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 بسم هللا الرمحن الرحيم              

 (1)-َصلَّى هللاح َعَليه وَسلََّم  –ُمحَمٌَّد 

 والصالة والسالم على رسوله نبينا حممد، وعلى آله وصحبه، وبعد: احلمد هلل رب العاملني،

 : (2)وسريته حياته  •
بن نيب هللا وخليله ا  ويش    ن ذر ة نيب هللا ورسمموله اعاعي  ،وهاشمم   ن يش   ،بن عبداملطلب بن هاشمم  هو حممد بن عبدهللا

 .ورسوله ابشاهي  

 ويد  ات والده وهو يف بطن أ ه آ نة بنت وهب بن  نبه. ، وم االثنني التاسع أو الثاين عشش  ن ربيع األول عام الفي   د  ل  و  
 ،لليمة اليت أخذته بعد الرتدد ظ  فكان ل   ،وألنه  ن بيت فقري ،ليتمه ؛وكان يد زهدت فيه املشضمممممممعات ،أرضمممممممعته لليمة السمممممممعد ة

 فأكش ها هللا وأسشهتا به وإبرضاعه.
وكانت تتمتع إبرضمماعه وبرتبيته ي  نلها  نه  ،الشزق وسممعادة األ م والليايفنالت به الربكة  ن هللا سممبحانه  ن الصممحة واأل ن وسممعة 

لكيال  نقطع عنها  ا أعطاها هللا به  ن اخلري  ؛ع اىل أهليه  طلبت  ن أ ه بقاءه عندهاضممم  أذى. وملا بلغ سمممن ار امل املشضمممعات الش  
 والربكات.

صمممممدره وأخشه يلبه فأخذ  نه  قممممم ة فقال:  ق  فأخذه وأضمممممشعه وشممممم   ،وهو  ع الصمممممبيان وملا بلغ سمممممن الشابعة نيل عليه  رب   
 فخافت عليه  شضعته لليمة وأعادته اىل أ ه مبكة. ،، مث غس  يلبه وأعاده كما كان"الشيطان  نه ظ  هذه ل  "

 ات  ده عبداملطلب  وملا بلغ الثا نة  ن عمشه، ا به حينو عليهل  ش  وكان ف   ،وكفله  ده عبداملطلب ،وملا بلغ سمممت سمممنني توفيت أ ه
 طالب. فكفله عمه أبو

 يف  دله: أيب طالب هوكان  ن بشكته   ستسقى املطش به اذا أحملت يش   فيسقيه  هللا. وكان  ن شعش عم   

 
ام  ب و ْ ه ه   و أ بْمي ض   ٌة ل ْْل ر ا                     ْست ْسق ى ال  م   ِث  ال  اليم ت ا  ى ع ْصم 

 

 

                                                           

                                (.188:144ـــــــ )ص األول، اجلزء  أتليف فضيلة الشيخ عبدالرمحن بن محاد العمروصحبه الكرام(  يف بيان ما عليه النيب  اإلسالم)من كتاب   (1)
 (. الوقفية عبدالرمحن بن محاد العمر)مجع وترتيب مؤسسة 

 وصحيح السنن والسرية النبوية، وقبل ذلك القرآن الكرمي. ،مرجعنا يف ذلك: صحيحا البخاري ومسلم  (2)
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 ه يف جتارته اىل الشام.الثانية عششة  ن عمشه سافش به عم  وملا بلغ 
ش ى ونيلوا فخشه اىل الشكب وكان ال خيشه  ،وكان فيها الشاهب )َب  ري ى( فش قه  ن بعيد ،فلما وصمممممم  هو و ن  عه  ن الشكب اىل ب صممممممْ

طالب  العاملني، هذا  بعثه هللا رمحة للعاملني، فقال أبو ب   العاملني، هذا رسمممممول ر   د  ي   فقصمممممد اليه وأخذ بيده ويال: هذا سممممم   ،يب  ذلك
ا و ن  عه: و ا علمك بذلك؟ فقال: انك  ملا أششفت   ن العقبة ي  بق   واين  ،وال تسشدان اال لنيب ،لشش وال ششش اال خش سا د 

 مث أكش ه  ابلقيافة. ،أعشفه خبامت النبوة أسف  غقشوف كتفه  ث  التفالة فأراه  ا ه ويال: اان جنده يف كتبنا

         فأعاده  ع غلمانه اىل  كة. ،طالب أن  شده وال  قدم به اىل الشام خوفا عليه  ن اليهود والشوم وسأل عمه أاب

 أيك   ن كسب  ده. وكان 

 ،نـََعمْ  :فـََقالَ  ؟َوَأْنتَ : ةح ابَ حَ َقاَل الصــَّ فَـ  ،َما بـََعَث اَّللَّح نَِبيًّا ِإَّلَّ َرَعى اْلغََنمَ »يال:  ا أله   كة ويف احلد ث عنه فكان  شعى غنم  
 .(1)«كحْنتح َأْرَعاَها َعَلى قـََرارِيَط أِلَْهِل َمكَّةَ 

و عه غال ها  يسممممممشة اىل الشممممممام فوافق ور ع  فلما طلبت  نه أن  ذهب يف جتارهتا ،وكان ذلك يب  أن  عم  يف التشارة  ع خدجية
 ف بني يش   ابأل ني.ش  ش به  ن الصدق واأل انة واخللق العظي  لىت ع  ه  شت  ا ا  ز دة علىبشبح عظي ، ف ك رب   يف نفسها، 

وكانت ثيب ا  ،وكان سمممنها أربعني سمممنة ، وا خلطبتها  ن رؤوس يش  فعشضمممت عليه زوا ها رغ  أقا يد رفقمممت األشمممشاف الذ ن تقد  
فأشاروا عليه هبا  ،ا ها ل ما  ظهش له  ن عفتها وششفها وعقلهافاستشار أعما ه يف زو  ،عقب زو ني، وكان سنه مخس ا وعشش ن سنة

 فتيو ها.
وأ ا ابنه ابشاهي  فهو  ن  ار ة  ،وعبد هللا ،مث ز نب، وريية، وأم كلثوم، وفاطمة ، بهّن  القاسمم  الذك كان   ك   :وصممارت هأ أم أوالده

ويد توفني يف لياته اال فاطمة بقيت بعده  ،اإلسممممالم وأسمممملمن وها شن أدركن هن  القبطية، ومجيع أبنائه  اتوا صمممم ار ا، وأ ا بناته فكل  
 ستة أشهش.

 ،لىت كادت احلشب تنشب بينه  ، نها  ش د أن  تششف بوضعه    وملا بنت يش   الكعبة اختلفت يبائلها يف وضع احلشش األسود ك  
ا  ،فايرتح ألد سممماداهت  مكي  أول داخ  للمسمممشد هذا  ،أول  ن دخ  ففشلوا مجيع ا بذلك ويالوا: هذا األ ني فوافق أن حممد 

وأ شه  بشفعه فلما  ،احلك  العدل، فلما ل ك م وه بسمممد رداءه ووضمممع احلشش يف وسمممطه وأ ش ك  يبيلة أن أيخذ ر    نها بطشف  نه
 وكان عمشه مخسة وثالثني عا  ا. ،وص   وضعه أخذه بيد ه الشش فتني ووضعه

ا عن الناس ة  و  لْ اليه اخل   ب  ب   بعني ل  وملا يارب سن األر  ولعب  ،وششب اخلمش ،ألنه  كشه  ا عليه أه  اجلاهلية  ن عبادة األواثن ؛بعيد 
 عبد -وهو  ن أعلى  بال  كة (، ب  النور) :املسممممممى ا ن-ة اجلاهلية. وكان  ذهب اىل غار لشاء يف أعلى اجلب ي  م  واحل   ،مارالق  

مث  عود اىل  كة ليتيود أل م  ،وكان أيخذ  عه الياد واملاء و قي  يف ال ار عدة أ م بلياليها ،ش يف خلقهلتفك  هللا سممممممبحانه فيه بذكشه وا
 أخش.

                                                           

 .(2262)( أخرجه البخاري 1)
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 :فقال له: ايشأ. فأ ابه ،مث أطلقه ،-ضممممه بشمممدة :أك-ه  ط  بولأ هللا تعاىل فأخذه وغ   فلما بلغ سمممن األربعني نيل عليه  رب   
 .-ال  قشأ وال  كتب أ      أنه ال  عشف القشاءة ألنه أ   :أك-«بَِقاِرئ  َما َأََن »

ا ه  ط  وعلى أن القشآن كالم هللا، فأعاد  رب   اإلحياء اليه بعد ا أخذه وغ   ،وهذا  ن الدالئ  على نبوته  مث ،فأ ابه كاألوىل ،شد د 

 ڌخَلَقَ اإلِنسَانَ مِنْ عَلَق  ڇ }اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق :  رب  ، فأ ابه كما سبق، فقال أيش افقال له:  ،الثالثة وأرسله ه  ط  غ  

 ا.ي  ب  صار ن   وبنيول هذه ا  ت عليه ، [5-1العلق:{]گعَلَّمَ اإلِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم  ڑالَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم  ڈاقْرَأْ وَرَبُّكَ األَكْرَم 

اليه  شى الشؤ  فتحصمممم  كما رأى، وبعد ا نيل عليه أول  ىول  هو  ن أولى هللا اليه بشممممشمل وي أي شه بتبلي ه. وكان يب  أن     :يبي والنَّ 
لح الرَِّحَم، ،َأَبًدا ُيحْزِيَك اَّللَّح  َما  َواَّللَِّ َكالَّ »فقالت له:  خربها.أالولأ خاف ور ع اىل خدجية تش ف بوادره ف َوََتِْملح  ِإنََّك لََتصــــــــــــِ

 .« َوتحِعنيح َعَلى نـََواِئِب اْْلَقِي  َوتـَْقِري الضَّْيَف، ْكِسبح اْلَمْعدحوَم،َوتَ  اْلَكلَّ،
ي ْت فيها تنبيه و وعظة لك  عاي   ويف هذه املواسممممماة  ن خدجية  د  أنه  ن املتفق عليه نتيشة التشارب املتواتشة أ ن    ْن  ،اليت صممممم 

وهلذا تقول العا ة: )اللقمة تدفع النقمة(، فذهبت  ،ب   دفع عنه ك  سمموء يف اجلاهلية واإلسممالم ،هذه صممفاته ال خيي ه هللا سممبحانه
فقال  مبا لصمممممممممممم . فأخربه النيب  ،جني ويشأ التوراة واإل ش  صمممممممممممم  ن  وكان يد تم   ،اىل ابن عمها ورية بن نوف  بنيب هللا  خدجية
َتِ  ِفيَاا َجذَ  هَهَذا النَّامحوسح الَِّذي نـَزَّلَ » ورية: ى، َ  لَيـْ  :قَالَ . «؟َأَوُمحْرِِجيَّ هحمْ » : قال .ُيحْرِجحَك قـَْومحكَ  ِحنيَ  اَّللَّح َعَلى محوســَ

 .«نـََعْم، ََلْ َيَِْت رَجحٌل َقطُّ ِبِْثِل َما ِجْئَت بِِه ِإَّلَّ عحوِديَ 
ا لتويفهة؛ مث تويف عنه الولأ فرت  لىت أنيل هللا عليه  رب   آب ت الشسالة  ن أول سورة املدثش:  ،لىت اشتاق ب  ولين ليان  عظيم 

 وَلِرَبِّكَ فَاصْبِر ۋ واَلَ تَمْنُن تَسْتَكْثِر ۈ وَالرُّجْزَ فَاهْجُر ۇ وَثِيَابَكَ فَطَهِّر ڭ وَرَبَّكَ فَكَبِّر ۓ قُمْ فَأَنذِر ے }يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّر

 وأر س  ابملدثش. ،يشأء ابب   ن  ، ال  ا رسو وبذلك صار نبي  ، [7-1املدثر:{]ۉ

و قول  ،ر )ال طاء(اث  غطوين ابلد    :أك .«َدثِيرحوِن  َدثِيرحوِن »ألنه  قول ألهله اذا نيل عليه الولأ:  ؛ووصفه هللا سبحانه ابملدثش واملي  
 غ طوين. :أك. «زَمَّلحوِن »لينا: 

 املواس  واألسواق.مث تتابع الولأ وهو  بل ه يف أه   كة وسائش العشب يف 
كلها دعوة اىل التوليد واإلميان ابهلل سمممبحانه و الئكته وكتبه ورسمممله واليوم ا خش وابلقدر   ،أخذ على ذلك ثالث عشمممشة سمممنة مبكة

، ودعوة اىل اإلميان ابلبعث واجلياء ،وتشك الشممممممممشك ابهلل ،ألن السممممممممور وا  ت املكية مجيعها دعوة اىل توليد هللا تعاىل ؛خريه وشممممممممشه
 و ا عايب به سبحانه املكذبني  نه   ن العقاب األلي . ،وتذكري بقصص الشس   ع أممه 

 ،هو و ن آ ن به واتبعه  ن القممعفاء والعبيد ،ولكنه صممابش حمتسممب ، و عنو   و سممد   لقى يف سممبي  هللا األذى العظي   اد   وكان    
 لىت أذن هللا له ابهلششة اىل املد نة.
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ش ك  ابلنيب اىل بيت املقدس، وع ش ه  به  نه اىل السمممممممممممممماء يف ليلة والدة ي   عش ف هلا  ر   على   ويب  اهلششة مبدة يصمممممممممممممرية أ سمممممممممممممْ
 يه.الصحيح، و ا  ظنه املبتدعون الذ ن حيتفلون ابإلسشاء واملعشاه أقا ليلة سبع وعشش ن  ن ر ب ال دلي  عل

و ن بعده خلفاؤه الشاشممدون وصممحبه الكشام والتابعون هل  إبلسممان ي حيتفلوا به  ألن رسممول هللا  ؛ملا  از االلتفال به ح  ولو صمم  
كحْم َوُمحَْدََثِت و »: ويف احلد ث الصممممممممممممحيح يال  ،ال املقلدون لليهود والنصممممممممممممارىه  وال بعيد املولد، وامنا هأ بدمل ابتدعها اجل   ِإ َّ

   .(1)«كحلَّ ُمحَْدثَة  ِبْدَعٌة، وَكحلَّ ِبْدَعة  َضالَلةٌ  فَِإنَّ  وِر،األحمح 
اق بشفقة  رب    ويد أ سشك به  مث  ،وصلى ابألنبياء يف بيت املقدس ،ليال   ن املسشد احلشام اىل املسشد األيصى على الرب 

ألق   ؛ابألنبياء لق فم يم ْفت ح له و شى  ن فيها  ن األنبياء، وا تماعه  ، سمممممتفتح له ك  عاء و رب    ،ع شه به اىل السمممممماء
 ألياء عند رهب   شزيون، وال  عل  كيفيته اال هللا سبحانه.

 فأولأ اليه  ا أولى. ،واتالىت وص  اىل أيشب  كان  ن هللا سبحانه فوق السم
ا يف  بنصمممميحة  وسممممى التخفيف   و ا زال  طلب  ن هللا ،وفشض عليه مخسمممممني صمممممالة يف اليوم والليلة له لىت اسممممتقشت مخسمممم 

 فلله احلمد واملنة. ،الفع  ومخسني يف األ ش
ا بذلك استهيؤا به ويالوا أليب بكش سشك به اىل فإنه  يع  أنه أ   ،وكان أول  ن أسل   ن الش ال: اعع لصالبك  وملا أخرب يش ش 

يالوا: كيف تصمممممديه؟ فقال: أصمممممديه يف  .فقال أبو بكش: ان كان يال ذلك فقد صمممممدق. ةه به اىل السمممممماء يف ليلبيت املقدس وع ش  
  ق.الصد    اه النيب خرب السماء الذك  نيل عليه يف ساعة، وال أصديه يف اإلسشاء واملعشاه يف ليلة. فسم  

  ،ورأى اجلنة والنار ، ن آ ت ربه الكربى ويف  عشا ه رأى 
 
رأى هل   ، : أكلة أ وال اليتا ى ظلم او نه ،بنيذ  ع  ورأى أصممممناف امل

 شممممافش كمشممممافش اإلب   قذفون يف أفواهه  يطع ا  ن انر كاأللشار فتخشه  ن أدابره ، ورأى أكلة الشاب هل  بطون كبرية ال  قدرون 
 د ه  حل  عني طيب اىل ورأى اليانة بني أ ،ق ؤو ون على النار فيطضممممم  ش  عْ هب  آل فشعون لني  م   وميش   ،أل لها أن  تحولوا عن  كاق 

 نبه حل  غث  ننت أيكلون  ن ال ث املننت و رتكون الطيب السمممممممممممممممني، ورأى النسمممممممممممممماء الالن  دخلن على أزوا هن  ن لي   ن 
 ه ن.أوالده  رآهن  علقات ب ث د     

كانوا يد اب عوه بعد أن عشض و  ،وكانت هششته اىل املد نة بعد أن اب عه مجاعة  ن أهلها األوس واخليره الذ ن اشمممممممممتهشوا ابألنصمممممممممار
 سلموا وتعهدوا له أبن حيموه و ن  عه كما حيمون أنفسه  وأهليه  اذا ها ش اليه .أعليه  اإلسالم يف  وس  احلج ف

 وتوعد  ن  عرتضه مبا  كشه. ،فإنه ها ش عالنية  اال عمش بن اخلطاب ،اش  وها ش بعض املستقعفني  ن املسلمني س  

ولىت   ك ف  الكفار  ،أراد هللا هدا ته نْ     اإلسالم   لىت   ْدخ     ،للخلق اجلهاد اظهار ا للحق ورمحة   و ر ف عت را ة   ،ويا ت دولة اإلسالم
 عن د ن اإلسالم واحلاق األذى ابملستقعفني  ن املسلمني. املعادون لإلسالم وأهله املعاندون عن الصد   

                                                           

 ،(2549) وصححه األلبان يف صحيح اجلامع"، حديث حسن صحيح(، وقال الرتمذي: "2676) والرتمذي هلما،( واللفظ 4607) وأبو داود (،17144) أمحد أخرجه( 1)
 (.2735والسلسلة الصحيحة )

http://www.sh-alomar.com/


 َصلَّى هللاح َعَليه وَسلَّمَ  –ُمحَمٌَّد           

 

7 

alomar.com-www.sh 

 فيها نيول القشآن. اكتم ابملد نة عشش سنني  أخذ 

و نه   ن ي  ،فمنه   ن أسل  كالنشاشأ  لك احلبشة ،وكتب الكتب اىل  لوك األرض  دعوه  اىل اإلسالم ،وأرس  البعوث
  تعاىل:ألنه رسول هللا اىل الناس كافة كما يال هللا ؛  سل  فقا ت عليه احلشة وبشئت  نه ذ ة الشسول 

 .[158{]األعراف:جَمِيعًا كُمْ }قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْ ويال تعاىل:، [107األنبياء:{]گ }وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إاِلَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمنِي

 ودخ  الناس يف د ن هللا أفوا  ا.

وكانت لشته يف السمممممممممنة العاشمممممممممشة  ،«َهَذا َلَعلِيي َّل َأْلَقاكحْم بـَْعَد َعاِمي»ويال:  ،فيها أصمممممممممحابه مل  د  ولج ابلناس لشة الودامل اليت و  
 للهششة.

 ما َييت:  وكان من خطبه العظيمة اليت خطباا يف يوم عرفه ويوم النحر •
 . (1)«َهَذا يَعامِ  دَ عْ بَـ  جُّ حح فَِإِني ََّل َأْدِري لَعلي ََّل أَ  ؛ َمَناِسككحم ِي خحذحوا عَ  النَّاسح ا اَ يُـّ أَ َ  »

ْارِكحْم َهَذا، يف بـََلدِكحْم َهَذا،» ْيء  ِمْن َأمْ  ِإنَّ ِدَماءَكحْم َوَأْمَواَلكحْم َحَراٌم َعَلْيكحْم، َكححْرَمِة يـَْوِمكحْم َهَذا يف شـــَ ِر اجْلَاِهِليَِّة ََتَْت َأََّل كحلُّ شـــَ
يف َبِ  َسْعد   َكاَن محْسرَتِْضًعاو ِمْن ِدَمائَِنا َدمح اْبِن رَبِيَعَة ْبِن اْْلَاِرِث،  َأَضعح  َقَدَميَّ َمْوضحوٌ ، َوِدَماءح اجْلَاِهِليَِّة َمْوضحوَعٌة، َوِإنَّ َأوََّل َدم  

وٌ ، َوَأوَّلح رَبً  عح  فـََقتَـَلْتهح هحَذْيٌل، َورََِب اجْلَاِهِليَِّة َمْوضـــــح وٌ  كحلُّهح  ِمنْ  َأضـــــَ َ يف  .رََِبََن رََِب َعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلمحطَِّلِب، فَِإنَّهح َمْوضـــــح فَاتَـّقحوا اَّللَّ
اءِ  ، فَِإنَّكحْم َأَخْذُتححوهحنَّ ِبََِمانِ  ؛النِيســـَ َتْحَلْلتحْم فـحرحوَجاحنَّ ِبَكِلَمِة اَّللَِّ ، َواســـْ َونححنَّ َِبْلَمْعرحو ِ  اَّللَِّ َوَقْد تـَرَْكتح  .َوهَلحنَّ َعَلْيكحْم ِرْزقـحاحنَّ وَِكســـْ

 .(2)«ِكَتابح اَّللَِّ   :بـَْعَدهح ِإِن اْعَتَصْمتحْم بِهِ  َتِضلُّوا ِفيكحْم َما َلنْ 
اَة َأْمَواِلكحْم طَيِيَبًة يبَّ بـَْعِدي، َوَّل أحمََّة بـَْعدَكحْم، َأَّل فَاْعبحدحوا رَبَّكحْم، َوَصلُّوا ََخَْسكحْم، َوصحومحوا َشْارَكحْم، َوَأدُّوا زَكَ َّل نَ  َأيُـَّاا النَّاسح ِإنَّهح »

 .(3)«َوَأِطيعحوا وحَّلَة َأْمرِكحْم، َتْدخحلحوا جحنََّة رَبِيكحمْ  ،رَبِيكحمْ  تَ يْ بَـ  ونَ جُّ ِِبَا َأنـْفحسحكحْم، وَتَ 

، َفَما َأنـْتحْم قَائِلحوَن؟ » َُلحوَن َع ِي َبِعِه َوَأنـْتحْم تحســـْ َِِصـــْ ْحَت، فـََقاَل:  َادح َأنََّك َقْد بـَلَّْغَت َوَأدَّْيَت َوَنصـــَ بِيحةِ قَالحوا: َنشـــْ ، يـَْرفـَعحَاا ِإََل املحســـَ
  .(4)«َمرَّات   َثاَلثَ اللَّاحمَّ اْشَاْد،  :ِإََل النَّاسِ  َويـَْنكحتـحَاا السََّماءِ 

  بن أ ية بن خلف.ة وهو بعشفة: ربيع  وكان الذك  صشخ يف الناس بقول رسول هللا

يتُ لَكُمُ اإلِسِِِِِِِْ َمَ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَ}الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ   ن القاء اخلطبة نيل عليه يوله تعاىل: وبعد أن فشغ النيب ضِِِِِِِِ

 َأَنَّ كحنَّا يف زَِ َدة  ِمْن ِديِنَنا، يَأْبكِ  :يال؟ َما يـحْبِكيكَ » :فقال له النيب   وملا نيلت بكى عمش .[3{]املائدة:دِينًا
                                                           

 (.7882(، وصححه األلبان يف صحيح اجلامع )3062أخرجه النسائي )( 1)
 (.1218( أخرجه مسلم )2)
 (.3233وصححه األلبان يف السلسلة الصحيحة )(، 7535( أخرجه الطربان يف املعجم الكبري )3)
 (.1218( أخرجه مسلم )4)
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َُمَّا ِإَذا َكمحَل فَِإنَّهح ََلْ َيْكمحْل َشْيٌء َقطُّ ِإَّلَّ نـََقَص،   .(1)«َصَدْقتَ : ق ال  فَف

 ،والناس بني يائ  وياعد ،  عرب   عنه  وعلأ وم النحش عاشممممش ذك احلشة لني ارتفع القممممحى وهو على ب لة شممممهباء،  وخطب 
 وأعاد يف خطبته هذه بعض  ا ألقاه أ  .

َئِتهِ  اْسَتَدارَ  ِإنَّ الزََّماَن َقدِ »قال: ف وم النحش  يال: خطبنا النيب   روى الشيخان عن أيب بكشة يـَْوَم َخَلَق اَّللَّح السََّمَواِت  َكَايـْ
َاا َأْربـََعةٌ  ْاًرا، ِمنـْ َر شــــَ َنةح اثـَْنا َعشــــَ َر الَِّذي  ححرحٌم، َثاَلٌث محتَـَوالَِياٌت: ذحو الَقْعَدِة، َوذحو اِْلجَِّة، َواملحَحرَّمح، َورََجبح  َواأَلْرَض، الســــَّ محضــــَ

َاَدى ْعَبانَ  َبنْيَ مجح ْار  َهَذا؟  َوقَاَل:، َوشـَ يِه بَِغرْيِ َأيُّ شـَ مِي يحسـَ َكَت َح َّ نَنَـنَّا َأنَّهح سـَ ولحهح َأْعَلمح، َفسـَ ِه، فـََقاَل:قـحْلَنا: اَّللَّح َوَرسـح َألَْيَس   اْسِْ
ِه، قَاَل:َأيُّ بـََلد  َهَذا؟  قـحْلَنا: بـََلى، قَاَل: ذحو اْلَْجَِّة ؟ يِه بَِغرْيِ اْسِْ ولحهح َأْعَلمح، َفَسَكَت َح َّ نَنَـنَّا َأنَّهح َسيحَسمِي َألَْيَسْت  قـحْلَنا: اَّللَّح َوَرسح

ِه، قَاَل: َهَذا ؟ َأيُّ يـَْوم  قَاَل: قـحْلَنا : بـََلى،  اْلبَـْلَدة؟ يِه بَِغرْيِ اْسِْ ولحهح َأْعَلمح، َفَسَكَت َح َّ نَنَـنَّا َأنَّهح َسيحَسمِي َألَْيَس يـَْومح  قَالحوا: اَّللَّح َوَرسح
كحْم َعَلْيكحْم  ِدَماءَكحْم َوَأْمَواَلكحمْ  فَِإنَّ  قَاَل: ،قـحْلَنا: بـََلى النَّْحِر؟ ْارِكحْم َهَذا  ،َحَرامٌ َوَأْعَراضـــَ  ،َكححْرَمِة يـَْوِمكحْم َهَذا يف بـََلدِكحْم َهَذا يف شـــَ

َُلحكحْم َعْن َأْعَماِلكحمْ  تَـْلَقْوَن رَبَّكحْم فـََيســْ الَّ اَل فَ َأَّل ، َوســَ ، َأَّل َهْل بـَلَّْغتح  تـَْرِجعحوا بـَْعِدي ضــح كحْم رِقَاَب بـَْعأ  ِربح بـَْعضــح قَالحوا :  ؟ًَّل َيضــْ
 .(2)«نـََعمْ 

الشَّْيطَاَن َقْد يَِئَس َأْن يـحْعَبَد يف بـََلدِكحْم  ََّل ََيِْ  َجان  ِإَّلَّ َعَلى نـَْفِسِه، َأََّل ََّل ََيِْ  َجان  َعَلى َوَلِدِه، َوََّل َمْولحوٌد َعَلى َواِلِدِه، َأََّل ِإنَّ »
  .(3)«ريحَْضى بِهِ َفسَ َماِلكحْم ََتِْقرحوَن ِمْن َأعْ  َماطَاَعٌة ِفيَلهح  َهَذا َأبًَدا، َوَلِكْن َسَتكحونح 

   ومما َيدر التنبيه عليه: •
ْيطَاَن َقْد يَِئَس َأْن يـحْعَبَد يف بـََلدِكحْم َهَذا َأبًَدا»: أن يوله  -1 ، ال  عين نفأ ويومل «َجزِيَرِة اْلَعَربِ  يف »ويف روا ة:  «َأََّل ِإنَّ الشــــَّ

 ن اليأس بعد  ا -أعاذان هللا  نه-مبا لص  للشيطان الششك وعبادة الشيطان يف  كة ويف  ي شة العشب، وامنا ذلك اخبار  نه 
 رأى  ن ظهور د ن اإلسالم وزهوق الباط .

فإن  ا ويع  ن الشممممممممممممشك يف  واال   ،ألنه ال  عل  ال يب  ن ابب أوىل ؛عبدال  عل  ال يب، وأي ْس الشمممممممممممميطان أن     أن النيب  -2
العاي اإلسممال أ و نه  ا تقدم تفصمميله يف  عّن الشممهادتني والعبادة  ا هو اال ر ومل اىل اجلاهلية األوىل ابلنسممبة للمشممشكني املنتسممبني 

 .أ ن عود اإلسالم غش ب ا كما بد وهو  صداق  ا أخرب به  ،اىل اإلسالم
ن ي ة  يف الثاين عشمممش  ن ربيع األول  ن السمممنة احلاد ة مممممممممممممممممم  امل أ ه اليقني  ن ربه فوافته ة،اىل املد نة ببقمممع وِثانني ليل بعد ر وعه و 

فشياه هللا عن اإلسمالم واملسملمني أفقم   ،ى األ انة ونصمح لْل ة و اهد يف هللا لق  هادهد  الشسمالة وأ   غ  ل  بعد أن بم   ،عشمشة للهششة

                                                           

 (.34408( أخرجه ابن أيب شيبة )1)
 .(1679)(، مسلم 4406أخرجه البخاري ) (2)
 (.7880(، وصححه األلبان يف صحيح اجلامع )3055)وابن ماجه  (،2159) ( أخرجه الرتمذي3)
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 وعمشه ثالث وستون سنة يمش ة. ، ا  يى به نبي ا عن أ ته

 آ ني. ،وأن  سقينا  ن لوضه، وأن جيمعنا به يف دار كشا ته ،نسأل هللا أن ال حيش نا شفاعته

واسمممتولشممموا يف  ،وضمممايت عليه  املد نة ،أ ش عظي   ن احلين، لىت أظلمت الدنيا يف أعينه  هذا ويد لصممم  بوفاته ألصمممحابه 
هح ََلْ ََيحْت، َلِكنَّهح إنَّ »و قول:  ويف يف الناس يف املسمممممممممشد  نكش على  ن  قول:  ات رسمممممممممول هللا   ن عمشالىت  ،أسممممممممموايها

 .«ودح عح يَـ سَ ى وَ وسَ مح  بَ هَ ا ذَ مَ كَ   بيِهِ  رَ ََل إِ  بَ هَ ذَ 
 ،ى بثوبط     وهو      يف لششة ابنته عائشة فدخ  على رسول هللا  ، ن العواي ملا بل ه اخلرب لىت  اء أبو بكش 

، مث خشه اىل الناس وخطب فيه  «ِطبت حيًّا وميًتا ،ِبيب أنت وأحمِيي» ويال: ،ه بني عينيه وبكىل  بم  فكشف عن و هه الشش ف ويم  
َوَمْن َكاَن يـَْعبحدح اَّللََّ فَِإنَّ اَّللََّ َحيٌّ ََّل  ،َكاَن يـَْعبحدح ُمحَمًَّدا فَِإنَّ ُمحَمًَّدا َقْد َماتَ   َمنْ « ويال: و ل  عمش. ،ومحد هللا وأثّن عليه

انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن }وَمَا مُحَمَّدٌ إاِلَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ  مث يشأ يوله تعاىل: ،«ََيحوتح 

  .[144آل عمران:{]ک يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِين
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  خالفـة أيب بكر الصـديق
 وانششلت صدوره  هبذه ا  ة لىت يال عمش: ،فاطمأنت يلوب الصحابة وعلى رأسه  عمش 

ومحدوا هللا واسممممممرت عوا واسممممممتعانوا على تلك املصمممممميبة  ،ورضمممممموا بقدر هللا ، وأ قنوا مبوت رسممممممول هللا« اآلنَ َّلَّ ا إِ اَ عْ ْسَْ أَ   َلَْ نيِ َُ كَ « 
 واحلمد هلل رب العاملني. ،ته فأنيل هللا عليه  السكينة وثب   ،ابلصرب والصالة واحلمد واالسرت امل

بعد   لىت اتفقوا على  با عة أيب بكش ،عن جتهييه والصمممممالة عليه أب ش اخلالفة بعد  وت رسمممممول هللا  انشممممم   الصمممممحابة 
ية أيب بكش ابخلالفة بعد ا ذكش بعقمممممممممممه   للشميع ألق  وبعد أن تبني   ،بني املها ش ن واألنصمممممممممممار ي  تشاوز احلوار فيما بينه خالف 

 بعق ا  ربرات توليته ويف  قد تها:

لِي َِبلنَّاسِ محرحوا َأََب َبْكر  »ليث يال:  ،له واسممممممممممممممتخالفه يف الصممممممممممممممالة لىت يف  شض  وته تقدمي النيب  :أوًَّل  ق ال ْت ف. فـَْليحصــــــــــــَ
ة   محرحوا َأََب : ال  ي  و    ب  قم     فم  -ال  احل   ه  ذ   ه   يف  ين  عْ تم  -ىكَ ى بَ ليِ صَ يح  امَ ا قَ ذَ إِ  ،بِ لْ القَ  رَجحٌل رَِقيقح  ر  كْ  بَ َبَ أَ  ِإنَّ  :هللاِ  ولَ سح  رَ  َ : ع ائ شم 

 واستخلفه  شار ا يف لال صحته.ى هب  أبو بكش، فصل   (1)«َبْكر  فـَْليحَصلِي َِبلنَّاسِ 

نـَْياَنَ  ،ِلِديِنَنا هللاِ  َرسحولح  َرِضَيهح »ولذا يال الصحابة:  :َثنًيا  .  «فـََبايِعحوهح  ؛َأَفاَل نـَْرَضاهح ِلدح

 اببه. :أك، مجيع األبواب اليت على املسشد اال خوخة أيب بكش بسد     واستدلوا أب شه :َثلثًا

  ن الش ال. وأبن أاب بكش أول  ن آ ن بشسول هللا  :رابًعا

 يه يب  أن  سمع اخلرب  ن رسول هللالىت يف أ ش اإلسشاء واملعشاه فقد صد   ،يف ك  أخباره ق أبو بكش رسول هللا وصد   :خامًسا
  ن املششكني الذ ن مبششد أن ععه ،

  ق.د   ابلص    اه النيب فسم   ، ش دون القاء الشك يف يلبه

َْذتح َأََب بَْكر  َخِلياًل »: واستدلوا بقوله  :سادًسا  .(2)«لَْو كحْنتح محتَِّخًذا ِمْن أحمَّيِت َخِلياًل ََّلَّتَّ

 ومبوايفه اإلميانية  نذ أسل . :سابًعا

 يف اهلششة. واصطحبه  :َثمًنا

}ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ الَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ  سبحانه عليه يف كتابه يف عدة آ ت  نها: يوله تعاىل:وأثّن هللا  :اتسًعا

سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا }واَلَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكنِيَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي  ويوله سبحانه: ،[40مَعَنَا{]التوبة:

                                                           

 .(420(، ومسلم )678البخاري )أخرجه ( 1)
 (.532)مسلم و  (،3656البخاري ) أخرجه( 2)
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ملا للف  ،بعد لد ث اإلفك  لت هذه ا  ة يف أيب بكشني  ،[22النور:{]گ وَلْيَصْفَحُوا أاَلَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيم

 ع  ن أيا ه  عليه احلد   ويد أيام  ،بسبب ويوعه يف  شمية اإلفك ؛  ْسط ح :أن  قطع النفقة عن يش ب له  ن املها ش ن اعه
 فأعاد النفقة اىل   ْسط ح. ،«ِل  هللاح  رَ فِ غْ يَـ  نْ أَ  بُّ حِ أح  ى وهللاِ لَ بَـ »:  فقال ،عليه  أب ش هللا سبحانه

وكان يب  اهلششة  شممممممممممرتك العبيد الذ ن  عذهب  سممممممممممادهت   ن املشممممممممممشكني على  ، ن أكثش يش    اال  فأنفقه يف سممممممممممبي  هللا  وكان
 و عتقه . ، اإلسالم  ث : بالل

ب  وي  ،شذك  ه يف احلق أشممممممهش  ن أن ت  فة يب  اهلششة وبعدها الدالة على عظمة اميانه ور الة عقله وشممممممشاعتو وايفه اإلميانية املشممممممش   
أبنه األوىل   له اإل ام علأ بن أيب طالب د  ه  ش   ؛ولذا ، ص  اليها ألد  ن الصحابة على  ا آ ه  هللا  ن العل  واإلميان والعق 

 ابخلالفة ملا اب عه.

أدر وه فيها لي  فيها  ،ولية  ن يطنح  وكفنوه يف ثالثة أثواب سممممممم   ،رسمممممممول هللا  الصمممممممحابة  غ سممممممم      وبعد بيعة أيب بكش
وأسا ة بن ز د وأوس  ،وشقشان  وىل النيب  ،والفق  ويث  ابين العباس ،وعلأ   ،والذ ن يا وا ب سله: العباس ،يميص وال عما ة

 وأوس أسنده اىل صدره. ،هل  س       م   وعلأ   ،. فكان العباس والفق  ويث   قلبونه، وأسا ة وشقشان  صبان املاءةبن خول

فشفع  (1)«َما قحِبَأ َنيبٌّ ِإَّلَّ دحِفَن َحْيثح يـحْقَبأح » قول:  : اين ععت رسول هللا  فقال أبو بكش واختلفوا يف  وضع دفنه 
ا. ،فحفش مته ،ويف عليهفشاشه الذك ت    أبو طلحة  و ع  القرب حلد 

 ه  ألد.وال  ؤ    ،ون على رسول هللا مث دخ  الناس احلششة أرساال  عششة عششة  صل  

 ى عليه الصبيان.مث صل   ،ت عليه النساء بعد الش المث صل   ،مث األنصار ،مث املها شون ،ى عليه أوال  أه  عشريتهصل  

 ،سممممنة ألد عشممممش للهششة ،الثاين عشممممش  ن ربيع األول ،ضممممحى  وم االثنني وكانت وفاته  ،دفن اال يف  وف ليلة األربعاءوي    
 .(2)أربعة أ م  وعمشه ثالث وستون سنة وز دة 

 وغريها  ن احلششات. ،خاره املسشد فيها املصطفى  ن  ف  وكانت لششة عائشة اليت د  

 

 
 

                                                           

 (.5670(، وصحه األلبان يف صحيح اجلامع )1628أخرجه ابن ماجه )( 1)
ومشكاة املصابيح،  ،( وعدة أبواب بعدهوصحيح مسلم )َبب مرض النيب  ،وصحيح اإلمام البخاري وشرحه يف فتح الباري ،وتفاسري السلف ،السرية النبوية َّلبن هشام( 2)

 َبختصار. ،والرحيق املختوم للمباركفوري ،للشيخ عبدهللا بن اإلمام ُممد بن عبدالوهاب  وُمتصر سرية الرسول
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 يف بيت النبـوة النيب ـنح فْ دَ 
 داخ  البناء. ن  ف  وامنا د   ،وي   ْْب  على يربه شأء

وامنا كان  ،وأ ا دخوله يف املسمممممشد فهو يف ز ن الوليد بن عبدامللك وي  كن يف عهد اخللفاء الشاشمممممد ن وصمممممدر  ن خالفة بين أ ية
 .وصالبيه  واحملافظة عليه  ،ادخال الوليد للقرب َبشة التوسعة

 ن مجلة  ا لدث  ن البدمل يف العاي اإلسمممممممممممال أ بعد عهد النبوة  ،اليت على القرب فهأ حمدثة يف القشن السمممممممممممابع اهلششك ة  ب  الق  وأ  ا 
 واخلالفة الشاشدة و وت القشون األوىل  ن السلف الصاحل، وهللا املستعان.

ولكنه  تشكوا ت يريها ابليد  ،ة عليهب  وبناء الق   ،املسمممشدوأوهلا ادخال القرب يف  ،تلك البدمل - رمحه  هللا -ويد أنكش السممملف الصممماحل 
  درء ا للمفسدة وخشية الفتنة.

  بيت النبـوة وذكـر أزواجـه
 نذكر فيه من مسائل العلم ما َييت: •

وبنو  ،وآل العباس ،وآل  عفش بن أيب طالب ،آل علأ بن أيب طالب :وه  ،م عليه  الصمممممممممممممممديةه  الذ ن مش   أه  بيت النيب 
نِسَِِِِِِِاء  }يَا يف أه  بيته عدة أدلة  نها: يوله تعاىل: على دخول أزوا ه  ل  ويد د   ،وأزواه النيب  ،احلارث بن عبد املطلب

عْ  اء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَ َ تَ ْضَِِِِ تُنَّ كَأَحَدن مِّنَ النِّسَِِِِ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَالَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ  ڄ نَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْالً مَّعْرُوفًاالنَّبِيِّ لَسِِِِْ

ولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ ال وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى  ک لَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِريًاالْجَاهِلِيَّةِ األُولَى وَأَقِمْنَ الصَِِّ َةَ وَآتِنيَ الزَّكَاةَ وَأَعِعْنَ اللَّهَ وَرَسُِِ

  .[34-32األحزاب:{]ڻ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِريًا

وهأ يف  ،وهو يف  كة يب  النبوة  م ذكش زوا ه خبدجية فقد تقد   ، زوا ه هبنوأ  ا تفصمممي  القول يف زو اته وأسمممباب  •
 :ويف هذا  ن التشش ع .أوالده اال ابشاهي  فهو  ن  ار ة القبطية م  وهأ أ   ،وهو يف سن اخلا سة والعشش ن ،سن األربعني

 وأنه ال جيوز عيب  ن فع  ذلك. ، ششوعية زواه الشاب مبن تكربه سن ا ولو بكثري (1

 وأن يف ذلك أ ش عظي  اذا نوى اعفافها واكشا ها واإللسان اىل أوالدها. ،األوالد م    ششوعية زواه الشاب ابلثيب وأ   (2

 ابليواه أبكثش  ن أربع. خصوصيته  (3

 أن أكثش زو اته تيو هن حلكمة التشش ع كما سيأن. (4

 بيـت النبـوة
: خدجية، وسمممممممودة بنت ز عة تيو ها بعد وفاة خدجية وكانت يبله زو ة للسمممممممكشان بن عمشو و ات ن  ه   ،تيوه بثالث عشمممممممشة ا شأة
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له عليها وهأ أم سمممت  د  ق  ويد ع   ، ي د على اخلمسمممني وهأ أم تسمممع سمممنني وعمشه  عنها، وعائشمممة بنت أيب بكش الصمممد ق 
 سبع. :ويي  ،سنني

بكش ا  وي  تيوه  ،بكش ا  وكانت عائشمة ،يف زوا ه بعائشمة  شمشوعية تيوه الكبري يف سمنه مبن تصم شه بكثري اذا رضميت بذلك
 غريها.

األ ة أفقه نسمممممممممماء  وكانت عائشممممممممممة  ،عنه ذلك ح  الش ال اليه كما صمممممممممم   وأبوها ألب   ،النسمممممممممماء اليه ألب   كانت عائشممممممممممة 
 .(1)وأعلمهن

 وكانت يد أتميت  ن زو ها خني  بن لذافة السهمأ. ، مث تيوه لفصة بنت عمش

وكانت بعد عبد هللا بن  ح   ،وكانت تسمممى أم املسمماكني ،  مث تيوه ز نب بنت خيمية  ن بين هالل  ن عا ش بن صممعصممعة
 ملا استشهد يف ألد.

  .بعد أن  ات عنها أبو سلمة  مث تيوه أم سلمة هند بنت أ ية

اه وكانت مت ز د بن لارثة الذك تبن   ،وهأ بنت عمته ، مث تيوه ز نب بنت  ح  بن رابب  ن بين أسممممممممممممممد بن خيمية 
  .الشسول 

تم ب ين    ،ت بّن  ممممم ممممم ششوعية اليواه بيو ة امل :يف زوا ه بي نب بنت  ح  وال جيوز مشمي التيوه بيو ته  ،وأنه ال جيوز تسميته ابن ا للم 
 اذا طلقها أو  ات عنها كما هأ عادة أه  اجلاهلية.

ن بي  وكانت يف سممه  اثبت بن ي ،كانت يف سمميب بين املصممطلق  ، ن خياعة مث تيوه جبو ش ة بنت احلارث سمميد بين املصممطلق 
 كتابتها وتيو ها.  فققى رسول هللا  ،مشاس فكاتبها

كانت مت عبيد هللا بن  ح  وها شت  عه اىل احلبشممممممممممممممة فارتد عن اإلسممممممممممممممالم   ،بنت أيب سممممممممممممممفيان ةر ل  مث تيوه أم لبيبة
ها سممممنة سممممبع  ن فيو ه ا    ، ن النشاشممممأ وخطبها رسممممول هللا  ،تها هللا على د نهاوثب   ،وىف يف احلبشممممةوت  -والعياذ ابهلل-وتنصممممش
  ة.وبعث هبا  ع ششلبي  بن لسن ،اهلششة

                                                           

 .هلا رسول هللا  بيِ إضافة إَل حح  ،ومجيع نساء األمة وبه َفضحَلْت مجيع زوجاته  ،انتفعت أمة ُممد  بعلماا ( 1)
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  اْلكمـة يف زواجـه بنسائـه
وأنه  يو ها  ،أم لبيبة  ن النشاشمممممأ  لك احلبشمممممة وتيوجيه هلا تشمممممش ع وال ة احلاك  أو انئبه على  ن ال وي هلا يف خطبة النيب 

 بشضاها على الكفء.

 فاصطفاها لنفسه وأعتقها وتيو ها. ،وكانت  ن سيب خيرب ،بنت ليأ بن أخطب  ن بين اسشائي   صفية مث تيوه 

  . مث تيوه  يمونة بنت احلارث

 وىف عن التسع الباييات.وت   ، وز نب أم املساكني خدجية  :ومها ،وىف  نهن اثنتان يف لياتهت   ،عششة زو ة ىلدافهذه 

 وأخشى  ن كنده وهأ املعشوفة ابجلو نة.، فوالدة  ن بين كالب ،هبما واثنتان ي  ْب  

  ن بين يش ظة. :ويي  ،ورحيانة بنت ز د  ن بين النقري ، ار ة القبطية :وأ  ا السشارى فهما

بعد  ا يقممى شممبابه الو ثالثني  ،وعمشه  ي د على اخلمسممني عا  ا ، هبذا العدد  ن النسمماء امنا كان بعد وفاة خدجية زوا ه 
 هوة.وهذا  ن أكرب األدلة على أنه ي  كن الدافع له الش ،سنة ةسنة  ع زو ة والدة أكرب  نه خبم  عشش 

نـَْيا ِمنَ  ححبِيَب ِإَلَّ »يوله:  كما  اء عنه   ،يبرغ  أنه حيب  ن الدنيا النسممممممماء والط    اءح  :الدُّ  َوجحِعَلْت قـحرَّةح َعْيِ   ،َوالطِييبح  ،النِيســــــَ
 .(1)«الصَّاَلةِ  يف 

وال  شمم النه عن طاعة هللا  ،ألن هاتني املتعتني  ن  تامل الدنيا،  عينان على طاعة هللا و فشح هبما القلب ؛يبللنسمماء والط    لبه 
 ك ريمها  ن  تع الدنيا.

  .ابإلضافة اىل  ا فيهما  ن اعفاف لليو ات

 ملسا د.وتطيب هبا ا ،وكذا املالئكة ،ويف التطيب نشش الشائحة الطيبة اليت  تمتع هبا الناس وحيبون صالبها
فهو أشممممممممممشف وأكشم ر   يف  ،ألن الك   فشح بتيوجيه ؛الشممممممممممهوة لتيوه يف ر عان شممممممممممبابه أمج  فتيات العشب لو كان الدافع له 

 العشب.

 لنصشة اإلسالم  ن انلية. ؛لكن الدافع له هو أتليف سادات العشب مبصاهشهت 
 ؛أ ور الد ن واحلياة اليو ية الشممممشعية الكشمية ن   نات يف السمممم   الطاع  قممممليات لتعلي  هذا العدد  ن النسمممماء الف   :و ن انلية أخشى

 ويد لص  ذلك وهلل احلمد. ،لكأ  نقلنها اىل األ ة
ألن  ا زاد على أربع  ن خصممممائصممممه ؛يف تعدد اليو ات، شممممش طة عدم الي دة على أربع اال  لك اليمني  شممممشوعية االيتداء به 

                                                           

 (.3124(، وصححه األلبان يف صحيح اجلامع )3939والنسائي )(، 12294أمحد ) أخرجه( 1)
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 ف  ظ  ، وذلك ملن  عدل و تأسمممممممى به يف عدله وصمممممممربه والسمممممممانه اىل زو اته رغ   ا هو به  ن شممممممم  اليت ال جيوز االيتداء به فيها 
وامنمما هأ نتيشممة  انفممايممه كمم   مما  مماءه  ن املممال يف لمما ممات  ،نتيشممة الفقش  العي  ويلممة ذات اليممد، وي تكن يلممة ذات  ممده

 املسلمني.

 

 مـن فـوائد التعـدد املشـرو 
و نفق  ،فيعفهن ،ألن الش    سممتطيع القوا ة بعدد  ن النسمماء ؛ملشممكلة عدم زواه الكثري  ن النسمماءالتعدد هو احل  الوليد  -1

 و نشب  نهن أوالد ا  قو ون خبد تهن واكشا هن خصوص ا عند الكرب. ،عليهن
 وانتشار األ شاض والفنت. ،وفوق ذلك  ا يف التعدد  ن صيانة اجملتمع  ن انتشار الشذ لة والفساد -2
تـََزوَّجحوا »فقال:  ى بذلك رسممممول هللا ري عدد املسمممملمني بطش قة شممممشعية شممممش فة حيبها هللا و شضمممماها، ويد وصمممم  وحيصمممم  تكث -3

 .(1)«فَِإِني محَكاثٌِر ِبكحْم األحَممَ  ؛اْلَودحوَد اْلَولحودَ 
اء والتشمممممممشد    األ ش الذك نشمممممممش الب   ؛والعوان   ن اليواه مبنع التعدد النسممممممماء األمياتم ْشم النظ  الوضمممممممعية الظاملة اليت خبالف  -4

 والفقش واملشض بني الشعوب اليت مكمها تلك النظ  الكافشة. 
 .اال اذا رضيت ابلسكّن  ع غريها ، تيو ها الش   يف بيت  ستق  ة ششوعية اسكان ك  زو  -5

 

 

 

 

 

 

 
 

   أخــالقــه

 الكثري من مسائل العلم اليت نسُل هللا أن يرزقنا التحلي ِبا ومناا املسائل التالية: نستفيد من أخالقه  •
 

                                                           

محَكاثٌِر ِبكحم اأْلَنِْبَياء يـَْوَم  ِإِني  ... « ( بلفظ:4028(، وابن حبان )13569أمحد )و  (،1789لبان يف صحيح أيب داود )(، وصححه األ2050أخرجه أبو داود )( 1)
 .«اْلِقَياَمةِ 
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  أبن هللا سبحانه يد أكش ه أبلسن األخالق لىت بلغ ذروهتا يوله تعاىل:  كفأ لوصف النيب حممد  -1

ْلق ا وخ ل ق ا على اإلطالق ،[4القلم:{]ں }وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيم      ولذا وصفت أم املؤ نني عائشة ؛فهو أكم  الناس وأمجله  خ 

   وهذا أبلغ وصف وأو يه وأكمله وأمجله. ،(1)«خحلحقحهح اْلقحْرآنَ َكاَن »عنه بقوهلا:  تْ ل  ئ  ملا س   خ ل قه  

 ،م فيهد  اذ لي  يف القشآن الكشمي  ن أ ش اال وهو القدوة يف ا تثاله، وال قأ اال وهو القدوة يف تشكه، وال   ْدح اال وهو املق   -2
  .اذ ال جناة لنا وال سعادة اال ابتباعه  ،ا تثاال  أل ش هللا تعاىل وايتداء  بنبيه  ؛فيشب علينا التخلق ابلقشآن

ر بْمع ة   و ن اسممتحسممن خالفها فإمنا هو فسمماد يف ذويه وفطشته: كان  ،نذكش أبشز صممفاته اخل ْلق ية لنعل  أقا ألسممن الصممفات  -3
، (4)أيّن األنف، (3)رأس، أسي  اخلد نرأسه أمج   ،(2)َب  ْمش ٍة ، شد د سواد الش عش   ْشش اب   اللون   لي  ابلقصري وال ابلطو  ، أ بْمي ض  

اللحية،  قص شممماربه، و هه  سمممتد ش  سمممتنري أمج   ن القمش ليلة البدر الصمممافية، واسمممع الف ، ابسممم  احمليا،  ث  ، ك  (5)أ لى اجلبني
، كال ه كالد   بعيد  ا بني املنكبني،  ،(8)، أدعج العينني(7)ج  ا بني الثنيتنيل  ف      ،(6)ب الكفنيلْ رر كله لك ، ر  أفصمممح الناس لسممماان 

ال  قمممحك اال تبسمممم ا، ألسمممن الناس عنق ا، اذا  شمممى كأمنا  نصمممب  ن  نحدر، ال  لتفت اال مجيع ا، بني كتفيه خامت النبوة أنبته 
 و ن أراد املي د  ن صفاته فلريا ع السرية النبو ة. (،)حممد رسول هللا     .(9)هللا كالثآلي 

 
 

 

 املنام الصحيحةشـروط رؤ  
ألن الشمممممميطان ال  تمث  يف  ؛ولكأ  عشفه  ن رآه يف املنام ،ملا يف ذلك  ن شممممممشف  عشفته ؛ذكشت هذه الصممممممفات اجلسممممممد ة له 

  صورته.

 .ي ا أنه رسول هللا دون أن  شاه فهو الشيطان   كذ ب على رسول هللا ع  د  أ ا  ن رأى غري صورته أو خاطبه شخص    
  الشيطان يف صورة تشبه صورة النيب لىت وان متث   ،فإن كانت خمالفة للششمل فهأ ابطلة ،البد  ن عشض الشؤ  على الكتاب والسنة

                                                           

 «.فَِإنَّ خحلحَق َنيبِي اَّللَِّ ح َكاَن القحرآنَ »( بلفظ: 746(، وهو عند مسلم )24601( أخرجه أمحد )1)
 الفطرة. )املَؤلِيف(يف هذا الزمان والاليت أعطاهنَّ هللا شعًرا أسود بصبغه ِبلوان ُمتلفة ما هو إَّلَّ ُمالفة منانَّ للسنة وفساد يف -هداهنَّ هللا-( وما تصنعه بعأ النساء2)
 ( أي: سالاما ليس ِبما نتوء.3)
 ( هو األَشمُّ اجلميل.4)
 ( أجلى: واسع منور.5)
 ( أي: مبسوطتان.6)
 ( أي: بني ثنيتيه فتحة مجيلة.7)
 ( أي: شديد سوادمها، واْلََور: شدة البياض مع شدة السواد يف العني.8)
 صفة خامت النبوة كُنه آثليل، الثآليل: مجع ثؤلول وهو اْلبة تظار يف اجللد كاِْلمَّصة فما دوهنا )معجم لسان العرب َّلبن منظور(.( الثآليل : مجع ثـحْؤلحول، ويف اْلديث يف 9)
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أن  كون  ا أي ش به أو  :ورته املذكورة، والثاينرؤ ته على ص :ومها ،الششطان املتقد ان ألنه  شرتط لصحة رؤ  رسول هللا  ؛
 وهأ الكتاب والسنة الصحيحة. ،ه يف الشؤ   وافق ا لشش عتهش  ق   نهى عنه أو    

أعاذان هللا  ،فإن خالفت فهأ  ن الشمميطان ،ا اال اذا كانت تتفق  ع الشممش عةقب  وال تكون لق  فإقا ال ت   ،وهكذا احلال يف ك  رؤ 
  نه.

}لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ ا تثاال  لقوله سبحانه:  ،ر اء أن نتأسى به فيها ؛يلي نذكر مجلة من أخالقه الكرَيةفيما  •

كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ }قُلْ إِن ويال هللا تعاىل: ، [21األحزاب:{]جئ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ اآلخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثرِيًا

 و عا لته للخلق. ،القدوة احلسنة يف عبادته للخالق فهو  .[31آل عمران:{]چ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيم

 ،ولن نسممممتطيع أن لن على مجيع صممممفاته الفاضمممملة ،املث  فيها ب  ش  قممممْ فهو اإل ام و    ،أبمج  األخالق وأكملها يد اتصممممف  •
 ولكننا نكتفأ بذكش أ ثلة هلا: 

ته يش   ابأل ني، وتكذ به  له ملا أرسله هللا ولذا ع    ،ربه أاملث   نذ طفولته لىت لق ب  ش  قْ ففأ الصدق واأل انة كان     -1

ا وتكرب ا }قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ و صداق ذلك يول هللا تعاىل: -هللا  نه عاذانأ-ابلي  كحال،  سبحانه امنا كان لسد 

 .[33األنعام:{]ۅ الَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمنِيَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُون

فهو كما وصممممممممفته أم  ،ذ ن هل  لق صمممممممملة الشل ابتداء  بقشابته ال ،وله اإل ا ة يف التواضممممممممع واإللسممممممممان اىل مجيع الناس -2
َبًدا ُيحِْزيَك اَّللَّح  َما  َواَّللَِّ َكالَّ » عممه ملمما  مماءهمما تش ف بوادره بعممد  مما نيل عليممه أول الولأ:وْ ت ر  أ  د  هممو   املؤ نني خممدجيممة  ،َأ

  .(1)«َوتحِعنيح َعَلى نـََواِئِب اْْلَقِي  ْكِسبح اْلَمْعدحوَم،َوتَ  َوََتِْملح اْلَكلَّ، ،َوتـَْقِري الضَّْيفَ  ِإنََّك لََتِصلح الرَِّحَم،
 وان كان الذك على  ساره ألق استأذن  ن ،و عطأ اإلانء  ن على ميينه ،وكان جيل  ليث  نتهأ به اجملل  -3

 ألن ك   ن ؛و صري جملسه ولو كان أيصى القوم هو صدر املكان ،على ميينه يف اعطاء  ن على  ساره يبله

 ابجملل   تو هون اليه حملبته  له و هابته.

  َلهح الرِيَجالح  يـََتَمثَّلَ  َأَحبَّ َأنْ  َمنْ »و قول:  ،لد فيشل   كانهأوال  شضى أن  قوم الناس له وال أن  قوم  -4

 عليه.    ل  على ألد ال  بدأ بسحب  ده  ن  د  ن س      ل  وكان اذا س   .(1)«النَّارِ  ِمنَ  ِقَياًما فـَْليَـتَـبَـوَّْأ َمْقَعَدهح 

                                                           

 (.160(، ومسلم )3( أخرجه البخاري )1)

 (.5957(، وصححه األلبان يف صحيح اجلامع )2755)الرتمذي و  (،5229(، وأبو داود )16830أمحد ) أخرجه( 1)
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بصمموت فصمميح  ،أو َبكمة ،أو بتعلي    ْن عنده ،وال  تكل  اال بذكش هللا تعاىل ،وكان  نصممت جلليسممه اذا تكل  لىت  فشغ  ن كال ه
تم ق د ال أوكان اذا بل ه عن  هادئ.  ؟!َما ََبلح َأقْـَوام  »ولكنه  قول:  ، صارله أ ام الناس ابلنصيحة وال  سميهلد  ن أصحابه  ا  م نمْ

  مث  بني احلق و نهى عن العيب. (2)«وََكَذا ونَ لح عَ فْ يَـ ، َأْو يـَقحولحوَن َكَذا

 ،فإذا ايتنع علمه احلك  الشمممشعأ ،وكان خياطب اجلاه  الذك ال  عشف األلكام واحلالل واحلشام ابحلوار املنطقأ العقلأ الذك  عشفه
ول  ا    »و ن أ ثلة ذلك:  اب  ر سمممممممممممممم  ح  ال  أ صممممممممممممممْ د ، فم ق  ش  ام   م ب ول  يف  اْلم سممممممممممممممْ اء  أ ْعش ايب   فم ق  ول  ا    فم   ،َمهْ  َمهْ :   ال  ر سمممممممممممممم  : ق 

ول  ا     .«َدعحوهح  تـحْزرِمحوهح  ََّل » ، مث   ا ن  ر سمممممممم  ل  ْيء  ِمْن َهَذا »د ع اه  فم ق ال  ل ه  :  ف رت  ك وه  ل ىت  اب  لححح ِلشـــــــَ اِجَد ََّل َتصـــــــْ ِإنَّ َهِذِه اْلَمســـــــَ
َذرِ  ا ِهَي لـِذِْكِر اَّللَِّ  ،اْلبَـْوِل، َوََّل اْلقـَ اَلةِ  ِإَّنـََّ ول  ا     «َوِقَراَءِة اْلقحْرآنِ  ،، َوالصـــــــــــَّ ا يمم ال  ر سمممممممممممممم  أ   ش  ر   ال    ن  اْلق ْوم  ، مث   أ ْو ك ممم 

ْلوٍ  ف ش اء   ن ه     ْن   اءٍ  ب د  ول  ا     ،الل ه    اْغف ْش ي  و ل م ح م ٍد و ال تم ْ ف ْش   ع ن ا أل ل دٍ  :ْعش ايب   األ  فم ق ال  » ويف روا ة: ،(3)«ع ل ْيه   ف شممم  ك  ر سممم  ح   ف قممم 
ًعا :و ي ال    وأن ذلك  يال بصمممب  ،األعشايب والناس أن املسممما د تصمممان عن القذر والنشاسمممة فع ل    .(4)«َلَقِد اْحَتَظْرَت َواســـِ

بُّهح ألحمِيَك؟ »له:  ليان فقال  سمممتأذنه يف ا اب  شممم   ه  اء  و    املاء عليه. :َجَعَلِ  اَّللَّح ِفَداَءَك.  ،َّل َواَّللَِّ  ي ال  :َأَتِح بُّونَهح  ي ال  َوَّل النَّاسح ُيِح
:ألحمََّااِنِْم.  :َأفـَتحِحبُّهح َّلبـَْنِتَك؟  ي ال  وَل اَّللَِّ  ي ال  :َجَعَلِ  اَّللَّح ِفَداَءَك.  ،َّل َواَّللَِّ َ  َرســــــــــح بُّونَهح لِبَـَناِنِْم.  ي ال  :َوَّل النَّاسح ُيِح َأفـَتحِحبُّهح  ي ال 
: ألحْخِتَك؟ :َجَعَلِ  اَّللَّح ِفَداَءَك.  ،َّل َواَّللَِّ  ي ال  بُّوَنهح أَلَخَواِنِْم.  ي ال  :َوَّل النَّاسح ُيِح ِتَك؟  ي ال  :َأفـَتحِحبُّهح ِلَعمَّ َجَعَلِ  اَّللَّح  ،اَّللَِّ َّل وَ  ي ال 
َداَءَك.  :فــِ اِنِْم.  يمم ال  بُّونــَهح ِلَعمــَّ :َوَّل النــَّاسح ُيِح َك؟  يمم ال  هح َــَِالَتــِ :َأفـَتحِحبــُّ َداَءَك.  ،َّل َواَّللَِّ  يمم ال  :َجَعَلِ  اَّللَّح فــِ بُّونــَهح  يمم ال  َوَّل النــَّاسح ُيِح
َاََّلِنِمْ   احلوار املنطقأ املقنع.، فايتنع الشاب هبذا (5)«َِ

وال  تكلف  ،ال مينع  و ود ا ،وك ش   ه ي ْصٌد  بت أ به و ه هللا ،ال   ْسأل شيئ ا اال أعطاه ،أ ود الناس لو ه هللا وأكشم الناس كان 
أو ليقوى  ،القوم وسمممماداهت  ليدخلوا يف اإلسممممالم اء  ه     ف بعطائه ألياان  و  وكان  تأل   وكان  عطأ عطاء  ن ال خيشممممى الفقش. ، فقود ا

  ه .وا شش  ولكأ  دعوا يو ه  اليه و كف   ،اسال ه 
-فمن ذلك أن  لك اجلبال عشض عليه أب ش هللا سبحانه أن  طبق على أعدائه األخشبني ،والصرب والعفو    لْ ا ا  ا يف احل   كان 

يـَْعبحدح اَّللََّ  َمنْ  َأْصاَلِِبِمْ  ِمنْ  َبْل َأْرجحو َأْن ُيحْرَِج اَّللَّح »له ك   بلغ فكان  وابه:  ملا بلغ أذى يو ه-ومها  بالن عظيمان حييطان مبكة
ًئا وملا فتح  كة عنوة ولوله املسلمون  ن املها ش ن واألنصار البسني لباس احلشب  تقلد ن السالح  ،(6)«َوْحَدهح ََّل يحْشِركح ِبِه َشيـْ
واملسلمني ابملد نة مبن ا تمع اليه   خذوا أ واهل  وغيوه أأعدائه الذ ن أخش وه واملؤ نني  عه  ن  كة و   نتظشون أ شه بقتال ألد  

ملا دخ   فما كان  نه  ،النيب    ن بينه  أسد هللا يف أرضه محية ع   ار العشب ويتلوا  ن املسلمني سبعني ر ال   ن كف  
 امَ رَ اْلَ  َدَخَل اْلَمْسِجدَ  َمنْ »ويد ا تمعوا ابملسشد بعد  ا اندى  ناد ه:  ،املسشد احلشام اال أن ويف بباب الكعبة واندى يش ش ا

م تح نْـ َُ اذَهبحوا فَ  :ال  . فم ق  وابنح أخ  كرمي   ،أٌخ كرميٌ  وا:ال  ق  فم   ؟ ومَ م اليَ كح بِ  لٌ اعِ ما تَروَن أِني فَ  يش  رَ قـح  رَ شَ عْ  مَ  َ  فقال: .نٌ و آمِ اح فَـ 

                                                           

 .(2064برقم:  5/97)السلسلة الصحيحة  «صحيح»قال األلبان: و ، (4788برقم:  2/665)( أخرجه أبو داود 2)
 ، واللفظ ملسلم.(285)(، ومسلم 6025أخرجه البخاري )( 3)
 ".حديث صحيحوقال ُمققو املسند: " (،529(، وابن ماجه )10533)أمحد  أخرجه( 4)
 (.370األلبان يف السلسلة الصحيحة )(، وصححه 22211)أمحد  أخرجه( 5)
 (.1795(، ومسلم )3231أخرجه البخاري )( 6)
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 }قَالَ الَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمنِي وعفا عنه  ويال هل   قالة  وسف إلخوته: .(1)«الطَُّلقاءح 

 .[92يوسف:{]ۈ

ا به بطيب رائحته، حيب السمممممواك و سمممممتاك كثري ا  ش  الذك       عشف املكان   ،وأطيبه  رحي ا ،كان أنظف الناس وأطهشه   سمممممم ا و لبسممممم 
قَّ َعَلى أحمَّيِت »و قول:  َواكِ  َأوْ  َلْوََّل َأْن َأشـــــــــح اَلة   َمعَ  َعَلى النَّاِس أَلََمْرنححْم َِبلســـــــــِي أيك   ا له رائحة كش هة كالثوم وال ، (2)«كحلِي صـــــــــَ

، وكان أي ش  رب   واملالئكة  : عين (3)«ََّل تـحَناِجي َمنْ  ِإِني أحََنِجي»ويال ملن سمممممممممممممممأله عن ا تناعه ذلك:  ،والبصممممممممممممممم  والومها
لِي ُمحَْتِلم  »ابلنظممممافممممة واالغتسممممممممممممممممممال و قول:  ٌب َعَلى كـــح ِة َواجـــِ لح يـَْوِم اجلحمحعـــَ ا َمنْ »غ، و قول: ابل   :أك (4)«غحســــــــــــــْ َل ثحومـــً  َأوْ  َأكـــَ

اًل  ِجَدََن، ليَـْعَتِزلْ  فـَْليَـْعَتزِْلَنا، َأوْ  َبصـــــَ وكان  سمممممممتشمش  ،وكان اذا خشه لققممممممماء لا ته اسمممممممترت عن العيون ،(5)«بـَْيِتهِ  يف  َوْليَـْقعحدْ  َمســـــْ
ا عن الوسممممممممممممممواس و مممممدعو النممممماس اىل ذلمممممك و قول:  َذاِب  َأْكثـَرَ إِنَّ »و سممممممممممممممتنشأ و تحشز عن البول والنشممممماسمممممممممممممممممممات بعيمممممد  عــــَ

فمن ذلك أنه الذك ثبت ملا لصلت اهليمية على املسلمني  ،كان  قشب املث  يف الششاعة والشها ة والنشدة  .(6)«البَـْولِ  ِمنْ  اَْلَقرْبِ 
وهو  ،ولصممممممم  له  شالات عظيمة يف  بينه وو هه و سمممممممده ،د يف قا تها ثبت هو ونفش يلي ل  و وم أ   ، وم لنني يف بدا ة املعشكة

يال أ ري  .دوه  لىت مت هل  النصممممشو شممممشعه  على الثبات يف و ه ع ،وا اي   نادك املسمممملمني هلم   ،صممممابش حمتسممممب شٍ ب  دْ غري      ٌ ب  قْ    
،»:  املؤ نني علأ  ُْسح َي اْلبــَ ا ِإَذا محَِ وِل اَّللَِّ  َوَلِقَي اْلَقْومح اْلَقْوَم، كحنــَّ ا ِبَرســـــــــــح نــَ ا َأْد َ  اَل ، فَ  اتَـَّقيـْ ٌد ِمنــَّ اْلَقْوِم  ِمنَ  َيكحونح َأحــَ

َلةً  اْلَمِديَنةِ َفزَِ  َأْهلح » :. ويال أن (7)«ِمْنهح  ْوتِ  ،لَيـْ ولح هللاِ  ،فَاْنطََلَق ََنٌس ِقَبَل الصـــَّ بَـَقاحم  فـَتَـَلقَّاهحْم َرســـح ِإََل  رَاِجًعا َوَقْد ســـَ
ْوِت، ْيفح َوهحَو يـَقحولح  يف  َوهحَو َعَلى فـََرس  أِلَيب طَْلَحَة عحْري   الصـــــــــــَّ نيل الناس     كان . (8)«تـحَراعحوا ََلْ تـحَراعحوا َلَْ » :عحنحِقِه الســـــــــــَّ

 كان   ومتتلئ يلوهب  مبحبته واكباره. ،ب  مجيعه   لقون  نه التقد ش واإلكشام ،دون اشممممممممممممممعار أدانه  مبهانة أو التقار ، نازهل 
و ار ة القبطية  ،ها ش أم اعاعي   : عين (9)«هَلحْم ِذمًَّة َوَرمِحًا ِإنَّ »ب  لقد أوصممممى أبه   صممممش خري ا ويال:  ،أوصمممم  الناس لشمحه

وكان له  ار  هودك فلما  شض زاره ودعاه اىل اإلسالم وهو يف  شض املوت  ،وكان  كشم اجلار وأي ش إبكشا ه. أم ابنه ابشاهي  
   .(10)«النَّارِ  ِمنَ  اْلَمدح َّلِلَِّ الِذي َأنَقَذهح »فأسل  إبعالن الشهادتني فخشه  ن عنده فشل ا وهو  قول: 

 ،فهو حيتسممممب األ ش  ن هللا لىت يف املبالات  ن النوم واألك  و عاشممممشة اليو ات ،كانت مجيع لشكاته وسممممكناته عبادة هلل تعاىل
  نوك بذلك االستعانة على طاعة هللا ونفع ا خش ن.

ففأ  ،اس اخلري وهو القدوة فيه  الن عل    ،وا داب اإلسممممممممممممممال ية يف ك  األلوال ،واألخالق الفاضمممممممممممممملة ،  الناس أ ور د نه كان  عل   
وكان  ،وال  عيب طعا  ا يد ان اشممممتهاه أكله واال تشكه ،و لعق أصممممابعه ،األك  والشممممشب  سمممممأ هللا وأيك  بثالث أصممممابع مما  ليه

                                                           

 .(18231ومعرفة السنن واآلَثر ) ،(18276( أخرجه البياقي يف السنن الكربى )1)
 واللفظ للبخاري. ،(252(، ومسلم )887أخرجه البخاري )( 2)
 (.564(، ومسلم )855أخرجه البخاري )( 3)
 واللفظ للبخاري. ،(846(، ومسلم )879البخاري )أخرجه ( 4)
 (.564(، ومسلم )855أخرجه البخاري )( 5)
 (.3002وصححه األلبان يف صحيح اجلامع ) ،(348(، وابن ماجه )9059أمحد ) ( أخرجه6)
 ووافقه الذهيب. ،وقال: "حديث صحيح اإلسناد، وَل ُيرجاه" ،(2633أخرجه اْلاكم )( 7)
 (.2307(، ومسلم )3040أخرجه البخاري )( 8)
 (.2543أخرجه مسلم )( 9)
 (.1356( أخرجه البخاري )10)
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مِي اَّللََّ،»حيمد هللا اذا فشغ. ورأى غال  ا تطي   ده يف الصممممممممممممممحفة فقال:  وأ ش  ن  (1)«ا يَِليكَ وَكحْل ممَّ  وَكحْل بَِيِميِنَك، َ  غحالمح ســـــــــــَ
َما »وكان  قول:  ،(3)وأي ش بلعق اإلانء(2)سممممممقطت  نه اللقمة أن أيخذها ومييد  ا علقها  ن األذى وأيكلها وال  دعها للشمممممميطان

 ،َوثـحلحٌث ِلَشَرابِهِ  ،فـَثـحلحٌث ِلطََعاِمهِ  لٌ فَِإْن َكاَن َّل َُمَاَلَة آكِ  ،يحِقْمَن صحْلَبهح  اتٌ مَ يْ قَ لح  ِبَْسِب اْبِن آَدمَ  َبْطن ، ِمن اِوَعاًء َشرًّ  آَدمَ  اْبنح  َمأل
 .(4)«َوثـحلحٌث لِنَـَفِسهِ 

ب   ي د صممالب  ،ح ا اذا يقممىع ْ  ،ح ا اذا اشممرتىع ْ  ،ح ا اذا ابملع ْ  ،وكان  تعا    ع املسمملمني و ع غري املسمملمني ألسممن املعا لة
ش يف اإللسممان والتيسممري،  ات ودرعه  شهون عند و م ش غ ب املوسمم   ،شأي ش إبنظار املعسمم   ،اذا ايتقممى ح اع ْ  ،احلق عند الوفاء على لقه

. هودك يف آص    ع  ن شعري،  تحم  اساءة صالب احلق يوال  وفعال  و قول ان لصالب احلق  قاال 
َلْوََّل َأِني َأَخا ح »فمن ذلك أنه و د متشة يف األرض فأخذها وأعطاها ل ريه ويال:  ،كان ا ا  ا يف اليهد والورمل ال أيك  اال لالال  

 ألن الصدية ال م  له وال أله  بيته خبالف اهلد ة فإنه  قبلها و ثيب عليها وأيكلها.؛ (5)«الصََّدَقِة أَلََكْلتـحَاا ِمنَ  َأْن َتكحونَ 
َتَجاَب »: وملا يال له سممممممممعد بن  عاذ  ،وحيذر  ن الكسممممممممب احلشام ،على اكتسمممممممماب احلالل  ؤكد  َ َأْن ََيَْعَلِ  محســــــْ ادْ ح اَّللَّ

  .(6)«َ  َسْعدح َأِطْب َمْطَعَمَك َتكحْن محْسَتَجاَب الدَّْعَوةِ  :ي ال  . الدَّْعَوةِ 
ا لىت   ري    كت حمارم  ه  فإذا انت   ،ال   قب لنفسه و صرب كان   ال أتخذه يف هللا لو ة الئ . ، املنكشهللا غقب هلل غقب ا شد د 

لَْيَس اْلمحْؤِمنح َِبلطَّعَّاِن َوَّل اللَّعَّاِن َوَّل »كان أي ش ابلعدل واإللسمممممممممان والسمممممممممكينة والويار واكشام الناس ولسمممممممممن املعاشمممممممممشة و قول: 
َسانِِه َويَِدِه، ِمنْ  َسِلَم املحْسِلمحونَ  َمنْ  املحْسِلمح »و قول:  ،(7)«اْلَفاِحِش َوَّل اْلَبِذيءِ  وكان  ،(8)«َهَجَر َما هَنَى اَّللَّح َعْنهح  َمنْ  َواملحَااِجرح  ِل

ُُْتححوهح  تـََرْوا َأنَّكحمْ  َح َّ  فَاْدعحوا َلهح  تحَكاِفئحوهح  فَِإْن ََلْ َتَِدحوا َما ِإلَْيكحْم َمْعرحوفًا َفَكاِفئحوهح، َأَتىَمْن » درأ ابحلسممنة السمميئة و قول:   .(9)«َكاَف
ِت الَعَجَلةح )كان  نهى عن العشلمة و قول:  بُّ الرِيْفَق،»وأي ش ابلشفق و قول:  ،(تَِعســــــــــــَ َويـحْعِطي َعَلى الرِيْفِق َما ََّل  ِإنَّ اَّللََّ رَِفيٌق ُيِح

 .(10)«اْلعحْنفِ  يـحْعِطي َعَلى
 ،هش  ك  ت  سْ و م ش و ح عن أهله وأصحابه وميازله  مبا  ششح صدوره  و ذهب عنه  السآ ة مبا ال حمذور فيه وال     ،كان  تفاءل وال  تطري

 و نهى عن تشو ع املسل  أو اإلساءة اليه ولو بشأء  سري  ن امليح املؤذك  ن يول أو فع .

                                                           

 (.2022(، ومسلم )5376أخرجه البخاري )( 1)
 (.2033أخرجه مسلم )  (2)
 (.2033أخرجه مسلم )( 3)
 (.5674وصححه األلبان يف صحيح اجلامع )، وقال الرتمذي: " حديث حسن صحيح" ،(7945(، واْلاكم )2380(، والرتمذي )17186)أخرجه أمحد ( 4)
  (.1071(، ومسلم )2431أخرجه البخاري )( 5)
 .(6495أخرجه الطربان يف املعجم األوسط )( 6)
 (.5381وصححه األلبان يف صحيح اجلامع ) ،وقال ُمققو املسد: "إسناده صحيح" ،وقال الرتمذي: " حديث حسن غريب" ،(1977(، والرتمذي )3948أمحد ) أخرجه( 7)
 (.10أخرجه البخاري )( 8)
ححه األلبان يف وص ،وقال ُمققو املسند: "إسناده صحيح على شرط الشيخني" ،(3408(، وابن حبان )2567(، والنسائي )5109(، وأبو داود )5365أمحد ) أخرجه( 9)

 (.254(، والسلسلة الصحيحة )6021صحيح اجلامع )
                     وصححه األلبان يف صحيح  ،وقال ُمققو املسند: "صحيح لغريه" ،(549(، وابن حبان )3688(، وابن ماجه )4807(، وأبو داود )16802أخرجه أمحد )( 10)

 (.7921و  1771اجلامع )

http://www.sh-alomar.com/


 َصلَّى هللاح َعَليه وَسلَّمَ  –ُمحَمٌَّد           

 

21 

alomar.com-www.sh 

)اْلمحْؤِمنح ََّل يـحْلدَغح ، اْلَصَباح َُيَْمدح اْلقحْومح اْلسَُّرى( )ِعْندَ وكان ذلك جيشك على لسانه عند  ناسبته  ث :  ،كان حيب املث  واحلكمة
َ ََبِطٌل( :لَِبيد   َقولح  :شَّاِعرٌ  َكِلَمة  قَاهَلَا  )َأْصَدقح ، و قول: ِمْن جحْحر  َمرََّتنْيِ( ، (تَِعَسِت الَعَجَلةح ) ، و قول:َأََّل كحلُّ َشْيء  َما َخاَل اَّللَّ

َبتُّ و قول:  ، )َوَمْن.. َوَمْن(، و ثين على لك  زهري بن أيب سلمى يف  علقته اليت  قول فيها: َأبـَْقى( ةً لَ احِ رَ  َّل َأْرًضا َقَطَع َوَّل )املحنـْ
}وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إاِلَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ  وصدق هللا سبحانه اذ  قول: ، نطق ببيت  نه كا ال  ب  وي  ،ولكنه ال  قول الشعش

ينح النَِّصيَحةح »ويال:  ،[69يس:{]ېئ مُّبنِي ِة  ،َوِلَرسحوِلهِ  ،َوِلِكَتاِبهِ  ،َّلِلَِّ  :ال  ي   ؟هللاِ  ولَ سح  رَ  َ  ِلَمنْ : ة  اب  ح  الص   ال  ي  -اث  ال  ث  -الدِي َوأِلَِئمَّ
ِماَئَة َمرَّة  ححطَّْت َخَطاَ هح َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل زََبِد  سحْبَحاَن اَّللَِّ َوِبَْمِدهِ  :َقالَ  َمنْ »ويال:  ،(1)«اْلمحْسِلِمنَي َوَعامَِّتِامْ 

 .(2)«اْلَبْحرِ 
 لك يف  واعظه ودعائه وتو يهاته ألصحابه فمن ذلك:كان  لهم ا بلي  ا آ ه هللا  وا ع الكل  فيشمع ذ

َبَع نـَْفَسهح َهَواَها َمنْ  َواْلَعاِجزح  ،َداَن نـَْفَسهح َوَعِمَل ِلَما بـَْعَد اْلَمْوتِ  َمنْ  اْلَكيِيسح »يوله:   .(3)«ُتَََّنَّ َعَلى اَّللَِّ  وَ  َأتـْ
 .(4)«َوقـَنـََّعهح اَّللَّح ِبَا آاَتهح  ،َورحِزَق َكَفافًا ،َأْسَلمَ  َمنْ  َقْد َأفْـَلحَ »و قول: 
نـَْيا،»و قول:  نـَْيا َوَماِل، َماِل َولِلدُّ ي بَِيِدهِ  َوَما لِلدُّ ارَ  َوالَِّذي نـَْفســـِ نـَْيا ِإَّلَّ َكَراِكب  ســـَ ، يف  َما َمثَِلي َوَمَثلح الدُّ اِئف  َتَظلَّ  يـَْوم  صـــَ فَاســـْ

 .(5)«ُثحَّ رَاَح َوتـَرََكَاا هَنَار ، ِمنْ  َساَعةً ََتَْت َشَجَرة  
َنًة َأَضرَّ َعَلى الرِيَجالِ »و قول:   . (6)«النِيَساءِ  ِمنْ  َما تـَرَْكتح بـَْعِدي ِفتـْ

نـَْيا َكَُنََّك َغرِْيبٌ  يف  كحنْ »ويال:    .(7)«َعاِبرح َسِبْيل   َأوْ  الدُّ

َوامهحَا، :َحاَلَوَة اإِلَيَانِ كحنَّ ِفيِه َوَجَد  َمنْ  َثاَلثٌ  »و قول:  ولحهح َأَحبَّ ِإلَْيِه ممَّا ســـــــــــِ بُّهح ِإَّلَّ  َأْن َيكحوَن اَّللَّح َوَرســـــــــــح بَّ املَْرَء َّلَ ُيِح َوَأْن ُيِح
،  .(8)«لنَّارِ يـحْقَذَ  يف ا َيْكَرهح َأنْ  َكَما هنْ مِ  هللاح  هح ذَ قَ نْـ أَ  نْ أَ  دَ عْ الكحْفِر بَـ  يف  َوَأْن َيْكَرَه َأْن يـَعحودَ  َّلِلَِّ

َد ِإَّلََّل »و قول:  لَّطَهح َعَلى َهَلَكِتهِ  :اثـْنَـَتنْيِ  يف   َحســــــــَ ي ِِبَا  اْْلَقِي، يف  رَجحل  آاَتهح اَّللَّح َماَّلً َفســــــــَ َورَجحل  آاَتهح اَّللَّح ِحْكَمًة فـَاحَو يـَْقضــــــــِ
     .(9)«َويـحَعلِيمحَاا
وَل اَّللَِّ   :ي ال وا َمالِه؟ ِمن َأيُّكحْم َمالح َوارِثِِه َأَحبُّ ِإليه»و قول:  َلَك  َما :ي ال   ،َماِل َوارِثِهِ    نْ  َما ِمنَّا َأَحٌد ِإَّلَّ َمالحهح َأَحبُّ ِإلَْيهِ  ،َ  َرســـح

 .(1)«َوَمالح َوارِِثِك َما َأخَّْرتَ  َماِلَك ِإَّلَّ َما َقدَّْمَت، ِمنْ 

                                                           

 (.55)أخرجه مسلم ( 1)
 (.2691(، ومسلم )6405أخرجه البخاري )( 2)
 .وقال الرتمذي: " حديث حسن" ،(7639( واْلاكم )2459(، والرتمذي )17123أمحد ) أخرجه( 3)
 (.1054أخرجه مسلم )( 4)
وقال ُمققو املسند: "حديث  ،سن صحيح"وقال الرتمذي: "حديث ح ،(6352(، وابن حبان )4109(، وابن ماجه )2377(، والرتمذي )3709و  2744أخرجه أمحد )( 5)

 (.438(، والسلسلة الصحيحة )5669وصححه األلبان يف صحيح اجلامع )، صحيح"
 واللفظ للبخاري. ،(2740(، ومسلم )5096أخرجه البخاري )( 6)
 .(6416أخرجه البخاري )( 7)
 (.43(، ومسلم )16أخرجه البخاري )( 8)
 (.816ومسلم )( ، 73أخرجه البخاري )( 9)

 (.6442أخرجه البخاري )( 1)
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، فقال فح تِ  الكَ َّلَّ اا إِ نْ مِ  قَ بْ يَـ  ا َلَْ اَ لَّ ا كح اَ تـح مْ سَـــ قَ : حيبه، فسمممأل عنها؟ فقالتشممماة فقسممممتها اال الكتف أبقته له ألنه  وذَبت عائشمممة 
 .(2)«َغرْيَ َكِتِفَاا كحلَُّاا بَِقيَ  » :

بُّ لِنَـْفِسهِ  َح َّ  ََّل يـحْؤِمنح َأَحدحكحمْ »و قول:  بَّ أِلَِخيِه َما ُيِح  .(3)«ُيِح

 .(4)«ََّل تـََراَءى ََنرَامهحَا  :ي ال   ؟ َلَِ  و َ  َرسحوَل اَّللَِّ   :ي ال وا ،محْسِلم  يحِقيمح َبنْيَ َأْناحِر اْلمحْشرِِكنيَ كحلِي  ِمنْ  َأََن بَِريءٌ »و قول: 

 ،الكتاب ابليمن كما أرس   عاذ ا اىل أه   ، ششوعية اإليا ة بينه   ن أ   دعوهت  اىل اإلسالم ملن كان أهال  لذلك و اء عنه 
 ره  ن دعوة املظلوم ولو كان كافش ا.ولذ  

 :ومن أدعيته املوجزة اليت يدعو ِبا وَيمر أمته ِبا

نـَْيا َحَسَنةً  يف  رَبَـَّنا آتَِنا»  .(5)«َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ  ،َويف اآْلِخَرِة َحَسَنةً  ،الدُّ
 .(6)«َوححْسِن ِعَباَدِتكَ  ،َوشحْكِركَ  ،اللَّاحمَّ َأِع ِي َعَلى ِذْكِركَ »ويوله: 

ا  كَ »يمممممم :  ،خلريك الممممممدنيمممممما وا خشةويولممممممه لْلعشايب ملمممممما أسممممممممممممممل  وطلممممممب  نممممممه أن  علمممممممه دعمممممماء  مممممما عمممممم  َُلــــح  :اللَّاحمَّ ِإِني َأســـــــــــــــْ
 .(7)«َواْلِغََّن  َواْلَعَفاَ ، َوالتـَُّقى، اهْلحَدى،

  .(8)«اَعْشرً  ِِبَا َصلَّى هللاح َعَلْيهِ  َصالةً  َصلَّى َعَليَّ  َمنْ »ويال: 
َا »ويال:  ،َِبَّللَِّ ََّل َحْوَل َوََّل قـحوََّة ِإَّلَّ  :ابإلكثار  ن يول وأ ش  .(9)«ََتَْت اْلَعْرشِ  َكْنز    ِمنْ  ِإهنَّ

 ،َوِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ  ،َعَذاِب َجَانَّمَ  ِمنْ  اللَّاحمَّ ِإِني َأعحوذح ِبكَ »وأ ش ابالسمممممتعاذة ابهلل يف التشمممممهد األخري يف الصمممممالة  ن أربع فقال: 
َنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماتِ  َنِة اْلَمِسيِح الدَّجَّالِ  ،َوِمْن ِفتـْ   .(10)«َوِمْن َشرِي ِفتـْ

لَِّة، والبحْخِل واهلََرِم والَقْسَوةِ  والَكَسلِ  اللَّاحمَّ إِني أعحوذح ِبَك ِمَن الَعْجزِ »ويوله:  َلِة والذِي  كوالشِيرْ  وأعحوذح ِبَك ِمَن الَفْقِر والكحْفرِ  والَعيـْ

                                                           

 ،ووافقه الذهيب ،وقال اْلاكم: "حديث صحيح اإلسناد وَل ُيرجاه" ،وقال الرتمذي: "حديث صحيح"، (7193( واْلاكم )2470(، والرتمذي )24240أخرجه أمحد )( 2)
 (.2544وصححه األلبان يف السلسلة الصحيحة ) ،وقال ُمققو املسند: "إسناده صحيح "

 (.45(، ومسلم )13أخرجه البخاري )( 3)
 (.1207(، وصححه يف إرواء الغليل ) 1461وحسنه األلبان يف صحيح اجلامع ) ،(4780(، والنسائي )1604(، والرتمذي )2645أخرجه أبو داود )( 4)
 (.2690(، ومسلم )6389أخرجه البخاري )( 5)
 (.7969(، وصححه األلبان يف صحيح اجلامع )2020(، وابن حبان )751(، وابن خزَية )1303(، والنسائي )1522(، وأبو داود )22119أخرجه أمحد )( 6)
 (.2721أخرجه مسلم )( 7)
 (.408أخرجه مسلم )( 8)
 (.2166وصححه األلبان يف السلسلة الصحيحة ) ،وقال ُمققو املسند: "حديث صحيح" ،(21415أخرجه أمحد )( 9)
 (.588أخرجه مسلم )( 10)
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ِء اأَلْسقامِ  والنِيفاِق والسُّْمَعِة والرِي ِء، وأعحوذح ِبَك ِمَن الصََّمِم والَبَكِم واجلحنحوِن والرَبَِص واجلحذامِ   .(1)«َوَسِيِي
َ اْلَعاِفَيَة،»ألصحابه:  ويال  .(2)«فَاْصرِبحوافَِإَذا لَِقيتحمحوهحْم  ََّل تـََتَمنـَّْوا لَِقاَء اْلَعدحوِي َواْسَُلحوا اَّللَّ

ر ي لِ   َّل يـََتَمنَّنَيَّ َأَحدحكحْم اْلَمْوتَ »ويال:  ابَهح  ضـــــح َوتـََوفَِّ   ،اللَّاحمَّ َأْحِيِ  َما َكاَنْت اْْلََياةح َخرْيًا ِل  :  فـَْليَـقحلْ فَاِعاًل  بحدَّ  فَِإْن َكاَن َّل ،َأصـــــَ
   .(3)«ِإَذا َكاَنْت اْلَوفَاةح َخرْيًا ِل 

 .(4)«َغائَِبة  ِل ِبَرْي   َوََبِرْك ل ِفيِه، َواْخلحْف َعَليَّ كحلَّ  قَنِيْعِ  ِبَا َرزَقْـَتِ ، يبِي رَ » ويال:
تٌّ »ويال:  ِلِم ســـــِ ِلِم َعَلى اْلمحســـــْ لِيْم َعَلْيِه،قَالَ  ؟هللاِ  ولَ ســـــح  رَ  َ  نَّ ا هح : مَ يلَ قِ  .َحقُّ اْلمحســـــْ َُِجْبهح، َوِإَذا  : ِإَذا َلِقيَتهح َفســـــَ َوِإَذا َدَعاَك َف

ْتهح، َوِإَذا َمِرَض فـَعحْدهح، َوِإَذا َماَت فَاتَِّبْعهح شَ اْستَـْنَصَحَك فَاْنَصْحهح، َوِإَذا َعَطَس َفَحِمَد اَّللََّ فَ   .(5)«مِي
َفَل ِمْنكحْم، اْنظحرحوا ِإََل »ويال:  يف أ ور  : عين (6)«تـَْزَدرحوا نِْعَمَة اَّللَِّ َعَلْيكحمْ  َّلَّ أَ  فـَاحَو َأْجَدرح  ؛هحَو فـَْوَقكحمْ  َمنْ  َوََّل تـَْنظحرحوا ِإََل  َمْن َأســـْ

  الدنيا، أ ا الد ن فقد أ شان هللا ورسوله اباليتداء مبن هو خري  نا.
َْحلحِق،»: ويال  .(7)«َعلَْيِه النَّاسح وََكرِْهَت َأْن يَطَِّلَع  َصْدرَِك، يف  َواإِلُْثح َما َحاكَ  اْلرِبُّ ححْسنح ا

ِلم  َأْن يـَْاجحَر َأَخاهح فـَْوَق َثاَلثِ »ويال:  اَلمِ : يـَْلَتِقَيانِ ، ََّل ُيَِلُّ ِلمحســــــْ  .(8)«فـَيـحْعِرضح َهَذا، َويـحْعِرضح َهَذا، َوَخرْيحمهحَا الَِّذي يـَْبَدأح َِبلســــــَّ
احمْ  َمنْ »ويال:   .(9)«َتَشبََّه بَِقْوم  فـَاحَو ِمنـْ

َاَهَك، »:  ويال البن عباس  َ َُيَْفْظَك، اْحَفْظ اَّللََّ َتَِْدهح َتح َتِعْن و اْحَفْظ اَّللَّ تَـَعْنَت فَاســــــــْ َُْل اَّللََّ، َوِإَذا اســــــــْ َُْلَت فَاســــــــْ ِإَذا ســــــــَ
 . (10)«َِبَّللَِّ 

بََّك اَّللَّح، يف  اْزَهدْ »ويال:  نـَْيا ُيِح بَُّك النَّاسح َأْيِدي  يف  َواْزَهْد ِفيَما الدُّ  . (11)«النَّاِس ُيِح
ًئا َفَشقَّ َعَلْيِاْم فَاْشقحْق َعَلْيهِ  اللَّاحمَّ َمْن َوِلَ »ويال:   . (12)«ِمْن َأْمِر أحمَِّ  َشيـْ
     .(13)«فإهنَّحْم قد أْفَضْوا إَل ما َقدَّمحوا ؛َّل َتسحبُّوا األْمَواتَ »ويال: 

                                                           

 ،وسكت عنه الذهيب ،وقال اْلاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخني، وَل ُيرجاه" ،(1944(، واْلاكم )316(، والطربان يف املعجم الصغري )1023أخرجه ابن حبان )( 1)
 (.1285وصححه األلبان يف صحيح اجلامع )

 (.1742(، ومسلم )2966أخرجه البخاري )( 2)
 واللفظ ملسلم. ،(2680(، ومسلم )5671أخرجه البخاري )( 3)
ذكره ابن عالن يف شرح و  وحسنه اْلافظ ابن حجر، ،ووافقه الذهيب ،وَل ُيرجاه" ،وقال اْلاكم: "حديث صحيح اإلسناد ،(3360(، واْلاكم )2728أخرجه ابن خزَية )( 4)

 (.4/383األذكار )
 (.2162أخرجه مسلم )( 5)
 (.2963أخرجه مسلم )( 6)
 (.2553أخرجه مسلم )( 7)
 واللفظ ملسلم. ،(2560(، ومسلم )6237أخرجه البخاري )( 8)
 (.  6149وصححه األلبان يف صحيح اجلامع )، (4031(، وأبو داود )5115أخرجه أمحد )( 9)
 (.7957وصححه األلبان يف صحيح اجلامع ) ،(2516(، والرتمذي )2763أمحد ) أخرجه( 10)
اْلاكم: "حديث صحيح اإلسناد وَل ُيرجاه"، وصححه األلبان يف صحيح اجلامع (، وقال 7873(، واْلاكم )5972(، والطربان يف الكبري )4102( أخرجه ابن ماجه )11)
 (.944(، والسلسلة الصحيحة )922)
 (.1828(  أخرجه مسلم )12)
 (.1393( أخرجه البخاري )13)
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 .(1)«َوْيٌل َلهح  ُثحَّ  َوْيٌل َلهح  ،ُيحَدِيثح فـََيْكِذبح لِيحْضِحَك بِِه اْلَقْومَ َوْيٌل لِلَِّذي »ويال: 

ًئا َدَخَل اجْلَنَّةَ  َمنْ »ويال:                  .(2)«ماَت َّل يحْشِركح َِبهلِل َشيـْ

و صمممملح  ا حيتاه اىل اصممممالح يف  ،وخييد ثوبه ،خيصممممف نعله : ن ذلك أنه ،و ققممممأ لا ته بنفسممممه ، عني أهله يف بيته كان 
وملا يدم  فيأن اليه  ال ش ب الذك ال  عشفه فيقول: أ ك  رسمممول هللا؟ فيشمممريون اليه. ، ل  بينه وكان ال  تميي عن أصمممحابه اذا  ، نيله

لون والدة والدة وه  حيم ،وكان  نق   ع أصمممممممممحابه اللْب وألياان  حيم  لبنتني ،املد نة  ها ش ا كان أول  ا بدأ به بنيان  سمممممممممشده
 .(3)لثقلها

ويال  ،ااَ خح لْ ســــــَ  يَّ لَ عَ  :خشويال ا  ،ااَ ِْبح ذَ  يَّ لَ عَ  :ونيل  شة هو وأصممممممممحابه يف ألد أسممممممممفاره يف الرب فأرادوا ذبح شمممممممماه فقال ألده 
 فأرادوا أن  كفوه ذلك فأىب ومجع احلطب. ،(4)«بِ طَ اْلَ  عح مجَْ  يَّ لَ عَ وَ »: فقال  ،ااَ خح بْ طَ  يَّ لَ عَ  :الثالث

 فكان  تخوهل  ابملوعظة  ن لني  خش. ،اال أنه  تشنب  ا فيه سآ ته  ،ا بذكش هللا وتعلي  أصحابهوكان جملسه عا ش  

 شتد به األذى:او  ،وثباته على احلق  هما كلفه األ ش ،ودعوته اليه سبحانه ، سك اخلتام: ذكش أ ثلة لعبادته لشبه

 : كــان

 وحيدوه الشوق اىل لقائه. ، تلذذ مبنا اة هللا ،دائ  الفكش والذكش

اَلةِ  يف  َوجحِعَلْت قـحرَّةح َعْيِ  »واذا ليبه أ ش فيمل اىل الصممالة وكان  قول:  ِباَللح َ  »و قول:  ،، و فشح يف سممفشه اذا  اء ويتها(5)«الصـَّ
 .(6)«َأرِْحَنا ِِبَا ،َأِقِم الصَّاَلةَ 

دَّمَ  اَّللَّح  َغَفرَ  َوقـَـدْ  اذَ هَــ  لح عَــ فْ تَـ  َلَِ  وكممان  قوم أكثش الليمم  لىت تفطشت يممد مماه وملمما يممالممت لممه أم املؤ نني: ا تـَقــَ ا  ِمنْ  لـَـَك مــَ َذنْبــَِك َومــَ
      .(7)«؟َأكحونح َعْبًدا َشكحورًا َأَفالَ   :ق ال  فم   ؟أتََخَّرَ 

 .      شْ كأز ي امل    لىت   سم ع لصدره أز يٌ  ؛و بكأ يف سشوده ألياان   ،كان خيشع يف صالته

إََل قَاِبل   تح يْ قَ لَِئْن بَـ »ويال:  ،وأكثش شممممهش هللا احملشم، والعاشممممش  ن شممممهش هللا احملشم ،وسممممت ا  ن شمممموال ،وكان  صمممموم االثنني واخلمي 

                                                           

 (.7136وصححه األلبان يف صحيح اجلامع )، (4990(، وأبو داود )20046أخرجه أمحد )( 1)
 (.93(، ومسلم )1238البخاري )أخرجه ( 2)
من َأْمرِه بذلك،   ن، ملا ثبت عنهوهلذا ينبغي للمسلمني إذا أسسوا منزلة أو نزلوا برية أن يبدؤا بتايئة املسجد واألذان لكل صالة ح  لو كان واحًدا كالراعي فإنه يؤذ( 3)

  فر للمؤذن مدى صوته.وإخباره ِبن كل شيء يبلغه صوته يستغفر له ح  الشجر واْلجر، وأنه يغ
 .(1/64اجلد اْلثيث يف بيان ما ليس ِبديث ) ، وَّل يحعر  له إسناد يف كتب السنة. انظر:(1/87الطربي يف خالصة سري سيد البشر ) هذكر ( 4)
 (.3124(، وصححه األلبان يف صحيح اجلامع )3939(، والنسائي )12294أمحد )( أخرجه 5)
 (.7892(،وصححه األلبان يف صحيح اجلامع )4985وأبو داود )(، 23088أخرجه أمحد )( 6)
 .(2819)(، ومسلم 1130أخرجه البخاري )( 7)
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   .(9)القحى ة  ح  بْ و صلأ س   ،و صوم أكثش شعبان  ن أوله، (8)«التَّاِسعَ  ومَ اليَ  أَلصحوَمنَّ 

 .(1)«السُّجحودِ َأِع ِي َعَلى نـَْفِسَك ِبَكْثرِة »ويال ملن طلب  شافقته يف اجلنة: 

 .(2)«ِذْكِر اَّللَِّ  ِمنْ  ََّل يـََزالح ِلَسانحَك َرْطًبا»ويال ملن استوصاه: 
أ ل ون  ع ْن ع ب اد   ه  ا ىل  بم ي وت   نم ف شٍ   اء  ث ال ث ة  و   َلهح َما  هللاح  رَ فَ َقْد غَ وَ  رســـــول هللا  َأْيَن ََنْنح ِمنَ فم ل م ا أ ْخرب  وا ك أ ق  ْ  تم ق ال وه ا فم ق ال وا: ت ه ،   سممممممْ

َم ِمْن َذنِْبِه َوَما أتََخَّرَ  لِيى اللَّْيَل وَ فَ َأمَّا َأََن ي ال  أ ل د ه ْ : مث   . تـََقدَّ ومح َوََّل أحْفِطرح فَ َأََن َأمَّا : الث اين  و ي ال   ،مح َنَ  أَ ََّل ُحصــَ : ا و ي ال   ،َُصــح َأمَّا خ ش 
اءَ  :  و يف  ر وا ةٍ  ،َأََن َفاَل َأتـََزوَّجح النِيســَ  :ال  ي  و   ،الناس   وخطب   ،ذلك ه  أنكش  مبقالت    يب   الن   رب   خْ ا أ  فلم   .َأََنَ ََّل آكحلح اللَّْحمَ و ي ال  آخ ش 

اكحْم هلِل َوَأتـَْقاكحْم َلهح، وَ ، يـَقحولحوَن َكَذا وََكَذاَما ََبلح َأقْـَوام  » ليي ِإنيِ ِإنيِ أَلْخشــــــَ اَء، وآكح وَ  َوَأَنمح،أحصــــــَ ، َوَأتـََزوَّجح النِيســــــَ ومح َوأحْفِطرح  لح َأصــــــح
  .(3)«َفَمْن َرِغَب َعْن سحنَّيِت فـََلْيَس ِم ِي  ،مَ حْ اللَّ 

  .(4)«اأْلَْعَماِل ِإََل اَّللَِّ َأْدَومحَاا َوِإْن َقلَّ  َأَحبُّ » :و قول ،و نهى عن ال لو والتفش د ،وكان أي ش ابلوسطية يف األ ور

ٌر،»و قول:  يَن يحســـــــــــْ يَن َأَحٌد ِإَّلَّ َغَلَبهح، ِإنَّ الدِي ادَّ الدِي دحوا َوقَارِبحوا َوَلْن يحشـــــــــــَ دِي رحوا، ،َفســـــــــــَ َتِعينحوا  َوَأْبشـــــــــــِ َِبْلَغْدَوِة َوالرَّْوَحِة َواســـــــــــْ
جْلَةِ  ِمنَ  ء  يَوشَ     .(5)«الدُّ

هو  ب  عْ ويف جمال تبليغ رسمممالة ربه صمممرب على  ا لقأ  ن يش    ن األذى الشمممد د والسمممخش ة واالسمممتهياء واإلهانة والسمممشن يف الشممم   
ه عن تبليغ رسممالة ربه    عن صممد   و ن  عه ثالث سممنوات يطعوا عنه  خالهلا اإل دادات لىت أكلوا ورق الشممشش، فلما عشيت يش 

فأرسمملوا اليه  ،ومقيق األ نيات يف الدنيا وهو اإلغشاء اجلاد أبعلى  شاتب العي    ،ه عن الدعوة اىل هللا تعاىلسمملكت  نهش ا آخش لصممد   
و رتكوه  ،وطلبوا  نه أن  قنعه أبن  رتك التند د أبصممممنا ه  وتسممممفيه ألال ه  ،عمه أاب طالب الذك كان حيميه و دافع عنه رغ  كفشه

ا عليه  ان كان  ش د امللك أو  ،وجيمعوا له املال لىت  كون أغّن ر   فيه  ان كان  ش د املال ، عتيل بد نه  قاب  أن جيعلوه  لك 
ل م ه و تخلى عنه اذا ي  سممممممتشب لعشضممممممه  امل شك فظن   ،و وه أمج  فتيات يف يش   ان كان  ش د ذلك ي  ي سممممممْ على  فشد   ،أن عمه سمممممم 

 : ْمَس يف ََيِيِ ، َواْلَقَمَر يف َيسَ  .ونَ ولح قح ا يَـ  مَ ا يب َ  َعمي، مَ »عمه بك  ثقة واعتياز ابهلل تعاىل يائال  اِري َعَلى َأْن َوَاَّللِي َلْو َوَضعحوا الشي
  .ًدابَ أَ  كَ مَ لِ سْ أح  نْ لَ فَـ  كَ تِ وَ عْ  دَ يف  اْمأِ : ه  م  ع   ه  ل   ال  ق  ، فم  ف  ش  انص   مث    (6)«هونَ ه َح ي يحْظِاَرهح اَّلليح َأْو َأْهِلَك دَ تح كْ رَ ا تَـ َأتـْرحَك َهَذا اأْلَْمَر مَ 

                                                           

 .(1134)مسلم  أخرجه( 8)
 .صالة التطو  : السُّْبَحةح ( 9)

 .(489)أخرجه مسلم ( 1)
 (.7700)  صحيح اجلامع وصححه األلبان يف، (3793(، وابن ماجه )17716) أخرجه أمحد( 2)
 (.1401(، ومسلم )5063البخاري )أخرجه ( 3)
 (.783(، ومسلم )6464البخاري )أخرجه ( 4)
 .(39)أخرجه البخاري ( 5)
الضعيفة:  قال األلبان يف السلسلة .(1/66النبوة ) ، والبياقي يف دَّلئل(2/326) اتريخ الرسل وامللوكيف  (، ومن طريقه الطربي1/329السرية النبوية )يف  رواه ابن إسحاق( 6)
وهذا إسناد ضعيف معضل، يعقوب بن ...  ا حني قالوا أليب طالب هذه املقالةاملغازي: حدث  يعقوب بن عتبة بن املغرية بن األخنس أنه حدث: أن قريشً  أخرجه ابن إسحاق يف"
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ا اىل اإلسممممممممممممممالم وكان ذلك يب   ا وابل وا يف أذ ته وا عليه رد  اهلششة  ا كان  نه  اال أن رد  وملا ذهب اىل الطائف  دعو ثقيف  ا يبيح 
و ازال  دعوه  اىل عبادة هللا ولده آلاد ا ومجاعات صممممممممممممابش ا على  ،انَ يْـ لَ إِ  تَ يْ تَـ أَ  كَ ومح قَ  كَ بَ ذَّ ا كَ مَّ لَ  :ويالوا ،وتكذ به والسممممممممممممخش ة به

ولكن أذاه  بلغ ذروته لينما أغشوا به سمممممممفهاءه  وعبيده   شمجونه و سمممممممبونه لىت أد وا  ،أذاه  عدة أ م و عه  واله ز د بن لارثة
لائد لبين ربيعة يف ظ  شممممممممششة لي ن ا  و ل  مت ،فرتكه  وذهب خاره البلد ،و واله ز د ميشممممممممأ خلفه  قيه  ن احلشارة ،عقبيه

ْعَف قـحوييت َوِقليَة ِحيَليِت َوَهَواِن َعَلى النياسِ »هبذا التقمممممممممممممشمل والدعاء:  كئيب ا فتو ه اىل هللا  كحو ضــــــــــَ َ  َأْرَحَم  ،اللياحمي إلَْيَك َأشــــــــــْ
ْسَتْضَعِفنيَ  إْن ََلْ َيكحْن ِبَك َعَليي  ؟إََل َعدحوي َمليْكَتهح َأْمِري مْ إََل بَِعيد  يـََتَجايمحِ  أَ  ؟إََل َمْن َتِكلحِ   ،َوَأْنَت َريبي  ،الريامِحِنَي َأْنَت َربي اْلمح

ٌب َفاَل أحََبِل  عح ِل  َوَلِكنَّ َغضــَ لحَح َعَلْيِه َأْمرح  ،َعاِفيَـَتَك َأْوســَ َرَقْت َلهح الظيلحَماتح َوصــَ نـَْيا َواآْلِخَرةِ  َأعحوذح بِنحوِر َوْجِاَك اليِذي َأشــْ  ِمنْ  الدي
َة إَّلي ِبكَ  ،َلك اْلعحْتََب َح ي تـَْرَضى ،َسَخطحك َعَليَّ  ُيَِلَّ َغَضبحك َأْو  يب  لَ زِ نْ َأْن يَـ   .(1)«َوََّل َحْوَل َوََّل قـحوي

فلما وضعه بني  دك رسول هللا  ،فأرسال اليه غال  ا هلما نصشاني ا اعه )ع د اس( ب ق ْطٍف  ن عنب ،فلما رآه ابنا ربيعة مشكت رمحتهما
:  د       ِمْن  : هللا ول  س  ر   ال  ق  فم   .ِإنَّ َهَذا َلَكالٌم َما يـَقحولحهح َأْهلح َهِذِه اْلِبالدِ  ع د اٌس: ال  ق  فم   .مث   أ ك     ،هللاِ  مِ سْ بِ » ده اليه يائال 

:  َوَما ِدينحَك؟؟ َأيِي اْلِبالدِ  ق ال  . فم  قـَْريَِة الرَّجحِل الصَّاِلِح يحونحَس ْبِن َم َّ  ِمنْ  :، فم ق ال  ر س ول  ا    ِمْن َأْهَل نِينَـَوى َنْصَراِنٌّ َأََن " ي ال 
؟ ل ه :  ْ ه   ف أ ك ب  ع د اٌس ع ل ى ر ْأس  ر س ول  ا    ، َذاَك َأِخي َكاَن نَِبيًّا َوَأََن َنيبٌّ : ي ال  ر س ول  ا    َوَما يحْدرِيَك َما يحونحسح ْبنح َم َّ و   د 
اٌس ي اال ل ه  :  ،انَ يْـ لَ عَ  هح دَ سَ فْ أَ وَ  هح رَ حَ سَ  دْ قَ لَ ش: آلخ  ا ل  مه   د  ل  أ   ة  يع  ب  ا ر  ن  ابمْ  ال  ق  فم   ه. م ق ب  ل   يه  ل   ْ ر  و   :  ؟َهَذا َك َماَوُْيَ فم ل م ا   اء مه  ا ع د  َ  ي ال 

 كَ ينَ ؛ فإنَّ دِ كَ ينِ دِ  نْ عَ  نَّكَ فَـ َّل َيْصرِ  ي اال ل ه : .ِبَِْمر  َّل يـَْعَلمحهح ِإَّلَّ َنيبٌّ ْخرَبَِن ، َلَقْد أَ  الرَّجحلِ  َسيِيِدي َما يف اأَلْرِض َشْيٌء َخرْيٌ ِمْن َهَذا
 .(2)«هِ ينِ دِ  نْ  مِ رْيٌ خَ 

فلما بلغ يشن املنازل بعث هللا  رب   و عه  لك اجلبال  سمممممممتأ شه أن  طبق األخشمممممممبني  ،اىل  كة كئيب ا لي ن ا ور ع رسمممممممول هللا 
ًئا»: فقال  ،على أه   كة يـْ ِركح بِِه شــَ َ َوْحَدهح ََّل يحشــْ اَلِِبِْم َمْن يـَْعبحدح اَّللَّ . ويد روى البخارك (3)«َبْل َأْرجحو َأْن ُيحْرَِج اَّللَّح ِمْن َأصــْ

 .عن رسول هللا   غريه القصة  فصلة عن عائشةو 
 

  

                                                           

َما َأََن قَالحوا: نـََعْم، َقاَل:  َأتـََرْوَن َهِذِه الشَّْمَس؟» ا أخرى بسند حسن لكن بلفظ:دت للحديث طريقً عتبة هذا من ثقات أتبا  التابعني، مات سنة مثان وعشرين ومائة. وقد وج
َاا شحْعَلةً   .يع  الشمس .«ِِبَْقَدَر َعَلى َأْن َأدََ  َلكحْم َذِلَك َعَلى َأْن َتْسَتْشِعلحوا ِل ِمنـْ

 

 (.162والضياء القدسي يف املختارة )(، 181أخرجه الطربان يف الكبري )( 1)
 (.416-2/415(، والبياقي يف دَّلئل النبوة )221أخرجه أبو نعيم يف دَّلئل النبوة )( 2)
 .(1795)(، ومسلم 3231أخرجه البخاري )( 3)
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وأن ال  نتهي فشصممممة النصممممش  ،واليت يبلها تعلي  لك  دامل اىل هللا تعاىل أبن  صممممرب و تحم  أك أذى يف سممممبي  هللا السممممابقة يف القصممممة
ولكنه  عفو و ش و هللا أن  هد ه  أو خيشه  ن أصممالهب   ن  ؤ ن ابهلل  ، ن عن دعوة احلق فيفتك هب ه الصمماد   على أعدائه وأعداء رب   

 ن خرب  رب   و لك اجلبال طمأنينة و واساة واستشعار بنصش هللا له وأن    للمصطفى ويد لص ،و عبده ولده ال شش ك له
 لن  قيعه. هللا 

ب  ان هللا  نصشه بتحقيق  ا  ش وه وهو  ،ان أك عم  صاحل  قوم به العبد  بت أ به و ه هللا ال  قيع عند هللا وان ضامل عند الناس
 ال  درك.

أهل الطائف لدعونم إَل هللا بعد ما آذاه كفار مكة وآتمروا على قتله  إَل ونســــــــــتفيد من قصــــــــــة خروج النيب  •
 الفوائد الكثرية ومناا: 

ولقوله  ،[48}إِنْ عَلَيْكَ إِالَّ الْبَ َغُ{]الشِِِِور : ى وا ب التبليغ الو أه  الطائف، وان ي  سممممممممممتشيبوا له لقوله تعاىل:أد   أنه  -1
 ا  ت. [22-21الغاشية:{]ېلَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر  ۉ مُذَكِّر}فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ  تعاىل:

 وأتكد بذلك لد ه  أق  على ضالل وأن احلق والنشاة هو الدخول يف اإلسالم. ،وأنه أيام احلشة عليه  بذلك  -2

ا  نه ، ولصول البالغ لي  خاص  وأن الشعور ابلقالل  بقى  قلق ضمائشه  لىت  صري سبب ا يف هدا ة  ن شاء هللا هدا ته   -3
 .ب  هو عام لك  دامل اىل اخلري  تبع له  ابلنيب 

وحيصمممم   ،أن هللا سممممبحانه  هدك بدعوته  ن ال  علمه الداعأ  ن عباد هللا ممن اسممممتمعوا له أو ممن تبل ه  دعوته  ن املبل ني -4
 ،يف ر وعه  ن الطائف يف القصمممة السمممابقة ى ممن ععوه وهو ال  شمممعش هب  كما لصممم  للمصمممطف ذلك االهتداء لبعض اجلن   

وكان  قوم  صمممممممممملأ اللي  و تلو القشآن  ،ملا نيل بوادك خنلة )السممممممممممي  الكبري وليميه( أيام به ليسممممممممممرت ح مما عا   ن األذى فإنه 
 واعظه ك  فصمممممممممشف هللا اليه نفش ا  ن اجلن  سمممممممممتمعون القشآن فأخذت  نه  آ ته و  ، سممممممممممعه  ن لوله بصممممممممموته ا خذ ابأللباب

تُوا فَلَمَّا  عنه  بقوله تعاىل: هللا  ص  فكان  نه   ا ي   ، أخذ رُوهُ قَالُوا أَنصِِِ تَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَِِ رَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسِِْ }وَإِذْ صَِِ

ِضيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِين َصدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِقَالُوا  ٿ قُ َسمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوَسى مُ ْستَقِيم يَاقَوْمَنَا إِنَّا    ڃلَى عَرِيقٍ مُّ

ِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ  َّهِ وَآمِنُوا ب َا أَجِيبُوا دَاعِيَ الل َاقَوْمَن َذَابٍ أَلِيم ي فكممان  ن بشكممة سممممممممممممممفشه اىل ، [31-29األحقاف:{]ڎع
فاتبعوه ودعوا يو ه  اىل أتباعه واإلميان ابلقشآن والدخول يف اإلسممالم كما  ،الطائف لتبليغ دعوة ربه أن هللا سممبحانه هدى به اجلن

تَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يال هللا تعاىل:  مِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا}قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسِِِِْ رِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ٺ فَقَالُوا إِنَّا سَِِِِ دِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نِشِِِِْ  يَهْدِي إِلَى الرُّشِِِِْ

 .[2-1اجلن:{]ٹ
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اىل الطائف ولي   عه اال  واله ز د  ع ا كانه أن  صطحب  عه عدد ا ممن أسلموا كأيب بكش وبالل  ستفاد  ن خشو ه و   
  :عليهستفاد  ن  وا هته لكفار يش    نذ نيل ، وكذلك    وغريمها 

عبادة األصنام، وكذلك فعله يف دعوته ، ودعوهت  اىل توليد هللا وقيه  عن ا  ت [2-1املدثر:{]ۓ قُمْ فَأَنذِر ے }يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّر

واستمشاره طيلة العهد املكأ يف الدعوة اىل التوليد، وعدم طلبه  ن أه   ،للعشب يف  واس  احلج و ع أه  الطائف ملا وص  اليه 
صش ح هل  أبق  وي  رتك الت ، كة وال  ن العشب وال  ن أه  الطائف لىت بعد اهلششة ي  طلب  ن املدعو ن اخلشوه لت يري بيئته 

يف األلوهية  أه  اجلاهلية عن دعوهت  اىل توليد هللا ون وخاسشون اذا ي  ولدوا هللا تعاىل، وي  شت   بنهيه  عن شأء مما عليه ضال  
 وهكذا مجيع الشس  يبله.  ،والعبادة

ملعاذ بن جبل  إَل توحيد هللا تعاَل ملا كان ِبكة قبل كل شـــــــيء، ومن قوله  ســـــــتفاد من ذلك ومن دعوته يح  •
  :تـََعاََل »ملا بعثه إَل اليمن َ  (1)«ِإنََّك تـَْقَدمح َعَلى قـَْوم  ِمْن َأْهِل الِكَتاِب، فـَْلَيكحْن َأوََّل َما َتْدعحوهحْم ِإََل َأْن يـحَوحِيدحوا اَّللَّ
 آخر اْلديث فوائد كثرية: إَل 

اىل مقيق الشممهادتني إبخالا العبادة هلل  ،أن البدء يف الدعوة اىل هللا سممبحانه تكون  ع الفشد واجملتمع املشممشك يب  ك  شممأء (1
 ابملتابعة. وتوليد الشسول  ،وتوليده يف األلوهية ،تعاىل

د الوايع يف الكبائش تكون بنهيه فشد ا أممممممممممممممممم  ويف اجملتمع امل (2 و مجاعة عن فعلها  ع بيان ضممشرها وسمموء عايبتها يف الدنيا وا خشة، و ل  
 كما دلت على ذلك ا  ت واأللاد ث.

و كون ذلك لسممممب  شاتب الت يري الواردة يف احلد ث،  ع و وب اصممممطحاب الداعية يف دعوته احلكمة ولسممممن التصممممشف  (3
 ع حماولة ايناعه  ،واشمممممعاره أبن دعوته اىل تشك الشمممممشك أو املعصمممممية امنا هأ رمحة به ولبا لنشاته ،والشفق والدعاء للمدعو ابهلدا ة

  .-عليه  الصالة والسالم- كما هأ طش ق الشس  ،ابحلوار البناء وضشب األ ثال والربهان املنطقأ
 

 .   ل  ه وس  ب  حْ ه وص  ى آل  ل  ع  و   دٍ م  ا حم   ن  ي   ب  ى ن  ل  ع   ى هللا  ل  ص  و  

 

 
 

 

 

 

                                                           

 (، واللفظ للبخاري.19(، ومسلم )7372( أخرجه البخاري )1)
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