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مقدمة
ِم ّلِه ِبْس ِم الرْحَمنِْ ال ْيِ الرِح

شرور منْ بالله ونعوُذَ ، ونستغفره ونستعيِنه نحمده ، لله الحمد إن
فل يضللِ ومنْ له مضلِ فل الله يهده منْ ، أعُّمالنا وسيِئات أنفسنا

ًدا أن وأشهد له شريك ل وحده الله إل إله أل وأشهد ، له هادي محم
ّلُهّم ، ورسوُله عُّبده َلى َصلِّ ال َلى ُمَحّمٍد عَُّ ْيَِت َكَما ُمَحّمٍد آِل َوعَُّ ّل َص
َلى ْبَراِهيَِم عَُّ َلى ِإ ْبَراِهيَِم آِل َوعَُّ ّنَك ِإ ٌد ِإ ٌد َحِميِ ّلُهّم ، َمِجيِ َلى َباِرْك ال عَُّ

َلى ُمَحّمٍد ْكَت َكَما ُمَحّمٍد آِل َوعَُّ َلى َباَر ْبَراِهيَِم عَُّ َلى ِإ ْبَراِهيَِم آِل َوعَُّ ِإ
ّنَك ٌد ِإ ٌد َحِميِ ؛ بعد أما ، َمِجيِ

ِء و الجهاِد : " أذَكار كتاُب فهذا " . الصحيِحِة الكفاِر عُّلى الدعُّا
والسنة الكريم القرآن منْ ، ثابتا ودعُّاء ذَكرا خمسيِنْ يحوُي

وشرح ، المحدثيِنْ قوُاعُّد عُّلى عُّلميِا تخريجا تخريجها مع ، الصحيِحة
بسهام إخوُانه مناصرة عُّلى المسلم يعيِنْ مما ، منها تيِسر ما

َيِّسُر ، الدعُّاء ُي صلي محمد نبيِنا المجاهدينْ بسيِد القتداء للمجاهد و
: تعالى الله قوُل مصداق ، وسلم عُّليِه الله
َيا ّيَها (  ّلِذينَْ َأ ُنوُا ا َذَا َآَم ُتْم ِإ َئًة َلِقيِ ُتوُا ِف ُب ْث ُكُروا َفا ْذَ ّلَه َوا ِثيًِرا ال ُكْم َك ّل َلَع

ِلُحوَُن . الناصرينْ خيِر والله ] ،45:  ) [النفال ُتْف
. وسلم وصحبه آله وعُّلى محمد نبيِنا عُّلى الله وصلى

ِئلِ ِلّي ْبنْ َوا ّدُسوُِقّي عَُّ ال

 هـ1430 محرم
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* جامعة أدعُّيِة في * فصلِ

َنا وجلِ عُّز الله - قال1 ّب َنا ل : ( َر ْذ َنا ِإْن ُتَؤاِخ َنا َأْو َنِسيِ ْأ َط َنا َأْخ ّب َول َر
َنا َتْحِملِْ ْيِ َل ًا عَُّ َتُه َكَما ِإْصر ْل َلى َحَم ّلِذينَْ عَُّ َنا ِمنْْ ا ِل ْب َنا َق ّب َنا َول َر ْل َما ُتَحّم

َنا َطاَقَة ل ّنا َواعُُّْف ِبِه َل َنا َواْغِفْر عَُّ َنا َل ْنَت َواْرَحْم َنا َأ َنا َموُْل ْنُصْر َفا
َلى ِم عَُّ ْلَقوُْ َكاِفِرينَْ ا ْل ].286:  ) [البقرة ا

ّبنا2 ْنُصْرنا - ( َر َلى ا ِم عَُّ ْلَقوُْ ْلُمْفِسِدينَْ ا  من30ْ الية منْ ) [اقتباس ا
العنكبوُت]. سوُرة

ّلُهّم3 ّنا - ال ْيِِهْم َأعُِّ َل ْبٍع عَُّ ْبِع ِبَس . ُيوُُسَف َكَس
َنا4 ّب ّنا - َر َليِنا، ُتِعنْْ ول أعُّ ْنُصْر ول وانُصْرنا عَُّ َليِنا، َت ُكْر عَُّ ول لنا وام

ُكْر َليِنا َتْم َيّسر واهدنا ، عَُّ َدىَ و َليِنا َبَغى منْ عُّلى وانصرنا إليِنا، الُه . عَُّ
ّلُهّم5 ْنِزَل - ال َتاِب ُم ِك ْل ْلِحَساِب،{َهاِزَم َسِريَع الّسَحاِب}ِ، {ُمْجِرىََ ، ا ا

َلْحَزاِب}ِ ، ّلُهّم ا ِم ال َلْحَزاَب اْهِز ّلُهّم ، ا ْلُهْم اْهِزْمُهْم ال ْلِز ، َوَز
َنا ْنُصْر ْيِِهْم}ِ . {َوا َل عَُّ

ّلُهّم6 ْنُصْرنا - ال َلى ا ِلُمنا، َمنْْ عَُّ ْظ ْذ َي ْنُه وُخ ْأِرنا ِم َث . ِب
. ثأرنا فيِه وأرنا ، عُّدونا عُّلى انصرنا - اللهم7
ّلُهّم8 ِتلِِ - ال َة َقا َكَفَر ْل ّلِذينَْ ا ّدوَن ا ِلَك عَُّنْْ َيُص ِبيِ ُبوَُن َو ، َس ّذ َك َلَك ُي ، ُرُس
ّلُهّم ، بوَُعُِّْدَك يؤمنوُن ل و ِلْف ال ْلِق و ، كلمتهم بيِنْ خا ِبِهُم في َأ قلوُ

ْيِِهْم َواْجَعلِْ ، الرعَُّب َل َبَك ِرْجَزَك عَُّ َذا َلَه َوعَُّ ْلَحّق ِإ ّلُهّم ، ا ِتلِْ ال َقا
َة َكَفَر ْل ّلِذينَْ ا ُتوُا ا َتاَب ُأو ِك ْل . ا

ّلُهّم9 . العُّداء وشماتة العدو، وغلبة الدينْ، غلبة منْ بك نعوُذَ إنا - ال
ّلُهّم10 ُذَ إني - ال ِلَك ِفي أُموَُت أْن ِبَك أعُُّوُ ِبيِ ًا َس ِبر ْد . ُم

* العدو لقاء عُّند يقال ما* 

َيا وجلِ عُّز الله - قال11 ّيَها : (  ّلِذينَْ َأ ُنوُا ا َذَا آَم ُتْم ِإ َئًة َلِقيِ ُتوُا ِف ُب ْث َفا
ُكُروا ْذَ ّلَه َوا ًا ال ِثيِر ُكْم َك ّل ِلُحوَُن) [النفال: َلَع ] .45ُتْف

َنا وجلِ عُّز الله - وقال12 ّب َنا َأْفِرْغ : ( َر ْيِ َل ًا عَُّ ْبر ّبْت َص َث َنا َو َداَم َأْق

َنا ْنُصْر َلى َوا ِم عَُّ ْلَقوُْ َكاِفِرينَْ) [البقرة: ا ْل ] .250ا
َنا وجلِ عُّز الله - وقال13 ّب َنا اْغِفْر : ( َر َنا َل َب ُنوُ َنا ُذَ ِإْسَراَف َنا ِفي َو َأْمِر

ّبْت َث َنا َو َداَم َنا َأْق ْنُصْر َلى َوا ِم عَُّ ْلَقوُْ َكاِفِرينَْ ا ْل ] .147عُّمران: ) [آل ا

* بالعُّداء ُخوَُّف إذَا يقوُل * ما

َنا وجلِ عُّز الله - قال14 ُب ّلُه : ( َحْس ِنْعَم ال ِكيِلُِ َو ْلوَُ : عُّمران ) [آل ا
173. [

ّنَما تعالى لقوُله ، منه والخوُف الله خشيِة ويستحضر ِإ ُكُم : (  ِل َذَ
َطاُن ْيِ ُه ُيَخوُُّف الّش َء َيِا ِل ُتْم ِإْن َوَخاُفوُِن َتَخاُفوُُهْم َفَل َأْو ْن ِنيِنَْ ُك ) ُمْؤِم
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] .175:  عُّمران [آل

* العُّداء به مكر إذَا يقوُل ما* 

ُأَفوُُّض وجلِ عُّز الله - قال15 َلى َأْمِري : ( َو ّلِه ِإ ّلَه ِإّن ال َبِصيٌِر ال
َباِد ْلِع ].44) [غافر: ِبا

* ليِقتلوُه العُّداء طلبه إذَا يقوُل ما* 

ِني : ( َرّب وجلِ عُّز الله - قال16 ِم ِمنَْ َنّج ْلَقوُْ ِلِميِنَْ ا ّظا ) ال
] .21[القصص:

* الطرق عُّليِه اشتبهت إذَا أو طريق إلى توُجه إذَا يقوُل ما* 

ّبي : ( عََُّسى وجلِ عُّز الله - قال17 ِني َأْن َر َي َء َيْهِد ِبيِلِِ َسوَُا ) الّس
].22[القصص:

ويستبطئوُن المجاهدينْ عُّدد يقلِ و العُّداء يكثر عُّندما يقال ما* 
* النصر

ُلوٌُب إني - ( رب18 َتِصْر َمْغ ْن سوُرة  من10ْ الية منْ ) [اقتباس َفا
القمر].

ّكرهم قوُتهم أو الكفار كثرة منْ المسلميِنْ بعُض خاف - إذَا19 ذَ
َكْم وجلِ عُّز الله بقوُل واليمان العلم أهلِ َئٍة ِمنْْ : ( َلٍة ِف ِليِ َبْت َق َل َغ

َئًة ًة ِف ِثيَِر ْذَِن َك ِإ ّلِه ِب ّلُه ال ِبِرينَْ َمَع َوال ].248: ) [البقرة الّصا
َأل وجلِ عُّز الله - قال20 ّلِه َنْصَر ِإّن : (  ].214: ) [البقرة َقِريٌب ال

* الكفار جموُع رؤية عُّند يقال ما* 

َذا وجلِ عُّز الله - قال21 َنا َما : ( َه َد ّلُه َوعَُّ ُلُه ال َق َوَرُسوُ َد ّلُه َوَص ال
ُلُه ًا ] . ويزدادوا22) [الحزاب: َوَرُسوُ ِليًِما ِإيَمان َتْس ، وجلِ عُّز لله َو
مع النصر فإن ، ويصابروا ويصبروا ، كثيِرا الله ويذكروا ، ويثبتوُا
الصبر.
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َتهم أن خافوُا إذَا المسلميِنْ * شعار ّيِ َب * الكفار ُي

. ينصرون - حم~ ل22

ّلَط إذَا يقال * ما * فيِه المسلميِنْ استضعفوُا و بلٍد عُّلى الكفاُر تس

َلى وجلِ عُّز الله - قال23 ّلِه : ( عَُّ َنا ال ْل ّك َنا َتوَُ ّب َنا ل َر ْل َنًة َتْجَع ْت ِم ِف ْلَقوُْ ِل
ِلِميِنَْ ّظا َنا ال َنّج ِتَك َو ِم ِمنَْ ِبَرْحَم ْلَقوُْ َكاِفِرينَْ) [يوُنس: ا ْل ].86-85ا

. وجلِ عُّز لله والخلصا والعبادة الصلة منْ ويكثرون

* تعالى بالله والستنصار الغزو عُّند يقال ما* 

ّلُهّم24 ْنَت - ال ُدنا، َأ ْنَت عَُُّض َأ ِبَك نحوُُل ِبَك َنصيُِرنا، َو ِبَك نصوُُل َو َو
ِتلِ . نقا

* كثرتهم تعجبهم لئل المسلميِنْ جيِش كثر إذَا يقال ما* 

ّلُهّم25 ِتلُِ ِبَك - ال ِبَك ، ُأَقا ِبَك }ِ ، ُأَحاِوُل { َو َوَل َحوَُْل َوَل ، ُأَصاِوُل َو
َة ّلِه ِإّل ُقوُّ . ِبال

* الكفار شّر اقتراب أو الفزع عُّند يقال * ما

َلَه - ل26َ ّ ِإ ّلُه ِإل . ال

* قوًُما خاف إذَا يقوُل * ما

ّلُهّم27 ُلَك ِإنا - ال ُذَ ُنحوُِرِهم، في َنْجَع َنعوُ . ُشروِرهْم ِمنْْ ِبَك َو

* قتلهم أرادوا و المسلميِنْ الكفاُر حاصر إذَا يقال * ما

ّلُهّم28 َناهْم - ال ْكِف ْئَت ِبَما ِا . ِش
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* استكبروا أو المسلميِنْ كتب مزقوُا إذَا الكفار عُّلى الدعُّاء* 
ُلوُا وتعالى سبحانه الله قال َنا : ( َفَقا ّب ْد َر ْيِنَْ َباعُِّ َنا َب َلُموُا َأْسَفاِر َظ َو

ْنُفَسُهْم َناُهْم َأ ْل َناُهْم َأَحاِديَث َفَجَع ِلَك ِفي ِإّن ُمَمّزٍق ُكلِّ َوَمّزْق َياٍت َذَ ََل

ُكلِّ ّباٍر ِل ُكوٍُر َص ] .19:  سبأ ) [سوُرة َش

ّلُهّم29 . ُمَمّزق ُكلِّ َمّزْقُهم - ال

* وجلِ عُّز الله طاعُّة عُّنْ المسلميِنْ الكفاُر شغلِ إذَا يقال * ما

َل30 ّلُه - َم َتُهْم ال ُيِوُ ُبوَُرُهْم ُب ًا َوُق . َنار

* عُّليِهم والغارة الكفار قرىَ دخوُل عُّند يقال ما* 

ّلُه31 َبُر - ال ْك َبْت ، َأ َبُر]  َخِر ْيِ ّنا  ،)1([َخ َذَا ِإ َنا ِإ ْل ٍم ِبَساَحِة َنَز َء َقوُْ َفَسا
َباُح َذِرينَْ َص ْن ْلُم . ا

التي الحرب دار يسمى  و)1() .  [  ثلثا يقوُلها و يديه ( يرفع
. ]  عُّليِها أشرفوُا

* يؤذَيهم و المسلميِنْ يسّب منْ عُّلى * الدعُّاء

ّلُهّم32 ّلْط - ال ًبا عُّليِه َس كلبك. منْ كل
ّلُهّم33 ّلُهّم بـ[الكافرينْ] (ثلثا)، عُّليِك - ال وفلن [فلن بـ عُّليِك ال

] . يسميِهم منهم
) . يخص ثم ( فيِعم

* ودنيِاهم بآلهتهم الكفار اعُّتز إذَا يقال * ما

ّلُه34 َلى - ال َأَجلِّ َأعُّْ ّلُه ، َو َنا ال َ َ َموُْل َلى َول ُكْم َموُْ . َل

* بصدق الشهادة الله سؤال* 
. سبيِلك في شهادة ارزقني - اللهم35

* العدو لقاء عُّند تعالى بالله الستغاثة* 
ْذَ تعالى الله قال ِإ ُثوَُن : (  َتِغيِ ُكْم َتْس ّب َتَجاَب َر ُكْم َفاْس ّني َل ُكْم َأ ّد ُمِم

ْلٍف َأ َكِة ِمنَْ ِب ِئ ْلَمل )9) (النفال: ُمْرِدِفيِنَْ ا
ّلُهّم36 َتنا، َما آتنا - ال ْد ّلُهّم َوعَُّ ْنِجْز ال َتنا، َما لنا َأ ْد ّلُهّم َوعَُّ ِلْك ِإْن ال َتْه
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َبُة َهِذِه ْلِعَصا ِم َأْهلِِ ِمنْْ ا ِلْسلَ َ ا ْد ل َب َلْرِض في ُتْع . (ويستقبلِ ا
ّد القبلة يديه). ويُم

أو أفغانستان أو فلسطيِنْ أو كالعراق ؛ خاصة أرض الن [ والمراد
ً غزة أو الفلوُجة ] . أعُّلم والله ، الرض عُّموُم ل ، مثل

تحصيِنات اختراق وعُّند ، للمدن المسلميِنْ حصار عُّند يقال ما* 
* العدو

َلَه - ل37َ ّ ِإ ّلُه ِإل ّلُه و ال َبُر ال ْك . َأ

َلْسر في المسلميِنْ بعض وقوُع عُّند يقال * ما * الشدة أو ا

بأسمائهم) ، للمستضعفيِنْ (ويدعُّوُ فلن بنْ فلن أنج - اللهم38
ّلُهّم ْنِج ال َتْضَعِفيِنَْ َأ ْلُمْس ِنيِنَْ ِمنَْ ا ْلُمْؤِم ّلُهّم ، ا ْد ال ُد َتَك اْش َأ ْط َلى َو عَُّ

ّلُهّم ) ] ، شعوُبهم ( ويسمي [الكافرينْ ْلَها ال ِنيِنَْ {عُّليِهم اْجَع }ِ ِس
ِني ُيوُُسَف. َكِس

* النصر بعد وجلِ عُّز الله عُّلى الثناء* 
َيا وتعالى تبارك الله قال ّيَها : ( ّلِذينَْ َأ ُنوُا ا ُكُروا آَم ْذَ ّلِه ِنْعَمَة ا ال
ُكْم ْيِ َل ْذَ عَُّ ُكْم ِإ ْت َء ٌد َجا ُنوُ َنا ُج ْل َأْرَس ْيِِهْم َف َل ًا عَُّ ًا ِريح ُنوُد َكاَن َتَرْوَها َلْم َوُج َو

ّلُه ُلوَُن ِبَما ال ًا) (الحزاب: َتْعَم : وجلِ عُّز الله ) وقال9َبِصيِر
َيا ّيَها (  ّلِذينَْ َأ ْا ا ُنوُ ْا آَم ُكُرو ْذَ ّلِه ِنْعَمَت ا ُكْم ال ْيِ َل ْذَ عَُّ َأن َقوٌُْم َهّم ِإ

ْا ُطوُ ْبُس ُكْم َي ْيِ َل َيُهْم ِإ ْيِد َكّف َأ َيُهْم َف ْيِد ُكْم َأ ْا عَُّن ّتُقوُ ّلَه َوا َلى ال ّلِه َوعَُّ ال
ّكلِِ َتوَُ َيِ ْل ُنوَُن َف ْلُمْؤِم ]11) [المائدة: ا

َلَه - ل39َ ّ ِإ ّلُه ِإل ُه ال َد َأعَُّّز ، َوْح ُه َ َد ْن َنَصَر ، ُج ُه و َد ْب َلَب ، عَُّ َلْحَزاَب َوَغ ا
ُه َد َ ، َوْح ُه شيء َفل َد . َبْع

ِإّن40 ّلَه -  ْد ال َأْحَسنَْ َكَفى َق . َو

* المعركة بعد وجلِ عُّز الله عُّلى الثناء* 

ّلُهّم41 ُد َلَك - ال ْلَحْم ّلُه ا ّلُهّم ، ُك َ ال ِبَض ل ْطَت ِلَما َقا َ َو ، َبَس َباِسَط ل
َبْضَت ِلَما َ َو ، َق ْلَت ِلَما َهاِدَي ل َل َ َو ، َأْض ْيَت ِلَمنْْ ُمِضلِّ ل َد َ َو ، َه ل

ِطَي َنْعَت ِلَما ُمْع َ َو ، َم ِنَع ل ْيَِت ِلَما َما َط َ َو ، َأعُّْ ْدَت ِلَما ُمَقّرَب ل َو ، َباعَُّ
َد لَ َباعُِّ ْبَت ِلَما ُم ّلُهّم ، َقّر ْبُسْط ال َنا ا ْيِ َل ِتَك ِمنْْ عَُّ َكا ِتَك َبَر َوَرْحَم

ِلَك ّلُهّم ، َوِرْزِقَك َوَفْض ّني ال ُلَك ِإ َأ ّنِعيَِم َأْس ْلُمِقيَِم ال ّلِذي ا َ ا َو َيُحوُُل ل
ّلُهّم ، َيُزوُل لَ ّني ال ُلَك ِإ َأ ّنِعيَِم َأْس َلِة َيوَُْم ال ْيِ ْلَع َلْمنَْ ا ْلَخوُِْف َيوَُْم َوا ، ا

ّلُهّم ّني ال ٌذ ِإ ِئ َنا َما َشّر ِمنْْ ِبَك عَُّا َت ْيِ َط َنْعَت َما َوَشّر َأعُّْ ّلُهّم ، َم ّبْب ال َح
َنا ْيِ َل ِليَماَن ِإ ْنُه ا ّي َنا ِفي َوَز ِب ُلوُ ْه ُق َكّر َنا َو ْيِ َل ُكْفَر ِإ ْل َق ا ْلُفُسوُ َيِاَن َوا ْلِعْص َوا

َنا ْل ّلُهّم ، الّراِشِدينَْ ِمنْْ َواْجَع َنا ال ِلِميِنَْ َتوَُّف َنا ُمْس ِيِ َأْح ِلِميِنَْ َو ُمْس
َنا ْلِحْق َأ ِلِحيِنَْ َو ْيَِر ِبالّصا َيا َغ َ َو َخَزا ِنيِنَْ ل ُتوُ ّلُهّم ، َمْف ِتلِْ ال َة َقا َكَفَر ْل ا
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ّلِذينَْ ُبوَُن ا ّذ َك َلَك ُي ّدوَن ُرُس َيُص ِلَك عَُّنْْ َو ِبيِ ْيِِهْم َواْجَعلِْ َس َل ِرْجَزَك عَُّ
َبَك َذا ّلُهّم ، َوعَُّ ِتلِْ ال َة َقا َكَفَر ْل ّلِذينَْ ا ُتوُا ا َتاَب ُأو ِك ْل َلَه ا ْلَحّق ِإ . ا
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* ونحوُها الخيِلِ عُّلى يثبت ل لمنْ يقال ما* 

ّلُهّم42 ْته - ال ّب ًيا اجعله و ، َث ًيا هاد . ّمْهِد

* الجيِش لميِر المام وصيِة* 

يقوُل ثم ، خيًِرا المسلميِنْ منْ معه منْ و ، تعالى الله بتقوُىَ يوُصيِه
:

ِم - « اْغُزوا43 ّلِه ِباْس ِبيِلِِ في ال ّلِه َس ُلوُا ال ِت ّلِه َكَفَر َمنْْ َقا َو اْغُزوا ِبال
ّلوُا لَ َ َتُغ َ َتْغِدُروا َول ُلوُا َول ّث ُلوُا َول ُتَم ُت ًدا َتْق ِليِ َذَا َو ِإ ُدّوَك َلِقيَِت َو ِمنْْ عَُّ

ِكيِنَْ ْلُمْشِر ْدعُُُّهْم ا َلى َفا ُتُهنّْ ِخَلٍل َأْو ِخَصاٍل َثَلِث ِإ ّي َأ ُبوَُك َما َف َأَجا

َبلِْ ْنُهْم َفاْق ُكّف ِم ْنُهْم َو ْدعُُُّهْم ُثّم عَُّ َلى ا ِم ِإ ِْلْسَل ِإْن ا ُبوَُك َف َبلِْ َأَجا َفاْق
ْنُهْم ُكّف ِم ْنُهْم َو ْدعُُُّهْم ُثّم عَُّ َلى ا ّتَحوُِّل ِإ َلى َداِرِهْم ِمنْْ ال َداِر ِإ

ْلُمَهاِجِرينَْ ِبْرُهْم ا َأْخ ّنُهْم َو ُلوُا ِإْن َأ ِلَك َفَع َلُهْم َذَ ْلُمَهاِجِرينَْ َما َف ِل
ْيِِهْم َل َلى َما َوعَُّ ْلُمَهاِجِرينَْ عَُّ ِإْن ا َبوُْا َف ُلوُا َأْن َأ َتَحوُّ ْنَها َي ِبْرُهْم ِم َأْخ َف

ّنُهْم ُنوَُن َأ ُكوُ َأعَُّْراِب َي ِلِميِنَْ َك ْلُمْس ْيِِهْم َيْجِري ا َل ْكُم عَُّ ّلِه ُح ّلِذي ال َيْجِري ا
َلى ِنيِنَْ عَُّ ْلُمْؤِم ُكوُُن َوَل ا ِنيَِمِة ِفي َلُهْم َي ْلَغ ِء ا ْلَفْي ٌء َوا َأْن ِإّل َشْي

ُدوا ِلِميِنَْ َمَع ُيَجاِه ْلُمْس ِإْن ا َبوُْا ُهْم َف ْلُهْم َأ َيَة َفَس ْلِجْز ِإْن ا ُبوَُك ُهْم َف َأَجا

َبلِْ ْنُهْم َفاْق ُكّف ِم ْنُهْم َو ِإْن عَُّ َبوُْا ُهْم َف َتِعنْْ َأ ّلِه َفاْس ْلُهْم ِبال ِت َذَا َوَقا ِإ َو
ُدوَك ِحْصنٍْ َأْهلَِ َحاَصْرَت َأَرا ّلِه ذَِّمَة َلُهْم َتْجَعلَِ َأْن َف ّيِِه َوذَِّمَة ال ِب َفَل َن
ّلِه ذَِّمَة َلُهْم َتْجَعلِْ ّيِِه ذَِّمَة َوَل ال ِب ِكنْْ َن َل َتَك َلُهْم اْجَعلِْ َو َوذَِّمَة ذَِّم

ِبَك ُكْم َأْصَحا ّن ِإ ُكْم ُتْخِفُروا َأْن َف ُكْم َوذََِمَم ذََِمَم ِب َأْن ِمنْْ َأْهوَُُن َأْصَحا

ّلِه ذَِّمَة ُتْخِفُروا ِلِه َوذَِّمَة ال َذَا َرُسوُ ِإ ُدوَك ِحْصنٍْ َأْهلَِ َحاَصْرَت َو َأَرا َأْن َف

َلُهْم ْنِز َلى ُت ِم عَُّ ْك ّلِه ُح ْلُهْم َفَل ال ْنِز َلى ُت ِم عَُّ ْك ّلِه ُح ِكنْْ ال َل ْلُهْم َو ْنِز َلى َأ عَُّ
ْكِمَك ّنَك ُح ِإ ْدِري َل َف ُتِصيُِب َت ْكَم َأ ّلِه ُح » . َل َأْم ِفيِِهْم ال

* المجاهدون ينشده ما* 
ّلُهّم44 َ - ال ْنَت َلوُْل َنا َما َأ ْي َد َت َ اْه َنا ........... َول ّدْق َ َتَص َنا َول ْيِ ّل َص

َلنْْ ْنِز َأ َنًة َف ِكيِ َنا َس ْيِ َل ّبِت عَُّ َث َداَم ...................... َو َلْق َنا ِإْن ا ْيِ لََق
َء ِإّن َدا َلعُّْ ْد ا َنا َبَغوُْا َق ْيِ َل َذَا عَُّ ِإ ُدوا ...................  َنًة َأَرا ْت َنا ِف ْيِ َب َأ

َنا بـ (ويرفع ْيِ َب َتُه َأ ّد َصوُْ َيُم آخرها) و

ّلُهّم45 ْنَت َلوَُْل - ال َنا َما َأ ْي َد َت َنا ........... َوَل اْه ّدْق َنا َوَل َتَص ْيِ ّل َص
َنْحنُْ ِلَك عَُّنْْ [َو َنا] ........ َفاْغِفْر َما َفْض ْيِ َن َتْغ ًء اْس َدا َنا َما َلَك ِف ْيِ اقتَف
ّبْت َث َداَم َو َْلْق َنا ِإْن ا ْيِ َيِنْْ َلَق ْلِق َأ َنًة ...................... َو ِكيِ َنا َس ْيِ َل عَُّ
ّنا َذَا ِإ َنا ِصيَِح ِإ َنا ِب ْيِ َب َيِاِح َأ ِبالّص َنا ..................... َو ْيِ َل ُلوُاعَُّ عَُّوُّ

ّلُهّم46 ْيَِش ل - ال ْيُِش إل عَُّ ْنَصاِر ........... َفاْغِفْر الخرة عَُّ َل ل
ْلُمَهاِجَرة َوا

ّلِذينَْ َنْحنُْ َيُعوُا ا َلى َبا ْلِجَهاِد (.................).............. عَُّ َنا ا َبِقيِ َما

9



َدا َب َأ

* الكفار يرمي لمنْ الدعُّاء* 

. دعُّوُتهم وأجب ، رميِتهم سدد - اللهم47

* حسنا بلء أبلت التي للسرية الدعُّاء* 

. (ويكررها) . ورجالهم خيِلهم في بارك - اللهم48

* وجلِ عُّز الله سبيِلِ في مجاهدا خرج لمنْ الدعُّاء* 

ّلُهّم49 ّنُهْم - ال ٌة ِإ ْلُهْم ُحَفا ّلُهّم ، َفاْحِم ّنُهْم ال ٌة ِإ ْكُسُهْم عَُُّرا ّلُهّم ، َفا ال
ّنُهْم َيِاٌع ِإ ِبْعُهْم ِج َأْش . َف

ّلُهّم50 ّلْمُهْم - ال ّنْمُهْم َس . َوَغ

***   ***   ***

10



  والشرح  التخريج

و  وسلم عُّليِه الله صلى النبي دعُّاء استجاب تعالى الله أن  - ثبت1
ِبي فَعنْْ ، الية هذه في  عُّنهم الله رضي الصحابة أ

َة َ ْيَر رضي ُهَر
َلّما َقاَل عُّنه الله َلْت : "  َلى َنَز ّلِه َرُسوُِل عَُّ ّلى ال ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ َوَس
ّلِه َْلْرِض ِفي َوَما الّسَموَُاِت ِفي َما ِل ِإْن ا ُدوا َو ْب ُكْم ِفي َما ُت ْنُفِس َأْو َأ

ُه ُكْم ُتْخُفوُ ْب ّلُه ِبِه ُيَحاِس َيِْغِفُر ال ُء ِلَمنْْ َف ّذُب َيَشا ُيَع ُء َمنْْ َو ّلُه َيَشا َوال
َلى ٍء ُكلِّ عَُّ ّد َقاَل َقِديٌر َشْي َت ِلَك َفاْش َلى َذَ ّلِه َرُسوُِل َأْصَحاِب عَُّ ّلى ال َص
ّلُه ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ َتوُْا َوَس َأ ّلِه َرُسوَُل َف ّلى ال ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ ُكوُا ُثّم َوَس َبَر

َلى َكِب عَُّ ُلوُا الّر ّلِه َرُسوَُل َأْي َفَقا َنا ال ّلْف َْلعَُّْماِل ِمنْْ ُك ِطيُِق َما ا ُن
َة َيِاَم الّصَل َد َوالّص ْلِجَها َدَقَة َوا ْد َوالّص َلْت َوَق ْنِز ْيَِك ُأ َل َيُة َهِذِه عَُّ َوَل اْل

ِطيُِقَها ّلِه َرُسوُُل َقاَل ُن ّلى ال ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ ُدوَن َوَس ُتِري ُلوُا َأْن َأ َتُقوُ
ْيِنِْ َأْهلُِ َقاَل َكَما َب َتا ِك ْل ُكْم ِمنْْ ا ِل ْب َنا َق َنا َسِمْع ْيِ ُلوُا َبلِْ َوعََُّص َنا ُقوُ َسِمْع

َنا َطْع َأ َنَك َو َنا ُغْفَرا ّب ْيَِك َر َل ِإ ْلَمِصيُِر َو ُلوُا ا َنا َقا َنا َسِمْع َطْع َأ َنَك َو ُغْفَرا
َنا ّب ْيَِك َر َل ِإ ْلَمِصيُِر َو َلّما ا َأَها َف َتَر ْلَقوُُْم اْق ّلْت ا ُتُهْم ِبَها َذَ َن ْلِس ْنَزَل َأ َأ ّلُه َف ال
ْثِرَها ِفي ْنِزَل ِبَما الّرُسوُُل آَمنَْ ِإ ْيِِه ُأ َل ّبِه ِمنْْ ِإ ُنوَُن َر ْلُمْؤِم آَمنَْ ُكلِّ َوا

ّلِه ِتِه ِبال َك ِئ ِبِه َوَمَل ُت ُك ِلِه َو ُق َل َوُرُس ْيِنَْ ُنَفّر ِلِه ِمنْْ َأَحٍد َب ُلوُا ُرُس َوَقا
َنا َنا َسِمْع َطْع َأ َنَك َو َنا ُغْفَرا ّب ْيَِك َر َل ِإ ْلَمِصيُِر َو َلّما ا ُلوُا َف ِلَك َفَع َنَسَخَها َذَ

ّلُه َلى ال ْنَزَل َتَعا َأ ّلُه َف ّلُف َل َوَجلِّ عَُّّز ال َك ّلُه ُي َلَها ُوْسَعَها ِإّل َنْفًسا ال
َبْت َكَس ْيَِها َما َل َبْت َما َوعَُّ َتَس ْك َنا ا ّب َنا َل َر ْذ َنا ِإْن ُتَؤاِخ َنا َأْو َنِسيِ ْأ َط َقاَل َأْخ

َنا َنَعْم ّب َنا َتْحِملِْ َوَل َر ْيِ َل َتُه َكَما ِإْصًرا عَُّ ْل َلى َحَم ّلِذينَْ عَُّ َنا ِمنْْ ا ِل ْب َقاَل َق
َنا َنَعْم ّب َنا َوَل َر ْل َنا َطاَقَة َل َما ُتَحّم ّنا َواعُُّْف َنَعْم َقاَل ِبِه َل َنا َواْغِفْر عَُّ َل

َنا ْنَت َواْرَحْم َنا َأ َنا َموَُْل ْنُصْر َلى َفا ِم عَُّ ْلَقوُْ َكاِفِرينَْ ا ْل " . َنَعْم َقاَل ا
) .179( مسلم رواه

ْبنِْ ) عَُّن126ْْ (برقم مسلم وعُّند ّباٍس ا : " - َقاَل عُّنه الله - رضي عَُّ
َلْت َلّما َيُة َهِذِه َنَز ِإْن اْل ُدوا َو ْب ُكْم ِفي َما ُت ْنُفِس ُه َأْو َأ ُكْم ُتْخُفوُ ْب ِبِه ُيَحاِس
ّلُه َبُهْم َدَخلَِ َقاَل ال ُلوُ ْنَها ُق ٌء ِم ْدُخلِْ َلْم َشْي َبُهْم َي ُلوُ ٍء ِمنْْ ُق َفَقاَل َشْي

ِبّي ّن ّلى ال ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ ُلوُا َوَس َنا ُقوُ َنا َسِمْع َطْع َأ َنا َو ّلْم َقاَل َوَس
ْلَقى َأ ّلُه َف ِْليَماَن ال ِبِهْم ِفي ا ُلوُ ْنَزَل ُق َأ ّلُه َف َلى ال ّلُف َل َتَعا َك ّلُه ُي ال
َبْت َما َلَها ُوْسَعَها ِإّل َنْفًسا ْيَِها َكَس َل َبْت َما َوعَُّ َتَس ْك َنا ا ّب َنا َل َر ْذ ِإْن ُتَؤاِخ
َنا َنا َأْو َنِسيِ ْأ َط ْد َقاَل َأْخ ْلُت َق َنا َفَع ّب َنا َتْحِملِْ َوَل َر ْيِ َل َتُه َكَما ِإْصًرا عَُّ ْل َحَم
َلى ّلِذينَْ عَُّ َنا ِمنْْ ا ِل ْب ْد َقاَل َق ْلُت َق َنا َواْغِفْر َفَع َنا َل ْنَت َواْرَحْم َنا َأ َموَُْل
ْد َقاَل ْلُت َق ْبنِْ ". وعَُّنْْ َفَع ّباٍس ا َنَما - َقاَل عُّنه الله - رضي عَُّ ْيِ َب  " :

ْبِريلُِ ٌد ِج َد َقاعُِّ ْن ِبّي عُِّ ّن ّلى ال ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ َفوُِْقِه ِمنْْ َنِقيًِضا َسِمَع َوَس
ْأَسُه َفَرَفَع َذا َفَقاَل َر ِء ِمنْْ َباٌب َه ِتَح الّسَما َيِوَُْم ُف ْل َتْح َلْم ا ِإّل َقّط ُيْف
َيِوَُْم ْل َنَزَل ا ْنُه َف َلٌك ِم َذا َفَقاَل َم َلٌك َه َلى َنَزَل َم َْلْرِض ِإ ْنِزْل َلْم ا َقّط َي

َيِوَُْم ِإّل ْل ّلَم ا ْبِشْر َوَقاَل َفَس ْينِْ َأ ُنوَُر َتُهَما ِب ِتيِ َتُهَما َلْم ُأو ِبّي ُيْؤ َلَك َن ْب َق
ِتَحُة َتاِب َفا ِك ْل ِتيُِم ا َبَقَرِة ُسوَُرِة َوَخوَُا ْل َأ َلنْْ ا ْنُهَما ِبَحْرٍف َتْقَر ِإّل ِم

َتُه ِطيِ ) .1339( مسلم " . رواه ُأعُّْ
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ُيِدعَُّى ، قوُمه - عُّلى السلم - عُّليِه لوُط دعُّاء منْ  - هو2ُ عُّلى به ف
: تعالى الله قال ، الكفر هوُ الرض في إفساد أعُّظم فإن الكفار،
ّلِذينَْ ّدوا َكَفُروا (ا ِبيِلِِ عَُّنْْ َوَص ّلِه َس َناُهْم ال ْد ًا ِز َذاب َق عَُّ َذاِب َفوُْ ْلَع ِبَما ا

ُنوُا ُدوَن) سوُرة َكا َذَا وجلِ عُّز الله ) وقال88النحلِ( ُيْفِس ِإ ِقيِلَِ : (َو
َ َلُهْم ْا ل ُدو َلْرِض ِفي ُتْفِس ْا ا ُلوُ ّنَما َقا ِلُحوَُن َنْحنُْ ِإ َأل11{ ُمْص ّنُهْم }ِ  ِإ
ُدوَن ُهُم ْلُمْفِس ِكنْ ا َل ّ َو )12-11( البقرة }ِ ) سوُرة12{ َيْشُعُروَن ل

َلنَْ إذَا خاصة الحرث وأهلكوُا ، واللوُاط كالزنا بالفوُاحش الكفار أعُّ
نسأله و ، عُّباده وشر وعُّقابه غضبه منْ به الله نعوُذَ ، والنسلِ

، المجاهدينْ بالمؤمنيِنْ الكفار فساد الله . ويدفع والعافيِة العفوُ
َلوُْل وتعالى تبارك الله قال ّلِه َدْفُع : ( َو ّناَس ال َبْعٍض َبْعَضُهْم ال ِب

َدِت َْلْرُض َلَفَس ِكنّْ ا َل ّلَه َو َلى َفْضلٍِ ُذَو ال َلِميِنَْ) (البقرة: عَُّ ْلَعا ).251ا

في ومسلم ، له ) واللفظ4496( صحيِحه في البخاري  - رواه3
. عُّنه الله رضي مسعوُد ابنْ الله عُّبد ) عُّن2798ْ( صحيِحه

والنسائي ) ،5101،1511( داود وأبوُ  ) ،1/227(  أحمد  - رواه4
)3830( ماجة وابنْ ) ،3551( والترمذي ) ،607( والليِلة اليِوُم في
صحيِح" ، : "حسنْ الترمذي وقال ، عُّنهما الله رضي عُّباس ابنْ عُّنْ

وأقره ) ،520-1/519( والحاكم ) ،947،948( حبان ابنْ وصححه
. واللباني ، الذهبي

1741( مسلم و ) ،7051 ،6029 ،3889 ،2775( البخاري  - رواه5
وأبوُ ) ،3844،3843( حبان ابنْ )،و2775( خزيمة ابنْ و ) ،1742 ،

( والترمذي ، صحاحهم في ) خمستهم219-4/218( عُّوُانة
)29586( مصنفه في شيِبة أبي وابنْ ) ،2796( ماجة ابنْ )،و1678

) عُّن602ْوالليِلة( اليِوُم في النسائي و ) ،4/381،353( وأحمد ،
عُّليِه الله صلى النبي - أن عُّنه الله - رضي أوفى أبي بنْ الله عُّبد

في حبان ابنْ و خزيمة ابنْ . وعُّند الخندق يوُم عُّليِهم دعُّا وسلم
. القضاء عُّمرة في أيًضا بذلك عُّليِهم دعُّا أنه رواية

رضي هريرة أبي عُّنْ  تحفة) ،10/51( سننه في الترمذي  - رواه6
. اللباني وحسنه " ، غريب : " حسنْ قال و ، عُّنه الله

 و1/704( الحاكم ) و650( المفرد الدب في البخاري - رواه7
عُّليِه الله صلى النبي - أن عُّنه الله - رضي هريرة أبي ) عُّن2/154ْ
ثأري". فيِه وأرني ، عُّدوي عُّلى انصرني : " اللهم يقوُل كان وسلم

اللباني. وصححه ، مسلم شرط عُّلى الحاكم وصححه
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- الزرقي رفاعُّة بنْ عُّبيِد ) عُّن3/424ْ( مسنده في أحمد  - رواه8
وسيِأتي ، صحيِح طوُيلِ،وسنده حديث في - مرفوُعًُّا عُّنه الله رضي
صحيِح ) بسند1100( صحيِحه في خزيمة ابنْ رواه ) . و41برقم(

الناس القاري: " أن عُّبٍد بنْ الرحمنْ عُّبد عُّنْ الزبيِر بنْ عُّروة عُّنْ
عُّهد في رمضان منْ الثاني النصف في القيِام في به يدعُّوُن كانوُا
كتاب في نصر ابنْ رواه و - ، عُّنه الله - رضي الخطاب بنْ عُّمر

نحوُه. الزهري ) عُّن144ْ الوُتر(صا

الله عُّبد ) عُّن5487ْ  ،5475( النسائي و ) ،2/173( أحمد  - رواه9
منْ الستعاذَة صحيِح. وجملة عُّنهما،وسنده الله رضي عُّمرو بنْ

كثيِرة. شوُاهد لها العدو غلبة

)،و5532  ،5531( النسائي )،و1553 ،1552( داود أبوُ  - رواه10
( والحاكم )،269( الجهاد في عُّاصم أبي وابنْ )،3/427( أحمد

َيَِسِر أبي عُّنْ إسناده ) وصحح1948 . عُّنه الله رضي ال

ُبت11 ْث َي العدو لقاء عُّند كثيًِرا وجلِ عُّز الله يذكرون و ، المؤمنوُن - 
ً ويقدموُن ، وجلِ عُّز الله أمر كما والقتال الغزو قبلِ صالحة أعُّمال

صالح عُّملِ الباري): " باب  فتح24 / 6( صحيِحه في البخاري قال ،
" .  بأعُّمالكم تقاتلوُن : إنما الدرداء أبوُ وقال ، القتال قبلِ

) وابن5ْ( الجهاد كتاب في المبارك ابنْ : وصله الدرداء أبي * وأثر
َنوَُِري )136 ( صا الزهد في عُّاصم أبي ْي ّد الثامنْ المجلس في وال
.) 1135( العلم وجوُاهر المجالسة كتاب منْ

أسباب أعُّظم منْ فإنها ذَنوُبهم منْ ربهم إلى المجاهدون * ويتوُب
ِإّن تعالى الله قال ، الزحف يوُم والفرار الهزيمة ّلِذينَْ : (  ْا ا ّلوُْ َتوَُ

ُكْم َتَقى َيوَُْم ِمن ْل ْلَجْمَعاِن ا ّنَما ا ّلُهُم ِإ َتَز َطاُن اْس ْيِ َبْعِض الّش ْا َما ِب ُبوُ َكَس
ْد َلَق ّلُه عََُّفا َو ْنُهْم ال ّلَه ِإّن عَُّ ِليٌِم َغُفوٌُر ال )155( عُّمران آل ) سوُرة َح

و لجالوُت برزوا عُّندما إسرائيِلِ بني منْ المؤمنوُن - قالها12
 ، وجلِ عُّز  الله فنصرهم جنوُده

َلّما عُّزوجلِ الله قال ْا : (َو ُلوَُت َبَرُزو ُنوُِدِه ِلَجا ْا َوُج ُلوُ َنا َقا ّب َأْفِرْغ َر

َنا ْيِ َل ًا عَُّ ْبر ّبْت َص َث َنا َو َداَم َنا َأْق َلى َوانُصْر ِم عَُّ ْلَقوُْ َكاِفِرينَْ ا ْل }250ِ{ ا
ْذَِن َفَهَزُموُُهم ِإ ّلِه ِب َتلَِ ال ُد َوَق ُلوَُت َداُوو ُه َجا َتا ّلُه َوآ ْلَك ال ْلُم ْكَمَة ا ْلِح َوا

ّلَمُه ُء ِمّما َوعَُّ َ َيَشا َلوُْل ّلِه َدْفُع َو ّناَس ال َبْعٍض َبْعَضُهْم ال َدِت ِب ّلَفَس
َلْرُض ِكنّْ ا َل ّلَه َو َلى َفْضلٍِ ُذَو ال َلِميِنَْ عَُّ ْلَعا ْلَك251{ ا ِت َياُت }ِ  ّلِه آ ال
ُلوَُها ْت ْيَِك َن َل ْلَحّق عَُّ ّنَك ِبا ِإ ِليِنَْ َلِمنَْ َو ْلُمْرَس }ِ )252{ ا
. البقرة سوُرة
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ّينْْ وتعالى سبحانه الله - قال13 َأ َك ِبّي ِمنْْ : ( َو َتلَِ َن ّيِوَُن َمَعُه َقا ّب ِر
ِثيٌِر ُنوُا َفَما َك َبُهْم ِلَما َوَه ِبيِلِِ ِفي َأَصا ّلِه َس ُنوُا َوَما َضُعُفوُا َوَما ال َكا َت اْس
ّلُه ِبِرينَْ ُيِحّب َوال َلُهْم َكاَن َوَما الّصا ُلوُا َأْن ِإّل َقوُْ َنا َقا ّب َنا اْغِفْر َر َل
َنا َب ُنوُ َنا ُذَ ِإْسَراَف َنا ِفي َو ّبْت َأْمِر َث َنا َو َداَم َنا َأْق ْنُصْر َلى َوا ِم عَُّ ْلَقوُْ ا

َكاِفِرينَْ ْل َتاُهُم ا ّلُه َفآ َيِا َثوَُاَب ال ْن ّد ّلُه الِخَرِة َثوَُاِب َوُحْسنَْ ال ُيِحّب َوال
ِنيِنَْ ْلُمْحِس ].148-146عُّمران ) [آل ا

ّلِذينَْ وجلِ عُّز الله - قال14 ّناُس َلُهُم َقاَل : ( ا ّناَس ِإّن ال ْد ال َق
ْا ُكْم َجَمُعوُ َدُهْم َفاْخَشوُُْهْم َل ًا َفَزا ْا ِإيَمان ُلوُ َنا َوَقا ُب ّلُه َحْس ِنْعَم ال َو
ِكيِلُِ ْلوَُ ْا173{ ا ُبوُ َل ِنْعَمٍة }ِ َفانَق ّلِه ّمنَْ ِب ٌء َيْمَسْسُهْم ّلْم َوَفْضلٍِ ال ُسوُ
ْا َبُعوُ ّت ّلِه ِرْضوَُاَن َوا ّلُه ال ٍم َفْضلٍِ ُذَو َوال ِظيِ ّنَما174{ عَُّ ِإ ُكُم }ِ  ِل َذَ

َطاُن ْيِ ُه ُيَخوُُّف الّش َيِاء ِل َ َأْو ُتم ِإن َوَخاُفوُِن َتَخاُفوُُهْم َفل ِنيِنَْ ُكن { ّمْؤِم
. عُّمران آل }ِ ) سوُرة175

ْبنِْ ) عَُّن4197ْْ( صحيِحه في البخاري وروىَ ّباٍس ا الله رضي عَُّ
َنا قال عُّنهما ُب ّلُه : " َحْس ِنْعَم ال ِكيِلُِ َو ْلوَُ َلَها ا ْبَراِهيُِم َقا ْيِِه ِإ َل الّسَلم عَُّ

ْلِقَي ِحيِنَْ ّناِر ِفي ُأ َلَها ال ٌد َوَقا ّلى ُمَحّم ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ ُلوُا ِحيِنَْ َوَس َقا
ّناَس ِإّن ْد ال ُكْم َجَمُعوُا َق َدُهْم َفاْخَشوُُْهْم َل ًنا َفَزا ُلوُا ِإيَما َنا َوَقا ُب َحْس

ّلُه ِنْعَم ال ِكيِلُِ َو ْلوَُ " . ا

منه يقبلوُا أن فأبوُا قوُمه نصح أن بعد فرعُّوُن آل مؤمنْ - قالها15
تعالى و تبارك الله قال ، عُّزوجلِ الله فنجاه به يمكروا أن وأرادوا ،

ُكُروَن ْذ َت ُكْم َأُقوُُل َما : ( َفَس ُأَفوُُّض َل َلى َأْمِري َو ّلِه ِإ ّلَه ِإّن ال َبِصيٌِر ال
َباِد ْلِع ُه44{ ِبا ّلُه }ِ َفوََُقا َئاِت ال ّيِ َكُروا َما َس َق َم ُء ِفْرعَُّوَُْن ِبآِل َوَحا ُسوُ
َذاِب ْلَع غافر. }ِ) سوُرة45{ ا

َء وجلِ عُّز الله - قال16 َنِة َأْقَصى ِمنْْ َرُجلٌِ : ( َوَجا ْلَمِدي َقاَل َيْسَعى ا
ََل ِإّن ُموَُسى َيا ْلَم َتِمُروَن ا ْأ ُلوَُك ِبَك َي ُت َيِْق ّني َفاْخُرْج ِل ِمنَْ َلَك ِإ

ّناِصِحيِنَْ ْنَها َفَخَرَج ال ًا ِم ِئف َتَرّقُب َخا ِني َرّب َقاَل َي ِم ِمنَْ َنّج ْلَقوُْ ا
ِلِميِنَْ ّظا ] .21القصص: ) [ سوُرة ال

َلّما تعالى - قال17 َء َتوَُّجَه : ( َو ْلَقا َينَْ ِت ْد ّبي عََُّسى َقاَل َم َأْن َر

ِني َي َء َيْهِد ِبيِلِ َسوَُا ].22القصص: ) [ سوُرة الّس

: دعُّائه و والسلم الصلة عُّليِه نوُح قصة في تعالى - قال18
َبْت ّذ َك َلُهْم (  ْب ُبوُا ُنوٍُح َقوُُْم َق ّذ َك َنا َف َد ْب ُلوُا عَُّ ُنوٌُن َوَقا ُدِجَر َمْج }9ِ{ َواْز

َدعَُّا ّبُه َف ّني َر ُلوٌُب َأ َتِصْر َمْغ َنا10{ َفان َتْح ْبوَُاَب }ِ َفَف ِبَماء الّسَماء َأ
ْنَهِمٍر َنا11{ ّم َْلْرَض }ِ َوَفّجْر ًا ا ُيِوُن َتَقى عُُّ ْل ْلَماء َفا َلى ا ْد َأْمٍر عَُّ ُقِدَر َق

ُه12{ َنا ْل َلى }ِ َوَحَم ْلوَُاٍح َذَاِت عَُّ ُدُسٍر َأ َتْجِري13{ َو َنا }ِ  ِن ُيِ َأعُّْ َجَزاء ِب
َلَقد14{ ُكِفَر َكاَن ّلَمنْ َناَها }ِ َو ْك َيًة ّتَر ِكٍر ِمنْ َفَهلِْ آ ّد ْيَِف15{ ّم َك }ِ َف
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ِبي َكاَن َذا ُذِر عَُّ ُن ْد16{ َو َلَق َنا }ِ َو ْلُقْرآَن َيّسْر ْكِر ا ّذ ِكٍر ِمنْ َفَهلِْ ِلل ّد { ّم
. القمر }ِ ) سوُرة17

َلّما تعالى - قال19 ُلوُُت َفَصلَِ : ( َف ُنوُِد َطا ْلُج ّلَه ِإّن َقاَل ِبا ُكْم ال ِليِ َت ْب ُم
َنَهٍر ْنُه َشِرَب َفَمنْْ ِب ْيَِس ِم َل ّني َف ْطَعْمُه َلْم َوَمنْْ ِم ّنُه َي ِإ ّني َف َمنِْ ِإّل ِم

َتَرَف َيِِدِه ُغْرَفًة اْغ ُبوُا ِب ْنُه َفَشِر ً ِإّل ِم ِليِل ْنُهْم َق َلّما ِم ُه َف ُهوَُ َجاَوَز
ّلِذينَْ ُنوُا َوا ُلوُا َمَعُه آَم َنا َطاَقَة ل َقا َيِوَُْم َل ْل ُلوَُت ا ُنوُِدِه ِبَجا َقاَل َوُج
ّلِذينَْ ّنوَُن ا ُظ ّنُهْم َي ّلِه ُملُقوُ َأ َئٍة ِمنْْ َكْم ال َلٍة ِف ِليِ َبْت َق َل َئًة َغ ًة ِف ِثيَِر َك
ْذَِن ِإ ّلِه ِب ّلُه ال ِبِرينَْ َمَع َوال ) .249( البقرة ) سوُرة الّصا

َأْم وتعالى سبحانه  الله - قال20 ُتْم : (  ْب ُلوُا َأْن َحِس ْدُخ ّنَة َت ْلَج َلّما ا َو
ُكْم ِت ْأ َثلُِ َي ّلِذينَْ َم َلوُْا ا ُكْم ِمنْْ َخ ِل ْب ْتُهُم َق ُء َمّس ْأَسا َب ْل ُء ا ُلوُا َوالّضّرا ْلِز َوُز
ّتى ّلِذينَْ الّرُسوُُل َيُقوَُل َح ُنوُا َوا َتى َمَعُه آَم ّلِه َنْصُر َم ّلِه َنْصَر ِإّن َأل ال ال

).214البقرة: ) (سوُرة َقِريٌب

َلّما وجلِ عُّز الله - قال21 ُنوَُن َرأىَ : ( َو ْلُمْؤِم َْلْحَزاَب ا ُلوُا ا َذا َقا َما َه
َنا َد ّلُه َوعَُّ ُلُه ال َق َوَرُسوُ َد ّلُه َوَص ُلُه ال َدُهْم َوَما َوَرُسوُ ًا ِإّل َزا ِإيَمان

ًا ِليِم َتْس ].22) [الحزاب: َو
) كما214( البقرة آية في ذَكره ما هوُ به عُّزوجلِ الله وعُّدهم وما
، صحيِح ) وسنده73( الجهاد في المبارك ابنْ رواه ، قتادة قال

. ضعيِف بسند عُّباس ابنْ عُّنْ وورد

ْكُر * وأما سبحانه الله فلقوُل والصبر والثبات كثيِرا وجلِ عُّز الله ذَِ
َيا وتعالى ّيَها : (  ّلِذينَْ َأ ُنوُا ا َذَا َآَم ُتْم ِإ َئًة َلِقيِ ُتوُا ِف ُب ْث ُكُروا َفا ْذَ ّلَه َوا ال

ِثيًِرا ُكْم َك ّل ِلُحوَُن َلَع )45: النفال ) (سوُرة ُتْف

( داود أبوُ و ) ،1682( والترمذي ) ،377  ،4/65( أحمد - رواه22
( الجارود ابنْ و ) ،617( والليِلة اليِوُم في النسائي و ) ،2597
)،2/72( الطبقات في سعد ابنْ و )،2/107( الحاكم و ) ،1063
ّلب ) عُّن14/414ْ( شيِبة أبي )،وابن9467ْ( الرزاق وعُّبد بنْ المه
- يقوُل: " إْن وسلم عُّليِه الله - صلى النبّي سمع عُّّمنْ ُصْفرة، أبي

ُكْم َت ّيِ عُّلى الحاكم صححه و " ، ُينصرون فقوُلوُا: حم~ ل العدو َب
ا.هـ.، إرسال : فيِه وقال الشيِخيِنْ شرط
( تفسيِره في كثيِر ابنْ تضّر. وقال ل الصحابي : جهالة قلت
صحيِح" ا.هـ. ):"إسناده4/69
. عُّنه الله رضي عُّازب بنْ البراء الباب) عُّنْ (وفي

: " حم~ ل وسلم عُّليِه الله صلى قوُله معنى ) في ( فائدة
" : ُينصرون

اللهم المعنى ) : " كأن96-4/95( الحديث غريب في عُّبيِد أبوُ قال
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ّدثوُن ، جزاء ويكوُن دعُّاء يكوُن ينصرون ل ْلُمَح بالنوُن يقوُلوُن وا
الله أسماء منْ اسم وحم ينصروا ل نوُن فبغيِر العُّراب في وأما

) : "654-1/653( الحديث غريب في الخطابي " . وقال تعالى
قد عُّبيِد أبا وأرىَ دعُّاء أنه إلى معناه في الناس منْ كثيِر يذهب
أبا عُّنه سأل أنه كيِسان ابنْ عُّنْ وبلغني هذا منْ نحوُ إلى أشار

ل : والله إخبارمعناه هوُ ثعلبا) فقال (يعني يحيِى بنْ أحمد العباس
حاميِم التفسيِر أهلِ وقال ، مجزوما لكان دعُّاء كان ولوُ ينصرون

أنهم الله أسماء منْ باسم حلف فكأنه وجلِ عُّز الله أسماء منْ اسم
والرمح حاميِم : يذكرني الشاعُّر قوُل هذا عُّلى ويدل ينصرون ل

ابنْ " . وقال الله يذكرني أي ، التقدم قبلِ حاميِم تل فهل شاجر
ل : معناه ثعلب قال ، حم ) : " و14/210( العرب لسان في منظوُر

" . الله يا أو ، لهم بهذا اقصد منصوُر يا : والمعنى قال ، ينصرون
في التي السوُر إن ) : " قيِل1/446ِ( النهاية في الثيِر ابنْ وقال
مما منزلتها لشرف ذَكرها أن فنبه شأن لها سوُر حم أولها

كلم لينصرون وقوُله الله منْ النصر استنزال عُّلى به يستظهر
فقال قلنا إذَا يكوُن ماذَا قيِلِ حم : قوُلوُا قال حيِنْ كأنه مستأنف

) : " هذا68-8/67( الوطار نيِلِ في الشوُكاني " . وقال لينصرون
بالشعار الغرض حصوُل مع الخصم انتصار بعدم التفاؤل فيِه اللفظ

لنفسهم جعلوُا أو بشعارهم نادوا يقال ، الحرب في العلمة وهوُ
في بعضا بعضهم لمعرفة بيِنهم العلمة جعلوُا أنهم ،والمراد شعارا
" . اللفظ بهذا العدو عُّليِهم يهجم أن عُّند التكلم هوُ الليِلِ ظلمة

ّيٌة ِإّل ِلُموَُسى آَمنَْ : ( َفَما وجلِ عُّز الله - قال23 َلى َقوُِْمِه ِمنْْ ُذَّر عَُّ
َِلِهْم ِفْرعَُّوَُْن ِمنْْ َخوٍُْف َنُهْم َأْن َوَم ِت ِإّن َيْف َْلْرِض ِفي َلَعاٍل ِفْرعَُّوَُْن َو ا
ّنُه ِإ ْلُمْسِرِفيِنَْ َلِمنَْ َو ِم َيا ُموَُسى َوَقاَل ا ُتْم ِإْن َقوُْ ْن ُتْم ُك ْن ّلِه آَم ِبال

ْيِِه َل ُلوُا َفَع ّك ُتْم ِإْن َتوَُ ْن ِلِميِنَْ ُك ُلوُا ُمْس َلى َفَقا ّلِه عَُّ َنا ال ْل ّك َنا َتوَُ ّب ل َر
َنا ْل َنًة َتْجَع ْت ِم ِف ْلَقوُْ ِلِميِنَْ ِل ّظا َنا ال َنّج ِتَك َو ِم ِمنَْ ِبَرْحَم ْلَقوُْ َكاِفِرينَْ ا ْل ا

َنا ْيِ َأْوَح َلى َو َأِخيِِه ُموَُسى ِإ َءا َأن َو َبوُّ ُكَما َت ًا ِبِمْصَر ِلَقوُِْم ُيِوُت ْا ُب ُلوُ َواْجَع
ُكْم َت ُيِوُ َلًة ُب ْب ْا ِق َأِقيُِموُ َة َو َبّشِر الّصلَ ِنيِنَْ َو ْلُمْؤِم ].87-83) [يوُنس: ا

( حبان ابنْ و ) ،3/184( أحمد و ) ،3584( الترمذي - رواه24
في عُّوُانة أبوُ و )،3133 ،2949 ،2904( يعلى أبوُ و ) ،4761

النسائي و ، له اللفظ ) و2632( داود أبوُ و )،514 ،4/217( صحيِحه
)2362  ،2361  ،2360( المختارة في والضيِاء )،604( العملِ في
َنِس عَُّنْْ ِلٍك ْبنِْ َأ َكاَن - َقاَل عُّنه الله - رضي َما ّلِه َرُسوُُل : "  ّلى ال َص
ّلُه ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ َذَا َوَس ّلُهّم َقاَل َغَزا ِإ ْنَت ال َنِصيِِري عَُُّضِدي َأ َأُحوُُل ِبَك َو

ِبَك ِبَك َأُصوُُل َو ِتلُِ َو ومعنى ، غريب : " حسنْ الترمذي قال و " ، ُأَقا
، حبان وابنْ ، عُّوُانة أبوُ صححه و ، " ا.هـ عُّوُني يعني عُّضدي قوُله

. والضيِاء

 ،1975( صحيِحه في حبان وابنْ ) ،6/16 و4/333( أحمد - رواه25
والضيِاء ) ،2441( الدارمي و ) ،3340( والترمذي ) ،4758  ،2027
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ْيٍِب عَُّنْْ ) ،54  ،53  ،52 ،51( المختارة في - عُّنه الله - رضي ُصَه
َكاَن َقاَل ّلِه َرُسوُُل : "  ّلى ال ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ َذَا َوَس ّلى ِإ ًئا َهَمَس َص ْيِ َش

َنا َوَل َأْفَهُمُه َل ِبُر ُتْم َقاَل ِبِه ُيْخ ْن ِط َنا ِلي َأَف ْل ّني َقاَل َنَعْم ُق َكْرُت ِإ ّيِا َذَ ِب َن
ِء ِمنْْ َيِا ِب ْن ْل

َ ِطَي ا ًدا ُأعُّْ ُنوُ َكاِفُئ َمنْْ َفَقاَل َقوُِْمِه ِمنْْ ُج ِء ُي َمنْْ َأْو َهُؤَل
ِء َيُقوُُم ْيَِرَها َأْو ِلَهُؤَل ِم ِمنْْ َغ َكَل ْل ُأوِحَي ا ْيِِه َف َل َتْر َأْن ِإ َدىَ ِلَقوُِْمَك اْخ ِإْح
ّلَط َأْن ِإّما َثَلٍث ْيِِهْم ُنَس َل ُدّوا عَُّ ْيِِرِهْم ِمنْْ عَُّ ْلُجوَُع َأْو َغ ْلَموَُْت َأْو ا ا

َتَشاَر ِلَك ِفي َقوَُْمُه َفاْس ُلوُا َذَ ْنَت َفَقا ِبّي َأ ّلِه َن ِكلُِ ال ِلَك َن ْيَِك َذَ َل َنا ِخْر ِإ َل
َلى َفَقاَم ُنوُا الّصَلِة ِإ َكا َذَا َو َلى َفِزعُُّوُا َفِزعُُّوُا ِإ ّلى الّصَلِة ِإ َء َما َفَص َشا

ّلُه ُدّو َأّما َرّب َأْي َقاَل ُثّم َقاَل ال ْيِِرِهْم ِمنْْ عَُّ ْلُجوُُع َأْو َفَل َغ ِكنْْ َفَل ا َل َو
ْلَموُُْت ّلَط ا ْيِِهْم َفُس َل ْلَموُُْت عَُّ ْنُهْم َفَماَت ا ْبُعوَُن ِم ْلًفا َس َفَهْمِسي َأ

ّلِذي ّني َتَرْوَن ا ّلُهّم َأُقوُُل َأ ِتلُِ ِبَك ال ِبَك ُأَقا َة َوَل َحوَُْل َوَل ُأَصاِوُل َو ُقوُّ
ّلِه ِإّل - عُّنه الله - رضي عُّنه حبان ابنْ وعُّند ، لحمد اللفظ ". و ِبال

حنيِنْ أيام صلى إذَا وسلم عُّليِه الله صلى الله رسوُل : " كان قال
اللهم أقوُل قال تفعله تكنْ لم شيِئا تفعلِ إنك له فقيِلِ شيِئا همس

كان الدعُّاء ذَلك أن رواية ". وفي أقاتلِ وبك أصاول وبك أحاول بك
ابنْ وصححه غريب" ، : "حسنْ الترمذي قال الفجر. و صلة بعد

. والضيِاء حبان

( مسلم ) ،و6716 ،6650 ،3403 ،3168( البخاري - رواه26
عُّنها. الله رضي جحش بنت زينب ) عُّن2880ْ

)،و4765( صحيِحه في حبان ابنْ و )،1537( داود أبوُ - رواه27
أبي ) عُّن2/154ْ( الحاكم و ) ،524( الطيِالسي و ) ،4/414( أحمد

- . عُّنه الله - رضي الشعري موُسى
و ، الشيِخيِنْ شرط عُّلى الحاكم صححه و ، حبان ابنْ وصححه
ْدَرأ له لفظ في ) و4/217( صحيِحه في عُّوُانة أبوُ و الذهبي، َن  " "

شرح في كما إسناده العراقي و النوُوي صحح و " ، " نجعلك بدل
) .5/121( الصغيِر الجامع عُّلى المناوي

. عُّنه الله رضي صهيِب ) عُّن3005ْ( صحيِحه في مسلم - رواه28

( عُّوُانة أبوُ و ) ،6836 ،4162 ،2781 ،64( البخاري - رواه29
َأّن عُّنهما الله رضي عُّباس ابنْ ) عُّن272ْ ،4/271 ّلِه َرُسوَُل :{  - ال

َبَعَث وسلم عُّليِه الله صلى ِبِه -  َتا ِك َلى ِب بنْ الله عُّبد مع ِكْسَرىَ ِإ
ُه ، السهمي حذافة َأَمَر ْدَفَعُه َأْن ف َلى َي ِم ِإ ِظيِ ْينِْ عَُّ َبْحَر ْل َدَفَعُه ، ا ي
ِظيُِم ْينِْ عَُّ َبْحَر ْل َلى ا َلّما ، ِكْسَرىَ ِإ ُه َف َأ الزهري: .قال حرقُه ِكْسَرىَ َقَر

ْبُت َد َأّن َفَحِس ّيِِب بنْ سعيِ ْلُمَس َدعَُّا ا ْيِِهْم َقاَل: َف َل ّلِه َرُسوُُل عَُّ - ال
َأْن وسلم عُّليِه الله صلى }ِ . ُمَمّزٍق ُكلِّ ُيَمّزُقوُا - 

بنْ الله عُّبد ) عُّن260ْ-1/258( الطبقات في سعد ابنْ رواه و
}ِ، ملكه َمّزق : { اللهم بلفظ عُّنه الله رضي السهمي حذافة
) ،4/421( الراية نصب و )،13/242  و8/127( الباري فتح وانظر

. أثبت الصحيِح في وما
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و ) ،2714،3802،4169،5917( صحيِحه في البخاري  - رواه30
ِلّى ) عَُّن627ْْ( صحيِحه في مسلم َلّما َقاَل عُّنه الله رضي  عَُّ َكاَن : " 

َلْحَزاِب َيوُُْم ّلِه َرُسوُُل َقاَل ا َل وسلم عُّليِه الله صلى  ال ّلُه : « َم ال
َتُهْم ُيِوُ ُبوَُرُهْم ُب ًا َوُق َنا ، َنار ُلوُ َطى الّصلَِة عَُّنِْ َشَغ ْلوُُْس َبِت ِحتى ا َغا

ِلي عُّنْ لمسلم لفظ وفي ، للبخاري اللفظ و » " ، الّشْمُس - عَُّ
ّلِه َرُسوُُل : َقاَل - قال عُّنه الله رضي ّلى ال ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ َيوَُْم َوَس

َْلْحَزاِب ٌد َوُهوَُ ا َلى َقاعُِّ َدِق ُفَرِض ِمنْْ ُفْرَضٍة عَُّ ْن ْلَخ َنا ا ُلوُ عَُّنْْ : " َشَغ
َطى الّصَلِة ْلوُُْس ّتى ا َبْت َح ََل الّشْمُس َغَر ّلُه َم ُبوَُرُهْم ال َتُهْم ُق ُيِوُ ُب َأْو َو

ُبوَُرُهْم َقاَل َنُهْم ُق ُطوُ ُب رضي مسعوُد ابنْ ) عُّنْ الباب ". ( وفي َناًرا َو
َبَس َقاَل عُّنه الله ُكوَُن : " َح ْلُمْشِر ّلِه َرُسوَُل ا ّلى ال ّلُه َص ْيِِه ال َل عَُّ

ّلَم ْلَعْصِر َصَلِة عَُّنْْ َوَس ّتى ا َفَقاَل اْصَفّرْت َأْو الّشْمُس اْحَمّرْت َح
ّلِه َرُسوُُل ّلى ال ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ َنا َوَس ُلوُ َطى الّصَلِة عَُّنْْ َشَغ ْلوُُْس ا

ْلَعْصِر َصَلِة ََل ا ّلُه َم ُبوَُرُهْم َأْجوَُاَفُهْم ال ّلُه َحَشا َقاَل َأْو َناًرا َوُق ال
ُبوَُرُهْم َأْجوَُاَفُهْم ) .997( مسلم " رواه َناًرا َوُق

3961 ،3447 ،2829 ،2785 ،905 ،585 ،364( البخاري - رواه31
َنس ) عَُّن1365ْْ( صحيِحه في مسلم ،و له اللفظ ) و3964 ،3962، َأ

ّبَح - َقاَل عُّنه الله - رضى مالك بنْ ِبّى :" َص ّن عُّليِه الله - صلى ال
َبَر وسلم ْيِ ْد ، - َخ ْلَمَساِحى َخَرُجوُا َوَق َلى ِبا َناِقِهْم عَُّ َلّما ، َأعُّْ ُه َف َأْو َر

َذا ُلوُا: َه ٌد َقا ْلَخِميُِس ُمَحّم ٌد ، َوا ْلَخِميُِس ُمَحّم ُئوُا َوا َلَج َلى . َف ْلِحْصنِْ ِإ ا
ِبّى َفَرَفَع ، ّن ْيِه وسلم عُّليِه الله - صلى ال َد َي ّلُه َوَقاَل -  َبُر :« ال ْك ، َأ

َبْت َبُر َخِر ْيِ ّنا ، َخ َذَا ِإ َنا ِإ ْل ٍم ِبَساَحِة َنَز َء َقوُْ َباُح َفَسا َذِرينَْ َص ْن ْلُم » ، ا
ًثا قالها أنه مسلم وعُّند . ثل

سلمة بنْ حماد عُّنْ إبراهيِم بنْ داود طريق منْ قانع ابنْ - أخرجه32
أبي عُّنْ المغيِرة بنْ الرحمنْ عُّبد طريق منْ منده ابنْ [ح] وذَكره

أن السوُد بنْ هبار عُّنْ أبيِه عُّنْ عُّروة بنْ هشام عُّنْ كلهما الزناد
ّلُهّم لهب أبي بنْ عُّتبة عُّلى دعُّا وسلم عُّليِه الله صلى النبّي : « ال
ّلْط ًبا عُّليِه َس وسط نائم هوُ و السد » فافترسه كلبك منْ كل

) .6/527 الصابة في . (كما أصحابه

في الحاكم أخرجه و ) ،1188 (رقم قانع ابنْ معجم في : هوُ قلت 
بنْ العباس ثنا أسامة أبي بنْ الحارث طريق ) من3984ْ( المستدرك

أبي بنْ نوُفلِ أبي عُّنْ شيِبان بنْ السوُد ثنا النصاري الفضلِ
صلى النبّي َيُسّب لهب أبي بنْ لهب : " كان قال أبيِه عُّنْ عُّقرب

ّلُهّم وسلم عُّليِه الله صلى النبّي فقال ،   وسلم عُّليِه الله : « ال
ّلْط َنزل الشام يريد قافلة في فخرج كلبك» ، عُّليِه َس ْنزلً، ،َف م

، : كل له قالوُا ، وسلم عُّليِه الله صلى محمد دعُّوُة أخاف فقال:إني
فانتزعُّه السد فجاء ، يحرسوُنه قعدوا و ، حوُله متاعُّهم فحطوُا
صحح ) و  زوائده511( مسنده في الحارث " . وأخرجه به فذهب
) :" هو4/39ُ( الباري فتح في حجر ابنْ قال و ، إسناده الحاكم
عُّنْ عُّقرب أبى بنْ نوُفلِ أبى طريق منْ الحاكم أخرجه حسنْ حديث

وأما ) ،2/195( السلم سبلِ في الصنعاني وتبعه . ، " ا.هـ أبيِه
. إسناده ) فحّسن5/98ْ( الوطار نيِلِ في الشوُكاني
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قيِلِ و بجيِر، بنْ خوُيلد : اسمه خليِفة ) : قال عُّقرب ( أبوُ : و قلت 
أبوُ و الصحابة، منْ البصرة أهلِ في عُّداده ، بجيِر بنْ خوُيلد بنْ عُّوُيج
عُّقرب أبى أبيِه عُّنْ روىَ ، عُّمرو قيِلِ و مسلم اسمه قيِلِ ابنه نوُفلِ

أبا ذَكر و ، صحيِحه في مسلم له أخرج ، جده عُّقرب أبوُ قيِلِ و ،
، شاهيِنْ وابنْ ، الطبراني و ، خيِاط بنْ : خليِفة الصحابة في عُّقرب

) . وانظرطبقات5/457الطبقات( في سعد ابنْ و ، حبان ابنْ و
( الصابة و ) ،3096(  الستيِعاب و ) ،212و175و31(صا خليِفة
الطاهرة الذرية في الدولبي أخرجه ) . و10259 و7984  و2304
ً قتادة ) عُّن76ْ (برقم كعب بنْ محمد ) عُّن77ْ (برقم و ، مرسل

ً الزبيِر بنْ عُّروة بنْ وعُّثمان القرظي هذه أخرج و ، أيضا مرسل
النبوُة دلئلِ في (كما السيِرة في إسحاق ابنْ المراسيِلِ
سبق كما الدولبي أخرجها طريقه منْ و ) ،306التيِمي للصبهاني

. أعُّلم والله ،

له ) واللفظ3641 ،3014 ،2776  ،498  ،237( البخاري - روى33َ
ْبِد ) عَُّن1794ْْ( مسلم و ، ّلِه عَُّ َأّن عُّنه الله - رضي مسعوُد بنْ ال  " : -

ِبّي ّن ّلى ال ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ ّلي َكاَن َوَس َد ُيَص ْن ْيِِت عُِّ َب ْل ُبوُ ا َأ َجْهلٍِ َو
َأْصَحاٌب ُلوٌُس َلُه َو ْذَ ُج َبْعض َبْعُضُهْم َقاَل ِإ ُكْم ِل ّي ُء َأ َلى َيِجي َجُزوِر ِبَس

ِني َيَِضُعُه ُفَلٍن َب َلى َف َذَا ُمَحّمٍد َظْهِر عَُّ َد ِإ َبَعَث َسَج ْن ِم َأْشَقى َفا ْلَقوُْ ا
َء َظَر ِبِه َفَجا َن ّتى َف َد َح ِبّي َسَج ّن ّلى ال ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ َلى َوَضَعُه َوَس عَُّ

ْيِنَْ َظْهِرِه ْيِِه َب ِتَف َنا َك َأ ُظُر َو ْن ِني َل َأ ًئا ُأْغ ْيِ َنَعٌة ِلي َكاَن َلوُْ َش َقاَل َم
ُلوُا ُكوَُن َفَجَع ُيِحيِلُِ َيْضَح َلى َبْعُضُهْم َو ّلِه َوَرُسوُُل َبْعٍض عَُّ ّلى ال ّلُه َص ال

ْيِِه َل ّلَم عَُّ ٌد َوَس ْأَسُه َيْرَفُع َل َساِج ّتى َر ْتُه َح َء ِطَمُة َجا َطَرَحْت َفا عَُّنْْ َف
ّلِه َرُسوُُل َفَرَفَع َظْهِرِه ّلى ال ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ ْأَسُه َوَس ّلُهّم َقاَل ُثّم َر ال
ْيَِك َل ْيٍش عَُّ ْيِِهْم َفَشّق َمّراٍت َثَلَث ِبُقَر َل ْذَ عَُّ ْيِِهْم َدعَُّا ِإ َل ُنوُا َقاَل عَُّ َكا َو
َة َأّن َيَرْوَن ّدعُّْوَُ ِلَك ِفي ال َلِد َذَ َب ْل َبٌة ا َتَجا ّلُهّم َسّمى ُثّم ُمْس ْيَِك ال َل ِبي عَُّ أ

َ ِب
ْيَِك َجْهلٍِ َل َبَة َوعَُّ ْت ِبيَِعَة ْبنِْ ِبُع َبَة َر ْيِ ِبيَِعَة ْبنِْ َوَش ِليِِد َر ْلوَُ َبَة ْبنِْ َوا ْت ّيَِة عُُّ ُأَم َو

َلٍف ْبنِْ َبَة َخ ِبي ْبنِْ َوعُُّْق أ
ْيٍِط َ ّد ُمَع ِبَع َوعَُّ َلْم الّسا ّلِذي َقاَل َيْحَفْظ َف َفوَُا

َيِِدِه َنْفِسي ْد ِب ْيُت َلَق َأ ّلِذينَْ َر ّد ا ّلِه َرُسوُُل عَُّ ّلى ال ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ َوَس
ِليِِب ِفي َصْرعَُّى ْلَق ِليِِب ا ْدٍر َق ". َب

بنْ عُّمارة ) وهو498ُ( البخاري عُّند رواية في ورد قلت: والسابع
. الوُليِد

)325 ،4/323( عُّوُانة أبوُ و ) ،3817 ،2874( البخاري - روى34َ
َء عُّنْ َبَرا ْل ُثّم أحد غزوة قصة في عُّنه الله رضي عَُّاِزٍب ْبنَْ ا َذ : "  (- َأَخ

َتِجُز سفيِان أبا يعني َيْر ُاعُّْلُِ -)  َبلِْ :  َبلِْ ُاعُّْلُِ ، ُه ِبّى . َقاَل ُه ّن صلى ال
َ وسلم عُّليِه الله َأل َنُه : «  ُبوُ َيا ُتِجيِ ُلوُا:  ّلِه َرُسوَُل » . َقا َنُقوُُل َما ، ال

ُلوُا ؟، ّلُه َقاَل: « ُقوُ َلى ال َأَجلِّ َأعُّْ ِإّن » . َقاَل َو َنا :  ْلُعّزىَ َل َ ا عُُّّزىَ َول
ُكْم ِبّى . َفَقاَل َل ّن َ وسلم عُّليِه الله - صلى ال َأل َنُه - : «  ُبوُ » . َقاَل ُتِجيِ

ُلوُا ّلِه َرُسوَُل َيا : َقا ُلوُا َقاَل َنُقوُُل؟، َما ، ال ّلُه :« ُقوُ َنا : ال َ َ َموُْل َول
َلى ُكْم َموُْ ». َل
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)989( الموُطأ في ومالك ) ،1791( صحيِحه في البخاري - روى35َ
ْيِد عَُّنْْ َلَم ْبنِْ َز ِبيِِه عَُّنْْ َأْس أ

: َقاَل عُّنه الله رضي الخطاب بنْ عَُُّمَر عَُّنْْ َ
ّلُهّم ِنى " ال ًة اْرُزْق َد ِلَك ِفى َشَها ِبيِ ِتى َواْجَعلِْ ، َس َلِد ِفى َموُْ ِلَك َب َرُسوُ

ْيِد عَُّنْْ البخاري رواه " . و وسلم عُّليِه الله صلى َلَم ْبنِْ َز أمه عَُّنْْ َأْس
ْيِد عَُّنْْ و نحوُه، أباها سمعت عُّمر بنت حفصة عُّنْ ِبيِِه عَُّنْْ َز أ

عَُّنها َ
). و3/135 التعليِق تغليِق انظر (و عُّنه الله رضي عَُُّمَر أباها سمعت

ْيِد عَُّنْْ فرواه مالك أما . واسطة بل عَُُّمَر عَُّنْْ َز
ِبّى دعُّا وقد هذا ّن فروىَ ، بالشهادة لمته وسلم عُّليِه الله صلى ال

أبي عُّنْ صححه ) و2462 (رقم الحاكم ) و438 و437/ 3( أحمد
عُّنهما تعالى الله رضي الشعري موُسى أبي أخي قيِس بنْ بردة

فناء اجعلِ : « اللهم وسلم عُّليِه الله صلى الله رسوُل قال: قال
إسناده وصحح » ، والطاعُّوُن بالطعنْ سبيِلك في قتل أمتي

ّثق ، المنذري حجر ابنْ . قال اللباني وصححه ، الهيِثمي رجاله وو
عُّليِه الله صلى : أراد العلماء ) : " قال10/182( الباري فتح في

سبيِلِ في القتلِ وهوُ الشهادة أنوُاع أرفع لمته يحصلِ أن وسلم
الجنْ" ا.هـ. منْ وإما النس منْ إما ، أعُّدائهم بأيدي الله

ْيٍِف ْبنِْ َسْهلِِ ) عُّن1909ْ( صحيِحه في مسلم روىَ و َن الله رضي ُح
ِبّى َأّن عُّنه ّن َأَل : « َمنْْ َقاَل وسلم عُّليِه الله صلى ال ّلَه َس َة ال َد الّشَها

ْدٍق ّلَغُه ِبِص ّلُه َب َناِزَل ال ِء َم َدا ِإْن الّشَه َلى َماَت َو » . ِفَراِشِه عَُّ

حبان ) ،وابن255ْ ،4/220( عُّوُانة أبوُ و ) ،1763( مسلم - روى36َ
ُد ) عُّن4793ْ( ْب ّلِه عَُّ ّباٍس ْبنُْ ال ْبنُْ عَُُّمُر عُّنْ عُّنهما الله رضي عَُّ

ّطاِب ْلَخ َلّما - َقاَل عُّنه الله - رضي ا ْدٍر َيوُُْم َكاَن : "  َظَر َب َرُسوُُل َن
ّلِه َلى وسلم عُّليِه الله - صلى ال ِإ ِكيِنَْ -  ْلُمْشِر ْلٌف َوُهْم ا ُبُه َأ َأْصَحا َو

َئٍة ُثِما ِتْسَعَة َثلَ ً عََُّشَر َو َبلَِ َرُجل َتْق ِبّى َفاْس ّلِه َن عُّليِه الله - صلى ال
َلَة وسلم ْب ْلِق ّد ُثّم - ا ْيِه َم َد ِتُف َفَجَعلَِ َي ّبِه َيْه ّلُهّم ِبَر ْنِجْز « ال َما ِلى َأ

ِنى َت ْد ّلُهّم َوعَُّ ِنى َما آِت ال َت ْد ّلُهّم َوعَُّ ِلْك ِإْن ال َبُة َهِذِه َتْه ْلِعَصا َأْهلِِ ِمنْْ ا

ِم ِلْسلَ َ ا ْد ل َب َلْرِض ِفى ُتْع ِتُف َفَماَزاَل » ، ا ّبِه َيْه ّدا ِبَر ْيِه َما َد َي
ِبلَِ َتْق َلِة ُمْس ْب ْلِق ّتى ا ُه َسَقَط َح َداُؤ ْيِِه، عَُّنْْ ِر َب ِك ْن ُه َم َتا َأ ُبوُ َف ْكٍر َأ َذ َب َأَخ َف

ُه َء َدا ُه ِر ْلَقا َأ َلى َف ْيِِه عَُّ َب ِك ْن َتَزَمُه ُثّم َم ْل ِئِه ِمنْْ ا َيا َوَرا ِبّى . َوَقاَل:  ّلِه َن ال
ُتَك َكَفاَك َد َناَش ّبَك ُم َنُه َر ِإ ْنِجُز َف ُيِ َدَك َما َلَك َس ْنَزَل َوعَُّ َأ ّلُه َف ( َوَجلِّ عَُّّز ال

ْذَ ُثوَُن ِإ َتِغيِ ُكْم َتْس ّب َتَجاَب َر ُكْم َفاْس ّنى َل ُكْم َأ ّد ْلٍف ُمِم َأ َكِة ِمنَْ َب ِئ َ ْلَمل ا
ُه ُمْرِدِفيِنَْ ّد َأَم ّلُه ) َف َكِة ال ِئ َ ْلَمل . لمسلم اللفظ و ، » الحديث ِبا

عُّباس ابنْ ) عُّن4596ْ ،4594 ،3737 ،2758( البخاري ورواه
. عُّنه الله رضي عُّمر يذكر لم مرفوُعًُّا

ِبى ) عَُّن2920ْْ( صحيِحه في مسلم - روى37َ أ
َة َ ْيَر عُّنه الله رضي ُهَر

ِبّى َأّن ّن ُتْم َقاَل وسلم عُّليِه الله صلى ال َنٍة :« َسِمْع ِنٌب ِبَمِدي ْنَها َجا ِم
َبّر ِفى ْل ِنٌب ا ْنَها َوَجا َبْحِر ِفى ِم ْل ُلوُا ا َنَعْم ». َقا ّلِه َرُسوَُل َيا :  . َقاَل ال
ّتى الّساعَُُّة َتُقوُُم « لَ ْبُعوَُن َيْغُزَوَها َح ًا َس ْلف ِنى ِمنْْ َأ َق َب َذَا ِإْسَحا ِإ َف

ُءوَها ُلوُا َجا َلْم َنَز ُلوُا َف ِت َلْم ِبِسلٍَح ُيَقا ٍم َيْرُموُا َو ُلوُا ، ِبَسْه َ َقا َلَه ل ّ ِإ ِإل
ّلُه ّلُه ال َبُر َوال ْك َيِْسُقُط َأ ُد . َف ْيَِها َأَح َب ِن رواة - أحد َثوٌُْر ( َقاَل ، َجا

َ الحديث َلُمُه - : ل ّ َأعُّْ ّلِذىَ َقاَل ِإل َبْحِر ِفى : ا ْل ُلوُا ُثّم ) ، ا َيَِة َيُقوُ ِن ّثا : ال
َلَه لَ ّ ِإ ّلُه ِإل ّلُه ال َبُر َوال ْك َيِْسُقُط َأ ُبَها . َف ِن ُلوُا ُثّم الَخُر، َجا َثَة َيُقوُ ِل ّثا : ال
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َ َلَه ل ّ ِإ ّلُه ِإل ّلُه ال َبُر َوال ْك ُيَِفّرُج ، َأ ُلوَُها َلُهْم َف ْدُخ َيِ َنُموُا َف َيِْغ َنَما ، َف ْيِ َب َف
َتِسُموَُن ُهْم ِنَم َيْق ْلَمَغا ْذَ ا َءُهُم ِإ ِإّن َفَقاَل الّصِريُخ َجا ّدّجاَل : ْد ال َخَرَج َق

ُكوَُن ، ْتُر َيِ ٍء ُكلِّ َف َيْرِجُعوَُن َشْى » . َو

َة أبي - عُّن38ْ ْيَر ّلِه َرُسوُُل : " َوكاَن قال عُّنه الله رضي ُهَر صلى ال
ْأَسُه َيْرَفُع ِحيِنَْ وسلم عُّليِه الله ّلُه : « َسِمَع َيُقوُُل َر ُه ِلَمنْْ ال َد ، َحِم
َنا ّب َلَك َر ُد َو ْلَحْم ْدعُُّوُ ا َي ُيَِسّميِِهْم ِلِرَجاٍل » .  ِئِهْم َف َأْسَما َيُِقوُُل ِب : « َف

ّلُهْم ْنِج ال َد َأ ِليِ ْلوَُ ِليِِد ْبنَْ ا ْلوَُ َلَمَة ا ٍم ْبنَْ َوَس ّيِاَش ِهَشا ِبى ْبنَْ َوعَُّ أ
ِبيَِعَة َ ، َر

َتْضَعِفيِنَْ ْلُمْس ِنيِنَْ ِمنَْ َوا ْلُمْؤِم ّلُهّم ، ا ْد ال ُد َتَك اْش َأ ْط َلى َو ، ُمَضَر عَُّ
ْلَها ْيِِهْم َواْجَع َل ِنيِنَْ عَُّ ِنى ِس ْلَمْشِرِق » . َوأْهلُِ ُيوُُسَف َكِس ِئٍذ ا ِمنْْ َيوَُْم

ِلُفوَُن ُمَضَر  ،5847 ،4322 ،2774 ،771( البخاري " . رواه َلُه ُمَخا
َتْضَعِفيِنَْ له لفظ وفي ) ،6030 ْلُمْس كرر: لفظ وفي » ، بمكة : « َوا

ّلُهْم ْنِج « ال في بذلك يدعُّوُ كان أنه و ، مستضعف كلِ اسم » قبلِ َأ
ْكَعِة في القنوُت ِء َصلَِة ِمنْْ الِخَرِة الّر ْلِعَشا في مسلم رواه . و ا
)675( صحيِحه

ّلُهّم آخره في زاد و ْلَعنْْ : « ال َيِاَن ا ً ِلْح ْكوَُاَن َوِرعُّْل َذَ ّيَِة َو عََُّصِت َوعَُُّص
ّلَه َلُه ال ُثّم َوَرُسوُ َنا ».  َلَغ ّنُه َب ِلَك َتَرَك َأ ْنِزَل َلّما َذَ ْيَِس ُأ َل ِمنَْ َلَك : ( 

َلْمِر ٌء ا ُتوَُب َأْو َشْى ْيِِهْم َي َل َبُهْم َأْو عَُّ ّذ ّنُهْم ُيَع ِإ ِلُموَُن َف ) » [آل َظا
له: " رواية في شهًرا. و ذَلك عُّلى استمر أنه وفيِه ] ،128عُّمران:

ُبوُ َقاَل َة َأ ْيَر ْيُت ُثّم عُّنه الله رضي ُهَر َأ ّلِه َرُسوَُل َر عُّليِه الله صلى ال
َء َتَرَك وسلم ّدعَُّا ُد ال ْلُت ، َبْع ُأَرىَ َفُق ّلِه َرُسوَُل :  عُّليِه الله صلى ال
ْد وسلم َء َتَرَك َق ّدعَُّا ْد َتَراُهْم َوَما : َفِقيِلَِ َقاَل ، َلُهْم ال " .  َقِدُموُا َق

عُّليِه الله صلى النبي قوُل منْ ذَلك ) أن2/284( عُّوُانة أبي عُّند و
َة لبي وسلم ْيَر  . عُّنه الله رضي ُهَر

)2/282( صحيِحه في عُّوُانة وأبوُ ) ،679( صحيِحه في مسلم روىَ و
ٍء ْبنْ ُخَفاف عَُّنْْ َكَع قال عُّنه الله رضي رحضة بنْ ِإيَما َرُسوُُل :" َر
ّلِه ْأَسُه َرَفَع ُثّم وسلم عُّليِه الله صلى ال ّلُه َغَفَر :« ِغَفاُر َفَقاَل َر ال
َلُم ، َلَها َأْس َلَمَها َو ّلُه َسا ّيُِة ال ّلَه عََُّصِت ،َوعَُُّص َلُه ال ّلُهّم َوَرُسوُ ْلَعنْْ ،ال ا

ِنى َيِاَن َب ْلَعنْْ ِلْح ً َوا ْكوَُاَن ِرعُّْل َذَ ُثّم َو ًا َوَقَع ».  ُخَفاٌف . َقاَل َساِجد
َلْت َنُة َفُجِع َكَفَرِة َلْع ْل ِلَك َأْجلِِ ِمنْْ ا » . َذَ

( صحيِحه في مسلم و ) ،3888( صحيِحه في البخاري - رواه39
َة أبي ) عُّن2724ْ ْيَر بنعم التحدث باب منْ . وهذا عُّنه الله رضي  ُهَر

، شكرها و ، بها عُّليِه والثناء ، وقت كلِ وتذكرها ، تعالى الله
. تعالى بالله إل والقوُة الحوُل منْ والتبرؤ

َنٍس ) عَُّن4706ْْ( صحيِحه في مسلم - روى40َ ُأّم َأّن عُّنه الله رضي َأ

ٍم ْيِ َل َذْت عُّنها الله رضي ُس ّتَخ ْيِنٍْ َيوَُْم ا َن ْنَجًرا ُح َكاَن ِخ ُبوُ َفَرآَها َمَعَها َف َأ

ْلَحَة ّلِه َرُسوَُل َيا َفَقاَل َط ٍم ُأّم َهِذِه ال ْيِ َل ْنَجٌر َمَعَها ُس َلَها َفَقاَل ِخ
ّلِه َرُسوُُل ّلى ال ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ َذا َما َوَس ْنَجُر َه ْلِخ َلْت ا ُتُه َقا ْذ ّتَخ َنا ِإْن ا َد

ّني ٌد ِم ِكيِنَْ ِمنْْ َأَح ْلُمْشِر َنُه ِبِه َبَقْرُت ا ْط ّلِه َرُسوُُل َفَجَعلَِ َب ّلى ال ّلُه َص ال
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ْيِِه َل ّلَم عَُّ َلْت ، َيْضَحُك َوَس َيا َقا ّلِه َرُسوَُل :  ُتلِْ ال َنا َمنْْ اْق َد ِمنْْ َبْع
ِء َلَقا ّط ْنَهَزُموُا ال ّلِه َرُسوُُل . َفَقاَل ِبَك ا ّلى ال ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ َيا َوَس  :

ٍم ُأّم ْيِ َل ّلَه ِإّن ُس ْد ال َأْحَسنَْ َكَفى َق ". َو

المفرد الدب في البخاري و ) ،3/424( مسنده في أحمد - رواه41
في والنسائي ) ،4308 ،1868( المستدرك في الحاكم و ) ،699(

و ) ،3724/رقم9( مسنده في والبزار ) ،6/156الكبرىَ( السننْ
في والبيِهقي ) ،4549/رقم5( الكبيِر المعجم في الطبراني
وابنْ ) ،10/127( الحليِة في نعيِم أبوُ و ) ،153- 152 (صا العُّتقاد

عُّنْ الزرقي رفاعُّة بنْ عُّبيِد ) عُّن381ْ (رقم السنة في عُّاصم أبي
، المشركوُن وانكفأ أحد يوُم كان : " لما قال عُّنه الله رضي أبيِه
عُّلى أثني حتى : استوُوا وسلم عُّليِه الله صلى الله رسوُل قال
. و لحمد اللفظ و ، : فذكره فقال ، صفوًُفا خلفه فصاروا ربي

وقال ، الذهبي ووافقه ، الشيِخيِنْ شرط عُّلى الحاكم صححه
رجال أحمد ) :"رجال9849(رقم المجمع في الهيِثمي

 /1/243( المفرد الدب صحيِح في اللباني الصحيِح".ا.هـ. وصححه
) .                                                                541 رقم

 ،4099 ،4098 ،2911 ،2857( صحيِحه في البخاري - روى42َ
 مسلم و ) ،5974 ،5739

عُّنه الله رضي  الله عُّبد بنْ َجِريٍر ) عَُّن2476ْْ ،2475( صحيِحه في
ّلِه َرُسوُُل ِلى : " َقاَل َقاَل َ وسلم عُّليِه الله صلى  ال َأل ِنى : «  ُتِريُح
َلَصِة ذَِىَ ِمنْْ ْلَخ ْلُت » ، ا َلى َفُق َب َلْقُت : َط ْن َئِة َخْمِسيِنَْ ِفى . َفا َوِما

ُنوُا َأْحَمَس ِمنْْ َفاِرٍس َكا ْيِلٍِ َأْصَحاَب َو ْنُت َخ ُك َ َو ُبُت ل ْث َلى َأ ْيِلِِ عَُّ ْلَخ ، ا
َكْرُت َذ ِلَك َف ِبّى َذَ ّن ُه َفَضَرَب وسلم عُّليِه الله صلى ِلل َد َلى َي ْدِرىَ عَُّ َص

ّتى ْيُت َح َأ َثَر َر ْدِرىَ ِفى َيِدِه َأ ّلُهّم َوَقاَل َص ْتُه : « ال ّب ْلُه َث ًا َواْجَع َهاِدي
ّيا ُد َفَرٍس عَُّنْْ َوَقْعُت : َفَما » . َقاَل َمْهِد َكاَن . َقاَل َبْع َلَصِة ُذَو َو الَخ

ًا ْيِت َيَِمنِْ َب ْل ْثَعَم ِبا َلَة ِلَخ َبِجيِ ُد ُنُصٌب ِفيِِه ، َو َب َبُة َلُه ُيَقاُل ، ُتْع َكْع ْل . َقاَل: ا
َتاَها َأ ّناِر َفَحّرَقَها َف َكَسَرَها ِبال َلّما . َقاَل َو َيَِمنَْ َجِريٌر َقِدَم :َو ْل ِبَها َكاَن ا
َتْقِسُم َرُجلٌِ ِم َيْس َلْزلَ ِإّن َلُه َفِقيِلَِ ِبا ّلِه َرُسوُِل َرُسوَُل : الله صلى ال
َنا َها وسلم عُّليِه ِإْن ُه َدَر َف ْيَِك َق َل ُنَقَك َضَرَب عَُّ َنَما عُُّ ْيِ َب ُهوَُ . َقاَل: َف

ْذَ ِبَها َيْضِرُب ْيِِه َوَقَف ِإ َل ّنَها َجِريٌر عَُّ ْكِسَر َت َل َدّن َفَقاَل:  َتْشَه َل َ َأْن َو َلَه ل ِإ
ّ ّلُه ِإل َبنّْ َأْو ال ُنَقَك َلْضِر َكَسَرَها عُُّ َد . َقاَل: َف َجِريٌر َبَعَث ُثّم ، َوَشِه

َنى َأْحَمَس ِمنْْ َرُجلً ْك َبا ُي َة َأ َطا َلى َأْر ِبّى ِإ ّن وسلم عُّليِه الله صلى ال
ُه َبّشُر ِلَك ُي َذ َلّما ، ِب َتى َف ِبّى َأ ّن َيا َقاَل وسلم عُّليِه الله صلى ال َرُسوَُل : 

ّلِه ّلِذىَ ال َثَك َوا ْلَحّق َبَع ْئُت َما ِبا ّتى ِج ُتَها َح ْك ّنَها َتَر َأ . َقاَل َأْجَرُب َجَملٌِ َك
َبّرَك ِبّى َف ّن َلى وسلم عُّليِه الله صلى ال ْيِلِِ عَُّ ِلَها َأْحَمَس َخ َخْمَس َوِرَجا
. للبخاري اللفظ " .  و َمّراٍت

َدة ) عَُّن1731ْْ( صحيِحه في مسلم - رواه43 ْي رضي الحصيِب بنْ ُبَر
َكاَن َقاَل  عُّنه الله ّلِه َرُسوُُل :" َذَا وسلم عُّليِه الله - صلى ال ِإ َأّمَر - 

ًا َلى َأِميِر ْيٍِش عَُّ ّيٍة َأْو َج ُه َسِر ِتِه ِفى َأْوَصا َتْقوَُىَ َخاّص ّلِه ِب َمَعُه َوَمنْْ ال
ِلِميِنَْ ِمنَْ ْلُمْس ًا ا ْيِر الحديث. » فذكر « اْغُزوا َقاَل ُثّم َخ
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 ،3878 ،2870 ،2682 ،2681( صحيِحه في البخاري - روى44َ
ِء ) عَُّن1803ِْ( صحيِحه في مسلم )،و6809 ،6246 ،3880 َبَرا ْل بنْ ا
ْيُت - َقاَل عُّنه الله - رضي عُّازب َأ ِبّى : " َر ّن وسلم عُّليِه الله صلى ال

َدِق َيوَُْم ْن ْلَخ ْنُقلُِ َوُهوَُ ا ّتَراَب َي ّتى ال ّتَراُب َواَرىَ َح ْدِرِه َشَعَر ال َكاَن ، َص َو
ِثيَِر َرُجلً َتِجُز َوْهوَُ الّشَعِر َك ْبِد ِبَرَجِز َيْر ّلِه عَُّ ، فذكره " ، رواحة بنْ ال

للبخاري. واللفظ

مسلم و ) ،5972 ،5796 ،3960( صحيِحه في البخاري - روى45َ
َلَمَة ) عَُّن1802ْْ( صحيِحه في ْكوَُِع ْبنِْ َس َل َقاَل:" عُّنه الله رضي ا

َنا ِبّى َمَع َخَرْج ّن َلى وسلم عُّليِه الله صلى ال َبَر ِإ ْيِ َنا َخ ً َفِسْر ْيِل َفَقاَل ، َل
ِم ِمنَْ َرُجلٌِ ْلَقوُْ َيا ِلَعاِمٍر ا َ عَُّاِمُر :  َنا َأل ِتَك ِمنْْ ُتْسِمُع ْيَِها َن َكاَن ُه . َو
ً عَُّاِمٌر ًا َرُجل َنَزَل ، َشاعُِّر ُدو َف ِم َيْح ْلَقوُْ ّلُهّم َيُقوُُل ِبا َ : ال ْنَت َلوُْل َما َأ

َنا ْي َد َت َ اْه َنا َول ّدْق َ َتَص َنا َول ْيِ ّل ًء َفاْغِفْر َص َدا َنا َما َلَك ِف ْيِ ّبِت اقتَف َث َو
َداَم َلْق َنا ِإْن ا ْيِ َيِنْْ لََق ْلِق َأ َنًة َو ِكيِ َنا َس ْيِ َل ّنا عَُّ َذَا ِإ َنا ِصيَِح ِإ َنا ِب ْيِ َب َيِاِح َأ ِبالّص َو

ُلوُا َنا عَُّوُّ ْيِ َل ّلِه َرُسوُُل َفَقاَل عَُّ َذا « َمنْْ  وسلم عُّليِه الله صلى ال َه
ِئُق ُلوُا » ، الّسا ْكوَُِع ْبنُْ عَُّاِمُر َقا َل َيْرَحُمُه َقاَل ، ا ّلُه «  َرُجلٌِ » َفَقاَل ال

ِم ِمنْْ ْلَقوُْ َبْت ا ِبّي َيا : َوَج ّلِه َن َنا َلوَُْل ال َت َتْع . الحديث وذَكر " ، ِبِه َأْم
َنا عُّنه الله رضي سلمة ) عُّن1807ْ( مسلم رواه و َلى قال: " َخَرْج ِإ

َبَر ْيِ ّلِه َرُسوُِل َمَع َخ ّلى ال ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ عَُّاِمٌر عَُّّمي َفَجَعلَِ َقاَل َوَس
َتِجُز ِم َيْر ْلَقوُْ ّلِه ِبا ّلُه َلوَُْل َتال َنا َما ال ْي َد َت َنا َوَل اْه ّدْق َنا َوَل َتَص ْيِ ّل َنْحنُْ َص َو

ِلَك عَُّنْْ َنا َما َفْض ْيِ َن َتْغ ّبْت اْس َث َداَم َف َْلْق َنا ِإْن ا ْيِ َلنْْ َلَق ْنِز َأ َنًة َو ِكيِ َنا َس ْيِ َل عَُّ
ّلِه َرُسوُُل َفَقاَل ّلى ال ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ َذا َمنْْ َوَس َنا َقاَل َه َقاَل عَُّاِمٌر َأ
ّبَك َلَك َغَفَر َتْغَفَر َوَما َقاَل َر ّلِه َرُسوُُل اْس ّلى ال ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ َوَس

ْنَساٍن َد ِإّل َيُخّصُه ِِل ُتْشِه ". اْس

(فائدة)  

) : "7/466( الباري فتح في حجر ابنْ قال ) ، : ( اقتفيِنا * قوُله
منْ تبعنا أي ، ساكنة تحتانيِة ثم مفتوُحة ومثناة ، ساكنة بقاف

هذا في الروايات أشهر وهى ، اتبعته إذَا الثر قفوُت منْ ، الخطايا
 " ا.هـ الرجز

( مسلم شرح في النوُوي قال ) ، أتيِنا بنا صيِح : ( إذَا * قوُله
في ) بالمثناة ( أتيِنا بلدنا نسخ في هوُ ) : " هكذا12/166-167

, فمعنى وبالموُحدة بالمثناة روي أنه عُّيِاض القاضي , وذَكر أوله
, ومعنى أتيِنا المكارم منْ ونحوُه للقتال بنا صيِح : إذَا المثناة

.  والمتناع الفرار : أبيِنا الموُحدة

, واستفزعُّوُنا بنا ) استغاثوُا عُّليِنا عُّوُلوُا : ( وبالصيِاح * قوُله
, و عُّليِه العُّتماد وهوُ الشيء عُّلى التعوُيلِ منْ : هي , قيِلِ للقتال

. " .ا.هـ الصوُت وهوُ العوُيلِ : منْ قيِلِ

 ،3584 ،2801 ،2680 ،2679( صحيِحه في البخاري - رواه46
) عَُّن1805ْْ( صحيِحه في مسلم و  ) ،6050 ،3874 ،3585،3873
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ّلِه َرُسوُُل : " َخَرَج قال عُّنه الله رضي مالك بنْ َأنس الله صلى ال
َلى وسلم عُّليِه َدِق ِإ ْن ْلَخ َذَا ، ا ِإ ْلُمَهاِجُروَن َف ْنَصاُر ا َل ِفى َيْحِفُروَن َوا
َداٍة َدٍة َغ َلْم ، َباِر ُكنْْ َف ٌد َلُهْم َي ِبيِ ُلوَُن عَُّ ِلَك َيْعَم َلّما ، َلُهْم َذَ َأىَ َف ِبِهْم َما َر
ّنَصِب ِمنَْ ْلُجوُِع ال ّلُهّم َقاَل َوا ْيَِش ِإّن : « ال ْلَع ْيُِش ا َفاْغِفْر الِخَرة عَُّ

ْنَصاِر َل ْلُمَهاِجَرة ل ُلوُا َوا ِبيِنَْ » َفَقا َنْحنُْ َلُه ُمِجيِ ّلِذينَْ :  َيُعوُا ا َدا َبا ُمَحّم
َلى ْلِجَهاِد عَُّ َنا َما ا َدا َبِقيِ َب : " له رواية وفي ، للبخاري اللفظ و "، َأ

ْنَصار َفأكرم َل ْلُمَهاِجَرة ا ِلح ثالثة في و " ، َوا رابعة في و " ، : " فأص
" . : " فانصر لمسلم رواية وفي " ، : " فبارك

" ، الجهاد " عُّلى " بدل السلم : " عُّلى رواية في البخاري وعُّند
" . عُّيِش " ل " بدل خيِر و" ل

في مسلم ) ،و6051 ،3872 ،3586( صحيِحه في البخاري رواه و
. نحوُه عُّنه الله رضي سعد بنْ سهلِ ) عَُّن1804ْْ( صحيِحه

ْنَصاِر : " َفاْغِفْر ) قوُله ( تنبيِه  َل ْلُمَهاِجَرة ل رضي للصحابة " دعُّاء َوا
: " يقوُلوُا كأن لنفسهم المجاهدون يدعُّوُ أن . ويجوُز عُّنهم الله

للمجاهدينْ " فاغفر " أو الكافرة الحزاب عُّلى المجاهدينْ فانصر
" . والخرة الدنيِا في

عُّاصم أبي ابنْ و ) ،500 و3/26( المستدرك في الحاكم - رواه47
في البزار و ) ،1007( المختارة في والضيِاء ) ،1408( السنة في

النبوُة دلئلِ وفي ) ،1/93( الحليِة في نعيِم أبوُ و ) ،1083( مسنده
تاريخ في والسهمي ) ،507( الصحابة معرفة وفي ) ،493(

العلم وجوُاهر المجالسة في الدينوُري بكر أبوُ و ) ،321جرجان(صا
طرق ) من338ْ-20/337( دمشق تاريخ في عُّساكر ابنْ و ) ،348(

عُّليِه الله صلى النبي أن عُّنه الله رضي وقاصا أبي بنْ سعد عُّنْ
وافقه و ، مسلم شرط عُّلى الحاكم . وصححه بذلك له دعُّا وسلم

. المقدسي الضيِاء صححه و ، الذهبي
ّلُهّم بلفظ وورد َتِجْب : " ال َذَا ِلَسْعٍد اْس ( الترمذي رواه " ، َدعَُّاَك ِإ

في البزار و ) ،499 / 3( والحاكم ) ،7116( حبان وابنْ ) ،3751
ْد الترمذي وقال ) ،1087( مسنده َذا ُرِوَي : ( َوَق ْلَحِديُث َه عَُّنْْ ا

ْيٍِس عَُّنْْ ِإْسَمِعيِلَِ ِبّي َأّن َق ّن ّلى ال ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ ّلُهّم َقاَل َوَس : " ال
َتِجْب َذَا ِلَسْعٍد اْس َذا َدعَُّاَك ِإ ) ا. هـ َأَصّح " َوَه

دلئلِ في والبيِهقي ) ،3/142( الطبقات في سعد ابنْ : رواه قلت
: " البيِهقي وقال ، مرسل حازم أبي بنْ قيِس ) عُّن189ْ /6( النبوُة
، والحاكم ، حبان : ابنْ موُصوُل وصححه " ، حسنْ مرسلِ وهذا

): "9/153( المجمع في الهيِثمي وقال ، واللباني ، والذهبي
" . الصحيِح رجال البزار ورجال

عُّنْ الشعبي عُّامر ) عُّن1/143/318ْ( الكبيِر في الطبراني رواه و
" . حسنْ : " اسناده الهيِثمي وقال ، سعد

. عُّنه الله رضي بكر أبي ) عُّن10/325ْ(  الحليِة في نعيِم أبوُ ورواه
الله رضي عُّباس ابنْ ) عُّن4069ْ( الوسط في الطبراني ورواه
سعد أبوُ ) : " فيِه9/153( المجمع في الهيِثمي . وقال عُّنهما
تقدما اللذينْ بالحديثيِنْ حديثه اعُّتضد وقد ثقة مدلس وهوُ البقال
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" . دعُّائه إجابة في
عُّللِ . وانظر أعُّلم والله ، طرقه بمجموُع صحيِح فالحديث

) .8/82( والنهاية والبداية ) ،640 س (رقم الدارقطني

، عُّنه الله رضي الله عُّبد بنْ َجِريِر عَُّنْْ مسلم و البخاري - رواه48
).42( برقم تخريجه وسبق

َبّرَك فيِه و ِبّى : " َف ّن َلى وسلم عُّليِه الله صلى ال ْيِلِِ عَُّ َأْحَمَس َخ

ِلَها ". ا.هـ َمّراٍت َخْمَس َوِرَجا
ِبّي أّن شهاب بنْ طارق ) عُّن3/315ْ( أحمد وروىَ ّن عُّليِه الله صلى ال
خيِلها و َأْحَمَس في بارك : " اللهم فقال أحمس لوُفد دعُّا وسلم

ِلَها - " . مرات - سبع َوِرَجا
و الطبراني و أحمد ) : " رواه10/49( المجمع في الهيِثمي قال

" ا.هـ. الصحيِح رجال رجالهما

المستدرك في والحاكم ) ،2747( سننه في داود أبوُ - روى49َ
( الكبرىَ السننْ في والبيِهقي ) ،2642  ،2596( الصحيِحيِنْ عُّلى

َيِّي ) عُّن877ْ( النبوُة دلئلِ ) وفي9/57 و6/305 ِبي عَُّنْْ ُح أ
ْبِد َ عَُّ

ِلّي الّرْحَمنِْ ُب ْلُح ْبِد عَُّنْْ ا ّلِه عَُّ َأّن عُّنهما الله رضي عَُّْمٍرو ْبنِْ ال  " :
ّلِه َرُسوَُل ّلى ال ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ ْدٍر َيوَُْم َخَرَج َوَس َئٍة َثَلِث ِفي َب ِما

ّلِه َرُسوُُل َفَقاَل عََُّشَر َوَخْمَسَة ّلى ال ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ ّلُهّم َوَس ّنُهْم ال ِإ
ٌة ْلُهْم ُحَفا ّلُهّم َفاْحِم ّنُهْم ال ٌة ِإ ْكُسُهْم عَُُّرا ّلُهّم َفا ّنُهْم ال َيِاٌع ِإ ِج

ِبْعُهْم َأْش َتَح َف ّلُه َفَف ْدٍر َيوَُْم َلُه ال ُبوُا َب َل ْنَق ُبوُا ِحيِنَْ َفا َل ْنَق ْنُهْم َوَما ا ِم
ْد ِإّل َرُجلٌِ ْيِنِْ َأْو ِبَجَملٍِ َرَجَع َوَق َل َتَسوُْا َجَم ْك ِبُعوُا َوا ". َوَش

، الذهبي وأقره ، ومسلم البخاري شرط عُّلى عُّلى الحاكم وصححه
هذا ) : " و3/4/1003" ( الصحيِحة " السلسلة في اللباني وقال
َيِّي في و ، الصحيِح رجال ثقات رجاله و حسنْ إسناد عُّبد ابنْ هوُ و ُح

التقريب في و ، الحسنْ رتبة عُّنْ حديثه ينزل ل كلم المعافري الله
" . " ا.هـ يهم : " صدوق

في حبان ) وابن257ْ  ،255  ،5/248( مسنده في أحمد - روى50َ
ِبي ) عَُّن7899ْْ( المصنف في الرزاق ) وعُّبد8/212( صحيِحه أ

ُأَماَمَة َ

َأ َقاَل عُّنه الله رضي ْنَش َأ ّلِه َرُسوُُل : "  ّلى ال ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ َوَس
ًة ُتُه َغْزَو ْيِ َت َأ ْلُت َف ّلِه َرُسوَُل َيا َفُق ْدُع ال ّلَه ا َدِة ِلي ال ّلُهّم َفَقاَل ِبالّشَها ال

ّلْمُهْم ّنْمُهْم َس َنا َقاَل َوَغ ِلْم َنا َفَس ِنْم َأ ُثّم َقاَل َوَغ ْنَش ّلِه َرُسوُُل َأ ال
ّلى ّلُه َص ْيِِه ال َل ّلَم عَُّ ًيِا َغْزًوا َوَس ِن ُتُه َثا ْيِ َت َأ ْلُت َف ّلِه َرُسوَُل َيا َفُق ْدُع ال ّلَه ا ال

َدِة ِلي ّلُهّم َفَقاَل ِبالّشَها ّلْمُهْم ال ّنْمُهْم َس َأ ُثّم َقاَل َوَغ ْنَش ًثا َغْزًوا َأ ِل َثا
ُتُه ْيِ َت َأ ْلُت َف ّلِه َرُسوَُل َيا َفُق ّني ال ُتَك ِإ ْيِ َت ْيِنِْ َأ َت ْبلَِ َمّر ِتي َق َهِذِه َمّر

ُتَك ْل َأ ْدعُُّوَُ َأْن َفَس ّلَه َت َدِة ِلي ال َدعَُّوَُْت ِبالّشَها ّلَه َف َنا َأْن َوَجلِّ عَُّّز ال ّلَم ُيَس
َنا ّنَم ُيَغ َنا َو ِلْم َنا َفَس ِنْم ّلِه َرُسوَُل َيا َوَغ ْدُع ال ّلَه َفا َدِة ِلي ال َفَقاَل ِبالّشَها

ّلُهّم ّلْمُهْم ال ّنْمُهْم َس َنا َقاَل َوَغ ِلْم َنا َفَس ِنْم ُتُه ُثّم َوَغ ْيِ َت ْلُت َأ َيا َفُق
ّلِه َرُسوَُل ِني ال ْيَِك َقاَل ِبَعَملٍِ ُمْر َل ِم عَُّ ّنُه ِبالّصوُْ ِإ ْثلَِ َل َف َفَما َقاَل َلُه ِم

ِئَي ُبوُ ُر ُتُه َوَل ُأَماَمَة َأ َأ ّيِاًما ِإّل َخاِدُمُه َوَل اْمَر َكاَن َقاَل ُص َذَا َف ِئَي ِإ ِفي ُر
ّنَهاِر ُدَخاٌن َداِرِهْم َتَراُهْم ِقيِلَِ ِبال ْيٌِف اعُّْ ِبَث َقاَل َناِزٌل ِبِهْم َنَزَل َض َل َف
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ِلَك َذ َء َما ِب ّلُه َشا ُتُه ُثّم ال ْيِ َت ْلُت َأ ّلِه َرُسوَُل َيا َفُق َنا ال َت ِم َأَمْر َيِا ِبالّص
َأْرُجوُ ُكوَُن َأْن َف ْد َي ّلُه َباَرَك َق َنا ال ّلِه َرُسوَُل َيا ِفيِِه َل ِني ال ِبَعَملٍِ َفُمْر

َلْم َقاَل آَخَر ّنَك اعُّْ َد َلنْْ َأ ّلِه َتْسُج ًة ِل َد ّلُه َرَفَع ِإّل َسْج َدَرَجًة ِبَها َلَك ال
ْنَك َوَحّط َئًة ِبَها عَُّ ِطيِ في الهيِثمي وقال ، حبان ابنْ ". وصححه َخ

" ا.هـ الصحيِح رجال أحمد ) : " رجال5/297 و3/182( المجمع

 

 ) تعالى الله بحمد ( تم

____________ ____________ كتاب
 الصحيِحة الكفار عُّلى الدعُّاء و الجهاد أذَكار 

، أنت إل إله أّل أشهد ، وبحمدك اللهم وسبحانك
ّلم الله وصلي ، إليِك وأتوُب أستغفرك وبارك وس

رسوُل الله عُّبد بنْ محمد ، المجاهدينْ إمام عُّلي
َلُه الذي الله آله وعُّلى ، للعالميِنْ رحمة أرس

. أجمعيِنْ وصحبه

ربه عُّفوُ إلى الفقيِر _________________ كتبه
الرحيِم الغفوُر
ِئلُِ_____________________  ِلّي ْبنُْ َوا ّدُسوُِقّي عَُّ ال

 هـ1424 عُّام ______________________ في
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