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 اً جملس ٤٠
 r يف صحبة احلبيب

– – 

 ن آ أستاذ التفسير وعلوم القر
المشارك بجامعة الملك سعود
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m 
 r احلمد هللا الذي أكرمنا بمبعث حممد بن عبد اهللا

ا فقال عز من قائل ا ومرشدً   ô‰s)s9 £tΒ : معلامً ومربِّي ا وموجهً
ª!$# ’n?tã tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# øŒÎ) y]yèt/ öΝÍκ�Ïù Zωθß™u‘ ôÏiΒ ôΜÎγÅ¡àÿΡr& (#θè=÷Gtƒ öΝÍκö�n=tæ 

ÏµÏG≈tƒ#u öΝÍκ�Åe2t“ãƒuρ ãΝßγßϑÏk=yèãƒuρ |=≈tGÅ3ø9$# sπyϑò6Ïtø:$#uρ βÎ)uρ (#θçΡ%x. ÏΒ ã≅ö6s% 
’Å∀s9 9≅≈n=|Ê AÎ7•Β 〈 . 

 والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وأزكاهم نبينا
 حممد قدوة العاملني وإمام املتقني وخاتم األنبياء واملرسلني

  ��š/u‘uρ اختاره اهللا عزَّ وجلَّ واصطفاه ، ورمحة اهللا للعاملني
ß,è=øƒs† $tΒ â!$t±o„ â‘$tFøƒs†uρ 〈 و  ª!$# ’Å∀sÜóÁtƒ �∅ÏΒ Ïπx6Í×̄≈n=yϑø9$# Wξß™â‘ 

�∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# 〈 فأرسله  #Y‰Îγ≈x© #Z�Åe³t6ãΒuρ #\�ƒÉ‹tΡuρ ∩⊆∈∪ $·ŠÏã#yŠuρ ’n<Î) «!$# 
ÏµÏΡøŒÎ*Î/ %[ #̀u�Å uρ #Z��ÏΨ•Β 〈 ملن سلك وكتب العزة والسعادة والفخار 
والذلة والشقاء والصغار عىل من خالف أمره ، سبيله
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 فصلوات ريب وسالمه عليه ما ذكره الذاكرون األبرار وما
 . تعاقب الليل والنهار

 فمن املعلوم أنه ال جملس أرشف من جملس : أما بعد
 ولئن ذهب الصحابة رضوان اهللا عنهم برشف r النبي

 ه فإن اهللا جمالسته يف الدنيا والنهل من تعليمه وتوجيهه وتربيت
 تبارك وتعاىل قد يرس لنا برمحته وكرمه سبيالً إىل تدارس
 سريته وسنته وهديه ومعامل شخصيته عليه  الصالة والسالم
 التي متيزت بكامل الرمحة والسامحة والنبل والكرم واخللق

 . الكريم
 ولقد كانت تراودين منذ فرتة طويلة فكرة كتابة جمالس
ب للمسلم سريته وهديه وجوانب القدوة  خمترصة وميرسة تقرِّ

 . ô‰s)©9 tβ%x : لتكون معينة له عىل حتقيق قوله تعاىل r يف حياته
öΝä3s9 ’Îû ÉΑθß™u‘ «!$# îοuθó™é& ×πuΖ|¡ym yϑÏj9 tβ%x. (#θã_ö�tƒ ©!$# tΠöθu‹ø9$#uρ t�ÅzFψ$# 
t�x.sŒuρ ©!$# #Z��ÏVx. 〈 وقوله سبحانه  !$tΒuρ ãΝä39s?#u ãΑθß™§�9$# çνρä‹ã‚sù $tΒuρ



٥ 
öΝä39pκtΞ çµ÷Ψtã (#θßγtFΡ$$sù 〈 . 

 وقد حرصت عىل عدم إثقال هذه  املجالس باحلوايش
 كام حرصت عىل ، التي قد ترصف القارئ عن بعض مقاصده

ا عىل ضبط الكلامت بالشكل وكرب حجم حرف الكتابة  تيسريً
 ، إمام املسجد الراغب يف قراءة هذه املجالس عىل املصلني

 وعىل املعلم الذي يرغب يف قراءة يشءٍ من جمالس هذا
 . الكتاب عىل طالبه

 وال يفوتني أن أشكر كل من أسهم معي بفكرة أو
 جهد حتى خرج الكتاب هبذه الصورة وأخص منهم أخي

 يف مجع املادة خالد أبو صالح عىل جهده الكبري / األستاذ
 حممد الطايع عىل جهده يف / واألستاذ ، العلمية وترتيبها

 إمام عرفة صاحب مطبعة / واألستاذ ، التصحيح واملراجعة
 الفسطاط عىل جهده يف اإلخراج الطباعي وتعاونه يف سبيل

. ختفيض سعر الكتاب خلدمة الراغبني يف التوزيع اخلريي
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 جالس أن وإين ألرجو من كل من اطلع عىل هذه امل
 معي ال ينسى أخاه من دعوة بظهر الغيب وأن يتواصل

 : الربيد اإللكرتوين بإبداء املالحظات والتعليقات عىل
dy@hotmail.com d adelalsh 

ا للقيام بحق نبينا  r أسأل اهللا عزَّ وجلَّ أن يوفقنا مجيعً
ام سنته وهديه الرشيف وأن يزيدنا رشفًا من نا وأن جيعل  خدّ

 ام أسأله سبحانه ك r ورفعة يف الدنيا واآلخرة باالقتداء بنبيّه
ا صحبة نبيه  يف اجلنة وأن جيعل أعاملنا r أن يرزقنا مجيعً

 وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل . خالصة لوجهه الكريم
 . آله وصحبه أمجعني

 أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك بجامعة  امللك سعود
وخطيب جامع سكن وزارة اخلارجية بالرياض
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 اْلس األول
r 

ثِهِ النَّبِيَّ اىل بِبَعْ عَ تَ ك وَ نا اهللا تبارَ مَ رَ دْ أَكْ  ، r لَقَ

اىل تِه قَالَ تَعَ الَ سَ سِ رِ مْ وغِ شَ لَيْنَا بِبُزُ مَنَّ عَ   ô‰s)s9 £tΒ : وَ
ª!$# ’n?tã tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# øŒÎ) y]yèt/ öΝÍκ�Ïù Zωθß™u‘ ôÏiΒ ôΜÎγÅ¡àÿΡr& (#θè=÷Gtƒ 

öΝÍκö�n=tæ ÏµÏG≈tƒ#u öΝÍκ�Åe2t“ãƒuρ ãΝßγßϑÏk=yèãƒuρ |=≈tGÅ3ø9$# sπyϑò6Ïtø:$#uρ 
βÎ)uρ (#θçΡ%x. ÏΒ ã≅ö6s% ’Å∀s9 9≅≈n=|Ê AÎ7•Β 〈 ] ١٦٤ : آل عمران [ . 

ولِ اهللاِ سُ إِنَّ لِرَ نْبَغِي r وَ ةً، يَ ريَ
ثِ وقًا كَ قَ لَينَا حُ  عَ

ا أَو هَ يِيعِ نْ تَضْ رُ مِ احلذَ ا، وَ لَيْهَ اظُ عَ فَ احلِ ا وَ هَ لَينَا أَدَاؤُ عَ



٨ 

َا نِ هبِ اوُ وقِ . التَّهَ هِ احلُقُ ذِ نْ هَ مِ  : وَ

 : r اإلِيمانُ بِه : أَوالً

وقِ النَّبِيِّ قُ نْ حُ قٍّ مِ لَ حَ ، r إِنَّ أَوَّ نُ بِهِ يامَ ِ وَ اإلْ  هُ

ولِ اهللاِ سُ نْ بِرَ مِ نْ لَـمْ يُؤْ ، فَمَ تِهِ الَ سَ يقُ بِرِ دِ التَّصْ  r وَ

نَ إِنْ آمَ ، وَ افِرٌ وَ كَ لِنيَ فَهُ سَ املرْ َنْبِيَاءِ وَ اتَمُ األْ أَنَّه خَ  وَ

يعِ ا مِ بْلَهُ بِجَ وا قَ اؤُ َنْبِياءِ الَّذينَ جَ  . ألْ
نِ يامَ رُ بِاإلِ تِي تَأْمُ ءٌ بِاآليَاتِ الَّ يلِ آنُ مَ رْ الْقُ  وَ

ولِ اهللاِ سُ تِه r بِرَ الَ سَ كِّ يفِ رِ مِ الشَّ دَ عَ نْ ذَلِكَ ، وَ  فَمِ

اىلَ لُه تَعَ  & (#θãΖÏΒ$t↔sù «!$$Î/ Ï&Î!θß™u‘uρ Í‘θ‘Ζ9$#uρ ü“Ï%©!$# $uΖø9t“Ρr : قَوْ
 . ] ٨ : التغابن [ 〉

/ $yϑ̄ΡÎ) �χθãΨÏΒ÷σßϑø9$# tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u «!$$Î : الَ قَ وَ



٩ 
Ï&Î!θß™u‘uρ §ΝèO öΝs9 (#θç/$s?ö�tƒ 〈 ] ١٥ : احلجرات [ . 

ولِه سُ رَ رَ بِاهللاِ وَ فْ اىلَ أَنَّ الْكُ َ تَعَ بَنيَّ نْ r وَ  مِ

اىلَ الَ تَعَ َلِيمِ فَقَ ابِ األْ كِ والعِقَ بَابِ اهلَالَ   ��Ï9≡sŒ : أَسْ
öΝßγ̄Ρr'Î/ (#θ—%!$x© ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ 4 tΒuρ È,Ï%$t±ç„ ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ 

 χÎ*sù ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$s)Ïèø9$# 〈 ] ١٣ : األنفال [ . 

قَالَ النَّبيُّ َ سُ فْ ي نَ ذِ الَّ وَ " : r وَ  ، الَ هِ دِ يَ دٍ بِ مَّ حمُ

ُ هِ ذِ هَ نْ دٌ مِ حَ أَ يبِ عُ مَ سْ يَ ُ ةِ مَّ األْ َ نَ الَ وَ يٌّ ودِ ، هيَ ٌّ رصْ  مَّ ثُ ، اينِ

 نْ مِ انَ كَ الَّ ه إِ تُ بِ لْ سِ ي أُرْ ذِ الَّ بِ نْ مِ ؤْ يُ مْ ـ لَ وَ وتُ مُ يَ
 . ] مُ لِ سْ مُ اهُ وَ رَ [ " ارِ النَّ ابِ حَ صْ أَ

 : r اتباعه : ثَانِيا

بَاعُ النَّبِيِّ اتِّ ىلَ r وَ يُّ عَ يقِ قِ انُ الْـحَ هَ ْ وَ الْربُ هُ
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يامنَ بِالنَّبِيّ ِ ى اإلْ نِ ادَّعَ ، فَمَ نِ بِهِ يامَ ِ وَ الَ r اإلْ  ، ثُمَّ هُ

ى النَّبِيُّ مٍ هنَ َرَّ نْ حمُ نْتَهي عَ الَ يَ ا، وَ رً تَثِلُ لَه أَمْ نْه، r يَمْ  عَ
نَنِهِ نْ سُ نَّةً مِ تْبعُ سُ الَ يَ r  وَ وَ اذِبٌ يفِ دَعْ وَ كَ  فَهُ

وَ مَ يامنَ هُ ِ ، فَإِنَّ اإلْ نِ يامَ ِ تْه اإلْ قَ دَّ صَ لُوبِ وَ قَرَ يفِ الْقُ  ا وَ
لُ امَ َعْ  . األْ

لَ نَالُ إِال أَهْ محَتَهُ الَ تَ قَدْ بنيَّ اهللاُ تَعاىلَ أَنَّ رَ  وَ

اىلَ الَ تَعَ يَادِ فَقَ نْقِ االِ بَاعِ وَ تِّ  . ÉLyϑômu‘uρ ôMyèÅ™uρ ¨≅ä : االِ

&óx« 4 $pκâ:çGø.r'|¡sù tÏ%©#Ï9 tβθà)−Gtƒ �χθè?÷σãƒuρ nο4θ�2̈“9$# tÏ%©!$#uρ 

Νèδ $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ tβθãΖÏΒ÷σãƒ ∩⊇∈∉∪ tÏ%©!$# �χθãèÎ7−Ftƒ tΑθß™§�9$# ¢É<̈Ζ9$# 

¥_ÍhΓW{$# 〈 ] ١٥٧ ، ١٥٦ : األعراف [ .
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نْ نيَ عَ ضِ رِ دَ املعْ عَّ اىلَ تَوَ لِكَ فَإِنَّ اهللاَ تَعَ ذَ كَ  وَ

ولِ اهللاِ سُ يِ رَ دْ َلِيمِ r هَ ابِ األْ ذَ هُ بِالْعَ رَ نيَ أَمْ الِفِ خَ  الْـمُ

الَ  ? Í‘x‹ósuŠù=sù tÏ%©!$# tβθàÿÏ9$sƒä† ôtã ÿÍνÍ�ö∆r& βr& öΝåκz:ŠÅÁè : فَقَ

îπuΖ÷FÏù ÷ρr& öΝåκz:�ÅÁãƒ ë>#x‹tã íΟŠÏ9r& 〈 ] ٦٣ : النور [ . 

ولِ اهللاِ سُ مِ رَ لِيمِ حلُكْ اىلَ بِالتَّسْ رَ اهللاُ تَعَ قَدْ أَمَ  r وَ

الَ هِ فَقَ مِ رِ حلُكْ دْ احِ الصَّ َ
انْرشِ   �ξsù y7În/u‘uρ �ω : وَ

�χθãΨÏΒ÷σãƒ 4®Lym x8θßϑÅj3ysãƒ $yϑŠÏù t�yfx© óΟßγoΨ÷�t/ §ΝèO �ω 

(#ρß‰Ågs† þ’Îû öΝÎηÅ¡àÿΡr& %[ t̀�ym $£ϑÏiΒ |MøŠ�Òs% (#θßϑÏk=|¡ç„uρ $VϑŠÎ=ó¡n@ 〈 

. ] ٦٥ : النساء [
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 : r محبته : ثَالثًا

قُوقِ النَّبِيِّ نْ حُ مِ تِه r وَ ىلَ أُمَّ لَّ احلُبّ : عَ َبَّتُه كُ  حمَ
دْ قَالَ ، فَقَ هُ ظَمَ أَعْ لَهُ وَ مَ أكْ  مْ كُ دُ حَ أَ نُ مِ ؤْ يُ الَ " : r وَ

 اسِ النَّ وَ هِ دِ الِ وَ وَ هِ دِ لَ وَ نْ مِ هِ يْ لَ إِ بَّ حَ أَ ونَ كُ ى أَ تَّ حَ
َ أَ  . ] متفق عليه [ " نيَ عِ مجْ

ولَ اهللاِ سُ بُّ رَ انٍ الَ حيُ لَيْسَ r فَأيُّ إِنْسَ  فَ

َ اشَ بَنيْ عَ نيَ وَ لِمِ ءِ املسْ امَ ى بِأَسْ مَّ إِنْ تَسَ ، وَ نٍ مِ ؤْ  بِمُ

مْ انِيهِ رَ  . ظَهَ

ولَ اهللاِ سُ نُ رَ مِ ِبَّ املؤْ بِّ أَنْ حيُ ظَمُ الْـحُ أعْ  r وَ

رُ بْنُ مَ دْ قَالَ عُ ، فَقَ هِ بَّتِهِ لِنَفْسِ نْ حمَ ظَمَ مِ  اخلطَّابِ أَعْ

ولِ اهللاِ سُ ولَ اهللاِ : r لِرَ سُ لِّ ! يَا رَ نْ كُ بُّ إِيلَّ مِ نْتَ أَحَ ألَ



١٣ 
نْ نَفْيسِ ءٍ إِالَّ مِ ْ الَ النَّبِيُّ . يشَ  يسِ فْ ي نَ ذِ الَّ وَ الَ " : r فَقَ

رُ . " كَ سِ فْ نَ نْ مِ كَ يْ لَ إِ بَّ حَ أَ ونَ كُ ى أَ تَّ حَ هِ دِ يَ بِ مَ الَ عُ  : فَقَ
نَ اهللاِ – فَإِنَّه اآلْ نْ نَفْيسِ – وَ بُّ إِيلَّ مِ َنْتَ أَحَ الَ . ألَ  فَقَ

 . ] رواه البخاري [ " رُ مَ ا عُ يَ نَ اآلْ " : r النَّبِيُّ

 : r االنتصار لَه : رابِعا

 ا يفِ مَّ أَ فَ ، تًا يِّ مَ ي ا وَ حَ r هِ وقِ قُ حُ دِ آكَ نْ مِ وَ هُ وَ

َ r يِّ بِ النَّ ابُ حَ صْ أَ امَ قَ دْ قَ ه فَ اتِ يَ حَ  ريَ خَ ةِ مَّ املهِ هِ ذِ هبِ
 . يامٍ قِ

بُّ يَ فَ r يِّ بِ النَّ اةِ فَ وَ دَ عْ ا بَ مَّ أَ وَ  ه تِ نَّ سُ نْ عَ ونُ كُ الذَّ
نِ ا الطَّ طعنِ لِ تْ ضَ رَّ عَ ا تَ ذَ إِ  نيَ لِ اهِ اجلَ يفِ حترِ وَ نيَ عِ

. نيَ لِ طِ املبْ الِ حَ تِ انْ وَ
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ا يمِ إِذَ رِ هِ الْكَ صِ خْ نْ شَ ذلِكَ عَ بُّ كَ ونُ الذَّ يَكُ  وَ
يَةٍ رِ خْ وءٍ أَوْ سُ دٌ بِسُ لَهُ أَحَ نَاوَ افٍ الَ ، تَ صَ هُ بِأَوْ فَ صَ  أَوْ وَ

يمِ رِ هِ الْكَ امِ قَ لِيقُ بِمَ  . r تَ

تْ ثُرَ قَدْ كَ ِ – وَ ا الْعَرصْ ذَ تِي – يفِ هَ يه الَّ وِ تُ التَّشْ الَ  محَ
المِ ىل نَبيِّ اإلِسْ َا عَ ُبَّ r يَطْعنُونَ هبِ ا أَنْ هتَ لِّهَ ةِ كُ ىلَ األُمَّ عَ  ، وَ

نْ نَبِيِّها فاعِ عَ اتِ r للدِّ أدوَ ةٍ وَ ائلِ قُوَّ سَ نْ وَ لِكُ مِ ا متَ لِّ مَ  بِكُ

مْ و ْتَاهنِ هبُ ِمْ وَ هبِ ذِ نْ كَ الءِ عَ ؤُ فَّ هَ تَّى يَكُ ، حَ طٍ غْ مْ ضَ ائِهِ َ . افْرتِ
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 ثَّاين اْلس ال
r 

 r يِّ بِ النَّ وقِ قُ حُ نْ والً عَ صُ وْ مَ يثُ دِ احلْ الَ زَ الَ

 : هِ تِ مَّ أُ ىلَ عَ

 : r نشر دعوته : خامسا
ولِ اهللاِ فَاءِ لِرسُ نَ  الوَ ِ r إِنَّ مِ ومَ بِنَرشْ  أَنْ نَقُ

دْ ، فَقَ ضِ َرْ اعِ األْ قَ افَّة أَصْ وةِ يفِ كَ عْ بْلِيغِ الدَّ تَ المِ وَ ِسْ  اإلْ

 ] رواه البخاريُّ [ " آيةً وْ لَ ي وَ نِّ وا عَ غُ لِّ بَ " : r قَالَ النبيُّ

مُ الَ السَّ ةُ وَ الَ لَيْهِ الصَّ قَالَ عَ َ " : وَ ْ نْ ألَ  كَ بِ اهللاُ يَ دِ هيَ

ا، خَ احِ الً وَ جُ رَ ٌ دً ْ نْ مِ كَ لَ ريْ  . ] متفق عليه [ " مِ عَ النَّ رِ محُ

ُ مُ كُ بِ رٌ اثِ كَ مُ " : ه نَّ أَ r ربَ خْ أَ وَ رواه [ " ةِ امَ يَ القِ مَ وْ يَ مَ مَ األْ



١٦ 

 . ] أمحد وأصحاب السنن
ةِ ُمَّ ةِ األْ ثْرَ بَابِ كَ نْ أَسْ مِ ةِ إِىلَ اهللاِ، : وَ وَ عْ ا بِالدَّ هَ  قِيَامُ

اىلَ أَنَّ قَدْ بنيَّ اهللاُ تَعَ ، وَ مِ الَ ِسْ دُخولُ النَّاسِ يف اإلْ  وَ

الَ ، فَقَ مْ هِ بَاعِ أَتْ لِ وَ سُ ةُ الرُّ ظِيفَ يَ وَ يْهِ هِ وةَ إِلَ عْ  % ö≅è : الدَّ
ÍνÉ‹≈yδ þ’Í?ŠÎ6y™ (#þθãã÷Šr& ’n<Î) «!$# 4 4’n?tã >οu��ÅÁt/ O$tΡr& ÇtΒuρ Í_yèt6̈?$# 〈 

 . ] ١٠٨ : يوسف [

ا هَ جَ رَ تِي أَخْ تِها الَّ ظِيفَ كَ بِوَ سَّ تَمَ ةِ أَنْ تَ ُمَّ  فَعَىل األْ
روفِ األمرُ بِاملعْ الْبَالغُ وَ ةُ وَ وَ عْ يَ الدَّ هِ لِها، وَ َجْ  اهللاُ ألِ

انَهُ بْحَ امَ قَالَ سُ ، كَ رِ نِ املنْكَ النَّهيُ عَ  & öΝçGΖä. u�ö�yz >π̈Βé : وَ
ôMy_Ì�÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρâ�ß∆ù's? Å∃ρã�÷èyϑø9$$Î/ �χöθyγ÷Ψs?uρ Çtã 

Ì�x6Ζßϑø9$# tβθãΖÏΒ÷σè?uρ «!$$Î/ 〈 ] ١١٠ : آل عمران [ .
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 : حيا وميتا r توقيره : سادسا

المُ السَّ ةُ وَ الَ لَيهِ الصَّ وقِه عَ قُ نْ حُ ا مِ ا أَيْضً ذَ هَ  وَ

، قَالَ تَعاىل نَ النَّاسِ ريٌ مِ
ثِ طَ فِيها كَ تِي فَرَّ  ( !$̄ΡÎ : الَّ

��≈oΨù=y™ö‘r& #Y‰Îγ≈x© #\�Ïe±t6ãΒuρ #\�ƒÉ‹tΡuρ ∩∇∪ (#θãΖÏΒ÷σçGÏj9 «!$$Î/ 
Ï&Î!θß™u‘uρ çνρâ‘Ìh“yèè?uρ çνρã�Ïj%uθè?uρ çνθßsÎm7|¡è@uρ Zοt�ò6ç/ ¸ξ‹Ï¹r&uρ 〈 

 . ] ٩ – ٨ : الفتح [

ي دِ عْ رُ أَيْ تُعَ " : قَالَ ابْنُ سِ ولَ زِّ سُ  وا الرَّ

وه، ظِّمُ وه، أيْ تُعَ قِّرُ تُوَ ام وَ وقِه، كَ قُ وا بِحُ تَقومُ ِلُّوه، وَ جتُ  وَ

مْ ابِكُ قَ ظِيمةُ يفِ رِ انتْ لَه  املنَّةُ الْعَ  . " كَ

ابُ النَّبِيِّ حَ انَ أَصْ قَدْ كَ ونَهُ r وَ رُ يُوقِّ ونه وَ ظِّمُ  يُعَ

هُ قُوا لَ انَ إِذَا تَكلَّم أَطْرَ دْ كَ ، فَقَ ظِيامً الً عَ الَ ِلُّونَه إِجْ جيُ وُ
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ىلَ أنَّام عَ تَّى كَ ُ حَ مُ الطَّريْ هِ وسِ ؤُ لُهُ تَعاىل . رُ لَ قَوْ لَـام نَزَ  : وَ

 $pκš‰r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u �ω (#þθãèsùö�s? öΝä3s?≡uθô¹r& s−öθsù ÏNöθ|¹ 
ÄcÉ<̈Ψ9$# �ωuρ (#ρã�yγøgrB …çµs9 ÉΑöθs)ø9$$Î/ Ì�ôγyfx. öΝà6ÅÒ÷èt/ CÙ÷èt7Ï9 βr& 

xÝt7øtrB öΝä3è=≈yϑôãr& óΟçFΡr&uρ �ω tβρâ�ßêô±s? 〈 ] ٢ : احلجرات [ . 

نْه يضِ اهللاُ عَ رٍ رَ كَ : قَالَ أَبُو بَكْ لِّمُ اهللاِ الَ أُكَ  وَ

ار َ ي الرسِّ أَخِ ها إِالَّ كَ  . بَعْدَ

ه ريُ
ا تَوقِ أَمَّ نَّتِه، r وَ ونُ بِاتِّباعِ سُ اتِه، فَيكُ فَ  بَعدَ وَ

ه، مِ الَ التَّأدُّبِ مَع كَ ه، وَ مِ كْ قبُولِ حُ ه، وَ رِ  وتعظِيمِ أمْ
بٍ هَ ذْ أْيٍ أَوْ مَ يثِهِ لِرَ دِ ة حَ َالَفَ دمِ خمُ عَ افِعِيُّ . وَ  قَالَ الشَّ

هُ اهللاُ محِ تَبَانَتْ لَهُ سُ : رَ ىلَ أَنَّ مَنِ اسْ ونَ عَ لِمُ َعَ املسْ  نَّةُ أَمجْ

ولِ اهللاِ سُ دٍ r رَ لِ أَحَ وْ ا لِقَ هَ عَ ِلّ لَه أَنْ يَدَ . لَـمْ حيَ



١٩ 

 : كُلَّما ذُكرr  الصالَةُ علَيه : سابعا
الَ لَيْهِ فَقَ ةِ عَ الَ نِنيَ بِالصَّ مِ رَ اهللاُ املؤْ دْ أَمَ  ( ¨βÎ : فَقَ

©!$# …çµtGx6Í×̄≈n=tΒuρ tβθ�=|Áãƒ ’n?tã ÄcÉ<̈Ζ9$# 4 $pκš‰r'̄≈tƒ �Ï%©!$# 
(#θãΖtΒ#u (#θ�=|¹ Ïµø‹n=tã (#θßϑÏk=y™uρ $̧ϑŠÎ=ó¡n@ 〈 ] ٥٦ : األحزاب [ . 

 مْ لَ ه فَ دَ نْ عِ تُ رْ كِ لٍ ذُ جُ رَ فُ نْ أَ مَ غِ رَ " : r الَ قَ وَ

َّ لّ عَ صَ يُ  . ] رواه مسلم [ " يلَ
قَالَ  ، ةِ امَ يَ القِ مَ وْ يَ يبِ اسِ النَّ ىلَ وْ أَ نَّ إِ " : r وَ

َّ عَ مْ هُ رُ ثَ كْ أَ
 . ] وحسنه األلباين ، رواه الرتمذي [ " ةَ الَ صَ يلِ
قَالَ  لّ صَ يُ مْ ـ لَ ه وَ دَ نْ تُ عِ رْ كِ ذُ نْ يلُ مَ خِ بَ الْ " : r وَ

َّ عَ  . ] رواه أمحد والرتمذي وصححه األلباين [ " يلَ
r اهللاِ ولِ سُ رَ رَ كْ ذِ مُ لِ ع املسْ مَ سْ يَ نْ أَ اءِ فَ اجلَ نَ مِ فَ
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ِ رَ كَ ذَ دْ قَ وَ . هِ يْ لَ عَ ةِ الَ الصَّ بِ لُ خَ بْ يَ مَّ ثُ  مِ يِّ القَ نُ ابْ امُ مَ اإلْ

َ رَ ا مِ ثِ كَ اهللاُ هُ محِ  هِ ابِ تَ كِ يفِ r يِّ بِ النَّ ىلَ عَ ةِ الَ الصَّ دِ ائِ وَ فَ نْ ريً

َ ءُ الَ جَ " ِ خَ ىلَ عَ مِ الَ السَّ وَ ةِ الَ الصَّ يفِ امِ هَ فْ األْ َ ريْ  " امِ نَ األْ
َ لْ فَ  . عْ اجَ ريُ

 : r مواالَةُ أَوليائه وبغض أَعدائه : ثَامنا
 �ω ß‰ÅgrB $YΒöθ : اىلَ عَ تَ الَ قَ دْ قَ فَ s% �χθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ 
ÏΘ öθ u‹ ø9$#uρ Ì� Åz Fψ$# �χρ–Š!#uθ ãƒ ôtΒ ¨Š!$ym ©!$# …ã& s!θ ß™u‘uρ öθ s9uρ 

(#þθ çΡ% �2 öΝ èδ u !$t/#u ÷ρr& öΝ èδ u !$oΨ ö/ r& ÷ρr& óΟßγtΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& öΝåκsEu��Ï±tã 4 
y7Í×̄≈s9'ρé& |=tF�2 ’Îû ãΝÍκÍ5θè=è% z≈yϑƒM}$# Νèδy‰−ƒr&uρ 8yρã�Î/ çµ÷ΨÏiΒ 〈 

 . ] ٢٢ : املجادلة [

تِه واالَ نْ مُ مِ حمبَّتُهم : وَ ابِه وَ حَ ةُ أَصْ ، مُواالَ
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همْ بَرُّ مْ ، وَ هِ قِّ فةُ حَ رِ عْ مَ م ، وَ لَيْهِ الثَّنَاءُ عَ اءُ ، وَ تِدَ قْ االِ  وَ

ِمْ م ، هبِ يْنَهُ رَ بَ جَ امَّ شَ اكُ عَ مْسَ اإلِ ، وَ مْ ارُ هلَ فَ تِغْ االسْ  ، وَ

مْ نْهُ حَ يفَ أَحدٍ مِ ، أَوْ قَدَ مْ بَّهُ مْ أَوْ سَ اهُ ادَ اةُ مَنْ عَ ادَ عَ مُ  . وَ
كُ تَرْ مْ وَ نْهُ بُّ عَ الذَ مْ وَ هتُ االَ وَ مُ يْتِهِ وَ َبَّةُ آلِ بَ لِكَ حمَ ذَ كَ  وَ

لُوِّ فِيهمْ  . الغُ

ُمْ هتُ االَ وَ مُ نَّةِ وَ لِ السُّ ءِ أَهْ لَامَ َبَّةُ عُ نْ ذَلِكَ حمَ مِ  وَ
كُ انْتِ تَرْ هم وَ اضِ رَ الْـخوضِ يفِ أَعْ مْ وَ هِ اصِ  . قَ

ةِ النَّبيِّ واالَ نْ مُ مِ ارِ r وَ فَّ نَ الكُ ائِه مِ دَ ادَاةُ أَعْ عَ  مُ
لِ الَ الضَّ عِ وَ لِ البِدَ نْ أَهْ هم مِ ِ ريْ غَ املنَافِقِنيَ وَ  . وَ

ِّ تِيَاينِ خْ اءِ ألَيُّوبَ السَّ وَ َهْ نْ أَهلِ األْ جلٌ مِ  : قَالَ رَ
بُعِهِ ريُ بَأَصْ

وَ يُشِ هُ نْهُ وَ ىلَّ عَ ةٍ؟، فَوَ لِمَ نْ كَ أَلُكَ عَ الَ : أَسْ وَ
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نَّةِ النَّبِيِّ ظِيامً لِسُ ؛ تَعْ ةٍ لِمَ فُ كَ ائِها r نِصْ دَ عْ اةً ألِ ادَ عَ مَ . وَ
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 اْلس الثَّالث

r 

ِ قَ َ رَ مِ يِّ القَ نُ ابْ مامُ ال اإلْ  : اهللاُ هُ محِ

 ] انَ مضَ رَ يفِ يْ أَ [ يه فِ r اهللاِ سولِ رَ يُ دْ هَ انَ كَ وَ

ْ ظمَ أعْ ، وَ يِ دْ هَ ـ الْ لَ مَ كْ أَ  هُ لَ هَ أسْ ، وَ ودِ صُ قْ لمَ لِ يلٍ صِ حتَ

 . وسِ فُ النُّ ىلَ عَ

َ تُ ، فَ ةِ رَ اهلجْ نَ مِ يةِ انِ الثَّ نةِ ه يف السَّ ضُ رْ فَ انَ كَ وَ  ويفِّ

. اتٍ انَ ضَ مَ رَ عَ سْ تِ امَ صَ دْ قَ وَ r اهللاِ سولُ رَ
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َ بَ ه وَ نَ يْ بَ ريِ يِ خْ التَّ جهِ ىل وَ الً عَ وَّ ض أَ رِ فُ وَ  نْ أَ نيْ

 يريِ خْ لك التَّ ذَ نْ مِ لَ نُقِ مَّ ثُ ، كينًا سْ يومٍ مِ لِّ كُ نْ عَ عمَ طَ يُ
ُ إِ  . مِ وْ الصَّ مِ تُّ ىل حتَ

عِ وَ ِ جُ  مْ ـ ا لَ ذَ إِ ، رأةِ مَ ـ ال وَ بريِ كَ الْ يخِ لشَّ لِ امُ عَ طْ ل اإلْ

ُ إِ ، فَ يامَ ا الصِّ يقَ طِ يُ  يومٍ لِّ ن كُ عَ امنِ عِ طْ يُ وَ ، ران طِ فْ ام يُ هنَّ
 . كينًا سْ مِ

خِّ  ا؛ يَ ضِ قْ يَ را وَ طِ فْ يُ نْ أَ رِ افِ املسَ وَ يضِ رِ مَ لْ لِ صَ ورُ

 نْ إِ ذلك، فَ كَ هامَ سِ فُ أنْ ىلَ ا عَ تَ افَ ا خَ ذَ إِ عِ ضِ املرْ ل وَ امِ حَ للْ وَ

ِ دَ لَ ىل وَ عَ تَا افَ خَ  كنيٍ سْ مِ امَ عَ طْ إِ اءِ ضَ قَ الْ عَ تا مَ ادَ زَ ، ام هيْ
َ رَ طْ فِ نَّ إِ ، فَ مٍ وْ يَ لِّ كُ لِ نْ مْ ـ ا لَ مهُ ام نَّ إِ ، وَ ضٍ رَ مَ فِ خلوْ يَكُ
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 ر طْ فِ كَ ، نيِ كِ ام املسْ عَ طْ إِ بِ ربِ جُ ة، فَ حَّ ع الصِّ مَ انَ كَ

ِ لِ وَّ أَ يح يفِ حِ الصَّ  . مِ الَ سْ اإلْ

 : ة اد ب واع الع ن أَ ن م ثار اإلكْ

ِ : ضانَ مَ رَ رِ هْ شَ يفِ r ه يِ دْ هَ نْ ان مِ كَ وَ  نْ مِ ارُ ثَ كْ اإلْ

 – المُ السَّ يهِ لَ عَ – يلُ ربْ كان جِ فَ ، اتِ ادَ بَ عِ الْ واعِ نْ أَ

 يلُ ربْ جِ هُ يَ قِ ا لَ ذَ إِ انَ كَ ، وَ انَ مضَ رَ يفِ رآنَ قُ الْ هُ سُ ارِ دَ يُ

ِ اخلَ بِ دَ وَ جْ أَ  ، اسِ النَّ دَ وَ جْ أَ انَ كَ ، وَ ةِ لَ سَ املرْ يحِ الرِّ نَ مِ ريْ

 ةِ قَ دَ الصَّ نَ يه مِ ر فِ ثِ كْ ؛ يُ انَ ضَ مَ رَ يفِ ونُ كُ ا يَ مَ ودَ جْ أَ وَ

 رِ كْ الذِّ ، وَ ةِ الَ الصَّ ، وَ آنِ رْ قُ الْ وةِ الَ تِ ، وَ انِ سَ حْ واإلْ

. افِ كَ تِ عْ االِ وَ
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ُ وَ ُ ام الَ ة بِ ادَ بَ عِ الْ نَ مِ انَ مضَ صُّ رَ كان خيَ  هِ صُّ بِ خيَ

َ غَ  ، انًا يَ حْ يه أَ فِ لُ اصِ وَ يُ ان لَ ه كَ نَّ ى إِ تَّ ، حَ ورِ هُ الشُّ نَ مِ هُ ريْ
 . ةِ ادَ بَ عِ الْ ىلَ عَ هِ ارِ هنَ وَ هِ لِ يْ لَ اتِ اعَ سَ رَ فِّ وَ يُ لِ

 : ه لَ ونَ يقولُ ، فَ الِ صَ الوِ نِ عَ هُ صحابَ هى أَ نْ كان يَ وَ
 يف وَ " يتُ بِ أَ ينِّ ، إِ مْ كُ تِ ئَ يْ هَ كَ تُ سْ لَ " : ولُ قُ يَ ، فَ لُ اصِ وَ تُ كَ نَّ إِ
 تفقٌ مُ [ " يني سقِ يَ ي وَ نِ مُ عِ طْ يُ يبِّ رَ دَ نْ لُّ عِ ظَ أَ ينِّ إِ " : وايةٍ رِ

 . ] ليهِ عَ

 ، ةِ مَّ لألُ محةً رَ الِ صَ وِ الْ نِ عَ r اهللاِ ولُ سُ ى رَ هنَ دْ قَ وَ

. رِ حَ ىل السَّ يه إِ فِ نَ ذِ أَ وَ
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 يِّ رِ دْ خُ ـ الْ يدٍ عِ سَ يبِ ن أَ عَ يِّ ارِ خَ بُ الْ يحِ حِ يف صَ وَ

 نْ أَ ادَ رَ أَ مْ كُ فأيُّ ، وا لُ واصِ تُ الَ " : قولُ يَ r يَّ بِ النَّ عَ مِ ه سَ نَّ أَ

رِ ىلَ إِ لْ واصِ يُ لْ ، فَ لَ اصِ وَ يُ حَ  الِ صَ الوِ لُ دَ عْ ا أَ ذَ هَ فَ " السَّ

 ه، عشائِ بمنزلةِ يف احلقيقةِ وَ هُ وَ ، م ائِ الصَّ ىلَ عَ هُ هلُ أسْ وَ

ر  ، فإن أكلةٌ والليلةِ له يف اليومِ فالصائمُ ، إال أنه تأخّ

حَ لَ أكَ  الليلِ إىل ها من أولِ لَ قَ كان قد نَ رِ ها يف السَّ
 . " ه آخرِ

ه د ي ه r ي ثُ ف ب وت الش رِ ه : 

 الَّ إِ ومٍ صَ يفِ لَ دخُ يَ الَ نْ أَ r هِ يِ دْ هَ نْ مِ كانَ وَ
َقَّ ةٍ يَ ؤْ رُ بِ ، كَ احِ اهدٍ وَ شَ ةِ هادَ شَ بِ وْ أَ ، ةٍ قَ حمُ امَ ام صَ دٍ
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 مدَ تَ اعْ وَ ، رايبٍّ عْ أَ ةِ ادَ هَ شَ ةً بِ رَّ مَ امَ صَ ، وَ رَ مَ عُ نِ ابْ ةِ هادَ شَ بِ

ِ ىل خَ عَ َ ربَ  ان كَ نْ إِ ، فَ ةِ ادَ هَ الشَّ ظَ فْ ام لَ هُ فْ لِّ كَ م يُ ـ لَ ا، وَ مهِ

ا فَ بَ خْ إِ كَ لِ ذَ ِ خَ بِ انَ مضَ رَ ى يفِ فَ تَ اكْ دِ قَ ارً  نْ إِ ، وَ دِ احِ وَ الْ ربَ

 نْ إِ ، فَ ةِ ادَ هَ الشَّ فظَ لَ اهدَ ف الشَّ كلِّ يُ مْ لَ ، فَ ةً هادَ ان شَ كَ

 نيَ الثِ ثَ ة شعبانَ دَّ ل عِ مَ كْ ، أَ هادةٌ وال شَ ؤيةٌ رُ نْ كُ تَ مْ ـ لَ

ا يَ  . ومً

 – هِ رِ ظَ نْ مَ ونَ دُ – نيَ الثِ الثَّ يلةَ ال لَ ا حَ ذَ إِ انَ كَ وَ

، أَ سَ وْ يمٌ أَ غَ ا، ثُ ني يَ الثِ ثَ انَ بَ عْ شَ ةَ دَّ عِ ملَ كْ حابةٌ  مَّ ومً

 . امَ صَ

ِ مَ وْ وم يَ صُ يَ نْ كُ يَ مْ ـ لَ وَ لْ ه، بَ بِ رَ مَ أَ الَ وَ ، مِ امَ غْ اإلْ



٢٩ 

، وَ إِ نيَ الثِ ثَ عبانَ شَ ةُ دَّ ل عِ مَ تُكْ نْ أَ ر بِ مَ أَ مَّ  علُ فْ يَ كانَ ذا غُ

 : ه لَ وْ ذا قَ هَ ضُ اقِ نَ يُ الَ وَ ، ه رُ مْ ا أَ ذَ هَ ه، وَ علُ ا فِ هذَ ، فَ كَ لِ ذَ

مَّ عَ نْ إِ فَ "  . ] هِ يْ لَ عَ قٌ تفَ مُ [ " هُ وا لَ رُ دُ اقْ فَ مْ كُ يْ لَ غُ

رَ هُ نَّ إِ فَ دْ رُ ابُ سَ و احلِ القَ  لُ امَ كْ إِ : هِ بِ ادُ املرَ وَ ، املَقدَّ
مَّ ذَ إِ هرِ الشَّ ةَ دَّ عِ  ي ذِ الَّ يحِ حِ الصَّ يثِ احلدِ يفِ الَ ام قَ كَ ، ا غُ

. " انَ بَ عْ شَ ةَ دَّ وا  عِ لُ مِ كْ أَ فَ " : يُّ ارِ خَ البُ اهُ وَ رَ



٣٠ 

ه دي ه ف ي الخ وجِ ر م ن الش رِ ه : 

رُ النَّ : r هِ يِ دْ هَ نْ ان مِ كَ وَ  ةِ ادَ هَ شَ بِ مِ وْ الصَّ بِ اسِ أمْ

ِ نَ اثْ ةِ ادَ هَ شَ بِ هُ نْ مِ مْ هُ روجُ خُ ، وَ مِ لِ املسْ دِ احِ وَ الْ لِ جُ الرَّ  . نيْ

 ةِ يَ ؤْ رُ بِ انِ دَ اهِ الشَّ دَ هِ ا شَ ذَ إِ : ه يِ دْ هَ نْ مِ انَ كَ وَ
 مْ هُ رَ مُ أْ يَ ، وَ رَ طِ فْ يُ نْ أَ يدِ عِ الْ تِ قْ وج وَ رُ خُ عدَ بَ اللِ اهلِ

َ يُ ، وَ رِ طْ الفِ بِ . ها تِ قْ وَ يفِ دِ غَ الْ نَ مِ يدَ العِ صيلّ



٣١ 

 اْلس الرابع
r 

ِ الَ قَ َ رَ مِ يِّ القَ نُ ابْ مامُ اإلْ  : اهللاُ هُ محِ

 ، رُ حَّ تسَ يَ ، وَ ليهِ حيضُّ عَ ، وَ طرَ الفِ لُ جِّ عَ يُ r ان كَ وَ

ُ وَ  . هِ ريِ خِ أْ تَ يفِ بُ رغِّ يُ ه، وَ رُ ؤخِّ يُ ، وَ حورِ ىل السُّ ثُّ عَ حيَ

ِ ملَ نْ إِ ، فَ رِ مْ التَّ بِ رِ طْ فِ ىل ال ضُّ عَ حيَ انَ كَ وَ  عىلَ فَ دْ جيَ

 ، مْ هِ صحِ نُ ه، وَ تِ مَّ ىل أُ ه عَ تِ قَ فَ شَ املِ كَ نْ ذا مِ ، هَ ءِ امَ ـ ال

 ةِ دَ معِ ـ ال لوِّ ع خُ مَ وَ لْ احلُ ءَ اليشَّ يعةِ بِ اء الطَّ عطَ إِ نَّ إِ فَ

 ةُ وَّ ام القُ يَّ سِ الَ ، وَ هِ  بِ وَ القُ فاعِ تِ انْ ه، وَ ولِ بُ ىل قَ ى إِ عَ دْ أَ

. هِ  بِ وَ قْ ا تَ إهنَّ فَ ، ةُ ارصِ البَ



٣٢ 

 وَ هُ ، وَ هِ يْ لَ عَ مْ اهُ بَّ رَ مُ ، وَ رُ مْ التَّ ينةِ املدِ وةُ الَ حَ وَ
طَبُه فَ وتٌ قُ مْ ندهُ عِ ، ورُ  . ةٌ اكهَ وأُدْمٌ

ْ دَ بِ الكَ نَّ إِ فَ : ا املاءُ مَّ أَ وَ  عُ وْ نَ ومِ الصَّ ا بِ ل هلَ صُ حيَ

ل انْ ، كَ املاءِ بِ بتْ طِّ ذا رُ إِ ، فَ سٍ بَ يَ  ه، دَ عْ بَ ذاءِ الغِ ا بِ هَ فاعُ تِ مُ

َ ا كَ هلذَ وَ َ لَ بْ أ قَ دَ بْ يَ نْ أَ عِ ائِ آن اجلَ مْ الظَّ بِ ىلَ وْ ان األْ  لِ كْ األْ

ْ بِ  . هُ عدَ بَ لُ يأكُ مَّ ، ثُ ن املاءِ يلٍ مِ لِ قَ بِ رشُ

 ها ـ ي لَ تِ ة الَّ يَّ اصِّ اخلَ نَ مِ املاءِ وَ رِ مْ التَّ ا يفِ مَ عَ ذا مَ هَ

 . وبِ لُ قُ الْ اءُ بَّ طِ أَ الَّ ا إِ هَ مُ يعلَ الَ ، بِ لْ القَ حِ الَ صَ يفِ تأثريٌ

r 

. يلِّ صَ يُ نْ ل أَ بْ قَ رُ طِ فْ يُ r انَ كَ وَ -



٣٣ 

طَباتٍ ه عَ رُ طْ ان فِ كَ وَ -  ملَ نْ إِ فَ – ا هَ دَ جَ وَ نْ إِ – ىل رُ
ِ ْ عَ ا فَ هَ دْ جيَ ِ مْ ـ ل إنْ فَ ، اتٍ رَ ىل متَ واتٍ عَ ، فَ دْ جيَ سَ  ىل حَ
 . اءٍ مَ نْ مِ

 ، أُ مَ الظَّ بَ هَ ذَ " : ر طَ فْ ا أَ ذَ إِ ولُ يقُ انَ ه كَ نَّ ه أَ نْ ي عَ وِ رُ وَ -

 " اىل عَ تَ اهللاُ اءَ شَ نْ إِ رُ جْ األْ تَ بَ ثَ ، وَ روقُ العُ تِ لَّ ابتَ وَ

 . ] دَ اوُ ودَ بُ اه أَ وَ رَ [

 ا مَ وةً عْ ه دَ رِ طْ فِ دَ نْ م عِ ائِ لصَّ لِ نَّ إِ " : r ه نْ عَ رُ كَ ذْ يُ وَ

 . ] ه اجَ مَ نُ واه ابْ رَ [ " دُّ رَ تُ

ا، نَ اهُ هَ نْ مِ لُ يْ ل اللَّ بَ قْ ا أَ ذَ إِ " : الَ قَ ه نَّ ه أَ نْ حَّ عَ صَ وَ



٣٤ 

 . ] هِ يْ لَ عَ قٌ فَ تَّ مُ [ " مُ ائِ الصَّ رَ طَ فْ أَ دْ قَ فَ ، ا نَ اهُ هَ نْ مِ رَ بَ دْ أَ وَ

َ وَ ، وَ كْ ر حُ طَ فْ أَ دْ قَ هُ نَّ أَ بِ فُرسِّ نْوِ مْ ـ لَ نْ إِ امً  ه نَّ أَ بِ ، وَ هِ يَ

 . ى سَ مْ أَ وَ بحَ صْ أَ ه، كَ رِ طْ فِ قتُ وَ لَ خَ دَ دْ قَ

ب، وَ ثِ فْ الرَّ نِ عَ مَ ائِ الصَّ r ى هنَ وَ خَ  الصَّ

 نْ مَ ـ لِ ولَ قُ يَ نْ أَ هُ رَ مَ أَ فَ ، ابِ بَ السِّ وابِ جَ وَ ، ابِ بَ والسِّ

 . ] هِ يْ لَ عَ قٌ فَ تَّ مُ [ " مٌ ائِ صَ ينِّ إِ " : ابّه سَ

 . رُ هَ ظْ و أَ هُ ه وَ انِ سَ لِ بِ ولُ قُ يَ : يلَ قِ فَ

ا لنفْ كِ ذْ ؛ تَ هِ بِ لْ قَ بِ : يل قِ وَ . مِ وْ الصَّ بِ هِ سِ ريً



٣٥ 

 عِ وُّ طَ التَّ يفِ ، وَ هِ انِ لسَ بِ ضِ رْ فَ الْ ه يفِ ولُ قُ يَ : يل قِ وَ
َ سِ فْ نَ يفِ  . اءِ يَ الرِّ نِ عَ عدُ بْ ه أَ نَّ ه، ألِ

r 

 ر، طَ فْ أَ وَ امَ صَ ، فَ انَ ضَ مَ رَ يفِ r اهللاِ ولُ سُ رَ رَ افَ سَ وَ

َ بَ ابةَ حَ خريَّ الصَّ وَ َ نيْ  . نِ يْ رَ مْ األْ

 ؛ مْ هِ وِّ دُ عَ نْ ا مِ وْ نَ ا دَ ذَ ر إِ طْ فِ الْ بِ مْ هُ رُ مُ أْ يَ انَ كَ وَ
وْ لِ وَّ  . ه الِ تَ ىل قِ ا عَ يَتَقَ

 اهللاِ ولُ سُ رَ انَ كَ فَ ادِ هَ اجلِ نِ عَ رُ فَ د السَّ ا جترَّ ذَ ا إِ مَّ أَ وَ

r َا هبِ خذَ أَ نْ مَ ، فَ ةٌ صَ خْ ي رُ هِ : رِ طْ الفِ يفِ ولُ قُ ي



٣٦ 

 . هِ يْ لَ اح عَ نَ جُ الَ فَ ومَ صُ يَ نْ حبَّ أَ أَ نْ مَ ، وَ نٌ سَ حَ فَ

 واتِ زَ غَ الْ مِ ظَ عْ أَ يفِ r اهللاِ ولُ سُ ر رَ افَ سَ وَ

 . حِ تْ فَ اةِ الْ زَ غَ يفِ ، وَ رٍ دْ بَ ةِ وَ زْ غَ يفِ : ها لِّ جَ أَ وَ

 ي تِ الَّ رِ فَ السَّ ةِ افَ سَ مَ ديرُ قْ تَ r هِ يِ دْ هَ نْ مِ نْ كُ مل يَ وَ

 . ءٌ لك يشَ ذَ ه يفِ نْ صحَّ عَ الَ ، وَ حدٍّ بَ مُ ائِ ا الصَّ يهَ فِ رُ طِ فْ يُ

 نْ مِ ونَ رُ طِ فْ يُ فرَ السَّ ؤونَ شِ نْ يُ نيَ حِ ابةُ حَ الصَّ كانَ وَ

ِ غَ َ ارِ بَ تِ اعْ ريْ ُ ، وتِ يُ البُ ةِ زَ اوَ جمُ ربِ  ه يُ دْ هَ تُه وَ نَّ سُ كَ لِ ذَ نَّ أَ ونَ وخيُ

r َجَ نُ بْ دُ يْ بَ ال عُ قَ امَ ، ك ٍ ةَ الغِ يبِ ع أَ مَ بتُ كِ رَ : ربْ  يِّ ارِ فَ بَرصْ

 يفِ اطِ طَ الفُسْ نَ مِ ينةٍ فِ سَ يفِ r اهللاِ ولِ سُ ب رَ احِ صَ

َاوِ مْ لَ ، فَ انَ مضَ رَ : الَ قَ ةِ وَ رَ فْ السُّ ا بِ عَ ى دَ تَّ حَ وتَ يُ البُ زِ جيُ



٣٧ 

ِ اقْ ؟ قَ يُ  البُ رَ تَ تَ لسْ أَ : تُ لْ قُ . بْ رتَ  : ةَ رصْ و بَ أبُ الَ وتَ

 . ] رواه أمحد وأبوداود [ . ؟ r اهللاِ ولِ سُ رَ ةِ نَّ سُ نْ عَ بُ غَ رْ تَ أَ

َ الَ قَ وَ  يفِ كٍ الِ مَ نَ بْ سَ نَ أَ يتُ تَ أَ : بٍ عْ كَ نِ بْ دُ مَّ حمُ

ا فَ سَ يدُ رِ يُ وَ هُ ، وَ انَ ضَ مَ رَ حِّ قَ وَ ، رً  ه، تُ لَ احِ رَ هُ لَ تْ لَ د رُ

 : هُ لَ تُ لْ قُ ، فَ لَ كَ أَ امٍ فَ عَ طَ عا بِ دَ ، فَ رِ فَ السَّ يابَ ثِ سَ بِ لَ دْ قَ وَ

 . بَ كِ رَ مَّ ثُ . ةٌ نَّ سُ : الَ ؟ قَ ةٌ نَّ سُ

ْ الَ قَ  . نٌ سَ حَ يثٌ دِ حَ : يُّ ذِ مِ الرتِّ

ِ ارُ اآلثَ هِ ذِ هَ وَ  يفِ رَ فَ السَّ شأَ نْ أَ نْ مَ نَّ أَ يفِ ةٌ حيَ رصَ
. يهِ فِ رُ طْ الفِ هُ لَ ، فَ انَ مضَ رَ نْ مِ مٍ وْ يَ اءِ نَ ثْ أَ



٣٨



٣٩ 

 اْلس اخلامس

r 

 بٌ نُ جُ وَ هُ وَ رُ جْ فَ الْ هُ كَ رِ دْ يُ نْ أَ r ه يَ دْ هَ نْ مِ انَ كَ وَ
 – انِ األذَ دَ عْ بَ يْ أَ – رِ جْ فَ الْ دَ عْ بَ لُ سِ تَ غْ يَ ه، فَ لِ هْ أَ نْ مِ

 . صومُ يَ وَ

 يفِ مٌ ائِ صَ وَ هُ ه وَ اجِ وَ زْ أَ ضَ عْ بَ لُ بِّ قَ يَ انَ كَ وَ

 . املاءِ بِ ةِ ضَ مَ املضْ بِ مِ ائِ لةَ الصَّ بْ شبَّه قُ ، وَ ) ١ ( انَ ضَ مَ رَ

. هُ سَ فْ نَ كُ لِ مْ يَ الَ انَ ا كَ ذَ إِ مِ ائِ لصَّ لِ ةَ لَ بْ قُ الْ مِ لْ عِ الْ لُ هْ أَ هَ رِ كَ ) ١ (



٤٠ 

r 

 لَ كَ أَ نْ مَّ عَ اءِ ضَ قَ الْ اطُ قَ سْ إِ r ه يِ دْ هَ نْ مِ انَ كَ وَ

ِ وَ  هُ مَ عَ طْ ي أَ ذِ الَّ وَ هُ هُ انَ حَ بْ سُ اهللاَ نَّ أَ يًا، وَ اسِ نَ بَ رشَ

َ ذَ هَ سَ يْ لَ ، فَ اهُ قَ سَ وَ ْ وَ لُ كْ ا األْ  ، هِ يْ لَ إِ افُ ضَ يُ بُ الرشُّ

 ه لِ كْ أَ ةِ لَ زِ نْ مَ ا بِ ذَ هَ ، وَ هُ لَ عَ فَ امَ بِ رُ طِ فْ ام يُ نَّ إِ ، فَ هِ بِ رُ طِ فْ يُ فَ

ْ وَ  لِ عْ فِ بِ الَ ، وَ مِ ائِ النَّ لِ عْ فِ بِ يفَ لِ كْ تَ الَ ذْ ه، إِ مِ وْ نَ ه يفِ بِ رشُ

. ايسِ النَّ



٤١ 

 : مُ ائِ ه الصَّ بِ رُ طِ فْ ي يُ ذِ الَّ نَّ أَ r هُ نْ حَّ عَ ي صَ ذِ الَّ وَ

َ ْ وَ لُ كْ األْ  . يءُ قِ الْ ، وَ ةُ امَ جَ احلِ ، وَ ) ١ ( بُ الرشُّ

َ ، كَ رٌ طِّ فَ مُ عَ امَ اجلِ نَّ أَ ىلَ الٌّ عَ دَ آنُ رْ قُ الْ وَ  لِ كْ األْ

ْ وَ  r هُ نْ حّ عَ صِ يَ الَ ، وَ فٌ الَ خِ يهِ فِ فُ رَ عْ يُ الَ ، وَ بِ الرشُّ
ْ لِ حْ كُ الْ يفِ  وَ هُ وَ اكُ تَ سْ يَ انَ كَ هُ نَّ أَ هُ نْ حَّ عَ صَ وَ ءٌ يشَ

 . مٌ ائِ صَ

ِ كَ ذَ وَ - َ أَ امُ مَ ر اإلْ  ىلَ عَ ءَ امَ ـ ال بُّ صُ يَ انَ ه كَ نَّ أَ هُ نْ عَ دُ محْ

. ةِ يَّ ذِ املغَ رِ بَ اإلِ ام كَ هُ هُ بِ شْ يُ انَ ا كَ ك مَ لِ ذَ يفِ لُ خُ دْ يَ ) ١ (



٤٢ 

 . مٌ ائِ صَ وَ هُ ه وَ سِ أْ رَ

 عَ نَ مَ وَ ، مٌ ائِ صَ وَ هُ وَ قُ شِ نْ تَ سْ يَ وَ ضُ مَ ضْ مَ تَ يَ انَ كَ وَ -

 . اقِ شَ نْ تِ سْ االِ يفِ ةِ غَ الَ املبَ نَ مِ مَ ائِ الصَّ

ِ هُ الَ ، قَ مٌ ائِ صَ وَ هُ وَ مَ جَ تَ ه احْ نَّ أَ هُ نْ عَ حُّ صِ يَ الَ وَ -  امُ مَ اإلْ

َ أَ  . دُ محْ

َ هُ نَّ أَ هُ نْ حّ عَ صَ الَ وَ -  ارِ هَ النَّ لِ أوَّ يفِ اكِ وَ السِّ نِ ى عَ هنَ

 . هِ رِ آخِ الَ وَ

r 

َ عَ الْ فُ كِ تَ عْ يَ r انَ كَ َ رشْ  مضانَ رَ نْ مِ رَ اخِ وَ األَ

، وَ جَ عزَّ وَ اهللاُ اهُ فَّ وَ ى تَ تَّ حَ . الٍ وَّ شَ يفِ اهُ ضَ قَ فَ ةً رَّ مَ هُ كَ رَ تَ لَّ



٤٣ 

ِ عَ الْ يفِ ةً رَّ مَ فَ تكَ اعْ وَ َ مَّ ، ثُ لِ وَّ األُ رشْ  مَّ ، ثُ طِ سَ وْ األْ

َ الْ َ بَ تَ مَّ ، ثُ رِ دْ قَ الْ ةَ لَ يْ لَ سُ مِ تَ لْ ، يَ ريِ خِ عرش األْ  ا يفِ هنَّ أَ هُ لَ نيَّ

ِ عَ الْ َ رشْ  ه بِّ رَ بِ قَ حِ ـ ى لَ تَّ حَ هِ افِ كَ تِ ىل اعْ عَ مَ اوَ دَ ، فَ رِ اخِ وَ األْ

 . زَّ وجلَّ عَ

َ يُ فَ ، اءٍ بَ خِ بِ رُ مُ يأْ انَ كَ وَ - ْ دِ جِ املسْ يفِ هُ لَ بُ رضْ  يهِ و فِ لُ خيَ

 . ه عزَّ وجلَّ ربِّ بِ

 . هُ لَ خَ دَ مَّ ثُ رَ جْ فَ الْ ىلَّ صَ كافَ تِ عْ االِ ادَ رَ ا أَ ذَ إِ انَ كَ وَ -

َ عَ ةٍ نَ سَ لَّ كُ فُ كِ تَ عْ يَ r انَ كَ وَ -  يفِ انَ كَ امَّ لَ ، فَ امٍ يَّ أَ ةَ رشْ

ِ عِ فَ تكَ ، اعْ يهِ فِ ضَ بِ ي قُ ذِ الَّ امِ عَ الْ ا وْ يَ ينَ رشْ . مً



٤٤ 

ِ جِ هُ ضُ ارِ عَ يُ انَ كَ وَ -  امَّ لَ ، فَ ةً رَّ مَ ةٍ نَ سَ لَّ كُ آنِ رْ قُ الْ بِ يلُ ربْ

 ه بِ هُ ضَ ارَ عَ ] يه فِ ضَ بِ ي قُ ذِ الَّ [ امُ عَ الْ كَ لِ ذَ انَ كَ

ِ تَ رَّ مَ  . نيْ

ا يفِ أَ آنَ رْ قُ الْ هِ يْ لَ عَ ضُ رِ عْ يَ انَ كَ وَ -  ، ةً رَّ مَ ةٍ نَ سَ لِّ كُ يضً

ِ تَ رَّ مَ ةَ نَ السَّ كَ لْ تِ هِ يْ لَ عَ ضَ رَ عَ فَ  . نيْ

 . هُ دَ حْ وَ تَهُ بَّ قُ لَ خَ دَ فَ كَ تَ ا  اعْ ذَ إِ r انَ كَ وَ -

 ةِ اجَ حلَ الَّ إِ هِ افِ كَ تِ اعْ الِ حَ يفِ هُ تَ يْ بَ لُ خُ دْ يَ الَ انَ كَ وَ -

ِ  . انِ سَ نْ اإلْ

ْ كَ وَ - ، ةَ شَ ائِ عَ تِ يْ بَ ىلَ إِ دِ جِ املسْ نَ مِ هُ سَ أْ رَ جُ رِ ان خيُ



٤٥ 

َ فَ  . ضٌ ائِ حَ يَ هِ د، وَ جِ املسْ يفِ وَ هُ وَ هُ لَ سِ غْ تَ وَ ، هُ لَ جِّ رتُ

 ا ذَ إِ فَ ، فٌ كِ تَ عْ مُ وَ هُ وَ هُ ورُ زُ تَ هِ اجِ وَ زْ أَ ضُ عْ بَ تْ انَ كَ وَ -

 . الً يْ لَ كَ لِ ذَ انَ كَ ا، وَ هَ بُ لِ قْ ا يَ هَ عَ مَ امَ ، قَ بُ هَ ذْ تَ تْ امَ قَ

ِ بَ يُ مْ ـ لَ وَ - بْ بِ الَ ، فٌ كِ تَ عْ مُ وَ هُ وَ هِ ائِ سَ نِ نْ أةً مِ رَ امْ ارشِ  ةٍ لَ قُ

ِ غَ الَ وَ  . ا هَ ريْ

ِ هُ لَ عَ ضِ وُ ، وَ هُ اشُ رَ فِ هُ لَ حَ طُرِ فَ كَ تَ ا اعْ ذَ إِ انَ كَ وَ -  هُ يرُ رسَ
 . هِ فِ كِ تَ عْ مُ يفِ

 ىلَ عَ وَ هُ وَ يضِ رَّ باملرِ ه مَ تِ اجَ حلَ جَ رَ ا خَ ذَ إِ انَ كَ وَ -

. هُ نْ عَ لُ أَ سْ يَ الَ وَ هِ يْ لَ عَ جُ رِّ يُعَ الَ ه، فَ يقِ رِ طَ



٤٦ 

هتِ ىل سُ عَ لَ عَ جَ وَ ، ةٍ يَّ كِ رْ ةٍ تُ بَّ قُ ةً يفِ رَّ مَ فَ كَ تَ اعْ وَ -  ا دَّ

ا؛ كلُّ ذَ صِ حَ ْ كَ لِ ريً  افِ كَ تِ عْ االِ ودِ صُ يالً ملقْ صِ حتَ

َ نَ مِ الُ هَّ ه اجلُ علُ فْ ا يَ مَ سَ كْ ه، عَ وحِ رُ وَ  فِ كَ تَ املعَ اذِ اختِّ

َ عِ عَ ضِ وْ مَ ْ ، وَ ةٍ رشْ  افِ رَ طْ أَ هم بِ ذَ أخْ ، وَ رينَ ائِ لزَّ لِ ةً بَ لَ جمَ

 يُّ وِ بَ النَّ افُ كَ تِ عْ االِ ، وَ نٌ وْ ا لَ ذَ هَ فَ ، مْ هُ نَ يْ بَ يثِ دِ احلَ

. قُ فِّ املوَ اهللاُ وَ رُ آخَ نٌ وْ لَ



٤٧ 

سْلا سادالس 

r 
ن س ب ه r : 

َ مِ اسِ قَ و الْ بُ و أَ هُ  دِ بْ عَ نِ بْ اهللاِ دِ بْ عَ نُ بْ دُ مَّ ، حمُ

ِّ قُ نِ بْ افِ نَ مَ دِ بْ عَ نِ بْ مِ اشِ هَ نِ بْ بِ لِ طَّ مُ ـ الْ  بِ الَ كِ نِ بْ يصَ

رَّ نِ بْ  كِ الِ مَ نِ بْ رِ هْ فِ نِ بْ بِ الِ غَ نِ بْ يَ لؤَ نِ بْ بِ عْ كَ نِ بْ ةَ مُ

ِ النَّ نِ بْ  نِ بْ اسَ يَ لْ إِ نِ بْ ةَ كَ رِ دْ مُ نِ بْ ةَ مَ يْ زَ خُ نِ بْ ةَ انَ نَ كِ نِ بْ رضْ

َ مُ  . انَ نَ دْ عَ نِ بْ دِّ عَ مَ نِ بْ ارِ زَ نِ نِ بْ رضَ

. r هِ بِ سَ نَ يفِ هِ يْ لَ عَ قُ فَ املتَّ وَ ا هُ ذَ هَ



٤٨ 

ا عَ يْ وا أَ قُ فَ اتَّ وَ  يلَ عِ امَ سْ إِ دِ لَ وَ نْ مِ نَ ا نَ دْ عَ نَّ أَ ىلَ ضً

 . مُ الَ السَّ هِ يْ لَ عَ

 : r ه اؤ م س أَ

ِ بَ جُ نْ عَ  نَّ إِ " : الَ قَ r اهللاِ ولَ سُ رَ نَّ أَ مٍ عِ طْ مُ نِ بْ ريْ

َ نَ أَ : ءَ امَ سْ أَ يلِ َ ا أَ نَ أَ وَ ، دٌ مَّ ا حمُ  و حُ مْ ي يَ ذِ ي الَّ ا املاحِ نَ أَ وَ ، دُ محْ

َ اهللاُ ُ حَ ـ ا ال نَ أَ ، وَ رَ فْ كُ الْ يبِ
ْ ذِ الَّ ارشِ ُ ي حيُ  ىلَ عَ اسُ النَّ رشَ

 متفق [ " دٌ حَ أَ هُ دَ عْ بَ سَ يْ ي لَ ذِ الَّ بُ اقِ عَ ا الْ نَ أَ وَ ، يَّ مَ دَ قَ

 . ] عليه

َ وسَ مُ يبِ أَ نْ عَ وَ  اهللاِ ولُ سُ رَ انَ كَ : الَ قَ يِّ رِ عَ شْ ى األْ

r ُنَ أَ " : ال قَ ءً فَ امَ سْ ه أَ سَ فْ نَ ا نَ لَ ي مِّ سَ ي َ َ أَ ، وَ دٌ مَّ ا حمُ ، دُ محْ



٤٩ 

ُ حِ ـ الْ وَ ، ي فِّ قَ مُ ـ ال وَ
َ يّ الرَّ بِ نَ ، وَ ةِ بَ وْ التَّ يُّ بِ نَ وَ ، ارشِ  " ةِ محْ

 . ] رواه مسلم [

 : r ه ل ص أَ ةُ ار ه طَ

َّ ذَ هَ وَ ْ ا الَ ا ممِ  نْ ى مِ فَ طَ املصْ r هُ نَّ إِ فَ يلٍ لِ ىل دَ إِ اجُ تَ حيَ

َ و أَ هُ ، فَ شٍ يْ رَ ةِ قُ لَ الَ سُ مٍ وَ اشِ ي هَ نِ بَ  ، بًا سَ نَ بِ رَ عَ فُ الْ رشْ

 الَ قَ . اىلَ عَ تَ اهللاِ ىلَ إِ دِ الَ بِ الْ بُّ حَ أَ يَ ي هِ تِ الَّ ةَ كَّ مَ نْ مِ وَ هُ وَ

 . 〉 ‘ ª!$# ãΝn=ôãr& ß]ø‹ym ã≅yèøgs† çµtGs9$y™Í : اىلَ عَ تَ

هِ – انَ يَ فْ و سُ بُ ف أَ رتَ اعْ دِ قَ وَ الَمِ بْل إِسْ ذَلِكَ قَ  – وَ

َ وَ r النَّبِيِّ بِ سَ نَ وِّ لُ عُ بِ  لُ قْ رَ هِ هُ لَ أَ ام سَ ينَ لك حِ ذَ ه وَ فِ رشَ

ال قَ فَ . بٍ سَ نَ وْ ينا ذُ فِ وَ هُ : انَ يَ فْ و سُ بُ أَ الَ قَ ه فَ بِ سَ نَ نْ عَ



٥٠ 

 متفق [ . ا هَ مِ وْ قَ بِ سَ نَ يفِ ثُ عَ بْ تُ لُ سُ ك الرُّ لِ ذِ كَ وَ : لُ قْ رَ هِ

 . ] عليه

 دِ لَ وَ نْ ى مِ فَ طَ جلَّ اصْ زَّ وَ عَ اهللاَ نَّ إِ " : r ال قَ وَ

 ، ةَ انَ نَ كِ يلَ عِ امَ سْ ي إِ نِ بَ نْ مِ ى فَ طَ اصْ ، وَ يلَ عِ امَ سْ إِ يمَ راهِ بْ إِ

ا يْ رَ قُ ةَ انَ نَ ي كِ نِ بَ نْ ى مِ فَ طَ اصْ وَ  شٍ يْ رَ قُ نْ مِ ى فَ طَ اصْ وَ ، شً

 . ] رواه مسلم [ " مٍ اشِ ي هَ نِ بَ نْ مِ اينِ فَ طَ اصْ ، وَ مٍ اشِ ي هَ نِ بَ

 انَ صَ دْ قَ اىلَ عَ تَ اهللاَ نَّ أَ r ه بِ سَ نَ ةِ ارَ هَ طَ نْ مِ وَ

مْ ـ لَ يح وَ حِ صَ احٍ كَ نِ نْ مِ r د لِ وُ فَ ، ا نَ الزِّ ةِ لَّ زَ نْ مِ هِ يْ دَ الِ وَ



٥١ 

 ، كاحٍ نِ نْ مِ تُ جْ رَ خَ " : r الَ قَ امَ ، كَ ) ١ ( احٍ فَ سِ نْ مِ دْ ولَ يُ

ْ وَ  يبِ أَ ينِ دَ لَ وَ نْ أَ ىلَ إِ آدمَ نْ دُ لَ نْ ، مِ احٍ فَ سِ نْ مِ جْ رُ خْ أَ ملَ

 رواه [ " ءٌ يشَ ةِ يَّ لِ اجلاهِ احِ فَ سِ نْ ي مِ نِ بْ صِ يُ مْ ـ ي، لَ مِّ أُ وَ

 . ] الطرباين يف األوسط وحسنه األلباين

ِ غَ احٍ كَ نِ نْ مِ مَ آدَ نْ دُ لَ نْ مِ تُ جْ رَ خَ " : r الَ قَ وَ  ريْ
نه األلباين [ " احٍ فَ سِ  . ] رواه ابن سعد وحسَّ

َ رَ يِّ بِ لْ كَ الْ نِ عَ رَ اكِ سَ عَ نُ ابْ وَ دٍ عْ سَ نُ و ابْ رَ وَ  هُ محِ

ْ r يِّ بِ لنَّ لِ تُ بْ تَ كَ : الَ قَ اهللاُ  يهنَّ تُ فِ دْ جَ وَ امَ ، فَ مٍّ أُ ئةَ امِ سَ مخَ

احُ ) ١ ( فَ . ا نَ الزِّ : السِّ



٥٢ 
ا، وَ فَ سِ  . ةِ يَّ لِ اجلاهِ رِ مْ أَ نْ ئًا مِ يْ شَ الَ احً

 اتِ دَّ جَ وَ اتِ اجلدَّ ريدُ يُ : " مٍّ أُ امئةَ سُ مخْ " : ه لُ وْ قَ

 . ه مِّ أُ يه وَ ل أبِ بَ قِ نْ مِ اتِ اجلدَّ

 : مُ اظِ النَّ الَ قَ
ْ مْ ـ لَ مَ آدَ دِ هْ عَ نْ مِ لْ حتَ  هُ ي لَ مِ يَزَ

َ ا ا هَ لِ سْ نَ يفِ َ وَ بُ الَ صْ ألْ  امُ حَ رْ األْ

 اهرٍ احٍ طَ كَ ـ ي نِ ـ فِ قَّلَ نَ ى تَ ـ تَّ حَ

عَي ـ ا ضَ مَ ْتَمِ  امُ رَ ـ حَ هِ ـ ي ـ ن فِ ـْ مَّ جمُ

رِ ال ـ بَ دا كَ ـ بَ فَ  هِ ـ عِ ضْ وَ لةَ ـ يْ مِّ لَ ت دْ

امُ ـ تَ رَ قَ ـ ي املنِ هُ ـ عَ لَ طْ انَ مَ ـ ا شَ ـ مَ



٥٣ 

 هِ ارِ وَ نْ أَ نْ ـ ءُ مِ امَ لْ الظَّ تِ ـ ابَ جَ انْ فَ

 مُ الَ ظَ هِ ـ يْ لَ ى عَ ـ قَ بْ يَ ورُ الَ ــ النُّ وَ

ا ملُهْ ـ كْ شُ  ةً ـ مَ عْ ـ ا نِ ـ ـ نَ يْ ـ لَ إِ هِ ـ ي دِ رً

ِ تْ سَ يْ لَ نْهِ يطُ بِ حتُ َ كُ امُ ـ هَ وْ ها األْ



٥٤



٥٥ 

ابِعالس سْلا 

r 
 قِ دْ الصِّ ه بِ مِ وْ قَ يفِ ةِ عثَ بَ بلَ الْ قَ r يُّ بِ ر النَّ تُهِ اشْ

َ وَ َ م بِ ينهُ بَ فُ رَ ان يُعْ كَ ، وَ ةِ انَ مَ األْ  الَ بٌ قَ و لَ هُ ني، وَ مِ األْ

َ وَ دقِ الصِّ يفِ ةَ ايَ الغَ غَ لَ بَ نْ مَ الَّ ه إِ ف بِ صِ يتَّ  ةِ انَ مَ األْ

ِ غَ وَ ِ ال اخلَ صَ خِ نْ مها مِ ريْ  . ريْ

 لٍ هْ و جَ بُ ا أَ ذَ هَ فَ . ك لِ ذَ ه بِ عداؤُ أَ r هُ لَ دَ هِ شَ دْ قَ وَ

 ، قٌ ادِ ه صَ نَّ م أَ لَ عْ يَ هُ يبه لَ ذِ كْ تَ وَ r يِّ بِ ه للنَّ ضِ غْ بُ عَ مَ انَ كَ

َ لْ هَ : لٌ جُ رَ هُ لَ أَ ام سَ ـ لَ كَ لِ ذَ لِ وَ ؟ بٌ اذِ كَ مْ أَ قٌ ادِ صَ دٌ مَّ حمُ



٥٦ 

َ وَ : هُ لَ الَ قَ َ نَّ إِ اهللاِ وَ ! كَ حيْ ا لَ مَّ حمُ  ذبَ ا كَ مَ ، وَ قٌ ادِ صَ دً

َ ّ بِ و قُ نُ بَ هبتْ ا ذَ ذَ إِ نْ كِ لَ ، وَ طُّ قَ دٌ مَّ حمُ  اءِ لوَ الِّ يصَ

 ر ائِ سَ لِ ونُ كُ ذا يَ امَ ، فَ ةِ وَّ بُ النُّ وَ ةِ ابَ احلجَ ، وَ ةِ ايَ قَ السِّ وَ

 ! ؟ شٍ يْ رَ قُ

لِمَ – انَ كَ وَ انَ يَ فْ و سُ بُ ا أَ ذَ هَ وَ  دِّ شَ أَ نْ مِ - قَبْلَ أَنْ يُسْ

 مْ تُ نْ كُ لْ هَ : هُ لَ الَ قَ فَ لُ قْ رَ هِ لهُ أَ ا سَ ملَ r يِّ بِ لنَّ لِ اوةً دَ عَ اسِ النَّ

 ؟ الَ ا قَ ول مَ قُ يَ نْ أَ لَ بْ قَ بِ ذِ كَ الْ ه بِ ونَ مُ هِ تَّ تَ

 . الَ : انَ يَ فْ و سُ بُ أَ الَ قَ فَ

ه ونَ مُ هِ تَّ تَ مْ نتُ كُ لْ هَ كَ ألتُ سَ وَ : لُ قْ رَ هِ الَ قَ فَ



٥٧ 

 دْ قَ فَ . الَ نْ أَ رتَ كْ ذَ ؟ فَ الَ ا قَ مَ ولَ قُ يَ نْ أَ لَ بْ ب قَ ذِ كَ الْ بِ

ْ نَّ أَ فتُ رَ عَ  بَ ذِ كْ يَ ، وَ اسِ النَّ ىلَ عَ بَ ذِ كَ الْ رَ ذَ يَ لِ نْ كُ يَ ه ملَ

 . اهللاِ ىلَ عَ

َ رَ جيةُ دِ ه خَ ذِ هَ وَ
 r يُّ بِ ا النَّ هَ اءَ ام جَ ـ ا لَ هَ نْ عَ اهللاُ يضِ

 ولِ زُ نُ رَ ثْ ك إِ لِ ذَ وَ ، " وينِ رُ ثِّ دَ وينِ لُ مِّ زَ " : ولُ يقُ وَ فُ جتَ رْ يَ

 ، الَ اهللاِ وَ الَّ كَ رشِ بْ أَ : ه لَ تْ الَ ، قَ اءٍ رَ حِ ارِ غَ بِ هِ يْ لَ عَ يِ حْ وَ الْ

ْ ا؛ إِ أَ اهللاُ يكَ زِ خيُ  ق دُ صْ تَ ، وَ مَ حِ الرَّ لُ صِ تَ لَ كَ نَّ بدً
 . ] متفق عليه [ " ... يثَ احلدِ

 امَّ ـ لَ : الَ قَ امَ هُ نْ عَ اهللاُ يضِ رَ اسِ بَّ عَ نِ ابْ نِ عَ وَ

] ٢١٤ : الشعراء [ 〉 #$} ö‘É‹Ρr&uρ y7s?u��Ï±tã �Î/t�ø%F : تْ لَ زَ نَ



٥٨ 

 ا يَ " : تفَ هَ ا، فَ فَ د الصَّ عِ ى صَ تَّ حَ r اهللاِ ولُ سُ رَ جَ رَ خَ

 : الَ قَ ، فَ هِ يْ لَ وا إِ عُ مَ تَ اجْ فَ ؟ ا ذَ هَ نْ مَ : وا الُ قَ فَ " احاهُ بَ صَ

 ريَ غِ تُ نْ أَ يدُ رِ ي تُ ادِ الوَ الً بِ يْ خَ نَّ أَ كمْ تُ ربَ خْ أَ نْ م إِ تُ يْ أَ رَ أَ "

 كَ يْ لَ ا عَ نَ بْ رَّ ا جَ مَ مْ عَ نَ : وا الُ قَ " ؟ يّ قِ دِّ صَ مُ مْ تُ نْ كُ ، أَ مْ كُ يْ لَ عَ
َ بَ مْ كُ لَ يرٌ ذِ نَ ينِّ إِ فَ " : الَ قَ . قًا دْ صِ الَّ إِ  ابٍ ذَ ي عَ دِ يَ نيْ

 . ] متفق عليه [ " يدٍ دِ شَ

ِ تِ علَ جَ دْ ه قَ انتَ مَ أَ وَ r يِّ بِ النَّ قَ دْ صِ نَّ إِ  نيَ كِ املرشْ

 رٌ احِ سَ : ون ولُ قُ يَ ةً رَّ مَ ، فَ هِ يْ لَ عَ مِ كْ احلُ يفِ ونَ طُ خبَّ تَ يَ

 ، نٌ اهِ كَ ولونَ يقُ ةً رَّ مَ ، وَ رٌ اعِ شَ ولونَ يقُ ةً رَّ مَ ، وَ ابٌ ذَّ كَ

ْ ولونَ يقُ ةً رَّ ومَ ك، لِ ذَ ون يفِ مُ وَ الَ تَ انوا يَ كَ وَ ، ونٌ نُ جمَ



٥٩ 

ِ مُ علَ يَ مْ ألهنَّ ا بَ ون مجَ َ ذِ هَ نْ مِ r يِّ بِ النَّ ةَ راءَ يعً  افِ صَ وْ ه األْ

َ وَ  . ةِ يمَ مِ الذَّ ابِ قَ لْ األْ

ُ ا النَّ هذَ فَ  يِّ بِ النَّ اءِ يذَ إِ يفِ غَ الَ ي بَ ذِ الَّ ثِ احلارِ نُ بْ رضْ

r َلَ زَ نَ دْ قَ – اهللاِ وَ – ه نَّ إِ ! يشٍ رَ قُ رشَ عْ ا مَ يَ : ريشٍ قُ لِ الَ ق 

ا مْ يكُ فِ مدٌ حمُ انَ كَ قدْ ه؛ لَ مثلِ م بِ يتُ ا ابتُلِ مَ مرٌ أَ مْ كُ بِ  غالمً

 م كُ مَ ظَ عْ أَ يثًا، وَ دِ م حَ كُ قَ دَ صْ أَ الً، وَ قْ اكم عَ ضَ رْ ثًا، أَ دَ حَ

 امَ بِ مْ اءكُ جَ ، وَ يبَ الشِّ يهِ غَ دْ صِ يفِ مْ ا رأيتُ ذَ ى إِ تّ ، حَ ةً انَ مَ أَ

 . رٍ احِ سَ بِ وَ ا هُ مَ – واهللاِ – ، الَ رٌ احِ م سَ لتُ ه قُ بِ مْ كُ اءَ جَ

 ، رٌ اعِ شَ مْ تُ لْ قُ وَ . كاهنٍ بِ وَ ا هُ مَ اهللاِ وَ ، الَ نٌ اهِ كَ مْ تُ لْ قُ وَ

وا يفِ رُ ظُ انْ ! يشٍ رَ قُ رشَ عْ ا مَ يَ : الَ قَ مَّ ثُ ، نونٌ جمَ مْ وقلتُ



٦٠ 
 . يمٌ ظِ عَ رٌ مْ أَ مْ كُ بِ لَ زَ نَ دْ قَ لَ – واهللاِ – ه نَّ إِ فَ ، م كُ شأنِ

َ إِ فَ r يِّ بِ النَّ ا أمانةُ مَّ أَ وَ ً بَ ببًا مُ سَ تْ ا كانَ هنَّ
 ا يفِ ارشِ

 r يِّ بِ للنَّ جةً وْ زَ ونَ كُ تَ نْ ها أَ نْ عَ اهللاُ يضِ رَ جيةَ دِ خَ ةِ بَ غْ رَ

ِ يُ انَ كَ ثُ يْ حَ َ عَ فُ رشْ َ ارَ ىل جتَ  متْ لِ عَ دْ قَ ، وَ امِ ا بالشَّ هتِ
َ ا مَ ةَ رسَ يْ ها مَ مِ الَ غُ نْ مِ  ه قِ الَ خْ أَ يمِ رِ كَ ه وَ تِ مانَ ن أَ ا مِ رهَ هبَ

r . 

ِ مُ نَّ أَ r ه تِ انَ مَ أَ نْ مِ وَ  مْ هِ رِ فْ كُ عَ مَ – يشٍ رَ كي قُ رشْ

 م، واهلَ مْ ه أَ دَ نْ ون عِ ضعُ وا يَ انُ كَ – هُ لَ همْ يبِ ذِ ه وتكْ بِ

 ىلَ إِ ةِ رَ باهلجْ هُ عاىل لَ تَ اهللاُ نَ ذِ ملّا أَ ا، وَ هَ يْ لَ ه عَ ونَ نُ مِ ستأْ يَ وَ
يم لِ سْ تَ ة لِ كَّ مَ يفِ t لي ا عَ r يُّ بِ ف النَّ لَّ خَ ةِ ينَ املدِ
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َ  . ها أهلِ ىلَ إِ اتِ انَ مَ األْ

 ا اهَ دَّ أَ وَ r ها النبيُّ لَ ي حتمَّ تِ الَّ اتِ انَ مَ م األَ ظَ عْ أَ نَّ إِ

َ سَ حْ أَ  ي تِ الَّ الةِ سَ الرِّ وَ يِ حْ ي أمانةُ الوَ أكملَه هِ وَ اءِ دَ ن األْ

 الةَ سَ الرِّ r النبيُّ غَ بلَّ فَ ، اسِ للنَّ ها يغِ بلِ تَ بِ اىلَ عَ تَ اهللاُ هُ فَ لَّ كَ

 دَ اهَ جَ ، وَ داءِ األَ مَ ظَ أعْ ةَ انَ دَّ األمَ أَ ، وَ الغِ م البَ ظَ أعْ

 ، نانِ والسِّ يفِ السَّ ، وَ انِ يَ ةِ والبَ جَّ عاىل باحلُ تَ اء اهللاِ دَ عْ أَ

 ، ننيَ املؤمِ دورَ ه صُ تِ وَ لدعْ رشحَ ، وَ توحَ ه الفُ بِ اهللاُ تحَ فَ فَ

 ى علتْ تَّ ، حَ وهُ رُ وآزَ وهُ رصُ ونَ وهُ قُ دَّ صَ ه وَ وا بِ نُ آمَ فَ

ِ رشَ تَ ، وانْ يدِ حِ وْ التَّ مةُ لِ كَ َ ارِ شَ مَ يفِ سالمُ اإلْ  ضِ رْ ق األْ

َ ارِ غَ مَ وَ بَرٍ إِ يتُ بَ قَ بْ يَ مْ لَ ا، فَ هبِ رٍ وال وَ دَ ه اهللاُ دخلَ أَ الَّ مَ
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 ق ادِ ىل الصَّ ه عَ وسالمُ اهللاِ صلواتُ فَ . ا الدينَ ذَ عاىل هَ تَ
 تاهُ ى أَ تّ ه حَ هادِ حقَّ جِ يف اهللاِ دَ اهَ ي جَ ذِ الَّ نيِ األمِ

. نيُ يقِ الْ
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نالثَّام سْلا 

r 

  øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t,≈sW‹ÏΒ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# !$yϑs9 : اىل عَ تَ الَ قَ -

Νà6çG÷�s?#u ÏiΒ 5=≈tGÅ2 7πyϑõ3Ïmuρ ¢ΟèO öΝà2u!%ỳ  ×Αθß™u‘ 

×−Ïd‰|Á•Β $yϑÏj9 öΝä3yètΒ £ãΨÏΒ÷σçGs9 ÏµÎ/ …çµ̄Ρã�ÝÁΨtGs9uρ 4 tΑ$s% óΟè?ö‘t�ø%r&u 

ôΜè?õ‹s{r&uρ 4’n?tã öΝä3Ï9≡sŒ “Ì�ô¹Î) ( (#þθä9$s% $tΡö‘t�ø%r& 4 tΑ$s% (#ρß‰pκô−$$sù 

O$tΡr&uρ Νä3yètΒ zÏiΒ tÏ‰Îγ≈¤±9$# ∩∇⊇∪ yϑsù 4’̄<uθs? y‰÷èt/ ��Ï9≡sŒ 

��Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ �χθà)Å¡≈xÿø9$# 〈 ] ٨٢ – ٨١ : آل عمران [ .
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 اسٍ بَّ عَ نُ ابْ هِ مِّ عَ نُ ابْ وَ بٍ الِ طَ يبِ أَ نُ بْ يلُّ عَ الَ قَ

َ رَ
َ نَ ي ا مِ بِ نَ اهللاُ عثَ ا بَ مَ : امَ هُ نْ عَ اهللاُ يضِ  ذَ خِ أُ الَّ إِ ، اءِ يَ بِ نْ األْ

َ اهللاُ عثَ بَ نْ ئِ ، لَ اقُ امليثَ يهِ لَ عَ ا وَ مَّ حمُ  ه نَّ بِ نَ ؤمِ يُ لَ يٌّ حَ وَ هُ دً

َ نْ ويَ  ثَ عِ بُ نْ ئِ ه؛ لَ تِ مَّ أُ ىلَ عَ اقَ امليثَ ذَ أخُ يَ أنْ هُ مرَ أَ وَ . نَّه رصُ

َ ُ نْ يَ لَ وَ هِ نَّ بِ نُ مِ ؤْ يُ ، لَ اءُ يَ حْ أَ مْ هُ مدٌ وَ حمُ  .) ١ ( ه نَّ رصُ

 . ه وُ حْ نَ يِّ دِّ السُّ نِ ي عَ وِ رُ وَ

 هِ يْ لَ عَ مَ يْ اهِ رَ بْ إِ نْ يًا عَ اكِ حَ اىلَ عَ تَ ه وَ انَ حَ بْ سُ الَ قَ وَ

  $uΖ−/u‘ ô]yèö/$#uρ öΝÎγ‹Ïù Zωθß™u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ (#θè=÷Gtƒ öΝÍκö�n=tæ : المُ السَّ

). ٤٩٣ / ١ ( ريٍ ثِ كَ نِ ابْ ريُ سِ فْ تَ ) ١ (



٦٥ 
y7ÏG≈tƒ#u ÞΟßγßϑÏk=yèãƒuρ |=≈tGÅ3ø9$# sπyϑõ3Ïtø:$#uρ öΝÍκ�Ïj.t“ãƒuρ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& 

â“ƒÍ•yèø9$# ÞΟŠÅ3ysø9$# 〈 ] ١٢٩ : البقرة [ . 

ا عَ بَ خْ إِ عاىلَ تَ ولُ قُ يَ " : ريٍ ثِ كَ نُ ابْ الَ قَ  امِ متَ نْ ارً

َ يمَ اهِ رَ بْ إِ ةِ وَ عْ دَ  والً سُ رَ مْ يهِ فِ اهللاُ ثَ عَ بْ يَ نْ أَ مِ رَ احلَ لِ هْ ألِ
 عوةُ الدَّ ذهِ هَ قتْ افَ وَ دْ قَ وَ يمَ اهِ رَ بْ إِ يةِ رِّ ذُ نْ مِ يْ أَ مْ هُ نْ مِ

َ نيِ يِ عْ تَ يفِ قَ ابِ السَّ رَ اهللاِ دَ قَ جابةُ تَ املسْ  اهللاِ واتُ لَ دٍ صَ مَّ حمُ

ُ والً يفِ سُ رَ هِ يْ لَ ه عَ المُ سَ وَ  رِ ائِ سَ ىلَ إِ وَ ليهمْ إِ نيَ يِّ مِّ األْ

َ ِ نَ مِ نيَ يِّ مِ جَ عْ األْ ِ وَ رَ امَ كَ نِّ اجلِ وَ سِ نْ اإلْ َ أَ امُ مَ  اإلْ  د محْ

 ينِّ إِ " : r اهللاِ ولُ سُ رَ الَ قَ : الَ قَ ةَ يَ ارِ سَ نِ بْ اضِ بَ رْ عِ الْ نِ عَ
، هِ تِ ينَ طِ لٌ يفِ دِ جَ ملنْ مَ آدَ نَّ إِ وَ ، نيَ يِّ بِ النَّ مُ اتَ ـخَ لَ اهللاِ دَ نْ عِ
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َ بُ ، وَ يمَ اهِ رَ بْ يب إِ أَ عوةُ دَ : كَ لِ ل ذَ وَّ أَ بِ مْ كُ ئُ بِّ نَ أُ سَ وَ   رشْ
 هاتُ مَّ ك أُ ذلِ كَ ، وَ أتْ ي رَ تِ ي الَّ مِّ ا أُ ؤيَ رُ ، وَ يبِ سىَ يْ عِ

 . " نَ يْ رَ ني يَ يِّ بِ النَّ

ا مَ كُ ذْ مَ اسِ النَّ يفِ r ه رُ كْ ذِ زلْ مل يَ وَ ا هُ شْ ورً  ورً

ا، حَ ائِ سَ َ ي إِ نِ بَ ياءِ بِ نْ أَ مُ اتَ ه خَ مِ اسْ ح بِ صَ فْ ى أَ تَّ رً  يلَ ائِ رسْ

 يفِ امَ قَ ثُ يْ حَ ، مُ الَ ه السَّ يْ لَ عَ مَ يَ رْ مَ نُ ابْ يسىَ عِ وَ هُ بًا وَ سَ نَ

َ ي إِ نِ بَ  ( ’ÎoΤÎ) ãΑθß™u‘ «!$# /ä3ø‹s9Î : الَ قَ يبًا وَ طِ خَ يلَ ائِ رسْ

$]%Ïd‰|Á•Β $yϑÏj9 t÷t/ £“y‰tƒ zÏΒ Ïπ1u‘öθ−G9$# #M�Åe³t6ãΒuρ 5Αθß™t�Î/ ’ÎAù'tƒ 

.ÏΒ “Ï‰÷èt/ ÿ…çµèÿôœ$# ß‰uΗ÷qr& 〈 ] ذا هَ يفِ الَ ا قَ هلذَ وَ ] ٦ : الصف 
َ يم، وبُ اهِ رَ بْ إِ يبِ أَ عوةُ دَ " : يثِ احلدِ نِ ى ابْ يسَ  عِ رشْ
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 .) ١ ( " يم رْ مَ

 ب تُ الكُ به يفِ اقِ منَ وَ r ه لِ ائِ ضَ ر فَ كْ ذِ رودُ ا وُ مَّ أَ وَ

  tÏ%©!$# �χθãèÎ7−Ftƒ : اىل عَ تَ اهللاِ ولُ قَ هِ يْ لَ لُّ عَ يدُ ، فَ ةِ يمَ دِ القَ

tΑθß™§�9$# ¢É<̈Ζ9$# ¥_ÍhΓW{$# “Ï%©!$# …çµtΡρß‰Ågs† $¹/θçGõ3tΒ öΝèδy‰ΨÏã 

’Îû Ïπ1u‘öθ−G9$# È≅‹ÅgΥM}$#uρ Νèδã�ãΒù'tƒ Å∃ρã�÷èyϑø9$$Î/ öΝßγ8pκ÷]tƒuρ Çtã 

Ì�x6Ψßϑø9$# ‘≅Ïtä†uρ ÞΟßγs9 ÏM≈t6Íh‹©Ü9$# ãΠÌh�ptä†uρ ÞΟÎγøŠn=tæ y]Í×̄≈t6y‚ø9$# 

ßì�Òtƒuρ öΝßγ÷Ζtã öΝèδu�ñÀÎ) �≅≈n=øñF{$#uρ ÉL©9$# ôMtΡ%x. óΟÎγøŠn=tæ 〈 

 . ] ١٥٧ : األعراف [

ٍ ثِ كَ نِ ابْ ريُ سِ فْ تَ ) ١ ( ). ٢٤٣ / ١ ( ريْ
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 نَ بْ اهللاِ دَ بْ عَ يتُ قِ لَ : الَ قَ ارٍ سَ يَ نِ بْ اءِ طَ عَ نْ عَ وَ

ْ خْ أَ : تُ لْ قُ فَ t اصِ العَ نِ و بْ رِ مْ عَ  ةِ فَ صِ نْ عَ ينِ ربِ

 . اةِ رَ وْ التَّ يفِ r اهللاِ ولِ سُ رَ

 هِ تِ فَ صِ بِ اةِ ورَ يف التَّ وفٌ صُ ه ملوْ نَّ ، إِ اهللاِ وَ لْ جَ أَ : الَ قَ
  $pκš‰r'̄≈tƒ �É<̈Ζ9$# !$̄ΡÎ) y7≈oΨù=y™ö‘r& #Y‰Îγ≈x© #Z�Åe³t6ãΒuρ آنِ رْ القُ يفِ

#\�ƒÉ‹tΡuρ 〈 ] ا لألمِّ رْ حِ وَ ، ] ٤٥ : األحزاب  ي دِ بْ عَ تَ نْ أَ ، نيَ يِّ زً

 ، يظٍ لِ غَ الَ وَ ، ظٍّ فَ بِ سَ يْ لَ ، لَ كِّ وَ املتَ كَ يتُ مَّ سَ ، ويل سُ رَ وَ

ابٍ صَ الَ وَ َ يفِ خّ ْ الَ وَ ، اقِ وَ سْ األْ  ، يئةَ السَّ ةِ ئَ يِّ ي بالسَّ زِ جيُ

هُ بِ قْ يَ نْ ر، ولَ فِ يغْ و وَ عفُ يَ نْ لكِ وَ  ةَ امللَّ هِ بِ يمَ قِ ى يُ تَّ حَ اهللاُ ضَ

ينًا عْ ه أَ بِ حُ تَ فْ يَ فَ ، اهللاُ الّ إِ إلهَ الَ : وا ولُ قُ يَ نْ أَ ؛ بِ اءَ جَ وْ العَ
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ا لْ وبًا غُ لُ قُ وَ ، ام آذانًا صُ وَ ، يًا مْ عُ  . ] رواه  البخاري [ . فً

 امَ هُ نْ عَ اهللاُ يضِ رَ اسٍ بَّ عَ نِ ابْ نِ عَ يُّ قِ هَ يْ  البَ وَ رَ وَ

 ي ذِ الَّ وَ : الَ قَ وَ مَ لَ سْ أَ فَ اهللاِ دِ بْ عَ نُ بْ ا ودُ ارُ اجلَ مَ دِ قَ : الَ قَ

فَك يفِ دتُ وَ جَ وَ دْ قَ لَ احلقِّ بِ كَ ثَ عَ بَ ِ صْ  دْ قَ لَ وَ ، يلِ جِ نْ اإلْ

َ  . مُ الَ ليه السَّ عَ ريمَ مَ نَ ى بْ يسَ عِ يْ أَ . ولِ تُ البَ نُ ك ابْ بِ برشّ

َ مُ يبِ أَ نْ عَ وَ  الَ قَ : الَ قَ t يِّ رِ عَ شْ وسى األْ

ُّ جَ النَّ
ا رَ مَّ حمُ نَّ أَ هدُ شْ أَ : ايشِ  رشَّ ي بَ ذِ ه الَّ نَّ أَ وَ ، ولُ اهللا سُ دً

 ا مَ ، وَ كِ لْ مُ ـ ال رِ مْ أَ نْ يه مِ ا فِ نَ ا أَ مَ الَ لوْ يسى، وَ عِ هِ بِ

َ اسِ النَّ رِ مْ أَ نْ لتُ مِ مَّ حتَ ِ ى أَ تَّ تُه حَ يْ تَ ، ألَ لَيْه محْ  رواه [ لَ نَعْ

. ] أبوداود
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سْلع ااسالت 

ر ح م ه ت r ِأَ ب ع د ائ ه : 

ِ لبَ لِ ةً محْ رَ r يُّ بِ النَّ انَ كَ دْ قَ لَ  دْ قَ ها، وَ لِّ كُ ةِ يَّ رشَ

 & !$tΒuρ ��≈oΨù=y™ö‘r : ال قَ فَ كَ لِ ذَ بِ اىلَ عَ تَ وَ كَ ارَ بَ تَ اهللاُ هُ فَ صَ وَ

�ωÎ) ZπtΗôqy‘ �Ïϑn=≈yèù=Ïj9 〈 ] ١٠٧ : األنبياء [ . 

َ رَ تُ ثْ عِ ام بُ نَّ إِ " : r يُّ بِ النِّ الَ قَ وَ  . ] رواه مسلم [ " ةً محْ

 نَ مِ املؤْ تِ لَ مِ شَ ةً امَّ عَ ةً محْ رَ r ه تُ محْ رَ تْ نَ ا كَ فَ

ُّ وْ الدَّ روٍ مْ عَ نُ بْ لُ يْ فَ الطَّ وَ ا هُ هَ ، فَ رَ افِ الكَ وَ
، t يسِ
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 r يِّ بِ النَّ ىلَ إِ بُ هَ يذْ ، فَ سٍ وْ ه دَ تِ يلَ بِ قَ ايةِ دَ ن هِ مِ سُ يأْ يَ

ا قَ وْ دَ نَّ إِ ! اهللاِ ولَ سُ ا رَ يَ : ولُ قُ يَ وَ  ، بتْ أَ وَ تْ صَ د عَ سً

 . ها ليْ عَ عُ اهللاَ ادْ فَ

 ن قَ يْ أَ ، فَ هِ يْ دَ يَ عَ فَ رَ ، وَ بلةَ قِ الْ r سولُ ل الرَّ بَ قْ تَ اسْ فَ

َ اسُ النَّ  ، r اهللاِ ولُ سُ رَ مْ هِ يْ لَ ا عَ عَ ا دَ ذَ إِ سٍ وْ دَ الكِ هبِ

َ يَّ الرَّ بِ نَ نَّ كِ لَ وَ ا وائتِ وْ دَ دِ اهْ مَّ اللهُ " : الَ قَ r ةِ محْ  سً

 . ] هِ يْ لَ عَ قٌ فَ تَّ مُ [ " مْ هبِ

ُ عَ دَ ْ ، وَ ادِ شَ الرَّ وَ ايةِ دَ اهلِ بِ مْ ا هلَ  م هِ يْ لَ عَ عُ دْ يَ ملَ
َ الَّ إِ اسِ للنَّ يدُ رِ يُ ه الَ نَّ ألَ ، الِ صَ ئْ تِ سْ االِ وَ ابِ ذَ العَ بِ  اخلريْ

ُ جُ رْ يَ الَ وَ . اةَ جَ النَّ وَ زَ وْ الفَ الَّ إِ مْ و هلَ
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 ىلَ ها إِ لِ ائِ بَ قَ ةِ وَ عْ دَ لِ فِ ائِ ىل الطَّ إِ r يُّ بِ النَّ بُ هَ ذْ يَ وَ

ِ  ةِ يَ رِ خْ السُّ وَ ودِ حُ اجلُ ا بِ هَ لُ هْ أَ هُ لَ ابِ قَ يُ فَ ، م الَ سْ اإلْ

ِ يَ ، فَ مْ هُ اءَ هَ فَ ه سُ وا بِ رُ غْ يُ ، وَ اءِ زَ هْ تِ سْ االِ وَ  وهُ بُ رضْ

 . r هِ يْ بَ قِ عَ نْ مِ مُ الدَّ يلَ سِ ى يَ تَّ حَ ةِ ارَ جَ احلِ بِ

 دَ عْ بَ ثَ دَ ا حَ ا مَ هَ نْ عَ اهللاُ يضِ رَ شةُ ائِ ي عَ وِ رْ تَ وَ

 ومٌ يَ كَ يْ لَ ى عَ تَ أَ لْ هَ : r اهللاِ ولِ سُ رَ لِ تُ لْ قُ : ولُ قُ تَ فَ كَ لِ ذَ

 - كِ مِ وْ قَ نْ مِ يتُ قِ لَ دْ قَ لَ " : الَ قَ ؟ دٍ حُ أُ مِ وْ يَ نْ مِ دَّ شَ أَ انَ كَ

 تُ رضْ عَ ذْ ، إِ بةِ قَ عَ الْ مَ وْ يَ - م هُ نْ مِ يتُ قِ ا لَ شدَّ مَ أَ انَ كَ وَ

ِ مْ لَ ، فَ لٍ الَ كُ دِ بْ عَ نِ بْ لَ يْ ا لَ د يَ بْ عَ نِ ابْ ىلَ عَ يسِ فْ نَ ِ بْ جيُ  ىل ي إِ ن

مْ لَ ي، فَ هِ جْ وَ ىلَ عَ ومٌ مُ هْ ا مَ نَ أَ وَ تُ لقْ طَ انْ فَ ، تُ ردْ ا أَ مَ
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 ا نَ ا أَ ذَ إِ ، فَ يسِ أْ رَ تُ فعْ رَ ، فَ بِ الِ عَ الثَّ نِ رْ قَ ال بِ إِ قْ فِ تَ سْ أَ

ِ تْ لَّ ظَ أَ دْ قَ ابةٍ حَ سَ بِ  اينِ ادَ نَ فَ ، يلُ ربْ ا جِ يهَ ا فِ ذَ إِ فَ تُ رْ نظَ فَ ، ي ن

 ا مَ ك وَ ك لَ مِ وْ قَ لَ وْ قَ عَ مِ سَ دْ لَّ قَ جَ زَّ وَ عَ اهللاَ نَّ إِ : الَ قَ فَ

 امَ بِ هُ رَ مُ أْ تَ ؛ لِ الِ بَ اجلِ كَ لَ مَ كَ يْ لَ إِ عثَ بَ دْ قَ ، وَ كَ يْ لَ وا عَ دُّ رَ
َ يَ : الَ قَ فَ الِ بَ اجلِ كُ لَ مَ اينِ ادَ نَ فَ : الَ قَ . مْ يهِ فِ تَ ئْ شِ  ! د مَّ ا حمُ

ا ك، وَ ك لَ مِ وْ قَ لَ وْ قَ عَ مِ سَ دْ قَ اهللاَ نَّ إِ  ا نَ أَ ، وَ كَ يْ لَ وا عَ دُّ رَ مَ

ِ ثَ عَ بَ دْ قَ وَ ، الِ بَ اجلِ كُ لَ مَ  ام ك فَ رِ مْ أَ بِ ينِ رَ مُ أْ تَ لِ كَ يْ لَ إِ ي اهللاُ ن
َ هِ يْ لَ ق عَ بِ طْ أُ نْ أَ ئتَ شِ نْ ؟ إِ تَ ئْ شِ ِ بَ شَ خْ م األْ  الَ قَ فَ . " نيْ

ْ نْ و أَ جُ رْ أَ لْ بَ " : r اهللاِ ولُ سُ رَ ِ الَ صْ أَ نْ مِ اهللاُ جَ رِ خيُ  مْ هبِ

ِ الَ هُ دَ حْ وَ اهللاَ دُ بُ عْ يَ نْ مَ ِ يُ الَ ، وَ هُ لَ يكَ رشَ " ئًا يْ شَ هِ بِ كُ رشْ
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 . ] متفق عليه [

َ ا الرَّ هنَّ إِ  ى سَ نْ يَ r يَّ بِ النَّ تِ علَ ي جَ تِ الَّ ةُ يَّ وِ بَ النَّ ةُ محْ
َ كِ ه املنْ بَ قلْ وَ ، يلُ سِ ي تَ تِ ه الَّ احَ رَ جِ

 ، ومَ لُ ه املكْ ؤادَ فُ ، وَ رسِ

ِ الِ يصَ  إِ وَ ر سِ تذكَّ يَ الَ وَ  اسِ النَّ ؤالءِ هلِ اخلريْ

 ىلَ إِ مْ هُ ايتَ دَ هِ ور وَ النُّ ىلَ إِ تِ امَ لُ الظُّ نَ مِ مْ هُ اجَ رَ خْ إِ وَ

َ  . يمِ قِ تَ املسْ اطِ الرصِّ

 آالفِ ةِ رشْ عَ ها يفِ لُ خُ يدْ ، وَ ةَ كَّ مَ r يُّ بِ النَّ حُ تَ يفْ وَ

 ه وْ آذَ نْ اب مَ قَ رِ لَّ يفِ زَّ وجَ عَ ه اهللاُ مُ كِّ حيُ وَ ، لٍ اتِ قَ مُ

 ، هِ لدِ ن بَ وه مِ جُ رَ خْ أَ ه، وَ لِ تْ قَ ىلَ وا عَ رُ آمَ تَ وه وَ ردُ طَ وَ

. مْ هِ ينِ دِ يفِ مْ وهُ تنُ فَ ه وَ ابَ حَ صْ وا أَ تلُ قَ وَ
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َ حُ تْ الفَ ا ذَ هَ مَّ تَ دْ قَ وَ ةِ ابَ حَ الصَّ دُ حَ أَ ولُ قُ يَ فَ  مُ ظَ عْ األْ

 ومُ يَ مَ وْ اليَ لْ بَ " : r يُّ بِ النَّ ولُ قُ يَ فَ " ة مَ حَ امللْ مُ وْ يَ اليومَ "

َ املرْ  . " ةِ محَ

 دْ قَ وَ نيَ مِ هزِ املنْ الءِ ؤُ ىل هَ إِ r يُّ بِ ج النَّ رُ خيْ مَّ ثُ

 تْ فَّ جَ وَ ، مْ لوهبُ قُ تْ لَ وجِ وَ ، همْ ارُ صَ بْ أَ صتْ خِ شَ

 دُ ائِ ذا القَ م هَ هبِ لُ عَ يفْ اذا سَ مَ رونَ ظِ تَ نْ ، يَ همْ وقُ لُ حُ

ُ املنتَ
 قامِ تِ االنْ وَ رِ دْ غَ ىل الْ وا عَ تادُ اعْ ينَ ذِ الّ همُ ، وَ رصِ

ِ غَ دٍ وَ حُ أُ وا يفِ علُ فَ امَ كَ منيَ لِ ىل املسْ تْ قَ بِ مثيلِ التَّ وَ  . ا هَ ريْ

 ينِّ أَ نَ ا تروْ مَ شٍ يْ رَ قُ رشَ ا معْ يَ " : r يُّ بِ النَّ مْ هلَ الَ قَ فَ

. " ؟ مْ كُ بِ لٌ اعِ فَ
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ً خَ : وا الُ قَ  . يمٍ رِ أخٍ كَ نُ ابْ وَ يمٌ رِ كَ خٌ أَ ! ا ريْ

 " اءُ قَ لَ الطُّ مُ تُ نْ أَ وا فَ بُ هَ اذْ " : r يُّ بِ م النَّ هلَ الَ قَ فَ

 . بورِ القُ نَ وا مِ رشِ م نُ هنَّ أَ قوا كَ طلَ انْ فَ

 بِ قلْ ي يفِ تِ الَّ ةِ محْ الرَّ تيجةُ نَ املُ و الشَّ فْ ا العَ هذَ فَ

 ه يذاءً لَ إِ هِ ائِ دَ عْ أَ رَ ث ل أكْ مَ شْ لتَ تْ ظُمَ ي عَ تِ الَّ ، وَ r يِّ بِ النَّ

 ، وُ فْ عَ ذا الْ هَ دثَ ملا حَ الرمحةُ هِ ذِ هَ الَ وْ لَ فَ ، ه ابِ حَ ألصْ وَ

َ ا رَ نَ ام أَ نَّ إِ " : ول قُ يَ ذْ إِ r اهللاِ ولُ سُ رَ قَ دَ صَ وَ  " اةٌ دَ هْ مُ ةٌ محْ

. ] اه احلاكم وَ رَ [
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سْلا راشالع 

ر ح م ت ه r ِالْ ب ح ي و ان الْ و ج م اد : 

 رَ افِ كَ الْ ملَ تشْ لِ تْ سعَ اتَّ ةَ بويَّ النَّ الرمحةَ نَّ ا أَ نَ رْ كَ ذَ

 r يِّ بِ النَّ ةَ رمحْ نَّ ا أَ نَ هُ زيدُ نَ ، وَ دِ حِّ املوَ مِ لِ املسْ نِ الً عَ ضْ فَ

ِ البَ سَ اجلنْ تِ زَ اوَ جتَ  انَ يوَ حَ ـ ال تِ لَ مِ ى شَ تَّ حَ يَّ رشَ

 ، يقٍ رِ طَ بِ يشِ مْ يَ لٌ جُ رَ امَ نَ يْ بَ " : r يُّ بِ ال النَّ قَ دْ قَ ، فَ دَ امَ واجلَ

ا ئْ د بِ جَ وَ ، فَ شُ طَ عَ الْ هِ يْ لَ دَّ عَ تَ اشْ ِ ا فَ يهَ فِ لَ زَ نَ فَ ، رً  مَّ ثُ ، بَ رشَ

. شِ طَ عَ الْ نَ مِ َ رَ الثَّ لُ كُ أْ ، يَ ثُ هَ لْ يَ بٌ لْ ا كَ ذَ إِ ، فَ جَ رَ خَ
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 لُ ثْ شِ مِ طَ عَ الْ نَ بَ مِ لَ كَ ا الْ ذَ هَ غَ لَ بَ دْ قَ لَ : لُ جُ الرَّ الَ قَ فَ

فَّ ألَ مَ فَ ، رَ ئْ بِ الْ لَ زَ نَ ي، فَ نِّ مِ غَ لَ بَ انَ ي كَ ذِ الَّ ، ثُ مَ هُ خُ  مَّ اءً
، فَ تَّ حَ يهِ فِ بِ هُ كَ سَ مْ أَ قِيَ  ، هُ لَ اهللاُ رَ كَ شَ ، فَ بَ لْ كَ ى الْ قَ سَ ى رَ

 مِ هائِ ذه البَ هَ ا يفِ نَ لَ نَّ إِ وَ ! اهللاِ سولَ ا رَ يَ : وا الُ قَ " هُ لَ رَ فَ غَ فَ

َ ا؟ فَ جْ ألَ  . ] عليه قٌ فَ تَّ مُ [ " رٌ جْ أَ ةٍ بَ طْ دٍ رَ بِ كَ لِّ كُ يفِ " : r ال قَ رً

 " ٌ ر جْ أَ ةٍ بَ طْ رَ دٍ بِ كَ لِّ كُ يفِ " ةِ امَّ عَ الْ دةِ اعِ قَ ه الْ ذِ هبِ

ِ r يُّ بِ النَّ بقَ سَ  ى عنَ ي تُ تِ الَّ اتِ ئَ اهليْ وَ امتِ املنظَّ يعَ مجَ

 قها النبيُّ بَ سَ ، هِ بِ قِ فْ الرِّ ان وَ يوَ احلَ وقِ قُ حُ نْ اع عَ فَ الدِّ بِ

r ِذِّ " : ال قَ مَ وْ يَ ننيَ السِّ ئاتِ مِ ب رَّ يفِ أةٌ رَ امْ تِ بَ عُ  ، ةٍ هِ

يَ هِ الَ ، ارَ ا النَّ يهَ فِ تْ لَ خَ دَ ، فَ تْ اتَ ى مَ تَّ ا حَ هَ تْ نَ جَ سَ
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 لُ كُ أْ ا تَ هَ تْ كَ رَ تَ يَ هِ الَ ا، وَ هَ تْ سَ بَ حَ ذْ ا إِ هَ تْ قَ سَ ا وَ هَ تْ مَ عَ طْ أَ
َ اشِ شَ خَ نْ مِ  . ] متفق عليه [ " ضِ رْ األْ

 قَ فْ الرِّ هِ ابِ حَ صْ أَ يمَ علِ ا تَ ذَ هبِ دُ صِ قْ يَ r يُّ بِ النَّ وَ

ِ وَ انِ احليوَ بِ ُ يُ ه، وَ يْ لَ إِ انِ سَ حْ اإلْ  انَ احليوَ تلَ قَ نَّ أَ مْ هلَ بنيِّ

ِ غَ  نْ أَ نُ مكِ ه يُ لِ تْ قَ يفِ بَ سبُّ التَّ وْ أَ ، ه لِ قتْ يفِ ونِ ذْ املأَ ريْ

 الَ رٌ مْ ا أَ ذَ هَ ، وَ اهللاِ بِ ياذُ العِ وَ ارِ النَّ ولِ خُ دُ ببًا يفِ سَ ونَ كُ يَ

 . مَ وْ اليَ اسُ ا النَّ هبِ مُ ي حيكُ تِ الَّ ةُ يَّ عِ ضْ الوَ نيُ وانِ ه القَ فُ رِ عْ تَ

 ، دفٍ هَ الَ بِ انِ يوَ احلَ لِ تْ ن قَ مِ r ر النبيُّ ذَّ حَ وَ

 لُ تُ قْ انٍ يَ سَ نْ إِ نْ ا مِ مَ " : المُ السَّ وَ الةُ الصَّ هِ يْ لَ عَ الَ قَ فَ

ا فَ فُ صْ عُ ِ غَ ا بِ هَ قَ وْ فَ امَ ورً مَ وْ ا يَ هَ نْ عَ اهللاُ هُ لَ أَ سَ الَّ ا، إِ هَ قِّ حَ ريْ
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ها؟ قَ مَ وَ ! اهللاِ ولَ سُ ا رَ يَ : يل قِ . " ةِ امَ يَ القِ  ا هَ قُّ حَ " : الَ ا حقُّ

ْ ا فَ هَ سَ أْ رَ عُ طَ قْ يَ الَ وَ ، ا هَ لَ كُ أْ يَ ا فَ هَ حَ بَ ذْ يَ نْ أَ  رواه [ " هِ ي بِ مِ ريَ

 . ] سائيُّ النَّ

 ائحِ بَ الذَّ حِ بْ ذَ دَ نْ عِ انِ سَ اإلحْ بِ r النبيُّ رَ مَ أَ دْ قَ وَ

ِ بَ تَ كَ اهللاَ نَّ إِ " : المُ والسَّ الةُ الصَّ ال عليهِ قَ فَ  انَ سَ حْ اإلْ

ْ لِّ كُ ىلَ عَ  مْ تُ حْ بَ ا ذَ ذَ إِ وَ ، ةَ لَ تْ قِ وا الْ نُ سِ حْ أَ فَ مْ تُ لْ تَ ا قَ ذَ إِ ، فَ ءٍ يشَ

ِ لْ ف ، هُ تَ رَ فْ شَ مْ كُ دُ حَ أَ دَّ حِ يُ لِ وَ ، ةَ حَ بْ وا الذِّ نُ سِ حْ أَ فَ  حْ ريُ

 بعضَ نَّ أَ امءِ لَ عُ الْ حدُ كر أَ ذَ دْ قَ وَ ، ] رواه مسلم [ " هُ تَ يحَ بِ ذَ

 ح بْ الذَّ يفِ المِ سْ اإلِ وا آدابَ مُ لِ عَ امّ ـ موا ل لَ سْ ني أَ يِّ بِ رْ الغَ

هللاِ هٍ وَ جْ وَ لِّ كُ نْ مِ نِ يْ ا الدِّ ذَ هَ املِ ىل كَ دلُّ عَ ا يَ ذَ هَ وَ
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 . ةُ نَّ مِ ـ ال وَ دُ احلمْ

 وحُ الرُّ يهِ ئًا فِ يْ وا شَ ذُ خِ تَّ تَ الَ " : r النبيُّ الَ قَ وَ

ا رَ غَ  دفًا هَ احليَّ انَ وا احليوَ خذُ تتّ الَ يْ أَ ] هِ عليْ فقٌ متَّ [ " ضً

َ ، مْ كُ هامِ سِ بِ هُ ونَ رمُ تَ  ي غِ بَ نْ ي يَ تِ الَّ محةِ افٍ للرَّ نَ ا مُ ذَ هَ نَّ ألَ

 . ا هبِ يتحىلَّ نْ أَ منِ املؤْ ىلَ عَ

 نِ ى عَ تَّ حَ والقهرَ مَ لْ الظُّ عُ فَ رْ يَ انَ كَ r النبيُّ وَ

 النبيُّ خلَ دَ دْ قَ ، فَ اممِ تِ شدَّ االهْ أَ كَ لِ بذَ مَّ هيتَ وَ انِ احليوَ

r ُانِ تَ سْ البُ يفِ ذْ إِ وَ ، ارِ صَ األنْ نَ لٍ مِ رجُ ستانًا لِ ب َ  ، لٌ مجَ

. اهُ نَ يْ عَ تْ فَ رِ نَّ وذَ حَ r أ النبيَّ رَ امَّ لَ فَ
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 ه، سِ أْ رَ ىلَ عَ مسحَ فَ ، r اهللاِ ولُ سُ رَ ليهِ ى إِ أتَ فَ

 ابٌّ شَ اءَ جَ فَ " ؟ ل مَ ا اجلَ ذَ بُّ هَ رَ نْ مَ " : الَ قَ مَّ ثُ ، ن سكَ فَ
 : r النبيُّ قالَ فَ ! اهللاِ ولَ سُ ا رَ ا يَ نَ أَ : الَ قَ فَ ارِ صَ األنْ نَ مِ

 ؟ ا اهَ يَّ إِ اهللاُ كَ لَّكَ ي مَ تِ الَّ ةِ يمَ هِ البَ هِ ذِ هَ يفِ ي اهللاَ تتقِ الَ أَ "

َّ ى إِ كَ شَ هُ نَّ إِ فَ ِ كَ نَّ أَ يلَ  وداود بُ أَ واهُ رَ [ " ) ١ ( ه بُ ئِ تُدْ وَ يعُهُ جتُ

 . ] اينُّ حه األلبَ وصحَّ

  وَ رَ دْ قَ فَ ، يةِ دِ املحمَّ ةِ محْ الرَّ نَ مِ صيبٌ نَ امدِ للجَ وَ

نِ r النبيَّ نَّ أَ يُّ ارِ خَ البُ  تِ احَ ، صَ ه املنربُ لَ عَ ملّا صُ

 لَ زَ نَ فَ ، يِّ بِ الصَّ ياحَ ها صِ يْ لَ ب عَ طُ خيْ انَ ي كَ تِ الَّ ةُ لَ النخْ

ْ : بهُ ئِ دْ تُ ) ١ ( . ل واصِ املتَ لِ مَ ه بالعَ كُ لِ هتُ
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ِ املنْ ىلَ عَ نْ مِ r النبيُّ ها إِ ، فَ ربَ مَّ  ئِنُّ تَ علتْ جَ ، فَ هِ يْ لَ ضَ
كَّ الَّ بيِّ نيَ الصَّ أنِ  ا مَ ىلَ عَ تْ كَ بَ " : r الَ قَ ن، فَ ذي يُسَ

 . " رِ كْ الذِّ نَ مِ عُ مَ سْ تَ تْ انَ كَ

 ى كَ بَ يثِ ذا احلدِ هبِ ثَ دَّ ا حَ ذَ إِ نُ ان احلسَ كَ

َ اخلشبة : الَ قَ وَ نيْ لِمِ عْرشَ املسْ  اهللاِ ولِ سُ رَ ىلَ نُّ إِ حتَ يَا مَ

r ِا إ  .) ١ ( هِ يْ لَ وا إِ اقُ شتَ تَ نْ أَ قُّ حَ م أَ تُ أنْ ، فَ هِ ائِ قَ لِ ىلَ شوقً

). ٦٠٢ / ٦ ( فتح الباري ) ١ (
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رـشي عاحلَاد سْلا 

r 

ه امِ حمَ ، وَ ريةٌ ثِ كَ r نا نبيِّ ائلَ ضَ فَ نَّ أَ مْ لَ اعْ  r دَ

 : لكَ ذَ منْ وَ ةٌ يرَ زِ غَ

َ ارِ كَ مَ نْ مِ هِ بِ اهللاُ هُ دحَ ا مَ مَ - ١  قِ الَ خْ م األْ

َ وَ   y7̄ΡÎ)uρ 4’n?yès9 @,è=äz : انه حَ بْ سُ الَ قَ ، فَ اتِ فَ الصِّ نِ اسِ حمَ

5ΟŠÏàtã 〈 . 

ُ تُ ثْ عِ بُ امَ نَّ إِ " : r الَ قَ وَ ِّ ألِ َ مَ ارِ كَ مَ مَ متَ  " قِ الَ خْ األْ

. ] رواه الطرباين [
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َ الرَّ نَ مِ هِ بِ اهللاُ هُ حَ دَ ا مَ مَ - ٢  هِ تِ أمَّ بِ ةِ قَ فَ الشَّ وَ ةِ محْ

ِ اسِ وبالنَّ ا كَ مجَ  ( !$tΒuρ ��≈oΨù=y™ö‘r& �ωÎ : اىل عَ ه تَ ولِ قَ يفِ امَ يعً

ZπtΗôqy‘ �Ïϑn=≈yèù=Ïj9 〈 ] هِ لِ وْ قَ وَ ، ] ١٠٧ : األنبياء :  tβ%�2uρ 

tÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ $VϑŠÏmu‘ 〈 ] ه لِ وْ قَ وَ ، ] ٤٣ : األحزاب :  $yϑÎ6sù 

7πyϑômu‘ zÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγs9 ( öθs9uρ |MΨä. $̂àsù xá‹Î=xî É=ù=s)ø9$# 

(#θ‘ÒxÿΡ]ω ôÏΒ y7Ï9öθym 〈 ] ١٥٩ : آل عمران [ . 

َ ا رَ نَ أَ امَ نَّ إِ " : r ه لِ وْ قَ وَ  مُ احلاكِ واهُ رَ [ " اةٌ دَ هْ مُ ةٌ محْ

ُّ األلبَ حهُ وصحَّ  . ] اينِ

ه لقولِ : ه تِ الدَ وِ ذُ نْ ه مُ ه بِ نايتُ عِ وَ هُ لَ اهللاِ ايةُ عَ رِ - ٣



٨٩ 

 öΝs9r& x8ô‰Égs† $VϑŠÏKtƒ 3“uρ$t↔sù ∩∉∪ x8y‰y : اىل عَ تَ ùρuρ ~ω!$|Ê 

3“y‰yγsù ∩∠∪ x8y‰y ùρuρ WξÍ←!%tæ 4o_øîr'sù 〈 ] ٨ – ٦ : الضحى [ . 

ْ يفِ اءَ ا جَ مَ - ٤  ، r ه رِ كْ ذِ عِ فْ رَ ه وَ رِ دْ صَ حِ رشَ

  óΟs9r& ÷yu�ô³nΣ y7s9 x8u‘ô‰|¹ ∩⊇∪ $uΖ÷è|Êuρuρ : اىل عَ تَ هِ لِ وْ لقَ

��Ζtã x8u‘ø—Íρ ∩⊄∪ ü“Ï%©!$# uÙs)Ρr& x8t�ôγsß ∩⊂∪ $uΖ÷èsùu‘uρ y7s9 

x8t�ø.ÏŒ 〈 ] ٤ - ١ : الرشح [ . 

  $̈Β : لقوله تعاىل : ني يِّ بِ النَّ مَ اتَ خَ r ه نُ وْ كَ - ٥

tβ%x. î‰£ϑptèΧ !$t/r& 7‰tnr& ÏiΒ öΝä3Ï9%y Í̀h‘ Å3≈s9uρ tΑθß™§‘ «!$# 

zΟs?$yzuρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# 〈 ] هِ لِ وْ قَ ، وَ ] ٤٠ : األحزاب r : " َيلِ ثَ م



٩٠ 

َ لُ ثَ مَ وَ  هُ نَ سَ حْ أَ تًا فَ يْ ى بَ نَ بَ لٍ جُ رَ لِ ثَ مَ كَ يلِ بْ قَ نْ مِ اءِ يَ بِ نْ األْ

 لَ عَ جَ ، فَ اهُ ايَ وَ زَ نْ مِ ةٍ يَ اوِ زَ نْ مِ ةٍ نَ بِ لَ عَ ضِ وْ مَ الَّ ، إِ هُ لَ مَ كْ أَ وَ

 الَ أَ : ونَ ولُ قُ يَ وَ انِ يَ نْ البُ نَ مِ ونَ بُ جَ عْ يَ وَ ونَ وفُ طُ يَ اسُ النَّ

، فَ بِ ا لَ نَ اهُ تَ هَ عْ ضَ وَ  " ةَ نَ بِ ا اللَّ نَ أَ تُ نْ كُ ؟ فَ كَ انُ يَ نْ بُ مَّ تِ يَ نةً

 . ] هِ عليْ قٌ فَ تَّ مُ [

 : r ه ولِ قَ لِ : اءِ يَ بِ ىل األنْ عَ r ه يلُ ضِ فْ تَ - ٦

َ ىلَ تُ عَ لْ ضِّ فُ "  ، مِ لِ كَ الْ عَ امِ وَ جَ يتُ طِ عْ أُ : تٍّ سِ بِ اءِ يَ بِ نْ األْ

ْ نُ وَ
لّتْ ، وَ بِ عْ الرُّ بِ تُ رصِ َ أُحِ َ تْ لَ عِ جُ ، وَ مُ ائِ نَ غَ الْ يلِ  يلِ
َ ا وَ هُ طَ ضُ رْ األْ ا، جِ سْ مَ ورً  ، ةً افَّ قِ كَ لْ خَ ـ الْ ىلَ إِ تُ لْ سِ رْ أُ وَ دً

َ مَ تِ خُ وَ . ] م لِ مسْ واهُ رَ [ " ونَ يُّ بِ النَّ يبِ



٩١ 

َ أَ وَ قِ لْ ى اخلَ قَ تْ أَ r ه نَّ أَ – ٧  : r ه لقولِ : مْ هُ فُ رشْ

 اىلَ عَ تَ اهللاَ نَّ ب؛ إِ لِ املطَّ دِ بْ عَ ابْنِ اهللاِ دِ بْ عَ نُ بْ دُ مَّ ا حمُ نَ أَ "

ِ خَ ي يفِ نِ لَ عَ جَ ، فَ قَ لْ اخلَ قَ لَ خَ ِ تَ قَ رْ فِ مْ هُ لَ عَ جَ مَّ ، ثُ مْ هِ ريْ  ، نيْ

ِ خَ ي يفِ نِ لَ عَ جَ فَ  ي نِ لَ عَ جَ ، فَ لَ ائِ بَ قَ مْ هُ لَ عَ جَ مَّ ثُ ، ةً قَ رْ فِ مْ هِ ريْ
ِ خَ يفِ ِ خَ ي يفِ نِ لَ عَ جَ وتًا، فَ يُ بُ مْ هُ لَ عَ جَ مَّ ، ثُ ةً يلَ بِ قَ مْ هِ ريْ  مْ هِ ريْ

ُ ا خَ نَ أَ تًا، فَ يْ بَ ُ خَ تًا، وَ يْ بَ مْ كُ ريْ ا فْ نَ مْ كُ ريْ  رواه أمحد [ " سً

 . ] وأبوداود وصححه األلباين

 ومَ يَ ةِ اعَ فَ الشَّ وَ ضِ احلوْ بُ احِ صَ r ه نَّ أَ – ٨
 ضِ وْ حَ ـ الْ ىلَ عَ مْ كُ طُ رَ ا فَ نَ أَ " : r هِ ولِ قَ لِ : ةِ يامَ القِ

فَ ، مْ كُ رُ ظِ تَ نْ أَ ، مْ تُهُ فْ رَ ا عَ ذَ ى إِ تَّ ، حَ مْ كُ نْ مِ الٌ جَ رِ يلِ عَ لِريُ



٩٢ 

 الَ كَ نَّ إِ : الُ قَ يُ فَ ! ايبِ حَ صْ أَ بِّ رَ : ولُ قُ أَ ، فَ وينِ وا دُ جُ تُلِ اخْ

 . ] رواه البخاري [ " كَ دَ عْ وا بَ ثُ دَ حْ ا أَ ي مَ رِ دْ تَ

َ عَ دَ دْ قَ ةً وَ عْ دَ يٍّ بِ نَ لِّ كُ لِ نَّ إِ " : r الَ قَ وَ  ا، ا هبِ

ُ ةً اعَ فَ شَ يتِ وَ عْ دَ تُ أْ بَ تَ اخْ دْ قَ ينِّ إِ وَ ، هُ لَ تْ يبَ تُجِ اسْ فَ  ي تِ مَّ ألِ

 . ] عليهِ فقٌ متَّ [ " ةِ امَ يَ القِ مَ وْ يَ

 : r ه قولِ لِ : ةِ امَ يَ القِ ومَ يَ اسِ النَّ دُ يِّ سَ r وَ هُ وَ – ٩

 اءُ وَ ي لِ دِ يَ بِ ، وَ رَ خْ فَ الَ وَ ةِ امَ يَ القِ مَ وْ يَ مَ آدَ دِ لَ وَ دُ يِّ ا سَ نَ أَ "

 اهُ وَ سِ نْ مَ فَ مَ ذٍ آدَ ئِ مَ وْ يَ يٍّ بِ نَ نْ ا مِ مَ وَ ، رَ خْ فَ الَ وَ دِ مْ حَ ـ الْ

ْ الَّ إِ  الَ وَ عٍ فَّ شَ مُ لُ وَّ أَ وَ عٍ شافِ لُ وَّ ا أَ نَ أَ ي، وَ ائِ وَ لِ تَ حتَ

ُّ وصحَّ مذيُّ رواه أمحد والرتِّ [ " رَ خْ فَ . ] حه األلباينِ



٩٣ 

 : ةِ امَ يَ القِ ومَ يَ ةَ اجلنَّ لُ خُ دْ يَ نْ مَ لُ وَّ أَ r وَ هُ وَ – ١٠
 : نُ ازِ اخلَ ولُ قُ يَ ، فَ ةِ اجلنَّ ابَ بَ عُ رَ قْ يَ نْ مَ لُ وَّ ا أَ نَ أَ " : r ه لقولِ

َ نَ أَ : ولُ أقُ ؟ فَ تَ نْ أَ نْ مَ  ، كَ لَ حُ تَ فْ أ ومُ ف قُ أَ : ولُ قُ يَ فَ . دٌ مَّ ا حمُ

َ مْ قُ أَ مْ لَ فَ َ ومُ قُ أَ الَ ، وَ كَ لَ بْ دٍ قَ حَ ألِ  رواهُ [ " كَ دَ عْ دٍ بَ حَ ألِ

 . ] لم مسْ

ُ r وَ هُ وَ – ١١  و جُ رْ يَ نسانٍ إِ لِّ كُ لِ ةُ نَ سَ احلَ ةُ وَ سْ األْ

 : انه حَ بْ سُ الَ قَ امَ ه، كَ ارِ نَ نْ مِ جاةَ النَّ ه وَ تِ نَّ جَ بِ الفوزَ وَ اهللاَ

 ô‰s)©9 tβ%x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθß™u‘ «!$# îοuθó™é& ×πuΖ|¡ym yϑÏj9 tβ%x. 

(#θã_ö�tƒ ©!$# tΠöθu‹ø9$#uρ t�ÅzFψ$# t�x.sŒuρ ©!$# #Z��ÏVx. 〈 ] ٢١ : األحزاب [ .



٩٤ 

 نَّ ل إِ بَ ،  باهلوَ قِ النطْ نِ عَ هُ املنزَّ r و هُ وَ – ١٢

ِ ينِ بالدِّ قَ لِّ ه املتعَ المَ كَ  ي ذِ ي الَّ حْ الوَ نَ مِ عدُّ يُ يعةِ والرشَّ

 #$; $tΒuρ ß,ÏÜΖtƒ Çtã #“uθoλù : اىلَ عَ تَ الَ قَ امَ كَ لُ اطِ البَ يهِ تِ يأْ الَ

∩⊂∪ ÷βÎ) uθèδ �ωÎ) Öóruρ 4yrθãƒ 〈 ] َّ٤ – ٣ : م جْ الن [ .



٩٥ 

 عشـر اْلس الثَّانِي

ِ نَ ثْ وم اإل يَ يفِ r د النبيُّ لِ وُ  بيعِ رَ رِ هْ شَ نْ مِ نيْ

َ  يفِ يلَ قِ وَ ، نِ امِ الثَّ يفِ يلَ قِ ، وَ هُ نْ مِ اينِ الثَّ يفِ يلَ قِ ، لِ وَّ األْ

ِ عَ الْ َ عَ اينِ الثَّ يفِ يلَ قِ ، وَ ارشِ  : ريٍ ثِ كَ نُ ال ابْ قَ . رشَ

 نُ بْ يمُ راهِ إبْ اهُ كَ حَ دْ قَ ، وَ يلِ الفِ امَ عَ دَ لِ ه وُ نَّ أَ يحُ حِ الصَّ وَ

َ غريُ وَ اطٍ يَّ خَ نُ بْ ةُ ليفَ خَ وَ يِّ ارِ خَ البُ يخُ شَ رِ ذِ املنْ  ا مهُ

ا إمجْ  . اعً

َ : ريَ السِّ لامءُ عُ الَ قَ ا مَ : تْ الَ قَ نةُ ه آمِ بِ تْ لَ ملّا محَ



٩٦ 

َ ا بَ مَ اءَ ضَ أَ ورٌ نُ عهُ مَ رجَ خَ هرَ ظَ امَّ لَ فَ ، الً قَ ثِ هُ لَ تُ دْ جَ وَ  نيْ

ِ  . بِ رِ واملغْ قِ املرشْ

 اسٍ بَّ عَ نِ ابْ نِ عَ مٍ يْ عَ و نُ بُ أَ وَ رَ اكِ سَ عَ نُ ابْ جَ رَ أخْ وَ

َ رَ
قَّ عَ r بيُّ النَّ دَ لِ ا وُ ملَ : الَ قَ امَ هُ نْ عَ اهللاُ يضِ  بِ لِ املطَّ دُ بْ عَ

َ امَّ سَ وَ ، شٍ بْ كَ بِ هُ نْ عَ ا، فَ مَّ ه حمُ  ا مَ ! ثِ ارِ ا احلَ بَ ا أَ يَ : ه لَ يلَ قِ دً

َ يْ مَّ سَ نْ أَ ىلَ عَ كَ لَ محَ ا، وَ مَّ تَه حمُ هِ ملَ دً مّ  ه؟ ائِ آبَ مِ باسْ تُسَ

 اسُ النَّ هُ دَ مَ حيْ ، وَ ءِ امَ السَّ يفِ اهللاُ هُ دَ مَ حيْ نْ تُ أَ دْ رَ أَ : ال قَ

َ يفِ  . ضِ رْ األْ

اةُ فَ و و ال د ه :



٩٧ 

َ وُ تُ وَ ْلٌ هُ وَ r وه بُ أَ يفِّ  دَ عْ بَ : يل قِ ه، وَ مِّ أُ نِ طْ بَ يفِ و محَ
َ ورُ هُ املشْ وَ ، رٍ هُ شْ أَ ه بِ تِ دَ الَ وِ  . لُ وَّ األْ

ر ض اع ه r : 

ا يَّ بٍ أَ هلَ يبِ أَ ةُ الَ وْ مَ ةُ بَ يْ وَ ه ثُ تْ عَ ضَ رْ أَ  و بُ ها أَ قَ تَ عْ أَ فَ ، امً

ا هبِ رَ فَ بٍ هلَ ْ اسْ مَّ ، ثُ المِ ا الغُ ذَ حً  ي نِ بَ يفِ r ه ع لَ ضِ رتُ

 ي نِ بَ ا يفِ هَ دَ نْ عِ امَ قَ أَ ، وَ يةُ دِ عْ السَّ ليمةُ ه حَ تْ عَ ضَ ، فأرْ دٍ عْ سَ

ا مِ حْ نَ دٍ عْ سَ ْ نْ وً قَّ صَ دْ قَ ، وَ نيَ نِ سِ سِ مخَ  ، اكَ نَ ه هُ رُ دْ شُ

 ظَّ ه حَ نْ وا مِ جُ رَ خْ أَ وَ ، وه لُ سَ غَ ه، وَ بَ لْ قَ كةُ ئِ ج املالَ تخرَ اسْ فَ

ا وَ نُ أله اهللاُ مَ مَّ ، ثُ طانِ يْ الشَّ وَ سِ فْ النَّ  ةً فَ أْ رَ وَ ةً مَ كْ حِ ورً

َ رَ وَ . ه انِ كَ مَ ىلَ ه إِ و ادُ عَ م أَ ثُ ، ةً محْ



٩٨ 

 ، ةِ ثَ احلادِ هِ ذِ هَ دَ عْ بَ حليمةُ هِ يْ لَ عَ تْ يَ شِ خَ دْ قَ وَ

عْ مْ لَ ، فَ لَ صَ ام حَ ها بِ تْ ثَ حدَّ ه وَ مِّ ىل أُ ه إِ تْ ردَّ فَ  . لك ا ذَ هَ يَرُ

 ريُ هِ طْ التَّ وَ يسُ دِ قْ ذا التَّ هَ انَ كَ : يلُّ يْ هَ السُّ الَ قَ

ِ تَ رَّ مَ  ! نيْ

 زِ مَ غْ مَ نْ ه مِ بُ لْ ى قَ قَّ نَ يُ ؛ لِ ةِ ولَ فُ الطُّ يفِ : وىلَ األْ

 . يطانِ الشَّ

َ إِ هُ عَ فَ رْ يَ نْ أَ اهللاُ رادَ ا أَ مَ دَ نْ عِ : يةُ انِ والثَّ  ةِ ىل احلرضْ

َ صَ يُ لِ ، ةِ يَّ سِ دْ القُ دِّ ، فَ واتِ مَ السَّ ةِ كَ ئِ الَ مَ بِ يلِّ  نًا اطِ بَ سَ قُ

ا اهِ ظَ وَ . نًا امَ يْ إِ ةً وَ مَ كْ ه حِ بُ لْ ئ قَ لِ مُ وَ ، رً



٩٩ 

أُ اةُ فَ و ه م r : 

 ه ه أمُّ بِ تْ جَ رَ ، خَ ننيَ سِ تَّ سِ r اهللاِ ولُ سُ رَ غَ لَ ملّا بَ

 ، مْ ورهُ زُ تَ باملدينةِ ارِ جَّ النَّ نِ بْ يِّ دَ ي عُ نِ ه بَ دِّ جَ والِ خْ ىل أَ إِ

ا، ثُ هْ م شَ هُ دَ نْ عِ تْ قامَ أَ فَ ، يمنَ أَ مُّ ها أُ عَ مَ وَ  تْ يَ فِّ وُ تُ مَّ رً

 . ةَ كَّ مَ ىلَ إِ ةٌ عَ اجِ ي رَ هِ وَ اءِ وَ بْ األَ بِ

َ r اهللاِ سولُ ملّا مرَّ رَ وَ  ىلَ إِ بٌ اهِ و ذَ هُ وَ اءِ وَ بْ باألْ

 ، هُ لَ نَ ذِ أَ ه فَ أمِّ ربْ قَ ةِ يارَ زِ ه يفِ بَّ رَ نَ ذَ أْ تَ ، اسْ حِ تْ الفَ امَ عَ ةَ كَّ مَ

 ا هنَّ إِ ، فَ ورَ بُ قُ وا الْ ورُ زُ " : الَ قَ ه وَ لَ وْ حَ نْ ى مَ كَ بْ أَ وَ ، ى كَ بَ فَ

. ] رواه مسلم [ " تَ املوْ رُ كِّ ذَ تُ



١٠٠ 

 ه تُ الَ وْ مَ يَ هِ وَ ، نَ يمَ أَ مُّ ه أُ تْ ضنَ ه، حَ مُّ أُ تْ اتَ مَ امَّ لَ فَ

 لغَ بَ امَّ لَ فَ ، بِ لِ املطَّ دُ بْ ه عَ دُّ له جَ فَّ كَ يه، وَ بِ أَ نْ ها مِ ثَ رِ وَ

َ امَ ثَ رِ مْ عُ الْ نَ مِ r اهللاِ ولُ سُ رَ َ تُ ننيَ سِ ينِ  ه، دُّ جَ ويفِّ

 مَّ تَ ه أَ اطَ حَ ه، وَ لَ فَّ كَ ، فَ البٍ طَ يبِ ه أَ مِّ ىل عَ ه إِ بِ ىصَ أوْ وَ
ٍ نَ زَّ عَ أَ اهللاُ ثهُ عَ بَ نيَ حِ رهُ آزَ وَ هُ رصَ نَ وَ ، اطةٍ يَ حِ  مَّ تَ أَ وَ رصْ

ْ ىلَ عَ رَّ مَ تَ ه اسْ نَّ ع أَ مَ ، ةٍ رَ ازَ ؤَ مُ
 ف فَّ خَ فَ ماتَ نْ ىل أَ ه إِ كِ رشِ

 . كَ لِ ذَ بِ يثُ دِ احلَ حَّ صَ امَ ه، كَ ابِ ذَ عَ نْ مِ كَ لِ ذَ بِ اهللاُ

ص ي اهللاِ ةُ ان ت ى لَ الَ ع ه م ن د سِ ن الج اه ل ي ة : 

َ وَ r يَّه بِ نَ انَ صَ دْ قَ اىلَ عَ تَ اهللاُ انَ كَ نْ مِ اهُ محَ



١٠١ 
 ليهِ إِ ضَ غَّ بَ دْ قَ ، فَ ةِ ليَّ اجلاهِ سِ نَ دَ نْ ه مِ رَ هَّ طَ ه، وَ رِ غَ صِ

َ ْ وَ ، نامً صَ مْ ظِّ عَ يُ مْ ـ لَ امً وَ نَ صَ دْ بُ عْ يَ مْ لَ فَ ، امَ نَ صْ األْ َ يَ ملَ  بْ رشْ

ا مخَ ْ وَ ، رً  ، مْ هِ ورِ جُ فُ وَ مْ هِ قِ سْ فِ يفِ شٍ يْ رَ قُ بابَ شَ كْ ارِ شَ يُ ملَ

َّ مُ r انَ كَ لْ بَ  قٍ لُ خُ لَّ كُ ح نِ مُ دْ قَ وَ ، يبٍ عَ لِّ ن كُ مِ أً ربَ

ْ نَّ ى أَ تَّ بيل، حَ علٍ نَ فِ وَ يلٍ مجَ  الَّ ه إِ مِ وْ ني قَ بَ فُ رَ عْ يُ يكنْ ه ملَ

َ بِ  وا انُ كَ وَ يثهِ دِ حَ قِ دْ صِ ه وَ تِ ارَ هَ طَ نْ وه مِ دُ اهَ ا شَ ملِ نيِ مِ األْ

 يفِ كَ لِ ذَ ىلَّ جتَ دْ قَ ه، وَ يِ أْ رَ نْ عَ ونَ لُ زِ نْ يِ ه وَ مِ كْ حُ بِ نَ وْ ضَ رْ يَ
َ رِ احلجَ عِ ضْ وَ ةِ صَّ قِ  ام ا بِ وْ ضَ رَ دْ قَ ه، فَ كانِ مَ يفِ دِ وَ سْ األْ

 رُ احلجَ عَ ضِ وُ وَ ، وبٍ ثَ بِ مرَ أَ يثُ حَ ، يٍ أْ رَ نْ مِ ليهِ إِ ارَ شَ أَ
ن مِ بٍ انِ جَ ع بِ رفَ تَ نْ أَ ةٍ يلَ بِ قَ لَّ كُ مرَ أَ ه، وَ طِ سَ وَ يفِ



١٠٢ 

 يفِ هُ ضعَ وَ ه وَ سِ فْ نَ بِ رَ احلجَ ذَ خَ أَ مَّ ثُ ، بِ وْ الثَّ بِ وانِ جَ

 ةِ نَ تْ الفِ انُ ريَ نِ فأتْ طَ انْ ، وَ وسُ فُ ك النُّ لِ ذَ بِ تْ دأَ هَ ه، فَ انِ كَ مَ

. لِ ائِ بَ القَ بنيَ بٍ حرْ بِ رُ ذِ نْ تُ ي كانتْ تِ الَّ
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سْلالثَّ ا ثَ ال رـشع 

r 
ُ عِ ه مخسٌ وَ لَ وَ ، جيةَ دِ خَ r يُّ بِ ج النَّ زوَّ تَ  ون رشْ

َ يفِ يَ هِ تْ انَ كَ ، وَ ةً نَ سَ  r انَ كَ ا، وَ هَ رِ مْ عُ نْ مِ نيَ عِ بَ رْ األْ

َ يفِ امِ الشَّ ىلَ إِ رجَ خَ دْ قَ َ يْ ها مَ مِ الَ غُ عَ ا مَ هلَ ةٍ ارَ جتِ  ، ةَ رسَ

َره مِ ةُ مَ رسَ يْ أ مَ رَ فَ  ن مِ هِ بِ تحىلَّ يَ انَ ا كَ مَ شأنِه، وَ نْ ا هبَ
 تْ بَ غِ رَ فَ ، أ رَ امَ بِ هُ تَ دَ يِّ سَ ربَ خْ أَ عَ جَ رَ امَّ لَ فَ ، انةٍ أمَ قٍ وَ دْ صِ
 . ها جَ تزوَّ ه، فَ نْ مِ اجِ وَ الزَّ يفِ

ةِ رَ ل اهلجْ بْ ا قَ هَ نْ عَ اهللاُ يضِ رَ جيةُ دِ خَ تْ اتَ مَ وَ
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ا ها مخَ عَ مَ r النبيُّ ثَ كَ مَ دْ قَ ، وَ ننيَ ثِ سِ الَ ثَ بِ  سً

َ غَ جْ يتزوَّ ملَ ةً نَ سَ رشينَ عِ وَ  ي يفِ هِ وَ اتتْ ى مَ تَّ ها حَ ريْ

 r يِّ بِ النَّ رُ مْ عُ انَ كَ ها، وَ رِ مْ عُ نْ مِ نيَ تِّ السِّ وَ ةِ سَ امِ اخلَ

ْ وايلَ حَ ا عَ نيَ سِ مخَ  ةَ دَّ ها عِ عدَ بَ r النبيُّ جَ تزوَّ مَّ ثُ . امً
 ا مَ بُ كذِّ ا يُ ذَ هَ وَ ، ليلةٍ جَ دَ مقاصِ وَ ثريةٍ كَ مٍ كَ حلِ وةٍ سْ نِ

ِ تَ املسْ عضُ بَ عاهُ ادَّ  ادِ نَ العِ هلِ أَ نْ مِ همْ غريِ وَ قنيَ رشْ

 ثُ حَ بْ واني ا يَ هْ الً شَ جُ رَ انَ كَ r النبيَّ نَّ أَ نْ مِ يبِ ذِ كْ التَّ وَ

 عَ مَ ثَ كَ مَ دْ قَ ك، وَ ذلِ كَ ونُ كُ يَ يفَ كَ ذْ إِ ، ةِ عَ املتْ نِ عَ

َ عَ سَ مْ خَ ه بِ كربُ تَ – دةٍ احِ وَ أةٍ رَ امْ ا مخَ – ةً نَ سَ ةَ رشْ  سً

ِ عِ وَ ْةً نَ سَ ينَ رشْ ى حتَّ ، وَ ى ماتتْ تَّ حَ ها ريَ غَ جْ يتزوَّ ملَ
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 انتِ كَ لْ هَ فَ ، وةِ هْ الشَّ فورُ وُ وَ بابِ الشَّ نُّ ه سِ نْ هب عَ ذَ

 تْ ظهرَ مَّ ثُ ، يدِ املدِ رِ مْ عُ ذا الْ هَ والَ طُ ةً امدَ خَ وةُ هْ الشَّ

 ه؟، رِ مْ عُ نْ مِ نيَ سِ مْ ىل اخلَ إِ r النبيُّ صلَ وَ نْ أَ عدَ بَ أةً جْ فَ

 . لٌ اقِ ه عَ بِ هُ يتفوَّ الَ ذا القولُ هَ

 امءِ لَ عُ نْ مِ ريٌ ثِ كَ ذا القولِ هَ نْ ر مِ خِ سَ دْ قَ وَ

 ةُ يَّ الِ يطَ ثة اإلِ احِ البَ التْ قَ . همْ سِ فُ نْ أَ بِ رْ ي الغَ رِ فكِّ مُ وَ

َ نَّ إِ " : " ي ريِ لِ اغْ ا فَ شيَ يْ ا فِ ورَ لُ " : ةُ ورَ تُ كْ الدُّ ا طُ مَّ حمُ  والَ دً

اتِ نَ سَ  ةُ يزةُ اجلنسيِّ رِ يها الغَ فِ ونُ كُ تي تَ الَّ ابِ بَ الشَّ وَ

 معٍ تَ جمُ يفِ اشَ ه عَ نَّ ن أَ مِ مِ غْ الرَّ ىلَ عَ ، وَ ونُ ا تكُ و مَ قْ أَ

اجُ وَ ان الزَّ كَ ثُ يْ حَ – م الَ سْ اإلِ لَ بْ قَ – بِ رَ العَ معِ تَ جْ مُ كَ
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 انَ كَ حيثُ وَ ، ادُ كَ يَ وْ ودًا أَ قُ فْ مَ ةٍ يَّ عِ امَ تِ اجْ سةٍ ؤسَّ مُ كَ

 قُ الَ الطَّ انَ كَ حيثُ وَ ، ةَ دَ اعِ و القَ هُ اتِ جَ وْ الزَّ دُ دُّ عَ تَ

 ةٍ دَ احِ وَ رأةٍ امْ نَ مِ الَّ إِ جْ يتزوَّ ، ملَ ودِ دُ احلُ عدِ بْ أَ ىلَ الً إِ هْ سَ

َ غَ يسَ لَ  ه نِّ ن سِ ىل مِ عْ ا أَ هَ نُّ سِ انَ ي كَ تِ الَّ ةُ دجيَ ي خَ ، هِ ريْ

ْ والَ لَّ طُ ه ظَ نَّ أَ وَ ، ثريٍ كَ بِ ِ عِ وَ سٍ مخَ ها وْ زَ نةً سَ ينَ رشْ  جَ

 ةٍ رَّ مَ نْ مِ رَ ثَ كْ أَ وَ يةً انِ ثَ ةً رَّ مَ جْ مل يتزوَّ وَ ، بَّ املحِ صَ لِ املخْ
 نيَ سِ مْ اخلَ لغَ بَ نْ أَ بعدَ الَّ إِ ، وَ جيةُ دِ خَ يتْ فِّ وُ تُ نْ أَ عدَ بَ الَّ إِ
 . ه رِ مْ عُ نْ مِ

 ببٌ ه سَ ذِ ه هَ اتِ اجَ وَ زَ نْ مِ واجٍ زَ لِّ كُ ان لِ كَ دْ قَ لَ

اللِ خِ نْ مِ صدَ ه قَ ك بأنَّ لِ ذَ ، يايسٌّ سِ وْ أَ يٌّ عِ امَ تِ اجْ
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 اتِ فَ صِ وةِ املتِّ سْ يم النِّ رِ كْ ىل تَ إِ نَّ هُ جَ زوَّ تَ يتِ الالَّ ةِ وَ سْ النِّ

 ضِ عْ ع بَ سب مَ اتِ نَ قَ الَ عِ اءِ شَ نْ ىل إِ إِ وْ و، أَ قْ بالتَّ

ُ لِ ائِ بَ والقَ رِ ائِ شَ العَ  ديدٍ جَ قِّ طريقٍ شَ اءَ غَ تِ ؛ ابْ رَ خْ األْ

ِ شارِ تِ النْ  . مِ الَ سْ اإلْ

َ غَ سَ يْ لَ – ا هَ نْ عَ اهللاُ يضِ رَ – شةَ ائِ عَ اءِ نَ ثْ تِ اسْ بِ وَ  ، ريْ

ارَ يكُ ملَ وةٍ سْ ن نِ مِ r حممدٌ جَ زوَّ تَ ذَ  ، اتٍ ابَّ ال شَ ، وَ نَّ عَ

 ؟ ةً يَّ هوانِ شَ كَ لِ ذَ انَ كَ لْ هَ فَ

 يفِ غبةُ الرَّ ونُ كُ تَ دْ قَ هلًا، وَ إِ الً الَ جُ ان رَ كَ دْ قَ لَ

ا إِ ه أَ تْ فعَ ي دَ تِ ي الَّ هِ دِ لَ الوَ  ، ألنَّ يدٍ دِ جَ نْ مِ اجِ وَ ىل الزَّ يضً

وا انُ ه كَ ا لَ هَ نْ عَ اهللاُ يضِ رَ جيةُ دِ م خَ هُ نجبتْ ين أَ ذِ د الَّ األوالَ
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 . وا اتُ مَ دْ قَ

ِ غَ نْ مِ وَ  ىل عَ r ذَ خَ ، أَ ريةٌ ثِ كَ دُ ارِ وَ ه مَ لَ كونَ تَ نْ أَ ريْ

َ أُ اءِ بَ أعْ بِ هوضَ ه النُّ قِ اتِ عَ  امً ائِ دَ تزمَ ه الْ نَّ لكِ وَ ، ةٍ مَ خْ ضَ ةٍ رسْ

ِ نَّ حوهُ نَ ة لَ امِ كَ الْ اةِ اوَ املسَ يلَ بِ سَ ا مجَ  طُّ أ قَ جَ لْ يَ مْ ـ لَ وَ ، يعً
 . نَّ هُ نْ مِ ع أيٍّ ق مَ ارُ فَ التَّ حقِّ اعِ نَ طِ ىل اصْ إِ

 ى امَ دَ القُ ياءِ بِ األنْ ةِ سنَّ يًا بِ أسِّ تَ مُ r فَ رصَّ تَ قدْ لَ
ِ غَ ى وَ وسَ ل مُ ثْ مِ ا مِ أَ نَّ و أَ ين يبدُ ذِ ه، الَّ ريْ  مل اسِ النَّ نَ حدً

 كَ لِ ذَ ردُّ مَ يكونُ لْ هَ د، فَ دِّ املتعَ همُ اجِ وَ ىل زَ عَ ضْ رتَ عْ يَ
ِ حَ يلَ اصِ فَ تَ لُ هَ جْ نا نَ نَّ ىل أَ إِ ني ىل حِ ، عَ ةِ يَّ مِ اليوْ مُ ياهتِ
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ْ فُ رِ عْ نَ  . " ) ١ ( ! ؟ ةِ ليَّ ائِ العَ r دٍ مَّ حمُ ياةِ حَ نْ عَ ءٍ كلَّ يشَ

ز و ج ات ه r : 

 ةَ عَ مْ زَ تَ نْ بِ ةَ دَ وْ سَ المُ السَّ وَ الةُ الصَّ يهِ لَ عَ جَ زوَّ تَ

 رٍ كْ بَ يبِ أَ تَ نْ بِ شةَ ائِ عَ جَ وَّ زَ تَ مَّ ، ثُ جيةَ دِ خَ اةِ فَ وَ دَ عْ بَ

ْ وَ ، ا هَ نْ عَ اهللاُ يضِ رَ يقِ دِّ الصِّ ا غَ كْ بِ جْ تزوَّ يَ ملَ َ رً  مَّ ثُ ، ها ريْ

 ها، نْ عَ اهللاُ يضِ رَ ابِ اخلطَّ نِ بْ رَ مَ عُ تَ نْ بِ صةَ فْ حَ جَ تزوَّ

 مَّ ج أُ زوَّ تَ ، وَ ثِ احلارِ نِ بْ ةَ مَ يْ زَ خُ تَ نْ بِ نبَ يْ زَ جَ تزوَّ مَّ ثُ

 تَ نْ بِ بَ نَ يْ زَ جَ وَّ زَ تَ وَ ، ةَ ميَّ أُ تُ نْ بِ دُ نْ ها هِ مُ اسْ وَ ةَ مَ لَ سَ

ِ نِ وا عَ الُ قَ ) ١ (  ، ١٢٠ ( ص – للدكتور عامد الدين خليل – مِ الَ سْ اإلْ

ِ نِ عَ اعٌ فَ دِ " نقالً عن كتاهبا ). ١٢١ . " مِ الَ سْ اإلْ
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 ، يبةَ بِ حَ مَّ أُ وَ ، ثِ ارِ احلَ تَ نْ بِ ةَ يَ رِ يْ وَ جُ جَ وَّ زَ تَ ، وَ شٍ حْ جَ

يَيِّ تَ نْ بِ ةَ يَّ فِ صَ ربَ يْ خَ حِ تْ فَ رَ ثْ إِ جَ وَّ زَ تَ وَ  ةَ ونَ مُ يْ مَ مَّ ، ثُ حُ

َ رَ ثِ ارِ احلَ تَ نْ بِ
 جَ زوَّ تَ نْ مَ رُ آخِ يَ هِ ا، وَ هَ نْ عَ اهللاُ يضِ

. r اهللاِ ولُ سُ رَ



١١١ 

ابِعالر سْلا رـشع 

ِ اءُ دَ عْ أَ أبَ دَ قدْ لَ  نَّ أَ بِ لِ وْ قَ الْ ىلَ عَ مِ الَ سْ اإلْ

ِ  ها، وقَ قُ ها حُ نعَ مَ ها، وَ هرَ قَ وَ ةَ أَ املرْ لمَ ظَ مَ الَ سْ اإلْ

 . هِ تِ عَ ملتْ ةً يلَ سِ وَ وَ لِ جُ لرَّ لِ ةً مَ ادِ خَ ها لَ جعَ وَ

َ غَ  r النبيِّ نِ ر عَ ثِ ا أُ ه مَ ضُ حَ يدْ فَ يْ هذا الزَّ نَّ أَ ريْ
َ ا، وَ هنِ أْ عِ شَ فْ رَ ةِ وَ أَ يم املرْ رِ كْ تَ يفِ  ، ا هتِ مشورَ بِ ذِ خْ األْ

َ قِ فْ والرِّ  ا هَ ائِ طَ عْ إِ ، وَ فِ اقِ ة  املوَ افَّ كَ ها يفِ افِ صَ نْ إِ وَ ، ا هبِ

َّا ها وقِ قُ حُ لَ امِ كَ ْ ممِ . لك ذَ لَ بْ قَ هِ بِ لُمُ حتَ نْ كُ تَ ملَ
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ِ لَ بْ قَ – ه عِ طبْ بِ – يبُّ رَ ان العَ كَ دْ قَ فَ  ره كْ يَ مِ الَ سْ اإلْ

ا عَ هنَّ ربُ يعتَ ، وَ ناتِ البَ  بِ رَ عَ الْ عضَ بَ نَّ أَ ى تَّ حَ ، ارً
ِ نِ دفْ ر بِ هِ تُ ني اشْ يِّ اجلاهلِ  دْ قَ وَ ، ياءٌ حْ أَ نَّ هُ وَ اثِ نَ اإلْ

 / #sŒÎ)uρ t�Ïe±ç0 Νèδß‰ymr& 4s\ΡW{$$Î : ه بقولِ كَ لِ ذَ آنُ رْ ر القُ وَّ صَ
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 ها، جُ وْ ا زَ هَ نْ عَ اتَ ا مَ ذَ إِ ةِ يَّ لِ اجلاهِ يفِ ةُ أَ املرْ تِ كانَ وَ

 نْ ا مِ وهَ جُ وَّ وا زَ اؤُ شَ نْ إِ ه، فَ بُ قارِ أَ ه وَ اؤُ نَ بْ ها أَ ثَ رِ وَ

ا وهَ بسُ حَ وَ اجِ وَ الزَّ نَ ا مِ وهَ مُ رَ وا حَ اؤُ شَ نْ إِ وَ ، همْ دِ حَ أَ
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ِ طَ بْ أَ فَ ، تِ ى املوْ تَّ حَ َّ امَ بِ ، ه لَّ كُ كَ لِ ذَ المُ سْ ل اإلْ  نْ ه مِ عَ رشَ

 دٍّ ىل حَ عَ لِ جُ الرَّ وَ ةِ أَ وق املرْ قُ حُ نُ مَ ضْ تَ ةٍ لَ ادِ عَ امٍ كَ حْ أَ

. واء سَ

 يفِ لِ جُ للرَّ ةِ أَ املرْ اةِ اوَ سَ مُ نْ عَ r رب النبيُّ خْ أَ فقدْ

 اءُ سَ ام النِّ نَّ إِ " : المُ السَّ وَ الةُ الصَّ ليهِ ال عَ قَ فَ ، ة يَّ انِ سَ نْ اإلِ

ْ بوداودَ وأَ دُ محْ أَ واهُ رَ [ " الِ جَ الرِّ قُ ائِ قَ شَ  . ] يُّ ذِ مِ والرتِّ

ِ يفِ – اكَ نَ هُ سَ يْ لَ فَ َ – مِ الَ سْ اإلْ
 سِ نْ جِ نيَ بَ اعٌ رصِ

ِ داءُ عْ أَ رُ وِّ صَ يُ امَ كَ ةِ أَ املرْ سِ نْ جِ وَ لِ جُ الرَّ  لْ ، بَ مِ الَ سْ اإلْ
ُ يَ هِ ِ سَ اجلنْ نيْ ل بَ امُ كَ التَّ وَ ةُ وَّ خُ األْ  . نيْ

ِ يفِ اةِ اوَ املسَ ةَ يَّ ضِ قَ الكريمُ آنُ رْ القُ رَ رَّ قَ دْ قَ وَ نِ يامَ اإلْ
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 . ] ٤٠ : غافر [

 هِ يْ لَ عَ الَ قَ فَ ةِ أَ رْ ه للمَ تِ بمحبَّ r النبيُّ ربَ خْ أَ وَ

بِّ " : المُ السَّ وَ ةُ الَ الصَّ َّ إِ بَ حُ  اءُ سَ النِّ مُ اكُ يَ نْ دُ نْ مِ يلَ

 دُ محْ أَ واهُ رَ [ " ةِ الَ الصَّ ي يفِ نِ يْ عَ ةُ رَّ قُ تْ لَ عِ جُ ، وَ يبُ الطِّ وَ

 . ] حه األلباينُّ وصحَّ والنسائيُّ

ِ r يُّ بِ ان النَّ ا كَ ذَ إِ فَ  ؟ هنَّ مُ لِ ظْ يَ كيفَ فَ اءَ سَ بُّ النِّ حيُ

ْ فَ كيْ وَ ؟ نَّ هُ رُ هَ قْ يَ فَ يْ كَ ؟ وَ نَّ هُ رُ قِ حيَ



١١٦ 

 اتِ نَ البَ يةِ اهِ رَ كَ ادةَ عَ اىلَ عَ تَ اهللاُ طلَ أبْ امَ كَ وَ

 ةَ ادَ لك العَ تِ r النبيُّ لَ طَ بْ أَ قدْ فَ ، اء يَ حْ هنَّ أَ نِ فْ دَ وَ

ِ وَ ناتِ البَ بيةِ رْ تَ يفِ بَ غَّ رَ ، وَ ةَ يحَ بِ القَ  ، نَّ هِ ليْ إِ انِ سَ حْ اإلْ

ِ تَ يَ ارِ الَ جَ عَ نْ مَ " : المُ السَّ وَ ةُ الَ الصَّ هِ يْ لَ عَ الَ قَ فَ  ى تَّ حَ نيْ

َ بَ مَّ ضَ وَ – وَ هُ ا وَ نَ أَ ةِ امَ يَ القِ مَ وْ يَ اءَ ا، جَ لُغَ بْ تَ  – هِ عِ ابِ صَ أَ نيْ

 نَ ه مِ بِ رْ قُ وَ ، ه تِ لَ زِ نْ مَ وِّ لُ عُ ىلَ إِ ةٌ ارَ شَ إِ كَ لِ ذَ وَ ] رواه مسلم [ "

 نَّ هِ يْ لَ ه عَ اظِ فَ حِ ه وَ اتِ نَ ه بَ ايتِ عَ رِ لِ الَّ إِ ءٍ يشْ لِ ، الَ r بيِّ النَّ

 . يفِ لِ كْ التَّ وَ وغِ لُ البُ نِّ سِ ىلَ إِ نَ لْ صِ ى يَ تَّ حَ

 ثُ الَ ثَ وْ أَ ، اتٍ نَ بَ ثُ الَ ثَ هُ لَ انَ كَ نْ مَ " : r الَ قَ وَ
، نَّ هُ تَ بَ حْ صُ نَ سَ حْ أَ فَ ، انِ تَ خْ أُ وْ أَ ، انِ تَ نْ بِ وْ أَ ، اتٍ وَ خَ أَ
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 حه وصحَّ ذيُّ الرتمِ واهُ رَ [ " ةُ اجلنَّ هُ لَ فَ ، نَّ يهِ فِ ى اهللاَ قَ اتَّ وَ

 . ] األلباينُّ

 لَ عَ جَ فَ ةِ أَ املرْ يمِ لِ عْ تَ ىلَ عَ r يُّ بِ النَّ صَ رِ حَ دْ قَ لَ وَ

ا جيْ وْ يَ نَّ هلَ َّ هنَّ مُ لِّ عَ يُ وَ هنَّ ي يأتِ يه، فَ فِ عنَ مِ تَ مً  . ه اهللاُ مَ لَّ ا عَ ممِ

 . ] رواه مسلمٌ [

ْ وَ ْ ملَ  ام كَ بيتِ لَ اْ يسةَ بِ حَ أةَ املرْ r النبيُّ لِ عَ جيَ

 اءِ قضَ لِ تِ يْ البَ نَ مِ وجَ رُ ا اخلُ هلَ أباحَ لْ بَ ، مونَ عُ زْ يَ

 ا هلَ احَ بَ أَ وَ ، ىضَ املرْ ةِ يادَ عِ وَ ، ا هبِ ارِ قَ أَ ةِ ارَ يَ زِ ا وَ هَ جِ ائِ وَ حَ

ِ شْ تَ وَ يعَ بِ تَ نْ أَ  ها يائِ حَ ها بِ امِ زَ تِ ع الْ مَ وقِ السُّ يفِ يَ رتَ

ْ ا اهبِ جَ حِ وَ ىلَ إِ روجَ ا اخلُ هلَ أباحَ كَ لِ ذَ كَ وَ . يِّ عِ الرشَّ
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ْ الَ " : r الَ قَ ها فَ عِ نْ مَ نْ ى عَ هنَ لْ د، بَ اجِ املسَ  وا عُ نَ متَ
 . ] رواه أمحد وأبوداود [ " دَ اجِ املسَ مُ كُ اءَ سَ نِ

 اءِ سَ النِّ وا بِ صُ وْ تَ اسْ " : الَ قَ فَ ةِ أَ رْ مَ ـ الْ بِ r ىصَ وْ أَ وَ

ً خَ َ عِ نَ سْ حُ يضِ تَ قْ يَ ا ذَ هَ وَ ] هِ عليْ فقٌ متَّ [ " ا ريْ ِ رشْ  ، نَّ هتِ

َ وَ  هنَّ يذائِ إِ عدمِ وَ نَّ هِ رِ اعِ شَ مَ عايةِ رِ وَ ، نَّ هِ وقِ قُ حُ امَ احرتِ

َ نَ مِ عٍ وْ نَ أيِّ بِ .  ذَ األْ



١١٩ 

رـشع ساخلَام سْلا 

 ىلَ عَ فقةِ النَّ يفِ األزواجَ r بيُّ النَّ بَ غَّ رَ دْ قَ لَ

 نْ لَ كَ نَّ إِ " : المُ السَّ وَ الةُ الصَّ عليهِ الَ قَ ، فَ نَّ هِ اجِ وَ زْ أَ

َ غِ تَ بْ تَ ةً قَ فَ نَ قَ فِ نْ تُ  ى تَّ ا، حَ هَ يْ لَ عَ تَ رْ أُجِ الَّ إِ اهللاِ هَ جْ ا وَ ي هبِ

ْ مَ ّ يفِ هُ لُ عَ ا جتَ  . ] هِ عليْ متفقٌ [ " كَ تِ أَ رَ امْ يفِ

ُ عَ فقةَ عل النَّ جَ r النبيَّ ل إنَّ بَ  ن مِ ةِ رسْ ىل األْ

 ارٌ ينَ دِ : ارٍ ينَ دِ لُ ضَ فْ أَ " : r الَ قَ ، فَ لِ جُ الرَّ اتِ فقَ ل نَ ضَ فْ أَ

. ] رواه مسلم [ " هِ الِ يَ عِ ىلَ عَ لُ جُ الرَّ هُ قُ فِ نْ يُ
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 ا ذَ إِ لَ جُ الرَّ نَّ إِ " : مُ الَ السَّ وَ ةُ الَ الصَّ هِ يْ لَ عَ الَ قَ وَ

 . ] نه األلباينُّ وحسَّ رواه أمحدُ [ " رَ أُجِ ءِ امَ ـ الْ نَ مِ هُ تَ أَ رَ ى امْ قَ سَ

 يةَ ارِ سَ نُ رباضُ بْ عِ الْ ا احلديثَ ذَ هَ عَ مِ سَ دْ قَ وَ

t َها ثَ دَّ حَ ا، وَ اهَ سقَ فَ هُ جتَ وْ ى زَ تَ أَ مَّ ، ثُ ىل املاءِ إِ عَ سارَ ، ف 

 . r اهللاِ ولِ سُ رَ نْ مِ عَ مِ سَ امَ بِ

َ عِ سنَ ه حُ ابَ حَ أصْ r م النبيُّ لَّ ا عَ ذَ كَ هَ  ةِ رشْ

ِ فقةَ الشَّ وَ نَّ هِ يْ لَ عَ فَ العطْ وَ اءِ سَ النِّ  واعِ نْ أَ يصالَ إِ وَ نَّ هبِ
 . روفِ باملعْ نَّ عليهِ فقةَ والنَّ هلنُّ اخلريِ

َ بَ وَ َ عِ سنَ حُ أنَّ r النبيُّ نيَّ ىل عَ ليلٌ دَ ساءِ النِّ ةِ رشْ
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 الةُ الصَّ ليهِ قال عَ ه، فَ باعِ طِ يمِ رِ كَ وَ لِ جُ الرَّ سِ فْ ل نَ بْ نُ

 رواه أمحد [ " مْ هِ ائِ سَ نِ لِ مْ كُ ارُ يَ خِ مْ كُ ارُ يَ خِ " : المُ السَّ وَ

 ، هُ زوجتَ جلِ الرَّ ضِ غْ عن بُ r ى النبيُّ هنَ وَ ، ] والرتمذي
 ً ة نَ مِ ؤْ مُ نٌ مِ ؤْ مُ كُ رَ فْ يَ الَ " : المُ والسَّ الصالةُ فقال عليهِ

َ قًا، رَ لُ ا خُ هَ نْ مِ هَ رِ كَ نْ إِ – ها ضُ ي ال يبغَ أَ –
 ا هَ نْ مِ يضِ

 . ] لم سْ مُ واهُ رَ [ " رَ آخَ

انَ وَ  نِ عَ ثِ بالبحْ جالَ الرِّ رُ يأمُ r النبي هكذا كَ

 لِ غافُ التَّ ، وَ ةِ أَ املرْ يفِ ةِ احلميدَ اتِ يَّ لوكِ السُّ وَ اتِ يَّ ابِ جيَ اإلْ

َ اتِ يَّ لبِ السَّ وَ واتِ اهلفَ نِ عَ  لوكِ السُّ يفِ ثَ البحْ نَّ ، ألَ

فورِ ىل النُّ ي إِ ؤدِّ ويالً يُ ه طَ دَ نْ عِ الوقوفَ وَ بيِّ لْ السَّ
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َ بَ ضِ غْ البُ وَ ِ جَ وْ الزَّ نيْ  . نيْ

َ وَ  عليه ، فقالِ ساءِ النِّ بِ رضَ نْ عَ r ى النبيُّ هنَ

ِ تَ الَ " : المُ السَّ و الةُ الصَّ  . ] اودَ و دَ بُ أَ اهُ وَ رَ [ " اهللاِ اءَ مَ وا إِ بُ رضْ

دَ وَ  مَّ اللهُ " : r الَ قَ فَ ساءَ النِّ ونَ ؤذُ يُ ينَ ذِ الَّ توعَّ

جُ ينِّ إِ رِّ ِ يفَ عِ قَّ الضَّ حَ أُحَ  ن وابْ دُ محْ أَ واه رَ [ " ةِ أَ املرْ وَ مِ يْ تِ يَ الْ : نيْ

ِ فَ نْ ين الصِّ ذَ م هَ لَ من ظَ ى أنَّ نَ واملعْ ] اجهْ مَ  ، لّه اهللاُ حيُ الَ نيْ

 . ة رَ اآلخِ يا وَ نْ الدُّ يفِ ةِ قوبَ والعُ جِ رَ للحَ ضٌ عرَّ و مُ ل هُ بَ

َ أَ اءِ شَ فْ ن إِ عَ جالَ الرِّ r ى النبيُّ هنَ وَ  ارِ رسْ

ن إفشاءِ عَ اتٌ نهيَّ مَ اتُ جَ وْ الزَّ كذلكَ وَ ، اتِ وجَ الزَّ
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َ أَ  نْ مِ نَّ إِ " : المُ السَّ وَ الةُ الصَّ يهِ لَ ال عَ قَ فَ نَّ هِ زواجِ أَ ارِ رسْ
ِّ أَ  ىلَ إِ يضِ فْ يُ لُ جُ الرَّ ةِ امَ يَ القِ مَ وْ يَ اهللاِ دَ نْ عِ ةً لَ زِ نْ مَ اسِ النَّ رشَ

ُ نْ يَ مَّ ثُ هِ يْ لَ إِ يضِ فْ تُ وَ هِ تِ أَ رَ امْ َّ رشُ
 . ] م لِ سْ مُ واهُ رَ [ " ا هَ رسِ

 واجَ األزْ ى هنَ ه نَّ أَ ةِ أَ للمرْ r يم النبيِّ رِ تكْ نْ مِ وَ

ِ ثَ س عَ تلمُّ وَ ، ات جَ بالزوْ نِّ وء الظَّ سُ نْ عَ  نْ عَ ، فَ نَّ راهتِ

َ " : الَ قَ t رٍ ابِ جَ  لُ جُ قَ الرَّ رُ طْ يَ نْ أَ r اهللاِ ولُ سُ ى رَ هنَ
ُ وَّ خَ تَ الً؛ يَ يْ لَ هُ لَ هْ أَ ِ رَ ثَ عَ سُ مِ تَ لْ يَ وْ ، أَ مْ هنُ  . ] تفق عليه مُ [ " مْ اهتِ

 ان كَ دْ قَ ه، فَ اجِ وَ زْ أَ عَ مَ r اهللاِ ولِ سُ رَ لوكُ ا سُ مَّ أَ
 ألتُ سَ : ال قَ دِ وَ األسْ عنِ فَ . طفِ واللُّ ةِ قَّ الرِّ ايةِ غَ يفِ

يفِ عُ صنَ يَ r ان النبيُّ ا كَ مَ : ا هَ نْ عَ اهللاُ يضِ رَ ائشةَ عَ
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 ها يفِ دُ ساعِ يُ يْ أَ – ه هلِ هنةِ أَ مِ يفِ انَ كَ : تْ الَ قَ ه؟ أهلِ
 رواه [ الةِ ىل الصَّ إِ امَ قَ ، الةُ الصَّ رضتِ ا حَ ذَ إِ فَ – ها تِ هنَ مِ

 . ] البخاري

 باحلديثِ هنَّ فُ الطِ يُ وَ ه، واجَ أزْ رتىضَّ يَ r انَ كَ وَ

 . يةِ احلانِ بةِ ذْ العَ الكلامتِ وَ ، راقِ قْ الرَّ وِ لْ احلُ

 ينِّ إِ " : ها نْ عَ يض اهللاُ رَ شةَ عائِ لِ r ه لك قولُ ذَ نْ مِ وَ
َ  لك ذَ فُ عرِ يف تَ كَ : تْ الَ قَ " اكِ ضَ رِ وَ بَكِ ضَ فُ غَ رِ عْ ألَ

 ىلَ بَ : تِ لْ ةً قُ يَ اضِ تِ رَ نْ ا كُ ذَ إِ كِ نَّ إِ " : الَ ؟ قَ اهللاِ سولَ ا رَ يَ

َ بِّ رَ وَ  بِّ رَ وَ الَ : تِ لْ قُ ةً طَ اخِ سَ تِ نْ كُ نْ إِ وَ ، دٍ مَّ حمُ

رُ جُ هْ أَ الَ ينِّ إِ اهللاِ ولَ سُ ا رَ يَ اهللاِ وَ لْ جَ أَ : تْ الَ قَ فَ " مَ يْ اهِ رَ بْ إِ
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 الَ تٌ ابِ بي ثَ قلْ يفِ ك بَّ حُ نَّ إِ يْ أَ . ] عليه متفقٌ [ . كَ مَ اسْ الَّ إِ

 ! ريَّ غَ تَ يَ

َ رَ جيةَ دِ خَ تهُ وجَ زَ r النبيُّ سَ نْ يَ مْ ـ لَ وَ
 اهللاُ يضِ

َ فَ وَ عدَ ى بَ تَّ ا حَ هَ نْ عَ  r النبيُّ انَ كَ : الَ قَ سٍ نَ أَ نْ عَ ا، فَ اهتِ
َ بُ هَ اذْ " : ال قَ ةِ يَّ باهلدِ ذا أُيتَ إِ  تْ انَ ا كَ هنَّ إِ ، فَ ةٍ نَ الَ فُ ىلَ ا إِ وا هبِ

 يِّ بِ النَّ امُ رتِ و احْ ا هُ ذَ هَ فَ . ] رباينُّ الطَّ واهُ رَ [ " ةَ جيَ دِ خلَ ةً يقَ دِ صَ

r ْ؟ ةِ أَ املرْ ريرِ اة حتْ عَ ا دُ يَ ن ذلكِ مِ مْ تُ نْ أَ فأينَ ، ةِ أَ للمر !
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رـشع سادالس سْلا 

r 

 نُّ سِ وَ هُ ه، وَ رِ مْ ن عُ مِ عنيَ بَ األرْ يفِ r عث بُ

 لسبعَ ننيِ ثْ وم اإل يَ اءٍ رَ حِ بِ كُ لَ ـَ امل هِ يْ لَ زل عَ ، فنَ املِ الكَ

 عليهِ لَ زَ ا نَ ذَ إِ انَ كَ ، وَ مضانَ رَ نْ مِ تْ لَ خَ يلةً لَ رشةَ عَ

 . ه بينُ ق جَ عرِ ه، وَ جهُ وَ ريَّ غَ تَ ، وَ هِ يْ لَ لك عَ ذَ دَّ تَ اشْ الوحيُ

 تُ سْ لَ " : ال قَ . رأْ اقْ : هُ لَ الَ قَ كُ لَ مَ ـ زل عليه ال نَ لامَّ فَ

 : ال له قَ مَّ ، ثُ نه اجلهدُ ى بلغ مِ تَّ حَ كُ لَ مَ ـ ال هُ طَّ غَ فَ . " ئٍ ارِ قَ بِ

/ ù&t�ø%$# ÉΟó™$$Î : قال مَّ ثُ . الثًا ثَ ، " ئٍ ارِ قَ بِ تُ سْ لَ " : فقال . رأْ اقْ
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 . ] ٥ – ١ : العلق [

 ا هَ نْ عَ اهللاُ يضِ رَ ةَ جيَ دِ ىل خَ إِ r اهللاِ ولُ سُ ع رَ جَ رَ فَ

ْ أبْ : هُ لَ قالتْ ه وَ تْ تَ فثبَّ ، أ رَ امَ ها بِ ربَ أخْ ، وَ فُ جتِ يرْ
 ، رشِ

ْ الَ اهللاِ وَ فَ ا، إِ أَ اهللاُ يكَ زِ خيُ  دقُ وتصْ ، مَ حِ الرَّ لُ صِ تَ ك لَ نَّ بدً
ْ احلدِ لَّ مِ يث، وحتَ  ي رِ قْ تُ ، وَ مَ وْ دُ املعْ بُ سِ كْ تَ وَ ، لُ الكَ

 . ر هْ ب الدَّ وائِ ىل نَ نيُ عَ عِ تُ وَ ، فَ يْ الضَّ

ل، وفَ نَ نَ بْ رقةَ وَ ى أتتْ تَّ حَ ه خدجيةُ بِ انطلقتْ مَّ ثُ
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 ، ةِ يَّ لِ اجلاهِ نرصَّ يفِ رأً تَ امْ انَ كَ ، وَ جيةَ دِ خَ مِّ عَ نُ و ابْ هُ وَ

، فَ ربْ العِ ابَ تَ الكِ ب تُ كْ كان يَ وَ  لِ يْ جِ نْ اإلِ نَ مِ كتبَ اينَّ

ا قد يْ شَ انَ كَ وَ ، بَ أن يكتُ اهللاُ اءَ ا شَ مَ ةِ العربيَّ بِ ا كبريً  خً

 نِ ن ابْ مِ عْ مَ اسْ ! مِّ ن عَ ا ابْ يَ : ةُ ه خدجيَ لَ تْ الَ قَ ، فَ يَ مِ عَ

 ر؟ ا تَ اذَ مَ ! ي خِ أَ نَ ا ابْ يَ : رقةُ وَ هُ ال لَ قَ فَ . يك خِ أَ

َ خَ r ه ربَ أخْ فَ  وسُ امُ ا النَّ ذَ هَ : رقةُ وَ هُ لَ قالَ فَ . أ ا رَ مَ ربَ

ا ذَ يها جَ ي فِ نِ تَ ا ليْ وسى، يَ مُ ىلَ عَ ه اهللاُ لَ ي أنزَ ذِ الَّ  يتني لَ ، عً

ْ ذْ ون حي ا إِ كُ أَ ْ أَ " : r قالَ فَ . ك ومُ ك قَ جُ رِ خيُ  يَّ جِ رِ وَ خمُ

 ه ئتَ بِ ا جِ مَ لِ بمثْ طُّ قَ جلٌ رَ يأتِ ؛ ملَ نعمْ : الَ قَ " ؟ مْ هُ

ْ ومُك أَ ي يَ نِ كْ درِ إن يُ وَ ي، ودِ إال عُ ا م ك نَ نرصُ ا، زَّ ؤ رصً رً



١٣٠ 

 . يفِّ وُ ن تُ أَ رقةُ وَ مل يلبثْ مَّ ثُ

 ا شاءَ مَ r اهللاِ سولُ رَ ثَ كَ مَ ، فَ يُ رت الوحْ فَ مَّ ثُ

 ىل إِ تاقَ ، واشْ كَ لذلِ اغتمَّ فَ ، يئًا  شَ رَ يَ الَ ثَ ن يمكُ أَ اهللاُ

 . ي زول الوحْ نُ

َ وَ امءِ ني السَّ بَ كُ لَ مَ ـ ال  لهُ م تبدَّ ثُ  ىلَ عَ ضِ رْ األْ

ٍّ كُ
ا، فلامَّ حَ اهللاِ ه رسولُ بأنَّ هُ ته، وبرشَّ ثبَّ ، فَ ريسِ  رآهُ ق 

 : ال قَ وَ جيةَ دِ ىل خَ إِ هبَ ذَ ه، وَ نْ اف مِ خَ r اهللاِ سولُ رَ

 ∪⊆∩  $pκš‰r'̄≈tƒ ã�ÏoO£‰ßϑø9$# : ليهِ عَ ل اهللاُ أنزَ فَ " وينِ رُ ثِّ دَ ، وين لُ مِّ زَ "

óΟè% ö‘É‹Ρr'sù ∩⊄∪ y7−/u‘uρ ÷�Éi9s3sù ∩⊂∪ y7t/$u‹ÏOuρ ö�ÎdγsÜsù 〈 ] َّ١ : رْ ثِّ املد – 

٤ [ .



١٣١ 

 ه، مَ وْ ر قَ ذِ نْ يُ نْ أَ ه اآلياتِ ذِ هَ عاىل يفِ تَ اهللاُ هُ أمرَ فَ

 ر عاىل، ويطهِّ تَ وَ تباركَ اهللاَ مَ عظِّ يُ ، وَ ىل اهللاِ إِ همْ وَ يدعُ وَ

 . اآلثامِ وَ ايصِ املعَ نَ ه مِ فسَ نَ

 ه نَّ أَ مَ لِ عَ وَ ، يف لِ التكْ اقِ سَ نْ عَ r ر النبيُّ فشمَّ

ا، وَ حَ اهللاِ سولُ رَ  ىل عو إِ دْ ، يَ يامٍ قِ مَّ تَ أَ اهللاِ اعةِ طَ ام يفِ قَ ق 

 جالَ ، والرِّ دَ احلرَّ والعبْ وَ ، ري غِ الصَّ وَ الكبريَ عاىلَ تَ اهللاِ

 لِّ كُ نْ ه مِ لَ تجابَ فاسْ ، واألمحرَ ساء، واألسودَ والنِّ
 ا نيَ الدُّ يفِ مْ جاهتَ نَ وَ مْ هُ وزَ فَ اهللاُ ادَ رَ أَ نْ مَ ناسٌ فَ أُ قبيلةٍ

ِ وا يفِ دخلُ ، فَ رةِ اآلخِ وَ  ، ةٍ صريَ بَ ورٍ وَ ىل نُ عَ سالمِ اإلْ

اهللاُ انَ صَ وَ ، قوبةِ العُ  وَ األذَ بِ ةَ كَّ مَ فهاءُ سُ مْ هُ أخذَ فَ



١٣٢ 

ِ كَ دْ قَ فَ ، البٍ أيب طَ هِ مِّ بعَ r هُ سولَ رَ ا مُ ان رشَ ا يفً  طاعً

 يشءٍ ه بِ أتِ اجَ فَ مُ ىل ون عَ ارسُ يتجَ م، الَ نهُ يْ يالً بَ بِ فيهم، نَ
 ام ، كَ هُ ه لَ تِ بَّ ن حمَ ون مِ علمُ يَ امَ ـ ، لِ r اهللاِ سولِ رَ أمرِ يفِ

ُ صْ م يَ هُ لَ عَ هذا ما جَ هم وَ ان عىل دينِ كَ  الَ وَ هِ يْ لَ عَ ونَ ربِ

َ  . اوةِ دَ ونه بالعَ رُ اهِ جيُ

 رتَّ تسَ يَ ننيَ سِ ثَ الَ ثَ r يَ قِ بَ وَ : اجلوزيِّ نُ ابْ الَ قَ

 : ر احلجْ [ 〉 ? ÷íy‰ô¹$$sù $yϑÎ/ ã�tΒ÷σè ليه نزل عَ مَّ ، ثُ وةِ عْ بالدَّ

  ö‘É‹Ρr&uρ : ه تعاىلَ ل قولُ نزَ امَّ لَ فَ . عاءَ الدُّ أعلنَ فَ ] ٩٤

y7s?u��Ï±tã �Î/t�ø%F{$# 〈 ] ول سُ رَ جَ رَ خَ . ] ٢١٤ : الشعراء 

" اهُ احَ بَ صَ ا يَ " : هتفَ فا، فَ الصَّ دَ عِ ى صَ تَّ حَ r اهللاِ



١٣٣ 

 وا تمعُ فاجْ ! د مَّ حمُ : الوا ؟ قَ فُ ذي هيتِ هذا الَّ نْ مَ : وا الُ قَ فَ
ِ ا بَ يَ ! النٍ ي فُ نِ ا بَ يَ " : ليه فقال إِ  دِ بْ ي عَ نِ ا بَ يَ ! نٍ الَ ي فُ ن

 : قال وا إليه فَ تمعُ اجْ فَ " بِ لِ املطَّ دِ بْ ي عَ نِ ا بَ يَ ! افٍ نَ مَ

ْ أَ وْ م لَ تُ يْ أَ رَ أَ " ْ يْ خَ نَّ أَ مْ كُ تُ خربَ  ، لِ بَ ا اجلَ ذَ حِ هَ فْ سَ بِ جُ رُ الً ختَ
 : قال . بًا ذِ ليك كَ نا عَ بْ ما جرَّ : الوا قَ " ؟ يَّ قِ دِّ صَ مُ مْ تُ نْ كُ أَ

َ بَ مْ كُ لَ يرٌ ذِ نَ ينِّ إِ فَ "  ه عمُّ الَ قَ فَ " يدٍ دِ شَ ابٍ ذَ عَ يْ دَ يَ نيْ

َ ! ب ا لك تَ : ب و هلَ أبُ  ل ، فنزَ امَ قَ مَّ ثُ ! هلذا؟ الَّ ا إِ نَ تَ عْ أما مجَ

 ىل آخرِ إِ 〉  ôM¬7s? !#y‰tƒ ’Î1r& 5=yγs9 ¡=s?uρ : عاىل ه تَ قولُ

. ] هِ عليْ متفقٌ [ ةِ ورَ السُّ



١٣٤



١٣٥ 

رـشع ابِعالس سْلا 

r 
 لك سَ وَ ، عوةِ الدَّ رَ امَ غِ r اض النبيُّ خَ لقدْ

ِ ينَ يادِ حم مَ اقتَ وَ ، يحةِ صِ النَّ زَ اوِ فَ مَ  ا عَ دَ ، وَ ادِ رشَ اإلْ

ِ الَ هُ حدَ وَ اهللاِ ةِ بادَ ىل عِ إِ اسَ النَّ  انَ ا كَ مَ تركَ ، وَ هُ لَ يكَ رشَ

ْ نَ مِ مْ آباؤهُ هِ يْ لَ عَ َ ةِ بادَ عِ وَ رِ فْ كُ الْ وَ كِ الرشِّ  ، انِ ثَ وْ األْ

َ عاءِ دُ وَ ْ بِ مْ هُ مرَ أَ ، وَ امِ نَ صْ األْ  رِ جْ هَ وَ ، راتِ كَ املنْ كِ رتَ

 . ه الكثريُ بَ كذَّ وَ ، ه القليلُ بِ نَ آمَ فَ ، اتِ مَ رَّ املحَ

محاه وَ اهللاُ انهُ د صَ قَ r النبيَّ نَّ أَ نْ مِ غمِ الرُّ ىلَ عَ وَ



١٣٦ 

 هِ يْ لَ ق عَ يِّ ضُ وَ ورصِ حُ ي وَ وذِ ه أُ نَّ أَ الَّ ، إِ البٍ طَ ه أيبِ بعمِّ

 لَ خَ دَ بوةِ النُّ نَ مِ ةِ عَ ابِ السَّ نةِ في السَّ ، فَ يقِ يِ التضْ شدَّ أَ

عبَ r النبيُّ  مٍ اشِ ي هَ نِ بَ وَ طالبٍ يبِ ه أَ مِّ ع عَ مَ الشِّ

 امَّ لَ ، فَ بٍ ا هلَ بَ دا أَ ا عَ مَ مْ هِ رِ افِ كَ وَ مْ هِ مِ لِ سْ ب مُ لِ ي املطَّ نِ بَ وَ

 الَّ أَ وَ ، مْ هِ صارِ ىل حِ عَ قريشٌ تْ مجعَ أَ عبَ وا الشِّ خلُ دَ

ا، وَ لْ صُ مْ لوا هلَ بَ قْ يَ ا أبدً  ، سواقَ ألْ هم ا نْ وا عَ طعُ قَ حً

 r اهللاِ سولَ وا رَ مُ سلِّ يُ نْ أَ الَّ ، إِ قَ زْ الرِّ وهمُ عُ منَ وَ

 لمَ ن هذا الظُّ تتضمَّ يفةً ك صحِ ذلِ وا بِ تبُ وكَ ، وه لُ ليقتُ

 ولِ خُ دُ بعدَ وَ . بةِ الكعْ فِ وْ جَ وها يفِ قُ ، وعلَّ رَ وْ واجلَ

ىلَ إِ رةِ ه باهلجْ أصحابَ r مر النبيُّ أَ عبَ الشِّ r النبيِّ



١٣٧ 

ا الشْ نَ ، شةِ احلبَ َ دَ تِ ظرً  اهلجرةُ يَ هِ وَ – مْ يهِ لَ ذ عَ اد األْ

 امينَ ثَ الً، وَ جُ رَ نيَ ثامنِ وَ الثةٍ ثَ حوُ ر نَ اجَ هَ فَ – يةُ انِ الثَّ

َ عَ  . نِ مَ اليَ لِ هْ مو أَ لِ سْ مُ مْ ه إليهِ توجَّ وَ ، رأةً امْ ةَ رشْ

 ، ننيَ سِ الثِ ثَ نْ يبًا مِ رِ قَ عبِ الشِّ يفِ r ثَ كَ مَ وَ
ا، الَّ إِ يشءٌ مْ إليهِ لُ صِ يَ ، الَ وعِ اجلُ وَ دِ اجلهْ ةِ دَّ شِ يفِ  رس 

 ىلَ عَ احلالُ رَّ مَ استَ ، وَ رِ جَ الشَّ قَ رَ وا وَ كلُ أَ مْ ى أهنُ تَّ حَ

َ العَ نةِ السَّ ى تَّ حَ كَ لِ ذَ
 شٍ يْ رَ قُ نْ مِ جالٌ ام رِ قَ يثُ حَ ، ةِ ارشِ

 نَ مِ هُ عَ مَ نْ مَ وَ r اهللاِ سولُ رَ رجَ خَ فَ ، يفةِ حِ الصَّ ضِ بنقْ

 . بِ عْ الشِّ

، r النبيِّ وجُ زَ جيةُ دِ خَ يتْ وفِّ تُ نةِ السَّ سِ نفْ يفِ وَ



١٣٨ 

 امَّ لَ فَ ، بو طالبٍ ه أَ مُّ عَ ويفِّ تُ نِ يْ رَ هْ شَ وِ ا بنحْ اهتِ فَ وَ عدَ وبَ

 هِ لِ يْ ىل نَ عَ رْ دِ ا مل تقْ مَ r سولِ الرَّ نَ مِ ريشٌ قُ ات نالتْ مَ
 .) ١ ( هِ يْ لَ هم عَ بُ صُّ عُ تَ وَ ، هُ لَ مْ اهُ أذَ دَّ اشتَ ه، وَ اتِ يَ حَ يفِ

ِ يحَ حِ الصَّ يفِ وَ  تِ البيْ دَ نْ عِ صيلِّ يُ r ان ه كَ نَّ أَ نيْ

 ورٌ زُ جَ تْ حرِ قد نُ ، وَ لوسٌ جُ هُ لَ صحابٌ أَ هلٍ وَ و جَ بُ أَ وَ

 ورِ زُ ال جَ سَ ىلَ إِ يقومُ مْ كُ يُّ أَ : و جهلٍ أبُ قالَ ، فَ سِ باألمْ

يَضَ هُ ذَ فيأخُ النٍ ني فُ بَ هُ ، فَ رِ عَ ىلَ ظَهْ  دٍ إذا سجد؟ حممَّ عَ

 r جد النبيُّ سَ امَّ لَ ، فَ هُ ذَ ، فأخَ مِ وْ شقى القَ أَ بعثَ فانْ

َ بَ ضعهُ وَ حَ ، فَ هِ يْ فَ تِ كَ نيْ تَضْ  مْ هُ عضُ بَ جعلَ وَ ، وا كُ اسْ

). ٤٠ – ٣٧ ( انظر لباب اخليار يف سرية املختار ص ) ١ (
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 نه، ثم ه عَ تْ حَ طرَ فَ ةُ مَ اطِ فَ اءتْ جَ فَ . ضٍ عْ بَ ىلَ عَ ميلُ يَ

 فع رَ هُ التَ صَ r النبيُّ ىضَ قَ امَّ لَ فَ . همْ مُ شتِ تَ أقبلتْ

 " شٍ يْ رَ قُ بِ كَ يْ لَ عَ مَّ هُ اللَّ " : قال فَ مْ ليهِ دعا عَ مَّ ه، ثُ تَ وْ صَ

 مُ عنهُ بَ هَ ته ذَ وْ وا صَ عُ مِ سَ فلامَّ . اتٍ رَّ مَ الثَ ثَ

 يبِ أَ بِ كَ يْ لَ عَ مَّ هُ اللَّ " : قالَ مَّ ه، ثُ تَ وَ عْ وا دَ خافُ ، وَ كُ حِ الضَّ

 ، ةَ يعَ بِ رَ نِ بْ ةَ بَ يْ شَ ، وَ يعةَ بِ رَ نِ بْ ةَ بَ تْ عُ ، وَ امٍ شَ هِ نِ بْ ا لِ هْ جَ

 يبِ أَ نِ بْ ةَ بَ قْ عُ ، وَ فٍ لَ خَ نِ بْ ةَ يَّ مَ أُ ، وَ ةَ بَ تْ عُ نِ بْ يدِ لِ وَ الْ وَ

ا حمُ عثَ ي بَ ذِ الَّ وَ فَ : عودٍ سْ مَ نُ ابْ الَ قَ . " طٍ يْ عَ مُ  r مدً

ْ مَّ ين سَ ذِ الَّ تُ رأيْ لقدْ ، باحلقِّ ، ثُ ومَ بدْ عى يَ ى رصَ  مَّ رٍ

. رٍ دْ بَ يبِ لِ ، قَ يبِ لِ ىل القَ بوا إِ حِ سُ



١٤٠ 

 خذَ أَ طٍ يْ عَ يب مُ أَ نَ بْ ةَ بَ قْ عُ نَّ أَ يِّ ارِ خَ البُ ادِ رَ فْ أَ يفِ وَ

ا وْ يَ ا نْ خَ هِ بِ هُ قَ خنَ ه، فَ قِ نُ عُ يفِ هُ وبَ و ثَ لَ وَ r هِ بِ كِ نْ بمَ مً  قً

ا دِ شَ  لونَ تُ تقْ أَ : الَ قَ ه وَ نْ عَ هُ عَ دفَ رٍ فَ و بكْ بُ أَ جاءَ فَ ، يدً

 ! ؟ اهللاُ يبِّ رَ يقولَ نْ الً أَ جُ رَ

َ اشتدَّ امَّ لَ فَ  ، فِ ائِ ىل الطَّ إِ جَ رَ خَ r اهللاِ ولِ رسُ  بِ ذَ األْ

ِ إِ قيفٍ ثَ لَ بائِ ا قَ عَ دَ فَ ِ مْ لَ فَ ، المِ سْ ىل اإلْ  العنادَ الَّ إِ مْ هُ نْ مِ دْ جيَ

 ، هِ يْ ا عقبَ وْ مَ ى أدْ تَّ حَ ه باحلجارةِ وْ مَ رَ ، وَ ذَ األَ وَ يةَ رِ خْ السُّ وَ

 بِ عالِ الثَّ نِ رْ قَ دَ نْ عِ – يق رِ الطَّ يفِ ة، وَ ىل مكَّ إِ جوعَ ر الرُّ فقرَّ

 ا ذَ إِ فَ رَ ظَ نَ فَ ، ه تْ أظلَّ دْ قَ ةٌ حابَ ا سَ ذَ إِ ، فَ هُ رأسَ r يُّ بِ النَّ فعَ رَ –
عَ مِ سَ دْ قَ اهللاَ نَّ إِ : الَ قَ اه فَ ادَ نَ ، فَ المُ السَّ ليهِ عَ ربيلُ ا جِ يهَ فِ



١٤١ 

 كَ لَ مَ كَ لَ لَ سَ رْ أَ دْ قَ ، وَ كَ وا عليْ دُّ ا رَ مَ ، وَ كَ لَ كَ مِ وْ قَ ولَ قَ
 مَ لَّ سَ ، فَ الِ بَ اجلِ كُ لَ مَ اهُ نادَ فَ . مْ يهِ فِ تَ ئْ ام شِ بِ هُ رَ مُ لتأْ الِ بَ اجلِ

َ يَ : الَ قَ مَّ ثُ هِ ليْ عَ  ، كَ لَ كَ ومِ قَ لَ وْ قَ عَ مِ سَ دْ قَ اهللاَ نَّ إِ ! دُ مَّ ا حمُ

 ام بِ مْ يهِ فِ ينِ رَ مُ أْ تَ ل ، كَ بُّ رَ ي إليكَ نِ عثَ بَ دْ ، قَ الِ بَ اجلِ كُ لَ ا مَ نَ أَ وَ
ِ بَ شَ خْ هم األْ يْ لَ عَ قَ بِ طْ أُ نْ أَ تَ شئْ نْ إِ ، تَ ئْ شِ  النِ بَ جَ – نيْ

ْ نْ و أَ جُ رْ أَ لْ بَ " : r اهللاِ ولُ سُ رَ الَ قَ فَ – ةَ بمكَّ  نْ مِ اهللاُ جَ رِ خيُ
ِ الَ صْ أَ ِ يُ الَ هُ دَ حْ وَ اهللاَ دُ بُ عْ يَ نْ مَ مْ هبِ  فقٌ متَّ [ . " ئًا يْ شَ هِ بِ كُ رشْ

. ] هِ يْ لَ عَ



١٤٢



١٤٣ 

رـشالثَّامن ع سْلا 
r 
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 ك ظُ افِ ا حَ نَ أَ تي وَ الَ سَ رِ غْ لِّ بَ يْ أَ " : ثريٍ كَ نُ ابْ الَ قَ

ُ نَ وَ
ْ رُ فِ ظْ مُ ك، وَ دائِ ىل أعْ ك عَ دُ ؤيِّ مُ ك وَ ارصِ  الَ ، فَ مْ ك هبِ

َ  ، وءٍ سُ بِ كَ يْ لَ إِ همْ نْ حدٌ مِ ل أَ صِ يَ نْ ، لَ نْ حتزَ الَ ، وَ فْ ختَ

ْ اآليةِ هِ ذِ هَ زولِ نُ لَ بْ قَ r ان النبيُّ كَ دْ قَ وَ  . " سُ رَ حيُ

ةَ رَ يْ رَ و هُ بُ أَ ا رواهُ مَ r هِ لنبيِّ اهللاِ ظِ فْ حِ ورِ صُ نْ مِ وَ



١٤٤ 

t َني بَ هُ جهَ ر حممدٌ وَ عفِّ ل يُ هَ : ال لٍ قَ هْ ا جَ بَ أَ نَّ أ 

 ؟ مْ كُ رِ هُ ظْ أَ

 ه رأيتُ إنْ !  زَّ والعُ تِ والالَّ : الَ قَ فَ . مْ عَ نَ : هُ يل لَ قِ فَ

َ ذَ يفعلُ رنَّ وجْ ، ه تِ ىل رقبَ أنَّ عَ طَ لك ألَ فِّ  ه يفِ هَ وألُعَ

 – م عَ زَ – يلِّ صَ يُ وَ هُ وَ r ى رسولَ اهللاِ فأتَ ، ابِ الرتُّ
أهُ فَ : الَ قَ . ه نقَ عُ يَطَأَ لِ  ىلَ صُ عَ كِ نْ و يَ هُ وَ الَّ إِ هُ نْ مِ مْ ام فَجَ

 ؟ ا لكَ مَ : ه وا لَ فقالُ . ه ي بيدِ قِ يتَّ ، وَ هِ يْ بَ قِ عَ

الً، ، نارٍ نْ دقًا مِ خلنْ هُ نَ يْ بَ ي وَ نِ يْ بَ نَّ إِ : ال قَ وْ  وهَ

 . حةً نِ وأجْ

هُ تْ فَ طَ تَ ي الخْ نِّ ا مِ نَ دَ وْ لَ " : r اهللا ولُ سُ رَ الَ قَ فَ



١٤٥ 

ا عُ ضْ عُ ةُ كَ ئِ املالَ ا ضْ وً  . ] م مسلِ رواهُ [ " وً

 لٍ هْ ا جَ أبَ نَّ أَ امَ هُ نْ عَ اهللاُ يضِ رَ اسٍ بَّ عَ نِ ابْ عنِ وَ
َ تُ رأيْ نْ لئِ : الَ قَ ا يُ مَّ حمُ  ىلَ طأنَّ عَ ألَ ةِ بَ عْ الكَ ندَ عِ يلِّ صَ دً

لَ وْ لَ " : فقالَ r النبيّ كَ لِ ذَ غَ لَ بَ فَ . ه قِ نُ عُ َ هُ فَعَ  تْهُ ذَ خَ ، ألَ
 . ] يُّ ارِ خَ واه البُ رَ [ " ةُ كَ ئِ املالَ

 ، r اهللاِ سولُ رَ لَ اتَ قَ : الَ قَ اهللاِ دِ بْ عَ نِ بْ ابرِ جَ نْ عَ وَ

، فَ ح ف رةً، فَ لِ املسْ نَ ا مِ وْ رأَ اربَ خصفةً  جلٌ رَ اءَ جَ مني غِ

 اهللاِ ولِ سُ رَ ىلَ عَ امَ ى قَ تَّ حَ ثِ ارِ احلَ نُ بْ ثُ رَ وْ غَ : هُ لَ قالُ يُ

r َبيُّ النَّ ي؟ فقالَ نِّ مِ كَ عُ منَ يَ نْ مَ : الَ قَ ف r : " ُاهللا " . 

نْ مَ " : الَ قَ فَ r النبيُّ ذهُ ه، فأخَ ن يدِ مِ فُ السيْ طَ قَ سَ فَ



١٤٦ 

 : r النبيُّ فقالَ ، ري آخذٍ خَ نْ كُ : الَ قَ " ؟ ي نِّ مِ كَ عُ نَ مْ يَ

دْ " هَ  ، ال : ال قَ " اهللاِ ولُ سُ رَ ينِّ أَ ، وَ اهللاُ الَّ إِ هَ لَ إِ الَ نْ أَ اشْ

 ع قومٍ مَ ونَ كُ أَ الَ وَ ، ك لَ اتِ قَ الّ أُ ك أَ دُ عاهِ ي أُ ولكنِّ

 دِ نْ عِ نْ مِ مْ كُ تُ ئْ جِ : جع فقالَ ه، فرَ سبيلَ ىلَّ خَ ك، فَ ونَ لُ قاتِ يُ

ِ خَ  . ] حه وصحَّ مُ احلاكِ واهُ رَ [ . اسِ النَّ ريْ

َ نَ رجلٌ ان كَ : الَ أنسٍ قَ نْ عَ وَ ٌّ رصْ  انَ كَ ، وَ مَ لَ فأسْ اينِ

 فعادَ ، r ب للنبيِّ كان يكتُ ان، وَ رَ مْ عِ وآلَ قرةَ البَ أُ يقرَ

َ نَ  ه، ما كتبتُ لَ الَّ دٌ إِ ي حممَّ رِ ا يدْ مَ : ول يقُ انَ كَ وَ ، اني ا رصْ

 : وا الُ قَ فَ . ضُ تْه األرْ فظَ لَ دْ قَ وَ حَ بَ فأصْ ، وه ، فدفنُ اهللاُ هُ فأماتَ

نْ وا عَ شُ بَ نَ مْ نهُ مِ ه؛ ملَّا هربَ ابِ حَ وأصْ دٍ حممَّ لُ عْ ا فِ ذَ هَ



١٤٧ 

 وقدْ حَ بَ فأصْ ، وا قُ مَ عْ وأَ هُ وا لَ رُ فَ حَ ه، فَ وْ نا فألقَ صاحبِ

 ه، ابِ وأصحَ دٍ حممَّ لُ عْ ا فِ ذَ هَ : قالوا ، فَ ضُ ه األرْ تْ لفظَ

 ، وا طاعُ تَ وا ما اسْ قُ مَ ه وأعْ وا لَ رُ حفَ فَ ، نا وا عن صاحبِ بشُ نَ

 نَ ه ليس مِ وا أنَّ مُ علِ ، فَ ضُ األرْ ه تْ فظَ لَ دْ قَ وا وَ حُ بَ أصْ فَ

 . ] يُّ خارِ البُ واهُ رَ [ ه وْ ، فألقَ اسِ النَّ

 ةِ اولَ حمُ نْ مِ اهُ ه نجَّ أنَّ r هِ يِّ بِ نَ لِ اهللاِ فظِ حِ نْ مِ وَ

 نْ أَ ىلَ وا عَ قُ فَ اتَّ ، حيثُ لٍ يْ بلَ ريشٌ قُ ا لهُ رهتْ بَّ يالٍ دَ تِ اغْ

ا، ثُ لْ اب ا جَ ى شَ تً فَ ةٍ قبيلَ لِّ كُ نْ وا مِ ذُ خُ أْ يَ  لُّ عطى كُ يُ مَّ دً

ا صَ يْ سَ الءِ ؤُ هَ نْ احدٍ مِ وَ ِ ارِ فً ا، فيرضْ  ه رسولَ بِ ونَ بُ مً

ه بنيَ دمُ قُ رَّ ويتفَ ، هُ لونَ يقتُ ، فَ دٍ حِ ا وَ جلٍ رَ رضبةَ r اهللاِ



١٤٨ 

 ربِ العَ بِ رْ حَ ىلَ عَ افٍ نَ مَ دِ بْ و عَ نُ بَ رُ دِ قْ يَ الَ فَ ، لِ ائِ بَ القَ
ِ ا مجَ ِ جِ اءَ جَ فَ . يعً  اهللاِ نَ رٍ مِ مْ أَ بِ r اهللاِ ولِ سُ رَ ىلَ إِ يلُ ربْ

ِ ةَ يدَ كِ مَ هُ ر لَ كَ ذَ ، فَ اىلَ عَ تَ  يفِ يتَ بِ يَ الَّ أَ هُ رَ أمَ ، وَ نيَ كِ املرشْ
 هُ لَ نَ ذِ أَ دْ قَ اىلَ عَ تَ اهللاَ بأنَّ هُ ، وأخربَ الليلةَ كَ لْ ه تِ اشِ رَ فِ

 . ةِ رَ باهلجْ

ا يْ ك أَ لِ ذَ نْ مِ وَ َ دِ يْ كَ نْ ه مِ لنبيِّ اهللاِ ظُ فْ حِ : ضً  ةَ اقَ رسُ

 . ةِ رَ يق اهلجْ رِ طَ يفِ وَ هُ وَ كٍ الِ مَ نِ بْ

 دْ قَ ، فَ ارِ الغَ يفِ وَ هُ وَ r هِ يِّ بِ نَ لِ اهللاِ ظُ فْ حِ كَ لِ ذَ نْ مِ وَ

 ىل هم إِ حدُ ر أَ ظَ نَ وْ لَ ! اهللاِ سولَ ا رَ يَ : t يقُ دِّ الصِّ هُ لَ الَ قَ

ِ نَ اثْ بِ كَ نُّ ا ظَ مَ ! رٍ كْ ا بَ بَ ا أَ يَ " : الَ قَ فَ . آنا رَ لَ هِ يْ ع قدمَ ضِ وْ مَ نيْ



١٤٩ 

 . " امَ هُ ثُ الِ ثَ اهللاُ

 : r هِ ولِ رسُ لِ اهللاِ ةِ مَ صْ عِ نْ مِ وَ " : ثريٍ كَ نُ ابْ الَ قَ
 ا هيَ دِ انِ عَ مُ ها وَ ادِ سَّ حُ ا وَ هَ يدِ ادِ ة وصنَ كَّ مَ لِ هْ أَ نْ ه مِ فظُ حِ

َ مُ وَ  بِ صْ نَ وَ ، ةِ ضَ غْ البَ وَ اوةِ دَ العَ ةِ دَّ ع شِ يها، مَ فِ رتْ

َ الً وَ يْ لَ هُ لَ بةِ ارَ املحَ ا هنَ َ نَ مِ ه اهللاُ قُ ام خيلُ بِ ، ارً  ابِ بَ سْ األْ

 اءِ دَ تِ ابْ يفِ هُ انَ صَ فَ ، ظيمةِ ه العَ تِ مَ كْ حِ ه وَ تِ رَ دْ قُ بِ يمةِ ظِ العَ

ا مُ رَ انَ كَ ذْ إِ ، طالبٍ يبِ ه أَ عمِّ بِ ةِ الَ سَ الرِّ ا كَ ئيسً ا يفِ بِ طاعً  ريً

 r اهللاِ ولِ رسُ لِ ةً يعيَّ بِ طَ ه حمبةً بِ قلْ يفِ اهللاُ قَ لَ خَ وَ ، شٍ يْ قرَ

ْ الَ  ها فَّارُ كُ هِ يْ لَ عَ أَ رتَ م الجْ لَ سْ أَ انَ كَ وْ لَ وَ ، ةً يَّ عِ رشَ

ن مِ كٌ شرتَ مُ رٌ دْ م قَ ينهُ وبَ هُ بينَ انَ ملّا كَ نْ كِ لَ ها، وَ رُ با كِ وَ



١٥٠ 

 . وه مُ رتَ وه واحْ ابُ هَ رِ فْ الكُ

ِ نْ ال مِ نَ بو طالبٍ ه أَ مُّ عَ ماتَ امَّ لَ فَ  ذً أَ ونَ كُ ه املرشْ

ا، ثُ يَ  ىل عَ وهُ بايعُ ، فَ صارَ األنْ هُ لَ اهللاُ ضَ يَّ قَ مَّ سريً
ِ  ، املدينةُ يَ هِ وَ مْ هِ ارِ دَ ىلَ ل إِ يتحوَّ نْ ىل أَ عَ وَ ، المِ سْ اإلْ

َ نَ وه مِ عُ نَ ا مَ هَ ليْ إِ ارَ صَ امَّ لَ فَ َ األْ  مَّ ام هَ لَّ كُ وَ ، دِ وَ سْ األْ وَ رِ محْ

ِ نَ مِ أحدٌ  دَّ رَ ، وَ اهللاُ ادهُ كَ وءٍ سُ بِ تابِ كِ الْ لِ هْ أَ وَ كنيَ املرشْ

 .) ١ ( هِ ه عليْ دَ كيْ

. باختصار ) ١١٠ – ١٠٨ / ٢ ( تفسري ابن كثري ) ١ (



١٥١ 

رـشع عاسالت سْلا 

r 
َ نِ م اإليامَ وازِ لَ نْ مِ نَّ إِ  ، r دٍ مَّ حمُ امِ نَ األَ دِ سيِّ ةَ بَّ حمَ

ِ الَ فَ يْ كَ وَ  ىلَ ه إِ ايتِ دَ هِ يفِ ببُ السَّ وَ هُ وَ ، نبيَّه مُ لِ بُّ املسْ حيُ

 رِ فْ الكُ نَ ه مِ جاتِ نَ يفِ بُ بَ والسَّ ، نِ اإليامَ وَ ورِ النُّ ريقِ طَ

َ والنِّ  ! انِ ريْ

 ونَ كُ ى أَ تَّ حَ مْ كُ دُ حَ أَ نُ مِ ؤْ يُ الَ " : r النبيُّ الَ قَ
َ أَ اسِ النَّ وَ هِ دِ الِ وَ وَ هِ دِ لَ وَ نْ مِ هِ يْ لَ إِ بَّ حَ أَ  فقٌ تَّ مُ [ " نيَ عِ مجْ

. ] هِ عليْ



١٥٢ 

َ زُ جاوَ تتَ r يِّ بِ النَّ ةَ حمبَّ نَّ إِ لْ بَ  سانِ اإلنْ ةَ بَّ حمَ

 ا يَ : r يِّ بِ للنَّ t ابِ اخلطَّ نُ بْ رُ مَ عُ الَ قَ امَ ه، كَ سَ فْ نَ

َ ! اهللاِ سولَ رَ  نْ مِ الَّ إِ يشءٍ لِّ كُ نْ يلَّ مِ إِ بُّ حَ أَ تَ نْ ألَ

 ى تَّ حَ هِ دِ يَ بِ يسِ فْ ي نَ ذِ الَّ وَ الَ " : r بيُّ النَّ الَ قَ فَ ، يسِ فْ نَ
 ه نَّ إِ : ر مَ عُ هُ لَ فقالَ " كَ سِ فْ نَ نْ مِ كَ يْ لَ إِ بَّ حَ أَ ونَ كُ أَ

َ – اهللاِ وَ – اآلنَ  الَ قَ ، فَ فيسِ نَ نْ يلَّ مِ إِ بُّ حَ أَ تَ نْ ألَ

 اآلنَ : أي ، ] يُّ خارِ البُ واهُ رَ [ " رُ مَ ا عُ يَ نَ اآلْ " : r النبيُّ

 . بُ جيِ امَ بِ تَ قْ طَ نَ فَ تَ فْ رَ عَ

 لُ هْ يها أَ عِ ، يدَّ دٍ حَ يها كلُّ أَ عِ يدَّ r النبيِّ ةَ حمبَّ نَّ إِ

ةُ حرَ والسَّ ونَ يُّ بورِ القُ ا عيهَ دَّ ، يَ عِ دَ والبِ واءِ هْ األْ



١٥٣ 

 قِ سْ الفِ لِ هْ أَ نْ مِ عيها كثريٌ ل يدَّ بَ ، نَ و ذُ وِ عْ شَ مَ ـ الْ وَ

 لْ ، بَ ةِ  املحبَّ دعوَ بِ تْ ليسَ القضيةَ ، ولكنَّ جورِ والفُ
 يام طاعتُه فِ : r النبيِّ ةِ م حمبَّ ن لوازِ مِ ، إذْ ةِ املحبَّ ةِ يقَ بحقِ

َ نْ ا عَ مَ نابُ تِ مر، واجْ أَ  تعاىلَ اهللاَ أال يعبدَ ، وَ جرَ زَ ى وَ ه هنَ
 النبيَّ نَّ إِ فَ كَ لِ ذَ لِ وَ ، واءِ ع واألهْ دَ ه ال بالبِ يعتِ رشَ فقَ وِ الَّ إِ

r َوا الُ قَ " ى بَ أَ نْ مَ الَّ إِ ةَ اجلنَّ ونَ لُ خُ دْ ي يَ تِ مَّ أُ لُّ كُ " : الَ ق : 

ِ اعَ طَ أَ نْ مَ " : الَ ؟ قَ اهللاِ ولَ سُ ا رَ ى يَ بَ يأْ نْ مَ وَ  لَ خَ ي دَ ن

 . ] هِ يْ لَ عَ متفقٌ [ " ى بَ أَ دْ قَ فَ اينِ صَ عَ نْ مَ ، وَ ةَ اجلنَّ

 د، والَ الِ املوَ ةِ قامَ إِ يفِ تْ ليسَ r يِّ بِ النَّ حمبةَ نَّ إِ
ي هِ ل ، بَ اءِ رَ اإلطْ وَ لوِّ الغُ ائدِ صَ قَ اءِ شَ إنْ يفِ الَ وَ ، م املآتِ



١٥٤ 

ِ يمِ وتعظِ ، ه تِ نَّ سُ بِ لِ مَ العَ يفِ  ه، يِ دْ هَ اءِ يَ إحْ وَ ، ه تِ يعَ رشَ

ِ خَ يق دِ وتصْ ، ه تِ نَّ سُ نْ عَ ه وَ عنْ بِّ والذَّ  ضارِ حْ تِ ه، واسْ ربَ

 ر، كِ ذُ امَ لَّ كُ ليهِ عَ الةِ الصَّ ، وَ هُ نْ عَ يثِ احلدِ دَ نْ عِ تهِ بَ يْ هَ

 صارِ تِ واالنْ هِ ابِ حَ أصْ ةِ حمبَّ وَ ، ه تِ يعَ رشَ يفِ داعِ تِ االبْ كِ رْ تَ وَ

 وْ أَ ، ته نَّ اد سُ عَ نْ مَ ضِ غْ بُ ، وَ مْ هِ لِ ائِ ضَ فَ رفةِ معْ ، وَ هلمْ

ِ خالَ َ دارِ قْ أَ نْ مِ تقصَ انْ وِ أَ ، ه تَ يعَ ف رشَ  ا؛ واهتِ رُ ا وَ هَ تِ لَ محَ

 ةِ حمبَّ نْ عَ و بعيدٌ ك فهُ لِ ذَ نْ شيئًا مِ الفَ خَ نْ مَ لُّ كُ فَ

َ رِ دْ بقَ r يِّ بِ النَّ  . هِ تِ فَ الِ خمُ

 ا نَ رِ مْ أَ يفِ ثَ دَ حْ أَ نْ مَ " : ول قُ يَ – الً ثَ مَ - r فالنبيُّ

. ] هِ عليْ فقٌ متَّ [ " دٌّ رَ وَ هُ فَ هُ نْ مِ سَ يْ ا لَ ا مَ ذَ هَ



١٥٥ 

ْ وَ مْ اكُ يَّ إِ " : ول يقُ وَ ُ اتِ ثَ دَ حمُ  لَّ كُ نَّ إِ ، فَ ورِ مُ األْ

ْ  . ] نن السُّ لُ هْ أَ اهُ وَ رَ [ " ةٌ عَ دْ بِ ةٍ ثَ دَ حمُ

 ، ناسٌ أيت أُ يَ دعِ البِ نَ مِ يرِ ذِ ذا التحْ مع هَ وَ

 نون سِ يستحْ س منه، وَ ا ليْ عاىل مَ تَ اهللاِ دينِ يفِ ونَ دعُ يبتَ فَ
 ، r النبيِّ ةِ حمبَّ الئلِ ن دَ ا مِ هنَّ مون أَ يزعُ ل وَ ، بَ البدعَ هذهِ

 ىلَ ه إِ بونَ سِ وينْ احلديثَ يضعونَ ه، وَ يْ لَ بون عَ ذِ كْ يَ قدْ لْ بَ

 هذا ، وَ هِ يْ علَ بْ نكذِ ه، وملْ ا لَ نَ ذبْ كَ : ون يقولُ وَ r النبيِّ
 اىل عَ تَ اهللاِ رشيعةَ ، ألنَّ اللِ الضَّ بحِ  وأقْ رَ م الفِ ظَ عْ أَ نْ مِ

 . همْ يلِ وأباطِ الءِ ؤُ هَ ذبِ ىل كَ إِ حتتاجُ الَ كاملةٌ

َ r النبيَّ أنَّ وعِ ذا النَّ هَ نْ مِ وَ ن سبِّ ى عَ هنَ



١٥٦ 

 مْ كُ دَ حَ أَ نَّ أَ وْ لَ ، فَ ايبِ حَ صْ وا أَ بُّ سُ تَ الَ " : الَ قَ ه وَ ابِ أصحَ
دَّ أَ غَ لَ ا بَ بًا، مَ هَ دٍ ذَ حُ أُ لَ ثْ مِ قَ فَ نْ أَ  " هُ يفَ صِ نَ الَ وَ مْ هِ دِ حَ مُ

 . ] ه عليْ فقٌ تَّ مُ [

 سولِ رَ صحابَ ون أَ بُّ يسُ فَ ناسٌ أُ يتِ أْ يَ كَ لِ مع ذَ وَ

 رةَ الطاهِ ونَ رمُ يَ ، وَ رَ مَ عُ وَ رٍ كْ ا بَ بَ أَ ونَ عنُ يلْ ، وَ r اهللاِ

 ها اهللاُ أَ رَّ بَ امَ ا بِ هَ نْ عَ ريض اهللاُ ننيَ املؤمِ مَّ أُ ائشةَ عَ رةَ املطهَّ
 بةً حمَ كَ لِ ون ذَ م يفعلُ ون أهنَّ عمُ يزْ ه، وَ ابِ تَ كِ نه يفِ مِ
ا عَ وَ r اهللاِ سولِ رَ لِ  . ه بيتِ لِ هْ أَ نْ دفاعً

ا أَ وعِ هذا النَّ نْ مِ وَ  لوِّ الغُ نِ ى عَ هنَ r بيَّ النَّ نَّ أيضً
وينِ رُ طْ تُ الَ " : المُ والسَّ الصالةُ عليهِ الَ قَ فَ ، ه إطرائِ يفِ



١٥٧ 

 وا ولُ قُ ه، فَ دُ بْ ا عَ نَ أَ امَ نَّ إِ ، مَ يَ رْ مَ نَ  ابْ ارَ صَ النَّ تِ رَ طْ أَ امَ كَ

 . ] البخاريُّ اهُ وَ رَ [ " ه ولُ سُ رَ وَ اهللاِ دُ بْ عَ

 ون بعُ تَّ يَ ناسٌ أُ أيتِ ، يَ اضحِ الوَ ذا النهيِ مع هَ وَ

 افِ وصَ باألْ r بيَّ النَّ ونَ فُ يصِ فَ ، الكتابِ هلِ نَ أَ نَ سَ

 قَ زْ ه الرِّ ونَ لُ يسأَ ه، وَ بحانَ سُ ال باخلالقِ إِ يقُ تلِ تي الَ الَّ
َ فَ وشِ  كَ لِ ذَ غريَ ك، وَ الِ املهَ نَ مِ جاةَ النَّ وَ ، اضِ رَ مْ اء األْ

َّ  كَ لِ ذَ نَّ أَ ونَ مُ يزعُ مَّ ثُ ، عاىل تَ ن اهللاِ مِ الَّ إِ يُطلبُ ا الَ ممِ
 دالئلِ نْ ه مِ أنَّ حيحُ الصَّ ، وَ r النبيِّ ةِ حمبَّ لِ ئِ الَ دَ نْ مِ

ْ لِ اجلهْ . r ه ولِ رسُ ة هللا ولِ فَ واملخالِ كِ والرشِّ



١٥٨



١٥٩ 

 اْلس العشرونَ

 القرآنُ وَ هُ r دٍ مَّ نا حمُ نبيِّ ةِ بوَّ نُ اتِ المَ ظم عَ أعْ نَّ إِ

 ه تعاىل بِ  اهللاُ ي حتدَّ ذِ الَّ لك الكتابُ ، ذَ يمُ ظِ العَ

 ه، لِ وا بمثْ تُ أْ يَ نْ أَ – ةِ امَ يَ القِ مِ وْ ىل يَ إِ – م هُ العربَ وغريَ

  βÎ)uρ öΝçFΖà2 ’Îû 5=÷ƒu‘ $£ϑÏiΒ $uΖø9̈“tΡ 4’n?tã : اىلَ عَ تَ الَ قَ فَ

$tΡÏ‰ö7tã (#θè?ù'sù ;οu‘θÝ¡Î/ ÏiΒ Ï&Î#÷VÏiΒ (#θãã÷Š$#uρ Νä.u!#y‰yγä© ÏiΒ ÈβρßŠ 

«!$# χÎ) öΝçFΖä. tÏ%Ï‰≈|¹ 〈 ] اىلَ عَ تَ الَ قَ وَ . ] ٢٣ : البقرة :  

÷Πr& tβθä9θà)tƒ çµ1u�tIøù$# ( ö≅è% (#θè?ù'sù ;οu‘θÝ¡Î/ Ï&Î#÷VÏiΒ (#θãã÷Š$#uρ ÇtΒ



١٦٠ 
ΟçF÷èsÜtGó™$# ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# βÎ) ÷ΛäΨä. tÏ%Ï‰≈|¹ 〈 ] ٣٨ : يونس [ . 

 : ه جُ وْ أَ نْ مِ عجزٌ و مُ هُ وَ : يِّ اجلوزِ نُ ال ابْ قَ

 يفِ ةِ غَ الَ البَ وَ ةِ احَ صَ الفَ نَ مِ هِ يْ لَ عَ لَ مَ تَ ا اشْ مَ : ها حدُ أَ

ِ َ اإلْ ِ وَ ازِ جيْ  ا هَ عيدُ يُ مَّ يل، ثُ وِ الطَّ ظِ فْ اللَّ بِ ةِ صَّ ةً بالقِ ارَ تَ فَ ، الةِ طَ اإلْ

لُّ بمقْ ال فَ ، يز جِ الوَ ظِ فْ باللَّ ُ ودِ صُ خيُ  . وىل األْ

 انِ زَ وأوْ المِ كَ الْ يبِ ه ألسالِ قتُ ارَ فَ مُ : اين الثَّ وَ

ِ يَ املعنَ نِ يْ ر، وهبذَ عْ الشِّ يَت العرَ نيْ ُدِّ  وا عجزُ ، فَ بُ حتُ

 : املغريةِ نُ بْ ال الوليدُ ى قَ تَّ ه، حَ لِ وا بفضْ قرُّ أَ وا وَ وحتريَّ

. وةً لطالَ عليهِ وإنَّ ، وةً له حلالَ نَّ إِ واهللاِ



١٦١ 

ُ بارِ خْ ن أَ ن مِ ما تضمَّ : ةُ ثَ الِ الثَّ وَ  ، فةِ الِ مم السَّ األْ

 اآليتِ نِ وْ ع كَ ، مَ تابِ الكِ ها أهلُ رفَ تي عَ الَّ بياءِ األنْ ريِ سِ وَ

َ  السةِ بمجَ هُ لَ مَ لْ عِ الَ وَ ، رأُ يقْ الَ وَ تبُ ا أمي ا ال يكْ هبِ

 . انِ هَّ كُ الْ الَ وَ بارِ األحْ

َ وَ رأُ يقْ وَ تبُ يكْ ربِ العَ نَ مِ انَ كَ نْ مَ وَ  س الِ جيَ

 . آنُ رْ القُ هِ بِ ا أخربَ مَ كْ رِ مل يدْ بارِ األخْ ءَ لامَ عُ

بَلَة الدَّ املسْ يوبِ الغُ نِ ه عَ خبارُ إِ : ابعُ والرَّ  ة الَّ تقْ

ا لوُ ه قَ قِ صدْ ىلَ عَ  ه لليهودَ ولِ قَ ، كَ ربَ ما أخْ ىلَ عَ ها وعِ قُ طعً

 (#âθ̈ΖyϑtFsù |Nöθyϑø9$# βÎ) ÷ΛäΨà2 �Ï%Ï‰≈|¹ 〈 ] ٩٤ : البقرة [ ، 

. ] ٩٥ : البقرة [ 〉 & s9uρ çνöθ̈ΨyϑtGtƒ #J‰t/r : الَ قَ مَّ ثُ



١٦٢ 

 مَّ ثُ ، ] ٢٣ : البقرة [ 〉  (#θè?ù'sù ;οu‘θÝ¡Î/ ÏiΒ Ï&Î#÷VÏiΒ : ه ولِ قَ وَ

 . وا علُ ام فَ فَ ] ٢٤ : البقرة [ 〉 ? s9uρ (#θè=yèøÿs : الَ قَ

 آل [ 〉 ™ ≅è% �Ï%©#Ïj9 (#ρã�xÿx. �χθç7n=øóçGy : هِ ولِ قَ وَ

 . وا بُ لِ وغُ ] ١٢ : عمران

 #$! £è=äzô‰tGs9 y‰Éfó¡yϑø9$# tΠ#t�ysø9$# βÎ) u!$x© ª : ه لِ وقوْ

�ÏΖÏΒ#u 〈 ] وا خلُ دَ ، وَ ] ٢٧ : الفتح . 

 ∪⊃∩ ; 4’n?óÁu‹y™ #Y‘$tΡ |N#sŒ 5=oλm أيب هلبٍ ه يفِ وقولِ

…çµè?r&t�øΒ$#uρ s's!$£ϑym É=sÜysø9$# ∩⊆∪ ’Îû $yδÏ‰‹Å_ ×≅ö7ym ÏiΒ ¤‰|¡̈Β 
ىلَ عَ انِ وتَ ام يمُ أهنَّ ىلَ عَ ا دليلٌ ذَ وهَ . ] ٥ – ٣ : املسد [ 〉



١٦٣ 

 . ان كَ كَ لِ ذَ كَ ر، وَ فْ الكُ

 الفِ تِ االخْ نَ مِ ه حمفوظٌ نَّ أَ : سُ واخلامِ

 öθs9uρ tβ%x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö�xî «!$# (#ρß‰y : ضِ ناقُ والتَّ ùθs9 ÏµŠÏù 

$Zÿ≈n=ÏF÷z$# #Z��ÏW�2 〈 ] ِّاىل عَ تَ الَ قَ ، وَ ] ٨٢ : اء سَ الن :  $̄ΡÎ) ßøtwΥ 

$uΖø9̈“tΡ t�ø.Ïe%!$# $̄ΡÎ)uρ …çµs9 tβθÝàÏÿ≈ptm: 〈 ] ٩ : احلجر [ . 

 نَ ا مِ مَ " : قالَ r يَّ بِ النَّ نَّ أَ t ةَ رَ يْ رَ هُ يبِ أَ نْ عَ وَ

 نَ ا آمَ مَ اتِ يَ اآلْ نَ ي مِ طِ عْ أُ دْ قَ وَ الَّ إِ يٍّ بِ نَ نْ مِ ياءِ بِ األنْ

ُ البَ هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ حَ وْ يًا أَ حْ يتُ وَ وتِ ي أُ ذِ الَّ انَ كَ امَ نَّ إِ وَ ، رشَ

ا يَ ابِ تَ مْ هُ رَ ثَ كْ أَ ونَ كُ أَ نْ و أَ جُ رْ أَ فَ ، يلَّ لَّ إِ جَ زَّ وَ عَ مَ وْ عً



١٦٤ 
 . ] ه يْ علَ متفقٌ [ " ةِ امَ يَ القِ

 مكنُ يُ ه الَ نَّ أَ القرآنِ عجازِ إِ نْ مِ وَ : قيلٍ عَ نُ ال ابْ قَ

 المٍ كَ نْ ناها مِ ذ معْ قد أُخِ ه آيةً نْ ج مِ رِ خْ تَ سْ يَ نْ حدٍ أَ ألَ

 نْ عَ همْ بعضُ فُ يكشِ اسُ ال النَّ ا زَ ه مَ نَّ إِ بق، فَ سَ دْ قَ

ِ حْ البُ نَ مِ ذَ خَ ي أَ بِّ املتنَ : الُ قَ ، يُ ضٍ عْ بَ  !. يِّ رتُ

ِ يَ رجتُ معنَ استخْ وقدِ : يِّ اجلوزِ نُ ابْ الَ قَ  نيْ

 : نيْ يبَ جِ عَ

 ، م هتِ وْ بمَ هبتْ ذَ ياءِ األنبِ زاتِ عجِ مُ نَّ أَ : مها أحدُ

حممدٍ ىل صدقِ عَ أيُّ دليلٍ : لحدٌ اليومَ مُ الَ لو قَ فَ



١٦٥ 

 ؟ المُ السَّ امَ وسى عليهِ ومُ

 ليهِ وسى عَ ، ومُ قَّ له القمرُ شُ r د مَّ حمُ : هُ يل لَ قِ فَ

قَّ له البحرُ المُ السَّ  . ذا حمالٌ هَ : قال لَ شُ

ا ملحمدٍ جِ عْ مُ ا القرآنَ ه هذَ سبحانَ اهللاُ جعلَ فَ  r زً

ا؛ ليظْ بقى أَ يَ  هُ ه، وجعلَ اتِ فَ وَ ه بعدَ قِ دْ صِ ليلُ ر دَ هَ بدً

قٌ هُ ذْ إِ ، ياءِ األنبَ قِ صدْ ىلَ الً عَ يْ لِ دَ ٌ وخمْ هلمْ و مصدّ  ربِ

. م حاهلَ

 حممدٍ فةَ صِ أنَّ بِ تابِ الكِ أهلَ ه أخربَ أنَّ : اينِ والثَّ

r ٌد هِ وشَ ، نجيلِ واإلِ م يف التوراةِ ندهُ عِ مكتوبة



١٦٦ 
َ بِ ةَ شَ ائِ عَ لِ وَ ، باإليامنِ بٍ حلاطِ  هاداتٌ شَ هِ ذِ هَ وَ ، ةِ اءَ الربَ

 ه، تُ فَ صِ يلِ جِ اإلنْ وَ آنِ رْ القُ يفِ نْ يكُ و ملَ لَ فَ ، بٍ يْ ىل غَ عَ

ا هلمْ فِّ نَ لك مُ ذَ انَ كَ  اطبٌ حَ مَ لِ عَ وْ لَ ، وَ هِ بِ ن اإليامنِ عَ رً

 نِ را عَ فَ ه، نَ بِ هلامَ دَ هِ ا شَ مَ الفَ هام خِ سِ ن أنفُ شة مِ ائِ عَ وَ

 . " ) ١ ( نِ اإليامَ

. باختصار ) ٢٧٣ – ٢٦٧ ( الوفا ص ) ١ (



١٦٧ 

الو سْلا اح الْ دو ع ُونَ ر ش 
r 

نْ بادةِ العِ كثريَ r ان النبيُّ كَ  وصيامٍ صالةٍ مِ
 : r وكانَ ، بادةِ العِ اعِ وَ نْ أَ نْ لك مِ ذَ وغريِ اءٍ عَ دُ وَ رٍ كْ وذِ

َ رَ عائشةَ نْ عَ ، فَ هِ يْ لَ عَ افظَ حَ وَ ، ه الً أثبتَ مَ عَ لَ مِ ا عَ ذَ إِ
 يضِ

 ةُ الَ الصَّ ه تْ اتَ ا فَ ذَ إِ r اهللاِ ولُ سُ رَ انَ كَ : تْ الَ ا قَ هَ نْ عَ اهللاُ
 تيْ نْ ثِ هارِ النَّ نَ مِ ىلَّ ، صَ هِ غريِ وْ جعٍ أَ وَ نْ مِ يلِ اللَّ نَ مِ

َ عَ  . ] م لِ سْ مُ واهُ رَ [ عةً كْ رَ ةَ رشْ

 وم يقُ انَ كَ ، وَ لِ يْ اللَّ امَ يَ قِ عُ يدَ الَ r النبيُّ انَ كَ وَ
: ك قالَ ذلِ يفِ يل لهُ قِ فلامَّ . ر قدماهُ ى تتفطَّ تَّ حَ لِ يْ اللَّ نَ مِ



١٦٨ 

ا شَ بْ عَ ونَ كُ أَ نْ أَ بُّ حِ أُ الَ فَ أَ " ا كُ دً  . ] ه يْ علَ فقٌ متَّ [ " ؟ ورً

 : الَ ام قَ هُ نْ اهللا عَ يضِ رَ امنِ اليَ نِ بْ ةَ فَ ذيْ حُ نْ عَ وَ

 : تُ ، فقلْ ةَ البقرَ حَ فافتتَ ، ليلةٍ اتَ ذَ r يِّ بِ النَّ عَ تُ مَ يْ صلَّ

 ، ةٍ عَ ا يف ركْ هبِ صيلِّ يُ : تُ فقلْ . ىضَ مَ مَّ ثُ . د املائةِ نْ عِ عُ كَ يرْ

 انَ رَ مْ عِ تح آلَ افتَ مَّ ثُ ، ها أَ اء فقرَ سَ ح النِّ ثم افتتَ ، فمىضَ

الً رتَ مُ رأُ قْ يَ ، ا هَ فقرأَ  ح، سبَّ حٌ ي يها تسب فِ مرَّ بآيةٍ ذا ؛ إِ ) ١ ( سِّ

 ركعَ مَّ ، ثُ ذَ ذٍ تعوَّ ا مرَّ بتعوُّ ذَ إِ ، وَ ألَ سَ ا مرَّ بسؤالٍ ذَ إِ وَ

َ رَ انَ حَ بْ سُ " : ل يقولُ فجعَ  ه كوعُ كان رُ فَ " يمِ ظِ عَ الْ يبِّ

ا نَ ِ نْ مَ ـ لِ اهللاُ عَ مِ سَ " : قال مَّ ثُ ، ه يامِ قِ نْ مِ حوً  ا نَ بَّ رَ ، هُ دَ محَ

. مرتالً متمهالً : مرتسالً ) ١ (



١٦٩ 

ا قِ قامَ مَّ ثُ ، " دُ مْ حَ ـ ال كَ لَ  مَّ ، ثُ عَ كَ يبًا مما رَ رِ يالً قَ وِ طَ يامً

َ رَ انَ حَ بْ سُ " : الَ قَ فَ دَ جَ سَ َ يبِّ  ه جودُ سُ انَ كَ فَ " ىلَ عْ األْ

 . ] م لِ مسْ رواهُ [ " هِ يامِ قِ نْ ريبًا مِ قَ

ِ عَ ىلَ عَ ظُ افِ حيُ r ان كَ وَ ِ يفِ عاتٍ كَ رَ رشْ  احلرضَ

ِ تَ عَ كْ رَ : ائامً دَ ِ تَ عَ كْ رَ ، وَ الظهرِ لَ بْ قَ نيْ ِ تَ ركعَ ها، وَ عدَ بَ نيْ  نيْ

ِ تَ وركعَ ، بِ املغرِ دَ عْ بَ ِ تَ ركعَ ه، وَ يتِ بَ يفِ اءِ شَ العِ دَ عْ بَ نيْ  نيْ

 . الفجرِ الةِ صَ لَ بْ قَ

 يعِ ن مجَ مِ أشدَّ رِ الفجْ ةِ نَّ سُ ىلَ ه عَ تُ حمافظَ تْ انَ كَ وَ

ً حَ الَ ، رَ تْ الوِ وَ يَ ها هِ عُ دَ يَ نْ كُ يَ ، وملْ وافلِ النَّ  الَ ا وَ رضَ

ا سَ . ا مهُ بةً غريَ اتِ رَ رِ فَ السَّ يفِ ىلَّ صَ r ه نَّ ل أَ قَ نْ مل يُ وَ ، فرً



١٧٠ 

ا رْ أَ رِ هْ ل الظُّ بْ يانًا قَ حْ أَ صيلِّ يُ كانَ وَ  ليلةً امَ قَ وَ . بعً
 . باحِ ى الصَّ تَّ ها حَ دُ دِّ وها ويرُ لُ يتْ بآيةٍ

ِ نَ ثْ م اإلِ وْ  صَ رَّ يتحَ r كان وَ  واهُ رَ [ . يس مِ اخلَ وَ نيْ

نه يُّ الرتمذِ  . ] وحسَّ

َ ضُ رَ عْ تُ " : r الَ قَ وَ ِ نَ ثْ اإلِ مَ وْ يَ لُ امَ عْ األْ  نيْ

 " مٌ ائِ ا صَ نَ أَ وَ يلِ مَ عَ ضَ رَ عَ يُ نْ بُّ أَ حِ أُ فَ ، يسِ مِ خَ ـ الْ وَ

نه يُّ واه الرتمذِ رَ [  . ] وحسَّ

 نْ عَ ، فَ امٍ يَّ أَ الثةَ شهرٍ ثَ لِّ ن كُ مِ ومُ يصُ r انَ كَ وَ

 انَ كَ أَ : ا هَ نْ عَ يض اهللاُ رَ ائشةَ عَ ا سألتْ هنَّ أَ ةِ يَّ وِ دَ العَ ةَ اذَ عَ مُ

 : تْ الَ ؟ قَ امٍ أيَّ ثالثةَ هرٍ شَ لِّ ن كُ مِ ومُ صُ يَ r اهللاِ سولُ رَ

نْ يكُ ملَ : تْ الَ ؟ قَ ان يصومُ كَ رِ هْ أيّ الشَّ نْ مِ : تْ الَ قَ . مْ عَ نَ



١٧١ 

 . ] م لِ رواه مسْ [ . ومُ صُ يَ الشهرِ ن أيِّ ايل مِ بَ يُ

َ رَ عباسٍ نِ ابْ نِ عَ وَ
 انَ كَ " : الَ قَ امَ هُ نْ عَ اهللاُ يضِ

ٍ حَ يفِ يضِ البِ امَ يَّ أَ رُ طِ فْ يُ الَ r اهللاِ ولُ سُ رَ  " رٍ فَ سَ الَ وَ رضَ

 . ] نه النوويُّ وحسَّ يُّ سائِ النِّ واهُ رَ [

 فقٌ متَّ [ ه يامِ ر بصِ مُ أْ يَ وَ اءَ ورَ اشُ وم عَ صُ يَ r كان وَ

 . ] هِ عليْ

 النبيُّ يكنْ ملَ : ا قالتْ هَ نْ عَ اهللاُ يضِ رَ ائشةَ عَ نْ عَ وَ

r َومُ صُ يَ انَ ه كَ نَّ إِ فَ ، بان عْ شَ نْ مِ ثرَ كْ أَ هرٍ شَ نْ مِ صومُ ي 

. ليالً قَ الَّ إِ عبانَ شَ يصومُ انَ كَ : وايةٍ رِ يفِ وَ . ه لَّ كُ انَ بَ عْ شَ



١٧٢ 

 . ] ه يْ لَ عَ فقٌ تَّ مُ [

 الَ r النبيِّ سانُ ان لِ كَ ، فقدْ رِ كْ الذِّ بادةُ ا عِ مَّ أَ وَ

 عزَّ وجلَّ ر اهللاَ كُ يذْ فكانَ ، جلَّ عزَّ وَ اهللاِ كرِ ن ذِ مِ رتُ فْ يَ
 رَ فَ غْ تَ ه اسْ التِ صَ نْ مِ فَ رصَ ا انْ ذَ إِ انَ كَ فَ ، ه والِ أحْ ةِ كافَّ يفِ

 ، المُ السَّ كَ نْ مِ وَ المُ السَّ تَ نْ أَ مَّ اللهُ " : وقال ثًا، الَ ثَ

ِ وَ لِ الَ ا اجلَ ا ذَ يَ تَ كْ ارَ بَ تَ  . ] م لِ سْ مُ اهُ وَ رَ [ " امِ رَ كْ اإلْ

 الَّ إِ هَ لَ إِ الَ " : الَ قَ مَ لَّ سَ وَ الةِ الصَّ نَ مِ غَ رَ ا فَ ذَ إِ انَ كَ وَ

ِ الَ هُ دَ حْ وَ اهللاُ  وَ هُ وَ ، دُ مْ حَ ـ ال هُ لَ ، وَ كُ امللْ هُ لَ ، هُ لَ كَ يْ رشَ

ْ لِّ كُ ىلَ عَ  الَ وَ ، تَ يْ طَ عْ أَ امَ ـ لِ عَ انِ مَ الَ مَّ ، اللهُ يرٌ دِ قَ ءٍ يشَ

. ] هِ يْ لَ عَ قٌ فَ تَّ مُ [ " دُّ اجلَ كَ نْ مِ دِّ ا اجلَ ذَ عُ فَ نْ يَ الَ وَ ، تَ عْ نَ ملا مَ يَ طِ عْ مُ



١٧٣ 

بُّ " : هِ ودِ جُ سُ وَ هِ كوعِ رُ يفِ ولُ يقُ r انَ كَ وَ  وحٌ سُ

 . ] م لِ مسْ اهُ وَ رَ [ " وحِ الرُّ وَ ةِ كَ ئِ املالَ بُّ ، رَ وسٌ دُّ قُ

 : r النبيِّ اءِ عَ دُ رُ ثَ كْ أَ انَ كَ : الَ قَ t سٍ نَ أَ نْ عَ وَ

 ا نَ قِ ، وَ ةً نَ سَ حَ ةِ رَ خِ اآلْ يفِ وَ ، نةً سَ ا حَ نيَ الدُّ نا يفِ آتِ مَّ اللهُ "

 . ] ه يْ علَ متفقٌ [ " ارِ النَّ ابَ ذَ عَ

 رَ مَ عُ نِ ابْ نِ عَ فَ ارِ غفَ ستِ االْ نَ مِ رُ ثِ كْ يُ r كان وَ

َ رَ
 يف r اهللاِ ولِ رسُ دُّ لِ عُ ا نَ نَّ كُ : الَ قَ امَ هُ نْ عَ اهللاُ يضِ

 يلَّ عَ بْ تُ وَ يلِ رْ فِ اغْ بِّ رَ " : ةٍ رَّ مَ ائةَ د مِ احِ س الوَ لِ املجْ

 وقال ذيُّ وداود والرتمِ بُ واه أَ رَ [ " يمُ حِ الرَّ ابُ وَّ التَّ تَ نْ أَ كَ نَّ إِ

. ] يحٌ حِ صَ نٌ سَ حَ



١٧٤ 

 يف دِ التشدُّ نَ مِ رُ ذِّ حيُ وَ لوِّ الغُ نِ ى عَ هَ ينْ r كانَ وَ
 اهللاُ لُّ مَ يَ الَ اهللاِ وَ فَ ، ونَ يقُ طِ تُ امَ بِ مْ كُ يْ لَ عَ " : يقولُ وَ بادةِ العِ

َ تَّ حَ  عليهِ ا داومَ مَ إليهِ ينِ الدِّ حبُّ أَ انَ كَ وَ " وا لُّ ى متَ

. ] عليهِ متفقٌ [ . ه صاحبُ



١٧٥ 

ونَ اْلس الثَّانِي والْعشر  ُ

 ه أهلُ ا قابلَ مَ دَ عْ ، بَ ةَ ىل مكَّ إِ r النبيُّ جعَ رَ

 وار جِ ها يفِ دخلَ وَ ، هزاءِ تِ واالسْ ةِ يَ رِ خْ ف بالسُّ ائِ الطَّ

 .. يِّ دِ عَ نِ بْ مِ عِ طْ املُ

 يبِ ذِ بالتكْ حونِ املشْ ذا  اجلوِّ سط هَ يف وَ وَ

 تَ بِّ ثَ يُ نْ تعاىل أَ بارك وَ تَ راد اهللاُ ، أَ رِ والقهْ ارِ واحلصَ

َ مَ رَ أكْ ، فَ r ه رسولَ  نْ مِ راهُ أَ وَ ، اجِ رَ املعْ وَ اءِ ه باإلرسْ
آياتِ ه وَ تِ ظمَ عَ الئلِ ىل دَ عَ هُ عَ لَ أطْ ، وَ ربْ ه الكُ آياتِ



١٧٦ 

 . ه وأهلِ رِ فْ الكُ ه يف مواجهةِ ةً لَ قوَّ كَ لِ ذَ ونَ يكُ لِ ، ه تِ درَ قُ

َ ا اإلِ مَّ أَ  جدِ ن املسْ يالً مِ لَ r ه هُ وجُّ و تَ هُ فَ : اءُ رسْ

 ، سِ دِ املقْ بيتِ يفِ ىصَ األقْ ىل املسجدِ إِ ةَ مكَّ يفِ امِ احلرَ

 . هِ تِ ليلَ نْ ه مِ جوعُ رُ وَ

 ، امل العلويِّ ىل العَ ه إِ عودُ صُ وَ هُ فَ : ا املعراجُ مَّ أَ وَ
 ضتِ رِ فيه فُ وَ ، بِ الغيْ عاملَ تُه رؤي وَ ، ه األنبياءَ قاؤُ ولِ

 . سُ اخلمْ لواتُ الصَّ

 لِ هْ أَ يصِ متحِ بًا يفِ بَ سَ احلادثةُ ذهِ هَ كانتْ وَ

هب وذَ موا، لَ ين أسْ ذِ الَّ بعضُ ارتدَّ دْ قَ فَ ، نِ اإليامَ



١٧٧ 

 نَّ إِ : هُ وا لَ الُ قَ ، وَ t يقِ دِّ الصِّ رٍ بكْ يبِ ىل أَ إِ ضُ البعْ
ِ ه أُ نَّ م أَ عُ زْ ك يَ بَ صاحِ  . سِ دِ املقْ ىل بيتِ إِ به الليلةَ يَ رسْ

 نْ ئِ لَ : الَ قَ . عمْ نَ : وا الُ ؟ قَ كَ لِ ذَ الَ قَ وَ أَ : قال الصديقُ فَ

 هبَ ه ذَ نَّ ه أَ قُ دِّ صَ تُ وَ أَ : وا قالُ . دقَ صَ دْ قَ ال ذلك لَ قَ كانَ

 ح؟ صبِ ل أن يُ قبْ اءَ جَ س وَ دِ املقْ إىل بيتِ يلةَ اللَّ

 لك، ن ذَ مِ عدُ بْ و أَ يام هُ ه فِ قُ صدِّ ألَ ينِّ إِ ، عم نَ : ال قَ

 ي مِّ ك سُ ذلِ لِ فَ . حةٍ وْ رَ وْ أَ ةٍ دوَ غَ يفِ امءِ السَّ ربِ خَ ه بِ قُ دِّ صَ أُ

 . يقَ دِّ الصِّ بو بكرٍ أَ

 ن ه مِ ها لَ متكينِ عدمَ وَ r للنبيِّ ريشٍ قُ تكذيبَ نَّ إِ
ربِ العَ لِ ائِ بَ قَ ىلَ إِ هُ جِ يتَّ r هُ علَ جَ سالةِ الرِّ أداءِ



١٧٨ 

 ضُ رِ عْ يَ دأَ بَ ائفِ الطَّ نَ مِ r هِ جوعِ د رُ بعْ فَ ،  رَ األخْ

َ يَ ، مِ اسِ املوَ ل يفِ بائِ ىل القَ ه عَ سَ فْ نَ  ، المَ اإلسْ هلمُ حُ رشْ

 . اهللاِ مَ الَ كَ غَ لِّ بَ ى يُ تَّ حَ ةَ رصْ النُّ وَ اإليواءَ مُ ليهِ عَ ضُ رِ يعْ وَ

ا يَ نْ هم مَ نْ مِ كانَ فَ  يردُّ نْ مَ مْ منهُ وَ ، ردُّ رد ا قبيحً

 هطُ رَ ، يفةَ و حنِ هم رد ا بنُ قبحِ ن أَ مِ انَ كَ وَ . سنًا رد ا حَ

 . ابِ الكذَّ مسيلمةَ

َّ وَ  رب ن عَ مِ نفرٌ مْ ه عليهِ نفسَ عرضَ نْ ممِ

 رفوا عَ r م النبيُّ مهُ فلام كلَّ ، سِ وْ ن األَ مِ " بَ رِ يثْ "

 : يام بينهم وا فِ الُ قَ ، فَ ه اليهودُ ه بِ فُ صِ تَ تْ انَ ي كَ ذِ ه الَّ صفَ وَ

نا قْ ، فال تسبِ نا به اليهودُ دُ واعِ ي تُ ذِ يُّ الَّ بِ ه النَّ نَّ إِ واهللاِ "



١٧٩ 

 يف مِ الَ اإلسْ شارِ تِ انْ كانوا سببَ تةٌ سِ همْ نْ مِ نَ فآمَ " ليه إِ
 فُ وْ عَ وَ ، ةَ ارَ رَ زُ نُ بْ دُ عَ سْ أَ : همْ الستةُ الءِ هؤُ ، وَ املدينةِ

رِ بْنِ نُ بْ ةُ بَ طْ قُ ، وَ كٍ الِ مَ نُ بْ عُ افِ رَ ، وَ ثِ ارِ احلَ نُ بْ امِ  عَ

 . يع بِ رَّ ال نُ بْ دُ عْ ر، وسَ امِ عَ نُ بْ ةُ بَ قْ عُ وَ ، يدةَ دِ حَ

 العامِ يفِ ةِ لَ وه باملقابَ عدُ وَ نْ أَ عدَ وا بَ فُ انرصَ مَّ ثُ
 . مِ القادِ

 ن مِ عرشةَ الثانيةَ ةِ السنَ ، يفِ لُ ابِ القَ العامُ كانَ امَّ لَ فَ

ُ بةِ العقَ بيعةُ دثتْ حَ ةِ ثَ البعْ  r النبيَّ ايعَ يها بَ فِ وَ ، وىل األْ

َ ا عَ نَ اثْ  ن مِ انِ نَ واثْ ، سِ وْ ن األَ مِ ةٌ رشْ عَ ، الً جُ رَ رشَ

ند وا عِ آمنُ فَ ، لنيَ وَّ األَ ةِ ن الستَّ مِ مخسةٌ مْ يهِ فِ وَ ، ج رَ اخلزْ



١٨٠ 

 يقِ دِ والتصْ ن اإليامنِ مِ ىل ما أحبَّ وه عَ ايعَ وبَ ، بةِ العقَ

ْ تركِ وَ ِ فِ وَ ايصِ ك واملعَ الرشِّ  الَّ وا إِ يقولُ الَّ أَ وَ ، عل اخلريْ

 يها فِ ر اهللاُ هَ أظْ فَ ، ةِ ىل املدينَ وا إِ فُ انرصَ مَّ ، ثُ احلقَّ

 رُ كْ فيها ذِ وَ الَّ إِ ةِ املدينَ ورِ ن دُ مِ دارٌ ، ومل تبقَ مَ الَ اإلسْ

 . r سولِ الرَّ

ُ بةِ قَ العَ ةِ لبيعَ ايلِ التَّ العامِ يفِ وَ  ي السنةَ أَ وىلَ األْ

 ، الثانيةُ بةِ العقَ يعةُ بَ دثتْ حَ ثةِ البعْ نَ مِ عرشةَ الثالثةَ
 ، تانِ رأَ الً وامْ جُ رَ ونَ عُ بْ سَ r اهللاِ ولِ د عىل رسُ فَ ا وَ يهَ وفِ

 يفِ ةِ اعَ الطَّ وَ عِ مْ ىل السَّ عَ بةِ ند العقَ وه عِ ايعُ بَ وَ ، وا مُ لَ فأسْ

ِ العُ يفِ قةِ فَ النَّ ، وَ لِ سَ الكَ اط وَ شَ النَّ ِ واليُ رسْ ىل عَ ، وَ رسْ



١٨١ 

 اهللاِ وا يفِ ومُ يقُ نْ أَ ، وَ كرِ املنْ نِ عَ يِ هْ النَّ وَ وفِ رُ عْ املْ بِ رِ مْ األَ

 . واملنعةِ رصةِ النُّ ىلَ ، وعَ مٍ ومةَ الئِ لَ اهللاِ يفِ ونَ ال خيافُ

ْ نْ أَ r نهم النبيُّ مِ طلبَ مَّ ثُ  يْ اثنَ نهمُ وا مِ جُ رِ خيُ

 ه وا لَ رجُ أخْ فَ ، يهمْ ام فِ هم بِ ومِ قَ ىلَ وا عَ ونُ يكُ لِ ، يبًا قِ نَ رشَ عَ

 ال قَ فَ ، سِ وْ ن األَ مِ وثالثةً ، جِ رَ اخلزْ نَ مِ تسعةً قباءَ النُّ

 ككفالةِ مْ كُ ىل قومِ عَ فالءُ م كُ تُ نْ أَ : r النبيُّ هلمُ

 مَّ ي، ثُ مِ وْ قَ ىلَ عَ يلٌ فِ ين كَ إِ وَ ، يمَ رْ مَ نِ ى بْ عيسَ لِ نيَ احلواريِّ

َ ها رَ لِ أهْ بنيَ مُ الَ اإلسْ ترشَ فانْ ، ىل املدينةِ وا إِ رصفُ انْ
 يضِ

 .) ١ ( مْ هُ نْ عَ اهللاُ

). ٤٣ ، ٤٢ ( ص ارِ تَ املخْ ةِ ريَ سِ يفِ يارِ اخلِ ابَ بَ لُ رْ انظُ ) ١ (



١٨٢ 
ةِ كَ يَّةِ املبَارَ رة النبوِ جْ قدمةً للهِ ا مُ ذَ انَ هَ كَ . وَ



١٨٣ 

 ُونَ والْعشر ثالثُ اْلس ال

َ  ن ذِ أَ ، r اهللاِ ولِ سُ رَ ابِ حَ ذ بأصْ ملَّا اشتدَّ األْ

 r النبيُّ انَ كَ وَ ، املدينةِ ىلَ إِ ةِ رَ باهلجْ هلمْ r اهللاِ ولُ رسُ

 ا قدْ هنَّ أَ وَ ، املدينةِ يفِ انترشتْ دِ قَ وةَ عْ الدَّ بأنَّ مأنَّ اطْ قدْ

 . رينَ اجِ املهَ قبالِ تِ السْ ةً أَ يَّ هَ مُ تْ حَ صبَ أَ

 االً سَ رْ أَ وا رجُ خَ وَ ، ةِ رَ اهلجْ ىلَ إِ ونَ نُ مِ ر املؤْ بادَ فَ

ا م بَ هُ بع بعضُ يتْ  . عضً

، يلٌّ عَ رٍ وَ و بكْ بُ عه أَ ي مَ قِ بَ ، وَ r ي النبيُّ قِ بَ وَ



١٨٤ 

ِ هُ سَ بَ تَ احْ ن مَ كَ كذلِ وَ ا رْ ون كُ كُ املرشْ  . هً

 ىل ون إِ بُ اهِ ذَ r النبيِّ حابَ أصْ نَّ أَ ريشٌ ت قُ مْ لِ عَ

، فَ نْعةٍ  وا عُ مجْ أَ ، وَ ينِ ذا الدِّ هَ شارِ تِ ن انْ وا مِ افُ خَ أرضِ مَ

 . r اهللاِ ولِ سُ رَ لِ تْ ىل قَ عَ

 يها، فِ r بيِّ النَّ يالِ طوا الغتِ طَّ ي خَ تِ الَّ ةِ لَ يْ يف اللَّ وَ

، وأمرَ مِ ره هؤالءِ بَّ ام دَ بِ r بيَّه ن اهللاُ لمَ عْ أَ  هُ ن كيدٍ

 نامَ يَ الَّ أَ ، وَ نيَ نِ املؤمِ نَ اجر مِ هَ نْ مَ بِ حاقِ اللِّ وَ ةِ رَ باهلجْ
 . لك الليلةَ ه تِ عِ ضجَ مَ يفِ

، ه راشِ فِ يفِ نامَ يَ نْ أَ t من عيل r ب النبيُّ طلَ



١٨٥ 

ْ يَ نْ أَ وَ ى بربُ  عَ ائِ دَ ه وَ نْ عَ يَ ؤدِّ يُ نْ أَ هُ مرَ أَ ه، وَ تِ دَ تسجَّ

 r النبيِّ راشِ فِ يفِ امَ نَ ، وَ رِ لألمْ يلٌّ عَ فامتثلَ . اسِ النَّ

َ مُ يوفُ والسُّ  . ابِ البَ لفَ خَ ةٌ عَ رشْ

ِ بَ نْ مِ r اهللاِ سولُ رَ جَ رَ خَ وَ  ذينَ الَّ الءِ ؤُ هَ نيْ

 ، مْ هُ صارَ بْ ى أَ مَ عْ عاىل أَ تَ اهللاَ نَّ كِ لَ ه، وَ لَ تْ قَ ونَ ريدُ يُ

 مَّ ثُ ، هم ؤوسِ ىل رُ عَ ابَ الرتُّ r النبيُّ ثر ، نَ مْ كايةً فيهِ نِ وَ

، وَ يب بكْ ه أَ ديقِ صَ ىل بيتِ إِ قَ انطلَ ِ عَ رسِ ا مُ رجَ خَ رٍ  نيْ

 . ليالً

 ار غَ ىلَ إِ الَ صَ ى وَ وبكرٍ حتَّ بُ أَ وَ r النبيُّ قَ انطلَ

. ب لَ ام الطَّ هُ نْ عَ ى خيفَّ تَّ حَ ارِ غَ الْ ا يفِ مكثَ وَ ، رِ وْ ثَ



١٨٦ 

 ادِ فسَ وا بِ مُ لِ ما عَ ندَ ا عِ رهتُ ثائِ تْ ثارَ فقدْ ا قريشٌ مَّ أَ

 ن كلِّ بَ مِ الَّ وا الطُّ سلُ أرْ فَ ، هم تِ طَّ ل خُ شَ فَ هم، وَ رِ كْ مَ
 ائةَ مِ هِ يْ لَ عَ دلُّ يَ وْ أَ r بالنبيِّ أيتِ يَ وا ملنْ صدُ رَ وَ ، جهةٍ
 اب ىل بَ إِ r ن النبيِّ عَ البحثُ همُ صلَ وْ أَ دْ قَ وَ ، ناقةٍ

 ه، نْ م عَ هُ فَ رصَ تعاىلَ اهللاَ أنَّ الَّ وا عنده، إِ وقفُ وَ ، ارِ الغَ

 ولَ سُ ا رَ يَ : رٍ و بكْ بُ أَ الَ قَ . هم دِ يْ كَ نْ مِ r ه نبيَّ ظَ فِ حَ وَ

 . ا نَ رصَ ه ألبْ يْ ع قدمَ ضِ وْ ىل مَ إِ همْ ظر أحدُ نَ وْ لَ ! اهللاِ

ِ نَ اثْ بِ كَ نُّ ا ظَ مَ " : r اهللاِ ولُ سُ رَ هُ ابَ أجَ فَ  " امَ هُ ثُ الِ ثَ اهللاُ نيْ

 . ] يُّ خارِ رواه البُ [

دِ ي قَ ذِ الَّ يلُ لِ ا الدَّ اءمهُ يالٍ جَ لَ الثِ ثَ بعدَ وَ
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ِ تَ لَ احِ ل بالرَّ بْ قَ نْ مِ راهُ جَ تأْ اسْ  ةِ املعدَّ ةِ اخلطَّ سبَ حَ نيْ

ا، ثُ سَ  . ةِ ينَ املدِ حوَ وا نَ هُ اجتَ مَّ لفً

 معبدٍ أمِّ مةِ بخيْ r النبيُّ يق مرَّ رِ الطَّ يفِ وَ

 ا هبِ يسَ ا، لَ هلَ ةٍ ا شَ ه يفِ تِ ركَ بَ نْ اهبا مِ أصَ ة، وَ يَّ اعِ اخلزَ

ْ ألَ امتَ فَ ، ها بِ لْ حَ هنا يفِ تأذَ اسْ ، فَ بنٍ لَ رةُ طْ قَ  ، نِ بَ ها باللَّ عُ رضَ

 ب حلَ مَّ ، ثُ r و هُ بَ رشِ مَّ ، ثُ عهُ مَ نْ ى مَ قَ سَ ا وَ قاهَ فسَ

 . r ل حتَ وارْ هُ انيًا فمألَ ثَ ناءَ اإلِ

 لكَ سَ دْ قَ r النبيَّ بأنَّ الكٍ مَ نَ بْ اقةَ رسُ عَ مِ سَ وَ

 بَ ركِ فَ ، شٍ ريْ قُ ةِ زَ ائِ جَ يفِ عُ طمَ يَ انَ كَ وَ ، لِ احِ السَّ يقَ رِ طَ

همْ نْ ب مِ رُ قَ امَّ لَ فَ ، همْ بِ طلَ ق يفِ طلَ ، وانْ هُ حمْ رُ ذَ خَ أَ وَ هُ سَ رَ فَ
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 مَ علِ ، فَ ضِ األرْ ه يفِ رسِ دا فَ يَ تْ ، فساخَ r ا النبيُّ عَ دَ

 انِ مَ  باألْ ادَ نَ ، فَ وظٌ ه حمفُ أنَّ وَ r النبيِّ عاءِ بدُ لكَ ذَ نَّ أَ

 سولُ رَ هُ ا لَ عَ دَ ، فَ لبَ ه الطَّ نْ يردَّ عَ نْ أَ r النبيَّ دَ اهَ عَ وَ

 لُ ذِّ خيُ ذَ وأخَ ع رجَ ه، فَ سِ دا فرَ يَ تْ ، فخلصَ r اهللاِ

 . r اهللاِ ا رسولُ تي هبِ الَّ ةِ اجلهَ يفِ ثِ البحْ نِ عَ اسَ النَّ

 اخلِ ىل مدَ إِ مٍ يوْ لَّ كُ جونَ خيرُ صارُ ان األنْ كَ
 ىل إِ ونَ ودُ عُ يَ مَّ ، ثُ r النبيِّ ومَ دُ ون قُ رُ ظِ ينتَ املدينةِ

ِ نَ ثْ اإلِ ومُ يَ انَ كَ فلامَّ . احلرِّ ادِ دَ تِ اشْ دَ نْ عِ هلمْ منازِ َ ثَ نيْ  اينِ

َ عَ َ عَ ثَ الَ ثَ سِ أْ رَ ىلَ ، عَ لِ األوَّ بيعِ رَ رشَ  ن مِ نةً سَ ةَ رشْ

مِ r اهللاِ ولِ سُ رَ ومِ بقدُ ائحٌ صَ احَ صَ ، ة بوَّ النُّ عَ فسُ
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ِ اسُ النَّ جَ رَ خَ ، وَ كانٍ مَ لِّ كُ يفِ ريُ بِ كْ التَّ احُ وَ يَ الصِّ ا مجَ  يعً

 . r اهللاِ ولِ سُ رَ الِ قبَ تِ السْ

سَ وَ ، اءٍ بَ بقُ r النبيُّ لَ زَ نَ فَ  و هُ ، وَ اءٍ بَ د قُ جِ سْ مَ أسَّ

 . مِ الَ ي يف اإلسْ نِ لُ مسجدٍ بُ وَّ أَ

 ا هبِ امَ قَ أَ نْ أَ دَ بعْ اءٍ بَ قُ نْ مِ r اهللاِ سولُ رَ رجَ خَ مَّ ثُ

ا، وَ أَ  هُ عَ مَ نْ ها بمَ صالَّ ، فَ عةُ اجلمُ هُ تْ دركَ أَ ريقِ يف الطَّ يامً
ُ لُ وَّ أَ يَ هِ ، وَ نيَ مِ لِ املسْ نَ مِ  دَ عْ بَ وَ ، r ها النبيُّ الَّ صَ عةٍ مجُ

 ، ةِ يَّ بِ و ا اجلنُ هَ يتِ احِ نَ نْ مِ املدينةَ r النبيُّ لَ خَ دَ الةِ الصَّ

 دْ قَ وَ ، r النبيِّ دينةَ ها مَ ار اسمُ صَ اليومِ لكَ ذَ منذُ وَ

، r النبيِّ ومِ بقدُ املدينةِ هلَ أَ جةُ والبهْ حةُ الفرْ تِ مَّ عَ



١٩٠ 

 ها لتبليغِ نْ مِ ونَ قُ ينطلِ ةٍ منع ارُ دَ مِ الَ لإلسْ ارَ صَ كَ لِ وبذَ
. ا هبِ ارِ ومغَ ضِ األرْ قِ ارِ شَ ىل مَ إِ اهللاِ سالةِ رِ



١٩١ 

 ُونَ اْلس الرابِع والْعشر

r 
 ا واهلِ زَ ةَ عَ ورسْ نيا، الدُّ حقيقةَ r النبيُّ مَ علِ لقدْ

 عيشَ الَ نيِ اكِ املسَ يشَ يها عَ فِ اشَ عَ فَ ، ها ضائِ قِ وانْ

َ َ ياءِ نِ غْ األْ ا فيصْ يَ وعُ جيُ ، نيَ فِ املرتْ ُ ومً ا يَ عُ بَ يشْ وَ ، ربِ  ومً

 . رُ كُ فيشْ

 ا، يَ نْ الدُّ بِ نةِ الفتْ ةَ طورَ ه خُ تِ ألمَّ r بنيَّ النبيُّ دْ قَ وَ

 الةُ الصَّ هِ ليْ عَ الَ قَ فَ ا، اهتِ لذَّ ا ومَ هواهتِ شَ يفِ امسِ غِ واالنْ

َ خَ ةٌ وَ لْ ا حُ يَ نْ الدُّ نَّ إِ " : المُ السَّ وَ
اهللاَ نَّ إِ وَ ، ةٌ رضِ
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 ا يَ نْ وا الدُّ قُ اتَّ فَ ، ونَ لُ مَ عْ ا تَ ر مَ اظِ نَ ا، فَ يهَ فِ مْ كُ فُ لَ خِ تَ سْ مُ

َ ي إِ نِ بَ ةِ نَ تْ فِ لَ وَّ أَ نَّ إِ فَ ، اءَ سَ وا النِّ قُ اتَّ وَ  يفِ تْ انَ كَ يلَ ائِ رسْ

 . ] مسلم رواه [ " اءِ سَ النِّ

 ةُ نَّ جَ ، وَ هُ لَ ارَ دَ الَ نْ مَ ارُ ا دَ يَ نْ الدُّ نَّ أَ r النبيُّ مَ لِ عَ

 الَّ إِ شَ يْ عَ الَ مَّ هُ اللَّ " : يقولُ r انَ كَ ، فَ هُ لَ قَ الَ خَ الَ نْ مَ

 . ] هِ يْ لَ عَ قٌ فَ تَّ مُ [ " ةِ رَ اآلخِ شَ يْ عَ

 نْ مِ هُ غ قلبَ فرَّ وَ ، ه اآلخرةَ مهَّ علَ جَ دْ قَ فَ كَ لِ ذَ لِ وَ

، فَ كُ رْ يا تَ نْ ه الدُّ تْ ا، فأتَ يَ نْ الدُّ ومِ مهُ  ا اهَ اشَ تحَ يَ كانَ ضُ

 بٍ اكِ رَ كَ الَّ ا إِ يَ نْ الدُّ ا يفِ نَ ا أَ ا، مَ يَ نْ لدُّ ولِ ايلِ مَ " : ولُ يقُ وَ

ْ ظَ تَ اسْ يُّ الرتمذِ واهُ رَ [ " ا هَ كَ رَ تَ وَ احَ رَ مَّ ، ثُ ةٍ رَ جَ شَ تَ لَّ حتَ
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 . ] صحيحٌ سنٌ حَ : وقال

 زوجِ يةَ رِ ويْ و جُ خُ أَ ثِ احلارِ نُ و بْ رُ مْ عَ الَ قَ وَ

ا وَ ينَ دِ هِ تِ وْ مَ دَ نْ عِ r اهللاِ ولُ سُ رَ كَ رَ ا تَ مَ " : r النبيِّ  الَ ارً
ا رْ دِ ا وَ بْ عَ الَ وَ ، مهً  اءَ ضَ يْ البَ هُ تَ لَ غْ بَ الَّ إِ ، ئًا يْ شَ الَ وَ ةً مَ أَ الَ دً

ا جَ رْ أَ وَ ، هُ حَ الَ سِ ا وَ هَ بُ كَ رْ يَ انَ كَ ي تِ الَّ  نِ بْ ا الِ هَ لَ عَ ضً

 . ] يُّ خارِ البُ واهُ رَ [ " ةً قَ دَ صَ يلِ بِ السَّ

َ أَ قِ اخللْ دِ يِّ سَ كةُ رِ ي تَ هِ هِ ذِ هَ  يبِّ رَ لواتُ صَ ، نيَ عِ مجْ

ا رَ لِ مَ ونَ يكُ نْ بى أَ ي أَ ذِ و الَّ هُ ، وَ هِ يْ لَ ه عَ مُ الَ سَ وَ  ، والً سُ كً

ا رسُ ونَ يكُ ل أنْ ضَّ فَ وَ  t ةَ رَ ريْ هُ يبِ أَ نْ عَ فَ ، والً عبدً

ا ذَ إِ ، فَ امءِ ىل السَّ ر إِ ظَ نَ فَ r النبيِّ ىلَ إِ لُ يْ ربْ جِ لسَ جَ : الَ قَ
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لَكٌ  ذُ نْ مُ زلَ ا نَ مَ ذا املَلَكُ هَ : يلُ ربْ جِ هُ لَ الَ قَ ، فَ لُ زِ نْ يَ مَ
لِ  ! دُ مَّ ا حمُ يَ : الَ قَ لَ زَ نَ امَّ لَ فَ . اعةِ السَّ هِ ذِ هَ لَ بْ قَ قَ خُ

ا أَ مَ ؛ أَ كَ بُّ رَ كَ ليْ ي إِ نِ لَ سَ رْ أَ ا بْ عَ مْ ، أَ كَ لُ عَ جْ لِكً  رسوالً؟ دً

ِ ه جِ لَ الَ قَ فَ  ولُ سُ رَ الَ قَ فَ ! دُ ا حممَّ يَ كَ بِّ رَ لِ واضعْ تَ : يلُ ربْ

ا رَ بْ عَ لْ بَ الَ " : r اهللاِ  حهُ ان وصحَّ حبَّ ابنُ رواهُ [ " والً سُ دً

 . ] األلباينُّ

 ىلَ عَ ةً يَّ نِ بْ مَ r النبيِّ يشةُ عِ مَ تْ انَ كَ ا ذَ كَ هَ وَ

 ائشةُ عَ التْ قَ دْ قَ فَ ، افِ فَ عْ تِ االسْ وَ دِ هْ والزُّ عِ واضُ التَّ

َ وَ تُ " : ا هَ نْ عَ اهللاُ يضِ رَ  نْ ي مِ تِ يْ بَ ا يفِ مَ وَ r اهللاِ ولُ سُ رَ يفِّ

ْ تُ أكلْ ، فَ فٍّ يلِ رَ يفِ ريٍ عَ شَ رُ طْ شِ الَّ إِ دٍ بِ و كَ ه ذُ لُ أكُ يَ ءٍ يشَ



١٩٥ 
تُه فَ عَ الَ ى طَ تَّ ه حَ نْ مِ ، فَكِلْ  . ] هِ عليْ قٌ فَ متَّ [ " ي نِ فَ يلَّ

 نَ اسُ مِ النَّ ابَ ا أصَ مَ t ابِ اخلطَّ نُ بْ رُ مَ عُ ذكرَ وَ

 مَ وْ يَ الْ ظلُّ يَ r اهللاِ ولَ سُ رَ تُ يْ أَ رَ دْ قَ لَ " : قالَ يا فَ نْ الدُّ

ِ ي مَ وِ تَ لْ يَ ُ مْ ا يَ مَ لِ قْ الدَّ نَ مِ دُ ا جيَ  . ] م لِ مسْ واهُ رَ [ " هُ نَ طْ بَ هِ بِ ألَ

 . رِ يء التمْ دِ رَ وَ هَ : لُ قْ الدَّ وَ

 دْ قَ لَ " : r اهللاِ سولُ رَ الَ قَ : الَ قَ t أنسٍ نْ عَ وَ
َ مَ وَ اهللاِ تُ يفِ فْ أُخِ  ا مَ وَ اهللاِ يفِ يتُ أُوذِ دْ قَ لَ ، وَ دٌ حَ أَ افُ ا خيَ

ِ بَ نْ مِ ونَ ثُ الَ يلَّ ثَ عَ تْ تَ أَ دْ قَ لَ ، وَ دٌ حَ  أَ ذَ ؤْ يُ  ؛ ةٍ لَ يْ لَ مٍ وَ وْ يَ نيْ

ْ الَّ دٍ إِ بِ و كَ ذُ هُ لُ كُ أْ يِ امٌ عَ لٍ طَ الَ بِ لِ وَ ا يلِ مَ وَ طُ بِ يه إِ وارِ يُ ءٌ يشَ
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 . ] حسنٌ صحيحٌ : الَ قَ وَ يُّ مذِ واه الرتِّ رَ [ " لٍ الَ بِ

 انَ كَ " : الَ قَ امَ هُ نْ عَ يض اهللاُ رَ اسٍ بَّ عَ نِ ابْ نِ عَ وَ

 الَ نَ أهلُه طاوي وَ عةَ ابِ تَ املتَ يايلَ اللَّ بيتُ يَ r اهللاِ ولُ سُ رَ
ِ  رواهُ [ " عريَ الشَّ مُ هِ بزِ خُ ان أكثرُ ام كَ شاءً وإنَّ ون عَ دُ جيَ

 . ] صحيحٌ نٌ سَ حَ : ال قَ وَ الرتمذيُّ

ْ " : الَ قَ t سٍ نَ أَ نْ عَ وَ  ىلَ عَ r يُّ بِ النَّ لِ كُ أْ يَ ملَ

وَ ْ وَ ، اتَ ى مَ تَّ انٍ حَ خِ ا مُ بْ خَ لْ كُ أْ يَ ملَ  " اتَ ى مَ تَّ قًا حَ قَّ رَ زً

 . ] رواه البخاريُّ [

نْ عَ ، فَ هِ يْ لَ عَ امُ نَ يَ وَ ريِ ىل احلصِ س عَ لِ جيْ r انَ كَ وَ
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 r اهللاِ ولِ سُ رَ ىلَ عَ تُ خلْ دَ : الَ قَ t ابِ اخلطَّ نِ بْ رَ مَ عُ

 ه، ارُ زَ إِ ليهِ ا عَ ذَ إِ فَ ، تُ سْ جلَ فَ : الَ قَ . ريٍ صِ حَ ىلَ عَ وَ هُ وَ

 ، r ه بِ نْ جَ ر يفِ ثَّ أَ دْ قَ ريُ ا احلصِ ذَ إِ وَ ، ه ريُ غَ هِ يْ لَ س عَ يْ لَ وَ

ظٍ اعِ الصَّ حوِ نَ عريٍ ن شَ مِ ةٍ ضَ ا بقبْ نَ ذا أَ إِ وَ  يفِ ) ١ ( ، وقَرَ

رتْ ، فَ قٌ علَّ مُ ) ٢ ( ابٌ هَ ا إِ ذَ إِ وَ ، ةِ فَ رْ الغُ يفِ يةٍ احِ نَ  ابتَدَ

 نَ ا ابْ يَ يكَ كِ بْ ا يُ مَ " : r اهللاِ سولُ رَ الَ قَ فَ . ايَ نَ يْ عَ

 ا ذَ هَ وَ ، ي كِ أبْ الَ ا يلِ مَ وَ ! اهللاِ ا نبيَّ يَ : لتُ قُ فَ " ؟ ابِ طَّ اخلَ
 يها ر فِ أَ زانتُك الَ خِ هِ ذِ هَ وَ ، كَ بِ نْ أثَّر يف جَ دْ قَ ريُ احلصِ

 . اه العضَ جرِ ج من شَ خيرُ سِ كالعدَ معروفٌ حبٌّ : قرظ ) ١ (

. د لْ جِ : ٌ إهاب ) ٢ (
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 ، ارِ واألهنْ امرِ الثِّ يفِ رصُ قيْ  وَ رسْ ذاك كِ ، وَ ا أرَ مَ الَّ إِ

 : r الَ قَ فَ !َ انتُك خزَ هِ ذِ هَ وَ ، وتُه فْ وصَ نبيُّ اهللاِ أنتَ وَ

 مُ هلَُ وَ ةُ رَ خِ ا اآلْ نَ لَ ونَ كُ تَ نْ أَ ىضَ رْ ا تَ مَ أَ ! ابِ طَّ اخلَ نَ ا ابْ يَ "

. ] حه املنذريُّ ه وصحَّ اجَ ن مَ ابْ رواهُ [ " ا؟ يَ نْ الدُّ
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 ُونَ اْلس اخلَامس والْعشر

ِ البِ ها بِ لُ هْ أَ اهُ قَّ لَ تَ فَ ، املدينةَ r النبيُّ لَ خَ دَ  رشْ

ْ  ارِ صَ األنْ ورِ دُ نْ مِ ارٍ دَ بِ مرُّ يَ الَ r انَ كَ ، وَ ابِ حَ والرتِّ
 زولِ النُّ ىلَ إِ اهُ عَ دَ ه وَ لتِ احِ رَ امِ طَ خِ بُها بِ احِ صَ ذَ خَ أَ الَّ إِ
 ها وا سبيلَ لُّ خَ : ولُ قُ يَ وَ مْ ليهِ إِ رُ ذِ تَ يعْ r انَ كَ ، فَ هُ دَ نْ عِ
 تْ لَ صَ ى وَ تَّ حَ هِ رةً بِ ائِ سَ اقةُ النَّ زلِ تَ مْ لَ فَ ، ورةٌ أمُ ا مَ هنَّ إِ فَ
 سارتَ ، فَ تْ ضَ هنَ مَّ ثُ ، كتْ فربَ هِ دِ جِ سْ ع مَ ضِ وْ مَ ىلَ إِ
 نزلَ فَ ، تْ ربكَ فَ لِ األوَّ عِ ضِ املوْ ىلَ إِ تْ رجعَ مَّ ثُ ، ليالً قَ

يُّ أَ " : r الَ قَ ، وَ ارِ جَّ النَّ ني بَ ه يفِ والِ خْ ىل أَ عَ r بيُّ النَّ



٢٠٠ 

 . اهللاِ ولَ ا رسُ ا يَ نَ أَ : وبَ و أيُّ بُ أَ الَ قَ فَ " ؟ بُ رَ قْ ا أَ نَ لِ هْ أَ يوتِ بُ
 . t يِّ ارِ صَ األنْ وبَ أيُّ يبِ أَ ىلَ عَ r النبيُّ لَ زَ نَ فَ

 دَ عْ بَ r اهللاِ سولُ ا رَ اهَ طَ خَ ةٍ طوَ خُ لُ وَّ أَ انتْ كَ
 يفِ كَ لِ ذَ وَ ، بويِّ النَّ دِ جِ املسْ اءُ نَ ي بِ هِ ينةِ ىل املدِ ه إِ ومِ دُ قُ

ِ مَ لغالَ انَ كَ ه، وَ تُ اقَ يه نَ فِ تْ ركَ ي بَ ذِ الَّ انِ املكَ ِ مَ يْ تِ يَ نيْ  نيْ

 مَّ ، ثُ سهِ بنفْ جدِ املسْ اءِ نَ بِ يفِ r ك رتَ ، واشْ امَ هُ نْ مِ اهُ رتَ اشْ

جُ r نى بَ  ملا وَ ، دِ جِ ب املسْ انِ ىل جَ ه إِ واجِ زْ أَ راتِ حُ
 وبَ يُّ أَ يبِ ار أَ دَ r النبيُّ كَ رَ تَ اتِ رَ احلجُ اءُ نَ بِ ملَ تَ اكْ

 عَ مِ تَ ليجْ ذانَ األْ عَ رشَّ وَ . اتِ رَ احلجُ لكَ ىل تِ إِ لَ قَ تَ وانْ

 . الةِ الصَّ وقتُ انَ تى حَ مَ الناسُ
، ارِ صَ واألنْ اجرينَ هَ مُ ـ ال بنيَ r ى النبيُّ آخَ مَّ ثُ



٢٠١ 

 ، هاجرينَ املُ نَ مِ همْ صفُ الً؛ نِ جُ رَ نيَ عِ سْ وا تِ انُ كَ وَ

 ، اةِ اسَ املوَ ىلَ عَ مْ ى بينهُ ؛ آخَ ارِ صَ األنْ نَ مِ همْ فُ صْ نِ وَ

 نيِ ىل حِ إِ امِ حَ رْ وي األْ ذَ ونَ دُ تِ املوْ دَ عْ بَ ونَ ثُ توارَ يَ

 / (#θä9'ρé&uρ ÏΘ%tnö‘F{$# öΝåκÝÕ÷èt : اهللاُ زلَ نْ أَ امَّ لَ ، فَ رٍ دْ بَ ةِ عَ قْ وَ
4†n<÷ρr& <Ù÷èt7Î/ ’Îû É=≈tFÅ2 «!$# 〈 ] دَّ ] ٦ : األحزاب  ، رُ

 . ة وَّ خُ األُ دِ قْ ون عَ م دُ حِ ىل الرَّ التوارثُ إِ

 ، اليهودِ نَ مِ املدينةِ بِ نْ مَ r اهللاِ سولُ رَ عَ وادَ وَ

ُ حَ رَ ادَ بَ تابًا، وَ م كِ وبينهُ بينهُ وكتبَ  عبدُ مْ هُ هم وعاملُ ربْ

 الَّ تُهم إِ امَّ ى عَ بَ أَ وَ ، مِ الَ سْ اإلِ يفِ لَ خَ دَ فَ مٍ الَ سَ نُ بْ اهللاِ

 .) ١ ( فرَ الكُ

). ٦٥ ، ٦٣ / ٣ ( زادا املعاد ) ١ (



٢٠٢ 

 نَ مِ املدينةِ انِ كَّ ني سُ بَ اتِ قَ الَ العِ r النبيُّ مَ ظَّ نَ وَ
تبِ و اليهودَ وَ ارِ صَ واألنْ رينَ املهاجِ  ذكرت بعض كُ

ري أَنَّهُ  : ا هَ ودِ نُ بُ نْ مِ انَ كَ ةً قَ يْ ثِ وَ ذلكَ يفِ بَ كتَ السِّ

 ةٌ مَّ أُ ارِ صَ واألنْ رينَ اجِ املهَ نَ مِ ننيَ املؤمِ نَّ إِ *

 . اسِ ون النَّ دُ نْ مِ ةٌ دَ احِ وَ

ا كُ يرتْ الَ ننيَ املؤمِ نَّ إِ وَ * حً رَ فْ  نْ ينهم أَ بَ ) ١ ( ون مُ

 . روفِ وه باملعْ عطُ يُ

 ى غَ بَ نْ مَ لِّ ىل كُ عَ هيمْ يدِ أَ نيَ قِ املتَّ ننيَ املؤمِ نَّ إِ وَ *
يعةَ ظُ ى غَ تَ ابْ وِ ، أَ مْ هُ نْ مِ  و أَ ، عدوانًا وْ أَ ، إثامً وْ أَ ، لمٍ دَسِ

ُ يدِ أَ نَّ إِ ، وَ ننيَ املؤمِ فسادًا بنيَ ِ هِ يْ لَ عَ مْ هيَ ا مجَ  ان كَ وْ لَ وَ ، يعً

. املثقل بالدين والكثري العيال : املفرح ) ١ (



٢٠٣ 

 . همْ حدِ أَ لدَ وَ

ا كَ رصُ ينْ الَ ، وَ كافرٍ منًا يفِ ؤْ مَ ؤمنٌ مُ تلُ ال  يقْ وَ *  افرً

 . ؤمنٍ ىل مُ عَ

ِ ، واحدةٌ اهللاِ ةَ ذمَّ نَّ إِ وَ *  نَّ إِ وَ ، مْ ناهُ أدْ مْ ليهِ عَ ريُ جيُ
َ وَ مَ مْ هُ عضُ بَ ننيَ املؤمِ  . اسِ النَّ ونَ دُ بعضٍ ايلِ

 ، سوةَ واألُ ه النرصَ لَ نَّ إِ ، فَ ودَ هيَ نْ نا مِ بعَ تَ نْ مَ نَّ إِ وَ *
َ غَ ٍ نَ تَ مَ الَ ، وَ نيَ لومِ ظْ مَ ريْ  . مْ ليهِ عَ ارصَ

لْمَ نَّ إِ وَ *  ون دُ مؤمنٌ ساملُ يُ ، الَ دةٌ احِ وَ املؤمننيَ سِ
 وعدلٍ ىل سواءٍ عَ الَّ إِ اهللاِ بيلِ سَ تالٍ يفِ قِ يفِ مؤمنٍ

 . همْ بينَ

ىلَ إِ وَ اهللاِ ىلَ ردَّه إِ مَ نَّ إِ فَ يشءٍ يفِ م تُ اختلفْ هامَ ه مَ نَّ إِ وَ *



٢٠٤ 

 . r دٍ مَّ حمُ

 لليهودِ ، املؤمننيَ معَ ةٌ مَّ أُ وفٍ ني عَ بَ هيودَ نَّ إِ وَ *
 الَّ م إِ هُ سُ وأنفُ يهمْ الِ وَ مَ ، مْ هُ دينُ نيَ وللمسلمِ ، مْ هُ ينُ دِ

 لَ هْ ه وأَ نفسَ الَّ إِ ) ١ ( يوتِغُ ه الَ أَثِم فإنَّ ه وَ سَ فْ نَ لمَ ظَ نْ مَ

 . ه يتِ بَ

رِ نَّ إِ وَ ، مْ هِ سِ كأنفُ هيودَ ةَ انَ طَ بِ نَّ إِ وَ *  الَّ إِ م أحدٌ هُ نْ مِ جُ ه ال خيُ
َ نِ ذْ إِ بِ  . r دٍ مَّ حمُ

 . م آثِ الَ وَ ضارٍّ مُ ريَ غَ ، سِ كالنفْ اجلارَ نَّ إِ وَ *

 . ها أهلِ ذنِ إِ بِ الَّ إِ رمةٌ حُ ارُ جتُ ه الَ نَّ إِ وَ *
ِ غَ ىلَ إِ  تي الَّ ةِ حيفَ الصَّ ذهِ هَ نودِ ن بُ مِ كَ لِ ذَ ريْ

. هيلك : يوتغ ) ١ (



٢٠٥ 

 ةِ ودَ املوجُ فِ وائِ الطَّ نيَ بَ شِ عايُ التَّ دَ اعِ وَ قَ متْ نظَّ
 تي الَّ ةِ يَّ مِ الَ اإلسْ ةِ األمَّ ومَ هُ فْ مَ دتْ دَّ ي حَ تِ الَّ وَ ، ةِ ينَ باملدِ

ا مجَ نيَ املسلمِ تضمُّ  املدينةُ يَ هِ وَ ةَ اإلسالميَّ لةَ وْ الدَّ وَ ، يعً

 r ه ورسولِ ليا هللاِ العُ ةَ يَّ عِ جِ املرْ جعلتْ وَ ، بويةُ النَّ

 . اعِ زَ النِّ وَ فِ الَ اخلِ دِ ارِ وَ مَ دَ نْ عِ ةٍ وبخاصَّ

ا صَ أَ الصحيفةُ هِ ذِ هَ وَ  يةِ رِّ حُ كَ اتِ يَّ رِّ احلُ انتْ يضً

 . سانٍ نْ إِ لكلِّ نِ األمْ قَّ حَ وَ ةِ ادَ بَ العِ وَ ةِ يدَ قِ العَ
 اسِ ني النَّ بَ لِ دْ العَ وَ اةِ اوَ أ املسَ دَ بْ مَ تْ ا أقرَّ هنَّ أَ امَ كَ

ا مجَ  . يعً
ِ ةِ يقَ الوثِ ذهِ هَ نودِ بُ يفِ لَ املتأمِّ نَّ إِ ا مِ يها كَ فِ دُ جيَ  نَ ثريً

وقِ ون بحقُ ي هبا املهتمُّ ادِ نَ تي يُ الَّ ةِ يَّ ارِ احلضَ ئِ ادِ املبَ



٢٠٦ 

 مَ ـ عالِ مَ سمَ رَ نْ مَ لُ أوَّ وَ هُ r النبيَّ أنَّ ىلَ عَ ف سانِ اإلنْ
ْ فْ ها وِ دَ واعِ قَ مَ ونظَّ وقِ احلقُ لكَ تِ  اىل عَ تَ اهللاِ عِ ق رشَ

 لُ اصِ و احلدُّ الفَ ا هُ ذَ هَ وَ ، ةِ نَّ والسُّ ابِ تَ الكِ يفِ لِ املتمثِّ

َ بَ وَ لةِ ادِ العَ انِ سَ نْ اإلِ وقِ قُ ني حُ بَ  ليهِ و إِ عُ ا تدْ مَ نيْ
 ةِ يقَ و يف احلقِ هُ قوقًا وَ ون حُ عمُ مما يزْ وليةُ الدَّ امتُ املنظَّ

 يازٌ حِ وانْ سانِ اإلنْ ةِ لكرامَ هانٌ وامتِ ظلمٌ وَ قوقٌ عُ

. رِ اآلخَ ضِ عْ البَ سابِ حِ ىلَ عَ ئاتِ الفِ ضِ لبعْ



٢٠٧ 

 ُونَ اْلس السادس والْعشر
r 

 ه نَّ أَ كَ لِ ذَ ىلَ اس، يدلُّ عَ النَّ أشجعَ r النبيُّ انَ كَ

 يدِ حِ ىل التوْ و إِ ، يدعُ هُ حدَ وَ رِ الكفْ هِ وجْ يفِ امَ قَ

 رِ الكفْ لُ هْ أَ  لهُ اىل، فتصدَّ عَ تَ هللاِ ةِ بادَ العِ الصِ خْ إِ وَ

ا، وَ  ه أشدَّ وْ آذَ وَ ، احدةٍ سٍ وَ وْ قَ نْ وه عَ بُ ارَ حَ مجيعً

ا رَ ه مِ ىل قتلِ عَ وا رُ وتآمَ ، اء اإليذَ  ملَ ك، وَ لِ ه ذَ بْ هِ رْ يُ مْ لَ فَ ، ارً
لِ َ ه إِ ادَ ل زَ بَ ، قناةً هُ لَ نْ يُ ا عَ رصْ ا باحلقِّ ومتسُّ ، ه تِ دعوَ ىلَ ارً  كً

 تَ ي واغِ يًا طَ تحدِّ مُ موخٍ وشُ باءٍ إِ يفِ الَ قَ وَ . عه ي مَ ذِ الَّ

رَ مَ قَ الْ ي وَ ينِ مِ يَ سَ يفِ مْ وا الشَّ عُ ضَ وَ وْ لَ اهللاِ وَ " : ضِ األرْ



٢٠٨ 

َ ذَ هَ كَ رُ تْ أَ نْ أَ ىلَ ي عَ ارِ سَ يَ يفِ  ى تَّ حَ ، هُ تُ كْ رَ ا تَ مَ رَ مْ ا األْ

 . " هُ ونَ دُ كَ لِ هْ أَ وْ ، أَ اهللاُ هُ رَ هِ ظْ يُ

 r اهللاِ ولُ سُ رَ انَ كَ : ال قَ t كٍ مالِ نِ بْ نسِ أَ نْ عَ وَ

 ع جَ أشْ كانَ وَ ، اسِ النَّ جودَ أَ كانَ ، وَ اسِ النَّ نَ سَ حْ أَ

 ق ناسٌ طلَ انْ فَ ، ليلةٍ اتَ ذَ ينةِ املدِ أهلُ عَ زِ فَ دْ ، ولقَ اسِ النَّ
ا، وَ اجِ رَ r اهللاِ سولُ رَ مْ اهُ فتلقَّ ، تِ ل الصوْ بَ قِ  دْ قَ عً

 حةَ لْ طَ سٍ أليبِ رَ ىل فَ و عَ هُ وَ ، تِ وْ الصَّ ىلَ إِ مْ بقهُ سَ

يٍ رْ نقِ ، يفِ عُ ْ " : ول يقُ وَ هُ ، وَ ه السيفُ عُ  مْ ـ وا، لَ اعُ تُرَ ملَ

َ الَ يْ أَ ] عليه فقٌ تَّ مُ [ " وا تُراعُ َ الَ ، وا افُ ختَ  . وا افُ ختَ

r ه شجاعتِ ا بيانُ هَ نْ مِ : دُ ائِ وَ يه فَ فِ وَ : وويُّ ال النَّ قَ



٢٠٩ 
 اسِ النَّ لَ بْ قَ وَ ، ىل العدوِّ إِ روجِ اخلُ ه يفِ لتِ جَ عَ ةِ دَّ شِ نْ مِ

 صول ل وُ بْ قَ عَ جَ رَ ، وَ احلالَ شفَ كَ بحيثُ هم، لِّ كُ

 . اسِ النَّ

 ، إذْ رُ فِ حْ نَ قِ دَ نْ اخلَ ا يومَ نَّ كُ : الَ قَ t رٍ ابِ جَ نْ عَ وَ

ديةٌ تْ رضَ عَ  : وا الُ قَ فَ r وا بالنبيِّ جاءُ فَ . يدةٌ دِ شَ ) ١ ( كُ

ديَةٌ عَ هِ ذِ هَ  " لٌ ازِ ا نَ نَ أَ " : r قالَ فَ . دقِ نْ اخلَ يفِ تْ رضَ كُ

 ال امٍ يَّ أَ ا ثالثةَ نَ ، ولبثْ رٍ بحجَ معصوبٌ ه ام، وبطنُ قَ مَّ ثُ

 يف رضبَ ، فَ لَ وَ املعْ r النبيُّ فأخذَ ، اقًا ذَوَ وقُ نذُ
ديةِ  ] رواه البخاريُّ [ " يمَ هْ أَ وْ ل أَ يَ هْ عاد كثيبًا أَ ، فَ الكُ

. صخرة صلبة : كدية ) ١ (



٢١٠

 طعْ يستَ تي ملَ الَّ ، ةَ بَ لْ الصُّ ةَ الصخرَ هذهِ نَّ ى أَ واملعنَ

َ كَ حابةُ الصَّ َ رسْ  رِ ثَ لِ املبعْ مْ الرَّ نَ مِ ثيبٍ كَ ىل إِ لتْ وَّ ها، حتَ

ْ ةِ لشدَّ  . r تهِ وَّ ىل قُ عَ ليلٌ ذا دَ هَ وَ r بيِّ النَّ ةِ بَ رضَ

 ةِ جاعَ الشَّ نَ مِ والسالمُ الصالةُ ان عليهِ كَ دْ قَ وَ

ها، بِ يفِ الِ وَ هْ األْ مامَ أَ باتِ والثَّ امِ قدَ اإلْ وَ دِّ  ةِ انَ املكَ أشُ

 دارَ قْ مِ مُ لَ عْ يَ الَ ، وَ دٌ أحَ يها فِ يهِ انِ دَ يُ ي الَ تِ ا الَّ يَ لْ العُ

هَ وِّ مُ  . ه تُ درَ قُ تْ ه جلَّ ها لَ هبَ ن وَ مَ الَّ ا إِ سُ

 يفِ اتِ زوَ ن الغَ مِ رضَ ا حَ مَ r النبيُّ رضَ ا حَ هلذَ وَ

مَّ بالتأخُّ نَّ أَ ةً رَّ نه مَ عَ فظَ ا حُ مَ وَ ، ةِ يَّ ادِ هَ ه اجلِ ياتِ حَ كلِّ  رِ ه هَ

ا أو أُ دَ قَ هِ امِ قَ مَ نْ عَ ا بَ صْ مً نيَ عله بَ ذي جَ الَّ رُ األمْ ، عً



٢١١ 

ا مُ ، قَ دورِ والصُّ يونِ العُ لءَ مِ هِ ابِ صحَ أَ ا يَ ائدً  رُ دِ بتَ طاعً

 r اهللاِ ولُ ه رسُ ألنَّ الَ ، هُ شارتَ إِ هم والكبريُ نْ مِ الصغريُ

 وا انُ ي كَ تِ الَّ ةِ اعَ جَ الشَّ نَ ه مِ نْ ون مِ رَ وا يَ انُ وملا كَ لْ ، بَ طْ قَ فَ

ْ عَ ا هلَ سبةِ النِّ بِ مْ هُ سَ أنفُ نَ وْ رَ يَ
ا رصِ  يهمُ فِ نَّ ع أَ فًا، مَ دمً

 .) ١ ( الُ ثَ األمْ همُ تِ اعَ بشجَ بُ رضَ تُ انتْ كَ ينَ ذِ الَّ طالَ األبْ

 ا امحرَّ ذَ ا إِ نَّ كُ : t أيب طالبٍ بنْ يلُّ عَ ذا قالَ هَ يفِ وَ

 ام ، فَ r اهللاِ ولِ نا برسُ قيْ اتَّ ، القومُ القومَ يَ قِ ، ولَ سُ البأْ

 . ] سائيُّ النِّ وَ دُ أمحْ اهُ وَ رَ [ . هُ نْ مِ العدوِّ ىلَ ى إِ نَ دْ ا أحدٌ أَ نَّ مِ ونُ كُ يَ

). ١٨٩ ، ١٨٨ ( اإلنسان الكامل ص r حممد ) ١ (



٢١٢ 

ا عيلٌّ أَ الَ قَ وَ  نُ حْ نَ وَ ، رٍ دْ بَ مَ وْ ا يَ نَ رأيتُ دْ قَ لَ " : يضً

 دِّ شَ أَ نْ مِ انَ كَ ، وَ وِّ دُ ىل العَ ا إِ نَ بُ رَ قْ أَ وَ هُ ، وَ r يِّ بِ بالنَّ وذُ لُ نَ

ا أْ بَ اسِ النَّ  . ] واه أمحدُ رَ [ " سً

 ىل عَ فٍ خلَ نُ بْ يبُّ أُ م اللعنيُ قدَّ تَ حدٍ أُ ةِ يف غزوَ وَ

 تُ نجوْ الَ ! دُ مَّ أيْ حمُ : ولُ ويقُ r قتلَ النبيِّ ريدُ ه يُ رسِ فَ
 ليه عَ فُ يعطِ أَ ! اهللاِ ا رسولَ يَ : القومُ قالَ فَ . تَ ن نجوْ إِ

 ا، نَ دَ امَّ لَ فَ " وه عُ دَ " : r اهللاِ ولُ سُ رَ الَ قَ ا؟ فَ نَّ رجلٌ مِ

مَّ نِ بْ ثِ احلارِ نَ احلربةَ مِ r اهللاِ ولُ سُ رَ لَ اوَ نَ تَ  ، ةِ الصِّ

 همْ نْ عَ يض اهللاُ رَ حابةُ الصَّ رَ طايَ تَ ، ةً ا انتفاضَ هبِ ضَ انتفَ فَ

نْ نها عَ أ مِ دَ أْ دَ عنةً تَ ه طَ قِ نُ عُ يفِ نهُ عَ فطَ r هُ لَ استقبَ مَّ ا، ثُ هلَ



٢١٣ 

ا ه مِ رسِ فَ  شٍ ريْ ىل قُ ع إِ رجَ فَ – ج رَ ب وتدحْ تقلَّ يْ أَ – رارً

 . كَ عليْ سَ بأْ الَ : ونَ يقولُ مْ هُ وَ ، دٌ مَّ ي حمُ نِ تلَ قَ : ولُ قُ يَ

تَلَتْهُ اسِ النَّ يعِ مِ جَ بِ تْ انَ كَ وْ لَ : الَ قَ فَ  : ال د قَ س قَ يْ لَ أَ ، مْ لقَ

 ريقِ طَ يفِ امتَ فَ . ي لنِ يلَّ لقتَ عَ قَ صَ و بَ لَ واهللاِ ، لك تُ قْ ا أَ نَ أَ

 .) ١ ( ه تِ دَ وْ عَ

 هم تْ ني باغتَ ون حِ مُ نني فرَّ املسلِ حُ ةِ وَ زْ غَ يفِ وَ

 وَ هُ وَ العدوِّ هِ جْ وَ يفِ r النبيُّ ثبتَ وَ هامِ بالسِّ نُ وازِ هَ

 : يقول

). ١٧٤ / ٣ ( السرية النبوية البن هشام ) ١ (



٢١٤ 

 .) ١ ( بْ لِ املطَّ دِ ـ بْ عَ نُ ـ ا ابْ ــ نَ أَ بْ ذِ ـ كَ يُّ الَ بِ ا النَّ ـ نَ أَ

دٍ َمَّ بِيبكَ حمُ حَ لِّم عىل نبيِّك وَ لِّ وسَ مَّ صَ  r فَاللَّهُ

تِك رامَ نا بِهِ يف دارِ كَ عْ امجْ يفةِ ، وَ ِ هِ الرشَّ دِ نْ يَ نا مِ قِ واسْ

ا ها أَبدً دَ نيِئةً الَ  نَظَمأُ بَعَ بَةً هَ ْ  . رشَ

). ١٣٤١ / ٣ ( يف القرآن والسنة r أخالق النبي : انظر ) ١ (



٢١٥ 

 ُونَ اْلس السابِع والْعشر

 رٍ دْ بَ زوةُ غَ قعتْ وَ يةِ انِ الثَّ نةِ السَّ نَ مِ مضانَ رَ يفِ

َ الكُ  امئةِ ثالثُ ومعهُ خرجَ r النبيَّ نَّ ها أَ سببُ ، وَ ربْ

َ عَ ةَ ثَ الَ ثَ وَ ِ جُ رَ رشَ ا عظِ عِ ضَ الً ليعرتَ  شٍ قريْ لِ يمةً ريً

 ذه هَ ائدُ قَ فيانَ و سُ أبُ انَ كَ وَ . امِ الشَّ نَ مِ ةٌ عَ اجِ رَ يَ هِ وَ
 نْ مَ لَّ كُ لُ سأَ يَ انَ كَ فَ ، رِ واحلذَ ظِ التيقُّ غايةِ يفِ ةِ القافلِ

 نَ مِ مْ هِ وجِ م بخرُ لِ ى عَ تَّ حَ ، نيَ مِ لِ املسْ اتِ كَ ن حترُّ عَ هُ يَ قِ لَ
 ىل إِ ريِ العِ اهَ ل اجتِّ حوَّ ، فَ رٍ دْ بَ نْ مِ يبٌ رِ قَ وَ هُ وَ ، املدينةِ

ُ يَ ، وَ لِ احِ السَّ يقَ رِ طَ كَ لُ ليسْ بِ رْ الغَ رٍ دْ بَ يقَ رِ طَ كَ رتْ



٢١٦ 

ُ الً خيُ جُ ل رَ سَ رْ أَ مَّ ر، ثُ طَ وفَ باخلَ املحفُ  بأنَّ ةَ كَّ مَ لَ هْ أَ ربِ

ُ أموَ  ومِ جُ وا للهُ استعدُّ دْ قَ منيَ لِ املسْ نَّ أَ وَ طرٍ خَ يفِ مْ اهلَ

 . ةِ لَ افِ القَ ىلَ عَ

 ، انَ يَ فْ سُ يبِ أَ ةِ دَ وا لنجْ بُّ لك هَ ذَ ةَ كَّ مَ لَ هْ أَ غَ لَ بَ امَّ لَ فَ

ْ وَ  نْ وا مَ حشدُ وَ ، و هلبٍ بُ أَ الَّ هم إِ ائِ ربَ ن كُ مِ فْ يتخلَّ ملَ

 الَّ إِ قريشٍ طونِ بُ نْ مِ فْ يتخلَّ ملَ وَ لِ ائِ بَ القَ نَ مِ مْ وهلَ حَ

 . يٍّ دِ و عَ نُ بَ

 اةِ وا بنجَ مُ لِ عَ فةِ اجلحْ ىلَ إِ ذا اجليشُ هَ لَ صَ ملا وَ وَ

 . ةَ إىل مكَّ م العودةَ نهُ مِ بُ ه يطلُ نَّ أَ وَ فيانَ سُ يبِ أَ

ىلَ هم عَ ثَّ ا جهلٍ حَ بَ أَ نَّ أَ الَّ إِ جوعِ بالرُّ اسُ همَّ النَّ وَ



٢١٧ 

ا للقِ دُ قُ امليضِّ  ، امئةٍ الثَ وا ثَ انُ كَ وَ ةَ رَ هْ و زَ نُ ع بِ جَ رَ ، فَ الِ تَ مً

ا حَ انُ كَ وَ ريَ املسِ البقيةُ لَ اصَ وَ وَ  جَ ارِ وا خَ لُ زَ ى نَ تَّ وا ألفً

 . رٍ بدْ بِ ةِ يطَ املحِ الِ بَ اجلِ اءَ رَ وَ سيحٍ فَ كانٍ مَ يفِ رٍ دْ بَ

 دَ جَ وَ ه، فَ ابَ أصحَ ارَ شَ فاستَ r اهللاِ سولُ ا رَ مَّ أَ
 بيلِ سَ ية يفِ حَ ضْ الت ال وَ تَ القِ ىلَ عَ يمَ مِ والتصْ مَ هم العزْ نْ مِ

َّ رَ ، فَ اىلَ عَ تَ اهللاِ ُ قالَ ، وَ r اهللاِ سولُ رسُ ُ سِ " : مْ هلَ  وا ريْ

ُ بْ أَ وَ
ِ تَ فَ ائِ  الطَّ دَ حْ إِ ينِ دَ عَ وَ دْ قَ اىلَ عَ تَ اهللاَ نَّ إِ وا، فَ رشِ  ، نيْ

 . " مِ وْ قَ الْ عِ ارِ صَ مَ ىلَ إِ اآلنَ رُ ظُ نْ أَ ينِّ أَ كَ لَ اهللاِ وَ

 ا يفِ يَ نْ الدُّ وةِ دْ العُ نَ ريبًا مِ زل قَ ونَ r م النبيُّ دَّ قَ تَ وَ
رٍ لَ م فينزِ يتقدَّ نْ أَ رِ املنذِ نُ بْ ابُ بَ احلُ هِ يْ لَ عَ ارَ شَ أَ فَ ، بَدْ



٢١٨ 

 املاءَ مونَ املسلِ عُ جيمَ ، بحيثُ وِّ ن العدُ اءٍ مِ مَ ربِ قْ أَ ىلَ عَ
 ى بقَ يَ ، فَ ارِ اآلبَ قيةَ بَ ونَ رُ وِّ غَ يُ وَ ، مْ هِ سِ ألنفُ ياضٍ حِ يفِ

 . ابُ احلُبَ هِ بِ ا أشارَ مَ r النبيُّ علَ فَ فَ ، ه لَ ماءَ الَ وَ العدوُّ

 – درٍ بَ ليلةُ يَ هِ وَ – عةِ اجلمُ ليلةَ r النبيُّ باتَ وَ

َ عَ ابعَ سَ  و اهللاَ عُ يدْ ي وَ كِ بْ يَ وَ صيلِّ ائامً يُ قَ انَ مضَ ن رَ مِ رشَ

ُ نْ ويستَ
 . هِ أعدائِ ىلَ ه عَ رصِ

 دْ قَ لَ : الَ قَ طالبٍ يبِ ن أَ عيلّ بْ نْ عَ ندِ يف املسْ وَ

 ةٍ رَ جَ شَ تَ حتَ r اهللاِ سولُ رَ الَّ إِ مٌ ائِ نَ الَّ ا إِ ينَ ا فِ مَ ا وَ نَ رأيتُ

. حَ صبَ ى أَ تَّ ي حَ كِ ويبْ يلِّ صَ يُ



٢١٩ 

ا قَ فِ وَ  عني يَ – طرِ ن مَ مِ شٌّ نا طَ صابَ أَ : الَ يه أيضً

تَظِلُّ ف ج ر واحل الشجَ تَ ا حتَ نَ فانطلقْ – رِ دْ البَ ليلةَ  نَسْ
َا من املطرِ بَاتَ رسول اهللاِ ، هبِ و ربَّه ويقولُ r وَ  : يدعُ

بَد " ْلِكَ هذه الفئةُ الَ تُعْ لَامَّ أَنْ طَلَعَ الفجرُ " إنْ هتَ  ، فَ

َبادَ اهللا " : نَاد الة عِ نْ حتتِ ! " الصَّ  فجاءَ النَّاسُ مِ

رِ واحلجف جَ  ىل حثَّ عَ وَ r ول اهللاِ سُ ا رَ نَ ىلّ بِ صَ ، فَ الشَّ
 . الِ تَ القِ

ٍ بنَ ننيَ ه واملؤمِ اىل نبيَّ عَ تَ أمدَّ اهللاُ وَ  ه، دِ نْ عِ نْ مِ رصْ

نْدٍ بِ وَ  ‘ øŒÎ) tβθèW‹ÉótGó¡n@ öΝä3−/u : اىل عَ تَ الَ ه كام قَ ندِ جُ نْ مِ جُ
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 ، ربيعةَ نَ بْ ةَ بَ يْ شَ محزةُ ل تَ قَ فَ ةِ زَ ارَ باملبَ الُ تَ القِ دأَ فابتَ

عتبةُ حَ رِ وجُ ، ة بَ تْ عُ نَ بْ طالب الوليدَ يبِ أَ نُ بْ تل عيلُّ قَ وَ



٢٢١ 

ِ مِ ربيعةَ نُ بْ نَ ث احلارِ نُ بْ ةُ دَ بيْ عُ كني وَ ن املرشْ  مِ

 . نيَ مِ لِ املسْ

دَ وَ ، يسُ ي الوطِ محِ ، وَ دَّ واشتَ الُ تَ دأ القِ بَ مَّ ثُ  اهللاُ أيّ
 ا مَ وَ ، مْ لوهبَ قُ تُ م وتثبِّ وهنَ دُ لُ اتِ قَ تُ باملالئكةِ نيَ املسلمِ

زِ تَّ حَ اعةٌ ال سَ ي إِ هِ ِ ى هُ  ، رَ بُ وا الدُّ ولَّ وَ ونَ كُ م املرشْ

ُ أْ يَ وَ ونَ لُ قتُ يَ مونَ لِ املسْ همُ بعَ وتَ
 نَ مِ لَ تِ قُ فَ ، ونَ رسِ

 نُ بْ يدُ لِ وَ الْ وَ ةُ بَ يْ شَ وَ ةُ بَ تْ عُ : هم نْ ، مِ بعونَ سَ كنيَ املرشِ

ٌّ ه عَ نُ ابْ ، وَ فٍ لَ خَ نُ بْ ةُ أميَّ وَ ، ةُ بَ تْ عُ
 يبِ أَ نُ بْ ةُ لَ ظَ نْ حَ وَ ، يلِ

 . مْ هُ غريُ وَ شامٍ هِ نُ بْ لِ هْ و جَ بُ أَ وَ يانَ فْ سُ

. عونَ بْ كني سَ املرشِ نَ مِ أُرسِ وَ



٢٢٢ 

 ةُ وكَ شَ يتْ وِ قَ نْ أَ رٍ دْ بَ ةِ زوَ غَ جِ ائِ تَ ن نَ مِ انَ كَ وَ

 ، ا هَ رَ اوَ ا جَ مَ وَ ةِ ينَ يف املدِ نيَ وبِ هُ رْ وا مَ حُ بَ أصْ وَ ، نيَ مِ لِ املسْ

ُ ينْ اهللاَ نَّ وا أَ مُ لِ عَ ، وَ عاىلَ تَ م باهللاِ هُ تُ قَ ثِ تْ ادَ دَ ازْ وَ  رصُ
 وا انُ و كَ لَ وَ الكافرينَ ىلَ عَ ةً لَّ وا قِ انُ و كَ لَ وَ ه املؤمننيَ بادَ عِ

ا أنَّ أيْ تائجِ النَّ نَ مِ ، وَ ةً رَ ثْ كَ  وا تسبُ اكْ املسلمنيَ ضً

 الِ تَ القِ يفِ يدةً دِ جَ يبَ الِ سَ وا أَ مُ تعلَّ وَ ، تاليةً قِ اراتٍ هَ مَ

 ابِ بَ سْ أَ نْ مِ هِ انِ مَ رْ حِ وَ وِّ العدَ صارِ حِ وَ والفرِّ الكرِّ وَ
. ةِ هَ واجَ املَ يفِ ارِ رَ مْ تِ االسْ وَ ةِ وَّ القُ



٢٢٣ 

ونَ والْعشر من ا ثَّ اْلس ال  ُ

 ةُ زوَ غَ تْ عَ قَ وَ ةِ رَ اهلجْ نَ مِ ثٍ الَ ثَ ةَ نَ سَ الٍ وَّ شَ يفِ وَ

 يبوا صِ أُ ، وَ رٍ ببدْ شٍ ريْ قُ افَ أرشْ اهللاُ لَ تَ ه ملّا قَ نَّ إِ د، فَ حُ أُ
 رَ الثأْ ريشٌ قُ تْ ادَ رَ ها، أَ لِ ابوا بمثْ صَ يُ ملَ يبةٍ بمصِ

 فيانَ و سُ بُ أَ أخذَ وها، فَ دُ قَ ي فَ تِ الَّ مُ تهِ يبَ هَ عادةَ استِ وَ

 ع مِّ ، وجيُ نيَ مِ لِ املسْ ىلَ عَ وَ r اهللاِ ولِ سُ ىل رَ عَ بُ ؤلِّ يُ

 ، شٍ يْ رَ قُ نْ مِ فٍ آالَ ةِ ثَ الَ ثَ نْ يبًا مِ رِ ع قَ مَ جَ ، فَ وعَ اجلمُ

 ، وا فرُّ يَ ئالَّ هم لَ سائِ نِ وا بِ اءُ جَ ، وَ يشِ ابِ حَ واألَ فاءِ واحللَ

ِ لَ بَ قْ أَ مَّ ثُ ، نَّ نهُ وا عَ حامُ يُ لْ وَ يبًا رِ قَ لَ زَ نَ فَ ، ينةِ املدِ حوَ نَ مْ هبِ



٢٢٤ 
 . دٍ حُ أُ بلِ جَ نْ مِ

 مْ أَ مْ هِ يْ لَ إِ جُ رُ خيْ أَ هُ حابَ صْ أَ r اهللاِ ولُ سُ رَ شارَ استَ وَ

ْ ه أَ يُ أْ رَ انَ كَ ؟ وَ ةِ ينَ املدِ يفِ ثُ كُ يمْ  ، ةِ ينَ املدِ نَ وا مِ جُ رُ الَّ خيَ

َ نُ تحصَّ يَ نْ أَ وَ  ، ونَ مُ املسلِ مْ هُ لَ اتَ ا قَ وهَ خلُ دَ نْ إِ ا، فَ وا هبِ

 وج وا باخلرُ شارُ ة أَ ابَ حَ الصَّ الءِ ضَ فُ نْ مِ مجاعةً نَّ كِ لَ وَ

 وكان ةِ ابَ حَ الصَّ نَ مِ فٍ لْ أَ يفِ r اهللاِ سولُ رَ جَ رَ خَ فَ

َ بَ ارَ صَ امَّ لَ ، فَ ةِ عَ مُ اجلُ مَ وْ يَ ذلكَ  جعَ رَ دٍ حُ أُ وَ ةِ ينَ املدِ نيْ

ِّ أُ نُ بْ اهللاِ بدُ عَ  : الَ قَ وَ رِ كَ سْ العَ ثِ لُ ثُ وِ حْ بنَ املنافقُ يبَ

َ ِ غَ نْ مِ عُ مَ سْ تَ ي وَ نِ فُ الِ ختُ  ى تَّ حَ r اهللاِ سولُ رَ ذَ فَ نَ وَ ي؟ ريْ

عبَ مِ لَ زَ نَ ى هنَ ، وَ دٍ حُ ىل أُ ه إِ رَ هْ ظَ لَ عَ جَ ، وَ دٍ ن أُحُ الشِّ



٢٢٥ 

 مَ وْ ح يَ صبَ أَ امَّ لَ ، فَ مْ هُ رَ ى يأمُ تَّ حَ الِ تَ القِ نِ عَ اسَ النَّ

 سونَ مخَ يهمْ فِ ، امئةٍ عِ سبْ يفِ وَ هُ وَ الِ تَ قِ ى للْ عبَّ تَ تِ بْ السَّ

ا ارِ فَ  . سً

 دَ بْ عَ – نيَ سِ وا مخَ انُ كَ وَ – ماةِ الرُّ ىلَ عَ ملَ استعْ وَ

ٍ بَ جُ نَ بْ اهللاِ  ، مْ هُ كزَ رْ وا مَ مُ زَ لْ يَ نْ ه أَ ابَ أصحَ وَ هُ مرَ أَ ، وَ ريْ

َ أ الطَّ رَ وْ لَ وَ ، وه قُ ارِ فَ يُ الَّ أَ وَ  ، كرَ العسْ فُ طَّ خَ تَ تَ ريْ

 كنيَ وا املرشِ حُ ضَ ينْ نْ أَ مْ هُ أمرَ وَ ، شِ اجليْ لفَ وا خَ انُ كَ وَ

 . مْ هِ ائِ رَ وَ نْ مِ منيَ لِ وا املسْ يأتُ ؛ لئالَّ لِ بْ بالنَّ

ُ النَّ انَ كَ وَ الُ تَ القِ بدأَ وَ  نيَ مِ لِ للمسْ هارِ النَّ لَ وَّ أَ رصْ

ِ مَ اهنزَ ، فَ ارِ الكفَّ ىلَ عَ ى تَّ حَ رينَ بِ دْ وا مُ لَّ ووَ ، ونَ كُ املرشْ



٢٢٦ 

 ا وْ تركُ همْ تَ مَ يْ زِ هَ ماةُ  الرُّ أَ رَ امَّ لَ م، فَ هِ سائِ ا إىل نِ وْ انتهَ

 ا يَ : وا الُ قَ وَ هِ ظِ فْ حِ بِ r اهللاِ سولُ م رَ هُ ي أمرَ ذِ م الَّ ركزهُ مَ

 r اهللاِ رسولِ دَ هَ م عَ أمريهُ مْ رهُ كَّ فذَ ، الغنيمةَ ! مِ وْ قَ

 ، عةٌ جْ رَ كنيَ رشْ للمُ ليسَ نْ وا أَ نُّ ظَ وَ ، وا عُ يسمَ مْ فلَ

لَوا الثَّ ةِ الغنيمَ بِ لَ طَ وا يفِ بُ هَ ذَ فَ  انُ وكرَّ فرسَ ، ر غْ ، وأَخْ

 وا ، فجاوزُ اةِ مَ الرُّ نَ اليًا مِ خَ رَ غْ وا الثَّ دُ جَ وَ فَ كنيَ املرشْ
َ ، وَ هُ نْ مِ  ، نيَ مِ سلِ املْ وا بِ أحاطُ فَ ، هم آخرُ لَ بَ ى أقَ تَّ وا حَ نُ كَّ متَ

 ، ابةُ الصحَ ىلَّ وَ تَ وَ ، هادةِ بالشَّ مْ هُ نْ م مِ رَ من أكْ م اهللاُ أكرَ ف

وا رحُ جَ فَ ، r اهللاِ ولِ سُ رَ ىلَ إِ ونَ كُ املرشِ ص وخلَ
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شَّ ، ى منَ ه اليُ تَ يَّ اعِ بَ وا رُ رسُ ه، وكَ هَ وجْ ة وهَ  ١ موا البيضَ

 طَ قَ سَ وَ ، ه لشقِّ قعَ ى وَ تَّ حَ ةِ ارَ جَ باحلِ وهُ مَ رَ وَ ، ه سِ ىل رأْ عَ
 ا هبِ يدُ كِ يَ قُ الفاسِ و عامرِ بُ أَ انَ ي كَ تِ الَّ رِ احلفَ نَ مِ ةٍ رَ فْ حُ يفِ

 نُ بْ ا ةُ حَ لْ طَ هُ نَ ضَ تَ ه، واحْ دِ يَ عيلٌّ بِ ذَ خَ أَ فَ ، منيَ لِ للمسْ

تِ . اهللاِ بيدِ عُ  ع فَ دَ ، فَ هِ يْ يدَ ني ب مريٍ عُ نُ بْ بُ عَ صْ ل مُ وقُ

بتْ أيب طالبٍ نِ بْ يلِّ ىل عَ إِ واءَ اللِّ  ن مِ انِ تَ قَ لَ حَ ، ونشَ

لَقِ املغْ  ، احِ اجلرَّ نُ بْ ا ةَ بيدَ و عُ بُ ام أَ هُ ه فانتزعَ هِ وجْ ر يفِ فَ حِ

 مَ الدَّ يِّ رِ اخلدْ عيدٍ سَ يبِ أَ الدُ وَ نانٍ سِ نُ بْ كُ الِ وامتصَّ مَ
ِ هُ كَ رَ وأدْ ، ه تِ وجنَ نْ مِ  لٌ ائِ حَ اهللاُ ون ما ريدُ ون يُ كُ املرشْ

. واحدة البيض من احلديد : لبيضة ا ) ١ (



٢٢٨ 

َ عَ وُ حْ نَ نيَ مِ لِ املسْ نَ مِ رٌ فَ ه نَ ونَ دُ الَ حَ فَ ، هُ م وبينَ هُ ينَ بَ  ةٍ رشْ

 ، هُ نْ عَ مْ هُ هضَ ى أجْ تَّ حَ ةُ حَ لْ طَ مْ هُ دَ جالَ مَّ ثُ ، وا لُ تِ ى قُ تَّ حَ

س أَ وَ  الَ وَ هُ يه وَ فِ عُ قَ يَ لُ بْ ه، والنَّ رِ هْ ظَ بِ هِ يْ لَ عَ جانةَ و دُ بُ ترَّ

ُ ومئذٍ عَ يَ يبتْ صِ وأُ ، ك يتحرَّ  ى تَ أَ فَ ، عامنِ النُّ نِ بْ ةَ ادَ تَ قَ نيْ

َ  حَّ أصَ تْ انَ كَ ، فَ هِ يدِ بِ هِ يْ لَ ها عَ ردَّ فَ r اهللاِ ولَ سُ ا رَ هبِ

 . هام سنَ ه وأحْ يَ نْ عيَ

ا قَ مَّ حمُ نَّ إِ : ه تِ وْ صَ ىلَ عْ أَ بِ طانُ يْ الشَّ رصخَ وَ  دْ دً

 فرَّ وَ ، نيَ مِ لِ املسْ نَ مِ ثريٍ كَ وبِ لُ قُ يفِ كَ لِ ع ذَ قَ وَ وَ ، ل تِ قُ

ا مَ دَ قَ اهللاِ رُ مْ أَ انَ كَ وَ ، هم كثرُ أَ ا دُ قْ رً  . ورً

لُ وَّ أَ انَ كَ وَ ، منيَ لِ املسْ وَ حْ نَ r اهللاِ ولُ سُ رَ أقبلَ وَ



٢٢٩ 

 ىلَ بأعْ احَ صَ فَ ، الكٍ مَ نُ بْ عبُ كَ رِ فَ املغْ تَ حتَ ه رف عَ نْ مَ

ُ بْ أَ نيَ مِ لِ املسْ رشَ عْ ا مَ يَ : هِ تِ وْ صَ
 ، r اهللاِ سولُ ا رَ ذَ وا هَ رشِ

 ، ونَ مُ لِ املسْ هِ يْ لَ إِ عَ مَ تَ اجْ وَ ، تْ كُ اسْ نِ أَ إليهِ ارَ شَ أَ فَ

عْ إِ عهُ وا مَ ضُ هنَ وَ  رٍ كْ و بَ بُ أَ مْ يهِ يه وفِ فِ لَ زَ ي نَ ذِ الَّ بِ ىل الشِّ

ة األنْ نُ بْ ثُ ارِ احلَ وَ يلٌّ عَ وَ رُ مَ عُ وَ مَّ  ، هم وغريُ يُّ ارِ صَ الصِّ
ُّ أُ r سولَ اهللاِ رَ كَ رَ دْ ل أَ بَ اجلَ ىلَ وا إِ دُ نَ استَ امَّ لَ فَ  نُ بْ ا يبَ
َ فَ ، ه لَ تْ قَ ريدُ يُ دٍ ا وَ جَ ىلَ عَ لفٍ خَ  r اهللاِ رسولُ هُ بَ رضَ

ا ثُ نهَ مُ ه ومِ قَ ىلَ إِ فكرَّ ، ه تِ وَ قُ رْ تُ يفِ تْ فجاءَ ةٍ بَ رْ بحَ  مَّ زمً

 . ة كَّ مَ ىلَ إِ ةِ دَ وْ العَ ريقِ طَ يفِ اتَ مَ

ا الِ جَ ىلَّ صَ ه، وَ هِ جْ وَ نْ عَ مَ الدَّ r ل النبيُّ سَ غَ وَ  سً
هِ تِ رأَ امْ نَ بًا مِ نُ جُ انَ كَ وَ ، ةُ نظلَ حَ لَ تِ قُ وَ ، احِ رَ اجلِ نَ ه مِ ملا بِ



٢٣٠ 

 ه تَ لْ سَّ غَ فَ ، ل سِ تَ غْ يَ نْ أَ لَ بْ قَ جابَ اء أَ دَ النِّ عَ مِ سَ فلامَّ
ِ لواءِ لَ امِ حَ ونَ مُ لِ املسْ لَ تَ قَ ، وَ ةُ كَ ئِ املالَ  نيَ كِ املرشْ

 تاالً قِ ةُ يَّ نِ املازِ كعبٍ تُ بنْ نسيبةُ يَ هِ وَ امرةَ عِ مُّ أُ تْ لَ اتَ قَ وَ
ا دِ شَ َ وَ ، يدً  ها حَ جر فَ فِ يْ ئة بالسَّ مِ قَ نُ و بْ رُ مْ ا عَ هبَ رضَ
ا شَ جِ ا دِ راحً  . يدً

 الً جُ رَ نيَ عِ بْ سَ منيَ لِ املسْ نَ ل مِ تِ قُ نْ مَ دُ دَ عَ كانَ وَ

ا، نيِّ وَ ِ نَ ل مِ تِ قُ وَ فً ُ عِ وَ ةٌ الثَ ثَ كنيَ املرشْ  لتْ ثَّ د مَ قَ وَ ونَ رشْ
ا ظِ يالً فَ ثِ متَ منيَ لِ املسْ ىلَ تْ بقَ ريشٌ قُ  . يعً

َّ وَ  .) ١ ( r ولِ سُ الرَّ مُّ عَ ةُ زَ محَ نيَ مِ لِ املسْ نَ مِ لَ تِ قُ نْ ممِ

 ولباب اخليار يف سرية . وما بعدها ، ) ١٩٢ / ٣ ( املعاد زاد : انظر ) ١ (
). ٦٤ ( املختار ص
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 ُونَ اْلس التاسع والْعشر

 " ادِ املعَ ادِ زَ " تابِ كِ يفِ اهللاُ هُ محِ رَ مِ القيِّ نُ ابْ رَ كَ ذَ

ا مِ ثِ كَ  ن مِ ةِ تفادَ املسْ ةِ ودَ اياتِ املحمُ والغَ مِ كَ احلِ نَ ريً

 : ي هِ دٍ وَ حُ أُ ةِ وَ زْ غَ

 ، ةِ يَ صِ املعْ ةِ بَ وءَ عاقِ سُ ننيَ يفُ املؤمِ رِ عْ تَ : الً وَّ أَ

 مِ ؤْ شُ و بِ ام هُ نَّ إِ مْ اهبَ صَ ي أَ ذِ الَّ نَّ أَ وَ ، عِ ازُ نَ والتَّ ، لِ شَ والفَ

 ( ô‰s)s9uρ ãΝà6s%y‰|¹ ª!$# ÿ…çνy‰ôãuρ øŒÎ : عاىل تَ الَ قَ امَ ك، كَ لِ ذَ

ΝßγtΡθ�¡ßss? ÏµÏΡøŒÎ*Î/ ( #_̈Lym #sŒÎ) óΟçFù=Ï±sù öΝçFôãt“≈oΨs?uρ ’Îû Ì�øΒF{$#



٢٣٢ 
ΜçGøŠ|Átãuρ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ !$tΒ Νä31u‘r& $̈Β �χθ™6Åsè? 4 Νà6ΨÏΒ ̈Β 

ß‰ƒÌ�ãƒ $u‹÷Ρ‘‰9$# Νà6ΨÏΒuρ ̈Β ß‰ƒÌ�ãƒ nοt�ÅzFψ$# 4 §ΝèO öΝà6sùt�|¹ 

öΝåκ÷]tã öΝä3uŠÎ=tFö;uŠÏ9 ( ô‰s)s9uρ $xÿtã öΝà6Ψtã 〈 ] ١٥٢ : آل عمران [ ، 

 همْ عِ ازُ نَ تَ وَ ولِ سُ لرَّ لِ مْ تهِ يَ عصِ مَ بةَ اقِ وا عَ اقُ لام ذَ فَ

ا ويقظةً حَ شدَّ لك أَ ذَ عدَ وا بَ انُ ، كَ همْ لِ وفشَ  . ذرً

 مْ هِ باعِ أتْ ه وَ لِ سُ رُ يفِ هُ تَ نَّ سُ وَ اهللاِ ةَ كمَ حِ نَّ أَ : انيًا ثَ

 نْ كِ ر، لَ خَ أُ مْ هِ يْ لَ عَ الَ دُ يَ وَ ، ةً رَّ وا مَ الُ دَ يُ نْ أَ بَ رتْ جَ

 مُ هُ عَ خل مَ دَ ، ائامً وا دَ رصُ تَ انْ وِ لَ مْ هنَّ إِ ، فَ ةُ بَ م العاقِ هلَ تكونُ

ِ غَ نْ مِ قُ ادِ ز الصَّ يتميَّ هم، ومل غريُ وَ نونَ مِ املؤْ . ه ريْ



٢٣٣ 

 قِ افِ املنَ نَ مِ قُ ادِ الصَّ نُ املؤمِ زَ يتميَّ نْ أَ : ثالثًا

 هم دائِ عْ أَ ىلَ عَ اهللاُ مُ رهُ هَ ظْ ملا أَ منيَ لِ املسْ نَّ إِ فَ اذبِ الكَ

 مِ الَ سْ اإلٍ يفِ مْ هُ عَ مَ لَ خَ دَ يتُ الصِّ مُ هلَ ارَ طَ ، وَ رٍ دْ بَ ومَ يَ

ا مَ اهِ ظَ  اهللاِ مةُ كْ حِ تْ اقتضَ اطنًا، فَ يه بَ فِ مْ هُ عَ يس مَ لَ نْ رً

 نِ ني املؤمِ بَ زتْ يَّ نةً مَ ه حمِ ادِ بَ عِ سبَّبَ لِ نْ لَّ أَ زَّ وجَ عَ

 ، ةِ وَ ذه الغزْ هَ يفِ مْ هُ ؤوسَ رُ ونَ قُ املنافِ لعَ ، فأطْ قِ افِ واملنَ

 هلمْ نَّ أَ ونَ نُ مِ املؤْ عرفَ وَ ، ه ونَ مُ تُ وا يكْ انُ ام كَ وا بِ مُ وتكلَّ

ا يفِ دُ عَ  وا زُ وحترَّ ، م وا هلَ استعدُّ فَ ، هم رِ وْ دُ سِ فْ نَ و 
 . مْ هُ نْ مِ

ا رَ ه يفِ بِ زْ حِ ه وَ ليائِ وْ أَ ةِ يَّ بودِ عُ راجُ خْ استِ : ابعً



٢٣٤ 

َّ َّ اء وَ الرسَّ  الِ حَ يفِ وَ ، ون هُ رَ ما يكْ ون وَ بُّ يام حيُ فِ وَ ، اء الرضَّ

ِ مْ هِ ائِ دَ عْ أَ رِ فَ ظَ وَ مْ هِ رِ فَ ظَ  ة اعَ الطَّ ىلَ وا عَ تُ بَ ا ثَ ذَ إِ فَ ، م هبِ

ا يدُ بِ عَ مْ هُ ون فَ هُ رَ وما يكْ ونَ بُّ يام حيُ فِ ةِ يَّ بودِ والعُ  . ه حق 

ا خَ َ نَ وْ انه لَ بحَ ه سُ نَّ أَ : امسً  مْ رهُ فَ وأظْ ، ائامً دَ مْ هُ رصَ

 رَ هْ والقَ نيَ كِ التمْ مُ هلَ جعلَ وَ ، نٍ طِ وْ مَ لِّ كُ يفِ مْ هِ وِّ بعدُ

ا لطغَ أَ مْ هِ ائِ ألعدَ  الَ فَ ، تْ عَ فَ تَ وارْ تْ خَ شمَ وَ همْ وسُ فُ نُ تْ بدً

َّ الَّ ه إِ بادَ عِ حُ لِ صْ يُ َّ وَ اءُ الرسَّ  . خاءُ والرَّ ةُ دَّ الشِّ وَ اءُ الرضَّ

ا ادِ سَ ةِ وَ بةِ لَ بالغَ مْ هُ ذا امتحنَ ه إِ نَّ أَ : سً رسْ  الكَ
 نه بوا مِ توجَ وا فاسْ عُ خضَ وا وَ رسُ وا وانكَ يمة ذلُّ واهلزِ

. رصْ العزَّ والنَّ
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 يفِ لَ ازِ نَ مَ ننيَ ه املؤمِ عبادِ لِ أَ يَّ ه سبحانه هَ نَّ أَ : ابعًا سَ

ْ وَ ، مْ ها أعامهلُ غْ تبلُ ه، ملَ تِ امَ كرَ ارِ دَ  الَّ ا إِ يهَ غِ الِ ونوا بَ يكُ ملَ

 هم لُ وصِّ تي تُ الَّ بابَ األسْ ض هلمْ قيَّ ، فَ ةِ نَ واملحْ ءِ الَ بالبَ
 . ه انِ حَ تِ ه وامْ الئِ تِ ن ابْ ليها مِ إِ

 مةِ ائِ الدَّ يةِ افِ العَ نَ مِ بُ سِ كتَ تَ فوسَ النُّ نَّ أَ : ثامنًا

ِ النَّ وَ  كَ لِ ذَ ، وَ لةِ اجِ ىل العَ كونًا إِ رُ انًا وَ يَ غْ ى طُ نَ والغِ رصْ

ِ سَ ها يفِ دِّ جَ نْ ها عَ وقُ عُ يَ ضٌ رَ مَ  ارِ والدَّ اهللاِ ىلَ ها إِ ريْ
 ءِ الَ تِ االبْ نَ ا مِ هلَ ضَ يَّ قَ هُ تَ ا كرامَ هبُّ ا رَ هبِ ادَ رَ ا أَ ذَ إِ ، فَ ةِ رَ اآلخِ

 كَ لِ ذَ ونُ يكُ فَ ، ضِ املرْ كَ ذلِ لِ واءً ون دَ ا يكُ مَ انِ حَ تِ االمْ وِ

واءَ الدَّ يلَ ي العلِ سقِ يَ يبِ بِ الطَّ ةِ لَ زِ بمنْ ةُ نَ واملحْ البالءُ



٢٣٦ 

 واءِ دْ األَ اج خرَ تِ السْ ةَ ملِ املؤْ روقَ العُ هُ نْ مِ عُ طَ قْ يَ ، وَ يهَ رِ كَ الْ
 . ه كُ الَ يها هَ ون فِ كُ ى يَ تَّ حَ واءُ هْ ه األَ لغلبتْ هُ كَ رَ و تَ لَ نه، وَ مِ

ا تَ  ب اتِ رَ ىل مَ عْ أَ نْ ه مِ دَ نْ عِ ةَ هادَ الشَّ نَّ أَ : اسعً

 ، ه بادِ ن عِ مِ ونَ بُ واملقرَّ ه واصُّ خَ مْ هُ هداءُ الشُّ وَ ، ه يائِ لِ وْ أَ

 يل بِ سَ الَ ، وَ ةُ هادَ الشَّ الَّ إِ ةِ يقيَّ دِّ الصِّ ةِ رجَ دَ دَ عْ س بَ يْ لَ وَ
 ها ليْ ة إِ يَ ضِ املفْ ابِ بَ سْ ير األْ دِ بتقْ الَّ ة إِ جَ رْ الدَّ هِ ذِ هَ لِ يْ ىل نَ إِ
 . يط العدوِّ لِ سْ تَ نْ مِ

ً عَ
ْ نْ أَ ادَ رَ ا أَ ذَ ه إِ بحانَ سُ اهللاَ نَّ أَ : ا ارشِ  ه داءَ عْ ك أَ لِ هيُ

 ا ون هبِ بُ جِ ستوْ ي يَ تِ الَّ ابَ بَ األسْ مُ ض هلَ يَّ قَ مْ هُ قَ حَ مْ يَ وَ

ْ مْ هُ الكَ هَ هم يُ غْ بَ : م هِ رِ فْ كُ دَ عْ ها بَ مِ عظَ أَ نْ مِ هم، وَ قَ وحمَ



٢٣٧ 

 همْ تُ بَ حمارَ ه، وَ يائِ لِ وْ أَ  ذَ أَ هم يفِ تُ غَ ومبالَ ، م اهنُ يَ غْ طُ وَ
 ه ياؤُ لِ وْ ذلك أَ بِ صُ يتمحَّ فَ ، مْ يهِ لَ عَ طُ لُّ التسَ وَ ، مْ تاهلُ وقِ

ِ ذُ نْ مِ ِ يُ عُ وَ مْ نوهبِ  نْ مِ هُ اؤُ دَ عْ لك أَ ذَ اد بِ دَ زْ يَ وَ ، مْ وهبِ

ْ ابِ بَ سْ أَ  .) ١ ( مْ هِ كِ الَ هَ وَ مْ هِ قِ حمَ

. باختصار ) ٢٢٢ – ٢١٨ / ٣ ( زاد املعاد ) ١ (
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 ثُونَ اْلس الثَّال

r 
ا بأمَّ فِ رَ r النبيُّ انَ كَ  نِ أمريْ نيَ بَ ريَّ خيُ مْ لَ فَ ، ه تِ يقً

َ يْ أَ ارَ تَ اخْ الَّ إِ َ رسَ ا عَ سٍ يْ تَ ، ا مهُ  يف رفعِ بةً غَ رَ وَ ةِ مَّ األُ ىلَ ريً

ْ اهللاَ نَّ إِ " : r الَ قَ كَ لِ ذَ لِ وَ ، ا هَ نْ عَ احلرجِ نِّ نِ ثْ عَ بْ يَ ملَ عَ  تا ي مُ

ً يَ امً مُ لِّ عَ ي مُ نِ ثَ عَ بَ نْ كِ لَ وَ ، تًا نِّ عَ تَ مُ الَ وَ  . ] رواه مسلم [ " ا رسِّ

ِ يقٌ فِ رَ اىلَ عَ تَ اهللاَ نَّ إِ " : r الَ قَ وَ  ، قَ فْ الرِّ بُّ حيُ

 وداودَ بُ أَ واهُ رَ [ " فِ نْ عُ الْ ىلَ ي عَ طِ عْ يُ ا الَ مَ هِ يْ لَ ي عَ طِ عْ يُ وَ

. ] ه األلباينُّ حَ وصحَّ



٢٤٠ 

ْ يفِ قُ فْ الرِّ انَ ا كَ مَ " : r الَ قَ وَ  ا مَ ، وَ هُ انَ زَ الَّ إِ ءٍ يشَ

ْ نْ مِ عَ زِّ نُ  . ] م لِ مسْ واهُ رَ [ " نه ا شَ الَّ إِ ءٍ يشَ

 محةِ الرَّ وَ ةِ بالرأفَ r ه بيَّ نَ اىلَ عَ تَ اهللاُ صفَ وَ دْ قَ وَ

 ô‰s)s9 öΝà2u!%ỳ : الَ قَ فَ  Ñ^θß™u‘ ôÏiΒ öΝà6Å¡àÿΡr& î“ƒÍ•tã 

Ïµø‹n=tã $tΒ óΟšGÏΨtã ëÈƒÌ�ym Νà6ø‹n=tæ �ÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ Ô∃ρâu‘ 

ÒΟŠÏm§‘ 〈 ] َّ١٢٨ : وبة الت [ . 

 r يِّ بِ ىل النَّ اء إِ جالً جَ رَ نَّ ه أَ تِ بأمَّ r ه فقِ رِ نْ مِ وَ

 ! اهللاِ سولَ ا رَ يَ تُ لكْ هَ : الَ قَ فَ

. " ؟ كَ كَ لَ هْ ا أَ مَ وَ " : الَ قَ



٢٤١ 

 . مضانَ رَ يفِ رأيتِ امْ عىلَ تُ وقعْ : ال قَ

ِ لْ هَ " : الَ قَ  . " بةً قَ رَ قُ تِ عْ ا تَ مَ دُ جتَ

 . الَ : الَ قَ

 نِ يْ رَ هْ شَ ومَ صُ تَ نْ أَ يعُ طِ تَ سْ تَ لْ هَ فَ " : الَ قَ

ِ عَ ابِ تَ تَ مُ  ". ؟ نيْ

 . الَ : الَ قَ

ِ لْ هَ فَ " : الَ قَ  . " ينًا كِ سْ مِ نيَ تِّ سِ مُ عِ طْ ا تُ مَ دُ جتَ

 . الَ : الَ قَ

قٍ r النبيُّ فأُيتِ سَ لَ جَ مَّ ثُ : الَ قَ  ، يه مترٌ فِ ) ١ ( بِعَرَ

. الزنبيل أو القفة : قُ رَ العَ ) ١ (



٢٤٢ 

َ قْ دَّ صَ تَ " : فقال  . " ا ذَ هبِ

 بيتٍ ها أهلُ يْ تَ بني البَ ام ا؟ فَ نَّ مِ رُ قَ فْ أَ أَ : جل الرَّ الَ قَ

 مَّ ثُ ، ه أنيابُ ى بدتْ تَّ حَ r النبيُّ كَ فضحِ . ا نَّ مِ هِ يْ لَ إِ أحوجُ

 . ] ه يْ علَ متفقٌ [ " كَ لَ هْ أَ هُ مْ عِ طْ أَ فَ بْ هَ اذْ " : الَ قَ

 ئ طِ املخْ لِ جُ ا الرَّ ذَ هبِ r يِّ بِ النَّ فقِ رِ ىلَ ر إِ ظُ فانْ

 ا مَ r النبيَّ نَّ إِ فَ ، مضانَ رَ ارِ هنَ يفِ هِ أهلِ ىلَ عَ عَ قَ ي وَ ذِ الَّ

 إىل األشدِّ قوبةِ عه من العُ مَ جُ ه ويتدرْ بِ رفقُ يُ زالَ
 ا مَ عطاهُ أَ نْ أَ ىلَ إِ به احلالُ ى وصلَ تَّ ، حَ األخفِّ العقوبةِ

 ذه هَ ذَ يأخُ بأنْ هُ لَ حَ ه سمَ نَّ إِ لْ بَ ، ه ئِ طِ خَ نْ عَ هِ بِ رُ فِّ كَ يُ

ا حلاجَ ه نَ ها أهلَ مَ طعِ ويُ ةَ العطيَّ مَ ظَ أعْ امَ ه، فَ رِ ه وفقْ تِ ظرً



٢٤٣ 

 . ديةَ املحمَّ الرأفةَ هِ ذِ هَ ا أمجلَ مَ ، وَ النبويَّ قَ فْ ا الرِّ ذَ هَ

 ينام بَ : ول يقُ t يُّ مِ لَ السُّ مِ كَ احلَ نُ بْ يةُ عاوِ ا مُ ذَ هَ وَ

 نَ جلٌ مِ رَ طسَ عَ ذْ ، إِ r اهللاِ ولِ ع رسُ مَ يلِّ صَ ا أُ نَ أَ

ُ يرْ : تُ قلْ فَ ، مِ القوْ  ، مْ هِ صارِ بأبْ مُ ماين القوْ رَ فَ . اهللاُ كَ محَ

ياه : تُ فقلْ لَ أُمِّ ؟ فجَ ونَ رُ نظُ كم تَ نُ ا شأْ مَ ! واثُكْ  وا علُ إيلَّ

ِ  هم رأيتُ امَّ لَ ، فَ مْ هِ خاذِ أفْ ىلَ عَ هيمْ ون بأيدِ بُ يرضْ

مِّ  أيب بِ ، فَ r ىل النبيُّ صَ امَّ لَ فَ ، كتُّ ي سَ نِّ كِ لَ ، ني تونَ يُصَ

 يامً لِ عْ تَ حسنَ ه أَ دَ ه وال بعْ لَ امً قبْ علِّ مُ ا رأيتُ ي، مَ و وأمِّ هُ
َ الَ ، وَ ) ١ ( هرين ا كَ مَ اهللاِ وَ ه، فَ نْ مِ  ، ي تمنِ شَ الَ وَ ، ني بَ رضَ

. هنرين : كهرين ) ١ (



٢٤٤ 

ْ يهَ فِ حُ لُ صْ يَ الَ الةَ الصَّ هِ ذِ هَ نَّ إِ " : الَ قَ  مِ الَ كَ نْ مِ ءٌ ا يشَ

 " آنِ رْ قُ الْ ةُ اءَ رَ قِ ، وَ ريُ بِ كْ التَّ وَ يحُ بِ سْ التَّ وَ هُ امَ نَّ ، إِ اسِ النَّ

 . ] م لِ سْ مُ اهُ وَ رَ [

 r اهللاِ ولُ سُ رَ هِ يْ لَ عَ ا كانَ مَ يهِ فِ " : ال النوويُّ قَ
 ه قِ رفْ ه، وَ بِ هُ اىل لَ عَ تَ اهللاُ دَ ي شهِ ذِ ، الَّ قِ لُ يم اخلُ ظِ عَ نْ مِ

 ه قِ لُ بخُ قُ يه التخلُّ فِ ه، وَ يْ لَ ه عَ تِ ه وشفقَ تِ ل، ورأفَ باجلاهِ

r ِهِ بِ فِ طْ واللُّ ، ه يمِ علِ تَ نِ سْ ل، وحُ اهِ باجلَ قِ فْ الرِّ يف ، 

 . " ه مِ هْ فَ ىلَ إِ وابِ الصَّ يبِ رِ تقْ وَ

َ نَّ ه أَ تِ بأمَّ r يِّ بِ ق النَّ فْ رِ نْ مِ وَ  الِ صَ الوِ نِ ى عَ ه هنَ
. اسِ النَّ ىلَ عَ رضَ فْ يُ نْ أَ ةَ يَ شْ خَ مِ وْ الصَّ يفِ



٢٤٥ 

 مضانَ رَ يامَ قِ ه صىلَّ نَّ أَ ، ه تِ بأمَّ r يِّ بِ النَّ قِ فْ رِ نْ مِ وَ
 رٌ فَ ه نَ فَ لْ مع خَ تَ ى اجْ تَّ ، حَ أكثرَ وْ يالٍ أَ لَ الثَ ثَ جدِ املسْ يفِ

 نْ أَ ةَ يَ شْ خَ كَ لِ ذَ عدَ بَ اسِ النَّ ىلَ إِ جْ مل خيرُ r ه نَّ إِ مَّ ثُ ، ريٌ ثِ كَ

 . اسِ النَّ ىلَ عَ الصالةُ هِ ذِ هَ ضَ رَ فْ تُ

 ا ذَ إِ ، فَ جدَ ل املسْ ه دخَ ه أنَّ تِ بأمَّ r فق النبيِّ رِ نْ مِ وَ

ْ لٌ بْ حَ ِ تَ يَ ارِ سَ نيَ بِ ودٌ دُ ممَ  " ؟ لُ بْ ا احلَ ذَ ا هَ مَ " : الَ قَ فَ . نيْ

 ه، فقال بِ قتْ تعلَّ رتتْ ا فَ ذَ إِ ، فَ بَ زينَ لٌ لِ بْ ذا حَ هَ : وا الُ قَ

لُّ " : r النبي َ ا فَ ذَ إِ ، فَ هُ اطَ شَ نَ مْ كُ دُ حَ أَ لِّ صَ يُ ، لِ وهُ حُ  ، رتَ

. ] هِ يْ لَ عَ قٌ فَ تَّ مُ [ " دْ عُ قْ يَ لْ فَ



٢٤٦



٢٤٧ 

 ثُونَ ال اْلس الواحد والثَّ

r 
 r فق النبيِّ رِ نْ صوالً عَ وْ مَ احلديثُ ال زَ الَ

 . ه تِ بأمَّ

 ام ينَ بَ : الَ قَ r النبيِّ نِ ، عَ t الكٍ مَ نِ بْ نسِ أَ نْ عَ

 ام قَ فَ اء أعرايبٌّ جَ ذْ إِ r اهللاِ ولِ سُ د مع رَ جِ املسْ يفِ نُ حْ نَ

هْ : r اهللاِ سولُ رَ ال أصحابُ قَ د، فَ جِ يف املسْ ولُ يبُ  مَ

هْ . مَ



٢٤٨ 

 وه رتكُ فَ " ) ١ ( وهُ مُ رِ زْ تُ الَ وهُ عُ دَ " r اهللاِ ولُ سُ رَ الَ قَ فَ

 . ى بال تَّ حَ

 هذهِ نَّ إِ " : هُ لَ الَ قَ فَ اهُ عَ دَ r اهللاِ رسولَ نَّ إِ مَّ ثُ

ْ لِ حُ تصلُ الَ دَ اجِ املسَ  ام نَّ ، إِ رِ ذَ قَ الْ وَ لِ وْ ا البَ ذَ هَ نْ مِ ءٍ يشَ
 . " آنِ رْ قُ الْ ةِ اءَ رَ قِ لَّ وَ جَ زَّ وَ عَ اهللاِ رِ كْ ذِ لِ يَ هِ

 اءٍ مَ نْ دلوٍ مِ بِ اءَ جَ فَ ، مِ وْ القَ نَ الً مِ جُ رَ فأمرَ : الَ قَ

 . ] هِ يْ لَ عَ قٌ فَ تَّ مُ [ . ليه فشنَّه عَ

 اب ا ى شَ فتً نَّ أَ يِّ دِ املحمَّ الرفقِ كَ لِ ذَ رِ وَ صُ نْ مِ وَ

. أي ال جتعلوه يقطع بوله لئال يترضر : ال تزرموه ) ١ (



٢٤٩ 

 !! ا نَ بالزِّ يلِ نْ ائذَ ! اهللاِ سولَ ا رَ يَ : الَ قَ فَ r ى النبيَّ تَ أَ

هْ فَ : وا قالُ ، وَ وهُ رُ جَ زَ فَ القومُ هِ يْ لَ عَ بلَ قْ أَ فَ هْ مَ  الَ قَ مَ

 . قريبًا هُ نْ ا مِ نَ دَ فَ " هْ نُ ادْ " : r النبيُّ

ِ أَ " : ال قَ ُ هُ بُّ حتُ  ؟ " كَ مِّ ألِ

 . ك داءَ فِ ني اهللاُ علَ جَ ، واهللاِ الَ : ال قَ

ِ اسُ النَّ الَ وَ " : الَ قَ ُ هُ ونَ بُّ حيُ ِ هَ مَّ ألِ  ه بُّ حِ تُ فَ أَ ، مْ اهتِ

 . " ؟ كَ تِ نَ البْ

 . ك اءَ دَ فِ ي اهللاُ علنِ جَ ، اهللاِ ا رسولَ يَ واهللاِ الَ : الَ قَ

ِ اسُ النَّ الَ وَ " : الَ قَ ِ نَ بَ لِ هُ ونَ بُّ حيُ هُ بُّ حِ تُ فَ أَ ، مْ اهتِ



٢٥٠ 

 ". ؟ كَ تِ خْ ألُ

 . ك داءَ فِ ي اهللاُ علنِ جَ ، واهللاِ الَ : الَ قَ

ِ اسُ النَّ الَ وَ " : الَ قَ َ هُ ونَ بُّ حيُ ِ وَ خَ ألِ  ه بُّ حِ تُ فَ أَ ، مْ اهتِ
 ". ؟ كَ تِ مَّ عَ لِ

 . كَ داءَ فِ ني اهللاُ لِ عَ ، جَ اهللاِ وَ الَ : الَ قَ

ِ اسُ النَّ الَ وَ " : الَ قَ ِ امَّ عَ لِ هُ ونَ بُّ حيُ  ه بُّ حِ تُ فَ أَ ، مْ هتِ
 ". ؟ كَ تِ الَ خلِ

 . كَ داءَ فِ ي اهللاُ لنِ عَ ، جَ اهللاِ وَ الَ : الَ قَ

ِ اسُ النَّ الَ وَ " : الَ قَ ِ االَ خَ ـ لِ هُ ونَ بُّ حيُ عَ ضَ وَ مَّ ، ثُ " مْ هتِ



٢٥١ 

 ، هُ بَ لْ قَ رْ هِّ طَ ه، وَ بَ نْ ذَ رْ فِ اغْ مَّ هُ اللَّ " : الَ قَ وَ هِ يْ لَ عَ هِ يْ دَ يَ

 ىل إِ تُ فِ تَ لْ ى يَ تَ فَ الْ كَ لِ ذَ دَ عْ بَ نْ كُ يَ مْ لَ فَ ، " هُ جَ رْ فَ نْ صِّ حَ وَ

ْ  . ] د محْ واه أَ رَ [ . ءٍ يشَ

 نْ أَ r النبيُّ تطاعَ اسْ فيقِ الرَّ وبِ لُ ا األسْ ذَ هبِ

 هُ بَ لَ ا طَ مَ حُ بِ تقْ ه يسْ وجيعلَ ابِّ ا الشّ ذَ هَ بِ قلْ ىلَ ل إِ خُ دْ يَ
ِ نَ مِ  ذا هَ الحِ ببًا يف صَ سَ كَ لِ ذَ انَ كَ ا، وَ نَ الزِّ بِ نِ ذْ اإلْ

 . ه تِ ه وعفَّ تِ امَ قَ واستِ الشابِّ

 اسٍ بَّ عَ نُ ابْ اهُ وَ ا رَ ه مَ بأمتِ r النبيِّ قِ فْ رِ نْ مِ وَ

 و ا هُ ذَ ، إِ بُ خيطُ r ام النبيُّ نَ بيْ : الَ قَ ام عنه اهللاُ يضِ رَ

َ و إِ بُ أَ : وا الُ قَ فَ هُ نْ عَ سألَ ، فَ لٍ قائمٍ برجُ نْ أَ رَ ذَ نَ يلَ ائِ رسْ



٢٥٢ 

 ، يستظلَّ وال يتكلمَ الَ ، وَ يقعدَ الَ وَ سِ الشمْ يفِ يقومَ

رُ " : r النبيُّ فقالَ ، ومَ يصُ وَ  ، لَّ ظِ تَ سْ يَ لْ وَ ، مْ لَّ كَ تَ يَ لْ وه فَ مُ

 . ] يُّ ارِ البخَ رواهُ [ " هُ مَ وْ صَ مَّ تِ يُ لْ ، وَ دْ عُ قْ يَ لْ وَ

 ن العاصِ و بْ عمرِ نُ بْ اهللاِ بدُ واه عَ ا رَ مَ كَ لِ ذَ نْ مِ وَ

 واهللاِ : أقولُ ينِّ أَ r النبيُّ ربِ أُخْ : ال عنهام قَ اهللاُ يض رَ

 الَ قَ فَ . تُ شْ ا عِ مَ قومنَّ الليلَ ، وألَ هارَ نَّ النَّ صومَ ألَ

 : له تُ فقلْ " ؟ كَ لِ ذَ ولُ قُ ي تَ ذِ الَّ تَ نْ أَ " : r اهللا رسولُ

 الَ كَ نَّ إِ فَ " : ال قَ . اهللاِ ا رسولَ ي يَ مِّ أُ وَ أنتَ يبِ أَ قد قلتُه بِ

 نَ مِ مْ صُ وَ ، مْ قُ وَ مْ نَ ، وَ رْ طِ فْ أَ وَ مْ صُ ، فَ كَ لِ ذَ يعُ طِ تَ سْ تَ

ِ عَ بِ ةَ نَ احلسَ نَّ إِ فَ ، امٍ يَّ أَ ةَ ثَ الَ ثَ رِ هْ الشَّ لُ ثْ ك مِ لِ ذَ وَ ، ا اهلَِ ثَ مْ أَ رشْ



٢٥٣ 
 . " رِ هْ الدَّ امِ يَ صِ

ْ خْ أُ مْ ـ لَ أَ " : رواية يفِ وَ  ارَ هَ النَّ ومُ صُ تَ كَ نَّ أَ ربَ

 الَ فَ " : الَ قَ ! اهللاِ رسولَ ا يَ ىلَ بَ : لتُ قُ " ؟ لَ يْ اللَّ ومُ قُ تَ وَ

 كَ يْ لَ عَ كَ دِ سَ جلَ نَّ إِ فَ ، مْ قُ وَ مْ نَ ، وَ رْ طِ فْ أَ وَ مْ ، صُ لْ عَ فْ تَ

 كَ يْ لَ عَ كَ جِ وْ زَ لِ نَّ إِ وَ ، ق ا حَ كَ يْ لَ عَ كَ يْ نَ يْ عُ لِ نَّ إِ ق ا، وَ حَ

بِ حَ بِ نَّ إِ وَ ، ق ا حَ كَ يْ لَ عَ كَ رِ وْ زَ لِ نَّ إِ ق ا، وَ حَ  نْ أَ كَ سْ

 ةٍ نَ سَ حَ لِّ كُ بِ كَ لَ نَّ إِ ، فَ امٍ يَّ أَ ةَ ثَ الَ ثَ رٍ هْ شَ لِّ كُ يفِ ومَ صُ تَ

َ عَ  : اهللا عبدُ الَ قَ " رِ هْ الدَّ امُ يَ صِ كَ لِ ذَ نَّ إِ فَ ، ا اهلَِ ثَ مْ أَ ةَ رشْ

دِّ تُ فشددْ  دُ جِ أَ ينِّ إِ ! اهللاِ يا رسولَ : تُ قلْ . يلَّ د عَ ، فشُ

. " هِ يْ لَ عَ دْ زِ تَ ، الَ اودَ دَ اهللاِ يَّ بِ نَ امَ يَ صِ مْ صُ " : الَ قَ . ةً وَّ قُ



٢٥٤ 

 " رِ هْ الدَّ فَ صْ نِ " : ؟ قال اودَ دَ يامُ صِ انَ ا كَ مَ وَ : لتُ قُ

َ ما كَ عد بَ قولُ يَ اهللاِ بدُ عَ فكانَ  ني قبِلتُ رخصةَ ليتَ : ربُ
. ] عليهِ متفقٌ [ . r اهللاِ رسولِ



٢٥٥ 

 ثُونَ اْلس الثَّانِي والثَّال

ِ لَ وْ القَ حِّ صَ أَ ىلَ عَ ةِ سَ اخلامِ نةِ السَّ نَ ال مِ وَّ شَ يفِ وَ  نيْ

 ةِ وَ زْ غَ " م باسْ وفةُ املعرُ زابِ األحْ وةُ غزْ تْ عَ قَ وَ

 . " قِ دَ اخلنْ

 ىلَ ملّا أجْ r بيَّ النَّ أنَّ زوةِ غَ الْ هذهِ سببُ كانَ وَ

 مْ هِ تِ ملحاولَ ةِ املدينَ نِ عَ ابعةِ الرَّ يف السنةِ ضريَ ني النَّ بَ هيودَ

َ نْ مِ رٌ فَ نَ جَ رَ ، خَ r النبيِّ لَ تَ قَ  وا ذُ خَ ة، وأَ كَّ مَ ىلَ إِ هم افِ أرشْ

ا عَ يْ رَ قُ ونَ ضُ رِّ حيُ ُ بُ ؤلِّ يُ وَ r اهللا ولِ سُ رَ وِ زْ غَ ىلَ شً مْ وهنَ



٢٥٦ 

 ، r اهللاِ سولِ رَ ىلَ م عَ هتِ نرصْ بِ وهمْ عدُ وَ ، وَ هِ يْ لَ عَ

 مَّ تاله، ثُ قِ ىلَ عَ مْ عهُ وا مَ تمعُ اجْ وَ ، ريشٌ هم قُ تْ ابَ أجَ فَ

 وا جابُ تَ هم فاسْ وْ فدعَ مٍ يْ لَ ي سُ نِ بَ وَ انَ فَ طَ ا غَ وْ تَ أَ وا فَ رجُ خَ

 تالِ ىل قِ م إِ وهنَ عُ دْ يَ بِ رَ العَ لِ ائِ بَ قَ ىلَ وا عَ افُ طَ مَّ ، ثُ هلمْ

 . r اهللاِ ولِ سُ رَ

 دةِ اَ بقيَ ، لٍ قاتِ مُ آالفِ أربعةِ يفِ ريشٌ قُ تْ جَ فخرَ

ا أَ وَ رسٍ فَ امئةِ الثَ ثَ مْ عهُ وا مَ ادُ قَ وَ ، فيانَ يب سُ أَ  لفً

 مْ هُ وَ رانِ هْ بمرِّ الظَّ مٍ يْ لَ و سُ نُ هم بَ افتْ وَ وَ ، عريٍ بَ امئةِ مخسَ وَ

 ةُ فزارَ تْ خرجَ ، وَ سدٍ نو أُ عهم بَ مَ تْ خرجَ وَ ، امئةٍ عُ سبْ

، عامئةٍ بُ م أرَ هُ وَ عُ جَ شْ أَ خرجتْ ، وَ لفٌ م أَ هُ وَ



٢٥٧ 

ا يْ أَ امئةٍ أربعُ مْ هُ وَ ةَ رَّ و مُ نُ بَ تْ جَ وخرَ  نْ مَ يعُ مجَ انَ كَ وَ ، ضً

 . زابُ األحْ مُ هُ وَ آالفٍ عرشةَ لِ ن القبائِ مِ دقَ اىف اخلنْ وَ

 بَ دَ نَ ةَ ن مكَّ م مِ صوهلُ وُ r اهللاِ رسولَ بلغَ امَّ لَ فَ

ُ خَ رِ بحفْ اريسُّ الفَ نُ امَ لْ سَ ارَ شَ أَ ، فَ اسَ النَّ  نيَ بَ ولُ ندقٍ حيَ

 ر بادَ فَ ، r اهللاِ سولُ رَ هِ بِ أمرَ فَ ، املدينةِ وبنيَ العدوِّ

 ه رِ فْ حَ يفِ r اهللاِ سولُ رَ رتكَ اشْ ه، وَ رِ فْ حَ ىلَ إِ مونَ لِ املسْ

 يثُ حَ ، عٍ لْ سَ لِ بَ جَ امَ مَ أَ دقِ اخلنْ رُ فْ حَ كانَ ، وَ هِ سِ بنفْ

 دقَ واخلنْ ، مْ هِ هورِ ظُ فَ لْ خَ اجلبلَ ونَ مُ عل املسلِ جَ

َ بينهمْ  . ارِ فَّ الكُ وبنيْ

، أيامٍ ةِ تَّ سِ يفِ قِ اخلندَ رِ فْ حَ نْ مِ مونَ املسلِ غَ رَ فَ وَ



٢٥٨ 

 الثةَ وا ثَ انُ كَ وَ منيَ لِ املسْ نَ مِ هُ عَ مَ نْ مَ وَ r النبيُّ نَ حصَّ تَ فَ
 . مْ هُ امَ مَ أَ قِ دَ نْ اخلَ بِ ه، وَ فِ لْ خَ نْ مِ لِ باجلبَ آالفٍ

 وا يفِ لُ عِ جُ فَ ، ي ارِ رَ الذَّ وَ ساءِ النِّ بِ r النبيُّ رَ مَ أَ وَ

 . ةِ ينَ املدِ آطامِ

 انَ كَ وَ ، ةَ ظَ يْ رَ ي قُ نِ بَ ىلَ إِ طبَ خْ أَ نُ بْ يُّ يَ حُ قَ انطلَ وَ

 ، مْ هبِ يثُ اخلبِ زالَ الَ فَ ، عهدٌ r اهللاِ ولِ سُ رَ نيَ بَ وَ مْ هُ بينَ

 عَ وا مَ خلُ دَ وَ r اهللاِ سولِ ع رَ مَ دَ هْ وا العَ ضُ قَ ى نَ تَّ حَ

ِ  الءُ البَ اشتدَّ وَ . r اهللاِ ولِ سُ رَ ربِ حَ يفِ نيَ كِ املرشْ

 ثةَ ارِ حَ ي نِ بَ عضُ بَ نَ ذَ تأْ اسْ وَ ، فاقُ النِّ نجمَ وَ منيَ لِ باملسْ

/ ¨βÎ) $uΖs?θã‹ç : وا الُ قَ وَ املدينةِ ىلَ إِ دةِ وْ العَ يفِ r اهللاِ رسولَ



٢٥٩ 
×οu‘öθtã $tΒuρ }‘Ïδ >οu‘öθyèÎ/ ( βÎ) tβρß‰ƒÌ�ãƒ �ωÎ) #Y‘#t�Ïù 〈 ] األحزاب : 

ِ فتَ الطائِ اهللاُ تَ ثبَّ مَّ ثُ ، بالفشلِ لمةَ و سَ نُ همَّ بَ وَ ، ] ١٣  . نيْ

 ولُ سُ ا رَ نَ رَ مَ ملَّا أَ : الَ قَ t بٍ ازِ عَ نِ بْ اءِ الربَ نِ عَ

 قِ دَ اخلنْ ضِ عْ بَ نا يفِ لَ تْ ضَ رَ عَ قِ دَ اخلنْ رِ بحفْ r اهللاِ

 ، لُ اوِ يها املعَ فِ ذُ تأخُ ، الَ يدةٌ دِ شَ ظيمةٌ عَ ةٌ خرَ صَ

 امَّ لَ ، فَ r اهللاِ سولُ رَ اءَ جَ ، فَ r يِّ بِ النَّ ىلَ إِ كَ لِ ا ذَ نَ وْ كَ شَ فَ

 مَّ ، ثُ " اهللاِ مِ سْ بِ " : الَ قَ وَ لَ وَ عْ املِ ذَ خَ أَ ، وَ هُ وبَ ى ثَ قَ آها ألْ رَ

َ َ بَ رضَ ُ كْ أَ اهللاُ " : الَ قَ ها وَ ثَ لُ ثُ رسَ كَ فَ ، ةً بَ رضَ  يتُ طِ عْ ، أُ ربَ

ُ ينِّ إِ اهللاِ ، وَ امِ الشَّ يحَ اتِ فَ مَ ُ بْ ألَ
 رَ مْ ا احلُ هَ ورَ صُ قُ رصِ

: الَ قَ وَ ها اآلخرَ ثَ لُ ثُ طعَ قَ فَ ، يةَ الثانِ رضبَ مَّ ، ثُ " ةَ اعَ السَّ



٢٦٠ 

ُ كْ أَ اهللاُ " ُ بْ ألَ ينِّ إِ اهللاِ وَ ، سٍ ارِ فَ يحَ اتِ فَ مَ يتُ طِ عْ ، أُ ربَ
 رصِ

َ القَ َ رصْ  : وقالَ الثةَ الثَّ رضبَ مَّ ثُ ، " نِ ائِ املدَ نَ مِ ضَ يَ بْ األْ

ُ كْ أَ اهللاُ " : الَ قَ وَ رِ احلجَ ةَ بقيَّ عَ طَ قَ فَ " اهللاِ مِ سْ بِ "  ، ربَ
ُ ينِّ إِ اهللاِ وَ ، نِ مَ اليَ يحَ اتِ فَ مَ يتُ طِ عْ أُ ُ بْ ألَ

 اءَ عَ نْ صَ ابَ وَ بْ أَ رصِ
َ كَ مَ نْ مِ  . " اعةَ السَّ هِ ذِ هَ اينِ

ِ امَ قَ أَ وَ ِ حمُ ونَ كُ املرشْ ا هْ شَ r اهللاِ سولَ رَ ينَ ارصِ  رً

 دقِ اخلنْ نَ مِ هِ بِ ال اهللاُ ا حَ مَ لِ ألجْ الٌ تَ قِ مْ هُ بينَ نْ مل يكُ وَ

َ بَ وَ مْ هُ بينَ  . نيَ مِ لِ املسْ نيْ
ِ السِّ لامءُ عُ الَ قَ  ومَ يَ فُ اخلوْ ان اشتدَّ كَ : ريَ

 ي ارِ رَ الذَّ ىل عَ يفَ خِ ، وَ اسُ ل النَّ فشِ ، وَ دقِ اخلنْ

ِ بَ لَ طَ ، وَ والِ األمْ وَ ا مِ ضِ مَ ونَ كُ املرشْ قِ دَ اخلنْ نَ يقً



٢٦١ 
 و رُ مْ عَ مْ هُ نْ مِ ، اعةٌ مجَ مْ هُ نْ رب مِ عَ ، فَ مْ هُ يه خيلَ فِ مونَ يُقحِ

 ، ةً نَ سَ نيَ عِ بْ سَ نُ و ابْ هُ وَ ازِ ىل الربَ و إِ عُ يدْ لَ عَ جَ ، فَ دٍّ وُ نُ بْ
 . لهُ فقتَ عيلٌّ هُ بارزَ فَ

 بنُ دُ الِ يها خَ فِ يمةً ظِ عَ يبةً تِ كَ وا جمعُ فَ ، وا بحُ أصْ فَ

لِّ وَ ، لِ يْ اللَّ ىلَ وا إِ لُ اتَ قَ يد، وَ لِ الوَ  r اهللاِ سولُ رَ مل يُصَ

ا وال عَ ذٍ ظُ ئِ مَ و ي ً هرً  ةِ الَ الصَّ نِ ا عَ ونَ لُ غَ شَ " : الَ قَ ا، فَ رصْ

َ ى، مَ طَ سْ الوُ ُ يُ بُ اهللاُ ألَ ا نَ مْ هُ ورَ بُ قُ وَ مْ وهتَ  اهللاَ نَّ إِ مَّ ، ثُ " ارً

ا مِ عزَّ وجلَّ صَ ل بِ دِ نْ عِ نْ نع أمرً  قَ رَّ فَ وَ ، ه العدوَّ ه خذَّ
 دْ قَ كانَ ن مسعودٍ ابْ مَ يْ نُعَ نْ أَ ذلكَ وَ ، همْ وعَ ه مجُ بِ

 ، هِ مِ الَ سْ إِ بِ اليهودُ الَ وَ ونَ كُ املرشْ مِ لَ عْ يَ ملْ ، وَ أسلمَ
ت هبَّ مَّ ثُ . مْ هُ ل بينَ خذَّ فَ ظةَ قريْ وَ ريشٍ قُ نيَ ى بَ شَ مَ فَ



٢٦٢ 

 مْ تُ سْ لَ مْ كُ نَّ إِ : هِ ابِ حَ ألصْ فيانَ وسُ بُ أَ الَ قَ فَ ، يدةٌ دِ شَ ريحٌ
 ، واختلفتْ رُ افِ واحلَ اخلفُّ لكَ د هَ ، قَ امٍ قَ مُ دارِ بِ

ِ ارْ فَ ، نَ ما تروْ يحِ الرِّ نَ ينا مِ ولقِ ، قريظةُ  ينِّ إِ فَ ، وا لُ حتَ

ِ رْ مُ ِ نَ مِ لَ تِ قُ وَ . لٌ حتَ  نَ مِ وَ ، الثةٌ ومئذٍ ثَ يَ كنيَ املرشْ

 .) ١ ( ةٌ تَّ سِ نيَ مِ لِ املسْ

 ، وزاد املعاد ) ٧١٤ ، ٧١٣ ( ص " الوفا بأحوال املصطفى " انظر ) ١ (

) ٢٧٥ – ٢٦٩ / ٣ .(



٢٦٣ 

 ثُونَ اْلس الثَّالثُ والثَّال

r 

 : ه تعاىل قولِ يفِ امَ ، كَ لقِ املطْ لِ بالعدْ المُ اإلسْ اءَ جَ

 ¨βÎ) ©!$# ã�ãΒù'tƒ ÉΑô‰yèø9$$Î/ Ç≈|¡ômM}$#uρ Ç›!$tGƒÎ)uρ “ÏŒ 4†n1ö�à)ø9$# 
 . ] ٩٠ : النحل [ 〉

 & �ωuρ öΝà6̈ΖtΒÌ�ôftƒ ãβ$t↔oΨx© BΘöθs% #’n?tã �ωr : ه قولِ وَ

(#θä9Ï‰÷ès? 4 (#θä9Ï‰ôã$# uθèδ Ü>t�ø%r& 3“uθø)−G=Ï9 〈 ] ٨ : املائدة [ . 

 امرأةً نَّ أَ r يِّ بِ النَّ لِ دْ عَ مومِ عُ ورِ صُ نْ مِ وَ

ِ ا شأنُ هَ ريْ أهمَّ قُ ، فَ قتْ رسَ ومٍ ي خمزُ نِ بَ نْ مِ ةً يفَ رشَ هِ ذِ شً



٢٦٤ 
 احلدِّ ءِ رْ دَ يفِ r ند النبيِّ طوا عِ ن يتوسَّ وا أَ ، وأرادُ املرأةِ

 : وا الُ ؟ قَ r اهللاِ يها رسولَ فِ مُ لِّ كَ يُ نْ مَ : وا الُ قَ نها، فَ عَ

بُّ رسولِ زيدٍ نُ بْ سامةُ أُ الَّ إِ عليهِ ئُ جيرتِ نْ مَ وَ  اهللاِ حِ

r ، ِاهللاِ سولَ ا رَ هبِ فأُيت r َدٍ يْ زَ نُ بْ سامةُ يها أُ فِ هُ مَ لَّ كَ ف ، 

نَ فَ  نْ مِ دٍّ حَ يفِ عُ فَ شْ تَ أَ " : الَ قَ وَ r اهللاِ ولِ سُ رَ هُ جْ وَ تلوَّ

 ! اهللاِ ولَ سُ ا رَ يَ يلِ رْ فِ غْ استَ : ةُ امَ سَ ه أُ لَ الَ قَ فَ " ؟ اهللاِ ودِ دُ حُ

 ، تطبَ فاخْ r اهللاِ سولُ رَ امَ العيشُّ قَ انَ كَ امَّ لَ فَ

 ام نَّ إِ ، فَ دُ عْ ا بَ مَّ أَ " : الَ قَ مَّ ه، ثُ هلُ أَ وَ ام هُ بِ اهللاِ ىلَ ى عَ نَ ثْ أَ فَ
ُ أَ مْ كُ لَ بْ قَ انَ كَ نْ مَ كَ لَ هْ أَ َ ذَ وا إِ انُ كَ مْ هنَّ  مُ يهِ فِ قَ ا رسَ

ِ َ ذَ إِ ، وَ وهُ كُ رَ تَ يفُ الرشَّ وا امُ قَ أَ يفُ عِ الضَّ مُ يهِ فِ قَ ا رسَ



٢٦٥ 

 ةَ مَ اطِ فَ نَّ أَ وْ ، لَ هِ دِ يَ بِ يسِ فْ ي نَ ذِ الَّ وَ ينِّ إِ ، وَ دَّ احلَ هِ يْ لَ عَ

َ تَ نْ بِ َ مَّ حمُ  . ] هِ يْ لَ عَ قٌ فَ تَّ مُ [ " ا هَ دَ يَ تُ عْ طَ قَ ، لَ تْ قَ دٍ رسَ

َ بَ قُ تفرِّ ي الَ تِ الَّ ةُ النبويَّ دالةُ ي العَ هِ هِ ذِ هَ  نيْ

َ بَ وْ ، أَ ضيعٍ وَ وَ يفٍ رشَ  مٍ اكِ حَ بنيَ وْ ، أَ وفقريٍ غنيٍّ نيْ

 . واءٌ سَ لِ دْ والعَ احلقِّ انِ ميزَ يفِ ، فالكلُّ ومٍ وحمكُ

ا أَ يْ أَ كَ لِ ذَ ورِ صُ نْ مِ وَ  t شريٍ بَ نَ بْ عامنَ النُّ نَّ ضً

، فَ طِ يب عَ أَ اينِ طَ عْ أَ : الَ قَ  : ةَ واحَ رَ تُ نْ بِ رةُ مَ ه عُ أمُّ تْ الَ قَ يةً

 اهللاِ سولَ ى رَ تَ أَ ، فَ r اهللاِ سولُ رَ دَ ى يشهَ تَّ حَ ىضَ أرْ الَ

r َةَ احَ وَ رَ تَ نْ مرةَ بِ عَ نْ ي مِ نِ تُ ابْ يْ عطَ أَ ينِّ إِ : الَ قَ ف 

ولُ سُ رَ الَ قَ فَ ! اهللاِ ولَ ا رسُ يَ كَ دَ ن أُشهِ ي أَ نِ تْ أمرَ فَ ، يةً طِ عَ



٢٦٦ 

 . الَ : الَ قَ " ؟ ا ذَ هَ لَ ثْ مِ كَ دِ لَ وَ رَ ائِ تَ سَ يْ طَ عْ أَ " : r اهللاِ

َ وا بَ لُ دِ اعْ وَ وا اهللاَ قُ فاتَّ " : الَ قَ  ، شريٌ بَ عَ جَ رَ فَ " مْ كُ ائِ نَ بْ أَ نيْ

 . ] هِ عليْ متفقٌ [ . هُ تَ فردَّ عطيَّ

 . مْ عَ نَ : الَ قَ " ؟ اهُ وَ سِ ونَ نُ بَ كَ لَ أَ " : ل قاَ وايةٍ رِ يفِ وَ

 الَ فَ " : الَ قَ . الَ : الَ قَ " ؟ ا ذَ هَ لَ ثْ تَ مِ يْ طَ عْ أَ مْ لُّهُ كُ فَ " : الَ قَ
 . ] هِ عليْ تفقٌ مُ [ " رٍ وْ جَ ىلَ عَ دُ هَ شْ أَ

 مُ سِ يقْ r والنبيُّ التميميُّ ةِ رصَ و اخلويْ اء ذُ جَ وَ

 اهللاِ سولُ رَ الَ قَ فَ ! لْ دِ اعْ اهللاِ سولَ ا رَ يَ : الَ قَ ، فَ والَ األمْ

r : " َذَ إِ لُ دِ عْ يَ نْ مَ وَ ! كَ لَ يْ و ْ  تُ بْ خِ دْ ؟ قَ لْ دِ عْ أَ ا ملَ

ْ خَ وَ
ْ ذَ تُ إِ رسِ ذي الَّ r و هُ فَ ] هِ يْ لَ عَ متفقٌ [ " لُ دِ عْ أَ نْ كُ أَ ا ملَ



٢٦٧ 

 الَ كيفَ ، فَ هِ يِ حْ ىل وَ ه عَ نَ تمَ له وائْ دَّ عَ اىل وَ عَ تَ ه اهللاُ لَ فضَّ

 نَّ إِ " : لُ القائِ r وَ هُ ؟ وَ طُ سِ قْ يُ الَ كيفَ ، وَ لُ دِ عْ يَ

 يفِ ونَ لُ دِ عْ يَ ينَ ذِ ، الَّ ورٍ نُ نْ مِ رَ ابِ نَ مَ ىلَ عَ اهللاِ دَ نْ عِ نيَ طِ سِ املقْ

لّوا مَ وَ مْ يهِ لِ هْ أَ وَ مْ هِ مِ كْ حُ  . ] م لِ سْ مُ اهُ وَ رَ [ " ا وُ

 r النبيُّ انَ كَ دْ قَ فَ اتِ جَ وْ الزَّ بنيَ لُ ا العدْ مَّ أَ وَ

 رُ دِ ا يقْ مَ نَّ هُ بينَ مُ سِ ان يقْ كَ ثُ يْ ، حَ يامِ القِ قَّ ه حَ بِ ومُ قُ يَ

َ وِ نحْ وَ ةٍ قَ ونفَ تٍ يْ بَ نْ ه مِ تِ مَ قسْ ىلَ عَ  امِّ التَّ طِ ا بالقسْ مهِ

ا وَ فَ سَ ا، يَ حَ رً  ىلَ عَ قُ فِ ، وينْ ليلةً ةٍ دَ احِ وَ لِّ كُ عندَ يتُ بِ رضً

 دةٍ واحِ بنى لكلِّ ، وَ ةِ ه بالسويَّ يدِ ا يفِ مَ ةٍ واحدَ لِّ كُ

ا هلَ جُ رُ ي ختَ تِ بالَّ خرجَ وَ ، نَّ ع بينهُ رَ قْ أَ رَ افَ ا سَ ذَ إِ رةً، وَ جْ حُ



٢٦٨ 

ْ وَ ، ةُ عَ رْ القُ  رضِ مَ ى يفِ تَّ ، حَ كَ لِ ن ذَ مِ ءٍ يشْ يفِ طْ يفرِّ ملَ

 يفِ ةٍ احدَ وَ لُّ ه، كُ ائِ سَ نِ ىلَ ه عَ بِ دارُ يُ انَ كَ يثُ ه، حَ تِ وْ مَ

 ه حيبُّ أن نَّ أَ نَ مْ ، وعلِ لكَ ذَ هِ ملَّا شقَّ عليْ ها، وَ تِ نوبَ

 أذِنَّ – هنَّ كلِّ نَّ عنهُ اهللاُ يضِ رَ – عائشةَ بيتِ قرَّ يفِ تِ يسْ
ض يف بيتِ رَّ  ، نيُ قِ اليَ اهُ تَ ى أَ تَّ يه حَ فِ كثَ ها، فمَ له يف أن يُمَ

 ر ذِ تَ يعْ انَ كَ نَّ ه معهُ بِ ومُ قُ يَ انَ ي كَ ذِ الَّ لِ العدْ كَ لِ ذَ ع مَ وَ
 ، كُ لِ مْ أَ يامَ ي فِ مِ سَ ا قَ ذَ هَ مَّ اللهُ " : ولُ قُ يَ وَ اىلَ عَ تَ اهللاِ ىلَ إِ

ْ يامَ ي فِ نِ مْ لُ تَ الَ فَ  رواه أبوداود [ " ) ١ ( كُ لِ مْ أَ الَ وَ كُ لِ متَ

 . ] والرتمذيُّ

). ١٢٧١ / ٣ ( يف القرآن والسنة r أخالق النبي ) ١ (



٢٦٩ 

 اتِ جَ وْ  الزَّ دَ حْ ىل إِ إِ لِ امليْ نَ مِ r يُّ بِ النَّ ر ذَّ حَ وَ

 : المُ السَّ وَ ليه الصالةُ عَ الَ قَ فَ ،  رَ األخْ ابِ سَ حِ ىلَ عَ

َ دَ حْ إِ ىلَ إِ لَ امَ فَ ، انِ تَ أَ رَ امْ هُ لَ تْ انَ كَ نْ مَ "  مَ وْ يَ اءَ جَ ، ا امهُ
. ] رواه مسلم [ " لٌ ائِ مَ قُّهُ شِ وَ ةِ امَ يَ القِ



٢٧٠



٢٧١ 

 ثُونَ اْلس الرابِع والثَّال

r 

 ، ن اليهودِ مِ ةِ باملدينَ نْ مَ عَ ادَ وَ r يَّ بِ النَّ نَّ ا أَ نَ رْ كَ ذَ

ُ أَ الَّ ، إِ داءٍ تِ دم اعْ دة عَ اهَ عَ مُ مْ هُ عَ مَ دَ قَ عَ وَ  وا ضُ قَ نَ مْ هنَّ
ِ دةِ اهَ املعَ كَ لْ تِ ا، وَ رسَ  هِ وا بِ هرُ تَ ا اشْ مَ ونَ سُ رِ امَ وا يُ ء د بَ يعً

 . اتِ رَ واملؤامَ ائدِ املكَ جِ سْ نَ ، وَ يقِ املواثِ ذِ بْ من نَ

 وا استغلُّ مْ هنَّ ، أَ اعِ قَ نُ يْ ي قَ نِ بَ ودِ هيَ دِ ائِ كَ مَ نْ مِ فَ

شَ حرَّ تَ ، فَ رٍ بدْ ةِ وَ غزْ يفِ منيَ املسلِ عَ مَ r النبيِّ غالَ شِ انْ



٢٧٢ 

 امَ مَ ا أَ هَ سدِ جَ نْ وا عَ فُ شَ كَ ، وَ مةٍ لِ سْ مُ رأةٍ بامْ همْ بعضُ

 نَ مِ جلٌ رَ ارَ ثَ ، فَ ةُ أَ املرْ تِ خَ رصَ ، فَ وقِ السُّ يفِ اسِ النَّ

 وه، قتلُ فَ اليهودُ ليهِ ع عَ تجمَّ ، فَ هوديَّ اليَ لَ تَ قَ وَ نيَ مِ لِ املسْ

 امَّ عَ أهلمُ يسْ لِ عى اليهودَ تدَ اسْ ، وَ رٍ دْ بَ نْ مِ r النبيُّ ادَ عَ وَ

ٍّ وَ الءٍ بَ نْ مِ عَ قَ وَ  وا لُ رسَ أَ لْ ، بَ مِ الَ ه يف الكَ وا لَ ظُ لَ ، فأغْ رشَ

 ، r النبيُّ مُ هُ حارصَ فَ ، الِ لقتَ وا لِ واستعدُّ دةِ اهَ املعَ ورقةَ

 وا ألُ سَ منيَ لِ املسْ بةِ ارَ بمحَ ل هلمْ بَ قِ م الَ هنَّ أوا أَ رَ امَّ لَ فَ

َيلِّ r النبيَّ  هلم ، وَ له األموالَ نَّ ىل أَ عَ مْ هُ بيلَ سَ أن خيُ

، ةِ ينَ ن املدِ مِ مْ هُ طردَ ، وَ مْ هُ نْ مِ لَ بِ قَ ، فَ اءَ سَ والنِّ الذريةَ



٢٧٣ 

ا وآلةً كَ سِ همْ صنِ ن حِ مِ مونَ لِ املسْ ذَ خَ أَ وَ  . ثريةً الحً

 دَ هْ وا العَ قضُ نَ دْ قَ فَ ، ري ضِ ني النَّ بَ ا هيودُ مَّ أَ

 ، ةِ رَ للهجْ ةِ ابعَ الرَّ ةِ نَ ي السَّ فِ ، فَ r يِّ بِ النَّ تلَ وا قَ لُ حاوَ وَ

 ا ذَ إِ ، فَ ةٍ يَّ دِ هم يفِ ينُ ري يستعِ ضِ ي النَّ نِ إىل بَ r النبيُّ جَ رَ خَ

ِ  ه؛ بأنْ لِ قتْ ىلَ عَ ونَ رُ آمَ ت وي طٍ ائِ حَ فَ لْ خَ ونَ سُ لِ جيَ مْ هبِ

 . r النبيِّ ىلَ ى عَ حَ الرَّ اءِ إلقَ بِ اشٍ حَّ جَ نُ و بْ رُ مْ عَ يقومَ

 امَ قَ فَ ، ءِ امَ السَّ نَ مِ اخلربُ r اهللاِ سولُ ى رَ تَ أَ فَ

ا إِ اجِ رَ جَ رَ خَ وَ . ةِ ينَ املدِ ىلَ عً



٢٧٤ 

 ىلَ إِ ينةِ املدِ نِ عَ مْ هِ ئِ الَ إجْ بِ r النبيُّ مُ بهُ عاقَ مَّ ثُ

 ، بعريٍ امئةِ تِّ سِ ىلَ عَ مْ هُ اعَ تَ وا مَ لُ محَ دْ قَ وا وَ جُ رَ خَ ، فَ ربَ يْ خَ

 . ربَ يْ خَ ىلَ وا إِ جُ رَ خَ ، وَ هيمْ يدِ أَ م بِ يوهتَ وا بُ مُ هدَ فَ

ُ م أَ دَّ قَ تَ دْ قَ فَ ةَ ظَ ريْ ني قُ بَ ودُ ا هيَ مَّ أَ  وا قضُ نَ مْ هنَّ

ِ عَ وا مَ فُ ، وحتالَ دَ هْ العَ  تالِ قِ ىلَ عَ ابِ زَ واألحْ كنيَ املرشْ

 األحزابَ اهللاُ لَ ذَّ خَ امَّ لَ ، فَ قِ دَ نْ اخلَ يفِ r اهللاِ ولِ سُ رَ

 ةِ ثَ الَ ثَ يفِ r النبيُّ جَ رَ وا، خَ فُ رصَ وانْ همْ مجعَ قَ وفرَّ
 ، مْ هِ عليْ قَ ضيَّ وَ مْ هُ ارصَ حَ ، فَ ةَ ظَ ني قريْ بَ بةِ ملعاقَ آالفٍ

اذٍ عَ مُ نِ بْ دِ عْ سَ مِ كْ حُ ىلَ عَ زولَ النُّ r يِّ بِ النِّ نَ وا مِ بُ لَ طَ فَ



٢٧٥ 

t َىلَ عَ رونَ ادِ القَ الُ جَ الرِّ لَ قتَ تُ بأنْ يهمْ حكم فِ ، ف 
م أمواهلُ ، وتُ ةُ ريَّ الذِّ وَ اءُ سَ ى النِّ سبَ تُ وَ ، الِ تَ القِ  ، م قسَّ

ِ فَ  ا ذَ هَ نْ هم مِ ي بعضُ نِ ثْ تُ ، واسْ جالِ الرِّ ناقُ عْ أَ بتْ رضُ

 . مِ احلكْ

 مْ ، ألهنَّ اليهودُ هُ ذي اختارَ و الَّ هُ مُ ذا احلكْ هَ وَ

 ه نَّ هم أَ نْ ظن ا مِ عاذٍ مُ نُ بْ دُ عْ سَ يهمْ فِ مَ كُ حيَ نْ وا أَ لبُ طَ

 كَ كذلِ وَ . سِ وْ األَ عَ هم مَ تِ قَ ، لعالَ مْ هِ ليْ إِ يلُ مِ يَ وفَ سَ

 ، كَ لِ ذَ نْ مِ رَ ثَ بأكْ مْ اهُ رسْ أَ بونَ عاقِ يُ اليهودُ انَ كَ دْ قَ فَ

ِ دِ دَ العَ سفرِ يفِ اةِ رَ وْ التَّ يفِ دَ رَ وَ دْ قَ وَ احِ حَ صْ ، اإلْ



٢٧٦ 

َ إِ و نُ بَ ى بَ سَ وَ " : يل ا يَ مَ ) ٣٥ - ٦ / ٣١ (  اءَ سَ نِ يلَ ائِ رسْ

ُ فَ طْ أَ وَ انَ يَ دْ مَ ِ بُ هنَ وَ ، مْ اهلَ َ يعَ وا مجَ ِ وَ مْ هِ مِ ائِ هبَ  يعَ مجَ

ِ دْ مُ يعَ وا مجَ رقُ حْ أَ وَ ، همْ كِ أمالَ لَّ كُ وَ مْ يهِ اشِ وَ مَ  مْ هنِ

 وسى مُ طَ خَ سَ وَ . ارِ النَّ بِ مْ وهنِ صُ حُ يعَ مجَ وَ مْ هِ نِ اكِ مسَ بِ

 لَّ وا كُ عُ لِ اقتَ اآلنَ ؟ فَ ى حيةً ثَ أنْ لَّ م كُ تُ أبقيْ لْ هَ : الَ قَ وَ
 عةِ الً بمضاجَ جُ رَ تْ رفَ عَ ةٍ كلَّ امرأَ ، وُ الِ فَ طْ األَ نَ ذكرٍ مِ

ْ وايتِ اللَّ ساءِ النِّ نَ مِ الِ فَ األطْ مجيعُ وها لكنْ ذكرٍ اقتلُ  ملَ

 معاذَ وَ " اتٍ يَّ حَ مْ كُ لَ نَّ وهُ بقُ ، أَ كرٍ عة ذَ ضاجَ مُ نَ فْ رِ يعْ

ةِ ادَ ه اإلبَ هبذِ ليه السالمُ ى عَ وسَ م مُ حيكُ نْ أَ اهللاِ



٢٧٧ 
 همْ حكمُ انَ كَ وَ اةَ رَ وا التوْ فُ رَّ كذا حَ هَ نْ كِ لَ ، وَ ةِ يَّ اجلامعِ

 .) ١ ( م اهُ رسْ أَ يفِ

 ، ولباب اخليار ) ١٢٦ ، ١٢٥ ( ص " رمحة للعاملني " : انظر ) ١ (

). ٧٣ ، ٦٧ ، ٥٩ ( ص



٢٧٨



٢٧٩ 

 ثُونَ اْلس اخلَامس والثَّال

ِ فٌ يْ عه سَ مَ يكنْ ملَ r النبيَّ نَّ إِ  ه أعناقَ بِ بُ يرضْ

 آنُ القرْ ، فَ مِ الَ سْ اإلِ يفِ خولِ الدُّ ىلَ هم عَ امِ غَ إلرْ اسِ النَّ

  : عاىل تَ الَ أ، قَ دَ ا املبْ ذَ هَ ضِ يف رفْ وحِ الوضُ أشدَّ واضحٌ

Iω oν#t�ø.Î) ’Îû ÈÏe$!$# 〈 ] وقال ] ٢٥٦ : البقرة ، :  |MΡr'sùr& çνÌ�õ3è? 

}̈ $̈Ζ9$# 4®Lym (#θçΡθä3tƒ �ÏΖÏΒ÷σãΒ 〈 ] وقال ] ٩٩ : يونس ، :  

ö/ä3s9 ö/ä3ãΨƒÏŠ u’Í<uρ ÈÏŠ 〈 ] ٦ : الكافرون [ . 

 وفةَ ت مك الدولةُ فَ قِ ي أن تَ نِ يعْ ا الَ ذَ هَ نَّ كِ لَ وَ

دْ قَ ، فَ ةِ جيَّ واخلارِ اخليةِ الدَّ اتِ داءَ االعتِ اهَ ي جتِ دِ األيْ



٢٨٠ 

َ اىلَ عَ تَ اهللاُ نَ ذِ أَ  همْ سِ أنفُ نْ وا عَ عُ افِ دَ يُ نْ أَ نِ اإليامَ لِ هْ ألِ
 أو ةٍ زيادَ ونَ دُ همْ تِ مَ مظلَ رِ بقدْ همْ قَّ وا حَ ذُ يأخُ وأنْ

 . اءٍ تدَ اعْ

  Çyϑsù 3“y‰tGôã$# öΝä3ø‹n=tæ (#ρß‰tFôã$$sù Ïµø‹n=tã : اىل عَ تَ الَ قَ
È≅÷VÏϑÎ/ $tΒ 3“y‰tGôã$# öΝä3ø‹n=tæ 〈 ] وقال ، ] ١٩٤ : البقرة :  

(#θè=ÏG≈s%uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# tÏ%©!$# óΟä3tΡθè=ÏG≈s)ãƒ �ωuρ (#ÿρß‰tG÷ès? 〈 

 : البقرة [ 〉  βÎ*sù öΝä.θè=tG≈s% öΝèδθè=çFø%$$sù : ، وقال ] ١٩٠ : البقرة [

١٩١ [ . 

ُ بَ يُ ا ذَ هَ وَ  مِ الَ اإلسْ يفِ الِ تَ القِ ةِ وعيَّ مرشُ صلَ أَ نَّ أَ نيِّ

َ وَ سِ النفْ نِ عَ اعِ فَ و للدِّ هُ  اتِ داءَ تِ االعْ نَ مِ ةِ األمَّ ايةِ محِ

ا نَ رْ ظَ ا نَ ذَ إِ وَ . ةِ جيَّ واخلارِ ةِ اخليَّ الدَّ دِ ائِ واملكَ اتِ رَ املؤامَ وَ



٢٨١ 

 احلقيقةُ هِ ذِ ا هَ نَ لَ تْ دَ تأكَّ مِ الَ اإلسْ يفِ الِ تَ القِ يخِ ارِ تَ ىلَ إِ
 ىلَ إِ r وا النبيَّ ئ جل أَ ةَ كَّ مَ لِ هْ أَ غيانُ اد طُ دَ ازْ ا ملَ " ه نَّ إِ فَ

 مُ وا هُ انُ كَ ه، فَ لِ تْ قَ ىلَ وا عَ رُ ائتمَ أنْ دَ عْ بَ هِ ارِ ن دَ مِ وجِ رُ اخلُ

 ن مِ مْ وهُ جُ خرَ أَ يثُ ، حَ نيَ مِ لِ املسْ ىلَ عَ اءِ دَ العِ بِ ئنيَ ادِ البَ
ِ غَ بِ مْ هِ يارِ دِ  ينَ رِ اجِ للمهَ اهللاُ نَ ذِ أَ ةِ رَ اهلجْ دَ عْ بَ ، فَ قٍّ حَ ريْ
ِ مُ الِ تَ بقِ  & tβÏŒé : احلجِّ ةِ ورَ سُ يفِ هِ لِ وْ بقَ شٍ يْ رَ كي قُ رشْ

tÏ%©#Ï9 �χθè=tG≈s)ãƒ öΝßγ̄Ρr'Î/ (#θßϑÎ=àß 4 ¨βÎ)uρ ©!$# 4’n?tã óΟÏδÎ�óÇtΡ 
í�ƒÏ‰s)s9 ∩⊂∪ tÏ%©!$# (#θã_Ì�÷zé& ÏΒ ΝÏδÌ�≈tƒÏŠ Î�ö�tóÎ/ @d,ym HωÎ) χr& 
(#θä9θà)tƒ $oΨš/u‘ ª!$# 〈 ... َكَ لِ ذَ بِ و ْ  r ولُ سُ الرَّ نِ يكُ ملَ

 . بِ العرَ ائرِ سَ ونَ دُ شٍ لقريْ الَّ إِ ضُ يتعرَّ

نْ مِ ةَ كَّ مَ لِ هْ أَ ريُ غَ نيَ مِ لِ املسْ ىلَ عَ لام متاألَ فَ



٢٨٢ 

ِ مُ  اهللاُ رَ مَ ، أَ اءِ دَ األعْ عَ مَ مْ هِ يْ لَ وا عَ دُ احتَّ ، وَ بِ كي العرَ رشْ

ِ الِ تَ قِ بِ   (#θè=ÏG≈s%uρ : ةِ بَ وْ التَّ ةِ ورَ سُ يفِ هِ لِ وْ قَ بِ ةً افَّ كَ نيَ كِ املرشْ

�Å2Î�ô³ßϑø9$# Zπ©ù!%x. $yϑ�2 öΝä3tΡθè=ÏG≈s)ãƒ Zπ©ù!$�2 〈 

 . ] ٣٦ : التوبة [

 ه لَ سَ يْ لَ نْ مَ ام ا لكلِّ عَ ادُ هَ اجلِ ارَ صَ كَ لِ ذَ بِ وَ
 الةُ الصَّ هِ يْ لَ عَ هِ لِ وْ قَ اقُ دَ صْ ا مِ ذَ هَ وَ نيَ يِّ نِ ثْ وَ الْ نَ مِ تابٌ كِ

 ه لَ إِ وا الَ ولُ قُ ى يَ تَّ حَ اسَ النَّ لَ اتِ قَ أُ نْ أَ تُ رْ مِ أُ " : المُ السَّ وَ

 مْ هُ ـ الَ وَ مْ أَ وَ مْ هُ اءَ مَ ي دِ نِّ وا مِ مُ صَ ا عَ وهَ الُ قَ نْ إِ ، فَ اهللاُ الَّ إِ

ُ سَ حِ ا وَ هَ قِّ حَ بِ الَّ إِ  . " اهللاِ ىلَ عَ مْ اهبُ

، هودِ للعُ يانةً خِ ودِ اليهُ نَ مِ مونَ لِ املسْ دَ جَ وملا وَ



٢٨٣ 

ِ وا دُ اعَ م سَ هنَّ إِ ثُ يْ حَ  ر اهللاُ مَ أَ ، مْ وهبِ رُ حُ يفِ نيَ كِ املرشْ

  $̈ΒÎ)uρ  ∅sù$sƒrB ÏΒ : الِ فَ نْ األَ ةِ ورَ سُ يفِ هِ لِ وْ بقَ مْ هِ ـ قتالِ بِ

BΘöθs% ZπtΡ$uŠÅz õ‹Î7/Ρ$$sù óΟÎγø‹s9Î) 4’n?tã >!#uθy™ 4 ¨βÎ) ©!$# �ω �=Ïtä† 

tÏΨÍ←!$sƒø:$# 〈 ] ٥٨ : األنفال [ . 

 نْ عَ ةَ يَ وا اجلزْ عطُ يُ وْ وا أَ ينُ دِ ى يَ تَّ حَ بٌ اجِ م وَ اهلُ تَ قِ وَ

 .) ١ ( همْ بَ انِ جَ ونَ مُ لِ املسْ نَ مَ ليأْ ، ونَ رُ اغِ صَ مْ هُ وَ دٍ يَ

ْ ارَ صَ النَّ كَ لِ ذَ كَ وَ  الَ م، قَ بقتاهلِ r أ النبيُّ دَ بْ يَ  ملَ

 لْ اتِ قَ يُ مْ لَ  فَ ارَ صَ ا النَّ مَّ أَ وَ " : ميةَ يْ تَ ابنُ مِ الَ اإلسْ خُ يْ شَ

ا مِ حَ أَ  ىلَ إِ بيةِ يْ احلدُ حِ لْ صُ دَ عْ ه بَ لَ سَ رُ لَ سَ رْ ى أَ تَّ ، حَ مْ هُ نْ دً

). ٨٥ ، ٨٤ ( نور اليقني ص ) ١ (



٢٨٤ 

َ يْ قَ ىلَ إِ لَ سَ رْ أَ ، فَ مِ الَ اإلسْ ىلَ إِ مْ وهُ عُ يدْ وكِ امللُ يعِ مجَ  ، رصَ

َ كِ ىلَ إِ وَ ِّ جَ النَّ وَ سِ قِ وْ  واملقَ رسْ
 ربِ العَ لوكِ مُ ، وَ ايشِ

ْ بِ  . امِ الشَّ وَ قِ الرشَّ

 نْ هم مَ  وغريِ ارَ صَ النَّ نَ مِ مِ الَ اإلسْ ل يفِ خَ دَ فَ

 دْ قَ نْ مَ عضَ وا بَ تلُ ، فقَ امِ بالشَّ  صارَ النَّ دَ مِ عَ ، فَ لَ خَ دَ

 . ان معَ بِ همْ ائِ ربَ كُ نْ مِ مَ لَ سْ أَ

 نْ وا مَ قتلُ الً، وَ وَّ أَ منيَ لِ وا املسْ بُ ارَ  حَ صارَ النَّ فَ

 ونَ عُ دْ يَ مْ هُ لَ سَ رْ له أَ سُ رُ فَ الَّ إِ وَ ، لامً ظُ يًا وَ غْ بَ مْ هُ نْ م مِ لَ سْ أَ

ا الَ وْ طَ مِ الَ اإلسْ ىلَ إِ اسَ النَّ ا رْ كُ عً ا حَ أَ هْ يُكرِ مْ لَ فَ ، هً دً



٢٨٥ 

 .) ١ ( " مِ الَ اإلسْ ىلَ عَ

 اءِ دَ عْ لألَ r اهللاِ ولِ سُ رَ تالُ ار قِ صَ دْ قَ ا فَ ذَ هَ ىلَ عَ وَ

 : يةِ الِ ئ التَّ ادِ املبَ ىلَ عَ

ِ مُ بارُ تِ اعْ - ١  ؤوا دَ بَ مْ ألهنَّ بنيَ ارِ حمُ شٍ يْ رَ ي قُ كِ رشْ

 . م اهلُ تَ قِ نيَ مِ لِ للمسْ ارَ صَ فَ ، انِ وَ دْ العُ بِ

ِ زٌ وحتيُّ خيانةٌ اليهودِ نَ ي مِ ئِ ى رُ تَ مَ - ٢  كنيَ للمرشْ

 . وا لُ وتِ قُ

َ مِ لِ املسْ ىلَ عَ بِ رَ العَ نَ مِ ةٌ بيلَ قَ تْ دَّ عَ ى تَ تَ مَ - ٣  وْ ، أَ نيْ

ا قُ يْ رَ قُ دتْ اعَ سَ  . مِ الَ باإلسْ ينَ دِ ى تَ تَّ حَ لتْ وتِ شً

). ١٣٦ ، ١٣٥ ( ص قاعدة خمترصة يف قتال الكفار ومهادنتهم ) ١ (



٢٨٦ 

  ارَ صَ النَّ كَ تابِ ل الكِ هْ أَ نْ مِ ةٍ اوَ أ بعدَ دَ ا بَ نْ مَ لُّ كُ - ٤

 . ي اجلزيةَ طِ عْ يُ وْ أَ مِ الَ باإلسْ نَ عِ ى يذْ تَّ حَ لَ وتِ قُ

 ه، قِّ حَ بِ الَّ ه إِ الَ مَ وَ هُ مَ دَ مَ صَ عَ دْ قَ فَ مَ لَ سْ أَ نْ مَ لُّ كُ - ٥

ِ وَ  .) ١ ( ه لَ بْ ا قَ مَ عُ طَ م يقْ الَ سْ اإلْ

). ٨٥ ( نور اليقني ص : انظر ) ١ (



٢٨٧ 

 ثُونَ والثَّال سادس اْلس ال

 ، ةِ رَ مْ العُ ىلَ إِ r اهللاِ ولُ سُ رَ رَ فَ نْ تَ اسْ ، تٍّ سِ ةِ نَ سَ يفِ

َ فَ  الحٍ ال سِ لٍ بِ جُ رَ عامئةِ بَ رْ أَ وَ فٍ لْ أَ يفِ جَ رَ خَ فَ ، وا عُ أرسْ
 اقَ سَ ، وَ دِ امَ األغْ يفِ يوفُ السُّ يَ هِ ر؛ وَ افِ ح املسَ الَ سَ الَّ إِ

 وعَ مُ اجلُ تِ مجعَ شٌ يْ رَ قُ متْ لِ عَ امَّ لَ ، فَ نَ دْ البُ ابهُ وأصحَ

 . امِ احلرَ البيتِ نِ ه عَ دَّ لتصُ

 نْ ا مِ نَ دَ مَّ ثُ ، فِ اخلوْ الةَ صَ r اهللاِ سولُ ىلَّ رَ صَ فَ

تِ ألَ خَ : ونَ مُ لِ املسْ الَ قَ ه، فَ تُ لَ راحِ هِ بِ تْ ربكَ ، فَ ةَ كَّ مَ



٢٨٨ 

 . اءُ وَ صْ القَ

 سُ ابِ ا حَ سهَ بَ حَ امَ نَّ إِ وَ ، تْ ألَ ا خَ مَ " : r الَ قَ فَ
طّةً فِ مَ وْ يَ الْ وينِ لُ أَ سْ يَ الَ اهللاِ ا وَ مَ ، أَ يلِ الفِ  يمُ ظِ عْ ا تَ يهَ خُ

 . " ا اهَ يَّ إِ مْ هُ تُ يْ طَ عْ أَ الَّ إِ اهللاِ اتِ مَ رُ حُ

 ى تَّ حَ عَ جَ رَ مَّ ، ثُ تْ امَ قَ ه فَ تَ ناقَ r بيُّ النَّ رَ جَ زَ مَّ ثُ

 امً هْ سَ زعَ تَ انْ ، فَ املاءِ ليلِ قَ بيةِ ديْ احلُ دِ امَ ثْ أَ نْ دٍ مِ مَ ثَ ىلَ عَ لَ زَ نَ
رَ انتِ نَ كِ نْ مِ  ى تَّ ، حَ اءِ وَ بالرَّ مْ هلَ تْ اشَ جَ يها، فَ ه فِ زَ ه فَغَ

 . رِ البئْ نَ مِ مْ هيِ وا بأيدِ فُ رتَ اغْ

َ خْ أَ فَ لُ يْ دَ بُ عَ جَ رَ فَ ا، ثُ يْ رَ قُ ربَ نَ بْ ةَ روَ وا عُ بعثُ مَّ شً



٢٨٩ 

 بيِّ النَّ أصحابُ اهُ رَ أَ ، وَ كَ لِ ذَ نْ مِ وٍ ه بنحْ مَ ، فكلَّ ودٍ عُ سْ مَ

r ُا تَ أ  ، ه رَ امِ وَ أَ همْ تِ طاعَ وَ هُ لَ مْ هِ تِ يم حمبَّ ظِ عَ ىلَ عَ دلُّ مورً

َ فأخْ عَ جَ رَ فَ ا بِ يْ رَ قُ ربَ  الً جُ وا رَ عثُ بَ مَّ ثُ . عَ مِ سَ  وَ أَ رَ امَ شً
 ه عدَ وا بَ ثُ عَ بَ وَ ةَ مَ قَ لْ عَ نُ بْ سُ يْ لَ ه احلُ مُ ، اسْ انةَ نَ ي كِ نِ ن بَ مِ
 اءَ جَ ذْ إِ r اهللاِ سولَ رَ مُ يكلِّ وَ ام هُ بينَ ، فَ صٍ فْ حَ نَ بْ زَ رَ كْ مِ

هِّ دْ قَ " r النبيُّ الَ قَ ، فَ و رٍ مْ عَ نُ بْ لُ يْ هَ سُ  نْ مِ مْ كُ ل لَ سُ
 . " مْ كُ رِ مْ أَ

ِ يقَ الفرِ بنيَ لحُ الصُّ لَ صَ حَ مَّ ثُ  نَّ ع أَ مَ ، نيْ

 وا رُ لظفَ تِ الوقْ كَ لِ ذَ يفِ مْ هُ اءَ عدَ وا أَ مُ اوَ قَ وْ لَ منيَ لِ املسْ

ِ ، تِ يْ البَ ماتِ رُ حُ ىلَ عَ اظَ فَ وا احلِ ادُ رَ هم أَ ، ولكنَّ مْ هبِ



٢٩٠ 

 : ا ييل ىل مَ عَ حُ لْ الصُّ انَ كَ فَ

َ بَ بُ احلرْ عَ وضَ تُ ْ ن أَ - ١ ِ الفريقَ نيْ َ عَ نيْ  . واتٍ نَ سَ رشْ

ا م بَ هُ بعضُ نَ يأمَ نْ أَ - ٢  . عضً

 وا لُّ خيُ نْ أَ ىلَ ا، عَ ذَ هَ همْ امَ عَ مْ هُ عنْ r النبيُّ عَ جِ رْ يَ نْ أَ - ٣

َ بَ وَ هُ ينَ بَ  . لَ بِ ام املقْ العَ ةَ كَّ مَ نيْ

 ينِ ىل دِ عَ انَ كَ نْ إِ ، وَ جلٌ رَ همْ يه منْ يأتِ ه الَ نَّ أَ - ٤

 ليه من وا إِ ردُّ يَ الَّ أَ ، وَ مْ ه إليهِ دَّ رَ الَّ إِ مِ الَ اإلسْ

 . ه دِ نْ ن عِ مِ مْ هُ اءَ جَ

ِ غَ نْ مِ r دٍ حممَّ دِ عهْ يفِ لَ خُ يدْ نْ أَ ادَ رَ أَ نْ مَ - ٥ شٍ يْ رَ قُ ريْ



٢٩١ 

 قريشٍ دِ عهْ يفِ ولَ خُ الدُّ رادَ أَ نْ مَ يه، وَ فِ لَ خَ دَ

 .) ١ ( يه فِ لَ خَ دَ

 ، حَ لْ ا الصُّ ذَ هَ حابةِ الصَّ نَ مِ كثريٌ ضَ ارَ عَ دْ قَ لَ

 هم ولكنَّ ، منيَ لِ حافًا باملسْ لامً وإجْ ه ظُ نودِ بُ ا يفِ وْ أَ ورَ

 نْ مِ وَ ةَ يدَ احلمِ هُ ارَ ثَ وآَ بةَ ه الطيِّ جَ تائِ نَ امِ األيَّ مع وا ملسَ

 : لك ذَ

 ةُ دَ اهَ فاملعَ ، مةِ لِ املسْ ةِ لَ وْ الدَّ يانِ بكِ قريشٍ افُ رتَ اعْ - ١

). ٨٣ – ٨١ ( ولباب اخليار ص ، ) ٧١٦ ( الوفا ص : انظر ) ١ (



٢٩٢ 

يْن نِ بنيَ الَّ ن إِ وُ تكُ ائامً الَ دَ  افِ رتِ ا االعْ هلذَ انَ كَ وَ ، دَّ

 .  رَ ل األخْ ائِ بَ القَ فوسِ نُ ه يفِ أثرُ

ِ وبِ لُ قُ يفِ ابةِ املهَ خولُ دُ - ٢  ، نيَ قِ كني واملنافِ املرشْ

 تْ جتلَّ دْ قَ ، وَ مِ الَ اإلسْ ةِ نهم بغلبَ مِ ن الكثريُ وتيقَّ

 يدِ ادِ نَ صَ نْ مِ ة كثريٍ رِ ادَ بَ مُ يفِ كَ لِ ذَ رِ اهِ ظَ مَ عضُ بَ

 و رِ مْ عَ وَ ليدِ الوَ نِ بْ الدِ ل خَ ثْ مِ ، مِ الَ ىل اإلسْ إِ شٍ ريْ قُ

 . اصِ العَ نِ بْ

ِ فرصةً ةُ نَ اهلدْ تِ عطَ أَ - ٣  يفِ رِ ، وتعْ مِ الَ اإلسْ لنرشْ

. يه ل فِ ائِ بَ القَ نَ مِ كثريٍ خولِ دُ ىلَ  إِ دَّ ا أَ ممَّ ه بِ اسِ النَّ



٢٩٣ 

 ىلَ لهم عَ قَ وا ثِ لُ حوَّ ، فَ شٍ يْ رَ ب قُ انِ جَ ونَ مُ لِ املسْ نَ مِ أَ - ٤
 ،  رَ األخْ لِ بائِ القَ نَ مِ ئهمْ ناوِ يُ انَ كَ نْ مَ وَ اليهودِ

 . بيةِ احلديْ لحِ د صُ عْ بَ يربَ خَ وةُ زْ غَ تْ انَ كَ فَ

 هونَ قَ يفْ شٍ قريْ لفاءَ حُ تْ لَ عَ جَ حِ لْ الصُّ اتُ فاوضَ مُ - ٥

 نُ بْ سُ يْ لَ ا احلُ ذَ هَ ، فَ هِ يْ لَ إِ ونَ ميلُ ويَ منيَ لِ املسْ فَ وقِ مَ

 ىل إِ جعَ ون، رَ بُّ لَ يُ منيَ لِ أ املسْ ما رَ دَ نْ عِ ةَ مَ قَ لْ عَ

 تْ دَ لِّ قُ دْ نَ قَ دْ البُ تُ أيْ رَ دْ قَ لَ : الَ قَ ه وَ ابِ حَ أصْ

 . تِ البيْ نِ وا عَ صدُّ يُ نْ ر أَ أَ امَ فَ ، تْ رَ عِ شْ أُ وَ

 ، ةَ ؤتَ مُ وةِ زْ يز غَ هِ جتْ نْ مِ r النبيَّ بيةِ احلديْ لحُ ن صُ كَّ مَ - ٦

ةِ يَّ مِ الَ سْ اإلِ وةِ عْ الدَّ لِ لنقْ يدةً دِ جَ طوةً خُ تْ انَ كَ فَ



٢٩٤ 

 . ةِ يَّ بِ العرَ ةِ يرَ اجلزِ جِ ارِ خَ ىلَ إِ رَ خَ آَ وبٍ لُ بأسْ

 لَ ائِ سَ رَ الِ سَ رْ ىل إِ عَ r النبيَّ احلديبيةِ حُ لْ د صُ اعَ سَ – ٧
 ىلَ وهم إِ عُ يدْ طِ بْ والقِ ومِ الرُّ وَ سِ رْ الفُ وكِ لُ ىل مُ إِ

 . مِ الَ اإلسْ

 .) ١ ( ة كّ ح مَ لفتْ مةً قدِّ بًا ومُ بَ سَ يةَ احلديبِ حُ لْ صُ انَ كَ – ٨

). ٦٨٤ ، ٦٨٣ ( ص – الصاليب - السرية النبوية ) ١ (



٢٩٥ 

 ثُونَ اْلس السابِع والثَّال
r 

 ودِ قُ والعُ هودِ العُ امِ رتِ واحْ فاءِ الوَ ينُ دِ مُ الَ اإلسْ
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َ بَ وَ هُ نَ يْ بَ انَ كَ نْ مَ " : r بيُّ النَّ قالَ وَ ؛ دٌ هْ عَ مٍ وْ قَ نيْ



٢٩٦ 

قْ الَ فَ ُلَّنَّ عُ َ مْ ى يَ تَّ ا حَ هَ دَّ شُ يَ الَ ةً وَ دَ حيَ
 ذَ بِ نْ يَ وْ ، أَ هُ دُ مَ أَ يضِ

 . ] رواه أبو داود والرتمذي [ " اءٍ وَ سَ ىلَ عَ مْ هِ يْ إلَ

 ، ابِ الكذَّ لمةَ وال مسيْ سُ رَ r عىل النبيِّ مَ دِ ملّا قَ وَ

 ، لُ تَ تُقْ لَ الَ سَ الرُّ نَّ أَ الَ وْ لَ " : r الَ قَ . االَ ام بام قَ لَّ فتكُ

َ رت سنتُه أَ " امَ كُ اقَ نَ عْ أَ تُ بْ لرضَ  . " ولٌ سُ ل رَ تَ قْ ال يُ فَجَ

 . ] رواه أبوداود [

 ا مَ ارِ فَّ الكَ عَ مَ دِ بالعهْ r النبيِّ اءِ فَ لة وَ مثِ أَ نْ مِ وَ

 ه مَ رَ ذي أبْ الَّ حِ لْ الصُّ كَ لِ ذَ يفِ ، وَ بيةِ احلديْ ةِ قصَّ اء يفِ جَ

 انَ كَ و، وَ رِ مْ عَ نِ بْ لِ يْ هَ سُ شٍ ريْ قُ وبِ دُ نْ مَ عَ مَ r النبيُّ
نْ مِ r النبيِّ ىلَ إِ يتِ لٍ يأْ جُ أيَّ رَ نَّ أَ حِ لْ ا الصُّ ذَ هَ نودِ بُ نْ مِ



٢٩٧ 

 انَ كَ إنْ وَ مْ هِ ليْ ه إِ ردُّ يَ حِ لْ ا الصُّ ذَ هَ ةِ دَّ مُ اللَ خِ ريشٍ قُ

، وَ سْ مُ  ذْ إِ حِ لْ ذا الصُّ هَ نودِ بُ ةِ قيَّ بَ تابةِ كِ ددِ صَ بِ مْ ينام هُ بَ لامً

 ه، يودِ قُ يفِ فُ سُ رْ و يَ رٍ مْ عَ نِ بْ لِ يْ هَ سُ نُ ل بْ دَ نْ و جَ بُ اء أَ جَ

 ورِ هُ ظُ نيَ ه بَ سِ مى بنفْ ى رَ تَّ حَ ةَ كَّ مَ لِ فَ سْ أَ نْ مِ جَ رَ خَ دْ قَ

 يكَ اضِ قَ ا أُ مَ لُ وَّ أَ دُ ا حممَّ ا يَ ذَ هَ : هيلٌ سُ الَ قَ فَ . منيَ لِ املسْ

ْ نَّ إِ " : r ال النبيُّ قَ فَ . ه إيلَّ ردَّ تَ نْ أَ هِ يْ لَ عَ  ابَ تَ كِ الْ ضِ قْ نَ ا ملَ

ا أَ يشءٍ ىلَ عَ كَ صاحلُ أُ ذًا الَ إِ : الَ قَ فَ " دُ عْ بَ  الَ قَ فَ . بدً

هُ أَ فَ " : r يُّ بِ النَّ زْ  الَ قَ . كَ ه لَ يزِ جِ مُ ا أنا بِ مَ : ال قَ " يلِ جِ

 و بُ أَ جعلَ فَ . اعلٍ ا بفَ نَ ا أَ مَ : الَ قَ " ل عَ افْ فَ ىلَ بَ " : r النبيُّ

ُ يَ لٍ دَ نْ جَ أأُردُّ ! منيَ لِ املسْ رشَ عْ ا مَ يَ : ه تِ وْ صَ ىلَ خ بأعْ رصْ



٢٩٨ 

ِ إِ ؟ فَ لِ سْ مُ تُ جئْ دْ قَ يني وَ دِ يفِ وينِ نُ تِ يفْ كنيَ ىل املرشْ  الَ قَ امً

ْ اصْ ! لٍ دَ نْ ا جَ بَ ا أَ يَ " : r اهللاِ ولُ سُ رَ هُ لَ  نَّ إِ ، فَ بْ سِ تَ احْ وَ ربِ

ا رَ فَ نيَ فِ عَ ضْ تَ ن املسْ مِ كَ عَ مَ نْ ملِ وَ كَ لَ لٌ اعِ جَ اهللاَّ  جً

ْ وَ ا، إِ رَ خمَ َ بَ ا وَ نَ نَ يْ ا بَ نَ دْ قَ عَ دْ ا قَ نَّ جً ا، لْ صُ مِ وْ قَ الْ نيْ  حً

 رُ دِ غْ ال نَ ، فَ اهللاِ دَ هْ ا عَ ونَ طُ عْ أَ ، وَ كَ لِ ذَ ىلَ عَ مْ اهُ نَ يِ طَ عْ أَ وَ

ِ  وَ هُ وَ ريٍ صِ و بَ بُ أَ بَ رَ هَ كَ لِ ذِ كَ ، وَ ] رواه البخاريُّ [ " مْ هبِ

 ، r بيِّ النَّ ىلَ إِ هبَ ذَ ، فَ شٍ لقريْ ليفٌ حَ قيفٍ ثَ نْ مِ جلٌ رَ

ِ جُ ه رَ طلبِ يفِ شٌ ريْ قُ سلتْ فأرْ  r ه النبيُّ دَّ رَ فَ ، لنيْ

 ىل ذا دليلٌ عَ هَ يفِ وَ . بيةِ احلديْ لحِ صُ ةِ يَّ فاقِ وجب اتِّ بمُ

ى تَّ ، حَ يقِ اثِ واملوَ هودِ ه للعُ امِ رتِ واحْ r يِّ بِ النَّ اءِ فَ وَ املِ كَ



٢٩٩ 

 . منيَ لِ املسْ بحقِّ افٌ حَ جْ إِ دِ هْ ا العَ ذَ هَ رِ اهِ ظَ يفِ انَ كَ وْ لَ وَ

 ا مَ دِ هْ العَ بِ ارِ للكفَّ r النبيِّ اءِ فَ وَ ىلَ عَ ةِ دلَّ األَ نَ مِ وَ

َ واهُ رَ  لِ هْ أَ ىلَ ل إِ سَ رْ أَ رَ مِ تَ عْ يَ نْ أَ رادَ ا أَ ملَ r النبيَّ نَّ أَ اءُ الربَ

ُ ذِ ستأْ يَ ةَ كَّ مَ  يمَ قِ يُ الَّ أَ هِ ليْ وا عَ طُ رتَ ، فاشْ ةَ كَّ مَ لَ خُ ليدْ مْ هنُ

، وَ لَ ثَ الَ ثَ الَّ ا إِ هبِ لُبَّانِ ها إِ لَ خُ يدْ الَ يالٍ  ،) ١ ( حِ الَ السِّ ال بجُ

ا هم أَ و منْ عُ يدْ الَ وَ  . حدً

 يبِ أَ نُ يلّ بْ عَ مْ هُ ينَ بَ طَ الرشَّ بُ تُ يكْ ذَ فأخَ : لَ ا قَ

 . اهللاِ سولُ رَ حممدٌ هِ عليْ اىضَ ا قَ ا مَ ذَ هَ : بَ تَ كَ ، فَ طالبٍ

 ، اك نَ لتابعْ ك وَ عْ نَ مل نمْ اهللاِ ولُ سُ رَ كَ نَّ ا أَ نَ مْ و علِ لَ : وا الُ قَ فَ

. القراب بام فيه من السيف والقوس : جلبان السالح ) ١ (
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 . اهللاِ عبدِ نُ بْ حممدُ هِ يْ لَ عَ ا ما قاىضَ ذَ هَ : بْ تُ اكْ ولكنِ

 ، اهللاِ دِ عبْ نُ بْ دُ مَّ حمُ – واهللاِ – ا نَ أَ " : r اهللاِ سولُ رَ فقالَ

 سولُ رَ حُ امْ " : فقال لعيل " اهللاِ ولُ سُ رَ لَ – واهللاِ – ا نَ أَ وَ

ا اه أَ حمْ ال أَ واهللاِ : عيلٌّ الَ قَ فَ " اهللاِ  . بدً

 ه بيدِ r حاه النبيُّ اه، فمَ أراه إيَّ فَ " هِ ي نِ رِ أَ فَ " : الَ قَ

رْ : الوا توا علي ا فقَ أَ األيامُ تْ ومضَ لَ خَ دَ فلامَّ  مُ
 r اهللاِ ولِ رسُ ك عيلٌّ لِ ل، فذكر ذلِ حَ ريْ بك فلْ صاحِ

 . ] متفق عليه [ ل حتَ ارْ فَ " مْ عَ نَ " : الَ قَ فَ

َ وَ هِ يْ لَ عَ مْ دهُ ام عاهَ بِ هلمْ وىفَّ r النبيَّ نَّ يه أَ فِ وَ
 ملِ

. ثِ الَ الثَّ ىلَ عَ دْ زِ يَ
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ا مِ ذِّ حمُ r الَ قَ وَ  : دِ عْ بالوَ فاءِ الوَ دمِ عَ وَ رِ دْ الغَ نَ رً

 نَ مِ يءٌ ا بر نَ أَ ، فَ هُ لَ تَ قَ فَ هِ سِ فْ نَ ىلَ الً عَ جُ رَ نَ مَّ أَ نْ مَ "

ا افِ كَ ولُ تُ املقْ انَ كَ نْ إِ وَ ، لِ اتِ القَ  رواه النسائي وصححه [ " رً

 . ] األلباين

 لُ تْ قَ الْ انَ كَ الَّ إِ دَ هْ العَ مٌ وْ قَ ضَ قَ ا نَ مَ " : r الَ قَ وَ

 رواه احلاكم وصححه عىل رشط مسلم وصححه [ " مْ هُ نَ يْ بَ

 . ] األلباين

 اءِ فَ الوَ دُّ ضِ يَ هِ وَ ةِ يانَ اخلِ نَ مِ r النبيُّ تعاذَ اسْ وَ

 تِ سَ ئْ ا بِ هنَّ إِ فَ ةِ انَ يَ اخلِ نَ مِ كَ بِ وذُ عُ أَ وَ ... " : الَ قَ فَ

. ] أبوداود والنسائي وحسنه األلباين رواه [ " ةُ انَ طَ البِ
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 لِّ كُ لِ " : الَ قَ فَ ةَ يانَ واخلِ رَ دْ الغَ r النبيُّ مَ حرَّ وَ

 . ] متفق عليه [ " هِ بِ فُ رَ عْ يُ ةِ امَ يَ القِ مَ وْ يَ اءٌ وَ لِ رٍ ادِ غَ

َ بَ وَ ا فقالَ هْ ض عَ قُ نْ يَ ه الَ نَّ أَ r نيَّ  الةُ الصَّ عليهِ دً

 رواه أمحد وأبوداود [ " دِ هْ عَ الْ بِ سُ يْ خِ أَ الَ ينِّ إِ " : المُ والسَّ

. ] وصححه األلباين
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ْالثَّ ا سالثَّال من ا لنَ وثُو 

 : ) ة كَّ ح م ت فَ (
 اعةَ زَ خُ نَّ أَ يةِ بَ يْ احلدَ حِ لْ صُ ةِ يَّ فاقِ اتِّ يفِ دَ رَ وَ دْ قَ لَ

 دِ قْ عَ يفِ تْ لَ خَ دَ ا رً كْ ، وبَ r ول سُ الرَّ دِ قْ عَ يفِ تْ خلَ دَ

 رٍ كْ بَ نْ الً مِ جُ ع رَ مِ ة سَ اعَ زَ خُ نْ الً مِ جُ رَ نْ إِ مَّ ثُ ، ريشٍ قُ

ا يفِ عْ شِ دُ شِ نْ يُ  هاج ه، فَ ه فشجَّ بَ ، فرضَ r اء النبيِّ جَ هِ رً

َ عَ رٍ و بكْ نُ بَ مَ زَ عَ ، وَ همْ نَ الرشُّ بيْ  وا بُ طلَ ، وَ ةَ اعَ زَ خُ بةِ ارَ ىل حمُ

 ، وابِّ والدَّ حِ الَ بالسِّ مْ وهُ أعانُ فَ شٍ ريْ قُ نْ مِ ةَ دَ النجْ

َ مْ هُ عَ مَ لَ اتَ قَ وَ وانُ فْ صَ همْ نْ ني مِ فِ تَ ريشٍ خمُ قُ نْ مِ ةٌ اعَ مجَ
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 و، رٍ مْ عَ نُ بْ هيلُ سُ وَ لٍ هْ جَ يبِ أَ نُ بْ ةُ مَ رَ كْ عِ وَ ةَ أميَّ نُ بْ

ا مل أنَّ الَّ ه، إِ بِ ةً ذَ الئِ مِ ىل احلرَ إِ ةُ زاعَ خُ تْ انحازَ فَ  بكرً
ِ  زيدُ ا يَ مَ مْ هُ نْ مِ وا لُ وقتَ ، هِ بِ زاعةَ خُ تْ لَ ، وقاتَ مَ احلرَ مِ حترتَ

ِ العِ ىلَ عَ  . ينَ رشْ

 مْ هُ ي بينَ تِ الَّ حِ لْ الصُّ ةَ عاهدَ مُ ريشٌ قُ تْ ا نقضَ ذَ هبِ وَ

َ بَ وَ  ةَ اعَ زَ خُ ىلَ عَ رٍ كْ ي بَ نِ بَ تْ انَ عَ أَ ذْ ، إِ r اهللاِ ولِ سُ رَ نيْ

 لَ عِ بام فُ r النبيَّ زاعةُ خُ لمتْ عْ أَ امَّ لَ فَ . r النبيِّ فِ الَ حْ أَ

ِ َ " : الَ قَ مْ هبِ َّ مْ كُ نَّ عَ نَ مْ ألَ ْ فْ نَ هُ نْ مِ عُ نَ مْ ا أَ ممِ
 . " يسِ

ا نَ قريْ نَّ إِ مَّ ثُ  عُ فَ نْ ال يَ نيَ حَ تْ لَ عَ ما فَ ىلَ ت عَ مَ دِ شً

عهدَ دَ ليجدِّ r ىل النبيِّ إِ فيانَ ا سُ بَ وا أَ لُ سَ ، فأرْ دمُ النَّ
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 ه نْ عَ عرضَ أَ r النبيَّ أنَّ الَّ ة، إِ املدَّ يفِ يدَ زِ يَ وَ بيةِ احلديْ
 هُ ينَ وا بَ طُ يتوسَّ نْ ؛ أَ ةِ ابَ حَ الصَّ ارِ بَ كِ بِ انَ عَ تَ فاسْ ه، بْ ومل جيِ

ِ وْ بَ أَ فَ r اهللاِ ولِ سُ رَ نيَ بَ وَ ا ا مجَ  ىلَ إِ فيانَ و سُ بُ ع أَ رجَ فَ ، يعً

ِ غَ نْ ة مِ كَّ مَ  . دٍ هْ عَ وْ أَ فاقٍ اتِّ ى بأيِّ ظَ حيَ نْ أَ ريْ

 ع مَ يقِ اثِ املوَ وَ ودِ هُ للعُ ريشٍ قُ ضِ قْ نَ امَ مَ أَ وَ

 ة كَّ مَ حِ تْ فَ ىلَ عَ r اهللاِ ولُ سُ رَ مَ زَ عَ دْ قَ فَ منيَ لِ املسْ
 . ها ارِ فَّ كُ يبِ وتأدِ

 ه، رَ ى أمْ فَ خْ ة أَ كَّ مَ حِ لفتْ r اهللاِ سولُ ز رَ ملّا جتهَّ وَ

ِ تَ يبغَ نْ أَ رادَ ه أَ ألنَّ قر دَ كنيَ املرشْ  . هم ارِ يف عُ

؛ ربِ العَ نَ ه مِ لَ وْ حَ نْ ىل مَ إِ r اهللاِ سولُ رَ بعثَ وَ
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 ى تَّ حَ ، مٍ يْ لَ سُ وَ عَ جَ ، وأشْ جهينةَ وَ نةَ زيْ مُ وَ ، ارٍ فَ غِ وَ مَ لَ سْ أَ

َ عَ منيَ لِ املسْ عددُ غَ لَ بَ  لفَ خْ تَ اسْ وَ . لٍ جُ رَ ة آالفِ رشْ

 مَ وْ يَ جَ رَ وخَ ، يِّ ارِ الغفَ مٍ هْ رُ ا بَ أَ املدينةِ ىلَ عَ r النبيُّ

ِ عاءَ بِ رْ األَ  يةَ وِ عقد األلْ وَ ، مضان رَ نْ مِ نَ وْ لَ ليالٍ خَ لعرشْ

 . ديدٍ ياتِ بقَ ا والر

ْ ا مَ غْ يبلُ وملَ  يانَ فْ ا سُ بَ وا أَ بعثُ فَ ، ه سريُ قريشً

ا، فخُ حمُ لقيتَ نْ إِ : وا الُ وقَ ، بارَ س األخْ يتحسَّ  ا نَ لَ ذْ مدً
 . ه أمانًا نْ مِ

 نُ بْ لُ يْ دَ بُ وَ امٍ زَ حَ نَ بْ يمُ كِ حَ وَ و سفيانَ بُ أَ خرجَ فَ

اسُ العبَّ عَ فسمِ ، وا عُ ر فزِ كَ رأوا العسْ امَّ لَ فَ اء، قَ رْ وَ
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 . يك لبَّ : الَ قَ ! ظلةَ ا حنْ بَ أَ : ، فقالَ فيانَ سُ وتَ أيبِ صَ

 و بُ أَ مَ لَ ، فأسْ آالفٍ ةِ عرشَ يفِ r اهللاِ سولُ ا رَ هذَ : قالَ

 ىلَ عَ هِ يْ بَ ه وبصاحِ بِ لَ خَ دَ ، وَ اسُ العبَّ هُ أجارَ فَ فيانَ سُ

 . امَ لَ فأسْ r اهللاِ ولِ سُ رَ

 فيانَ سُ بأيبِ يذهبَ أنْ اسَ العبَّ r يُّ بِ أمر النَّ وَ

  بأمِّ ريَ ؛ لِ يِّ مِ الَ اإلسْ شِ اجليْ ورِ رُ يق مُ رِ طَ ه يفِ فَ وقِ فيُ

 ىلَ عَ اسُ العبَّ ارَ شَ أَ وَ ، منيَ لِ واملسْ المِ اإلسْ ةَ وَّ قُ هِ يْ نَ يْ عَ

 ه ألنَّ ، هِ بِ رُ خِ تَ ئًا يفْ يْ شَ فيانَ سُ أليبِ لَ جيعَ بأنْ r النبيِّ

 يبِ أَ ارَ دَ لَ خَ دَ نْ مَ " : r عل النبيُّ فجَ الفخرَ بُّ حيُ لٌ جُ رَ

نْ مَ وَ ، نٌ آمِ وَ هُ فَ دَ جِ املسْ لَ خَ دَ نْ مَ ، وَ نٌ و آمِ هُ فَ انَ يَ فْ سُ
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 . " نٌ آمِ وَ هُ ه فَ ابَ بَ هِ يْ لَ عَ قَ لَ غْ أَ

 ىصَ وْ أَ دْ قَ وَ ، تالِ القِ نِ عَ r اهللاِ سولُ ى رَ هنَ وَ
 مونَ املسلِ قَ يلْ مْ لَ فَ ، مْ هُ لَ اتَ قَ نْ مَ الَّ لوا إِ تُ قْ يَ الَّ ه أَ اءَ مرَ أُ

َ ، غَ ةً مَ قاوَ مُ  نُ بْ ا وانُ فْ ه صَ يَ قِ ه لَ ، فإنَّ ليدِ الوَ نِ بْ الدِ خَ ريْ

ْ يفِ ، لٍ هْ جَ يبِ أَ نُ بْ مةُ رَ كْ و وعِ رٍ مْ عَ نُ بْ لُ هيْ ة وسُ أميَّ  عٍ مجَ
 وا هرُ شَ ، وَ ولِ خُ الدُّ نَ مِ وهُ منعُ ، فَ ةِ مَ دَ نْ باخلَ شٍ ريْ قُ نْ مِ

 ه ابِ حَ أصْ يفِ دُ الِ خَ احَ صَ ، فَ لِ بْ موا بالنَّ رَ ح وَ الَ السِّ

ِ نَ مِ لَ تَ قَ فَ ، همْ لَ وقاتَ َ عَ ةَ ثَ الَ ثَ وَ حْ نَ كنيَ املرشْ  ، الً جُ رَ رشَ
بَ ابر و جَ نُ بْ زُ رْ مني كَ لِ املسْ نَ ل مِ تِ قُ وَ ، وا مُ اهنزَ مَّ ثُ  ش يْ حُ

 . ربيعةَ نِ بْ دِ الِ خَ نُ بْ

ةَ خل مكَّ دَ وَ ، ونِ باحلجُ بةٌ قُ r للنبيِّ بتْ رضُ وَ
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 ىلَ عَ تِ بالبيْ طافَ فَ ، هنيَ ارِ كَ وَ عنيَ وا طائِ مُ لَ فأسْ ، نوةً عُ
 لَ عَ جَ فَ ، نامً صَ ونَ وستُّ امئةٍ الثُ ثَ الكعبةِ لَ وْ حَ وَ ، ه تِ لَ راحِ

  : ولُ قُ ه ويَ دِ يَ يفِ يبٍ ضِ قَ بِ هِ يْ لَ إِ ريُ شِ ا يُ هَ نْ مِ مٍ نَ رَّ بصَ ام مَ لَّ كُ

u!%ỳ  ‘,ysø9$# t,yδy—uρ ã≅ÏÜ≈t6ø9$# 〈 َانَ كَ وَ ، هِ هِ لوجْ مُ نَ الصَّ عُ يقَ ف 

 ىل إِ r النبيُّ اءَ جَ مَّ ثُ ، ةِ بَ عْ اه الكَ جتِ وكانَ لُ بَ ا هُ هَ أعظمُ

ِ تَ عَ ه ركْ فَ لْ خَ ىلَّ صَ فَ ، امِ املقَ  ا يَ " : الَ قَ فَ اسِ للنَّ جَ رَ خَ مَّ ، ثُ نيْ

َ عْ مَ ا؛ خَ : الوا قَ " ؟ مْ كُ بِ لٌ اعِ فَ ينِّ أَ نَ وْ رَ ا تَ مَ شٍ يْ رَ قُ رشَ  ريً

 " اءُ قَ لَ الطُّ مُ تُ نْ أَ وا فَ بُ هَ اذْ " : قال . ن أخٍ كريمٍ وابْ ، ريمٌ كَ خٌ أَ

َ وَ ، همْ منْ نه اهللاُ كَ أمْ نْ أَ دَ عْ هم بَ نْ ا عَ فَ عَ فَ  كَ لِ بذَ بَ رضَ

مْ ليهِ عَ رةِ القدْ دَ عْ بَ اةِ اجلُنَ نِ عَ حِ فْ الصَّ وَ وِ العفْ يفِ لَ املثْ
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 فا الصَّ ىلَ عَ r اهللاِ ولُ سُ رَ سَ لَ جَ مَّ هم ثُ ن منْ كُّ والتمَ

 يام فِ ةِ اعَ الطَّ وَ عِ مْ السَّ وَ مِ الَ اإلسْ ىلَ عَ اسَ ع النَّ فبايَ

 . اسُ ابع النَّ تَ تَ مَّ ثُ ، وا طاعُ استَ

ٍ لعَ عةِ مُ اجلُ ومَ يَ حُ تْ الفَ كانَ وَ َ بَ رشْ  رمضانَ نْ مِ قنيْ

ٍ نَ ىل حُ إِ رجَ خَ مَّ ثُ ، ة ليلةً رشَ عَ مخسَ ةَ بمكَّ وأقامَ  ، نيْ

 اذَ عَ م، ومُ هبِ صيل يُ دٍ يْ سَ أُ نَ بْ ابَ تَّ عُ ةَ كَّ ىل مَ مل عَ عْ استَ وَ

 .) ١ ( هَ قْ ن والفِ نَ هم السُّ مُ علِّ يُ بلٍ جَ نَ بْ

 ، ) ٢٥٤ ( هذا احلبيب يا حمب ص ، ) ٧٢٠ – ٧١٨ ( الوفا ص : انظر ) ١ (

). ٤٠٧ ( ص وصحيح السرية
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 ثُونَ والثَّال تاسع اْلس ال

r 
 الَ قَ فَ اسِ النَّ نِ عَ وِ فْ بالعَ r نبيَّه مر اهللاُ أَ قدْ لَ

  $yϑÎ6sù 7πyϑômu‘ zÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγs9 ( öθs9uρ |MΨä. $̂àsù : هُ بحانَ سُ
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 ىلَ إِ يلُ ويمِ وَ حيبُّ العفْ r النبيُّ انَ كَ ، فَ ] ١٣ : املائدة [

متْ ا حتتَّ ذَ إِ الَّ إِ ةِ وبَ قُ العُ ىلَ عَ مُ دِ قْ يُ الَ وَ حِ فْ الصَّ
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ا لِ تْ صارَ وَ  r النبيِّ ةِ سريَ يفِ وِ العفْ فُ اقِ موَ وَ . زامً

 ة كَّ مَ لِ هْ أَ نْ ه مِ وِ فْ عَ نْ م مِ ا ما تقدَّ هَ نْ مِ ، معلومةٌ كثريةٌ

 . ظمِ األعْ حِ الفتْ بعدَ

 سولُ رَ ثَ عَ بَ : الَ قَ t رةَ ريْ و هُ بُ ا رواه أَ ا مَ هَ منْ وَ

، فَ جْ نَ لَ بَ الً قِ يْ خَ r اهللاِ  يفةَ نِ ي حَ نِ بَ نْ لٍ مِ رجُ بِ اءتْ جَ دٍ

 وهُ ربطُ فَ ، ةِ اممَ اليَ لُ هْ أَ دُ يِّ سَ ن أُثالٍ مةُ بْ امَ ثُ : ه لَ قالُ يُ

 r اهللاِ ولُ سُ رَ إليهِ جَ رَ خَ ، فَ دِ جِ ي املسْ وارِ ن سَ مِ ةٍ يَ سارِ بِ

 دُ ا حممَّ ي يَ دِ نْ عِ : الَ قَ " ؟ ةُ مَ امَ ا ثُ يَ كَ دَ نْ ا عِ اذَ مَ " : هُ لَ الَ قَ فَ

 ، رٍ ىل شاكِ عَ مْ عِ نْ تُ مْ عِ نْ تُ ، وإنْ ا دمٍ ذَ تقتلْ تقتلْ نْ ؛ إِ خريٌ

هُ فرتكَ . ه ما شئتَ نْ مِ عطَ تُ سلْ ، فَ املالَ ريدُ تُ نتَ كُ نْ إِ وَ



٣١٣ 

 كَ دَ نْ ا عِ اذَ مَ " : ه ال لَ قَ دِ ن الغَ مِ انَ ى كَ تَّ حَ r اهللاِ سولُ رَ

 نْ إِ ، وَ مٍ ا دَ ذَ لْ تُ قْ تَ لْ تُ قْ تَ ك؛ إنْ لَ تُ لْ ما قُ : الَ قَ " ؟ ةُ مَ امَ ا ثُ يَ

 عطَ تُ لْ سَ فَ ، املالَ يدُ رِ تُ نتَ كُ نْ إِ ، وَ شاكرٍ ىلَ عَ مْ عِ نْ تُ مْ عِ نْ تُ
 دِ الغَ نَ مِ انَ ى كَ تَّ حَ r اهللاِ ولُ سُ رَ هُ كَ رتَ فَ ، ئتَ نه ما شِ مِ

 نْ إِ : كَ لَ تُ لْ ما قُ : الَ قَ " ؟ ةُ مَ امَ ا ثُ يَ كَ دَ نْ ا عِ اذَ مَ " : هُ لَ الَ قَ فَ

 نْ إِ وَ ، ا دمٍ ذَ تقتلْ لْ قتُ تَ ، وإنْ ىل شاكرٍ عَ مْ تُنعِ مْ عِ نْ تُ

 ولُ سُ رَ الَ قَ فَ . ئتَ ه ما شِ نْ تُعط مِ لْ سَ ، فَ ريد املالَ تُ نتَ كُ

 نَ مِ ريبٍ ىل نخلٍ قَ إِ قَ لَ انطَ فَ " ةَ مَ امَ وا ثُ قُ لِ طْ أَ " : r اهللاِ

 نَّ أَ هدُ شْ أَ : الَ قَ فَ دَ جِ املسْ لَ خَ دَ مَّ ، ثُ سلَ فاغتَ ، د جِ املسْ

ا عبدُ نَّ أَ هدُ ، وأشْ اهللاُ الَّ إِ إلهَ الَ ه؛ يا ه ورسولُ حممدً



٣١٤ 

 يلَّ من إِ أبغضَ جهٌ وَ ضِ األرْ يفِ ا كانَ مَ واهللاِ ! د حممَّ

 ، ها إيلّ لِّ كُ وهِ الوجُ ك أحبَّ ح وجهُ أصبَ دْ قَ فَ ، كَ هِ وجْ

 فأصبحَ ، ك ن دينِ مِ يلَّ إِ أبغضَ ينٍ ن دِ مِ ا كانَ مَ واهللاِ

 ن بلدٍ مِ ما كانَ واهللاِ . ه إيلَّ كلِّ ينِ ك أحبَّ الدِّ دينُ

 ها لِّ كُ الدِ أحبَّ البِ كَ بلدُ حَ فأصبَ ، كَ دِ لَ بَ نْ إيلَّ مِ أبغضَ

 ا ذَ امَ فَ ، ةَ رَ مْ العُ ريدُ ا أُ نَ أَ ي وَ نِ تْ ك أخذَ خيلَ وإنَّ . إيلَّ

 ر؟ تَ

 . رَ تمِ يعْ ره أنْ وأمَ r اهللاِ ولُ ه رسُ برشَّ فَ

؟ قَ أصبَ : له قائلٌ الَ قَ ةَ كَّ م مَ قدِ فلامَّ  ، الَ : الَ وتَ

مْ يكُ تِ أْ ال تَ واهللاِ الَ وَ ، r اهللاِ ولِ سُ ع رَ مَ متُ لَ سْ أَ ولكنْ



٣١٥ 
 . r اهللاِ ولُ سُ يها رَ فِ نَ ى يأذَ تَّ حَ ، ة طَ نْ ةُ حِ بَّ حَ ةِ اممَ اليَ نَ مِ

 . ] متفق عليه [

ً غَ مُ وُ العفْ انَ كَ يفَ كَ رْ فانظُ  الً بدِّ ، ومُ وبِ لُ ا للقُ ريِّ

ا للصُّ ارِ ، وشَ والِ حْ لألَ ا لظُ ومبدِّ ، دورِ حً  رِ فْ الكُ لامتِ دً

َ اإلِ الالتِ وضَ  . اكِ رشْ

 ةِ أَ املرْ نِ ه عَ عفوُ : r النبيِّ وِ فْ عَ لةِ أمثِ نْ مِ وَ

 r ا هَ نْ مِ فأكلَ ، اةِ يف الشَّ ه السمَّ لَ عتْ تي وضَ الَّ ةِ يَّ ودِ اليهُ

ِ ببِ كَ لِ ذَ دَ بعْ r ا النبيُّ هَ لَ تَ قَ مَّ ها، ثُ غْ يُسِ مْ لَ فَ  نِ بْ ا رشْ

َ  نْ مِ امتَ ها، فَ اغَ ا فأسَ هَ نْ مِ لَ كَ ي أَ ذِ الَّ ورٍ رُ عْ مَ نِ بْ اءِ الربَ

ا صَ قِ ببرشِ تْ لَ ، فقتِ مِّ السُّ رِ ثَ أَ . اصً



٣١٦ 

 ا زَ ه غَ نَّ أَ t واه جابرُ ا رَ مَ r النبيِّ وِ فْ مثلة عَ أَ نْ مِ وَ

، فلامَّ بَ قِ r اهللاِ ولِ سُ رَ عَ مَ  ، r اهللاِ ولُ سُ رَ ) ١ ( ل فَ قَ لَ نجدٍ

 ،) ٢ ( اهِ ري العضَ ثِ وادٍ كَ يفِ لةُ ائِ هم القَ تْ ركَ ه، فأدْ عَ ل مَ فَ قَ

 ، اهِ العضَ يفِ اسُ النَّ قُ تفرَّ وَ ، r اهللاِ ولُ سُ رَ زلَ نَ فَ

رةٍ حتتَ r اهللاِ ولُ سُ رَ لَ زَ نَ ، وَ رِ بالشجَ ونَ ستظلُّ يَ مُ  ،) ٣ ( سَ

 . هُ ا سيفَ ق هبِ فعلَّ

 r اهللاِ ولُ سُ ا رَ ذَ إِ فَ ، مةً وْ ا نَ نَ مْ فنِ : رُ ابِ ال جَ قَ

 . رجع : قفل ) ١ (

 . كل شجر عظيم الشوك : العضاه ) ٢ (

. شجرة : سمرة ) ٣ (



٣١٧ 

 الَ قَ فَ ، سٌ الِ ايبٌّ جَ رَ عْ أَ هُ دَ نْ ا عِ ذَ إِ فَ ، اهُ نَ جئْ فَ ، ا ونَ عُ يدْ

َ ا اخْ ذَ هَ نَّ إِ " : r اهللاِ ولُ سُ رَ  ، مٌ ائِ ا نَ نَ أَ ي وَ فِ يْ سَ طَ رتَ

 كَ عُ نَ مْ يَ نْ مَ : يلِ الَ قَ تًا، فَ لْ صَ هِ دِ يَ يفِ وَ هُ تُ وَ ظْ قَ يْ تَ اسْ فَ
 ولُ سُ ه رَ بْ يعاقِ ملَ مَّ ثُ " سٌ الِ جَ وَ ا هُ هَ ، فَ اهللاُ : تُ لْ ي؟ قُ نِّ مِ

. ] يُّ خارِ البُ واهُ رَ [ . r اهللاِ



٣١٨



٣١٩ 

سْلونَ اعباَألر 

ر ح م ة بِ الن ي r ْالِ فَ باألط : 

 نْ عَ ، فَ الِ فَ باألطْ اسِ م النَّ حَ رْ أَ r ان النبيُّ كَ دْ قَ لَ

 ، عيلٍّ نَ احلسنَ بْ r اهللاِ بَّل رسولُ قَ : الَ قَ t ةَ رَ يْ رَ يب هُ أَ

ا الِ جَ يِّ يمِ التمِ سٍ ابِ حَ نُ بْ عُ رَ ه األقْ دَ نْ عِ وَ  الَ قَ فَ ، سً

ا حَ م أَ هُ نْ لتُ مِ بَّ ا قَ مَ لدِ الوَ نَ عرشةً مِ يلِ نَّ إِ : عُ رَ األقْ  . دً

 الَ مُ حَ رْ يَ الَ نْ مَ " : الَ قَ مَّ ثُ r اهللاِ ولُ رسُ هِ إليْ فنظرَ

. ] متفق عليه [ " مُ حَ يُرْ



٣٢٠ 

 نَ مِ اسٌ نَ مَ دِ قَ : تْ الَ ا قَ هَ نْ عَ اهللاُ يضِ رَ شةَ ائِ عَ نْ عَ وَ

 ونَ لُ بِّ قَ أتُ : وا الُ قَ فَ r اهللاِ ولِ سُ رَ ىلَ عَ ابِ رَ األعْ
 ا مَ – واهللاِ – ا لكنَّ : وا الُ قَ . عم نَ : وا الُ قَ ؟ فَ مْ كُ بيانَ صِ

 عَ زَ نَ اهللاُ انَ كَ نْ إِ كُ لِ مْ أَ وَ أَ " : r اهللاِ ولُ سُ رَ الَ قَ فَ . ل قبِّ نُ
َ الرَّ مُ كُ نْ مِ  . ] عليه قٌ فَ متَّ [ " ةَ محْ

ِ يثَ احلدِ نِ يْ ذَ ي هَ فِ فَ  r النبيِّ ةِ قَ شفَ ظيمِ عَ يانُ بَ نيْ

َ الرَّ رِ اهِ ظَ مَ نْ مِ الصبيِّ يلَ بِ قْ تَ نَّ أَ ، وَ الِ فَ طْ باألَ  ةِ محْ

 يلٌ لِ دَ " مُ حَ رْ يُ الَ مُ حَ رْ يَ الَ نْ مَ " : r ه لِ وْ قَ يفِ ، وَ قةِ فَ الشَّ وَ

 فالَ األطْ رمَ حَ نْ مَ ، فَ لِ مَ العَ سِ نْ جِ نْ مِ اءَ اجلزَ نَّ أَ ىلَ عَ
. ةِ امَ يَ القِ مَ وْ ا يَ هَ نْ مِ عاىلَ تَ اهللاُ مهُ رَ حَ قةِ فَ الشَّ وَ ةِ محْ الرَّ نَ مِ



٣٢١ 

َ رَ رِ وَ صُ نْ مِ وَ  لَ خَ دَ r ه نَّ أَ الِ فَ باألطْ r بيِّ النَّ ةِ محْ

 اقِ يَ سِ يفِ يْ أَ – ه سِ بنفْ ودُ جيُ وَ هُ وَ ، يمَ اهِ رَ ه إبْ نِ ىل ابْ عَ

 : الَ قَ وَ انِ فَ رِ تذْ r اهللاِ سولُ نا رَ يْ عَ تْ جعلَ فَ – تِ املوْ

َ عَ الْ نَّ إِ " ْ بَ لْ القَ نَّ إِ ، وَ عُ مَ دْ تَ نيْ  ا مَ الَّ إِ ولُ قُ نَ الَ ، وَ نُ زَ حيَ

 رواه [ " ونَ ونُ زُ ملحْ يمُ اهِ رَ بْ ا إِ يَ كَ اقِ رَ فِ ا بِ نَّ إِ ا وَ نَ بَّ رَ يضِ رْ يُ

 . ] البخاري

ِ الصَّ يفِ ةِ يَّ العبودِ قَّ ه حَ ربَّ r ى النبيُّ طَ عْ فأَ  ربْ

 ه يف ه حقَّ نَ ى ابْ طَ عْ وأَ . اىل عَ تَ اهللاِ رِ يم ألمْ لِ سْ ا والتَّ ضَ الرِّ وَ

َ الرَّ  ا ذَ هَ ه وَ اقِ رَ فِ ىلَ عَ نِ واحلزْ عِ مْ الدَّ فِ رْ ذَ وَ قةِ فَ والشَّ ةِ محْ
. ةِ يَّ ودِ العبُ رِ وَ صُ لِ مَ كْ أَ نْ مِ



٣٢٢ 

 هُ لَ الَ قَ ، فَ r اهُ ينَ عَ تْ اضَ ه فَ تِ نَ ابْ نُ ابْ ملّا ماتَ وَ

َ إِ " : الَ قَ ؟ فَ اهللاِ ولَ ا رسُ ا يَ ذَ ا هَ مَ : ةَ ادَ بَ عُ نُ بْ دُ عْ سَ  ا هنَّ

َ رَ  نْ مِ اهللاُ مُ حَ رْ يَ امَ نَّ إِ ، وَ هِ ادِ بَ عِ وبِ لُ قُ يفِ ا اهللاُ هَ لَ عَ جَ ، ةٌ محْ
َ الرُّ هِ ادِ بَ عِ  . ] متفق عليه [ " اء محَ

 رَ ا زَ r ه نَّ أَ الِ فَ باألطْ r النبيِّ ةِ محْ رَ ورِ صُ نْ مِ وَ

ُ غُ ا هيَ ا ودي ا مَ المً  هَ لَ إِ الَ لْ قُ " : له الَ قَ فَ . ه مُ ان خيدُ كَ ريضً

 ا بَ أَ عْ طِ أَ : هُ لَ الَ قَ فَ . يه بِ أَ ىلَ إِ المُ الغُ رَ ظَ نَ فَ " ا هللاُ الَّ إِ

 هللاِ دُ احلمْ " : r النبيُّ الَ قَ فَ . مُ الَ ا الغُ اهلَ قَ فَ . مِ اسِ القَ

 . ] رواه البخاري [ " ارِ النَّ نَ مِ هُ ذَ قَ نْ ي أَ ذِ الَّ

ا غُ أنَّ ذلكَ نْ مِ وَ ه اسمُ t كٍ الِ مَ نِ بْ ألنسِ المً



٣٢٣ 

ر هُ لَ انَ ، كَ ريْ مَ عُ  ، ه بِ بُ عَ يلْ – ري غِ الصَّ ائرِ الطَّ وَ هُ وَ – نُغْ

 نبيُّ إليهِ هبَ ذَ فَ ، الصبيُّ هِ يْ لَ عَ نَ زِ حَ فَ ، رُ غْ النُّ امتَ فَ

 ا بَ ا أَ يَ " : ه لَ الَ قَ فَ ، هُ حَ امزِ يُ ه وَ يَ واسِ يُ لِ ورهُ زُ يَ r ةِ محْ الرَّ

ٍ مَ عُ ُ غَ النُّ لَ عَ ا فَ مَ ! ريْ  . ] متفق عليه [ " ريْ

 جَ رَ خَ : الَ قَ بيهِ أَ نْ عَ ادِ دَّ شَ نِ بْ اهللاِ دِ بْ عَ نْ عَ وَ

 وَ هُ ، وَ اءِ شَ العِ يتِ الَ  صَ دَ حْ إِ يفِ r اهللاِ ولُ سُ ا رَ نَ يْ لَ عَ

 هُ عَ فوضَ r اهللاِ ولُ سُ رَ مَ دَّ قَ تَ فَ ، نًا يْ سَ حُ وْ نًا أَ سَ حَ لٌ امِ حَ

َ كَ مَّ ثُ َ بَ دَ جَ سَ فَ ، الةِ لصَّ لِ ربَّ ِّ هْ ظَ نيْ  ةً دَ جْ سَ ه التِ صَ راينِ

 رِ هْ ظَ ىلَ ا الصبيُّ عَ ذَ إِ فَ ، هُ رأسَ ادُ دَّ شَ عَ فَ رَ فَ ، ا اهلَ طَ أَ

الَ قَ الةَ الصَّ r اهللاِ ولُ سُ رَ ىضَ قَ امَّ لَ فَ ، r اهللاِ ولِ سُ رَ



٣٢٤ 

ِّ ك سجدْ إنَّ ! اهللاِ ا رسولَ يَ : اسُ النَّ  تَ بني ظهراينِ
 ، حدث أمرٌ دْ ه قَ ظَنَنَّا أنَّ ى تَّ حَ ، دةً أطلتها جْ سَ كَ صالتِ

ْ لُّ ذلكَ كُ " : الَ قَ . كَ يْ لَ ى إِ وحَ ه يُ نَّ أو أَ  نَّ ولكِ ، نْ يكُ ملَ

َ ي ارْ نِ ابْ َ قْ ى يَ تَّ حَ هُ لَ جِّ عَ أُ نْ أَ تُ هْ رِ كَ فَ ، ي نِ لَ حتَ
 يضِ

 . ] رواه النسائي وصححه األلباين [ " ه تَ اجَ حَ

َ رَ نْ مِ وَ  ورُ زُ يَ انَ كَ هُ نَّ أَ الِ فَ باألطْ r يِّ بِ النَّ ةِ محْ

ِ بيَ صِ ىلَ عَ مُ سلِّ يُ ، وَ ارَ صَ األنْ  " مْ هُ ؤوسَ رُ حُ سَ مْ يَ وَ ، مْ اهنِ

 . ] رواه النسائي وصححه األلباين [

 انِ يَ بْ ى بالصِّ ؤتَ يُ انَ ه كَ أنَّ ارِ غَ بالصِّ r محته رَ نْ مِ وَ

هم هِ يْ لَ يربّك عَ فَ َنّكُ . ] رواه مسلم [ . م وحيُ



٣٢٥ 

كُ يُ ى نَ عْ مَ وَ ِ ه هم بيدِ حُ مسَ يَ : مْ هِ يْ لَ عَ ربّ  ةِ يفَ الرشَّ

 . مْ و هلَ عُ ويدْ

 ، بَ نَ يْ زَ بنتَ لٌ أمامةَ امِ و حَ هُ وَ يلِّ صَ يُ r انَ كَ وَ

 . لها محَ امَ ا قَ ذَ إِ وَ ، ها عَ ضَ وَ دَ جَ ا سَ ذَ إِ فَ

 الكريمِ ا النبيِّ ذَ هَ ىلَ ه عَ وسالمُ يبِّ رَ صلواتُ فَ

. الرحيمِ



٣٢٦



٣٢٧ 

سْلونَ اعباحلادي واَألر 

ر ح ةُ م النبي r بالخ مِ د والع بيد : 

 قوقَ حُ م الَ الَ اإلسْ بلَ قَ يدُ بِ والعَ مُ اخلدَ انَ كَ دْ قَ لَ

 م، الَ اإلسْ الةِ رسَ ا بِ يَ الدنْ اهللاُ مَ كرَ أَ امَّ لَ فَ ، ةَ امَ رَ كَ الَ وَ مْ هلَ

 هم قوقَ حُ هلمْ رَ رَّ قَ وَ ، الءِ ؤُ هَ نْ عَ م لْ الظُّ r فع النبيُّ رَ

 ابِ عذَ الْ بِ همْ عنَ لَ وْ م أَ صهُ تقَ انْ وْ أَ مْ هُ ظلمَ نْ د مَ وهتدَّ

َ  . يم لِ األْ

عليه وَ با ذرٍّ أيتُ أَ رَ : الَ قَ ويدٍ سُ نِ بْ ورِ رُ املعْ عنِ فَ



٣٢٨ 

لَّ  سُ بِ لْ ما يُ لَ ثْ س مِ بَ نه يلْ أَ يْ أَ – ها لُ ثْ ه مِ مِ الَ ىل غُ عَ وَ ، ة حُ

 ه نَّ أَ رَ كَ ذَ لك، فَ ذَ نِ ه عَ فسألتُ : ال قَ – ه وكَ ه ومملُ مَ ادِ خَ

ه بأمِّ عَ فَ r اهللاِ ولِ سُ رَ دِ هْ ىل عَ عَ الً جُ سابَّ رَ  ى ه، فأتَ ريَّ

 كَ نَّ إِ " : r النبيُّ فقالَ . ه ذلك ، فذكر لَ r الرجلُ النبيَّ

مْ مْ كُ انُ وَ خْ إ ؛ ةٌ يَّ لِ اهِ جَ يكَ ؤٌ فِ رُ امْ لُكُ وَ ْ اهللاُ مُ هُ لَ عَ جَ ، خَ  تَ حتَ
ْ وهُ خُ أَ انَ كَ نْ مَ فَ ، مْ يكُ دِ يْ أَ َّ هُ مْ عِ طْ يُ لْ ، فَ هِ يْ دَ يَ تَ حتَ  ، ل كُ أْ ا يَ ممِ

َّ ه يُلْبِسْ لْ وَ  نْ إِ فَ ، مْ هُ بُ لِ غْ ا يَ مَ وهمْ فُ كلِّ تُ الَ وَ ، س بَ لْ ا يَ ممِ

 . ] عليهِ متفقٌ [ " هِ يْ لَ عَ مْ وهُ ينُ عِ أَ ، فَ مْ وهُ مُ تُ فْ لَّ كَ

 ، خِ األَ ةِ لَ بمنزِ مَ اخلادِ r النبيُّ علَ جَ يفَ كَ رْ ظُ انْ فَ

اءَ سَ أَ وْ أَ مَ ا اخلادِ ذَ هَ مَ لَ ا ظَ ذَ إِ ه نَّ م أَ لِ املسْ بِ قلْ يفِ رَّ قِ ليستَ



٣٢٩ 

 ع مَ كَ لِ ذَ فعلُ يَ نْ مَ ةِ لَ بمنزِ وَ ام هُ نَّ إِ ه، فَ الَ مَ لَ كَ أَ وْ ، أَ هِ يْ لَ إِ

 همْ إليْ انِ سَ اإلحْ يفِ ةِ غَ باملبالَ r النبيُّ رَ مَ أَ مَّ ، ثُ يهِ خِ أَ

ِ فْ الرِّ وَ  نْ مِ اسهمْ بَ لْ إِ وَ همْ امِ عَ طْ إِ وَ مْ هِ امِ رَ كْ إِ ، وَ مْ ق هبِ

 و بُ أَ انَ كَ دْ قَ فَ كَ لِ ذَ ولِ ، ومُ املخدُ سُ بَ ويلْ لُ ما يأكُ جنسِ

لَّ مَ ادِ س خَ بِ لْ يُ t رٍّ ذَ  لكَ ذِ كَ وَ . س بَ لْ نس ما يَ جِ نْ مِ ةً ه حُ

 الَ امَ بِ مِ اخلادِ يفِ لِ تكْ نْ عَ يثِ ا احلدِ ذَ هَ يفِ r ى النبيُّ هنَ

 مْ هُ نْ عَ التخفيفَ نُ ا يتضمَّ ذَ هَ وَ لِ امَ األعْ نَ مِ اقُ طَ يُ

 . ةِ احَ الرَّ اتِ اعَ ن سَ مِ يهمْ فِ كْ ا يِ مَ مْ هُ عطاءَ إِ وَ

 نتُ كُ : الَ قَ يِّ ارِ صَ األنْ ودٍ مسعُ يبِ أَ نْ عَ وَ -

ِ أَ ا يلِ بُ رضْ ي لفِ خَ نْ تُ مِ عْ ، فسمِ طِ وْ بالسَّ غالمً



٣٣٠ 

 نَ مِ تَ وْ الصَّ همْ فْ أَ مْ لَ فَ " ! ودٍ عُ سْ ا مَ بَ أَ مْ لَ اعْ " : تًا وْ صَ

 ا ذَ إِ ، فَ r اهللاِ ولُ رسُ وَ ا هُ ذَ إِ ، ي نِّ ا مِ نَ دَ امَّ لَ فَ : الَ قَ . ضبِ الغَ

 طَ وْ السَّ تُ يْ فألقَ : الَ قَ " ! ودٍ عُ سْ ا مَ بَ أَ مْ لَ اعْ " : ولُ يقُ وَ هُ
 اىلَ عَ تَ وَ كَ ارَ بَ تَ اهللاَ نَّ أَ ودٍ عُ سْ ا مَ بَ أَ مْ لَ اعْ " : الَ قَ . ي دِ ن يَ مِ
ِ الَ : لتُ قُ " مِ الَ ا الغُ ذَ هَ ىلَ عَ كَ نْ مِ كَ يْ لَ عَ رُ دَ قْ أَ  بُ أرضْ

ْ ا بعدَ ممَ ا ه أَ لوكً  . بدً

 هِ جْ وَ و حرٌّ لِ هُ : اهللاِ سولَ ا رَ يَ : تُ لْ قُ روايةٍ يفِ وَ

ْ وْ ا لَ مَ أَ " : r اهللاِ ولُ رسُ الَ قَ فَ . اهللاِ تْكَ عَ فْ تَ ملَ  ل، لَلَفَحَ

تْ وْ أَ – ارَ النَّ  . ] رواه مسلم [ " – ارُ النَّ كَ ملسَّ

ْ مَ طَ لَ نْ مَ " : r النبيُّ الَ قَ وَ ا لَ لُ ممَ َ وْ أَ هُ وكً ، هُ بَ رضَ



٣٣١ 

 . ] رواه أبو داود وصححه األلباينُّ [ " هُ قَ تِ عْ يَ نْ أَ هُ تُ ارَ فَّ كَ فَ

 قَ تَ ، وأعْ اءَ عفَ الضُّ قذَ نْ ي أَ ذِ و الَّ هُ r النبيُّ فَ

 ةِ رسِ كَ املنْ صفِّ يفِ فَ ، ووقَ مَ اخلدَ صفَ ، وأنْ يدَ العبِ

َ فجُ ، مْ لوهبُ قُ رسْ  . مْ لوهبَ وقُ مْ هتَ دَ فئِ أَ عشَ نْ ، وأَ همْ رب كَ

 تُ لطمْ : الَ قَ نِ رِ قْ مُ نِ بْ ويدِ سُ نِ بْ عاويةَ مُ عنْ وَ

 ا نَّ إِ ه، فَ نْ اقتصَّ مِ : الَ قَ فَ . عاين دَ وَ يبِ أَ دعاهُ نا، فَ وىلً لَ مَ

 س يْ لَ وَ ، r النبيِّ دِ هْ عَ ىلَ عَ ا سبعةً نَّ كُ ، ن رِ قْ ي مُ نِ بَ معرشَ

 : r اهللاِ ولُ سُ رَ الَ قَ فَ . ا نَّ جلٌ مِ مها رَ لطَ فَ ، مٌ ادِ خَ الَّ ا إِ نَ لَ

ُ غَ مٌ ادِ ا خَ نَ لَ سَ يْ لَ : وا الُ قَ " ا وهَ قُ تِ عْ أَ "  : قال . ها ريْ

" ا وهَ قُ تِ عْ يَ لْ ا فَ وْ نَ غْ تَ ا اسْ ذَ إِ فَ ، وا نُ غْ تَ سْ ى يَ تَّ حَ مْ هُ مْ دِ خْ تَ لْ فَ "



٣٣٢ 

 . ] رواه مسلم [

 مِ اخلدَ عَ ه مَ فُ واقِ ي مَ هِ هِ ذِ هَ وَ ، r دٌ و حممَّ ذا هُ هَ

ْ عونَ ين يدَّ ذِ الَّ كَ أولئِ نَ يْ أَ ، فَ يدِ بِ والعَ  انِ سَ اإلنْ يرِ رِ حتَ
 ؟ فِ اقِ املوَ هِ ذِ هَ نْ مِ

 r لة النبيِّ عامَ مُ يفِ ميلٍّ عَ جٍ موذَ ىل نَ ر إِ ظُ انْ وَ

 اهللاِ ولَ سُ رَ تُ مْ دَ خَ : t الكٍ مَ نُ بْ سُ نَ أَ الَ قَ دْ قَ فَ ، م ادِ للخَ

r َع َ  ليشءٍ الَ قَ الَ ، وَ قطُّ أفٍّ يلِ ا قالَ مَ واهللاِ . ننيَ سِ رشْ

 متفق [ " ا؟ ذَ كَ تَ لْ فعَ الَ أَ : ه أفعلْ ملْءٍ ليشْ ه، والَ تَ ه مل فعلْ تُ فعلْ

. ] عليه



٣٣٣ 

 . ] رواه مسلم [ " طُّ ئًا قَ يْ يلَّ شَ عَ ابَ عَ الَ وَ " : لفظٍ يفِ وَ

 كَ لَ أَ " : م ادِ للخَ ولُ قُ يَ r اهللاِ ولُ سُ رَ انَ كَ وَ

 . ] رواه أمحد وصححه األلباينُّ [ " ؟ ةٌ اجَ حَ

 نْ مِ ةُ األمَ تِ انَ كَ نْ إِ : ال قَ t كٍ الِ مَ نِ بْ نسِ أَ نْ عَ وَ

 نْ ه مِ دَ يَ عُ زِ نْ ام تَ ، فَ r اهللاِ ولِ سُ رَ دِ يَ بِ ذُ خُ أْ لتَ ةِ ينَ املدِ لِ هْ أَ

 يفِ ةِ ينَ املدِ نَ مِ اءتْ شَ يثُ ه حَ ب بِ هَ ى تذْ تَّ ا، حَ هَ دِ يَ

. ] رواه ابن ماجه وصححه األلباينُّ [ " ها تِ اجَ حَ



٣٣٤



٣٣٥ 

سْلونَ اعبالثَّاين واَألر 

r 
 انَ كَ دْ قَ فَ ، ةُ امحَ والسَّ خاءُ والسَّ مُ رَ والكَ ودُ ا اجلُ مَّ أَ

r َيف هَ يُوازَ ال  ِالكريمةِ األخالقِ هِ ذ . 

 ي تِ ، الَّ ودِ اجلُ بِ اتِ رَ الً كلَّ مَ امِ شَ r وده جُ انَ كَ وَ

 : يل قِ امَ اىل كَ عَ تَ يل اهللاِ بِ سَ يفِ سِ فْ بالنَّ ها اجلودُ الَ عْ أَ

ُ َ يلُ خِ بَ نَّ الْ ضَ نْ إِ سِ فْ بالنَّ ودُ ـ جيَ  ا هبِ

ـُ اجلْ وَ  ودِ ـجُ الْ ةِ ايَ ـ ى غَ ـ صَ قْ أَ سِ فْ النَّ ـ بِ ودُ 

ُ r انَ كَ فَ ، اىلَ عَ تَ اهللاِ اءِ دَ عْ أَ ةِ دَ اهَ جمُ ه يفِ سِ بنفْ ودُ جيَ



٣٣٦ 

 ، وكان ةِ ركَ املعْ يفِ وِّ العدُ نَ مِ اسِ النَّ ربَ قْ أَ انَ كَ فَ

 . ه ارِ جوِ بِ فُ قِ يَ وْ يه أَ ازِ ي حيُ ذِ الَّ اعُ جَ الشُّ

ُ r كانَ وَ  مه ا علَّ ابه ممّ حَ م أصْ لِّ عِ يُ فَ ، ه مِ ود بعلْ جيَ

ْ ، وَ اىلَ عَ بارك وتَ تَ اهللاُ َ همُ يمِ علِ تَ ىلَ عَ صُ رِ حيَ  ، ريَ اخلْ

ْ اهللاَ نَّ إِ " : ول قُ يم، ويَ لِ عْ التَّ يفِ مْ هبِ ويرفقُ  ي نِ ثْ عَ بْ يَ ملَ

نّتًا وَ عَ ً يَ امً مُ لِّ عَ ي مُ نِ ثَ عَ بَ نْ كِ لَ تًا، وَ نِّ عَ تَ مُ الَ مُ  رواه [ " ا رسِّ

 . ] مسلمُ

 " مْ كُ مُ لِّ عُ أَ دِ الِ الوَ ةِ لَ زِ نْ مَ بِ مْ كُ ا لَ نَ ام أَ نَّ إِ " : الَ قَ وَ

. ] رواه أمحد وأبوداود وحسنه األلباينُّ [



٣٣٧ 

 ه يفِ ادَ ام زَ بَّ رُ مٍ كْ حُ نْ عَ لُ ائِ السَّ هُ ا سألَ ذَ إِ كانَ وَ

 همْ عضُ بَ هُ لَ أَ سَ دْ قَ ، فَ مِ لْ عِ الْ بِ ودِ اجلُ نَ ا مِ ذَ هَ ، وَ ةِ ابَ جَ اإلِ

 : المُ السَّ وَ الصالةُ هِ يْ لَ عَ الَ قَ فَ رِ حْ البَ اءِ مَ ةِ ارَ هَ طَ نْ عَ

ِ هُ اؤُ مَ ورُ هُ الطَّ وَ هُ "  رواه أمحدُ وأصحاب [ " ه تُ تُ يَ لُّ مِ احلْ

نَنِ  . ] السُّ

 اءِ ضَ يل قَ بِ سَ ه يفِ تِ احَ رَ ه وَ تِ بوقْ r ه ودُ ا جُ مَّ أَ وَ

 ودُ جْ أَ r وَ هُ فَ ، مْ هِ صاحلِ مَ يفِ يِ عْ السَّ وَ اسِ النَّ جِ ائِ وَ حَ

 نْ مِ ةَ األمَ نَّ أَ كَ لِ ذَ ي يفِ فِ كْ ويَ ، ابِ ا البَ ذَ هَ يفِ اسِ النَّ

 ثُ يْ حَ هِ بِ قُ لِ طَ فتنْ r ه دِ يَ بِ ذُ خُ أْ تَ انتْ كَ املدينةِ لِ هْ أَ

رواه ابن ماجه وصححه [ . ها تِ اجَ حَ يفِ ينةِ دِ املَ نَ مِ تْ اءَ شَ



٣٣٨

 . ] األلباين

 نُ بْ رُ ابِ جَ واهُ ا رَ مَ r النبيِّ ودِ جُ مِ ظَ عِ ىلَ عَ لُّ دُ يَ وَ

 طُّ ئًا قَ يْ شَ r اهللاِ ولُ سُ رَ لَ ئِ ا سُ مَ " : الَ قَ t اهللاِ دِ بْ عَ

 . ] هِ عليْ فقٌ متَّ [ . " الَ : الَ قَ فَ

 ىلَ عَ r اهللاِ ولُ سُ رَ لَ ئِ ا سُ مَ : الَ قَ t سٍ نَ أَ نْ عَ وَ

ِ  اهُ طَ فأعْ ، لٌ جُ رَ هُ اءَ جَ فَ : الَ قَ . عطاهُ أَ الَّ ئًا إِ يْ شَ مِ الَ سْ اإلْ

َ نامً بَ غَ ِ لَ بَ جَ نيْ  ، وا مُ لِ سْ أَ مِ وْ ا قَ يَ : الَ قَ ه فَ مِ وْ ىل قَ إِ عَ جَ رَ ، فَ نيْ

َ نَّ إِ فَ ا يُ مَّ حمُ  . ] مُ لِ سْ مُ اهُ وَ رَ [ . اقةَ ى الفَ شَ خيْ الَ اءً طَ ي عَ عطِ دً

الَّ إِ ريدُ ا يُ مَ مُ لِ ليسْ لُ جُ الرَّ انَ كَ نْ إِ : سٌ نَ أَ الَ قَ



٣٣٩ 

ِ ونَ ى يكُ تَّ حَ يسِ مْ ام يُ ا، فَ يَ الدنْ  نَ ه مِ يْ لَ بَّ إِ حَ أَ مُ الَ سْ اإلْ

 . ها يْ لَ ا عَ مَ يا وَ نْ الدُّ

 ثالثامئةً ةَ يَّ مَ أُ نَ بْ انَ وَ فْ صَ r اهللاِ ولُ سُ ى رَ طَ عْ أَ وَ
ٍ نَ حُ ةِ وَ زْ غَ عدَ بَ مِ عَ النَّ نَ مِ  اينِ طَ عْ أَ دْ قَ لَ اهللاِ وَ " : الَ قَ فَ . نيْ

َ هُ نَّ إِ وَ ، اينِ طَ عْ ا أَ مَ r اهللاِ ولُ سُ رَ  امَ فَ ، يلَّ إِ اسِ ضُ النَّ غَ بْ ألَ

َ نَّ ى إِ تَّ ي حَ ينِ طِ عْ يُ حَ رِ بَ  . ] رواه مسلم [ " يلَّ إِ اسِ النَّ بُّ حَ ه ألَ

َ رَ اسٍ بَّ عَ نِ ابْ نِ عَ وَ
 انَ كَ : الَ قَ امَ هُ نْ عَ اهللاُ يضِ

ِ اسِ النَّ دَ وَ جْ أَ r اهللاِ ولُ سُ رَ  ا مَ ودَ جْ أَ انَ كَ ، وَ باخلريْ

 هِ يْ لَ عَ – يلُ ربْ جِ اهُ قَ لْ يَ نيَ ، حِ انَ مضَ رَ رِ هْ شَ يفِ ونُ يكُ

ودُ جْ أَ r اهللاِ ولُ سُ لرَ ، فَ آنَ رْ ه القُ سُ ارِ دَ فيُ – المُ السَّ



٣٤٠

ِ  . ] هِ يْ لَ عَ متفقٌ [ لةِ سَ املرْ حِ يْ الرِّ نَ مِ باخلريْ

ِ بَ جُ نْ عَ وَ  r اهللاِ ولُ سُ ا رَ ينَ بَ : الَ قَ t مٍ عِ طْ مُ نِ بْ ريْ

له مِ اسُ النَّ هُ عَ مَ وَ فَ قْ ٍ نَ حُ نْ مَ  رابُ األعْ هِ بِ قتْ لِ عَ ، نيْ

ر إِ وهُ رُّ ى اضطَ تَّ حَ ، هُ لونَ أَ يسْ مُ طَفت رِ ة ىل سَ  ، هُ داءَ ، فَخَ

َّ وا عَ دُّ رُ " : الَ قَ فَ r اهللاِ ولُ رسُ فَ قَ وَ فَ  اهللاِ وَ فَ ، ي ائِ دَ رِ يلَ

، لقَ ه العضَ ذِ هَ دُ دَ يل عَ انَ كَ وْ لَ  الَ مَّ ثُ ، مْ كُ نَ يْ ه بَ تُ مْ سَ اه نَعَامً
ِ ا بَ جَ الَ ابًا وَ ذَّ كَ الَ وَ ، الً يْ خِ بَ ينِ وْ دُ جتَ  . ] يُّ خارِ البُ رواهُ [ " انً

 ، ةِ ثَ عْ البَ لَ بِ ى قَ تَّ حَ r نا نبيِّ قَ لُ خُ ودُ اجلُ انَ كَ وَ

 ةَ جيَ دِ ىل خَ إِ اءَ جَ ، وَ اءٍ رَ حِ بِ كُ لَ املَ هِ يْ لَ عَ لَ زَ ا نَ ه ملَ نَّ إِ فَ

ِ رْ يَ ْ الَ اهللاِ وَ الَّ كَ : ه لَ التْ ، قَ فْ جتَ ا؛ إِ أَ اهللاُ يكَ زِ خيُ كَ نَّ بدً



٣٤١ 

ْ وَ ، مَ حِ الرَّ لُ صِ تَ لَ  ، ومَ دُ املعْ بُ سِ كْ تُ وَ ، لَّ الكَ لُ مِ حتَ

 . قِّ احلَ بِ ائِ وِ نَ ىلَ عَ نيُ عِ وتُ

 . غدٍ ئًا لِ يْ شَ رُ خِ يدَّ الَ r ان النبيُّ كَ : سٌ نَ أَ الَ قَ وَ

 . ] حه األلباينُّ وصحَّ يُّ ذِ مِ الرتْ واهُ رَ [

 ارِ نْصَ األ نَ مِ اسٌ ل نَ أَ سَ : الَ قَ t سعيدٍ يبِ أَ نْ عَ وَ

 وه ألُ سَ مَّ ثُ ، وه ألُ ا سَ مَ مْ اهُ طَ عْ أَ ، فَ r اهللاِ ولَ سُ رَ

 وه، ألُ ا سَ مَ مْ طاهُ وه فأعْ ألُ سَ مَّ ثُ ، وه ألُ ا سَ مَ مْ اهُ طَ أعْ فَ

 نْ لَ ي فَ دِ نْ عِ ونُ كُ ا يَ مَ " : الَ ه قَ دَ نْ ا عِ مَ دَ فِ ا نَ ذَ ى إِ تَّ حَ

هُ رَ هُ عِ يُ فْ فِ عْ تَ سْ يَ نْ مَ وَ ، مْ كُ نْ عَ أَدَّخِ  نِ غْ تَ سْ يَ نْ مَ ، وَ اهللاُ فّ

ْ صَ تَ يَ نْ مَ ، وَ اهللاُ هِ نِ يُغْ ْ ربَّ ربِّ دٌ حَ أَ يَ طِ عْ ا أُ مَ ، وَ اهللاُ هُ يُصَ



٣٤٢ 

ٌ خَ وَ هُ طاءً عَ ِ الصَّ نَ مِ عُ سَ وْ أَ وَ هُ لَ ريْ  حابُ أصْ رواهُ [ ربْ

. ] ننِ السُّ
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 ١٠٣ r زواجه - ١٣
 ١١١ ) ١ ( واملرأة النبي - ١٤
 ١١٩ ) ٢ ( النبي واملرأة - ١٥
 ١٢٧ ودعوته قومه r مبعثه - ١٦
 ١٣٥ عىل األذr  صربه - ١٧
 ١٤٣ r يف حفظ اهللا نبيه - ١٨
 ١٥١ r حمبَّة النبيِّ - ١٩
 ١٥٩ أعظم عالمات النبوة - ٢٠
 ١٦٧ r عبادة النبيِّ - ٢١
 ١٧٥ بدء انتشار اإلسالم - ٢٢
 ١٨٣ اهلجرة إىل املدينة - ٢٣
 ١٩١ r معيشة النبي - ٢٤
 ١٩٩ الدولة أسس بناء - ٢٥
 ٢٠٧ r شجاعة النبي - ٢٦
٢٧ - ٢١٥ غزوة بدر الكرب 
٢٢٣ غزوة أحد - ٢٨



٣٤٥ 
 ٢٣١ الدروس املستفادة من وقعة أحد - ٢٩
 ٢٣٩ ) ١ ( بأمته r رفق النبي - ٣٠
 ٢٤٧ ) ٢ ( بأمته r رفق النبيّ - ٣١
 ٢٥٥ غزوة األحزاب - ٣٢
 ٢٦٣ r عدل النبيِّ - ٣٣
 ٢٧١ منهم r مكائد اليهود ومواقف النبيِّ - ٣٤
ع القتال؟ - ٣٥ ِ  ٢٧٩ ملاذا رشُ
 ٢٨٧ صلح احلديبية - ٣٦
 ٢٩٥ r وفاء النبي - ٣٧
 ٣٠٣ غزوة الفتح األعظم - ٣٨
 ٣١١ r عفو النبي - ٣٩
 ٣١٩ ) ٣ ( r نبي الرمحة - ٤٠
 ٣٢٧ ) ٤ ( نبي الرمحة - ٤١
٣٣٥ r جود النبي - ٤٢


