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الرحيم الرحمن الله بسم
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أنفسنا، شرور مأن بالله ونعوذ ونستغفره، ونستعينه، نحمده، لله، الحمد إن
ه، ههادي فل ضللُي ومأن له، ّمأضل فل الله يهده مأن أعمالنا، وسيئات وأشههد ل

ًا أن وأشهههد له، شريك ل وحده الله إل إله ل أن صههلى ورسههوله، عبههده مأحمههد
وسههلم الههدين، يهوم إلههى بإحسههان تبعهههم ومأههن وأصههحابه آلههه وعلى عليه الله

ًا ًا.ً أمأا تسليم بعد: كثير
ّلى العظيم والرسول الكريم النبي وداع في مأختصرة الرسالة فهذه اللههه ص

ّلم عليه ّلى النههبي نسههب خلصههة باختصههار: فيه بينت لمأته، وس عليههه اللههه صهه
ّلم فههي لمأتههه ووداعه أعماله، وخير ،وجهاده واجتهاده ووظيفته، وولدته، ،وس

تلههك فههي ووصههاياه والمأههوات، للحيههاء ووداعههه والمدينههة، ومأنههى، عرفههات،
عنههد لهههم ووداعههه لمأتههه ووصههاياه واشههتداده، مأرضههه، بدايههة ثههم المواضههع،
ًا، مأههات وأنههه العلههى، الرفيههق واختياره احتضاره، المسههلمين ومأصههيبة شهههيد

والعههبر والفوائهد الههدروس وذكههرت أمأتهه، علههى حقهوقه ثههم ومأيراثهه، بمهوته،
المباحث.ً هذه مأن مأبحث كل آخر في المستنبطة والعظات

ً يجعله أن أسأل والله ً عمل ولههي فإنه ؛المسلمين ولخواني لي اًنافع مأقبول
إلههى المسههلمين جميههع ينفعنا, ويوفههق مأا اًجميع يعلمنا عليه, وأن والقادر ذلك

ورسههوله عبههده علههى وبارك وسلم الله المرسلين.ً وصلى سيد بهدي الهتداء
و آلههه وعلههى اللههه عبد بن مأحمد وحبيبنا وقدوتنا وإمأامأنا نبينا خلقه مأن وخيرته
ا.ًًكثير اًتسليم وسلم هأصحاب

 المؤلف 
هـ21/3/1416 الخميس ليلة في حرر



ّلىّ ووظيفته نسبه الول: خلصاة المبحث ّلم عليه الله صا وس
بن قصي بن مأناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن الله عبد بن مأحمد هو

كنانههة بههن النضر بن مأالك بن ْرهِف بن غالب بن لؤي بن كعب بن مأرة بن بَِلك
فهههو ،)1(عههدنان بههن َمأعههد بههن نزار بن ضرمُأ بن إلياس بن مأدركة بن خزيمة بن

ذريههة مأههن والعههرب العههرب، مأههن وقريههش قريههش، مأههن والسلم الصلة عليه
.ً)2(والسلم الصلة أفضل نبينا وعلى عليه إبراهيم بن إسماعيل

ّلى ولد ّلم عليهه الله ص ة الفيهل عهام وسه  يهوم)3(الول ربيهع شههر فهي بمك
ّلى وتوفي ،)5(م571  الموافق)4(الثنين ّلم عليه الله ص ثلثا العمر مأن لهو وس

َئّههُنب رسهولً،ً اّهنبي وعشهرون وثلثا النبههوة، قبهل مأنههها: أربعههون سنة، وستون
عههن بالنههذارة الله بعثه المدينة، إلى وهاجر مأكة، وبلده بالمدثر، وأرسل قرأ،إب

التوحيههد، إلههى يههدعو سههنين عشههر هههذا على أخذ التوحيد، إلى ويدعو الشرك،
في وصلى الخمس، الصلوات عليه وفرضت السماء، إلى به ُعرج العشر وبعد
رِههمأُ أ)6(بالمدينة استقر فلما المدينة، إلى بالهجرة ِرمأُأ وبعدها سنين، ثلثا مأكة
والمأههر والذان، والجهههاد، والحج، صيام،وال مأثل: الزكاة، السلم شرائع ببقية

وبعههدها سههنين عشههر هههذا على أخذ ذلك، وغير المنكر، عن والنهي بالمعروف
ّلى توفي ّلم عليه الله ص ول عليههه، أمأته ّدل إل خير ل دينه، وهذا باٍق ودينه ،وس

اللههه بعثههه وقههد بعههده، نههبي ل والمرسلين النبياء خاتم وهو مأنه، رهاّحذ إل شر
دخههل أطههاعه فمههن نس،إوال الجن على طاعته الله وافترض كافة، الناس إلى

.ً)7(النار دخل عصاه ومأن الجنة،
المبحههث هههذا في والعظات والعبر والفوائد الدروس  أنالقول: وخلصاة

مأنها: كثيرة
ّلى النبي إن-1 ّلم عليه الله ص أحسههن فهو خيار، مأن خيار مأن خيار وس

ًا، وخيرهم الناس الههدنيا فههي مأنزلههة الخلههق وأفضل عقلً، العالمين وأرجح نسب
ًا، الناس وأرفع والخرة، ًا النبياء وأكثر ذكر القيامأة.ً يوم أتباع

ّلى النبي بمولد الحتفالت إقامأة إن-2 ّلم عليه الله ص فههي عام كل وس
ّلى النههبي لن ؛مأنكههرة بدعههة الول ربيههع مأههن عشر الثاني اليوم عليههه اللههه صهه

ّلى النبي مأبعث باب النصار، مأناقب كتاب الفتح، مأع البخاري )(1 ّلم عليه الله ص .7/162ً وس
ّلى النبي نسب  انظر)(2 ّلم عليه الله ص هشام ابن وسيرة ،2/195 كثير لبن والنهاية آدم: البداية إلى وس

1/1ً.
ّلى ولد أنه المشهور الصحيح هو  هذا)(3 ّلم عليه الله ص نقل وقد الول، ربيع شهر في الفيل عام وس

.20ً ص النووي للمأام السيرة انظر: تهذيب ذلك، على الجماع بعضهم
ّلى لقوله ؛ثابت الثنين بيوم التحديد )(4 ّلم عليه الله ص ِلنزُأ وفيه ولدت "فيه صومأه: عن سئل حينما وس

لثماني، وقيل الثاني، اليوم في أقول: فقيل عدة ففيه اليوم تاريخ تحديد .ً أمأا2/820  مأسلمّ"علي
قولن: القوال وأقرب وأشهر ذلك، غير وقيل عشر، الثاني في وقيل عشر، وقيل: لسبعة لعشر، وقيل

التأريخ: انظر: البداية أصحاب عن البر عبد ابن ورجحه الول، ربيع مأن مأضين لثماني ولد الول: أنه
كثير ابن قال الول، ربيع مأن عشر الثاني في ولد الثاني: أنه أثبت".ً القول "هو:  وقال2/260 والنهاية

ابن إسحاق: انظر: سيرة ابن به وجزم ،2/260الجمهور"  عند المشهور هو "وهذا والنهاية: يةاالبد في
.ً 1/171 هشام

.53ً ص المختوم  انظر: الرحيق)(5
ّلى المدينة إلى  وصل)(6 ّلم عليه الله ص الثاني باليوم بعضهم وحدده الول ربيع شهر مأن الثنين يوم وس

.7/224ً الباري انظر: فتح الول، ربيع مأن عشر
.76ً ،75ص الوهاب عبد بن مأحمد للشيخ الثلثة  انظر: الصول)(7



ّلم عنهههم، الله رضي بعده مأن الصحابة يفعله ولم حياته، في ذلك يفعل لم وس
مأيلد تحديههد فههإن ذلههك ومأههع المفضههلة، نوالقههر في بإحسان لهم التابعون ول

وحههتى خلف فيههه وإنمهها بههه، َمْزجُي لم الول ربيع مأن عشر الثاني باليوم النبي
ّلى ولقوله ؛تقدم لما بدعة به فالحتفال ثبت ولو ّلم عليههه اللههه صهه من”: وسهه

مـن” لمسلم: رواية .ً وفي)1(“رد فهو منه ماليس هذا أمرنا في أحدث
ً عمل .ً)2(“رد فهو أمرنا عليه ليس عمل

ّلى النبي وظيفة إن-3 ّلم عليه الله ص نقههاذإو التوحيههد، إلى الدعوة هي وس
والسيئات المعاصي ظلمات ومأن التوحيد، نور إلى الشرك ظلمات مأن الناس

فل والعلههم، المعرفههة إلى الجهل ومأن الصالحات، والعمال الطاعات نور إلى
ّلى مأنه رهاّحذ إل شر ول عليه، أمأته ّدل إل خير ّلم عليه الله ص .ًوس

 وأخلقاه واجتهاده الثاني: جهاده المبحث
ّلى كان ّلم عليه الله ص ًا وقههدوة أسوة وس تعههالى: لقههوله بههه؛ قتههدىُي وإمأامأهه

ْد{ َلَق ُكْم َكاَن   ّلِه َرُسوِل ِفي َل ٌة ال َنٌة ُأْسَو ّـلـَه َيْرـُجـو َـكـاَن ّلـَمـن َحَس ال
َيْوَم ْل َكَر الِخَر َوا َذ ّلَه َو ِثيًرا ال ّلى كان ولهذا ؛)3(}َك ّلم عليه الله ص يصلي وس

لههك اللههه غفههر وقد هذا له: أتصنع فقيل وورمأت وانتفخت قدمأاه رتّتفط حتى
ًا أكون أفل” قههال: تههأخر؟ ومأا ذنبك مأن تقدم مأا ًا عـبـد .ً وكههان)4(“ـشـكور

وكههان ،)5(ركعههة عشههرة ثلثا صلى وربما ركعة، عشرة إحدى الليل مأن يصلي
يصلي وكان ،)7(ركعات عشر صلها  وربما)6(ركعة عشرة اثنتي الرواتب يصلي

صههلى فربما الليل صلة يطيل وكان ،)8(الله شاء مأا ويزيد ركعات أربع الضحى
كههل الصههلة مأن ورده فكان ،)9(الواحدة الركعة في أجزاء خمسة مأن يقرب مأا

.ً)10(ركعة عشر سبع الفرائض مأنها ركعة أربعين مأن أكثر وليلة يوم
الثنيههن صههيام ّى ويتحر)11(شهر كل مأن أيام ثلثة رمأضان غير يصوم وكان

في بّورغ ،)13(كله يصومأه كان بل قليلً، إل شعبان يصوم وكان ،)12(والخميس
ّلى وكان ،)14(شوال مأن ست صيام ّلم عليههه الله ص يقههال: ل حههتى يصههوم وسهه

مأهها إل رمأضههان غيههر شهههر استكمل ومأا ،)15(يصوم يقال: ل حتى ويفطر يفطر،

.1718ً ومأسلم ،2697 برقم   البخاري)(1
باز.ً ابن الله عبد بن العزيز عبد العلمأة شيخنا لسماحة البدع مأن التحذير   انظر: رسالة)(2
.21ً الية الحزاب،   سورة)(3
.2819ً برقم ومأسلم ،1130 برقم   البخاري)(4
.737ً برقم ومأسلم ،1147 برقم   البخاري)(5
.728ً برقم   مأسلم)(6
.1172ً برقم والبخاري ،729 برقم   مأسلم)(7
.719ً برقم   مأسلم)(8
.772ً برقم   مأسلم)(9

.140ً ص القيم لبن الصلة   كتاب)(10
.1160ً برقم   مأسلم)(11
 وغيرهما.4/202ً والنسائي ،745 برقم   الترمأذي)(12
.1157ً و1156 برقم ومأسلم ،1970 و1969 رقم   البخاري)(13
.1164ً برقم   مأسلم)(14
.ً 1156 ومأسلم ،1971 برقم   البخاري)(15



ذي تسههع صههوم عنههه وروي ،)1(عاشوراء يوم يصوم وكان شعبان، في مأنه كان
أنههه نّههوبي ،الوصههال عن ىوينه والثلثة اليومأين الصيام يواصل وكان ،)2(الحجة
ّلى ّلم عليه الله ص وهههذا ،)3(ويسقيه يطعمه ربه عند يبيت فإنه ؛كأمأته ليس وس
بمناجههاة العيههن وقههرة والراحههة والنههس العبادة لذة مأن يجد الصحيح: مأا على
قـاـرة َْتِلُعوج” :وقال ،)4(“بالصلة أرحنا بلل يا”قال:  ولهذا تعالى؛ الله

.ً)5(“الصلة في عيني
يلقاه حينما المرسلة حيالر مأن بالخير أجود وكان الصدقاة، يكثر وكان-4

ولهذا الفاقة؛ يخشى ل مأن عطاء يعطي فكان ؛)6(والسلم الصلة عليه جبريل
ً أعطى ًا رجل أسههلموا قههومأي وقال: يهها قومأه إلى الرجل فرجع جبلين بين غنم

ًا فإن ّلى فكان ،)7(الفاقة يخشى ل ًعطاء يعطي مأحمد ّلم عليه الله ص أكرم وس
ًا وأعظمهههم النههاس وأرحههم ،)8(الناس وأشجع ،الناس ًا، وعههدلً، ،تواضههع وصههبر
ًا ًا، وأناة، ،ورفق ًا، وعفو ًء، وحلم ًا وحيا الحق.ً على وثبات

ّلىّ وجاهد-5 ّلم عليه الله صا جهههاد الجـهـاد: مـيـادين جميع في وس
والههدعوة بههه، والعمههل الدين، أمأور تعلم على مأراتب: جهادها أربع وله النفس

مأرتبتههان: ولههه الشيطان وجهاد الدعوة، مأشاق على والصبر بصيرة، على إليه
وجهههاد الشهههوات، مأههن يلقههي مأا ودفع الشبهات، مأن يلقي مأا دفع على جهاده

أصههحاب واليههد.ً وجهههاد والمههال، واللسههان، مأراتههب: بههالقلب، أربع وله راالكف
عشههرة ثلثا بههالقلب.ً فهههذه ثههم باللسههان، ثههم مأراتب: باليد، ثلثا وله الظلم
ّلى مأحمد فيها الناس وأكمل الجهاد، مأن مأرتبة ّلم عليه الله ص كمههل لنههه ؛وسهه

ويده، ولسانه، الجهاد: بقلبه، على مأوقوفة ساعاته فكانت كله، الجهاد مأراتب
ًا العالمين أرفع كان ولهذا ومأاله؛ ًا اللههه عند وأعظمهم ذكر دارت  وقههد.ً)9(قههدر

بنفسه قادها التي غزواته عدد فكان التوحيد، أعداء وبين بينه الحربية المعارك
جيشههها أرسههل الههتي المعههارك أمأا مأنها، تسع في وقاتل غزوة، وعشرون سبع
.ً)10(سرية وخمسين ستة بلغت فقد سرايا لها فيقال يقدها ولم
ّلىّ وـكـان-6 ّلم علـيـه الـلـه صـاـ فههإذا معامـلـة، الـنـاس أحـسـن وـسـ

ًا قضى ًاسلف استسلف ّلى النهبي إلهى رجهل جاء ولهذا مأنه؛ خير عليهه اللهه صه
ّلم ًا يتقاضاه وس ّلى النههبي فقههال أصحابه به فهم القول، في له فأغلظ بعير صهه

ّلم عليه الله ً الـحـق لصاحب فإن دعوه”: وس رسههول فقههالوا: يهها “مـقـال
ّلى فقال هّسن مأن خير هو اّسن إل نجد الله: ل ّلم عليه الله ص “أعطوه”: وسههه

ّلى فقال الله، أوفاك الرجل: أوفيتني فقال ّلم عليههه اللههه صهه خـيـر إن”: وسهه

.1125ً برقم ومأسلم ،2007 – 2000 برقم   البخاري)(1
.2236ً رقم النسائي صحيح وانظر ،6/288 وأحمد ،2437 برقم داود وأبو ،4/205   النسائي)(2
.1103ً  -1102  ومأسلم1964-  1961 برقم   البخاري)(3
.5/393ً وأحمد ،8549 برقم داود   أبو)(4
.3/827ً النسائي وانظر: صحيح ،3/128 وأحمد ،7/61   النسائي)(5
.2308ً رقم مأسلمو ،6 برقم   البخاري)(6
.4/1806ً   مأسلم)(7
.4/1804ً ومأسلم ،10/455 الفتح مأع   البخاري)(8
.12ً ،10 ،3/5 المعاد   زاد)(9

.8/153ًو ،281-  7/279 الباري وفتح ،12/95 النووي   انظر: شرح)(10



اللههه رضههي اللههه عبههد بههن جابر مأن .ً واشترى)1(“ًءقاضا أحسنهم الله عباد
ًا، عنه ّلى لههه قههال بالبعير جابر جاء فلما بعير ّلم عليههه اللههه صهه أتراني”: وسهه

.ً)2(“والثمن الجمل خذ” فقال: الله، رسول يا لقال:  ؟“ماكستك
ّلىّ وكان-7 ّلم علـيـه الـلـه صا ًا؛ً الـنـاس أحـسـن وـسـ خلقههه لن خلـقـ

قههال ولهذا ؛)3(“القرآن خلقه كان” عنهما: الله رضي عائشة لقول القرآن،
ّلى ّلم عليه الله ص .ً)4(“الخلقا مكارم لتمم بعثت إنما”: وس
ّلىّ وكان-8 ّلم عليه الله صا ثبههت فقههد الـدنيا، فـي الناس أزهد وس
ّلى عنه ّلم عليه الله ص فههدخل جنبههه، فههي ّرفههأث الحصههير علههى اضطجع أنه وس

فقههال: جنبههه يمسح جعل استيقظ ولما عنه، الله رضي الخطاب بن عمر عليه
ًا اتخذت لو الله رسول ّلى فقههال هههذا؟ مأههن أوثههر فراش ّلم عليههه اللههه صهه :وسهه

ـيـوم ـفـي ـسـار كراـكـب إل اـلـدنيا ومـثـل مثـلـي ـمـا وللدنيا، مالي”
.ً)5(“وتركـهـا راح ـثـم نـهـار ـمـن ـسـاعة شجرة تحت فاستظل صاائف
ًا ٍُدُحأ ُمثل لي كان لو” وقال: ٌثلث ّعلـي يمـر ل أن نيّرُسـَي مـا ذهبـ

.ً)6(“لدين ُُهُدأرصا ٌشيء إل شيء، منه وعندي
أيام ثلثة طعام مأن مأحمد آل شبع "مأا قال: عنه الله رضي هريرة أبي وعن

والظههاهر مأتواليههة، بلياليها أيام ثلثة يشبعوا لم أنهم .ً والمقصود)7(قبض" حتى
ًا شبعهم عدم سبب أن قههد أنهههم علههى عنههدهم الشههيء قلههة بسههبب كههان غالب

عنههها: اللههه رضههي عائشههة قههالت ولهذا ؛)8(أنفسهم على يؤثرون ولكن يجدون
ّلى النبي خرج" ّلم عليه الله ص .ً)9(الشههعير" خههبز مأههن يشههبع ولم الدنيا مأن وس

ّلى مأحمد آل أكل "مأا وقالت: ّلم عليه الله ص إحههداهما إل يههوم فههي كلتينُأ وس
فههي وقدتُأ ومأا شهرين في أهلة ثلثة الهلل إلى لننظر "إنا .ً وقالت:)10(تمر"
ّلى الله رسول أبيات ّلم عليه الله ص يقيتكههم؟ كههان عههروة: مأهها نههار.ً فقههال وس

عنههد رىُههي الثالث: وهو بالهلل .ً والمقصود)11(والماء" قالت: السودان: التمر
ُفراش كان” قههالت: عنهمهها اللههه رضههي عائشههة الشهههرين.ً وعههن انقضههاء
ّلىّ الله رسول ّلم عليه الله صا ُه َمأد ـمـن وس ومأههع.ً )12(“ٌلـيـف وحـشـُو

ّلى يقههول كههان هههذا ّلم عليههه اللههه صهه محـمـد آل رزقا اجعل اللهم”: وسهه
ًا .ً)13(“قاوت

.1600ً ومأسلم ،2305 رقم   البخاري)(1
.3/1221ً ومأسلم ،3/67 الفتح مأع   البخاري)(2
.1/513ً   مأسلم)(3
.45ً رقم لللباني وانظر: الصحيحة ،2/381 وأحمد ،10/192 بلفظه   البيهقي)(4
.2/280ً الترمأذي وصحيح ،439 برقم الصحيحة وانظر: الحاديث وغيره،   الترمأزي)(5
.991ً برقم ومأسلم ،2389 برقم   البخاري)(6
.549ًو 9/517 الفتح مأع   البخاري)(7
.5416ً برقم عنها الله رضي عائشة حديث ومأن ،5374  برقم549 و9/517 الباري فتح   انظر)(8
.9/549ً الفتح مأع   البخاري)(9

.11/283ً الفتح مأع   البخاري)(10
.11/283ً الفتح مأع   البخاري)(11
.6456ً برقم   البخاري)(12
مأعنى وهو إسراف غير مأن البدن يقوت مأا  والقوت: هو1055 برقم ملومأس ،6460 برقم   البخاري)(13

ًا" ويكف مأسلم عند الخرى الرواية وفي رمأق، يسد مأا اللغة: القوت: هو أهل وقال الحاجة، عن "كفاف
ًا والفقر الغنى آفاق مأن سلمأة الكفاف ,7/152 النووي وشرح ،11/293 أعلم.ً الفتح والله جميع



ّلى وكان-9 ّلم عليه الله ص لنقلب إني” قال: ولهذا ؛الناس عرأو مأن وس
فأرفعها بيتي في أو فراشي علىّ ساقاطة التمرة فأجد أهلي إلىّ

بههن الحسههن .ً وأخذ)1(“فألقيها الصدقاة من تكون أن أخشىّ ثم لكلها
ّلى الله رسول فقال فيه في فجعلها الصدقة تمر مأن تمرة علي عليهه اللههه صه

ّلم .ً)2(؟“الصدقاة نأكل ل اّأن علمت أما بها ِارم َْخكِ  َْخكِ”: وس
ّلى كان فقد العظيمة المباركة العمال هذه ومأع-10 ّلم عليه الله ص وسهه

وا،ّــتمل حتىّ ّيمل ل الله فإن تطيقون ما العمال من خذوا”يقول: 
مأحمههد ُآل وكان “قال وإن صااحبه عليه داوم ما الله إلىّ العمل وأحب

ّلى ّلم عليه الله ص ً واُههلِمَع إذا وس ّلىّ وكان”.ً )3(أثبتههوه عمل علـيـه الـلـه صـاـ
ّلم ّلى النههبي عبههادة ّتقال .ً وقد)4(“عليها داوم صالة صالىّ إذا وس اللههه صهه

ّلم عليه ّلى أصحابه مأن نفر وس ّلم عليه الله ص النبي مأن نحن وقالوا: وأين وس
ّلى ّلم عليه الله ص فقههال ،تههأخر ومأهها ذنبههه مأههن تقههدم مأهها له الله غفر وقد ؟وس

ًدا، الليل أصلي فأنا أنا أمأابعضهم:  وقههال أفطههر، ول أصوم أنابعضهم:  وقال أب
ًا أتزوج فل النساء أعتزل بعضهم: أنا  فبلههغ]اللحههم آكههل بعضهههم: ل وقال[ أبد

ّلى النبي ذلك ّلم عليه الله ص ـكـذا قالـتـم الذين أنتم” فقال: إليهم فجاء وس
وأفـطـر، أصاوم لكني له، أتقاكم الله لخشاكم إني والله أما وكذا؟

فلـيـس ـسـنتي ـعـن رـغـب فـمـن النـسـاء وأـتـزوج وأرقـاـد، وأصـاـلي
عههن والرغبة الفرض، تقابل التي ل والطريقة الهدي بالسنة .ً والمراد)5(“مني

يقههول كههان فقههد الجليلههة العمههال هههذه غيره.ً ومأع إلى عنه العراض الشيء
أـحـد ينـجـو ـلـن أـنـه واعلـمـوا وقـاـاربوا سددوا”والسههلم:  الصلة عليه

يتغمدني أن إل أنا ول”قال:  الله؟ رسول يا أنت قالوا: ول “بعمله منكم
واـغـدوا وقـاـاربوا، ـسـددوا” روايههة: .ً وفههي“وفـضـل مـنـه ٍبرحمة الله

يقههول: .ً وكههان)6(“تبلغوا َدْصَالق َدْصَوالق لجة،ّالد من ٌشيءو وروحوا،
فّمصر اللهم” .ً ويقول:)7(“دينك علىّ قالبي ّتثب القلوب ّبمقل يا”

.ً)8(“طاعتك علىّ قالوبنا فّصار القلوب
المبحههث هههذا في والعظات والعبر والفوائد الدروس  أنالقول: وخلصاة

مأنها: كثيرة
ّلى النبي إن.1ً ّلم عليه الله ص فههي تعالى الله مأع صادق مأسلم كل قدوة وس

ْد{ تعالى: لقوله المأور؛ كل ُكْم َكاَن َلَق ّلِه َرُسوِل ِفي َل ٌة ال ـَو َنٌة ُأـْس ـ َحـَس
ّلَه َيْرُجو َكاَن ّلَمن َيْوَم ال ْل َكَر الِخَر َوا َذ ّلَه َو ِثيًرا ال .ً)9(}َك

.3/537ً والبي
.2/751ً   مأسلم)(1
.2/751ً   مأسلم)(2
.2/811ًو ،782  برقم1/541 ومأسم ،11/294 ،4/213 الفتح مأع   البخاري)(3
.6467ً – 6461 رقم حديث البخاري وانظر: صحيح ،4/213 الفتح مأع   البخاري)(4
مأسلم.ً رواية مأن المعكوفين بين  ومأا2/1020 ومأسلم ،9/104 الفتح مأع   البخاري)(5
.4/2170ً ومأسلم ،6464 ،6463 برقم   البخاري)(6
.3/171ً الترمأزي وانظر: صحيح  وغيره،5/238   الترمأزي)(7
.4/2045ً   مأسلم)(8
.21ًالية:  ،الحزاب   سورة)(9



ّلى النبي إن.2ً ّلم عليه الله ص ًا،ْلَخ الناس أحسن وس ًا، ق ُلقهه ًا،ّههكف وألينهههم وُخ
ًا، وأطيبهم لههه وأشههدهم بههالله وأعلمهههم عشرة، وأحسنهم عقلً، وأكملهم ريح

مأعامألههة، وأسههمحهم قضاء، وأحسنهم الناس، وأكرم الناس، وأشجع ،)1(خشية
ًا وأكثرهم ول حيههاء، وأشههدهم لً،ّحمت وأقواهم وأصبرهم ربه، طاعة في اجتهاد

اللههه ينتقههم فإنههها ،الله حرمأات كتِهُانت إذا ولكنه لها، يغضب ول لنفسه، ينتقم
والقريههب والضههعيف، والقههوي أحههد، لغضههبه يقههم لههم اللههه غضههب وإذا تعالى،

ًا عههاب ومأهها سههواء، الحههق في عنده وغيره والشريف والبعيد، ًا طعامأهه إن قطهه
ول تيسههر مأهها المبههاح الطعههام مأههن ويأكههل تركههه، يشههتهه لم وإن أكله، اشتهاه
ثههوبه, ويرقههع نعليههه ويخصههف عليههها، ويكههافئ الهديههة ويقبههل ذلك، في يتكلف
ًا، الناس أشد وكان نفسه، ُِمشاته, ويخد ُبِأهله, ويحل مأهنة في ويخدم تواضههع
المسههاكين يحههب وكههان شريف، أو دنيء أو فقير، أو غني الداعي: مأن ويجيب
لملكههه, ًلكاَمأ يهاب لفقره, ول فقير يحقر ول مأرضاهم، ويعود جنائزهم ويشهد

ًأحههدا يههدع ول خلفههه, ويردف الفرس, والبعير, والحمار, والبغلة, يركب وكان
وربمهها اليمههن خنصههره فههي مأنههه, يلبسههه وفصه فضة .ً وخاتمه)2(خلفه يمشي
اللههه آتههاه وقههد الجههوع، مأههن الحجر بطنه على يعصب وكان اليسر، في يلبسه
ويقل الفكر، دائم الذكر، يكثر وكان الخرة، اختار ولكنه الرض، خزائن مأفاتيح
الروائههح ويكره يرده، ول الطيب ويحب الخطبة، ويقصر الصلة، ويطيل اللغو،

ًا، الناس أكثر وكان الكريهة، )3(نواجههذه بههدت حههتى أوقههات فههي وضههحك تبسم

ًا، ويجف ول ًا،ّحق إل يقول ول ويمزح يأكهل وكههان إليهه، المعتههذر عذر ويقبل أحد
ويتكلههم النههاء، خههارجً اثلثهه الشههرب فههي ويتنفههس ويلعقهههن، الثلثا بأصههابعه
ويعيهد إليهه، جلس مأن يحفظه ،ٍْلصَف ٍنّبي بكلم ّمتكل تكلم وإذا الكلم، بجوامأع
ًا الكلم الله جمع وقد حاجة، غير مأن يتكلم ول عنه، فهمُت حتى تفهم لم إذا ثلث

ًا، مأعههاتبته فكههانت ،الفعههال ومأحاسههن الخلق مأكههارم لههه يههأمأر وكههان تعريضهه
والحلههم، والصههفح، العفههو علههى حثيو العنف، عن وينهي عليه، ّويحث بالرفق
لههه،ّوتنع طهوره في التيمن يحب وكان الخلق، ومأكارم الخلق وحسن والناة،

وإذا أذى، مأهن كههان ومأها لخلئههه اليسههرى يهده وكانت كله، شأنه وفي له،ّوترج
وإذا اليمههن، خههده تحته اليمنى كفه ووضع اليمن، جنبه على اضطجع اضطجع

مأجلسههه: وكههان كفههه، علههى رأسههه ووضههع ذراعههه نصب الصبح بيلُ ق)4(ّسعر
فيههه ترفههع , وصههيانة, وصههبر, وسههكينة, ول وأمأانة وحياء، وحلم، علم، مأجلس

بههالتقوى، مأجلسههه فههي يتفاضههلون الحرمأههات، فيههه تنتهههك ول الصههوات،
ويخرجون المحتاج، ويؤثرون الصغار، ونُمَويرح الكبار، رونّوقًوي ويتواضعون،

يمشههي وكههان الرض، علههى ويأكل الرض، على يجلس وكان الخير، إلى دعاة
الصههبيان علهى  ومأههر.ًحهاجته لهه يقضههي حههتى والعبههد، والمسكين، الرمألة مأع

ّلى الله رسول ير: أتيتّّخالش بن الله عبد قال   ولهذا)(1 ّلم عليه الله ص ٌزأزي ولجوفه يصلي وهو وس
,276 برقم الشمائل مأختصر في اللباني وصححه ،904 برقم داود أبو ،البكاء مأن رجلِالم كأزيز

القدر.ً غليان المرجل: أي ومأعنى: أزير
 , وانظر: الحاديث2099 مأوارد حبان وابن ،4/481 , والحاكم246 برقم همأاج وابن ،3/398   أحمد)(2

.1557ً برقم الصحيحة
.ًالنواجذ: النياب  )(3
.3/206ً الحديث غريب في نهايةالوالستراحة.ً انظر:  للنوم ًنزلة الليل آخر مأسافة   التعريس: نزول)(4



يتههألف المحههارم.ً وكههان غيههر النسههاء يصههافح ل وكههان عليهههم، ّمفسههل يلعبههون
مأهن علهى وحهديثه بهوجهه ويقبهل قهوم، كل الكريم ويكرم ويتفقدهم، أصحابه
ًا يكن ولم بذلك، يتألفهم القوم ّأشر على حتى يحادثه، ول مأتفحشههأ ول فاحشهه

ًاّصخ ًا يضرب ويحلم, ولم ويصفح يعفو بل السيئة بالسيئة يجزي ول ،)1(اب خادمأ
ًا ول امأرأة ول شيئين بين ّرُيخ ومأا تعالى, الله سبيل في يجاهد أن قط, إل شيئ
ًا, فإن يكن لم مأا أيسرهما اختار إل ًا كان إثم عنه.ً الناس أبعد كان إثم

ومأا والفضل العلم مأن وآتاه الشيم ومأحاسن الخلق كمال له الله جمع وقد
ًا يؤت لم مأا والخرة الدنيا في والسعادة والفوز النجاة فيه العههالمين, مأن أحد
جميههع علههى اللههه واختههاره البشههر، مأن له مأعلم يكتب, ول ول يقرأ ل أمأي وهو

فصههلوات الدين، يوم إلى أجمعين والناس للجن دينه وجعل والخرين، الولين
مأههن كههان خلقههه فههإن الههدين؛ يههوم إلى دائمينً اوسلمأ ًصلة عليه وسلمأه الله

القرآن.ً
ّلى بههه القتههداء فينبغي ّلم عليههه اللههه صهه أعمههاله، جميههع فههي والتأسههي وسهه
مأا في إل وإخلصه، وصدقه وورعه، وزهده، وجهاده، واجتهاده، وجده وأقواله،

ّلى لقوله ؛فعله على قدرُي ل مأا أو به، ًاّخاص كان ّلم عليه الله ص ـخـذوا”: وسهه
ـوا حتىّ يمل ل الله فإن تطيقون ما العمال من ولقههوله: ؛)3(“)2(تمـل

ـا” ـم ـم ـه نهيتـك ـاجتنبوه، عـن ـا ـف ـم وـم ـه أمرتـك ـأتوا ـب ـه ـف ـا مـن ـم
.ً)4(“استطعتم

وخواتمها أعماله الثالث: خير المبحث
ّلى كان ّلم عليه الله ص ً عمل إذا وس إن”قال:  ولهذا ؛عليه وداوم أثبته عمل
.ً وعن)5(“قال وإن صااحبه عليه داوم ما تعالىّ الله إلىّ العمال أحب

ّلى النبي كان”قال:  عنه الله رضي هريرة أبي ّلم عليه الله ص فههي يعتكف وس
ًا، عشههرين اعتكف فيه قبض الذي العام كان فلما أيام عشرة رمأضان كل يومأهه

فيههه بههضُق الههذي العههام كههان فلما مأرة، عام كل في القرآن عليه يعرض وكان
.ً)6(“مأرتين القرآن عرض

ّلى الله رسول قالت: كان عنها الله رضي عائشة وعن ّلم عليههه اللههه ص وسهه
أـسـتغفرك وبحـمـدك، اللـهـم ـسـبحانك”يمههوت:  أن قبههل القههول يكههثر

أراك الههتي الكلمههات هههذه مأهها اللههه، رسههول  قالت: قلههت: يهها.ً“إليك وأتوب
َذا{ قلتههها رأيتههها إذا أمأههتي في ٌعلمأة لي ُجعلت”قال:  تقولها؟ أحدثتها ـَجـاء ِإ

ّلِه َنْصُر ْتُح ال ْلَف هههذه: عن لعمر عنهما الله رضي عباس ابن قال .ً وقد)7(}َوا
ّلى فهو للخصام، الصوات واضطراب والسخب: الضجة ّخاب: الصخبّالص  )(1 ّلم عليه الله ص لم وس

ًاّخص يكن .3/14ً غيرها.ً النهاية في ول السواق في اب
تخريجه.ً   تقدم)(2
الغني عبد للحافظ النبوية السيرة ومأختصر ،56 ص النووي للمأام النبوية السيرة   انظر: تهذيب)(3

المحمدية الشمائل ومأختصر ،215 – 1/77 عياض للقاضي المصطفى وحقوق ،77 ص المقدسي
.188ً-112 ص للترمأذي

.2619ً برقم ومأسلم ،7288 برقم   البخاري)(4
تخريجه.ً   وتقدم2/811 ومأسلم ،4/213 و ،4998 برقم ،9/43 الفتح مأع   البخاري)(5
.2450ً ومأسلم ،4433 برقم   البخاري)(6
.1/351ً   مأسلم)(7



َذا{ ّلِه َنْصُر ََجاء ِإ ْتُح ال ْلَف ّلى الله رسول أجل  إنها:}َوا ّلم عليههه اللههه ص وسهه
َذا{ .ً وقيل: نزلههت)1(“تعلم مأا إل مأنها أعلم فقال: مأا إياه, أعلمه ـُر ََجاء ِإ َنـْص
ّلِه ْتُح ال ْلَف ّلى والنههبي النحههر  يههوم}َوا ّلم عليههه اللههه صهه بحجههة مأنههى فههي وسهه

هههذه نزلههت لمهها أنههها الطههبراني وعند ،)3(التشريق أيام وقيل: نزلت ،)2(الوداع
ّلى الله رسول أخذ السورة ّلم عليه الله ص ًا كههان مأا ّأشد وس أمأههر فههي اجتهههاد
ّلى اللههه رسههول عنهما: كههان الله رضي عائشة قالت ولهذا ؛)4(الخرة اللههه صهه

ّلم عليه ربـنـا اللـهـم سبحانك”وسههجوده:  ركههوعه فههي يقههول أن يكثر وس
أمأههر مأهها يفعل أنه ذلك .ً ومأعنى)5(القرآن يتأول “لي اغفر اللهم وبحمدك،

ّبْح{ تعالى: قوله وهو فيه به ّبَك ِبَحْمِد َفَس ُه َر َتْغِفْر ّنُه َواْس ًـبـا َـكـاَن ِإ }َتّوا
)6(ً.

المبحث هذا مأن المستنبطة والعبر والفوائد الدروس : أنالقول وخلصاة
ومأنها: كثيرة،

ً وأن الصالح، العمل على المداومأة على الحث   ه1 ًا قليل كثير مأن خير دائم
والمراقبههة، والههذكر، الطاعههة تههدوم القليههل الصههالح العمل بدوام لن مأنقطع؛
علههى يزيههد لنههه يثمر؛ الدائم والقليل الخالق، على قبالإوالخلص, وال والنية،
ًا المنقطع الكثير .ً)7(كثيرة أضعاف

عليههه َِيشههُخ به العمل يطيق ل العبادات مأن شيء في نفسه أجهد مأن   ه2
.ً)8(تركه إلى ذلك فيفضي يمل أن

حسههب علههى العمههل فههي اجتهههد العمر في تقدم كلما المسلم النسان   ه3
وخيههر بههالخواتيم، العمههال ولن أحواله؛ خير على الله ىليلق والطاقة، القدرة

.ً)9(خواتيمها الصالحة العمال

 الوداع حجة في ووصااياه لمته الرابع: وداعه المبحث
بالحج: الناس في هأذان   ـ1

ّلى ّغبل أن بعد   ه1 ّلم عليه الله ص المأههة، ونصح المأانة، وأدى المبين البلغا وس
فههي حههاج أنه وأعلمهم فيهم نّوأذ الناس في أعلن جهاده، حق الله في وجاهد
بالجهههاد مأعمهورة كلهها سههنين تسع المدينة في مأكث أن بعد – العاشرة السنة

ّلى بههه قصههد الههذي العظيههم النداء هذا وبعد – والتعليم والدعوة عليههه اللههه صهه
ّلم ّلى مأنه المناسك ليتعلموا الحج، فريضة الناس إبلغا وس ّلم؛ عليه الله ص وس

دعههوة وتشههيع الغههائب، الشههاهد ليبلههغ ويوصههيهم وأفعههاله، أقههواله، وليشهههدوا
عنههه: إن اللههه رضههي جههابر .ً قههال)10(والبعيههد القريههب الرسههالة وتبلغ السلم،

.8/130ً الفتح مأع   البخاري)(1
ًا.ً فتح وثمانين إحدى بعدها وقيل: عاش ،8/734   انظر: الفتح)(2 .8/734ً يومأ
.8/130ً السابق   انظر: المرجع)(3
.8/130ً الباري   انظر: فتح)(4
.484ً برقم ومأسلم ،794 برقم   البخاري)(5
.4/447ً النووي   انظر: شرح)(6
.6/318ً النووي وشرح ،1/103 الباري   انظر: فتح)(7
.4/215ً الباري   انظر: فتح)(8
.9/46ً و ،4/285 الباري   انظر: فتح)(9

.4/244ً البي  , وشرح8/422 مأسلم صحيح على النووي   انظر: شرح)(10



ّلى الله رسول ّلم عليه الله ص النههاس في نّأذ ثم يحج لم سنين تسع مأكث وس
ّلى الله رسول أن العاشرة في ّلم عليه الله ص بشههر المدينههة فقههدم ،ّحههاج وس

ّلى الله برسول يأتم أن يلتمس كلهم كثير ّلم عليههه اللههه صهه مأثههل ويعمههل ،وسهه
 نظههرت)1(البيههداء على ناقته به استوت إذا وفيه: حتى الحديث عمله.ً.ً.ً وساق

يسهاره وعههن ذلههك، مأثل يمينه وعن ومأاٍش، راكب مأن يديه بين بصري مأد إلى
ّلى اللهه , ورسهول)2(ذلك مأثل خلفه ومأن ذلك، مأثل ّلم عليهه اللهه صه ن وسه بي

بههه.ً.ً.ً عملنا شيء مأن به عمل ومأا تأويله يعلم وهو القرآن ينزل وعليه أظهرنا
بنمههرة لههه بتُِرضهه قههد القبههة فوجههد عرفههة أتى إذا وقال: حتى ثيالحد وساق
بها.ً فنزل

عرفات: في لمته ووصايته وداعه   ـ2
لههه فرحلت بالقصواء أمأر الشمس زاغت إذا عنه: حتى الله رضي جابر قال
ـحـرام وأـمـوالكم دمائكم إن”وقههال:  النههاس فخطههب الوادي بطن فأتى

كل أل هذا، بلدكم في هذا، شهركم في هذا، يومكم كحرمة عليكم
الجاهلـيـة  ودـمـاء)3(موـضـوع قاـدمي تـحـت الجاهليـة أمـر من شيء

الحـارث بـن ربيعـة ابـن دم دمائنـا من أضع ٍدم أول وإن موضوعة،
ـان ـه ـسـعد بـنـي ـفـي ًاعمسترـضـ ـك ـا ـهـذيل، فقتلـت ـة ورـب الجاهلـي

ًا وأول موضوع، ـفـإنه المطـلـب عـبـد ـبـن عـبـاس رـبـا رباـنـا أـضـع رب
بأـمـان أـخـذتموهن ـفـإنكم النـسـاء ـفـي الـلـه  فاتقوا)4(كله موضوع

ـوطئن ل أن عليهن  ولكم)5(الله بكلمة فروجهن واستحللتم الله، ـي
ًا)6(فراشكم ًا فاـضـربوهن ذـلـك فعلن نإف تكرهونه  أحد غـيـر ـضـرب

ترـكـت وقـاـد ـبـالمعروف، وكـسـوتهن رزقاـهـن عليكم  ولهن)7(ّحمبر
, وأنـتـم)8(الـلـه كـتـاب ـبـه اعتـصـمتم إن بـعـده تـضـلوا ـلـن ـمـا فيـكـم

المعبود الملك الحليفة.ً فتح بذي مأوضع هنا وهي فيها، شيء ل التي والصحراء للمفازة   البيداء: اسم)(1
2/9ً.

ًا، تسعين عددهم كان   قيل)(2 ًا.ً انظر: المرجع وثلثين مأائة وقيل ألف .105ً و ،2/9 السابق ألف
به يعمل فل القدمأين تحت الموضوع كالشيء وصار الجاهلية أمأور مأن شيء كل أبطل أنه   والمعنى)(3

به.ً انظر: شرح المبالة وعدم إهماله حيث مأن القدم تحت الموضوع كالشيء فجعله السلم، في
.2/18ً المعبود الملك وفتح ،4/255 البي وشرح ،8/432 النووي

النووي انظر: شرح القرآن، بنص فلصاحبه المال رأس أمأا باطل المال رأس على الزائد   والمعنى)(4
8/433ً.

وقيل: الله، إل إله ل وقيل: هي بإحسان، المأساك أو بالمعروف بالتسريح هي: المأر   قيل: الكلمة)(5
ْا{تعالى:  قوله وقيل: هي والقبول، اليجاب ِكُحو ُكم َطاَب َما َفان ّنَساء ّمَن َل النساء، سورة ،ِ}ال

.2/19ً المعبود الملك وفتح ،4/256 البي وشرح ،8/433 النووي .ً قال3الية: 
الزنا؛ ذلك مأن المراد وليس مأنازلكم، يدخل أن تكرهون النساء أو الرجال مأن لحد يأذن ل   والمعنى)(6

, وفتح4/257 والبي ،8/433 النووي الحد.ً شرح فيه ولن يكرهوه؛ لم أو الزوج كرهه سواء حرام لنه
.2/20ً المعبود الملك

.8/434ً النووي وشرح ،2/19 المعبود الملك انظر: فتح شاق، ول شديد المبّرح: ل   غير)(7
ًا فيكم تركت قد   والمعنى)(8 ل الذي الله كتاب وهو والعمل العتقاد في به تمسكتم إن تخطئوا لن أمأر

لن أو الدين، في الصل هو القرآن لن السنة؛ عن وسكت خلفه، مأن ول يده بين مأن الباطل يأتيه
ّيَها َيا{سبحانه:  قال كما السنة باتباع أمأر القرآن ّلِذيَن َأ ْا ا ُنو ْا آَم ِطيُعو ّل َأ ْا َهَال ِطيُعو َأ َو

ُكُم َوَما{.ً وقال: 59 :الية ،النساء .ً سورة}الّرُسوَل َتا ُه الّرُسوُل آ ُذو ُكْم َوَما َفُخ ْنُه َنَها َع
َتُهوا حديث مأن الحاكم عند جاء وقد ،2/20 المعبود الملك .ً انظر: فتح7الحشر, الية:  .ً سورة}َفان

صحيحه في اللباني نبيه.ً.ً" وصححه وسنة الله ".ً.ً.ً كتاب ب الوصية عنهما الله رضي عباس ابن



وأديههت, بلغههت، قههد أنههك قههالوا: نشهههد ؟“قاائلون أنتم فما عني تسألون
النههاس: إلههى وينكتههها السههماء إلههى يرفعههها ابةّالسههب بإصههبعه ونصحت.ً فقههال

ّجههم الموقههف فههي كههان .ً وقههد)1(مأرات ثلثا “اشهد اللهم شهد،ا اللهم”
.ً)2(تعالى الله إل عددها يحصُي ل غفير
ّلى النبي على نزلُوأ ّلم عليه الله ص قههوله الجمعههة يههوم عرفههة يههوم في وس

َيْوَم{تعالى:  ْل ْلُت ا ْكَم ُكْم َأ ُكْم َل َن ْتَمـْمـُت ِدي َأ ُـكـْم َو ْي َل ِـتـي َع َوَرـِضـيُت ِنْعَم
ُكُم ِلْسلََم َل ًنا ا أكمههل حيث المأة هذه على تعالى الله نعم أكبر  وهذه)3(}ِدي

ّلى نبيهم غير نبي إلى غيره, ول دين إلى يحتاجون فل دينهم لهم تعالى اللههه ص
ّلم عليه حلل فل والنههس الجههن إلههى النبياء, وبعثه خاتم الله جعله ولهذا ؛وس

ّله، مأا اإل بههه أخههبر شههيء شرعه, وكههل مأا إل دين ول حّرمأه، مأا إل حرام ول أح
َتـّمـْت{خلههف,  ول فيههه كههذب وصههدق, ل حههق فهههو ِلـَمـُت َو ّـبـَك َك ْدقًاا َر صـِاـ

ْدلً ًا  أي)4(}َوَع ً الخبار في صدق اللههه أكمل والنواهي, فلما الوامأر في وعدل
.ً)5(النعمة عليهم تمت الدين لهم

لههه: مأهها عرفههة, فقيههل يوم في الية هذه نزلت عندمأا ىبك عمر أن كرُذ وقد
يكمههل لههم فههإنه كمههلُأ إذا ديننا, فأمأا مأن زيادة في كنا أنا قال: أبكاني يبكيك؟

ّلى النبي مأوت توقع عنه الله رضي , وكأنه)6(نقص إل شيء ّلم عليه الله ص وس
ًا.ًرق يب

الجمرات: عند لمنه ووصايته وداعه   ـ3
ّلى النبي عنه: رأيت الله رضي جابر قال ّلم عليههه اللههه صهه علههى يرمأههي وسهه
ل يّــلعل أدري ل ـفـإني مناـسـككم أخذواتل”ويقههول:  النحر يوم راحلته

.ً )7(“هذه حجتي بعد ُّجأح
ّلى اللههه رسول مأع  حججت:قالت عنها الله رضي الحصين أم وعن اللههه صهه

ّلم عليه ومأعههه راحلتههه علههى وهههو وانصرف العقبة جمرة ىرمأ حين فرأيته وس
ّلى الله رسول وأسامأة.ً.ً.ً فقال بلل ّلم عليه الله ص ً وس ًا قول سههمعته ثم كثير

ـاب يقودكم أسود ّعمجد عبد عليكم رُّمأ إن”يقول:  ـه بكـت ـالىّ الـل تـع
.ً)8(“وأطيعوا له فاسمعوا

النحر: يوم لمته ووداعه وصايته   ـ4
ّلى النبي أن عنه الله رضي بكرة أبي عن ّلم عليه الله ص بعيره على عدق وس

ّأي أتدرون”فقههال:  النههاس وخطههب – بزمأامأه أو – بحطامأه إنسان وأمأسك

.36ً برقم الترغيب
.1218ً برقم مأسلم   أخرجه)(1
ًا.ً انظر: فتح وثلثون   قيل: مأائة)(2 .2/105ً المعبود الملك ألف
.3017ً, 3016 برقم , ومأسلم45 برقم البخاري أخرجه , والحديث3المائدة, الية:    سورة)(3
.115ًالنعام, الية:    سورة)(4
.2/12ً كثير ابن   تفسير)(5
ّلى قوله له يشهد الطبري.ً وهذا تفسير إلى بإسناده  وعزاه2/12 تفسيره في كثير ابن   ذكره)(6 الله ص

ّلم عليه ًا السلم ”بدأ: وس ًبا وسيعود غريب .ً“بدأ... كما غري
.1297ً برقم   مأسلم)(7
.1298ً برقم   مأسلم)(8



بغيههر سيسههميه أنه ظننا [فسكت] حتى أعلم ورسوله قالوا: الله ؟“هذا يوم
فأي”الله! قهههال:  رسول يا قلنا: بلى ؟“النحر بيوم أليس”اسمه, فقال: 

بغيههر سيسههمه أنههه نناظ [فسكت] حتى أعلم ورسوله قلنا: الله ؟“هذا شهر
ـفـأي”اللههه.ً قههال:  رسول يا بلى قلنا ؟“ةجالح بذي أليس”اسمه, فقال: 

بغيههر سيسههميه أنهه ننههاظ [فسههكت] حههتى أعلههم ورسوله الله قلنا ؟“هذا بلد
, قههال: اللههه رسههول يهها لنهها: بلههىق ؟“الحرام البلدة أليست”اسمه.ً قال: 

حـرام عليكـم دمـاءكم, وأمـوالكم, وأعراضـكم, وأبشـاركم فإن”
[وـسـتلقون ـهـذا بـلـدكم هذا, في شهركم هذا, في يومكم كحرمة

ًا بـعـدي ترجـعـوا أعمالكم, فل عن فيسألكم ربكم لًُّلـضـ [أو كـفـار
َّبُرَف[ [منكم] الغائب الشاهد ليبلغ بعض, أل رقااب بعضكم يضرب

كبـشـين  إـلـىّ)1(انكـفـأ [ـثـم ـغـتّبل ـهـل ـسـامع] أل ـمـن أوعىّ ّغبلُم
نفسههي عنهمهها: فوالههذي اللههه رضي عباس ابن  قال)2(“فذبحهما.. أملحين

.ً)3(الغائب الشاهد فليبلغ أمأته إلى لوصيته إنها بيده
ّلى وسكوته ّلم عليه الله ص كههان الثلثههة السههئلة هذه مأن سؤال كل بعد وس
يخههبرهم مأهها عظمههة بكليتهم, وليستشههعروا عليه فهومأهم, وليقبلوا لستحضار

.ً)4(عنه
ّلى النههبي وقف"قال:  عنهما الله رضي عمر ابن وعن ّلم عليههه اللههه صهه وسهه

 النههبي)5(قِههفَوط “الكبر الحج يوم هذا”الجمرات.ً.ً.ً وقال:  بين النحر يوم
.ً)6("الوداع حجة فقالوا: هذه الناس وودع “اشهد اللهم”يقول: 
ّلى النبي خطبة سمعوا حتى بمنى الحجاج جميع أسماع الله فتح وقد الله ص
ّلم عليه حههتى اهههاّوقو أسههماعهم في بارك أن مأعجزاته مأن النحر, هذا يوم وس

عبههد .ً فعههن)7(مأنههازلهم فههي وهههم يسههمعون كانوا حتى الداني القاضي سمعها
ّلى اللههه رسههول خطبنا"قال:  عنه الله رضي التيمي مأعاذ بن الرحمن اللههه صهه

ّلم عليه فههي ونحههن يقههول مأهها نسمع كنا حتى ناُأسماع حتُِتفَف بمنى ونحن وس
.ً)8("مأنازلنا.ً.ً

ّلىّ وصـاـيته   ـ5 ّلم علـيـه الـلـه صـاـ ـه وـسـ ـام أوـسـط ـفـي لمـت أـي
التشريق:

ّلى وخطب ّلم عليه الله ص الحجههة ذي مأههن عشر الثاني اليوم في الناس وس
بههذلك؛ يسمونه مأكة أهل لن الرؤوس؛ له: يوم ويقال التشريق أيام ثاني وهو

.11/183ً النووي انقلب.ً انظر: شرح   انكفأ: أي)(1
, ومأسلم7447, 7078, 5550, 4662, 4406, 3197, 1741, 105, 67  برقم3/26   البخاري)(2

المواضع.ً هذه مأن  واللفاظ1679 برقم
.1739ً برقم   البخاري)(3
.1/159ً الباري  انظر: فتح)(4
بقول.ً وشرع  طفق: جعل)(5
.1742ً برقم  البخاري)(6
.2/106ً المعبود الملك , وفتح5/436 المعبود  انظر: عون)(7
صحيح في اللباني صححه النحر, والحديث يوم أنه على تدل قصة آخره  وفي1957 برقم داود  أبو)(8

.1/369ً, 1724 برقم داود أبي سنن



عههن نجيح أبي , فعن)1(التشريق أيام أوسط ه, وهويف الضاحي رؤوس لكلهم
ّلى النبي أصحاب مأن رجلين ّلم عليه الله ص بكر, قال: رأينهها بني مأن , وهماوس
ّلى الله رسول ّلم عليه الله ص عند التشريق, ونحن أيام أوسط بين يخطب وس

ّلى الله رسول خطبة راحلته, وهي ّلم عليه الله ص ,)3( بمنههى)2(خطههب التي وس
ّلى النههبي خطبههة سههمع مأن قال: حدثني نضرة أبي وعن ّلم عليههه اللههه صهه وسهه
أـبـاكم واـحـد, وإن ربـكـم إن الناس أيها يا”فقال:  التشريق أيام َطْوس

ـي علىّ لعجمي ول أعجمي علىّ لعربي فضل ل واحد, أل ول ،عرـب
بـالتقوى, إل أحـمـر عـلـىّ أحمـر علىّ لسود أسود, ول علىّ لحمر
ّلى الله رسول ّغقالوا: بل ؟“أبلغت ّلم عليه الله ص ـيـوم أي”قههال:  .ً ثههموسهه

حههرام.ً ثههم قالوا: شهههر ؟“هذا شهر ّأي”قال:  حرام.ً ثم قالوا: يوم ؟“هذا
بينـكـم ّمـحـر قـاـد الله فإن”حرام.ً قال:  قالوا: بلد ؟“هذا بلد أي”قال: 

ـشـهركم هذا, ـفـي يومكم دماءكم, وأموالكم, وأعراضكم, كحرمة
ّلههغ قههالوا ؟“أبلـغـت ،هذا بلدكم هذا, في ّلى اللههه رسههول ب عليههه اللههه صهه

ّلم .ً)4(“الغائب الشاهد ليبلغ”قال:  .ًوس
ّلى خطبه مأن جمل وهناك ّلم عليه الله ص المأههاكن فههي الههوداع حجة في وس
ّلى اللههه رسههول أن عنهما الله رضي عباس ابن حديث مأنها المقدسة اللههه صهه

ّلم عليه يـئـس قـاـد الشيطان إن”فقال:  الوداع حجة في الناس خطب وس
ـي أن ـا ـطـاعُي أن رـضـي ولـكـن بأرـضـكم دُعـب ـا ذـلـك ـسـوى فيـم مـم

إن ـمـا فيـكـم ترـكـت قـاـد فاـحـذروا, إـنـي أعـمـالكم ـمـن تـحـاقارون
ًا, كتاب تضلوا فلن به اعتصمتم .ً)5( الحههديث“ـنـبيه... وـسـنة الله أبد

ّلى اللههه رسههول قال: سمعت عنه الله رضي أمأامأة أبي وحديث عليههه اللههه صهه
ّلم يقههول: الههوداع حجههة فههي الجههدعاء ناقته على الناس يخطب وهو يقول وس

ـا” ـا ـي ـاس أيـه ـوا الـن ـل أطيـع ـم, وصـا ـاة واّخمســكم, وأد واّربـك زـك
ـوالكم ـوا وصاــوموا ،أـم ـم ذا شــهركم, وأطيـع ـدخلوا أمرـك ـة ـت جـن

.ً)6(“ربكم
هههذا مأههن المسههتنبطة والعههبر والفوائههد الههدروس  أنالـقـول: وخلصـاـة

:كثيرة, ومأنها المبحث

المورود العذب المنهل تكملة المعبود الملك , وفتح5/432 داود أبي سنن شرح المعبود   انظر: عون)(1
.3/574ً الباري , وفتح2/100

بمنى, النحر يوم خطبها التي الخطبة مأثل بمنى" أي خطب التي خطبته قوله: "وهي   ومأعنى)(2
المعنى.ً انظر: في مأتحدتان عشر الثاني اليوم التشريق أيام ثاني النحر, وفي يوم فالخطبتان: في

.2/100ً المعبود الملك وفتح ،5/431 المعبود عون
اللباني نجيح أبي حديث  وصحح1953 برقم نبهان بنت سّراء حديث له  ويشهد1952 برقم داود   أبو)(3

.1720ً  برقم1/368 داود أبي سنن صحيح في
أحمد وقال: رواه الزوائد مأجمع في الهيثمي  وذكره12/226 البناء الرحمن عبد بترتيب   أحمد)(4

ناقة بزمأام آخذ قال: كنت عمه عن الرقاشي حرة أبي .ً وانظر: حديث3/266 الصحيح رجال ورجاله
ّلى الله رسول ّلم عليه الله ص ً فيه الناس.ً.ً.ً وذكر عنه أذود التشريق أيام أوسط في وس تراجع جمل
.5/72ً أحمد مأسند في الحديث سند ويراجع

 وله36  برقم1/21 الترغيب صحيح اللباني الحاكم, وحسنه إلى وعزاه الترغيب في المنذري   ذكره)(5
الصحيحة  والحاديث2/368 أحمد , وانظر: مأسند2812 رقم مأسلم.ً انظر: حديث صحيح في أصل
.472ً برقم

الذهبي.ً مأسلم, ووافقه شرط على  وصحيحه1/473   الحاكم)(6



ّلى النبي لذان إجابة المدينة قدم مأن كل إن   ه1 ّلم عليه الله ص بالحههج وسهه
ّلى النبي مأع حج فقد ّلم عليه الله ص فقههدم"عنههه:  اللههه رضههي جابر لقول ؛وس

ّلى اللههه برسههول ّيأتم أن يلتمس كلهم كثير بشر المدينة ّلم عليههه اللههه صهه وسهه
.ً)1("عمله مأثل ويعمل

ذلك.ً  تيسر إن الشمس زوال بعد عرفات إلى الحاج نزول استحباب   ه2
يحتههاجون مأها للناس فيها بعرفات, يبين بالحجاج المأام خطبة استحباب   ه3
والبهدع الشهرك مأهن فيهها الهدين, ويحهذر التوحيد, وأصهول ببيان ويعتني ،إليه

والسنة.ً بالكتاب بالعمل الناس والمعاصي, ويوصي
ّلى النههبي أن ثبت وقد ّلم عليههه اللههه صهه ثلثا الههوداع حجههة فههي خطههب وسهه

الثالثة مأنى, والخطبة في النحر يوم الثانية عرفة, والخطبة يوم خطبةخطب: 
يخطههب المأام أن الشافعي الحجة.ً ومأذهب ذي مأن عشر الثاني يوم مأنى في
مأهها خطبههة كههل فههي النههاس المأههام , ويعلههم)2(كذلك الحجة ذي مأن السابع يوم

لخرى.ً الخطبة إلى إليه يحتاجون
.ًالجلدية الدمأاء, والعراض, والمأوال, والبشار تحريم غلظ تأكيد   ه4
ّلى لقوله بالنظير؛ النظير وإلحاق المأثال ضرب استخدام   ه5 عليههه اللههه ص

ّلم:  .ً“هذا بلدكم في هذا شهركم في هذا يومكم كحرمة”وس
قتلههى فههي قصههاص ل الجاهليههة, وأنههه الجاهليههة, وربهها أفعههال إبطههال   ه6

الجاهلية.ً
بنفسههه يبههدأ أن يجب المنكر عن ىوينه بالمعروف يأمأر ومأن المأام إن   ه7

سلم.ًإبال عهده قرب مأن نفس قوله, وطيب لقبول أقرب لنه وأهله؛
المههال رأس المههال, أمأهها رأس علههى الزائههد هههو الربهها مأههن الموضههوع   ه8

فلصاحبه.ً
كههثيرة أحاديث جاءت بالمعروف, وقد النساء, ومأعاشرتهن حق مأراعاة   ه9

الصالحين.ً رياض في مأعظمها أو النووي جمعها بذلك
يقتضههي بمهها تتههأ إذا تأديبههها وجههواز ،وكسههوتها الزوجههة نفقههة وجوب   ه10

يحصههل ل وأن ،والسههنة بالكتاب جاءت التي والضوابط بالشروط لكن التأديب
التأديب.ً ذلك أجل مأن مأنكر
ّلى نبيه وسنة تعالى الله بكتاب الوصية   ه11 ّلم عليه الله ص .ًوس
أـحـج ل لعـلـي أدري ل ـفـإني مناـسـككم عني لتأخذوا”قوله:    ه12
وقههع مأناسككم, وهكذا خذوا ىالمأر, والمعن لم ذلك ففي “هذه حجتي بعد
مأههن حجههتي فههي بههها أتيههت الههتي المأههور مأسلم, وتقديره: هههذه غير رواية في

فخههذوها مأناسههككم وهههي وصههفته الحج أمأور هي والهيئات والفعال، القوال،
أصههل الحههديث النههاس, وهههذا وعلموها ،بها واعملوا واقبلوها, واحفظوها عني

ّلى كقههوله الحج, فهو مأناسك في عظيم ّلم عليههه اللههه صهه كـمـا صالوا”: وسهه
.ً)3(“أصالي رأيتموني

عنه.ً الله رضي جابر حديث مأن تخريجه   تقدم)(1
.2/20ً المورود المنهل تكملة في المعبود الملك   انظر: فتح)(2
.7246ً برقم   البخاري)(3



ّلى قوله فيو  ه13 ّلم عليه الله ص “ـهـذه حـجـتي بعد أحج ل لعلي”: وس
وديعهم, وإعلمأههم إلهى إشارة ّلى وفهاته بقهرب ت ّلم عليهه اللهه صه ,وسه
حجهة سهميت ومألزمأتهه, وبههذا الفرصهة عنه, وانتههاز الخذ على وحثهم
الوداع.ً

الداء, فههي ًشههرطا ليههس الفهههم ونشههره, وأن العلم تبليغ على الحث   ه14
أن الفضههل بقلة, وأن ولكن تقدم مأمن أفهم يكون مأن الخر في يأتي قد وأنه

له.ً ورؤيتهم الناس سماع في أبلغ ليكون مأرتفع؛ مأكان على الخطيب يكون
التفخيم, والتقريههر على يدل والتفسير السكوت ثم السؤال استخدام   ه15
.ًهوالتنبي
, وإذاىتعهال اللهه بكتهاب النهاس يقهود مأهادام المأههر ولي بطاعة المأر   ه16

لكههن بهه فّوُههوخ بهالله رّهُكَذو َظِههُعوالمنكههرات, و المعاصههي بعض مأنه ظهرت
الحسن.ً والسلوب بالحكمة

بيههن فههرق ل الله, والصههلة, والزكههاة, والصههيام, وأنههه بطاعة الوصية   ه17
بالتقوى.ً إل الناس أصناف
ّلى النبي مأعجزة   ه18 ّلم عليههه اللههه ص صههدقه, علههى الدالههة الظههاهرة وسهه
اللههه فتههح  فقههد)1(مأنههازلهم فههي وهههم النحههر يههوم لخطبته الناس بسماع وذلك

لها.ً كلهم لسماعهم
فههي العلههم, وهههي أهههل أقههوال مأن الصحيح على مأؤكدة سنه الضحية   ه19

لنههه مأسههتقلة؛ سههنة هههي الهههدي, وإنمهها عنها ئيجز فل الحاج وغير الحاج حق
ّلى ّلم عليههه اللههه صهه كبشههين فذبههح انقلههب بمنههى النههاس خطههب أن بعههد وسهه

وأمأههره الهههدي فههي ًاّههعلي وأشههرك بيههده نحرها التي الهدايا غير  وهذا)2(أمألحين
البدن.ً مأن الباقي بنحر

والموات للحياء الخامس: توديعه المبحث
ّلى الله رسول قالت: كان عنها الله رضي عائشة عن ّلم عليههه اللههه صهه وسهه
ّلى الله رسول مأن ليلتها كان كلما ّلم عليه الله ص ىإلهه الليل آخر مأن يخرج وس

توعدون, ما مؤمنين, وآتاكم قاول دار عليكم السلم”فيقول:  البقيع
ًا لهـل اغفـر لحقـون, اللهـم بكـم اللـه شـاء إن وإنا مؤجلون غد

ّلى قال أنه رواية .ً وفي)3(“الغرقاد بقيع ّلم عليه الله ص جبرـيـل فإن”: وس
“لـهـم فتـسـتغفر البقيع أهل تأتي أن يأمرك ربك إن أتاني.. فقال

قاولي: الـسـلم”قههال:  لهههم؟ أقههول اللههه, كيههف رسههول عائشة: يهها قالت
ـديار أهــل عليكــم ـه ويرحــم والمســلمين المــؤمنين مــن اـل الـل

.ً)4(“لحقون بكم الله شاء إن وإنا والمستأخرين منا المستقدمين

تخريجه.ً  وتقدم1679 برقم   البخاري, ومأسلم)(1
, وفتح11/182 و52-51 /9 و434 – 8/422 النووي , وشرح577, 3/574 الباري   انظر: فتح)(2

.206ً-2/99 ,2/54و 2/20 داود أبي سنن شرح المورود المنهل تكملة في المعبود الملك
العوسج.ً انظر: مأن عظم مأا فيه, وهو كان الغرقد, لغرقد بقيع المدينة, وسمي أهل مأدفن هو   البقيع)(3

.3/390ً مأسلم على البي , وشرح7/46 النووي شرح
.974ً برقم مأسلم  أخرجه)(4



عمههره آخههر فههي كههان هذا خروجه أن ىتعال الله رحمه البي المأام ذكر وقد
ّلى ّلم عليه الله ص فعههل كمهها للمأههوات توديعه على يدل أعلم والله  وهذا)1(وس

يههدعو البقيههع فههي ويقف الليل في يخرج كان أعلم والله ولهذا أحد؛ شهداء مأع
ـاء حتىّ إثره علىّ انطلقت ثم” :عنها الله رضي عائشة قالت كما لهم ـج

ـع ـام فأطــال فقــام البقـي ـم القـي ـديه رفــع ـث ـم مــرات ثلث ـي ـث
.ً)2(“انحرف...

ّلى النبي أن عنه الله رضي عامأر بن عقبة وعن ّلم عليههه اللههه صهه خههرج وسهه
ًا للحيههاء كههالمودع سههنين ثماني  بعد)3(الميت صلة حدُأ ىقتل على ىلصف يومأ

ـا ـفـرط أيديكم بين إني”فقال:  المنبر علي طلع ثم والمأوات لـكـم, وأـن
ـ لنـظـر والـلـه الـحـوض, وإـنـي موـعـدكم عليـكـم, وإن ـشـهيد ىّإـل
ـن مفاتيح أعطيت قاد هذا, وإني مقامي الن حوضي الرض, خزاـئ

,)4(بـعـدي تشركوا أن عليكم أخاف ما والله نيإو الرض، مفاتيح أو
كما فتهلكوا [وتقتتلوا فيها تنافسوا أن الدنيا عليكم أخاف ولكني

الله رسول إلى نظرتها نظرة آخر عقبة: فكانت  قالقابلكم] كان من هلك
ّلى ّلم عليه الله ص .ً)5(“المنبر] [على وس

ّلى فتوديعه ّلم عليه الله ص أن يشهعر الحهاديث سياق لن ظاهر؛ لحياءل وس
ّلى حياته آخر كان ذلك ّلم عليه الله ص فباسههتغفاره للمأههوات تههوديعه , وأمأاوس
.ً)6(زيارتهم عن بجسده أحد, وانقطاعه لهل ودعائه البقيع لهل

هههذا مأههن المسههتنبطة والعههبر والفوائههد الههدروس  أنالـقـول: وخلصـاـة
كثيرة, مأنها: المبحث

ّلى النبي حرص   ه1 ّلم عليه الله ص فههي لهههم أمأتههه, والنصههح نفههع ىعلهه وس
وزار سههنوات، ثمههان بعههد أحههد شهههداء على ىصل ولهذا الممات؛ الحياة, وبعد

فمها ونهاهم وأمأرهم ونصحهم, ووعظهم الحياء لهم, وأوصى ودعا البقيع أهل
ًا ترك مأنه.ً حذرهم إل شًرا عليه, ول دلهم إل خير
سوء يحذر أن له عليه, فينبغي حتتف لمن الدنيا زهرة فتنة مأن التحذير   ه2

عنههده مأهها فيههها, ويسههتخدم غيره ينافس زخارفها, ول إلى يطمئن عاقبتها, ول
.ً)7(تعالى الله طاعة في مأنها

ّلىّ مرـضـه السادس: بداية المبحث ّلم علـيـه الـلـه صـاـ وأـمـره وـسـ
 بالناس يصلي أن بكر لبي

.7/349ً الباري , وفتح3/388 مأسلم صحيح على البي   انظر: شرح)(1
.974ً برقم   مأسلم)(2
ّلى فكأنه الحديث هذا عليهم, أمأا يصلى ل المعركة شهداء أن دلت الصحيحة   الحاديث)(3 عليه الله ص

ّلم ًا أجله قرب علم حين لهم واستغفر لهم دعا وس لهم.ً بالستغفار البقيع أهل ودع بذلك, كما لهم مأودع
.6/611ً الباري فتح على تعليقه في باز ابن العلمأة ذلك  ورجح7/349 و3/210 الباري انظر: فتح

ّلى بعده أمأته بعض مأن وقع قد الشرك لن مأجموعكم؛ على أخاف ل أي  )(4 ّلم.ً فتح عليه الله ص وس
.3/211ً الباري

،6590, 6426 ،4085 ,4042, 3596, 1344 المواضع, برقم جميع في اللفاظ مأن البخاري  )(5
مأسلم.ً صحيح مأن وفينكالمع بين , ومأا2296 برقم ومأسلم

.7/349ً   الفتح)(6
 .11/245ً الباري فتح انظر:  )(7



ّلى رجع ّلم عليه الله ص بالمدينههة فأقههام الحجههة ذي فههي الوداع حجة مأن وس
ًا, وجهزوالشهر,  بقية عنههه, اللهه رضهي زيههد بهن أسامأة جيش المحرم, وصفر

ّلى الله رسول ئابتد ذلك على الناس فبينما ّلم عليه الله ص فههي بشههكواه وسهه
التاسههع ل: فههييههمأنههه, وق والعشههرين الثههاني فههي ليههصههفر: ق مأههن بقين ليال

أحههد شهههداء ىعلهه ىصل الول, وقد ربيع شهر أول في ل: بلي, وق والعشرين
ًا لهم ودعا عليهم وسلم البقيع أهل ىإل تقدم, وذهب كما لهم فدعا لهم, مأودع

وهههي برأسههها صههداع مأههن تشههتكي وهههي عائشة فوجد البقيع مأن مأرة رجع ثم
عائشههة .ً قههالت“وارأساه عائشة يا والله أنا بل”تقول: وارأساه.ً فقال: 

علـيـك فقـمـت قابـلـي ـمـت ـلـو ضرك وما”قههال:  عنههها: ثههم اللههه رضي
قههد لههو بههك لكههأني قالت: قلت: والله “عليك, ودفنتك وكفنتك, وصاليت

فتبسم”نسههائك.ً قههالت:  ببعههض فأعرست بيتي إلى رجعت لقد ذلك فعلت
ّلىّ الله رسول ّلم عليه الله صا )2(زبهعاسههت حههتى وجعههه بههه  وتتههام)1(“وس

.ً)3(بيتي في يمرض أن فاستأذنهن نساءه مأيمونة, فدعا بيت في وهو
ّلى الله برسول ّاشتد مأا وأول ّلم عليههه الله ص مأيمونههة بيههت فههي وجعههه وسهه

,)4(عنها الله رضي عائشة بيت في يمرض أن أزواجه فاستأذن عنها الله رضي
ّلى الله رسول ثقل قالت: لما عنها الله رضي عائشة فعن ّلم عليه الله ص وسهه

بيههن وهههو فخههرج لههه ّفأذن بيتي في يمرض أن أزواجه استأذن وجعه به واشتد
)5(آخههر رجههل وبيههن المطلههب عبد بن عباس بين الرض في رجله تخط رجلين

ّلى الله رسول أن تحدثا عنها الله رضي عائشة وكانت ّلم عليه الله ص لمهها وس
 ـلـم)7(قـاـرب ـسـبع ـمـن ّ علي)6(يقواِرَه”قال:  وجعه به واشتد بين دخل

ـِم في الناس, فأجلسناه  إلىّ)8(أعهد لعلي أوكيتهن ْلَْلُحت )9(َبخـض

ّلىّ النبي زوج لحفصة ّلم عليه الله صا علـيـه  نصب)10(طفقنا ثم وس
خرج فعلتن, ثم قاد أن بيده إلينا يشير طفق القرب, حتىّ تلك من
.ً)11(“وخطبهم بهم ىّفصل الناس إلىّ

كثير لبن والنهاية , وانظر: البداية4/320 هشام ابن إسحاق, انظر: سيرة ابن بسند هشام ابن  )(1
البيهقي, وقالومأاجه,   لبن228 و6/144 أحمد , وأخرجه130 - 129/ 8 الباري , وفتح5/224

لله.ً أحكام والحمد الحديث فثبت هشام ابن رواية في بالتحديث صرح قد إسحاق ابن اللباني: إن
.50ً ص الجنائز

نفسه.ً على وغلبه عليه استعزبه: اشتد  )(2
في ذلك , وقيل: كان231 - 5/223 كثير بن ل والنهاية  والبداية4/320 هشام ابن انظر: سيرة  )(3

الكثر.ً قول وهذا ًيومأا عشر ثلثة مأرضه في الربعاء, فبقي يوم صفر شهر مأن والعشرين التاسع
.8/129ً انظر: الفتح

.8/129ً الباري , وانظر: فتح418 برقم ملمأس صحيح  )(4
687 رقم البخاري حديث آخر في عباس ابن قال كما عنه الله رضي طالب أبي بن علي هو  )6(5

.418ً ملومأس
.1/303ً وصبوا.ً الفتح أريقوا رواية: أهريقوا: أي وفي  )(6
رواية الخلقة, وفي الشريعة, وأصل أمأور مأن كثير في ًدخول السبع لعدد لن التداوي؛ باب مأن هذا  )(7

.8/141ً و1/303 .ً الفتح“شتىّ آبار ”... منالطبراني:  عند الحديث لهذا
.1/303ً أوصي.ً الفتح أعهد: أي  )(8
كان.ً النووي جنس أي مأن الثياب فيه وتغسل فيه يغسل الذي المركن نحو إناء المخضب: هو  )(9

.303ً و1/301  والفتح4/379
.3/303ً فيه.ً الفتح واستمر فعل في شرع إذا كذا يفعل شرعنا: يقال: طفق   طفقنا: أي)(10



ّلىّ الله رسول ثقل"قالت:  عنها الله رضي وعنها ّلم عليه الله صا وس
اللههه! قههال: رسههول يهها ينتظرونههك هههم قلنهها: ل ؟“الـنـاس ىّأصال”فقال: 

)1(َلينههوء فههذهب قههالت: ففعلنهها.ً فاغتسههل “المخضب في ماء لي ضعوا”

ّلى فقال أفاق عليه, ثم غميُفأ ّلم: عليه الله ص قلنههها: ؟“الناس ىّأصال” وس
“المخـضـب ـفـي ـمـاء ـلـي ضعوا”الله! فقههال:  رسول يا ينتظرونك هم ل

فقههال: أفههاق عليه.ً ثم غميُفأ لينوء ذهب ] فاغتسل.ً ثم[فقعد قالت: ففعلنا
ـضـعوا”اللههه! فقههال:  رسول يا ينتظرونك , هم فقلنا: ل ؟“الناس ىّأصال”

فههأغمي لينههوء ذهههب ثههم ] فاغتسههلفقعد[ ففعلنا “المخضب في ماء لي
رسههول يهها ينتظرونههك هههم فقلنهها: ل ؟“الناس ىّأصال”فقال:  أفاق عليه, ثم

ّلى النهبي ينتظهرون المسههجد فههي عكههوف الله! قالت: والناس عليههه اللهه صهه
ّلم ّلى الله رسول الخرة, قالت: فأرسل العشاء لصلة وس ّلم عليه الله ص وس

ّلى اللههه رسههول  فقههال: إن)2(الرسههول بالناس, فأتاه ليصلي بكر؛ أبي ىإل صهه
ّلم عليه الله ً وكههان – بكر أبو بالناس.ً فقال تصلي أن يأمأرك وس ًا رجل  –رقيقهه

أبههو بهههم ّىبذلك.ً قههالت: فصههل ّأحق عمر: أنت له بالناس.ً فقال ّعمر! صل يا
ّلى الله رسول إن اليام.ً ثم تلك بكر ّلم عليه الله ص ةّههفِخ نفسههه مأههن وجد وس

بالنههاس, يصههلي بكر وأبو الظهر – لصلة)3(العباس أحدهما – رجلين بين فخرج
ّلى النبي إليه ليتأخر, فأومأأ ذهب بكر أبو رآه فلما ّلم عليهه اللههه صه ل بهأن وسه

بكههر, أبههي جنههب ىإلهه فأجلسههاه “جنبه ىّإل أجلساني”لهما:  , وقال يتأخر
ّلى النبي بصلة يأتم قائم وهو يصلي بكر أبو فجعل ّلم عليه الله ص والناس وس

ّلى والنبي بكر أبي بصلة يصلون ّلم عليه الله ص فههي صريح .ً وهذا)4(“قاعد وس
ّلى كان .ً وقد)5(الظهر صلة هي الصلة هذه أن ّلم عليههه اللههه صهه ًا وسهه حريصهه

ًا, فمههن بذلك المأر وردد المأام هو بكر أبو يكون أن على رضههي عائشههة مأههرار
ّلى الله رسول ُلقَث قالت: لما عنها الله ّلم عليههه اللههه صهه يههؤذنه بلل جههاء وسهه

إن اللههه رسههول فقلت: يا “بالناس ّفليصل بكر أبا مروا”بالصلة, فقال: 
عمههر؟ أمأههرت فلو الناس يسمع ل مأقامأك يقم ىمأت  وإنه)6(أسيف رجل بكر أبا

ًا, وقد عشر ستة له هنا  وذكر198 برقم البخاري  )(11 مأختصر في للبانيا المواضع هذه بين جمع مأوضع
.418ً برقم , ومأسلم1/170 البخاري

.2/174ً بجهد.ً الفتح لينهض لينوء: أي  )(1
ّلى النبي إليه أرسله الذي أي  )(2 ّلم عليه الله ص بالناس.ً ليصلي وس
تقدم.ً كما عنه الله رضي علي والخر  )(3
.ًمأسلم مأن وبعضها البخاري مأن اللفاظ بعض اخترت  وقد418 برقم  ومأسلم687 برقم البخاري  )(4
ّلى الله رسول عباس: ”وأخذ ابن عن شرحبيل بن أرقم برواية الصبح, واستدل أنها بعضهم وزعم  )(5 ص

ّلم عليه الله الستدلل في لكن حسن؛ وإسناده مأاجه ابن لفظ بكر, وهذا أبو بلغ حيث مأن القراءة وس
ّلى يكون أن لحتمال نظر؛ به ّلم عليه الله ص أبو إليها ىانته التي الية بكر أبي مأن قرب لما سمع وس

ًا الية يسمع هو كان خاصة, وقد بكر لم سلم لو قيادة, ثم أبي حديث في كما السرية الصلة في أحيان
أم حديث مأن الصحيحين في ثبت فقد المغرب تكون أن يحتمل بل الصبح أنها على دليل فيه يكن

ّلى الله رسول قالت: "سمعت الفضل ّلم عليه الله ص ًا, ثم بالمرسلت المغرب في يقرأ وس مأا عرف
حجر: لكن ابن  قال462 برقم , ومأسلم4429و 763 برقم الله" البخاري قبضه حتى بعدها لنا صلى

ّلى أنه الشافعي صرح وقد بيته في كانت الفضل أم ذكرتها التي الصلة هذه أن النسائي في وجدت ص
ّلم عليه الله فيها صلى التي هذه وهي واحدة مأرة إل المسجد في مأوته مأرض في بالناس ّيصل لم وس

ًا ً فيها بكر أبو وكان قاعد ًا أول ًا صار ثم إمأامأ .2/175ً التكبير.ً انظر: الفتح الناس يسمع مأأمأومأ
القراءة.ً فتح على يقدر فل البكاء غلبه قرأ إذا القلب رقيق أنه الحزن: والمراد أسيف: شديد  )(6

2/152 ,165 ,203ً.



إن له لحفصة: قولي قالت: فقلت “بالناس ّفليصل بكر أبا مروا”فقال: 
عمههر, أمأههرت فلههو النههاس يسههمع ل مأقامأههك يقم ىمأت هنوإ أسيف رجل بكر أبا

ّلى الله رسول فقال له فقالت ّلم عليه الله ص ـن ّإنكن”: وس صـاـواحب لنـت
كنههت لعائشههة: [مأهها حفصة تفقال “بالناس ّفليصل بكر أبا مروا يوسف

ًا].ً قالت مأنك صيبأل فههي دخل فلما بالناس يصلي بكر أبا عائشة: فأمأروا خير
ّلى الله رسول وجد الصلة ّلم عليه الله ص بين يهادى مخفة, فقا نفسه مأن وس
بكههر أبههو سههمع فلمهها المسههجد، دخههل حتى ،الرض في تخطان ورجله رجلين
ّلى اللههه رسههول إليههه يتههأخر, فأومأههأ ذهههب حسه ّلم عليههه اللههه صهه قام”: وسهه

ّلى الله رسول فجاء “مكانك ّلم عليه الله ص أبههي يسههار عههن جلههس حههتى وس
ّلى الله رسول بكر, فكان ّلم عليه الله ص ًا بالنههاس يصلي وس بكههر وأبههو جالسهه

ًا ّلى النبي بصلة بكر أبو يقتدي قائم ّلم عليه الله ص بصههلة النههاس ويقتدي وس
.ً)1(“بكر أبي

ّلى النهبي تراجهع عنهها اللههه رضي عائشة جعل الذي والسبب عليههه اللهه صهه
ّلم ْتهّنبي مأا هو بالصلة بكر أبي إمأامأة في وس الله رضي قالت ىأخر رواية في َ
ّلىّ الله رسول راجعت لقد”عنها:  ّلم عليه الله صا وـمـا ذـلـك في وس

يحـب أن قالـبي فـي يقـع لـم أنـه إل مراجعتـه كـثرة علـىّ حملني
ً بعده الناس ًا, ول مقامه قاام رجل أـحـد يـقـوم ـلـن أنه ىأر كنت أبد
ّلىّ الله رسول ذلك يعدل أن به, فأردت الناس تشاءم إل مقامه صا

ّلم عليه الله ّلى قهال ولهذا ؛)2(“بكر أبي عن وس ّلم عليهه اللهه صه لهها وسه
.ً)3(“يوسف صاواحب لنتن إنكن”صة: فولح

ّلى وتقديمه": ىتعال الله رحمه كثير ابن قال ّلم عليههه الله ص بكههر لبههي وسهه
الصههحابة, أعلههم أنههه علههى دليل له وتقديمه السلم دين مأن بالضرورة مأعلوم

)4(“الـلـه.. لكـتـاب أقارؤـهـم القوم يؤم”الصحيح:  في ثبت لما وأقرؤهم

.ً)5(عنه.ً.ً.ً الله رضي الصفات هذه بكر أبي في اجتمعت قد الحديث.ً نعم
كههثيرة, المبحههث هههذا فههي والعههبر والفوائههد الدروس  أنالقول: وخلصاة

ومأنها:
لههم والهدعاء البقيههع أههل وقبههور بأحهد الشههداء قبهور زيارة استحباب   ه1

البدع.ً إحداثا الرحال, وعدم شد عدم بشرط
.ًكذلك والزوجة وتجهيزها زوجته الرجل تغسل جواز   ه2
النتقههال كههان إحداهن بيت في ّضمرُي أن زوجاته الرجل استئذان جواز   ه3

بينهن.ً يقرع فحينئذ ّيأذن لم عليه, وإذا يشق
مأنك لصيب كنت عنها: مأا الله رضي صةفح , قول418 برقم  ومأسلم2/204 , 713 برقم البخاري  )(1

ًا .679ً برقم  البخاري.ًخير
.93ً  رواية418 برقم , ومأسلم4445و, 198 برقم البخاري  )(2
تخريجه.ً  وتقدم418 برقم , مأسلم713 برقم البخاري  )(3
.673ً برقم مأسلم  )(4
صلها صلة يقول: ”آخر كان أنه عنه الله رضي أنس عن البيهقي  وروى5/234 والنهاية البداية  )(5

ّلى الله رسول ّلم عليه الله ص رحمه كثير ابن قال“ بكر أبي خلف به ًمألتحفا واحد ثوب في القوم مأع وس
حفظه باز ابن العلمأة ورجح“ الصحيح شرط على جيد إسناد : ”وهذا5/234 والنهاية البداية في هلال

ّلى النبي أن الله ّلم عليه الله ص عوف.ً قلت: أمأا بن الرحمن عبد إل أمأته مأن أحد خلف ّيصل لم وس
أعلم.ً والله تقدم كما المأام هو فإنه بكر أبي مأع صلها التي الصلة



عليههم؛ يجهوز ل فإنه الجنون بخلف النبياء على والغماء المرض جواز   ه4
درجاتهم, وتسههلية ورفع ،أجرهم لتكثير النبياء؛ مأرض مأن نقص, والحملة لنه

مأههن أيههديهم علههى يظهههر لمهها فيعبههدونهم؛ بهههم النههاس يفتتن ولئل بهم؛ الناس
إل ًنفعهها ول ًّاضههر لنفسهم يملكون ل ذلك مأع , وهمتالبينا واليات المعجزات

الله.ً شاء مأا
الحرارة.ً يخفف أو ويزيل ينشط لنه الغماء؛ مأن الغسل استحباب   ه5
أعلههم صههلى النتظههار شههق ينتظههر, فههإذا ًيسههيرا ًتههأخرا المأههام تأخر إذا   ه6

الحاضرين.ً
عنهههم, وتنههبيهه اللههه رضي الصحابة جميع على وترجيحه بكر أبي فضل   ه7

ولن للخليفههة؛ بالنههاس الصههلة لن غيههره؛ مأههن بالخلفة أحق أنه الناس وتنبيه
ـه رـسـول رـضـيه من لدنيانا رضينا”قالوا:  عنهم الله رضي ةلصحابا الـل

ّلىّ ّلم عليه الله صا .“لديننا وس
حضههور مأهن مأنعههه مأنهه بهد ل بهأمأر شههغل أو عههارض للمأهام عههرض إذا   ه8

أفضلهم.ً ويكون بهم يصلي مأن يستخلف فإنه الجماعة
يصههلي أن أمأههره بهه, ولهههذا وثههق بكر أبا لن مأنه؛ الله رضي عمر فضل   ه9
غيره.ً إلى يعدل ولم

لقههول والفتنههة؛ العجاب عليه َنمِأُأ لمن الوجه في والمدح الثناء جواز   ه10
.ً“بذلك أحق أنت” :عنه الله رضي عمر

بههها يقههول مأن هناك كان إذا أنفسهم عن العظيمة المأور الفضلء دفع   ه11
مأقبول.ً وجه على

لقههول الثقات مأن غيره خلف أن ونحوها الصلة في لفخللمست يجوز   ه12
.ً“عمر يا ّصل”بكر:  يأب

عنه.ً يسأل مأا أهم مأن الصلة   ه13
ّلى النبي أزواج جميع على عنها الله رضي عائشة فضل   ه14 عليههه اللههه صهه
ّلم عنهن.ً الله رضي عائشة إحداهن تسع وهن الوقت ذلك الموجودات وس
والستشههارة والمشههاورة العرض سبيل على المأر ولي مأراجعة جواز   ه15

السلوب.ً وحسن ةالحكم تحمل لطيفة بعبارة مأصلحة, لكن أنه يظهر بما
مأصههلحة: كإسههماع أو لحاجههة المأههام بجنههب المههأمأوم وقههوف جههواز   ه16

ضههيق الصههوت, أو يسههمعون ل الههذين الغفيههر الجههم فههي التكههبير المههأمأومأين
إمأههام أو ،المأههام مأههع المنفههرد بالنساء, أو ةأالمر كصلة أخرى علة المكان, أو

العراة.ً
لههم إذا المأههام صههوت للنههاس المبلغ فينقل بالتكبير الصوت رفع جواز   ه17
المأام.ً تكبير الناس يسمع
العجههز عنههد إل الجماعههة مأههع الصههلة حضور على الحرص على هالتنبي   ه18
ذلك.ً عن التام

والفاضل.ً العالم مأن بالمأامأة أحق والفضل العلم   ه19
ًا ىصل فإذا به ليؤتم المأام جعل إنما   ه20 ًا, وإذا النههاس صلي جالس جلوسهه

ًا ىصل ًا صلوا قائم .ًقيامأ



ول ذلههك يتكلههف ل لكههن هيههف حرج ل الله خشية مأن الصلة في البكاء   ه21
.ً)1(حرج فل اختياره بدون الصلة في البكاء غلبه يطلبه, فإذا

للناس ووصايته العظيمة هالسابع: خطبت المبحث
يمهوت أن قبهل الخميهس موي فهي أصهحابه والسهلم الصهلة عليهه خطهب

مأهها الصحابة, مأههع سائر مأن يقّالصد فضل فيها نّبي عظيمة خطبة أيام بخمسة
ًا كههانت هههذه هخطبتهه أجمعين, ولعههل الصحابة يؤم أن عليه نص كان قد عوضهه

الخطبة هذه يدي بين والسلم الصلة عليه اغتسل الكتاب, وقد في يكتبه أراد
بههاب مأههن أوكيتهههن, وهههذا حلههلُت لههم قههرب سههبع مأههن عليههه العظيمة, فصههبوا

ّلى أنههه  والمقصههود)2(الحههاديث بههه وردت كما السبع بعدد الستشفاء اللههه صهه
ّلم عليه اللههه رضههي جندب خطبهم.ً قال ثم بالناس ىوصل خرج ثم اغتسل وس

ّلى الله رسول عنه: سمعت ّلم عليه الله ص وهههو بخمههس يمههوت أن قبههل وسهه
الـلـه ـفـإن ؛ً)3(خلـيـل منـكـم ـلـي يـكـون أن الـلـه إلىّ أبرأ إني”يقول: 
ًا كـنـت خليلً, وـلـو إبراهيم اتخذ خليلً, كما اتخذني قاد تعالىّ متـخـذ

ً أمتي من قابلـكـم ـكـان ـمـن وإن وأل خليلً, أل بكر أبا تلتخذ خليل
تتـخـذوا فل مـسـاجد, أل وصـاـالحيهم أنبـيـائهم قاـبـور يتخذون كانوا

رضههي دريخههال سعيد أبي .ً وعن)4(“ذلك عن أنهاكم إني مساجد القبور
ّلى النبي قال: خطب عنه الله ّلم عليه الله ص ًا رّخي الله إن”فقال:  وس عبد
ـا فاختار عنده ما وبين شاء ما الدنيا زهرة من يؤتيه أن بين ـد ـم عـن
لههه, مأهاتنا, فعجبنههاُوأ بآبائنا  فديناك:وقال عنه الله رضي بكر أبو ى, فبك“الله
ّلى الله رسول يخبر الشيخ هذا إلى الناس: انظروا وقال ّلم عليههه اللههه ص وسهه
ٍد عن يقههول: وهههو ،الله عند مأا وبين الدنيا زهرة مأن يؤتيه أن بين الله َرهّخي عب

ّلى الله رسول وأمأهاتنا, فكان بآبائنا فديناك ّلم عليههه اللههه صهه [العبههد] هههو وسهه
ّلى الله رسول أعلمنا.ً فقال بكر أبو ر, وكانّالمخي ّلم عليههه الله ص [يا”: وسهه

 أـبـو)5(وـمـاله صـاـحبته ـفـي ّعلي الناس ّأمن من إن] تبكي ل بكر أبا
ًا كنت بكر, ولو ً متخذ ّةـخـوُأ بـكـر, ولـكـن أبا تلتخذ أمتي من خليل

أـبـي ـبـاب إل ـسـد إل ـبـاب المسجد في ّينَْقَبي السلم, ومودته, ل
.ً)6(“بكر
كههثيرة, المبحههث هههذا فههي والعبر والفوائد الدروس  أنالقول: وخلصاة 

ومأنها:

,152, 151/ 2 الباري وفتح ,302- 2/301 البي  , وشرح386 – 4/379 النووي انظر: شرح  )(1
.206ً, 203, 173, 166و 164

.5/228ً كثير لبن والنهاية   انظر: البداية)(2
المحبة أعلى باطنه, وهي في أي لله؛ِخ فصارت القلب تخللت التي والمحبة ّلة: الصداقةُالخ  )(3

ّلى ذلك قال وإنما الخالص؛ الخالصة, والخليل: الصديق ّلم؛ عليه الله ص همأقصور كانت خلته لن وس
في والخرة.ً انظر: النهاية الدنيا مأحاب مأن شركة ول مأتسع لغيره فيها فليس تعالى الله حب على

.2/426ً البي , شرح5/16 النووي , وشرح1/180 المنبر , والمصباح2/72 الحديث غريب
.532ً برقم مأسلم  )(4
ًا مأعناه: أكثرهم  )(5 .15/160ً النووي , وشرح1/559 الباري ومأاله, انظر: فتح بنفسه لنا جود
.2382ً برقم , ومأسلم3904, 3654, 466 برقم البخاري  )(6



ّلى النبي أمأر   ه1 ّلم عليه الله ص جملة مأن بكر أبي باب إل البواب بسد وس
الخليفة.ً  هو أنه على تدل التي الشارات

مأنوعنهم,  الله رضي الصحابة أعلم وأنه عنه الله رضي بكر أبي فضل   ه2
إلههى الصههحابة أحههب أعلههم, وأنههه عليههه يطلق أن استحق الفهم في أرفع كان

ّلى الله رسول ّلم عليه الله ص .ًوس
فههي الرغبههة الههدنيا, وأن فههي مأا على الخرة في مأا اختيار في الترغيب   ه3

ًا الدنيا في البقاء الخههرة في الدرجات رفع في للرغبة هي إنما الزمأن مأن وقت
الدرجات.ً لرفع الحسنات مأن بالزدياد وذلك
يشههكر لم مأن لن عليه؛ والثناء وإحسانه بفضله والتنويه المحسن شكر   ه4

تعالى.ً الله يشكر ل الناس
أو المسههاجد في القبور وإدخال القبور على المساجد اتخاذ مأن التحذير   ه5

ًا اللههه عنههد الخلههق شههرار مأن ذلك, وأنه فعل مأن فيها, ولعن الصور وضع كائنهه
.ً)1(كان مأن
ّلى الله لرسول الصحابة حب   ه6 ّلم عليه الله ص والولد النفس مأن أكثر وس

وأمأهاتهم.ً بآبائهم يفدونه ولهذا أجمعين والناس والوالد

ّلىّ مرضه الثامن: اشتداد المبحث ّلم علـيـه الـلـه صا ووصـاـيته وـسـ
الشدة تلك في

ّلى الله رسول أن عنها الله رضي عائشة عن ّلم عليههه اللههه صهه إذا كههان وسهه
فيههه] تههوفي [الههذي اشههتد فلمهها  وينفههث)2(بالمعوذات نفسه على يقرأ اشتكى

 قههال.ًبركتههها رجههاء نفسه بيده وأمأسح بهن أنفث] عليه رواية [وفي أقرأ كنت
صههحيح وفههي.ً )3(“وجـهـه يهـمـا يمسح ثم يديه علىّ ينفث”شهاب:  ابن

ّلىّ الله رسول كان”قالت:  مأسلم ّلم عليه الله صا أـحـد ـمـرض إذا وس
فـيـه ـمـات اـلـذي مرـضـه مرض فلما بالمعوذات عليه نفث أهله من

ـمـن برـكـة أعظم كانت لنها نفسه؛ً بيد وأمسحه عليه أنفث جعلت
ّلى النههبي نسههاء قههالت: اجتمههع عنها الله رضي عائشة وعن.ً )4(“يدي اللههه صهه
ّلم عليه مأشههية مأشههيتها كههأن تمشي فاطمة فجاءت امأرأة مأنهن يغادر فلم وس

ّلى الله رسول ّلم عليه الله ص عههن اهفأجلسهه “ـبـابنتي ًمرحبا”.ً فقههال: وس
هاّسههار إنههه فاطمههة.ً ثههم فبكههت ًحههديثا إليههها ّأسههر إنه شماله, ثم عن أو يمينه

اللههه رسههول ّسر لفشي ُكنت : مأاتفقال ك؟ييبك مأا لها ُ, فقلتًأيضا فضحكت
ّلى ّلم عليه الله ص فقلههت ٍ،نْزُههح مأههن أقرب ًفرحا كاليوم رأيت .ً فقلت: مأاوس
ّلى الله رسول كّأخص بكت حين ّلم عليه الله ص تبكيههن؟ ثههم دوننهها بحههديثه وس

ّلى اللههه رسههول ّسر لفشي كنت  مأات:قال: فقال عما وسألتها عليههه اللههه صهه

.15/16ً , والنووي16, 7/14, 1/559 الباري انظر: فتح  )(1
الناس.ً انظر: الفتح برب أعوذ الفلق, وقل برب أعوذ أحد, وقل الله هو بالمعوذات: قل المراد  )(2

.9/62ً و8/131
ّلى ذلك يفعل  وكان2192 برقم , ومأسلم5751, 5735, 5016, 4439 برقم   البخاري)(3 عليه الله ص

ّلم ومأا وجهه يهما يمسح ثم ًجميعا أحد, وبالمعوذتين الله هو بقل "فيقرأ فراشه إلى أوى إذا ًأيضا وس
.5748ً برقم  البخاري"مأرات ثلثا ذلك يفعل جسده مأن بلغت

.2192ً برقم مأسلم  )(4



ّلم ّلى اللهه رسول توفي , فلماوس ّلم عليهه اللهه صه عليهك ُقلهت: عزمأهت وسه
ّلى الله رسول لك قال مأا نييحدثت لما الحق مأن بمالي ّلم عليههه اللههه صهه ؟وسهه

أن فأخبرني الولههى المههرة فههي نيّرسهها حيههن فنعههم: أمأهها الن فقالت: أمأا
ـام في به عارضه وإنه مرة عام كل القرآن يعارضه كان جبريل الـع
نهإـفـ واصـاـبري الـلـه ـفـاتقي أجـلـي حضر قاد إل )1(رانيُأ ول مرتين

جزعهي رأى رأيهت, فلمها الهذي بكهائي , قهالت: فبكيهتلك أنا السلف نعم
نـسـاء ـسـيدة تـكـوني أن ترـضـين أـمـا فاطمة يا”فقال:  الثانية رنيسا

الههذي ضههحكي قههالت: فضههحكت ؟“المة هذه نساء سيدة المؤمنين, أو
ـأخبرني” :روايههة  وفههي)2("رأيههت ـي ـف ـن أول أـن ـه ـم ـن يتبـع ـه ـم أهـل

.ً)3(“فضحكت
يلحههق مأههن المههؤمأنين, وأول نساء سيدة أنها عنها الله رضي ضحكها وسبب

ّلى هبموت أخبرها أنه الكباء أهله, وسبب مأن به ّلم عليههه الله ص ابههن , قههالوسهه
 أي)4("المأريههن الضههحك سههبب فههي النسههائي وروى"تعههالى:  الله هرحم حجر

أهلههه.ً وقههد مأههن به يلحق مأن أول المأة, وكونها هذه نساء ة سيد بأنها بشارتها
ّلى النبي بيت أهل مأن مأات مأن أول عنها الله رضي فاطمة أن على اتفقوا صهه

ّلم عليه الله .ً)5(أزواجه مأن حتى بعده وس
ًا رأيت مأا"قالت:  عنها الله رضي عائشة وعن  مأههن)6(الوجههع عليههه ّشدأ أحد
ّلى الله رسول ّلم" عليه الله ص  .ً)7(وس
ّلى الله رسول على قال: دخلت عنه الله رضي مأسعود بن الله عبد وعن ص

ّلم عليه الله توعههك إنك الله رسول فقلت: يا بيدي تهس فمس)8(يوعك وهو وس
ًا ًا, فقال وعك ّلى الله رسول شديد ّلم عليههه الله ص وـعـكُأ إـنـي أجل”: وسهه
ّلى الله رسول أجرين.ً فقال لك أن قال: فقلت: ذلك “منكم لنَُجر كما صهه
ّلم عليه الله مرض من ىأذ يصيبه مسلم من ما كذلك ذلك أجل”: وس
تـحـط كـمـا ـسـيئاته بـهـا الله حط فوقاها] إل افم [شوكة سواه فما

.ً)9(“ورقاها الشجرة

أظن.ً ل أي  )(1
لمسلم.ً , واللفظ2450 برقم مل, ومأس4434, 4433 برقم البخاري  )(2
.2450ً مل, ومأس4434, 4433 برقم البخاري  )(3
.8/138ً الباري انظر: فتح  )(4
.8/136ً الباري انظر: فتح  )(5
ًا.ً انظر: الفتح مأرض كل تسمي بالوجع: المرض, والعرب  المراد)(6 النووي , وشرح10/111 وجع

16/363ً.
.2570ً , ومأسلم5646 برقم البخاري  )(7
.10/111ً إياه.ً الفتح وتحريكها الموعوك إرعادها , وقيل ألمها الحمى, وقيل يوعك: قيل  )(8
 برقم4/1991 , ومأسلم5667, 5661, 5660, 5648, 5647  برقم10/111 الفتح مأع البخاري  )(9

وفين.ًكالمع بين مأا إل له  واللفظ2571



 برسههول)1(َِلزُههن قال: لمهها عنهم الله رضي عباس بن الله وعبد عائشة وعن
ّلى الله ّلم عليه الله ص )4(اغتم فإذا وجهه على  له)3(خميصة  يطرح)2(طفق وس

النـصـارىو اليـهـود عـلـىّ الـلـه لعنة”يقول:  كذلك وهو وجهه عن كشفها
.ً)5(صنعوا مأا ُحذرُي “مساجد أنبيائهم قابور اتخذوا
ّلى اللههه رسول عند تذاكروا أنهم عنها الله رضي عائشة وعن عليههه اللههه صهه
ّلم فيههها الحبشههةب رأينههها كنيسههة حبيبههة ّوأم سههلمة ّأم فههذكرت مأرضه في وس
ّلى الله رسول فقال ،تصوير ّلم عليه الله ص فيهم كان إذا أولئك إن”: وس

تـلـك فـيـه رواّوصـاـو ًمـسـجدا قـاـبره عـلـىّ بـنـوا فمات الصالح الرجل
.)6(“القيامة يوم الله عند الخلق شرار أولئك ،الصور
ّلى الله رسول قال"قالت:  ًأيضا عنها الله رضي عائشة وعن عليههه اللههه صهه
ّلم اتـخـذوا والنصارى اليهود الله لعن” مأنه: يقم لم الذي مأرضه في وس
أن أخشى أني قبره, غير برزواأل ذلك قالت: فلول “مساجد أنبيائهم قابور

ًا تخذُي .ً)7("مأسجد
ّلى النبي عن عنه الله رضي هريرة أبي وعن ّلم عليههه الله ص قههال: أنههه وسهه

ًا, وصالوا قابري تجعلوا , ولًقابورا بيوتكم تجعلوا ل” ـإن ّعلي عيد ـف
.)8(“كنتم حيث تبلغني صالتكم

ّلى النبي ثقل قال: لما عنه الله رضي أنس وعن ّلم عليهه اللههه ص جعههل وسه
ليس”لههها:   فقههال)10(أباه كرباعنها: و الله رضي فاطمة , فقالت)9(يتغشاه
دعههاه, يهها ًاّههرب أجههاب أبتههاه قالت: يا مأات فلما “اليوم بعد كرب أبيك علىّ
قههالت فههنُد .ً فلما)11(ننعاه جبريل إلى أبتاه , يا مأأواه الفردوس جنة مأن لبتاه

اللههه رسههول علههى تحثوا أن نفوسكم أنس! أطابت عنها: يا الله رضي فاطمة
ّلى ّلم عليه الله ص .ً)12(؟“التراب وس

كههثيرة المبحههث هههذا فههي والعههبر والفوائههد الههدروس  أنالقول: وخلصاة
ومأنها:

بههالمعوذات؛ الرقيههة جههاءت بالقرآن, وبالذكار, وإنمهها الرقية استحباب   ه1
مأن الستعاذة وتفصيلً, ففيها جملة المكروهات كل مأن للستعاذة جامأعة لنها
فههي النفاثههات شر شيء, ومأن كل ذلك في وجل, فيدخل عز الله خلق مأا شر

البي بهامأش ملمأس صحيح على السنوسي والوفاة.ً انظر: شرح المنية حضرت لما ل: أيُِزن  )(1
.1/532ً الباري , وفتح2/425

السنوسي, وفتح , حاشية2/425 البي , وشرح5/16 النووي وجعل, انظر: شرح شرح طفق: أي  )(2
.1/532ً الباري

أعلم.ً له خميصة: كساء  )(3
الحرارة.ً شدة مأن بنفسه وأخذ بالخميصة م: تسخنتاغ  )(4
.531ً برقم مل, ومأس4444 ،4443  برقم8/140 الفتح مأع البخاري  )(5
.528ً برقم مل, ومأس3878, 1341 ,434 و427 برقم البخاري  )(6
 ولفظ529 برقم , ومأسلم5815, 4443, 4441, 3453, 1390 ،1330, 435 برقم   البخاري)(7

.ً“ُخِشَي أو َخِشَي أنه ”غير 1390 برقم البخاري , وعند“ُخِشَي أنه غير” مأسلم
.1/383ً داود أبي صحيح , وانظر2/367 , وأحمد2/218 داود   أبو)(8
ّد مأا   يتعشاه: يغطيه)(9 ويغمه.ً بنفسه فيأخذ مأرض مأن به اشت

ّلى لنهاها بذلك, وإل عنها الله رضي صوتها ترفع   لم)(10 ّلم عليه الله ص .8/149ً .ً انظر: الفتحوس
َعى)(11 َن به.ً وأخبر مأوته أذاع إذا الميت   ننعاه: 
.4462ً برقم   البخاري)(12



الوسههواس شههر الحاسههدين, ومأههن شههر السههواحر, ومأههن شههر العقههد, ومأههن
.ً)1(الخناس

ّلى النبي عناية   ه2 ّلم عليه الله ص قههال: ولهههذا لها؛ ومأحبته فاطمة ببنته وس
ًا” إليههها قههام عليههه دخلههت إذا كههانت أنههها الخبههار جههاءت وقد “بابنتي مرحب

عنههها, اللههه رضههي ذلههك فعلههت عليههها دخل مأجلسه, وإذا في لها, وأجلسهاّوقب
.ً)2(تقبله عليه وأكتب عليه دخلت مأرض فلما
بالبنههات, العنايههة ينبغههي أنههه عنههها اللههه رضههي فاطمههة قصههة مأههن يؤخذ   ه3

السههلمأية, التربيههة إليهههن, ورحمتهههن, وتربيتهههن عليهن, والحسان والعطف
ّلى بالنبي قتداءا ّلم عليه الله ص المناسب.ً الصالح الزوج لها يختار , وأنوس

الولد على عنها, فيجب الله رضي فاطمة فعلت كما بالوالد الولد عناية   ه4
اللههه لعقوبههة يعقهمهها, فيتعههرض ببرهمهها, ول والههديه, ويعتنههي إلههى يحسههن أن

تعالى.ً
ّلى النبي مأعجزة   ه5 ّلم عليه الله ص رسهول هوأنه هصهدق على تدل التي وس
ّلى الله ّلم عليه الله ص مأههن يلحقههه مأههن أول فاطمة أن أخبر أنه ذلك , ومأنوس

بالتفاق.ً أهله مأن مأات مأن أول أهله, فكانت
علههى الخههرة حههب الخههرة, وإيثههارهم إلى بالنتقال اليمان أهل سرور   ه6

لرغبتهم بهم؛ نزل لضر الموت يتمنون ل تعالى, ولكنهم الله للقاء لحبهم الدنيا
مأههن إل عملههه انقطههع مأههات إذا النسههان لن الصالحة؛ العمال مأن الكثار في

والسلم.ً الصلة عليه النبي بين كما ثلثا
ّلى لقهوله بالصهبر؛ أهلهه يوصهي أن له ينبغي أجله قرب إذا المريض   ه7 صه
ّلم عليه الله .ً“واصابري الله فاتقي”لفاطمة:  وس
المؤمأنين.ً نساء سيدة وأنها عنها الله رضي فاطمة فضل   ه8
الدرجات, الخطايا, ويرفع يكفر ثوابه, فإنه المسلم احتسب إذا المرض   ه9

الههدنيا, ومأصههائب السههقام, والمأههراض فههي عههام الحسههنات, وذلههك بههه ويزاد
النههاس أشههد هههم والسههلم الصلة عليهم مأشقتها, والنبياء قلت وإن وهمومأها
ومأعرفة ،والحتساب الصبر بكمال مأخصوصون لنهم المأثال؛ف المأثل بلء, ثم

الجههر, ويظهههر لهههم ويضههاعف الخيههر لهههم ليتههم تعههالى الله مأن نعمة ذلك أن
مأنهههم لقربهههم أتبههاعهم؛ مأن لمأثلاف المأثال بالنبياء لحقُورضاهم, وي صبرهم

النعمة, مأقابلة في البلء أن أعلم والله ذلك في أقل, السر درجتهم كانت وإن
علههى الحههر حههد ضههوعف ولهذا أشد؛ بلؤه كان أكثر عليه الله نعمة كانت فمن

ِـبـّي َِنَساء َيا{تعالى:  الله العبد, وقال حد ّن ْأِت ـَمـن ال ُـكـّن َـيـ ِبَفاِحـَشـٍة ِمن
َـنـٍة ّي َب َذاُب َلـَهـا ُيـَضـاَعْف ّم ْلـَعـ ْيِن ا حمههل, مأهها لّههحمُي .ً والقههوي)3(}ـِضـْعَف

ينظههر مأههن البلء, ومأنهههم هههان المعرفههة قويت كلما أنه به, إل يرفق بفيوالض
ن ذلهك مأهن البلء, وأعلهى عليه فيهون البلء أجر إلى تصهرف ههذا أن ىيهر مأ

.ً)4(يعترض ول ىويرض فيسلم مألكه في المالك

.7/375ً , والبي14/433 النووي   انظر: شرح)(1
.136ً, 8/135 الباري   انظر: فتح)(2
.8/326ً , والبي5/14, 366, 365, 16/238 النووي , وانظر: شرح30الية:  الحزاب،   سورة)(3
.3/208ً, و10/112, و8/136 الباري   انظر: فتح)(4



فههي والصور القبور إدخال ومأن القبور على المساجد بناء مأن التحذير   ه10
يههوم تعههالى اللههه عنههد الخلههق شههرار مأههن ذلك, وأنه فعل مأن المساجد, ولعن

ّلى اللههه رسول بها ىأوص التي الوصايا أعظم مأن القيامأة, وهذا عليههه اللههه صهه
ّلم .ً)1(أيام بخمسة مأوته قبل وس

ّلىّ النبي سع: وصااياالتا المبحث ّلم عليه الله صا موته عند وس
 اشههتد)2(الخميههس يههوم ومأهها الخميس قال: يوم عنهما رضي عباس ابن عن

ّلى الله برسول ّلم عليه الله ص ًا لـكـم أكتب ائتوني”فقال:  وجعه وس كتاـبـ
بعضهههم: إن [فقال التنازع نبي عند ينبغي ول فتنازعوا “ًأبدا بعده تضلوا لن

ّلى الله رسول ّلم عليه الله ص كتههاب حسبنا القرآن وعندكم الوجع غلبه قد وس
ًا لكم يكتب بواّيقول: قر مأن فمنهم واختصموا البيت أهل الله,] [فاختلف كتابهه

قههال والختلف اللغههو أكههثروا ذلههك, فلمهها غير يقوم مأن بعده, ومأنهم تضلوا ل
ّلى الله رسول ّلم عليه الله ص فالذي دعوني”رواية:   وفيقاوموا][": وس

ـا ـه أـن ـر فـي ـا)3(خـي ـدعونني  مـم ـه] أوصاــيكم ـت ـوا إلـي بثلث: أخرـج
أجيزهم كنت ما بنحو الوفد وازالعرب, وأجي جزيرة من المشركين

تعههالى: الله رحمه حجر ابن  قال)5("فأنسيتها قال أو الثالثة عن  وسكت)4(“به
يكتبههه أن أراد الههذي أن علههى يدل الحالة, وهذا تلك في  أي"بثلثا وأوصاهم"

ّلى ّلم عليه الله ص ًا يكن لم وس ا كهان لهو لنه ؛ًحتماتمأ أمأر لهم بتبليغهه مأهرُأ مأم
لهههم غهههّلبتبليغههه, ول وبيههن هنههبي حههال مأههن الله ولعاقب اختلفهم لوقوع يتركه
ًا المقالههة هههذه بعههد عاش وقد ذلك، وغير المشركين بإخراج أوصاهم كما لفظ
ًا ًا أشياء عنه وحفظوا أيامأ يكتبههه أن أراد مأهها مأجموعههها يكههون أن فيحتمل لفظ
.ً)6(أعلم والله

بههالقرآن, أو الوصههية تكههون أن يحتمههل الحههديث هههذا فههي الثالثههة والوصههية
مألكههت ومأها بالصههلة الوصههية عنههه.ً أو اللههه رضههي أسامأة جيش بتنفيذ الوصية

ّلى قههبره يتخذ ل بأن الوصية أو اليمان، مألكت ومأا الوصية اليمان, أو اللههه صهه
ّلم عليه ًا وس ّلى عنه الوصايا هذه ثبتت الله, وقد دون مأن عبدُي وثن عليه الله ص

ّلم .ً)7(وس

.3/208ً, و10/112, و8/136 الباري   انظر: فتح)(1
, وفي مأنه والمكروه, والتعجب الشدة في أمأره مأعناه: تفخيم الخميس؛ يوم ومأا الخميس   يوم)(2

رواية .ً وفي“الحصىّ دمعه خضب حتىّ بكىّ ”ثمالبخاري:  عند الجهاد كتاب أواخر في رواية
وشرح ،8/132 الباري  انظر: فتحخديه...“ علىّ رأيتها حتىّ دموعه تسيل جعلت ”ثملمسلم: 

مأسلم.ً صحيح على النووي
والتأهب تعالى الله مأراقبة مأن فيه أنا فالذي فيه شرعتم الذي والختلف النزاع مأن   المعنى: دعوني)(3

بعد لي أعدها الذي تعالى الله كرامأة مأن أعانيه فالذي فيه, أو أنتم مأما خير ذلك في للقائه, والفكر
النووي.ً , وشرح8/134 الباري ذلك.ً انظر: فتح غير الحياة.ً.ً وقبل مأن فيه أنا مأما خير الدنيا فراق

ّلى مأنه أمأر العطية, وهذا أعطوهم, والجائزة الوفد: أي   وأجيزوا)(4 ّلم عليه الله ص الوفود بإجازة وس
ًا وإكرامأهم وضيافتهم ًا لنفوسهم تطييب على لهم ونحوهم, وإعانة قلوبهم المؤلفة مأن لغيرهم وترغيب

النووي.ً  وشرح7/135 الباري سفرهم.ً انظر: فتح
.1637ً برقم , ومأسلم4432, 4431 برقم   البخاري)(5
.8/134ً الباري فتح  )(6
.8/135ً السابق المرجع  )(7



اللههه رسههول أوصى هل سئل أنه عنه الله رضي َىْفأو أبي بن الله عبد وعن
ّلى ّلم عليه الله ص .ً والمههراد)1(“وجل عز الله بكتاب ىّأوصا”؟.ً.ً.ً قال: وس

فيه: فيعمل مأا ويصان, ويتبع , فيكرمىومأعن ًاّحس الله: حفظه بكتاب بالوصية
.ً)2(ذلك ونحو وتعليمه وتعلمه تلوته على نواهيه, ويداوم بأوامأره, ويجتنب

عنه, وقههد الله رضي أسامأة جيش بإنفاذ وأوصى والسلم الصلة عليه وأمأر
قبههل السههبت يههوم أسامأة جيش تجهيز كان أنه تعالى الله رحمه حجر ابن ذكر

ّلى النبي مأوت ّلم عليه الله ص النههبي مأههرض قبههل ذلك ابتداء بيومأين, وكان وس
ّلى ّلم عليه الله ص أسههامأة صههفر, ودعهها آخر في الروم لغزو الناس , فندبوس
وليـتـك الخـيـل, فـقـد ـفـأوطئهم أبيك مقتل موضع إلىّ سر” :وقال
ّلى الله برسول  فبدأ...“الجيش هذا ّلم عليههه الله ص اليههوم فههي وجعههه وسهه

كبار أسامأة مأع انتدب مأمن أسامأة, وكان فأخذه بيده لواء لسامأة فعقد الثالث
ّلى الله برسول اشتد والنصار, ثم المهاجرين ّلم عليه الله ص فقههال: وجعه وس

ليلة عشرين فسار استخلف أن بعد بكر أبو فجهزه “أسامة جيش أنفذوا”
ًا الجيش ورجع أبيه قاتل بها, وقتل أمأر التي الجهة إلى .ً)3(.ً.ً“غنموا وقد سالم

ّلى النبي قال: بعث عنه الله رضي عمر بن لهلا عبد عن ّلم عليه الله ص وسهه
ًا النههبي فقههال إمأههارته فههي النههاس بعههض فطعن زيد بن أسامأة عليهم ّروأمأ بعث

ّلى ّلم عليه الله ص في تطعنون كنتم فقد إمارته في تطعنوا إن”: وس
ًا كان إن الله قابل, وايم من أبيه إمارة ـكـان  وإن)4(للـمـارة لخليـقـ
.ً وقههد)5(“بـعـده ّإلي الناس ّأحب لمن هذا ّ, وإنّإلي الناس ّأحب لمن
ّلى النبي توفي حين عنه الله رضي أسامأة ُْرمُع كان ّلم عليه الله ص ثمههان وسهه

.ً)6(سنة عشر
ّلى وأوصي ّلم عليه الله ص رضههي أنس اليمان, فعن مأكلت ومأا بالصلة وس

ّلى الله رسول وصية عامأة قال: كانت عنه الله ّلم عليه الله ص حضره حين وس
اللههه رسههول جعههل حههتى “أيـمـانكم ملـكـت وما الصلة الصلة”الموت: 

ّلى ّلم عليه الله ص .ً)7(“لسانه بها يفيض يكاد ول صدره يغرغر وس
ّلى النبي كلم آخر قال: كان عنه الله رضي علي وعن ّلم عليههه الله ص :وسهه

.)8(“أيمانكم ملكت وما الصلة الصلة”
كههثيرة المبحههث هههذا فههي والعههبر الفوائههدو الههدروس  أنالقول: وخلصاة

ومأنها:
ّلى النبي نأل العرب؛ جزيرة مأن المشركين إخراج وجوب   ه1 عليههه اللههه ص

ّلم ة فهي عنهه اللهه رضهي عمهر أخرجههم مأوته, وقد عند بذلك أوصى وس بداي
الردة.ً بحروب انشغل فقد بكر أبو خلفته, أمأا

.5022ً, 4460, 2740 برقم , البخاري1634 برقم مأسلم  )(1
.9/67ً الفتح  )(2
.4/328ً هشام ابن , وسيرة8/152 الباري انظر: فتح  )(3
ًاًليقا خ )(4 .15/205ً بها.ً النووي : حقيق
.2426ً برقم , ومأسلم7187, 6627, 4469, 4468, 4250, 3730 , برقم7/86 البخاري  )(5
.15/205ً مأسلم صحيح على النووي انظر: شرح  )(6
.2/109ً مأاجه ابن صحيح , وانظر2/900 مأاجه ابن يح, ورواهحص , وإسناده3/117 بلفظه  أحمد)(7
.2/109ً مأاجه ابن , وانظر: صحيح585 برقم , وأحمد2/901 مأاجه ابن أخرجه  )(8



والسههلم الصلة عليه النبي كان كما ضيافتهم وإعطاؤهم الوفود إكرام   ه2
ّلى النبي لن يفعل؛ ّلم عليه الله ص .ًبذلك أوصى وس

فيههه مأهها ومأعنى: فيكرم, ويصههان, ويتبههع ًاّحس الله بكتاب العناية وجوب   ه3
ونحههو وتعليمه تلوته, وتعلمه على نواهيه, ويداوم ويجتنب بأوامأره فيعمل في

ّلى النبي لن ذلك؛ ّلم عليه الله ص ذلههك مأناسبات, فههدل عدة في به أوصى وس
ّلى النبي سنة مأع بالغة أهمية أهميته على ّلم عليه الله ص .ًوس
أوصههى ولهههذا الشهادتين؛ بعد السلم أركان أعظم لنها الصلة؛ ةيأهم   ه4
ّلى النبي بها ّلم عليه الله ص الغرغرة.ً أثناء مأوته عند وس

ّلى النبي لن الولية؛ تحت كان ومأن والخدم المماليك بحقوق القيام   ه5 ص
ّلم عليههه اللههه ـا الـصـلة الـصـلة”فقههال:  بههذلك أوصههى وسهه ملـكـت وـم

.“أيمانكم
ّلى النبي رهّأمأ حيث زيد بن أسامأة فضل   ه6 ّلم عليه الله ص جيش على وس

.ً)1(جيشه نفاذإب والنصار, وأوصى المهاجرين مأن الكثير فيه عظيم
ّلى الله رسول وصية أنفذ حيث بكر أبي فضل   ه7 ّلم عليههه الله ص فههي وسهه

َذِر{ تعالى: لقوله فبعثه؛ أسامأة جيش َيْح ْل ّلِذيَن َف ِلُفوَن ا َأن َأْمِرِه َعْن ُيَخا

َبُهْم َنٌة ُتِصي ْت َبُهْم َأْو ِف َذاٌب ُيِصي ِليٌم َع .ً)2(}َأ

ّلىّ العاشر: اختياره المبحث ّلم عليه الله صا العلىّ الرفيق وس
رّههيخي حههتى نههبي يمههوت ل أنه أسمع قالت: كنت عنها الله رضي عائشة عن

ّلى النبي والخرة, فسمعت الدنيا بين ّلم عليههه اللههه ص الههذي مأرضههه فههي وسهه
ّـلـِذيَن َمَع{ يقول: [شديدة] )3(ٌةّحُب وأخذته فيه مأات ْنـَعـَم ا ّل َأ ْيـِهـم ُهَــال َل َع
ّيـيـَن ـّمـَن ِب ّن ّديِقيَن ال َداء َوالـّصـ ِلِحيَن َوالـّشـَه ِئَك َوَحـُسـَن َوالـّصـا َلـــ ُأو

.ً)5(حينئذ خير هفظننت  قالت)4(}َرِفيًقا
ّلى الله رسول قالت: كان أنها عنها الله رضي عنها رواية وفي عليههه اللههه ص
ّلم من مقعده رىُي حتىّ قاط نبي يقبض لم إنه”يقول:  صحيح وهو وس
ّلى اللهه برسهول نهزل قههالت: فلمها “رّيخي ثم الجنة ّلم عليههه اللهه صهه )6(وسهه

ثم قفسال إلى ُبصره شخصأف أفاق ثم ساعة عليه َِيشُغ ذيخف على ورأسه
أنههه يختارنهها, وعرفههت ل ًفقلههت: إذا “العـلـىّ الرفـيـق في اللهم”قال: 
رسههول بههها تكلههم كلمههة آخر صحيح, قالت: فكان وهو يحدثنا كان الذي حديثه

ّلى الله ّلم: عليه الله ص رضههي وقههالت.ً )7(“العلىّ الرفيق مع اللهم” وس
ّلى النبي عنها: سمعت الله ّلم عليه الله ص يقههول: ظهههره ّإلههي مأسههند وهو وس

 وكههان)8(“العلـىّ بـالرفيق وارحمنـي, وألحقنـي لـي اغفر اللهم”

.9/67ً و135 - 8/134 الباري  فتح:انظر  )(1
.63ً :الية ،النور سورة  )(2
.15/219ً النووي : شرح.ً انظرالصوت في ٌلظِ غُ:حةُالب  )(3
.69ًالية:  ،النساء   سورة)(4
.2444ً برقم مل, ومأس6509, 6348 ،4586 ,4463, 4437, 4436 برقم البخاري  )(5
.4437ً رقم “القبض وحضره اشتكىّ فلما” البخاري وفي  )(6
.2444ً  ومأسلم4463, 4437 برقم البخاري  )(7
.5664ً, 4440 برقم البخاري  )(8



ّلى ّلم عليه الله ص لمهها ًاّههللقائه, ومأحب ًاّعنده, ومأحب فيما ًوراغبا بربه مأتصل وس
فعههن ،للههرب مأرضههاة للفههم مأطهههرة لنههه السههواك؛ ذلههك سبحانه, ومأههن يحبه

ّلى الله رسول أن ّعلي الله نعم مأن إن"قالت:  عنها الله رضي عائشة اللههه ص
ّلم عليه اللههه وأن ،)2(نحههريو, )1(سحري يومأي, وبين بيتي, وفي في توفي وس
بكههر] وبيههده أبي [بن الرحمن عبد ّعلي مأوته, دخل عند وريقه ريقي بين جمع

ّلى الله رسول مأسندة وأنا السواك ّلم عليه الله ص فرأيتههه )3(صدري] [إلى وس
ـه فأشار” ؟لك خذهآالسواك, فقلت:  يحب أنه وعرفت إليه ينظر أن برأـس
“نـعـم أن برأـسـه فأشار” لههك؟ نهههّليُأ ُقلههتوعليههه,  فاشتد فتناولته “نعم

ونفضههته فقضههمته روايههة  [وفههي)4(تهغمأضهه قصههمته, ثههمفرواية:  [وفي فلينته
ّلى النبي إلى دفعته  ثم)5(وطيبته ّلم عليه الله ص رأيههت  فمهها)6(بههه ّفاسههتن وسهه
ّلى الله رسول ّلم عليه الله ص يههديه  وبيههن)7(مأنه] أحسن ْطَق ًاستنانا استن وس
وجهههه بههها فيمسههح مههاءال فههي يههده يههدخل مأاء, فجعههل  فيها)9(علبة  أو)8(ركوة

يقههول: فجعههل يههده نصههب ثم “سكرات للموت إن الله إل إله ل” :ويقول
ّلى )10("يده ومأالت قبض حتى “العلىّ الرفيق في” ّلم.ً عليه الله ص وس

ّلى النبي عنها: مأات الله رضي عائشة وقالت ّلم عليه الله ص لههبين وإنههه وس
ّلى النههبي بعههد ًأبدا لحد الموت شدة أكره , فل)12( وذاقنتي)11(حاقنتي اللههه صهه

ّلم عليه .ً)13(وس
كههثيرة, المبحههث هههذا فههي والعههبر والفوائههد الدروس  أنالقول: وخلصاة

ومأنها:
َوَمـن{تعههالى:  قههوله في المذكورون الجماعة العلى: هم الرفيق إن   ه1

ِطِع ّل ُي ِئَك َوالّرُسوَل َهَال َلـ ُأْو ّلِذيَن َمَع َف ْنَعَم ا ّل َأ ْيِهم ُهَال َل ّييَن ّمَن َع ِب ّن ال
ّديِقيَن ـ َداء َوالـّص ـَه ِلِحيَن َوالـّش ـا ـَن َوالـّص ِئَك َوَحـُس ـــ َل ـا ُأو )14(}َرِفيـًق

النبيههاء هههم العلههى بالرفيق المراد أن العلم أهل جمهور عليه الذي فالصحيح
لقههوله والجمههع؛ الواحههد علههى تطلههق رفيههق علييههن.ً ولفظههة أعلههى الساكنون

ِئَك َوَحُسَن{ تعالى: َلـ .ً)15(}َرِفيًقا ُأو

.15/218ً , والنووي8/139 بها.ً الفتح تعلق ومأا الصل: الرئة في الصدر, وهو سحري: هو  )(1
.8/139ً النحر.ً الفتح مأوضع هو ونحري: النحر  )(2
.4438ً رقم البخاري في  )(3
.980ً برقم البخاري في  )(4
.8/139ً للينه, الفتح ًتأكيدا تطييبه يكون أن طيبته: بالماء, ويتحمل  )(5
أسنانه.ً على وأمأره به استاك أي  )(6
.4438ً برقم البخاري في  )(7
.2/260ً الحديث غريب في الماء.ً انظر: النهاية فيه يشرب جلد مأن صغير الركوة: إناء  )(8
.8/144ً عمر, انظر: الفتح وهو الرواة بعض شك  )(9

برقم , ومأسلم2/377مأواضع, انظر:  تسعة في البخاري , وأخرجه890 م, برق2/377 البخاري  )(10
2444ً.

.8/139ً ذلك, الفتح غير وقيل الذقن مأن سفل الحاقنة: مأا  )(11
والذاقنة: هو الحاقنة بين مأا أن , والحاصل8/139 ذلك, الفتح غير وقيل الذقن مأن عل والذاقنة: مأا  )(12

.8/139ً وصدرها.ً الفتح حنكها بين ورأسه مأات أنه والنحر, والمراد السحر بين مأا
.2443ً برقم  , ومأسلم4446 برقم   البخاري)(13
.69ًالية:  النساء،   سورة)(14
.15/219ً النووي , وشرح8/138 الباري انظر: فتح  )(15



ّلى النبي إن   ه2 ّلم عليه الله ص للقاء ًاّحب ّرُيخ حين العلى الرفيق اختار وس
ّلى يقههول الههذي وهو العلى، للرفيق ًاّحب تعالى, ثم الله ّلم: عليههه اللههه صهه وسهه

.ً)1(“لقاءه لهلا أحب الله لقاء أحب من”
ّلى عنههه الكههثير العلهم نقلت حيث عنها الله رضي عائشة فضل   ه3 اللهه صهه
ّلم عليه إن”قالت:  ولهذا ونحرها؛ سحرها بين مأات حتى بخدمأته , وقامأتوس
ّلىّ الله رسول أن ّعلي الله نعم من ّلم عليه الله صا فـي ـتـوفي وس

.“ونحري سحري يومي, وبين وفي بيتي
ّلى النبي عناية   ه4 ّلم عليه الله ص سههكرات أشد في وهو حتى بالسواك وس

مأرضههاة للفههم مأطهههرة لنههه ؛السههواك اسههتحباب تأكد على يدل الموت, وهذا
للرب.ً

ّلى النبي قول   ه5 ّلم عليه الله ص إن الله إله ل”الموت:  سكرات في وس
اسههتحبابها ِدّتأك على الله, يدل إل إله ل حقق قد الذي وهو “سكرات للموت
آخـر كـان من” لن الموت؛ مأرض في وخاصة قولها مأن والكثار بها والعناية
.“الجنة دخل الله إل إله ل كلمه

ّلى النبي حرص   ه6 ّلم عليه الله ص بههذلك ودعههاؤه النبيههاء مأرافقة على وس
بعههد بهههؤلء يجمعههه أن تعههالى اللههه يسههأل أن لههه ينبغههي المسلم أن على يدل

الراحمين.ً أرحم اي برحمتك مأعهم اجعلنا النعيم, اللهم جنات في الموت
ّلى للنبي العظيمة وسكراته الموت شدة   ه7 ّلم عليه الله ص غفههر وقههد وسهه
بغيره.ً بالنا تأخر, فما ومأا ذنبه مأن تقدم مأا له الله

ّلىّ النبي عشر: موت الحادي المبحث ّلم عليه الله صا ًا وس شهيد
ّلى النبي كان"قالت:  عنها الله رضي عائشة عن ّلم عليههه الله ص يقههول وسهه

ـذي)2(الطعام ألم أجد أزال ما عائشة يا”فيه:  مأات الذي مأرضه في  اـل
ـت ـبر أكـل ـذا)3(بخـي ذـلـك  ـمـن)4(ريَــهْأب انقـطـاع وـجـدت أوان , فـه
.ً)5(“السم
ّلى عاش وقد ّلم عليه الله ص ثلثا بخيههبر المسمومأة الشاة مأن أكله بعد وس
الشاة أعطته التي المرأة أن َِرُكذ  وقد)6(هفي بضُق الذي وجعه كان حتى سنين

ّلى فأخبر أخبرك؛ قالت: مأن حينما أسلمت المسمومأة ّلم عليه الله ص أن وسهه
ّلى اللههه رسول عنها ىوعف أخبرته, وأسلمت المسمومأة الشاة عليههه اللههه صهه
ّلم ً وس ًا ذلك بعد قتلها ثم أول اللههه رضههي مأات أن بعد البراءة بن ببشر قصاص

.2683ً برقم ومأسلم ,6507 برقم البخاري  )(1
.8/131ً الطعام.ً الفتح بسبب جوفي في اللم أحس أيلطعام:  ألم أجد أزال مأا  )(2
ّلى له هديتُأ خيبر فتح عندمأا أنه وذلك  )(3 ّلم عليه الله ص المرأة سم, وكانت فيها مأشوية شاة وس

تناول السم, فلما مأن فيها فأكثرت الذراع لها فقيل إليه؟ أحب الشاة مأن عضو سألت: أي اليهودية
لصحابه: مأنها, وقال لقمته, ومأات فأساع البراء بن بشر مأعه يسغها, وأكل ولم مأضغة مأنها لك الذراع

الله, فيطلعكً اّنبي كنت إن فقالت: أردت ذلك؟ على حملك لها: مأا مأسمومأة, وقال فإنها عنها أمأسكوا
ًا كنت وإن , و3169 برقم البخاري في , والقصة7/197 الباري مأنك.ً.ً.ً انظر: فتح الناس فأريح كاذب

.4/208ً كثير لبن والنهاية , والبداية5777, 4249
.8/131ً صاحبه.ً الفتح مأات انقطع إذا بالقلب مأتصل بالظهر مأستبطن عرق البهر  )(4
.8/131ً والسماعيلي.ً انظر: الفتح الحاكم وصله  وقد4428  برقم8/131 الفتح مأع البخاري  )(5
ًا ساق  فقد8/131 انظر: الفتح  )(6 .8/131ً سعد.ً الفتح وابن مكالحا عند مأوصولة آثار



ً الحهديث ثبت  وقد)1(عنه ّلى مأهوته سههبب أن مأتصهل ّلم عليههه اللهه صهه ههو وسهه
ّلى الله رسول قال: كان سلمة يبأ السم, فعن ّلم عليههه الله ص ول يقبههل وسهه

اللههه رسههول تها, فأكههلّسههم مأصلية شاة خيبرب يهودية له فأهدت الصدقة يأكل
ّلى ّلم عليه الله ص فإنـهـا أـيـديكم ارفعوا”فقههال:  القههول وأكههل مأنههها وسهه

النصههاري, فأرسههل رورعههمأ راءبال بن رشب فمات “مسمومة أنها أخبرتني
لههم ًاّههنبي كنههت قههالت: إن ؟“صـاـنعت اـلـذي علىّ حملك ما”اليهودية:  إلى

ًا كنت صنعت, وإن الذي يضرك رـسـول بـهـا فأمر” مأنههك الناس أرحت مألك
ّلىّ الله ّلم عليه الله صا فيههه: مأههات الههذي وجعههه في قال ثم “فقتلت وس

انقـطـاع أوان فـهـذا خـيـبرب أكـلـت اـلـتي الكـلـة ـمـن أـجـد زـلـت ما”
ّلى للنبي بشر أم .ً وقالت)2(“أبهري ّلم عليه الله ص مأات الذي مأرضه في وس
الههتي المسههمومأة الشاة إل بابني أتهم ل فإني الله؟ رسول يا بك يتهم فيه: مأا

ّلى النبي بخيبر.ً وقال مأعك أكل ّلم عليه الله ص بنفـسـي أنهم ل وأنا”: وس
.)3(“أبهري انقطاع أوان فهذا ذلك إل

ّلى النبي أن تعالى الله رحمه ثيرك نبا جزم وقد ّلم عليههه اللههه صهه مأههات وسهه
ّلىّ الـلـه رـسـول أن يرونل المسلمون كان نإو”ل: نق, و)4(ًشهيدا صـاـ
ّلم عليه الله .ً)5(“النبـوة مـن بـه اللـه أكرمـه مـا مع ًيداهش مات وس
ّلى الله رسول أن ًاتسع حلفأ لئن"عنه:  الله رضي مأسعود ابن وقال اللههه صهه
ّلم عليه لن يقتههل, وذلههك؛ لههم أنههه واحدة أحلف أن مأن إلي أحب ًقتل قتل وس
.ً)6(“ًشهيدا واتخذه ًاّنبي اتخذه الله

وجع في بهم يصلي كان عنه الله رضي بكر أبا أن عنه الله رضي أنس وعن
ّلى النبي ّلم عليه الله ص وههم الثنيهن يهوم كلههن إذا حههتى فيههه وفيته الذي وس

ّلى النبي همأالفجر] ففج صلة [في صفوف ّلم عليههه الله ص كشههف وقههد وسهه
نأكهه قههائم الصلة] وهههو صفوف في [وهم عنها الله رضي عائشة ِحجرة َترِس

ّلى اللههه رسول تبسم  ثم)7(مأصحف ورقة وجهه ّلم عليههه اللههه صهه يضههحك وسهه
ًا] [برؤية صلتهم في يفتتنوا أن المسلمون [وهم ّلى اللههه رسول فرح اللههه صهه
ّلم عليه ّالصف, وظن ليصل هيعقب على عنه الله رضي بكر  أبو)8(] [فنكصوس

ّلى الله رسول أن ّلم عليه الله ص رسههول إليهههم الصلة] [فأشار إلى خارج وس
ّلى الله ّلم عليه الله ص ّلى الله رسول دخل [ثم صلتكم أتموا أن[بيده]  وس صهه
ّلم عليه الله ّلى الله رسول فتوفي الستر ى] [الحجرة] وأرخوس عليههه اللههه ص

ّلم ذلك.ً يومأه مأن وس

.212ً- 4/208 كثير لبن والنهاية , والبداية7/497 الباري ففتح في انظر: التفصيل  )(1
.3/855ً داود أبي سنن صحيح.ً انظر: صحيح اللباني: حسن  وقال,4512 برقم داود أبو  )(2
.3/855ً داود أبي سنن اللباني.ً انظر: صحيح إسناده  وصحح4513 برقم داود أبو  )(3
.244ً – 5/223 و212 – 4/210و 211 و4/210 والنهاية انظر: البداية  )(4
.4/211ً السابق انظر: المرجع  )(5
.5/227ً والنهاية البيهقي.ً انظر: البداية إلى بإسناده وعزاه كثير ابن ذكره  )(6
واستنارته.ً الوجه وصفاء البشرة وحسن البارع الجمال عن وكناية مأصحف: عبارة ورقة وجهه كأن  )(7

.2/310ً مأسلم صحيح على البي شرح
ّلى النبي أن فتأخر, لظنه القهقرى رجع ه: أييعقب على فنكص  )(8 ّلم عليه الله ص ليصلي خرج وس

.2/165ً بالناس, الفتح



النههبي يخههرج روايههة: [لههم .ً وفههي)1(اليوم] ذلك آخر مأن رواية: [وتوفي وفي
ّلى ّلم عليه الله ص ًا] وس و فهذهب الصلة .ً فأقيمت)2(ثلث يتقهدم, فقهال بكهر أب
ّلى الله نبي ّلم عليه الله ص ّلى النههبي وجههه وضههح فلما فرفعه بالحجاب وس صهه
ّلم عليه الله ًا نظرنا مأا وس ّلى النههبي وجههه مأههن إلينا أعجب كان مأنظر اللههه صهه
ّلم عليه ّلى النبي لنا, فأومأأ وضح حين وس ّلم عليه الله ص بكر أبي إلى بيده وس

ّلى النبي ىوأرخ يتقدم أن ّلم عليه الله ص حههتى عليههه قههدرُي فلههم الحجههاب وس
.ً)3(مأات

كههثيرة, المبحههث هههذا فههي والعههبر والفوائههد الدروس  أنالقول: وخلصاة
ومأنها:

ّلى النبي مأوت   ه1 ّلم عليه الله ص ؛ًشهههيدا العلههى الرفيههق إلى وانتقاله وس
ّلى ًشهيدا واتخذه ًاّنبي اتخذه الله لن ّلم عليه الله ص .ًوس
اللههه أعههداء فهههم الزمأههان قديم مأن ظاهرة وأهله للسلم اليهود عداوة   ه2

ورسله.ً
ّلى النبي مانتقا عدم   ه3 ّلم عليه الله ص ولهذا ويصفح؛ يعفو لنفسه, بل وس
بههن ببشههر ًقصاصا ذلك بعد ْلتُِتق المصلية, ولكنها الشاة تّسم مأن يعاقب لم

.ًنعهاُصِب مأات أن بعد البراء
ّلى مأعجزاتههه مأهن مأعجههزة   ه4 ّلم عليههه اللههه صهه الشههاة لحههم أن وهههي وسهه

ّلى النبي ربوأخ نطق المصلية ّلم عليه الله ص مأسموم.ً أنه وس
بهه أكمههل أن بعههد إل نههبيهم يقبههض لههم أنههه عباده ىعل ىتعال الله فضل   ه5

.ًهالك إل عنها يزيغ ل كنهارها ليلها البيضاء المحجة على أمأته وترك الدين
ّلى لنبيهم عنهم الله رضي الصحابة مأحبة   ه6 ّلم عليه الله ص أنهههم حتى وس

ًا فرحوا ًا فرح إليهم ينظر وهو الثنين يوم صباح في الستر كشف عندمأا عظيم
ّلى قلبه في السرور بذلك الله فأدخل وصلتهم ّلم؛ عليه الله ص ناصههح لنه وس

ًا المههرض شههدة فههي وهههو ابتسههم ولهذا الخير؛ لهم يحب لمأته ًا فرحهه وسههرور
المبارك.ً بعملهم

يموت ل حي الله فإن الله يعبد عشر: من الثاني المبحث
ّنَك{ تعالى: الله قال ّيٌت ِإ ّنُهم َم ِإ ُتوَن َو ّي َنا َوَما{ .ً)4(}ّم ْل َبَشٍر َجَع ّمن ِل
ِلَك ْب َد قَا ْل ْلُخ ِإن ا ُدوَن َفُهُم ّمّت َأَف ِل ْلَخا ِئَقُة َنْفٍس ُكّل{ .)5(}ا ْلـَمـْوِت َذآ ا
ّنَما ِإ ُكْم ُتَوّفْوَن َو َياَمِة َيْوَم ُأُجوَر ْلِق ّـنـاِر ـَعـِن ُزـْحـِزَح َفـَمـن ا ْدـِخـَل ال ُأ َو

ّلى أنه إسحاق ابن ذكر  وقد)(1 ّلم عليه الله ص إطلق بأن بينهما الضحى, ويجمع اشتد حين مأات وس
يقع الضحي واشتداد الزوال عند وذلك النهار مأن الثاني النصف أول في الدخول : ابتداءىبمعن الخير

ّلى بأنه شهاب ابن عن عقبة بن ىمأوس جزم الشمس, وقد زوال يتحقق حتى ويستمر الزوال قبل ص
ّلم عليه الله .144ً -8/143 الشمس.ً الفتح زاغت حين مأات وس

.5/235ً , والبداية2/165 الباري تقدم.ً انظر: فتح كما الخميس قاعد بهم صلته مأن ابتداء  )(2
جميع مأن مأقتبسة  واللفاظ419 برقم , ومأسلم4448, 1205, 754, 681, 608 برقم البخاري  )(3

.374ً  برقم1/174 لللباني البخاري المأام صحيح المواضع, وانظر: مأختصر
.30ًالزمأر, الية:  سورة  )(4
.34ًالنبياء, الية:  سورة  )(5



ّنَة ْلَج ْد ا ُة َوـمـا َفاَز َفَق َـيـا ْلَح َيا ا ْن ّد ّ اـلـ َـتـاُع ِإل ْلـُغـُروِر َم ـَمـْن ُـكـّل{. )1(}ا
ْيَها َل ْبَقىّ ،َفاٍن َع َي ّبَك َوْجُه َو ْلَجلِل ُذو َر ِم ا ْكَرا ِل .)2(}َوا
ّلى والمرسههلين النبياء أفضل الله عبد بن مأحمد مأات ّلم عليههه اللههه صهه وسهه

ه اللهه رضهي عائشة قالت كما الغرغرة عند بها تكلم كلمة آخر وكان عنهها: أن
ّلى يده يدخل مأاء, فجعل فيها علبة أو ركوة يديه بين كان ّلم عليههه اللههه ص وسهه
“تـسـكرا للـمـوت إن الـلـه إل إله ل”ويقول:  وجهه بها فيمسح الماء في
.ً)3(يده ومأالت قبض حتى “العلىّ الرفيق في”يقول:  فجعل يده نصب ثم

.ً)4(“العلىّ الرفيق في اللهم”بها:  تكلم كلمة آخر فكان
ّلى النبي زوج عنها الله رضي عائشة وعن ّلم عليه الله ص الله رسول أن وس

ّلى ّلم عليه الله ص مأههات مأا يقول: والله عمر  فقام)5(حّنبالس بكر وأبو مأات وس
ّلى الله رسول ّلم عليه الله ص نفسههي فههي يقع كان مأا .ً قالت: وقال: واللهوس

اللههه رضههي بكر أبو , فجاء)6(وأرجلهم رجال أيدي فلقطع الله هّذاك, وليبعثن إل
يكلههم فلههم المسههجد فههدخل نههزل حههتى ْحّنبالسهه مأسكنه مأن فرسه [على عنه

ّلى الله  رسول)7(مميفت عنها الله رضي عائشة على دخل حتى الناس اللههه صهه
ّلم عليه )9(فقبله عليه أكب ثم وجهه عن  فكشف)8(برةِح بثوب ّىمأغش وهو وس

ًا الله] [طبت نبي [يا وأمأي أنت بكى] فقال: بأبي [ثم ّي ًتا ح نفسههي والههذي ومأي
قههد عليههك تبههتُك التي ةتالمو ] [أمأاً [أبدا)10(]مأوتتين عليك الله يجمع  [لبيده]

علههى الحههالف فقال: [أيها الناس يكلم عنه الله رضي وعمر ها] [ثم] [خرجُّتمأ
أبههو تكلم بكر] [فلما أبو [فتشهد ]ىفأب فقال: اجلس ى[فأب جلس]ارسلك] [

ىوأثنهه بكههر أبههو اللههه فحمههد[عمر]  وتركوا الناس إليه [ومأال عمر] جلس بكر
ّلى ًمأحمدا يعبد مأنكم كان فمن بعد  وقال: [أمأا]عليه ّلم عليه الله ص فههإن وسهه

تعههالى: اللههه يموت, وقال ل ّحي الله فإن الله يعبد كان مأات, ومأن قد ًمأحمدا
ّنَك{ ّيٌت ِإ ّنُهم َم ِإ ُتوَن َو ّي ٌد َوَما{ وقال: )11(}ّم ّ ُمَحّم ْد َرُسوٌل ِإل ـْت قَا َـل َخ

.185ًعمران, الية:  آل سورة  )(1
.27ً, 26الرحمن, اليتان:  سورة  )(2
.2444ً المواضع, ومأسلم مأن بعدها  ومأا890 برقم البخاري  )(3
.2444ً , ومأسلم463, 4437 برقم البخاري  )(4
بيته الخزرج مأن الحارثا بني مأنازل وهو عنه الله رضي بكر أبي زوجة مأسكن وهو نح: العاليةّالس  )(5

.29ً, 7/19 و8/145  الفتح.ًمأيل النبوي المسجد وبين
.7/29ً بموته.ً انظر: الفتح القائلين أيدي ليقطع الدنيا في يبعثه أي  )(6
.3/115ً قصد.ً الفتح أي  )(7
أي ومأسجى مأغشى , ومأعنى1241 برقم حبرة.ً البخاري ببرد ىّمأسج للبخاري: وهو رواية وفي  )(8

.3/115ً الثمن.ً الفتح غالية مأخططة اليمن برود مأن  نوع حبرة: مأغطى, وبرد
مأن حجر ابن نقله , وانظر: مأا3/115 النسائي.ً انظر: الفتح له ترجم كما عينيه بين قبله يأ  )(9

.8/147ً جبهته.ً الفتح قبل أنه في الروايات
مأن على الرد إلى بذلك وأشار حقيقته على هو أقوال: قيل مأوتتين: فيه عليك الله يجمع قوله: ل  )(10

الجوبة أوضح أخرى.ً.ً وهذا ةمأوت يموت أن للزم ذلك صح لو لنه رجال.ً.ً؛ أيدي فيقطع سيحيا أنه زعم
مأن أحسن يموت, وهذا ثم لليسئ يحيا إذ كغيره القبر في ىأخر مأوته يموت ل أراد وأسلمها, وقيل

ّلى حياته لن قبله؛ الذي ّلم عليه الله ص تأكل ل ةبرزخي حياتهم والنبياءً اّحي يستمر بل مأوت يعقبها ل وس
الواقعتين المشهورتين المعروفتين الموتتين.ً.ً.ً أي تعريف في الحكمة هو هذا الرض, ولعل أجسادهم

.7/29ً و3/114 الباري انظر: فتح النبياء.ً غير أحد كلل
.30ًالية:  ،الزمأر سورة  )(11



ِلِه ِمن ْب ِإن الّرُسُل قَا ِـتـَل َأْو ـّمـاَت َأَف ُـتـْم قُا ْب َل َـلـىّ انَق ُكْم َع ِب َوـَمـن َأْعـَقـا
ِلْب َلىَّ َينَق ْيِه َع َب َلن َعِق ّل َيُضّر َف ًئا َهَال ْي َيْجِزي َش ّل َوَس ِكِريَن ُهَــال }الـّشـا

أبههو تلها حتى الية هذه أنزل الله أن يعلموا يكونوا لم الناس نألك لله  [فوا)1(
إل النههاس مأههن ًبشههرا أسههمع فمهها كلهههم الناس مأنه فتلقاها عنه الله رضي بكر

ا سمعت أن إل هو مأا قال: والله عمر [أن ب]يالمس بن سعيد [وأخبر يتلوها أب
ا  حهتى)2(فعقهرت تلهها بكر حيهن الرض إلهى أههويت وحهتى رجلي تقلنهي مأ

ّلى النبي أن علمت تلها سمعته ّلم عليهه الله ص ات] [قهال: ونشهج قهد وسه مأ
ساعدة بني سقيفة في عبادة بن سعد إلى النصار  يبكون, واجتمعت)3(الناس

وأبههو الخطههاب بههن وعمر بكر أبو إليهم , فذهب)4(أمأير ومأنكم أمأير اّفقالوا: مأن
يقول: والله عمر , وكان بكر أبو فأسكته يتكلم عمر الجراح, فذهب بن عبيدة

ًا تّيأه قد أني إل بذلك أردت مأا بكههر.ً أبههو يبلغههه ل أن خشيت أعجبني قد كلمأ
الوزراء, وأنتم المأراء كلمأه: نحن في فقال الناس أبلغ فتكلم بكر أبو تكلم ثم

بكههر: ل أبو أمأير, فقال ومأنكم أمأير اّمأن نفعل ل والله المنذر: ل بن بحبا فقال
ًا العرب أوسط الوزراء, هم نتمأو المأراء ولكنا ًا وأعربهم دار  فبايعوا)5(أحساب
إلههى وأحبنهها وخيرنهها سههيدنا فههأنت أنت نبايعك عمر: بل فقال عبيدة أبا أو عمر

ّلى الله رسول ّلم عليه الله ص الناس, فقههال وبايعه فبايعه بيده عمر , فأخذوس
.ً)6(الله عمر: قتله عبادة, فقال بن سعد قائل: قتلتم

مأههوت يوم في وعمر بكر أبي خطبة شأن عنها: في الله رضي عائشة قالت
ّلى النبي ّلم عليه الله ص بههها, الله نفع إل خطبة مأن خطبتهما مأن كان : فماوس
أبههو ّربصهه لقههد بههذلك, ثههم الله فردهم ًلنفاقا فيهم وإن الناس عمر فّخو فلقد
ٌد َوـَمـا{ يتلون به وخرجوا عليهم الذي الحق فهمّوعر ىدُاله الناس بكر ُمَحـّمـ
ْد َرُسوٌل ِإلّ َلْت قَا ِـلـِه ِمن َخ ْب ِإن الّرـُسـُل قَا ِـتـَل َأْو ـّمـاَت َأـَفـ ُـتـْم قُا ْب َل انَق

َـلـىّ ُكْم َع ِب ِـلـْب َوـَمـن َأْعـَقـا َـلـىَّ َينَق ْـيـِه َع َب َـلـن َعِق ّل َيـُضـّر َف ًئا َهَــال ْي ـَشـ
َيْجِزي ّل َوَس ِكِريَن ُهَال خطبههة الثلثههاء يوم بكر أبو ثم عمر .ً وخطب)7(}الّشا

لله.ً والحمد بها الله نفع مأفيدة عظيمة
الغههد وكان السقيفة في بكر أبو بويع عنه: لما الله رضي مأالك بن أنس قال
ثنههىوأ اللههه بكههر, فحمههد أبي قبل فتكلم عمر المنبر, وقام على بكر أبو جلس
 مأهها)8(مأقالههة بالمأس لكم قلت كنت إني الناس قال: أيها أهله, ثم هو بما عليه
ًا كانت الله, ول كتاب في وجدتها ومأا كانت ّلى اللههه رسول ّيإل عهدها عهد صهه
ّلم عليه الله يقههول: يكههون – أمأرنا سيدبر الله رسول أن ىأر كنت , ولكنيوس

.144ًعمران, الية:  آل سورة  )(1
.8/146ً هلكت.ً الفتح فالمعنى العين بضم وتحيرت, أمأا رت: دهشتِعق  )(2
.7/30ً الغصة.ً انظر: الفتح مأن للباكي يحصل مأا جشانتحاب, والن بغير الناس: بكوا نشج  )(3
يتأمأر ل أنه العرب عادة مأن عرفوه مأا على أمأير ومأنكم أمأير عنهم: مأنا الله رضي النصار قالت إنما  )(4

وأذعنوا.ً الفتح ذلك إلى رجعوا قريش مأن الئمة حديث سمعوا فلما مأنها يكون مأن إل القبيلة على
7/32ً.

.7/30ً قريش.ً انظر: الفتح أي  )(5
.8/145ً, 4454, 4453, 4452 و7/19, 3668, 3667, و3/113, 142, 1141 برقم   البخاري)(6

ًا.ً ذلك يجعل أن لله وأسأل القصة لتكتمل المواضع هذه مأن اللفاظ هذه جمعت وقد صواب
.144ًعمران,  آل سورة مأن , والية3671, 3669 برقم   البخاري)(7
ّلى النبي قال: إن حينما الثنين يوم خطب التي خطبته   هي)(8 ّلم عليه الله ص يمت.ً لم وس



اعتصههمتم الله, فإن رسول به هدى الذي كتابه فيكم ىأبق قد الله وإن – خرناآ
خيركههم علهى أمأركههم جمهع قههد اللهه لهه, وإن الله هداه كان لما الله هداكم به

ّلى اللههه رسول صاحب ّلم عليههه اللههه صهه الغههار فههي همهها إذ اثنيههن , وثههانيوسهه
عههةبي بعههد ةامأههالع عههةيالب عنههه اللههه رضي بكر أبا الناس فبايعوه, فبايع فقومأوا

أمأهها”قههال:  ثههم هأهلهه هو بما عليه ىوأثن الله بكر, فحمد أبو تكلم فة.ً ثميقسال
فههأعينوني, أحسههنت  فإن)1(خيركمب ستول عليكم وليت فإني الناس بعد, أيها

ّومأوني، أسأت وإن قههوي مأنكههم خيانههة, والضههعيف والكههذب أمأانههة، الصدق فق
مأنههه آخههذ حههتى ضههعيف فيكههم اللههه, والقههوي شاء نإ )2(علته أزيح حتى عندي
بالذل, ول الله ضربهم إل الله سبيل في الجهاد قوم يدع الله, ل شاء إن الحق
اللههه تعههأط مأها بهالبلء, أطيعههوني اللههه عمهههم إل الفاحشههة قههط قههوم يشههيع

صههلتكم إلههى عليكم, قومأههوا لي طاعة فل ورسوله الله عصيت ورسوله, فإذا
لله.ً والحمد بكر يبل المأر استمر  ثم)3(“الله يرحمكم

ّلى َِثُعب وقد ّلم عليه الله ص عشههرة ثلثا التوحيههد إلى يدعو ةبمك فبقي وس
ابههن وهههو سنين, وتوفي عشر بها وبقي المدينة إلى هاجر إليه, ثم وحىُي ةسن

.ً)4(وسلم وآله عليه الله ىصل سنة وستين ثلثا
ّلى صلها صلة آخر أن تعالى الله رحمه كثير ابن المأام ورجح عليههه اللههه ص

ّلم انقطههع قدوالخميس,  يوم الظهر صلة هي عنهم الله رضي أصحابه مأع وس
أيههام ثلثههة وهههذه ،الجمعههة, والسههبت, والحههد يوم والسلم الصلة عليه عنهم

.ً)5(كوامأل
ّلى مأوته وبعد ّلم عليه الله ص دارت عنههه اللههه رضههي بكههر أبههي وخطبههة وسهه

بني سقيفة في بكر أبا عنهم الله رضي الصحابة وبايع – تقدم كما – مأشاورات
الثلثههاء, ثههم , ويههومالثنيههن يوم بقية الصديق ببيعة الصحابة ساعدة, وانشغل

ّلى الله رسول تجهيز في شرعوا ّلم عليه الله ص ابه,يههث أعلى مأن سلُ وغ)6(وس
صههلى عمامأههة, ثههم ول قميههص فيههها ليس ليةوسح بيض أثواب ثلثة في وكفن
الرجههال, عليههه عليه: صلى مأجمع أمأر أحد, وهذا يؤمأهم لم ىفراد الناس عليه

,)7(المشهههور علههى الثنين يوم والمأاء, وتوفي النساء, والعبيد الصبيان, ثم ثم
ًا لحهدُالربعهاء, أ ليلة ودفن ّلى لحهد ّلم عليهه اللهه صه اللبهن عليهه ونصهب وسه

الله رضي وخيرهم أفضلهم أنه على مأجمعون فهم وإل عنه الله رضي مأنه التواضع باب مأن   وهذا)(1
.5/248ً والنهاية عنه.ً البداية

وأعينه.ً وأنصره له الحق آخذ حتى قوي فيكم   والمعنى: الضعيف)(2
قال: لما مأالك بن أنس الزهري, حدثني قال: حدثني إسحاق بن سند  وساق5/248 والنهاية البداية  )(3

.5/248ً صحيح إسناد كثير: وهذا ابن بكر.ً.ً.ً الحديث.ً قال أبو بويع
للترمأذي الشمائل  مأختصر8/151 الباري , وفتح4466  برقم8/15 الفتح مأع انظر: البخاري  )(4

.192ًص نيالللب
.5/235ًكثير,  لبن والنهاية انظر: البداية  )(5
.5/245ً السابق انظر: المرجع  )(6
ّلى توفي  )(7 ّلم عليه الله ص اليوم تاريخ الثنين, أمأا يوم الول ربيع في للهجرة عشرة إحدى سنة وس

مأرض ذلك, وقيل غير مأنه, وقيل خلت لليلة الول, وقيل ربيع مأن خلتا لليلتين فيه: فقيل اختلف فقد
إحدى سنة الول ربيع مأن عشر الثاني في الثنين يوم صفر, وتوفي شهر مأن والعشرين التاسع في

ًا, وهذا عشر ثلثة مأرضه , فكان الهجرة مأن عشرة كثير لبن والنهاية الكثر.ً انظر: البداية قول يومأ
.130ً-8/129 الباري , وفتح25 ص للنووي السير , وتهذيب256 – 5/255



ًا ًا الرض مأن قبره فعُ, ور)1(نصب ّلى قههبره كانو, )2(شبر مأن نحو عليههه اللههه صهه
ّلم اللههه رضههي عائشههة حجههرة فههي دفن أنه الخبار تواترت , وقد)3(ًمانمأس وس

ّلى مأسجده شرقي عنها ّلم عليه الله ص مأههن القبليههة الغربيههة الزاويههة فههي وس
نههائبه كان وقد هه86 عام الملك عبد بن الوليد النبوي المسجد الحجرة, ووسع

الشههرق ناحيههة مأههن حتى فوسعه بالتوسعة فأمأره العزيز عبد بن عمر بالمدينة
.ً )4(فيه النبوية الحجرة فدخلت

،كههثيرة المبحههث هههذا فههي والعههبر والفوائههد الدروس  أنالقول: وخلصاة
:ومأنها
يبقههى ل لنههه مأاتوا؛ وقد تعالى الله إلى الخلق أحب والرسل النبياء إن   ه1
زائههل, مأتههاع الههدنيا أن علههى يههدل المخلوقات, وهههذا مأن أحد الكون وجه على

يبتغههي كههان مأهها إل ومأاله تعبه مأن للنسان يبقى يدوم, ل ل الذي الغرور ومأتاع
.ًًمأنثورا ًهباء يكون ذلك عدا تعالى, ومأا الله وجه به

ّلى النبي حرص   ه2 ّلم عليه الله ص ولهههذا العلههى؛ الرفيههق مأع يكون أن وس
لنبيائه المنازل هذه عظم على يدل وهذا ،مأتعددة مأرات ذلك تعالى الله سأل
طاعته.ً وأهل
ّيسههج ولهههذا ه؛يههلحي عينيههه, وشههد تغميض بعد الميت تغطية ابحباست   ه3

ّلى النبي وغطي ّلم عليه الله ص .ًبرةح بثوب وس
أبههو قههال ولهذا ك؛لذ على يؤمأنون الملئكة لن مأوته؛ بعد للميت الدعاء   ه4
ّلى للنبي عنه الله رضي بكر ّلم عليه الله ص .ً“ًوميتا ًاّحي طبت”: وس
راجعههون, اللهههم إليههه إنههاو للههه إنهها”فليقل:  بمصيبة المسلم أصيب إذا   ه5

.ً“مأنها ًخيرا لي واخلف مأصيبتي في أجرني
بالقلب.ً والحزن بالدمأع البكاء جواز   ه6
بههدعوى والههدعاء ونتفههه الشههعر وحلق الجيوب وشق النياحة عن النهي   ه7

الصحيحة.ً بالدلة تحريمه مأعلوم ذلك وكل الجاهلية
مأههع الصهواب ويكههون الشيء بعض يفوته قد ًعظيما ناك وإن الرجل إن   ه8

.ًًونسيانا ًسهوا ئخطي غيره, وقد
ًا يعبد كان مأن”قال:  لهذاو وفقهه؛ وعلمه بكر أبو أبي فضل   ه9 فإن مأحمد

ًا .ً“موتي ل حي الله فإن الله يعبد كان مأات, ومأن قد مأحمد
قههام عندمأا سكت ولهذا ه؛قخل وحسن هرضاأو عنه الله رضي عمر أدب   ه10
عههن اللههه رضههي الصههحابة مأههع يسههتمع جلههس بههل يعارضه ولم يخطب بكر أبو

الجميع.ً
سههاعدة, وذلههك بنههي سقيفة في النزاع فض في العظيمة عمر حكمة   ه11

بكههر, أبههي مأبايعههة في وتتابعوا الناس فانصب فبايعه بكر أبي بيد فأخذ بادر أنه
تعالى.ً لله والحمد النزاع وانفض

.966ً برقم مأسلم  )(1
صحيح.ً الرنؤوط: إسناده وقال ،14/602 هصحيح في حبان ابن  )(2
.30/255ً الفتح مأع البخاري في التمار سفيان قال  كما )(3
.130ً-8/129 الباري وفتح ،273-5/271 والنهاية  انظر: البداية )(4



عنه: عمر قال حتى وأفاد فأجاد السقيفة في تكلم فقد بكر أبي بلغة   ه12
.ً“الناس أبلغ فتكلم”

ّلى البني مأوت يوم رعم بخطبة الله نفع قد   ه13 ّلم عليههه اللههه ص قبههل وسهه
النههاس فعههرف بكههر أبههي بخطبة الله نفع ثم ،المنافقون فخاف بكر أبي دخول
.ًالحق
بعههد الثلثههاء يههوم خطبتههه فههي سياسته وحسن بكر أبي حكمة ظهرت   ه14
عنههده قوي الضعيف خيانة, وأن والكذب أمأانة الصدق أن النبوية, وبين الوفاة

الناس الحق, وطالب مأنه يأخذ حتى عنده ضعيف الحق, والقوي له يأخذ حتى
لهههم طاعههة فل ورسههوله اللههه عصههى ورسوله, فههإذا الله أطاع إذا له بالطاعة

عليه.ً
خطههب حيههث والقلبيههة العقليههة وشههجاعته عنه الله رضي عمر حكمة   ه15
بكههر، أبههي أزر مأههن واعتذر, وشههد بالمأس قوله عن ورجع بكر أبي قبل الناس
فههي همهها إذ اثنين إليه, وثاني الناس وأحب الله رسول صاحب بكر أبا أن وبين

الغار.ً
قمص فيها ليس أثواب ثلثة يكون للميت, وأن الكفن بياض ستحبابا   ه16

ًاممأسههن يكههون , وأنًنصههبا اللبههن عليههه ينصب , وأنًلحدا يلحد عمامأة, وأن ول
فقط.ً شبر بقدر

ّلىّ بموته المسلمين عشر: مصيبة الثالث المبحث علـيـه الـلـه صـاـ
ّلم وس
ًا المعلوم مأن ّلى النبي مأحبة أن يقين ّلم عليههه اللههه ص مأههن كامألههة مأحبههة وسهه
ّلى قال ولهذا الصادق؛ اليمان درجات أعظم ّلم:  عليه الله ص ـيـؤمن ل”وسهه

ـه أحــب أكــون حــتىّ أحــدكم ـاس مــن إلـي ـده, والـن ـده, وواـل وـل
هههذه أن شههك لههده, لو والههده, أو أهلههه, أو النسههان فقههد .ً فههإذا)1(“أجمعين

ًا هههمّكل فقههدهم إذا الدنيا, فكيف مأصائب مأن عظيمة مأصيبة وقههت فههي جميعهه
واحد؟
ّلى النبي مأوت مأصيبة أن شك ول ّلم عليه الله ص علههى المصههائب أعظم وس

اللههه رضههي عائشههة بهذلك, فعههن الصههحيحة الحاديث جاءت ولهذا المسلمين؛
ّلى الله رسول قالت: فتح عنها ّلم عليه الله ص ًا وسهه النههاس, أو وبيههن بينههه بابهه

ًا كشف مأههن رآه مأهها علههى اللههه بكههر, فحمههد أبي وراء يصلون الناس فإذا ستر
الناس أيها يا”رآهم, فقال:  بالذي فيهم الله يخلفه أن حالهم, ورجاء حسن
ّيتـعـزْفل بمـصـيبة صـاـيبُأ الـمـؤمنين ـمـن أو الـنـاس ـمـن أـحـد أيـمـا

ًا فإن بغيري؛ً هتصيب التي المصيبة عن بي تهبمصيب ـتيُأ ـمـن أحد ـم
.ً)2(“صيبتيُم من عليه ّأشد ةبيصبم صابُي لن

.1/67ً , ومأسلم5  برقم1/58 الفتح مأع   البخاري)(1
, والحاديث1/267 مأاجه ابن صحيح في اللباني وصححه , وغيره1599 برقم مأاجه ابن   أخرجه)(2

.5/276ً والنهاية , وانظر: البداية1106 برقم الصحيحة



اللههه رسههول فيههه دخل الذي اليوم كان لما"قال:  عنه الله يضر أنس وعن
ّلى ّلم عليه الله ص الههذي اليههوم كههان , فلمهها)1(شههيء كل مأنها أضاء المدينة وس
ّلى اللههه رسههول عههن نفضههنا شيء, ومأا كل مأنها أظلم فيه مأات عليههه اللههه صهه

ّلم .ً)5(" قلوبنا)4(كرنانأ  حتى)3(دفنه لفي  وإنا)2(اليدي وس
وفههاة بعههد – عنههه اللههه رضههي بكههر أبههو قال: قههال عنه الله رضي أنس وعن
ّلى الله رسول ّلم عليه الله ص كمهها نزورههها أيمن أّم إلى بنا لعمر: انطلق – وس

ّلى الله رسول كان ّلم عليه الله ص لههها: فقال بكت إليها انتهيا فلما يزورها، وس
ّلى لرسوله خير الله عند فما يبكيك؟ مأا ّلم.ً  عليه الله ص لعلههم قالت: إنيوس
ّلى لرسوله خير الله عند مأا أن ّلم عليه الله ص قههد الههوحي أن أبكي , ولكنوس

.ً)6(مأعها يبكيان فجعل البكاء على السماء, فهيجتهما مأن انقطع
القائل:ومأا أحسن مأا قال 

دّمأخل غير المرء بأن واعلموتجلد مأصيبة ّلكل اصبر

مأحمد بالنبي مأصابك فاذكربها تسلو مأصيبة ذكرت فإذا

المبعههث هههذا المسههتفاد والعههبر والفوائههد الههدروس  أنالقـول: وخلصاة
كثيرة, ومأنها:

ّلى النبي مأوت   ه1 ّلم عليه الله ص المسلمون.ً بها أصيب مأصيبة أعظم وس
ّلى النبي مأوت بعد قلوبهم الصحابة إنكار   ه2 ّلم؛ عليه الله ص لفراقهههم وسهه

السماء.ً مأن وانقطاعه الوحي نزول
ّلى النبي   ه3 ّلم عليه الله ص النفههس, والولههد, مأههن المسلمين إلى أحب وس

مأههن والبعيههد القريههب بيههن مأههوته عند ذلك ظهر أجمعين, وقد والوالد, والناس
ّلى النبي أصحاب ّلم عليه الله ص المسلمين.ً وجميع , بلوس

ّلى الله برسول والتأسي للقتداء الصحابة مأحبة   ه4 ّلم عليه الله ص في وس
بكههر أبو فعل السن, كما كبار النساء زيارة في حتى الدين أمأور مأن شيء كل

عنهما.ً الله رضي وعمر

ّلىّ عشر: ميراثه الرابع المبحث ّلم عليه الله صا وس

.10/87ً الحوذي شيء.ً انظر: تحفة كل المدينة مأن شيء: أشرق كل مأنها   أضاء)(1
تحفة ونحوهما.ً انظر والغبار التراب مأن عليه مأا ليزول الشيء تحريك النفض: وهو نفضنا: مأن   ومأا)(2

.10/88ً الحوذي
.10/88ً الحوذي بعد.ً انظر: تحفة بدفنه مأشغولون دفنه: أي لفي   وإنا)(3
مأادة لنقطاع واللفة الصفاء مأن عليه كانت مأا على قلوبهم يجدوا لم أنهم قلوبنا: يريد أنكرنا   حتى)(4

ّلىّ الرسول مأن يمدهم كان مأا وفقدان الوحي ّلم عليه الله صا أنهم يرد والتعليم, ولم التأييد مأن وس
ًا الناس أكمل عنهم الله رضي الصحابة فإن التصديق؛ مأن عليه كانت مأا على يجدوها لم ًا.ً إيمان وتصديق

.10/88ً الحوذي انظر: تحفة
البداية في كثير ابن , وقال1631 برقم مأاجه , وابن3/68 , وأحمد5/589 وصححه   الترمأذي)(5

.1/273ً مأاجه ابن , وانظر: صحيح5/274 الصحيحين شرط على صحيح والنهاية: إسناده
النووي في المصدرين.ً وانظر: شرحه مأن , واللفظ1635 برقم مأاجه , وابن2454 برقم   مأسلم)(6

16/242ً.



ّلى اللههه رسول ترك مأا"قال:  عنه الله رضي الحارثا بن عمرو عن اللههه صهه
ّلم عليه ًا, ولِْرمأوته: د عند وس ًا, ول هم ًا, ول دينار ًا, إل , ولًةَأمأ عبد بغلتههه شههيئ

السههبيل] [لبههن ر] جعلهههاببخيهه ًاضههريركبههها] وسههلحه, [وأ كان [التي البيضاء
ّلى اللهه رسول ترك قالت: مأا عنها الله رضي عائشة .ً وعن)1("صدقة اللهه صهه
ّلم عليه ًا، وس ًا، ول دينار ًا، ول شاة، ول درهم .ً)3(")2(بشيء ىأوص ول بعير

ّلى وقال ّلم:  عليه الله ص ـدقاة فهو تركنا ما نورث ل”وس  وذلههك)4(“صـا
ّلى يبعث لم لنه ّلم عليههه الله ص ًا وسهه ًا, بعههث إنمهها ًوخازنهها للمأههوال جابيهه هاديهه

ًًًا ًا ،ومأبشر ًا, وداعي ًا الله إلى ونذير ًا, وهههذا بإذنه, وسراج أنبيههاء شههأن هههو مأنير
ّلى قهال ولهذا والسلم؛ الصلة عليهم ورسله الله ّلم:  عليهه اللهه صه إن”وسه

ًا يورثـوا لم النبياء النبياء, إن ورثة العلماء ًا ول ديـنـار إنمـا درهـمـ
.ً)5(“وافر ّبحظ أخذ أخذه فمن العلم ورثوا
ابههن مأهران: بينما بن سليمان ذلك, فعن عنهم الله رضي الصحابة فهم وقد

ًا عنه الله رضي مأسعود مأا فقال: على أعرابي ّمأر إذ أصحابه مأن نفر مأعه يومأ
ّلى مأحمد مأيراثا على"عنه:  الله يضر مأسعود ابن قال اء؟ؤله اجتمع اللههه ص
ّلم عليه .)6("مونهّيقس وس

ّلى النبي فميراثا ّلم عليه الله ص والهتههداء والعلههم والسههنة الكتههاب هههو وس
ّلى هبهدي ّلم عليه الله ص ّلى تهوفي ولهذا ؛وس ّلم عليهه اللهه صه يهترك ولهم وسه

ًا, ول ًا, ول درهم ًا, ول دينار ًا, ول أمأههة, ول عبههد ًا, إل شههاة, ول بعيههر بغلتههه شههيئ
السبيل.ً لبن صدقة جعلهاً اضرأو

ّلى النههبي تههوفي"قههالت:  عنها الله رضي عائشة وعن ّلم عليههه اللههه صهه وسهه
ًا بثلثين يهودي عند مأرهونة ودرعه النههبي أن يههبين .ً وهههذا)7("شههعير مأههن صاع
ّلى ّلم عليه الله ص لههم ولهههذا النههاس؛ عههن الدنيا, ويسههتغني مأن لليتق كان وس
ل وربمهها رهنه يقبلون ل الصحابة لن مأنهم؛ يقترض أو أمأوالهم الصحابة يسأل

مأههن أحههد علههى ّقيضههي لئل اليهههودي؛ مأعامألههة إلههى الثمههن, فعههدل مأنه يقبضوا
ّلى أصحابه ّلم عليه الله ص ّلى كان .ً وقد)8(وس ّلم عليه الله ص الجههوع يصيبه وس

رسههول أبيههات فههي أوقدت ومأا والشهران الشهر ويمضي يمر ولهذا حي؛ وهو
ّلى الله ّلم عليه الله ص الجميههع: مأهها عههن الله رضي لعائشة عروة نار, قال وس

المواضع.ً هذه مأن , واللفظ4461 ،3098, 2912, 2873, 2739 , برقم5/356   البخاري)(1
.1635ً برقم   مأسلم)(2
وسنه الله بكتاب أوصى أنه تقدم فقد الدين أمأور مأال, أمأا له لم إذ غيره ول مأاله بثلث يوص لم   أي)(3

ذلك.ً وغير اليمين ومألك الوفد, والصلة العرب, وبإجازة جزيرة مأن المشركين بيته, وإخراج نبيه, وأهل
.11/97ً النووي انظر: شرح

عنهم, برقم الله رضي بكر أوس, وأبي بن ومأالك عائشة حديث مأن مأواضع عدة في   البخاري)(4
,1758, و757 برقم .ً ومأسلم7305, 6727, و6726, 5358, 4240, 4036, 3712, 3093
مأسلم.ً عند لعائشة , واللفظ1761, و1759

مأاجه ابن سنن صحيح في اللباني , وصححه1/80 مأاجه , وابن5/49 , والترمأذي3/317 داود   أبو)(5
1/43ً.

.ً 45 ص الحديث أصحاب شرف في بسنده البغدادي الخطيب   أخرجه)(6
في  , وانظر: جميعها1603 برقم , ومأسلم مأواضع عشرة في بفوائده  وكرره2068 برقم ) البخاري 7
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ّلى يقول كان هذا .ً ومأع)1("والماء.ً.ً.ً السودان: التمر"قالت:  كم؟تيقي كان صهه
ّلم:  عليه الله ســار كراكب إل الدنيا ومثل مثلي ما وللدنيا مالي”وس
راح ـثـم نـهـار ـمـن ـسـاعة ـشـجرة تـحـت فاـسـتظل صـاـائف يوم في

.ً)2(“وتركها
كههثيرة, المبحههث هههذا فههي والعههبر والفوائههد الدروس  أنالقول: وخلصاة

ومأنها:
لهداية بعثوا وإنما المأوال لجمع يبعثوا لم والسلم الصلة عليهم النبياء   ه1

درهمهها ول ًدينههارا يورثههوا لههم لهههذا النههور؛ إلههى الظلمات مأن وإخراجهم الناس
وافر.ً بحظ أخذ أخذه فمن العلم ورثوا وإنما
ّلى النبي زهد   ه2 ّلم عليه الله ص هههو وإنمهها لفههاني؛ا وحطامأها الدنيا في وس

وتركها.ً راح ثم شجرة تحت استظل الذي كالركب
ّلى النبي استغناء   ه3 ّلم عليه الله ص يقههترض فهههو النههاس سههؤال عههن وسهه

صههاعا ثلثيههن في مأرهونة ودرعه مأات ولهذا أصحابه؛ لي يكلف ل حتى ويرهن
شعير.ً مأن
ّلى النبي عند ديال في مأا وقلة الحال شدة   ه4 ّلم عليههه اللههه صهه ولهههذا ؛وسهه

السودان.ً همتيقي كان نار, وإنما أبياته في توقد ولم والشهران الشهر يمضي
لعلههيا اللههه والنهههار, وأسههأل الليههل تعههاقب مأهها عليههه وسلمأه الله فصلوات

الدين.ً يوم زمأرته في يحشرنا المخلصين, وأن أتباعه مأن يجعلنا أن العظيم

ّلىّ عشر: حقوقاه الخامس المبحث ّلم عليه الله صا أمته علىّ وس
ّلى الكريم للنبي ّلم عليه الله ص كهثيرة, مأنههها: وهههي أمأتهه علههى حقهوق وسه
ّلى به الصادق اليمان ّلم عليه الله ص ً وس ً قول جههاء مأا كل في وتصديقه وفعل

ّلى به ّلم عليه الله ص ّلى مأعصيته مأن والحذر هتطاع , وجوبوس عليههه اللههه صهه
ّلم، ّلى مأنزلته بحكمه, وإنزاله ىوالرض إليه التحاكم ووجوب وس عليههه اللههه ص
ّلم المأههور, جميههع فههي وأسههوة قههدوة واتخههاذه تبههاعهاتقصههير, و ول غلو بل وس

ًا, واحههترامأه والنههاس والولههد والمههال النفههس, الهههل مأههن أكههثر ومأحبته جميعهه
ّلى سنته عن والذب دينه ونصر وتوقيره ّلم عليههه اللههه ص عليههه؛ , والصههلةوسهه

ّلى لقوله ّلم عليه الله ص فـيـه: الجمـعـة يوم أيامكم أفضل من إن”: وس
الـصـلة ـمـن ّيعـلـ الصعقة, فأكثروا النفخة, وفيه آدم, وفيه خلق
تعرض الله! كيف رسول رجل: يا فقال “ّعلي معروضة صالتكم فإن فيه

أن الرض عـلـىّ ّمحر الله إن”بليت.ً قال:  يعني أرمأت؟ وقد عليك صلتنا
.ً)3(“النبياء أجساد تأكل

كالتالي: واليجاز بالتفصيل الحقوق هذه إليكو
ّلى به الصادق اليمان   ه1 ّلم عليه الله ص قههال بهه أتههى فيمهها وتصههديقه وسهه

ُنوا{تعالى:  ّلِه َفآَِم ِلِه ِبال ّنوِر َوَرُسو ّلِذي َوال َنا ا ْل ّلُه َأنَز ُلــوَن ِبَما َوال َتْعَم

.ً 11/283 الفتح مأع ) انظر: البخاري 1
وغيره, الترمأذي جيد, وأخرجه , وإسناده5/284 والنهاية البداية في كثير ابن  وقال6/154   أحمد)(2

.2/280ً الترمأذي , وصحيح439 برقم الصحيحة وانظر: الحاديث
.1/197ً النسائي صحيح في اللباني , وصححه3/91 , والنسائي1/524 مأاجه , وابن1/275 داود   أبو)(3



ِبيٌر ْا{, )1(}َخ ُنو ّل َفآَِم ِلِه ِهَِبال ِـبـّي َوَرُسو ّن ُلـّمـّي ال ّـلـِذي ا ّل ُـيـْؤِمُن ا ِهَِـبـال
ِتِه ِلَما َك ُه َو ِبُعو ّت ُكْم َوا ّل ُدوَن َلَع َت ّيَها َيا{, )2(}َتْه ّلِذيَن َأ ُنوا ا ّتُقوا آَم ّلَه ا ال
ُنوا ِلِه َوآِم ُكْم ِبَرُسو ِت ْيِن ُيْؤ َل ِتِه ِمن ِكْف َيْجَعل ّرْحَم ُكْم َو َتْمُشــوَن ُنوًرا ّل

َيْغِفْر ِبِه ُكْم َو ّلُه َل ّلِه ُيْؤِمن ّلْم َوَمن{, )3(}ّرِحيٌم َغُفوٌر َوال ِلِه ِبال َوَرُسو
ّنا ِإ َنا َف ْد َت َكاِفِريَن َأْع ْل ّلى , وقال)4(}َسِعيًرا ِل ّلم:  عليههه الله ص أمرت”وسهه
وبـمـا ـبـي ويؤمـنـوا الـلـه إل إله ل أن يشهدوا حتىّ الناس أقااتل أن

.ً)5(“به جئت
ّلى به واليمان ّلم عليه الله ص للجههن أرسههله اللههه نبوته, وأن تصديق هو وس

بههذلك القلههب تصههديق وقاله, ومأطابقة به جاء مأا جميع في والنس, وتصديقه
والنطههق بههالقلب بههه التصههديق اجتمههع اللههه, فههإذا رسول اللسان, بأنه شهادة

ّلى بههه اليمههان ّتم به جاء بما العمل ذلك تطبيق ثم باللسان بالشهادة اللههه صهه
ّلم عليه .ً)6(وس
ّلى طاعته وجوب   ه2 ّلم عليه الله ص وجههب مأعصههيته, فههإذا مأههن والحذر وس

بههه, قههال أتههى مأمهها ذلههك لن طههاعته؛ وجبههت به جاء فيما وتصديقه به يمانإال
ّيَها َيا{تعالى:  ّلِذيَن َأ ْا ا ُـنـو ْا آَم ِطيـُعـو ّل َأ َلُه َهَــال َ َوَرـُسـو ّـلـْوا َول ْـنـُه َتَو َع
ُتْم َأن ُكُم َوَما{ ,)7(}َتْسَمُعوَن َو َتا ُه الّرُسوُل آ ُذو ـ ُكْم َوـَمـا َفـُخ ـا ـُه َنـَه ْـن َع

َتُهوا ِطيُعوا قُاْل{ ,)8(}َفان ّلَه َأ ِطيُعوا ال َأ ِإن الّرُسوَل َو ّـلـوا ـَفـ ّنـَمـا َتَو ِإ َف
ْيِه َل ُكم ُحّمَل َما َع ْي َل ُتْم ّما َوَع ْل ِإن ُحّم ُه َو ِطيُعو ُدوا ُت َت َذِر{, )9(}َتْه َيْحــ ْل َف

ّلِذيَن ِلُفوَن ا َبُهْم َأن َأْمِرِه َعْن ُيَخا َنٌة ُتِصي ْت َبُهْم َأْو ِف َذاٌب ُيِصي ـٌم َع ِلـي }َأ
ِطع َوَمن{, )10( ّلَه ُِي َلُه ال ْد َوَرُسو ِظيـًمـا ـَفـْوًزا ـَفـاَز َفـَقـ َوـَمـن{, )11(}َع

ّلَه َيْعِص َلُه ال ْد َوَرُسو ًـنـا ًـَضـلل ـَضـّل َفـَقـ ِبي ِـطـِع َوـَمـن{, )12(}ّم ّل ُي َهَــال
َلُه ْلُه َوَرُسو ْدِخ ّناٍت ُي ِتَها ِمن َتْجِري َج ْنَهاُر َتْح َل ِـلـِديَن ا ِـلـَك ِفيـَهـا َخا َذ َو

ْلَفْوُز ِظيُم ا ْلَع ّل َيْعِص َوَمن ،ا َلُه َهَال ّد َوَرُسو َتـَعـ َي ُه َو َد ُدو ْلُه ـُحـ ْدِخ َـنـاًرا ُـيـ
ًدا ِل َلُه ِفيَها َخا َذاٌب َو .ً)13(}ّمِهيٌن َع

ّلى اللههه رسههول قههال: قههال عنههه اللههه رضي هريرة أبي وعن عليههه اللههه صهه
ّلم عـصـىّ فـقـد عـصـاني وـمـن الـلـه أـطـاع فـقـد أطاعني من” :وسهه

ّلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي , وعنه)14(“الله ّلم عليههه اللههه ص :وسهه

.8ًالتغابن, الية:  سورة  )(1
.158ًالعراف, الية:  سورة  )(2
.28ًالحديد, الية:  سورة  )(3
.13ًالفتح, الية:  سورة  )(4
.1/52ً مأسلم  )(5
ّلى المصطفى حقوق بتعريف انظر: الشفاء  )(6 ّلم عليه الله ص .2/539ً عياض للقاضي وس
.20ًالنفال, الية:  سورة  )(7
.7ًالحشر, الية:   سورة)(8
.54ًالنور, الية:   سورة)(9

.63ًالنور, الية:  سورة  )(10
.71ًالحزاب, الية:  سورة  )(11
.36ًالحزاب, الية:  سورة  )(12
.14ً, 13النساء, اليتان:  سورة  )(13
.7137ً  برقم13/111 الفتح مأع البخاري  )(14



يههأبى؟ اللههه! ومأههن رسههول يا  قالوا,ىّأب من إل الجنة يدخل الناس كل”
.ً)1(“ىّأب فقد عصاني ومن الجنة دخل أطاعني منقال: 

ّلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي عمر ابن وعن ّلم عليههه الله ص :وسهه
له, شريك ل وحده الله يعبد حتىّ بالسيف الساعة يدي بين بعثت”

مـن علـىّ ُغارّوالصـ ّلّالـذ َلِـُعرمحـي, وج ّظـل تحت رزقاي َلُِعوج
.ً)2(“منهم فهو بقول تشبه أمري, ومن خالف

ّلى تباعها   ه3 ّلم عليه الله ص قتداءاوال المأور جميع في قدوة واتخاذه وس
ُتْم ِإن قُاْل{تعالى:  , قالهبهدي ّبوَن ُكن ّل ُتِح ِني َهَال ِبُعو ّت ُكُم َفا ْب ِب ّل ُيْح ُهَال

َيْغِفْر ُكْم َو ُكْم َل َب ُنو ّل ُذ ْد{, )3(}ّرِحيٌم َغُفوٌر ُهََوال ُكْم َكاَن َلَق ِفي َل
ّلِه َرُسوِل ٌة ال َنٌة ُأْسَو ّلَه َيْرُجو َكاَن ّلَمن َحَس َيْوَم ال ْل َكَر الِخَر َوا َذ َو

ّلَه ِثيًرا ال ُه{تعالى:  قالو, )4(}َك ِبُعو ّت ُكْم َوا ّل ُدوَن َلَع َت السير  فيجب)5(}َتْه
ّلى مأخالفته, قال مأن والحذر سنته والتزام هديه على ّلم: عليه الله ص وس

.ً)6(“مني فليس سنتي عن رغب فمن”
ّلى مأحبته   ه4 ّلم عليه الله ص والنهاس والوالهد والولههد الهههل مأهن أكهثر وسهه

ُكْم َـكـاَن ِإن قُاْل{تعههالى:  الله أجمعين, قال َـبـاُؤ ُكْم آ َـنـآَُؤ ْب َأ ُكْم َو ُن ِإـْخـَوا َو
ـْم ُـك َأْزَواُج ُكْم َو ُت ـَواٌل َوَعِشــيَر َأـْم ـا َو ُتُموـَه َتَرْف ٌة اقْا ـاَر ِتـَج َتْخَشــْوَن َو

َدَها ِكُن َكَسا َنَها َوَمَسا ُـكـم َأَحّب َتْرَضْو ْي َل ّل ـّمـَن ِإ ِلِه ِهَــال َوِجـَهـاٍد َوَرـُسـو
ِلِه ِفي ِبي ْا َس ّبُصو َتَر ّتىّ َف ِتَي َح ْأ ّل َي َأْمِرِه ُهَــال ّل ِـبـ َ ُهَــَوال ْلـَقـْوَم َيـْهـِدي ل ا

ْلَفاِسِقيَن ّلى اللههه رسول قال: قال عنه الله رضي أنس , وعن)7(}ا اللههه صهه
ّلم:  عليه وواـلـده وـلـده من إليه أحب أكون حتىّ أحدكم يؤمن ل”وس

الجتمههاع مأحبتههه ثههواب مأههن أن الحههديث في ثبت .ً وقد)8(“أجمعين والناس
؟“لها أعددت ما”فقال:  الساعة عن رجل سأله عندمأا وذلك الجنة في مأعه
أحب صدقة, ولكني صلة, ول صيام, ول كبير لها أعددت مأا الله رسول يا قال
بعههد فرحنهها فمهها أنههس قههال.ً )9(“أحببت من مع أنت”فورسوله.ً قال:  الله

ًا السلم ّلى النبي قول مأن أشد فرح ّلم عليههه الله ص ـمـن ـمـع فإنك”: وسهه
وإن مأعهم أكون أن بكر, وعمر.ً فأرجو ورسوله, وأبا الله أحب , فأنا“أحببت

.ً)10(بأعمالهم أعمل لم
مأن ّإلي أحب لنت الله رسول اعنه: ي الله رضي الخطاب بن عمر قال ولما

ّلى النههبي فقههال نفسههي مأههن إل شيء كل ّلم عليههه اللههه صهه والذي ل”: وسهه
الن فإنه عمر له , فقال“نفسك من إليك أحب أكون حتىّ بيده نفسي

.7280ً  برقم13/249 الفتح مأع البخاري  )(1
ًا الفتح مأع البخاريو, 1/92 المسند في أحمد  )(2 باز, وانظر: صحيح ابن العلمأة , وحسنه6/98 مأعلق

.3/8ً الجامأع
.31ًعمران, الية:  آل سورة  )(3
.21ًالحزاب, الية:  سورة  )(4
.158ًالعراف, الية:  سورة  )(5
.5063ً  برقم9/104 الفتح مأع البخاري  )(6
.24ًالتوبة, الية:  سورة  )(7
.1/67ً , مأسلم15  برقم1/58 الفتح مأع البخاري  )(8
.4/2032ً , ومأسلم13/131 و10/557 الفتح مأع  البخاري)(9

.4/2032ً مأسلم  )(10



ّلى النبي فقال نفسي مأن ّإلي أحب لنت والله ّلم عليه الله ص يا الن”: وسههه
اللهه رسهول إلهى رجهل قهال: جهاء عنه الله رضي مأسعود ابن , وعن)1(“عمر
ّلى ّلم عليه الله ص ول كيف الله رسول فقال: يا وس ًا أحهب رجهل فهي تق قومأ
ّلى الله رسول فقال بهم؟ يلحق ولم ّلم:  عليههه الله ص ـمـن ـمـع المرء”وسهه

.ً)2(“أحب
ّلى اللههه رسههول سههمع أنههه عنه الله رضي المطلب عبد بن العباس وعن صهه

ّلم عليههه اللههه ًا, ـبـالله رـضـي ـمـن اليـمـان طـعـم ذاقا”يقههول:  وسهه رـبـ
ًا, وبمحمد وبالسلم ً دين .ً)3(“رسول

ّلى وقال ّلم عليههه اللههه ص حلوة بـهـن وـجـد فـيـه ـكـن من ثلث”: وسهه
يـحـب ـسـواهما, وأن مـمـا إليه أحب ُورسوله ُالله كان اليمان: من

أنـقـذه أن بـعـد الكـفـر ـفـي يعود أن يكره لله, وأن إل يحبه ل المرء
.ً)4(“النار في يقذف أن يكره كما منه الله

قه الله تعههالى لههذلك ذاق طعههم اليمههان ووجههد حلوتههه,ّولشك أن مأن وف
ّلىىفيستلذ الطاعة ويتحمل المشاقة في رض  اللههه عههز وجههل ورسههوله صهه

ّلى اللههه عليههه ّلم, ول يسههلك إل مأهها يوافههق شههريعة مأحمههد صهه الله عليه وسهه
ّلى ًا أطههاعه صهه ّلم؛ لنه رضي به رسولً, وأحبه، ومأن أحبه مأن قلبه صههدق وس

ّلم؛ ولهذا قال القائل: الله عليه وس
ُبديع ِالقياس في لعمري هذاُهُّبح هرْظُت وأنت الله تعصي

ًا َكُّبح كان لو )5(ُطيعمُأ ّبِحُي لمن ّحبُالم إنلطعته صادق

ّلى مأحبته وعلمأات ّلم عليه الله ص ّلى به قتداءاال في تظهر وس عليههه الله ص
ّلم بههآدابه, فههي نههواهيه, والتههأدب أوامأره, واجتنههاب سنته, وامأتثال تباعا, ووس
ًا أحههب مأن أن شك واليسر, ول العسر والرخاء, وفي الشدة آثههره, وآثههر شههيئ

ًا يكن لم لإمأوافقته, و ًاّمأد ويكون حبه في صادق .ً)6(عي
ّلى لقوله له؛ مأحبته: النصيحة علمأات مأن أن شك ول ّلم عليههه اللههه ص :وسهه

ـة”قال:  لمن؟ انقل “النصيحة الدين” ـوله, ولئـم لله, ولكتابه, ولرـس
ّلى لرسههوله , والنصههيحة)7(“وـعـامتهم المـسـلمين ّلم عليههه اللههه صهه :وسهه

ؤازرته,ُههعنههه, ومأ نهههى مأهها بههه, واجتنههاب أمأههر فيمهها بنبهوته, وطههاعته التصديق
ًا وحمايته ونصرته ًا, وإحياء حي والههذب وتعلمها, وتعليمها بها والعمل سنته ومأيت

.ً)8(الجميلة الكريمة, وآدابه بأخلقه عنها, ونشرها, والتخلق

.11/523ً الفتح مأع البخاري  )(1
.10/557ً الفتح مأع البخاري  )(2
.1/62ً هصحيح في مأسلم  )(3
.66ًص تخريجه  وتقدم1/66 مأسلمو, 1/72 الفتح مأع البخاري  )(4
ّلى المصطفى حقوق بتعريف الشفاء  )(5 ّلم عليه الله ص .2/563ً و2/549 وس
ّلى ىالمصطف حقوق بتعريف انظر: الشفاء  )(6 ّلم عليه الله ص .582ً– 2/571 وس
.1/74ً مأسلم  )(7
ّلى المصطفي حقوق بتعريف الشفاء  )(8 ّلم عليه الله ص .584ً -2/582 حياض للقاضي وس



ُنوا{تعالى:  قال كما ونصرته وتوقيره احترامأه   ه5 ُتْؤِم ّلِه ِل ِلِه ِـبـال َوَرـُسـو
ُه ُتَعّزُرو ُه َو ُتَوقّاُرو ّيَها َيا{, )1(}َو ّلِذيَن َأ ُنوا ا ّدُموا ل آَم ْيَن ُتَق َدِي َب ّلِه َي ال
ِلِه ّتـُقـوا َوَرـُسـو ّـلـَه َوا ّـلـَه ِإّن ال ِلـيـٌم ـَسـِميٌع ال ُـلـوا ل{, )2(}َع َُدـَعـاء َتْجَع
ُكْم الّرُسوِل َن ْي ُدَعاء َب ُكم َِك .ً)3(}َبْعًضا َبْعِض
ّلى النبي وحرمأة ّلم عليه الله ص حيههاته كحههال لزم مأههوته, وتههوقيره بعههد وس

سههنته, والههدعوة وسيرته, وتعلههم اسمه حديثه, وسنته, وسماع ذكر عند وذلك
.ً)4(إليها, ونصرتها

ّلى عليههه الصههلة   ه6 ّلم عليههه اللههه صهه ّـلـَه ِإّن{تعههالى:  لهههلا قههال وسهه ال
َتُه َك ِئ ّلوَن َوَمل َلىّ ُيَص ِبّي َع ّن ّيَها َيا ال ّلِذيَن َأ ُنوا ا ّلوا آَم ْيِه صَا َل ّلُموا َع َوَس

ِليًما ّلى , وقال)5(}َتْس ّلم عليه الله ص صالىّ صالة ّعلي صالىّ .. من”: وس
ًا بها عليه الله ّلى , وقال)6(“عشر ّلم عليه الله ص بيوتكم تجعلوا ل”: وس

ًا, ول ًا قابري تجعلوا قابور غـنـيبلت صـاـلتكم ـفـإن ّعـلـي وصـاـلوا عـيـد
ّلى , وقال)7(“كنتم حيث ّلم عليه الله ص عـنـده ذـكـرت ـمـن البخيل”: وس
ّلى , وقال)8(“ّعلي ّيصل فلم ّلم عليه الله ص ًا قاوم جاس ما”: وس مجلس
ـتـرة, عليـهـم ـكـان إل ـنـبيهم عـلـىّ واّيـصـل فيه, ولم الله يذكروا لم

ّلى , وقال)9(“لهم غفر شاء وإن عذبهم شاء فإن ّلم عليههه اللههه صهه :وسهه
,)10(“السلم أمتي من يبلغوني الرض في ينحسيا ملئكة لله إن”

ّلى للنبي السلم عليه جبريل وقال ّلم عليه الله ص أو – عبد أنف رغم”: وس
ّلى فقههال “عليـك ّيصـل فلـم عنـده َرتِـكُذ – ُدَعب ّلم عليههه اللههه صهه :وسهه
ّلى الله رسول قال عنه الله رضي هريرة أبي , وعن)11(“آمين” عليههه اللههه ص

ّلم عليه ّأرد حتىّ روحي ّعلي الله ّرد إل ّعلي ّميسل أحد من ما”: وس
.ً)12(“السلم

ّلى النبي على وللصلة*  ّلم عليه الله ص المأههام مأنها ذكر كثيرة مأواطن وس
ًا تعالى لله رحمه القيم ابن ًا وأربعيهن واحههد المثههال: سههبيل علهى مأنههها مأوطنهه

ّلى عليه الصلة ّلم عليه الله ص مأنههه, الخههروج المسههجد, وعنههد دخههول عند وس
وفي الصلة، في التشهد الدعاء, وفي القامأة, وعند المؤذن, وعند إجابة وبعد
مالقههو اجتمههاع الجمعة, وعنههد يوم وفي والمساء، الصباح وفي الجنازة، صلة
اسههمه, وفههي ةكتاب الجمعة, وعند صلة الخطب: كخطبتي تفرقهم, وفي قبل
والمههروة, الصفا القنوت, وعلى دعاء التكبيرات, وآخر بين العيدين صلة أثناء

.9ًالفتح, الية:  سورة  )(1
.1ًالحجرات, الية:  سورة  )(2
.63ًالنور, الية:  سورة  )(3
.612ً و2/595 الشفاء  )(4
.56ًالحزاب, الية:  سورة  )(5
.1/288ً عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد عن مأسلم أخرجه  )(6
.1/383ً داود أبي , وانظر: صحيح2/367 , وأحمد2/218 داود أبو  )(7
.3/177ً الترمأذي , وغيره, وانظر: صحيح5/551 الترمأذي  )(8
.3/140ً الترمأذي انظر: صحيحوالترمأذي,   )(9

.1/274ً النسائي صحيح في اللباني ه, وصحح3/43  النسائي)(10
الفهام.ً في الرنؤوط , وصححه2/254 , وأحمد3/192 خزينة ابن  )(11
.1/283ً داود أبي صحيح في اللباني , وحسنه2041  برقم2/218 داود أبو أخرجه  )(12



الذنب المغفرة, وعقب وطلب والشدائد الهم قبره, وعند على الوقوف وعند
فههي اللههه رحمههه ذكرههها الههتي المههواطن مأهن ذلههك عنه, وغير يكفر أن أراد إذا

.ً)1(كتابه
ّلى النههبي على الصلة فضل في يرد لم ولو ّلم عليههه اللههه صهه حههديث إل وسهه
عليه الله صالىّ واحدة صالة ّعلي صالىّ من” لكفى عنه الله رضي أنس

ـا عنه وحط )3(حسنات] عشرة بها له الله . [كتب)2(صالوات عشر بـه
.ً)4(“درجات عشر بها سيئات, ورفعه عشر

ّلى بحكمه والرضي إليه التحاكم وجوب   ه7 ّلم، عليههه الله ص اللههه قههال وسهه
ِإن{تعالى:  ُتْم َف َناَزْع ُه َشْيٍء ِفي َت ّدو َلىّ َفُر ّل ِإ ُتْم ِإن َوالّرُسوِل ِهَال ُكن

ُنوَن ّل ُتْؤِم ِم ِهَِـبـال َـيـْو ْل ِـلـَك الـِخـِر َوا ْـيـٌر َذ َأْحـَسـُن َخ ً َو ْأِويل َفلَ{, )5(}َـتـ
ّبَك َ َوَر ُنوَن ل ّتىَّ ُيْؤِم ّكُموَك َح َنُهْم َشَجَر ِفيَما ُيَح ْي َ ُثّم َب ْا ل ُدو ـ ـي َيـِج ـِف

ْيَت ّمّما َحَرًجا َأنُفِسِهْم ْا قَاَض ّلُمو ُيَس ِليًما َو إلههى التحههاكم  ويكههون)6(}َتْس
ّلى بعده وشريعته سنته ّلم عليه الله ص .ًوس
ّلى مأكانته إنزاله   ه8 ّلم عليههه الله ص للههه عبههد فهههو تقصههير ول غلههو بل وسهه

والخريههن, وهههو الوليههن سههيد والمرسلين, وهههو النبياء أفضل ورسوله, وهو
لنفسه يملك ل بشر ذلك مأع المورود, ولكنه والحوض المحمود المقام صاحب

ًا لغيره ول ًا ول ضر ل{تعالى:  قال كما الله شاء مأا لإ نفع ّ قُا ُكـْم َأقُاـوُل ل َل
ِئُن ِعنِدي ّل َخَزآ َلُم َول ِهَال ْيَب َأْع ْلَغ ُكْم َأقُاوُل َول ا ّـنـي َل َـلـٌك ِإ ِـبـُع ِإْن َم ّت أ

َ

ّ َلّي ُيوَحىّ َما ِإل ّ قُال{تعههالى:  , وقال)7(}ِإ ِـلـُك ل َنْفـِسـي َأْم ـا ِل َ َنْفـًع َول
ّ َضّرا ّل ََشاء َما ِإل َلْو ُهَال َلُم ُكنُت َو ْيَب َأْع ْلَغ َثْرُت ا ْك َت ْيِر ِمَن لَْس ْلَخ َوَما ا

ِنَي ُء َمّس ْا ِإْن الّسو َن ّ َأ َبِشيٌر َنِذيٌر ِإل ٍم َو ُنوَن ّلَقْو ّني قُاْل{, )8(}ُيْؤِم ل ِإ
ِلُك ُكْم َأْم ًدا َول َضّرا َل ّني قُاْل ،َرَش ِني َلن ِإ ّلِه ِمَن ُيِجيَر ٌد ال َلْن َأَح َد َو َأِج

ِنِه ِمن ًدا ُدو َتَح ْل ّلى مأات , وقد)9(}ُم ّلم عليهه اللههه ص النبيههاء مأهن كغيههره وسه
ّنَك{ القيههام يههوم إلههى ٍبههاق دينه ولكن ّيٌت ِإ ّنـُهـم َم ِإ ُـتـوَن َو ّي َوـَمـا{, )10(}ّم

َنا ْل َبَشٍر َجَع ِلَك ّمن ِل ْب َد قَا ْل ْلُخ ِإن ا ُدوَن َفـُهـُم ـّمـّت َأَف ِـلـ ْلَخا َنـْفـٍس ُـكـّل ،ا
ِئَقُة ْلَمْوِت َذا شههريك ل وحههده الله إل العبادة قحيست ل أنه يعلم وبهذا ,)11(}ا

ِتي ِإّن قُاْل{ له ِكي صَالَ ُنُس َياَي َو ِتي َوَمْح ّل َوَمَما َلِميَن َرّب ِهَِل ْلَعا 162 ا
ِلَك َلُه َشِريَك لَ َذ ِب ْا ُأِمْرُت َو َن َأ ِلِميَن َأّوُل َو ْلُمْس .ً)12(}ا

ّلى ملناا خير على واللم الصلة في الفهام جلء كتاب راجع  )(1 ّلم عليه الله ص القيم ابن للمأام وس
تعالى.ً لله رحمه

"و".ً يقتضي السياق  )(2
.4/29ً أحمد مأسند في طلحة حديث مأن الزيادة   هذه)(3
تحقيقه في الرنؤوط وصححه ،1/551  (مأوارد), والحاكم2390 الرقم حبان , وابن3/261 أحمد  )(4

.65ً ص الفهام لجلء
.59ًالية:  النساء سورة  )(5
.65ًالنساء, الية:  سورة  )(6
.50ًالنعام, الية:  سورة  )(7
.188ًالعراف, الية:  سورة  )(8
.22ً ،21الجن, اليتان:  سورة  )(9

.30ًالزمأر, الية:    سورة)(10
.35ً, 34النبياء, اليتان:    سورة)(11
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وأصحابه.ً آله وعلى مأحمد بينان على وسلم الله ىوصل



رسـالفه

الصفحةالموضوع             
المقدمأة
ّلى ووظيفتههه وولدتههه نسههبه  خلصة:الول المبحث صهه

ّلم عليه الله  وس
  والعبر الدروس

ّلى وجهاده  اجتهاده:الثاني المبحث ّلم عليه الله ص وسهه
وأخلقه

ّلى كان.1 ّلم عليه الله ص مأسلم لكل أسوة وس
ّلى صلته.2 ّلم عليه الله ص وس
ّلى صومأه.3 ّلم عليه الله ص  وس
ّلى صدقته.4 ّلم عليه الله ص  وس
ّلى جهاده.5 ّلم عليه الله ص  وس
ّلى مأعامألته.6 ّلم عليه الله ص  وس
ّلى خلقه.7 ّلم عليه الله ص  وس
ّلى زهده.8 ّلم عليه الله ص  وس
ّلى ورعه.9 ّلم عليه الله ص  وس

ّلى وسطهت .10 ّلم عليه الله ص  وس
 والعبر الدروس

خواتمها أعماله  خير:الثالث المبحث
والعبر الدروس

ّلى لمأته  وداعه:الرابع المبحث ّلم عليههه الله ص وسهه
الوداع حجة في ووصاياه

بالحج الناس في أذانه
عرفات في لمأته ووصاياه وداعه
الجمرات عند لمأته ووصاياه وداعه
النحر يوم لمته ووصيته وداعه
التشريق أيام أوسط في لمأته ووصيته وداعه
 والعبر الدروس

والمأوات للحياء  توديعه:الخامس المبحث
 العبر روسدال

أن بكههر لبي وأمأره مأرضه  بداية:السادس المبحث
بالناس يصلي

 والعبر الدروس
للناس ووصاياه العظيمة خطبته :بعالسا المبحث

 والعبر الدروس
فههي ووصيته ووداعه مأرضه  اشتداد:الثامن المبحث

الشدة تلك
 العبر الدروس

ّلى  وصاياه:التاسع المبحث ّلم عليه الله ص عنههد وس
وفاته



     العبر الدروس
العلى للرفيق اختياره :العاشر المبحث

 العبر الدروس
ًاهش  مأوته:عشر لحاديا المبحث ّلى يد عليه الله ص

ّلم  وس
 والعبر الدروس

اللههه فههإن اللههه يعبد كان  مأن:عشر الثاني المبحث
موتي ل حي

 والعبر الدروس
بمههوته المسههلمين  مأصههيبة:عـشـر الـثـالث المبحث

ّلى ّلم عليه الله ص وس
 العبر الدروس

ّلى  مأيراثه:الربع المبحث ّلم عليه الله ص  وس
 العبر الدروس

ّلى أمأته على  حقوقه:الخامس المبحث عليه الله ص
ّلم وس

ّلى به الصادق مانإيال ّلم عليه الله ص  وس
ّلى طاعته وجوب ّلم عليههه الله ص مأههن والحههذر وسهه

مأعصيته
ّلى قدوة واتخاذه تباعها ّلم عليه الله ص  وس
ّلى مأحبته ّلم عليه الله ص والولههد الهل مأن أكثر وس

والوالد
ّلى ونصرته وتوقيره احترامأه ّلم عليه الله ص  وس
ّلى عليه الصلة ّلم عليه الله ص  وس
ّلى بحكمههه ىوالرضهه إليههه التحههاكم وجوب اللههه صهه

ّلم عليه  وس
ّلى تقصههير ول غلههو بل مأكههانته إنزاله عليههه اللههه صهه

ّلم  وس
رسهالفه
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