
) ورْمُي اِجلَمار تـَوٌّ  4"اإلْستْجَماُر توُّ ( - هللا عليه وسلم  صلى -)، عن جابر بن عبد هللا، قال: قال رسول هللا 3مسلم ( 
" وذكر احلديث. 5(   )، والسَّْعُي بني الصفا واملروة والطواف توٌّ

  كان إذا رََمى اِجلماَر مشى إليها َذاهباً وراجعاً.  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عمر، أن النيب 6الرتمذي ( 
  قال: حديٌث حسٌن صحيٌح. 

_ _________  
ملزدلفة ويدعون ويُقدِّم إذا  98) كتاب احلج (25) ( 615/ 3) البخاري: (1( ب من قدَّم ضعفة أهله بليٍل، فيقفون   (

  ). 1679رقم ( -غاب القمر 
ب استحباب تقدمي دفع الضعفة من النساء وغريهن من مزدلفة إىل مًىن 49) كتاب احلج ( 15) (945/  2) مسلم: ( 2(  (

  ).297رقم (  -الليايل  يف أواخر 
ب بيان أن حصى اجلمار سبع 54) كتاب احلج ( 15) (945/  2) مسلم: ( 3(   ). 315رقم (  - ) 
لتو يف اجلمار سبع، ويف الطواف سبع ويف السعي سبع، ويف اإلستنجاء ثالث  4( ) اإلستجمار تو: التو هو الوتر، واملراد 

دة حىت ين   قى. فإن مل حيصل اإلنقاء بثالث وجبت الز
  ) (ورمي اجلمار تو) لبس يف (د). 5(
ب ما جاء يف رَْمِي اجلمار راكباً وماشياً  63) كتاب احلج ( 7) (245/  3) الرتمذي: (6(   ). 900رقم ( -) 
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م الثالثة بعد يوم النحر، 1وقال أبو داود (  يت اجلمار، يف األ ُخيرب أن  ماشياً ذاهباً، وراجعاً، و  -)، عن ابن عمر، أنُه كان 
  كان يفعُل ذلك.  -صلى هللا عليه وسلم   -النيب 

)، عن عبد الرمحن بن يزيد، أنَُّه حجَّ مع عبِد هللا بن مسعود. قال: فـََرَمى اجلْمَرَة بسْبِع َحَصَياٍت، وجعل البيت عن  2مسلم ( 
  يسارِِه، ومًىن عن مييِنِه. وقال: هذا مقاُم الذي أُنزَلْت عليه سورة البَـَقرِة. 

  )، يكرب مع كل حصاة.3 طريق ُأخرى (ويف
نيا بسبع حصيات، ُيكُرب على إثر كل حصاة، مثَّ يتقدَُّم حىت ُيْسهَل،  4البخاري ( )، عن ابن عمر، أنَُّه كان يرمي اجلمرَة الدُّ

خذ بذات الشمال فُيسهل، وي قوم مستقبل فيقوم مستقبل القبلِة، فيقوُم طويًال، ويدعو ويرفع يديه مث يرمى الوسطى، مث 
القبلة، مث يدعو ويرفع يديه ويقوم طويًال، مث يرمي مجرة ذاِت العقبِة من بطِن الوادي، وال يقف عنَدها مث ينصرف، ويقول:  

  يفعلُه.  -صلى هللا عليه وسلم  - هكذا رأيُت رسول هللا 
آخر يوم حني صلَّى الظهر، مث  عليه، من  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة، قالت: أفاض رسول هللا  5أبو داودا (

م التشريق، يرمي اجلمرة إذا زالت الشمس، كل مجرة بسبع َحصيات يكربِّ مع كل حصاة   ا ليايل أ رَجع إىل ِمىن، فمكث 
  ويقف عند األوىل والثانية، فيطل القيام ويتضرع، ويرمى الثالثة ال يقف عندها. 

 __________  
ب يف رمي اجلمار 78ملناسك ( ) كتاب ا5) ( 495/ 2) أبو داود: (1(   ).1969رقم (  -) 
ب رمي مجرة العقبة من بطن الوادي،  50) كتاب احلج ( 15) (943/  2) مسلم: ( 2(   ). 307رقم ( -) 
  ). 305رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(



ب إذا رمى اجلمرتني يقوم مستقبل140) كتاب احلج (25) ( 681/ 3) البخاري: (4( رقم   - القبلة ويسهل   ) 
)1751 .(  
ب يف رمي اجلمار 78) كتاب املناسك ( 5) ( 497/ 2) أبو داود: (5(   ).1973رقم (  -) 

)1/440 (  

  

  هذا من طريق حممد بن إسحاق، عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة. 
) أن ال يرموا اجلمرَة حىت تطُلع  2ُه، وأمر ( قدَّم أْهلَ  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عباس، أنَّ النيب 1النسائي ( 
  الشَّْمُس.
اجلَْمَرَة يـَْوَم النَّْحِر ُضحي، وأمَّا بـَْعُد، فإذا  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن جابر بن عبد هللا، قال: رَمي رُسول هللا 3مسلم ( 

  زالِت الشَّْمُس.
يرمي على راحلِتِه يوم النَّْحِر: ويقوُل "لتأخذوا مناِسَكُكْم. فإين   -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: رأيُت رُسوَل هللا 4وعنه (

  ال أدري لعلي ال َأُحجُّ بـَْعَد حجيت هِذِه"؟ 
حجة الوداع. فرأيت أسامة وبالًال، وأحدمها   - صلى هللا عليه وسلم  - )، قالت: َحَجْجُت مع النيب 5وعن أم احلصني (

قِة النيب  )،  6، واآلخر راِفٌع ثوبَُه يسُرتُُه من احلرِّ، حىت رمى ْمجَرَة العقبِة. أبو داود (- عليه وسلم صلى هللا  - آِخٌذ ِخبِطاِم 
  صلى هللا - عن قدامة بن عبد هللا، قال: رأيُت رسول هللا 

 __________  
  .) 3065رقم (   -) النهي عن رمي مجرة العقبة قبل طلوع الشمس 222) كتاب املناسك (24) (272/  5) النسائي: (1(
  ) النسائي: (وأمرهم). 2(
ب بيان وقت استحباب الرمي 53) كتاب احلج ( 15) (945/  2) مسلم: ( 3(   ). 314رقم (   -) 
ب استحباب رمي مجرة املقبة يوم النحر راكبا 51) كتاب احلج ( 15) (943/  2) مسلم: ( 4(   ). 310رقم ( -) 
  ). 312رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
ب ما جاء يف كراهية طرد الناس عند رمي اجلمار 65) كتاب احلج (7) ( 247/ 3جه الرتمذي يف () خر 6( رقم   - ) 
)903 .(  

  ). 3061رقم (   -) الركوب إىل اجلمار واستظالل احملرم 220) كتاب املناسك ( 24) ( 270/ 5وأخرجه النسائي يف (
  ومل أجده يف أيب داود.
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قٍة له َصْهَباَء، ال َضْرَب وال َطْرَد وال يرمى مجرة ال - عليه وسلم    عقبة على 
  إلْيَك إلْيَك. 

، أنَُّه قال، يف عشيِة عرَفَة وَغَداة َمجٍْع، -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن الفضل بن عباس، وكان َرديَف رُسوِل هللا 1مسلم ( 



قـََتُه ( لسكينِة" وهو كافٌّ  رًا (وهو من ِمىن) قال. "عليكم حبصى اخلَْذِف  )، حىت2للنَّاِس حني َدفـَُعوا: "عليكم   دخل ُحمَسِّ
  الذي يُرمى ِبِه اجلمرة". 

  ). 3يُلىبِّ حىت رمى اجلمرة، مجرة العقبة (  -صلى هللا عليه وسلم  - وقال: مل يزل رسوُل هللا 
  ن. ُيشُري بيِدِه كما َخيِْذُف اِإلنسا - صلى هللا عليه وسلم  -)، والنيب 4زاد يف طريق أخرى ( 

غداَة العقبِة وهو على راحَلِته: "َهات   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عباس، قال: قال يل رسول هللا 5النسائي ( 
مثال هؤالء ( 6التقط ( مثال هؤالء،  )  7) يل" فلَقْطُت لَُه حصياٍت ُهنَّ حصى اخلَْذِف، فلما وضعتـُُهنَّ يف َيِدِه قال: "

ُكْم والغُلوَّ يف ال َّ   دِّين، فإمنا أهلك من كان قبلكم الُغُلو يف الدِّيِن".وإ
  صلى هللا  - )، عن عاصم بن عدّى، قال: رخََّص رسول هللا 8الرتمذي ( 

 __________  
ب استحباب إدامة احلاج التلبية حىت يشرع يف رمي مجرة العقبة يوم  45) كتاب احلج ( 15) (932/  2) مسلم: ( 1(  (

  ). 268رقم (   -النحر 
قته: من الكف: مبعىن املنع أي مبنعها اِإلسراع.  ) وهو2(   كاف 
  ) مجرة العقبة: ليست يف مسلم. 3(
  ) املصدر السابق. 4(
  ). 3057رقم ( - ) التقاط احلصى 217) كتاب املناسك (24) (268/  5) النسائي: (5(
  ) النسائي: (القط). 6(
مثال هؤالء): ليست يف النسائي. 7( ) (  
ب ما جاء للرعاء أن يرموا يوماً، ويدعوا =108) كتاب احلج ( 290،  289/  3) الرتمذي: (8(  (  
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  ِلرِعاِء اِإلبل، يف البيُتوتَِة أن يرُموا يوم النِِّحر، مث جيمُعوا رمي يومني بعد يـَْوِم النَّحر، فريُمونَُه يف أحِدِمها.  - عليه وسلم 
  يرمون يوم النفر. قال مالٌك: ظننُت أَنَُّه قال يف األوَِّل منهما مث

  قال: هذا حديٌث حسٌن صحيٌح.
) اجلمرة فرَماَها، مث أتى منزَِلُه 2أتى ِمًىن، مث أتى (  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس بن مالك، َأنَّ رسول هللا 1مسلم ( 

  النَّاَس.) وحنر، مث قال لِلحالِق "خذ" وأشار إىل جانِبِه األمين، مث األْيَسِر، مثَُّ جعل يـُْعطِيِه 3(
أليسر ( 4ويف رواية ( لشق األمين، فوزََّعُه الشَّعَرَة والشعرتني بني النَّاِس، مث قال    )، فدفعه إىل أيب طلحة. 5)، بدأ 

: "اللُهمَّ اْغِفْر للُمحلِّقني" قالوا:  رسول هللا!  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال، قال رسول هللا 6وعن أيب هريرة ( 
رين؟  قال: "اللُهمَّ اغفر للُمحلِّقني" قالوا:  رسول هللا! وللمقصرين؟ قال: " اللُهمَّ اغفر للُمحلقني" قالوا:  رسول وللُمقصِّ

رين". رين؟ قال: "وللمقصِّ   هللا! وللمقصِّ
  ) أّينِ قصَّْرُت من8)، قال: قال يل ُمَعاويَُة: أعلمَت ( 7وعن ابن عباس (

 __________  
  ). 955رقم ( - = يوماً 



ب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى مث ينحر مث حيلق  56) كتاب احلج ( 15) (947/  2) مسلم: ( 1(   ). 323رقم (   -) 
  ) مسلم: (فأتى). 2(
  ) مسلم: (منزله مبًىن). 3(
  ). 324رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 4(
أليسر فصنع به مثل ذلك، مث قال: هاهنا أبو 5(   طلحة). ) مسلم: (مث قال 
ب تفضيل احللق على التقصري وجواز التقصري 55) كتاب احلج ( 15) (946/  2) مسلم: ( 6(   ). 320رقم (   -) 
ب التقصري يف العمرة  33) كتاب احلج ( 15) (913/  2) مسلم: ( 7(   ). 209رقم (  -) 
  ) د: أما علمت.8(
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   أعلم [هذه إال حجًة عليَك. مبشقٍص؟ فقلُت: ال  -صلى هللا عليه وسلم  -رأس رُسول هللا 
) على  2: "ليس على النساء احللق، إمنا (- صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عباس، قال: قال رسول هللا 1أبو داود (

  النساء التقصري". 
ِه زينب بنت 3أبو داود ( أيب سلمة،  )، عن حممد بن إسحاق، قال: حدثين أبو عبيدة بن عبد هللا ابن زْمعة، عن أبيه، وعن أُمِّ

نه مجيعاً ذلك عنها، قالت: كانت ليلىت اليت يصري إيلَّ فيها رسول هللا  مساء   - صلى هللا عليه وسلم   - عن أم سلمة، حيد
  -) معه رجل من آل أيب أُميُة متقمِّصْني، فقال رسول هللا 5) عليَّ وهب بن زمعة ودخل (4يوم النحر، فصار إيلَّ فدخل ( 

لوهب: "هل أفضت أ عبد هللا؟ " قال: ال، وهللا  رسول هللا قال: "انزع عنك القميص"، قال:   - صلى هللا عليه وسلم 
فنزعه من رأِسِه ونزع صاحبه قميصه من رأِسِه، مث قال: وِملَ  رسول هللا قال: "إن هذا يوم، رخص هللا لكم إذا أنتم رميتم  

)، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرمت حرماً، كهيئتكم قبل  6اجلمرة أن حتلوا من كل شيء حرمتم منه، إال النساء ( 
  )، حىت تطوفوا به". 7أن ترموا اجلمرة ( 

  مرَّ  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن كعب بن عجرة، أن رسول هللا 8مسلم ( 
 __________  

ب احللق والتقصري 79) كتاب املناسك ( 5) ( 502/ 2) أبو داود: (1(   ).1985رقم ( - ) 
  ) د: وإمنا. 2(
ب اإلفاضة يف احلج  83) كتاب املناسك (5) ( 509، 508/ 2) أبو داود: (3(   ). 1999رقم ( -) 
  ) أبو داود: (ودخل). 4(
  ) (دخل): ليست يف أيب داود.5(
  ) (من كل شيء حرمتم منه، إال النساء): ليست يف أيب داود.6(
  ) أبو داود: اجلمرة العقبة. 7(
ب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذًى،  10) كتاب احلج ( 15) (861/  2) مسلم: ( 8(   ). 84رقم (   -) 
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) اذبح 2"اْحلِق مث (  -صلى هللا عليه وسلم  - ): "آذاك هوامُّ رُأِسَك؟ " قال: نعم، فقال له النيب 1به زََمَن احلُديبيِة، فقال (
م، أو أطِعْم ثالث َّ   ة آُصٍع من متٍر، على ستَِّة مساِكَني". شاة ُنُسكاً، أو صْم ثالثََة أ

  )، أيضاً يف هذا، قال "انسك َنسيَكًة". 3وملسلم (
  ، أفاض يوم النَّْحِر مث رَجَع، فصلَّى الظْهَر ِمبًىن. -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر، أنَّ رسول هللا 4مسلم ( 

  ) يوم النحر إىل الليل. 6أخَّر الطواف ( -  عليه وسلم صلى هللا -)، عن عائشة وابن عباس، أنَّ رسول هللا 5أبو داود (
  

  ب
)، عن ربيعة بن عبد الرمحن بن ُحصني، قال: حدثتين جديت سرَّاء بنت نـَْبهان، وكانت رَبَّة بيت يف اجلاهلية،  7أبو داود (

 ورسوله أعلم، قال: "أليس يوم الرؤوس فقال: "أي يوم هذا؟ " قلنا: هللا -صلى هللا عليه وسلم  - قالت: َخطنا رسول هللا 
م التشريق؟ ".    أوَسط أ

م التشريق.    قال أبو داود: وكذا قال عّم أيب حرَّة الرَّقاشي: خطب أوسط أ
 __________  

  ) مسلم: (فقال له). 1(
  ) مسلم: (احلق رأسك). 2(
  ). 83رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
ب استحباب طواف اإلفاضة يوم النحر  58حلج ( ) كتاب ا15) (950/  2) مسلم: ( 4(  (- )335 .(  
ب اِإلفاضة يف احلج 83) كتاب املناسك ( 5) ( 509/ 2) أبو داود: (5(   ). 2000رقم ( - ) 
  ) أبو داود: (أخر طواف يوم النحر). 6(
ب، أي يوم خيطب مبىن؟. رقم (71) كتاب املناسك (5) ( 489، 488/ 2) أبو داود: (7(  (1953 .(  
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خيطُب  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن أيب جنيح، عن أبيه، عن رجلني من بين بكر، قاال: رأينا رُسوَل هللا  1أبو داود (
م التشريق (   اليت خطب مبًىن. - صلى هللا عليه وسلم  -)، وهي خطبة رسول هللا 2بني أوسط أ

  مبًىن يوم النحر.  -  مجليه وسلم صلى هللا - )، قال: مسعُت خطبة النيب 3وعن أيب أمامة (
خيطب الناس مبًىن، حني ارتفع الضحى،   -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: رأيُت رُسول هللا 4وعن رافع بن عمرو املزين (

  على بغلة شهباء، وعليٌّ يعرب عنه، والنَّاس بني قائم وقاعد. 
  

  ب
َ رديُفُه، فجعل يْكَبُح راحلَتُه   - صلى هللا عليه وسلم   -  )، عن أسامة بن زيد، قال: أفاض َرُسِول هللا5النسائي (  من عرَفة وَأ

) عليكم السكينة والَوقَار، فإن الِربَّ ليس يف  6حىت َأنَّ ِذفْـَراَها يكاُد ُيصيُب قَاِدَمَة الرَّْحِل وهو يقول: " أيها الذين آمنوا ( 



  ِإيَضاِع اِإلبل".
فما مست قدماه األرض حىت أتى   -صلى هللا عليه وسلم  -: أفضت مع رسول هللا  أبو داود، عن عمرو بن الشريد، قال

  مجعاً.
 __________  

  ). 1952رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
  ) أبو داود: (وحنن عند راحلته). 2(
ب، من قال: خطب يوم النحر 72) كتاب املناسك ( 5) ( 489/ 2) أبو داود: (3(   ). 1955رقم ( - ) 
ب، أي وقت خيطب يوم النحر 73) كتاب املناسك ( 5) ( 489/ 2) أبو داود: (4(   ). 1956رقم ( - ) 
ب فرض الوقوف بعرفة 203) كتاب مناسك احلج (24) (257/  5) النسائي: (5(   ). 3018رقم (   -) 
  ) (آمنوا): ليست يف النسائي.6(
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  ب
  اُس ينصرُِفوَن يف كلِّ َوْجٍه.)، عن ابن عباس قال: كاَن النَّ 1مسلم ( 

لبْيِت". -صلى هللا عليه وسلم  -فقال رُسوُل هللا    : "ال يـَْنِفَرنَّ أَحٌد حىت يُكوَن آخر َعْهِدِه 
) احلج، فلما قدمنا مكََّة تطوَّفْـَنا  3، وال نرَى إال (-صلى هللا عليه وسلم  - )، قالت: َخَرْجَنا مع رُسوِل هللا 2وعن عائشَه (

  ، من مل يكن َساق اهلَْدَي أن ِحيلَّ.-صلى هللا عليه وسلم  -لبيِت. فأَمَر رسُوُل هللا 
لبيِت، ف  لما  قالت: فحلَّ َمْن مل َيُكْن َساَق اهلدي، ونساؤُه مل َيُسْقُن اهلَْدَي، فَأْحَلْلَن. قالت عائَشُة: فِحْضُت. فلم أطْف 

هللا! يرِجُع النَّاُس بعمرٍة وحجَّة وأرُجُع أ حبجَّة؟، قال "أوما ُكْنت طْفَت لياِيل َقِدْمَنا   كانت ليلُة احلََْصَبِة قالت، قلُت:  رسول
ْنِعيِم، فأِهلي بُعمرٍة، مثَّ َمْوِعُدِك مكان كذا وكذا".   َمكََّة؟ " قالت، قلُت: َال، قال: "فاذَهِىب مع أِخيِك إىل التـَّ

  ْم، قال: "َعْقَرى َخْلَقى، أو ما ُكْنِت طُفِت يوم النَّْحِر؟ "، قالت: بلى. قالت صفيَُّة: ما ُأراين إالَّ َحاِبَسَتكُ 
س. اْنِفِري" وذكر احلديث.   قال: "ال 

 __________  
ب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض 67) كتاب احلج ( 15) (963/  2) مسلم: ( 1(   ). 379رقم ( -) 
ب17) كتاب احلج ( 15) (877/  2) مسلم: ( 2(   ). 128رقم (  -بيان وجوه اِإلحرام   ) 
  ) مسلم: (وال نرى إال أنَُّه). 3(
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  مل يرمل يف السبع الذي أفاض فيه.  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عباس، أن النيب 1النسائي ( 
  اِع، ُمواِفَني هلِِالِل ذي اِحلجَّة. يف حجَِّة الَودَ  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عائشة، قالْت: َخَرْجَنا مع رُسوِل هللا 2مسلم ( 



"من أراد منكم أن يُِهلَّ بُعمرٍة، فلُيهلَّ، فلوال َأّينِ َأْهَدْيُت َألهللُت بُعمرٍة"    -صلى هللا عليه وسلم  - قالت: فقال رسُول هللا 
. قالت: فكْنُت أ ِممَّْن أه حلجِّ لَّ بُعمرٍة. فخرْجناَ حىت قدمنا مكًَّة،  قالت: فكان من القوم من أهلَّ بعمرٍة، ومنهم من أهلَّ 

فقال: "دعى   - صلى هللا عليه وسلم  - فأدركِىن يْوُم عرفََة وأ حائِض، مل َأِحلَّ من ُعمرِيت، فشكوُت َذلك إىل رُسول هللا 
" قالت: ففَعلُت، فلَما كانت ليلة اَحلْصَبة ( حلجِّ )، وقد قضى هللا َحجََّنا، أْرَسَل 3عْمَرتِك وانـُْقِضي رْأَسِك. واْمتِشِطي وأهلِّي 

ْنِعيم.    َمِعي عْبَد الرَّْمحن بن أيب بْكٍر، فأْرَدفين وخرَج يب إىل التـَّ
  فأهللُت بُعمرة، فقضى هللا حجََّنا وُعمرتـََنا، وَمل يكن يف ذلك هدٌي وال َصَدَقٌة وال َصْوٌم. 

عاَم حجة الَوَداِع، فأهللنا بُعْمَرة، مث قال   -  عليه وسلم صلى هللا - ) يف هذا احلديث، قالت: خرجنا مع رسول هللا 4وعنها (
  - صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 

 __________  
  ). 4170رقم ( -) ترك الرمل يف طواف اِإلفاضة 270) كتاب احلج (28) (460/  2) النسائي يف الكربى: (1(
ب بيان وجوه اإلح17) كتاب احلج ( 15) (872/  2) مسلم: ( 2(   ). 115رقم (  -رام  ) 
م التشريق. واحملصَّب: موضع مبكة على طريق  3( حملصب حني نفروا من مًىن بعد أ ) ليلة احلصبة: هي ليلة نزول احلجاج 

  مىن.
  ). 111رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 4(
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حلجِّ مع الُعْمَرِة، ال حيَِلَّ ح ىت حيَِلَّ منهما مجيعاً"، قالت: فقدمُت مكة وأ حاُئٌض، فذكرت  من كان َمَعُه هدٌي فلُيهلَّ 
  احلديث.

  مع عبد الرمحن بن أيب بكر إىل التَـْنعِيم، فاعتمرُت.  -صلى هللا عليه وسلم  -وفيه، فلما قضينا اجلج، أرسلين رسول هللا 
ل لبيِت، و لعمَرِة  صَّفا واملرَوِة، مث َحلُّوا، مثَّ طافوا طَوافاً آخر، بـَْعَد أن  فقال: "هذه مكاُن ُعْمرِتِك" فطاف الذين َأَهلُّوا 

َا طافوا طوافاً واِحدًا. هْم، وأما الذين كانوا مجعوا احلجَّ والُعمرة، فإمنَّ   رجعوا من مًىن ِحلَجِّ
حىت إذا كنا   ، والنرى إال احلج،-صلى هللا عليه وسلم  -) يف هذا احلديث أيًضا، قالت: خرجنا مع رسول هللا 1وعنها (

، وأ أبكي، قال "أنَِفْسِت؟ " (يعين احليضة -صلى هللا عليه وسلم  -)، أو قريباً منها، ِحْضُت فدَخَل عليَّ النيب  2ِبَسرف (
لبيِت حىت   - قالت)، قلُت: نعم، قال "إنَّ هذا شٌئ كتَبُه هللا علي بناِت آَدَم، فاقضي ما يقضي احلاجُّ، غري أن ال تطويف 

لبقر.  - صلى هللا عليه وسلم  -ي، قالت: وضحى رسول هللا تغتسل   عن نسائه 
لبيت وال تصلي.    وقال أبو داود: غري أن ال تطويف 

حجََّة الوداع فمنَّا من  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عائشة يف هذا احلديث أيضاً، قالت: خرجنا مع رسول هللا 3مسلم ( 
  أهل بعمرٍة، ومنَّا من أهل

______ ____  
  ). 119رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
  ) بسرف: هو ما بني مكة واملدينة. 2(
  ). 112رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
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، حىت قدمنا مكة فقال رسول هللا  َأْحَرَم بعمرٍة،   "من أْحَرَم بُعْمرٍة ومل يـُْهِد فْلَيْحِلْل، ومن -صلى هللا عليه وسلم  -حبجٍّ
  وأهدى، فال حيَِلُّ حىت ينَحَر هديَُه، ومن أهلَّ حبجٍّ فليُِتمَّ حجَُّه".

  ) احلديث. 1قالت عائشة: فحضت، وذكر (
حلج ( 2وقال جابر يف حديثه ( ) "، ففعَلْت ووقفت 3)، فقال "إن هذا أمٌر َكتَـَبُه هللا تعاىل علي بناِت آَدَم، فاغتسلي وأهلي 

  وذكر احلديث.  املواِقَف،
حلجِّ  - صلى هللا عليه وسلم   - )، عن جابر بن عبد هللا، أنَُّه حجَّ مع رُسول هللا 4مسلم (  َعاَم َساَق اهلَْدَى َمَعُه، وقد أهلُّوا 

لبيِت، وبني الصفا والروِة،  -صلى هللا عليه وسلم  - ُمَفردًا، فقال رسول هللا  وقصَُّروا،  "أِحلُّوا من ِإْحَراِمُكْم، فطُوُفوا 
ا ُمتعًة" قالوا: كيف جنعُلَها متعة! وقد  حلجِّ واجعلوا اليت قِدْمُتم  مسَّْينا احلجَّ؟ وأقيموا َحالًال حىت إذا َكاَن يوم الرتويِة، فأهلُّوا 

حىت يبلغ اهلدي ِحملَُّه"   قال: "افعلوا ما آمركم به فلوال أين سقت اهلدى لفعلت مثل الذي أُمرتْكم بِِه، ولكن ال حيلُّ مىنِّ َحَرامٌ 
  ففعلوا. 

، وأْصَدُقُكْم وأبـَرُُّكْم (5ويف طريق أخرى ( )، ولوال هْديي َحلَلْلُت كما حتَِلُّوَن، ولو استقبلُت من  6)، "قد علمتم َأينَّ أتقاُكم 
  أمري ما استدبرُت، مل أُسِق اهلدي، َفِحلُّوا" فحللنا، ومسعنا وأطعنا. 

 __________  
  رت. ) د: وذك1(
  ). 136) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني ( 2(
حلج). 3(   ) مسلم: (مث أهلِّي 
  ). 143رقم ( - ) مسلم: نفس الكناب والباب السابقني 4(
  ). 141رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
  ) د: وأبركم وأصدقكم.6(
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  أِلَعاِمَنا هذا أم ألََبٍد؟ قال "ألَبٍد". وفيه، فقال ُسَراقَُة بن مالك:  رُسوَل هللا! 
، فَقال:  رُسوَل هللا! إنَّ أيب شيٌخ كبٌري ال  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن َأىب رزيِن العقيلّي، أنَُّه أتى النيب 1الرتمذي ( 

  يستطيُع احلجَّ وال الُعْمَرَة، وال الظَّْعَن، قال "ُحجَّ عن أبيَك واعتمر".
  حسٌن صحيٌح. وأبو رزين: امسُُه َلِقيط بن َعاِمٍر.قال: هذا حديٌث 

قال له " عبد الرمحن، أرِدْف ُأختك   - صلى هللا عليه وسلم   - )، عن عبد الرمحن بن أيب بكٍر، أن رسول هللا 2أبو داود (
ا ( ا من األكمة، فلُتحرم  ا عمرٌة متقبَّلة".3عائشة فأعمرها من التنعيم، فإذا هبْطت    )، فإ

)، من أعلى مكة،  5عام الفتح من َكَداء ( - صلى هللا عليه وسلم  - ) قالت: دخل رسول هللا 4ن عروة، عن عائشة (وع
  ).6ودخل يف العمرة من ُكدي ( 



ما إىل منزله.7قال: وكان عروة يدخل منهما مجيًعا، وكان أكثر ما يدخل من ُكداي (   )، وكان أقر
  اعتَمَر أْرَبعَ  -لى هللا عليه وسلم  ص -)، عن أنس، أنَّ رسول هللا 8مسلم ( 

 __________  
ب ِمْنُه  87) كتاب احلج ( 7) (269/  3) الرتمذي: (1(   ). 930رقم ( -) 
حلج  81) كتاب املناسك ( 5) ( 507/ 2) أبو داود: (2( ل  ا وُ لعمرة حتيض فيدركها احلج فتنقض عمر ب املهلَّة   (-  

  ). 1995رقم ( 
ا): ليست يف أيب 3(    داود.) (
ب دخول مكة 45) كتاب املناسك (5) ( 437، 436/ 2) أبو داود: (4(   ). 1868رقم ( - ) 
  ) د: ُكدى. 5(
  ) د: كداء.6(
  ) األصل: كداء.7(
ب بيان عدد عمر النيب 35) كتاب احلج ( 15) (916/  2) مسلم: ( 8(   ). 21رقم (   -صلى هللا عليه وسلم  - ) 
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القعدِة، إال اليت مع حجتِه، ُعمرًة من احلديبيِة، أو زمن احلديبية، يف ذي القعدِة، وُعمرة من الَعاِم املقبل  ُعَمر، كلُُّهنَّ يف ذي 
  يف ذي القعدة، وُعمرًة من ِجْعَرانََة، حيُث قسم غنائم ُحنني يف ذي القعدة، وُعمرًة مَع حجَِّتِه. 

يف َحجَِّة الوداع، مبًىن، للنَّاس يسألونه،  - هللا عليه وسلم صلى   - )، عن عبد هللا بن عمرو قال: وقف رسول هللا 1مسلم ( 
) آخر فقال:   2فجاء رُجٌل فقال:  رسول هللا! مل َأْشُعْر، فحلقُت قبل أن أْحنََر فقال "اذبح وال َحرَج" مث جاَءُه رجل (

  رسول هللا! مل َأْشُعْر، فنحرت قبل أن أْرِمَى، فقال "اْرم وال َحَرَج".
َر إال قال: افْـَعْل وال َحَرَج".  - صلى هللا عليه وسلم  -ا ُسِئَل رُسوُل هللا قال: فم   عن شيٍء ُقدَِّم وال ُأخِّ

  )، عن ابن عباس يف هذا احلديث قال: رَميُت بعَدما أمسيُت، فقال "ال حَرج". 3البخاري (
ر وال َحَرَج". )، من حديث علي بن أيب طالب، أفضُت قبل أْن أْحِلَق، قال: "4وقال الرتمذي (    اْحِلْق أو قصِّ

  وقال: حديث حسن صحيح. 
  ) ِعْرَض رجل مسلم 6)، "وال حرج إال على من اقرتض ( 5زاد أبو داود ( 

 __________  
ب من حلق قبل النحر أو حنر قبل الرمي 57) كتاب احلج ( 15) (948/  2) مسلم: ( 1(   ). 327رقم (  -) 
  ) (رجل) ليست يف األصل. 2(
ب اذا رمى بعد ما أمسى 130) كتاب احلج (25) ( 664 / 3) البخاري: (3(   ). 1735رقم (   -) 
ب ما جاء أن عرفة كلها موقف 54) كتاب احلج (7) ( 233،  232/  3) الرتمذي.: ( 4(   ). 885رقم ( -) 
ب فيمن قدم شيًئا قبل شيء يف حجه 88) كتاب املناسك ( 5) ( 517/ 2) أبو داود: (5(   ). 2015رقم (  -) 
  يب داود: (إال على رجل اقرتض). ) يف أ6(
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  وهو ظاملٌ، فذلك الذي َحرِج وهلك". 
  خّرجه من حديث أسامه بن شريك.

كان خيرُج من طريِق الشجرِة، ويدخل من طريق املَُعرَِّس،    -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر، َأنَّ رُسوَل هللا 1مسلم ( 
  ، وخيرج من الثنيَِّة السُّفلى.وإذا دخل مكة، دخل من الثنية الُعليا

ألبطح ( - صلى هللا عليه وسلم  - )، أنَّ النيب 2وعنه ( ّ َبْكٍر وُعَمَر كانوا ينزُلون    ). 3وأ
ا نزَلُه رُسوُل هللا 4وعن عائشة ( ألَنَُّه كان   -صلى هللا عليه وسلم  -)، يف هذا احلديث قالت: نـُُزوُل األْبَطح لِيس بُسنٍَّة. ِإمنَّ

  َح خلروِجِه إذا َخَرَج. أمسَ 
ُمْرين رُسوُل هللا 5وعن َأىب رافع ( أن ْأنزَل األْبَطَح حني خَرَج من مىن، ولكىنِّ ِجْئُت   -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: مل 
  )، فجاء فنَزَل.6فضربُت قـُبَّتُه ( 

،  - صلى هللا عليه وسلم  -، عن رُسوِل هللا )، قال: سألُت أنس بن مالٍك: أخربين بشيء َعَقْلتهُ 7وعن عبد العزيز بن رفيع ( 
  أين َصلَّى الظهر يوم الرتوية؟.

 __________  
ب استحباب دخول مكة من الثنية العليا واخلروج منها من الثنية  37) كتاب احلج ( 15) (918/  2) مسلم: ( 1(  (

  ). 223رقم ( - السفلى 
ب استحباب ا59) كتاب احلج ( 15) (951/  2) مسلم: ( 2( حملصب )    ). 337رقم (   -لنزول 
  ) مسلم: (ينزلون األبطح).3(
  ). 339) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني رقم ( 4(
  ). 342) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني رقم ( 5(
  ) يف مسلم: (فضربت فيه قبته). 6(
ب استحباب طواف اإلفاضة يوم النحر  58) كتاب احلج ( 15) (950/  2) مسلم: ( 7(   ). 336رقم ( -) 

)1/453 (  

  

  قال: مبًىن، قلُت: فأين صلَّى العصر يوم النـَّْفِر؟.
ألْبَطِح، مث قال: افْـَعْل ما يفَعُل أُمراؤك.   قال: 

فع، عن ابن عمر، أنَّ رُسوَل هللا 1أبو داود ( صلَّى الظهر والعصر واملغرب والعشاء  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن 
ا   هْجعًة، مث دخل مكة وكان ابن عمر يفعله.  لبطحاء، مث هَجع 

  
  ب سقاية احلاج 

)، فأََتى بين عبِد املطلِب 3فأفاض إىل البيت ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن جابر يف حديثه، رَِكَب رُسوُل هللا 2مسلم ( 



قايِتُكْم لنزعُت معكم" فناوُلوُه َدلًوا  يسُقوَن على زمزم. فقال: "انزعوا بين عبد املطلِب، فلوال أن يـَْغِلَبُكُم النَّاس على سِ 
  فشرب ِمْنُه. الذي نزع له الدلو هو العباس بن عبد املطلب. ذكره أبو علي ابن السَّكن. 

ُه أعرايبٌّ، فقال: ماِيل أرى بين  4مسلم (  َ ، قال: ُكنُت جالًسا مع ابن عبَّاٍس عند الكعبِة. فأ )، عن َبْكِر بن عبد هللا املَُزِينِّ
اجة وال ُخبْل.  ُكم َيْسُقوَن العَسَل واللََّنبَ، وأَنُتم تسُقوَن النَِّبيَذ؟ أمن حاجٍة أم من ُخبٍْل؟ فقال ابن عبَّاٍس: احلمُد  ما بَِنا حعمِّ 

ء من نبيذ فشرَب وسقى َفضْ  -صلى هللا عليه وسلم  - َقِدَم النيب  َلُه ُأساَمَة  على راِحلِتِه وَخْلَفُه ُأساَمُة فاستسقى فأتيَناُه 
ُتم وأمجلُتم، كذا فاصنُعوا" فال نُريد تغيَري ما أمر به رُسوُل هللا    صلى  -وقال: "أحسنـْ

 __________  
ب التحصيب 87) كتاب املناسك ( 5) ( 515/ 2) أبو داود: (1(   ). 2013رقم (   -) 
ب حجة النيب 19) كتاب احلج ( 15) (892/  2) مسلم: ( 2(   ). 147رقم ( -صلى هللا عليه وسلم   -) 
  ) يف مسلم: (فصلى مبكة الظهر).3(
م التشريق 60) كتاب احلج ( 15) (453/  2) مسلم: ( 4(   ). 347رقم (   -) كتاب وجوب املبيت مبىن ليايل أ
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  . - هللا عليه وسلم 
َت مبكََّة لياِيلَ مًىن، من  أن يبيِ  - صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ العبَّاس بن عبد الطلب استأذَن رسول هللا 1وعن ابن عمر (

  أجِل ِسَقايتِه فأِذَن َلُه. 
  

  ب يف االشرتاط يف احلج ويف احملصر واملريض ومن فاته احلج
) فقال هلا: "أردِت  3على ُضَباَعَة بنِت الزَُّبْريِ ( - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عاِئشَة قالت َدَخَل رُسوُل هللا 2مسلم ( 

ي واْشَرتِِطي، وقويل اللهم َحمِلي حْيُث َحَبْسَتِين"، وكانت حتَت اِملقَداِد  احلجَّ؟ " قالت: وهللا ما َأِجُدِين إال َوِجَعًة. فقال هلا "ُحجِّ
  بن األسود. 

  ) 5)، عن ابن عبَّاس فَأْدرََكْت. (4زاد (
  ِين". ) من األرِض حيُث َحتِْبسُ 7)، قويل "لبَّيَك اللُهمَّ لبـَّْيَك. ِحملِّي ( 6وقال الرتمذي ( 
  )، "فِإن لك على رَّبِك ما اْستَـثْـنَـْيِت". 8وزاد النسائي (

 __________  
  ). 346رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
ب جواز اشرتاط احملرم التحلل بعذر املرض وحنوه 15) كتاب احلج ( 15) ( 868،  867/  2) مسلم: ( 2( رقم   - ) 
)104 .(  
  ، صحابية هامشية. -صلى هللا عليه وسلم  - عم النيب  ) ضباعة بنت الزبري: هي بنت3(
  ). 106رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 4(
  ) فأدركت: معناه: أدركت اجلج ومل تتحلل حىت فرغت منه.5(
ب ما جاء يف اإلشرتاط يف احلج 97) كتاب اجلج ( 7) (279/  3) الرتمذي: (6(   ). 941رقم ( - ) 



  بيك حملي).) يف الرتمذي: (ل 7(
  ). 2766رقم (  -) كيف يقول إذا اشرتط 60) كتاب مناسك احلج (24) (168/  5) النسائي: (8(
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َّ خنا1مسلم (  بن الزبري فقيل له: ِإنَّ النَّاس كائٌن بينهم ِقَتاٌل دإ فع، أنَّ ابن عمر أراد احلجَّ َعاَم نـََزَل احلجَّاُج  ُف أن )، عن 
)  2، إىنِّ َأشهد ( -صلى هللا عليه وسلم  - لقد كان لُكْم يف رسول هللا ُأسَوٌة َحسَنة أصنُع كما َصَنَع رُسوُل هللا  َيُصدُّوَك فقال:

) أّينِ قد  4) البيداء قال ما شأُن احلجِّ والعمرٍة إال واِحٌد، أشهد (3َأّينِ قد أوجبُت عمرة. مث َخَرَج حىت إذا كان بظهر (
ما (أْوَجْبُت حجا مع ُعمريت لصََّفا واملرَوِة.  5، فأهدى هدً اشرتاه بُقَديٍد مث انطلق يُِهلُّ  لبيِت و )، حىت َقِدَم مكَة، فطاف 

ْر، ومل َحيِْلْل من شيٍء حرَم ِمْنُه حىت كان يوُم النَّْحِر فَنَحَر وَحلَ  َق. ورَأى أن ذلك  ومل يزد على ذلك. ومل يْنَحْر ومل َحيِْلْق ومل يُقصِّ
  قد قضى طواف احلجِّ والُعمرِة بطواِفِه اَألوَِّل.) 6(

  . -صلى هللا عليه وسلم  - ) فعل رسول هللا 7وقال ابن عمر: كذا (
جية بن جندب األسلمي، أنه أتى النيب 8النسائي (  حني ُصدَّ اهلدي، فقال:  رسول   -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن 

صلى هللا عليه   -" قال: آخذ ِبِه يف أوديٍة ال يقدر عليه، قال: فدفَعُه رسول هللا  هللا! ابعث به معي فأ أجنزه، قال: "وكيف
  إليه فانطلق به حىت حنره يف احلرم.  -وسلم 

  أمر أصحابه -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عباس، أنَّ النيب 9أبو داود (
 __________  

ب بيان جواز 26) كتاب احلج ( 15) (904/  2) مسلم: ( 1( إلحصار وجواز القران )    ). 182رقم (   -التحلل 
  ) مسلم: أشهدكم. 2(
  ) مسلم: (بظاهر البيداء). 3(
  ) مسلم: اشهدوا.4(
ما مجيًعا). 5(   ) مسلم: (يهل 
  ) ذلك: ليست يف مسلم. 6(
  ) يف مسلم: (كذلك). 7(
  ). 4135رقم (   -) هدي احملصر 257) كتاب احلج (28) (453/  2) النسائي: يف الكربى (8(
ب اإلحصار 44) كتاب املناسك (5) ( 435، 434/ 2) أبو داود: (9(   ). 1864رقم (   -) 
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  أن يُبدلوا اهلدي الذي حنروا عام احلديبية يف عمرة القضاء.
 يقول "من َعرَِج أو ُكِسر -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عكرمة، عن احلجَّاِج بن عمرو، أنَُّه مسع رسول هللا 1النسائي ( 

  فقد حلَّ وعليه َحجٌَّة أخرى" فسألُت ابن عباس، وأ هريرة عن ذلك فقاال: َصَدَق. 



  ): "عليه احلج من قابٍل".3)، "أو مرض" وقال (2زاد أبو داود ( 
  

  ب
لرَّْوَحاء ( -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن ابن عباس أنَّ النيب 4مسلم (  ا؛ املسِلُموَن. ) فقال: "من القوُم؟ " قالو 5َلِقَي رَْكًبا 

  ) أهلذا حجُّ؟ قال "نعم. ولك أْجٌر". 6قالوا: من أنَت؟ قال "رسول هللا" فـََرفـََعت إليه امرأٌة صبيا فقالت:  رسول هللا ( 
فجاَءْتُه أمرأٌة من خثعم   -صلى هللا عليه وسلم   -)، قال: كان الَفْضُل بن عبَّاٍس َرِديَف رُسوِل هللا 7وعن ابن عباس (

.   -صلى هللا عليه وسلم  -يِه، فجعل الفضُل ينُظُر إليها وتنُظُر إلْيه. فجعل رُسوُل هللا تستفتِ  قِّ يصِرُف َوْجَه الفْضِل إىل الشِّ
  اآلَخِر. فقالت:  رسول هللا! إنَّ فريَضَة هللا على عباد يف احلجِّ َأْدرََكْت أِيب 

 __________  
  ). 2860رقم (   -) فيمن أحصر بعدو  102ج () كتاب مناسك احل24) (198/  5) النسائي: (1(
ب اإلحصار 44) كتاب املناسك ( 5) ( 434/ 2) أبو داود: (2(   ). 1863رقم (  -) 
  ). 1862رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
ب صحة حج الصّيب وأجر من حج به 72) كتاب احلج ( 15) (974/  2) مسلم: ( 4(   ). 409رقم ( - ) 
  اء: مكان على ستة وثالثني ميًال من املدينة. ) الروح5(
  ) ( رسول هللا): ليست يف مسلم. 6(
ب احلج عن العاجز لزمانة وهرم وحنومها، أو للموت 71) كتاب احلج ( 15) (973/  2) مسلم: ( 7(   ). 407رقم (   -) 
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  قال "نعم" وذلك يف حجَِّة الَوَداَع.شيًخا كبريًا، ال يستطيُع أْن يثُبَت على الرَّاِحَلِة أفأُحجُّ عنُه؟ 
، فقالْت: إّن أمِّي َنَذَرْت أن  - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن ابن عباس، أن امَرَأًة من ُجَهينَة جاءت إىل النيب 1البخاري (

ي (  ِت قاِضيَتُه؟ اْقُضوا  ) عنها، أرَأيِت لو كان على أُمِِّك ديٌن، أكن2ُحتجَّ، فلم ُحتج حىت ماتت، أفأُحجُّ عنها؟ فقال: "حجِّ
لَوفاء".    هللا، فا أَحقُّ 

  
  ب يف حلم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب ويف احلجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه 

َألبواِء (َأْو ِمحَارًا وحشًيا، و   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن الصَّْعِب بن َجثَّاَمَة الليثي، أنَُّه أهدى ِلرُسوِل هللا 3مسلم (  هو 
  . -صلى هللا عليه وسلم  -) فردَُّه عليه رُسوُل هللا 4ِبودَّان) (

َّ ُحرٌم".  -صلى هللا عليه وسلم   - قال: فلما أْن رأى رُسوُل هللا  َّ مل نُردَّه عليَك، إال َأ   ما يف وجهه، قال: "إ
) ببعض طريِق مكََّة ختلَّف مِع  6حىت إذا كانوا (  -يه وسلم صلى هللا عل -)، أنُه َكاَن مع رُسوِل هللا  5وعن َأىب قتادة (

  . أصحاٍب لَُه ُحمْرِِمَني. وُهَو غُري ُحمرٍم فرأى ِمحَارًا وحشًيا، فاستوى على فَرِسِه، فسأل َأْصَحابَُه أن يـَُناِوُلوُه َسْوطَهُ 
 __________  

ب احلج والن22) كتاب جزاء الصيد (28) (77/ 4) البخاري: (1(   ). 1852رقم (   - ذور عن امليت ) 
  ) يف البخاري: (نعم، حجي عنها). 2(



ب حترمي الصيد للمحرم 8) كتاب احلج ( 15) (850/  2) مسلم: ( 3(   ). 50رقم (   -) 
ن بني مكة واملدينة. 4( ألبواء، أو بودان: مكا  (  
  ). 57رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
  ) يف مسلم: (إذا كان).6(

)1/458 (  

  

)، وأىب بعُضُهم فأدرُكوا 2)، فسأهلم ُرْحمَُه. فأبـَْوا عْليِه، فأَخَذُه، مث َشدَّ على اِحلَماِر فقَتلُه، فأكل ِمْنُه بعُض أصحابه (1فأبوا (
َا هي طُْعَمٌة أطعمُكُموها هللا".-رُسوَل ِهللا صلى هللا عليه وسلم    ، َفَسأَُلوُه عن ِذلَك؟ فقال: "إمنَّ

  ). 4)، يف هذا احلديث، قال: "هل أشاَر إْليِه إنساٌن ِمْنُكم أو َأَمَرُه بشٍئ" قالوا: ال،  رُسوَل هللا! قال: "فُكلوه" (3وعنه (
  -صلى هللا عليه وسلم  -)، فيه أيًضا، فقال: "هل معُكْم ِمْنُه شٌئ؟ " قالوا: َمَعَنا رْجلُه، قال فأَخَذَها رُسوُل هللا 5وعنه (

  فأَكَلَها.
أَنَُّه قال: "مخٌس فـََواِسُق يـُْقتَـْلَن يف اِحللِّ واحلََرِم: احليَُّة، والُغَراُب األبـَْقُع  - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن النيب 6ن عائشة (وع
)7 ." َّ   ) والَفأرُة والكْلُب الَعُقوُر، واحلَُد

، والغراُب، والكْلُب 8ويف طريق أخرى ( َّ   العُقوُر".)، "العقرُب، والفأرُة واحلَُد
) بن عبد هللا بن ُحَنْنيٍ، عن 10اْحَتَجَم وُهَو ُحمْرٌِم. وعن إبراهيم (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ النيب  9وعن ابن عباس (

  َأىب أيوب، وَسأَلَُه كيف
 __________  

  ) يف مسلم: (فأبوا عليه). 1(
  ). -صلى هللا عليه وسلم   - ) يف مسلم: (بعض أصحاب النيب 2(
  ). 64رقم ( - مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني ) 3(
  ) يف مسلم: (فكلوا). 4(
  ). 63رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
ب ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب يف احلّل واحلرام  9) كتاب احلج ( 15) (856/  2) مسلم: ( 6( رقم   -) 
)67 .(  
  ه وبطنه بياض. ) الغراب األبقع: هو الذي يف ظهر 7(
  ). 68رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 8(
ب جواز احلجامة للمحرم 11) كتاب احلج ( 15) (862/  2) مسلم: ( 9(   ). 87رقم (   -) 
ب جواز غسل احملرم بدنه ورأسه 13) كتاب احلج (15) ( 864/ 2) مسلم: (10(   ). 91رقم (  -) 
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يـَْغِسُل رْأَسُه وهو ُحمْرٌِم؟ وكان أبو أيوب يغسل رأسه، فوضع أبو أيُّوَب َيَدُه على   - عليه وسلم صلى هللا -كان رُسوُل هللا 
) : ما وأْدبـََر،  2) فصبَّ على رأِسِه، فحرك (1الثـَّْوِب، َفطَْأطََأُه حىت بدا يل رْأُسُه، مث قال ِإلنسان َيُصبُّ ) رْأَسُه بَيَديِه. فأقبل 

  يـَْفَعُل.  - صلى هللا عليه وسلم  -ُه مث قال: هكذا رأَيـْتُ 
نَـْيِه، وهو ُحمْرِم،   -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنه َحدََّث عن رُسوِل هللا  3وعن عثمان بن عفان ( يف الرَُّجِل إذا اشتكى َعيـْ

لصَِّرب.   َضمََّدُمهَا 
  

الكعبه والصالة فها، ويف تعجيل  ، ويف دخول -صلى هللا عليه وسلم  -ب التعريس بذي احلليفة وكم حجة حج النيب 
  ) ماء زمزم.4الرجعة ملن قضى حجه، ويف حترمي مكة وفضلها، ويف ذكر (

َفِة اليت كان5مسلم (  لَبْطَحاِء اليت بذي احلَُليـْ َخ  َ فع، أنَّ َعْبَد هللا بن عمر كان إذا َصَدَر من احلجِّ والُعْمَرِة، َأ يُِنيُخ   )، عن 
َا َرُسوُل هللا     . -صلى هللا عليه وسلم  -ِ

ا، وكان عبُد هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عبد هللا، أنَّ رُسوَل هللا 6وعنه ( لبطحاِء اليت بِذي احلُليفِة، فصلى  خ  أ
  بن ُعَمَر يفعُل ذِلَك. 

  ُأِيتَ وهو  -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رسول هللا 7وعن عبد هللا بن عمر (
 __________  

  ) يف مسلم: (قال االنسان يصب: اصبب). 1(
  ) يف مسلم: (مث حرك رأسه).2(
ب جواز مداواة احملرم عينيه 12) كتاب احلج ( 15) (863/  2) مسلم: ( 3(   ).89رقم ( - ) 
  ) ذكر: ليست يف األصل.4(
ب التعريس بذي احلليفة 77) كتاب احلج ( 15) (981/  2) مسلم: ( 5(   ).432رقم ( - ) 
  ). 430رقم ( - س الكتاب والباب السابقني ) مسلم: نف6(
  ). 434رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 7(
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  ) بطن الوادي فقيل: ِإنََّك ببطَحاَء ُمَبارَكٍة. 2) من ذي احلُليفِة من (1يف ُمَعرَِّسِه (
ملَُناِخ من املسجِ  َخ بَِنا ساِملٌ  َ صلى هللا عليه  - ِد الذي كاَن عبُد هللا يُنِيُخ بِِه. يتحرَّى ُمَعرََّس النيب قال مُوسى بن ُعْقَبَة: وَقْد َأ

َلِة، َوَسطًا من ِذلَك.  -وسلم    وُهَو أْسَفُل من املسجِد الذي بَِبْطِن الوادي، بيَنُه وبَني الِقبـْ
غزا تسَع عشرَة غزوًة، وأنَُّه  - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن أيب إسحق السبيعى، عن زيد بن أرقم، أنَّ النيب 3البخاري (

  )، حجة الوداع.4حجَّ بعد ما هاَجر حجًة واحدة، مل حيج غريها ( 
  قال أبو إسحاق: ومبكة ُأخرى. 

) وبالٌل وعثماُن بُن طلَحة  6َدَخَل الكعبَة، هو وُأَسامُة ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر، أنَّ رُسوَل هللا 5مسلم ( 
-صلى هللا عيه وسلم   -لقَها عليِه مث َمَكَث فيها. قال ابن ُعمر: فسأَلُت بالًال، حني خرج: ما صنع رُسوُل هللا احلَجِيبُّ، فَأغْ 

  . مثَُّ َصلَّى. ؟ قال: َجَعل عموَدْيِن عن َيَسارِِه وُعموًدا عن مييِنِه وَثالَثََة أعِمَدٍة َورَاَءُه. وَكاَن البيُت يومئٍذ على ِستَِّة أعمدةٍ 



  )، ونسيُت أن أْسأَلَُه: كم َصلَّى. 7 هذا احلديث ( وعنه يف
  ): واستقبل بَوجهِه الذي يستقبلَك حني َتلُج البيت وعنَد املكان الذي صّلى فيه َمْرَمرٌة محراء.8قال البخاري ( 

 __________  
  ) يف معرسه: قال القاضى: املعرس موضع النزول.1(
  ) مسلم: (يف). 2(
ب حجة الوداع 77كتاب املغازي (   )64) ( 710/ 7) البخاري: (3(   ). 4404رقم ( - ) 
  ) يف البخاري: (مل حيج بعدها). 4(
ب استحباب دخول الكعبة للحاج وغريه، والصالة فيها 68) كتاب احلج ( 15) (966/  2) مسلم: ( 5( رقم   - ) 
)388 .(  
  ) د: أسامة بن زيد. 6(
  ). 389رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 7(
ب حجَّة الوداع 77) كتاب املغازي ( 64) ( 709/ 7البخاري: ( ) 8(   ). 4400رقم ( - ) 
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  )، بيَنُه، وبني اِجلداِر الذي ِقَبَل َوجهِه قريًبا من ثالِث أذرُع.1ويف أخرى ( 
صلى هللا   - ) النيب 3)، أيًضا هذا احلديث، يف كتاب الصالة، وقال فيه: فسألُت بالًال فقلُت: صلى (2وذكر البخاري (

  يف الكعبة؟ قال: نعم، ركعتني.  - عليه وسلم 
  واملشهور أنه مل يسأله، ومل خيربه كم صّلى.

صلى هللا عليه   -): عن عبد الرمحن بن صفوان، قال: قلُت لعمر بن اخلطاب: كيف صنع رُسوُل هللا 4وقال أبو داود ( 
  ) قال: صلى ركعتني؟. 5حني دخل البيت ( -وسلم 

ملَّا دخل البيت َدَعا يف نواحيه ُكلَِّها، ومل ُيَصلِّ فيِه    -صلى هللا عليه وسلم  -أسامة بن زيد، أنَّ رُسوَل هللا   )، عن6مسلم ( 
  حىت خرج، فلما خرج رََكَع يف قـُُبِل البيت ركعتني، وقال: "هِذِه القبَلُة". 

 ِقطََعٌة من العذاِب، ميْنُع أَحدَُكْم نـَْوَمُه وطََعاَمُه  قال: "السََّفرُ   -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 7وعن أيب هريرة ( 
متُه ( ل إىل أِهلِه". 8وشرابَُه، فإذا قضى أَحدُُكْم    ) ِمْن وجِهِه فليـَُعجِّ

 __________  
ب الصالة يف الكعبة 52) كتاب احلج (25) ( 545/ 3) البخاري: (1(   ). 1599رقم ( - ) 
ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـَْراِهيَم ُمَصلى} 30لصالة () كتاب ا8) ( 596/ 1) البخاري: (2( ب قول هللا تعاىل {َواختَِّ رقم    -) 
)397 .(  
  ) البخاري: (أصلى). 3(
ب الصالة يف الكعبة 93) كتاب املناسك ( 5) ( 525/ 2) أبو داود: (4(   ). 2026رقم ( - ) 
  ) أبو داود: (حني دخل الكعبة). 5(
ب استحباب دخول الكعبة للحاج وغريه، والصالة فيها، والدعاء يف  68حلج ( ) كتاب ا15) (968/  2) مسلم: ( 6(  (



  ). 395رقم (   -نواحيها كلها 
ب السفر قطعة من العذاب، 55) كتاب اإلمارة (33) ( 1526/  9) مسلم: ( 7(   ). 179رقم ( - ) 
مته: النهمة هي احلاجة. 8(  (  
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  -) من بين ليث، عام فتِح مكَة، بقتيٍل منهم قتُلوُه، فُأْخِربَ بذلك رُسوُل هللا 2قتيًال ( )، أنَّ ُخَزاعَة قتلت 1وعن أيب هريرة ( 
َا -صلى هللا عليه وسلم  َّ ، فرِكَب راحَلَتُه فخطَب فقال: "ِإنَّ هللا حبس عن مكََّة الفيَل، وسلََّط عليها رُسوَلُه واملؤمنَني، أَال وِإ

ا، ساعيت هِذِه، َحَراٌم ال ُخيَْبُط شوُكَها  مل حتلَّ ألحٍد قبلى ولن ِحتلَّ أل َّ ا ُأحّلت يل ساعًة من النَّهاِر، أال وِإ َّ حٍد بعدي، أال ِوإ
ية)، وإمَّا أن  وال يـُْعَضُد شجُرها وال يْلَتقُط ساقطتَها إال ُمنْشٌد، ومن قُِتل لُه قتيل فهو خبِري النَّظَرْيِن، ِإمَّا أن يُعطي (يعين الدِّ 

هل القتيل) قال: فجاء رُجٌل من أهل اليمن يُقاُل له أبو شاٍة، فقال: اكتب ِيل  رسول هللا: فقال "اكتـُُبوا أليب شاٍة" يُقال (أ
. فقال رسول هللا  ّ جنعُله يف بيوتنا وقُبوِرَ   "إال اِإلذخر".  - صلى هللا عليه وسلم  - فقال رجٌل من قريش، ِإالَّ اِإلْذِخَر، فإ

  ) أيًضا".3، ذكر ذلك مسلم ( -صلى هللا عليه وسلم   -يل  رسول هللا، اخلطبة اليت مسعها من رُسوِل هللا  أراد بقوله اكتب
)، عن أيب شريح، أنَُّه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إىل مكة: اْئذن يل أيّها األمُري ُأَحدِّْثَك قوًال قام 4وقال مسلم (
َد  -لم صلى هللا عليه وس -به رُسوُل هللا   َي ووَعاُه قليب وأبصَرْتُه عيَناَي حني تكلََّم ِبِه، أنَُّه محَِ الَغَد من يوِم الفتِح، ِمسَعْتُه أذ

ا دًما وال هللا وأثىن عليه، مث قال "إنَّ مكَة حرََّمَها هللا ومل ُحيَّرِْمَها النَّاُس، فال ِحيلُّ المِريٍء يؤمن  واليوِم اآلخر َأنْ    َيْسِفَك 
ا شجرًة، فإْن َأَحٌد ترخََّص لقتال (  ): إنَّ هللا أِذَن لرُسوله ومل 6فيها فُقولُوا: ( - صلى هللا عليه وسلم  -) رُسوِل هللا  5يـَْعِضَد 

ا أذن يل فيها ساعًة من   ذن لُكْم، ِوإمنَّ
 __________  

ب حترمي مكة وصيدها وخالها و 82) كتاب احلج ( 15) (989/  2) مسلم: ( 1(   ). 448رقم ( -شجرها ولقطتها ) 
  ) مسلم: (أن خزاعة قتلوا رجًال).2(
  ). 447رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
  ). 446رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 4(
  ) مسلم: (بقتال). 5(
  ) مسلم: (فقولوا له). 6(
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لِِّغ الشَّاِهُد الغاِئَب" فقيل: أليب شريح: ما قَاَل َلَك عمرو؟ قال: قال  اٍر، وقد َعاَدْت ُحْرَمتُهاَ اليْوَم كُحرْ  بـَ ألْمِس، وليـُ َمِتَها 
  ). 2): أ أعَلُم بذلك منك،  أ شَرْيٍح، إنَّ احلََرَم ال يُِعيُذ عاصًيا وال فارًا بدًم وال فارا ِخبَْربٍَة (1(

:. يوم الفتِح فـَْتح مكََّة "إنَّ هذا البَـَلَد َحرَمُه هللا يـَْوَم  -لى هللا عليه وسلم ص -)، قال: قال رُسوُل هللا  3وعن ابن عباس (
 يل إال ساعًة من  َخَلَق السمواِت واألْرَض، فهو َحَراٌم ِحبُْرِمة هللا إىل يوم القياِمة وِإنَُّه مل حيَِلَّ القتاُل فيه ألَحٍد قبِلي. ومل حيَِلَّ 



  إىل يوم القيامة" وذكر احلديث. -َعزَّ َوَجلَّ - هللا اٍر، فهو َحَراٌم ُحبْرَمةِ 
َع رُسوَل هللا 4النسائي (  وهو واقف على راحلتِه   -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن عبد هللا بن عدي بن احلمراء، أَنَُّه مسَِ
  ولوال َأّينِ ُأخرجُت منك  ) يف مكَة يقول ملكة: "وهللا إنَِّك خلري أرِض هللا وَأحبُّ َأرض هللا إىل هللا، 5حلزورة (

  ما خرجُت". 
َا مباركة وهي طعام طعم، وشفاء  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب ذر، عن النيب 6أبو داود الطيالسي (  َّ يف زمزم قال: "إ

  سقم".
 __________  

  ) قال: ليست يف مسلم. 1(
ا هاهنا الذي يفرُّ بشيء يريد2( أن ينفرد به ويغلب عليه مما ال جتيزه الشريعة" كذا يف   ) "اخلربة: أصلها العيب، واملراد 

  ). 17/  2النهاية: (
  ). 445رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
  ). 4252رقم ( - ) فضل مكة 303) كتاب احلج (28) (476/  2) النسائي يف الكربى (4(
)، ويف الكربى  255/ 2ا يف معجم البلدان ( ) احلزورة: كانت سوق مكة،: قد دخلت يف املسجد ملا زيد فيه، كذ5(

جلرول) وهو خطأ.  )  
  ).457رقم ( - ) الطياليسي 6(
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ا وما جاء يف ماهلا    ب دخول مكة بغري إحرام، ويف بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيا
  ح مكََّة، وعليِه َعماَمٌة َسْوَداُء بغري إْحَراٍم.صلى هللا دَخَل يوم فت - )، عن جاِبِر بن عبِد هللا، أنَّ رُسوَل هللا 1مسلم ( 

، دخل مكََّة عاَم الفْتِح وعلى رْأِسِه ِمْغَفٌر، فـََلّما نزعُه َجاَءُه رُجٌل فقال:  - صلى هللا عليه وسلم  - )، أنَّ النيب 2وعن أنس (
ْستار الكعبِة. فقال "اقتـُُلوُه".    ابُن َخَطٍل ُمتَـَعلٌِّق 

ٍع أْو ُدوٍر؟ ". 3د (وعن أسامة بن زَيْ    )، أَنَُّه قال:  رُسوَل هللا! َأتْنِزُل يف َداِرَك مبكََّة؟ فقال: "وهل تـََرَك لنا ُعقيل من رَ
َُما كا ُمْسِلَمْنيِ، وكان عقيٌل وطِالٌب كافرين.   وكان عقيٌل ورث أ طالب هو وطَاِلٌب، ومل يرث جعفر وال عليٌّ شيًئا ألَّ

" عائشُة! لوال أّن قـَْوَمِك حديثو َعْهٍد بشرك، َهلَدْمُت الكعبَة  - صلى هللا عليه وسلم   -قالت: قال النيب )، 4وعن عائشة (
ألرِض، وجلعلُت هلا    فأْلَزقْـتـَُها 

 __________  
ب جواز دخول مكة بغري إحرام 84) كتاب احلج ( 15) (990/  2) مسلم: ( 1(   ). 451رقم ( - ) 
  ). 450رقم ( - لباب السابقني ) مسلم، نفس الكتاب وا2(
ب النزول مبكة للحاج، وتوريث دورها 80) كتاب احلج ( 15) (984/  2) مسلم: ( 3(   ). 439رقم ( - ) 
ب نقض الكعبة وبنائها 69) كتاب احلج ( 15) (969/  2) مسلم: ( 4(   ). 401رقم (   -) 
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َا حيُث بـََنت الَكْعَبَة". )، وِزْدُت فيها ستََّة أْذُر 1ً شرقًيا و غربًيا (   ٍع من اِحلْجِر، فِإنَّ ُقرْيًشا اقْـَتصرْ
)  3)، ويف هذا احلديث، فِإْن َبَدا لقوِمك، من بعدي، أْن يبُنوُه فـََهُلَمي ُألرِيِك ما ترُكوا ِمْنُه" فََأرَاَها قريًبا من سبع (2وعنها (

  أْذرٍُع.
)؟ من البيت ُهَو؟ قال "نعم" قلُت: َفِلَم مل  5، عن اجلَْدِر ( - عليه وسلم  صلى هللا -)، قالت: سألُت رُسوَل هللا 4وعنها (

بِه مرتفًعا؟ قال "فـََعل ذلك قوُمِك ليدِخُلوا من شاُؤا ومينَـُعوا من  6يُْدِخُلوُه؟ ( م النَّققُة" فما شْأُن  ) قال "إنَّ قوَمك قصَّرْت 
ُْم، لنظرُت أن ُأْدِخَل اجلْدَر يف البيِت، وأن ) يف اجل7شاُؤا، ولوال أنَّ قـَْوَمِك حديثو عهدهم ( اهليِة، فأَخاُف أن تـُْنِكَر قُلوُ

ألرض.  بَُه  َ   أُلِزق، 
َع احلديث يف قصة احلجر، فقال: ما أَرى رُسوَل هللا 8وعن ابن عمر ( ترَك استالم الرُّكنني   -صلى هللا عليه وسلم  -)، ومسَِ

  لبيَت مل يـَُتمَّْم على قواِعِد إبراهيم. اللذين يليان اِحلْجَر، إال أَن ا
يف هذا احلديث "لوال أن قومك حديثو عهٍد جباهليٍة (أو قال بكفٍر)   - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن النيب 9وعن عائشة (

َز الكعبِة يف سبيل هللا".   ألْنفقُت كنـْ
 __________  

ً غربًيا). 1( بني،  شرقيا و   ) مسلم: (وجعلت هلا 
  ). 403رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 2(
  ) مسلم: سبعة. 3(
ا 70) كتاب احلج ( 15) (973/  2) مسلم: ( 4( ب جدر الكعبة و   ). 405رقم (   -) 
  ) اجلدر هو حجر الكعبة. 5(
  ) مسلم: (فلم مل يدخلوه يف البيت). 6(
  ) مسلم: (حديث عهدهم). 7(
ب نقض الكعبة وبنائها 69(  ) كتاب احلج15) (969/  2) مسلم: ( 8(   ). 399رقم (   -) 
  ). 400رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 9(
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قال: قعد عمر بن اخلطاب يف مقَعِدك الذي أنت فيِه، فقال ال   -ابن عثمان-)، عن شقيق، عن شيبة، يعين 1أبو داود (
: بلى ألفعلنَّ، قال: قلت: ما أنت بفاعل، قال: مل؟ قال ألن رسول أخرج حىت أقسم مال الكعبة، قال: ما أنت بفاعل، قال 

  ) فقام فخرج. 2قد رأى مكانه وأبو بكر ومها أحوج منك إىل املال، فلم خيركاه (  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
ذان، عن يعلي بن أمية، أن رسول هللا 3وعن موسى ( م يف احلرم إحلاٌد  قال "احتكار الطعا -صلى هللا عليه وسلم   - ) بن 

  فيه". 
  

رة قرب النيب    ويف حترمي املدينة وفضلها وفضل مسجده ويف بيت املقدس ويف مسجد قباء - صلى هللا عليه وسلم  -ب ز



  : "من زار قربي، وجبت له شفاعيت". - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عمر، قال: قال رسول هللا  4الدارقطين (
  ) أيًضا.5وذكره أبو بكر البزار (

  قال:   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر، أن النيب 6وذكر الرتمذي ( 
 __________  

ب يف مال الكعبة 96) كتاب املناسك ( 5) ( 527/ 2) أبو داود: (1(   ).2031رقم ( - ) 
  ) أبو داود: خيرجاه. 2(
ب حترمي حرم الكعبة 90) كتاب املناسك ( 5) ( 522/ 2) أبو داود: (3(   ). 2020قم ( ر   -) 
)، وقد أنكر ابن القطان سكوت عبد احلق عن  194رقم (   -) 278) حديث ضعيف، أخرجه الدارقطين يف السنن ( 4(

  تضعيفه، وهذا هو احلق ألن كل طرقه ضعيفة، وليس هنا حمل التفصيل.
  ). 1198رقم (   -) 57/ 2) كشف األستار: ( 5(
ب 68) كتاب املناقب (50) (676/  5) الرتمذي: (6(   ). 3917رقم ( - يف فضل املدينة   ) 
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ا، فإّينِ َأشفع ملن مات ( ملدينِة فليُمْت  ا". 1"من استطاَع أن َميُوَت   (  
  هذا احلديث الذي ذكره الرتمذي صحيح. 

ملدينة أن يُقطع "إينَّ ُأَحّرُِم ما بني البىت ا  - صلى هللا عليه وسلم   - )، عن سعد بن َأىب وقاٍص قال: قال رسول هللا 2مسلم ( 
  ِعَضاُهَها. أو يـُْقَتل صيُدَها". 

أحٌد على  وقال "املدينُة خٌري هلم لو كانوا يعلموَن، ال َيَدُعَها أحٌد رغبًة عنها إال أَْبَدَل هللا فيها من ُهو خٌري ِمْنُه، وال يثُبُت 
  ) وجهِدَها إال ُكْنُت لُه شفيًعا أو شهيًدا يوم القياَمِة".3ْألَوائَها (

) "ال يصرب أحٌد على ْألَوِائها فيموَت، إال كنُت له شفيًعا أو شهيًدا يوم القياِمة إذا كان 4قال يف حديث أيب سعيد اخلْدرى (و 
  ُمسلًما". 

ما  ما بني البَيت املدينِة. فلو َوَجْدُت الظَِّباء ما بني البتيها  -صلى هللا عليه وسلم  - ) قال: حرَّم رُسوُل هللا 5وعن َأىب هريرة ( 
َا وَجعل اثىن َعَشَر ِميًال حول املدينِة ِمحًى.    َذَعْرُ

) قال: من زََعَم َأّن عندَ شيًئا نقرأُُه إال ِكَتاَب هللا وهِذِه الصَّحيفَة (قال: وصحيفٌة ُمعلََّقٌة يف  6وعن علي بن أيب طالب (
: "املديُنة  -صلى هللا عليه وسلم  - َحاِت. وفيها قال النيب )، فيها َأسناُن اِإلِبِل وأشياُء من اجلرا7قراب سيِفِه) فقد َكَذَب ( 

ً 8حَرٌم (   ) ما بني َعْري إىل ثوٍر، فمن أحدث فيها حد
 __________  

ا). 1(   ) الرتمذي: (ملن ميوت 
ب فضل املدينة 85) كتاب احلج ( 15) (992/  2) مسلم: ( 2(   ). 459رقم ( - ) 
  ) ألوائها: أي الشدة واجلوع.3(
ب الرتغيب يف سكىن املدينة والصرب على ألوائها 86) كتاب احلج ( 15) ( 1003، 2/ 1000: ( ) مسلم4( رقم   -) 
)477 .(  



ب فضل املدينة 85) كتاب احلج (15) ( 1000/  2) مسلم: ( 5(   ). 472رقم ( - ) 
ب فضل املدينة 85) كتاب احلج (15) (998 -  994/  2) مسلم: ( 6(   ).467رقم (   -) 
  ست يف (د، ف). ) فقد كذب: لي 7(
  ) د: حرام.8(
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، فعليِه لعنُة هللا واملالِئِكة والناس أمجعني. ال يَقبُل هللا ِمْنُه يوم القياَمِة صْرفًا وال عدًال" وذكر احلدي   ث. أو آوى ُحمدً
َخَالها، وال يُنفَّر  "ال خيتلى   -)، عن َأىب حسان، عن علّي يف هذه القصة، عن النيب صّلى هللا عليه وسلم 1أبو داود (

)، وال يصلُح لرجل أن حيمل فيها السالح لقتال، وال يصلُح أن تقطع فيها  2صْيُدها، وال تُلتَقط لُقطُتها إال من أشاءها ( 
  ) شجرة إّال أن يعلف رجٌل بعريه". 3(

حية من املدينة    -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عدي بن زيد قال: محى رسول هللا 4وعن عبد هللا بن َأىب سفيان (  كل 
  بريًدا بريًدا: ال ختبط شجرُه وال يُعضد إال ما ُيساق به اجلمل. 

قال "ال ُخيبط  -صلى هللا عليه وسلم  - ) خارجة بن احلارث اجلهين، عن أبيه، عن جابر، أن رسول هللا 5وقال من حديث ( 
  رفيًقا.  ولكن يُهش هشا - صلى هللا عليه وسلم  -وال يُعَضد محى رسول هللا 

) أيًضا، عن سليمان بن أيب عبد هللا، قال: رأيُت سعد بن أيب وقاص أخذ رجًال يصيد يف حرم املدينة  6وذكر أبو داود (
  - ). فكلموه فيه فقال: إن رسول هللا 7فسّلبه ثيابه، فجاؤا يعين مواليه (  - صلى هللا عليه وسلم  - الذي حرَّم َرُسوُل هللا 
رَّم هذا احلرم، وقال "من أخذ أحًدا يصيد فيه فليسلْبه" فال أرد عليكم طُعمًة أطعمنيها رسول هللا  ح - صلى هللا عليه وسلم 

  صلى هللا عليه، ولكن  -
 __________  

ب يف حترمي املدينة 99) كتاب املناسك ( 5) ( 532/ 2) أبو داود: (1(   ).2035رقم ( - ) 
ا). 2(   ) يف أيب داود: (إال ملن أشاد 
  اود: (أن يقطع منها). ) يف أيب د3(
  ). 2036رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 4(
  ). 2039رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
  ). 2037رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 6(
  ) يف أيب داود: (فجاء مواليه).7(
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  إن شئتم دفعت إليكم مثنه. 
يَع رسول هللا  1م ( مسل ملدينِة.  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن جابر بن عبد هللا، أنَّ أعرابًيا  . فأَصاَب األعرايبَّ َوعٌك 



، مث جاَءُه فقال:  - صلى هللا عليه وسلم  - فقال:  حممد! أقلين بيعيت. فأىب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  - فأتى النيب 
ا املدينُة   - صلى هللا عليه وسلم  - جاَءُه فقال: أقلين بيعيت فََأىب، فَخرَج األعراىبُّ فقال رسول هللا  أقلين بيعيت، فأىب. مث "إمنَّ

  كالكِري تـَْنِفي خبثها وينَصُع طَيِّبـَُها". 
الدَّجَّاُل وال   "على َأنـَْقاِب املدينِة مالِئَكٌة ال يدُخُلَها  -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: قال رسول هللا 2وعن أيب هريرة ( 

  ). 3الطَاُعوُن" (
قال: "ال يدخل املدينَة رُْعُب املسيِح الدَّجَّاِل، هلا يومئٍذ   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب بكرة، عن النيب 4البخاري (

ٍب ملكاِن".   سبعُة أبواٍب لكل 
"ال ُتشَّدُّ الّرِحاُل إال إىل ثالثِة مساِجَد:    -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن َأيب سعيد اخلدري قال: قال رسول هللا 5مسلم ( 

  مسجدي هذا، واملسجد احلرام، واملسجد األقصى". 
 __________  

ب املدينة تنفى شرارها 88) كتاب احلج (15) ( 1006/  2) مسلم: ( 1(   ).489رقم (   -) 
ب صيانة املدينة من دخول الطاعون وا87) كتاب احلج (15) ( 1005/  2) مسلم: ( 2(   ). 485رقم (   -لدجال إليها ) 
  ) يف مسلم: (ال يدخلها الطاعون وال الدجال). 3(
ب ال يدخل الدجال املدينة  9) كتاب فضائل املدينة ( 29) ( 113/ 4) البخاري: (4(   ). 1879رقم ( -) 
ب ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد 95) كتاب احلج (15) ( 1014/  2) مسلم: ( 5(   ). 511رقم (   -) 
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يف بيِت بعض نسائِه فقلُت:  رسول هللا! َأي املسجَدْين   -صلى هللا عليه وسلم  -). قال: دخلُت على رُسوِل هللا 1وعنه (
َس على التقوى؟ قال: فََأَخَذ كفا من َحْصَباء فضرب به األرَض. مث قال "هو مِسجدُُكْم هذا" (ملسجد املدينِة).    الذي ُأسِّ

  ) آخر املساجد". 3"إّينِ آخُر األنبياء ومسجدي (   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسُول هللا )، 2وعن أيب هريرة ( 
قال: "صالٌة يف مسِجدِي هذا، أفَضُل من أَلف صالٍة فيما ِسَواُه إال املسِجَد   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب 4وعنه (

  احلََراَم". 
يف هذا احلديث وصالة يف املسجد احلرام أفضل من صالة يف    - ى هللا عليه وسلم صل -وقال عبد هللا بن الزبري، عن النيب 

  مسجدي هذا مبائٍة صالة. 
أنه قال "من قال:   -صلى هللا عليه وسلم  -ذكره قاسم بن أصبغ وغريه، وذكر أبو عمر عن سعد بن أيب وقاص عن النيب 

  يثرب فليقل املدينة". 
ِض اجلنة ومنربي   - صلى هللا عليه وسلم  - ول هللا )، عن أيب هريرة قال: قال رس 5مسلم (  "ما بني بيىت وِمْنَربِي روضٌة من ِر

  على حوضي". 
  "إن ُأُحًدا جبلٌ  -صلى هللا عليه وسلم   -) قال: قال رسول هللا 6وعن أنس (

 __________  
ب بيان أن املسجد الذي أسس على التقوى 96) كتاب احلج (15) ( 1015/  2) مسلم: ( 1(   - هو مسجد النيب ) 

  ). 514رقم (  - صلى هللا عليه وسلم 



ب فضل الصالة مبسجدى مكة واملدينة 94) كتاب احلج (15) (1013  - 1012/  2) مسلم: ( 2(   ).507رقم (   -) 
  ) يف مسلم: (وإن مسجدي).3(
  ). 505رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 4(
ض اجلنة 92) كتاب احلج (15) ( 1011/  2) مسلم: ( 5( ب ما بني القرب واملنرب روضة من ر   ). 502رقم (   -) 
ب أحد جبل حيبنا وحنبه 93) كتاب احلج (15) ( 1011/  2) مسلم: ( 6(   ). 504رقم ( - ) 
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  ُحيبُّناَ وُحنبُُّه". 
َلمَّاَ َبَىن بيَت املقدِس َسَأَل   "أنَّ سليماَن بن داود -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عبد هللا بن عمرو، عن النيب 1النسائي ( 

، سَأَل هللا ُحْكًما يصاِدُف ُحْكَمُه فَُأوتِيُه، وسَأَل هللا ُمْلًكا ال ينبغي ألحٍد من بعده، فَْأوتَِيُه،  وسأل هللا حني فرغ هللا خالًال ثالً
َهُزُه إال الصالُة فيه أن ُخيرَجُه من خ تيُه أحٌد ال ينـْ   طيئتِه كيوم َولَدْتُه أُمُُّه".من بناء املسجد أن ال 

  قال: "الصالُة يف مسجد قـَُباء كُعْمَرٍة".   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ُأَسْيَد بن ُظَهْريٍ، عن النيب 2الرتمذي ( 
  قال: ال نعلم ألسيد بن ُظَهْري شيًئا َيِصحُّ غَري هذا احلديِث. 

  يت مسِجَد قـَُباٍء راكًبا وماشًيا. فيَصلِّي فيه ركعتني.   -وسلم  صلى هللا عليه  -)، عن ابن عمر قال: كان النيب 3مسلم ( 
تيِه ُكلَّ سبٍت. 4ويف آخر (   ،(  

تسليًما كثريًا وعلى مجيع األنبياء   -آخر النصف األول و احلمد واملنة وصلى هللا على سيد حممد وآله وصحبه وسلم 
  واملرسلني تسليًما كثريًا.

 * * *  
 __________  

ب فضل املسجد األقصى والصالة فيه 6) كتاب املساجد ( 8) ( 34/  2لنسائي: () ا1(   ). 693رقم (   -) 
ب ما جاء يف الصالة يف مسجد قباء 125أبواب الصالة (  - ) 146  -  145/  2) الرتمذي: (2(   ). 324رقم (   -) 
ب فضل مسجد قباء 97) كتاب احلج (15) ( 1016/  2) مسلم: ( 3(   ).516رقم ( - ) 
  ). 520رقم ( - سلم: نفس الكتاب والباب السابقني ) م4(
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  األحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»
  

  ليف
  هـ  581اإلمام احلافظ أيب حممد عبد احلق اإلشبيلي املتوىف سنة  

  



  أشرف عليه وراجعه وقدم له 
  خالد بن علي بن حممد العنربي 

  
  حتقيق

  أم حممد بنت أمحد اهلليس 
  

  [اجلزء الثاين] 

 (/)  

  

  كتاب اجلهاد 
َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ    ِبْسِم ا

  - وصلى هللا على النيب حممد وآله وسلم 
  

ط، واحلراسة يف سبيل هللا،   ه، ويف وجوب اجلهاد مع الَربِّ والفاجر، وفضل اجلهاد، والر ب يف "التعّوذ من اجلنب، ويف ذمِّ
  ُز، وفيمن منعه العذر، وعدد الشهداء". والنفقة فيه، وفيمن مات يف الغزو، وفيمن مل يغْ 

يقول "اللُهمَّ إين أعوُذ بك من اهلّم واحلزن، والعجز   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس قال: كان النيب 1البخاري (
  ) وغلبِة الّرِجال". 2والكسل، واجلنب والبخل، وَضَلِع الدَّْيِن (

)، وجٌنب 4يقول "شرُّ ما يف رجٍل ُشٌح هالٌع (  - صلى هللا عليه وسلم  -  )، عن أيب هريرة قال: مسعت رسول هللا3أبو داود (
  ) ". 5خالٌع (

موالكم وأيديكم وألسنتكم".  -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أنس، عن النيب 6النسائي (    قال "جاهدوا املشركني 
جرة؟ فقال: "ال هجرة بعد الفتح ولكن  عن اهل - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عائشة، قالت: ُسِئَل رسول هللا 7مسلم ( 

  جهاٌد ونيٌِّة وإذا استنفرُمت فانفروا".
 __________  

ب التعوذ من غلبة الرجال  36) كتاب الدعوات ( 80) ( 177/  11) البخاري: (1(   ). 6363رقم ( -) 
  ) أي ثقله. 2(
ب يف اجلرأة واجلنب  22) كتاب اجلهاد (9) (36/ 3) أبو داود: (3(   ). 2511رقم (  -) 
  ) اهللع: أشد اجلزع والضَّجر.4(
  ) أي شديد، كأنه خيلع فؤاده من شدة خوفه. 5(
ب وجوب اجلهاد 1) كتاب اجلهاد (25) (7/  6) النسائي: (6(   ). 3096رقم ( - ) 
ب املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم واجلهاد واخلري رقم (20) كتاب اإلمارة (33) ( 1488/  3) مسلم: ( 7(  (86 .(  
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): "هذا 2ُحنيًنا. فقال لرُجٍل ِممَّْن َيدَّعي اِإلسالم (  -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: شهد مع رسول هللا 1وعن َأىب هريرة ( 
ذي قُلَت له آنًفا: من أهل النار" فلَّما َحَضْرَ الِقَتاَل قاتل الرَُّجُل ِقتاًال شِديًدا فأصابـَْتُه ِجَراَحٌة فقيل:  رُسول هللا! الرَّجُل ال

: "إىل النَّار" فكاَد بعُض  -صلى هللا عليه وسلم  - "إنه من أهل الناِر" فإنَُّه قاَتَل اليوَم قتاًال شديًدا. وقد ماَت. فقال النيب 
َب فبينما هم على ذلك إذ قيَل: فإنه مل َميُْت. ولكنَّ بِه ِجَراًحا شديًدا، فلما كان من الليل مل  يصرب على  املسلمني أن يرَ

) فقال: "هللا أكُرب، وأشهد أّىنِ َعبد هللا ورُسولُُه مث أَمَر بالًال  3(  - صلى هللا عليه وسلم  -اجلَراِح فقَتَل نـََفَسُه. فُأخَرب النيب 
لرُجِل الفاجِ    ِر".فنادى يف النَّاِس: "إنَُّه ال يدُخُل اجلنََّة إال نفٌس ُمسلَمة، وإنَّ هللا يُؤيُِّد هذا الدِّيَن 

  الصواب: خيرب بدل ُحنني. 
: ما يعِدُل اجلهاَد يف سبيل هللا؟ قال: "ال تستطيعونه"  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة قال: قيل للنىبَّ  4مسلم ( 

اِهِد يف سبيل هللا كم ثل الصَّائم قال: فأعادوا عليه مرتني أو ثالً كل ذلك يقول: "ال تستطيعونَُه" قال يف الثالثة: "مثل ا
اهُد يف سبيل هللا".  ت هللا ال يفُرتُ من صياٍم وال صالٍة حىت يرجع ا   القائِم القاِنِت 

ملن خرج يف سبيله ال ُخيْرُجُه إال جهاٌد  -َعزَّ َوَجلَّ -: "َتَضمََّن هللا -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 5وعنه (
ً يب، وتصديقً    ا برسلي، فهو علّي ضاِمٌن أن ُأدخله اجلنة، أو ُأرجعُه إىل مسكنِه الذي يف سبيلي، وإميا

 __________  
ب غلظ حترمي قتل االنسان 47) كتاب اِإلميان ( 1) (106 -  105/  1) مسلم: ( 1(   ). 178رقم (   -) 
إلسالم).2(   ) مسلم: (ممن يُْدعى 
  بذلك).  - صلى هللا عليه وسلم  -) مسلم: (فأخرب النيب 3(
ب فضل الشهادة يف سبيل هللا 29) كتاب اِإلمارة (33) ( 1498/  3) مسلم: ( 4(   ). 110رقم ( - ) 
ب فضل اجلهاد واخلروج يف سبيل هللا  28) كتاب اِإلمارة (33) (1496  - 1495/  3) مسلم: ( 5(   ). 103رقم (  -) 
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ل من أجٍر أو غنيمٍة. والذي نفس حممٍد بيد ئًال ما  ه ما من َكْلٍم ُيْكلُم يف سبيل هللا إال جاء يوم القيامة كهيئـََتِه  خرج منُه، 
) على املسلمني ما قعدُت ِخالَف  2) مسٍك والِذي نفس حممٍد بيِدِه لوال أن أشق ( 1حني ُكِلِم، لونُُه َلْون دم ورُحيُه ريح (

. والذي نفس حممد سريٍة تغُزو يف سبيل هللا أبًدا ولكن ال أجد َسَعة فأِمحَلُهْم وال جيُدون  سعًة. وَيُشقَّ عليهم أن يتخلفوا عينِّ
  بيِدِه لوِدْدُت أين أغزو يف سبيِل ِهللا فأقَتُل مث أغزو فأقتل مث أغزو فْأقْـَتُل". 

يقول: "أ زعيٌم والزعيم احلَِميُل، ملن   - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن فضالة بن عبيد قال: َمسعُت رسول هللا  3النسائي ( 
) وجاهد يف سبيل  4 وأسلم [وهاجر، ببيت يف ربض اجلنة وببيت يف وسط يف اجلنة، وأ زعيم ملن آمن يب وأسلم] (آمن يب

هللا، ببيت يف ربض اجلنة، وببيت يف وسط اجلنة، وببيت يف أعلى غرف اجلنة. من فعل ذلك، فلم يدع للخري مطلًبا، وال من  
، ميوُت حيث َشاَء أن ميوَت".    الشر مهرً

قال: "من آَمَن  ورسوله، وأقاَم الصالَة، وَصاَم رمضاَن.  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، عن النيب 5بخار ( ال
فإن حًقا على هللا أن يُدخله اجلنَة هاجر يف سبيل هللا أو جلس يف أرضه اليت ولد فيها" قالوا:  رسول هللا! أفال نُنيبء الناس  



) كما بني السماء واألرض، فإذا سألتم 6اجلنة مائة درجة أعدها هللا للمجاهدين يف سبيله، كل درجتني (  بذلك، قال: "إّن يف
ار اجلنة".   هللا فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط اجلنة وأعلى اجلنة وفوقه عرش الرمحن ومنه تـَُفجَّر أ

 __________  
  ) (ريح) ليست يف مسلم. 1(
  ) يف مسلم: (لوال أن يشق). 2(
ب ما ملن أسلم وهاجر وجاهد 19) كتاب اجلهاد: (25) ( 17/  6) النسائي: (3(   ). 3133رقم ( - ) 
  ) ما بني املعكوفتني سقط من األصل.4(
ب "وكان عرشه على املاء" 22) كتاب التوحيد (17) ( 415/  13) البخاري: (5(   ). 7423رقم (   - ) 
  األرض). ) البخاري: (كل درجتني ما بينهما كما بني السماء و 6(
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  قال: "واعلموا أن اجلنََّة حتت ظالل السيوف".  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب  1وعن عبد هللا بن أيب أوىف (
  ) اجلهاد يف سبيل ِهللا".3)، عن أيب أمامة أنَّ رجًال قال:  رسول هللا! ائذن يل يف السياحة، قال "سياحة أُمىت ( 2أبو داود (
قال: "ما من عبد ميوُت، َلُه عند هللا خٌري يُسرُُّه أن يرجع إىل    -صلى هللا عليه وسلم   - ، عن أنس، عن النيب )4البخاري (

وحة الدنيا وأنَّ لُه الدنيا وما فيها، إال الشهيُد ملا يـََرى من فضل الشهادِة فإنه يُسرُُّه أن يرجع إىل الدنيا فيقتل مرًة أخرى، ولر 
خٌري من الدنيا وما فيها،   -يعين سوطه-ري من الدنيا وما فيها ولقاُب قوس أحدكم أو موضع قيد يف سبيل هللا أو غدوة خ

ا ولو أنَّ امرأًة من أهل اجلنة اطلعت إىل أهل األرض ألضاءْت ما بينهما وملَألْتُه رًحيا، ولََنصيُفَها على رأسها خٌري من الدنيا وم
  فيها". 

يقول: "َمِن اغربَّت قَدماُه يف سبيَل هللا حرَّمه هللا  -صلى هللا عليه وسلم  - عُت رسول هللا )، قال: مس5وعن َعبايَة بن رِفاعَة (
  على النَّار". 

قال: "من َسأَل الشهادة بصدٍق، بَلغَُّه هللاُ مناِزَل    -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن سهل بن حنيف، أنَّ النيب 6مسلم ( 
  الشهداِء وإن ماَت على فراِشِه".

  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن معاذ بن جبل، أنُه مسع رسول هللا 7ئي ( النسا
 __________  

رقة السيوف  22) كتاب اجلهاد والسري (56) ( 40/  6) البحاي: (1( ب اجلنة حتت    ). 2818رقم ( - ) 
ب يف النهي عن السياحة 6) كتاب اجلهاد (9) (12/ 3) أبو داود: (2(   ). 2486رقم (   -) 
  اود: (إن سياحة أميت).) أبو د3(
ب احلور العني وصفتهن رقم ( 6) كتاب اجلهاد والسري ( 56) (18/ 6) البخاري: (4(  (2795 .(  
ب املشي إىل اجلمعة 18) كتاب اجلمعة (11) ( 453/ 2) البخاري: (5( يف البخاري احلديث من   -) 907رقم (   -) 

  رواية أيب عبس عبد الرمحن بن جْرب.
ب استجاب طلب الشهادة يف سبيل هللا تعاىل 46) كتاب اِإلمارة (33) ( 1517/  3) مسلم: ( 6(   ). 157رقم ( - ) 
قة 25) كتاب اجلهاد (25) ( 26  -  25/  6) النسائي: (7(   ). 1341رقم ( - ) ثواب من قاتل يف سبيل هللا فواق 
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قٍة وجبت له اجلنَُّة، ومن سأل هللا القتل من عند نفِسِه صادقًا، مث   يقول: "من قاتل يف سبيل هللا، من رَُجٍل مسلٍم فـََواق 
ا   ا جتيُء يوم القيامِة كّأغزر ما كانت لوُ ّ مات، أو قُتل فله أجر شهيد، ومن ُجرَِح ُجرًحا يف سبيل هللا، أو ُنِكَب نكَبًة فإ

  َداِء". كالزعفراِن ورُحيها كاِملْسِك، ومن ُجرح جرًحا يف سبيل هللا فعليه طاَبُع الشُّه
قال: "القتُل يف سبيل هللا ُيكفُِّر ُكلَّ شيٍء  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، أن النيب  1مسلم ( 

  إال الدَّين". 
قال: "إن أرواح الشهداء يف طري ُخضر تـَْعُلُق   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن كعب بن مالك، أن رسول هللا 2الرتمذي ( 

   اجلنة أو شجر اجلنة". قال: هذا حديث حسٌن صحيٌح.من مثرةِ 
عن القتال يف سبيل هللا؟ فقال:   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب موسى األشعري، أن رجًال سأل رُسول هللا 3مسلم ( 

يًَّة قال: فرفع رأسه إليه  قال: "من قاتل لتكون كلمُة ف -وما رفع رأسه إليه إال أنه كان قائًما-الرجُل يقاتل َغَضًبا، ويقاتل محَِ
)، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل لُيذكر فمن يف سبيل هللا؟ 5) يف سبيل هللا. ويف لفظ آخر (4هللا هي العليا فهو (

  احلديث.
 __________  

ه إال الدين 32) كتاب اإلمارة (33) ( 1502/  3) مسلم: ( 1( ب من قتل يف سبيل هللا كفرت خطا   ). 120رقم ( - ) 
ب ما جاء يف ثواب الشهداء 13) كتاب فضائل اجلهاد ( 23) (151/  4) الرتمذي: (2(   ). 1641رقم (   -) 
ب من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا 42) كتاب اِإلمارة (33) ( 1513/  3) مسلم: ( 3( رقم    -) 
)151 .(  
  ) من هنا سقط كبري يف األصل أثبتناه من (د/ ف). 4(
  ). 149رقم (  -) نفس الكتاب والباب السابقني 5(
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كان يدخل على أم حرام بنت ِمْلحان فتطعمه، وكانت أم حرام    -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا  1وعن أنس (
ل هللا فأطعمته مث جلست تفلي رأسه، فنام رسو  -صلى هللا عليه وسلم  -حتت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول هللا  

س من أميت عرضوا  -صلى هللا عليه وسلم  - مث استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: ما يضحكك؟  رسول هللا! قال: "
) هذا البحر، ملوًكا على األسرة أو مثل امللوك على األسرة" قالت: فقلت:  رسول 2عليَّ ُغزاة يف سبيل هللا، يركبون ثبج ( 

فدعا هلا، مث وضع رأسه فنام، مث استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك؟  رسول  هللا! ادع هللا أن جيعلين منهم،
س من أميت عرضوا عليَّ غزاة يف سبيل هللا" كما قال األوىل، فقالت: فقلت:  رسول هللا! ادع هللا أن جيعلين   هللا! قال: "

اَن البحر يف زمن معاوية، فصرعت عن دابتها حني خرجت من  منهم، قال: "أنِت من األولني". فركبت ُأمُّ َحَراٍم بنت ِمْلحَ 
  البحر، فهلكت. 

  ). 3[كانت ركبَـْتُه غازية مع زوجها عبادة بن الصامت، وكان معاوية قد أغزاه إىل ُقْربس.] ( 



مات على : "من مات ومل يغُز، ومل حيدث به نفسه، -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن َأىب هريرة قال: قال رسول هللا 4مسلم ( 
  شعبٍة من نفاق". 

  رجَع من  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس، أن رسول هللا 5البخاري (
 __________  

ب فضل الغزو يف البحر  49) كتاب اِإلمارة (33) (1519  - 1518/  3) مسلم: ( 1(   ). 160رقم ( -) 
  ) ثبج: ظهر البحر ووسطه. 2(
  ) ما بني املعكوفني ليس يف مسلم. 3(
ب ذم من مات ومل يغز 47) كتاب اِإلمارة (33) ( 1517/  3(  ) مسلم: 4(   ). 158رقم ( - ) 
ب  81) كتاب املغازي ( 64) ( 732/ 7) البخاري: (5(   ). 4423رقم ( -) 

)2/478 (  

  

ً إال كانوا معكم" قالوا:  رسول هللا! وهم  ملدينِة أقواًما ما سرمت َمسريًا، وال قطعتم واد ملدينة؟  غزوة تبوك فقال: "إن 
ملدينة، َحَبَسُهم العذر"    قال: "وهم 

  ): "وال أنفقتم من نَفقٍة". 1زاد أبو داود ( 
  قال: "ال جيتمع كافٌر وقاتِلُه يف النَّاِر أبًدا".  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، أن رسول هللا 2مسلم ( 
 هللاُ إىل رُجَلِني، يـَْقُتُل أَحُدُمهَا اآلخر، ِكالُمها يدُخُل اجلنََّة"  قال: "يضَحكُ  - صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 3وعنه (

َقاِتُل يف سبيِل ِهللا فُيستشَهُد". 4(   ) قال: "يقاتل هذا يف سبيل هللا فُيسَتْشَهُد مث يتوُب هللا على القاتل فُيْسِلُم، فيـُ
نَُّه قال: "من جهز غازً يف سبيل هللا، فقد غزا، ومن  ، أ-صلى هللا عليه وسلم  -)، عن رسول هللا 5وعن زيد بن خالٍد (

  َخَلَفُه يف أهله خبٍري، فقد غزا". 
صلى هللا  - ) فقال: هذه يف سبيل هللا، فقال له رسول هللا 7)، قال: جاء رجل بناقة َخمْطوَمٍة (6وعن أيب مسعوٍد األنصاري (

قة كلها خم- عليه وسلم  ا يوم القيامة سبع مائة    طومٌة".: "لك 
 __________  

ب الرخصة يف القعود من العذر 20) كتاب اجلهاد: (1) (25/ 3) أبو داود: (1(   ). 2508رقم ( - ) 
ب من قتل كافًرا مث سدد 36) كتاب اِإلمارة (33) ( 1505/  3) مسلم: ( 2(   ). 130رقم (   -) 
ب بيان الرجلني، يقتل 35) كتاب اِإلمارة (33) ( 1504/  3) مسلم: ( 3( رقم    -أحدمها اآلخر، يدخالن اجلنة   ) 
)128 .(  
  ) مسلم: (قالوا: كيف  رسول هللا؟).4(
ب فضل إعانة الغازي يف سبيل هللا  38) كتاب اِإلمارة (33) ( 15،  7/  3) مسلم: ( 5(   ). 135رقم ( -) 
ب فضل الصدقة يف سبيل هللا 37) كتاب اِإلمارة (33) ( 1505/  3) مسلم: ( 6(   ). 132رقم ( - ) 
  ) خمطومة: أي فيها خطام، وهو قرب من الزمام. 7(
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)، كانت له  2: "من رابط يوًما يف سبيل هللا أو ليلة ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن سلمان الفارسى، عن النيب  1النسائي ( 
  ) ". 3فتَّاَن (كصيام شهٍر وِقَياِمِه، فإن مات، جرى عليه عمُلُه الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقُُه وأمن ال

ط يوٍم وليلٍة خٌري من صيام شهٍر وقيامه" احلديث. 4خرَّجه مسلم (    )، وقال: "ر
ط يوم يف سبيل هللا، خري من الدنيا وما   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن سهل بن سعد، أن رسول هللا 5البخاري ( قال: "ر

  عليها". 
يقول: "حرمت النار على عٍني دمعت من   - صلى هللا عليه وسلم  -  )، عن أيب رحيانة قال: مسعت رُسول هللا6النسائي ( 

خشية هللا، حرمت النار على عني سهرت يف سبيل هللا" ونسيت الثالثة، ومسعت بْعُد أنه قال: "حرمت النار على عني غضت 
  عن حمارم هللا". 

بت، فوجده قد ُغِلَب، جاء ي -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن جابر بن عتيك، أن رسول هللا 7أبو داود ( عود عبد هللا بن 
وقال: "ُغلبنا   - صلى هللا عليه وسلم  - ، فلم جيبه، فاسرتجع رسول هللا - صلى هللا عليه وسلم  -فصاح به رسول هللا 

  عليك  أ الرَّبيع". فصاح النسوة وبكني، فجعل ابن عتيك يسكهن فقال 
 __________  

ط 39جلهاد () كتاب ا25) ( 39/  6) النسائي: (1(   ). 3168رقم (  -) فضل الر
  ) النسائي: (من رابط يف سبيل هللا يوًما وليلة). 2(
  ) النسائي: (وأمن الفتان وأجرى عليه رزقه). 3(
ط يف سبيل هللا 50) كتاب اإلمارة (33) ( 1520/  3) مسلم: ( 4( ب فضل الر   ). 163رقم (  -) 
ط يوم يف سبيل هللا 73ري () كتاب اجلهاد والس56) ( 100/ 6) البخاري: (5( ب فضل ر   ). 2892رقم ( -) 
  ). 8869رقم ( -) فضل احلرس 178) كتاب السري ( 78) (273/  5) النسائي: يف الكربى (6(
ب يف فضل من مات يف الطاعون 15) كتاب اجلنائز ( 15) ( 482/ 3) أبو داود: (7(   ). 3111رقم ( -) 
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: "َدْعُهنَّ، فإذا وجب فال تبكني بباكية" قالوا: وما الوجوب؟  رسول هللا! قال:  -سلم صلى هللا عليه و  - رسول هللا 
صلى هللا عليه  -"املوت" قالت ابنته: وهللا إن كنت ألرجو أن تكون شهيًدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك. قال رسول هللا 

صلى   - ؟ " قالوا: القتل يف سبيل هللا، قال رسول هللا : "إنَّ هللا قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة-وسلم 
) شهيد، وصاحب ذات اجلَْنِب  1: "الشهادة سبع سوى القتل يف سبيل هللا: املطعون شهيد، والغريُق (- هللا عليه وسلم 

  ). 3د ( ) شهيد، والذي ميوت حتت اهلدم شهيد، واملرأة متوت ُجبْمٍع شهي2شهيد، واملبُطوُن شهيد، وصاِحُب احلرف ( 
  ، وذكر الشهداء قال: "والنُّفساء شهادة". -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عبادة بن الصامت، عن النيب  4البزار (

يقول: "من قُِتَل ُدوَن ماِلِه فهو شهيد،   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن سعيد بن زيد قال: مسعت رسول هللا 5الرتمذي ( 
  دون أهله فهو شهيد".ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل 

  



ا   ب يف اِإلمارة وما يتعلق 
فع، عن َأىب سلمة، عن َأىب هريرة، أن رسول هللا6أبو داود (   )، عن 

 __________  
  ) أبو داود: (والغرق).1(
  ) أبو داود: (احلريق). 2(
  ) أبو داود: (شهيدة). 3(
  ). 285/ 2) كشف األستار: ( 4(
ت ( ) كتاب 14) ( 22/  4) الرتمذي: (5( ب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد 22الد   ). 1421رقم ( - ) 
ب يف القوم يسافرون يؤمرون أحدهم 87) كتاب اجلهاد: (9) (81/ 3) أبو داود: (6(   ). 2609رقم ( -) 
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  قال: "إذا كانوا ثالثة يف سفر فُليؤمِّروا أحدهم". -صلى هللا عليه وسلم  -
فع: فقلنا أل  . قال    يب سلمة: أنت أمري

  يُروى هذا مرسًال عن أيب سلمة، والذي أرسله أحفظ. 
مث قال: "أَخَذ الرايَة زيٌد فأصيب، مث أخذها   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس، قال: خطب رسول هللا  1البخاري (

ٍة، فـََفتَح هللا عليه فما يُسرُّين" أو  جعفر، فأصيب مث أخذها عبد هللا ابن رواحة فأصيب مث أخذها خالد بن الوليد عن غري إمر 
 ." م عند َّ   قال: "ما يُسرُّهم أ

  قال: "إنَّ عينْيِه لََتْذرِفَان". 
ملَّا هلك كسرى، قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب بكرة قال: عصمين هللا بشيء مسعته من رسول هللا 2النسائي ( 

  يُفلح قوٌم ولوا أمرهم امرأًة". "من استخلفوا؟ " قالوا: ابنَتُه، قال: "لن 
قال: "الناس تبع لقريش يف هذا الشأن ُمْسِلُمُهْم ِلُمْسِلِمِهْم،   -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أيب هريرة، عن النيب 3مسلم ( 

  وكاِفُرُهْم ِلَكاِفرِِهْم". 
، قال: "ال يزال  يوم ُمجَُعٍة  -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال مسعت رسول هللا 4وعن جابر بن مسرة ( عشيََّة رُِجَم األسلميُّ

  الدين قائًما حىت تقوم الساعة، أو يكون عليُكُم اثنا َعَشَر خليفًة، كلهم من قريش". 
 __________  

مر يف احلرب من غري إمرة إذا خاف العدو رقم  183) كتاب اجلهاد والسري (56) ( 208/ 3) البخاري: (1( ب من   (
)3063 .(  
). وهذا  5388رقم (   -) النهي عن استعمال النساء يف احلكم 8) كتاب آداب القضاة ( 49) (227/  8() النسائي: 2(

  ). 4425( - احلديث أخرجه البخاري
ب الناس تبع لقريش واخلالفة يف قريش 1) كتاب اِإلمارة (33) ( 1451/  3) مسلم: ( 3(   ). 1رقم ( -) 
  ). 10رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 4(
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َبٌة من املسلمني يفتتحون البيت األبيض، بيت كسرى، أو آل كسرى".    ومسعته يقول: "ُعَصيـْ
  ومسعُتُه يقول: "إن بني يدى الساعة كذابني، فاحذروهم".

  ومسعُتُه يقوُل: "إذا أعطى هللا أحدكم خريًا فليبدأ بنفسه وأهل بيته". 
  ومسعته يقوُل: "أ الفرط على احلوض". 

: "األئمة من قريش، إن هلم عليكم حًقا،  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا 1ئي ( النسا
ولكم عليه، م حًقا مثل ذلك، ما إن أسرتمحوا، فرمحوا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا، فمن مل يفعل ذلك منهم،  

  فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني". 
ا (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة، عن رسول هللا  2ري (البخا )  3قال: "إنكم ستحرُصون على اِإلَمارَِة، وإ

  ستكون نداَمًة، وحسرة يوم القيامة، فنعم املرضعة، وبئس الفاطمة".
قال " أ ذر! إنََّك  )، عن أيب ذر قال: قالت:  رسول هللا! أال تستعملين؟ قال: فضرب بيده على منكيب، مث 4مسلم ( 

ا يوم القيامِة خزٌي وندامٌة، إال من أخذها حبقَِّها، وأدَّى الذي عليه فيها".  َّ َا أمانٌة، وإ َّ   ضعيٌف، وإ
 __________  

وأخرجه أمحد يف   -).  102/  1) النسائي: أخرجه النسائي يف الكربى، يف كتاب القضاء كذا عزاه املزي يف التحفة: (1(
  ). 183/  3)، (129  /3مسنده: (

ب ما يكره من احلرص على اإلمارة 7) كتاب األحكام (93) (134 -  133/  13) البخاري: (2(   ). 7148رقم (   -) 
ا): ليست يف البخاري.3(   ) (إ
ب كراهة اِإلمارة بغري ضرورة 4) كتاب اِإلمارة (33) ( 1457/  3) مسلم: ( 4(   ). 16رقم (  - ) 
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قال: "إن شئتم أنبأتكم عن اإلمارة وما هي" فقمت   -صلى هللا عليه وسلم  -ف بن مالك، عن النيب )، عن عو 1البزار (
لثها عذاب يوم القيامة، 2( على صويت ثالث مرات، وما هي  رسول هللا؟ قال: "أوهلا مالمًة، وثنياها ندامًة، و ) فناديت 

  إال من عدل، وكيف يعدل مع أقربيه". 
) لألمناء، ويل للعرفاء،  4صلى هللا عليه قال: "ويل لألمراء، ويل ( -)، عن أيب هريرة، أن رسول هللا 3(  أبو داود الطيالسي

م مل يُلوا عمًال".  م يتذبذبون بني السماء واألرض، وإ لثر وأ   ليتمنني أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة 
: " عبد الرمحن! ال تسأل اِإلمارة  -صلى هللا عليه وسلم  -سول هللا  )، عن عبد الرمحن بن مسرة قال: قال يل ر 5مسلم ( 

َها عن غري مسألة ُأعْنَت عليها". 6فإنك إن ُأعطيتها عن مسألٍة وُِكْلَت (    ) إليها، وإن ُأعطيتـَ
لرُجلني:  أ ورجالن من قومى، فقال أحد ا -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب موسى قال: دخلُت على النيب 7البخاري (

  أمِّر  رسول هللا، وقال اآلخر 
  مثله، فقال "إ ال نُويلِّ هذا من سأله، وال من حرص عليه". 



 __________  
  ). 1597رقم (   -ب ذم اإلمارة  - ) 236/ 2) كشف األستار: ( 1(
ع البحرين).  جمم 216)، ويف األوسط (71/  18) (فقمت): ليست يف كشف األستار وأخرجه الطرباين يف الكبري: (2(

  ). 1214ومسند الشاميني ( 
)، والبيهقى يف الكربى  91/ 4)، واحلاكم (1559)، وأخرجه ابن حبان ( 2524رقم ( -)  329/  10) الطيالسي: ( 3(
  )، وقال: هذا حديث منكر. 370/  2) والذهىب يف ميزان االعتدال ( 59/ 10)، والبغوي يف شرح السنة ( 59/ 10(
  ) يف املسند: (وويل). 4(
ب النهي عن طلب اِإلمارة واحلرض عليها  3) كتاب اِإلمارة (33) ( 1456/  3مسلم: (  ) 5(   ). 13رقم (   -) 
  ) مسلم: (ُأِكْلَت). 6(

ب ندب من حلف مييًنا  3) كتاب األميان ( 27) (1274  - 1273/  3وخرجه أيًضا: ( ) ويف احلديث  19رقم ( -) 
دة.    ز

ب ما يكره من احلرص على اإلمارة 7( ) كتاب األحكام93) ( 134/  13) البخاري: (7(   ). 7149رقم (  -) 
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  )، يف هذا احلديث: "إن أخونكم عندي من طلبه". 1وقال النسائي ( 
ما على شيء.   قال فما استعان 

ا اِإلماُم ُجنٌَّة يـَُقاَتُل ِمْن ورائهِ  -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أيب هريرة، عن النيب 2مسلم (  ، ويُتقى بِه، فإن أمر  قال: "إمنَّ
  بتقوى هللا َوَعَدَل، كان له بذلك أجر، وإن أمر بغريه كان عليه منه". 

) 5(  - َعزَّ َوَجلَّ -) ِهللا 4: "إن املُقِسطَني عند (- صلى هللا عليه وسلم  - ) قال: قال رسول هللا 3وعن عبد هللا بن عمرو (
  ِه ميٌني، الذيَن يعِدُلون يف حكِمِهم وأهليهم وما َوُلوا".)، وكلتا يديْ 6على منابِر من نور عن ميني الرمحن (

) يوم ال ِظلَّ إال ِظلُُّه: اِإلمام 8قال: "سبعٌة يُظلهم هللا يف ظلِه (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب  7عن أيب هريرة (
  العاِدُل".

  وذكر احلديث، وقد تقدم يف الزكاة من حديث البخاري. 
أنَُّه قال: "أال ُكلُُّكْم راٍع، وكلكم مسئوٌل عن رعيتِه، فاِإلمام   - صلى هللا عليه وسلم   -مر عن النيب )، عن ابن ع9مسلم ( 

  ) الذي على الناس راٍع، 10(
 __________  

ب ما جاء يف طلب  2) كتاب اخلراج واِإلمارة والفئ (14) ( 344/ 3) مل أجده يف النسائي، وقد خرجه أبو داود: (1(  (
  ). 2930قم (ر  -اإلمارة 

ب اِإلمام جنة يقاتل به 9) كتاب اِإلمارة (33) ( 1471/  3) مسلم: ( 2(   ).43رقم ( - ) 
ب فضيلة اِإلمام العادل  5) كتاب اإلمارة (33) ( 1458/  3) مسلم: ( 3(   ).18رقم (   -) 
  ) إىل هنا أنتهى السقط الذي كان يف األصل.4(
  ): ليست يف مسلم. -َعزَّ َوَجلَّ -) (5(



  ). -َعزَّ َوَجلَّ -لم: (عن ميني الرمحن  ) مس6(
ب فضل إخفاء الصدقة 2) كتاب الزكاة (12) (715/  2) مسلم: ( 7(   ). 91رقم ( -) 
  ) (د): (يوم القيامة). 8(
ب فضيلة اِإلمام العادل  5) كتاب اِإلمارة (33) ( 1459/  3) مسلم: ( 9(   ).20رقم (   -) 
  ) مسلم: (فاألمري). 10(
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)، وهى  1عن رعَّيتِه، والرُجُل راٍع على أهل بيِتِه، وهو مسئول عنهم، واملرأُة راعية على بيت بعِلَها وولدَها ( وهو مسئول
  مسئولة عنهم، والعبد راٍع على مال سيِِّدِه، وهو مسئوٌل عنُه، أال كلكم راٍع وُكلُُّكم مسئوٌل عن َرعيَّتِه". 

قال: "ما من أمِري َعَشرٍة إال يُؤتى به مغلوًال يوم القيامِة حىت  -هللا عليه وسلم   صلى -)، عِن أيب هريرة، عن النيب 2الّبزار (
  يفكَّه العدل، أو يوبقه اجلور". 

يقول: "ما من عبٍد َيْسَرتِْعيِه هللاُ رعيًَّة،   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن َمْعِقل بن يسار قال: مسعُت رسول هللا 3مسلم ( 
   لرعيَّتِه إال حرَّم هللا عليِه اجلنَّة". ميوُت يوم ميوُت وهو غاشٌ 

َاَسَة (  )، هو املهرّي قال: أتيُت عائشة أسأُهلا عن شيء. فقالت: ممن أنت؟ فقلُت: رجل من أهل  4وعن عبد الرمحن بن مشُّ
ل منَّا البعُري، فيعطيه  ِمْصَر. فقالت: كيف كان صاِحُبكم لكم يف َغَزاِتُكْم هذه؟ فقال: ما نـََقْمَنا شيئا، إْن كان لَيموُت للرج

) حممد بن أيب  5البعري، والعْبُد فيعطيه العبد، وحيتاُج إىل النفقِة، فيعطيه النفقَة، فقالت: أما إنَُّه ال مينعِين الذي فعل يف أخي ( 
أُمىت شيًئا  يقول يف بييت هذا: "اللهم من َوِىلَ من أْمِر  -صلى هللا عليه وسلم  -بكر، أن أخربك ما مسعُت من رسول هللا 

م فارفق به".    َفَشقَّ عليهم، فاْشُقْق عليه ومن ويل من أمر أُمَّيت شيًئا َفرَفَق 
  )، عن أيب مرمي األزدي قال: دخلُت على معاوية فقال: ما 6أبو داود (

 __________  
  ) مسلم: (وولده). 1(
  ). 254 -  253/ 2) كشف األستار: ( 2(
ب فضيلة اِإلمام العادل 5رة: () كتاب اِإلما33) ( 1460/  3) مسلم: ( 3(   ). 21رقم ( - ) 
  ). 19) مسلم: رقم (4(
  ) مسلم: (ال مينعن الذي فعل يف حممد بن أيب بكٍر أخي). 5(
ب فيما يلزم اِإلمام من أمر الرعية 13) كتاب اخلراج واِإلمارة والفئ (14) (357  - 356/ 3) أبو داود: (6( رقم  - ) 
)2948 .(  
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  -صلى هللا عليه وسلم  -بك أ فالن، وهى كلمة تقوهلا العرب، فقلت: حديثًا مسعُته أخربك به، مسعت رسول هللا أنعَمَنا 
يقول: "َمْن واله هللا شيًئا من أمِر املسلمني فاحتجب دون حاجتهْم وَخلَّتهْم وفقرهم احتجَب هللا دون حاجته وَخلَِّتِه وفقره"، 

  اس.قال: فجعل رجًال على حوائج الن
ألمري خريًا، َجَعَل لُه وزير ِصْدٍق:  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عائشة قالت: قال رسول هللا 1أبو داود ( : "إذا أراد هللا 

  إن نسي ذكَّره، وإن ذكر أعانَُه، وإذا أراد هللا به غري ذلك جعل له وزيَر سوٍء: ِإن نسي مل يذكره، وإن ذَكر مل يُِعْنُه". 
ُمُرُه  - صلى هللا عليه وسلم  - عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا )، 2النسائي (  : "ما من واٍل ِإال َوَلُه بطانتان: بطانٌة 

ُلوُه َخَباًال، فمن ُوِقَي شّرمها ( ُهَما". 3ملعروف، وتنهاُه عن املنكر. وبطانٌة ال    ) فقد ُوِقَى وهو من اليت تغلُب عليه ِمنـْ
قال: "ما بعَث هللا من َنىب وال استخلف من   - صلى هللا عليه وسلم  - اخلدري، عن النيب )، عن أيب سعيد 4البخاري (

لشرِّ وحتُّضُه عليه، فاملعصوم من َعَصم هللا".5خليفة إال كانت له (  مرُه  ملعروف وحتُضُه عليه، وبطانٌة  مره    ) بطانٌة 
 __________  

ب يف اختاذ الوزير 4مارة والفيء () كتاب اخلراج واإل14) ( 345/ 3) أبو داود: (1(   ). 2932رقم ( - ) 
ب بطانة اِإلمام 32) كتاب الببعة ( 39) (158/  7) النسائي: (2(   ). 4201رقم (  -) 
  ) يف النسائي: (وقي شرها). 3(
ب بطانة اِإلمام وأهل مشورته  42) كتاب األحكام (93) ( 201/  13) البخاري: (4(   ). 7198رقم ( -) 
  اري: (إال كانت له بطانتان).) يف البخ5(
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) قلنا: ملن؟ قال: "  2قال: "الدين النصيحُة" ثالً ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن متيم الدَّاِريِّ أن النيب 1مسلم ( 
  ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامَِّتِهِم".

ن قال: قال رسول هللا 3الرتمذي (  ِإمنا أَخاُف على أُميت األئمة املُضلِّني" وقال: قال   -ه وسلم صلى هللا علي  -)، عن ثو
يتَ أمُر هللا". -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا    : "ال تزاُل طايفٌة من أميت على احلقِّ ال يضرهم من خيُذُهلم حىت 

  قال حديث حسٌن صحيٌح. 
يُعُه على اهلجرِة فقال: "إن اهلجرة قد   - وسلم  صلى هللا عليه -)، عن ُجماشع بن مسعود قال: أتيُت النيب 4مسلم (  أ

  مضت ألهلها. ولكن على اِإلسالم واجلهاد واخلِري". 
َيْعنا رُسول هللا 5مسلم (  َ على السمع والطاعة، يف الُعْسِر  - صلى هللا عليه وسلم   - )، عن عبادة بن الصامت قال: "

حلق حيث ما كنَّا، ال خناف يف  6نا. وأن ال ننازع ( والُيْسِر، واملَْنَشِط واملَْكَرِه، وعلى أثرة علي ) األمَر أَهِلُه، وعلى أن نقول 
  هللا لومَة الئٍم". 

يعُت رسول هللا 7مسلم (    صلى هللا عليه   - )، عن جرير بن عبد هللا قال: 
 __________  

ب بيان أن الدين النصيحة 23) كتاب اِإلميان ( 1) ( 74/  1) مسلم: ( 1(   . )95رقم (   -) 
  ) (ثالثة): ليست يف مسلم. 2(
ب ما جاء يف األئمة املضلني 51) كتاب الفنت (34) (437/  4) الرتمذي: (3(   ). 2229رقم ( - ) 



ب املبايعة بعد فتح مكة على اِإلسالم واجلهاد واخلري 20) كتاب اِإلمارة (33) ( 1487/  3) مسلم: ( 4(   ).83رقم (   -) 
ب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية 8مارة () كتاب اإل33) ( 1470/  3) مسلم: ( 5(   ). 41رقم (   -) 
  ) يف مسلم: (وعلى أن ال ننازع).6(
ب بيان أن الدين النصيحة 23) كتاب اِإلميان ( 1) ( 75/  1) مسلم: ( 7(   ). 99رقم (   -) 
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  على السمع والطاعة، قال: فلقَّنين: "ِفيَما استطْعَت والنصح لكل مسلم".  -وسلم 
يِْعَك،   - صلى هللا عليه وسلم  -)، يف حديث ذكره قال: أتيت النيب 1عن عمرو بن العاص (و  فقلت: ابسط ميينك فْألُ

  فـََبَسَط َميِيَنُه. 
ُعثمان، وكانت بيعة الرِّضوان بعد ما ذهب   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر قال: بعث رسول هللا 2البخاري (

ا على يِده فقال: َهِذِه   -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا ُعثمان إىل مكََّة، فقال   بَيده الُيمىن: "هذه َيد عثمان فضَرب 
  لعثَماَن".
َّ قد  -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن الشريد بن سويد قال: كان يف وفِد ثقيٍف رجٌل جمذوم. فأرسل إليه النيب 3مسلم (  : "إ

  يْعَناَك فارجْع".
)، وفاطمة ابنة املنذر، قاال: خرجت أمساُء ابنة أيب بكر، حني هاجرت، وهى ُحْبلى بعبد هللا بن الزبري  4ري ( وعن عروة بن الزب

لُيَحنَِّكُه. فأخذه   -صلى هللا عليه وسلم  -فقِدَمْت قـَُباًء فُنِفَست بعبد هللا بقباٍء، مث خرجت حني نُِفَسْت إىل رسول هللا 
منها فوضَعُه يف َحْجرِِه، مثَّ دعا بتمرٍة. قالت عاِئشُة: فمكثنا ساعًة نلَتِمُسَها قبل أن   - صلى هللا عليه وسلم - رُسوُل هللا 

قالت أمساُء: مث   -صلى هللا عليه وسلم  -جنَدَها، فمضغها، مث وضعها يف ِفيِه فإن أوَّل شيء دَخَل بطَنُه لريُق رسول هللا 
  وهو ابُن َسْبع سننيَ َمَسَحُه وصلَّى عليه ومسَّاُه عبَد هللا مث جاء 

 __________  
ب كون اِإلسالم يهدم ما قبله وكذا اهلجرة واحلج 54) كتاب اِإلميان ( 1) (112/  1) مسلم: ( 1(   ). 192رقم ( - ) 
ب مناقب عثمان بن عفان 7) كتاب فضائل الصحابة (62) (67 -  66/ 7) البخاري: (2(   ). 3698رقم ( -) 
ذوم وحنوه 36السالم ( ) كتاب39) ( 1752/  4) مسلم: ( 3( ب اجتناب ا   ). 126رقم (   -) 
ب استحباب حتنيك املولود عد والدته ومحله إىل صاحل  5) كتاب اآلداب ( 38) (1691  - 1690/  3) مسلم: ( 4(  (

  ). 25رقم (  -حينكه 
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ِحَني   -صلى هللا عليه وسلم   - تبسم رُسول هللا . وأَمَرُه بذلك الزبُري، ف - صلى هللا عليه وسلم  -أو مثاٍن، ليـَُبايَع رسول هللا 
يـََعُه.    رآُه ُمقبًال إليه، مث 

يعت رسول هللا 2)، عن أُميمة بنت رقيقة ( 1الرتمذي (  يف نسوٍة فقال لنا: "فيما   - صلى هللا عليه وسلم  -) قالت: 



نفسنا، قلت:  ر  يعنا، استطعُنتّ وأطقُنتَّ" فقلت هللا ورسولُه أرحم بنا منَّا    - فقال رسول هللا  -نعين صافحنا-سول هللا 
  : "إمنَّا قويل ملائة امرأٍة كقْويل المرأٍة واحدٍة" -صلى هللا عليه وسلم 

  : "إّين ال أصافح النساء، إمنا قويل ملائة امرأة" احلديث. -صلى هللا عليه وسلم  -) فقال رسول هللا 3وقال مالك يف املوطأ ( 
قال: "َكاَنْت بنُو إسرائِيَل تُسوُسُهُم األنبياُء، ُكلََّما َهَلَك َنِيبٌّ  -صلى هللا عليه وسلم   - رة، عن النيب )، عن أيب هري4مسلم ( 

ُمُر قال: "فواُ ببيعِة األوَّل فاألوَِّل مث ( ) أعطوهم  5َخَلَفُه َنِيبٌّ. وِإنَُّه ال نيب بعدي، وستُكون خلفاُء فتكثر" قالوا: فما 
  هللا سائُِلُهْم. عما اسرتعاُهم". حقَُّهْم، فإن

ُهَما". - صلى هللا عليه وسلم  - ) قال: قال رسول هللا 6وعن أيب سعيد اخلدري (    : "إذا بُوَيع ِخلَليفَتْنيِ، فاقتـُُلوا اآلَخَر ِمنـْ
  - صلى هللا عليه وسلم  -) قال: كنا مع رسول هللا 7وعن عبد هللا بن عمرو (

 __________  
ب ما جاء يف بيعة النساء 37) كتاب السري ( 22) (129/  4) الرتمذي: (1(   ) 1597رقم (  -) 
  ) األصل: أمية شِت رقية. 2(
ب ما جاء يف البيعة 1) كتاب البيعة (55) (983/  2) املوطأ: (3(   ). 2رقم ( - ) 
ب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء 10) كتاب اِإلمارة (33) ( 1471/  3) مسلم: ( 4(   ). 44رقم ( - ) 
  : ليست يف مسلم. ) مث5(
ب إذا بويع خلليفتني 15) كتاب اإلمارة (33) ( 1480/  3) مسلم: ( 6(   ). 61رقم (   -) 
ب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء 10) كتاب اإلمارة (33) (1473  - 1472/  3) مسلم: ( 7(   ). 46رقم ( - ) 
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دى منادي رسول هللا  2)، ومنَّا من هو يف َجَشرة ( 1ن ينتِضُل ( يف سفر فنزلنا منزًال. فمنَّا ِمن ُيصِلُح ِخَباَءُه، ومنَّا م   -)، إذ 
فقال: "إنَُّه مل يكن نيب قبلى إال    -صلى هللا عليه وسلم  -: الصالَة جامعًة فاجتمعنا إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم 

ُهم شرَّ ما يعلمه هلم. وإن أمتَُّكم هذه ُجِعَل عافيُتها يف أوِهلَا  ) أن َيُدلَّ أمتََّه على خري ما يعلُمُه هلم، ويـُْنِذرَ 3كان عليه حًقْا ( 
ا. وِجتيُء ِفتنة فريقق بعضها بعًضا. وجتيء الفتنُة فيقوُل املؤمن: هذه ُمْهِلَكِيت، مث   وَسُيصيُب آخرها بالٌء وأُُموٌر تُنكرو

ْحزَح عن النار ويدخل اجلنََّة َفلتأتِِه منَّيُتُه وهو يؤمن   تنكشُف. فتجيء الفتنُة فيقول املؤمن: هِذِه هِذِه. فمن أحب أن يـُزَ 
يع إماًما فأعطاُه َصْفَقَة يِدِه ومثَرَة قلِبِه، فلُيِطْعُه  إِن استطاَع،  واليوم األخر. وليأِت إىل النَّاس الذي ُحيبُّ أن يُؤتى إليه ومن 

  فإْن جاَء آخُر ينازُِعُه فاضرِبُوا ُعْنَق اآلخِر". 
أنه قال: "من أطاعىن فقد أطاَع هللا، ومن عصاين فقد   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة، عن رسول هللا 4لم ( مس

  َعَصى هللا، ومن أطاع أِمِريي فقد أطاَعِين، ومن عصَى أمريي فقد عصاِين"
  ).6َع األطراِف ( )، قال: ِإنَّ خليلي أوَصاِين أن أمسع وُأطيَع، وإْن كان عبًدا ُجمدَّ 5وعن أيب ذر (

ا مسعْت رسول هللا  7وعن أم احلصني (   خيطب  -صلى هللا عليه وسلم  -)، أ
 __________  

لنشاب. 1(   ) ينتضل هو من املناضلة، وهى املراماة 
ا. 2(   ) جشرة: هي الدواب اليت ترعى وتبيت مكا



  ) يف مسلم: (كان حًقا عليه). وكذا (د). 3(
ب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية 8تاب اِإلمارة () ك33) ( 1466/  3) مسلم: ( 4(   ). 33رقم (   -) 
خري الصالة عن وقتها املختار 41) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (448/  1) مسلم: ( 5( ب كراهية  رقم   - ) 
)240 .(  
  ) جمدع األطراف: أي مقطع األطراف. 6(
ب وج 8) كتاب اإلمارة (33) ( 1468/  3) مسلم: ( 7(   ). 37رقم (   -وب طاعة األمراء يف غري معصية ) 

)2/491 (  

  

  يف حجة الوداع وهو يقول: "ولو استـُْعِمَل عليكم عبٌد يقودُُكم بكتاب ِهللا، فامسُعوا له وأطيعوا".
  ): "عبًدا حبشيا ُجمَدًَّعا". 1ويف طريق أخرى (

املرء املسلم السمُع والطاعُة فيما أحّب وكرِِه. إال  أنه قال: "على  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب  2وعن ابن عمر (
  أن يؤمر مبعصيٍة فإْن أُمر مبعصيٍة فال مسع وال طاعة". 

رًا وقال:   -صلى هللا عليه وسلم  - ) أنَّ رسول هللا 3وعن علي بن َأىب طالب ( َ بعث جيًشا وأمّر عليهم رجًال فأوَقَد 
ٌس أن يدُخُلوَها. وق َّ قد فـََرْرَ منها. فذُكر ذلك لرسول هللا اْدُخُلوها. فأراد  فقال:  -صلى هللا عليه وسلم   - ال آخرون: ِإ

للذين أرأدوا أن يدخلوُها: "لو دخلتموها مل تزالوا فيها إىل يوم القيامة" وقال لآلخرين قوًال حسنا وقال: "ال طَاَعَة يف معصَيِة 
ا الطَّاَعة يف املعروف".    ِهللا إمنَّ

قال: "من َكرَِه من أمريِِه شيًئا فليصرب عليه، فِإنه ليس أَحٌد   -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن رسول هللا 4اس (وعن ابن عب
  ) إال مات ميتًة جاهليًَّة". 5من الناس خيرج من السلطان شربًا، فمات ( 

ا ستكوُن ب -صلى هللا عليه وسلم  - ) قال: قال رسول هللا 6وعن عبد هللا بن مسعود (  َّ ا" قالوا:  إ عدي أَثرٌة وأموٌر تنكرو
مُر َمْن أدرك    رسول هللا! كيف 

 __________  
  ) مسلم: املوضع السابق. 1(
  ). 38رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 2(
  ). 39رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
ب وجوب م13) كتاب اإلمارة (33) ( 1478/  3) مسلم: ( 4(   ). 56رقم ( - الزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت ) 
  ) يف مسلم: (فمات عليه). 5(
ب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء 10) كتاب اإلمارة (33) ( 1472/  3) مسلم: ( 6(   ) 45رقم ( - ) 
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  مّنا ذلك؟ قال: "تـَُؤدون احلق الذي عليكم وتسألون َهللا الذي لكم".
فقال:  نيب هللا! َأرأيت إن  -صلى هللا عليه وسلم  -: سأل سلمُة بن يزيد اجلُعفيُّ رسول هللا ) قال1وعن وائل بن حجر (

؟ فأعرض عنه، مث سأَلَُه فأعرض عنُه. مث سأله يف الثانيِة أو يف   مر قامت علينا أمراُء يسألوننا حقهم، ومينعوننا حقنا. فما 
ُلوا وعليكم - صلى هللا عليه وسلم  -هللا الثالثِة فجَذبَُه األشعث بن قيس. فقال رسول  : "امسعوا وأطيعوا، فإمنا عليهم ما محُِّ

  ما ُمحلُتم". 
  ذكره يف سندين عن وائٍل. 

يقول: "من خلع يًدا من طاعٍة، لَِقَى هللا يوم   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عمر قال: مسعُت رسول هللا 2مسلم ( 
  مات ليس يف ُعُنِقِه بيعٌة، مات مِيَتًة جاهليًَّة". القيامِة، ال ُحجََّة لَُه، ومن 

يقول: "ِإنَُّه ستكون هناٌت    -صلى هللا عليه وسلم  -)، ويقال صريح قال: مسعُت رسول هللا 3وعن عرفجة بن شريح (
لسيِف، كائًِنا من كان".    وهنات فمن أراد أن يُفرَِّق أمر هذه األمة وهي مجيٌع، فاضرِبُوُه 

ا   - صلى هللا عليه وسلم  -عن عرفجَة أيًضا. قال: رأيت النيب  )4النسائي (  َ وهو على املنرب خيطب الناس فقال: "إ
  ) بعدي هناٌت وهناٌت، فمن 5ستكون (

 __________  
ب يف طاعة األمراء وإن منعوا احلقوق 12) كتاب اإلمارة (33) ( 1474/  3) مسلم: ( 1(   ). 49رقم (   -) 
ب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت 13كتاب اإلمارة (  )33) ( 1478/  3) مسلم: ( 2(   ). 58رقم ( - ) 
ب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع 14) كتاب اإلمارة (33) ( 1479/  3) مسلم: ( 3(   ). 59رقم (   -) 
ب قتل من فارق اجلماعة 6) كتاب حترمي الدم (37) ( 93  -  92/  7) النسائي: (4(   ). 4020رقم (   -) 
  ) النسائي: (إنه سيكون). 5(
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ُلُوه فإنَّ يد ِهللا على اجلماعِة، وإن الشيطاَن مع  1رأيـُْتُموُه فاَرَق اجلماَعَة أو يُريُد تفريق ( ) أْمَر أُمَِّة ُحممٍد كائًِنا من كان، فاقتـُ
  من فارق اجلماعة يرُكُض".

ُكْم وأْمرُكم مجيٌع، على رُجٍل   - ى هللا عليه وسلم صل - ) عن عرفجة أيًضا، قال: مسعُت رسول هللا 2مسلم (  يقول: "من أ
  واحٍد، يُريُد أْن يُشقَّ عصاُكم أو

  يُفرَِّق مجاعتُكْم فاقتُلوُه". 
قال: "من خرج من الطاعِة، وفارَق اجلماعَة، فماَت، مات   -صلى هللا عليه وسلم   -) عن أيب هريرة، عن النيب 3مسلم ( 

يٍة يغضُب لعصبٍة أو يدعو إىل َعَصبٍة ( ِميَتًة جاهلية، ومن  ) فُقِتَل َفِقْتلُتُه جاهليٌة، ومن خرج على أميت  4قاتل حتت رايٍة ُعمِّ
  يضرُب بـَرَّها وفاِجرَها وال يـََتَحاَش من مؤمنها، وال يفى لذي عهد عهَدُه فليس مين ولسُت ِمنُه".

  ): "ومن خرج من أميت على أميت". 5ويف طريق أخرى (
ُْم   - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن عوف بن مالك قال: مسعُت رسول هللا 6مسلم (  يقول: "ِخَياُر أَِئمتُكُم الذين حتبو

ُْم ويلعنونكم" قال: قلنا:   ُْم ويبغضونكم، وتلَعُنو وحيبونكم، وُتصلُّون عليهم وُيصلون عليكم. وِشَراُر أئمتكم الذين تبغضوَ
  م عند ذلك؟ قال "ال رسول هللا! أفال نـَُناِبُذهُ 



 __________  
  ) النسائي: (أو يفرق أمر أمة).1(
ب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع 14) كتاب اإلمارة (33) ( 1480/  3) مسلم: ( 2(   ). 60رقم (   -) 
ب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت 13) كتاب اِإلمارة ( 33) ( 1477/ 1476/  3) مسلم: ( 3(  رقم  - ) 
)53 .(  
  ) مسلم: (أو يدعو إىل عصبة، أو ينصر عصبة). 4(
  ). 54رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
ب خيار األئمة وشرارهم 17) كتاب اِإلمارة (33) ( 1482/  3) مسلم: ( 6(   ). 66رقم (   -) 
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يت   ) ما أقاموا فيكم الصالة، أال من َوِيلَ 1ما أقاموا فيكم الصالة، ال (  ْلَيْكَرْه ما  يت شيًئا من معصيِة ِهللا، فـَ عليه واٍل، فرآُه 
  من معصيِة ِهللا، وال ينزَعنَّ يًدا من طاعٍة".

يعنا على   - صلى هللا عليه وسلم  - ) قال: دعا رُسوُل هللا 2وعن عبادة بن الصامت (  فبايعَنا، فكان مما أخذ علينا أن 
مكرهنا، وُعْسِرَ وُيْسِرَ وأثرِة علَينا، وأال نـَُنازَِع األمر أْهَلُه قال: "إالَّ أن تروا ُكَفًرا بواًحا عندكم السَّمع والطَّاَعِة يف منشطا و 

  من هللا فيه بُرهان". 
قال: "إنه ُيْسَتعمل عليكم أُمرآٌء، فتعرُفون وتنكرون، فمن َكرَِه فقد  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب  3وعن أّم سلمة (

َبَع" قالوا:  رسول هللا! أال نُقاتلهم؟ قال: "ال ما صلَّوا" (أي من كره بقلبه  بَ  رَئ، ومن أْنَكَر فقد َسِلَم ولكن من رضَى و
  وأنكر بقلِبِه). 

وحنُن تْسَعٌة، َمخَْسٌة وأربعٌة، أحد   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن كعب بن ُعْجَرة قال: خرج إلينا رُسوُل هللا 4الرتمذي ( 
العددين من العرب واآلخر من الَعِجِم، فقال: "اْمسَُعوا، هل مسعتم أَنَُّه سيكون بعدى أُمراٌء فمن َدَخل عليهم َفَصدَّقـَُّهْم يف  

ُهْم على ظلمهم   ، ولست منه، وليس بوارٍِد عليَّ احلوَض، ومن َمل يدخل عليهم ومل يُِعنـْ م على ظُْلِمِهم َفِليس مينِّ م وأعا كذ
م فهو مّين وأ منُه، وهو وارٌد علّي احلوض".ومل ُيصَ    ّدقْـُهم بكذ

 __________  
  ) يف األصل: (أال) وهذه اجلملة مل تكرر يف (د). 1(
ب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية 8) كتاب اإلمارة (33) ( 1470/  3) مسلم: ( 2(   ). 42رقم (   -) 
ب وجو 16) كتاب اإلمارة (33) ( 1481/  3) مسلم: ( 3(   ). 63رقم ( - ب اإلنكار على األمراء فيما خيالف الشرع ) 
ب 72) كتاب الفنت (34) (455/  4) الرتمذي: (4(   ). 2259رقم (   - ) 
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  قال: هذا حديث حسٌن صحيٌح غريٌب ذكره يف كتاب الفنت. 
  ى املدينِة مرتني. اْسَتْخَلَف ابَن أُم مكتوم عل  -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أنس، أن النيب 1أبو داود (

ك ( - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عائشة قالت: قال يل رسول هللا 2مسلم (  ) وأخاك،  3يف مرِضِه: اْدِعى يل أ بكٍر أ
ً فإّينِ أخاُف أن يتمىنَّ متمنٍّ ويُقول ( ىب هللا واملؤمنون إالَّ أ بكٍر".4حىت أكُتَب كتا   ) أ أَوىل، و

شيًئا. فأمرها أن ترِجَع   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أبيه، أنَّ امرأًة سألت رسول هللا 5ن مطعم ( وعن حممد بن جبري ب
ا تعىن املوت قال: "فإن مل جتديين فأيت أ بكٍر".    إليِه. فقالت:  رسوَل هللا! أرأيَت إن جئُت فلم أجدك؟ قال أيب: كأ

، فأثـْنَـْوا عليه وقالوا: جزاك هللا خريًا. فقال: راغب وراهٌب. فقالوا:  )، قال: َحَضْرُت أيب حني ُأصيبَ 6وعن ابن عمر (
من   اْسَتْخِلْف. فقال أحتمَّل َأْمرَُكم حيا وميّـًتا؟ لوددُت أّن حظي منها الَكَفاُف. ال عليَّ وال ِيل. فإْن أْستخِلْف فقد استخلف

، رسول هللا   هو خٌري مينِّ (يعين أ بكٍر) وإْن اتْـرُْكُكْم فقد ترَككمْ    . - صلى هللا عليه وسلم  -من هو خري مينِّ
  أنه غري -صلى هللا عليه وسلم  -قال عبد هللا: فعرْفُت حني ذكر رُسوَل ِهللا 

 __________  
ب يف الضرير يـَُوىل 3) كتاب اخلراج واإلمارة والفيء (14) (345  - 344/ 3) أبو داود: (1(   ). 2931رقم (   -) 
ب من فضائل أيب بكر الصديق 1) كتاب فضائل الصحابة (44) ( 1857/  4) مسلم: ( 2(   ). 11رقم (   -) 
ك ليست يف مسلم. 3(   ) أ
  ) يف مسلم: (ويقول قاِئٌل). 4(
  ). 10رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
ب اإلستخالف وتركه 2) كتاب اإلمارة (33) ( 1454/  3) مسلم: ( 6(   ). 11رقم (  -) 
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  ستخلٍف. م
قال: "ال يْقَتِسُم َورََثِىت دينارًا، ما ترْكُت بَعَد نفقِة نسائي وَمُؤنَِة    -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رسول هللا 1وعن أيب هريرة ( 

  عاِملي، فهو صدقٌة". 
اُه رزقًا فما أخَذ بعد  قال: "من استعملَناُه على َعَمٍل فرزقْـنَ   -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن بُريدة عن النيب 2أبو داود (

  ذلك فهو غلوٌل". 
يقول: "من كان لنا عامًال فليكتسب زوجًة، فإن مل   -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: مسعُت رسول هللا  3وعن املستَـْوِرِد (

ى  صل - يكن له خادٌم فليكتسب خادًما، فإن مل يكن له مسكن فليكتسب مسكًنا" قال: فقال أبو بكر: ُأخربُت أّن النيب 
  قال: "من اختذ غري ذلك فهو غالٌّ أو سارق". - هللا عليه وسلم 

، قال: فقال أبو  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: جاءت فاطمة إىل أيب بكر تطلب مرياثها من النيب  4وعن أيب الطفيل (
  من بعده". يقول: "إذا أطعم نبًيا طُعمًة فهى للذي يقوُم  -صلى هللا عليه وسلم  - بكر: مسعت رسول هللا 

"إنَّ من ِإجالل هللا إكرام ذي الشيبة املُْسلِم،   - صلى هللا عليه وسلم  -) قال: قال رسول هللا  5وعن أيب موسى األشعري ( 
  وحامل القرآن غري الغايل فيه، واجلايف عنه، وإكرام ذي السُّلطان املُقِسِط". 

 __________  



ب قول النيب  16) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1382/  3) مسلم: ( 1( " "ال نورث ما تركنا   -صلى هللا عليه وسلم  -) 
  ). 55رقم (   -فهو صدقة" 

ب يف أرزاق العمال 10) كتاب اخلراج واإلمارة والفيء (14) ( 353/ 3) أبو داود: (2(   ). 2943رقم ( -) 
  ). 2945رقم (   - ) 354/ 3) أبو دارد: ( 3(
ب يف صفا رسول هللا من األموال 19إلمارة والفيء () كتاب اخلراج وا14) ( 379/ 3) أبو داود: (4( رقم   - ) 
)2973 .(  
  ). 4843رقم ( - ب يف تنزيل الناس منازهلم  - ) كتاب األدب 261/ 4) أبو داود: (5(
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ما د وبعث إىل سعد بن معاذ فجاء على محار فل - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب 1البخاري (
  : "قوموا إىل سيِّدكم".-صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا 

  
ب نيابة اخلارج عن القاعد وفيمن خلَّف غازً يف أهله خبري أو شر، وفيمن كان له أبوان، ويف غزو النساء، وما جاء أن  

  دد. الغنيمة نقصان من األجر، ويف اخليل وما يتعلق بذلك، ويف الرمي وفضيلته، ويف الع
بعَث بعثًا إىل بين ِحلَْياَن، من ُهَذيل. فقال:   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب سعيد اخلدرى، أنَّ رسول هللا 2مسلم ( 

َبِعث من ُكلِّ رْجلني أَحُدُمها واألْجُر بينُهَما".    "لِينـْ
ل رْجلني رُجٌل" مث قال للقاِعِد: "أَيُكْم  بـََعَث إىل بين ِحلَْياَن: "ليخرج من ك - صلى هللا عليه وسلم  - )، أن النيب 3وعنه (

  خلف اخلارَِج يف أهله ومالِِه خبٍري كان له مثل ِنْصف أْجِر اخلارِِج".
: "ُحْرَمُة نساِء املُجاهدين على القاِعدين، كُحْرَمِة أُمَّهاِِم،  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 4وعن بـَُرْيدَة (

اهدين ( وما من رُجٍل من ا   ) يف أْهِلِه فَيُخونُُه فيهم، إال ُوِقَف لُه يوم القيامِة، فيأخذ 5لقاعدين خيُلُف رجًال من ا
 __________  

ب قول النيب 26) كتاب اإلستئذان (79) ( 51/  11) البخاري: (1(   -: "قوموا إىل سيدكم"  -صلى هللا عليه وسلم  - ) 
  ). 6262رقم ( 

ب فضل إعانة الغازي يف سبيل هللا مبركوب وغريه 38اب اإلمارة () كت33) ( 1507/  3) مسلم: ( 2(   ). 137رقم (  -) 
  ). 138رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
اهدين  39) كتاب اِإلمارة (33) ( 1508/  3) مسلم: ( 4( ب حرمة نساء ا   ). 139رقم (  -) 
  ) (د): (املهاجرين). 5(
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  فما ظَنُُّكْم؟ ".من عمِلِه ما شاء 
يستأذنه يف اجلهاد، فقال: "أَحيُّ واِلَداَك؟ "   -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: جاء رُجٌل إىل النيب 1وعن عبد هللا بن عمرو (

  قال: نعم قال: "ففيهما فجاِهْد".
من اليمن، فقال: "هل لك  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب سعيد اخلْدري، أن رجًال هاجر إىل رسول هللا 2أبو داود (

َ لَك؟ " قال: ال، قال: "فارجع ( ليمن" قال: أبواي، قال: "أِذ َ لك فجاهد 3أحٌد  ما، فإن أِذ   ) فاستئذ
  وإال فربَّمها". 

قال: "ما مْن غازيٍة تغزو يف سبيل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص. أن رسول هللا  4مسلم ( 
َقى هلُُم الثُلُث وإْن مل ُيصيُبوا غنيمًة مت هلم5ُيصيُبون الغنيمَة، إالَّ تعجَُّلوا بثـَُلَثي (ف   ) أْجرِهْم َمن اآلخرِة ويبـْ

  أْجُرُهْم".
  يف اجلهاد فقال: "جهادكن احلج".  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة قالت: استأذنُت النيب 6البخاري (
)، واملرأِة، احلجُّ  8قال: "جهاُد الَكبري والضَِّعيِف ( -صلى هللا عليه وسلم  -، عن رسول هللا )، عن أيب هريرة7النسائي ( 
  والعمرة".

 __________  
ما أحق به 1) كتاب الرب والصلة واآلداب (45) ( 1975/  4) مسلم: ( 1( ب بر الوالدين وأ   ). 5رقم ( - ) 
ب يف33) كتاب اجلهاد (9) (39/ 3) أبو داود: (2(   ). 2530رقم ( - الرجل يغزو وأبواه كارهان ) 
  ) يف أيب داود: (ارجع إليهما).3(
ب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن مل يغنم 44) كتاب اِإلمارة (33) (1515  - 1514/  4) مسلم: ( 4( رقم   - ) 
)153 .(  
  ) يف مسلم: (ثلثي). 5(
ب جه62) كتاب اجلهاد والسري ( 56) (89/ 6) البخاري: (6(   ). 2875رقم ( - اد النساء ) 
  ). 2626رقم ( - ) فضل احلج 4) كتاب مناسك احلج (24) ( 114 -  113/  5) النسائي: (7(
  ) النسائي: (جهاد الكبري والصغري والضعيف).8(
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وخنُدُمُهم، ونـَُردُّ  ، فنسقي القوَم -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن الرُّبيع بنت ُمَعوذ قالت: ُكنا نغزو مع رسول هللا 1البخاري (
  اجلرحى والقتلى إىل املدينِة. 

َسْبَع غزواٍت أخُلُفُهم يف رِحاِهلم. فأصنُع   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أم عطية قالت: غزوُت مع رسول هللا 2مسلم ( 
  ).3هلم الطَّعاَم، وأداوي اجلَرحى ( 

َعها. فـََرآها أبو طلحَة. فقال:  رُسول ِهللا! هِذِه أمُّ ُسَليم َمَعها  )، أّن أُمَّ ُسليم اختذت يوم حنني خنجرًا. فكان مَ 4وعن أنس (
َ َمينِّ أحٌد من املشركني بقرُت  -صلى هللا عليه وسلم   - ِخْنَجٌر. فقال هلا رسول هللا  : "ما هذا اخلِنَجُر؟ " قالت: اختدتُُه إْن َد
زموا  5حُك. قالت:  رسول هللا! اقْـُتْل من بعد من الطُلقاِء (يض - صلى هللا عليه وسلم  -به َبطُه، فجَعَل رُسوُل هللا  ) ا

  : " أم ُسليم! إنَّ هللا قد كفى وأَحَسَن". - صلى هللا عليه وسلم  - بك، فقال رسول هللا 



ل هللا  يقول: "من َشاَب شيبة يف سبي - صلى هللا عليه وسلم   - )، عن عمرو بن َعَبَسَة قال: مسعُت رسول هللا 6النسائي ( 
، أو مل يبُلغ كان له َكِعْتِق رقبة، ومن أعَتق رقبة فؤمنة  7كانت له نورًا يوم القيامة، ومن رََمى بسهم يف سبيل هللا فبلغ ( ) الَعُدوَّ

  ) فداَءه من النَّاِر ُعضوًا بُعْضٍو". 8كانت (
 __________  

ب رد النساء 68) كتاب اجلهاد والسري ( 56) (6/  94) البخاري: (1(   ). 2883رقم ( -اجلرحى والقتلى   ) 
ت يرضخ هلن وال بسهم 48) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1447/  3) مسلم: ( 2( ب النساء الغاز   ). 142رقم (   -) 
  ) يف مسلم: (وأداوى اجلرحى، وأقوم على املرضى). 3(
ب غزوة النساء مع الرجال  47) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1442/  3) مسلم: ( 4(   ). 134قم (ر  -) 
  ) الطلقاء: هم الذين أعلموا من أهل مكة يوم الفتح. 5(
  ). 3142رقم (  -) ثواب من رمى بسهم يف سبيل هللا  26) كتاب اجلهاد (25) ( 26/  6) النسائي: (6(
  ) النسائي: (بلغ). 7(
  ) النسائي: (كانت له فداء).8(
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وهو على املنرب يقول: {وأعدُّوا   -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا )، عن ُعقَبة بن عامر قال: مسعُت رُسوَل هللا 1مسلم ( 
َة الرَّْمُي، أال ِإنَّ الُقَوَة الرمُي".  َة الرَّْمُي، أال ِإَن الُقوَّ   هلم ما استطعتم من قوٍة} أال ِإنَّ الُقوَّ

رُضوَن، ويكِفيُكُم هللاُ، فال يَعِجُز  يقول: "سُتفتح عليكم أ  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: مسعُت رُسوَل هللا 2وعنه (
َِْسُهِمِه".    أَحدُُكم أن يـَْلُهَو 

َتِضُلون، فقال النيب  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن سلمَة بن األكوع قال: مرَّ النيب 3البخاري ( على نفٍر من أسلم وهم يـَنـْ
كم كان رامياً -صلى هللا عليه وسلم  - ) مع بين فالن" قال: فأمسك أحُد الفريقني  4، وأ (: "اْرموا بين إمساعيل، فإن أ

صلى   -صلى هللا عليه ومطم: "ما لكم ال ترُمون؟ " قالوا: كيف نرمي وأنت معُهم؟ فقال النيب   - يديهم، فقال رُسوُل هللا 
  : "ارموا وأ معكم ُكلُِّكْم".- هللا عليه وسلم 

مسَاِء  -صلى هللا عليه وسلم  - حبةٌ قال: قال رسول هللا )، عن أيب وهٍب اجلَُشِمي، وكانت له صُ 5النسائي (  : "تسمَّوا 
َقلدوها  األنبَياِء وأحبُّ األمساء إىل هللا: عبد هللا، وعبد الرمحن، وارتبُطوا اخليَل وامسحوا بنوا ِصيها، وأْكفاِهلا وقلُِّدوها وَال تُـ 

َر، وعليكم بُكلِّ ُكَمْيٍت (   أشقر أغر ُحمَجَّل، أو أدهم أغرَّ حمجل".  ) أغّر ُحمَجٍَّل، أو6األوَ
  قال:  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب قـََتاَدَة، عن النيب 7الرتمذي ( 

 __________  
ب فضل الرمي واحلث عليه 52) كتاب االمارة (33) ( 1522/  3) مسلم: ( 1(   ). 167رقم (  -) 
  ). 168رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 2(
ب التحريض على الرمي 78) كتاب اجلهاد والسري (56) ( 107/ 6لبخاري: () ا3(   ). 2899رقم (   - ) 
)4.(   ) يف البخاري: (ارموا وأ
ب ما يستحب من شية اخليل 3) كتاب اخليل ( 28) (218/  6) النسائي: (5(   ). 3565رقم ( - ) 



  وهى محرة يدخلها قرتة. ) الكميت من اخليل يستوي فيه املذكر واملؤنث، واملصدر الكميتة 6(
ب ما جاء ما يستحب من اخليل 20) كتاب اجلهاد ( 24) (176/  4) الرتمذي: (7(   ) 1696رقم (   -) 
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)، فإْن مل يُكْن أدهَم َفُكَمْيٌت على  5) طلُق اليمني ( 4) مث األقرُح احملّجُل (3)، األرَمثُ (2) األقرُح (1"خُري اخليل اَألدهُم (
يَ    ِة". هذه الشِّ

  ). 6قال هذا حديث حسٌن صحيٌح (
خليل ( 7البزار ( ) وألِقَى السالح، وزعموا أال قتال، فقال  8)، عن سلمة بن نفيل قال: قال رجل:  رسول هللا! بُوِهَي 

وقال  )، أمة قائمٌة على احلق ظاهرة" 9: "كذبوا، اآلن جاَء القتال، وال يزال من أميت (-صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 
)  12)، غُري ملبث (11) هاهنا، ولقد أوحى إّيل أين مكفوت (10وهو مولٍّ ظهره إىل اليمن: "إين أِجُد نفس الرمحن من ( 

  )، واخليل معقود يف نواصها اخلري إىل يوم القيامة وأهلها معانون عليها". 13ولتتبعين أفناداً ( 
  ، ذكره اهلروي.وقال النسائي يف هذا احلديث: أفنادا أي ِفرقاً خمتلفني

  صلى هللا عليه  - )، عن جرير بن عبد هللا، قال: رأيُت رُسوَل هللا 14مسلم ( 
 __________  

  ) األدهم: األسود. 1(
  ) األقرح: ما كان يف جبهته بياض قليل دون الغّرة. 2(
  ) األرمث: هو ما كان شفته العليا وأنفه أبيض. 3(
  ) احملجل: ما كانت قوائمه بيضاء.4(
  ليمني: ال حتجيل فها.) طلق ا5(
  ) يف الرتمذي: (حدث حسن غريب صحيح). 6(
  ). 189رقم (   -ب ما جاء يف اخليل  -) كتاب اجلهاد 274 -  273/ 2) كشف االستار: ( 7(
  ) يف كشف األستار: (ُأذيلت اخليل). 8(
  ) يف كشف األستار: (ال تزال أميت). 9(
  ) (من): ليست يف كشف األستار. 10(
ق فيكم. ) مكفوت: أي 11(   مضموم اىل القرب، غري 
  ) يف كشف األستار: (غري البث). 12(
  ) أفنادًا: أي تتبعوين قوماً بعد قوم مجاعات متفرقني. 13(
ب اخليل يف نواصيها اخلري اىل يوم القيامة 26) كتاب اإلمارة ( 33) ( 1493/ 3) مسلم: (14(   ) 97رقم ( - ) 
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صَيَة فرِسه  -وسلم  ضَبِعِه، وهو يقول "اخليُل معُقوٌد يف نواصيها ( 1( يـَْلِوي    ) اخلري إىل يوم القيامِة: األْجُر والغنيمُة". 2) 
  " "الَربََكُة يف نواصي اخلَْيِل".  -صلى هللا عليه وسلم   -) قال: قال رسول هللا 3وعن أنس (

َكاَل من اخليل. يكَرُه  -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: َكاَن رسول هللا 4وعن أيب هريرة (    الشِّ
كاُل أن يكون الفرس يف رجله الُيمىن بياٌض ويف يده اليسرى، أو يد الُيمىن ورجِلِه الُيْسرى. 5فسَرُه يف طريق أخرى (    )، والشِّ

  يف حائطَنا فرٌس، يقال َلُه اللَُّحيُف.  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن سهل بن سعد قال: كان للنيب  6البخاري (
  هللا: وقال بعضهم: "اللَُّخْيُف".  قال أبو عبد 
ملدينة فزٌع (7وعن أنس ( ) يُقال لُه  9فرساً ألقوله طلحة (  - صلى هللا عليه وسلم   -)، فاْستَـَعاَر النيب  8) قال: كان 

ُه لَبحَراً.10مندوٌب فركبه ( َ   )، قال: ما رأيَنا من فزٍع وِإْن وَجْد
 __________  

صية فرس).1(   ) مسلم: (
  مسلم: (بنواصيها).  ) يف2(
  . 100رقم  - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
ب ما يكره من صفات اخليل 27) كتاب االمارة (33) ( 1494/  3) مسلم: ( 4(   ). 101رقم ( - ) 
  ). 102رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
  ) 2855رقم ( - ب اسم الفرس واحلمار )  46) كتاب اجلهاد والسري (56) (69 -  68/ 6) البخاري: (6(
  ).2857رقم (   -) البخاري: نفس الكتاب والباب السابقني  7(
ملدينة). 8(   ) يف البخاري: (كان فزع 
  فرسًا لنا).  - صلى هللا عليه وسلم  -) يف البخاري: (فاستعار النيب 9(
  ) (فركبه) ليست يف البخاري. 10(
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)، فركب 2فرساً أليب طلحة بطيئاً مث خرج يرُكُض ( - صلى هللا عليه وسلم  - ُس، فرِكَب رسول هللا )، قال: َفزَِع الّنا1وعنه (
  النَّاُس يرُكُضون خلفه فقال مل تراعوا: إنُه لبحٌر. قال: فما ُسِبق بعد ذِلَك اليوم. 

  يف ُعنُِقِه سْيف". على فرِس ُعِري ما علْيِه سرٌج، و  - صلى هللا عليه وسلم  -) استقبَلُهُم النيب  3وعنه (
  ) مزامري الشيطاِن". 5قال: "اجلَرُس من (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة أنَّ رسول هللا 4مسلم ( 
  قال: "ال َتصَحُب املالِئكُة رُفْـَقًة فيهما كلٌب وال َجَرٌس". - صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رسول هللا 6وعنه (

قال: "ال يْبقّني يف رقبة بعٍري قالدٌة من وتر وال ِقالدة إال   -صلى هللا عليه وسلم  - ن النيب )، عن أيب بشري، ع7أبو داود (
  ُقِطَعت" قال مالك: أرى ذلك من العني. 

  ) يف حديثه: "ِقالَدة من َوَتٍر، أو ِقالَدٌة". 8وقال مسلم (
ى رُسوُل هللا 9أبو داود ( َ   ن ع - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عمر قال 

 __________  
ب السرعة والركض يف الفزع 117) كتاب اجلهاد والسري (56) ( 143/ 6) البخاري: (1(   ) 2969رقم (  -) 



  ) يف البخاري: (وركض وحده). 2(
ب ركوب الفرس العرى 54) كتاب اجلهاد والسري ( 56) (82/ 6) البخاري: (3(   ). 2866رقم ( - ) 
ب كراهة الكلب واجلرس يف السفر 27والزينة ( ) كتاب اللباس 37) ( 1672/  3) مسلم: ( 4(   ) 104رقم ( - ) 
  ) من: ليست يف مسلم. 5(
  ). 103رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 6(
ر  49) كتاب اجلهاد (9) (52/ 3) أبو داود: (7( ألو ب يف تقليد اخليل    ). 2552رقم (   -) 
دة الوتر يف رقبة البعري 28نه ( ) كتاب اللباس والزي37) ( 1672/  3) مسلم: ( 8( ب كراهة ز   ) 105رقم ( - ) 
ب النهي عن أكل اجلاللة رقم (25) كتاب األطعمة ( 21) ( 149/ 4) أبو داود: (9(  (3787 .(  
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  ). 2) يف اِإلبل: أن يُركب عليها (1اَجلّاللِة (
ى رسول هللا  ا، وأن حيمل  -صلى هللا عليه وسلم  -البزار عن ابن عمر قال:  عن أكل حلوم اجلاللة، وأن تشرب ألبا

  عليها. 
ببعري وقد حلق ظهره بطنه فقال: "اتقوا  - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن سهل بن احلنظلية قال: مرَّ رسول هللا 3أبو داود (

  هللا يف هذه البهائم املعجمة، فاركبوها صاحلة وكلوها صاحلة". 
ميشى، جاء رجل ومعه محار، فقال:  رسول هللا! اركب    -صلى هللا عليه وسلم  -ول هللا ) قال: بينما رسُ 4وعن بُريدة (

خَّر الرجل، فقال رسول هللا   ) أحقُّ بصدر دابتك مين، إال أن جتعله يل" قال: فإين  5: "أنت (-صلى هللا عليه وسلم  -و
  قد جعلته لك، فركب.

مكَة استقبله ُأَغيلمة بين عبد املطلب، فحمَل   - صلى هللا عليه وسلم  -يب )، عن ابن عباس قال: ملا َقِدَم الن6البخاري (
  واحدًا بني يديه وآخر خلفه. 

  -صلى هللا عليه وسلم  -) عن عبد هللا بن مسعود قال: كانوا يوم بدر ثالثة على بعري، وكان زميَل رسول هللا 7النسائي ( 
قوى  -ذر يعين ابن عبد املن- عليُّ بن أيب طالب وأبو لبابة   ، فكان إذا كان ُعقبته قاال: اركْب حىت منشي، فيقول: ما أنتما 

غىن عن األجر منكما". ، وما أ    مينِّ
 __________  

كل اجللة وهي العذرة. 1(   ) اجلاللة: هي اإلبل اليت 
ا). 2(   ) يف أيب داود: (أن يركب عليها، أو يشرب من ألبا
ب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم 47هاد () كتاب اجل9) (49/ 3) أبو داود: (3(   ). 2548رقم (  -) 
ب رب الدابة أحق بصدرها 65) كتاب اجلهاد (9) (62/ 3) أبو داود: (4(   ). 2572رقم ( -) 
  ) يف أيب داود: (ال، أنت). 5(
ب الثالثة على الدابة 99) كتاب اللباس (77) ( 410/  10) البخاري: (6(   ). 5965رقم ( - ) 
). وأخرجه أمحد  8807رقم ( - ) اإلعتقاب يف الدابة 135) كتاب السري (78) (250/  5) رراه النسائي يف الكربى ( 7(
  وابن سعد والبزار.  4221، 418، 412/  1(
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ى رسول هللا  1مسلم (  ِم يف  عن الضرب يف الوجِه، وعن الَوشْ  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن جابر بن عبد هللا، قال: 
  الَوْجِه.

ى رسول هللا 2أبو داود (   ) بني البهائِم. 3، عن التحريش (-صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عباس قال: 
يف بعِض أسفارِِه، وامرأة من اَألْنَصاِر على   - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن عمران بن حصني قال: بينما ِرسول هللا 4مسلم ( 

ا َمْلعونٌَة".  -صلى هللا عليه وسلم  - ها؛ فسمع ذلك رسول هللا قٍة، فَضِجَرْت فـََلَعنت ّ   فقال: "خذوا ما عليها ودُعوها، فإ
  قال ِعَمراُن: فكأّينِ أراها األن متشي يف الناِس، ما يَعرُض هلا أحٌد.

قٌة عليها لعنٌة". 5ويف طريق أخرى (   ) "ال ُتَصاِحبـَُنا 
عبداً مأُمورًا ما اخَتصَّنا ُدوَن الناس بشٍئ إال   -صلى هللا عليه وسلم  -ول هللا )، عن ابن عباس قال: كان رس6الرتمذي ( 

ُكَل الصدقة، وأن ال نـُْنزَي محارًا على فرس.   بثالث: أَمَرَ أن ُنْسبَغ الُوُضوَء، وأن ال 
  قال: هذا حديث حسٌن صحيٌح.

بغلة فركبها، فقال علّي: لو محلنا   - لى هللا عليه وسلم ص -)، عن علي بن أيب طالب قال ُأهديْت لرسول هللا 7أبو داود (
  ) على اخليل، فكانت لنا مثل 8احلمري (

 __________  
ب النهي عن ضرب احليوان يف وجهه وومسه فيه 29) كتاب اللباس والزينه ( 37) ( 1673/  3) مسلم: ( 1( رقم    -) 
)106 .(  
ب يف 56) كتاب اجلهاد (9) (56/ 3) أبو داود: (2(   ). 2562رقم (   -التحريش ين البهائم ) 
  ) التحريش: اإلغراء وحتريض بعضها على بعض. 3(
ب النهي عن لعن الدواب وغريها 24) كتاب الرب والصلة واآلداب (45) ( 2004/  4) مسلم: ( 4(   ). 80رقم (  -) 
  ). 82رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
ب ما جاء يف كراهية أن تنزى احلمر على اخليل 23جلهاد ( ) كتاب ا24) (178/  4) الرتمذي: (6(   ). 1701رقم ( - ) 
ب يف كراهية احلمر تنزى على اخليل 59) كتاب اجلهاد (9) (58/ 3) أبو داود: (7(   ). 2565رقم (   - ) 
  ) يف أصول األحكام الصغرى "البغال" وهو خطأ، وقد نُبه عليه يف احلواشي، واحلديث يف الوسطى = 8(
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  : "إمنا يفعل ذلك الذين ال يعلمون".- صلى هللا عليه وسلم  -هذه، فقال رسول هللا  
ا. -صلى هللا عليه وسلم  -)، أّن النيب  1وعن ابن عمر (   ، كان ُيضمر اخليل يسابق 

  ) يف الغاية.4) بني اخليل، وفضَّل الُقرََّح ( 3سبق (  - صلى هللا عليه وسلم  - )، أن النيب 2وعنه (
خليل اليت قد اِضِمَرْت ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر، أنَّ رسول هللا 5سلم ( م ) من احلَْفَياِء، وكان 6ساَبَق 

ا ، بني  أَمُدها ثنّيَة الرداع وَساَبَق بني اخليِل يعين اليت مل تْضمر، من الثَّنيَّة إىل مسجد بين زُرَْيٍق. فكان ابن عمر فيمن سابق 



  ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة، وبني ثنية الوداع ومسجد بين زريق ميل أو حنوه ذكره البخاري احلفياء و 
ً  وتصديقاً  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة قال: قال النيب 7البخاري ( : "من اْحتَـَبَس فرساً يف سبيل هللا، إميا

  ُه يف ِميزانِِه يوم القيامِة". بوعدِه: فإنَّ ِشبَعُه وريَُّه َورْوثَُه وبْولَ 
  قال: "الُشْؤُم يف الدَّاِر واملرأِة والَفَرِس". -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر، أنَّ رسول هللا 8مسلم ( 

 __________  
  = على الصواب. 

ب يف السبق  67) كتاب اجلهاد (9) (65/ 3) أبو داود: (1(  (-  )2576 .(  
  ). 2577رقم (  - الباب السابقني ) أبو داود: نفس الكتاب و 2(
  ) (د): (سابق). 3(
  ) القرح: وهو من اخليل الذي دخل يف السنة اخلامسة. 4(
ب املسابقة بني اخليل 25) كتاب االمارة (33) ( 1491/  3) مسلم: ( 5(   ).95رقم ( - ) 
ا، فيجف6(   حلمها وتقوى على اجلرى.  ) أضمرت: هو أن يقلل علفها مدة وتدخل بيتا كنيناً وجتلل يف لتعرق وجيف عر
ب من احتبس فرساً يف سبيل هللا 45) كتاب اجلهاد والسري ( 56) (67/ 6) البخاري: (7(   ). 2853رقم ( -) 
ب الطرية والفأل، وما يكون يف من الشؤم 34) كتاب السالم ( 39) (1747  - 1746/  4) مسلم: ( 8( رقم    -) 
)115 .(  
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  ن من الشؤِم شيٌء حٌق ففى الفرِس واملرأِة والدَّار". ).: "إن يك1ويف لفظ آخر ( 
  سوداَء وِلَواؤُه أبيض.  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عباس قال: كانت رايُة رُسول هللا 2الرتمذي ( 

ا كانت سوداء مربعة من منرة. 3وذكر النسائي (    )، عن الرباء بن عازب، أ
)، فنهَض إىل  6يوم ُأحد ِدْرعان ( - صلى هللا عليه وسلم  -قال: "كان على النيبِّ  )، عن الزبري بن العوَّام5) (4الرتمذي ( 

  -صلى هللا عليه وسلم  -الصَّخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة حتته حىت استوى على الصخرة، فقال: مسعُت رسول هللا  
  يقول: "أْوَجَب طلحُة". 

ُتُه، وُهِشَمِت البيضُة   -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن سهل بن سعد؛ قال: ُجرَِح وجُه رسول هللا 7مسلم (  ِعيـَ وُكِسَرْت َرَ
 - رضي هللا عنه -تـَْغِسُل الدََّم، وكان عليُّ بن أيب طالب   -صلى هللا عليه وسلم  - على رْأِسِه فكانت فاطمُة بنُت رسول هللا 

ِملَجنِّ ( 8َيْسُكُب (    الدََّم إال)، فلما رأت فاِطمُة أنَّ املاء ال يزيدُ 9) عليها 
 __________  

  ). 117رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
ت 10) كتاب اجلهاد ( 24) (170  -  169/  4) الرتمذي: (2( ب ما جاء يف الرا   ). 1681رقم (   -) 
ب يف  ). ورواه أبو داود يف 66/  2) أخرجه النسائي يف الكربى يف السري، هكذا عزاه املزي يف حتفة األشراف ( 3(  اجلهاد: 

ت واأللوية.   الرا
  ) يف األصل: (أبو داود). 4(



). وفيه عنعنة ابن اسحاق وهو  1692رقم ( - ) ما جاء يف الدرع 17) كتاب اجلهاد ( 24) (174/  4) الرتمذي: (5(
لتحدث عند أمحد: ( .165/ 1بدلس، لكنه صرح    ) فاحلمد 

  ) الرتمذي: (درعان هوم أحد). 6(
ب غزوة أحد  37) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1416  /3) مسلم: ( 7(   ).101رقم (  -) 
  ) (د): (يسكب املاء). 8(
ن: أي الرتس. 9(  (  
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جلُرِح حىت (   ) استمسك الدَُّم.1كثرًة، أخذت ِقطعَة حصٍري فَاحرقْتُه حىت صار رمادًا، مث ألصقتُه 
صلى هللا   - يعين ملا أبصرته جرحياً  -صلى هللا عليه وسلم  -ة اعتنقت النَّيبَّ  )، يف هذا احلديث: "أنَّ فاطم2زاد النسائي ( 

  ".  - عليه وسلم 
) وقبيعة  5ِفضًَّة (  -صلى هللا عليه وسلم  - ) نعُل سيِف رسول هللا 4)، عن قتادة عن أنس قال: "كانت ( 3النسائي ( 

  سيفيه فضًة وما بني ذلك ِحَلُق فضَّة.
  ثقة وهو جرير بن حازم وكذلك أسنده عمرو ابن عاصم عن مهام عن قتادة. الذي َأسند هذا احلديث 

على قوم يتعاطون سيفاً مسلوالً فقال:   -صلى هللا عليه وسلم  -أبو بكر بن أيب شيبة، عن أىي بكرة قال: أتى رسول هللا 
يُت عن هذا"، وقال: "إذا أحدكم سلَّ سيفه فنظر  َ إليه، فأراد أن يناوله أخاه فليغمده، "لعن هللا من فعل هذا، أو ليس قد 

ه".    مث ليناوله إ
  

  ب يف التحصن 
ملشركني، ومشاورة اِإلمام أصحابه، وما حيذر   وحفر اخلنادق، وكتب الناس، وِمْن كم ُجيوِّز الصيب يف القتال، وترك اإلستعانة 

لغزو، واإلعالم به إذا كان السفر بعيدًا أو العدو   من خمالفة أمره، واإلسراع يف طلب العدو، وتوخي الطرق اخلالية، والتورية
  كثريًا.

 __________  
  ) يف مسلم: (فاستمسك الدم).1(
  ) لعله يف الكربى!. 2(
  ). 5374رقم (   -) حلية السيف 120) كتاب الزينة (48) (219/  8) النسائي: (3(
  ) النسائي: (كان). 4(
  ) النسائي: (من فضة). 5(
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) اخلندق عرض لنا حجر  2أن حيفر ( -صلى هللا عليه وسلم   - عن الرباء بن عازب قال: ملا أمر رسول هللا )، 1النسائي ( 
خذ فيه املعاول، فاشتكينا ذلك إىل رسول هللا  ، -صلى هللا عليه وسلم  -، فجاء رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  - ال 

ة فكسر ثلث الصخرة، مث قال هللا أكرب أعطت مفاتيح الشام وهللا إيل  فألقى ثوبه وأخذ املعول، وقال: بسم هللا، فضرب ضرب
ألبصر إىل قصورها احلمراء اآلن من مكاين هذا، قال: مث ضرب أخرى وقال: بسم هللا وكسر ثلثاً آخر، وقال: هللا أكرب،  

 فقطع احلجر، وقال: هللا أكرب  أعطيت مفاتيح فارس، وهللا إين ألبصر قصر املداين األبيض، مث ضرب الثالثة، وقال. بسم هللا
ب صنعاء.    اُعطيت مفاتيح اليمن، وهللا إين ألبصر 

، رأيته ينقل من  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن الراء بن عازب قال: ملا كان يوم األحزاِب وخندق رسول هللا 3البخاري (
  ): 5سمعُتُه يرِجتُز بكلماِت ابن رواحة ويقول (ف - وكان كثري الشعر- ) جلدَة بطنه 4تراب اخلندق، حىت وارى عين الغبار ( 

  اللهم لوال أنت ما اهتدينا ... وال تصدقنا وال صلينا 
  فأنزلْن سكينًة علينا ... وثبِّت األقدام إن القينا 

قي احلديث.    وذكر 
  : "اكتبوا يل من تلفَّظ -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال النيب 6وعن حذيفة (

 __________  
  ). 65/ 2نسائي: يف الكربى يف الشر، هكذا عزاه املزي يف حتفة األشراف () ال1(
  ) (د): (حنفر). 2(
ب غزوة اخلندق واألحزاب 29) كتاب املغازى ( 64) (462  - 461/ 7) البخاري: (3(   ) 4106رقم (   -) 
  ) يف البخاري: (الرتاب). 4(
  ) يف البخاري: (وهو ينقل من الرتاب يقول). 5(
ب كتابة اِإلمام الناس  181) كتاب اجلهاد ( 56) (206  - 205/ 6) البخاري: (6(   ). 3060رقم ( -) 
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) ألفاً ومخِسَمائَِة رجل، فقلنا: خناف وحنن ألٌف ومخسمائٍة؟ فلقد رأيتُنا ابُتلينا حىتَّ إن الرُجل لُيصلي  1ِإلسالم، فكتبنا (
  وحده وهو خاِئٌف". 

يوَم أُحٍد يف القتال، وأ ابن أرَبَع عشرَة سنًة   -صلى هللا عليه وسلم  -َضين رُسول هللا  )، عن ابن عمر قال: َعرَ 2مسلم ( 
  فلم ُجيْزين، وعرَضِين يوم اخلندق، وأ ابن مخس عشرَة سنة فأجازين. 

ِفع: فقدمُت على ُعمر بن عبد العزيز، وهو يومِئٍذ خليفة. فحدثُتُه هذا احلديث فقال: ِإنَّ هذا احلَ  دَّ بني الصغري  قال 
  والكبري، فكتب إىل ُعمَّاِلِه أن يفِرُضوا ملن كان ابن مخس عشرَة سنة، فما دون ذلك فاجعلوه يف الِعَياِل. 

قبل بدر، فلما كان ِحبَرَِّة الوبرة، أدرَكُه رُجٌل قد كان  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قالت: خرَج رسول هللا 3وعن عائشة (
  -)، فلما أدركه قال لرسول هللا 4حني رآُه ( -صلى هللا عليه وسلم  -ففرح أصحاب رسول هللا  يُذكر منه ُجرأة وجندٌة. 
: "ُتؤمن  ورسوله"  -صلى هللا عليه وسلم  -: ِجْئت ألتِبَعَك وأصيب معك، قال َلُه رُسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم 

لشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول  ) فلن أستعَني مبشِرٍك" قالت: مثَّ 5قال: ال. قال: "ارجع (   مضى حىت إذا ُكنا 
كا قال أوَل مرة. قال: ال. قال: "فارجع فلن أستعني مبشرٍك" قالت: مثَّ رجع    -صلى هللا عليه وسلم  -مرة، فقال له النيب  



لبيداِء فقال له كما قال له أول مرٍة: "تؤمن  ورسوله؟. قال: نعم. فقا :  -صلى هللا عليه وسلم   -ل لُه رسول هللا فأدرَكُه 
  "فانطلق". 

 __________  
إلسالم من الناس، فكتبنا له). 1(   ) يف البخاري: (
ب بيان سن البلوغ 23) كتاب اإلمارة (33) ( 1490/  3) مسلم: ( 2(   ). 91رقم (   -) 
ب كراهة اإلستعانة يف الفزو بك51) كتاب اجلهاد ( 32) ( 1449/  3) مسلم: ( 3(   ) 150رقم ( -افر  ) 
  ) يف مسلم: (حني رأوه). 4(
  ) يف مسلم: (فارجع). 5(
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زمن احلديبية يف بضِع   -صلى هللا عليه وسلم  -) عن املسور بن خمرَمَة، ومروان بن احلكم قاال: َخَرَج رسول هللا 1النسائي ( 
لعمرة وبعث  -هللا عليه وسلم  صلى -عشرة ماثٍة من أصحابِِه حىت إذا كانوا بذي احلليفة، قَفد النيب   اهلدي وأْشَعَر وأحرم 

حىت اذا كان بغدير األشطاط قريب من   -صلى هللا عليه وسلم  - بني يديه عيناً له من خزاعة ُخيربه عن قريش وسار النيب 
ه عينه اخلزاعيَّ فقال: إيل تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي َمد مجعوا لك األحابيش ومجعوا  لك مجوعاً وهم  عسفان أ

: "أشريوا علّي أترون أن أميل على ذراري هؤالء الذين  -صلى هللا عليه وسلم  - مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال النيب 
أعانوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين كان جنوا يكونوا عنقا قطعها هللا. أم ترون أن أأّم البيت فمن صدَّ عنه قاتلناه" 

ت لقتال أحد ولكن من حال بيننا وبني البيت قاتلناه،  فقال أبو بكر: هللا  ورسوله أعلم  رسول هللا إمنا جئنا معتمرين ومل 
  ) وقال يف آخره "امضوا على اسم هللا". 2: "فروحوا إذًا" خرجه البخاري (-صلى هللا عليه وسلم  - قال النيب 

َشاَوَر، حني بَلَغُه إقبال أيب سفيان، قال: فتكلَّم أبو بكر   -م  صلى هللا عليه وسل -)، عن أنس، أنَّ رُسول هللا 3مسلم ( 
َّ ُتريُد؟  رسول هللا! والذي نفسي بِيده! لو أَمْرتَـ  َنا  فأعَرَض عنه، مث تكلمَّ عمر فأعرض عنُه. فقاَم سعد بن ُعباَدَة فقال: ِإ

صلى هللا  - )، لفعلنا. قال: فندب رسول هللا 4برك الِغَماد (أن خنُِيَضَها البحر ألخضَناَها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إىل 
َ قريش (5الناس فانطلُقوا حىت ( - عليه وسلم    )، وفيهم ُغالٌم أْسَوُد لِبين 6) نزلوا بدرًا ووَردْت عليهم َرَوا

 __________  
ب توجيه عني واحدة رقم (160) كتاب السري ( 78) (263/  5) السائي يف الكربى: (1(  (8840 (  
  ). 4178رقم ( - ) غزوة احلديبية 35) كتاب املغازى ( 64) ( 519/ 7) البخاري ( 2(
ب غزوة بدر 30) كتاب اجلهاد ( 32) (1404  - 1403/  3) مسلم: ( 3(   ). 83رقم (   -) 
  ) برك الغماد: مرضع من وراء مكة خبمس ليال بناحية الساحل.4(
  ) (د): (حىت إذا نزلوا). 5(
  هم النيب كانوا يستقون عليها. ) روا قريش: أي إبل6(
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يسألونَُه عن أيب سفيان وأصحاِبِه؟ فيقوُل: ما يل ِعلٌم  -صلى هللا عليه وسلم  -اَحلجَّاج. فأخُذوُه، فكان أصحاُب رسول هللا 
َبُة وأميُة بن خلٍف، فإذا قال ذِلَك، ضربُوُه. فقال: ن َبُة وَشيـْ عم، أ أْخِربُُكم، هذا أبو  ىب سفيان، ولكن هذا أبو جهل وُعتـْ

يب سفيان ِعلٌم ولكن هذا أبو جهل وعتبُة وشيبُة وأميَُّة بُن خلف يف النَّاِس، فإذا قال : سفيان، فإذا ترُكوُه فسأُلوُه قال: ماىل 
ي بيِدِه  قائٌِم يصلي فلما رأى ذلك انصرف قال: "والذي نفسِ  -صلى هللا عليه وسلم  -هذا أيضاً ضربُوُه، ورُسوُل هللا  

  لتضرِبُونه إذا َصَدَقُكْم وترتكونه إذا َكَذَبُكْم".
: "هذا مصرع فالن" ويضع يَدُه على األرض، ها هنا وها هنا قال فما َماَط  - صلى هللا عليه وسلم  - قال: فقال رُسوُل هللا 

  . -صلى هللا عليه وسلم  -أَحُدُهم عن موضع يِد رسول هللا 
م رسول هللا )، يف هذا ا1زاد أبو داود (  رجلهم (  -صلى هللا عليه وسلم  - حلديث، فأمر  ) فسحبوا فألقوا يف  2فأخذ 

  قليب بدر". 
دة ذكرها مسلم (   )، من حديث عبد هللا بن مسعود يف قصة أخرى. 3هذه الز

  قال: "غري أن أمية أو أُبيَّا، تقطعت أوصاله فلم يـُْلَق يف البئر". 
  -وكانوا مخسني رجال-على الرَّجَّالِة يوم أحٍد  - صلى هللا عليه وسلم  -قال: جعل النيب  )، عن الرباء بن عازب4البخاري (

  عبد هللا بن جبري، فقال: إن 
 __________  

ب يف األسري يُنال منه ويضرب ويقرر 125) كتاب اجلهاد (9) ( 130/ 3) أبو داود: (1(   ). 2681رقم (   -) 
ايته، وما أثبتناه من (د، ف). -به إن شاء هللا  ) من هنا سقط كبري جداً يف األصل، سنن 2(   إىل 
ب ما لقى النيب  39) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1419/  3) مسلم: ( 3( من أذى الشركني  -صلى هللا عليه وسلم  -) 

  ). 108رقم (   -واملنافقني 
ب ما يكره من التنازع  164) كتاب اجلهاد والسري (56) ( 188/ 6) البخاري: (4(   ). 3039رقم ( - ) 
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هم، فال تربحوا حىت أرسل  رأيتمو ختطفنا الطري، فال تربحوا مكانكم هذا حىت أرسل إليكم، وإن رأيتمو هَزفنا القوم وأوطأ
ُنَّ 2) قال: وأ (1إليكم. فهزمهم هللا. ( َ ، فقال  ) وهللا رأيت النساء يشُددَن. قد بدت َخالِخُلهنَّ وأُسوُقهنَّ، رافعاٍت ثَيا

) الغنيمَة أْي قْوم الغنيمَة،. َظهَر أصحاُبُكم فما تنتظرون؟ فقال عبد هللا بن جبٍري: أنسيتم ما  3أصحاب عبد هللا بن جبري (
؟ قالوا وهللا لنأتني النَّاس، فلنصينبَّ من الغنيمة، فلما أتْوُهْم صرفت وجوههم،  -صلى هللا عليه وسلم  -قال لكم رسول هللا 

غري اثين عشر رَُجًال،   -صلى هللا عليه وسلم  -نهزمني، فذاك إذ يدعوُهم الرسول يف أخراهم، فلم ييق مع النيب فأقبلوا م
) من املشركني يوم بدٍر أربعني ومائًة:  4وأصحابه أصابوا ( -صلى هللا عليه وسلم   - فأصابوا منا سبعني رجًال، وكان النيب 

أن   - صلى هللا عليه وسلم   -فيان: أيف القوم ُحممد؟ ثالَث مراٍت. فنهاهم النيب  سبعني أسريًا وسبعني قتيالً، فقال أبو س
جييبوه، مث قال: أيف القوم ابن أيب ُقحافة؟ ثالث مراٍت. مث قال: أيف القوم ابُن اخلطاب؟ ثالث مراٍت، مث رجع إىل أصحابه  

) اْلذين َعَدْدت ألْحياٌء كلهم، وقد 5عُدو هللا، إن (فقال: أما هؤالء فقد قتلوا، فما ملك عمر نفَسُه فقال: كذبت وهللا  
ا ومل تُسؤين. مث أخذ يرجتز:  بقي لك ما يسوؤك، قال: يوم بيوم بدر، واحلرب ِسجاٌل. إنكم ستجدون يف القوم ُمثْـَلًة، مل آمر 

لوا:  رسول هللا ما نقول؟ قال: "قولوا:  )؟ " فقا6: "أال جتيُبوه ( -صلى هللا عليه وسلم  -ُأْعُل ُهَبل، ُأْعُل ُهَبل، قال النيب 



  ) العزى وال ُعزى لكم. فقال النيب7هللا أعلى وأَجل. قال: لنا (
 __________  

  ) البخاري: (فهزموهم). 1(
)2 .(   ) البخاري: (فأ
  ) البخاري: (ابن جبري). 3(
  ) البخاري: (أصاب). 4(
  ): (وهللا إن ...). 5(
  ) البخاري: (أال جتيبونه). 6(
  البخاري: (إن لنا). ) 7(
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  )؟ " قالوا  رسول هللا! ما نقول؟ قال: "قولوا: هللا موال وال موىل لكم". 1"أال جتيبوه (  -صلى هللا عليه وسلم  -
ء ُبَسْيَسَة عيناً، ينظر ما صنعْت ِعُري أيي ُسفياَن، فجا -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس قال: بـََعَث رسول هللا  2مسلم ( 

قال: فحدثَُه   - ) بعض نسائِِه 3ال أدري استثىن ( -صلى هللا عليه وسلم  - وما يف البيت أحٌد غريي وغُري َرُسوِل هللا 
) حاضرًا،  5)، فمن كان ظهرُه (4فـََتَكلََّم فقال: "إن لنا طَِلَبٍة ( - صلى هللا عليه وسلم  -احلديَث. قال فخرج رُسوُل ِهللا 

ْم (فلريكْب معنا" فجعل رجاالً  ) يف ُعلو املدينِه. فقال: "ال، إال من كان ظهُرُه حاضرًا" فانطلق رسول  6 يستأذنونَُه يف ُظْهَراِ
صلى هللا عليه   -وأصحابُُه، حىت سبقوا املشركني إىل بدر، وجاء املشركون فقال رسول هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

صلى هللا عليه وسلم  -يء حىت أكون أ ُدونَه" فد املشركون، فقال رسول هللا ) أحد منكم إىل ش7: "ال يتقدََّمنَّ (-وسلم 
: "قوموا إىل جنٍَّة عرُضها السمواُت واألرُض" قال: يقول ُعمُري بن احلَُماِم األنصاريُّ:  رسول هللا! جنة عرضها السمواُت  -

: "ما حيمُلَك على قولك: بٍخ بٍخ" قال: ال  - ليه وسلم صلى هللا ع - واألرُض؟ قال: "نعم" قال بٍخ بٍخ، فقال رسول هللا 
ُكُل  9) أن اكون من أْهِلها، قال "فإنََّك من أهلها" قال فأخرج َمتََرات من قَرنِِه (8وهللا!  رسول هللا! إال رجاَء (  )، فجعل 

ُهنَّ، مث قال: لئن أ َحِييُت حىت   ِمنـْ
 __________  

  ) البخاري: (أال جتيبونه). 1(
ب ثبوت اجلنة للشهيد 41) كتاب اإلمارة (33) (1511  - 1509/  3) مسلم: ( 2(   ). 145رقم ( - ) 
  ) مسلم (ما استتىن). 3(
  ) طلبة: أي شيئاً نطلبه. 4(
  ) ظهره: أي الدواب اليت تركب.5(
م.6( م: أي مركو   ) ظهرا
  ) مسلم: (ال يـَُقدَِّمنَّ). 7(
  ) مسلم: (رجاءة). 8(
  لنشأب. ) قرنه: أي جعبة ا9(
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ا حلياٌة طويلٌة، قال: فرمى مبا كان َمَعُه من التَّْمِر مث قاتـََلُهم حىت قُِتَل    ). 1( -رمحه هللا-اُكَل متََراِيت هذ، إ
حىت إذا كنا بعسفان، قال لنا رسول  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب سعيد اخلْدري قال: خرجنا مع رسول هللا  2البزار (

)، فأيكم يعرف طريق ذات  4) اآلن على ضجنان وعلى الظهران (3إن عيون قريْش (  -لى هللا عليه وسلم ص -هللا 
حني أمسى: من رجل ينزل فيسعى بني يدي الركاب، فقال رجل: أ   -صلى هللا عليه وسلم  -احلنظل؟ فقال رسول هللا 

: "اركب" مث  - صلى هللا عليه وسلم  - ه فقال رسول هللا ) والشجر يتعلق بثياب5رسول هللا فنزل، فجعلت احلجارة تنكبه (
: "اركب" مث وقعنا على  -نزل آخر، فجعلت احلجارة تنكبه والشجر يتعلق بثيابه، فقال رسول هللا ضلى هللا عليه وسلم 

)  6ية إال مثل (: "ما مثل هذه الثّن-صلى هللا عليه وسلم   - الطريق، حىت سر يف ثنية يقال هلا: احلنظل فقال رسول هللا 
) لكم} ال جيوز أحد الليلة هذه  7الباب الذي دخل فيه بنو إسرائيل، قيل هلم {ادخلوا الباب سجدًا وقولوا حظية يغفر ( 

الثنية إال غفر له" فجعل الناس يسرعون وجيوزون، وكان آخر من جاز قتادة بن النعمان يف آخر القوم، قال: فجعل الناس  
  ونزلنا.  - صلى عليه وسلم  - حقنا، فنزل رسول هللا يركب بعضهم بعضا حىت تال

  صلى هللا عليه  -)، عن كعب بن مالك، قال: كان رسول هللا 8البخاري (
 __________  

  : ليست يف مسلم. -رمحه هللا-) 1(
  ). 1812رقم (   -) 337/  2) كف األستار: ( 2(
  ) كشف األستار: (املشركني).3(
  تار. ) (وعلى الظهران) ليست يف كشف األس4(
  ) (ف): (تنكته). 5(
  ) كشف األستار: (كمثل). 6(
لنون، وكذا هو يف كشف األستار (نغفر). 58) البقرة: (7( لتاء، وقرأ الباقون  لياء، وقرأ ابن عامر  فع    )، كذا قرأه 
ب من أراد غزوة فوّرى بغريها 103) كتاب اجلهاد والسري (56) ( 132/ 6) البخاري: (8(   رقم =   -) 
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، يف  -صلى هللا عليه وسلم  -قل ما يُريُد غزوًة يغزوها إال ورَّى بغريها، حىت كانت غزوُة تُبوك، فغزاها رسول هللا   -وسلم 
) ليتأهبوا ُأْهبَة عدوِّهم وأخربَُهم 1حرٍّ شديد، واستقبَل سفرًا بعيدًا َومفازًا، واستقبل غْزَو عُدوٍّ كثري، فجلى للمسلمني أمرهم ( 

  ِه الذي يُريد. بوجه
 __________  

) =2948 .(  
  ) البخاري: (أمَره). 1(
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  ب
َ أربُع  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عباس، قال: قال رسول هللا  1الرتمذي (  : "خري الصحابِة أربعٌة، وخُري السَّرا

  ن ِقلٍَّة". ِمائٍَة، وخُري اجلُيوِش أربعُة آالٍف، وال يـُْغَلُب اثنا َعَشَر ألفاً م
  ). 2قال: حديْث حسٌن غريب، ال يسنده كرب أحٍد (

قال: "لو أن النَّاَس يعلموَن ما أعلُم من الِوْحَدِة، ما سرى راِكٌب  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب  3وعن ابن عمر (
  . -يعين وحده-بَلْيل" 

اسم بن أصبغ، عن أيب هريرة قال: كان رسول هللا ) أيضاً، وقال فيه أبو عيسى: حديٌث حسٌن صحيٌح. ق 4خرجه البخاري ( 
م". -صلى هللا عليه وسلم  - إلثنني فإذا كانوا ثالثة، مل يهّم  لواحد و   يقول: "إن الشيطان يُهمُّ 

  ). 5ذكره أبو عمر يف التمهيد وذكره أبو بكر البزار ( 
ى رسول هللا 6مسلم (    أن  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عمر قال: 

 __________  
ب ما جاء يف السرا رقم (7) كتاب السري ( 22) (106/  4) الرتمذي: (1(  (1555 .(  
  ) قال الرتمذي: (ال يسنده كبريًا غري جرير بن حازم). 2(
ب ما جاء يف كراهة أن يسافر الرجل وحده 4) كتاب اجلهاد ( 24) (166/  4) الرتمذي: (3( ).  1673رقم (   -) 

  واللفظ له.
ب السري وحَدُه  135) كتاب اجلهاد والسري (56) ( 160/ 6لبخاري: () ا4(   ). 2998رقم (  -) 
د وهو ضعيف،  277/ 2) كشف األستار: ( 5( ) وقال اهليثمي يف جممع الزوائد: رواه البزار، وفيه عبد الرمحن بن أيب الز

)  32/ 4) وابن حجر يف اللسان ( 630/  2: ( وقد وثق وضعفه ابن القطان ألن فيه من ال يُعرف، وذكره الذهيب يف امليزان
  ). 257/  5يف ترمجة عبد العزيز بن عبد هللا، وهو جمهول، وذكره البيهقي يف السنن مرسًال ( 

ملصحف إىل أرض الكفار  24) كتاب اإلمارة (33) ( 1490/  3) مسلم: ( 6( ب اىل أن يسافر    ). 92رقم (   -) 
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لقرآن إيل أرِض الع   ُدوِّ.ُيسافـََر 
". 1وزاد يف طريق آخر (    ): "فإىن ال آَمُن أن يـََناَلُه الَعُدوُّ

  
لليل والنهار، واخلروج يف آخر  2ب يف استحباب السفر يوم اخلميس والتبكري (  ) ومن خرج يف غري ذلك من األوقات 

  الشهر، واخلروج يف رمضان.
َخَرج يوم اخلميس يف َغزوة تُبوَك، وكان ُحيبُّ أن   -وسلم   صلى هللا عليه  -)، عن كعب بن مالك، أن النيبَّ  3البخاري (

  خيُرج يوم اخلميس.



ملدينِة أربعاً، وصلَّى العصر بذي احلليفِة ركعتني،    - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس، َأنَّ النيب 4البخاري ( صلَّى الظهر 
ما مجيعاً.    ومسعتهم يصرخون 

بسرية خترج، فقالوا  رسول هللا! أخنرج الليلة أم  - صلى هللا عليه وسلم  - ر رسول هللا )، عن أيب هريرة قال: أم5النسائي ( 
  منكث حىت نصبح؟ قال: "أوال حتبون يعين أن تبيتوا يف خراف من خراِف اجلنِة"، واخلراف: احلديقة.

ن ِذي القعدِة وال نرى إال  خلمس بقني م - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول هللا 6البخاري (
  احلج، فلمَّا دنو من مكة أمر 

 __________  
  ). 94رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
  ) (والتبكيري): ليس يف (ف).2(
ب من أراد غزوة فورى بغريها 103) كتاب اجلبهاد والسري (56) ( 132/ 6) البخاري: (3(   ) 2950رقم (   -) 
ب اخلروج بعد الظهر رقم ( 104) كتاب اجلهاد ( 56) ( 114 / 6) البخاري: (4(  (295.(  
لليل 155) كتاب السري ( 78) (259/  5) خرجه النسائي يف الكربى (5(   ). 8834رقم ( -) خروج السرا 

  ). 74/  2وخرجه احلاكم يف املستدرك: ( 
ب ذبح الرجل البقر115) كتاب احلج (25) (644  - 643/ 3) البخاري: (6( رقم  - عن نسائِِه من غري أمرهن  ) 
)1709 .(  
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لبيت وسعى بني الصفا واملروة أن حيل وذكر احلديث. -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا    من مل يكن معه هدي إذا طاف 
  ث. ) غزوة الفتح يف رمضان ... وذكر احلدي2(  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: غزا رسول هللا 1وعن ابن عباس (

  
  - وعلم النجوم-ب يف الفأل والِطَريَِة والكهانة واخلط 

):   4يقول: "ال ِطَريَة وخريها الفأل، قالوا ( - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة قال: مسعُت رسول هللا 3مسلم ( 
  رسول هللا! وما الفأل؟ قال: "الكلمة الصاحلة يسمعها أحدكم".

  ) يعجبه أن يسمع:  راشُد،  جنيُح".6كان إذا خرج حلاجة (   -صلى هللا عليه وسلم  -نيبَّ )، عن أنس أنَّ ال5الرتمذي ( 
  قال: هذا حديث حسٌن صحيح غريب.

كان ال يتطري من شيء وكان إذا بعث عامًال، سأل عن امسه،   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن بُريدة أن النيب 7أبو داود (
  َى ِبْشر ذلك يف وجهه، وإن كره امسه، ُرؤي كراهية ذلك يف وجهه.فإذا أعجَبُه امسه فرح به، ورؤ 

ا وروى بشر ذلك يف    وإذا دخل قرية سأل عن امسها، فإذا أعجبه امسها فرح 
 __________  

ب غزوة الفتح يف رمضان 47) كتاب املغازي ( 64) ( 595/ 7) البخاري: (1(   ). 4275رقم (   -) 
  غزا غزوة الفتح).  -هللا؛ عليه وسلم  صلى -) البخاري: (أن رسول هللا  2(
ب الطرية والفأل 34) كتاب السالم (39) ( 1745/  4) مسلم: ( 3(   ). 110رقم ( -) 



  ) مسلم: (قيل). 4(
  ). 1616رقم (   -) ما جاء يف الطرية 47) كتاب السري ( 22) (138/  4) الرتمذي: (5(
  ) (حلاجة): ليست يف سنن الرتمذي. 6(
ب يف الطرية 34) كتاب الطب ( 22(  )236/ 4) أبو داود: (7(   ). 3920رقم (   -) 
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  وجهه، وإن كره امسها ُرؤي كراهية ذلك يف وجهه. 
)، يف هذا احلديث، ولكن إذا سأل عن اسم الرجل فكان حسناً، وإذا سأل عن اسم األرض فكان حسناً  1وعن النسائي (

  مبثله فيهما. 
ً وما منا   - صلى هللا عليه وسلم  - عن النيب )، عن عبد هللا بن مسعود، 2أبو داود ( قال: "الطريُة ِشْرك، الطرية شرك" ثال

لتوكل.    إال، ولكنَّ هللا يُْذهبه 
  يقال: إن هذا الكالم، وما منا إىل آخره: إنه قول عبد هللا بن مسعود. 

إْذ َعَطَس رُجٌل من الْقوِم،  -يه وسلم صلى هللا عل  -)، عن معاوية بن احلكم، قال: بينما أ أصلي مع رسول هللا 3مسلم ( 
َياْه (  بصارِِهم، فقلُت: واثْكل أُمِّ يديهم على 4فقلت: يرمحك هللا، فرماين القوم  )! ما شأنُُكم؟ تنظرون إيلَّ، فجعلوا يضربون 

ُتوَنِين ( ، فلما صلَّى رسول هللا 5أفخاِذِهم، فلمَّا رأيتُـُهم ُيَصمِّ ، فبأيب ُهو وأُمِّي، ما  - عليه وسلم صلى هللا - )، لكينِّ َسَكتُّ
َلُه وال بْعَدُه أحَسَن تعليماً ِمْنُه. فوِهللا ما كهَرِين (   )، وال ضربين، وال َشَتَمين. 6رأيُت ُمعلماً قبـْ

ا ُهَو التكبري والتسبيح (    آن". )، وقراءُة القر 7قال: "إن هذه الصََّالَة ال يْصُلُح فيها شيء من َكَالِم النَّاِس، إمنِّ
  . - صلى هللا عليه وسلم  -أو كما قال رُسوُل هللا 

 __________  
  ). 541/  2) أخرجه النسائي يف السري يف الكربى، كذا عزاه املزي يف التحفة: (1(
ب يف الطرية 24) كتاب الطب ( 22) ( 4/ 230) أبو داود: (2(   ). 3910رقم (   -) 
ب حترمي الكالم يف الصالة 7الصالة ( ) كتاب املساجد ومواضع5) (382 -  381/  1) مسلم: ( 3(   ). 33رقم (   -) 
ى فإين هلكت. 4(   ) واثكل أمياه: أي وافقد أمي إ
  ) يصمتونين: أي يسكتونين. 5(
رين. 6(   ) ما كهرين: أي ما قهرين وال 
  ) مسلم: (التسبيح والتكبري).7(
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ِِم". قلُت:  رسول هللا! إّينِ حديُث عهٍد جباهلية، وقد جاء هللا تون الُكهَّاَن، قال: "فال  إلسالم، وإنَّ منَّا رجاًال     
  ) ". 2) شٌئ جيدونَُه يف ُصُدورِِهم، فال َيُصّدهم (1قال: ومنا رجاٌل يتطريُون، قال: "ذلك (



  )، فمن وافق خطَُّه فذاك".3قال: قلُت: ومنَّا رجاٌل خيطُّون، قال: "كان نيبٌّ من األنبياء خيطٌّ (
)، فاطَّلْعُت ذاَت يوم، فإذا الذِّئُب قد ذهب بشاٍة من غنِمها،  4ل: وكانت يل جاريٌة ترعى يف غنماً ِقَبَل ُأُحٍد واجلوَّانِيَِّة (قا

َسُفوَن لكينِّ صكْكُتها َصكًَّة، فأتيُت رُسوَل هللا   َ فعظَّم ذلك   - صلى هللا عليه وسلم  -وأ رجل من بين آدم، آَسُف كما 
، قل ؟ "  عليَّ ا، فقال هلا: "أيَن هللا؟ " قالت: يف السَّماِء، قال: "من أ ا" فأتيُتُه  ُت:  رسول هللا! أفال ُأعِتُقها؟ قال: "ائتين 

ا مؤمنٌة"    قالت: أنت رسول هللا قال: "أعتقها فإ
لشيء، فنجد5وعن عائشة ( ه حقاً، قال: "تلك الكلمُة احلق  )، قالت: قلُت:  رسول هللا! إن الُكهَّاَن كانوا ُحيَاثوننا 

ُّ، فيقِذُفها يف ُأُذِن َولِيِه ويزيُد فيها ِمائَة َكْذبٍَة".    خيطُفها اِجلينِّ
ا مسعت رسول هللا 6البخاري ( يقول: "إَن املالئكة تنِزُل يف الَعَناِن وهو   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة، أ

  ِء،السحاب فتذُكُر األمر قِضَي يف السَّما
 __________  

  ) مسلم: (ذاك). 1(
م، ويف رواية: "فال يصدنكم"). 2(   ) مسلم: (فال يصد
  ) خيط: إشارة إىل علم الرمل.3(
  ) اجلوانية: مكان بقرب ُأحد.4(
ب حترمي الكهانة وإتيان الكهان 35) كتاب السالم (39) (175/  4) مسلم: ( 5(   ). 122رقم ( -) 
ب ذكر املالئكة 6) كتاب بدء اخللق (59) (351  - 350/ 6) البخاري: (6(   ). 3210رقم ( - ) 
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  ) َمائََة كذبة من عند أنفسهم". 1فتسَرتُِق الشياطُني السَّمَع، فتسَمُعُه فتوِحيِه إىل الُكهَّاِن، فيكذبون معها ( 
صلى هللا عليه   - النيب  ، عن-صلى هللا عليه وسلم  -) عن بعض أزواج النيب 3)، عن صفية بنت أيب عبيدة (2مسلم ( 
  ) قال: "من أتى َعرَّافاً فسألُه عن شيٍء، مل تـُْقَبْل لَُه صالة أربعني ليلة". 4(  -وسلم 

  ). 5ذكر ذلك حممد بن نصر احلميدي ( - رضي هللا عنها   -خرجه أبو مسعود الدمشقي، يف مسند حفصة 
قال: "من اقتبس ِعْلماً من النُجوم، اقتبس ُشعَبة   - وسلم صلى هللا عليه  -) عن ابن عباس قال: إن رسول هللا 6أبو داود (

  من السحر زاد ما زاد". 
  

)، وفضل دل الناس الطريق واحلض على سري الليل ولزوم األمري الساقة واحلدو يف السري  7ب وصية اِإلمام أمراءه وجنده (
واجلواسيس ومجع األزواد إذا قلت واقتسامها   واجتناب الطريق عند التعريس، وانضمام العسكر عند النزول وبعث الطالئع

  واملواساةِ 
بعثه ومعاذًا إىل اليمن، فقال: "يسرا وال تعسرا، وبشرا وال   -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن أيب موسى أن النيب 8مسلم ( 

  تنفرا، وتطاوعا وال ختتلفا". 
 __________  

  ) البخاري: (منها). 1(



ب حترمي الكهانة وإتيان الكهان 35سالم () كتاب ال39) ( 1751/  4) مسلم: ( 2(   ). 125رقم ( -) 
  ) (بنت أيب عبيد): ليست يف مسلم. 3(
  ساقطة من (ف).  -صلى هللا عليه وسلم  -) عن النيب  4(
)، والدمشقى مصنف كتاب "أطراف الصحيحني" املتوىف 488) احلميدي صاحب "اجلمع بني الصحيحني" املتوىف سنة ( 5(

  ). 401سنة (
ب يف النجوم 22) كتاب الطب ( 22) (227  - 226/ 4بو داود: () أ6(   ). 3905رقم (   -) 
  ) (ق): (وجنوده) 7(
لتيسري وترك التنفري 3) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1359/  3) مسلم: ( 8( ب يف األمر    ). 7رقم (   -) 
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  عسروا، سكنوا وال تنفروا".قال: "يسروا وال ت - صلى هللا عليه وسلم   - )، عن النيب 1وعن أنس (
إذا أمَّر أمراً على جيش أو سريٍَّة أوَصاُه يف   -صلى هللا عليه وسلم  -) بن حصيب. قال: كان رُسوُل هللا 2وعن بريدة (

، ا ْسِم هللا يف سبيل هللا، قاتُِلوا من َكَفَر  ْغُزوا وال تـَُغلُّوا  خاصِتِه بتقوى هللا. ومن معه من املسلمني خريًا، مث قال: "اْغُزوا 
)، فأيـَّتـُُهنَّ ما  3(  وال تـَْغِدُروا، وال َمتثُِّلوا وال تقتـُُلوا َوليدًا وإذا لَِقيَت َعُدوََّك من املُشرِكَني فادُعُهم إىل ثالِث ِخِالل (أو خصال)

)، مثَّ ادعُهم إىل  4منُهم وُكفَّ عنُهم] ( أجابوَك، فاقْـَبْل منُهف وَُكفَّ عُنهم، [مثَّ انُعهم إىل اإلْسَالِم، فإن أجابُوك فاقْـَبلْ 
ُْم إن فعُلوا ذلك فلهم ما لِلُمهاجريَن. وعليهم ما على املهاجرين، فإن َّ أبـَْوا  التَّحوُّل من دارهم إىل َداِر املُهاجريَن. وأخربُهم أ

م يكونون كأْعَراِب املسلمني، جيزي عليهم ُحْكُم هللاِ 5أن يتحوَّلوا عنها (   الَِّذي َجيِْري على املؤمنني، وال يُكون  ) فأخربهم أ
ُهم   هلم يف الغنيمِة والفْىِء شٌئ. إالَّ أن ُجيَاِهُدوا مع املُسلمني، فإن هم أبُوا َفَسْلُهُم اِجلْزيََة، فإن أجابوك فأقبل ِمنـُْهم وُكَف َعنـْ

هلم ذمة هللا وذمة نبيه فال جتعل هلم ذمة   فإن هم أبْوا فاستعن  وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك، أن جتعل
)، أْهَوُن ِمْن أن  6ُختِْفُروا ذمتكم وذمة أصحاِبُكم ( -هللا، والذكره؛ نبيه، ولكن اجعل هلم ِذمََّتك وِذمََّة أصحاِبَك، فإنَُّكْم إن

  َهلم على ُحْكِم ِهللا، فالُختِْفُروا ِذمََّة هللا وِذمََّة رُسولِِه، وإذا حاصرَت أهل ِحْصٍن، فأراُدوَك أن تـُْنزِ 
 __________  

  ). 8رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
مري اِإلمام األمراء على البعوث 2) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1357/  3) مسله: ( 2( ب    ). 3رقم (  -) 
  ) مسلم: (ثالث خصال أو خالل).3(
  ) ما بني املعقوفتني ساقط يف (ف). 4(
  م: (منها) وكذا (ف). ) مسل5(
  ) مسلم: (ذممكم وذمم أصحابكم).6(
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  ) أم ال". 2)، فإنك ال تدري أُتِصيُب فيهم حكم هللا (1تـُْنِزْهلُم على ُحْكِم هللا (
صلى هللا   - )، عن أيب هريرة، عن النيب 3قال هذا أو حنوه، وأسنده مسلم أيضاً من حديث النعمان بن ُمَقرن. البخاري ( 

  وذكر حديثاً قال: "وَدّل الطريق صَدَقٌة".  - وسلم  عليه
لليل". -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس قال: قال رسول هللا 4أبو داود ( لُدجلة، فإن األرض تطوى    : "عليكم 

َيدُعو ) ويْرِدُف و 6يتخلف يف املسري فيـُْزجِى الضعيف ( -صلى هللا عليه وسلم   -)، قال: كان رسول هللا 5وعن جابر (
  هلم".

صلى هللا  - حاٍد َحَسُن الصَّْوِت، فقال لَُه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس قال: كان لرسول هللا 7مسلم ( 
  ". -يعين َضَعَفَة النساءِ -: "ُروْيدًا  أْجنََشُة، ال َتْكِسِر القوارِيَر  - عليه وسلم 

) ليالً، فقال رَُجل من  9إىل َخْيَربَ، فَسرينا ( -صلى هللا عليه وسلم  -  ) قال: خرجنا مع رسول هللا8وعن سلمة بن األكوع (
لقوم يقول:   القوِم لعامر بن األكوع: أال ُتْسِمُعنا من ُهنَـيَّاِتَك؟، وكان عامر رُجًال شاعرًا، فنزل َحيْدو 

 __________  
  ) مسلم: (فال تنزهلم على حكم هللا ولكن أنزهلم على حكمك). 1(
  لم: (أتصيب حكم هللا فيهم). ) مس2(
ب فضل من محل متاع صاحبه يف السفر 72) كتاب اجلهاد ( 56) ( 100/ 6) البخاري: (3(   ) 2891رقم (   -) 
ب يف الدجلة 64) كتاب اجلهاد (9) (61/ 3) أبو داود: (4(   ). 2571رقم (   -) 
ب يف لزوم الس103) كتاب اجلهاد (9) (101  - 100/ 3) أبو داود: (5(   ). 263رقم ( -اقة  ) 
لّرفاق.6(   ) أي يسوقه ليلحقه 
ب رمحة النيب 18) كتاب الفضائل (43) ( 4181/  1) مسلم: ( 7(   ). 73رقم (   -ىل هللا عليه ومسلم النساء  - ) 
ب غزوة خيرب 43) كتاب اجلهاد والسري ( 32) (1428  - 1427/  3) مسلم: ( 8(   ). 123رقم (   -) 
)9، ) أي فسر   أي فسر سرياً بعد سري، أو مجاعة إثر مجاعة. ) مسلم (فتسري
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  اللهم لوال أنَت ما اهتدينا ... وال تصدَّقنا وال صَلينا 
َنا ... وثبِِّت األْقَداَم إْن القينا    فاْغفر، ِفداًء لك، ما اقْـتَـَفيـْ

َّ إذا ِصيح بنا أتينا    وأَْلِقْني سكينًة علينا ... إ
لصَُّياح عوَّلوا علين   ا و

  : "من هذا السَّاِئُق؟ " قالوا: عامٌر، قال: "يرمحُُه هللا" وذكر احلديث.-صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا 
) فأعطُوا االِبَل حظَّها 2قال: "إذا سافرُمت يف اِخلضِب ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، أن رسول هللا 1مسلم ( 

ا نِقَيها (3ّنَة ( من األرِض، وإذا سافرُمت يف السَ  ، ومأوى  4)، فباِدُروا  ا ُطُرُق الدََّوابِّ َّ )، وإذا َعرَّْسُتم فاجتِنُبوا الطريق، فإ
لليل".    اَهلوامِّ 

غزوَة كذا وكذا،   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن سهل بن معاذ اجلهىن، عن أبيه قال: َغَزوت مع نيب هللا 5أبو داود (
ً، يُنادي يف الناس: أن من ضيق   -صلى هللا عليه وسلم  - قطعوا الطريق، فبعث رسول هللا فضيَّق الناس املنازل و  ُمناد



  منزًال، أو قطع طريقاً فال جهاد له. 
صلى هللا عليه   -)، قال: كان الناس إذا نزلوا منزًال تفرقوا يف الشََّعاِب واألْوِدية، فقال رسول هللا  6وعن أيب ثعلبة اُخلشين (

  ) 7إنَّ تفرقكم يف ( : "-وسلم 
 __________  

ب مراعاة مصلحة الدواب يف السري 54) كتاب اإلمارة (33) ( 1525/  3) مسلم: ( 1(   ). 178رقم (   -) 
  ) اخلصب: كثرة العشب واملرعى.2(
  ) السنة: القحط.3(
ا، وال نقللوا السري  ) النقى هو املخ، واملعىن إذا سافرمت يف القحط عجلوا السري لتصلوا املقصد، وفيها بقية من 4( قو

ا ال جتد ما ترعى فتضعف ويذهب نقيها ورمبا كلَّت ووقفت.   فيلحقها الضرر، أل
ب ما يؤمر من انضمام العسكر 97) كتاب اجلهاد (9) (95/ 3) أبو داود: (5(   ). 2629رقم (  -) 
  ). 2628رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 6(
  هذه الشعاب). ) أبو داود: (يف 7(
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) بعد ذلك منزالً إال انضمَّ بعضهم إىل بعض حىت يقال: لو بسط  1الشعاِب واألودية إمنا ذلكم من الشيطان" فلم ينزلوا (
  عليهم ثوب لعمَُّهْم.

  - عليه وسلم  صلى هللا -)، عن يزيد بن شريك التيمي، قال: ُكنَّا عند ُحَذيَفَة، فقال رُجٌل: لو أدرْكُت رسول هللا 2مسلم ( 
َنا مع رسول هللا  3قاتلُت معه فأبليُت ( ليَلَة   - صلى هللا عليه وسلم   -)، فقال حذيفة: أنت ُكنَت تفَعُل ذلك؟، لقد رأيتـُ

تيين خبرب القوم َجَعَلُه هللا َمعي  - صلى هللا عليه وسلم   -) فقال رسول هللا 4األحَزاِب، وأخذتنا ريخ شديدة وُمرُّ ( أال رجل 
َتينا خبرب القوم، جعله هللا َمِعي يوم القيامة؟ " فسكتنا (يو  ) فلم  5م القيامة؟ " فسكتنا فلم جيُِْبُه منَّا أحٌد مث قال: "أال رجل 

تينا خبرب القوم جعله هللا معي يوم القيامة" فسكتنا، فلم جيبه منا أحد، فقال: " حذيفة  ! قمجيُِْبُه ِمنَّا أَحٌد، مث قال: "أالرجل 
" فلما ولَّيتُ 6( مسي أن أقوم، قال "اْذهْب فأِتِين َخبَربِ القوم وال تذعرهم عليَّ  من  ) فأتنا خبرب القوم" فلم أِجْد بُدَّا إْذ دعاين 

لنَّاِر، فوضعُت َسْهماً يف َكِبِد الَقوْ 8) أمشى يف َمحَّام (7عنِدِه كأمنا ( ِس، فأردُت  ) حىت أتيُتهم، فرأيت أ ُسْفياَن َيْصلي ظهَره 
ُتُه، فرجعُت وأ أمشي يف -صلى هللا عليه وسلم  -أن أرمَيُه، فذكرُت قول رسول هللا  : "ال ُتْذعْرهم عليَّ" ولو رميُتُه ألصبـْ

  ) 9مثل احلَمَّاِم، فلما أتيُتُه فأخربتُُه خرب (
 __________  

  ) أبو داود: (فلم ينزل). 1(
ب غزوة األحزاب 36سري ( ) كتاب اجلهاد ال32) ( 1414/  3) مسلم: ( 2(   ). 99رقم ( - ) 
دة على نصرة الصحابة.3( لغت يف نصرته، كأنه أراد الز   ) مسلم: (وأبليت): أي 
  ) هو الربد. 4(
  ) (فسكتنا): ليست يف (ف).5(
  ) مسلم: (قم  حذيفة). 6(



  ) مسلم؛ (َجَعلت كأمنا أمشي).7(
  ) محام: أي مل جيد الربد الذي جيده الناس 8(
  مسلم: (خرب القوم). ) 9(
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من فضِل َعَباَءٍة كانت عليه ُيصلِّي فيها، فلم  - صلى هللا عليه وسلم  -)، فألَيَسين رسول هللا 2) ُقرِْرُت (1القوم وفرغُت (
ئماً حىت أصبحُت، فقال: "قم  نوَماُن".    أزل 

يف غزوٍة فأصابنا جهٌد حىت مهمنا أن   -يه وسلم صلى هللا عل - )، قال: خرجنا مع رسول هللا 3وعن سلمة بن األكوع (
َ، فأمر نيب هللا صلي هللا عليه وسلم   )، فاجتمع زاد القوف على  5) فبَسْطَنا له نطعاً (4فجمعنا أزواد (  -ننَحَر بعَض َظْهِر

) 8مائة قال: فأكلنا حىت شبعنا وحشو ( )، وحنن أربع عشرةَ 7) كم هو َفَحَززتُُه َكَر ْبِضِة الَعْنِز (6النَطِع فتطاولُت ألخُزرَه (
داوة فيها نطفة؛، فأفرغها يف قدح  - صلى هللا عليه وسلم  - ُجُربـََنا، فقال نيبُّ هللا  : "فهل من َوضوء" قال: فجاء رجل 

  ) أربع عشرة مائة. 9فتوضأ كلنا نَُدْغِفُقُه َدْغَفَقًة ( 
  "فرَِغ الوضوُء".   -صلى هللا عليه وسلم  -ٍر؟ فقال رسول هللا قال: مثَّ جاء بعد مثانيٌة، فقالوا: هل من َطُهو 

) يف الغزو أو قلَّ  11: "إن األشعريِّني إذا أرملوا (-صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 10وعن أيب موسى ( 
ء واح ملدينِة مجُعوا ما كان عندهم يف ثوٍب واحٍد مث اقتسُموُه بينهم يف ا لسَّويَِّة فهم مينِّ وأ منهم". طعام عياهلم    د 

 __________  
  ) (وفرغت): ليست يف (ف).1(
  ) أي بردته، وهو جواب فلما أتيته. 2(
ب استحباب خلط األزواد إذا قلت  5) كتاب اللقطة (31) ( 1354/  3) مسلم: ( 3(   ). 19رقم ( -) 
)4 .(   ) (مزاود
  ) أي سفرة من أدمي أو بساط. 5(
  نه.) أي ألقدره وأمخ6(
  ) أي كمربكها، أو كقدرها وهي رابضة.7(
)8 .(   ) مسلم: (حىت شبعنا مجيعاً مث حشو
  ) نَدْغِفقة َدْغَفَقًة: أي نصبه صباً شديدًا. 9(
ب من فضائل األشعريني 39) كتاب فضائل الصحابة (44) (1945  -  1944/ 4) مسلم: (10(   ) 167رقم (  -) 
  ) أرملوا يف الغزو: أي فين طعامهم.11(
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م، والوقت املستحب للقاء وقطع   ب النهي عن متين لقاء العدو والدعوة قبل القتال، والكتاب إىل العدو، وطلب ِغرَّ
  الثمار وحتريقها. والنهي عن قتل النساء والصبيان. 

مه اليت  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عبد هللا بن أيب أْوىف أن رسول هللا 1مسلم (  لقى فيها العُدوَّ ينتظُر حىت  يف بعض أ
اعلموا  إذا مالِت الشَّمُس قام فيهم فقال: " أيها الناُس ال تتمنَّوا لِقاَء العدوِّ واسألوا هللا العافيَة، فإذا لقيتموهم فاصربُوا، و 

َتاِب وُجمِرَي السحاب وهازَِم  وقال: "اللهم ُمْنِزَل الكِ  -صلى هللا عليه وسلم  - أن اجلنََّة حتت ِظالل السُُّيوِف" مث قام النيب 
  األحزاب اهزمُهم وانصر عليهم".

قال: "ألعطني هذه الراية رجًال يفتُح هللا على يديه ُحيبُّ   -صلى هللا عليه وسلم  -) أن رسول هللا 2وعن سهل بن سعد ( 
)، غَدوا على رسول هللا 4طاها، فلما أصبحوا () ليلتهم إيُهم يُع3هللا ورسوله وحيبُُّه هللا ورسولُُه" قال: فبات الناس يُدوُكون ( 

) أن يُعطَاها، فقال: "أين عليُّ بن أيب طالب؟ " فقالوا: هو  رسول هللا يشتكي  5ُكلُهم يرجو (  -صلى هللا عليه وسلم  -
ُه فربأ حىت كأن مل يكن به  يف عينيِه وَدَعا لَ  - صلى هللا عليه وسلم  -عينيِه، قال: "فأرسلوا إليِه" فُأِيتَ بِِه، فبصق رسول هللا 

َلَنا قال: "انـُْفْذ على ِرْسِلَك حىت تنزل بساحَ  ِتهم، مثَّ  وجٌع فأعطَاُه الرَّايَة، فقال عليٌّ:  رُسول هللا! أقاتُِلُهم حىت يكونوا ِمثـْ
  )، فوِهللا ألن يهديَ 6ادُعُهم إىل اإلسالِم وأخِربُْهم مبا جيُب عليهم من حقِّ هللا (

 __________  
ب كراهية متين لقاء العدو 6) كتاب احلهاد ( 32) ( 1362/  3) مسلم: ( 1(   ). 20رقم (  -) 
ب من فضائل علّي بن أيب طالب 4) كتاب فضائل الصحابة (44) ( 1872/  4) مسلم: ( 2(   ). 34رقم ( -) 
  ) يدوكون: أي يتحدثون وخيوضون يف ذلك. 3(
  ) مسلم: (فلما أصبح الناس).4(
  . ) مسلم: (يرجون) 5(
  ) مسلم: (حق هللا فيه). 6(
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  ) خري من أن يكون لك ُمحُر النَعِم". 1هللاُ بك رُجًال" ( 
ً فدفعها إليه. 2وقال النسائي (    ): فنفث يف عينيه وهزَّ الراية ثال

َجبَّاٍر   )، وإىل ُكل4كتب إىل كسرى وقيصر والنَّجاِشي (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس، أن نيبَّ هللا 3مسلم ( 
لنجاشي الذي صلى عليه النيب 5(   -َعزَّ َوَجلَّ -يدعوهم إىل هللا    . -صلى هللا عليه وسلم  - ) ليس 

لشَّام يف املُدَِّة اليت كان رسول 6البخاري ( )، عن أىي سفيان بن حرب، أن ِهَرْقل أرسَل إليه يف ركٍب من قريش، وكانوا ِجتاراً 
يلياء، فدعاهم يف جمِلسِه وحوَلُه عظماُء الرُّوم، م  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  ادَّ فيها أ سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم 

لرتمجان ( ُم  7مث دعاهم ودعا  ذا الرجل الذي يزُعُم أنه نيبٌّ؟، فقال أبو سفيان: فقلت: أ أقرُ ) فقال: أيُُّكم أقرُب َنَسباً 
) فإن  8بَُه واجعلوُهم عند َظْهرِِه، مث قال لرتمجانِِه: قل هلم: إين ساِئُل هذا عن هذا الرجل (نسباً، قال: أدنوُه مَين وقّرِبوا أصحا

ً لكذبت عنُه، مث كان أوََّل ما سألين عنُه، قال: كيف نسُبُه فيكم؟   ِثُروا على كذ َ كذبين فكذبوه فوهللا لوال احلياُء من أن 
ئه من ملك؟ 9ول منكم أحٌد قط مثله (قلُت: هو فينا ذو نسب، قال: فهل قال هذا الق )، قلُت: ال، قال: فهل كان من آ

  قلت: ال قال فأشراف النَّاسِ 



 __________  
  ) مسلم: (رجًال واحدًا). 1(
  ). 125/ 4) خرجه النسائي يف املناقب والسري يف الكربى كذا عزاه املزي يف التحفة: ( 2(
ب كتب النيب 27() كتاب اجلهاد والسري  32) ( 1397/  3) مسلم: ( 3( إىل ملوك الكفار  - صلى هللا؛ عليه وسلم  - ) 

  ). 75رقم (   -يدعوهم إىل هللا 
  ) ف: (وإىل النجاشي). 4(
  ) مسلم: (يدعوهم إىل هللا تعاىل). 5(
ب 6) كتاب بدء الوحى (1) (44 -  42/ 1) البخاري: (6(   ). 7رقم ( - ) 
  ) البخاري: (برتمجانه).7(
  هذا الرجل). ) البخاري: (إيل سائل8(
  ) البخاري: (قبله). 9(
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): بل ضعفاوُهم. قال: أيزيدون أم ينُقُصون؟ قلُت: بل َيزِيدون. قال فهل يرتد أحد منهم 2)، أم ضعفاؤهم؟ قلُت (1اتبعوه ( 
لكذِب قيل أن يقول ما قال؟  قلُت: ال، قال: فهل  ُسْخطة لدينِه بعد أن يدُخَل فيه؟ قلت: الَ، قال: فهل كنتم تتَِّهُمونُه 

مة، قال:  يـَْغِدُر؟ قلت: ال وحنن منُه يف ُمدٍَّة، ال ندري ما هو فاعٌل فيها. قال: ومل ُمتِكينِّ كلمْة ُأدِخُل فيها شيئاً غُري هِذِه الكل
ه؟ قلُت: احلرُب بيننا وبيَنُه ِسَجاٌل، يناُل منا ونن ال ِمْنُه. قال: ماذا  فهل قاتلُتُموُه؟ قلُت: نعم، قال فكيف كان قتالكم إ

لَ  ْدِق والعفاِف والصِّ لصالة والصِّ مر  ؤكم" و ة،  ُمرُُكم؟ قلُت: يقول: "اعبدوا هللا وال ُتشركوا به شيئاً واتركوا ما يقوُل آ
مجان: قل له: سألُتَك عن نسبه، فذكرَت أنه ذو نسب وكذلك الرسُل تبعث يف َنسبِب قومها، وسألُتَك هل  قال  فقال للرتُّ

َْتسي بقول ِقيل قبِلُه، وسألتَك   أحٌد منكم هذا القول؟ فذكرَت أْن ال، فقلُت: لو كان أحٌد قال هذا القوَل قبَلُه لقلُت رجٌل 
ئِِه من َملٍك قلت: رُجٌل يطُلُب ُملَك أبيه، وسألُتك: هل   ئِِه من َمِلٍك؟ فذكرَت أْن ال قلُت: فلو كان من آ هل كان من آ

لَكِذِب قبل أن يقوَل ما قال؟ فذكرَت: أن ال؛ فقد أعرف أنَُّه مل يكن لَِيذَر الَكذَب على النَّاس ويكذب على  كنتم تتَّهم ونَُه 
): أيرتد أحٌد  3هللا، وسألُتك: أشراف الناس اتَّبُعوُه أم ُضَعفاوُهم؟ َفذَكرَت: أن ضَعفاءهم اتبعوه وهم أتباُع الرُُّسل، وسألُتَك ( 

) القلوب، وسألتك: أيزيدون أم 4غَد أن يدُخَل فيه، فذكرَت: أْن ال وكذِلَك االمياُن حَني خيالط بشاشة ( ُسْخطة لدينِه ب
م يزيدون، وكذلك أمُر االميان حىت يِتمَّ، وسألتك: هل يغِدُر؟، فذكرَت: أن ال وكذلك الرُُّسل ال تغِدُر،   ينقصون؟، فذكرَت أ

ُمرُ  ُمركم؟ فذكرَت: أنه    كم أن تعُبدواوسألتك: مب 
 __________  

  ) البخاري: (يتبعونه). 1(
  ) البخاري: (فقلت). 2(
خري يف هدا السؤال والذي يليه. 3(   ) يف البخاري تقدمي و
  ) البخاري: (بشاشته). 4(
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دِق والَعَفافِ  لصالِة والصِّ ُمرُكم  ِن، و ، فإن كان ما تقول حقاً فسيملك  هللا وال ُتشرِكوا به شيئاً، وينهاُكْم عن ِعَبادِة األو
موضع قدميَّ هاتني، وقد كنُت أعلُم أنه خارٌِج ومل اكن أظنُّ أنه منكم، فلو أّينِ أعلم أّينِ أخُلُص إليه لتجشَّْمُت لقاءه، ولو  

  كنُت عنده لََغَسْلُت عن قدمه. 
إىل عظيم ُبصرى فدفَعُه إىل ِهَرْقَل عظيم   ) دحية1الذي بعث ِبِه مع (  - صلى هللا عليه وسلم  - مث دعا بكتاب رسول هللا 

  ) فقرأُه، فإذا فيه: 2الروم (
َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيِم من حممٍَّد عبد ِهللا ورسولِه إىل هرِْقل (  ) سالٌم على من اتَّبع اهلدى، أما بعُد فإين أدعوك ِبِدعايِة  3ِبْسِم ا

َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىل  ) هللا أجَرَك مَ 4اِإلسالم، أْسِلم تسَلم، يؤتك (  َ يني و {ُقْل  ّرتِني، فإن تَولَّيَت فإنَّ عليك إَمث األريسِّ
ًئا َوَال يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا  ََّ َوَال ُنْشِرَك ِبِه َشيـْ َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ ا نَـَنا َوبـَيـْ َِّ َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ ً ِمْن ُدوِن ا  فَِإْن تـََولَّْوا فـَُقوُلوا  بـَْعًضا َأْرَ

ََِّ ُمْسِلُموَن}. قال أبو سفيان: فلمَّا قال ما قال، وفرغ من قراَءِة الِكَتاِب َكثـَُر عنَدُه الصََّخُب وارتفَعتِ   األصواُت، اْشَهُدوا 
 بين األصفر فما زلُت ُموقناً أنه سيظهر  وُأخرِْجَنا، فقلُت ألصحايب حني أخرِجَنا. لقد أِمَر أْمُر ابن أيب كبَشَة إنَّه خيافه مِلكُ 

  حىت أدخل هللا عليَّ اِإلسالم. 
ُسُقفاً على نصارى الشام ُحيَدُِّث أن هرقل حني قدم إْيلَياَء أصبح يوماً خبيث   -صاحب إيلياَء وهَرقلَ -وكان ابن الناطُوِر 

ور: وكان ِهرْقُل حذَّاًء ينظٌر يف النُُّجوِم، فقال هلم حني  النـَّْفِس، فقال له بعض بطارِقَِته: قد استنكز هيئتَك، قال ابن الناطُ 
اليهوُد؛  سألوه: إيل رأيُت الَّليلَة حني نظرت يف النجوم َمِلَك اخلَِتاِن قد ظهر، فمن خيتنت من هِذِه األمَِّة، قالوا: ليس خيتِنتُ إالَّ 

  فال
 __________  

  ) (مع): ليست يف البخاري.1(
  ست يف البخاري.) (عظيم الروم): لي2(
  ) البخاري: (إىل هرقل عظيم الروم).3(
  ) البخاري: (أسلم يؤتك)، 4(
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ُم، واُكتب إىل مدائِن ُمْلِكَك فليقتلوا (1يهمك ( ُ ) من فيهم من اليهود، فبينما هم على أمرهم ُأِيتَ هرقل برُجٍل َأْرَسل 2) شأ
فلما استخَربُه هرقل قال: اذهبوا فانظروا أخمتنت ُهَو أْم ال؟  -ى هللا عليه وسلم صل -ِبِه ملك َغسَّاَن خيُرب عن خرب رسول هللا 

) فقال ِهرقل: هذا ملُك هِذِه  5) خيتتنون (4)؟، فقال: نعم ( 3فنظروا إليه فحدَّثُوُه أنَُّه خمَْتِنتٌ وسألُه عن العرِب: أخيتتنون ( 
ُه   األمة قد ظهر، مث كتب هرقل إىل صاحب له ِبُرومية وكان نظريه يف العلم، وسار هرقل إىل ِمحَص، فلم يرِم محص حىت أ

وأنَُّه نيبٌّ فأِذَن هرقُل لعظماِء الروم يف  - صلى هللا عليه وسلم  - ِكَتاب من صاِحِبِه يُواِفُق رَاي هرْقَل على ُخروِج النيب 
ا فغَُّلَقْت، مث اطََّلَع فقال:   بوا َمعَشَر الرُّوم، هل لكم يف الفالِح والرُّْشِد وأن يَثُبَت ُملُكُكم  َدْسَكَرٍة له ِحبِمص، مث أمر 

م وأيس من اإلمي ان فتبايعوا هذا النَّيب؟ فحاُصوا َحْيَصَة ُمحُِر الوحش إىل األبواِب، فوجدوها قد ُغلَِّقْت، فلما رأى هرقل نـَْفَرَ



)، فقد رأيُت، فسجدوا له ورُضوا عنه، فكان ذلك آِخر  6ا ِشدََّتُكم (قال: ُردُّوُهم عليَّ وقال: إّينِ قلت مقاليت آنِفا، أخَتُرب 
  َشْأِن ِهرْقَل.

فع أسألُُه عن الدَُّعاِء قبل القتال؟ فكتب إيلَّ: إمنَّا كان ذلك يف أول اِإلسالم، 7مسلم (  )، عن ابن عون قال: كتضُت إىل 
)، وأنعامهم ُتْسقى على املاِء، فقتل ُمقاتِلَتهم 8ق وهم غاُروَن (علي بين املصطل -صلى هللا عليه وسلم  - قد أغار رسول هللا 

  وسىب سبيَـُهْم، وأصاب يومئٍذ. (قال حيىي: أحسُبُه قال) جويريةَ 
 __________  

  ) البخاري: (يهمنك). 1(
  ) البخاري: (فيقتلوا). 2(
  ) البخاري: (وسأله عن العرب فقال: هم خبتتنون). 3(
  ) ف: مها خيتتنون. 4(
  قال: نعم خيتتنون): ليست يف البخاري. ) (ف5(
  ) البخاري: (شدتكم على دينكم).6(
ب جواز اإلغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة اإلسالم 1) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1356/  3) مسلم: ( 7(  ( -  

  ). 1رقم ( 
  ) غارون: أي غافلون. 8(

)2/533 (  

  

  يث عبد هللا بن عمر، وكان يف ذلك اجليش. (أو البَـتََّة) ابنة احلارث. وحدثين هذا احلد
  . -صلى هللا عليه وسلم  -الصحيح جويرية، وهى زوجة  

  "احلَْرُب ُخدعٌة"  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أىي هريرة قال: قال رسول هللا 1مسلم ( 
رِخُص يف شيء من الكذب يُ  -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن أم كلثوم بنت عقبة، قالت: ما مسعُت رسول هللا 2أبو داود (

ً ( -صلى هللا عليه وسلم   - إال يف ثالث: كان رسول هللا   ) يقول  4) الرجل ُيصلح بني الّناس، و ( 3يقول: "ال أعدُُّه كذا
  القول ال يريد به إال اِإلصالح، والرجل يقول يف احلرب، والرجل حيدث امرأته واملرأة حتدث زوجها".

  ) أيضاً. 5خرجه مسلم ( 
ً أمسك وإال  - صلى هللا عليه وسلم   - )، كان رسول هللا 6مسلم (  يُِغُري إذا طََلَع الَفْجُر، وكان يسَتِمُع اَألَذاَن، فإْن مسع أذا

  أَغاَر، وذكر احلديث. 
  قطع خنل َبين  -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رسول هللا 7وعن ابن عمر (

 __________  
ب جواز اخلداع يف احلرب  5د والسري () كتاب اجلها32) ( 1362/  3) مسلم: ( 1(   ). 18رقم (  -) 
  ).4921رقم ( - ب يف إصالح ذات البني  - كتاب األدب   -) 281/ 4) أبو داود: (2(
)3 .ً   ) أبو داود: كاذ
  ) (و): ليست يف أيب داود. 4(



ب حترمي الكذب وبيان املبا 27) كتاب الرب والصلة واآلداب (45) ( 2011/  4) مسلم: ( 5(   ). 101رقم ( - ح منه ) 
ب اإلمساك عن اإلغارة على قوم يف دار الكفر إذا سهع فيهم األذان  6) كتاب الصالة (4) (288/  1) مسلم: ( 6(  (-  

  ). 9رقم ( 
ب جواز قطع أشجار الكفار 10) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1365/  3) مسلم: ( 7(   ). 30رقم (   -) 
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  قول حسَّاُن:) ي1النضري وحرَق، َوَهلا (
لُبويَرِة مستطريُ 2هلان (   ) على َسَراِة بين ُلَؤيٍّ ... حريٌق 

َّ ( 3ويف ذلك نزل (    ) ...} اآلية.4) {َما َقطَْعُتْم ِمْن لِيَنٍة َأْو تـَرَْكُتُموَها قَائَِمًة َعَلى ُأُصوِهلَا فَِبِإْذِن ا
عن   -صلى هللا عليه وسلم  -)  6بعِض تلك املغازي، فنهى النيب ()، عن ابن عمر قال: ُوِجَدت امرأٌة َمْقُتولة يف 5مسلم ( 

  قتل النِّساِء والصبياِن.
) من املشركني؟ يـَُييتوَن،  8عن الدار (  - صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: ُسِئَل رسول هللا 7وعن الصَّْعِب بن َجثاَمَة ( 

  فُيِصيُبوَن من نساِئهم َوذرَارِيهم، فقال: 
ُهْم".    "ُهْم ِمنـْ

  
  -َعزَّ َوَجلَّ -ب الوقت املستحب للقتال والصفوف والتعبئة عند اللقاء والسيماء والشعار والدعاء واإلستنصار  

لضعفاء والصاحلني ويف املبارزة واإلنتماء عند احلرب.    و
  صلى هللا عليه  - ) عن النعمان بن ُمقّرن قال: شهدُت رسول هللا 9أبو داود (

 __________  
  : أي هلذه احلادثة. ) وهلا1(
  ) مسلم: (َوهان). ومعناها: أي جاء هيناً ال يباىل به. 2(
  ) ف: (نزلت) .. 3(
  ) (فبإذن هللا): ليست يف مسلم. 4(
ب حترمي قتل النساء والصبيان يف احلرب 8) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1364/  3) مسلم: ( 5(   ). 25رقم ( - ) 
  ). -وسلم  صلى هللا عليه - ) مسلم (رسول هللا 6(
ب جواز قتل النساء والصبيان يف البيات من غري تعمد 9) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1364/  3) مسلم: ( 7( رقم  - ) 
)26 .(  
) ويف بعض النسخ ملسلم عن أهل الدار. 8(   ) مسلم: (الذَّرَاِريِّ
ب يف أي وقت يستحب اللقاء 111) كتاب اجلهاد (9) ( 113/ 3) أبو داود: (9(   ). 2655قم (ر  - ) 
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ح، وينزل النصر. -وسلم  ب الر   إذا مل يقاتل من أول النهار أخر القتال حىت تزول الشمس، و
يوم بدر، حني َصَفْفَنا ِلُقريش وصفُّوا لنا: "إذا أكثبوكم  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أو أسيٍد قال: قال النيب 1البخاري (

لنـَّْبِل".    فعليكم 
  ليلَة بدر ليوم بدر".  - صلى هللا عليه وسلم   -عن عبد الرمحن بن عوف قال: "عبأ رسول هللا البزار، 
حىت َقِدَم مكََّة، فبعث الزبري على احدى   - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: "أقبل رسول هللا 2مسلم ( 

  )، فأخذوا بطن الوادى، وذكر احلديث. 3 ُعبَـْيَدة على احلُسَِّر ( املَُجنِّبَـَتْنيِ وبعث خالدًا على املَُجنـََّبِة األخرى، وبعث أ
  ) عن علي بن أيب طالب قال: "كان سيما يوم بدر الصوف األبيض". 4النسائي ( 

قال: "إنكم تلقون عدوكم غدًا، فليكن شعارا حَم ال ينصرون  -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رسول هللا  5وعن الرباء (
  ) ". 6دعوة نبيهم ( 

كان حيرك شفتيه بشيء يوم ُحَنْني بعد صالة الفجر،    -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن صهيب أن رسول هللا 7النسائي ( 
  فقالوا:  رسول هللا! إنك حترك

 __________  
ب التحريض على الرمي 78) كتاب اجلهاد والسري (56) ( 107/ 6) البخاري: (1(   ). 2900رقم (   - ) 
ب فتح مكة 31) كتاب اجلهاد والسري ( 32) ( 1405/  3) مسلم (2(   ). 84رقم (   -) 
  ) احلسر: أي الذين ال دروع هلم. 3(
  ). 357/ 7) النسائي يف السنن الكربى، عزاه املزي يف حتفة األشراف: (4(
  ). 615رقم (   -) خرجه يف عمل اليوم والليلة 5(
  ) النسائي: (نبيكم). 6(
  -)، وقد رواه بنحوه يف عمل اليوم والليلة 199/  4، كذا عزاه املزي يف التحفة: () خرجه النسائي يف السري يف الكربى7(

  ). 614رقم ( 
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شفتيك بشيء، قال: "إن نبياً ممن كان قبلكم"، مث ذكر كلمة معناها أعجبته كثرة أمته فقال: "لن يروم أحد هؤالء بشيء"  
أسلط عليهم عدوأ من غريهم فيستبيحهم، وإما أن أسلط عليهم اجلوع،  فأوحى هللا إليه أن َخريِّ أمتك بني إحدى ثالث: أن 

ما ولكن املوت، فأرسل هللا عليهم املوت، فمات منهم يف ليلة  وإما أن أرسل املوت، فقالوا: أما اجلوع والعدو فال طاقة لنا 
  )، وبك أقاتل". 2)، وبك أصاول ( 1سبعون ألفاً، فأ أقول: اللهم بك أحاول (

إذا َغَزا قال: "اللهم أنت َعُضِدي ونصريي، بك   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس قال: كان رسول هللا 3ود (أبو دا
  )، وبك أقاتل". 4أحاول، وبك ُأصاول (

إىل املشركَني وهم ألٌف  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عمر بن اخلطاب قال: ملَّا كان يوُم بدٍر، َنظَر رُسوُل هللا 5مسلم ( 
َلَة مث مدَّ يديِه، فجعل يهِتُف بربه:   -صلى هللا عليه وسلم   - صحابُُه ثالُث ِمئٍة وتسعَة عشر رُجًال، فاستقَبَل رسول هللا وأ الِقبـْ

  "اللهم أِجنْز يف ما وعدتين، اللهم آت ما وعدَتين" وذكر احلديث.
ب حتليل الغنائم إن شاء هللا.   وسيأيت يف 



  صلى هللا عليه  - قال: قال رسول هللا  )، عن سهل بن سعد6أبو داود (
 __________  

) (أحاول) هو من املفاعلة، وقيل: احملاوالة طلب الشيء حبيلة، ويف حديث أيب داود اآليت (أحول) أي أحترك، وقل:  1(
  أحتال، وقيل: أدفع وأمنع.

  ) (أصاول) ويف رواية: (أصول) يعين أسطو وأقهر، والصولة: احلملة والوثبة. 2(
ب ما يُْدعى عند اللقاء 99) كتاب اجلهاد (9) (96/ 3بو داود: () أ3(   ). 2623رقم ( - ) 
  ) أبو داود: (بك أُحول وبك أُصول). 4(
ملالئكة يف غزوة بدر 18) كتاب اجلهاد والسري ( 32) (1384  - 1383/  3) مسلم: ( 5( ب اإلمداد    ).58رقم (   -) 
ب الدعاء عند اللقاء رقم (41) كتاب اجلهاد (9) (45/ 3) أبو داود؛ (6(  (2540 .(  
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  ) بعضاً".3) وعند البأس حني يُلِحُم بعضه (2) الدعاء عند األذان (1ْوسلم: "ثنتان ال ُتردَّاِن (أو قال: ما تردان) (
  ) املطر". 5): "وحتت (4زاد يف أخرى (

فقال  -صلى هللا عليه وسلم  -دونه من أصحاِب النيب  )، عن سعد بن أيب وقاص أنه ظنَّ أنَّ لُه فضًال على من 6النسائي ( 
  ) هللا هذه األمة بضعيِفها، بدعوِِم وصالِِم ِوإخالِصِهم".7: "إِّمنا نصر (-صلى هللا عليه وسلم  -نيبُّ هللا 

فإمنَّا تُرزقون  يقول: "أبغوين الضعفاء،  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب الدرداء قال: مسعُت رسول هللا 8أبو داودا (
  وتُنصرون بضعفائكم".

، عن النيب 9مسلم (  ِيت على النَّاِس زماٌن يغزو ِفَئاٌم من النَّاِس"   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب سعيد اخلدريِّ َ قال: "
زو فثاٌم من الًناِس، ؟ فيقولون نعم. فُيفَتُح هلم، مث يغ-صلى هللا عليه وسلم  - ) فيكم من رأى رسول هللا 10فيقال هلم: هْل (
؟، فيقولون: نعم، فُيفَتُح هلم، مث يغزو -صلى هللا عليه وسلم   - ) فيكم من رأى من َصِحَب رسول هللا 10فيقال هلم: هل (

  ِفَئاٌم من النَّاس، فيقال هلم: 
 __________  

  ) أبو داود: (أو قلما تردان).1(
  ) أبو داود: (النداء). 2(
  ) أبو داود: (بعضهم).3(
  املصدر السابق.  ) 4(
  ) أبو داود: (ووقت). 5(
لضعيف 43) كتاب اجلهاد (25) ( 45/  6) النسائي: (6(   ).3178رقم (   -) اإلستنصار 
  ) النسائي: (إمنا ينصر). 7(
ب يف اإلنتصار بُرُذل اخليل والضَّعفة 77) كتاب اجلهاد (9) (73/ 3) أبو داود: (8(   ). 2594رقم ( -) 
م 52) كتاب فضائل الصحابة (44) ( 1962/  4) مسلم: ( 9( م، مث الذين يلو ب فضل الصحابة مث الذين يلو رقم  - ) 



)208 .(  
  ) (هل): ليست يف مسلم. 10(
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  فيقولون: نعم فُيفتح هلم".  - صلى هللا عليه وسلم  -هل فيكم من رأى من َصِحَب من َصِحَب رسول هللا 
ت رسول هللا  )، عن على رضى هللا عنه، وذكر1البزار ( ليلته يدعو ويقول:   -صلى هللا عليه وسلم  -غزوة بدٍر قال: و

ِْلْك هذه العصابة ال تُعبد يف األرض" فلما طلع الفجر قال: "الصالة عباد هللا" فأقبلنا من حتت الشجرة.   ُ "اللهم إن 
) رجل يسري يف 3فلما د القوم إذا فيم ( ) على القتال، وقال: "كأين أنظر إىل صرعاهم" قال: 2واجلحف، فحثَّ أو حضَّ (

ِد بعض أصحابك، َفَسْله من صاحب اجلمل األمحر؟  - صلى هللا عليه وسلم  -القوم على مجل أمحر، فقال النيب  للزبري: "
مر خبري فهو" فسأل الزبري: من صاحب اجلمل األمحر؟ فقالوا: عتبة بن ربيعة، وهو ينهى عن  القتال فإن يُك يف القوم أحٌد 

لكوا، قال: فلما بلغ أ جهل ما يقول، أقبل 4وهو يقول: إين (  ) أرى قـَْوماً مستميتني، وهللا ما أظن أن تصلوا إليهم حىت 
ي تعري  مصّفر استه ( َّ )، ستعلم أينا أجنب،  5إليه فقال: ُمِلَئْت رئتك رُعباً حني رأيت حممدًا وأصحابه، فقال له عتبة: إ

) هلم شباب من األنصار، فقال: من أنتم؟  7)، فانتدب ( 6اتّبعه أخوه شيبة وابنه الوليد، فَدَعْوا للرباز (فنزل عن مجله و 
نا، فقال رسول هللا  )  محزة! قم  8: "قم ( -صلى هللا عليه وسلم  - فأخربوه فقال: ال حاجة لنا فيكم، إمنا أرد بين عمِّ

  ) شيبة وأقبل 9) عتبة وأقبلت إىل (6زة إىل (علي! قم  عبيدة بن احلارث" قال فأقبل مح
 __________  

  ). 312 -  311/ 2) كشف األستار: ( 1(
  ) كشف األستار: (حط)!. 2(
  ) (فيهم): ليست يف كشف األستار. 3(
  ) كشف األستار: ( قوم إين) وكذا (ف). وكذا األحكام الوسطى (الظاهرية).4(
  ذلك!. ) مصفر استه: أي  مضرط نفسه، وقيل غري 5(
  ) كشف األستار: (فدعوا إىل الرباز). 6(
  ) كشف األستار: (فابتدرت).7(
  ) قم: ليست يف (د). 8(
  ) كشف األستار: (على). 9(
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) الوليد، قال: فلم يـُْلِبث محزة صاحبه أن فرغ منه، قال: ومل ألِبث صاحىب، قال واختلفت بني الوليد وبني  1عبيدة إىل (
  وأثخن كّل واحٍد منهما صاحبه، قال: فأقبلت أ ومحزة إليهما ففرغنا من الوليد، واحتملنا عبيدة. ) ضربتان، 2عبيدة ( 

  خرجه مسلم خمتصرًا. 



)، عن أيب ِإسحاق قال: جاء رجل إىل الرباِء فقال: أكنتم ولَيُتم يوم ُحَنْني؟  أ ُعَمارََة! فقال: أشهُد على رسول  3مسلم ( 
) اىل هذا احلي من هواِزَن، وهم توم رَُماٌة،  4أنه ما وىل: ولكنه انطلق أِخفَّاُء من الناس وحسر (   -م صلى هللا عليه وسل -هللا 

ا رِْجٌل من َجَراٍد، فانكشفوا فأقبل القوُم إىل رسول هللا  َّ وأبو ُسفيان بن   -صلى هللا عليه وسلم  -فرموهم ِبِرْشٍق من نـَْبٍل كأ
  ودعا واستنصر، وهو يقول: احلارث يقوُد به بغَلَتُه فنزل، 

  أ النَّيبُّ ال كذب ... أ ابن عبد املطَِّلبْ 
  اللهم نزِّْل نصرك".

  . -صلى هللا عليه وسلم  -يعين النيب   -قال الرباء: كنَّا وهللا إذا اْمحرَّ البأُس نتَّقي بِِه، وإن الشجاع منَّا للذي ُحياِذي ِبِه 
يوم ُحنني، فلزمُت أ وأبو سفيان   -صلى هللا عليه وسلم  -هدُت مع رسول هللا )، قال: ش5وعن العباس بن عبد املطلب ( 

على بغلٍة َلُه بيضاَء،   -صلى هللا عليه وسلم  - فلم نفارقه. ورسول هللا  - صلى هللا عليه وسلم  - ) هللا 7) رسول (6(
  أهداها له

 __________  
  ) كشف األستار: (على). 1(
  ) د: عتبة 2(
ب غزوة حنني 28) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1401/  3) مسلم: ( 3(   ).79رقم (  -) 
  ) حسر: مجع حاسر، واحلاسر: من ال درع له وال مغفر. 4(
  ). 76رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
  ) مسلم: أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب. 6(
  - صلى هللا عليه وسلم  -) (د، ف): بغلة رسول هللا  7(
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  -صلى هللا عليه وسلم  -فروُة بن نُفاثََة اجلَُذاّمي، فلما التقى املسلمون والكفَّاُر وىلَّ املسلمون مدبرين. فطفق رسول هللا 
أكّفها إرادَة أال تسرع  -صلى هللا عليه وسلم  - ) بغلِة رسول هللا 1َيرُكُض بغلَتُه قبل الكفار، قال العباس: وأ آِخٌذ خبطام (

ِد - صلى هللا عليه وسلم  - ، فَقال رسول هللا - صلى هللا عليه وسلم  -بو سفيان آِخذ برَكاِب رسول هللا وأ : "أي َعباُس! 
على صويت: أين أصحاُب السَُّمرِة، قال: وهللا لكأن َعْطَفتَـُهم  أصحاب السَُّمرِة" فقال عباس: (وكان رجًال صيتاً): فقلُت 

ر على أوالِدَها، فقالوا:  لبـَّْيك  لبـَّْيك! قال: فاقتتُلوا والُكفَّار والدَّعَوُة يف األنصاِر يقولون:  حني مسعوا صويت عطفُة البق
على   -صلى هللا عليه وسلم   - )، فنظر رسول هللا 3)! مث ُقِصَرِت الدعوُة علي بين احلارث بن اخلزرَِج (2معشر األنصار ( 

َي الَوِطيُس"، قال: مث أخذ  -صلى هللا عليه وسلم  - قتاِهلِم، فقال رسول هللا  ) بغلته كاملَُتطَاِوِل عليها، إىل 4( : "هذا ِحَني محَِ
َزُموا ورب حممٍد"، قال: فذهبُت أنظر،   -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا  ن وجوه الُكفار، مث قال: "ا حصياٍت فرمى 

  إال أن رماهم حبصياتِِه فما زِلُت أرى حدَّهم كِليًال وأمرهم ُمْدِبرًا.  فإذا القتاُل على هيئِتِه فيما أرى، قال: فوهللا ما هو 
نزل عن البغلِة مث   - صلى هللا عليه وسلم  - ) رسول هللا 6)، يف هذا احلديث قال: فلما َغُشوا (5وعن سلمة بن األكوع (

ا (7قبض قبضًة من تُراِب األرض (  ً ) وجوههم فقال: "شاهِت الُوجُ 8)، مث استقبل    وُه" فما خلق هللا منهم إنسا
 __________  



  ) مسلم: (بلجام). 1(
  ) يف مسلم مكررة. 2(
  ) مسلم: (فقالوا:  بن احلارث بن اخلزرج!  بين احلارث بن اخلزرج).3(
  ) مسلم: (وهو على). 4(
  ) 81رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
  ) غشوا: أي أتوه من كل جانب.6(
  : (من تراب من األرض). واألرض ليست يف (ف). ) مسلم7(
  ) مسلم: (به). وكذا (ف). 8(
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ً بتلك القبضِة، فولَّوا مدبرين وهزمهم (1إال مأل هللا (   -صلى هللا عليه وسلم  -) هللا، وقسم رسول هللا  2) عينيه ترا
  غناِئَمُهم بَني املسلمني. 

  
  ب

ُهنَّ.  -صلى هللا عليه وسلم  -ل هللا  )، عن بريدة قال: َغَزا رسو 3مسلم (    تْسَع عشَرَة غزوة، قاتَل يف مثاٍن ِمنـْ
أحسن الناس وأشَجَع النَّاس، ولقد َفزَِع   -صلى هللا عليه وسلم  -) عن أنس بن مالك قال: كان رسول هللا  4البخاري (

وقد استربَأ اَخلَربَ وُهو على فرس أليب   -لم صلى هللا عليه وس -)؛ فخرجرا حنو الصوت فاستقبَلُهم النيب  5أْهُل املدينة ( 
ُه حبرا، أو قال إنَّه لبحٌر.  َ   طلحة ُعرى، ويف ُعُنِقِه السيُف وهو يقوُل: "َملْ ُتراُعوا مل تـَُراُعوا" مث قال: َوَجْد

الصوت   ) يكرهون7ورضي عنهم ( - صلى هللا عليه وسلم   - )، عن قيس بن ُعَباد قال: كان أصحاب النيب 6أبو داود (
  عند القتال. 

  مثل ذلك.  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن رسول هللا 8وعن أقوله موسى ( 
 __________  

  ) لفظ اجلاللة: ليس يف مسلم. وكذا (ف). 1(
  ).-َعزَّ َوَجلَّ -) مسله: (فهزمهم هللا 2(
ب عدد غزوات النيب 49) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1448/  3) مسلم: ( 3( رقم   - عليه وسلم  صلى هللا؛ - ) 
)146 (  
لعنق 82) كتاب اجلهاد والسري (56) ( 112/ 6) البخاري ( 4( ب احلمائل وتعليق السيف    ). 2908رقم (   -) 
  ) البخاري: (فزع أهل املدينة ليًال). 5(
ب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء 112) كتاب اجلهاد (9) ( 114/ 3) أبو داود: (6(   ). 2656رقم (  -) 
  (ورضي عنهم): ليست يف أيب داود.  ) 7(
  ). 2657) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني (8(
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مسَّى خيلنا خيل هللا إذا فزعنا، وكان رسول هللا ضلى  -صلى هللا عليه وسلم  - )، أما بعُد فإنَّ النيب 1وعن مسرة بن جندب (
جلماعة والصرب والسكي2مر ( - هللا عليه وسلم    نة، وإذا قاتلنا. ) 
لنبل، وال تسلُّوا   -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: قال رسول هللا 3وعن أيب أسيد (  يوم بدر: "إذا أكثبوكم فارموهم 

  السيوف حىت يغشوكم". 
أُفرد يوم أُحٍد يف سبعٍة من األنصار ورجلني من   -صلى هللا عليه وسلم  -) عن أنس بن مالك، أنَّ رسول هللا  4مسلم ( 

ريش، فلما َرِهُقوُه قال: "من يُردُُّهم عنَّا وله اجلنة، أو هو رفيقي يف اجلنة؟ " فتقه َم رجل من األنصار فقاتل حىت قُتل، مث  ق
  ): "ما أنَصْفَنا أصحابَنا".6(  -صلى هللا عليه وسلم  -)، فلم يزل كذلك حىت قتل السبعُة، فقال رسول هللا 5رَِهُقوه أيضاً (

) وأمَّر عليهم عاصم 8عشرَة رهٍط َسرِئًة عينا (  - صلى هللا عليه وسلم  - أيب هريرة قال: بـََعَث رسول هللا )، عن 7البخاري (
بت بن أيب األقلح ( هلَدأةِ  -جد عاصم بن عمر بن اخلطاب   -) األنصاري 9بن  وهو بني   -فانطلقوا حىت إذا كانوا 

  هلم بنو َحلَْياَن، فنفروا ذُِكُروا ِحليٍّ من ُهذيل، يـَُقالُ  -ُعْسَفاَن ومكة
 __________  

ب يف النداء حممد النفري 54) كتاب اجلهاد (9) (55/ 3) أبو داود: (1(   ). 2560رقم (   -) 
جلماعة).2( مر إذا فزعنا    ) أبو داود: (
ب يف سل السيوف عند اللقاء 118) كتاب اجلهاد (9) ( 118/ 3) أبو داود: (3(   ). 2664رقم (   - ) 
ب غزوة أحد 37) كتاب اجلهاد ( 32) ( 1415/  3سلم: ( ) م4(   ). 100رقم (   -) 
) مسلم: (فقال: من يردهم عنا وله اجلنة، أو هو رفيقي يف اجلنة؟ فتقدم رجل من األنصار، فقاتل حىت قتل، فلم يزل  5(

  كذلك).
  صلى هللا عليه ومسلم لصاحبيه)،  -) مسلم: (فقال رسول هللا  6(
ب هل يستأسر الرجل؟  170) كتاب اجلهاد والسري (56) ( 191/ 6) البخاري: (7(   ). 3045رقم ( -) 
  ) عنها ليست يف (د). 8(
  ) (ابن أيب األقلح): ليست يف البخاري. 9(
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رَُهْم حىت َوَجُدوا َمأَكَلُهم متراً تزوَُّدوُه من املدينِة، فقالوا ا من مائيت رُجل، كلهم راٍم، فاقْـَتصُّوا آ : هذا متُر يْثِرَب،  هلم قر
رَهم، فلما رآهم عاِصٌم وأصحابه جلأوا اىل َفْدَفٍد (  م القوُم، فقالوا هلم: اْنزِلوا فأعطو (1فاقَتصُّوا آ يِديُكُم 2) وأحاط   (

بت أمُري السَّريَة: أمَّا أ فوهللاِ  ال أْنِزُل اليوَم يف ِذمَِّة َكاِفر، اللُهمَّ   ولُكُم الَعهُد واِمليثاُق وال نقُتُل منُكْم أحدًا، فقال عاِصُم ابن 
لعهِد وامليثاِق، منهم ُخبَـ  َعة فنزَل اليهم ثالثُة رَْهٍط  لنـَّْبِل فقتُلوا عاصماً يف َسبـْ ْيٌب األنصاريُّ، وابُن أْخِرب عنَّا نَِبيََّك، فـََرَموُهم 

ر ِقسِ  يهم فأوثقوُهم فقال الرجل الثالث: هذا أوَُّل الَغْدِر، وهللا ال  َدثَِنَة ورُجٌل آخر، فلمَّا استمكُنوا منهم أطلقوا أو
َلى-) يف هؤالء ُألسوًة 3أْصَحُبُكْم، إنَّ ( )؛ فـََقتَـُلوُه فانطَلُقوا خبُبَـْيٍب  5) وعاجلوه على أن يصَحبَـُهْم (4فجررُّوه (  - يُريُد الَقتـْ



ُعوُمها مبكََّة بَعَد َوِقيعِة بدر، فا بتاع ُخبيباً بنو احلارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان ُخبَـْيٌب ُهَو قَتَل وابن َدثَِنَة حىت 
م  6ُخبيٌب عندهم أسريًا، فأخربين عبيد هللا ( -احلَاِرَث بن عاِمر يوم بدىي، فـََلبثَ  ) بن عياض، أن بنت احلارِث أَخربتُه: أ

ا فأعارْتُه فأخ ُه، فـََفزِغُت فـَْزَعًة َعَرَفها ُخبيٌب يف  حني اجتمُعوا استعاَر منها ُموسى يستحدُّ ِ َذ ابناً يل وأ غافلة حىت أ
) ألفْـَعَل ذِلَك، وِهللا ما رأيُت أِسرياً قطُّ خريًا من ُخبَـْيب وهللا لقد وجدتُُه  7َوْجِهي، فقال َختشْني: أن أقتـَُلُه؟ ما ُكنُت وهللا (
كل من ِقطِف ِعَنٍب يف يديه وإنُه َلُموَثقٌ    ) وما َمبَكَة من َمثٍَر، وكانت8 يف احلَِديِد (يوماً 

 __________  
  ) فَنَفد: هي الرابية املشرفة، وقال ابن األثري: هو املوضع املرتفع.1(
)2.(   ) البخاري: (وأعطو
  ) البخاري: (إن يل يف هؤالء).3(
  ) البخاري: (وَجرَّروُه) ويف (د): وجرُّوه. 4(
  ) البخاري: (أن يصحبهم فأىب). 5(
  ) (د): (عبد هللا). 6(
  ) لفظ اجلاللة: ليس يف البخاري.7(
حلديد). 8(   ) (ف): (
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عتني، فرتكوه فركع تقوُل: إنَُّه َلرِْزق من هللا َرزََقُه ُخبَـْيباً، فلمَّا خرجوا من احلََرَم ليقتُلوُه يف اِحلل، قال هلم ُخبيٌب: ذُروين أركع رك
  ). 3)، اللهم أحصهم عدًا (2ظنوا أنَّ َما يب جزع () مث قال: لوال أن ت1ركعتني (

يل حني أقتل مسلماً ... على أي شق كان  مصرِعي4وما (   ) أ
  ) 5وذلك يف ذات اِإلله، وإن يشْأ ... يبارك على أوصاِل شْلٍو ُممَزَّع (

) لعاصم بن  7ِتَل صْربًا واستجاب هللا ( ) سنَّ الركعتني لكل امرٍئ مسلم، قُ 6فـََقتَـَلُه ابُن احلارِث، فكان ُخبيٌب هو الذي ( 
ٌس من كفار قريش إىل عاصم حني  -صلى هللا وسلم  -بت يوم ُأِصيَب، فأْخَربَ النيبُّ   أصحابَُه خربَُهم وما ُأصيبوا، وبعث 

ْؤتوا بشٍئ منه يُعَرُف، وكان قد قـََتَل رجًال من عظمائِِهم يوم بدٍر فُبِعَث  )  8على عاِصٍم ِمْثُل الظَُّلِة من الدَّْبر (ُحّدثُوا أنه قُِتَل ليـُ
  ) من حلمه شيء.9َفَحَمْتُه من رُسوِهلم، فلم يقِدروا على أن يُقطع (

) قال فيه: فـََنفروا هلم بقريٍب من مائة رجٍل رام، وقال فيه: وهللا لوال أن حتسبوا أن ما يب َجزٌَع َلزْدت،  10وذكره يف املغازي (
  تلهم بددًا وال تُِبق منهم أحدًا. اللهم أحِصهم عددًا واق

 __________  
  ) (فرتكوه، فركع ركعتني): ليست يف البخاري. 1(
  ) البخاري: (أن ما يب جذع، لطولُتها). 2(
  ) البخاري: (عددا)، وكذا: (ف). 3(
يل). وهو أوزن. 4(   ) البخاري: (ولست أ
  طع.) األوصال مجع وصل وهو العضو، والّشلو: اجلسد، واملمزع: املق5(



  ) (الذي): ليست يف البخاري، وكذا ليست يف (ف). 6(
  ) البخاري: (فاستجاب). 7(
نري. وقيل ذكور النحل، وال واحد له من لفظه. 8(   ) (مثل الظُّلَّة من الدَّْبر): الظُّلَّة: السحابة، والدَّبر: الز
  ) البخاري: (يقطعوا).9(
ب 10( ) كتاب املغازي  64) (360 -  359/  7) البخاري: ( 10(   ). 3989رقم (  - ) 
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يل حني أقتل مسلماً    فلست أ
  البيتني .. 

  مث قام إليه أبو ِسْرَوعة ُعقبُة بن احلارث فقتله. 
يعُتْم رُسوَل هللا 1مسلم (  يوَم   -صلى هللا عليه وسلم  -) عن يزيد بن أيب عبيٍد قال: قلُت ِلَسَلَمَة: على أيِّ شيٍء 

ي   ) على املوت. 2عناه (احلُديِيَية؟ قال: 
  ) قال: كنَّا يـَْوَم احلَُديبية ألفاً وأربع مائٍة فبايعَناُه، وُعَمُر آِخذ بيِدِه حتت الشَّجرِة وهى مسُرٌة. 3وعن جابر بن عبد هللا (

يعَناُه عن أْن ال نِفر ومل نُبايْعُه على املوِت.  َ   وقال: 
ا ما  5كان يقول: "إن من الغرية ما حيبُه (  - عليه وسلم صلى هللا -)، عن جابر بن َعتيك، أن النيب 4أبو داود ( ) هللا، و

-)، وأما اليت ييغضها هللا فالغرية يف غري ريبة، كان من اخليالء ما يبغض هللا  6يبغض هللا، فأما اليت حيبها هللا فالغريُة يف ريية ( 
) عند القتال، 7فاختيال الرجل بنفسه ( -َعزَّ َوَجلَّ -ليت حيب هللا فأما اخليالء ا -َعزَّ َوَجلَّ -ومنها ما حيب هللا   -َعزَّ َوَجلَّ 

  واختياله عند الصدقة وأما اليت ييغض هللا فاختياله يف البغي والفخر".
  وسألوه عن  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب أيوب، عن النيب 8النسائي ( 

 __________  
  ).80رقم (  -ب استحباب مبايعة اإلمام اجليش عند إرادة القتال  ) 18) كتاب اإلمارة (33) ( 1486/  3) مسلم: ( 1(
يعناه) ليست يف مسلم. 2( ) (  
  ). 67رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
ب يف اخليالء يف احلرب  114) كتاب اجلهاد (9) (115  - 114/ 3) أبو داود: (4(   ). 2659رقم ( -) 
  ) أبو داود: (ما حيب). 5(
  داود: (الريبة).  ) أبو6(
  ) أبو داود: (نفسه). 7(
  ). 4009رقم (   -) ذكر الكبائر 3) كتاب حترمي الدم (37) ( 88/  7) النسائي: (8(
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ِ وقـَْتُل النفس املُْسِلَمة والتويل (1الكباِئر فقال: "الشرك (   ) يوم الزحف". 2) 
الصبح قريباً من خيرب بغلِس مث قال: "هللا أكُرب َخرِبت  -وسلم  صلى هللا عليه  - )، عن أنس قال: صلَّى النيب 3البخاري (

كك، فقتل النيب   َّ إذا نزلنا بساحِة قوم فساء صباح املنذرين" فخرجوا يَسَعون يف السِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -خيُرب، إ
صلى هللا عليه  - كلّيب، مث صارت إىل النيب )، فصارت إىل ِدحيَة ال4املقاتلة، وسىب الذُّرِّية، وكان يف السيب صفيُة بنت حيي (

  فجعل ِعتقها صداَقها. -وسلم 
خيًال ِقَبَل جنٍد، فجاءت ِبَرُجٍل من بين حنيفَة يُقاُل  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة قال: بعث رسول هللا 5مسلم ( 

ٍل، سيُد أهِل اليْمامِة فربُطوُه بسارية من سوار  َ   -صلى هللا عليه وسلم  -ي املسجد، فخرج إليِه رسول هللا  له ُمثاَمُة بن ُأ
  فقال: "ماذا عندَك  ُمثامُة؟ " فقال: عندي  حممد خُري إْن تـَْقُتْل تقتل ذا دٍم، وإن تُنِعم تُنِعم على شاكٍر وإن ُكنَت تُريد

) الغد، فقال: "ما عندك   6حىت إذا كان من (  - صلى هللا عليه وسلم  - املال َفْسْل تـُْعَط ِمْنُه ما ِشئَت، فرتَكُه رسول هللا 
  -صلى هللا عليه وسلم  -) فرتكه رسول هللا 7مثامة" " قال: ما قُلُت لك: إن تنِعم تـُْنِعم على شاكر وإن َتقُتل تقُتل ذا دم (

وإذ َتقُتل َتقُتل ذا دم وإن   ) لك، إن تـُْنِعم تنِعم على شاكر9) الغد، قال: "ما عندك ُمثَاَمُة" قال ما قلُت ( 8حىت كان بعد (
  صلى هللا  -ُكنَت تريُد املال َفَسْل تـُْعَط ِمْنُه ما ِشْئَت، فقال له رسول هللا  

 __________  
  ) النسائي (اِإلشراك). 1(
  ) النسائي: (الفرار). 2(
ب غزوة خيرب 38) كتاب املغازي ( 64) ( 7/ 536) البخاري: (3(   ). 4200رقم ( - ) 
  ست يف البخاري.) (بنت حيي): لي4(
ب ربط األسري وحبسه  19) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1386/  3) مسلم: ( 5(   ). 59رقم (  -) 
  ) مسلم: (بعد الغد). 6(
  ) مسلم: (وأن كنت تريد املال، فسل تعط منه). 7(
  ) مسلم: (من الغد). 8(
  ) مسلم: (عندي ما قلت). 9(
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انطلق إىل خنٍل قريب من املسجد، فاغتسل، مث دخل املسجد، فقال: أشهُد أن ال ِإَلَه إال هللاُ، : "َأطِلُقوا ُمثَاَمَة" ف - عليه وسلم 
وأشهُد أنَّ حممدًا عبُدُه ورُسولُُه.  حممد! وِهللا ما كان على األرض وجٌه أبغَض إيلَّ من وجهك، فقد أْصَبَح وجُهَك أَحبَّ  

ن أَبَغَض إيلَّ من ديِنَك، فأصَبَح ديُنك أحبَّ الدِّين ُكله إيلَّ، وهللا ما كان من بلٍد َأبَغَض  الُوجُوِه ُكّلها إيلَّ، وِهللا ما كان من ِدي
َلَك أخذْتين وأ اريُد الُعمرَة، َفَماَذا ترى؟ فبَشرُه رسول    - هللا  إيلَّ من بَلِدَك فأصَبَح بلُدك أحًب البالد ُكّلها إيلَّ، كان َخيـْ

  - ُه أن يَعَتِمر، فلمَّا َقِدَم َمكََّة قال له قاِئٌل: أَصَبوَت؟ قال: الَ، ولكين أسلمُت مع رسول هللا وأَمرَ  - صلى هللا عليه وسلم 
تيكم ( -صلى هللا عليه وسلم  َذَن ِفيها رسول هللا 1، َوَال وهللا ال  -صلى هللا عليه وسلم   -) من الْيماَمِة َحبَُّة ِحْنطٍَة حىت 

.  
ساري ( )، عن جابر بن ع2البخاري ( لعباس ومل يكن عليِه ثوث فـََنظَر النَّيبُّ 3بد هللا قال. ملا َكاَن يوم َبدر ُأيت    - ) وأتى 



صلى هللا عليه   -)، َفَكَساُه النيب 5) َقِميصاً فـََوَجُدوا َقِميص َعْبِد ِهللا بن ُأيبِّ يـَْقُدُر َعَلْيِه ( 4َلُه (  - صلى هللا عليه وسلم 
ُه، َفِلذ -وسلم  َّ   َقِميَصُه الذي أَلََبَسُه".  - صلى هللا عليه وسلم  -ِلَك نـَزََع النيبُّ ِإ

َنَة: كانت له َيٌد (    فأحبَّ أن ُيكاِفَئُه.   -صلى هللا عليه وسلم  -) عند النيب  6قال ابُن ُعيَـيـْ
  صلى هللا -)، عن علي بن أيب طالب قال: جاء جربيل إىل النيب 7النسائي ( 

 __________  
  تيكم). ) مسلم: (1(
ب الكسوِة لألسارى  142) كتاب اجلهاد والسري (56) ( 167/ 6) البخاري: (2(   ). 3008رقم ( -) 
سارى) ليست يف البخاري. 3(   ) (أتى 
  ) (له): ليست يف (ف). 4(
  ) يـَْقُدر عليه: بضم الدال، وإمنا ذلك ألن العباس كان بني الطول، وكذلك كان حممد هللا بن ُأيب. 5(
  يٌد).  - صلى هللا عليه وسلم   -(كانت له عند النيب   ) البخاري:6(
  ). 430/ 7(  -) خرجه النسائي يف السري يف الكربى، كذا عزاه املزي يف التحفة 7(
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يوم بدر، فقال: خريِّ أصحابك يف األسارى، إن شاءوا يف القتل، وإن شاءوا يف الفداء على أن يُقتل منهم عاماً   - عليه وسلم 
  ثلهم، فقالوا الفداء، ويُقتل منا. مقبًال م

ُبت   - صلى هللا عليه وسلم  -) قال: ُعرضنا على النيب  1وعن عطية الُقرظي ( يوم قريظة فكان من أنبت قُِتل ومن مل يـَنـْ
  ُخلَِّي، فكنت فيمن مل ينبت فخلى سبيلي. 

الناس إال أربعَة   - صلى هللا عليه وسلم  -  )، عن سعد بن أيب وقاص قال: ملا كان يوم فتِح مكَة أمََّن رسول هللا2النسائي ( 
َِْسَتاِر الكعبة" عكرمة بن أيب جهل وعبد هللا بن َخَطٍل وَمقيُس  بن  نفر وامرأتني، وقال: "اقتـُُلوُهم وإْن وجدمتوهم ُمَتعلِِّقَني 

ستاِر الَكغَبِه فاستبق إليه سعيُد بن ُحَريث  )، فأما عبد هللا بن َخَطٍل فأدرَك وهو ُمتَـَعلٌِّق 3صبابَة وعبد هللا بن أيب السَّرح (
سٍر، فسبَق سعيٌد عمارًا وكان أشبَّ الرُجَلِني فـََقتَـَلُه، وأما مقيُس بن ُصَبابَة فأدرَكُه النَّاُس يف السُّوق فقت  ُلوُه، وأما  وعماُر بن 

) فقال  4 تغىن عنكم ها هنا شيئاً ( ِعْكرَِمُة فركب البحر فأصابتهم عاصٌف فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آهلتكم ال
) ينجيين يف الَربِّ غريُُه اللهم إنَّ َلَك على عهدًا إْن أنَت  6) البحر إال اِإلخَالُص فما ( 5عكرمة: وِهللا لئن مل يْنجين يف ( 

  عافيتين ممَّا أ فيه أن آتى حممدًا حىت أضع يِدي يف َيِدِه فألجدنَُّه َعُفواً 
 __________  

تىب:  298/ 7بلفظه هذا والكربى: يف السري كما عزاه املزي يف التحفة: () لعله 1( )، ورواه النسائي بلفظ آخر يف ا
ب مىت يقع طالق الصيب 20) كتاب الطالق (27) (6/  155( ) كتاب القطع  46) (9218). و ( 3430رقم ( -) 
  ). 4981رقم (  - ) حد البلوغ .. 17(
  ). 4067رقم (  - ) احلكم يف املرتد 14كتاب حترمي الدم (   )37) ( 106 -  105/  7) النسائي: (2(
  ) (د): (ابن أيب سرح). 3(
  ) النسائي: (شيئاً هُهَنا). 4(



  ) النسائي: (من). 5(
  ) النسائي: (ال جيين). 6(
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صلى هللا عليه   -هللا  )، فإنَّه اختبأ عند عثمان بن عفان فلمَّا دعا رسول 1َكِرميًا، فجاء فأسلم، وأما عبد هللا بن أيب سرح (
يع عبد هللا،   -صلى هللا عليه وسلم   - النَّاس إىل البيعِة َجاَء به حىت أوقـََفُه على رسول هللا   -وسلم  فقال:  رسول هللا، 
ىب، فبايَعُه بعد ثالٍث مث أقبل على أصحاِبِه فقال: أما كان فيكم رُجٌل رشيٌد يـَُقومُ 2فنظر ( . ُكل ذلك   إىل هذا  ) إليه ثالً
)، هال أومْأَت إلينا بعينك.  4) رآين َكَفْفُت َيدي عن بيعِتِه فيقتـَُلُه" فقالوا: وما يدرينا ما يف نفسك  رسول هللا ( 3حني (

  قال: "إنه ال ينبغى لنيبٍّ أن تكون له خائنُة األعني". 
  : "أَعفُّ النَّاِس ِقتَلًة أهل اِإلميان". -سلم  صلى هللا عليه و  - )، عن عبد هللا بن مسعود قال: قال رسول هللا  5أبو داود (
ى رسول هللا  6البخاري (   عن النـُّْهىب واملَثـَُلة.  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عبد هللا بن يزيد قال: 
- يف بعٍث وقال: "إن وجدمت فالً وفالً  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة قال: بعثنا رسول هللا 7النسائي ( 

لّنار" مث قال رسول هللا  -لرجلني من قريش حني أرد اخلروج: "إين كنت أمرتكم أن   -صلى هللا عليه وسلم  - فأحرقومها 
ا إال هللا فإن وجدمتومها فاقتلومها".  ، وإن النَّاَر ال يُعذِّب    حترقوا فالً وفالً

 __________  
  ) النسائي: (عبد هللا بن سعد بن أيب السرح). 1(
  ) النسائي: (قال فرفع رأسه فنظر). 2(
  ) النسائي: (حيث). 3(
  ) النسائي: (وما يدرينا  رسول هللا ما يف نفسك). 4(
ب يف النهي عن املثلة 120) كتاب اجلهاد (9) ( 120/ 3) أبو داود: (5(   ). 2666رقم (   -) 
ب النـُّْهىب بغري30) كتاب املظامل ( 46) (143  - 142/ 5) البخاري: (6(   ). 2474رقم (   -إذن صاحبه  ) 
  ). 106/ 10(  -) خرجه يف السري يف الكربى، كذا عزاه املزي يف التحفة 7(
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  ) اجلاهليِة يوم بدر أربع مئة". 2جعل فداء أهل ( -صلى هللا عليه وسلم  -) عن ابن عباس، أن النيب 1أبو داود (
فقالوا: "اْئَذْن لََنا فـَْلَنْرتُْك البن   - صلى هللا عليه وسلم  -نوا رسول هللا )، عن أنس أنَّ رَِجاًال من األنصار استأذ3البخاري (

  ُأْخِتَنا َعبَّاس ِفَداَءُه"، فقال: "ال َتَدُعون ِمْنُه ِدْرَمهًا". 
ال   : هل ِعندَكم شيٌء من الَوْحي إال ما يف ِكتاِب هللا؟، قال:-رضي هللا عنه  - )، قال: قلُت لعليٍّ 4وعن أيب ُجحيفة ( 

لُت: وما يف الصحيفِة؟ والَِّذي فـََلَق احلَبََّة َوَبرأ النَسَمَة، ما أعَلمُه إال فهًما يـُْعطيه هللا رُجًال يف القرآِن، َوَما يف هِذِه الصَّحيفِة، ق
  قال: العقُل، وَفَكاُك األِسري، وأن ال يـُْقَتُل ُمْسلٌم بَكافر". 



َ 5مسلم (  علينا، فلما   - صلى هللا عليه وسلم  -  فـََزارََة وعلينا أبو بكر أمَّرُه رسول هللا )، عن سلمة بن األكوع، قال: َغَزْو
ٍق من  كان بيننا وبني املاء ساعة أمر أبو بكر فعرسنا، مث شن الغارة، فورد املَاَء فـََقَتَل من قـََتَل َعَلْيِه وَسَىب، وأنظُر إىل ُعنُ 

ِبقوين إىل اجلََبِل، فـََرَمْيُت ِبَسْهٍم بَينُهْم وبني اجلََبِل، فلمَّا رأوا السَّْهَم وقـَُفوا فِجئُت ِِم  النَّاِس فيهم الذَّرَاريُّ، فخِشيُت أن َيسْ 
) (قال: القشع: النِّطُع)، معها ابنٌة هلا من أْحَسِن الَعَرِب  6أُسوقـُُهْم، وِفيِهُم امرأٌة من َبين فـََزارََة، عليها ِقْشٌع من جلد (

م أ بكر، فنفََّلِين أبو بكر فُسقُتهم حىت أتيتُ  ِ  
 __________  

ملال 131) كتاب اجلهاد (9) ( 139/ 3) أبو داود: (1( ب يف فداء األسري    ) 6291رقم (  - ) 
  ) (أهل): ليست يف (ف). 2(
ب إذا ُأسر أخو الرجل أو عمُّه هل يفادى إذا كان مشرًكا 11) كتاب العتق ( 49) ( 199/ 5) البخاري: (3( م  رق -) 
)2537 .(  
ب فكاك األسري 171) كتاب اجلهاد والسري (56) ( 193/ 6) البخاري: (4(   ). 3047رقم (   -) 
ألسارى 14) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1375/  3) مسلم: ( 5( ب التنفيل وفداء املسلمني    ). 46رقم (  -) 
  ) مسلم: (من أَدٍم)، وكذا (ف).6(
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نَـتَـَها فقِدمت (  . فـََلِقَيين ( ) امل 1ابـْ يف السُّوِق، فقال: "   -صلى هللا عليه وسلم  -) رسول هللا 2دينة وما كشفُت هلا ثوً
، مث لَِقَيين رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم   -َسَلَمُة َهْب يل املرأَة"، فقلُت:  رُسوَل هللا! لقد أعجبْتين وما كشفُت هلا َثوً

  ) " سلمُة َهْب يل املْرأة 3من الَغِد يف السُّوِق، فقال ( 
ا رسول هللا  ، فبعَث  إىل أْهِل مكة،   - صلى هللا عليه وسلم  - أبوَك"، قلُت: ِهَي َلَك  َرُسوَل ِهللا! فوهللا ِما َكَشْفُت َهلَا ثوً

ًسا من املسلمني كانُوا ُأِسُروا ِمبَكََّة. ا    ففدى ِ
أنَُّه كان إذا َظَهَر على قوٍم أقَاَم   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب 5طلحة ( )، عن أنس بن مالك عن أيب 4البخاري (

  لَعْرَصِة َثالَث ليال. 
: "من ينُظُر لََنا ما َصَنَع أبو َجْهل؟ " فانطلق -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا 6مسلم ( 

)، قال: فأخذ بلحيتِه فقال: آنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رُجل  7عفراء حىت برد ( ابن مسعود فوجَدُه قد َضَربَُه ابنا 
  قتلتموُه (أو قال) قتلُه قوُمُه؟. 

  ) قـَتَـَلين. 8ويف رواية، فلو غري أكَّاٍر (
:  - سلم صلى هللا عليه و  -، فأخربه فقال له رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  - زاد النسائي يف هذا احلديث، أنه أتى النيب 

ه فلما وقف عليه محد هللا مث قال: "هذا فرعون هذه األمة".    "انطلق فأرين مكانه" قال: فانطلقُت معه فأريته إ
 __________  

  ) مسلم: (فقدمنا). 1(
  ) (ف): (مث لقيين). 2(
  ) مسلم: (فقال ِيل). 3(



ب من غلب العدو؛ ف185) كتاب اجلهاد والسري (56) ( 209/ 6) البخاري: (4( أقام على عرصتهم ثالً رقم  ) 
)3065 .(  
  وكذا ساقطة من األحكام الوسطى. -) عن أيب طلحة ساقطة من األصول 5(
ب قتل أيب جهل 41) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1424/  3) مسلم: ( 6(   ). 118رقم   -) 
  ) برد: أي مات، ويف مسلم: برك أي سقط على األرض وقال القاضي رواية اجلمهور: برد.7(
  ) األكار: الزراع والفالح.8(
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: " جرير أال ُترحيين من ِذى اخلَْلَصِة" -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن جرير بن عبد هللا قال: قال يل رُسوُل هللا 1مسلم ( 
اخليِل، فذكرُت ذلك   )، قال فنفرت يف مخس وماَئِة فارٍس، وكنُت ال أثُبُت على2بيت خلثعم. كان يُدعى الكعَبَة الَيَمانَِيِة (

". 3َفَضَرَب بيده ( -صلى هللا عليه وسلم  -ِلَرُسوِل هللا  ً مهدً   ) يف صدري فقال: "اللهم ثبِّْتُه واجعْلُه هاد
لنَّاِر، مث بـََعَث جريٌر إىل رسول هللا   ُرُه يكىن أ أرطَاَة ِمنَّا،  - صلى هللا عليه وسلم  -فانطلق فَحرَّقَها  فأتى النيب  رجًال يـَُبشِّ

ا مجٌل أجَرُب فربك رسول هللا  - صلى هللا عليه وسلم  -) 4( َّ ُتَك حىت تركَناَها كأ   -صلى هللا عليه وسلم  -فقال: ما ِجئـْ
  ) مخس مرَّاٍت. 5على خيِل أْمحََس ورِجاهلا ( 

ريًدا فأبردوه حسن الوجه،  ) إيل ب7: "إذا أبردمت (-صلى هللا عليه وسلم  -)، عن بريدة قال: قال رسول هللا  6البزار (
  حسن اإلسم". 

من تبوك، خرج الناس يتلقونَُه إىل   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن السائب بن يزيد، قال: ملا قدم رسول هللا  8الرتمذي ( 
  ثنيِة الوداع، قال السائب: فخرجُت مع الناس وأ غالم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

 __________  
ب من فضائل جرير بن عبد هللا 29) كتاب فضائل الصحابة (44) ( 1926/  4) مسلم: ( 1(   ). 137رقم ( - ) 
  ) مسلم: (الكعبة اليمانية) ومعناها كعبة اجلهة اليمانية. 2(
  ) مسلم: (يده). 3(
  ) (ف): (رسول هللا). 4(
  ) (ف): (ورجاهلم). 5(
  ). 1985رقم ( - ) 412/ 2) كشف األستار: ( 6(
  دمت. ) كشف األستار: بر 7(
ب ما جاء يف تلقى الغائب إذا قدم  38) كتاب اجلهاد ( 24) (188/  4) الرتمدي: (8( ) ورواه البخاري  1718رقم ( -) 

  وأبو داود بنحوه. 
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) أمر  2من غزاة، قال: فلما قدم ِصرارًا (  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن جابر بن عبد هللا وقفل مع رسول هللا 1مسلم ( 
  حبت، فأكلوا منها، فلما َقِدم املدينة أمرين أن آيت املسجد فأصلي ركعتني. ببقرة فذُ 

  
  ب

خالَد بن الوليد إىل بين َجَذمية فدعاهم إىل   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر قال، بعَث رسول هللا 3البخاري (
  ، . صبأ ِسُر، ودفع (اِإلسالم، فلم ُحيسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأ ) إىل كلِّ رجل 4فجعل خالٌد يقُتُل، و

) من  5) منا أسريَُه، فقلت: وِهللا ال أقُتُل أسريي وال يقُتل أحد (5منا أسريَُه حىت إذا كان يوم، أمر خالٌد أن يَقُتل كّل واحد (
ه، فرفع النيب  -صلى هللا عليه وسلم   - أصحايب أسريَه حىت قدمنا على النيب  ) فقال:  6ى هللا عليه رسلم َيَديه ( صل -فذكر

  "اللهمَّ إين أبرأ إليك مما صنَع خالد" مرتني. 
جيًشا واستعمل عليهم زيد بن حارثة  -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن عبد هللا بن جعفر، قال: بعث رسول هللا 7النسائي ( 

أو استشهد فأمريكم عبد هللا بن رواحة" فلقوا  وقال: "إن قُِتل زيد أو استشهد فأمريكم جعفر بن أيب طالب، فإن قتل جعفر 
  العدو فأخذ

 __________  
ب بيع البعري واستثناء ركوبه 21) كتاب املساقاة (22) ( 1223/  3) مسلم: ( 1(   ). 115رقم ( - ) 
  ) صرار: موضع بظاهر املدينة على ثالثة أميال منها من جهة املشرق. 2(
ب بعث النيب 58املغازى ( ) كتاب 64) (654  - 653/ 7) البخاري: (3( خالد ابن الوليد   - صلى هللا عليه وسلم  - ) 

  ).4339رقم (   -إىل بين جذمية 
  ) ف: ويدفع. 4(
  ) البخاري: (رجل)، وكذا (ف).5(
  ) ف: فرفع يديه. 6(
  ). 300/ 4) خرجه يف (املناقب والزينة والسري) يف الكربى، كما عزاه املزي يف التحفة: (7(
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زيٌد فقاتل حىت قُِتل، مث أخذ الراية جعفٌر فقاتل حىت قُِتل، مث أخذ الرايَة عبُد هللا ابُن رواحة فقاتل حىت قتل، مث أخذ   الراية
فخرج إىل النَّاس، فحمد هللا وأثىن  -صلى هللا عليه وسلم   - الراية خالد بن الوليد ففتح هللا على يديه، فأتى خربهم النيب 

، فأخذ الرايَة زيٌد فقاتل حىت قُِتل أو استشهد، فأخذ الرايَة جعفٌر فقاتل حىت قُِتل أو عليه، مث قال: "إن إخوا نكم لقوا العدوَّ
استشهد، مث أخذ الراية عبُد هللا ابُن رواحة، فقاتل حىت قتل أو استشهد، مث أخذ الرايَة سيٌف من سيوف هللا: خالُد بن  

هم فقال: "ال تبكوا على أخي بعد اليوم" مث قال: "ادعوا يل  الوليد، ففتح هللا عليه"، مثَّ أمهل آل جعفر  تيهم، مث أ ثالً أن 
) فأمره فحلق رؤوسنا مث قال: "أما حممد فشبيه عمنا  1بين أخي" فجيء بنا كأ أفرخ فقال: "ادعوا يل احلالق" فجيء به (

رك لعبد هللا يف   أيب طالب، وأما عبد هللا فشبيه َخْلقى وُخلقى" مث أخذ بيدي فأشاهلا، فقال: "اللهم اخلف جعفًرا يف أهله و
 .   صفقة ميينه" ثالً

وعن أيب قتادة يف هذا احلديث، قال: "فوثب جعفر فقال:  رسول هللا! ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيًدا، فقال: امِض 



  ). 2فإنك ال تدري أي ذلك خري". ذكره علي بن املديين يف كتاب العلل ( 
عاَم الفتح، فبلغ ذلك ُقريًشا، خرج   - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن عروة بن الزبري، قال: ملا َسار رسوُل هللا  3البخاري (

فأقبلوا   - صلى هللا عليه وسلم  - أبو سفيان بن حرب، وحكيُم بن ِحزام، وبَُديُل بن ورقاء يلتمسون اخلَرب عن رسول هللا 
ا نرياُن عرفة، فقال بَُديُل بن  يسريون حىت أتوا مرَّ الظهراِن، فإذا هم  ا نرياُن عرفة، فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأ بنريان كأ

  ورقاء: نرياُن بين عمرو، فقال أبو سفيان: عمٌرو
 __________  

  ) فجيء به: ليست يف (ف).1(
  ) العلل: (). 2(
ب أين ركز النيب  48) كتاب املغازي ( 64) (598  - 597/ 7) البخاري: (3( الراية يوم   -لى هللا عليه وسلم ص -) 

  ). 4280رقم (   -الفتح 
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ٌس من َحَرس رسوِل هللا  م رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أقل من ذلك، فرآهم  صلى  - فأْدركوهم، فأخذوهم فأتوا 
ل حىت ينظُر إىل املسلمني"  فأسلم أبو سفيان، فلما سار قال للعباس: "احبس أ سفيان عند خطم اجلَب - هللا عليه وسلم 

مترُّ كتيبًة كتيبًة على أيب سفياَن، فمرَّت كتيبة   - صلى هللا عليه وسلم  - ) مع النيب 2) فجعلِت القبائل مترُّ (1فحبسه ( 
،  فقال:  عبَّاس من هذه؟ فقال: هذه ِغفار، فقال: مايل ولِغفار، مث مرت ُجَهينُة، فقال مثل ذلك، مث مرَّت سعُد بن ُهَذمي

) مرَّت ُسَليم، فقال مثل ذلك حىت أقبَلت كتيبٌة مل يَر مثلها، قال: من هذه؟ قال: هؤالء األنصار  3فقال مثل ذلك، مث ( 
):  أ سفيان! اليوَم يوُم امللحمة، اليوَم ُتستَحل الكعبة، فقال أبو سفيان: 4عليهم سعُد بن عبادة معُه الراية، فقال سعٌد (

وأصحابه، وراية   - صلى هللا عليه وسلم  -ذِّمار، مث جاءت َكتيبة وهي أقلُّ الكتائب، فيهم رسوُل هللا  عباس حبذا يوم ال
يب سفيان قال: أمل تعلم ما قال   - صلى هللا عليه وسلم  -) فلما مرَّ النيب 5مع الزبري ( -صلى هللا عليه وسلم   -النيب 

كذا، فقال: "كذَب سعد، ولكن هذا يوٌم يُعظُم هللا فيه الكعبة ويوٌم  سعُد بن عبادة؟، قال: "ما قال؟ " قال: قال كذا و 
حلَجون. -صلى هللا عليه وسلم  - ُتكسى فيه الكعبة" قال: وأمَر رسوُل هللا    أن ُتركَز رايته 

فع بن ُجبري بن ُمطعم قال: مسعُت العباس يقول للزبري:  أ عبد هللا هاهنا أمرك رس صلى   -ول هللا قال عروة: فأخربَين 
  أن ترَكَز الراية. - هللا عليه وسلم 

  - يومئذ خالد بن الوليد أن َيدخَل من أعلى مكة من َكَداء، ودخل النيب  - صلى هللا عليه وسلم  -قال: وأمر رسول هللا 
  ز بن جابر الفهرّي. من َكدا، فُقِتَل من خيل خالد ابن الوليد يومئذ رجالن ُحبـَْيُش بن األشَعر وُكر  - صلى هللا عليه وسلم 

 __________  
  ) البخاري: (فحبسه العباس).1(
  ) ف: متر عليه. 2(
  ) البخاري: (ومرت سليم). 3(
  ) البخاري: (سعد بن ُعبادة).4(
  ) البخاري: (الزبري بن العوام).5(
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مكََّة، فـََبعَث الزبري على إحدى   حىت قِدمَ  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة، قال: أقْـَبَل رُسوُل هللا  1مسلم ( 
نبِة األخرى، وبعث أ عبيدَة على احلُسَِّر (2املَُجنبَتْنيِ (   -)، فأخذوا بطَن الوادي، ورسوُل هللا  3) وبعث خالًدا على ا

)، لبيك رسول 5)، لبيك رسول هللا (4يف كتيبٍة قال: فـََنظَر فرآين فقال: "أبو هريرَة " فقلُت: نعم (  - صلى هللا عليه وسلم 
تيىن إال أنصاريٌّ" قال: فأطاُفوا ِبِه ووبََّشْت (  ًشا هلا وأتباًعا، فقاُلوا: نـَُقدُِّم هؤالِء، فإن كان هلم 6هللا، فقال: "ال  ) قريش أوَ

َنا الذي ُسِئْلَنا، فقال رسول هللا  ِش قريش : "تـََرْوَن إىل-صلى هللا عليه وسلم  -شيٌء ُكنا معهم، فإن أصيبوا أْعطَيـْ  أْوَ
لصََّفا" قال: فانطلقنا فما َشاَء أحٌد مّنا أن يـَْقُتَل  7وأتباِعِهْم" مث قال بيديه (  ): إحداُمها على األخرى مث قال: "حىت تُواُفوين 

ُه إلينا شيًئا، قال: فجاء أبو ُسفياَن فقأل:  رسوَل ِهللا أُبيَحْت  َخْضَراُء قريٍش، ال قَرْيَش  أحًدا إال قـَتـََلُه، وما أحٌد منهم يـَُوجِّ
يَيِه  بـَْعَد اليوِم، مث قال: "من دخل َداَر أيب ُسفياَن فهو آِمٌن" فقالت األنصار بعضهم لبعض: أمَّا الرُجُل فأدرَكْتُه رْغَبٌة يف قـَرْ 

َلْيَس أحد يرَفُع طرَفُه إىل رُسوِل هللا ) ال َخيَْفى علينا، فإذا َجاَء فَـ 8وراَفة بعشريَتِِه، قال أبو هريرة: وجاء الَوْحُي وكان إذا جاَء (
: "  -صلى هللا عليه وسلم  - ) الوحُي، قال رسول هللا 9حىت ينقضى الوحُي، فلما قضى ( -صلى هللا عليه وسلم  -

  قد كانمعشر األنَصاِر" قالوا: لبـَّْيَك  رُسوَل ِهللا، قال: "قلتم: أمَّا الرُجُل فأدرَكْتُه رغبٌة يف قريتِه" قالوا: 
 __________  

ب فتح مكة 31) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1405/  3) مسلم: ( 1(   ). 84رقم ( - ) 
نتني: اليمنة وامليسرة. 2(   ) ا
  ) احلسر: أي الذين ال دروع هلم. 3(
  ) (نعم): ليست يف مسلم. 4(
  ) مسلم: (لبيك  رسول هللا)، ومل تكرر، وكذا (ف). 5(
  ئل شىت.) أي مجعت مجوًعا من قبا6(
  ) (د): (بيده). 7(
  ) مسلم: (وكان إذا جاء الوحى).8(
  ) مسلم: (انقضى). 9(
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)، قال: "كالَّ إّينِ عبد هللا ورُسولُُه هاجرُت إىل هللا وإليكم، احمليا حمياُكْم واملََماُت َممَاُتُكْم" فأقبلوا إليه يبُكوَن  1ذلك (
نَّ ( ويقولون: وهللا ما قُلنا الذي قُلنا إال  ِ وبرسولِِه، فقال رسول هللا 2الضِّ : "إنَّ هللا ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم  -) 

ُْم، قال: وأقبل رسوُل هللاِ  َ صلى هللا عليه   -  ُيَصدِّقاِنُكْم ويـَْعِذرَاِنُكْم" قال: فأقَبَل النَّاُس إىل داِر أيب ُسفيان وأغلَق النَّاس أبوا
لبيِت، قال: فأتى على صنٍم إىل جنِب البيِت كانوا يعبُدونُه، قال:  3ِر، فاستَـَلمُه، مث (حىت أقبل إىل اَحلجَ  -وسلم  ) طاف 

) يف  5) فلما أتى على الصنم جعل يطعن (4قوٌس، وهو آِخٌذ ِبِسَيِة الَقْوِس ( - صلى هللا عليه وسلم  -ويف َيِد رسول هللا 
) فعال عليه حىت نظر إىل البيِت فرفع يديه فجعل 6فـَرََغ من َطَواِفِه أتى الصفا ( عينيه ويقول: "جاء احلقُّ وزََهَق الباِطُل"، فلما



  حيمد هللا ويدُعو ما َشاَء أن َيدُعَو. 
بَُه فهو آِمٌن". 7ويف أخرى (  َ الَح فهو آِمٌن، ومن أْغَلَق    ): "من دخل دار أيب سفيان فهو آمن، ومن ألقى السِّ

) امسى إًذا! (ثالث مرات)، أ حممد عبد هللا 9) رأفٌة بعشريتِِه ورغبٌة يف قريتِه أال فما (8أخذته (وفيها: "قلتم أمَّا الرَُّجُل قد 
  ورسوله". 

) يف هذا احلديث: وجلأت صناديد قريش وعظماؤها إىل الكعبة، يعين دخلوا فيها، قال: فجاء رسول هللا 10وقال النسائي ( 
  حىت طاف -صلى هللا عليه وسلم  -

 __________  
  ) مسلم: (ذاك). 1(
  ) (ف): (الظن) ومعىن الضن: الشح. 2(
  ) (د): قال مث. 3(
  ) أي بطرفها املنحين. 4(
  ) مسلم: (يطعنه). 5(
  ) (د) أتى على الصفا. 6(
  ). 86رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 7(
  ) مسلم: (فقد أخذته). 8(
  ) ف: أال مبا. 9(
  ). 318(  رقم  -) 668/  1) تفسري النسائي: ( 10(
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) ويقول: "جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا" حىت إذا 1لبيت فجعل مير بتلك األصنام ويطعنها بسية القوس ( 
  فرغ وصلى جاء فأخذ بعضاديت الباب، مث قال: " معَشر قريش ما تقولون؟ " قالوا: نقول: ابن أخ وابن عم رحيم كرمي.

: "ما تقولون؟ " قالوا مثل ذلك قال: "فإين أقول كما قال أخى يوسف: {ال تثريب عليكم اليوم يغفر  مث أعاد عليهم القول
  هللا لكم وهو أرحم الرامحني} "، فخرجوا فبايعوه على اإلسالم. ذكر النسائي هذا احلديث يف التفسري. 

يب سفيان عاَم الف -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عباس، أن رسول هللا  2أبو داود ( تح جاَءه العباُس بن عبد املطلب 
بن حرب، فأسلم ِمبَّر الظهران، فقال له العباس:  رسول هللا، إن أ سفيان رجل حيُِبُّ هذا الفخر فلو جعلَت َلُه شيئا،  

بَُه فهو آمن".    فقال: "نعم، من دخل دار أيب سفيان فهو آمن، ومن أغلَق 
  لُت جابًرا: هل غنموا يوم الفتح شيًئا؟ قال: ال. )، قال: سأ3وعن وهب بن ُمنبه (

  -، فأْجَلى رُسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر أن يـَُهوَد بين النضري وُقريظَة حاربُوا رُسوَل هللا 4مسلم ( 
لك، فـََقَتَل رجاهلم وَقسَم نساَءُهْم  بين النَِّضِري وأقر قـَُرْيظَة ومنَّ عليهم حىت َحارََبْت ُقريظَُة بعد ذ - صلى هللا عليه وسلم 

فآَمنَـُهْم وأسلموا، وأْجَلى رسول   -صلى هللا عليه وسلم  -وأوالَدُهْم وأمواَهلُْم بني املسلمني إال أنَّ بعضُهْم َحلُِقوا بَرسوِل هللا 
  يُهوَد املدينةِ   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 __________  



  ها، وللقوس سيتان.) "بسية القوس": ما عطف من طرفي1(
ب ما جاء يف خرب مكة 25) كتاب اخلراج واإلمارة ( 14) ( 416/ 3) أبو داود: (2(   ). 3021رقم (   -) 
  ). 3023رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
ب إجالء اليهود من احلجاز 20) كتاب اجلهاد والسري ( 32) (1388  - 1387/  3) مسلم: ( 4(   . )62رقم (   -) 
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ملدينِة.  نـَُقاَع (وهم قوم عبد هللا بن سالٍم) ويُهوَد بين َحارِثََة، وُكلَّ يهوديٍّ كان    ُكلهم: بين قـَيـْ
  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: نـََزَل أهُل قـَُريظََة على ُحْكِم سعد بن معاٍذ، فأْرَسَل رسول هللا 1وعن أيب سعيد اخلدري ( 

ه على مح َ ): "قوموا إىل سيِّدُِكْم" (أو 2( -صلى هللا عليه وسلم   -اٍر، فلما د قريًبا من املسِجِد قال رسول هللا إىل سعٍد فأ
صلى هللا عليه   -خريكم) مث قال: "إَن هؤالِء نزُلوا على ُحْكِمَك" قال: تـَْقُتُل ُمقاتَِلتَـُهْم وَتْسِىب ُذريتهم، قال: فقال رسول هللا  

  " ورمبا قال: "قضيت حبكم امللك" : "قضيَت حبكِم هللا-وسلم 
  -صلى هللا عليه وسلم  -، فردَّ رُسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم  - )، فنزُلوا على ُحْكِم رسول هللا 3ويف حديث عائشة ( 

  ). 4احلُْكَم إىل سعد بن معاذ (
  وزاد، وتـُْقَسم أمواهلم. 

أن ُكفاَر   -صلى هللا عليه وسلم  - أصحاب رسول هللا )، عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك، عن رجل من 5أبو داود (
ن من األوس واخلزرج، ورسوُل هللا  6قريش كتبوا إىل ابن ُأيبٍّ ومن كان معه يعبد (  يومئذ   - صلى هللا عليه وسلم  -) األو

مجعنا حىت نقتل مقاتلتكم ملدينة قبل وقعة بدر: ِإنكم آَويـُْتْم صاحبنا، وِإ نقسم  لُتقاتلنُه أو لتخرُجنَّه أو ل نسريَنَّ إليكم 
ن، أمجعوا لقتال رسول هللا   صلى هللا عليه   -ونستبيح نساءكم فلما بلغ ذلك عبد هللا بن ُأيب ومن كان معه من عبدة األو

نت تكيدُكم لقيهم فقال: "لقد بلغ وعيُد ُقريٍش منكم املبالغ، ما كا -صلى هللا عليه وسلم  -فلما بلغ ذلك النيب   -وسلم 
  كثر مما تريُدون أن تكيُدوا

 __________  
ب جواز قتال من نقض العهد 22) كتاب اجلهاد والسري ( 32) (1389  - 1388/  3) مسلم: ( 1(   ). 64رقم ( - ) 
  ) مسلم: (لألنصار). 2(
  ). 65رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
  ) (ابن معاذ): ليست يف مسلم. 4(
ب يف خرب النضري 23) كتاب اخلراج والفيء (14) ( 404/ 3ود: () أبو دا5(   ). 3004رقم (   -) 
  ) أبو داود: (ومن كان يعبد معه).6(
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تفرقوا، فبلغ ذلك   - صلى هللا عليه وسلم  - ِبِه أنـُْفَسكم، تريُدون أن تـَُقاتلوا أبَناءَكم وِإخَوانُكم" فلما مسعوا ذلك من النيب 
بت كفار قريش بعد وقعة بدر إىل اليهود: ِإنكم أهل احلَْلَقِة واحلُُصوِن وإنكم لُتقاتُلنَّ صاحبنا أو لنفعلنَّ كذا كفار قريش، فكت

م النيب -) اخلالخيل1وهي ( -وكذا وال حيول بيننا وبني َخَدِم نسائكم شيء    - صلى هللا عليه وسلم  -، فلما بلغ كتا
لَغدِر: فأرسلوا إ اخرج إلينا يف ثالثني رجًال من أصحابك وليخرج منا   -صلى هللا عليه وسلم  - ىل النيب أمجعت بنو النضري 

ثالثون حربًا، حىت نلتقي يف مكان املَْنَصف فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك، آمنا بك فقصَّ خربهم فلما كان الغُد 
منون عندي إال بعهد  )، 2لكتائب فحاصرهم ( - صلى هللا عليه وسلم  - غدا عليهم رسول هللا  فقال: "إنكم ال 

لكتائب ( )، وترك بين النضري  3تعاهدوين عليه"، فأبوا أن يعطوه عهًدا فقاتلهم يوَمهم ذلك، مث غدا الغد علي بين قريظة 
لكتائب، فقاتلهم حىت نزلوا على اَجلَالِء، َفجلَ  ْت بنو  ودعاهم أن يعاهدوه، فعاهدوه فانصرف عنهم وغدا إىل بين النضري 

م وخشبها، فكان خنل بين النضِر لرسول هللا  صلى هللا عليه   - النضري واحتملوا ما أقلَِّت اِإلبُل من أمتعتهم، وأبواب بيو
ا، فقال: {ما أفاء هللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب}،   -وسلم  ها وخصَّه  خاصة، أعطاه هللا إ

أكثرها للمهاجرين وقَسمها بينهم، وقسم منها لرجلني من األنصار   -صلى هللا عليه وسلم  -عطى النيب  يقول بَِغْريِ قتال، فأ
) بين 4اليت بيد (  - صلى هللا عليه وسلم  - كا ذوي حاجة مل يقسم ألحد من األنصار غريمها، وبقي منها صدقة رسول هللا 

  فاطمة.
وحنُن أربَع عشرَة مائًة   -صلى هللا عليه وسلم  -يَة مع رُسوِل هللا )، عن سلمة بن األكوع قال: قدمنا احلديب 5مسلم ( 

  وعليها مخُسوَن شاًة، ال ترويها، 
 __________  

  ) (ف): (وهو). 1(
  ) أبو داود: (فحصرهم). 2(
لكتائب): ليست يف (ف).3( ) (  
  ) أبو داود: (اليت يف أيدي). 4(
  ). 132رقم (   -ب غزوة ذي قرد وغريها  ) 45) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1433/  3) مسلم: ( 5(
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) فيها فجاَشْت فسقينا  2)، فإما دعا، وإمَّا بصق ( 1على جبا الرَّكيَِّة (  - صلى هللا عليه وسلم  -قال: فقعد رسول هللا  
يع 3واستقينا، مث إنَّ رسول هللا دعا ( يع حىت إذا كان يف وسٍط ) للبيعة يف أصل الشجرة، قال: فبايعُتُه أوََّل الناِس، مث  و

يعُتَك  رُسوَل ِهللا يف أوِل النَّاس، قال: "وأيًضا" ورآين رُسوُل هللا َعزِ  يع.  سلمُة" قال: قلُت: قد  ًال  من النَّاِس قال: "
يع حىت إذا كان يف آِخر  ) مث 4َحَجَفًة أو َدرَقًَة (  - صلى هللا عليه وسلم  - (يعين ليس َمَعه سالح) قال: فأعطاين رُسوُل هللا 

يعُتَك  رُسوَل هللا يف أوَِّل النَّاس، وأوَسِط الناس، قال: "وأيًضا"  الناس، قال: "أال تبايُعين  سلمة؟ " قال: قلت: قد 
َعمِّي عاِمٌر   فبايعتُه الثالثة، مث قال يل: " سلمُة أين حجفُتك أو َدرَقـَُتك اليت أعطيُتك؟ " قال: قلُت:  رُسوَل هللا! لقيين

َها، قال فضِحَك رسول هللا  َّ وقال: "إنك كالذي قال األوَُّل: اللهم أبغِين حبيًبا   - صلى هللا عليه وسلم  -َعزًِال، فأعطيُتُه إ
ْلحَة هو أحبُّ إّيل من نفسي"، مث إنَّ املشركني راَسُلو الصُّْلَح حىت مشى بعُضنا يف بعض، واصطلحنا، قال: وكنت تَِبيًعا ِلطَ 

بن عبيد هللا أْسقي فـََرَسُه وأُحسُُّه وأخُدُمُه وآكل طعامه، وتركُت أهلي ومايل مهاجًرا إىل هللا ورسولِه قال: فلما اصطلحنا حنن  



ين أربعٌة من املشركني من   وأهل مكة، واختلط بعضنا ببعٍض أتيت شجرة فكسحُت شوكها، فاضجعُت يف أصلها قال: فأ
، فأبغضتـُُهم، وحتولُت إىل شجرٍة أخرى وعلَّقوا سالَحُهم  -صلى هللا عليه وسلم  -ن يف رُسوِل هللا أهِل مكة، فجعلوا يقعو 

  واضطجعوا.
دى مناٍد من أسفل الوادي:  للُمهاجرين قُِتَل ابن زُنـَْيٍم، فاخرتطُت سيفٍى مثَّ شددُت على أولئك   فبينما هم كذلك إذ 

  صلى هللا  -) ضغثًا يف َيِدي، مث قلُت: والذِي كرَّم وْجَه حممٍد 5علتها (األربعِة وهم رُقوٌد وأخذُت سالحهم وج
 __________  

  ) جبا الركية: اجلبا ما حول البئر، والركى: البئر. 1(
  ) مسلم: (بسق). 2(
). وكذا ف. 3(   ) مسلم: (دعا
لرتس.4(   ) حجفة أو درقة: مها شبيهتان 
  ) مسلم: (فجعلته). 5(
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م أسوقـُُهم إىل رسول هللا  - عليه وسلم  َناُه قال: مث جْئُت  صلى هللا   - َال يرَفُع أحٌد منكم رأَسُه إال ضرْبُت الذي فيِه َعيـْ
على  - صلى هللا عليه وسلم  -، قال: وجاء عمِّي عامر برجل من الَعَبَالِت يُقال له ِمْكَرٌز يقوُدُه إىل رُسوِل هللا - عليه وسلم 

)  3فقال: "دعوُهْم ليكون ( -صلى هللا عليه وسلم   -) من املشركني فنظر إليهم رسول هللا 2(  ) يف تسعني 1فرس جمقف (
{وهو الذي كفَّ أيديهم  -َعزَّ َوَجلَّ -وأنزل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -هلم بدُء الفجور وثَناُه" فعفا عنهم رسول هللا  

  م}. اآلية كلها.عنكم وأيدَيُكم عنهم ببطِن مكة من بعد أن أظفرُكْم عليه
صلى هللا عليه  -قال: مث خرجنا راجعني إىل املدينِة، فنزلنا منزال بيننا وبني بين َحلْياَن َجَبٌل، وهم املشركون فاستغفر رسول هللا 

لليلَة  وأصحابِِه قال سلمُة: فرقيُت تلك ا - صلى هللا عليه وسلم  - ملن رقى هذا اجلَبَل الليلَة، كأنَُّه طليعٌة للنيب  -وسلم 
، مث قدمنا املدينة فبَعَث رُسوُل هللا  ٍح ُغالِم رُسوِل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -مرتني أو ثالً صلى هللا عليه  - بظهرِِه مع ر

يِه مع الظهر فلما أصبحنا إذا عبد الرمحن الفزاري قد أغار على سرح (4وأ معُه وخرجُت بفرِس طلحة ( -وسلم  ) 5) أندِّ
ُح ُخْذ هذا الفرس فأبِلْغُه طلحَة بن َعبيِد   -صلى هللا عليه وسلم  -  رسول هللا فاسَتاقَُه أْمجََع وقتَل راِعيُه قال: فقلت:  رَ

أن املشركني قد أغاروا على َسْرِحِه، قال: مث قمْت على أكمٍة فاستقبلُت   - صلى هللا عليه وسلم  - هللا وأخرب رسول هللا 
: لنـَّْبِل وأرجتز أقوُل: 6 َصَباحاْه، مث خرجت يف أثر (  املدينَة فناديُت ثالً   ) القوم أْرميِهْم 

  أ ابن األكوع ... واليوم يوُم الرُّضَّعِ 
 __________  

  ) جمفف: أي عليه جتفاف وهو ثوب كاجلل يلبسه الفرس ليقيه السالح. 1(
  ) مسلم: سبعني. 2(
  ) مسلم: (يكن). 3(
  ) د: أيب طلحة. 4(



  ى ظهر). ) مسلم: (عل5(
ر). 6(   ) مسلم: (آ
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  ) سهًما يف رَْحِلِه حىت َخَلَص نْصُل السْهم ِإىل َكِتِفِه، قال: قلُت: خذها و: 1فأحلُق رُجًال منهم فَأُصكه ( 
  أ ابن األكوع ... واليوم يوُم الرُّضَّعِ 

م فإذا رجع إيلَّ فَاِرٌس أتيُت شجر  ًة فجلست يف أصلها مث رميُتُه فعقرُت بِِه حىت إذا تضايق قال: فوِهللا مازلت أرميهم وأْعِقُر 
حلجارِة قال: فما زلُت كذلك أتبُعُهْم حىت ما خلق هللا 2اجلَبُل فدخلوا يف تضايُِقِه علوُت اجلبل فجعلُت أرميهم (  َعزَّ  -) 

خلوا بيىن وبيَنُه مث اتبعتهم أرميهم  إال خلفته وراء ظهري، و  - صلى هللا عليه وسلم  -من بعري من َظهِر رسول هللا  -َوَجلَّ 
) من حجارة يعرُِفها رسول 3حىت ألقوا أكثر من ثالثني بـُْرَدًة وثالثني ُرًحما يستِخفُّوَن وال يطَرُحوَن شيًئا إال جعلُت عليه آراًما (

هم فالن بن بد  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  )  4ٍر الفزاري فجعلوا ( وأصحابه حىت أتوا متضايًقا من ثنيٍة فإذا هم قد أ
) على رأس قرٍن، قال الفزاريُّ: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا الربح وِهللا! ما  5يَتضحَّوَن (يعين يتَغدَّْوَن) وحبست (

 منهم أربعة يف  فارقنا منذ َغَلٍس، يرمينا حىت انتزع كلَّ شيٍء من أيدينا، قال: فليَـُقْم إليه نفٌر منكم أربعٌة، قال: َفَصِعَد إيلَّ 
) قالوا: ال، ومن أنت؟، قلُت: أ سلمة بن األكوِع  6اجلَبِل، قال. فلما أمكُنوين من الَكالِم، قال: قلت: هل تعرُِفونين (

) فيدركين، قال أحدهم: أ أظنُّ،  7ال أطُلُب رجًال منكم إال أدركُتُه يطلُبىن (  -والذي كرَّم وْجَه حممد صلى هللا عليه وسلم 
يتخلَُّلون الشجر، قال: فإذا   - صلى هللا عليه وسلم  -ل: فرجعوا قال: فما برحُت مكاين حىت رأيُت فواِرَس رسول هللا قا

  أوهلم األْخرُم األسديُّ على إْثرِهِ 
 __________  

)1 .(   ) مسلم: (فأصكُّ
  ) مسلم: (ُأرديهم). 2(
  ) آراًما: أي أعالًما.3(
  ) مسلم: (فجلسوا). 4(
  ست). ) مسلم: (وجل5(
  ) مسلم: (تعرفوِين). 6(
  ) مسلم: (وال يطلبين رجل منكم). 7(
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 أخرُم   أبو قـََتادَة األنصاريُّ وعلى إثرِه املقَداُد بن األسوِد الِكنديُّ، قال: فأخذُت ِبِعَناِن األْخَرِم قال: فولَّوا ُمدبرين، قلت: 
  وأصحابُُه. - ى هللا عليه وسلم صل -) حىت يلحق رسول هللا  1احَذْرُهم ال يقتِطُعونك (

ْيتُه  قال:  سلمُة إن كنت تؤِمُن  واليوم اآلخر وتعَلُم أن اجلنََّة حقٌّ والنَّاَر حقٌّ فال َحتُْل بيين وبني الشهادة، قال: فخلَّ 



 على فرِسِه وحلََِق أبو قتادة فاِرُس  فالتقى هو وعبد الرمحن، قال: فـََعَقر بعبد الرمحن فـََرَسُه وطعَنُه عبد الرمحن فـََقَتلُه وَحتّولَ 
لتبعتـُُهْم   -صلى هللا عليه وسلم  -بعبِد الرمحن فطعنه فقتَـَلُه فوالذي َكّرَم وْجَه حممد   -صلى هللا عليه وسلم  - رُسوِل هللا 

يعِدُلوا قبل ُغُروب  وال غَُبارِهم شيًئا حىت  - صلى هللا عليه وسلم  -أْعدو على رِجَليَّ حىت ما أرى ورائي من أصحاب حممد 
م عنُه (يعين 2الشمس إىل ِشعِب فيِه ماٌء يقاُل َلُه ُذو قـََرٍد ( ) ليشَربُوا منه وهم ِعطَاٌش، قال: فنظُروا إيلَّ َأعُدو وراَءهم فحأل

كُُّه بسهٍم يف نـُُغِض ) فما ذاقوا منه قطرًة، قال: وخيرجون فيشتدُّون يف ثنيٍة قال: فَأْعُدو فأَحلُق رجًال منهم، فأص3أجليتهم) (
)، قال: قلت: نعم  عدوَّ نفِسِه!  4َكِتِفِه، قلُت: ُخْذَها وأ ابن أكوع، واليوم يوم الرضع قال:  ثِكَلْتُه أُمُُّه! أكَوُعُه ُبْكَرَة ( 

ما أسوقهما إىل رُسوِل هللا  قال: وَحلَِقِين   -سلم صلى هللا عليه و  -أكوُعَك بُْكرَة، وأردوا فرسني على ثنيٍة، قال: فجئت 
وهو   - صلى هللا عليه وسلم  -عامر بسِطيحٍة فيها َمْذقة من لنب وسطيحٍة فيها ماٌء، فتوضأُت وشربُت، مث أتيُت رسول هللا 

ُْم عنه ( قد أخذ تلك اِإلبل وكل شيء استنقْذتُُه من   - صلى هللا عليه وسلم  -)، فإذا رسول هللا 5على املاء الذي َحألُ
  ني وكلَّ رُْمٍح وبـُْرَدة، وإذا باللاملشرك

 __________  
  ) مسلم: (ال يقتطعوك). 1(
  ، يف بعض نسخه (ذو قرد) وهو الوجه.-) مسلم: (ذا قرد)  2(
  ) مسلم: فحليتهم عه (يعين أجليتهم عنه). 3(
  ة: منصوب غري منون. ) قوله (أكوعه) برفع العني: أي أنت األكوع الذي كنت بكرة هذا النهار، وهلذا. قال: نعم، وبكر 4(
  ) (د): (عنده). 5(
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قًة من تلك (  من   - صلى هللا عليه وسلم   -) استَنقْذُت من القوم، وإذا هو يشوي لرُسوِل هللا 2) اإلبل اليت (1قد َحنََر 
فال يبقى منهم ُخمِربٌ إال قتلُتُه، قال:   َكِبِدها وَسَنامها، قلُت:  رسول هللا! َخلِِّىن فأنتِخُب من القوم ِمائََة رُجٍل فأتبُع القوَم، 

حىت َبَدْت نواِجُذُه يف ضوِء النار ققال: " سلمُة! أتراَك كنت فاِعًال؟ " قلُت:   -صلى هللا عليه وسلم  - فضحك رسول هللا 
ْقَرْوَن يف أرض َغطََفاَن" فجاء رجٌل من غطفان فقال: حنََ  ُُم اآلن ليـُ َ َر هلُم فالٌن َجُزورا، فلمَّا  نعم والذي أكرَمَك. قال: "إ
ُكُم القوُم، فخرُجوا هاربني، فلما أصبحنا قال رسول هللا   :  -صلى هللا عليه وسلم  -كشُفوا ِجْلَدَها رأوا ُغبارًا، فقالوا: أ

سهمِني: سهُم الفارس  - صلى هللا عليه وسلم  -) أبو قتادة، وخَري رَجَّالَِتَنا سلمُة" مث أعطاين رسول هللا  3"كان خري ُفرَسانَِنا (
  وراَءُه على الَعْضَباِء راِجعَني إىل املدينِة.  -صلى هللا عليه وسلم  - وسهُم الرَّاِجِل، فجمعُهما ِىل مجيًعا، مثَُّ أردفين رسول هللا 

ٌق إىل املدينِة؟ هل من )، قال: فجعل يقوُل: أال ُمَسابِ 4قال: فبينما حنُن نِسُري، قال: وكان رُجل من األنصاِر ال ُيْسَبُق َشدا ( 
َاُب َشرِيًفا؟ قال: َال. إالَّ أْن يُكوَن  َ   - رسول هللا مسابٍق؟ فجعل يُِعيُد ذلك، فلمَّا مسعُت َكَالَمُه قلُت: أما ُتْكرُِم كرميًا، وال 

يب أنت ( -صلى هللا عليه وسلم  ، ذرين َفألْسِبَق (5، قلُت:  رسول ِهللا  "ِإْن ِشْئَت" قلُت: اْذَهْب ) الرجل، قال: 6) وأميِّ
) عدوت يف ِإْثرِِه  8) مثَّ إين (7إلَْيَك، ِوثنيُت رِجليَّ فظفرُت فـََعَدوُت قال: فربطُت عليِه َشَرفًا أو شرفِني أْستـَْبِقي نَفِسي ( 

  فـََرَبطُت عليِه َشَرفًا أو شرفني، مثَّ إّينِ دفعُت __________
  ) (تلك): ليست يف مسلم. 1(
  الذي). ) مسلم: (2(



  ) مسلم: (كان خري فرساننا اليوم) وكذا (ف). 3(
  ) أي عدوا على الرجلني. 4(
  ) (أنت): ليست يف مسلم. 5(
  ) مسلم: (فألسابق). 6(
) معىن ربطت حبست نفسي عن اجلري الشديد، والشرف ما ارتفع من األرض، وقوله: أستبقي نـََفسي، أي لئال يقطعين 7(

  البهر.
  . وكذا (ف). ) (إين): ليست يف مسلم8(
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  حىت أْحلََقُه، قال: فَأصكُُّه بني َكِتَفْيِه قال: قلُت: قد ُسِبْقَت وِهللا، قال: أ أُظُن. 
قال:   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: فسبقُتُه إىل املدينِه، قال: فوِهللا ما لبثنا ثالَث لياٍل حىت خرجنا إىل خيَرب مع رسول هللا  

  لقوم:فجعل عمِّي يرجتز 
  ِ لوال هللاُ ما اهتدينا ... وال تصدَّقنا وال صلينا 

  وحنُن عن فضلِك ما استغنيَنا ... فثبِّت األقداَم إن القينا 
  وأنزَلْن سكينًة علينا 

هللا  : "من هذا؟ " قال: أ عاِمٌر، قال: "َغَفَر َلَك ربُّك" قال: وما استغفر رسوُل -صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا 
)  1ِإلْنَساٍن خيصُّه إال اسُتْشِهَد. قال: فناَدى عَمُر بن اخلطاب وهو على مجٍل لَُه:  َنِيبَّ ِهللا! لوال ( -صلى هللا عليه وسلم  -

  متعتنا بعامٍر، قال: فلمَّا َقِدمنا خيرب خرج َمِلُكُهْم َمْرَحٌب خيِطُر بسيِفِه يقوُل: 
َالِح بطل ُجمَرَّبُ قد َعِلَمْت خيُرب أّينِ َمْرَحُب .   .. شاكي السِّ

  إذا احلُروُب أقبَـَلْت تـََلّهبُ 
  قال: وبـََرَز َلُه عمِّي عامٌر فقال: 

َالِح َبَطٌل ُمغَاِمرٌ    قد علمت خيُرب أّينِ َعاِمٌر ... شاِكي السِّ
 فرجع سيُفُه على نفِسِه فـََقَطَع أْكَحَلُه وكانت قال: فاختلفا َضْربـََتْنيِ فـََوَقَع سيُف َمْرَحب يف تـُْرِس َعاِمٍر وذهب عاِمٌر َيْسُفُل َلهُ 

  فيها نفُسُه. 
يقوُلون: بَطَل َعَمُل عامٍر فقتل نـَْفَسُه، فأتيُت   - صلى هللا عليه وسلم  -قال سلمُة: فخرجُت فإذا نفٌر من أصحاِب النيب 

صلى هللا   - ُل عاِمٍر؟، قال: قال رسول هللا وأ أبِكي فقلُت:  رُسول هللا! َبَطَل عمَ  -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 
ٌس من أصحاِبَك قال: 2: "من قال ذاك ( - عليه وسلم    )؟ " قلُت: 

 __________  
  ) مسلم: (لوال ما متعتنا). 1(
  ) مسلم: (ذلك)، وكذا (ف).2(
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فقال: "ألعطنيَّ الرايَة رُجًال حيبُّ َهللا ورسوَلُه، وحيبُه "َكَذَب من قال ذِلَك، بل َلُه أجُرُه مرتِني" مث أرسَلىن إىل َعلي وهو أْرَمُد، 
)  2فبصق (  -صلى هللا عليه وسلم  -) هللاُ ورسولُُه" قال: فأتيُت عليا فجئُت به أقوُدُه وهو أْرَمُد حىت أتيُت ِبِه رُسوَل هللا 1(

  يف عينيه َفَربَأ وأعطاه الرَّايَة وخرج َمْرَحٌب فقال: 
َالِح بطٌل ُجمرَّبُ قد علمت خيُرب أ   ّينِ َمْرَحُب ... شاِكي السِّ

  إذا احلروُب أقبلْت تلهَّبُ 
  قال عليٌّ رضى هللا عنه: 

ت كريه املنظره    أ الذي مستين أمى َحيَدرَْه ... كليِث غا
لصَّاِع كيل السَّْنَدرَهْ    أوِفيِهُم 

َلُه وكان الفتح على يديهِ    . قال: َفَضَرَب رْأَس َمْرَحٍب فـََقتـَ
قلت:  نيب هللا! قد محيُت القوَم املاء وهم عطاش، فابعث إليهم  -ومل يذكره بكماله  -) يف هذا احلديث 3وعند البخاري (

  ) ". 4الساعة، قال: فقال: " ابن األكوع ملكت فأْسجح ( 
اِئِف فـََلْم ينل منهم شيًئا، فقال:  أْهَل الطَّ  - )، عن َعبد هللا بن عمرو قال: َحاَصَر رُسوُل ِهللا صلى هللا عليه وسلم 5مسلم ( 

َّ قَاِفُلوَن إن شاء هللا" قال أصحابُُه: نـَْرِجُع ومل نفَتِتْحُه فقال هلم رسول هللا  : "اْغُدوا على الِقَتاِل"  -صلى هللا عليه وسلم  - "إ
َّ -صلى هللا عليه وسلم  - ) ِجَراٌح، فقال هلم رسول هللا 6فَغَدْوا عليِه فأصابتهم (  قَاِفُلون غًدا" فأعَجبَـُهم ذلك،  : "إ

  . -صلى هللا عليه وسلم  - فضحك رُسوُل هللا 
 __________  

  ) مسلم: (أو حيبه). 1(
  ) مسلم: (فبسق). 2(
ب غزوة ذات الَقَرد 37) كتاب املغازى ( 64) ( 526/ 7) البحاري: (3(   ). 4194رقم (   -) 
  ) فأسجح: أي َفسّهل وهو مثل سائر. 4(
ب غزوة الطائف 29) كتاب اجلهاد والسري ( 32) (1403  - 1402/  3) مسلم: ( 5(   ). 82رقم ( -) 
م). وكذا (ف).6(   ) مسلم: (فأصا
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  - ب قتل كعب بن األشرف-
: -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن سفيان بن ُعيينة، عن عمرو بن دينار قال: مسعُت جابًرا يقول: قال رسول هللا 1مسلم ( 

َلُه؟ قال: "نعم" قال:  "من ِلَكْعبِ  بن األشرِف؟ فإنَُّه قد آذى َهللا ورسولَُه" قال حممد بن مسلمة:  َرسوَل ِهللا! أحتُِبُّ أن أقتـُ
ُه فقال لَُه، وذكر ما بينهم (  َ َعُه  2اْئَذْن يل فألقْل. قال: "ُقل" فأ ، فلمَّا مسَِ َ )، وقال: إنَّ هذا الرجل قد أراد صدقة وقد َعنَّا

َّ قد اتـَبّـْعَناُه اآلَن ونكَرُه أن نََدَعُه حىت ننظر إىل أي شيٍء يصري أمُرُه وقد أرْدُت أقال:  ن ُتْسِلَفين وأيًضا، وِهللا لتملُنَُّه، قال: إ
؟ قال: أترهنوين ( 4)؟ قال: أنَت أمجُل العرِب، أنرَهُنك (3سلًفا، قال: فما ترهن؟ ترهن نساءكم ( َ ) أوالدكم قال: 5) نساَء



تِ يُ  الح) قال: فنعْم، وواَعَده أن  َ فيـَُقاُل: رُِهَن يف َوْسَقِني من متٍر ولكن نرَهُنك الألَمَة (يعين السِّ حلارث  َسبُّ ابُن أَحِد َيُه 
أتُُه:  ) امر 6وأيب َعْبِس بن َجْربٍ وعبَّاد بن بشٍر، قال: فجاءوا فدعْوه ليًال، فنزَل إليهم، قال سفيان: قال غُري عمرو: قاَلِت (

ئَِلَة إنَّ الكرمي لو ُدِعَي إىل طعنٍة ليًال ألَجاَب، قال  7إين ألمسع صوً كأنَُّه صوُت دٍم قال: إمنَّا هذا حممَّد (  ) ورضيُعُه وأبو 
ٌح فقالوا: ِجنُد  حممد: إّينِ إذا جاء فسوَف أمدُّ َيِدي إىل رَأِسِه فإذا استمَكْنُت ِمْنُه َفُدوَنكْم، قال: فلما نـََزَل، نـََزَل وهو مُ  َتوشِّ

فشمَّ،  مْنَك ريَح الطيِب، قال: نعم، حتىت ُفالَنَُة هي أعطُر نساِء العرِب قال: فـََتأْذُن ِيل أن أُشمَّ منُه، قال: نعم، فُشم، فتناوَل 
ذن ِيل أن أُعوَد؟ قال: فاستْمَكَن من رأِسِه، مث قال: ُدوَنُكم، قال: فقتُلوُه.    مت قال: أ

 __________  
  ). 119 -  ب قتل كعب بن األشرف) 42) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1425/  3) مسلم: ( 1(
  ) مسلم: (ما بينهما). 2(
  ) مسلم: (فما ترهنين؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنين نساءكم).3(
  ) ف: (أفنرهنك). 4(
  ) مسلم: (قال له: ترهنوين).5(
  ) مسلم: (قالت له امرأته). 6(
  لمة).) مسلم: (حممد بن مس7(
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  - ب يف الغنائم وقسمتها-
ْلُت على األنبياء بست: أِعطيُت جوامع   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة أن رسول هللا 1مسلم (  قال: "ُفضِّ

لرُّْعِب، وُأِحلَّْت ِيلَ الغنائِم، وجعلت يل األرُض مسجًدا وطهورًا ( كافَة، وُخِتَم ِيبَ    )، وُأرسلُت إىل اخللق2الَكِلِم، ونصرت 
  النَّبيُّوَن". 

إىل   - صلى هللا عليه وسلم   - ) قال: حدثين عمر بن اخلطاب قال: ملَّا كان يوُم بدٍر َنَظَر رُسوُل هللا 3وعن ابن عباس (
مث َمدَّ يديه   القبلة،  -صلى هللا عليه وسلم  - املشركني وهم ألٌف وأصحابُُه ثالث مئة وتسعَة عشَر رجًال، فاستقبَل نِيبُّ هللا 

للث هذه العصابَُة من أهِل اِإلسالِم ال 4فجعل يهِتُف بربِِّه: "اللهم أِجنْز يل ما وعدتىن، اللهم آت ما وعدتين ( )، اللهم إن 
ُه أبو بكٍر فأخذ ردا َ َءُه  تـُْعَبُد يف األرِض" فما زاَل يهتف بربه، مادا يديه مستقبل القبلة حىت سقط رداوُه عن منكبيِه، فأ

َعزَّ  -) ُمناشدَتك ربَك فإنَُّه سينجُز َلَك ما َوَعَدَك، فأنزل هللا 5فألَقاُه على منَكبيِه، مث التزَمُه من ورائِِه وقال:  َنِيبَّ هللا كفاك (
ملالئكِة.-َوَجلَّ  لٍف من املِالئَكِة ُمرِدِفني} فأمدَّه هللاُ    : {إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لَكم أين ممدكم 

لسَّوِط فوَقُه وصوَت   َع ضربًة  قال ابن عباس: بينما رُجٌل من املسلمني يومئٍذ يشَتدُّ يف أثِر رُجل من املشركني أماَمُه إذ مسَِ
  )، 7)، فنظر إىل املشِرِك أَماَمُه فخرَّ مستلقًيا، فنظر إليه، فإذ هو قد ُخِطَم أنفُه (6الفاِرِس أْقِدْم حيُزون (

 __________  
  ). 5رقم (   -) كتاب املساجد ومواضع الصالة 5) ( 371/ 1:: ( ) مسلم1(
  ) مسلم: (وجعلت يل األرض طهورًا ومسجًدا). 2(
ملالئكة يف غزوة بدر 18) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1383/  3) مسلم: ( 3( ب اإلمداد    ). 58رقم (   -) 



  ) هذه اجلملة ليست يف (ف).4(
  وكلِّ مبعىن. ) مسلم: (كذاك). ويف بعض نسخه كفاك،5(
دى حبذف حرف النداء، أي  حيزوم.6(   ) مسلم: (حيزوم). وهو اسم فرس امللك، وهو 
  ) اخلطم: األثر على األنف. 7(
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  -صلى هللا عليه وسلم  -) رسول هللا 1وُشقَّ وجُهُه كضربِة السَّوِط، فاخضرَّ ذلك أمجُع فجاء األنصاري، فحدََّث ذلك (
  ، ذلك من َمَدِد السماِء الثالثِة". فقال: "َصَدْقتَ 

  فقتـَُلوا يومئٍذ سبعني وأسروا سبعَني.
أليب بكٍر وعمر: "ما ترون يف هؤالِء األسرى   - صلى هللا عليه وسلم  -قال ابن عباس: فلما أَسُروا األسرى قال رسول هللا 

خُ 2( ذ منهم ِفديًة فتكوُن لنا قوًة على الكفار فعسى هللا أن )؟ " قال أبو بكر:  رسول هللا! هم بُنو العمِّ والعشريِة أرى أن 
: "ما ترى؟  ابَن اخلطاب؟ " قلُت: ال وِهللا  رُسوَل ِهللا، ما  -صلى هللا عليه وسلم  -َيهديـَُهم لِإلسالِم، فقال رسول هللا 

) من فالٍن 3من عقيل فيضرب ُعنـَُقُه، ومتكِّينِّ (  أرى الذي رأى أبو بكٍر ولكين أرى أْن ُمتَكِّنَّا فنضِرَب أعناقـَُهْم فُتمكن علًيا
ما قال أبو   - صلى هللا عليه وسلم  - (نسيب لعمر) فأضرب عنَقُه، فإن هؤالء أئمَُّة الكفِر وصناديُدَها فـََهِوَي رسول هللا 

بكٍر قاعدين يبكَياِن، قلُت:  وأبو  -صلى هللا عليه وسلم  -بكٍر، ومل يهو ما قلُت فلمَّا كان من الغد ِجْئُت فإذا رسول هللا  
)، فقال رسول 4رسول هللا! أخربين من أي شيٍء تبكي أنت وصاحُبك، فإن وجدُت ُبكاًء بكيُت، وإن مل أجد بُكاًء تباكيُت ( 

ُم أد-صلى هللا عليه وسلم  -هللا  ُ ىن من هِذِه : "أبكي للذي َعَرَض عليَّ أصحاُبَك من أخِذِهُم الِفَداَء، لقد ُعِرَض عليَّ عذا
{ما كان لنيب أن يكون له أسرى   -َعزَّ َوَجلَّ -) فأنزل هللا  -صلى هللا عليه وسلم   -الشجرِة" (شجرة قريبة من رسول هللا 

  حىت يُتِخَن يف األرض} إىل قوله {فكُلوا مما غنمتم حالال طيًبا} فأحل هللاُ الغنيمَة َهلُْم. 
 __________  

  ) مسلم: (بذلك). 1(
  اُألسارى). ) مسلم: (2(
  ) ف: متكنين. 3(
  ) مسلم: (تباكيت لبكائكما).4(

)2/571 (  

  

بَـْعِين رُجٌل قد   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن رسول هللا 1وعن أيب هريرة (  قال: "َغَزا نيبٌّ من األنبياِء، فقال لقوِمِه: ال يـَتـْ
ا، وملَّا َيْنبِ، وال أَحد ( ، ومل (2ملك ُبْضَع امرأٍة وهو يريد أن يبين  ً ) قد اشرتى  4) يرفع ُسُقَفَها، وال أحد (3) قد بين بُنيا

) وهو ُمنتِظٌر َوَالَدَها، قال فغزا فأدىن للقرية حني صالِة العْصِر أو قريًبا من ذلك، فقال للشَّمس: أنِت  5غنًما أو َخِلَفاٍت (
 فـََتح هللاُ عليه، قال فجمعوا ما َغِنُموا، فأقبَـَلِت النَّاُر لتأكله  مأمورٌة وأ مأمور، اللهم احِبْسَها عليَّ شيًئا، فُحبَسْت علْيِه حىت



لُغُلوُل،  فَأَبْت أن تطَعَمُه، فقال: فيكم ُغُلوٌل فليباِيعىن من ُكلِّ قَبيلٍة رُجٌل فبايُعوُه، فـََلِصَقْت يُد رجٍل بيِدِه، فقال: فيكم ا
) بيد رُجلِني أو ثالثٍة، فقال: فيكم الُغُلوُل، أنتم غللُتْم فأخرجوا َلُه  7فـََلصق ( )، قال: 6فلُتبايِْعين قبيلُتَك، فبايَعْتُه قبيلته (

لصعيد، فأقبَلِت النَّاُر فأكلْتُه، فلم ِحتلَّ الغنائُِم ألحٍد من قب ِلنا، ذلك  ِمْثَل رأِس بقرٍة من ذهٍب، قال: فوضُعوُه يف املَاِل وهو 
  لََنا". ن هللا رأى ضعفنا وعْجزَ فطيـَّبَـَها 

إىل خيرب فـََفَتَح هللاُ علينا، فلم نـَْغَنم ذهًبا وال َورِقًا، غنمنا   -صلى هللا عليه وسلم   -) قال: خرجنا مع رسول هللا 8وعنه (
َذام  عبٌد لَُه َوَهَبُه َلُه رجٌل من جُ  -صلى هللا عليه وسلم  -املتاع والطََّعاَم والثياب، مث انطلقنا إىل الواِدي، ومع رُسوِل هللا  

َحيُلُّ رَْحَلُه، فُرِمَي   -صلى هللا عليه وسلم  -يُدعى رفاعَة بن زيٍد من بين الضُّبْيِب، فلما نزلنا الواِدي قام عبُد رُسوِل هللا 
  بسهٍم فكان فيه حتُفُه فقلنا: هنيًئا َلهُ 

 __________  
ب حتليل الغنائم هل11) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1366/  3) مسلم: ( 1(   ). 32رقم ( -ذه األمة خاصة ) 
  ) مسلم: (وال آخر). 2(
  ) مسلم: (وملا). 3(
  ) مسلم: (وال آخر). 4(
  ) خلفات: هي احلامل من اِإلبل.5(
  ) (قبيلته): ليست يف مسلم.6(
  ) مسلم: (فلصقت). 7(
ب غلظ حترمي الغلول وأنه ال يدخل اجلنة إال املؤمن48) كتاب اإلميان ( 1) (108/  1) مسلم: ( 8(   ).183رقم ( - ون ) 
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: "كال والذي نفُس حممد بيِدِه، إن الشَّْمَلَة لتلَتِهُب عليه  -صلى هللا عليه وسلم  -الشهاَدُة  رسول هللا، قال رُسوُل هللا 
َها املقاِسُم" قال: ففزَع الناس، فجاء رجل ِبِشَراٍك أو ِشراَكْنيِ   فقال:  رُسوَل هللا  رًا أخذها من الغنائِِم يوم خْيَرب مل ُتِصبـْ

ٍر". -صلى هللا عليه وسلم  -أصبُت يوم خيَربَ، فقال رسول هللا  ٍر أو شراَكاِن من    : "شراٌك من 
  اسم الغالم: ِمْدَعٌم.

ْلِفَنيَّ أَحدَُكْم  ) فذَكَر الغُُلول فعظََّمُه وعظََّم أْمَرُه مث قال: "ال أُ 2(  - صلى هللا عليه وسلم  -) قال: فبينا رُسوُل هللا 1وعنه (
) يقوُل:  رسول هللا أغثِين فأقوُل: ال أمِلُك َلَك شيًئا قد أبلغُتَك، ال أْلِفَني  3جيَِيُء يوَم القيامِة على رقبِتِه بعٌري له رَُغاٌء (

: ال أملُك َلَك شيًئا قد أبلغُتَك،  ) فيقوُل:  رسول هللا! أغثِين، فأقولُ 4أَحدَُكْم َجيِيُء يوَم القياَمِة على رقبِتِه فرٌس لُه مححمٌة ( 
) يقوُل:  رسول هللا! أغثِين، فأقول: ال أمِلُك َلَك شيًئا قد  5ال أُْلِفَنيَّ أَحدَُكْم جييُء يوم القيامِة على رقبِتِه شاٌة هلا ثـَُغاٌء ( 

قول:  رسول هللا! أغثِىن، فأقول: ال أملك لك  ) في6أبلغُتَك، ال أُْلِفَنيَّ أحدكم جييء يوم القيامة على رقبِتِه لَْفٌس هلا صياٌح ( 
) ختِفق، فيقوُل:  رُسول هللا! أغثين، فأقول: ال أملك  7شيًئا قد أبلغتك، ال أُلِفَنيَّ أحدَكم جييء يوم القيامِة على رقبته رقاٌع (

)، فيقول:  رسول هللا! أغثين، فأقول: ال 9() يوم القيامِة على رقبته صاِمٌت  8لك شيًئا قد أبلغُتَك، ال أُْلِفَنيَّ أحدَكم جيُئ (
  أملك لك شيًئا قد أبلغُتَك". 

 __________  



ب غلظ حترمي الغلول 6) كتاب اإلمارة (33) ( 1461/  3) مسلم: ( 1(   ). 24رقم ( - ) 
  ذات يوم). -صلى هللا عليه وسلم   - ) مسلم: (فبينا رسول هللا 2(
  ) رغاء: هو صوت البعري. 3(
  صوت، الفرس دون الصهيل.) مححمة: هي 4(
  ) ثغاء: هو صوت الشاة. 5(
  ) صياح: هو صوت اِإلنسان.6(
  ) رقاع: هي الثياب. 7(
  ) (ف): جييء أحدكم.8(
  ) صامت: هو املال: الذهب والفضة.9(
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  ًما.َجَعَل للفَرِس سهمني ولصاِحِبِه سه -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عمر أنَّ رسول هللا 1البخاري (
أْسَهَم لرجل ولفرسه، ثالثة أسهم، سهًما له ولفرسه   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عمر أن رسول هللا 2أبو داود (
  ). 3سهمني (
صلى هللا  - )، عن أيب موسى األشعري، وذكر هجرته وقدومه مع جعفر من أرض احلبشة، قال: فـََوافـَْقَنا رُسوَل هللا 4مسلم ( 

َ منها وما َقَسَم ألَحٍد َغاَب عن فتِح خيرب منها شيًئا، إال ِلَمْن  حني ا - عليه وسلم  فتَـَتَح خيَرب، فأْسَهَم لََنا، أو قال: أعطَا
  َشِهَد معه إال ألصحاب سفينتنا مع جعفٍر وأصحابه قسم هلم معهم.

ِن". ) أ5قال: "لكم (  -  عليه وسلم -صلى هللا عليه وسلم  -وذكر يف هذا احلديث، أن النيب    هل السفينة هجرَ
وكانت  - صلى هللا عليه وسلم   - )، عن ابن عمر وذكر تغيَُّب عثمان عن بدٍر قال: كانت حتتُه بنُت رُسوِل هللا 6البخاري (

  : "إن َلَك أجر رُجل ممن شهَد بدرًا وسهَمُه".-صلى هللا عليه وسلم   -مريضًة فقال له رسول هللا 
  -) هل كان رسول هللا  8ابن عباس أنه كتب إىل جندة بن عامر احلروري: كتبَت تسلين ( )، عن يزيد بن هرمز، عن7مسلم ( 

  يغُزو - صلى هللا عليه وسلم 
 __________  

ب سهام الفرس 51) كتاب اجلهاد والسري ( 56) (79/ 6) البخاري: (1(   ). 2863رقم ( -) 
ب يف سه154) كتاب اجلهاد (9) (173  - 172/ 3) أبو داود: (2(   ). 2733رقم (  -مان اخليل ) 
  ) أبو داود: (وسهمني لفرسه).3(
ب من فضائل جعفر بن أيب طالب 41) كتاب فضائل الصحابة (44) ( 1946/  4) مسلم: ( 4(   ). 169رقم (   -) 
  ) مسلم: (لكم أنتم). 5(
ب إذا بعث اِإلمام رسوًال يف حاجة أو أمر 14) كتاب فرض اخلمس (57) ( 271/ 6) البخاري: (6( ملقام، هل  )  ه 

  ). 3130رقم ( - يسهم له 
ت يرضخ هلن وال يسهم 48) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1444/  3) مسلم: ( 7( ب النساء الغاز   ). 137رقم (   -) 
  ) مسلم: (تسألين)، وكذا (ف).8(
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نَّ، فُيداوين اجلرحى وُحيَْذْيَن من الغنيمِة، وأمَّا بس صلى هللا   - هم فلم يضرْب هلُن وإن رُسوَل هللا لنساء؟ وقد كان يغُزو 
َياَن، وكتبَت تسلين ( - عليه وسلم  ) مىت ينقضي يـُْتُم الَيتيم؟، فلعمري إن الرَّجل  1مل يكن يقُتُل الصبَياَن، فال تقُتِل الصبـْ

ُخُذه ( لتنُبُت حليُتُه وإنُه لضعيُف األخذ بنفسِه، ضعيُف العطاِء منها، فإذا أخذ لِنَـْفِسِه من صاحل  ) الناس، فقد ذهب  2 ما 
  ).3عنه اليُتُم، وكتبت تسلين عن اخلمس ملن هو؟ وإ نقوُل: هو لنا، فأىب ذلك علينا قومنا ( 

  )، وسألَت عن املرأِة والَعْبِد هل كان هلما سهٌم معلوم؟ مبثل ما قال يف املرأة. 4ويف أخرى ( 
صلى هللا عليه وسلم   -) فكلَُّموا يفَّ رسول هللا 6َخْيَربَ مع ساداِيت ( )، عن عمري موىل آيب اللحم قال: شهدُت 5الرتمذي ( 

  ).7وَكلَُّموُه أَين مملوٌك، فأمرين فُقلِّْدُت السيف فإذا أ أُجرُُّه فأمر ِيل بشيء من ُخْرِيتِّ املََتاِع (  -
  قال: هذا حديث حسٌن صحيٌح.

ً 8مسلم (  من شْحٍم يوم خيَرب قال: فالتزمُتُه فقلُت: ال ُأْعِطي اليوَم أحًدا من هذا  )، عن عبد هللا بن مغفل قال: أصبُت ِجَرا
ًما. -صلى هللا عليه وسلم  -شيًئا، فالتفتُّ فإذا رسول هللا     ُمتَـَبسِّ

  )، عن ابن عمر قال: كنَّا ُنِصيُب يف مغازينا الَعَسَل والِعَنبَ 9البخاري (
 __________  

  ) مسلم: تسألين وكذا (ف).1(
خذ) وكذا (ف). ) 2(   مسلم: (ما 
  ) مسلم: (فأىب علينا قومنا ذاك).3(
  ). 140رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 4(
ب هل يسهم للعبد 9) كتاب السري ( 22) (107/  4) الرتمذي: (5(   ). 1557رقم ( - ) 
  ) الرتمذي: ساديت. 6(
  ) خريت املتاع: أي رديئه. 7(
ب جواز األكل من طعام الغنيمة يف دار احلرب 25كتاب اجلهاد والسري (  )32) ( 1393/  3) مسلم: ( 8( رقم    -) 
)72 .(  
ب ما يصيب من الطعام يف أرض احلرب 20) كتاب فرض اخلمس (57) ( 294/ 6) البخاري ( 9(  (-  =  
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  فنأُكُلُه وال نرفـَُعُه. 
يف عهد رسول هللا  -الطعام-وىف قال: قلُت: هل كنتم ختمسون )، عن حممد بن أيب جمالد، عن عبد هللا بن أيب أ 1أبو داود (

  ؟ قال: أصبنا طعاًما يوم خيرب فكان الرجُل جييُء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه مث ينصرف. -صلى هللا عليه وسلم  -
َِ  - صلى هللا عليه وسلم   - )، عن رافع بن خديج قال: ُكنَّا مع رُسوِل هللا 2مسلم (  امَة، فأصبنا غنًما وإبًال بِذي احلُليَفِة من 

ا فُكِفَئْت مث َعَدَل عشًرا من الغنم جبزوٍر.  ا القدور فأمر    فعجل القوُم فأغلوا 



َا قريٍة أتيُتموها، وأقمُتْم فيها فسْهُمُكمْ -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 3وعن أيب هريرة (  ا   -: "إميُّ فيها، وأميُّ
ِ ولرسولِه مث ِهَي َلُكْم". قريٍة عصِت َهللا    ورسوَلُه فإن ُمخَُسَها 

)، كما قسَم 5)، عن أسلَم موىل عمر قال: قال عمر: لوال آِخُر املسلمني ما فُِتحت قرية إال قسمُتها بني أهلها ( 4البخاري (
. -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا    خيَرب. زاد النسائي، سْهما

 __________  
  ). 3154= رقم (

ب يف النهي عن النُّهىب إذا كان يف الطعام قلة، رقم ( 138) كتاب اجلهاد، (9) ( 151/ 3) أبو داود: (1(  (2704 .(  
ر الدم  4) كتاب األضاحى (35) ( 1558/  3) مسلم: ( 2( ب جواز الذبح بكل ما أ   ). 21رقم ( -) 
ب حكم الفئ 15) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1376/  3) مسلم: ( 3(   ).47رقم (  - ) 
  ). 4236رقم ( - ) غزوة خيرب 38) كتاب املغازي ( 64) ( 490/ 7) البخاري ( 4(
  ) (بني أهلها): ليست يف البخاري.5(
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، أن النيب -صلى هللا عليه وسلم   - ) من أصحاب النيب 3)، عن رجل (2)، عن بشري بن يسار موىل األنصار (1أبو داود (
  -ظهر على خيرب قسمها على ستة وثالثني سهًما، مجع كّل َسْهم مائَة سهم، فكان لرسول هللا  ال   -صلى هللا عليه وسلم  -

  وللمسلمني النصف من ذلك وعزل النصف الباقي ملن نزل به من الوفود واألمور ونوائب الناس.  - صلى هللا عليه وسلم 
أن يُِقّرُهْم على أن يعملوا على    - عليه وسلم صلى هللا -) قال: ملا افتتحت خيرب سألت يهوُد رسوَل هللا 4وعن ابن عمر (

) فيها على ذلك ما شئنا" فكانوا على ذلك، 5: "نقركم (-صلى هللا عليه وسلم  -النصف مما خرج منها، فقال رسول هللا 
خذ رسول هللا    -هللا اخلمس، وكان رسول  -صلى هللا عليه وسلم   -وكان التمر يقسم على السُّْهمان من نصف خيرب، و

  أطعم كل امرأة من أزواجه من اخلمس مائة وسق متًرا، وعشرين وسًقا شعريًا، وذكر احلديث. - صلى هللا عليه وسلم 
  ) , إال اخلمس يف املوضعني، وقسمته التمر على السهمان، فإنه مل يذكره.6وقد ذكره مسلم ( 
: بنو النضري، وخيرب،   -  عليه وسلم صلى هللا  -) أيًضا، عن عمر قال: كانت لرسول هللا 7وذكر أبو داود ( ثالث صفا

ا كانت ُحُبًسا لنوائبِه، وأما فدك: فكانت حبًسا ألبناء السبيل، وأما خيرب: فجزأها    وَفَدك، فأما بنو النضري: فإ
 __________  

ب ما جاء يف حكم أرض خيرب 24) كتاب اخلراج واإلمارة والفيء (14) ( 412/ 3) أبو داود: (1(   ). 3012رقم (   -) 
  ) د: (األنصاري).2(
  ) أبو داود: رجال 3(
  ). 3008رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 4(
  ) أبو داود: (أقركم).5(
ب املساقاة واملعاملة جبزء من الثمر والزرع 1) كتاب املساقاة (22) ( 118713) مسلم: ( 6(   ). 6رقم (  -) 
  ). 2967ب اخلراج واإلمارة رقم ( ) كتا14) ( 375/ 3) أبو داود: (7(
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ثالثة أجزاء: جزأين بني املسلمني، وجزًءا أنفقه ألهله، فما َفَضَل عن نفقِة أهلِه جعلُه   -صلى هللا عليْه وسلم  - رسول هللا 
) نظرت عن  2بدر، إذ (  )، عن عبد الرمحن بن عوف أنَُّه قال: بينا أ واِقٌف يف الصَّفِّ يوم1بني الفقراء املهاجرين. مسلم ( 

ُهَما، فغمَزين أحُدُمها فق3( ُما متنيُت لو كنُت بني أضَلع ِمنـْ ُ ال:  ) مييين وِمشَايل فإذا أ بني ُغالمِني من األنصاِر، حديثٍة أسنا
! هل تعِرُف أ جهل قال: قلُت: نعم، وما حاَجُتَك إليِه  ابن أخي؟ قال: ُأْخِربُْت أنَُّه يسُب رسُ  صلى هللا عليه   - وَل هللا عمِّ

والذي نفسي بيِدِه لَِئْن رأيُتُه ال يـَُفاِرُق سواِدى سواَدُه حىت ميوَت األْعَجُل ِمنَّا، قال: فتعجَّْبُت لذلك، قال: فغمزين   -وسلم 
ِن؟ هذا صاِحُبكُ  َما الذي تسأالِن َعْنُه،  اآلخر فقال مثلها، فلم أْنَشْب أن نظرُت إىل أيب جهل يُزوُل يف الًناِس فقلُت: أال ترَ

ُه بسيفيهما، حىت قـََتالُه، مث انصرفا إىل رُسوِل هللا  فأْخَربَاُه فقال: "إيُّكما  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: فابتَدرَاُه فضرَ
  ْنيِ فقال: "ِكالُكَما)، فقال: "هل مسحُتما سيفيُكَما؟ " قاال: ال، فنظر يف السيفَ 4قـَتَـَلُه؟ " فقال كّل واحٍد منهما: أ قتلتُه (

  قـَتَـَلُه" وقضى بَسَلِبِه ِلُمعاِذ بن عمرو بن اجلموح (والرجالن: معاذ بن عمرو ابن اجلموح ومعاُذ بن عفراء). 
َعُه خالد بن الوليد وكان والًيا عليهم،  5وعن عوف بن مالك (  )، قال: قتل رجٌل من ِمحَْريَ رُجًال من العدو، فأرَاَد َسَلَبُه، فمنـَ

  عوُف بن مالٍك فأخربَُه، فقال خلالد: "ما منعك أن تـُْعِطَيُه َسَلَبُه؟ "  - صلى هللا عليه وسلم  -ى رُسوَل هللا  فأت
 __________  

ب استحقاق القاتل سلب القتيل 13) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1372/  3) مسلم: ( 1(   ). 42رقم ( - ) 
  ) (إذ): ليست يف مسلم. 2(
  ) (ف): (عيين). 3(
  سلم: (قتلت). ) م4(
  ). 43رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
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قال: استكثرتُُه  رُسوَل هللا، قال: "ادفعه إليه" فمرَّ خالٌد بعوٍف فجرَّ بردائِِه مث قال: هل أجنزُت لك ما ذكرُت َلَك من  
فاستـُْغضَب، فقال: "ال تـُْعِطِه  خاِلُد   -  عليه وسلم صلى هللا -؟ فسِمَعُه رُسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم  - رسوِل هللا 

ركو (1( ا مثُلُكم ومثُلُهم كمثِل رُجل اسُرتِِعَي ِإبًال وغنًما فرعاها مث حتنيََّ سقيَـَها، فأوردها  2)، هل أنتم  ) يل أُمرايت؟ إمنَّ
  عليِهم". ) فشربت صفَوه، وتركْت، كدرُه فصفُوُه لكم وكدرُُه 3حوًضا، َفَشَرَعْت (

لسََّلب   -صلى هللا عليه وسلم  -) أخرى، قال عوف: فقلت  خالد: أما علمَت أنَّ رُسوَل هللا  4ويف رواية ( قضى 
  للقاِتِل؟ قال: بلى ولكينِّ استكثرتُُه.

لسلب للقاتل -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد، أنَّ رسول هللا 5أبو داود ( ومل   قضى 
  خيمس السلب.

) مع  7َهَواِزَن، فبينا حنن نتضحَّى ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن سلمة بن األكوع قال: غزو مع رسول هللا  6مسلم ( 
َخُه يف انتزََع طلًقا من َحَقبِه فقيد بِِه اجلمل، مث تقدَّمَ  -صلى هللا عليه وسلم  - رُسوِل هللا    إذ جاء رجٌل على مجٍل أَمحَر، فأ



َخُه 8يتغدَّى مع القوِم وجعل ينظٌر وفينا ضعفٌة ورِقٌَّة يف الظَّْهِر، وبعُضَنا مشاٌة إذ خرج يشتدُّ ( ) فأتى مجَلُه فأطلق قيَدُه مث أ
رَُه فاشتدَّ ِبهِ  َ   وقـََعد علْيِه فأ

 __________  
  ) هذه اجلملة مكررة يف مسلم.1(
ركون). 2(   ) مسلم: (
  ) مسلم: (فشرعت فيه). 3(
  ). 44رقم (  -) نفس الكتاب والباب السابقني 4(
ب يف السلب ال خيمس 149) كتاب اجلهاد (9) ( 165/ 3) أبو داود: (5(   ). 2721رقم ( -) 
ب استحقاق القاتل سلب القتيل 13) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1374/  3) مسلم: ( 6(   ). 45رقم ( - ) 
  ) نتضحى: أي نتغدى. 7(
  ) يشتد: أي يعدو. 8(
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قٍة ورقَاَء.   اجلمُل فاتَّبَعُه رجٌل على 
قال سلمُة: وخرجُت أشتدُّ فكنت عند َوِرِك الناقِة مث تقدمُت حىت كنُت عنْد َوِرِك اجلمل مث تقدمُت حىت أخذُت ِخبِطَاِم اجلمل 

جلملِ  )1فأخنُتُه فلما َوَضَع ركبته يف األرض، اخرتطُت َسْيِفي فضربُت رأَس الرُجِل فـََنَدَر (   مث جئُت 
والنَّاُس َمَعُه فقال: "من قتل الرجل؟ " فقالوا: ابن  -صلى هللا عليه وسلم  -أقوُدُه، عليه رَْحُلُه وِسَالُحُه فاستقبلين رسول هللا 

  األكوِع قال: "َلُه َسَلُبُه أْمجَُع". 
نِني، فلما التقيَنا كانت للمسلمني جولٌة،  عام حُ  -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: خرجنا مع رسول هللا 2وعن أيب قتادة (

أقَبل  قال: فرأيت رُجًال من املشركني قد عال رُجًال من املسلمَني فاستدرُت إليه حىت أتيُتُه من ورائِِه، فضربُتُه على َحْبِل عاتِِقِه و 
اخلطاب فقال: ما للناس؟، فقلُت:  عليَّ فضمَّين ضمًة وجدُت منها ريح املوِت، مث أدرَكُه املوُت، فأرسَلين فلحقُت عمر بن 

فقال: "من قتل قتيًال، َلُه عليه بـََينٌة فله َسَلُبُه"   -صلى هللا عليه وسلم  -أمُر ِهللا، مثَّ إنَّ الناَس رجُعوا، وَجَلَس رسول هللا 
سُت، مث قال قال: فقمُت فقلت: من يشهُد يل؟، مث جلسُت، مث قال مثل ذلك، قال: فقمُت فقلُت: من يشهد يل؟، مث جل 

: "مالك؟  أ قتاَدَة" فقصُصت عليه القصََّة، فقال رجل من  -صلى هللا عليه وسلم   -ذلك الثالثَة. فقمُت فقال رسول هللا 
) سلب ذلك القتيل عندي، فأرِضِه من حقِِّه، فقال أبو بكر: الَها هللا إًذا ال يعِمُد إىل أسٍد 3القوم: َصَدَق  رسول هللا و ( 

  ) 4ِد هللا، يُقاِتُل عن هللا وعن (من ُأسْ 
 __________  

  ) فندر: أي سقط. 1(
ب استحقاق القاتل سلب القتيل 13) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1370/  3) مسلم: ( 2(   ). 41رقم ( - ) 
  ) (و): ليست يف مسلم، وكذا (ف). 3(
  ) (عن) ليست يف (د). 4(
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ه (-صلى هللا عليه وسلم  - ) 1هللا ( رُسوِلِه فُيعطيك َسَلَبُه، فقال رسول ه" فأعطاِين إ ّ ) فبعُت الدِّرع  2: "صدق فأعطِه إ
ثـَّْلُتُه يف اِإلسالم.3فابتعُت به َخمَرفًا (    ) يف بين سلمَة فإنَّه َألوَُّل ماٍل 

"من قتل كافًرا فله  : -يعين يوم حنني -، يومئذ -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أنس، قال: قال رسول هللا 4أبو داود (
ُْم.    َسلبه" فقتل أبو طلحة يومئٍذ عشرين رجًال وأخذ أْسالَ

يف جيش ِقبَل جند، وانـَْبعثْت سرية من اجليش، فكان   -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: بعثنا رسول هللا 5وعن ابن عمر (
ُم ثالثة عشر، ثالثة عشر. ُسْهَمان اجليش اثنا عشر بعريًا اثنا عشر بعريًا، ونـُفِّل أهل السرية بع   ريًا بعريًا، فكانت ُسْهما

  )، بعد اخلمس.6زاد يف أخرى (
  ، وذكر أن أمري السرية نفلهم.-صلى هللا عليه وسلم   -)، فلم يغره رسول هللا 7ويف أخرى ( 

َ ِألنـُْفِسِهْم خاصًَّة،  كان يـُنَـفُِّل بعَض من يبعث من ال  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر، أنَّ رسول هللا 8مسلم (  سَّرا
  ِسَوى َقْسِم َعامَِّة اجليِش،

 __________  
  ) هنا انتهى السقط الكبري الذي كان يف األصل.1(
ه): ليست يف مسلم، وكذا يف (ف). 2(   ) (إ
  ) املخرف: البستان. 3(
ب يف السلب يعطى للقاتل 147) كتاب اجلهاد (9) ( 162/ 3) أبو داود: (4(   ). 2718رقم (  -) 
ب يف نفل السرية خترج من العسكر 157) كتاب اجلهاد ( 19) (178  - 177/ 3) أبو داود: (5(   ).2741رقم (   -) 
  ). 2743رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 6(
  ). 2744رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 7(
ب األنفال 12) كتاب اجلهاد ( 32) ( 1369/  3) مسلم: ( 8(   ). 40رقم ( -) 
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  ). 1واخلُمس يف ذِلَك ُكلِه واِجٌب (
كان يـُنَـفُِّل الربع بعد اخلمس، والثلث بعد    -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن حبيب بن مسلمة، أن رسول هللا 2أبو داود (

  ). 3اخلمس، إذا قـََفَل (
رض الروم 4وعن أيب اجلويرية اجلَْرسي ( نري يف ِإْمَرِة معاوية وعلينا يومئٍذ رجل من  )، قال: أصبت  َجرًَّة محراء، فيها د

ا، فقّسمها بني املسلمني فأعطاين   -صلى هللا عليه وسلم  - أصحاب النيب  من بين ُسليم يقال لَُه: مْعُن بن يزيد، فأتيُتُه 
يقول: "ال نـََفَل إال بعد اخلمس"    -عليه وسلم  صلى هللا -منها مثل ما أعطى رجًال منهم، مث قال: لوال أين مسعُت رسول هللا 

  ألعطيتك مث أخذ يعرض عليَّ من نِصيبه فأبيت. 
سهم ذي القريب يف بين هاشم،  - صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: ملا كان يوم خيرب وضع رسول هللا 5وعن جبري بن مطعم (



صلى هللا عليه وسلم   -عثمان بن عفان حىت أتينا رسول هللا وبىن املطلب، وترك بين نـَْوَفٍل، وبين عبد مشس، فانطلقُت أ و 
ل إخواننا بين املطلب - ، فقلنا:  رسول هللا! هؤالء بنو هاشم، ال نـُْنِكُر فضلهم للموضع الذي وضعك هللا به منهم، فما 

َّ وبـَُنو -صلى هللا عليه وسلم  - أعطيتهم وتركتنا، وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول هللا  املطلب ال نفرتق يف جاهلية وال   : "إ
  إسالم، وإمنا حنن وهم شيٌء واحٌد" وشبَّك بني أصابعه.

 __________  
  ) مسلم: (يف ذلك واجب كله). 1(
ب فيمن قال اخلمس قبل النقل 158) كتاب اجلهاد (9) ( 182/ 3) أبو داود: (2(   ). 2749رقم (  -) 
  ) قفل: رجع من الغزو.3(
ب يف النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم 160) كتاب اجلهاد (9(  )187/ 3) أبو داود: (4(   ).2753رقم ( - ) 
ب يف بيان مواضع قسم اخلمس وسهم ذي القرىب  20) كتاب اخلراج واإلمارة والفيء (14) ( 383/ 3) أبو داود: (5(  (

  ). 2980رقم ( -
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، أُمُُّهم عاتَكُة بنُت ُمرََّة. وكان نوَفٌل أخاهم ألبيهم.)، قال ابن إسحق: وعبُد مشِس وهاشٌم 1زاد البخاري (    واملطَّلُب إخوٌة ِألمٍّ
ين رسول هللا  2أبو داود ( ُمخَُس اخلمس، فوضعُته َمواضعُه   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن علي بن أيب طالب، قال: والَّ

عمر، فأتى مبال، فدعاين، فقال: خذه، فقلُت: ال أريُدُه، ، وحياة أيب بكر، وحياة -صلى هللا عليه وسلم  - حياَة رُسوِل هللا 
  قال: خذه فأنتم أحق به، قلت: قد استغنينا عنه فجعلُه يف 

  بيت املال. 
بعث علًيا إىل خالد ليقسم بينهم   - صلى هللا عليه وسلم   -وذكر ابن أيب خيثمة، عن عبد هللا بن بريدة، أنَّ رُسوَل هللا  

سبية فأصبح يقطر رأسه فقال خالد لربيدة: أال ترى ما صنع هذا الرجل؟ قال بريدة: وكنُت  اخلمس فاصطفى علىٌّ منها 
  فلما أخربته قال:  -صلى هللا عليه وسلم  - أبغض علًيا فأتيت النيب 

  "أتبغض علًيا" قلت: نعم قال: "فأحبه فإن له يف اخلمس أكثر من ذلك". 
  )، وهذا أبني واِإلسناد صحيح. 3خّرجه البخاري ( 

إىل بعري من املغنم، فلما سلَّما أخذ  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عمرو بن عبسة، قال: صلَّى بنا رسول هللا  4بو داود (أ
  َوبـََرًة من َجْنِب البعري، قال: "وال حيَِل يل من غناِئِمكم مثُل هذا، إال اخلمس، واخلمس مردودة فيكم". 

 __________  
ب ومن الدليل على أن اخلمس لإلمام 17ب فرض اخلمس () كتا57) ( 281/ 6) البخاري: (1(   ). 3140رقم ( -) 
ب يف بيان مواضع قسم اخلمس وسهم ذي القرىب  20) كتاب اخلراج واإلمارة والفيء (14) ( 384/ 3) أبو داود: (2(  (

  ). 2983رقم ( -
ب بعث علي بن أيب طالب علي61) كتاب املغازي ( 64) ( 664/ 7) البخاري: (3( ه السالم وخالد ابن الوليد إىل  ) 

  ). 4350رقم (  -اليمن 
ب يف اِإلمام يستأثر بشيء من الفئ لنفسه  161) كتاب اجلهاد (9) ( 188/ 3) أبو داود: (4(   ). 2755رقم (   -) 
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حني جاَءُه وفد  ) 2قال ( -صلى هللا عليه وسلم  -) عن مروان بن احلكم، واملسَور بن خمرمة، أنَّ رسول هللا 1البخاري (
: "أحبُّ احلديث إيلَّ  -صلى هللا عليه وسلم  - هواِزن مسلمَني، فسألوه أن يـَُردَّ إليهم أمواهلم وسبيَـُهم، فقال رسول هللا 

م"    صلى هللا عليه - وقد كان رسول هللا  -أْصَدقُُه فَاخَتاروا إحدى الطائفتِني: إما السََّيب وإمَّا املاَل. وقد كنُت استأنيُت 
 - صلى هللا عليه وسلم  -فلمَّا تبنيََّ هلم أنَّ رُسول هللا  -) بضع عشرة ليلة حني قـََفَل من الطَّاِئِف 3انتظر آخرهم ( -وسلم 

َنا، فـََقاَم رسول هللا  يـَ يف املسلمني فأثىن   -صلى هللا عليه وسلم  - غُري رادٍّ إليهم إال إْحَدى الطَّائِفتني، قالوا: فإ خنتاُر سبـْ
ئِبَني، وإّينِ قد رأيُت أن أرُد ِإلَْيِهْم سَ  على َ يَـُهْم، فمن أَحبَّ  هللا مبا ُهو أْهُلُه مثَُّ قاَل: أمَّا بـَْعُد فإنَّ إخواَنُكم هؤالء َجاءوَ  بـْ

ُه من أول ما يفئ َّ هللا علينا فليفعل. فقال  ِمْنُكم أْن يُطيَب ذلك فـَْليَـْفَعْل، ومن أحبَّ ِمْنُكم أن يكون على َحظِّه حىت نـُْعِطيُه إ
: "إ ال ندري من  -صلى هللا عليه وسلم  - . فَقاَل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -الناس: قد طّيبنا ذلك ِلَرُسول هللا 

َذْن، فارِجعُوا حىت يرفـَُعوا إلينا ُعرفَاؤكم أمرَكم" فـََرَجَع الناس، فكلََّمُهَم ُعرفاؤ  َ هم، مث رََجعوا إىل  أِذَن منكم يف ذلك ممن مل 
ُْم قد طيبوا وأِذنُوا. -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا    فَأْخَربوُه أ

رهطًا وأ جالس فيهم، فرتََك رُسوُل  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن سعد بن أيب وقاص، قال: أْعطى رُسوُل هللا  4مسلم ( 
صلى هللا عليه وسلم   -)، فقمت إىل رسول هللا 6و أْعَجبُهم إيلَّ ( ) من مل يُعِطِه، وه5منهم (  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
-  

 __________  
ب إذا وهب شيًئا لوكيل أو شفيع قوم جاز  7) كتاب الوكالة ( 40) (565  - 564/ 4) البخاري: (1( رقم   -) 
)2307 ،2308 .(  
  ) يف البخاري: (قام). 2(
  ) يف البخاري: (انتظرهم). 3(
ب إعطاء من خياف على إميانه 45) كتاب الزكاة ( 12) (733 -  732/  2) مسلم: ( 4(   ). 131رقم (   -) 
  ) يف مسلم: (رجًال مل يعطه). 5(
  ) أعجبهم إيل: أي أفضلهم عندي. 6(
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ين ما أعلم فساَرْرتُُه فقلُت:  رسول هللا! مالك عن ُفَالٍن؟ فو هللا! إين ألرَاُه مؤمًنا. قال: "أو مسلًما؟ " فسكت قليال مث غلب
منه فقلت  رسول هللا! مالك عن فالٍن فوهللا إين ألراه مؤمنا، قال: "أو مسلًما" قال: "إين ألعطي الرُجَل وغريُُه أحُب إيلَّ 

ًسا من اَألنصار قاُلوا، يوَم ُحَنْني، حني أف2) يف النَّاِر على وجِهِه". وعن أنس بن مالك (1ِمْنُه خشيَة أن ُيَكبَّ (  َ اَء هللاُ )، أن 
يـُْعِطي رجاًال من قريٍش، اِملائََة من اِإلبل   -صلى هللا عليه وسلم  -على رُسوِلِه من أْمواِل َهَواِزَن ما أفَاَء. َفطَِفَق رُسوُل هللا  

  هم.يعطي قريًشا وَيرتُُكَنا وُسُيوفـَُنا تقُطُر من دَمائِ  - صلى هللا عليه وسلم   -فقالوا: يـَْغِفُر هللا ِلَرُسوِل هللا 
من قوهلم، فأْرَسَل إىل اَألنصاِر َفجمعهم يف قـُبَِّة من   -صلى هللا عليه وسلم  -قال أنس بن مالك: فُحدِّث ذلك رُسوُل هللا 



فقال: "ما حديٌث بلغين َعْنُكْم؟ " فقال لَُه فـَُقَهاُء اَألْنَصار:   -صلى هللا عليه وسلم   -أَدٍم، فلما اجَتمُعوا َجاَءُهْم رُسوُل هللا 
ٌس (  َ ًئا. وأمَّا ُأ ْم، قاُلوا: يغفُر هللا ِلَرسوله. يعطي قريًشا ويرتُُكَنا،  3أمَّا َذُوو رأينا،  َرُسوَل هللا! فلم يُقوُلوا شيـْ ُ ) حديثٌة أْسَنا

لَُّفُهم ( : "فإَين أْعِطي رجاًال حديثى عهٍد بُكْفٍر.-صلى هللا عليه وسلم  -وسيوفـَُنا تقطر من دمائهم! فقال رُسوُل هللا   ). 4أ
ألموال. وترجعون إىل رحالكم برسول هللا؟ فو هللا! َلَما تنقلُبوَن بِه خٌري مما ينقلُبوَن ِبِه" فقال وا:  أفال ترضون أن يذهَب الناس 

على احلوِض" قالوا:  بلى.  رُسوَل ِهللا! قد رضينا. قال: "فإنكم َسَتِجُدوَن أُثـَْرًة شديدًة فاصربوا حىت تلقوا هللا ورسوله. فإينِّ 
  سنصِربُ.

  )، عن عبد هللا بن زيد، أن النيب5ويف بعض طرق هذا احلديث ( 
 __________  

  ) (ف): (يكبه). 1(
م على اإلسالم وتصرب من قوى إميانه  46) كتاب الزكاة ( 12) (734 -  733/  2) مسلم: ( 2( ب إعطاء املؤلفة قلو  (

  ). 132رقم ( -
س م3(   نَّا حديثة). ) يف مسلم: (وأما أ
إلحسان ليثبتوا على اِإلسالم.4( م  لفهم: أي أستميل قلو   ) أ
  ). 139رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
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  قال إذ مجعهم: " معشر األنصاِر! أمل أجدكم ُضالًَّال، فهداُكُم هللا ِيب؟ وعالًة، فأغناُكُم هللا يب؟ -صلى هللا عليه وسلم  -
قال: "أَما إّنُكْم لو  ومتفّرِِقَني فجمعكم هللا يب؟ " ويُقوُلوَن: هللاُ ورُسولُُه أَمنُّ. فقال: "أال ُجتيُبوِين؟ "فقاُلوا: هللاُ ورُسولُُه أَمنُّ. ف

ُتْم أن تُقوُلوا َكَذا وَكَذا. وكان من األْمر َكَذا وَكَذا "ِألشياَء عدََّدَها  فقال: "أال تـَْرَضْوَن  - َحيَْفُظهازعم عمرُو بن حيىي أْن الَ -ِشئـْ
ٌر،  َ لشَّاِء واِإلِبل، وتذَهُبوَن ِبَرُسوِل ِهللا ِإَىل رَِحاِلُكْم؟ األْنَصاُر ِشَعاٌر والنَّاُس ِد ولوال اهلجَرُة لكنت اْمَرًأ ِمَن أن َيْذَهَب النَّاُس 

  اَألْنَصاِر".
، وسل1ويف طريق آخر ( ً   َكِت األنصاُر شعًبا، لسلكُت شعب األنصار".)، "ولو سلك النَّاُس واِد

وعن أيب سعيد اخلدري يف هذا احلديث قال: "أال جتيبون  معشر األنصار" قالوا: مباذا جنيب  رسول هللا، و ولرسوله املّن  
ً فصدقناك، وطريًدا فآوينا ك،  والفضل، فقال: "أما وهللا، لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولقلتم: أتيتنا مكذَّ ك، وخمذوًال فنصر

  وعائًال فأغنيناك" وقال يف آخر احلديث: فبكى القوم حىت أخضلوا حلاهم وقالوا: رضينا برسول هللا قسما وحظا. 
  ذكر هذا احلديث ابُن إسحاق وسفيان بن عيينة وغريمها، وهى األشياء اليت مل يذكرها مسلُم بن احلجاج، وهللا أعلم. 

م عتبوا  3قوًما ومنع قوًما ( -صلى هللا عليه وسلم  -ب، قال: أعطى النيب  ) عن عمرو بن تغل 2البخاري ( ) آخرين، وكأ
  عليهم، فقال: "إين أعطي قوًما 

 __________  
  ). 133رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
ب ما كان النيب 19) كتاب فرض اخلمس (57) ( 288/ 6) البخاري: (2( يعطي املؤلفة   - م صلى هللا عليه وسل -) 



م وغريهم    ).3145رقم (   -قلو
  ) (قوًما): ليست يف البخاري. 3(
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م من الغىن واخلري (  ) منهم عمرو بن تغلب" قال عمرو بن  1أخاف ظََلَعُهْم وَجَزَعُهم وأِكُل قوًما إىل ما جعل هللا يف قلو
  ُمحُر النَّعم.  -وسلم  صلى هللا عليه -): ما أحب أن يل بكلمة رسول هللا 2تغلب (

) أيب خمَرَمُة: انطلق بَِنا  4أْقِبيٌة، فقال (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن املسور بن خمرمة قال: َقِدَمْت على النيب  3البخاري (
ُه، فخرج النيب صوتَ  -صلى هللا عليه وسلم  - ) منها شيًئا، فقاَم أيب على الباِب فتكلََّم، فَعَرَف النيب 5إليه عسى أن يـُْعطينا (

  صلى هللا عليه ولكل َوَمَعُه قَباٌء وهو يُريه حماسنه ويقول: "خبأُت هذا لَك، خبأت هذا لك".  -
  )، وكان يف ُخُلِقه شيء. 6زاد يف طريق أخرى ( 

ُه الفيء َقَسَمُه من يومه، ف  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عوف بن مالك، أنَّ رسول هللا 7أبو داود ( أعطى  كان إذا أ
اآلِهَل حظَّني، وأعطى األعزب حظًا، فُدِعينا وكنت ُأدعى قبل عّمار، فُدعيت فأعطاين حظني، وكان يل أهل، مث دعي بعُد  

سر فُأعطي حظًا واحًدا.   عمار بن 
ملدينِة لقوس وقال: "أ -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عمرو بن حريث، قال: خطَّ يل رسول هللا  8أبو داود ( زيدك،  دارًا 
  ). 9أزيُدَك" (

 __________  
  ) البخاري: اخلري والغىن. 1(
  ) (قال عمرو بن تغلب): ساقطة من (ف). 2(
ب شهادة األعمى 11) كتاب الشهادات ( 52) ( 313/ 5) البخاري: (3(   ). 2657رقم (  -) 
  ) البخاري: (فقال يل أيب). 4(
  ) (ف): (عسى يعطينا). 5(
ب قسمة اِإلمام ما يقدم عليه 11فرص اخلمس () كتاب 57) ( 216/ 6) البخاري: (6(   ). 3127رقم (   -) 
ب يف قسم الفيء 14كتاب اخلراج واإلمارة والفيء (-) 14) ( 359/ 3) أبو داود: (7(   ). 2953رقم (   -) 
ب يف إقطاع األرضني 36) كتاب اخلراج واإلمارة والفيء (14) ( 443/ 3) أبو داود. (8(   ). 3060رقم (   -) 
  عطيك وأمنحك. ) أي أ9(
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  ، أقطعه أرًضا حبضرموت. -صلى هللا عليه وسلم   - )، أن النيب 1وعن واِئل بن ُحْجر (
) فأجرى فرسه حىت قام، مث رمى  3، أقطَع الزبري ُحْضَر فـََرِسِه ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن النيب  2وعن ابن عمر (

  بسوطه، فقال: "أعطوُه من حيث بلغ السوط". 



  
  يف الصلح واجلزية ب 

زََمَن احلَُديِْبَيِة حىت  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن املسور بن خمرمة، ومروان بن احلكم، قاال: "خرج رُسوُل هللا 4البخاري (
لَغميِم، يف خيل ِلُقريش طَِليع-صلى هللا عليه وسلم  - )، قال النيب 5إذا كانوا ببعِض الطرَّيِق ( ًة،  : "إَن خالد بن الوليد 

م خالد حىت إذا هم ِبَقَرتَِة (   - ) اجليش، فانطلق يرُكُض نذيًرا ِلُقرْيٍش، وساَر النيب 6فُخُذوا ذاَت الَيمِني"، فوِهللا ما شعر 
لثِنيَِّة اليت يـُْهِبُط عليهم (-صلى هللا عليه وسلم  أحلَّْت  ) منها، بـَرََكْت به راِحلُتُه. فقاَل الناُس: َحْل َحْل. ف 7، حىت إذا كان 

: "ما َخَألِت الَقصواُء وما ذاَك  -صلى هللا عليه وسلم  -)، فقال النيب 9). فقالوا: َخألِت الَقْصواُء. خألت القصواء (8(
  هلا ِخبُُلٍق، ولكن َحَبَسَها 

 __________  
  ). 3058رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
  ). 3072رقم (  - قني ) أبو داود: نفس الكتاب والباب الساب2(
  ) أراد قدر ما تعدو عدوة واحدة.3(
ب الشروط يف اجلهاد 15) كتاب الشروط (54) ( 388/ 5) البخاري: (4(   ). 2731رقم (   -) 
  ) يف األصل: الطرق.5(
  ) القرتة: الغبار األسود. 6(
  ) عليهم: ليست يف األصل. 7(
  معىن (فأحلت) أي متادت على عدم القيام، وهو من اإلحلاح. ) (َحْل َحْل): كلمة تقال للبعري إذا تركت املسري، و 8(
  ) (خألت القصواء): مل تكرر يف البخاري. 9(
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ها". مث 2) "، مث قال: "والذي نفسي بيدِه، ال يسألوين (1ْ◌َحابُس الفيِل ( ) ُخطًَة يـَُعظُِّموَن فيها ُحُرماِت هللا إال أعطيتهم إ
ْقصى احلَُديبَيِة على َمثٍَد (زََجَرَها فَوثَبْت. قال: فَـ  ) 5) فلم يلبث (4) قليل املاِء يـََتَربَُّضُه النَّاُس َتَربًضا ( 3َعَدل عنهم حىت نزل 

الَعطُش، فانتـَزََع سهًما من ِكنانَتِه مث أَمَرُهم أن جيعلوُه   -صلى هللا عليه وسلم  - الناس حىت نـََزُحوُه، وُشِكَي إىل َرسوِل هللا 
لرَّيِّ حىت صدروا عنه ( )، ف6فيها (  ) بَُدْيُل ابن َوْرقاَء اخلُزاِعيُّ  8) , فبينما هم كذلك، إْذ جاءهم (7وِهللا ما زاَل َجيِيُش هلم 

َبَة (  -يف نفٍر من قوِمِه من ُخزاَعةَ  َاَمَة   -صلى هللا عليه وسلم  -) ُنْصح رسول هللا 9وكانوا َعيـْ فقال: إّينِ تركُت   - من أهل ِ
) وهم ُمقاتِلوَك وصادُّوك عن 11) مِياِه احلديبيِة معهم الُعوُذ املطَاِفيُل (10َؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداَد (كعب بن لُ 

ُهُم  -صلى هللا عليه وسلم  -البيِت. فقال رسول هللا  َِكتـْ َ مل جنئ لِِقتال أحٍد، ولكنَّا ِجئنا ُمعتمرين، وِإنَّ قريًشا قد  : "إ
م، ًة وُخيّلوا بيين وبني الناِس ( احلرُب وأضرَّت  م ُمدَّ )، فإن أظهر إن شاُءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه  12فإن شاُءوا ماَدْد

  ). وإن هم 13النَّاُس فـََعلوا، وإال فقد َمجُّوا (
 __________  

  عن دخول مكة حبس الفيل عن دخوهلا.  -َعزَّ َوَجلَّ -) أي حبسها هللا 1(
  ين)، واخلطة: اخلصلة. ) يف البخاري: (ال يسألون2(



  ) (مثد) يعين ُخفرية فيها ماء مثمود أي قليل. 3(
  ) الرتبض: هو األخذ قليًال قليًال. 4(
  ) يف البخاري: (فلم يلبثُه). 5(
  ) يف البخاري: (فيه). 6(
  ) (صدروا عنه) أي رجعوا. 7(
  ) يف البخاري: (جاء). 8(
م مو 9(   ضع النصح له واألمانة على سره. ) (العيبة): ما توضع فيه الثياب حلفظها، أي أ
  ) (األعداد): مجع عدٍّ وهو املاء الذي ال انقطاع له. 10(
م خرجوا  11( ) (العوذ املطافيل): العوذ: مجع عائذ، وهي الناقة ذات اللنب، واملطافيل األمهات الاليت معها أطفاهلا، يريد أ

ا وال ورجحو  لبا م معهم بذوات األلبان من اإلبل ليتزودوا  ا حىت مينعوه، أو كىن بذلك عن النساء معهن األطفال، واملراد أ
  خرجوا معهم بنسائهم وأوالدهم إلرادة طول املقام وليكون أدعى إىل عدم الفرار. 

  ) د: (البيت). 12(
  ) (مجُّوا): أي قووا.13(
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َفرَد ساِلفَ  يت، ولُينِفَذنَّ هللاُ أْمَرُه" فقال بَُدْيْل: سأبلُغُهم ما تقوُل.  أبوا فوالذي نفسي بيِدِه ألقاتلنهم على أْمري هذا حىت تـَنـْ
َّ قد (  ُتم أْن نـَْعِرَضُه عليُكْم فَعْلنا. فقال 1فانطََلَق حىت أتى ُقريًشا قال: ِإ ) ِجْئناكم ِمن هذا الرَُّجل، ومسعناُه يقوُل قوًال فإن ِشئـْ

ْعَتُه يقوُل. قال: ِمسْعُتُه يقوُل: كذا وكذا.  ) ع2ُسَفهاؤُهم: ال حاَجَة لََنا أْن ُختِْرب ( نه بشيٍء. وقاَل ذوو الرَّأي منهم: هاِت ما مسَِ
لواِلِد؟ قالوا: بلى. قال: أو - صلى هللا عليه وسلم  -َفَحدَّثـَُهم مبا قال النرب  . فقام ُعْروُة بن مسعوٍد فقال: أي قـَْوِم، ألْسُتم 

لَوَلِد؟ قالوا: بلى. قال:  )  3هل تتهموين؟ قالوا: ال. قال: ألسُتم تعلمون أين استنفرت أهَل ُعكاَظ، فلّما بـَلَُّحوا ( َلْسُت 
هلى وولدي وَمن أطاعين؟ قالوا: بلى. قال: فإَن هذا قد َعَرَض عليكم ُخطََّة ُرْشٍد اقبلوها ودعوين آتِه. قالوا:  على جئُتُكم 

ه فجعل ُيَكلِّم النيب  حنًوا من قولِه لُبديل. فقاَل   -صلى هللا عليه وسلم   -فقال النيب  -ليه وسلم  صلى هللا ع - ائِتِه. فأ
َحٍد من الَعَرِب اْجتاَح أْهَلُه قَبلَك؟ وإن ْعَت  َتُكن   ُعْرَوُة عند ذلك: أي ُحممَُّد، أرايَت ِإِن استأَصْلَت أمَر قوِمَك، هل مسَِ

ً (األخرى، فإىن وِهللا ال أرى ُوجوها، وإّينِ َألرى أش ) ويَدعوُك. فقال له أبو  6) أن يفروا عنك (5) من الناِس َخِليًقا (4وا
)، فقال: أما  9) وَندُعُه؟ فقال: من ذا؟ فقالوا: أبو بكر الصديق (8) الالِت، أحنُن نَِفرُّ (7بكٍر الصديق: اْمُصْص َبظر (

ُتَك. ق ا َألَجبـْ   صلى هللا  -ال: وجعل يَُكلُم النيب  والذي نفسي بيد، لوال َيٌد كانت لك عندي مل أْجزَك 
 __________  

  ) (قد): ليست يف البخاري وليست يف (د). 1(
)2.(   ) يف البخاري: (ختربو
  ) بلحوا: أي امتنعوا، والتبلح: التمنع من اإلجابة.3(
  ) األشواب: األخالط من أنواع شىت. 4(
  ) خليًقا: أي حقيًقا وزً ومعىن.5(



  اري. ) (عنك): ليست يف البخ6(
  ) البظر: قطعة تبقى بعد اخلتان يف فرج املرأة وكانت عادة العرب الشتم بذلك. 7(
  ) يف البخاري: (نفر عنه). 8(
  ) الصديق: ليست يف (د). 9(
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 وَمَعُه السَّيفُ  -صلى هللا عليه وسلم  -) بلحيته، واملغرية بن شعبة قائم على رأس النيب 1فكلما تكلم، أخذ ( - عليه وسلم 
): أّخر  2، َضَرَب َيَدُه بنْعِل السيِف وقال (- صلى هللا عليه وسلم  -وعليِه اِملْغَفُر، فُكلَّما أْهَوى ُعْروُة بِيِدِه ِإىل ِحلَْيِة النيب 

ل: أْي ُغَدر،  ، فـََرَفَع ُعْرَوُة رأَسُه فقال: من هذا؟ قالوا: املغريُة بن شعبة. فقا-صلى هللا عليه وسلم  - َيَدَك عن ِحلَْيِة النيب 
صلى هللا   - ألسُت أسعى يف َغْدرَِتَك؟ وكان املُغريَُة َصِحَب قوًما يف اجلاِهليَِّة فقتلهم وأخذ أمواهلم مث جاء فأْسَلَم. فقال النيب 

  ). 3: "أمَّا اِإلسالم فَأقَبُل وأما املال فلْسُت ِمنُه يف شيء" (- عليه وسلم 
صلى هللا عليه   -بعينَـْيِه. قال: فوِهللا ما تنخََّم رسوُل هللا   -صلى هللا عليه وسلم  - لنيب مث ِإنَّ ُعروَة جعل يـَْرُمُق أصحاَب ا

ا َوْجَهُه َوِجْلدُه, وإذا أمرهم ابـَْتَدُروا أْمَره، وإذا توضَّأ كادوا يقت -وسلم  تلون على ُخناَمًة إال َوقـََعت يف كفِّ رَُجل ِمنُهم فَدلَك 
ُما ِعْنَدُه، وما ُحيدُّون النظر إليه (وضوئِِه، وإذا تكلم َخَفضو  َ ) تعظيًما لَُه. فرجَع ُعْروُة إىل أصحاِبِه فقال: أي قـَْوِم،  4ا أْصوا

، وِهللا ِإْن رأيُت َمليًكا قطُّ يـَُعظُِّمُه أصحابُُه ما  5وِهللا لقد َوَفدُت على املُلوك، وَوَفدُت على كسرى وقيصر ( ) والنجاشيِّ
ا وجهُه وِجْلَدُه، وإذا أَمَرهم ابَتَدرو يَعظُِّم أصحاُب حمُ  ا مد ُحممًَّدا، وِهللا ِإْن تنخَّْم خنامًة إال َوقـََعْت يف كفِّ رَُجل منُهم َفَدَلَك 

ُُم ِعْنَدُه، وما حيُِدُّوَن النظر إليه تعظيًما له، وإ َ قد   نّهُ أْمَرُه، وإذا توضَّأ كادوا يقتتلون على وضوئِِه، وإذا تكلم خفضوا أصوا
  ) , 6َعَرَض عليكم ُخطَة ُرشٍد، فاقبلوها ( 

وأصحاِبِه قال رسول هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -فقال رجل من بين كنانََة: دعويت آتِيِه، قالوا: ائِتِه، فلما أْشَرَف على النيب  
  : "هذا فالٌن،-صلى هللا عليه وسلم  -

 __________  
  ) يف البخاري: (فكلما تكلم كلمة أحذ).1(
  ) يف البخاري: (وقال له). 2(
  ) (د): فلست يف شيء منه. 3(
  ) يف البخاري: (إليه النظر). 4(
  ) يف البخاري: (على قيصر وكسرى). 5(
  ) د: فاقبلوها منه. 6(
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 قال: سبحان ِهللا، ما ينبغى  وهو من قوم يـَُعظِّموَن الُبْدَن. فابعثوها َلُه". فُبِعَثْت لَُه، واستقبَلُه الناُس يـَُلّبوَن. فلمَّا رأى ذِلكَ 
لبيِت. ِهلؤالِء أن ُيَصدُّوا عن البيِت. فلما رََجَع إىل أصحابِِه قال: رأيُت الُبْدَن قد قُلَدْت وأْشِعَرْت، فما أرى أن ُيصدُّوا عن ا

صلى هللا عليه   - عليهم قال النيب فقام رُجٌل منهم يُقاُل َلُه ِمْكَرُز بُن َحْفص فقال: َدعوين آتيِه. فقالوا: ائِتِه. فلمَّا أشرف 
َنَما هو ُيَكلُمُه إذ -صلى هللا عليه وسلم  -) وهو رُجٌل فاِجٌر". فجعل ُيَكلُِّم النيب  1: "هذا ِمْكَرز ابن حفص (-وسلم  . فـَبَـيـْ

رُكم". رجع  : "َسُهل لكم من أم-صلى هللا عليه وسلم  -): ملا جاء ُسهيل قال النيب 2جاَء ُسهيل بن عمرو، قال عكرمة (
. َفدَعا النيب 4). قال: فجاء ُسهيل بن عمٍرو فقال: اكتب ( 3إىل احلديث (  ً   - صلى هللا عليه وسلم  -) بيننا وبينُكْم كتا

َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيِم"، فقال: سهيٌل: أمَّا الرمحُن فوِهللا 5: "اكتب (- صلى هللا عليه وسلم  - الكاِتَب، فقال النيب  ما ) ِبْسِم ا
َِّ الرَّْمحَِن الرَّ  مسك اللهم, كما ُكنَت تكُتُب، فقال املسلمون: وِهللا ال نكتـُُبها إال "ِبْسِم ا ِحيِم"  أْدري ما هو، ولكن اكُتْب 

ِمسَك اللهم"، مث قال: "هذا ما قاضى عليه حممد رسوُل ِهللا"، فقال سهيٌل: -صلى هللا عليه وسلم  - فقال النيب  : "اكتب 
َك عن البيِت وال قاتلناك، ولكن اكتب حممد بن عبد هللا، فقال النيب 6ا (لو كن صلى هللا   - ) نعلُم أنََّك رُسول ِهللا ما َصَدْد

بُتُموين، اكتب حممَُّد بُن عبد ِهللا". قال (- عليه وسلم  ): وذلك لقولِِه ال يسألوين ُخطًَّة  7: "وِهللا إين َلَرُسوُل هللا وإن كذَّ
  فيها ُحُرماِت ِهللا إالَّ أعطيتـُُهم يـَُعظِّمون

 __________  
  ) (ابن حفص): ليست يف البخاري. 1(
  ) يف البخاري: (فأخربين أيوب عن عكرمة). 2(
  ) يف البخاري: (قال معمر قال الزهري يف حديثه). 3(
  ) يف البخاري: (هات اكتب).4(
  ) (اكتب): ليست يف البخاري. 5(
  نعلم). ) يف البخاري: (وهللا لو كنا  6(
  ) يف البخاري: (قال الزهري).7(
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ها. فقال النيب   َّ : "على أن ُختّلوا بيننا وبني البيِت فـََنطوَف ِبِه". قال ُسهيٌل: وهللا ال تتحدَُّث  - صلى هللا عليه وسلم  -إ
َّ أخذ ُضْغطًَة، ولكن ذلك من العاِم املُقِبِل ( تِيَك ِمنَّا رَُجٌل )، فقال ُسهيٌل: وعلى أنه 1العرُب أ وإن كان على -ال 

إال رددَتُه إلينا. قال املسلمون: سبحان ِهللا، كيف يـَُردُّ إىل املشركني وقد جاَء ُمسلًما؟ فبينما هم كذلك، إذ دخل أبو  -دينك
قال سهيل: هذا جندل بن ُسهيل بن عمرو يـَْرُسُف يف قُيود، قد خرج من أسفل مكَة حىت رمى بنفسه بني أظُهر املسلمني، ف

: "إ مل نقِض الكتاب بعد". قال: فوهللا إًذا -صلى هللا عليه وسلم  -  حممد أوَُّل ما أقاضيك عليه أن تُردَُّه إيلَّ فقال النيب 
) لك. قال:  2: "فأِجْزُه يل"، قال: ما أ مبُِجيز ذلك ( -صلى هللا عليه وسلم  - مل أصاحلك على شيء أبًدا. فقال النيب 

ُه لك. قال أبو جندٍل: أْي معشر املُسلمَني، ُأَردُّ إىل املشركني   "بلى فافَعْل"، قال: ما أ ِبفاِعل. قال ِمْكَرٌز: بلى قد أجزَ
ً شديًدا يف ِهللا. قال عمر بن اخلطاب: فأتيُت َنيب هللا    - وقد ِجئُت مسلًما؟ أال ترون ما قد لقيُت؟ وكان قد ُعذَِّب عذا

فقلُت: أَلْسَت َنىبَّ هللا حًقا؟ قال: "بلى". قلت: ألسنا على احلقِّ وعدو على الباطل؟ قال: "بلى"   - سلم صلى هللا عليه و 
ثُنا ِصِري"، قلت: أو ليس ُكنَت ُحتدِّ َّ   قُلُت: فَِلَم نُعطي الدَّنيََّة يف ديننا إًذا؟ قال: "إين رسول هللا ولسُت أْعِصيِه، وهو  أ



تيه العاَم؟ " قلُت: ال. قاَل: " فإتَك آتِيِه وُمَطوٌِّف بِه ". قال:  سنأيت البيَت فنطوُف بِ   َّ ِه؟ قاَل: "بلى"، قال: "فأْخَربُتَك أ
فأتيُت أ بكٍر فقلُت:  أ بكٍر، أليس هذا نيب هللا حًقا؟ قال: بلى. قلُت: ألسنا على احلقِّ وعدو على الباطل؟ قال: 

ِصُره فاستمِسْك بغرزِِه  بلى، قلُت: فلم نعطي الدَّنيَّ  ة يف ديننا إذا؟ قال: أيها الرُجُل، إنَُه رُسوُل هللا وليس يـَْعِصي رَبَّه، وهو 
. قلُت: أوليس كان حيدثنا أ سنأيت البيت فنطوف به، قال: بلى.    فوهللا ِإنَُه على احلَقِّ

 __________  
  ) يف البخاري: (فكتب). 1(
  ) (ذلك): ليست يف البخاري. 2(

)2/593 (  

  

تيِه العام؟ قلُت: ال. قال: فإنََّك آتيِه وُمطوِّف ِبِه. قال عمر ( ): فعملُت لذلك أْعماًال. قال: فلما فرَغ 1قال: فأخربََك أنك 
هم  ألصحابه: "قوموا فاَحنُروا مثَُّ اْحِلقوا". قال: فوهللا ما قام من  -صلى هللا عليه وسلم  -من قضيَِّة الكتاِب، قال رسول هللا 

رُجٌل حىت قال ذلك ثالث مرات، فلمَّا مل يقم منهم أحد دخل على أمِّ َسَلَمَة فذكر هلا ما لقى من النَّاس، فقالت أم سلمة:   
نيب هللا أحتبُّ ذلك؟ اخُرج، مث ال ُتَكلِّم منهم أحًدا حىت تنحر بُْدَنَك، وتدعو حاِلَقك فيحلقك. فخرج فلم ُيَكلِّم أحًدا منهم 

). فلما رأوا ذلك قاموا فـََنحروا، وَجَعَل بعضُهم حيلق بعًضا، حىت كاد بعضهم 3عل ذلك: حنر بُْدنَُه ودعا حالَِقُه () حىت ف2(
{ أيها الذين آمنوا إذا جاءَكم املؤمنات ُمهاِجراٍت} حىت   -َعزَّ َوَجلَّ -يقتل بعًضا غما. مث جاَءُه ِنسوة مؤمناٌت، فأنزل هللا  

رك، فتزوََّج إحدامها ُمعاوية بن أيب سفيان واألخرى صفوان بن  بلغ {بعصم الكواِفرِ  } فطلق عمر يومئذ امرأتني كانتا له يف الشِّ
إىل املدينِة، فجاءه أبو َبصٍري رُجٌل من قريِش وهو مسلم، فأرسلوا يف طلبه   -صلى هللا عليه وسلم  -أُميَّة، مث رجع النيب  

كلون من َمتٍْر َهلُم، فقال  رُجلني فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، ف  دفـََعُه إىل الرجلِني، َفَخرَجا ِبِه حىت بلغا ذا احلُليفة، فنزلوا 
)، فاستلَُّه اآلخر فقال: أجل وهللا إنُه جليٌِّد، لقد جرَّبت بِِه مث جربُت 4أبو بصٍري ألحد الرجلني: إين ألرى سيفك هذا جيًدا (

ْمَكَنُه منه َفَضربَُه به حىت بـََرَد، وفرَّ اآلخر حىت أتى املدينَة، فدَخَل املسجَد يعدو،  ) فقال أبو بصري: أرين أنظر إليِه، فأ5(
  - صلى هللا عليه وسلم   -حني رآه: "لقد رأى هذا ُذْعًرا"، فلما انتهى إىل النيب  - صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا 

 __________  
  ) يف البخاري: (قال الزهري: قال عمر). 1(
  د: منهم أحًدا.  ) 2(
  ) يف البخاري: (ودعا حالقه فحلقه). 3(
  ) يف البخاري: (وهللا إين ألرى سيفك هذا  فالن جيًدا). 4(
  ) يف البخاري: (لقد جربت به مث جربت به مث جربت). 5(
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هللا ِذمَّتك قد رددتىن إليهم، مث أجناين   قال: قُِتَل وهللا صاحيب وإين ملقتول. فجاء أبو بصري فقال:  نيب هللا، َقْد وهللا. أْوىف
َع ذلك عرف أنه سريدُُّه. - صلى هللا عليه وسلم  - هللا منهم. قال النيب  : "ويُل أمِّه مسَعَر َحْرٍب لو كان َله أَحٌد"، فلما مسَِ

يب بصري فجعل ال خيُرج من قري ش رجل قد أسلم  إليهم، فخرج حىت أتى سيف البحر. قال وينفلت منهم أبو جندل فلحق 
يب بصٍري حىت اجتمعت معه منهم ِعصابَة، فوهللا ما يسمعون بعري خرجت ِلُقريش إىل الشام إال اعرتضوا هلا،   إال حلق 

ُه فهو   - صلى هللا عليه وسلم  - فقتلوهم، وأخذوا أمواهلهم، فأرسلت قريش إىل النيب  تُناِشُدُه هللا والرَِّحم ملا أرسل فمن أ
: {وهو الذي كفَّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم -َعزَّ َوَجلَّ -إليهم فأنزل هللا   - صلى هللا عليه وسلم  - النيب آِمٌن فأرسل 

َِّ الرَّْمحَِن ا م مل يُقرُّوا أنه نيب هللا، ومل يقروا بِبْسِم ا يتُهم أ يََّة اجلاهلية} وكانت محَِ لرَِّحيِم وحالوا بينه  ببطن مكة} حىت بلغ {محَِ
  لبيت". وبني ا

َمُن فيهن الناس وعلى  1ذكر أبو داود (  م أصطلحوا على وضع احلرب عشرة سنني  ) يف هذا احلديث، ومل يذكره بكماله "أ
َبة مكفوفة وأنه ال إسالل وال إغالل (   ) ". 2أن بيننا َعيـْ

من جاء ِمْنُكْم مل نُردُه عليكم،   أنَّ  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس، يف هذا احلديث قال: اشرتطوا على النَّيب 3مسلم ( 
  ومن جاءَُكْم منَّا َرَدْدُمتُوُه علينا. فقالوا:  رسول هللا! أنكُتُب هذا؟ قال: "نـََعْم. إنَُّه من ذهب منَّا إليهم، 

  فأبـَْعَدْه هللا. ومن جاء منهم سيجعل هللاُ له فرًجا وَخمَْرًجا". 
 __________  

ب يف صلح العدو 168اب اجلهاد () كت9) ( 210/ 3) أبو داود: (1(   ). من رواية املسور بن خمرمة.2766رقم ( - ) 
  ) اإلسالل: السرقة، اإلغالل: اخليانة. 2(
ب صلح احلديبية يف احلديبية 34) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1411/  3) مسلم: ( 3(   ). 93رقم (   -) 
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عند البيِت، َصاَحلَُه أهُل مَكة على أن يدُخَلَها   - صلى هللا عليه وسلم  -  ) النيب2) قال: ملا حسر (1وعن الرباء بن عازب ( 
ً وال يدُخَلَها إال ُجبلُبَّاِن ( ا َثَال ا  3فُيِقيَم  حٍد معُه من أهلها. وال ميََنع أحًدا ميكُث  َالِح، السَّْيف وِقَرابِه، وال خيُرج  ) السِّ
َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيِم هذا ما قاضى عليِه ُحممٌَّد رُسوُل هللا"، فقال املشركون: ممن كان َمَعُه. قال لعلي: "اكتب الشر  َط بيننا. ِبْسِم ا

بعناك. لكن اكُتْب حممَُّد بُن عبِد ِهللا فَأَمَر علًيا أن َميَْحاَها. فقال علي: ال وهللا! ما أ َحماَها. فقال  لو نـَْعَلُما أنَّك رسول هللا 
ا رسول هللا -لى هللا عليه وسلم ص - رسول هللا  ا فمَحاَها. فكتب "ابن عبد هللا" فأقام  ا" فأراه مكا صلى  - : "أِرِىنِ مكا

م: فلمَّا كان اليوُم الثالث، قالوا لعلي: هذا آخر يوم من شرِط صاِحِبَك فأُمرُه فليخرج، فأخربه   - هللا عليه وسلم  ثالثة أ
  بذلك فقال: "نعم" فخرج. 

لرُسوَيل   -يقول هلما يعين  -صلى هللا عليه وسلم  -) رسوَل هللا 5)، عن نعيم بن مسعود قال: مسعُت (4د (أبو داو 
حني قرأ كتاب ُمَسْيلمة: "ما تُقوَالِن أنتما؟ " قاال: نقول كما قال، قال: "أَما وِهللا لوال أنَّ الرُّسل ال تُقتل لضربُت  -ُمَسْيلمة

  أعناقكما".
ُوِس، ومل )، عن جبََ 6البخاري ( َ ِكَتاُب عمر بن اخلطاب قبل موتِِه ِبَسَنٍة، فـَّرُِقوا بني ُكل ِذي َحمَْرم من ا َ الة بن عبدة قال: أ

ُوِس حىت شهد عبد الرمحن بن عوف "أَن رُسوَل هللا     صلى هللا عليه -يكن عمر أخذ اِجلْزيََة من ا
 __________  



  ). 92رقم ( - قني ) مسلم: نفس الكتاب والباب الساب1(
: أحصر عند البيت. 2(   ) يف مسلم: (ملا ُأْحِصَر) وقال النووي يف شرحه: هكذا هو يف مجيع نسخ بالد
) (جلبان السالح): هو ألطف من اجلراب يكون من األدم، يوضع فيه السيف مغمًدا، ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته، 3(

  ويعلقه يف الرحل. 
ب يف الرسل 166) كتاب اجلهاد (9) ( 192/ 3) أبو داود: (4(   ). 2761رقم (  -) 
  ) د: قال. 5(
ب اجلزية واملوادعة، مع أهل الذمة واحلرب 1) كتاب اجلزية واملوادعة (58) ( 297/ 6) البخاري: (6( رقم   - ) 
)3156 .(  
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  أَخَذَها من َجمُوس َهَجر". -وسلم 
يت جبْزيِتَها، وكان رُسوُل هللا  - عليه وسلم صلى هللا -)، أنَّ سول هللا 1وعن عمرو بن عوف ( بَعَث أ ُعبيَدَة إىل البحرين 

، فـََقِدَم أبو ُعبَـْيَدَة مبَال من البحرين،   -صلى هللا عليه وسلم  - ُهَو َصَاحل أْهَل البحرين وأمَّر عليهم الَعالَء بن اَحلْضَرميِّ
ُم الفجر  -صلى هللا عليه وسلم  - الَة الّصبِح َمَع النيب ) صَ 2فسمعت األنصاُر بُقُدوم أيب عبيدة فوافوا (  ، فلمَّا صلَّى ِ

َ عبيَدَة َقْد   -صلى هللا عليه وسلم  -انَصَرَف، فتعرَُّضوا َلُه، فتبسَّم َرُسوُل هللا  حني رآُمهْا وقال: "أظنُُّكْما قَد َمسعُتم أنَّ أ
ُلوا ما يُسرُُّكْم، َفوِهللا ال الفقر أخشى عليُكْم، وَلِكْن أخشى عليُكما َجاَء بشيٍء" قالوا: أَجْل  رُسول هللا، قال: " فأبِشُروا وأمِّ

ُهْما".-) كما ُبِسَطْت على من كان قَبَلُكمْ 3أَن تـُْبَسَط الدنيا عليكم ( ِْلَككم َكَما أْهَلَكتـْ   ، فتناَفُسوَها َكَما تـََناَفُسوَها، وُ
صلى هللا عليه وسلم   -: انطلقُت أ واألشرت إىل علّي، فُقْلَنا: هل عهد إليك نيبُّ هللا )، عن قيس بن ُعباٍد قال4النسائي ( 

ً من ِقَراِب َسْيِفِه، فإذا فيه "املؤمُنوَن تتكافؤ  5شيًئا مل يعهده إىل الناس عامًَّة؟ قال: إال ما يف كتايب هذا (  - )، فأخرج كتا
ُهْم، أال ال يـُْقَتُل ُمؤِمٌن بكافٍر، وال ذو عهٍد يف عهده، من أْحَدَث  ) دماُؤُهم، ومها َيٌد على من ِسَواُهْم. 6( َ ويسعى بذمتهم أْد

ً فعلى نفسه، أو آوى حمد فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني".   َحَد
 __________  

ب اجلزية واملوادعة، م1) كتاب اجلزية واملوادعة (58) (298  - 297/ 6) البخاري: (1( رقم  -ع أهل الذمة واحلرب  ) 
)3158 .(  
  ) يف البخاري: (فوافقت). 2(
  ) يف البخاري: (عليكم الدنيا). 3(
ب القود بني األحرار واملاليك يف النفس 9) كتاب القسامة ( 45) ( 19/  8) النسائي: (4(   ). 4734رقم ( -) 
  ) يف النسائي: (قال: ال، إال ما يف كتايب هذا). 5(
  فؤ). ) يف النسائي: (تكا6(
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ا أد فمن أخفر مسلًما فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس 1وقال البخاري ( ) يف هذأ احلديث: "ذمة املسلمني واحدة يسعى 
  أمجعني ال يقبل منه صرف وال عدل".

قاتٌل رجًال قد أَجْرتُُه، فالن   )، عن أم هاينٍء بنت أيب طالب، قالت: قلُت  َرُسول هللا زعم ابُن أُمِّي علٌي أنَّهُ 2البخاري (
  : "قد أَجرَ من أَجرِت  أُمَّ هانٍئ". -صلى هللا عليه وسلم  -ُهبريَة. فقال رُسول هللا 

: "أربٌع من ُكن ِفيِه كان ُمَناِفًقا  -صلى هللا عليه وسلم   -) , عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول هللا 3مسلم ( 
ِفيِه خلٌَّة منُهنَّ كانت فيه َخلٌَّة من نِفاق حىت َيَدَعَها: إذا َحدََّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وَعَد  خالًصا، ومن كانت 

  أْخَلَف، وإذا َخاَصَم َفَجَر". 
  : "لكل غادر ِلواٌء يوَم القيامِة يـُْرَفُع لَُه بَِقدرِ - صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: قال رسول هللا 4وعن أيب سعيد اخلدري ( 

  )، أال َوال غاِدَر أعَظُم غدرًا من أمري عامٍَّة". 5َغدرَته (
  )، "فيقال هذه غدرُة فالن". 6ويف حديث ابن عمر (

  قال: "أالَ  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، عن النيب 7الرتمذي ( 
 __________  

ب إمث 17) كتاب اجلزية واملوادعة (58) (323  - 322/ 6) البخاري: (1(   ). 3179رقم ( - من عاهد مث غدر ) 
ب أمان النساء وجوارهن 9) كتاب اجلزية واملوادعة (58) ( 315/ 6) البخاري: (2(   ). 3171رقم (   - ) 
ب بيان خصال املنافق  25) كتاب اإلميان ( 1) ( 78/  1) مسلم: ( 3(   ). 106رقم (  -) 
ب حترمي الغ4) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1361/  3) مسلم: ( 4(   ). 16رقم ( - در ) 
  ) يف مسلم: (بقدر غدره). 5(
  ). 13رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 6(
ت ( 14) ( 13/  4) الرتمذي: (7( ب ما جاء فيمن يقتل نفًسا معاهدًة  11) كتاب الد   ). 1403رقم ( -) 
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) اجلَنَِّة وِإنَّ رحيها ليوجد من مسريِة  2فقْد أْخَفَر ِبِذمَِّة ِهللا، فال يـَُريح ريح (  ) لَُه ذمَُّة هللا وِذمَّة رُسولهِ 1من قـََتَل نـَْفًسا ُمَعاهدًة ( 
  سبعني خريًفا". 

  قال: هذا حديٌث حسٌن صحيٌح.
)، فَأَخَذ ُكفَّاُر ُقريٍش.  4)، عن ُحذيفَة بن اليمان، قال: ما منعين أن أْشهَد بدرًا إال أّين خرجُت وأيب ُحَسْيٌل ( 3مسلم ( 

املدينِة، وال نقاِتُل الوا: إنَُّكْم تريدون حمّمًدا؟ فُقلنا: ما نريُدُه، ما نريُد إال املديَنَة، فأخذوا ِمنَّا عهد هللا وميثَاقَُه لننصرَِفنَّ إىل فق
ُه اخلرب فقال: "انصرفا نَِفي هلم بعهِدِهْم ونستِعُني  - صلى هللا عليه وسلم  -َمَعُه فأتينا رسول هللا    هللا عليِهم". فأخْربَ

صلى هللا  - ، فلما رأيُت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -) , عن أيب رافع قال: بـََعثْتِين قريش إىل رسول هللا  5أبو داود (
: إين وهللا ال أرجع إليهم أبًدا، قال  -صلى هللا عليه وسلم   -أُْلقي يف قليب اِإلسالم، فقلت:  رسول هللا  - عليه وسلم 

لعْهِد ( -صلى هللا عليه وسلم  -  رسول هللا )، وال أحبس الُربَُد ولكن ارجع فإن كان يف نفسك الذي يف  6: "إين ال أِخيُس 
  ، فأسلمُت. -صلى هللا عليه وسلم  - نفسك اآلن فارجع" قال: فذهبت، مث أتيُت النيب 

  قال أبو داود: كان هذا يف الزمان األول، وأما اليوَم فال يصلح.



  )، قال: كان بني معاوية والروم عهٌد، وكان يسري7عامر (وعن سليم بن 
 __________  

  ) الرتمذي: معاهًدا. 1(
  ) الرتمذي: (َفال يـَُرْح رائحة)، (د): رائحة. 2(
لعهد 35) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1414/  3) مسلم: ( 3( ب الوفاء    ). 98رقم ( - ) 
  ) يف مسلم: (أ وأيب حسيل).4(
ب يف اِإلمام يستجن به يف العهود 163) كتاب اجلهاد (9) (190  - 189/ 3) أبو داود: (5(   ). 2758رقم ( - ) 
لعهد: أنقض العهد وأفسدُه. 6(   ) أخيس 
ب يف اِإلمام يكون بينه وبني العدو عهد فيسري إليه 164) كتاب اجلهاد (9) ( 190/ 3) أبو داود: (7( رقم    -) 
)2759 .(  
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) وهو يقول: هللا أكرب، هللا أكرب، وفاٌء ال  1إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجٌل على فرس أو بْرَذْوٍن ( حنو بالدهم، حىت
يقول: "من   -صلى هللا عليه وسلم  -غدر، فنظروا فإذا عمرو بن َعَبَسَة، فأرسل إليه معاوية فسأله، فقال: مسعُت رسول هللا  

  . -رمحه هللا-ًة وال حيلها حىت يـَْنقِضى أمُدها أو يـَْنِبَذ إليهم على َسَواء" فرجع معاوية كان بيَنُه وبني قوٍم عهد فال َيُشدُّ ُعقد
وعن سفيان الثوري، عن مسروق، عن عبد الرمحن بن غُْنٍم، قال: كتبت لعمر بن اخلطاب حني صاحل نصارى الشام وشرط  

) وال صومعة راهب وال جيددوا ما خرب منها،  3 قلية ( ) ديًرا وال كنيسة وال2عليهم فيه أال حيدثوا يف مدينتهم وال حوهلا ( 
ووا جاسوًسا، وال يكتموا غًشا للمسلمني، وال   م، وال  وال مينعوا كنائسهم أن ينزهلا أحد من املسلمني ثالث ليال يطعمو

يوقِّروا املسلمني، وأن يقوموا  يعّلموا أوالدهم القرآن، وال يظهروا ِشرًكا، وال مينعوا ذوي قرابتهم من اِإلسالم إن أرادوه، وأن
ملسلمني يف شيٍء من لباسهم يف قلنسوة وال عمامة وال نعلني، وال فرق   هلم من جمالسهم إذا أرادوا اجللوس، وال يتشبهوا 

مساء املسلمني، وال يتكنوا بكناهم، وال يركبوا سرًجا، وال يتقلدوا سيًفا، وال يتخذوا شيًئا من سال ح وال  شعر وال يتسّموا 
نري  لعربية، وال يبيعوا اخلمور، وأن جيّزوا مقادم رؤوسهم، وأن يلزموا زيّهم حيث ما كانوا وأن يشدوا الز ينقشوا خوامتهم 

هم وال يضربوا  على أوساطهم، وال يظهروا صليًبا، وال شيًئا من كتبهم يف شيء من طرق املسلمني، وال جياوروا املسلمني مبو
لقراءة يف كنائسهم يف شيء من حضرة لناقوس إال ضرً  م     خفيًفا، وال يرفعوا أصوا

 __________  
  ) برذون: ضرب من الدواب، خيالف اخليل العراب عظيم اخللقة، غليظ األعضاء، مجع براذين.1(
  ) (د، ف) وال ما حوهلا. 2(
ية.3( م، وامسها عندهم القالَّ   ) الَقِليَّة: كالصومعة، من بيوت عبادا
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م، وال يظهروا النريان معهم، وال يشرتوا من الرقيق ما جرت عليه 1املسلمني، وال خيرجوا شعانني (  م أصوا )، وال يرفعوا موا
  سهام املسلمني، فإن خالفوا شيًئا مما شرطوه فال ذمة هلم، وقد حّل للمسلمني منهم ما حيل من أهل املعاندة والشقاف.

أن يـَُوىفَّ َهلُْما ِبَعْهِدهم،   -صلى هللا عليه وسلم  - اخلطاب، قال: وأوِصيِه بِذمَِّة هللا وذمة رُسولِه )، عن عمر بن 2البخاري (
  وأن يـَُقاتَل ِمْن ورائهم، وال يُكلَُّفوا إال طاقتهم. 

ُب َمْكٍس"  يقول: "ال يدخل اجلنة صاح - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن عقبة بن عامر، قال: مسعُت رسول هللا 3أبو داود (
  يعين الذي يـَْعُشُر الناس. 

َع رسول هللا 4مسلم (  يقول: "ُألخرَجنَّ اليَـُهوَد والنَّصارى من   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عمر بن اخلطاب، أنَُّه مسَِ
  جزيرِة العرِب، حيتَّ ال أدََع إال ُمْسِلًما". 

  - صلى هللا عليه وسلم  -سِجِد، إذ خرج إلينا رُسوُل هللا قال: بينما حنن يف امل  -رضي هللا عنه   -)، 5وعن أيب هريرة ( 
َناُهم، فقاَم رُسوُل ِهللا    فناَداُهم: " معشر يهود!  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال: "انطِلُقوا إىل يُهوَد" فخرجنا َمَعُه حىت ِجئـْ

 __________  
  . 485املعجم الوسيط ص  -صح، بيت املَقدس) شعانني: عيد من أعياد النصارى يقع يوء األحد السابق لعيد الف1(
ب يقاتل عن أهل الذمة وال ُيسرتقون 174) كتاب اجلهاد والسري (56) ( 196/ 6) البخاري: (2(   ). 3052رقم ( - ) 
ب يف السعاية على الصدقة 7) كتاب اخلراج واإلمارة والفيء (14) ( 349/ 3) أبو داود: (3(   ). 2937رقم ( -) 
ب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 21) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1388/  3) مسلم: ( 4(   ).63رقم (   -) 
ب إجالء اليهود من احلجاز  20) كتاب اجلهاد والسري (23) ( 1387/  3) مسلم: ( 5(   ). 61رقم ( -) 
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) أريد أسلموا  1: "ذاك ( -صلى هللا عليه وسلم   -أسلُموا َتسلُموا" فقالوا: قد بلَّْغَت  أ القاسم، فقال هلم رسول هللا 
) أريد فقال هلم الثالثة،  1: "ذاك (-صلى هللا عليه وسلم   - تسلموا" فقالوا: قد بلَّْغَت  أ القاسم، فقال هلم رسول هللا 

ا األرُض  ورُسوِلِه وأّينِ أريد أن ُأْجِليُكْم من هذه األرض فمن َوَجدَ  )، وإال فاعلُموا أن 2 منكم مباِلِه شيًئا ( فقال: "اعَلُموا أمنَّ
  األرض  ورُسوِلِه". 

صلى هللا عليه   - )، عن ابن عمر، قال: ملَّا َفدََع أْهُل خيرب عبد هللا بن ُعَمَر قاَم عمُر خطيًبا فقال إنَّ رُسول هللا 3البخاري (
) أقرَُّكم هللاُ" وإنَّ عبَد هللا بن عمر خرَج إىل مالِِه هناَك 6م ما ( ) على أمواِهلِم وقال: "نُِقرُّكُ 5)، َعاَمَل يَهوَد (4كان (  -وسلم 

َمُتنا، وقد رأيُت ِإْجالءَ  ُهم. فلمَّا أْمجََع فـَُعِدَي َعَليِه من الَفيِل فـَُفِدَعْت يَداُه ورِْجالُه، وليس له هناك عُدوٌّ غريهم، هم َعُدُؤ وُ
ُه أحُد َبين أيب احلَُقيْ  ِق فقال:  أمري املؤمنني، أُخترُِجنا وقد أَقر ُحممٌد وعاملنا على األمواِل وشرط ذلك  عمر على ذلك أ

كيف بك إذا ُأخرِْجَت من خيرب تعدو ِبَك    -صلى هللا عليه وسلم  - لنا؟ فقال له ُعمُر: أظننَت أّينِ نِسيُت قـَْوَل رسول هللا 
ن أيب القاِسِم. فقال: َكَذْبَت  َعُدوَّ هللا، فأجالهم ُعَمُر وأعطاهم قيمة ما هلم َقلوُصَك ليلًة بعد ليلٍة فقال: كان ذلك ُهَزْيلًة م

  من الثمِر ماًال وإبًال وُعروًضا من أقتاٍب وحباٍل وَغْري ذِلَك. 
 __________  

  ) يف مسلم: (ذلك)، وكذا (د). 1(
  ) يف مسلم: (فمن وجد مباله شيًئا فليبعه). 2(



ب إذا اشرتط يف املزارعة (إذا شئُت أخرجتك) 14كتاب الشروط (  )54) ( 385/ 5) البخاري: (3(   ).2730رقم (   -) 
  ) كان: ليست يف البخاري. 4(
  ) يف البخاري: (عامل يهود خيرب) وكذا: (د). 5(
  ) (د): على ما. 6(
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َع ابن عبَّاس يقوُل: يوُم ا1وعن ُسليَماَن ( خلميِس وما يوُم اخلميِس، مثَّ بكى حىت َيف ) بن أيب مسلم، عن َسعيد بن ُجَبْري، مسَِ
وَجُعُه   - وسلم  - صلى هللا عليه وسلم  -) وما يوم اخلميس؟ قال: اشتدَّ بَرسوِل ِهللا 2دْمعُه احلصى. قلت:  أ عباس (

ً ال تضلوا بعَدُه فتناَزُعوا، وال يْنبغي عند نيبٍّ تنازع".  فقالوا: مالَه؟ أَهَجَر؟ استفهموه.   فقال: "ائْـُتوين بَكتٍف أكُتُب لُكْم كتا
فقال: "ذروين، الذي أ فيه خٌري مما تدعوين إلْيه" فأمرهم بثالث قال: "أْخرُجوا املشركَني من جزيرِة الَعَرِب، وأجيُزوا الوفَد  

َها، وإما قاهلا فنسيتـَُها. النسيان هو من سليمان بن أيب مسلم، كذا قال   بنحو ما كنُت أجيزهم" والثالثة إمَّا َسَكَت َعنـْ
  البخاري: عن سفيان بن ُعيينة. 

سرية إىل   - صلى هللا عليه وسلم   -)، قال: بعَث رسول هللا  4) عن قيس بن أىل حازم، عن جرير بن عبد هللا ( 3الرتمذي ( 
لسجود، فأسرع فيهم القتُل، فبلغ ذلك النيب  ٌس  صف الَعقِل،  فأمر هلم بن -صلى هللا عليه وسلم  - َخثْـَعٍم، فاعتصم 

راُمهَا". 5وقال: "أ بريٌء من كل مسلم يُقيُم بني أظُهِر املشرِكَني" قالوا:  رسول هللا! وِملَ؟ قال: "ال ترا (   (  
  هذا يروى مرسًال عن قيس بن أيب حازم. 

  ). 6مت كتاب اجلهاد ( 
 __________  

ب إخر 6) كتاب اجلزية واملوادعة (58) ( 312/ 6) البخاري: (1(   ). 3168رقم (   -اج اليهود من جزيرة العرب ) 
  ) البخاري:  ابن عباس. 2(
ري ( 22) (133  -  132/  4) الرتمذي: (3( ب ما جاء يف كراهية املقام بني أظهر املشركني 42) كتاب السِّ رقم   - ) 
)1604 .(  

لسجو 105) كتاب اجلهاد (9) (104/  3وأخرجه أبو داود: (  ب النهي عن قتل من اعتصم    ). 2645رقم ( - د ) 
  ) األصل: أيب عبد هللا.4(
  ) كذا يف الرتمذي (ويف األصل، ف) ترآأى أما يف (د): ترآءى. 5(
  ) ليس يف (د، ف). 6(
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  كتاب النكاح 
َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيِم وصلى هللا على حممد (    ) 1ِبْسِم ا



  
لنكاح والرتغيب يف نكاح ذات الدين    ب يف األمر 

ثُُه فقال لُه عثمان:  أ عبد 2( مسلم  ) عن علَقَمَة بن قيس قال: كنُت أمشي مع عبد هللا مبًىن فلقَيُه عثمان، فقام َمَعُه ُحيدِّ
): فقال عبد ِهللا: لَئن قُلَت ذلك، لقد قال  3الرمحن! أال نُزوُجَك جاريًة شابًة لعلََّها تذكرك بعض ما مضى من زماِنَك، قال (

: " معشر الشباِب من استطاع منكم الباَءَة فليتزوج، فإنَُّه أغضُّ للبصر وأحصُن -صلى هللا عليه وسلم  -لنا رسول هللا 
لصَّوِم فإنَُّه َلُه ِوجاٌء".    للَفرِج ومن مل يستطع فعلْيِه 

  -عبادِة النيب  يسألون عن - صلى هللا عليه وسلم   -) عن أنس قال: جاء ثالثُة رَهٍط إىل بيوت أزواج النيب 4البخاري (
م تقالُّوها، فقالوا: وأين حنن من النيب -صلى هللا عليه وسلم  ؟ قد َغفر هللا لُه ما  -صلى هللا عليه وسلم  - ، فلما ُأْخِربوا كأ

!، فقال أحدهم: أما أ فإين أصلِّي الليل أبًدا، وقال آخر: أ أصوم الدهر فال أفطر، وقال آخ خرَّ ر: أ تقدَّم من ذنبِه وما 
  ) فقال: أنتم الذين قلتم كذا5إليهم (  -صلى هللا عليه وسلم  -أعتزل النساء فال أتزوَُّج أبًدا. فجاء رسول هللا  

 __________  
  ) البسملة والصالة ليست يف (د)، والصالة فقط ليست يف (ف). 1(
ب استحباب النكاح ملن 1) كتاب النكاح ( 16) (1019  - 1018/  2) مسلم: ( 2(   -قت نفسه إليه ووجد مؤنة ) 

  ). 1رقم ( 
  ) (قال): ليست يف: (ف)، ويف (د، ف): فقال له: عبد هللا.3(
ب الرتغيب يف النكاح 1) كتاب النكاح (67) ( 6  - 5/ 9) البخاري: (4(   ). 5063رقم ( - ) 
  ) إليهم: ليست يف البخاري.5(
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 أصوم وأفطر، وأصلى وأرقُد، وأتزوُج النساء، فمن رِغَب عن سنيت فليس وكذا؟ أما وهللا إين ألخشاكم  وأتقاكم له، لكىن
  مين".

، ولو  -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن سعد بن أيب وقاص، قال: أراد عثماُن بن مْظُعوٍن أن يتبَـتََّل، فنهاُه النيب 1مسلم ( 
  أَجاَز لَُه ذلك الختَصْينا. 

قال: "تُنَكُح املرأُة ألربٍع: ملاهلا، وحلسبَها، وجلماهلا، ولدينها. فاظفر   -يه وسلم صلى هللا عل  -)، عن النيب  2وعن أيب هريرة ( 
  بذات الدين ترَِبْت يداك". 
  قال: "الدنيا َمَتاٌع وخُري متاع الدنيا املرأُة الصاِحلَُة".  -صلى هللا عليه وسلم  - )، أن رسول هللا 3وعن عبد هللا بن عمرو (

صلى هللا   -)، فقال النيب 5يف اليافوخ (  - صلى هللا عليه وسلم  - ة، أن أ هند َحَجم النيب )، عن أيب هرير 4أبو داود (
  : " بين بياضة، أنكحوا أ هند، وأنكحوا إليه" وقال: "وإن كان يف شيء مما تداويتم به خري فاحلجامة". - عليه وسلم 

  أبو هند كان موىل بين بياضة. 
  

حة النظر إىل املخطوبة ب الرتغيب يف نكاح العذارى وا   حلض على طلب الولد وإ
  ) عن جابر بن عبد هللا، قال: تزوَّجُت امرأًة. فقال يل6مسلم ( 



 __________  
قت نفسه إليه ووجد مؤنة 1) كتاب النكاح ( 16) ( 1021/  2) مسلم: ( 1( ب استحباب النكاح ملن    ). 8رقم (   -) 
  ). 53رقم (   -ب استحباب نكاح ذات الدين  ) 15) كتاب الرضاع (17) ( 1086/  2) مسلم: ( 2(
ب خري متاع الدنيا املرأة الصاحلة  17) كتاب الرضاع (17) ( 1090/  2) مسلم: ( 3(   ). 64رقم ( -) 
ب يف األكفاء 27) كتاب النكاح (6) ( 579/ 2) أبو داود: (4(   ). 2102رقم (  -) 
  ) اليافوخ: املوضع الذي يتحرك من وسط الرأس. 5(
ب استحباب نكاح البكر 16) كتاب الرضاع (17) ( 1087/  2(  ) مسلم: 6(   ). 55رقم (  - ) 
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) " قلُت: نعم، قال: "أبكًرا أم ثيًِّبا؟ " قلُت: ثيًبا، قال: "فأين أنت من 1: " تزوجت؟ ( -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 
َا؟ " ويف طريق أخرى (  ا وتالعُبك" قلت: إن يل أخوات فأحببُت أن أتزوََّج امرأًة  ): "فهال جاريًة تالعبه 2العذارى ولَِعا

  جتَمُعهنَّ ومتشُطُهن وتُقوُم عليِهنَّ. قال: "أما إنَّك قاِدٌم، فإذا قدمت فالَكْيَس الَكْيَس". 
سب فقال إين أصبُت امرأة ذات ح -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن َمْعِقل بن يسار، قال جاَء رجل إىل النيب  3أبو داود (

ُه الثالثة فنهاه ( ه الثانية فنهاه، مث أ ا ال تلد، أفأتزوجها؟ قال: "ال" مث أ ) فقال: "تزوجوا الودود الولود فإين  4ومجال، وإ
  ) ". 5مكاثر بكم األمم (

ُه رُجٌل فأخربَُه أنَُّه تزوَُّج ا - صلى هللا عليه وسلم  -) عن أيب هريرة قال: كنُت ِعند النيب  6مسلم (  َ مرأة من األنصار.  فأ
: "أنظرَت إليها؟ " قال: ال. قال: "فاذهب فانظر إليها، فإَن يف أعُنيِ األنصاِر -صلى هللا عليه وسلم  -فقال له رسول هللا 

  شيًئا". 
: "إذا خطب أحدكم املرأة، فإن  -صلى هللا عليه وسلم   - قال هللا  -)، عن جابر بن عبد هللا، قال: قال7أبو داود (
  )، فكنُت أختبأ هلا حىت رأيتُ 8ينظر إىل ما يدعوه إىل نكاحها فليفعل" فخطبُت جارية من بين سلمة (  استطاع أن

 __________  
  ) يف مسلم: (هل تزوجت) وكذا (د،، ف). 1(
  ). 57) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني: رقم ( 2(
ب النهي عن تزويج من 4) كتاب النكاح (6) ( 552/ 2) أبو داود: (3(   ). 2050رقم ( - مل يلد من النساء ) 
  ) (فنهاه): ليست يف (د، ف).4(
  ) األمم: ليست يف األصل. 5(
ب ندب النظر إىل وجه املرأة وكفيها ملن يريد تزوجها 12) كتاب النكاح ( 16) ( 1040/  2) مسلم: ( 6(   ).74رقم ( - ) 
ب يف الرجل ي 19) كتاب النكاح (6) (566  - 565/ 2) أبو داود: (7( رقم   - نظر إىل املرأة وهو يريد تزوجيها ) 
)2082 .(  
  ) من بين سلمة: ليست يف أيب داود.8(
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  منها ما دعاين إىل نكاحها فتزوجتها. 
  

  ب النهي أن خيطب الرجل على خطبة أخيه 
أِخيِه، وال خيطْب على   ) الرَُّجُل على بيعِ 2قال: "ال يَبْع ( -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن ابن عمر، عن النيب 1مسلم ( 

ذَن َلُه".    ِخْطبِة أِخيِه، إال أن 
َذَن له (4): "ال خيطب اخلاطب ( 3وقال البخاري (   ) ". 5) على ِخطبة أخيه حىت يرتُك اخلاطُب قبله أو 

وال يُسوُم  : "ال خيُطُب الرجل على ِخطبِة أخيه، -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 6مسلم ( 
ا َهلَا  على سوم أخيِه وال تُنكح املرأُة على عمَِّتَها وال على خالتَها وال تْسأل املرأُة طالق أختها لتكتفئ صحفتها، وْلتَـْنِكْح، فإمنَّ 

  ما َكَتَب هللاُ َهلَا". 
  

ي أن جيمع بينهن من النساء    ب ما 
  ى أن -يه وسلم صلى هللا عل -) عن أيب هريرة، أن رسول هللا 7الرتمذي ( 

 __________  
ذن أو يرتك 6) كتاب النكاح ( 16) ( 1032/  2) مسلم: ( 1( ب حترمي اخلطبة على خطبة أخيه حىت    ). 50رقم ( - ) 
  ) يف األصل و (د): ال يبيع. 2(
ب ال خيطب على خطبة أخيه حىت ينكح أو يدع 45) كتاب النكاح ( 67) ( 109/ 5) البخاري: (3( رقم   - ) 
)5142( .  
  ) يف البخاري: (الرجل). 4(
ذن له اخلاطب). 5(   ) يف البخاري: (أو 
ب حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها يف النكاح 4) كتاب النكاح (16) ( 1029/ 2مسلم: ( -) 6( رقم   - ) 
)38 .(  
ب ما جاء ال تنكح املرأة على عمتها وال 30) كتاب النكاح (9) (433/  3) الرتمذي: (7(   على = ) 
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تنكح املرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو املرأة على خالتها، أو اخلالة على ابنة أختها، وال تُنكح الصغرى على  
  الكربى، وال الكربى على الصغرى. 

  قال: هذا حديث حسٌن صحيٌح.
ى رسول هللا  أن تتزوج املرأة على العمة  -هللا عليه وسلم  صلى -وذكر أبو حممد األصيلي يف فوائده عن ابن عباس قال: 

  أو على اخلالة وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وذكره أبو عمر يف التمهيد. 
  



  ب يف املتعة وحترميها ويف نكاح احملرم وإنكاحه ويف الشغار 
)؟ 2ليس لنا ِنَساٌء. فقلنا: أال خنتصي ( - لم صلى هللا عليه وس  -)، عن ابن مسعود، قال: كنَّا نْغُزو مع رسول هللا 1مسلم ( 

لثَّوِب إىل أَجٍل. مث قرأ علينا (  ) عبُد هللا {َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال ُحتَّرُِموا  3فنها عن ذلك، مثَّ رَخَّص لنا أن نـَْنِكَح املرأَة 
 ََّ ُ َلُكْم َوَال تـَْعَتُدوا ِإنَّ ا َّ    َال حيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن}.طَيَِّباِت َما َأَحلَّ ا

فقال: إَن   -صلى هللا عليه وسلم  -)، وسلمة بن األكوع، قاال: خرج علينا ُمَناِدي رسول هللا 4وعن جابر بن عبد هللا (
َعَة النِّساِء.  -صلى هللا عليه وسلم  - رُسوَل هللا    قد أِذَن لكم أن تستْمِتُعوا. يعين ُمتـْ

 __________  
  ). 1126قم ( ر   -= خالتها  

ب ما يكره أن جيمع بينهن من النساء 13) كتاب النكاح (6) (553/  2أبو داود: (    ). 2065رقم (  -) 
ب نكاح املتعة 3) كتاب النكاح ( 16) ( 1022/  2) مسلم: ( 1(   ). 11رقم ( - ) 
  ) يف مسلم: (أال نستخصي).2(
  ) (علينا): ليست يف مسلم. 3(
  ). 13رقم ( - بقني ) مسلم: نفس الكتاب والباب السا4(
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َم، على عهد رسول هللا 1وعن جابر بن عبد هللا ( لُقْبَضِة من التَّْمِر والدقيق، األَّ صلى هللا عليه   - )، قال: كنَّا نستمِتُع 
ى (  -وسلم    ) عنه عمر يف شأِن عمرو بن ُحَرْيٍث.2وأيب بكٍر، حىت 

ي (4َعاَم أْوطَاٍس ( - صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: رخص رسول هللا3وعن سلمة بن األكوع ( )  2) يف املُتَعِة ثالً مثَّ 
  عنها.

ا مخَس عشرة (ثالثني   -)، أنَُّه غزا مع رُسوِل هللا صلي هللا عليه وسلم 5وعن َسْربََة بن معبد (  عام فتح مكة. قال: فأقمنا 
  يف متعة النساء.   -لم صلى هللا عليه وس -بني ليلة ويوم) فأذن لنا رسول هللا 

  . - صلى هللا عليه وسلم  -وذكر أنَُّه تزوج امرأة قال: مث استمتعت منَها فلم أْخُرْج حىت حرَّمها رسول هللا 
فقال: " أيها الناس! إين قد كنت أذنُت لكم يف اإلستمتاع من    -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَُّه كان مع رسول هللا 6وعنه (

خذوا مما آتيتموُهن  7فمن كان عْنَدة شيء منهن (  - قد حرم ذلك إىل يوم القيامة، النساء، وإن هللا ) فلُيَخًل سبيلها وال 
  شيًئا". 

ى عن متعِة النساِء، يوم خيرب وعن أْكِل ُحلُوِم احلُُمِر  -صلى هللا عليه وسلم  - )، أنَّ رسول هللا 8وعن علي بن أيب طالب (
  األََنِسيَِّة. 

 __________  
  ) 16رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
)2 . ا   ) (د): 
  ) 18رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
لطائف.4(   ) عام أوطاس: أي عام الفتح، وأوطاس: واٍد 



  ). 20رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
  ). 21رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 6(
  ) يف مسلم: (فمن كان عنده منهن شيء). 7(
  ). 29رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 8(
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ى عن نكاح املُتعِة وعن حلوم احلُمر األهليَِّة يوم  -صلى هللا عليه وسلم  - )، أنَّ رسول هللا 1يف بعض طرق هذا احلديث (
  ). 2خيرب ( 

ى عن حلوم احلمر األهلية زمن خيرب ال عن نكاح املتعة. قال   ذكره قاسم بن أصبغ، وقا أ: قال سفيان بن عيينة: يعين أنه 
  أبو عمر: على هذا أكثر الناس وهللا أعلم.

  : "ال يْنِكُح املُْحرُِم وال يـُْنَكُح وال َخيُْطُب". -صلى هللا عليه وسلم  -) عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول هللا 3مسلم ( 
  ميُمونَة وهو ُحمْرٌِم.  - صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَُّه قال: تزوََّج رسول هللا 4س (وعن ابن عبا

ا وهو حالل، وماتت بسرف. 5زاد البخاري (    )، وبىن 
  تزوََّجَها وهو حالٌل.  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن يزيد بن األصم، قال: حدثتين ميمونُة أنَّ رُسوَل هللا 6مسلم ( 

  ِيت وخاَلَة ابن عبَّاٍس.قال: وكانت خالَ 
  صلى هللا عليه  -) عن سليمان بن يسار عن أيب رافع أن رسول هللا 7النسائي ( 

 __________  
  ). 30رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
ى. عن نكاح املتعة يوم خيرب وعن حلوم احلمر األهلية). 2(   ) يف مسلم: (
ب حترمي نكاح احملرم وكراهة خطبته 5نكاح ( ) كتاب ال16) ( 1030/  2) مسلم: ( 3(   ). 43) ورقم ( 41رقم ( - ) 
  ). 46رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 4(
ب عمرة القضاء 43) كتاب املغازى ( 64) ( 581/ 7) البخاري: (5(   ).4258رقم ( -) 
ب حترمي نكاح احملرم وكر 5) كتاب النكاح ( 16) ( 1032/  2) مسلم: ( 6(   ). 48رقم ( - اهة خطبته ) 
ب ما جاء يف كراهية تزويج احملرم 23) كتاب النكاح (7) (200/ 3) أخرجه الرتمذي: ( 7(   ). 841رقم ( -) 

  ومل خيرجه أحد من أصحاب الكتب السنة، سوى الرتمذي. 

)2/610 (  

  

ا وهو حالل وكنت أ الرسول بينهما.  -وسلم    تزوج ميمونة وهو حالل، وبىن 
  )، عن سليمان بن يسار مرسًال. 1ك ( رواه مال
  قال: "ال ِشغَارَ  - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن ابن عمر، أن النيب 2مسلم ( 



  يف اِإلسالم".
  ) ابَنتُه وليس بينهما َصَداٌق. 3والشغار أن يُزوِّج الرجل ابنتُه، على أن يزوَجه (

  ). 4التفسري لنافع موىل ابن عمر ( 
  
  - ب -

استأذنه رجل من املهاجرين يف امرأة يقال   - صلى هللا عليه وسلم  - بن عمرو بن العاص، أن رسول هللا ابن أمين عبد هللا 
: "الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة، فأنزلت  -صلى هللا عليه وسلم  - هلا: أم مهزول، أو ذكر له أمرها، فقال رسول هللا 

  ) ". 5ُمْشِرٌك} ( {َوالزَّانَِيُة َال يـَْنِكُحَها ِإالَّ زَاٍن َأوْ 
  ) مبعناه.6ذكرُه أبو داود، والنسائي ( 

 __________  
). ولفظه: (أن رسول هللا بعث أ رافع  69رقم ( -نكاح احملرم  ب) 22) كتاب احلج ( 20) (348/  1) املوطأ: (1(

ملدينة قبل أن خيرج).    ورجًال من األنصار، فزوجاه ميمونة بنت احلارث ورسول هللا 
ب حترمي نكاح الشغار وبطالنه 7) كتاب النكاح ( 16) ( 1035/  2(  ) مسلم: 2(   ). 60رقم (  -) 
  ) د: يزوجه اآلخر. 3(
  ). 1034/  2) مسلم: ( 4(
  ). 3) النور: (5(
ب يف قوله تعاىل {الزَّاِين َال يـَْنِكُح ِإالَّ زَانَِيًة} رقم ( 5) كتاب النكاح (6) ( 542/ 2) أبو داود: (6(  (2051 .(  

). ذكراه مبعناه من حديث عمرو بن شعيب،  3228رقم ( -) تزوج الزانية  12) كتاب النكاح (26) ( 66/  6(والنسائي: 
  عن أبيه عن جده. 
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لود إال مثله". - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة، قال رسول هللا 1وقال أبو داود (    : "ال ينكح الزاين ا
  قال: "ال نكاح إال بويل".  -هللا عليه وسلم صلى  -) عن النيب  2وعن أيب موسى ( 

طٌل  -صلى هللا عليه وسلم  - )، قالت: قال رسول هللا 3وعن عائشة ( ا امرأٍة نَكحْت بغري إذن مواليها، فِنكاحُها  : "أميُّ
ا فاملهر هلا مبا أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ويلُّ من ال ويلَّ له".    (ثالث مرات) فإن دخل 

  رويه سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة.هذا ي
قال الرتمذي وذكر سليمان بن موسى هذا: سليمان بن موسى ثقة عند أهل احلديث، مل يتكلم فيه أحد من املتقدمني إال  

ا، وذكره ُدحيم فقال: يف حديثه بعض اإلضطراب قال: ومل  يكن يف البخاري وحده، فإنه تكلم فيه من أجل أحاديث انفرد 
  أصحاب مكحول أثبت منه. 

  وقال النسائي: يف حديثه شيء.
  وقال أبو بكر البزار: سليمان بن موسى أجّل من ابن ُجريج. 

  وقال الزهري: سليمان بن موسى أحفظ من مكحول. 



طل". ا امرأٍة نكحت بغري إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها    ويف بعض طرق هذا احلديث "أميُّ
 __________  

ب يف قوله تعاىل {الزَّاِين َال يـَْنِكُح ِإالَّ زَانَِيًة} 5) كتاب النكاح (6) ( 543/ 2و داود: () أب1(   ). 2052رقم ( -) 
ب يف الويل 20) حماب النكاح (6) ( 568/ 2) أبو داود: (2(   ). 2085رقم ( - ) 
  ). 2083) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني (3(
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صلى هللا عليه  -عن عيسى بن يونس عن ابن جرج عن سليمان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النيب ذكره الدارقطين 
، وكذلك رواه حفص بن غياث وخالد بن احلارث عن ابن جرج، ورواه حيىي بن سعيد وسفيان الثوري وغريمها من  -وسلم 

  احلفاظ ومل يذكروا الشاهدين ذكر ذلك الدارقطين يف كتاب العلل.
  

يف املرأة تزوج نفسها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغرية بغري أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن   ب
  الثيب أحق بنفسها 

َ الاليت يـُْنِكْحَن أنفسُهنَّ بغري بينٍة".  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عباس، أن النيب 1الرتمذي (    قال: "البَغا
  روي موقوفًا. 

: "ال ُتزوج املرأة املرأة، وال تزوج املرأة نفَسها،  - صلى هللا عليه وسلم  -) عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا  2لدارقطين (ا
  فإن الزانية هي اليت ُتزوج نفسها".

  )، كذا قال صحيح وقد روي موقوفًا. 3قال: هذا حديث صحيح ( 
ا نزلت فيه، قال: زوجُت ُأختا يل من رَجل  )، عن احلسن قال: {َفَال تـَْعُضُلوُهنَّ} 4البخاري ( قال: حدثين معقل ابُن يسار أ

ا جاَء ْخيطبها، فقلُت له: زوجتك وفرْشُتك، وأكرمتك فطلقتها، مث   فطلَّقها، حىت انقضت عدُ
 __________  

ب ال نكاح إال ببينة 15) كتاب النكاح (9) (411/  3) الرتمذي: (1(   ).1103رقم ( - ) 
  ). 110/  7)، والبيهقي ( 1882). ورواه ابن ماجه: ( 25) رقم (227/  3قطين: ( ) الدار 2(
  ) قوله: (هذا حديث صحيح) مل أجده يف السنن. 3(
ب من قال: ال نكاح إال بَويل 36) كتاب النكاح (67) (89/ 9) البخاري: (4(   ). 5130رقم ( - ) 
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س به، وكانت املرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل هللا عز جل هذه   جئت ختطبها، ال وِهللا ال تعوُد إليك أبًدا، وكان رجًال ال 
ه.    اآلية {َفَال تـَْعُضُلوُهنَّ} فقلت: اآلن أفعُل  رسول هللا، قال: َفزّوجها إ

  البزار، عن معقل يف هذا احلديث، قال: فأمرين أن أكفر مييين وأزوجها.



خطَب عائشة إىل أيب بكر، فقال أبو بكر: ِإمنا أ أخوَك،    -هللا عليه وسلم  صلى  - )، عن عروة، أنَّ النيب 1البخاري (
  فقال: "أنت أخي يف دين هللا وكتابه، وهي يل َحالل". 

لستِّ سنني وبىن يب وأ بنت تسع سنني،   - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عائشة قالت: تزوَّجين رسوُل هللا 2مسلم ( 
)، وأ على أُْرُجوحة، ومعي صواحيب، 4) فأتتين أم رومان (3 شهًرا فـََوَىف َشْعري ُمجَْيَمة ( قالت: فقدمنا املدينة فُوعْكتُ 

)، 6) حىت ذهب نـََفِسي (5فصرخْت يب فأتيُتها، وما أدري ما تريد يب، فأخذْت بيدي فأوقفْتين على الباب، فقلُت: َهْه َهْه (
)، فأسلمتين إليهن فغسلن رأسي  7اخلري والربكة، وعلى خري طائٍر (  فأدخلْتين بيًتا فإذا نسوٌة من األنصار، فُقلن: على

  ضحًى فأسلمنين إليه.  - صلى هللا عليه وسلم  -وأصلحنين فلم يُرْعين إال رسوُل هللا 
 __________  

ب تزوج الصغار من الكبار 11) كتاب النكاح (67) (26/ 9) البخاري: (1(   ). 5081رقم (  - ) 
ب تزويج األب البكر الصغرية 10) حماب النكاح ( 16) ( 1038/  2) مسلم: ( 2(   ). 1422) (69رقم (  -) 
  ) (ُمجيمة): تصغري مجة، وهي الشعر النازل إىل األذنني وحنوها، أي صار إىل هذا احلد بعد أن كان قد ذهب املرض. 3(
  ) (أم رومان): هي أمها. 4(
  سكونه. ) (َهْه َهْه): كلمة يقوهلا املبهور حىت يرتاجع إىل حال 5(
  ) (حىت ذهب نـََفِسي): أي زال عين ذلك النفس احلايل احلاصل من اإلعياء. 6(
  ) (طائر) الطائر: احلظ، يطلق عل احلظ من اخلري والشر، واملراد هنا: على أفضل حظ وبركة.7(
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َها   تزوجها وهي بنُت َسْبع سنني، وزفت إليه  - صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ النيب  1وعنها ( وهي بنُت ِتْسع سنَني، ولَُعبـُ
  معها، ومات عنها وهي بنُت مثاِن عشرة سنة. 

ا   -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن ابن عباس، أنَّ النيب 2مسلم (  ُ قال: "الثَّيُب أحُق بنفسها من وليِّها والبْكُر ُتْسَتأَمُر وإذ
َا".    ُسُكوُ

  . ) أبوها يف نفسها"4) "ليستأمرها (3ويف رواية (
  وذكر هذا احلديث "أبوها" ليس مبحفوظ.  -) 5قال أبو داود ( 
: "تستأمر اليتيمة يف نفسها، فإن سكتت  -صلى هللا عليه وسلم  - ): أيضا عن أيب هريرة قال رسول هللا 6قال أبو داود ( 

ا وإن أبت فال جواز عليها" وقال (  وليس مبحفوظ هو  ) "فإن بكت أو سكتت" زاد "بكت" وقال: 8) يف رواية (7فهو إذ
  وهم يف احلديث. 

) "،  9فردَّ نكاحه (  -صلى هللا عليه وسلم  -قاسم بن أصبغ عن ابن عمر "أن رجًال زوج ابنته بكًرا فكرهْت فأتت النيبَّ  
  ). 10ذكره أبو حممد ( 

  وذكر الدارقطين يف احلديث "أن عّمها زّوجها بعد وفاة أبيها وزوجها من 
 __________  

ب تزوج األب البكر الصغرية 10) كتاب النكاح ( 16) ( 1039/  2) مسلم: ( 1(   ). 71رقم (  -) 
لسكوت 9) كتاب النكاح ( 16) ( 1037/  2) مسلم: ( 2( لنطق والبكر  ب استئذان الثيب يف النكاح  رقم   - ) 



)67 .(  
  ). 68(  - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
ا). 4(   ) مسلم. (يستأذ
ب يف الثيب 26) كتاب النكاح (6) ( 577/ 2) أبو داود: (5(   ). 2099رقم (  -) 
ب يف اإلستثمار 24) كتاب النكاح (6) ( 573/ 2) أبو داود: (6(   ). 2093رقم ( - ) 
  ) هذه الرواية ليست يف األصل.7(
  ). 2094رقم (   - ) 575/ 2) أبو داود: (8(
  ) يف احمللى: (نكاحها). 9(
  ). 461/  9) احمللى: ( 10(
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بينهما   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا بن عمر وهي بنت عثمان بن مظعون وعّمها قدامة فكرهته ففرق رسول هللا  عبد 
  فتزوجها املغرية بن شعبة". 

  ). 1قال: وهذا أصح من قول من قال زوجها أبوها ذكر هذا احلديث يف كتاب العلل ويف كتاب السنن (
 - صلى هللا عليه وسلم  -) فكرهت، فأَتْت رسول هللا 3ها زوجها وهي ثيب (): عن خنساء بنت ِخَدام، أنَّ أ2البخاري (

  ). 4فرَد نكاحُه ( 
ا كانت بكًرا، وقع ذلك يف كتاب أيب داود، والنسائي (  ا كانت ثيًبا. 5روى أ   )، والصحيح أ

  
مره ويف الصداق والشروط   ب يف الرجل يعقد نكاح الرجل 

َّ 6أبو داود ( رض احلبشة، فزوَّجها النجاشى النيب )، عن أم حبيبة، أ صلى هللا  -ا كانت حتت عبيد هللا بن جحش، فمات 
ا إىل رسول هللا 7وأمهرها عنه أربعة آالف درهم ( - عليه وسلم    مع  -صلى هللا عليه وسلم  -)، وبعث 

 __________  
  ). 230 -  229/  3) السنن: ( 1(
ب إذا زوَّج الرجل ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود 42) كتاب النكاح ( 67) ( 101/ 9) البخاري: (2( رقم    -) 
)5138 .(  
  ) األصل: (بنت). 3(
  ) يف البخاري: (فرد نكاحها).4(
) للنسائي فقط،  103/  9) إىل النسائي يف الكربى، وعزاه ابن حجر يف الفتح (227/ 2) عزاه املزي يف حتفة األشراف (5(

ن له علة أخرجه النسائي من وجه آخر عن األوزاعي فأدخل بينه وبني عطاء إبراهيم وقال: "وهذا سند ظاهره الصحة، ولك
  بن مرة وفيه مقال، وأرسله فلم يذكر يف إسناده جابًرا). 

ب الصداق 29) كتاب النكاح (6) ( 583/ 2) أبو داود: (6(   ). 2107رقم ( -) 
  ) (درهم): ليست يف أيب داود.7(
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  جهزها من عنده". )، "و 1زاد النسائي ( 
: كم كان صداُق رسول -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب َسَلمَة بن عبد الرمحن، قال: سألُت عائشَة زوَج النيب 2مسلم ( 

؟-صلى هللا عليه وسلم  -هللا    ؟ قالت: كان صداقُُه َألزواِجِه ثنىت عشرَة ُأوقيًة ونشا. قالت: أتدري ما النَّشُّ
  ُأوقيٍة قالت: فتلك مخس مائة درهم.  قلُت: ال. قالت: نصف

فقال: إىنِّ تزوجُت امرأًة من األنصار، فقال لُه النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: جاء رجل إىل النيب  3وعن أيب هريرة ( 
تزوجتها؟ "   : "هل نظرت إليها؟ فإنَّ يف عيوِن األنصار شيًئا" قال: قد نظرُت إليها. قال: "على كم-صلى هللا عليه وسلم  -

: "على أربع أَواٍق؟ كأمنا تنِحُتون الفضة من ُعرض هذا اجلبِل.  -صلى هللا عليه وسلم   -قال: على أربع أَواٍق. فقال له النيب 
  ) منُه". 4ما عند ما نُعطيك ولكن عسى أن نبَعثَك يف بعٍث فتصيُب (

  قال: فبعث بعثا إىل بين عبس بعث ذلك الرجل فيهم. 
فقالت:  رسول هللا! جئُت أَهُب   -صلى هللا عليه وسلم  -سهل بن سعد، قال: جاءِت امرأٌة إىل النيب  )، عن 5مسلم ( 

  صلى هللا عليه -فصعََّد النَّظر منها وصوَّبَُه، مث طَأطَأ رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -لك نفسي فنظر إليها رُسوُل هللا 
 __________  

  ). 3350رقم ( - ) القسط يف األصدقة 66تاب النكاح ( ) ك26) (119/  6) النسائي: (1(
ب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخامت حديد 13) كتاب النكاح ( 16) ( 1042/  2) مسلم: ( 2(   ). 78رقم ( - ) 
ب ندب النظر إىل وجه املرأة وكفيها ملن يريد تزوجها 12) كتاب النكاح ( 16) ( 1040/  2) مسلم: ( 3(   ).75رقم ( - ) 
   مسلم: (تصيب). ) يف4(
ب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخامت حديد 13) كتاب النكاح ( 16) ( 1041/  2) مسلم: ( 5(   ). 76رقم ( - ) 
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ا   -وسلم  رأسُه. فلمَّا رأت املرأة أنَُّه مل يقض فيها شيًئا جلسْت. فقام رُجٌل من أصحاِبِه فقال:  رسول هللا! إْن مل يكن لَك 
) من شيء؟ " فقال: ال. وِهللا  رسول هللا. قال: "اذهب إىل أهِلَك فانظر هل جتد  1زوِّجنيها. قال: "هل معك (حاجة ف

)  2: "انظر ولو خامتًا ( -صلى هللا عليه وسلم  -شيًئا؟ " فذهب مث رجع، فقال: ال وهللا ما وجدُت شيًئا. ففال رسول هللا 
) من حديد ولكن هذا إزاري (قال سهل: ماله رداٌء)  2رسول هللا وال خامتًا ( من حديد" فذهب مث رجع فقال: ال وهللا   

زاِرَك؟ إن لبسَتُه مل يكن عليها منُه شيٌء وإن لَِبَسْتُه مل  -صلى هللا عليه وسلم   - فلها نصُفُه. فقال رسول هللا  : "ما تصنع 
ُمَوليا. فأمر به   - صلى هللا عليه وسلم  - ل هللا يكن عليك منه شيء "فجلس الرجل حىت إذا طال جملُسُه قام. فرآُه رسو 

فُدعى. فلما جاء قال: "ماذا معك من القرآن؟ " قال: معي سورة كذا وسورة كذا (عّددها) فقال: "تْقَروهن عن ظهر قلبك؟ 
  " قال: نعم. قال: "فاذهب فقد ُملِّْكَتها مبا معك من القرآن".

  فعلِّْمَها من القرآِن".) "انطلق فقد زوجُتَكها 3ويف طريق أخرى (
) ما استحللتم به  5: "إنَّ أحق الشرط أن يُوَىف ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: قال رسول هللا 4وعن عقبة بن عامر ( 



  الفروج".
ى رسول هللا 6البخاري (   أن تشرتط املرأُة طالَق ُأْخِتها.  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، قال: 

 __________  
  ) يف مسلم: (فهل عندك من شيء). 1(
  ) مسلم: خاٌمت. 2(
  ). 77) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني ( 3(
لشروط يف النكاح 8) كتاب النكاح ( 16) ( 1035/  2) مسلم: ( 4( ب الوفاء    ). 63رقم ( - ) 
  ) مسلم: (أن يوىف به). 5(
ب الشروط يف 11) كتاب الشروط (54) ( 382/ 5) البخاري: (6( ) وهو جزء من حديث  2727رقم (   -الطالق ) 

  طويل.
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  ب يف الرجل يعتق األمة فيتزوجها
غزا خيرب. قال: فصلَّينا عندها صالَة الَغَداِة بغَلس، فركب  -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن أنس، أنَّ رسول هللا 1مسلم ( 
يف   -صلى هللا عليه وسلم  -أ رِديُف أيب طلحَة، فأجرى رسول هللا  ورَِكَب أبو طلَحَة و  -صلى هللا عليه وسلم  -َنِىبُّ ِهللا 

صلى هللا عليه   - . واحنسر االزاُر عن فِخذ نيب هللا -صلى هللا عليه وسلم  - زُقَاِق خيرب، وِإنَّ ركبيت لتمسُّ فِخَذ نيب هللا 
َِّ إذا  . فلما د-صلى هللا عليه وسلم  - فإىنِّ ألرى بياض َفِخذ نيبِّ هللا  -وسلم  خل القريَة قال: "هللا أكرب َخرَِبْت خيرب، إ

) قال:  2نزلنا بساحِة قوم فساء صباُح املُنَذرِيَن "قاهلا ثالث مراٍت، قال: وقد خرج القوُم إىل أعماهلم. فقالوا: حممٌد ( 
َوًة، وُمجع السُيب فجاَءُه ِدْحيُة ( السيب. قال: "اذهب فخذ جارية"   ) فقال:  رسول هللا! أعطىن جاريًة من 3وأصبناها َعنـْ

. فجاء رُجل إىل رسول هللا  فقال:  نيب هللا! أعطيت دحيَة صفيََّة بنت   - صلى هللا عليه وسلم  -فأخذ صفية بنت حييٍّ
ا فلما نظر إليها النيب  ا" فجاء    - وسلم  صلى هللا عليه  -محس، سيِّدة قريظََة والنَِّضِري؟ ما تصُلُح إال لك. قال: "ادُعوُه 

  قال: "خذ جاريًة من السيب غريها" قال: وأعتقها وتزوجها. 
ا له أم ُسليِم، فأهد لطريق َجهََّز بٌت  أ محَزَة ما أصَدقـََها؟ قال: نـَْفَسَها أعتقها وتزوَّجها. حىت اذا كان  ا َلُه من فقال له 

من كان عنده شيء فليجئ ِبِه" قال: وَبَسَط ِنطًَعا. قال:  عُروًسا. فقال: " - صلى هللا عليه وسلم  -الليل، فأصبح النيب  
لسَّْمِن فحاُسوا حيًسا، فكانت وليمة   لتمِر، وجعل الرجل جييُء  َألِقِط. قال: وجعل الرجل جييُء  فجعل الرجل جييء 

  . -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 
 __________  

ب فضي14) كتاب النكاح (16) (1043/ 2) (1(   ). 84رقم (   -لة إعتاقه أمته مث يتزوجها ) 
  ) يف مسلم، (حممد وهللا). 2(
  ) (د): دحية بن خليفَه. 3(
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)، فقالوا: حممد واخلميُس، وفيها وقال الَناُس: ال ندري أتزوجها أم اختذها أم َوَلٍد. قالوا: إن حجبها فهي  1ويف أخرى ( 
َها فهي ُأمُّ ولٍد،  صلى هللا عليه   -)، أن النيب  2فلما أراد أن يرَكَب حجبها. وذكر احلديث. ويف أخرى (امرأتُُه وإن مل حيُجبـْ

  اشرتاها من ِدحية بسبعة أْروٍُّس. -وسلم 
  

  ب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ومل يقدم من الصداق شيئا ومن تزوج ومل يسم صداقًا 
) فقال: "أعطها شيًئا"  4فاطمَة، فقلُت:  رسول هللا! ابن يل (  ، قال: تزوجتُ -رضي هللا عنه  -)، عن علي  3النسائي ( 

ُه".   فقلت: ما عندى شيٌء قال: "فأين ِدْرُعَك احلَُطِميُة؟ " قلت: هو عندي، قال: "فأعطها إ
  قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فالنة" قال: - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عقبة بن عامر، أنَّ رسول هللا 5أبو داود (

ا ومل يفرض هلا صداقًا، ومل   " قالت: نعم. فزوج أحدمها صاحبه، فدخل الرجل  نعم. وقال للمرأة: "أترضني أن أزوجك فالً
صلى   -يعطها شيًئا، وكان ممن شهد احلديبية، وكان من شهد احلديبية له سهم خبيرب، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول هللا  

ومل أفرض هلا صداقًا، ومل أعطها شيًئا وإين ُأشهدكم أين أعطيُتها من صداقها سهمي خبيرب،  زوجين فالنة   - هللا عليه وسلم 
  فأخذت سهَمُه فباعته مبائة ألف.

 __________  
  ). 87رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
  ) مسلم: نفر املوضع السابق.2(
  ). 3375رقم ( - لوة ) حتلة اخل76) كتاب النكاح ( 26) (129/  6) النسائي: (3(
  ) يف النسائي: (ابن يب). 4(
ب فيمن تزوج ومل يسم صداقا حىت مات 32) كتاب النكاح (6) ( 590/ 2) أبو داود: (5(   ). 2117رقم (   -) 
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  : "خري النكاح -صلى هللا عليه وسلم  -ويف هذا احلديث، قال رسول هللا 
  أيسُره". 

  ) ألن األمر على خالف هذا. 1حلديث ملصًقا (قال أبو داود: أخاف أن يكون هذا ا
ا ومل يفرض هلا فقال: هلا الصداق كامًال وعليها  2وعن عبد هللا بن مسعود (  )، يف رجل تزوج امرأة فمات عنها، ومل يدخل 

  العدة، وهلا املرياث. 
  َع بنت واِشق.قضى به يف بـَْروَ   -صلى هللا عليه وسلم  -): مسعُت رسول هللا  3فقال َمْعِقل بُن سنان (

  )، وقال: حديث حسٌن صحيح. ويروى أن الشافعي رجع إىل حديث بروع. 4وهذا احلديث أيًضا، خّرجه الرتمذي ( 
  

  ب يف احمللل 
  احمللل واحمللل له. - صلى هللا عليه وسلم   -) عن عبد هللا بن مسعود قال: لعن رسول هللا  5الرتمذي ( 



  قال: هذا حديٌث حسٌن صحيٌح.
 _________ _  

  ) د: (ملزقا) ويف األصل. (مطلقا) وما أثبته من (د، ف). 1(
  ). 2114رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 2(
  ) يف األصول. (معقل بن يسار) وهو خطأ. 3(
ب ما جاء يف الرجل يتزوج املرأة فيموت عنها قبل أن يفرض هلا 43) كتاب النكاح (9) (450/  3) الرتمذي: (4(  (-  

  ). 1145رقم ( 
ب ما جاء يف احمللل واحمللل له 27) كتاب النكاح (9) (428/  3) الرتمذي: (5(   ) 1120رقم (  -) 
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  ب يف الوليمة 
رأى على عبد الرمحن أثـََر ُصفَرٍة، قال: "ما هذَا؟ "   -صلى هللا عليه وسلم  - ) عن أنس بن مالك، أن النيب 1مسلم ( 

   تزوجُت امرأًة عل وْزِن نواٍة من ذهٍب، قال: "فبارك هللاُ لَك أوِملْ ولو بشاٍة". فقال:  رسول هللا! إّينِ 
  ) ما أو مل على زينب، فإنَُّه ذبح شاة. 3أْوَمل على امرأٍة ( -وسلم  - صلى هللا عليه -)، قال: ما رأيُت رسول هللا 2وعنه (

  على بعض نسائِِه مبُا من شعري.  -  عليه وسلم صلى هللا - )، عن صفية بنت شيبة قالت: أْوَمل النيب 4البخاري (
َا". -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر قال: قال رسول هللا 5مسلم (    : "إذا ُدِعي أَحدُُكْم إىل الوليَمِة فلَيأِ

  ) "إذا دعا أَحدُُكْم أَخاُه، فلُيِجْب، ُعْرًسا كان أو حنَوه". 6ويف لفظ آخر ( 
  ) فأِجيُبوا". 8قال: "إن ُدِعيُتم إىل ُكَراٍع ( - صلى هللا عليه وسلم  -  ) أيًضا، أن النيب7وعنه (

 __________  
ب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخامت حديد 13) كتاب النكاح ( 16) ( 1042/  2) مسلم: ( 1(   ). 79رقم ( - ) 
ب زواج زينب بنت جحش رقم ( 15) َكتاب النكاح ( 16) ( 1049/  2) مسلم: ( 2(  (90 .(  
  ) مسلم: (امرأة من نسائه). 3(
قل من شاة  70) كتاب النكاح ( 67) ( 146/ 9) البخاري: (4( ب من أومل    ). 5172رقم (   -) 
جابة الداعي إىل دعوة  16) كتاب النكاح ( 16) ( 1052/  2) مسلم: ( 5( ب األمر    ). 96رقم ( -) 
  ). 100رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 6(
  ). 104رقم ( - فس الكتاب والباب السابقني ) مسلم: ن7(
  ) كراع: املراد به كراع الشاة وهو مستدّق الساق. 8(
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: "إذا ُدِعي أحدكم إىل طعام فلُيِجْب، فإن شاء  - صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: قال رسول هللا 1وعن جابر بن عبد هللا (
  طَِعَم، وإن شاء تـََرَك". 

  ) ". 4)، وإن كان ُمْفِطًرا فْلَيْطَعْم (3) "فإن كان صائما فلُيَصلِّ (2ويف حديث أيب هريرة ( 
  وقد تقدم يف كتاب الصيام.

تِيَها ويُْدَعى  -صلى هللا عليه وسلم  -) أيًضا، أن رسول هللا 5وعن أيب هريرة (  َ قال: "شرُّ الطعام، طعام الوليَمِة، ُميْنَـُعَها من 
َها، ومن مل جيُِبِ  َ    الدَّْعَوَة فقد عصى َهللا ورُسوَلُه". إليها من 

  ). 6وقد روى هذا موقوفًا (
فدخل حني ُبِينَ   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن خالد بن ذكوان قال: قالت الرُّبيع بنت ُمَعوِّذ: جاء النيب 7البخاري (

ٌت (  ، فجعلْت ُجَوير لُدفِّ ويَنُدبنَ 8عليَّ، فجلس فراشى كمجلسَك مينِّ ئي يوم بدر، إذ قالت  ) يضربن  من قُتل من آ
لذي كنِت تقولني". 9إحداهنَّ: وفينا نيب يَعلُم ما يف غِد، فقال: "دعي هذا (   ) وقويل: 

 __________  
  ). 105رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
  ). 106رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 2(
ملغفرة والربكة).) الصالة يف اللغة: الدعا3(   ء، واملعى: (فليدُع ألهل الطعام 
  ) هذا احلديث ساقط من (ف).4(
  ). 110رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
  ). 109رقم (   -): نفس الكتاب والباب السابقني 6(
ب ضرب الدف يف النكاح والوليمة 48) كتاب النكاح ( 67) ( 109/ 9) البخاري: (7(   ). 5147رقم (   -) 
ت لنا). 8(   ) البخاري: (جوير
  ) البخاري: (هذه). 9(
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ا زفت امرأًة إىل رُجٍل من األنصار فقال رسول هللا 1وعن عائشة ( : " عائشة، ما كان معهم -صلى هللا عليه وسلم  -)، أ
  ) هلٌو، فإن األنصار يعجُبهُم اللهو". 2(

ً ُمقبلني من ُعرس فقام ُممتَـًنا فقال: "اللهم أنتم ِمن   -  عليه وسلم صلى هللا -)، قال: أبصر النيبُّ 3وعن أنس ( ِنساء وصبيا
  أحب الناس إيلَّ". 

  
ب ما جاء يف نكاح احلوامل وذوات األزواج من الكفار مبلك اليمني، وما يقول إذا أتى أهله وكم يقيم عند البكر والثيب،  

ى عنه من ذلك. -َعزَّ َوَجلَّ -خر وقول هللا  وأجر املباضعة ويف أحد الزوجني ينشر سر اآل   : {ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم} وما 
ب ُفْسطَاٍط، فقال: "لعلُه يُرِيُد   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب الدرداء، عن النيب 4مسلم (  مرأٍة ُجمٍح على  أنَُّه ُأيت 

ا؟ " فقالوا: نعم، فقال رسول هللا   : "لقد مهمُت أْن ألعنُه لعًنا، يدخل َمَعُه َقْربَُه، كيف  - عليه وسلم صلى هللا -أْن يُِلمَّ 
  يـَُورثُُه وهو ال حيَِل َلُه؟ كيف يستخِدُمُه وهو ال َحيلُّ َلُه؟ ". 



ح: احلامل اليت د والدها.    ا
ْوطاس: "ال ُتوطأ حامل حىت  )، عن أيب الَودَّاك جرب بن نوف، عن أو سعيد اخلْدري رفعه، أنه قال يف سبا أ5أبو داود (

  تَضع، وال غري
 __________  

ب النسوة اليت يهدين املرأة إىل زوجها 63) كتاب النكاح ( 67) ( 133/ 9) البخاري: (1(   ). 5162رقم (   -) 
  ) البخاري: (معكم). 2(
ب ذهاب النساء والصبيان إىل العرس 75) كتاب النكاح ( 67) ( 156/ 9) البخاري: (3(   ). 5180رقم ( -) 
ب حترمي وطء احلامل املسبية 23) كتاب النكاح ( 16) ( 1065/  2) مسلم: ( 4(   ). 139رقم ( - ) 
ب يف وطء السبا  45) كتاب النكاح (6) ( 614/ 2) أبو داود: (5(   ). 2157رقم (  -) 
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  ) حىت حتيض حيضًة".1حامل (
  ) حيضة". 2تفرد أبو الوداك بقوله: "حىت حتيض (

  اك: وثقه حيىي بن َمعني، وهو دون ذلك عند غريه. وأبو الود
يوم ُحَنْني، بعث جيًشا إىل أْوطَاس، فـََلُقوا عُدوا   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب سعيد اخلدري، أن رسول هللا 3مسلم ( 

ًسا من أصحاِب النيب  ، فكأن  َ ن   -يه وسلم صلى هللا عل - فقاتُلوُهْم، فظهروا عليهم، وأصابوا َهلُْم سَبا حترَُّجوا من غشيا
  من أجل أزواِجهنَّ من املشركني، فأنزل هللا تعاىل يف 

نَّ.   ذلك {َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َمَلَكْت َأْميَاُنُكْم} أي فـَُهنَّ لكم حالٌل إذا انقضْت ِعدَّ
يت أهَلُه قال: بسم هللا  - صلى هللا عليه وسلم -)، قال: قال رسول هللا  4وعن ابن عباس ( : "لو أنَّ أحدهم إذا أراد أن 

َنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقْـتَـَنا، فإنَُّه ِإْن يـَُقدَّْر بينهما َوَلٌد يف ذلك، مل يضرُه شيطان. (   ) أبًدا". 5اللهم جنِّبـْ
.)، قال: إذا تزوَّج الِبْكَر على الثـَّيِِّب، أقام عندها سبًعا، وإ6وعن أنس (   ذا تزوََّج الثـَّيَِّب على البكر، أقام عندها ثالً

 __________  
  ) أبو داود: (وال غري ذات محل).1(
  ) (حىت حتيض): ليست يف (ف)،2(
ب جواز: وطء املسبية بعد اإلسترباء  9) كتاب الرضاع (17) ( 1079/  2) مسلم: ( 3(   ). 33رقم ( -) 
  ). 116رقم (  -ب ما يستحب أن يقوله عند اجلماع ) 18) كتاب النكاح ( 16) ( 1058/  2) مسلم: ( 4(
  ) مسلم: (الشيطان).5(
ب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها 12) كتاب الرضاع (17) ( 1084/  2) مسلم: ( 6( رقم   - ) 
)44 .(  
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  قال خالد احلذاء: ولو قلُت: رفعه لصدْقُت، ولكنَُّه قال: السُّنَُّة كذلك.
ًسا من أصحاِب النيب 1سلم ( م :   -صلى هللا عليه وسلم   - قالوا للنيب  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب ذر، أنَّ 

ألجور، ُيَصلُّون كما ُنَصلِّي، ويُصوُموَن نصوم، ويتصدَُّقوَن بفضول أمواهلم. قال: "أو 3) ذهب أهل الدُّثُوِر (2َرُسوَل هللا (   (
ملعروف  4ما َتصَّدَُّقوَن؟ إنَّ ِبُكلِّ تسبيحٍة صدقًة وُكلُّ تكبريٍة صدَقة، وكلُّ حتميدٍة صدقة ( ليس قد جعل هللا لكم  )، وأمٌر. 

يت ( ٌي عن ُمْنكٍر صدَقٌة، ويف ُبْضع أحدكم صدَقٌة" قالوا:  رسول هللا!  ) أحُد شهوتَُه، ويكوُن َلُه فيها أجٌر؟  5صدقٌة، و
  حراٍم أكان عليه فيها ِوْزٌر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالِل َكاَن لَُه أجٌر".  قال: "أرأيتم لو وضعها يف
) الناس عند هللا منزلًة يوم  7: "إن من شر (- صلى هللا عليه وسلم  - ) قال: قال رسول هللا 6وعن أيب سعيد اخلدري ( 

  القيامِة، الرجل يـُْفِضي إىل امرأتِِه وتـُْفِضي إليه، مث يـَْنُشُر ِسرََّها".
)، قال: كانت اليهود تقول إذا أتى الرَُّجُل امرأَتُه، من ُدبُرَِها يف قـُُبِلَها، كان الولد أحول، فنزلت {ِنَساؤُُكْم  8وعن جابر (

ُتْم}.   َحْرٌث َلُكْم فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشئـْ
 __________  

ب بيان أن اسم الصدقة يق16) كتاب الزكاة (12) (697/  2) مسلم: ( 1(   ). 53رقم ( - ع على كل نوع من املعروف ) 
  ) اإلسم الكرمي: سقط من األصل.2(
  ) مجع دثر وهو املال الكثري.3(
ليلة صدقة).4(   ) مسلم: (وكل 
يت). 5(   ) مسلم: (أ
ب حترمي إفشاء سر املرأة 21) كتاب النكاح ( 16) ( 1060/  2) مسلم: ( 6(   ). 123رقم (  - ) 
  ) مسلم: (أشر). 7(
ب جواز مجاعه امرأته يف قبلها 19) كتاب النكاح ( 16) ( 1058  /2) مسلم: ( 8(   ). 117رقم (   - ) 

)2/626 (  

  

  )، وإن شاء غري ُجمَبَِّيٍة، غري أن ذلك يف ِصَماٍم واحٍد.2): إن شاء ُجمَبَِّيًة ( 1قال جابر ( 
 إىل رجل أتى رجًال، أو امرأًة يف  : "ال ينظر هللاُ -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عباس قال: قال رسول هللا 3النسائي ( 

  ) ". 4الدبر (
  

  ب يف العزل 
فقال: إينَّ أعزل عن امرأيت،    -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن سعد بن أيب وقاص، أنَّ رجًال جاء إىل رسول هللا 5مسلم ( 

) فقال  6 على ولِدها، أو على أوالِدها (الرَُّجُل: ُأْشِفقُ  -: "ِملَ تفعُل ذِلَك؟ " فقال-صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا 
  : "لو كان ذلك ضارًا، ضرَّ -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 

  فاِرَس والرُّوَم".
ملصطلق ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: غزو مع رُسوِل هللا  7عن أيب سعيد اخلدري ( )، فسبينا كرائِم العرِب،  8غزوَة 
  صلى هللا  -)، ورغبنا يف الِفَداِء، فأرد أن نستمَتع ونعزل فقلنا: نفَعُل ورسوُل هللا 9َفطَاَلْت علينا العزوبة (



 __________  
  ). 119رقم (  -) مسلم: نفس الكتاب والباب السابق  1(
  ) أي مكبوبَه على وجهها. 2(
  ). 115رقم (  - ) خرجه النسائي يف كتاب َعشرة النساء 3(
  ) النسائي: (دبر). 4(
ب جواز الغيلة وهي وطء املرضع، وكراهة العزل 22) كتاب النكاح ( 16) ( 1061/  2) مسلم: ( 5(   ). 143رقم ( - ) 
  ) (أو على أوالدها): ليس يف (ف). 6(
ب حكم العزل 22) كتاب النكاح ( 16) ( 1061/  2) مسلم: ( 7(   ). 125رقم (  -) 
  مصطلق. ) مسلم: (بلمصطلق) وكذا (ف) ويف (د): مبصطلق. ومعىن بلمصطلق: أي بين8(
  ) د، ف: (العزبة) وكذا مسلم.9(
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) تفعلوا، ما كتب  1فقال: "ال عليكم أال (  - صلى هللا عليه وسلم  - بني أظهر ال نسأُلُُه، فسألنا رسول هللا  - عليه وسلم 
  ) إىل يوم القيامة إال ستكون". 2هللا خلق َنَسَمٍة كائنة ( 

نكم لتفعلون؟ وإنكم لتفعلون؟ وإنكم لتفعلون، ما من َنَسَمٍة كائنٍة إىل يوم القيامِة  )، يف هذا احلديث فقال لنا: "وإ3وعنه (
  إال هي كائنٌة".

)، عن جابر بن عبد هللا قال: كانت لنا جواٍر، وكنا نعزل عنهن، فقال اليهود: إنَّ تلك املَْوُؤَدُة الصُّْغَرى، ُسئل  4النَّسائي ( 
  ن ذلك؟ فقال: "كذبْت يهوُد، لو أراد هللا خلقُه مل تستطع َردُه". ع -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 

س، وهو يقول: "لقد   -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن ُجَداَمَة بنت وهب، قالت: حضرُت رسول هللا 6) (5مسلم (  يف أ
ى عن الِغيَلِة (  ) يضر أوالدهم ذلك شيًئا" مث  8وال ()، فنظرت يف الروم، وفارس فإذا هم يُِغيُلوَن أوالَدُهْم، 7َمهَْمُت أن أ

  : "ذلك الَوْأُد اخلِفيُّ". -صلى هللا عليه وسلم  -سأُلوُه عن العزِل؟ فقال رسول هللا 
  إسالم ُجَدامة كان عام الفتح، ويروى أن إسالمها كان قبل ذلك.

 __________  
  ) مسلم: (أن ال). 1(
  ) مسلم: (هي كائنة). 2(
  ). 127رقم ( - السابقني ) مسلم: نفس الكتاب والباب 3(
  ). 193رقم (  - ) خرجه النسائي يف كتاب عشرة النساء 4(
ب جواز الغيلة وهي وطء املرضع  24) كتاب النكاح ( 16) ( 1067/  2) مسلم: ( 5(   ). 141رقم ( -) 
  ) هذا احلديث ليس يف (ف).6(
ا: أن جيامع الرجل امرأته وهي مرضع. 7(   ) واملراد 
  ) مسلم: (فال). 8(



)2/628 (  

  

لنكاح    ب القسمة بني النساء وحسن العشرة وحق كل واحد من الزوجني على صاحبه وأحاديث تتعلق 
)، فكان يقسم لثمان، 2تسع نسوة (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان عند النيب  1مسلم ( 

  وال يقِسُم لواحدٍة. 
. قال عطاء: اليت ال يقِسُم هلا صفيَُّة ب   نُت ُحَييٍّ

لعائشة  - صلى هللا عليه وسلم   -الصحيح أن النيب كان يقسم هلا إمنا كانت سودة بنت زمعة كانت وهبت نصيبها من النيب 
)3 .(  

إذا أراد أن خيرج سفًرا، أقرع بني نسائِِه، فأيتهن خرج   -صلى هللا عليه وسلم  - )، قالت: كان رسول هللا 4وعن عائشة (
ا    َمَعُه. وذكر احلديث.َسْهُمَها خرج 

) من سودَة بنت زَْمَعَة، من امرأٍة فيها ِحدٌة، فلما  6)، قالت: ما رأيُت امرأًة أحبَّ إيلَّ أن أكون يف ِمْسالِخَها (5وعنها (
لعائشَة، قالت:  رسول هللا! قد جعلُت يومي منك لعائشة،    -صلى هللا عليه وسلم  -كربت جعلت يومها من رُسوِل هللا 

  يقِسُم لعائشة يومِني، يومها ويوم َسْوَدَة.  -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا  فكان
 __________  

ا 14) كتاب الرضاع (17) ( 1086/  2) مسلم: ( 1( ب جواز هبَها نوبتها لضر   ). 51رقم ( -) 
  ) (نسوة): ليست يف مسلم. 2(
  ) هذا الكالم يف (ف) فقط.3(
ب يف حديث اإلفك 10توبة ( ) كتاب ال49) ( 2129/  4) مسلم: ( 4(   ). 56رقم ( - ) 
ا 17) ( 1085/  2) مسلم: ( 5( ب جواز هبتها نوبتها لضر   ).47رقم ( - ) كتاب الرضاع 
  ) املسالخ: هو اجللد ومعناه أن أكون أ هي.6(
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نَـهُ  - صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: كان للنىب 1وعن أنس ( نَّ، ال ينتهى إىل املرأِة األوىل يف تسع نسوٍة، فكان إذا قسم بـَيـْ
تيها، فكان يف بيِت عائشَة، فجاءت زيَنُب فمدَّ َيَدُه إليها، فقالت: هذه  2( ) تسع، فُكنَّ جيتمعن كل ليلٍة يف بيت اليت 

  يده. وذكر احلديث. -صلى هللا عليه وسلم  - زيَنُب، فكفَّ النيب 
إذا صلى العصر دار على نسائِه، فيدنو منهنَّ، وذكر   - عليه وسلم صلى هللا - )، قالت: كان رسول هللا 3وعن عائشة (

  احلديث.
ُل بعضنا  - صلى هللا عليه وسلم  -) عائشة:  ابن ُأخيت، كان رسول هللا 5)، عن عروة قال: قالت يل ( 4أبو داود ( ال يُفضِّ

، فكان قلَّ يوٌم إال وهو يطوف علينا مجيًعا، فيدنو من كل امرأة من غري مسيس حىت   على بعض يف الَقسم، من ُمكثه عند
ويف أشباهها   -َعزَّ َوَجلَّ -) هو يومها فيبيت عندها. وذكر هبة سودة يومها لعائشة، قالت يف ذلك: أنزل هللا 6يبلغ اليت (

  {َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن بـَْعِلَها ُنُشوزًا َأْو ِإْعَراًضا}.



بعث إىل النساء تعىن يف مرضه فاجتمعن، فقال: "إين ال أستطيع  - صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رسول هللا 7وعن عائشة (
ذَن يل أن أكون (   ) عند عائشة، فعلُنتَّ" فأِذنَّ له. 8أن أدور بينكن، فإن رأينت أن 

 __________  
ب القسم بني الزوجات 13) كتاب الرضاع (17) ( 1084/  2) مسلم: ( 1(   ). 46رقم ( - ) 
  لم: (إال يف تسع). ) مس2(
ب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ومل ينو الطالق 3) كتاب الطالق ( 18) ( 1101/  2) مسلم: ( 3( رقم    -) 
)21 .(  
ب يف القسم بني النساء 39) كتاب النكاح (6) ( 601/ 2) أبو داود: (4(   ). 2135رقم (   -) 
  ) (يل) ليست يف األصل و (ف). 5(
  ). ) أبو داود: (إىل اليت6(
  ). 2137رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 7(
  ) أبو داود: (فأكون). 8(
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ِن، فلم يعدل  2قال: "إذا كانت (  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، عن النيب 1الرتمذي (  ) عند الرجل امرأ
  بينهما، جاء يوم القيامِة وشقه ساِقٌط".

  ام، ومهام ثقٌة حاِفٌظ. قال: إمنا أسنده مهَّ 
كان يقسم بني نسائِِه فيعِدُل، ويقول: "اللهم هِذِه قسميت فيما أْمِلك،    -صلى هللا عليه وسلم   -)، أن النيب  3وعن عائشة (

  فال تلمىن فيما متلك، وال أملك" روي مرسًال. 
ت: إن يل ضرًة فهل على جناح أن  فقال - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أمساء قالت: جاءت امرأة إىل النيب  4مسلم ( 

  : "املتشبُِّع مبا مل يُعَط، كالبس ثوَيب زوٍر" - صلى هللا عليه وسلم  - أتشبع من مال زوجي مبا مل يعطين، فقال رسول هللا 
أة  قال: "لو كنُت آمًرا أحًدا أن يسجد ألحٍد، ألمرُت املر  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، عن النيب 5الرتمذي ( 

  أن تسجد لزوجها". 
  قال أبو عيسى: هذا حديٌث حسٌن غريٌب صحيح. 

  )، أنَُّه شهد حجة الوداع مع رسول هللا6عن عمرو بن األحوص ( 
 __________  

ب ما جاء يف التسوية بني الضرائر 41) كتاب النكاح (9) (447/  3) الرتمذي: (1(   ). 1141رقم ( - ) 
  ) الرتمذي: (كان). 2(
  ).1140رقم (   -س الكتاب والباب السابقني  ) الرتمذي: نف3(
ب النهي عن التزوير يف اللباس وغريه 35) كتاب اللباس والزينة ( 37) ( 1681/  3) مسلم: ( 4(   ). 127رقم ( -) 
ب ما جاء يف حق الزوج على املرأة 10) كتاب الرضاع (10) (465/  3) الرتمذي: (5(   ). 1159رقم (   -) 
ب ما جاء يف حق املرأة على زوجها 11) كتاب الرضاع (10) (467/  3) الرتمذي: (6(   ). 1163رقم (   -) 
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لنساء خريًا، فإمنا ُهنَّ عواٌن عندكم،   -صلى هللا عليه وسلم  - فحمد هللا وأثىن عليِه، وذكَّر ووعظ، فقال: "أال واستوصوا 
تني بفاحشٍة ُمبَـيِّ  نة، فإن فعْلَن فاهجروهن يف املضاجع واضربوُهنَّ ضرً غري  ليس متلكون منهن شيًئا غَري ذلك، إال أْن 

م ُمَربِّح، فإن أطعنكم فال تبُغوا عليهنَّ سبيال، أال إنَّ لكم على نسائكم حقا، ولنساِئكم عليكم حقا، فأمَّا حقُُّكم على نسائك
ذنَّ يف بيوتكم ملن تكرهون، أال 1فال يُوِطئَن فرشكم من ( نَّ  ) تكرهون، وال  وحقهَن عليكم أن ُحتِْسُنوا إليهَن يف كسو

  وطعامِهنَّ".
  قال: هذا حديٌث حسٌن صحيٌح.

) حق الضعفني: 3: "اللهم إين ُأَحّرِج ( -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن أيب ُشَرْيح اخلَُزاعي قاْل قال رسول هللا 2النسائي ( 
  ) ". 4اليتيم واملرأة ( 

َتِت املرأُة هاجرًة فراش زوجَها، لعنها املالئكُة   -صلى هللا عليه وسلم   -  )، عن أيب هريرة، عن النيب5مسلم (  قال: "إذا 
  حىت ُتْصِبَح". 

) امرأة  8) إىل (7قال: "ال ينظر هللا تبارك وتعاىل ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عبد هللا بن عمرو، عن النيب 6النسائي ( 
  ال تشكر لزوجها، وهي ال تستغين عنه". 

 ___ _______  
  ) د: (ملن). 1(
  ). 268رقم ( - ) خرجه النسائي يف عشرة النساء 2(
  ) أي أضيقه، وأحرمه على من ظلمهما.3(
  ) النسائي: (حق اليتيم وحق املرأة). 4(
ب حترمي امتناعها من فراش زوجها  20) كتاب النكاح ( 16) ( 1059/  2) مسلم: ( 5(   ). 120رقم ( -) 
  ). 249رقم ( - ساء ) خرجه النسائي يف عشرة الن6(
  ) (تبارك وتعاىل): ليس يف النسائي. 7(
  ) (إىل): ليست يف األصل. 8(
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: "أال أخربكم بنسائكم من أهل اجلنة؟ الودود، الولود،  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا  1وعن ابن عباس (
خذ   بيد زوجها مث تقول: وهللا ال أذوُق ُغْمًضا حىت ترضى". الَعُؤود على زوجها اليت إذا آذت أو ُأوذيت، جاءت حىت 

: "إَن املرأَة ُخِلَقْت من ِضَلع، لن تستقيَم على  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 2مسلم ( 
ا وكسرها طالُقها".  ا ِعوج، وإن ذهبت تقيمها كسر ا، و ا استمتعت    طريقٍة، فإن استمتعَت 

: "ال يـَْفَرْك مؤِمٌن مؤمنًة، إن َكرَِه منها خلًقا رِضَي منها آخر" أو  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 3وعنه (
  قال: "غريَُه". 



ً أَحَسنُـُهْم خلًقا، وخياُر - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 4الرتمذي (  ُكْم  : "أكَمُل املؤمنَني إميا
  ) ". 5ِخيارُُكْم لنسائهم ( 

  قال: هذا حديث حسٌن صحيٌح.
لبنات عند النيب 6البخاري ( ، وكان يل صَواحُب يَلعَنب معى،  -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن عائشة قالت: كنُت ألَعُب 

َُن إيلَّ فيلع -صلى هللا عليه وسلم  - فكان رسول هللا    َنب معي. إذا دخل يـَتَـَقمَّعَن منه، فُيَسرِّ
ى رسول هللا 7مسلم (    صلى هللا عليه  - )، عن جابر بن عبد هللا قال: 

 __________  
  )، وفيه خلف بن خليفة، ثقة قد اختلط. 257رقم (  - ) خرجه النسائي يف كتاب عشرة النساء 1(
لنساء 18) كتاب الرضاع (17) ( 1091/  2) مسلم: ( 2( ب الوصية    ). 59رقم (   -) 
  ). 61رقم ( - لكتاب والباب السابقني ) مسلم: نفس ا3(
ب ما جاء يف حق املرأة على زوجها 11) كتاب الرضاع (10) (466/  3) الرتمذي: (4(   ). 1162رقم (   -) 
  ) الرتمذي: (لنسائهم خلًقا).5(
ب اإلنبساط إىل الناس 81) كتاب األدب ( 78) ( 543/  10) البخاري: (6(   ). 6130رقم (   -) 
ب كراهة الطروق 56) كتاب اإلمارة (33(  )1528/  3) مسلم: ( 7(   ). 184رقم (  -) 
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ُم، أو يطلب ( -وسلم  م.1أن يطُرَق الرجل أهَلُه ليًال، يتخوُ   ) عثرا
  )، "حىت تستحّد املغيبة، ومتتشط الشَِّعَثُة". 2زاد يف أخرى (

  يطُرق أهله ليًال، يقدم ُغْدَوًة أو عشية.  ال  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أنس قال: كان رسول هللا 3النسائي ( 
: "إين َألْعَلُم إذا كنِت عينِّ راضيًة، وإذا كنِت  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عائشة قالت: قال ِيل رسول هللا 4مسلم ( 

بِّ حممد، وإذا  )، فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: "أمَّا إذا كنت عين راضيًة، فإنك تقولني: ال، ور 5َعَليَّ غضىب" قالت (
  ) غضىب قلت: ال، ورب إبراهيم" قالت، قلُت: أجل، وهللا  رسول ِهللا ما أهجر إال اْمسََك. 6كنت عليَّ ( 

قالت: نعم،   - صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: دخلُت على حفصَة فقلت: أتراجعني رسوَل هللا 7وعن عمر بن اخلطاب (
ُجرُه إحداُكنَّ اليوم إىل اللي   ِل؟ قالت: نعم، قلُت: قد خاب من فعل ذلك منكنَّ وَخِسَر. قلت: أ

) يغاُر، وإنَّ املؤمن يغاُر، وغريَُة ِهللا أْن 9: "إنَّ هللا تعاىل (-صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 8وعن أيب هريرة ( 
  ِيتَ املؤمُن ما حرَّم عليه". 

  صلى هللا عليه  - سول هللا الدارقطين، عن عبد هللا بن مسعود قال: قال ر 
 __________  

  ) مسلم: (يلتمس).1(
  ). 182رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 2(
  ). 264رقم (  - ) خرجه النسائي يف كتاب عشرة النساء 3(
ب يف فضل عائشة (13) كتاب فضائل الصحابة (44) ( 1890/  4) مسلم: ( 4(  (80.(  



  ) (قالت): ليست يف (د). 5(
) ليست يف مسلم. ) 6(   (عليَّ
ب يف اإليالء واعتزال النساء  5) كتاب الطالق (1111/  2) مسلم: ( 7(   ).34رقم (   -) 
ب غرية هللا تعاىل 6) كتاب التوبه (49) ( 2114/  3) مسلم (8(   ). 36رقم (   -) 
  ) (تعايل): ليست يف مسلم. 9(
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  ". : "إن هللا ليغار لعبده املسلم فليغر لنفسه-وسلم 
  قال: هذا حديث صحيح، خرَّجه يف كتاب العلل. 

: "الغرية من اِإلميان، واِملذاء من النفاق  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول هللا 1البزار (
)2 ." (  

) فَتنَعتها  4املرأُة املرأَة ( : "ال تـَُباِشرُ -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن عبد هللا هو ابن مسعود قال: قال النيب 3البخاري (
  لزوجها، كأنه ينظر إليها". 

) ظُُعٌن  6مرَّْت ( - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن جابر بن عبد هللا يف حديثه الطويل، قال: فلما دفع رسول هللا 5مسلم ( 
لفضل، فحوََّل الفضل وجهه َيَدُه على وجِه ا - صلى هللا عليه وسلم  -جيرين، فطفق الفضل ينظر إليهنَّ، فوضع رسول هللا  

قِّ اآلخر، ينُظُر، فحول رسول هللا  قِّ اآلخر على وجِه الفضِل، فصرف ( -صلى هللا عليه وسلم  - إىل الشِّ )  7يده من الشِّ
  وجهه من الشق اآلخر ينظُر. 

عمك! قال: "رأيُت  ) يف هذا احلديث،، خرَّجه من حديث علي، فقال العباس:  رسول هللا! لويت عنق ابن8زاد الرتمذي ( 
ً وشابًَّة فلم آمن الشيطاَن عليهما".    شا

  ).9قال: هذا حديٌث صحيٌح ( 
 __________  

  ). 188/ 2) كشف األستار: ( 1(
دة: (قال، قلت ما املذاء؟ قال: الذي ال يغار). 2(   ) يف كشف األستار ز
ب ال تباشر املرأة ف118) كتاب النكاح ( 67) ( 250/ 9) البخاري: (3(   ). 5240رقم ( -تنعتها لزوجها  ) 
بتة يف عمدة القاري: ( 4(   ). 423/ 16) املرأة ليست يف البخاري نسخة فتح الباري (املكتبة السلفية) و
ب حجة النيب 19) كتاب احلج ( 15) (891/  2) مسلم: ( 5(   ). 147رقم ( -صلى هللا عليه وسلم   -) 
  ) مسلم: (مرت به). 6(
  ) مسلم: (يصرف). 7(
ب ما جاء أن عرفة كلها موقف 54) كتاب احلج ( 7) (233/  3مذي: () الرت 8(   ). 885رقم (  -) 
  ) الرتمذي: (حسن صحيح).9(
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)؟ فأمرين أن  2عن َنْظرة الَفجأة ( - صلى هللا عليه وسلم   - )، عن جرير بن عبد هللا، قال: سألُت رسول هللا 1مسلم ( 
  أصرف َبَصِري.

ُكم والدخول على النساء" فقال رجٌل من   -صلى هللا عليه وسلم  -، أن رسول هللا )3وعن ُعقَبَة بن عامٍر (  َّ قال: "إ
  األنصار:  رسول هللا! أفرأيت احلمو؟ قال: "احلَْمُو املوُت". 

  قال الليث: احلمو: أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم وحنوه. 
قال: "إن الدنيا ُحْلَوٌة َخِضَرٌة، وإنَّ هللا ُمْسَتْخِلُفُكْم  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب 4مسلم ( 

نـَْيا واتقوا النساَء، فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النَِّساِء".    فيها، فينظٌر كيف تعملون فاتقوا الدُّ
أنه قال: "ما تركت بعدى يف  - عليه وسلم  صلى هللا -)، عن رسول هللا 5وعن أسامة بن زيد، وسعيد بن عمرو بن نفيل (

  النَّاس فتنًة أضرَّ على الرجال من النساء". 
  

  ب إخراج املخنثني من البيوت
  صلى هللا عليه  - )، عن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النيب 6مسلم ( 

 __________  
ب نظر الفجأة 10) كتاب اآلداب (38) ( 1699/  3) مسلم: ( 1(   ). 45رقم (   -) 
  ) مسلم: (نظر الُفجاَءِة). 2(
ألجنبية 8) كتاب السالم (39) ( 1711/  4) مسلم: ( 3( ب حترمي اخللوة    ).20رقم ( - ) 
ب أكثر أهل اجلنة الفقراء 26) كتاب الذكر والدعاء ( 48) ( 2098/  4) مسلم: ( 4(   ). 99رقم ( - ) 
  ). 98رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
ب منع املخنث من الدخول على النساء األجانب 13) كتاب السالم (39) ( 1716/  4: ( ) مسلم6(   ). 33رقم ( - ) 
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يوًما، وهو عند بعض   -صلى هللا عليه وسلم  -ُخمَنَّث فكانوا يـَُعدُّونَُه من غري ُأويل اِإلْربَِة، قالت: فدخل النيب  -وسلم 
ربٍع، وإذا أدبرت أدبرت بثماٍن، فقال النيب  نسائِِه، وهو ينَعُت امرأًة، قال: إذا :  -صلى هللا عليه وسلم  -أقْـبَـَلْت أقبلت 

  "أال أرى هذا يعِرُف ما هاهنا، ال يدخلنَّ عليكنَّ" قالت: َفَحجُبوُه. 
لبيداء يدخل كل مجعة فيستطعم.1زاد أبو داود (    ) وأخرجه فكان 

  -)، فقال رسول هللا  3ُأيت مبخنث قد خضب يديه ورجليه (  - عليه وسلم  صلى هللا -)، أن النيب 2وخرَّج، عن أيب هريرة ( 
لنساء، فأمر به فنفى إىل النقيع، فقيل  رسول هللا! أال -صلى هللا عليه وسلم  ل هذا؟ " فقيل:  رسول هللا يتشبه  : "ما 

يت عن قتل املصلني".    نقتله؟ فقال: "إّينِ 
لنساء، واملتشبهات من  -صلى هللا عليه وسلم  - : لعن رسول هللا )، عن ابن عباس قال4البخاري ( املتشبهني من الرجال 

لرجال.    النساء 



الت من النساء، وقال: "أخرجوهم  - صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: لعن رسول هللا 5وعنه ( املخنثني من الرجال، واملرتجِّ
. 6من بيوتكم" فأخرج فالً وأخرج (   ) فالً

  
  النفقة على العيال ب 

  : -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة قال: قال النيب 7البخاري (
 __________  

ْربَِة} 36) كتاب اللباس ( 26) ( 360/ 4) أبو داود: (1( ب يف قوله {َغْريِ ُأوِيل اْإلِ   ). 4109رقم ( - ) 
  ). 4928رقم ( - ب يف احلكم يف املخنثني  - كتاب األدب - ) 282/ 4) أبو داود: (2(
حلناء). 3(   ) أبو داود: (
لنساء 61) كتاب اللباس (77) ( 345/  10) البخاري: (4( ب املتشبهون    ). 5885رقم ( - ) 
لنساء من البيوت  62) كتاب اللباس (77) ( 346/  10) البخاري: (5( ب إخراج املتشبهني    ). 5886رقم (   -) 
  ) البخاري: (وأخرج عمر فالنة).6(
ب وجوب النفقة على األهل والعيال 2) كتاب النفقات ( 69) ( 410/ 9اري: () البخ7(  (-  =  
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"أفضل الصدقِة ما تَرك غًىن، واليُد العليا خٌري من اليِد السفلى، وابدأ مبن تَعول، تقول املرأة: إما أن ُتطعَمين وإما أن  
): أطعمين إىل من تدعين؟ " قالوا:  أ هريرة! هذا من رسول  1ن ( ُتطلَِّقين، ويقول العبُد: أطعمين واستعملين، ويقول االب

  )؟ قال: ال، هذا من كيس أيب هريرة. 2مسعت (  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
)؟ قال: " امرأتك تعول، تقول:  4) يف هذا احلديث، وابدأ مبن تعول. فقيل: من أعول  رسول هللا (3وقال النسائي ( 

  ، خادمك يقول: أطعمين واستعملين، ولدك يقول: إىل من ترتكين". أطعمين وإال فارقين
فع وإمساعيل بن علي، قالوا: أ أمحد بن  5وذكر الدارقطي ( )، قال: ثنا عثمان بن أمحد بن السماك، وعبد الباقي ابن 

 بن سعيد، عن سعيد بن  علي اخلزاز، ثنا إسحاق بن إبراهيم الباوردي، ثنا إسحاق بن منصور، ثنا محاد بن سلمة، عن حيىي
  املسيب يف الرجل ال جيد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما.

دلة، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب  ذا اإلسناد إىل محاد بن سلمة، عن عاصم بن    -صلى هللا عليه وسلم   - و
  ). 6مبثله ( 

 __________  
  ). 5355= رقم (

  ) (د): (الولد). 1(
  ). -صلى هللا عليه وسلم  -: (مسعت هذا من رسول هللا ) البخاري2(
  ). 329رقم (  - ) رواه النسائي يف كتاب عشرة النساء 3(
) قال ابن حجر: هو وهم والصواب ما أخرجه هو (يعين النسائي) من وجه آخر، عن ابن عجالن به وفيه: فسئل أبو  4(

  ). 328رقم (  -سائي يف كتاب عشرة النساء هريرة: من حتول  أ هريرة. اهـ، وهذا احلديث رواه الن



  وهو معىن قوله يف آخر احلديث السابق: ال هذا من كيس أيب هريرة. 
  ). 193رقم ( - ) 297/  3) سنن الدارقطين: ( 5(
  ). 194رقم (   -) نفس املصدر واملوضع السابقني 6(

)2/638 (  

  

ملرء إمثًا أن ُيَضيَِّع َمْن يقوت".  -صلى هللا عليه وسلم  - ) عن عبد هللا بن عمرو عن النيب 1مسلم (    قال: "َكَفَى 
فقالت:  رسول  -صلى هللا عليه وسلم  - )، قالت: دخلْت هند بنُت عتبة امرأُة أيب سفيان على رسول هللا 2وعن عائشة (

ري علمه، فهل عليَّ يف  هللا إنَّ أ سفيان رجل شحيح، ما يعطيين من النفقة ما يكفيىن ويكفي بينَّ إال ما أخذُت من ماله بغ
ملعروف ما يكفيك ويكفي بَنيِك". -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك من جناح؟ فقال رسول هللا    : "خذي من ماله 

كان يبيع خنل بين النضري وحيبس ألهله قوَت   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عمر بن اخلطاب "أنَّ رسول هللا  3البخاري (
  سنتهم". 

  قال: "أعظُم النساِء بركًة أيسرهنَّ َمُؤنة".  - صلى هللا عليه وسلم   -ئشة عن النيب )، عن عا4النسائي ( 
  

  ب يف الّرضاع 
صلى هللا   - ) عن عائشة قالت: "جاء عمِّي من الرَّضاعة يستأذُن علّي، فأبْيُت أْن آَذَن له حىت أستأمَر رسوَل هللا 5مسلم ( 

  ، قلُت: إنَّ عمى من الرضاعة استأذن علّي فَأبيتُ - عليه وسلم  صلى هللا -، فلما جاَء رسوُل هللا - عليه وسلم 
 __________  

ب فضل النفقة على العيال 12) كتاب الزكاة (12) (692/  2) مسلم: ( 1( ملرء إمثا أن 40رقم ( - )  ). ولفظه: "كفى 
  حيبس عمَّن ميلك قوته". 

  وأما لفظ املصنف فهو لفظ رواية أيب داود وغريه. 
ب قضية هند 4) كتاب األقضية (30) ( 1338/  3(  ) مسلم: 2(   ). 7رقم ( - ) 
ب حبس الرجل قوت سنة على أهله 3) كتاب النفقات ( 69) ( 412/ 9) البخاري: (3(   ). 5357رقم (   -) 
) وإسناده ضعيف لضعف ابن سخربَة، انظر "رفع اجلناح"  392رقم (   -) 328) النسائي يف كتاب عشرة النساء: (ص 4(

  ). 40حقيق خالد العنربي (ص للقاري بت
ب حترمي الرضاعة من ماء الفحل 2) كتاب الرضاع (17) ( 1070/  2) مسلم: ( 5(   ). 7رقم (  -) 
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): إمنا أرضعتين املْرأُة ومل يُرضعين  1: "فـَْليلْج عليِك َعمُّك" قالت ( -صلى هللا عليه وسلم   - أْن آَذَن له، فقال رسول هللا 
  ه َعمُِّك فليلج عليك". الرُجُل قال: "إن

  ، قال: "إن الرضاعة حترم ما حتّرم الوالدة".-صلى هللا عليه وسلم   - ) يف هذا احلديث عن النيب 2وعنها (



) أيب  5): هل لك يف أخىت ابنة ( 4فقلُت ( - صلى هللا عليه وسلم  -) قالت: "دخل علَّي رسوُل هللا 3وعن أم حبيبة (
) وأحبُّ َمْن َشركين يف  6ُت: تنِكحها. قال: "أوحتبني ذلك" قالت: لسُت لك ْمبِخلَيٍة": (سفيان؟ فقال: "أفعل ماذا؟ " قل

ا ال حتلُّ يل" قلُت: فإين ُأخِربت أنك ختطب ُدرّة ابنة أيب سلمة قال: "ابنة أم سلمة" قلُت: نعم قال:   اخلري أخيت. قال: "فإ
ا اب ا مل تكن ربيبيت يف حْجري ما حّلت لط، إ ها ثُويَبُة فال تعرضَن علَّي بـََناتكنَّ وال "لو أ نة أخي من الرَّضاعة أرضعتين وإ

  أخواِتُكنَّ".
فقالت:  رسول هللا، إين أرى يف وجه  -صلى هللا عليه وسلم  -) قالت: جاءت َسْهَلُة بنُت ُسَهيل إىل النيب  7وعن عائشة (

: "أرضعيه" قالت: وكيف أرضعُه وهو رجل  - صلى هللا عليه وسلم  -أيب حذيفَة ِمن ُدخول سامل (وهو حليفه) فقاَل النيب  
  وقال: "قد علمت أنه رجٌل كبري". -صلى هللا عليه وسلم  - كبري فتبسم رسول هللا 

 __________  
  ) ف (قلت). 1(
  ). 1رقم (   -) أول كتاب الرضاع 1068/  2) مسلم: ( 2(
ب حترمي ا4) كتاب الرضاع (17) ( 1072/  2) مسلم: ( 3(   ). 15رقم (   -لربيبة وأخت املرأة ) 
  ) مسلم: فقلت له. 4(
  ) مسلم: بنت. 5(
  ) مبخيلة اسم فاعل من اإلخالء، أي لست مبنفردة بك وال خالية من ضرة. 6(
ب رضاعة الكبري 7) كتاب الرضاع (17) ( 1076/  2) مسلم: ( 7(   ). 26رقم (   -) 
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ب الذي يف نفس أيب ُحذيفة" فرجعْت، فقالت: إين قد أرضعته فذهب الذي يف  ) "أرضعيه َحتُْرمي عليه، وَيْذهَ 1ويف أخرى ( 
  نفس أيب حذيفة.

  )، فقالت: إنَّه ُذو حلية، فقال: "أرضعيه يذهُب ما يف َوْجِه أيب حذيفة". 2ويف أخرى ( 
أن يُدخلن   - ه وسلم صلى هللا علي -) كانت تقول َأَيب ساِئُر أزواج النيب 4) ابنة أيب سلمة أن أم سلمة (3وعن زينب ( 

لسامل  -صلى هللا عليه وسلم  -عليهنَّ أحًدا بتلك الرَّضاعِة، وقلن لعائشة: وهللا، ما نرى هذه إال رخصًة أرخصها رسوُل هللا  
ذه الرَّضاعة وال رَائِيَنا.    خاصًة، فما هو بداخل علينا أحٌد 

ا أرضعته مخَس رضعاٍت 5ذكر أبو داود (  َّ ا أن  ) يف هذا احلديث أ ا وبنات إخو مر بناِت أخوا وأن عائشة "كانْت 
  يرضعن من أحبَّْت عائشة أْن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبريًا مخس رضعاٍت، مث يدخل عليها". 

وعندى رجل قاعٌد فاشتدَّ ذلك عليه، ورأيُت  - صلى هللا عليه وسلم  -) عن عائشة قالت: "دخل عليَّ رسوُل هللا 6مسلم ( 
 يف وجهه. قالت: فقلت:  رسول هللا، إنه أخي من الرَّضاعة، قالت: فقال: "اْنظرَن إخوانكنَّ من الرضاعة فإمنا  الغضبَ 

اعة". 7الرَّضاعة من (   ) ا
وهو يف بيىت، فقال:  نيب   -صلى هللا عليه وسلم   -) قالت: "دخل أعرايب على نيبِّ هللا 8وعن أم الفضل بنت احلارث ( 

  ت يل امرأٌة فتزوجتُ هللا إين كان
 __________  



  ). 27رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
  ). 30رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 2(
  ). 31رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
  كانت.  -صلى هللا عليه وسلم  -) مسلم: أن أمَّها أم سلمة زوج النيب 4(
ب من حرم به 10) كتاب النكاح (6) ( 550/ 2د: () أبو داو 5(   ). 2061رقم ( - ) 
اعة 8) كتاب الرضاع (17) ( 1078/  2) مسلم: ( 6( ب إمنا الرضاعة من ا   ). 32رقم (   -) 
  ) يف األصل، و (د): (عن). 7(
ب يف املصة واملصتني 5) كتاب الرضاع (17) ( 1074/  2) مسلم: ( 8(   ). 18رقم (  -) 
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ا أرضعْت امرأيت احلُْدثى (عل صلى هللا عليه   -) رضعَة أو رضعتني فقال رسول هللا 1يها أخرى، فزعمْت امرأيت األوىل أ
  ) واإلمالجتان". 2: "ال ُحترم اإل مالجة ( -وسلم 

إين أرضعُت عقبَة واليت   ) أليب إهاِب بن َعزيز، فأتته امرأٌة، فقالْت:4) عن ُعْقَبَة بن احلاِرِث: أنه تزوَّج بنًتا ( 3البخاري (
)، فقالوا: ما علمنا أرضعْت  5تزوج، فقال هلا عقبُة: ما أعلم أنَِّك أْرَضْعِتىن وال أخَربِْتين. فأرسل إىل آل أيب إهاب فسأهلم ( 

كيف وقد  : "-صلى هللا عليه وسلم  - ملدينة فسألُه، فقال رسول هللا  - صلى هللا عليه وسلم   -صاِحبتَـَنا. فرِكَب إىل النيب  
  قيل؟ " ففارقها 

  ونكحْت زوًجا غريه.
ا قد أرضعْتُكما، دْعها عنك. 6ويف طريق أخرى ( ا وقد زعمْت أ ا كاذبٌة. فقال: كيف    ): قلُت: إ

) الرضاع قال:  8)، عن حجاج بن حجاج األسلمي، عن أبيه قال: قلت:  رسول هللا ما يُذهب عين مذمَّة (7أبو داود (
  بُد أو األَمة". "الُغرَُّة: الع

 __________  
نيث أحدث. 1(   ) (احلُدثي): أي اجلديدة، وهو 
  ) (اإلمالجة): هي املصة، يقال: ملج الصىب أمه وأملجته. 2(
ب إذا شهد شاهد أو شهود بشيٍء ...  4) كتاب الشهادات ( 52) ( 297/ 5) البخاري: (3(   ). 2640رقم (   -) 
  ) البخاري: ابنة. 4(
  م. ) البخاري: يسأهل5(
ب شهادة املرضعة 23) كتاب النكاح (67) (56/ 9) البخاري: (6(   ). 5104رقم ( - ) 
ب يف الرَّْضخ عند الفصال 12) كتاب النكاح (6) ( 553/ 2) أبو داود: (7(   ). 2064رقم ( -) 
ا قد  -ة وفتحهابكسر الذَّال املعجم-) (مذمة الرضاع): يعين ذمام الرضاع وحقه، وفيه لغتان: َمَذمَّة، وَمِذَمة 8( واملعىن: أ

ا. قاله  خدمتك وأنت طفل وحضنتك وأنت صغري فكافئها خبادم خيدمها، تكفيها املهنة قضاء لذمامها وجزاًء هلا على إحسا
  اخلطايب.

  ومثة حاشية مفيدة يف هامش األصل:



م كانوا يستحبون عند فصال الصىب أن يؤتو  ا بشيء سوى اُألجرة، فكأنه قال:  معىن قوله: "ما ينفي عين مذمة الرضاع" أ
  أي شيء ُيسقط عين حق اليت أرضعتين حىت أكون قد أديته كامًال؟ فقال: الغرة العبد أو األمة.
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  كتاب الطالق
َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيِم وصلى هللا على سيد حممد وعلى آله وسلم (    ). 1ِبْسِم ا

  
  ب كراهية الطالق

ر، عن ابن عمر عن النيب  )، ع2أبو داود ( َعزَّ  -قال: "أبغُض احلالل إىل ِهللا  -صلى هللا عليه وسلم   - ن حمارب بن د
  الطالق". -َوَجلَّ 

  وهذا يرَوى مرسًال من حديث حمارب. 
ح كالمها عن جابر بن عبد هللا يرفعه: "ال طالق قبل   وذكر وكيٌع عن ابن أيب ذئب عن حممد بن املنكدر وعطاء بن أيب ر

  ). 3نكاح" خرَّجه أبو حممد (
  

  ب ذكر طالق السُّنَّة 
أْن يراجعها   -صلى هللا عليه وسلم  - ) عن ابن عمر أنَّه طلَّق امرأته وهي حائض تطليقًة واحدًة، فأمره رسوُل هللا 4مسلم ( 

  مث ُميسكها حىت تطهر، مث حتيض
 _________  

  الصالة.) البسملة ليست يف (د)، وليس يف (ف) البسملة وال 1(
  ) حديث ضعيف. 2(

  والراجح أنه مرسل.
ب يف كراهية الطالق 3) كتاب الطالق ( 7) (631/ 2أخرجه أبو داود: (   ). 2178رقم ( -) 

  ). 205/  10) احمللَّى البن حزم: ( 3(
  ) عن وكيع به. 16/  5وأخرجه ابن أيب شيبة ( 

ن ابن أيب ذئب، عن عطاء، عن جابر ولفظه: "ال  ) من طريق أيب بكر احلنفي، ع204/  2وأخرجه احلاكم يف املستدرك: ( 
طالق ملن مل ميلك، وال عتاق ملن مل ميلك" وقال: حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب، وقال  

  شاهده أشهر منه. 
ب حترمي طالق احلائض 1) كتاب الطالق ( 17) ( 1093/  2) مسلم: ( 4(   ). 1471رقم (   -) 
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يضًة ُأخرى، مث ميهلها حىت َتْطُهَر من حيضتها، فإْن أراَد أْن يطلِّقها فليطلقها حني تطُهُر ِمْن قبِل أن جيامعها. فتلك  عنده ح
  ) هلا النساء. 1الِعدَُّة اليت َأَمَر هللاُ أن يُطَلَّق (

النيب أذا طلقتم النساء   ( أيها  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال ابن عمر: وقرأ النيب  2ويف بعض طرق هذا احلديث ( 
ن) (    ).3فطلقوهن يف قـُُبِل عد

. فقال: "ُمْرُه  -صلى هللا عليه وسلم  -) أنه طلَّق امرأته وهي حائٌض، فذكر ذلك ُعَمُر للنيب 4وعن ابن عمر أيًضا (
  لتطليقة اليت طلقتها. ) قال. "فراجعُتها وَحَسْبُت هلا ا5فلرياجْعها مثَّ ليطلِّقها طاهًرا أو حامًال". وعنه يف هذا (

  ): "ُمْرُه فلرياجعها. مث إذا طهرت فـَْلُيطلِّْقها". 6ويف بعض طرق هذا احلديث ( 
): َرَوى هذا احلديَث عن ابن عمر: يونس بن جبري، وسعيد بن جبري، وأنس بن سريين، وزيد بن أسلم، وأبو 7قال أبو داود ( 

أمره أن يُراجعها حىت تطهر، [مث إن شاء   -صلى هللا عليه وسلم  - يبَّ الزبري، ومنصور عن أيب وائل مبعناهم كلهم: "أن النَّ 
  طلَّق وإن شاء أمسك. 

  ) حممد بن عبد الرمحن عن سامل عن ابن عمر ورواية8وكذلك رواية (
 __________  

  ) ف: تطلق. 1(
  ). 14رقم ( -) نفس الكتاب والباب السابقني  1098/  2) مسلم: ( 2(
إلمجاع، ولكن يكون هلا حكم خرب الواحد  ) قال النووي: هذه قراء3( ة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة ال تثبت قرآ 

  عند وعند حمققي األصوليني. 
  ). 5رقم ( -) نفس الكتاب والباب السابقني  1095/  2) مسلم: ( 4(
  ). 4رقم (   -) مسلم: نفس املوضع السابق 5(
  ). 12رقم ( - ) 1097/  2) مسلم: ( 6(
ب طالق السُّنة. 4) كتاب الطالق ( 7) ( 637/ 2: () سنن أيب داود7(  (  
  ) يف سنن أيب داود: (وكذلك رواه). 8(
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فع عن ابن عمر أن النيب  أمره أن يُراجعها حىت تطهر، مث حتيض، مث تطهر]   -صلى هللا عليه وسلم  -الزهري عن سامل و
  )، مث إن شاء طلق وإن شاء أمسك. 1(

وأيب بكر وسنتني من خالفِة   -صلى هللا عليه وسلم   -قال: "كان الطالق على عهِد رسول هللا  ) عن ابن عباس2مسلم ( 
ٌة فلو أمضيناه عليهم  ُعمر، طالُق الثالِث واحدًة، فقال ُعمر بن اخلطاب: إنَّ الناس قد استعجُلوا يف أْمر كانت هلم فيه أ

  ) عليهم". 3فأمضاُه (
  

  ٌب يف اخللع
بت بن قيس بن مشََّاس وأن رسول هللا 5َة بنِت َسْهٍل () عن حبيب4مالٌك ( ا كانت حتت    -صلى هللا عليه وسلم  -) أ

به ( : "من هذه؟ " فقالت: أ  -صلى هللا عليه وسلم  -) فقال رسول هللا 6خرج إىل الصُّبح فوجد حبيبَة بنَت َسْهٍل عند 



بت (حبيبة بنُت َسْهٍل  رسول هللا، قال: "ما شأُنِك؟  بُت بن  7" قالت: ال أ و ) بن قيس لزوجها. فلما جاَء زوُجها 
):  8: "هذه حبيبُة بنُت َسْهٍل قد ذكرْت ما شاء هللا أن تذكر" فقالت (-صلى هللا عليه وسلم  -قيس قال له رسول هللا  

يس: "خذ منها" فأخذ منها،  لثابت بن ق - صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا كل ما أعطاين عندي، فقال رسول هللا 
  ). 9وجلست يف أهلها (
 __________  

  ) ما بني املعكوفتني ساقط من (ف). 1(
ب طالق الثالث 2) كتاب الطالق ( 18) ( 1099/  2) مسلم: ( 2(   ). 1472) (15رقم ( - ) 
  ) (ف): فأمضيناه. 3(
ب ما جاء يف اخللع 11) كتاب الطالق (29) (564/  2) املوطأ: (4(   ). 31رقم (   -) 
  ) يف األصل يف هذا املوضع والذي بعده: سهيل. 5(
به يف الغلس). 6(   ) يف املوطأ: (عند 
بت) وكذا (ف).7(   ) املوطأ: (وال 
  ) املوطأ: فقالت حبيبة:. 8(
  ) املوطأ: بيت أهلها. 9(
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بت بن قيس أتْت رسوَل هللا 1البخاري ( فقالت:    -ى هللا عليه وسلم صل - ) عن عكرمة، عن ابن عباس أنَّ امرأَة 
بت بن قيس ال (  صلى هللا   - ) أعتب عليه يف خلق وال دين ولكينِّ أكرُه الكفر يف اإلسالم، قال رسول هللا 2رسول هللا، 

: "اقبل احلديقة وطلِّقها  -صلى هللا عليه وسلم   -: "أتـَُردِّيَن عليه حديقته؟ " قالت: نعم، قال رسول هللا - عليه وسلم 
  ليقًة". تط

  ). 4): ال يتابع فيه عن ابن عباس (3قال (
بَت بن قيس بن مشََّاٍس ضرب امرأتُه فَكَسَر يدها، وهي مجيلُة بنُت عبِد هللا بن أيبِّ 5النسائيَّ (  )، عن الرُّبيع بنت معّوذ، أن 

بت فقال:   - هللا عليه وسلم  صلى  - ، فأرسل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -فأتى أخوها َيْشَتِكيِه إىل رسول هللا  إىل 
أن ترتبََّص حيضًة واحدًة وتلحَق    -صلى هللا عليه وسلم  -"ُخْذ الذي َهلَا علْيَك وَخلِّ َسبيَلَها" قال: نعم، فَأَمَرَها رُسوُل هللا 

  هِلِها. 
  

هلك    ب احلقي 
  ) على رسول هللا 7)، عن عائشَة، أنَّ ابنَة اجلَوِن ملا دخلت (6البخاري (

 __________  
ب اخللع 12) كتاب الطالق ( 68) ( 306/ 9) البخاري: (1(   ). 5273رقم ( - ) 
  ) البخاري: ما. 2(
  ) يعين البخاري. 3(



) أي ال يَتاَبع أزهر بن مجيل (شيخ البخاري) على ذكر ابن عباس يف هذا احلديث، بل أرسله غريه، ومراده بذلك  4(
عن   - وهو احلذاء-عن خالد   -وهو ابن عبد هللا الطحان-ذا عقبه برواية خالد خصوص طريق خالد احلذاء عن عكرمة، وهل

عكرمة مرسال، مث برواية إبراهيم بن طهمان، عن خالد احلذاء مرسال، وعن أيوب مرصوًال، ورواية إبراهيم بن طهمان، عن  
  ). 312/  9أيوب املوصولة وصلها اإلمساعيلى. انظر: فتع الباري: ( 

ب عدة املختلعة 53) كتاب الطالق ( 27) (186  /6) النسائي: (5(   ).3497رقم (   -) 
لطالق 3) كتاب الطالق ( 68) ( 268/ 9) البخاري: (6( ب من طلق، وهل يواجُه الرجل امرأته    ). 5254رقم ( -) 
  ) البخاري: (ملا ُأدخلت). 7(
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هلِك". ود منها قالت: أعوُذ  منك، فقا -صلى هللا عليه وسلم  -   ل هلا: "لقد ُعذِت بعظيم، احلَقي 
، حىت انطلقنا إىل حائٍط يقال لُه:  -صلى هللا عليه وسلم   - )، يف هذا احلديث، قال: خرجنا مع النيب 1وعن أيب ُأَسيد ( 

، وقد ُأيت  : "اجِلسوا ها هنا، ودخل-صلى هللا عليه وسلم  -الشَّوُط، حىت انتهينا إىل حائطني جَلسنا بينهما، فقال النيب  
) يف خنٍل يف بيِت أميمَة بنت النُّعماِن بن َشراِحيل، ومعها داَيُتها حاِضنٌة هلا، فلما دخَل عليها  2جلَْونِيَِّة، فأُنزَِلْت يف بيٍت (

ََُب امللكة نفسها لسُّوقة؟ فأهوى بيدِه يض -صلى هللا عليه وسلم  - رُسوُل هللا  ع يدُه  قال: "َهيب نفَسِك يل" قالت: وهْل 
)  4) فقال: " أ ُأَسيد، اكُسها رازقيني (3عليها لَتسُكَن، فقالت: أعوُذ  منك. قال: "قد ُعذِت مبََعاٍذ" مث خرج علينا (

هِلها".    وأْحلِقها 
َأنَّ يُرِسَل   امرَأٌة من الَعَرب، فأمر أ ُأَسيدٍ  -صلى هللا عليه وسلم  -) عن سهل بن سعد: ذُِكَر لرسول هللا 5وقال مسلم (

حىت جاءها،   -صلى هللا عليه وسلم  -) بين َساِعَدة، فخرج رسوُل هللا 6إليها، فأرَسل إليها، فقدَمْت فنزلت يف أُجم ( 
قالْت: أعوُذ  منك، قال: "قد  - صلى هللا عليه وسلم  -فدَخل عليها، فإذا امرأة ُمَنكَِّسة رأَسها، فلما كلَّمها رُسول هللا 

) ليْخطَُبِك، 7جاَء (  -صلى هللا عليه وسلم  -مين" فقالوا هلا: أتدرين من هذا؟ فقالت: ال، فقالوا: هذا رسوُل هللا   أعذُتكِ 
  قالت: أ كنت أشقى من ذلك.

 __________  
  ).5255رقم (   -) البخاري: نفس الكتاب والباب السابقني  1(
  ) يف بيت: ليست يف (د). 2(
  . -هللا عليه وسلم  صلى -) د: علينا رسول هللا 3(
  . -قاله أبو عبيدة-) رازقيني: الرازقية ثياب من كتان بيض طوال 4(
حة النبيذ الذي مل يشتد ومل يصر مسكًرا 30) كتاب األشربة (36) ( 1591/  3) مسلم: ( 5( ب إ )  88رقم ( - ) 
)2007 .(  

ب الشرب من قدح ال30) كتاب األشربة ( 74) ( 101/ 10وأخرجه البخاري: (  وآنيته   - صلى هللا عليه وسلم   - نيب ) 
  ). 5637رقم ( -
  ) (ُأُجم): هو احلصن، ومجمه آجام.6(
  ) مسلم: (جاءك). 7(
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  ب ما حيل املطلقة ثال
ِبِري، فجاَءِت  ) الرمحِن بن الز 2)، عن عاِئشَة، أنَّ رِفَاَعَة الُقرِظيَّ طلَّق امرأَتُه فـََبتَّ َطَالقـََها، فتزوجْت بعَدُه عبد (1مسلم ( 

ا كانْت حتت رِفَاَعَة فطلََّقَها آِخَر َثَالِث تطليقاٍت فتزوَّجُت بعَدُه   -صلى هللا عليه وسلم   -النيب  فقاَلْت:  رسول ِهللا! إ
َا، قال: ف3عبَد الرَّْمحَن بن الزبري، وإنَُّه وِهللا! ما َمَعُه إال مْثُل اهلُدبَِة. وأَخَذْت هدبة (  صلى هللا  - تبسَّم رُسوُل هللا ) من جلباِ

َلتُه" وأبو بكٍر   - عليه وسلم  ضاِحًكا وقال: "لَعلَِّك ُتريدين أن ترِجِعي إىل رِفَاَعَة. َال. حىت يذوق ُعَسْيلَتِك وتُذوقي ُعسيـْ
ْؤَذن لَُه.  ) احلُْجَرِة مل يُـ 5، وخالد بن سعيد بن العاص بباب (-) صلى هللا عليه وسلم 4الصديق جالس عند رسول هللا" (

  ؟. -قال: َفطفَق خالد ينادى،  أ بكٍري: أال تزُجُر هِذِه عما جتَهُر ِبِه عند رُسوِل ِهللا صلى هللا عليه وسلم 
)، قالت عائشُة: وعليها ِمخاٌر  7)، عن عكرَمَة، أنَّ رِفاعة طلََّق امرأتُه، فتزوَجها عبد الرمحن ابن الَزبري الُقَرظى ( 6البخاري (

َا ُخضرة جبلدها. فلما جاء رسول هللا أخضر،  ) بعضهن  8والنساء ينظُر (   -صلى هللا عليه وسلم  -فشَكْت إليها، وأَرْ
َا قد أتْت رَسوَل هللا   -بعًضا َّ ا، قال: وِمسَع أ   -قالت عائشة: ما رأيُت مثَل ما يلقى املؤِمنات َجلِلُدها أشدُّ ُخضرًة من َثو

  ، -صلى هللا عليه وسلم 
 ___ _______  

ب ال حتل املطلقة ثالً ملطلقها حىت تنكح زوًجا غريه ويطأها 17) كتاب النكاح ( 16) ( 1056/  2) مسلم: ( 1( رقم    -) 
)112 .(  
  ) (ف): (بعيد). 2(
دبة). 3(   ) مسلم: (
  ) (ف): (النيب). 4(
  ) مسلم: (جالس بباب احلجرة). 5(
ب 23) كتاب اللباس (77) ( 293/  10) البخاري: (6(   ). 5825رقم (  -الثياب اخلضر  ) 
  ) القرظي: ليست يف (ف). 7(
  ) البخاري: (ينصر). وهي مجلة معرتضة من كالم عكرمة.8(
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غىن عّىن من هذه 1فجاء ومعُه ابنان له من غريها، قالت: ما يل ( وأخذت ُهدبة من   -) إليه من ذنب، إال أنَّ ما معُه ليس 
ا شُز تريُد رفاعة، فقال رسول هللا فقال: كَذَبت وهللا  -ثو صلى هللا   -  رسول هللا، إّين ألنفُضها نفَض األدمي، ولكنها 

َلَتِك (2: "فإْن كان ذلك مل حتلني لُه، أو مل تصلحني (- عليه وسلم  ) " قال: فأبصر معُه ابنني له  3) له، حىت َيذوَق ُعَسيـْ
لغراب". فقال: "بنوك هؤالء؟ " قال: نعم، قال: "هذا الذي    تزُعمني ما تزعمني؟ فو هللا هلم أشبُه به من الُغراب 

ا. فأرَاَد زوُجها اَألوَُّل أن  4مسلم (  ، فتزوَجَها رجٌل، ُمث طلَقَها قبل أن َيْدُخَل  )، عن عائشة قالت: طلق رُجل امراتُه ثالً
ال: "ال. حىت يُذوق اآلِخُر من ُعْسيَلِتَها، ما ذاق  عن ذِلَك. فق -صلى هللا عليه وسلم  -)، فُسِئَل رُسوُل هللا  5يرجتعها (



  األوَُّل".
  

  ب املراجعة 
  طلَّق حفصَة، مث راجعها. - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عمر بن اخلطاب، أنَّ النيب 6أبو داود (

  )، أنَّ ِعمران بن حصني، ُسِئَل عن رجل7وعن ُمطرف بن عبد هللا ( 
 __________  

   مايل اليه من ذنب). ) البخاري: (وهللا1(
  ) البخاري: (مل حتلي له، أو مل تصلحي له). 2(
) (ُعسْيلتك): تصغري عسلة وهي كناية عن اجلماع، شبه لذته بلذة العسل وحالوته ... وهذه استعارة لطفُة شبهت لذة  3(

امعة حبالوة العسل، أو مسي اجلماع عسًال، ألن العرب تسمي كلَّ ما تستحليه عسًال.    ا
ب ال حتل املطلقة ثالً ملطقها حىت تنكح زوًجا غريه ويطأها 17) كتاب النكاح ( 16) ( 1057/  2) مسلم: ( 4( رقم   -) 
)115 .(  
  ) مسلم: (أن يتزوجها). 5(
ب يف املراجعة 38) كتاب، الطالق (7) ( 712/ 2) أبو داود: (6(   ). 2283رقم ( - ) 
  ). 2186رقم ( - ب الرجل يراجع وال ُيشهد ) 5) كتاب الطالق (7) ( 637/ 2) أبو داود: (7(
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ا، ومل يشهد على طالِقَها وال على رجعتها، فقال: طلَّْقَت لِغري سنة، وراجعت لغري سنة أشِهْد على   طلَّق امرأَتُه، مث يقع 
  طالقها وعلى رجعتها، وال تُعد. 

  
  ب التخيري 

بَِتْخِيِري أزواِجِه َبَدَأ يب، فقال: "إّينِ ذاِكٌر َلِك   -صلى هللا عليه وسلم  - وُل ِهللا )، عن عاِئشَة، قالت: ملَّا أُِمَر رسُ 1مسلم ( 
مث قال: "إنَّ هللا أْمًرا، فال عليِك أال تْعَجِلي، حىت تستأمري أبويك" قالت: َقْد َعِلَم َأنَّ َأبـََويَّ مل يكو ليْأُمَراين بِِفَراِقِه، قالت: 

َأيـُّهَ 2قال يل (  َها فـَتَـَعاَلْنيَ أَُمتِّْعُكنَّ َوأُ ): {َ تـَ نـَْيا َوزِينـَ )  28َسّرِْحُكنَّ َسَراًحا مجَِيًال (ا النَِّيبُّ ُقْل ِألَْزَواِجَك ِإْن ُكْنُنتَّ ُترِْدَن اْحلََياَة الدُّ
ََّ َأَعدَّ ِللْ  َ َوَرُسوَلُه َوالدَّاَر اْآلِخَرَة فَِإنَّ ا َّ )} " قالت: فقلُت: أيف هذا  29ُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ َأْجًرا َعِظيًما (َوِإْن ُكْنُنتَّ ُترِْدَن ا

ِمْثَل َما   -صلى هللا عليه وسلم  -) أَبـََويَّ؟ فِإّينِ ُأرِيُد َهللا ورُسوَلُه والدَّاَر اآلِخَرَة. قالت: مثَُّ فـََعَل أزواُج النيب 3أستأمر (
  فـََعْلُت. 
ُه فلم يـَْعُدْدُه (  -صلى هللا عليه وسلم   - )، قالت: خريَََّ رُسوُل هللا4وعنها (   ) علينا شيًئا. 5فاْخَرتَْ
صلى   - ) يف َبرِيَرَة ثالُث قِضيَّاِت أرَاَد َأهُلَها أن يَبيُعوهاَ ويشرتُِطوا َوَالَءَها، فذكرُت ذلك للنيب 7)، قالت: كانت (6وعنها (

ََها رُسوُل هللا فقال: "اشرتيها وَأعِتِقيها، فإنَّ ال - هللا عليه وسلم    صلى هللا عليه  -َوَالَء ِلَمْن َأعَتَق" وَعتَـَقْت، فخريَّ
 __________  

لنية 4) كتاب الطالق ( 18) ( 1103/  2) مسلم: ( 1( ب بيان أن ختيري امرأته ال يكون طالقًا إال    ). 22رقم (  -) 



  ) (يل): ليست يف مسلم. 2(
  ) مسلم: (يف أيِّ هذا أستأمر). 3(
  ). 28رقم ( - فس الكتاب والباب السابقني ) مسلم: ن4(
  ) مسلم: (فلم يعُددها). 5(
ب إمنا الوالء ملن أعتق 2) كتاب العتق ( 20) ( 1143/  2) مسلم: ( 6(   ). 10رقم (  - ) 
  ) مسلم: (كان). 7(
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  - صلى هللا عليه وسلم  -ك للنيب ، فاخَتاَرْت نـَْفَسَها، قالت: وكان النَّاُس يتصدقون عليها وُِْدى لََنا، فذكرُت ذل-وسلم 
  ) هديٌة فُكُلوُه". 1فقال: "هو عليها صدقٌة ولكم (

ها رسول هللا 2أبو داود (   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عباس، أنَّ زوج بَرِيَرَة كان عبًدا أسود، ُيسمى ُمغيثًا فخريَّ
  وأمرها َأْن تعتدَّ.
  ة احلرَّة. )، ِعدَّ 4)، الدارقطين (3زاد أبو احلسن ( 

) يبكي، وُدموعه  6)، عن ابن عباس، أنَّ زوَج بَرِيَرَة، كان عبًدا يقال له ُمغِيَث، كأين أنظُر إليه خْلَفها يطوف (5البخاري (
مرين، قال: "إمنا أشفع (-صلى هللا عليه وسلم   - تسيل على ِحلَيتِه، فقال النيب  ) "  7: "لو راجعِتِه" قالت:  رسول هللا! 

  فال حاجة يل فيه. قالت: 
ها رُسوُل هللا  -) آلل أيب أمحد 10عبٍد ( -) وهى عند مغيث 9)، عن عائشَة، أنَّ بريرة عتقْت ( 8أبو داود ( صلى   -فخريَّ

  ) فال خيار لك". 11وقال: "إْن قـَُرَبِك ( - هللا عليه وسلم 
 __________  

  ) مسلم: (وهو لكم هدية). 1(
ب يف اململوكة تعتق وهى حتت حر أو عبد 19لطالق () كتاب ا7) ( 671/ 2) أبو داود: (2(   ). 2232رقم (   -) 
  ) (أبو احلسن): ليست يف (ف).3(
  ). 294/  3) سنن الدارقطين: ( 4(
ب شفاعة النيب 16) كتاب الطالق ( 68) ( 319/ 9) البخاري: (5( رقم   - يف زوج بريرة  -صلى هللا عليه وسلم  -) 
)5283 .(  
  خاري.) (يطوف): ليست يف الب6(
  ) البخاري: إمنا أ أشفع. 7(
ب حىت مىت يكون هلا اخليار 21) كتاب الطالق (7) ( 673/ 2) أبو داود: (8(   ). 2236رقم ( - ) 
  ) أبو داود: ُأعتقت. 9(
  ) (د، ف): عبد كان وليس يف (ف): آلل. 10(
  ) قربك: أي جامعك. 11(
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  ب يف الظهار 
قد ظَاَهَر من امَرأَتِِه فوقع علها، فقال:  رسول  - صلى هللا عليه وسلم  -رجًال أتى النيب  )، عن ابن عباس، أنَّ 1الرتمذي ( 

)، فوقعُت علها قبل أن ُأكفِّر، قال: "وما محلك على ذلك يرُمحَك هللا؟ " قال: رأيُت ُخْلَخاهلَا  2هللا! إّينِ ظاهرُت من امرأيت (
ا حىت تفعل م   ) ".3ا أمرك هللا (يف ضوِء القمر، قال: "فال تقر

  قال: هذا حديث حسٌن غريٌب صحيٌح. 
  

  ب يف اِإليالء والتحرمي
) وكان انفكْت رِجلُه، فأقام يف  5من نسائِِه شهًرا ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أنس، قال: آىل رُسوُل هللا 4البخاري (

  آلْيَت شهًرا، فقال: "إنَّ الشهر يكون تسًعا وعشرين". َمشُربٍَة ِتْسًعا وعشرين ليلًة، مث نزل، فقالوا:  َرُسول هللا! 
كان له َأَمٌة َيَطُؤَها، فلم تزل بِِه عائشُة وحفصُة حّىت َحرََّمَها   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس، أنَّ رُسوَل هللا 6النسائي ( 

ُ َلَك} ({َ أَيـَُّها النَِّيبُّ ِملَ ُحتَّرُِم  -َعزَّ َوَجلَّ -)، فأْنزَل هللاُ 7( َّ   ). 8َما َأَحلَّ ا
 __________  

ب ما جاء يف املظاهر يواقع قبل أن يكفر19) كتاب الطالق ( 11) (503/  3) الرتمذي: (1(   ). 1199رقم ( -) 
  ) الرتمذي: (إين قد ظاهرت من زوجيت). 2(
  ) الرتمذي: (ما أمرك هللا به).3(
ب  11) كتاب الصوم ( 30) ( 143/ 4) البخاري: (4( : "إذا رأيتم اهلالل  -صلى هللا عليه وسلم  - قول النيب ) 

  ). 1911رقم (   -فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا" 
  ) (شهًرا): ليس يف البخاري وليس يف (د، ف). 5(
ب الغرية 4) كتاب عشرة النساء (36) ( 71/  7) النسائي: (6(   ). 3959رقم ( - ) 
  ) النسائي: (حىت حرَّمها على نفسه). 7(
  ). 1حرمي: ( ) الت8(
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َِّ 1مسلم (   ُأْسَوٌة  )، عن ابن عباس، قال: إذا حرَّم الرَُّجُل عليِه امَرأَتُه ِفِهي ميٌني ُيَكفُِّرَها، وقال: {لََقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل ا
  ) ". 2َحَسَنٌة} (

  
  ب يف اللعان 

) بينهما؟ قال:  4لُت:  أ عبد الرمحِن! املُالِعناِن، يُفرُق ()، عن سعيد بن جبري، أَنَُّه َسَأَل ابن عمر، قال: ق 3مسلم ( 
َ امرأََتُه على  5ُسبحاَن ِهللا! نعم. إنَّ َأوََّل من َسَأَل عن ذلك ُفالُن بن ُفالٍن. قال:  رُسوَل هللا أرأيَت َأْن (  ) لو َوَجَد َأَحُد


