
  



 هتذيب السرية النبوية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة للدكتور صاحل السدالن

احلمد هللا، والصالة والسالم على عبد اهللا ورسوله حممد، أما 
  .بعد

خالد بن عبد الرمحن الشايع، وتعليقاته : فقد عرض عليَّ األخ
هتذيب األمساء : وخترجيه لألحاديث على قسم السرية، من كتاب

  :كتبه قراءة مفصلة قررت ما يلي واللغات للنووي، وبعد قراءة ما

  .استحسان كثري من التعليقات وختريج األحاديث - ١

  .)١(التعديل يف بعض التعليقات  - ٢

استحسان العمل الذي قام به من ناحية فصل قسم السرية  - ٣
  :عن كتاب هتذيب األمساء واللغات، وذلك ألمرين

ا اجلزء ، مثل هذةحاجة الناس إىل تداول كتاب يف السري) أ ( 
  .اللطيف

إمام يرجع إليه، وقد سلك  –وهو النووي  –إن املؤلف ) ب(
يف هذا اجلزء مسلكًا نادًرا، حيث مجع فيه بني ذكر املواضع املهمة 

، وقد يةيف السرية، مث املعجزات مث اخلصائص اليت تتصل جبوانب فقه
                              

  .وقد أجريت هذه التعديالت (١)
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ألخ خالد بعدم التعليق عليها، إال ما دعت ااستحسنت ما سلكه 
ة إليه، وذلك ألن النووي ينقل رأي الشافعية، فيلزم من احلاج

مناقشة آرائهم التوسع يف ذكر اآلراء األخرى، مما خيالف مقصود 
  .املؤلف من اإلجياز واالختصار

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

  

  

  صاحل بن غامن السدالن. د

  األستاذ املشارك بكلية الشريعة بالرياض

  هـ١٤/٣/١٤١٣

  

  

* * * *
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  تقدمي الكتاب

  

إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن 

  .يضلل فال هادي له

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا 
تدى هبديه عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه، ومن اه

  .إىل يوم الدين

  :أما بعد

بالعناية  فإنه مل حتفل سرية بشر، منذ عهد أبينا آدم 
واالهتمام وشديد املتابعة والتحري والتدقيق والتدوين، كما لقيته 

وال غرو يف ذلك فهو سيد  سرية رسول اهللا، حممد بن عبد اهللا 
  .البشر أمجعني، وأفضل اخللق

 جيالً من بعد جيل، على العناية حبياة وقد تتابع علماء املسلمني
وسريته، وتقدميها لألمة واضحة جلية، وقد تعددت  رسول اهللا 

بني التوسع واإلسهاب، وبني  أساليبهم وطرقهم يف تناول سريته 
  .اإلجياز واالختصار
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حتفة نفيسة، من ذخائر السلف  –أخي املسلم  –وبني يديك 
رف النووي رمحه اهللا حيث كتب جادت هبا يراع اإلمام حيىي بن ش

مجعت بني اإلجياز، والشمول لشمائله وسريته  ترمجة لرسول اهللا 
  حيث انتخب من سريته  ما يعترب حبق مدخالً لدراسة السرية

النبوية، حبيث تكون للدارس وطالب العلم قاعدة معرفية يطلع من 
اف هذا لينطلق منها إىل اإلحاطة بأطر خالهلا على جممل حياته 

العلم؛ علم السرية، ومما يهيئ هذا الكتاب هلذه املكانة املهمة عدة 
  :أمور منها

متيُّزه باالختصار والشمول اجململ، حيث حوى بني طياته  - ١
مما ينبغي للمسلم االطالع عليه، أو ال  نبذًا من مشائله وسريته 

  .يسعه اجلهل به

  .وسريته ه يف عرضه حليات: املبسَّط الرَّصني هأسلوب - ٢

أن مؤلفه إمام حمقق، ذو باع واسع يف خدمة السنة النبوية  - ٣
والعناية هبا، وذلك بشهادة العلماء له بذلك، مما جعل أقواله، 

  .وتصويباته، وترجيحاته حمل عناية واعتبار عند العلماء

فجدير  ه تهذه بعض مميزات هذا البحث النفيس يف سري
أن جيعل هذا البحث  عرفة حياته بطالب العلم املبتدئ، وحمب م

كما أن هذا البحث  مدخالً وتأصيالً لعلمه يف جانب سريته 
  .تذكرة العامل، ومدارسة له، تدقق علمه وتوجهه
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: وهذا الكتاب جاء ضمن ما كتبه النووي رمحه اهللا يف كتابه
هتذيب األمساء واللغات، فجعله مقدمة له تشريفًا للكتاب بسريته 

يف إدارة الطباعة » هتذيب األمساء واللغات«د طبع ، وقوذكره 
املنريية، مبصر، وفيه الكثري من األخطاء والتحريفات املطبعية، مث 

بإفراد هذه السرية العطرة يف  )١(قامت دار السالم العاملية مبصر
كتاب مستقل، ولكنه وإن قلت أخطاؤه وحتريفاته املطبعية عن أصله 

  .نهاإال أنه مل يسلم من كثري م

على قلة  –ومن هنا فقد حرصت على نشره مصحًحا مدققًا 
ومن اهللا أستمد العون واهلداية، فقمت بتوثيق نصوص  –البضاعة 

الكتاب، وتدعيم اختيارات املؤلف باألدلة الصحيحة، وإن وجدت 
قوالً مرجوًحا نبه عليه العلماء فإين أشري لذلك، وقمت، أيًضا 

                              
رية الس«بعد أن أعددت الكتاب للطبع وقفت على طبعة أخرى هلذا الكتاب  (١)

: بتحقيق. هـ١٤٠٠للنووي، صدرت عن دار البصائر يف دمشق عام » النبوية
عبد الرءوف علي وبسام عبد الوهاب اجلايب، وذكرا أهنما قد اعتمدا يف طبعتهما 

طبعة : الذي طبع مرتني، األوىلو» هتذيب األمساء واللغات«: تلك على كتاب
، ١٨٤٧، ١٨٤٢ا بني عامي املستشرق األملاين فردينند وستنفلد، يف غوتنجن م

والثانية يف مصر يف املطبعة املنربية، إضافة إىل خمطوطتني يف املكتبة الظاهرية بدمشق، 
وقد قام احملققان جبهد كبري يظهر يف ضبطهما ملنت الكتاب وتصحيحه، فاستفدت 
من عملهما ذلك، حيث قمت مبقابلة النسختني فوجدت التطابق بينهما متحققًا يف 

فلله احلمد والشكر، وأجزل للمحققني األجر، وال يفوتين أن أشكر كُلَّ  اجلملة،
من أسدى يل نصًحا أو توجيًها من إخويت األحبة الكرام، كما أشكر فضيلة شيخنا 

صاحل السدالن على تفضله باملراجعة والتوجيه، شكر اهللا للجميع عملهم ووفقين . د
يف جنات النعيم،  جيمعنا حببيبنا حممد  كما أسأله سبحانه أن. وإياهم ملا فيه اخلري

  .آمني
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، وخرجت األحاديث القولية الواردة بتدقيق أمساء األعالم وحنوها
يف الكتاب يف غالب األحيان على وجه االختصار، وعدم 

  .االستقصاء واالقتصار على الكتب الستة يف الغالب خشية اإلطالة

وقد عمدت إىل اإلجياز واالختصار فيما أنقله يف اهلوامش من 
غري إشارة لألخطاء املطبعية السابقة وإثبات الصحيح يف املنت 
اعتماًدا على دواوين العلم األخرى املختلفة، واكتفيت مبا يهم 
القارئ من شرح مشكل، أو إيراد دليل أو عرض ملسألة مهمة وحنو 
ذلك، من أجل احملافظة على مقصود املؤلف من اإلجياز واالختصار، 
هذا وأستغفر اهللا من اخلطأ والزلل الذي كل واقع فيه إال من عصم 

لذي بنعمته تتم الصاحلات، وصلى اهللا وسلم على اهللا، واحلمد هللا ا
خري األولني واآلخرين، وعلى سائر النبيني وآل كل وسائر 

  .الصاحلني، وحسيب اهللا ونعم الوكيل
  :وكتب

  أبو عبد الرمحن
  عيخالد بن عبد الرمحن بن محد الشا

  عفا اهللا عنه وعن والديه ومشاخيه وأحبته
  هـ٨/٢/١٤١٣اخلميس 

  ١١٥٧٤: الرياض
  ٥٧٢٤٢: ب.ص

* * * *



 هتذيب السرية النبوية 

  ترمجة موجزة لإلمام النووي

  :امسه ومولده وحملات عن نشأته* 

حيىي بن شرف بن مري بن حسن بن حسني بن حممد بن : هو
مجعة بن حزام، أبو زكريا، النووي، الدمشقي، ونسبته إىل نوى 

  .وهي من أرض حوران يف بالد الشام

 هأديبه، ونشأهـ يف نوى، وتوىل أبوه رعايته وت٦٣١ولد سنة 
تنشئة طيبة، فختم القرآن وقد ناهز احللم، مث ذهب به أبوه لدمشق، 

  .فدرس على العلماء فيها وعمره تسع عشرة سنة

وقد كان رمحه اهللا على جانب عظيم من التقوى واإلنابة 
  .وخشية اهللا، منذ نعومة أظفاره

يعين  –كان الشيخ حمىي الدين : قال احملدث أبو العباس بن فرح
قد صار إليه ثالث مراتب كل مرتبة منها لو كانت  –النووي 

: لشخص، شدت إليه آباط اإلبل من أقطار األرض، املرتبة األوىل
الزهد يف الدنيا ومجيع أنواعها، : العلم والقيام بوظائفه، والثانية

  .األمر باملعروف والنهي عن املنكر: الثالثة

  :من مشاخيه* 

و إسحاق إبراهيم بن عيسى مجال الدين بن الصرييف، أب
  .املرادي، وتقي الدين بن أيب اليسر، وزين الدين بن عبد الدائم
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  :ومن تالمذته* 

  .شهاب الدين األربدي، عالء الدين العطار، ابن أيب الفتح

  :من مؤلفاته* 

ألربعني النووية ا –شرحه لصحيح مسلم  –رياض الصاحلني 
روضة  –املهذب اجملموع شرح  –اإلرشاد يف مصطلح احلديث 

  .وله غري هذا كثري، يف فنون العلم املختلفة. األذكار –الطالبني 

  :وفاته* 

تويف رمحه اهللا بعد رجوعه من دمشق إىل بلدته نوى، حيث 
مرض هبا، وكانت وفاته ليلة األربعاء يف الرابع والعشرين من رجب 

هـ، وله من العمر حنًوا من مخسة وأربعني عاًما، رمحه ٦٧٦سنة 
  .اهللا تعاىل وأسكنه فسيح جناته

  :وانظر يف ترمجته* 

  .٣٥٦-٥/٣٥٤شذرات الذهب 

املنهل العذب الروي، مؤلف كامل يف ترمجته، للحافظ 
  .السخاوي
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

قال اإلمام أبو زكريا حيىي بن شرف النووي الدمشقي رمحه * 
  :اهللا

  نسبه 

بن عبد املطلب بن  ابن عبد اهللا حممد، رسول اهللا  هو 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي 
بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة 

  .)١(س بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانايلبن إ

إىل هنا إمجاع األمة، وأما ما بعده إىل آدم فمختلف فيه أشد 
  .اختالف

  .يصح فيه شيء يعتمدوال : قال العلماء

صي بضم القاف، ولؤي باهلمز وتركه، وإلياس هبمزة وصل، وقُ
  .هبمزة قطع: وقيل

                              
» الصحيح مع الفتح«: انظر: وهذا ما اكتفى بذكره البخاري يف صحيحه (١)

وكذا حبث احلافظ ابن . للعالمة ابن القيم ١/٧١» د املعادزا«: وانظر. ٧/١٦٢
  .٥٣٩-٦/٥٣٨» باريفتح ال«حجر يف هذا املوضوع يف 
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  كناه وأمساؤه 

  .)١(أبو القاسم : املشهورة وكنية النيب 

  .)٢(أبا إبراهيم  وكناه جربيل 

، أفرد فيها اإلمام احلافظ أبو )٣(أمساء كثرية ولرسول اهللا 
ن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي الدمشقي، القاسم علي بن احلسن ب

، ذكر فيه )٤(املعروف بابن عساكر رمحه اهللا باًبا يف تاريخ دمشق
  :أمساء كثرية، جاء بعضها يف الصحيحني، وباقيها يف غريمها، منها

حممد، وأمحد، واحلاشر، والعاقب، واملقفي، واملاحي، وخامت 
، -نيب املالحم :  روايةويف –النبيني، ونيب الرمحة، ونيب امللحمة 

  .)٥(ونيب التوبة، والفاتح، وطه، وياسني، وعبد اهللا 
                              

  .وقد تواتر أن كنيته أبو القاسم): ٣٣ص(ريخ اإلسالم قال احلافظ الذهيب، يف تا (١)
رواه الدارمي، : ، وقال١/٢٧٨هتذيب تاريخ دمشق، البن عساكر، : انظر (٢)

تاريخ «. ضعف: فيه. لكن يف إسناده ابن هليعة، قال الذهيب والبيهقي، عن أنس 
  .وفيه ابن هليعة أيًضا ٢/٦٠٤وهو عند احلاكم : قلت). ٣٤ص(» اإلسالم

تدلُّ على شرف  األمساء وكثرة«: ٢/١١قال القسطالين يف املواهب اللدنية  (٣)
  .»املسمى

  .١/٢٧٤هتذيبه : وانظر) ١٢ص( (٤)
بعض املذكورات أمساء، وبعضها صفات، وكلها ثابتة بأحاديث صحيحة أو  (٥)

: ؛ أما الفاتححسنة، غري الفاتح، وطه، ويس، فإنه مل يثبت أهنا من أمساء النيب 
أنه يروى بإسناد واٍه عن ) ٣٣ص(من تاريخ اإلسالم » السرية«قال الذهيب يف  فقد

فذلك يروى عن ابن عباس، وقد نقله عنه الكليب وهو ): طه(أيب الطفيل، وأّما 
يا رجل، بالنبطية، واختار هذا ): طه(متروك، والثابت عن ابن عباس أن معىن 

= 
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قال اإلمام احلافظ أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي 
: مساه اهللا عز وجل يف القرآن: زاد بعض العلماء فقال«: رمحه اهللا

بإذنه رسوالً، نبًيا، أميا، شاهًدا، مبشًرا، نذيًرا، وداعًيا إىل اهللا 
وسراًجا منًريا، ورءوفًا، رحيًما، ومذكًرا، وجعله رمحة ونعمة، 

  .)١( وهادًيا، 
: قال رسول اهللا : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

مسي يف القرآن حممد، ويف اإلجنيل أمحد، ويف التوراة أحيد، وإمنا ا«
  .)٢(»مسيت أحيد ألين أحيد عن أميت نار جهنم

فإطالقهم األمساء (كورات صفات، وبعض هذه املذ: قلت
  ).عليها جماز

وقال اإلمام احلافظ القاضي أبو بكر بن العريب املالكي يف كتابه 
هللا عز : قال بعض الصوفية«: )٣(»األحوذي يف شرح الترمذي«

  .)٤(»ألف اسم وجل ألف اسم، وللنيب 
=                                

) يس(، أما ١٦/١٣٦يف تفسريه  ابن جرير يرمحه اهللا كما: القول إمام املفسرين
، وإمنا مها امسا سورتني من فلم يصح أهنما من أمساء النيب ): طه(وكذلك 

  .، وحنومها)ن(، )ص(القرآن، ومها مثل 
  .١/١٦٠» دالئل النبوة«: انظر (١)
، ورواه ابن عساكر أيًضا ١/٢٧٥» هتذيب تاريخ دمشق«رواه ابن عدي، كما يف  (٢)

. ويف سنده إسحاق بن بشر، وهو كذاب متروك) ٢٤ص(» تاريخ دمشق«يف 
وعليه فال يعتمد على هذا احلديث يف . ١/١٨٤راجع ميزان االعتدال، للذهيب 

  .حممد وأمحد فهما ثابتان بنص القرآن: إثبات اسم أحيد، أما االمسان األوالن
(٣) ٢٨٧-١٠/٢٨٠.  
: احلديث الصحيح أما حصرهم أمساء اهللا عز وجل بأن عددها ألف فهذا ينقضه (٤)

أو علمته  ،أو أنزلته يف كتابك ،مسيت به نفسك ،م هو لكأسألك بكل اس«
احلديث رواه اإلمام » ...أو استأثرت به يف علم الغيب عندك ،أحًدا من خلقك

= 
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فأما أمساء اهللا عز وجل فهذا العدد حقري «: قال ابن العريب
فلم أحصها إال من جهة الورود الظاهر  أما أمساء النيب فيها، و

مث ذكرها » بصيغة األمساء البينة، فوعيت منها أربعة وستني اًمسا
  .»وله وراء هذا أمساء«: مث قال. مفصلة مشروحة فاستوعب وأجاد

  

  أمه 

آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن  وأمُّ النيب 
  .بن غالبكالب بني مرة بن كعب بن لؤي 

  

  والدته 
  .بعده بثالثني سنة: عام الفيل، وقيل ولد رسول اهللا 

 بعده: بعده بأربعني سنة، وقيل: وقيل«: قال احلاكم أبو أمحد
تاريخ «رواه احلافظ أبو القاسم بن عساكر يف . »بعشر سنني

  .)١(»دمشق
=                                

فدل احلديث أن . ١/٥٠٩اكم ، واحل)٢٣٧٢(، وابن حبان ٤٥٢، ١/٣٩١أمحد 
 ألف اسم، فاجلواب أن له  أن للنيب هللا أمساء استأثر بعلمها سبحانه أما قوهلم 

كل اسم مجيل وكل صفة كرمية غري أن ما قاله الصوفية ال دليل عليه وهذا من 
من  ورفعه فوق منزلته وقد حذر النيب  خترصاهتم وخبطهم وغلوهم يف النيب 

  .ذلك أشد التحذير
من قال ثالثني ال أبعد أن الغلط وقع من هنا على «: ، قال احلافظ الذهيب)٥٣ص( (١)

 »السرية«. »عاًما: يوًما، فقال: أنه أراد أن يقولا، فكعاًما أو أربعني عاًم
  ).٢٧ص(
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  .عام الفيل) ولد(أنه : والصحيح املشهور

امي، شيخ البخاري، وخليفة بن ونقل إبراهيم بن املنذر احلز
 )١(خياط وآخرون اإلمجاع عليه، واتفقوا على أنه ولد يوم االثنني 

  .من شهر ربيع األول

واختلفوا هل هو يف اليوم الثاين، أم الثامن، أم العاشر، أم الثاين 
  .)٢(عشر؟ فهذه أربعة أقوال مشهورة 

  وفاته 

خلت  )٤(ليلة ، الثنيت عشرة )٣(ضحى يوم االثنني  وتويف 
                              

سئل عن صوم يوم  ، أن رسول اهللا ٢/٨٢٠: »صحيحه«روى مسلم يف  (١)
  .»فيه ولدت، وفيه أنزل علي«: االثنني؟، فقال

قول ناصروه من  واخلالف يف هذا كبري، وال ميكن القطع واجلزم فيه إذ لكل (٢)
خطأ بعض املسلمني يف إقامتهم احتفاالت : العلماء، ومما حيسن التنبيه عليه هنا

كل عام يف اليوم الثاين عشر من ربيع األول، وهذه بدعة منكرة، فمن  ملولده 
حيث التحديد باليوم الثاين شعر هذا قول وليس باألصح مث لو صح فهو منكر 

حياته ومل يفعلها الصحابة من بعد موته وال  يف حيث مل يفعل ذلك، النيب 
ما كتبه مساحة شيخنا العالمة عبد العزيز بن عبد اهللا : التابعون هلم بإحسان، وانظر

  .التحذير من البدع: ابن باز حول هذا املوضوع، يف رسالة بعنوان
تويف بعد زوال مشس ذلك اليوم، وذلك متسكًا  ذهب بعض أهل العلم إىل أنه  (٣)

من آخر  تويف «: ، وفيه)٤٤٤٨(اهر حديث أنس بن مالك عند البخاري بظ
، وهذا خالف املشهور وهو أنه يف الضحى، ومجع احلافظ ابن حجر »ذلك اليوم

تويف عند الزوال حيث إن هذا الوقت هو غاية اشتداد الضحى،  بني ذلك بأنه 
. النصف الثاين من النهاركما أنه بداية آخر اليوم، مبعىن أنه ابتداء الدخول يف أول 

  ).١٤٤، ٨/١٤٣فتح الباري (
قد تويف يف سنة إحدى عشرة للهجرة، واتفقوا على  اتفق العلماء على أن النيب  (٤)

حتديد الشهر وأهنا شهر ربيع األول من ذلك العام، واتفقوا على أنه يف يوم االثنني، 
ريخ ذلك اليوم، فقال ويكاد يكون ذلك إمجاًعا منهم، غري أهنم اختلفوا يف تا

= 
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من شهر ربيع األول، سنة إحدى عشرة من اهلجرة، ومنها ابتداء 
  .)١(التاريخ كما سبق 

  دفنه وعمره 

ليلة : ، وقيل)٢(ودفن يوم الثالثاء حني زالت الشمس 
=                                

: يف اليوم الثاين منه، وقال بعضهم: يف أول يوم من الشهر، وقال آخرون: بعضهم
يف اليوم الثالث : يف اليوم الثاين عشر، وقال آخرون: يف اليوم الثامن، وقال آخرون

  :عشر، وغري ذلك واخلالف يف ذلك كبري، وأقوى ما وقفت عليه ثالثة أقوال
  .ذا ما اعتمده احلافظ ابن حجر وآخروناليوم الثاين وه -١
  .اليوم الثاين عشر وهذا قول اجلمهور -٢
اليوم الثالث عشر وهذا ما أثبته بعض العلماء وقد أشار إليه غري واحد من أهل  -٣

، السرية ٢٧٧-٥/٢٧٥، البداية والنهاية ١٣٠، ٨/١٢٩فتح الباري : وانظر. العلم
، عيون ٣/٢٣٢، تاريخ الطربي ٢٧٤-٢/٢٧٢، طبقات ابن سعد )٥٦٨(للذهيب 

  ).١١٣ص(، لطائف املعارف ٢/٤٣٢اآلثار البن سيد الناس 
وقد أبدى : أي أن اهلجرة هي مبتدأ التاريخ اإلسالمي، قال احلافظ ابن حجر (١)

كانت القضايا اليت اتفقت له وميكن أن يؤرخ : بعضهم للبداء باهلجرة مناسبة، فقال
  :هبا أربعة

وهجرته، ووفاته، فرجح عندهم جعلها من اهلجرة، ألن املولد مولده، ومبعثه، 
واملبعث ال خيلو واحد منهما من النزاع يف تعيني السنة، وأما وقت الوفاة، فأعرضوا 
عنه، ملا يتوقع بذكره من األسف عليه، فاحنصر يف اهلجرة، وإمنا أخروه من ربيع 

يف احملرم، إذ البيعة وقعت يف أثناء األول إىل احملرم ألن ابتداء العزم على اهلجرة كان 
ذي احلجة، وهي مقدمة للهجرة، فكان أول هالل استهل بعد البيعة والعزم على 
اهلجرة هالل احملرم، فناسب أن جيعل مبتدأ، وهذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة 

  .االبتداء باحملرم
ى بن أمية يعل: وقيل واملشهور أن أول من ابتدأ بالتاريخ عمر بن اخلطاب 

زاد «، و ٢٦٩-٧/٢٦٧» فتح الباري«بشرحه » صحيح البخاري«: انظر. باليمن
  .٣/٣١٦» املعاد

  .وهو وقت الظهر. أي مالت عن وسط السماء إىل الغرب: معىن زالت الشمس (٢)
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مخس وستون : وله ثالث وستون سنة، وقيل وتويف . )١(األربعاء
ت األقوال ستون سنة، واألول أصح وأشهر، وقد جاء: سنة، وقيل

  .)٢(الثالثة يف الصحيح 

اجلمع بني الروايات أن من روى ستني مل يعد : قال العلماء
معها الكسور، ومن روى مخًسا وستني عد سنيت املولد والوفاة، 

  .ومن روى ثالثًا وستني مل يعدمها

، )٣(والصحيح ثالث وستون، وكذا الصحيح يف سن أيب بكر 
  .ثالث وستون سنة  )٦(وعائشة  )٥(، وعلي)٤(وعمر 

يقال  –وهو شيخ احلاكم أيب عبد اهللا  –قال احلاكم أبو أمحد 
يوم االثنني، وهاجر من مكة يوم  ئيوم االثنني ونب ُولد النيب 

  .)٧(االثنني، ودخل املدينة يوم االثنني، وتويف يوم االثنني 

                              
والصحيح أنه مكث بقية يوم االثنني، ويوم الثالثاء بكماله، : قال احلافظ ابن كثري (١)

، ليلة األربعاء هو القول الذي نص أن دفنه : ، وقال أيًضا..عاءودفن ليلة األرب
). ٢٩٢، ٥/٢٩١البداية والنهاية : انظر... (عليه غري واحد من األئمة سلفًا وخلفًا

  ).٩٤ص: (وهبذا جزم خليفة بن خياط كما يف تارخيه
صحيح «، و )٤٤٦٦(، )٣٥٣٦: (»صحيح البخاري« -إن شئت  –راجع  (٢)

  ).٢٣٤٩(، )٢٣٤٨(، )٢٣٤٧: (»مسلم
  ).٢٣٤٨(صحيح مسلم  (٣)
  ).٢٣٤٨(صحيح مسلم  (٤)
  ).٦٥٢ص(عهد اخللفاء الراشدين : تاريخ اإلسالم للذهيب: انظر (٥)
  .٢/١٩٣: سري أعالم النبالء: انظر (٦)
  .٧/٢٣٣ودالئل النبوة للبيهقي . ١/٢٧٧املسند : انظر. هذا مروي عن ابن عباس (٧)
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  .)١(ولد خمتوًنا مسروًرا  وروي أنه 

، ليس فيها )٢(ثواب بيض يف ثالثة أ وكفن رسول اهللا 
  .)٣(قميص وال عمامة، ثبت ذلك يف الصحيحني

، يف أكفانه وملا أدرج رسول اهللا «: قال احلاكم أبو أمحد
وضع على سريره على شفري القرب، مث دخل الناس أرساالً يصلون 

، فأوهلم صالة عليه العباس، مث )٤(عليه فوًجا فوًجا، ال يؤمهم أحد 
ألنصار، مث سائر الناس، فلما فرغ ااجرون، مث بنو هاشم، مث امله

ونزل يف حفرته  الرجال دخل الصبيان، مث النساء، مث دفن 
  .»العباس، وعلي، والفضل وقثم ابنا العباس، وشقران

                              
أي قد قطعت سرته، وهي حبل املشيمة، وما : وله مسروًرامعروف، وق: اخلتان (١)

ولد خمتوًنا مسروًرا، روي فيه حديث ال يصح،  أورده املؤلف رمحه اهللا أنه 
، فإن كثًريا من ، وهذا ليس من خواصه »املوضوعات«أورده ابن اجلوزي يف 

، وهو ختانه  الناس يولد خمتوًنا، كذا قال اإلمام ابن القيم، وذكر قوالً ثالثًا يف
وهو أنه جده : خنت يوم شق قلبه املالئكة عند مرضعته حليمة، وقوالً ثالثًا أنه 

عبد املطلب ختنه يوم سابعه، وصنع له مأدبة ومساه حممًدا، وهذا مروي عن ابن 
عباس رضي اهللا عنهما، ومال إىل القول الثالث احلافظ الذهيب، كما يف السرية 

، السرية ١/١٠٣: ، وانظر الطبقات الكربى)٢٧ص(الم النبوية، من تاريخ اإلس
: ، وحتفة املودود له أيًضا١/٨١: ، زاد املعاد البن القيم١/٢١٠: البن كثري

  ).١٢٥-١٢١ص(
  .قطع القماش: املراد باألثواب هنا (٢)
، )١٣٨٧(، )١٢٧٣(، )١٢٧٢(، )١٢٧١(، )١٢٦٤: (صحيح البخاري: انظر (٣)

  ).٩٤١(وصحيح مسلم 
أن صالهتم عليه فرادى مل : ٥/٢٨٦: احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية قال (٤)

، قال »...يؤمهم أحد عليه أمر جممع عليه، ال خالف فيه، وقد اختلف يف تعليله
رة أفذاذ لعظم قدره، وملنافستهم أن يؤمهم عليه إمنا صلوا عليه مرة بعد م: الشافعي

  .١/٢٤٤: األم: انظر» أحد
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  .»معهم )١(ويقال كان أسامة بن زيد وأوس بن خويل «: قال
إهنا : يف حلده اللنب، يقال ، وبين عليه، )٢(ودفن يف اللحد 

، ورش )٣(مسطًحا  تسع لبنات، مث أهالوا التراب، وجعل قربه 
                              

عن ابن  يف ترمجة أوس : ١/١٣٥: »اإلصابة«ظ ابن حجر يف نقل احلاف (١)
، وأن الطرباين رواه من الطريق نفسه إسحاق أنه ذكره ضمن من نزلوا يف قربه 

  .وفيه ضعف
ونصب اللنب  هو الشق يف عرض القرب، ومما يدل على أنه قد أحلد له : اللحد (٢)

انصبوا علي اللنب نصًبا، كما أحلدوا يل حلًدا، و« قول سعد بن أيب وقاص : عليه
  ).٩٦٦(رواه مسلم . »صنع برسول اهللا 

عن ) ١٣٩٠(قد جعل مسنًما، ويدل لذلك ما رواه البخاري  الصحيح أن قربه  (٣)
مسنًما، وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما  سفيان التمار أنه رأى قرب النيب 

. »فع قربه من األرض حنًوا من شربأحلد، ونصب عليه اللنب نصًبا، ور أن النيب «
إسناده : ، قال الشيخ شعيب األرنؤوط١٤/٦٠٢: »صحيحه«رواه ابن حبان يف 

  .صحيح على شرك مسلم
ينبغي عدم الزيادة يف رفع القرب عن األرض بنحو شرب، وحترم املبالغة يف  :فائدة

ور مساجد، رفعه، أو البناء عليه، أو اختاذ السرج على القبور، أو أن تتخذ القب
رواه . »ال تدع متثاالً إال طمسته وال قًربا مشرقًا إىل سويته«: لقول النيب 

لعنة اهللا على اليهود «: ، قبل وفاته، وكان من آخر كالمه )٦٦٦(مسلم 
حيذِّر ما صنعوا، متفق عليه البخاري . »والنصارى؛ اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

نة القبور واألضرحة يف بعض بالد ولقد عظمت فت). ٥٢٩(، مسلم )٤٤٤٣(
املسلمني، وضل هبا أقوام، فال حول وال قوة إال باهللا، واحلكم يف القبور اليت 

أنه إن كان املسجد قبل الدفن غري، إما بتسوية القرب، وإما بنبشه إن «: باملساجد
 كان جديًدا، وإن كان املسجد بين بعد القرب، فإما أن يزال املسجد، وإما أن تزال
. »صورة القرب، فاملسجد الذي على القرب ال يصلي فيه فرض وال نفل منهي عنه

  .٢٢/١٩٥الفتاوى : من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا. اهـ
داخل  واعلم وفقك اهللا أنه ال حجة ألحد من املبتدعة يف كون قرب رسول اهللا 

د دفن يف بيته خارج ق فإنه !! من ذلك املسجد اآلن؛ وكيف وقد حذر النيب 
املسجد، وبقي قربه على حاله تلك، يف زمن اخللفاء الراشدين ومن بعدهم، حىت 

ووسعه  أمر الوليد بن عبد امللك، حني ويل اإلمارة بتوسعة مسجد رسول اهللا 
ومل يكن . هـ٨٨من ناحية الشرق، فدخلت احلجرة النبوية يف املسجد سنة 

األئمة وخطؤوه، واقتضت احلكمة أن يبقى على مصيًبا يف فعله ذلك، فقد تعقبه 
وضعه ذلك لكيال يفتنت عوام الناس عندما خترج احلجرة النبوية من املسجد وتغري 

  .عن وضعها احلايل
  .وراجع حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد للشيخ األلباين
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  .)١(عليه املاء رًشا 

  .)٢(ويقال نزل املغرية يف قربه وال يصح : قال
، يقال مات عبد اهللا والد رسول اهللا : قال احلاكم أبو أمحد

تسعة أشهر، وقيل : مثانية وعشرون شهًرا، وقيل ولرسول اهللا 
، وتويف )٣(مات وهو محل : ن، وقيلسبعة أشهر، وقيل شهرا

ال يثبت أنه تويف وهو : قال الواقدي، وكاتبه حممد بن سعد. باملدينة
  .)٤(محل 

                              
. اقدي، وقال يف إسناده الو٢/١٣٣» تلخيص احلبري«ذكره احلافظ ابن حجر يف  (١)

، ويف إسناده الواقدي، ٧/٢٦٤: »دالئل النبوة«وعزاه صاحب املشكاة للبيهقي يف 
وروي يف رش املاء على القرب حديث عند ابن ماجه . وهو متروك يف رواية احلديث

وسنده . »سعًدا ورش على قربه ماء سل رسول اهللا : عن أيب رافع قال) ١٥٥١(
  .ضعيف كما قال العالمة األلباين

ويستحب أن يرش على القرب ماء، ليلتزق «: ٣/٤٣٦: »املغين«ابن قدامة، يف قال 
  .»ترابه

  .٥/٢٩٠: راجع البداية والنهاية، البن كثري (٢)
عبد اهللا بن عبد املطلب، قد تويف  الذي عليه مجهور العلماء، أن أبا نبينا حممد  (٣)

ابن كثري، الذهيب،  ابن القيم،: ، محل يف بطن أمه، وممن رجح ذلكورسول اهللا 
 أَلَْم َيجِْدَك َيِتيًما فَآَوى: ابن حجر، ابن اجلوزي، وهذا ظاهر قوله تعاىل

يف  وأبلغ اليتم وأعلى مراتبه موت والده، وهو جنني ]. ٦: سورة الضحى اآلية[
وقد روى احلاكم عن قيس بن خمرمة عن أبيه عن جده، أن أبا رسول اهللا . بطن أمه
 أي به » لى بهتويف وأمه حب ،قال احلاكم على شرط مسلم ووافقه الذهيب ،

، ٣٢٣، ٢/٣٢٢، البداية والنهاية ١/٧٦، زاد املعاد ٢/٦٠٥املستدرك : وراجع
  .١/١٥٣، الوفا بأحوال املصطفى ٧/١٦٣، فتح الباري )٥٠ص(السرية للذهيب 

بأن  –حسب ما وقفت عليه  –الذي رجَّحه الواقدي، وكاتبه حممد بن سعد   (٤)
وهذا خالف . محل أثبت األقاويل أن عبد اهللا بن عبد املطلب تويف ورسول اهللا 

  .٢/٣٢٣، البداية والنهاية ١/٩٩الطبقات الكربى : فتأمل، وانظر. ما ذكره املؤلف
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، )١(ومات جده عبد املطلب وله مثان سنني، وقيل ست سنني 
  .وأوصى به إىل أيب طالب

) سنني(وله ست سنني، وقيل أربع  وماتت أم رسول اهللا 
  .)٢( -  مكة واملدينة مكان بني –وماتت باألبواء 

رسوالً إىل الناس كافة وهو ابن أربعني سنة، وقيل  وبعث 
  .)٣(أربعني ويومٍ 

وأقام مبكة بعد النبوة ثالث عشرة سنة، وقيل عشًرا، وقيل 
، مث هاجر إىل املدينة، فأقام هبا عشر سنني بال )٤()سنة(مخس عشرة 

من شهر ربيع  خالف، وقدم املدينة يوم االثنني لثنيت عشرة خلت
  .)٥(األول 

                              
  .مثان سنني ملا تويف جده عبد املطلب املشهور عند أهل السري أن لرسول اهللا  (١)
، ينة إىل مكة، وقد زارت أخوال والد رسول اهللا حيث كانت راجعة من املد (٢)

  .من بين عدي بن النجار
حني أنزل عليه  ، أن عمر النيب ٧/١٦٤جزم احلافظ ابن حجر، يف فتح الباري  (٣)

بعث  كان أربعني سنة وستة أشهر، وذلك على اعتبار ما ثبت يف الصحيح أنه 
، وعلى املشهور من أن مولده أنزل عليه يف رمضان على رأس أربعني سنة، وأنه 

 يف شهر ربيع األول.  
مبكة استمر ثالث عشرة سنة وذلك بعد النبوة، ملا  الصحيح أن مكث النيب  (٤)

وهو ابن أربعني،  أنزل على رسول اهللا «: روى ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
شر فمكث ثالث عشرة سنة، مث أمر باهلجرة، فهاجر إىل املدينة، فمكث هبا ع

وهذا ) ٣٨٥١(رواه البخاري يف مواضع متعددة، منها رقم . »سنني، مث تويف 
أقام مبكة مخس عشرة سنة، كما قال احلافظ ابن  أثبت مما رواه مسلم، أن النيب 

) ٢٣٥٠(» صحيح مسلم«وهو أثبت مما يف : ، قلت٧/١٦٤حجر، يف فتح الباري 
  .»لبث مبكة عشًرا أيًضا عن عروة أن النيب 

للمدينة كان يف يوم االثنني  أن مقدم النيب ) ٣٩٠٦(ثبت يف صحيح البخاري  (٥)
، ٢٢، ١٥، ١٣، ٧، ٢، ١: من شهر ربيع األول، واختلف يف تاريخ اليوم فقيل

  .٧/٢٤٤راجع فتح الباري . ١٢واملشهور أنه يوم 
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، )١(يف بيت ميمونة  وبدأ الوجع برسول اهللا : قال احلاكم
  .)٢(يوم األربعاء لليلتني بقيتا من شهر صفر 
  فصل

. )٤(أيب هلب أياًما  ةموال –بضم املثلثة  – )٣(، ثوبية أرضعته 
مث أرضعته حليمة بنت أيب ذؤيب عبد اهللا بن احلارث السعدية، 

كان يشب يف اليوم شباب الصيب يف : هنا قالتوروي عنها أ
  .)٥(شهر

                              
روى عبد الرزاق ... «: ٨/١٤٨، »فتح الباري«: قال احلافظ ابن حجر، يف (١)

إن أول ما اشتكى كان يف بيت «: ناد صحيح، عن أمساء بنت عميس قالتبإس
  .»اخل... ميمونة

واختلف يف مدة مرضه فاألكثر على : ٨/١٢٩» الفتح«قال احلافظ ابن حجر، يف  (٢)
  .»أهنا ثالثة عشر يوًما، وقيل بزيادة يوم وقيل بنقصه

  .توفيت سنة سبع للهجرة، ويف إسالمها خالف: ثويبة (٣)
: ومسلم) ٥٣٧٢(، )٥١٢٣(، )٥١٠٧(، )٥١٠٦(، )٥١٠١: (رواه البخاري (٤)

  .٦/٩٦: ، والنسائي)٢٠٥٦: (، وأبو داود)١٤٤٩(
، أثًرا طويالً عن حليمة )٤٦ص(» تاريخ اإلسالم«ساق الذهيب يف السرية من  (٥)

يشب يف يومه شباب الصيب يف  فكان «:  عنها وفيه قوهلاالسعدية رضي اهللا
وقد عزاه احلافظ ابن حجر أليب : قلت. د اإلسنادهذا حديث جي: قال، مث »الشهر

غري أن العالمة األلباين . ١٢/٢٠٠: »ةاإلصاب«كما يف . يعلي وصحيح ابن حبان
، ومن علله )٣٨دفاع عن احلديث النبوي ص(قد حكم بضعف هذا األثر كما يف 

رضي اهللا عنها  االنقطاع إذ مل يصرح فيه عبد اهللا بن جعفر بالسماع من حليمة
وقال . ال يعرف: ١/٤٢٦ويف إسناده جهم بن أيب جهم قال يف ميزان االعتدال 

روينا ذلك بإسناد صحيح، : عند حليمة السعدية يف رضاع النيب  –ابن كثري 
ومهما يكن من أمر، فإن رضاع . وأقام عندها يف بين سعد حنًوا من أربع سنني

حليمة السعدية رضي اهللا عنها ثابت ومتقرر  يف بادية بين سعد، عند رسول اهللا 
= 
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  .بيتيًما فكفله جده عبد املطلب، مث عمه أبو طال ونشأ 

وطهره اهللا عز وجل من دنس اجلاهلية فلم يعظم صنًما هلم يف 
عمره قط، ومل حيضر مشهًدا من مشاهد كفرهم، وكانوا يطلبونه 

  .لذلك فيمتنع ويعصمه اهللا تعاىل من ذلك

ما عبدت صنًما «: قال أن النيب  عن علي : احلديثويف 
وما زلت أعرف أن الذي هم عليه . وما شربت مخًرا قطُّ. قطُّ
وهذا من لطف اهللا تعاىل به أن برأه من دنس اجلاهلية . )١(»كفر

ومن كل عيب؛ ومنحه كل خلق مجيل؛ حىت كان يعرف يف قومه 
  .تهباألمني؛ ملا شاهدوا من أمانته وصدقه وطهار

فلما بلغ اثنيت عشرة سنة خرج مع عمه أيب طالب إىل الشام 
، فرآه حبريي الراهب فعرفه بصفته، فجاء وأخذ )٢(حىت بلغ بصرى 

هذا سيد العاملني، هذا رسول رب العاملني، هذا يبعثه اهللا : بيده وقال
  .حجة للعاملني

  .فمن أين علمت هذا؟: قالوا

وال حجٌر إال ) شجر(يبق  إنكم حني أقبلتم من العقبة مل: قال
=                                

عليه دالئل متعددة ليس هذا حمل بسطها ولو مل يكن فيه إال إطباق شهرته وروايته 
  .٣٤٠-٢/٣٣٣البداية والنهاية : وانظر. وتداوله لكان كافًيا

عيم، وعزاه له أيًضا نأليب  ١/١٥٠» اخلصائص الكربى«عزاه السيوطي يف  (١)
  .وزاد السيوطي نسبته البن عساكر. ٢/٢٠١» سبل اهلدى«الصاحلي كما يف 

  ).١/٤٤١معجم البلدان . (مدينة يف جنوب غرب سوريا: بصرى (٢)
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  .خرَّ ساجًدا، وال يسجد إال لنيب، وإنا جنده يف كتبنا

  .)١(أن يرده خوفًا من اليهود فرده  بوسأل أبا طال

ثانًيا إىل الشام مع ميسرة غالم خدجية رضي اهللا  مث خرج 
  .)٢(عنها يف جتارة هلا قبل أن يتزوجها حىت بلغ سوق بصرى 

  .)٣(سنة تزوج خدجية فلما بلغ مخًسا وعشرين 
                              

وهي عند الترمذي  هذه إحدى روايات قصة حبريي الراهب، وخربه مع النيب  (١)
هذا حديث : ، وقال٦١٧- ٢/٦١٥، وخرجها احلاكم يف املستدرك )٣٦٢٠(

أظنه موضوع، فبعضه «: قال الذهيب. ني ومل خيرجاهصحيح على شرط الشيخ
. هو حديث منكر جًدا): ٥٧ص: (»تاريخ اإلسالم«من » السرية«باطل، وقال يف 

لذكر أيب بكر . ٢/٣٤٨» ةالبداية والنهاي«واستغربه احلافظ ابن كثري كما يف 
 رجال إسناده كلهم ثقات، وقال) ٣٦ص(وبالل يف بعض رواياته، وقال يف السرية 

: أن هذه النقطة من الغلط الواضح، وقال ابن حجر: ١/٧٦» الزاد«ابن القيم يف 
رجاله ثقات وليس فيه إال ذكر أيب بكر وبالل وهذه لفظة منكرة وهي وهم من 

ترمجة حبريى، وذهب احملدث الشيخ حممد ناصر . »اإلصابة«: أحد الرواة، انظر
، ٣/١٩١» صحيح الترمذي«يف  الدين األلباين إىل القول بصحة هذا احلديث كما

  .»لكن ذكر بالل فيه منكر«: وقال) ٥٩١٨(واملشكاة 
وروى قصة ): ٦٤ص(» سالمإلتاريخ ا«من » السرية«قال احلافظ الذهيب، يف  (٢)

  .»تاجًرا احملاملي عن عبد اهللا بن شبيب، وهو واه خروجه 
  .٧/١٣٣فتح الباري : انظر (٣)

د بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وهنا جيتمع هي أم القاسم، بنت خويل: وخدجية
وأول من آمن به وصدقه قبل كل  ، وهي أم أوالده نسبها مع رسول اهللا 

أحد، وثبتت جأشه ونصرته، فكانت وزيرة صدق رضي اهللا عنها، ومناقبها مجة، 
وهي ممن كمل من النساء، كانت عاقلة، جليلة، دينة، مصونة، كرمية، من أهل 

يثين عليها ويفضلها، ويبالغ يف تعظيمها حىت غارت عائشة  النيب  اجلنة، وكان
أنه مل  رضي اهللا عنها منها على الرغم من أهنا كانت ميتة، ومن كرامتها عليه 

= 
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 وملا خرج إىل املدينة مهاجًرا خرج معه أبو بكر الصديق 
عامر بن فهرية بضم الفاء ودليلهم عبد اهللا بن : وموىل أيب بكر

  .)١(األريقط الليثي، وهو كافر، وال يعلم له إسالم

=                                
يتزوج قبلها ومل يتزوج عليها يف حياهتا، إىل أن قضت حنبها، فحزن على فقدها 

رضي اهللا عنها أوالً حتت أيب حزًنا كبًريا فإهنا كانت نعم القرين، وكانت خدجية 
هالة بن زرارة التميمي، مث خلف عليها بعده عتيق بن عابد بن عبد اهللا بن خمزوم، 

، من بعد ذلك، وكان عمرها إذ ذاك أربعني سنة على املشهور، وتزوجها النيب 
مخًسا وعشرين سنة، حيث توفيت قبل اهلجرة بثالث سنني، أي  فأقامت معه 

  ).٢/١٠٩السري (، )٧/١٣٤الفتح (ر سنني بعد املبعث بعش
إِال : فيها، يقول اهللا تعاىل لرسول اهللا  يف شأن اهلجرة وصحبة أيب بكر  (١)

َتْنُصُروُه فَقَْد َنَصَرُه اُهللا إِذْ أَْخَرَجُه الَِّذيَن كَفَُروا ثَانَِي اثَْنْينِ إِذْ ُهَما ِفي الَْغارِ 
َزنْ إِنَّ اَهللا َمَعَنا فَأَْنَزلَ اُهللا َسِكيَنَتُه َعلَْيِه َوأَيََّدُه بُِجُنوٍد إِذْ َيقُولُ ِلَصاِحبِِه ال َتْح

لَْم َتَرْوَها َوَجَعلَ كَِلَمةَ الَِّذيَن كَفَُروا السُّفْلَى َوكَِلَمةُ اِهللا ِهَي الُْعلَْيا َواُهللا 
  ].٤٠: سورة التوبة اآلية[ َعزِيٌز َحِكيٌم

سياق حديث عائشة يف اهلجرة وخروج ) ٣٩٠٥(» صحيحه«وأورد البخاري يف 
وأنه كان يأيت بالغنم يف الليل إىل  وجاء فيه ذكر عامر بن فهرية  أبيها معه 
ومها بالغار ليحلباهنا، وأنه كان يرجع هبا قبل  ، وصاحبه أيب بكر الرسول 

  .الفجر حىت ال يعلم به أحد، وفيه أيًضا ذكر عبد اهللا بن أريقط دليالً هلم
بأنه ال يعرف البن ) ٢٣ص(يف السرية له ) هـ٦٠٠ت(وجزم عبد الغين املقدسي 

ومل أر من ذكره يف : ٦/٥» اإلصابة«قال احلافظ ابن حجر يف . أريقط إسالًما
  .»التجريد«الصحابة إال الذهيب يف 
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  فصل
  )١(يف صفته 

، وال األبيض )٢(ليس بالطويل البائن، وال القصري  كان 
وتويف . )٤(وال السبط . ، وال اجلعد القطط)٣(هق، وال اآلدم األم

وليس يف رأسه عشرون شعرة بيضاء، وكان حسن اجلسم، بعيد ما 
ويف . ويف وقت إىل شحميت أذنيه. له شعر إىل منكبيه. بني املنكبني

، شثن الكفني، أي غليظ )٥(وقت إىل نصف أذنيه، كث اللحية 
  .)٧(اديس ضخم الرأس والكر. )٦(األصابع 

، أمحر )٩(، طويل أهداهبما )٨(يف وجهه تدوير، أدعج العينني 
الشعر الدقيق من الصدر إىل السرة : ذا َمْسُرَبة، وهي. )١٠(املآقي

  .كالقضيب
                              

  .يف هذا الفصل كتاب الشمائل احملمدية للترمذي، اختصار الشيخ األلباين: انظر (١)
  .معتدل القامة أنه  أي (٢)
أمسر بل بياضه إىل ) آدًما(شديد البياض، ومل يكن ) أمهقًا(مل يكن  أي أنه  (٣)

  .السمرة مشرًبا حبمرة
أي شديد االسترسال ) سبط(ملتوٍ، وال ) جعد قطط(ليس بـ  أي أن شعره  (٤)

  .والنعومة؛ بل كان وسطًا بني ذلك وهذا هو الكمال
  .اللحيةكثيف شعر  أي أنه  (٥)
. وهذا حممود يف الرجال ألنه أشد لقبضهم، ويذم يف النساء، ألن األليق هبا النعومة (٦)

  .٢/٤٤٤» النهاية«: وانظر
الكراديس، مجع كردوس، وهي كل عظمني التقيا يف مفصل مثل الركبتني  (٧)

  .والوركني واملنكبني
  .شديد سواد العينني أي أنه  (٨)
  .ثري مستطيلك أي أن شعر أجفانه  (٩)

  .مجع مؤق وهو مؤخر العني: املآقي (١٠)
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. ميشي بقوة: إذا مشى تقلع كأمنا ينحط من صبب، أي
القمر ليلة البدر، كأن ) تأللؤ(يتألأل وجهه . احلدور: والصبب

، سواء )١(ضليع الفم . سهل اخلدين. سن الصوتح. وجهه القمر
  .البطن والصدر

. )٣(، طويل الزندين)٢(أشعر املنكبني والذراعني، وأعايل الصدر
منهوس العقبني . طويل شقيهما: أشكل العينني، أي. رحب الراحة

بني كتفيه خامت النبوة كزرِّ احلجلة أو  –أي قليل حلم العقب  –
  .)٤(كبيضة احلمامة 

إذا مشى كأمنا تطوى له األرض، وجيدون يف حلاقه وهو وكان 
، وكان )٦(، مث فرقه )٥(وكان يسدل شعر رأسه . غري مكترث

يرجله، ويسرح حليته، ويكتحل باإلمثد كل ليلة يف كل عني ثالثة 
  .أطراف عند النوم

                              
  .وهذه صفة كمال يف الرجال أي أنه عظيم الفم  (١)
  .أي على ذراعيه ومنكبيه وأعلى صدره شعر  (٢)
  .هو موصل طرف الذراع يف الكف: الزند (٣)
بيت العروس، : معروف، وهو الذي جيعل يف الثياب مجعه أزرار، واحلجلة: الزر (٤)

لكن أنكر هذا القسطالين . بيض طائر معروف: وقيل زر احلجلة) ظر القاموسان(
  .٢/٣٠٠النهاية : وانظر. كما يف شرح البخاري

بقدر بيضة احلمامة،  شامة ناتئة أي مرتفعة، قطعة حلم بني كتفيه : وخامت النبوة
  .وعليها شعرات جمتمعات

  .أي يرخيه ويرسله على جبينه  (٥)
  .ني على جانيب رأسه ومل يترك شيئًا منه على جبهته أي جعله فرقت (٦)
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: القميص، والبياض، واحلربة، وهي: وكان أحب الثياب إليه
إىل  كان كم قميص رسول اهللا و. ضرب من الربود فيه محرة

  .)١(الرسغ 

ولبس يف وقت حلة محراء وإزاًرا ورداًء، ويف وقت ثوبني 
ويف . ويف وقت قباء. ويف وقت جبة ضيقة الكمني). أخضرين(

ويف وقت مرطًا . بني كتفيه) طرفيها(وقت عمامة سوداء، وأرخى 
  .واخلف والنعل )٢(ولبس اخلامت . كساء: أسود من شعر، أي

  لفص
  )٣(أوالده 

  :ثالثة بنني له 

وتويف وهو ابن . ولد قبل النبوة. وبه كان ُيكْين القاسم،
  .سنتني

. ألنه ولد بعد النبوة. والطاهر. الطيب) ويسمى( وعبد اهللا
  .والصحيح األول. الطيب والطاهر غري عبد اهللا: وقيل

                              
ويف سنده شهر بن حوشب، وهو ) ١٧٦٥(والترمذي ) ٤٠٢٧(رواه أبو داود  (١)

انظر خمتصر الشمائل لأللباين . والرسغ هو مفصل ما بني الكف والساعد. ضعيف
  ).٤٦ص(
: انظر. أليسرمن فضة يلبسه يف خنصره األمين، ورمبا لبسه يف ا وكان خامته  (٢)

  ).٢٠٩٤(وصحيح مسلم ) ٥٨٧٧(صحيح البخاري 
  .أليب عبيدة معمر بن املثىن» وأوالده تسمية أزواج النيب «: انظر (٣)
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ومات هبا سنة عشر، . ولد باملدينة سنة مثان. والثالث إبراهيم
  .و ابن سبعة عشر شهًرا، أو مثانية عشر شهًراوه

  :أربع بنات وكان له 

تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد  زينب،
  .هالة بنت خويلد: مشس وهو ابن خالتها، وأمه

  .تزوجها علي بن أيب طالب  وفاطمة،

تزوجهما عثمان بن عفان، تزوج رقية مث  ورقية، وأم كلثوم،
توفيت رقية يوم بدر . وتوفيتا عنده، وهلذا مسي ذا النورين أم كلثوم،

يف رمضان سنة اثنتني من اهلجرة، وتوفيت أم كلثوم يف شعبان سنة 
  .تسع من اهلجرة

  .والبنون ثالثة على الصحيح. فالبنات أربع بال خالف

وأول من ولد له القاسم، مث زينب، مث رقية، مث أم كلثوم، مث 
ة رضي اهللا عنها أسن من أم كلثوم، ذكر أن فاطم ءفاطمة، وجا

أبو حممد احلافظ، مث يف ) حزم(ذلك علي بن أمحد بن سعيد بن 
وكلهم من خدجية إال . مث إبراهيم باملدينة. اإلسالم عبد اهللا مبكة

إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وكلهم توفوا قبله، إال فاطمة فإهنا 
  .عاشت بعده ستة أشهر على األصح األشهر
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  فصل
  أعمامه وعماته 

  ):عشر(أحد  أعمامه 

وبه كان . احلارث، وهو أكرب أوالد عبد املطلب: أحدهم
. وأبو هلب. وقثم، والزبري، ومحزة، والعباس، وأبو طالب. يكىن

، - حباء مهملة مفتوحة، مث جيم ساكنة  –وحجل . وعبد الكعبة
  .)١()والغيداق(وضرار، 

محزة أصغرهم سًنا ألنه رضيع  أسلم منهم محزة والعباس، وكان
، مث العباس قريب منه يف السن، وهو الذي كان يلي رسول اهللا 

 بعد أبيه عبد املطلب، وكان أكرب سًنا من رسول اهللا  )٢(زمزم 
  .بثالث سنني

أسلمت وهاجرت وهي أم الزبري بن : صفية :ست وعماته 
اهللا عنها،  العوام، توفيت باملدينة يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي

إهنا أسلمت، وهي اليت رأت : وهي أخت محزة ألمه، وعاتكة، قيل

                              
وإمنا مسي الغيداق ألنه «): ٥١ص(» خمتصر السرية«قال عبد الغين املقدسي، يف  (١)

  .»كان أجود قريش وأكثرهم طعاًما
  .أي يتوىل سقايتها: يلي زمزم (٢)
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، وبرة، وأروى، وأميمة، وأم )١(وقصتها مشهورة . رؤيا غزو بدر
  .البيضاء: حكيم، وهي

  فصل
  يف أزواجه 

خدجية، مث سودة، مث عائشة، مث حفصة، وأم حبيبة، ) أوالهن(
. رية، وصفيةوأم سلمة، وزينب بنت جحش، وميمونة، وجوي

  .)٢(وسنذكرهن يف ترامجهن إن شاء اهللا تعاىل

تويف عنهن، ومل يتزوج يف حياة  –بعد خدجية  - وهؤالء التسع 
  .خدجية غريها، وال تزوج بكًرا غري عائشة

                              
وملخصها أن عاتكة أرسلت للعباس بن عبد املطلب ختربه أهنا رأت رؤيا مفزعة،  (١)

يالغدر ملصارعكم يف : وهي أن راكًبا أقبل على بعري له، يستصرخ الناس يف األبطح
ثالث، مث تبعوه إىل املسجد مث ظهر به بعريه على الكعبة، مث استصرخهم مثل املرة 

 قبيس، فأرسل عليهم صخرة، فتفتت، فما بقي األوىل، مث ظهر به على جبل أيب
بيت يف مكة إال دخله منها، وكانت هذه الرؤيا سبًبا يف تثبيط عدو اهللا أيب هلب 

) ١٢٨ص(، مرويات غزوة بدر ١/٦٠٧سرية ابن هشام : انظر. عن اخلروج لبدر
  .للدكتور العليمي باوزير

  .الذي هذا مقدمته ،»األمساء واللغات هتذيب«: يريد املؤلف يف كتابه (٢)
وقد فات املؤلف رمحه اهللا ذكر أم املؤمنني زينب بنت خزمية رضي اهللا عنها وكان 

بعد زواجه من حفصة  أم املساكني إلحساهنا إليهم، وقد تزوجها النيب : يقال هلا
ومكثت عنده شهرين أو ثالثة مث توفيت رضي اهللا عنها، ومل ميت  ،رضي اهللا عنها

يف حياته إال هي وخدجية قبلها رضي اهللا عنهما، ومن  أحد من أزواجه 
). ٧٨ص(دون أمته أن جيمع أكثر من أربع زوجات كما نبه املؤلف  خصائصه 

  ).٢/٢١٨: ، السِّري١٢/٢٨٠: ، اإلصابة١/٨٨: االستيعاب: انظر(
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يف حياته فتركناهن لكثرة االختالف  وأما الاليت فارقهن 
  .فيهن

بنت : زيد، وقيلورحيانه بنت : )٢(مارية: )١(تانيَّرِّوكانت له ُس
  .)٣(مشعون، مث أعتقها

مخس عشرة امرأة، فدخل  تزوج النيب : روينا عن قتادة قال
  .)٤(وتويف عن تسع . بثالث عشرة، ومجع بني إحدى عشرة

  

* * * *
                              

 هي األمة اليت حتل: بضم السني وكسر الراء وفتح الياء والتشديد يف اجلميع: السرية (١)
خمتار : راجع( .يف البيت، مسيت بذلك ألن اإلنسان ُيِسرُّ معاشرهتا عن زوجته

  )).السر(الصحاح، القاموس مادة 
إبراهيم، وقد أهداها املقوقس صاحب  وهي القبطية، أم ولد رسول اهللا  (٢)

  ).١٣/١٢٥اإلصابة ( اإلسكندرية لرسول اهللا 
رضي اهللا عنها راجع اإلصابة  وهي من بين النضري من اليهود، وقد أسلمت (٣)

١٢/٢٦٧.  
االستيعاب البن ) ٨٠-٧٠ص(، وأوالده أليب عبيدة تسمية أزواج النيب : راجع (٤)

وأما اللوايت اختلف فيهم ممن ابتىن «: حيث قال ابن عبد الرب. ٩١- ١/٩٠عبد الرب 
، فقد ليها ومل يدخل هبا، أو خطبها، ومل يتم له العقد منهاهبا وفارقها، أو عقد ع

اختلف فيهن، ويف أسباب فراقهن اختالفًا كثًريا يوجب التوقف عن القطع بالصحة 
  .اهـ. »يف واحدة منهن
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  فصل
  )١(يف مواليه 

زيد بن حارثة بن شراحيل الكليب أبو أسامة، وثوبان بن : منهم
وامسه . ةوأبو كبش. ان اجليمبضم املوحدة والدال، وإسك –جبدد 

، )٤(، وميمون )٣(، ورويفع، وقصري )٢(سليم، شهد بدًرا، وباذام 
، وأنسة )٧(، وأبو صفية عبيد، وأبو سلمى )٦(، وهرمز )٥(وأبو بكرة 

 –شقران، ورباح ) وهو(وصاحل،  –بفتح اهلمزة والنون  –
. سلمنويب، وأبو رافع، وامسه أ: ويسار الراعي. أسود –باملوحدة 

  .)٨(، وفضالة اليماين، ورافع )وأبو مويهبة(وقيل غري ذلك، 

 –بكسر امليم وإسكان الدال وفتح العني املهملتني  –ومدعم 
وقيل . بكسر الكافني. وكركرة). خبيرب(وهو الذي قتل . أسود

                              
  .املوايل مجع موىل وهو من كان مملوكًا مث أعتق (١)

من  وانظر يف هذا الفصل والذي يليه كتاب الفخر املتوايل فيمن انتسب للنيب 
  .اخلدم واملوايل، للحافظ السخاوي

بالذال املعجمة، ويذكره بعضهم بالدال املهملة، قيل هو ذكوان اآليت  –باذام  (٢)
  .ذكره

فيما بني يدي من املصادر، واهللا  قصري هذا مل أجد من ذكره ضمن مواليه  (٣)
  .أعلم

  .قيل هو ذكوان اآليت ذكره (٤)
  .وهو الصحايب املعروف نفيع بن احلارث وبعضهم مل يعده يف مواليه  (٥)
  .اآليت ذكرمها: قيل هذا اسم أليب رافع القبطي، أو ذكوان (٦)
  .قيل إنه يسار الراعي النويب اآليت ذكره (٧)
  .قيل هو أبو رافع املتقدم ذكره (٨)
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جد هالل بن يسار : ، وزيدالنيب  )١(كان على ثقل . بفتحهما
كيسان أو مهران أو ذكوان أو  وطهمان أو. )٢(وعبيدة . بن زيد
  .)٤(، وأبو واقد )وواقد(، ومأبور القبطي، )٣(مروان 

وأبو . وهشام، وأبو ضمرية، وحنني، وأبو عسيب، وامسه أمحر
، وأفلح، )٥(بن أم أمين االفارسي، وأمين ) وسلمان(عبيدة وسفينة، 

، وعبيد )وضمرية(وسعيد، . ، وزيد بن بوال)٧(، وسامل )٦(وسابق 
  .)٩(، ووردان وأبو أثيلة، وأبو احلمراء )٨( بن أسلم، ونافع، ونبيه اهللا

بركة : أم رافع، وأم أمين –بفتح السني  –سلمى  :ومن اإلماء
، )١٠(وهي أم أسامة بن زيد، وميمونة بنت سعد  –بفتح الباء 

. وخضرة، ورضوى، وأميمة، ورحيانة، وأم ضمرية، ومارية
  .)١٢(وهي أختها، وأم عباس )١١(وشريين

                              
  .الثقل هو متاع السفر، وما يثقل محله، وكل شيء نفيس مصون (١)
  .قيل هو عبيد، أو عبيدة اآليت ذكره (٢)
  .به ذكوانهذه األلفاظ بعض ما عرف  (٣)
الصواب أنه واقد وإما أبو واقد، كما ذكر الشيخ مشهور حسن سلمان يف الفخر  (٤)

  ).٦١ص(املتوايل 
  .عدَّه بعض العلماء من اخلدم ال املوايل (٥)
  .بعضهم يعده من املوايل وآخرون يعدونه من الصحابة مطلقًا (٦)
  ).٤٤ص(فخر املتوايل ، الأنكر احلافظ السخاوي أن يكون ساملًا من مواليه  (٧)
  .وكال االمسني يذكران يف مواليه . يف نسخة أخرى نبيل (٨)
  .من العلماء من يعده يف اخلدم ومنهم من يعده من املوايل، أو منهما مجيًعا (٩)

  .وقيل ميمونة بنت سعيد (١٠)
  .وهي خالة إبراهيم ابن النيب . ويقال أيًضا سريين، بالسني املهملة (١١)
  .أم عياش: أيًضاويقال  (١٢)
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، )١(هلم ذكر يف هذه الكتب ) املذكورين(وكثري من هؤالء 
  .إن شاء اهللا تعاىل –وسيأيت بيان أحواهلم يف ترامجهم 

واعلم أن هؤالء املوايل مل يكونوا موجودين يف وقت واحد 
  .، بل كان كل بعض منهم يف وقت، واهللا أعلمللنيب 

  
  فصل
  يف خدمه 

ابنا حارثة األسلميان،  منهم أنس بن مالك، وهند، وأمساء
وربيعة بن كعب األسلمي، وكان عبد اهللا بن مسعود صاحب نعليه 

ذا جلي حطهما وجعلهما يف ذراعيه حىت إإذا قام ألبسه إيامها، و
يقود به يف  يقوم، وكان عقبة بن عامر اجلهين صاحب بغلته 

األسفار، وبالل املؤذن، وسعد موىل أيب بكر الصديق، وذو خممر 
ابن أخي النجاشي، ويقال ابن  –بالباء املوحدة  –خمرب : لويقا

الليثي، ويقال بكر، وأبو ذر الغفاري ) شداخ(أخته، ويكري بن 
واألسلع بن شريك بن عوف األعرجي، ومهاجر موىل أم سلمة 

  .) السمح(وأبو 

                              
املزين، واملهذب، والتنبيه، والوسيط، والوجيز، : أي يف كتب العلماء املؤلفة ويعين (١)

والروضة، وهي من كتب الشافعية، وترامجهم مبثوثة يف ثنايا كتابه هتذيب األمساء 
  ).٣ص(واللغات، كما أوضح ذلك كله يف املقدمة 
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  فصل
  يف كتابه 

أهنم ثالثة » تاريخ دمشق«ذكرهم احلافظ أبو القاسم يف 
  .وى ذلك كله بأسانيدهوعشرون، ور

أبو بكر الصديق، وعمر بن اخلطاب، وعثمان، وعلي : وهم
والزبري، وأيب بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاوية بن أيب ) وطلحة(

سفيان، وحممد بن مسلمة، واألرقم بن أيب األرقم، وأبان بن سعيد بن 
العاص، وأخوه خالد بن سعيد بن العاص، وثابت بن قيس، وحنظلة بن 

ألرقم، وعبد اهللا بن زيد بن عبد ابيع، وخالد بن الوليد، وعبد اهللا بن الر
  .، واملغرية بن شعبة، والسجل)عقبة(ربه، والعالء بن 
  .)١(شرحبيل ابن حسنة : وزاد غريه

  .زيد بن ثابت، ومعاوية : وكان أكثرهم كتابة: قالوا
                              

ك آخرون مل يذكرهم املؤلف رمحه اهللا وهنا هؤالء املذكورون كلهم من كتابه  (١)
السجل قد اختلف فيه، حلديث يروى كما عند أيب داود : غري أن من مساه

من  ٤/٣٦٦» التحفة«كما يف » سننه الكربى«والنسائي يف التفسري من ) ٢٩٣٥(
السِّجِلُ كاتٌب للنيب «: حديث أيب اجلوزاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

«غري أن ٤/١٢٢: »اإلصابة«قه احلافظ ابن حجر يف ، وقد صححه بطر ،
هذا احلديث منكر جًدا وال يصح «: ٣/٢٠٠» تفسريه«احلافظ ابن كثري قال يف 

أصالً وقد صرح مجاعة من احلفاظ بوضعه وإن كان يف سنن أيب داود، منهم 
شيخنا احلافظ الكبري أبو احلجاج اِملزِّي فسح اهللا يف عمره، وقد أفردت هلذا 

ديث جزًءا على حدته وهللا احلمد، وقد تصدى اإلمام أبو جعفر بن جرير احل
ال ُيعرف يف الصحابة : لإلنكار على هذا احلديث ورده أمتَّ ردٍّ وقال] ١٧/١٠٠[

معروفون وليس فيهم أحد امسه السجل،  أحد امسه السجل، وكتاب النيب 
ا احلديث، وأما من وصدق رمحه اهللا يف ذلك وهو من أقوى األدلة على نكارة هذ

. ذكره يف أمساء الصحابة فإمنا اعتمد على هذا احلديث ال على غريه واهللا أعلم
  ).١٠٠ص(» كُتَّاب النيب«و ) ٨٠ص(» املصباح املضيء«: وانظر. اهـ
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  فصل
  يف رسله 

خذ كتاب عمرو بن أمية الضمري إىل النجاشي، فأ أرسل 
ووضعه على عينيه، ونزل عن سريره، فجلس على  رسول اهللا 

األرض، مث أسلم حني حضره جعفر بن أيب طالب، وحسن 
  .)١(إسالمه

  .وأرسل  دحية بن خليفة الكليب بكتاب إىل هرقل عظيم الروم

  .وعبد اهللا بن حذافة السهمي إىل كسرى ملك فارس

ملك مصر واإلسكندرية  وحاطب بن أيب بلتعة اللخمي إىل املقوقس
مارية القبطية  فقال خريًا، وقارب أن يسلم، وأهدى لرسول اهللا 

  .حلسان بن ثابت ، فوهبها رسول اهللا )٢(وأختها شريين 

وأرسل عمرو بن العاص إىل ملكي عمان، فأسلما، وخليا بني 
عمرو وبني الصدقة، واحلكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حىت تويف 

  .رسول اهللا 
                              

إن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول  ١/١٢٠(» زاد املعاد«: قال ابن القيم يف (١)
ه، هذا الثاين ال يعرف إسالمه خبالف األول فإنه مات ليس هو الذي كتب إلي اهللا 

ويف ) ٣٠ص(» جوامع السرية«مسلًما، ونبه هلذا من قبل أبو حممد بن حزم، كما يف 
  .ما يدل على هذا من حديث أنس موقوفًا عليه) ٧٧٤(صحيح مسلم 

  .٤٨كما تقدم ص –بالسني املهملة  –ويقال سريين  (٢)
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وأرسل سليط بن عمرو العامري إىل اليمامة إىل هوذة بن علي 
  .احلنفي

وأرسل ُشجاع بن وهب األسدي إىل احلارث بن أيب مشر 
  .الغساين، ملك البلقاء من أرض الشام

  .وأرسل املهاجر بن أيب أمية املخزومي إىل احلارث احلمريي
ك وأرسل العالء بن احلضرمي إىل املنذر بن ساوى العبدي مل

  .البحرين، فصدق وأسلم
وأرسل أبا موسى األشعري ومعاذ بن جبل إىل مجلة اليمن 

إىل اإلسالم، فأسلم عامة أهل اليمن، ملوكهم ) داعيني(
  .)١(وسوقتهم

  فصل
  يف مؤذنيه 

بالل، وابن أم مكتوم باملدينة، وأبو : أربعة من املؤذنني له 
حواهلم يف ترامجهم حمذورة مبكة، وسعد القرظ بقباء، وسيأيت بيان أ

  .)٢(إن شاء اهللا تعاىل  –

                              
، آثر املؤلف عدم ذكرهم ، وهناك رسل آخرون للنيب أي أسلم امللوك والرعية (١)

وأسلم سائر هؤالء امللوك وأسلم قومهم ما عدا هرقل واملقوقس . بغية االختصار
وهوذة وكسرى واحلارث بن أيب مشر والنجاشي وهو غري الذي هاجر إليه الصحابة 

  ).٣٠ص(جوامع السرية : كما تقدم، وانظر
  .»هتذيب األمساء واللغات«: ن الكتاب األصليريد املؤلف يف مواضعها م (٢)
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  فصل
  عمره وحجته وغزواته وسراياه 

 )١(اعتمر أربع عمر بعد اهلجرة  ثبت يف الصحيحني أن النيب 
الوداع، اليت ودع الناس فيها ) حجة: واحدة(ومل حيج إال حجة 

  .)٢(ن اهلجرة مسنة عشر 
شهور، وهو مخًسا وعشرين غزوة، هذا هو امل وغزا بنفسه 

قول موسى بن عقبة، وحممد بن إسحاق، وأيب معشر، وغريهم من 
  .سبًعا وعشرين: أئمة السِّري واملغازي، وقيل

االتفاق على » الطبقات«ونقل أبو عبد اهللا حممد بن سعد يف 
، وسراياه ست )٣(، بنفسه سبع وعشرون غزوة أن غزواته 

                              
، ومسلم )٤١٤٨(، )٣٠٦٦(، )١٧٨٠(، )١٧٧٩(، )١٧٧٨: (رواه البخاري (١)

: ثالث يف ذي القعدة: وُهنَّ) ٨١٥(، والترمذي )١٩٩٤(، وأبو داود )١٢٥٣(
عمرة احلديبية، وعمرة القضية، وعمرة من اجلعرانة بعد قسم غنائم حنني، والرابعة 

  . مع حجته
وقد ثبت يف : قلت). ١٢٥٤(، وصحيح مسلم )١٧٧٨(انظر صحيح البخاري  (٢)

قد حج قبل اهلجرة، وهذا ما رجحه  صحيح البخاري ومسلم ما يدل على أنه 
) ١٦٦٤(، وانظر صحيح البخاري ٣/٥١٧: »فتح الباري«احلافظ ابن حجر يف 

  .١/٣٨٤، وسنن الدارمي ٥/٢٥٥نسائي ، وسنن ال)١٢٢٠(وصحيح مسلم 
: ، عن أيب الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول)١٨١٣(روى مسلم يف صحيحه  (٣)

مل أشهد بدًرا وال أحًدا، : قال جابر. تسع عشرة غزوة غزوت مع رسول اهللا 
. يف غزوة قط منعين أيب، فلما قتل عبد اهللا يوم أحد مل أختلف عن رسول اهللا، 

وعشرين أو حنًوا من ذلك، وهذا ما رواه ويفهم من ذلك أن عدد الغزوات إحدى 
مصرًحا به عن جابر أبو يعلي بسند صحيح، كما قال احلافظ ابن حجر يف 

، ويعلل التفاوت يف إحصاء عدد الغزوات أن بعضهم رمبا دمج ٧/٢٨٠» الفتح«
= 
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  .وقوعهاواحدة واحدة مرتبة على حسب ) وعددها(ومخسون 

بدر، وأحد، واخلندق، وبين : عإال يف تس )١(ومل يقاتل : قالوا
قريظة، وبين املصطلق، وخيرب، وفتح مكة، وحنني، والطائف، وهذا 

  .)٢(على قول من قال فتحت مكة عنوة 

، وبين النضري، واهللا )٣(قاتل بوادي القرى، ويف الغابة : وقيل
  .أعلم

  فصل
  يف أخالقه 

، وكان أجود ما يكون يف رمضان، وكان أجود الناس كان 
لقًا، وألينهم كفًا، وأطيبهم رًحيا، وأكملهم قًا وُخلْأحسن الناس َخ

، وأعلمهم باهللا، وأشدهم )وأشجعهم(، وأحسنهم عشرة، )٤(حًجا 

=                                
الغزوتني باسم واحد، وآخرون جيعلون للغزوة الواحدة أكثر من اسم الختالف 

، أو ألن بعضهم عد ٧/٣٨٠وحنو ذلك نبه هلذا احلافظ يف الفتح زماهنا أو مكاهنا، 
  .الغزوات مطلقًا وبعضهم خيص اليت حصل فيها قتال فقط

قاتل يف غزاة إال يف أحد، ومل يقتل أحًدا  ال يعلم أنه : قال ابن تيمية يرمحه اهللا (١)
فهمه بعض  إال أيب بن خلف فيها، فال يفهم من قوهلم قاتل يف كذا أنه بنفسه، كما

حاشية حمقق املواهب اللدنية للقسطالين (  الطلبة ممن ال اطالع له على أحواله
١/٣٣٥.(  

  .أي قهًرا، وليس صلًحا: عنوة (٢)
  ).معجم البلدان. (موضعان بني املدينة والشام، قرب املدينة: وادي القرى والغابة (٣)
  .أكملهم عقالً نه بكسر احلاء املهملة أوالً وفتح اجليم ثانًيا، أي أ (٤)
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هللا خشية، وال يغضب لنفسه، وال ينتقم هلا، وإمنا يغضب إذا 
وم لغضبه انتهكت حرمات اهللا عز وجل فحينئذ يغضب وال يق

  .ذا غضب أعرض وأشاحإشيء حىت ينتصر للحق، و

وكان خلقه القرآن، وكان أكثر الناس تواضًعا، يقضي حاجة 
أهله، وخيفض جناحه للضعفة، وما سئل شيئًا قط فقال ال، وكان 
احلم الناس، وكان أشد حياء من العذراء يف خدرها، والقريب 

  .والبعيد والقوي والضعيف عنده يف احلق سواء

وما عاب طعاًما قط، إن اشتهاه أكله، وإال تركه، وال يأكل 
ويأكل ما تيسر، وال ميتنع من مباح ما،  )١(متكئًا، وال على خواٍن 

 )٢(وهو اليقطني  –وكان حيب احللواء والعسل، ويعجبه الدُّبَّاُء 
وفضل عائشة على النساء كفضل «. )٣(»نعم اإلداُم اخللُّ«: وقال

وكان أحب الشاة إليه الذراع، وقال . )٤(»ر الطعامالثَّريد على سائ
من الدنيا ومل يشبع من خبز  خرج رسول اهللا : أبو هريرة 

وكان يأيت الشهر والشهران وال يوقد يف بيت . الشعري، ويعين للعدم
  .من بيوته نار

                              
وقد . كلمة معربة تطلق على ما ارتفع عن األرض ليؤكل الطعام عليه: اخلوان (١)

  .»ما أكل على خوان قط أنه «عن أنس ).. ٥٣٨٦(روى البخاري 
  .وهو القرع، كما يف القاموس (٢)
  ).٢٠٥١: (رواه مسلم (٣)
  .، وغريمها)٢٤٢٦: (، ومسلم)٥٤٢٨(، )٥٤١٩(، )٣٧٧٠: (رواه البخاري (٤)
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، ويكافئ على اهلدية، )١(وكان يأكل اهلدية، وال يأكل الصدقة 
قع الثوب، ويعود املريض، وجييب من دعاه النعل، وير )٢(وخيصف 

  .من غين وفقري ودين وشريف، وال حيقر أحًدا

وتارة متربًعا، واتكأ يف أوقات،  )٣(وكان يقعد تارة القرفصاء
، وكان يأكل )٤(ويف كثري من األوقات أو يف أكثرها حمتبًيا بيديه 

ارج بأصابعه الثالث ويلعقهن، ويتنفس يف الشراب باإلناء ثالثًا خ
  .اإلناء

 ٌنويتكلم جبوامع الكلم، ويعيد الكلمة ثالثًا لتفهم، وكالمه بيِّ
يفهمه من مسعه، وال يتكلم من غري حاجة، وال يقعد وال يقوم إال 
على ذكر اهللا تعاىل، وركب الفرس والبعري واحلمار والبغلة، وأردف 
. معاذًا خلفه على ناقة وعلى محار، وال يدع أحًدا ميشي خلفه

على بطنه احلجر من اجلوع، وكان يبيت هو وأهله  )٥(ب وعص
، حشوه من ليف، وكان )٧(وفراشه من أدم . )٦(الليايل طاوين 

تعاىل مفاتيح خزائن  –متقلال من أمتعة الدنيا كلها، وقد أعطاه اهللا 
  .األرض كلها فأىب أن يأخذها واختار اآلخرة عليها

                              
  .أي أنه يقبل اهلدية وال يقبل الصدقة  (١)
  .أي خيرزه ويصلحه (٢)
  .أن جيلس على أليتيه، ويلصق فخذيه ببطنه ويضع يديه على ساقيه: قعدة القرفصاء (٣)
  .أن جيمع ظهره وساقيه بيديه: االحتباء (٤)
  .أي ربطه وشده (٥)
  .أي جائعني (٦)
  .أي من جلد (٧)
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لتبسم، وضحك وكان كثري الذكر، دائم الفكر، جل ضحكه ا
يف أوقات حىت بدت نواجذه، وهي األنياب، وحيب الطيب، ويكره 
الريح الكريهة، وميزح وال يقول إال حقًا ويقبل عذر املعتذر إليه، 

لَقَْد َجاَءكُْم َرُسولٌ ِمْن أَْنفُِسكُْم : وكان كما وصفه اهللا تعاىل
 ُمْؤِمنَِني َرُءوٌف َرِحيٌمَعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحرِيٌص َعلَْيكُْم بِالْ

َوَصلِّ َعلَْيهِْم إِنَّ َصالَتَك : وقال تعاىل. ]١٢٨: سورة التوبة اآلية[
  .]سورة التوبة ١٠٣جزء من اآلية [ َسكٌَن لَُهْم

ما بال أناس يشترطون شروطًا «: وكانت معاتبته تعريًضا
ث ، وحنو ذلك، ويأمر بالرفق، وحي)١(»ليست يف كتاب اهللا تعاىل

عليه، وينهى عن العنف، وحيث على العفو والصفح، ومكارم 
. األخالق، وحيب التامين يف طهوره وتنعله وترجله ويف شأنه كله

وكانت يده اليسرى خلالئه، وما كان من أذى، وإذا نام أو 
  .ألمين مستقبل القبلةااضطجع؛ اضطجع على جنبه 

 وكان جملسه جملس حلم وحياء، وأمانة وصيانة، وصرب
ال : فيه احلرم أي) تؤبن(وال ترفع فيه األصوات، وال . وسكينة

فيه بالتقوى، ويتواضعون ويوقر ) يتفاضلون(، )١(تذكر فيه النساء 
                              

وصح عن . ، وغريمها)١٥٠٤(، ومسلم )٢٥٦٣(، )٢١٥٥: (ريرواه البخا (١)
ما : إذا بلغه عن الرجل الشيء مل يقل كان النيب : عائشة رضي اهللا عنها قالت
رواه أبو داود » ما بال أقوام يقولون كذا وكذا«: بال فالن يقول، ولكن يقول

)٤٧٨٨.(  
هن، وما يسبب الفتنة أي مما ال حاجة لذكرهن فيه، وال تذكر حماسنهن وأوصاف (١)

  .هبن، أو الرغبة عن الزوجات
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الكبار، ويرحم الصغار، ويؤثرون احملتاج، وحيفظون الغريب، 
  .وخيرجون أدلة على اخلري

وكان يتألف أصحابه، ويكرم كرمي كل قوم، ويوليه أمرهم، 
د أصحابه، ومل يكن فاحًشا وال متفحًشا، وال جيزي بالسيئة ويتفق

السيئة، بل يعفو ويصفح، ومل يضرب خادًما وال امرأة، وال شيئًا 
ال اختار إقط، إال أن جياهد يف سبيل اهللا تعاىل، وما خري بني أمرين 

  .أيسرمها ما مل يكن إمثًا

ودالئل كل ما ذكرته يف الصحيح مشهورة، فقد مجع اهللا 
وآتاه علم . كمال األخالق وحماسن الشيم بحانه وتعاىل له س

وما فيه النجاة والفوز، وهو أمي ال يقرأ وال . )١(األولني واآلخرين 
ما مل يؤت أحًدا من ) اهللا(يكتب، وال معلم له من البشر، وآتاه 

صلوات اهللا وسالمه . العاملني، واختاره على مجيع األولني واآلخرين
  .إىل يوم الدين دائمني ]عليه[

ما مسست «: قال عن أنس بن مالك  )١(ثبت يف الصحيح 

                              
آتاه علم األولني واآلخرين أي من علم : هذه العبارة فيها إمجال واملراد بقوله (١)

َعاِلُم الَْغْيبِ فَال ُيظْهُِر َعلَى : الغيب الذي أطلعه اهللا عليه، كما قال سبحانه
وما مل يطلعه عليه فهو . اآلية ...لٍإِال َمنِ اْرَتَضى ِمْن َرُسو * غَْيبِِه أََحًدا

قُلْ ال أَقُولُ لَكُْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اِهللا َوال أَْعلَُم : كسائر البشر، كما قال تعاىل
. اآلية ...الَْغْيَب َوال أَقُولُ لَكُْم إِنِّي َملٌَك إِنْ أَتَّبُِع إِال َما ُيوَحى إِلَيَّ

  .اآلية لََّمَك َما لَْم َتكُْن َتْعلَُمَوَع: والصواب أن يقال كما قال سبحانه
  ).٢٣٠٩: (، صحيح مسلم)٣٥٦١: (صحيح البخاري (١)
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، وال مشمت رائحة  ديباًجا وال حريًرا ألني من كف رسول اهللا
عشر  قط أطيب من رائحة رسول اهللا، ولقد خدمت رسول اهللا 

مل فعلته، وال : أف، وال قال لشيء فعلته: سنني، فما قال يل قط
  .»علت كذاأال ف: لشيء مل أفعله

  فصل
  )١( يف معجزات رسول اهللا 

معجزات ظاهرات، وأعالم متظاهرات، تبلغ  لرسول اهللا 
  .ألوفًا وهي مشهورات

القرآن، املعجزة الظاهرة، والداللة الباهرة، ال يأتيه : فمنها
الباطل من بني يديه وال من خلفه، تنزيل من حكيم محيد، الذي 

، )مثله(وأعياهم أن يأتوا بسورة أعجز البلغاء يف أفصح األعصار، 
قُلْ لَِئنِ اْجَتَمَعِت : قال اهللا تعاىل. ولو استعانوا جبميع اخللق

اِإلْنُس َوالْجِنُّ َعلَى أَنْ َيأُْتوا بِِمثْلِ َهذَا الْقُْرآِن ال َيأُْتونَ بِِمثِْلِه 
 .]٨٨: سورة اإلسراء اآلية[ َولَْو كَانَ َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ ظَهًِريا

وفصاحتهم وشدة عداوهتم وإىل ) تكاثرهم(فتحداهم بذلك مع 
  .يومنا هذا

                              
يف هذا الباب مؤلفات عدة للعلماء املتقدمني واملتأخرين رمحهم اهللا تعاىل ومن ذلك  (١)

» اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح«ما كتبه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه 
» تاريخ اإلسالم«يب يف هواحلافظ الذ» تارخيه«احلافظ ابن كثري يف وكذا ما كتبه 

: وحيسن االطالع على كتاب. ٦/٥٨٢» فتح الباري«واحلافظ ابن حجر يف 
. خري الدين وانلي، ط الثالثة: معجزات املصطفى، عليه الصالة والسالم، لألستاذ

  .فيه األدلة على أكثر ما ذكر هنا: وانظر. مكتبة السوادي جدة
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وأما املعجزات غريه فال ميكن حصرها أبًدا، ألهنا كثرية جًدا 
وذلك كانشقاق القمر : ومتجددة متزايدة، ولكن أذكر منها أمثلة

ونبع املاء من بني أصابعه، وتكثري املاء والطعام، وتسبيح الطعام، 
وتسليم احلجر، وتكليم الذراع املسمومة، ومشي  .وحنني اجلذع

الشجرة إليه، واجتماع الشجرتني املتباعدتني ورجوعهما إىل 
 عد، وردُّه عني قتادة بن النعمان ب)١(مكانيهما، ودرور الشاة احلائل 

، فلم تكن تعرف بعد ذلك، اأن ندرت وصارت يف يده إىل مكاهن
ساعته، ومسحه رجل  ربئ منف –وتفله يف عني علي وكان أرمد 
  .عبد اهللا بن عتيك فربأت يف احلال

فلم » هذا مصرع فالن«: وإخباره مبصارع املشركني يوم بدر
يعدو مصارعهم، وإخرباه بقتله أيب بن خلف، وإخباره بأن طائفة 
من أمته يغزون البحر، وأن أم حرام منهم، فكان كذلك، وبأنه 

ومغارهبا، وبأن كنوز  يفتح على أمته ما زوي له من مشارق األرض
كسرى تنفقها أمته يف سبيل اهللا عز وجل وبأنه خياف على أمته ما 
يفتح عليهم من زهرة الدنيا، وبأن خزائن فارس والروم تفتح لنا، 

  .وبأن سراقة بن مالك يسور بسواري كسرى

صلح اهللا به بني فئتني عظيمتني من يوبأن احلسن بن علي 
وقاص يعيش حىت ينتفع به أقوام ويضر املسلمني، وبأن سعد بن أيب 

به آخرون، وبأن النجاشي مات يومكم هذا وهو باحلبشة، وبأن 
                              

أي أهنا قد انقطع احلمل عنها عدة سنوات، وما كان حاهلا كذلك فإنه ال لنب  (١)
  ).حول(القاموس مادة : فيها، وانظر
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األسود العنسي قتل ليلتكم هذه وهو باليمن، وبأن املسلمني يقاتلون 
صغار األعني، عراض الوجوه، ذلف األنوف، وبأن اليمن : الترك

  .تفتح عليكم والشام والعراق

جنًدا بالشام، وجنًدا : ثالثة أجنادوبأن املسلمني جيندون 
أرًضا يذكر فيها : فتحون مصريباليمن، وجنًدا بالعراق، وبأهنم 

القرياط فاستوصوا بأهلها خًريا فإن هلم ذمة ورمحا، وبأن أويًسا 
القرين يقدم عليكم يف أمداد أهل اليمن، كان به برص فربأ منه إال 

  .قدر درهم، فقدم كذلك على عمر

من أمته على احلق، وبأن الناس يكثرون، وبأن وبأن طائفة 
األنصار يقلون، وبأن األنصار يلقون بعده أثرةً، وبأن الناس ال 

احلديث،  )١(»...قلْخلق اهللا اخلَ«: يزالون يسألون حىت يقولوا هذا
رويفع بن ثابت تطول به احلياة، وبأن عمار بن ياسر تقتله  نوبأ

  .فترق، وبأنه سيكون بينهم قتالالفئة الباغية، وبأن هذه األمة ست

وبأنه ستخرج نار من أرض احلجاز، وأشباه هذا، فوقعت كلها 
تعيش «: ، واضحة جلية، وقال لثابت بن قيس) أخرب(كما 
محيًدا، واستشهد باليمامة، وقال فعاش . »وتقتل شهيًدا.. محيًدا

                              
يتساءلون حىت يقولوا هذا اهللا خالق كل  لن يربح الناس«: يشري إىل قوله  (١)

راجع . وغريمها). ١٣٦(ومسلم  ،)٧٢٩٦(رواه البخاري » شيء، فمن خلق اهللا؟
  .١٣/٢٧٢اري فتح الب
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، وقال يف رجل من املسلمني )١(»تصيبه بلوى شديدة«: لعثمان
فقتل نفسه، وجاءه وابصة » إنه من أهل النارو«: قتاالً شديًدايقاتل 

جئت تسأل عن الرب «: بن معبد يسأله عن الرب واإلمث، فقال
اذهبوا إىل روضة خاخ، «: وقال لعلي والزبري واملقداد. »واإلمث؟

، فوجدوها، فأنكرته، مث أخرجته »معها كتاب )٢(ظعينة ) فإن هبا(
  .من عقاصها

» إنه سيعود«: رة حني سرق الشيطان التمروقال أليب هري
فكان . )٣(»َولُكُنَّ يًدا أْسَرُعكُنَّ حلاقًا يبطْأ«: وقال ألزواجه. فعاد

سالم حىت إلأنت على ا«: كذلك، وقال لعبد اهللا بن سالم
ألنس بأن يكثر ماله وولده ويطول عمره فكان  ، ودعا »متوت

ألنصار أكثر ماالً كذلك؛ عاش فوق مائة سنة، ومل يكن أحد من ا
لبه مائة وعشرين ابًنا قبل قدوم صمنه، ودفن من أوالده الذكور ل

                              
تاريخ «: انظر. واملراد بالبلوى هو حصاره يف بيته ومقتله على أيدي البغاة (١)

  ).٤٦٢-٤٢٩ص(، عهد اخللفاء الراشدين، للذهيب »اإلسالم
كتاًبا إىل أهل مكة خيربهم فيه  هي املرأة اليت أرسل معها حاطب بن أيب بلتعة  (٢)

عندهم يًدا، ويف ذلك نزلت اآليات  ، من غزوهم ليتخذمبا عزم عليه رسول اهللا 
): العقاص(مكان بني مكة واملدينة، و): روضة خاخ(األوىل من سورة املمتحنة، و
) ٢٤٩٤(، وصحيح مسلم )٣٩٨٣(صحيح البخاري : هو الشعر املضفور، وانظر

  .٤/٣٤٤وتفسري ابن كثري 
وقد كانت يف الصدقة وفعل اخلري،  –أي أزواجه  –أطول أيديهن  يريد بذلك  (٣)

يف الدنيا  زينب بنت جحش رضي اهللا عنها كذلك، فماتت أوهلن، وهي زوجه 
واآلخرة، وسائر أمهات املؤمنني رضي اهللا عنهن كذلك واحلديث يف صحيح مسلم 

)٢٤٥٢.(  
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 )١(احلجاج، سوى غريهم وهذا مصرح به يف صحيح البخاري 
  .وغريه

أن يعز اهللا اإلسالم بعمر بن اخلطاب أو بأيب جهل،  ودعا 
فارتطمت به فرسه  ؛ودعا على سراقة بن مالك فأعزه اهللا بعمر 

ألرض وساخت قوائمها فيها، فناداه باألمان وسأله امن يف جلد 
الدعاء له، ودعا لعلي أن يذهب اهللا عنه احلر والربد، فلم يكن جيد 

ودعا حلذيفة ليلة بعثه يأيت خبرب األحزاب أال جيد . حًرا وال برًدا
برًدا، فلم جيده حىت رجع، ودعا البن عباس أن يفقهه اهللا يف الدين، 

بن أيب هلب أن يسلط اهللا عليه  )٢(على عتبة  فكان كذلك، ودعا
  .كلًبا من كالبه فقتله األسد بالزرقاء

املطر، ومل يكن يف ) لقحط(ودعا بنزول املطر حني سألوه ذلك 
السماء قزعة، فثار سحاب أمثال اجلبال، ومطروا إىل اجلمعة 

، فدعا فارتفع وخرجوا ميشون يف )سألوه برفعه(األخرى حىت 
أليب طلحة وامرأته أم سليم أن يبارك اهللا هلما يف  الشمس، ودعا

ليلتهما، فكان كذلك، فحملت فولدت عبد اهللا، فكان من أوالده 
باهلداية فذهب أبو  تسعة كلهم علماء، ودعا ألم أيب هريرة 

هريرة فوجدها تغتسل وقد أسلمت، ودعا ألم قيس بنت حمصن 
 –ما عمرت فلم نعلم امرأة عمرت . أخت عكاشة بطول العمر

  .)١(رواه النسائي يف باب غسل امليت 

                              
  .، وشرح احلديث معه يف الفتح)١٩٨٢(صحيح البخاري : انظر (١)
تيبة بن أيب هلب؛ فهو الذي دعا عليه كذا يف سائر املطبوعات، ولعل مراد املؤلف ع (٢)

  .ملا آذاه، أما عتبة بن أيب هلب فقد أسلم عام الفتح النيب 
(١) ٤/٢٩.  
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شاهت «: ورمى الكفار يوم حنني بقبضة من تراب، وقال
فهزمهم اهللا تعاىل وامتألت أعينهم تراًبا، وخرج على . »الوجوه

فوضع التراب على . مائة من قريش ينتظرونه ليفعلوا به مكروًها
  .رءوسهم ومضى ومل يروه

  فصل
  حه يف أفراسه ودوابه وسال

  :أفراس ) لرسول اهللا(كان 
بفتح السني املهملة وإسكان  – )١(السَّكْب : فأول فرس ملكه

وهو ). اليمني(طلق . وكان أَغَرَّ ُمَحجَّالً –) باملوحدة(الكاف و 
  .أول فرس غزا عليه

  .، وهو الذي سابق عليه فسبق)سبحة: (وفرس آخر يقال له
اشتراه من األعرايب  املرجتز، وهو الذي: وفرس آخر يقال له

  .الذي شهد له به خزمية بن ثابت
 –لزاز : ثالثة أفراس كان لرسول اهللا : وقال سهل بن سعد

بفتح الظاء املعجمة وكسر  –والظَّرِب  –بكسر الالم وبزاءين 
وقيل باملعجمة، : بضم الالم وفتح احلاء املهملة –الراء، واللَُّحيف 

  .بالنون –النحيف : وقيل

                              
مسي بذلك لسرعته، فإن الفرس إذا كان خفيف اجلري فهو سكٌب، وفيٌض،  (١)

  .»النهاية«: انظر. كانسكاب املاء
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از فأهداه له املقوقس، واللحيف أهداه له ربيعة بن أيب فأما لز
الرباء، فأثابه عليه فرائض، والظَّرِب أهداه له فروة بن عمرو 

  .اجلذامي

الورد، أهداه له متيم الداري مث وهبه : وكان له فرس يقال له
  .لعمر، مث وهبه عمر لرجل، مث وجد يباع

يركبها يف  –لتني بضم الدالني املهم –ل لُدبغلته ُد وكان له 
، حىت كربت وذهبت أسناهنا، وكان األسفار، وعاشت بعده 

وُروِّينا يف تاريخ دمشق من طرق . )٢(هلا الشعري، وماتت بينبع  )١(جيش
  .يف خالفته اخلوارج أهنا بقيت حىت قاتل عليها علي بن أيب طالب 

. اجلدعاء: ناقته العضباء، ويقال هلا أيًضا وكان له 
ء، هكذا روينا عن حممد بن إبراهيم التيمي أن هذه األمساء والقصوا

  .هن ثالث: ، وكذا قاله غريه، وقيل)٣(الثالثة لناقة واحدة 

وفتح الفاء . بضم العني املهملة –عفري : وكان له محار يقال له
وذكره القاضي عياض بالغني املعجمة، واتفقوا على تغليطه يف  –

  .مات عفري يف حجة الوداع. ذلك
                              

  .باجليم، أي يطحن هلا الشعري: جيش (١)
وهي املدينة : قلت. مسيت بذلك لكثرة ينابيعها، وعيوهنا: لبلدانقال يف معجم ا (٢)

  .املعروفة اليوم على ساحل البحر األمحر يف اململكة العربية السعودية حرسها اهللا
وكانت ال ُتسبق كلما سابقوها، فلما سبقها أعرايب على قعود اشتد ذلك على  (٣)

على اهللا أال يرفع شيئًا من إن حقًا «: الصحابة وشق عليهم، فقال رسول اهللا 
  .وغريه) ٦٥٠١(رواه البخاري » الدنيا إال وضعه
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وثالثة أرماح . ومائة شاة )١(ة َحقْوكان له يف وقت عشرون ِل
وهو  ،تنفلَُّه يوم بدر. ذو الفقار: وستة أسياف، منها. وثالثة أقواس

، ودرعان وترس، وخامت، وقدح )٢(الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد 
غليظ من خشب، وراية سوداء مربعة من منرة، ولواء أبيض، 

  .أسود: وروي

* * * *  

وسريه، وما أكَْرَمه اهللا تعاىل  لم أنَّ أحوال رسول اهللا واع
، وال ميكن )منحصرة(غري  به، وما أفاضه على العاملني من آثاره 

استقصاؤها، ال سيما يف هذا الكتاب املوضوع لإلشارة إىل نبذ من 
وألن  ؛عيون األمساء وما يتعلق هبا، وفيما ذكرته تنبيه على ما تركته

  .الكتاب بتصدير بعض أحوال رسول اهللا يف أولهمقصودي تشريف 

وقد حصل ذلك وهللا احلمد؛ وكيف ال يشرف كتاب صدِّر 
واحلبيب اجملتىب، خرية العامل، وخامت  ، ىبأحوال الرسول املصطف

 النبيني، إمام املتقني، وسيد املرسلني، هادي األمة، ونيب الرمحة، 
  .العاملنيوزاده فضالً وشرفًا لديه، واحلمد هللا رب 

                              
  .أي عشرون ناقة حلوب (١)
: أنه هزَّ السيف فانقطع صدره، فأوَّله بقتل أصحابه يف أحد، راجع حيث رأى  (٢)

  ).٢٢٧٢(» صحيح مسلم«، )٤٠٨١(خاري صحيح الب«
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  فصل
  يف خصائص رسول اهللا 
  )١( ايف األحكام وغريه
يذكرونه يف أول كتاب  )٢(وهذا فَْصلٌ نفيس، وعادةُ أصحابنا

يف النكاح أكثر من غريها، وقد مجعتها  النكاح، ألن خصائصه 
وهللا احلمد، وهذا الكتاب ال حيتمل ) مستقصاة( )٣(يف الروضة

  .-إن شاء اهللا تعاىل  –تصرة ىل مقاصدها خمإبسطها فأشري فيه 
  :أربعة أضرب خصائصه : قال أصحابنا

من الواجبات  ما اختص به رسول اهللا  :الضرب األول
واحلكمة فيه زيادة الزلفى، والدرجات العلى، فلن يتقرب : قالوا

املتقربون إىل اهللا تعاىل مبثل أداء ما افترض عليهم، كما صرح به 
  .)٤(احلديث الصحيح 

                              
 هذا الباب ال دليل عليه عند الكثري من اخلصائص اليت يوردها من يؤلف يف (١)

، واألصل يف هذا الباب أنه  التمحيص واملراجعة، وبعضها خيالف سنته 
قُلْ إِنََّما أََنا : كسائر البشر، إال ما خصَّه الدليل، والدليل على هذا قول اهللا تعاىل

آلية ، سورة الكهف، وجزء من ا١١٠جزء من اآلية [ َبَشٌر ِمثْلُكُْم ُيوَحى إِلَيَّ
، وما أحسن ما نقله املؤلف يف آخر »..إمنا أنا بشر«: وقوله ]. سورة فصلت ٦

هذا الفصل بأن اخلصائص ال جمال لألقيسة فيها، وأن تتبع النصوص فيها، وما ال 
  .فتنبه. نصَّ فيه، فاخلالف فيه هجوم على الغيب من غري فائدة

  .فقهاء الشافعية :وفيما سيأيت) أصحابنا(مراد املؤلف بقوله هنا  (٢)
  .أول اجمللد السابع» روضة الطالبني وعمدة املفتني«يريد كتابه  (٣)
: قال أن رسول اهللا ) ٦٥٠٢(» الصحيح«يقصد بذلك ما خرجه البخاري يف  (٤)

فقد آذنته باحلرب، وما تقرب إيل عبدي  امن عادى يل ولًي :قال اهللا تعاىل«
  .ديثاحل» ...بشيء أحب إيل مما افترضته عليه
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إمام احلرمني عن بعض أصحابنا أن ثواب الفرض يزيد ونقل 
  .على ثواب النفل سبعني درجة، واستأنسوا فيه حبديث

األضحية، والوتر : صالة الضحى، ومنه: فمن هذا الضرب
  .والتهجد، والسواك، واملشاورة

، )سنن(وقيل . والصحيح عند أصحابنا أهنا واجبات عليه
لتهجد، والصحيح أن التهجد واألصح عند أصحابنا أن الوتر غري ا

كما نسخ يف حق األمة، وهذا هو  نسخ وجوبه يف حقه 
َوِمَن اللَّْيلِ فََتَهجَّْد : املنصوص للشافعي رمحه اهللا قال اهللا تعاىل

ويف صحيح مسلم . ]، سورة اإلسراء٧٩جزء من اآلية [ بِِه َناِفلَةً لََك
  .)١(عن عائشة ما يدل عليه 

على العدو وإن كثروا وزادوا على  ومنه وجوب مصابرته
: الضعف، ومنه قضاء دين من مات عليه دين مل خيلف وفاء، وقيل

كان يقضيه تكرًما ال وجوًبا، واألصح عند أصحابنا أنه كان 
: إذا رأى شيئًا يعجبه أن يقول كان جيب عليه : واجًبا، وقيل

  .)٢(»لبيك إن العيش عيش اآلخرة«

  
                              

: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت) ٧٤٦(صحيحه «يريد بذلك ما رواه مسلم يف  (١)
إن اهللا عز وجل افترض قيام الليل يف أول هذه السورة تعين سورة املزمل فقام نيب «

اهللا وأصحابه حوالً، وأمسك اهللا خامتتها اثين عشر شهًرا يف السماء، حىت أنزل اهللا 
  .»..فيف، فصار قيام الليل تطوًعا بعد فريضةيف آخر هذه السورة التخ

  ).١٨٠٥(، ومسلم )٢٨٣٤(رواه البخاري يف مواضع منها رقم  (٢)
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عليه ختيري نسائه بني  بأنه أوج: حومن هذا الضرب يف النكا
كان هذا التخيري مستحًبا : مفارقته واختياره، وقال بعض أصحابنا

والصحيح وجوبه، فلما َخيََّرُهنَّ اَخَتْرَنُه والدار اآلخرة، فَحرَّم اهللا 
  .والتبدل هبن مكافأة هلن على حسن صنيعهنَّ نعليه التزوج عليه
النَِّساُء ِمْن َبْعُد َوال أَنْ َتَبدَّلَ  ال َيِحلُّ لََك: قال اهللا تعاىل
مث نسخ لتكون . ]سورة األحزاب ٥٢آلية اجزء من [ بِهِنَّ ِمْن أَْزَواجٍ

إِنَّا : بترك التزوج عليهن، فقال اهللا تعاىل املنة لرسول اهللا 
 جزء من اآلية[. اآلية أَْحلَلَْنا لََك أَْزَواَجَك الالِتي آَتْيَت أَُجوَرُهنَّ

  .]، سورة األحزاب٥٠
واختلف أصحابنا هل حرم طالقهن بعد االختيار؟ فاألصح أنه 

  .وهو غري جمرد الطالق. مل حيرم، وإمنا حرم التبدل
ما اختص به من احملرمات عليه ليكون األجر  :الضرب الثاين

  .يف اجتنابه أكثر
  :وهو قسمان

كاة، ، ومنه الز)١(يف غري النكاح، فمنه الشعر واخلط :أحدمها
وأما . ويف صدقة التطوع قوالن للشافعي، أصحهما أهنا حمرمة عليه

األكل متكئًا وأكل البصل والثوم والكراث فكانت مكروهة له غري 
  .حمرمة يف األصح، وقال بعض أصحابنا حمرمات

                              
َوَما كُْنَت َتْتلُو ِمْن قَْبِلِه ِمْن ِكَتابٍ َوال : املراد باخلط هنا الكتابة، قال اهللا تعاىل (١)

وأما ]. ٤٨: رة العنكبوت، اآليةسو[ َتُخطُُّه بَِيِمينَِك إِذًا الْرَتاَب الُْمْبِطلُونَ
 ٦٩جزء من اآلية . [َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َيْنَبِغي لَُه: الشعر فلقوله تعاىل

  ].سورة يس
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أن ينزعها حىت يلقي العدو  )١(متهوكان حيرم عليه إذا لبس ال
عند أصحابنا حترميه، وقال  كان مكروًها، والصحيح: ويقاتل، وقيل

إنه كان إذا شرع يف تطوع لزمه : بعض أصحابنا تفريًعا على هذا
به ) اهللا(إمتامه، وهذا ضعيف، وكان حيرم عليه مدُّ العني إىل ما متع 

عليه خائنة األعني، وهي اإلمياء ) وحيرم. (الناس من زهرة الدنيا
و حنومها، على برأس أو يد أو غريمها إىل مباح من قتل أو ضرب أ

  .خالف ما يظهر ويشعر به احلال
وكان ال يصلي أوالً على من مات وعليه دين ال وفاء له، 
ويأذن ألصحابه يف الصالة عليه، واختلف أصحابنا هل كان َيْحُرُم 
عليه الصالة أم ال؟ مث نسخ ذلك؟ وكان يصلي عليه ويويف دينه من 

  .عنده
من كرهت نكاحه،  يف النكاح فمنه إمساك :القسم الثاين

، )يفارقها تكرًما: (والصحيح عند أصحابنا حترميه، وقال بعضهم
واألصح عند أصحابنا أنه كان حمرًما عليه،  )٢(ومنه نكاح الكتابية

وبه قال ابن سريج وأبو سعيد اإلصطخري، والقاضي أبو حامد 
ليس حبرام، وجيري : وقال أبو إسحاق املروزي. املروروذي

سري باألمة الكتابية ونكاح األمة املسلمة، لكن الوجهان يف الت
! كتابية احلل، ويف نكاح األمة املسلمة التحرميلاباألصح يف التسري 

وأما األمة الكتابية فقطع اجلمهور بأن نكاحها كان حمرًما عليه، 

                              
  .باهلمز وتركه أي درعه  (١)
  .أي من كانت على دين أهل الكتاب من اليهود والنصارى (٢)



 هتذيب السرية النبوية 

وطرد احلناطي الوجهني، وفرع األصحاب هنا تفريعات ال أراها 
  .الئقةً هبذا الكتاب
دون  التخفيفات واملباحات وما أبيح له  :لثالضرب الثا

  :نوعان غريه
ال يتعلق بالنكاح، فمنه الوصال يف الصوم، واصطفاء  :أحدمها

ما خيتاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغريها، ويقال لذلك 
) مخس الفيء(املختار الصفي، والصفية، ومجعها صفايا، ومنه مخس 

ء، ودخول مكة بال إحرام، وإباحة والغنيمة، وأربعة أمخاس الفي
القتال فيها ساعة دخلها يوم الفتح، وله أن يقضي بعلمه، ويف غريه 

ويقبل شهادة . خالف، وحيكم لنفسه وولده، ويشهد لنفسه وولده
، وال ينتقض وضوؤه بالنوم )١(من يشهد له، وحيىي املوات لنفسه 

ملرأة وذكر بعض أصحابنا يف انتقاض وضوئه بلمس ا. مضطجًعا
  .)٢(املشهور االنتقاض) األصح(وجهني 

ويف إباحة مكثه يف املسجد مع اجلنابة وجهان ألصحابنا، قال 
ال : يباح، وقال القفال وغريه: أبو العباس بن القاس يف التلخيص

  .يباح، وغلط إمام احلرمني وغريه صاحب التلخيص يف اإلباحة
  

                              
  .املراد هبذا استصالح األرض امليتة وحنوها (١)
، ولغريه من أمته، ولو الصواب أن مس املرأة ال ينقض الوضوء، وهذا عام للنيب  (٢)

، قبل بعض كان املس بشهوة ملا ثبت عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا 
وابن ) ٨٦(والترمذي ) ١٧٨(، رواه أبو داود نسائه مث خرج إىل الصالة ومل يتوضأ

  .وصححه العالمة األلباين) ٥٠٢(ماجه 
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قال النيب : لوقد حيتج لإلباحة حبديث عطية عن أيب سعيد، قا
 :»يا علي ال حيل ألحد جينب يف هذا املسجد غريي وغريك« .

حديث حسن، وقد يعترض على هذا احلديث ) هذا: (قال الترمذي
بأن عطية ضعيف عند اجلمهور، وجياب بأن الترمذي حكم بأنه 

  .)١(حسن فلعله اعتضد مبا اقتضى حسنه 
تاج إليهما إذا احمل) مالكهما(وأبيح له أخذ الطعام والشراب من 

وصيانة  إليهما، وجيب على صاحبهما البذل له  احتاج هو 
النَّبِيُّ أَْولَى بِالُْمْؤِمنَِني ِمْن : قال اهللا تعاىل) مبهجته( مهجته 
واعلم أن معظم هذه . ]سورة األحزاب ٦آلية اجزء من [ أَْنفُِسهِْم

  .لمواهللا أع. وإن كانت مباحة له املباحات مل يفعلها 
  :النوع الثاين

متعلق بالنكاح، فمنه إباحة تسع نسوة، والصحيح جواز الزيادة 
ومنه انعقاد نكاحه بلفظ اهلبة على األصح، واألصح احنصار  له 

ال ينحصر، وإذا عقد نكاحه بلفظ اهلبة ال : طالقه يف الثالث، وقيل
  ر بالعقد وال بالدخول خبالف غريهجيب مه

                              
احلديث ضعيف، ففي سنده عطية العويف، صدوق خيطئ وهو شيعي مدلس، كما  (١)

) ٣٧٢٧(قال يف التقريب، وجرحه غري واحد من األئمة، وقد أملح الترمذي 
هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من هذا : لضعف هذا احلديث حيث قال بعده

وممن ضعف . هـا. »الوجه، ومسع مين حممد بن إمساعيل هذا احلديث فاستغربه
  .هذا احلديث احملدث العالمة األلباين
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 )١(ويل وال شهود، ويف حال اإلحرام ومنه انعقاد نكاحه بال 
لزمها  )٢(على الصحيح يف اجلميع، وإذا رغب يف نكاح امرأة خلية 

ب اإلجابة على الصحيح، وحيرم على غريه خطبتها، ويف وجو
ال جيب، : قال اإلصطخري :القسم بني أزواجه وإمائه وجهان
  .جيب فليس منها: فيكون من اخلصائص، وقال آخرون

أكثر هذه املسائل ونظائرها على أصل عندهم  وبىن األصحاب
  .)٣(هل هو كالنكاح يف حقنا أم كالتسري؟ وهو أن نكاحه 

أعتقها : وأعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، فقيل
وشرط أن ينكحها، فلزمه الوفاء، خبالف غريه، وقيل جعل نفس 

أعتقها بال عوض : العتق صداقًا، وصح ذلك خبالف غريه، وقيل
وتزوجها بال مهر ال يف احلال وال فيما بعد، وهذا أصح، وذكر 

  .األصحاب يف هذا النوع أشياء كثرية جًدا حذفتها
  :الضرب الرابع
فمنه أن أزواجه الاليت : من الفضائل واإلكرام ما اختص به 

تويف عنهن حمرمات على غريه أبًدا، وفيمن فارقها يف احلياة أوجه، 
                              

يظهر أن املؤلف اعتمد على قول من قال : يف مسألة انعقاد النكاح يف حال اإلحرام (١)
 –تزوج ميمونة وهو حالل  تزوج ميمونة حال اإلحرام، والصواب أنه  إنه 

ما، وهو يف هذا لقول ميمونة نفسها، ولقول أيب رافع وهو السفري بينه –غري حمرم 
  .١/١١٣» زاد املعاد«: وانظر. ، كما هو األصلمثل أمته 

  .أي ال زوج هلا (٢)
ومن  قُلْ إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم ُيوَحى إِلَيَّ: كما قال اهللا تعاىل األصل أنه  (٣)

  .ادعى خصوصية فعليه الدليل
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الشافعي رمحه اهللا يف أحكام القرآن، وبه  أصحها حترميها، وهو نص
. َوأَْزَواُجُه أُمََّهاُتُهْم: لقول اهللا تعاىل: قال أبو علي بن أيب هريرة

حترم اليت : حتل، والثالث: والثاين. ]سورة األحزاب ٦جزء من اآلية [
دخل هبا فقط، فإذا قلنا بالتحرمي؛ ففي أمة يفارقها بوفاة أو غريها 

  .هانبعد الدخول وج
ومنه أن أزواجه أمهات املؤمنني، سواء من توفيت حتته ومن 
تويف عنها، وذلك يف حترمي نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن 

فال  واخللوة وحترمي بناهتن وأخواهتن؛ وحترمي عقوقهن، ال يف النظر
بناهتن أخوات املؤمنني، وال آباؤهن وأمهاهتن أجداد وجدات : يقال

إخوهتن وأخواهتن أخوال وخاالت املؤمنني، : املؤمنني، وال يقال
يطلق اسم اإلخوة على بناهتن، واسم اخلؤولة : وقال بعض أصحابنا

على إخوهتن وأخواهتن، وهذا ظاهر نص الشافعي رمحه اهللا يف 
  .خمتصر املزين

بنا، األصح واملؤمنات؟ فيه وجهان) املؤمنني(أمهات وهل كن 
دون املؤمنات، وهو املنقول  ال، بل هن أمهات املؤمنني: أصحهما

: عن عائشة رضي اهللا عنها، بناًء على املذهب املختار ألهل األصول
  .)١(أن النساء ال يدخلن يف ضمري الرجال 

  

                              
دخلن يف ضمري الرجال، ما مل الذي ذهب إليه اجلمهور وهو الصحيح أن النساء ي (١)

روضة ) يف املسألة: وانظر(تظهر خصوصية الرجال بذلك، وهنا ال تظهر خصوصية 
  ).١٥٠-٢/١٤٨الناظر البن قدامة 
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أبو املؤمنني  ويقال للنيب : وقال البغوي من أصحابنا
 عن بعض أصحابنا أنه ال يقال ذلك؛ واملؤمنات، ونقل الواحدي

سورة [ ا كَانَ ُمَحمٌَّد أََبا أََحٍد ِمْن رَِجاِلكُْمَم: لقول اهللا تعاىل
ونص الشافعي رمحه اهللا على : قال. ]٤٠: األحزاب، جزء من اآلية

ليس أحد من : ومعىن اآلية: أبوهم يف احلرمة، قال :جوازه، أي
 )١(رجالكم ولد صلبه، ويف احلديث الصحيح يف سنن أيب داود 

يف : قيل. »ا لكم مثل الوالدإمنا أن«: قال وغريه أن النيب 
يف أال يستحيوا من سؤايل عما حيتاجون إليه من : وقيل. الشفقة

يف ذلك كله وغريه، وقد أوضحت : العورات وغريها، وقيل) أمور(
  .)٢(ذلك كله يف كتاب االستطابة من شرح املهذب 

على سائر النساء، وجعل ثواهبن  ومنه تفضيل نسائه 
سؤاهلن إال من وراء حجاب، وجيوز يف  وعقاهبن ضعفني، وحترمي

وأفضل أزواجه خدجية وعائشة، قال أبو سعد . )٣(غريهن مشافهة 
  .أيتهما أفضل ؛واختلف أصحابنا: املتويل

                              
  .وقد حسنه العالمة األلباين) ٨(احلديث رقم  (١)
  .وما بعدها ٢/٨٦راجع باب االستطابة يف اجملموع شرح املهذب للمؤلف  (٢)
ومنه ستر الوجه والكفني لعموم  –أيًضا  –ريهن مأمور باحلجاب الصواب أن غ (٣)

 ، والترمذي)١٦٨٥(رواه ابن خزمية يف صحيحه » عورة املرأة«: قوله 
َوإِذَا : وأما قوله تعاىل). ٢٧٣(» اإلرواء«، وصححه األلباين يف )١١٧٣(

ورة األحزاب، جزء من س[ َسأَلُْتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاْسأَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ
: ففيها عموم معنوي للنساء كافة، قال القرطيب عند تفسري هذه اآلية] ٥٣: اآلية

املعىن ومبا تضمنته أصول الشريعة من أن املرأة كلها ويدخل يف ذلك مجيع النساء ب«
تفسري القرطيب : انظر» ...فال جيوز كشف ذلك إال حلاجة... عورة بدهنا وصوهتا

١٤/٢٢٧.  



  هتذيب السرية النبوية 

  :ومنه يف غري النكاح
خامت النبيني وخري اخلالئق أمجعني، وأمته أفضل األمم،  أنه 

ضاللة،  وأصحابه خري القرون، وأمته معصومة من االجتماع على
وشريعته مؤبدة وناسخة جلميع الشرائع، وكتابه معجز حمفوظ عن 
التحريف والتبديل، وهو حجة على الناس بعد وفاته، ومعجزات 
سائر األنبياء انقرضت ونصر بالرعب مسرية شهر، وجعلت له 
األرض مسجًدا وطهوًرا، وأحلت له الغنائم، وأعطي الشفاعة 

  .ناس كافةواملقام احملمود، وأرسل إىل ال
وهو َسيِّد ولد آدم، وأول من تنشق عنه األرض، وأول شافعٍ 
وأول مشفع وأول من يقرع باب اجلنة، وهو أكثر األنبياء تبًعا، 
  .وأعطي جوامع الكلم، وصفوف أمته يف الصالة كصفوف املالئكة

وكان ال ينام قلبه، ويرى من وراء ظهره كما يرى من قدامه 
رفع صوته فوق صوته، وال أن يناديه من ، وال حيل ألحد أن ي)١(

: بل يقول» يا حممد«: وراء احلجرات، وال أن يناديه بامسه فيقول
السالم «: ، وخياطبه املصلي بقوله)٢(»يا نيب اهللا، يا رسول اهللا«

، ولو خاطب آدمًيا غريه بطلت »عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته
يه وهو يف الصالة، وال تبطل صالته، ويلزم املصلي إذا دعاه أن جيب

  .صالته
                              

أمتوا «، قال رسول اهللا : قال هذا يف الصالة، حلديث أنس بن مالك و (١)
ومسلم ) ١/١٧٦(رواه البخاري . »الصفوف، فإين أراكم من وراء ظهري

)٤٣٣.(  
  .أي حاله حياته  (٢)
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، وكان شعره طاهًرا، وإن )١(وكان بوله ودمه يتربك هبما 
واختلف أصحابنا يف طهارة دمه  )٢(حكمنا بنجاسة شعر األمة 

  .وبوله وسائر الفضالت
ل فال حت ؛وكانت اهلدية حالالً له، خبالف غريه من والة األمور

، وال جيوز اجلنون على مشهور هدية رعاياهم على تفصيل) هلم(
ألنه مرض خبالف اجلنون، واختلفوا  ؛األنبياء، وجيوز عليهم اإلغماء

  .يف جواز االحتالم، واألشهر امتناعه
ركعتان بعد الظهر فقضامها بعد العصر، وواظب  وفاته 

الزمة واملداومة وجهان ويف اختصاصه هبذه امل. عليهما بعد العصر
  .)٣(االختصاص  :أصحهما وأشهرمها ألصحابنا؛

                              
 قُلْ إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم ُيوَحى إِلَيَّ: كسائر األمة لقوله تعاىل األصل أنه  (١)

من جهة التربك  يث اليت يستدل هبا من يرى هذه اخلصوصية للرسول واألحاد
أو طهارة بوله ال تنهض لالستدالل هبا على هذه اخلصوصية إما  ببوله ودمه 

 –وهو املنطوق  –فال ننتقل عن األصل . لضعفها أو لعدم الداللة الصرحية لذلك
َبَشٌر إِنََّما أََنا وهذا من الزم حمبتنا له  إىل أمر حمتمل قد يعتريه الضعف  أن

  .نلزم الدليل ونتبع وال نبتدع أقر اهللا عيوننا برؤيته وحشرنا يف زمرته 
الصواب طهارة الشعر لعموم األمة وال خصوصية يف هذا إذ ال دليل صريح على  (٢)

  .جناسة الشعر
ول فقلت يا رس: دليل االختصاص ما ثبت عن أم سلمة رضي اهللا عنها أهنا قالت (٣)

حديث أم : قال مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز» ال«: اهللا أنقضيها إذا فاتتنا؟ فقال
سلمة املذكور حديث حسن أخرجه أمحد يف املسند بإسناد جيد، وهو حجة على 
أن قضاء سنة الظهر بعد العصر من خصائصه، عليه السالم كما قال الطحاوي واهللا 

  .)٢/٦٥حاشية فتح الباري . (اهـ. أعلم
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  .)١(»تسمَّوا بامسي وال تكنوا بكنييت«: وقال و
 )٢(ويف جواز التكين بأيب القاسم خالف أوضحته يف الروضة 

  .)٣(ويف كتاب األذكار
كُلُّ َسَببٍ َوَنسبٍ ينقطع يوم القيامة إال سبيب «: وقال 

معناه أن أمته ينسبون إليه وقيل ينتفع يومئذ : قيل )٤(»ونسيب
  .ساب إليه، وال ينتفع بسائر األنسابباالنت

حبضرته كفر، كذا قالوه، ومن استهان أو زىن : قال أصحابنا
ومن اخلصائص «: نظر، قال ابن القاصِّ والقفال املروزي ويف الزىن

يؤخذ عن الدنيا عند تلقي الوحي، وال تسقط عنه الصالة،  أنه 
فإن الشيطان  ؛اومنه أن من رآه يف املنام فقد رآه حقً. »وال غريها

ال يتمثل بصورته، ولكن ال يعمل مبا يسمعه الرائي منه يف املنام مما 
يتعلق باألحكام إن خالف ما استقر يف الشرع، لعدم ضبط الرائي ال 
للشك يف الرؤية، ألن اخلرب ال يقبل إال من ضابط مكلف والنائم 

  .خبالفه

                              
  .، وغريمها)٢١٣٤(، ومسلم )٦١٨٨(، )٣٥٣٩(رواه البخاري  (١)
(٢) ٧/١٥.  
قد ذهب بعض أهل العلم إىل أن هذا النهي خاص يف : قلت) ٤٢٣، ٤٢٢ص ( (٣)

  .حياته 
، وغريه وقد صححه العالمة األلباين ٣٣٢، ٤/٣٢٣رواه اإلمام أمحد يف املسند  (٤)

  ).٢٠٣٦(» الصحيحة«وذكر له طرقًا عديدة يف 
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، )١(هور ومنها أن أألرض ال تأكل حلوم األنبياء للحديث املش
قال . )٢(»إن كذًبا علي ليس ككذب على أحد«: ومنها قوله 

فإن استحله  ؛فتعمد الكذب عليه من الكبائر: أصحابنا وغريهم
وقال الشيخ أبو . املتعمد كفر، وإال فهو كسائر الكبائر ال يكفر هبا

. والصواب األول. والد إمام احلرمني يكفر بذلك ،حممد اجلويين
  .واهللا أعلم. وبه قال اجلمهور

واعلم أن هذا الضرب ال ينحصر، ولكن نبهنا مبا ذكرناه على 
  .ما سواه

  :ولنختم الفصل بكالمني
ذكر اخلالف يف مسائل : قال احملققون: قال إمام احلرمني :أحدمها

اخلصائص خبط ال فائدة فيه، فإنه ال يتعلق به حكم ناجز متس احلاجة 
د بًدا من إثبات حكم فيه، فإن إليه، وإمنا جيري اخلالف فيما ال جن

األقيسة ال جمال هلا، واألحكام اخلاصة يتبع فيها النصوص، وما ال نص 
  .فيه فاخلالف فيه هجوم على الغيب من غري فائدة

منع أبو علي بن خريان الكالم : قال الصيمري :الكالم الثاين
ال بأس : وقال سائر أصحابنا: يف اخلصائص ألنه أمر انقضى، قال

  .، وهو الصحيح، ملا فيه من زيادة العلمبه

                              
رواه اإلمام » ألرض أن تأكل أجساد األنبياءاإن اهللا حرم على «: وهو قوله  (١)

). ١٠٨٥، وابن ماجه ٩٢، ٣/٩١، والنسائي )١٠٤٧وأبو داود  ٤/٨أمحد 
  .وصححه العالمة األلباين

  ).٤(» صحيحه«، ومسلم يف مقدمة )١٢٩١(رواه البخاري  (٢)
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هذا كالم األصحاب، والصواب اجلزم جبواز ذلك، بل 
باستحبابه، ولو قيل بوجوبه مل يكن بعيًدا، إن مل مينع منه إمجاع، 

فعمل به  ،ألنه رمبا رأى جاهل بعض اخلصائص ثابًتا يف الصحيح
ا، وأيُّ أخذًا بأصل التأسي، فوجب بياهنا لتعرف، وال يشاركه فيه

  فائدة أعظم من هذه؟
يقع يف أثناء اخلصائص مما ال فائدة فيه اليوم فقليل جًدا  ما وأما

ال ختلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب ومعرفة األدلة وحتقيق الشيء 
على ما هو عليه، كما يقولون يف الفرائض، ترك مائة جده وحنو 

  .وباهللا التوفيق. ذلك
ذ العيون املتعلقة بترمجة رسول اهللا فهذا آخر ما انتخبته من نب

 وخري األولني واآلخرين، صلوات اهللا . )١(حبيب رب العاملني
وآل كل وسائر الصاحلني، . عليه وسالمه، وعلى سائر النبيني

  .وحسيب اهللا ونعم الوكيل
تدقيق نصوصه وختريج  وكان الفراغ من: قال أبو عبد الرمحن

قدر الوسع واالستطاعة صبيحة  متنه والتعليق عليه أحاديثه وضبط
  هـ٧/٢/١٤١٣يوم األربعاء 

  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

                              
وقد اختذ «: خليالً حلديث وقد اختذ اهللا حممًدا مرتبة اخللة أعلى من مرتبة احملبة،  (١)

- ٣/٣١٤املواهب اللدنية : وانظر) ٢٣٨٣(رواه مسلم . »خليالً اهللا صاحبكم
٣١٨.  
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  فهرس مصادر ومراجع التحقيق والتعليق
  
علي بن بلبان : اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان - ١

: هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت، حتقيق١٤١٢الفارسي، ط األوىل 
  .شعيب األرنؤوط

حممد ناصر الدين األلباين، ط : نائز وبدعهاأحكام اجل - ٢
  .هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت١٤٠٦الرابعة 
ابن العريب املالكي، طبع دار : األحوذي، شرح الترمذي - ٣

  .الكتاب العريب، بريوت
هـ، دار ١٤٠٩الثانية . اإلمام النووي، ط: األذكار - ٤

  .اهلدى، بالرياض
حممد ناصر : ار السبيلإرواء الغليل يف ختريج أحاديث من - ٥

  .الثانية، املكتب اإلسالمي، بريوت. الدين األلباين، ط
أبو عمر يوسف بن عبد : ستيعاب يف معرفة األصحاباال - ٦

  .الرب النمري، هبامش اإلصابة، نشر مكتبة الكليات األزهرية
. ابن حجر العسقالين، ط: اإلصابة يف متييز الصحابة - ٧

  .زهرية، القاهرة، حتقيق طه حممد الزييناألوىل، مكتبة الكليات األ
أبو الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي، ط : البداية والنهاية - ٨
  .علي شريي: هـ، دار إحياء التراث العريب، بريوت، حتقيق١٤٠٨
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األوىل . احلافظ الذهيب، ط): السرية النبوية(تاريخ اإلسالم  - ٩
  .تدمريعمر . د: هـ، دار الكتاب العريب، حتقيق١٤٠٧
احلافظ الذهيب، ): عهد اخللفاء الراشدين(تاريخ اإلسالم  -١٠

عمر . د: هـ، دار الكتاب العريب، حتقيق١٤٠٧األوىل . ط
  .تدمري
. حممود شاكر، ط): السرية النبوية(التاريخ اإلسالمي  -١١

  .هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت١٤٠٥الثالثة 
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  .هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٣٩٩
هـ، مؤسسة ١٣٩٧الثانية . تاريخ خليفة بن خياط، ط -١٣

  .أكرم ضياء العمري. د: الرسالة، دار القلم، بريوت، دمشق، حتقيق
أبو القاسم ابن عساكر، السرية النبوية، : تاريخ دمشق -١٤

نشاط : ، حتقيقالقسم األول، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق
  .غزاوي
أبو جعفر بن ): تاريخ األمم وامللوك(تاريخ الطربي  -١٥

  .هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١٤٠٧األوىل . جرير الطربي، ط
. حممد بن رزق الطرهوين، ط: حتديد تاريخ مولده  -١٦
  .هـ، دار فواز، اإلحساء١٤١٢األوىل 
الثانية . ، طابن القيم: دود بأحكام املولودحتفة املو -١٧
  .بشري عيون: هـ، مكتبة دار البيان بدمشق، حتقيق١٤٠٧
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. أبو الفداء إمساعيل بن كثري، ط: تفسري القرآن العظيم -١٨
  .هـ، دار الدعوة تركيا١٤٠٦
اإلمام النووي، إدارة الطباعة : هتذيب األمساء واللغات -١٩

  .املنريية مبصر
بد القادر ع: هتذيب تاريخ دمشق البن عساكر، هذبه -٢٠
  .هـ، دار السرية، بريوت١٣٩٩الثانية . بدران، ط
ابن األثري، تصوير : جامع األصول من أحاديث الرسول -٢١

  .عبد القادر األرنؤوط: حتقيق. دار الفكر، مكتبة دار البيان
أبو جعفر حممد بن : جامع البيان عن تأويل آي القرآن -٢٢

طفى البايب احلليب هـ، شركة مص١٣٨٨الثالثة . جرير الطربي، ط
  .مبصر

م، دار ١٩٦٧. القرطيب، ط: اجلامع ألحكام القرآن -٢٣
  .إحياء التراث العريب، بريوت

. سليم اهلاليل، ط: ملا خرجه األلبايناجلامع املفهرس  -٢٤
  .هـ، مكتبة ابن اجلوزي بالدمام١٤٠٩األوىل 
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األوىل . جالل الدين السيوطي، ط: اخلصائص الكربى -٢٧
  .الكتب العلمية، بريوت هـ، دار١٤٠٥
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حممد رواس قلعهجي وعبد الرب . د: دار النفائس، بريوت، حتقيق
  .عباس

أبو الفداء إمساعيل : ورضاعه ولد رسول اهللا ذكر م -٣٢
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  .هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت١٤٠٥
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الثانية . ط. ابن قدامة: روضة الناظر وجنة املناظر -٣٥
  .هـ، مكتبة املعارف، الرياض١٤٠٤
السادسة عشرة . اإلمام النووي، ط: رياض الصاحلني -٣٦
  .شعيب األرنؤوط: هـ، مؤسسة الرسالة، حتقيق١٤٠٨
الثالثة . يم، طابن الق: زاد املعاد يف هدي خري العباد -٣٧
شعيب وعبد القادر : هـ، مؤسسة الرسالة، حتقيق١٤٠٦عشرة 

  .األرنؤوط
حممد بن : سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد -٣٨

  .هـ، القاهرة١٣٩٢. يوسف الصاحلي الشامي، ط
حممد ناصر الدين األلباين، : سلسلة األحاديث الصحيحة -٣٩

  .املعارف بالرياض طبع املكتب اإلسالميب بريوت، ومكتبة
أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، طبع : السنن -٤٠

  .دار الفكر، بريوت
أبو عيسى حممد بن عيسى ): اجلامع الصحيح(السنن  -٤١
ط مصطفى البايب احلليب، مصر، حققه أمحد شاكر، . الترمذي
  .وآخرون
األوىل . ي، طعبد اهللا بن عبد الرمحن الدارم: السنن -٤٢
  .هـ، حديث أكادمي، باكستان١٤٠٤
أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، طبع : السنن -٤٣

  .حممد حمىي الدين عبد احلميد: املكتبة اإلسالمية بتركيا، حتقيق
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، )ابن ماجه(أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين : السنن -٤٤
  .حممد فؤاد عبد الباقي: املكتبة اإلسالمية بتركيا، حتقيق. ط

. أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، ط: السنن -٤٥
  .، دار البشائر اإلسالمية، بعناية عبد الفتاح أبو غدة١٤٠٦الثانية 

هـ، ١٤٠٦. احلافظ الذهيب، ط: سري أعالم النبالء -٤٦
  .مؤسسة الرسالة، بريوت، حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرين

هـ، شركة ١٣٧٥الثانية . ابن هشام، ط: السرية النبوية -٤٧
  .جمموعة: مصطفى البايب احلليب مبصر، حتقيق

ابن ): ضمن كتاب الثقات(السرية النبوية وأخبار اخللفاء  -٤٨
هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، ١٤٠٧األوىل . حبان البسيت، ط

  .بريوت
مهدي رزق . د: السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية -٤٩

كز امللك فيصل للبحوث هـ، مر١٤١٢األوىل . اهللا أمحد، ط
  .والدراسات اإلسالمية، الرياض

الثانية . تقي الدين التميمي، ط: سرية النيب  -٥٠
  .عبد الفتاح احللو: هـ، دار هجر مبصر، حتقيق١٤١٠
. أكرم ضياء العمري، ط. د: السرية النبوية الصحيحة -٥١
  .هـ، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة النبوية١٤١٢
. عبد الغين املقدسي، ط: وأصحابه العشرة  سرية النيب - ٥٢

  .األستاذة هديان الضناوي: هـ، دار اجلنان بريوت، حتقيق١٤١٠الثانية 
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القاضي عياض : الشفا بتعريف حقوق املصطفى -٥٣
  .هـ، دار الكتاب العريب حتقيق البحاوي١٤٠٤. اليحصيب، ط

حممد بن ): اجلامع الصحيح(صحيح اإلمام البخاري  -٥٤
  .منت فتح الباري، طبع املكتبة السلفية مبصر. عيل البخاريإمسا

أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية، : صحيح ابن خزمية -٥٥
حممد . د: هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت، حتقيق١٣٩٥األوىل . ط

  .مصطفى األعظمي
. حممد ناصر الدين األلباين، ط: صحيح سنن ابن ماجه -٥٦
  .لتربية العريب لدول اخلليجهـ، نشر مكتب ا١٤٠٧األوىل 
. حممد ناصر الدين األلباين، ط: صحيح سنن أيب داود -٥٧
  .هـ، نشر مكتب التربية العريب لدخول اخلليج١٤٠٩األوىل 
. حممد ناصر الدين األلباين، ط: صحيح سنن الترمذي -٥٨
  .هـ، نشر مكتب التربية العريب لدول اخلليج١٤٠٨األوىل 
. أللباين، طحممد ناصر الدين ا :ح سنن النسائيصحي -٥٩
  .هـ، نشر مكتب التربية العريب لدول اخلليج١٤٠٩األوىل 
. اإلمام مسلم بن احلجاج القشريي: صحيح مسلم -٦٠

  .املكتبة اإلسالمية بتركيا، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي
  .حممد بن سعد، دار صادر، بريوت: الطبقات الكربى -٦١
ة العراقي، تصوير مكتبة أم القرى أبو زرع: طرح التثريب -٦٢
  .مبصر
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بدر الدين العيين، : شرح صحيح البخاري عمدة القاري -٦٣
  .شركة مصطفى البايب احلليب مبصر. هـ١٣٩٢األوىل . ط

أبو الطيب حممد مشس : عون املعبود شرح سنن أيب داود -٦٤
هـ، دار الكتب العلمية، ١٤١٠األوىل . احلق العظيم آبادي، ط

  .بريوت
. عبد الباسط احلنفي، ط: غاية السؤل يف سرية الرسول -٦٥
  .حممد كمال الدين: هـ، عامل الكتب، حتقيق١٤٠٨األوىل 
ابن حجر : فتح الباري شرح صحيح البخاري -٦٦

توزيع دار اإلفتاء (األوىل، املكتبة السلفية مبصر، . العسقالين، ط
  ).بالسعودية
: من اخلدم واملوايل الفخر املتوايل فيمن انتسب للنيب  -٦٧

هـ، مكتبة ١٤٠٧األوىل . حممد بن عبد الرمحن السخاوي، ط
  .مشهور حسن سلمان: املنار باألردن، حتقيق

م، دار ١٩٧٦السابعة . حممد الغزايل، ط: فقه السرية -٦٨
  .العالمة األلباين: إحياء التراث العريب، بريوت، حتقيق

. وز آبادي، طحممد بن يعقوب الفري: القاموس احمليط -٦٩
  .هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤٠٦األوىل 
حممد بن : القول البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع -٧٠

عبد الرمحن السخاوي، مكتبة دار البيان، دمشق، بعناية بشري 
  .عيون
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عبد الرمحن : كتاب األربعني يف مناقب أمهات املؤمنني -٧١
الفكر بدمشق،  هـ، دار١٤٠٦بن حممد بن عساكر، األوىل 

  .حممد مطيع احلافظ وغزوة بدير: حتقيق
الثالثة . حممد مصطفى األعظمة، ط. د: كتاب النيب  -٧٢
  .هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت١٤٠١
أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب  كتاب وفاة النيب  -٧٣

أيب هاجر : مكتبة التراث اإلسالمي، القاهرة، حتقيق. النسائي، ط
  .زغلولحممد السعيد 

دار . ط: احلافظ ابن رجب احلنبلي: لطائف املعارف -٧٤
  .اجليل، بريوت

علي بن أيب بكر اهليثمي، : جممع الزوائد ومنبع الفوائد -٧٥
  .هـ، دار الكتاب العريب١٤٠٢الثالثة . ط

مكتبة . اإلمام النووي، ط: اجملموع شرح املهذب -٧٦
  .املطيعي: اإلرشاد جبدة، حتقيق

مجع وترتيب عبد : وى شيخ اإلسالم ابن تيميةجمموع فتا -٧٧
  .ن احلرمنيبنه حممد، توزيع رئاسة شؤوالرمحن بن قاسم وا

هـ، مؤسسة ١٤٠٧. الراوي، ط: خمتار الصحاح -٧٨
  .الرسالة، دار البصائر، مكتبة طيبة

اإلمام حممد بن عبد الوهاب التميمي، : خمتصر السرية -٧٩
  .وتهـ، دار القلم، بري١٤٠٣األوىل . ط
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حممد : خمتصر الشمائل احملمدية أليب عيسى الترمذي -٨٠
هـ، املكتبة اإلسالمية ١٤٠٦الثانية . ناصر الدين األلباين، ط

  .باألردن، مكتبة املعارف بالرياض
أبو عبد اهللا احلاكم : املستدرك على الصحيحني -٨١

  .النيسابوري، مكتبة النصر بالرياض
دار صادر، . الشيباين، ط اإلمام أمحد بن حنبل: املسند -٨٢

  .تصوير املكتب اإلسالمي، بريوت
هـ، ١٤٠٥الثالثة . التربيزي، ط: مشكاة املصابيح -٨٣

  .الشيخ األلباين: املكتب اإلسالمي بريوت، حتقيق
املصباح املضيء يف كتاب النيب األمي ورسله إىل ملوك  -٨٤

حممد بن علي بن حديدة األنصاري، : األرض من عريب وعجمي
  .هـ، دار الندوة، بريوت١٤٠٣األوىل . ط

خري الدين : معجزات املصطفى، عليه الصالة والسالم -٨٥
  .هـ، مكتبة السوادي جبدة١٤١١الثالثة . وانلي، ط
ثلة من : املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي -٨٦

  .م١٩٦٩املستشرقني، تصوير دار الدعوة بتركيا عن طبعة ليدن 
هـ، مكتبة هجر ١٤٠٧األوىل . مة، طابن قدا: املغين -٨٧

  .احللو. التركي ود. د: مبصر، حتقيق
 همع معجزات مقدمات النبوة وإعداد الرسول  - ٨٨

  .هـ، دار الوفاء مبصر١٤٠٥الثانية . حيىي إمساعيل، ط. د: وخصائصه
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شرح النووي (املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج  -٨٩
، تصوير دار الفكر، هـ١٤٠١. اإلمام النووي، ط): على مسلم

  .لبنان
أمحد بن حممد : املواهب اللدنية باملنح احملمدية -٩٠

هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت، ١٤١٢األوىل . القسطالين، ط
  .صاحل الشامي: حتقيق

احلافظ الذهيب، تصوير : ميزان االعتدال يف نقد الرجال -٩١
  .علي البجاوي: دار الفكر، بريوت، حتقيق

. حممد بن رزق الطرهوين، ط: نك تراهكأ النيب  -٩٢
  .هـ، دار فواز باإلحساء١٤١٢األوىل 
ابن األثري، توزيع دار : النهاية يف غريب احلديث واألثر -٩٣

  .الطناحي والزاوي: الباز مبكة، حتقيق
أبو الفرج بن اجلوزي، طبع : الوفا بأحوال املصطفى -٩٤

  .بخاراملؤسسة السعيدية بالرياض، حتقيق حممد زهري ال
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  ملحق
  

أبو عبيدة معمر بن املثىن : وأوالده تسمية أزواج النيب  -٩٥
دار اجلنان، بريوت، حتقيق كمال . هـ١٤١٠الثانية . البصري، ط

  .يوسف احلوت
احلافظ ابن حجر العسقالين، : تقريب التهذيب -٩٦

  .هـ، دار الرشد حبلب، حتقيق حممد عوامة١٤٠٩ط
األوىل . سني البيهقي، طأمحد بن احل: دالئل النبوة -٩٧
عبد املعطي . د: هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، حتقيق١٤٠٥
  .قلعهجي
أبو الفداء إمساعيل بن : الفصول يف سرية الرسول  -٩٨
هـ، دار الصفا بالقاهرة، حتقيق سيد بن ١٤١٠األوىل . كثري، ط

  .عباس اجلليمي
. أمحد بن فارس، ط: ومعانيها أمساء رسول اهللا  -٩٩

: هـ، مركز املخطوطات والتراث بالكويت، حتقيق١٤٠٩ ىلاألو
  .ماجد الذهيب
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  الفهــرس
  
  ٥  ..........................  مقدمة للدكتور صاحل السدالن
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