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مختصر سيرة النبي

سيرة النبي 
نسبو ومولده ونشأتو
بسم اهلل الرٛتن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت قاؿ رٛتو اهلل تعأب:
بسم اهلل الرٛتن الرحيم ،وبو ثقيت ،قاؿ اإلماـ :قاؿ الشيخ اإلماـ اٟترب اٟتافظ أبو ٤تمد عبد الغٍت بن
عبد الواحد ا١تقدسي  وأرضاه:
اٟتمد هلل خالق األرض والسماء ،وجاعل النور والظلماء ،وجامع ا٠تلق لفصل القضاء ،لفوز احملسنُت
وشقوة أىل الشقاء.
وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو شهادة يسعد هبا قائلها يوـ اٞتزاء ،وصلى اهلل على سيد
ا١ترسلُت واألنبياء٤ ،تمد وآلو وصحبو النجباء.
أما بعد:
فهذه ٚتلة ٥تتصرة من أحواؿ سيدنا ونبينا ا١تصطفى ٤تمد  ال يستغٍت عنها أحد من ا١تسلمُت،
نفعنا اهلل هبا ،ومن قرأىا وٝتعها ،فنبدأ بنسبو.
فهو أبو القاسم ٤تمد بن عبد اهلل بن عبد ا١تطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ بن قصي بن كبلب بن مرة
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزٯتة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن
نزار بن معد بن عدناف بن آد بن أدد بن آؿ مقوـ بن ناحور بن تَتح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن
إٝتاعيل بن إبراىيم خليل الرٛتن بن تارح -وىو آزر -بن ناحور بن ساروع بن راعو بن فاْب بن عيرب بن
شاْب بن أرفخشد بن ساـ بن نوح بن ١تك بن متوشلخ بن أخنوخ -وىو إدريس النيب فيما يزعموف وىو
أوؿ نيب آدـ أعطي النبوة ،وخط بالقلم -بن يرد بن مهليل بن قينن بن يانش بن شيث بن آدـ عليو
السبلـ.
ىذا النسب ذكره ٤تمد بن إسحاؽ ب ن يسار ا١تدين ُب إحدى الروايات عنو ،وإٔب عدناف متفق على
صحتو من غَت اختبلؼ فيو ،وما بعده ٥تتلف فيو ،وقريش بن فهر بن مالك ،وقيل النضر بن كنانة.
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وأـ رسوؿ اهلل  آمنة بنت وىب بن عبد مناؼ بن زىرة بن كبلب بن مرة بن كعب بن لؤي بن
غالب.
ولد رسوؿ اهلل ٔ تةكة عاـ الفيل ُب شهر ربيع األوؿ لليلتُت خلتا منو يوـ االثنُت.
وقاؿ بعضهم :بعد الفيل بثبلثُت عاما ،وقاؿ بعضهم :بأربعُت عاما ،والصحيح أنو ولد عاـ الفيل.
ومات أبوه عبد اهلل بن عبد ا١تطلب ورسوؿ اهلل  قد أتى لو ٙتانية وعشروف شهرا.
وقاؿ بعضهم :مات أبوه وىو ابن سبعة أشهر ،وقاؿ بعضهم :مات أبوه ُب دار النابغة ،وىو ٛتل،
وقيل :مات باألبواء بُت مةكة وا١تدينة ،وقاؿ أبو عبد اهلل الزبَت بن بةكار الزبَتي :توُب عبد اهلل بن عبد
ا١تطلب با١تدينة ورسوؿ اهلل  ابن شهرين ،وماتت أمو وىو ابن أربع سنُت ،ومات جده عبد ا١تطلب وىو
ابن ٙتاف سنُت ،وقيل :ماتت أمو وىو ابن ست سنُت ،وأرضعتو  ثويبة جارية أيب ٢تب ،وأرضعت معو
ٛتزة بن عبد ا١تطلب ،وأبا سلمة عبد اهلل بن عبد األسد ا١تخزومي ،أرضعتهم بلنب ابنها مسروح ،وأرضعتو
حليمة بنت أيب ذؤيب السعدية.
روى جبَت بن مطعم قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  إين أنا ٤تمد وأنا أٛتد وأنا ا١تاحي الذي ٯتحو اهلل يب
الةكفر ،وأنا اٟتاشر الذي حشر الناس ،وأنا العاقب الذي ليس بعدي نيب صحيح متفق عليو ،وروى أبو
موسى عبد اهلل بن قيس قاؿٝ :تى لنا رسوؿ اهلل  نفسو أٝتاء منها ما حفظنا فقاؿ :أنا ٤تمد ،وأنا
أٛتد ،وا١تقفي ،ونيب التوبة ،ونيب الرٛتة وُب رواية ونيب ا١تلحمة وىي ا١تقتلة صحيح رواه مسلم.
وروى جابر بن عبد اهلل قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  أنا أٛتد وأنا ٤تمد وأنا اٟتاشر وأنا ا١تاحي الذي ٯتحو
اهلل يب الةكفر ،فإذا كاف يوـ القيامة ،لواء اٟتمد معي ،وكنت إماـ ا١تسلمُت ،وصاحب شفاعتهم ،وٝتاه اهلل
ُ ب كتابو العزيز :بشَتا ونذيرا ورءوفا ورحيما ورٛتة للعا١تُت .
نشأتو ٔ تةكة وخروجو مع عمو أيب طالب إٔب الشاـ وزواجو ٓتد٬تة.
ونشأ رسوؿ اهلل  يتيما يةكفلو جده عبد ا١تطلب ،وبعده عمو أبو طالب بن عبد ا١تطلب.
وطهره اهلل  من دنس اٞتاىلية ومن كل عيب ،ومنحو كل خلق ٚتيل؛ حىت ٓب يةكن يعرؼ بُت قومو
إال باألمُت ١تا شاىدوا من أمانتو وصدؽ حديثو وطهارتو ،و١تا بلغ اثنيت عشرة سنة خرج مع عمو أيب طالب
إٔب الشاـ حىت بلغ بصرى ،فرآه ْتَتى الراىب فعرفو بصفتو فجاء وأخذ بيده وقاؿ :ىذا سيد العا١تُت ،ىذا
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رسوؿ رب العا١تُت ،ىذا ي بعثو رٛتة للعا١تُت ،فقيل لو :وما علمك بذلك؟ قاؿ :إنةكم حُت أقبلتم من العقبة
ٓب يبق شجرة وال حجر إال خر ساجدا وال يسجدوف إال لنيب ،وإنا ٧تده ُب كتبنا ،وسأؿ أبا طالب ،فرده
خوفا عليو من اليهودٍ ،ب خرج ثانيا إٔب الشاـ مع ميسرة غبلـ خد٬تة رضي اهلل عنها ُب ٕتارة ٢تا قبل أف
يتزوجها ،حىت بلغ إٔب سوؽ بصرى فباع ٕتارتو ،فلما بلغ ٜتسا وعشرين سنة تزوج خد٬تة عليها السبلـ.
السبلـ عليةكم ورٛتة اهلل وبركاتو
بسم اهلل الرٛتن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت وصلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت
سَتة النيب  تعترب من سنتو اليت يقتدى بو فيها ،واليت جبلو اهلل عليها ،وجعلها خلقا من أخبلقو اليت
يتخلق هبا ويتميز هبا ،فيةكوف من اقتدى بو ُب ىذه السَتة فإنو يةكوف من أمتو ومن أتباعو ،وقد كتب
العلماء قدٯتا وحديثا ُب سَتة النيب  فمن أوؿ من كتب ٤تمد بن إسحاؽ ا١تطليب :عآب من علماء أىل
ا١تدينة كتب السَتة النبوية ،وتوسع فيها ،وذكر فيها قصصا قد تةكوف غريبة ،وذكر األشعار اليت قيلت فيو
واليت قيلت ُب الغزواتٍ ،ب إهنا لطو٢تا اختصرىا عبد ا١تلك بن ىشاـ ،فطبعت سَتة ابن ىشاـ ،وطبعت
أيضا سَتة ابن إسحاؽ ،كذلك كتب ُب السَتة أيضا موسى بن عقبة ،وقالوا :إف سَتتو أصح وأسانيده
أوثقٍ ،ب توسع آخروف وكتبوا ُب سَتتو حىت بلغت ٣تلدات ،ومنهم ابن كثَت ُب التاريخ ،والذىيب أيضا ُب
التاريخ الةكبَت ،وابن القيم ُب زاد ا١تعاد وغَتىم من ا١تتقدمُت وا١تتأخرين.
وىذه الرسالة ٚتعها أبو ٤تمد عبد الغٍت بن سرور ا١تقدسي اٟتنبلي رٛتو اهلل ،وىو صاحب عمدة
األحةكاـ اليت تدرس كثَتا ُب ا١تعاىد وُب الةكليات وُب الدورات ،واليت عليها أيضا شروح متقدمة ومتأخرة،
ولو ترٚتة طويلة ذكرىا ابن رجب رٛتو اهلل ُب ذيل الطبقات ،وتوسع فيها ،وذكر أيضا كثَتا من مؤلفاتو ٦تا
يدؿ على سعة علمو رٛتو اهلل.
اختصر ىذه السَتة ألجل أف اإلنساف طالب العلم يلم ببعض ىذه السَتات النبوية ،ويعرؼ حقيقة ما
ٖتتوي عليو.
معرفة النيب  تعترب من أصوؿ الدين ،كما ذكر ُب سؤاؿ ا١تلةكُت ُب القرب أهنما يقوالف :من ربك وما
دينك ومن نبيك ؟ يسأؿ عنهم ا١تيت وُب رواية :ما ىذا الرجل الذي بعث فيةكم فمعرفتو أوال معرفة نسبو،
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وثانيا :معرفة حاؿ أبويو وأعمامو وغَتىم ٦تن لو بو صلة ،وال شك أنو مىت عرؼ نسبو عرؼ بذلك شرفو،
أف اهلل تعأب اختاره على علم ،حيث نبأه وجعلو أىبل ٟتمل الرسالة ،وترىب تربية صاٟتةٓ ،ب يتلوث بشيء
من أوزار الةكفر ،وال أوزار ا١تشركُت ،إٔب أف أنزؿ اهلل تعأب عليو الوحي.

تةكلم العلماء على ذلك فمنهم من توسع ،ومنهم من اختصر ،كما ُب ىذا ا١تختصر ،ومعلوـ أنو 
قدوة أمتو ،أمرنا اهلل تعأب بأف نقتدي بو بقولو تعأب:
      

      
(ٔ)

أي قدوة ،ىو قدوتةكم ،وىو أسوتةكم الذي

تسَتوف على سَتتو وعلى هنجو؛ لتةكونوا حقا من أمتو الذين ٭تشروف ُب زمرة أمتو.
ىاىنا قدـ الشارح ىذه ا١تقدمة بعد البسملة.
اٟتمد هلل خالق األرض والسماء ،حقا أف اٟتمد هلل ،اٟتمد :ذكر ٤تاسن احملمود مع حبو وتعظيمو
وإجبللو ،٭تمد على كل شيء ٭تمد على الضراء وعلى السراء ،ويعظم ّتميع أنواع التعظيم ،ومن ذلك
االعتبار ٔتخلوقاتو ،أكرب ٥ت لوقاتو اليت نشاىدىا السماوات واألرض؛ فيحمد على أنو الذي انفرد ٓتلقها،
وجاعل النور والظلماء ،أي ٨تمده على أنو خلق النور وخلق الظلماتُ ،ب أوؿ سورة األنعاـ قوؿ اهلل تعأب:
         

(ٕ)

أي صَتىا

نافعة ،الظلمات اليت ىي الظلمة الشديدة اٟتالةكة وكذلك النور ،أي جعل الشمس ضياء والقمر نورا،
وكذلك جعل النجوـ أيضا نورا قد يستضاء بو ،ومةكن اإلنساف من أف يعمل معو نور يستضيء بو ُب
ظلمات الليل.
وجامع ا٠تلق لفصل القضاء وصف هلل تعأب أنو الذي ٬تمع الناس ُب يوـ القيامة ،قاؿ اهلل تعأب:
          

ٔ -سورة األحزاب آية . ٕٔ :
ٕ  -سورة األنعاـ آية .ٔ :
ٖ -سورة الواقعة آية . ٘ٓ-ٜٗ :
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كلهم واآلخروف ٬تمعهم اهلل تعأبٍ ،ب يقضي بينهم ،ويفصل بينهم ،وٯتيز السعداء وٯتيز األشقياء؛ لفوز
احملسنُت وشقوة أىل الشقاء ،أي إذا ٚتعهم أجاز احملسنُت بإحسانو وا١تسيئُت ٔتا يستحقونو ،قاؿ اهلل تعأب:
         

(ٔ)

فأىل

اإلحساف ىم الذين أتقنوا األعماؿ ،واإلحساف كما فسر أنو :أف تعبد اهلل كأنك تراه فإف ٓب تةكن تراه فإنو
يراؾ
والشقاء :األشقياء ىم احملروموف من ا٠تَت واحملروموف من ثواب اهلل تعأب ،ميز اهلل تعأب ا٠تلق ،ٯتيزىم
ُب اآلخرة فمنهم شقي وسعيد ومقرب وطريد ،ٯتيزىم و٭تشر كبل مع أجناسو لقولو تعأب:
  

 

(ٕ) يعٍت أجناسهم.

وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو شهادة يسعد هبا قائلها يوـ اٞتزاء ،ىةكذا يقوؿ بعض
العلماء :كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد اٞتذماء ،يعٍت ا١تبتورة أو ا١تقطوعة األصابع أو مقطوعة
الةكف؛ فؤلجل ذلك يشًتط العلماء ُب ا٠تطب الشهادتُت :شهادة أف ال إلو إال اهللٔ ،تعٌت أف يعًتؼ العباد
أف اهلل تعأب ىو اإللو اٟتق ال إلو غَته وال رب سواه ىو رب العا١تُت ،وىو خالق ا٠تلق أٚتعُت ،وكذلك ىو
اإللو اٟتق إلو العا١تُت الذي ال تصلح اإل٢تية إال لو وحده ال شريك لو ،وحده :أي ىو ا١تستحق للعبادة
وحده ليس لو شريك ُب عبادتو ،كما أنو ليس لو شريك ُب ملةكو ،ىذه الشهادة إذا شهد هبا ا١تسلم
واعتقدىا وأيقن ٔتا تتضمنو ،وتعبد هلل ٔتضموهنا ،وأخلص عبادتو كلها هلل تعأب فإنو يسعد قائلها يوـ اٞتزاء
واٟتساب ُب اآلخرة.
وصلى اهلل على سيدنا ،على سيد ا١ترسلُت واألنبياء ،الصبلة من اهلل ثناؤه على عبده ُب ا١تؤل األعلى،
أي أنو سبحانو يصلي عليو ويثٍت عليو بُت ا١تبلئةكة ،وُب ا١تؤل األعلى ،وكذلك يصلي على ا١تؤمنُت ،قاؿ اهلل

ٔ  -سورة النجم آية .ٖٔ :
ٕ -سورة الصافات آية . ٕٕ :
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تعأب:

          

(ٔ)

أي يثٍت عليةكم.
فالصبلة من اهلل ثناؤه على عبده ُب ا١تؤل األعلى ،والصبلة من ا١تبلئةكة االستغفار ،والصبلة من
اآلدميُت الدعاء ،وقد أمرنا اهلل بأف نصلي عليو ونسلم:

    

(ٕ)

وىاىنا اقتصر ا١تؤلف على الصبلة ولةكنو ذكر بعد سطر الصبلة والسبلـ٤ ،تمد سيد ا١ترسلُت وسيد األنبياء
وأفضلهمٝ ،تي "٤تمد"؛ لةكثرة خصالو اٟتميدة ،ويصلى أيضا على آلو وىم أتباع دينو ،يقوؿ بعض
الشعراء:
م ػ ػػن ك ػ ػػاف مػ ػ ػػن عج ػ ػػم م ػ ػػنهم وم ػ ػػن ع ػ ػػرب
أىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل الن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيب ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم أتب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاع ملت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
ص ػ ػ ػػلى ا١تص ػ ػ ػػلي عل ػ ػ ػػى الط ػ ػ ػػاغي أيب ٢ت ػ ػ ػػب

ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم يةك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن أىل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو إال قرابتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
فآلو أتباعو ىم آؿ دينو كما ذكر اهلل آؿ فرعوف:


    

(ٖ) ليسوا قرابة فرعوف ،بل أتباعو ،وذىب بعض العلماء إٔب أف آلو أزواجو وذريتو وأقاربو وأهنم أىل

أف يصلى عليهم ،وٮتتص ذلك با١تؤمنُت الذين آمنوا بو ،جاء ُب بعض الروايات قولو  قولوا :اللهم صل
على ٤تمد وأزواجو وذريتو وأصحابو الذين صحبوه يعٍت آمنوا بو وصحبوه ورأوه ولو ٓب تطل رؤيتهم لو،
فةكلهم يدخلوف ُب صحابتو ،وصفهم بأهنم ٧تباء ،النجباء األفاضل.
يقوؿ رٛتو اهلل :فهذه ٚتلة ٥تتصرة من أحواؿ سيدنا ونبينا ا١تصطفى  ا١تختصر :ما قل لفظو وكثر
معناه ،ويقوؿ علي  خَت الةكبلـ ما قل ودؿ ،وٓب يطل فيمل؛ فلذلك اختصر ىذه السَتة ،وٓب يتوسع

ٔ  -سورة األحزاب آية .ٖٗ :
ٕ -سورة األحزاب آية . ٘ٙ :
ٖ  -سورة غافر آية .ٗٙ :

7

مختصر سيرة النبي

فيها ،ولو توسع لبلغ ٣تلدات ،كما فعل ابن كثَت رٛتو اهلل ُب تأليفو البداية والنهاية فإنو جعل فيها ٨تو
ٜتسة ٣تلدات كلها تتعلق بالسَتة .وكذلك الذىيب أيضا وىو زميل البن كثَت.
يقوؿ :ال يستغٍت عنها أحد من ا١تسلمُت ،يعٍت عن معرفة النيب . 
ٍب دعا بقولو :نفعنا اهلل هبا ونفع هبا من قرأىا ومن ٝتعها ،دعوة يرجى أهنا مقبولة.
بدأ بنسبو ١ تعرفة اتصالو بآبائو فيقوؿ :كنيتو أبو القاسم ،وكاف أكرب أوالده الذين ولدوا لو من
خد٬تة؛ فةكاف يعرؼ بأيب القاسم ،قد ورد أنو هنى أف يةكٌت أحد بةكنيتو وقاؿٝ :توا باٝتي وال تةكنوا بةكنييت
فإ٪تا بعثت قاٝتا أقسم بينةكم ولةكن صحح العلماء أف ىذا خاص ْتياتو وإال فقد تةكٌت بعده كثَت ،وجاء
أيضا ُب حديث :إف امرأة قالت يا رسوؿ اهلل إين ولدت ولدا فسميتو ٤تمدا وكنيتو أبا القاسم ،فذكر ٕب
أنك تةكره ذلك ،فقاؿ :ما الذي أحل اٝتي وحرـ كنييت أو ما الذي أحل كنييت وحرـ اٝتي ،وكاف أيضا
٤تمد بن القاسم بن أيب بةكر اٝتو ٤تمد ،وكنيتو أبو القاسم ،وجده ٤تمد بن أيب بةكر ،ال خبلؼ أف اٝتو
العلم ٤تمد.
قالواٝ :تي بو لةكثرة خصالو اٟتميدة ،اختار اهلل تعأب لو ىذا االسم ،و١تا اختاره وأظهر النبوة وخالف
ا١تشركُت عند ذلك كانوا يسمونو مذ٦تا؛ فيذمونو ويقوؿ بعضهم أو تقوؿ امرأة أيب ٢تب:
مذ٦تا عصينا ودينو قلينا
فيقوؿ  أال تروف أف اهلل صرفهم عن اٝتي يذموف مذ٦تا وأنا ٤تمد اسم أبيو عبد اهلل وىو أيضا اسم
حسن موافق للعبودية هلل ،وقل ُب أىل اٞتاىلية اسم عبد اهلل ،أما جده فهو عبد ا١تطلب ،اٝتو شيبة ،ذكر
أنو ولد ُب ا١تدينة النبوية ،وكاف أخوالو بٍت النجار ،و١تا ترعرع ذىب إليو عمو ا١تطلب بن ىاشم ،ا١تطلب
أخو ىاشم ،فلما جاء إليو ٛتلو معو إٔب مةكة ،رآه أىل مةكة ،وعليو أثر السفر ،من ىذا يا مطلب؟ قاؿ:
ىذا عبدي فسموه عبد ا١تطلب وإال فاٝتو شيبة ،ويعرؼ بشيبة اٟتمد ،ولو سَتة أيضا طويلة.
أما جده ىاشم فقيل :اٝتو ا١تغَتة ،وٝتي ىامشا؛ ألنو كاف يةكرـ اٟتجاج و٨توىم ،ويقولوف لو :قيل اٝتو
عمرو يقولوف ف يو عمرو الذي ىشم الثريد لضيفو يعٍت أنو كاف من كرمو أنو يضيف الةكرماء ،جده عبد
ا١تطلب ىو الذي يقاؿ لو ا١تغَتة.
كذلك جده قصي كاف أيضا من أشراؼ قريش ،ويسمى ٣تمع الذي ٚتع قريشا بعدما كانوا متفرقُت.
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جده كبلب قيل :إنو كاف أيضا معروفا باسم غَت اٝتو ولةكن كانت عنده كبلب ،فةكانوا يقولوف :ىذه
كبلب ابن مرة أي كبلب ولد مرة فبعد ذلك لقب بةكبلب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن
مالك بن النضر بن كنانة بن خزٯتة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدناف قيل :إٔب ىاىنا
متفق عليو ،ولذلك يقاؿ :سيد ولد عدناف وما بعد عدناف ٥تتلف فيو فيقوؿ بعضهم :عدناف بن أد ،ويقوؿ
بعضهم :ابن أدد بن آؿ مقوـ بن ناحور بن تَتح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إٝتاعيل بن إبراىيم
خليل الرٛتن ،وىذا أيضا ٥تتلف فيو .أي إبراىيم عند أىل النسب اسم أبيو تارح وُب القرآف آزر:
    

(ٔ)



بن ناحور بن ساروع بن راعو بن فاْب بن عيرب بن شاْب بن

أرفخشد بن ساـ بن نوح بن ١تك ،ال خبلؼ أف نوح ىو نيب اهلل تعأب ،وأف ولده ساـ ىو أبو العرب ،ولو
أيضا أوالد أخر ،قالوا ُب نسبو ابن ١تك بن متوشلخ بن أخنوخ -وقالوا :إف أخنوخ ىو إدريس ،ا١تذكور ُب
القرآف:


             
(ٕ)

قيل فيما يزعموف قالوا :إف إدريس أوؿ بٍت آدـ أعطي النبوة ،وأوؿ من خط بالقلم علمو اهلل

الةكتابة -ابن يرد بن مهليل بن قينن بن يانش بن شيث بن آدـ عليو السبلـ ،ىةكذا ذكر ىذا النسب ٤تمد
بن إسحاؽ بن يسار ا١تدين ُب إحدى الروايات عنو ُب سَتتو.
يقوؿ ا١تؤلف إٔب عدناف متفق على صحتو من غَت اختبلؼ فيو ،وما بعده ٥تتلف فيو ،وقريش الذي
ىو قريش ،قيل :إنو غالب بن فهر ىو الذي يسمى "قريش" ،وأصل كلمة قريش مشتقة من القرش الذي
ىو من دواب البحر ،وقيل :إف قريشا ىو النضر ،النضر بن كنانة ،ولةكل من أجداده ىؤالء سَتة مشهورة
قد تةكلم عليها العلماء كصاحب الروض األنف السهيلي الذي شرح السَتة ،وكذلك ابن حجر ُب فتح
الباري تةكلم على ىؤالء األجداد.

ٔ -سورة األنعاـ آية . ٚٗ :
ٕ  -سورة مرًن آية .٘ٚ-٘ٙ :
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أما والدتو فإهنا آمنة بنت وىب بن عبد مناؼ بن زىرة بن كبلب ٕتتمع مع النيب ُ ب كبلب
بن مرة ،و٢تا أيضا سَتة ،وآلبائها سَت.
أما والدتو فإنو  ولد عاـ الفيل ،ىةكذا اتفق ا١تؤرخوف أنو ولد عاـ الفيل ،وكاف أىل مةكة يؤرخوف
بالفيل السنة األؤب بعد الفيل ،الثانية إٔب أف جاء التأريخ ا٢تجري ،كانوا يؤرخوف بعاـ الفيل؛ ألف حادثة
الفيل حادثة شنيعة ،حادثة كبَتة ،ذكر ُب تفسَت قولو تعأب:
 

     

(ٔ) الذين حددوا الشهر قالوا ُب شهر ربيع األوؿ لليلتُت خلتا منو يوـ االثنُت ىةكذا قاؿ

بعضهم.
أما يوـ االثنُت فقد ثبت أنو  سئل عن صياـ يوـ االثنُت فقاؿ :ذاؾ يوـ ولدت فيو فدؿ على أنو
ٖتقق أف والدتو ُب يوـ االثنُت وكاف أىل اٞتاىلية يعرفوف أياـ األسبوع إال أهنم يسموف اٞتمعة العروبة،
وبقية األياـ على ما ىي عليو.
يقوؿ ا١تؤلف :قيل ُب والدتو أنو بعد الفيل بثبلثُت عاما ،وقاؿ بعضهم :بأربعُت عاما ،وكل ىذه أقواؿ
ظنية ،والصحيح ولعل ذلك ىو الذي ثبت عنو أنو ولد عاـ الفيل.
ذكر بعد ذلك وفاة أبوي رسوؿ اهلل  ووفاة جده.
قيل :مات أبوه عبد اهلل والنيب  لو ٙتانية وعشروف شهرا أي سنتاف وأربعة أشهر بعد والدتو ،وذكروا
أنو أوؿ من مات من أوالد عبد ا١تطلب ،وذكروا أنو يسمى الذبيح ،ذكر ابن إسحاؽ قصة تسميتو الذبيح،
قصة مطولة حىت روي أنو  قاؿ :أنا ابن الذبيحُت يعٍت عبد اهلل وإٝتاعيل.
قاؿ بعضهم :مات أبوه ولو سبعة أشهر ىةكذا.
وقاؿ بعضهم :مات أبوه وىو ٛتل مات ُب دار النابغة ،وكأف ىذا ىو األشهر أنو مات وىو ٛتل،
وألجل ذلك ١تا ولد  بشروا بو جده ،ولو كاف أبوه حيا لبشروا أباه.
أما القوؿ بأنو مات باألبواء بُت مةكة وا١تدينة فهذا قوؿ ،ولةكن لعل األشهر أنو مات ٔتةكة سواء ُب دار
النابغة أو ُب غَتىا.
ٔ

-سورة الفيل آية . ٔ :
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األبواء ىذه قيل :إف أمو ماتت هبا ماتت باألبواء ،و١تا قيل ذلك اىتم القبوريوف هبا ُب ىذه األزمنة
وسفلتوا ٢تا طرقا ،وصاروا يأتوف إليها ويتربكوف هبا ،الرافضة والقبوريوف و٨توىم يتربكوف هبذا ا١تةكاف الذي
يقولوف :إنو دفنت فيو أـ النيب  وقد يقولوف أيضا :إنو مات بو أبوه ،والصحيح أنو ال دليل على ذلك إال
وفاة أمو.،
وقاؿ أبو عبد اهلل الزبَت بن بةكار :ولو كتاب ُب األنساب ،يقوؿ :توُب عبد اهلل بن عبد ا١تطلب با١تدينة
ورسوؿ اهلل  ابن شهرين ،وقاؿ بعضهم :لو ٙتانية وعشروف شهرا ،وقاؿ بعضهم سبعة أشهر ،وقاؿ
بعضهم :وىو ٛتل ،وقاؿ بعضهم :ابن شهرين ،وقاؿ بعضهم :مات با١تدينة ،وقاؿ بعضهم مات ُب دار
النابغة ،وقاؿ بعضهم :مات باألبواء ،ليدؿ على أف ىذه كلها ظنية ،وال يًتتب على موضع موتو وال زماف
موتو شيء إال أننا نتحقق بأنو مات وىو  صغَت ،وألجل ذلك نشأ يتيما ،واحتقره ا١تشركوف ٢تذا
الوصف.
أما والدتو فقيل :ماتت ولو أربع سنُت ،وقيل :ماتت وىو ابن ست سنُت ،ولعل ىذا ىو األقرب؛ ألهنا
أرضعتو ُب طفوليتو بعض ا١تدةٍ ،ب جاءت مرضعتو السعدية حليمة ،وأخذتو وأرضعتو بقية رضاعو وقامت
ْتضانتو؛ فيدؿ على أنو أدرؾ أمو أي أهنا عاشت بعد والدتو سنوات ،األقرب أهنا ماتت ولو ست سنُت،
أما جده عبد ا١تطلب فإنو قد كفلو بعد ١تا ٓب يةكن لو أب ،كفلو جده وقاـ ْتضانتو ،وقاـ بالنفقة عليو،
وكأهنم ٓب ٮتتلفوا أف جده مات ولو ٙتاف سنُت وىذا قريب.
أما رضاعو :فقد ثبت أنو أرضعتو ثويبة جارية أيب ٢تب ،ذكروا أف أبا ٢تب ١تا بشر هبذا ا١تولود أعتق
ىذه اٞتارية اليت ىي ثويبةٍ ،ب إهنا تزوجت وولد ٢تا ولد اٝتو مسروح أرضعت النيب  مع ولدىا ،وأرضعت
أيضا عمو  الذي ىو ٛتزةٛ ،تزة بن عبد ا١تطلب ،أرضعتو أيضا من لبنها ،وأرضعت أيضا أبا سلمة عبد
اهلل بن عبد األسد ا١تخزومي زوج أـ سلم ة ،أرضعتو فةكاف ىؤالء إخوتو١ ،تا عرضت عليو بنت ٛتزة أف
يتزوجها قاؿ :إهنا ال ٖتل ٕب ،إين أرضعتٍت وٛتزة ثويبة ،وكذلك عرضت عليو أـ حبيبة أختها ،فقاؿ :ال ٖتل
ٕب ،فقالت :إنا ٨تدث أنك تريد أف تتزوج بنت أيب سلمة فقاؿ :لو ٓب تةكن ربيبيت ما حلت ٕب؛ ألهنا بنت
أخي من الرضاع أرضعتٍت وأبا سلمة ثويبة.
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وال خبلؼ أنو  أرضعتو حليمة بنت أيب ذؤيب السعدية ،وكانت ٢تا بنت يقاؿ ٢تا الشيماء فجاءتو
بعدما نبئ أختو اليت ىي بنت حليمة وفرش ٢تا بساطا تةكرٯتا ٢تا ،ىؤالء مرضعاتو.
أما أسماؤه :فقد أكثر العلماء من ذكر أٝتائو ،توسعوا ُب ذلك حىت قاؿ بعضهم :إف لو تسعا
وتسعُت اٝتا ،وقد ذكر بعضهم أيضا أكثر من ذلك قد تصل إٔب مائتُت ،ولعلةكم قرأًب تلك األٝتاء اليت
كتبت ُب ا١تسجد النبوي ُب عهد الدولة الًتكيةُ ،ب الصف األوؿ من طرؼ اٞتدار األٯتن إٔب طرفو األيسر
كلها من أٝتائو :نيب الرٛتة نيب ا١تلحمة البشَت النذير ا١تدثر ا١تزمل ،وأكثر من ذلك ،ولةكن الصحيح أهنا
صفات ال أهنا أٝتاء لو؛ ألف الثابت عنو أنو ذكر ٜتسة ىذه األٝتاء ،البقية تعترب صفات.
روى جبَت بن مطعم قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  إين أنا ٤تمد ،وأنا أٛتد ،وأنا ا١تاحي الذي ٯتحو اهلل بو
الةكفر ،وأنا اٟتاشر الذي حشر الناس ،وأنا العاقب الذي ليس بعدي نيب متفق عليو.
اٝتو ٤تمد ورد ُب القرآف ُب قوؿ اهلل تعأب:
وكذلك ُب قولو تعأب:
تعأب:

      

         

     

(ٕ)

(ٔ)

وُب قولو

(ٖ) وغَت ذلك.

ٝتي بو لةكثرة خصالو اٟتميدةٝ ،تي بو قبلو سبعة عشر على ما قالو ابن ا٢تائم كما ُب الروض ا١تربع،
أٛتد ىو اٝتو الذي ذكر ُب الةكتب ا١تتقدمة ،وألجل ذلك ذكره عيسى ُب قوؿ اهلل تعأب:
      



(ٗ) فأٛتد بلفظ الفعل أي بلفظ أٛتد ريب ولةكن ٔتعٌت أنو

٭تمد اهلل.

ٔ  -سورة األحزاب آية .ٗٓ :
ٕ -سورة آؿ عمراف آية . ٔٗٗ :
ٖ  -سورة الفتح آية .ٕٜ :
ٗ -سورة الصف آية . ٙ :
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ٝتي با١تاحي الذي ٯتحو اهلل تعأب بو الشرؾ وٯتحو اهلل بو الةكفر ،وىذا اسم مطابق فقد ٤تا اهلل تعأب
بو الةكفر ،ورد الناس إٔب اإلسبلـ وإٔب التوحيد.
أما اٟتاشر فقيل :إنو الذي ٭تشر الناس على عقبو يعٍت ُب يوـ القيامة ىو أوؿ من يستفتح باب اٞتنة،
فيقوؿ ا١تلك :بك أمرت أال أفتح ألحد قبلكٍ ،ب يدخل بعده الناس أمتو ٍب سائر األمم فيحشر الناس
بعده.
وأما العاقب فإف معناه الذي جاء عقب األنبياء ،العاقب :ىو آخر األنبياء عاقبهم ليس بعده نيب،
وكونو آخر األنبياء أي جاء ُب القرآف ،قاؿ اهلل تعأب:

  

         

(ٔ)

  

(ٕ) وقد تواتر عنو  أنو قاؿ :ال

نيب بعدي أنا خاًب النبيُت ال نيب بعدي ولةكن أخرب بأنو سيأٌب بعده كذابوف ثبلثوف كل منهم يزعم أنو نيب،
وقد خرج منهم كثَتُ ،ب العهد النبوي تنبأ مسيلمة ولةكن اهلل تعأب خذلو وقتل.
تنبأ أيضا رجل ُب اليمن األسود العنسيٍ ،ب أيضا قتل ،وكاف ينزؿ عليو الشيطاف فيتةكلم على لسانو
وٮتربه ببعض األمور الغائبة.
ذكروا أيضا أنو تنبأ ا١تختار بن أيب عبيد ادعى أنو يوحى إليو ولةكن ٓب ٯتهل؛ بل قتل ُب زمن قصَت.
أما الذين يتنبئوف كثَتا وال يلتفت إليهم فإهنم كثَت قد يبلغوف ا١تئات أو األلوؼ ،ولةكن ال يةكوف ٢تم
دولة وال ينخدع الناس هبم ،ذكر أف واحدا جاء إٔب بعض ا٠تلفاء ،وقاؿ :إين نيب ،عند ذلك قاؿ لبعض
وزرائو :اقتلوه فقاؿ ذلك ا١تتنيب :إف فرعوف قاؿ أرجو وأخاه أفيةكوف فرعوف خَت منك أي ٔتعٌت أنو يقوؿ :ال
تعجل ىذا من ضعف العقوؿ.
وكذلك أيضا تنبأ آخر و١تا جاء قيل لو :ما عبلمة نبيك؟ قاؿ :أنزلت علي سورة مثل سورة الةكوثر :إنا
أعطيناؾ اٞتماىر فصل لربك وجاىر وال تطع كل كافر عند ذلك قتل وصلب؛ ألنو تبُت أيضا كذبو،
وغَتىم كثَت.
ٔ  -سورة األحزاب آية .ٗٓ :
ٕ -سورة األحزاب آية . ٗٓ :
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يقوؿ وروى أبو موسى عبد اهلل بن قيس  قاؿٝ :تى لنا رسوؿ اهلل  نفسو أٝتاء أي منها ما
حفظنا فقاؿ :أنا ٤تمد ،وأنا أٛتد ،وأنا ا١تقفي ،ونيب التوبة ،ونيب الرٛتة وُب رواية :ونيب ا١تلحمة وىذا
صحيح قد رواه مسلم.
ا١تقفي ٔتعٌت العاقب يعٍت الذي يةكوف عقب األنبياء الذي يقتفيهم.
نيب التوبة يعٍت شريعتو فيها فتح باب للتوبة ،شريعتو فيها دعوة إٔب الرٛتة.
أما ا١تلحمة فإهن ا ا١تقتلة أي أنو ٭تصل ُب أمتو قتاؿ سواء بينهم وبُت ا١تشركُت ،أو بُت األمة بعضهم
لبعض ،حصل بذلك كثَت من ا١تبلحم يقوؿ :وروى جابر بن عبد اهلل قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  أنا أٛتد،
وأنا ٤تمد ،وأنا اٟتاشر ،وأنا ا١تاحي الذي ٯتحو اهلل يب الةكفر فإذا كاف يوـ القيامة لواء اٟتمد معي وكنت
إماـ ا١ترسلُت وصاحب شفاعتهم
ىةكذا اٟتاشر كما تقدـ الذي ٭تشر الناس على عقبو.
وكذلك قولو :ا١تاحي فسره بأنو الذي ٯتحو اهلل تعأب بو الةكفر كما تقدـ ُب اٟتديث األوؿ ،وذكر من
باب التحدث بنعمة اهلل ُب قولو تعأب:

    

(ٔ) أنو يوـ القيامة لواء

اٟتمد معو اللواء الذي يةكوف ألىل اٟتمد ١تن ٭تمد اهلل ينضموف إليو ،وينضووف إٔب أمتو فيقوؿ :إنو إماـ
ا١ترسلُت ،قيل :إ ف اهلل تعأب أي بعث لو األنبياء أو بعضهم ١تا أسري بو إٔب بيت ا١تقدس فصلى هبم؛ فهم
ا١تأموموف وىو اإلماـ ،وكذلك أيضا صاحب شفاعتهم عندما يًتاجعوف الشفاعة ،يطلبوف الشفاعة لفصل
القضاء من آدـ ٍب من نوح ٍب من إبراىيم ٍب من موسى ٍب عيسى وكلهم يعتذر إٔب أف يأتوا إليو فيقوؿ :أنا
٢تا فيشفع وىو ا١تقاـ احملمود ىذه أٝتاؤه.
يقوؿ ا١تؤلف وٝتاه اهلل ُ ب كتابو :بشَتا ونذيرا ،أي يبشر أىل ا٠تَت أي بالثواب وينذر الةكفار أي
بالعقاب ،وٝتاه أيضا رءوفا رحيما ُب قولو تعأب:

   

ٔ  -سورة الضحى آية .ٔٔ :
ٕ -سورة التوبة آية . ٕٔٛ :
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أنو رفيق هبم يرٛتهم ،وكذلك قاؿ:

     

(ٔ) أي أف

اهلل تعأب رٛتهم ببعثتو ىةكذا.
قل يةكوف صحيحا فبعضهم يقوؿ إف من أٝتائو يس
ٍب إف كثَتا يزيدوف ُب أٝتائو مع أف الشيء إذا ّ
والصحيح أهنا من اٟتروؼ ،مثل طس وقالوا :من أٝتائو طو والصحيح أيضا أهنا من اٟتروؼ مثل حم
و٨توىا.
ذكر بعد ذلك نشأتو وسفره.

نشأتو ٔتةكة وخروجو مع عمو أيب طالب إٔب الشاـ وزواجو ٓتد٬تة.
ال خبلؼ أنو  نشأ يتيما كفلو جده عبد ا١تطلب أي مات أبوه وىو ٛتل ،أو وىو رضيع ،وماتت

أمو ولو ست سنُت أو ٨تو ذلك؛ فةكاف يتيما من األب واألـ ،فةكفلو جده الذي ىو عبد ا١تطلب ،وىو
الذي ٝتاه أي اختار لو ىذا االسم ،وبعد موت عبد ا١تطلب كفلو عمو أبو طالب بن عبد ا١تطلب ،وبقي
ُب كفالتو إٔب أف تزوج وإٔب أف ولد لو بعض أوالدهٍ ،ب ١تا تنبأ ٛتاه عن كيد ا١تشركُت ،وكاف الةكفار ٭تًتموف
أبا طالب؛ ألنو من سادهتم وأشرافهم فلم يتجرءوا على النيب  وإال فقد ٫توا أف يقتلوه ولةكن اهلل تعأب قد
عصمو:

    

(ٕ) وطهره اهلل ُب حاؿ تربيتو طهره من أدناس اٞتاىلية،

الصحيح أنو ما كاف يأكل من ذبائحهم اليت أىلت لغَت اهلل.
وكذلك أيضا ما عهد أنو يشرب ا٠تمور وال عهد منو فعل فاحشةٛ ،تاه اهلل تعأب من أدناس اٞتاىلية.
وكذلك أيضا ٛتى أباءه وأجداده قاؿ  ولدت من نةكاح ال من سفاح وأخرب بأنو ا١تصطفى قاؿ :إف
اهلل اصطفى من بٍت إٝتاعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا ،واصطفى من قريش بٍت ىاشم ،واصطفاين من
بٍت ىاشم فهو خيار من خيار ،طهره اهلل تعأب من العيوب ،من كل عيب يعاب بو ،فلم يةكن يةكذب ،وٓب
يةكن ٮتلف الوعد ،وٓب يةكن يغش ُب معاملة من ا١تعامبلت ،وٓب يةكن يؤذي أحدا.

ٔ  -سورة األنبياء آية .ٔٓٚ :
ٕ -سورة ا١تائدة آية . ٙٚ :
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منحو اهلل تعأب األخبلؽ اٞتم يلة ،كل خلق حسن ،وازداد بعدما أنزؿ عليو القرآف ،فةكاف خلقو القرآف،
كانوا يعرفونو ُب مةكة األمُت ،يسمونو األمُت؛ ألنو أمُت على ما يؤ٘تن عليو ،أودعوا عنده ودائع كثَتة
أمانات ،و١تا عزـ على أف يهاجر وكانت عنده تلك األمانات أودعها عند ابن عمو علي بن أيب طالب؛
حىت يأٌب أىلها ويأخذوىا منو ،شاىدوا أمانتو ،وشاىدوا صدؽ حديثو ،وشاىدوا طهارتو ،فقاؿ اهلل تعأب:
    

(ٔ) ىةكذا جبلو اهلل على ىذا ا٠تلق العظيم ،ألنو اختاره نبيا.

١تا بلغ اثنيت عشرة سنة خرج مع عمو أيب طالب إٔب الشاـ ،حىت بلغ بصرى ،اليت بالشاـ ،فرآه ْتَتى
الراىب ،فعرفو بصفتو ،فجاء وأخذ بيده وقاؿ :ىذا سيد العا١تُت ىذا رسوؿ رب العا١تُت ،ىذا يبعثو اهلل رٛتة
للعا١تُت ،فقيل لو :وم ا علمك بذلك قاؿ :إنةكم حُت أقبلتم من العقبة ٓب يبق شجرة وال حجر إال خر
ساجدا ،وال يسجدوف إال لنيب وإنا ٧تده ُب كتبنا.
قصة ْتَتى ىذه مشهورة ،وإف كاف فيها شيء من االختبلؼ ،فبعضهم يقوؿ :إنو عرفو ألنو رأى
الغمامة تظلو ،كاف كلما سار فإف اهلل يسَت معو غمامة قطعة من الغيم تظلو وال تظل غَته فعرؼ أف لو
خصيصية ،وأنو نيب.
ىذا الراىب من رىباف النصارى وعبادىم ٬تدوف أيضا صفتو ُب الةكتب ويعلموف بأنو نيب ىذا الزماف،
ويعلموف أنو سيبعث وأف اهلل تعأب سينصره وسيؤيده ويقويو فؤلجل ذلك كانوا ينتظرونو ،ينتظروف ُب ذلك
الزماف ،اليه ود الذين ُب ا١تدينة يقولوف لؤلنصار :إنو قد أظل عهد نيب ٮترج ُب ىذا الزماف نقاتلةكم معو،
يذكروف ذلك دائما ،كاف ذلك من أسباب مسابقة األنصار إٔب تصديقو.
كذلك أيضا النصارى الذين منهم ْتَتى يعرفونو بصفتو اليت ٬تدوهنا ُب كتبهم ،ودليل ذلك من القرآف
قوؿ اهلل تعأب:

ٔ

       

-سورة القلم آية . ٗ :
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(ٔ)

مةكتوبا عندىم ،وقاؿ تعأب:

  

(ٕ)

فعرفو بصفتو ،وأشار إٔب أيب طالب أف يرده خوفا عليو من اليهود أهنم إذا رأوه قتلوه إذا علموا أف النبوة
خرجت منهم ،يعرفوف أف ىناؾ وقت نيب ولةكن يقولوف :األنبياء منا ،فينتظروف أنو ٮترج منهم و٢تذا ١تا خرج
من غَتىم من العرب حسدوه كما قاؿ تعأب:
 

(ٖ)

٭تسدوهنم قاؿ تعأب:

       

       

      

(ٗ)

ذكر بعد ذلك أنو خرج مرة ثانية إٔب الشاـ مع ميسرة غبلـ خد٬تة رضي اهلل عنها وذلك ألف خد٬تة
كاف عندىا رأس ماؿ ،كاف عندىا ماؿ ،وكاف ٢تا غبلـ ٦تلوؾ اٝتو ميسرة ،فأشارت على النيب  أف ٮترج
مع ميسرة ٔتاؿ ٢تا؛ يشًتي بو بضائع يغنم بو رجاء أف ٭تصل بو ربح فخرج مع ميسرة ُب ٕتارة ٢تا بلغوا إٔب
سوؽ بصرى من الشاـ فباعوا ما معهم من التجارة واشًتوا أيضا ،اشًتوا ٕتارة ،وجاءوا هبا إٔب مةكة ،واحتاج
إليها أىل مةكة إٔب تلك البضاعة ،وربح فيها رْتا كثَتا١ ،تا ربح رْتا كثَتا قسم رْتو ثبلثة أقساـ ،فقاؿ:
ثلث أتصدؽ بو ،وثلث أتزوج بو ،وثلث أ٘تتع بو ،فلما ذكر الزواج عرضت عليو نفسها أال تتزوجٍت عند
ذلك وافق على ذلك.
اشتهر ذلك عند أىل مةكة وتزوجها وعمره ٜتس وعشروف سنة وكاف دائما يذكرىا ويثٍت عليها.
و٢تا أخت اٝتها ىالة تقوؿ عائشة رضي اهلل عنها :ما غرت على أحد من زوجات النيب  ما غرت
على خد٬تة ،ولقد ماتت قبل أف يتزوجٍت ٓتمس سنُت وما أدركتها ولةكن كاف  يةكثر من ذكرىا،
ٔ  -سورة األعراؼ آية .ٔ٘ٚ :
ٕ -سورة البقرة آية . ٔٗٙ :
ٖ  -سورة النساء آية .٘ٗ :
ٗ -سورة البقرة آية . ٜٔٓ :
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استأذنت عليو مرة أختها ىالة فعرؼ صوهتا فقاؿ :اللهم ىالة فغارت عائشة وقالت :ما تذكر من امرأة
ٛتراء الشدقُت قد أبدلك اهلل خَتا منها فقاؿ :إهنا وإهنا وكاف ٕب منها ولد فهةكذا كانت ىذه مقدمة حياتو.
بعد ىذا الدرس نواصل إف شاء اهلل ُب ابتداء الوحي وما بعده و٨ترص على أف نةكمل ىذه النقطة.
أحسن اهلل إليةكم يا شيخ.
يقوؿ :من استدؿ على مشروعية االحتفاؿ با١تولد النبوي مستدال ْتديث ذلك يوـ ولدت فيو وقاؿ:
إف الرسوؿ  عظم يوـ مولده وصامو فنحن نعظمو؛ لتعظيم النيب صلى اهلل عليو وسلم؟
صحيح نقوؿ :عظموه بالصياـ وأما أف تعظموه بالرقص وبالغناء و٨تو ذلك فإف ىذا ٥تالف لسنتو.
سئل النيب  عن صوـ يوـ االثنُت فقاؿ :ذاؾ يوـ ولدت فيو كأنو يقوؿ :إنو يوـ لو ىذا الفضل؛
فصيامو يةكوف فيو األجر.
وجاء ُب فضلو أيضا أهنا ترفع فيو األعماؿ ُب يوـ االثنُت وُب يوـ ا٠تميس كاف  يصومهما فقيل:
إنك تةكثر من صياـ االثنُت وا٠تميس فقاؿ :إهنا ترفع فيهما األعماؿ وأحب أف يرفع عملي وأنا صائم
أحسن اهلل إليةكم:
يقوؿ :كيف شاىد ْتَتى الراىب سجود األشجار واألحجار؟
ىةكذا جاء ُب ىذه القصة ٯتةكن أهنا كشفت لو أهنا سجدت سجودا حقيقيا ،ولةكن الصحيح أف
سجود ىذه األشجار بظلها ُب قوؿ اهلل تعأب:
 

(ٔ)

      

أي يسجد ظلهم ولةكن قد تسجد الشجرة ،قد ثبت أنو  جاءه رجل وقاؿ:

إين قرأت آية فيها سجدة فسجدت فيها فسجدت الشجرة اليت عندي وٝتعتها تقوؿ :اللهم اكتب ٕب هبا
أجرا ،وضع عٍت هبا وزرا ،واجعلها ٕب عندؾ زخرا
أحسن اهلل إليةكم.
يقوؿُ :ب إحدى صيغ الصبلة على النيب ُ ب صحيح البخاري :اللهم صل على ٤تمد وعلى أزواجو
وذريتو كما صليت على آؿ إبراىيم يقوؿ :فضيلة الشيخ أال يةكوف ىذا اٟتديث مفسرا لآلؿ؟
ٔ  -سورة الرعد آية .ٔ٘ :
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صحيح أنو مفسر لو ،وأف كثَتا من العلماء يقولوف :إف آلو أزواجو ،وذريتو بناتو ،وقد يدخل فيهم أيضا
أعمامو :عمو ٛتزة ،وعمو العباس ،وبنو عمو أوالد عبد ا١تطلب الذين أسلموا ،كعقيل ،وجعفر ،وعلي،
وأوالد العباس كل ىؤالء قد يدخلوف ُب آلو ،ولةكن الرافضة إ٪تا ٮتصوف آلو ٓتمسة يقوؿ قائلهم :صحيح أنو
مفسر لو ،وأف كثَتا من العلماء يقولوف :إف آلو أزواجو ،وذريتو بناتو ،وقد يدخل فيهم أيضا أعمامو :عمو
ٛتزة ،وعمو العباس ،وبنو عمو أوالد عبد ا١تطلب الذين أسلموا ،كعقيل ،وجعفر ،وعلي ،وأوالد العباس كل
ىؤالء قد يدخلوف ُب آلو ،ولةكن الرافضة إ٪تا ٮتصوف آلو ٓتمسة يقوؿ قائلهم:
نػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار اٞتح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيم اٟتاطم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ٜتسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أطف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي هب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم
وابنا٫ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا والفاطمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ا١تصطف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى وا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت
ىؤالء عندىم ىم آؿ البيت ،العباس ليس من أىل البيت بل يةكفرونو ،وكذلك ابن عباس ،وكذلك
بقية الصحابة ،وكذلك بقية أىل البيت.
نقوؿ :آلو أىل بيتو وزوجاتو من أىل بيتو ُب قوؿ اهلل تعأب:
   

   

(ٔ) السياؽ ُب زوجاتو ،ما قبل ىذه اآلية وما بعدىا ُب قولو تعأب:

           
         

ذكر الضمَت؛ تغليبا لدخولو  فيو.
النيب ّ
أحسن اهلل إليةكم.
يقوؿ :ما معٌت نيب ا١تلحمة؟

ٔ -سورة األحزاب آية . ٖٖ :
ٕ  -سورة األحزاب آية .ٖٖ :
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فسرىا ا١تؤلف بأهنا ا١تقتلة يعٍت أنو ٭تصل على يديو قتاؿ ،كما حصل ُب وقعة بدر ووقعة أحد ،ووقعة
حنُت وغَت ذلك ،وكذلك ُب أمتو حصل أيضا قتاؿ بُت أمتو سواء بينهم وبُت الةكفار كما ُب قتاؿ الروـ
وقتاؿ الفرس ،أو بُت أمتو ُب قتاؿ الفنت.
أحسن اهلل إليةكم.
يقوؿ :ذكرًب أف ا١تاحي ىو الذي ٤تا اهلل بو الةكفر ولةكن الةكفر موجود ولو ُب عهد النيب صلى اهلل
عليو وسلم؟
ىةكذا ف سر فيو أنا ا١تاحي الذي ٯتحو اهلل تعأب بو الةكفر وليس معناه أنو ٯتحى الةكفر كلو من األرض،
ولةكن ٯتحى من كثَت من األرض؛ فإف اهلل تعأب أظهر دينو حىت انتشر ُب ثبلثة أرباع األرض٦ ،تا يدؿ على
أف اهلل تعأب أظهر دينو على ما وعد بو ُب قوؿ اهلل تعأب:

   

(ٔ)

أحسن اهلل إليةكم.
يقوؿ ىل ما ذكره اهلل ُب كتابو بشَتا ونذيرا تصح أٝتاء للنيب صلى اهلل عليو وسلم؟
ىي الصحيح أهنا من الصفات أف من صفتو أنو مبشر يبشر با٠تَت و٭تذر عن الشر.
أحسن اهلل إليةكم.
وأثابةكم ونفعنا بعلمةكم وصلى اهلل على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

ابتداء الوحي وىجرتو ووفاتو وأوالده وحجو وعمرتو وغزواتو

بسم اهلل الرٛتن الرحيم.
اٟتمد هلل رب العا١تُت وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
قاؿ رٛتو اهلل تعأب :ابتداء الوحي فلما بلغ أربعُت سنة اختصو اهلل بةكرامتو وابتعثو برسالتو أتاه جربيل
عليو السبلـ وىو بغار حراء ،جبل ٔتةكة ،فأقاـ ٔتةكة ثبلث عشرة سنة ،وقيلٜ :تس عشرة ،وقيل :عشرة،

ٔ
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والصحيح األوؿ ،وكاف يصلي إٔب بيت ا١تقدس مدة إقامتو ٔتةكة ،وال يستدبر الةكعبة ،و٬تعلها بُت يديو
وصلى إٔب بيت ا١تقدس أيضا بعد قدومو ا١تدينة سبعة عشر شهرا أو ستة عشر شهرا.
ىجرتو .
ٍب ىاجر إٔب ا١تدينة ومعو أبو بةكر الصديق رضي اهلل تعأب عنو ،ومؤب أيب بةكر عامر بن فهَتة ،ودليلهم
عبد اهلل بن األريقط الليثي ،وىو كافر ،وٓب يعرؼ لو إسبلـ ،وأقاـ با١تدينة عشر سنُت.
وفاتو . 
وتوُب وىو ابن ثبلث وستُت ،وقيلٜ :تس وستُت وقيل :ستُت ،واألوؿ أصح ،وتوُب  يوـ االثنُت
حُت اشتد الضحى لثنيت عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األوؿ ،وقيل :لليلتُت خلتا منو ،وقيل :الستهبلؿ
شهر ربيع األوؿ ،ودفن ليلة األربعاء ،وقيل :ليلة الثبلثاء وكانت مدة علتو اثٍت عشر يوما ،وقيل :أربعة عشر
يوما ،وغسلو علي بن أيب طالب وعمو العباس والفضل بن عباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقراف
مولياه ،وحضرىم أوس بن خوٕب األنصاري ،وكفن ُب ثبلثة أثواب بيض سحولية من ثياب سحوؿ بلدة
باليمن ليس فيها قميص وال عمامة ،وصلى عليو ا١تسلموف أفذاذا ٓب يؤمهم عليو أحد ،وفرش ٖتتو قطيفة
ٛتراء كاف يتغطى هبا ،ودخل قربه العباس وعلي والفضل ،وقثمو وشقراف ،وأطبق عليو تسع لبنات ،ودفن ُب
ا١توضع الذي توفاه اهلل فيو حوؿ فراشو ،وحفر لو وأٟتد ُب بيتو الذي كاف بيت عائشةٍ ،ب دفن معو أبو بةكر
وعمر رضي اهلل عنهما.

فصل في أوالده.
ولو  من البنُت ثبلثة :القاسم وبو كاف يةكٌت .ولد ٔتةكة قبل النبوة ،ومات هبا وىو ابن سنتُت .وقاؿ

قتادة :عاش حىت مشى.
وعبد اهلل ويسمى الطيب والطا ىر؛ ألنو ولد ُب اإلسبلـ وقيل :إف الطاىر والطيب غَته ،والصحيح
األوؿ.
وإبراىيم عليو السبلـ ولد با١تدينة ومات هبا سنة عشر وىو ابن سبعة عشر شهرا ،أو ٙتانية عشر،
وقيل :كاف لو ابن يقاؿ لو عبد العزى وقد طهره اهلل  من ذلك وأعاذه منو.
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البنات:
زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مشس ،وىو ابن خالتها وأمو ىالة بنت خويلد
ولدت لو عليا مات صغَتا ،وأمامة اليت ٛتلها النيب ُ ب الصبلة ،وبلغت حىت تزوجها علي بعد موت
فاطمة.
وفاطمة بنت رسوؿ اهلل  تزوجها علي بن أيب طالب ،وولدت لو اٟتسن واٟتسُت ،و٤تسنا مات
صغَتا ،وأـ كلثوـ تزوجها عمر بن ا٠تطاب.
وزينب تزوجها عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب.
ورقية بنت رسوؿ اهلل  تزوجها عثماف بن عفاف فماتت عندهٍ .ب تزوج أـ كلثوـ فماتت عنده.
وولدت رقية ابنا فسماه عبد اهلل ،وبو كاف يةكٌت.
فالبنات أربع ببل خبلؼ والصحيح ُب البنُت أهنم ثبلثة وأوؿ من ولد لو القاسمٍ ،ب زينبٍ ،ب رقيةٍ ،ب
فاطمةٍ ،ب أـ كلثوـٍ ،ب ُب اإلسبلـ عبد اهللٍ ،ب إبراىيم با١تدينة ،وأوالده كلهم من خد٬تة إال إبراىيم ،فإنو
من مارية القبطية ،وكلهم ماتوا قبلو إال فاطمة فإهنا عاشت بعده ستة أشهر.

فصل في حجو وعمره:
روى ٫تاـ بن ٭تِت عن قتادة قاؿ :قلت ألنس :كم حج النيب  من حجة؟ قاؿ :حجة واحدة،
واعتمر أربع عمرات عمرة النيب  حُت صده ا١تشركوف عن البيت ،والعمرة الثانية حيث صاٟتوه من العاـ
ا١تقبل ،وعمرة من اٞتعرانة حيث قسم غنيمة حنُت ُب ذي القعدة ،وعمرتو مع حجتو صحيح متفق عليو.
ىذا بعد قدومو ا١تدينة ،وأما ما حج ٔتةكة واعتمر فلم ٭تفظ ،والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها
وقاؿ :عسى أال تروين بعد عامي ىذا

فصل في غزواتو:
غزا رسوؿ اهلل  بنفسو ٜتسا وعشرين غزوة ىذا ىو ا١تشهور قالو ٤تمد بن إسحاؽ وأبو معشر
وموسى بن عقبة وغَتىم ،وقيل :غزا سبعا وعشرين.
والبعوث والسرايا ٜتسوف أو ٨توىا ،وٓب يقاتل إال ُب تسع :بدر ،وأحد ،وا٠تندؽ ،وبٍت قريظة،
وا١تصطلق ،وخيرب ،وفتح مةكة ،وحنُت ،والطائف ،وقد قيل :إنو قاتل بوادي القرى وُب الغابة وبٍت النضَت.
22
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السبلـ عليةكم ورٛتة اهلل وبركاتو.
بسم اهلل الرٛتن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
بدأ الشيخ رٛتو اهلل ُب حاؿ النيب  بعد النبوة ،وباألمس قرأنا حالتو قبل أف ينزؿ عليو الوحي.
الوحي ابتدأ وعمره أربعوف ،وقيل :أربعوف وستة أشهر ،ا١تشهور أف عمره أربعوف ،وٯتةكن أف الذين قالوا

ذلك أسقطوا الزيادة؛ ألهنا كسر ،ىةكذا ذكرت عائشة رضي اهلل عنها قالت :أوؿ ما بدئ بو رسوؿ اهلل 

من الوحي الرؤيا الصادقة ،فةكاف ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح يعٍت ٖتققت إذا رأى رؤيا ٖتققت
وظهرت مثل الصبح الذي يتبُت ،تقوؿٍ :ب حبب إليو ا٠تبلء يعٍت حببت إليو ا٠تلوة ،واالنقطاع عن الناس،
ولعل ذلك لتمرين قلبو وجسده حىت يتقبل الوحي عندما ينزؿ إليو ،فةكاف ٮتلو بغار حراء ،ويتزود من ذلك
الليإب ذوات العدد يأخذ زادا ،ويبقى يتحنث يعٍت يتعبد ُب ذلك الغار ،وىةكذا إٔب أف نزؿ عليو الوحي.
البخاري رٛتو اهلل بدأ كتابو بقولو :باب بدء الوحي إٔب رسوؿ اهلل  وذكر حديث عائشة الطويل
الذي ىو أوؿ ما بدئ رسوؿ اهلل  من الوحي الرؤيا الصادقة إٔب آخره وذكر أيضا حديثا عن عائشة
أيضا أف اٟتارث بن ىشاـ سأؿ رسوؿ اهلل  كيف يأتيك الوحي؟ فقاؿ :أحيانا يأتيٍت مثل صلصلة
اٞترس فأعي ما يقوؿ ،وأحيانا يتمثل ٕب ا١تلك فيةكلمٍت فأعي ما يقوؿ
تقوؿ عائشة رضي اهلل عنها :ولقد كاف ينزؿ عليو الوحي ُب اليوـ الشاٌب فينفصم عنو وإف جبينو
ليتفصد عرقا أي من ثقل الوحي ،وذكروا أنو كاف يلقى من الوحي شدة عندما ينزؿ عليو ا١تلك يلقى منو
شدةٍ ،ب بعد ذلك إذا انفصل وإذا ىو قد ألقي عليو ذلك الوحي نزؿ عليو قولو تعأب:
       

ٔ  -سورة طو آية .ٔٔٗ :
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(ٔ)

فةكاف بعد نزوؿ ىذه اآلية ينصت عندما ينزؿ عليو الوحي إٔب أف ينتهي ا١تلك ٦تا ينزؿ عليوٍ ،ب بعد
ذلك يقرأه يقرأ ذلك الوحي الذي نزؿ عليو كما أنزؿ؛ ألف اهلل قاؿ:


   

(ٕ) أي ٚتعو ُب فؤادؾ ،وقرآنو يعٍت قراءتو وتوفيقك ألف تقرأه.

فأوؿ ما نزؿ عليو وىو ُب غار حراء ،وىذا الغار ال يزاؿ معروفا أي اٞتبل رأسو طويل ،طويل فرعو،
وٯتةكن أنو إذا كاف يتزود يبقى فيو شهرا أو عشرين يوما ٓب ينزؿ ،ويوجد عنده أيضا ماء ،اٞتبل كما ذكروا
ينزؿ عليو ا١تطر ،ويةكوف ىناؾ مستنقعات ماء ،وُب ىذه األزمنة يتةكلف كثَت من الناس يصعدوف ىذا اٞتبل
يقولوف :إف صعوده يستغرؽ نصف ساعة ،وىم يصعدوف إٔب ذروة اٞتبل ،وىذا ليس من السنة.
ما ذكر أف النيب  عاد يرقى اٞتبل بعد تلك ا١ترة بعدما نزؿ عليو الوحي وال كاف الصحابة يصعدونو،
وىؤالء الذين يصعدوف إٔب أف يصلوا إٔب ذلك اٞتبل ذلك الغار كأهنم يريدوف أف يتربكوا بو ،وقد سهلت
الدولة الًتكية لو مصاعد ،وجعلت فيو درجا ،ولةكن مع طوؿ السنُت تغَت ذلك الدرج الذي كانوا يصعدوف
معو.
ومثلو غار ثور ا١تذكور ُب قولو تعأب:

   

(ٖ)

فإف الًتؾ وضعوا لو درجا

طويبل ْتيث يستمر الذي يرقاه ٨تو ساعة ،وكل ىذا ال أصل لو ،الذين يزورونو قد يتمسحوف بو ،وقد
يلقوف فيو دراىم يدعوف أف ىذه الدراىم تنفعهم وتشفعهم ألهنم يتصدقوف فيو ،وال أصل لزيارة وال لصعود
الغارين.

ٔ -سورة القيامة آية . ٜٔ-ٔٙ :
ٕ  -سورة القيامة آية .ٔٚ :
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واٟتاصل أنو ١ تا أنزؿ عليو الوحي أوؿ ما جاءه ا١تلك كما ُب القصة ا١تشهورة أنو غطو يعٍت غموٍ ،ب
أرسلو ،وقاؿ :اقرأ يقوؿ فقلت ما أنا بقارئ أي أين ال أعرؼ شيئا؛ ألنو ٓب يزؿ أميا ال يقرأ وال يةكتب ،وهلل
حةكمة ،وىو أنو لو كاف يقرأ ويةكتب الهتمو ا١تشركوف ،وقالوا :نسخ ىذا القرآف من الةكتب السابقة ومع
ذلك فقد قالوه ،قاؿ اهلل تعأب:
  

      

(ٔ)

و١تا غطو أي أرسلو قاؿ اقرأ ثبلث مرات بعد ا١ترة الثالثة لقنو سورة العلق أو٢تا:

  

               
     

(ٕ)

فنزؿ هبذه اآليات ترجف بوادره يرجف قلبو ،وجاء إٔب زوجتو

خد٬تة ،وقاؿ :دثروين أي غطوين فلما ذىب عنو الروع أخربىا ا٠ترب ،فقالت :كبل واهلل ال ٮتزيك اهلل إنك
لتصل الرحم وٖتمل الةكل وتةكسب ا١تعدوـ وتقري الضيف وتعُت على نوائب اٟتق يعٍت أف ىذه صفات
شريفة واهلل تعأب ال ٮتزي من كاف متصفا هبا.
ذىبت بو ُب اٟتاؿ إٔب ابن عمها ورقة بن نوفل ،وكاف قد تنصر ُب اٞتاىلية ،وكاف قد قرأ شيئا من كتب
النصارى ،وتعلم لغتهم السريانية ،فةكاف يةكتب أو ينقل من السريانية باٟتروؼ العربية ،فقالت :اٝتع من ابن
أخيك ،فأخربه النيب ٔ تا يسمع ؤتا يرى فقاؿ :ىذا ىو الناموس الذي نزؿ على موسى يعٍت ا١تلك الذي
ينزؿ بالوحي وىو جربائيل عليو السبلـ ،يا ليتٍت حيا إذ ٮترجك قومك فقاؿ :أو٥ترجي ىم؟ قاؿ :نعمٓ ،ب
يأت أحد ٔتثل ما أتيت بو إال أوذي وإف يدركٍت يومك أنصرؾ نصرا مؤزرا تقوؿ عائشةٍ :ب ٓب ينشب ورقة
أف توُبٍ ،ب فًت الوحي ،و١تدة ستة أشهر فًت الوحيٍ ،ب بعد ذلك نزؿ الوحي وتواتر وتتابع ،فأوؿ ما نزؿ
سورة اقرأٍ ،ب بعدىا بستة أشهر نزلت سورة ا١تدثر.
ٔ  -سورة الفرقاف آية .٘ :
ٕ -سورة العلق آية . ٘-ٔ :
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ىةكذا اختصو اهلل تعأب بةكرامتو حيث فضلو وأكرمو هبذه الةكرامة اليت ىي الرسالة أتاه جربيل عليو
السبلـ وىو ُب غار حراء أي اٞتبل ا١تعروؼ ٔتةكة ،وبعدما نزؿ عليو الوحي ابتدأ يدعو الناس امتثاال لقولو
تعأب:

(ٔ)

  

  

(ٗ)

  

  

(ٕ)

وقرأ بعضهم " والرجس فاىجر "،
()ٙ

  
   

(ٖ)

(٘)

أخذ يدعو إٔب ىذا ،والوحي ينزؿ عليو استمر على ذلك ثبلث عشرة

سنة ،وىو يدعو أىل مةكة ،فمنهم من ىدى اهلل ،ومنهم من حقت عليو الضبللة.
بعد عشر سنُت أسري بو إٔب السماء وفرضت عليو الصلوات ا٠تمس ،و١تا أصبح أخرب الناس أين قد
أسري يب البارحة وصلت إٔب بيت ا١تقدس ورجعت؛ فتعجبوا من ذلك وقالوا :ىذا كذب ٨تن نعمل ا١تطي
إٔب بيت ا١تقدس شهرا ذىابا وشهرا إيابا ،وىذا يدعي أنو جاء ورجع ُب ليلة ،وما علموا بأف اهلل تعأب قادر
على كل شيء و١تا جاءوا إٔب أيب بةكر وقالوا :إف صاحبك يزعم كذا وكذا فقاؿ صدؽ إين أصدقو ُب أعظم
من ذلك أصدقو ُب خرب السماء
كاف يصلي ٔتةكة إٔب بيت ا١تقدس مدة إقامتو ُب مةكة ،ولةكن ٬تعل الةكعبة بُت يديو يستقبل الةكعبة،
ويستقبل أيضا بيت ا١تقدس يتمةكن من استقبالو ،فلما ىاجر إٔب ا١تدينة كاف يصلي إٔب بيت ا١تقدس بأمر
من اهلل ألف بيت ا١تقدس قبلة األنبياء من بٍت إسرائيل ،وكاف قد رجا أهنم يسلموف ،ولةكن أصروا و١تا ًب لو
ستة أشهر وىو يصلي إٔب بيت ا١تقدس وٓب يتأثروا صرفو اهلل وجعل قبلتو قبلة إبراىيم اليت ىي الةكعبة ا١تشرفة.

ذكر بعد ذلك ىجرتو:
ٔ  -سورة ا١تدثر آية .ٕ :
ٕ -سورة ا١تدثر آية . ٖ :
ٖ -سورة ا١تدثر آية . ٗ :
ٗ  -سورة ا١تدثر آية .٘ :
٘ -سورة ا١تدثر آية . ٙ :
 - ٙسورة ا١تدثر آية .ٚ :
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ا٢تجرة :االنتقاؿ من ببلد الشرؾ إٔب ببل د اإلسبلـ ،تةكلم عليها الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو اهلل
ُب كتابو ثبلثة األصوؿ١ ،تا كثر أذى ا١تشركُت ٔتةكة للمؤمنُت رخص ٢تم  فعند ذلك ىاجروا إٔب اٟتبشة
اليت تعرؼ اآلف بأثيوبيا ،وكبَتىم جعفر بن أيب طالب أخو علي ،وبقوا ىنالك إٔب سنة سبع ُب أمن
وطمأنينة ،ودعوا النجاشي ملك اٟتبشة فأسلم ،وكاف اٝتو أصحمة و١تا كاف ُب سنة سبع رجعوا إٔب ا١تدينة،
ويسموف أىل ا٢تجرتُت ،أما النيب  وا١تسلموف الذين ُب مةكة فإهنم ىاجروا إٔب ا١تدينة ،وذلك ألف النيب
 كاف يعرض نفسو ُب ا١توسم على القبائل ،كلما جاء إٔب قبيلة عرض عليهم الدعوة دعاىم إٔب اهلل
تعأب إٔب اإلسبلـ إٔب التوحيد ،وأخربىم بأنو نيب يوحي اهلل إليو ،ذكروا أف أبا ٢تب كاف ٯتشي وراءه ،ويقوؿ:
ال تسمعوا لو فإنو كذاب ،و١تا جاء إٔب األنصار ،وعرض عليهم دعوتو أنو نيب عرفوا صدقو ،وذلك ألف
اليهود ُب ا١تدينة يهددوهنم دائما؛ يقولوف :إنو سيخرج ُب ىذا الزماف نيب نقاتلةكم معو ،ونقتلةكم قتل عاد،
فلما جاءىم عرفوا صفتو وقالوا :ىذا ىو النيب الذي ٗتوفةكم بو اليهود فاسبقوىم ،وكاف اليهود يظنوف أنو
يبعث منهم ،و١تا بعث من غَتىم حسدوه ،قاؿ تعأب:
   

(ٔ)

     

فلما بايعوه أخذ عليهم عهدا أنو إذا ىاجر إليهم أف ٯتنعوه ٦تا ٯتنعوف منو

أبناءىم ،فقبلوا ذلك والتزموا بأف ٯتنعوه.
و١تا عزـ على ا٢تجرة ،واليت ىي ذىابو من مةكة إٔب ا١تدينة ،كاف أىل مةكة قد عزموا على أف يقتلوه
وقالوا :إنا نقدر على أف نأخذ من كل قبيلة شابا شجاعا ونعطيو سيفا بتارا ،ويضربوا ٤تمدا ضربة واحدة
فيقتلوه ،وإذا قتلوه تفرقت ديتو ،وتفرؽ دمو ُب ٚتيع القبائل ،وال أظن بٍت ىاشم يقاتلوف ٚتيع قبائل قريش،
بل يرضوف بالدية ،وتسمى الدية العقل ،فجمعوا أولئك الشباب ،عددىم كثَت بعدد قبائل قريش ،ومعهم
سيوؼ قوية ،وجلسوا ينتظروف خروجو ليقتلوه ،فأعمى اهلل أبصارىم ،وخرج عليهم وٓب ينظروه ،وجعل يأخذ

ٔ
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ترابا و٭تثو على رءوسهم ،على عمائمهم ،وخرج ،وذلك قوؿ اهلل تعأب:
        

   
(ٔ)

و١تا جاءىم رجل بعده قالوا :أين ٤تمد؟ قاؿ :خرج قبل ،وأنا أبصرتو وىو ٭تث الًتاب على رءوسةكم،
٭تثو على رءوسةكم ،فنظروا فإذا على رءوسهم ىذا الًتاب الذي حثاه على رءوسهم.
فلما عزـ على ا٢تجرة كاف عند أيب بةكر  راحلتاف ،كاف قد أعد٫تا ٢تذا السفر ،فلما عزـ على ىذا
السفر أعطا٫تا غبلمو واٝتو عا مر بن فهَتة ،و١تا أخذ الراحلتُت ذىب هبما ُب الرب ،أي للرعي وواعدوه بعد
ثبلث ،خرج  ىو وأبو بةكر وصعدا ذلك اٞتبل الذي ُب جنوب مةكة ،ويسمى جبل ثور ،ودخبل ُب
ذلك الغار الذي ُب أعبله ،و١تا دخل ا١تشركوف بثوا من يبحث عنو ،وقالوا :من أتى بو فلو مائة من اإلبل،
فأعما ىم اهلل ،ووقفوا على الغار ،و١تا وقفوا عليو يقوؿ أبو بةكر :لو نظر أحدىم إٔب موضع قدمو ألبصرنا،
فقاؿ  ما ظنك باثنُت اهلل ثالثهما ،ال ٖتزف إف اهلل معنا وبعد ثبلث نزال ،وجاءىم ابن فهَتة بتلك
الراحلتُت ،وذىب معهما برجل يد٢تم الطريق ،عبد اهلل بن األريقط الليثي ،وكاف مع ذلك كافرا ُب ذلك
الوقت ،وال يُدرى ىل أسلم أـ ال؟ استقر با١تدينة ،مةكث هبا عشر سنُت ببل خبلؼ ،وبعد العشر اختار

اهلل تعأب جواره لو ،توُب  ولو من العمر ثبلث وستوف؛ أربعوف قبل النبوة ،وثبلث وعشروف نبيا رسوال،
وىناؾ من يقوؿ :إنو توُب ولو ٜتس وستوف ،وقيل :بل ستوف ،واألوؿ ىو أصح ،كما ُب حديث عائشة ُب
الصحيح.
توُب  يوـ االثنُت حُت اشتد الضحى لثنيت عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األوؿ ،أي بعد مرور ثنيت

عشرة ،وقيل :لليلتُت خلتا منو ،وقيل :الستهبلؿ شهر ربيع األوؿ ،قاؿ العلماء :إنو  توُب سنة إحدى
عشرة للهجرة ،اتفقوا على أنو ُب شهر ربيع األوؿ ،اتفقوا على أف يوـ االثنُت يوـ وفاتو ،أما ٖتديد تاريخ
اليوـ فوقع فيو خبلؼ ،فقيل :أوؿ يوـ ،وقيلُ :ب الثاين ،وقيلُ :ب الثامن ،وقيلُ :ب الثاين عشر ،وا١تشهور
أنو ُب اليوـ الثاين عشر ،وقيل غَت ذلك.

ٔ  -سورة يس آية .ٜ :
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أما دفنو :فإنو دفن ليلة األربعاء ،أي بقي يوـ االثنُت ويوـ الثبلثاء حىت غابت الشمس ،دفن ليلة
األربعاء ،وقيل :ليلة الثبلثاء ،والراجح أنو دفن ليلة األربعاءٔ ،تعٌت أنو بعد موتو  مةكث ٨تو يومُت .كانت
مدة علتو  -مرضو  -اثٍت عشر يوما ،وقيل :أربعة عشر يوما ،يوجد خبلؼ أيضا قليل يعٍت ا١تدة ،ال بد
من تغسيلو ولو كاف طاىرا ،ذكر أهنم ١تا أرادوا أف يطهروه  -أي يغسلوه  -توقفوا ُب ذلك ،فقاؿ بعضهم:
ال تغسلوه ،وصاح هبم صائح وقاؿ :ال تغسلوه إنو طاىر مطهر ،ولةكن ترجح عندىم أف يغسلوه ،فغسلوه
بثيابو اليت كانت عليو ،يصبوف ا١تاء ٖتتها ،ويدلةكونو إٔب أف عمموه بالغسل ،أي بغسل جسده ،غسلو علي
بن أيب طالب  وعمو العباس بن عبد ا١تطلب ،والفضل بن العباس ،وقثم بن العباس ،العباس معو اثناف
من ولده ،وأسامة بن زيد ،مؤب رسوؿ اهلل  وشقراف مواله أيضا ،حضرىم أوس بن خوٕب األنصاري١ ،تا
انتهوا من تغسيلو كفنوه ُب ثياب بيض ،سحولية ،من كرسف ،ليس فيها عمامة وال قميص ،كاف عليو
عندما غسلوه رداء وإزار فغسلوه فوقهما ،وقيل :عليو قميص ،وىةكذا غسلوه ،و١تا غسلوه ونشفوه وضعوه
على تلك األكفاف ،بيض؛ ألنو  قد أمر بذلك ،ثبت عنو أنو قاؿ :البسوا من ثيابةكم البياض؛ فإهنا من
خَت ثيابةكم ،وكفنوا فيها موتاكم فةكانوا يةكفنوف ٚتيع ا١توتى ذكورا وإناثا بالبياض ،اختاروا لو ثبلث قطع،
وبسطوىا على األرض إحدا٫تا فوؽ األخرى ،و١تا انتهوا من تغسيلو وضعوه عليها ،أي على الثبلث ،فردوا
طرؼ العليا اليت تلي جسده ،ردوا طرفها إٔب جسده ،أي سًتت إٔب صدره و٨تره ،ردوا الطرؼ الثاين
فسًتت الصدر كلو ،فةكاف ىذا كفنا ،وفعلوا ُب الثانية وُب الثالثة كذلك.
السحوؿ ،يقوؿ :بلدة باليمن كانوا يصنعوف فيها ىذه الثياب اليت من القطن ،الةكرسف :القطن.
حضرىم على التغسيل أوس بن خوٕب األنصاري ،وٓب يةكن يغسل معهم ،ولةكن حضرىم؛ ليغسل إذا
انتهوا أو ٨تو ذلك.
بعد ما كفن صلى عليو ا١تسلموف ،قالوا :ال بد أف نصلي عليو ،ولو كاف مغفورا لو ،فةكانوا يصلوف عليو
أفرادا أو ٚتاعات ،يدخل اثناف فيصلياف وٮترجاف ،يدخل ثبلثة فيصلوف وٮترجوف ،استمروا على ذلك،
ٯتةكن أهنم استمروا عليو عشر ساعات أو عشرين أو ٨تو ذلك ،و١تا صلوا عليو ما بقي إال دفنو ،حفروا لو
ٔتةكانو الذي ىو فيو ُب بيت عائشة؛ ألنو روي أنو  قاؿ :إف كل نيب يدفن حيث ٯتوت أي يدفن ُب
مةكانو الذي خرجت فيو روحو ،فلما جاءىم ىذا اٟتديث حفروا لو ببيت عائشة ودفنوه.

29

مختصر سيرة النبي

الذي دخل قربه العباس وعلي والفضل وقثم وشقراف ،بالنسبة إٔب شقراف ،ىذا أحد مواليو ،واألربعة
عمو وأوالده ،عمو العباس ،وأبناء عمو :الفضل بن العباس ،وقثم بن العباس ،وعلي بن أيب طالب ،أطبق
عليو سبع لبنات ،اختار اهلل تعأب لو أف يلحد ،دفن ُب ا١توضع الذي توفاه اهلل  فيو ،وىو بيت عائشة،
حوؿ فراشو ،وحفر لو وأٟتد ُب بيتو الذي كاف فيو وىو بيت عائشة ،اختار اهلل تعأب لو اللحد ،كانوا ُب
ا١تدينة ،كاف فيها رجبلف :أحد٫تا إذا حفر القرب يشق ُب وسطو شقا ،والثاين :إذا حفره جعل ُب قبلتو ٟتدا،
فقالوا :سوؼ نرسل لبلثنُت ،أيهما جاء قلنا :اعمل صنعتك ،فجاءىم الذي يلحد ،فقالوا :اختارؾ اهلل لنا،
فنريدؾ أنك تعمل عملك ُب قرب النيب  فلحدوا لو ٟتدا ،ووضعوا على القرب تسع لبنات.
بعدما مات أبو بةكر  قالت عائشة :أريد أف يدفن ّتوار النيب ُ ب بييت ،فدفن أبو بةكر إٔب
جانب النيب  و١تا مات عمر  وكاف قتل مظلوما ،قتلو ٣توسي يقاؿ لو :أبو لؤلؤة ،طلب من عائشة
أف تأذف أف يدفن مع صاحبيو؛ فأذنت ،ودفن ُب حجرة عائشة مع النيب  ومع أيب بةكر.
و١تا دفن قاؿ علي  إين كنت أظن ذلك ،يعٍت أهنما ٬تمعاف ،فإين ٝتعت النيب  دائما يقوؿ:
ذىبت أنا وأبو بةكر وعمر أي دخلت أنا وأبو بةكر وعمر ،خرجت أنا وأبو بةكر وعمر ،يةكثر ذكر٫تا ،فةكانا
لو كالوزيرينُ ،ب حياتو كانا وزيرين لو ،وبعد ٦تاتو كانا ضجيعُت لو ،ىذا ٦تا خصو اهلل تعأب بو.
أما أوالده ،فقيل :إنو ولد لو من خد٬تة ٙتانية :أربعة بنُت ،وأربع بنات ،ولةكن ا١تؤلف ٓب يرجح إال اثنُت
وأربع بنات ،يقولوف :ولد لو  من البنُت ثبلثة :القاسم ،وبو كاف يةكٌت ،ولد ٔتةكة قبل النبوة ومات هبا
وىو ابن سنتُت ،وقاؿ قتادة :عاش حىت مشى كانت كنيتو أبو القاسم ،قبل الوحي وبعده.
وقد اختلف ،ىل ٬توز أف يةكٌت غَته هبذه الةكنية؟ فروي أنو  قاؿ :تسموا باٝتي وال تةكنوا بةكنييت،
فإ٪تا بعثت قاٝتا أقسم بينةكم ولةكن قد أثر عن الصحابة كثَتا ،وعن التابعُت ومن بعدىم ،أهنم تةكنوا بأيب
القاسم ،وأقرهبم ٤تمد بن القاسم بن ٤تمد بن أيب بةكر؛ فإنو يةكٌت أبا القاسم ،فلعل النهي كاف ُب حياتو.
وال خبلؼ أنو مات صغَتا ،وسواء كاف قد مشى أو ال.
قوؿ قتادة :عاش حىت مشى ،الذي يةكوف لو سنتاف ٯتشي.
الثاني :عبد اهلل ،ويس مى الطيب الطاىر؛ ألنو ولد ُب اإلسبلـ ،وقيل :إف الطيب الطاىر غَته،

والصحيح األوؿ ،الذين قالوا :إف أوالده من خد٬تة أربعة ،قالوا :القاسم ،وعبد اهلل ،والطيب ،والطاىر،
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والذين قالوا :ولداف ،قالوا :إف عبد اهلل يوصف بعبد اهلل الطيب ،عبد اهلل الطاىر ،فةكاف لو ثبلثة أٝتاء:
عبد اهلل ،الطيب ،الطاىر ،وكأف ىذا ىو األقرب؛ وذلك ألنو عندما تزوج خد٬تة كاف عمرىا ٨تو أربعُت
سنة ،يعٍت قد أسنت ،وإذا كنا ٖتققنا أهنا ولدت أربع بنات وولدين؛ ستة ،فهؤالء الستة على األقل ٯتةكن
أهنم تتابعوا ،كل واحد ُب سنة ،فمعٌت ذلك أهنم ولدوا ،انتهوا إٔب سنة ست وأربعُت ،وىذه غاية ما ينقطع
عنو ٛتل ا١ترأة ،وٯتةكن أف كل واحد منهم لو سنتاف ،فتةكوف أيضا زادت على الستُت وىي تلد ،وإف كاف
ذلك نادرا.
الثالث من أوالده  :إبراىيم ،ولد با١تدينة ومات هبا سنة عشر وىو ابن سبعة عشر شهرا ،أو ٙتانية

عشر ،يعٍت مات قبل أف يفطم؛ ولذلك ُب صحيح البخاري١ :تا توُب إبراىيم قاؿ :إف لو مرضعا ُب اٞتنة
وأمو مارية القبطية؛ أمة ٦تلوكة للنيب  وطئها فحملت فةكانت أـ ولد.
ىناؾ من يقوؿ :إنو كاف لو ولد قدًن اٝتو عبد العزى ،وىذا ليس بصحيح ،طهره اهلل  من ذلك،
وأعاذه أف يعبّد لغَت اهلل ،وأف يسمي أحدا من أبنائو عبدا لغَت اهلل.
أما البنات فباالتفاؽ أهنن أربع :أكربىن زينب ،تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد
مشس ،وىو ابن خالتها ،أمو ىالة بنت خويلد ،أخت خد٬تة بنت خويلد ،فتزوج زينب ،وولدت منو ،قيل:
إهنا ولدت لو ولدا اٝتو علي ،مات وىو صغَت ،وولدت لو أيضا جارية اٝتها أمامة.
ثبت ُب الصحيح أف النيب  خرج مرة وىو حامل أمامة بنت زينب ،وأليب العاص بن الربيع ،فتقدـ
بالناس وكرب وىو حامل ٢تا ،فةكاف إذا ركع وضعها وإذا قاـ ٛتلها يعٍت من شفقتو ورٛتتو.
ىذه أمامة ،يقوؿ بعضهم :إهنا بلغت وتزوجها علي  أي بعد موت فاطمة .ٯتةكن أف يةكوف ذلك؟
ألف زينب بقيت ُب مةكة ١تا ىاجر النيب ٍ ب ١تا كاف ُب غزوة بدر أسر أبو العاص مع األسرى ،بعد ذلك
من عليو النيب  بدوف فدية ،واشًتط عليو أف يرسل زينب ،فوَب بذلك ،فجاءت زينب سنة اثنتُت،
ّ
وأقامت مع النيب  وال شك أف ٢تا أوالدىا ىةكذا .و١تا ىاجر أبو العاص سنة ٙتاف ردىا عليو ،ولةكنها
ماتت بعد ذلك بقليل ،ماتت بعد ىجرتو بسنة.

الثانية :فاطمة ،وىي أشهرىن ،أي بنت رسوؿ اهلل  تزوجها علي  ولدت لو اٟتسن واٟتسُت

و٤تسنا وأـ كلثوـ وزينب.
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فأما ٤تسن فمات وىو صغَت ،ويقوؿ الرافضة :إنو مات وىو ُب بطنها ،وأف عمر بن ا٠تطاب طعن
بطنها إٔب أف أسقطتو ،وىذا كذب ،كذب على عمر ولو ذكر ُب كتبهم ،فإهنم كذابوف ،وٓب يذكر ُب كتب
أىل السنة ،وٯتةكن أنو مات وىو رضيع.
وأما أـ كلثوـ فهي اليت تزوجها عمر بن ا٠تطاب  و١تا تزوجها قاؿ :ما أريد إال أف أتصل بنسب
ىذا البيت الةكرًن ،أف يةكوف ٕب صلة بو ،ولدت منو ولدا اٝتو زيد ،و١تا ولدتو بقيت بعدما ترعرع الولد ٨تو
سنتُت أو قريبا منها ،وماتت ومات ولدىا.

الثالثة من بنات النبي  :رقية بنت رسوؿ اهلل  تزوجها عثماف وماتت سنة ثنتُت.

ٗتلف عثماف عن غزوة بدر ليمرض ابنتو؛ أي بنت النيب  فأعطاه سهمو وأجره كأنو حضرىا.
و١تا ماتت؛ زوجو أختها اليت ىي أـ كلثوـ ،وىي الرابعة ،ومةكثت عنده أيضا سنة أو سنوات وماتت،
وقاؿ :لو كاف عندي بنت ثالثة لزوجتها عثماف
عثماف تزوج أوال رقيةٍ ،ب تزوج أـ كلثوـ ،ولذلك يقاؿ لو :ذو النورين ،يعٍت :ذو الزوجتُت ،ومدحو
الةكلوذاين:
م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايع ا١تختػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار عن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو باليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالوا فثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالثهم فقل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ٣تاوب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
فضلي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن فضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلوة وهتجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
ع ػ ػ ػ ػػن اب ػ ػ ػ ػػن عف ػ ػ ػ ػػاف التق ػ ػ ػ ػػي وم ػ ػ ػ ػػن ح ػ ػ ػ ػػوى
يعٍت أنو يدعى :ذو النورين.
ىةكذا رقية ولدت من عثماف ابنا اٝتو عبد اهلل ،وبو كاف يةكٌت.
البنات أربع ببل خبلؼ ،والبنُت الصحيح أهنم ثبلثة.
أوؿ من ولد لو القاسمٍ ،ب زينبٍ ،ب رقيةٍ ،ب فاطمةٍ ،ب أـ كلثوـٍ ،ب ُب اإلسبلـ عبد اهللٍ ،ب إبراىيم ُب
ا١تدينة ،أوالده كلهم من خد٬تة ،إال إبراىيم ،فإنو من مارية القبطية وىي أمة ،كلهم ماتوا قبلو إال فاطمة
فإهنا عاشت بعده ستة أشهر ،وقد أخربىا ُب آخر حياتو ،أسر إليها ،وقاؿ :إف جربيل كاف يدارسٍت القرآف
مرة ،وىذه السنة عارضٍت مرتُت ،وال أرى ذلك إال لدنو أجلي ،فبةكتٍ ،ب أسر إليها فقاؿ :إنك أوؿ أىلي
ٟتوقا يب ،أما ترضُت أف تةكوين سيدة نساء أىل اٞتنة فمةكثت بعده ستة أشهر ٍب ماتت رضي اهلل عنها.

32

مختصر سيرة النبي

ذكر بعد ذلك حج النبي .
روى ٫تاـ بن ٭تِت عن قتادة قاؿ :قلت ألنس :كم حج النيب  أي من حجة؟ فقاؿ :حجة واحدة،
واعتمر أربع عمر ،عمرة النيب  حُت صده ا١تشركوف عن البيت ،والعمرة الثانية حُت صاٟتوه من العاـ
ا١تقبل ،وعمرة من اٞتعرانة حيث قسم غنيمة حنُت ُب ذي القعدة ،وعمرة مع حجتو ىةكذا ،ىذا اٟتديث
الصحيح أنو ٓب ٭تج بعدما ىاجر إال حجة واحدة.
وذكروا أنو حج قبل أف يهاجر مرة أو مرتُت ،ولةكن ذلك ٓب يةكن مشهورا ،حجتو اليت حجها سنة عشر
وتسمى حجة الوداع؛ أي ألنو ودع فيها الناس؛ وألنو كاف أعظم ٣تمع حجو تلك السنة.
أما عمره :فإهنا أربع ،لةكن عمرتاف قد ال يعداف ،عمرة ُب سنة ست ،وتسمى عمرة اٟتديبية ،ولةكنو ما
كملها ،قاؿ اهلل تعأب:

       

    

(ٔ)

صدوه عندما وصل إٔب اٟتديبية ورجعٖ ،تلل و٨تر ىديو ،ورجع،

وصاٟتهم على أف يعتمر ُب السنة القابلة ،وأف يقيم ٔتةكة ثبلث لياؿ ٍب ٮترج ،وجاء ومعو سبعمائة من
ا١تسلمُت واعتمروا ُب سنة سبع ،وتسمى عمرة القض يةٍ ،ب ُب سنة ٙتاف ١تا فتحت مةكة غزا بعد مةكة حنينا،
وغنم أمواال كثَتة وكذلك غنم سبيا ،وترؾ الغنائم والسيبٍ ،ب غزا الطائف وحاصر الطائف أربعُت يوما،
وبعدما تأثر وٓب يقدر على فتحو ،عند ذلك رجع.
بقي أىل الطائف ٓب يسلموا إال ُب سنة تسع ،عندما رأوا من حو٢تم كلهم أسلموا ،عند ذلك رجع من
الطائف ،رجع إٔب اٞتعرانة ،ا١توجودة اآلف قرب مةكة ،مشإب مةكة ،أحرـ ُب ليلة من الليإب وىو ىناؾ يقسم
غنائم حنُت ،و١تا أحرـ دخل مةكة وطاؼ وسعى ومعو معاوية ،فةكانت ىذه ىي العمرة الثانية أو الثالثة؛
ألننا قد ال نعد األؤب ألهنا ما كملت.

ٔ

-سورة الفتح آية . ٕ٘ :
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أم ا العمرة الرابعة فإنو حج قارنا١ ،تا حج سنة عشرة قرف ،قاؿ :أحرمت لك ْتجة وعمرة ،فةكاف أحيانا
يقوؿ :لبيك حجة ،وأحيانا أخرى يقوؿ :لبيك عمرة ،وأحيانا يقوؿ :لبيك عمرة وحجا ،يقوؿ ىذا بعد
قدومو ا١تدينة.
وأما ما حج بمكة واعتمر :فلم ٭تفظ ،والذي حج حجة الوداع ودع الناس هبا ،وقاؿ :عسى أال
تروين بعد عامي ىذا رواه مسلم وغَته ،أنو قاؿ :خذوا عٍت مناسةكةكم ،فعسى أال تروين أي ٯتةكن أال تروين،
وكذلك وقع.
وأما غزواتو :فذكر أنو غزا بنفسو ٜتسا وعشرين غزوة ،الذي باشره ،ىةكذا قاؿ ابن إسحاؽ ،وكذلك
قاؿ أبو معشر ،وموسى بن عقبة وغَتىم ،ابن إسحاؽ وموسى بن عقبة ٦تن اعتنوا بالسَتة وكتبوا فيها.

القول الثاني :إنو غزا سبعا وعشرين ،وىناؾ حديث ُب صحيح مسلم أنو ما غزا إال إحدى وعشرين،

ولعل سبب االختبلؼ أف بعضهم ٬تمع غزوتُت باسم واحد ،وبعضهم ٬تعل للغزوة الواحدة أكثر من اسم.
أما البعوث والسرايا ،فإنو كاف يرسل البعوث ،الذين يبعثهم للقتاؿ ،فَتسل منهم عددا ،ىؤالء البعوث
يسموف سرية ،وقد يةكونوف كثَتا فيسموف جيشا ،ففي حديث بريدة الذي ُب صحيح مسلم ،قاؿ :كاف
رسوؿ اهلل  إذا أمر أمَتا على سرية أو جيش ،أوصاه بتقوى اهلل ،ؤتن معو من ا١تسلمُت خَتا ،وقاؿ:
اغزوا باسم اهلل ُب سبيل اهلل ،قاتلوا من كفر باهلل فيدؿ على أنو ٬تهز جيوشا و٬تهز سرايا.
قاؿ بعضهم :إف اٞتيش ىو الذي يبلغ أربعة آالؼ ،وإف السرية ما دوف ذلك ،من عشرين إٔب ثبلثة
آالؼ وكسر ،ىذه عدة سراياه ،قاتل ُب تسع ،أشهرىن وأو٢تن بدر ،ذكرت ُب القرآف ،قاؿ تعأب:
      

(ٔ) وأىل بدر الذين غزوا وحضروىا ٢تم أجر ،ثبت أنو 

قاؿ :إين أرجو أال يدخل النار أحد بايع ٖتت الشجرة وجاءه جربيل وقاؿ :يا ٤تمد ما تعدوف الذين
حضروا بدرا منةكم؟ فقاؿ :من أفضل ا١تسلمُت  -أو كلمة ٨توىا  -قاؿ جربيل :وكذلك من حضرىا من
ا١تبلئةكة

ٔ  -سورة آؿ عمراف آية .ٕٖٔ :
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الثانية :أحد ،وقصتها موسعة مشروحة ُب سورة آؿ عمراف ،من قولو تعأب:

  

(ٔ) وفيها أف اهلل تعأب ذكرىم ووٓتهم ُب قولو تعأب:

     

             
             
 

(ٕ)

الثالثة :بٍت قريظة ،فرقة وقبيلة من اليهود ،كانوا ساكنُت با١تدينة ،و١تا نقضوا العهد أو ٫توا بنقض
العهد ،عند ذلك وحاصرىم ،وأشار عليو سعد بن أيب وقاص أف تقتل مقاتلتهم وتس ذراريهم ،ففعل النيب
.

الرابعة :غزوة بٍت ا١تصطلق ،قوـ من ا١تشركُت أغار عليهم النيب  ومعو جيش وىم غاروف ،على

مياىهم يسقوف ،فعند ذلك ١تا أغار عليهم ،قاتل ٍب ىربوا ،وأصاب يومئذ جويرية ،غنم ا١تسلموف أموا٢تم
وغنموا كذلك نساءىم ،كاف من ٚتلة نسائهم جويرية بنت اٟتارث ا١تصطلقية ،وكانت ابنة سيدىم ،وقعت
ُب سهم أحد األنصار فةكاتبتو ،قالت :أنا أشًتي نفسي منك ،وجاءت تستعُت النيب  و١تا علم أهنا بنت
سيدىم أراد أف يصطفيها لنفسو ،فدفع ألىلها قيمتهاٍ ،ب اصطفاىا كزوجة.
كذلك خيرب ،ا١تدينة ا١تعروفة ،واليت فيها اليهود ُب ذلك الزماف ،وقع فيها أيضا قتاؿ وداـ فيها ،إال أف
اهلل تعأب نصر رسولو ،بعض ٤تبلهتا؛ بعض احملبلت فتحت عنوة ،بالقوة وبالغلبة ،وبعضها فتحت صلحا.
كذلك حنُت ،اليت ذكرت ُب القرآفُ ،ب قولو تعأب:

    

           
ٔ -سورة آؿ عمراف آية . ٕٔٔ :
ٕ  -سورة آؿ عمراف آية .ٕٔ٘ :
ٖ -سورة التوبة آية . ٕ٘ :
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اآلية؛ فإف اهلل تعأب نصرىم ،وذلك ألهنم ١تا تقابلوا ىم وا١تشركوف الذين ىم ىوازف ،كاف ا١تشركوف قوما
رماة ،إذا كانوا قد هتيئوا فأطلقوا عليهم رميا كثَتا وىو ما يسمى بالسهاـ ،جاء إليهم كا١تطر ،فاهنزـ كثَت من
الصحابة ومن ا١تسلمُت ،كما ُب قوؿ اهلل تعأب بعدما ذكر ىذه القصة:

   

           


(ٔ) كانوا اثٍت عشر ألفا

      

     

(ٕ) ولوا،

     

     

(ٖ) أنزؿ اهلل تعأب النصر ،فهذه أيضا حصل فيها

قتاؿ.
كذلك الطائف ،حصل فيو أيضا قتاؿ ،استمروا ٤تاصرين للطائف أربعُت يوما ،بعد ذلك ٓب يفتح
ورجعوا ،و١تا كاف ُب سنة تسع أسلم أىل الطائف.
وقد قيل :إنو قاتل ُب وادي ال قرى ،وُب الغابة ،وبٍت النضَت .أما وادي القرى فإنو يسمى اآلف العبل،
وما ذكروا أنو أرسل فيو وقاتل ،ولةكن ٯتةكن أنو حصل فيو مناوشة.
وأما بنو النضَت فإف اهلل تعأب ذكرىم ُب أوؿ سورة اٟتشر:
   

(ٗ)

     

وذلك ألف ا١تسلمُت حاصروىم فتحصنوا:

          
ٔ  -سورة التوبة آية .ٕ٘ :
ٕ -سورة التوبة آية . ٕ٘ :
ٖ -سورة التوبة آية . ٕٙ :
ٗ  -سورة اٟتشر آية .ٕ :
٘ -سورة اٟتشر آية . ٕ :
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ورموىم وضيقوا عليهم ،فاصطلحوا معهم على أننا نأخذ ما ٛتلت اإلبل والباقي لةكم ففعلوا ،فقاؿ اهلل
تعأب:

     

(ٔ) إٔب آخره .ونةكتفي هبذا.

أحسن اهلل إليةكم وىذا سائل يقوؿ فضيلة الشيخ :ىل جربيل عليو السبلـ جاء إٔب رسوؿ اهلل  على
ىيئة ملك أـ على ىيئة رجل؟
يقوؿ  إنو رأى جربيل على صورتو اليت ىو عليها ،وقد سد األفق ،ولو ستمائة جناح وٓب يره إال
مرتُت ،ذكرت ا١ترة األؤب ُب النجم
التةكوير

    
(ٖ)

    

(ٕ)

وا١ترة الثانية :ذكرت ُب

وأما البقية فإنو يأتيو وقد ال يراه ،ولةكن ٭تس بو

حُت ينزؿ عليو ،وتارة يراه يتمثل لو رجبل فيةكلمو فيعي ما يقوؿ.
أحسن اهلل إليةكم ،يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ىل الذي أشار بقتل مقاتلة يهود بٍت قريظة ىل ىو سعد بن
أيب وقاص أو سعد بن معاذ؟
سعد بن معاذ ،الذي حةكم ُب بٍت قريظة.
أحسن اهلل إليةكم ،يقوؿ :نعلم أف صعود جبل النور وغار ثور ليس من السنة ،فهل ىناؾ ٤تظور شرعي
١تن صعد ىذين اٞتبلُت لبلستطبلع ،وليس للتعبد؟
ال بأس إذا كاف لبلطبلع ،أما الذين يذىبوف إليو للتعظيم ويتمسحوف بو ويتربكوف ُب ترابو ،فهذا بدعة.
أحسن اهلل إليةكم ،يقوؿ :كيف كانت كيفية صبلة النيب  إٔب بيت ا١تقدس؟
اهلل أعلم ما كاف ،يقوؿ :إنو قد جاءه ا١تلك ومعو الرباؽ ،أكرب من البغل ودوف الفرس ،ركباه ،وذكر أنو
يضع حافره موضع طرفو ،يعٍت خطوتو قد تةكوف أبعد من الةكيلو ،فركباه وقطع بو ا١تسافة ،ٯتةكن أهنما
يقطعاهنا ُب ساعة .فبل مانع من ذلك.
ىذا يقوؿ أحسن اهلل إليةكم :ىل أسلم ورقة بن نوفل؟
ٔ  -سورة اٟتشر آية .ٙ :
ٕ -سورة النجم آية . ٖٔ :
ٖ  -سورة التةكوير آية .ٕٖ :
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رجح كثَت من العلماء أنو أسلم ،وكاف لو شعر يدؿ على ترقبو وانتظاره ،من ذلك قولو:
ألمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر طا١تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا بعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث النش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيجا
ٞتج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت وكنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ُب ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدنيا ٞتوجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
فق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ انتظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاري يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا خد٬تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
وع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن خد٬ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة إثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر وعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
يعٍت كأنو يقوؿ :إين أنتظر وعدىا ،ولو غَت ذلك ،وُب ذلك قصص مذكورة ُب السَتة.
أحسن اهلل إليةكم ،يقوؿ :ما ىي اٟتةكمة من تأخَت دفن النيب  إٔب يوـ األربعاء؟

أوال :إهنم اشتغلوا بالبيعة؛ ٥تافة تفرؽ الةكلمة.

ثانيا :إهنم أيضا اشتغلوا بتجهيزه ،ٯتةكن أف تغسيلو وكذلك تةكفينو استغرؽ وقتا ،وكذلك الصبلة عليو،
ٯتةكن إذا كاف يصلي عليو ثبلثة ٍب ٮترجوف قد يستمروف عشرة ساعات أو ٜتس عشرة ساعة.
كذلك أيضا اختلفوا :أين يدفن فيو؟ فجاءىم من روى أنو يدفن ُب موضعو ،ىذه أسباب التأخر.
أحسن اهلل إليةكم ،يقوؿ :كيف يةكوف اإلحساف إٔب آؿ بيت النيب ُ ب وقتنا اٟتاضر؟
يةكوف ذلك لصاٟتيهم ،يعٍت أف ٨تبهم ،وأف نرى ٢تم فضلهم ،وأف نعًتؼ بقرابتهم من النيب  وأما
إذا كانوا كفارا أو ٨توىم فبل حق ٢تم ،كما ٓب يةكن أليب ٢تب.
أحسن اهلل إليةكم ،يقوؿ :ىل ٬توز التسمي بعبد ا١تطلب؟
نرى أنو ال ٬توز ،وإ٪تا اٝتو ُب األصل شيبة ،ولةكن ٝتي عبد ا١تطلب ألنو رقيق ،كأنو رقيق لو.
أحسن اهلل إليةكم ،يقوؿ :ىل تعترب مارية القبطية من أمهات ا١تؤمنُت؟
تعترب مارية ىذه أمة للنيب  وتعترب أـ ولده ،أـ الولد ىي اليت تلد من سيدىا ،فتةكوف ٢تا ىذه ا١تيزة.
أحسن اهلل إليةكم وأثابةكم ونفعنا بعلمةكم ،وصلى اهلل نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

كتاب الوحي ورسلو إلى الملوك واألمراء وأعمامو وعماتو
بسم اهلل الرٛتن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
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قال رحمو اهلل تعالى :فصل في كتّابو ورسلو:
كتب لو  أبو بةكر الصديق وعمر بن ا٠تطاب ،وعثماف بن عفاف ،وعلي بن أيب طالب ،وعامر بن

فهَتة ،وعبد اهلل بن األرقط الزىري ،وأيب بن كعب ،وثابت بن قيس بن مشاس ،وخالد بن سعيد بن العاص،
وحنظلة بن الربيع األسدي ،وزيد بن ثابت ،ومعاوية بن أيب سفياف ،وشرحبيل بن حسنة ،وكاف معاوية بن
أيب سفياف وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأخصهم بو ،فبعث رسوؿ اهلل  عمرو بن أمية الضمري ،رسوال
إٔب النجاشي ،واٝتو أصحمة ،ومعناه عطية ،فأخذ كتاب رسوؿ اهلل  ووضعو على عينيو ،ونزؿ عن
سريره ،فجلس على األرض وأسلم وحسن إسبلمو ،إال أف إسبلمو كاف عند حضور جعفر بن أيب طالب
وأصحابو.
وصح أف النيب  صلى عليو يوـ مات ،وروي أنو كاف ال يزاؿ يرى النور على قربه ،وبعث رسوؿ اهلل
 دحية بن خليفة الةكليب إٔب قيصر ملك الروـ ،واٝتو ىرقل ،فسأؿ عن النيب  وثبت عنده صحة
فهم باإلسبلـ فلم توافقو الروـ ،وخافهم على ملةكو فأمسك ،وبعث رسوؿ اهلل  عبد اهلل بن
نبوتوّ ،
حذافة السهمي إٔب كسرى ملك فارس ،فمزؽ كتاب النيب  وقاؿ النيب  مزؽ اهلل ملةكو فمزؽ اهلل
ملةكو وملك قومو.
وبعث رسوؿ اهلل  حاطب بن أيب بلتعة اللخمي إٔب ا١تقوقس ملك اإلسةكندرية ومصر ،فقاؿ خَتا،
وقارب األمر وٓب يسلم ،فأىدى إٔب النيب  مارية القبطية وأختها سَتين ،فوىبها ٟتساف بن ثابت ،فولدت
لو عبد الرٛتن بن حساف.
وبعث رسوؿ اهلل  عمرو بن العاص إٔب ملةكي عماف جيفر وعبد ،ابٍت اٞتلندي ،و٫تا من أزد،
وا١تلك جيفر ،فأسلما وصدقا وخليا بُت عمرو وبُت الصدقة واٟتةكم فيما بينهم ،فلم يزؿ عندىم حىت توُب
رسوؿ اهلل .
وبعث رسوؿ اهلل  سليط بن عمرو العامري إٔب اليمامة ،إٔب ىوذة بن علي اٟتنفي ،فأكرمو وأنزلو،
وكتب إٔب النيب  ما أحسن ما تدعو إليو وأٚتلو ،وأنا خطيب قومي وشاعرىم ،فاجعل ٕب بعض األمر،
فأىب النيب  وٓب يسلم ومات زمن الفتح.
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وبعث رسوؿ اهلل  شجاع بن وىب األسدي إٔب اٟتارث بن أيب مشر الغساين ،ملك البلقاف من
أرض الشاـ ،قاؿ شجاع :فانتهيت إليو وىو بغوطة دمشق ،فقرأ كتاب النيب ٍ ب رمى بو وقاؿ :إين سائر
إليو ،وعزـ على ذلك ،فمنعو قيصر.
وبعث رسوؿ اهلل  ا١تهاجر بن أيب أمية ا١تخزومي ،إٔب اٟتارث اٟتمَتي ،أحد مقاولة اليمن.
وبعث رسوؿ اهلل  العبلء بن اٟتضرمي إٔب ا١تنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين ،وكتب إليو كتابا
يدعوه إٔب اإلسبلـ ،فأسلم وصدؽ.
وبعث رسوؿ اهلل  أبا موسى األشعري ومعاذ بن جبل األنصاري رضي اهلل عنهما إٔب ٚتلة اليمن،
داعيُت إٔب اإلسبلـ ،فأسلم عامة أىل اليمن وملوكهم طوعا من غَت قتاؿ.

فصل في أعمامو وعماتو:
وكاف لو  من العمومة أحد عشر :منهم اٟتارث ،وىو أكرب ولد عبد ا١تطلب ،وبو كاف يةكٌت ،ومن
ولده وولد ولده ٚتاعة ٢تم صحبة النيب . 
وقثم ىلك صغَتا ،وىو أخو اٟتارث ألمو.

والزبَت بن عبد ا١تطلب ،وكاف من أشراؼ قريش ،وابنو عبد اهلل بن الزبَت ،شهد مع رسوؿ اهلل 
حنينا ،وثبت يومئذ ،واستشهد بأجنادين ،وروي أنو وجد إٔب جنب سبعة قد قتلهم وقتلوه.
وضباعة بنت الزبَت٢ ،تا صحبة ،وأـ اٟتةكم بنت الزبَت ،روت عن النيب . 
وٛتزة بن عبد ا١تطلب ،أسد اهلل وأسد رسولو ،وأخوه من الرضاعة ،أسلم قدٯتا وىاجر إٔب ا١تدينة وشهد
بدرا ،وقتل يوـ أحد شهيدا ،وٓب يةكن لو إال ابنة.

وأبو الفضل العباس بن عبد ا١تطلب ،أسلم وحسن إسبلمو وىاجر إٔب ا١تدينة ،وكاف أكرب من النيب 

بثبلث سنُت ،وكاف لو عشرة من الذكور ،الفضل وعبد اهلل وقثم ،لو صحبة ومات سنة اثنتُت وثبلثُت ُب
خبلفة عثماف بن عفاف با١تدينة ،وٓب يسلم من أعماـ النيب  إال العباس وٛتزة.
وأبو طالب بن عبد ا١تطلب ،واٝتو عبد مناؼ ،وىو أخو عبد اهلل أيب رسوؿ اهلل  ألمو.
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وعاتةكة صاحبة الرؤيا ُب بدر وأمهم فاطمة بنت عمر بن عائذ بن عمراف بن ٥تزوـ ،ولو من الولد
طالب .مات كافرا ،وعقيل ،وجعفر ،وعلي ،وأـ ىانئ٢ ،تم صحبة ،واسم أـ ىانئ فاختة ،وقيل ىند،
وٚتانة ،ذكرت ُب أوالده أيضا.
وأبو ٢تب بن عبد ا١تطلب ،واٝتو عبد العزى ،كناه أبوه بذلك ٟتسن وجهو ،ومن ولده عتبة ومعتب،
ثبتا مع النيب  يوـ حنُت ،ودرة٢ ،تم صحبة ،وعتيبة قتلو األسد بالزرقاء ،من أرض الشاـ على كفره بدعوة
النيب  وعبد الةكعبة ،وحجل واٝتو ا١تغَتة ،وضرار أخو العباس ألمو ،والغيداؽ ،وإ٪تا ٝتي الغيداؽ؛ ألنو
أجود قريش وأكثرىم طعاما.
وعماتو  ست  :صفية بنت عبد ا١تطلب ،أسلمت وىاجرت ،وىي أـ الزبَت بن العواـ ،توفيت
با١تدينة ُب خبلفة عمر بن ا٠تطاب ،وىي أخت ٛتزة ألمو.
وعاتةكة بنت عبد ا١تطلب ،قيل :إهنا أسلمت ،وىي صاحبة الرؤيا ُب بدر ،وكانت عند أيب أمية بن
ا١تغَتة بن عبد اهلل بن عمر بن ٥تزوـ ،ولدت لو عبد اهلل ،أسلم ولو صحبة ،وزىَتة أو قريبة الةكربى.
وأروى بنت عبد ا١تطلب كانت عند عم َت بن وىب بن عبد الدار بن قصي ،فولدت لو طليب بن
عمَت ،وكاف من ا١تهاجرين األولُت ،شهد بدرا وقتل بأجنادين شهيدا ،ليس لو عقب.
وأميمة بنت عبد ا١تطلب ،كانت عند جحش بن رئاب ،ولدت لو عبد اهلل ،ا١تقتوؿ بأحد شهيدا ،وأبا
أٛتد األعمى الشاعر ،واٝتو عبد ،وزينب زوج النيب  وحبيبة ،وٛتنة ،كلهم ٢تم صحبة ،وعبيد اهلل بن
جحش ،أسلم ٍب تنصر ومات باٟتبشة كافرا.
وبرة بنت عبد ا١تطلب ،كانت عند عبد األسد بن ىبلؿ بن عبد اهلل بن عمر بن ٥تزوـ ،فولدت لو أبا
سلمة ،واٝتو عبد اهلل ،وكاف زوج أـ سلمة قبل النيب  وتزوجها بعد عبد األسد أبو رىم بن عبد العزى بن
أيب قيس ،فولدت لو أبا سربة بن أيب رىم.
وأـ حةكيم ،وىي البيضاء بنت عبد ا١تطلب ،كانت عند قريظ بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس بن
عبد مناؼ ،فولدت لو أروى بنت قريظ ،وىي أـ عثماف بن عفاف ،رضي اهلل عنو.
السبلـ عليةكم ورٛتة اهلل وبركاتو.

40

مختصر سيرة النبي

بسم اهلل الرٛتن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت ،نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
نعرؼ من ىذه القصص حرص الصحابة رضي اهلل عنهم على خدمة النيب  وعلى طواعيتو ،وعلى
القرب منو بعد أف عرفوا صدقو وصحة ما جاء بو ،وبعد أف ٝتعوا األدلة على وجوب طاعتو ُب كقولو:
      

(ٔ) وعلى وجوب ٤تبتو ،وعلى وجوب اتباعو واالقتداء بو.

وكذلك أيضا على احًتامو وتوقَته ،كما ُب قولو تعأب:
(ٕ)

    

وكذلك على احًتامو ُب إبعاد األذى عنو كقولو:
(ٖ)

      

    

   

     
(ٗ)

وكاألمر باإلٯتاف بو:

  

(٘)

فلما أحبوه وقدموا ٤تبتو علموا بأف خدمتو وطاعتو قربة وعبادة ،فةكانوا يتسابقوف إٔب ذلك.
فمن ذلك الةكتّاب الذين يةكتبوف لو ،الغالب أف كتاباتو إما أف تةكوف من كتابة القرآف الذي ينزؿ عليو،
أو كتابة الرسائل اليت يرسلها ،أو كتابة بعض األحاديث اليت يتةكلم هبا و٭تبوف أف يةكتبوىا لو ،فةكاف ا٠تلفاء
األربعة يةكتبوف ،يعٍت تعلموا الةكتابة؛ أبو بةكر الصديق  يةكتب ويقرأ الةكتب؛ الةكتابات.
عمر بن ا٠تطاب يةكتب أيضا  عثماف بن عفاف  علي بن أيب طالب  ىؤالء ا٠تلفاء األربعة
كلهم يةكتب لو ،ومن ذلك كتابة الصلح الذي ُب اٟتديبية ،فإف الذي كتبو علي رضي اهلل عنو.
ٔ -سورة النساء آية . ٛٓ :
ٕ  -سورة الفتح آية .ٜ :
ٖ -سورة اٟتجرات آية . ٕ :
ٗ  -سورة اٟتجرات آية .ٔ :
٘ -سورة اٟتديد آية . ٕٛ :
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أملى عليو قولو :بسم اهلل الرٛتن الرحيم ،فامتنع سهيل بن عمرو أف يةكتب ىذه البسملة وقاؿ :اكتب:
باٝتك اللهمٍ ،ب قاؿ :ىذا ما كاتب عليو ٤تمد رسوؿ اهلل ،وبعد أف كتبها اعًتض سهيل وقاؿ :لو نعلم
أنك رسوؿ اهلل ما رددناؾ ،فقاؿ :امح :رسوؿ اهلل ،فقاؿ :واهلل ال أ٤توىا أبدا ،فمحاىا النيب . 
عامر بن فهَتة ،تقدـ أنو من ٚتلة الذين صحبوا النيب ُ ب ا٢تجرة ،وكاف مؤب أليب بةكر.
عبد اهلل بن األرقم الزىري ،كاف أيضا من ا١تعروفُت بالةكتابة ،وإف ٓب يةكن مةكثرا.
أيب بن كعب األنصاري ،كاف أيضا يةكتب ولةكن ٓب يةكن من ا١تةكثرين.
ثابت بن قيس بن مشاس األنصاري ،كاف أيضا كاتبا.
خالد بن سعيد بن العاص من بٍت أمية.
حنظلة بن الربيع األسدي ،من بٍت أسد بن خزٯتة.
زيد بن ثابت األنصاري.
معاوية ابن أيب سفياف.
شرحبيل بن حسنة.
ىؤالء ىم الذين اشتهروا بالةكتابة لو ،كاف معاوية بن أيب سفياف وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأخصهم
بو؛ كاف معاوية ١تا أسلم وأسلم أبوه ،طلب أبو سفياف أف يةكوف معاوية كاتبا لو ،فوافق على ذلك ،كاف
يةكتب الوحي ،وُب ذلك يقوؿ أبو ا٠تطاب ُب عقيدتو:
و٤تبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَتغمن ا١تعت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي
والب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ىن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ُب الفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؤاد مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػودة
يعٍت معاوية.
والبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ىن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ُب الفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؤاد م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػودة

و٤تبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَتغمن ا١تعتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي

ذاؾ األم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُت ا تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ لةكتاب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

وحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ا١ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنزؿ للتق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى والس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤدد

فذكر من صفتو أنو األمُت ا ت لةكتابة الوحي ،يعٍت الذي اختاره النيب  وائتمنو على كتابة الوحي.
وكذلك زيد بن ثابت األنصاري كاف أيضا يةكتب الوحي ،إذا أنزلت اآلية أو اآليات ،يقوؿ  ضعوىا
ُب مةكاف كذا وكذا ،من سورة كذا وكذا ،فيلحقوهنا هبا .ىةكذا كانوا يةكتبوف اآليات.
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ومن الةكتاب أيضا وإف ٓب يذكره ىاىنا عبد اهلل بن سعد بن أيب سرح ،كاف يةكتب أيضا الوحي للنيب
 زين لو الشيطاف فةكفر ،ورجع إٔب مةكة ،وكاف أخا عثماف ألمو ،و١تا فتحت مةكة أمنو عثماف ،فحقن
دمو وحسن إسبلمو بعد ذلك.
ىؤالء يةكتبوف الةكتب اليت وجهها  إٔب ا١تلوؾ ألجل دعوهتم ،ويةكتبوف أيضا اآليات القرآنية ،وقد
يةكتبوف أيضا بعض األحاديث.
ُب خطبتو ُ ب حجة الوداع ١تا قاؿ :إف دماءكم وأموالةكم إٔب آخره ،جاء رجل من اليمن يقاؿ لو
أبو شاه ،فقاؿ :اكتبوا ٕب ،قاؿ :اكتبوا أليب شاه أي كتبوا لو تلك ا٠تطبة؛ ٟتاجتو إٔب تبليغها ،الذي كتبها
ٓب ٭تدد.
بعد ذلك ذكر رسلو الذين يرسلهم إٔب ا١تلوؾ ألجل دعوة ا١تلوؾ ،غالبا أنو يرسل معهم كتبا يدعوىم
فيها ،فمنهم عمرو بن أمية الضمري ،فإنو أرسلو إٔب ملك اٟتبشة؛ ملك اٟتبشة اٝتو أصحمة١ ،تا ٝتع النيب
ْ تسن سَتتو أذف للصحابة ٔتةكة أف يهاجروا إٔب اٟتبشة ،وتعرؼ اآلف بأثيوبيا١ ،تا استعمرىا النصارى
غَتوا اٝتها لينمحي ذلك االسم الذي كاف ُب العهد النبوي ،ىاجروا ٨تو ٙتانُت من الصحابة١ ،تا جاءوا إٔب
اٟتبشة كاف  قد ٝتع بو ،وقاؿ :إف هبا ملةكا ال يظلم أحد عنده فدخلوا اٟتبشة ،فعلمت بذلك قريش
فحسدوىم وأرسلوا اثنُت ليسًتجعوىم ،فجاءوا إٔب النجاشي وأخربوهٍ ،ب استدعى جعفر بن أيب طالب
وكاف من ا١تهاجرين ،و١تا ٝتع كبلمو عرؼ صحة ما جاء بو ،وعرؼ من صفة النيب  أنو نيب حقا ،فعند
ذلك رد االثنُت من قريش ورد عليهما ىدايا٫تا ،وقاؿ للصحابة :أنتم سيوـ ُب أرضي؛ أي ال يصلةكم ضرر،
فبقوا ُب أرض اٟتبشة ،إٔب أف رجعوا إٔب ا١تدينة سنة سبع عند فتح خيرب ،وكانوا ُب ىذه ا١تدة متمةكنُت،
يدعوف إٔب اهلل ويعبدوف اهلل.
أصحمة أسلم ١تا ٝتع صفة النيب  ىداه اهلل تعأب وأسلم .قالوا :كلمة أصحم ،معناىا عطية١ ،تا
جاءه الضمري بةكتاب النيب  أخذه واحًتمو ،ووضعو على عينيو ،من باب االحًتاـ ،ونزؿ عن سريره إٔب
األرض ،أي جلس على األرض احًتاما لةكتاب النيب  كاف إسبلمو قبل أف يةكتب إليو ،بل أسلم قبل
ا٢تجرة ،قبل ىجرة النيب  عندما دعاه نفر ٦تن معو وأخربوه بصفة النيب . 
ٍب ثبت أف النيب  صلى على النجاشي يوـ مات.
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وقد اختلف ُب الذين كتب إليو ،فبعضهم يقوؿ :إف كلمة ٧تاشي اسم لةكل من تؤب على اٟتبشة ،كل
م ن كاف ملةكا ُب اٟتبشة يسمى ٧تاشي ،وكل من كاف متوليا على الروـ يسمى قيصر ،وكل من تؤب ملةكا
على الفرس يسمى كسرى ،فبعض العلماء يقوؿ :إف أصحمة الذي صلى عليو النيب  أنو أسلم قدٯتا
عندما جاء إليو الصحابة ،و١تا مات وصلى عليو النيب  خلفو بعده آخر ،يسمى أيضا النجاشي ،وىو
الذي كتب إليو.
ىةكذا نبو على ذلك ابن القيم ُب زاد ا١تعاد وغَته ،فتةكوف كتابتو للنجاشي إ٪تا ىي للنجاشي الذي بعد
موت األوؿٍ ،ب ذكروا أف النجاشي الثاين ،ال يعرؼ إسبلمو.
يقوؿ ُب صحيح مسلم ،عن أنس قاؿ :كتب النيب  إٔب كسرى وقيصر والنجاشي ،وإٔب كل جبار،
يدعوه إٔب اهلل وليس بالنجاشي الذي صلى عليو النيب . 
وعلى كل حاؿ فةكتابتو للنجاشي من باب الدعوة ،خصوصا إذا كاف ىو الذي ٓب يصل عليو .الذي
صلى عليو مسلم ،روي أنو ال يزاؿ النور يرى على قربه.
ثانيا :بعث رسوؿ اهلل  دحية بن خليفة الةكليب إٔب قيصر ملك الروـ ،واٝتو ىرقل ،سأؿ عن النيب
وىم باإلسبلـ ،فلم توافقو الروـ ،وخافهم على ملةكو فأمسك ،أي ٓب يُقدـ
 وثبت عنده الشهادة بنبوتو ّ
على اإلسبلـ.
ُب حديث طويل عن ابن عباس عن أيب سفياف ،رواه البخاري ُب أوؿ صحيحو ،حيث ذكر أف أبا
سفياف استدعاه قيصر ىو ومن معو١ ،تا جاءه كتاب النيب  وسأ٢تم عن أشياء ،سأ٢تم عن نسبو ،وسأ٢تم
عن صدقو ،وسأ٢تم عن ملك آبائو ،و٨تو ذلك من األسئلة ،و١تا أخربه بذلك عرؼ أنو ىو النيب ،وقاؿ :إف
كاف ما تقوؿ حقا ،فليملةكن موضع قدمي ىاتُت.
ٍب إنو ١تا خرجوا خرج أبو سفياف ومن معو عرض على وزرائو أف يسلموا ،فحاصوا حيصة ٛتر الوحش،
و١تا رأى كراىيتهم قاؿ :ما أردت إال أف أخترب صربكم على دينةكم ،فقد رأيتٍ .ب كانت هنايتو أنو مات
على كفره.
واٟتاصل أف ىذا من ٚتلة الذين دعاىم النيب  فهم بأف ٬تيب ،ولةكن منعو ٓتلو أي ٔتلةكو.
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ثالثا :بعث رسوؿ اهلل  عبد اهلل بن حذافة السهمي ،من بٍت سهم من قريش ،الذين ىم قبيلة عمرو
بن العاص ،إٔب ملك فارس ،ويقاؿ لو كسرى ،و١تا قرأ كتاب النيب  مزقو ،دعا عليو النيب  قاؿ :مزؽ
اهلل ملةكو ،فأجيبت دعوتو ،سلط عليو بعض حاشيتو وقتلوه ،وكاف بعدما جاءه ذلك الةكتاب أرسل رجاال
من وزرائو وقاؿ :ائتوين هبذا الذي ي دعي أنو نيب ،ائتوين بو حيا أو ميتا ،و١تا جاءوا كانوا قد أطالوا شوارهبم
وحلقوا ٟتاىم ،فقاؿ :و٭تةكم من أمرؾ هبذا؟ قالوا :أمرنا ربنا ،يعٍت كسرى ،قاؿ :لةكن ريب أمرين أف أقص
الشارب وأعفي اللحية .أوحى اهلل تعأب إٔب نبيو وأخربه أف كسرى قتل تلك الليلة ،فلما جاءىم بعد الليل
قاؿ :إف ريب قد قتل ربةكم الليلة أي ربةكم الذي بعثةكم قد قتلو اهلل ،فأرخ ذلك اليوـ وتلك الساعة ،و١تا
رجع وجد أنو مات ُب تلك الساعة ،وعرفا بذلك صدؽ النيب . 

رابعا :يقوؿ :بعث رسوؿ اهلل  حاطب بن أيب بلتعة اللخمي ،إٔب ا١تقوقس ملك اإلسةكندرية وملك

مصر ،ي دعوه أيضا إٔب اإلسبلـ ،قارب واحًتـ ،ولةكن ٓب يوفق لئلسبلـ ،وىو الذي أىدى للنيب  جارية،
اٝتها مارية القبطية ،وجارية أخرى اٝتها سَتين ،و٫تا أختاف؛ سَتين وىبها النيب ٟ تساف بن ثابت،
فولدت لو عبد الرٛتن بن حساف ،ومارية اصطفاىا النيب  لنفسو كأمة ،وولدت لو إبراىيم ،ولذلك كاف
 يقوؿ :استوصوا بأىل مصر خَتا فإف ٢تم ذمة ورٛتا يريد بالرحم :كوف مارية منهم ،وكذلك كوف أـ
إٝتاعيل :ىاجر ،منهم أيضا من أىل مصر.

خامسا :بعث رسوؿ اهلل  عمرو بن العاص إٔب ملةكي عماف جيفر وعبد :ابٍت جلندي من األزد،

وا١تلك جيفر وأخوه عبد ،كوزير لو ،واألزد ىاىنا ىم أزد قحطاف األؤب ،ألف ىناؾ أزد شنوءة ،وىناؾ أزد
قحطاف ،الذين ُب اليمن ،وعماف يقرب من اليمن.
أسلم جيفر وعبد ،صدقا وخليا بُت عمرو وبُت أخذ الصدقة اليت ىي الزكاة ،وأمراه بأف ٭تةكم فيما
بينهم ،يعٍت يتؤب القضاء ،أي بقي عندىم عمرو بن العاص حىت توُب النيب . 
ذكر أيضا أنو  أقره على بقائو عندىم ،وكذلك أيضا على قبضو للصدقات؛ ألهنا تؤخذ من
أغنيائهم وترد على فقرائهم.

سادسا :يقوؿ :بعث رسوؿ اهلل  سليط بن عمرو العامري إٔب اليمامة ،وكاف ملةكها ىوذة بن علي

اٟتنفي ،اليمامة ىي ىذه الببلد ،يدخل فيها ذلك الرياض ،وا٠ترج ،والسدير ،والعرض ،والعارض .كاف
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ىوذة بن علي ملةكا على ىذه الببلد ،وأىلها ُب ذلك الوقت من ربيعة ،وربيعة ىو أخو مضر ،ربيعة بن
نزار ،أخو مضر بن نزار.
فالنيب  من مضر ،وأىل ىذه الببلد من ربيعة ،ودائما يضرب ا١تثل بةكثرهتم ،يقوؿ :لو اجتمع عليها
رب يعة ومضر ،أو يقولوف :أكثر من ربيعة ومضر ،فلما جاء ا٠تطاب إٔب ىذا الذي يقاؿ لو :ىوذة بن علي،
جاء بو سليط بن عمرو ،أخذ الةكتاب ىوذة وأكرمو وأنزلوٍ ،ب كتب إٔب النيب  ما أحسن ما تدعو إليو
وأٚتلو ،أنا خطيب قومي وشاعرىم ،فاجعل ٕب بعض األمر .طلب أف ٬تعل لو إمارة أو والية ،ولةكن أىب
النيب ٍ ب ٓب يسلم ىوذة ىذا ،ومات زمن الفتح ،وبعده تنبأ مسيلمة ،وبعدما تنبأ أطاعو كثَت ،وبعد موت
النيب  بايعوا ٚتيع ربيعة ومن حولو ،وأرسل أبو بةكر  جيشا بقيادة خالد بن الوليد فقتل وانتشر
اإلسبلـ.

سابعا :يقوؿ :بعث رسوؿ اهلل  شجاع بن وى ب األسدي ،أي من بٍت أسد بن خزٯتة ،إٔب اٟتارث

بن أيب مشر ،ملك البلقاء ،من أرض الشاـ ،ملك الشاـ ،الذي يعرؼ اآلف بسوريا ولباف واألردف ،يدخل
ىذا كلو ُب الشاـ ،كاف ملةكهم اٟتارث بن أيب مشر ،من غساف ،وغساف يرجع إٔب قحطاف األؤب.
يقوؿ شجاع :انتهيت إليو وىو بغوطة دمشق ،قرأ كتاب النيب ٍ ب رمى بو وقاؿ :إين سائر إليو ،وعزـ
على ذلك ،فمنعو قيصر ،كأنو كاف ٖتت والية قيصر الذي ىو ملك الروـ ،يقوؿ ىنا :إف غوطة دمشق
موضع فيو بساتُت وزروع وأهنار ،وكأهنا ،يقولوف :أنضر الببلد وأحسنها منظرا.
ثامنا :بعث رسوؿ اهلل  ا١تهاجر بن أيب أمية ا١تخزومي ،من بٍت ٥تزوـ ،يعٍت من قريش ،بعثو إٔب

اٟتارث اٟتمَتي ،أحد مقاولة اليمن ،يعٍت األمراء والرؤساء ،كاف ا١تلك عندىم يسمى مقوؿ أىل اليمن.

تاسعا :بعث رسوؿ اهلل  العبلء بن اٟتضرمي إٔب ا١تنذر بن ساوى العبدي ،ملك البحرين ،كتب إليو

كتابا يدعوه إٔب ا إلسبلـ ،فأسلم وصدؽ ،يراد بالبحرين :ما يسمى اآلف با١تنطقة الشرقية واإلمارات
والةكويت وعماف وما حولو .ولةكن كأف العبلء إ٪تا ذىب إٔب بعضو ،إما إٔب البحرين اآلف ،وإما إٔب قطر،
يعٍت كاف ا١تنذر ُب ىذه اٞتهة أسلم وصدؽ.

عاشرا :أرسل النيب  أبا موسى األشعري ومعاذ بن جبل ،بعثهما إٔب اليمن للدعوة ،أرسلهما

داعيُتٍ ،ب أرسل أيضا عليا داعيا وقاضياٍ ،ب أرسل بعد ذلك عمار بن ياسر ،وذلك لسعة منطقة اليمن،
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ويدخل فيها اآلف -إذ قدٯتا -جيزاف و٧تراف وأهبا ،وما وراء ذلك ،إٔب هناية اليمن ،فةكانوا يدعوف إٔب
اإلسبلـ ،وىدى اهلل تعأب بدعوهتم خلقا كثَتا ،وآمنوا ووفدوا إٔب النيب  ومدحهم وقاؿ  أتاكم أىل
اليمن أرؽ قلوبا وأطيب أفئدة ،اإلٯتاف ٯتاين واٟتةكمة ٯتانية يقوؿ بعد ذلك:

فصل في أعمام النبي  وعماتو.
كاف لرسوؿ اهلل النيب  من العمومة أحد عشر ،ىةكذا ذكر ،وقد ذكروا أف عبد ا١تطلب نذر إذا رزقو

اهلل عشرة من الولد أف يذبح أحدىم ،يعٍت من باب الشةكر ،أو من باب التقرب ٔتا ٭تبو ،فتم أوالده عشرة،
الذكور.
بعد ذلك أراد أف يوُب بنذره ،فجاء بالسهاـ ليسهم على األوالد ،فخرج السهم على عبد اهلل ،والد
النيب  فقالت لو قريش :لك أف تفديو ،اذبح بدلو مائة من اإلبل .القصة طويلة ،ذبح بدلو مائة من
اإلبل ،وأصبح يسمى الذبيح.
أما بقية أوالده فإف بعضهم أسلم قدٯتا وبعضهم أسلم حديثا ،فمنهم اٟتارث بن عبد ا١تطلب ،أكرب
أوالد عبد ا١تطلب ،كاف عبد ا١تطلب يقاؿ لو :أبو اٟتارث ،يةكٌت بولده اٟتارث ،ولو أوالد وأوالد أوالد٢ ،تم
صحبة ،صحبوا النيب  منهم سفياف الذي ثبت مع النيب ُ ب غزوة حنُت ،سفياف بن اٟتارث ابن عم
النيب . 

الثاني :اٝتو قثم بن عبد ا١تطلب ،ذكر أنو أخو اٟتارث ألمو ،ىلك صغَتا ،ٯتةكن أنو ىلك بعدما

ترعرع.

الثالث :الزبَت بن عبد ا١تطلب ،وىو من أشراؼ قريش ،ولو ابن اٝتو عبد اهلل بن الزبَت ،وىو الذي

شهد مع رسوؿ اهلل  أيضا حنينا ،وثبت يومئذ واستشهد بغزوة أجنادين ،وأجنادين موضع معروؼ
بالشاـ ،موقع قريب من فلسطُت ،روي أنو وجد إٔب جنبو سبعة من الةكفار ،قد قتلهم ٍب قتلوه ،عبد اهلل
ولد الزبَت قد أسلم ،وللزبَت أيضا بنت اٝتها ضباعة بنت الزبَت ،وىي اليت وردت ُب اٟتديث أف النيب دخل
على ضباعة وقالت :إين أريد اٟتج وأجدين وجعة ،فقاؿ ٢تا :حجي واشًتطي و٢تا أيضا أخت يقاؿ ٢تا أـ
اٟتةكم بنت الزبَت بن عبد ا١تطلب ،وىي أيضا ٦تن روى اٟتديث.
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رابعاٛ :تزة بن عبد ا١تطلب ،أسد اهلل وأسد رسولو ،الذي أسلم قدٯتا ،كاف من فرساف الصحابة ،وٓب
ٮتلف إال ابنة وعرضت كي يتزوجها النيب  فقاؿ :إهنا بنت أخي من الرضاعة
أسلم ٔتةكة وىاجر إٔب ا١تدينة ،وشهد بدرا ،وبارز مع الذين بارزوا الةكفار ،واستشهد يوـ أحد ،ىةكذا.

الخامس :أبو الفضل العباس بن عبد ا١تطلب ،أسلم وحسن إسبلمو ،أسلم ُب سنة ٙتاف قبل أف تفتح

مةكة ،وىاجر إٔب ا١تدينة ،سنو أكرب من النيب  سألو بعض الصحابة :ىل أنت أكرب أـ النيب صلى اهلل
عليو وسلم؟ فةكره أف يقوؿ :إين أكرب ،فقاؿ :النيب  أكرب مٍت وأنا أسن منو ،تواضع قاؿ :أنا أسن منو،
ٓب يتجرأ أف يقوؿ :أنا أكرب ،مع أنو قبلو بثبلث سنُت ،كاف لو عشرة من الولد ،أوالد العباس ،منهم
الفضل ،وعبد اهلل ،وقثم٢ ،تم صحبة ،والبقية كأهنم صغار ما أدركوا النيب  أشهرىم عبد اهلل الذي ىو
حرب األمة ،وترٚتاف القرآف ،مات العباس سنة اثنتُت وثبلثُت ُب خبلفة عثماف بن عفاف با١تدينة ،بعد موت
النيب  بثنتُت وعشرين سنةٓ ،ب يسلم من أعماـ النيب  إال العباس وٛتزة ،يعٍت أف اٟتارث وقثم والزبَت
ٓب يسلموا ،ولةكن أسلم أوالدىم.

السادس :أبو طالب عم النيب . 

اٝتو عبد مناؼ ،أكرب أوالده اٝتو طالب ،وىو أخو عبد اهلل والد النيب  ألمو ،وكذلك أخو عاتةكة
صاحبة الرؤيا ُب بدر  ،أمهم فاطمة بن عمرو بن عائذ بن عمراف بن ٥تزوـ ،أي من بٍت ٥تزوـ ،ذكروا أف
عاتةكة ىذه قبيل وقعة بدر رأت رؤيا ،وىي أف صائحا يصيح ُب بطحاء مةكة يا أىل مةكة اخرجوا إٔب
مصارعةكمٍ ،ب أخذ ذلك الصائح حجرا من اٟتجارة الةكبَتة وضرب بو فتةكسر ،وطارت كسره فما بقي
بيت مشهور إال دخلت فيو كسرة.
وكاف أبو جهل ينةكث النيب  فلما جاءه خرب ىذه الرؤيا فقاؿ :يا بٍت ىاشم ،أما يةكفيةكم تنبؤ
رجالةكم تنبأ رجل منةكم ،واآلف قد تنبأت امرأة أال يةكفيةكم ذلك فلم يلبثوا إال وقد جاء ا٠ترب بأف ٤تمدا
اعًتض أبا سفياف ومن معو الذين جاءوا بتلك البضائع ،فلما علموا ذلك قالوا :ىلم فلنخرج حىت ننقذ
بضائعنا ،فلما خرجوا إٔب بدر وصلت إليهم الغزوة ،ووقعت وقعة بدر وقتل أبو جهل.
ىةكذا أوالد أيب طالب أربعة :طالب ،وعقيل ،وجعفر ،وعلي؛ طالب مات كافرا ،وعقيل ما أسلم إال
متأخرا ،وجعفر أسلم متقدما ،وىاجر ا٢تجرتُت ،وعلي أسلم أيضا وىو صغَت.
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ولو أيضا أـ ىانئ بنت أيب طالب ثبت أنو  قاؿ :قد أجرنا من أجرت يا أـ ىانئ اٝتها فاختة وقيل
اٝتها ىند.
والسابع :أبو ٢تب ،ا١تشهور أبو ٢تب بن عبد ا١تطلب عم النيب  ولةكنو كاف شقيا ،كناه أبوه بذلك

ٟتسن وجهو ،يعٍت كناه أبا ٢تب ،و١تا مات مات بعدما جاءت وقعة بدر١ ،تا جاء الذين رجعوا من وقعة
بدر قاؿ بعضهم أخذوا يلوموهنم :كيف وأنتم ألف وىم ثبلٙتائة وغلبوكم وقتلوا منةكم ىذه ا١تقتلة فيقوؿ
واحد منهم :واهلل ما ١تت الناس لقينا رجاال جردا بُت السماء واألرض ال يقوـ ٢تم قائمة فقاؿ أحد ا١توإب:
تلك واهلل ا١تبلئ ةكة فغضب أبو ٢تب وقاـ إليو وجعل يضربوٍ ،ب جاءه من ٮتلصو بعد مدة قليلة ابتلي أبو
٢تب ٔترض يقاؿ لو :العدسة مرض يعدي فمات بسرعة ،وٓب يقدروا أف ٯتسوه فجروه ْتباؿ ،ووضعوه عند
جدار ،وىدموا اٞتدار عليو وذلك ألف اهلل تعأب توعده بالةكفر

    

(ٔ)

(ٔ) لو أوالد :عتبة ،ومعتب ،أسلم ولده عتبة ومعتب ،وثبت يوـ أحد ،ولو أيضا بنت اٝتها درة بنت أيب
٢تب.
وكذلك أيضا لو ولد اٝتو عتيبة دخل على النيب  قبل أف يهاجر وسبو ،أخذ يسب النيب  و١تا
خرج قاؿ :اللهم سلط عليو كلبا من كبلبك فأخرب أباه ،فقاؿ :أخاؼ أف تقبل دعوة ٤تمدٍ ،ب إنو خرج إٔب
الشاـ عتبة ىذا ،و١تا وصلوا إٔب الزرقا من أرض الشاـ ،وصلوا إليها ،قالوا :إف ىذه أرض ا١تسبعة ،فماذا
نفعل؟ عمدوا على عتبة ىذا ،وجعلوه وسط رحلهم ،وأظهروا عليو الرحل وأخفوه وناموا ،وجاء األسد ُب
الليل ،وجعل يشم حىت ركع عليو ،وأخذ رأسو فهشم رأسو ،واستجيبت دعوة النيب  يقوؿ :قتلو األسد
ُب الزرقا من أرض الشاـ.
كذلك أوالد عبد ا١تطلب :عبد الةكعبة ،وحجل ،وضرار ،والغيداؽ ،فيةكوف لعبد ا١تطلب أحد عشر،
فهؤالء أوالد عبد ا١تطلب أحد عشر.
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وأما بناتو  :عمات النبي  ، فذكر أهنن ست :إحداىن صفية بنت عبد ا١تطلب ،وىي أـ الزبَت
بن العواـ أسلمت وىاجرت ،و١تا قتل أخوىا ٛتزة جاءت بةكفن ،أو جاءت بثوبُت فةكفن ُب أحد٫تا؛ ألف
الةكفار قد نزعوا ثيابو ،ماتت ُب ا١تدينة ُب خبلفة عمر  ىي أخت ٛتزة ألمو.

شقيقتو الثانية :عاتةكة بنت عبد ا١تطلب يعٍت أخت أيب طالب ،وقيل :إهنا أسلمت ،وقاؿ بعضهم:

إهنا صاحبة الرؤيا ُب بدر اليت ذكروىا ،كانت عند أيب أمية بن ا١تغَتة بن عبد اهلل بن عمرو بن ٥تزوـ ،ولدت
لو عبد اهلل ،أسلم ولو صحبة.
وزىَتة أو قريبة الةكربى ىذه أيضا إحدى عمات النيب . 

الثالثة :أروى بنت عبد ا١تطلب عمة النيب  ذكر أيضا أهنا أسلمت ،كانت زوجة لعمَت بن وىب بن
عبد الدار بن قصي ،وعمَت ىذا ما ذكر أنو أسلم ،ولدت لو طليب بن عمَت وىو من ا١تسلمُت ،بل من
ا١تهاجرين األولُت إٔب اٟتبشة ،شهد بدرا ،وقتل بأجنادين شهيدا ،قتل شهيدا ُب أجنادين غزوة وليس لو
عقب.
كذلك الرابعة :أميمة بنت عبد ا١تطلب كانت عند جحش بن رئاب ولدت لو عبد اهلل الذي قتل

بأحد شهيدا ،وأبا أٛتد األعمى الشاعر ،واٝتو عبد ،ولدت أيضا زينب زوج النيب  ىؤالء كلهم من
جحش بن رئاب زينب بنت جحش بن رئاب ،وأمها أميمة بنت عبد ا١تطلب ،فتةكوف زينب بنت عمة
النيب  وىي أـ زينب وحبيبة وٛتنة ،وكلهن ٢تن صحبة ،وأـ عبيد اهلل بن جحش وىو من الذين أسلموا
وىاجروا ،ولةكنو والعياذ باهلل تنصر ومات ُب اٟتبشة كافرا.
خامسا :وبرة بنت عبد ا١تطلب ،وبرة ىذ ه أيضا كانت عند عبد األسد بن ىبلؿ بن عبد اهلل بن عمرو
بن ٥تزوـ ،ولدت لو أبا سلمة اٝتو عبد اهلل ،وىو زوج أـ سلمة الذي ىاجر هبا مع النيب إٔب اٟتبشةٍ ،ب
رجع إٔب ا١تدينةٍ ،ب مات با١تدينة تزوجها النيب  بعد عبد األسد أبو رحم بن عبد العزى بن أيب قيس،
فولدت لو أبا سربة بن أيب رحم ىةكذا.

السادسة :أـ حةكيم إحدى عمات النيب  بنت عبد ا١تطلب ،وتسمى البيضاء كانت عند قريظ بن

الربيعة بن حبيب بن عبد مشس بن عبد مناؼ ،ولدت لو أروى بنت قريظ ،وىي أـ عثماف بن عفاف رضي
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اهلل عنهم ،ىؤالء أعمامو وعماتو ،وىم أيضا منهم من لو صحبة وكاف ٦تن أسلم ،ومنهم من ٓب يسلم،
ولةكن عقبهم عقب أعمامو أسلموا ،ويعتربوف من بٍت ىاشم ،ويعتربوف من بٍت عبد ا١تطلب الذين ىم ُب
رتبة علي بن أيب طالب ،ولةكنهم مع ذلك ال يعًتؼ هبم الرافضة الذين يقولوف :إننا نوإب أىل البيت،
فنقوؿ ٢تم :إذا كنتم توالوف أىل البيت فبل تبغضوا منهم أحدا؛ فإف العباس من آؿ البيت ،وأوالده عشرة
وأنتم تقاطعوهنم وتعادوهنم ،وىو عم النيب  وأوالد اٟتارث بن عبد ا١تطلب من آىل البيت ،أسلموا
وجاىدوا ُب سبيل اهلل وأنتم ال تعًتفوف هبم ،مع أهنم من أىل البيت ،وكذلك أوالد الزبَت بن عبد ا١تطلب،
الزبَت ىو أخو عبد اهلل ،وأخو أيب طالب الذي ىو والد علي ىا كأنةكم تقولوف :أىل البيت علي فقط،
واثناف من أوالده ،ىذا ىو معتقدىم ،علي  أوالده الذكور أحد عشر ،ولةكنهم ال يعًتفوف إال باٟتسن
واٟتسُت ،وحىت ال يعًتفوف بأختهم أـ كلثوـ؛ ألهنا تزوجت عمر بن ا٠تطاب ،وىم يلعنوف عمر  وال
يعًتفوف هبؤالء وكأهنم ليسوا من آىل البيت ،وحىت مثبل أوالد أيب ٢تب الذي مات كافرا وتوعده اهلل:
    

(ٔ) أسلم لو ولداف ،و٢تما ذرية ،وكانوا من الصحابة أفتوالوهنم أليسوا

من أىل البيت أليسوا من آؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم؟
واٟتاصل أف العلماء يذكروف أعماـ النيب  ويذكروف عماتو؛ ليعرؼ الناس أهنم أؤب بأف يةكونوا من
أىل البيت ،وأف الذين ٯتقتوهنم أو يبغضوهنم ٓب يةكونوا صادقُت ُب أهنم يوالوف أىل البيت ،إذا أنةكر على
ىؤالء الرافضة يقولوف :ليس لنا ذنب إال أننا ٨تب أىل البيت ،ذنبنا عندكم أننا نوإب أىل البيت ،من ىم
أىل البيت؟ عندكم أهنم أربعة فقط ،وذرية اٟتسُت ،والبقية ال تعًتفوف هبم ما الذي قرب ىؤالء وأبعد
ىؤالء؟ كلهم ٚتيعا ُب القرابة سواء.
فهةكذا ٨تب ٚتيعا أىل البيت ،و٨تب ٚتيع الصحابة ،و٨تب أيضا أقارب النيب  و٨تب زوجاتو .
لعلنا ُب الغد إف شاء اهلل نقرأ زوجات النيب  كما ٝتعنا.
أحسن اهلل إليةكم يقوؿ :ما ىو االعتقاد اٟتق ُب أبوي ا١تصطفى صلى اهلل عليو وسلم؟

ٔ  -سورة ا١تسد آية .ٖ :

52

مختصر سيرة النبي

ماتا ُب اٞتاىلية ،ثبت أنو  زار قرب أمو ،وقاؿ :استأذنت ريب أف أزورىا فأذف ٕب فزوروا القبور؛ فإهنا
تذكر اآلخرة ،واستأذنت ريب أف أستغفر ٢تا فلم يأذف ٕب يعٍت ُب قولو تعأب:

  

        

(ٔ)

؛ فةكونو ٓب

يأذف لو أف يستغفر ٢تا دؿ على أهنا ماتت على الةكفر ،واهلل أعلم ْتاؿ اٞتاىليُت الذين ماتوا ُب اٞتاىلية.
أحسن اهلل إليةكم ،وأثابةكم ،ونفعنا بعلمةكم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد  -واهلل أعلم وصلى اهلل
على ٤تمد -وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

ذكر أزواجو عليو وعليهن الصالة والسالم وخدمو ومواليو وأفراسو

بسم اهلل الرٛتن الرحيم
اٟتمد لو رب العا١تُت وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
قاؿ رٛتو اهلل تعأب :ذكر أزواجو عليو وعليهن الصبلة والسبلـ.

وأوؿ من تزوج رسوؿ اهلل  :خد٬تة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كبلب ،تزوجها
وىو ابن ٜتس وعشرين سنة ،وبقيت معو حىت بعثو اهلل  فةكانت لو وزير صدؽ ،وماتت قبل ا٢تجرة
بثبلث سنُت ،وىذا أصح األقواؿ وقيل :قبل ا٢تجرة ٓتمس سنُت ،وقيل :بأربع سنُت.
ٍب تزوج سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسن بن عامر بن
لؤي بعد خد٬تة ٔتةكة قبل ا٢تجرة ،وكانت قبلو عند السةكراف بن عمرو ،أخي سهيل بن عمرو ،وكربت عنده
وأراد طبلقها ،فوىبت يومها لعائشة فأمسةكها.
وتزوج رسوؿ اهلل  عائشة بنت أيب بةكر الصديق ٔتةكة قبل ا٢تجرة بسنتُت ،وقيل :بثبلث سنُت ،وىي
بنت ست سنُت ،وقيل :سبع سنُت ،واألوؿ أصح ،وبٌت هبا بعد ا٢تجرة با١تدينة ،وىي بنت تسع سنُت على
ٔ
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رأس سبعة أشهر ،وقيل :على رأس ٙتانية عشر شهرا ،ومات النيب  وىي بنت ٙتاين عشرة ،وتوفيت
با١تدينة ،ودفنت بالبقيع ،أوصت بذلك سنة ٙتاف وٜتسُت ،وقيل :سنة سبع وٜتسُت ،واألوؿ أصح ،وصلى

عليها أبو ىريرة ،وٓب يتزوج رسوؿ اهلل  بةكرا غَتىا ،وكنيتها أـ عبد اهلل ،وروي أهنا أسقطت من النيب 

سقطا ،وٓب يثبت.

وتزوج رسوؿ اهلل  حفصة بنت عمر بن ا٠تطاب -رضي اهلل عنهما -وكانت قبلو عند خنيس بن
حذافة ،وكاف من أصحاب رسوؿ اهلل  توُب با١تدينة ،وقد شهد بدرا ،ويروى أف النيب  طلقها فأتاه
جربيل عليو السبلـ ،فقاؿ :إف اهلل يأمرؾ أف تراجع حفصة؛ فإهنا صوامة قوامة ،وإهنا زوجتك ُب اٞتنة وروى
عقبة بن عامر اٞتهٍت قاؿ :طلق رسوؿ اهلل  حفصة بنت عمر ،فبلغ ذلك عمر فحثا على رأسو الًتاب
وقاؿ :ما يعبأ اهلل بعمر وابنتو بعد ىذا ،فنزؿ جربيل من الغد على النيب  وقاؿ :إف اهلل  يأمرؾ أف
تراجع حفصة رٛتة لعمر توفيت سنة سبع وعشرين وقيل :سنة ٙتاف وعشرين عاـ إفريقية.
وتزوج رسوؿ اهلل  أـ حبيبة بنت أيب سفياف رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن
عبد مناؼ ،ىاجرت مع زوجها عبيد اهلل بن جحش إٔب أرض اٟتبشة فتنصر باٟتبشة ،وأًب اهلل ٢تا اإلسبلـ،

وتزوجها رسوؿ اهلل  وىي بأرض اٟتبشة ،وأصدقها عنو النجاشي بأربعمائة دينار ،بعث رسوؿ اهلل 

عمرو بن أمية الضمري فيها إٔب أرض اٟتبشة ،ووٕب نةكاحها عثماف بن عفاف ،وقيل :خالد بن سعيد بن
العاص ،توفيت سنة أربع وأربعُت.
وتزوج رسوؿ اهلل  أـ سلمة ،واٝتها ىند بنت أيب أمية بن ا١تغَتة بن عبد اهلل بن عمر بن ٥تزوـ بن
يقظة بن مرة بن كعب ب ن لؤي بن غالب ،وكانت قبلو عند أيب سلمة عبد اهلل بن عبد األسد بن ىبلؿ بن

عبد اهلل بن عمر بن ٥تزوـ ،توفيت سنة اثنتُت وستُت ،ودفنت بالبقيع با١تدينة ،وىي آخر أزواج النيب 

وفاة ،وقيل :إف ميمونة آخرىن.

وتزوج رسوؿ اهلل  زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صربة بن مرة بن كبَت بن غنم بن دوداف
بن أسد بن خزٯتة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدناف ،وىي بنت عمتو أميمة بنت
عبد ا١تطلب ،وكانت قبلو عند مواله زيد بن حارثة فطلقها فزوجها اهلل إياه من السماء ،وٓب يعقد عليها،
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وصح أهنا كانت تقوؿ ألزواج النيب  زوجةكن آباؤكن وزوجٍت اهلل من فوؽ سبع ٝتاوات ،توفيت با١تدينة
سنة عشرين ،ودفنت بالبقيع.
وتزوج رسوؿ اهلل  زينب بنت خزٯتة بن اٟتارث بن عبد اهلل بن عمرو بن عبد مناؼ بن ىبلؿ بن
عامر بن صعصعة بن معاوية ،وكانت تسمى أـ ا١تساكُت؛ لةكثرة إطعامها ا١تساكُت ،وكانت ٖتت عبد اهلل
بن جحش ،وقيل :الطفيل بن حارث ،واألوؿ أصح ،وتزوجها سنة ثبلث من ا٢تجرة ،وٓب تلبث عنده إال
يسَتا شهرين أو ثبلثة.
وتزوج رسوؿ اهلل  جويرية بنت اٟتارث بن أيب ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن ا١تصطلق
ا٠تزاعية ،سبيت ُب غزوة بٍت ا١تصطلق ،فوقعت ُب سهم ثابت بن قيس بن مشاس ،فةكاتبها فقضى رسوؿ
اهلل  كتابتها ،وتزوجها ُب ست من ا٢تجرة ،وتوفيت ُب ربيع األوؿ سنة ست وٜتسُت.
وتزوج رسوؿ اهلل  صفية بنت حيي بن أخطب بن أيب ٭تِت بن كعب بن ا٠تزرج النضرية من ولد
ىاروف بن عمراف أخي موسى بن عمراف عليهما السبلـ ،سبيت ُب خيرب سنة سبع من ا٢تجرة ،وكانت قبلو
ٖتت كنانة بن أيب اٟتقيق ،قتلو رسوؿ اهلل  وأعتق صفية ،وجعل عتقها صداقها ،وتوفيت سنة ثبلثُت،
وقيل :سنة ٜتسُت.
وتزوج رسوؿ اهلل  ميمونة بنت اٟتارث بن حزف بن ّتَت بن ا٢ترـ بن رويبة بن عبد اهلل بن ىبلؿ بن

عامر بن صعصعة بن معاوية ،وىي خالة خالد بن الوليد ،وعبد اهلل بن عباس ،تزوجها رسوؿ اهلل 

بسرؼ ،وبٌت هبا فيو ،وماتت بو ،وىو ماء على تسعة أمياؿ من مةكة ،وىي آخر من تزوج من أمهات
ا١تؤمنُت ،توفيت سنة ثبلث وستُت ،فهذه ٚتلة من دخل هبن من النساء ،وىن إحدى عشرة ،وعقد على
سبع ،وٓب يدخل هبن.

ذكر خدمو 

أنس بن مالك بن النضر األنصاري .وىند ،وأٝتاء ابنا حارثة األسلمياف .وربيعة بن كعب األسلمي،
وكاف عبد اهلل بن مسعود صاحب نعليو ،كاف إذا قاـ ألبسو إيا٫تا ،وإذا جلس جعلهما ُب ذراعيو حىت يقوـ.
وكاف عقبة بن عامر اٞتهٍت صاحب بغلتو يقودىا ُب األسفار ،وببلؿ بن رباح ا١تؤذف ،وسعد مؤب أيب
بةكر الصديق ،وذو ٥تمر ابن أخي النجاشي ،ويقاؿ :ابن أختو ،ويقاؿ :ذو ٥ترب بالباء ،وبةكَت بن شداخ
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الليثي ،ويقاؿ :بةكر ،وأبو ذر الغفاري ،وواقد ،وأبو واقد ،وىشاـ ،وأبو ضمَتة ،وحنُت ،وأبو عسيب واٝتو

أٛتر ،وأبو عبيد ،وسفينة كاف عبدا ألـ سلمة زوج النيب  فأعتقتو ،وشرطت عليو أف ٮتدـ النيب 
حياتو ،فقاؿ :لو ٓب تشًتطي علي ما فارقت رسوؿ اهلل  ىؤالء ا١تشهوروف ،وقيل :إهنم أربعوف.

ومن اإلماء :سلمى أـ رافع ،وبركة أـ أٯتن ورثها من أبيو ،وىي أـ أسامة بن زيد ،وميمونة بنت سعد،
وخضرة ،ورضوى.

ذكر مواليو 

زيد بن حارثة بن شراحيل الةكليب ،وابنو أسامة بن زيد ،وكاف يقاؿ ألسامة بن زيد :اٟتب ابن اٟتب،
وثوباف بن ّتدد ،وكاف لو نسب ُب اليمن ،وأبو كبشة من مولدي مةكة ،يقاؿ :اٝتو سليم ،شهد بدرا،
ويقاؿ :كاف من مولدي أرض دوس ،وأنسة مولد السراة ،وصاّب شقراف ،ورباح أسود ،ويسار نويب ،وأبو
رافع واٝتو أسلم ،وقيل :إبراىيم وكاف عبدا للعباس فوىبو للنيب  فأعتقو ،وأبو مويهبة من مولدي مزينة،
وفضالة نزؿ بالشاـ ،ورافع كاف لسعيد بن العاص فورثو ولده فأعتقو بعضهم ،و٘تسك بعضهم ،فجاء رافع
إٔب النيب  يستعينو فوىب لو ،وكاف يقوؿ :أنا مؤب رسوؿ اهلل  ومدعم أسود وىبو لو رفاعة بن زيد
اٞتذامي ،وكاف من مولدي حسمي ،قتل بوادي القرى ،وكركرة كاف على ثقل النيب  وزيد جد ىبلؿ بن
يسار بن زيد ،وعبيد ،وطهماف أو كيساف أو مهراف أو ذكواف أو مرواف ،ومأبور القبطي أىداه ا١تقوقس.

ذكر أفراس رسول اهلل 
أوؿ فرس ملةكو :السةكب اشًتاه من أعرايب من بٍت فزارة بعشر أواؽ ،وكاف اٝتو عند األعرايب الضرس
فسماه السةكب ،وكاف أغر ٤تجبل طلق اليمُت ،وىو أوؿ فرس غزا عليو ،وكاف لو سبحة وىو الذي سابق
عليو فسبق ففرح بو ،وا١ترٕتز وىو الذي اشًتاه من األعرايب الذي شهد لو خزٯتة بن ثابت ،واألعرايب من بٍت
مرة ،وقاؿ سهل بن سعد الساعدي :كاف لرسوؿ اهلل  عندي ثبلثة أفراس :لذاذ ،والضرب ،واللحيف،
فأما لذاذ فأىداه لو ا١تقوقس ،وأما اللحيف فأىداه لو ربيعة بن أيب الرباء ،فأثابو عليو فرائض من نعم بٍت
كبلب ،وأما الضرب فأىداه لو فروة بن عمرو اٞتذامي.
وكاف لو فرس يقاؿ لو :الورد أىداه لو ٘تيم الداري فأعطاه عمر فحمل عليو فوجده يباع وكانت بغلتو
الدلدؿ يركبها ُب األسفار ،وعاشت بعده حىت كربت ،وزالت أسناهنا ،وكاف يدش ٢تا الشعَت ،وماتت بينبع،
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وٛتاره عفَت مات ُب حجة الوداع ،وكاف لو عشروف لقحة بالغابة ،يراح إليو كل ليلة بقربتُت عظيمتُت من
لنب.
وكاف فيها لقاح غزار :اٟتنا ،والسمراء ،والعريس ،والسعدية ،والبغوـ ،واليسَتة ،والريا ،وكانت لو لقحة
تدعى بردة أىداىا لو الضحاؾ بن سفياف كانت ٖتلب ،كما ٖتلب لقحتاف غزيرتاف ،وكانت لو مهرة أرسل
هبا سعد بن عبادة من نعم بٍت عقي ل ،والشقراء ،وكانت لو العضباء ابتاعها أبو بةكر من نعم بٍت اٟتريش،
وأخرى بثما٪تائة درىم ،فأخذىا رسوؿ اهلل  بأربعمائة درىم ،وىي اليت ىاجر عليها ،وكانت حُت قدـ
ا١تدينة رباعية ،وىي القصواء ،واٞتدعاء ،وقد سبقت فشق على ا١تسلمُت.
وكاف لو منائح سبع من الغنم :عزة ،وزمزـ ،وسقيا ،وبركة ،وورسة ،وأطبلؿ ،وأطراؼ ،وكاف لو مائة من
الغنم.
السبلـ عليةكم ورٛتة اهلل وبركاتو.
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت صلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت نبينا ٤تمد وعلى آلو
وصحبو أٚتعُت.

ذكر زوجات النبي  فذكر إحدى عشرة:
أولهن  :خد٬تة ،ذكرنا فيما سبق أنو ذىب مع غبلمها يتجر بتجارة ٢تا ،و١تا قدـ وأخذ نصيبو من
الربح قسمو ،وقاؿ :ثلث أتصدؽ بو ،وثلث أتزوج بو ،وثلث أستمتع بو فعرضت عليو نفسها فتزوجها،
وىي أـ أكثر أوالده ،كما تقدـ؛ ولدت لو القاسم ،وعبد اهلل الذي يسمى الطيب والطاىر ،ولدت لو بناتو:
فاطمة ،وزينب ،ورقية ،وأـ كلثوـ ،تزوجها وعمره ٜتس وعشروف سنة ،وعمرىا أربعوف سنة ،ولةكن ١تا
عرضت عليو نفسها ،وكانت كفؤا وكانت أيضا ُب غاية من اٞتماؿ ،وا١تقاصد اليت يقصد ٢تا النةكاح
تزوجها ،وشجعو على ذلك كثَت من أكابر قريش ،وقالوا :ليس فيو عيب إال قلة ا١تاؿ؛ ألف أباه ٓب ٮتلف لو
ماال ،ولةكن اهلل تعأب اصطفاه وفضلو على غَته ،و١تا نزؿ عليو الوحي وعمره أربعوف وعمرىا ٜتس وٜتسوف
بادرت بتصديقو ،وشجعتو وحثتو على الصرب ،وأخربتو بأف الذي يأتيو ليس شيطانا؛ ١تا جاءىا وقاؿ ٢تا:
لقد خفت على نفسي ،لقد خشيت على نفسي ،فقالت :كبل واهلل ال ٮتزيك اهلل؛ إنك لتصل الرحم،
وٖتمل الةكل ،وتةكسب ا١تعدوـ ،وتقري الضيف ،وتعُت على نوائب اٟتق
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ٍب إهنا آمنت بو وصدقتو ،وكانت خَت معُت ،كلما لقي من الةكفار شيئا من األذى ،أو لقي منهم
تةكذيبا ،ونوعا من األذى أو االضطهاد أو اإلذالؿ أو التةكذيب ،وجاء إليها ،أخذت تنفس لو ،وأخذت
تعده با٠تَت ،وتأمره بالصرب والتأين ،وٗتربه بأف اهلل تعأب ال ٮتزيو؛ ألف اهلل تعأب اختاره واصطفاه ،بقي
كذلك حىت توفيت ،قيل :توفيت قبل ا٢تجرة بثبلث سنُت ،أي بعد النبوة وبعد الوحي بعشر سنُت ،وقيل:
غَت ذلك ،ولةكن ىذا الصحيح توفيت وتوُب عمو أبو طالب ُب سنة واحدة ،وٝتي ذلك العاـ عاـ اٟتزف،
ٔتعٌت أنو صلى اهلل عليو  أصابتو مصيبتاف :عمو الذي كاف ينصره ويذب عنو ،وزوجتو اليت كانت تؤنسو،
واليت ٖتثو على الصرب ،وتزيل عنو ا٢تم؛ ماتا ُب سنة واحدة ،ولةكن صرب وٖتمل.
كذلك أيضا كاف  ٭تبها ويذكرىا ،وإذا ذبح ذبيحة فرقها على أصدقاء خد٬تة ،وكانت ٢تا أخت
اٝتها ىالة يفرح أيضا برؤيتها ،وبسماع صوهتا؛ لتذكر خد٬تة وتقوؿ عائشة رضي اهلل عنها :ما غرت على
أحد من نساء النيب  ما غرت على خد٬تة ،ولقد ىلةكت قبل أف يتزوجٍت ،ولةكن لةكثرة ما يذكرىا ،و١تا
طرقت عليو مرة ىالة قاؿ :اللهم ىالة فقالت :عائشة -غارت وقالت -ما تريد من عجوز ٛتراء الشدقُت
قد ىلةكت ،وأبدلك اهلل خَتا منها ،فقاؿ :إهنا وإهنا كانت وكانت ،وكاف ٕب منها ولد يعٍت ذرية ،ىةكذا
ٕتتمع مع النيب ُ ب قصي ،قصي :ىو والد ىاشم بن قصي ،وعبد العزى بن قصي.
١تا توفيت سأؿ م ن يناسب كاف ال ٭تب إال ا١تؤمنات ،فذكرت لو بةكر وثيب ،أما البةكر فعائشة،
ولةكنها كانت صغَتة ،وأما الثيب فسودة ،فتزوج سودة ٔتةكة ،وكانت قد أسنت وكربت ،سودة أبوىا زمعة
بن قيس بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حصن بن عامر بن لؤيٕ ،تتمع مع النيب ُ ب
لؤي بن غا لب ،تزوجها قبل ا٢تجرة ،أبوىا زمعة كاف لو أمة يستمتع هبا٦ ،تلوكة لو فولدت تلك األمة ولدا،
وادعى عتبة بن أيب وقاص أنو ابنو ،أنو زنا بتلك األمة ،وأف ذلك الولد ولده ،فلما فتحت مةكة جاء سعد
بن أيب وقاص يريد أخذ ذلك الولد ،وقاؿ :إنو ابن أخي ،فمنعو عبد أخو زينب عبد بن زمعة ،فقضى فيها
النيب  للفراش ،الولد للفراش وللعاىر اٟتجر فقضى بو لزمعة ،ولةكن قاؿ لسودة :احتجيب منو يعٍت؛ ١تا
فيو من الشبو بعتبة.
سودة كانت قبلو عند السةكراف بن عمرو ،وىو أخو سهيل بن عمرو الذي جرى على يديو الصلح ُب
عمرة اٟتديبية كربت وأسنت ،وتزوج عليها وىم بأف يطلقها ،فأحبت أهنا تبقى عنده ،وقالت :قد وىبت
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 فقبل ذلك، وحىت أكوف منهن ُب اآلخرة، وأريد أف أبقى ُب ذمتك حىت أحشر مع زوجاتك،ليليت لعائشة
 زوجاتو البلٌب مات وىن ُب ذمتو حرمن بعده، وليلة سودة، ليلتها: وكاف يقسم لعائشة ليلتُت،وأمسةكها


 أنزؿ اهلل، وأما ىو فجمع تسعا،تمع أربعا٬ تباح لغَته أربع؛ أف١ ا، وأب يح لو أكثر من غَته،على غَته

            
        

،(ٔ) يعٍت من اإلماء

            
              

(ٖ) يعٍت

    

: قاؿ ُب اآليات بعدىا،تؤمنُت١(ٕ) يعٍت على ا

 ما أرى ربك إال:تا نزلت ىذه اآلية قالت عائشة١ )ٗ(

    



،تؤخر من تشاء

.يتمشى على ىواؾ أو كما قالت
          

:بعد ذلك أنزؿ اهلل اآلية اليت بعدىا

: كذلك حرمهن اهلل على غَته ُب قوؿ اهلل تعأب، وٓب يتبدؿ هبن،(٘) فأمسك زوجاتو ىذه التسع



              

. ٘ٓ : سورة األحزاب آية. ٘ٓ : سورة األحزاب آية. ٘ٔ : سورة األحزاب آية. ٘ٔ : سورة األحزاب آية. ٕ٘ : سورة األحزاب آية-
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(ٔ)

اآلخرة:

فبقُت ُب ذمتو حياتو وٓب يتزوجهن أحد بعده؛ ألهنن نساؤه ُب اآلخرة ،خَتىن اهلل بُت الدنيا وبُت
        

         

(ٕ) فةكلهن يقلن :نريد

اهلل ورسولو ،والدار اآلخرة ،وألجل ذلك صربف على الشظف ،وصربف على قلة ذات اليد ،وصربف على
العيش الذي ليس متوفرا؛ ألجل أف ٭تشرف ُب أمهات ا١تؤمنُت ُب اآلخرة.
تزوج بعد ذل ك عائشة ،عائشة بنت أيب بةكر عقد عليها قبل ا٢تجرة بثبلث سنُت١ ،تا تزوج سودة وكاف
عمرىا ست سنُت وىاجرت ،و١تا كاف ُب السنة الثانية من ا٢تجرة بٌت هبا ،وعمرىا تسع سنُت ،أو عشر
سنُت ،ولذلك تقوؿ عائشة :إذا بلغت اٞتارية تسع سنُت فهي امرأة ،ٯتةكن أف شباهبا قوي وٖتملت أهنا
تةكوف زوجة لو ،ويةكوف زوجا ٢تا ،ودخل هبا وعمرىا تسع سنُت أو عشر ،وحظيت عنده ،وأحبها يقوؿ :إف
الوحي كاف ينزؿ علي إال وأنا ُب حجرىا حظيت عنده وذلك؛ لشرفها ولشرؼ أبيها ومنزلة أبيها رضي اهلل
عنو.
ٍب اختلف العلماء :أٯتا أفضل :عائشة أو خد٬تة ،وٓب يةكن ىناؾ ما يرجح بو أحد القولُت ،لةكن
يقولوف :خد٬تة أفضل؛ لسبقها وعائشة أفضل؛ لعلمها فإهنا صحبت النيب  تسع سنُت ،ومع ذلك
حفظت عنو علما ٚتا ،ولذلك روي عنها أحاديث كثَتة ،وتعترب من ا١تةكثرين ،وكاف الصحابة إذا أشةكل
عليهم أمر رجعوا إليهآ ،ب يرجعوا إليها ُب شيء إال وجدوا عندىا علما ،وذكر النيب  فضلها ،وقاؿ:
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعاـ الثريد :ىو خبز الرب يؤدـ ٔترؽ وٟتم .يقوؿ فيو
بعض الشعراء:
إذا م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ا٠تب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز تأدم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو بلح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم

ٔ
ٕ

فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذاؾ أمان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اهلل الثري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
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ىةكذا جاء فضلها ،قيل :إنو دخل بو بعد ا٢تجرة بسبعة أشهر أو بثمانية عشر شهرا ،أي بعد مقدمو
 مات وعمرىا ٙتانية عشر سنة ،وبقيت إٔب أف توفيت ،أي ماتت سنة ٙتاف وٜتسُت ،أو سنة سبع
وٜتسُت ،دفنت مع موتى ا١تسلمُت ُب البقيع ،وكانت قد أحبت أف يةكوف قربىا ُب حجرهتا مع قرب أبيها
وزوجها ،و١تا أف عمر  رغب ُب أف يةكوف معهما ،قالت :ألوثرنو على نفسي ،إف كنت أريده لنفسي،
ولةكن ألوثرنو ،صلى عليها أبو ىريرة رضي اهلل عنو.
ما تزوج النيب  بةكرا غَتىا ،كانت تةكٌت أـ عبد اهلل كنيتها ،قيل :إهنا تةكنت بابن أختها عبد اهلل بن
الزبَت ،وأما القوؿ :إهنا ٛتلت وأسقطت فهذا ما ثبت ،من حةكمة اهلل تعأب أف النيب  الذي ىو أشرؼ
ا٠تلق مات أوالده ُب حياتو ،أي بناتو وأبناءه؛ ألجل أف ٭تتسب أجرىم عند اهلل.

الرابعة :تزوج حفصة بنت عمر بن ا٠تطاب -رضي اهلل عنهما  -وكانت قبلو ٖتت خنيس بن حذافة

الصحايب ا١تهاجر ،مات با١تدينة ،وىو من أىل بدر  ( -كاف كما روي أنو  أراد أف يطلقها ،أو قد
طلقها ،ولةكن أتاه جربيل عليو السبلـ ،قاؿ :إف اهلل يأمرؾ أف تراجع حفصة فإهنا صوامة قوامة ،وإهنا

زوجتك ُب اآلخرة ىةكذا ذكر ابن سعد ُب طبقاتو وغَتىم .وكذلك روى عقبة بن عامر اٞتهٍت أف النيب 

طلق حفصة بنت عمر ،فبلغ ذلك عمر فحزف شهر )  -ولةكنو تنصر ،وبقيت على اإلسبلـ ،و١تا تنصر
فارقتو ،وبانت منو ،فتزوجها النيب  أصدقها عنو النجاشي أربعمائة دينار.
نساؤه الباقيات كاف يصدقهن ٜتسمائة درىم ،الدينار اثٍت عشر در٫تا١ ،تا أنو تزوجها كاف الذي عقد
نةكاحو عثماف؛ ألنو من بٍت أمية ،وقيل :خالد بن سعيد بن العاص؛ ألنو أيضا من بٍت أمية١ ،تا ًب عقده
عليها بعث عمرو بن أمية الضمري؛ ليأٌب هبا من اٟتبشة ،حيث إف أباىا ٓب يةكن قد أسلم ،وأخوىا معاوية
أيضا ٓب يةكن قد أسلم ،وىي مسلمة والضرورة دعت إٔب أهنا تأٌب من اٟتبشة بدوف ٤ترـ ،مع ىذا الذي ىو
عمرو بن أمية الضمري ،فجاء هبا إٔب ا١تدينة ،وبقيت إٔب سنة أربع وأربعُت ،توفيت بعد ذلك.
السادسة :أـ سلمة اٝتها ىند بنت أيب أمية بن ا١تغَتة بن عبد اهلل بن عمر بن ٥تزوـ بن يقظة بن مرة،
ٕتتمع مع النيب ُ ب مرة ،أي مرة بن كعب ،بنو ٥تزوـ من رؤساء قريش ،منهم أبو جهل و٨توه وكاف ٢تم
شهرة ،كانت ق بلو عند عبد اهلل بن عبد األسد بن ىبلؿ بن عبد اهلل بن عمرو بن ٥تزوـ ،يعٍت كأنو قريب
٢تا٬ ،تتمع معها ُب عبد اهلل بن عمرو بن ٥تزوـ ،ىاجرت معو إٔب اٟتبشة ،وىي اليت روت اٟتديث ُب أهنا

60

مختصر سيرة النبي

رأت كنيسة وما فيها من الصور ،فقاؿ  أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاّب بنوا على قربه مسجدا،
وصوروا فيو تلك الصور ،أولئك شرار ا٠تلق عند اهلل
ماتت سنة اثنتُت وستُت ،دفنت ُب البقيع ُب ا١تدينة ،ىي آخر زوجات النيب  وفاة ،روي عنها أيضا
أحاديث ،كما ُب ا١تسند وغَته ،وقيل :إف ميمونة آخرىن.
السابعة :زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صربة بن مرة بن كبَت بن غنم بن دوداف بن أسد بن

خزٯتةٕ ،تتمع مع النيب ُ ب خزٯتة ،خزٯتة بن مدركة ،ولةكنها بنت عمتو ،تقدـ أف من عماتو :أميمة بنت
عبد ا١تطلب ،زينب ىذه كاف قد زوجها زيد بن حارثة ،وكأف زيد بن حارثة أراد أف يطلقها ،فأشار إليو النيب
 وقاؿ :أمسك عليك زوجك واتق اهلل ولةكنو طلقها و١تا طلقها تزوجها النيب  اهلل تعأب ىو الذي تؤب
تزو٬تها ،قاؿ اهلل تعأب:

     

(ٔ)

فاهلل تعأب ىو الذي

زوجو.
كانت ١تا طلقها زوجها اهلل تعأب إياه من السماء؛ ٓب يةكن ىناؾ عقد ،كانت تفتخر على زوجات النيب
 تقوؿ :زوجةكن آباؤكن ،وزوجٍت اهلل من فوؽ سبع ٝتاوات ،ىةكذا رواه البخاري وغَته.
ماتت سنة عشرين ،وقيل :إهنا أوؿ من مات من زوجات النيب  وكانت سخية؛ ١تا فتحت ا١تدف
على عمر  كاف يعطي زوجات النيب  فأرسل إليها حقها دراىم نصيبها ،فوضعت ىذه الدراىم ُب
إناء ،وجعلت تأخذ منو ،وتعطي وتقوؿ :اذىبوا وأعطوا فبلنة ،اذىبوا وأعطوا فبلنة ،حىت نفذ ما عندىا
ىةكذا ؛ فلذلك ذكروا أهنا أو٢تن ٟتوقا بالنيب . 
ك ذلك أيضا تزوج بعدىا واحدة ،وٓب تبق عنده زينب بنت خزٯتة بن اٟتارث بن عبد اهلل بن عمرو بن
عبد مناؼ بن ىبلؿ بن عامر بن صعصعة ،يعٍت من العدنانيُت ،وكانت تسمى أـ ا١تساكُت؛ لةكثرة إطعامها
ا١تساكُت ،كانت ٖتت عبد اهلل بن جحش ،وقيل :عبد اللطيف بن اٟتارث ،أو الطفيل بن اٟتارث،
واألرجح أهنا كانت عند عبد اهلل ،تزوجها سنة ثبلث من ا٢تجرة ،ولةكن ٓب تلبث عنده إال يسَتا ،أي
شهرين أو ثبلثةٍ ،ب ماتت.
ٔ  -سورة األحزاب آية .ٖٚ :
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أزواجو البلٌب تزوجهن بعد خد٬تة ما مات أحد منهن ُب ذمتو أي حياتو إال ىذه اليت ىي زينب بنت
خزٯتة بعد ذلك التاسعة.
التاسعة :جويرية بنت اٟتارث بن أيب ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن ا١تصطلق ا٠تزاعية ،غزا

النيب  بٍت ا١تصطلق ،وىم من خزاعة ،أغار عليهم وىم غاروف ،فقاتلوا ٍب اهنزموا ،وس نساءىم
وأموا٢تم ،وكاف من ٚتلة السيب جويرية ،اليت ىي بنت أمَتىم وكبَتىم اٟتارث بن أيب ضرار ،و١تا قسم
ال فيء ،وقسمت الغنيمة والسيب كانت ُب سهم ثابت بن قيس ،فاشًتت نفسها وقالت :أنا بنت رئيس
قومي ،وال ٯتةكن أنٍت أبقى على الرؽ؛ فاشًتت نفسها ،وجاءت إٔب النيب  تستعينو؛ حىت ٗتلص نفسها،
وكاف  ٭تب أف يتألف قومها؛ فعند ذلك عرض عليها أف يدفع قيمتها لسيدىا ويتزوجها ،فوافقت على
ذلك ،و١تا تزوجها قاؿ ا١تسلموف :ىؤالء أصهار رسوؿ اهلل  ال ٭تق لنا أف نبقيهن؛ فأعتقوا كل من كاف
عندىم من السيب بربكة ىذه ا١ترأة؛ جويرية بنت اٟتارث ،و١تا أعتقوىن جاء بنو ا١تصطلق ،وأخذوا سبيهم
ونساءىم ،وأطفا٢تم.
تقوؿ عائشة " :أعتق بسببها أكثر من مائة بيت" يعٍت من قومها ،أسلم بعد ذلك بنو ا١تصطلق،
وكذلك أيضا والدىا ،وحسن إسبلمهم.
األخيرة :صفية بنت حيي بن أخطب بن أيب ٭تِت بن أيب ٭تِت بن كعب بن ا٠تزرج النضرية من بٍت

النضَت من ولد ىاروف أخي موسى بن عمراف عليهما السبلـ ،وذلك؛ ألنو  حاصر بٍت النضَت ،وكانوا
با١تدينة،

     

(ٔ)

و١تا ضيق عليهم ىربوا ،أبوىا نزؿ

ٓتيرب ،واستقر ىناؾ ،و١تا جاء ُب سنة ٜتس جاءت األحزاب وأحدقوا با١تدينة جاء إٔب بٍت قريظة ،وكانوا
معاىدين ،فقاؿ ٢تم :انقضوا العهد ،وانضموا إٔب قريش؛ فإف أمر ٤تمد قد انقضى ،وإهنم سيقتلونو،
وسينقطع خربه؛ فاشًتطوا عليو أنك -إذا اهنزموا -تدخل معنا يصيبك ما أصابنا ،و١تا اهنزمت األحزاب جاء
ىو ودخل مع بٍت قريظة ،وقتل معهم.

ٔ
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صفية ىذه كانت عند ابن عم ٢تا ،قتل أيضا قتل ُب غزوة خيرب ،سبيت وكانت ٖتت كنانة بن أيب
اٟتقيق ،قتل ُب خيرب ،و١تا جاء قيل :إنو ثابت أو غَته فقاؿ لو :خذ أمة من السيب فأخذ صفية ،فقيل يا
رسوؿ اهلل :إهنا ال تصلح إال لك فقاؿ :خذ غَتىا اصطفاىا لنفسو ،و١تا اعتدت انقضت عدهتا باٟتيض
دخل هبا ُب الطريق ،فقاؿ الناس :ىل ىي ٦تلوكة أو زوجة ،فقالوا :إف حجبها فهي زوجة من أمهات
ا١تؤمنُت ،وإف ٓب ٭تجبها فهي أمة ،فلما ركب حجبها ،فعلموا أهنا زوجة ،ماتت سنة ثبلثُت ،وقيل :سنة
ٜتسُت.
ٍب تزوج األخَتة ميمونة بنت اٟتارث ،تزوجها ُب سنة سبع ١تا دخل مةكة للعمرة؛ عمرة القضاء بنت
اٟتارث بن حزف بن ّتَت بن ا٢تزـ بن رؤيبة بن عبد اهلل ىبلؿ بن عامر بن صعصعة من بٍت عدناف ،ىي
خالة عبد اهلل بن عباس ،وخالد بن الوليد ،ذكرت أنو تزوجها بسرؼ ،وبٌت هبا فيو ،وماتت بسرؼ أيضا،
سرؼ ىذا :ماء على تسعة أمياؿ من مةكة ،ميمونة ىي آخر من تزوج ،توفيت سنة ثبلث وستُت ،ىذه
ٚتلة من دخل هبن النيب  إحدى عشرة ،عقد على سبع ،وٓب يدخل هبن ،ومنهن واحدة ١تا عقد عليها
قاؿ ٢تا بعض النساء :إذا دخل عليك فقوٕب أعوذ باهلل منك فلما قالتو قاؿ :عذت ٔتعاذ اٟتقي بأىلك

بعد ذلك ذكر خدـ النيب  الذين خدموه ،وكانوا يتشرفوف ٓتدمتو :أنس بن مالك ١تا قدـ النيب 
مةكة وىو عمره عشر سنُت خدمو ،وقالت لو أمو :الزـ رسوؿ اهلل  فةكاف ٮتدمو وكاف يرسلو ُب أموره
ا٠تاصة والعامة.
الثاني :ىند وأٝتاء؛ رجبلف رجل اٝتو ىند ورجل اٝتو أٝتاء ،أبو٫تا اٟتارث من أسلم ،كذلك ابن عم
٢تما أيضا ربيعة بن كعب من قبيلة أسلم ،كذلك عبد اهلل بن مسعود  ويسمى صاحب النعلُت ،كاف إذا
قاـ النيب  ألبسو نعليو ،وإذا جلس ٛ تل نعليو ،وجعلهما ُب ذراعيو حىت يقوـ؛ ىذا من ٤تبتهم ٠تدمة
النيب . 
كذلك عقبة بن عامر اٞتهٍت ،كاف صاحب بغلة النيب  إذا ركبها يقوده هبا باألسفار ،كذلك ببلؿ
بن اٟتارث ا١تؤذف ،الذي ىو عتيق أيب بةكر  كذلك سعد مؤب أيضا أليب بةكر ،كذلك ٥تمر ابن أخي
النجاشي ويقاؿ :ابن أختو ،ويقاؿ :ذو ٥ترب بالباء ،كاف أيضا ٦تن خدـ النيب .
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كذلك بةكَت بن شداخ الليثي ،ويقاؿ :إنو مةكرب بةكر ،كذلك أبو ذر الصحايب اٞتليل جندب بن
جنادة ،كذلك واقد ،وأبو واقد ،وىشاـ ،وأبو ضمَتة ،وحنُت ،وأبو عسيب ،واٝتو أٛتر ،وأبو عبيد .ىؤالء
يتسابقوف ٠تدمة النيب . 
كذلك سفينة كاف عبدا ألـ سلمة رضي اهلل عنها أعتقتو ،وقالت :أنا أعتقك بشرط أنك ٗتدـ النيب
 فقاؿ  :لو ٓب تشًتطي علي ما فارقتو ،يعٍت إين فرح أف أخدمو ولو ٓب تشًتطي ،فهؤالء ىم ا١تشهوروف
من خدامو ،وقيل :إف خدامو أربعوف.
ولو خداـ من اإلماء فمنهن :سلمى أـ رافع ،وىي زوجة مواله أيب رافع ا١تتقدـ ،خدمت النيب  موالة
لصفية بنت عبد ا١تطلب عمة النيب  قيل :إهنا امرأة أيب رافع ،وقيل إهنا أي ىذا ىو األفضل أـ بنيو ،وىي
اليت قابلت إبراىيم بن النيب . 
كذلك بركة أـ أٯتن وىي أـ أسامة بن زيد ورثها النيب  من أبيو ،و١تا أعتق زيد زوجو بأـ أٯتن ،كانت
ٖتب النيب ١ تا مات النيب  زارىا أبو بةكر وعمر ،فلما جلسا عندىا بةكت ،فقاال ٢تا :أما تعلمي أف
ما عند اهلل خَت لرسولو ،قالت :بلى ولةكن أبةكي أف الوحي قد انقطع ،فهيجاىا وبةكت ،كذلك ميمونة
بنت سعد ،وخضرة ،ورضوى ىؤالء خدمو.
أما مواليو الذين ىم العتقاء :فمنهم زيد بن حارثة بن شراحيل الةكليب ،وىو الذي كاف عند أبيو من بٍت
كلب ،فاختطفو ُب اٞتاىلية بعض العرب ،وباعوه على أنو ٦تلوؾ ٢تم ،واشًتاه العواـ ،وأىداه ٠تد٬تة،
وأىدتو للنيب  وأعتقو  وجاء أبواه؛ أبوه وعمو ،وقالوا :اذىب معنا رده علينا يا ٤تمد ،فقاؿ :لو ا٠تيار
قبل ينسب زيد بن ٤تمد،
ىل ٗتتارين أو ٗتتار أباؾ؟ فقاؿ :ال أريد بك بديبل فأقاـ عند النيب  وكاف ُ
ونزؿ فيو قوؿ اهلل تعأب )ٔ(        :ونزؿ فيو قولو تعأب:
    

ٔ
ٕ

(ٕ)

وذكر اٝتو ُب القرآف ،ما ذكر اسم أحد من الصحابة إال ىو
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ُب قولو:

     

(ٔ) ابنو أسامو ولد أـ أٯتن ،أسامة وأبوه يقاؿ

٢تما :اٟتباف؛ اٟتب ابن اٟتب ،حب رسوؿ اهلل .
كذلك ثوباف بن ّتدد ،وكاف لو نسب ُب اليمن أي ثوباف أيضا مؤب رسوؿ اهلل  كذلك أبو كبشة
مولد ٔتةكة ،قيل :اٝتو سليم ،شهد بدرا ،وقيل :كاف من ا١تولدين بأرض دوس ،فهو مؤب للنيب  كذلك
أنسة من مولدي السراة ،السراة :اٞتباؿ ا١ترتفعة ُب جنوب ا١تملةكة ،ىناؾ السروات الةكبَتة اليت هبا الباحة،
وىناؾ سراة صغَتة تسمى سراة عبيدة.
كذلك رباح ،كاف عبدا أسود ،ولةكنو عتيق ،كذلك يسار وىو نويب ،يسار ىذا كاف يرعى اإلبل،
فجاءه العرنيوف وقتلوه ،وأخذوا اإلبل ،فبعث بأثرىم فقتلوا ،كذلك أبو رافع ،وىو أشهر ا١توإب ،اٝتو أسلم
أو إبراىيم ،كاف عبدا للعباس فوىبو للنيب  فأعتقو ،و١تا طلبو بعض العماؿ أف ٮترج معو للزكاة ،فقاؿ لو
النيب  إهنا ال ٖتل لبٍت ىاشم وإف مؤب القوـ منهم يعٍت أنت منا ،أي تعد كأنك من بٍت ىاشم.
كذلك أبو مويهبة كاف من مولدي مزينة ،يعٍت من ا١تولدينٍ ،ب أعتق ،كذلك فضالة نزؿ بالشاـ،
كذلك رافع ،ولعلو ولد أيب رافع ،وقيل غَته ،كاف عبدا لسعيد بن العاص ،فورثو ولده عمرو بن سعيد
وأعتقو بعضهم أوالد سعيد ،و٘تسك بو بعضهم ،جاء رافع إٔب النيب  يستعينو فوىب لو ،قاؿ بنو سعيد:
هنبو لك يا رسوؿ اهلل ،وكاف يقوؿ :أنا مؤب رسوؿ اهلل .
كذلك مدعم عبد أسود وىبو لو رفاعة بن زيد اٞتذامي ،وكاف الذي أتاه سهم وىو ُب خيرب فقتلو،
وقيل :إف ذلك كركرة ،كاف على ثقل النيب .
كذلك زيد جد ىبلؿ بن يسار بن زيد ،كذلك عبيد قيل :إنو ابن عبد الغفار ،وىةكذا طهماف أو
كيساف أو مهراف أو ذكواف أو مرواف ،وكذلك مأبور القبطي ،أىداه إليو ا١تقوقس ،كل ىؤالء موإب لو.
ذكر بعد ذلك األفراس ا٠تيل ،يقوؿ أوؿ فرس لو اٝتو :السةكب اشًتاه من أعرايب من بٍت فزارة بعشرة
أواؽ ،األعرايب يسميو الضرس؛ فسماه السةكب أغر ٤تجبل ،طلق اليدين ،أوؿ فرس غزا عليو ،كاف ذلك ُب
أحدٝ ،تي السةكب؛ ألنو سريع اٞتري ،كأ٪تا ينصب من صبب من سةكب ا١تاء.
ٔ
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كاف لو أيضا فرس يسمى السبحة ،الفرس اٟتسن طويل اليدين يسمى سبحة ،سابق عليو  فسبق
ففرح بو ،وذلك ألهنم كانوا يسابقوف با٠تيل.
كذلك ا١ترٕتز ،ا١ترٕتز :ىو األبيضٝ ،تي بذلك ٟتسن صهيلو ،اشًتاه من أعرايب ،وأراد األعرايب أف
يًتاجع ،وأنةكر أنو باعو؛ فشهد خزٯتة بن ثابت أنو قد باعك ،فقبل شهادتو ،األعرايب من بٍت مرة قاؿ سهل
بن سعد الساعدي :كاف لرسوؿ اهلل  ثبلثة أفراس :لذاذ ،والضرب ،واللحيف ،يعٍت يقاتل عليهن أو
ٯتلةكهن ،يقوؿ :لذاذ أىداه لو ا١تقوقس ملك مصر ،الذي أىدى لو مارية القبطية ،اللحيف :أىداه لو ربيعة
بن أيب الرباء ،وأثابو عليو فرائض من نعم بٍت كبلب ،يعٍت كافأه على ىذه ا٢تدية ،فرائض يعٍت :إبل.
الضرب :أىداه لو مروة بن عمرو اٞتذامي ،كما ذكر ذلك ابن سعد ُب الطبقات ،كاف لو أيضا فرس
يقاؿ لو :الورد يعٍت األٛتر أو األشقر ،شبيو بالورد ،أىداه لو ٘تيم الداري أحد ا١تشهورين من الصحابة،
أعطاه النيب  عمر ،و١تا أعطاه كاف زائدا عند عمر ،فأىداه وتصدؽ بو على رجل ،ذلك الرجل ال يعرؼ
قدره ،فعرضو للبيع أراد عمر أف يشًتيو؛ ألنو سيباع برخص منعو النيب  وقاؿ :ال تشًته وإف أعطاكو
بدرىم العائد ُب ىبتو كالعائد ُب قيئو يقوؿ :ىةكذا ىو ُب الصحيح.
كانت أيضا بغلتو الدلدؿ يركبها ُب األسفار ،البغلة اليت أحد أبويها من اٟتمار ،واألب الثاين من
ا٠تيل ،الدلدؿ ىذه عاشت بعده حىت كربت ،وسقطت أسناهنا ،كاف يدش لو الشعَت ،يعٍت يشدخ الشعَت
٢تا حىت تأكلو ،وماتت بينبع ا١تدينة ا١تعروفة ،كاف لو ٛتار يقاؿ لو :عهَت ،وىو الذي ركبو ،وأردؼ عليو
معاذ ،يقوؿ :كنت رديف النيب  على ٛتار ،ىذا ىو عهَت.
أما الدواب فذكروا أف لو عشرين لقحة ،اللقحة ا١تراد هبا :اٟتلوب ،الناقة اليت فيها حلوب تسمى
لقحة ،وليست اٟتامل كما يفهم ،كاف فيها لنب كانت ترعى ُب الغابة يراح إليو كل ليلة بقربتُت عظيمتُت
من اللنب؛ أي كل ليلة ،وكاف فيها لقاح غزار ،يعٍت غزيرة اللنب ،يعٍت ُب الغابة ،اٟتنا والسمرا ،والعريس،
والسعدية ،والبغوـ ،واليسَتة ،والريا لعل ىؤالء كن لقاح ٭تلنب ُب قربتُت.
كانت لو أيضا لقحة أخرى تدعى بردة ،أىداىا لو الضحاؾ بن سفياف كانت ٖتلب كما ٖتلب
لقحتاف غزيرتاف ،ولعل ذلك بربكة دعوتو ،كانت لو أيضا مهرة ،ا١تهرة :ىي ولد الفرس ،أرسل هبا سعد بن
عبادة من نعم بٍت عقيل.
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والشقرا ىذه عنوؽ كانت لو عناقة مشهورة يقاؿ ٢تا :العضباء ابتاعها أبو بةكر من نعم بٍت اٟتريش،
وأخرى بثمانية مائة درىم ،أخذىا الرسوؿ  بأربعمائة درىم؛ ألف أبا بةكر اشًتى اثنتُت بثما٪تائة ،ىاجر
 على ىذه الناقة اليت ىي العضباء ،كاف حُت قدـ ا١تدينة كانت رباعية ،وكانت لو القصواء ،ولعل
القصواء ناقة أخرى غَت العضباء.
ذكروا أف صرح أىل ا١تدينة سباه بعض األعراب ،وسبوا معو امرأة من األنصار وسبوا ىذه الناقة اليت ىي
العضباء ،ا١ترأة تفلتت ُب الليل ،وجاءت وركبت على العضباء ،وال تعرفها ،ونذرت إف أ٧تاىا اهلل عليها أف
تنحرىا ،فلما جيء هبا عرفت ،فقالت :إين قد نذرت أف أ٨ترىا وأتصدؽ بلحمها ،فقاؿ النيب بئس ما
جزهتا أ٧تاىا اهلل عليها وتنحرىا؛ إنو ال وفاء لنذر ُب معصية اهلل ،وال فيما ال ٯتلةكو العبد

ذكروا أهنا كانت ال تسبق ،وجاء أعرايب على قعود فسبقها ،فشق ذلك على ا١تسلمُت ،فقاؿ النيب 

إف حقا على اهلل أنو ال يرتفع شيء إال وضعو ىذه النوؽ ،وا٠تيل ،واٟتمر.
كذلك أيضا كاف لو منائح أي واحدىا منيحة :اليت ٭تلب لبنها من الغنم ،أو من البقر ،وقيل :إهنا
سبع من ا لغنم ،وذكر بعضهم أٝتاءىا :عزة ،وزمزـ ،وسقيا ،وبركة ،وورسة ،وأطبلؿ ،وأطراؼ أي سبع،
ولةكن ذكروا أيضا أنو  كاف لو مائة من الغنم ،وكاف عندىا راع ،وكاف يقوؿ :إذا ولدت واحدة منهن
أخربناه حىت نذبح واحدة حىت ال يزيد ما ٪تلةكو على مائة مرة جاء الراعي بسخلة ٭تملها ،وكاف عند النيب
 ضيف فذبح واحدة وقاؿ :ال ٖتسب أنا ذْتناىا لك إنا عندنا مائة من الغنم -كأهنا لو ولبعض
زوجاتو -وإنا تعهدنا أهنا كلما ولدت واحدة ذْتنا واحدة حىت ال تزيد نريد أف نقنع هبذا القدر نقف ىاىنا
على ما ذكر من السبلح .واهلل أعلم.
أحسن اهلل إليةكم يقوؿ ف ضيلة الشيخ :إذا كاف الرجل متزوجا بزوجتُت ،فهل لو بأف ٮتَت الةكربى بأف
هتب ليلتها للصغرى ،أو أف يطلقها؟
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لو ذلك ،ونزؿ ُب ذلك آية ىي قولو تعأب:

       

       

(ٔ)

فلها أف تصطلح معو ،أف تسقط ليلتها

لضرهتا ،أو كذلك ترضى ببعض القسم.
أحسن اهلل إليةكم يقوؿ :من ىو ا١تولد؟
أكانوا يطلقوف ا١تولد على الذي ٭تتج بشعره ،وىو ليس من العرب ،إ٪تا ىو من العجم ،ا١تولدين الذين
ولدوا بُت العرب وليس أصلهم من العرب ،يعٍت قد يةكونوا من الفرس ،قد يةكونوا من الروـ ،قد يةكونوا من
اٟتبشة ،فإذا ولد لو ولد ،ونشأ ُب العرب يسمى مولدا.
أحسن اهلل إليةكم ،وأثابةكم ونفعنا بعلمةكم وصلى اهلل على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو وسلم.

*****************************

ٔ
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سبلحو  وصفتو 
بسم اهلل الرٛتن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
قاؿ رٛتو اهلل تعأب :سبلحو  وكاف لو ثبلثة رماح أصاهبا من سبلح بٍت قينقاع ،وثبلثة قسي :قوس
اٝتو الروحاء ،وقوس شوحط ،وقوس صفراء تدعى الصفراء ،وكاف لو ترس فيو ٘تثاؿ رأس كبش ،فةكره
مةكانو ،فأصبح وقد أذىبو اهلل  وكاف سيفو ذو الفقار فنفلو يوـ بدر ،وىو الذي رأى فيو الرؤيا يوـ
أحد ،وكاف ١تنبو بن اٟتجاج السهمي.
وأصاب من سبلح بٍت قينقاع ثبلثة :أسياؼ سيف قلعي ،وسيف يدعى بتارا ،وسيف يدعى اٟتنيف،
وكاف عنده بعد ذلك ا١تخدـ ،ورسوب ،أصاهبا من الفلس ،وىو صنم لطيء ،وقاؿ أنس بن مالك :كاف
نعل سيف رسوؿ اهلل  فضة ،وقبعتو فضة ،وما بُت ذلك حلق فضة ،وأصاب من سبلح بٍت قينقاع
درعُت :درع يقاؿ ٢تا :السعدية ،ودرع يقاؿ ٢تا :فضة.
وروي عن ٤تمد بن سلمة قاؿ :رأيت على رسوؿ اهلل  يوـ أحد درعُت :درعو ذات الفضوؿ ،ودرعو
فضة ،ورأيت عليو يوـ خيرب درعُت ذات الفضوؿ والسعدية.

فصل ُب صفتو 
روي عن أنس بن مالك  قاؿ :كاف أبو بةكر الصديق رضي اهلل تعأب عنو إذا رأى النيب  مقببل
يقوؿ:
الظبلـ
زايلو
البدر
كضوء
يدعو
با٠تَت
مصطفى
أميػن

وروي عن أيب ىريرة  قاؿ :كاف عمر بن ا٠تطاب  ينشد قوؿ زىَت بن أيب سلمى ُب ىرـ بن
سناف حيث يقوؿ:
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كنت

لو كنت من شيء سوى بشر

ا١تضيء

ليلة

البدر

ٍب يقوؿ عمر وجلساؤه :كذلك كاف رسوؿ اهلل  ولو ٓب يةكن كذلك غَته ،وعن علي بن أيب طالب
رضي اهلل تعأب عنو قاؿ :كاف رسوؿ اهلل  أبيض اللوف مشربا ٛترة ،أدعج العينُت ،سبط الشعر ،كث
اللحية ،ذا وفرة دقيق ا١تسربة ،كأف عنقو إبريق فضة ،من لبتو إٔب سرتو شعر ٬تري كالقضيب ،ليس ُب بطنو
وال صدره شعر غَته ،شئن الةكفُت والقدمُت إذا مشى كأ٪تا ينحط من صبب ،وإذا مشي كأ٪تا ينقلع من
صخر ،إذا التفت التفت ٚتيعا ،كأف عرقو اللؤلؤ ،ولريح عرقو أطيب من ريح ا١تسك األذفر ،ليس بالطويل
وال بالقصَت ،وال الفاجر وال اللئيمٓ ،ب أر قبلو وال بعده مثلو ،وُب لفظ بُت كتفيو خاًب النبوة ،وىو خاًب
النبيُت أجود الناس كفا وأوسع الناس صدرا ،وأصدؽ الناس ٢تجة ،وأوَب الناس ذمة ،وألينهم عريةكة،
وأكرمهم عشرة ،من رآه بديهة ىابو ،ومن خالطو أحبو ،يقوؿ ناعتوٓ :ب أر قبلو وال بعده مثلو . 
وقاؿ الرباء بن عازب :كاف رسوؿ اهلل  مربوعا ،بعيد ما بُت ا١تنةكبُت ،لو شعر يبلغ شحمة أذنيو،
رأيتو ُب حلة ٛتراء ٓب أر شيئا قط أحسن منو . 
وقالت أـ معبد ا٠تزاعية ُب صفتو  رأيت رجبل ظاىر الوضاءة ،أبلج الوجو ،حسن ا٠تلقٓ ،ب تعبو
ثلجة ،وٓب تزر بو صلعة ،وسيما قسيماُ ،ب عينيو دعج ،وُب أشفاره غطف ،وُب صوتو صحل ،وُب عنقو
سطع ،وُب ٟتيتو كثافة ،أزج أقرف ،إف صمت فعليو الوقار ،وإف تةكلم ٝتا وعبل البهاء ،أٚتل الناس ،وأهباىم
من بعيد ،وأحبله وأحسنو من قريب ،حلو ا١تنطق ،فصل ال نذر وال ىذر ،كأف منطقو خرزات نظم
ٖتدرت ،ربعة ال بائن من طوؿ ،وال تقتحمو عُت من قصر غصن بُت غصنُت ،وىو أنضر الثبلثة منظرا،
وأحسنهم قدرا لو رفقاء ٭تفوف بو ،إف قاؿ أنصتوا لقولو ،وإف أمر تبادروا ألمره ٤تفود ٤تشود ال عابس وال
مفند.
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وعن أنس بن مالك األنصاري  أنو وصف رسوؿ اهلل  فقاؿ :كاف ربعة من القوـ ليس بالطويل
البائن وال بالقصَت ا١تًتدد ،أزىر اللوف ليس باألبيض األمهق ،وال باآلدـ ليس ّتعد وال قطط ،وال سبط،
رجل الشعر.
وقاؿ ىند أيب ىالة :كاف رسوؿ اهلل  فخما مفخما يتؤلأل وجهو تؤللؤ القمر ليلة البدر ،أطوؿ من
ا١تربوع وأقصر من ا١تشذب ،عظيم ا٢تامة رجل الشعر ،إف انفرقت عقيقتو فرؽ ،وإال فبل ٬تاوز شعره شحمة
أ ذنيو إذا ىو وفره ،أزىر اللوف ،واسع اٞتبُت ،أزج اٟتواجب سوابغ ُب غَت قرف بينهما عرؽ يدره الغضب،
أقن العينُت ،لو نور يعلوه ،٭تسبو من ٓب يتأملو أشم كث اللحية ،أدعج العينُت ،سهل ا٠تدين ،ضليع الفم
أشنب ،مفلج األسناف دقيق ا١تسربة ،كأف عنقو جيد دمية ُب صفاء الفضة ،معتدؿ ا٠تلق ،بادنا متماسةكا،
سواء البطن والصدر ،مسيح الصدر ،بعيد ما بُت ا١تنةكبُت ،ضخم الةكراديس ،أنور ا١تتجرد ،موصوؿ ما بُت
اللبة والسرة بشعر ٬تري كا٠تيط ،عاري الثديُت والبطن ٦تا سوى ذلك ،أشعر الذراعُت وا١تنةكبُت ،عريض
الصدر طويل الزندين ،رحب الراحة ،شئن الةكفُت والقدمُت ،سائر األطراؼ ،سبط القصبٜ ،تصاف
األٜتصُت ،مسيح القدمُت ينبو عنهما ا١تاء إذا زاؿ قلعا ،وٮتطو تةكفؤا ،وٯتشي ىونا ،ذريع ا١تشية ،إذا مشى
كأ٪تا ينحط من صبب ،وإذا التفت التفت ٚتيعا ،خافض الطرؼ ،نظره إٔب األرض أطوؿ من نظره إٔب
السماء ،جل نظره ا١تبلحظة ،يسوؽ أصحابو ،ويبدأ من لقيو بالسبلـ.
السبلـ عليةكم ورٛتة اهلل وبركاتو
بسم اهلل الرٛتن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت ،نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
تةكلم العلماء رٛتهم اهلل ُب ما كاف عند النيب  من األسلحة ،األسلحة ُب ذلك الوقت تنحصر ُب
أربعة أشياء:
األوؿ :السيف ،فإف السيف ىو أكثر ما يستعمل ُب القتاؿ ،وال كانوا يعرفوف أنةكى منو ،ولذلك يقوؿ
بعضهم:
ُب حده اٟتد بُت اللهو واللعب
السػيف أصػدؽ إنبػاء من الةكتب

72

مختصر سيرة النبي

وىةكذا.
الثاين :الرمح ،الرمح :ىو حديدة ٤تددة رأسها دقيق ٤تدد٬ ،تعل ىذا الطرؼ ُب رمح ،يعٍت ُ :ب عصا
طويلة ،إذا قاتلوا فإهنم يطعنوف بو ،فيقع ُب الصدر  ،ويقع ُب البطن  ،ويقع ُب الظهر ،فالرماح من
األسلحة.
الثالث :السبلح اليدوي كالسةكُت ،وا٠تنجر ،والعصا ،و٨توىا ،فإهنم أيضا يقاتلوف هبا إذا كانوا من
قريب.
الرابع :ال رمي بالسهاـ ،وكانت السهاـ عندىم يقطعوهنا من الشجر ،من شجر الطلع  ،والثمر ،والسلم،
و٨توهٍ ،ب ٭تددوف طرفها كرأس السةكُت أو ٨توه ،٭تددوف طرؼ ذلك السهم ،و٬تعلوف ُب الطرؼ الثاين
شعبة ،يعٍت :أي ُب رأسوٍ ،ب ٬تعلونو ُب القوس.
القوس :عود يقطعونو من الشجر األخضر قدر باع أو ٨توه وىو أخضرٍ ،ب يعةكفونو كنصف دائرة ،فإذا
يبس بقي على ا٨تنائو منحنياٍ ،ب ٬تعلوف ُب أحد طرفيو ٤تبل للسهاـ اليت يرمى هبا ،ويربطوف طرفيو ٓتيط أو
ْتبل يسمونو الوتر ،و٬تعلوف السهم ُب رأسو ىذه الريشة احملددة ،ومن أمثا٢تم قو٢تم( :قبل الرمي يراش
السهم) أي  :قبل أف يرمي بالسهم ال بد أف ٭تدد ريشتو ،يرموف هبذه السهاـ من قدًن ،مذكور أف إٝتاعيل
عليو السبلـ -كاف يصيد هبذه السهاـ ،يصيد الضباع و٨توىا ،أي ألىلو ،فهذه ىي األسلحة عندىم.كانوا أيضا يقاتلوف على اإلبل ،ويقاتلوف على ا٠تيل ،وعلى الرباذين ،وعلى البغاؿ ،ويقاتلوف أيضا على
األرجل.
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قاؿ اهلل تعأب:

     

(ٔ)

يعٍت :إذا حضرت الصبلة وأنتم ُب حاؿ

القتا ؿ ،وُب حالة ا١تسايفة ،فإنةكم تقاتلوف ولو وأنتم تصلوف ،تصلوف وأنتم تقاتلوف على أرجلةكم أو على
خيولةكم ،رجاال وركبانا ،ىةكذا كاف سبلحهم.
كاف أيضا ٦تا يلبسونو ُب اٟترب الدرع :الدرع الذي يلبسونو على البدف ،ويسمى اٞتوشن ،وأوؿ من
(ٕ)
صنعو داود -عليو السبلـ -قاؿ اهلل تعأب:
       
ىذا الدرع من حديد كنحاس أو ٨توه ،حديد مقطع يدخل بعضو ُب بعضٍ ،ب يلبس كأنو ثوب ،يسًت
ا١تنةكبُت والبطن والظهر ،حىت إذا وقع السهم ٓب ٮترقو ،وكذلك السيف قد ال ٮترقو.
و٦تا يلبسونو ا٠توذة اليت تلبس على الرأس ،ا٠توذة ٢تا عدة أٝتاء ،تلبس على الرأس حىت تقي الرأس من
وقع السبلح ،فتسمى ا٠توذة ،وتسمى البيضة ،وتسمى ا١تغفر  ،وىذه من أٝتائها أيضا ا ن  ،يصنع بقدر
الرأس ،كهيئة القبعة ،أو ىيئة القلنسوة اليت تسًت الرأس من حديد ،وتسًت جوانب الرأس واألذنُت وا٠تدين
حىت إذا وقع السبلح فيو ٓب يصل إٔب الرأس إال إذا كاف قويا ،و٬تعلوف ُب ىذه ا٠توذة ٬تعلوف فيها مثل
اٟتلق.
ذكر ُب وقعة أحد قالوا :كاف عليو  ىذا ا١تغفر  ،ويسمى البيضة ،يقولوف :وىشمت البيضة على
رأسو ،ودخلت حلقتاف من حلق ا١تغفر ُب وجنتيو ،فاجتذهبما بعض الصحابة بأسنانو حىت سقطت إحدى
أسنانو من قوة اجتذابو هبما ،ىذه ا٠توذة ٢تا ىذه األٝتاء لةكثرة استعما٢تا ،خوذة ،و٣تنة ،ومغفر ،وبيضة،
يعٍت تقي الرأس من وقع السبلح ،فهذه ٦تا كاف يلبسونو ُب القتاؿ.
ُب ىذه األزمنة ُب القرف ا١تاضي والذي قبلو ،اخًتع اٟترب بالرصاص وبالبندؽ وبالبارود ،اعتقد بعض
اٞتهلة أف ىذا بدعة ال ٬توز ،فاعًتض على أئمة الدعوة منةكرا عليهم ذلك ُب قولو:
حوادث قد جاءت عن األب واٞتد
وىػا أنتػم قد تفعلوف كغَتكم
وكػم بدع زادت عن العد واٟتد
كحرب ببارود وشػرب لقهػوة
1
9

 -سورة البقرة آية .939 :

 -سورة األنبياء آية .88 :

74

مختصر سيرة النبي

فجعل ىذه من البدع اٟترب بالبارود ،وأجابو بعض أئمة الدعوة بقولو :ومن أعجب األشياء -يعٍت ٦تا
ابتدعتموه-
مع اٟترب بالبارود ُب بدع الضد
وأعجب شيء أف عددت لقهػوة

يعٍت تعد ىذه ُب البدع ،والبدع ال تةكوف إال ُب القربات.

واٟتاصل أف ىذه كانت األسلحة عندىم ،فاحتاجوا أيضا إٔب أف يذكروا شيئا ٦تا كاف عند النيب 

يقوؿ :كاف لو ثبلثة رماح ،ىذا كاف عن الرمح قدر مًتين ،عصا طويلة ُب كل من رأسيها حديدة ٤تددة
كالسةكُت ،أو كرأس ا١تخيط.
ثبلثة رماح أصاهبا من سبلح بٍت قينقاع ،بنو قينقاع كانت حرهبم ُب سنة أربع أو ٨توىا ،وذلك ألهنم
٫توا أف يقتلوا النيب  ونزؿ فيهم قولو تعأب:

    

أهنم عزموا على قتلو حاصرىم ،ونزؿ ُب قصتهم أوؿ سورة اٟتشر:
     
   

1
9
3

(ٔ)

و١تا أطلع اهلل تعأب نبيو على

      

(ٕ)

و١تا حاصرىم ورأوا أنو قد ضيق عليهم عند ذلك رحلوا

(ٖ)

كانوا ينقضوف البيت حىت يأخذوا خشبو أو أبوابو ،ىةكذا.
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كاف من ٚتلة ما حصل للنيب  ثبلثة رماح ،كذلك ثبلثة قسي ،القسي واحدىا قوس ،ذكرنا أف
ا لقوس :عود رطب عرضو مثبل كنصف البوصة ،يقطع وىو أخضرٍ ،ب يعةكف كنصف دائرة ويربط ،وإذا
يبس بقي على ا٨تنائوٍ ،ب عندما يريدوف الرمي يربطوف ُب طرفيو ىذا اٟتبل الذي يسمونو الوتر ،و٬تعلوف
السهم ُب طرؼ و٬ترونو حىت تتبلقى طرفاه ٍب يطلقونو ،فإذا انطلق قذؼ بالسهم ،يصل إٔب ما يصل إليو.
ىذه ثبلثة أقواس (قوس اٝتها الروحاء ،وقوس شوحط ،وقوس صفراء تدعى الصفراء).
الشوحط :عصي معروفة إٔب اآلف قريبة من ا٠تيزراف ،تقطع من بعض الشجر ،ويصلح منها أقواس ،ىذه
الرماح واألقواس.
كذلك الًتس ،الًتس عرفنا أنو لو عدة أٝتاءٝ ،تي ترسا ألنو يتًتس بو ،يعٍت ٬تعلو على رأسو كحصن،
يقاؿ :تًتست باٞتدار عن العدو ،يعٍت جعلتو ٛتاية.
(كاف لو ترس فيو ٘تثاؿ رأس كبش) قد جعل ُب ىذا الًتس الذي ٬تعل على الرأس ٘تثاؿ ،صورة رأس
كبش.
(فةكره مةكانو فأصبح وقد أذىبو اهلل عز وجل) كره ىذه الصورة اليت ىي رأس كبش ،فلما أصبح مرة
وإذا ىو قد انطمس ،ىذا ترس كاف يلبسو ،وقد ذكرنا أنو كاف عليو مغفر ،وا١تغفر ىو الًتس ُب قتاؿ أحد
ويسمى أيضا بيضة.
يقولوف :وىشمت البيضة على رأسو ،يعٍت الًتس ،ودخلت حلقتاف من حلق ا١تغفر أي ُب وجنتو ،فهو
اٝتو ترس ،واٝتو خوذة ،و٣تن ،واٝتو بيضة ،والبيضة نوع منو ٢تذا ويسمى ا١تغفر.
يقوؿ( :كاف لو سيف اٝتو ذو الفقار ،تنفلو يوـ بدر ،وىو الذي رأى فيو الرؤيا يوـ أحد ،كاف ١تنبو بن
اٟتجاج السهمي).
كاف لو ىذا السهم ىو ٦تا نفل يوـ بدر؛ لقولو تعأب )ٔ(      :أخذه نفبل
يعٍت من الغنيمة ،وكاف قبلو ألحد بٍت سهم الذين قتلوا ُب بدر منبو نبيو ومنبو بن اٟتجاج من بٍت سهم،
كاف من رءوس ا١تشركُت ،ومن الذين قتلوا ُب بدر ،ىذا ا لسيف الذي ىو ذو الفقار ،كأنو ٤تدد لو فقار
1
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يعٍت منحنيا ،الفقار ُب األصل :ظهر البعَت من قو٢تم :أفقره  ،يعٍت  :أعطاه فقارا  ،يعٍت  :بعَتا ،ذكروا أنو
رأى فيو ثلمة ُب ا١تناـ ،رأى ُب سيفو ثلمةُ ،ب الصحيحُت أنو قاؿ :رأيت كأين ىززت سيفي فانقطع
انقطع صدره  ،انقطع ذلك السيف ،انثلم ٍب انقطع ،وفسر ذلك ٔتا أصيب من الصحابة يوـ أحد ،ىةكذا
يقوؿ :ىززتو مرة أخرى فعاد كما كاف فإذا فسر الةكسر األوؿ بوقعة أحد ،وفسر عوده كما كاف ٔتا فتح
اهلل عليو من غزوة الفتح ،واجتماع ا١تسلمُت ،وما حصل بعد ذلك ،ورأى أيضا :أف بقرا تنحر ،وإذا ىي ما
حصل من القتلى ُب غزوة أحد.
يقوؿ( :وأصاب من سبلح بٍت قينقاع ثبلثة أسياؼ) ١تا أف بٍت قينقاع اهنزموا وىربوا كاف ٢تم أسلحة،
كانت أموا٢تم كلها على يد النيب  يقوؿ عمر بن ا٠تطاب  كانت أمواؿ بٍت النضَت ٦تا ٓب يقاتل فيو
ا١تسلموف

      

(ٔ) وكانت لرسوؿ اهلل  بنو قينقاع ىم أوؿ من

طرد وأخرج من ا١تدينة ،اليهود الذين كانوا ُب ا١تدينة ثبلث قبائل؛ بنو قينقاع ،وبنو النضَت ،وبنو قريظة،
وكلهم نقضوا العهد.
بنو قينقاع جاءت أحدىم امرأة وىو ُب سوقو ُب دكانو ،وكانت متسًتة طلب منها أهنا تةكشف وجهها
فأبت ،و١تا جلست عنده ألجل أهنا ٘تاكس وتشًتي منو ،عمد إٔب أسفل ثوهبا وربطو بأعلى ثوهبا وىي
جالسة بشباؾ أو بإبرة و١تا قامت تةكشفت؛ حيث إف ثوهبا قد ربط أعبله ،فجلست وصاحت ،فجاء
ا١تسلموف وقالت :ىذا الذي فعل ،كاف ذلك نقض عهد ٢تم ،فطردىم النيب  و١تا طردىم كاف ٢تم أسلحة
و٢تم أيضا عتاد ،فةكاف ذلك ٦تا حصل من النيب . 
سيفو ذو الفقار ،وكذلك ثبلثة أسياؼ ،سيف قلعي ،وسيف يدعى بتار ،وسيف يدعى اٟتنيف.
القلعي موضع ُب البادية يقاؿ لو مرج القلعة ،فيصنع منها سيوؼ ،قدٯتا يستخرجوف منها حديدا
ويصنعوف منو السيوؼ ،كذلك السيف الذي يقاؿ لو بتار؛ أي ٟتدتو وقوتو يبًت من ضربو.
(كاف أيضا عنده  بعد ذلك ا١تخدـ ،ورسوب ،أصاهبا من الفلس ،صنم لطي) ىةكذا ،فلما كسر
ذلك الصنم وجدت عنده ىذه األسلحة ،فوجد عنده سيف يقاؿ لو :ا١تخدـ ،وسيف يقاؿ لو :رسوب.
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(قاؿ أنس بن مالك  كاف نعل سيف رسوؿ اهلل  فضة ،وقبيعتو فضة ،وما بُت ذلك حلق فضة
ىذا السيف لو نعل ،النعل :حديدة ٕتعل ُب أسفل الغمد ،السيف ٬تعل لو غمد ،وغماده الذي يدخل
فيو معروؼ إٔب اآلف ،أما القبيعة فهي اليت تةكوف عند مقبض السيف ،عند مةكانو الذي يقبض معو ،جعلت
نعلو فضة ،وقبيعتو فضة ،وجعل ما بُت القبيعة وما بُت النعل حلق فضة ،وىو دليل على جواز استعماؿ
الفضة بالسبلح.
كذلك الدروع (أصاب من سبلح بٍت قينقاع درعُت :درع يقاؿ لو :السغدية ،ودرع يقاؿ لو :فضة).
عرفنا الدرع وىو اٞتوشن الذي علمو اهلل داود ،قاؿ اهلل تعأب:
      
   

اليت ىي الدروع
(ٖ)

(ٔ)

يعٍت :أالف اهلل لو اٟتديد ،فةكاف اٟتديد ُب يده كالعجُت يصنع منو ىذه األسلحة

   

(ٕ)

ذكرت ُب قولو تعأب:

   

فأصاب درعُت ،وٝتي السغدية وفضة ،ىةكذا .

يقوؿ( :روى ٤تمد بن مسلمة :رأيت على رسوؿ اهلل  يوـ أحد درعُت :درعو ذات الفضوؿ ،ودرعو
فضة ،ورأيت عليو يوـ خيرب درعُت :ذات الفضوؿ والسغدية
ىةكذا كاف  يعد العدة ويتحصن عند مقابلة األعداء ،يتحصن إذا كاف سوؼ يقاتل عدوه؛ لقوؿ اهلل
تعأب:

  

(ٗ)

ولقولو تعأب:

 

(٘)

فةكاف يعد العدة ،من ٚتلة

ذلك أنو يلبس ىذه الدروع حىت يتحصن ،يلبس الدرع على البدف ،ويلبس ا ن على الرأس ،ويأخذ معو
()ٙ
سيفا ،أو ر٤تا ،أو خنجرا يقاتل بو ،فةكل ذلك من أخذ اٟتذر الذي أمر اهلل بو
  
1
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لعلو يلبس درعُت ،درعا ُب ا١تقدـ ،ودرعا ُب ا١تؤخر ،أي :درع يلبسو على صدره وجنبيو ،ودرع يلبسو على
ظهره وجنبيو وكتفيو حىت يةكوف ذلك أقوى لتحصنو ،فلبس درعُت يوـ أحد ،ولبس درعُت يوـ خيرب.
اعتٌت الصحابة -رضي اهلل عنهم -بنقل أسلحتو حىت نقلوا دوابو اليت كاف يركب ،وكذلك علف دوابو،
وكم عاشت ،ومةكاف موهتا ،دليل على شدة حرصهم وعلى اجتهادىم ُب نقل أحواؿ النيب  ال شك أهنم
ُب أمور الدين أشد اىتماما ،حيث نقلوا األمور العادية ،فةكذلك نقلوا العبادات ،اىتموا بالعبادات ،اىتموا
بالقرآف ،اىتموا بالعبادات ،ال شك أف اىتمامهم هبا أقوى من اىتمامهم بنقل دوابو ،يعٍت :فرسو وخيلو
ودروعو وأسلحتو وما أشبو ذلك.
الفصل الذي بعده ُب صفة النيب  وقد ذكر بعد ىذا الفصل تفسَتا لبعض ما جاء ُب ىذا الفصل
من األلفاظ الغريبة.
١تاذا نقلوا صفتو؟ معلوـ أنو بشر كسائر البشر ،أنو إنساف ٯتشي على قدميو ،ويبطش بيديو ،ويسمع
بأذنيو ،وينظر بعينيو ،ولو لساف يتةكلم بو ،وشفتاف ،يعٍت كسائر البشر ،ومع ذلك اىتموا بنقل صفتو ،ىل
أحد يقدر على أف يتمثل هبا ؟ الصفة خلقية ،اهلل تعأب ىو الذي خلق البشر ،قاؿ اهلل تعأب:

      
(ٕ)

(ٔ)

           

فنحن ليس ُب إمةكاف أحد منا أف يصنع نفسو حىت يةكوف شبيها ٓتلقة النيب  وال يصنع أوالده

ٔتعٌت  :أنو ٬تعلهم على خلقة النيب  ولةكن الصحابة نقلوا خلقتو وىيةكلو ألجل أف يعرؼ الناس أف اهلل
تعأب خلقو ُب أحسن تقوًن ،مع أنو خلق اإلنساف كلو ُب قولو تعأب:
    
      

1
9
3
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(ٖ)
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فمنهم من جعلو اهلل تعأب ُب أحسن ىيئة وأحسن صورة ،كما ذكر عن نيب اهلل يوسف أف اهلل تعأب أعطاه
ٚتاال فاؽ بو على غَته حىت فتنت بو امرأة العزيز ،و١تا ذكر النساء أهنا تراود فتاىا عن نفسو ٚتعتهن
 )ٔ(       أعظمن خلقتو
        
  

(ٕ)

خلقو اهلل تعأب وجعلو ُب أحسن خلقة ،ىذه من خصائص نيب اهلل يوسف ،وٯتةكن

أف نبينا  أعطي أيضا كذلك من ىذا ا٠تلق اٞتميل ،ا٠تلق اٟتسن ،ذكر أف أنسا  كاف يصف وجو
النيب  فقاؿ بعض التابعُت :ىل وجهو كالسيف؟ يعٍت  :لو بريق ،فقاؿ :ال ،وجهو كالقمر ،القمر أًب نورا
من نور السيف ،ومن شعاع السيف ،ليدؿ على أنو  جعلو ُب أًب ىيئة؛ ليدؿ ذلك على اختياره ،أف اهلل
تعأب اختاره ٟتمل الرسالة ،وجعلو ُب ىذا ا٠تلق اٟتسن ،ولو أف الةكفار احتقروه ُب أوؿ األمر وعابوه بأنو
(ٖ) يعٍت١ :تاذا ٓب ينزؿ
يتيم وفقَت وقالوا:
ءاف َعلَى ر ُج ٍل ِمن الْ َقريَػتَػ ْ ِ
ُت َع ِظ ٍيم
(خطأ)لَْوَال نػُزَؿ َى َذا الْ ُق ْر ُ
َ ْ
َ
على من ىو أشرؼ منو وأفضل منو؟ ولةكن اهلل قاؿ )ٗ(      :يعٍت ال
يتصرفوف ُب رٛتة اهلل تعأب.
يقوؿ :روي أف أنسا  قاؿ :كاف أبو بةكر الصديق  إذا رأى النيب  مقببل يقوؿ أي ينشد ىذا
البيت:
أميػن

1
9
3
7

مصطفى

با٠تَت

كضوء

يدعو
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وصفو أنو أمُت ،وأنو مصطفى ،األمُت :ا١تؤ٘تن ،وا١تصطفى :ا١تختار ،با٠تَت يدعو :أي يدعو با٠تَت
يدعو الناس إليو ،كضوء البدر :يعٍت نور وجهو ضوء وجهو كضوء البدر ،ىةكذا ،وكذلك وصفو أيضا عمو
أبو طالب ُب قصيدتو الطويلة البلمية يقوؿ فيها:

(وأبيض يستسقى الغمام بوجهو)
يعني ىذه من صفتو.
وأبيض

يستسقى

الغماـ

ٙت ػػاؿ

بوجهو

اليتػػامى

.

.

.

.

يعٍت أنو يواسي اليتامى ،فهةكذا أيضا ،فهذه من صفاتو ،يستسقى الغماـ بوجهو  ،وأنو ٙتاؿ اليتامى،
وأنو كما يقوؿ :أنو بردة لؤلرامل.
يقوؿ :روي عن أيب ىريرة  قاؿ :كاف عمر بن ا٠تطاب  ينشد قوؿ زىَت بن أيب سلمى ُب ىرـ
بن سناف حيث يقوؿ:
البدر
ليلة
ا١تضيء
كنت
لو كنت من شيء سوى بشر

ىةكذا  ،زىَت من أحد الشعراء اٞتاىليُت الذين ٢تم ا١تعلقات ،ٯتدح ىذا ا١تلك الذي يقاؿ لو :ىرـ بن
سناف يقوؿ  :لو أنك من غَت البشر لةكنت تضيء كما يضيء القمر ،يةكوف ذلك مثل قوؿ أيب طالب.
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ذكر أف النيب  مرة استسقى ،فلما استسقى أجاب اهلل دعوتو ونزؿ ا١تطر ،فقاؿ  لو رأى ذلك
أبو طالب النتفع ،فقاؿ بعضهم :كأنك تعٍت قولو ُب ىذا البيت :وأبيض يستسقى الغماـ بوجهو ٙتاؿ
اليتامى عصمة لؤلرامل
فقاؿ :أجل ىةكذا ىؤالء الواصفوف.
١تا أنشد عمر كبلـ زىَت:
كػنت

ولو كنت من شيء سوى بشر

ا١تضيء

ليلة

البدر

يقوؿ عمر وجلساؤه :كذلك كاف رسوؿ اهلل  وٓب يةكن كذلك غَته ،يعٍت أنو ىةكذا ا١تضيء ليلة
البدر.
نقل بعد ذلك ىذا اٟتديث عن علي  قاؿ :كاف رسوؿ اهلل  أبيض اللوف ،مشربا ْتمرة ،أدعج
العينُت ،سبط الشعر ،كث اللحية ،ذا وفرة ،دقيق ا١تسربة ،كأف عنقو إبريق فضة ،من لبتو إٔب سرتو شعر
٬تري كالقضيب ،ليس ُب بطنو وال صدره شعر غَته ،شثن الةكفُت والقدمُت ،إذا مشى كأ٪تا ينحط من
صبب ،إذا مشى كأ٪تا ينقلع من صخر ،إذا التفت التفت ٚتيعا ،كأف عرقو اللؤلؤ ،ولريح عرقو أطيب من
ريح ا١تسك األذفر ،ليس بالطويل ،وال بالقصَت ،وال الفاجر ،وال اللئيمٓ ،ب أر قبلو وال بعده مثلو
ىذا أثر عن علي  رواه ابن سعد صاحب الطبقات رواه ُب ا لد األوؿ صفحة أربعمائة وتسعة ،
ولو شواىده ُب الصحاح والسنن ،فقولو أبيض اللوف  ،وصف مطابق ١تا ذكروا أنو  كأنو ينَت كأف نوره
نور القمر ،وقولو  :مشربا ْتمرة ،البيا ض ُب الوجو إذا كاف أشرب ْتمرة كاف ذلك أٚتل لو وأفضل ،دعج
العينُت :يعٍت سعة العينُت ،سبط الشعر :الشعر إما أف يةكوف سبطا وإما أف يةكوف جعدا ،فالسبط :الشعر
الناعم الذي يتدٔب ،واٞتعد :الشعر الذي يتعقد ،فةكاف شعره شعر رأسو سبطا يعٍت يتدٔب ،وكاف لو وفرة قد
تصل إٔب ا١تنةكب ،وكاف يتعاىدىا ،يتعاىدىا بالدىن ،يدىنها بزيت أو بسمن أو ٨تو ذلك ،وكاف ُب أوؿ
األمر يعقصها ٍب بعد ذلك فرقها ،ىةكذا كاف شعره ،كث اللحية :أي كاف كثيف اللحية ،يعٍت :أف لو ٟتية
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على خديو وعلى ذقنو ،الذقن أسفل الوجو يسمى ذقن ولو ٓب يةكن فيو شعر ،وا٠تداف ٫تا اللحياف ،واللحي
الذي ىو منبت األسناف السفلى ،فالشعر النابت على اللحيُت والنابت على الذقن يسمى ٟتية تسمية لو ٔتا
ىو عليو ،فةكاف كث اللحية ،ولةكنو كاف أيضا يتعاىدىا كما يتعاىد شعره ،قد يسرحها وقد يدىنها ،ولةكن
لةكثرة غسلها با١تاء مع الوضوء كانت سبطة ٓب تةكن تتجعد ،ىةكذا ثبت عنو  األحاديث اليت فيها األمر
بإعفاء اللحية أعفوا اللحى وفروا اللحى أوفوا اللحى أرخوا اللحى أكرموا اللحى جزوا الشوارب
حفوا الشوارب قصوا الشوارب ففرؽ بُت شعر الشارب وشعر اللحية ،الوفرة :الشعر ذو وفرة ،الشعر
الذي ىو شعر الرأس.
ُب السنن عن عائشة -رضي اهلل عنها -قالت :كنت أغتسل أنا ورسوؿ اهلل  من إناء واحد ،وكاف
لو شعر فوؽ اٞتمة ،ودوف الوفرة اٞتمة :الشعر الذي يصل إٔب األذف ،والوفرة :الذي يصل إٔب ا١تنةكب،
ٯتةكن أنو قد يسمى وفرة وإف ٓب يصل إٔب ا١تنةكب ،ىذا معٌت قولو  :ذا وفرة  ،أي :ذا شعر يطلق عليو وفرة،
واٞتمة :الشعر الذي ينزؿ إٔب ا١تنةكبُت ،والوفرة :الذي يصل إٔب األذف أو ٨تو ذلك ،دقيق ا١تسربة :الشعر
الذي ينبت ُب وسط الصدر ،بعض الناس ينبت ُب صدره شعر وقد يعم صدره كلو ،قد ينبت على بطنو،
ىذا يسمى ا١تسربة ،كأف عنقو إبريق فضة :اإلبريق واحد من األباريق ا١تعروفة اآلف ،واليت ذكرت ُب نعيم
أىل اٞتنة ُب قولو تعأب )ٔ(      :عنقو :أي رقبتو كأنو إبريق من فضة ،أي
ليس بدقيق وليس بغليظ ،يعٍت متوسط ،من لبتو إٔب سرتو شعر ٬تري كالقضيب :اللبة ىي الرقبة اليت تعلق
فيها القبلئد ،يقوؿ :إنو فيو شعر دقيق يعٍت كأنو القضيب ،يعٍت كأنو العصا ،من سرتو إٔب لبتو :السرة
معروفة السرة اليت ُب وسط البطن ،فما بُت ا لسرة إٔب اللبة شعر ،ولةكنو كالقضيب ،يعٍت كالعود ،ليس ُب
بطنو وال ُب صدره شعر غَته :يعٍت جوانب بطنو وصدره يعٍت جوانب صدره ليس عليها شيء إال ىذا
الشعر الذي بدأ من اللبة ،يعٍت الثغرة إٔب السرة ،وصفو بأنو :شثن الةكفُت والقدمُت ،يعٍت كأنو ٓب يةكن
يعتٍت بةكفيو دائما باألدىاف ،وكذلك القدمُت؛ فؤلجل ذلك صار ُب كفيو شيء من ا٠تشونة ،شثن :يعٍت
فيها نوع من اٟتروشة والشثونة ،الةكفاف والقدماف.
1
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وصفو بقولو :إذا مشى كأ٪تا ينحط من صبب :إذا مشى فةكأنو ينزؿ من مةكاف مرتفع ،ينحط من
مةكاف أي منصب صبا ،وذلك ألنو يسرع إذا مشى ،كأ٪تا ينقلع من صخر :يعٍت كأنو ينزؿ من صخر
متدؿ ،إذا التفت التفت ٚتيعا :يعٍت أنو ال يلتفت بوجهو فقط ،بل إذا أراد أف يلتفت من ٯتُت أو يسار
التفت بصدره ،وىذه أيضا من األخبلؽ اٟتسنة ،كأف عرقو اللؤلؤ :العرؽ الذي يتحدر من اإلنساف من آثار
اٟتر قد يةكوف لو خصوصية ،اللؤلؤ :ىذا الذي يستخرج من البحر ،الذي لو قيمة رفيعة ،ذكر ُب القرآف ُب
قولو:

    

(ٔ)

لريح عرقو أطيب من ريح ا١تسك األذفر :وصف العرؽ بأنو أبيض كاللؤلؤ ،وصف ر٭تو أنو كا١تسك
األذفر ،ا١تسك :الذي ىو من أطيب أنواع الطيب ،ذكر أنو مرة ناـ عند بنت ملحاف ،وكأهنا كانت إحدى
خاالتو ،فرشت لو نطعا ،فناـ عليو ،و١تا قاـ وإذا ىو قد عرؽ ،وإذا العرؽ قد استنقع على ذلك الفراش،
فأخذت عرقو وجعلتو ُب صافية أو قارورة ،وكانت ٕتد لو رائحة عطرة ،وصفو بأنو :ليس بالطويل ،وال
بالقصَت ىةكذا ،يعٍت متوسط القامة ،ليس ىو طويبل مفرطا ُب الطوؿ ،وال قصَت قطط مفرط ُب القصر؛ بل
خلقتو عادية متوسطة ،ليس بالفاجر وال اللئيم :الفجور ىو الةكذب ،واللؤـ ىو البخل فليس كذلك ،أي
جنبو اهلل تعأب الةكذب  )ٕ(     فحماه عن أف يةكوف من أىل الفجور ومن
أى ل اٟتلف الةكاذب ،وكذلك أيضا ليس باللئيم أي :البخيل أو شديد اإلمساؾ ،بل إنو كاف أجود الناس،
ُب حديث ابن عباس :كاف رسوؿ اهلل  أجود الناس ،وكاف أجود ما يةكوف ُب رمضاف حُت يلقاه جربيل
فيدارسو القرآف كاف رسوؿ اهلل  حُت يلقاه جربيل أجود با٠تَت من الريح ا١ترسلة شرح ىذا اٟتديث
ابن رجب ُب كتابو لطائف ا١تعارؼ ،وذكر أمثلة من جوده ،وأنو كاف يعطي عطاء يعجز عنو كبار ا١تلوؾ،
وأف ذلك كاف سبب إسبلـ كثَت من رؤساء العرب ،أعطى رجبل غنما بُت جبلُت ،وقاؿ :يا قوـ أسلموا،
فإف ٤تمدا يعطي عطاء من ال ٮتشى الفقر ،وأنشد ابن رجب أبياتا مدحا لبعض األجواد وقاؿ :ال تليق
ىذه إال بالنيب  األبيات اليت ُب مدح معن بن زائدة:
1
9
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وكػيف يزكي ا١تاؿ من ىو باذلو
كػأنك تعطيػو الػذي أنت سائلو
فلجتػو ا١تعػروؼ واٞتود ساحلو
ٞتػاد هبػا فليتػق اهلل سػائلو

يقولوف معن ال زكػاة ١تالػو
تػراه إذا مػا جئتػو متهػلبل
ىو البحر من أي النواحي أتيتو
ولو ٓب يةكػن بةكفػو غَت روحو

فهذا بياف أنو ليس باللئيم.
يقوؿٓ( :ب أر قبلو وال بعده مثلو) أيُ :ب صفاتو أي ألف اهلل تعأب جبلو على أحسن األخبلؽ.
ُب بعض األلفاظ ُب حديث علي يقوؿ :بُت كتفيو خاًب النبوة ىةكذا ُب صفتو ُب الةكتب األولة بُت
كتفيو شامة متوسطة بُت الةكتفُت عبلمة على أنو نيب ،أو عبلمة على أنو خاًب األنبياء وصفها بعضهم بأهنا
مثل زر اٟتجلة  ،اٟتجاؿ  :ىي ما يسمى بالربط اليت للخيمات بعضها يةكوف لو حلق تدخل فيها األزارير
حىت تربط ُب ا٠تيمة ،يةكوف ٢تا أزارير ويةكوف ٢تا حلق ،فتدخل األزارير ُب اٟتلق ،وصفوه بأنو مثل زر
اٟتجلة  ،وقاؿ بعضهم :إنو مثل بيضة اٟتمامة  ،بُت كتفيو كاف كثَت من أىل الةكتاب يعرفوف صفتو هبذا،
وكاف منهم سلماف الفارسي١ ،تا ىاجر ورأى النيب  أراد أف ينظر إٔب ما بُت كتفيو وكاف عليو رداء ،فأرخى
الرداء الذي على كتفيو حىت رآه ،فأكب عليو وعرؼ أنو النيب الذي بشر بو.
وصفو بأنو أجود الناس كفا ،يعٍت أكثرىم عطاء٬ ،تود ٔتا ُب يده ،ال يبخل بشيء كاف عنده ،أوسع
الناس صدرا ،ليس ا١تراد ا٠تلقة ،أف صدره خلقة كاف واسعا يعٍت أضبلعو ،وإ٪تا ا١تراد :انشراح صدره
للمتةكلمُت وللسائلُت ،ال ٭تتد وال يغضب ،شرح اهلل بذلك صدره كما قاؿ تعأب:
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(ٔ)

يعٍت :يةكوف ُب صدره إقباؿ

وانبساط إٔب اإلسبلـ ،والذي ال يهديو اهلل يةكوف ُب صدره انقباض وكراىية لئلسبلـ ٬تعل صدره ضيقا،
فالرسوؿ  واسع الصدر ،رحب الصدر ،ينبسط أماـ من يقابلو ،يتبسم ُب وجو من يقابلو ،يفرح ٔتن يقبل
إليو ،يظهر السرور ويظهر الفرح واالنبساط.
(أصدؽ الناس ٢تجة) ٓب يؤثر عنو أنو تلفظ بةكلمة نابئة ليست صحيحة إال أنو كاف ٯتازح ،ٯتزح أحيانا
ولةكنو ال يقوؿ إال حقا ،ذكر صاحب ا١تصابيح الذي ىو البغوي ،وكذلك الذي شرحها التربيزي ُب "
مشةكاة ا١تصابيح" بابا ُب ا١تزاح ،أورد فيو أحاديث فيها شيء من ا١تزاح ،منها أف امرأة جاءت تذكر
زوجها ،فقاؿ :زوجك الذي ُب عينو بياض ،فقالت :ال ،قاؿ :بلى أيُ :ب عينو بياض ،رجعت إٔب زوجها
تنظر ُب عينيو ،فقاؿ :أما تنظرين البياض والسواد ،كل ُب عينو بياض ،جاءه رجل فقاؿ :اٛتلٍت معك أي
ُب الغزو ،فقاؿ :أٛتلك على ولد الناقة ،ظن أف ولد الناقة البةكر الصغَت ،فقاؿ :ال يطيقٍت ماذا أفعل بولد
الناقة؟ ! فقاؿ لو اٟتاضروف :ىل اٞتمل إال ولد للناقة؟ اٞتمل ولو كاف أكرب فإنو ولد الناقة ،جاءت امرأة
تدعو ،ادع اهلل ٕب أف يدخلٍت اٞتنة ،فقاؿ :إنو ال يدخل اٞتنة عجوز ،فبةكت  ،أي تظن أف ىذا صحيح،
فقاؿ :أخربوىا أف اهلل تعأب يقوؿ )ٕ(        :ىذا الذي يقولو
ليس فيو كذب ،وإ٪تا فيو شيء من ا١تزاح.
(أوَب الناس ذمة) ذكر أنو عاىد رجبل كاف بينو وبينو وعد ،فوعده ُب مةكاف ،فجلس ُب ذلك ا١تةكاف
ٔتةكة قبل ا٢تجرة ينتظره ثبلثة أياـ حىت ال يةكوف ٥تلفا للوعد ،فلم يأت ذلك الرجل إال بعد ثبلثة أياـ،
أخربه بأنو ٓب يزؿ ينتظر ،أوَب الناس ذمة.
(ألينهم عريةكة) العريةكة ىي :ا٠تلقة والسجية والطبيعة ،يعٍت أنو لُت الطبيعة ،لُت األخبلؽ ،ليس
شرسا ،وليس حقودا وال غضوبا ،أي جبلو اهلل على أكرـ الصفات.
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(أكرمهم عشرة ) العشرة :ا١تعاملة اٟتسنة ،قاؿ اهلل تعأب:

  

(ٔ)

العشرة

اٟتسنة ،العشرة الةكرٯتة ىي ا٠تلق اٟتسن ،لُت اٞتانب ،وسهولة الةكبلـ ،كذلك أيضا األخبلؽ اٟتسنة،
البعد عن الشراسة  ،وعن األحقاد ،وعن سرعة التأثر ،وعن سرعة الغضب ،ىذه تسمى العشرة ،
(عاشروىن) يعٍت :اصحبوىن صحبة حسنة ،فهو أكرمهم عشرة .
من رآه بديهة ىابو ،الذي يراه بديهة وٓب يةكن يعرفو يهابو مع أنو لُت ،ليس يستعمل شيئا من القسوة،
ولةكن جعل اهلل لو ىيبة ُب القلوب ،من خالطو أحبو وذلك لؤلخبلؽ اليت جبلو اهلل عليها ،وألجل ذلك
أصحابو كانوا ٭تبونو ،أحب شيء عندىم ،حىت قاؿ لو عمر  واهلل يا رسوؿ اهلل إنك ألحب إٕب من
كل شيء إال من نفسي ،فقاؿ :ال يا عمر حىت أكوف أحب إليك من نفسك ،فقاؿ :واهلل إنك أحب إٕب
حىت من نفسي ،فقاؿ :اآلف عمر فةكاف ٤تبوبا عندىم ،يفدونو بأموا٢تم ،يفدونو بأنفسهم.
يقوؿ ناعتوٓ( :ب أر قبلو وال بعده مثلو صلى اهلل عليو وسلم) ىذه من األخبلؽ اليت جبلو اهلل تعأب
عليها ،بقيت الصفات وغالبها نقرؤه غدا إف شاء اهلل ،واهلل أعلم.
أحسن اهلل إليةكم ،يا شيخ ،يقوؿ :علمنا أف النيب  يطيل شعره ،فهل يسن لنا إطالة الشعر؟
الشعر من األمور العادية ،ليس من الذي ٬تب أف يوفر ،وألجل ذلك ٭تلق ،قد ٭تلق قربة كما ُب
النسك

  

(ٕ)

وقد ٭تلق عادة كما دعا النيب  اٟتبلؽ ،وحلق أوالد جعفر

١تا مات ،فدؿ على أنو تربيتو عادة ،وكذلك أيضا حلقو.
أحسن اهلل إليةكم يقوؿ :ىل اٟترص على التشبو بالنيب ُ ب لباسو ٦تا يثاب عليو ا١تسلم؟
قد يةكوف ذلك إذا كاف الذي ٛتلو على ذلك ىو احملبة ،يقولوف :من ٤تبة النيب  ومن توقَته ،ومن
٤تبة أخبلقو  :التخلق بأخبلقو ،ليس األخبلؽ اٞتبلية ،فإف األخبلؽ اٞتبلية ىذه ال يستطيعها ،اليت جبل
اهلل كل إنساف على خلق ،ليس بإمةكانك أف تةكوف طويبل ،وال أف تةكوف قصَتا ،وال أف تةكوف مربعا ،وال أف
تةكوف أبيض الوجو ،وال أٛتر الوجو ،اهلل تعأب ىو الذي أعطى كل شيء خلقو ،ولةكن األخبلؽ ىي اليت
1
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إذا ٝتعتها وٗتلقت هبا فإنك تثاب

    

(ٔ)

كاف النيب  ينظر ُب ا١ترآة ٍب

يقوؿ :اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي
يقوؿ :ما ىي حدود جزيرة العرب؟
حدود اٞتزيرة :ما بُت البحرين :البحر األٛتر ،وا٠تليج  ،شرقا وغربا ،وكذلك إٔب حدود العراؽ ،ألف
العراؽ كاف للفرس ،والشاـ كاف للروـ ،فليس ىو للعرب ،وحده جنوبا إٔب هناية حدود اليمن ،ىذه كلها
جزيرة العرب.
أحسن اهلل إليةكم وأثابةكم ،ونفعنا بعلمةكم ،وصلى اهلل على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

باقي صفتو  وتفسَت غريب ألفاظ صفاتو 
بسم اهلل الرٛتن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت،
قاؿ رٛتو اهلل تعأب :وعن علي بن أيب طالب  قاؿ :كاف رسوؿ اهلل  أبيض اللوف ،مشربا ٛترة،
أدعج العينُت ،سبط الشعر ،كث اللحية ،ذا وفرة ،دقيق ا١تسربة ،كأف عنقو إبريق فضة ،من لبتو إٔب سرتو
شعر ٬تري كالقضيب ،ليس ُب بطنو وال صدره شعر غَته ،شئن الةكفُت والقدمُت ،إذا مشى كأ٪تا ينحط
من صبب ،وإذا مشى كأ٪تا ينقلع من صخر ،إذا التفت التفت ٚتيعا ،كأف عرقو اللؤلؤ ،ولريح عرقو أطيب
من ريح ا١تسك األذفر ،ليس بالطويل وال بالقصَت وال الفاجر وال اللئيمٓ ،ب أر قبلو وال بعده مثلو ،وُب لفظ
1
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بُت كتفيو خاًب النبوة ،وىو خاًب النبيُت ،أجود الناس كفا ،وأوسع الناس صدرا ،وأصدؽ الناس ٢تجة ،وأوَب
الناس ذمة ،وألينهم عريةكة ،وأكرمهم عشرة ،من رآه بديهة ىابو ،ومن خالطو أحبو ،يقوؿ ناعتوٓ :ب أر قبلو

وال بعده مثلو 
وقاؿ الرباء بن عازب  كاف رسوؿ اهلل  مربوعا ،بعيد ما بُت ا١تنةكبُت ،لو شعر يبلغ شحمة

أذنيو ،رأيتو ُب حلة ٛتراءٓ ،ب أر شيئا قط أحسن منو 
وقالت أـ معبد ا٠تزاعية ُب صفتو  رأيت رجبل ظاىر الوضاءة ،أبلج الوجو ،حسن ا٠تلقٓ ،ب تعبو

ثجلة ،وٓب تزر بو صعلة ،وسيما قسيماُ ،ب عينيو دعج ،وُب أشفاره غطف ،وُب صوتو صحل ،وُب عنقو
سطع ،وُب ٟتيتو كثاثة ،أزج أقرف ،إف صمت فعليو الوقار ،وإف تةكلم ٝتا وعبل البهاء ،أٚتل الناس وأهباىم
من بعيد ،وأحبله وأحسنو من قريب ،حلو ا١تنطق فصل ،ال نزر وال ىذر ،كأف منطقو خرزات نظم ٖتدرت،
ربعة ال بائن من طوؿ ،وال تق تحمو عُت من قصر ،غصن بُت غصنُت ،وىو أنضر الثبلثة منظرا ،وأحسنهم
قدرا ،لو رفقاء ٭تفوف بو ،إف قاؿ أنصتوا لقولو ،وإف أمر تبادروا ألمره٤ ،تفود ٤تشود ،ال عابس وال مفند
وعن أنس بن مالك األنصاري  أنو وصف رسوؿ اهلل  فقاؿ :كاف ربعة من القوـ ،ليس بالطويل
البائن  ،وال بالقصَت ا١تًتدد ،أزىر اللوف ،ليس باألبيض األمهق ،وال باآلدـ ،ليس ّتعد ،وال قطط ،وال
سبط ،رجل الشعر
وقاؿ ىند بن أيب ىالة :كاف رسوؿ اهلل  فخما مفخما ،يتؤلأل وجهو تؤللؤ القمر ليلة البدر ،أطوؿ
من ا١تربوع ،وأقصر من ا١تشذب ،عظيم ا٢تامة ،رجل الشعر ،إف انفرقت عقيقتو فرؽ ،وإال فبل ٬تاوز شعره
شحمة أذنيو إذا ىو وفره ،أزىر اللوف ،واسع اٞتبُت ،أزج اٟتواجب ،سوابغ من غَت قرف ،بينهما عرؽ يدره
الغضب ،أقٌت العرنُت لو نور يعلوه ،٭تسبو من ٓب يتأملو أشم ،كث اللحية ،أدعج العينُت ،سهل ا٠تدين،
ضليع الفم ،أشنب ،مفلج األسناف ،دقيق ا١تسربة ،كأف عنقو جيد دمية ُب صفاء الفضة ،معتدؿ ا٠تلق،
بادنا متماسةكا ،سواء البطن والصدر ،مسيح الصدر ،بعيد ما بُت ا١تنةكبُت ،ضخم الةكراديس ،أنور ا١تتجرد،
موصوؿ ما بُت اللبة والسرة بشعر ٬تري كا٠تيط ،عاري الثديُت والبطن ٦تا سوى ذلك ،أشعر الذراعُت
وا١تن ةكبُت ،عريض الصدر ،طويل الزندين ،رحب الراحة ،شئن الةكفُت والقدمُت ،سائر األطراؼ ،سبط
القصبٜ ،تصاف األٜتصُت ،مسيح القدمُت ،ينبو عنهما ا١تاء ،إذا زاؿ قلعا ،وٮتطو تةكفؤا ،وٯتشي ىونا،
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ذريع ا١تشية ،إذا مشى كأ٪تا ينحط من صبب ،وإذا التفت التفت ٚتيعا ،خافض الطرؼ ،نظره إٔب األرض
أطوؿ من نظره إٔب السماء ،جل نظره ا١تبلحظة ،يسوؽ أصحابو ،ويبدأ من لقيو بالسبلـ

فصل :تفسير غريب ألفاظ صفاتو 

فالوضاءة :الحسن والجمال ،واألبلج :الجبين المشرق المضيء ،ولم يرد بو الحاجب ؛ ألنها
وصفتو بالقرن ،والثجلة ،بالثاء المثلثة والجيم :عظم البطن مع استرخاء أسفلو ،ويروى بالنون والحاء
المهملة ،وىو :النحول وضعف التركيب ،واإلزراء :االحتقار للشيء والتهاون بو ،والصعلة :صغر
الرأس ،ويروى :صكلة بالكاف ،والصكل :منقطع األضالع من الخاصرة أي :ليس بأزجل عظيم
البطن ،وال بشديد لحوق الجنبين ؛ بل ىو كما ال تعيب صفة من صفاتو  والوسيم :المشهور
بالحسن ،كأنو صار الحسن لو عالمة ،والقسيم :الحسن قسمة الوجو ،والدعج :شدة سواد العين،
واألشفار :حروف األجفان التي تلتقي عند التغميض ،والشعر نابت عليها ،ويقال لهذا الشعر:
األىداب ،فأراد بو :في شعر أشفاره ،والغطط بالغين والعين :الطول ،وىو بالمعجمة أشهر ،ومعناه:
أنها مع طولها منعطفة مثنية ،وفي رواية :وطف وىو :الطول أيضا ،والصحل :شبو البحة ،وىو غلظ
في الصوت ،وفي رواية :صهل ،وىو :قريب منو أيضا ؛ ألن الصهيل :صوت الفرس ،وىو يصهل
بشدة وقوة ،والسطع :طول العنق ،والكثاثة :كثرة في االلتفات واجتماع ،واألزج :المتقوس
الحاجبين ،وقيل :طول الحاجبين ودقتهما ،وسبوغهما إلى مؤخر العينين ،واألقرن :المتصل أحد
الحاجبين باآلخر ،وسما :أي عال برأسو ،وفي رواية :سما بو أي :بكالمو على من حولو من جلسائو،
والفصل فسرتو بقولها :ال نزر وال ىذر :أي ليس كالمو بقليل ال يفهم ،وال بكثير يمل ،والهذر
الكثير ،وقولها  :ال تقتحمو عين من قصر  ،أي :ال تزدريو لقصره فتجاوزه إلى غيره ؛ بل تهابو
وتقبلو ،والمحفود :المخدوم ،والمحشود :الذي يجتمع الناس حولو ،وأمصر :أحسن ،والعابس:

الكالح الوجو ،والمفند :المنسوب إلى الجهل وقلة العقل ،وفخما مفخما :عظيما معظما،

والمشذب :الطويل ،والعقيقة :الشعر ،والعرنين :األنف ،واألقنى فيو طول ودقة أرنبتو وحدب في
وسطو ،والشمم :ارتفاع القصبة ،واستواء أعالىا ،وإشراف األرنبة قليال ،وضليع الفم أي :واسعو،
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والشنب في األسنان ،وىو :تحدد أطرافها ،والمسربة :الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة،
والجيد :العنق ،والدمية :الصورة ،والبادن :العظيم البدن ،والمتماسك :المستمسك اللحم غير
مسترخ ،وقولو  :سواء البطن والصدر ،يريد أن بطنو غير مستفيض فهو مساو لصدره ،وصدره عريض
فهو مساو لبطنو ،وأنور المتجرد يعني :شديد بياض ما جرد عنو الثوب ،ورحب الراحة :واسع الكف،
والشئن :الغليظ ،وقولو خمصان األخمصين :األخمص ما ارتفع عن األرض من باطن القدم ،أراد أن
ذلك مرتفع منها ،وقد روي بخالف ذلك ،وقولو مسيح القدمين :يريد ممسوح ظاىر القدمين ،فالماء
إذا صب عليهما مر مرا سريعا الستوائهما وإمالسهما ،وقولو  :يخطو تكفؤا يريد أنو يمتد في مشيتو

ويمشي في رفق غير مختال ،والصبب :االنحدار.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آلو وصحبو
أجمعين.

الخلقية التي ىي ِخلقة خلق عليها ،وال شك أن ذلك
اىتم الصحابة رضي اهلل عنهم بنقل صفتو َ

دليل على اىتمامهم بالنبي  حيث نقلوا لألمة حتى صفة خلقتو التي خلق عليها ،وال شك أن
اإلنسان ال يستطيع أن يخلق نفسو ،وال يخلق ولده ،وال يجعل نفسو طويال أو قصيرا أو ربعة أو
وسطا أو وسيما أو سبطا ،بل ىذه كلها من خلق اهلل سبحانو ،وبتأمل ىذه الصفات يعرف أن اهلل
تعالى اختار لنبيو  أحسن الصفات ،أحسن الخلقة ،ولذلك كان النبي  ينظر في المرآة ثم
يقول :اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وقد حسن اهلل تعالى أخالقو كما قال اهلل:
   

1

()1



أي أشرف األخالق التي يتخلق بها اإلنسان ليكون محبوبا تقبلو النفوس

 -سورة القلم آية .7 :

90

مختصر سيرة النبي

وتحبو ،فإن حسن الخلق من أفضل السمات والصفات ،ولعلو يأتينا أوصاف من حسن خلقو ولين
جانبو ،ولكن في ىذا الفصل اىتموا ِ
بخلقتو وبصفتو ،وصفو الصحابة أبو بكر وعمر وعلي رضي اهلل
عنهم ،وصفو علي في ىذا األثر قال :كان رسول اهلل  أبيض اللون مشربا بحمرة ،يعني ليس بياضا
كالشيب أو كالبرص ،ولكنو مشرب بياضو بحمرة ،وىذه من أفضل السمات والصفات ،وأنو أدعج
العينين  ،أي :واسع فتحات العينين ،وأنو سبط الشعر  ،أي :ناعمو ليس فيو دعوجة وال تعقد ،وأنو
كث اللحية  ،أي :كثير شعر اللحية ،وأن لو وفرة ،الوفرة :ىي شعر الرأس الذي فوق الجمة أو قريب
الوفرة دون المنكب ،وأنو دقيق المسربة :الشعر الذي في وسط الصدر إلى البطن يسمى المسربة،
كأن عنقو إبريق فضة :عنقو يعني رقبتو دقيق مثل واحد األباريق ،من لبتو إلى سرتو شعر يجري
كالقضيب ،اللبة :موضع القالدة من الصدر يعني أنو من صدره أو من وسط صدره من رقبتو إلى
سرتو شعر دقيق كأنو عصا ،ليس في بطنو وال في صدره شعر غيره ،بقية صدره وبطنو ليس فيو شعر،
وصفو بأنو شثن الكفين والقدمين أي :فيهما خشونة ،ولعل ذلك أنو يحب الخشونة ،أو أنو كان
يشتغل ،وكان أيضا يمشي حافيا ،فلذلك كان قدمو شثنا أي خشنا ،إذا مشى فكأنما ينحط من
صبب ،يعني كأنو ينزل من مرتفع ،وكأنما ينقلع من صخر يعني كأنو ينزل من صخور مرتفعة ،إذا
التفت التفت جميعا  ،أي  :لم يلتفت برأسو فقط ،عرقو الذي يخرج من جسده أبيض مثل اللؤلؤ

الذي ذكر في القرآن

    

()1

ريح عرقو أطيب من المسك

األذفر ىذا من خصائصو ،ليس بالطويل وال بالقصير يعني أنو ال يعاب بالقصر وال بالطول بل وسط،
ليس بالفاجر وال اللئيم ليس فاجرا  ،يعني  :ال يوصف بالكذب وال باللؤم الذي ىو البخل ،لم أر
قبلو وال بعده مثلو ،في لفظ بين كتفيو خاتم النبوة  ،قطعة من لحم بين كتفيو بقدر بيضة الحمامة
عليها شعرات مجتمعات ،ىكذا جعلت ىذه عالمة نبوتو ،أجود الناس كفا ما ملك فإنو ينفقو وال
يدخره ،أوسع الناس صدرا ليس المراد ضخامة صدره ،وإنما المراد صفتو أنو منشرح الصدر ،أصدق
الناس لهجة ىذه من األخالق أنو ال يتعمد كذبا ،بل كان صادقا يتحرى الصدق ىذه من األخالق،
1
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أوفى الناس ذمة ىذه أيضا من األخالق ،الذمة العهد أنو يوفي بالعهد ،قال اهلل تعالى:
      
 

()2

وفي قولو:

()1

عهد اهلل وعهد العباد في قولو تعالى:

   

()3



  

ونحو ذلك ،ألينهم عريكة ىذا أيضا من

األخالق السجية والخلق الحسن ،يعني أنو ألينهم قوال ألينهم خلقا ،أكرمهم عشرة ىذا أيضا من
األخالق ،من أخالقو أنو يعاشر أصحابو عشرة حسنة ويكرمهم ويكون يتفوق عليهم ،من رآه بديهة
ىابو إذا رآه أي إنسان فإنو تقع في قلبو لو الهيبة ،من خالطو أحبو ،ىذا أيضا من أخالقو ،بل من
عاملو فإنو يحبو ،ناعتو الذي ينعتو يقول لم أر قبلو وال بعده مثلو  ىكذا جاء ىذا الحديث في
وخلقو ىذا من كالم علي رضي اهلل عنو.
جامع الترمذي ،وفي دالئل النبوة للبيهقي ،جمع بين َخلقو ُ

وقال البراء بن عازب :كان رسول اهلل  مربوعا ،المربوع ىو الوسط بين الطول والقصر ،بعيد ما

بين المنكبين ،ىذه أيضا خلقة أنو كان بعيد ما بين المنكبين ،المنكب ىو طرف الكتف ،أي بين
الكتفين فرق ،لو شعر يعني شعرا في رأسو ،يبلغ شحمة أذنيو ،وكأنو إذا زاد عن ذلك يقصو ،رأيتو في

حلة حمراء ،يعني الحلة ىي اللباس الذي يتكون من إزار ورداء ،اختار مرة أن تكون حمراء ،يقول:
لم أر قط شيئا أحسن منو  ىذا الحديث في الصحيحين.

ثم ذكر بعد ذلك كالم أم معبد الخزاعية في صفتو  وأم معبد ىذه امرأة من خزاعة مر بها
النبي  ىو وأبو بكر وابن األريقط الدليل وعامر بن فهيرة أي أربعة ،ولما وجدوا بيتها -خدرىا-
أناخوا عنده ،وجدوا شاة ىزيلة ،فطلب  ،فلما جاءت بها مسح ضرعها ،وطلب أن اهلل تعالى يدرىا،
فحفلت بضرع كبير ،ثم قال احلبوا ،فحلبوا ومألوا أقداحا ومألوا أوانيها من ذلك اللبن ،وشربوا

1
9
3
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وتركوا عندىا لبنا ،بعد ذلك قال  :اقلص أيها الضرع فقلص وعاد كما كان  ،فتعجبت منو ،ولما جاء
زوجها أخبرتو ،أمرىا بأن تصفو ،فوصفتو بما في ىذا األثر.
ىذه الصفات ذكرىا ابن إسحاق في السيرة وشرحها ،وكذلك ابن القيم في زاد المعاد ،وابن كثير
في البداية والنهاية ،وكذلك الذىبي في تاريخو ،وغيرىم ممن ذكروا ىذه القصة ،أىل مكة بعدما

خرج لم يدروا أين توجو ،ثم في أثناء الليل سمعوا ىاتفا يتكلم في مكة ،ويذكر خروج النبي 
وطريقتو ،وما حصل منو في شعر مذكور في السيرة ،عرفوا بذلك أنو توجو في قول ذلك الذي من
الجان:
رفيقيػن

حبل

خيميت

أـ

٫تا

معبد

نزال

بالرب

وارٖتبل

بو

يعٍت رفيقُت أي الرسوؿ وأبو بةكر حبل خيميت أـ معبد .

سلوا أختكم عن شاتها وحالبها
يعني أنها حصل منها ىذا األمر ،بعد ذلك جاء زوجها  ،وقال :صفيو لنا ،فقالت :رأيت رجال
ظاىر الوضاءة أبلج الوجو ،فسر الوضاءة بأنها الحسن والجمال ،الوجو الوضيء الذي كأنو يضيء
من الجمال أو من الحسن  ،واألبلج :المشرق ،قالت :أبلج الوجو ،أي مشرق وجهو مضيء ،ولم يرد
بو الحاجب يعني األبلج ،ألنها وصفت الحاجبين بالقرن ،يعني أن حاجبيو قد اقترنا ،التصق أحد
الحاجبين باآلخر فلم يكن بينهما فاصل ،ىذا من صفتو  ،ذكرت أنو حسن الخلق ،يعني أن خلقتو
أحسن الخلقة ،لم تعبو ثلجة فسر الثلجة أنها عظم البطن مع استرخاء أسفلو ،أي ليس عظيم البطن
وليس مسترخيا ىكذا لم تعبو ثلجة ،يقول  :إنو يروى بالنون والحاء ،يعني  :لم تعبو نحلة ،النحول
ضعف التركيب ،النحلة يعني ليس نحيال ليس ناحال يكون ذلك عيبا لو ،لم تزر بو صعلة ،اإلزراء
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االحتقار أ ي ليس فيو ما يزريو ما يزري بو ويحقره ،االحتقار بالشيء ىو التهاون بو ،الصعلة لم تزر بو
صعلة ،الصعلة صغر الرأس أي ليس صغير الرأس ،رواه بعضهم صكلة ،الصكل منقطع األضالع من
الخاصرة ،يعني لم تزر بو ىذه الصكلة ،ليس منقطع األضالع من الخاصرة ،ليس بأثلج عظيم البطن
وال بشديد لحوق الجنبين ،بل ىو كما ال تعيب صفة من صفاتو ،أي جميع الصفات التي وصفتو
كلها مدح لو ،تقول :وسيما  ،الوسيم :المشهور بالحسن ،الوجو الوسيم :الوجو الحسن ،صار
الحسن لو عالمة وجماال ،قسيما فسرت قسيم حسن قسمة الوجو ،أن وجهو ليس فيو أي عيب ،بل
وجهو حسن ال قسمة ،في عينيو دعج وفي أشفاره غطط ،الدعج :شدة سواد العين ىكذا فسروه،
يعني أن سواد العين شديد ،العين خلق اهلل تعالى فيها سوادا وبياضا ،والبصر يكون بالنقطة السوداء

التي في وسط السواد ،فتصفو بأنو في عينيو دعج وفي أشفاره غطط ،ما المراد باألشفار؟ حروف
األجفان ا لتي تلتقي عند التغميض ،والشعر نابت عليها ،ويقال لهذا الشعر األىداب ،تريد بو في
شعر أشفاره ،اهلل تعالى خلق ىذين العينين لكل حيوان مبصر صغير وكبير ،وجعل لهذين العينين غطاء
وىو ىذه األجفان حتى يغمض عينيو إذا أحس بغبار أو دخان أو تراب أو ما أشبو ذلك؛ حماية
لها تين العينين في الحيوانات كلها حتى الطيور الصغيرة كل طير لو عينان ولهما أجفان ،فهكذا في
ىذه األجفان أطراف جعل اهلل في ىذه األطراف ىذا الشعر ويسمى األىداب ،إذا قطع نبت بإذن
اهلل  ،وإذا وصل إلى منتهاه لم يزد ،لماذا جعل اهلل ىذه األىداب ىذا الشعر؟ ليكون حماية للعين
عن ما يتساقط ،قد يتساقط تراب أو غبار من الجبهة أو من الشعر ،فإذا سقط التقفتو ىذه
األىداب ،ثم بإذن اهلل تلقيو وال يصل إلى العين ،فهكذا تقول في أشفاره غطف ،الغطف روي غطف
وروي عطف ،أي طول ،الغطف أشهر ،أي أنها مع طولها منعطفة مثنية ،رواه بعضهم في أشفاره
وطف أي طول ىذا كلو من حسن الخلقة ،في صوتو صحل ،الصحل يقال أصحل صوتو يعني
حصلت معو بحة ،يقول أبو ىريرة :إننا كنا ننادي في منى في حجة أبي بكر حتى صحلت أصواتنا
يعني بحت ،ينادون أال يحج بعد اآلن مشرك ،وال يطوف بالبيت عريان ،وال يدخل الجنة إال نفس
مؤمنة ،ومن كا ن لو عهد فعهده إلى مدتو ،ومن ليس لو عهد فلو أربعة أشهر إلى آخر ذلك ،فذكرت
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أن في صوتو صحال أي بحة ،ويعبر بالصحل عن غلظ الصوت ،رواه بعضهم صهل ،الصهل قريب
منو ،أكثر ما يطلقون الصهل على صهيل الفرس ،يقولون رغاء البعير وثغاء البقر وصهيل الخيل،
ولكن ىاىنا الصواب أنو الصحل أي البحة ،تقول في عنقو سطع ،العنق ىو الرقبة ،السطع :طول
العنق ،أي :أن في رقبتو شيئا من الطول  ،وقال بعض العلماء :السطع في العنق النور  ،والجمع
ممكن  ،أنو طول العنق أو أنو النور  ،يعني أنو يكون فيو حسن الطول وفيو النور  ،ىكذا في عنقو
سطع.
في لحيت و كثاثة ،الكثاثة  :كثرة في التفاف  ،يعني أن شعر لحيتو كثير ولكنو ملتف بعضو إلى
بعض  ،ومجتمع أي بعضو إلى بعض .
أزج أقرن :ىكذا وصفتو ،األزج متقوس الحاجبين  ،وقيل :طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما
إلى مؤخر العين ،أنبت اهلل تعالى ىذا الحاجب  -الشعر الذي في أسفل الجبهة  -محاذيا للعين
حكمة عظيمة؛ ولهذا يوجود حتى في الطفل من حين يولد الطفل يكون فيو ىذا الشعر  ،وإذا حلق
نبت  ،ويثبت وال يطول عادة  ،أي لو حد ،الحكمة فيو أنو يتلقف ما تساقط من التراب أو من الغبار
الذي على الوجو أو من الشعر أو نحوه حتى ال يصل إلى العين ،حكمة زيادة على أنو جمال وزينة،

وصف النبي  بأنو أزج الحاجبين إما أنو متقوس  ،أن الحاجب لو طرفان كأنو قوس نصف دائرة ،
يعني كأنها جباه نزل من طرفي الحاجب لكل من العينين ،ويفسر األزج أي بالطول ،أي طويل
الحاجبين ،يعني أنهما طويالن؛ ويفسر أيضا بالدقة أنهما دقيقان؛ ويفسر بالسبوغ أي أنهما سابغان
إلى مؤخر العين  ،أن حاجبيو قد استطاال في وجهو في أسفل جبينو ىكذا  ،أنو أزج أقرن :األقرن
المتصل أحد الجانبين باآلخر ،ىكذا جاء في ىذا الكالم أنو أقرن ،معنى ذلك أن الحاجبين قد
تالقيا ،امتد الحاجب إلى أن وصل إلى الحاجب الثاني كل منهما امتد؛ ولكن شرح ىذا الحديث
أبو عبيد صاحب غريب الحديث ،ولما شرح قال :إنو ال يعرف في صفة النبي  أنو كان أقرن
الحاجبين إال في ىذا الحديث؛ والمعرف في صفتو  أنو ال قرن بين حاجبيو  ،بل إنو أبلج
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الحاجبين ىكذا  ،واألبلج مثلما ذكروا أي أنو منفصل  ،بين حاجبيو فاصل  ،وىو الذي يحاذي
األنف  -ىكذا. -
إن صمت فعليو الوقار ما دام صامتا عليو الوقار والهيبة ،إن تكلم سما عاله البهاء  ،سما يعني
ارتفع وعال برأسو عاله البهاء ،ىكذا سما يعني عال برأسو ،وسما بو أي ارتفع بكالمو على من حولو
من جلسائو؛ أصل السمو االرتفاع  ،ويسمى السقف سما في قولو تعالى:
()1

   

يعني إلى السقف  ،كل شيء ارتفع فإنو يقال سما  ،تقول :إن تكلم سما ،عاله البهاء يعني

سما وعاله البهاء  ،البهاء ىو الوقار؛ أجمل الناس وأبهاىم من بعيد ىكذا  ،يعني  :من رآه من بعيد
رآه أجمل الناس وأبهاىم وأحالىم  ،وأحسنهم من قريب؛ إذا وصفو أحد قريب أو رآه  ،رآه بهذه
الصفة أحال الناس وأحسنو من قريب .
حلو المنطق ،أي كالمو إذا تكلم وإذا كالمو حلو ؛ أي يستلذ بو من يسمعو .
فصل ال نزر وال ىذر ،فصل فسرت فصل بقولها ال نزر وال ىذر ،أي ليس كالمو بقليل ال يفهم
ٌ

وال بكثير يمل ،الهذر :الكالم الكثير يعني أن الذي يكثر الكالم يسمى كالمو ىذرا  ،وىو مما
يعيبون بو كثرة الكالم الذي ال فائدة فيو خصوصا الذي يتكلم عند اإلنسان ثم يعيبو في غيبتو فيحذر
منو؛ وبهذا في القصيدة الزينبية يقول فيها:
ال خػيػر فػي ود امػرئ متملػق
يلقػاؾ ٭تلػف أنػو بػك واثػػق
يعطيك من طػرؼ اللسػاف حػبلوة

1

يتلػهػب
وقلػبػو
اللسػاف
حلػو
وإذا توارى عنػك فهػو العقػرب
ويروغ عنك كمػا يػروغ الثعلػب
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فالةكبلـ الذي يةكوف حسنا ىو الذي ليس نزرا وال ىذرا  ،أي ليس قليبل يعٍت يةكثر الصمت  ،وال
ىذرا أي يةكثر الةكبلـ الذي ال فائدة فيو .
كأف منطقو خرزات نظم ٖتدرت  ،ىةكذا أنو يتةكلم بةكبلـ قليل  ،تقوؿ عائشة :إف رسوؿ اهلل ٓ ب
يةكن يسرد الةكبلـ يعٍت يستمر بو الةكبلـ بسرعة  ،لو عده العاد ألحصاه ،يعٍت كبلمو لو أف إنسانا أخذ
يعده كلمة كلمة الستطاع أف يعده ىةكذا  ،ا٠ترزات :ىي النظاـ الذي يوضع ُب الرقبة؛ النساء ٬تعلن خرزا
ُب سلك ويقلدنو ُب الرقاب  ،فوصفت كبلمو كأنو خرزات نظم ٖتدرت  ،إذا قطع ذلك السلك ٖتدرت
ا٠ترزات من ذلك السلك  ،ربعة ال بائن من طوؿ ،وال تقتحمو عُت من قصر  ،ىةكذا يفسر الربعة بأنو
ا١تتوسط  ،أي خلقتو متوسطة  ،أي ليس طويبل بائنا ينظر إليو من طولو  ،وال تقتحمو العُت  ،أي من قصر
 ،يعٍت :أهنا ال ٖتتقره العُت لقصره ىةكذا قالوا ،ال تقتحمو أي ال تزدريو وال ٖتتقره أي لقصره ،أي ال تزدريو
قدرا ،ليس معناه رفقاءه ؛
وتتجاوزه إٔب غَته  ،بل هتابو وتقبلو ،ىذا معٌت أنضر الثبلثة منظرا وأحسنهم ً
الثبلثة يعٍت ثبلثة األقساـ  :الطويل والقصَت والوسط ،أنضرىم يعٍت الوسط الذي ليس بالطويل وال
بالقصَت.
لو رف قاء :كاف معو ثبلثة :أبو بةكر وعامر بن فهَتة وابن األريقط الذي ىو دليل  ،رفقاء ٭تفوف بو يعٍت
أهنم حافوف حولو أي ٤تيطوف بو  ،إذا قاؿ أنصتوا لقولو ،أنصتوا يستمعوف لةكبلمو وال يتةكلموف وىو يتةكلم
وال يعًتضوف كبلمو  ،إف أمر تبادروا ألمره  ،أسرعوا المتثاؿ أمره.
٤تف ود ٤تشود ال عابس ،وال مفند  ،فسر احملفود :أنو ا١تخدوـ  ،يعٍت أنو ٥تدوـ ٮتدمو رفقتو ،وفسر
احملشود :بأنو الذي ٬تتمع الناس حولو -ىةكذا٤ -تفود ٤تشود.
أنضر الناس يعٍت أنو أنضر الثبلثة أي أحسنهم  ،أحسنهم منظرا  ،ال عابس  ،العابس :الةكاّب الذي
ىو كاّب الوجو الذي يزدرى من صفتو .
وال مفند :ا١تفند ا١تنسوب إٔب اٞتهل وقلة العقل أو الةكذب أو الةكذب والتةكذيب  ،ومنو قوؿ والد
يوسف )ٔ(          :أي تةكذبوف.
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ىذا األثر كبلـ أـ معبد رواه البغوي ُب شرح السنة  ،وُب األنوار ُب مشائل النيب ا١تختار ،وكذلك رواه
اٟتاكم ُب ا١تستدرؾ وصححو ووافقو الذىيب  ،وذكره ابن كثَت ُب البداية والنهاية وذكر أف قصة أـ معبد
مشهورة مروية من طرؽ يشد بعضها بعضا  ،وذكره ا٢تيثمي ُب ٣تمع الزوائد  ،وذكره أيضا السيوطي ُب
ا٠تصائص الةكربى  ،فهو مشهور .
ٍب ذكر أيضا حديثا عن أنس بن مالك األنصاري  وصف رسوؿ اهلل  كاف ربعة من القوـ ،ليس
بالطويل البائن ،وال بالقصَت ا١تًتدد ،ىةكذا الطويل يسمى بائن ،القصَت الذي يًتدد بعضو ُب بعض ،الربعة
الوسط ،وتقدـ أيضا ُب كبلـ أـ معبد  ،وصفت الربعة أي  :بأنو ال بائن من طوؿ وال تقتحمو العُت من
قصر ،ىةكذا أيضا يقوؿ أنس :كاف ربعة من القوـ  ،ليس بالطويل البائن وال بالقصَت ا١تًتدد .
أزىر اللوف ،الزىر سطوع اللوف الذي ليس باألبيض األمهق ،وال باآلدـ ،األدمة ىي :السواد ،
واألمهق :ىو الربص  ،أي ليس بياضو ساطعا كالربص ،وال فيو سواد يعٍت ُب بدنو بل ىو بينهما.
وصفو بعض الصحابة  ،أنس ١ تا سألوه ىل ىو كالسيف وجهو؟ فقاؿ :ال  ،بل كالقمر وصفو
أيضا يد موسى اليت جعلها اهلل آية )ٔ(           :إذا أدخلها
تةكوف يدا عادية فإذا أدخلها ٍب أخرجها انقلبت بي ضاء من غَت سوء  ،كأهنا فلقة قمر أي من غَت برص ،
فهةكذا كونو أزىر اللوف يعٍت متوسط ليس باألبيض األمهق الذي ىو شبو الربص وال باآلدـ أي أسود .
كذلك أيضا شعره ليس ّتعد  ،وال قطط :أي شعر الرأس ،اٞتعد ىو الذي يتعقد شعر رأسو  ،قد
ٕتعد شعر رأسو يعٍت تعقدت كل شعرة إٔب أصلها  ،والقطط اللُت الطويل  ،وال سبط؛ السبط ا١تتدٕب،
الرجل الشعر :يعٍت أنو يرجلو ويسرحو ،ىذا اٟتديث مروي ُب الصحيحُت .
كذلك يقوؿ ىند بن أيب ىالة -رجل اٝتو ىند بن أيب ىالة من ٘تيم كاف ربيبا عند النيب  وأمو
خد٬تة زوج النيب  اسم أبيو النباش بن زرارة  ،كاف ىند فصيحا بليغا قتل مع علي  يوـ اٞتمل ،
وصف النيب  بقولو :كاف رسوؿ اهلل  فخما مفخما ،يتؤلأل وجهو تؤللؤ القمر ليلة البدر ،أطوؿ من
ا١تربوع ،أقصر من ا١تشذب
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معٌت فخما مفخما :يعٍت عظيما معظما  ،نقل أبو عبيد أف الفخامة ُب الوجو نبلو وامتبلؤه مع اٞتماؿ
وا١تهابة  ،أي  :أنو كاف عظيما معظما ُب الصدور والعيوف  ،وٓب يةكن خلقو ُب جسمو ضخما  ،فليس
الضخامة ىي الةكرب ،ىاىنا يقوؿ فخما مفخما .
يتؤلأل وجهو تؤللؤ القمر ليلة البدر ،أطوؿ من ا١تربوع ،وأقصر من ا١تشذب.
ا١تشذب :الطويل ،يعٍت أقصر من ا١تشذب الذي ىو طويل ،وأطوؿ من ا١تربوع الذي ىو قصَت.
يقوؿ :عظيم ا٢تامة ،ا٢تامة الرأس ،رجل الشعر ،أي شعره يتدٔب رجبل ،إف انفرقت عقيقتو فرؽ  ،العقيقة
الشعر  ،الشعر الذي ُب مقدـ الرأس على الناصية يسمى عقيقة ،إذا انفرؽ اتفرؽ وإال فبل ٬تاوز شعره
شحمة أذنو إذا ىو وفره ،غالبا أنو لو شعر إٔب شحمة األذف .
يقوؿ :أزىر اللوف واسع اٞتبُت ،الزىر يعٍت البهر واسع اٞتبُت ،اٞتبُت اٞتبهة  ،أزج اٟتواجب ،كما تقدـ
يعٍت أهنما متواصبلف أو قريباف  ،سوابغ ُب غَت قرف  ،يعٍت  :أنو أف حاجبيو سوابغ ليسا مقًتنُت بينهما
عرؽ يدره الغضب ،أي بينهما فاصل يدره الغض ب  ،يعٍت كأنو إذا غضب ظهر ُب وجهو أثر الغضب ،
أقٌت العرنُت ،العرنُت ىو رأس األنف  ،واألقٌت الطويل  ،يعٍت طويل رأس األنف دقيقو  ،رأس األنف مقدمو
يسمى األرنبة ،فاألقٌت الذي فيو طوؿ ودقة أرنبتو وحدب ُب وسطو ،يعٍت ُب وسطو ارتفاع يعٍت ُب األنف،
أقٌت العرنُت .
لو نور يعلوه  ،٭تسبو من ٓب يتأملو أشم  ،الذي ٓب يتأملو ٭تسبو أشم  ،يعٍت من طوؿ أرنبة أنفو ،كث
اللحية :أي كثَتىا  ،أدعج العينُت ،أي كما تقدـ  ،أدعج ىو شدة سواد العينُت .
سهل ا٠تدين ،ا٠تدين جانيب الوجو ،أي أهنا لينة  ،ضليع الفم  ،ضلع الفم يعٍت وسطو  ،أشنب ،مفلج
األسناف ،ضلع الفم أي واسع الفم ،وىو دليل الفصاحة ،األشنب الشنب ُب األسناف هتدد أطرافها ،مفلج
األسناف أي بُت كل سنُت فرجة تسمى فلجا  ،وكاف  ينهى عن التفلج للنساء يقوؿ لعن اهلل ا١تتفلجات
للحسن وىي اليت ٖتك ما بُت السنُت حىت يةكوف بينهما فرجة ،مفلج األسناف خلقة .
دقيق ا١تشربة ،الشعر ا١تستدؽ ما بُت اللبة إٔب السرة يسمى مشربة  ،اللبة ىي النحر  ،تقدـ أف لو شعر
دقيق يبدأ من النحر إٔب السرة ،ا١تشربة الشعر ا١تستدؽ ما بُت اللبة إٔب السرة ،ىذا معٌت دقيق ا١تشربة .
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كأف عنقو جيد دمية أي ُب صفاء الفضة ،ىةكذا معروؼ اٞتيد ُب قولو تعأب:

  

(ٔ) اٞتيد ىو العنق الرقبة ،الدمية قد تعرؼ أف الدمية اليت ىي الصورة  ،الصور ىذه اليت عند األطفاؿ
تسمى دمية  ،جيد دمية ُب صفاء الفضة  ،عنقو صاُب كأنو فضة .
متماسةكا ،ىةكذا
معتدؿ ا٠تلق يعٍت أف خلقتو وسط معتدلة  ،أي ليس بالطويل وال بالقصَت  ،بادنًا
ً
قيل البادف بادنا أي عظيم البدف  ،يعٍت  :أنو كامل البدف ليس ٨تيفا كثَتا وال ٝتينا عظيم البدف بل ىو
بدنا متماسةكا .
سواء البطن والصدر  ،أي بطنو وصدره مستوياف مع أنو متماسك اللحم ليس مسًتخ  ،فةكونو سواء
البطن والصدر يريد أف بطنو غَت مستدير يعٍت ليس مستدر ٦ ،تتد البطن بطنو مساو لصدره  ،صدره عريض
 ،وكذلك بطنو مساو لو ىذه من الصفات ا١تمدوحة.
مسيح الصدر ،يعٍت صدره ٦تسوح ،أي متساو ،بعيد ما بُت ا١تنةكبُت ،كما تقدـ ا١تنةكب ىو طرؼ
الةكتف يعٍت أنو متباعد ما بُت ا١تنةكبُت ،ضخم الةكراديس ،اليت ىي رءوس الةكتفُت.
أنور ا١تتجرد  ،النور ٯتدح بو  ،موصوؿ ما بُت اللبة والسرة ،بشعر ٬تري كا٠تط  ،أي من لبتو اليت ىي
التغرة إٔب سرتو شعر دقيق كا٠تط.
عاري الثديُت والبطن :أي ليس ثدياه بارزين وليس بطنو بارزا ،عاري الثديُت والبطن ٦تا سوى ذلك ،
أشعر الذراعُت ،على الذراعُت شعر  ،والقدمُت عليهما أيضا شعر .
سائل األطراؼ ،األطراؼ األيدي واألرجل أي أهنا سائلة  ،سبط القصب ،السبط ا١تتدٕب ىةكذا سبط
القصب .
ٜتصاف األٜتصُت  ،مسيح القدمُت ،ينبو عنهما ا١تاء ،ا٠تمصاف األٜتص ما ارتفع من األرض عن
باطن القدـ أراد أف ذلك مرتفع منها ،وقد روي ٓتبلؼ ذلك  ،جاء ُب اٟتديث أف الشراؾ شراؾ النعل
الذي يربط على األٜتص  ،تعرؼ أف القدـ ُب وسطها ُ -ب داخلها  -مرتفع ىذا ا١ترتفع الذي ال يصل
إٔب األرض يسمى األٜتص وىو من حسن خلق اهلل تعأب حىت اإلنساف يقدر أف يقلب قدميو ويطوي
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أحد٫تا  ،فلذلك جعل اهلل لو ىذا األٜتص ،فذكر أنو ٜتصاف األٜتصُت  ،يعٍت مرتفع األٜتصُت  ،مسيح
القدمُت  ،يعٍت باقي القدـ أملس  ،ينبو عنهما ا١تاء  ،إذا غسلهما ينبو ا١تاء ،إذا زاؿ قلع ،ىةكذا إذا وضع
ا١تاء على القدمُت ينصب انصبابا وٯتر سريعا الستوائهما وإمبلسهما  ،سائر األطراؼ  ،إذا زاؿ قلع يعٍت أنو
إذا مشى ينقلع انقبلعا ٮتطو تةكفؤا ،خطواتو كأنو يتةكفأ  ،ٯتشي ىونًا كما ُب القرآف ُ ،ب قولو تعأب:
      

(ٔ)

ذريع ا١تشية ،يعٍت أنو ليس سريعا وليس بطيئا  ،إذا مشى كأ٪تا ينحط من صبب ،يعٍت كأنو ينزؿ من
ٚتيعا  ،خافض الطرؼ ،قولو  :ٮتطو تةكفؤا ،أي أنو ٯتتد ُب مشيتو ،
مةكاف مرتفع  ،إذا التفت التفت ً
ٯتشي ُب رفق ليس ٔتختاؿ ،وقولو  :ينحط من صبب  ،أي من مةكاف مرتفع  ،خافض الطرؼ  ،أي نظره
إٔب األرض أطوؿ من نظره إٔب السماء ،ٮتفض طرفو ويغضو  ،اهلل تعأب أمر بذلك :
 
  

(ٕ)

    

(ٖ)

نظره إٔب األرض أطوؿ من

نظره إٔب السماء  ،جل نظره ا١تبلحظة  ،كلما ينظر و٭تدؽ فإنو يبلحظ  ،يسوؽ أصحابو  ،إذا مشى
فةكأهنم ينساقوف ٔتشيو .
يبدأ من لقيو بالسبلـ  ،و٭تث أمتو على أف يبدءوا بالسبلـ.
ىذا األثر أو ىذا اٟتديث عن ىند بن أيب ىالة؛ رواه الًتمذي ُب الشمائل  ،والطرباين ُب ا١تعجم الةكبَت
 ،وأبو نعيم ُب دالئل النبوة  ،وابن سعد ُب الطبقات  ،والبغوي ُب شرح السنة  ،ذكر األلباين أنو تفرد بو
الًتمذي  ،ورواه الطرباين والبيهقي  ،وذكر أف لو علتُت  ،يقوؿ  :وقد أخرجت لو شاىدا لطرفو األوؿ ،
ورواه البيهقي ُب الدالئل من طريق أخرى  ،ويقوؿ البيهقي :ما رأيت أحدا لينو وال وثقو  ،وبةكل حاؿ فإنو
إف كاف حديثا ضعيفا؛ ولةكن ىذه الصفات قد يشهد ٢تا بقية الصفات اليت ُب األحاديث األخرى  ،واهلل
أعلم .
1
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أحسن اهلل إليةكم ىذا سائل يقوؿ فضيلة الشيخ :كيف ٧تمع بُت قوؿ علي بن أيب طالب شائن الةكفُت
والقدمُت  ،وبُت قوؿ أحد الصحابة :ما مسست ديباجا وال حريرا ألُت من يد رسوؿ اهلل . 
ال ال كونو شثننا يعٍت ُب ظاىر الةكف  ،فإف الةكف يطلق على الباطن وعلى الظاىر فيمةكن أف ظاىر
القدـ  ،أو لعلو أحيانا يعتٍت بيديو ويةكثر من أف يدىنها بزيت أو ٨توه حىت تةكوف لينة .
أحسن اهلل إليةكم :ىل التفلج للرجاؿ جائز؟
فعل ذلك ال ٬توز  ،أما إذا كاف خلقة فإنو جائز  ،فبل ٬توز أف يفلج بُت أسنانو رجل أو امرأة .
أحسن اهلل إليةكم ،يقوؿ :نريد إفادتنا بفوائد تعلم صفة النيب  ا٠تلقية واألجور ا١تًتتبة على ذلك .
نعرؼ من ذلك أف اهلل تعأب اختار لو أحسن ا٠تلقة  ،أ٘تهما وأفضلها  ،وىو ما تضمنتو ىذه
األحاديث من صفة خلقتو  وإذا رأينا من يشبهو نقوؿ ىذا شبيو بالنيب  وقد ذكر ابن حجر ُب الفتح
عددا من الصحابة وأبناء الصحابة  ،يقولوف :إنو يشبو فبلف  ،رفع بعض الصحابة اٟتسن وقاؿ :
بعلػي
شػبيها
ليس
بالنيب
شبيو
بأيب

وعلي يضحك  ،يعٍت أي أف اٟتسن شبيو بالنيب  وغَتىم من كاف شبيها بو ،وذلك أنو إذا وجد من
يشبهو ُب ىذه الصفات فإف ذلك دليل على أف اهلل خلقو ُب أحسن خلقة .
أحسن اهلل إليةكم ،يقوؿ :من زاد ُب األلفاظ الواردة ُب الصبلة مثل قو٢تم بعد الركوع  :ربنا ولك اٟتمد
والشةكر  ،فهل ٕتوز ىذه الزيادة ؟
رؤية العلماء أنك تقتصر على ا١تأثور  ،الشةكر لو مةكاف آخر .
أحسن اهلل إليةكم وأثابةكم ونفعنا بعلمةكم  ،وصلى اهلل على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .
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فصل ُب أخبلقو 
بسم اهلل الرٛتن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت  ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .

قاؿ رٛتو اهلل تعأب :فصل ُب أخبلقو 
القوـ
القوـ َ
كاف رسوؿ اهلل  أشجع الناس  ،قاؿ علي بن أيب طالب  كنا إذا اٛتر البأس ،ولقي ُ
اتقينا برسوؿ اهلل  وكاف أسخى الناس ما سئل شيئاً قط فقاؿ :ال  ،وكاف أحلم الناس  ،وكاف أشد حياء

من العذراء ُب خدرىا  ،ال يثبت بصره ُب وجو أحد ،وكاف ال ينتقم لنفسو ،وال يغضب ٢تا ،إال أف تنتهك
حرما ت اهلل ،فيةكوف هلل ينتقم ،وإذا غضب هلل ٓب يقم لغضبو أحد ،والقريب ،والبعيد ،والقوي ،والضعيف
عنده ُب اٟتق واحد  ،وما عاب طعاما قط  ،إف اشتهاه أكلو وإف ٓب يشتهو تركو  ،وكاف ال يأكل متةكئا،
وال يأكل على خواف  ،وال ٯتتنع من مباح  ،إف وجد ٘ترا أكلو  ،وإف وجد خبزا أكلو ،وإف وجد شواءً أكلو
خبز بر أو شعَت أكلو  ،وإف وجد لبناً اكتفى بو  ،أكل البطيخ بالرطب  ،وكاف ٭تب اٟتلواء
 ،وإف وجد َ
والعسل .
قاؿ أبو ىريرة رضي اهلل تعأب عنو  :خرج رسوؿ اهلل  من الدنيا وٓب يشبع من خبز الشعَت وكاف
يأٌب على آؿ ٤تمد الشهر والشهراف ال يوقد ُب بيت من بيوتو نار  ،وكاف قوهتم التمر وا١تاء  ،يأكل ا٢تدية ،
وال يأكل الصدقة  ،ويةكافئ على ا٢تدية  ،ال يتأنق ُب مأكل وال ملبس  ،يأكل ما وجد  ،ويلبس ما وجد ،
وكاف ٮتصف النعل  ،ويرقع الثوب  ،وٮتدـ ُب مهنة أىلو  ،ويعود ا١ترضات ،وكاف أشد الناس تواضعا ،
٬تيب من دعاه من غٍت أو فقَت أو دينء أو شريف  ،وكاف ٭تب ا١تساكُت ويشهد جنائزىم  ،ويعود
مرضاىم ،ال ٭تقر فقَتا لفقره وال يهاب ملةكا ١تلةكو ،وكاف يركب الفرس ،والبعَت  ،واٟتمار والبغلة  ،ويردؼ
خلفو عبده أو غَته  ،ال يدع أحدا ٯتشي خلفو  ،ويقوؿ خلوا ظهري للمبلئةكة ،ويلبس الصوؼ  ،وينتعل
ا١تخصوؼ  ،وكاف أحب اللباس إليو اٟتربة وىي من برود اليمن فيها ٛترة وبياض  ،وخا٘تو فضة فصو منو
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يلبسو ُب خنصره األٯتن ورٔتا لبسو ُب األيسر  ،وكاف يعصب على بطنو اٟتجر من اٞتوع  ،وقد آتاه اهلل
مفاتيح خزائن األرض كلها فأىب أف يأخذىا واختار اآلخرة عليها.
وكاف يةكثر الذكر ويقل اللوـ ويطيل الصبلة ويقصر ا٠تطبة  ،أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرا مع أنو
كاف متواصل األحزاف  ،دائم الفةكر  ،وكاف ٭تب الطيب ويةكره الريح الةكريهة  ،يستأنف أىل الشرؼ ،
ويةكرـ أىل الفضل  ،وال يطوي بشره عن أحد  ،وال ٬تفو عليو  ،يرى اللعب ا١تباح فبل ينةكره  ،ٯتزح وال
يقوؿ إال حقا  ،ويقبل معذرة ا١تعتذر إليو ،لو عبيد وإماء  ،ال يرتفع عليهم ُب مأكل وال ملبس  ،ال ٯتضي
لو وقت ُب غَت عمل هلل أو فيما ال بد لو وألىلو منو  ،رعى الغنم  ،وقاؿ  :ما من نيب إال وقد رعاىا
وسئلت عائشة رضي اهلل تعأب عنها عن خلق رسوؿ اهلل  فقالت  :كانت خلقو القرآف يغضب لغضبو
ويرضى لرضاه وصح عن أنس بن ٍ
ديباجا وال حر ًيرا ألُت من كف رسوؿ
مالك  أنو قاؿ :ما
ُ
مسست ً
خدمت رسوؿ اهلل  عشر
مشمت رائحةً قط كانت أطيب من رائحة رسوؿ اهلل  ولقد
اهلل  وال
ُ
ُ
لشيء فعلتوٓ :ب فعلت كذا؟ وال ٍ
سنُت ،فما قاؿ ٕب أُؼ قط ،وال ٍ
لشيء ٓب أفعلو :أال فعلت كذا وكذا؟
قد ٚتع اهلل تعأب لو كماؿ األخبلؽ ،و٤تاسن األفعاؿ ،وآتاه اهلل تعأب علم األولُت واآلخرين ،وما فيو
النجاة والفوز ،وىو أمي ال يقرأ وال يةكتب ،وال ُمعلم لو من البشر ،نشأ ُب ببلد اٞتهل والصحاري ،آتاه اهلل
أحدا من العا١تُت ،واختاره على ٚتيع األولُت واآلخرين ،فصلوات اهلل عليو دائمةً إٔب يوـ الدين.
ما ٓب يؤت ً
السبلـ عليةكم ورٛتة اهلل وبركاتو.
بسم اهلل الرٛتن الرحيم  ،اٟتمد هلل رب العا١تُت  ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت نبينا ٤تمد
وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .
األخبلؽ والشيم ىي اآلداب اٟتسنة اليت يتأدب هبا ا١تسلم العاقل وٯتدح على التأدب والتخلق هبا .

وإنما األمم األخالق
كما قال ذلك بعض الشعراء
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فإف

ىم

ذىبت

أخبلقهم

ذىبوا

كاف النيب  أحسن الناس خلقا ،قاؿ اهلل تعأب:

    

(ٔ)

ىذا ا٠تلق

تأدب وٗتلق بو منذ أف نبأه اهلل  ،وىو يتخلق هبذا ا٠تلق  ،أو قبل ذلك منذ أف خرج وأكل ُب ىذه اٟتياة
وىو يتأدب هبذه اآلداب  ،ويتخلق هبذه األخبلؽ  ،جبلو اهلل عليهاٝ ،تعنا قوؿ عائشة رضي اهلل عنها ١تا
سئلت عن ُخلق رسوؿ اهلل  فقالت :كاف خلقو القرآف يعٍت يتأدب بآدابو ويتخلق بأخبلقو.
القرآف اشتمل على ٤تاسن األخبلؽ  ،وعلى ٤تاسن اآلداب ،اشتمل على كل خلق حسن من ىذه
األخبلؽ اليت وصف هبا النيب  وكذلك وصف هبا الةكثَت من األمة الذين اقتدوا بالنيب  وساروا على
هنجو وتأدبوا بآدابو وٗتلقوا بأخبلقو .
فمن األخبلؽ الشجاعة  ،روي عن أنس  قاؿ :كاف رسوؿ اهلل  أشجع الناس  ،ولقد فزع أىل
ا١تدينة ُب ليلة بصوت ٝتعوه  ،فتلقاىم النيب  على فرس أليب طلحة فردىم  ،وقاؿ :لن تراعوا لن تراعوا
وإف وجدناه لبحرا يعٍت ىذا الفرس الذي ركبوٝ ،تعوا ىيعة ُب طرؼ ا١تدينة وأصوات وظنوا أهنا حربا ،وأف
ىذه األصوات تدؿ على حرب ىناؾ أو عدو ففزعوا ،كاف أوؿ من فزع النيب  ركب ىذا الفرس الذي
أليب طلحة  ،وركب الفرس حىت وصل إٔب ا١تةكاف الذي فيو ذلك الفزع وذلك الصوت وٓب ٬تد شيئا  ،ورجع
واستقبلو الناس متوجهُت لذلك الصوت فردىم وقاؿ :لن تراعوا  ،أي ال روع عليةكم  ،كذلك ُب ىذا
اٟتديث دليل على شجاعتو وجرأتو وإقدامو  ،فأخبلقو  أخبلؽ حسنة .
ٚتع العلماء فيها كثَتا فالبخاري ُب كتاب ا١تناقب من صحيحو فيو باب صفة رسوؿ اهلل  وكذلك

ُب صحيح مسلم  ،وكذلك ُب السَتة النبوية ،وكذلك للًتمذي رٛتو اهلل كتاب مطبوع اٝتو مشائل النيب 
يعٍت األخبلؽ واآلداب اليت تأدب هبا .
1
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القوـ اتقينا برسوؿ اهلل  ىةكذا
ىذا اٟتديث عن علي  قاؿ :كنا إذا اٛتر البأس ،ولقي القوـ َ

رواه الشيخ ُب أخبلؽ النيب . 

وقاؿ الرباء  كنا واهلل إذا اٛتر البأس نتقي بو  ،وإف الشجاع منا ىذا الذي ٭تاذي بو يعٍت برسوؿ
اهلل  ىةكذا ُب صحيح مسلم  ،ىذا دليل على جرأتو .
ُب يوـ حنُت ١تا أكثر ا١تشركوف من الرمي بالسهاـ اهنزـ كثَت كما قاؿ اهلل تعأب:
    


(ٕ)

(ٔ)

 

          

بقي النيب  وىو على فرس وىو يتقدـ ويقوؿ :أنا النيب ال كذب أنا ابن عبد

ا١تطلب يدؿ على نفسو ذلك؛ ألف اهلل ٛتاه وعصمو بقولو تعأب:

    

(ٖ)

ومع ذلك يشهر بنفسو ،ولةكن اهلل تعأب نصره  ،أمره فأخذ قبضة من تراب ورماىا ُب وجوه القوـ وقاؿ:
شاىت الوجوه فلم يزالوا ُب ضعف وضعف إٔب أف اهنزموا  ،فهذا دليل على أنو كاف أشجع الناس .
كذلك السخاء ،كاف أسخى الناس ،ما سئل شيئًا قط ،فقاؿ :ال  ،كاف يعطي عطاء من ال ٮتشى
الفقر  ،أعطى رجبل غنما بُت جبلُت ١تا قسم الغنائم ،ورجع إٔب قومو وقاؿ :يا قوـ أسلموا فإف ٤تمد يعطي

عطاء من ال ٮتشى الفقر ،وصفو ابن عباس رضي اهلل عنهما بقولو :كاف رسوؿ اهلل  أجود الناس ،وكاف
أجود ما يةكوف ُب رمضاف  ،فلرسوؿ اهلل  حُت يلقاه جربيل أجود با٠تَت من الريح ا١ترسلة اٞتود كثرة
العطاء والسخاء ،أىدي إليو مرة حلة ثوب من إزار أو رداء ورداء و٨توه ولبسو ٤تتاجا إليو  ،فقاؿ لو رجبل
من أصحابو :اكسنيها يا رسوؿ اهلل ،ففعل ذلك  ،فدخل بيتو وطواىا وأرسل هبا إليو  ،المو بعض الناس
وقالوا :أتسألو وأنت تع لم أنو ال يرد سائبل ؟ فقاؿ  :ما سألتها إال لتةكوف كفٍت  ،فةكانت كفنو  ،وأعطى

1
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يوـ قسم غنائم حنُت كثَتا ؛ فأعطى األقرع بن حابس مائة من اإلبل  ،وعيينة بن حصن مائة من اإلبل،
وأعطى عباس بن مرداس السلمي أعطاه دوف ذلك فةكأنو وجد وأنشأ يقوؿ:
واألقرع
عيينة
بيػن
ػػد
العبيػ
وهنب
هنيب
إٔتعل
يفوؽ ابن مرداس ُب ٣تمع
وما كاف حصن وال حابس
ومن ٮتفض اليوـ ال يرفع
وما كنت دوف امرئ منهما

فقاؿ :كملوا لو  ،ىةكذا يعطي عطاء يعجز عنو ا١تلوؾ.
وكاف أحلم الناس ،اٟتلم ىو التؤدة والتأين ،وعدـ العجلة؛ فاٟتليم ىو الذي ال يعجل وال يسارع
بالغضب ،ولو حصل منو ما حصل ولو حصل عليو ،ذُكر أنو جاءه مرة أعرايب فجبذه من ورائو بردائو حىت
أثر الرداء ُب حلقو أو ُب رقبتو  ،وقاؿ :أعطيٍت يا ٤تمد ٦تا أعطاؾ اهلل  ،التفت إليو وٓب يؤاخذه وٓب ينتقم منو
 ،عند ذلك أمر لو بشيء  ،ىذا من اٟتلم ،وكذلك أيضا كاف الصحابة رضي اهلل عنهم يقتدوف بو ُب ىذا
اٟتلم ،٭تلموف عمن أساء إليهم .
ثبت أنو  مدح بعض األخبلؽ مدح الواصل  ،قاؿ  :ليس الواصل با١تةكافئ ،ولةكن الواصل الذي
إذا قطعت رٛتو وصلها أرشد إٔب ذلك ،وقاؿ  :أف تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن
ظلمك كل ىذا م ن اٟتلم الذي ٭تسن باإلنساف أف يتحلى بو ،وقاؿ  ليس الشديد بالصرعة ،إ٪تا
الشديد الذي ٯتلك نفسو عند الغضب يعٍت الذي إذا غضب ملك نفسو ،ملك لسانو فلم يتةكلم بسوء،
وملك يده فلم يبطش هبا أحدا ٦تن أغضبو أو ٦تن أساء إليو ،ىذا من آثار اٟتلم  ،فةكاف أحلم الناس.
كذلك من اآلداب اٟتياء  ،اٟتياءُ خلق حسن ٭تمل على كل ما ٬تمل ويزين  ،وعلى ترؾ كل ما
يدنس ويشُت ،والذي نزع منو اٟتياء ال خَت فيو  ،قاؿ  إف ٦تا أدرؾ الناس من كبلـ النبوة األؤب إذا ٓب
تستح فاصنع ما شئت فاالستحياء من اهلل تعأب ،أوصى بعض العلماء أحد تبلميذه  ،وقاؿ  :استح من
اهلل أف يراؾ حيث هناؾ أو يفقدؾ حيث أمرؾ ،فةكاف  ال ينتقم لنفسو ،وكاف أشد حياء من العذراء ُب
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خدرىأ ،تعٌت أنو يستحي أف يقابل الناس بسوء ٦تا ٭تقدىم أو يغضبهم فةكأنو يرائي أحواؿ الناس  ،ال
يثبت بصره ُب وجو أحد إال إذا كاف ٟتاجة ينصرؼ بوجهو  ،ال ٭تدؽ نظره إٔب أحد .
كذلك من أخبلقو أنو ال ينتقم لنفسو وال يغضب لنفسو إال أف تنتهك حرمات اهلل ،فيةكوف هلل ينتقم،
إذا غضب هلل ٓب يقم لغضبو أحد وإال فإنو ال ينتقم لنفسو ،من أساء العشرة معو أو تةكلم معو بسوء ،فإنو
٭تلم عن ذلك الذي أساء إليو  ،عمبل بقوؿ اهلل تعأب:
      
٭تلم ُ ،
     

(ٔ)

وكذلك كاف كثَت من الصحابة  ،اشتهرت قصة عمر ١ تا أنو

قوي اإلسبلـ ُب عهده منع أولئك الذين كانوا يعطوف  ،الذين ىم رؤساء القبائل والذين كانوا من ا١تؤلفة
قلوهبم  ،فجاءه األقرع بن حابس وكاف من ا١تؤلفة  ،فلما دخل عليو قاؿ" :ىي يابن ا٠تطاب فواهلل ما
تعطينا اٞتزؿ وال ٖتةكم فينا بالعدؿ" مسبة ظاىرة ،ولةكن قرأ عليو أحد القراء قوؿ اهلل تعأب:
 
     

(ٕ)

فلما قرأىا ما ٕتاوزىا وٓب ينتقم لنفسو ،وٓب يأمر ْتبسو بل

عفا عنو مع ما وجهو بو من ىذا التنقص ،كذلك النيب  يأتيو األخبار عن ا١تنافقُت أهنم قالوا كذا وكذا ،
كالذي قاؿ لئن رجعنا إٔب ا١تدينة ليخرجن األعز منها األذؿ  ،يريد باألذؿ النيب  وقاؿ  :ال تنفقوا على
من عند رسوؿ اهلل حىت ينفضوا  ،قاؿ ىذه ا١تقالة ،فلما أقبل إٔب ا١تدينة كاف ابنو صاٟتا ،كاف صاٟتا عند
ذلك قاؿ :ال تدخل ا١تدينة حىت تعًتؼ بأنك أنت األذؿ  ،وال تدخل إال بإذف النيب  جاء يستأذف
رسوؿ اهلل  ،ىةكذا قاؿ أيب  ،فقاؿ :ائذف لو  ،فأذف لو ودخل وٓب يعنفو على ما قاؿٓ ،ب يقل :بل أنت
األذؿ ،بل عفا عنو مع أنو قد أطلعو اهلل على أنو من ا١تنافقُت  ،ال يغضب لنفسو ىةكذا قالت عائشة رضي
اهلل عنها ،تقوؿ إنو ال يغضب لنفسو إال أف تنتهك حرمات اهلل  ،فيغضب هلل  ،حىت ُب األمور العادية١ ،تا
أف رجبل طلق امرأتو ثبلثا كاف ىذا ٥تالفا للسنة  ،فغضب وقاؿ  :أيلعب بةكتاب اهلل وأنا بُت أظهركم ىذا
أحد ٔتا ٮتالف الشرع يغضب هلل١ ،تا حةكم للزبَت أف يسقي
غضب هلل  ،وكذلك ٢تذا أمثلة أنو إذا تةكلم ٌ
1
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قبل األنصاري  ،قاؿ :اسق يا زبَت ٍب أرسل ا١تاء إٔب جارؾ  ،غضب األنصاري وقاؿ :أف كاف ابن عمتك ،
يعٍت أنك قدمتو علي ؛ ألنو ابن عمتك وال شك أف ىذا تنقص للنيب  اهتاـ لو بأنو ماؿ مع ابن عمتو ،
غضب فاستوَب للزبَت حقو  ،اسق يا زبَت حىت يبلغ ا١تاء إٔب اٞتدر ٍب أرسل ا١تاء إٔب جارؾ ،نزؿ ُب ذلك
قوؿ اهلل تعأب:
               
   

(ٔ)

عتاب إلخواننا الذين يردوف على اهلل وعلى رسولو  ،القريب والبعيد

عنده ُب اٟتق سواء  ،قريبو الذي من أقاربو والبعيد الذي من أقصى القبائل يسوي بينهم وال يؤثر ىذا
لقرابتو أو لصداقة لو أو ٨تو ذلك  ،وىذا ىو العدؿ ،القوي والضعيف الغٍت والفقَت كلهم عنده سواء ،ال
يفضل الغٍت وال ٯتيل إليو  ،وال يفضل القوي على الضعيف بل ٭تةكم بينهم لقوؿ اهلل تعأب:
      

(ٕ)



فهذه من أخبلقو . 

طعاما قط ،ىذا من أخبلقو  ،إذا قدـ إليو الطعاـ إف اشتهاه أكلو ،وإف ٓب يشتهو
ثبت أنو  ما عاب ً
ٓب يأكلو  ،تركو وال يقوؿ ىذا بو كذا وكذا  ،ال يقوؿ ُب التمر مثبل ىذا فيو السوس  ،وال يقوؿ ا٠تبز أو
اللحم ىذا فاسد أ و ىذا فيو ننت أو ما أشبو ذلك  ،بل ال يعيبو أبدا  ،يأكل ٦تا تيسر لو دوف أف يعيب
شيئا من ذلك الطعاـ ،ويقوؿ إنو غَت مناسب إنو غَت صاّب ىةكذا ال شك أيضا أف ىذا من أخبلقو .
ثبت أنو  قاؿ :ال آكل متةكئًا وذلك ألف ا١تتةكئ كأنو مريح نفسو إذا اتةكأ على ظهره أو اتةكأ على
أحد جانبيو وكاف يأكل وىو كذلك فإف ىذه أكلة أو جلسة ا١تتةكرب ؛ فؤلجل ذلك كاف ٬تلس عند األكل
مًتبعا أو ٬تلس مستوفذا أو ٬تلس القرفصاء أو يفرش إحدى رجليو و٬تلس عليها وينصب األخرى ،ينصب
الساؽ ويأكل هبذه اٞتلسة وىي جلسة ا١تتواضع  ،وقيل  :إنو  ما أكل على خواف ،ذلك فعل أىل الزىد
 ،ا٠تواف يسمى اآلف السماط أو السفرة الذي يوضع عليو الطعاـ ،الطعاـ ىو إناؤه الذي يوضع على
األرض دوف أف يةكوف ٖتتو خواف ؛ ألنو ما يريد التوسع وال الًتفو ُب الدنيا؛ ٓب ٯتتنع من مباح ،كل شيء من
1
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٘ترا أكل منو  ،ولو كاف فيو شيء من
ا١تباحات يعرض عليو وىو يشتهيو ال ٯتتنع من أكلو  ،إذا وجد ً
حشف أو سوس أو ٨تو ذلك  ،إذا وجد خبزا أكل منو ولو كاف خبز شعَت ،وىو أكثر ما كانوا ٬تدوف خبز
الشعَت؛ ألنو ا١تتوفر؛ إذا وجد شواء أكل منو ،قد يوجد ٟتم وال يتيسر ٢تم طبخو فيقتصروف على أف يشوه
بالنار فيأكلو وىو شواء  ،إذا تيسر لو خبز الرب أكل أو خبز الشعَت أكل ،أو ٓب ٬تد إال لبنًا شرب منو
واكتفى بو.
ُب حديث أيب ىريرة أنو مرة مسو اٞتوع مر بو النيب  وعرؼ اٞتوع ،فقاؿ  :اتبعٍت  ،وجد عند أىلو
لبنا فأمره أف يدعو أىل الصفة ،وأمره بأف يسقيهم من ذلك القدح  ،وشربوا كلهم وكأنو دعا فيو بالربكة،
وبعد ذلك قاؿ :اشرب  ،فشرب أبو ىريرةٍ ،ب قاؿ اشرب ٍ ،ب قاؿ اشرب  ،حىت قاؿ :ال أجد لو مسلةكا ،
اكتفى هبذا اللنب الذي تيسر ،مرة سأؿ  :ىل عندكم من إداـ ٢تذا ا٠تبز؟ فلم ٬تدوا إال ا٠تل  ،فقاؿ :قربوه
وجعل ٮتلطو با٠تبز ،وقاؿ :نعم اإلداـ ا٠تل خل ا لتمر ا١تعروؼ ،أكل البطيخ بالرطب ،يعٍت أنو أكل
البطيخ الذي قشرتو صفراء ،البطيخ أنواع منو اٞتح األٛتر نوع من البطيخ ،واٝتو عند العامة اٟتبحب ،
وىذه لغة الرببر وإللى اٝتو عند العرب اٞتح ،والبطيخ األصفر الذي يسمى ا٠تربز  ،وكلو من الفواكو اليت
يسرىا اهلل تعأب ،جعلو مع رطب وجعل يأكل رطبة ولقمة من ىذا البطيخ ،كاف  ٭تب اٟتلواء والعسل ،
األشياء اٟتالية  ،العسل فيو لذة وحبلوة  ،التمر كذلك  ،العنب كذلك ،الزبيب ،كاف ٭تب ىذه اٟتلواء
و٭تب العسل  ،ىةكذا يقوؿ أبو ىريرة  خرج رسوؿ اهلل  من الدنيا ،وٓب يشبع من خبز الشعَت ىذا
دليل على أنو قد زىد ُب الدنيا فلم يشبع يومُت أو يوما كامبل إال ما شاء اهلل  ،خبز الشعَت الذي ىو
أرخص األطعمة خرج وٓب يتيسر أنو أكل حىت شبع  ،كل ذلك زىدا ُب الدنيا وإال فإنو فتحت عليو ُب آخر
حياتو الدنيا وجبيت إليو األمواؿ ،جبيت لو الغنائم ،وقد ثبت أنو عرضت عليو حصباء مةكة ذىبا أف يةكوف
لو حصباء مةكة ذىبا ؛ فاختار أف ٬توع يوما ويشبع يوما  ،وقاؿ :إذا جعت تضرعت إليك وذكرتك ،وإذا
شبعت ٛتدتك وشةكرتك فةكاف ىةكذا ،وشبعو أيضا شبع قليل  ،كاف إذا أكل أوؿ النهار غذاء اكتفى
بذلك عن األكل آخر النهار وىو العشاء ،وإذا أكل آخر النهار عشاء ترؾ الغذاء  ،إذا تغدى ٓب يتعش
وإذا تعشى ٓب يتغد  ،فةكل ذلك من أجل التقلل من الدنيا وعدـ االنبساط إليها.
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ذكرت عائشة  قالت :كنا نرى ا٢تبلؿ ٍب ا٢تبلؿ ٍب ا٢تبلؿ ثََبلثَةَ أَ ِىل ٍة ُِب َش ْهَريْ ِن َوَما أُوقِ َد ُِب بيت
تْ :األَ ْس َوَد ِاف ،الت ْم ُر َوالْ َماءُ ىةكذا كاف قوهتم  ،كل
آؿ ٤تمد نار  ،قالوا  :بأي شيء كنتم تتغذوف  ،قَالَ ْ
ذلك ألجل عدـ االنبساط إٔب الدنيا وشهواهتا وملذاهتا  ،وأال يعطي نفسو ما تشتهيو؛ ألف النفس إذا
أعطيت شهواهتا وملذاهتا؛ فإهنا تتقدـ ويقوى طمعها  ،عادة أف اإلنساف إذا توسع ُب ا١تباحات مالت نفسو
إٔب ا١تةكروىات ،وإذا أعطى نفسو ما ٘تيل إليو من ا١تةكروىات فقد ٘تيل نفسو إٔب احملرمات؛ فؤلجل ذلك
يفطم نفسو ويريب أمتو على ذلك.
كاف يقبل ا٢تدية ويةكافئ عليها  ،يعطي الذين أىدوا لو مةكافأة  ،ولو أعطاىم أكثر من قيمة ىديتهم
أىدى إليو مرة بع ض من األعراب فةكافأىم ،وقاؿ :أرضيتم؟ فقالوا نعم ،فقاؿ :إين سأخطب وأسألةكم ،
فلما خطب على ا١تنرب  ،قاؿ  :أرضيتم ٔتا أعطيتةكم؟ قالوا  :ال  ،وٓب يغضب  ،نزؿ وزادىم ٍ ،ب رقى ا١تنرب
وسأ٢تم  :أرضيتم؟ قالوا  :ال  ،نزؿ وزادىم وٓب يغضب  ،إٔب أف أعطاىم مثل ىديتهم ثبلث مرات أو أربع
كل ذلك مةكافأة ١تن يهدي إليو  ،ولذلك كاف يقبل ا٢تدية ويثيب عليها ،وتسمى ىدية الثواب .
وال يأكل الصدقة اليت ىي الزكوات وأشباىها ويقوؿ :ال ٖتل الصدقة آلؿ ٤تمد إهنا أوساخ الناس
وجد مرة ٘ترة ُب الطريق ورفعها وقاؿ :لوال أف تةكوف من الصدقة ألكلتها أعطاىا طفبل ٯتشي معو،
الصدقة يعٍت الزكوات وما أشبهها .
يقوؿ  :ال يتألق ُب مأكل وال ملبسٔ ،تعٌت أنو ال يتةكلف ُب ا١تأكل وال ُب ا١تلبس  ،وال يتةكلف إٔب
الةكامل اٟتسن األعلى الشهي من الطعاـ أو ا١تلبس أو الذي يعجب الناس ،بل يلبس ما كاف وما تيسر لو،
يأكل ما وجد يلبس ما وجد من الثياب ولو كانت دنسة أو مرقعة  ،يأكل ما وجد ولو طعاما غَت شهي ،
سئلت عائشة ما كاف النيب  يصنع ُب بيتو  ،فقالت  :كاف ٮتصف نعلو  ،ويرقع ثوبو ىذا من التواضع،
النعل قد ٖتتاج إٔب أف ٗترز إذا انقطع شسعها أو انقطع شراكها فيصلح ذلك بيده  ،يأخذ ا٠ترز وٮترؽ
النعل ويربط فيها ذلك السَت الذي يسمى الشراؾ أو الشسع حىت يستمتع هبذه النعل  ،وال يرميها إذا
انقطع منها شيء ما دامت تصلح أف تلبس ٮتصفها  ،يرقع الثوب  ،قد يبقى الثوب عليو سنة فيحتاج إٔب
رقعة٬ ،تعل فيو رقعة  ،وىةكذا كاف صحابتو  ،ذكروا أف عمر بن ا٠تطاب  خطب مرة وعليو ثوب فيو
أربع عشرة رقعة  ،كل ذلك من التواضع ،ٮتشى أنو إذا انبسط ُب األمواؿ أف ٘تتد نفسو إٔب ما فوؽ ذلك.

002

مختصر سيرة النبي

تقوؿ عائشة  :كاف ُب مهنة أىلو ،يشتغل ُب مهنة أىلو ،يساعدىم قد يطوي الفرش أو يفرشها مثبل ،
أو يأٌب بوسادة مثبل يلقيها للضيف أو ١تن يأٌب إليو  ،كاف عنده ٥تدة حشوىا ليف إذا جاءه أحد من الزوار
وضعها لو  ،قاؿ  :اجلس عليها  ،كذلك ُب مهنة أىلو رٔتا أنو يصلح ا١تنزؿ  ،يرفع بعض األواين يغسلها
بعد األكل فيها  ،أو ما أشبو ذلك.
رأى مرة ُب منزلو خبزة يابسة كسرة خبز قد سقطت على األرض فرفعها وأزاؿ ما فيها من الًتاب ،
وقاؿ  :يا عائشة أكرمي جوار نعم اهلل  ،فقلما نفرت من قوـ فةكادت أف ترجع إليهم نعم اهلل ىذه ا١تآكل
وا١تشارب  ،كاف يعود ا١ترضى  ،كل من مرض وعاقو ا١ترض يعوده  ،عاد مرة سعد بن عبادة ووجده مريضا
فأشفق أنو ٯتوت ُب ذلك ا١ترض وبةكى حىت بةكى معو أصحابو وقاؿ :إف اهلل ال يعذب ْتزف القلب وال
بدمع العُت  ،ولةكن يعذب هبذا أو يرحم
اضعا ،ا١تتواضع قريب من اهلل ،قريب من الناس ،قريب من اٞتنة  ،بعيد من النار،
كاف أشد الناس تو ً
قريب من الناس من األخيار بعيد من األشرار ،ذكر أف ا٠تليفة ا١تنصور طلب من مالك  :ائتنا حىت يروي
أوالدنا عنك ا١توطأ أو العلم  ،فقاؿ :العلم يؤتى وال يأٌب  ،عند ذلك جاء ا١تنصور وىو خليفة حىت دخل
عليو  ،وجده جالسا على األرض  ،ا٠تليفة كأنو استأنف أف ٬تلس معو على األرض  ،فقاؿ لو :حدثٍت
نافع عن ابن عمر أف رسوؿ اهلل  قاؿ :من تواضع هلل رفعو تواطأ ا٠تليفة  ،وقاؿ  :ارو لنا كتابك ،
قاؿ :سأٝتيو ا١توطأ؛ ألنك تواطأت لروايتو .
اشتهر أف التواضع خلق رفيع الذي يتواضع للناس يلُت ٢تم جانبو يسعهم خلقو ينبسط لو وجهو ،
يلقاىم بوجو طلق  ،يتبسم ُب وجوه من يلقاه  ،ال يتةكرب وال يتجرب وال يًتفع على كبَت وال على صغَت ،
كل الناس يتواضع ٢تم كبَتىم وصغَتىم  ،ىذه أخبلؽ النبيُت  ،ىةكذا ٬تيب من دعاه من غٍت أو فقَت ،أو
دينء أو شريف ،ثبت أنو قاؿ :للمسلم حق على ا١تسلم ست  :إذا لقيتو فسلم عليو ،وإذا دعاؾ فأجبو .
 . .إْب  ،يعٍت إذا دعاؾ إٔب طعاـ فإنك ٕتيبو  ،فةكاف ٬تيب من دعاه ،أجاب مرة عجوزا جدة أنس
مليةكة صنعت لو طعاما متواضعا فأجاهبا؛ دعاه مرة يهودي فقدـ لو طعاما  ،وكاف فيو الدباء الذي يسمى
القرع  ،فجعل يتتبع الدباء يأكلو فجعل أنس يأٌب بو إٔب جانبو٬ ،تيب دعوة من دعاه صغَت أو كبَت ،غٍت

003

مختصر سيرة النبي

أو فقَت ،دين أو شريف ،٭تب ا١تساكُت  ،يشهد جنائزىم  ،يعود مرضاىم  ،ال ٭تقر حقَتا  ،وال يهاب
مالةكا ١تلةكو.
روي أنو  قاؿ :اللهم أحيٍت مسةكينا  ،وتوفٍت مسةكينا  ،واحشرين ُب زمرة ا١تساكُت وذلك ألف
ا١تسةكنة فيها تواضع  ،تواضع هلل تعأب  ،فةكاف يتواضع مع ا١تساكُت الذين ليس ٢تم شفعة وليس ٢تم ترفع
وليس ٢تم مةك انة ُب الناس ٬ ،تالسهم ويأنس هبم ويؤنسهم وٯتازحهم ألجل أف يشعروا بتواضعو ؤتحبتو ١تن
جالسو  ،ىةكذا كاف من أخبلقو  أنو ٭تب ا١تساكُت .
ُب حديث أيب ذر قاؿ :أمرين رسوؿ اهلل  بسبع  :أمرين أف أحب ا١تساكُت  ،وأدنو منهم  ،وأمرين
أف أقوؿ اٟتق وإف كاف مرا  ،وأمرين أال أخاؼ ُب اهلل لومة الئم ،وأمرين أف أكثر من قوؿ ال حوؿ وال قوة
إال باهلل  . . .إٔب آخره .
فحب ا١تساكُت يعٍت تقريبهم والدنو منهم ؛ ألهنم أىل التواضع وأىل ا١تسةكنة  ،يشهد جنائزىم يصلي
على اٞتنائز  ،ولو كاف ا١تيت من ا١تساكُت  ،كانت امرأة تقم ا١تسجد أي تنظفو من القمامات  ،ماتت مرة
ٍب دفنوىا  ،و١تا فقدىا سأؿ أين ىي؟ أال كنتم آذنتموين أف أصلي عليها  ،قالوا  :إهنا ماتت ليبل فقاؿ:
فقَتا  ،الفقراء
دلوين على قربىا ؛ فصلى عليها  ،يعود ا١ترضى من ا١تساكُت ومن الفقراء و٨توىم  ،ال ّ
٭تقر ً
الذين ىم ال ٬تدوف إال القليل ال ٭تقرىم وال يصغر من شأهنم  ،ال يهاب أحدا ،ا١تلوؾ والةكرباء ال يهاهبم
(ٔ)
إال أنو كاف يتألفهم  ،لقولو تعأب:
 
كاف يركب الفرس والبعَت واٟتمار والبغل  ،ذكرنا أنو ركب فرسا عند ابن أيب طلحة  ،وفزع عليو ،
كذلك كاف يركب اإلبل  ،كانت كما تقدـ لو ناقة تسمى العضباء وناقة أخرى تسمى القصواء ،يركبها ُب
أسفاره١ ،تا كاف ُب عمرة اٟتديبية بركت القصواء ،فقالوا :خؤلت القصواء ،يعٍت ىزلت ،فقاؿ :ما خؤلت
وما ىو ٢تا ٓتلق ركب اٟتمار وأردؼ عليو  ،أردؼ عليو معاذا  ،يقوؿ  :كنت رديف رسوؿ اهلل  على
ٛتار  ،اٟتمار دابة ا١تتواضع التواضع  ،ركبو ومع ذلك أركب خلفو عبده مرة أو أركب خلفو معاذا  ،وألقى
عليو ذلك السؤاؿ ٦ ،تا يدؿ على تواضعو.
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ال ٭تب أحدا ٯتشي خلفو  ،يقوؿ :خلوا ظهري للمبلئةكة ىةكذا ىذا اٟتديث رواه اإلماـ أٛتد ُب
ا١تسند ٣تلد الثالث صفحة ثبلٙتائة وٙتانية وتسعُت ،وابن ماجو رقم مائتُت وستة وأربعُت ،وسنده صحيح .
صلى مرة معو أصحابو وىو شاؾ ،فصلوا خلفو قياما وىو جالس  ،فأشار إليهم أف اجلسوا ٍ ،ب قاؿ :
كدًب أف تفعلوا معي فعل فارس مع ملوكها أو فارس والروـ يقوموف على رءوس ملوكهم  ،كره أهنم قائموف
وىو جالس  ،ىذا من باب التواضع فأمرىم أف ٬تلسوا حىت ال يةكوف ذلك شيء فيو شيء من الًتفع
ىةكذا.
كاف يلبس الصوؼ ،وينتعل ا١تخصوؼ ،الصوؼ صوؼ الضأف ومعلوـ أنو فيو خشونة ال يةكوف بينو
وبُت جلده شيء مع خشونتو على اٞتسد  ،يصرب على خشونتو  ،كاف ينتعل ا١تخصوؼ  ،مر بنا قريبا أنو
ٮتصف نعلو ،ا١تخصوؼ النعل الذي قد انقطع ٍب أصلح ،خصفو ىو أو غَته أو ٓب ٬تد إال نعبل قد انقطع
وخصف ،يعٍت أصلح بسَت ما يسمى بالشراؾ أو ما يسمى بالشسع.
أحب اللباس إليو اٟتربة ،اٟتربة ىي لباس ملوف أصلو من قطن  ،وبو بعض ا٠تطوط ا١تلونة  ،يسمى
اٟتربة  :ثوب حربة رداء حربة إزار حربة  ،ىةكذا كاف يلبس أحب اللباس  ،ىذه اٟتربة من برود اليمن،
تصنع ُب ذلك الوقت ُب اليمن  ،تشتمل على بياض وٛترة ،اٟتمرة كأهنا خطوط فيها .
كاف قد لبس ا٠تاًب ١تا أراد أف يةكتب إٔب ملك الروـ وإٔب ملك الفرس  ،قالوا :إهنم ال يقبلوف إال كتابا
٥تتوما  ،فصنع خا٘تا من فضة  ،وأمر أف يةكتب فيو ٤تمد رسوؿ اهلل  ،كاف يلبسو ُب يده اليسرى  ،وأحيانا
يلبسو ُب يده اليمٌت  ،جعل فصو منو أكثر ما يلبسو ُب ا٠تنصر ،األصبع الصغَت ٬ ،تعل ىذا ا٠تاًب فيو ،
وفصو منو  ،وأحيانا يلبسو ُب خنصر اليمٌت .
أحيانا ٭تس باٞتوع ويتحمل ،إذا أحس باٞتوع صرب  ،خرج مرة مع بعض أصحابو وقد مسهم اٞتوع ،
وجد كل منهم قد حسم عقد على بطنو حجر  ،ألف ال ٭تس باٞتوع  ،وكاف قد عصب على بطنو حجرين
من اٞتوع  ،ىةكذا ُب الصحيح ٍ ،ب ذىب مع الصحابة أيب بةكر وعمر إٔب أيب بةكر التيهاف من األنصار
فذبح ٢تم تيسا وقطع ٢تم من الرطب  ،وأكلوا وشربوا من ا١تاء  ،فقاؿ :لتسألن عن ىذا النعيم أخرجةكم
من بيوتةكم اٞتوع وٓب ترجعوا حىت أصبتم ىذا النعيم اللحم والرطب وا١تاء عد ىذا ٦تا يسألوف عنو  ،ىةكذا
يصرب على اٞتوع حىت يعصب بطنو من اٞتوع  ،اهلل تعأب قد خَته قد أعطاه مفاتح خزائن األرض  ،وقد
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عرضت عليو بطحاء مةكة ذىبا ولةكنو مع ذلك امتنع أف يأخذىا واختار اآلخرة  ،وقاؿ :ما ٕب والدنيا ،
إ٪تا أنا والدنيا كراكب قاؿ ُب ظل شجرة ٍب راح وتركها قاؿ يعٍت ناـ وقت القيلولة ُ ،ب ظل شجرة أي :
جعل الدنيا كأهنا وقت قصَت ٬تلس فيو ٍب يرحل عنو.
كاف يةكثر الذكر يةكثر من ذكر اهلل تعأب  ،مر بنا أنو كاف يةكثر االستغفار والتوبة  ،وقد يةكرر التسبيح
مائة مرة أو سبعُت مرة و٭تث الصحابة على ذلك ويقوؿ :إين ألستغفر اهلل وأتوب ُب اليوـ أكثر من سبعُت
مرة ٬تتنب اللغو ،اللغو ُب الةكبلـ الذي ذـ اهلل تعأب من فعلو بقولو تعأب :
 

(ٔ)

ولقولو تعأب :

    

         

(ٖ)

   
(ٕ)

وقولو تعأب :

فهو يقل اللغو وال ٭تب أنو ينبسط

مع أىلو .
ُب صبلة اٞتمعة يطيل الصبلة يعٍت خشوعا وخضوعا وقياما وقعودا وقراءة ويقصر ا٠تطبة  ،قد تةكوف
خطبتو ربع ساعة أو نصف ساعة ال يطيلها  ،يعٍت ال تةكوف خطبتو طويلة ُب ساعة أو ساعة ونصف و٨تو
ذلك  ،ثبت أنو قاؿ :إف طوؿ صبلة الرجل وقصر خطبتو مئنة من فقهو
بشرا ،كاف متواصل األحزاف ،دائم الفةكر ،ومع ذلك إذا لقي أصحابو
أكثر الناس ً
تبسما ،أحسنهم ً
تبسم ُب وجوىهم ولقيهم بوجو منبسط تظهر عليو البشر  ،أي يظهر عليو الفرح والسرور  ،ومع ذلك كاف
يأتيو كثَت من األحزاف ٔتا يسمع من ا١تنافقُت ؤتا يسمع من الةكفار ومن األعداء  ،ؤتا يصيبو من ا١تصائب
 ،موت أقاربو وموت أوالده و٨تو ذلك  ،متواصل األحزاف  ،ولةكنو يتحمل ذلك  ،كاف دائم الفةكر .
كاف ٭تب الطيب  ،ويةكره الريح الةكريهة ،ويقوؿ  :من عرض عليو طيب فبل يرده فإنو خفيف احململ
طيب الريح الروائح ا١تنتنة الةكريهة يةكرىها  ،ويذكر أيضا أف ا١تبلئةكة تةكرىها  ،أمر من أكل بصبل -يعٍت
نيئا -أو ثوما أو كراثا أف ال يأٌب إٔب ا١تسجد وأف ا١تبلئةكة تتأذى ٦تا يتأذى منو بنو آدـ  ،وكاف الصحابة إذا
1
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احتاجوا إليها أكلوىا ُب وقت طويل  ،أي بعد العشاء حىت يذىب ر٭تها قبل الفجر  ،أو بعد الفجر حىت
يذىب ر٭تها قبل الظهر ؛ أي ألنو كاف يةكره ىذه الروائح .
يتألف أىل الشرؼ  ،يةكرـ أىل الفضل ،ال يطوي بشره عن أحد  ،وال ٬تفو عليو ،يتألف رؤساء
القبائل  ،وذلك ألهنم إذا أسلموا أسلم قومهم  ،تألف عدي بن حاًب وأكرمو ألنو رئيس قومو الذين ىم
طيئ  ،وكذلك تألف رؤساء القبائل كعيينة بن حصن واألقرع بن حابس وزيد ا٠تيل و٨توىم ١تا أرسل إليهم
عليا  بًتاب فيو ذىب؛ أي :ذىب ٓب يصف من تراب ،فقسمو بُت ىؤالء األكابر؛ ليدفع شرىم
وليوزعوه على قومهم ،كل ذلك ألنو يتألفهم ،حيث جعل اهلل تعأب ٢تم حقا ُب الزكاة
 
(ٔ) أىل الفضل يةكرمهم ،يعم ذلك أىل ا٠تَت  ..أىل العلم  ..أىل العبادة  ..أىل الصدقات  ..كل
من كاف من أىل الفضل فإنو يتألفهم ويةكرمهم ،ال يطوي بشراه عن أحد ،يعٍت :بشارتو وطبلقة وجهو ،ال
ينزوي عن أحد ،وال ٭تجب أحدا ،وال ٬تفو أحدا ،وال يسيء معاملة أحد ،حىت أعدائو إال إذا غضب هلل،
يرى اللعب ا١تباح فبل ينةكره؛ فلما أنو طلب منو قوـ من اٟتبشة أف يتدربوا على السبلح رخص ٢تم أف يلعبوا
بسيوفهم ورماحهم ُب ا١تسجد؛ ألف ذلك تدرب وتقوية على ٛتل السبلح فجاء لينظر إليهم .
كاف ٯتزح وال يقوؿ إال حقا  ،مزاحو إ٪تا ىو ُب كبلـ ليس فيو كذب  ،قد ذكرنا ُب درس مضى أمثلة
من ذلك  ،منها أف امرأة جاءت إليو تشتةكي زوجها فقاؿ :زوجك الذي ُب عينيو بياض  ،فأنةكرت ذلك
وجاءت تفتح عُت زوجها  ،فقاؿ  :كل أحد ُب عينو بياض وسواد كذلك ١تا جاءتو عجوز تطلب أف
يدعو ٢تا باٞتنة قاؿ :إنو ال يدخل اٞتنة عجوز قالوا :ذىبت تبةكي فقاؿ :أخربىا أف اهلل تعأب يقوؿ:

     

(ٕ)

وغَت ذلك ٦تا كاف ٯتزح  ،ذكر العلماء أمثلة ١تزاحو .

ال يقوؿ إال حقا  ،يقوؿ أنس  :كاف رسوؿ ٬ تالسنا  -يعٍت الصبياف  -حىت يقوؿ ألخ ٕب صغَت :
يا أبا عمَت ما فعل النغَت كاف لو نغَت يلعب بو فمات  ،عصفور صغَت كاف يلعب بو ذلك الطفل  ،ىةكذا
.
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يقبل ا١تعذرة ٦تن اعتذر  ،من اعتذر إليو فإنو يقبل منو وال يعاتبو إال إذا ظهر أنو متبلعب  ،الذين
ٗتلفوا عن تبوؾ قبل عذرىم ولو كانوا كاذبُت إال الذين ليس ٢تم عذر مثل كعب بن مالك .
كاف لو عبيد ٦تاليك ٦تا أفاء اهلل عليو ولو إماء يعٍت ٦تلوكات  ،ال يرتفع عليهم ال يًتفع عليهم ُب مأكل
وال ملبس بل يواسيهم  ،ثبت أنو قاؿ أليب ذر  :ىم إخوانةكم خولةكم جعلهم اهلل ٖتت أيديةكم ال ٯتضي
لو وقت ُب غَت عمل هلل  ،كل عمل يعملو يقصد بو وجو اهلل أو فيما ال بد لو منو أو ألىلو منو  ،كمهنة
أىلو .
ثبت أنو  قاؿ :ما من نيب إال رعى الغنم  ،قالوا  :وأنت يا رسوؿ اهلل  ،قاؿ :نعم  ،لقد كنت
أرعاىا لقريش على قراريط من فضة رعي الغنم ال شك أنو فيو شيء من التواضع ؛ فؤلجل ذلك كاف
يرعاىا.
سئلت عائشة رضي اهلل عنها عن خلق رسوؿ اهلل  فقالت  :كاف خلقو القرآف اٟتديث صحيح ،
أي يغضب لغضب القرآف ويرضى لرضاه ،يغضب إذا انتهك شيء من آداب القرآف  ،ويرضى إذا عمل هبا
ديباجا وال حر ًيرا ألُت من كف رسوؿ اهلل  ولعل ذلك أنو كاف يتعاىد
 ،يقوؿ أنس  ما مسست ً
كفو بالدىن حىت تلُت  ،وإال فإنو ٓب يةكن يعتٍت بذلك  ،قد تقدـ أيضا أنو كاف شثن الةكفُت  ،ولةكنو
أحيانا يتعاىدىا .
يقوؿ :ما مشمت رائحة قط أطيب من رائحة رسوؿ اهلل  ىةكذا من أخبلقو  ،كاف ٭تب الطيب ،
يقوؿ :خدمت رسوؿ اهلل  عشر سنُت ،ما قاؿ ٕب أؼ يعٍت ما أنةكر شيئا ٦تا قلتو ما قاؿ لشيء
فعلتوٓ :ب فعلت كذا؟ ينةكر عليو  ،وال لشيء ٓب أفعلو١ :تا ٓب تفعل كذا وكذا؟ بل يقره على ما فعل وال
ينةكر عليو .
ٚتع اهلل  -تعأب  -لو كماؿ األخبلؽ ،أي ٚتعها فيو ٤ ،تاسن األفعاؿ ٚتعها فيو  ،آتاه اهلل علم
األولُت واآلخرين ٦ ،تا قص عليو و٦تا أفاء إليو  ،آتاه اهلل ما فيو النجاة والفوز ،النجاة ُب اآلخرة والفوز
والةكرامة  ،ىو أمي ال يقرأ وال يةكتب ،وال معلم لو من البشر ،إال أف اهلل تعأب علمو .
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أحدا من
نشأ ُب ببلد اٞتهل والصحاريٓ ،ب يتفرغ ألف يتعلم القراءة والةكتابة  ،آتاه اهلل ما ٓب يؤت ً
العا١تُت ،اختاره واصطفاه هب ذه النبوة  ،اختاره على ٚتيع األولُت واآلخرين ،فصلوات اهلل عليو دائمة إٔب يوـ
الدين .واهلل أعلم.
أحسن اهلل إليةكم  ،يقوؿ :فضيلة الشيخ يةكثر ُب ىذا الوقت لبس ا٠تواًب  ،فهل ُب ذلك ضابط
شرعي؟ للرجاؿ قصده.
ال بأس أف يلبس خا٘تا ُب خنصره أو ُب البنصر ُب اليد اليمٌت أو اليسرى  ،قد يةكوف يلبسو عادة وقد
يلبسو لةكونو ختم اٝتو و٨تو ذلك.
أحسن اهلل إليةكم  ،يقوؿ :البعض يسرؼ على نفسو ُب ا١تآكل وا١تشارب وُب ا١تراكب  ،وإذا نصح
قاؿ:

     

(ٔ)

ا١تباحات ال بأس هبا ولةكن ال ينبغي التوسع وإعطاء النفس ما تشتهي وتتمٌت  ،فإف نفسو النفس أمارة
بالسوء  ،الذي عليو أف يقتصد فبل يعطي نفسو كل ما تشتهيها .
أحسن اهلل إليةكم  ،يقوؿ :نريد منةكم لنا تبيُت حةكم الغناء  ،فإنو كثر الةكبلـ فيو ُب اآلونة األخَتة.
ثبت أنو  قاؿ :الغناء ينبت النفاؽ ُب القلب كما ينبت ا١تاء الزرع وفيو أحاديث كثَتة تةكلم عليها
ابن القيم ُب كتابو إغاثة اللهفاف ُب اثنُت وثبلثُت صفحة  ،وكذلك كثَت من العلماء  ،نرى أنو إذا كاف فيو
مثبل شيء من التلحُت والتمايل والتغنج والتشبيب ووصف ا٠تدود وا٠تدور فإنو ذريعة إٔب الفساد  ،ولذلك
يقاؿ  :الغناء بريد الزنا  ،فيتجنبو ا١تسلم .
أحسن اهلل إليةكم وأثابةكم ونفعنا بعلمةكم  ،واهلل أعلم  ،وصلى اهلل على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت.
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فصل ُب معجزاتو 
بسم اهلل الرٛتن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت  ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

قاؿ رٛتو اهلل تعأب :فصل ُب معجزاتو 
فمن أعظم معجزاتو ،وأوضح دالالتو ،القرآف العزيز ،الذي ال يأتيو الباطل من بُت يديو وال من خلفو،
تنزيل من حةكيم ٛتيد ،الذي أعجز الفصحاء ،وحَت البلغاء ،وأعياىم أف يأتوا بعشر سور مثلو ،أو بسورة،
أو آية ،وشهد بإعجازه ا١تشركوف ،وأيقن بصدقو اٞتاحدوف ،وا١تلحدوف.
وسأؿ ا١تشركوف رسوؿ اهلل  أف يريهم آية ،فأراىم انشقاؽ القمر ،فانشق حىت صار فرقتُت؛ وىو ا١تراد
(ٔ)
بقولو تعأب:
    
وقاؿ رسوؿ اهلل  إف اهلل تعأب زوى ٕب األرض ،فرأيت مشارقها ومغارهبا ،وسيبلغ ملك أميت ما زوي
ٕب منها وصدؽ اهلل قولو بأف ملك أمتو بلغ أقصى ا١تشرؽ وا١تغرب ،وٓب ينتشر ُب اٞتنوب وال ُب الشماؿ.
وكاف ٮتطب إٔب جذع ،فلما اٗتذ ا١تنرب ،وقاـ عليو ،حن اٞتذع حنُت العشار ،حىت جاء إليو والتزمو،
وكاف يئن كما يئن الصيب الذي يسةكتٍ ،ب سةكن.
ونبع ا١تاء من بُت أصابعو غَت مرة.
وسبح اٟتصى ُب كفوٍ ،ب وضعو ُب كف أيب بةكرٍ ،ب عمرٍ ،ب عثماف ،فسبح.
وكانوا يسمعوف تسبيح الطعاـ عنده وىو يأكل.
وسلم عليو اٟتجر والشجر ليإب بعث.
وكلمتو الذراع ا١تسمومة ،ومات الذي أكل معو من الشاة ا١تسمومة ،وعاش ىو  بعده أربع سنُت.
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وشهد الذئب بنبوتو.
ومر ُب سفره ببعَت يستقى عليو ،فلما رآه جرجر ،ووضع جرانو فقاؿ :إنو شةكا كثرة العمل وقلة العلف
ودخل حائطًا فيو بعَت ،فلما رآه حن وذرفت عيناه ،فقاؿ لصاحبو :إنو شةكا ٕب أنك ٕتيعو وتدئبو
ودخل حائطًا آخر فيو فحبلف من اإلبل ،وقد عجز صاحبهما عن أخذ٫تا ،فلما رآه أحد٫تا جاءه
حىت برؾ بُت يديو ،فخطمو ،ودفعو إٔب صاحبو ،فلما رآه اآلخر فعل مثل ذلك.
نائما ُب سفر ،فجاءت شجرة تشق األرض حىت قامت عليو فلما استيقظ ذكرت لو ،فقاؿ :ىي
وكاف ً

شجرة استأذنت رهبا أف تسلم على رسوؿ اهلل  فأذف ٢تا وأمر شجرتُت فاجتمعتاٍ ،ب أمر٫تا فافًتقتا.
وسألو أعرايب أف يريو آية ،فأمر شجرة ،فقطعت عروقها حىت جاءت فقامت بُت يديوٍ ،ب أمرىا فرجعت
إٔب مةكاهنا.
وأراد أف ينحر ست بدنات ،فجعلن يزدلفن إليو بأيتهن يبدأ.
ومسح ضرع شاة حائل ٓب ينز عليها الفحل ،فحفل الضرع ،فحلب فشرب وسقى أبا بةكر ،و٨تو ىذه
القصة ُب خيميت (أـ معبد ا٠تزاعية).
وندرت عُت قتادة بن النعماف الظفري حىت صارت بُت يده ،فردىا ،وكانت أحسن عينيو وأحد٫تا،
وقيل :إهنا ٓب تعرؼ.
أيضا
وتفل ُب عيٍت علي بن أيب طالب  وىو أرمد ،فربأ من ساعتو ،وٓب يرمد بعد ذلك ،ودعا لو ً
وىو وجع ،فربأ وٓب يشتك ذلك الوجع بعد ذلك.
وأصيبت رجل عبد اهلل بن عتيك األنصاري ،فمسحها ،فربأت من حينها.
يسَتا فمات.
وأخرب أنو يقتل أيب بن خلف اٞتمحي يوـ أحد ،فخدشو ً
خدشا ً

كافرا.
وقاؿ سعد بن معاذ ألخيو أمية بن خلفٝ :تعت ً
٤تمدا يزعم أنو قاتلك ،فقتل يوـ بدر ً
غدا إف
غدا إف شاء اهلل ،وىذا مصرع فبلف ً
وأخرب يوـ بدر ٔتصارع ا١تشركُت؛ فقاؿ :ىذا مصرع فبلف ً
شاء اهلل فلم يعد واحد منهم مصرعو الذي ٝتاه.
وأخرب أف طوائف من أمتو يغزوف البحر ،وأف أـ حراـ بنت ملحاف منهم ،فةكاف كما قاؿ.
وقاؿ لعثماف :إنو سيصيبو بلوى؛ فقتل عثماف.
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وقاؿ للحسن بن علي :إف ابٍت ىذا سيد ،ولعل اهلل أف يصلح بو بُت فئتُت من ا١تؤمنُت عظيمتُت
فةكاف كذلك.
وأخرب ٔتقتل األسود العنسي الةكذاب ليلة قتلو ،ؤتن قتلو ،وىو بصنعاء اليمن ،ؤتثل ذلك ُب قتل
كسرى.
وأخرب عن الشيماء بنت بقيلة األزدية أهنا رفعت لو ُب ٜتار أسود على بغلة شهباء ،فأخذت ُب زمن
أيب بةكر الصديق ُب جيش خالد بن الوليد هبذه الصفة.
شهيدا.
ٛتيدا ،وقتل يوـ اليمامة ً
شهيدا فعاش ً
ٛتيدا ،وتقتل ً
وقاؿ لثابت بن قيس بن مشاس :تعيش ً
وقاؿ لرجل ٦تن يدعي اإلسبلـ وىو معو ُب القتاؿ :إنو من أىل النار فصدؽ اهلل قولو بأف ٨تر نفسو.
ودعا لعمر بن ا٠تطاب ،فأصبح عمر مسلما.
بردا.
حرا وال ً
ودعا لعلي بن أيب طالب أف يذىب اهلل عنو اٟتر والربد ،فةكاف ال ٬تد ً
ودعا لعبد اهلل بن عباس أف يفقهو اهلل ُب الدين ،ويعلمو التأويل ،فةكاف يُسمى اٟترب والبحر لةكثرة
علمو.
ذكرا
ودعا ألنس بن مالك بطوؿ العمر ،وكثرة ا١تاؿ والولد ،وأف يبارؾ اهلل لو فيو ،فولد لو مائة وعشروف ً
لصلبو ،وكاف ٩تلو ٭تمل ُب السنة مرتُت ،وعاش مائة وعشرين سنة أو ٨توىا.
وكاف عتيبة بن أيب ٢تب قد شق قميصو وآذاه ،فدعا عليو أف يسلط اهلل عليو كلبًا من كبلبو ،فقتلو
األسد ُب الزرقاء من أرض الشاـ.

وشةكي لو قحط ا١تطر ،وىو على ا١تنرب ،فدعا اهلل  وما ُب السماء قزعة ،فثار سحاب أمثاؿ اٞتباؿ،
فمطروا إٔب اٞتمعة األخرى حىت شةكي إليو كثرة ا١تطر ،فدعا اهلل  فأقلعت ،وخرجوا ٯتشوف ُب الشمس.
وأطعم أىل ا٠تندؽ  -وىم ألف  -من صاع شعَت أو دونو وهبيمة ،فشبعوا وانصرفوا والطعاـ أكثر ٦تا
كاف.
أيضا من ٘تر يسَت أتت بو ابنة بشَت بن سعد إٔب أبيها وخا٢تا عبد اهلل بن رواحة.
وأطعم أىل ا٠تندؽ ً
وأمر عمر بن ا٠تطاب أف يزود أربعمائة راكب من ٘تر كالفصيل الرابض ،فزود ،وبقي كأنو ٓب ينقص ٘ترة
واحدة.
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رجبل من أقراص شعَت جعلها أنس ٖتت إبطو ،حىت شبعوا كلهم.
وأطعم ُب منزؿ أيب طلحة ٙتانُت ً
وأطعم اٞتيش من مزود أيب ىريرة حىت شبعوا كلهم ٍ ،ب رد ما بقي فيو ،ودعا لو فيو ،فأكل منو حياة
النيب  وأيب بةكر وعمر وعثماف  -رضي اهلل عنهم  ، -فلما قتل عثماف وىب وٛتل منو فيما روي عنو
ٜتسوف وسقا ُب سبيل اهلل عز وجل.
وأطعم ُب بنائو بزينب من قصعة أىدهتا لو أـ سليم خلقاٍ ،ب رفعت ،وال يدرى الطعاـ فيها أكثر حُت
وضعت ،أو حُت رفعت.
ورمى اٞتيش يوـ حنُت بقبضة من تراب ،فهزمهم اهلل  وقاؿ بعضهم ٓ :ب يبق منا أحد إال امتؤلت

عيناه ترابًا ،وفيو أنزؿ اهلل 

       

(ٔ)

وخرج على مائة من قريش وىم ينتظرونو ،فوضع الًتاب على رؤوسهم ،ومضى وٓب يروه.
وتبعو سراقة بن مالك بن جعشم يريد قتلو أو أسره ،فلما قرب منو دعا عليو ،فساخت يد فرسو ُب
األرض ،فناداه باألماف ،وسألو أف يدعو لو ،فدعا لو ،فنجاه اهلل.
ٖتقيقا.
ولو  معجزات باىرة ،ودالالت ظاىرة ،وأخبلؽ طاىرة ،اقتصرنا منها على ىذا ً
السبلـ عليةكم ورٛتة اهلل وبركاتو
بسم اهلل الرٛتن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت  ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
خوارؽ العادات اليت ٗتالف ما ىو معتاد ثبلثة أقساـ :
قسم يةكوف على أيدي األنبياء وتسمى معجزات  ،وقسم على أيدي األولياء وتسمى كرامات  ،وقسم
على أيدي السحرة والةكهنة وتسمى أحواال شيطانية .
فأما ا١تعجزات اليت ٬تريها اهلل تعأب على أيدي أنبيائو ورسلو فبل يستطيع أحد أف يفعل مثلها  ،وكذلك
أيضا تةكوف معجزة ألىل ذلك الزماف .
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ذكروا أف موسى عليو السبلـ كاف ُب زمانو سحرة فبع ثو اهلل تعأب بآية أعجزت السحرة ١تا جاء السحرة
ومعهم حباؿ وعصي فألقوا حبا٢تم وعصيهم وصارت تتحرؾ كأهنا حيات وألقى موسى عصاه فالتقفت
تلك العصي وتلك اٟتباؿ ورجعت إٔب كوهنا عصى  ،فعرؼ السحرة أف ىذا ليس عمل سحر وإ٪تا ىذا أمر
رباين فحملهم ذلك على أف أسلموا وخروا هلل سجدا .
وبعث اهلل عيسى  ،وأىل زمانو عندىم القدرة على العبلج وعلى الطب ألنواع األمراض  ،وأعطاه
معجزات عجزوا عن مثلها مثل أنو يربئ األكمو واألبرص  ،األكمو الذي ولد ٦تسوح العينُت فيربيو إٔب أف
يبصر  ،واألبرص الذي فيو ىذا الوضح الذي ُب جلده  ،ال يستطيع أحد أف يعاٞتو يربئو ويعود جلده كما
كاف جلد غَته  ،٭تيي ا١توتى بإذف اهلل تعأب  ،ليعجز أحد عن أف يأٌب ٔتثل ىذه ا١تعجزات .
نبينا  بعثو اهلل ُب زمن الفصحاء والبلغاء والشعراء وأىل اللغة الفصيحة  ،أنزؿ عليو القرآف وجعلو
معجزة لو خالدة ،وٖتداىم أف يأتوا ٔتثلو أو يأتوا بعشر سور أو يأتوا بسورة ،قاؿ اهلل تعأب :

     
   

(ٕ)

تعأب :

عشر ٓب يقدروا  ،وقاؿ تعأب :

(ٖ)

    

(ٔ)

ٓب يقدروا ،وقاؿ تعأب :

     

      

فلم يقدروا  ،فعرؼ بذلك أنو كبلـ اهلل  ،وأهنم ال يقدروف  ،قاؿ اهلل

               

   

(ٗ)

خرب من اهلل تعأب وقع حقيقيا مع تتابع القروف٨ ،تن اآلف ُب القرف الرابع

عشر أو ُب ا٠تامس عشر ،ومع ذلك ٓب يقدروا على معارضتو ،والذين عارضوه ظهر بذلك عجزىم١ ،تا تنبأ
مسيلم ة أخذ يهزو هبذياف عرؼ بذلك أنو كذاب ،وفد عليو عمرو بن العاص قبل أف يسلم ،فقاؿ ماذا
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أنزؿ على صاحبةكم؟ فقاؿ  :أنزؿ عليو سورة قصَتة ،قرأ عليو سورة

      

(ٔ) فسةكت قليبل ٍ ،ب قاؿ :أنزؿ علي مثلها ،ما ىي؟ قاؿ  :يا وبر يا وبر إ٪تا أنت أذناف وصدر
وسائرؾ حقر فقر  ،كيف ترى يا عمرو ؟ فقاؿ عمرو  :واهلل إنك لتعلم أين أعلم أنك تةكذب  ،مع أنو ٓب
يةكن قد أسلم  ،فأين ىذا من ىذه السورة القصَتة والعصر إٔب آخره حىت قاؿ فيها الشافعي رٛتو اهلل  :لو
ما أنزؿ اهلل على خلقو حجة إال ىذه السورة لةكفتهم .
فالقرآف ىو أعظم ا١تعجزات اليت ٖتدى هبا أىل زمانو ومن بعدىم  ،وللنيب  معجزات كثَتة ،وقد
كتب فيها العلماء ا١تتقدموف وا١ت تأخروف ،توسع فيها اإلماـ البيهقي أٛتد بن اٟتسُت صاحب السنن
الةكربى ،طبعت كتبو ومنها ىذا الةكتاب الذي ُب دالئل النبوة ،وكتب فيها أيضا أبو نعيم األصفهاين ،
كتب كتابا أيضا بعنواف دالئل النبوة  ،وىو صاحب اٟتلية  ،وذكر أشياء كثَتة  ،وكتب فيها ا١تؤرخوف
ومنهم ابن ك ثَت رٛتو اهلل ُب كتابو البداية والنهاية  ،فإنو جعل السَتة النبوية من نصف ا لد الثاين إٔب ٨تو
ا لد الثامن  ،كلها تتعلق بالسَتة وبالغزوات وبالسرايا وما أشبهها وبدالئل النبوة  ،يذكرىا بأسانيدىا ،ولو
كاف بعضها فيو ضعف ولةكن ٣تموعها يدؿ على أهنا معجزات ،وأف اهلل تعأب أيده هبا ليةكوف ذلك دليبل
على صدقو وعلى صحة ما جاء بو عن ربو من ىذه الشريعة.
ولذلك كانت سببا ُب إسبلـ الةكثَت الذين أسلموا ،ذكر أنو  خرج مع أيب بةكر فرأى الغمامة تظلو،
فعرؼ أف ىذا لو خصوصية  ،غمامة تسَت معو أينما سار قبل أف ينزؿ عليو الوحي  ،و١تا أظهر الدعوة بادر
أبو بةكر وصدقو؛ ألنو استدؿ هبذه الةكرامة على صحة ما جاء بو ،وبعدما أسلم ووازره وصرب على ما نالو ،
خرج مرة إٔب ضواحي مةكة فوجد عبد اهلل بن مسعود قبل أف يسلم كاف يرعى غنما ألىل مةكة  ،فقاؿ لو
النيب  ىل من لنب ؟ قاؿ  :ال  ،كأف الغنم ليس فيها شيء  ،فقاؿ  :ائتنا بشاة حائل  ،فجاء هبا ،
فمسح ضرعها فدرت فحلب منها حىت شرب ىو وأبو بةكر وابن مسعود لبنا خالصا سائغا للشاربُت ،
فعرؼ ابن مسعود أف ىذه معجزة ال ٖتصل لةكل أحد  ،وأنو صادؽ فبادر إٔب تصديقو  ،وأسلم ونعم
الصحايب . 
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ىةكذا والغالب أف كل واحد من الصحابة الذين أسلموا ٔتةكة شاىدوا كثَتا من اآليات  ،وقد شاىد
أىل مةكة آيات معجزات  ،ولةكن من يرد اهلل أف يضلو فلن ٕتد لو وليا مرشدا  ،فا١تؤلف ىاىنا ذكر ىذه
ا١تعجزات وأشار إليها إشارة .
يقوؿ :فمن أعظم معجزاتو ،وأوضح دالالتو "القرآف العزيز" الذي ال يأتيو الباطل من بُت يديو وال من
خلفو ،تنزيل من حةكيم ٛتيد ،ىذا القرآف أعجز الفصحاء ،مع أهنم ٭تاولوف أف يردوه أو يةكذبوا بو ،ولةكن
ال يقدروف  ،حَت البلغاء ،كانوا حريصُت على أف يصفوه  ،أرسلوا الوليد بن ا١تغَتة أبو خالد بن الوليد ،
فلما سأؿ النيب  وعرض عليو  ،عند ذلك قاؿ  :أنصت  ،قرأ عليو أوؿ سورة فصلت  ،و١تا قرأىا هبت
الوليد من ىذا القرآف الذي ٓب يسمع ٔتثلو١ ،تا أتى على قصة عاد وٙتود أٞتمو وسد فمو وقاؿ  :كفى ،
ذىب إٔب قومو فلم يقدر أف يصف ما ٝتعو .
وكذلك أيضا استمع إليو جبَت بن مطعم وىو يقرأ سورة اٟتاقة  ،فقاؿ  :أظنو شاعرا  ،ففي السورة قاؿ
:

        

قولو :

       

(ٔ)

(ٕ)

فقاؿ  :إذا ىو كاىن  ،فسمع اآلية بعدىا  ،وىي
ٝتعو مرة أخرى يقرأ سورة الطور إٔب قولو



                   


(ٖ)

إٔب آخرىا  ،يقوؿ  :فلما ٝتعتها طار عقلي ٦ ،تا كاف سببا ُب ىدايتو وإسبلمو .

فمن أنصت للقرآف واستمع لو علم أنو كبلـ النيب  بُت  ،كبلـ اهلل بُت أنو ليس من كبلمو  ،و٢تذا
(٘)
(ٗ)
كذهبم اهلل تعأب ١تا قالوا  :افًتاه
      
   
كل ذلك يرد عليهم بأف ىذا ليس بصحيح بل ىو كبلـ اهلل  ،أعجز الفصحاء .
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حَت البلغاء مع ما فيو من الببلغة أعياىم أف يأتوا بعشر سور من مثلو ،أعياىم أف يأتوا بسورة ،أو آية،
على نظمو وعلى فصاحتو  ،شهد بإعجازه ا١تشركوف ،اعًتفوا بأنو معجز وأهنم ال يقدروف على أف يأتوا ٔتثلو
 ،أيقن بصدقو اٞتاحدوف وا١تلحدوف إٔب ىذا الزماف  ،أيقنوا بأنو ال يقدر أحد على تغيَته.
تؤب اهلل تعأب حفظو  )ٔ(        ذكر ُب بعض تراجم بعض
النصارى الذين أسلموا أنو دعاه ا١تسلموف ودعاه العلماء أف يسلم فلم يقبل ٍ ،ب جاء بعد ذلك وأسلم ،
بعد سنتُت أو ثبلث  ،ما الذي ٛتلك ؟ قد رغبناؾ ودعوناؾ  ،فقاؿ  :إين أخذت نسخة من التوراة
وأضفت إليها وقدمت فيها وأخرت وأىديتها إٔب أحبار اليهود ففرحوا هبا وكافئوين عليها ٍ ،ب أخذت نسخة
من اإل٧تيل قدمت فيها وأخرت غَتهتا عن وضعها  ،وأىديتها إٔب بعض الرىباف من النصارى ففرحوا هبا
وأعطوين على ذلك مةكافأة ٍ ،ب أخذت نسخة من ا١تصحف فقدمت فيها وأخرت وزدت فيها ونقصت
وأىديتها إٔب أحد العامة الذين ليسوا ىم علماء  ،و١تا فتش فيها رماىا ُب وجهو ،وقاؿ  :كذبت ليس ىذا
القرآف ،قد غَتتو  ،فعلمت صدؽ قوؿ اهلل تعأب  )ٕ(     :وعلمت أنو كبلـ اهلل ،
فهةكذا كاف ىذا القرآف معجزة النيب . 
من ا١تعجزات انشقاؽ القمر ،قاؿ اهلل تعأب :

    

(ٖ)

ذكر أف

ا١تشركُت سألوا النيب  آية تدؿ على أنو صادؽ  ،فأراىم انشقاؽ القمر ،حىت رأوا اٞتبل فلقتُت ،انشق
القمر وصار فلقتُت بينهما اٞتبل ٍ ،ب سار إٔب أف توسط ُب السماء فالتأمتا  ،فقاؿ ا١تشركوف ىذا سحر
       

(ٗ)

ٍب قالوا :إف ٤تمدا إف قدر على سحرنا فبل يقدر

على سحر ٚتيع الناس ،انظروا فةكل من جاءىم من بعيد سألوه  :ىل رأيتم تلك الليلة أف القمر قد انشق؟
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قالوا :نعم ،فةكانت ىذه معجزة ،القمر آية من آيات اهلل تعأب من أصغر آياتو مركبا ُب فلك
  

(ٔ)

 

ومع ذلك حصل فيو ىذه ا١تعجزة.

ُب حديث ثوباف ُ ب صحيح مسلم ،قاؿ  إف اهلل زوى ٕب األرض ،فرأيت مشارقها ومغارهبا،
وإف ملك أميت سيبلغ ما زوي ٕب منها  ،وأعطيت الةكنزين  :األٛتر واألبيض  ،وإين سألت ريب ألميت أال
يهلةكها بسنة عامة  ،وأال يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ُب ىذا اٟتديث
معجزات ؛ األؤب  :إخباره بأف أمتو سيبلغ ملةكها ا١تشرؽ وا١تغرب ،وقد وقع ىذا  ،امتد اإلسبلـ ُب ا١تغرب
إٔب أقصى ببلد ا١تغرب ،وصل إٔب طنجة وما حو٢تا وإٔب األندلس و٨تو ذلك  ،وامتد أيضا ُب ا١تشرؽ  ،امتد
ُب ا١تشرؽ إٔب أف وصل إٔب حدود الصُت وا٢تند والسند  ،وٓب يتوسع ُب الشماؿ واٞتنوب كتوسعو ُب الشرؽ
والغرب  ،ىذه معجزة ،كذلك يقوؿ :أعطي ت الةكنزين األٛتر واألبيض  ،الةكنز األٛتر كنز الروـ؛ ألف
الغالب عليو عندىم الذىب  ،واألبيض كنز الفرس ،الروـ ُب الشاـ وىم نصارى والفرس ُب العراؽ وىم
٣توس ،وقد أخرب أيضا ُب حديث آخر بفتح كنوز٫تا ،فقاؿ  لتنفقن كنوز كسرى وقيصر ُب سبيل اهلل
فةكاف كذلك  ،ىذه معج زة أخرب هبا قبل أف تقع  ،كذلك ُب ىذا اٟتديث الدعوة ١ ،تا قاؿ أعطيت الةكنزين
األٛتر واألبيض قاؿ  :دعوت ريب ألميت أال يهلةكها بسنة عامة  ،يعٍت ّ :تدب يعم الببلد كلها حىت
يهلةكوا  ،فلم يقع ذلك  ،ىذا من ا١تعجزات  ،صدؽ اهلل تعأب قولو  ،ملةكت أمتو أقصى ا١تشرؽ وا١تغرب،
وٓب ينتشر ملةكهم ُب الشماؿ وال ُب اٞتنوب  ،ىةكذا قاؿ  :مشارؽ األرض ومغارهبا.
كاف ٮتطب مرة إٔب جذع ،فلما اٗتذ ا١تنرب وقاـ عليو حن اٞتذع حنُت العشار ،حىت جاء إليو والتزمو،
وكاف يئن كما يئن الصيب الذي يسةكتٍ ،ب سةكن  ،ىذه أيضا معجزة  ،جذع ٩تلة ميت  ،ليس فيها حياة
وليس فيها روح  ،كاف معروفا ُب قبلة ا١تسجد  ،فةكاف يرقى عليها حىت يرتفع وقت ا٠تطبة  ،ٮتطب ويذكر
ويقرأ آيات من القرآف  ،بعد ذلك صنع لو ا١تنرب  ،وجعل من ثبلث درجات ،فرقى على ا١تنرب وابتدأ ٮتطب
 ،وبعدما ابتدأ ٝتع لذلك اٞتزع حنُت كحنُت العشار  ،العشار واحدىا عشراء  ،الناقة اليت قد ولدت و٢تا
ولد ٖتن عليو  ،فنزؿ إليو وضمو حىت سةكن  ،ىذه أيضا من معجزاتو  ،ىةكذا مروي ذلك ُب البخاري.
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كذلك نبع ا١تاء من بُت يديو غَت مرة ُ ،ب الصحيحُت وغَت٫تا  ،مرة ُب اٟتديبية جيء ٔتاء قليل ُب
قدح فوضع يده ُب ذلك ا١تاء ودعا فيو  ،فجاء ا١تاء ينبع من بُت أصابعو أمثاؿ العيوف  ،فقاؿ  :توضئوا ،
وىم ألف وٜتسمائة  ،فتوضئوا كلهم  ،قيل لواحد منهم  :كم كنتم ؟ قاؿ  :لو كنا مائة ألف لةكفانا  ،كنا
ألفا وٜتسمائة .
ومرة وىم ُب طريق تبوؾ  ،كاف ىناؾ بئر فيها قليل من ا١تاء  ،فقاؿ  :من وصلها فبل ٯتسن ،فسبق
إليها رجبلف ونزال فيها واغًتفا ا١تاء الذي فيها إال قليبل  ،و١تا علم بذلك أنةكر عليهما ٍب أمر بأف ٮترج منها
ماء قليل ُب قدح ودعا فيو ٍب صبو فيها  ،فنبعت منها عيوف وىم ٨تو أربعُت ألفا  ،شربوا وارتووا ُب قرهبم
وسقوا إبلهم من ىذه البئر اليت ليس فيها إال قليل.
سبح اٟتصى ُب كفو ،أخذ حصيات صغَتة  ،يعٍت الواحدة مثل الذبيبة أو ٨توىا  ،وضعهن ُب كفو
وجعل يسمع ٢تن زجيج  ،قاؿ ىذا تسبيح  )ٔ(      وضعها ُب كف أيب
بةكر فسبحن  ،وكذا ُب كف عمر ،وىةكذا ُب كف عثماف ،ىةكذا أصل اٟتديث عند البخاري إال أنو ليس
فيو ذكر الصحابة  ،ذكرىم ُب األوسط للطرباين بإسناد صحيح .
يقوؿ بعض الصحابة  :كنا نسمع تسبيح الطعاـ وىو يؤكل عند النيب  ىةكذا ُب صحيح البخاري.
سلم عليو اٟتجر والشجر ليإب بعث  ،ىذا ُب صحيح مسلم  ،يقوؿ  إين ألعلم حجرا ٔتةكة كاف
يسلم علي  ،إين ألعلمو اآلف
أىدى اليهود لو شاة مسمومة  ،وأكثروا من السم ُب الذراع  ،أخذ الذراع وهنش منها هنشة ٍب لفظ
الذي أكلو الذي أخذ ه  ،وقاؿ  :أمسةكوا إف ىذا الذراع ٮتربين أهنا مسمومة  ،الذراع ٚتاد أو الةكراع ٚتاد
أو العضد  ،ولةكن أطلعو اهلل تعأب على ذلك ىةكذا  ،كاف معو أحد الصحابة فمات  ،أما ىو فإف اهلل
تعأب ٛتاه  ،عاش بعد ذلك أربع سنُت.
شهد الذئب بنبوتو  ،روي ذلك ُب حديث عند الطرباين وغَته  ،أف ذئبا تةكلم وأنو شهد بنبوتو ،ىذا
من ا١تعجزات  ،رواه أٛتد ُب ا١تسند وابن حباف ُب صحيحو  ،وإسناده صحيح.
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مر ُب سفره ببعَت يستقى عليو ،فلما رآه البعَت جرجر ،ووضع جرانو  ،فقاؿ :إنو شةكا كثرة العمل وقلة
العلف ىةكذا  ،يستقى عليو يعٍت ينضح عليو من اآلبار  ،ويسمى الناضح  ،النواضح قد تسمى السواين
اليت تعلق فيها الغروب ٍب ٕترىا إٔب أف تصب ُب ا١تصب  ،فذكر أف ىذا اٞتمل اشتةكى عليو كثرة العمل
وقلة العلف ،فهم ذلك من ىذا البهيمة من ىذا اٞتمل  ،ىةكذا ُب مسند أٛتد وغَته  ،جرجر يعٍت  :رد
صوتو ْتنجرتو  ،وضع جرانو  :اٞتراف مقدـ العنق.
دخل مرة حائطًا وفيو بعَت ،فلما رآه ذلك البعَت حن وذرفت عيناه ،فقاؿ لصاحبو :إنو شةكا إٕب أنك
ٕتيعو وتدئبو ىةكذا ُب السنن وا١تسند.
ذكر أنو أف ٚتبل أيضا عصى على صاحبو  ،وكاد أف يشرد وٮترج  ،فلما دخل عليو النيب  وىو ُب
داخل سور ُب بناء قد سور عليو  ،فلما رآه ذلك اٞتمل جرجر وجعل ٮتط برأسو على األرض حىت جاء
إليو ،فقاؿ ا١تسلموف :يا رسوؿ اهلل ىذه هبيمة سجدت لك  ،أفبل نسجد لك؟ فقاؿ  :إنو ال ٭تل السجود
إال هلل تعأب ،ىةكذا.
دخل حائطًا آخر وفيو فحبلف قد عجز صاحبهما عن أخذ٫تا ،فلما رآه أحد٫تا جاء حىت برؾ بُت
يديو ،فخطمو ،ودفعو إٔب صاحبو ،فلما رآه اآلخر فعل مثل ذلك ،ىةكذا ُب دالئل النبوة أليب نعيم ،جاء
حىت برؾ بُت يديو  ،خطمو يعٍت :ربط ُب رقبتو حببل يسمى ا٠تطاـ ،ىةكذا.
نائما مرة ُب سفر ،فجاءت شجرة تشق األرض حىت قامت عليو  ،فلما استيقظ ذكرت لو ،فقاؿ:
كاف ً
ىي شجرة استأذنت رهبا أف تسلم على رسوؿ اهلل  فأذف ٢تا شجرة ٚتاد أي ٚتاد ،جاءت تشق األرض
حىت وقفت عليو وىو نائمٍ ،ب رجعت إٔب مةكاهنا  ،ىذه أيضا من معجزاتو .
أمر شجرتُت فاجتمعتاٍ ،ب أمر٫تا فافًتقتا  ،ذكر أنو  مرة أراد أف يتربز وٓب ٬تد ما يستًت بو  ،وجد
شجرتُت صغَتتُت  ،فأخذ بغصن إحدا٫تا وجرىا فا٧ترت معو إٔب أف انضمت مع األخرى ،واستًت هبما ،و١تا
قضى حاجتو جر األؤب إٔب مةكاهنا  ،ا٧ترت معو على وجو األرض ،ىذا أيضا عجائب خلق اهلل تعأب .
سألو أعرايب أف يريو آية ،فأمر شجرة فقطعت عروقها حىت جاءت فقامت بُت يديوٍ ،ب أمرىا فرجعت
إٔب مةكاهنا  ،ىةكذا رواه الًتمذي وغَته ،كأف ىذا األعرايب قد شك ُب نبوتو  ،فقاؿ  :أرين آية تدؿ على
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صدقك  ،فأشار إٔب ىذه الشجرة  ،فجاءت ٗتط ُب األرض إٔب أف وقفت بُت يديو ٍ ،ب قاؿ ٢تا  :ارجعي
 ،فرجعت ،وىذا شيء واقعي ليس ىو خياؿ كما يقولو ا١تشركوف أنو سحر أعيننا بل إنو صحيح.
ذكر أنو ٯتةكن ُب عمرة اٟتديبية أو ُب عمرة القضية أراد أف ينحر ست بدنات ،يذْتهن بالسةكُت ،
فجعلن يزدلفن إليو كأف كل واحدة تريد أف ينحرىا قبل األخرى ،كأهنن يزدٛتن ألجل أف ينحرىن ،كيف
ذلك وىن يشاىدف ا١توت ؟ ! ولةكن ىةكذا سخر اهلل تعأب لو ىذه البهائم  ،البدنات ىي  :اإلبل ألهنا
كبَتة البدف  ،ومعٌت يزدلفن  :يعٍت يزدٛتن إليو ألجل أف ينحرىن  ،وقيل أيضا :إف ىذا كاف ُب حجة
الوداع؛ ألنو ُب حجة الوداع كاف معو مائة من اإلبل قد أىداىا٨ ،تر بيده الشريفة ثبلثا وستُت وأعطى عليا
فنحر ما بقي.
مسح ضرع شاة حائل ٓب ينز عليها الفحل ،فحفل الضرع ،فحلب وشرب وسقى أبا بةكر  الشاة
اسم للواحدة من الغنم من ضأف أو معز  ،واٟتائل ىي اليت ٓب ينز عليها الفحل  ،يعٍت ما ٛتلت أبدا ،
والعادة أنو ال يوجد فيها لنب ،إ٪تا اللنب تلد حىت ترضع ولدىا  ،ولةكن ىذه كرامة معجزة للنيب  حفل
الضرع وصار فيو لنب كثَت  ،ىةكذا ُب مسند أٛتد وصحيح ابن حباف .
و٨تو ىذه القصة ُب خيميت أـ معبد ا٠تزاعية ،وتقدـ كبلمها ُب وصفها للنيب  ذكر ابن كثَت أف قصة
أـ معبد مشهورة مروية من طرؽ يشد بعضها بعضا  ،خرجها ُب السَتة النبوية ٗ ،تريج السَتة للدكتور
مهدي رزؽ اهلل  ،وكذلك ابن مشةكاؿ  ،وكبلـ األلباين ُب ٗتريج اٟتديث  ،ىةكذا ١تا جاء إٔب تلك الشاة
اليت قد ىزلت ولن تطق أف تذىب مع الغنم  ،فقاؿ ألـ معبد  :احليب لنا من ىذه الشاة  ،قالت  :إهنا شاة
ىزيلة  ،ليس فيها لنب  ،قد ضعفت  ،ال تطيق أف تسرح مع الغنم  ،فقاؿ  :أتأذنُت لنا أف ٨تلبها  ،قالت :
وىل فيها لنب ؟ قاؿ  :قربيها  ،فمسح ضرعها فتدٔب كأنو قرب  ،فحلبوا وشربوا وىم أربعة  ،وتركوا األواين
عند أـ معبد مليئة ىةكذا ،وذكرت قصة أـ معبد  ،ا١تشركوف ١تا خرج النيب ٓ ب يدروا أين ذىب حىت ٝتعوا
جنيا ينشد شعرا ُب أسواؽ مةكة من أعبلىا إٔب أسفلها ،وصف أبا بةكر:
بو
وارٖتبل
بالرب
نزال
٫تا
رفيقيػن حبل خيميت أـ معبد
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إٔب آخره ،فهذا دليل على شهرة ىذه القصة ،وذكرىا أيضا ابن إسحاؽ ُب السَتة .
ندرت عُت قتادة بن النعماف الظفري حىت صارت ُب يده ،فردىا ،وكانت أحسن عينيو وأحد٫تا ،وقيل:
إهنا ٓب تعرؼ  ،ىةكذا قصة قتادة بن نعماف مروية ُب ا١تستدرؾ ،وذكرىا ابن حجر ُب اإلصابة وابن األثَت ُب
أسد الغابة  ،فذكروا أف عينو سقطت حىت سقطت وكانت ُب يده  ،أخذىا النيب  وردىا مةكاهنا ٓ ،ب
يةكن ىناؾ جراحة ٓ ،ب يةكن جراحا يربط عروقها بأصو٢تا  ،بل بإذف اهلل ٔتجرد ما جعلها ثبتت فةكانت
أحسن عينيو.
تفل ُب عيٍت علي بن أيب طالب  وىو أرمد ،فربأ من ساعتو ،وٓب يرمد بعد ذلك  ،ىةكذا ُب
الصحيحُت١ ،تا كاف ُب خيرب وقاؿ  :ألعطُت الراية غدا رجبل ٭تب اهلل ورسولو و٭تبو اهلل ورسولو يفتح اهلل
على يديو ،فبات الناس يدوكوف ليلتهم أيهم يعطاىا  ،فلما أصبحوا غدوا إٔب رسوؿ اهلل  كلهم يرجو أف
يعطاىا  ،فقاؿ  :أين علي بن أيب طالب ؟ فقيل لو :يشتةكي عينيو  ،فأرسلوا إليو  ،فجيء بو يقاد من الرمد
 ،فبصق ُب عينيو  -أي  :تفل فيهما  -ودعا لو فربأتا يقوؿ علي  ما صدعت وال رمدت بعدىا  ،أي
أيضا وىو وجع فربأ ،وٓب يشتك ذلك الوجع بعد
 :منذ تفل النيب ُ ب عيٍت ٓ ،ب يرمد بعدىا  .ودعا لو ً
ذلك  ،ىةكذا عند اإلماـ أٛتد ُب ا١تسند :أنو أصابو وجع كحمى أو ٨توىا فدعا لو بالشفاء فشفي.
وأصيبت رجبل عبد اهلل بن عتيك األنصاري ،فمسحها ،فربأت من حينها ١ ،تا ذىب مع ٚتاعة ليقتلوا
سبلـ بن أيب اٟتقيق من أكرب اليهود الذين يؤذوف النيب  احتاؿ حىت رقا عليو ُب علية ٍب قتلو ٍ ،ب أراد أف
ينزؿ ١ ،تا نزؿ سقط من درجة رفيعة فانةكسرت ساقو  ،فربطها بعمامتو ٍب جاء إٔب أصحابو ،وقاؿ  :إين
قتلت الرجل  ،جاءوا بو إٔب النيب  وقد انةكسرت ساقو ،مسح ساقو بيده الةكرٯتة فربأ  ،برأت من حينها ،
ىةكذا ُب صحيح البخاري ُب قصة قتل أيب رافع اليهودي ؛ وذلك ألف األنصار يتنافسوف فقتل األوس
كعب بن األشرؼ  ،فقاؿ ا٠تزرج :نقتل سبلـ بن أيب اٟتقيق فقتلوه  ،وُب ذلك يقوؿ بعضهم :
يابن اٟتقيق وأنت يابن األشرؼ
القيتهػم
عصابػة
در
للػو
مرحػا كأسد ُب عرين مغػرؼ
يسعوف بالبيض ا٠تفاؼ إليةكم
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فذكر سبلـ بن أيب اٟتقيق وذكر ابن األشرؼ.
يسَتا فمات  ،ىذا أمية بن خلف
أخرب  أنو يقتل أيب بن خلف اٞتمحي يوـ أحد ،فخدشو ً
خدشا ً
قتل ُب بدر ألنو كاف من الذين يعذبوف الصحابة  ،وأما أيب بن خلف فإنو ٓب يقتل وجاء إٔب أحد وقاؿ:
دلوين على ٤تمد ،ال بد أف أقتلو ،وجاء مدججا بالسبلح ،وجاء معو أسلحة وقوة  ،وعليو أيضا شيء من
الدروع اليت يتقي هبا ،فلما ذكر ذلك للنيب  قاؿ  :أنا أقتلو إف شاء اهلل  ،فلما أقبل أخذ النيب  خنجرا
من بعض أصحابو فخدشو هب ا خدشة ُب طرؼ عنقو ،خدشة يسَتة فرجع وجعل ٮتور كما ٮتور الثور،
قالوا :ال بأس بك  ،إ٪تا ىي خدشة يسَتة  ،فقاؿ  :لو كانت ىذه ُب مائة ألماتتهم  ،إنو قاؿ  :إين سوؼ
أقتلو ،مات ُب ذلك النهار  ،صدؽ اهلل تعأب ظن نبيو . 
٤تمدا
يقوؿ سعد بن معاذ سعد بن معاذ األنصاري  ،قاؿ ألخي أيب وىو أمية بن خلف :إين ٝتعت ً
يزعم أنو قاتلك ،فقاؿ :إذا ال يةكذب  ،يعرفوف بأنو ليس بةكذاب ،فحضر وقعة بدر ،و١تا حضرىا واهنزموا
مر بو عبد الرٛتن بن عوؼ  ،فقاؿ  :خذين أسَتا  ،فأخذه  ،وأراد أف يأسره  ،فرآه ببلؿ وكاف ىو الذي
يعذبو ٬ ،تعل الصخرة على صدره  ،ويقوؿ لو  :اكفر ٔتحمد  ،فيقوؿ أحد أحد  ،فلما رآه قاؿ  :ىذا أمية
بن خلف ال ٧توت إف ٧تا ٍ ،ب استفزع ّتماعة من األنصار فثاروا معو إٔب أف أدركوه  ،وكاف معو ولده فًتكو
٢تم عبد الرٛتن  ،فقتلوا الولد ٍب مشوا خلفو إٔب أف أدركوا أمية فقتلوه  ،فقاؿ ٢تم عبد الرٛتن  :قتلتم
أسَتي؟ فقالوا  :إنو كالذين قتلوا.
ُب غزوة بدر ١ ،تا حصلت الوقعة أو أقبلت جعل يقوؿ  :ىذا مصرع فبلف إف شاء اهلل  ،ىذا مصرع
فبلف  ،ىذا مصرع فبلف  ،وعدد أناسا فصدؽ اهلل ظنو ،فما ٕتاوز أحد منهم مةكانو الذي أخرب بأنو يصرع
فيو ،صلى تلك الليلة ليلة بدر وأطاؿ الصبلة وىو يسأؿ ربو  ،و١تا أصبح وتوجو إٔب مةكاف ا١تعركة قاؿ:
سيهزـ اٞتمع ويولوف الدبر  ،ىةكذا خرب من اهلل تعأب ،ا١تشركوف جاءوا ْتدىم وحديدىم  ،وجاءوا بقواهتم،
عددىم ٨تو ألف وا١تسلموف ٨تو ثبلٙتائة وزيادة  ،أي مثلهم ثبلث مرات ،ومع ذلك أخرب بأهنم سيهزموف ،
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سيهزـ اٞتمع ويولوف الدبر  ،فصدؽ اهلل مقالتو وىزموا ،وٓب يتجاوز أحد منهم ا١تصرع الذي ٝتاه النيب 

ىةكذا ُب صحيح مسلم وغَته.
وأخرب أف طوائف من أمتو يغزوف البحر ،وأف أـ حراـ بنت ملحاف منهم ،فةكاف كما قاؿ ،ناـ عندىا
مرة فاستيقظ وىو يضحك ،فقالت  :يا رسوؿ اهلل ما الذي أضحةكك؟ فقاؿ :رجاؿ من أميت يركبوف ثبج
ىذا البحر ملوكا كاألسرة -أو مثل ا١تلوؾ ،-فقالت  :ادع اهلل أف ٬تعلٍت منهم  ،فقاؿ  :أنت منهم ٍ ،ب ناـ
مرة أخرى واستيقظ وىو يضحك  ،فقالت  :مم تضحك ؟ فقاؿ  :رجاؿ من أميت يركبوف ثبج ىذا البحر
األخضر  ،ملوكا كاألس رة أو مثل ا١تلوؾ  ،قالت  :ادع اهلل أف ٬تعلٍت منهم  ،قاؿ  :أنت من األولُت
تزوجها أوس بن الصامت ٍب إهنا خرجت معو غزوا ُب البحر  ،خرجت معو كأهنا من الغزو لتخدـ زوجها،
ولتخدـ أيضا ا اىدين ٔتا ٭تتاجوف إليوٍ ،ب إهنا سقطت من دابة ركبتها فماتت ،فةكانت من الذين ماتوا ُب
الغزو  ،ىةكذا أخرب . 
وقاؿ لعثماف :إنو سيصيبو بلوى؛ فأصابو ذلكُ ،ب حديث أيب موسى  :أف النيب  خرج مرة إٔب
بعض اٟتيش با١تدينة  ،فدخل حائطا لبعض األنصار فقضى حاجتو ٍ ،ب جلس على شفَت البئر  ،قاؿ أبو
موسى  :ألكوف بواب رسوؿ اهلل  فجاءه رجل فقاؿ  :ائذف ٕب  ،قاؿ  :من أنت ؟ قاؿ  :أبو بةكر ،
فقاؿ النيب  ائذف لو وبشره باٞتنة  ،وىةكذا جاء عمر ٍ ،ب جاء عثماف  ،فقاؿ  :ائذف لو وبشره باٞتنة
على بلوى تصيبو أصابتو ىذه البلوى  ،وذلك أنو نقم عليو بعض األعراب  ،انتقدوا عليو سَتتو وعملو ،
فاجتمع عليو ثوار كثَتوف وضيقوا عليو حىت قتلوه  ،ىذه ىي البلوى أخرب هبا النيب  قبل أف تقع.
ٛتل مرة اٟتسن بن علي وىو صغَت  ،ٯتةكن أف عمره ثبلث سنُت أو أربع  ،وقاؿ  :إف ابٍت ىذا سيد،
وسيصلح اهلل بو بُت فئتُت عظيمتُت من ا١تسلمُت فئتُت عظيمتُت  ،أخرب بذلك وىو طفل  ،حصل ذلك
١تا كاف ١تا قتل علي  كاف معاوية قد استقوى  ،ملك الشاـ وملك مصر وملك ما حو٢تا ٍ ،ب إنو أراد أف
يغزو العراؽ  ،فاجتمع جنود كثَتوف مع اٟتسن  ؛ ألنو صار خليفة أبيو ،فلما ذكر ذلك ١تعاوية قاؿ :
إذا قتل ىؤالء ىؤالء وقتل ىؤالء ىؤالء فمن الذي يبقى من ا١تسلمُت  ،فأ٢تم اهلل اٟتسن ووعد معاوية أف
يأتيو ليتنازؿ عن ا٠تبلفة لو ويبايعو  ،فبايعو اٟتسن حقنا لدماء ا١تسلمُت  ،فأصلح اهلل بُت ا١تسلمُت بسبب
اٟتسن  ،نقم عليو أىل العراؽ  ،كانوا يسمونو  :أمَت ا١تؤمنُت  ،فقالوا  :يا مذؿ ا١تؤمنُت  ،فقاؿ  :بل أنا
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ا١تصلح بُت ا١تؤمنُت  ،و١تا بايع معاوية اجتمعت األمة على معاوية  ،وٝتي ذلك عاـ اٞتماعة ،أي الذي
اجتمعت فيو األمة  ،ىةكذا أصلح اهلل بو بُت فئتُت من ا١تسلمُت  ،ىذه القصة ُب صحيح البخاري  ،وُب
السنن وغَتىا.
أخرب ٔتقتل األسود العنسي الةكذاب ليلة قتلو ،ؤتن قتلو ،وىو بصنعاء اليمن  ،ىةكذا أخرب  ،وذلك ألف
األسود العنسي ادعى النبوة ١ ،تا ادعاىا وىو ُب ٧تراف ا٩تدع بو كثَت  ،واستؤب على ٧تراف ٍ ،ب توجو وجعل
ال يصل إٔب بلدة إال بايعوه ،حىت وصل إٔب صنعاء واستؤب عليها ُب ٨تو ثبلثة أشهر  ،فلما ٝتع بذلك
النيب  أخربه اهلل بأنو سيؤوؿ أمر٫تا إٔب الفشل  ،يقوؿ  :إين رأيت ُب ا١تناـ ُب يدي سوارين فأ٫تٍت
شأهنما  ،فأوحي أف انفخهما  ،فنفختهما فطارا  ،فأولت ذلك ىذين الةكذابُت  :صاحب صنعاء ،
وصاحب اليمامة أخرب بأنو سوؼ يقتل فقتل  ،أخرب قبل أف يقتل  ،كاف رجبلف من ا١تسلمُت من الذين
وقر اإلٯتاف ُب قلوهبم ؛ أحد٫تا يقاؿ لو  :زادويو  ،والثاين يقاؿ  :لو فَتوز الديلمي  ،اتفقا على أهنما
يقتبلنو ،يأتيو شيطانو وٮتربه فعزـ على أف يقتلهما  ،امرأتو عرفت أنو كذاب ،كاف أحد٫تا قريبا ٢تا ،فقاؿ :
كيف اٟتيلة ؟ فقالت  :ليلة كذا احفروا ُب ا١تةكاف الفبلين ُب اٞتهة الفبلنية وإذا جاء وسط الليل ادخلوا مع
ذلك اٟتفر  ،فلما دخبل وجداه يغط نائما  ،فجعبل يطعنانو وىي عند٫تا  ،فخار كخوار الثور ،فسمع ذلك
الرصد عند األبواب  ،فجاءوا يقولوف  :ما ىذا ما ىذا ؟ فقالت :النيب يوحى إليو ،فعند ذلك قطعوا رأسو ،
فةكاف ذلك هنايتو  ،اٝتو عبهلة وكاف يؤذف على ا١تنرب على ا١تنارة أشهد أف أهبلة رسوؿ اهلل ١ ،تا رقى ا١تؤذف
قالوا لو  :إنا قد قتلناه فأذف بالشهادة حملمد  ،فلما رقى ا١تنرب قاؿ :أشهد أف ٤تمدا رسوؿ اهلل وأف أهبلة
كذاب  ،فعند ذلك ٝتعو اٟترس وجاءوا إليو ليقتلوه  ،فقاؿ ٢تم  :إف أهبلة قد قتل وىذا رأسو  ،فعند ذلك
تفرقوا .
ىذه من أخباره  ولعلنا نةكمل البقية غدا إف شاء اهلل  ،واهلل أعلم وصلى اهلل على ٤تمد.
أحسن اهلل إليةكم  ،يقوؿ :ما حةكم فتح حساب ُب البنوؾ الربوية ؟
ذكر العلماء وا١تشايخ أنو ال ٬توز اإليداع فيها إال للحاجة ،قد يةكوف ىناؾ ضرورة على ىذا يةكوف
حسابا جاريا كوديعة .
أحسن اهلل إليةكم ،يقوؿ :ىل ٬توز حلق ما ٖتت اللحيُت؟
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إما ٖتت اٟتلق ما ُب اٟتلق ٬توز ؛ ألف اللحية اسم ١تا نبت على اللحيُت أو ٣تمع اللحيُت.
أحسن اهلل إليةكم ،يقوؿ :ىل ورد حديث ُب ٖترًن لبس خاًب اٟتديد وكذلك الساعة من اٟتديد؟
هبةكذا قاؿ بعض ا١تشائخ  :إف لبس اٟتديد ال ٬توز  ،تعرض لذلك الشيخ ٤تمود التو٬تري رٛتو اهلل ُب
كتابو الذي ٝتاه :اإليضاح والتبيُت ١تا وقع فيو الةكثَت من مشاهبة ا١تشركُت .
أحسن اهلل إليةكم وأثابةكم ونفعنا بعلمةكم  ،واهلل أعلم  ،وصلى اهلل على ٤تمد.

تابع معجزاتو 
بسم اهلل الرٛتن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت  ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
قاؿ رٛتو اهلل تعأب :وأخرب ٔتقتل األسود العنسي الةكذاب ليلة قتلو ،ؤتن قتلو ،وىو بصنعاء اليمن،
ؤتثل ذلك ُب قتل كسرى.
وأخرب عن الشيماء بنت بقيلة األزدية أهنا رفعت لو ُب ٜتار أسود على بغلة شهباء ،فأخذت ُب زمن
أيب بةكر الصديق ُب جيش خالد بن الوليد هبذه الصفة.
شهيدا.
ٛتيدا ،وقتل يوـ اليمامة ً
شهيدا فعاش ً
ٛتيدا ،وتقتل ً
وقاؿ لثابت بن قيس بن مشاس :تعيش ً
وقاؿ لرجل ٦تن يدعي اإلسبلـ وىو معو ُب القتاؿ :إنو من أىل النار فصدؽ اهلل قولو بأنو ٨تر نفسو.
ودعا لعمر بن ا٠تطاب ،فأصبح عمر فأسلم.
بردا.
حرا وال ً
ودعا لعلي بن أيب طالب أف يذىب اهلل عنو اٟتر والربد ،فةكاف ال ٬تد ً
ودعا لعبد اهلل بن عباس أف يفقهو اهلل ُب الدين ويعلمو التأويل ،فةكاف يُسمى اٟترب والبحر لةكثرة علمو.
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ذكرا
ودعا ألنس بن مالك بطوؿ العمر ،وكثرة ا١تاؿ والولد ،وأف يبارؾ اهلل لو فيو ،فولد لو مائة وعشروف ً
لصلبو ،وكاف ٩تلو ٭تمل ُب السنة مرتُت ،وعاش مائة وعشرين سنة أو ٨توىا.
وكاف عتبة بن أيب ٢تب قد شق قميصو وآذاه ،فدعا عليو أف يسلط اهلل عليو كلبًا من كبلبو ،فقتلو
األسد بالزرقاء من أرض الشاـ.
وشةكي إليو قحوط ا١تطر ،وىو على ا١تنرب ،فدعا اهلل  وما ُب السماء قزعة ،فثار سحاب أمثاؿ
اٞتباؿ ،فمطروا إٔب اٞتمعة األخرى حىت شةكي إليو كثرة ا١تطر ،فدعا اهلل  فأقلعت ،وخرجوا ٯتشوف ُب
الشمس.
وأطعم أىل ا٠تندؽ  -وىم ألف  -من صاع شعَت أو دونو وهبيمة ،فشبعوا وانصرفوا والطعاـ أكثر ٦تا
كاف.
أيضا من ٘تر يسَت أتت بو ابنة بشَت بن سعد إٔب أبيها وخا٢تا عبد اهلل بن رواحة.
وأطعم أىل ا٠تندؽ ً
وأمر عمر بن ا٠تطاب أف يزود أربعمائة راكب من ٘تر كالفصيل الرابض ،فزود ،وبقي كأنو ٓب ينقص ٘ترة
واحدة.
رجبل من أقراص شعَت  ،جعلها أنس ٖتت إبطو ،حىت شبعوا كلهم.
وأطعم ُب منزؿ أيب طلحة ٙتانُت ً
وأطعم اٞتيش من مزودة أيب ىريرة حىت شبعوا كلهم ٍ ،ب رد ما بقي فيو ،ودعا لو فيو ،فأكل منو حياة
النيب  وأيب بةكر ،وعمر ،وعثماف  -رضي اهلل عنهم  -فلما قتل عثماف وىب ،وٛتل منو فيما روي عنو
ٜتسوف وسقا ُب سبيل اهلل عز وجل.
وأطعم ُب بنائو بزينب من قصعة أىدهتا لو أـ سليم خلقاٍ ،ب رفعت ،وال يدرى الطعاـ فيها أكثر حُت
وضعت ،أو حُت رفعت.
ورمى اٞتيش يوـ حنُت بقبضة من تراب ،فهزمهم اهلل  وقاؿ بعضهم ٓ :ب يبق منا أحد إال امتؤلت

عيناه ترابًا ،وفيو أنزؿ اهلل 

       

(ٔ)

وخرج على مائة من قريش وىم ينتظرونو ،فوضع الًتاب على رؤوسهم ،ومضى وٓب يروه.
1

 -سورة األنفال آية .17 :

037

مختصر سيرة النبي

وتبعو سراقة بن مالك بن جعشم يريد قتلو أو أسره ،فلما قرب منو دعا عليو ،فساخت يد فرسو ُب
األرض ،فناداه باألماف ،وسألو أف يدعو لو ،فدعا لو ،فنجاه اهلل.
ٖتقيقا.
ولو  معجزات باىرة ،ودالالت ظاىرة ،وأخبلؽ طاىرة ،اقتصرنا منها على ىذا ً
السبلـ عليةكم ورٛتة اهلل وبركاتو
بسم اهلل الرٛتن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
من ٚتلة ا١تعجزات إجابة دعوتو  ومن ٚتلة ا١تعجزات إخباره باألشياء البعيدة فيةكوف ذلك حقا ،
فمثبل األسود العنسي الذي ادعى النبوة كاف ُب صنعاء  ،وبينها وبُت ا١تدينة مسافات  ،فأخرب بأنو سيقتل ،
وقتل ُب تلك الليلة اليت أخرب بذلك فيها ،كذلك كسرى كسرى بن ىرمز الذي ىو ملك الفرس١ ،تا أرسل
إليو النيب  كتابا يدعوه مزؽ الةكتاب  ،و١تا مزقو دعا عليو النيب  وقاؿ  :اللهم مزؽ ملةكو فةكاف
كذلك  ،مزؽ ملةكو وطرد إٔب أف ىلك  ،وفتحت العراؽ كلها ،وٞتأ إٔب خراساف اليت ىي إيراف  ،وتبعو
الصحابة وفتحوا خراساف ،فةكاف ذلك أثر الدعوة عليو اللهم مزؽ ملةكو .
قبل ذلك ىذا الطاغي الذي ىو يزدجرد أرسل اثنُت أو ثبلثة من جنده  ،وقاؿ  :ائتياين ٔتحمد حيا أو
ميتا  ،و١تا دخبل عليو  وإذا ٫تا قد أطاؿ شوارهبما وحلقا ٟتا٫تا  ،فرآ٫تا رؤية منةكرة ،فقاؿ :و٭تةكما ،
من أمركما هبذا ؟ قاال  :ربنا -يعنياف كسرى  -قاؿ  :لةكن ريب أمرين بإعفاء اللحى وحلق الشوارب  -أو
قص الشوارب ٍ ، -ب سلط اهلل تعأب على يزدجرد سلط عليو تلك الليلة أحد أقاربو فقتل  ،فقاؿ ٢تما :
اصربا  ،و١تا جاء الليل قاؿ :إف ريب قد قتل ربةكما الليلة  ،فحصل معهما شك وكتبا ذلك اليوـ ورجعا إٔب
كسرى وإذا ىو قد قتل ُب ذلك اليوـ ىةكذا أوال دعوة النيب  وثانيا ٘تزيقو لةكتاب النيب  بعد موتو
ولوا عليهم ابنتو ٝ ،تع بذلك النيب  فقاؿ :لن يفلح قوـ ولوا أمرىم امرأة ما أفلحوا  ،فصار ملةكهم إٔب
ا٠تراب والدمار .
ىةكذا أخرب عن الشيماء بنت بقيلة األزدية أهنا رفعت لو ُب ٜتار أسود على بغلة شهباء ،كانت قد
عصت فأخرب بأهنا سيجاء هبا على بغلة شهباء ُ ،ب عهد أيب بةكر  استؤب عليها اٞتيش  ،جيش خالد
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بن الوليد ُب زمن أيب بةكر ٍ ،ب رفعت إٔب أيب بةكر ُب تلك الصفة على بغلة شهباء عليها ٜتار أسود ،ىةكذا
حصل كما أخرب النيب  ىذه القصة ذكرىا ا٢تيثمي ُب ٣تمع الزوائد ،اٞتزء الثامن صفحة مائتُت وٙتاف
وٙتانُت ،وقاؿ  :رواه الطرباين ُب الةكبَت ،وىو ُب الطرباين برقم أربعة وأربعُت ألف ومائة وست وٙتانُت ،
وذكرىا اٟتافظ ُب اإلصابة  ،وروى معناىا ابن حباف ُب صحيحو .
كذلك ثبت أنو  دعا لثابت بن قيس بن مشاس وىو الذي يعرؼ بأنو خطيب النيب  وكاف
شهيدا،
ٛتيدا ،وقتل يوـ اليمامة ً
شهيدا فعاش ً
ٛتيدا ،وتقتل ً
فصيحا ذلق اللساف  ،دعا لو بقولو  :تعيش ً

اليمامة ُب عهد أيب بةكر ُ ب آخر سنة إحدى عشرة ،ذكروا أف خالد بن الوليد أمَت اٞتيش غزا اليمامة
وليس معو إال سبعة آالؼ  ،وجنود مسيلمة أكثر من مائة ألفٍ ،ب إنو ابتدأ ُب القتاؿ  ،واشتد القتاؿ وأمر

الصحابة أف ٮتلصوا من األعراب  ،فصفى منهم ثبلثة آالؼ  ،البقية أعراب جعلوىم ُب اٞتناحُت  ،قاتلوا
قتاال شديدا  ،حفر ثابت لنفسو حفرة وقاؿ  :أقاتل وأنا ُب ىذه اٟتفرة إٔب أف أقتل  ،فقتل شهيدا  ،قتل ُب
تلك الوقعة من الصحابة ٜتسمائة كلهم أو أكثرىم من ٛتلة القرآف ٍ ،ب إهنم قتلوا مسيلمة  ،تسوروا عليو
اٟتائط ودخلوا عليو فقتلوه  ،كاف الذي قتلو أبو دجانة ٝتاؾ بن خرشة  ،وقيل  :إف الذي أثخنو عبد يقاؿ
لو :وحشي ،وىو الذي قتل ٛتزة قبل أف يسلم ،ويقوؿ :قتلتو ليةكفر اهلل عٍت قتلي ٟتمزة  ،عاش ٛتيدا وقتل
يوـ اليمامة شهيدا.
يقوؿ :وقاؿ لرجل ٦تن يدعي اإلسبلـ وىو معو ُب القتاؿ :إنو من أىل النار فصدؽ اهلل قولو بأف ٨تر
نفسو  ،ىذا اٟتديث ُب الصحيحُت  ،قيل  :إف ذلك الرجل يقاؿ لو  :قزماف  ،وذلك ألنو حضر وقعة أحد
 ،ذكر للنيب  فقاؿ :إنو من أىل النار فقاتل قتاال شديدا  ،حىت قيل  :إنو قتل بنفسو ستة أو سبعة من
ا١تشركُت ٍ ،ب أصابتو جراحة شديدة فاستبطأ ا١توت فوضع نصل سيفو على األرض وذبابو بُت ثدييو وٖتامل
عليو فقتل نفسو ،كاف رجل من ا١تسلمُت ١تا قاؿ  :إنو من أىل النار قاؿ  :أنا أكفيةكموه  ،ذىب إٔب أف
رآه قتل نفسو  ،فجاء وقاؿ  :أشهد أنك رسوؿ اهلل ،قاؿ  :وما ذاؾ ؟ قاؿ :الرجل الذي ذكرت أنو من
أىل النار قد قتل نفسو  ،قد أخرب النيب  أف الذي ينتحر يةكوف من أىل النار  ،اٟتديث ُب الصحيحُت
أنو  قاؿ :من قتل نفسو ْتديدة فحديدتو بيده ٬تأ هبا نفسو  -يعٍت يطعن هبا نفسو ُ -ب نار جهنم
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خالدا ٥تلدا فيها أبدا  ،ومن تردى من شاىق ليقتل نفسو فهو يًتدى ُب النار خالدا ٥تلدا فيها أبدا  ،ومن
ٖتثى ٝتا  -يعٍت اذدرده -فهو يتحثاه ُب نار جهنم خالدا ٥تلدا فيها أبدا
يقوؿ :ودعا لعمر بن ا٠تطاب ،فأصبح عمر فأسلم  ،ىةكذا رواه الًتمذي وأٛتد واٟتاكم ،وىو صحيح
 ،أنو  قاؿ  :اللهم أعز اإلسبلـ بأحب ىذين الرجلُت إليك :بأيب جهل أو بعمر بن ا٠تطاب كاف أبو
جهل يسمى عمرو بن ىشاـ  ،ابن ا٠تطاب اٝتو عمر بن ا٠تطاب ُ ،ب رواية أنو قاؿ :اللهم أعز اإلسبلـ
بأحب العمرين إليك كاف عمر ُب أوؿ األمر شديدا على ا١تسلمُت  ،ذكر أنو نصح رجبل من ا١تسلمُت ،
فقاؿ  :إف أختك وزوجها قد أسلما  ،فغضب لذلك وذىب وطرؽ الباب على أختو  ،وكاف معهما
صحيفة يقرآف فيها  ،فيها أوؿ سورة طو  ،فلما ٝتع بو زوجها اختبأ  ،عند ذلك دخل مغضبا  ،فقاؿ :
أصبأًب ؟ فقالت  :ما صبأنا ولةكنا أسلمنا  ،أراد أف يضرهبا ،فقالت :على رسلك  ،أرتو تلك الصحيفةُ ،ب
رواية  :أهنا قالت لو  :توضأ أو اغتسل  ،و١تا قرأىا تأثر هبا ،كيف تفعلوف إذا أردًب أف تسلموا؟ أخربتو بالنيب
 ىو والذين معو وكانوا ُب دار األرقم الذي قرب ا١تسعى  ،فطرؽ عليهم الباب  ،وكانوا ٮتافونو ويهابونو
 ،قالوا  :ىذا ابن ا٠تطاب عند الباب  ،فلما فتح أمسةكو النيب ّ تيبو  ،ظن أنو جاء ليقاتل ُ ،ب تلك
اٟتاؿ تشهد  ،فةكربوا فرحا بإسبلمو  ،بعد ذلك كاف ذلك عزىم .
يقوؿ ابن مسعود :ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر .
بردا  ،ىةكذا ُب
حرا وال ً
يقوؿ :ودعا لعلي بن أيب طالب أف يذىب اهلل عنو اٟتر والربد ،فةكاف ال ٬تد ً

مسند اإلماـ أٛتد وسنن ابن ماجة وحسنو األلباين ٔ ،تعٌت أنو ُب الشتاء ال ٭تس بالربد  ،وُب الصيف ال
٭تس ْتر.
ودعا لعبد اهلل بن عباس فقاؿ  :اللهم فقهو ُب الدين ُ ،ب رواية وعلمو التأويل ىةكذا ُب صحيح
البخاري وصحيح مسلم وغَتىا من السنن ؛ ألف رواية  :وعلمو التأويل ٓ ،ب ترد ُب الصحيح  ،واستجاب
اهلل تعأب لو  ،فةكاف  حرب األمة  ،ويسمى البحر وترٚتاف القرآف  ،وكاف ىو ا١ترجع ُب التفسَت  ،وكذلك
ُب العلم  .يقوؿ ١ :تا توُب النيب  قلت لشاب من األنصار  :إف أصحاب النيب  اليوـ متوفروف  ،فهلم
فلنتعلم منهم  ،فقاؿ ٕب ذلك األنصاري  :عجبا لك يا ابن عباس  ،أتظن الناس ٭تتاجوف إليك وفيهم
أصحاب النيب  ؟ فًتكت قولو  ،وكنت أتتبع الصحابة  ،يبلغٍت حديث عند أحدىم فأذىب إليو فيقولوف
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 :إنو نائم وسط النهار ُب القيلولة  ،فأجلس عند بابو تسفي الريح ُب وجهي  ،إٔب أف يستيقظ لصبلة
الظهر  ،فإذا استيقظ وخرج قاؿ :ابن عم رسوؿ اهلل  ؟ ىبل أرسلت إٕب وآتيك ؟ فيقوؿ  :ال  ،العلم
يؤتى إليو  ،فاستمر ُب ذلك يتعلم من الصحابة  ،حىت ٛتل علما ٚتا ٍ ،ب إف ذلك الشاب بعد عشرين
سنة رأى الناس حولو يسألونو و٬تيبهم  ،فندـ وقاؿ :أنت أفطن مٍت ؛ يعٍت أنك اجتهدت فتحصلت على
ىذا العلم.
دعا ألنس بن مالك  وقاؿ :اللهم أطل عمره وبارؾ ُب مالو وولده فبارؾ اهلل لو ُب مالو  ،فيقوؿ
 إف أوالدي وأوالد أوالدي يتعادوف فيبلغوف ا١تائة أو ا١تائة والعشرين  ،وإين لذو ماؿ  .ذكروا أف ٩تلو
٭تمل ُب السنة مرتُت ،والصحيح أنو عمر مائة وثبلث سنُت ؛ ألنو مات سنة ثبلث وتسعُت  ،وكاف وقت
ا٢تجرة عمره عشر ١ ،تا جاء النيب  إٔب ا١تدينة كاف ابن عشر سنُت  ،فيةكوف ولد قبل ا٢تجرة بعشر ٍ ،ب
عاش إٔب سنة ثبلث وتسعُت من ا٢تجرة  ،نضيف إليها عشرة فتةكوف مائة وثبلث  ،ما ذكره ىنا من أنو
عاش مائة وعشرين  ،لعل الصواب مائة وثبلث سنُت  ،ىذا ىو الصواب.

يقوؿ :دعا على عتبة بن أيب ٢تب  ،أو عتيبة ؛ ألنو أراد أف يسافر إٔب الشاـ فدخل على النيب 

وسبو وشق قميصو وآذاه ،فلما أراد أف ٮترج قاؿ :اللهم سلط عليو كلبًا من كبلبك ،ذىب وخرج مع أبيو ،
و١تا كانوا ُب الزرقاء ؛ أي قرب الشاـ  ،قالوا :إف ىذا الوادي فيو مسبعة  ،فقاؿ :إين أخاؼ ؛ فإف ٤تمدا
دعا علي أف يسلط علي كلب  ،فعند ذلك ٚتعوا متاعهم وأخرجتهم وصفوىا  ،وجعلوه ُب وسطها ،
وغطوه بغطاء  ،وناموا  ،فجاء األسد كأنو مأمور  ،ورقى على تلك األمتعة حىت أتى عليو فقلع رأسو ،
فتحققت دعوة النيب . 
أبوه عم النيب  وىو أيضا من الذين آذوا النيب  وقد توعد اهلل أبا ٢تب سيصلى نارا ذات ٢تب ،
فسلط عليو مرضا يقاؿ لو العدسة  ،مرض شديد االنتقاؿ والعدوى  ،و١تا مات ٓب يقربو أحد علقوه ُب
كبلليب وجروه وجعلوه ٖتت جدار وىدموا اٞتدار عليو ٖ ،تقق أنو مات كافرا.
شةكي إليو  القحط  ،كاف مرة ٮتطب ُب صبلة اٞتمعة  ،فدخل رجل وقابلو وقاؿ  :يا رسوؿ اهلل
جهدت األنفس وجاع العياؿ وضاقت اٟتاؿ وانقطعت السبل  ،فادع اهلل أف يغيثنا  ،فرفع يديو وقاؿ :
اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا  ،يقوؿ أنس  :فنزلنا  ،خرجنا  ،وما نرى ُب السماء قزعة ،أي قطعة
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غيث فنشأت مثل الًتس من قبل سلع  ،جبل معروؼ ُب ا١تدينة  ،مثل الًتس  ،أي مثل ا ن الذي ٬تعل
على الرأس ٍ ،ب إهنا توسطت السماء فأمطرت واستمر ا١تطر سبتا  ،ما رأينا الشمس سبتا  ،يعٍت أسبوعا ،
فلما كاف ُب اٞتمعة اآلتية  ،اٞتمعة التالية  ،دخل رجل من ذلك الباب والنيب  ٮتطب فقاؿ  :يا رسوؿ
اهلل هتدمت القصور وانقطعت السبل  ،فادع اهلل أف ٯتسةكها  ،فرفع يديو وقاؿ  :اللهم حوالينا وال علينا ،
اللهم على اآلكاـ والظراب وبطوف األودية ومنابت الشجر فا٧تابت عن ا١تدينة وأصبحت ا١تدينة ُب مثل
الةكوة وٓب يأت أحد من جهة إال بشر با٠تَت .
كذلك أيضا ذكروا أنو ُب غزوة تبوؾ ظمئوا شديدا  ،فاستغاث  ،فأنزؿ أنشأ اهلل سحابة وأمطرت عليو
حىت رويت األرض واستنقعت  ،وشربوا وملئوا قرهبم  ،وىي اليت قاؿ فيها بعض ا١تنافقُت سحابة مارة ،
فهذه من ا١تعجزات.
أطعم أىل ا٠تندؽ  -وىم ألف  -من صاع شعَت  ،أو دوف الصاع ،وهبيمة ،فشبعوا وانصرفوا والطعاـ
أكثر ٦تا كاف  .ىذا ُب الصحيحُت  ،عن جابر  يقوؿ ُب حفر ا٠تندؽ  :رأيت برسوؿ اهلل  جوعا
فقلت  :ال صرب على ىذا  ،فقلت المرأٌب  :ما عندؾ ؟ فقالت  :عندي صاع شعَت  ،فقاؿ  :اطحنيو
واخبزي  ،يقوؿ  :وكانت عندنا داجن  -يعٍت سخلة  -فذْتتها وسلختها ووضعتها ُب القدر  ،فقلت  :يا
رسوؿ اهلل عندنا طعاـ فائت أنت وثبلثة معك أو أربعة  ،فصاح  يا أىل ا٠تندؽ إف جابرا قد أعد لةكم
سؤرا فحيهبل بةكم  ،وكانت امرأة جابر قد قالت :ال تفضحٍت برسوؿ اهلل  يقوؿ  :فجئت فقلت  :دعا
رسوؿ اهلل  أىل ا٠تندؽ  ،قد يةكونوف ألفا أو أكثر  ،فقالت  :بك وبك  ،فقلت  :قد أخربتو ٔتا قلت ،
فقاؿ النيب  ادعي امرأة معك ٗتبز  ،فقرب إليو العجُت ودعا فيو وبرؾ فيو  ،وأخذوا ٮتبزوف و٬تعلوف
ا٠تبز مع قطع ٟتم فيقوؿ  :ادع عشرة  ،فأكلوا حىت شبعوا ٍ ،ب قاؿ  :ادع عشرة  ،وما زاؿ يدعوىم حىت
شبعوا  ،وإف برمتنا لتغط  ،وإف عجينتنا لتخبز ؛ كرامة من اهلل إجابة لدعوة نبيو  ىةكذا ُب الصحيحُت.
أيضا من ٘تر يسَت أتت بو ابنة بشَت بن سعد إٔب أبيها وخا٢تا عبد اهلل بن رواحة ،
وأطعم أىل ا٠تندؽ ً
ذكر ذلك البيهقي ُب دالئل النبوة وابن ىشاـ ُب السَتة .

042

مختصر سيرة النبي

بشَت بن سعد والد النعماف بن بشَت  ،ابنتو خا٢تا عبد اهلل بن رواحة  ،أحد شعراء األنصار الذي قتل
ُب غزوة مؤتة ُب سنة ٙتاف ٘ ،ترات جاءت هبا ٯتةكن أهنا ُب كيس صغَت  ،و١تا جاء هبا دعا النيب  فيها
بالربكة  ،فأخذوا يأكلوف منها وىي تزيد ال تنقص حىت أكلوا منها مع كثرة عددىم  ،قد يبلغوف األلف.
وأمر عمر بن ا٠تطاب  أف يزود أربعمائة راكب من ٘تر كالفصيل الرابض ،فزوده ،وبقي كأنو ٓب
ينقص ٘ترة واحدة .ىذا أيضا من بركة دعائو ٘ ،تر كالفصيل الذي ىو ولد الناقة الرابض  ،أربعمائة راكب ،
كل واحد منهم جاء وأخذ منو عمر بن ا٠تطاب زادا لو  ،وقاؿ  :ىذا زادؾ ُب السفر  ،إٔب أف زود
أربعمائة من ىذا التمر  ،كل واحد أخذ زادا وبقي التمر كما ىو  ،ىذه أيضا من معجزاتو  وقد تةكوف
أيضا من كرامات عمر بن ا٠تطاب .  ،
وقد وقع ىذا أيضا ذكر لنا بعض اإلخواف أف رجبل كاف معو كيس ٘تر الذي يسمى خصفة جاء إٔب
أناس ُب قرية وىم جياع ُب غاية اٞتوع  ،فشق ا٠تصفة وقاؿ  :كلوا  ،فأكلوا عددىم قد يبلغ العشرين أكلوا
حىت شبعوا  ،و١تا وزهنا بعدىم ٓب يظهر فيها نقص  ،بركة من اهلل  ،وقع ذلك أيضا ُب رجل جاء وافدا إٔب
ببلد اٟتريق ُب ا٢ترع  ،اشًتى ٘ترا من رجل صاحب ٩تل ٍ ،ب جاء ا١تساكُت وطلبوا من صاحب النخل أف
يت صدؽ عليهم  ،فامتنع  ،يقوؿ صاحب اٞتراب  :فأخذت أعطيهم إٔب أف أعطيت كبل منهم كسرة  ،و١تا
وزنت ذلك التمر ٓب أجد فيو نقصا  ،مع أنو أعطى أكثر من عشرين مسةكينا  ،كل واحد يعطيو كسرة ملء
كفو  .ىذا أيضا من الربكات اليت ٬تعلها اهلل تعأب ُب بعض عباده الصاٟتُت .
ىذه القصة رواىا أٛتد ُب ا١تسند  ،والطرباين ورجالو رجاؿ الصحيح.
رجبل من أقراص شعَت  ،جعلها أنس ٖتت إبطو ،حىت شبعوا ،
يقوؿ :وأطعم ُب منزؿ أيب طلحة ٙتانُت ً
ىةكذا ُب الصحيحُت  :أقراص جعلت على اٟتديدة اليت يقرص عليها ٍ ،ب ضمتها أـ أنس وىي أـ سليم ،
وجعلتها ُب خرقة وجعلتها ٖتت إبط أنس  ،وذىب هبا فقاؿ النيب  أرسلك أبو طلحة ؟ قاؿ  :نعم ،
قاؿ  :إٔب طعاـ ؟ قاؿ  :نعم  ،فقاؿ ١تن حولو  :قوموا  ،وىم ٙتانوف  ،فجاء أنس يتقدمهم وقاؿ ألمو :
دعا رسوؿ اهلل  الناس معو  ،فقالت  :اهلل ورسولو أعلم  ،فلما جاء أخرج تلك األقراص  ،وعصرت أـ
سليم عليها عةكة فيها بقية ٝتن ٍ ،ب دعاىم عشرة عشرة  ،إٔب أف شبعوا من تلك األقراص وىم ٙتانوف
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أقراص يسَتة قد جعلها أنس  ،عمر أنس ٯتةكن أنو ٜتس عشرة سنة  ،جعلها ُب إبطو لقلتها  ،ولةكن بارؾ
اهلل تعأب فيها بسبب دعوة النيب . 
(وأطعم اٞتيش من مزودة أيب ىريرة حىت شبعوا كلهم) ٍب رد ما بقي فيو ،ودعا لو فيو ،فأكل منو حياة
النيب  وأيب بةكر ،وعمر ،وعثماف  فلما قتل عثماف وىب ،وٛتل منو فيما روي عنو ٜتسوف وسقا ُب
سبيل اهلل  ىةكذا رواه اإلماـ أٛتد والًتمذي  ،وحسنو األلباين  .ا١تزودة ىي ا٠ترج أو الةكيس الذي
يعمل من الص وؼ أو من الشعر  ،ال تزاؿ تعرؼ هبذا االسم  ،ذكر أف فيها طعاما  ،يعٍت من بر أو شعَت ،
فذكر أنو أطعم اٞتيش منو  ،جيش قد يبلغوف ألفا أو نصف األلف  ،كلهم أطعمهم من تلك ا١تزودة اليت
فيها ذلك الطعاـ  ،والباقي رده ُب تلك ا١تزودة  ،ودعا فيو أليب ىريرة فبورؾ فيو  ،فأكل منو أبو ىريرة بقية
حياة النيب  يأكل منو وال ينقص  ،كذلك مدة خبلفة أيب بةكر  ،يأكل منو وال ينقص  ،كذلك مدة
خبلفة عمر  ،كذلك مدة خبلفة عثماف ٣ ،تموع خبلفتهم ٜتس وعشروف سنة ٍ ،ب وىبو أبو ىريرة لبعض
أصحابو فبقي على بركتو ٍ ،ب إنو ٛتل منو ٜتسوف وسقا ُب سبيل اهلل  ،كل يأٌب و٭تمل وسقا على البعَت ،
الوسق ستوف صاعا ٜ ،تسوف وسقا كل وسق ستوف صاعا من تلك ا١تزودة  ،ىذا ال شك أنو بربكة دعوة
النيب . 
السحرة ال يستطيعوف مثل ىذا وال الةكهنة و٨توىم  ،وإ٪تا ىذا من ا١تعجزات اليت ٬تريها اهلل تعأب على
يديو  ،أو عبلمة على صدؽ نبيو . 
كلك أطعم ُب بنائو بزينب من قصعة أىدهتا لو أـ سليم  ،خلقاٍ ،ب رفعت ،وال يدرى الطعاـ فيها
أكثر حُت وضعت ،أـ حُت رفعت  ،ىذا حديث أيضا ُب الصحيحُت والذي رواه أنس بن مالك  ،وذلك
ألف النيب ١ تا تزوج زينب أوٓب عليها بشاة  ،يقوؿ أنس  :ما أوٓب رسوؿ اهلل  على أحد من نسائو مثل
ما أوٓب على زينب  ،أوٓب عليها بشاة ٍب ذكر أف تلك الشاة من أـ سليم أو الطعاـ  ،الطعاـ ٯتةكن أنو خبز
أو ٨توه ُب قصعة  ،أي صحفة  ،ٯتةكن لو اجتمع عليو أربعة ألكلوه ٍ ،ب إنو كاف يرسل أنس غَته  ،ادع
فبلنا وفبلنا ومن لقيت  ،فيدعوىم و٘تتلئ الدار  ،فيأكلوف حىت يشبعوا ٍ ،ب ٮترجوف ٍب يدعو آخرين
فيأكلوف من تلك القصعة ومن تلك الشاة حىت يشبعوا  ،ٯتةكن أهنم مائتاف  ،أف القوـ مائة أو مائتاف  ،ومع
ذلك ١تا وضعوىا كانت الصحفة مؤلى  ،و١تا رفعوىا كانت على ملئها  ،يقولوف  :قد تةكوف زادت  ،مع
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كثرة من أكل م نها  ،ال يدروف أىي أكثر اآلف حُت وضعت أـ أهنا أكثر حُت رفعت  ،ىذا بركة دعوتو 

.

ورمى اٞتيش يوـ حنُت بقبضة من تراب ،فهزمهم اهلل  قاؿ بعضهم ٓ :ب يبق منا أحد إال امتؤلت

عيناه ترابًا وفيو أنزؿ اهلل 

       

(ٔ)

حصل ىذا ُب غزوة بدر ،

وكذلك ُب غزوة حنُت ُ ،ب غزوة بدر ١تا أقبل ا١تشركوف وعددىم كثَت  ،أخذ قبضة من حصباء  ،حصى
صغَت  ،جعلها ُب كفو ٍب رمى هبا ُب جهتهم وقاؿ  :شاىت الوجوه تلك اٟتصيات ٯتةكن أهنا عشروف
حصاة أو ثبلثوف حصاة  ،ومع ذلك دخلت ُب أعينهم وُب أفواىهم  ،وُب ذلك نزلت ىذه اآلية

      

(ٕ)

أخرب تعأب بأف اهلل تعأب ىو الذي رمى  ،إف رميتك ىذه ٯتةكن

أهنا ال تزيد على عشرين مًتا  ،ولةكن وصلت إٔب مائيت مًت أو ثبلٙتائة مًت بربكة أف اهلل تعأب بلغها  ،ٯتةكن
أهنا عشروف ح صاة أو ٨توىا  ،ومع ذلك دخلت ُب أفواىهم دخلت ُب أعينهم وُب مناخرىم وُب أفواىهم .
كذلك أيضا حصل ذلك ُب غزوة حنُت  ،بعد رمضاف ُب سنة ٙتاف ١ ،تا أف ىوازف ٚتعوا ٚتوعهم
وجاءوا بدواهبم وأغنامهم وأوالدىم ونسائهم ورجا٢تم  ،و١تا تقابلوا مع ا١تسلمُت رموا ا١تسلمُت بسهاـ  ،وىي
النبل  ،كأهنا ا١تطر لةكثرهتا  ،فةكأهنا أثرت ُب ا١تسلمُت  ،ففر كثَت من ا١تسلمُت  ،ىربوا  ،ولوا مدبرين ،
وبقي النيب  وبقي معو قلة من أصحابو  ،وكاف من الذين معو العباس وكاف رجبل صيتا  ،أمره بأف ينادي
 :يا أصحاب السمرة  ،الذين بايعوا ٖتت الشجرة ؛ ألهنم بايعوا على أال يفروا  ،عند ذلك ١تا ٝتعوا النداء
أقبلوا يقولوف  :لبيك لبيك ُ ،ب ىذه اٟتاؿ أخذ النيب  قبضة من اٟتصباء ورمى هبا ُب وجوىهم ُب
وجوه ا١تشركُت  ،وقاؿ  :شاىت الوجوه يقوؿ بعض الصحابة  :فما زاؿ أمرىم يقل ويضعف إٔب أف اهنزموا
وركبنا أكتافهم وقتلنا من أدركناه منهم والبقية ىربوا وجاءوا بعد ذلك مسلمُت  ،رمية واحدة.
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وخرج على مائة من قريش وىم ينتظرونو ،فوضع الًتاب على رؤوسهم ،ومضى وٓب يروه ونزؿ ُب ذلك
قوؿ اهلل تعأب :

            

(ٔ)

وذلك ألف قريشا أرادوا قتل النيب  وعلموا أف بٍت ىاشم سيمنعونو ويقاتلوف دونو  ،ففةكر أبو جهل ُب
حيل ة وقاؿ  :نأخذ من كل قبيلة شابا قويا ونعطيو سيفا صقيبل  ،ونأمرىم أف يأتوا إليو ويضربوه ضربة
واحدة حىت ٯتيتوه  ،وإذا قتلوه تفرؽ دمو ُب القبائل  ،وال أظن بٍت ىاشم يقدروف على أف يقاتلوا قبائل
قريش  ،فَتضوف بالعقل  ،يعٍت بالدية  ،ففةكروا ُب ذلك وٚتعوا ٚتعا من الشباب وأعطوىم سيوفا وجلسوا
عند الباب ينتظروف أف ٮترج إليهم ليقوموا ويضربوه ضربة رجل واحد  ،فأغشاىم اهلل  ،خرج عليهم كأهنم
نياـ  ،وأخذ ترابا من األرض وجعل يلقيو على رؤوسهم  ،ويقرأ ىذه اآلية
    
   

(ٕ)

ذىب وتركهم  ،أعماىم اهلل عن أف يبصروه أو أف ٭تسوا بو  ،فعند

ذلك رجع  ،خرج إليهم بعض أىل الدار  :أين ٤تمد ؟ قا لوا  :أما شعرًب بو إنو قد خرج  ،وإنو قد نثر على
رؤوسةكم ترابا  ،فنظروا ُب رؤوسهم وإذا عليها الًتاب  .ىذه أيضا معجزة أف اهلل تعأب صرفهم عنو  ،وأنو
أعماىم فلم يبصروه .
وقد وقع ذلك أيضا لبعض الصاٟتُت  ،ذكروا أف اٟتجاج بن يوسف أراد أف يقتل الذين خرجوا مع ابن
األشعث  ،قتل منهم خلقا  ،وكاف من ٚتلة الذين خرجوا  :اٟتسن البصري  ،العآب ا١تشهور ٍ ،ب إنو أرسل
إليو قاؿ  :ائتوين بو  ،دخلوا بيتو أربع مرات وىو ُب البيت  ،ينظروف ُب زوايا البيت وُب أقاصي اٟتجر وٓب
يروه  ،دعا اهلل تعأب أف يصرفهم عنو  .ىذه أيضا كرامة ما حصلت ٢تم إال باتباع النيب . 
يقوؿ العلماء  :إف كرامات األولياء تعترب معجزات للنيب  ؛ ألهنا ما حصلت إال باتباع ىذا النيب
الةكرًن  .ومن ذلك قصة أيب إدريس ا٠توالين من الصحابة األخيار ١ ،تا كاف ُب صنعاء استؤب على صنعاء
األسود العنسي  ،فاستحضره وقاؿ  :أتشهد أين رسوؿ اهلل ؟ قاؿ  :ال أٝتع  ،أتشهد أف ٤تمدا رسوؿ اهلل ؟
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قاؿ  :نعم  ،فعند ذلك أوقد نارا عظيمة وأمرىم أف يلقوه فيها  ،فألقوه ُب ىذه النار فصارت عليو بردا
وسبلما وٓب يسلط عليو .
وفد بعد ذلك إٔب عمر بن ا٠تطاب ُ ب خبلفة عمر  ،فقاؿ  :اٟتمد اهلل الذي ٓب ٯتتٍت حىت أراين
من أمة ٤تمد من فعل بو كما فعل بإبراىيم  ،يعدوف ىذه أيضا معجزة للنيب  ؛ ألهنا ما حصلت إال
ألتباعو الذين صدقوه وعملوا بسنتو وشريعتو.
كذلك قصة سراقة بن مالك بن جعشم  ،تبعو يريد قتلو أو أسره ،فلما قرب منو دعا عليو ،فساخت
يد فرسو ُب األرض ،فناداه باألماف ،وسألو أف يدعو لو ،فدعا لو ،فنجاه اهلل ىةكذا رواه البخاري ومسلم
وغَت٫تا  ،وذلك ألف ا١تشركُت من أىل مةكة ١تا ىاجر النيب  أعلنوا أف من جاءنا ٔتحمد فإف لو مائة من
اإلبل  ،أو من جاءنا بأيب بةكر فإف لو مائة من اإلبل  ،ومن جاءنا هبما فإف لو مائة من اإلبل  ،انتشر ذلك
ووصل ا٠ترب إٔب سراقة وىو سيد بٍت مدِب ٍ ،ب جعلوا ينظروف  ،وجعل كل من ُب الطريق يبعث من ينظر ،
فمروا على خياـ سراقة ومن حولو  ،فجاء رجل وقاؿ  :إين رأيت راكبُت عربا من ىذا الطريق  ،وما أظنهما
إال ٤تمدا وصاحبو الذي أعطت قريش ١تن جاء بو مائة من اإلبل  .سراقة خاؼ أف يسبقو أحد إليهما
فقاؿ  :ليس كذلك  ،إ٪تا ٫تا فبلف وفبلف خرجا ٟتاجتهما  ،ولةكن عرؼ بأهنما ٤تمد وأبو بةكر  ،فدخل
ُب بيتو وأخذ ر٤تو وخرج ٍ ،ب ركب فرسو وأسرع السَت ُب أثر٫تا  ،و١تا أقبل إليهما قاؿ أبو بةكر  قد
أدركنا الطلب  ،فدعا عليو  ،فلما دعا عليو ساخت قوائم فرسو إٔب ا١تفاصل  ،قوائم الرجلُت وقوائم اليدين

ُب األرض  ،أرض صلبة ؛ أي ليست لينة  ،ولةكن أثر الدعوة  ،فلما ساخت علم أهنا دعوة من النيب 
فنزؿ عن فرسو وقاؿ :لةكما األماف  ،ادع ٕب أف ٮترج اهلل فرسي ولةكما األماف  ،فدعا لو النيب  فقامت
الفرس وخرجت ٍ ،ب ركب فرسو ورجع وقاؿ  :قد كفيتم ىذا الطريق  ،كل من وافاه يطلب ٤تمدا رده وقاؿ
 :قد كفيتم ىذا الطريق  ،ىةكذا دعوتو  على ىذا الرجل .
سراقة أسلم بعد ذلك  ،وكاف قبل أف يسلم مشهورا ُب قومو  ،وىو الذي تشبو بو إبليس ُب غزوة بدر
 ،قاؿ اهلل تعأب :
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(ٔ)

١تا رأى

ا١تبلئةكة ورأى كثرهتم  ،نةكص على عقبيو وقد كاف يقوؿ  :إين جار لةكم  ،يعتقدوف أنو سراقة  ،فلما تراجع
قالوا لو  :ما لك يا سراقة ؟ يظنوف أنو سرا قة وإ٪تا ىو الشيطاف ٦ ،تا يدؿ على أف سراقة ىذا كاف ذا شهرة
وذا بأس  ،ومع ذلك ٓب تغن عنو قوتو وشجاعتو فساخ فرسو ُب ىذه األرض الصلبة  ،ىذه من معجزاتو.
ومعجزاتو أيضا كثَتة  ،ذكرنا أف البيهقي كتب فيها كتابا واسعا اٝتو دالئل النبوة  ،وكذلك أبو نعيم
األصفهاين ص احب اٟتلية  ،ذكر فيها أيضا كتابا مطبوعا اٝتو دالئل النبوة  ،وكتب فيها أيضا بعض
ا١تتأخرين وبعض ا١تعاصرين  ،شيخ ُب جدة اٝتو سعيد باشنفر لو أيضا كتب  ،منها كتاب ُب دالئل النبوة ،
يقع ُب ٨تو ٜتسة ٣تلدات .
الذين توسعوا يذكروف الغزوات وأهنا معجزات  ،يقولوف  :من ذلك ُب غزوة أحد  ،يقوؿ بعض
الصحابة  :رأيت مع رسوؿ اهلل  رجلُت يقاتبلف عن ٯتينو ومشالو أشد القتاؿ  ،ما رأيتهما قبل ذلك وال
بعده فقالوا  :ال شك أف ىذاف ملةكُت  ،وأهنما من ا١تبلئةكة  ،ىذاف من ا١تبلئةكة الذين أيدىم اهلل وٛتى
هبما رسولو . 
كذلك أيضا ١تا جاء األحزاب ُب غزوة األحزاب وحاصروا ا١تدينة

     

          

(ٕ)

كاف ا١تنافقوف يقولوف :

ما وعدنا اهلل ورسولو إال غرورا  ،يعدنا ٤تمد أننا سنفتح خزائن كسرى و٨تن اآلف ال نقدر أف ٩ترج لقضاء
اٟتاجة  ،فعند ذلك دعا اهلل تعأب ُب ليلة شديدة الربد  ،فأرسل اهلل عليهم ر٭تا شديدة  ،وٯتةكن أيضا أنو
أرسل عليهم مبلئةكة  ،قاؿ اهلل تعأب :

      

(ٖ)

يعٍت مبلئةكة ،

النار  ،وتقلب القدور اليت فيها الطعاـ
تلك الريح تسلطت عليهم فةكانت تقلع ا٠تياـ و٘تزقها وتطفئ
القدور َ
ُ
ٔتا فيها  ،فلم يقر ٢تم قرار ٍ ،ب إهنم رحلوا ورجعوا من حيث جاءوا .
1
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ال شك أف ىذا أيضا من أكرب ا١تعجزات  ،وكذلك غَت ذلك الةكثَت ١ ،تا غزا تبوؾ أرسل إٔب أكيدر ،
يقاؿ لو أكيدر دومة ُ ،ب دومة اٞتندؿ ا١تعروفة اآلف ُب حائل  ،وقاؿ  :إنةكما ستجدانو يقنص الصيد
فائتياين بو  ،يقولوف  :إنو ٓب يأت الصيد إال تلك الليلة  ،جاءت الوعوؿ وجعلت ٖتك اٞتدار بقروهنا  ،فلم
يصرب أف خرج من حصنو  ،و١تا خرج قبضو رسل النيب  وجاءوا بو  ،فعاد وحقن دمو وفرض عليو اٞتزية .
أخرب بأنةكم ستجدونو يقنص صيدا  ،مع قلة الصيد ُب ذلك ا١تةكاف  ،ولةكن حقق اهلل ما قالو النيب . 
وكذلك دعوتو باالستسقاء مرارا ١ ،تا أهنم مرة قحطوا وعدىم أف ٮترج هبم ُب االستسقاء  ،فخرج إٔب
البقيع واستسقى  ،استسقى هبم ٍب رجع  ،نشأت سحابة ُب تلك الساعة وأمطرت قبل أف يصلوا إٔب بيوهتم
 ،يقوؿ  :فلما رأوا ا١تطر أسرعوا إٔب الةكن وإٔب البيوت  ،فقاؿ  أشهد أف ال إلو إال اهلل وأين رسوؿ اهلل
حيث أجاب دعوتو ُب حينها  .وا١تعجزات كثَتة من جنس ىذا  ،واهلل أعلم.
الشيخ  ،حفظةكم اهلل ىذا األخ ٤تمد من اإلمارات يقوؿ  :ىل مرض الربص لو عبلقة بالرياء؟.
قد يةكوف لو أسباب واهلل أعلم  ،قد ذكر اهلل تعأب أف عيسى يربئ األكمو واألبرص  ،اهلل أعلم بأي
سبب وأي عبلقة.
وىذه األخت أمة اهلل تقوؿ  :أرجو من الشيخ حفظو اهلل أف يدعو ٕب بتفريج ا٢تم وتنفيس الةكرب ،
وأف يرزقٍت الزوج الصاّب عاجبل غَت آجل  ،أرجو توصيل ىذا الطلب للشيخ.
عليها أف تدعو اهلل بالشفاء ٢تا ويدعو كل مسلم ٢تا ولغَتىا من فتيات ا١تسلمُت أف يرزقهن اهلل تعأب
أزواجا صاٟتُت وحياة سعيدة .
أحسن اهلل إليةكم  ،ىذا األخ من فلسطُت يقوؿ  :فضيلة الشيخ كيف يعاِب ضعف ا٢تمة؟.
ضعف ا٢تمم سببو قلة االىتماـ  ،أو سببو الةكسل  ،يعاِب ىذا الضعف بأف ٭ترص ا١تسلم على أف
يةكوف من أىل ا٢تمة العالية  ،وأف يطرد الةكسل والتثاقل عن نفسو ليةكوف بذلك نشيطا قويا.
األخ عبد اهلل يقوؿ :ما حةكم الصبلة خلف ا١تسبل إزاره؟.
ورد فيو حديث ذكره النووي ُب رياض الصاٟتُت ُب سنن أيب داود أف النيب  رأى رجبل مسببل وأمره
أف يرجع ويتوضأ مرارا  ،فسئل ١ :تاذا تأمره ؟ فقاؿ  :إنو مسبل  ،وإف اهلل ال يقبل صبلة مسبل اٟتديث
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يظهر أف إسناده ال بأس بو  ،ولةكن قاؿ بعضهم  :إف فيو شبو انقطاع  ،على كل حاؿ قد يقاؿ  :إهنا ال
تصح أو إهنا ناقصة ؛ ألف اهلل ورسولو ال ينفياف ما يسن من شرعي إال بًتؾ بعض واجباتو.
أحسن اهلل إليةكم األخ يقوؿ  :إذا تعارض درس وصبلة على ميت  ،فماذا أقدـ؟.
تقدـ الصبلة على ا١تيت ألهنا تفوت  ،الدرس ٯتةكن أف يدرؾ آخره أو وسطو أو ٨تو ذلك.
يقوؿ :ذكر أف النيب  يرى من خلفو ُب الصبلة  ،فهل ىذه من معجزاتو؟.
اختلف ُب سبب ذلك  ،فقاؿ بعضهم  :إف صورىم تنطبع لو ُب اٟتائط الذي قدامو حىت يراىم ،
وقاؿ بعضهم  :إف لو عينُت ُب مؤخر رأسو  ،وٓب يثبت ذلك  ،ولعل ذلك خاص ٔتا إذا كاف ُب الصبلة ،
وإما أنو يرى أظلتهم أو ٨تو ذلك  ،وٓب يذكر أنو كاف يراىم دائما  ،أنو يرى من خلفو كما يرى من قدامو.
أحسن اهلل إليةكم  ،يقوؿ :دعوة النيب  على كسرى ُب قولو  :مزؽ اهلل ملةكو  ،ىل ىذا خاص بو أـ
أهنا تشمل الفرس  ،وكذلك الرافضة؟.
يظهر أهنا خاصة بذلك اإلنساف الذي مزؽ كتاب النيب  والذي أرسل من يأتيهم بو حيا أو ميتا ،
واهلل أعلم.
أحسن اهلل إليةكم وأثابةكم ونفعنا بعلمةكم  ،وصلى اهلل على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو  ،واهلل أعلم.

فصل ُب سَتة العشرة
أبو بةكر الصديق وعمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنهما
بسم اهلل الرٛتن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
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قاؿ رٛتو اهلل تعأب :فصل ُب سَتة العشرة

أبو بكر الصديق 

اسمو  :عبد اهلل بن أبي قحافة ،واسم أبي قحافة  :عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد
بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب  ،التيمي القرشي  ،يلتقي مع رسول اهلل  في مرة بن
كعب.
وأمو :أم الخير  :سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة.
إسالما ،وخيرىم بعد رسول اهلل  وولي
عاش ثالثًا وستين سنة ،سن رسول اهلل  أول األمة
ً
ٍ
شهرا.
الخالفة سنتين ونص ًفا ،وقيل :سنتين وأربعة أشهر إال عشر ليال ،وقيل :سنتين ،وقيل :عشرين ً
ولو من الولد:

قديما ،ولو صحبة ،وكان يدخل إلى النبي  وأبي بكر وىما في الغار ،أصابو
عبد اهلل :أسلم ً
سهم يوم الطائف ،ومات في خالفة أبيو.
وأسماء ذات النطاقين :وىي زوجة الزبير بن العوام .ىاجرت إلى المدينة وىي حامل بعبد اهلل بن
الزبير ،فكان أول مولود ولد في اإلسالم بعد الهجرة ،وأمها قتيلة بنت عبد العزى ،من بني عامر بن
لؤي ،لم تسلم.
وعائشة الصديقة :زوج النبي .  -
بدرا مع المشركين ،وأسلم بعد ذلك ،وأمها
وأخوىا ألمها وأبيها :عبد الرحمن بن أبي بكر ،شهد ً

أم رومان ابنة عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دىمان بن الحارث بن
غنم بن مالك بن كنانة ،أسلمت وىاجرت وتوفيت في حياة النبي .  -
وأبو عتيق محمد بن عبد الرحمن :ولد في حياة رسول اهلل . 
ولم نعرف في الصحابة أربعة صحبوا النبي  وبعضهم أوالد بعض  ،سواىم.
ومحمد بن أبي بكر :ولد عام حجة الوداع ،وقتل بمصر ،وقبره بها .وأمو أسماء بنت عميس
الخثعمية.
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وأم كلثوم بنت أبي بكر :ولدت بعد وفاة أبي بكر  وأمها حبيبة ،وقيل  :فاختة بنت خارجة بن
زيد بن أبي زىير األنصاري ،تزوجها طلحة بن عبيد اهلل.
ولو ثالثة بنين وثالث بنات ،كلهم لو صحبة إال أم كلثوم ،ومحمد  ،ولد في حياة النبي .  -
ومات أبو بكر  في جمادى اآلخرة لثالث ليال بقين منو سنة ثالث عشرة.
أبو حفص  :عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهلل بن قرط بن رزاح بن
عدي بن كعب بن لؤي بن غالب .يلتقي مع رسول اهلل  في كعب بن لؤي.
وأمو :حنتمة بنت ىاشم  ،وقيل :ىشام بن المغيرة ،بن عبد اهلل بن عمر بن مخزوم ،أسلم بمكة،
وشهد المشاىد كلها مع رسول اهلل . 
وأوالده:
قديما ،وىاجر مع أبيو ،وىو من خيار الصحابة.
أبو عبد الرحمن عبد اهلل :أسلم ً

وحفصة زوج النبي  أمها زينب بنت مظعون.

وعاصم بن عمر :ولد في حياة النبي  أمو :أم عاصم جميلة بنت ثابت بن أبي األقلح.
وزيد األكبر بن عمر ،ورقية :أمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب.

وزيد األصغر وعبيد اهلل ابنا عمر :أمهما أم كلثوم بنت جرول الخزاعية.

وعبد الرحمن األكبر بن عمر .وعبد الرحمن األوسط ،وىو أبو شحمة ،المجلود في الخمر .أمو
أم ولد يقال لها :لهية.
وعبد الرحمن األصغر بن عمر :أمو أم ولد يقال لها :فكيهة.
وعياض بن عمر :أمو عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل.
وعبد اهلل األصغر بن عمر :أمو سعيدة بنت رافع األنصارية ،من بني عمرو بن عوف.
وفاطمة بنت عمر :أمها أم حكيم بنت الحارث بن ىشام.
وأم الوليد بنت عمر :وفيها نظر.
وزينب بنت عمر :أخت عبد الرحمن األصغر بن عمر.
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ولي الخالفة عشر سنين وستة أشهر ونصف شهر ،وقتل في آخر ذي الحجة من سنة ثالث
وعشرين من الهجرة ،وىو ابن ثالث وستين سنة ،سن رسول اهلل  وفي سنو اختالف.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين  ،وصلى اهلل وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آلو وصحبو
أجمعين.

اختار المؤلف رحمو اهلل أن يترجم تراجم مختصرة للعشرة المبشرين بالجنة  ،معلوم أن الصحابة

رضي اهلل عنهم كلهم أىل صحبة  ،وكلهم يرجى لهم الخير  ،ولهم جميعا فضل  ،فضلهم اهلل تعالى
وترضى عنهم في قولو تعالى :
    

       
()1

يدخل في ذلك المهاجرون من مكة ومن غيرىا إلى المدينة ،

واألنصار الذين بالمدينة والذين نصروا النبي  والذين أسلموا بعد ذلك واتبعوىم بإحسان  ،كل
ىؤالء داخلون في ىذا الترضي  ،رضي اهلل عنهم .
وكذلك قول اهلل تعالى :

 

()2

ىؤالء الذين ىاجروا من مكة والذين تبوءوا

الدار واإليمان من قبلهم  ،أىل المدينة  ،والذين جاءوا من بعدىم  ،الذين أسلموا بعدىم كلهم
يرجى لهم الخير  ،وكلهم من الصحابة  ،وكلهم قد حاز فضل الصحابة  ،والصحابة كثير قد يبلغون
ألف ألف  ،الذين مثال حضروا معو حجة الوداع قيل  :إنهم ثمانون ألفا  ،وقيل  :مائة وأربعون ألفا ،
والذين توافدوا في سنة الوفود ال يحصي عددىم إال اهلل  ،وكلهم لما أسلموا حازوا فضل الصحبة .
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فالصحابي من رأى النبي  وآمن بو ومات على اإليمان  ،ولو قدر أنو ارتد ثم رجع  ،كلهم
أىل صحبة  ،ولكن ال شك أن بعضهم أفضل من بعض  ،فأفضلهم الذين ىاجروا الهجرتين ىاجروا
إلى الحبشة  ،ثم ىاجروا من الحبشة إلى المدينة  ،ثم بعدىم المهاجرون من مكة إلى المدينة  ،ثم
بعدىم األنصار  ،ثم بعدىم الذين أسلموا بعد صلح الحديبية  ،ثم الذين أسلموا بعد فتح مكة  ،ثم
الذين ثبتت لهم الرؤية  ،ولكن العشرة المشهود لهم بالجنة أفضل من غيرىم .
قد ثبت أيضا أن النبي  شهد بالجنة لجماعة إجماال وتفصيال  ،فثبت عنو أنو قال :أرجو أن
ال يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة الذين بايعوا تحت الشجرة ألف وأربعمائة وزيادة  ،قال تعالى
:

         

()1

أخبر بأنو رضي عنهم  ،وإذا

كان قد رضي عنهم فال يمكن أن يسخط عليهم بعد ىذا الرضا  ،فاهلل تعالى صرح بأنو قد رضي
عنهم .

كذلك ثبت أنو قال في ثابت بن قيس  :إنو من أىل الجنة أنصاري كان خطيب النبي 
وقال في الحسن والحسين  :سيدا شباب أىل الجنة

وقال في فاطمة  :سيدة نساء أىل الجنة

وقال في عكاشة بن محصن  :أنت منهم أي من الذين يدخلون الجنة بغير حساب .
وقال اهلل في الذين قتلوا شهداء في بدر أو في أحد :
     

()2

        

فأخبر بأنهم عند ربهم وأنهم يرزقون  ،دليل على أنهم من أىل

الجنة  ،فتكون البشارة بأىل الجنة لعدد كبير .

يرجى أيضا أن الصحابة كلهم يكونون كذلك  ،ولهذا لما أن بعض الصحابة كانوا يحبون النبي

 فظهر على بعضهم الحزن  ،قالوا  :يا رسول اهلل واهلل ال نستطيع التحمل والصبر عنك  ،إذا
رجعنا إلى أىلينا وجلسنا قليال دفعنا الشوق حتى نأتي إليك ونستأنس بك  ،وإنا تذكرنا أننا إذا دخلنا
1
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الجنة رفعت أنت في عليين مع النبيين ولم نحظ برؤيتك  ،فلم يرد عليهم النبي  حتى أنزل اهلل
قولو تعالى :

             

     

()1

أي ما أحسن رفقتهم  ،أخبر بأنهم معو  ،حتى ولو كان

في أعلى  ،أن األعلين ينزلون ويسلمون على من تحتهم  ،ليقروا .
قال بعضهم :
()4

 

كعثماف وعلي

 

()2

كمحمد 
(٘)



()3

كأبي بكر



بقية الصحابة  ،و١تا كاف ٢تم ىذه ا١تزية اىتم العلماء بذكر

فضائلهم .
وكاف من أسباب اىتمامهم أف ىناؾ من ابتلي بلعنهم وسبهم  ،وىم الرافضة الذين يسموف أنفسهم
شيعة أىل البيت  ،يقوؿ اإلماـ أٛتد  :ما أرى الناس ابتلوا بسب الصحابة إال ألجل أف ٬تري اهلل ٢تم
حسنات  ،أي تستمر اٟتسنات ٢تم بعد موهتم  ،و١تا اشتهر ىؤالء الذين يلعنوف الصحابة اىتم العلماء
بذكر فضائلهم .
كتب اإلماـ أٛتد كتابا ُب فضائل الصحابة  ،بدأه بفضائل العشرة  ،جعل البخاري ُب صحيحو كتاب
الفضائل  ،بدأ بفضا ئل العشرة مرتبُت  ،مسلم قاؿ :كتاب فضائل الصحابة رضي اهلل تعأب عنهم  ،وبدأ
بفضائل العشرة أو ا٠تلفاء األربعة على ترتيبهم  ،وىةكذا الدارمي ُب مقدمة سننو  ،وىةكذا ابن ماجة ُب
مقدمة سننو .
وكثَت من الصحابة ٢تم فضائل كثَتة ٚ ،تعها العلماء ُب فضائل الصحابة  ،ولعل اٟتامل على ذلك الرد
على ىؤالء الذين يلعنوهنم ويةكفروهنم  ،ىةكذا العشرة مبشروف باٞتنة ُب ذلك حديث رواه سعيد بن زيد
1
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 أف النيب  قاؿ :أبو بةكر ُب اٞتنة وعمر ُب اٞتنة وعثماف ُب اٞتنة وعلي ُب اٞتنة وطلحة ُب اٞتنة
والزبَت ُب اٞتنة وعبد الرٛتن بن عوؼ ُب اٞتنة وسع د بن أيب وقاص ُب اٞتنة وسعيد بن زيد ُب اٞتنة وأبو
عبيدة بن اٞتراح ُب اٞتنة ىذا اٟتديث رواه اإلماـ أٛتد  ،ورواه أىل السنن  :أبو داود والًتمذي وغَتىم .
فلما كاف كذلك كاف ا١تسلموف يشهدوف ٢تم باٞتنة  ،نشهد ١تن شهد لو النيب  باٞتنة  ،ويقدموف
من قدمهم النيب  وىم ا٠تلفاء الراشدوف  ،فقد ثبت عنو  أنو قاؿ :عليةكم بسنيت وسنة ا٠تلفاء
الراشدين ا١تهديُت من بعدي وىم األربعة  :أبو بةكر ٍب عمر ٍب عثماف ٍب علي  ،ىؤالء ا٠تلفاء الراشدوف ؛
أي أهنم من أىل الرشد .
كذلك ُب حديث ابن عمر  قاؿ  :كنا نقوؿ ورسوؿ اهلل  حي  :أبو بةكر ٍب عمر ٍب عثماف ،
فيبلغ ذلك النيب  وال ينةكره أي يقرىم على أف ىؤالء ىذا ترتيبهم  ،أف أبا بةكر لو الفضل ٍ ،ب يليو ُب
الفضل عمر ٍ ،ب يليو ُب الفضل عثماف  ،ىةكذا .
وتواتر عن علي  قالوا  :إنو روي عنو من ٙتانُت وجها أنو قاؿ :أفضل ىذه األمة بعد نبيها  :أبو
بةكر ٍب عمر  .ىذا شبو ا١تتواتر .

وكذلك أيضا سألو ابنو ٤تمد الذي يقاؿ لو ابن اٟتنفية  ،قاؿ  :يا أبت من أفضل الناس بعد النيب 

؟ قاؿ  :أبو بةكر يا بٍت  ،قاؿ ٍ :ب من ؟ قاؿ  :عمر  ،يقوؿ ٍ :ب خشيت أف يقوؿ ٍ :ب عثماف  ،فقلت :
ٍب أنت يا أيب ؟ فقاؿ  :ما أبوؾ إال واحد من أفراد ا١تسلمُت  .تواضعا منو وإال فإف لو الفضل .
ا٠تلفاء ٝتاىم خلفاء ؛ ألهنم خلفوه ُب الوالية  ،وأفضلهم أبو بةكر ٍب يليو عمر  ،وكانا ٔتنزلة الوزيرين
من النيب  ال يصرب عنهما دائما  ،و١تا دفنا معو ُب حجرتو قاؿ علي  لقد كنت أعرؼ أهنما سَتافقانو
؛ ألين كنت أٝتع النيب  كثَتا يقوؿ  :خرجت أنا وأبو بةكر وعمر  ،وذىبت أنا وأبو بةكر وعمر ،
ورجعت أنا وأبو بةكر وعمر  ،دائما يةكوناف معو ُب حياتو  ،فجمعهم اهلل تعأب معو بعد ٦تاتو  ،وذلك من
خصائصهما .
وكذلك أيضا أشار إٔب خبلفتهما ُب قولو  اقتدوا باللذين من بعدي  :أيب بةكر وعمر أخرب بأهنما
من بعده  ،وأهنما قدوة ١تن يريد االقتداء بالنيب  وكل ذلك إشارة إٔب فضلهما .
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فأىل السنة يًتضوف عن الصحابة وٮتصوف أبا بةكر وعمر وعثماف وعلي بزيادة فضل وبزيادة ترضي ؛
ألهنم ا٠تلفاء الراشدوف  ،وأما أعداؤىم فبل عربة بأحوا٢تم.
األول من الخلفاء  :أبو بكر  ،ويسمى الصديق :

لما أسري بالنبي  من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى ليال  ،وأخبر الناس  ،عند ذلك
كذبوه وقالوا  :كذبت  ،نحن نشد الرحل نحث المطي  ،شهرا إلى الشام ذاىبين  ،وشهرا راجعين ،
وأنت ذىبت ورجعت في ليلة  ،ثم إن بعضهم جاء إلى أبي بكر وقال  :إن صاحبك يزعم أنو أسري
بو ليال إلى المسجد األقصى  ،فقال  :قد صدق  ،أتصدقو في ىذا مع بعد المسافة ؟ فقال :إني
أصدقو في أبعد من ذلك  ،أصدقو في خبر السماء الذي يأتيو  ،يأتيو الخبر في لحظات من السماء
إليو  ،فنزل في ذلك قول اهلل تعالى :

     

(ٔ)

الذي جاء بالصدؽ :

النيب  وصدؽ بو  :أبو بةكر  ،فسماه بعد ذلك الصديق ؛ لقوة تصديقو ولقوة صدقو  ،فإنو ما تعمد
الةكذب .
الصديقوف رتبتهم رفيعة  ،ولذلك جعلهم بعد النبيُت  ،وكذلك أيضا ذكرىم ُب قولو تعأب ُب سورة
اٟتديد :

          

كامبل واطمأنوا إٔب اإلٯتاف وصدقوا الرسل وقبلوا ما جاءوا بو

(ٕ)

ألهنم آمنوا إٯتانا

    

(ٖ)

فهةكذا تصديقو.
اٝتو عبد اهلل وٝتي أيضا  :عتيق ؛ تفاؤال بأف اهلل أعتقو من النار  ،أبوه كنيتو أبو قحافة واٝتو عثماف ،
أبوه كاف كافرا  ،بقي على دي نو إٔب أف فتحت مةكة ١ ،تا فتحت أسلم مع من أسلم  ،وجيء بو إٔب النيب
 ورأسو أبيض كالثغامة  ،وأمر نساءه أف يغَتوه بغَت السواد  ،عاش أبو قحافة بعد موت النيب  سأؿ :
من الذي تؤب بعده ؟ قالوا  :ابنك ٍ ،ب عاش أيضا بعد موت أيب بةكر  ،أي طاؿ عمره  ،اٝتو عثماف بن
1
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عا مر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة  ،يقاؿ لو التيمي ٬ ،تتمع مع النيب ُ ب مرة  ،النيب 

من ذرية كبلب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب التيمي  ،كما ذكرنا  ،ىذا نسبو يلتقي مع رسوؿ اهلل

ُ ب مرة بن كعب.
أمو :يقاؿ ٢تا  :أـ ا٠تَت ؛ تفاؤال با٠تَت  ،اٝتها سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم
بن مرة ٕ ،تتمع مع أبيو ُب تيم.
إسبلما ،ىذا ىو الصحيح  ،وسبب
عمره  :عاش ثبلثًا وستُت سنة ،وىذا سن النيب  وىو أوؿ األمة ً

إسبلمو أنو صحب النيب ُ ب سفر من أسفاره  ،ورأى الغمامة تظلو  ،ورأى أيضا عبلمات البشرى
وعبلمات النبوة  ،فعرؼ أنو سيةكوف لو شأف  ،و١تا نزؿ عليو الوحي بادر وصدقو وأسلم معو  ،فهو أوؿ من
أسلم  ،يقوؿ أبو ا٠تطاب ُب عقيدتو:
قلت ا١توحد قبل كػل موحػد
قػالوا فمػن بعد النيب خليفة
ُب الغار أسعد يا لو من مسعد
حاميهم يوـ العػريش ومن لو

يعٍت أبا بةكر ا١توحد قبل كل موحد .
ٍب قيل  :إف أوؿ من أسلم خد٬تة  ،وقيل  :أوؿ من أسلم زيد بن حارثة  ،وقيل  :أوؿ من أسلم علي
أو ببلؿ  ،وٚتع بينهم العلماء الربانيوف العاملوف فقالوا  :أوؿ من أسلم من الرجاؿ  :أبو بةكر  ،وأوؿ من
أسلم من النساء  :خد٬تة  ،وأوؿ من أسلم من الصبياف  :علي  ،وأوؿ من أسلم من ا١توإب  :زيد  ،وأوؿ
من أسلم من العبيد  :ببلؿ  ،وىذا متفق عليو  ،وال يعتد ٓتبلؼ الرافضة  ،فهو أوؿ من أسلم  ،وىو خَت
الصحابة بعد رسوؿ اهلل . 
ونصفا ،وقيل :سنتُت وأربعة أشهر إال عشر ٍ
لياؿ ،وقيل :سنتُت فقط،
مدة خبلفتو  :استخلف سنتُت ً
شهرا  ،ولعل األشهر أهنا سنتاف ونصف أو تنقص قليبل.
وقيل :عشرين ً
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فضائلو  كثَتة  ،ولو ٓب يةكن إال صحبتو للنيب ُ ب سفر ا٢تجرة  ،وذلك ألنو ١تا عزـ النيب 

على ا٢تجرة  ،قاؿ أبو بةكر  :إف عندي ناضحُت  -يعٍت ناقتُت  -أعددهتما ٢تذا السفر  ،وسأعطيك
إحدا٫تا  ،فقاؿ النيب  بالثمن وكاف قد أبقى ىاذين الناضحُت  ،وكاف يعلفهما من ا٠تبط  ،و١تا عزـ
على ا٢تجرة أمره اهلل تعأب أف يذىب وٮتفي نفسو ؛ ألف الةكفار يطلبوهنما  ،فذىبا إٔب الغار  ،غار ثور ،
منفردين  ،فةكاف ٯتشي قداـ النيب  أحيانا ٍ ،ب ٯتشي وراءه ١ ،تاذا ؟ فقاؿ  :إذا ذكرت الرصد مشيت
قدامك  ،حىت يةكوف ُب وال فيك  ،وإذا ذكرت الطلب مشيت خلفك حىت أٛتيك .
صعدا إٔب اٞتبل  ،وىو جبل رفيع وُب رأسو غار  ،اختفيا ُب ذلك الغار  ،قيل  :إنو ١تا دخبله كاف ُب
مقدمتو شجرتاف صغَتتاف  ،أمر اهلل ٛتامة فباضت ُب تلك الشجرة  ،أمر اهلل العنةكبوت فنسجت بيتها
على ظاىر الشجرة إٔب رأس الغار  ،ليةكوف ذلك سببا ُب استخفائهما  .ا١تشركوف شعروا بأنو ىرب  ،وجاءوا
ُب طلبو إٔب أف وقفوا على الغار  ،و١تا وقفوا عرفوا أنو ليس فيو  ،كيف يةكوف فيو وقد نسجت عليو
العنةكبوت ؟ وكيف يةكوف فيو وقد جاءت ىذه اٟتمامة وباضت ُب ىذه الشجرة ؟ يقوؿ أبو بةكر  :رأيت
أقدامهم  ،لو نظر أحدىم ُب موضع قدميو لرآنا  ،فقاؿ النيب  ال ٖتزف إف اهلل معنا وليس معناه أنو حزف
بل معناه نفي ا٠توؼ  ،أي ال يةكوف ىناؾ خوؼ وال يةكوف ىناؾ حزف  ،فإف اهلل تعأب معنا وقاؿ  :ما
ظنك باثنُت اهلل ثالثهما مةكثا ُب الغ ار  .كاف عبد اهلل بن أيب بةكر يأتيهما كل ليلة باألخبار اليت ٖتدث ُب
مةكة  ،كاف ىناؾ راعي غنم أليب بةكر ُ ،ب كل ليلة ٭تلب ٢تما لبنا ويسقيهما من ذلك اللنب  ،ويةكتفياف بو
طعاما  ،وبعد ثبلث وبعد ما ىدأت اٟتركات كاف قد أعطيا ناقتيهما رجبل يقاؿ لو عامر بن فهَتة  ،فجاء
هبما بعد ثبلث وركبا على الناقتُت  ،وصار معهما يد٢تما الطريق  ،وكاف ىاديا خريتا .
وىةكذا سارا مهاجرين إٔب أف وصبل ا١تدينة ١ ،تا علم أىل ا١تدينة ورأوه استبشروا واستقبلوىم يقولوف :
طلع
وجب

البدر
الشةكر

من
مػا

علينا
علينا
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بعد ذلك استقر أبو بةكر مع النيب ُ ب ا١تدينة  ،وبعد شهر أو ٨توه أصابتو ٛتى ا١تدينة ألنو كاف فيها
وباء  ،و١تا أصابتو اٟتمى كاف إذا اشتد بو اآلالـ يقوؿ:
وا١توت أدىن من شراؾ نعلو
كل امرئ مصبح فػي أىلو

يعٍت أنو مستعد للموت .
كاف يتعاطى التجارة ُب ا١ت دينة ٔ ،تعٌت أنو لو متجر يتجر بو و٭تصل على ماؿ ينفق على نفسو وعلى
ولده وعلى أىلو  ،وكاف ينفق أيضا على ابن أختو أو أحد أقاربو الذي ىو مسطح بن أثاثة  ،و١تا حصلت
حادثة اإلفك كاف مسطح ٦تن دخل ُب اإلفك  ،فأراد أف يقطع النفقة عنو  ،فنزؿ فيو قوؿ اهلل تعأب :
(ٔ) فوصفو بأنو من أوٕب الفضل الذين
ض ِل ِمْن ُةك ْم َوالس َع ِة أَ ْف يػُ ْؤتُوا أُ ِوٕب الْ ُق ْرَىب
(خطأ)وَال يَأْتَ ِل أُولُو الْ َف ْ
َ
(ٕ)
فقاؿ أبو
فضلهم اهلل  ،وأنو من أىل السعة الذين وسع اهلل عليهم ،
      
بةكر  :بلى واهلل أحب أف يغفر اهلل ٕب .
كاف دائما ينافس غَته  ،سأؿ النيب  مرة  :من أصبح منةكم اليوـ صائما ؟ قاؿ أبو بةكر  :أنا ،
قاؿ  :من عاد منةكم اليوـ مريضا ؟ قاؿ أبو بةكر  :أنا  ،فقاؿ  :من تصدؽ منةكم اليوـ بصدقة ؟ قاؿ أبو
بةكر  :أنا  ،فمن تبع منةكم اليوـ جنازة ؟ قاؿ أبو بةكر  :أنا  ،قاؿ  :ما اجتمعن ُب امرئ إال دخل اٞتنة
وىذه بشارة أيضا  .كاف يسابق عمر  ،أو عمر كاف يسابقو  ،يقوؿ عمر  أمر النيب  يوما بالصدقة
 ،ووافق ذلك عندي ماال فقلت  :اليوـ أسبق أبا بةكر  ،إف كنت سابقا لو يوما من الدىر  ،فجئت بنصف
مإب وجاء أبو بةكر ّتميع مالو  ،فقاؿ  :ما تركت ألىلك ؟ قاؿ  :تركت ٢تم اهلل ورسولو  ،قاؿ عمر  :ال
جرـ ال أسابقو أبدا يعٍت ال أسابقو  ،ألنو دائما سابق إٔب ا٠تَتات .
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١تا ذكر النيب  أبواب اٞتنة قاؿ  :من كاف من أىل الصدقة دعي من باب الصدقة  ،ومن كاف من
باب الصياـ دعي من باب الرياف  ،من كاف من أىل الصبلة دعي من باب الصبلة  ،من كاف من أىل
األعماؿ ا٠تَتية دعي من باهبا  ،فقاؿ أبو بةكر  :ما على من دعي من أحد تلك األبواب من جناح  ،أو
من ضرورة  ،فهل أحد يدعى منها كلها ؟ قاؿ  :نعم وأرجو أف تةكوف منهم أنك تدعى من ىذا الباب
وىذا وىذا  ،وىذا فيو بشرى لو أيضا .
كذلك ١تا أنو  ذكر منازؿ اٞتنة قاؿ  :إف أىل اٞتنة ليًتاؤف بعضهم كما تًتاءوف الةكوكب الدري
الغابر ُب األفق  ،لتفاضل ما بينهم  ،فقاؿ أبو بةكر  :ال يناؿ ذلك إال األنبياء  ،قاؿ  :بلى  ،وأرجو أف
تةكوف منهم أف تةكوف من الذين يرفعوف ىذا الرفع .
و١تا أف بعض ا لصحابة حصل منو أنو تبلحى وأبو بةكر  ،فقاؿ النيب  ال تؤذوا أبا بةكر فإف الناس
قالوا  :كذبت  ،وقاؿ أبو بةكر  :صدقت  ،وواساين ٔتالو
ثبت أيضا أنو قاؿ  :ما نفعٍت ماؿ أحد كما نفعٍت ماؿ أيب بةكر فهةكذا كاف فضلو .
ذكر ابن كثَت أنو قد أفرد كتابا ُب ثبلثة ٣تلدات ُب فضل أيب بةكر وعمر  ،وأورد ُب التاريخ ملخصا ُب
ترٚتتهما .
أما خبلفتو فإهنا خبلفة حق  ،وذلك ألف النيب ١ تا مرض قاؿ  :مروا أبا بةكر فليصل بالناس ،
فراجعو بعض النساء فقاؿ  :مروا أبا بةكر فليصل بالناس ؛ فإنةكن صواحب يوسف  ،فصلى هبم أبو بةكر

تلك األياـ  ،ستة أياـ أو سبعة حىت مات النيب 
و١تا توُب  اجتمع األنصار ُب سقيفة وذملوا واحدا منهم وىو سعد بن عبادة ليةكوف أمَتا عليهم
فسمع هبم عمر وخاؼ أهنم ينفردوا ويشذوا  ،فذىب ىو وأبو عبيدة وأبو بةكر وقنعوىم أف النيب  قاؿ:
إف ىذا األمر ُب قريش  ،وأف العرب ال تدين إال لقريش وتةكلم أبو بةكر وذكر فضلةكم أيها األنصار ٍ ،ب
ذكر فضل ا١تهاجرين ٍب قاؿ  :فاختاروا أحد ىذين الرجلُت  :عمر أو أبا عبيدة  ،يقوؿ عمر  :فما كرىت
من كبلمو إال ىذا  ،ألف أفعل كل شيء إال ما يبعدين عن اهلل أحب إٕب من أف أتأمر على قوـ وفيهم أبو
بةكر  ،فقلت  :بل أنت  ،يقوؿ ٍ :ب قمت فقلت  :ابسط يدؾ  ،فبايعتو وبايعو أبو عبيدة ٍ ،ب جاء
ا١تهاجروف ٍب جاء األنصار ٍب بايعوه  ،وقالوا  :رضينا لدنيانا من رضيو رسوؿ اهلل  لديننا ١ ،تا أنو

060

مختصر سيرة النبي

استخلفو و١تا أيضا أشار إٔب خبلفتو كما ُب قولو  اقتدوا باللذين من بعدي  :أيب بةكر وعمر أشار إٔب
أهنما من بعده .
وجاءت امرأة تسألو حاجة فقاؿ :ارجعي بعد  ،فقالت :أرأيت إف رجعت وٓب أجدؾ ؟ كأهنا تعٍت
ا١توت  ،فقاؿ :ائت أبا بةكر أخذوا من ذلك إشارة إٔب أنو ىو ا٠تليفة بعده .
وأمر أف تسد األبواب إال باب أيب بةكر ال يبقُت خوخة ُب ا١تسجد إال سدت  ،إال خوخة أيب بةكر
إشارة إٔب أنو سيلي ا٠تبلفة من بعده .
وكذلك ١تا خطب ُ ب آخر حياتو وقاؿ  :إف عبدا خَته اهلل بُت أف يعطيو من زىرة الدنيا وبُت ما
عنده  ،فاختار ما عنده  ،فطن أبو بةكر وبةكى وقاؿ :نفديك بأموالنا وأوالدنا وأنفسنا  ،فةكاف رسوؿ اهلل
 ىو ا١تخَت  ،وكاف أبو بةكر ىو أفطنهم الذي فطن ٢تذا األمر الذي فيو ىذا .
قاؿ بعد ذلك  :لو كنت متخذا من أميت خليبل الٗتذت أبا بةكر وىذا أيضا إشارة إٔب خبلفتو .
واٟتاصل أف فضائلو  فضائل كثَتة  ،تةكلم بعد ذلك على أوالده  ،أو٢تم :
عبد اهلل :أسلم قدٯتًا ،ولو صحبة ،كاف يدخل إٔب النيب  وأيب بةكر و٫تا ُب الغار ،يقوؿ  :أصابو
سهم يوـ الطائف ،ومات ُب خبلفة أبيو  ،يعٍت حضر غزوة الطائف اليت ىي ُب سنة ٙتاف  ،وأصابو ذلك
السهم  ،وكأنو تأثر بو وعاش إٔب سنة إحدى عشرة  ،فمات ُب خبلفة أبيو  ،وىو الذي كاف يأتيهما
باألخبار و٫تا ُب الغار.
من بناتو أٝتاء  ،ذات النطاقُت  ،النطاؽ ثوب تلبسو ا١ترأة وتشد وسطها ْتبل ٍ ،ب ترسل األعلى على
األسفل  ،قالوا :إهنا شقت نطاقها نصفُت  ،فشدت ُب أحد٫تا الزاد الذي أعد لرسوؿ اهلل  وصاحبو
و٫تا ُب الغار ُب طريق ا٢تجرة  ،واقتصرت على اآلخر  ،فسميت ذات النطاقُت  .زوجة الزبَت بن العواـ ،
وقد صربت على التعب مع الزبَت  ،ىاجرت إٔب ا١تدينة وىي حامل بعبد اهلل بن الزبَت  ،ولد ُب ا١تدينة ،
فةكاف أوؿ مولود ولد ُب اإلسبلـ بعد ا٢تجرة  ،وفرح بو ا١تهاجروف ألف اليهود تزعم أهنا ستسحرىم فبل يولد
٢تم أوالد .
أـ أٝتاء قتيلة بنت عبد العزى من بٍت عامر بن لؤي  ،يقاؿ  :إهنا ماتت قبل أف تسلم .
الثانية  :عائشة الصديقة  ،زوج النيب  وفضائلها كثَتة .
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كذلك عبد الرٛتن بن أيب بةكر  ،أخو عائشة من أمها وأبيها  ،شهد بدرا مع ا١تشركُت  ،وأسلم بعد
ذلك  ،يعٍت جاء مع ا١تشركُت الذين قاتلوا ُب بدر ٍ ،ب ىداه اهلل تعأب وأسلم  ،أـ عائشة وعبد الرٛتن يقاؿ
٢تا  :أـ روماف  ،ابنة عامر بن عوٯتر بن عبد مشس بن عتار بن حذينة بن سبيعة بن د٫تاف بن اٟتارث بن
غنم بن مالك بن كنانة ٬ ،تتمعوف مع النيب ُ ب كنانة  .أسلمت أمهما  -أـ روماف  -وىاجرت وتوفيت
ُب حياة النيب . 
كذل ك من أوالد أيب بةكر ٤ :تمد  ،ويقاؿ أنو من أوالد عبد الرٛتن ٤تمد بن عبد الرٛتن  ،ويقاؿ لو
أبو عتيق  ،ولد ُب حياة النيب  ولو صحبة ٓ ،ب يعرؼ ُب الصحابة أربعة صحبوا النيب  بعضهم أؤب
ببعض إال ىم  ،وذلك ألف أبا قحافة صحايب وولده أبو بةكر صحايب  ،وولد أيب بةكر عبد الرٛتن صحايب
 ،وولد عبد الرٛتن عبد اهلل صحايب وىو ٤تمد  ،يعٍت ٤تمد صحايب ابن عبد الرٛتن صحايب ابن أيب بةكر
صحايب ابن أيب قحافة صحايب  ،يقاؿ  :ال يعرؼ أربعة كلهم صحابة بعضهم أؤب ببعض إال أهنم .
قالوا ٯتةكن أيضا والد زيد بن حارثة  ،أف زيد بن حارثة وأباه وابنو وابن ابنو أيضا صحايب ؛ ألف والد
زيد اٝتو حارثة  ،صحايب  ،وزيد صحايب  ،وابنو أسامة صحايب  ،وأسامة تزوج أيضا وولد لو  ،ويةكوف ولده
صحابيا .
يقوؿ  :من أوالد أيب بةكر ٤تمد بن أيب بةكر  ،ولد عاـ حجة الوداع  ،كانت خرجت أمو أٝتاء بنت
عميس وىي حامل  ،و١تا كانوا بذي اٟتليفة ولدت  ،أمرىا النيب  أف ٖترـ وىي نفاس  ،فأحرمت وأ٘تت
حجها ٤ ،تمد ىذا قتل ٔتصر ودفن هبا  ،وذلك ألهنم اهتموه  -بنو أمية  -أنو من ٚتلة الذي ٘تالئوا على
قتل عثماف فقتل .
كذلك من أوالد أيب بةكر  :أـ كلثوـ بنت أيب بةكر  ،ولدت بعد وفاة أيب بةكر ١ تا حضره ا١توت
قاؿ لعائشة  :إ٪تا ٫تا أخواؾ وأختاؾ  ،فقالت  :كيف يةكوف ٕب أختاف ؟ ما ٕب إال أٝتاء  ،فقاؿ  :ذو بطن
 ،يعٍت اليت ىي حبيبة حامل  ،قاؿ  :أرى أهنا تأٌب بأنثى  ،فولدت أـ كلثوـ بعد موت النيب  وبعد وفاة
أيب بةكر  ،أمها حبيبة  ،أو فاختة بنت خارجة بن زيد بن أبو زىَت األنصاري  ،أـ كلثوـ ىذه تزوجها طلحة
بن عبيد اهلل .
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يقوؿ  :ولو ثبلث بنُت وثبلث بنات كلهم لو صحبة إال أـ كلثوـ  ،بنوه  :عبد الرٛتن و٤تمد وعبد اهلل
 ،وإف كاف ٤تمد مات  ،والنيب  - ولد ُب آخر حياتو  ،ولةكن ٯتةكن أنو حنةكو أو رآه وىو صغَت ،
البنات  :أـ كلثوـ وأٝتاء وعائشة  ،أـ كلثوـ ليست ٢تا صحبة ٤ ،تمد ولد ُب حياة النيب . 
مات أبو بةكر ُ ب ٚتادى اآلخرة لثبلث لياؿ بقُت منو  ،سنة ثبلث عشرة  ،ىةكذا أرخوا وفاتو.
ا٠تليفة الثاين  :أبو حفص  ،عمر بن ا٠تطاب  عمر بن ا٠تطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح
بن عبد اهلل بن قرب بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب ٬ ،تتمع أيضا مع النيب ُ ب كعب ،
ليةكوف كعب لو ثبلثة أوالد  :تيم بن كعب عدي بن كعب  ،مرة بن كعب يلتقي ُب كعب بن لؤي أمو
حنتمة بنت ىاشم أو ىشاـ بن ا١تغَتة بن عبد اهلل بن عمرو بن ٥تزوـ .
أسلم ٔتةكة  شهد ا١تشاىد كلها مع رسوؿ اهلل ٓ ب يتخلف عنو ُب غزوة من الغزوات وال ُب عمرة
وال ُب حجة  ،بل كاف مصاحبا لو دائما  ،كاف ُب أوؿ األمر شديدا على ا١تسلمُت  ،وكاف يهدد من أسلم
وٮتوفهم ٍ ،ب ١تا ذكر لو أف أختو وزوجها مسلماف  ،استاء لذلك وذىب إليهما و١تا طرؽ عليهما الباب
خاؼ من و زوج أختو  ،فاختبأ  ،دخل وقاؿ  :أصبأ٘تا ؟ قالت  :بل أسلمنا و٨تن ندعوؾ إٔب اإلسبلـ ،
وكاف عند٫تا صحيفة فيها آيات من سورة طو  ،فأراد أف يقرأىا فقالت  :إنك ٧تس ال بد أنك تغتسل
وتتطهر  ،فرغبتو فهداه اهلل  ،وتطهر وأخذ يقرأ تلك الصفحات  ،ووقعت ُب قلبو فهداه اهلل تعأب  ،و١تا
أسلم قوي ا١تسلموف  ،يقوؿ ابن مسعود  ما زلنا أعزة منذ أف أسلم عمر بن ا٠تطاب . 
١تا أسلم وىم ٥تتبئوف ُب دار األرقم قاؿ ١ :تاذا ٩تتفي  ،ألسنا على اٟتق ؟ اخرجوا ونصلي ُب اٟترـ ،
فخرجوا ُب صفُت  ،صف فيو عمر وصف فيو ٛتزة ١ ،تا رأى الةكفار ذلك ٓب يتجرءوا لعلمهم ّتراءة عمر
وبقوتو  ،فلم يتجرءوا على أف يؤذوىم  ،وىةكذا أعز اهلل اإلسبلـ بعمر بن ا٠تطاب . 
بقي ٔتةكة بعد إسبلمو معلنا إسبلمو  ،كلما أراد أحد أف يؤذيو تغلب عليو ١ ،تا أعطيو من الشجاعة
والقوة  ،و١تا ىاجر ا١تسلموف إٔب ا١تدينة كاف من أوؿ ا١تهاجرين  ،ىاجر ومعو ٨تو عشرين من الصحابة
ونزلوا با١تدينة .
وكاف أيضا يتعاطى التجارة ويأتيو أرباح  ،وكاف ينفق على النيب  وينفق أيضا على ا١تستضعفُت من
ا١تهاجرين من مةكة ومن غَتىم  ،وفتح اهلل تعأب عليو  ،و١تا تأٯتت ابنتو حفصة عرضها على أيب بةكر :
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أترغب أف أزوجك ح فصة ؟ فلم يقل شيئا ٍ ،ب عرضها على عثماف ففةكر ٍب قاؿ  :إنو بدا ٕب أال أتزوج ،
ٍب بعد ذلك خطبها النيب  فأصبح صهر النيب  ؛ أي أنو زوجو ابنتو  ،كذلك أبو بةكر زوجو ابنتو
عائشة  ،فةكبل٫تا صهر النيب . 
ٍب بعد ذلك كاف مع النيب ُ ب أسفاره  ،و٦تا حدث أنو كاف يوافقو القرآف ُب عدة آيات  ،فمنها
أسرى بدر ١ ،تا جيء هبم أشار عمر بأهنم يقتلوف ألهنم أخرجوه وألهنم آذوه  ،وأشار أبو بةكر إٔب أهنم
يفدوف  ،فأخذوا منهم الفدية  ،فنزؿ القرآف منةكرا أخذ الفدية ومنةكرا لؤلسر  ،فقاؿ اهلل تعأب :

          


(ٕ)

(ٔ)

أي حىت يقتل قتبل

 

يعٍت أنةكم أخذ٘توىم ألجل ا١تاؿ ٍ ،ب دخل عمر وأبو بةكر والنيب  يبةكياف  ،فقاؿ  :ما

يبةكيةكما فقاال  :عرض علينا العذاب أدىن من ىذه الشجرة ٍ ،ب قاؿ  :لو نزؿ العذاب ما ٧تى منو إال عمر
ألنو كاف صارما  ،وألنو صمم وقاؿ  :اقتلوىم ألهنم أخرجوؾ وآذوؾ .
كذلك أيضا ذكر أنو قاؿ لو بعض اليهود  :إف جربيل عدونا  ،فقاؿ عمر  :من كاف عدوا هلل
ومبلئةكتو وجربيل وميةكاؿ فإف اهلل عدو للةكافرين  ،فنزلت على لساف عمر  ،أو نزلت موافقة لةكبلـ عمر .
كذلك أيضا ثبت أنو كاف يقوؿ للنيب  احجب نساءؾ ؛ فإنو يدخل عليهن الرب والفاجر  ،عند
(ٖ)
ذلك نزلت آية اٟتجاب ُب قوؿ اهلل تعأب :
       
ىذه أيضا من موافقاتو .
قاؿ مرة  :يا رسوؿ اهلل لو اٗتذت من مقاـ إبراىيم مصلى ؟ نزلت اآلية :
 

1
9
3
7

(ٗ)

موافقة لو .

 سورة األنفال آية .67 : سورة األنفال آية .67 : سورة األحزاب آية .53 : -سورة البقرة آية .195 :
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و١تا رأى بعض نساء النيب  أخذف يعصُت ويتظاىرف قاؿ  :عسى ربو إف طلقةكن أف يبدلو أزواجا
خَتا منةكن  ،فنزلت اآلية كما قاؿ عمر .
ثبت أنو  قاؿ :إنو كاف ُب األمم قبلةكم ٤تدثوف  ،فإف يةكن ُب ىذه األمة ٤تدث فإنو عمر  ،أو :
فإف منهم عمر وذلك ألنو يصيب ما يقولو .
يقوؿ بعض الصحابة  :ما اختلفنا ُب شيء إال جاء القرآف على ما يقولو عمر .
فضائلو كثَتة  ،منها ١ :تا طرؽ على النيب  والنساء يرفعن صوهتن  ،عند ذلك اختفُت فضحك النيب
ٍ ب قاؿ  :إف ىؤالء النساء كن رافعات صوهتن  ،و١تا رأينك سةكنت  ،فقاؿ :أي عدوات أنفسهن ،
أهتبنٍت وال هتنب رسوؿ اهلل  ؟ فقاؿ النيب  واهلل ما رآؾ الشيطاف سالةكا فجا إال سلك فجا غَت فجك
إشارة إٔب أف الشيطاف يهرب منو.
أما خبلفتو فتؤخذ من استخبلؼ أيب بةكر ١ ،تا حضر أبا بةكر الوفاة اختاره خليفة  ،ونعم االختيار ،
فإنو ١تا استخلف ضبط أمر األمة وفتح اهلل عليو  ،وفتحت ُب زمنو كنوز كسرى وقيصر  ،وفتحت مصر
وفتحت الشاـ كلو والعراؽ كلو  ،وتوالت الفتوحات إٔب خراساف  ،وٕتاوزوا أيضا إٔب بعض أفريقيا كلها ،
بتدبَته . 
ضبط األمر واختار من ىم ٢تم القدرة واألىلية على توٕب القتاؿ   ،وقد جاء ما يدؿ على اإلشارة
إٔب خبلفتو  ،من ذلك أف النيب  قاؿ :إين رأيتٍت على بئر أنزع منها ( يعٍت بالدلو  ،يعٍت ينزع من البئر
بالدلو ) فنزعت منها ما شاء اهلل أف أنزع ٍ ،ب أخذىا أبو بةكر  ،فنزع منها ذنوبا أو ذنوبُت  ،وُب نزعو
ضعف واهلل يغفر لو ٍ ،ب أخذىا ابن ا٠تطاب فاستحالت ُب يده غربا  ،فلم أر عبقريا من الناس يفري فريو
 ،حىت روي الناس وشربوا وضربوا بعطن إشارة إٔب طوؿ خبلفتو وإٔب انتشار اإلسبلـ ُب زمنو  ،وإٔب ما
يسر اهلل على يديو من الفتوحات ونصر اإلسبلـ .  ،
كاف قتلو على يد ٣توسي  ،يقاؿ لو أبو لؤلؤة  ،ىذا ا وسي كاف صناعا يعمل األرحى  ،الرحى اليت
كانوا يطحنوف عليها ٍ ،ب إف مواله أو سيده الذي ىو ا١تغَتة  ،اصطلح معو على ضريبة  ،يقوؿ  :أنت
صناع اذىب واصنع للناس وأعطٍت كل يوـ در٫تُت  ،فجاء إٔب عمر وقاؿ  :اشفع ٕب إٔب موالي ٮتفف عٍت
الضريبة  ،فقاؿ عمر  :أنت صنع فبل تعوقك أف ٗتسر كل يوـ ثبلثة دراىم أو أربعة  ،فقاؿ  :ألصنعن لك
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رحى  ،يتهدد هبا الناس ُب أطراؼ األرض  ،ففطن عمر وقاؿ  :ىم بقتلي  ،أو  :قتلٍت العلج ١ ،تا كاف مرة
وىو يصلي الفجر بعدما كرب جاء ذلك العلج ومعو السةكُت ٢تا طرفاف ٢ ،تا حداف من ىنا ومن ىنا  ،وقد
سقاىا ٝتا فطعنو ُب بطنو ثبلث طعنات  ،فالتفت إٔب من وراءه وقاؿ  :قتلٍت الةكلب ٍ ،ب تقدـ عبد الرٛتن
بن عوؼ وصلى هبم صبلة خفيفة ٍ ،ب خرجوا بعمر  وىو ينزؼ دمو  ،بقي ثبلثة أياـ ٍب مات . 
خبلفتو ٨تو عشر سنُت  ،انتشر فيها اإلسبلـ انتشارا واسعا ٦تا حببو اهلل تعأب إٔب األمة  ،فةكاف ٤تبوبا
عندىم .
وال شك أف ىؤالء ا٠تلفاء خبلفتهم حق  ،أبو بةكر ٍب عمر  ،ال يشك ُب ذلك إال أىل الريب والعياذ
باهلل  ،وال يلتفت إٔب من طعن ُب خبلفتهم .
أوالده وبقية سَتتو نقرأىا غدا إف شاء اهلل  .واهلل أعلم.
أحسن اهلل إليةكم فضيلة الشيخ  ،ىذه أسئلة من الشبةكة  -ىذا األخ  -نقرأىا حسب ورودىا  ،األخ
مصطفى من مصر يقوؿ  :الشيخ الفاضل حفظو اهلل تعأب  ،يقوؿ  :إنا ٨تبةكم ُب اهلل وأنا أبلغ من العمر
أربعُت سنة متزوج وٕب ثبلثة أبناء  ،أعمل ُب ا اؿ السياحي وأنا اآلف مدير إلحدى كربى الشركات
السياحية ُب الغردقة بالبحر األٛتر  ،يقوؿ  :وأنا ُب حَتة من مإب وضاؽ صدري من ىذا العمل الذي أنا
فيو  ،وأريد أف أبرأ لديٍت وأفر بنفسي وأسرٌب إٔب اهلل  ،وزوجيت ملتزمة وهلل اٟتمد  ،وأوالدي ٭تفظوف القرآف
 ،يقوؿ  :ما ىي نصيحتةكم ٕب ؟ ىل أترؾ عملي ىذا مع أنو ُب السياحة وىو فيو نوع من االختبلط وفيو
زيارة ا١تعابد ُب مصر وغَتىا ؟ فبماذا تنصحوين وجزاكم اهلل خَتا.
أحبك اهلل ورزقنا ٚتيعا حبو وحب من ٭تبو  ،ونقوؿ  :إذا كنت متمسةكا بدينك وأوالدؾ ٭تفظوف
القرآف وزوجتك امرأة صاٟت ة وقد أصبت رزقا ُب ىذا العمل فبل مانع من أنك تزاولو وال ٤تظور فيو إف شاء
اهلل إذا تنزىت عن الةكسب اٟتراـ واقتصرت على اٟتبلؿ وأخلصت ونصحت ُب عملك  ،ىذا الذي نراه.
أحسن اهلل إليك  ،األخت خَتية من الةكويت تقوؿ  :ىل ٕتوز العباءة ا١تذىبة على الرجاؿ؟.
ال ٕتوز  ،ال ٬توز للرجاؿ أف يلبسوا اٟترير وال الذىب لعموـ  :الذىب واٟترير حراـ على رجاؿ أميت
حل للنساء ىذا إذا عرؼ بأنو ذىب  ،فالزر ىذا يةكوف ليس بذىب إ٪تا ىو مصبوغ  ،وأنو أيضا فيو شيء
من الفضة  ،ىةكذا يةكوف الذي نعرفو.
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واألخ أبو معاذ من ليبيا يقوؿ :ما حةكم الصبلة ُب منزؿ بٍت بالربا؟
ا١تاؿ ماؿ اهلل  ،إذا أخرج صاحب ىذا ا١تاؿ ىذا ا١تاؿ فبٌت بو مسجدا  ،فا١تاؿ ماؿ اهلل  ،فالصبلة فيو
جائزة  ،إ٪تا إٙتو على الذي اكتسب وإذا ٗتلص منو فبٌت بو مسجدا فإنو يتخلص .
أحسن اهلل إليةكم  ،األخت خد٬تة من فرنسا تقوؿ  :ىل ٬توز للمرأة أف تلبس عباءة من لوف معُت
واٞتلباب من نوع آخر؟.
ال مانع إذا كانت العباءة مثبل سوداء والقميص أٛتر  ،فبل مانع  ،أو غَت ذلك من األلواف.
أحسن اهلل إليةكم  ،األخ أٛتد من مصر يقوؿ :قاؿ أحد الصوفية  :إف اإلماـ مالك رٛتو اهلل قاؿ  :من
تفقو وٓب يتصوؼ فقد تفسق  ،ومن تصوؼ وٓب يتفقو فقد تزندؽ  ،ومن تصوؼ وتفقو فقد ٖتقق  ،فما
معٌت ذلك؟.
إذا كاف يريد التصوؼ الزىد الذي ىو لباس الصوؼ  ،فبل مانع  ،وذلك ألف الزىاد ُب عهد أيب بةكر
وُب عهد مالك يسموف صوفية ؛ ألهنم يلبسوف ا٠تشن من الثياب يلبسوف صوؼ ا١تاعز أو صوؼ الضأف ،
فيسموف صوفي ة ؛ ألهنم زىاد  ،وٓب تةكن معهم طرؽ الصوفية اليت ٕتددت ُب القرف الثالث وما بعده  ،فهم
بريئوف من ذلك فإذا ثبت ىذا عن مالك فإنو يقوؿ  :ال بد أف يةكوف ا١تتصوؼ زاىدا متقلبل من الدنيا ،
رغبتو ُب اآلخرة أكثر من رغبتو ُب الدنيا  ،ىذا الذي ٭تمل عليو كبلـ مالك.
أحسن اهلل إليةكم وأثابةكم ونفعنا بعلمةكم وصلى اهلل على نبينا ٤تمد وآلو وسلم .واهلل أعلم

أوالد عمر ٍ ب سَتة عثماف وعلي رضي اهلل عنهما
بسم اهلل الرٛتن الرحيم
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اٟتمد هلل رب العا١تُت وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .
قاؿ رٛتو اهلل تعأب  :وأوالد عمر  :أبو عبد الرٛتن  ،عبد اهلل  ،أسلم قدٯتا وىاجر مع أبيو  ،وىو من
خيار الصحابة .
وحفصة زوج النيب  أمها زينب بنت مظعوف .
وعاصم بن عمر  ،ولد ُب حياة النيب  اسم أمو أـ عاصم ٚتيلة بنت ثابت بن أيب األقلح .
وزيد األكرب بن عمر  ،ورقية  ،أمهما أـ كلثوـ بنت علي بن أيب طالب .
وزيد األصغر  ،وعبيد اهلل ابنا عمر  ،أمهما أـ كلثوـ بنت جروؿ ا٠تزاعية .
وعبد الرٛتن األكرب ابن عمر  ،وعبد الرٛتن األوسط  ،وىو أبو شحمة ا لود ُب ا٠تمر  ،أمو أـ ولد
يقاؿ ٢تا ٢تية .
وعبد الرٛتن األصغر ابن عمر  ،أمو أـ ولد يقاؿ ٢تا فةكيهة .
وعياض بن عمر  ،أمو عاتةكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل .
وعبد اهلل األصغر بن عمر  ،أمو سعيدة بنت رافع األنصارية  ،من بٍت عمرو بن عوؼ .
وفاطمة بنت عمر  ،أمها أـ حةكيم بنت اٟتارث بن ىشاـ .
وأـ الوليد بنت عمر  ،وفيها نظر .
وزينب بنت عمر  ،أخت عبد الرٛتن األصغر بن عمر .
وٕب ا٠تبلفة عشر سنُت وستة أشهر ونصف شهر  ،وقتل ُب آخر ذي اٟتجة من سنة ثبلث وعشرين
من ا٢تجرة  ،وىو ابن ثبلث وستُت سنة  ،سن رسوؿ اهلل  وُب سنو اختبلؼ.
أبو عبد اهلل عثماف بن عفاف  ابن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناؼ  ،يلتقي مع
رسوؿ اهلل ُ ب عبد مناؼ  ،وىو األب ا٠تامس  ،وأمو أروى بنت قريظ بن ربيعة بن حبيب بن عبد
مشس بن عبد مناؼ  ،وأمها أـ حةكيم البيضاء بنت عبد ا١تطلب .
أسلم قدٯتا وىاجر ا٢تجرتُت  ،وتزوج ابنيت رسوؿ اهلل  ووٕب ا٠تبلفة ثنيت عشرة سنة إال عشرة أياـ
وقيل إال اثنيت عشر  ،وقيل ُب ذي اٟتجة لثماف عشرة خلت منو بعد العصر  ،وىو يومئذ صائم  ،سنة
ٜتس وثبلثُت  ،وىو ابن اثنتُت وٙتانُت .
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ولو من الولد عبد اهلل األكرب  ،وأمو رقية بنت رسوؿ اهلل  توُب وىو ابن ست سنُت  ،ودخل رسوؿ
اهلل  قربه .
وعبد اهلل األصغر  ،وأمو فاختة بنت غزواف  ،أخت عتبة .
وعمر وخالد وأباف ومرًن  ،أمهم أـ عمرو بن جندب بن عمرو بن ٛتحمة  ،من األسد من دوس .
والوليد وسعيد وأـ عثماف  ،أمهم فاطمة بنت الوليد بن عبد مشس بن ا١تغَتة بن عبد اهلل بن عمر بن
٥تزوـ .
وعبد ا١تلك  ،ال عقب لو  ،مات رجبل  ،وأمو أـ البنُت بنت عيينة بن حصن بن حذيفة بن زيد .
وعائشة وأـ أباف وأـ عمرو  ،وأمهن رملة بنت شيبة بن ربيعة .
وأـ خالد وأروى وأـ أباف الصغرى  ،أمهم نائلة بنت الفرافصة بن األحوص بن عمرو بن ثعلبة بن
اٟتارث بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب من كلب بن وبرة.
أبو اٟتسن علي بن أيب طالب  ابن عبد ا١تطلب  ،ابن عم رسوؿ اهلل  وأمو فاطمة بنت أسد بن
ىاشم بن عبد مناؼ  ،وىي أوؿ ىامشية ولدت ىامشيا  ،أسلمت وىاجرت إٔب ا١تدينة وماتت ُب حياة النيب
 وتزوج فاطمة بنت رسوؿ اهلل  فولدت لو اٟتسن واٟتسُت  ،و٤تسنا  ،مات صغَتا .
ولو من الولد ٤تمد بن اٟتنفية وأمو خولة بنت جعفر من بٍت حنيفة .
وعمر بن علي  ،وأختو رقية الةكربى  ،و٫تا توأماف  ،وأمهما تغلبية .
والعباس األكرب ابن علي  ،يقاؿ لو السقاء  ،قتل مع اٟتسُت وإخوتو ألمو وأبيو .
عثماف وجعفر وعبد اهلل بنو علي  ،أمهم أـ البنُت الةكبلبية .
وعبيد اهلل وأبو بةكر ابنا علي  ،ال بقية ٢تما  ،أمهما ليلى بنت مسعود النهشلية .
و٭تِت بن علي  ،مات صغَتا  ،أمو أٝتاء بنت عميس .
و٤تمد بن علي األصغر  ،ألـ ولد درج .
وأـ اٟتسن ورملة  ،أمهما أـ سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي .
وزينب الصغرى  ،وأـ كلثوـ الصغرى  ،ورقية الصغرى  ،وأـ ىانئ  ،وأـ الةكراـ  ،وأـ جعفر  ،اٝتها
ٚتانة  ،وأـ سلمة وميمونة وخد٬تة وفاطمة وأمامة بنات علي ألمهات أوالد شىت .
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وكانت خبلفتو أربع سنُت وسبعة أشهر وأياما  ،على اختبلؼ ُب األياـ .
قتل ولو ثبلث وستوف  ،وقيل ٜتس وستوف  ،وقيل ٙتاف وٜتسوف  ،وقيل سبع وٜتسوف  ،عاـ اٞتماعة
 ،سنة أربعُت.
السبلـ عليةكم ورٛتة اهلل وبركاتو
بسم اهلل الرٛتن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت  ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .
ا١تؤلف يقتصر على ذكر الواحد من ىؤالء العشرة ٍ ،ب يذكر مولده ووفاتو  ،ويذكر أوالده  ،وال يذكر
شيئا من سَتتو وال من فضائلو اليت ٘تيز هبا  ،ولعلو يةكتفي ٔتا ذكر ُب الةكتب ا١تطولة اليت ٖتتوي على
فضائل ىؤالء الصحابة وكذلك غَتىم .
وقد ذكرنا باألمس بعض فضائل أيب بةكر وفضائل عمر  ،ذكر ىاىنا أوالد عمر  اشتهر أف كنيتو
أبو حفص  ،ولعل حفصا ى ذا ولد صغَتا أو قبل اإلسبلـ  ،وألجل ذلك ما ذكروه ُب أوالده  ،وٯتةكن أنو
أخ ٟتفصة من أمها  ،فيةكوف ولدا لعمر ولد لو من زينب ىذه  ،ولدت لو ابنا وبنتا حفصا وحفصة .
أشهر أوالده  أبو عبد الرٛتن  :عبد اهلل بن عمر بن ا٠تطاب  ،الذي ٛتل السنة والذي حفظ عن
النيب  ع لما ٚتا  ،زادت أحاديثو على األلفُت  ،وىو ٦تن اشتهر من أوالد الصحابة  ،ويعد من ا١تةكثرين
الذين رووا عددا كثَتا من السنة  ،وعمر إٔب أف زاد على  ،أو بلغ ٨تو أربع وٙتانُت  ،عمره  ،يعٍت قارب
التسعُت .
كنيتو أبو عبد الرٛتن  ،ىاجر بصحبة أبيو  ،والزـ النيب . 
ذك ر أنو عرض يوـ أحد ليقاتل ُب الصف فاستصغره  ،عمره أربعة عشرة  ،و١تا كاف يوـ ا٠تندؽ بلغ
ٜتسة عشر  ،فأجازه النيب  وا٠تندؽ سنة ٜتس  ،فيمةكن أنو ولد قبل ا٢تجرة بعشر سنُت  ،ومات ُب
حدود سنة أربع وسبعُت  ،فيةكوف عمره أربع وٙتانُت .
وكذلك حفصة بنت عمر  ،إحدى أمهات ا١تؤمنُت  ،وأمها وأـ عبد اهلل  :زينب بنت مظعوف  ،فهما
أخواف من األـ واألب  ،و٢تا أخبار و٢تا سَتة .
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الثالث عاصم بن عمر  ،ولد ُب حياة النيب  أمو أـ عاصم ٚ :تيلة بنت ثابت بن أيب األقلح  ،وىو
الذي يةكوف جدا لعمر بن عبد العزيز من أمو .
الرابع وا٠تامس  :زيد ا ألكرب ابن عمر ورقية  ،أمهما أـ كلثوـ بنت علي بن أيب طالب  ،وذلك ألنو
تزوج بنت علي  ،وأمها فاطمة بنت النيب  وقاؿ  :إين ٝتعت النيب  قاؿ :إف كل نسب قد ينقطع إال
ما كاف من نسيب فحيث أف أـ كلثوـ كانت من نسب النيب  فتزوجها عمر .
السادس والسابع  :زيد األصغر وعبيد اهلل ابنا عمر  ،أمهما أـ كلثوـ بنت جروؿ ا٠تزاعية  ،قيل  :إف
اٝتها مليةكة ٝ ،تى زيدا ألف زيدا األكرب الذي أمو أـ كلثوـ الفهري مات صغَتا .
التاسع  :عبد الرٛتن األكرب ابن عمر .
العاشر  :عبد الرٛتن األوسط  ،أبو شحمة  ،ذكر أنو جلد ُب ا٠تمر  ،وذلك ألنو ١تا دخل ُب مصر
كاف ىناؾ شراب ٓب يشعر بأنو من ا١تسةكرات فشربو مع بعضهم  ،مع آؿ قدامة  ،وكاف عمر  شديدا
على الذين يشربوف ا١تسةكر  ،فخاؼ أف يقاؿ  :إف عمر يتساىل مع ولده  ،فحاوؿ وعزـ على أف ٬تلده ،
ولو كاف متأوال ؛ ألنو ما ظن أف ىذا يسةكر  ،شراب ُب مصر يسمى الطبلء ٓب يسةكر  ،ولةكن قالوا  :إف
كثَته يسةكر  ،ومن غَتتو  أف جلده وجلد أيضا ابنا مظعوف الذين ىم أخواؿ عبد اهلل  ،وأمو أـ ولد ،
يعٍت أمة ٦تلوكة وطئها  ،فولدت لو عبد الرٛتن األوسط .
الثالث :عبد الرٛتن األصغر  ،يعٍت كاف لو ثبلثة  ،كلهم عبد الرٛتن  ،مات األوؿ ٍب الثاين ٍب الثالث ،
أمو أـ ولد أيضا  ،يعٍت ٦تلوكة  ،اٝتها فةكيهة .
بعده عياض بن عمر  ،أمو عاتةكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل  ،بنت عمو ؛ ألف زيد بن عمرو  ،والد
سعيد بن زيد  ،ىو ابن عم عمر بن ا٠تطاب .
بعده عبيد اهلل األصغر  ،وقد تقدـ عبيد اهلل األكرب  ،عمر ٝتى عبد اهلل وعبيد اهلل وعبيد اهلل الثاين ،
وٯتةكن أف عبيد اهلل األوؿ مات ُب حياتو  ،األصغر أمو سعيدة بنت رافع األنصارية من بٍت عمرو بن عوؼ
.
بعده فاطمة بنت عمر  ،أمها أـ حةكيم بنت اٟتارث بن ىشاـ .
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بعدىا أـ الوليد بنت عمر  ،يقوؿ  :وفيها نظر  ،يعٍت ىل ىو حقيقة أف لو بنتا يقاؿ ٢تا أـ الوليد ؟
ٯتةكن أهنا فاطمة اليت قبلها .
بعدىا زينب بنت عمر  ،أخت عبد الرٛتن األصغر  ،يعٍت من أمو  ،أمها أـ ولد يقاؿ ٢تا فةكيهة .
ىةكذا أوالده  ٯتةكن أف عددىم قد يبلغوف سبعة عشر من الذكور واإلناث .
يقوؿ  :وٕب ا٠تبلفة عشر سنُت وستة أشهر ونصف شهر  ،وقتل ُب آخر ذي اٟتجة سنة ثبلث
وعشرين من ا٢تجرة  ،وىو ابن ثبلث وستُت وىو سن رسوؿ اهلل  وُب مقدار سنو اختبلؼ  ،قتلو  -كما
ذكرنا باألمس  -غبلـ ا١تغَتة  ،الذي يقاؿ لو فَتوز الديلمي ويةكٌت أبا لؤلؤة  ،بعد ما دخل ُب صبلة
الصبح  ،كاف معو خنجر لو رأساف وقد سقاه ٝتا  ،بعد ما طعنو بقي ثبلثة أياـ ٍب مات .  ،
الثالث من العشرة عثماف بن عفاف   ،كنيتو أبو عبد اهلل  ،عثماف بن عفاف بن أيب العاص بن أمية
بن عبد مشس بن عبد مناؼ  ،يلتقي مع النيب ُ ب عبد مناؼ ؛ ألف عبد مناؼ لو أربعة أوالد  :ىاشم
بن عبد مناؼ  ،ونوفل بن عبد مناؼ  ،وعبد مشس بن عبد مناؼ  ،وعبد العزى بن عبد مناؼ  ،فعبد
مناؼ األب ا٠تامس .
أمو أروى بنت قريظ بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس بن عبد مناؼ ٕ ،تتمع مع أبيو ُب عبد مشس ،

أـ أروى يقاؿ ٢تا  :أـ حةكيم البيضاء  ،بنت عبد ا١تطلب  ،يعٍت أهنا عمة النيب  أـ حةكيم عمة النيب 

.

أسلم قدٯتا وىاجر ا٢تجرتُت  ،وتزوج ابنتُت من بنات النيب  كاف أوال تزوج رقية قبل البعثة  ،قبل بعثة
النيب  وذكروا أف ُب سبب زواجو أنو قد خطبها ٍب خطبها بعده ولد أيب ٢تب  ،وذلك قبل النبوة  ،وكاف
ولد أيب ٢تب أقرب  ،فظن أهنم سيزوجوهنا عتبة اب ن أيب ٢تب  ،دخل مرة على أمة لو تتةكهن فقالت :
حييت يا ىذا ثبلثا تًتا ٍ ،ب ثبلثا وثبلثا أخرى ٍ ،ب بأخرى كي تتم عشرة  ،أنةكحت يا ىذا حصانا زىرا ،
لقيتها حصانا بةكرا  ،وأنت بةكر قد لقيت بةكرا  ،يقوؿ  :فتعجب كيف تقوؿ  :إين أتزوجها  ،وقد خطبها
ابن عمها  ،ولةكن قدر اهلل أنو ىو الذي تزوجها .
وبعد ذلك ىاجر ١تا حصل األذى للمؤمنُت ٔتةكة  ،ىاجر إٔب اٟتبشة وبقوا ىناؾ مدة وٝتعوا أف أىل
مةكة قد اصطلحوا مع ا١تؤمنُت ٔتةكة  ،فرجع مع الذين رجعوا  ،و١تا رجعوا إذا ىم على شدهتم  ،فهاجر إٔب
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ا١تدينة وبقي ُب ا١تدينة  ،وتوفيت رقية ُب سنة ثنتُت ١ ،تا غزا النيب  بدرا ٗ ،تلف عثماف ٯترض امرأتو وما
هتيأ للغزو  ،و١تا رجع النيب  وإذا ىي قد ماتت  ،فزوجو بأختها أـ كلثوـ  ،وبقيت عنده  ،وماتت ُب
حدود سنة سبع أو ٙتاف  ،ولذلك يقاؿ لو  :ذو النورين ؛ أي أنو تزوج بنيت نيب  ،فلما ماتت الثانية قاؿ
النيب  لو كاف عندنا بنت ثالثة لزوجناىا عثماف فهو ثالث ا٠تلفاء الراشدين  ،يقوؿ أبو ا٠تطاب ُب
عقيدتو :
مػن بػايع ا١تختػار عنو باليد
وهتجػػد
تبلوة
فضػل
فضليػن
ُب الناس ذو النورين صهر ٤تمد

٣تاوبا
فقػلػت
فثػالثهم
قػالوا
صهر النيب على ابنتيو ومن حوى
أعٍت ابن عفاف الشهيد ومن دعي

فيسمى ذو النورين  ،وىو صهر النيب  على ابنتيو .
كاف من خيار الصحابة رضي اهلل عنهم  ،وىو الذي كتب ا١تصاحف ١ ،تا كاف ُب خبلفتو قدـ إليو
حذيفة فقاؿ  :أدرؾ الناس قبل أف ٮتتلفوا ُب القرآف  ،فإين قد شاىدت منهم اختبلفا ُب قراءة القرآف .
فعند ذلك كانت الصحف عند حفصة  ،فجاء بتلك الصحف اليت كتبت ُب عهد أيب بةكر  ،وأمرىم أف
ينسخوىا  ،فنسخوىا ُب ا١تصاحف  ،وأرسل إٔب كل جهة مصحفا  ،وأمرىم أف يقتصروا عليو وال يقرؤوا إال
ٔتا فيو  ،فلذلك يقاؿ ٢تذه ا١تصاحف أهنا بالرسم العثماين ىةكذا .
ٍب إف بعض األ عراب من العراؽ و٨توه  ،أنةكروا عليو أنو قرب أقاربو ؛ ألنو كاف ٭تب أقاربو ويتأوؿ أف
ذوي القرىب ىم أقارب الوإب ُ ،ب قولو تعأب :
         
 

(ٔ)

كاف أبو بةكر وعمر جعلوا ذوي القرىب ىم بنو ىاشم  ،وأما ىو فإنو جعل معهم بٍت

عبد العزى  ،الذي ىو جده ؛ ألنو عثماف بن عفاف بن العاص بن أمية بن عبد مشس  ،فجعل بٍت عبد
1
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مشس بدؿ بٍت ىاشم  ،فنقموا عليو ١تاذا ٓب تسر سَتة ا٠تليفتُت قبلك ؟ واجتمعوا عليو وتألبوا وحاصروه ،
وكاف قد قرب مرواف بن اٟتةكم ؛ ألنو ابن عمو وواله الةكتابة  ،فروي أف مرواف كتب كتابا وختمو ٓتتم
عثماف  ،وفيو قتل بعض األشخاص  ،وٓب يشعر بو عثماف  ،فعثر على ذلك الراكب الذي معو ذلك
الةكتاب  ،وإذا بو كتابتو فيو ختمو  ،فةكاف ذلك ٦تا أحفظ كثَتا من أولئك  ،فعند ذلك تألبوا عليو
وحاصروه  ،وٓب يةكن أحد يغضب لو ؛ ألنو كلما جاء واحد ينتصر لو صرفهم  ،وقاؿ  :٭تفظٍت اهلل  ،ال
أحد ٭ترسٍت  ،ولو أنو أذف لتألب أىل ا١تدينة وردوا أولئك الثائرين .
وقدر أنو قتل  ،و١تا قتل ٓب يةكن ىناؾ أحق با٠تبلفة من علي  فبويع با٠تبلفة  ،وحصلت الفنت
العظيمة  ،وذلك ألف معاوية ابن عم عثماف  ،معاوية بن أيب سفياف  ،وأبو سفياف اٝتو صخر بن حرب بن
أمية  ،وعثماف اٝتو عثماف بن عفاف بن أيب العاص بن أمية ٬ ،تتمعاف ُب أمية  ،فعند ذلك غضب معاوية
وجاء ليطالب بدـ عثماف  ،وحصلت بينو وبُت أىل العراؽ مقتلة عظيمة  ،وقعة اٞتمل بُت علي وبُت
الذين مع طلحة والزبَت  ،قتل هبا ٨تو عشرة آالؼ ٍ ،ب وقعة صفُت قتل هبا ما يقارب سبعُت ألفا  ،فةكاف
ذلك كلو بسبب أولئك الثوار الذين ثاروا على عثماف . 
يقوؿ  :وٕب ا٠تبلفة ثنيت عشرة سنة إال عشرة أياـ  ،وقيل  :إال اثٍت عشر  ،ىذه مدة خبلفتو  ،وىو
أطوؿ من اللذين قبلو ؛ ألف أبا بةكر خبلفتو سنتاف ونصف  ،وعمر عشر سنُت ونصف  ،وعثماف ثنيت
عشرة  ،قتل ُب ذي اٟتجة وأكثر الصحابة ُب مةكة ُب اٟتج  ،سنة ٙتاف عشرة  ،ليلة ٙتاف عشرة  ،خلت من
ذي اٟتجة  ،بعد العصر  ،وكاف يومئذ صائما  ،وكاف ىيئتو ٭تيي ليلو حىت قاؿ بعض الشعراء :
وقرآنا
تسبيحا
الليػل
يقطػع
ضحوا بأمشط عنواف السجود بو

كاف قتلو سنة ٜتس وثبلثُت  ،وعمره اثنتاف وٙتانوف ،كاف النيب  قد أخربه فقاؿ  :بشره على بلوى
تصيبو
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أما أوالده  ،فلو عبد اهلل األكرب  ،أمو رقية بنت رسوؿ اهلل  توُب وىو ابن ست سنُت  ،ودخل
رسوؿ اهلل  قربه  ،ولعلو أكرب أوالد عثماف .
وعبد اهلل األصغر  ،وأمو فاختة بنت غزواف  ،أخت عتبة بن غزواف .
وعمر وخالد وأباف ومرًن  ،أمهم أـ عمرو بنت جندب بن عمرو بن ٫تمة بن األزد من دوس .
والوليد وسعيد وأـ عثماف  ،أمهم فاطمة بنت الوليد بن عبد مشس بن ا١تغَتة بن عبد اهلل بن عمرو بن
٥تزوـ .
وعبد ا١تلك  ،ال عقب لو  ،مات رجبل  ،أمو أـ البنُت بنت عيينة بن حصن بن حذيفة بن زيد .
وعائشة وأـ أباف وأـ عمرو  ،وأمهن رملة بنت شيبة بن ربيعة .
وأـ خالد وأروى وأـ أباف الصغرى  ،أمهم نائلة بنت بن فراغسة بن األحوص بن عمرو بن ثعلبة بن
اٟتارث بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب  ،فيةكوف ٣تموع أوالده ذكورا وإناثا ٨تو سبعة عشر من
عدة نساء  ،وٯتةكن أف بعضهن من أمهات أوالده .
الرابع  :علي   ،وىو أبو اٟتسن  :علي بن أيب طالب  ،واسم أيب طالب عبد مناؼ  ،بن عبد
ا١تطلب  ،ابن عم رسوؿ اهلل .  -
ذكر علماء النسب أف أبا طالب يسمى عبد مناؼ  ،وىو الذي ٛتى النيب  وكفلو بعد موت جده
عبد ا١تطلب  ،وكاف شفيقا عليو  ،وحاوؿ ا١تشركوف أف يقتلوه ولةكن منعهم  ،فًتكوه ٢تيبة عمو أيب طالب .
عمو أبو طالب اٝتو عبد مناؼ  ،ولةكن الرافضة غلو ُب علي وقالوا أف أباه عمراف  ،وأف اسم أبيو
عمراف  ،وأنو مذكور ُب سورة آؿ عمراف ُب قولو تعأب :
      
(ٔ)

1
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(ٕ)

(ٔ)

وغفلوا عن اآلية اليت بعدىا

         

ولةكن ىةكذا يةكوف تعصب ىؤالء الرافضة .

أـ علي  :فاطمة بنت أسد بن ىاشم بن عبد مناؼ  ،فهي من بٍت ىاشم  ،وىي أوؿ ىامشية ولدت
ىامشيا  ،أسلمت وىاجرت إٔب ا١تدينة  ،وماتت ُب حياة النيب  ويقاؿ ٢تا أـ البنُت  ،ويغلو فيها أيضا
الرافضة  ،فهناؾ قرب ُب البقيع خيل إٔب الرافضة أنو قربىا  ،فهم يأتوف إليو ويتمسحوف بو  ،قرب أـ علي قرب
أـ البنُت .
تزوج فاطمة بنت رسوؿ اهلل  فولدت لو اٟتسن واٟتسُت  ،و٤تسنا مات صغَتا  ،وأـ كلثوـ  ،ىؤالء
أوالده من فاطمة  ،قرأت لبعض ا١تعاصرين من الرافضة أف ٤تسنا مات بسبب عمر بن ا٠تطاب  ،أنو جاء
وطعن أمو  -اليت ىي فاطمة ُ -ب بطنها  ،وأهنا أسقطت ىذا الغبلـ حيا ومات  ،وألجل ذلك يلعنوف

دائما عمر  ،وىذا كلو كذب  ،والصحيح أنو مات بعدما ترعرع  ،أنو ٯتةكن مات ُب آخر حياة النيب 

بعدما ترعرع  ،فمات صغَتا .
أوالد علي غَتىم ٤ :تمد بن اٟتنفية  ،أمو خولة بنت جعفر من بٍت حنيفة .
ذكر ابن كثَت ُب التأريخ أف الرافضة يدعوف ُب ابن اٟتنفية أنو إماـ وأنو معصوـ  ،ال شك أنو من
ا١تسلمُت  ،ولةك ن ليس ٔتعصوـ  ،وليس لو فضل  ،ليس ىو أفضل من أبيو وال من ا٠تلفاء الراشدين ،
فةكلهم ليسوا ٔتعصومُت .
من أوالده  :عمر بن علي  ،وكاف ٭تب عمر بن ا٠تطاب  فسمى ولده عمر  ،ولو أخت اٝتها رقية
الةكربى  ،وأمهما تغلبية  ،و٫تا توأماف .
ولد يقاؿ لو السقاء  ،قتل مع اٟتسُت ١ ،تا خرج اٟتسُت إٔب
ولو من الولد  :العباس األكرب  ،كاف لو ٌ
العراؽ  ،دعاه أىل العراؽ ليولوه عليهم  ،و١تا قرب منهم أرسلوا إليو جيشا فقاتلوه  ،وكاف ذلك ُب سنة

1
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إحدى وستُت من ا٢تجرة  ،قتلوا معو إخوتو  :العباس وجعفر وعبد اهلل وعبيد اهلل وأبا بةكر  ،كلهم قتلوا ؛
أي أهنم ٜتسة  ،والسادس اٟتسُت .
يقوؿ  :إخوتو ألمو  -إخوة العباس ألمو وأبيو  -عثماف وجعفر وعبد اهلل .
عرفنا أف عليا  ٭تب ا٠تلفاء  ،فلو ولد اٝتو أبو بةكر  ،وولد اٝتو عمر  ،وولد اٝتو عثماف  ،يعٍت
على ا٠تلفاء الثبلثة .
من أوالده عبيد اهلل وأبو بةكر ابنا علي  ال بقية ٢تما ٓب يعقبا  ،أمهما ليلى بنت مسعود النهشلية .
كذلك ٭تِت بن علي  ،مات صغَتا  ،٭تِت أمو أٝتاء بنت عميس  ،وذلك ألف أٝتاء تزوجها أوال جعفر
ومات عنها ٍ ،ب تزوجها أبو بةكر ومات عنها ٍ ،ب تزوجها علي .
من أوالده ٤تمد بن علي األصغر  ،أمو أـ ولد  ،درج يعٍت مات صغَتا  ،مات بعدما درج .
كذلك أـ اٟتسن ورملة  ،أمهما أـ سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي .
كذلك زينب الصغرى  ،وأـ كلثوـ الصغرى  ،ورقية الصغرى  ،وأـ ىانئ وأـ ىانئ  ،وأـ كراـ  ،وأـ
جعفر  ،واٝتها ٚتانة  ،وأـ سلمة  ،وميمونة  ،وخد٬تة  ،وفاطمة  ،وأمامة  ،ألمهات أوالد  ،ىؤالء كلهن
ألمهات أوالد متفرقات  ،وعددىن إحدى عشر .
كانت خبلفتو أربع سنُت وسبعة أشهر وأياما  ،على اختبلؼ ُب مقدار األياـ  ،قتل ولو ثبلث وستوف
 ،وقيل ٜ :تس وستوف  ،وقيل ٙ :تاف وٜتسوف  ،وقيل  :سبع وٜتسوف  ،وكاف ذلك عاـ اٞتماعة سنة
أربعُت .
ىةكذا جاءت لو ىذه الفضائل  ،وىؤالء األوالد لو .
قد يقاؿ  :ما سبب غلو الرافضة فيو ؟ الرافضة يعبدونو إال قليبل .
ُب سنة من السنُت  ،وكنا ُب عرفة  ،وّتوارنا خيمة من العراقيُت الرافضة  ،مةكثوا ٨تو ساعتُت وىم
يدعوف عليا برسالة مةكتوبة عندىم  ،ينادونو بأٝتاء متعددة  :يا أبا اٟتسنُت  ،يا سيد العا١تُت  ،يا صهر
النيب الةكرًن  ،يا علي بن أيب طالب  ،يا زوج البتوؿ  ،وىةكذا  ،وٓب نسمعهم دعوا رهبم  ،إال أف يةكونوا
أخفوا ذلك ُب ىذا ا مع .
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كذلك ٝتعت مرة ُب ا١تطاؼ بعض الرافضة  ،الشوط األوؿ وىم يدعوف عليا  ،من أوؿ الشوط إٔب
آخره  ،الشوط الثاين يدعوف اٟتسن  ،الشوط الثالث يدعوف اٟتسُت  ،الشوط الرابع يدعوف علي بن
اٟتسُت  ،وفارقتهم بعد الرابع  ،وٯتةكن أهنم استمروا .
قد يتعجب كيف خصوا عليا هبذا الغلو ؟ الذي يظهر  -واهلل أعلم  -أف عليا ُب العراؽ سَتتو سَتة
حسنة فيما ٭تبو ربو ُ ،ب عبادة اهلل  ،وكذلك أيضا ُب العدؿ  ،عدلو ُب الرعية الذين ُب العراؽ  ،وكذلك ُب
إيثاره وإعطائو وتوظيفو عليهم األمواؿ الةكثَتة  ،و٤تبتو للتسوية ٢تم  ،فأحبوه ٤تبة زائدة .
ٍب ١تا أنو ثار عليو ا٠توارج وقتلوه ٖ ،تمس بعضهم ولةكن ٓب يستطيعوا أف يقاتلوا ا٠توارج لشدة بأس
ا٠توارج  ،لةكن تؤب بعده معاوية  ،وذلك ألف اٟتسن الذي ىو خليفتو  ،خاؼ أف تةكثر الفتنة  ،فتنازؿ عن
ا٠تبلفة ١تعاوية وبايعو  ،و١تا بايعو ىدأت األمور  ،إال أنو اشًتط عليو أال تلعنوا عليا  ،ال تسبوا عليا  ،التزـ
ذلك معاوية  ،ولةكن بعض بٍت أمية وبعض األمراء الذين تولوىم  ،كانوا يةكرىوف عليا ويعتقدوف أنو داىن
ُب عدـ ا١تةكافحة لعثماف  ،أو اهتموه بأنو شارؾ ُب قتل عثماف  ،فؤلجل ذلك نصبوا العداوة لعلي  ،والذين
ينصبوف لو العداوة يسموف نواصب .
ىةكذا بعد ما مات اٟتسن ُب حدود سنة سبع وٜتسُت  ،وبقي اٟتسُت ٔتةكة  ،ومات معاوية  ،وتؤب
بعده ابنو يزيد  ،كاف يزيد معو شيء من التساىل ُب ا١تعاصي و٨توىا  ،فةكرىو الناس  ،وٓب يبايعو عبد اهلل بن
الزبَت  ،وأراد أىل العراؽ أف يبايعوا اٟتسُت وكتبوا إٔب اٟتسُت كتبا قد تبلغ مائة أو مائتُت  :ائت إلينا إننا
٨تبك نبايعك أنت ا٠تليفة علينا  ،ال نريد غَتؾ  .و١تا أكثروا عليو توجو إٔب العراؽ .
ٍب إف يزيد أرسل إٔب العراؽ عامبل  ،وىو ابن زياد  ،فضبط العراؽ وبث فيهم ا١تاؿ وأعطى كرباءىم ،
و١تا قدـ اٟتسُت عليهم قالوا  :نريد أنك تذىب إٔب ابن زياد لتبايعو نيابة عن يزيد  ،فامتنع وقاؿ  :ال أبايعو
 ،فلم يةكن بد من أهنم قاتلوه وقتل  ،و١تا قتل بعد مدة قليلة مات يزيد وبويع ابن الزبَت ألىل العراؽ ،
بايعوه على العراؽ وعلى اٟتجاز وعلى اليمن  ،وخاؼ ابن زياد من القتل  ،فذىب إٔب الشاـ وبايع مرواف
بن اٟتةكم وقاؿ  :أنت أكرب قريش وأنت أوالىم  .و١تا بايعو حصلت وقعة أيضا بالشاـ  ،افًتقوا .
بعضهم يقوؿ ٨ :تن تبع ابن الزبَت  ،وبعضهم والوا بٍت أمية  ،حصلت وقعة كبَتة اٝتها وقعة مرج راىط
 ،قتل فيها كثَت .
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بعد ذلك ًب الشاـ ١ترواف  ،أقاـ سنة ٍب مات وبويع البنو عبد ا١تلك  ،وتقوت خبلفة عبد ا١تلك  ،وفتح
العراؽ  ،وأرسل أيضا إٔب اٟتجاز  ،وقتل ابن الزبَت على يد اٟتجاج  ،وؤب اٟتجاج على العراؽ  ،و١تا تؤب
اٟتجاج كاف ٭تب بٍت أمية  ،فأمر ا٠تطباء أف يلعنوا عليا على ا١تنابر  ،أىل العراؽ ٭تبوف عليا ٤تبة شديدة ،
فةكلما ٝتعوا خطبة وإذا ىم يلعنوف عليا  ،ساءىم ذلك أشد االستياء فلم ٬تدوا بدا إال أهنم ٬تتمعوف بعد
كل ٚتعة ُب أمةكنة ويتذاكروف فضائل علي  ،ودخل معهم من يريد أف يرغبهم  ،فصاروا يةكذبوف أكاذيب
 ،وأحاديث مةكذوبة ال أصل ٢تا ُب فضل علي  ،اشتهرت تلك األحاديث عندىم إٔب أف صاروا يعتقدوف
أف عليا أفضل من غَته  ،ومع كثرة تلك األكاذيب حصل الغلو من كثَت منهم  ،فهناؾ طائفة يقاؿ ٢تم :
الغرابية  ،وىم أتباع ابن سبأ الذي ىو أوؿ من غبل وسجد لعلي  ،ىؤالء قالوا  :إف عليا ىو اإللو  ،حىت
قاؿ قائلهم:
البطُت
األنػزع
حػيدرة
إال
إلػو
ال
أف
أشػػهد
ا١تتُت
القوة
ذو
سلماف
إال
عليػػو
حػاجب
وال

جعلوا سلماف ىو ذو الرأي ألنو فارسي  ،وىم أكثرىم من فارس.
وغبل آخروف ١تا ٝتعوا تلك الفضائل اليت ٓب ٕتتمع ُب نيب وال غَته  ،أكاذيب لفقوىا  ،فادعوا أف عليا
ىو أؤب بالرسالة  ،وأف جربائيل نزؿ لينزؿ بالرسالة على علي  ،ولةكنو صرفها إٔب ٤تمد  ،ولذلك يقولوف ُب
تشهدىم  :خاف األمُت وصدىا عن حيدر  ،حيدر يعٍت علي  ،أي األمُت الذي ىو جربائيل خاف األمانة
وجاء هبا إٔب ٤تمد وىو مأمور أف ينزؿ هبا إٔب علي  ،أي هبذه الرسالة .
سبب ىذا الغلو ٝتاعهم تلك األحاديث اليت ىي مبالغة ُب مدح علي وُب الزيادة ُب شأنو .
ٍب ١تا اشتهرت تلك األحاديث وٖتفظوىا  ،كأهنم شك بعضهم  ،قالوا  :إذا كانت ىذه الفضائل لو
اليت اجتمعت فيو وال ٕتتمع ُب غَته  ،فةكيف مع ذلك قدـ عليو ثبلثة ؟ ١تاذا قدـ أبو بةكر ٍب عمر ٍب
عثماف ؟ أليس ىو أؤب إذا كانت ىذه الفضائل لو ؟ مىت ٕتتمع ىذه الفضائل ُب شخص فإنو يةكوف أؤب
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من غَته  ،بل قد يةكوف أؤب من األنبياء  ،فلم ٬تدوا بدا  -رؤساؤىم  -من أف يةكذبوا أكاذيب يلصقوهنا
با٠تلفاء  ،الذين ىم أبو بةكر وعمر وعثماف  ،فبل بد أهنم يلتمسوف ما يعيبوهنم بو  ،فجمعوا أكاذيب
تقدح ُب الثبلثة  ،بل تقدح ُب بقية الصحابة .
اشتهر عندىم حديث ( غدير خم ) قالوا  :إف فيو الوصاية لغدير خم  ،أف النيب  أوصى با٠تبلفة
لعلي وأوصى لو بالوالية  ،وأنو قاؿ :من كنت مواله فعلي مواله  ،اللهم واؿ من وااله وعاد من عاداه
ىةكذا يدعوف  ،والذي ُب صحيح مسلم حديث زيد بن أرقم أف النيب  خطبهم ُب غدير خم وقاؿ
 :إين تارؾ فيةكم الثقلُت  ،أو٢تما كتاب اهلل  ،فيو ا٢تدى والنور  ،فحث على كتاب اهلل ورغب فيو ٍ ،ب قاؿ
 :وأىل بييت  ،أذكركم اهلل ُب أىل بييت  ،أذكركم اهلل ُب أىل بييت فقيل لزيد بن أرقم  :من أىل بيتو ؟
أليس نساؤه من أىل بيتو ؟ فقاؿ زيد  :نساؤه من أىل بيتو  ،ولةكن أىل بيتو الذين حرموا الصدقة بعده :
آؿ علي وآؿ جعفر وآؿ العباس وآؿ أيب طالب  ،ىؤالء ىم أىلو .يعٍت الذين ىم من ذرية بٍت ىاشم .
فهذا ىو الصحيح  ،وأما ىذا اٟتديث فإف فيو مبالغة .
وال يزالوف إٔب اآلف يذكروف ىذا ا١تقاؿ ُ ،ب أوؿ ىذا العاـ ١ ،تا كانت الوقعة اليت ُب لبناف بُت من
يسموف حزب اهلل  ،و٨تن نقوؿ  :إهنم حزب الشيطاف  ،نشرت فتوى لنا ُب أف ىؤالء ليسوا صادقُت ُب
قتا٢تم  ،ولةكن كاف عامة الناس يقولوف  :ىؤالء الذين يهزموف اليهود  ،ىؤالء الذين انتصروا من اليهود ،
ىؤالء أؤب أف يةكونوا حزب اهلل  ،حىت إف كثَتا من الشاـ بدلوا ٖ ،تولوا من السنة إٔب أف صاروا شيعة ،
على دين من يسمونو حزب اهلل .
اشتهرت الفتوى  ،فأنةكرىا كثَت من أىل الشرؽ والغرب  ،حىت نشر ُب الصحف ُب ببلد إفريقيا  ،أف
شرائط كثَتة ٖتمل علي أنٍت أبغض حزب اهلل وأين أوإب اليهود وأين وأين .
فاٟتاصل كتب إلينا اثناف من أىل ا١تنطقة من أىل القطيف من غبلة الشيعة  ،ينةكروف علينا ويذكروف
فضائل لعلي وقالوا  :إف ىذه كتبةكم يا معشر السنة  ،إهنا موجودة ُب كتبةكم  ،وإهنا فضائل لعلي  ،تلك
الفضائل منها ما ىو صحيح  ،ولةكن ٯتةكن أف تسعة ُب ا١تائة كلها موضوع  ،ولو كانت عند ا١تستدرؾ ،
ولو كانت ُب بعض كتب أىل السنة ؛ ألهنم يعتمدوف اإلسناد .
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كاف من ٚتلة ما ذكره ىذا الرافضي  ،يقوؿ  :إنةكم تطعنوف ُب علي  .حاشا أننا نطعن ُب علي  ،إنو
ىو ا٠تليفة  ،إف النيب ٤تمدا  أكد ُب غدير خم وعنده ٙتانوف ألفا  ،وأكد أف ا٠تليفة بعده علي  ،وأنو
الوصي  ،وأف من كنت مواله فإف عليا مواله  ،وأخذ يهذي من ىذا ا٢تذياف  ،فلم أشتغل باٞتواب لو ألهنم
ال حيلة ٢تم .
وكاف أحدىم قد أرسل إٕب بعض االعًتاضات  ،وأجبتو  ،و١تا أجبتو رد علي ّتواب واسع  ،علمت أنو
ال حيلة فيهم .
فعند ذلك نتعجب  ،نقوؿ كما يقوؿ ٙ :تانوف ألفا ٝتعوا النيب ٤تمدا وىو يوصي با٠تبلفة إٔب علي  ،قد
يقاؿ لو  :إنةكم تةكفروف الثمانُت كلهم  ،الرافضة يعتقدوف أف الصحابة كلهم ارتدوا ٓ ،ب يبق منهم إال ستة
أو سبعة  ،ما بقي إال سلماف وصهيب وأبو ذر وعمار وخبيب  ،يعٍت بعض ا١توإب  ،أما األكابر فإهنم
كفروا  ،كيف كفروا ؟ كتموا الوصية  ،الوصية اليت لعلي  ،كتموىا  ،وأهنم ٝتعوا ذلك .
فأقوؿ ٙ :تانوف ألفا تواصوا بةكتماف ىذه الوصية ؟ إذا كاف على ما يقوؿ ىذا الرافضي  ،فهةكذا ال شك
أهنم ١تا رأوا أف الصحابة ولوا قبلو ثبلثة من ا٠تلفاء  ،ال بد أهنم يلتمسوف عيوبا  ،فجمعوا عيوبا ُب أيب بةكر
 ،حىت ٯتةكن قرأًب رد شيخ اإلسبلـ على ابن ا١تطهر ُب منهاج السنة النبوية  ،حىت قرأت لبعضهم أنو يقوؿ
 :ما خرج بأيب بةكر ُب ىذا السفر إال ألجل أنو خاؼ أنو يقتل عليا  ،أو أراد أف يأمن من مةكره  ،أو ما
أشبو ذلك من األكاذيب .
ٍب ابن ا١تطهر يقوؿ  :إنو ليس بصاّب وليس بوٕب ؛ ألنو حزف حىت قاؿ لو ٤تمد  :ال ٖتزف إف اهلل معنا ،
إف ىذا دليل على خوفو وذعره  ،فبل يةكوف صاٟتا  .ىذه من تلفيقاهتم .
ٚتعوا أكاذيب طعنوا فيها بأيب بةكر  ،ولةكن أكثر ما طعنوا ُب عمر بن ا٠تطاب  ،وال يزالوف إٔب اآلف .
كتب أحد ا١تعاصرين قبل  ،ٯتةكن عشر سنُت  ،من أىل البحرين  ،اىتدى  ،وكتب لو رسالة عنواهنا :
رْتت الصحابة ولن أخسر آؿ البيت  ،ذكر فيها قصة يقوؿ  :إف امرأة ولد ٢تا ولد من أىل السنة وٝتوه
عمر  ،وجاء ىناؾ احتفاؿ  ،وجاءت تلك العجوز الرافضية ٛ ،تلت ذلك الطفل الذي عمره سنة وقالت :
ما اٝتك ؟ ٓب يةكن قد أفصح  ،فقاؿ (أُمل) فقالت أمو  :عمر  ،فرمت بو ىذه العجوز وقالت  :لعن اهلل
عمر ومن ٭تب عمر ومن يسمي بعمر  ،عجوز ٯتةكن عمرىا ُب َعشر التسعُت  ،وال يزالوف .

082

مختصر سيرة النبي

كذلك من ٚتلة ما اهتموه  ،قالوا  :إنو ١تا أف عليا ٓب يبايع ىو والزبَت  ،جاء إليهما فأكرىهما وىدد٫تا
بالقتل  ،إال أف يبايعيا أليب بةكر . 
ىذه القصة ُب كتبةكم  ،رواىا ابن أيب شيبة ورواىا ابن حباف ورواىا كذا وكذا  ،نقوؿ  :صحيح أف
عمر  ما أراد ا٠تبلفة لنفسو  ،وال أرادىا ألحد من بٍت عدي الذين ىم قبيلتو  ،ولةكن رأى أف أبا بةكر
أؤب با٠تبلفة لؤلمور اليت ذُكرت ُب ترٚتتو اليت تدؿ على أىليتو  ،وكاف يقوؿ  :واهلل ألف أعذب بأشد
عذاب ال يدخلٍت النار  ،أحب إٕب من أف أتؤب على فئة فيهم أبو بةكر  .ال أكوف أمَتا عليو أبدا ١ ،تا رأى
من فضائلو . 
ٍب يقوؿ بعض ىؤالء ا١تعاصرين  :إنو أراد أف ٭ترؽ بيت فاطمة عليها  ،ونقلوا أكاذيب أف فبلنا وفبلنا
ٛتبل معو اٟتطب ليحرؽ بيتها  ،وأنو قيل لو  :إف فيو فاطمة  ،فقاؿ  :وإف  ،أي سوؼ أحرقو ولو كانت
فيو  ،وكل ىذه من األكاذيب  ،ولو كاف بعضها ُب كتب أىل السنة ؛ ألهنم يرووهنا بأسانيد فيقولوف لك :
اْتث عن اإلسناد  ،إذا كاف صادقا أو غَت صاّب  ،ىةكذا .
و١تا ٚتعوا فيو ىذه األكاذيب ٓب ٬ت دوا بدا من أف ٭تملوا عليو  ،وال يزالوف كذلك ٭تملوف على عمر
ويلعنونو دائما .
كذلك أيضا عائشة ١ ،تاذا ؟ يقولوف  :ألهنا قاتلت عليا  ،ىي اليت خرجت ّتيش من مةكة إٔب العراؽ
 ،وكاف معها ابن أختها عبد اهلل بن الزبَت  ،ومعهما الزبَت وطلحة  ،فحصلت وقعة تسمى وقعة اٞتمل ألهنا
كانت ُب وسط ا١تعركة .
نقوؿ ٓ :ب تقتل وٓب تقاتل  ،ىي امرأة  ،إ٪تا ١تا جاءىم خرب قتل عثماف وأف الذين قتلوه من أىل العراؽ
 ،توجهوا ألجل قتا٢تم  ،وألجل أخذ الثأر لعثماف ا١تغلوب  ،فسمع هبم علي فتوجو إليهم إٔب أف حصلت
الوقعة  ،انضم إليهم قتلة عثماف  ،انضموا إٔب علي  ،فحصلت ىذه الوقعة .
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وبةكل حاؿ ىذا سبب مقتهم لعائشة  ،وقد ٚتعوا أكاذيب وفسروا آيات من القرآف تفاسَت بعيدة حىت
قالوا ُب قولو تعأب  )ٔ(        :قالوا  :البقرة عائشة  ،مع أف القصة ُب بٍت
إسرائيل  ،وكذلك قالوا

   

وكذلك يقولوف ُب قولو تعأب :


(ٖ)

(ٕ)

يدا أيب ٢تب  :أبو بةكر وعمر  ،يدا أيب ٢تب .

         

اٞتبت والطاغوت  :أبو بةكر وعمر .

و٢تم ورد يقرؤونو صباحا ومساء  ،طبعو ا٠تميٍت وفرقو عليهم  ،أولو  :اللهم العن صنمي قريش وجبتيهم
وطاغوتيهما وابنتيهما  ،يعٍت حفصة وعائشة  ،إٔب آخره  ،منشور ٬تعلونو ُب جيوهبم كلما صلى أحدىم
الفجر أو ا١تغرب أو العصر  ،يقرؤونو صباحا ومساء  .ىةكذا كانت فةكرهتم .
كذلك أيضا اعتقدوا أف ٚتيع الصحابة الذين بايعوا أبا بةكر  ،كتموا الوصية  ،وأف أبا بةكر وعمر أكرىا
ٚتيع الناس وقالوا  :إف األنصار قالوا  :ال نريد إال عليا ال نبايع إال عليا  ،وكل ىذا من ترىاهتم وأكاذيبهم
 ،وقد ٘تةكنوا ُب ىذا األزمنة ُب العراؽ وكثروا و٢تم اآلف نشاطات  ،يقاتلوف أىل السنة ىناؾ  ،يةكادوف أف
يفنوا أىل السنة .
ذكر قبل سنة أو سنتُت أهنم وجدوا طفلة عمرىا ٜتس سنُت  ،ما اٝتك ؟ قالت  :عائشة  ،فقتلوىا
ألهنا تسمى هبذا االسم  ،وقتلوا ُب يوـ واحد أربعُت ١ ،تاذا ؟ كلهم اٝتو عمر  ،تتبعوا بلدة كاملة  ،كل من
وجدوا اٝتو عمر قتلوه ؛ حقدا على عمر بن ا٠تطاب  ،وال يزالوف ىةكذا  ،ولةكن اٟتق مشس والعيوف نواظر
 ،لةكنها ٗتفى على العمياف  ،لو تفةكر العاقلوف منهم ونظروا لعلموا أهنم بعيدوف عن الصواب  ،وأف
مذىبهم أشد ا١تذاىب بعدا وأبعدىا عن الصواب .
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وألجل ذلك الذين فةكروا منهم تراجعوا  ،ومنهم من أنصف  ،كواحد يقاؿ لو ا١توسوي  ،لو كتاب
أنصف فيو  ،جعل عنوانو  :التصحيح للشيعة  ،أو  :بُت السنة والشيعة  ،أو قريبا من ىذا  ،ولةكن مع
ذلك ٓب يًتاجع عن عقيدتو ُب علي و٨توه  ،إال أنو أنةكر على ىؤالء الرافضة كثَتا من ا١تنةكرات .
ٍب واحد من أىل العراؽ كاف ىو وأبوه على العقيدة الرافضية  ،وىو أيضا ٦تن اجتمع با٠تميٍت وسافر
معو  ،وبعث معو  ،نظر نظرة عاقل  ،فعند ذلك كأنو تراجع  ،ألف كتابو ا١تشهور الذي ٝتاه  :هلل ٍب
للتاريخ  ،أنصف فيو  ،وذكر ٚتيع ا٢تفوات اليت يعتقدىا الرافضة  ،و١تا طبع كتابو وفضحهم عمدوا إليو
وقتلوه غيلة  ،ولةكن كتابو ترجم وطبع مرارا  ،وال يزالوف يةكذبونو ُب كتابو  ،فيقاؿ لو  ،لةكل من كذبو :
ارجعوا إٔب كتبةكم  ،ىا ىو كتب  ،ذك ر اٞتزء والصفحة من كل كتاب ينقل منو  ،وإذا كاف صادقا فإنةكم
تلعنوف أولئك الذين كتبوا  ،العنوا ا٠تميٍت الذي ىذه كتبو فيها فضائح  ،العنوا قبلو ا لسي الذي لو كتاب
كبَت اٝتو ْتار األنوار  ،مائة وعشروف ٣تلدا العنوا الةكليٍت  ،الذي لو ىذا الةكتاب ا١تشهور الذي يسمونو
الةكاُب  .كذلك ٢تم كتب كثَتة .
نقوؿ  :إنةكم قد كفرًب  ،أوال أنةكم تطعنوف ُب القرآف  ،تطعنوف ُب الصحابة ١ ،تا ٓب ٬تدوا ُب القرآف
ا١تةكتوب ذكر علي وال ذكر أىل البيت  ،قالوا  :ال بد أف أبا بةكر وعمر وعثماف حذفوا منو ما يدؿ على
فضائل أىل البيت .
يزعموف أف القرآف كانت آياتو سبعة عشر ألف آية وأهنم حذفوا منو ما بقي إال ستمائة وزيادة .
رد بعض اإلخواف على ىذا الذي يدعي أنو حزب اهلل  ،وبُت أف الرافضة يطعنوف ُب القرآف  ،ونقل عن
أكابرىم الذين ثبت ذلك عنهم  ،ومن آخرىم عراقي مات ُب القرف ا١تاضي يقاؿ لو النوري الطبارسي  ،لو
كتاب طبع عدة مرات  ،اٝتو فصل ا٠تطاب ُب إثبات ٖتريف كتاب رب األرباب  ،يعٍت القرآف  ،لفق فيو
من األكاذيب ونقل عن مشاٮتو ونقل عن أكابرىم ٦ ،تا يدؿ على أف ىذه عقيدة راسخة أف ىذا القرآف
قد تؤب الصحابة التصرؼ فيو  ،واهتموا الصحابة  -ومنهم علي  -حيث أهنم كتموا القرآف .
ٍب إف متقدميهم كذبوا أيضا على أيب جعفر ٤ ،تمد بن علي بن اٟتسُت  ،أنو قاؿ  :عندنا مصحف
فاطمة مثل مصحفةكم ىذا ثبلث مرات  ،واهلل ما فيو حرؼ واحد من مصحفةكم ٨ ،تن غنيوف عنةكم وعن
مصحفةكم  ،أين ىذا ا١تصحف الذي فيو ثبلثة أضعاؼ مصحفنا ؟ ىةكذا .
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كذلك أيض ا تةكفَتىم للصحابة  ،ما استثنوا إال عددا يسَتا  ،يقولوف  :إهنم ارتدوا  ،الذي كتب إلينا
يقوؿ  :إف ُب كتبةكم أف ٤تمدا يقوؿ  :إنو يرد علي من أميت أناس أعرفهم ٍب ٯتنعوف  ،فبل ٮتلص علي إال
مثل اٟتمل  ،فهؤالء ىم الصحابة الذين ٯتنعوف من الورود عليو وال ٮتلص إال قليل .
و١تا أجبتو بأف الذين يزادوف ىم ا١ترتدوف  ،وليس خاصا أيضا بالصحابة  ،بل الذين ارتدوا بعدىم
والذين كفروا ٓ ،ب يقنع بذلك اٞتواب .
فعلى كل حاؿ ىذا من ٚتلة ما يةكفروف بو  ،نسأؿ اهلل العفو والعافية  ،ونعوذ باهلل من اٟترماف  ،واهلل
أعلم  ،وصلى اهلل على ٤تمد .
أحسن اهلل إليةكم فضيلة الشيخ  ،يقوؿ :ما رأيةكم ُب من يهوف من أمر الرافضة ويدعو إٔب التقارب
معهم ؟.
قد وقع ىذا ُب وسط القرف ا١تاضي  ،وذلك ألف الرافضة ُب العراؽ ١تا اشتهر أمر األزىر ُب مصر  ،كاف
أىل األزىر وأىل مصر كلهم سنة  ،فالتحق كثَت من الرافضة باألزىر  ،وأخذوا ٬تالسوف مشايخ األزىر ٍ ،ب
قالوا  :نريد التقارب  ،ما بيننا خبلؼ  ،إ٪تا ٨تن مذىب كما أنةكم مذىب شافعي فنحن أيضا مذىب
جعفري  ،وأخذوا يهونوف من أمرىم  ،وا٩تدع هبم كثَت  ،وألف واحد منهم كتابا اٝتو ا١تراجعات ،
مراجعات مةكاتبات بينو وبُت من ٓب يتمةكن من أىل السنة  ،وقد رد عليو أيضا بعض احملققُت .
انتبو لذلك عآب ُب مصر ٤ ،تب الدين ا٠تطيب  ،رٛتو اهلل  ،نظر وإذا ىم إ٪تا يدعوف إٔب أننا نقرب
منهم  ،وأما ىم فبل يقربوف منا  ،ىذا التقريب الذي يريدونو  ،إ٪تا يريدوف تقريبنا إليهم ال أهنم يقربوف إلينا
أبدا .
وكتب ُب ذلك رسالة  ،فلعلةكم قرأ٘توىا  :ا٠تطوط العريضة  ،فيو قبل أربعُت سنة أو ٨توىا  ،كاف
الرافضة كلما حجوا يطبعوف كتيبا ٨تو عشر ورقات صغَتة ويًتٚتونو بأربع لغات  ،ويطبعوف منو ٜتسا
وسبعُت ألفا ويفرقونو على اٟتجاج  ،مذىبنا كذا ومذىبنا كذا ٨ ،تن الذين ٨تب أىل البيت و٨تن الذين
نوإب أىل البيت و٨تن و٨تن  ،وىذه عقيدتنا .
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انتبو اإلخواف ُب الرياض وٓب يةكن ىناؾ ما يرد بو عليهم  ،إال كتاب ا٠تطوط العريضة  ،فطبعوا منو
كمية ٨تو عشرين ألفا  ،وفرقوىا على اٟتجاج ُب مةكة وُب ا١تدينة  ،و١تا رأوه ثارت ٛتيتهم وعصبيتهم  ،ورد
عليو أحدىم برسالة صغَتة عنواهنا  :مآؿ خطيب ُب خطوطو العريضة  ،وذكر أف ىذا كذب .
عجبا ٢تم ! أتةكذبوف الذين ينقلوف من كتبةكم ؟ كتبةكم فضحتةكم  ،إنو ينقل بالصفحة واٞتزء  ،فةكيف
مع ذلك ال تقرونو ؟ .
فاٟتاصل أف الذين يدعوف للتقريب ىم مثل الذين يدعوف للتقريب ُب زمن ٤تب الدين ا٠تطيب.
أحسن اهلل إليةكم  ،ىناؾ ٣تموع من األسئلة عرب اإلنًتنت  ،يعٍت األخ عوؼ من العراؽ واألخ عمار
العامري أيضا يذكروف شيخنا الةكثَت عن أحواؿ أىل السنة ُب العراؽ  ،ويقولوف  :نرجو من الشيخ الدعاء
ألىل السنة ىناؾ.
ال شك أف أىل العراؽ فيهم سنة ؛ ألف العراؽ ببلد ا٠تبلفة العباسية  ،وفيهم األئمة  ،سفياف الثوري
واإلماـ أٛتد  ،وال يزاؿ فيهم سنة  ،ولةكن ال شك أف الرافضة نشطوا ُب ىذه األياـ  ،كانوا ُب زمن صداـ
مقموعُت قد قمعهم  ،ال يقدروف على أف يظهروا شيئا من شعاراهتم  ،و١تا جاء األمريةكاف فرحوا  ،حيث
إهنم قضوا على ملك صداـ  ،فنشطوا بعد ذلك ٍ ،ب انضموا مع األمريةكاف ُب قتاؿ أىل السنة  ،نعوذ باهلل
.
فنقوؿ  :إهنم أىل ألف يدعى ٢تم ؛ ألهنم مستضعفوف ومستذلوف  ،ولةكن إذا اعتصموا باهلل تعأب
و٘تسةكوا بالشرع  ،فإف اهلل تعأب ينصرىم  ،وندعو ٢تم بأف يعزىم  ،اللهم أعزىم وانصرىم على القوـ
الةكافرين  ،واهلل أعلم  ،وصلى اهلل على ٤تمد.
أحسن اهلل إليةكم وأثابةكم ونفعنا بعلمةكم  ،وصلى اهلل على نبينا ٤تمد وآلو وصحبو أٚتعُت .
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باقي سَتة العشرة
بسم اهلل الرٛتن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .
قاؿ رٛتو اهلل تعأب :
أبو محمد طلحة بن عبيد اهلل رضي اهلل تعالى عنو ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب  ،يلتقي مع رسول اهلل  في مرة بن كعب  ،وأمو الصعبة بنت
الحضرمي  ،أخت العالء بن الحضرمي  ،واسم الحضرمي عبد اهلل بن عباد بن أكبر بن عوف بن

مالك بن عويف بن خزرج بن إياد بن الصدق  ،أسلمت أمو وتوفيت مسلمة .
أسلم قديما وشهد أحدا وما بعدىا  ،ولم يشهد بدرا  ،كان في الشام في تجارة  ،وضرب لو
رسول اهلل  بسهمو وأجره .
وكان لو من الولد محمد بن السجاد  ،قتل معو  ،وعمران أمهما حمنة بنت جحش .
وموسى بن طلحة  ،أمو خولة بنت القعقاع بن معبد بن زرارة .
ويعقوب وإسماعيل وإسحاق  ،وأمهم أم أبان بنت عتبة بن ربيعة .
وزكريا وعائشة  ،أمهما أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق  ،رضي اهلل عنهم أجمعين .
وعيسى ويحيى  ،أمهما سعدى بنت عوف المرية .
أم إسحاق بنت طلحة  ،أمها أم الحارث بنت قسام بن حنظلة الطائية .
وأوالد طلحة أحد عشر  ،وقيل ابنان آخران  :عثمان وصالح  ،ولم يثبت ذلك .
وقتل طلحة سنة ست وثالثين يوم الجمل  ،وىو ابن اثنتين وستين.
أبو عبد اهلل  :الزبير بن العوام  ،رضي اهلل تعالى عنو  ،ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي
بن كالب  ،يلتقي مع رسول اهلل  في قصي بن كالب  ،وىو األب الخامس .
وأمو صفية بنت عبد المطلب عمة رسول اهلل  أسلمت وىاجرت إلى المدينة .

088

مختصر سيرة النبي

ىاجر الهجرتين وصلى القبلتين  ،وىو أول من سل سيفو في سبيل اهلل  وىو حواري رسول
اهلل . 
ول و من الولد  :عبد اهلل  ،وىو أول مولود ولد في اإلسالم بعد الهجرة  ،والمنذر وعروة وعاصم
والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة  ،أمهم أسماء بنت أبي بكر الصديق .
وخالد وعمرو وحبيبة وسودة وىند  ،أمهم أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص .
ومصعب وحمزة ورملة  ،أمهم الرباب بنت أنيس الكلبية .
وعبيدة وجعفر وحفصة  ،أمهم زينب بنت بشر من بني قيس بن ثعلبة .
وزينب بنت الزبير  ،أمها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط .

وخديجة الصغرى  ،أمها الجالل بنت قيس  ،من بني أسد بن خزيمة .
فأوالد الزبير واحد وعشرون رجال وامرأة .
قتل يوم الجمل سنة ست وثالثين ولو سبع وستون أو ست وستون.
أبو إسحاق  :سعد بن أبي وقاص   ،واسم أبي وقاص  :مالك بن أىيب بن عبد مناف بن
زىرة بن كالب  ،يلتقي مع رسول اهلل  في كالب بن مرة .
وأمو حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف .
وأسلم قديما وكان يق ول  :لقد رأيتني وإني لثلث اإلسالم  ،وشهد بدرا والمشاىد كلها مع رسول
اهلل  وىو أول من رمى بسهم في سبيل اهلل  ،وكان رميو ذلك في جيش فيهم أبو سفيان  ،لقوىم
بصدر رابغ في أول سنة قدم رسول اهلل  المدينة .
ولو من الولد محمد  ،قتلو الحجاج .
وعمر قتلو المختار بن أبي عبيد  ،وعامر ومصعب  ،وروى عنهم الحديث .
وعمير وصالح وعائشة بنت سعد .
مات بقصره في العقيق على عشرة أميال من المدينة وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة  ،سنة
خمس وخمسين  ،وىو ابن بضع وسبعين  ،فكان آخر العشرة وفاة .
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أبو األعور  :سعيد بن زيد بن عمرو رضي اهلل تعالى عنو  ،ابن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن
عبد اهلل بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب  ،يلتقي مع رسول اهلل  في كعب بن
لؤي  ،أمو فاطمة بنت باجة بن أمية بن خويلد  ،من بني مليح من خزاعة  ،وىو ابن عم عمر بن
الخطاب  وتزوج أختو أم جميل بنت الخطاب  ،أسلم قديما ولم يشهد بدرا .
ولو من الولد  :عبد اهلل  ،وكان شاعرا  ،وقال الزبير بن بكار  :وولده قليل وليس بالمدينة منهم .
وتوفي سعيد بن زيد سنة إحدى وخمسين وسنو بضع وسبعون سنة.
أبو محمد  :عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف رضي اهلل تعالى عنو  ،ابن عبد بن الحارث بن
زىرة بن كالب  ،يلتقي مع رسول اهلل  في كالب بن مرة  ،وأمو الشفاء  ،وقيل العنقاء بنت عوف
بن عبد الحارث بن زىرة  ،وكانت مهاجرة .
أسلم قديما وشهد بدرا والمشاىد كلها مع رسول اهلل  وصح أن رسول اهلل  صلى وراءه في
غزوة تبوك .
ومن ولده  :سالم األكبر  ،مات قبل اإلسالم .
وأم قاسم  ،ولدت في الجاىلية  ،ومحمد وبو كان يكنى ولد في اإلسالم .

وإبراىيم وحميد وإسماعيل  ،أمهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن

عبد شمس بن عبد مناف  ،من المهاجرات المبايعات  .وكل ولد عبد الرحمن منها  ،وقد روي عنهم
الحديث .
وعروة بن عبد الرحمن  ،قتل بإفريقية  ،وأمو نحيرة بنت ىانئ بن قبيصة بن مسعود بن شعبان .
وسالم األصغر  ،قتل بإفريقية  ،وأمو سهلة بنت سهيل بن عمرو  ،وىو أخو محمد بن أبي
حذيفة بن عتبة ألمو .
وعبد اهلل األكبر  ،قتل بإفريقية  ،وأمو من بني عبد األشهل .
وأبو بكر بن عبد الرحمن  ،أبو سلمة الفقيو  ،وىو عبد اهلل األصغر  ،وأمو تماضر بنت األصبغ
الكلبية  ،وىي أول كلبية نكحها قرشي .
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وعبد الرحمن بن عبد الرحمن  ،ومصعب بن عبد الرحمن  ،وكان على شرفة مروان بن الحكم
بالمدينة .
مات بالمدينة ودفن بالبقيع سنة اثنتي ن وثالثين في خالفة عثمان بن عفان  ،وصلى عليو عثمان ،
وسنو اثنان وسبعون.
أبو عبيدة  :عامر بن عبد اهلل بن الجراح   ،ابن ىالل بن أىيب بن ضبة بن الحارث بن فهر
بن مالك  ،وأمو أم غنم بنت جابر بن عبد العزى بن عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر ،
وقيل  :أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزى  ،يلتقي مع رسول اهلل  في فهر بن مالك .

أسلم قديما قبل دخول رسول اهلل  دار األرقم  ،وشهد بدرا والمشاىد مع رسول اهلل  ونزع

يوم أحد الحلقتين اللتين دخلتا في وجو النبي  من المغفر  ،وانتزعت ثنيتاه فحسنتا فاه  ،فقيل :
ما رؤي ىتم قط أحسن من ىتم أبي عبيدة .
وكان لو من الولد  :يزيد وعمير  ،وقد انقرض ولد أبي عبيدة  ،فلم يعقب .
ومات بطاعون عمواس سنة ثمان عشرة وقبره بغور بيسان بقرية عمساء  ،وىو ابن ثمان
وخمسين  ،وصلى عليو معاذ بن جبل  ،وقد قيل  :عمرو بن العاص .

وقد قتل أبو عبيدة أباه يوم بدر كافرا  ،وفيو أنزل اهلل 

     

                 
                  
             

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو
بسم اهلل الرحمن الرحيم
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الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آلو وصحبو
أجمعين .
ذكرنا أن تراجم الخلفاء األربعة طويلة توسع فيها العلماء رحمهم اهلل  ،ولكن دخل في بعضها
شيء من الكذب أو المبالغة ونحو ذلك  ،فذكرنا أن عثمان  نقم عليو الثوار أنو قرب بعض أقاربو
 ،منهم الحكم بن أبي العاص وابنو مروان بن الحكم  ،كان النبي  قد نفى الحكم إلى الطائف ،
ولما استخلف عثمان رأى أن لو حقا وأن لو قرابة  ،فألجل ذلك أمره بأن يأتي إلى المدينة  ،وولى
ابنو مروان  ،واله الكتابة  ،فكان يكتب لو  ،وىو الذي كتب كتابا وختمو بختم عثمان  ،مما كان
سببا ألن ثار عليو بعضهم .
وأما الواليات األخرى الكبيرة فلم يولها أحدا من أقاربو  ،إال أنو زاد في والية معاوية  ،كان
معاوية في عهد عمر وفي عهد أبي بكر  ،كان في عهد أبي بكر يزيد بن أبي سفيان  ،حتى قتل ،
عمر أخاه معاوية مكانو  ،ولما استولى عثمان  ،أضاف إليو جميع والية الشام وما حولها
وبعده جعل ُ
 ،وصار كأنو خليفة في ذلك المكان  ،وألجل ذلك صار محبوبا عند أىل الشام .
وبكل حال  ،عثمان  قد اجتهد ولم يحد عن سيرة الخلفاء الذين قبلو .

أما علي  فقد اتهم بأنو تماأل مع قتلة عثمان  ،وحاشاه أن يكون كذلك  ،ولكن عثمان منع

أىل المدينة أن يقاتلوا معو  ،وإال فإن لو خداما ولو أقارب  ،منعهم وصبر إلى أن قتل   ،فكان
بعض بني أمية يتهمونو بأنو قد ماألىما ألجل ذلك لم يسلم لهم قتلة عثمان  ،وحصلت الوقائع التي
حصل فيها ىذا القتل الكبير .
الرافضة غلوا في علي ألنهم رأوا سيرتو فيهم سيرة حسنة وأحبوه  ،ثم زادوا في قدره إلى أن
جعلوه كاإللو أو كالنبي أو نحو ذلك.
ثم يعرف أن الرافضة كفروا لثالثة أمور :
األول  :طعنهم في القرآن لما لم يجدوا فيو ذكر آل البيت  ،اتهموا الصحابة بأنهم حذفوا منو
أكثر من الثلثين  ،وكل ىذا كذب.
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األمر الثاني  :أنهم يكفرون الصحابة إال نفرا قليال  ،ويردون أحاديثهم  ،فال يقبلون من أحاديث
الشيخين  ،أبي بكر وعمر وكذلك عثمان  ،كذلك بقية العشرة وكذلك بقية الصحابة عندىم أنهم
كفار  ،وألجل ذلك ال يقبلون أحاديثهم  ،فكان من أثر تكفيرىم أن كفروا أىل السنة الذين يحبونهم
 ،فيكفرون جميع أىل السنة الذين يوالون الخلفاء ويوالون الصحابة.
األمر الثالث :الغلو في علي  ،بحيث أنهم يدعونو من دون اهلل  ،وبهذا صاروا من الكفار الذين
يحكم بكفرىم ؛ ألن من كفر المسلمين فهو كافر .
وسمعت لبعض الحاضرين شريطا سئل فيو  ،قال السائل  :ىل لي أن أزوج سنيا عدال أمينا  ،أو

أزوج شيعيا فاسقا عاصيا ؟ فقال  :إن السني وإن كان أمينا فإنو كافر  ،وإنو في النار ولو كان عابدا

ولو كان وكان  ،وأما الشيعي فإنو من أىل الجنة ولو كان فاسقا  ،ولو كان عاصيا  ،زوج موليتك
بالشيعي  .ىكذا يعتقدون في أىل السنة والعياذ باهلل .
اآلن نقرأ سيرة الخلفاء  ،سيرة الستة الباقين من العشرة  ،نظمهم ابن أبي داود في حائيتو :
وعامر

سعيد وسعد وابن عوؼ وطلحة

فهر

والزبَت

ا١تمدح

ىؤالء ىم الستة .
بدأ ا١تؤلف بالذين قتلوا ُب وقعة اٟترة  ،وىم طلحة والزبَت  ،كنية طلحة  :أبو ٤تمد  ،وىو طلحة بن
عبيد اهلل بن عثماف بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب  ،يلتقي مع
النيب ُ ب مرة بن كعب  ،فهو قرشي وتيمي ؛ أي ٬تتمع مع أيب بةكر ُب تيم بن مرة .
وأمو يقاؿ ٢تا  :الصعبة بنت اٟتضرمي  ،أخت العبلء بن اٟتضرمي  ،القائد ا١تشهور  ،اسم اٟتضرمي
عبد اهلل بن عباد بن أكرب بن عوؼ بن مالك بن عويف بن خزرج بن إياس بن الصدؽ  ،أمو من ىذه
القبيلة  ،قبيلة إياس  ،مشهورة و٢تم ذكر  ،وىم من األنصار  ،من بٍت ا٠تزرج  ،أسلمت أمو وتوفيت مسلمة
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 ،وطلحة أسلم قدٯتا ٔتةكة وشهد أحدا وما بعدىا  ،وٓب يشهد بدرا وٓب يعاتب النيب  أحدا ٗتلف عن
بدر ؛ ألنو إ٪تا خرج يريد عَت قريش  ،فجمع اهلل بينو وبُت عدوه .
طلحة كاف بالشاـ ُب ٕتارة ُب ذلك الوقت  ،ضرب لو النيب  بسهمو  ،أعطاه سهما من الغنائم ،
وكتب لو أجرا كأنو شهدىا .

تابع سَتة العشرة
ذكر بعض أوالده :
أوال :محمد السجاد  ،وقتل معو في وقعة الجمل  ،قالوا  :سمي السجاد ؛ لكثرة عبادتو  ،ولد
على عهد النبي  ولم يذكروا لو صحبة.
ذكروا أن الذي قتلو شريح بن أوفى  ،قال البخاري في تفسيره لسورة غافر تعليقا على ما يقوي
ما قالو البغوي  ،أن اسم قاتلو شريح بن أوفى  ،وكان شريح يقول :ذكروا أن الذي قتلو شريح بن
أوفى  ،قال البخاري في تفسيره لسورة غافر تعليقا على ما يقوي ما قالو البغوي  ،أن اسم قاتلو
شريح بن أوفى  ،وكان شريح يقول:
يذكػرين

حم

والرمح

فهبل

شاجر
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يعٍت أنو ١تا أراد أف يقتل السجاد قرأ قولو تعأب:

     

(ٔ)

وىي ُب

سورة حم غافر .

الثاني :عمران بن طلحة  ،أمو وأم محمد  ،حمنة بنت جحش  ،أخت زينب بنت جحش أم

المؤمنين  ،وىي التي كانت تستحاض في عهد النبي . 
الث الث :موسى بن طلحة  ،ومن أشهرىم  ،ولو ذكر في كتب الحديث  ،أمو خولة بنت القعقاع
بن معبد بن زرارة .
الرابع والخامس والسادس  :يعقوب وإسحاق وإسماعيل  ،وأمهم أم أبان بنت عتبة بن ربيعة .
السابع والثامن  :زكريا وعائشة  ،أمهما أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق .  ،
يعني أن من فضائلو أنو تزوج أخت عائشة  :أم كلثوم بنت أبي بكر .
التاسع والعاشر :عيسى ويحيى  ،أمهما سعدى بنت عوف المرية .
الحادي عشر :أم إسحاق بنت طلحة  ،أمها أم الحارث بنت قسامة بن حنظلة .
فأوالده أحد عشر  ،وذكر لو أيضا ابنان ولم يثبت ذلك  :عثمان وصالح  ،ولم يذكر أنو استولد
أمة .
فزوجاتو :خولة وحمنة وأم أبان وأم كلثوم  ،وسعدى بنت عوف  ،وأم الحارث يكون لو ست
زوجات ألنو يتزوج ويطلق .
كان قتلو سنة ستة وثالثين يوم الجمل  ،وعمره اثنتان وستين .
ذكروا أنو لما حضر يوم الجمل اجتمع بو علي فوعظو  ،فرجع  ،فجاءه سهم رمى بو مروان بن
الحكم  ،فوقع في ركبتو وكان بو حتفو  ،فلما علم بذلك علي حزن وتأسف على قتلو  ،ولكن ىكذا.
الثاني  :أبو عبد اهلل  :الزبير بن العوام  الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن
قصي بن كالب  ،يلتقي مع النبي  في قصي بن كالب  ،وقصي ىو والد عبد مناف بن قصي ،
وىو األب الخامس .
1
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أمو صفية بنت عبد المطلب  ،عمة النبي  وىي من الذين أسلموا من عماتو  أسلمت
وىاجرت إلى المدينة  ،ولما قتل أخوىا حمزة جاءت فزعة  ،وأتت بكفنين  ،فكفن في أحدىما ألن
المشركين نزعوا ثيابو  ،وكفن واحد إلى جنبو في الكفن الثاني فهي أم الزبير .
الزبير ىاجر الهجرتين وصلى القبلتين  ،ىاجر إلى الحبشة ثم رجع مع الذين رجعوا إلى مكة  ،ثم
ىاجر مرة ثانية من مكة إلى المدينة .
ذكر ولده أنو قليل الحديث  ،يا أبتي لماذا ال تحدث كثيرا كما يحدث فالن ابن فالن ؟ فقال :
يا بني إني لم يكن أحد بمثل منزلتي من رسول اهلل  ولكني سمعتو يقول  :من كذب علي متعمدا
فليتبوأ مقعده من النار ىذا ىو السبب ؛ تورعا في كونو لم يحدث أحاديث كثيرة .
وىو أول من سل سيفو في سبيل اهلل  يعني في سرية من السرايا لقيو بعض المشركين في وفد
من الوفود  ،فبدأ بقتالهم فسل سيفو وقاتل .
ثبت أن النبي  قال  :إن لكل نبي حواريا  ،وحواريي الزبير الحواريون  :المقربون ،
كالحواريين الذين مع عيسى  ،فجعلو من الحواريين .
وذكر بعضهم أن الحواريين من أصحاب النبي  ىم العشرة  ،وأضاف إليهم العباس وحمزة ،

أن ىؤالء كلهم حواريون  ،يعني أنهم من المقربين إلى النبي . 

الزبير لو أيضا أوالد  ،ذكر أنهم واحد وعشرون  ،رجالهم ونساؤىم  ،أكبرىم عبد اهلل وىو
أشهرىم  ،وىو أول مولود ولد في اإلسالم بعد الهجرة ؛ أي من المهاجرين  ،ولد في السنة األولى ،
وأمو أسماء بنت أبي بكر  ،أخت عائشة  ،زوجة الزبير  ،وقد خدمت الزبير وتعبت على ما ىو عليو
 ،ىكذا .
ثم عبد اهلل ىذا ىو الذي تولى الخالفة  ،بايع لو أىل الحجاز وأىل العراق  ،وبقي بمكة ولم
يخرج من مكة  ،ولما تولى مروان بايعو أىل الشام  ،ولم تطل مدة مروان  ،ولكنو عهد بالخالفة من
بعده البنو عبد الملك  ،وبقي عبد الملك في الخالفة نحو عشرين سنة أو أكثر  ،وصرح وقال  :إن
ابن الزبير ليس بخليفة  ،لو كان خليفة لم يرفث ذنبو في الحرم .
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أرسل إليو الحجاج وحاصره إلى أن قتل  ،وبعد ذلك تمت الخالفة لعبد الملك .
ثم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن  :المنذر وعروة وعاصم والمهاجر
وخديجة الكبرى وأم الحسن وأم عائشة  ،ذكور وإناث  ،ىؤالء كلهم أمهم أسماء بنت أبي بكر ،
ثمانية الذين أمهم أسماء .
التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر  :خالد وعمرو وحبيبة وسودة وىند ،
أمهم أم خالد بنت خالد بن سعيد العاص  ،من قريش أيضا .
الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر  :مصعب وحمزة ورملة  ،أمهم الرباب بنت أنيس

الكلبية .

كذلك السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر  :عبيدة وجعفر وحفصة  ،أمهم زينب بنت بشر
بن قيس  ،من بني قيس بن ثعلبة .
العشرون  :زينب بنت الزبير  ،أمها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط .
الحادي والعشرون  :خديجة الصغرى  ،أمها الجالل بنت قيس  ،من بني أسد .
أوالد الزبير أحد وعشرون رجال وامرأة  ،عرف أن نساءه  :أسماء بنت أبي بكر  ،وأم خالد بنت
خالد بن سعيد  ،ىاتان من قريش  ،والثالثة  :الرباب بنت أنيس الكلبية  ،والرابعة  :زينب بنت بشر ،
من بني قيس  ،والخامسة  :أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط  ،ىذه أيضا من قريش  ،السادسة :
الجالل بنت قيس  ،من بني أسد بن خزيمة  ،فيكون لو ست نسوة  ،ولعلو يطلق أو يتوفى بعضهن .
قتل يوم الجمل سنة ست وثالثين  ،ولو سبع وستون أو ست وستون  ،أورد ابن كثير وابن حجر
عن أبي جرو المازني قال :شهدت عليا والزبير حين توقفا  ،فقال لو علي  :يا زبير أنشدك اهلل ،
أسمعت رسول اهلل  يقول :إنك تقاتلني وأنت ظالم ؟ قال  :نعم  ،لم أذكره إال في موقفي ىذا
إذ .
وذكر ابن سعد ما يدل على رجوعو وتركو للقتال  ،ثم لحقو رجل يقال لو عمرو بن جرموز ،
بأرض يقال لها وادي السباع  ،فجاءه وىو نائم فقتلو  ،فبلغ ذلك عليا فجلس يبكي حزنا عليو
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وأصحابو  ،وذلك ألن عائشة خرجت من مكة وتوجهت ومعها ىؤالء الذين ىم خرجوا من مكة  ،لما
بلغهم خبر قتل عثمان  ،فتوجهوا إلى العراق ألجل أن يقاتلوا قتلة عثمان  ،وخرجوا بعائشة معهم ،
ولما وصلوا إلى العراق أدركهم علي  بمن معو  ،ولما أدركهم قالوا  :نريد أن نقتل قتلة عثمان ،
قتلة عثمان من رؤساء العرب ولهم قبائل كبيرة  ،لهم مكانة في العرب  ،فخاف أنهم إذا قتلوا تثور
قبائلهم وتحصل فتنة  ،وىم أيضا كثير  ،الذين ثاروا عليو  ،فال بد أنو يداريهم .
حاول أن الزبير ومن معو يدخلون في البيعة  ،وإذا قويت الكلمة يبدءون بقتلة عثمان .
خمسة نأوا  ،فوعدىم أنو بعد الصباح يبدأ بقتل قتلة عثمان  ،فلما كان في آخر الليل  ،قتلة
عثمان أكثرىم في جيش علي  ،فقالوا  :ال بد أننا نقاتل  ،ففي آخر الليل أعلنوا الحرب وتقاتلوا وال
يدرون ما السبب  ،إال أنو تهفف أن قتلة عثمان وقبائلهم ىم الذين بدءوا بالقتال في آخر الليل ،
فنشبت الحرب وإال قد تم الصلح أو قارب أن يتم الصلح  ،ولكن ىذا قضاء اهلل .
وقعت ىذه الوقعة وقتل فيها نحو عشرة آالف من الطائفتين  ،ممن مع علي وممن مع عائشة
والزبير وطلحة  ،وكان من جملة من قتل  :طلحة والزبير  ،وىما من العشرة  ،في ىذه الوقعة.
ذكر بعده  :سعد بن أبي وقاص  ،كنيتو أبو إسحاق  ،سعد بن أبي وقاص  ،اسم أبي وقاص :

مالك بن أىيب بن عبد مناف بن زىرة بن كالب  ،يلتقي مع رسول اهلل  في كالب بن مرة  ،فهو
من بني زىرة  ،وىم أخوال النبي  فإن أم النبي  من بني زىرة بن كالب  ،ىكذا .
أم سعد  :حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف  ،أمو من بني أمية  ،فأعمامو
بنو زىرة وأخوالو بنو أمية .
أسلم قديما  ،حتى روي عنو أنو يقول  :لقد رأيتني وإني لثلث اإلسالم  ،يعني أنو ثالث من أسلم
 ،فمعناه أنو أسلم بعد أبي بكر  ،وكأنو لم يعد غيره  ،ما عد عليا ألنو صغير  ،ولم يعد زيدا ألنو من
الموالي  ،ولم يعد بالال ألنو مملوك  ،ولم يعد خديجة ألنها من النساء  ،ويمكن أنو عد عليا ولم يعد
النبي  ؛ ألنو الذي دعا إلى اإلسالم  ،ىكذا .
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ذكروا أنو أسلم قديما وشهد بدرا والمشاىد كلها  ،ما تخلف عن رسول اهلل  في مشهد من
المشاىد  ،وأنو أول من رمى سهما في سبيل اهلل  ،أول من رمى في سبيل اهلل في سرية من السرايا ،
في جيش فيهم أبو سفيان  ،لقوىم بصدر رابغ في أول سنة قدم رسول اهلل  رابغ  :المدينة
المعروفة .
يقول :نقل عن الزبير بن بكار أن ىذا كان في سرية عبيد اهلل بن الحارث بن عبد المطلب  ،كان
القتال في أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين  ،وىي أول سرية بعثها النبي  ليلقوا عيرا
لقريش  ،تراموا بالسهام ولم يكن بينهم مسايفة  ،فكان سعد ىو أول من رمى .

سعد  كان من الشجعان  ،وألجل ذلك تولى القتال  ،وباألخص وقعة القادسية  ،وذلك ألنو

لما واله عمر  أميرا وإماما على العراق  ،كان يقيم الغزوات  ،فجاءت ىذه الغزوة التي حصل بها
نصر عظيم للمسلمين  ،كان ىو الذي يدبرىا  ،وىو الذي يجهز الجيوش بما يلزم  ،إلى أن حصل
النصر بإذن اهلل .
ثم ذكر أن أىل العراق اشتكوه حتى قالوا  :إنو ال يحسن أن يصلي  ،قد عرف أن أىل العراق
من قديم  ،أنهم ُمجمعون  ،وألجل ذلك تحصل منهم كثير من الفتن  ،ولما اشتكوه سألو عمر إنهم
اشتكوك حتى في الصالة  ،فذكر لو صفة صالتو  ،فقال  :ذاك الظن بك يا أبا إسحاق .

ثم بعث عمر  من يسأل أىل العراق عنو  ،فكلما جاءوا إلى قبيلة سألوىم فأثنوا عليو خيرا ،
حتى جاءوا إلى مسجد لبني عبس  ،فقام فيو رجل فقال  :إن تسألنا عن سعد فإنو كان ال يعدل في
الرعية وال يخرج في السرية وال يقسم بالسوية  ،فقال سعد  اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأعم
بصره وعرضو للفتن  ،فبلغ سنا سقطت حاجبو على عينيو  ،وفقد البصر  ،وكان يمشي في السكك
يتعرض للجواري يغمزىن  ،يقول  :شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد .
كان سعد مستجاب الدعوة ؛ ألنو قال  :يا رسول اهلل ادع اهلل أن يجعلني مستجاب الدعوة ،
فقال  :أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة فكان ال يأكل إال حالال  ،ال يأكل شيئا فيو شبهة ،
فكان مستجاب الدعوة .
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كان في حجة الوداع  ،أصابو مرض حتى أشفق عليو من الموت عاده النبي  فقال  :يا رسول
اهلل إني امرؤ ذو مال  ،وال يرثني إال ابنة  ،بنت واحدة  ،أفأتص دق بثلثي مالي ؟ قال  :ال  ،قال :
فالشطر ؟ قال  :ال  ،قال  :فالثلث ؟ قال  :الثلث والثلث كثير  ،إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من
أن تدعهم عالة يتكففون الناس
شفي من ذلك المرض  ،كان في ذلك الوقت ما لو إال بنت واحدة  ،تزوج بعد ذلك وولد لو
أوالد .
يقول  :لو من الولد  :محمد  ،قتلو الحجاج  ،وعمر قتلو المختار بن أبي عبيد  ،وعامر ومصعب
 ،روي عنهم الحديث  ،وعمير وصالح وعائشة  ،بنو سعد  ،فيكون لو من األوالد سبعة .
بالنسبة إلى عمر بن سعد  ،قتلو المختار  ،وذلك ألنو الذي تولى الجيش الذي قتل الحسين ،
أمير السرية التي قتل ت الحسين  ،لما قدم ابن زياد على العراق جهز جيشا من ألفين  ،وجعل أميره
عمر بن سعد بن أبي وقاص  ،فكان ىو الذي على تلك السرية .
وذكروا أيضا أنو كان في سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب  ،ولكن سرية عبيدة قبل وقعة
بدر ؛ ألن عبيدة بن الحارث قتل في بدر  ،تلك السرية ىي أول حرب وقعت بين المشركين

والمسلمين  ،ىكذا في صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول اهلل  قال :إن في ثقيف
كذابا ومبيرا أما الكذاب فإنو المختار  ،وأما المبير فإنو الحجاج  ،ىكذا .
بالنسبة إلى عامر ومصعب  ،ىما من رواة الحديث .
مات سعد بقصره في ا لعقيق على عشرة أميال من المدينة  ،حمل على رقاب الرجال إلى المدينة
 ،سنة خمس وخمسين  ،وسنو بضع وسبعون  ،فهو آخر من مات من العشرة  ،عاش بضعا وسبعين .
لما وقعت تلك الفتن  :وقعة في الجمل ووقعة صفين  ،تلك الوقائع  ،اعتزلها  ،بل ذكروا أنو
خرج في البراري  ،خرج إلى البرية وانقطع عن الناس وعن مخالطة الناس حتى إنو قال :
عػوى

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ
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أي أنو يستأنس بالوحوش ويستأنس بالربية وال ٭تب أف يراه أحدا وال يرى أحدا من الناس  ،ٮتشى أنو
إذا جاءه إنساف اجتذبو إٔب تلك الفنت اليت حصل فيها قتاؿ بُت ا١تسلمُت  ،الذين ُب اٞتمل وُب صفُت وُب
غَتىا  ،فانقطع  إٔب أف ىدأت األمور  ،رجع إٔب قصره الذي ُب ا١تدينة  ،بالعقيق  ،على عشرة أمياؿ
من ا١تدينة وتوُب فيو ٛ تلو الرجاؿ على الرقاب عشرة أمياؿ إٔب ا١تدينة ٓ ،ب ٭تملوه على ٛتار وال على
فرس  ،مع أف عشرة األمياؿ قد تقارب سبعة عشر كيلو  ،وىم ٯتشوف على أرجلهم  ،وذلك من تقديرىم
وتوقَتىم لو رضي اهلل عنو.
الرابع  :أبو األعور  :سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد اهلل بن قرط بن
رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب .  ،
أبوه  :زيد ب ن عمرو  ،ابن عم عمر بن ا٠تطاب  ،زيد بن عمرو بن نفيل ىذا من الذين قرؤوا ُب كتب
النصارى  ،وترؾ عبادة النصارى  ،وترؾ عبادة األوثاف  ،وكاف ال يأكل ٦تا ذبح لغَت اهلل  ،وأخلص العبادة
هلل ووحد اهلل وقاؿ  :يا ريب  ،واهلل لو أعلم دينا أدين بو أحسن ٦تا أنا عليو لدنت لك يا رب هبذا الدين ،
فلم يةكن يعرؼ الصلوات وال أركاف اإلسبلـ  ،إال أنو وحد اهلل تعأب .
ذكر أنو قاؿ البنو سعيد أو لعمر بن ا٠تطاب  :إذا بعث النيب فأبلغوه مٍت السبلـ  ،فلما بعث النيب
 وأبلغوه  ،أثٌت عليو خَتا وقاؿ  :قد رأيتو ُب اٞتنة يسحب ذيولو يعٍت كأنو يسحب ثيابا الواحد منها
كالذيل الطويل ٦ ،تا يدؿ على أنو من أىل ا٠تَت  ،حىت قيل  :إنو يبعث يوـ القيامة أمة وحده .
ىذا أبو سعيد  :زيد بن عمرو بن نفيل  ،عمر بن ا٠تطاب بن نفيل  ،فهما ابنا عم  ،سعيد ىذا ٦تن
بادر باإلسبلـ .
أمو فاطمة بنت باجة بن أمية بن خويلد  ،من بٍت مليح من خزاعة  ،أمو من خزاعة  ،وىو ابن عم
عمر  يعٍت بواسطة ابن ابن عم عمر  ،وتزوج أخت عمر  ،اٝتها أـ ٚتيل بنت ا٠تطاب  ،فهو صهر
عمر وىو أيضا ابن عمو .
أسلم قدٯتا  ،يقوؿ  :لقد رأيتٍت وإف عمر ١توثقٍت على اإلسبلـ  ،أسلم قبل عمر  ،وكاف عمر قبل أف
يس لم شديدا على من أسلم  ،فلما أسلم ىو وزوجتو اليت ىي أـ ٚتيل ١ ،تا أسلم  ،عند ذلك أوثقو عمر
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على اإلسبلـ  ،ما ىذا الدين الذي أتيت بو ؟ قبل أف يسلم عمر  فةكاف موثقا لو على اإلسبلـ  ،عمر
 قبل أف يسلم غضب على سعيد ١تا أسلم  ،فأوثقو إىانة لو لَتجع  ،وفعل ذلك أيضا بأختو اليت ىي أـ
ٚتيل .
ٓب يشهد بدرا  ،والنيب ٓ ب يعاتب الذين ٗتلفوا عن بدر  ،ذكروا أنو أرسلو وطلحة يتجسساف خرب
العَت  ،عَت قريش  ،فبلغا اٟتوراء  ،فلم يزاال مقيمُت ىناؾ  ،و١تا رجعا ا١تدينة كاف ذلك بعد الوقعة  ،فخرجا
يؤماف النيب  ببدر  ،وضرب ٢تما بسهمهما وأجر٫تا  ،فعد٫تا كأهنما قد شهدا بدرا .
أوالد سعيد  ،ولد لو عبد اهلل بن سعيد  ،ذكروا أنو شاعر  ،وقاؿ الزبَت بن بةكار  :وولده قليل  ،وليس
با١تدينة منهم  ،لةكن ذكر صاحب الرياض النضرة أف لو أوالد  ،عددىم ثبلثة عشر ذكرا وٙتاين عشرة أنثى ،
ىةكذا ُب الطبقات وغَتىا  ،وكأف ا١تؤلف ٓب يطلع على أٝتائهم  ،فلذلك قاؿ  :وولده قليل وليس با١تدينة
منهم .
توُب سعيد بن زيد سنة إحدى وٜتسُت  ،وسنو بضع وسبعوف  ،يعٍت ٕتاوز السبعُت.
ذكر بعده  :الرابع :عبد الرٛتن بن عوؼ   ،ىو عبد الرٛتن بن عوؼ بن عبد عوؼ بن عبد بن
اٟتارث بن زىرة بن كبلب  ،يلتقي مع النيب ُ ب كبلب بن مرة  ،وىو من بٍت زىرة  ،أي أخواؿ النيب
.
ذكر أف اٝتو قدٯتا  :عبد عمرو  ،فلما أسلم تسمى بعبد الرٛتن ٝ ،تى نفسو عبد الرٛتن  ،فةكاف
يدعوه من يعرفو ُب مةكة  :يا عبد عمرو  ،فبل يلتفت إليهم  ،وعرؼ بعد ذلك باسم عبد الرٛتن .
أسلم قدٯتا ٔتةكة  ،أسلم بدعوة من أيب بةكر الصديق  ،أبو بةكر الصديق  لو معرفة ٔتثل ىؤالء  ،ىو
الذي دعا عثماف وزين لو حىت أسلم  ،ودعا سعدا وزين لو حىت دخل ُب اإلسبلـ  ،ودعا عبد الرٛتن وزين
لو اإلسبلـ حىت أسلم  ،وكذلك دعا الزبَت و٨توىم  ،فأسلم بدعوة أيب بةكر عدد كثَت  ،يبُت ٢تم حالة النيب
 ؛ ألف النيب  كاف ُب أوؿ األمر يستخفي ؛ ألف ا١تشركُت يرٚتونو ويقذفونو ويؤذونو  ،ولةكن أبا بةكر
لو قوـ ٭تمونو  ،فةكاف يتجرأ وٮترج  ،ٮترج ويتصل ٔتن يعرفو ويعلمهم ويدعوىم  ،حىت دخل ُب اإلسبلـ
ىذا العدد الةكبَت  ،ومنهم ٛتزة عم النيب  وكذلك من أسلم منهم .
فلما أسلم عبد الرٛتن شهد بدرا وا١تشاىد كلها  ،ما ٗتلف عن رسوؿ اهلل  أبدا .
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أمو يقاؿ ٢تا  :الشفاء  ،وقيل  :العنقاء  ،بنت عوؼ بن عبد اٟتارث بن زىرة  ،فأمو من بٍت زىرة ،
وكذلك أبوه من بٍت زىرة  ،قيل  :إهنا من ا١تهاجرات  ،أمو  ،أهنا ىاجرت .

أما ىو  فإنو ىاجر إٔب ا١تدينة  ،و١تا ىاجر ٓب يةكن معو شيء  ،ما معو رأس ماؿ  ،فآخى النيب 
بينو وبُت سعد بن الربيع األنصاري  ،فقاؿ لو سعد بن الربيع  :إف ٕب زوجتُت  ،اخًت واحدة منهما وأطلقها
حىت تتزوجها  ،وإين ٕب ماؿ أقاٝتك مإب  ،فقاؿ  بارؾ اهلل لك ُب أىلك ومالك  ،دلوين على السوؽ
 ،فدلوه على سوؽ بٍت النضَت  ،فعمل فيو بيعا قليبل حىت ربح  ،يقاؿ  :إنو أوال ما معو رأس ماؿ  ،اشًتى
بعَتا والبعَت فيو خطاـ  ،حبل  ،و١تا اشًتاه قاؿ  :من يشًتيو ؟ فباعو على رجل برأس ا١تاؿ إال اٟتبل  ،أخذه
ٍ ،ب ثانيا وثالثا وراب عا  ،و١تا بقيت معو اٟتباؿ جعلها ىي الفائدة ٍ ،ب باعها بثمن  ،وكانت ىي رأس مالو ،
ٍب بعد ذلك جعل يبيع ويشًتي  ،وكثر مالو  ،و١تا كثر مالو  ،عند ذلك تزوج  ،أوؿ من تزوج امرأة من
األنصار  ،رآه النيب  وعليو أثر صفرة  ،فقاؿ  :ماىيا  ،أي ما األمر ؟ وما ا٠ترب ُب العادة أف الصفرة
تةكوف بعد الدخوؿ بالزوجة اليت تصبغ ثياهبا أو جسدىا بشيء من الصفرة من الزعفراف أو العصفر أو
الورس أو الةكركم  ،فقاؿ  :تزوجت امرأة من األنصار  ،على أي شيء ؟ يعٍت بةكم تزوجتها ؟ قاؿ  :على
وزف نواة من الذىب  ،النواة نواة التمرة  ،على وزهنا ذىبا  ،فدعا لو قاؿ  :بارؾ اهلل فيك  ،أوٓب ولو بشاة
يعٍت اعمل وليمة  ،عمل وليمة ٍ ،ب بعد ذلك تزوج أخرى  ،وتزوج  ،وكثر أوالده وكثر مالو .
ذكروا أنو قدـ لو مرة عَت كثَتة ٖتمل زادا ١ ،تا قدمت وجاءت إٔب ا١تدينة ٖتركت ا١تدينة من كثرهتا ،
فجاءوا الزبائن وساموا منو أف يعطوه فائدة ُ ،ب ا١تائة مثبل عشرة  ،أو ُب ا١تائة عشرين  ،ولةكنو أصر وامتنع
وقاؿ  :أبيعها على اهلل  ،يعطيٍت ُب ا١تائة ألف  ،اٟتسنة بعشر أمثا٢تا  ،فتصدؽ هبا كلها .
ٍب كاف  يتعاىد زوجات النيب  فةكانت عائشة رضي اهلل عنها تقوؿ  :سقى اهلل عبد الرٛتن من
سلسبيل اٞتنة ؛ ألنو كاف يتعهدىن بالصدقة ويعطيهن ويةكثر من إعطائهن  ،ىةكذا .
اشتهر لو ولد اٝتو كنيتو  ،يقوؿ  :صح عن النيب  صلى وراءه  ،وذلك ُب غزوة تبوؾ  ،تأخر النيب
 مع بعض الذين تأخروا  ،واجتمع ا١تصلوف  ،و١تا اجتمعوا ُب مةكاف ألهنم متفرقوف كانوا أربعُت ألفا ،
فقدموا عبد الرٛتن فصلى هبم  ،و١تا صلى ركعة جاء النيب  صبلة رباعية مقصورة  ،فصلى معو الركعة
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األخَتة  ،وقاـ وقضى الركعة اليت فاتتو ١ ،تا رأوه فزعوا فقاؿ  :أحسنتم أحسنتم يعٍت أنةكم الزـ أنةكم
سوؼ تصلوف ؛ أي ألهنم صلوا ٚتاعات .
ذكر أوالده  ،يقوؿ  :لو ابن اٝتو سآب  ،يقاؿ لو  :سآب األكرب  ،مات قبل اإلسبلـ  ،يعٍت مات ُب
اٞتاىلية  ،ولو أيضا بنت تسمى أـ القاسم  ،ولدت ُب اٞتاىلية وأسلمت .
كذلك الثالث ٤ :تمد  ،كاف يةكٌت بو  ،ولد ُب اإلسبلـ  ،أكرب كنيتو وأشهرىا أنو أبو ٤تمد .
الرابع وا٠تامس والسادس  :إبراىيم وٛتيد وإٝتاعيل  ،أمهم أـ كلثوـ بنت عقبة بن أيب معيط بن أيب
عمرو بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناؼ  ،من ا١تهاجرات  ،من بٍت أمية  ،كل أوالده ىؤالء  :سآب وأـ
القاسم و٤تمد وإبراىيم وٛتيد وإٝتاعيل  ،كلهم من ىذه ا١ترأة  ،أـ كلثوـ بنت عقبة  ،عقبة قتل ُب بدر ،
ولو أوالد  ،منهم الوليد بن عقبة .
يقوؿ  :السابع عروة بن عبد الرٛتن  ،قتل بإفريقية  ،أمو سهلة بنت سهيل بن عمرو  ،وسهيل من بٍت
ثقيف  ،ولةكنو من سةكاف مةكة  ،وىو أخو ٤تمد بن أيب حذيفة بن عتبة  ،أخوه ألمو .
سآب األصغر  ،عبد اهلل األكرب  ،قتل بإفريقية  ،أمو من بٍت عبد األشهل من األنصار .
أبو بةكر بن عبد الرٛتن وأبو سلمة الفقيو  ،وىو عبد اهلل األصغر  ،أمو ٘تاضر بنت األصبغ الةكلبية ،
وىي أوؿ كلبية نةكحها قرشي .
عبد الرٛتن بن عبد الرٛتن  ،ولد لو .
مصعب بن عبد الرٛتن  ،كاف على شرفة مرواف بن اٟتةكم با١تدينة .
ىؤالء ىم أوالد عبد الرٛتن   ،يةكوف عددىم أربعة عشر أو قريبا من ذلك  ،أشهرىم أبو سلمة ،
روى اٟتديث  ،اشتغل برواية اٟتديث عن أيب ىريرة  ،روى عنو كثَتا  ،يقاؿ  :عن أيب سلمة عن أيب ىريرة
 ،وٓب يعرؼ لو اسم .
مات عبد الرٛتن با١تدينة ودفن بالبقيع سنة اثنتُت وثبلثُت ُ ،ب خبلفة عثماف  ،وخلف تركة كثَتة ،
صلى عليو عثماف  ،عمره اثنتاف وسبعوف.
األخَت  :أبو عبيدة  :عامر بن عبد اهلل بن اٞتراح بن ىبلؿ بن أىيب بن ضبة بن اٟتارث بن فهر بن
مالك  ،يلتقي مع النيب ُ ب فهر بن مالك .  ،
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أمو  :أـ غنم بنت جابر بن عبد العزى بن عامر بن عمَتة بن وديعة بن اٟتارث بن فهر بن مالك ،
فهي ٕتتمع معو ُب اٟتارث بن فهر  ،فهو قرشي وأمو قرشية  ،قيل ُب اسم أمو  :أميمة بنت غنم ؛ أي بدؿ
الةكنية  :أـ غنم  ،أهنا أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزى .
يلتقي مع النيب ُ ب فهر بن مالك .
أسلم قدٯتا   ،قبل دخوؿ رسوؿ اهلل  دار األرقم  ،ودخل معو ُب دار األرقم اليت قرب الصفا ،
كانوا يلتقوف فيها قد اٗتذوىا ملجأ يلجئوف فيها حىت ال يؤذيهم ا١تشركوف .
شهد بدرا وا١تشاىد مع رسوؿ اهلل  فهو من أىل بدر  ،شهد أيضا يوـ أحد .
ويوـ أحد حصل أف النيب  كاف على رأسو ا١تغفر فضربو بعض ا١تشركُت  ،ضرب ا١تغفر واهنشم
ا١تغفر  ،ويسمى ا٠توذة ُ ،ب البيضة  ،اهنشمت البيضة على رأسو  ،ودخلت حلقتاف من حلق ا١تغفر ُب

وجنتو  ،فهو الذي انتزعها  ،انتزع اٟتلقتُت اللتُت دخلتا ُب وجو النيب  من ا١تغفر ١تا انتزعها 
سقطت ثنيتاه فحسنت فاه  ،أي ما عابو ذلك فقيل  :ما رؤي ىتم قط أحسن من ىتم أيب عبيدة  ،ا٢تتم
 :كسر ُب الثنايا .
مناقبو  شهَتة  ،فهو أحد السابقُت األولُت  ،وقد ٝتاه النيب  األمُت ١ ،تا جاءه وفد ٧تراف قالوا
 :أرسل معنا أمينا  ،فقاؿ  :ألرسلن معةكم أمينا حق أمُت  ،فأرسل معهم أبا عبيدة  ،وقاؿ  :لةكل أمة أمُت
وأمُت ىذه األمة أبو عبيدة
ٓب يبق لو ولد  ،ذكر أف لو من الولد يزيد وعمر  ،وٓب يعقبا  ،انقرض ولد أيب عبيدة فلم يبق منهم أحد
.
مات بطاعوف عمواس سنة ٙتاف عشرة  ،قربه بغور بيساف ُب قرية عمشا  ،عمره ٙتاف وٜتسوف  ،صلى
عليو معاذ  وقيل  :عمرو بن العاص  ،وما ذاؾ إال أنو ١تا تؤب عمر  بعد موت أيب بةكر عزؿ خالدا
عن اإلمارة للجيش وؤب عليو أبا عبيدة  ،أبو عبيدة أفضل ألنو من ا١تسلمُت األولُت  ،فهو أفضل من خالد
الذي ما أسلم إال زمن الفتح  ،فلما واله أحسن القيادة وجاىد وفتح اٟتصوف ُب سوريا  ،فتح دمشق وفتح
ما فيها من الدور أو من األماكن كلها  ،حىت أصبحت دار إسبلـ  ،ىةكذا .
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ٍب ذكر أف عمر  توجو إٔب الشاـ ومعو ٣تموعة من ا١تهاجرين  ،فلما كاف ُب أثناء الطريق قيل لو :
إف الوباء قد وقع بالشاـ  ،يعٍت الطاعوف  ،استشار من حولو فةكلهم  ،أكثرىم قالوا  :ارجع ال تذىب
هبؤالء إٔب ذلك ا ١ترض الذي ىو الطاعوف  ،و١تا رجع قاؿ لو أبو عبيدة  :أفرارا من قدر اهلل ؟ قاؿ عمر  :لو
غَتؾ قا٢تا يا أبا عبيدة  ،نعم نفر من قدر اهلل إٔب قدر اهلل  .فرجع عمر وٓب يذىب إٔب الشاـ ١تا ذكر لو أف
فيو ىذا الوباء الذي ىو الطاعوف  ،أما أبو عبيدة فإنو رجع ومات ُب تلك السنة اليت ىي سنة ٙتانية عشر
ُب ذلك الطاعوف  ،ويسمى طاعوف عمواس  ،وىي موضع ُب فلسطُت قريب من ا١تسجد األقصى .
ذكروا أف أبا عبيدة قتل أباه يوـ بدر  ،وكاف أبوه خرج مع ا١تشركُت  ،و١تا خرج ووصل إٔب بدر وابتدأ
القتاؿ قاؿ  :أروين ولدي  ،سوؼ أقتلو  ،فجعل أبو عبيدة يهرب من والده  ،ولةكن رأى أنو مصر على قتلو
 ،كيف تتبع ٤تمدا وكيف تًتؾ دين آبائك ؟ فلما أصر على ٤تاولة قتلو رجع إٔب أبيو فقتلو ليتخلص منو .
ذكروا أف ىذه اآلية ُب آخر سورة ا ادلة نزلت فيو:
      
       

(ٔ)

أي ال ٯتةكن أنك ٕتد ىؤالء يوادوف الةكفار ،

بل ال بد أهنم يعا دوف الةكفار  ،ا١تودة ىي احملبة  ،الذين يؤمنوف باهلل واليوـ اآلخر ال يوادوف الةكفار وال
يصادقوهنم وال ٭تبوهنم وال يأمنوهنم وال يتعاملوف معهم  ،بل يضمروف ٢تم الةكراىية والعداوة  ،يعلموف أهنم
كفار  ،فبل ٯتةكن أف يةكوف ىؤالء أولياء للمؤمنُت  ،ىةكذا ،
      
  

(ٕ)

أي أهنم ال يوالوهنم  ،ولو كانوا ٔتنزلة رفيعة عندىم  ،بل يقاطعوهنم .

واآليات كثَتة ُب وجوب مقاطعة الةكفار ولو كانوا أقارب .
ىةكذا قصة ىؤالء العشرة .
ونعرؼ أيضا أف ٚتيع الصحابة يرجى ٢تم ا٠تَت  ،وذلك ألهنم عملوا الصاٟتات وىاجروا ُب سبيل اهلل ،
وصدقوا النيب  وجاىدوا معو  ،وآثروه بالنفع باألنفس وبا١تاؿ  ،بل آثروه على أنفسهم .
1
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فنقوؿ ُب الصحابة ٚتيعا قوال حسنا  ،وال نتربأ من أحدىم  ،كما تتربأ الرافضة من أكثرىم  ،وكذلك
أيضا كما تتربأ ا٠توارج  ،أي من علي ومن كاف معو  ،بل ٨تبهم ٚتيعا ونواليهم لنةكوف بذلك من أمة ٤تمد
 الذين ىم أتباعو على دينو إف شاء اهلل .واهلل أعلم.

أحسن اهلل إليةكم  ،يقوؿ  :فضيلة الشيخ ذكرًب أف عبد الرٛتن بن عوؼ كاف يتعاىد زوجات النيب 

ويعطيهن من الصدقة  ،فهل ٕتوز ٢تن الصدقة؟
ٖتل ٢تن ؛ ألف الصدقة الزكاة حرمت على بٍت ىاشم  ،وأما زوجاتو فليس فيهن ىامشية  ،وأيضا ٯتةكن
أنو يعطيهن صدقة من غَت الزكاة  ،إذا كاف قد تصدؽ ْتمل أكثر من مائة بعَت  ،كلها ٖتمل طعاما ،
تصدؽ هبا كلها وقاؿ  :أرجو مضاعفتها  ،يعٍت اٟتسنة بعشر أمثا٢تا.
أحسن اهلل إليةكم  ،األخ أبو عبد الرٛتن عرب الشبةكة يقوؿ  :شخص آ١تو رأسو فذىب إٔب طبيب فلبد
رأسو باٟتناء ٍ ،ب وضع عليو قماش فأخذ ٯتسح عليو ١تدة ٙتانية أياـ  ،وٓب يةكن يومئذ على طهارة  ،فما
حةكم صبلتو؟
يظهر أنو معذور ألنو معروؼ أف األصل ُب الرأس ىو ا١تسح ومباشرة الشعر  ،ولةكن إذا كاف ىذا قد
وضع على رأسو ىذا اٟتناء من األٓب  ،فذلك عذر  ،فلو أف ٯتسح فوؽ اٟتناء ولو كاف على غَت طهارة.
أحسن اهلل إليةكم  ،األخت خد٬تة من فرنسا تقوؿ  :نرجو منةكم ذكر أفضل أٝتاء اإلناث إف كاف ورد
نص شرعي بذلك.
اإلناث تسمُت ٔتا حصل  ،الصحابيات فيهن أساـ كأسامي الرجاؿ  ،زينت على وزف جعفر  ،فيظهر
أنو اسم مذكر  ،ومع ذلك ينطبق على النساء  ،وكذلك أيضا ُب الرجاؿ  ،اٟتاصل أف األٝتاء على حسب
ما يتناسب.
أحسن اهلل إليةكم  ،األخ أبو إسحاؽ من فرنسا يقوؿ :يدرسنا من مدرسي الدين من لديهم خلل ُب
العقيدة  ،من أشاعرة أو متصوفة  ،وُب االختبار ٧تيب على حسب ما درسنا بو  ،وفيو بعض األخطاء ،
وإف ٓب ٧تب على حسب ما يرى نرسب ُب االختبار  ،فماذا نفعل أحسن اهلل إليةكم.
أنتم على عقيدتةكم ٘ ،تسةكوا بالعقيدة اليت ىي عقيدة أىل السنة واليت تعرفوهنا من مؤلفات السلف
الصاّب  ،واليت أخذت من الةكتاب والسنة  ،فتمسةكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ  ،وىذا الذي يدرسةكم ،
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إذا كاف ىذا الدرس بعده االختبار اختبارا نظاميا عل يو مؤىبلت وشهادات  ،فأجيبوا ٔتا درسةكم ولةكن أنتم
على معتقدكم  ،على عقيدتةكم  ،أنةكم صادقوف وأنةكم مصدقوف هبذه العقيدة  ،ولةكن لعلةكم فيما بعد أف
ترشدوه وأف تناقشوه رجاء أف يتأثر .
أحسن اهلل إليةكم  ،يقوؿ  :كثر ا٠توض فيما شجر بُت الصحابة ُب بعض األشرطة  ،فماذا تنصح
حياؿ ذلك؟.
طريقة السلف أهنم يةكفوف عما شجر بُت الصحابة  ،يتوقفوف  ،ويةكلوف أمرىم إٔب اهلل  ،وىم كلهم
٣تتهدوف  ،فالذين مع عائشة ٣تتهدوف  ،منهم طلحة والزبَت  ،وعبد اهلل بن الزبَت  ،ما قصدوا بذلك إال أف
يأخذوا الثأر لعثماف الذي قتل مظلوما  ،وعلي  أيضا ٣تتهد  ،ما قصد إال ٚتع الةكلمة عندما قاتلهم ،
أو عندما بدأىم الذين ُب جيشو والذين ىم من قتلة عثماف .
كذلك أيضا ُب وقعة صفُت  ،قد حضرىا أيضا ٚتع من الصحابة  ،فهم ٣تتهدوف  ،معاوية يقوؿ :
سلموا لنا قتلة عثماف  ،وعلي  يقوؿ  :بايعنا حىت ٕتتمع الةكلمة  ،فإذا اجتمعت الةكلمة كاف لنا قدرة ،
ألين وحدي ال أقدر ألهنم ذوو شأف و٢تم أشاعر كبَتة  ،وإذا سلمتهم جارت علي قبائلهم  ،فلهم
اجتهادىم  ،فنقوؿ  :نةكف عما شجر بينهم ونعذرىم  ،ونقوؿ  :إهنم إف شاء اهلل ال يرجى أف يةكوف ذلك
ذنبا كبَتا .
مع أف بعض الصحابة امتنع من القتاؿ كما ٝتعنا عن سعد بن أيب وقاص  ،أنو اعتزؿ الببلد  ،ا١تدف
كلها  ،وصار بدويا  ،يتنقل ُب البوادي  ،وٓب يشًتؾ ُب القتاؿ  ،وكذلك أيضا ما ذكر عن بعض الصحابة
كابن عمر  ،جاءه رجل وقاؿ  :أال تقاتل  ،أال ٗترج تقاتل  ،اهلل تعأب يقوؿ :
   


(ٔ)

فقاؿ عبد اهلل  :قاتلناىم حىت ٓب تةكن فتنة وأنتم تقاتلوف حىت تةكوف فتنة .

أحسن اهلل إليةكم وبارؾ فيةكم ونفع بعلمةكم وصلى اهلل على نبينا ٤تمد.
واهلل أعلم وصلى اهلل على ٤تمد.
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