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حَمِن الّرَحٌمِ    ِبْسِم هللاِ الرَّ
فً هذا الكتاب جمع سٌرة المصطفى محمد صلى هللا علٌه وسلم الصحٌحة  أحببت

بؤخبلقه العظٌمة ومعجزاته الباهرة وجهاده فً  القارئوبصورة مختصرة كً ٌلم 
 هللا اكبر ونشر دٌنه.سبٌل أعبله كلمة 

اعتمدت فً وضع أبواب السٌرة وتسلسلها التارٌخً على مختصر السٌرة البن 
ر رحمه هللا وضمنتها من متون صحٌح البخاري رحمه هللا مع رفع السند  كٌث
واالقتصار على ذكر الصحابً لبلختصار. عسى ان ٌنفعنا وٌنفعكم به وهللا 

 الموفق.
 

 عبلمات الداللة :
ًِّ صلى هللاُ علٌه و سلّم .)) (( :   ما بٌنها لفظ النب

 : من لفظ راوي الحدٌث . - -
 ] [ : شروح و نكت الحدٌث .

  ث و أحداث وضعت فً أماكن لٌست حسب سنوات وفترات وقوعها أو : أحاٌد
 من مختصر ابن كثٌر.نقبل 
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 ُحبُّ الرَّسوِل محمٍد صلى هللاُ علٌِه و سلّم ِمَن اإلٌمان 
ٌُْإِمُن أََحُدُكْم حتى أكوَن أَحبَّ إلٌِه ِمْن  قال رسولُ هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) ال 

اِس أَْجَمعٌن ((. والِِدِه َوَولَِدِه والنَّ
ٔ 

  
 ذكر نسبه الشرٌؾ و طٌب أصله المنٌؾ

ٌَْجَعلُ ِرَساََلَتُه هللاُ أَْعلَ  قال تعالى: ُث  ٌْ  ُم َح
بن  كبلِب  بِن   ًِّ َص محمُد بُن عبِد هللاِ بَن عبِد المطلِب بن هاشم بن عبِد مناِؾ بن قُ
ْضِر بن ِكنانَة بن ُخَزٌمَة بن  َة بن كعبِ بن لَُإيِّ بن ؼالِب بِن ْفهِر بن مالِك بن النَّ ُمرَّ

بن مَ  زاِر  ِ بن ن َر  بن ُمضَ ٌاس  بن ال كَة  ِر من أحفاد ُمْد عدنان  دنان. و  بن عَ دِّ  َ ع
 إسماعٌل بن إبراهٌم علٌهما السبلم .

ًَّ هللاُ عنه أنَّ رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم قال )) ُبِعثُت من  عن أبً هرٌرَة رض
 ٕخٌِر قروِن بنً أدَم قرناً فقرناً حتى كنُت مَن القرِن الذي كنُت منه ((.

  
 سلَّمصفُته صلى هللاُ علٌِه و 

ٌِه وسلَّم  صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنه قال : سمعُت رسوَل هللا  ْطِعم رض عن ُجَبٌر بن ُم
بً  حو هللاُ  لذي ٌم ماحً ا نا ال مٌد ، وأ نا أح ٌقول )) إنَّ لً أسماَء ، أنا محمٌد ، وأ

ٌُحَشُر الناُس على َقَدمً ، وأنا العاقب ((.  ٖالكفَر ، وأنا الحاشُر الذي 
كان عن أنِس بن مال قال :  ٌِه وسلَّم  صلى هللاُ عل  ًَّ ب صؾ الن ٌَ ًَّ هللاُ عنه  ض ٍك ر

بٌض  َّون ] أ هَر الل ٌر ، أز ِص ٌِل وال بالَق لٌَس بالطو َربعًة ] مربوعاً [ مَن القوِم ، 

                                                 
1

 -ثبة : ؽت اُشعٍٞ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٖٓ اإل٣ٔبٕ  ،  ًزبة اإل٣ٔبٕ \صؾ٤ؼ اُجخبس١  

 . 15 ؽذ٣ش : 
2

  3335 ؽذ٣ش :  -ثبة صلخ اُ٘ج٢ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ  ،  ًزبة أُ٘بهت  \صؾ٤ؼ اُجخبس١  
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لٌس  مشرب بحمرة [ ، لٌس بؤَبٌَض أْمَهق ] الشدٌد البٌاض [ وال آَدَم ] أسمر [ ، 
لجعددودة فددً الَشددعر أن ال ٌتكسددر وال ٌسترسددل بَجعددْد قِطددط و ال َسددبط َرِجددل ] ا

عٌَن ،  بُن أرَب هَو ا ٌِه و نِزَل عل ما [ . أٌ والسبوطة ضده ، فكؤنه أراد أنه وسٌط بٌنه
لى  ٌدعوا إ ٌُنَزُل علٌه ] ثبلث عشرة سنة منها عشر سنٌن  َث بمكَة عشَر سنٌَن  فلَبِ

رأسددِه ولحٌتددِه اإلسددبلم جهددراً [ ، وبالمدٌنددِة عشددَر سددنٌن ، وقُددبَِض ولددٌس فددً 
 ٗعشروَن شعرًة بٌضاء .

ٌِه وسلَّم  ًَّ هللاُ عنهما قال : كان رسوُل هللاِ صلى هللاُ عل عن البراء بن عازٍب رض
 ٘أحسَن الناس وجهاً ، وأحسَنه َخلقاً ، لٌس بالطوٌِل البابِن و ال بالقصٌر .

ع سلَّم َمربو ٌِه و صلى هللاُ عل  ًُّ ب كان الن نه :  ًَّ هللاُ ع ض قال ر ما بدٌن و ٌَد  اً َبع
َن  قطُّ أحسَ ٌَبلُُػ َشحمَة أُُذنٌه ، رأٌتُُه فً ُحلٍَّة حمراَء لم أَر شٌباً  ٌر  المنِكَبٌن ، لُه َشَع

 ٙمنه .
ٌِؾ ؟  ًِّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم مثَل السَّ ًَّ هللاُ عنه : أ كان وجُه النب وُسبَل الَبراُء رض

  قال : ال ، بل مثَل القمر .
قال : خدَرَس رسدوُل هللاِ صدلى هللاُ علٌدِه وسدلَّم عن أبدً ُجَحٌ ًَّ هللاُ عنده  فدَة رضد

بالهاِجرِة إلى الَبطحاِء فتَوضؤَ ثمَّ صلَّى الظُّهَر َركعتٌِن والعصَر َركعَتٌن وبٌَن ٌدٌِه 
ُمرُّ من َورابها المرأةُ . وقام  ٌَ َعَنزةٌ ] رمح صؽٌر مثبت فً األرض كُسترة [. كان 
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ذوَن ٌَدٌدده فٌمسددحوَن بهمددا ُوجددوَههم ، قددال : فؤخددذُت بٌددِدِه الندداُس فجعلددوا ٌؤخدد
  فوَضعتُها على َوجهً ، فإذا هً أبَرُد من الثَّلج وأطٌُب رابحًة من المسك .

ًَّ هللاُ عنه قال : ما َمِسْسُت حرٌراً  جاً  عن أنٍس رض ًِّ  و ال ِدٌبا ب كؾِّ الن من  لٌَن  أ
أو َعْرفاً ] العرؾ : الرٌح الطٌب [  –اً قطُّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم ، وال َشِمْمُت رٌح

ًِّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم . -أو َعرِؾ  –أطٌَب من رٌِح  –قطُّ    النب
ٌِه وسلَّم إِذا  صلى هللاُ عل كان رسوُل هللاِ  ًَّ هللاُ عنه قال :  عن كعِب بن مالٍك رض

 ٓٔنه.ُسرَّ استناَر وجهُُه حتى كؤنه قطعُة قمر ، وكّنا نعِرُؾ ذلك م
  

 
 َمْولد رسول هللا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم

 )) ؟ قالَ  ٌنِ االثنَ  ومِ ٌَ  ومِ صَ  نْ عَ رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم  لَ بِ سُ عن أبً قتادة 
ًَّ عَ  لَ زِ نْ أو أُ  - تُ ثْ عِ بُ  ومٌ ، وٌَ  ٌهِ فِ  تُ دْ ولِ  ومٌ ٌَ  اكَ ذَ   ٔٔ((.- فٌهِ  ل

  
 م بعد وفاة والدٌه و جدهكفالة أبً طالِب له صلى هللاُ علٌِه وسلَّ 

ما  ًِّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم :  ًَّ هللاُ عنه : قلت للنب عن العباِس بن عبِد المطلِب رض
حوُطَك و ٌؽضُب لك ، قال )) هو فً َضْحضاح من  ٌَ مَك ، فانه كان  أؼنٌَت عن عِّ

َرِك األسفل مَن النار ((  ٕٔ.نار ، و لوال أنا لكان فً الّد
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 بناء الكعبة

ًُّ صلى هللاُ  عن ِت الكعبة ذهَب النب ٌَ ًَّ هللاُ عنهما قال : لما ُبن جابٍر بن عبد هللاِ رض
ٌِه  صلى هللاُ عل  ًِّ ب جارَة ، فقال عباٌس ] عمُّه [ للن ٌَنقبلِن الح علٌِه وسلَّم وعباٌس 

ٌَقِ  تَك  ْل إزاَرَك على َرقب لى  ارةِ جَ الحِ  من كَ ٌوسلَّم ] وكان صبٌاً [ : اجعَ خرَّ إ ، ف
ِِ ، وَطَمحْت َعٌناهُ إلى السَّ  األرِض  ، ثمَّ أفاَق فقال )) إزاري إزاري (( ، فشدَّ  ماِء

 ٖٔعلٌِه إزاره .
  

 َرعً الؽنم
عَث هللاُ  ما َب ًِّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم قال ))  ًَّ هللاُ عنه عِن النب عن أبً هرٌرَة رض

نَت ؟ فق َرَعى الَؽنَم ((. فقال أصحابُه : وأ اً إِالّ  ٌّ ها على نب نُت أرعا عم ، ك ال )) ن
  َٗٔقراِرٌَط ألهِل مكَة ((.

  
 

 ًّ تزوٌجه صلى هللاُ علٌِه وسلَّم خدٌجة بنت خَوٌلد بن أسد بن عبد الُعزَّى بن قَُص
ًَّ هللاُ عنها  رض

ًِّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم قال )) خٌُر نسابها مرٌُم ،  ًَّ هللاُ عنه عن النب عن علً رض
 ٘ٔة (( ] أي الجنة [.وخٌر نسابها َخدٌج
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ًِّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم  ًَّ هللاُ عنها قالت : ما ِؼْرُت على امرأٍة للنب عن عابشَة رض
َكْت  ذُكرها ، وأمَره قما ِؼرُت على َخدٌجَة ، َهلَ ٌَ َجنً ، لَِما كنُت أسمعه  ٌَتَزوَّ بَل أن 

َصددب . وإْن كددان لٌَددذَبُح الشدداةَ  ٍت مددن َق ددَرها ببٌدد فٌُهددِدي فددً َخبلبلِهددا ]  هللاُ أن ٌبشِّ
ٌََسُعهنَّ . ٌقاتها [ منها ما  صد

ٔٙ 
مرأةٌ إال  لدنٌا ا فً ا كن  لم ٌ نه  له : كؤ لُت  ما ق لت : فُربَّ ًَّ هللاُ عنها قا وعنها رض

ٌقول )) إنها كانت وكانت ، وكان لً منها َولَد ((.   ٔخدٌجُة ؟ ف
ًَّ صل ًَّ هللاُ عنه قال : أتى جبرٌُل النب ى هللاُ علٌِه وسلَّم فقال : عن ابً هرٌرَة رض

 ًَ ٌا رسوَل هللا ، هذِه خدٌجة قد أَتْت مَعها إناٌء فٌه إداٌم أو طعام أو شراب ، فإذا ه
ب ، ال  من َقصَ نِة  َك فؤقَرْأ علٌها السبلَم من ربِّها ومّنً ، وبشْرها ببٌٍت فً الج أَتْت

َصب .   َٔصَخَب فٌه وال َن
  

ث زٌد بن عمِرو بن ُنَفٌل  حٌد
ٌل عن  بن نَُف بَن عمِرو  ٌَد  ٌُت ز لت : رأ ًَّ هللاُ عنهما قا اسماَء بنِت أبً بكر رض

ٌن  منكم على د ما  ُرٌش ، وهللا  ٌا َمعشَر ق بِة ٌقول :  قابماً َمسنِداً َظهَرهُ إلى الكع
َُه : َل ابنت ُ ٌَقت ل إذا أراَد أن  ٌُحًٌ الَمْوُءودَة ، ٌقول للرجُ ال  إبراهٌَم ؼٌري . وكان 

ها ، أنا أكفٌَك ُمْإنتها ، فٌؤخُ  َتقُتلْها ذها ، فإذا ترُعَرعت قال ألبٌها : إن شبَت دفْعُت
َك ُمْإَنَتها .   ٔإلٌك ، وإن شبت كفٌُت
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  3632 ؽذ٣ش :  -سظ٢ هللا 
13

  3633 ؽذ٣ش :  -ثبة ؽذ٣ش ص٣ذ ثٖ ػٔشٝ ثٖ ٗل٤َ   \ ًزبة أُ٘بهت -صؾ٤ؼ اُجخبس١   
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راً   مبعث الرسول صلى هللاُ علٌِه وسلَّم تسلٌماً كٌث

ِجُدو قال هللا تعالى  ٌَ ًَّ الَِّذي  ًَّ األُمِّ ُعوَن الرَُّسوَل النَّبِ تَّبِ ٌَ َنُه َمكُتوباً ِعْنَدُهْم فً الَِّذٌَن 
ِت َو  ا َ ٌَّب ُُم الطَّ ِحلُّ لَه ٌُ ِر َو  ْنَهاُهْم َعِن اْلُمْنَك ٌَ ُرُهْم بِاْلَمْعُروِؾ َو  ؤُم ٌَ َراِة َو اإلْنِجٌِل  ْو التَّ
لذِ  ٌَِهْم َفا ْت َعل َ ًِ َكان بلَل الَّت َرُهْم َو األَؼْ ْنهُْم إِصْ َضُع عَ ٌَ ُم َعلٌَِهُم الَخَبابَث َو  َحرِّ ٌَن ٌُ

َك ُهُم المُْفلُحوَن  ُروهُ َو َنَصُروهُ َو اتََّبُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنزلَ َمَعُه أُولبِ  .آَمُنوا بِه َو َعزَّ
عث الرسول  ًَّ هللاُ عنه قال ] ٌروي ما عاصره قبل مب عن ُعمَر بِن الخطاِب رض

جا هتِهم ، إذ  نَد آل نابٌم ع ُه ، صلى هللاُ علٌِه وسلَّم [ : بٌنما أنا  جٍل فذبحَ جٌل بِع ء ر
ٌقول : ٌا َجلٌْح ، أمٌر َنجٌح  فصَرَخ به صاِرٌخ لم أَسمْع صاِرخاً قطُّ أشدَّ صوتاً منه 
ٌقول : ال إله إال أنت . فوثَب القوُم . قلُت : ال أبَرُح حتى أعلَم ما  ، رُجلٌ َفصٌح ، 

عداوة [ ، كافح بال لوقح الم لٌْح ] ا ٌا َج ناَدى :  ثم  ٌل  وراَء هذا ،  جٌح ، رجُ مٌر َن أ
. ًّ ٌقول : ال إله إال هللا . فقمُت ، فما نَِشْبنا ] لبِثنا [ أن قٌَل : هذا نب   َٕٓفصٌح ، 

ٌِه وسلَّم  ًَّ هللاُ عنهما قال : أُنزَل على رسوِل هللاِ صلى هللاُ عل عن ابن عّباٍس رض
ب َر  َث بمكَة ثبلَث عشرَة سنًة ، ثمَّ أُِم لى و هَو ابن أربعٌن ، فمَك الِهجرِة ، فهاجَر إ

، ثمَّ ُتُوفًِّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم . المدٌنة ، فمكَث بها عشَر سنٌنَ 
ٕٔ 

                 
 بدء الوحً

ٌَن ِمْن َبْعِدِه  قول هللا جل ذكره  ٌِّ ب نا إلى ُنوح و النَّ ٌْ َك كما أْوَح  إنا أوَحٌنا إٌل
لْت :أوَّ  َّا قا ُإمنٌَن أَنه به رسوُل هللاِ عن عابشَة أمِّ الم ُِدَئ  ما ب ٌِه و  َل  صلى هللاُ عل

َِق  ثَل َفل جاءْت ِم ٌا إالَّ  َرى ُرْإ َ إٌا الصالِحُة فً النَّوِم فكاَن ال ٌ سلّْم مَن الوْحًِ الرُّ
ٌِه  ُث ف َّ ٌَتَحن راء َف ِ ؽاِر ح لو بِ ْخ ٌَ َب إلٌِه الَخبلُء و كاَن  ْبح ُثمَّ ُحبِّ ُد  –الصُّ ُّ َعب َو التَّ و هُ
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ِت الَعَدِد اللٌَال جَة  –ًَ َذوا لى َخدٌ ُِع إ رج ٌَ ثم  ِذلَك  ُد ل ٌَنِزَع إلى أَهلِه و ٌتزوَّ َقبَل أَن 
َل  قا َرْأ  ُك فقال )) اْق ى جاءهُ اَلحق و ُهَو فً ؼاِر ِحراِء فجاَءهُ الَملَ ُد لِمثلِها حتَّ َزوَّ َت ٌَ ف

ً الَجْهدَ  ى َبلََػ منِّ ثم أرَسلَنً فقال اقرأ قلت ما  ما أنا بِقارئ .قال فؤََخَذنً فَؽطَّنً حتَّ
أنا بقارئٍ فؤخذنً فؽطنً الثانٌَة حتى بلَػ منً الجهد ثم أرسلنً فقال اقرْأ فقلت ما 

ثم أرسلنً فقال  ََق ،  أنا بقارٍئ فؤخذنً فؽطنً الثالثَة  َِّذي َخل َك ال ِّ ِم َرب قرأ باسْ أ

َك األََكرمُ  ْرُجُؾ فُإاُدهُ   َخلََق اإلنَساَن ِمْن َعلٍَق ، اقَرأْ َو َربُّ ٌَ (( فرجَع بها رسوُل هللاِ 
لوهُ  لونً ((. فزمَّ لونً َزمِّ ًَ هللاُ عنها فقال )) َزمِّ فدخلَ على َخِدٌجَة بنِت ُخوٌلٍد رِض
حتى ذهَب عنه الروُع فقال لِخدٌجَة و أخبرها الخبَر )) لقد َخشٌُت على َنفْسًِ ((. 

ٌُخِزٌَك هللاُ  ُل الَكلَّ و تكِسُب فقالت خدٌجُة كبل و هللِا ما  ِصُل الِرحَم و تحِم  أبدا إنَك لَت
المعدوَم و َتْقري الضٌَؾ و ُتِعٌُن على َنوابِب الحق فانطلقت به خدٌجُة حتى أتت به 

ى  و كان امرءاً قد تنصَر  –ابَن عمَّ خدٌجَة  –ورقَة بن نوفِل بن أسِد بن عبِد الُعزَّ
ًَّ فٌكتُب مِن اإلنجٌِل بالعبرانٌَة ما شاَء هللاُ فً الجاهلٌِة و كان ٌكتُب الكتاَب الع بران

بِن  من ا عمَّ اسمْع  بَن  ًَ فقالت له خدٌجُة : ٌا ا أن ٌكتَب و كان شٌخاً كبٌراً قد عم
ٌِه و  أخٌَك . فقال له ورقُة : ٌا ابن أخً ما ترى ؟ فؤخَبرهُ رسوُل هللاِ صلى هللاُ عل

هذا قُة : ٌا  سلّْم خبَر ما رأى . فقال له ور َل هللاُ على ُموسى ،  نزَّ لذي  ناموُس ا ال
وُل هللاِ  ك . فقال رسُ ُ َك قوم ٌُخِرجُ ٌاً إذ  كوُن ح نً أ ٌاً [ ، لٌت لٌتنً فٌها َجَذعا ] قو
ًَّ هم (( ؟ قال نعم ، لم ٌؤِت رجٌل قطُّ بِمثِل ما  صلى هللاُ علٌِه و سلّْم  )) أو مخرج

ٌُدِركنً ٌوُمك أ ٌَنَشْب ورقُة جِبَت بِه إال ُعودي ، وإن  راً . ثم لم  نُصرَك نصراً مإزَّ
. ًُ َر الَوح ًَ و َفَت أن ُتوفُ

ٕٕ 
ًَّ  عَ هللا عنهما ، أنه سمِ  ًَ جابر بن عبد هللا رضِ  عن ،  مَ وسلَّ  صلى هللا علٌهِ  النب

ًُ عنِّ  فترّ  ٌقول : " ثمَّ  من  صوتاً  عتُ ً ، سمِ أنا أمشِ  ] بٌنما [ ، فبٌنا فترةً  ً الوح
على  دٌ راء ، قاعِ ً بحِ نِ الذي جاءَ  ، فإذا الملكُ  ماءِ السَّ  ي قبلَ بصرِ  عتُ ، فرف ماءِ السَّ 
أهلً  ، فجبتُ  إلى األرِض  ، حتى هوٌتُ  منهُ  ثتُ ، فجبِ  واألرِض  ماءِ بٌن السَّ  ًًّ كرسِ 
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﴿ إلى قوله  ﴾ فؤنذرْ  مْ قُ  رُ دثِّ ٌا أٌها المُ  ﴿ لونً ، فؤنزل هللا تعالىلونً زمَّ : زمِّ  فقلتُ 
          ٖٕ.: األوثان جزُ ، قال أبو سلمة : والرُ  ﴾ رْ جُ فاهْ  جزَ والرُ 

 كٌفٌة إتٌان الوحً
ؤَل  َث بَن هِشام رضً هللا عنه سَ عن عابَِشَة أُمَّ الُمإِمنٌَِن رضً هللا عنها أنَّ الحاِر
ًُ ؟ فقاَل  لَوح ٌَك ا ٌَؾ ٌؤتِ ٌا رسوَل هللاِ ك قاَل :  رسوَل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّْم ف

َصلَِة الََجرِس و هَو أََشدُّهُ رسوُل هللاِ  َصْل ؤتٌِنً ِمثَل  ٌَ  صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) أْحٌاناً 
نً  َكلُِّم ٌُ بلً ف ُك َرجُ ُل لً الَملَ َتمثَّ ٌَ ُت عنُه ما قاَل و أْحٌاناً  ٌْ َصُم َعنًِّ و قد َوَع ٌُْف ًَّ َف َعل

ًَ هللاُ عنها و لَقد َرأَ  ٌَقوُل (( . قالت عابشُة رض ًُ فً فؤِعً ما  ٌَنِزُل علٌِه الَوح ٌتُُه 
ُد َعَرقاً. َتفصَّ ٌَ ِصُم عنه و إنَّ َجبٌَِنُه لَ ٌَْف الٌوِم الشِدٌِد الَبرِد ف

ٕٗ 
عالُِج  ٌُ عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال : كان رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم 

ُك َشدفَ  َحدرِّ ٌُ ًة ، و كداَن ِمّمدا ] ُربمددا [  ِل ِشددَّ ِزٌد ِه ، فقدال ابدُن عبداٍس فؤنددا ِمدَن التَّْن ٌْ َت
كُهما  َحرِّ ٌُ كُهما لكْم كما كاَن رسولُ هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  ِه  –أَُحرِّ ٌْ َك َشفَِت  –فحرَّ

َُه   فؤنَزَل هللاُ تعالى  ْرآن ُه و قُ نا َجْمعَ ِه إنَّ َعلٌَ َل ب َك لَِتْعجَ ساَن ْك بِِه لِ قال  ال ُتَحرِّ

َك فً َصْدرِ  َرأَه َجْمَعُه لَ ْرآَنُه  ك و َتْق َرأْناهُ فاتَّبِْع قُ ِصْت  فإذا َق  قال فاْسَتِمْع لُه و أْن

ٌِه و سلّم  ثمَّ إنَّ َعلٌَنا َبٌاَنه  صلى هللاُ عل كاَن رسوُل هللاِ  َرأَهُ . ف ُثمَّ إنَّ َعلٌَنا أْن َتْق
ٌُل قَ  ْر َق ِجبِ َطل رٌُل اْسَتَمَع ، فإذا اْن ٌِه و بعَد ذلك إذا أتاَه ِجبِ صلى هللاُ عل  ًُّ ب َرأهُ الن

َرأهُ .  ٕ٘سلّم كما َق
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ًَّ هللاُ عنهما قال : قال رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم لجبرٌل  عن ابن عباس رض

ٌَمنُعَك أن تزُ  لُ إالّ بؤمر ربك ، له  ا ((؟ فنزلت نَ ورُ وَرَنا أكثَر مما َتزُ )) ما  وما نتنزَّ

  ٕٙ. ما َبٌَن أٌِدٌنا وما َخلَفنا 
  

 أول من أسلم
ًَّ هللاُ عنه قال : قال رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌه وسلّم ))  عن أبً سعٌٍد الخدري رض
َن  فٌكم م لون : ٌقو ناس ف من ال عة [  باٌم ] جما ؽزو فِ ٌَ ماٌن ف ناس ز لى ال ٌؤتً ع

ٌُفَتُح لهم  ٌقولون لهم : نعم ،ف  ٌؤتً ثمَّ ، صاحَب رسول هللاِ صلى هللاُ علٌه وسلّم ؟ ف
صحاَب رسوِل  ٌُقاُل : فٌكم َمن صاَحَب أ ؽزو فِباٌم مَن الناس ف ٌَ على الناِس زماٌن ف
ماٌن  ناس ز لى ال ٌؤتً ع ثمَّ  فَتُح لهم .  ٌُ عم ف لون : ن ٌقو ٌه وسلّم ف صلى هللاُ عل هللا 
ؽزو فِباٌم مَن الناس فٌقال : هل فٌكم َمن صاَحَب من صاَحَب أصحاَب رسوِل هللا  ٌَ ف

ٌقولون نعم ، فٌُفَتح لهم (( .صلى هللاُ علٌه     ٕوسلّم ؟ ف
 ًَ ٌقول: سمعت عمران بن حصٌن رض ٌه  هللا عنهما  صلى هللاُ عل قال رسول هللا 

ر أمَّتً َقرنً ، ثمَّ الذٌَن  ٌُ فبل  -م هُ لونَ ٌَ م ، ثمَّ الذٌن هُ لونَ ٌَ وسلّم )) خ قال عمراُن : 
ِِ ي أذَكددادرِ  َِ ٌشددهَ  ثددمَّ  - أو ثبلثدداً  نِ ٌْ َقددرنَ  هِ َر بعددَد قددرِن ون وال دُ إنَّ َبعددَدكم قومدداَ
ٌُْإَتَمنونَ ونُ خُ ون وٌَ دُ شهَ ٌُستَ  ٌَنْ  ون وال  َِ رُ ذُ ، و َمن  ون ، وٌظهرُ فُ ون وال َي فٌهُم السِّ
.))ٕ  
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ًَّ هللاُ عنه  إسبلم أبو بكر رض
ٌِه وسلَّم و مَ  ه إال خمسَ قال عماُر بن ٌاسِر : رأٌت رسوَل هللاِ صلى هللاُ عل ُة ا معَ

  ٕ.و بكرٍ تاِن و أبُ أعُبٍد و امرأ
ًَ هللاُ عنهما قال : كنا نخٌُر بٌَن الناِس فً زمِن النبً صلى هللاُ  عن ابِن عمَر رض

ًَ  علٌه وسلّم فنخٌُر أبا بكر ، ثم عمَر بن ض بن عفاَن ر ماَن  ثم عث هللا  الخطاب ، 
 ٖٓعنهم.

 ًَ ل عِن ابن عباٍس رض قال ))  ٌِه وسلّم  صلى هللاُ عل بً  نُت هللاُ عنهما عِن الن و ك
تًِ ُمتخذاً   ًٖٔ ((.بِ احِ ً وصَ ، ولكن أخِ  كرٍ التخذُت أبا بَ  ، َخلٌبل ِمن أُمَّ

نً  ٌِه وسلَّم )) إنَّ هللاَ َبعث صلى هللاُ عل   ًُّ ًَّ هللاُ عنه قال النب ْرداِء رض عن أبً الدَّ
َِ : كذبَت ، وقال أبو بكٍر : صدَ  مْ لتُ ، فقُ  إلٌكمْ  م ل أنتُ ، فه هِ ومالِ  ً بنفسهِ انِ ، وواسَ  َق
 ِِ  ًٕٖ ؟ )مرتٌن( ((. فما أوِذَي بعَدها .بِ لً صاحِ  اكوتاِر

  
 أمر هللا رسوله بإببلغ الرسالة

َك األقربٌن . َزلت : وأَنِذر عشٌرَت ًَّ هللاُ عنهما قال : لما َن  عن ابن عباس رض
ًُّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم الصَّفا ذا ًَّ هللاُ عنهما قال : َصِعَد النب َت عن ابن عباس رض

ٌوٍم فقال )) ٌا صباحاه ((. فاجتمَعت إلٌه قرٌش ، قالوا : ما لك ؟ قال )) أرأٌتم لو 
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َِ أخبرتكم أنَّ العدوَّ ٌصّبحكم أو ٌُ  قوننً ((؟ قالوا : بلى ، قال َم ٌكم أما كنتم تصدِّ سِّ
نا ؟ لَك ألهذا جمعَت َدي عذاٍب شدٌد ((. فقال أبو لهب : َتّباً  ٌَ  )) فإنً َنذٌٌر لكم بٌَن 

ْت ٌدا أبً لهٍب  فؤنَزَل هللا   ٖٖ. َتبِّ
  

ًُّ من المشركٌن  ما لقً النب
ًَّ هللاُ عنه قال : اشتكى رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم  عن ُجندٍب بن ُسفٌاَن رض
صلى هللاُ  عم الرسول  بً لهب  مرأة أ لََتٌن أو ثبلثاً ، فجاَءِت امرأةٌ ] ا ٌْ ٌَقم لَ ، فلم 

لم أَره علٌِه وسلَّم [ فق ك ،  قد تركَ َك  كون شٌطاُن جو أن ٌ ًِّ ألَر مُد إن ٌا مح الت : 

جّل  عز و فؤنزل هللاُ  ثاً ،  تٌن أو ثبل لَ ٌْ ِربك َمنذ ل ما  َق جى  ٌِل إذا سَ َحى والل والضُّ

 ٖٗ. ودعك ربك وما َقلَى 
ٌِه وسلَّم ساجٌد و ح ًُّ صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنه قال : َبٌنما النب َُه عن عبِد هللاِ رض ول

ضع المشٌمة  ناٌس من قرٌش جاء ُعْقبُة بن أبً ُمَعٌٍط بَسلًَ َجزوٍر ] الجلدة أو مو
ه ،  َْع رأسَ رف ٌَ لم  ٌِه وسلَّم ، ف صلى هللاُ عل  ًَّ ب هِر الن لى ظ َه ع هابم [ فقَذف فً الب

ًُّ  فجاءت فاطمُة علٌها السبلُم فؤخَذْتُه من ظهِرِه و َدعْت على من صنعَ  ، فقال النب
بن أبا جهِل بن هشاٍم و عُ   علٌِه وسلَّم )) اللّهمَّ علٌَك الَمؤلَ من قرٌشٍ صلى هللاُ  بَة  ت

ٌَّ ٌعة و أُ بِ ربٌعَة و َشٌبَة بن رَ  ًَّ بن خلؾ –َة بن َخلٍَؾ م لراوي [ أو أب ((  - ] شَك ا
فرأٌتُ  ٌومَ هُ ،  لوا  ت بَ  م قُتِ عَ ًّ َتقطَّ ب َؾ أو أ بن َخل ٌَة  بٍر ، ؼٌر أم فً ب فؤُلْقوا  در ، 

ٌُلَق فً البِ   ٖ٘بر .أوصاله فلم 
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صلى هللاُ   ًُّ ب ما الن قال : بٌن ما  ًَّ هللاُ عنه ض عاص ر بن ال عن عبد هللاِ بَن عمِرو 
 ُِ صلً فً حجر الكعبة ، إذ أقبَل ُعقبُة بن أبً بن َم ٌُ َُه علٌِه وسلَّم  َعٌٍط فوضَع ثوب

خَذ بمنكِ  كٍر حتى أ بو ب بَل أ ًِّ فً عنقِه فخَنقَُه خنقاً شدٌداً ، فؤق ب عن الن عه  بِه و دف

ًَ هللا  صلى هللاُ علٌِه وسلَّم قال  ٌقوَل َرب  ٖٙؼافر [.  ٕ]  أتقُتلوَن رُجبلً أن 
ٌُصلً عنَد الكعبَة  ُت محمداً  ًَّ هللاُ عنهما : قال أبو جهل لبن رٌأ قال ابن عباس رض

لو قال ))  سلَّم ف ٌِه و صلى هللاُ عل  ًَّ ب لَػ الن ِِه . فب لى ُعنق ؤنَّ ع طَ ُه  ألَ لُه ألخَذت َفع
  ٖالمبلبكة ((.

ِصٌة ، ناصٌٍة كاذبٍة خاطبة  قال هللا تعالى  ْنَتِه لَْنَسَفعْن بالنا ٌَ  . كبلّ لَبْن لم 
  

 ما لقً أصحاب النبً من المشركٌن
ٌِه  صلى هللاُ عل  ًَّ ب عُث الن ًَّ هللاُ عنهما قال : لما بلَػ أبا ذر َمب عن ابِن عباٍس رض

نُه  وسلَّم قال ألخٌِه : زعُم أ ٌَ اركْب إلى هذا الوادي فاعلْم لً ِعلَم هذا الرجِل الذي 
ًٌّ ٌؤتٌِه الخبُر مَن السماِء ، و اسَمْع ِمن قولِه ثمَّ ابتِنً . فانطلَق األُخ حتى قِدمَه  نب
خبلق ، و  كارم األ و سمَع ِمن قوله ، ثمَّ َرجَع إلى أبً َذر فقال له : رأٌته ٌؤُمُر بم

له فٌها كبلماً ما هو با نَُّه  َد و حمَل شَ تَزوَّ ما أردُت . ف عر . فقال : ما شفٌَتنً م لشِّ
عِرفه  ٌَ ًَّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم و ال  ماٌء حتى قِدَم مكَة ، فؤتى المسجَد ، فالتمس النب
نه ؼرٌب ،  ًٌ فعَرَؾ أ ، و كِرَه أن ٌَسؤَل عنه ، حتى أدرَكُه بعُض اللٌِل ، فرآهُ عل

مَل فلما رآه َتبِعَ  ثمَّ احت صبَح ،  عن شًء حتى أ ُه ، فلم ٌَسؤل واحٌد منهما صاحبه 
ًُّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم  قربَتُه و زادهُ إلى المسجد ، و ظلَّ ذلَك الٌوَم و ال ٌراهُ النب
علَم  ٌَ ًٌّ فقال : أما ناَل ] حاَن [ للرُجِل أن  حتى أمسى فعاَد إلى َمضَجعِه ، فمرَّ بِه عل
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ٌَسؤُل واحٌد منهما صاحبه عن شًء ، حتى إذا منِزله ؟ فؤقا َمُه ، فذَهَب به معه ، ال 
لذي  ما ا ثنً  كان ٌوُم الثالِث فعاد علىٌّ على مثِل ذلك ، فؤقاَم معه ثمَّ قال : أال تحدِّ
رِشَدنَّنً فعلُت . ففَعَل ، فؤخبَرهُ ، قال :  أقدَمك ؟ قال : إن أعطٌَتنً َعهداً و ِمٌثاقاً لَُت

ٌق ، و هَو رسولُ هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم ، فإذا أصبحَت فاتَبْعنً ، فإنً إن فانُه حَ 
تدُخَل  فاتَبْعنً حتى  ٌُت  رأٌُت شٌباً أخاُؾ علٌك قمُت كؤنً أِرٌُق الماَء ، فان َمضَ
ٌِه وسلَّم ،  صلى هللاُ عل  ًِّ ب خل على الن فوهُ ، حتى د ٌق فانطلق  عَل ،  ْدَخلً ، فف مَ

ٌِه وسلَّم )) ودخَل معُه فسمِ  صلى هللاُ عل  ًُّ ب َع ِمن قولِه و أسلَم َمكاَنه . فقال لُه الن
َك أمري ((. قال : و الذي نفسً بٌدِه ألصُرَخنَّ  ٌَ ارجْع إلى َقوِمَك فؤخبِْرهم حتى ٌؤتِ
وتِه : أشهُد أن ال  بؤعلى صَ ٌْهم . فخرَس حتى أتى المسجَد ، فناَدى  بها بٌَن َظهراَن

َربوهُ حتى أ إلَه إالّ هللاُ  قوُم فضَ َِ ض، و أنَّ محمداً رسوُل هللا . ثمَّ قاَم ال . و  وهُ عُ َج
ٌَق  فار ، و أنَّ طر ن ِؼ نه مِ موَن أ أتى العّباُس فؤكبَّ علٌه قال : َوٌلَكم ، ألستم تعل
ٌه ،  ثاُروا إل ضرَبوه و  ها َف ِد لِمثل تجاِركم إلى الشام ؟ فؤنَقذه منهم . ثمَّ عاَد مَن الؽَ

  ٖالعباُس علٌِه .فؤكبَّ 
ُدنا ،  ٌِّ كٍر س بو ب كان عمُر ٌقوُل : أ قال :  ًَّ هللاُ عنهما  عن جابر بن عبد هللا رض

َدنا . ٌعنً ببلالً . ٌِّ   ٖوأعَتَق س
ٌد  هو َمتوسِّ ٌِه وسلَّم و  صلى هللاُ عل  ًَّ ب ٌُت الن ًَّ هللاُ عنه قال : أت عن الخباِب رض

فقلت : ٌا رسوَل هللا  –مَن المشركٌَن ِشدَّة و قد لقٌِنا  –ُبردًة و هو فً ظل الكعبة 
ط  ٌُمشَ َبلَكم ل من ق كان  قد  هو محمرٌّ وجهه فقال )) ل عَد و  ، أال َتْدعو هللا لنا ؟ فق
صرفُه ذلك عن ِدٌنِه ، و  ٌَ بمشاِط الحدٌد ، ما ُدون عظامِه من لحٍم أو َعَصب ، ما 

عن  ٌوَضع الِمٌشاُر ] المنشار [ على مفِرق رأسِه فٌَُشقُّ  لَك  صِرفه ذ ما ٌ باثنٌن ، 
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ما  ضرَموَت  لى َح نعاَء ا كُب مِن صَ سٌَر الرا ٌَ نَّ هللاُ هذا األمَر حتى  ٌُتِمَّ دٌنِه . و لَ
بَب على َؼنمه (( . خاُؾ إالّ هللا (( )) و الذِّ ٌَ

ٗٓ 
لً  قاً  ضاهُ َح ًَّ أتقا بٍل السهم بن وا ًَّ هللاُ عنه قال : جبُت العاَص  عن خباٍب رض

َر بمحمٍد صلى هللاُ علٌِه وسلَّم . فقلُت : ال ، حتى عنَده ، فق ال : ال أُعِطٌَك حتى تكفُ
ٌت ثم مبعوث ؟ قلُت : نعم . قال : إنَّ لً هناك ماالً  ٌِّ تموَت ثم ُتبَعث . قال : وإنً لم

هذه اآلٌة  ت  َزلَ ماالً  وولََداً فؤقضٌَك ، فَن ٌَنَّ  َ قال ألُوت نا و َر بآٌاتِ َ لذي َكف ٌَت ا َرأ  أََف

 ٔٗ. وولدا 
  

 مجادلة المشركٌن رسول هللا و إقامة الحجة الدامؽة علٌهم

بو َجهل :  قال أ قال :  ًَّ هللاُ عنه  هو  عن انس بن مالٍك رض هذا  كان  همَّ إن  الل

ٍب ألٌٍم  وما  فنَزلت  الحقُّ من عنِدك فؤمِطْر علٌنا حجارًة مَن السماِء أِو ابتِنا بعذا
َبهم  عذِّ ٌُ رونكان هللاُ ل هم ٌستؽفِ َبهم و عذِّ ما لهم أن   وأنَت فٌهم ، وما كان هللاُ م ، و

 ٕٗاآلٌة.  الحرامِ  سجدِ ون عن المَ وهم ٌصدُّ  هللاُ  مُ بهُ عذَّ ال ٌُ 
ما  ًَّ هللاُ عنه : أنَّ قرٌشاً ل بواعن عبِد هللا رض ًِّ  أبَط ب ٌِه  على النَّ صلى هللاُ عل هللا 

م بسددبع كسددبع ٌوسددَؾ (( ] سددنٌن قحددط [ ، وسددلَّم باإلسددبلم قددال )) اللهددمَّ اكفِنددٌه
فؤصاَبْتهم َسنٌة َحصَّت كل شًء ، حتى أكلوا العظاَم ، حتى جعَل الرجُل ٌنظُر إلى 
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خان ، قال هللا  بُدخاٍن  السماِء فٌرى بٌَنُه وبٌنها مثَل الدُّ تؤتً السماُء  فارَتقب ٌوَم 

ِب قلٌبلً إنكم ، قال هللاُ  ُمبٌن   ٖٗ. عابدون  إِنا كاِشفو العذا
  

 الهجرة إلى الحبشة
لنجَم ] سورة  ٌِه وسلَّم ا صلى هللاُ عل  ًُّ ب قَرأَ الن قال :  عن عبِد هللاِ رضً هللا عنه 

ًَ  النجم [ ، فسجدَ  كفّاً من َحصًى فرفعُه  أخذَ  رأٌتُهُ  ، إال رجلٌ  أحٌد إال سجدَ  ، فما بق
بدر تُ أٌرَ  دْ قَ ً . فلَ كفٌنِ ٌِه و قال : هذا ٌَ لَ عَ  دَ ، فسجَ  ؼزوة  َل كافراً باهلل ] فً  ُه بعُد قُتِ
. ]ٗٗ 
  

ًَّ هللاُ عنه  إسبلم عمَر بِن الخطاِب رض
فاً إذ  لداِر خاب فً ا ًَّ هللاُ عنهما قال : بٌنما هو ] عمر [  عن عبِد هللاِ بن عمَر رض

ٍر و قمٌٌص مكفوٌؾ بح ًُّ أبو عمٍرو علٌِه حلَُّة ِحَب ٌٍر جاَءهُ العاِص بُِن وابٍل السَّهم ر
ٌة  – فً الجاهل نا  هم ُحلَفاب نً سَهم و  عَم  –و هو من ب قال ز َُك ؟  ما بال فقال : 

عَد أن  ٌقُتلوننً أن أسلمُت ] ألجل إسبلمً [ . قال : ال سبٌَل إلٌَك . ب قوُمَك أنهم س
ًَ الناَس قد ساَل بهُم الوادي ، فقال : أٌَن ترٌدون ؟  قالها أِمنُت . فخرَس العاِص فلق

َصَبؤ فقالوا :   ٘ٗقال : ال سبٌَل إلٌه فكرَّ الناُس . ،نرٌُد هذا ابَن الخطاب الذي 
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 َِ ًَّ هللاُ عنه قال : ما ِزلنا أعزَة منذ أسلَم  ٙٗ. رُ مَ عُ  عن عبِد هللاِ بن مسعوٍد رض
عن حمزة عن أبٌه أن رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم قال )) َبٌنما أنا نابٌم شربُت 

ُري حت –ٌعنً اللَّبن  – فً ُظف جِري  ٌَ يِّ  فً أظفاري  –ى أنظُر إلى الرِّ ثم  –أو 
لَتُه ٌا رسوَل هللا ، قال )) الِعلم ((.   ٗناولُت عمر ((. قالوا : فما أوَّ

  
 اإلسراء

  بلً مَن المسجِد الَحراِم إلى المسجِد األقصى  ُسبحاَن الذي أَسرى بعبِدِه ٌل
ًَّ هللاُ عنه : أنه سمَع رسولَ  ما  عن جابر رض ٌِه وسلَّم ٌقول )) ل هللاِ صلى هللاُ عل

بَ  َّ  مُت فً الِحجرِ قُ  نً قَرٌشٌ تكذَّ رُ فجل ِ ُت أخب ْ ٌَت المقدِس ، فطفق لً ب عن ى هللاُ  ُهم 
  ٗ((. ُر إلٌهِ ، و أنا أنظُ  هِ آٌاتِ 

  
 المعراس

ث ًَّ هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم حدَّ ًَّ هللاُ عنه : انَّ نب ه عن عن مالِك بن َصعصعَة رض
و ربَّما قال فً الِحجر ] ِحجر إسماعٌل [  –لٌلِة أُسرَي قال )) بٌنما أنا فً الَحطٌم 

لى  – هذِه إ بٌن  ما  مضطجعا ، إذ أتانً آٍت ] جبرٌل علٌه السبلم [ فَقدَّ ] فشقَّ [ 
ِه  قوة  –هذه ]  من َقصِّ ثمَّ  –ما بٌَن عظمً التر بً ،  عرته [ فاستخرس قل لى شِ إ

ٌُت  أُتٌُت بَطشتٍ  من َذهٍب مملوءٍة إٌماناً ، فُؽِسَل قلبً ، ثم ُحشً ، ثمَّ أُِعٌَد ، ثمَّ أُت
َضُع َخطَوهُ عنَد أقصى طْرفِه ،  ٌَ بدابَّة ُدوَن الَبؽل و فوَق الحمار أبٌَض ] الُبراُق [ . 
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13 

 

عد إسرابه  لك ب فُحملُت علٌه ، فانَطلَق بً ِجبرٌُل حتى أتى السماَء فاستفَتح ] و ذ
 علٌِه وسلَّم إلى بٌت المقدس [ ، فقٌل : َمن هذا ؟ قال : جِبرٌل . قٌَل : و صلى هللاُ 

به ،  باً  ٌل : َمرح عم . ق َمن معك ؟ قال : محمد . قٌَل : و قد أُرِسَل إلٌِه ؟ قال : ن
بوك آدُم ،  هذا أ فإذا فٌها آدُم ، فقال :  صُت  ما َخلَ ََتح . فل جاء . فف جًُء  فنِعَم الم

ًِّ فسلْم علٌه . فس ب صالح و الن باالبِن ال باً  قال : َمرَح ثم  فَردَّ السبلَم  ٌه ،  لمُت عل
الصالح . ثم َصِعَد بً أتى السماء الثانٌَة فاستفتَح ، قٌل : َمن هذا ؟ قال : جِبرٌُل . 
َل : و قد أُرِسَل إلٌِه ؟ قال : نعم . قٌل : َمرحباً  َل : و َمن معك ؟ قال : محمد . قٌِ قٌِ

لة بِه ، فنِعَم  صُت إذا ٌحٌى و عٌسى و هما ابنا خا المجًُء جاء . فَفَتح . . فلما َخلَ
باألخ  باً  . قال : هذا ٌحٌى و عٌسى فسلْم علٌهما ، فسلمُت ، فرّدا ، ثم قاال : َمرَح
ن  ٌل : مَ ثة فاسَتفتح ، ، ق لى السماِء الثال َصِعَد بً إ ًِّ الصالح . ثم  الصالح و النب

َل : و قد أُرِسَل إلٌِه ؟ قال هذا ؟ قال : جِبرٌلُ . قِ  ٌَل : و َمن معك ؟ قال : محمد . قٌِ
: نعم . قٌل : َمرحباً بِه ، فنِعَم المجًُء جاء . فُفتح ، فلما َخلَصُت إذا ٌوُسؾ ، قال 
صالح و  : هذا ٌوُسؾ ، فسلْم علٌه . فسلمُت علٌه ، فَردَّ ثمَّ قال : : َمرَحباً باألخ ال

ًِّ الصالح .  ثم هذا ؟  النب ن  ٌل : مَ َصِعَد بً حتى أتى السماء الرابعة فاستفَتح ، ق
َل : و قد أُرِسَل إلٌِه ؟ قال : نعم  َل : و َمن معك ؟ قال : محمد . قٌِ قال : جِبرٌلُ . قٌِ
قال :  ٌُس ،  فإذا إدر صُت  . قٌل : َمرحباً بِه ، فنِعَم المجًُء جاء . ففُتح . فلما َخل

ًِّ هذا إدرٌُس فسلْم علٌه .  فسلمُت علٌه ، فَردَّ ثمَّ قال : َمرَحباً باألخ الصالح و النب
قال :  هذا ؟  َصِعَد بً حتى أتى السماء الخامسة فاستفَتح ، قٌل : َمن  الصالح . ثم 
َل : و قد أُرِسَل إلٌِه ؟ قال : نعم . قٌل  َل : و َمن معك ؟ قال : محمد . قٌِ جِبرٌلُ . قٌِ

هاروُن : َمرحباً بِه ، فنِعَم الم هذا  قال :  هاروُن ،  فإذا  صُت  ما َخل جًُء جاء . فل
ًِّ الصالح .  فسلْم علٌه . فسلمُت علٌه ، فَردَّ ثمَّ قال : : َمرَحباً باألخ الصالح و النب
ٌُل .  قال : ِجبر هذا ؟  ن  َصِعَد بً حتى أتى السماء السادسة فاسَتفَتح ، قٌل : مَ ثم 

َل : و َمن معك ؟ قال : محمد . قِ  ٌَل : و قد أُرِسَل إلٌِه ؟ قال : نعم . قٌل : َمرحباً قٌِ
ٌه .  بِه ، فنِعَم المجًُء جاء . فلما َخلصُت فإذا موسى ، قال : هذا موسى فسلْم عل
ًِّ الصالح . فلما تجاَوزُت  فسلمُت علٌه ، فَردَّ ثمَّ قال : : َمرَحباً باألخ الصالح و النب
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ٌُبكٌك ؟ قال :  أبكً ألنَّ ُؼبلماً ُبعَث بعدي ٌدُخُل الجنَة من أمتَِّه بكى . قٌَل له : ما 
ٌل ،  لى السماِء السابعة فاسَتفتَح  جبر َصِعَد بً إ اكثُر ممن ٌدُخلها من أمَّتً . ثم 
َل : و قد أُرِسَل  َل : و َمن معك ؟ قال : محمد . قٌِ قٌل : َمن هذا ؟ قال : جِبرٌلُ . قٌِ

بِه ، و نِعَم المجًُء جاء . فلما َخلَصُت فإذا إبراهٌم  إلٌِه ؟ قال : نعم . قٌل : َمرحباً 
باالبِن  ، قال : هذا أبوك فسلْم علٌه . فسلمُت علٌه ، فَردَّ السبلم ، ثمَّ قال : َمرَحباً 
ًِّ الصالح . ثم َرفَعت لً ِسدرةُ المنتهى ، فإذا َنبُقها مثلُ قِبلِل َهَجر ،  الصالح و النب

ثُل آذانِ  ها م عُة أن و إذا َورقُ هى ، و إذا أرب درة المنت هذِه سِ قال :  لة .  ٌَ اٍر : هالفِ
ما الباطنان  ٌل ؟ أ ٌا جبر هذاِن  ما  لُت :  ظاهران . فق نهراٍن باطنان ، و نهراِن 
مور .  فنهراِن فً الجنة ، و أما الظاهراِن فالنٌُل والفُرات . ثم ُرفَع لً البٌُت المع

من لَبن ، فقال :  ثمَّ أُتٌُت بإناٍء من َخمر و إناٍء  خذُت ال من َعسل ، فؤ ناٍء  ََبن و إ ل
ًَّ الصبلةُ خمسٌَن صبلًة كلَّ ٌوم  ُتك . ثمَّ فُِرضت عل ًَ الفِطرةُ التً أنت علٌها و أمَّ ه
، فرَجْعُت فمَرْرُت على موسى ، فقال بما أِمرت ؟ قال : أُِمرُت بخمسٌَن صبلٍة كلَّ 

صبلًة كلَّ ٌوم ، و إنً و هللا جربُت الناَس  ٌوم . قال : إن أمتَك ال َتستطٌُع خمسٌنَ 
ٌَؾ  ك فاسؤَلُْه التخف ِّ لى رب فارِجْع إ جة ،  قبلك ، و عالجُت بنً إسرابٌل أشد المعال
ألمتك ، فَرجعت ، فوضَع عنً عشراً ، فَرجعُت إلى موسى فقال مثله . فَرجعت ، 

َع عنً عشراً فوضَع عنً عشراً ، فَرجعُت إلى موسى فقال مثله . فَرجعت ، فوض
، فَرجعُت إلى موسى فقال مثله . فرجعُت فؤِمرت بَعشِر صلواٍت كلَّ ٌوم ، فرجعُت 
تَك ال َتستطٌُع  فقال مثله .  فرجعُت فؤِمرت بخمس صلواٍت كلَّ ٌوم . قال : إن أم
خمَس صلواٍت كلَّ ٌوم ، و إنً قد َجربُت الناَس قبلك ، و عالجُت بنً إسرابٌَل أشد 

ٌٌَُت  المعالجة ، ك فاسؤَْلُه التخفٌَؾ ألمتك . قال سؤلُت َربً حتى استح فارجِْع إلى ربِّ
ضتً ، و  ٌُت فرٌ ناٍد : أمضَ ناَدى ُم جاَوزُت  ما  قال فل ، و لكن أرضى و أسلم . 

  َٗخفَّفُت عن عبادي ((.

                                                 
43
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 انشقاق القمر

صل ًَّ هللاُ عنه : أنَّ أهَل مكَة سؤلوا رسوَل هللاِ  ٌِه عن أنِس بن مالٍك رض ى هللاُ عل
ٌَهم آًٌة ، فؤراُهم الَقمَر ِشقََّتٌن ، حتى رأوا ِحراَء ] جبل ِحراء [ بٌنهما  ر ٌُ وسلَّم أن 

.٘ٓ 
ٌِه  صلى هللاُ عل  ًِّ ب مع الن حن  مُر و ن قال : انشقَّ الق ًَّ هللاُ عنه  ض عن عبِد هللا ر

لك  رقة نحَو الجبل ] وت باِهرة وسلَّم بِمنًى فقال )) اشَهدوا (( ، و َذهبت فِ جزة  مع
 ٔ٘من معجزات الرسول صلى هللاُ علٌِه وسلَّم [.

  
 وفاة أبً طالب

فاة  ضَرتُه الو ما ح لب ل با طا قال : أن أ ًَّ هللاُ عنه  عن ابن المسٌب عن أبٌه رض
ًُّ صلى هللا علٌه و سلم  فقال )) أي عمَّ ، قل ال  -و عنده أبو جهل –دخل علٌه النب

ٌة : إله إال هللاُ كلمًة أحاُس لك  بً أم بها عند هللا (( . فقال أبو جهل و عبُد هللاِ بن أ
ٌا أبا طالب ، ترؼُب عن ملِة عبد المطلب ؟ فلم ٌزاال ٌكلمانه حتى قال آِخَر شًء 
ًُّ صلى هللا علٌه و سلم )) ألستؽفرنَّ  كلمهم به : على ملة عبِد المطلب . فقال النب

نه (( . فنزلدت  نَه ع ما لدم أُ كان  لك ،  رُ ما  نوا أن ٌَسدتؽفِ لذٌَن آَم ًِّ و ا وا للنبد

عدِ ربَ ً قُ ولِ ٌَن و لو كانوا أُ كِ شرِ للمُ  ٌَّ  ى ِمن ب ب صحاُب الجَ م أنهُ َن لهُ ما ت ]   ٌمِ حِ م أ

 ٕ٘القصص [. ٙ٘]  ْبت َمن أحبَ  يِ إنك ال تهدِ  التوبة [ ونزلت  ٖٔٔ
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صلى هللاُ   ًَّ ًَّ هللاُ عنه : انه سمَع النب ٌِه وسلَّم عن ابً سعٌٍد الخدريِّ رض و  – عل
مِة فٌُ  ٌوَم القٌا ُُه شفاعتً  لُه تنفع فً ُذكَر عنَدهُ عمُه ] أبا طالب [ فقال )) لَع َل  جعَ

ؽلً منُه ِدماؼُه (( . ٌَ  ٖ٘ضحضاٍح من الناِر ٌِبلُُػ كعبٌِه 
  

 وفاة خدٌجة رضً هللا عنها
صلى  ًِّ ب ت خدٌجُة قبل ْمخَرس الن ٌَ ٌِه وسلّم  عن عروة بن الزبٌر قال : ُتَوفِّ هللاُ عل

هً  كَح عابشة و  لك ، و ن من ذ باً  بَث سنَتٌِن أو قرٌ إلى المدٌنة بثبلِث سنٌن ، فل
 ٗ٘بنُت سُت سنٌن ، ثم َبنى بها و هً بنُت تسِع سنٌن .

  
ًَّ هللاُ عنهما  تزوٌجه من عابشة و سودة رض

  
 

 وفد الجن
َطلََق رسوُل هللا ًَّ هللاُ عنهما قال : اْن فً عن ابن عباٍس رض ٌِه وسلّم   صلى هللاُ عل

ر  َ بٌن َخب بٌن الشٌَّاطٌن و طابِفٍَة مْن أصحابه عاِمِدٌن إلى ُسوِق ُعكاٍظ ، وقد ِحٌَل 
ُم ؟ فقالوا :  ك ما لَ ِت الشٌاطٌن ، فقالوا :  َرَجَع ماء ، وأُرِسلت علٌهُم الشُهب ، َف السَّ

نا الشُّ  ٌْ ت َعلَ ماء ، وأُرِسلَ ما ِحٌَل بٌَننا وبٌن َخبر السَّ نه هللا [:  ُهب . قال ] ابلٌس لع
ها  ضربوا مشاِرَق األَرِض ومؽاِرَب حدث ، فا ما  َحاَل بٌنُكم وبٌن خبر السماِء إال 
ها  ضَربوا مشاِرَق األرض ومؽاِرَب فانَطلَقوا ف فانُظروا ما هذا األْمُر الذي َحَدث ؟ 

فانطلق ا و ٌنظروَن ما هذا األمُر الذي بٌَنهم وبٌن خبِر السماء ؟  لذٌن توجهوا نحْ
طابؾ [  كة وال بٌن م ضع  ََة ] مو ٌِه وسلّم بَِنْخل صلى هللاُ عل تِهاَمَة إلى رسول هللاِ 
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َصلًِّ بؤصحابه صبلَة الَفْجر ، َفلما َسِمعوا القرآن  ٌُ وهو عاِمٌد إلى سوِق ُعكاٍظ وهو 
ِك  عوا له ، فقالوا : هذا الذي حال بٌنكم وبٌَن َخبر السماء . فهنال لى تََسمَّ عوا إ َرَج

َْن  به ، َول ا  َّ شِد فآمن لى الرُّ باً ٌهدي إ قومهم فقالوا : ٌا َقوَمنا ، إنا سِمْعنا قرآناً عج

ٌِّه صلى هللاُ علٌِه وسلّم  ًَ  نُشِرَك بربنا أَحدا . وأنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ على نب ل أوح قُ

ًَّ أُنه اْسَتمع نفٌر ِمَن الجن  ُل ال إل ًَ إلٌه قْو  ٘٘جنِّ .وإنما أُوح
  

 ذهابه إلى الطابؾ
  
   

 عرض رسول هللا نفسه على أحٌاء العرب
  

 بدء إسبلم األنصار

  ًف ِدوَن  ج ٌَ لٌهم وال  هاَجَر إ ن  ٌُحبُّوَن مَ ُءوا الداَر واإلٌماَن من قبلهم  والذٌَن َتَبوَّ

 [  ] الحشر :  ُصدورهم حاجًة مما أوتوا 
لت : كدان  ًَّ هللاُ عنهدا قا ض ماً ] حدرب بدٌن األوس عن عابشدَة ر ٌَو َث  ٌوُم بعدا

َمُه هللُ لرسولِه صلى هللاُ  والخزرس حدثت قبل أربع أو خمس سنٌن قبل الهجرة [ قدَّ
تَرَق َمؤلُهُ  قد اف ٌِه و سلّم و صلى هللاُ عل َِدَم رسوُل هللاِ  لتْ علٌِه و سلّم ، فق  م ، وقُتِ

َمُه هللا لرسولِه صلى هللاُ حُ م وُجرِّ هُ رَواتُ سَ  خولهم اإلسبلم وا . فقدَّ فً ُد  علٌِه و سلّم 
.٘ٙ 
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 بٌعة العقبة الثانٌة
مع رسوِل  بدراً  ًَّ هللاُ عنه ] و كان مَن الذٌن شهدوا  عن ُعبادَة بن الصامت رض
ٌِه  صلى هللاُ عل هللا صلى هللاُ علٌِه وسلّم و ِمن أصحابِه لٌلَة العَقبِة [ أن رسوَل هللاِ 

باهللِ  وسلّم قال و حولَُه ِعصابٌة من أصحابِه )) تعالَوا باٌعونً على أن ال تُشركوا 
َل  ُ ٌة و ال نقت فً روا كم ] و لوا أوالَد نوا ، و ال تقت رقوا ، و ال َتز شٌباً ، و ال تَسِ
ُروَنُه بٌَن أٌِدٌكم و أرُجلِكم ،  َم هللا إال بالحق [، و ال تؤتوا ببُهتاٍن َتفَت النفَس التً حرَّ

َك  و ال َتعصونً فً َمعروؾ . فمن َوفى منكم فؤجُرهُ على هللاِ ، و من أصاب من ذل
فؤمُرهُ  شٌباً فعوقَب بِه فً الدنٌا فهو كفّارة ، و من أصاَب من ذلَك شٌباً فستَرهُ هللاُ 

عْناه على ذلك . ٌَ إلى هللا : إن شاَء عاَقبُه ، و إن شاَء عفا عنه ((. قال : فبا
٘  

                
  الهجرة إلى المدٌنة   

 هجرة أصحاب النبً صلى هللاُ علٌِه و سلّم

بَتؽوَن فَضبلً  قال تعالى :  ٌَ للفَُقراء المهاجِرٌَن الذٌَن أُخرجوا من ِدٌاِرهم وأموالهم 

ٌنُصروَن هللاَ ورسوله ، أولبَك هُم الصادقون    ] الحشر :  من هللاِ وِرضواناً و 
.] 

 ًَّ ب قال : سمعُت الن نه  ًَّ هللاُ ع ض ٌِه و سلّم عن عمر ر قول ))  ،صلى هللاُ عل ٌ
ُجها ، فِهجرتُه  صٌبها ، أو امرأٍة ٌتزوَّ ٌُ ٌَّة ، فَمن كانت ِهجرتُه إلى ُدنٌا  األعمالُ بالنِّ
إلى ما هاجَر إلٌه ، و من كانت هجرتُه إلى هللاِ و رسوله فهجرتُه إلى هللاِ و رسوله 

.))٘  
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ًَّ هللاُ عنه : هاَجرْنا مَع الن ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ُنرٌُد وجَه هللاِ ، قال َخّباب رض ب
بن  ُب  صَع منهم ُم جِرِه شٌباً  من أ خْذ  لم ٌؤ ضى  فوقَع أجُرنا على هللا ، فمّنا َمن م
جبلهُ ، و إذا  َدت ِر َ ُه ب ٌنا بها رأسَ َرًة ، فكّنا إذا ؼطَّ َل ٌوَم أُحٍد و ترَك َنِم ُعمٌر ، قُت

ٌنا رجلٌَِه بدا رأُسه ، فؤَمَرن ا رسولُ هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم أن ُنؽطً رأَسُه و ؼطَّ
هِدبُها  ٌَ نجعَل على رجلٌَِه شٌباً من إدخر ] نبات [. و ِمّنا َمن أٌَنَعت له ثمَرتُه فهَو 

.٘  
بُن أمِّ  ٌر و ا بن ُعم ُب  صَع نا ُم َِدَم علٌ ن ق ُل مَ قال : أوَّ ًَّ هللاُ عنه  ض عن البراء ر

ِرب ٌُق اُر َن اامكتوٍم وكانوا  ببلٌل و سعٌد وَعمَّ َِدَم  لناَس ] ٌعلمون الناس القرآن [ ، فق
ًِّ صلى هللاُ علٌِه و  بن ٌاِسٍر . ثمَّ قِدَم عمُر بن الخّطاِب فً عشرٌَن من أصحابِ النب
حوا بشًء  نِة َفِر هَل المدٌ ٌُت أ ما رأ ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ، ف سلّم ، ثمَّ قِدَم النب

ٌَقُْلَن : َقِدَم رسوُل هللا فرَحهم برسوِل هللا  صلى هللاُ علٌِه و سلّم ، حتى َجعَل اإلماُء 

ك األعلى  صلى هللاُ علٌِه و سلّم ، فما قِدَم حتى قرأُت  فً ُسَوٍر من  َسبِِّح اسَم َربِّ
ل .  ٓٙالمفصَّ

ًَّ هللاُ  ض بن عفان ر ماَن ]   عن ُعَبٌَد هللا بَن َعديِّ بن اْلِخٌار قال : دخلُت على عث
َد ثم قال : أما بعُد فان هللا َبعَث محمداً صلى هللاُ علٌِه و سلّم بالحّق ،  عنه [ ، فتشهَّ

عَث به محمٌد صلى هللاُ علٌِه و سلّم و كنُت ممن استجاَب هللِ و لرسولِه و آمَن بما بُ 
، ثم هاَجرُت ِهَجرَتٌن، و كنت صهَر رسوِل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم ، و باٌعُته ، 

 ٔٙفو هللا ما َعصٌتُُه و ال َؼشَشته حتى توفاه هللا .
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  3333 ؽذ٣ش :  -
61

خ ثبة ٓوذّ اُ٘ج٢ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝأصؾبثٚ أُذ٣٘  \ ًزبة أُ٘بهت -صؾ٤ؼ اُجخبس١   
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 هجرة الرسول صلى هللاُ علٌِه و سّلم

ِن إِْذ ُهَما  قال تعالى :  ٌْ ًَ اْثَن ُروا َثانِ إالَّ َتنُصُروهُ َفَقْد َنَصَرهُ هللاُ إِْذ أَْخَرَجُه الَِّذٌَن َكفَ
ٌَقُولُ لَِصاِحبِِه الَ َتْحَزْن إِ  َدهُ فًِ الَؽاِر إِْذ  ٌَّ ِه َوأَ ٌْ نَّ هللاَ َمَعَنا َفؤَنَزَل هللاُ َسِكٌَنَتُه َعَل

ا َو هللاُ َعِزٌٌز  ٌَ ًَ الُعْل ْفلَى َوَكلَِمُة هللاِ ه ُروا السُّ َرْوَها َوَجَعَل َكلَِمَة الَِّذٌَن كََف بُِجُنوٍد لَّْم َت

 [. ٓٗ] التوبة :  َحِكٌٌم 

  ُمخَرس ِصدق ، و اجعْل لً من لُدنك و قل رب أدخلنً ُمدخل ِصدٍق ، و أخرجن ً

 ُسلطاناً نصٌرا 
نامِ  ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) رأٌُت فً الم ًَّ هللاُ عنه عن النب  قال أبو موسى رض

أو  ةُ امَ مَ ا الٌَ نهَ هَب َوَهلً ] ظنً [ إلى أَ ، فذَ  خلٌ ا نَ هَ إلى ارٍض بِ  ةَ كَّ مَ  هاجُِر منْ أنً أُ 
 ٕٙ((. ٌَثِربُ  ، فإذا هً المدٌنةُ  َهَجرٌ 

ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم قالت : لم أعقْل أبَويَّ  ًَّ هللاُ عنها زوَس النب عن عابشَة رض
صلى هللاُ  ٌَمرَّ علٌنا ٌوٌم إال ٌؤتٌنا فٌه رسوُل هللاِ  ٌن ، و لم  ِدٌنان الدِّ ٌَ قطُّ إال و ُهما 

ًَ النهاِر : ُبكرًة و َعشٌِة . فلّما ابُتلِ  كٍر علٌِه و سلّم طَرف بو ب خَرَس أ ًَ المسلِمون ، 
نة  ِؼ بن الدَّ ٌُه ا ماد لََق ْرَك الِؽ َ لَػ ب ُد  –مهاجراً نحَو أرض الحبشة حتى ب ٌِّ هو س و 

 ] ًِّ م قوة الر ُل فً  ضَرب بهم المَث ٌُ فقال  –القارة ] قبٌلة مشهورة من بنً الُهون 
ن أِسٌَح فً األرِض و : أٌن ُترٌُد ٌا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر : أخرَجنً قومً فؤرٌُد أ

ٌُخَرس ، إنك َتكِسُب  خُرُس و ال  ٌَ َك ٌا أبا بكر ال  ؼنِة : فان ِمثلَ أعُبَد ربً ، قال ابُن الدَّ
ٌؾ ، و ُتعٌن على نوابِب  ّل ، و َتقِري الضَّ ُل الَك ِصل الرِحم ، و َتحِم المعدوم ، و َت

 َّ ُْد رب ِْع واعب ٌك [ ، ارج من ٌإذ نع  جار ] أم لك  نا  حّق . فؤ جَع ، ال لدك . فر َك بب
ُرٌَش فقال لهم :  ؼنِة ، فطاَؾ ابُن الدِؼنِة َعِشًٌة فً أشراِؾ ق وارتحَل معه ابُن الدَّ
ِصُل  ٌَ كِسُب المعدوم ، و  ٌَ ٌُخَرس ، أُتخِرجوَن َرجبلً  خُرُس  مثلُه و ال  ٌَ إن أبا بكٍر ال 
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عٌُن على ٌُ ٌؾ ، و  ٌَقِري الضَّ ّل ، و  ُل الَك حِم ٌَ ِحم ، و  ْب  الرَّ كذِّ لم ت َنوابِب الحّق ؟ ف
ْعُبد ربَُّه فً داره .  ٌَ ؼنِة : مْر أبا بكٍر فْل ؼنِة ، و قالوا البِن الدَّ قُرٌٌش بجواِر ابِن الدَّ
ُؾ  قذَّ قرآن فٌت ٌقرأ ال صلًَّ فٌه و  ٌُ ثم بدا ألبً بكر فابَتنى َمسجداً بفِناِء دارِه و كان 

زدِحم [ علٌه نساء المشركٌَن و أبناُإه ٌَ ٌه . و ]  روَن إل م و هم ٌعَجبوَن منه و ٌنظُ
قرٌٍش  ُك عٌنٌِه إذا قرأ القرآَن ، فافَزَع ذلَك أشراَؾ  كان أبو بكٍر رُجبلً بّكاًء ال ٌملِ
با  نا أ ّا أَجر ّا كن ؼنِة ، فَقِدَم علٌهم ، فقالوا : إن مَن المشركٌن ، فؤرَسلوا إلى ابِن الدَّ

اره ، فقد جاَوَز ذلك فابَتنى مسجداً بفِناِء دارِه بكٍر بِجواِرك على أن ٌعُبَد ربُه فً د
َُه ،  نا ، فاْنه فتَِن نساءنا و أبناب فؤعلَن بالصبلِة و القراءِة فٌِه ، و إّنا قد َخشٌنا أن ٌ
بذلك  علَِن  ٌُ ِصَر على أن ٌعُبَد ربُه فً داره فعل ، و إن أبى إالّ أن  ٌقَت فان أحبَّ أن 

بك [ ، و  فَسلُْه أن ٌُردَّ إلٌَك ِذمَتك ؽدر  َرك ] ن ] أمانك له [ ، فاّنا قد كِرهنا أن ُنخفِ
كٍر  بً ب لى أ ِِة إ ؼن بُن الدَّ فؤتى ا ٌَن ألبً بكٍر االستِعبلن . قالت عابشة :  لسنا بمقرِّ
 ًَّ ْرجَع إل ِصَر على ذلك و إما أن َت فقال : قد علمَت الذي عاَقْدَت لك علٌه ، فإّما َتقَت

َتسمَع العرُب أنً أُخفرُت ] ُؼِدرت [ فً َرجٍل عَقدُت له .  ِذمتً ، فإنً ال أحبُّ أن
نه و  ُردُّ إلٌك ِجواَرك ، و أرضى بجوار هللاِ عزَّ و جّل ] أما فقال أبو بكر : فإنً أ
ٌِه  ًُّ صلى هللاُ عل ًُّ  صلى هللاُ علٌِه و سلّم ٌومبذ بمكة . فقال النب حماٌته [ . و النب

ٌتُ  نً أُر ما  و سلّم للمسلمٌن )) إ ٌَن ، و  ه بٌَن الَبت خٍل ((   جرتِكم ذاَت ن داَر ه
بؤرِض  هاجَر  كان  من  مُة  جَع عا نة ، ور بَل المدٌ هاجَر قِ ن  ان . فهاجَر مَ الحرتَّ
صلى هللاُ  له رسوُل هللاِ  َل المدٌنة ، فقال  َز أبو بكٍر قَِب الحبشة إلى المدٌنة ، و تجهَّ

كر : علٌِه و سلّم : على ِرْسلِك ] َمهلك [ ، فإ بو ب لً . فقال أ ُْإَذَن  جو أن ٌ نً أر
وهل ترجو ذلك بؤبً أنت ؟ قال : نعم . فحبَس أبو بكٍر نفَسُه على رسوِل هللاِ صلى 

ُمر  صحَبه ، و علَؾ راحلتٌن كانتا عنَده ورَق السَّ ٌَ و هو الَْخَبط  –هللاُ علٌِه و سلّم لِ
 أربعَة أشهر.  –

ها : فبٌن ًَّ هللاُ عن ض شة ر لت عاب حو قا فً ن كر  بو ب ٌت أ فً ب لوٌس  حن ُج ما ن
ٌاً  عاً ] مؽط ٌِه و سلّم متقن الظهٌرة قال قابٌل ألبً بكر هذا رسول هللاِ صلى هللاُ عل

مً ، و  –فً ساعٍة لم ٌكن ٌؤتٌنا فٌها  –رأسه [  بً و أ له أ فداٌء  كر :  فقال أبو ب
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ٌِه و هللاِ ما جاَء به فً هذه الساعة إالّ أمر . قالت : فجاء رسوُل هللا صلى هللاُ عل  
كٍر ))  ٌِه و سلّم ألبً ب صلى هللاُ عل  ًُّ ب سلّم فاستؤذَن ، فؤِذَن له ، فدخل . فقال الن
أخِرس َمن عنَدك (( ، فقال أبو بكر : إنما هم أهلُك بؤبً أنَت ٌا رسوُل هللا صلى هللاُ 

ك بو ب خروس (( . فقال أ فً ال لً  حبة علٌِه و سلّم ، قال )) فإنً قد أُِذَن  ر : الصُ
بؤبً أنت ٌا رسول هللا . قال رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) نعم (( . قال أبو 
ًَّ هاتٌن . قال رسوُل هللا صلى هللاُ  بكر : فُخذ بؤبً أنت ٌا رسول هللا إحَدى راحلت
زناها أحثَّ ] أسرع [ الجهاز  علٌِه و سلّم : بالثمن ] بثمنها [ . قالت عابشة : فجهَّ
طعًة من  ، و َصَنْعنا لهما ُسفرًة ] طعاماً [ فً جِراٍب ، فقَطَعت أسماء بنُت أبو بكٍر قِ
طاقها ] النطاق : ما ٌشد به الوسط [ فربَطت به على فم الجراب ، فبذلَك سُمٌت  نِ
ذات النطاق . قالت : ثمَّ لحَق رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم و أبو بكر بؽار فً 

ؼبلٌم جبل َثور ،  هو  كر و  بً ب بُن أ فَكمنا فٌه ثبلَث لٌال ، ٌبٌُت عنَدهما عبُد هللا 
َحر ]  ٌُدلُج ] ٌخُرس [ من عندهما بسَ شابٌّ َثقٌِؾ ] الحاذق [ لَقِن ] سرٌع الفهم [ ، ف
مراً  سمُع أ ٌَ فبل  بت [ ،  بٍت ] كالبا كَة كبا قرٌٍش بم صبِح مَع  ٌُ ساعة من اللٌل [ ، ف

مراً  بِه ] أ كتاداِن  ُط  ٌُ ختلِ ٌَ حٌَن  لك  بِر ذ ما بخ ٌَه عاهُ حتى ٌؤت به [ إالّ َو ما  كاُد له ٌُ
َنم  من ؼَ الظبلم ، و ٌرعى علٌهما عامُر بن فَُهٌرَة َمولى أبً بكر ِمنحًة ] الشاة [ 
رٌحها علٌهما حٌَن تذهُب ساعٌة مَن الِعشاِء فٌبٌتاِن فً ِرسٍل ] اللبن الطري [  ٌَ  –ف

ٌرة  –فِهما و هو لَبُن ِمنحتِهما وَرضٌ بُن فه حتى ٌنِعَق ] ٌصٌح بؽنمه [ بها عامُر 
ٌفعُل ذلَك فً كلَّ لٌلٍة من تلَك اللٌالً الثبلث . و استؤجَر رسوُل هللاِ صلى  بَؽلٍَس ، 
ٌل ، و هو من بنً عبِد بن ِعديٍ هادٌاً  هللاُ علٌِه و سلّم و أبو بكر رُجبلً من بنً الدِّ

ٌتاً  ٌُت الماهرُ  –خرِّ بن  –بالهداٌة  و الخرِّ عاِص  فً آل ال فاً  مَس ] عقد [ ِحل قد َؼ
ما ،  ٌِه راِحلَتٌه فَدَفعا إل ناهُ ،  قرٌش ، فؤِم ٌن كفار  لى ِد هو ع ًّ ، و  بل السهم وا
وواعداهُ ؼاَر َثوٍر بعَد ثبلثِ لٌال براحِلََتٌهما ُصبَح ثبلث ، و انطلَق معهما عامُر بُن 
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 ًَّ َل ٌوَم ببر معونة رض لٌل ، فؤخَذ بهم طرٌَق السواحل  فَهٌرَة ] قُت هللاُ عنه [ و الدَّ
.ٖٙ 

 ًِّ :  هللاُ علٌِه وسلّم وأنا فً الؽارِ ى صلَّ  عن أبً بكٍر رضً هللا عنه قال : قلت للنب
ٌِه  حت قَدم صرَ لو أن أحدهم نظَر ت باثنٌٍن هللا ناألب كٍر  با ب ٌا أ نَك  ما ظ . فقال )) 

 ٗٙثالُثهما ((. 
فً عن ُسراقَة بَن ُجعُشٍم ر لوَن  قرٌٍش ٌجع ّاِر  ل كف نا ُرسُ ًَّ هللاُ عنه قال : جاء ض

من  ما ل حٍد منه كلِّ وا جابزة [  ٌَة ]  كٍر د رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم و أبً ب
بَل  دلٍج إذ أق ُ نً م قومً ب جالِس  من َم فً مجلِس  َقَتلُه أو أسَره . فبٌنما أنا جالٌس 

لوس  حن ُج نا و ن قام علٌ فاً رجٌل منهم حتى  ٌُت آنِ قد رأ نً  راقة ، إ ٌا سُ فقال : 
له  أسِودًة بالساحِل أراها محمداً و أصحاَبه . قال ُسراقة : فعرفُت أنهم هم ، فقلت 
فً  ثُت  ثمَّ لبِ نا .  ٌُنِ قوا بؤع ناً انطلَ ناً و فبل ٌَت فبل َك رأ َّ هم ، و لكن سوا ب هم لٌ : إن

جارٌتً أن فؤَمرُت  فدخلُت  خُرس بفرسً  المجلِس ساعًة ، ثمَّ قمُت  ن  –ت وهً مِ
َع [  من َظهر  –وراء أَكمِة ] ُمرتف بِه  جُت  حً فخر خذُت ُرم ًَّ ، وأ ل فَتحبِسَها ع

لرمح و سحبه على  ٌه ] خفَض ا ت عال ِه األرَض ، و َخَفضْ البٌت فَخْططت بُزجِّ
األرض حتى ال ٌُشاَهد من بعٌد [ ، حتى أتٌت فَرسً فركبتُها ، فرفعتُها تقّرب بً ، 

لى حتى دَ  ٌدي إ ُت  َ مُت فؤهوٌ َرْت بً فرسً ، فخَررُت عنها ، فقُ َنوُت منهم ، فَعَث
لذي  خَرَس ا هم أم ال ؟ ف ضرُّ مت بها : أ كنانتً فاستخرجُت منها االزالَم ، فاسَتقسَ

راءَة  –و عصٌُت األزالَم  –أكَرهُ ، فركبُت فرسً  ِ ب بً ، حتى إذا سمعُت ق تقرِّ
كثُر االلتِفاَت ، ساَخْت رسوِل هللا صلى هللاُ علٌِه و  ٌُ ُت ، و أبو بكٍر  لَتِف ٌَ سلّم و هو ال 

كبَتٌن ، فَخرَرُت ] وقعُت [ عنها ،  دا َفَرسً فً األرض حتى َبلَؽتا الرُّ ٌَ ] ؼاصت [ 
ٌَها ، فلما استوْت قابمًة إذا ألثر ٌَدٌها ُعثاٌن  ثمَّ زَجرتها ، فَنهَضت فلم تَكد ُتخِرُس ٌد
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كَرهُ . ] ؼباٌر [ ساِطٌع فً  لذي أ خان ، فاستقسمُت باألزالم فخرَس ا السماِء مثُل الدُّ
حٌن  فً نفسً  قَع  بتهم . وو ُت فرسً حتى ج ِ فوا ، فركب مان ، فَوَق ناَدٌتهم باأل ف
ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل مُر رسوِل هللاِ  ظَهُر أ ٌَ لَقٌُت ما لقٌُت مَن الحبِس عنهم أن س

ِرٌُد الناُس بهم ، و فقلُت له : إنَّ قوَمَك قد َجعلوا فٌ ٌُ ٌَة . و أَخبرتهم أخباّر ما  َك الدِّ
ٌَسؤالنً إال  ْرزآنً ] ٌؤخذا منه شًء [ ، و لم  ٌَ عَرضُت علٌهم الزاَد و الَمتاَع ، فلم 
ٌرَة  بَن فَُه عامَر  فؤمَر  مٍن ،  تاَب أ لً ك َب  ُ كت ٌَ أن قال )) أخِؾ عّنا .(( فسؤلتُه أن 

، ثمَّ مضى رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم . فكتَب فً ُرقعٍة من أدم ] جلد [
ٙ٘ 

كٍب  فً ر ٌَر  َب ًَ الزُّ ِ بٌِر : أنَّ رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم لَق عن ُعروةُ بن الزُّ
صلى هللاُ  ٌُر رسوَل هللاِ  ب من الشام ، فكسا الزُّ قافِلٌَن  جاراً  كانوا ت مَن المسلمٌن 

خَرس رسوِل هللاِ علٌِه و سلّم و أبا بكٍر ثٌِاَب بَ  نِة َم ٌاض . و سمَع المسلمون بالمدٌ
نه ،  ظرو ٌَنتِ ِة ف حرَّ لى ال داٍة إ كلَّ ؼَ ؽدوَن  ٌَ صلى هللاُ علٌِه و سلّم من مكَة ، فكانوا 
لى  ما أَوْوا إ ظاَرهم ، فل طالوا انتِ ما أ هم حرُّ الظهٌَرِة ، فانقلَبوا ٌوماً بعَد  ردَّ ٌَ حتى 

ٌه ، بٌوتهم أوفى رجٌل من ٌهوَد ع ظُر إل ٌَن مٍر  طاِمهم أل من آ صٍن [  ٍم ] ِح لى أطُ
راُب  -صلى هللاُ علٌِه و سلّم  -فبُصَر برسول هللاِ  ضٌَن ٌزوُل بهم السَّ ٌَّ و أصحابِه ُمب

لذي  كم ا جدُّ هذا  عرب ،  َر ال ٌا معاشِ وتِه :  بؤعلى صَ ِك الٌهوديُّ أن قال  ، فلم ٌملِ
ٌِه و سلّم تنَتظرون . فثاَر المسلمون إلى السبلح ،  صلى هللاُ عل َّوا رسوَل هللاِ  فَتلق

عوؾ ، و  بن  نً عمِرو  ٌَمٌِن حتى نزَل بهم فً ب َت ال َل بهم ذا ة ، فعَد بظهِر الَحرَّ
ناس ، و جلَس رسول هللاِ  كر لل بو ب ذلَك ٌوَم االثنٌن من شهِر ربٌٍع األول ، فقام أ

َر رسوَل  –ألنصاِر صلى هللاُ علٌِه و سلّم صاِمتاً ، فَطفَِق من جاء مَن ا َ لم ٌ من  م
صلى  –هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  ًِّ أبا بكر ، حتى أصابِت الشمُس رسوَل هللاِ  ٌُح

ناُس رسوَل هللاِ  َل علٌه بِردابِه ، فعَرَؾ ال هللاُ علٌِه و سلّم ، فؤقبَل أبو بكٍر حتى ظلَّ
صلى بَث رسوُل هللاِ  نً  صلى هللاُ علٌِه و سلّم عنَد ذلك ، فلَ فً ب ٌِه و سلّم  هللاُ عل
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عمرو بن َعوؾ بضَع عشرَة لٌلة ، و أُسَِّس المسجُد الذي أُسَِّس على التقوى ، و 
عه  َُه ، فساَر ٌمشً م صلَّى فٌه رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم . ثمَّ ركَب راحلت

ٌِه و سلّم بالمدٌ صلى هللاُ عل ْت عنَد مسجِد الرسوِل  هو الناُس ، حتى بَرَك نة ، و 
ْرَبداً للتمِر لسهٌٍل و سهل ؼبلَمٌن  صلًِّ فٌه ٌومبٍذ رجاٌل مَن المسلمٌن ، و كان ِم ٌُ
حٌن  ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل قال رسوُل هللاِ  بن ُزرارَة ، ف عِد  ر سَ فً َحجْ مٌن  ٌَتٌ
ٌِه َبركت به راحلته )) هذا إن شاء هللاُ المنِزل (( . ثمَّ دعا رسوُل هللاِ صلى هللاُ عل

ٌا  لك  ُُه  بل نَهب قاال : ال ،  َِذهُ مسجداً ، ف خ ِد لٌتَّ َ ْرب مٌن فساَوَمهما بالِم و سلّم الُؽبل
ٌَقبلُه منهما ِهبًة حتى ابتاَعُه  رسوَل هللا ، فؤبى رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم أن 

لبَِن منهما ، ثمَّ بناهُ مسجداً ، و َطفَِق رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  ٌنقُل مَعهُم ال
ٌقول    –فً ُبنٌانِه و 
 –وهَو ٌنقُل اللبن 

ٌبْر        هذا أبرُّ ربنا و أطهر ((  )) هذا الِحمالُ ال حِمال َخ
  
ٌقول )) اللهم إن األجَر أجُر اآلخَرْة فارَحم األنصاَر و المهاجَرة  ((   و 

فتمثَل بشعر رُجل مَن المسلمٌن لم ٌَُسمَّ لً .
ٙٙ 

لى عن أنس ب ٌِه و سلّم إ صلى هللاُ عل ًُّ هللاِ  ب بَل ن قال : أق ًَّ هللاُ عنه  ن مالٍك رض
ًُّ هللِا  عَرؾ و نب ٌُ المدٌنة و هَو ُمرِدٌؾ أبا بكر ، و أبو بكٍر شٌٌخ ] قد شاَب رأسُه [ 
ٌقول : ٌا أبا بكر  ٌَلقى الرجُل أبا بكٍر ف ٌُعَرؾ . قال ف صلى هللاُ علٌِه و سلّم شابٌّ ال 

ُب  َمن هذا حسِ ٌَ ٌَهدٌنً السبٌل ، قال ف ٌقول : هذا الرجل  الرجُل الذي بٌن ٌَدٌك ؟ ف
فإذا  كر  بو ب فَت أ عنً سبٌَل الخٌر . فالت ٌَ عنً الطرٌَق ، و إنما  ٌَ الحاسُب أنُه إنما 
ًُّ هللا  ب فَت ن نا ، فالت بفارٍس قد لحِقهم ، فقال : ٌا رسوَل هللا ، هذا فارٌس قد لِحق ب

ٌِه  مت صلى هللاُ عل ثم قا فَرس ،  صَرَعُه ال صَرْعه (( ، ف هم ا قال )) اللَّ سلّم ف و 
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قال ))  ًَّ هللا ُمْرنً بما ِشبت .  ُتحمِحُم ] الحمحمة : صوت الفرس [ ، فقال : ٌا نب
ًِّ هللاِ  َل النهار جاِهداً على نب َك ال َتتُركنَّ أحداً ٌلحُق بنا (( . قال فكان أوَّ فقِْؾ مكاَن

سلّم ، و كان آِخَر النهار َمْسلحًة ] حاِرساً [ له . فنَزَل رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و 
ًِّ هللا صلى  ِة ، ثمَّ َبعَث إلى األنصاِر فجاءوا إلى نب صلى هللاُ علٌِه و سلّم جانَب الحرَّ
كَب  طاَعٌن . فر ٌَن م وا علٌهما و قالوا : اركبا آِمن هللاُ علٌِه و سلّم و أبً بكر فسلمَّ

ًُّ هللاِ  ب فً  ن ٌل  سبلح ، فق ما بال ُّوا دوَنه كٍر و َحف بو ب سلّم و أ ٌِه و  صلى هللاُ عل
ظروَن و  ًُّ هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم ، فؤشَرفوا ٌن ًُّ هللا ، جاء نب المدٌنِة : جاَء نب
ُث  حدِّ ٌَ نه ل ًُّ هللا . فؤقبَل ٌسٌُر حتى نزَل جانَب داِر أبً أٌوب ، فا ٌقولون : جاء نب

مار أهلَُه إذ س مَع بِه عبُد هللاِ بن سبلم و هو فً نخٍل ألهلِه ٌخَتِرؾ ] ٌجتنً من الث
 ًِّ ب من ن ًَ مَعُه ، فسمَع  خَتِرؾ لهم فٌها ، فجاء و ه ٌَ ضَع الذي  ٌَ [ لهم ، فَعِجَل أن 
ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل ًُّ هللاِ  ب هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم ثمَّ رجع إلى أهله ، فقال ن

ًَّ هللاِ ، هذِه داري وهذا بابً )) أيُّ بٌو ِت أهلِنا أقَرُب ؟ (( فقال أبو أٌوب : أنا ٌا نب
ًُّ هللا  ب ا لنا َمقٌِبلً (( . قال : قوما على بركِة هللا . فلما جاء ن ٌِّ . قال )) فانطلِْق فه
نَك  َك رسوُل هللا ، و أ ّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم جاء عبُد هللاِ بن سبلٍم فقال : أشهُد أن
هم ،  بُن أعلِم هم وا بُن سٌِدهم وأعلُم ُدهم وا ٌِّ نً س ْت ٌهوُد إ جبَت بحّق . و قد علِم
قد  نً  موا أ فؤنهم إن ٌعل سلمت ،  قد أ نً  موا أ بَل أن ٌعل نً ق سؤلهم ع فادُعهم فؤ
ًُّ هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم فؤقبلوا فدخلوا  ًَّ . فؤرسل نب ًَّ ما لٌس ف أسلمت قالوا ف

لَكم اتقوا  علٌه ، فقال لهم ٌْ رسول هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) ٌا َمعشَر الٌهود ، َو
بتكم  نً ِج نً رسوُل هللاِ حقاً ، و أ موَن أ كم لتعل هللا ، فو هللاِ الذي ال إلَه إالّ هَو إن

مُه  ما َنعل قالوا :  ها  –بحق ، فؤسلِموا (( .  ٌِه و سلّم قال صلى هللاُ عل  ًِّ ب قالوا للن
ُدنا ،  –ثبلَث ِمرار  ٌِّ قالوا : ذاك س بلم (( ؟  بن سَ قال )) فؤيُّ رجل فٌكم عبُد هللاِ 

قالوا : حاشا هللِ  وابُن سٌدنا ، وأعلُمنا وابُن أعلَِمنا . قال )) أ فرأٌتم إن أسلَم (( ؟ 
قال  سلَِم .  ٌُ كان ل ما  ما كان لٌُسلَِم . قال )) أ فرأٌتم إن أسلَم (( ؟ قالوا : حاشا هللِ 

ٌُسلَِم . قال )) ٌا ابَن َسبلم أخُرْس )) أ فرأٌ تم إن أسَلم (( ؟ قالوا : حاشا هلِل ما كان ل
هَو  علٌهم (( . فخرس ، فقال : ٌا معشَر الٌهود ، اتقوا هللا ، فو هللاِ الذي ال إلَه إالّ 
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فؤخرجهم رسوُل  كذبت ،  إنكم لتعلموَن أنه رسوُل هللا ، و أنه جاء بحق . قالوا : 
  ٙ علٌِه و سلّم .هللا صلى هللاُ 

  
فضل الهجرة و دعاء الرسول صلى هللاُ علٌِه و سلّم للمهاجرٌن و فضل الوفاة فً 

 دار الهجرة  
ًَّ هللاُ عنه  ض عن سعِد بن مالٍك ] بن أبً وقاص أحد العشرة المبشرة بالجنة [ ر

َرٍض  ِة الَوداع من مَ ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم عاَم َحجَّ نه  قال : عاَدنً النب أشَفٌت م
على الموت ، فقلُت : ٌا رسوَل هللا ، َبلَػ بً مَن الَوجع ما تَرى ، و أنا ذو مال ، و 
ُق بُثلُثً مالً ؟ قال )) ال (( . قال : فؤتصدَّق  ِرُثنً إال ابنٌة لً واحدة ، أ فؤَتصدَّ ٌَ ال 

الثلُث كثٌر ، بشطِره ] نصفه [ ؟ قال )) ال ((. قلت : فالثلث ؟ )) الُثلُث ٌا سعد ، و 
نافٍق  ناس و لسَت ب فون ال لًة ٌتكفَّ َك أؼنٌاَء خٌٌر من أن تذَرهم عا َر َورَثَت إنَك أن َتَذ
نفقًة َتبَتؽً بها وجَه هللا إال آجرَك هللاُ بها ، حتى اللقمَة تجعلُها فً فً امرأتك (( . 

تعٌش [ فتعمل  قلت : ٌا رسوَل هللا ، أخلَُّؾ بعد أصحابً ؟ قال )) إنَك لن تخلََّؾ ]
نتِفَع بك  ٌَ َك تخلَُّؾ حتى  عمبلً تبتؽً به وجَه هللا إال ازددَت به درجًة ورفعة ، و لعلَّ
ٌِه و  صلى هللاُ عل صدق رسول هللا  بوة ف بل الن َضرَّ بك آخرون ] من دال ٌُ أقوام و 
ٌه ارض  لى ٌد فتح هللا ع تى  نه ح ًَّ هللاُ ع ض قاص ر بً و بن أ عاش سعد  سلّم ف

لوا على العراق فانت ماتوا و قُت قوام  به أ ضر  فً اإلسبلم و ان لوا  قوام دخ فع به أ
هم على أعقابهم . لكن البابُس  ُردَّ كفرهم [ . اللَّهمَّ أمِض ألصحابً ِهجرَتهم ، و ال َت

بدراً [ (( اسعُد  بن َخولَة ] أحد أصحاب الرسول صلى هللاُ علٌِه و سلّم ممن شِهد 
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34 

 

صلى هللاُ  رثً لُه رسوُل هللاِ  ٌَ ًُ ُُوف ٌِه أن ت حِزَن عل كة ]  ًَ بم ُُوف ٌِه و سلّم أن ت  عل
   ٙبمكة فً حجة الوداع و لٌس فً دار الهجرة المدٌنة المنورة [. 

  
 فضل األنصار

بُّ  ماِن حُ ٌُة اإلٌ قال )) آ ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  ًَّ هللاُ عنه عن النب عن أنٍس رض
  ٙصار ((.األْنصاِر ، وآٌُة النِّفاِق ُبْؽُض األنْ 

ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  ًَّ هللاُ عنهما عن النب عن عبِد هللاِ بن زٌٍد و أبو هرٌرَة رض
 ٓ قال )) لوال الهجرةُ لكنت امرءاً من األنصار ((.

ٌِن  لدِّ فً ا ٌتفقهنَّ  ٌاُء أَْن  مَنْعهنَّ الح ٌَ قالت عابشُة : نِعَم النساُء نساُء األنصاِر ، لم 
. ٔ 

ًَّ هللاُ عنهدا ] زوس الرسول صدلى هللاُ علٌدِه و سدلّم [ قالدت : عن أمِّ سدلمَة  رضد
جاءت أمُّ ُسلٌٍَم إلى رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم فقالت : ٌا رسوَل هللاِ ، إن هللاَ 
ًَّ صلى هللاُ  ٌَْسَتحًٌ ِمَن الحّق ، فهل على المرأِة ِمن ُؼْسٍل إذا احَتلَمْت ؟ قال النب ال 

ِت الماَء  : (( علٌِه و سلّم ْت أُمُّ َسلََمَة ((إذا رأ و قالْت : ٌا  –تعنً وجهَها  –. فَؽطَّ
َُدها ؟ ))قال  رسوَل هللاِ ، َو َتحَتلُِم المرأةُ ؟  بِهُها َول ْ ِك ، فبَِم ٌُش ٌَمٌُن ْت  ِرَب  ((نعم ، َت

. ٕ 
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 فضل المدٌنة
ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  ًَّ هللاُ عنه عِن النب من عن أنٍس رض َرٌم  نُة حَ قال )) المدٌ

ٌِه  َث فٌها حَدثاً فعل ٌث. من أحَد ُث فٌها حَد ْحَد ٌُ َطُع شجُرها ، وال  ٌُق كذا إلى كذا ، ال 
لَعنُة هللاِ والمبلبكِة والناِس أجمعٌَن ((.

 ٖ 
قال )) إنَّ  ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنه : أنَّ رسوَل هللاِ  عن ابً هرٌرَة رض

ٌَُّة إلى ُجحِرها ((.اإلٌماَن لٌََ   ٗ ؤِرُز ] ٌعود [ إلى المدٌنِة كما تؤِرُز الَح
ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًَّ ًَّ هللاُ عنه قال : سمعُت النب عن سعد بن أبً وقاص رض

ٌَْنماُع الملُح فً الماء ((. كٌُد أهَل المدٌنِة أحٌد إالّ اْنماَع كما  ٌَ ٌقول )) ال 
 ٘ 

ًَّ هللاُ عنه قال : قال رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) على  عن ابً هرٌرة رض
 ٙ أنقاِب ] مداخل [ المدٌنة مبلبكٌة ، ال ٌدُخلُها الطاعوُن وال الدّجال ((.

ْل  َ َّم اْجع قال )) الله سلّم  ٌِه و  صلى هللاُ عل  ًِّ ب عن الن نه  ًَّ هللاُ ع ض نٍس ر عن أ
َت بمكَة مَن البَركة ( ًْ ما جَعْل ِضْعَف    (.بالمدٌنِة 

ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم قال )) ما بٌَن َبٌتً  ًَّ هللاُ عنه عن النب عن ابً هرٌرة رض
   وِمنبري َروضٌة من رٌاِض الجنَّة ، وِمنبري على َحوضً ((.
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 السنة األولى

  
 إسبلم عبد هللا بن سبلم

َدُم الن ْ ًَّ هللاُ عنه : أنَّ عبَد هللاِ بن َسبلٍم َبلؽُه َمق ٌِه و عن أنٍس رض صلى هللاُ عل  ًِّ ب
علمهنَّ إالّ  ٌَ ثبلٍث ال  عن  نً سابلَُك  عن أشٌاَء فقال : إ تاهُ ٌسؤلُه  سلّم المدٌنَة ، فؤ
لِد  باُل الو ما  نِة ، و  ِط الساعة ، و ما أوُل طعام ٌؤكلُه أهُل الج ًّ : ما أوُل أشرا نب

فاً (( ٌُل آنِ بلم : ذاك ٌَنِزُع إلى أبٌِه أو إلى أمه ؟ قال )) أخبَرنً ِجبر بُن سَ قال ا  .
من  رهم  ُ ناٌر تحش ساعِة ف ِط ال شرا ما أوُل أ قال )) أ كة .  مَن المبلب هود  عدوُّ الٌ
المشرِق إلى المؽربِ . و أما أوُل طعاٍم ٌؤكلُه أهل الجنِة فزٌادةُ كبِِد الحوت . و أما 

ماءُ  بَق  لَد ، و إذا سَ نزَع الو مرأة  ماَء ال ل  ماُء الرجُ فإذا سبَق  ماَء  الَولُد  مرأِة  ال
ٌا  قال :  نَك رسوُل هللا .  الرجِل نَزَعِت الولد ((. قال : أشهُد أن ال إله إال هللا و أ
جاءِت  علموا بإسبلمً . ف ٌَ رسوَل هللا ، إنَّ الٌهوَد قوم بُهت ، فؤسؤلهم عنً قبَل أن 

ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) أيُّ رُجٍل عبُد هللاِ بن س فٌكم (( ؟ الٌهوُد ، فقال النب بلٍم 
ًُّ صلى هللاُ علٌِه و  قالوا : خٌُرنا و ابُن خٌِرنا ، و أفَضلُنا و ابن أفَضلِنا . فقال النب
عاَد  لك ، فؤ من ذ عاَذهُ هللا  قالوا : أ بن سبلم (( ؟  سلّم )) أ رأٌتم إن أسلم عبُد هللاِ 

ل لٌهم عبُد هللاِ فقال : أشهُد أن ال إ خرس إ لك . ف ه إالّ هللا و أّن علٌهم فقالوا مثل ذ
خاُؾ  صوه . قال : هذا كنُت أ نا ، و تنقَّ نا و ابُن شرِّ محمداً رسوُل هللا . قالوا : شرُّ

    ٌا رسوَل هللا . 
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بً  ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم قال )) لو آَمَن  ًَّ هللاُ عنه عن النب عن أبً هرٌرَة رض
ٌَهود ((. عشرةٌ  من الٌهود آلَمَن بً ال

 ٓ 
          

 م عاشوراءصو
نَة  ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم المدٌ ًَّ هللاُ عنهما قال : لما قدم النب عن ابن عباٍس رض
لذي أظفَر  ٌوُم ا هذا ال لك فقالوا :  وجد الٌهوَد ٌصومون عاشوراء ، فُسبلوا عن ذ
له ، فقال  ماً  صوُمه تعظٌ حن ن هللاُ فٌه موسى و بنً إسرابٌل على فرعون ، و ن

 ٔ هللاُ علٌِه و سلّم )) نحن أولى بموسى منكم (( . فؤمر بصومه . رسولُ هللا صلى
  

 بناء مسجده الشرٌؾ
فً  صبلةٌ  قال ))  ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًَّ ًَّ هللاُ عنه أنَّ النب عن أبً هرٌرَة رض

 ٕ مسجِدي هذا خٌٌر من ألِؾ صبلٍة فٌما ِسواه إالّ المسجَد الحراَم ((.
ض ر ر َ بن ُعم بِد هللاِ  هِد عن ع لى ع كان ع بويَّ [  ما أن المسجَد ] الن ًَّ هللاُ عنه

خِل  اً باللَّبِِن و َسقفُه الَجرٌُد و َعَمُده َخشُب النَّ ٌّ رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم َمبنِ
ِزْد فٌه أبو بكٍر َشٌباً ، و زاَد فٌه ُعمُر و َبناهُ على ُبنٌانِه فً َعهِد رسوِل هللاِ  ٌَ ، فلم 

فزاَد  صلى هللاُ  ماُن  رهُ ُعث َّ ثمَّ ؼٌ علٌِه و سلّم باللَّبِِن و الَجرٌِد و أعاَد َعَمَدهُ َخَشباً . 
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عَل  جص [ وَج ِة ] ال جارِة الَمنقوشِة و الَقصَّ َرهُ بالِح ِدا نى ج فٌه ِزٌاَدًة كثٌرًة ، و َب
 ٖ َعَوَدهُ ِمن ِحجارٍة منقوشٍة وَسَقَفُه بالساِس .

ًَّ هللاُ  ٌِه و سلّم  عن ُعثمان بن عفان رض ًَّ صلى هللاُ عل عنه قال : إنً سمعُت النب
 ٗ ٌقوُل )) َمن َبنى مسجداً َبنى هللاُ له ِمثلَُه فً الجنَّة (( .

تٌن  ُل لَبِنًة لَبنة و َعّماٌر لَبَِن عن أبً سعٌٍد الخدري ٌذكر بناء المسجِد قال : كّنا َنحِم
ٌِه و سلّ  ًُّ صلى هللاُ عل ٌَح لَبَِنتٌن . فَرآهُ النب قوُل )) َو ٌَ راَب عنُه و  ُّ َنفُُض الت م ، فٌ

قال ٌقول  نار (( .  لى ال َُه إ ْدعون ٌَ َِّة و  لى الَجن ْدُعوُهم إ َ ٌُة ٌ بُة الباِؼ َعّماٍر َتقُتلُه الفِ
عّماٌر : أعوُذ باهللِ ِمن الِفَتِن .

 ٘ 
قال )) ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنه أن رسوَل هللاِ  ض هل  عن أبً ُهرٌرَة ر

ًَّ ُخشوُعكم وال ُركوُعكم ، إنًَّ ألراكم من  خَفى عل ٌَ َروَن قِبلتً هاهنا ؟ فو هللاِ ما  َت
 ٙ وراِء َظهري (( ] وهذه من معجزات الرسوِل صلى هللاُ علٌِه و سلَّم [.

ٌِه و سلّم صلى هللاُ عل  ًُّ ب كان الن قال :  بِن َمسعوٍد  ظِة ]  : عن ا نا بالموِع لُ َتَخوَّ ٌَ
ٌَّ ٌراعً األو ل [ علٌنا .قات فً تذكٌرنا [ فً األ آمِة ] الَملَ    اِم َكراهَة السَّ
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لت لرسوِل هللاِ  صاِر قا مَن األن ًَّ هللاُ عنهما : أنَّ امرأًة  عن جابِر بِن عبِد هللاِ رض
صلى هللاُ علٌِه وسلَّم : ٌا رسوَل هللاِ ، أال أْجعُل لَك شٌباً َتقُعُد علٌه ؟ فإِنَّ لً ُؼبلماً 

ًُّ نّجا ب عَد الن عِة َق ٌوُم الجم كان  . فلّما  َِ ْت لُه الِمنبَر راً . قال )) إِن ِشبِت ((. فعملَ
ُب  ٌُخطُ كان  تً  لُة ال صاَحِت النخ نَِع ف لذي صُ ِر ا َ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم على المنب
ًُّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم حتى أخَذها فضمَّها َل النب ْت أن َتنشقَّ ، فنَز  عنَدها حّتى كاَد
ما  ْت على  قال )) َبكَ ْت .  ُت حتى استقرَّ ًِّ الذي ٌََسكَّ ْت َتبنُّ أنٌَِن الصب إلٌه ، فَجَعل

ْكر (( ] وهذه معجزة أُخرى له صلى هللاُ علٌِه و سلَّم [.    كانت تَسَمُع مَن الذِّ
ٌِه و  صلى هللاُ عل بر رسوِل هللاِ  عن من ًَّ هللاُ عنه لما ُسبل  قال َسْهُل بن َسعٍد رض

ولى فبلنَة سلّ  فبلٌن مَ َُه  بِة ، عِمل ِل الؽا ْ ن أَث م : ما بقً فً الناِس أعلُم منًِّ ، هَو مِ
ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل ٌه رسوُل هللا  قام عل ٌِه و سلّم ، و صلى هللاُ عل لرسوِل هللاِ 
كعَ  كَع ور َه ، فقرأ ور ناُس َخلف قام ال َر و َّ لَة ، كب َل َوُوضَع ، فاستقبَل القِب  ِحٌَن ُعِم
الناُس َخلفَُه ، ثمَّ َرفَع رأَسُه ، ثمَّ َرَجَع القَْهَقَرى حّتى َسَجَد باألرِض . فهذا شؤْنُه ] 
صبلة  ٌة ال ٌف لٌعلمهم ك ٌروه  بر ل صلى رسول هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم على المن

.]   
عهُ  فً المسجِد و َم ٌل  رَّ رجُ قال : مَ ًَّ هللاُ عنهما  سهاٌم  عن جابَر بَن عبِد هللاِ رض

صالها (( ْك بنِ ٌإذي  فقال لَه رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) أمسِ لببل  حدا]   أ
 ٓ .من المسلمٌن [
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باب  لى  ماً ع ٌِه و سلّم ٌو صلى هللاُ عل ٌُت رسوَل هللاِ  قد رأ لت : ل عن عابشَة قا
ٌِه وسلّم ٌَ  صلى هللاُ عل ٌَلعبوَن فً المسجِد ورسوُل هللاِ  سُترنً ُحجرتً و الحبشُة 

ِعبِهم ] وذلك ٌوم العٌد [.   ٔ بِردابِه أنُظُر إلى لَ
ظؾ [  –أو امرأٍة َسوداَء  –عن أبً هرٌرَة أنَّ رُجبلً أسوَد  كنس و ٌن ُمُّ ] ٌ ٌَق كان 

ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم عنه فقالوا : ماَت . قال : أَفبل  المسجَد ، فماَت ، فَسؤََل النب
 ٕ . افصلّى علٌهِ  افؤتى قبَرهُ  –أو قال قبِرها  –نً على قبِرِه كنتم آَذْنُتمونً بِه ، ُدلُّ 

ِت الصفوُؾ قٌاماً ، فَخرَس إلٌنا  لَ ِت الصبلةُ و ُعدِّ عن أبً ُهرٌرة )رض( قال : أُقٌَِم
نا ))  نٌب فقال ل َُّه ُج كَر أَن ا قاَم فً ُمصبلَّهُ َذ رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ، فلمَّ

نا معُه . مكاَنكْم (( ثم  َر فصلٌَّ ُطُر ، فكبَّ ٌَْق َرَجَع فاؼتَسَل ، ثمَّ َخرَس إلٌنا ورأُْسُه 
 ٖ 

ٌِه و سلّم ]  صلى هللاُ عل  ًِّ ب ِب الن صحا ن أ ًَّ هللاُ عنه : أنَّ رُجلٌَِن مِ عن أنٍس رض
صلى هللاُ   ًِّ ب ًَّ هللاُ عنهما [ خَرجا ِمن عنِد الن أَُسٌُد بن ُحَضٌٍر وَعباُد بن بِشٍر رض

ا عل ّ ٌِدٌهما . فلم بٌَن أ ٌباِن  ِض ٌُ صباَحٌِن  ٌِه و سلّم فً لٌلٍة ُمظلِمٍة و مَعهما ِمثُل الِم
َرقا صاَر مَع كلِّ واحٍد منهما واحٌد حّتى أتى أهلَهُ   ٗ . افَت

كاَن  ًَّ هللاُ عنه أنَّ رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  عن أبً َقتاَدة األنصاريِّ رض
صلًَّ و هو حاِمٌل  أُمامَة بنَت َزٌنَب بنِت رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم و ألبً ٌُ

 ٘ العاِص بِن َربٌعَة بِن عبِد شمِس ، فإذا َسجَد وضَعها و إذا قاَم حملَها .
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32
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ًُّ فباَل فً المسجِد ، فتناَولَُه الناُس  ًَّ هللاُ عنه قال : قام أعراب عن أبً ُهرٌرَة رض
ًُّ صلى هللاُ  من ، فقاَل لهُم النب ْجبل  لِه سَ ٌقوا على َبو  علٌِه و سلّم )) َدعوهُ ، و َهر

ظر  –أو َذنوباً ِمْن ماٍء  –ماٍء  رٌَن (( ] أن ثوا ُمَعسِّ لم ُتبَع ِرٌَن ، و  فإنما ُبِعْثتم ُمٌَسِّ
 ٙ سماحته صلى هللاُ علٌِه و سلّم [.

  
ًَّ هللاُ عنه أحد نقباء بٌعة الع قبة األولى موت أبً امامة  أسعد بن ُزَرارة رض

 والثانٌة
  

 ُحّمى المدٌنة
ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل قدَم رسوُل هللا  ما  ًَّ هللاُ عنها أنها قالت : ل عن عابشَة رض
لُت :  ما فق ُت علٌه المدٌنَة ُوِعَك ] الوعك : الحمى [ أبو بكٍر و ببلٌل . قالت : فدَخْل

ل فرض الحجاب [ ؟ قالت : ٌا أبِت كٌَؾ َتِجُدك ؟ و ٌا ببلُل كٌَؾ تجُدك ] وذلك قب
ٌقول ] ٌهذي من الحمى [: ى   فكان أبو بكٍر إذا أَخَذتُه الحمَّ

صبٌَّح فً أهلِه     والموُت أدنى من ِشراِك نعلهِ   كلُّ امرئ مُ
ٌقول : رَفُع َعقٌِرَته و  ٌَ  و كان ببلٌل إذا أقلَع عنُه 

َت ِشعري هل أِبٌَتنَّ لٌلًة    بواٍد و حولً إدخٌِر و لُ  أال ٌل  َجٌل
ْبُدَوْن لً شامٌة و َطفٌلُ  ٌَ  وهل أِرَدْن ٌوماً مٌاَه ِمَجنٍَّة     وهل 

تُه ، فقال  ٌِه و سلّم فؤخبر صلى هللاُ عل همَّ  ((قالت عابشة : فجبُت رسوَل هللاِ  اللَّ
ها  ْحها ، و بارْك لنا فً صاعها و ُمدِّ ْب إلٌنا المدٌنَة كُحبِّنا مكَة أو أشدَّ ، و صحِّ َحبِّ

   و انقْل ُحّماها ] مرضها [ فاجَعلْها بالجْحفة ] موضع خارس المدٌنة [ ((.، 
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ًَّ هللاُ عنه  إسبلم سلمان الفارسً رض

ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ،  ًَّ هللاُ عنه قال : كّنا جلوساً عنَد النب عن أبً هرٌرَة رض

ٌَلحقوا بهم  فؤُنزلت علٌه سورةُ الجمعة  هم  وآَخرٌَن منهم لّما  ن  لت : مَ قال : ق
ثاً  تى سؤَل ثبل ُه ح راجعْ ٌُ لم  َع  –ٌا رسوَل هللا  ؟ ف ًُّ ، َوضَ لماُن الفارس نا سَ وفٌ
َدهُ على سلماَن  ٌَ ثمَّ قال )) لو كان اإلٌماُن عند  –رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم 

ا لنالَُه رجاٌل  ٌّ ر    ماء [.من هإالء (( ] الثرٌا نجٌم فً الس –أو رجٌل  –الثُّ
  

 المإاخاة
صلى هللاُ   ًُّ ب فآخى الن عوٍؾ  بن  لرحمِن  ًَّ هللاُ عنه قال : قِدَم عبُد ا عن أنٍس رض
َُه  ِصفَُه أهل ٌُنا علٌِه و سلّم بٌنه و بٌن سعِد بن الربٌع األنصاريِّ ، فعَرَض علٌِه أن 

صفٌن  مالً ن م  ماالً ، فؤقسِ صار  ثُر األن نً أك لً و مالَه ] قال لعبِد الرحمن إ . و
ْجها [  تُها فتزوَّ عدَّ َضْت  امرأتان ، فانظْر أعجَبهما إلٌك فَسمِّها لً أطلِّقْها ، فإذا انَق
فربَح  نً على السوِق .  ِك ، ُدلَّ ، فقال عبُد الرحمن : بارَك هللاُ لَك فً أهلَك و مال

ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم بعَد أٌاٍم و ع ٍط و َسمٍن ، فرآهُ النب َضٌر من شٌباً من أقِ لٌِه َو
ما  ْم ]  ٌَ ٌِه و سلّم )) َمهْ ًُّ صلى هللاُ عل ُصفرٍة ] نوع من طٌب النساء [ ، فقال النب
ما سُقَت  قال )) ف جُت امرأًة مَن األنصار ،  هذا [  ٌا عبَد الرحمن (( ؟ قال : تزوَّ
ًُّ صلى  هللاُ فٌها ] كم دفعت مهراً لها [ (( ؟ فقال : وْزَن نواٍة من ذهب . فقال النب

   علٌِه و سلّم )) أْولْم ] اصنع ولٌمة [ و لو بشاة ((.
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ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم بٌَن سلماَن و أبً الدرداء . ٌفَة : آخى النب  ٓٓٔقال أبو ُجَح
ًَّ هللاُ عنه قال : قالِت األنصاُر : اقِسْم بٌَننا وبٌنُهم النخَل ، قال  عن أبً هرٌرة رض

كفوَننا ٌَ نا  )) ال (( . قال ))  الَمبونَة وٌَشَركوَننا فً الَثمر (( . قالوا : سِمْعنا وأطْع
.ٔٓٔ 

ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  ًَّ هللاُ عنه قال : سمعُت النب ًُّ  –عن البَراَء رض أو قال النب
نافق .  ٌُبؽضُهم إالّ م مإمن ، وال  ٌُحبُّهم إالّ  صلى هللاُ علٌِه و سلّم  )) األنصاُر ال 

 ُٕٓٔه هللا ، وَمن أبؽضهم أبؽَضه هللا ((. فمن أحبَّهم أحبَّ 
   

 دخوله على زوجاته
ًَّ هللاُ عنها : ما كان إلِحدانا إالّ َثوٌب واحٌد ] تلبَسه [ َتحٌُض فٌه  قالت عابشُة رض

ٌقِها فمصَعْتُه ] حكته و فركته [ بُظْفِرها . ر  ٖٓٔفإذا أصابُه شًٌء من َدٍم قالت بِ
  

 تزوٌجه بعابشة رضً هللا عنها
فً  ِك  ُ ها )) أُِرٌت ًَّ صلى هللاُ علٌِه وسلّم قال ل ًَ هللاُ عنها : أن النب عن عابشة رض
َك  ُ هذِه امرأت ٌٍر و ٌقول :  من حر عة [  رقٍَة ] قط فً سَ نِك  َتٌن : أرى أ مرَّ ناِم  الم

ِضه ((. عنها ، فاكِشؾْ  ٌُْم فإذا هً أنِت ، فؤقول : إن ٌُك هذا من عنِد هللاِ 
ٔٓٗ 
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ًَ هللاُ  نُت عن عابشة رض نا ب ًُّ صلى هللاُ علٌِه وسلّم و أ َجنً النب  عنها قالت : تزوَّ
ْزَرِس ، ] عقد علٌها [ستِّ سنٌَن  بن الخَ حارِث  نً ال فً ب نا  نَة فنَزل َِدْمنا المدٌ ، فق

َر شعري  َق شعري ] فمرضت فتقطع شعري [، فَوفى ُجَمٌمًة ] ثم كُث فَوِعكُت فتمزَّ
ددً أمُّ رومدداَن  و الجمٌمددة : مجتمددع شددعر الناصددٌة و إنددً لَفددً  –[ ، فددؤتْتنً أُمِّ

لً  واحُب  بً ،  –أُْرجوحٍة و َمعً صَ ٌُد  ما ُتر ها ، ال أدري  بً فؤتٌُت َرَخْت  فصَ
ٌاً [  تنفس تنفساً عال نً ألنهُِج ] أ لدار ، و إ ِب ا ْت بٌدي حتى أوقَفْتنً على با فؤخَذ

ْت شٌباً من ماٍء فم ثمَّ حتى َسكَن بعُض َنفَسً . ثمَّ أخَذ سَحْت بِه َوجهً و رأسً ، 
أدخلَْتنً الداَر ، فإذا نِسَوٌة من األنصاِر فً البٌِت ، فُقْلَن : على الخٌِر و البَركة ، و 
ُرعنً إال رسوُل هللاِ  ٌَ على َخٌِر طابر . فؤسلََمْتنً إلٌهنَّ ، فؤصلَْحَن من شؤنً ، فلم 

 ٘ٓٔو أنا ٌومبٍذ بنُت تسِع سنٌن . صلى هللاُ علٌِه وسلّم ضُحًى ، فؤسلََمْتنً إلٌه ،
ٌُل  هذا ِجبر عابُش  ٌا  ماً ))  قال رسوُل هللا ٌو ًَّ هللاُ عنها قالت :  عن عابشَة رض
ما ال أَرى .  َرى  َ ته ، ت ِك السبلَم ((. فقلُت : وعلٌِه السبلُم ورحمة هللاِ وبركا ِرُب ٌُق

ُترٌُد رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم .
ٔٓٙ 

ٌِه و عن ابً موسى األ صلى هللاُ عل قال رسوُل هللاِ  قال :  ًَّ هللاُ عنه  شعرّي رض
ٌُة  مراَن وآسِ كُمْل مَن النساء إالّ مرٌُم بنت ِع ٌَ جال كثٌٌر ، ولم  سلّم )) َكَمَل مَن الرِّ

ِرٌِد على سابر الطعام ((. امرأةُ فِرعوَن . وفضُل عابشَة على النساء كفضل الثَّ
ٔٓ  
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ًَّ هللاُ عنهمٌبلد عبد هللا بن الزب  ٌر رض
لت :  بٌِر ، قا ًَّ هللاُ عنهما أنها حملت بعبِد هللا بن الزُّ عن أسماء بنت أبً بكٍر رض
لُت  نَة ، فنز ٌُت المدٌ فخرجُت و أنا ُمتِمٌّ ] أتممت مدة الحمل : تسعة أشهر [ ، فؤت

ضع ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم فَو رِه ، بقُباء فولَدتُه بقباء ، ثمَّ أتٌُت به النب فً ُحجْ تُه 
ثمَّ دعا بتمرٍة فمَضَؽها ثم تفَل فً فٌِه ، فكان أوَل شًٍء دخَل َجوفَُه رٌُق رسوِل هللا 

كُه بتمرٍة  ] وضع فً فمه التمرة ، ودلك حنكه بها [  صلى هللاُ علٌِه و سلّم ، ثم َحنَّ
ٌ بارك ف َك علٌه ] قال : بارك هللا فٌه ، أو اللهم  رَّ كان أوَل ، ثمَّ دعا له و ّب ه [ ، و

  ٓٔمولوٍد ُولَد فً اإلسبلم .
 
  

 

 ًِّ ب ٌوِت أزواس الن لى ب ٍط إ ثُة َرهَ جاء ثبل ًَّ هللاُ عنه قال :  عن أنٍس بن مالٍك رض
ًِّ صددلى هللاُ علٌددِه و سددلّم ، فلمددا  صددلى هللاُ علٌددِه و سددلّم ٌسددؤلوَن عددن عبددادِة النبدد

حُن  ٌَن ن قد أُخبروا كؤَنهم َتقالُّوها ، فقالوا : وأ ٌِه و سلّم ؟  صلى هللاُ عل  ًِّ ب من الن
ر. قال أحُدهم : أما أنا فؤنا أصلًِّ اللٌَل أبداً .  َم من ذنبِِه و ما تؤخَّ َؼفر هللاُ لُه ما تقدَّ
ُس أبداً  وقال آخر : أنا أصوُم الدهَر وال أُفطر . وقال آخر: أنا أعتِزلُ النساء فبل أتزوَّ

و سلّم فقال )) أنُتم الذٌن قلتم كذا وكذا ؟ أما وهللاِ  . فجاء رسولُ هللا صلى هللاُ علٌهِ 
إنً ألخشاكم هلل وأتقاكم له ، لكنً أصوُم وأُفطر ، وأصلًِّ وأرقُد ، وأتزوُس النساء 

  ٓٔ، فمن رِؼَب عن ُسنَّتً فلٌَس منً ((.
  

 الخوؾ و الرجاء
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 ًَّ ًَّ هللاُ عنها قالت : أن عثماَن بن َمظؽوٍن ] رض َر  عن أم العبلء رض هللاُ عنه [ طا
كنى  لى سُ صاُر ع ِت األن حٌَن اقتَرعَ كنى  فً السُّ هم [  عة ل فً القر خرس  هم ]  ل
ًَ ، و  ُُوف تُُه حتى ت ضْ نَدنا ، فمرَّ ماُن ع عبلء : فاشتكى عث لت أمُّ ال المهاجرٌَن . قا
لت : رحمة هللا ٌِه و سلّم ، فق صلى هللاُ عل  ًُّ ب نا الن فدَخَل علٌ  جعلناهُ فً أثوابِه . 
ًُّ صلى  ٌَة عثمان [ ، شهادتً علٌك لقد أكرَمك هللا . فقال النب علٌَك أبا السابب ] ُكن
ٌُدرٌِك أن هللا أكرمُه (( ؟ قالت : قلُت ال أدري ، بؤبً أنَت  هللاُ علٌِه و سلّم )) و ما 

قٌُن ، و هللاِ  جاءهُ و هللاِ الٌ هَو فقد  ما  قال )) أ من ؟  ٌا رسول هللا ، ف نً  و أُمً  إ
ُل بً (( . قالت :  –و أنا رسوُل هللاِ  –رجو لُه الخٌَر ، و ما أدري و هللاِ أل ٌُفَع ما 

نا  ماَن عٌ ٌُت لُعث مُت ، فِرأ لك ، فنِ فؤحَزَننً ذ لت :  ً أحداً بعَده . قا فو هللاِ ال أُزكِّ
 (( هُ لُ مَ لك عَ تجري ، فجبُت رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم و أخبرتُه ، فقال )) ذَ 

.ٔٔٓ 
  

 اآلذان
عوَن  جتم ٌَ نَة  ًَّ هللاُ عنهما قال : كان المسلموَن حٌَن قِدموا المدٌ عن ابِن عمَر رض
ِذوا  خ لك ، فقال بعضُهم : اتَّ ٌُنادى لها . فتكلَّموا ٌوماً فً ذ ٌَّنوَن الصبلَة لٌس  فٌتح

رِن الٌهوِد . ف َ ثل ق قاً م بل ُبو قال ناقوساً مثَل ناقوِس النصارى ، وقال بعضُهم : 
ٌُناِدي بالصبلة ؟ فقال رسولُ هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ))  عمُر : أََوال َتبَعثون رُجبلً 

 ٌٔٔٔا ببلُل ، قم فناِد بالصبلة ((.
َر اإلقامَة . ٌُوتِ َر ببلٌل أن ٌَشفَع األذاَن وأن  ًَّ هللاُ عنه قال : أُِم  ٕٔٔعن أنٍس رض

  

                                                 
113

ثبة ٓوذّ اُ٘ج٢ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝأصؾبثٚ   \ ًزبة أُ٘بهت -صؾ٤ؼ اُجخبس١   

 3334 ؽذ٣ش :  -أُذ٣٘خ 
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 ٌوم علم للنساء  
ْدريَّ  عٌٍد الخُ بً سَ ٌَك  عن أ نا َعلَ ٌِه و سلّم َؼلََب صلى هللاُ عل  ًِّ ب لِت النساُء للن : قا

كاَن  َرهنَّ ، ف ٌِه و أمَ ٌَُهنَّ ف ِ ماً لَق عَدُهنَّ ٌو ٌَوماً ِمْن َنفِْسَك . فَو جاُل ، فاجعل لنا  الرِّ
ك ُم ثبلثًة ِمن َولَدها ] ٌموتون قبلها [ إالّ  ها فٌما قال لَهنَّ )) ما ِمنُكنَّ اْمرأةٌ تَُقدِّ اَن لَ

 ِٖٔٔحجاباً ِمن النار (( . فقالت امرأةٌ : و اثَنٌِن ؟ فقال )) و اثنٌن ((.
  

  السنة الثانٌة وبدء المؽازي 
  

 فضل الجهاد
ل هللا  ًَّ هللاُ عنه أن رسوَل هللا صلى هللاُ علٌه و سلّم قال )) تَكفَّ عن أبً هرٌرَة رض

فً سبٌ ٌُخرجه إال الجهاُد  له لمن جاهد فً سبٌله ال  ٌُدِخ بؤن  ِه  صدٌق كلمات له و ت
رِجَعه إلى مسكنِه الذي َخرس منه مع ما ناَل ِمن أَْجر أو َؼنٌِمٍة ((. ٌَ الجنَّة ، أو 

ٔٔٗ 
ٌِه و  صلى هللاُ عل ُت رسوَل هللاِ  ؤَل قال : سَ ًَّ هللاُ عنه  عن عبِد هللا بن مسعود رض

ٌقاتِها ((. قلُت : سلّم قُلت : ٌا رسوَل هللاِ أيُّ العمِل أفضُل ؟ قال )) الصبل ةُ على ِم
ثمَّ أيُّ ؟ قال )) ثمَّ برُّ الوالَِدٌن ((. قلُت : ثمَّ أيُّ ؟ قال )) الجهاُد فً سبٌل هللا ((. 

 ٘ٔٔفسكتُّ عن رسوِل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم ، ولو استَزْدتُه لَزاَدنً .
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 َؼزوِة الُعَشٌرة . أِو الُعَسٌرة
ًُّ صلى هللاُ علٌِه و  عن أبً إسحاَق قٌل لزٌد ًَّ هللاُ عنه : كم ؼزا النب بن أرَقم رض

قال : سبَع  عُه ؟  نَت م ؼَزوَت أ كم  قال :  قال : َتسَع عشرَة .  ؼزوة ؟  من  سلّم 
َل ؟ قال : الُعَشٌر . أ ٌُّهم كانت أوَّ  ِو الُعسٌرة ] الصحٌح : الُعشٌَرُ عشرَة . قلُت : فؤ

.]ٔٔٙ 
  

 تحوٌل القبلة
َل ما َقِدَم المِدٌنَة َنَزَل على أجداِدِه عِن الَبراِء أ ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم كاَن أوَّ نَّ النب

َل َبٌِت الَمقِدِس ِستََّة َعَشَر َشهْراً ،  –أو قال أخوالِه  – َصلَّى قَِب ِمَن األنصار ، و أنَُّه 
َل  عِجبُُه أن َتكوَن قِبلَتُُه قَِب ٌُ َل أو َسَبَعَة َعَشر َشهْراً ، و كان  لَّى أوَّ َّه صَ ٌِت ، و أن الَب

ٌل ِممَّن ] قِبل مكة [ َصبلٍة َصبلّها  خرَس رجُ َصلَّى َمَعُه َقوٌم ، ف صبلة العصِر ، َو 
مَع  ُت  لٌَّ قد صَ باهللِ لَ عوَن فقال : أشَهُد  صلَّى َمَعُه فمرَّ على أهِل مّسِجٍد َو هُم راِك

َل مكَّة َ فداُروا  رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم قِب ما هُم  –،  ٌِت . و  –ك َل الَب َ قِب
َل َبٌِت الَمقِدِس ، و أهلُ الِكتاِب ، فلّما ولَّى  َصلًِّ قَِب ٌُ كانِت الٌهوُد قد أعَجَبُهم إذ كاَن 

َل البٌِت أنكُروا ذلَك .   َٔٔوجهُه قَِب
ًَّ هللاُ عنه قال : قال رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌهِ  ٌُّوِب األنصاريِّ رض و سلّم  عن أبً أ

بوا  قوا أو َؼرِّ رِّ هَره ، شَ ها َظ ٌَُولِّ لَة وال  ِل القِب تقبِ فبل ٌَسْ ؽابَط  حُدُكم ال تى أ )) إذا أ
.))ٔٔ  
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ًَّ هللاُ عنه قال : أن رسوَل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم ركَب  عن أُسامة بن زٌد رض

ك [ ،وأرَدَؾ أُساَمَة على حماٍر على َقطٌفٍة َفَدكٌة ] كساء ؼلٌظ منسوب إلى بلدة َفدَ 
بن زٌٍد وراءهُ ، ٌعوُد سعَد بن ُعباَدَة فً بنً الحارِث بن الخزرس قبَل َوقعِة بدر ، 

 ًّ َسلول ، وذلك قبَل أن ٌَْسلَم عبُد هللاِ ابن قال : حتى مرَّ بمجلٍس فٌه عبُد هللا بن أب
د َ ًّ ، فإذا فً المجلِس أخبلٌط من المسلمٌن والمشِركٌن َعب ثاِن والٌهوِد بُن أُب ِة األو

جُة  لَس َعجا ِت المج ٌَ ما َؼشِ حة ، فل بن َروا بُد هللا  لِس ع فً المج والمسلمٌن ، و
نا ، فسلّم رسول هللا  روا علٌ ًّ أنفَُه بردابه ثم قال : الُتؽبَّ َر عبد هللا بن أب الدابة خمَّ

لٌهُم القرآن صلى هللاُ علٌِه و سلّم علٌهم ثم وقَؾ فنزَل ، فدعاهم إلى هللا ، وقرأ ع
ٌُّها المرُء ، إنه ال أحسَن مما تقوُل إن كان حقاً فبل  ، فقال عبُد هللا بن أبً سلول : أ
َك فمن جاَءك فاقُصْص علٌه . فقال عبُد هللا  ُتإِذٌنا به فً َمجلسنا ، ارِجْع إلى َرحلِ

لك . حبُّ ذ فاستبَّ  بن َرواحة : بلى ٌا رسول هللا ، فاؼَشنا به فً مجالِسنا ، فإِنا ن
صلى هللاُ   ًُّ ب ِل الن َز َ لم ٌ ثاورون ، ف ٌَت كادوا  المسلموَن والمشركون والٌهوُد حتى 
َه  ٌِه و سلّم داَبت صلى هللاُ عل  ًُّ ب َب الن ِ ثم رك كنوا .  ضُهم حتى سَ َخفِّ ٌُ علٌِه و سلّم 
ٌا ٌِه و سلّم ))  صلى هللاُ عل  ًُّ ب له الن  فساَر حتى َدَخل على سعد بن ُعبادَة ، فقال 

رٌد عبد هللاِ بن أُبً  –سعُد ألم تَسمْع ما قال أبو ُحباب  قال  –ٌُ كذا ((.  كذا و قال 
سعُد بن ُعبادة : ٌا رسوَل هللا اْعُؾ عنه واصفَْح عنه ، فوالذي أنَزَل علٌك الكتاَب 
لى أن  ٌرِة ع هِذه الُبَح هُل  صطلح أ قد ا ٌك ول نزَل عل لذي أ بالحقِّ ا جاء هللاُ  قد  ، ل

جوهُ ف ِرَق ] ٌُتوِّ طاَك هللا شَ لذي أع بالحقِّ ا لك  بى هللاُ ذ بونُه بالِعصابة ، فلما أ ٌعصِّ
ٌِه و  صلى هللاُ عل ؼص به [ بذلك ، فذلَك فعَل بِِه ما رأٌت . فعفا عنه رسوُل هللا 

  ٔٔسلّم .
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 فرٌضة شهر رمضان

ٌه و سلم عاشوراءَ  صلى هللا عل  ًُّ ًَّ هللاُ عنهما قال : صاَم النب  عن ابن عمر رض
ِرَك . ِرَض رمضاٌن ُت  ٕٓٔوأمَر بصٌاِمه ، فلما فُ

ٌه و سلم  صلى هللا عل ًَّ هللاُ عنه قال : نهى رسوُل هللاِ  عن عبد هللا بن عمر رض
ِصُل ، قال  عِن الِوصال ] وصل لٌل رمضان بنهاره بدون فطر [ ، قالوا : إنَك ُتوا

 ٕٔٔ)) إِنً لسُت ِمثلَكم ، إنً أُطَعُم وأُسقى ((. 
جوُد عن ابن ع ٌه و سلم أَ صلى هللا عل كان رسوُل هللا  باس رضً هللا عنه قال : 

رٌُل ، و كاَن ٌلقاهُ فً كلُّ  ٌَلقاهُ ِجبِ الناِس ، و كاَن أجوُد ما ٌكوُن فً رمضاَن حٌَن 
جَودُ  ٌِه وسلّم أَ صلى هللاُ عل َرسوُل هللاِ  رآَن فلَ ٌُداِرسُه القُ رِ  لٌلٍة من رمضاَن َف ٌْ  بالَخ

ٌ  ٕٕٔ.ِح الُمْرَسلَةِمَن الرِّ
صلى هللاُ   ًَّ ب ٌِه وسلّم : أنَّ الن ًِّ صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنها زوِس النب عن عابشَة رض
ثمَّ  عالى ،  ّاهُ هللاُ ت ى َتَوف ّ ضاَن حت َر مِن رم ِ ُؾ الَعشَر األواخ عَتكِ ٌَ كان  علٌِه وسلّم 

 ٖٕٔاعتَكَؾ أزواُجُه من َبعِده .
  

 

ًَّ هللاُ ع ٌه عن زٌد بن ثابٍت رض  نه أنَّ رسول هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم أَملى عل

سبٌل هللا  فً  دوَن  ِ مإمنٌَن والمجاه من ال دون  ستوي القاعِ ٌَ بن أمِّ    ال  جاءهُ ا ف
ْدت  لو أسَتطٌُع الجهاَد لجاهَ ٌا رسول هللا ، وهللاِ  قال :   ًَّ ٌُملُّها عل  –مكتوم وهو 
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خذي ،  فؤنزَل هللا على رسولِِه صلى –وكان أعمى  خُذه على ف هللاُ علٌِه و سلّم وف

فؤنزَل هللاُ  َي عنه  رِّ ثم سُ ِِذي .  تُرضَّ فخ ًَّ حتى خفُت أن  ت عل لً  فثقُلَ ٌَر أُو ؼ

َرر   ٕٗٔ.الضَّ
   

 ؼزوة بدر العظمى ٌوم الفرقان ٌوم التقى الجمعان
  

ُل بَبدر ٌُقَت ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم َمن   ِذكِر النب
ٌقاً ألمٌَة بن َخلَؾ ، و  عن سعِد بن ُمعاذٍ  ًَّ هللاُ عنه أنه قال : كان ] كنُت [ َصد رض

كان أمٌُة إذا مرَّ بالمدٌنة نزلَ على سعٍد ، و كان سعُد إذا مرَّ بمكَة نزَل على أُمٌَة . 
نزَل على  فلما قِدَم رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم المدٌنَة انطلََق سعُد ُمعتِمراً ، ف

بِه أُمٌَة بم كَة ، فقال ألمٌَة : انُظْر لً ساعَة َخلوٍة لعلًّ أن أطوَؾ بالبٌت . فخَرَس 
ك ؟  هذا معَ ن  قرٌباً من نصِؾ النهاِر ، فلََقٌهما أبو َجهٍل فقال : ٌا أبا صَفواَن ، مَ
َباَة  فقال : هذا سعٌد . فقال له أبو جهل : أال أراك َتطوُؾ بمكَة آمناً و قد أَوٌُتم الصُّ

مت ما و زع بً صَفواَن  مع أ نَك  لوال أ ما و هللاِ  نوَنهم . أ رونهم و ُتِعٌ كم َتنصُ م أن
له سعد  لَك سالما . فقال  ٌه  –َرجعَت إلى أه صوَتُه عل فَع  لبن  -وَر ما و هللاِ  : أ

ٌة :  له أم ٌَقَك على المدٌنة ، فقال  َك ما هو أشدُّ علٌَك منه : طر َمَنعَتنً هذا ألمنعنَّ
ا سعُد على أبً الحكم سٌِد أهل الوادي . فقال سعٌد : َدْعنا عنَك ٌا ال َترَفْع صوتَك ٌ

قال  قاتِلوك .  ٌقول أنهم  أمٌة ، فو هللاِ لقد سمعُت رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم 
له  لى أه : بمكَة ؟ قال : ال أدري . فَفِزع لذلَك أمٌُة فَزعاً شدٌداً . فلما رجَع أمٌُة إ

َن ، ألم َتَري ما قال لً سعٌد ؟ قالت : و ما قال لك ؟ قال : زعَم قال : ٌا أُمَّ صفوا
قال : ال أدري . فقال  كَة ؟  له : بم ًِّ . فقلت ] قالت [  أنَّ محمداً أخبرهم أنهم قاتل
قال :  ناَس  بو جهٍل ال َر أ بدٍر اسَتنَف أُمٌُة : و هللاِ ال أخرُس من مكَة . فلما كان ٌوُم 
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نَك أدِركوا ِعٌَركم . فَكرِ  صفوان إ با  ٌا أ بو جهٍل فقال :  خُرَس ، فؤتاه أ ٌَ َه أُمٌُة أن 
به  َزْل  َ لم ٌ عك . ف راَك الناُس قد تخلَّفَت و أنَت سٌُد أهِل الوادي تخلَّفوا م ٌَ متى ما 
ِرٌنَّ أجوَد بعٌر بمكة . ثمَّ قال أمٌة :  أبو جهٍل حتى قال : أّما إذ َؼلَبَتنً فو هللاِ الشَت

خوَك ٌا أمَّ صفواَن  لَك أ قال  ما  قد َنسٌَت  صفواَن و  با  ٌنً . فقالت له : ٌا أ َجهزِّ
ًُّ ؟  قال : ال ، ما أرٌُد أن أجوَز مَعهم إال قرٌباً . فلما َخرَس أمٌُة اخذ ال ٌتُركُ  ِرب ْث ٌَ ال
ْل بذلَك حتى قتلَه هللا  ًّ [ ، فلم ٌَز ره ] نزَل عنه مترددا فً المض ٌَ َل بع منِزالً إال َعَق

 ٕ٘ٔجلَّ بَبدر . عزَّ و
  

 ؼزوة بدر

كِة  قال هللا تعالى  مَن المبلب بؤلٍؾ  كم  دُّ نً ُممِ كم أ كم فاسَتجاَب ل إذ تستؽٌثوَن ربَّ
ُمرِدفٌن . و ما َجعلُه هللاُ إال بُشَرى و لِتطَمبنَّ به قُلوُبكم ، و ما النصُر إالّ ِمن عنِد 

ع َؽشٌُِّكم النُّ ٌُ ُل علٌكم من السماِء هللا ، إنَّ هللاَ عزٌٌز حكٌم . إذ  ٌُنزِّ اَس أَمَنًة منه ، و 
َت به  ٌُثبِّ َربَط على قلوبكم و  ٌُذِهَب عنكم ِرجَز الشٌطان ، و لٌِ طهَركم به ، و  ٌُ ماًء ل
فً  نوا ، سؤُلقً  لذٌن آم توا ا كم فَثبِّ نً مَع كِة أ لى المبلب َك إ ُّ ٌوحً رب األقدام ، إذ 

َك  قُلوِب الذٌَن كَفروا الرُّعَب ، فاضِربوا َفوَق األعناِق و أضِربوا منهم كلَّ َبنان ، ذل

 .بؤنهم شاقُّوا هللا و رسولَه ، و َمن ٌُشاقِِق هللاَ و رسوله فانَّ هللاَ شدٌُد الِعقاب 

عددن بدددٍر و  ال ٌسدتوي القاعدددون مددن المدإمنٌن  عدن ابددِن عّبداس أندده  قددال : 
 ٕٙٔالخارجون إلى بدٍر .

ًَّ هللاُ عنه قا ُث أنَّ أصحاَب َبدر ثبلثِمابٍة و بضعَة عشَر عن البراِء رض ل : كّنا نتحدَّ
  ٕٔبِعدَِّة أصحاب طالوَت الذٌن جاَوزا َمعُه النهَر ، و ما جاَوَز معه إالّ مإمن .
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ًَّ هللاُ عنه قال : اسُتصؽرُت أنا و أبُن عمَر ٌوَم بدٍر ] لم ٌإذن لهم  عن الَبراِء رض
ٌِّفاً على ستٌن  بالخروس مع المقاتلٌن لصؽر سنهم [ ، و كان المهاِجروَن ٌوَم بدٍر ن
ٌِّفا و أربعٌَن و مابتٌن .   ٕٔ، و األنصاُر ن

ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  [ : ٌوم َبدرٍ  ، وهو فً قُبة ] عن ابِن عّباٍس قال : قال النب
بو ب خَذ أ ْد (( ، فؤ َ لم ُتعب بت  كٍر )) اللّهم إنً أنُشُدَك عهَدَك و َوعَدك . اللهم إن شِ

لدرعِ  كَ فقال : َحسبُ  ، بٌِدهِ  فً ا بَك ، وهو  حَت على َر وَل هللاِ ، فقد الح .  ٌا ِرسُ

خرَ  قولُ  سَ ف هو ٌ بر  ))  و  لدُّ لون ا ٌُو مُع و  ٌُهزُم الج ساعةُ  بلِ   سَ عدُ  ال م ، هُ مو

  ٕٔ(( .  ى وأمرُ أدهَ  والساعةُ 
بن  من المقداِد  ٌقول : َشِهدُت  ًَّ هللاُ عنه  األسوِد مشهداً ألن عن ابَن مسعود رض

ًَّ مما كان لً من عمل  َل به ] أحبُّ إل ًَّ مما ُعِد وهللا أعلم  –أكون صاِحَبُه أحبُّ إل
بن مسعود  صد ا ما ق لى  -ب َدعو ع هَو ٌ سلّم و  ٌِه و  صلى هللاُ عل  ًَّ ب تى الن [ : أ

َك فقاتبل  المشركٌَن فقال : ال َنقوُل كما قال قوُم موسى  ّا  اذَهْب أنَت و ربُّ و لكن
ًَّ صلى هللاُ علٌِه و  ُت النب ٌَمٌنَك و عن شمالَك و بٌن ٌَدٌَك و َخلَْفك . فرٌأ نقاتُل عن 

ه ، ٌعنً قولَه .  ٖٓٔسلّم أشرق َوجهُُه و َسرَّ
ٌوم  ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل نا رسوُل هللاِ  ًَّ هللاُ عنه قال : قال ل عن أبً أسٌد رض

منكم [ بوا  بوكم ] َقر ها [  بدٍر )) إذا أكَث حافظوا علٌ َبلَكم ]  سَتْبقوا ن فارموهم و ا
.))ٖٔٔ 
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بدر ))  ٌوم  قال  ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًَّ ب ًَّ هللاُ عنه : أن الن عن ابن عباٍس رض
 ٕٖٔهذا جبرٌُل آِخٌذ برأِس فَرسِه علٌِه أداةُ الحرب ((.

ٌَدي ا بٌَن  ن ٌجثو  ًَّ هللاُ عنه قال : أنا أوُل مَ ًِّ بن أبً طالب رض لرحمِن عن عل

ْت  َ ًَّ هللاُ عنه قال : نَزل صماِن  للُخصوَمة ٌوم القٌامة . عن أبً َذٍر رض هذاِن َخ

َصموا فً ربهم  حارِث ]  اخَت بن ال ٌدَة  ًُّ و حمزَة و عّب ل رٌَش : ع َ ن ق فً ستٍة مِ
عَة و  بِن ربٌ بَة  عَة و ُعت بن ربٌ أصحاب الرسول صلى هللاُ علٌِه و سلّم [ و شٌبَة 

 ُٖٖٔعتبَة ] أصحاب الشرك و هم الذٌن َتباَرزوا ٌوَم بدر [. الَولٌِد بن
  

 قتل أبً جهل
نً و  عن ٌمٌ فإذا  فتُّ  قال عبُد الرحمِن بن عوٍؾ : إنً لَفً الصؾِّ ٌوَم بدٍر إذ الَت
ناس  ٌإتى ال ما ] فؤشفقُت أن  عن ٌساري َفَتٌاِن َحِدٌثا السنِّ . فكؤنً لم آَمْن بمكانه

مٌن حدٌثٌن [ ، إذ قال لً أحُدهما ِسراً من صاحبِه : ٌا من ناحٌتً لكونً بٌن ؼبل
َعمِّ أرنً أبا جهل . فقلت : ٌا ابَن أخً و ما َتصَنُع به ؟ قال : عاهدُت هللا أن رأٌته 
نً  ما سرَّ أن أقُتلَه أو أموَت ُدوَنه . فقال لً اآلخُر ِسّراً من صاحبِه ِمثلَه . قال : ف

رُت لهما إلٌه، فّشدا علٌه مثَل الصقَرٌن حتى ضرَباه أنً بٌن رجلٌَن مكاَنهما ، فؤش
ًَّ هللاُ عنهما [.   ٖٗٔ،وهما ابنا َعفراء ] معاذ ومعوذ رض

ما  ظُر  ٌَن ن  ٌِه و سلّم )) مَ صلى هللاُ عل  ًُّ ب قال الن ًَّ هللاُ عنه قال :  عن أنٍس رض
نا َعفرا ضَربُه أب قد  َدهُ  بُن مسعود فوجَ فانَطلََق ا عاذ و َصَنع أبو جهل (( ؟  ء ] م
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َرد ] قارب على الموت [ ، قال : أ أنت أبو جهل ؟ قال فاخَذ بلحٌتِه  معوذ [ حتى َب
 ٖ٘ٔقال : و هل فوَق رجٍل َقَتلتموه ؟ أو رُجٍل قتلَه َقومه .

عٍة و عشرٌن  بدٍر بؤرب ٌوَم  مَر  ًَّ هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم أ عن أبً طلحَة أنَّ نب
د : الشجاع [ قرٌٍش فقُِذفوا فً َطِوىٍّ من أطواِء ] جمع رجبلً من ِصنادٌِد ] الصندٌ

ث . و كان إذا  طوى : الببر المبنً بالحجارة لكً تثبت وال ٌنهار [ َبدٍر َخبٌٍث ُمْخبِ
تِه  َظهَر على قوٍم أقاَم بالَعْرصِة ثبلَث لٌاٍل . فلما كان ببدٍر الٌوَم الثالَث أمَر براِحل

لبعِض فُشدَّ علٌها رحلُها ، ثم َمش ُِق إالّ  ٌَنطل نَرى  ى و اتََّبعُه أصحابِه و قالوا : ما 
ناِدٌهم بؤسمابهم و أسماء  ٌُ عَل  بر [ ، فج ًّ ] الب ك َى شَفِة الرَّ حاجته ، حتى قاَم َعل
عُتم هللاَ و  كم أط كم أن فبلن ، أٌسرُّ بَن  فبلن ا ٌا  فبلن ، و  بَن  فبلُن ا ٌا  بابهم ))  آ

كم حقاً ((. قال رسوله ؟ فؤّنا قد َوجْدنا ما وعدَ  نا ربُّنا حقاً ، فهل َوجْدتم ما َوعَد ربُّ
فقال ُعمر : ٌا رسوَل هللا ، ما ُتكلُم من أجساٍد ال أرواَح لها ، فقال رسوُل هللاِ صلى 

هللاُ علٌِه و سلّم )) و الذي نفُس محمٍد بٌِده ، ما أنتم بؤسمَع لما أقول منهم (( .
ٖٔٙ 

.ٖٔٙ 
ًَّ هللاُ  ض عازٍب ر بن  ٌِه و سلّم و عن البَراِء  صلى هللاُ عل  ًُّ ب كان الن قال :   عنه 

أصحابه أصابوا مَن المشركٌن ٌوم بدٍر أربعٌن و مابًة  : سبعٌن أسٌراً ، وسبعٌن 
  ٖٔقتٌبلً .
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 شهوِد المبلبكِة َبدراً 
ًِّ صلى هللاُ  ًَّ هللاُ عنهما قال : جاء جبرٌلُ إلى النب ًِّ رض َرق عن رفاعة بن رافع الزُّ

ضل المسلمٌن  علٌهِ  ن أف قال : مِ فٌكم ؟  بدٍر  هَل  وَن أ أو  –و سلّم فقال )) ما َتعدُّ
  ٖٔقال : و كذلك من شهد بدراً من المبلبكة ((. –كلمًة نحوها 

  
 فضل من شهد بدراً 

ًَّ هللاُ عنه قال : أُصٌَب  حارثُة ٌوَم بدر و هو ؼبلٌم ، فجاءت ] قُتل [ عن أنٍس رض
ًِّ صلى هللاُ  ثَة أمُّه إلى النب لَة حار  علٌِه و سلّم فقالت : ٌا رسوَل هللاِ قد عَرفَت منز

َر ما أصنُع . قال  نِة أصبْر و أحتسْب ، و إن َتُكِن األخَرى َت كْن فً الجَّ ٌَ منً ، فان 
ِت  –)) َوٌَحِك  نِة  –أَو َهبِل فً ج نُه  ٌرة ، و إ ناٌن كث هً ؟ إنها ِج حدةٌ  نٌة وا أَو َج

رَدوس (( . الفِ
ٖٔ  

ًَّ هللاُ عنه قال رسول هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) لعلَّ هللاَ اطلَع على  عن علىٍّ  رض
ْت لكُم الجنة  حدٌث [ –أهل بدر فقال : اعملوا ما ِشبتم فقد َوجَب أو  ] شَك راوي ال

 ٓٗٔفقد َؼَفرُت لكم ((.
 

 من شهد بدراً 
 

ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ًُّ محمُد بن عبِد هللاِ الهاشم  النب
ًَّ هللاُ عنه . ًّ رض َرش  عبد هللا بن عثمان أبو بكٍر الصدٌق القُ

ًَّ هللاُ عنه .  عمر بن الخطاب الَعَدوّي رض
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133

  6233 ؽذ٣ش :  -ثبة صلخ اُغ٘خ ٝاُ٘بس  \ مًزبة اُشهب -صؾ٤ؼ اُجخبس١   
143

  3332 ؽذ٣ش :  -ثبة كعَ ٖٓ شٜذ ثذسا   \ ًزبة أُـبص١ -صؾ٤ؼ اُجخبس١   
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ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم على  ًَّ هللاُ عنه خلَّفُه النب ًّ رض عثمان بن عفان القرش
 ابنته وضرب له رسول هللاِ بسهمِه .
ًَّ هللاُ  ًٌّ بن أبً طالٍب الهاشمً رض   عنه .عل

ًَّ هللاُ عنهما .  ببللٌ بن َرباح مولى أبً بكٍر الصدٌق رض
ًَّ هللاُ عنه . ًّ رض  حمزةُ بن عبِد المّطلب الهاشم

ًَّ هللاُ عنه كان له منها اثر ضربتٌن على عاتقه و  ًّ رض ُر بن الَعّوام القَرش ٌب الزُّ
 .َفلٌّة فً سٌفه ُفلَّها ] كُِسرت قطعٌة من حده [ فً ذلك الٌوم 

ًَّ هللاُ عنه . –بن أبً وقاص  –سعُد بُن مالك   الزهريُّ رض
ًَّ هللاُ عنه .  عبُد الرحمن بن عوؾ الزهري رض
ًَّ هللاُ عنه .  عبُد هللاِ بن مسعود الُهَذلً رض
ًَّ هللاُ عنه .  عبٌدةُ بن الحارث القرشً رض

العزٌز  عاصَم بن ثابِت األنصاريَّ خالُ عاصم بن عمَر بن الخطاب جد عمَر بن
ًَّ هللاُ عنهم ، استشِهَد بعد بدٍر فً نفٍر من أصحاب الرسول صلى هللاُ علٌِه و  رض

 سلّم.
ًَّ هللاُ عنه . ُب بن َعِدّي األنصارّي رض ٌَ  ُخب
ًَّ هللاُ عنه . بٌع األنصاري رض  ُمرارَة بن الرَّ

ًَّ هللاُ عنه . ًَّ األنصارّي رض ٌَّة الواقف  هبلل بن أم
ًَّ هللاُ عنه .سعٌُد بن زٌِد بن  ًّ رض  عمرو بن نَفٌل القرش

ًَّ هللاُ عنه توفً فً مكة فً حجة الوداع . ًُّ رض  سعُد بُن خولَة القَرش
ًَّ هللاُ عنه .  إٌاُس بن الُبكٌر رض

ًَّ هللاُ عنهما . ًِّ األنصاريُّ رض َرق  ِرفاعة بن رافٍع الزُّ
ًَّ هللاُ عنه .  أبو زٌٍد االنصارّي رض

ًَّ هللاُ عنه .َقتادةُ بِن النُّ   عماِن االنصارّي رض
ًَّ هللاُ عنه .  ُعبادةُ بن الصامِت االنصارّي رض

ًَّ هللاُ عنه . ًّ رض  أبو ُحَذٌفة بن عتبَة بن ربٌعَة القرش
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ًَّ هللاُ عنهما .  و مواله سالم رض
ًَّ هللاُ عنه .  زٌُد بُن سهل أبو طلحة األنصاريِّ رض

 ًَّ  هللاُ عنه .سهُل بن ُحَنٌٍؾ االنصاريُّ رض
ًَّ هللاُ عنه . ًُّ رض  ُخَنٌُس بن ُحذافَة السهم

ًَّ هللاُ عنه .  أبو مسعوٍد عقبُة بن عمٍرو األنصاريِّ رض
ًَّ هللاُ عنه .  ِعتباُن بن مالٍك االنصارّي رض

ًَّ هللاُ عنه .  عامر بن ربٌعَة الَعنزّي العدوي رض
ًَّ هللاُ عنه خال عبِد هللا ب ًَّ هللاُ عنهما .قُدامُة بن مظؽوٍن رض  ن عمر وحفصة رض

ًَّ هللاُ عنهما .  ُظهٌُر و مظهر ] قٌل : مهٌر [ بن رافٍع االنصارّي رض
ًَّ هللاُ عنه حلٌؾ بنً عامر بن لَُإّي .  عمُرو بن عوؾ رض

ًَّ هللاُ عنه .  رفاعة ] وقٌل بشٌر [ بن عبد المنِذر أبو لُبابَة األنصاريُّ رض
ًَّ هللاُ عنه َحلٌُؾ بنً زهرة . الِمقداُد بن عمِرو الكنديِّ   رض

ًَّ هللاُ عنه .  ُعَوٌُم بن ساعدَة االنصارّي رض
ًَّ هللاُ عنه .  َمعُن بن َعِدّي األنصاريُّ رض

ًَّ هللاُ عنه .  ِمسطٌح بن أُثاثَة بن عّباِد بن المطلِّب بن عبِد َمناؾ رض
ًَّ هللاُ عنه حلٌٌؾ لقُرٌش .  حاطُب بن أبً َبلتعَة رض

ًَّ هللاُ عنه قُتَل ٌوم بدر و هو حارثُة بن ُسراقة حارث ة بن الربٌع االنصاري رض
 كان فً النّظارة .

ذ  ًَّ هللاُ عنه ] بن عفراء هو و أخوه معوِّ من  –ُمعاذ بن عمِرو بن الَجموح رض
 اثبتا أبا جهل [. -أمه 

ًَّ هللاُ عنه ] عفراء اسم امه و ابٌه اسمه الحارث ذ بن عفراَء رض  [. معوِّ
ًَّ هللاُ عنه .  عوؾ بن عفراء رض

ًَّ هللاُ عنه . عة أبو أُسٌد االنصاريُّ رض  مالُك بُن رٌب
ًَّ هللاُ عنهم أجمعٌن.  وهم ثبلثمابة وبضعَة عشر رض
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ًَّ هللاُ عنها بنت الرسول صلى هللاُ علٌِه و سلّم وهو فً بدر  وفاة ُرقٌة رض
  

 قتل أبً رافع
ًَّ هللاُ  ٌِه و سلّم عن الَبراء بن عازب رض صلى هللاُ عل  عنه قال : َبعَث رسوُل هللا 

َر علٌهم عبَد هللاِ بن َعتٌِك ، و كان  إلى أبً رافٍع الٌهوديِّ رجاالً من األنصار ، فؤمَّ
صن  فً ح عٌُن علٌِه ، و كان  ٌُ ٌُإذي رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم و  أبو رافٍع 

ِت الشمُس و راَح الناس بَسرحِهم  –له بؤرض الِحجاز ، فلما َدَنوا منه   –و قد َؼَرَب
ًّ أن  ٌؾ للبّواب لَعل فقال عبُد هللاِ ألصحابِه : اجلِسوا َمكاَنكم ، فانً َمنطلٌِق و ُمتلطِّ
خَل  قد َد جًة ، و  ضً حا ٌَق أدخَل . فؤقبَل حتى َدنا مَن الباب ، ثمَّ  َتقنََّع بثوبِه كؤنه 

ٌا عبَد هللاِ إن كنَت ُترٌُد أن َتدخلَ فادُخل ، فانً أرٌُد أن الناُس ، فهتَؾ بِه الَبّواُب : 
ؼالٌَق ]  لَق األ ثم ع باب  ََق ال ناُس أؼل خَل ال ما د ُت ، فل أؼلَِق الباب . فدخلُت فكمْن
حُت  خذتها ففت ٌِد ] المفاتٌح [ فؤ لى األقال مُت إ قال فق المفاتٌح [ على َوّد ] وتد [ . 

هَب الباَب ، و كان أبو رافٍع ٌُسمَ  ما ذ ُر عنَده ، و كان فً َعبللً ] ؼرفة [ لُه ، فل
ُت إِن  ًَّ من داخل . قل عنه أهلُ سَمِره َصِعدُت إلٌِه فجعلُت كلما فتحت باباً أؼلقُت عل
فً  هو  ُت إلٌه ، فإذا  ٌْ ًَّ حتى أقُتلَه . فانته خلُصوا إل ٌَ القوُم َنِذروا ] علِموا [ بً لم 

ن م وسَط ِعٌالِه ، ال لِ بٌٍت ُمظ أدري أٌَن هَو مَن البٌت ، فقلُت : أبا رافع . قال : مَ
وت فؤضربه ضربًة بالسٌِؾ و انا َدهٌِش فما أؼنٌُت شٌباً ]  هذا ؟ فؤهَوٌُت نحَو الصَّ
ُت إلٌِه فقلُت :  لم أقتله [ . و صاَح ، فخَرجُت مَن البٌِت فؤمكُث ؼٌَر بعٌٍد ، ثمَّ دخل

َك الَوٌَل ، إنَّ رجبلً فً البٌِت ضرَبنً قبُل ما هذا الصوت ٌا أبا رافع ؟ فقال :  ألمِّ
فً  َب السٌؾ  بٌِ ضعت ضَ ثمَّ و بالسٌِؾ . قال فؤضِربُه ضربًة أثخَنْته و لم أقُتله ، 
َب باباً باباً حتى  بطنِه حتى أخَذ فً ظهره ، فعَرفُت أنً َقتلته ، فجعلت أفتُح األبوا

نا أرَ  ضعُت ِرجلً و أ له ، فو جٍة  لى در لى االرِض انتهٌت إ ٌُت إ قِد انَته نً  ى أ
تى  ُت ح ْ ثم انطلَق مة  ْبتها بعما رٍة ، فانكسَرْت ساقً ، فَعصَ ِ لٍة مُْقم فً لٌ عت  فوق

ماجلَسُت على الباب فقلُت ال أخرُس  ته . فل لم أقَتْل لَة حتى أع قام  اللٌ ٌك  لدِّ صاَح ا
ور فقال : أنعً أبا رافع تاجَر أهِل الحجاز ، فا ُت إلى أصحابً الناعً َعلَى السُّ نطلَْق
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ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًِّ ب لى الن ت إ فع ، فانتهٌْ با را تَل هللاُ أ جاَء ، فقد َق ُت النَّ فقل
ثته ، فقال لً )) ابُسْط ِرجلَك (( ، فبَسْطُت ِرجلً فمسحها ، فكؤنها لم أشَتِكها  فحدَّ

 ٔٗٔقطُّ ] من معجزات الرسول صلى هللاُ علٌِه وسلَّم [.
  

ٌنب  ًَّ هللاُ عنها بنت رسول هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّمقدوم ز  رض
  

ًَّ هللاُ عنهما  دخول علً بن أبى طالب على فاطمة رض
ِْد  ج ٌَ عن َسهِل بِن َسعٍد قال : جاء رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم بٌَت فاطمَة فلم 

اً فً البٌِت فقال : ٌّ ِك  )) َعل نً َو َبٌَنه شًء فؽاَضَبنً ؟ قالت : كان َبٌ((أٌَن ابُن َعمِّ
ٌِه و سلّم إلنساٍن : صلى هللاُ عل ْل عندي . فقال رسوُل هللاِ  ٌَقِ ْر  )) فخرَس فلم  انظُ

صلى هللاُ ((أٌَن هَو  ؟ فقال : ٌا رسوَل هللاِ هَو فً المسجِد راقٌِد . فجاَء رسوُل هللاِ 
ِه  و أصاَبُه ُتراٌب ، فجعَل رسوُل علٌِه و سلّم و هَو ُمْضَطجٌِع قد َسقَط ِرداإهُ عن ِشقِّ

َمَسُحُه عنه و ٌقول : ٌَ ٍب  )) هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  را ُ با ت ُْم أ ٍب ، : ق را ُ با ت ُْم أ ق
)).ٕٔٗ 

حى ]  ثِر الرَّ من أ ما َتلقى  ْت  ًَّ هللاُ عنه أنَّ فاطمَة علٌها السبلُم شَك عن علً رض
ٌِه و  صلى هللاُ عل ًَ النبً  ِْدهُ ، أداة الطحن [ ، فؤُت لم تج ْت ، ف َ بً ، فانطلَق سلّم بسَ

َُه عابشُة  ٌِه و سلّم أخبرت صلى هللاُ عل  ًُّ ب جاء الن ما  َرْتها . فل فَوَجَدت عابشَة فؤخَب
ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم إلٌنا  ضاِجَعنا  –بمجًء فاطمَة ، فجاء النب ْذنا َم قد أخَ  –و

َد  ما ((. فقعَ رفذهبُت ألقوَم فقال )) على مكانِك َ ُت ب جْد نا حتى َو ٌِه على َبٌن َد قدَم
را  صدري ، وقال )) أال ِّ ضاِجَعكما ُتكب أعلِّمكما َخٌراً مّما سؤلُتمانً ؟ إذا أخذتما َم
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 ثبة ّٗٞ اُشعبٍ ك٢ أُغغذ  -أثٞاة اعزوجبٍ اُوجِخ   \ ًزبة اُصالح -صؾ٤ؼ اُجخبس١   

  432 ؽذ٣ش :  



61 

 

حا ثبلثاً وثبلثٌن ، وَتْحمدا ثبلثاً وثبلثٌن ن فهو خٌٌر لكما من  أربعاً وثبلثٌَن ، وتسبِّ
 ٖٗٔخادم ((.

  
  

 السنة الثالثة
  

 
ًَّ هللاُ  ض نٍس ر نَد عن أ صبُر ع قال )) ال سلّم  ٌِه و  صلى هللاُ عل  ًِّ ب عن الن نه   ع
ْدمِة األولى ((.  ٗٗٔالصَّ

بو  ماَت وأ قال ف حَة ،  ًَّ هللاُ عنه قال : اشتكى ابٌن ألبً طل عن أنٍس بَن مالٍك رض
ٌِت .  نِب الب فً جا ُه  ْ ت ؤْت شٌباً وَنحَّ ٌَّ ِت امرأتُه أنُه قد مات ه طلحَة خارٌس . فلما رأ

كوَن فلما  جو أن ٌ ْت نفُْسه ، وأر جاَء أبو طلحَة قال : كٌَؾ الُؽبلم ؟ قالت : قد َهدأَ
ما  َل ، فل صبَح اؼتسَ ا أ قِد استراَح . وظنَّ أبو طلحة أنّها صادقٌة . قال فباَت . فلمَّ
ثمَّ  ٌِه و سلّم ،  صلى هللاُ عل  ًِّ ب مع الن خُرَس أعلَمْتُه أنه قد مات ، فصلَّى  ٌَ أراَد أن 

ٌِه أخبَر  صلى هللاُ عل ًّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم بما كان منهما ، فقال رسوُل هللاِ  النب
له تسعُة  ٌُباِرَك لكما فً لٌَلَتِكما (( ] فولد لهما عبُد هللا فكان  و سلّم )) لعلَّ هللاَ أن 

رآَن [.  ٘ٗٔأوالٍد كلُّهم قد قرأ القُ
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 مقتل كعِب بِن األشَرؾ

 ًَّ هللاُ عنهما قال : قال رسول هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  عن جابَر بن عبِد هللا رض
بن َمسلمَة  مُد  )) َمن لكعِب بن األشرؾ ؟ فانه قد آذى هللاَ و رسولَه (( . فقام مح
قوَل  لً أن أ فؤذْن  قال :  عم (( .  قال )) ن فقال : ٌا رسوَل هللا ، أتِحبُّ أن اقُتلَه ، 

جَل ]  شٌباً . قال )) قْل (( . فؤتاهُ ] أتى كعًب [ محمُد بن َمسلمَة فقال : إنَّ هذا الر
نا [ ، و  نا ] اتعب ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم [ قد سؤلَنا صَدقًة ، و إنه قد َعّنا ٌعنً النب
قِد  نا  قال : إ لل [ .  من الم َّه ]  ضاً و هللاِ لتملُّن قال : و أٌ َك أستَسلِفُك .  إنً قد أتٌُت

نا أن اتَبْعناهُ ، فبل نِحبُّ أن  قد أرْد َنَدَعُه حتى ننظَر إلى أيِّ شًٍء ٌصٌُر شؤنه ، و 
قال :  ٌد ؟  قالوا : أيُّ شىٍء تر نونً .  عم ، ارَه قال : ن تُسلَِفنا َوسقاً أو َوسَقٌن . 
ُل العدرب ؟ قدال :  َت أجمد ساَءنا و أند نونً نسداءكم . قدالوا : كٌدَؾ نرهُندَك ن اره

هَن بوسق  فارهنونً أبناءكم . قالوا : كٌؾ نرهُنكَ  قال : ُر أبناءنا فٌَُسبُّ أحُدهم فٌ
َه .  أو وسَقٌن ، هذا عاٌر علٌنا ، و لكّنا نرَهنَك الؤلمَة ] السبلح [ . فواَعَده أن ٌؤتٌ

] قٌل كانوا أربعة [  –و هو أخو كعب مَن الرضاعة  –فجاءُه لٌبلً و معه أبو نابلَة 
له  َل إلٌهم ، فقالت  هذه الساعة ؟ فَدعاهم إلى الِحصِن ، فنَز خُرس  ٌَن ت تُه : أ امرأ

ُر  ٌَقطُ فقال : إنما هو محمُد بن َمسلَمَة و أخً أبو نابلة . قالت : أسمُع صوتاً كؤنُه 
م . قال : إنما هو أخً محمُد بن َمسلمَة و رضٌعً أبو نابلة ، إنَّ الكرٌَم لو  منه الدَّ

هو  حاً و  َل ُمتوشِّ ًَ إلى طعنٍة بلٌٍل ألجاب . فنَز ٌُح الطٌب فقال ] ُدِع نه ر ٌنفَُح م
مَّ  َ ثم أش ُه ،  شمَّ عم . ف قال : ن ك ؟  شمَّ رأسَ لً أن أ تؤذُن  سلمة [ : أ  بن م مد  مح

فقَتلوه . ، أصحاَبه ثم قال : أ تؤذُن لً ؟ قال : نعم . فلما استمَكَن منُه قال : دوَنكم 
ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم فؤخبروه. ثمَّ أَتُوا النب

ٔٗٙ 
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ٌِه  عن أمِّ  صلى هللاُ عل ها سمعْت رسوَل هللاِ  ًَّ هللاُ عنها أن ض بَة ر نَت ُعق ثوٍم ب ُكل

حدٌث [  لُػ ال ٌُب مً :  ٌُن ٌَْنمً ]  صلِح بٌَن الناِس ف ٌُ ُب الذي  ٌقوُل )) لٌَس الّكذا وسلَّم 
ٌقوُل َخٌراً ((.   َٗٔخٌراً أو 

  
 

ًَّ هللاُ عنه  والدة الحسن رض
ًَّ هللاُ عنه ق ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم على المنبِر عن أبً بكرَة رض ال : سمعُت النب

ٌٌد ،  هذا سَ نً  مرًة وٌقول )) اب ٌِه  مرًة وإل ناِس  لى ال ٌَنظر إ والحسُن إلى جنبِه ، 
صلَِح بِه بٌَن فِبتٌِن مَن المسلمٌن ((. ٌُ ولعل هللاَ أن 

ٔٗ  
ًِّ صلى هللاُ علٌِه و ًَّ هللاُ عنهما عِن النب سلّم أنه كان ٌؤُخذُه  عن أسامَة بن زٌٍد رض
والحسَن وٌقول )) اللّهمَّ إنً أحبُّهما فؤحبَّهما ((. أو كما قال .

ٔٗ  
مَل  ًَّ هللاُ عنه وَح ض كٍر ر با ب ٌُت أ ًَّ هللاُ عنه قال : رأ عن ُعقبَة بِن الحارِث رض

ضحك . ٌَ  ًٌ ًّ . وعل ًّ . لٌس شبٌٌه بعل الحسَن وهو ٌقول : بؤبً شبٌٌه بالنب
ٔ٘ٓ 

 ًَّ من  عن انٍس رض ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًِّ هللاُ عنه قال : لم ٌكْن أحٌد أشَبَه بالنب
ًَّ هللاُ عنهما . قٌل فً مبلمح وجهه [.  ًّ ] رض  ٔ٘ٔالحسن بن عل
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واري ]  من جَ تاِن  ًَّ هللاُ عنها قالت : دخَل أبو بكٍر و عندي جارٌ عن عابشة رض

ِت األنصاُر ٌوَم  ُبعاَث ]  الجارٌة : الصبٌة دون البلوغ [ األنصار ُتَؽنٌِّانِ  بما تقاَولَ
عاث [ ، قالت : ولٌستا تنشدان أشعار الحماسة والفخر التً قٌلت فً معركة ٌوم بُ 

ٌِه و  بمَؽنٌَِّتٌن. فقال : أبو بكر : أََمزامٌُر الشٌطاِن فً بٌِت رسوِل هللاِ صلى هللاُ عل
 علٌِه و سلّم )) ٌا أبا بكر، إِنَّ سلّم ؟ وَذلك فً ٌوِم عٌٍد ، فقال رسوُل هللاِ صلى هللاُ 

 ٕ٘ٔلكل قوٍم عٌداً ، َوهذا عٌُدنا ((.
 
 

 ؼزوة أحد

عالى ]  مران [ :  ٕٔٔقول هللا ت مإمنٌَن  آل ع ىُء ال َوِّ َك ُتب ِ من أهل َدوَت  و إذ ؼَ

لٌم  كُره ]  َمقاعَد للقِتال و هللاُ سمٌٌع ع جل ِذ له  و ال  آل عمران [ :  ٓٗٔو قو
مسَّ َتِهنوا و ال  رٌح فقد  َ كم ق ٌَمَسسْ مإمنٌن . إن  نتم  نتُم األعلوَن إن ك تحَزنوا و أ

َِذ  خ نوا و ٌتَّ لذٌن آم علََم هللاُ ا ٌَ ل ناس و  بٌَن ال القوم َقرٌح ِمثله ، و تلَك األٌاُم نداِولها 
ٌَمَحق الكافرٌن  َص هللاُ الذٌن آمنوا و  ٌُمحِّ منكم ُشَهداَء و هللاُ ال ٌحبُّ الظالمٌن . و ل

صابرٌن .  . لم ال علم هللاُ الذٌَن جاهدوا منكم و ٌع ٌَ أم َحِسبُتم أن َتدخلوا الجنََّة و لّما 

ظرون  نتم تن موهُ و أ َْوهُ ، فقد رأٌت بل أن َتلق من ق موَت  َّوَن ال ، و  و لقد كنتم تمن

ونهم باذنه ، حتى إذا  آل عمران [ :  ٕ٘ٔقولِه ]  و لقد َصَدقكُم هللاُ وعَده إذ َتُحسُّ
نْ فَِشْلتم و َتنازعتم فً األمِر و َعَصٌتم من بعِد ما أراْكم ما ُتِحبُّوَن ، منكم  ٌد  مَ ر ٌُ

عنكم ، وهللاُ  كم ، و لقد َعفا  ٌَ رٌد اآلِخرة ، ثم َصَرفكم عنهم لٌبَتلِ ٌُ نٌا و منكم من  الدُّ
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دونهم : تستؤصدلوَنهم قدتبلً [ ، و قولده :  ذو فضدٍل علدى المدإمنٌن   و ال ] َتُحسُّ

 ٖ٘ٔاآلٌة. َتحسَبنَّ الذٌن قُتِلوا فً سبٌِل هللاِ أمواتاً 
لى  ٌِه و سلّم إ صلى هللاُ عل  ًُّ ًَّ هللاُ عنه قال : لما خرَس النب عن زٌِد بن ثابت رض
ٌِه و  صلى هللاُ عل  ًِّ ب ُب الن صحا كان أ ؼزوة أُُحد ، َرَجَع ناٌس ممن خَرَس معه. و 

رقٌة تقول نقاتِلهم رَقَتٌن : فِ فً  ، وفرقٌة تقول : ال نقاتلهم . فنزلت  سلّم فِ كم  فما ل

نورة [  المنافقٌن فِبتٌن و هللاُ أرَكَسهُم بما َكسبوا  نة الم بة ] المدٌ ٌْ َط ها  وقال )) إن
ة ((. ضَّ َث الفِ نوب، كما تنفً الناُر َخَب َتنفً الذُّ

ٔ٘ٗ 

نا ]  هذه اآلٌة فٌ لت  قال : نز ًَّ هللاُ عنه  إذ  :  آل عمران [ ٕٕٔعن جابر رض

نون  كِل المإم ما ، وعلى هللاِ فلٌتو ٌُّه بل و هللاُ َول َ ْت طابفتاِن منكم أن َتفْش نً  َهمَّ ب

ٌقول  ٌُّهما  َسَلِمَة و بنً حارثة ، وما أِحبُّ أنَّها لم َتنزل و هللاُ   ٘٘ٔ. و هللاُ ول
ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم صِعدَ  ًَّ هللاُ عنه : أن النب أُُحداً وأبو  عن انس بن مالك رض

صّدٌٌق  ًٌّ و ب ٌَك ن فإن عل ُد ،  ْت أحُ ُ بكٍر وعمُر وعثماُن ، فَرَجَؾ بهم ، فقال )) اثب
 ٙ٘ٔوَشهٌدان ((.

ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  ًَّ هللاُ عنهما قال : قال رجٌل للنب عن جابٍر بن عبد هللا رض
ُت فؤٌَن أنا ؟ قال )) فً الجنة (( َت إن قُتِل . فؤلقى تمراٍت فً ٌدِه ،  ٌوَم أُحد : أ رٌأ

ل . ثمَّ قاتَل حتى قُتِ
ٔ٘  
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  3343 ؽذ٣ش :  -ٝػ٠ِ هللا 
156

 ثبة هٍٞ اُ٘ج٢ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ : " ُٞ ً٘ذ  \ ًزبة أُ٘بهت -صؾ٤ؼ اُجخبس١   
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ًَّ هللاُ عنه قال : إن حمزَة َقتَل ُطَعٌمَة بن عدّي بن الخٌارِ  ًِّ رض بدر ،  عن وحش ب
بن ٌر  ا  فقال لً َموالي َجَب ّ قال : فلم حرٌّ .  نَت  ً فؤ لَت حمزَة بعمِّ م : إن قت ُمطعِ

بِد اصَطفُّوا للقِتال خرَس ِسباٌع فقال : هل من  بن ع ُمباِرز ؟ قال فخرَس إلٌه حمزة 
عِة الُبظور ، أ تحادُّ ] أتعاند [ هللاَ ورسولَه  طِّ المطلب فقال : ٌا ِسباُع ، ٌا ابَن أمَّ مُق
ُت  ْ قال : و كمن لذاهب .  كؤمِس ا كان  ٌه ، ف صلى هللاُ علٌِه و سلّم ؟ قال ثمَّ شدَّ عل

َضُعها فً ُثنَّتِه ] ما بٌن السرة لحمزَة تحَت صخرٍة ، فلما َدنا منً رَمٌته بحَ  ْربتً فؤ
والعانة [ حتى خَرَجْت من بٌِن َوِركٌه ، قال فكان ذاَك العهَد به . فلما رَجَع الناُس 
طابِؾ ،  لى ال جُت إ ثم خَر كَة حتى َفشا فٌها اإلسبلُم .  رَجعُت مَعهم ، فؤقمُت بم

بلً  ٌِه و سلّم ُرسُ صلى هللاُ عل لى رسوِل هللاِ  هٌج ] فؤرَسلوا إ ٌَ نه ال  لً : إ ٌَل   ، فق
ٌإذي [ الرُّسَل ، قال : فخَرجُت معهم حتى َقِدمُت على رسوِل هللا صلى هللاُ علٌِه و 
ًّ (( ، قلت : نعم . قال )) أنت قتلَت حمزة (( ؟  سلّم ، فلما رآنً قال )) آنَت َوحش

 ٌِّ َب َوجَهَك عنً (( ؟ قلُت : قد كان مَن األمر ما َبلَؽك . قال )) فهل تستطٌُع أن ُتؽ
 فخرجت قال فخرجُت : فلما قُبِض رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم فخَرَس مَُسٌلمةَ 

لعلًِّ أقُتله فؤُكافًَء به حمزَة . قال فخَرجت مع الناس فكان من أمِرِه ما كان ، قال 
َرمٌتُه بحربتً . : فإذا رجلٌ قابٌم فً َثلمِة جداٍر كؤنُه جملٌ أورٌق ثابُر الرأس ، قال ف

صار  مَن األن جٌل  ثَب ر قال وَو ه .  بٌن َكتَفٌْ من  جت  ٌٌَِه حتى خَر فؤَضعها بٌن َثد
  ٘ٔفضَربه بالسٌؾ على هاَمتِه .

ٌِه و  صلى هللاُ عل ٌت رسوَل هللاِ  ًَّ هللاُ عنه قال : رأ عن سعِد بن أبً َوقّاص رض
ٌابٌ  ما ثِ نه علٌه بلِن ع قاتِ جبلِن ٌ عه ر حٍد و م ٌوَم أ ما  سلّم  تال ،  ٌٌِض كؤشدَّ الق ب

  ٘ٔرأٌتُهما قبُل وال بعد.
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ٌه  مَع أبَو ٌِه و سلّم ج صلى هللاُ عل  ًَّ ًَّ هللاُ عنه قال : ما سمعُت النب ًٍّ رض عن عل
ٌقول ٌوَم أُُحد )) ٌا سعُد  ألحد إالّ لسعِد بن مالك ] بن أبً وقاص [ ، فإنً سمعتُُه 

 ٓٙٔارم فداَك أبً و أمً ((.
ًَّ هللاُ  ِل قتالِ عن أنس رض ًِّ  مع  عنه أن عمَُّه ؼاب عن َبدٍر فقال : ِؼبُت عن أوَّ النب

َرٌنَّ هللاُ  َ ٌِه وسلّم لٌَ صلى هللاُ عل  ًِّ ب صلى هللاُ علٌِه و سلّم ، لَبن أشهَدنً هللاُ مع الن
ُر إلٌك مما صَ  ِزَم الناُس فقال : اللهمَّ إنً أعتِذ ًَ ٌوَم أُحد فُه نَع ما أُِجدُّ ] أجتهد [ فلقِ

ٌفِه ،  –ٌعنً المسلمٌن  –هإالء  م بس قدَّ به المشركون . فت جاء  ما  ٌَك م بَرأُ إل و أ
ضى  د . فم َِّة دوَن أُحُ ٌَح الجن ُِد ِر نً أج ٌا سعُد ؟ إ ًَ سعَد بن ُمعاٍذ فقال : أٌَن  فلق

نِه  –فقُتل ، فما ُعرَؾ حتى عَرَفْتُه أختُه بشامٍة  مانوَن :  –أو بَبنا ضٌع و ث به ب و 
 ٔٙٔنٍة ، وضربٍة ، وَرمٌة بسهم .من طع

صلى هللاُ   ًِّ ب عن الن ناُس  ًَّ هللاُ عنه قال : لما كان ٌوم أُحٍد أنهزَم ال عن أنٍس رض
بٌَن  نس [  لدة أ صاري وهو زوس وا بن سهل األن علٌِه وسلّم ، وأبو طلحَة ] زٌد 

ٌهِ  ٌه بترسه [ عل ٌب ] ُمترس : ٌحم فٍة ]  ٌَدي النبً صلى هللاُ علٌِه وسلّم ُمجوِّ بحَج
مً السهم [ ، كسَر  نزِع ] ر ٌاً شدٌَد ال جبلً رام حَة ر بو طل كان أ له ، و  ترس [ 
ها  ْر بل فٌقول : انُث من النَّ بٍة  عه بِجْع مرُّ م ٌَ ٌوَمبذ َقوَسٌن أو ثبلثاً ، و كان الرجُل 

ٌقوُل  ٌَنظُر إلى القوم ، ف ًُّ صلى هللاُ علٌِه وسلّم  أبو ألبً طلحَة . قال و ٌُشِرُؾ النب
حِري ُدوَن  قوم ، َن هام ال من سِ صٌُبك سهٌم  ٌُ طلحة : بؤبً أنَت و أمً ، ال تُشرْؾ 
َت أبددً بكدٍر و أمَّ ُسدلٌم ] والدددة أندس [ و إنهمددا  نحدِرك . و لقدد رأٌددُت عابشدَة بند
َرَب على متونهما تُفرؼانِه فً  زاِن القِ لمَشّمَرتان أَرى َخَدَم ] خبلخٌل [ ُسوقهما ُتنقِ

قد افواِه القو قوم . و ل فواه ال فً أ نِه  باِن فتُفِرؼا ثم تجٌ ها ،  عاِن فَتمآلنِ ثمَّ ترِج م ، 
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ثاً  ما ثبل َتٌن و إ مرَّ ما  حَة إ بً طل َدي أ َ من ٌ قال  ٕٙٔ َوقَع السٌُؾ  عاس :  من الن  [

مِّ  و قال تعالى  إذ ٌؽشاكم النعاَس أمنة منه  تعالى  عِد الؽَ ن ب لٌكم مِ ثمَّ أنَزَل ع
حّق  أَمَنًة ُنعاساً  ٌَر ال باهللِ ؼ ظنُّوَن  ٌَ ؽشى طابفًة منكم ، و طابفٌة قد أهمْتهم أنفُسهم  ٌَ

ٌُخفوَن  ٌَقولوّن هل لنا مَن األمِر من شًء ؟ قْل إنَّ األمَر كلُه هلل ،  ظّن الجاهلٌة ، 
ٌقولوَن لو كان لنا مَن األمر شًٌء ما قُتِْلنا هاهنا ، قل  ٌُْبدون لك ،  فً أنفسهم ماال 

ما لو كنتم  ًَ هللاُ  ِ ضاِجعهم ، و لٌْبَتل لى َم تُل إ َب علٌهُم الق َرز الذٌن ُكتِ فً ُبٌوتِكم لََب

دور  ِت الصُّ َص ما فً قلوبِكم ، وهللاُ علٌٌم بذا ٌَُمحِّ  [ . فً صدوِركم ، و ل
د  ٌوم أحُ ًَّ صلى هللاُ علٌِه وسلّم  عن قٌٍس قال : رأٌُت ٌَد طلحَة شبلّء َوقى بها النب

.ٖٔٙ 
بٌَن عن َثعلَ  طاً  َم ُمرو ًَّ هللاُ عنه قَسَ ض اِب ر بن الخطّ لٍك : أنَّ عمَر  بُة بن أبً ما

ٌا  نَده :  ن ع عُض مَ لُه ب ٌّد ، فقال  ًَ منها ِمْرٌط ج نساء من نساء أهل المدٌنة ، فبق
ندَك ]  تً ع ٌِه وسلّم ال صلى هللاُ عل نَت رسوِل هللا  هذا ب عِط  مإمنٌن ، أ ٌَر ال أم

ًّ ٌرٌدوَن أ –زوجتُُه [  ل نَت ع ثوٍم ب به . و أُمُّ  –مَّ كل حقُّ  ٍط أ لٌَ فقال عمر : أُمُّ سُ
صلى  باٌَع رسوَل هللاِ  من  صار م ُسلٌَط ] والدة أبً سعٌٍد الُخدري [ من نِساء األن

ْزفُِر ] تحمل [ لنا القَرَب ٌوم أُُحد  أو تخٌط هللاُ علٌِه وسلّم . قال عمُر : فانها كانت ُت
.ٔٙٗ 

ًَّ هللاُ  َرَخ عن عابشَة رض ِزَم المشركون ، فصَ ٍد هُ ٌوُم أحُ كان  ما  لت : ل  عنها قا
ًَ و  ه ََدت  ت أوالهم فاجَتل راكم . فرَجعَ باَد هللاِ ، أُخْ ٌه : أي ِع نُة هللاِ عل لٌُس لع إب
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قال  بً .  بً أ باَد هللا ، أ ٌفُة فإذا هو بؤبٌه الٌماِن فقال : أي ِع ُصَر ُحذ أخراهم ، فَب
عروة : حَجُزوا حتى َقتلوه . فقال قالت : فو هللاِ ما احتَ  قال  كم .  َر هللاُ ل ِ ؽف ٌَ ٌفُة :  َذ

ٌفَة بقٌُة خٌٍر حتى لِحَق باهلل . فو هللاِ ما زالت فً ُحَذ
ٔٙ٘ 

صلى هللاُ   ًُّ ب لَس الن بٍذ ، و أج ًَّ هللاُ عنه قال : لَقٌِنا المشركٌَن ٌوم عن البراء رض
ماِة ] قٌَل كانوا َر علٌهم عبَد هللاِ ]  علٌِه و سلّم َجٌشاً مَن الرُّ خمسٌن رجبلً [ ، و أمَّ

حوا ، و إن  فبل تبَر لٌهم  نا ع نا َظهْر حوا ، إن رأٌتمو قال )) ال َتبَر ٌر [ و  بن ُجَب
ٌُت  رأٌتموهم ظهروا علٌنا فبل ُتِعٌنونا . فلما لَقٌنا َهَربوا ] المشركٌن [ ، حتى رأ

لون ] النساء ٌَشَتِدْدن فً الجبل ، َرفعَن عن ُسوقهنَّ ق ٌقو ذوا  هنَّ فؤخَ د َبَدت خبلِخلُ
ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم أن  ًَّ الرماة [ : الؽنٌمَة الؽنٌمة . فقال عبُد هللا :َعهَد إل النب

ٌن ٌتوجهوا .  ٌدروا أ ال تبَرحوا . فؤَبوا . فلما أبوا ُصِرَؾ ُوجوُههم ] تحٌروا فلم 

ْصِعدون و ال َتْلُووَن على أحَ  قال تعالى  خراكم ، إذ ُت فً أُ َدعوكم  د ، والرسوُل ٌ
ما  ٌٌر ب صابكم ، و هللاُ َخب ما أ فاتكم و ال ما  نوا على  كٌبل تْحَر فؤثاَبكم َؼّماً بؽّم ، ل

لذٌَن  [ ، فؤصٌَب سبعون َقتٌبلً ] قال تعالى :  تعملون  صبٌَن ا نًة ال ت و اتقوا فت

صة  فً ال ظلموا منكم خا بو سفٌاَن فقال : أ ] قوِم محمد ؟ فقال [ . و أشرَؾ أ
ٌِه وسلّ  صلى هللاُ عل بوه )) :  [ مرسوِل هللا  بً ((ال ُتجٌ بُن ا قوم ا فً ال . فقال : أ

. فقال : أفً القوم ابُن  الخّطاب ؟ ] أنظر منزلة أبً ((ال ُتجٌبوه  )) قُحافة ؟ قال :
بكر و عمر من النبً صلى هللاُ علٌِه و سلّم و خصوصٌتهما به بحٌث كان أعداإه 
لم  جابوا . ف ال ٌعرفون بذلك ؼٌرهما [ فقال : إن هإالء قُتِلوا ، فلو كانوا أحٌاء أل
بو  قال : أ ٌك .  ٌُخز ما  ٌَك  ٌَملْك عمُر نفَسه فقال : كَذبَت ٌا عدوَّ هللا ، أبقى هللاُ عل
ما  قالوا :  بوه (( .  ٌِه و سلّم )) أِجٌ صلى هللاُ عل  ًُّ ب سفٌان : اعُل ُهَبل . فقال الن

زى نقول  ى و ال عُ زَّ ؟ قال )) قولوا هللاُ أعلى و أجّل (( . قال أبو سفٌان : لنا العُ
قال ))  ما نقول ؟  قالوا :  بوه (( .  ٌِه و سلّم )) أجٌ ًُّ صلى هللاُ عل لكم . فقال النب
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حرُب  در ، و ال َ ٌوم ب قولوا : هللاُ َموالنا و ال َمولى لكم (( . قال : أبو سفٌان ٌوٌم ب
 ٙٙٔدون ُمْثلًة لم آُمْر بها و لم تَُسْإنً .ِسجال ، و تجِ 

ما  آل عمران [ :  ٘٘ٔقال تعالى ]  عاِن إن ٌوَم اْلتقى الجم منكم  َّوا  إنَّ الذٌَن َتَول

َزلَّهُم الشٌطاُن ببعِض ما كَسبوا ، ولقد عفا هللاُ عنهم ، إن هللاَ ؼفوٌر رحٌم   . اسْت
ًُّ صلى هللاُ  ًَّ هللاُ عنه : شُجَّ النب ٌَؾ عن أنس رض ٍد فقال )) ك  علٌِه و سلّم ٌوَم أحُ

ٌَّهم (( ؟ فنزلت  وا نب لٌهم أو  ٌُفلُِح قوٌم شجَّ توَب ع ٌَ مِر شًٌء أو  من األ لَك  لٌس 

بهم فانهم ظالمون  عذِّ ٌُ .ٔٙ  
ًَّ هللاُ عنه قال : قال رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) اشتدَّ  عن ابً هرٌرَة رض

ٌِّه َؼَضُب هللاِ على ق ٌَّته  –وٍم فعلوا بَنب اشتدَّ ؼضُب هللاِ على رجٍل  –ٌُشٌر إلى رَباع
ٌَقتلُه رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم فً سبٌِل هللا ((.

ٔٙ  
نُت رسوِل هللا  ًَّ هللاُ عنه قال : كانت فاطمُة علٌها السبلُم ب عن سهِل بن سعٍد رض

له و علىٌّ ٌسكبُ  مُة أنَّ  صلى هللاُ علٌِه و سلّم تؽسِ ما رأت فاط بالِمجنِّ ، فل ماَء  ال
َصَقتها فاستمسَك  َم إال كثرًة أخَذت قطعًة من َحصٌر فؤحرقْتها و أل زٌُد الدَّ ٌَ الماء ال 
الدم . و كُِسَرت رَباعٌته ٌوَمبذ ، و ُجرَح وجهُه ، و كِسَرت البٌضُة ] ؼطاء الرأس 

م أجر رسول هللاِ صلى هللاُ علٌِه فً الحرب [ على رأسه. ] اراد هللاُ جلّ و عبل تعظٌ
بة  كاره ، و العاق لى الم صبر ع فً ال عه  به أتبا ته و لٌتؤسى  فِع درج و سلّم و ر

  ٙٔللمتقٌن .[
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ًَّ هللاُ عنها  ض صابهُم  عن عابشَة ر ما ا عد  من ب لذٌن استجابوا هللِ و الرسوِل  ا

ظٌم  جٌر ع َوا أ منهم و اتَّق نوا  عرو الَقرُح لِلذٌَن أحسَ لت لِ بن قا ٌر وا بن الزب َة ] ا
َب  صا ما أ كر . ل بو ب ٌُر و أ أختها أسماء [ : ٌا ابن أختً ، كان أبواك منهم : الزب
صرَؾ عنه المشركون  ٍد و ان ٌوَم أُحُ صاَب  ما ا رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم 
ذَهُب فً إثرهم ؟ فانتدَب منهم سبعون رجبلً . قال :  ٌَ خاَؾ أن ٌرجعوا ، قال : من 

بٌر .كا  ٓ ٔن فٌهم أبو بكٍر و الزُّ
َل أبً َجعلُت أبكً و أكِشُؾ الثوَب عن وجهِه  ًَّ هللاُ عنه قال : لما قُت عن جابٍر رض
ٌِه و  صلى هللاُ عل  ًُّ ب ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ٌنهونً ، و الن ُب النب ، فجعَل أصحا

ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) ال تبك ُُّه سلّم لم ٌنَه ، و قال النب ظل كُة ُت ِه ما زالِت المبلب
بؤجنَِحتها حتى ُرفع (( .

ٔ ٔ 
ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ُنرٌُد وجَه هللاِ ،  ًَّ هللاُ عنه : هاَجرْنا مَع النب قال َخّباب رض
بن  ُب  صَع منهم ُم جِرِه شٌباً  من أ خْذ  لم ٌؤ ضى  فوقَع أجُرنا على هللا ، فمّنا َمن م

َل ٌوَم أُحٍد و  جبلهُ ، و إذا ُعمٌر ، قُت َدت ِر َ ُه ب ٌنا بها رأسَ َرًة ، فكّنا إذا ؼطَّ ترَك َنِم
ٌنا رجلٌَِه بدا رأُسه ، فؤَمَرنا رسولُ هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم أن ُنؽطً رأَسُه و  ؼطَّ

ٌَهِدبُها . نجعَل على رجلٌَِه شٌباً من إدخر . و ِمّنا َمن أٌَنَعت له ثمَرتُه فهَو 
ٔ ٕ 

ٌّاً من أحٌاِء العرِب  عن َقتادَة قال : صار ،ما نعلُم َح قال  أكثَر شهٌداً أؼرَّ مَن األن
ٍد سبعوَن ، و  ٌوم أُحُ منهم  تَل  نه قُ ًَّ هللاُ عنه أ ثنا أنُس بن مالٍك رض قتادة : و حدَّ

 ٖ ٌٔوَم ببِر َمعونَة سبعون ، و ٌوم الٌمامِة ] ٌوَم ُمَسٌلمَة الكذاب [ سبعون .
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ًَّ هللاُ  فً عن ابً موسى رض ٌُت  قال )) رأ ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  عنه عن النب
رإٌاَي أنً هَززُت سٌفاً فانقطَع َصدرُه ، فإذا هو ما أُصٌَب من المإمنٌن ٌوَم أُُحد . 
ماع  فتح و اجت من ال ثم هززتُه أخرى فعاد أحسَن ما كان ، فإذا هو ما جاء به هللاُ 

 ٗ ٌٔر ، فإذا هُم المإمنون ٌوَم أُُحد ((.المإمنٌن . و رأٌُت فٌها َبقراً و هللاُ خٌ
  

 الصبلة على حمزة
ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًُّ ب كاَن الن قال :  ما  ًَّ هللاُ عنه ض بن عبِد هللاِ ر جابٍر  عن 
قرآِن  ٌُّهم أكثُر أخذاً لل ٌقول )) أ ْجَمُع بٌَن الرُجلٌِن من َقتلى أُُحٍد فً َثوٍب واحٍد ثم  ٌُ

حدِ  لى أ فإذا أُشٌَر إ ٌوَم ((؟  هإالء  نا شهٌٌد على  قال )) أ حد و  فً اللّ ُه  مَ هما َقدَّ
َصلَّ علٌهم . ٌُ لوا ولم  َؽسَّ ٌُ  ٘ ٔالِقٌامِة ((. و أمَر بدفنِهم فً ِدمابهم ، ولم 

  
ًَّ هللاُ عنها  زواجه بحفصة رض

مْت ]  حٌَن تؤٌ طاب  بن الخ قال : أنَّ عمَر  ًَّ هللاُ عنهما  عن عبِد هللا بن عمَر رض
ًِّ مات زوُجه ًَّ هللاُ  –ا [ حفصُة بنت عمَر من ُخَنٌِس بن ُحذافة السهم وكان ] رض

نة  ُُوفً بالمدٌ فقال عمُر  –عنه [ من أصحاب رسوِل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم فت
بن الخطاب : أتٌُت عثماَن بن عفاَن فعَرضُت علٌه حفصة فقال : سؤنُظر فً أمري 

ًَ ، ثم لَقٌنً فقا ُت لٌال قال عمُر : . َفلَبِث هذا .  ٌومً  تزوَس  لً أن ال أ بدا  قد  ل : 
َت أبو بكر  َصَم ٌَق فقلُت : إن شبَت زوجتَُك حفصَة بنت عمَر ، َف َفلِقٌُت أبا بكٍر الصدِّ
ًَ . ثم خطبها  ًَّ شٌباً ، وكنُت أوَجَد علٌِه منً على عثمان ، فلبثُت لٌال رجْع إل ٌَ فلم 

ٌِه و سلّم ،  صلى هللاُ عل لَك رسوُل هللا  كر فقال : لع بو ب نً أ ٌَ ٌاه ، فلقِ ها إ فانَكحُت
قال  عم .  ًَّ حفصَة فلم أرجع إلٌَك شٌباً قال عمُر : ن ًَّ حٌَن َعَرضَت عل َوَجدَت عل
ًَّ إالَّ أنً كنُت علمُت أنَّ  ٌَمَنْعنً أن أرجَع إلٌك فٌما َعَرضَت عل أبو بكر : فإِنه لم 
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صلى رسوَل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم قد ذك ًَ سرَّ رسوِل هللا  َرها ، فلم أكن ألفش
هللاُ علٌِه و سلّم ، ولو تَركها رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم قبِلتُها .

ٔ ٙ 
ٌِه و  صلى هللاُ عل  ًِّ ًَّ هللاُ عنهما قال : كان الرُجل فً حٌاِة النب عن ابن عمَر رض

ًِّ صلى هللاُ علٌِه  ٌا سلّم إذا راى ُرإٌا قصَّها على النب و سلّم ، فتمنٌَُّت أن أرى ُرإ
فً  ناُم  نُت أ َزَب وك نُت ؼبلماً أعْ ٌِه و سلّم ، وك صلى هللاُ عل  ًِّ ب أقصُّها على الن
ٌن  َ ك كؤنَّ َملَ ناِم  فً الم ٌُت  ٌِه و سلّم ، فرأ صلى هللاُ عل  ًِّ ب لى عهِد الن المسجِد ع

ًِّ البِ  ًَ َمْطوٌٌة كَط ًِ أَخذانً فَذهبا بً إلى الناِر ، فإذا ه َ ناِن كَقرن ها َقر بِر ، وإذا ل
الببِر ، وإذا فٌها ناٌس قد عَرفتُهم ، فجَعلُت أقول : أُعوَذ باهللِ ِمَن النار ، اعوُذ باهللِ 
ْتها  ٌك آَخُر فقال لً : لَن ُتراَع . فَقَصْصتُها على َحْفصَة . فَقصَّ هما َملَ ٌَ مَن النار . فلِق

ٌِه و صلى هللاُ عل  ًِّ ب كان  َحفصُة على الن لو  ل عبُد هللاِ ،  عَم الرجُ سلّم فقال )) نِ
ٌَناُم مَن اللٌِل إال َقلٌبل [. َصلًِّ مَن اللٌل ((. ] فكان عبُد هللاِ بعد ذلك ال  ٌُٔ   

 
 

 السنة الرابعة
  

 ؼزوة الرجٌع
ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم َسِرًٌة َعٌناً ]  ًَّ هللاُ عنه قال : َبعَث النب عن أبً هرٌرة رض

َر علئلست و هو جدَّ ] خال [ عاصم بن عمَر بن  –ٌهم عاصَم بن ثابت لطبلع [ و أمَّ
قال  –الخطاب  ًٍّ من ُهَذٌل ٌ فانطلَقوا ، حتى إذا كان بٌَن ُعسفاَن و مكَة ُذِكروا لح

نِزالً  َوا م ثاَرهم ، حتى أت وا آ لهم بنو لِحٌاَن ، فَتبِعوهم بقرٌٍب من مابٍة راٍم فاقتصُّ
دوا لوه ، فوجَ ثرَب ،  نز ٌَ مُر  هذا ت قالوا :  نة ، ف من المدٌ دوهُ  تَزوَّ مٍر  ََوى ت ٌه ن ف
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ٍَد ]  لى َفْدف جؤوا إ صحابه ل صٌم و ا هى عا ما انت تى لحقوهم ، فل ثارهم ح عوا آ فتبِ
ثاُق إن  كُم العهُد و المٌ قالوا : ل هم ف حاطوا ب قوُم فؤ جاء ال ٌة المشِرفة [ ، و  الراب

َل منكم رُ  كافر ، نَزلُتم إلٌنا أن ال نقُت مِة  فً ذ جبلً . فقال عاصٌم : أما أنا فبل انِزُل 
بل ، و بقى  فٍر بالنَّ فً سبعِة َن صماً  لوا عا ك . فقاتلوهم حتى َقت ٌَّ اللّهمَّ أخبْر عّنا نب
وهُم العهَد و  ما أعطَ ثاَق ، فل فؤعَطوهُم العهَد و المٌ خر ،  جٌل آ ُخَبٌٌب و زٌٌد و ر

طوهم بها ، فقال المٌثاق نَزلوا إلٌهم ، فلما استم ٌِّهم فرب س تاَر قِ َكنوا منهم حلوا أو
روهُ و  جرَّ صَحَبهم ، ف ٌَ فؤبى أن  در ،  َ هذا أوُل الؽ ما :  لذي معه لُث ا جُل الثا الر
ددب و زٌددد حتددى  ٌَ ْل ، فقَتلددوه ، و انطلقددوا بُخب ٌَفعدد صددحَبهم فلددم  ٌَ عددالجوهُ علددى أن 

هَو  باعوهما بمكَة ، فاشترى خبٌباً بنو الحارِث بن عامر بن َنوفل ، و كان خبٌٌب 
قتَل الحارَث ٌوَم بدٍر ، فمكَث عنَدهم اسٌراً ، حتى إذا أَجمعوا قتله استعاَر موسى 
لً ،   ًٍّ صب عن  لُت  لت : فؽَف تُه ، قا من بعِض بناِت الحارِث لٌستحدَّ بها ، فؤعار

ك منً ، فدرَس إلٌه حتى أتاهُ فَوضعُه على َفِخذه ، فلما رأٌته فِزعت َفزعًة عرَؾ ذا
و فً ٌدِه الموسى ، فقال : أ تخشٌَن أن أقُتله ؟ ما كنُت ألفعل ذاك إن شاء هللا . و 
طِؾ ِعَنٍب و  ت أسٌراً قطُّ َخٌراً من خبٌب ، لقد رأٌتُه ٌؤكل من قِ كانت تقوُل : ما رٌأ
 ما بمكَة ٌومبٍذ ثمرة ، و إنه لموثٌق فً الحدٌد ، و ما كان إال رزٌق رَزقُه هللا ] هذه
ٌقتلوه ،  ًِّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم [، فخَرجوا به مَن الحَرم ل من كرامات أصحاب النب
فقال : َدعونً أصلًِّ َركعَتٌن . ثمَّ انصَرَؾ الٌهم فقال : لوال أن تروا ما بً َجَزٌع 
هم  قال : اللَّ ثمَّ  هو .  تل  نَد الق كعَتٌن ع لرَّ من سنَّ ا زدت ، فكان أوَل  من الموت لَ

 َعَددا . ثم قال : أحِصهمْ 
  
 َصرعًمَ على أيِّ ِشقٍّ كان هلِل       ما ان أبالً حٌَن أُقَتلُ مسلماً 
عمٌُبارْك على أوصال ِشلٍو ُ     وذلَك فً ذاِت اإللِه و إن ٌَشؤْ   مزَّ

 
 ] ما ان أبالً : فلست أبالً  ،  ِشلٍو : جسٍد  ،  ممزع : مقطع [ 
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من ثم قاَم إلٌِه ُعقبة بن الحارث فق توا بشًء  ٌُْإ صم ل لى عا قرٌٌش إ ْت  تله . و بعَث
َجَسِده ٌعرفونه ، و كان عاصم َقتَل عظٌماً من عظمابهم ٌوَم َبدر ، فبعَث هللا علٌِه 

ٌَقِدروا منه على شًء . ِر ] النحل [ فَحمْتُه من ُرُسلِهم ، فلم  ْب لَِّة من الدَّ مثَل الظُّ
ٔ   

  

 
ضً هللا عن ٌِه وسلّم عن عبِد هللاِ بن عمَر ر صلى هللاُ عل قال رسوُل هللاِ  ما قال: ه

ٌَنظِر هللاُ إلٌه ٌوَم القٌامِة ((. فقال أبو بكر: إن أحَد شقً  ))َمن َجر ثَوبُه ُخٌبلَء لم 
ٌِه وسلّم ))  صلى هللاُ عل َثوبً ٌَسترخً ، إالّ أن أتعاَهَد ذلك منه. فقال رسوُل هللا 

   ٔإنَك لسَت َتصَنُع ذلك ُخٌبلء ((.
ٌِه وسلّم ٌقول عن  من أنفق  )):أبً هرٌرَة قال : سمعُت رسوَل هللا صلى هللاُ عل

هل  من أ كان  زوجٌن فً سبٌل هللا نودي فً الجنة : ٌا عبد هللا ، هذا خٌر ، فمن 
الصبلة ، دعً من باب الصبلة ، ومن كان من أهل الجهاد ، دعً من باب الجهاد 

لصدقة ، ومن كان من أهل الصٌام ، ، ومن كان من أهل الصدقة ، دعً من باب ا
قال أبو بكر الصدٌق : ٌا رسول هللا ، ما على أحد ٌدعى  (( دعً من باب الرٌان

من تلك األبواب من ضرورة ، فهل ٌدعى أحد من تلك األبواب كلها ؟ قال رسول 
 ٓ ٔ((.نعم ، وأرجو أن تكون منهم  ))هللا صلى هللا علٌه وسلم : 

  
 ؼزوة سرٌة ببر معونة

ٌاَن  نً لح ٌََّة و ب كوان و ُعصَ عبلً و ذ ًَّ هللاُ عنه : انَّ ِر ض لك ر بن ما نِس  عن أ
هم بسبعٌَن من األنصار  استمدوا رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم على عدوٍّ ، فؤمدَّ
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ٌل . حتى  كّنا نسمٌهُم القراَء فً زمانهم ، كانوا ٌحتِطبوَن بالنهار ، و ٌصلون بالل
بر َمع نَت كانوا بب ٌِه و سلّم فق صلى هللاُ عل  ًَّ ب لَػ الن َدروا بهم فب لوهم و ؼَ نَة قَت و

كواَن و  عٍل و َذ عرب : على ر من أحٌاء ال صبح على احٌاء  فً ال ٌدعو  شهراً 
ٌََّة و بنً لحٌاَن ] فاصاب الطاعون رأس المشركٌَن عامُر بن الطَُّفٌل فماَت [.  ُعص

ٔ ٔ 
ًَّ هللاُ  نَة و  عن عروة عن ابٌه ] الزبٌر رض بر َمعو لذٌن بب تَل ا ما قُ قال : ل عنه [ 

مرّي  ٌََّة الضَّ لى ، أُِسَر عمرُو ابن أم هذا ؟ فؤشاَر إ من  ٌل :  قال له عامُر بن الطَُّف
قتٌل ، فقال له عمرُو ابن أمٌة : هذا عامُر بن فَُهٌرة . فقال : لقد رأٌتُه بعد ما قتل 

ِضَع . فؤتى ُرفَع إلى السماء حتى إنً ألنظُر إلى السماء  بٌنه و بٌن األرض ، ثمَّ ُو
صٌبوا ، و  قد أ ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم خبُرهم ، فَنعاهم فقال )) إن أصحاَبكم  النب
نا  ْر عنا إخواَننا بما رضٌنا عنك و رضٌَت ع إنهم قد سؤلوا ربَّهم فقالوا : ربنا اخبِ

بن أسماءَ  روة  بٍذ عُ فٌهم ٌوم صٌَب  عنهم ، و أ فؤخبَرهم   .))  ًَ مِّ صلت فسُ بن ال
ناء  نذر أب عروة و م ًَ به منذراً ]  ُعروة به ، و ُمنذر بن عمٍرو ] كان بدرٌاً [ ُسّم

 ٕ ٔالزبٌر [ .
ًَّ هللاُ عنه قال : لما ُطِعَن َحراُم بن ملحاَن  و كان خالُه ]  –عن أنِس بن مالٍك رض

حُه على –خاُل أنس [  كذا ، فنضَ م ه ثمَّ  ٌوَم ببر َمعونَة ، قال بالدَّ وجهِه ورأسِه 
ًَّ هللاُ عنه [.  ٖ ٔقال : فُزُت و ربِّ الكعبة ] رض

حٌَن  ٌِه و سلّم شهراً  صلى هللاُ عل َت رسوُل هللاِ  ًَّ هللاُ عنه قال : َقَن عن أنٍس رض
شدَّ  طُّ أ َ ناً ق ِزَن ُحْز سلّم حَ ٌِه و  صلى هللاُ عل ٌُت رسوَل هللاِ  ما رأ ّراُء ، ف ُ َل الق ِ قُت

 ٗ ٔمنه.
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 ً النضٌرؼزوة بن
الؽدر به صلى  فؤرادوافً دٌِة رُجلٌَن إلٌهم خرس رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم 

عالى  فؤنزل ت هللاُ علٌِه و سلّم فحاربهم صلى هللاُ علٌِه و سلّم و أجبلهم عن المدٌنة 

ِل  سورة الحشر  ٌاِرهم ألوَّ من د تاِب  هِل الِك ن أ لذٌَن كفروا مِ خرَس ا لذي أ هو ا

 .الحشر 
قال :  ًَّ هللاُ عنه : سورة الحشر ،  عن سعٌد بن ُجَبٌر قال : قلت البن عباس رض

ضٌر .  ٘ ٔقل سورة النَّ
َق رسوُل صلى هللاُ علٌِه و سلّم نخَل بنً  ًَّ هللاُ عنهما قال : حرَّ عن ابن عمَر رض

ما ضٌر و قطَع ، و هً الُبَوٌرةُ ] مكان بساتٌن بنً النضٌر بٌن المدٌنة و تٌ ء [ النَّ

صولها  : الحشر [ :   ٘، فنزلت ]  ما َقطعتم من لٌِنٍة أو تَركتموها قابمًة على أ

 ٙ ٔ. فبإذن هللا 
ٌِه و  صلى هللاُ عل  ًِّ ًَّ هللاُ عنه قال : كان الرجُل ٌجعُل للنب عن أنٍس بن مالك رض

ُردُّ علٌهم ٌَ ضٌَر ، فكان بعد ذلك  َرٌظَة و النَّ    ٔ.سلّم الَنخبلت ، حتى افتتَح قُ
  

 ؼزوة بنً لحٌان
  

ًَّ هللاُ عنه فً شعبان   والدة الحسٌن رض
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ٌِه و سلّم ))  صلى هللاُ عل  ًُّ ب قال الن قال :  ًَّ هللاُ عنهما  عن عبِد هللاِ بن عمَر رض
   ٔهما َرٌحاَنتاَي مَن الدنٌا ((. ] ٌعنً الحسن والحسٌن [

كان أشبهَهم بر نً الحسٌن [  ًَّ هللاُ عنه : ] ٌع صلى هللاُ وقال أنس رض سوِل هللا 
   ٔعلٌِه و سلّم .

  

 
َك  ًَّ هللاُ عنه قال : قال رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم )) انُصْر أخا عن أنٍس رض
رهُ  ٌَؾ ننصُ ماً ، فك رهُ َمظلو ظالماً أو مظلوماً ((، قالوا : ٌا رسوَل هللاِ ، هذا ننصُ

 ٓ ٔلظلم [ ((.ظالماً ؟ قال )) تؤُخُذ فوَق ٌَدٌِه ] تمنعه من ا
  

  
 حقوق العبٌد فً اإلسبلم 

بو  لً أ ًَّ هللاُ عنهما قال : قال  ًِّ بِن الحسٌِن رض عن سعٌِد ابُن َمجاَنَة صِاحُب عل
مرأً  ََق ا ٍل أعت ما رجُ ٌُّ ٌِه وسلَّم )) أ صلى هللاُ عل  ًُّ ب قال الن ًَّ هللاُ عنه  هرٌرَة رض

نَة :  مُسلماً اسَتْنقَذ هللاُ بكل ُعضو منه عضواً منهُ  بُن َمرجا من النار ((. قال سعٌُد 
ًَّ هللاُ  ض بُن الحسٌِن ر  ًُّ ل مَد ع ًِّ بِن الحسٌن ، فع ُت بِه ] الحدٌث [ إلى عل فانطلَْق
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عنهما إلى عبٍد له قد أعطاهُ بِه عبُد هللاِ بُن جعفٍر عشرَة آالِؾ ِدرهٍم ] عرض علٌه 
 ٔ ٔفؤعتقَُه . –أو ألَؾ ِدٌناٍر  –لٌشترٌه [ 

ًَّ هللاُ عنه وعلٌِه عن المَ  ُت أبا َذرٍّ الِؽفاريِّ رض ْعروَر بَن ُسَوٌٍد رحمه هللا قال : رٌأ
لى  بلً فشكانً إ ُت رجُ نً ساَبْب لَك فقال : إِ عن ذ ُحلٌَّة وعلى ُؼبلمِه ُحلٌة ، فسؤلناهُ 

َُه  رت ٌَّ ًُّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم )) أَع ًِّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم فقال لً النب ِه (( النب ِّ بؤُم
؟ ثمَّ قال )) إنَّ إخواَنكم خَولُكم ] خدمكم [ َجَعلهُم هللاُ تحَت أٌِدٌكم ، فمن كان أخوهُ 
فإن  ِبُهم ،  ؽل ٌَ ما  فوهم  ْبُِس ، وال ُتكلِّ ل ٌَ ما  ُه م ٌُْلبِسْ كُل وْل ما ٌؤ ُه م طِعمْ ٌُ ٌِدِه فْل حَت  ت

ؽلِبُهم فؤعٌنوهم ((. ٌَ كلَّفتموهم ما 
ٔ ٕ 

 ًَّ حَدكم  عن أبً ُهرٌرَة رض تى أ ٌِه وسلَّم )) إِذا أ صلى هللاُ عل  ًِّ هللاُ عنُه عن النب
ٌَِن ،  لًة أو أُكلت ٌَِن ، أو أُْك مًة أو لُقمت ُْه لُق ٌُناِول عُه فْل سُه م ْجلِ ٌُ خادُمه بطعامِه فإِن لم 

ًَ ِعبلَجه ((.  فإنُه َولِ
ٔ ٖ 

صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنُه قال : قال رسوُل هللاِ  ٌِه وسلَّم )) مَن عن أبً موسى رض
َجها كان لُه أْجراِن ((. كانت لُه جارٌٌة فعلَّمها فؤحسَن إلٌها ، ثمَّ أعتقَها وَتزوَّ

ٔ ٗ 
  

 ؼزوة ذات الرقاع
قاع ،  ِت الرِّ بذا ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  ًَّ هللاُ عنه قال : كّنا مع النب عن جابر رض

ًِّ صلى  من فإذا أتٌنا على شجرٍة ظلٌلٍة تركناها للنب جٌل  جاء ر هللاُ علٌِه و سلّم . ف
ٌِه  صلى هللاُ عل  ًِّ ب المشركٌَن ] ورسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم نابم [ وسٌُؾ الن
ٌِه و سلّم [  صلى هللاُ عل ٌَقظ رسول هللا  طُه ] فاست لٌق بالشجرِة . فاختَر و سلّم مع
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ٌَمنُعَك من ثم فقال له : تخافنً ؟ فقال له )) ال ((. قال : فمن  ً ؟ قال )) هللا ((. ] 
عنهم [  ًَّ هللاُ  ض ماً ر كانوا نٌا صحابه و سلّم أ ٌِه و  صلى هللاُ عل عا رسوُل هللا  د
ِت الصبلة فصلى بطابفٍة ركعَتٌن  ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم وأُقٌَم َده أصحاُب النب فتهدَّ

ًِّ صلى هللاُ   علٌِه و سلّم ، ثم تؤخروا ، وصلى بالطابفِة األخَرى ركعَتٌن ، وكان للنب
 ٘ ٔأربٌع وللقوِم ركعتان ] صبلة الخوؾ [.

  
ًَّ هللاُ عنه  جمل جابر رض

ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًِّ ب ًَّ هللاُ عنهما قال : كنُت مَع الن عن جابِربن عبِد هللا رض
ٌِه و سلّم فقال ))  صلى هللاُ عل  ًُّ ًَّ النب فً َؼزاٍة فؤبطؤ بً َجَملً وأْعٌا ، فؤتى عل

ًَّ َجَملً وأْعٌا فتخلَّفُت  جابرٌ  َك ((؟ قلُت : أْبطؤَ عل (( ؟ فقلت : نعم ، قال )) ما َشؤُن
حُجنُه بِمحَجنِه . ثمَّ قال )) اركْب (( ، فرِكْبتُه ، فلقد رأٌتُه أكفُُّه عن رسوِل  ٌَ . فنَزلَ 

قال  هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ] من معجزات رسول هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم [ .
ٌِّباً ] متزوجة سابقا فهً أما أرملة أو  جَت (( ؟ قلت : نعم . قال )) بكراً أم َث )) َتزوَّ
ٌِّباً. قال )) أفبل جارًٌة ُتبلِعبُها وُتبلِعبُك (( ؟ قلت : إنَّ لً  مطلقة [ (( ؟ قلت : بل َث

َس امرأًة تَجمُعهنَّ و تَمُشُطهنَّ وتقوُم علٌ )) أما :هنَّ . قال أَخواٍت ، فؤحببُت أن أتزوَّ
َك قادٌم . فإذا قدمَت فالَكٌَس الَكٌَس ((. ثم قال  لَك ((إنَّ عم . :)) أتبٌُع َجَم لُت : ن ؟ ق

داِة  ٌٍَّة . ثمَّ قِدَم رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم َقْبلً وقدمُت بالؽَ ً بؤُوق فاشتراهُ منِّ
، قال )) آآلَن قِدمَت (( ؟ قلُت : نعم  ، فِجْبنا إلى المسجِد فَوَجْدتُه على باِب المسجدِ 

ِزَن لُه  ٌَ ت . فؤمَر بِبلالً أن  . قال )) فَدْع َجَملَك فادُخْل فصلِّ َركعَتٌِن ((، فدخلُت فصلٌَّ
عوا  ُت . فقال )) اْد ُت حّتى ولٌَّ بلٌل فؤرَجَح فً الِمٌزاِن . فانطلَق ًٌَّة ، فوَزَن لً بِ أوق

رُ  ٌَ ًَّ منه ، قال )) أي جابراً ((. قلُت : اآلَن  ًَّ الجمَل ، ولم ٌكْن شًٌء أبَؽَض إل دُّ عل
 ٙ ُٔخْذ َجَملَك ، ولَك َثمنُه ((.
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ًَّ هللاُ عنه : أنَّ أهل المدٌنِة فزعوا ] سمعوا صوتاً مفزعاً [  عن أنِس بن مالٍك رض
ًُّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم فرساً ] ولٌس علٌه سرس وهذا من فروسٌة ًة فركَب النب  مرَّ

طُؾ  ٌَق كان  حَة  ٌِه وسلَّم [ ألبً طل طاٌؾ ]  –الرسول صلى هللاُ عل ٌِه ق كان ف أو 
صحابة  –بطًء المشً [  من أنطلق فسبق ال ٌِه وسلَّم أول  صلى هللاُ عل كان  ] و

هذا  لمعرفة الصوت وذلك أنه كان أشجع الناس [ فلما رَجَع قال )) وَجْدنا فَرَسكم 
ٌُجاَرى ] أصبح الفرس ال ٌُسَبق بعد أن كان  بحراً ] سرٌعاً [ (( ، فكان بعدَ  ذلك ال 

   ٔبطٌباً وتلك من معجزات الرسول صلى هللاُ علٌِه وسلَّم [ . 
  
  

ًَّ هللاُ عنها ٌنب رض  تزوٌجه بز
ٌِه و  صلى هللاُ عل  ًِّ ب َى الن مة [ َعل لم  ولٌ ًَ ] أو ِ ًَّ هللاُ عنه قال : ُبن عن أنٍس رض

حٍش بخبٍز و قوم سلّم بزٌنَب بنِت ج جًء  ٌَ ٌاً ، َف عام داع َى الط ُت َعل حٍم ، فؤُرسل ل
حداً  جد أ ٌَجًء قوٌم فٌؤكلوَن وٌخرجون ، فَدَعوُت حتى ما أ خرجون ثم  ٌَ فٌؤكلوَن و
 ًَ ًَّ هللا ما أجُد أحداً أدعوه ، فقال )) فارفعوا طعاَمكم ((. وبق أدعو ، فقلُت : ٌا نب

خرَس الن ثوَن فً البٌت ، ف ٌَتحدَّ لى ثبلثة َرهٍط  فانَطلَق إ ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًُّ ب
ٌَك  لت : وعل ٌِت ورحمُة هللا ((، فقا هل الب لٌكم أ ُحجرِة عابشَة فقال )) السبلم ع
ى ] تفقد [ ُحَجَر نسابِِه  السبلُم ورحمُة هللا ، َكٌَؾ َوجدَت أهلك ، بارَك هللاُ لك . فَتقرَّ

ٌَقُلنَ  ٌقول لعابشة ، و ٌقول لهنَّ كما  ًُّ  كلِّهن ،  ب جَع الن ثم ر لت عابشة .  ما قا له ك
ثون  صلى  –صلى هللاُ علٌِه و سلّم فإِذا ثبلثٌة من رهط فً البٌِت ٌتحدَّ  ًُّ وكان النب

ٌاء  شدٌَد الح سلّم  ٌِه و  ما أدري  –هللاُ عل شَة ، ف جرِة عاب حَو ح قاً ن َطلِ خرَس ُمْن ف
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ض َر أنَّ القوم خرجوا ، فرجَع حتى إذا و ْرته أو أُخبِ باب آْخَب كُفَِّة ال فً أُسْ َه  َع ِرجل
ِزلت آٌة الحجاب.    ٔداخلًة وأُخرى خارجًة أرخى الستَر بٌنً وبٌَنه ، وأُن

ٌُإَذَن لكم إلى طعاٍم  قال هللاُ تعالى  ًّ إالّ أن  ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تدخلُوا بٌوَت النب

 اآلٌة. من وراِء ِحجاٍب  –إلى قوله  –ؼٌَر ناِظِرٌن إناهُ 
ن حشٍ عن زٌ نِت َج ًَّ هللاُ  عنها َب بِ ض خل  ر ٌِه و سلّم َد صلى هللاُ عل  ًَّ ب : أنَّ الن

ن  ٌقول )) ال إله إِال هللا ، وٌٌل للعَرِب من شرٍّ قِد اقترب : فُتَِح الٌوَم مِ علٌها فِزعاً 
نُب :  لت زٌ بالتً تلٌها . فقا صبعِه و ََّق بإ هذا ((. وحل ثُل  َردم ٌؤجوَس ومؤجوَس م

ُك وفٌنا الصالحون ؟ قال )) نعم ، إذا كثَر الَخَبث ((.فقلُت ٌا رس وَل هللاِ أنهلِ
ٔ   

  

 

ُث عند زٌنَب  ٌَمُك ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم كان  ًَّ هللاُ عنها : أنَّ النب عن عابشة رض
ٌِه  صلى هللاُ عل ابنِة حجٍش َوٌَشَرُب عنَدها عسبلً ] قالت عابشة : وكان رسوُل هللا 

ٌُحبُّ ا لك بسبب و سلّم  نِت عمَر ] وذ َصٌُت أنا َوَحفصَة ب لعسل والحلوى [ ، فتوا
نك تُ الَؽٌرة [ أنَّ أٌّ  ُِد م نً ألج قل : إ ٌِه و سلّم فْلَت صلى هللاُ عل  ًُّ ب نا دخَل علٌها الن

ِرٌَح َمؽافٌر ] نبات ذو رابحة كرٌهة [. أكلت مؽافٌر . فدخل على إحداهما فقالت 
بُت َعَسبلً عند زٌنب ابنِة َجحش ، ولن أعود له ((. له ذلك . فقال )) ال بؤس ، شر

ُم ما أحلَّ هللاُ لك  فنَزلت  ًُّ لَم تحرِّ لى هللا  –إلى  –ٌا أٌها النب لعابشة  إن تتوبا إ

ًُّ إلى بعض أزواجه حدٌثاً  حفصَة   ٕٓٓلقولِِه : بل شِربُت عسبلً . وإذ أسرَّ النب
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 السنة الخامسة
  

 ؼزوة أنمار
ًَّ صلى هللاُ علٌِه عن جابر  ًَّ هللاُ عنهما قال : رأٌُت النب بن عبِد هللا األنصاري رض

صبلة  عاً ]  َل المشرق متطوِّ هاً قَِب صلً على راحلَتِه متوجِّ ٌُ و سلّم فً ؼزوِة أنماٍر 
 ٕٔٓالتطوع دون الفرٌضة [.

  
 ؼزوة بنً الُمْصَطلِق وهً ؼزوةُ الُمَرٌسٌع

ًَّ هللاُ عن ٌقول عن زٌِد بن أرقم رض  ًٍّ ه قال : كنُت فً َؼزاٍة فسمعُت عبَد هللا بَن أب
ٌُخرجنَّ  وا من َحوله ، ولبن َرجعنا ل : ال ُتنفِقوا على َمن عنَد رسوِل هللا حتى ٌنَفضُّ

 ً ٌِه و  -أو لعمرَ  –األعزُّ منها األذلَّ . فذكرت ذلك لعمِّ صلى هللاُ عل  ًِّ ب فذكَره للن
ثته ، فؤرسلَ  بن  سلّم ، فدعانً فحدَّ لى عبِد هللا  ٌِه و سلّم إ صلى هللاُ عل رسوُل هللا 

قَه ،  بنً رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم وَصدَّ ًّ وأصحابه َفَحلفوا ما قالوا ، فكذَّ أب
ما أردَت  لً عمً :  صبنً مثلُُه قطُّ ، فَجلَسُت فً البٌت ، فقال  ٌَ فؤصاَبنً همٌّ لم 

إذا جاَءَك  علٌِه و سلّم َوَمَقَتك ، فؤنزلَ هللا تعالى إلى أن كذَّبك رسولُ هللا صلى هللاُ 

قَك ٌا زٌد  المنافقوَن  ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم فقال )) إنَّ هللا قد صدَّ ًَّ النب فبعث إل
 .))ٕٕٓ 

ٌه  ُنَّ ف ْن ك بٌع مَ قال )) أر ٌِه و سلّم  ًِّ صلى هللاُ عل عن عبِد هللاِ بِن َعْمٍرو عن النب
ْصلٌَة ِمَن النفاِق حتى كان ُمنافِقاً خ ْصلٌة ِمنهنَّ كانْت فٌِه َخ الصاً ، َوَمْن كانْت فٌِه َخ
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َر  م َفجَ ؼدَر ، وإذا خاصَ َد  َب ، وإذا عاهَ َذ َث كَ حدَّ خان ، وإذا  ُتِمَن  ْ َدَعَها : إذا اب ٌَ
.))ٕٖٓ 
  

ث اإلفك  حٌد
ًَّ هللاُ عنها : كان رسوُل هللا رسوُل هللاِ صلى هللاُ عل ٌِه وسلّم إذا قالت عابشة رض

أراَد َسَفراً أقَرَع بٌَن أزواجه ، فؤٌتهن َخرَس سهمُها خرَس بها رسوُل هللا رسوُل هللاِ 
صلى هللاُ علٌِه وسلّم معه . قالت عابشة : فؤقَرَع بٌَننا فً ؼزوٍة ؼزاها فخرَس فٌها 

عَدما أُ  سلّم ب ٌِه و صلى هللاُ عل سوِل هللاِ رسوُل هللاِ  مَع ر جُت  نِزَل سهمً ، فخر
َزُل فٌه . فِسرنا ، حتى إذا فرَغ رسوُل هللاِ  الحجاُب ، فكنُت أُحَمُل فً َهوَدجً وأُن

نة رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلّم من ؼزَوتِه تلَك َوقفَل ] رجع  مَن المدٌ [ وَدَنونا 
جاَوزُت قافلٌَِن ،  تى  شٌُت ح ٌل فم نوا بالرح حٌن آذ مُت  ٌِل ، فق ح لًة بالرَّ آذَن لٌ

جٌَش ، فلما َقضٌُت شؤنً أقبلُت إلى رحلً فلَمسُت صدري فإذا ِعقٌد لً من َجزع ال
لرهط  بَل ا لت : وأق ؽاإه. قا َظفار قِد انقطَع ، فرجعت فالتمست عقدي فحبسنً ابت
لونً فاحَتملوا َهوَدجً فَرَحلوه على بعٌري الذي كنت أركُب علٌه  رحِّ ٌُ الذٌن كانوا 

حسبوَن أنً فٌه ، وك – ٌَ حم ، وهم  ؽشَهنَّ الل ٌَ ٌَهُبْلَن ولم  ان النساء إذ ذاك خِفافاً لم 
لوه  –إنما ٌؤكلن الُعلقَة من الطعام  عوه وحم ِر القوُم خِفَة الهودس حٌَن رف فلم ٌَستنِك

ّن ، فبعثوا الجملَ فساروا ، وَوجدُت عقدي بعد ما استمرَّ  ، وكنت جارًٌة حِدٌثَة السِّ
لٌسَ  ناِزلَهم و لذي  الجٌش ، فجبُت َم لً ا مُت منز منهم داٍع وال مجٌب . فتٌم بها 

لً  فً منز نا جالسٌة  ما أ ًّ . فبٌن ل عوَن إ ٌَفقدونً فٌرج نت أنهم س بِه ، وظَن كنت 
من وراء   ًّ كوان لذَّ ثم ا  ًّ لم ل السُّ بن المعطَّ كان صَفواُن  مت ، و ؼلََبْتنً عٌنً فنِ

عَرفنً حٌَن رآنً ، وكان الجٌش ، فؤصبَح عنَد منزلً ، فرأى سواَد إنساٍن نابم ، ف
عون [   ٌه راج ا إل ّ ّا هلل وإن له : إن ٌقظُت باسترجاعِه ] قو رآنً قبَل الحجاب ، فاست
نه  مة ، وال سمعُت م رُت وجهً بجلبابً . ووهللاِ ما تكلمنا بكل حٌَن َعرفنً ، فخمَّ
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احلة كلمًة ؼٌَر استرجاعه ،  وهَوى حتى أناَخ راِحلَته ، فوطىَء على ٌِدها ] ٌد الر
فً  موِؼِرٌن  جٌَش  ٌَقود بً الراحلة حتى أتٌنا ال [ ، فقمت إلٌها فركبتُها ، فانطلق 
نحر الظهٌرة وهم ُنزول . قالت : فهلَك َمن هلك . وكان الذي تولَّى ِكبَر اإلفك عبُد 
َِدمُت شهراً  ًّ ابن َسلول . قالت عابشة : فَقِدمنا المدٌنَة ، فاشتكٌُت حٌن ق هللا بن أُب

رٌُبنً ، وال ٌَ ناُس ٌُِفٌضوَن فً قوِل أصحابِ اإلفك ، ال أشُعُر بشًٍء من ذلك ، وهو 
نُت  لذي ك طَؾ ا ٌِه و سلّم اللُ فً َوجعً أنً ال اعِرُؾ من رسوِل هللاِ صلى هللاُ عل
ثم  سلِّم  ٌُ ًَّ رسول هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم ف دُخُل عل ٌَ أَرى منه حٌَن أشتكً ، إنما 

ُر بالشرِّ ، حتى خَرجُت ٌقول )) كٌَؾ تِ  َك ٌرٌُبنً وال أشُع ٌكم (( ؟ ثمَّ ٌنصرؾ ، فذلَ
َل الَمناِصع  َزنا ] موضع قضاء  –حٌَن َنَقهت ، فَخَرجُت مَع أمِّ ِمسطٍح قَِب وكان ُمَتبرَّ

خبلء [  –الحاجة [، وكّنا ال نخرُس إالّ لٌبلً إلى لٌل  َؾ ] ال ُ خَذ الكن وذلَك قبَل أن نتَّ
نا قرٌباً من بٌ ؽابط ، وك َل ال َ ٌِة قِب فً البرِّ وتِنا ، قالت : وأمُرنا أمُر العرِب األَول 

ُت أنا وأُمُّ ِمسطٍح  ى بالكنِؾ أن ّنتَّخذها عنَد ُبٌوتنا . قالت : فانَطلَق نُة  –َنتؤذَّ وهً اب
كر  بً ب لُة أ عامٍر خا بن  صخر  أبً ُرهم بن المطلب بن عبِد َمناؾ ، وأُمُّها بنُت 

ٌق ،  لب الصدِّ تً  –وابنها ِمسطُح بن عّباد بن المّط َل بٌ َ نا وأُمُّ ِمسطح قِب ُت أ ل فؤقب
لت  حٌَن فرؼنا من شؤننا ، فَعَثرْت أمُّ ِمسطٍح فً ِمْرِطها فقالت : َتعَس مسطٌح ، فق
ما  لم تسَمعً  لها : ببَس ما قلِت ، أتُسبٌَِّن رجبلً شِهَد َبدراً ؟ فقالت : أي َهَنتاهُ ، و

ضاً  قال ؟ قالت : فازَددُت مَر وقلُت ما قال ؟ فؤخبَرْتنً بقوِل أهل اإلفك . قالت : 
ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل ًَّ رسوُل هللاِ  على مَرضً . فلما رَجعُت إلى بٌتً َدخَل عل
ٌُد  لت : وأر فسلم ثمَّ قال )) كٌَؾ تٌِكم (( ؟ فقلُت له : أ تؤذُن لً أن آتً أبَويَّ ؟ قا

ٌقَن الخبَر ِمن ٌِه و سلّم .  أن أسَت صلى هللاُ عل قَِبلِهما . قالت : فؤِذَن لً رسوُل هللا 
فو هللاِ  نً علٌك .  ُث الناس ؟ قالت : ٌا بنٌة ، َهوِّ ٌَتحدَّ تاهُ ، ماذا  فقلُت ألمً : ٌا أُمَّ
لقلما كانِت امرأةٌ قطُّ َوِضٌبًة عنَد رجٍل ٌحبُّها لها َضرابُر إالّ أكثْرَن علٌها . قالت : 

لت :  تى فق لَة ح لَك اللٌ ٌُت ت لت : فبك هذا ؟ قا ناُس ب َث ال حدَّ قد ت سُبحاَن هللا ، أَو ل
رقؤُ لً َدمٌع وال أكَتحُل بنوم ، ثمَّ أصبحُت أبكً . قالت : وَدعا رسوُل  ٌَ أصبحُت ال 
 ًُ لوح َث ا ٌَِن اسَتْلَب ًَّ بن ابً طالب وأسامة بن زٌٍد ح هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم عل
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ما أُسامة فؤشاَر على رسوِل هللاِ ٌسؤلهما وٌَس لت : فؤ لِه . قا راق أه تشٌرهما فً فِ
فً نفسِه ، فقال  علَم لهم  ٌَ صلى هللاُ علٌِه و سلّم بالذي ٌعلم من براءِة أهله وبالذي 
ٌِِّق هللاُ  ض ٌُ ًٌّ فقال : ٌا رسوَل هللا ، لم  أسامة : اهلَُك ، وال نعلُم إال خٌراً . وأما عل

فدعا رسوُل هللاِ  علٌك ، والنساءُ  لت :  ُدْقك . قا ٌَة تصْ ِل الجار ٌر ، وسَ واها كث سِ
بِك (( ؟  رٌ ٌَ ْن شًٍء  صلى هللاُ علٌِه و سلّم َبرٌرَة فقال )) أي َبرٌرة ، هل رأٌِت مِ
َك بالحّق ، ما رأٌُت علٌها أمراً قطُّ أؼِمصُه ، ؼٌَر أنها  قالت له برٌرة : والذي بعَث

عن َعجٌن اهلِها فتؤتً الداِجُن فتؤكله . قالت : فقاَم رسوُل  جارٌٌة حدٌثة السنِّ تنامُ 
 ًّ ب بن أُ بِد هللاِ  من ع مِه فاستعَذَر  ن ٌو ٌِه و سلّم مِ صلى هللاُ عل لى  –هللا  هَو ع و

فً  –المنبر  نً عنه أذاهُ  َؽ عِذرنً من رجٍل قد بلَ ٌَ فقال )) ٌا معشَر المسلمٌن َمن 
ٌه إالّ أهلً ، وهللاِ ما علمُت على أهلً إ مت عل ما عل الّ خٌراً . ولقد ذكروا رجبلً 

ٌَدخلُ على أهلً إالّ معً ((. قالت : فقاَم سعُد بن ُمعاٍذ  أخو بنً عبِد  –خٌراً ، وما 
ضَربُت ُعنقه ،  –األشهل  مَن األوس  كان  فإن  فقال : أنا ٌا رسوَل هللا أعِذرك ، 

مرَ  نا أ نا ففعل خزَرس أمرَت مَن أل نا  من إخوان كان  مَن وإن  جٌل  لت : فقام ر ك . قا
ٌِّد  –الخزرس  بادَة وهو س بن ُع هَو سعُد  خذه و من ف نَت عمه  وكانت أُمُّ حّساَن ب

ٌَّة  فقال لسعد  –الخزرس . قالت : وكان قبَل ذلَك رجبلً صالحاً ، ولكن احتَملَته الحم
َك ما أحَببَت أن : كَذبَت لَعْمُر هللا ، ال تقتلُه وال تقِدُر على َقتله ، ولو كان من َرهطِ 

َل . فقام أَُسٌُد بن ُحضٌر  كذبَت  –وهو ابن عم سعد  –ٌُقَت بادَة :  بن ُع فقال لسعد 
اِن اإلوس  َّ ثاَر الحٌ لَعمر هللا ، لنقتلَنَّه ، فإنَك منافٌق تجاِدل عن المنافقٌن . قالت : ف

ٌِه و سلّم –والخزرس  صلى هللاُ عل ِوا ورسوُل هللا  ٌَقتتل وا أن  قابٌم على  حتى همُّ
كتوا  ضُهم حتى سَ ٌُخفِّ ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل َزل رسوُل هللاِ  َ المنبر . قالت : فلم ٌ
لت :  نوم . قا حُل ب مع وال أكت رقؤُ لً َد ٌَ وسكت . قالت : فبكٌت ٌومً ذلَك كلُه ال 
نوم .  حُل ب مع وال أكت لً َد قؤُ  ر ٌَ ماً ال  ٌَن وٌو ٌُت لٌلَت وأصبَح أَبواَي عندي وقد َبك

نا ح بواَي جالسان عندي وأ ما أ لت : فبٌن ِدي . قا فالٌق كب تى أنً ألظنُّ أنَّ الُبكاء 
ْت امرأةٌ مَن اإلنصار ، فؤِذنُت لها ، فجلََست تبكً معً . قالت : فبٌنما  أبكً فاستؤَذَن
نحن على ذلك دخَل رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم علٌنا فسلَم ثمَّ جلَس . قالت : 
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جلِسْ  ٌَ فً شؤنً  ولم  ٌه  ُوحى إل َل ما قٌَل قِبلَها ، ولقد لبث شهراً ال ٌ عندي منذ قٌِ
ما  قال )) أ ثم  لَس  بشًء . قالت : فتشهََّد رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم حٌن ج
نِت  إِك هللا ، وإن ك ٌَُبرِّ بعُد ٌا عابشة إنه بلَؽنً عنِك كذا وكذا ، فإن كنِت برٌبًة فس

تاب هللاُ ألممِت بذنب فاستؽ تاَب  ثم  بَد إذا أعترَؾ  فإنَّ الع ٌه ،  توبً إل فِري هللاَ و
عً  ََص دم ته َقل ٌِه و سلّم َمقالَ صلى هللاُ عل علٌه ((. قالت : فلما قضى رسوُل هللا 
حتى ما أُحِسُّ منه َقطرة ، فقلُت ألبً : أِجْب رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم عنً 

ٌِه و سلّم . فٌما قال ، فقال أبً : وهللاِ  صلى هللاُ عل قول لرسوِل هللا   ما أدري ما أ
مً : وهللا  لت أ قال . قا فقلت ألمً : أجٌبً رسوَل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم فٌما 

لُت  ٌِه و سلّم . فق ثُة  –ما أدري ما أقول لرسول هللا صلى هللاُ عل ٌٌة حدٌ نا جار وأ
حدٌَث حتى إنً وهللا –السن ال أقرأ من القرآن كثٌراً  هذا ال  لقد علمُت لقد سمعتم 

لبِن  –استقرَّ فً أنفُِسكم وصدقتكم به ، فلَبن قلت لكم إنً برٌبة  صّدقوننً ، و ال ُت
كم  –وهللاُ ٌعلم أنً منه برٌبة  –اعترفت لكم بؤمٍر  قُنًِّ ، فوهللاِ ال أِجُد لً ول َصدِّ لُت

ما تِصفون فصبٌر جمٌٌل ، و مثبلً إالّ أبا ٌوسَؾ حٌن قال :    هللاُ المُستعاُن على 
بً  لُت فاضطَجعت على فراشً ، وهللاُ ٌعلم أنً حٌنبٍذ برٌبة ، وأنَّ هللاَ مبرِّ ثمَّ تحوَّ
ٌُتلى ، لَشؤنً  ببراءتً . ولكْن وهللاِ ما كنُت أظنُّ أنَّ هللاَ تعالى منزلٌ فً شؤنً وحٌاً 

ًَّ بؤمر ، رى رسوُل  فً نفسً كان أحقَر من أن ٌتكلم هللاُ ف َ ولكن كنت أرجو أن ٌ
فو إنً هللاُ بها  ٌَُبرِّ ما رام رسوُل هللا  هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم فً النوم ُرإٌا  هللا 

صلى هللاُ علٌِه و سلّم مجلَِسه وال خَرس أحٌد من أهل البٌت حتى أُنزَل علٌه ، فؤَخذهُ 
ُر منهُ  َرحاِء ، حتى إنه لٌَتحدَّ مان  ما كان ٌؤخذه مَن الُب ثُل الُج عَرق م فً  –ال هَو  و

صلى  –ٌوٍم شاٍت  َي عن رسوِل هللا  من َثَقل القوِل الذي أنزَل علٌه . قالت : فُسرِّ
ل كلمٍة تكلَم بها أن قال )) ٌا عابشة ، أّما  ضحُك ، فكانت أوَّ ٌَ هللاُ علٌِه و سلّم وهو 

: ال وهللاِ ال أقوم إلٌه ، هللاُ فقد برأِك ((. قالت : فقالت لً أمً : قومً إلٌه ، فقلت 

إّن الذٌَن جاإوا باإلفِك  فإنً ال أحمُد إِالّ هللاَ عز وجل . قالت : وأنزَل هللا تعالى : 

[ العشَر آٌات . ثم أنزلَ هللاُ تعالى هذا فً براءتً .  ٔٔ] النور :  ُعصبٌة منكم .. 
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ٌُق  ث –قال أبو بكٍر الصدِّ بن أثا ٌُنفُِق على ِمسطِح  نُه وفقره وكاَن  تِه م :  -َة لقراب

عالى :  فؤنَزَل هللاُ ت قال .   وهللاِ ال أنفُِق على ِمسطح شٌباً بعد الذي قال لعابشة ما 

ؤتِل أولوا الفضل منكم  ٌَ [ . قال أبو  ٕٕ] النور : ؼفوٌر رحٌم  –إلى قوله  –وال 
لً . فرَ  َر هللاُ  ِ ؽف ٌَ ٌق : َبلى وهللاِ ، إنً ألِحبُّ أن  لى ِمسطٍح النفقَة بكر الصدِّ جَع إ

كان رسوُل  ٌُنفُِق علٌه وقال : وهللاِ ال أنِزعها منه أبداً . قالت عابشة : و التً كان 
ماذا  نَب ))  هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم سؤَل زٌنَب بنت َجحٍش عن أمري ، فقال لزٌ

ِت (( ؟ فقالت : ٌا رسوَل هللا أحمً سمعً وبصري ، فوهللاِ م ا علمُت علمِت أو رٌأ
ٌِه و  صلى هللاُ عل  ًِّ ب من أزواس الن تً ُتساِمٌنً  ًَ ال إال خٌراً . قالت عابشة : وه
سلّم ، فعَصَمها هللاُ بالَوَرع . قالت : وَطفَِقت أختُها حمنُة تحارُب لها ، فهلكْت فٌمن 

 هلك . 
ًَّ هللاُ ع ٌقول قالت عابشة : وهللاِ إنَّ الرُجلَ الذي قٌَل له ما قٌل ] حاِطب رض نه [ ل

َل بعَد  : ُسبحاَن هللا ، فوالذي نفسً بٌِده ما كشفُت من َكَنِؾ أنثى قّط . قالت : ثمَّ قُتِ
 ٕٗٓذلك فً سبٌل هللا .

بت  بن ثا اُن  ًَ هللا عنها ، وعندها حسّ ض عن مسروٍق قال : دخلنا على عابشة ر
ُب بؤبٌاٍت له وقال :   ٌُنِشُدها شعراً ٌَُشبِّ

 وتصبُح َؼْرثى من لحوِم الؽوافلِ      نُّ بِرٌبٍة َحصاٌن َرزاٌن ما تُزَ 
  

دخَل  ٌَ فقالت له عابشة : لكّنَك لسَت كذلك . قال َمسروٌق فقلُت لها : لَم تؤذنً له أن 

ظٌم  علٌِك وقد قال هللاُ تعالى :  عذاٌب ع له  منهم  َرهُ  ْ نور :  والذي تولى ِكب ] ال
نافُِح [ فقالت : وأيُّ عذاٍب أشدُّ من العمى  ٔٔ ٌُ كان  هاجً  –. قالت له : إنه  ٌُ أو 
عن رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم. –

ٕٓ٘ 
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 التٌمم
ٌِه وسلَّم  ًَّ هللاُ عنه أنها قالت : خَرجنا مع رسول هللا صلى هللاُ عل عن عابشة رض

ٌداء  نا بالَب جٌش  –فً بعض اسفارِه ، حتى إذا ك ِت ال بذا لً ،  –أو  قٌد  طَع ِع انق
عُه ، ولٌسوا فاقا ناُس م قام ال ِه ، وا م رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم على إلتماسِ

ْت  صنَع ما  تَرى  كٍر فقالوا : أال  با ب ناُس أ فؤتى ال ماء .  هم  لٌس مَع على ماء ، و
ماء  عابشة ؟ أقامت برسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم وبالناِس مَعه ، ولٌسوا على 

ُه  ، ولٌَس مَعهم ماء . ٌع راسَ ِض فجاء ابو بكٍر ورسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم وا
ناَس ،  ٌِه وسلَّم وال صلى هللاُ عل سِت رسوَل هللا  قال : حَب نام ، ف قد  خذي  لى ف ع
ما شاَء هللاُ أن ٌقول ،  قال  عاَتبنً و لت : ف ماء . قا ولٌسوا على ماٍء ولٌس َمعهم 

طعُننً بٌِده فً خاصَرتً فبل ٌَ  ٌَ ِك إال مكان رسوِل هللا صلى وجعلَ  منعنً مَن التحرُّ
هللاُ علٌِه وسلَّم على َفخذي ، فناَم رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم حتى اصبَح على 

مددوا  ؼٌددر مدداء ، فددؤنَزَل هللاُ آٌددَة التددٌمُّم  [ ، فقددال أَُسددٌُد بددن  ٖٗ] النسدداء : فتٌمَّ
ِل بركتِكم ٌا آَل  ًَ بؤوَّ لذي الَحضٌر : ما ه ٌَر ا نا البع لت عابشُة : فبَعث أبً بكر فقا

 ٕٙٓكنُت علٌِه فوَجْدنا الِعقَد تحَته .
  

 ؼزوة الخندق وهً ؼزوة األحزاب

ًَّ هللاُ عنها :  ِت   عن عابشَة رض إذ جاإوكم من فوقكم ومن أسفَل منكم وإذ زاؼَ

  ٕٓقالت : كان ذلك ٌوَم الخندق . األبصاُر وَبلؽِت القلوُب الحناِجَر 

                                                 
236

 بة هٍٞ اُ٘ج٢ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ : " ُٞ ً٘ذث  \ ًزبة أُ٘بهت -صؾ٤ؼ اُجخبس١   
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ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم َعَرضه ٌوَم أُحد و  ًَّ هللاُ عنهما : أنَّ النب عن ابن عمَر رض
ٌُجْزهُ ] لم ٌرخص له فً الخروس للقتال [ ، وعرضه  هو ابن أربَع عشرَة سنًة فلم 

  ٌٕٓوَم الخندِق وهو ابُن خمَس عشرَة سنًة فؤجاَزه .
ًَّ هللاُ عنه قال : َخرَس رسوُل هللاِ   صلى هللاُ علٌِه و سلّم إلى الخندق ، عن أنٍس رض

لوَن  عم ٌَ ٌٌد  كْن لهم عب لم ٌ باردة ، ف رون فً َؼداٍة  فإذا المهاجروَن و األنصاُر ٌحفِ
عٌُش  عٌَش  همَّ إن ال قال )) الل جوع  ِب وال صَ مَن النَّ ما بهم  ما رأى  ذلك لهم ، فل

ْر لؤلنصاِر والمهاجرة ((. فقالوا مجٌبٌن له :   اآلخرة ، فاؼفِ
عوا محمدا   على الجهاِد ما َبقٌنا أبدا ٌَ نحُن الذٌن با

ٕٓ  
روَن الخندَق َحوَل  حفِ ٌَ ًَّ هللاُ عنه قال : َجعَل المهاِجروَن و األنصاُر  عن انٍس رض

ٌقولون : ٌَنقلوَن التراب على متونهم و هم   المدٌنة ، و 
عوا محمدا   على اإلسبلم ما َبقٌنا أبدا ٌَ  نحُن الذٌن با

ٌقولُ  ٌُر  قال  ٌَر إالّ خ نه ال خ ٌبُهم )) اللهم إ ٌُج هَو  ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم و  النب
اآلخرة ، فبارك فً األنصار و المهاجرة ((. قال : ٌإَتوَن بملء كفً من الشعٌر ، 
بٌَن  ضُع  ٌر لونها و طعمها [ تو مة تؽ نِخٍة ] قدٌ لدهن [ سَ لٍة ] ا هم بإها صَنُع ل ٌُ ف

ٌا قوُم ج قوم وال ديِ ال َ كانوا ٌ ما  هذا  نتن ]  ٌح م ها ر لِق ول فً الح عٌة  ٌع وهً بَشِ
ًَّ هللاُ عنهم [.  ٌٕٓٔؤكلونه صابرٌن محتسبٌن رض

عة  ٌة ] القط ْت كد ُر فعرضَ ِ ندِق نحف ٌوَم الَخ ّا  قال : إن ًَّ هللاُ عنه  ض جابٍر ر عن 
ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم فقالوا  فجاءواالشدٌدة الصلبة من األرض [ شدٌدة ،  : النب

هذة كدٌٌة عرَضت فً الخندق فقال )) أنا نازل ((. ثم قام وبطنُه َمعصوب بحَجر ، 
ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم الِمْعَول فضرب  ولبِثنا ثبلثَة أٌاٍم ال نذوُق َذواقاً ، فؤخَذ النب
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ٌَم ] ساببلً [. فقلت : ٌا رسوَل هللا ابذ ن فً الكدٌة ، فعاد كثٌباً ] رمبلً [ أْهٌل أو أْه
ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم شٌباً ما كان فً  لً إلى البٌت . فقلُت المرأتً : رأٌُت بالنب
عز [ .  من الم ثى  ناق ] األن لت : عندي شعٌر و َع ذلك صبر ، فعنَدِك شًء؟ فقا
فذبحُت الَعناق ، وطحَنِت الشعٌَر حتى َجعلنا اللحَم بالُبرمِة ] قِدر للطبخ [. ثمَّ جبُت 

ًَّ صلى كاَدت أن  النب ًِّ قد  هللاُ علٌِه و سلّم والعجٌُن قد انكسَر ، والُبرمة بٌَن األثاف
ٌا  نَت  لً ، فقم أ ته [  ٌان قل ٌِّم ] المبالؽة فً تحقٌر الطعام وب َتنَضَج ، فقلُت : ُطع
ب  ٌِّ رسوَل هللا ورجلٌ أو رجبلن . قال )) كم هو (( ؟ فذكرت له ، فقال )) كثٌٌر ط

تً ((. فقال )) ((. قال )) قل لها ال ُّور حتى آ من التن بَز  مَة و ال الُخ نزِع البر  َت
قوموا ((. فقام المهاجروَن و األنصاُر . فلما دخَل على امرأتِه قال : وٌَحِك ، جاَء 
ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم بالمهاجرٌَن واألنصاِر وَمن معهم . قالت : هل سؤلك ؟  النب

لوا وال بَز  قلُت : نعم . فقال )) ادخ ُر الخ كسِ ٌَ عَل  ضاَؼطوا ] تزدحموا [ ((. فج َت
لى  ُب إ قرِّ ٌُ نه ، و ؽطً [ البرمَة والتنُّور إذا أخذ م ٌُ ُر ]  ٌُخمِّ جعُل علٌه اللحَم ، و ٌَ و
ًَ بقٌٌة ، قال ))  زلْ ٌكِسُر الخبز وٌؽِرؾ حتى ُشبعوا ، وبق ٌَ ٌَنزع ، فلم  أصحابِه ثم 

 ٕٔٔهم َمجاعة ((.كلً هذا وأهِدي ، فإنَّ الناَس اصاَبتْ 
ًِّ صلى هللاُ  َر الخندُق رأٌت بالنب ًَّ هللاُ عنهما قال : لما ُحفِ عن جابِر بن عبدهللا رض
لى  ٌُت إ جوع [ شدٌداً ، فانكَف لى ال لبطن إشارًة إ صاً ] خموص ا علٌِه و سلّم َخَم
ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل ٌت برسول هللا  فإنً رأ إمرأتً فقلُت : هل عندِك شًء ؟ 

جن ] َخمص مٌة دا نا بُهٌ عٌر ، ول من شَ صاٌع  ٌه  باً ف ًَّ ِجرا ل ْت إ اً شدٌداً . فؤخرجَ
سمٌنة [ فذبْحتُها ، وطَحنِت الشعٌَر ، ففَرَؼْت إلى َفراؼً ، وقطعتُها فً ُبرَمتها . 
ضحنً برسوِل هللا  لت : ال تف ٌِه و سلّم . فقا ثم ولٌُت إلى رسوِل هللا صلى هللاُ عل

ٌا رسوَل هللا ذبحنا صلى هللاُ علٌِه و س لت :  ُُه فساَرْرتُه فق عُه . فِجبت من م لّم و ب
 ًُّ مًة لنا وَطحّنا صاعاً من شعٌر كان عنَدنا ، فتعالَ أنت ونفر معك ، فصاَح النب ٌْ بُه
صنٌعاً [ ،  وراً ]  نع سُ قد صَ جابراً  صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) ٌا أهَل الخندِق ، إن 
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ًَّ هبل بكم (( فقال رسولُ  برمتكم ، وال  فح نِزلُنَّ  هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) ال ُت
ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل جاء رسوُل هللا  جًَء (( . فجبُت و  تخبُزنَّ عجٌنكم حتى أ
لِت .  لذي ق لُت ا قد فع لت :  ٌَقُدُم الناَس ، حتى جبُت امرأتً فقالت : بَك وبك . فق

عمَد إلى ُبرَمتِنا فبصق وبارك . ثم قال  فاخرجت له عجٌناً ، فبصَق فٌه وبارك ، ثم
لؾ ،  هم أ ها (( ، و برمتكم وال تنزلو من  قَدحً  عً . وا بْز م )) ادُع خابزًة فلتخ
من الشبع [ ، وإن  عام  عن الط فؤقسم باهلل لقد أكلوا حتى تركوهُ وانحرفوا ] مالوا 

ُز كما هو ] أنظر تواض ٌُخَب ل صلى هللاُ ع الرسوبرَمَتنا لتؽطُّ كما هً ، وإن َعجٌَننا ل
 ٕٕٔومعجزاته [. علٌِه و سلّم و بركة دعابه

ًَّ هللاُ عنه قال : لما كان ٌوُم األحزاِب وخندِق رسوُل هللاِ صلى هللاُ  عن البراِء رض
علٌِه و سلّم ، رأٌته ٌنقل ِمن تراب الخندق حتى وارى ] أخفى [ عنً التراُب جِلدَة 

مَن فسمعتُه  –وكان كثٌَر الشعر  –بطنِه  قُل  حَة وهو ٌن بن َروا ماِت ا ُز بكل ِ رتج ٌَ
ٌقول ))  ِب   الترا

نا   اللهمَّ لوال أنَت ما اهتَدٌنا   وال تصدقنا وال صلٌَّ
ِت األقدام إن الَقٌنا  فؤنزلْن سكٌنًة علٌنا         وثبِّ

 إنَّ األُلى قد َبَؽوا علٌنا        وإن أرادوا فتنًة أَبٌنا                 
(( قال : ثمَّ ٌمدُّ صوتُه بآخرها ] أَبٌنا ،                                               
 ٖٕٔأَبٌنا [.

جاَء  ًَّ هللاُ عنه  ض ًَّ هللاُ عنهما : أن عمَر بن الخطاب ر عن جابِر بن عبدهللا رض
َر قَُرٌش وقال : ٌا رسوَل هللا ، ٌَسبُّ كفّا ما  ٌوَم الخندق بعَد ما َؼَربِت الشمُس َجعلَ 

ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) وهللاِ  ًَ حتى كاَدِت الشمُس أن َتؽُرَب . قال النب كدُت أُصلِّ
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ها ،  ؤنا ل حاَن ، فتوضَّ ْط ٌِه و سلّم ُب صلى هللاُ عل  ًِّ ب مَع الن نا  تها ((. فنَزل ٌْ صلَّ ما 
 ٕٗٔفصلَّى العصَر بعَد ما َؼربِت الشمُس ، ثمَّ صلَّى بعَدها المؽرَب .

 ًّ ٌوَم الخندِق )) عن عل قال  نه  ٌِه و سلّم أ ًِّ صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنه عن النب رض
صر [  صبلة الُوسطى ] الع عن ال َمؤل هللاُ علٌهم َبٌوَتهم وقبوَرهم ناراً كما َشَؽلونا 

 ٕ٘ٔحتى ؼابِت الشمس ((.
ُت أنا  ِب ُجعل ًَّ هللاُ عنهما قال : كنُت ٌوَم األحزا بٌر رض وُعمُر عن عبِد هللا بن الزُّ

بٌر على َفرسِه  بالزُّ نا  فإذا ا ظرُت  بن أبً سلمَة ] لصؽِر سنهما [ فً النساء ، فن
ٌا  لُت :  عُت ق ما رج تٌن أو ثبلثاً . فل َرٌظَة مرَّ ٌختلؾ ] ٌذهب وٌجًء [ إلى بنً قُ
ًَّ ؟ قلُت نعم . قال : كان رسوُل هللِا  َك تختلُؾ ، قال : أَو هل رأٌَتنً ٌا ُبن أبِت رأٌُت

ُت ، صلى  ْ هللاُ علٌِه و سلّم قال )) َمن ٌؤِت بنً قُرٌظَة فٌؤتٌنً بخبرهم (( ؟ فانطلَق
بً  ِداَك أ ٌِه فقال )) ف ٌِه و سلّم أبو صلى هللاُ عل لً رسوُل هللاِ  فلما َرَجعُت جمَع 

 ٕٙٔوامً ((.
ًَّ هللاُ عنه قال : قال رسول هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ٌوَم األحزاب  عن جابٍر رض

بٌُر : أنا . ثم قال )) من ٌؤتٌنا بخبِر القوِم ((  )) من ٌؤتٌنا بخبِر القوِم (( ؟ فقال الزُّ
اً ، وإنَّ َحواريَّ الزبٌر ((. ٌّ ًٍّ َحوار بٌُر : أنا. ثم قال )) إنَّ لكّل نب   ٕٔ؟ فقال الزُّ

ٌهِ  ًَّ هللاُ عنهما قال : دعا رسوُل هللا صلى هللاُ عل و  عن عبَد هللاِ بن أبً أوفى رض
حزاب .  هِزم األ ِب فقال )) اللهم َمنزَل الكتاب سرٌَع الحساب ، ا سلّم على األحزا

  ٕٔاللهم اهِزْمهم وزلزلهم ((.
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216

  3536 ؽذ٣ش :  -ثبة ٓ٘بهت اُضث٤ش ثٖ اُؼٞاّ   \ ًزبة أُ٘بهت -صؾ٤ؼ اُجخبس١   
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رُت  ِص قال )) ُن ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًِّ ًَّ هللاُ عنهما عن النب عن ابن عّباس رض
بور ] الرٌح الؽر ْت عاٌد بالدَّ با ] الرٌح الشرقٌة [ ، وأُهلَِك   ٕٔبٌة [((.بالصَّ

ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًَّ ب قال : سمعُت الن ًَّ هللاُ عنه  ض صَرٍد ر عن سلٌمان بَن 
نا ؽزوهم وال ٌؽزون حزاُب عنه )) اآلن َن ًَ األ ل لٌهم  ، ٌقوُل حٌَن أج حن نسٌُر إ ن

.))ٕٕٓ 
ٌقول ))  ًَّ هللاُ عنه : أنَّ رسوَل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم كان  عن أبً هرٌرة رض

لَه إالّ هللا وحَده ، أعزَّ ُجنَده ، ونصَر عبَده ، وؼلَب األحزاَب وحده ، فبل شًَء ال إ
 ٕٕٔبعده ((.

ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل بن عمر [ : أن رسوَل هللا  ًَّ هللاُ عنه ] ا ض عن عبِد هللا ر
ٌقول )) ال إ ر ثبلَث مراٍر ثم  َل من الؽزو اِو الحجِّ أو العمرة ٌبدأ فٌكبِّ له كان إذا قَف

قدٌر .  كل شًٍء  له الحمد ، وهو على  لُك ، و لُه الم إال هللاُ وحَده ال شرٌَك له ، 
صَر  عَده ، ون دَق هللا و آٌِبون ، تاببون ، عابدون ، ساجدون ، لربِّنا حامدون . صَ

 ٕٕٕعبَده ، وهزَم األحزاَب وحَده ((.
  
 
 
 

ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم مَن األحزاب و مخرجه إل ى بنً قَُرٌظة ، مرجع النب
ٌّاهم  .ومحاصَرتِه إ
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 ؼزوة بنً قرٌضة
مَن  سلّم  ٌِه و  صلى هللاُ عل  ًُّ ب جع الن ما ر لت : ل ها قا ًَّ هللاُ عن ض شَة ر عن عاب
ضعَت  قد و قال :  ٌه السبلم ف ٌُل عل تاهُ جبر ضَع السبلَح واؼتسل ، أ ندِق وَو الخ

فإل قال ))  لٌهم .  فاخُرس إ ضعناه ،  نا . السبلَح ، وهللاِ ما َو قال : هاه ٌن ((؟  ى أ
ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم إلٌهم .  ٖٕٕوأشار إلى قُرٌظَة ، فخرس النب

ًَّ هللاُ عنه قال : كؤنً أنظُر إلى الؽبار ساطعاً ] عالٌاً [ فً ُزقاق بنً  عن أنٍس رض
ظة  نً قرٌ لى ب ٌِه و سلّم إ َؼْنم ، َموكب جبرٌَل حٌن سار رسول هللاِ صلى هللاُ عل

.ٕٕٗ 
ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ٌوَم األحزاب عن ا ًَّ هللاُ عنهما قال : قال النب بن عمر رض

نَّ أحٌد العصَر إال فً بنً قرٌظة ((، فؤدرَك بعُضهُم العصَر فً الطرٌق  صلٌِّ )) الٌ 
رْد منا ذلك .  ٌُ هم ، وقال بعضُهم : بل نصلًّ ، لم  ٌَ فقال بعضُهم : ال نصلًِّ حتى نؤت

ْؾ واحداً منهم .فُذكَر ذلك للن ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم فلم ٌعنِّ  ٕٕ٘ب
ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل قال رسوُل هللاِ  ًَّ هللاُ عنه قال :  عن البراِء بن عازٍب رض

 ٌٕٕٙوَم قُرٌظَة لحّساِن بن ثابت )) اهُج المشركٌن ، فإن جبرٌَل مَعك (( .
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  3313 ؽذ٣ش :  -



36 

 

 وفاة سعد بن معاذ
ًَّ هللاُ عنها قال ماه عن عابشَة رض ٌوَم الخندق ، ر عاذ [  بن م ِصٌَب سعد ]  ت : أ

فً وسط  رق  ل ] عِ فً األكحَ ماهُ  قة ، َر بن الَعِر ٌقال له َحّباُن ا رٌٍش  رجٌل من قُ
عوَدهُ من قرٌب .  ٌَ ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم َخٌمًة فً المسجِد ل الذراع [ فَضرب النب

منَ  ضَع السبلَح واؼتسَل ،  فلما رجَع رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  الخندِق َو
ٌَنفُض رأَسُه مَن الؽباِر فقال : قد َوضعَت السبلَح ،  فؤتاهُ جبرٌُل علٌِه السبلُم وهو 
فؤٌن (( ؟  ٌِه و سلّم ))  صلى هللاُ عل  ًُّ ب قال الن لٌهم ،  خُرْس إ ضعتُه ، ا ما َو وهللاِ 

َرٌظة . فؤتاهم رسوُل هللا صلى هللاُ عل ٌِه و سلّم فنَزلوا َعلَى حكمه فؤشاَر إلى بنً قُ
قادرٌن على  لُة ] ال َل المقات َ فٌهم أن تُقت كم  فإنً أح قال :  ، فردَّ الحكَم إلى سعٍد . 
قال  موالهم . ] ف َم أ َُّة ، وأن تُقسَ رٌ ساُء والذُّ سبى الن جال [ ، وأن ُت من الر تال  الق

ربما قال )) بحكم الملك رسولُ هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) قضٌَت بحكم هللا (( . و
حٌد  لٌس أ نه  لم ا نَك تع همَّ إ قال : الل ًَّ هللاُ عنها أن سعداً  (( [ . وعن عابشَة رض
َك وأخَرجوه . اللهمَّ فإنً أظنُّ انَك  بوا رسولَ ًَّ أن أُجاهَدهم فٌَك من قوٍم كذَّ أحبَّ إل

قرٌٍش ش حرِب  من   ًَ له قد َوضعَت الحرَب بٌَننا وبٌَنهم ، فإن كان َبق فؤبقنً  ًء 
ها .  وتتً فٌ عْل مَ ها واج حرب فافجْر ضعَت ال نَت َو ٌك ، وإن ك هَدهم ف حتى اجا

ُرْعهم  َ لم ٌ ِه . ف فاٍر  –فانَفَجرْت من لَبَّت نً ِؼ من ب مٌة  ُم  –وفً المسجِد خٌ لدَّ إالّ ا
فإذا سعٌد  َِبلِكم ؟  من ق نا  لذي ٌؤتٌ هذا ا ما  مة ،  هَل الخٌ ٌا أ ٌَِسٌُل إلٌهم ، فقالوا : 

ًَّ هللاُ عنه . ؽذو ُجرُحُه دماً ، فماَت منها رض ٌَ
ٕٕ  

ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ٌقول )) اهتزَّ عرُش  ًَّ هللاُ عنه : سمعُت النب عن جابٍر رض
  ٕٕالرحمِن لموت سعِد بن ُمعاذ (( .
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ًِّ صلى هللاُ علٌِه وس ًَّ هللاُ عنه قال : كنُت جالساً عنَد النب ْرداِء رض لَّم ، عن أبً الدَّ

ًُّ صلى هللاُ علٌِه  َل أبو بكر آِخذاً بطَرِؾ ثوبه حتى أْبدى عن ركبتِه ، فقال النب إذ أقَب
نً  ٌا رسوَل هللا ، إ قال :  وسلَّم )) أّما صاِحُبكم فقد ؼاَمَر ] خاصم [ (( ، فسلَّم و

 ِ ؽف ٌَ لً كان بٌنً وبٌَن ابن الخطاِب شًٌء ، فؤسَرْعُت إلٌه ثمَّ َنِدمُت ، فسؤلته أن  َر 
ؽفُر هللاُ لك ٌا أبا بكر )ثبلثاً( ((. ثمَّ إنَّ عمَر نِدَم  ٌَ ًَّ ، فؤقبلُت إلٌك . فقال ))  فؤبى عل
صلى هللاُ   ًِّ ، فؤتى منزَل أبً بكر فسؤَل : أثمَّ أبو بكر ؟ فقالوا : ال . فؤتى إلى النب

ٌَتمعَّ  ًِّ  صلى هللاُ علٌِه وسلَّم  ضب [ علٌِه وسلَّم ، فجعَل َوجُه النب ُر ] ٌحمر من الؽ
لَم  نُت اظ نا ك ، حتى أشفَق أبو بكر َفجثا على ُركبَتٌِه فقال : ٌا رسوَل هللاِ ، وهللاِ أ
كذبَت  لتم :  ًُّ  صلى هللاُ علٌِه وسلَّم )) إنَّ هللاَ َبعثنً إلٌكم ، فق )مرتٌن( . فقال النب

تارِ  صاحبً ؟ ، وقال أبو بكٍر : صدَق ، وواسانً بنفسه وماله ، فهل أنتم  لً  كو 
  ٕٕ)مرتٌن( ((. فما أوِذَي بعَدها .

  
 تزوٌج النبً بؤم حبٌبة

ها بالحبشِة  ا كنٌسًة رأٌَن َ ًَّ هللاُ عنها : أن أُمَّ حبٌبَة وأم سلمَة ذكرت عن عابشَة رض
كان  بَك إذا  ٌِه و سلّم ، فقال )) إن أول صلى هللاُ عل  ًِّ ب فذكرتا للن فٌها تصاوٌُر ، 

صَور ، فٌهُم الرجُل الصا ٌَك ال ٌه ت روا ف صوَّ برِه مسجداً ، و َت َبَنوا على ق لُح فما
أولبَك ِشراُر الناِس عنَد هللاِ ٌوَم القٌِامة (( .

ٕٖٓ 
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ًَّ هللاُ عنه قال : استؤذَن عمُر بن الخطابِ على رسوِل  عن سعد بن ابً وقاص رض
كلِّمَندد ٌُ ْرَنه ، عالٌددًة هللاِ صددلى هللاُ علٌددِه و سددلّم وعنددَدهُ نِسددوةٌ مددن قُددرٌش  ه وٌَسددتكثِ

فؤِذن  جاَب ،  اصواتُهنَّ على َصوتِه فلما استؤذَن عمُر بن الخطاب قمَن فباَدرَن الح
ضحُك ، فقال :  ٌَ فدَخَل عمُر ورسوُل هللاِ  ٌِه و سلّم ،  صلى هللاُ عل لُه رسوُل هللاِ 

 ًُّ َك ٌا رسوَل هللا ] الدعاء له بالسرور [ ، فقال النب ٌِه  أضَحَك هللاُ سنَّ صلى هللاُ عل
ْرَن الحجاب  َك ابتَد و سلّم )) عجِبُت من هإالء البلتً كنَّ عندي ، فلما سمعَن صوَت
عُدّواِت  ٌا  مر :  قال ع ثم  ٌا رسوَل هللا .  َبَن  حقُّ أن ٌه نَت أ مُر : فؤ قال ع  ،))

لن : ن ٌِه و سلّم ؟ فق نَت انفُسِهنَّ ، اَتَهْبَننً وال تهبَن رسوَل هللاِ صلى هللاُ عل عم ، أ
أفظُّ واؼلُظ من رسول هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم . فقال رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه و 
قطُّ  اً  َك الشٌطاُن سالكاً فجّ ٌَ سلّم )) أٌهاً ٌا ابَن الخّطاب ، والذي نفسً بٌِده ، ما لقِ

ك ((.  ٖٕٔإالّ َسلَك فّجاً ؼٌَر فجِّ
   

 وفد عبِد الَقٌس
ٌِه و سلّم فقال ))  عن ابِن عباٍس قال : صلى هللاُ عل  ًَّ إن وفَد عبِد القٌس أتُوا النب

بالقوم –أو َمِن الَقوُم  –َمِن الَوفُد  باً  ْرَح فِد  –(( قالوا ربٌعُة . فقال )) َم  –أو بالَو
هذا  َك  َ نا و بٌن ٌدٍة ، و بٌن ن شُقٍَّة بع ٌَك مِ ؼٌَر َخزاٌا و ال َندامى ((. قالوا : إّنا تؤت

ًُّ من  ُر الح َك إالّ فً َشهٍر َحراٍم ، فُمْرنا بؤمٍر نخبِ ٌَ ِر َمَضَر ، و ال َنسَتطٌُع أْن نؤتِ كُفّا
رهْم  َ ٍع : أَم َ عن أرب هاهْم  بؤْرَبع ، و َن فؤَمَرُهم  َّة .  به الجن ْدُخُل  َ نا ن ْن وراَء َ به م

دهُ (( ؟ قالوا باإلٌمان باهلِل عزَّ و جلَّ وحَدهُ ، قال )) هْل َتْدروَن ما اإلٌماُن باهللِ وح
لَه إالّ هللاُ و أنَّ محمداً رسوُل هللاِ . َو  : هللاُ و رسولُه أَعلُم . قال )) شهادةُ أْن ال إ
إقاُم الصبلِة ، و إٌتاُء الزكاِة ، و صوُم َرمضاَن ، َو ُتعطوا الُخمَُس ِمَن الَمْؽَنم ((. 
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ِت ] أوعٌ َزفَّ ّباء ، و الحْنَتِم ، و الُم صبُح و نهاهم عن الدُّ صٌر فٌ ة ٌضعون فٌها الع
روه َمْن وراَءكم ((. خمراً [. قال )) احفظوه و أخبِ

ٕٖٕ 
  
  

 السنة السادسة
  

 
فً  ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل صلَّى رسوُل هللاِ  لت :  مإمنٌَن أنها قا عن عابشَة أُمِّ ال

ماً ، فؤشا قوٌم قٌِا صلَّى َوراَءهُ  لٌهم بٌتِه وهو شاٍك ] مرٌض [، فصلَّى جالساً و َر إ
به ،  ُْإتمَّ  َل اإلِماُم لٌ أَِن اجلِسوا . فلّما انصرَؾ ] سلّم من الصبلة [ قال )) إِنَّما ُجِع

ٖٖٕفإذا ركَع فاركعوا ، وإذا رفَع فارَفعوا ، وإذا صلَّى جالساً فصلُّوا جلوساً ((.
 

  
 ؼزوة الحدٌبٌة

ًَ هللاُ عِن المإمنٌَن إذ ٌباٌعون قول هللاِ تعالى :  ] الفتح  ك تحَت الشجرة لقد رض
:ٔ  ] 

فً  ٌة  من الُحدٌب مر عمرًة  ًَّ هللاُ عنه أن رسول هللا اعت ] عن انِس بن مالٍك رض
 ذي القعدة[

عاَم  ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًِّ ب مع الن نا  قال : انطلَْق ًَّ هللاُ عنه  عن أبً قتادة رض
 ٖٕٗالُحَدٌبٌة ، فؤحَرَم أصحابُه ولم أُحرم .
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صاحبه  –بن مخرمة ومروان بن الحكم  عن الِمْسَورِ  حدهما على  قاال :  -ٌزٌد أ
صحابه  من أ بًة  ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم عام الُحدٌبٌة فً بضع عشرَة ما خرَس النب
من  ٌفِة َقلَد الهْدَي وأشعَره ، وأحَرَم منها بعمرٍة ، وَبعَث عٌناً لُه  ، فلما أتى ذا الُحلَ

ًُّ صلى  نُه ] ُخزاعَة . وسار النب تاهُ عٌ ِط أ هللاُ علٌِه و سلّم حتى كان بَؽدٌر األشطا
رجل ٌستطلع له أخبار العدو [ قال : إن قرٌشاً جمعوا لك جموعاً ، وقد َجمعوا لَك 
ها  ٌُّ ٌروا أ مانعوك . فقال )) أشِ ٌت و عن الب وك  صادُّ قاتِلوَك و األحابٌَش ، وهم ُم

ًَّ أتَروَن أن أِمٌَل إلى ِعٌالهم و ونا الناُس عل صدُّ ٌَ ٌدوَن أن  ذراِرّي هإالِء الذٌن ٌر
من المشركٌن ، وإالّ  ناً  طَع عٌ قد ق جل  عز و كان هللاُ  نا  فإن ٌؤتو ٌت ،  عن الب
تَركناهم َمحروبٌن ((. قال أبو بكر : ٌا رسول هللا خرجَت عامداً لهذا البٌت ال ترٌُد 

نا عنه قاتلنا ه . قال )) اْمضوا على َقتَل أحٍد وال حرَب أحد ، فتوجْه له ، فمن صدَّ
 ٖٕ٘اسم هللا ((.

ًَّ هللاُ عنه قال : خرجنا مع رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  عن زٌِد بن خالٍد رض
ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل نا رسوُل هللا  صلى ل َت لٌلة ف عاَم الُحَدٌبٌِة فؤصابنا مطٌر ذا

كم (( ؟ قلنا : هللاُ ورسولُه أعلم الصبَح ، ثمَّ أقبَل علٌنا فقال )) أَتدروَن ماذا قال ربُّ 
نا  قال ُمطر من  ما  بً . فؤ كافر  بً و مإمٌن  ، فقال )) قال هللاُ أصبَح من عبادي 
قال  من  ما  كب ، وأ كافٌر بالكو بً  مإمٌن  برحمِة هللا وبرزِق هللا وبفضل هللا فهو 

 ُٖٕٙمطرنا بنجم كذا فهو مإمٌن بالكوكب كافر بً ((.
ًَّ هللاُ عن صلى هللاُ عن جابٍر رض ه قال : َعِطَش الناُس ٌوَم الُحَدٌبٌة ، ورسوُل هللاِ 

حَوهُ  ، فقال رسوُل  ناُس ن بَل ال ثمَّ أق ؤ منها ،  علٌِه و سلّم بٌَن ٌَدٌِه َركوةٌ ، فتوضَّ
ٌا رسولَ  قالوا :  كم (( ؟  ما لَ ماٌء  هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ))  نَدنا  لٌس ع هللا ، 

ؤ ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  به وال نشَرب نتوضَّ إالّ ما فً َركَوتك . قال : فوضَع النب
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ٌَفوُر من بٌِن أصابعِه كؤمثاِل الُعٌون ، قال : فشِرْبنا  كوِة ، فجعَل الماُء  ٌَده فً الرَّ
  ٖٕوتوضؤنا . وقال جابر : لو كّنا مابَة الٍؾ لكفانا ، كنا خمَس عشرَة مابة .

ًَّ هللاُ عنه قا كَة عن البراِء رض فتُح م كان  قد  كة ، و فتَح م فتَح  نُتم ال ون أ ل : تُعدُّ
ٌِه  ًِّ صلى هللاُ عل ضوان ٌوَم الُحَدٌبٌِة : كّنا مَع النب فتحاً ، ونحن نعدُّ الفتَح بٌعَة الرِّ
لَػ  رة ، فب تُرْك فٌها َقطَ لم ن ها ف بٌر ، فنَزحنا و سلّم أربَع عشرَة مابة ، والحدٌبٌُة ب

ًَّ صلى هللاُ  من  ذلَك النب ناٍء  عا بإ ثمَّ د علٌِه و سلّم ، فؤتاها فجلََس على شَفٌِرها ، 
ْضَمَض  ؤَ ثم َم ماء ] قال صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) اْبتونً بَدلو من مابها (( [ فتوضَّ
ها  ٌِه و سلّم )) َدعو صلى هللاُ عل َصبَُّه فٌها ، فتَركناها ؼٌَر بعٌد ] قال  ودعا ، ثم 

  َٖٕرْتنا ما شبنا َنحن وِركاَبنا.ساعًة (([ ، ثم إنها أصد
ٌِه و  صلى هللاُ عل نا رسوُل هللاِ  ًَّ هللاُ عنهما قال : قال ل عن جابر بن عبد هللاِ رض
نُت  لو ك بة . و فاً وأربَعما ا أل ّ هِل األرض ((. وكن ٌُر أ نتم خ سلّم ٌوَم الُحدٌبٌِة )) أ

  ٖٕأُبصُر ألرٌتكم مكاَن الشجرة .
ًَّ هللاُ  عنه أنَّ رسوَل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم رآه وقملُه  عن كعب بن ُعجرة رض

ك (( ؟ قال : نعم . فؤمَره رسوُل هللا صلى  ٌَسقط على َوجهِه فقال )) أٌإذٌَك هوامُّ
ّون بها وهم على  ِحل ٌَ ٌِّْن لهم أنهم  ب ٌُ حلِق وهَو بالُحَدٌبٌة ، لم  ٌَ هللاُ علٌِه و سلّم أن 

دخلوا مكة ، فؤنَزَل هللا ٌَ ٌِه و سلّم طَمع أن  صلى هللاُ عل فؤمرهُ رسوُل هللا   الفِدٌَة ، 
ْرقاً بٌَن ستِة َمساكٌَن ، أو ٌُهِدَي شاًة ، أو ٌصوَم ثبلثَة اٌام . طِعَم َف ٌُ  ٕٓٗأن 
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ًَّ هللاُ عنه [ : على أيِّ  ض عن ٌزٌَد بن أبً ُعَبٌٍد قال : قلُت لَسلمَة بن األْكَوِع ] ر
صلى هللاُ  موت شًٍء باٌعُتم رسوَل هللاِ  قال : على ال ٌِة ؟  ٌوم الحَدٌب ٌِه و سلّم   عل

.ٕٗٔ 
فً ذي  ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًُّ ب مَر الن ما اعت قال : ل ًَّ هللاُ عنه  عن البراِء رض
ٌُقٌَم بها ثبلثة أٌام  َدعوه ٌدُخلُ مكَة حتى قاضاهم على أن  ٌَ الَقعدِة فؤبى أهلُ مكَة أن 

لك فلما كتبوا الكتاَب كتبوا : هذا ما ق اضى علٌِه محمٌد رسوُل هللا ، قالوا : ال نقرُّ 
بهذا ، لو نعلُم أنَك رسوُل هللا ما َمَنعناك شٌباً ، ولكْن أنَت محمُد بن عبِد هللا . فقال 
مُح رسوَل هللا ((.  ًّ )) ا ل قال لع )) أنا رسوُل هللا ، وأنا محمُد بن عبِد هللا ((. ثمَّ 

ًّ : ال وهللاِ ال أمحوك أ  ٕٕٗبداً . فقال عل
((، فؤراه إٌاه فمحا النبً صلى هللاُ علٌِه و  -أرنً مكان الكلمة  –] فقال )) فؤرنٌه 

 سلّم بٌده .[
ُدِخُل  بن عبد هللا ، ال ٌ مُد  ًَّ هللاُ عنه : فكتَب : هذا ما قاضى مح وعن البراِء رض

خُرَس من أهلها بؤحٍد إن  ٌَ راب ، وأن ال  ٌَتبَعه مكَة السبلَح إالّ السٌَؾ فً القِ أراد أن 
ٌقٌَم بها .  ٖٕٗ، وأن ال ٌمنَع من أصحابه أحداً إن أراد أن 

صلى هللاُ  تَب رسوُل هللاِ  ما كا قاال : ل كم  بن الح عن الِمْسَوِر بن مخرمة ومروان 
ما اشترَط  كان فٌ مدَّة و ضٌِة ال ٌة على َق ٌوَم الُحدٌب بن عمٍرو  علٌِه و سلّم سُهٌَل 

قال : ال نا  ُسهٌل بن عمٍرو أنه  َُه إلٌ َرَدْدت نَك إالّ  كان على ِدٌ حٌد وإن  ّا أ ٌَك من ٌؤت
ٌِه و سلّم إالّ  صلى هللاُ عل ضً رسوَل هللاِ  ٌُقا َت بٌَننا وبٌَنه . وأبى سهٌٌل أن  وَخلٌَّ
بى  ما أ ٌه ، فل موا ف لٌهم [ فتكل عضوا ] شّق ع ِره المإمنوَن ذلك وامَّ على ذلك . فَك

ًَ رسوَل هللاِ صلى ٌُقاض َُه رسوُل هللاِ  سهٌٌل أن  لك كاَتب هللاُ علٌِه و سلّم إالّ على ذ
بن سُهٌٍل  ِل  نَد با َج صلى هللاُ علٌِه و سلّم ، فردَّ رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم أ
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حٌد  ٌِه و سلّم أ صلى هللاُ عل ٌؤِت رسوَل هللاِ  ٌومبٍذ إلى أبٌِه سهٌِل بن عمٍرو . ولم 
جال إالّ ردَّهُ فً تلكَ  ٍت ،  مَن الرِّ المدَِّة وإن كان مسلماً . وجاَءِت المإمناُت مُهاِجرا

فكانت أمُّ كلثوم بنُت ُعقبة بن أبً ُمَعٌط ممن َخَرَس إلى رسوِل هللا صلى هللاُ علٌِه و 
ٌِه  صلى هللاُ عل سلّم وهً عاتق ] شابة قد بلؽت [ ، فجاء أهلُها ٌَسؤلوَن رسوَل هللاِ 

رجَعها إلٌهم ، حت ٌَ  ٕٗٗى أنزَل هللاُ تعالى فً المإمنات ما أنزل .و سلّم أن 
ٌِه و  صلى هللاُ عل  ًِّ ب مَع الن نا  قال : خَرْج ما  ًَّ هللاُ عنه عن عبد هللاِ بن عمَر رض
داٌاه  ٌِه و سلّم هَ صلى هللاُ عل  ًُّ ب حَر الن ٌت ، فن قرٌٍش ُدوَن الب ّار  سلّم ، فحال كف

َر أصحابه .  ٕ٘ٗوَحلَق وَقصَّ
ق ب  ٌَّ بن المس باٌع عن سعٌد  فٌمن  كان  نه  ًَّ هللاُ عنه [ أ ض بً ] ر ثنً أ حدَّ ال : 

رسوَل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم تحَت الشجرة ، قال : فلما َخرجنا من العام المقبل 
 َٕٙٗنسٌناها فلم َنقِدر علٌها .

عن رسول هللاِ  ًَّ هللاُ عنه وكان من أصحاب الشجرة ]  ًِّ رض عن ِمرداس األسلم
ٌُقَبُض الصالحوَن األول فاألول ، وتبقى ُحفالة ] حثالة [  صلى هللاُ علٌِه و سلّم [ : 

  ٕٗكحفالة التمر والشعٌر ال ٌْعبؤ هللاُ بهم شٌباً .
ْت  َ ًَّ هللاُ عنه إلى السوِق ، فلَحِق عن أسلَم قال : خرجُت مع عمَر بِن الخطاب رض

ِصْبًٌة صؽاراً وهللاِ عمَر امرأةٌ شابَّة فقالت : ٌا أمٌَر المإمنٌن ، هلك زوجً وترَك 
ما  لٌس لهم  رع ]  ٌُنِضجوَن ُكراعاً ] ال ٌكفون أنفسهم [ وال لهم زرٌع وال ضَ ما 
نُت ُخفاؾ  نا ب بة [ ، وأ ُبع ] تهلكهم السنة المجد ٌحلبونه [ وَخِشٌُت أن تؤكلهم الضَّ

ٌِه و سلّم صلى هللاُ عل  ًِّ قَؾ  بن إٌماَء الِؽفارّي وقد شهَد أبً الحَدٌبٌَة مع النب . فو
ٌَمض ، ثم قال : َمرحباً بنسب قرٌب . ثم انصرؾ إلى بعٌٍر َظهٌٍر ]  معها عمُر ولم 
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246

  3344 ؽذ٣ش :  -ثبة ؿضٝح اُؾذ٣ج٤خ   \ ًزبة أُـبص١ -صؾ٤ؼ اُجخبس١   
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مل  ماً وَح ما طعا ؼرارتٌن مؤله ٌه  قوي الظهر [ كان مربوطاً فً الدار فحمَل عل
كم هللا  ٌَ ٌؤت نى حتى  ٌَف لن  بٌنهما نفقًة وثٌاباً ، ثم ناولها بِخطامِه ثم قال : اقتادٌِه ، ف

ك ، وهللا بخٌر . ف تَك أمُّ قال عمر : ثكْل قال رجل : ٌا أمٌر المإمنٌن أكثرت لها ، 
صبحنا َنستفًِء  ثم أ حاهُ ،  إنً ألرى أبا هذِه وأخاها قد حاصرا ِحصناً زماناً فافتت

  ٕٗا فٌه .همسهمانَ 
  

 
ِت الناَس َسنٌة ] مجاعة من الجفاؾ [  ًَّ هللاُ عنه قال : أصاَب عن أنِس بن مالٍك رض

ُب على عَ  خطُ ٌَ ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًُّ ب ما الن ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم فَبٌن هِد النب
ٌَنا .  سقِ ٌَ ًٌّ فقال : ٌا رسوَل هللاِ َقحَط المطُر ، فادُع هللاَ أن  فً ٌوِم ُجمعٍة قاَم أُعراب

عًة  فً السماِء َقَز صؽٌرة  –فدعا ] وما َنَرى  دنا أن -سحابة  ما كِ نا ، ف [، فُمِطر
أو  –ِصلَ إلى َمنازلنا ، فما زلنا ُنمَطُر إلى الُجمعِة المقبِلِة. قال : فقام ذلك الرُجُل نَ 

صلى هللاُ  –ؼٌُره  صِرفَُه عنا . فقال رسوُل هللاِ  ٌَ فقال : ٌا رسوَل هللاِ ادُع هللاَ أن 
ناً علٌِه و سلّم )) اللّهمَّ َحوالٌَنا و ال علٌنا ((. قال : فلقد رأٌُت السحاَب ٌتقطَّ  ُع ٌمٌ

بوة لرسول هللا  عبلم الن من أ هذه  نة. ] و هُل المدٌ ُر أ ٌُمطَ ٌُمَطروَن وال  وشماالً ، 
  ٕٗ صلى هللاُ علٌِه و سلّم [.

  

                                                 
243

  3342 ش : ؽذ٣ -ثبة ؿضٝح اُؾذ٣ج٤خ   \ ًزبة أُـبص١ -صؾ٤ؼ اُجخبس١   
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 فرض الحج
ًَّ هللاُ عنه قال : قال رسولُ هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم : )) َمن  عن أبً هرٌرَة رض

ْفسُ  ٌَ ْرفُْث و لم  ٌَ َت فلم   ْٕٓ٘ق ، رَجَع كما ولََدْتُه أمُّه ((.َحجَّ هذا الٌب
  

 السنة السابعة
  

ٌُْإثُِرون على أنُفِسهم ولو كان بهم َخصاصة  قول هللا عزَّ وجلّ    ] الحشر :  و
] 

ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ، فَبعث  ًَّ هللاُ عنه : أنَّ رجبلً أتى النب عن أبً هرٌرَة رض
ٌِه و سلّم )) إلى نسابِه ، فقلَن : ما مَعنا إالّ  صلى هللاُ عل الماء ، فقال : رسوُل هللاِ 

ُضمُّ  ٌَ ضٌؾ  –َمن  ٌَ لى  –أو  بِه إ فؤنطلََق  هذا (( ؟ فقال رُجٌل مَن األنصار : أنا . 
نَدنا  ما ع لت :  امرأتِه فقال : أكِرمً َضٌَؾ رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم . فقا

ٌِّبً طع ِك إذا إالّ قُوُت ِصبٌانً . فقال : َه ً ِصبٌاَن ْصبِحً ِسراَجِك ، وَنومِّ اَمِك ، وأ
مت  ْت ِصبٌاَنها ، ثمَّ قا َم ٌَّؤت طعاَمها ، وأصَبَحْت ِسراَجها ، وَنوَّ أرادوا َعشاًء . فه
ٌر  ٌٌَن ] بؽ طاِو تا  ٌؤكبلن ، فبا رٌانِه أنهما  ٌُ كؤنها ُتصلَُح ِسراَجها فؤطَفؤَْتُه ، فجَعبل 

ِحك هللاُ  عشاء [. فلما أصبَح َؼدا إلى رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم فقال )) ضَ

كان  من فعالكما (( . فؤنَزَل هللاُ  –أو َعِجَب  –اللٌلَة  لو  ُرون على أنفُِسهم و ٌُْإثِ و

ٌُوَق شُحَّ نفِسِه فؤولبَك هُم المْفلِحون   ٕٔ٘.  بهم َخصاصة ، وَمن 
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ًَّ هللاُ عنهما قال : سابَق  بٌَن عن ابِن عمَر رض ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل رسوُل هللاِ 

كان  ٌاء ، و مَن الَحْف ٌؤة للسباق [ ، فؤرسلها  ٌول مه َرت ] خ ضمِّ قد  تً  ٌِل ال الخ
بٌن  ٌال [. وسابق  ما ستة أو سبعة أم ٌََّة الَوداع ] موضعٌن المسافة بٌنه أَمُدها َثن

ْر ، فؤرسلَها من َثنٌِة الَوداِع ، وكان أ ٌق ] الخٌل التً لم تضمَّ َمُدها مسجَد بنً ُزَر
 ٕٕ٘مسافة مٌل أو نحوه [.

  

 
ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل كان رسوُل هللا  قال :  ًَّ هللاُ عنه  عن َسُمَرة بن جْندب رض
ٌقصُّ  ٌعنً مما ٌكثُر أَن ٌقول ألصحابِِه )) هل رأى أحٌد منكم من ُرإٌا (( ؟ قال : ف

نا ذ قال ل نه  قصَّ . وإ ٌَ ما شاء هللا أن  ٌه  ٌان و عل لَة آتِ تانً اللٌ َّه أ داٍة )) إِن اَت ؼَ
إنهما ابتعثانً وإنهما قاال لً : انطلِق . وإنً انطلقُت معهما ، وإنا أَتٌنا على رجل 
لػ ]  ْث ٌَ ٌَهوي بالصخرِة لَرأسِه ف َمْضطجع ، وإذا آخُر قابٌم علٌه بصخرٍة ، وإذا هو 

بُع الح نا ، فٌت ٌه حتى ٌشدخ [ رأَسُه فٌتَدهَده الحجر ها ه جع إل ر ٌَ فبل  ُذه  جَر فٌؤخُ
قال  لى .  َة األو مرَّ َل به ال ٌفعل به مثَل ما َفَع عوُد علٌه ف ٌَ صحَّ رأُسه كما كان ، ثمَّ  ٌَ
نا  نا فؤتٌ ِق ، فانَطلَْق ِْق انطل لً : انطل قاال  قلُت لهما : ُسبحاَن هللا ، ما هذاِن ؟ قال 

ِه بِكلوٍب من حدٌد ، وإذا هو ٌؤتً أحَد على رجل مسَتْلٍق لِقَفاهُ ، وإذا آخُر قابُم علٌ
فاه ،  لى َق ره إ ٌقطع [ ِشْدقه ] جانب الفم [ إلى قَفاه ، وِمْنخَ ِشقً َوجهِه فٌُشرِشر ] 

ثمَّ  –وَعٌَنه إلى قفاه  قال :  ُقُّ .  حدٌث [ فٌش جاء ] راوي ال بو ر قال أ قال وربما 
ٌفَعل به مثل ما َفعل بالجان ل إلى الجانب اآلخر ف ٌَفُرغ من ذلك ٌتحوَّ ل ، فما  ب األوَّ

َة  مرَّ عل ال ٌفعل مثَل ما ف صحَّ ذلك الجانب كما كان ، ثَّم ٌعوُد علٌه ف ٌَ الجانب حتى 
نا  لْق انطلق ، فانطلق لً : انط قاال  األولى . قال قلت : سبحاَن هللا ما هذان ؟ قال 
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ٌقول : فإذا فٌه –فؤَتٌنا على مثل التنُّور  ٌت . قال : وأَحِسُب أنه كان  صوا ٌط وأ َؽ  -لَ
منهم ،  ٌب من أَسفَل  قال : فاطلْعنا فٌه فإذا رجاٌل و نساء عراةٌ ، وإذا هم ٌؤتٌهم لََه
هإالء ؟  ما  ما :  لت له فإذا أَتاهم ذلك اللهب َضْوَضوا ] ارتفع أصواتهم [ قال : ق

ن –قال : قاال لً : انطلِق انطلق . قال : فانطلَْقنا فؤََتٌنا على نهر  بُت أ كان حسِ ه 
ط النهر  -ٌقوُل أَحمر مثل الدم  سَبح ، وإذا على شَ ٌَ ، و إذا فً النهر رجٌل سابٌح 

رجلٌ قد َجَمَع عنَده حجارة كثٌرًة وإذا ذلك السابُح ٌسبُح ما ٌسَبح ، ثم ٌرجُع إلٌه ، 
لً  َر له فاهُ فؤلقمه حجراً قال : قلت لهما : ما هذان ؟ قال : قاال  كلما َرَجَع إلٌه فَؽ

طلِْق انطلق قال : فانطلَْقنا فؤََتٌنا على رجل كرٌِه المرآِة كؤكرِه ما أنَت راٍء رجبلً ان
قاال  ُحشُّها و ٌَسعى َحولها . قال قلُت لهما : ما هذا ؟ قال :  ٌَ َمرآًة ، وإذا عنَدهُ نار 

بٌع ،  لً : انطلِْق ، انطلِْق . فانطلَْقنا فؤََتٌنا على روضٍة مْعتمَّة فٌها من كلِّ لَونِ  الرَّ
فً السماء ، وإذا  وإذا بٌَن ظهَري الروضِة رجٌل طوٌٌل ال أكاُد أَرى رأَسه طوالً 
َحولَ الرجل من أكثِر ولداٍن رأٌتهم قطُّ . قال قلُت لهما : ما هذا ، ما هإالء ؟ قال : 
قط  ضًة  لم أَر رو قاال لً : انطلِْق ، انطلِْق . فانطلَقنا فانتهٌنا الى روضٍة عظٌمة 

نا فٌها أ ٌْ قال : فارتَق ت فٌها  لً : اْرَق فارتقٌْ قاال  قال :  عظَم منها و ال أحسَن . 
نِة فاستفَتحنا ففتَح  ٌَّة بلبِِن ذهٍب ولبِن فضة ، فؤَتٌنا باَب المدٌ نا إلى مدٌنة مبن ٌْ فانتَه
ح لنا ، فَدخلناها فتلقانا فٌها رجالٌ َشطٌر من َخلْقِهم كؤحسِن ما أنت راٍء وَشطٌر كؤقب

هٌر  قال : وإذا ن هر ،  لك الن فً ذ عوا  بوا فَق هم : اذه قاال ل قال :  نَت راٍء ،  ما أ
ٌه ،  عوا ف فذَهبوا فوق جِري كؤنَّ المحُض ] اللبن الخالص [ من البٌاض  ٌَ معتِرض 
ثَّم رجعوا إلٌنا قد َذَهَب ذلك السوُء عنهم فصاروا فً أحَسِن صورة . قال : قاال لً 

بابِة : هذه جنُة َعْدٍن وهذ اَك منِزلك . قال : فسَما بَصري ُصُعداً ، فإذا قصٌر مثُل الرَّ
قاال :  له ،  نً فؤدُخ ما ، َذرا ] الَسحابة [ البٌضاء . قال : قلت لهما : بارَك هللا فٌك
ما  باً ، ف لِة َعج نذ اللٌ أَما األن فبل وأنَت داِخله . قال : قلت لهما : فإنً قد رأٌُت م

ٌَت  هذا الذي رأٌت ؟ قال : لذي أَت جُل األوُل ا ما الر قاال لً : أَما إِنا سُنخبُرك : أ
صبلة  عن ال ناُم  ضُه وٌ بالقرآن فٌرف خُذ  جُل ٌؤ نه الر بالحجر فإ َػ رأسه  ٌُثل ٌه  عل
لى قفاه  ُره إ لى قفاه ومنخَ دقه إ المكتوبة . وأما الرجُل الذي أتٌَت علٌه ٌشرَشُر شِ
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ؽدو من بٌ ٌَ جاُل وَعٌنه إلى قفاه فإنه الرجُل  ُب الكِذَبَة تبلُػ اآلفاق . وأما الر ته فٌكِذ
لذي  جُل ا ناة والزوانً . وأما الر والنساُء العراةُ الذٌن فً مثل َبناِء التنور فهُم الزُّ
با . وأَما الرجُل الكرٌُه المرآِة  ٌُلقم الحجَر فإنه آِكلُ الرِّ ٌَسبح فً النهر و  أتٌَت علٌه 

ٌَسع حشُّها و  ٌَ ى حولها فإنه مالٌك خازُن جهنم . وأما الرجلُ الطوٌُل الذي عند النار 
لُه  لذٌن َحُو لداُن ا ما الو ٌه و سلم . وأَ الذي فً الروضة فإنه إبراهٌم صلى هللا عل
ٌا رسوَل هللا  عُض المسلمٌن :  قال ب قال : ف طرة ((.   لى الفِ ماَت ع لوٍد  كلُّ مو ف

وسلَّم : )) وأوالد المشركٌن .  وأوالُد المشركٌن ؟ فقال رسوُل هللا صلى هللاُ علٌهِ 
مبلً  طوا ع قوٌم َخلَ فإنهم  حاً  منهم حسناً وشطٌر قبٌ طٌر  كانوا شَ لذٌن  قوُم ا ما ال وأ

ٌِّباً تجاَوَز هللاُ عنهم ((.  ٖٕ٘صالحاً وآخَر َس
  

َرد   ؼزوِة ذات القَ
باألولى ] ا َن  َُإذَّ ًَّ هللاُ عنه قال : َخرجُت قبَل أن ٌ آلذان عن سلمَة بن األكوِع رض

األول لصبلة الفجر [ ، وكانت لَِقاُح ] الَحلوب من اإلبل [ رسول هللا صلى هللاُ علٌِه 
خَذت  عوٍؾ فقال : أُ بن  ٌَنً ؼبلٌم لعبِد الرحمِن  َرد . قال : فلقِ و سلّم َترعى بذي َق
قال :  َان .  قال : ؼطف لِقاُح رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم . قلُت : من أخذها ؟ 

ثم فص رخُت ثبلَث صرخاِت : ٌا َصباحاه . قال : فؤسمعُت ما بٌن البَتً المدٌنة . 
ٌهم  لت أرمِ اندَفعُت على َوجهً حتى أدركدتهم وقد أخذوا ٌَستقون من الماء ، فجع

 وأقول :  –وكنُت رامٌاً  –بنبلً 
ع ] ج                 أنا ابن األْكوع                    ضَّ مع راضع وهو الٌوَم ٌوُم الرُّ

 اللبٌم ، قٌل معناه ٌوم هبلك اللِبام [ . 
جاء  قال : و ردًة .  ُ منهم ثبلثٌن ب ُت  منهم ، واسَتلَْب قاح  وأرتجز حتى استنقذُت اللِّ
ماَء ]  قوَم ال ٌُت ال قد َحم ًَّ هللا ،  ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم والناُس ، فقلت : ٌا نب النب

ث إلٌهُم الساعة . فقال )) ٌا ابن األكوع ، منعتهم من الشرب [ وهم عطاش ، فابعَ 
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رِدفنً رسوُل هللاِ صلى هللاُ  ٌُ َملَكَت فؤْسجِْح ] قِدرَت فؤعُؾ [ ((. قال : ثم رَجعنا ، و
] أنظر عفَو وصفَح رسول هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم على ناقتِه حتى دخلَنا المدٌنة 

 ٕٗ٘.علٌِه و سلّم [
  

ٌبر  ؼزوة خ
ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم عاَم عن ُسَوٌِد بن ا ًَّ هللاُ عنه أنه خرَس مع النب لنعمان رض

باء  ّا بالصَّ تى إذا كن بَر ح بَر  –َخٌ نى َخٌ من أد هً  عا  –و ثم َد صَر ،  صلَّى الع
ي ، فؤكَل وأكلنا  وٌق ] الشعٌر المطحون [ ، فؤمر به فُثرِّ ٌُإَت إالّ بالسَّ باألزواِد فلم 

ؤ . ، ثمَّ قام إلى المؽِربِ  ٌَتوضَّ ْضنا ، ثمَّ صلَّى ولم   ٕ٘٘فمضمَض ومضَم
ٌِه و سلّم  ًِّ صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنه قال : خرجنا مع النب عن َسلمة بن األْكوع رض
عامر أال  ٌا  عمُّ سلمة [ :  عامٍر ]  قوم ل من ال إلى خٌبَر ، فِسرْنا لٌبلً ، فقال رجٌل 

ك ؟ وكان عامٌر رجبلً شا ٌقول :ُتسِمُعنا من ُهَنٌاتِ حدو بالَقوم  ٌَ َل   عراً ، فنَز
نا    اللهمَّ لوال أنَت ما أهَتدٌنا   قنا وال صلٌَّ  وال َتصدَّ

ِت األقداَم إن القٌنا  فاؼفِْر فِداًء لك ما اتقٌنا    وثدبِّ
ْن َسِكٌنًة علٌنا         إّندا إذا صٌَح بنا أَبٌَنا ٌَ  وأَْلِق

لوا علٌنا  وبالصٌِّاح َعوَّ
قال رسوُل هللاِ  بل ف لذي ٌسوق اإل سابق ] ا هذا ال ن  َ سلّم )) م ٌِه و  صلى هللاُ عل  

ما استؽفر رسول  رحمُه هللا ]  ٌَ والركب [ (( ؟ قالوا : عامُر بن األْكوع ، قال )) 
قوم ]  من ال جٌل  قال ر صه إالّ استشهد [ ((.  هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم إلنسان ٌخ

ًَّ هللاُ عنه [ : وَ  نا عمُر بن الخطاب رض به . فؤتٌ نا  لوال أمتْعَت ًَّ هللا ،  ب ٌا ن ت  َ َجب
 ٕٙ٘خٌبَر فحاصرناهم ، حتى أصابْتنا َمْخمصٌة شدٌدة .
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لٌبلً  بَر  تى خٌ ٌِه و سلّم أ صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنه : أنَّ رسوَل هللا   –عن أنٍس رض
صبح  ٌُ تى  قَربهم ح لم ٌ ٌٍل  ماً بل تى قو كان إذا أ هود  –و ِت الٌ صبَح خرجَ ما أ فل

جٌش [ بم قالوا : محمٌد وهللاِ ، محمد والخمٌس ] ال ساِحٌهم وَمكاتِلهم ، فلما رأوهُ 
ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) َخِرَبت خٌبُر ، إنا إذا نَزلنا بساحِة قوٍم فساء  . فقال النب

  َٕ٘صباُح المنَذرٌن ((.
ًَّ هللاُ عنه قال : شِهْدنا خٌبر ، فقال رسوُل هللاِ  صلى هللاُ علٌِه عن أبً هرٌرة رض

تاُل  عً اإلسبلَم )) هذا من أهل النار (( . فلما حضَر الق و سلّم لرُجٍل ممن معُه ٌدَّ
قاتل الرجُل أشدَّ القتاِل حتى كثرت به الجراحة ، فكاد بعُض الناس ٌرتاُب ، فوجد 

ه الرجُل ألم الجراحِة ، فؤهوى بٌدِه إلى كنانتِه فاستخَرس منها أسهُماً فنحَر بها نف سَ
، فاشتدَّ رجالٌ من المسلمٌن فقالوا : ٌا رسول هللا ، صدَّق هللاُ حدٌَثك ، انتحر فبلن 
ُد  ِّ ُإمن ، إن هللا ٌَإٌ نَة إالّ م دُخُل الج َ نه ال ٌ ْن أ فؤذِّ فبلُن  فقتل نفَسه . فقال )) قم ٌا 

ٌَن بالرجل الفاجر ((.   ٕ٘الدِّ
ًَّ هللاُ عنه أّن  ض ٌِه و سلّم عن َسهِل بن سعٍد الساعديِّ ر صلى هللاُ عل رسول هللا 

نار .  هل ال من أ ناس ، وهو  ٌَبدو لل عمُل َعمل أهِل الجنِة فٌما  ٌَ قال )) إن الرُجَل ل
  ٕ٘وإّن الرجل لٌعمل عمل أهِل النار فٌما ٌبدو للناس وهَو من أهِل الجنة ((.

ًَّ هللاُ عنه تخلََّؾ عن ال ًُّ رض ًَّ هللاُ عنه قال : كان عل ًِّ صلى هللاُ عن َسلمة رض نب
ًِّ صلى هللاُ علٌِه و  علٌِه و سلّم فً خٌبَر ، وكان َرِمداً ، فقال : أنا أَتخلَُّؾ عن النب

 ٕٓٙسلّم فلَِحَق به. 
ٌوَم  قال  ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنه أنَّ رسوَل هللا  ض بن سعٍد ر عن سهل 

فتُح هللا ٌَ جبلً  ؼداً ر ٌَة  هذِه الرا حبُّ هللاَ ورسولَُه خٌبَر )) ألُعطٌنَّ  ٌُ ٌه ،   على ٌَد
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ما  ها ؟ فل عطا ٌُ هم  ٌُّ لتهم : أ ٌدوكون لٌَ ناُس  بات ال قال : ف وٌحبُّه هللاُ ورسولُه (( . 
ها ؟  عطا ٌُ رجو أن  ٌَ أصبح الناس َؼدوا على رسوِل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم كلُّهم 

ًُّ بن أبً طالب (( ؟ فقٌل : هَو ٌا رسولَ  قال  فقال )) أٌَن عل ٌه .  شتكً عٌَن ٌَ هللا 
ٌه  فً عٌن ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل صَق رسوُل هللا  به فب  ًَ فؤُت ٌه ((  لوا إل )) فؤرسَ
ًّ : ٌا رسوَل هللا  ودعا له فبَرأ حتى كؤْن لم ٌكْن به َوَجع ، فؤعطاهُ الراٌَة . فقال عل

نز ُْذ على ِرسلك حتى ت ثمَّ ، أُقاتِلُهم حتى ٌكونوا ِمثلنا . فقال )) انف َل بساَحتهم ، 
هِدَي  فوهللا ألْن ٌ ٌه ،  جُب علٌهم من حقِّ هللاِ ف ٌَ ْرهم بما  ادعهم إلى اإلسبلم ، وأخبِ

َعم ((. ُر النَّ  ٕٔٙهللا بك رُجبلً واحداً خٌٌر لك من أن ٌكوَن لَك ُحْم
ما أمسى  نا . فل بر [ علٌ عالى فتحها ] خٌ ثم إنَّ هللاَ ت ًَّ هللاُ عنه :  ض قال سلمة ر

صلى هللاُ  الناسُ   ًُّ ب ٌرة ، فقال الن ناً كث قدوا نٌِرا لٌهم أو مساَء الٌوم الذي فُتَِحت ع
حم ،  قالوا : على ل ِدون (( ؟   علٌِه و سلّم )) ما هذِه النٌراُن ؟ على أيِّ شًٍء ُتوق
ٌِه و  صلى هللاُ عل  ًُّ ب قال الن قال )) على أيِّ لحم (( ؟ قالوا : لحُم ُحمِر اإلنسٌِة . 

لها سلّم )) ا ٌقها ونؽسِ ٌقوها واكسِروها (( . فقال رجٌل : ٌا رسوَل هللا ، أو نهِر هِر
صٌراً ،   . قال )) أو ذاك ((. فلما َتصاؾَّ القوُم كان سٌُؾ عامٍر ] ابن األكوع [ ق

عامر  بة  ٌَن ُرك صاَب عَ ٌفِه فؤ باُب سَ جُع ذ ضِرَبه ، وٌر فتناَول بِه ساَق ٌهوديٍّ لٌ
ٌِه و سلّم فمات منه . قال : فلما ق صلى هللاُ عل نً رسوُل هللا  قال سلمُة : رآ لوا  ف

عاِمراً  وهو آخذ بٌدي . قال )) ما لَك (( ؟ قلُت له : فداك أبً وأمً ، زعموا أن 
جَرٌن  لُه أل ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) كَذب من قاله ، إنَّ  ط عمله . قال النب  –َحبِ

ًُّ مشى بها ِمثله ((. إنه لجاِهٌد مجاهد ، –وجمع بٌن إصبعٌِه   ٕٕٙ قلَّ عَرب
ٌِه و سلّم نهى  صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنه أنَّ رسوَل هللاِ  ًِّ بن أبً طالب رض عن عل

 ٖٕٙ عن متعِة النساء ٌوَم خٌبَر ، وعن أكل لحوِم الحُمر اإلنسٌة ] األهلٌة [ .
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ص فً الخٌل . ًَّ هللاُ عنهما : وَرخَّ  ٕٗٙوعن جابر بن عبدهللا رض
ٌوم عن ابن  ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل قال : َقسَم رسوُل هللاِ  ما  ًَّ هللاُ عنه عمر رض

 ٕ٘ٙخٌبَر للفَرس سَهمٌن ] للفارس ثبلثة أسهم [ ، وللراجل َسهماً .
ما  ة ، إن باً وال فضَّ ًَّ هللاُ عنه قال : افتتحنا خٌبَر ولم َنْؽنم َذه عن ابً هرٌرة رض

وابَط ، ثمَّ انصَرْفنا مع رسول هللا صلى هللاُ علٌِه و ؼنِمنا البقَر واإلبلَ والمتاَع واْلحَ 
باب ،  نً الضِّ حُد ب له أ هداه  ْدَعم أ ٌقاُل له مِ َرى ، ومَعُه عبد لُه  سلّم إلى وادي القُ
بد  فبٌنما هَو ٌُحطُّ َرحَل رسوِل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم إذ جاءهُ سهٌم عابر ] الحا

، فقال الناُس : هنٌباً له الشهادة ، فقال رسول عن قصده [ حتى أصاَب ذلك العبَد 
ٌوَم  صابها  تً أ ٌِده ، إنَّ الشملَة ال هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) بلى والذي نفسً ب

ُل علٌه ناراً ((. فجاء رجل  ِصْبها المقاسم لتَشَتِع حٌَن سمَع  –خٌبَر من المؽانم لم ُت
ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  بِشراٍك أو بِشراَكٌن ] الِشراك : سٌر النعل  –ذلَك من النب

على ظهر القدم [ ، فقال : هذا شًء كنُت أصبتُه ، فقال رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه 
 ٕٙٙو سلّم )) ِشراك أو ِشراكان من نار ((.

عن أبً ُهَرٌرَة قال : قلُت ٌا رسول هللاِ ، إنً أسمُع منَك َحِدٌثاً كثٌراً أنساهُ . قال : 
َرَؾ بٌَِدٌِه ثمَّ قال :((ُسْط ِرداءَك اب))  ُه  )) . فَبَسْطتُه . قال : فَؽ ، فَضَمْمتُه ، ((ُضمَّ

  ٕٙفما َنسٌُت شٌباً بعَده . 
عن ٌزٌُد بن أبً ُعَبٌد قال : رأٌُت أثَر ضربٍة فً ساق َسلمَة فقلت : ٌا أبا ُمسلِم ، 

بَر  ٌوَم خٌ صاَبتها  ضربٌة أ هذه  صٌَب ما هذِه الضربة ؟ فقال :  ناُس : أُ ، فقال ال
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265

  4332 ؽذ٣ش :  -ثبة ؿضٝح خ٤جش   \ ًزبة أُـبص١ -صؾ٤ؼ اُجخبس١   
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263

  113 ؽذ٣ش :  -ثبة ؽلظ اُؼِْ   \ ًزبة اُؼِْ -صؾ٤ؼ اُجخبس١   



113 

 

ما اشتكٌُت  ثاٍت ، ف ثبلث َنَف ٌه  فَث ف ٌِه و سلّم فَن صلى هللاُ عل  ًَّ َسلمُة . فؤتٌُت النب
  ٕٙحتى الساعة ] من معجزات الرسول صلى هللاُ علٌِه و سلّم [.

ًَّ هللاُ  عنه قال : لما َؼزا رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و  عن أبً موسى األشعريِّ رض
ٌِه و سلّم  –سلّم خٌبَر  صلى هللاُ عل َه رسوُل هللا  فً طرٌق  –أو قال : لما توجَّ  [

بُر ،  بالتكبٌر ، هللاُ أك صواَتهم  عوا أ العودة من خٌبر [ أشرؾ الناُس على واٍد فَرف
عوا على هللاُ أكبر . ال إلَه إالّ هللا . فقال رسوُل هللاِ  ٌِه و سلّم )) ارَب صلى هللاُ عل  

أنفِسكم ، إنكم ال تدعوَن اصمَّ وال ؼابباً ، إنكم تدعون سمٌعاً قرٌباً وهو معكم (( . 
وأنا َخلَؾ دابِة رسول هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم ، فسمعنً وأنا أقول : ال َحوَل وال 

قال )) قوَة إالّ باهلل . فقال لً )) ٌا عبَد هللا بن ق ٌَك رسول هللا .  لُت : لب ٌس ((. ق
فداك  ٌا رسوَل هللا ،  َك على كلمٍة من كنٍز من كنوِز الجنة (( ؟ قلُت : بلى  أال أُدلُّ

  ٕٙأبً وأمً . قال )) ال َحوَل وال قوَة إالّ باهلل ((.
ًَّ هللاُ عنها قالت : لما فتحت خٌبُر قلنا : اآلن نشبُع مَن التمر .  عن عابشَة رض

ًَّ هللاُ عنهما قال : وما شبعنا حتى فتحنا خٌبَر .عن   ابن عمر رض
حُن  ٌِه و سلّم ون صلى هللاُ عل  ًِّ ب خرُس الن َؽنا َم ًَّ هللاُ عنه : َبلَ عن أبً موسى رض
ردَة ،  ُ بو ب حدهما أ بالٌمِن ، فخَرجنا مُهاجرٌن إلٌِه أنا وأَخواِن لً أنا أصَؽُرهم : أ

نٌِن  إما قال : –واألَخر أبو ُرهٍم  فً بضٍع ، وإما قال : فً ثبلثٍة وخمسٌَن ، أو اث
نا  –وخمسٌَن رُجبلً  ًِّ بالحبشة ، فوافَْق لى النجاش نا سفٌنتنا إ فرِكْبنا سفٌنًة ، فؤلَقْت

ٌِه  صلى هللاُ عل  ًَّ جعفَر بن أبً طالٍب فؤقمنا معه ، حتى َقِدْمنا جمٌعاً ، فوافَْقنا النب
نا و سلّم حٌَن افتتَح خٌبَر . وك ٌقولون ل نً ألهل السفٌنة  –ان أُناس من الناس  ٌع

ْت أسماُء بنت ُعَمٌس ] زوس جعفر [  – َِدَم  –سَبْقناكم بالهجرة . ودخلَ وهً ممن ق
هاَجَرت  –َمَعنا  نت  ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم زابرًة ، وقد كا على حفصَة زوس النب

ًِّ فٌمن هاجَر ، فدَخَل عمُر على حفصةَ  جاش فقال عمر  –وأسماُء عندها  – إلى النَّ
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حٌَن رأى أسماَء : َمن هذِه ؟ قالت : أسماُء بنت ُعمٌٍس . قال عمُر : آلحبشٌة هذِه 
؟ البحرٌة هذِه ؟ قالت أسماُء : نعم ، قال : َسَبقناكم بالهجرِة ، فنحُن أحقُّ برسوِل 

ص ِضَبت وقالت : كبلّ وهللا ، كنتم مَع رسوِل هللا  ٌِه و سلّم هللاِ منكم . فَؽ لى هللاُ عل
فً داِر  ّا  جاهلَكم ، وكن ُظ  جابَعكم وٌعِ طِعُم  فً أرِض  –ٌُ ضاِء  –أو  داِء الُبَؽ الُبعَ

ُم  َ ٌُم هللا ال أطع ٌِه و سلّم . وا صلى هللاُ عل فً رسولِه  فً هللاِ و لك  بالحبشة ، وذ
ٌ صلى هللاُ عل لَت لرسوِل هللاِ  ما ق كَر  ِه و سلّم ، طعاماً وال أشَرُب شراباً حتى أذ

ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم وأسؤله ، وهللاِ  ونحُن كّنا ُنْإَذى وُنخاؾ ، وسؤذكُر ذلَك للنب
ٌا  ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم قالت :  ُب وال أِزٌُػ وال أزٌُد علٌه . فلما جاء النب ال أكِذ

ًَّ هللا ، إنَّ عمَر قال كذا وكذا . قال )) فما قلِت له (( ؟ قالت : قلُت له كذا وكذا .  نب
قال )) لٌَس بؤحقَّ بً منكم ، ولُه وألصحابِه هجرةٌ واحدة ، ولكم أنتم أهل السفٌنِة 
ٌؤتوننً أرساالً ]  صحاَب السفٌنِة  با موسى وأ ٌت أ قد رأ لت : فل تان ((. قا هجر
فً  أفواجاً [ ٌسؤلونً عن هذا الحدٌث ، ما مَن الدنٌا شًٌء هم به أفَرُح وال أعظُم 

ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم .انفُ   ٓ ِٕسهم مما قال لهم النب
نً ألعرُؾ  ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) إ ًَّ هللاُ عنه : قال النب عن ابً موسى رض
من  نازلهم  عِرُؾ َم ٌل ، وأ دخلوَن بالل َ حٌن ٌ بالقرآن  قة األشعرٌٌَن  َت ُرف صوا أ

ح ناِزلهم  لم اَر َم نُت  ٌل ، وإن ك منهم أصواتهم بالقرآن بالل لوا بالنهار ، و  ٌن نَز
ٌَل  ًَ الخ ِ كٌٌم إذا لق عدو  –ح قال : ال ٌؤُمروَنكم أن  –أو  صحابً  هم : إنَّ أ قال ل

 ٔ ٕتنظروهم ] وذلك من الشجاعة وحب القتال فً سبٌل هللا [ ((.
صلى هللاُ   ًِّ ب ّا ُنسلُِّم على الن قال : كن ًَّ هللاُ عنه  ض عن عبد هللاِ ] ابن مسعود [ ر

لم علٌِه و س ًِّ سلَّمنا علٌه ف جاش صلًِّ فٌُردُّ علٌنا ، فلما رَجعنا من عنِد النَّ ٌُ لّم وهو 
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فً  قال )) إنَّ  نا ،  تردُّ علٌ ٌَك ف ردَّ علٌنا ، فقلنا : ٌا رسوَل هللا ، إّنا كنا ُنسلُِّم عل ٌَ
 ٕ ٕالصبلِة ُشؽبلً (( .

ًَّ هللاُ عنه قال : َقِدمُت أنا وأخً  من الٌمِن ، فمكثنا عن ابً موسى األشعريَّ رض
ًِّ صلى هللاُ  ِحٌناً ما نرى ] نظن [ إالّ أنَّ عبَد هللاِ بن مسعوٍد رُجٌل من أهل بٌِت النب
ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًّ ب خوِل أمّه على الن علٌِه و سلّم ، لِما نَرى من ُدخولِه ود

.ٕ ٖ 
  

ٌبر ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم على أهل خ  استعمال النب
ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم بعَث عن أبً سع ًَّ هللاُ عنهما : أنَّ النب ٌٍد ،ابً هرٌرة رض

 أخا بنً عدّي من األنصار إلى خٌبَر ، فؤمَرهُ علٌها .
ًَّ هللاُ عنهما : أنَّ رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  عن أبً سعٌٍد ،ابً هرٌرة رض

] نوع جٌد من التمر [، فقال رسوُل  استعمَل رجبلً على خٌبَر ، فجاءهُ بتمٍر َجنٌب
هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) كلُّ تمر خٌبَر هكذا (( ؟ فقال : ال وهللا ٌا رسوَل هللا ، 
إّنا لنؤخُذ الصاَع من هذا بالصاَعٌن بالثبلثة . فقال )) ال تفعل ، بِع الجمَع بالدراهم 

، ثمَّ ابَتْع بالدراهم جنٌباً ((.
ٕ ٗ 
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  3535 ؽذ٣ش : 
234

ثبة اعزؼٔبٍ اُ٘ج٢ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ػ٠ِ أَٛ   \ ًزبة أُـبص١ -صؾ٤ؼ اُجخبس١   
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ًَّ هللاُ عنهازواجه صلى هللاُ    علٌِه و سلّم بصفٌة رض

صن  ٌِه الح فتَح هللاُ عل ما  بَر ، فل َِدمنا خٌ ًَّ هللاُ عنه قال : ق عن أنِس بن مالٍك رض
نت عروساً .  تَل زوُجها ، وكا قد قُ َب ، و ًِّ بن أْخطَ ٌَ ُذكر له جماُل صفٌَة بنت ُح

ًُّ صددلى هللاُ علٌددِه و سددلّم لنفسدده ، فخددرسَ  ْؽنددا سدددَّ  فاصددطفاها النبدد بهددا ، حتددى بلَ
الصهباء َحلَّت ] طُهرت من الحٌض [ ، فبنى بها رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم 

ثم  –اللبن الجاؾ  –. ثمَّ صنَع َحٌساً ] من تمٍر وأقٍط  صؽٌر ،  طع  فً نِ وسمن [ 
صفٌة  قام على  صفٌة ] فؤ َك (( ، فكانت تلك َولٌمَتُه على  قال لً )) آِذْن من حولَ
ًَّ صلى  ُت النب ًّ ثبلثة أٌام حتى أعرس بها [ . ثم َخرجنا إلى المدٌنِة ، فرٌأ بنت حٌ
حول  تدار  هً كساء محشوة  ٌة ، و ها حو عل ل ي ] أي ٌج حوِّ ٌُ ٌِه و سلّم  هللاُ عل
صفٌُة  ضُع  َُه ، وت ُع ركبت ضَ ٌَ ٌره ف جلُس عند بع ٌَ َعباءٍة ، ثمَّ  الراكب [ لها وراَءهُ بِ

 ٘ ٕحتى تركَب . ِرجلَها على ركبتهِ 
  

ًَّ هللاُ عنه  قدوم جعفر رض
ٌقولون : أكثَر أبو هرٌرة ، وإنً  ًَّ هللاُ عنه : أنَّ الناَس كانوا  عن أبً هرٌرة رض
ٌَر وال  كُل الخم شَبع بطنً حتى ال آ ٌِه و سلّم بِ كنُت ألزُم رسوَل هللاِ صلى هللاُ عل

فبلنٌ  خُدمنً  طط [ وال ٌ ُق  ألبَُس الَحبٌَر ] ُبرد موشى مخ ِص نُت أل وال فبلنة ، وك
ُب  ٌَنقلِ ًَ معً كً  بطنً بالحصباِء مَن الجوع ، وإْن كنُت ألستقريء الرجلَ اآلٌَة ه
نا  ُب ب ِ كان ٌنقل لب :  بً طا طِعَمنً . وكان أخٌَر الناِس للمساكٌن جعفُر بن أ ٌُ بً ف

ٌُخِرُس إلٌنا الُعكَة ] ظرؾ ا طِعُمنا ما كان فً بٌته ، حتى إْن كان ل ٌُ لسمن : الدهن ف
ٌَشّقها فنلعُق ما فٌها.  ٙ ٕ[ التً لٌَس فٌها شًء ، ف
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ٌبرَ  ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم أهَل خ  ُمعاملِة النب
ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًُّ ب طى الن قال : أع ما  ًَّ هللاُ عنه عن عبد هللاِ بن عمَر رض

عملوها وٌزرعوها ، ولهم شطُر ما ٌخرُس منها . ٌَ خٌبَر للٌهود أن 
ٕ   

  
ٌبرَ  ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم بخ ت للنب  الشاةُ التً ُسمَّ

صلى هللاُ  ت لرسول هللا  ٌَ ًَّ هللاُ عنه قال : لما فُتحت خٌبُر أُهِد عن أبً هرٌرَة رض
علٌِه و سلّم شاٌة فٌها ُسمٌّ .

ٕ   
  

 
ٌهِ  صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنهما قال : سمعُت رسوَل هللاِ  و  عن عبِد هللاِ بن عمَر رض

ٌا مسلُم ،  جُر :  لٌهم ، حتى ٌقوَل الح قاتِلُكُم الٌهود ، فُتسلَّطوَن ع ٌقول )) ت سلّم 
   ٕهذا ٌهوديٌّ ورابً فاقُتلْه ((. ] وهذه من أعبلم النبوة [.

   

 
ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ] فً  ٍر مع النب ًَّ هللاُ عنه قال : كّنا فً َسَف عن ِعمراَن رض

عًة و ال رجوعهم من خٌبر [ ،  نا َوق ٌِل َوَقْع خِر الل فً آ ّا  و إّنا أْسَرٌنا حتى إذا كن
َظ  ٌَق َل َمِن است َظنا إالّ َحرُّ الشمِس ، وكان أْو ٌق ر منها ، فما أ َوقعَة أحلى ِعنَد المُسافِ
ٌِه و ًُّ صلى هللاُ عل ابُع ، و كان النب ِب الرَّ  فُبلٌن ثمَّ فُبلٌن ثمَّ فُبلٌن ثمَّ ُعمُر بُن الَخّطا
مِه ]  فً َنو لُه  ُث  حُد ٌَ ُظ ألّنا ال َندري ما  ٌقِ كوَن ُهَو ٌَْست ٌَ ْظ حتى  ٌُوَق سلّم إذا ناَم لْم 
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113 

 

َظ عمُر و رأى  ٌق َت كانوا ٌخافون قطع الوحً فبل ٌوقظونه الحتمال ذلك [. فلّما اسْ
َب الناَس  ما –و كاَن رُجبلً َجلٌِداً  –ما أصا بالتكبٌِر ، ف وَتُه  ََع صَ َر و َرف َل  فكبَّ زا

ٌِه و سلّم ،  صلى هللاُ عل  ًُّ ب صوتِه الن َظ ب ٌَق رَفُع صوَتُه بالتكبٌِر حتى است ٌَ ُر و  كبِّ ٌُ
ٌَر  َظ َشَكوا إلٌِه الذي أصاَبهْم ، قال )) ال ضَ ٌَق ضٌُر  –فلّما است ٌَ لوا  –أو ال  ارَتِح

ؤ ، و نُ  ودَي بالصبلِة ((. فارتحَل ، فساَر ؼٌَر َبعٌٍد ، ثمَّ نزَل فَدعا بالَوضوِء فتوضَّ
قوِم ،  مع ال لِّ  صَ ٌُ لم  ٍل  تِز ٍل ُمع َل ِمن صبلتِه إذا ُهَو بَرجُ فصلَّى بالناِس ، فلما انَفَت
ًَ مع القوِم (( ؟ قال : أصاَبْتنً َجنابٌة و ال ماَء .  فقال )) ما َمنَعَك ٌا فبلُن أن ُتصلِّ

كفٌَك ((. ] أمره صلى هللاُ  ٌَ عٌِد . فانه  ثمَّ قال )) علٌَك بالصَّ بالتٌمم [  ٌِه و سلّم  عل
َطِش ، فنَزَل فدعا فُبلناً  ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم فاشتكى إلٌه الناُس من الَع ساَر النب

زاَدَتٌِن  بٌن مَ مرأًة  ٌا ا أو  –و َدعا علٌاً فقال )) اْذَهبا فابَتِؽٌا الماء ((، فانطلقا فتلقَّ
ٌَن من م –َسطٌَحتٌِن ] قربتٌن كبٌرتٌن من الجلد [  ها : أ ها فقاال ل ٌٍر ل اٍء َعلَى َبع

هذِه الساعة وهً  ثِل  فً م مِس  هذِه الساعَة ] أ مِس  الماُء ؟ قالْت َعهِدي بالماِء أ
ٌَن ؟  لى أ لت : إ قً إذاً . قا ها : انَطلِ قاال ل ْرنا ُخلوفاً .  داللة على بعد الماء [ و َنَف

ٌُقاُل لهِه و سلّم . قالقاال : إلى رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌ الصابا . قاال هو  ت الذي 
ثاهُ  حدَّ ٌِه و سلّم و  صلى هللاُ عل ًِّ هللاِ  ب لى الن جاءا بها إ َطلِقً . ف فاْن الذي َتْعنٌَن ، 
ًُّ هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  َزلوها عن َبعٌِرها ((، َو َدَعا النب الحدٌَث . قال )) فاسَتْن

زادَ  فواِه المَ ن أ ٌه مِ َغ ف فرَّ ناٍء ف ماء و   -َتٌِن بإ فً ال ضمض  طٌَحتٌِن ] فتم أِو السَ
زاَدَتٌِن [  فتَح  –أعاده فً أفواه المَ  [ ًَ ل ََق الَعزا ما َو أطل بَط [ أْفواَهُه ؤَ ] ر َو أْوكَ

ُوِدَي  مصَب الماِء ِمن الراوٌة و لكِل مزادة عزالوان ) َمصَبٌن ( ِمن أسفلِها [ َو ن
َر ذاَك فً الناِس : اْسقوا و اسَتقوا . فَسقَ  ِ كان آخ ى َمن شاَء و اسَتقى َمن شاء ، و 

 ًَ ٌَك . َو هَ ُه عل هْب فؤفِرؼْ قال : اذ ماٍء  ن  أْن أعطى الذي أصاَبْتُه الَجنابُة إناًء مِ
بلًة منها  نا أنها أشدُّ مِ ُل إلٌ َّ ٌُخٌ نه لَ ٌُم هللا َو إ ُل بمابِها . و ا ٌُْفَع قابمٌة َتنُظُر إلى ما 

ها . حٌَن ابَتَدأ فٌها . فق ًُّ هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم : اْجَمعوا لها . َفجَمعوا ل ال النب
ٌقٍة  –َفجمَعدوا لهددا  ٌقدٍة َو َسددِو حتددى َجَمعدوا لهددا َطعامدداً ،  –ِمدن بددٌِن َعْجددَوٍة َو َدق

ٌْها ، قال لها ))  د ٌَ فَجعلوها فً َثوٍب و َحَملوها َعلَى َبعٌِرها َو َوَضعوا الثَّوَب بٌَن 
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من َتعلَمٌَن  لذي أسقانا ((. ]  هَو ا ِزْبنا ] نقصنا [ من ماِءك َشٌباً ، َو لكنَّ هللاَ  ما َر
ْت أهلَها و قد احَتبََسْت عنهم . قالوا :  معجزات الرسول صلى هللاُ علٌِه و سلّم [ فؤَت
لهُ  قاُل  ٌُ لذي  هذا ا ٌَنً َرُجبلِن فَذَهبا بً إلى  ِت الَعَجُب ، لَقِ  ما َحبَِسك ٌا فُبلنُة ؟ قال

و قالت  –الصابا ، ففعَل كذا و كذا ، فو هللاِ إنه ألْسحُر الناِس ِمن بٌِن هذِه و هذِه 
نً السماَء و األرَض  لى السماِء تع ما إ ّبابِة فَرَفَعْته أو  –بإصَبَعٌها الُوسطى و السَّ

ِؽٌدروَن َعلَدى َمدن َحولهدا ِمددن ٌُ َك  رسدوُل هللاِ َحقّداً . فكداَن المسدلموَن َبعددَد ذلد  إنده لَ
ماً  لْت ٌو نه . فقا ًَ م ه لذي  ٌوت قومها [ ا ْرَم ]  ب ٌبوَن الصِّ ِص ٌُ المشِركٌَن و ال 
لقوِمها : ما أَرى إن هإالِء الَقوَم ٌَدعوَنكم َعمداً ، فهل لكم فً اإلسبلِم ؟ فؤطاعوها 

 ٓ ٕ، فَدخلوا فً اإلسبلم .
  

 ببر أرٌس
ؤ فً بٌت ًَّ هللاُ عنه أنه توضَّ ِه ثمَّ خَرَس فقلُت : أللزمنَّ عن أبً موسى األشعرّي رض

جاَء المسجَد  قال : ف هذا .  ٌومً  ُه  كونن معَ رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم وأل
َه ها هنا ، فخرجُت على  ًِّ  صلى هللاُ علٌِه و سلّم فقالوا : خرس وَوجَّ فسؤل عن النب

باب  نَد ال ٌد وبابُ  –إثرِه أسؤُل عنه حتى دخَل ببَر أرٌٍس ، فجلسُت ع من َجر  –ها 
هَو  حتى قضى رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم حاَجَته فتوضؤ ، فقمُت إلٌه ، فإذا 
َط قُفَّها وكشَؾ عن ساَقٌِه وَدالهما فً الببِر ، فسلمُت  جالس على ببِر أرٌٍس وَتوسَّ
صلى هللاُ  ّواَب رسوِل هللاِ  َ كوننَّ ب لت : أل باب فق نَد ال  علٌه ثمَّ انصَرفُت فجلسُت ع
كر .  بو ب هذا ؟ فقال : أ ن  علٌِه و سلّم الٌوَم ، فجاء أبو بكٍر فدَفَع الباَب ، فقلُت مَ
َك ، ثم ذهبت فقلت : ٌا رسوَل هللاِ هذا أبو بكر ٌَستؤِذن ، فقال ))  فقلُت : على ِرسلِ
ْرهُ بالجنة ((. فاقبلُت حتى قلُت ألبً بكر : ادُخْل ورسوُل هللاِ صلى  هللاُ ابَذْن له وبشِّ

صلى هللاُ  مٌن رسوِل هللاِ  عن ٌ ُرَك بالجنة . فدخَل أبو بكٍر فجلَس  علٌِه و سلّم ٌبشِّ
ٌِه و  ًّ صلى هللاُ عل علٌِه و سلّم مَعُه فً القُؾِّ ودلَّى ِرجلٌَه فً الببر كما صنَع النب

                                                 
233

  343 ؽذ٣ش :  -ثبة : اُصؼ٤ذ اُا٤ت ٝظٞء أُغِْ    \ ًزبة اُز٤ْٔ -صؾ٤ؼ اُجخبس١   
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نً ،  ٌَلَحق ضؤُ و ٌَتو خً  كُت أ قد تر عت فجلست و ثم رج سلّم وكشَؾ عن ساَقٌِه . 
رِد هللاُ بفبلٍن خٌراً  فقلت إن باَب ،  –ٌرٌُد أخاهُ  –ٌُ ُك ال حرِّ ٌُ فإذا إنساٌن  بِه .  ٌؤِت 

َك ثم جبُت إلى رسوِل  فقلت : من هذا ؟ فقال : عمُر بُن الخطاب ، فقلت : على ِرسلِ
ْرهُ  له وبشِّ بَذْن  ستؤِذُن . فقال )) ا ٌَ طاب  هللاِ فسلمت علٌه فقلُت : هذا عمُر بن الخ

َّة . بالجنة (( ف ٌِه و سلّم  بالجن َرَك رسوُل هللاِ صلى هللاُ عل جبت فقلت : ادُخْل وبشِّ
ٌَسارِه ودلَّى ِرجلٌه  فدخلَ فجلَس مَع رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم فً القُؾِّ عن 
رِد هللاُ بفبلٍن خٌراً ٌؤِت بِه . فجاء إنساٌن  ٌُ فً الببر . ثم رجعت فجلست فقلت : إن 

ُك ال بُت ٌُحرِّ َك .فج باَب فقلُت : من هذا ؟ فقال : عثماُن بن َعفّاَن فقلت : على ِرسلِ
صٌبُه (( ،  َْوى ُت ْرهُ بالجنة على َبل له وبشِّ إلى رسوِل هللاِ فاخبرتُه ، فقال )) ابَذْن 
َِّة على  ٌِه و سلّم بالجن صلى هللاُ عل َرَك رسوُل هللاِ  ْل ، وبشِّ له : ادخُ لت  فجبتُه فق

ُبك . فدخلَ فوجَد القُؾَّ قد ملًَء ، فجلَس وجاَهُه مَن الشقِّ اآلخر ] كذلك َبلَوى ُتصٌ
فن  ًَّ هللاُ عنهما ود اجتمع قبر الرسول صلى هللاُ علٌِه و سلّم مع قبر الشٌخٌن رض
ٌِه  صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنه فً البقٌع وفً هذا الببر سقط خاتم الرسول  عثمان رض

 ًَّ  ٔ ٕهللاُ عنه وفُقد [. و سلّم من اصبع عثمان رض
  

 
ٌإتى  كان  ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنه : أنَّ رسوَل هللاِ  عن أبً هرٌرة رض
ما  ترك  هل  ضبلً (( ؟ ]  ٌن ، فٌسؤُل )) هل ترَك لَِدٌنِِه ف بالرجل المَتَوفى علٌه الدَّ

َث إنه ترَك َوفاًء صلى ] صلى علٌه صبلة الجناز ة [ ، وإالّ قال ٌوفً دٌنه [ فإِن ُحدِّ
ٌه  ََتَح هللاُ عل ما ف لَدٌن [ فل ظم ا لك لُِع صاحبِكم ((.] وذ لى  صلوا ع سلمٌن ))  للم
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ناً  ًَ من المإمنٌن فترَك َدٌ الفتوَح قال )) أنا أولى بالمإمنٌَن من أنفُِسهم ، فمن ُتُوف
َرَثتِِه ((. َرَك ماالً فلَِو ًَّ َقضاإه ، ومن َت  ٕ ٕفعل
  

 

نت كان أبو طلحَة أكثر أ حاء ، وكا نصاريٍّ بالمدٌنِة نخبلً ، وكان أحبَّ أموالِِه بٌِر
ماٍء  من  دُخلها وٌَشرُب  ٌَ مستقبلًة المسجَد ، وكان رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم 

ت  ب . فلما أُنزلَ ٌِّ ّون  فٌها َط ما ُتحب حة   لن َتنالوا البرَّ حتى ُتنفِقوا م بو طل قام أ

ٌقول فقال : ٌا رسوَل هللا ،  ّون  إنَّ هللاَ  وإنَّ   لن َتنالوا البرَّ حتى ُتنفِقوا مما ُتحب
ٌا  ْعها  ها وُذخَرها عنَد هللا ، فضَ ًَّ بٌِرحاء ، وإنها َصدقة أرجو برَّ أحبَّ أموالً إل
رسوَل هللا حٌُث أراَك هللا . قال رسولُ هللا )) َبٍخ ، ذلك مالٌ رابح ، ذلك ماٌل رابح . 

ُل ٌا قل وقد سمعُت ما َت وإنً أَرى أن تجعلها فً األقَربٌن ((. قال أبو طلحَة : أفَع
 ٖ ٕرسوَل هللا . فقََسمها أبو طلحَة فً أقاربه وبنً عمِّه .

  

 
فً  ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًِّ ب مَع الن ًَّ هللاُ عنه قال : خَرْجَنا  عن أبً موسى رض

قدماَي وسَقَطْت أظفاري ؼزاٍة ونحن فً ستة نفٍر بٌننا بعٌٌر َنعتقِبه أقدامُ  نا ونقَبت 
قاع لِ  ِت الرِّ ؼزوَة ذا ت  ٌَ مَن ، فكنا نلؾُّ على أرُجلِنا الخَرق ، فُسمِّ ُب  ّا نعِص ما كن

نُت  ما ك قال :  كرَه ذاك  ثم  َث أبو موسى بهذا الحدٌث  الِخَرق على أرُجلِنا . وحدَّ
له أفشاه ]  من عم ِرَه أن ٌكون شًء  من التقوى أصنع بؤن أذكَره . كؤنه َك لك  وذ

 ٗ ٕوخوؾ الرٌاء [.
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ًَّ هللاُ عنها  زواجه صلى هللاُ علٌِه و سلّم بؤم سلمة رض

لت  ٌوَم عابشَة . قا داٌاهم  َ ون به حرَّ ٌَت ناَس  كان ال ها :  ًَّ هللاُ عن ض عن عابشَة ر
عابشددُة : فدداجتمع َصددواِحبً إلددى أمِّ سددلمَة فقُلددَن : ٌددا أمِّ سددلمَة ، وهللاِ إنَّ الندداَس 

مِري رسوَل ٌَتحرَّ  وَن بهداٌاهم ٌوَم عابشَة ، وإّنا نرٌُد الخٌَر كما ترٌُدهُ عابشة ، ف
ْت ذلَك  هللاِ أن ٌؤُْمَر الناَس أن ٌُهدوا إلٌه حٌُث كان ، أو حٌُث ما دار . قالت : فذكَر
ًَّ ذَكْرُت  ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ، قالت : فاعَرَض عنً . فلما عاَد إل أمُّ سلمَة للنب
ٌا أمَّ سلمَة ،  له فقال ))  كرُت  ثة ذ فً الثال كان  ما  فؤعرَض عنً . فل لك ،  له ذ
منكن  مرأٍة  حاؾ ا فً ل نا  ًُ وأ لوح ًَّ ا ل التْإذٌنً فً عابشَة ، فإنه وهللاِ ما نزَل ع

 ٘ ٕؼٌرها ((.
 

 سرٌة أبً بكر
  

 سرٌة عبد هللا بن حذافة
   

 

ًَّ هللاُ عنه قال : انَطلََق نَ  ًِّ صلى هللاُ علٌِه و عن ابً سعٌٍد رض ِب النب فٌر من أصحا
ضافوهم  عرب فاسَت ٌاِء ال من أح  ًٍّ ح لوا على  ى نَز ّ ْفرٍة ساَفروها ، حت سلّم فً سَ
ٌَنفُعُه شًء .  ًِّ ، فَسَعوا لُه بكلِّ شًٍء ، ال  ُد ذلَك الح ٌِّ ٌِّفوهم ، فلُِدَغ َس ض ٌُ فؤَبوا أن 

هَط الذٌ َن نَزلوا لعلَُّه أن ٌكوَن عنَد بعضهم شًء فقال بعضهم : لو أتٌُتم هُإالِء الرَّ
ٌَنفعُه ،  كّل شًٍء ال  لُه ب عٌنا  ُِدَغ ، وسَ َدنا ل ٌِّ هُط إِنَّ س ٌُّها الرَّ . فؤَتْوهم فقالوا : ٌا أ
ْن وهللاِ  ًِ ، ولكِ فهل عنَد أحٍد منكم ِمن شًٍء ؟ فقال بعُضهم : نعم وهللاِ ، إنً ألرق

ٌِّفونا َضْفناكم فلم ُتض جابزة [ .  لقِد اسَت عبلً ]  نا ُج ، فما أنا براٍق لكم حّتى َتجعلوا ل
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ٌقرأُ  ُل علٌِه و ٌَتفِ الحمُد هللِ ربِّ العالَمٌن  فصالَحوهم على َقطٌٍع مَن الؽنم. فانطلَق 

  فؤوفوهم قال :  لة [.  بة ] ِع بِه َقلَ ما  فانَطلََق ٌمشً و قال ،  من ِع َط  ما نُشِ فكؤنَّ
. فقال بعُضهم : اقِسموا ] قسمة الؽنٌمة [. فقال الذي ُجعلَهم الذي صالحوهم علٌه 

َر  كان فننظُ لذي  َر لُه ا ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم فنذُك ًَ النب َرَقى : ال َتْفعلوا حّتى نؤت
ما  ما ٌؤُمرنا . فقِدموا على رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم فَذكروا له ، فقال )) و

ي إن سورة الفاتحة رقٌة [ ثمَّ قال )) قد أَصبتم ، اقِسموا ٌُدرٌَك أنها ُرْقٌة (( ؟ ] أ
ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم .  ٙ ٕواضربوا لً معكم َسهماً ((، فَضِحَك النب

  
 عمرة القضاء

فً ذي  ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًُّ ب مَر الن ما اعت قال : ل ًَّ هللاُ عنه  عن البراِء رض
َدعوه  ٌَ ٌُقٌَم بها ثبلثة أٌام الَقعدِة فؤبى أهلُ مكَة أن  ٌدُخلُ مكَة حتى قاضاهم على أن 

.ٕ   
ًَّ هللاُ عنه قال : لما اعتمَر رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  عن ابَن ابً أوفى رض

ٌُإُذوا رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم . ، سترناه من ِؼلماِن المشركٌَن ومنهم   أن 
ٕ   

ما ًَّ هللاُ عنه ض باس ر بن ع سلّم  عن ا ٌِه و  صلى هللاُ عل سوُل هللا  قِدَم ر قال : 
فوأصحابه ،  ٌقَدُم علٌكم َو ًُّ فقال المشركون :  ب فؤمَرهُم الن ثرَب  ٌَ ى  دهم ُحمّ َ ٌد َوهن

تاؾ إلظهار  كة األك مع حر طًء  جري الب لوا ] ال رُم ٌَ ٌِه و سلّم أن  صلى هللاُ عل
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ٌَمشددوا مددا بددٌنَ  َط الثبلثددَة وأن  ٌَمَنْعددُه أن  النشدداط والقددوة [ األشددوا كَنٌن ، ولددم  الددرُّ
َط كلَّها إالّ  رُملوا األشوا ٌَ    ٕ.اإلبقاُء علٌهم ] الِرفق بهم [ ٌؤُمَرهم أن 

نَة  ٌِه و سلّم مٌمو صلى هللاُ عل  ًُّ ًَّ هللاُ عنهما قال : تزوَس النب عن ابن عباٍس رض
ؾ ] وهو محرمٌ ، وبنى بها وهو حبلل ] بعد قضاء مناسك العمرة [ ، وماَتت بسرِ 

 ٓ ٕاسم مكان [ .
ًَّ هللاُ عنه قال : فلما دخلها ] مكة [ ومضى األجُل أَتوا علٌاً فقالوا  عن البراِء رض
ٌِه و سلّم ،  ًُّ صلى هللاُ عل ل لصاحبَك اخُرْس عّنا فقد مضى األجل . فخرس النب : قُ

ٌد خَذ ب ًُّ فؤ ل ها ع عّم . فَتناَول ٌا  عمِّ  قال لفاطمة فَتبَعْته ابنُة حمزَة ُتناِدي : ٌا  ها و
 ًٌّ ل صم فٌها ع لٌها ] امسكٌها عندك [ . فاخت ِك حمِّ نَة عمِّ نِك اب علٌها السبلُم : ُدو
 ً نُة عمِّ قال جعفٌر : اب نُت عمً . و ًّ : أنا أخذتها وهً ب وزٌٌد وجعفٌر : قال عل
ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًُّ ب ضى بها الن خً . فق نة أ وخالتُها تحتً . وقال زٌٌد : اب

ًّ )) أنَت منً وأنا منك ((. وقال لخا لتِها وقال )) الخالُة بمنزلة األم ((. وقال لعل
 ًّ لجعفر )) أشبهت َخلقً وُخلقً ((. وقال لزٌد )) أنَت أخونا وَموالنا ((. وقال عل

ُس بنَت حمزة ؟ قال )) إنها ابنُة أخً مَن الرضاعة (( .  ٔ ٕ: أال تتزوَّ
  

ًَّ هللاُ عنه  ازواجه بمٌمونة رض
عن مٌمونَة بنِت الحاِرثِ قالت : َوضعُت لِرسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌه و سلّم ُؼسبلً و 
مالِه فَؽسَل  تٌِن ثمَّ أفَرَغ بٌمٌنِه على شِ ًة أو مرَّ ْرتُه ، فَصبَّ على ٌِدِه فَؽَسلَها مرَّ َسَت

ط ، ثمَّ تَمْضمَض و اْستنَشقَ  َُه  َفرَجُه ، ثمَّ َدلَك ٌَدهُ باألرض أو بالحابِ َل َوجه َو َؼسَ
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125 

 

ُُه  ٌِه ، فناَولت ى فَؽسَل قَدَم ثمَّ َتنحَّ ِدِه ،  صبَّ على َجسَ ثمَّ  ُه ،  و ٌَدٌِه َو ؼسَل رأسَ
ِردها . ٌُ  ٕ ِٕخرقًة فقال بٌِده هكذا ، و لم 

ًِّ صلى هللاُ  ِث َزْوِس النب موَنَة بنِت الحاِر ٌْ عن ابِن عباٍس قال : بِتُّ فً َبٌِت خالَتً َم
ًُّ  علٌه و سلّم ب لَّى الن ها . فصَ فً لٌَلَتِ نَدها  ًُّ صلى هللاُ علٌه و سلّم ِع ، و كان النب

صلى هللاُ علٌه و سلّم الِعشاَء ، ثمَّ جاَء إلى منِزلِِه فصلَّى أربَع ركعاٍت ، ثمَّ ناَم . ثمَّ 
ٌُِّم  سارِ  –أو كلمًة تُشبهُها  –قاَم ، ثمَّ قال : ناَم الُؽلَ ٌَ عن  ُت  قاَم ، فقُمْ نً ثم  ِه فجَعلَ

ُت َؼِطٌَطه  عن ٌِمٌنِه . فصلَّى َخمَس َرَكعاٍت ، ثمَّ صلَّى َرْكَعتٌِن ، ثمَّ ناَم حّتى َسِمْع
ثمَّ َخرَس إلى الصبلة . –أو َخطٌطه  –

ٕ ٖ 
 

 
لو  ما  ٌه و سلّم )) أ ًُّ صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنهما قال : قال النب عن ابن عباس رض

ٌقول ِحٌَن ٌؤتً ِب الشٌطان  أنَّ أحَدهم  ِّ أهلَُه : بسم هللا ، اللَّهم َجنِّبنً الشٌطاَن وجن
هُ شٌطاٌن أبداً ((. ُضرَّ ٌَ ًَ َولٌَد لم  ِض َر بٌنهما فً ذلك أو ق َزْقَتنا ، ثم قُدِّ  ٗ ٕما َر

  
 

ؽازي  عِض َم فً ب َِدت  مرأة وج قال : أنَّ ا ًَّ هللاُ عنهما  عن عبِد هللا بن عمر رض
ًِّ صلى هللاُ علٌه و تَل  النب ٌه و سلّم ق صلى هللاُ عل سلّم مقتولًة ، فؤنكر رسوُل هللاِ 

 ٘ ٕالنساِء والصبٌان .
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ًَّ صلى هللاُ علٌه و سلّم وهَو  ًَّ هللاُ عنه : أنَّ رُجبلً من أسلَم أتى النب عن جابر رض
عرَض فشِهَد  لذي أ قه ا ى لِشِ فً المسِجِد فقال : إنه قد َزنى . فؤعَرَض عنه . فتَنحَّ

ٍت . فدعاهُ فقال )) هل بَك ُجنون ؟ هل أحَصنت (( ؟ قال : َعلَى  نفِسِه أربَع شهادا
ِة  بالَحرَّ ِرَك  مز حتى أُد جارة َج ه الح ما أذلََقتْ رَجَم بالمصلى . فل ٌُ نعم . فؤمَر به أن 

 ٙ ٕفُقِتل .
  

 السنة الثامنة
  

ًَّ هللاُ عنها بنت الرسول صلى هللاُ علٌِه و سلّم ٌنب رض  وفاة ز
  

 
فً رأبً هرٌ عن ٌه و سلّم  صلى هللاُ عل نا رسوُل هللاِ  قال : بعث ًَّ هللاُ عنه  َة رض

بعٍث فقال )) إِن وَجْدتم فبلناً و فبلناً فؤحرقوهما بالنار ((. ثمَّ قال رسوُل هللاِ صلى 
ناً ، وإِنَّ  ناً و فبل هللاُ علٌه و سلّم حٌَن أرْدنا الخروَس )) إنً أَمرُتكم أن ُتحرقوا فبل

ُب بها إال هللاُ ، فإِن وَجْدتموهما فاقُتلوهما ((.ال عذِّ ٌُ    ٕناَر ال 
  

 
ٌِه و سلّم بسبع  صلى هللاُ عل  ًُّ ب َرنا الن ًَّ هللاُ عنهما : أََم عن البراِء بن عاِزب رض

مرٌض ،  ٌادة ال نا بِع باعونهانا عن َسبع : أمر عاِطس ،  وإت ناَزة ، وتشِمٌت ال الج
عن وإبرار المقَْسم ، ونصِر ا نا  اعً . ونها لدَّ بة ا لمظلوم ، وإفَشاء السبلم ، وإجا
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ٌدَباس  َتْبَرق ، والد ٌة ، واالسْ ر والقَسِّ ٌاثِ ضة ، وعن الم خواتٌم الذهب وعن آنٌِة الفِ
   ٕ] أنواع الحرٌر وذلك فً حق الرجال فقط [.

  
ًَّ هللاُ عنه  إسبلم عمرو بن العاص رض

 
ًَّ هللاُ عنه  إسبلم خالد بن الولٌد رض

  
 تَة من أرِض الشامؼزوة ُمإ

َر رسوُل هللا صل ًَّ هللاُ عنهما قال : أمَّ ى هللاُ علٌِه و سلّم عن عبِد هللا بن عمَر رض
َل زٌٌد  فً ؼزوِة مإتةَ  زٌَد بن حارثة فقال رسولُ هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) أن قُت

   ٕفجعفٌر ، وإن قتَل جعفٌر فعبُد هللا بن َرواحَة ((. 
بن عن أن ًّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم نعى زٌداً وجعفراً وا ًَّ هللاُ عنه : أنَّ النب ٍس رض

ٌَهم خبُرهم ] وهذه من معجزات الرسول صلى هللاُ علٌِه و سلّم [  َرواحَة قبَل أن ٌؤت
فقال )) أخذ الراٌَة زٌٌد فؤصٌب ثمَّ أخَذ جعفٌر فؤصٌب ، ثم أخَذ ابن َرواحة فؤصٌب 

ٌَة سٌٌؾ ]  – علٌِه و سلّم [ َتذِرفاِن ] تدمعان [ وعٌناهُ ]صلى هللاُ  – خذ الرا حتى أ
ًَّ هللاُ عنه [ من سٌوِؾ هللا حتى فتَح هللاُ علٌهم ((.  ٖٓٓخالد بن الولٌد رض

 وأظهر المسلمٌن [ . ] اصطلح المسلمون على خالد بن الولٌد فهزم هللا العدو 
قد ا قال : ل ًَّ هللاُ عنه  ض ٌد ر ٌدعن خالٍد بن الول فً  ت  ٌوم مإنقَطعَ تسعُة  تةَ ي 
ٌَمانٌة.  ٖٔٓأسٌاؾ ، فما بقً فً ٌدي إالّ صفٌحٌة 
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ًَّ هللاُ عنهما قال : كنُت فٌهم فً تلك الؽزوِة ، فالتمْسنا  وعن عبد هللا بن عمر رض
ضعاً وتسعٌَن  فً جسدِه ب ما  جدنا  جعفَر بن أبً طالب ، فوَجدناهُ فً القتلى ، وو

 ٕٖٓمن طعنٍة وَرمٌة.
لب عن عاب بً طا بن أ ًَّ هللاُ عنها قالت : لما جاء قتُل ابن حارثة وجعفر  شة رض

عَرُؾ  ٌُ ًَّ هللاُ عنهم جلَس رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم  وعبد هللاِ بن َرواحة رض
لُع من صابر الباب   –تعنً من ِشقِّ الباب  –فٌه الُحزُن ، قالت : عابشة : وأنا أطَّ

كاءهن  –وَل هللا ، إن نساَء جعفٍر فؤتاه رجٌل فقال : أي رس كَر ُب فؤمرهُ أن  –وذ
طْعنه . قال :  ٌُ ٌنهاهنَّ . قال : فذهَب الرجلُ ثم أتى فقال : قد نهٌتهنَّ ، وذكر أنه لم 
ضاً . فذهَب ثمَّ أتى فقال : وهللاِ لقد َؼلَْبننا . فزعَمْت أن رسوَل هللا صلى هللاُ  فؤمَر ٌأ

ؼَم  علٌِه و سلّم قال )) فاحثُ  لُت : أر فً أفواههنَّ من التراب ((. قالت عابشة فق
من  ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل كَت رسوَل هللاِ  هللا أنَفك ، فوهللا ما أنَت َتفعُل ، وما تر

الَعناء ] : اتعبت رسول هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم بكثرة تردادك علٌه [.
ٖٖٓ 

ًَّ هللاُ عنهما قال : فً  عن النعماِن بن بَشٌر رض حَة ]  ًَ على عبِد هللا بن َروا أُؼم
كذا ،  ْت أختُُه َعمرةُ تبكً : واَجَببله ، واكذا وا أحِد أٌام حٌاته فً المدٌنة [ ، فجعلَ
نَت  نابم [ : آ ٌرى ال ما  لً ] ك ٌل  ُد علٌه ، فقال حٌن أفاَق : ما قلِت شٌباً إالّ ق ُتعدِّ

 ٖٗٓ.ِك علٌه[ بهذا فلما ماَت لم َتب كذلك ؟. ] فنهاها عن ذلك
بَن  ا ا ٌّ ًَّ هللاُ عنهما [ إذا َح عن عامر الشعبً رحمه هللا قال : كان ابُن عمَر ] رض

 ٖ٘ٓجعفٍر قال : السبلُم علٌَك ٌا ابَن ذي الجناَحٌن .
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 بعث رسول هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم
ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًُّ ًَّ هللاُ عنه قال : كتَب النب باً عن أنٍس بن مالٍك رض  –ِكتا

َب  ْن  –أو أراَد أْن ٌكُت ماً مِ َخَذ خاَت ٌَقَرُءون ِكتاباً إال َمختوماً ، فاتَّ فقٌل له : إنَّهم ال 
ِدِه . ٌَ ُظُر إلى َبٌاضِه فً  ٍة َنْقُشُه : محمٌد َرُسوُل هللاِ . كؤّنً أَن ضَّ فِ

ٖٓٙ 
  

صر  إلى ٌق
حرٍب  بَن  با سفٌان  ما أن أ ضً هللا عنه ضً هللا عنُه عن عبد هللا بن عباس ر ر

أخبَرهُ أنَّ ِهرقلَ أرسَل إلٌِه فً َرْكٍب ِمْن قُرٌٍش ، و كانوا تجاراً فً المدِة التً كان 
فؤَتوهُ و هُم  ُرٌٍش  َّاَر ق با سُفٌاَن و كُف مادَّ فٌها أ ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل رسوُل هللاِ 

ل ماُء ا َُه ُعظ عاُهم و بإٌلٌاَء ] بٌت المقدس [ فدعاُهم إلى مجلسِه و حول ُمَّ َد روِم ، ث
بو  ًٌّ ؟ فقال أ ب َُّه ن زُعُم أن َ لذي ٌ ِل ا جُ هذا الرَّ كم أقرُب نسباً بِ ٌُّ َل أ دعا بَِترُجمانِه فقا
فاجعلوُهم  صحاَبُه  بوا أ نً ، و قرِّ نوهُ م باً . فقال : أَد ُت أنا أقَربُهم نسَ ُسفٌاَن : فقُل

ْل لهْم إنًَّ ُجَل ، فان كذَبنً فكذبِوه .  عند ظهرِه . ثمَّ قال لترُجمانِه : قُ ٌل هذا الرَّ سابِ
ما  َل  كاَن أّوَّ ُمَّ  ٌِه [ . ث ُت عنُه ] عل ًَّ َكِذباً لَكذْب ُروا َعلَ َفو هللاِ لوال الَحٌاُء ِمْن أْن ٌؤثِ
هذا  قال  قال فهل  نا ذا نسب .  سؤلنً عنُه أْن قال : كٌَؾ نَسبُُه فٌكم ؟ قلُت هَو فٌ

ه ؟ قلُت ال . قال فهل كان ِمن آبابِه ِمْن ِملٍك ؟ قلُت ال . قال القوَل منكم أحٌد قطُّ قبل
ٌدوَن أم  ِز ٌَ تَّبعونُه أم ُضَعفاُإُهم ؟ فقلُت : َبل ُضعفاإهم . قال : أ ٌَ : فؤشراُؾ الناِس 
ِزٌدون . قال فهل ٌرتدُّ أحٌد منهم َسخَطًة لِدٌنِِه بعد أْن ٌدُخَل  ٌَ ل  ٌنقُصون ؟ قلُت : َب

هو فٌِه ؟  قلُت ال ما  ندِري  دٍَّة ال  ُ فً م نُه  حُن م ُر ؟ قلُت : ال ، ون  . قال فهل ٌؽِد
ً ِكلمٌة أُدِخُل فٌها ؼٌُر هذه الكلمة . قال فهل قاتلتموهُ ؟  فاِعُل فٌها . قال و لم ُتْمِكنِّ
اهُ ؟ قلُت : الحرُب بٌنَنا وبٌَنُه ِسجالٌ ، ٌناُل منا و  ٌَّ قلُت نعم . قال فكٌَؾ كان قِتالُكم إ
ٌَقوُل اعُبُدوا هللاَ وحدهُ و ال تُشِركوا بِه شٌباً ،  ُت  ؤُمُركم ؟ قل ٌَ نناُل منه . قال : ماذا 
لة . فقال  فاِؾ و الصِّ ٌقوُل آباُإكم . وٌؤُمرنا بالصبلِة و الصدِق و الَع و اتركوا ما 
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 للترجمان : قل له سؤلُتَك عن نسبِه فذكرَت أنه فٌكم ذو نسب ، فكذلك الرُُّسل تُبعثُ 
َك هل قال أحٌد منكم هذا القوَل ؟ فذكرَت أن ال ، فقلُت لو  فً نسِب قوِمها . و سؤلُت
كان  هل  َك  ؤتسً بقوٍل قٌَل قبلَه . و سؤلُت ٌَ ُت َرجٌل  كاَن أحٌد قال هذا القوَل قبلَُه لقُل

ُب ِمن آبابِه ِمْن ِملٍك ؟ فذكرَت أن ال ، قلُت فلو كان ِمن آبابِه ِمْن ِملٍك قلُت رجلٌ ٌ طلُ
َك هل كنتم تتِّهموَنُه بالكِذِب قبَل أن ٌقوَل ما قاَل ؟ فذكرَت أن ال ،  ُملَك أبٌِه . و سؤلُت
َك هْل ٌؽِدُر  َذَر الكِذَب على الناِس و ٌكِذَب على هللا . و سؤلُت ٌَ فقد أعرُؾ أنَُّه لم ٌكن لِ

ؤمُ أن ال ، و كذلك الرُُّسلُ ال تؽدِ  ؟ فذكرتَ  ٌَ َك بما  ؤُمُركم ُر . و سؤلُت ٌَ ُركم ؟ فذكرَت أنه 
أن َتعُبُدوا هللاَ و ال تُشِركوا بِه شٌباً و ٌنهاكم عن ِعباِدة األوثاِن وٌؤُمُركم بالصبلِة و 
نُت  ًَّ هاَتٌن. و قد ك َك موِضَع َقَدم دِق و الَعفاِؾ ، فان كان ما تقوُل حقا فَسٌملِ الصِّ

لو  منكم ، ف نه  ُظنُّ أ ُت أعلُم أنه خارٌس لم أُكْن أَ ٌه لتجشَّْم ُُص أل ًِّ أخل َُم أن ًِّ أعل أن
ٌِه  َؽَسلُت عن قَدِمه. ثمَّ دعا بِكتاِب رسوِل هللاِ صلى هللاُ عل لِقاَءه ، و لو كنُت عنَدهُ لَ
ٌَُة إلى عظٌِم ُبصَرى ، فَدَفَعه إلى ِهرقل ،  فقرأهُ ، فإذا فٌه  و سلّم الَّذي بعَث بِه ِدْح

(( 
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

َُدى .  ِمنْ  َع اله َ وم . َسبلٌم على َمِن اتَّب َل َعِظٌِم الرُّ َرْق ُمحمٍد عبِد هللاِ و َرسولِه إلى ِه
فاْن  تٌن .  رَّ َرَك مَ َك هللاُ أَجْ ِ ٌُْإت لَْم  لِْم تَسْ بلم ، أسْ ٌِة اإلسْ وَك بِدعا ً أْدعُ فإنِّ أّما بعُد 

َت فانَّ علٌَك إِثَم األِرٌِسٌٌن  ٌْ نا و و ٌا أهَل الكِ  َتَولَّ مٍة سواٍء بٌَن لى كل عالَْوا إ تاِب ت
ِخَذ بعُضنا بعضاً أْرباباً ِمْن ُدوِن  تَّ ٌَ َببٌَنكم أْن ال َنعُبَد إال هللاَ و ال نُْشِرَك بِه شٌباً و ال 

 ((.  هللاِ ، فاْن َتَولَّوا فقولوا اشَهُدوا بؤّنا مسلمون 
َرَغ ِمْن قِ  َخُب ، قال أبو ُسفٌاَن : فلما قال ما قال ، و َف َر عنَدهُ الصَّ راءِة الكتاب ، َكُث

َر أمُر ابِن  ُت ، و أُْخِرجنا . فقلُت ألصحابً حٌن أُخِرجنا : لقد أَِم وارتفعِت األصوا
ُك  ِ ُه َمل خاف ٌَ نه  أبً َكْبَشة ] ظهر و عُظم أمر الرسول صلى هللاُ علٌِه و سلّم [ ،  إ

ظهرُ  ٌَ ًّ اإلسبلم ،  حتى بنً األصَفِر . فما زلُت ُموقِناً أنه س و كان ابًن أدَخَل هللاُ عل
ُث أنَّ ِهرقَل حٌن  –صاحُب إٌلٌاء و ِهرقل  –الناطوِر  ٌُحدِّ اً على نصارى الشاِم  ُسُقفَّ

تك .  ِرَقتِه : قِد استنكرنا هٌب َقِدَم إٌلٌاء أصبَح ٌوماً خبٌَث النفِس ،  فقاِل بعُض بطا
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اًء ٌنظُ  حٌن سؤلوهُ : قال ابُن الناطوِر : و كان هرقُل حزَّ ُر فً النجوِم ،  فقال لهم 
َك الِختاِن قد ظهَر ، فمْن ٌختتُِن من هذه  إنً رأٌُت اللٌلَة حٌَن نظرُت فً النجوِم َملِ
مدابِن  لى  ْب إ ُ نَك شؤنُهم ، و اكت فبل ٌُِهم تتُِن إال الٌهوُد ،  لٌَس ٌخ قالوا :  األمَّة ؟ 

ٌقُتلوا َمْن فٌهم ِمَن الٌهود . فب َك ف ٍل أرسَل ُملِك قُل بَرجُ ًَ هر ٌنما هم على أمِرهم أُت
ما  ٌه وسلّم . فل صلى هللاُ عل وِل هللاِ  بِر َرسُ عن َخ ُر  ِ ٌُخب اَن  ُك ؼسّ ِ ستخبَرهُ أبه َمل

َتِن،   ثوه أنه ُمخت هرقُل قال : اذَهبوا فانظروا أُمخَتتٌِن هَو أم ال ؟ فنظروا إلٌه ، فحدَّ
ِة قد ظهر. ختتِنوو سؤله عِن العربِ فقال : هم ٌُ  ن . فقال هرقل : هذا ُملُك هذه األمَّ

ٌَة ] روما [ ، و كاَن نِظٌَرهُ فً العلم . و ساَر  ثمَّ كتب هرقُل إلى صاحٍب له بُروِم
 ًَّ ٌُوافُِق َرأَي هرقَل على ُخروِس النب هرقُل إلى ِحمَص حتى أتاهُ كتاٌب ِمن صاحبِه 

ًٌّ . فؤِذنَ  َرٍة ] ِحصن [  صلى هللاُ علٌِه و سلّم و أنُه نب وم فً َدْسَك هرقُل لُعظماِء الرُّ
وم ، هْل لُكم فً  لَع فقال : ٌا معشَر الرُّ ْت ، ثم اطَّ له بِحمَص ، ثم  أمَر بؤبوابها فُؽلَِّق
ِر  ُ َة ُحم وا َحٌصَ ًَّ ؟ فحاصً ب هذا الن باٌعوا  كم فُت َت ُملُك ُ ٌَثب شِد و أن  فبلِح و الرُّ ال

قد جدوها  بواب فو لى األ لوحِش إ َن  ا ِ َِس م فرتهُم و أٌ قُل ن ا رأى هر ّ ْت ، فلم َ ُؼلِّق
َتكم على  دَّ بُر بها شِ فاً أخت ًَّ . و قال : إنًِّ قلُت مقالتً آن وهم عل اإلٌمان قال : ُردُّ

ُت . فسجدوا له و َرضوا عنه ، فكان ذلَك آِخَر شؤِن هرقَل . ِدٌنِكم ،  فقد َرأٌَ
ٖٓ  

  
 إلى كسرى

اٍس أنَّ  َّ بلً و  عن عبِد هللاِ بَن عب ِِه َرجُ عَث بِكتاب ٌِه و سلّم ب صلى هللاُ عل رسوَل هللاِ 
ا َقرأَهُ  َرهُ أن ٌدفَعُه إلى عظٌِم البحرٌِن ، فَدَفَعُه عظٌُم الَبحرٌِن إلى ِكسرى ،  فلمَّ أَم

قَُه .    َٖٓمزَّ
كل  قوا  ٌَمزَّ ٌه وسلم أن  صلى هللاُ عل لٌهم رسوُل هللا  فدعا ع ب :  ٌَّ ] قال ابن المس

ق  [ ممزَّ
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ًَّ هللاُ عنه قال : لما بلَػ رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌه وسلم أن أهل  عن ابً بكرَة رض
ٌُفلَِح قوٌم ولوا أمَرُهم امرأة ((.   ٖٓفارَس قد ملَّكوا علٌهم بنَت ِكسَرى قال )) لن 

  
 إلى المقوقس

   
 ؼزوة ذات السبلسل

صلى هللاُ   ًَّ ب ًَّ هللاُ عنه أنَّ الن ض عاص ر بن ال ثُه على عن عمُرو  ٌِه وسلَّم بَع  عل
ِت السبلسِل ، ف قال )) عابشة ((. ؤجٌش ذا ٌك ؟  حبُّ إل ناِس أ لُت : أيُّ ال تُه فق َتٌ

فقلُت : مَن الرجال ؟ قال )) أبوها ((. قلُت : ثمَّ َمن ؟ قال )) ثمَّ عمُر بن الخطاب 
 ٖٓٔ(( ، فَعدَّ رجاالً .

  

 
ًَّ هللاُ عنه قال  : َذهَبْت بً خالتً إِلى رسوِل هللاِ صلى هللاُ عن السابِب بَن ٌزٌَد رض

لً  عا  قع ، فمسَح رأسً ، ود بَن أختً َو علٌه و سلّم فقالت : ٌا رسوَل هللاِ إِنَّ ا
لَؾ ظهِرِه  مُت خ ثمَّ ق ضوء [ ،  ماء الو ضوبِه ]  من َو بالبَركِة ، وَتَوضؤَ فشربُت 

ِة بٌَن َكتَِفٌه . َظرُت إلى خاتِم النبوَّ  ٖٔٔفَن
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َعٌِد بِن عبِد الرحمن قال : رأٌُت السابَب بَن ٌزٌَد ابَن أربع وتسعٌَن ] سنة عن الجُ 
ُت به  ْع إِال بُدعاِء رسوِل  –سمعً وبصري  –[ َجلداً ُمعَتدالً فقال : قد علمُت ما ُمتِّ

هللاِ صلى هللاُ علٌه و سلّم .
ٖٕٔ 

  
 سرٌة أبً عبٌدة
قال  نه  ًَّ هللاُ عنهما أ ٌِه عن جابِر بن عبد هللا رض صلى هللاُ عل عَث رسوُل هللا  : َب

نا  بة ، فخرج هم ثبلثما جراح و بن ال َر علٌهم أبا َعبٌَدَة  َل الساحِل وأمَّ وسلَّم َبعثاً قَِب
جٌش فجمَع ،  بؤزواد ال ٌَدَة  بو ُعب فؤمَر أ لّزاد ،  ًَ ] نفد [ ا ا ببعِض الطرٌِق َفنِ وكنَّ

ٌقوُتنا كلَّ ٌوٍم قلٌ ٌُبنا إال فكان ِمْزَوَدي تمٍر ، فكان  ًَ ، فلم ٌكن ٌصُ بلً قلٌبلً حتى فنِ
ثم  ت .  َ تمرةٌ تمرة ، فقلُت : ما تؽنً عنكم تمرة ؟ فقال : لقد َوَجدنا فَْقَدها حٌن فنٌِ
ثمَّ  انتهٌنا إلى البحر ، فإذا ُحوت مثُل الّظرِب ، فؤكل منه القوُم ثماَن عشرَة لٌلة . 

َعٌِن من أضبلعه فنُ  ِضلَ ت أمر أبو ُعبٌَدَة بِ مرَّ ثم  ت ،  َ لٍة فُرِحل مَر براح ثم أ با ،  ِص
ِصبهما .  ٖٖٔتحَتهما ، فلم ُت

ًَّ هللاُ عنه قال : قال أبو عبٌدَة : كلوا . فلما َقِدمنا المدٌنَة ذكرنا ذلك  عن جابٍر رض
كم  ًِّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم فقال )) كلوا ِرزقاً أخرجُه هللا ، أطعمونا إن كان مع للنب

 ٖٗٔهُُم بعضو فؤكلَه .(( ، فؤتاهُ بعض
  

 
من  ٌِه وسلَّم  صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنه قال : ما شَبع آُل محمٍد  عن ابً هرٌرَة رض

طعاٍم ثبلثَة أٌاٍم حتى قُبِض .
ٖٔ٘ 

                                                 
312

ؽذ٣ش :  -ثبة ٤ً٘خ اُ٘ج٢ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ   \ ًزبة أُ٘بهت -جخبس١  صؾ٤ؼ اُ 
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ْردٍة ، قالت : ٌا رسوَل هللاِ ،  ًَّ هللاُ عنه قال : جاءِت امرأةٌ بُب عن سهِل بَن سعٍد رض

ًُّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم محتاٌس إلٌها ،  إنً نََسجُت هذِه بٌدي أْكسوَكها . فؤَخَذها النب
نٌها ، فقال ))  ٌا رسوَل هللاِ اكسُ قوِم :  فَخَرَس إلٌنا وإنها إزاُره ، فقال رجٌل مَن ال
ًُّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم فً المجلِِس ، ثمَّ َرَجَع فطَواها ثمَّ أرسَل  نعم ((. فجلَس النب

ُردُّ ساببلً، بها إلٌه . فقال لُه ال َ نُه ال ٌ فَت أ اهُ ، لقد عَر ٌّ قوُم : ما أحسنَت ، سؤلَتها إِ
َُه  نت كفن فقال الرُجُل : وهللاِ ما سؤلتُها إِالّ لتكوَن كَفنً ٌوَم أموُت . قال َسهل : فكا

.ٖٔٙ 
  

ث ُثمامَة بن أُثال  حٌد
ًُّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّ  ًَّ هللاُ عنه قال : َبعث النب َل نجٍد عن أبً هرٌرة رض م خٌبلً قِب

من  طوهُ بسارٌة  ثال ، فَرب بن أُ مة  له ُثما قال  فَة ٌ نً حنٌ من ب جل  جاءت بر ، ف
ٌا  ماذا عنَدك  ٌِه وسلَّم فقال ))  صلى هللاُ عل  ًُّ ب ٌه الن سواري المسجد ، فخرس إل
تنعم  ُنِعم  تْل ذا دم ، وإن ت نً َتق مُد إن َتقتل ٌا مح ٌٌر .  ثمامة (( ؟ فقال : عندي خ

ِرَك حتى كان الَؽد ثم قال على ش اكر ، وإن كنت ترٌُد الماَل فسْل منه ما شبَت . فُت
لُه )) ما عنَدك ٌا ثمامة (( ؟ فقال : ما قلُت لك : إن ُتنِعم تنعم على شاكر . فتركُه 
حتى كان بعَد الؽِد فقال )) ما عندك ٌا ثمامة (( ؟ فقال : عندي ما قلت لك . فقال 

مة (( . قوا ثما خل  )) أطل ثم د سَل ،  من المسجِد فاؼت ٌٍب  خٍل قر لى ن فانطلََق إ
ٌا محمد ،  المسجَد فقال : أشهد أن ال إلَه إالّ هللا ، وأشهد أنَّ محمداً رسول هللا . 
حبَّ  صبَح َوجهَك أ من َوجهك ، فقد أ  ًَّ وهللاِ ما كان على األرض وجٌه أبؽَض إل

ًَّ . وهللاِ ما كان من ِدٌٍن أبؽَض  ٌن الوجوِه إل ًَّ من ِدٌنك ، فؤصبح دٌنك أحبَّ الدِّ إل
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 . ًّ ل لببلد إ حبَّ ا لدَك أ صبَح ب لدك ، فؤ ًَّ من ب ًَّ . وهللاِ ما كان من بلد أبؽَض إل إل
صلى هللاُ  ره رسول هللا  ترى ؟ فبشَّ ماذا  َك أخذتنً ، وأنا أُِرٌد العمرَة ، ف وإن َخٌلَ

عتمر . فلما َقِدم م ٌَ كة قال له قابل : َصبوت ؟ قال : ال وهللا علٌِه وسلَّم ، وأَمَره أن 
من  ٌؤتٌكم  ، ولكن أسلمت مع محمد رسول هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم ، وال وهللاِ ال 

ًُّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم.   ٖٔالٌماَمِة َحبُة ِحنطة حتى ٌؤَذن فٌها النب
  

 
صلى   ًُّ ب قال الن قال :  ًَّ هللاُ عنه  ض بِن بشٌٍر ر ٌِه و سلّم )) عِن النعماِن  هللاُ عل

مَن  ٌِه  ُبَِّه عل ما ش تَرَك  ن  ٌٌِّن ، والحراَم بٌٌن ، وبٌنهما أموٌر مُشتبهة . فمَ الحبلُل ب
مَن  ٌه  كُّ ف ُ ما ٌَش ترأَ على  َرَك ، ومِن اْج اإلثِم كان لِما استباَن ] ظهر تحرٌمه [ أْت

ً حمى هللاِ  ما اسْتباَن . والمعاِص ٌُواقَِع  مى اإلثِم أْوَشك أن  وَل الِح تْع حَ ْر ٌَ ن  ، مَ
َعه ((. ٌُوِشْك أن ٌواقِ

ٖٔ  
  

 تحرٌم الخمر
ًَ القوِم فً منزِل أبً طلحَة ، فنزل تحرٌم  ًَّ هللاُ عنه قال : كنُت ساِق عن أنٍس رض
الخمر ، فؤمَر ُمنادٌاً فناَدى ، فقال أبو طلحَة : اخُرس فانظْر ما هذا الصوُت ، قال : 

نادٍ  هذا ُم لُت :  جُت فق ْب  فخر َ لً: اذه قال  ت . ف َ م قد ُحرِّ مَر  ناِدي : أال إن الخ ٌ
ضٌُخ ،  بٍذ الَف ِك المدٌنة . قال : وكانت خمُرهم ٌوم فؤهِرقْها . قال : فَجَرْت فً ِسَك

فؤنَزل هللاُ  قال  َل قوٌم وهً فً ُبطونهم ،  لذٌن  فقال بعض القوم : قُت لٌَس على ا

  ٖٔ. وا آمنوا وعملوا الصالحاِت ُجناٌح فٌما َطِعم
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 ؼزوة الفتح األعظم فً رمضان
  

 قصة حاطب
ٌَر  ب ًَّ هللاُ عنه قال : َبعَثنً رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم أنا والزُّ ًٍّ رض عن عل
والمقداَد فقال )) انطلِقوا حتى تؤتوا روضَة خاٍخ ] مكان على مسافة من المدٌنة [، 

وا منها ((، قال : فانطلَقنا َتعاَدى بنا خٌلُنا فإنَّ بها َظؽٌنًة ] امرأة [ معها كتاٌب فخذ
ما  لت :  تاَب ، قا جً الك ها : أخر ؽٌنِة ، قلنا ل حتى أتٌنا الروضَة ، فإذا نحُن بالظَّ
معً كتاٌب . فقلنا : لُتخِرجنَّ الكتاَب أو لُتلِقٌنَّ الثٌاَب . قال : فؤخرَجْتُه من ِعقاِصها 

من ، فؤَتٌنا بِه رس] شعرها أو مبلبسها [ ٌه :  فإذا ف ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل وَل هللاِ 
ٌُخبُرهم ببعِض أمِر رسوِل  –إلى ناس بمكَة مَن المشركٌن  –حاِطب بن أبً َبلَتعَة 

ما  طُب  ٌا حا هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم : فقال رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) 
 ًّ َصقاً فً قرٌش هذا (( ؟ قال : ٌا رسوَل هللا ، ال تعَجْل عل  –، إنً كنُت امرءاً ُمل

ٌفاً  ن لهم  –ٌقول : كنُت َحل ولم أكن من أنفُِسها ، وكان َمن معَك مَن المهاجرٌن مَ
َِذ  فٌهم أن أتخ مَن النسب  حموَن أهلٌِهم وأموالَهم ، فؤحَببُت إذ فاتنً ذلَك  ٌَ ٌت  َقرابا

عن تداداً  ُْه ار لم أفًعل تً ، و ُوَن َقراب حم ٌَ ٌداً  ندهم  عَد  ع بالكفر ب ضاً  نً وال ِر ِدٌ
اإلسبلم فقال رسولُ هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) أما إنه قد َصَدَقكم ((. فقال عمُر : 
ما  بدراً ، و قد شهَد  ٌا رسوَل هللا ، َدْعنً أضرْب َعنَق هذا المنافِق . فقال )) إنُه 

لَع على من شهَد بدراً قال : اعملو كم ((. ٌُدِرٌَك لعّل هللاَ اطَّ ا ما ِشبتم فقد ؼفرُت ل

قون  فؤنزَل هللاُ السورَة  ٌاَء ُتْل كم أَول عدوَّ ي و عُدوِّ ِذوا  خ نوا ال تتَّ لذٌن آم ها ا ٌُّ ٌا أ
فقد ضلَّ سواء السبٌل  –إلى قوله  –إلٌهم بالمودَّة وقد كفروا بما جاءكم من الحق 

  : الممتحنة [ٔ].ٖٕٓ 
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 فتح مكة
ًَّ هللاُ عنه ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم خرَس فً رمضاَن عن ابن عباس رض ما أنَّ النب

مِه  من َمْقد صؾ  ماِن سنٌَن ون من المدٌنِة ومعُه عشرةُ آالؾ ، وذلك على رأِس ث
لَػ  المدٌنَة ، فسار هَو ومن معُه من المسلمٌَن إلى مكَة ، ٌصوُم وٌصومون حتى ب

 ٕٖٔروا .أفطَر وأفط –وهو ماٌء بٌن ُعسفاَن وقَُدٌد  –الَكدٌَد 
فتح ،  عاَم ال عن عروة بن الزبٌر قال : لما سار رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم 
قاَء  بن ور َُدٌُل  زام وب ِ بن ح كٌُم  حرب وح بن  فبلػ ذلك قُرٌشاً ، خرَس أبو سفٌاَن 
َوا  فؤقبلوا ٌسٌروَن حتى أت ٌلتمسوَن الخبَر عن رسوِل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم ، 

اِن فإذا هم بنٌران كؤنها نٌراُن عرفَة ، فقال أبو سفٌاَن : ما هذه ؟ لكؤنها مرَّ الظَّهر
نٌراُن عرفة . فقال ُبَدٌُل بن ورقاَء : نٌراُن بنً عمرو . فقال أبو سفٌان : عمٌرو 
فؤدَركوهم  ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل أقلُّ من ذلك . فرآهم ناٌس من َحَرس رسوِل هللا 

َل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم فؤسلَم أبو سفٌان ، فلما سار فؤخذوهم ، فؤتوا بهم رسو
لى المسلمٌن (( ،  َر إ بل حتى ٌنظُ م الَج قال للعباس )) احبِْس أبا سفٌاَن عند َخطْ
بًة  مرُّ كتٌ ٌِه و سلّم : َت صلى هللاُ عل  ًِّ ِت القبابُل َتمرُّ مع النب فَحبََسُه العباُس ، َفَجَعل

فار ، كتٌبة على أبً سفٌاَن ،  اُس َمن هذه ؟ فقال :هذِه ِؼ ت كتٌبة فقال : ٌا عبَّ فمرَّ
َذٌم ،  بُن هُ ت سعُد  مرَّ ثمَّ  لك .  ت ُجَهٌنُة ، قال مثَل ذ قال : مالً و لِِؽفار . ثمَّ مرَّ
ت كتٌبٌة لم ٌَر مثلَها ، قال  ت ُسلٌَم ، فقال مثل ذلك . حتى أقبلَ فقال مثَل ذلك . ومرَّ

ٌة ، فقال سعُد  : من هذه ؟ قال : هإالءِ  األنصار ، علٌهم سعُد بُن َعباَدَة معَه الرا
بو  بة . فقال أ ٌوَم ُتسَتَحلُّ الكع ٌوُم الملحمة ، ال ٌوَم  با سفٌاَن ، ال ٌا أ بادة :  بن ُع

بة  جاءت كتٌ ثم  مار .  لذِّ ذا ا َّ بب  –سفٌان : ٌا عبَّاس ، حب قلُّ الكتا فٌهم  –وهً أ
ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم َمَع رسولُ هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّ  م وأصحابُه ، وراٌُة النب

لم  بٌر بن العّوام ، فلما مرَّ رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم بؤبً سفٌاَن قال : أ الزُّ
تعلم ما قال سعُد بُن عبادة ؟ قال )) ما قال (( ؟ قال : قال كذا وكذا . فقال )) كذَب 
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133 

 

عظُم هللاُ  ٌُ مَر سعد ، ولكْن هذا ٌوٌم  قال : وأ بة ((.  ٌه الكع  فٌه الكعبة وٌوٌم ُتكسى ف
من  بالقرب  كان  بالَحجون ] م تُه  كَز راٌ ٌِه و سلّم أن ُتر صلى هللاُ عل رسوُل هللا 

 ٕٕٖمقبرة مكة [.
ًَّ هللاُ عنه قال : رأٌُت رسوَل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم  ل رض عن عبِد هللاِ بن ُمؽفَّ

قارىء ٌوَم فتح مكَة على ناقتِ  ٌد ال ُع ] الترجٌع : ترد َرجِّ ٌُ فتح  ٌقرأُ سورَة ال ِه وهو 
الحددرؾ فددً الحلددق [ ، وقددال ] راوي الحدددٌث [: لددوال أن ٌجتمددَع الندداُس َحددولً 

ع .  عُت كما رجَّ  ٖٕٖلرجَّ
ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم دخَل مكَة وعلى  ًَّ هللاُ عنه : أنَّ النب عن أنس بن مالك رض

ٌِّق رأسِه المؽفُر ] ؼطا ٍل متعل بُن َخطَ جٌل فقال : ا جاء ر ُه  َزعَ ما َن حرب [، فل ء ال
 ٕٖٗبؤستار الكعبة . فقال )) اقُتلُْه ((.

ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  ًَّ هللاُ عنه قال : دخَل النب عن عبد هللاِ ] ابن مسعود [ رض
ع ها ب طعُن ٌَ ُصب ، فجعَل  ٌِدِه مكَة ٌوَم الفتح وحوَل البٌِت ستوَن وثبلثمابِة ُن فً  ود 

عٌد ((. ٌُ ٌُبِدىُء الباطلُ وما   ٕٖ٘وٌقول )) جاء الحقُّ َوَزَهَق الباطلُ ، جاء الحقُّ وما 
ًَّ هللاُ عنهما : أنَّ رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم لما قدَم مكَة  عن ابن عباس رض

صور فؤُخِرَس  ت ،  فؤمَر بها فؤُخِرجَ هُة ،  ٌه اآلل ٌَت وف دُخَل الب ٌَ براهٌَم أَبى أن  ةُ إ
قاَتلهُم هللاُ  ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ))  وإسماعٌَل فً أٌدٌهما مَن األْزالم ، فقال النب
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خرَس  ٌِت و نواحً الب فً  َر  َّ ، لقد علِموا ما اسَتقَسما بها قط ((. ثم دخَل البٌَت فكب
ما سٌؤتً  ٌه ك صلى ف ٌِه وسلّم  صلى هللاُ عل نه  َت أ ُ صلِّ فٌه ] ثب ٌُ ماولم  هم  وان و

 ٕٖٙ[.الراوي 
من  فتح  عاَم ال خَل  ٌِه و سلّم د ًَّ صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنها : أنَّ النب عن عابشة رض

  َٕٖكداء التً بؤعلى مكة .
بَل  ًَّ هللاُ عنهما : أنَّ رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم أق عن عبد هللاِ بن عمَر رض

أُساَمَة بن زٌد ومعُه ببلٌل ومعُه عثماُن ٌوَم الفتح من أعلى مكَة على راحلتِِه ُمرِدفاً 
ًَ بمفتاح البٌِت ، فدخَل  بن طلحَة من الَحجبِة حتى أناخ فً المسجِد ، فؤمَرهُ أن ٌؤت
حَة ،  بن طل رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم َوَمَعُه أُسامة بن زٌد و ببلٌل وعثماُن 

من فمكَث فٌه نهاراً طوٌبلً ، ثمَّ َخَرَس فاستبَق ال ناُس ، فكان عبُد هللاِ بن عمَر أوَل 
دخَل ، فوجد ببلالً وراء الباِب قابماً ، فسؤلَُه : أٌَن صلى رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه 
قال عبُد هللاِ : فنسٌُت أن أسؤلَُه :  ٌه .  و سلّم ؟ فؤشار له إلى المكان الذي صلى ف

  ٕٖكم صلى سجدة.
ًَّ هللاُ  عنه أنَّ رسول هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم قام الَؽَذ  عن أبً ُشَرٌح الَعَدِويِّ رض

ها  ْم لم ٌحرِّ ها هللاُ و َم كَة َحرَّ قال )) إنَّ م ثمَّ  ٌِه  نى عل د هللاَ وأث فتح فَحمِ ٌوم ال من 
ِحل  ٌَ عِضَد بها  المرئالناُس . ال  ٌَ ٌإمُن باهللِ والٌوم اآلِخِر أن ٌسفَك بها دماً ، وال 

َص بها لقتاِل رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم فٌها فقولوا له شجراً . فإن أحٌد ترخَّ 
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ؤَذْن لكم ، وإنما أِذَن له فٌه ساعة من نهار ، وقد عاَدت  ٌَ : إنَّ هللاَ أَِذَن لرسولِِه ولم 
  ُٕٖحرمتُها الٌوَم كحرمتِها باألمس ، ولٌْبلِِػ الشاِهُد الؽابَب ((.

ًَّ هللاُ ع نهما : أنه سمَع رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم عن جابِر بن عبِد هللا رض
َم بٌع الخمر ((.  ٌٖٖٓقوُل عاَم الفتح وهو بمكَة )) إنَّ هللا ورسولَُه حرَّ

ًَّ هللاُ عنها تقوُل :  هبُت إلى رسوِل هللاِ صلى هللاُ ذَ عن أمِّ هانا بنِت أبً طالٍب رض
ُل ،  ؽتَسِ ٌَ ُه  فتِح فَوَجْدت عاَم ال ٌِه و سلّم  لت :فسلمُت عل سُترهُ . قا ُه َت مُة ابنت و فاط

باً  لٍب . فقال )) َمرح علٌِه فقاَل : )) َمن هذه (( ؟ فقلت : أنا أمُّ هانا بنِت أبً طا
ٍت ُملتحِفاً فً ثوٍب واحٍد  ًَ رَكعا  ،بؤُمِّ هانا ((. فلما فَرَغ من ُؼسلِه قام فصلَّى ثمان

ًَّ هللاُ عنه فلما انصَرَؾ قلُت : ٌا رسوَل هللاِ َزعَم اب ًُ بن أبً طالب رض ً ] عل ُن أُمِّ
ٌِه و سلّم  [ أنه قاتٌل رُجبلً قد أَجْرتُه فُبلَن بَن ُهَبٌرَة . فقال رسوُل هللاِ صلى هللاُ عل

)) قد أَجْرنا َمن أجرِت ٌا أُمَّ هانا (( قالت أُمُّ هانا : و ذاَك ُضحًى .
ٖٖٔ 

ًَّ هللاُ عنها : لم أره ] صلى هللاُ  خؾَّ منها ، قالت رض علٌِه و سلّم [ صلى صبلًة أ
ؼٌَر أنه ٌتمُّ الركوَع والسجود . 

ٖٖٕ 
ٌِه سعٍد  لى أخ ّاص عهَد إ ًَّ هللاُ عنها قالت : كان ُعتبُة بن ابً وق عن عابشة رض
صلى هللاُ  ٌقبَض ابَن َولٌدِة َزمعَة ، وقال عتبُة : إنه ابنً ، فلما قِدَم رسوُل هللا  أن 

لى علٌِه وسلَّم مكَة ف ِِه إ بَل ب عَة فؤق ٌدِة َزم بَن ول ً الفتح أخَذ سعُد بن أبً وقاص ا
بً  بن ا عَة ، فقال سعٌد  بُن َزم بُد  عُه ع رسوِل هللا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم ، وأقبَل م
هذا  ٌا رسوَل هللا  عَة :  ًَّ أنُه ابنُُه . فقال عبُد بن زم َوقّاِص : هذا ابُن أخً عهَد إل
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لى  أخً ، هذا ابُن َزمَعة ُولَد على فراِشِه . فنظَر رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم إ
صلى هللاُ  ابِن َولٌدِة َزمَعَة فإذا أشَبُه الناِس بعتبَة بن أبً َوقّاص . فقال رسوُل هللا 
ك ، هو أخوَك ٌا عبُد بن َزمعة ، من أجِل أنه ُولَد على فراشِه  علٌِه وسلَّم )) هو لَ

صلى هللاُ علٌِه وسلَّم )) احَتِجبًِ منه ٌا َسودةُ ((، لما رأى من  ((. وقال رسوُل هللاِ 
ٌِه وسلَّم ))  صلى هللاُ عل َشَبِه عتبَة بن ابً َوقّاص . قالت عابشُة : قال رسوُل هللاِ 

 ٖٖٖالَولُد للفراش ، وللعاهِر اْلَحجر ((.
ْت بذلَك فاطمُة عن الِمْسَور بن َمْخرمَة قال : إن علٌاً خطَب بنَت أبً َجهل ، فسمعَ 

ك  ك ال تؽَضُب لبناتِ زُعم قوُمك أنَّ ٌَ ، فؤَتْت رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم فقالت : 
ًٌّ ناكٌح بنَت أبً جهل . فقام رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ، فسِمعتُه  ، وهذا عل

بٌع ] زوَجهُ  ًَّ هللاُ  حٌث تشهَد ٌقول )) أّما بعُد أنكحُت أبا العاص بَن الرَّ زٌنب رض
َبها  ن أؼضَ ٌة : فمَ نً ] وفً روا ْضعٌة م َثنً وصَدَقنً ، وإن فاطمة َب عنها [ فحدَّ
ٌَسوءها ، وهللاِ ال تجتمُع بنُت رسوِل هللاِ وبنُت عدوِّ هللا  أَؼضَبنً [ ، وإنً أكَرهُ أن 

ًٌّ الِخطبَة .  ٖٖٗعند رجٍل واحد ((. فترَك عل
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ًَّ هللاُ عنها : ُِّم  عن عابشَة رض كل ٌُ من  أنَّ امراًة من بنً مخزوم َسرقت ، فقالوا : 
ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ؟ فلم  جترئفٌها النب كلَمُه فكلَمُه  ٌَ ٌُ سامُة بن زٌد ، أأحٌد أن 

فٌهُم  رَق  كوه ، وإذا سَ فٌهُم الشرٌُؾ تر كان إذا سرق  نً إسرابٌَل  فقال )) إنَّ ب
ت ٌَدها ((. قالت عابشة : ثمَّ أمر رسوُل هللاِ الضعٌُؾ قطعوه . لو كانت فاطمة لقطع

طَعددت ٌددُدها . فح ُسددَنت توَبتهددا بعددد ذلددك صددلى هللاُ علٌددِه وسددلَّم بتلددك المددرأِة فقُ
َجت .قالت عابشة . فكانت تؤتٌنً بعد ذلك فؤرَفُع حاجَتها إلى رسوِل هللا صلى وتزوَّ

هللاُ علٌِه وسلَّم .
ٖٖ٘ 

ًَّ هللاُ عنه قال :  ٌا رسوَل عن مجاِشٌع رض لت :  فتح ، فق عَد ال ًَّ بؤخً ب أتٌُت النب
هللا ، ِجبُتك بؤخً لتباٌَعُه على الهجرة . قال )) ذهَب أهُل الهجرِة بما فٌها ((. فقلُت 

 ٖٖٙعلى أيِّ شًٍء تباٌعُه ؟ قال )) أُباٌُعُه على اإلسبلم واإلٌماِن والجهاد ((.
ًَّ هللاُ عنها قالت : جاءت هنٌد بن ُت َعتبَة فقالت : ٌا رسوَل هللا ، ما عن عابشَة رض

ًَّ أن ٌذلُّوا من أهِل ِخبابك ،  كان على ظهِر األرض من أهِل ِخباٍء ] بٌت [ أحبُّ إل
ِعّزوا من أهِل ِخبابك .  ٌَ ًَّ أن  ثمَّ ما أصبَح الٌوَم على ظهر األرِض أهلُ خباٍء أحبُّ إل

ٌا رسوَل هللا ،  قال )) وأٌضاً ] ستزٌدٌن من ذلك [ والذي نفسً بٌدهِ  لت :  ((. قا
ًَّ حَرس أن اُطِعَم مَن الذي  ٌك ] ممسك على ماله [، فهل عل إنَّ أبا ُسفٌاَن رجٌل ِمسِّ

  ٖٖ)) ال أراهُ إالّ بالمعروؾ ((.:له ِعٌالَنا ؟ قال 
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فً  ٌِه وسلَّم  صلى هللاُ عل  ًِّ ب مع الن نا  قال : أقم ما  ًَّ هللاُ عنه عن ابن عبَّاس رض
َنقُصُر الصبلَة . وقال ابن عباس : ونحن َنقصُر ما بٌَننا ] ٌوماً [  سفر تسَع عشرةَ 

  ٖٖوبٌَن تسَع عشرَة ، فإذا ِزدنا أتممنا.
  

ًِّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم خالَد بن الولٌد إلى بنً َجذٌمة  بعِث النب
ًُّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم خ ًَّ هللاُ عنهما قال : بعَث النب لَد عن عبد هللا بن عمر رض ا

لوا : أسلمنا ،  ٌقو نوا أن  ٌُحسِ لم  لى اإلسبلم ف فَدعاهم إ مَة  نً َجذٌ بن الولٌد إلى ب
كلِّ  لى  فع إ ُر . وَد منهم وٌؤسِ ُل  ُ ٌَقت َصَبؤنا ، َصبؤنا . فجعل خالٌد  ٌقولون :  فجعلوا 
ٌَقُتل كلُّ رجٍل أسٌَره ، فقلت : وهللاِ   رجٍل منا أِسٌَره. حتى إذا كان ٌوٌم أمَر خالٌد أن 
ًِّ صلى هللاُ  ال أقُتلُ أسٌري وال ٌقُتل رجلٌ من أصحابً أسٌَره . حتى قِدمنا على النب
بَرأُ  نً أ دٌه فقال )) اللَّهمَّ إ ٌَ ًُّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم  علٌِه وسلَّم فذكرناه ، فرفَع النب

ًَّ هللاُ عنه ودفع رسول هللا  تٌن ] أخطؤ خالد رض صلى إلٌك مما َصنَع خالد (( ، مرَّ
هللاُ علٌِه وسلَّم ِدٌاتهم [.

ٖٖ  
  

 ؼزوة هوازن ٌوم حنٌن

َرُتُكْم  قول هللا تعالى  ْ ْتُكْم َكث َ ٍن إْذ أْعَجب ٌْ ْوَم ُحَن ٌَ َرٍة َو ِطَن َكثٌِ َصَرُكُم هللاُ فً َمَوا لََقْد َن
ْت ُثمَّ َولَّ  ْرُض َبِما َرُحَب ُكُم األَ ٌْ ْت َعلَ َضاَق باً َو ٌْ نزَل َفلَْم ُتْؽِن َعنَكْم َش ثمَّ أ رٌَن .  ْدبِ ُتم مُّ ٌْ

 [. ٕ٘] التوبة :  َؼفوٌر َرحٌم  –هللاُ سكٌنَتُه 
صلى  ًَّ هللاُ عنه وقد سؤله رجٌل من قٌس : أفَررتم عن رسوِل هللا  عن البراء رض
رَّ ،  ِ ٌَف لم  ٌِه وسلَّم  صلى هللاُ عل كنَّ رسوَل هللاِ  هللاُ علٌِه وسلَّم ٌوَم حنٌن ؟ فقال : ل
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نابم ، فاستُقبِْلنا كانت َهوا نا على الَؽ لٌهم انكشَفوا فؤكَبْب نا ع ما حمل ِزُن ُرماة وإّنا ل
بالسهام . ولقد رأٌُت رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم على َبؽلتِِه الَبٌضاِء ، وإنَّ أبا 

ًُّ ال كِذب ((.  ٌقول )) أنا النب  ُٖٓٗسفٌاَن بن الحارث آِخٌذ بِزماِمها وهو 
عاَم  عن ابً َقتادةَ  ٌِه وسلَّم  صلى هللاُ عل  ًِّ ب َع الن ا مَ َ قال : خرْجن ًَّ هللاُ عنه  ض ر

بل  قد عَ مَن المشركٌَن  جبلً  ٌُت ر لٌة ، فرأ نت للمسلمٌن َجو نا كا ٌْ ُحَنٌن ، فلما الَتَق
رَع ،  رجبلً مَن المسلمٌن ، فضربتُُه من ورابِِه على حبل عاتقِه بالسٌؾ فقَطعُت الدِّ

ًَّ فضمَّ  موُت فؤرسلَنً ، وأقبَل عل نً ضمًة وجدُت منها ِرٌَح الموت ، ثمَّ أدرَكُه ال
ُت عمَر فقلُت : ما باُل الناس ؟ قال : أمُر هللاِ عزَّ وجل . ثم رجعوا ، وجلَس  فلحِْق
لُت :  ٌِّنٌة فلُه َسلَبُُه ((. فق ًُّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم فقال )) من َقتل قتٌبلً لُه علٌِه ب النب

قال َمن ٌشهُد ل ثم  قال :  له .  ٌِه وسلَّم مث صلى هللاُ عل  ًَّ ً ؟ ثمَّ جلست . فقال النب
ثم  قال  ثم جلسُت .  لً  ًُّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم ِمثله ، فقمُت فقلت : من ٌشهُد  النب
تادَة (( ؟  با َق ٌا أ لَك  ما  مُت ، فقال ))  َه ، فق ٌِه وسلَّم مثل صلى هللاُ عل بً  قال الن

ها  فؤخبرته ، فقال رجل كر : ال  : َصَدَق وَسلبُُه عندي ، فؤرِضِه منً . فقال أبو ب
صلى هللاُ  ٌُقاتُل عن هللا ورسولِه  عِمُد إلى أسٍد من أسِد هللا  ٌَ هللاِ ] ال و هللا [ ، إذاً ال 
طِه (( ،  صدَق فؤع ٌِه وسلَّم ))  صلى هللاُ عل  ًُّ عطٌَك سلَبه. فقال النب ٌُ علٌِه وسلَّم ف

فً فاعطانٌِِه ، فاب ُُه  مال تؤثَّلت ُل  نه ألوَّ تعُت به َمخَرفاً ] بستاناً [ فً بنً َسلَِمَة ، فإ
 ٖٔٗاإلسبلم .
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  4333 ؽذ٣ش :  -كِْ 



145 

 

صلى هللاُ   ًَّ ًَّ هللاُ عنهما قال : لما قََفلنا من حَنٌٍن ساَل عمُر النب عن ابن عمَر رض
صلى هللاُ   ًُّ ب فؤمرهُ الن ٍر كان َنَذره فً الجاهلٌِة اعتِكاٍؾ ،  ٌِه  علٌِه وسلَّم عن َنْذ عل

 ٕٖٗوسلَّم بوفابه .
حٌَن  قام  ٌِه وسلَّم  صلى هللاُ عل مَة : أنَّ رسوَل هللا  بن مخر عن مروان والمسَوِر 
ٌَهم ، فقال لهم رسوُل  ُردَّ إلٌهم أموالهم وَسْب ٌَ جاءهُ وفد هوازَن مسلمٌَن فسؤلوه أن 

ًَّ أصَدقُُه ، فاختاروا  َروَن ، وأَحبُّ الحدٌِث إل طابفتٌِن : هللا )) معً َمن َت حدى ال إ
ًَ ، وإما الماَل . وقد كنُت استؤنٌُت ] أخرت قسم السبً لتحضروا فؤبطؤتم  ب إّما السَّ

حٌن  –[ بكم ((.  لًة  وكان أنَظَرهم رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم بضَع عشرَة لٌ
َل مَن الطابؾ  ُر رادٍّ إلٌهم فلما تبٌَن لهم أن رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم ؼٌ –قََف

إالّ إحدى الطابفَتٌن قالوا : فإّنا نختاُر َسْبٌنا ، فقاَم رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم 
قال ) ثم  له ،  هو أه قد فً المسلمٌن ، فؤثنى على هللا بما  خوانكم  فإِنَّ إ عُد  ما ب ) أ

هم ، فَمن أحبَّ جاء ٌَ ُت أن أُردَّ إلٌهم َسب َب ذلك ونا تابِبٌن ، وإنً قد رٌأ ٌِّ ط ٌُ منكم أن 
ٌُفًُِء هللاُ  ِل ما  اهُ من أوَّ ٌّ ٌَُه إ ِه حتى ُنعط فعْل . وَمن أحب منكم أن ٌكوَن على َحظِّ ٌَ فْل
صلى  ٌَّْبنا ذلك ٌا رسوَل هللا . فقال رسوُل هللا  ٌَفعْل ((. فقال الناُس : قد ط علٌنا فْل

ؤذن ، فارِجعوا حتى هللاُ علٌِه و سلّم )) إّنا ال ندري َمن أِذَن منكم فً ذل ٌَ ك ممَّن لم 
رَفَع إلٌنا ُعَرفاإكم أمَركم ((.] أنظر هدّي رسول هللا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم لهْ  ٌَ  وعد

[ فرجَع الناس ، فكلَّمهم ُعَرفاإهم ، ثمَّ رجعوا إلى رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم 
ٌَّبوا وأِذنوا . َط ُروهُ أنهم قد   ٖٖٗفؤخَب
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 ؼزوة أوطاس
ٌِه  صلى هللاُ عل  ًُّ ب َرَغ الن َ ًَّ هللاُ عنه قال : لما ف عن ابً موسى ] األشعري [ رض
مَّة ،  بن الصِّ ٌَد  َر ًَ ُد ق طاس ، فل وسلَّم من ُحَنٌن َبعَث أبا عامر على جٌٍش إلى أو
 ًَ م ر عامر ، فُ بً  َرٌٌد ، وَهَزَم هللاُ أصحابه . قال أبو موسى : َوَبعثنً َمَع أ َل ُد فقُتِ

ًٌّ بسهٍم فؤثَبَتُه فً ُركبتِِه . فانتهٌُت إلٌِه فقلُت : ٌا أبو  عامر فً ركبتِِه ، َرَماه ُجَشم
َصدُت له  عمِّ َمن رماَك ؟ فؤشاَر إلى أبً موسى فقال : ذاك قاتلً الذي رمانً ، فََق
، فلحِقته ، فلما رآنً ولى ، فاتََّبْعتُه وجعلت أقوُل له : أال تَستحً ، أال تثبت فكؾَّ 
قال :  صاحَبك .  . فاخَتلفنا ضربَتٌن بالسٌؾ فقتلتُُه ، ثم قلُت ألبً عامر : َقَتل هللاُ 

صلى  أَقِرئفانزع هذا السهَم ، فنَزعتُه فنزا منُه الماء . قال : ٌا ابَن أخً ،   ًَّ النب
ناس .  عاِمٍر على ال بو  لً . واسَتخلَفنً أ ْر  هللاُ علٌِه وسلَّم السبلَم وقل له : استؽفِ

ِِه ف فً بٌت ٌِه وسلَّم  صلى هللاُ عل  ًِّ ب مكَث ٌسٌراً ثم مات . فرَجعُت فدخلت على الن
َر ِرماُل السرٌِر بظهِرِه  راٌش قد أثَّ على سرٌِر َمرَمٍل ] من حبال الحصر [ ، وعلٌه فِ
ماٍء  فَدعا ب لً ،  َوَجنَبٌه ، فؤخبرتُُه بخبِرنا وخبِر أبً عامر وقال : قل له استؽفْر 

ؤَ  ٌْه فتوضَّ ، ثم رفَع ٌَدٌِه فقال )) اللهمَّ اؼفْر لَعَبٌٍد أبً عامر ((، ورأٌُت بٌاَض أبط
لُت :  ناس ((. فق مَن ال َك  ِ من خلق ٌٍر  فوق كث مِة  ٌوَم القٌا ُْه  . ثمَّ قال )) اللهمَّ اجَعل
مةِ  ٌوَم القٌا ْه  َه ، وأدخل ٌٍَس َذْنب بن ق بِد هللاِ  همَّ اؼفر لع  ولً فاستؽفْر . فقال )) الل

 ُٖٗٗمدَخبلً كرٌماً ((.
  

 ؼزوة الطابؾ
ندي  ٌِه وسلَّم وع صلى هللاُ عل  ًُّ ب ًَّ الن ل خَل ع ها : د ًَّ هللاُ عن ض سلمة ر عن أم 
ٌَت  ٌا عبَد هللاِ أرأ خو أم سلمة [ :  ٌقوُل لعبد هللاِ بن أبً أمٌَه ] أ ٌث ، فسمعتُه  مخنَّ
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مان . إن فتَح هللاُ علٌُكم الطابَؾ ؼداً فعلٌَك بابنِة ؼٌبلَن  ُْدبُر بث بؤربع وت ُل  ِ فإِنها تُقب
ًُّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم )) ال ٌدُخلَنَّ هإالِء علٌكنَّ ((.  ٖ٘ٗفقال النب

ٌِه  ًَّ هللاُ عنهما قال : لما حاصَر رسوُل هللاِ صلى هللاُ عل عن عبِد هللاِ بن عمر رض
قافِلوَن إن شاءَ  نا  قال )) إ منهم شٌباً  ْل  َ ن ٌَ لٌهم  وسلَّم الطابؾ فلم  َل ع ُ هللا (( ، فثق

َدوا ،  تال (( ، َفؽَ وقالوا : نذَهُب ] أو نقفُل [ وال َنفَتُحه ؟ ، فقال )) اؼدوا على القِ
ضِحَك ] أو  فؤصابهم ِجراٌح ، فقال )) إنا قافلوَن َؼداً إن شاَء هللا (( ، فؤعَجبهم ، ف

ًُّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم . م [ النب  ٖٙٗفتبسَّ
كرة ] وتدلى نفٌع بن  با ب ًَ أ ّ ًَّ هللاُ عنه من حصن الطابؾ ببكرة فُكن الحارث رض

ًِّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم [. َر ِحصَن الطابِؾ فً أُناس فجاء إلى النب  وكان تََسوَّ
  

 قسمة ؼنابم حنٌن
ًِّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم  ًَّ هللاُ عنه قال : كنُت عنَد النب هَو  –عن أبً موسى رض و

ًَّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم  –انِة بٌَن مكة والمدٌنة ناِزل باْلِجْعر ومَعُه بِبلل ، فؤتى النب
ثرَت  قد أك ْر ((. فقال :  له )) أبشِ ًٌّ فقال : أال ُتنِجُز لً ما َوَعْدتنً ؟ فقال  أعراب
ضباِن فقال )) َردَّ  بِة الَؽ ًَّ ِمن )) أبِشر (( . فؤقبَل على أبً موسى وببلل كهٌ عل

َُه البُشَرى ، فاق ٌِه ووجه َببل أنتما ((. قاال : قبِْلنا . ثم َدعا بقَدح فٌه ماء ، فؽسَل ٌَد
فٌه ، ومجَّ فٌه ثم قال )) اشَربا منُه ، وأفِرؼا على ُوجوِهكما ونحوِركما وأبِشرا (( 
ن  ٌِه وسلَّم [ مِ صلى هللاُ عل  ًِّ ب ناَدت أمُّ سلمَة ] زوِس الن بل ، ف ََدح فََفعَ خذا الق . فؤ

  ٖٗلستر أن أفِضبل ألمكما . فؤفَضبل لها منُه طابفة .وراِء ا
ٌِه  صلى هللاُ عل َرى رسوَل هللاِ  نً أَ كان ٌقول : لٌََت نه  ًَّ هللاُ عنه أ ض لى ر عن ٌع
نة  ٌِه وسلَّم بالِجْعرا صلى هللاُ عل  ًُّ ب ما الن قال : َفبٌن ٌه .  نَزُل عل ٌَ حٌَن   –وسلَّم 
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ناسٌ  صحابِه  وعلٌِه ثوٌب قد أُِظلَّ به معُه فٌه  ٌَّة  –من أ ٌِه ُجب ًٌّ عل ب جاءهُ أعرا إذ 
طٌٍب فقال : ٌارسوَل هللا كٌَؾ تَرى فً رجٍل أحرَم بُعمرٍة فً ُجبٍَّة بعَدما  متضمٌِّخ بِ
على ، فؤدَخَل رأَسُه ،  ٌَ على بٌِدِه أن تعاَل . فجاء  ٌَ تضمَخ بالطٌِّب ؟ فؤشار عمُر إلى 

ًُّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم مَ  َي عنه فقال فإذا النب ِؽطُّ كذلَك ساعًة ، ثم ُسرِّ ٌَ حمرُّ الوجِه 
ا  ّ به ، فقال )) أم  ًَ فؤُت جُل  فالُتِمَس الر فاً (( ،  مرِة آنِ عن الع )) أٌَن الذي ٌَسؤلُنً 
ك  الطٌُب الذي بَك فاؼِسلُْه ثبلَث مَرات ، وأّما الجبة فانِزعها ، ثم اصَنْع فً ُعمَرتِ

ك ((.   ٖٗكما َتصنُع فً َحجِّ
ًَّ هللاُ عنه قال : لما أفاَء هللاُ على رسولِِه صلى عن  عبد هللا بن زٌد بن عاصم رض

صاَر شٌباً  عِط األن ٌُ هللاُ علٌِه وسلَّم ٌوَم ُحَنٌٍن قسَم فً الناِس فً المإلفِة قلوبهم ولم 
ِصبهم ما أصاَب الناَس ، فخَطبهم فقال )) ٌا َمعَشَر األنصار  ٌُ ، فكؤنهم َوَجدوا إذ لم 

لًة فؤؼناكم ، أ بً. وعا فؤلََّفكم هللاُ  قٌَن  لم أِجْدكم ُضبلّالً فَهَداكم هللاُ بً ، وكنتم متفرِّ
بوا  منُعكم أن تجٌ ٌَ ما  هللاُ بً (( ؟ كلَّما قال شٌباً قالوا : هللاُ ورسولُه أمنُّ . قال )) 

منُّ  رسوَل هللا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم (( ؟ قال : كلَّما قال شٌباً قالوا : هللاُ  ورسولُه أ
شاِة  ناُس بال ٌذهَب ال وَن أن  كذا . أال ترضَ كذا و نا  لتم : ِجبت شبتم ق لو  قال ))   .
ًِّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم إلى ِرحالِكم ؟ لوال الهجرةُ ، لكنُت  والبعٌِر ، وتذهبوَن بالنب

َعبها .  امرأً مَن األنصار . ولو سلَك الناُس وادٌاً وِشعباً لََسلَكُت وادَي األنصارِ  وشِ
َونً  صبروا حتى َتلق األنصاُر ِشعار ، والناُس ِدثار . إنكم َسَتلَقوَن بعدي أثرًة ، فا

  ٖٗعلى اْلَحوض ((.
ٌِه وسلَّم  صلى هللاُ عل  ًُّ ب َم الن ًَّ هللاُ عنه : لما قَسَ عن عبد هللا ] ابن مسعود [ رض

صلى هللاُ  قسمَة ُحنٌٍن قال رجٌل من األنصار : ما أراد بها َوجَه هللا  ًَّ ب ، فؤتٌُت الن
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قد أُوذَي  قال )) رحمُة هللاِ على موسى ، ل ثم  ْرتُُه ، فتؽٌر َوجهُه  علٌِه وسلَّم فؤخَب
َر ((.  ٖٓ٘بؤكثَر من هذا فصَب

  
 بعُث خالد بن الولٌد إلى الٌمن 

بن  لِد  مَع خا ٌِه وسلَّم  صلى هللاُ عل نا رسول هللاِ  ًَّ هللاُ عنه : َبعَث ض راَء ر َ عن الب
اً بعد ذلَك مكانه فقال )) ُمْر أصحاَب خالٍد َمن  ٌّ الولٌِد إلى الٌمن . قال : ثم بعَث عل
عه ،  َب م َّ فٌمن َعق نُت  ل ((. فك ِ ٌُقب ْب ، ومن شاء فْل عقِّ ٌُ َب معك فْل عقِّ ٌُ شاَء منهم أن 

ِت َعَدد. ًَ ذوا قال : فؽنمت أواق
ٖ٘ٔ 

ًٌّ بن أبً طالبٍ  ٌقول : بعَث عل ًَّ هللاُ عنه إلى رسوِل  عن أبً سعٌد الخدريَّ  رض
لد  قروٍظ ] ج ٌم َم فً أد خام [  هب  بٍة ] ذ لٌمن بُذَهٌ َن ا هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم مِ
قال :  عدن [ ،  تراب الم من  لم تخلص  من ترابها ]  ْل  لم تحصَّ مدبوغ بالقرظ [ 

ٌِد ا حابِس ، وز بن  قرَع  بدٍر ، وأ بن  ََة  بٌن ُعٌٌن ٌِل ، فقسَمها بٌن أربعِة نفر :  لخ
لراوي و والرابُع إما َعلقمُة ، وإما عامُر بن الطَفٌل ] بن  أخطؤ ا مة  صحٌح علق ال

من  حقُّ بهذا  حُن أ ّا ن صحابِه : كن من أ جٌل  لم [ . فقال ر عبلثة العامري وهللاُ أع
ًَّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم فقال )) أال تؤَمنونً وأنا أمٌُن من فً  هإالء . فبلَػ ذلك النب

نٌن ، السماء  ؼابُر الَعٌ جٌل  ، ٌؤتٌنً خبُر السماء صباحاً وَمساًء (( ؟ قال : فقام ر
ر اإلزاِر  أس ، مشمَّ لرَّ كثُّ اللحٌة ، َمحلوق ا مشِرؾ الَوْجنَتٌن ، ناشز الجبهة ، 
ًَ هللا  َك ! أََولسُت أحقَّ أهِل األرض أن ٌتَّق فقال : ٌا رسوَل هللا اتَِّق هللا . قال )) َوٌلَ

ُب ُعنقَه ؟  (( ؟ قال : ثمَّ ولَّى الرجل . قال خالُد بن الَولٌِد : ٌارسول هللا ، أال أضِر
صلًِّ ((.  ٌُ ٌِه وسلَّم قال )) ال ، لعلَُّه أن ٌكوَن  ] أنظر ِحلم رسول هللا صلى هللاُ عل

به  عن سفك الدماء [ه عدِ وبُ  فً قل لٌس  ٌقول بلسانِِه ما  َصلٍّ  فقال خالد : وكم من ُم
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ناس وال  . قال رسولُ  لوَب ال َب ق ُ ْر أن أنق لم أُومَ نً  هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم )) إ
ىِء ]  َظَر إلٌِه وهو مَُقؾٍّ فقال )) إنه ٌخُرُس ِمن ِضبِض أشقَّ ُبطوَنهم ((. قال : ثمَّ َن
ما  ٌن ك لدِّ من ا قوَن  ٌَمُر ناِجَرهم  ٌُجاِوُز َح ٌَتلوَن كتاَب هللاِ َرطباً ال  نسلِه [ هذا قوٌم 

ٌَّة ((. وأظنُّه قال )) لبن أدركتُهم ألقتلَنَّهم قتَل َثمود (( . م  ٌٕٖ٘مُرُق السهُم مَن الرَّ
  

ًَّ هللاُ عنه  إسبلم كعب بن زهٌر رض
  

 السنة التاسعة
  

 
ًَّ هللاُ عنه قال : سمعُت رسوَل هللا صلى هللاُ علٌه و سلّم ٌقول  عن أبً هرٌرَة رض

ٌُدخِلَ أحداً عملُه الجن ة ((. قالوا : وال أنت ٌا رسول هللا ؟ قال )) ال ، وال أنا )) لن 
ٌَتمنٌَّنَّ أحُدكم الموَت ،  دوا وقاربوا ، وال  َدنً هللاُ بفضل ورحمة . فسدِّ ، إالّ أن ٌتؽمَّ

ب ((. إما ُمحسناً فلعلُه أن ٌزداَد خٌراً ، وإما مُِسٌباً فلعلُه أن ٌَستعتِ
ٖٖ٘ 

  

 
ًَّ هللاُ  ماً عن أبً ُهَرٌَرَة رض ْو ٌَ باِرزاً  ٌِه وسلَّم  صلى هللاُ عل  ًُّ عنه قال : كاَن النب

اِس ، فؤتاهُ َرُجٌل فقال : ما اإلٌماُن ؟ قال )) اإلٌماُن أْن ُتْإِمَن باهللِ ، وَمبلَبِكتِِه ،  للنَّ
بلُم أْن َتعْ  قال )) اإلِسْ ِث ((. قال : ما اإلِْسبلُم ؟  َُد وبلِقابه ، َوُرُسلِه ، وُتْإِمَن بالَبْع ب

ضاَن  صوَم َرم ضَة ، وَت كاِة الَمْفرو بلَة ، َوُتَإّدَي الزَّ ِرَك بِه ، َوتُقٌَِم الصَّ هللاَ وال تُْش
َك َتراهُ ، فإِْن لم َتُكْن َتراهُ فإِنَُّه ٌراك  ((. قال : ما اإلْحساُن ؟ قال )) أْن َتعُبَد هللاَ كؤَنَّ
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ما المسإوُل عنه ُرَك ((. قال : َمتى الساعُة ؟ قال ))  َن السابل. وسؤُخبِ بؤعلَم مِ ا 
فً  بِل  عاةُ اإلِ طاَوَل ُر ها ] سٌدها [ ، وإَِذا َت ُة َربَّ َ ِت األَم ََد راِطها : إذا َول عْن أشْ

ٌِه وسلَّم  صلى هللاُ عل  ًُّ ْعلَمُهنَّ إِالّ هللاُ . ثمَّ َتبل النب ٌَ إِنَّ هللاَ  الُبْنٌاِن ، فً َخْمٍس ال 

َروا   ِعْنَدهُ ِعلُم الَساعةِ  َ لم ٌ وهُ ((. ف هب السابل [ . فقال )) ُردُّ َر ] ذ َ اآلٌة. ثمَّ أْدب
َعلُِّم الناَس ِدٌَنهُم ((. ٌُ  َٖٗ٘شٌباً فقال )) هذا ِجْبرٌُل جاَء 

  
 سرٌة األنصاري

ًٌَّة فاستعمَل  ِر ٌِه وسلَّم سَ صلى هللاُ عل  ًُّ ب عَث الن قال : َب ًَّ هللاُ عنه  ًّ رض عن عل
ًُّ صلى هللاُ رُجبلً مَن األنصا ِضَب فقال : ألٌَس أمَركم النب طٌعوه . فَؽ ٌُ ر وأمَرهم أن 

علٌِه وسلَّم أن تطٌعونً ؟ قالوا : بلى . قال : فاجمعوا لً حطباً . فَجمعوا . فقال : 
ضاً  ٌُمسُك بع ضهم  عَل بع وا . وج ها . فهمُّ أوقِدوا ناراً ، فؤوَقدوها . فقال : ادُخلو

َررْنا إلى ا ٌقولون : َف ِت و ًِّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم من النار . فما زالوا حتى َخَمَد لنب
ما  ها  لو َدَخلو قال ))  ٌِه وسلَّم ف صلى هللاُ عل  ًَّ ب لػ الن بُُه . فب نار ، فسكَن َؼضَ ال

 َٖ٘٘خرجوا منها إلى ٌوم القٌامة . والطاعُة فً المعروؾ ((.
  

ًَّ هللاُ عنه ًّ رض  موت النجاش
ًَّ هللاُ عن مات النجاشً )) عن جابر رض ٌَِن  ًُّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم ح ه : قال النب

ْصَحمة ((  ٖٙ٘.مات الٌوم رجٌل صالح ، فقوموا فصلوا على أخٌكم أ
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هُم  عى ل سلَّم َن ٌِه و صلى هللاُ عل نه : أن رسوَل هللاِ  ًَّ هللاُ ع ض ٌرَة ر با هر عن ا
من مع هذا  ٌه ] و ًَّ صاحَب الحبشِة فً الٌوم الذي مات ف صلى هللاُ النجاش ته  جزا

روا ألخٌكم (( . علٌِه وسلَّم [، وقال )) اسَتؽفِ
ٖ٘  

صلى  فً الم ًَّ هللاُ عنه : أن رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم َصؾَّ بهم  وعنه رض
  ٖ٘فصلَّى علٌه و كبَر أربعا .

  
 باب ؼزوة تبوك وهً ؼزوة العسرة

صحابً  ٌه لى رسول هللاإعن أبً موسى رضً هللا عنه: أرسلنً أ صلى هللاُ عل  
فً  عه  هم م لدواب [ لهم إذ  من ا وسلم أسؤلُُه الُحمبلَن ] ما ٌركب أو ٌحمل علٌه 
ٌك  صحابً أرسلونً إل ًَّ هللا إنَّ أ ب ٌا ن لت:  بوك ، فق ؼزوةُ َت  ًَ جٌِش الُعسرة وه
لتحملَهم ، فقال )) وهللاِ ال أحملكم َعلَى شًء (( . ووافَقتُُه وهو ؼضباُن وال أشعُر 

ًُّ ، و ب كوَن الن فِة أن ٌ ًِّ صلى هللاُ علٌه وسلم ومن َمخا رجعُت حزٌناً من منع النب
لذي  فؤخبرتهُم ا صحابً  لى أ ًّ ، فرجعُت إ صلى هللاُ علٌه وسلم َوَجَد فً نفسِه عل
نادي : أي  ببلالً ٌ َوٌعًة إذ سمعُت  ْث إِال سُ ًُّ صلى هللاُ علٌه وسلم ، فلم ألبِ قال النب

ٌدعوك. عبَد هللا بن قٌس  ٌه وسلم  ، فؤجبتُه ، فقال : أِجْب رسوَل هللا صلى هللاُ عل
ِرٌَنٌن  َ هذٌن الق خذ  قال ))  ُه  ما أََتٌت عد  -فل من سَ بٍذ  تاَعهنَّ حٌن عرٍة اب ستِة أب  -ل
صاحبَك فقل : انَّ هللاَ  ٌه  -فانطلْق بهنَّ الى أ صلى هللاُ عل قال : انَّ رسوَل هللا  أو 

ًَّ ٌحملكم َعلَى هإال -وسلم  ب لت : إنَّ الن ء ، فاركبوهن (( . فانطلقُت إلٌهم بهّن فق
عً  ٌَنطلَق م صلى هللاُ علٌه وسلم ٌحملكم َعلَى هإالء ، ولكنً وهللاِ ال أَدعكم حتى 

ٌه وسلم ال ثُتكم  بعضكم إلى َمن سمَع مقالَة رسوِل هللا صلى هللاُ عل حدَّ نً  ُّوا أ تظن
صلى هللا ع ٌَقُله رسول هللا  ق ، شٌباً لم  صدَّ نَك عندنا لَم لً : إ ٌه وسلم . فقالوا  ل

قوَل  لذٌن سمعوا  ُوا ا منهم حتى أت بو موسى بنفر  فؤنَطلََق أ ولنفعلنَّ ما أحببَت ، 
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ما  ثل  ثوهم بم رسوِل هللا صلى هللا علٌه وسلم ، َمنَعُه إٌاهم ثم إعطاءهم بعُد ، فحدَّ
ثهم به أبو موسى .   ٖ٘حدَّ

ًَّ هللاُ   عنه : أن رسول هللا صلى هللاُ علٌِه وسلّم خرَس عن سعٍد بن أبً وقاص رض
قال )) أال  صبٌان والنساء ؟  فً ال نً  ٌاً ، فقال : أتخلف إلى تبوك ، واستخلَؾ عل

ًٍّ بعدي ((.   ٖٓٙترضى أن تكون منً بمنزلِة هاروَن من موسى ، إال أنه لٌس نب
صلى   ًِّ ب مع الن زوُت  قال: ؼَ ًَّ هللاُ عنه  ض ٌة ر بن أم لى  ع ٌَ ٌه وسلَّم عن  هللاُ عل

كان  على: ف ٌَ ٌقول : تلك الؽزوة أوثُق أعمالً عندي . قال  الُعسرة. قال: كان ٌعلى 
من  ٌدهُ  لً أجٌٌر فقاتَل إنساناً فعض أحدهما ٌَد االخر ، قال : فانتزَع المعضوُض 

ٌِه وسلَّم  صلى هللاُ عل  ًَّ ٌهُ فً العاض ، فانتزَع إحدى ثنٌتٌِه. فؤتٌا النب هدَر ثنٌت . فؤ
ًُّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم ))  قال عطاٌء ] راوي الحدٌث [: وحسبُت أنه قال: قال النب

ٌَقضمها (( ؟.  ٖٔٙأ فٌدُع ٌدهُ فً فٌَك تقضمها كؤنها فً فًِ فحٍل 
ًِّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم من ؼزوة  ًَّ هللاُ عنه قال : أقبلنا مع النب عن أبً ُحمٌد رض

تى إذا أشرْفنا على بوك ، ح نا  َت ٌُحبُّ بٌل  ٌد ج ُ هذا أُح بُة ، و هذِه طا قال ))  نة  المدٌ
 ٕٖٙونحبُّه ((.

من  جَع  ٌِه وسلَّم ر صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنه : أنَّ رسوَل هللا  عن انِس بن مالك رض
عُتم  ؼزوِة تبوَك فَدنا من المدٌنة فقال )) إنَّ بالمدٌنِة أقواماً ما ِسرتم َمِسٌراً وال َقط
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 4163  
361

ؽذ٣ش :  -غشح ثبة ؿضٝح رجٞى ٢ٛٝ ؿضٝح اُؼ  \ ًزبة أُـبص١ -صؾ٤ؼ اُجخبس١   
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َمَعكم ((. قالوا : ٌا رسوَل هللا ، وهم بالمدٌنة ؟ قال )) وهم بالمدٌنة وادٌاً إال كانوا 
 ٖٖٙ، َحَبَسهُم الُعذر ((.

ًَّ صلى  بٌاِن نتلقى النب ًَّ هللاُ عنه قال : اذكُر أنً خرجُت مع الصِّ عن السابب رض
 ٖٗٙ.الوداع َمْقَدَمُه من ؼزوِة تبوكهللاُ علٌه وسلم إلى ثنٌِة 

  

 [. ٔٔ]التوبة:  وعلى الثبلثة الذٌن ُخلَّفوا  قوِل هللا عز وجلّ: 
ًَّ هللاُ عنه ُث كعِب بِن مالك رض  فٌمن تخلَؾ و حٌد

ٌِه  صلى هللاُ عل عن رسوِل هللا  ًَّ هللاُ عنه قال : لم أتخلْؾ  عن كعب بن مالك رض
وسلَّم فً ؼزوٍة ؼزاها إال فً ؼزوِة تبوك َ، ؼٌَر أنً كنت تخلفُت فً َؼزوِة بدٍر، 

رٌُد عٌَر ولم ٌ ٌُ عاتْب أحداً تخلَؾ عنها ، إنما خرس رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم 
مع رسوِل  قرٌٍش حتى جمَع هللاُ بٌنهم وبٌن عدوهم على ؼٌِر مٌعاد . ولقد شهدُت 
لً  حبُّ أن  ما أ نا على االسبلم ، و هللا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم لٌلَة العقبِة حٌن تواثْق

وإن كانت بدر أذكَر فً الناِس منها. كان من خبري أنً قطُّ أقوى  بها َمشهَد بدٍر،
تاِن  لُه راحل عْت عندي قب وال أٌسَر حٌن تخلفُت عنه فً تلك الؽزاة . وهللا ما اجتم
ٌُد  قطُّ حتى جمعتهما فً تلك الؽزوِة ، ولم ٌكْن رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم ٌر

ها  ؼزوًة إال ورى بؽٌرها ] أخفى هدفها ؽزوةُ ؼزا لك ال نت ت ٌقً [ ، حتى كا الحق
فازاً ،  ٌداً وم حرٍّ شدٌد ، واستقبَل سفراً بع فً  ٌِه وسلَّم  صلى هللاُ عل رسوُل هللا 

توعدواً ك مرهم لٌ ٌراً ، فجلى للمسلمٌن أ فؤخبَرهم بوجهِه ث ؼزوهم ،  بَة  بوا أه ؤهَّ
ٌِه وسلَّ  صلى هللاُ عل مع رسوِل هللا  رٌد ، والمسلموَن  ٌُ ٌر، والالذي  جمعهم  م كث ٌَ

قال كعٌب : فما رجلٌ ٌرٌُد أن ٌتؽٌَب إالّ ظنَّ أْن سٌخفى  -ٌرٌد الدٌوان  -كتاٌب حافظ
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ؽزوَة  لك ال ًُ هللا . وؼزا رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم ت له ، ما لم ٌنزل فٌه وح
ٌِه وسلَّ  م والمسلموَن حٌَن طابِت الثماُر والظبلُل ، وتجهَز رسوُل هللا صلى هللاُ عل

معه ، فطفقُت أؼدو لكً أتجهَز معهم ، فؤرجُع ولم أقِض شٌبا ً، فؤقوُل فً نفسً : 
صبح رسوُل هللا  جدُّ ، فؤ ناِس ال بً حتى اشتدَّ بال ٌَتمادى  أنا قادٌر علٌه . فلم ٌزْل 
لت أتجهُز  من جهازي شٌباً . فق قِض  لم أ صلى هللاُ علٌِه وسلم والمسلموَن معه و

لم  أو بعدهُ بٌوم عت و صلوا ألتجهَز ، فرج عَد أن َف ؽدوُت ب ٌومٌن ، ثم ألحقهم ، ف
بً حتى أسرعوا  ٌزْل  لم  قِض شٌباً. ف لم أ عت و ثم رج ؼدوت ،  أقِض شٌباً. ثم 
لك ،  لً ذ قدْر  ٌُ لم  وتفارَط الؽزُو، وهممُت أن أرتحَل فؤدركهم ، ولٌتنً فعلُت ، ف

فطفُت  -هللا صلى هللاُ علٌِه وسلّم بعَد خروِس رسوِل  -فكنُت إذا خرجت فً الناس 
ماً بالنفاق [ ، أو  فٌهم ، أحزننً أنً ال أرى إالّ رجبلً مؽموصاً علٌه النفاُق ] مته
ذكرنً رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم حتى  ٌَ رجبلً ممن َعذَر هللاُ مَن الضعفاء ولم 

من  بلَػ تبوك ، فقال وهو جالٌس فً القوم بتبوَك )) ما فعل كعبٌ  جٌل  (( ؟ فقال ر
بنً َسلمة : ٌا رسوَل هللا ، حبسه بُرداه ، ونظره فً عطفِه . فقال ُمعاذ بن َجَبل : 

رسوَل هللا ما علمنا علٌه إال خٌراً . فََسَكَت رسول هللاِ صلى  قلت ، وهللا ٌا ببَس ما
بلً حَ  قافِ ه  َؽنً أنه َتوجَّ رنً همً ، هللاُ علٌه وسلم . قال كعب بن مالك : فلما َبلَ ضَ

لك  ؼداً ؟ واستعنُت على ذ ُت أتذكُر الِكذَب وأقول : بماذا أخُرُس من َسَخطه  وَطفِق
ظلَّ  قد أ ٌِه وسلَّم  صلى هللاُ عل ٌل : إنَّ رسوَل هللاِ  بكل ذي رأيٍ من أهلً . فلما قِ

َمعت قادِماً زاَح عنً الباِطل ، وعَرفُت أنً لن أخُرَس منه أبداً بشًٍء فٌه ِكذب ، فؤَجْ 
من سفٍر  قِدَم  كان إذا  ماً ،  و ِصْدقَه ، وأصبَح رسول هللا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم قاد
فون ،  جاءه المخلَّ لك  عَل ذ بدأ بالمسجِد فٌركع فٌه ركعَتٌِن ثم جلَس للناس ، فلما ف

له  فون  ٌه وٌحلِ تِذرون إل ع ٌَ قوا  جبلً  –فطَف مانٌَن ر ضعًة وث كانوا ب منهم  -و ل  ِ فَقب
رابرهم  رسوُل هللا َل سَ َر لهم ، َوَوكَ َعهم واستؽَف ٌَ ٌََتهم وبا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم َعبلن

َم المؽَضِب ثم قال )) تعاَل (( ، فجبت  َم تبسُّ إلى هللا . فجبته ، فلما سلَّمُت علٌه َتَبسَّ
َدٌه ، فقال لً ))ما خلَّفك ؟ ألم َتكن قد ابَتعت ظهَرك ] أي  ٌَ أمشً حتى َجلست بٌن 

ب من الدواب [ (( ؟ فقلت : بلى ، إنً وهللاِ لو جلست عند ؼٌِرَك من أهل ما ٌرك
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ت أْن سؤخُرس ِمن َسَخِطِه بُعْذر ، ولقد أُعطٌُت َجَدالً ] فصاحة وقوة كبلم  رٌأ الدنٌا لَ
ٌُوشكنَّ  به عنً لَ ضى  ٍب َتر ثُتك الٌوَم حدٌَث كِذ [ ، ولكّنً وهللاِ لقد علمت لبن حدَّ

ًَّ فٌه إنً ألرجو فٌه َعفَو هللاُ أن ٌُسِخَطك  ثُتَك حدٌَث ِصدٍق َتجُد عل ًَّ ، ولبن حدَّ عل
قوى وال قط أ نُت  ما ك عذر ، وهللا  من  حٌَن  هللا ، ال وهللاِ ما كان لً  نً  َر م ٌْسَ أ

َدَق ، فقم  هذا فقد صَ ما  ٌِه وسلَّم )) أ صلى هللاُ عل تخلفت عنك . فقال رسوُل هللا 
ًَ هللاُ فٌك ((. فقم ٌقض لً : حتى  فاتََّبعونً فقالوا  لِمة  نً سَ من ب جاٌل  ت. وثاَر ر

لى  وهللاِ ما َعلمناَك كنت أذنبت ذنباً قبَل هذا ، ولقد َعجزَت أن ال تكون اعتذرَت ا
َك  َ ٌَك ذنب كان كاف قد  ٌه المتخلفون ،  رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌه وسلم بما اعتذَر إل

ٌُإنِّبوننً حتى أردُت  م لك . فواستؽفاُر رسول هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلَّ  هللاِ ما زالوا 
ًَ هذا معً أحد ؟ قالوا : نعم ، رُجبلن  َب نفسً . ثم قلت لهم : هل لَق أن أرجَع فؤُكذِّ
بن  رارةُ  ُ قالوا : م ما ؟  ن ه قاال مثَل ما قلت ، فقٌَل لهما مثُل ما قٌَل لك . فقلت مَ

، ًّ بٌع الَعمرّي وهبلُل بن أمٌَة الواقف ما  الرَّ بدراً فٌه قد شَِهدا  ٌَن  لً رُجل فذكروا 
أْسددوة ، َفمضددٌت حددٌَن ذكروهمددا لددً . ونهددى رسددوُل هللا صددلى هللاُ علٌدده وسددلم 
ناُس  نا ال ٌُّها ] نحن [ الثبلثة ِمن بٌِن َمن تخلَؾ عنه ، فاْجَتنب المسلمٌَن عن كبلِمنا أ

ع تً أ روا لنا ، حتى َتنكَرت فً نفسً األرُض فما هً ال ٌَّ نا على ، وتؽ رؾ . فلبِْث
نا  ما أ ٌان ، وأ ٌَبك ما  فً ُبٌوته عدا  صاِحباَي فاسَتكانا وق ا  ّ لًة ، فؤم ذلك خمسٌَن لٌ
فكنت أشبَّ ] أصؽر [ القوم وأجلََدهم ، فكنت أخرُس فؤشهُد الصبلَة مَع المسلمٌن ، 
ٌه وسلم  صلى هللاُ عل تً رسوَل هللا  حد ، وآ نً أ كلم ٌُ وأطوُؾ فً األسواق ، وال 

بردِّ فؤسل ك شفَتٌه  م علٌه وهو فً مجلِسِه بعَد الصبلة ، فؤقول فً نفسً : هل حرَّ
ظر ، فإذا أْقبلُت على صبلتً  ًَّ أم ال ؟ ثم أصلً قرٌباً منه ، فؤُساِرقُُه النَّ السبلم َعلَ
ٌه  صلى هللاُ عل ظر شفقة الرسول  عَرض عنً ] أن حَوهُ أ ًَّ ، وإذا التفتُّ ن أقبَل إل

صحا ناس مشٌَت حتى وسلم وحبه أل فوِة ال من َج لك  ًَّ ذ ل طاَل ع به [. حتى إذا 
ًّ ، فسلمت علٌه ،  ْرت ِجدار حابِط أبً َقتادة ، وهو ابُن عمً وأحبُّ الناس إل َتسوَّ
ًَّ السبلم . فقلت : ٌا أبا َقتادة ، أنُشُدك باهللِ ، هل تعلمنً أُحبُّ هللاَ  فو هللاِ ما ردَّ عل

ه َفنشدته فسكت . فُعدت له َفنشدته فقال : هللاُ ورسولُه ورسولَه ؟ فسكت . فُعدُت ل
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نا أمشً  ما أ قال : فبٌن جدار .  ٌت حتى َتسورُت ال ناَي ، وتولَّ أعلم . ففاَضت عٌ
نة ٌقول  ًّ من أنباِط أهل الشام ممن َقدَم بالطعام ٌبٌعُه بالمدٌ بسوِق المدٌنة إذا َنبط

ناسُ  ََع  : َمن ٌدلُّ على كعِب بن مالك ؟ فطفَق ال جاءنً َدف له : حتى إذا  شٌرون  ٌُ
فاك ،  قد َج صاحَبك  نً أنَّ  قد بلؽ اَن فإذا فٌه : أما بعُد فإنه  ًَّ كتاباً ِمن َملك ؼسَّ إل
ها :  ما قرأُت لُت ل َك . فق نا ُنواسِ فاْلَحْق ب عة ،  ٌَ واٍن وال َمضْ بداِر هَ جعْلك هللاُ  ٌَ ولم 

ْمت بها التَّ  عون وهذا أٌضاً ِمَن الَببلء . فتٌمَّ ضْت أرب نُّوَر فََسَجرتُُه بها . حتى إذا َم
ٌؤتٌنً فقال : إنَّ  ٌه وسلم  صلى هللا عل لٌلًة مَن الخمسٌن ، إذا رسوُل رسوِل هللا 
رسوَل هللا صلى هللاُ علٌه وسلم ٌؤُمُرَك أن َتعتِزَل امرأتك .  فقلُت : أُطلِّقُها أم ماذا 

لت أفعُل ؟ قال : ال بل اعتِزلْها و ال َتقرَ  لك . فق ثَل ذ ًَّ م صاحب لى  بها . وأرسل إ
ًَ هللاُ فً هذا األمر . قال كعٌب :  ٌَقض المرأتً : الحقً بؤهلِك فتكونً عَندهم حتى 
فجاَءِت امرأةُ ِهبلل بن أمٌَة رسوَل هللا صلى هللاُ علٌه وسلم فقالت : ٌارسوَل هللا ، 

قال )) ال ، إن هبلَل بن أمٌَة شٌٌخ ضابٌع ، لٌس له خادم ، فهل َتك َرهُ أن أخُدمَه ؟ 
نُذ  ولكْن ال كً م ٌَب َل  مازا ٌَقرْبك ((. قالت: إنُه وهللا ما بِِه حركة إلى شًء ، وهللا 

كان من أمره ما كان إلى ٌومه هذا  . فقال لً بعُض أهلً لِو استؤذنَت رسوَل هللا 
أن تخدَمه . فقلت :  صلى هللاُ علٌِه وسلَّم فً امرأتَك كما أِذن المرأِة هبلِل بن أمٌة

ٌقول رسوُل ؤوهللا ال أست ٌُدرٌنً ما  ذُن فٌها رسوَل هللا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم ، وما 
هللا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم إذا استؤذنتُُه فٌها ، وأنا رجٌل شابٌّ . َفلبثُت بعَد ذلَك عشَر 

 علٌِه وسلَّم عن لٌاٍل حتى كملْت لنا خمسون لٌلًة من ِحٌن نهى رسوُل هللا صلى هللاُ 
ُت صبلَة الفجر صُبَح خمسٌَن لٌلًة ، وأنا َعلى ظهِر بٌٍت من بٌوتنا  كبلمنا. فلما صٌل
 ًَّ ًَّ نفسً ، وضاقت عل ، فبٌنما أنا جالٌس على الحاِل التً ذكَر هللاُ : قد ضاقت عل
بؤعلى  األرُض بما َرُحبت ، سمعت صوَت صارٍخ أوفى ] صعد [ على جبِل َسلٍع 

ه : ٌا كعَب بن مالك أبشْر . قال : فَخررُت ساجداً ، وعرفت أن قد جاء َفَرس . صوت
جر،  صبلَة الف صلَّى  حٌَن  نا  بِة هللاِ علٌ ٌِه وسلَّم بتو صلى هللاُ عل وآذَن رسوُل هللا 
ًَّ رجٌل فرساً ،  رون ، و َركَض إل ًَّ ُمبشَّ َل صاحب ٌُبشروننا ، وذهَب قِب فذهَب الناُس 

ما وسعى ساٍع من أ من الفرس . فل سلم فؤوفى على الجبل ، وكان الصوُت أسرَع 
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ما ُببشراه .  ًَّ ، فكسوته إٌاه ثوب لُه  عت  ٌُبشُرنً َنَز صوتُه  جاءنً الذي سمعت 
وهللاِ ما أملُك ؼٌرهما ٌوَمبٍذ . واستعرُت ثوبٌن فلبستهما ، وانطلقت إلى رسوِل هللا 

ناُس َفو ّانً ال بة صلى هللاُ علٌِه وسلَّم فٌتلق ُّونً بالتو جاً ٌهن لون : لَِتهنك جاً فو ٌقو
ٌه توبة هللا علٌك صلى هللاُ عل فإذا رسول هللاِ  . قال كعٌب: حتى دخلت المسجد ، 

صافحنً  هروُل حتى  ٌُ ٌد هللاِ  بن ُعب حُة  ًَّ طل ل ناس ، فقام إ لُه ال جالٌس حو وسلَّم 
مَن المهاجرٌَن ؼٌرهُ ،  جٌل  ًَّ ر قال وهّنانً ، وهللاِ ما قاَم إل حَة .  وال أنساها لطل

صلى هللاُ  قال رسول هللا  كعب : فلما سلمت على رسوِل هللا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم 
صحابه [ ))  ظر محبة الرسول أل رور ] ان مَن السُّ برُق َوجهُه  ٌَ علٌِه وسلَّم وهو 

ك ((. قال : قلت : أِمن عنِدك ٌا رسولَ  هللا  أبشْر بخٌِر ٌوٍم مرَّ علٌك منذ ولَدتك أمُّ
ٌِه  صلى هللاُ عل كان رسوُل هللا  أم من عنِد هللا ؟ قال )) ال ، بل من عند هللا ((. و
وسلَّم إذا ُسرَّ استناَر وجهُه كؤنُه قطعة قمر، وكّنا نعرُؾ ذلك منه . فلما جلست بٌَن 
لى  لى هللا وإ صدقة إ مالً  من  لَع  ٌدٌه قلت : ٌا رسوَل هللا ، إنَّ من توبتً أن أنخ

لك ، فهو رسوله  عَض ما ٌك ب ْك عل . قال رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم )) أمسِ
خٌر لك (( ، قلت : فإنً أُمسك سهمً الذي بخٌبر. فقلت : ٌا رسوَل هللا ، إنَّ هللا 

فو ٌت .  ما بق دقاً  دق ، وإنَّ من توبتً أن ال أُحدَث إال ِص ما  إنما نجانً بالصَّ هللاِ 
لك لرسوِل هللاِ  –أببلهُ هللاُ فً ِصدق الحدٌث  أعلُم أحداً من المسلمٌن منُذ ذكرُت ذ
أحسن مما أببلنً ، ما تعمدُت منذ ذكرُت ذلك لرسوِل هللاِ  –صلى هللاُ علٌِه وسلَّم 

حفظنً هللاُ فٌما بقٌت .  ٌَ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم إلى ٌومً هذا كِذباً ، وإنً ألرجو أن 

ًَّ   علٌددِه وسددلَّم: وأنددزَل هللاُ علددى رسددول هللا صددلى هللاُ  لقددد تدداَب هللاُ علددى النبدد

له-والمهاجرٌن لى قو صادقٌن -إ مَع ال نوا  بة:وكو عَم هللاُ  ٔٔ] التو ما أن فوهللا   ]
أعظم ، فً نفسً ِمن صدقً لرسوِل  –بعد أن هدانً لئلِسبلم  –علىَّ من نعمِة قط 

فإِنَّ هللا هللا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم أن ال أكوَن كَذُبته فؤهلَك ك َذبوا ،  لذٌن كَ لك ا ما ه

عالى:  بارَك وت قال ت حد ، ف قال أل ما  ًَ شرَّ  لوح نَزل ا حٌَن أ كَذبوا  لذٌن   قال ل

قوم الفاسقٌن  -إلى قوله  -َسٌحلفوَن باهلل لكم إذا انقلبتم   فإنَّ هللاَ ال ٌرضى عن ال
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ر أولبك الذٌن َقبَل [ قال كعب : وكنا تخلفنا أٌها ] نحن [ الثبلثة عن أم٘ ]التوبة:
هم ،  ستؽفَر ل باٌعهم وا له، ف فوا  حٌَن حل سلَّم  ٌِه و صلى هللاُ عل سوُل هللا  منهم ر

 وأرَجؤ رسول هللاُ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم أمَرنا حتى قضى هللاُ فٌه، فبذلك قال هللا : 

فوا  لذٌن ُخلَّ ثة ا لى الثبل بة: وع ن ٔٔ]التو ما ُخلف كَر هللاُ م لذي ذ لٌس ا عن [ و ا 
نه  بَل م ٌّانا وإرجاإهُ أمَرنا عمَّن حلؾ له واعتذَر إلٌه ، فقِ ٌفُه إ الْؽزو، إنما هو َتخل

.ٖٙ٘ 
  

 مروره بثمود
ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًُّ ب مرَّ الن ما  ًَّ هللاُ عنهما قال : ل عن عبِد هللاِ بِن ُعمَر رض

صابهم ، إالّ بالحْجِر قال )) ال َتدُخلوا َمساكَن الذٌن َظلموا أنفَُسهم أ صٌَبكم ما أ ٌُ ن 
 ٖٙٙأن َتكونوا باكٌَن ((. ثم قنََّع رأَسُه وأسرَع السٌَر حتى أجاز الوادي .

  
 بعثة خالد بن الولٌد

ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ُحلُة َحرٌٍر ،  ْت للنب ٌَ ًَّ هللاُ عنه قال : أهِد عن البراِء رض
عَجبوَن من لٌِنها  ٌَ ونها و مسُّ ٌَ ، فقال )) أَتعَجبوَن من لٌِن هذه ؟ فجعَل أصحابُه 
ٌَن ((. َلمناِدٌلُ سعد بن ُمعاٍذ خٌٌر منها أو أْل

ٖٙ  
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ٌِه وسلَّم  صلى هللاُ عل تى رسوَل هللا  جبلً أ ًَّ هللاُ عنه أنَّ ر عن سهِل بن سعٍد رض
ٌَقتله فتقُتلوَنه ، أم كٌؾ  فقال : ٌا رسوَل هللا ، أرأٌَت رُجبلً رأى مع امرأته رجبلً أ

صلى ٌَ  بلُعن . فقال له رسوُل هللا  فعل ؟ فؤنزَل هللاُ فٌهما ما ذكَر فً القرآِن مَن التَّ
نا  قال َفَتبلَع ك ((.  ِ ٌك وفً امرأت ًَ ف ِض نا شاهٌد عنَد  –هللاُ علٌِه وسلَّم )) قد قُ وأ

َق بٌَن المتبلع –رسوِل هللا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم  رَّ ٌُف َنٌن . ففاَرقَها ، فكانت ُسنًَّة أن 
ِت السنُة فً المٌراث أن  ٌُدعى إلٌها . ثمَّ َجَر وكانت حامبلً فؤنكَر حملَها وكان ابنُها 

ِرَث منه  ما َفَرَض هللا لها . رثها وَت ٌَ
ٖٙ  
  

 مسجد الضرار
  

 الوفود
  

 وفد بنً تمٌم
صلى   ًّ ب مٌٍم للن نً ت ًَّ هللاُ عنهما قال : أتى نفٌر من ب عن ِعمراَن بن ُحصٌِن رض

قد  هللاُ  ٌا رسول هللا ،  قالوا :  مٌم ((.  نً ت علٌِه و سلّم فقال )) اْقبلوا البُشَرى ٌا ب
لوا  قال )) اْقب لٌمِن ف من ا فٌر  جاَء ن ِِه ، ف فً َوجه لَك  بً ذ نا . فُر رَتنا . فؤعِط َّ بَش

ٌَْقبلها بنو تمٌم ((. قالوا : قد َقبلنا ٌا رسوَل هللا . الُبشَرى إذ لم 
ٖٙ  

 ًَّ ُل أُِحبُّ بنً تمٌم بعَد ثبلٍث سمعتهنَّ من  عن أبً هرٌَرة رض هللاُ عنه قال : ال أزا
ّجال (( .  لدَّ َى ا تً َعل هم أشدُّ أمَّ فٌهم ))  ها  ٌقول رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم 
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جاءت  ٌٌَّة عنَد عابشَة فقال )) أعتقٌِها فإنها من َولِد إسماعٌل (( . و وكانت فٌهم َسبِ
 ٓ ٖأو قومً (( .، ه صدقاُت قوم صَدقاتهم فقال )) هذ

  

 
ٌقول  عن أبً هرٌرَة رضى هللاُ عنه قال : سمعُت رسول هللا صلى هللاُ علٌِه وسلّم 
عً ، فالتفَت  بُه الرا )) َبٌنما راٍع فً َؼنمِه َعدا علٌه الذبُب فؤخَذ منها شاة ، فطل

ها راع ؼٌري ؟ لٌس ل ٌوَم  ٌوَم السبع ،  ها  ن ل جُل  إلٌه الذبُب فقال : مَ ما ر وبٌن
هذا ،  لْق ل لم أُخ نً  لت : إ ته فقا ٌه فكلم تت إل ها ، فالتف مَل علٌ قد ح قرًة  سوُق ب ٌَ
ًُ صلى هللاُ علٌِه وسلّم  ولكنً ُخلقُت للحرِث.(( فقال الناس : ُسبحان هللا ، قال النب

 ٔ ٖأُومُن بذلَك وأبو بكر وعمُر بن الخطاب ((.] رضً هللا عنهما [. فإنً)) 
  
 لَقٌسوفد عبِد ا

ًَّ صلى  ُسبلتْ  ًَّ هللاُ عنها عن ركعتٌن بعد العصر فقالت : سمعُت النب أمُّ سلمَة رض
ًَّ وعندي نِسوة من  هللاُ علٌِه و سلّم ٌنهى عنهما ، وإنه صلى العصر ، ثم دخَل عل
به  لى َجن ُومً إ لُت : ق خادَم فق ٌِه ال ُت إل بنً َحرام من األنصار فصبلهما ، فؤرسل

أمُّ سلمَة ٌا رسوَل هللا ألم أسَمعَك تنهى عن هاَتٌن الركعَتٌن ، فؤراك فقولً : تقوُل 
ٌِده فاستؤَخَرت  ٌة ، فؤشار ب ت الجار َ ٌده فاستؤِخري . ففعل هما . فإِن أشاَر ب تصلٌِّ
كَعَتٌِن بعَد العصر ، إنُه  عنه . فلما انصرَؾ قال )) ٌا بنَت أبً أمٌة ، سؤلِت عِن الرَّ
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بدِ  ٌَِن  أتانً أُناٌس من ع لركعَتٌِن اللَّت عن ا قوِمِهم ، فشؽلونً  من  قٌِس باإلسبلم  ال
 ٕ ٖبعد الظهر ، فهما هاتان (( .

ًَّ هللاُ عنهما قال : أوُل ُجمَعة  فً مسجِد  –عن ابن عباس رض عت  بعَد جمعٍة ُجم
ٌِه و سلّم  فً  –رسوِل هللاِ صلى هللاُ عل ًٌة  واثى ، ] قر قٌِس بجُ بِد ال فً مسجِد ع

 ٖ ٖ[.البحَرٌن 
  

 وفِد بنً حنٌفةَ 
كّذاُب على عهِد رسوِل هللا  َِدَم ُمسٌلمُة ال قال : ق ًَّ هللاُ عنهما  عن ابن عّباٍس رض
ُُه .  عِدِه َتبعت من ب مَر  مٌد األ لً مح عَل  عَل ٌقول : إن ج ٌِه و سلّم فج صلى هللاُ عل

علٌِه و سلّم ومعُه  وَقِدَمها فً بِشٍر كثٌٍر من قوِمِه ، فؤقبَل إلٌِه رسوُل هللا صلى هللاُ 
اس  ٌد  –ثابُت بن قٌِس بن َشمَّ عة َجر ٌِه و سلّم قط وفً ٌد رسوِل هللا صلى هللاُ عل

حتددى َوَقددَؾ علددى مُسددٌلَمَة فددً أصددحابِِه فقددال )) لددو سددؤلَتنً هددذِه القطعددة مددا  –
َك هللا . وإنً ألراكَ  َرنَّ عقِ ٌَ لذي  أعطٌُتَكها ، ولن َتعُدَو أمَر هللا فٌك ، ولبن أدبرَت ل ا

َك  ِجٌُب ٌُ أُِرٌُت فٌه ما رأٌُت ، وهذا ثابٌت ] خطٌُب رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم [ 
قال ابُن عباٍس : فسؤلُت عن قوِل رسول هللا صلى هللاُ  عنً (( . ثم انصرؾ عنه .

ٌرَة أنَّ  بو هر فؤخبَرنً أ ما أرٌت (( ،  ٌه  ٌُت ف لذي أُِر علٌِه و سلّم )) إنَك أَرى ا
من رسو واَرٌن  ٌديَّ سِ فً  َل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم قال )) بٌنما أنا نابٌم رأٌُت 

طارا ،  ما ف ما ، فنفختُه نام أِن انفُْخه فً الم  ًَّ ل ًَ إ فؤُوح شؤنُهما  فؤهمنً  هب ،  َذ
ًُّ ، واآلَخُر مَُسٌلمة ((. خُرجاِن بعدي : أحُدهما الَعْنس ٌَ لُتهما كذاَبٌن  فؤوَّ

ٖ ٗ 
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163 

 

 
 انوفد أهل نجر

ًَّ هللاُ عنه قال : جاء العاقُب والسٌُد صاحبا نجراَن إلى رسوِل هللا  ٌفََة رض عن ُحَذ
بلعناه . قال : فقال أحدهما لصاحبِِه : ال َتفعْل ،  ٌُ رٌداِن أن  ٌُ صلى هللاُ علٌِه و سلّم 

ما هللاِ لبن كان نبٌاً فبلعننا ال نفلُح نحن وال عقُبنا من َبعِدنا . قاال : إّنا نعط فو ٌَك 
كم  عثنَّ مع ْث معنا إال أمٌناً . فقال )) ألب ْث معنا رُجبلً أمٌناً ، وال تبَع سؤلَتنا ، وابَع
رجبلً أمٌناً حقَّ أمٌن ((. فاستشرَؾ له أصحاُب رسول هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ، 

صلى هللاُ  ٌِه و فقال )) قم ٌا أبا ُعبٌدَة بن الجّراح ((. فلما قام ، قال رسول هللاِ  عل
 ٘ ٖسلّم )) هذا أمٌُن هِذِه األمَّة ((.

راَن ))  هِل َنجْ ٌِه و سلّم أل ًُّ صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنه قال : قال النب ٌفَة رض عن ُحذ
ٌدَة  –ٌعنً علٌكم  –ألبَعثنَّ  با ُعب عَث ا صحابُُه ، فب مٌن ((. فؤشَرَؾ أ حقَّ أ أمٌناً 

ًَّ هللاُ عنه .   ٙ ٖرض
 ًَّ قال )) إن  عن أنِس بن مالٍك رض ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل هللاُ عنه أن رسوَل هللاِ 

ُة أبو ُعبٌدَة بُن الجّراح ((. ٌَّتُها األمَّ    ٖلكلِّ أمٍة أمٌناً ، وإن أمٌَننا أ
  

 وفد بنً عامر و عامر
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ًَّ هللاُ عنه  قدوم ضمام رض
ٌ صلى هللاُ عل  ًِّ ب مَع الن لوٌس  حُن ُج ما ن قال : َبٌن لٍك  بَن ما نَس  فً عن أ ِه وسلّم 

مٌد  كم مح المسجِد َدَخل َرُجٌل على َجَمل فؤناَخُه فً المسجِد ثمَّ عَقلَُه ثم قال لهم : آٌ
ددىٌء َبددٌَن َظهددراَنٌِهم  – ًُّ صددلى هللاُ علٌددِه وسددلّم ُمَتكِّ فقلنددا : هددذا الرُجددُل  –و النبدد

ل لِب . فقال  ىٌء ،  فقال له  الرُجل : ابَن عبِد الُمطَّ صلى هللاُ األبٌُض الُمَتكِّ  ًُّ ب ه الن
نً سابِلَُك  ٌِه وسلّم : إ صلى هللاُ عل  ًِّ ب جُل للن َك (( فقال الر علٌِه وسلّم )) قد أَجبُت
لَك ((.  دا  َ ا ب ّ ْل عم ًَّ فً َنفِسَك . فقال )) سَ ٌد علٌَك فً المسؤلِة ، فبل َتِجد عل َفمَُشدِّ

كَ  ك ، آهللُ أرسلَ َك و ربِّ َمْن َقبلَ َربِّ همَّ  فقال : أسؤلَك بِ هم ؟ فقال )) الل إلى الناِس ُكلَّ
ٌوِم و  فً ال ِت الخمَس  لَوا ًَ الصِّ لِّ صَ َرَك أْن ُن باهللِ ، آهللُ أمَ ُُدَك  قال : أنش عم ((.  َن
هذا الشهَر  صوَم  َرَك أْن ن باهللِ ، آهللُ أمَ ُُدَك  اللٌلة ؟ قال )) اللهُمَّ َنعم ((. قال : أنش

ُمَّ  قال )) الله سنَِّة ؟  َن ال ِ هِذه م َذ  ُ َرَك أْن تؤخ َ باهللِ ، آهللُ أم ُُدَك  قال : أنش عم ((.  َن
ٌِه وسلّم ))  صلى هللاُ عل  ًُّ ب قال الن نا ؟  لى فُقراب َمها ع نا فَتقسِ ن أَؼنٌِاب َدقَة مِ الصَّ
ُت بما ِجبَت بِه ، و أنا رسوُل َمن َورابً ِمن َقومً  ُجُل : آَمْن اللُهمَّ َنعم ((. فقال الرَّ

   ُٖم بُن َثعلبَة أخو َسعِد بِن َبكر .، و أنا ِضما
  

ًَّ هللاُ عنه ىءوفد طٌِ  ث عِديِّ بن حاتِم رض  وحٌد
ٌِه  ًِّ صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنه قال : َبٌنا ] بٌنما [ أنا عنَد النب عن َعِديِّ بن حاتٍم رض

السبٌل ، فقال ))  و سلّم إِذ أتاهُ رُجٌل فَشكا إِلٌِه الفاقََة ، ثمَّ أتاهُ آَخُر فشكا إلٌه َقطعَ 
فإِن  قال ))  بُت عنها .  قد أُنبِ ها ، و ٌا َعِديٌّ ، هل رأٌَت الِحٌرَة (( ؟ قلت : لم أَر

ٌَنَّ الظَّ  َر ٌنَة ] المرأة فً الهودس [ َترتحِلُ مَن الحٌِرِة حتى َتطوَؾ عطالْت بَك َحٌاةٌ لَت
ُت فٌمدا بٌنددً وبدٌَن نفْسدً فدد –بالكعبدِة ال تخداُؾ إِال هللاَ  ؤٌَن ُدّعداُر ] الددداعر : قلدد

لببلَد  روا ا عَّ قد سَ لذٌَن  ٌىء ا فَتحنَّ  –الشاطر المفسد [ َط ٌاةٌ لُت بَك ح ْت  َ َبْن طال ول
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ُكنوُز كِسَرى ((. قلُت : ِكسَرى بن ُهرُمَز ؟ ] وذلك من التعجب [ قال )) ِكسَرى بِن 
ٌُخرُس ِمْلَء كفِّ  َرٌنَّ الرجلَ  ُب ُهرُمَز . ولبْن طالت بَك حٌاةٌ لَت طلُ ٌَ ِه من ذهٍب أو فضٍة 

َُه  لٌَس بٌن قاهُ و ٌَل ٌوَم  حُدكم  ٌَنَّ هللاَ أ ق نه . ولٌَل لُه م ٌَقب حداً  ُِد أ ج ٌَ فبل  نُه  لُه م ٌَقب َمن 
لى .  ٌُبلِّؽك ؟ فٌقول : ب ْث إلٌَك رسوالً ف ٌقولَنَّ : ألم أبَع ٌُترجُم لُه ، ف وبٌنُه ترجماٌن 

رى إِال فٌقول : ألم أُعِطَك ماالً وأُْفِضلْ ع ٌَ ٌَمٌنه فبل  ٌَنظُر عن  لٌك ؟ فٌقول : بلى . ف
ٌَسارِه فبل ٌَرى إال جهنَم (( ] وهذه من عبلمات النبوة [. قال :  جهنَّم ، وٌنظُر عن 
مرٍة ،  قِّ ت لو بشِ ناَر و ُوا ال ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ٌقول )) اتَّق عِديٌّ : سمعُت النب

مٍة  مرٍة فبكل ِجْد شقَّ ت ٌَ ٌُت الظفمن لم  عديٌّ : فرأ قال  بٍة ((.  ٌِّ مَن عط حُل  نة ترت ٌ
بِن  الِحٌرِة حتى تطوَؾ بالكعبِة ال تخاُؾ إِال هللاَ ، وكنُت فٌمن افتتَح كنوَز كسَرى 
ًُّ أبو القاسم صلى هللاُ علٌِه و سلّم  َرُونَّ ما قال النب ُهرُمَز ، ولبْن طالت بكم حٌاةٌ لََت

ٌُخرُس ِملَء كفه ((.  ((ٖ   
ًَّ هللاُ عنه عن عَ  ًَّ هللاُ عنه قال : أََتٌنا عمَر ] فً خبلفة عمر رض ِديِّ بن حاتم رض

ٌَر  ٌا أم نً  ما َتعرفُ لُت : أ سمٌِّهم . فق ٌُ جبلً و  جبلً ر َدعوا ر عَل ٌ فٍد ، فج فً َو  ]
المإمنٌن ؟ قال : بلى ، أسلمَت إذ َكَفروا ، وأقبلَت إذ أْدبروا ، َوَوَفٌَت إذ َؼَدروا ، 

 ٓ ٖ.. فقال عِديٌّ : فبل أُبالً إذاً َت إذ أنكروا َوَعَرف
  

 قدوم االشعرٌٌن وأهِل الٌمن
ها  ماُن  قال )) اإلٌ ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  ًَّ هللاُ عنه أنَّ النب عن أبً مسعود رض

نا ((  نَد  –ه فّداِدٌَن ع فً ال لوِب  ُظ الق ل فاُء وؼ لٌمن . )) والَج لى ا ٌدِه إ شار ب وا
صود أُصوِل أذناِب اإل لٌس المق ر ]  َة وُمضَ طلُع َقرنا الشٌطاِن ربٌعَ ٌَ بل من حٌُث 
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موطن  من جهة  قرنٌن  خروس ال ضع  بل مو بقرنا الشٌطان قبٌلتً ربٌعة ومضر 
 ٔ ٖالقبٌلتٌن وهً جهة المشرق [ ((.

 
ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) أتاكم أهُل الٌمِن  ًَّ هللاُ عنه عن النب عن أبً هرٌرة رض

فً هم أرقُّ أف خٌبلُء  ٌَمانٌة . والفخُر وال ٌَمان ، والحكمة  بدًة وأْلٌُن قلوباً . اإلٌماُن 
كٌنة والَوقار فً أهل الَؽَنم ((.  ٕ ٖأصحاِب اإلبل ، والسَّ

  
 عمان والبحرٌن

َرٌِن  َن الَبحْ ماٍل مِ ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ب ًَ النب ًَّ هللاُ عنه قال : أُتِ عن أنٍَس رض
ٌِه و  فقال : اْنُثروهُ  صلى هللاُ عل بِه رسوُل هللاِ   ًَ ِ ٍل أُت فً الَمسجِد ، و كان أكثَر ما

ما  ٌِه ، فل ْت إل ِ لَتف ٌَ لم  سلّم ، فخَرَس رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم إلى الصبلِة و 
باُس  جاَءه الع طاهُ . إذ  حداً إالّ أع َرى أ َ كان ٌ َقضى الصبلَة جاَء فجلَس إلٌِه ، فما 

ً فاَدٌُت َنفِسً و فاَدٌُت َعقٌبلً ] ٌوم أُحد [. فقال فقال : ٌا  رسوَل هللاِ أعِطنً ، فإنِّ
ٌُقِلُُّه ] ٌحمله [  له رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم : ُخْذ . فحثا فً َثوبِه ، ثمَّ َذهَب 

قال : ال .  . ًَّ ل ُه إ رَفعْ ٌَ ْر َبعضَهم  ُ ٌا رسوَل هللاِ أْإم قال :  ستِطْع ، ف ٌَ لم  قال :  ف
ْر  ُ ٌا رسوَل هللاِ أْإم ٌُقِلُُّه فقال :  َب  َر منُه ، ثمَّ َذَه ًَّ . قال : ال . فَنَث فارَفعُه أنَت َعل
َر منُه . ثمَّ  ًَّ . قال : ال . فَنَث ًَّ . قال : ال . قال : فارَفعُه أنَت َعل رَفْعُه عل ٌَ َبعَضهم 

َطلََق ، ف ُه اْحَتَملَُه فؤلْقاهُ على كاِهلِه ، ثم اْن ُ ع ٌُْتبِ ما زاَل رسوُل صلى هللاُ علٌِه و سلّم 
َصَرهُ  ًَ َعلٌَنا  –َب ٌِه  –َحّتى َخَف َعَجباً ِمن ِحرِصِه . فما قام رسوُل هللاِ صلى هللاُ عل

 ٖ ٖ. ] لم ٌبقى منها درهم [ و سلّم و َثمَّ ِمنها ِدْرهمٌ 
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 وفود
 

 عمرو بن معد
 األشعث
 صرد

 ملوك حمٌر
  

 جرٌر
بِن  ٌِر  قاِم عن َجر ٌِه و سلّم على إ صلى هللاُ عل عُت رسوَل هللاِ  ٌَ قال : با عبِد هللاِ 

صِح لِكلِّ مُسلِم . كاِة و النُّ  ٗ ٖالصبلِة ، و إٌتاِء الزَّ
ًَّ هللاُ عنه : ما حَجَبنً رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  قال جرٌُر بن عبِد هللا رض

َضِحك .] ما منعنً من الدخول إلٌه فً بٌته [ منُذ أ  ٘ ٖسلمت ، وال رآنً إالّ 
ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم إذ  ًَّ هللاُ عنه قال : كّنا عنَد النب عن جرٌٍر بن عبِد هللاِ رض
كم كما َتروَن هذا ال ُتضاموَن  كْم سَترْوَن ربَّ نظَر إلى القمِر لٌلَة الَبْدِر فقال )) أما إِنَّ

تم أن ال ُتؽلَبوا على صبلٍة قبَل طلوِع فً رإٌتِه ، فإِِن اسَتطعْ  –أو ال ُتضاهون  –

قال  مِد  (الشمِس وقبَل ُؼروبِها فافعلوا ] صبلة الفجر والعصر [ (( ثم  فسبِّْح بح

َك قبَل ُطلوِع الشمِس وقبَل ؼروبِها   ٙ ٖ. (ربِّ
  

 ؼزوةُ ذي الَخلَصة
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ٌِه و سلّ  صلى هللاُ عل لً رسوُل هللاِ  قال  قال :  ًَّ هللاُ عنه  م )) أال عن جرٌٍر رض
صِة (( ؟ فقلُت : بلى : فانطلقُت فً خمسٌَن ومابِة فارٍس من  ُترٌُحنً من ِذي الخلَ
ًِّ صلى  ُت على الخٌل ، فذكرُت ذلك للنب أحمَس ، وكانوا أصحاَب خٌل وكنُت ال أثُب
هللاُ علٌِه و سلّم ، فضرب ٌَدهُ على صدري حتى رأٌُت أثَر ٌِدِه فً صدري وقال )) 

اً (( . قال : فما وقعُت عن فرس بعُد اللهمَّ َثبِّ  ٌّ ] من معجزات ْته ، واجعلُه هادٌاً َمهِد
صة بٌتاً بالٌمن لَخْثَعم وبجٌلَة الرسول صلى هللاُ علٌِه و سلّم [ . قال : وكان ذو الخلَ

قَها بالناِر َوَكَسَرها . قال : ولما  ٌقال له الكعبة . قال : فؤتاها فحرَّ فٌه ُنُصٌب ُتعَبد ، 
له : إنَّ رسوَل رسوِل هللا قدِ  م جرٌٌر الٌمَن كان بها رجٌل ٌَستقِسُم باألزالم ، فقٌل 
فصل نا ،  ها ه هَو ى هللاُ علٌِه و سلّم  ما  قال : فبٌن َك .  َ َب ُعنق َر ٌك ضَ ََدَر عل إن ق

لَه إالَّ هللاُ أو  َرنَّها ولََتشَهَدنَّ أن ال إ قال : لَتكسِ ٌر ف ٌِه جر َؾ عل َ ُب بها إذ وق ضِر ٌَ
با  نى أ ك ٌُ ألضِربنَّ ُعنَقك . قال : فَكَسَرها وَشِهَد . ثمَّ َبعث جرٌٌر رجبلً من أحمَس 
ًَّ صلى هللاُ علٌِه  ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ٌبّشُره بذلك . فلما أتى النب أْرطاَة إلى النب
َك بالحّق ما جبُت حتى تركتها كؤنها جملٌ   و سلّم قال : ٌا رسوَل هللا ، والذي َبَعَث
ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم على خٌِل أحمَس ورجالها خمس  ك النب أجَرب ، قال : فبرَّ

   ٖمّرات ] دعى لها بالبركة [.
  

 وفود
  

 وافد فروة
 تمٌم الداري
 بنً أسد
 بنً فزارة
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 البحرٌن
ًَّ هللاُ عنهما قال : قال لً رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه وسلّم  عن جابر بن عبدهللاِ رض

ٌَقَدم ماُل البحرٌن )) ل و جاَء مالُ البحَرٌن لقد أعطٌُتَك هكذا وهكذا (( )ثبلثاً (. فلم 
ٌاً  مَر مناد كر أ بً ب قِدم على أ ما  حتى قُبَض رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلّم . فل
ؤتنً . قال جابر  ٌَ ًِّ صلى هللاُ علٌِه وسلّم َدٌٌن أو ِعَدةٌ فْل فناَدى : َمن كان له عنَد النب
ًَّ صلى هللاُ علٌِه وسلّم قال )) لو جاَء مالُ البحَرٌن  : فجبُت أبا بكِر فؤخبرته أنَّ النب
عد  كر ب َك هكذا وهكذا (( )ثبلثاً( . قال : فؤعطانً . قال جابر : فلقٌُت ابا ب أعطٌُت
عطنً ، ثم أتٌتُه فلم ٌعِطنً ، ثم أتٌته الثالثَة فلم ٌعِطنً . فقلُت له  ٌُ ذلك فسؤلته فلم 
ا أن تعِطٌنً  َك فلم تعطنً . فإمَّ َك فلم تعطنً ، ثم أتٌُت َك فلم تعطنً ، ثم أتٌُت : قد أتٌُت
ها  خل ؟ قال من الب خُل عنً ؟ وأيُّ داٍء أْدَوأُ  ، وإما أن َتبَخَل عنً . قال : أقلَت تب

َك . ٌَ َك من مرٍة إال وأنا أُرٌُد أن أعط ًَّ و ثبلثاً . ما منعُت ض  عن جابٍر بن عبد هللا ر
ها . فعددتها فوجدتها خمَسمابة ، فقال  هللاُ عنهما قال : ِجبتُه فقال لً أبو بكر : ُعدَّ

َتٌن .    ٖ: خذ مثلَها مرَّ
  

 ًِّ وس فٌَِل بن عمرو الدَّ طُّ  قصُة َدوس وال
صلى هللاُ   ًِّ ب لى الن بن عمرو إ ٌُل  َف ًَّ هللاُ عنه قال : جاء الطُّ عن أبً هرٌَرة رض

لٌهم . فقال )) علٌِه و سلّم فقال : إ فادُع هللاَ ع ن َدوساً قد َهلَكت ، َعصت وأََبت ، 
اللهمَّ اهِد َدوساً وابِت بهم (( ] أنظر رحمة و رأفة الرسول صلى هللاُ علٌِه وسلَّم ، 

   ٖفؤتوا مسلمٌن [. 
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بن  ًّ جاء ابنه عبد هللا  ًَ عبُد هللا بن أب ًَّ هللاُ عنها قال : لما ُتُوفِّ عن ابن عمر رض
ٌه  ُِّن ف كف ٌُ ه  َُه قمٌصَ عطٌ ٌُ ٌِه و سلّم فسؤله أن  صلى هللاُ عل عبد هللا إلى رسوِل هللا 
ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل ٌه ، فقام رسوُل هللا  ًَ عل صلِّ ٌُ أباه ، فؤعطاهُ . ثمَّ سؤلُه أن 
صلًِّ علٌه ، فقاَم عمُر فؤخَذ بثوب رسوِل هللا فقال : ٌا رسوَل هللا ، أُتصلًِّ علٌه ٌُ  ل
ما  ٌِه و سلّم )) إِنَّ صلى هللاُ عل ٌه ؟ فقال رسوُل هللا  صلًِّ عل ك أن ُت ُّ وقد نهاك رب
ًة ،  مرَّ ْر لهم سبعٌن  ْر لهم ، إن تستؽفِ رنً هللا فقال : استؽفْر لهم أو ال َتستؽفِ ٌَّ خ
سلّم  ٌِه و  صلى هللاُ عل مة الرسول  لى رح ظر ا سبعٌن ((. ] ان لى ال وسؤزٌُدهُ ع

لى المسل ٌه وعطفه ع صلى عل قال : ف نافق .  نُه ُم مر [: إ قال ] ع مٍة [   مٌن عا

بداً ،  رسوُل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم فؤنَزَل هللا  مات أَ وال تَصلِّ على أَحٍد منهم 

بِرِه  لى ق ُم ع سلّم  وال َتق ٌِه و  صلى هللاُ عل عالى لرسوله  سبحانه وت بٌَن هللا  ] ف
 ٓ ٖحكمه فً المنافقٌن [.

  

 
قال )) الشِّفاُء  عن ابن ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًِّ ب عن الن ما  ًَّ هللاُ عنه عباٍس رض

عن  تً  نار . وأنهى أُمَّ ٍَّة ب ل ، أو كٌ ربِة َعسَ فً ثبلثة : فً َشرطِة محجم ، أو شَ
.)) ًّ  ٔ ٖالك

ًَّ هللاُ عنه أنَّ رسوَل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم قال )) اجَتنبوا  عن أبً هرٌرَة رض
 ٕ ٖبقات : الشرك باهلل والسحر ((.المو
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 حّج أبً بكٍر بالناِس فً سنة ِتْسعٍ 
ُن  َُإذِّ حِر ن ٌوَم النَّ نٌَن  َإذِّ ُ فً م ِة  عن أبً هرٌرَة قال : َبعَثنً أبو بكٍر فً تلك الََحجَّ

ُحجُّ بعَد العاِم َمشِرٌك و ال ٌطوُؾ بالبٌِت ُعرٌان .  ٌَ ثمَّ أرَدَؾ رسوُل  –بِمنًى أال ال 
َن بِبراءةٌ  هللاِ  َرهُ أن ٌَإذِّ اً فؤَم ٌّ ًَّ هللاُ  –صلى هللاُ علٌِه و سلّم عل ض ٌرَة ر قال أبو هر

عاِم َمشِرٌك و ال  عَد ال جُّ ب حُ ٌَ حِر : ال  ٌوَم الن نًى  هِل م فً أ  ًُّ ل َن َمعنا ع عنه : فؤذَّ
 ٖ ٌٖطوُؾ بالبٌِت ُعرٌان .

  

 
ًَّ هللاُ عنه قال لً النب عبد هللا بن مسعودعن  قرْأ رض ً صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) ا

ًَّ ((. قلُت : آقرأُ علٌك وعلٌك أُنزل ؟ قال )) فإنً أُحب أن أسمعُه من ؼٌري  عل

ؽُت ((،  ٌه سورة النساء حتى بل مٍة بشهٌٍد  فقرأُت عل كلِّ أ من  نا  ٌؾ إِذا ِجب فك

 ٗ ٖن .قال )) أمِسْك (( ، فإِذا َعٌناهُ َتذِرفا وجبنا بك على هإالِء شهٌداً 
  
 

 السنة العاشرة
  

 
مرأَة  ٌِه و سلّم ا صلى هللاُ عل  ًِّ ب ِت الن َ قال : أَت ًَّ هللاُ عنه  ض عن سهل بن سعد ر
لً  ما  ٌِه و سلّم . فقال ))  فقالت : إنها قد َوَهَبت نفسها هلل ولرسولِِه صلى هللاُ عل

باً  ْجنٌها ، قال )) أعطها ثو قال : ال فً النساء من حاجة ((، فقال رجل : َزوِّ  ،))
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ن  عك مِ ما م له ، فقال ))  ٌد ((. فاعتلَّ  من حد ماً  لو خات أِجد ، قال )) أَعِطها و
 ٘ ٖالقرآِن ((؟ قال : كذا وكذا ، قال ))زوْجتَكَها بما معك من القرآن ((.

   
  

 

ًَّ هللاُ عنه قال : َدخْلنا مع رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم   عن أنِس بن مالٍك رض
وكاَن ظبراً إلبراهٌَم علٌه السبلُم ] زوس  –أبً َسٌٍؾ الَقٌِن ] الحداد [ على 

ُه . ثمَّ َدخْلنا  –ُمرضعته [  لُه وَشمَّ أخَذ رسولُ هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم إبراهٌَم فقبَّ
ٌُقارب على الموت [  –علٌِه بعَد ذلك  جوُد بنفِسه ]  ٌَ فجَعلَْت َعٌنا  –وإبراهٌُم 

ًَّ  رسوِل هللاِ  صلى هللاُ علٌِه و سلّم َتْذِرفاِن . فقال له عبُد الرحمن بُن َعوِؾ رض
هللاُ عنه : وأنَت ٌا رسوَل هللاِ ؟ فقال )) ٌا ابَن َعوٍؾ إنها رحمٌة ((. ثمَّ أتبَعها 
بؤُخرى فقال صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) إن العٌَن َتدمُع ، والقلَب ٌحَزُن ، وال نقولُ 

ٌَرضً  ا بفِراقَِك ٌا إبراهٌُم لَمحُزونون ((.إالّ ما  َربُّنا ، وإنَّ
ٖ ٙ 
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ِت الشمُس على عهِد رسوِل هللاِ  قال : َكسَف ًَّ هللاُ عنه  عن المؽٌرِة بن ُشعبة رض
من  ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل بن الرسول  َت إِبراهٌُم ] ا صلى هللاُ علٌِه و سلّم ٌوَم ما

موِت  صلى هللاُ مارٌة [ فقال الناُس : كسفِت الشمس ل براهٌَم ، فقال رسوُل هللاِ  إِ
ٌتم  فإذا رأ تِه ،  حٍد وال لحٌا موِت أ فاِن ل ٌَنكسِ علٌِه و سلّم )) إِنَّ الشمَس والقمَر ال 

   ٖفصلُّوا َوادعوا هللاَ ((.
  

ًَّ هللاُ عنه  بعثه خالد رض
  

ًَّ هللاُ عنهما إلى الٌمن  بعث أبً موسى وُمعاذ رض
 ًَّ ض ٌِه و سلّم  عن أبً موسى األشعرُي ر صلى هللاُ عل  ًَّ ب هللاُ عنه عنه : أن الن

ْع  قال : البِت هً (( ؟  بعثُه إلى الٌمن ، فسؤلَه عن أَشِربٍة ُتصَنع بها ، فقال )) وما 
والِمْزر . ] البتع : نبٌذ العسل ، والمزر : نبٌذ الشعٌر [ . فقال )) كلُّ مُسكٍر َحرام 

.))ٖ   
ًَّ هللاُ عنهما  بن عن ابن عباس رض عاذ  : قال رسول هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم لم

فادُعهم  جبل حٌن بعثه إلى الٌمن )) إنك ستؤتً قوماً من أهِل الكتاب ، فإذا جبتهم 
بذلك  لك  طاعوا  إلى أن ٌَشَهُدوا أن ال إلَه إالّ هللاُ وأَنَّ محمداً رسوُل هللا . فإِْن هم أ

صلواٍت فً كل ٌوٍم ولٌلٍة . فإن هم أطاعوا  فؤخبِْرهم أّن هللاَ َقد َفَرَض علٌهم خمسَ 
َردُّ على  ُ ٌابهم فت من أؼن خُذ  َدقٍة تإ لٌهم صَ فرَض ع قد  رْهم أنَّ هللاَ  فؤخبِ بذلك  لك 
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عوَة المظلوم  َِّق َد موالهم ، وات كرابَم أ ٌاك و بذلك فإ فُقرابهم . فإن هم أطاعوا لك 
   ٖفإنُه لٌَس بٌَنه وبٌن هللاِ ِحجاٌب ((.

َصلَّى بهم الصبح ،  عن عمرو بن  ًَّ هللاُ عنه لما َقِدَم الٌمَن  مٌمون : أنَّ ُمعاذاً رض

ْت  ] سورة النساء [واتَّخذ هللاُ إبراهٌَم َخلٌبلً  فقرأ  رَّ َ قد ق قوم : ل مَن ال فقال رجٌل 
 ٓٓٗ.عٌُن أُمِّ إبراهٌمَ 

ثَ  قال : َبعَ ًَّ هللاُ عنه [  رسوُل  عن أبً ُبرَدَة ] عن أبٌه عن جده أبً موسى رض
كلَّ  عث  قال : وب لٌمن ،  لى ا هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم أبا موسى وُمعاَذ بن َجبل إ
را وال  قال )) ٌَسِّ ثم  لٌمُن ِمخبلفاِن  قال : وا لٌم [ ،  واحد منهما على ِمْخبلؾ ] إق

كلُّ و را ((. فانطلَق كلُّ واحٍد منهما إلى عمله ، وكان  را وال ُتَنفِّ را . وبَشِّ حٍد َتَعسِّ ا
ٌارة [  جدد الز به عهداً ]  حدث  منهما إذا ساَر فً أرِضِه كان قرٌباً من صاحبه أ
فسلََّم علٌه . فسار ُمعاٌذ فً أرِضه قرٌباً من صاحبه أبً موسى ، فجاَء ٌَِسٌُر على 

إلٌه . وإذا هَو جالس وقِد اجتمَع إلٌه الناُس ، وإذا رُجٌل عنَدهُ قد  انتهىبؽلتِِه حتى 
ْت  قال : ُجِمَع هذا ؟  ما [  َّم ]  ٌداهُ إلى عنقِه ، فقال له ُمعاذ : ٌا َعبَد هللا بن قٌس أٌ

لذلك ،  هذا رُجٌل كفر بعَد إسبلمه . قال : ال َل . قال : إنما جًَء به  ٌُقَت أنِزُل حتى 
ٌُقتَل . فؤَمَر به فقتل ، ثم نزَل فقال : ٌا عبَد هللا ، كٌؾ  فانِزْل . قال : ما أنزلُ حتى 

ناً تقرَ  قاً ] أُالزم قراءته لٌبلً ونهاراً شٌباً بعد شًء وحٌ قُُه تفوُّ أُ القرآن ؟ قال : أتَفوَّ
َل اللٌل ،  وقد قَضٌُت  فؤقومبه حٌن [ . قال : فكٌؾ تقرأ أنَت ٌا ُمعاذ ؟ قال : أناُم أوَّ

 ٔٓٗ.حتسُب نومتً ، كما أحتِسب َقومتًُجْزبً مَن النوم ، فؤقرأُ ما كتَب هللا لً . فؤ
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 حجة الوداع

ٌفةَّ  ًَّ هللاُ عنهعن أبٌه عن أبً ُجَح ٌِه و  قال رض صلى هللاُ عل ٌُت رسوَل هللاِ  : رأ
ُت بِبلالً أخَذ َوضوَء رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و  سلّم فً قُبٍَّة َحمراَء من أَدٍم ، و رٌأ

نُه  ْبَتِدروَن ذاَك الَوضوَء ، فمن أصاَب م ٌَ به ، و سلّم ، ورأٌُت الناَس  َح  شٌَباً تمسَّ
زًة ] ُرمحاً [  بلالً أخَذ َعنِ ِد صاحبِه . ثمَّ رأٌُت بِ ٌَ ِل  ٌُِصْب منُه شٌباً أَخَذ ِمن َبلَ َمن لم 
لى  صلَّى إ راً ف َمِّ ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم فً ُحلٍَّة َحمراَء مُش فَركَزها ، و َخرَس النب

سلَّم ُسدت صلى هللاُ علٌدِه و نَزِة ] أتخدذها  ٌُت النداَس الع ناِس َركعتدٌِن و رأ رًة [ بال
َزِة . َديِ العْن ٌَ وَن بٌَن  ُمرُّ ٌَ

ٕٗٓ 
صلى  ْت رسوَل هللا  تفَت ْثعم ، اسْ ًَّ هللاُ عنهما : أنَّ امرأًة من خَ عن ابن عباس رض

صلى هللاُ  –هللاُ علٌِه و سلّم فً َحجِة الوداع  والفضُل بن عباس َردٌُؾ رسول هللا 
ْت أبً شٌخاً فقالت  –علٌِه و سلّم  : ٌا رسوَل هللا ، إن فرٌضَة هللاِ على عباِدِه أدرَك

ٌَقضً أن أحجَّ عنه ؟ قال )) نعم  كبٌراً ال ٌستطٌع أن ٌَستوي على الراحلة ، فهل 
.))ٖٗٓ 

بالحّج  ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًُّ ب هلَّ الن قال : أ ما  ًَّ هللاُ عنه ض مر ر بن ع عن ا
مرة (( ، وأهلَْلنا بِه معه ، فلما قِدْمن ها ُع ا مكَة قال )) َمن لم ٌكن معُه َهْدي فْلٌْجَعْل

مَن  لٍب  بً طا بن أ  ًٌّ ل نا ع ْدي ، فقِدم علٌ ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم هَ وكان َمَع النب
َك (( ؟  َ نا أهل ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) بَم أهللَت ، فإنَّ مع الٌمن حاّجاً ، فقال النب

ْدٌاً قال أهللُت بما أهلَّ ب نا هَ فإن َمَع قال )) فؤمسْك  ٌِه و سلّم  ًُّ صلى هللاُ عل ه النب
.))ٗٓٗ 

                                                 
432

  332 ؽذ٣ش :  -ثبة اُصالح ك٢ اُضٞة األؽٔش   \ ًزبة اُصالح -صؾ٤ؼ اُجخبس١   
433

  332 ؽذ٣ش :  -ثبة اُصالح ك٢ اُضٞة األؽٔش   \ ًزبة اُصالح -صؾ٤ؼ اُجخبس١   
434

ؽذ٣ش  -أث٢ غبُت ػ٤ِٚ اُغالّ   ثبة ثؼش ػ٢ِ ثٖ  \ ًزبة أُـبص١ -صؾ٤ؼ اُجخبس١   
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صلى هللاُ   ًِّ ب ًَّ هللاُ عنها زوَس الن ض صَة ر ما أن حف ًَّ هللاُ عنه ض عن ابن عمر ر
عاَم  لَن  ْحلِ ٌَ ُه أن  مر أزواجَ ٌِه و سلّم أ صلى هللاُ عل  ًَّ ب ُه أن الن ْ علٌِه و سلّم أخبَرت

ْدًٌ ، َحجِة الوداع فقالت  ُت هَ لْد ُت رأسً ، وَق ْد َّ ٌَمَنُعَك ؟ فقال )) لَب حفصُة : فما 
 ٘ٓٗفلسُت أُحلُّ حتى أنَحر َهْدًٌ ((.

ٌِه و سلّم ،  صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنها قالت : خرجنا َمَع رسوِل هللا  عن عابشَة رض
حج وعمرة ، و هّل ب من أ نا  جة ، وم هلَّ فمّنا َمن أهلَّ بُعمرة ، ومّنا من أهلَّ بح أ

بالحج أو جمدَع الحدجَّ  من أهدلَّ  بالحّج ، فؤمدا  ٌِه و سدلّم  سوُل هللاِ صدلى هللاُ عل ر
ِحلُّوا حتى ٌوم النحر. ٌَ والعمرَة فلم 

ٗٓٙ 
ًَّ هللاُ عنه : وافقُت هللاَ فً ثبلث  قلت :  –أو واَفقنً ربً فً ثبلث  –قال عمُر رض
دُخُل علٌَك  ٌا رسوَل هللا ، لِو اتخْذَت مقاَم إبراهٌَم مصلًّى . ٌَ وقلت : ٌا رسوَل هللا ، 

رُّ والفاجر ، فلو أمرَت أُمَّهاِت المإمنٌَن بالحجاب . فؤنزل هللاُ آٌَة الحجاب . قال  الَب
لُت :  لٌهنَّ ق فدخلُت ع ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم بعَض نسابه ،  : وبلؽنً ُمعاتبُة النب

لنَّ هللاُ رسولَُه  ٌَُبدِّ ٌا إِن انَتهٌُتنَّ أو ل لت :  حَدى نسابِِه قا ٌُت إ منكّن ، حتى أت خٌراً 
نت ؟  ُظ نساءهُ حتى تعظهنَّ أ ِع ٌَ عمر ، أما فً رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ما 

لَُه أزواجاً خٌراً منكنَّ مسلمات  فؤنزَل هللا  ٌُبدِّ   ٓٗاآلٌة. عسى ربه إن طلََّقكنَّ أن 
ًَّ هللاُ عنه ٌِه و  عن ابً موسى األشعريُّ رض قال : َبَعَثنً رسوُل هللاِ صلى هللاُ عل

باألبطح  نٌٌخ  ٌِه و سلّم ُم صلى هللاُ عل قومً ، فجبُت ورسوُل هللاِ  سلّم إلى أرِض 
ٌَؾ  قال )) ك ٌا رسوَل هللا .  فقال )) أحَججَت ٌا عبَد هللاِ بن قٌس (( ؟ قلُت : نعم 

هل سقَت معَك َهْدٌاً (( ؟  قلت : لم قلَت (( ؟ قال : لَبٌََّك إهبلالً كإهبللك . قال )) ف
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أُسق . قال )) فُطؾ بالبٌت ، واْسَع بٌَن الصَّفا والمروِة ، ثمَّ ِحلَّ ((. ففعلُت ، حتى 
  َٓٗمَشَطْت لً امرأةٌ من نساِء بنً قٌس .

ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنها قالت : َشَكْوت إلى رسوِل هللاِ  عن أمِّ سلََمة رض
ت ورسوُل هللا أَنًِّ أ ْ بٌة ((، فطف نِت راِك ناس وأ ن وراِء ال طوفً مِ ِشتكً فقال )) 

وِر وِكتاٍب مسطور . ٌقرأ بالطُّ ِت  ٌْ صلًِّ إلى َجْنب الب ٌُ   ٓٗصلى هللاُ علٌِه و سلّم 
فً  ٌٌة  مإِمنٌَن ، آ ٌَر ال ٌا أم لُه :  قال  َن الٌهوِد  عن عمَر بن الخطاِب أن رُجبلً مِ

قال : أيُّ  ِكتابِكم َتقَرءونها لو ٌوَم عٌداً .  لَك ال َخذنا ذ علٌنا معشَر الٌهوِد نَزلْت التَّ

ْعَمتً ، و رضٌُت لَكُم اإلْسبلَم  آٌٍة ؟ قال  ُكْم ِدٌَنكْم َو أتمْمُت علٌكم نِ ُت لَ الٌوَم أكمل

ًِّ صلى هللاُ  ِدٌنا   قال ُعمُر : قد َعَرفنا ذلَك الٌوَم و المكاَن الذي َنَزلْت فٌِه على النب
َرفَة ، ٌوَم ُجمعة . َع علٌِه و سلّم : و ُهَو قابٌم بِ

ٗٔٓ 
ٌِه وسلَّم ]  صلى هللاُ عل  ًِّ ب مَع الن كان  بلً  ًَّ هللاُ عنه : أنَّ رجُ عن ابن عباِس رض
صلى هللاُ  مات ، فقال رسوُل هللاِ  حِرٌم ف وهو واقٌؾ بعرفة [ فَوقَصْتُه ناقتُُه وهَو ُم

ٌٍب ، وال علٌِه وسلَّم )) اؼِسلوهُ بماٍء و وهُ بِط ٌِه ، وال َتمسُّ فً ثوَب نوهُ  ْدر ، وكفِّ سِ
ُث ٌوَم القٌِامِة ُملبٌِّاً ((. ٌُبَع روا رأَسُه ، فإِنُه   ٔٔٗتخمِّ

ِِه فقال :  فً حجت ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  ًَّ هللاُ عنه عن َسٌِر النب ُسبَل أُسامُة رض
 ٕٔٗصَّ ] أسرع [.الَعَنَق ] السٌر السرٌع [ ، فإذا َوَجَد َفجوًة نَ 
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ثبة ادخبٍ اُجؼ٤ش ك٢ أُغغذ   -أثٞاة اعزوجبٍ اُوجِخ   \ ًزبة اُصالح -صؾ٤ؼ اُجخبس١   

  454 ؽذ٣ش :   - ُِؼِخ
413

  45  ؽذ٣ش : -ثبة ص٣بدح اإل٣ٔبٕ ٝٗوصبٗٚ   \ ًزبة اإل٣ٔبٕ -صؾ٤ؼ اُجخبس١   
411
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صلى هللاُ   ًُّ ب لوداع والن ة ا ُث بحجَّ حدَّ نا نت قال : ك ًَّ هللاُ عنهما  عن ابن عمَر رض
ثم  ٌه ،  نى عل َد هللاَ وأث لوداع ، فحمِ جُة ا ما ح ندري  علٌِه و سلّم بٌَن أظُهِرنا وال 

نذرَ  ًّ إالّ أ َه ،  ذكر المسٌَح الدّجال فؤطنَب فً ذكِرِه وقال )) ما بعَث هللاُ من نب أُمت
َرهُ نوح و لٌس  أنَذ خُرُس فٌكم ، فما خفً علٌكم من شؤنِِه ف ٌَ النبٌوَن من بعِده ، وإنه 

ٌخفى علٌكم أن ربكم لٌس على ما ٌخفى علٌكم (( ثبلثا . )) إن ربكم لٌَس بؤعور 
ماَءكمْ  ،، وإنه أعوُر عٌِن الٌمنى كؤنَّ عٌَنُه عنبٌة طافٌة  و  أال إنَّ هللاَ حّرم علٌكم ِد

أْموالَكم ،َكُحرمِة ٌوِمكم هذا فً بلدكم هذا فً َشهِركْم هذا ، أال هل بلؽت (( ؟ قالوا 
انظروا ال ترجعوا  –أو وٌحكم  –: نعم . قال )) اللهمَّ اشهْد (( ) ثبلثاً( . )) وٌلكم 
 ٖٔٗبعدي كفاراً ٌضرُب بعضكم ِرقاَب بعٍض ((.

 الزمانَ  إنَّ  ))علٌه وسلم قال :  عن أبً بكرة رضً هللا عنه ، عن النبً صلى هللا
، منها  شهراً  اثنا عشرَ  ، السنةُ  واألرضَ  السمواتِ  هللاُ  خلقَ  ٌومَ  كهٌبتهِ  قد استدارَ 

 مضرَ  ، ورجبُ  مُ ، والمحرَّ  ةِ ، وذو الحجَّ  متوالٌات : ذو القعدةِ  ، ثبلثٌ  مٌ رُ حُ  أربعةٌ 
نا : هللاُ  ((.هذا ؟  شهرٍ  ، أيُّ  ى وشعبانَ الذي بٌن جمادَ  لمُ  ورسولهُ  قل  ، فسكتَ  أع
ٌرِ  ٌهِ سٌسمِّ  حتى ظننا أنهُ  قال :  اسمهِ  بؽ لٌسَ  ))،  جة ؟  أ لى ،  ((.ذا الح نا : ب قل

 سمٌهِ حتى ظننا أنه سٌُ  ، فسكتَ  أعلمُ  ورسولهُ  قلنا : هللاُ  ((.هذا ؟  بلدٍ  أيُّ  ))قال : 
ٌومٍ  ))قلنا : بلى ، قال :  ((.ة ؟ ألٌس البلدَ  ))، قال :  اسمهِ  بؽٌرِ   ((.هذا ؟  فؤي 

نه سٌسمٌهِ  نا أ لم ، فسكت حتى ظن ٌرِ  قلنا : هللا ورسوله أع قال :  اسمهِ  بؽ  ،(( 
ماءكُ  ))قلنا : بلى ، قال :  ((؟  النحرِ  ألٌس ٌومَ  موالَ فإن د ]  قال محمد  –م كُ م وأ

مةِ  حرامٌ  مْ علٌكُ  مْ وأعراضكُ  -: وأحسبه قال  راوي الحدٌث [ هذا ، ٌومكُ  ، كحر م 
ُ كُ ربَ  ونَ م هذا ، وستلقَ كُ هذا ، فً شهرِ  مْ بلدكُ فً  عن أعمالكُ لُ م ، فٌسؤ فبل كم  م ، أال 

، ٌضرب بعضكم رقاب بعض ، أال لٌبلػ الشاهد الؽابب ، فلعل  ترجعوا بعدي ضبلالً 
كره  -((بعض من ٌبلؽه أن ٌكون أوعى له من بعض من سمعه  وكان محمد إذا ذ
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أال هل بلؽت ، أال هل بلؽت  )) –م ، ثم قال قال : صدق النبً صلى هللا علٌه وسل
 ٗٔٗ((.مرتٌن 

لَوداِع :  ِة ا ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم قال له فً َحجَّ ِت  )) عن َجِرٌٍر أنَّ النب اْسَتنِص
ُب َبعُضكم ِرقاَب َبعٍض ((.((الناَس  ضِر ٌَ . فقال : )) ال َترِجعوا َبعِدي كُفّاراً 

ٗٔ٘ 
ًَّ هللاُ  َى حماٍر ورسوُل هللا عن عبد هللا بن عباس رض سٌُر َعل ٌَ بَل   عنهما : أنه أق

صلًِّ بالناس ، فساَر الحمار بٌن  ٌُ صلى هللاُ علٌِه و سلّم قابٌم بمنى فً َحجة الَوداع 
 ٌَٙٔٗدي بعض الصؾِّ ، ثم نزَل عنه فصؾَّ مع الناس .

فً َق  ٌِه و سلّم حل صلى هللاُ عل  ًَّ ب ما أنَّ الن ًَّ هللاُ عنه ض بن عمر ر جِة  عن ا ح
َر بعضهم .   ٔٗالَوداع وأُناٌس من أصحابِِه ، وقصَّ

فً  ًَّ هللاُ عنه : أنه صلَّى مع رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم  عن أبً أٌوَب رض
  َٔٗحجِة الوداع المؽرَب والِعشاَء جمٌعاً .

ًَّ هللاُ عنها قالت : خرجنا مع رسوِل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم فً  عن عابشة رض
كان ح ن  ٌِه و سلّم )) مَ صلى هللاُ عل ِة الَوداع فؤْهلَلنا بُعمرة . ثم قال رسوُل هللا  جَّ

َدمُت  عاً ((. فق حلَّ منها جمٌ ٌَ حلَّ حتى  ٌَ َمَعُه َهدٌي َفْلٌُهلل بالحجِّ مع العمرة ، ثمَّ ال 
ل ْروة . فشَكوُت إ بٌَن الصَّفا والمَ ٌِت وال  ى معُه مكَة وأنا حابض ، ولم أُطؾ بالب

بالحج   ًِّ طً وأهل ِك وامتَشِ ضً رأْسَ رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم فقال )) انق
ٌِه و  صلى هللاُ عل حجَّ أرسلنً رسوُل هللا  َضٌنا ال وَدعً العمرَة (( ، ففعلت فلما َق
هذِه  فاعَتمرت ، فقال ))  عٌم  لى التَّن ٌق إ صدِّ كر ال بً ب بن أ سلّم َمَع عبد الرحمن 

(( . قالت : فطاؾ الذٌن أهلوا بالعمرة بالبٌت وبٌَن الصَّفا والمروة ،  مكاَن ُعمرَتك
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حجَّ  عوا ال لذٌن َجم ما ا نى . وا عوا ِم عَد أن رج خَر ب فاً آ طافوا َطوا ثم  ُّوا ،  ثم َحل
  ٔٗوالعمرَة فإنما طافوا َطوافاً واحداً .

ًَّ هللاُ  ض  عنه عن سعِد بن مالٍك ] بن أبً وقاص أحد العشرة المبشرة بالجنة [ ر
نه  َرٍض أشَفٌت م ِة الَوداع من مَ ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم عاَم َحجَّ قال : عاَدنً النب
على الموت ، فقلُت : ٌا رسوَل هللا ، َبلَػ بً مَن الَوجع ما تَرى ، و أنا ذو مال ، و 

ُق بُثلُثً مالً ؟ قال )) ال (( . قال ِرُثنً إال ابنٌة لً واحدة ، أ فؤَتصدَّ ٌَ : فؤتصدَّق  ال 
لُث  بشطِره ] نصفه [ ؟ قال )) ال ((. قلت : فالثلث ؟ قال )) الُثلُث ٌا سعد ، و الث
ناس و لسَت  َك أؼنٌاَء خٌٌر من أن تذَرهم عالًة ٌتكفَّفون ال َر َورَثَت كثٌر ، إنَك أن َتَذ

ها  مَة تجعلُ تى اللق ها ، ح جرَك هللاُ ب جَه هللا إال آ ها و ؽً ب قًة َتبَت نافٍق نف ًِ ب فً ف
ََّؾ ]  لن تخل نَك  قال )) إ امرأتك (( . قلت : ٌا رسوَل هللا ، أخلَُّؾ بعد أصحابً ؟ 
َك تخلَُّؾ  تعٌش [ فتعمل عمبلً تبتؽً به وجَه هللا إال ازددَت به درجًة ورفعة ، و لعلَّ
َضرَّ بك آخرون ] من دالبل النبوة فصدق رسول هللا صلى  ٌُ نتِفَع بك أقوام و  ٌَ حتى 

ٌه هللاُ ع فتح هللا على ٌد ًَّ هللاُ عنه حتى  لٌِه و سلّم فعاش سعد بن أبً وقاص رض
لوا  ماتوا و قت قوام  به أ ضر  ارض العراق فانتفع به أقوام دخلوا فً اإلسبلم و ان
كن  هم على أعقابهم . ل ُردَّ على كفرهم [ . اللَّهمَّ أمِض ألصحابً ِهجرَتهم ، و ال َت

صحاب الرسول صلى هللاُ علٌِه و سلّم ممن شِهد بدراً البابُس سعُد بن َخولَة ] أحد أ
ٌِه أن  حِزَن عل كة ]  ًَ بم ُُوف ٌِه و سلّم أن ت صلى هللاُ عل لُه رسوُل هللاِ  ثً  ر ٌَ  )) ]

ًُ بمكة فً حجة الوداع و لٌس فً دار الهجرة المدٌنة المنورة [.  ُٕٓٗتُوف
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ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) ٌا ِدٌٌث  عن عابشة قالت : قال النب ِك حَ عابشُة لَْوال َقومْ
ٍر  –َعْهُدُهم  ْ بٌِر ] راوي الحدٌث [: بكُف ها  –قال ابُن الزُّ لُت ل بةَّ فجع ضُت الكع لََنَق

ْخُرجوَن (( . ٌَ ٌب  باَبٌِن : باٌب ٌدُخُل الناُس ، و با
ٕٗٔ 

 ًّ ٌَ ًَّ هللاُ عنها زوَس النبً صلى هللاُ علٌِه و سلّم : أنَّ صفٌة بنت ُح  عن عابشَة رض
صلى هللاُ   ًُّ ب زوَس النبً صلى هللاُ علٌِه و سلّم حاَضت فً َحجِة الوداع ، فقال الن
علٌِه و سلّم )) أحابَِسُتنا هً (( ؟ فقلُت إنها قد أفاَضْت ٌا رسوَل هللا وطافَت بالبٌت 

ْر ((. ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم )) َفْلتنفِ  ٕٕٗ. فقال النب
ًَّ هللاُ عنها قالت  ٌِه وسلَّم )) خمٌس عن حفصة رض : قال رسوُل هللا صلى هللاُ عل

لُب  فؤرةُ والعقرُب والك َِدأةُ وال راُب والح ََتلَُهنَّ : الؽُ من الدوابِّ ال َحَرَس على َمن ق
لذبب  الَعقوُر ] كل ما عقر الناس وعدا علٌهم وأخافهم مثل األسد والنمر والفهد وا

.))]ٕٖٗ 
  

 السنة الحادٌة عشرة
  

 ًَّ هللاُ عنهبعث اسامة رض
ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم َبعثاً  ًَّ هللاُ عنهما قال : بعَث النب عن عبِد هللا بن عمَر رض
صلى هللاُ   ًُّ َر علٌهم أُسامَة بَن زٌٍد ، فَطعن بعُض الناِس فً إمارتِه ، فقال النب وأمَّ

ٌ مارِة أب فً إ نوَن  نتم تطع بُل . علٌِه و سلّم )) إن تطعنوا فً إمارتِه فقد ك من ق ِه 
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من  هذا لَ ًَّ ، وإنَّ  ل ناِس إ حبَّ ال من أ كان لَ ٌقاً لئلمارة ، وإْن  واٌُم هللاِ إْن كان لَخل
ًَّ َبعَده ((.  ٕٗٗأحبِّ الناس إل

  
ًّ صلى هللاُ علٌه وسلم ووفاتِِه   مرِض النب

ث  اآلٌات و األحاٌد

ٌت وإنهم مٌتون . ثمَّ إنكم ٌوَم القٌ قال هللا تعالى  ٌِّ كم تخَتصمون إنَك م  امة عند ربِّ

ًَّ هللاُ عنهما عن هذه اآلٌة  ًَّ هللاُ عنه ابَن عباس رض  سؤل عمُر بن الخطاب رض

اهُ ،  إذا جاَء نصُر هللا والفتح  ٌّ فقال : أََجلُ رسول هللا صلى هللاُ علٌه وسلم أعلَمُه إ
 ٕ٘ٗفقال عمر : ما أعلم منها إالّ ما تعلم .

ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم قال )) أُِرٌُت عن عبِد هللا بن عمَر رض ًَّ هللاُ عنهما أنَّ النب
نوَبٌن  باً أو ذ نَزع َذنو كٍر ف بو ب جاَء أ فً المناِم أنً أنِزُع بُدلِو َبكرٍة َعلَى َقلٌٍب ، ف
لم أَر  باً ، ف اب فاستحالت َؼْر بن الخطّ جاء عمُر  ثمَّ  ُر له .  ؽفِ ٌَ ٌفاً وهللاُ  َضع َنزعاً 

اً  ٌّ ر با َعبَق عن ِخبلفة أ ًٌة  ن (( ] كنا ٌَّه ، حتى َرِوَي الناُس وَضَربوا بعطَ ٌَفِري َفر
ما  لببلد و صار وا من األم ٌدي عمر  ًَّ هللاُ عنهما و ما فتح على  بكٍر وعمر رض

 ٕٙٗأصاب الناس من الخٌر الكثٌر [.
صلَّ  ماً ف خَرس ٌو ًَّ صلى هللاُ علٌِه وسلّم  ًَّ هللاُ عنه : أنَّ النب ى على عن ُعقبَة رض

ٌط لكم ] مقدٌم  َر ت ، ثمَّ أنصَرَؾ إلى المنبر فقال )) إنً َف ٌِّ أهل أُحٍد صبلَتُه على الم
 –علٌكم [ ، وإنً ألنظُر إلى َحوضً اآلَن ، وإنً أُعطٌُت َمفاتٌَح خزابن األرض 
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خاُؾ  –أو َمفاتٌَح األرض  نً أ عدي ولك لٌكم أن ُتشِركوا ب خاُؾ ع وإنً وهللاِ ما أ
  َٕٗتناَفسوا فٌها ((.علٌكم أن 

ٌِه وسلّم  صلى هللاُ عل قال : أن رسوَل هللاِ  ًَ هللاُ عنه  عن أبً سعٌٍد اُلخدري رض
ته  كس عاد مرض على ع جلَس على المنبِر ] وذلك فً مرض وفاته فجلس من ال
بٌَن  َرهُ هللاُ  َّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم فً الوقوؾ [ فخطَب الناَس فقال )) إنَّ عبداً خٌ

بو أن ٌُ  كى أ نَده ((. فب ما ع نَده ، فاختار  ما ع بٌَن  ٌَُه من زهرِة الدنٌا ما شاء و إتِ
هذا  لى  بكٍر و قال : فَدٌناك بآبابنا و أُمَّهاتِنا . َفعِجْبنا لُه . و قال الناس : انُظروا إ
 ٌَ ٌُإتِ بٌن أن  َرهُ هللا  َّ بٍد َخٌ عن ع ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل ُر رسوُل هللاِ  ٌُخبِ ُه الشٌِخ ، 

كان  نا ،  ف نا و أُمَّهاتِ فَدٌناك بآباب قول :  هو ٌ نَده ، و ما ع بٌَن  لدنٌا و هرِة ا من ز
قال  به. و نا  هو أعلَم كر  بو ب ر ، وكان أ ٌَّ رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلّم هَو الُمخ
با  لِه أ حبتِه وما فً صُ  ًَّ ل ناِس ع رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلّم )) إنَّ من أمنِّ ال

كْن ب ََّة اإلسبلم ] ول كر ، إالّ ُخل ِخذاً َخلٌبلً من أُمتً التَخذُت أبا ب كٍر ، ولو كنُت ُمتَّ
باب [  خُة ]  باب [ إال َخو خُة ]  ٌَبقٌنَّ فً المسجِد خو أُُخوة اإلسبلم ومودته [ ، ال 

  ٕٗأبً بكر ((.
صلى   ًَّ ب مرأةٌ  الن ِت ا ًَّ هللاُ عنه قال : أَت ٍر بن ُمطِعٍم رض ٌَ ٌِه وسلّم عن ُجب هللاُ عل

َت إن جبُت و لم أجْدَك   –كؤنها تقول الموَت  –فؤمَرها أن ترجَِع إلٌِه ، قالت : أ رٌأ
  ٕٗقال صلى هللاُ علٌِه وسلّم )) إن لم تِجدٌنً فؤتً أبا بكر ((.
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ًَ هللاُ عنهما قال : كنا نخٌُر بٌَن الناِس فً زمِن النبً صلى هللا  عن ابِن عمَر رض
ضى هللا علٌه وسلم فنخ بن عفاَن ر ماَن  ثم عث طاب ، بن الخ ٌُر أبا بكر ، ثم عمَر 

 ٖٓٗعنهم .
لت : سمعُت  ًَّ هللاُ عنها قا ض بن عباس [ ر عن أمِّ الفضِل بنت الحارِث ] والدة ا
نا  صلَّى ل ما  ثم  فاً ،  ؽرِب بالمرسبلت ُعر ٌَقرأُ فً الم ًَّ صلى هللاُ علٌه وسلم  النب

َضُه هللا .  ٖٔٗبعَدها حتى َقَب
ًَّ هللاُ عنها قالت : أن رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم لّما كان فً  عن عابشَة رض

ٌقول )) أٌَن انا َؼداً  دوُر فً نِسابِه و ٌَ (( ؟ ِحرصاً على  ، أٌن انا ؼداً  مرضِه َجعَل 
ٌَومً َسكَن . بٌِت عابشة . قالت عابشة : فلما كان 

ٖٕٗ 
 ًُّ ب ًَّ هللاُ عنها : كان الن ضه  قالت عابشة رض فً مر ٌه وسلم ٌقول  صلى هللاُ عل

َر ] الشاة التً  الذي مات فٌه )) ٌا عابشة ، ما أزالُ أِجُد ألم الطعام الذي أكلُت بَخٌَب
ّم ((.  ُٖٖٗسّمت له من قِبل الٌهود [ ، فهذا أوان وجدُت انقطاع أْبَهري ِمن ذلك السُّ

صلى هللاُ  ًَّ هللاُ عنها : أنَّ رسوَل هللاِ  كان إذا اشتكى  عن عابشة رض ٌه وسلم  عل
ٌه  ُوفًِّ ف لذي ت ُه ا نفَث على نفِسِه بالمعّوذات ، ومسَح عنه بٌدِه . فلما اشتكى وجعَ
ٌه  ٌَنفُث وأمَسُح بٌد النبً صلى هللاُ عل ُت أنفُث َعلَى نفِسِه بِالمعّوذات التً كان  َطفِْق

 ٖٗٗوسلم عنه .
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بو ب رَّ أ قال : مَ ًَّ هللاُ عنه  ض ما عن انس بن مالك ر ًَّ هللاُ عنه ض باُس ر كر والع
ٌُبكٌكم ؟ قالوا : ذكرنا مجلَس  بمجلس من َمجالس األنصار وهم ٌبكون ، فقال : ما 
َرهُ  فؤخَب ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًِّ ب ًِّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم مّنا . فَدَخل على الن النب

ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم وقد َعَصَب  على رأسه حاشٌَة ُبرد ، بذلك ، قال فخَرَس النب
قال ))  ثمَّ  ٌِه  نى عل َد هللاَ وأث ٌوم ، فحمِ صَعْدهُ بعَد ذلَك ال ٌَ قال فصِعَد المنبَر ، ولم 
ًَ الذي لهم  أُوِصٌكم باألنصار ، فإنهم َكِرشً وَعٌَبتً ، وقد قَضُوا الذي علٌهم وَبق

 ٖ٘ٗ، فؤقَبلوا من ُمحِسنهم ، وتجاوُزا عن مُسٌبِهم (( .
ًَّ هللاُ عنه قال : َدخلُت على رسوِل هللا صلى هللاُ علٌه و سلّم وهو عن عبِد هللا  رض

ٌوَعك ] ٌتؤلم من الحمى [ فقلُت : ٌا رسوَل هللا ، إنك توَعُك َوْعكاً شدٌداً . قال )) 
قال ))  أَجل ، إنً أوَعُك كما ٌوعُك رُجبلن منكم ((. قلت : ذلك بؤن لك أجَرٌن . 

صٌبُُه أذًى  أَجل ، ذلَك كذلك ، ما ٌُ َر هللا بها  –َشوكٌة فما فوقها  –من مُسلم  َّ إال كف
باته ، كما َتُحطُّ الشجرة َورقَها ((. ٌِّ  َٖٙٗس

تونً  قال )) اْب ٌِه و سلّم وَجعُه  ًِّ صلى هللاُ عل عن ابِن عباٍس قال : لّما اشتدَّ بالنب
ِضلُّوا َبعَده (( قال ُعمُر  ْب لْكم ِكتاباً ال َت ٌِه و سلّم بِكتاٍب أكُت صلى هللاُ عل  ًَّ إنَّ النب

لك رسول هللا [ .  ب ذ ٌُتعِ َؼلََبُه الَوَجُع ، و ِعنَدنا كتاُب هللاِ َحْسُبنا ] خشى عمر أن 
ْنَبؽً عنِدي التَّناُزع ] ولم ٌطلب  ٌَ ُط . قال : قوموا عنًِّ و ال  َر اللَؽ فاخَتلَفوا ، و كُث

  ٖٗأخرى حتى وفاته بعدها بؤٌام [. رسول هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم ذلك مرة
نا  ًَّ هللاُ عنها عن رسول هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم : لَدْدناه ] جعل قالت عابشة رض

شٌُر  –فً فمه الدواء بؽٌر أختٌاره  ٌُ عل  ضه ، فج وذلك رؼبًة فً شفابه [ فً مر
قال )) ونً فقلنا : كراهٌة المرٌض للدواء . فلما أفاق  كم أن  إلٌنا أن ال تلدُّ لم أنَه أ
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ُدَّ  ونً (( ؟ قلنا : كراهٌة المرٌِض للدواء ، فقال )) ال ٌبقى أحٌد فً البٌت إال ل َتلدُّ
  ٖٗوأنا أنُظر ، إال العباس فإنه لم ٌَشهْدكم ((.

ٌَتؽشّاه ،  عَل  ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ج ًَّ هللاُ عنه قال : لما ثقل النب عن أنس رض
عَد  : وا فقالت فاطمُة علٌها السبلم كرٌب ب كرَب أباه ، فقال لها )) لٌس على أبٌك 

  ٖٗالٌوم ((.
َُه  مَة ابنت ٌِه و سلّم فاط صلى هللاُ عل  ًُّ ب عا الن ًَّ هللاُ عنها قالت : َد عن عابشَة رض
ضِحَكْت  ها ف ها فسارَّ ثمَّ دعا ت ،  ها بشًٍء فبكَ فً شكواه الذي قبَض فٌها ، فسارَّ

عد  لك ] ب عن ذ سؤلتُها  لت : ف لت : قا سلّم [ فقا ٌِه و  صلى هللاُ عل فاة الرسول  و
ٌه  ًَ ف ُُوفِّ لذي ت ٌُقَبُض فً وَجعِه ا ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم فؤخبَرنً أنُه  نً النب سارَّ

نً فؤخبَرنً أنً أوُل أهل بٌتِه أتبُعُه فضِحكت . فَبَكٌُت ، ثمَّ سارَّ
ٗٗٓ 

ًَّ هللاُ عنهم قاال : ل ما ُنِزَل برسوِل هللا صلى هللاُ عن عابشة وعبدهللا بن عباس رض
عن وجهه وهو  ؼتم كشفها  فإذا ا طرُح َخمٌصًة له َعلَى وجِهِه  ٌَ علٌِه وسلَّم طفَق 
ٌابهم َمساجد ((.  بوَر أنب خذوا ق صارى ات ٌقول )) لعنُة هللا على الٌهوِد والن كذلك 

ُر ما َصَنعوا . َحذِّ ٌُٗٗٔ 
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 وفاة الرسول صلى هللاُ علٌِه و سلّم
جر عن أنس ب ًَّ هللاُ عنه : أن المسلمٌن بٌنا ] بٌنما [ هم فً صبلة الف ن مالك رض
ٌِه  – االثنٌنمن ٌوم  صلى هللاُ عل جؤْهم إال رسوُل هللا  ٌْف وأبو بكر ٌصلً لهم ، لم 

وسلَّم قد كشَؾ ستَر حجرة عابشة ، فنظَر إلٌهم وهم فً صفوؾ الصبلة ، ثم تبسم 
َبٌه لٌصَل الصؾَّ ، وظن أن رسوَل هللا صلى هللاُ ٌضَحكُ ، فنكَص أبو بكٍر َعلَى َعقِ 

فً  ٌَفَتتِنوا  علٌِه وسلَّم ٌرٌُد أن ٌخُرس إلى الصبلة ، فقال أنس : وهمَّ المسلمون أن 
صبلتهم فرحاً برسول هللا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم ، فؤشاَر إلٌهم بٌده رسوُل هللا صلى 

ترهللاُ علٌِه وسلَّم أن أتمُّ َصبلََتكم ثم   ٕٗٗ.دخل الحجرَة وأرخى السِّ
ًِّ صلى  ًَّ هللاُ عنها قالت : دخَل عبد الرحمِن بن أبً بكر على النب عن عابشة رض
هللاُ علٌِه وسلَّم وأنا َمسنَِدتُُه إلى صدري ومع عبِد الرحمن ِسواٌك َرطٌب ٌَْستنُّ به ، 

صَرهُ ، ٌِه وسلَّم ب صلى هللاُ عل هُ ] فؤمد [ رسوُل هللاِ  متُُه  فؤََبدَّ خذت السواَك فقِض فؤ
ٌت  ما رأ به ، ف ٌَّبته ، ثم دفعتُُه إلى النبً صلى هللاُ علٌِه وسلَّم فاستنَّ  ونفضتُه وط
فرَغ رسوُل  دا أن  ما عَ نه ، ف رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم استِناناً قطُّ أحسَن م

فً الرفٌق األعلى (( ثبلثاً. هللا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم رفَع ٌَدهُ أو أصَبَعُه ثم قال )) 
صدرها [ثم قضى . وكانت تقول : مات بٌن حاقَِنت بٌن حنكها و  ٖٗٗ.ً وذاقَنتً ] 
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ًَّ هللاُ عنها : فبل أكَرهُ شدَة ال ٌِه موقالت رض صلى هللاُ عل بً  وت ألحٍد أبداً بعَد الن
 ٗٗٗوسلَّم .

ٌهِ  صلى هللاُ عل كان رسول هللا  لت :  ها قا ًَّ هللاُ عن ض هو  عن عابشة ر وسلَّم و
ّا  ٌُحٌ ثم  من الجنة ،  ًُّ قطُّ حتى ٌَرى َمقَعَدهُ  ٌُقَبْض نب ٌقول )) إنه لم  أو  –صحٌح 

لراوي [  من ا ر ] شك  ٌَّ ِذ  –ٌُخ َى فخ ُه َعل قبُض ورأسُ ضَرهُ ال ما اشتكى وح (( فل
همَّ  قال )) الل ثمَّ  ٌِت  ًَ علٌِه ، فلما أفاَق شخَص َبصُرهُ نحَو سقِؾ الب عابشة ، ُؼِش
ُثنا  فً الرفٌق األعلى (( . فقلُت : إذاً ال ٌختاُرنا ، فعرفُت أنه حدٌثه الذي كان ٌحدِّ

 ٘ٗٗوهو صحٌح .
كوة  ٌِه َر َد ٌَ بٌَن  كان  ًَّ هللاُ عنها أنَّ رسوَل هللا صلى هللاُ علٌِه وسلَّم   –وعنها رض

َه ٌقول –أو علبة  ما وجه ح به ماء فٌمسَ فً ال ٌِه  ٌُدِخل ٌد )) ال  فٌها ماٌء ، فجعَل 
ٌقول )) فً الرفٌق األعلى  إلَه إال هللا ، إن للموت سكراٍت ((. ثم نصَب ٌَده فجعَل 

((، حتى قُبَِض ومالت ٌده .
ٗٗٙ 

ًِّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم ثم قال  َصُر النب ًَّ هللاُ عنها قالت : َشَخَص ب عن عابشَة رض
فٌِق األعلى )ثبلثاً(.   ٗٗ: فً الرَّ

ًَّ هللاُ ع ًِّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم : أنَّ رسوَل هللاِ صلى عن عابشَة رض نها زوِس النب
نة على  –هللاُ علٌِه وسلَّم مات وأبو بكٍر بالّسْنح  فً المدٌ ضع  ٌة ] مو نً بالعال ٌع

صلى  –بعد مٌل من المسجد النبوي [  مات رسوُل هللا  ما  ٌقول : وهللا  فقام عمُر 
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مُر : و قال ع لت و ٌِه و سلّم . قا عدم هللاُ عل فً نفسً إال ذاك ]  قُع  كان ٌ ما  هللا 
ٌقطَعنَّ أٌدي رجاٍل و ٌَبعثنَُّه هللا فلَ عن أ موته [ ، ولَ كٍر فكشَؾ  رُجلَهم . فجاء أبو ب

تاً ،  ٌْ اً وَم َّ بَت حٌ مً ِط نَت وأ بؤبً أ رسوِل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم فقبَّلُه فقال : 
َك هللاُ الموتَ  ٌقُ ٌُذ حالُؾ ، على والذي َنفسً بٌِده ال  ها ال ٌُّ َتٌن أبداً . ثمَّ خرس فقال : أ

فحِمَد هللاَ أبو بكر وأثنى علٌه وقال : أال َمن  .فلما تكلمَّ أبو بكٍر َجلَس عمر ِرْسلِك .
عُبُد هللاَ فإنَّ  ٌَ عُبد محمداً صلى هللاُ علٌِه و سلّم فإنَّ محمداً قد مات ، وَمن كان  ٌَ كان 

ًٌ ال ٌموت وقال : ٌِّتون   هللاَ ح ٌت وإنهم م ٌِّ ك م وما  [ . وقال ٖٓ. ] الزمر : إنَّ
ل  نقلبتم على أعقابكم ومن امحمٌد إالّ رسولٌ قد َخلَت من قبلِه الرُسل فإن مات أو قُتِ

 [. ٗٗٔ] آل عمران  ٌنقلب على عقبٌه فلن ٌُضر هللا شٌباً وسٌجزي الشاكرٌن 
ٌَبكون .    ٗٗقال : فنَشَج الناُس 

حقَّ  قالت عابشةَ  فَهُُم ال عرَّ َر أبو بكٍر الناَس الُهَدى ، و صَّ ًَّ هللاُ عنها : ثمَّ لقد َب رض

ل  الذي علٌهم ، وخرجوا به ٌتلون  لِه الرسُ من قب ت  َ وما محمٌد إالّ رسوٌل قد َخل
ل  ر هللا شٌباً  انقلبتمفإن مات أو قُتِ لن ٌضُ ٌه ف لب على عقب على أعقابكم ومن ٌنق

  ٗٗ.وسٌجزي الشاكرٌن 
هذه   نزَل  موا أن هللا أ لم ٌعل ناَس  ًَّ هللاُ عنهما : وهللا لكؤنَّ ال وقال ابن عباس رض

ناس إال  من ال ما أسمُع َبشراً  اآلٌة حتى تبلها أبو بكٍر فتلقّاها منه الناُس كلهم ، ف
 ٌٓ٘ٗتلوها .
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  4136 ؽذ٣ش : 



133 

 

رُت ]   ِ كر تبلها فَعق با ب هو إالّ أن سمعُت أ ما  ًَّ هللاُ عنه : وهللا  ض وقال عمر ر
حٌن سمعتُه أ هشت [ حتى ما تُقلُّنً ] تحملنً [ ِرجبلَي ، ود لى األرض  ٌُت إ هو

 ٔ٘ٗتبلها ، علمت أن النبً صلى هللاُ علٌِه و سلّم قد مات .
ًَّ هللاُ عنه قال : ُبعَث رسوُل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ألربعٌَن  عن ابن عباس رض

ٌُوحى إلٌه ، ث َر بالهجرة فهاجَر َعشَر سنٌَن ، سنًة ، فمكَث ثبلَث عشرَة سنًة  م أُِم
 ٕ٘ٗو مات و هو ابُن ثبلٍث و ستٌن .

  

 
 صفة ؼسله صلى هللاُ علٌِه وسلَّم

ًَّ هللاُ عنهم و  ًَّ صلى هللاُ علٌِه وسلَّم أهل بٌته منهم علً والعباس رض ؼّسل النب
ًَّ هللاُ عنه .  أسامة بن زٌد رض

  
  

 كفنه صلى هللاُ علٌِه وسلَّم
فً ثبلثِة عن عاب َِّن  ٌِه و سلّم كُف صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنها : أنَّ رسوَل هللاِ  شة رض

طن [  ٍؾ ] ق من ُكْرسُ لٌمن [  فً ا ٌة  لى قر حولٌٍة ] نسبٍة إ بٌٍض سُ ٌَمانٌٍة  ٍب  أثوا
 ٖ٘ٗلٌَس فٌهنَّ َقمٌٌص و ال ِعمامة .
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 الصبلة علٌه صلى هللاُ علٌِه وسلَّم
ٌر إ ٌه المسلمون بؽ ثم صلى عل صبٌان  ثم ال ثم النساء  جال  ٌه الر صلى عل مام ف

 العبٌد .
  
 دفنه

لت فاطمة  ٌِه و سلّم قا صلى هللاُ عل  ًُّ ًَّ هللاُ عنه قال : لما مات النب عن أنس رض
تاه  ٌا اب علٌها السبلم : ٌا أبتاهُ أجاب رّباً َدعاه ، ٌا أبتاهُ من جنة الفردوس مؤواه . 

ْت نفُوسكم أن تحثوا على رسوِل إلى جبرٌل ننعاه . فلما ُدفَن ق الت : ٌا أنُس ، اطاَب
 ٗ٘ٗ.صلى هللاُ علٌِه و سلّم الترابَ  هللا

  

 
 قبره صلى هللاُ علٌِه وسلَّم

ًَّ هللاُ عنها فً الموضع الذي  ُدفَن صلى هللاُ علٌِه وسلَّم فً حجرة عابشة رض
 توفً فٌه صلى هللاُ علٌِه وسلَّم.

  
 متركته صلى هللاُ علٌِه وسلَّ 

ٌِه و  صلى هللاُ عل ًَّ هللاُ عنه قال : ما ترَك رسوُل هللا  عن عمِرو بن الحارث رض
ها  كان ٌركُب تً  ضاَء ال َُه البٌ مًة ، إالّ بؽلت بداً وال أ ماً وال ع ناراً وال ِدره سلّم دٌ

 ٘٘ٗوسبلَحه ، وأرضاً جَعلها البن السبٌل صدقًَة .
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ًَ الن ُوف لت : ت ها قا ًَّ هللاُ عن ض ُُه عن عابشة ر سلّم وِدرع ٌِه و  صلى هللاُ عل  ًُّ ب
 َٙ٘ٗمرهونٌة عند ٌهودّي بثبلثٌن . ٌعنً صاعاً من شعٌر .

  

 

 زوجاته صلى هللاُ علٌِه وسلَّم
عن تسع وهن : عابشة  توفً  ًَّ هللاُ عنها وتوفٌت قبله و  خدٌجة بنت خوٌلد رض

طاب الع بن الخ نت عمر  صة ب ٌة ، و َحْف م ٌْ صدٌق التَّ كر ال ٌة ، وأم بنت أبً ب َدو
حبٌبة َرْملة بنت أبً سفٌان صخر بن حرب ابن أمٌة األموٌة ، وزٌنب بنت جحش 
األَسدددٌة ، وأم َسددلَمة هنددد بنددت أبددً أمٌددة المخزومٌددة ، ومٌمونددة بنددت الحددارث 
َرار  بً ِض بن أ حارث ا رٌة بنت ال ٌْ الِهبللٌة ، و َسْودة بنت َزْمَعة العامرٌة ، وُجَو

ًَّ الُمْصَطلقٌة ، و صفٌه  َضرٌة اإلسرابٌلٌة الهارونٌة ، رض ًّ بن أخطب النَّ ٌَ بنت ُح
 هللاُ عنهن وأرضاهن.

ٌّتان ] جارٌتان [ وهما ، مارٌة بنت شمعون القبطٌة المصرٌة و هً  وكانت له سرِّ
ثم أعتقها  نت شمعون الْقُرظٌة أسلمت  نة ب أم ولده إبراهٌم علٌه السبلم ، ورٌحا

ًَّ هللاُ عن  هما .  فلحقت بؤهلها رض
  

  

 
 أوالده صلى هللاُ علٌِه وسلَّم

نب و عبد  صبً و زٌ كان له صلى هللاُ علٌِه وسلَّم القاسم توفً قبل الهجرة وهو 
هللا و أم كلثوم و رقٌة و فاطمة وقٌل ؼٌرهم من الذكور توفوا جمٌعهم قبل الهجرة 
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ًَّ هللاُ عنهم وكان له صلى هللاُ علٌِه وسلَّم  ٌة و هم من خدٌجة رض إبراهٌم من مار
 بنت شمعون القبطٌة ومات ابن ثمانٌة عشر شهراً .

  

 
 موالٌه صلى هللاُ علٌِه وسلَّم

ًَّ هللاُ عنه ِحّبه صلى هللاُ علٌِه وسلَّم تبناه و ُسمً زٌد بن  منهم زٌد بن حارثة رض

 . ما كان محمٌد أبا أحٍد من رجالكم  ُمحمد حتى أنزل هللا تعالى 
  

   

 

 الوحً ُكتاب
 ًَّ ر و زٌد بن ثابت رض ًّ وأُبً بن كعب والزٌب منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعل

 هللاُ عنهم.
  

 هدٌه صلى هللاُ علٌِه و سلّم فً مخالفة الكافرٌن
ُل  سِد ٌَ ًَّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم كان  ًَّ هللاُ عنهما أن النب عن عبد هللاِ بن عباس رض

ٌُفرقوَن ُرءوَسهم و كان أهُل الكتاب ٌَسِدلون ] ٌرخً [ شعَرهُ ، و كان المشركو ن 
لم  ما  تاب فٌ هِل الك قَة أ حبُّ ُمواَف ٌِه و سلّم ٌ ًُّ صلى هللاُ عل رءوَسهم ، و كان النب
ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم رأَسه ] ذلك بعد فتح مكة و  َرَق النب ٌإَمْر فٌه بشًء ، ثمَّ َف

[  -و هللا أعلم  – كفار أهل الكتاب دخول المشركٌن فً اإلسبلم فخالؾ رسول هللا
.ٗ٘  
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 قٌامه صلى هللاُ علٌِه و سلّم
ٌل  من الل ٌقوُم  ًَّ هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم كان  ًَّ هللاُ عنها : أَنَّ نب عن عابشَة رض
ما  َر َقَدماه ، فقالت عابشة : لَِم تصنُع هذا ٌا رسوَل هللا وقد ؼفر هللا لك  حتى َتتفطَّ

م من ذَ  َر تقدَّ ُ ما َكث كوَن عبداً شكوراً (( . فل ر ؟ قال )) أََفبل أحبُّ أن أ ْنبك وما َتؤخَّ
  ٘ٗلحمُه صلّى جالِساً ، فإِذا أراَد أن ٌركَع قام فقرأَ ثم َرَكَع .

ُصلًِّ مَن   ٌ ًُّ صلى هللاُ علٌِه و سلّم ًَّ هللاُ عنها قالت : كان النب عن عابشة رض
ِل ثبلَث عشرَة ركعًة ، منها    ٘ٗ.إحدى عشرة ركعة [ وَركعتا الفجرِ الوتُر ] الٌل

  
 آثاره صلى هللاُ علٌِه وسلَّم

ٌه و سلّم [  صلى هللاُ عل  ًِّ ب خاتم الن خاتم ]  ًَّ هللاُ عنه : كان َنقُش ال عن أنٍس رض
 ٓٙٗثبلثَة أسطر : محمٌد َسطر ، ورسوُل سطر ، وهللا سطر .
ًِّ صدلى هللاُ  ًَّ هللاُ عنده قدال : كدان للنبد  علٌدِه و سدلّم ناقدٌة تسدمى عدن أندٍس رضد

ًٌّ على َقعوٍد ] البِكر من اإلبل [  –أو التكاد تسبق  –الَعْضباَء ال تُسَبق  فجاَء أعراب
فَع  حٌق على هللاِ أن ال ٌرَت َُه فقال ))  فسَبقَها ، فشقَّ ذلك على المسلمٌَن حتى عرف

نٌا إال وضَعه ((.  ٔٙٗشًٌء مَن الدُّ
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 هللاُ علٌِه و سلّمبعض من أدبه وخلقه صلى 

ًَّ هللاُ عنهما قال : أنَّ رسول هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم  قال عبُد هللاِ بن عمرو رض
 ٕٙٗلم ٌكْن فاحشاً وال ُمتفحِّشاً.

ًَّ أحسَنكم أخبلقاً ((. وقال ]  ٖٙٗصلى هللاُ علٌِه و سلّم [ )) إن ِمن أحّبكم إل
بً  وقال )) استقِربوا القرآَن من أربعة : من عبدِ  مولى أ بن مسعود ، وسالٍم  هللا 
ًِّ بن كعب ، ومعاِذ بن جَبل ((.  ُٗٙٗحَذٌفة ، وأب

فً  صنُع  ٌِه و سلّم ٌ صلى هللاُ عل  ًُّ ب كان الن ما  ًَّ هللاُ عنها :  ض سُبلت عابشُة ر
 ٘ٙٗالبٌت ؟ قالت : كان ٌكون فً مهنِة ] خدمة [ أهله ، فإِذا سمَع األذاَن َخرس.

ًَّ هللاُ ع ت عن عابشَة رض نها زوِس النبً صلى هللاُ علٌِه و سلّم قالت : ما رٌأ
مرسوَل هللا صلى هللاُ علٌِه و سلّم ضاحكاً حتى أَرى من تبسَّ ٌَ . ُه لهواتِِه ، إنما كان 

قالت : وكان إذا رأوا الؽٌَم فِرحوا رجاء أن ٌكون فٌه المطر ، وأَراك إذا رأٌته 
ٌُْإمنًِّ أن ٌكون فٌه عذاب ؟ ُعرؾ فً َوجهَك الكراهٌة ؟ فقال ٌا عابشة ) ) ما 

ٌح ، وقد رأى قوٌم العذاَب ، فقالوا :  ب َقوٌم بالرِّ  ٙٙٗ((. هذا عارٌض مْمطُرنا  ُعذِّ
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فبل  حُدكم  رَب أ سلّم )) إذا شِ ٌِه و  صلى هللاُ عل قال رسوُل هللاِ  تادَة :  بً َق عن أ
ك مسَّ َذ ٌَ فبل  بلَْء  تى الخَ نِه ٌَتنفَّْس فً اإلناِء ، و إذا أ ٌَمٌ ْح بِ ٌَتمسَّ نِه ، و ال  ٌَمٌ َرهُ بِ

.))ٗٙ  
جعْل  ٌَ ؤ أحُدكْم فْل عن أبً ُهرٌرَة أن رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم قال )) إذا َتَوضَّ
ْل  ْؽسِ ٌَ ه فْل ْن َنومِ حُدكم مِ َظ أ ٌق ْر . و إذا اسَت ٌُوتِ ْر . و َمن اْسَتْجمَر فْل ْنُث ٌَ فً أنفِه ثمَّ لِ

تْت ٌَدهُ قبَل أن ٌُ  ٌَن با ٌدري أ حَدكم ال  فانَّ أَ ْدِخلَها فً َوضوبه ] ماء الُوضوء [ ، 
  ٌُٙٗده ((.

لِه و  فً َتَنعُّ ُن  ٌَمُّ َّ بُه الت عِج ٌُ ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًُّ ب كان الن لت :  عن عابشَة قا
لِه و ُطهورِه فً شؤنِه ُكلِّه . َرجُّ   َٙٗت

 ًُّ ُل أنا و النب حد ، عن عابشَة قالت : كنُت أؼتَِس ناٍء وا ن إِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم مِ
ٌقاُل له الَفَرق .  ٓ ِٗمن َقَدِح 

ُل رأَس ] أُِمشُط [ رسوِل هللاِ صلى هللاُ علٌِه و سلّم و  عن عابشَة قالت : كنُت أَُرجَّ
 ٔ ٗأنا حابض .

نا  ري و أ فً َحجْ كا  كاَن ٌت ٌِه و سلّم  صلى هللاُ عل  ًَّ ب لت : أنَّ الن عن عابشَة قا
ٌقرأُ القرآَن .حابٌض ث مَّ 

ٗ ٕ 
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تً  من أمَّ ًُّ صلى هللاُ علٌه و سلّم )) ال تزال طابفة  عن المؽٌرة بن شعبة قال النب

 ٖ ٗظاهرٌَن حتى ٌؤتٌهم أمُر هللا وهم ظاهرون ((.
  

 
تاِن  ٌه و سلّم )) كلم صلى هللاُ عل  ًُّ ب قال الن ًَّ هللاُ عنه قال :  عن أبً ُهرٌرَة رض

لرَّ  لى ا تان إ بَحان هللا و َحبٌَِب ُ ٌزان : س فً الم تان  سان ثقٌل لى الل ان ع َ ٌَفت حمن َخفِ
 ٗ ٗبحمِدِه ، سبحان هللا العظٌم ((.

  
 
 
  

 والَحْمُد هللِ َربِّ الَعالَِمٌن .
  

 للِهجرة النبوٌة المباركة  ٖٕٗٔتم فً الثالث من شهر صُفر من عام 
 ري للعسقبلنًوُجمع من متن صحٌح البخاري َرحَمه هللا من كتاب فتح البا

ب و ر لمحمد علً قطبصنؾ على ترٌت  مختصر السٌرة النبوٌة البن كٌث
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