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الجزء الثا
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روى البخاري َعْن َجاِبِر بِْن َعبِْد اللَِّه رَِيضَ اللَُّه َعْنُهَ�، قَاَل:

لَ�َّ َحَرضَ أُُحٌد َدَعاِ  أَِ� ِمَن اللَّيِْل، فََقاَل: َما أَُراِ  إِالَّ َمْقتُوًال ِيف 

أَوَِّل َمْن يُْقتَُل ِمْن أَْصَحاِب النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َوإِ ِّ الَ 

أَتْرُُك بَْعِدي أََعزَّ َعَيلَّ ِمْنَك، َغْ�َ نَْفِس رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه 

َوَسلََّم، فَِإنَّ َعَيلَّ َديًْنا فَاقِْض، َواْستَْوِص ِبأََخَواتَِك َخْ�ًا، «فَأَْصبَْحَنا، 

فََكاَن أَوََّل قَِتيٍل َوُدِفَن َمَعُه آَخُر ِيف قَْربٍ، ثُمَّ لَْم تَِطْب نَْفِيس أَْن 

َكيَْوِم  ُهَو  فَِإَذا  أَْشُهٍر،  ِستَِّة  بَْعَد  فَاْستَْخرَْجتُُه  اآلَخِر،  َمَع  أَتْرُكَُه 

َوَضْعتُُه ُهَنيًَّة َغْ�َ أُُذنِِه»

 الحديث 
السابع عشر
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(استشهاد عبد ا� بن حرام)

لَْم تَِطْب نَْفِيس: ½ ترتح نفيس.

ُهَنيًَّة: تصغ� ُهنا، أي: قريباً.

َغْ�َ أُُذنِِه: أثر تغ� بسيط يف أذنه.

: �
��المعا

الفوائد العقائدية:   

محبة النبي صىل الله عليه وسلم أكÆ من النفس والولد، وهو من عالمات ك�ل اإلÂان. 

حب الدين والجهاد يف سبيل الله تعاىل أشد عند أهل اإلÂان الصادق من حب األوالد ومتاع 

الحياة الدنيا.

 إثبات الكرامات للمؤمنÍ، وهنا كرامتان: شعور عبد الله بدنو أجله فكان أول شهيد يف 

معركة أحد، وعدم أكل األرض ألجساد شهداء أحد.

الوصية لالبن بحفظ ورعاية أخوته الصغار وقد قام بها جابر ريض الله عنه خ� قيام فقد تزوج 

ثيبا للقيام بشئون أخواته.

كان لجابر بن عبد الله تسع أخوات هو أكربهم و½ يكن له أشقاء ذكور، وكان عمره يومها 

نحو ١٩ سنة و½ يكن تزوج.

 قد يشعر بعض املؤمنÍ بدنو األجل وهذا من الكرامات الربانية ألولياءه.

 غ�ة الولد عىل أبيه ومحبته له، فلم يطق جابر أن يكون أحد مع أبيه يف قربه فاستخرجه بعد 

ستة أشهر ليكون له قرب خاص.

أخرى  ملعركة  لالستعداد  والتعجل  الجراح،  كÆة  بسبب   Íاملسلم أحد، وضعف  كÆة شهداء 

وشيكة مع كفار قريش، كانت الرضورة التي أجازت ضم أكÆ من شهيد يف قرب واحد.
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(استشهاد عبد ا� بن حرام)  

لَْم تَِطْب نَْفِيس: ½ ترتح نفيس.

ُهَنيًَّة: تصغ� ُهنا، أي: قريباً.

َغْ�َ أُُذنِِه: أثر تغ� بسيط يف أذنه.

الفوائد العقائدية:   

محبة النبي صىل الله عليه وسلم أكÆ من النفس والولد، وهو من عالمات ك�ل اإلÂان. 

حب الدين والجهاد يف سبيل الله تعاىل أشد عند أهل اإلÂان الصادق من حب األوالد ومتاع 

الحياة الدنيا.

 إثبات الكرامات للمؤمنÍ، وهنا كرامتان: شعور عبد الله بدنو أجله فكان أول شهيد يف 

معركة أحد، وعدم أكل األرض ألجساد شهداء أحد.

الوصية لالبن بحفظ ورعاية أخوته الصغار وقد قام بها جابر ريض الله عنه خ� قيام فقد تزوج 

ثيبا للقيام بشئون أخواته.

كان لجابر بن عبد الله تسع أخوات هو أكربهم و½ يكن له أشقاء ذكور، وكان عمره يومها 

نحو ١٩ سنة و½ يكن تزوج.

 قد يشعر بعض املؤمنÍ بدنو األجل وهذا من الكرامات الربانية ألولياءه.

 غ�ة الولد عىل أبيه ومحبته له، فلم يطق جابر أن يكون أحد مع أبيه يف قربه فاستخرجه بعد 

ستة أشهر ليكون له قرب خاص.

أخرى  ملعركة  لالستعداد  والتعجل  الجراح،  كÆة  بسبب   Íاملسلم أحد، وضعف  كÆة شهداء 

وشيكة مع كفار قريش، كانت الرضورة التي أجازت ضم أكÆ من شهيد يف قرب واحد.

1
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  الفوائد (25 فائدة) 
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(استشهاد عبد ا� بن حرام)

1 من فضائل وكرامات عبد الله بن حرام: توقعه قتله، وعدم أكل األرض جسده، وتظليله بأجنحة 

املالئكة، وتكليم الله له بغ� واسطة. 

 الوصية æحبة رسول الله صىل الله عليه وسلم وتقديم محبته عىل محبة كل يشء حتى الولد 

والنفس.

 حب اآلباء لألبناء فطري ويحملهم عىل االنشغال بهم يف حياتهم وبعد موتهم، فيكون منهم 

الوصية بهم واالدخار لهم.

 إقدام الصحابة وشجاعتهم وخوضهم املعارك رغم أنها مظنة القتل نرصة لدين الله. 

 شدة ما كان عليه الصحابة من الفقر واملعاناة وكÆة العيال.

. استحباب الوصية قبل املوت.

حب األبناء والتعلق بهم ليس عذرا لرتك الجهاد الواجب.

جواز محبة أحد األبناء محبة زائدة عىل غ�ه من اخوته، برشط أن ال يؤثر ذلك عىل العدل 

بÍ األبناء.

جواز استخراج جث�ن امليت ونقله ملصلحة.

جواز دفن اثنÍ يف قرب واحد لرضورة، وقد وقع يف أُحد دفن ثالثة يف قرب واحد.

 يجب عىل الورثة قضاء ديون امليت. 

"فكان أول قتيل" فيه عدم جواز إطالق وصف شهيد عىل القتيل بغ� خرب صحيح من الوحي، 

ألنه من علم الغيب، ولكن نقول نحسبه شهيدا. 

         *الفوائد الفقهية: -*  

 

الرواية ال تنفي أنه ½ ينكر عىل مروان بل ووردت  انكار ا� سعيد يف هذه  عدم 

روايات أخرى يف الصحيحÍ أنه جذبه من يده حÍ هم بصعود املنرب، وقال النووي: 

"فيحتمل أنه� قضيتان"

 ليس رشطا وجود القبول لقيام األمر باملعروف والنهي عن املنكر، قال الله تعاىل: 

{َما َعَىل الرَُّسوِل إِالَّ الْبَالُغ}
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(استشهاد عبد ا� بن حرام)  

   الفوائد العامة :  

من فضائل وكرامات عبد الله بن حرام: توقعه قتله، وعدم أكل األرض جسده، وتظليله بأجنحة 

املالئكة، وتكليم الله له بغ� واسطة. 

 الوصية æحبة رسول الله صىل الله عليه وسلم وتقديم محبته عىل محبة كل يشء حتى الولد 

والنفس.

 حب اآلباء لألبناء فطري ويحملهم عىل االنشغال بهم يف حياتهم وبعد موتهم، فيكون منهم 

الوصية بهم واالدخار لهم.

 إقدام الصحابة وشجاعتهم وخوضهم املعارك رغم أنها مظنة القتل نرصة لدين الله. 

 شدة ما كان عليه الصحابة من الفقر واملعاناة وكÆة العيال.
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الرواية ال تنفي أنه ½ ينكر عىل مروان بل ووردت  انكار ا� سعيد يف هذه  عدم 

روايات أخرى يف الصحيحÍ أنه جذبه من يده حÍ هم بصعود املنرب، وقال النووي: 

"فيحتمل أنه� قضيتان"

 ليس رشطا وجود القبول لقيام األمر باملعروف والنهي عن املنكر، قال الله تعاىل: 

{َما َعَىل الرَُّسوِل إِالَّ الْبَالُغ}
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(استشهاد عبد ا� بن حرام) 

لَْم تَِطْب نَْفِيس: ½ ترتح نفيس.

ُهَنيًَّة: تصغ� ُهنا، أي: قريباً.

َغْ�َ أُُذنِِه: أثر تغ� بسيط يف أذنه.

الفوائد العقائدية:   

محبة النبي صىل الله عليه وسلم أكÆ من النفس والولد، وهو من عالمات ك�ل اإلÂان. 

حب الدين والجهاد يف سبيل الله تعاىل أشد عند أهل اإلÂان الصادق من حب األوالد ومتاع 

الحياة الدنيا.

 إثبات الكرامات للمؤمنÍ، وهنا كرامتان: شعور عبد الله بدنو أجله فكان أول شهيد يف 

معركة أحد، وعدم أكل األرض ألجساد شهداء أحد.

الوصية لالبن بحفظ ورعاية أخوته الصغار وقد قام بها جابر ريض الله عنه خ� قيام فقد تزوج 

ثيبا للقيام بشئون أخواته.

كان لجابر بن عبد الله تسع أخوات هو أكربهم و½ يكن له أشقاء ذكور، وكان عمره يومها 

نحو ١٩ سنة و½ يكن تزوج.

 قد يشعر بعض املؤمنÍ بدنو األجل وهذا من الكرامات الربانية ألولياءه.

 غ�ة الولد عىل أبيه ومحبته له، فلم يطق جابر أن يكون أحد مع أبيه يف قربه فاستخرجه بعد 

ستة أشهر ليكون له قرب خاص.

أخرى  ملعركة  لالستعداد  والتعجل  الجراح،  كÆة  بسبب   Íاملسلم أحد، وضعف  كÆة شهداء 

وشيكة مع كفار قريش، كانت الرضورة التي أجازت ضم أكÆ من شهيد يف قرب واحد.

7 

8

6

9

10



07 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(استشهاد عبد ا� بن حرام)

"يُْغَفُر  مسلم  روى  ك�  له  يغفر  ال  ين  الدَّ فإن  الشهيد،  وخاصة  امليت  عن  ين  الدَّ قضاء 

يَْن". ِهيِد كُلُّ َذنٍْب إِالَّ الدَّ لِلشَّ

(فأصبحنا) تدل عىل أن رسول الله صىل الله عليه وسلم كان يقاتل أعدائه يف أول النهار، 

ره إىل ما بعد زوال الشمس. وكان هذا هو الغالب، فإذا ½ يقاتل أول النهار أخَّ

 ترابط األرسة املسلمة وتراحمها في� بينها كالجسد الواحد، فطرة سليمة ودين نتعبد به.
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(استشهاد عبد ا� بن حرام)

  الفوائد الحديثية :   

 هذا الحديث يعد حديثا نبويا بالرغم من أنه ليس فيه يشء من كالم النبي 

صىل الله عليه وسلم، ولكنه حوى إقراره صىل الله عليه وسلم الستخراج جثة 

عبد الله بن حرام وإعادة دفنها يف قرب منفصل، فهي سنة تقريرية وليست 

قولية، وهي أحد فروع الحديث النبوي.

 جابر بن عبد الله ريض الله عنه أحد السبعة املكÆين من الحديث عن رسول 

 Æالله صىل الله عليه وسلم، وهم الذين جاوزت أحاديثهم يف الكتب الستة أك

من ألف حديث لكل منهم.
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