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 2 المقدمة[]

 [المقدمة]

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل  ,الحؿد هلل

 :أَا بعس

وسؾػ هذه إمة الـبل  ,كؿا وطدكا أن كتؽؾؿ طـ مسللة اطرف سؾػؽ

 -رضقان اهلل طؾقفؿ-والصحابة الؽرام  ,-ؾؿصؾك اهلل طؾقف وس-

 أجؿعقـ.

وصريؼة السؾػ  ,ولفذا كثقًرا ما كؼقل طؾك مـفج السؾػ الصالح

 الصالح.

 : ٚقس دا٤ يف ايكشٝشني

ـَ  إِكَّا ُكـَّا َأْزَواَج "َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل - مـ حديث َطائَِشُة ُأمُّ الُؿْممِـِقِ

 
ِّ

َفَلْقَبَؾْت  ,َلْؿ ُتَغاَدْر مِـَّا َواِحَدةٌ  ,ِطـَْدُه َجِؿقًعا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل

الَُم َتْؿِشل   ,َفاصَِؿُة َطَؾْقَفا السَّ
ِ
ـْ مِْشَقِة َرُسقِل اهلل

 َما َتْخَػك مِْشَقُتَفا مِ
ِ
-َٓ َواهلل

َب َقاَل:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ا َرآَها َرحَّ َأْجَؾَسَفا ُثؿَّ  «َمْرَحبًا بِابْـَتِل»َفَؾؿَّ

ـْ ِشَؿالِفِ  ـْ َيِؿقـِِف َأْو َط َها ,َط ا َرَأى ُحْزَكَفا  ,َفَبَؽْت ُبَؽاًء َشِديًدا ,ُثؿَّ َسارَّ َفَؾؿَّ

َها الثَّاكَِقةَ   َتْضَحُؽ  ,َسارَّ
َ

ِؽ  ,َفنَِذا ِهل ـِ كَِساِئِف: َخصَّ ـْ َبْق
َفُؼْؾُت َلَفا َأَكا مِ

 
ِ
ـْ َبْقـِـَابِا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

رِّ مِ ـَ  ,لسِّ ا َقاَم  ,ُثؿَّ َأْكِت َتْبؽِق َفَؾؿَّ
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ِ
ِك؟ َقاَلْت: َما ُكـُْت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل ا َسارَّ َسَلْلُتَفا: َطؿَّ

 
ِ
 َطَؾك َرُسقِل اهلل

َ
ُْفِشل

ِ
هُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ٕ   ,ِسرَّ

َ
ا ُتُقفِّل ُقْؾُت  ,َفَؾؿَّ

ا َأْخَبْرتِـِلَلَفا: َطَزْمُت  ـَ الَحؼِّ َلؿَّ
ا أَن  ,َطَؾْقِؽ بَِؿا لِل َطَؾْقِؽ مِ َقاَلْت: َأمَّ

لِ  ,َفَلْخَبَرْتـِل ,َفـََعؿْ  كِل فِل إَْمِر إَوَّ ـَ َسارَّ ا ِحق َفنِكَُّف َأْخَبَركِل:  ,َقاَلْت: َأمَّ

َوإِكَُّف َقْد َطاَرَضـِل بِِف الَعاَم  ,ةً َأنَّ ِجْبِريَؾ َكاَن ُيَعاِرُضُف بِالُؼْرآِن ُكؾَّ َسـٍَة َمرَّ »

ـِ  َتْق َّٓ َقِد اْقَتَرَب  ,َمرَّ َٓ َأَرى إََجَؾ إِ َفنِكِّل كِْعَؿ  ,َفاتَِّؼل اهلَل َواْصبِِري ,َو

َؾُػ َأَكا َلِؽ  ا َرَأى َجَزِطل  ,َقاَلْت: َفَبَؽْقُت ُبَؽاِئل الَِّذي َرَأْيِت  «السَّ َفَؾؿَّ

كِل الثَّاكِ  ـَ  ,َيا َفاصَِؿةُ »َقاَل:  ,َقةَ َسارَّ ـَ َأْن َتُؽقكِل َسقَِّدَة كَِساِء الُؿْممِـِق َٓ َتْرَضْق  ,َأ

ةِ  «َأْو َسقَِّدَة كَِساِء َهِذِه إُمَّ
(ٔ)

 . 

 ومـ الؼرون. ,: ما مضك مـ الزمانأٟ ,فالسؾػ متؼدم

َٓ َتـْؽُِحقا َما كََؽَح آبَاؤُ ﴿:  ٜكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع ـَ َو
ُكْؿ مِ

َّٓ َما َقْد َسَؾَػ إِكَُّف َكاَن َفاِحَشًة َوَمْؼتًا َوَساَء َسبِقاًل   .[22الـساء: ] ﴾الـَِّساِء إِ

 وقبؾ كزول هذا الحؽؿ. ,: إٓ ما قد مضك قبؾ كزول هذه أيةأٟ

          

  

                                                   
 .(ٕٓ٘ٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕ٘ٛٙ)و اإلمام البخاري ُب صحيحو أخرج (ٔ)
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 [-صلى اهلل عليه وسلم-نبينا محمد ]

 .-ٚضًِ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘-بٝإ َٛيد ايٓيب 

 : (33-1/29)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

 :ذنس ْطب ضٝد ايبػس

أبق الؼاسؿ سقد الؿرسؾقـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-محؿد رسقل اهلل "

 وخاتؿ الـبققـ.

ابـ  ,محؿد بـ طبد اهلل بـ طبد الؿطؾب واسؿ طبد الؿطؾب شقبة": ٖٛ

ابـ قصل واسؿف زيد  ,ةابـ طبد مـاف واسؿف الؿغقر ,هاشؿ واسؿف طؿرو

بـ كالب بـ مرة بـ كعب بـ لمي بـ غالب بـ ففر بـ مالؽ بـ الـضر بـ 

واسؿف طامر بـ إلقاس بـ مضر بـ كزار بـ  ,كـاكة بـ خزيؿة ابـ مدركة

صؾك اهلل طؾقفؿا -وطدكان مـ ولد إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ  ,معد بـ طدكان

 بنجؿاع الـاس. -وطؾك كبقـا وسؾؿ

 .فُٝا بني عسْإ ٚبني إمساعٌٝ َٔ اآلبا٤يهٔ اختًفٛا 

 : بقـفؿا تسعة آباء. فكٌٝ

 وققؾ مثؾ ذلؽ طـ جؿاطة.  ,: سبعةٚقٌٝ
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 . يهٔ اختًفٛا يف أمسا٤ بعض اآلبا٤

 : بقـفؿا خؿسة طشر أبا. ٚقٌٝ

 : بقـفؿا أربعقن أبا وهق بعقد وقد ورد طـ صائػة مـ العرب ذلؽ.ٚقٌٝ

وجدكا مـ يعرف ما وراء طدكان وٓ  : مافكاٍ ،ٚأَا عط٠ٚ بٔ ايعبري

 قحطان إٓ تخرًصا.

: بقـ معد بـ طدكان وبقـ قاٍ-عُٓٗاضنٞ اهلل -ٚعٔ ابٔ عباؽ 

طـ أبل  ,طـ أبقف ,قالف هشام ابـ الؽؾبل الـسابة ,إسؿاطقؾ ثالثقن أبا

 ولؽـ هشام وأبقه مرتوكان.  ,طـ ابـ طباس ,صالح

كان إذا اكتفك إلك  -ؾقف وسؾؿصؾك اهلل ط-وجاء هبذا اإلسـاد أن الـبل 

ـَ َذلَِؽ ﴿قال اهلل تعالك:  "كذب الـسابقن"طدكان أمسؽ ويؼقل:   َوُقُروكًا بَقْ

 . [38الػرقان: ] ﴾َكثِقًرا

 ,: سؿعت أبا بؽر بـ سؾقؿان بـ أبل حثؿةٚقاٍ أبٛ األغٛز ٜتِٝ عط٠ٚ

 ما وجدكا أحدا يعؾؿ ما"وكان مـ أطؾؿ قريش بلكساهبا وأشعارها يؼقل: 

 ."وراء معد بـ طدكان يف شعر شاطر وٓ طؾؿ طالؿ

إن معدا كان طؾك طفد ": سؿعت مـ يؼقل: قاٍ ٖؿاّ ابٔ ايهًيب

 ."طؾقف السالم ,طقسك ابـ مريؿ
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 6 [-صلى اهلل عليه وسلم-نبينا محمد ]

: كان ققم مـ السؾػ مـفؿ طبد اهلل بـ ٚقاٍ أبٛ عُط بٔ عبس ايرب

وطؿرو بـ مقؿقن إودي إذا تؾقا:  ,ومحؿد بـ كعب الؼرضل ,مسعقد

َّٓ اهللُ َوالَّ ﴿ ـْ بَْعِدِهْؿ ٓ َيْعَؾُؿُفْؿ إِ
ـَ مِ قالقا: كذب  [,9إبراهقؿ: ] ﴾ِذي

 الـسابقن. 

وإكؿا الؿعـك  ,ومعـك هذا طـدكا طؾك غقر ما ذهبقا إلقف": قاٍ أبٛ عُط

فقفا واهلل أطؾؿ: تؽذيب مـ ادطك إحصاء بـل آدم. وأما أكساب العرب فنن 

 ,طقا وحػظقا جؿاهقرها وأمفات قبائؾفاأهؾ العؾؿ بليامفا وأكساهبا قد و

 ."واختؾػقا يف بعض فروع ذلؽ

طدكان بـ أدد بـ مؼقم بـ كاحقر ": ٚايصٟ عًٝ٘ أ١ُ٥ ٖصا ايؿإٔ أْ٘

ابـ تقرح بـ يعرب بـ يشجب بـ كابت بـ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ الخؾقؾ 

ابـ كاحقر بـ ساروح بـ راطق بـ فالخ بـ طقرب بـ  ,واسؿف تارح ,ابـ آزر

لخ بـ أرفخشذ بـ سام بـ كقح طؾقف السالم بـ ٓمؽ بـ متقشؾخ ابـ شا

وهق إدريس طؾقف السالم بـ يرد بـ مفؾقؾ بـ ققــ بـ ياكش بـ  ,خـقخ

 شقث بـ آدم أبل البشر طؾقف السالم. 

وقد اختؾػ  ,وهذا الذي اطتؿده محؿد بـ إسحاق يف السقرة": قاٍ

 ."أصحاب ابـ إسحاق طؾقف يف بعض إسؿاء

 : إمر طـدكا اإلمساك طؿا وراء طدكان إلك إسؿاطقؾ.اٍ ابٔ غعسق
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 ,طـ ابـ إسحاق هذا الـسب إلك يشجب سقاء ,وروى سؾؿة إبرش

ثؿ خالػف فؼال: يشجب بـ ياكش بـ ساروغ بـ كعب بـ العقام بـ ققذار 

 طؾقفؿ السالم. ,بـ كبت بـ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ الخؾقؾ

وأكف  ,طؿر إسؿاطقؾ مائة وثالثقن سـة: يذكرون أن ٚقاٍ ابٔ إغشام

 دفـ يف الحجر مع أمف هاجر.

 ,: حدثـل خالد بـ قرة بـ خالد السدوسلٚقاٍ عبس املًو بٔ ٖؿاّ

قال: إبراهقؿ خؾقؾ اهلل هق ابـ تارح بـ  ,طـ قتادة ,طـ شقبان بـ زهقر

كاحقر بـ أشرع بـ أرغق بـ فالخ بـ طابر بـ شالخ بـ أرفخشذ بـ سام 

بـ ٓمؽ بـ متقشؾخ بـ هـقخ بـ يرد بـ مفاليقؾ بـ قايـ بـ بـ كقح 

 أكقش بـ شقث بـ آدم.

أكف وجد  ,طـ وهب بـ مـبف ,طـ أبقف ,وروى طبد الؿـعؿ بـ إدريس

يف التقراة: إبراهقؿ بـ تارح بـ كاحقر بـ  -طؾقف السالم-كسب إبراهقؿ 

ح بـ شروغ بـ أرغق بـ فالغ بـ طابر شالخ بـ أرفخشذ بـ سام بـ كق

وهق إدريس بـ يارد بـ مفاليقؾ بـ ققـان بـ  ,لؿؽ بـ متشالخ بـ خـقخ

 أكقش بـ شقث بـ آدم.

قال: طؾؿـل أبل وأكا غالم  ,: حدثـا هشام ابـ الؽؾبلٚقاٍ ابٔ غعس

الطقب الؿبارك ولد طبد اهلل  ,محؿد -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كسب الـبل 
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 8 [-صلى اهلل عليه وسلم-نبينا محمد ]

واسؿف طؿرو بـ طبد  ,واسؿف شقبة الحؿد بـ هاشؿ ,بـ طبد الؿطؾب

واسؿف زيد بـ كالب بـ مرة بـ كعب بـ  ,واسؿف الؿغقرة بـ قصل ,مـاف

لمي بـ غالب بـ ففر بـ مالؽ بـ الـضر بـ كـاكة بـ خزيؿة بـ مدركة بـ 

 إلقاس بـ مضر بـ كزار بـ معد بـ طدكان.

وكان ٓ يسؿقفؿ وٓ  ,: وبقـ معد وإسؿاطقؾ كقػ وثالثقن أباقاٍ أبٞ

 يـػذهؿ.

وبعضفا ٓ يؿؽـ ضبطف بالخط إٓ  ,: وسائر هذه إسؿاء أطجؿقةقًت

 تؼريًبا.

تِل ُتْمِويفِ ﴿: ٚقس قٌٝ يف قٛي٘ تعاىل  [,33الؿعارج: ] ﴾َوَفِصقَؾتِِف الَّ

بـق طبد الؿطؾب أطؿامف وبـق  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فصقؾة الـبل 

وقريش  ,وأما فخذه فبـق هاشؿ. قال: وبـق طبد مـاف بطـف ,أطؿامف

 ومضر شعبتف. ,وبـق كـاكة قبقؾتف ,طؿارتف

-واثؾة بـ إسؼعقال: حدثـل  ,: حدثـل شداد أبق طؿارقاٍ األٚظاعٞ

إن اهلل »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قال: قال رسقل اهلل  ,-رضل اهلل طـف

واصطػك  ,واصطػك قريشا مـ كـاكة ,اصطػك كـاكة مـ ولد إسؿاطقؾ

 رواه مسؾؿ. ,«بـل هاشؿ واصطػاين مـ ,هاشؿا مـ قريش
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ففل أقرب  ,آمـة بـت وهب بـ طبد مـاف بـ زهرة بـ كالب": ٚأَ٘

 ها. "كسًبا إلك كالب مـ زوجفا طبد اهلل برجؾ

يـتفل كسبف إلك إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فالـبل 

 طؾقفؿا السالم.

الم إٓ فؾقس مـ بـل مـ كسؾ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ الخؾقؾ طؾقفؿا الس

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كبقـا محؿد 

وأما إسحاق ابـ إبراهقؿ طؾقفؿا السالم فؽؾ أكبقاء بـل إسرائقؾ مـ 

 كسؾف طؾقف وطؾقفؿ السالم.

ويعؼقب مـف يقسػ طؾقفؿا  ,فنسحاق كان مـف يعؼقب طؾقفؿا السالم

وهؽذا بؼقة إكبقاء والرسؾ مـ كسؾ يقسػ طؾقف  ,السالم وإسباط

 السالم.

طـد الؿسؾؿقـ  ,شلكف طظقؿ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-والـبل 

 بؾ حتك طـد كثقر مـ الؿػرصقـ يف اتِّباطف. ,والؿقحديـ

صؾك اهلل -ولق ٓحظ الـاس حقـ يتعرض الؽػار وأهؾ الشرك لؾـبل 

 ,ويخرجقن ,كقػ يغضبقن ,أو بثؾب ,أو بشتؿ ,بسب -طؾقف وسؾؿ

 ويتؽؾؿقن.
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 30 [-صلى اهلل عليه وسلم-نبينا محمد ]

وكحق ذلؽ مؿا  ,كالؿظاهرات": وإن كان يف بعض شلهنؿ مخالػة

 ."يخالػ الشرع

غضًبا لف: لعؾؿفؿ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لؽـفؿ يريدون كصرة الـبل 

الذي حبف  ,والـبل إمقـ ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أكف هق الرسقل الؽريؿ 

 ولقس مجرد حبف فؼط. ,فرض وحتؿ طؾك الـاس كؾفؿ

ثر مـ محبة اإلكسان أك -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وإكؿا ُيحب الـبل 

 ولؾـاس أجؿعقـ. ,وٕهؾف ,ولقلده ,لـػسف

 : دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـَ ِهَشامٍ   ْب
ِ
 "َقاَل:  ,طـ َطْبَد اهلل

ِّ
 َوُهَق  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُكـَّا َمَع الـَّبِل

ـِ الَخطَّاِب   -فرضل اهلل طـ-َفَؼاَل َلُف ُطَؿرُ  ,آِخٌذ بَِقِد ُطَؿَر ْب
ِ
 ,: َيا َرُسقَل اهلل

ـْ َكْػِسل
َّٓ مِ ٍء إِ

ْ
ـْ ُكؾِّ َشل

 مِ
َّ

َْكَت َأَحبُّ إَِلل َٕ,  
ُّ

صؾك اهلل طؾقف -َفَؼاَل الـَّبِل

ـْ َكْػِسَؽ  ,َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدهِ  ,َٓ »: -وسؾؿ
َفَؼاَل  «َحتَّك َأُكقَن َأَحبَّ إَِلْقَؽ مِ

  ,َلُف ُطَؿُر: َفنِكَُّف أنَ 
ِ
ـْ َكْػِسل ,َواهلل

 مِ
َّ

َْكَت َأَحبُّ إَِلل َٕ,  
ُّ

صؾك اهلل -َفَؼاَل الـَّبِل

«أَن َيا ُطَؿرُ »: -طؾقف وسؾؿ
(ٔ)

. 

هذا الؽالم يف أول إمر: ٕن  -رضل اهلل طـف-وقال طؿر بـ الخطاب 

 ويؼدمفا. ,يف الغالب أن اإلكسان يحب كػسف أكثر مـ كؾ شلء آخر

                                                   
 .(ٕٖٙٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 : ٚدا٤ يف ايكشٝشني أّٜها

  ,-رضل اهلل طـف-حديث َأَكٍس بـ مالؽ  مـ
ُّ

صؾك اهلل -َقاَل: َقاَل الـَّبِل

ـُ َأَحُدُكؿْ » -طؾقف وسؾؿ
ـْ َوالِِدِه َوَوَلِدهِ  ,َٓ ُيْممِ

َحتَّك َأُكقَن َأَحبَّ إَِلقِْف مِ

ـَ  «َوالـَّاِس َأْجَؿِعق
(ٔ)

. 

 : ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ عٓس اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

  -رضل اهلل طـف-َكٍس بـ مالؽ مـ حديث أَ 
ِ
صؾك -َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـُ َطبٌْد »: -اهلل طؾقف وسؾؿ
ُجُؾ  -َٓ ُيْممِ َحتَّك  -َوفِل َحِديِث َطبِْد اْلَقاِرِث: الرَّ

ـَ  ـْ َأْهؾِِف َوَمالِِف َوالـَّاِس َأْجَؿِعق
 .«َأُكقَن َأَحبَّ إَِلقِْف مِ

 ,ؿـ ضعػت هذه الؿحبة يف قؾبفف ,ففذه محبة واجبة طؾك كؾ مسؾؿ

 وكؼص إيؿاكف بؼدر كؼصفا يؽقن. ,فضعػ إيؿاكف يؽقن بؼدر ضعػفا

 .-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-بٝإ حهِ َٔ أبػض ايٓيب 

 ,زكديؼ ,كافر"ففق:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أما مـ أبغض الـبل 

 ."مرتد طـ ديـف ,مـافؼ

 وهق أيًضا مبتقر. 

َفَصؾِّ *  اْلَؽْقَثرَ  إِكَّا َأْطَطقْـَاكَ ﴿:  يععٜعٜكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ا

َبْتَرُ  إِنَّ *  لَِربَِّؽ َواكَْحرْ  ْٕ  .[3-3الؽقثر: ] ﴾َشاكِئََؽ ُهَق ا

                                                   
 .(ٗٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,٘ٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 32 [-صلى اهلل عليه وسلم-نبينا محمد ]

صؾك اهلل -: هق الخقر العظقؿ الذي أططاه اهلل طز وجؾ لـبقف ٚايهٛثط

ومـف الـفر الؿعروف يف الجـة: هنر الؽقثر الذي  ,يف الجـة -طؾقف وسؾؿ

 يف طرصات يقم الؼقامة. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-د مـف حقض الـبل ُيؿ

 ,والحسقـ ,وأما مـ فسر الؽقثر: بلكف الذرية التل تؽقن مـ الحسـ

 ,أجؿعقـ: ففق تػسقر باصؾ -طـفؿرضل اهلل -أبـاء طؾل بـ أبل صالب 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يخالػ الؿـؼقل طـ الـبل 

فالذرية لقست بؿطؾؼفا  ,ية يف الغالب: كؾ الـاس لفؿ ذرثِ إٕ ايصض١ٜ

 إٓ إذا كاكت طؾك صالح وديـ وخقر. ,مؿدوحة

 : فكس دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

 "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكس بـ مالؽ 
ِ
-َبْقـَا َرُسقُل اهلل

ـَ َأْضُفِرَكا إِْذ َأْغَػك إِْغػَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ اَءًة ُثؿَّ َرَفَع َرْأَسُف َذاَت َيْقٍم َبْق

ًؿا  َقاَل:  ,ُمَتَبسِّ
ِ
 آكًِػا ُسقَرةٌ »َفُؼْؾـَا: َما َأْضَحَؽَؽ َيا َرُسقَل اهلل

َّ
 «ُأْكِزَلْت َطَؾل

ِحقؿِ  بِْسؿِ ﴿َفَؼَرَأ:  ـِ الرَّ ْحَؿ  الرَّ
ِ
َفَصؾِّ لَِربَِّؽ  إِكَّا َأْطَطقْـَاَك اْلَؽْقَثَر   اهلل

َبْتَرُ  َؽ إِنَّ َشاكِئَ   َواكَْحرْ  ْٕ  «َأَتْدُروَن َما اْلَؽْقَثُر؟»ُثؿَّ َقاَل:  [2الؽقثر: ] ﴾ُهَق ا

َطَؾْقِف َخْقٌر  ,َفنِكَُّف َكْفٌر َوَطَدكِقِف َربِّل َطزَّ َوَجؾَّ »َقاَل:  ,َفُؼْؾـَا اهلُل َوَرُسقُلُف َأْطَؾؿُ 

تِل َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ  ,َكثِقرٌ  َفُقْخَتَؾُج  ,آكَِقُتُف َطَدُد الـُُّجقمِ  ,ُهَق َحْقٌض َتِرُد َطَؾْقِف ُأمَّ

تِل َفَقُؼقُل: َما َتْدِري َما َأْحَدَثْت َبْعَدَك  ,َفَلُققُل: َربِّ  ,اْلَعْبُد مِـُْفؿْ  ـْ ُأمَّ
 «إِكَُّف مِ
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ـُ ُحْجرٍ  ـَ َأْضُفِرَكا فِل اْلَؿْسِجدِ "فِل َحِديثِِف:  ,َزاَد اْب َما َأْحَدَث ». َوَقاَل: "َبْق

"«َبْعَدكَ 
(ٔ)

. 

ق٢ً اهلل -ٖٚهصا ٜكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع يف ؾإٔ ايٓيب 
الَِّذي   َوَوَضْعـَا َطـَْؽ ِوْزَركَ    َأَلْؿ كَْشَرْح َلَؽ َصْدَركَ ﴿: -عًٝ٘ ٚغًِ

إِنَّ َمَع اْلُعْسِر   َفنِنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا  َوَرَفْعـَا َلَؽ ِذْكَركَ   َضْفَركَ  َأكَْؼَض 

 .[8-3الشرح: ] ﴾َوإَِلك َربَِّؽ َفاْرَغْب   َفنَِذا َفَرْغَت َفاكَْصْب   ْسًرايُ 

إكسان يتصػ بؽؾ هذه الصػات  ,ومثؾ هذا يحبف كؾ أحد مـ العؼالء

 فضاًل طـ الؿممـقـ آتؼقاء. ,يحبف كؾ أحد مـ العؼالء

ُّ إِكَّا ﴿: ٜكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع
َأْرَسْؾـَاَك َشاِهًدا َيا َأيَُّفا الـَّبِل

ًرا َوكَِذيًرا   بِنِْذكِِف َوِسَراًجا ُمـِقًرا  َوُمبَشِّ
ِ
ـَ بَِلنَّ  َوَداِطقًا إَِلك اهلل ِر اْلُؿْممِـِق َوبَشِّ

 َفْضاًل َكبِقًرا
ِ
ـَ اهلل

 . [47-45إحزاب: ] ﴾َلُفْؿ مِ

 أي: هباء الشؿس ,"الشؿس والؼؿر"جؿع اهلل طز وجؾ لف بقـ وصػل: 

 مع كقر الؼؿر.

 ففق رحؿة مـ رب العالؿقـ لفذه إمة.

َّٓ َرْحَؿةً ﴿:  ٜكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع  َوَما َأْرَسْؾـَاَك إِ

ـَ   .[307إكبقاء: ] ﴾لِْؾَعاَلِؿق

                                                   
 .(ٓٓٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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 34 [-صلى اهلل عليه وسلم-نبينا محمد ]

 يعُز طؾقف العـت والؿشؼة طؾقـا. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كان 

ـْ َأكُْػِسُؽْؿ َلَؼْد َج ﴿:  ٜكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع
اَءُكْؿ َرُسقٌل مِ

ـَ َرُءوٌف َرِحقؿٌ  التقبة: ] ﴾َطِزيٌز َطَؾقِْف َما َطـِتُّْؿ َحِريٌص َطَؾقُْؽْؿ بِاْلُؿْممِـِق

328]. 

 وقدوتـا إمثؾ. ,وإمامـا الؿبجؾ ,ففذا هق سؾػـا إول

 ﴿: ٜكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع
ِ
 ُأْسَقٌة َلَؼْد َكاَن َلُؽْؿ فِل َرُسقِل اهلل

ِخَر َوَذَكَر اهلَل َكثِقًرا ْٔ ـْ َكاَن َيْرُجق اهلَل َواْلقَْقَم ا  .[23إحزاب: ] ﴾َحَسـٌَة لَِؿ

ُقْؾ إِْن ُكـْتُْؿ ُتِحبُّقَن اهلَل َفاتَّبُِعقكِل ﴿: ٜٚكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع

ُسقَل  ُقْؾ   َواهلُل َغُػقٌر َرِحقؿٌ ُيْحبِبُْؽُؿ اهلُل َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذكُقبَُؽْؿ  َأصِقُعقا اهلَل َوالرَّ

ـَ  َٓ ُيِحبُّ اْلَؽافِِري  .[32-33آل طؿران: ] ﴾َفنِْن َتَقلَّْقا َفنِنَّ اهلَل 

هق سبب مـ آسباب الجالبة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فاتباع الـبل 

 وسبب لؿغػرتف طز وجؾ لذكقبـا. ,لؿحبة اهلل طز وجؾ

وإطراض طـفا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قلل طـ محبة الـبل والت

وسبب مـ إسباب يف  ,سبب مـ إسباب الجالبة لؽراهقة اهلل طز وجؾ

 القققع يف الؽػر والشرك والـػاق والزكدقة.

ق٢ً اهلل -ٜٚصنط أٌٖ ايعًِ إٔ َع٢ٓ ؾٗاز٠ إٔ حمُّسا ضغٍٛ اهلل 
والبعد وآكتفاء  ,فقؿا أخرب وتصديؼف ,صاطتف فقؿا أمر": ٖٞ -عًٝ٘ ٚغًِ

 ."وأن ٓ ًيعبد اهلل طز وجؾ إٓ بؿا شرع ,طؿا هنك طـف وزجر
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 : صاطتف فقؿا أمر.فاألٚىل

ُسقَل َفنِْن ﴿:  ٜكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع ُقْؾ َأصِقُعقا اهلَل َوالرَّ

ـَ  َٓ ُيِحبُّ اْلَؽافِِري  .[32آل طؿران: ] ﴾َتَقلَّْقا َفنِنَّ اهلَل 

 : تصديؼف فقؿا أخرب.ايجا١ْٝ

ـِ اْلَفَقى﴿:  ٜكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع  إِْن ُهقَ   َوَما َيـْطُِؼ َط

 ُيقَحك
ٌ

َّٓ َوْحل  .[4-3الـجؿ: ] ﴾إِ

 : البعد وآكتفاء طؿا هنك طـف وزجر.ايجايج١

ُسقُل َفُخُذوهُ ﴿: ٜكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع َوَما  َوَما آَتاُكُؿ الرَّ

 .[7الحشر: ] ﴾كََفاُكْؿ َطـُْف َفاكْتَُفقا َواتَُّؼقا اهلَل إِنَّ اهلَل َشِديُد اْلِعَؼاِب 

 : أن ٓ ُيعبد اهلل طز وجؾ إٓ بؿا شرع.ايطابع١

ك بِِف ﴿: ٜكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع ـِ َما َوصَّ ي ـَ الدِّ
َشَرَع َلُؽْؿ مِ

قْـَا بِِف إِبَْراِهقَؿ َوُمقَسك َوِطقَسك َأْن َأقِقُؿقا كُقًحا َوالَِّذي َأْوَحقْـَا  إَِلقَْؽ َوَما َوصَّ

ـْ  ـَ َما َتْدُطقُهْؿ إَِلقِْف اهلُل َيْجتَبِل إَِلقِْف َم ُققا فِقِف َكبَُر َطَؾك اْلُؿْشِركِق َٓ َتتََػرَّ ـَ َو ي الدِّ

ـْ ُيـِقُب   .[33الشقرى: ] ﴾َيَشاُء َوَيْفِدي إَِلقِْف َم

طـ شفادتف  ,ما يسلل اإلكسان يف قربه بعد القحداكقة هلل طز وجؾ وأول

 بالرسالة والـبقة. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لؾـبل 

 ؟"مـ كبقؽ ,ما ديـؽ ,مـ ربؽ": ٜكاٍ ي٘
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 36 [- عليه وسلمصلى اهلل-نبينا محمد ]

 : نُا دا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل

ـِ َطاِزٍب  قِل َخَرْجـَا َمَع َرُس ": َقاَل  -رضل اهلل طـف-مـ حديث اْلَبَراِء ْب

 
ِ
  ,إَِلك ِجـَاَزةٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

ِ
صؾك اهلل طؾقف -َفَجَؾَس َرُسقُل اهلل

ْقَر َوُهَق ُيْؾَحُد َلفُ  ,َطَؾك اْلَؼْبرِ  -وسؾؿ  ,َوَجَؾْسـَا َحْقَلُف َكَلنَّ َطَؾك ُرُءوِسـَا الطَّ

ـْ َطَذاِب اْلَؼْبِر "َفَؼاَل: 
 مِ

ِ
ـَ إَِذا "ؿَّ َقاَل: َثاَلَث مَِراٍر ثُ  "َأُطقُذ بِاهلل

إِنَّ اْلُؿْممِ

ِخَرةِ  ْٔ ـَ ا
ْكَقا ,َكاَن فِل إِْقَباٍل مِ ـَ الدُّ

َلْت إَِلْقِف اْلَؿاَلئَِؽُة َكَلنَّ  ,َواْكِؼَطاٍع مِ َتـَزَّ

ْؿَس  ـٌ َوَحـُقطٌ  ,َطَؾك ُوُجقِهِفُؿ الشَّ َفَجَؾُسقا مِـُْف َمدَّ  ,َمَع ُكؾِّ َواِحٍد مِـُْفْؿ َكَػ

َْرضِ  ,َحتَّك إَِذا َخَرَج ُروُحفُ  ,اْلَبَصرِ  ْٕ َؿاِء َوا ـَ السَّ  ,َصؾَّك َطَؾْقِف ُكؾُّ َمَؾٍؽ َبْق

َؿاءِ  َؿاءِ  ,َوُكؾُّ َمَؾٍؽ فِل السَّ َّٓ  ,َوُفتَِحْت َلُف َأْبَقاُب السَّ ـْ َأْهِؾ َباٍب إِ
َلْقَس مِ

ـْ قَِبؾِِفؿْ 
َفنَِذا ُطِرَج بُِروِحِف َقاُلقا: َربِّ  ,َوُهْؿ َيْدُطقَن اهلَل: َأْن ُيْعَرَج بُِروِحِف مِ

َوفِقَفا  ,َفنِكِّل َطِفْدُت إَِلْقِفْؿ َأكِّل مِـَْفا َخَؾْؼُتُفؿْ  ,َفَقُؼقُل: َأْرِجُعقهُ  ,َطْبُدَك ُفاَلنٌ 

َفنِكَُّف َيْسَؿُع َخْػَؼ كَِعاِل  "َقاَل:  "َومِـَْفا ُأْخِرُجُفْؿ َتاَرًة ُأْخَرى  ,ُأِطقُدُهؿْ 

ْقا َطـْفُ  ,فِ َأْصَحابِ  ـْ َكبِقَُّؽ؟  ,إَِذا َولَّ ـْ َربَُّؽ؟ َما ِديـَُؽ؟ َم َفَقْلتِقِف آٍت َفَقُؼقُل: َم

 اهللُ 
َ

ْساَلمُ  ,َفَقُؼقُل: َربِّل  اإْلِ
َ

ٌد  ,َوِديـِل  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَكبِقِّل ُمَحؿَّ

ـْ َكبِقَُّؽ  ـْ َربَُّؽ؟ َما ِديـَُؽ؟ َم  آِخُر فِْتـٍَة ُتْعَرُض َطَؾك َفَقـَْتِفُرُه َفَقُؼقُل: َم
َ

؟ َوِهل

ـِ  :  ,اْلُؿْممِ ـَ َيُؼقُل اهلُل َطزَّ َوَجؾَّ ـَ آَمـُقا بِاْلَؼْقلِ ﴿َفَذلَِؽ ِحق ِذي  ُيثَبُِّت اهلُل الَّ

ِخَرةِ  ْٔ كْقَا َوفِل ا  اهللُ  [27إبراهقؿ: ] ﴾الثَّابِِت فِل اْلَحقَاِة الدُّ
َ

 ,َفَقُؼقُل: َربِّل



 اعسف ضًفو

 
1

 [-صلى اهلل عليه وسلم-نبينا محمد ]

   
 

37 

ْس   اإْلِ
َ

ٌد  ,اَلمُ َوِديـِل َفَقُؼقُل َلُف:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَكبِقِّل ُمَحؿَّ

«...,َصَدْقَت 
(ٔ)

. 

 : ٚدا٤ يف ضٚا١ٜ أخط٣ عٓس اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل يف غٓٓ٘

ـِ َطاِزٍب  َخَرْجـَا َمَع َرُسقِل "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث اْلَبَراِء ْب

 
ِ
َْكَصارِ فِل َج  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل ْٕ ـَ ا

َفاْكَتَفْقـَا إَِلك اْلَؼْبِر  ,ـَاَزِة َرُجٍؾ مِ

ا ُيْؾَحدْ    ,َوَلؿَّ
ِ
َوَجَؾْسـَا َحْقَلُف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَجَؾَس َرُسقُل اهلل

َْرضِ  ,َكَلكََّؿا َطَؾك ُرُءوِسـَا الطَّْقرُ  ْٕ  ,َفَرَفَع َرْأَسفُ  ,َوفِل َيِدِه ُطقٌد َيـُْؽُت بِِف فِل ا

ـْ َطَذاِب اْلَؼْبرِ »َفَؼاَل: 
 مِ

ِ
ـِ  «اْسَتِعقُذوا بِاهلل َتْق َزاَد فِل َحِديِث  ,َأْو َثاَلًثا ,َمرَّ

ـَ ُيَؼاُل  "َوَقاَل:  «َهاُهـَا»َجِريٍر  ـَ ِحق ْقا ُمْدبِِري َوإِكَُّف َلَقْسَؿُع َخْػَؼ كَِعالِِفْؿ إَِذا َولَّ

ـْ َربَُّؽ َوَما ِديـُ  ,َلُف: َيا َهَذا ـْ َكبِقَُّؽ؟ َم َوَيْلتِقِف  "َقاَل َهـَّاٌد: َقاَل:  "َؽ َوَم

 اهللُ 
َ

ـْ َربَُّؽ؟ َفَقُؼقُل: َربِّل ِن َلُف: َم َٓ ِن َلُف: َما  ,َمَؾَؽاِن َفُقْجؾَِساكِِف َفَقُؼق َٓ َفَقُؼق

ْساَلمُ   اإْلِ
َ

ُجُؾ الَّ  ,ِديـَُؽ؟ َفَقُؼقُل: ِديـِل ِن َلُف: َما َهَذا الرَّ َٓ ِذي ُبِعَث َفَقُؼق

  "َقاَل:  "فِقُؽْؿ؟ 
ِ
ِن:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَقُؼقُل: ُهَق َرُسقُل اهلل َٓ َفَقُؼق

                                                   
(, ُٜ٘ٔب أحكام اصتنائز لئلمام األلباين رزتو اهلل )صوىو  (,ٗٔٙٛٔ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٔ)

وأزتد  (,ٖ٘ٚرقم )والطيالسي  (,ٓٗ - ٖٚ/ ٔ)واضتاكم  (,ٕٔٛ/ ٕ)أخرجو أبو داود ": وقال فيو
 (,ٖٓٚ - ٖٚٙ) "الشريعة"واآلجري ُب  ,والسياق لو (ٜٕٙو  ٜٕ٘و  ٕٛٛو  ٕٛٛ ,ٕٚٛ/ ٗ)

وصححو ابن القيم ُب  ,وىو كما قاال ,الذىيب . وأقره"صحيح على شرط الشيخُت"وقال اضتاكم: 
ونقل فيو تصحيحو عن أيب نعيم وغَته  (,ٖٖٚ/ ٗ) "هتذيب السنن" (,ٕٗٔ/ ٔ) "إعبلم اظتوقعُت"
(ٕ")  . 
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ْقُت   َفآَمـُْت بِِف َوَصدَّ
ِ
َزاَد فِل َحِديِث »َوَما ُيْدِريَؽ؟ َفَقُؼقُل: َقَرْأُت كَِتاَب اهلل

 َطزَّ َوَجؾَّ  «َجِريرٍ 
ِ
ـَ آَمـُقاُيثَبُِّت ﴿َفَذلَِؽ َقْقُل اهلل ِذي  " [27إبراهقؿ: ] ﴾اهلُل الَّ

َيُة  ْٔ َػَؼا  -ا َؿاِء: َأْن َقْد َصَدَق َطبِْدي "َقاَل:  -ُثؿَّ اتَّ ـَ السَّ
 ,َفقُـَادِي ُمـَاٍد مِ

ـَ اْلَجـَّةِ 
ـَ اْلَجـَّةِ  ,َواْفتَُحقا َلُف بَابًا إَِلك اْلَجـَّةِ  ,َفَلْفِرُشقُه مِ

َقاَل:  " َوَأْلبُِسقُه مِ

ـْ َرْوِحَفا َوصِقبَِفا»
َوإِنَّ »َقاَل:  «َوُيْػَتُح َلُف فِقَفا َمدَّ َبَصِرهِ »َقاَل:  «َفَقْلتِقِف مِ

َوَيْلتِقِف َمَؾَؽاِن َفُقْجؾَِساكِِف  ,َوُتَعاُد ُروُحُف فِل َجَسِدهِ  "َفَذَكَر َمْقَتُف َقاَل:  «اْلَؽافِرَ 

ـْ َربَُّؽ؟ َفَقُؼقُل: هَ  ِن: َلُف َم َٓ ِن َلُف: َما  ,َٓ َأْدِري ,اْه َهاْه َهاهْ َفَقُؼق َٓ َفَقُؼق

ُجُؾ الَِّذي ُبِعَث  ,َٓ َأْدِري ,ِديـَُؽ؟ َفَقُؼقُل: َهاْه َهاهْ  ِن: َما َهَذا الرَّ َٓ َفَقُؼق

َؿاِء: َأْن َكَذَب  ,َٓ َأْدِري ,فِقُؽْؿ؟ َفَقُؼقُل: َهاْه َهاهْ  ـَ السَّ
 ,َفُقـَاِدي ُمـَاٍد مِ

ـَ الـَّارِ  َفَلْفِرُشقهُ 
ـَ الـَّارِ  ,مِ

َقاَل:  "َواْفَتُحقا َلُف َباًبا إَِلك الـَّاِر  ,َوَأْلبُِسقُه مِ

َها َوَسُؿقمَِفا» ـْ َحرِّ
َوُيَضقَُّؼ َطَؾْقِف َقْبُرُه َحتَّك َتْخَتؾَِػ فِقِف »َقاَل:  «َفَقْلتِقِف مِ

ُض َلُف َأْطَؿك َأْبَؽُؿ َمَعُف مِْرَزبٌَّة ُثؿَّ ُيَؼقَّ »َزاَد فِل َحِديِث َجِريٍر َقاَل:  «َأْضاَلُطفُ 

ـْ َحِديٍد َلْق ُضِرَب بَِفا َجَبٌؾ َلَصاَر ُتَراًبا
َفَقْضِرُبُف بَِفا َضْرَبًة َيْسَؿُعَفا »َقاَل:  «مِ

ـِ َفَقِصقُر ُتَراًبا َّٓ الثََّؼَؾْق ـَ اْلَؿْشِرِق َواْلَؿْغِرِب إِ ُثؿَّ ُتَعاُد فِقِف »َقاَل:  «َما َبْق

وُح ا «لرُّ
(ٔ)

. 

                                                   
وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح أيب داود. وىو  (,ٖ٘ٚٗ)أخرجو اإلمام أبو داود ُب سننو  (ٔ)

 . (ٔٗٔ)لوادعي رزتو اهلل برقم ُب الصحيح اظتسند لئلمام ا
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 .ؾاحب اذتٛض -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ستُد 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لقس لـبل مـ إكبقاء حقض إٓ كبقـا 

 : دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل ٚغريٙ

ـِ  ـْ الَحَس ـْ  ,َط َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ,-رضل اهلل طـف-َسُؿَرَة بـ جـدب َط

 
ِ
ُفْؿ َأْكَثُر »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل  َحْقًضا َوإِكَُّفْؿ َيَتَباَهْقَن َأيُّ

ٍّ
إِنَّ لُِؽؾِّ َكبِل

«َوإِكِّل َأْرُجق َأْن َأُكقَن َأْكَثَرُهْؿ َواِرَدةً  ,َواِرَدةً 
(ٔ)

. 

                                                   
وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح الًتمذي.  (,ٖٕٗٗ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو برقم  (ٕ)

 "التاريخ  "البخاري  ُب  : أخرجو(, وقال فيوٜٛ٘ٔوىو ُب الصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم )
/  ٔ) "هناية ابن كثَت  "وابن أيب عاصم كما ُب  (,ٖٓٓ - ٜٜٕ/  ٖ)والًتمذي  (,ٗٗ/  ٔ/  ٔ)

من طريق سعيد بن بشَت عن قتادة عن اضتسن عن شترة  (,ٔٛٛٙ) "الكبَت  "والطرباين ُب  (,ٖٔ٘
وُب بعض )حديث غريب  ": وقال الًتمذي: فذكره. -صلى اهلل عليو وسلم-قال: قال رسول اهلل 
صلى اهلل -اظتلك ىذا اضتديث عن اضتسن عن النيب وقد روى األشعث بن عبد  (,النسخ: حسن غريب

: وما ُب النسخة األوىل أعٍت الغرابة فقط قلت. "وىو أصح  ,مرسبل. ومل يذكر فيو عن شترة -عليو وسلم
فإن فيو ثبلث  ,وىو الذي نقلو ابن كثَت عن الًتمذي ألن السند ال يقبل التحسُت ,أقرب إىل الصحة

فإنو كان مدلسا السيما عن  ,: عنعنة البصريالثانيةكره الًتمذي ورجحو. : اإلرسال الذي ذ األوىل: علل
. واضتديث أورده "التقريب"وىو ضعيف كما ُب  ,: سعيد بن بشَت وىو األزدي موالىمالثالثةشترة. 

 ,إن األنبياء يتباىون أيهم أكثر أصحابا من أمتو"بلفظ أًب وىو:  (ٖٖٙ/  ٓٔ) "اجملمع"اعتيثمي ُب 
وإن كل رجل منهم يومئذ قائم على حوض مآلن معو  ,أكون يومئذ أكثرىم كلهم نقلت واردةفأرجو أن 

رواه الطرباين وفيو مروان بن ". وقال: "ولكل أمة سيما يعرفهم هبا نبيهم ,يدعو من عرف من أمتو ,عصا
ن كان  . قلت: إ"وثقو ابن أيب حاًب. وقال األزدي: يتكلمون فيو وبقية رجالو ثقات  ,جعفر السمري

فاإلسناد حسن عندي ألن السمري ىذا  ,كما قال رجالو ثقات ومل يكن ُب اإلسناد ما يقدح ُب ثبوتو
وىو مقدم على جرح األزدي  ,عن أبيو (ٕٙٚ/  ٔ/  ٗ)كما قال ابن أيب حاًب   ,صدوق صاحل اضتديث

من طريق السمري فإذا ىو  , (ٖ٘ٓٚ)ألن ىذا نفسو يتكلمون فيو! ٍب وقفت على إسناده عند الطرباين 
=    حدثنا جعفر بن سعد بن شترة )اظتذكور: حدثنا ػتمد بن إبراىيم بن خبيب بن سليمان بن شترة: 
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 . «َهَذا َحِديٌث َغِريٌب »: ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل

                                                                                                                        
سليمان بن شترة  ,: وىذا سند ضعيفقلتعن أبيو عن شترة.  (ٔ) (عن خبيب بن سليمان بن شترة =

ليس بالقوي كما ُب  وجعفر بن سعد ,وخبيب ابنو غتهول (,ٜٗ/  ٖ)مل يوثقو أحد غَت ابن حبان 
أيب سعيد : من رواية عطية العوُب عن األول. وللحديث شاىدان موصوالن, وثالث مرسل. "التقريب"

آنيتو  ,أشد بياضا من اللنب ,إن يل حوضا طولو ما بُت الكعبة إىل بيت اظتقدس"مرفوعا بلفظ: اطتدري 
 ,ومنهم من يأتيو العصبة ,يو الفئامفمنهم من يأت ,ولكل نيب حوض ,وكل نيب يدعو أمتو ,عدد النجوم

 ,ومنهم من ال يأتيو أحد ,ومنهم من يأتيو الرجل ,ومنهم من يأتيو الرجبلن ,ومنهم من يأتيو النفر
/  ٔ) "أخبار أصبهان". أخرجو أبو نعيم ُب "وإين ألكثر األنبياء تبعا يوم القيامة ,فيقال: قد بلغت

وابن ماجة  (,ٜٖٙو  ٖٖٙ/  ٔ) "ابن كثَت"كما ُب   "ىوالكتاب األ"وكذا ابن أيب الدنيا ُب  (,ٓٔٔ
=     = : عن ػتصن بن عقبة اليماين عن الزبَت بن شبيت الثاينؼتتصرا. وعطية ضعيف.  (ٜٕٚ/  ٕ)
عن الوقوف بُت  -صلى اهلل عليو وسلم-سئل رسول اهلل  "عن أيب عثمان عن ابن عباس قال:   (كذا)

إن أولياء اهلل لَتدون حياض  ,إن فيو ظتاء ,ال: إي والذي نفسي بيدهيدي رب العاظتُت ىل فيو ماء؟ ق
. "ويبعث اهلل سبعُت ألف ملك ُب أيديهم عصا من نار يذودون الكفار عن حياض األنبياء ,األنبياء

وىذا حديث غريب من ىذا الوجو. وليس ىو ُب ": (ٖٓٚ/  ٔوقال ابن كثَت )أخرجو ابن أيب الدنيا. 
: حدثنا قال ابن أيب الدنيا: الثالث: والزبَت وػتصن مل أجد من تررتهما. قلت. "ستةشيء من الكتب ال
حدثنا حزم ابن أيب حزم شتعت اضتسن البصري يقول: قال رسول اهلل  (األصل: خراش)خالد بن خداش 

وىو قائم على  ,إن لكل نيب حوضا ,فأنا فرطكم على اضتوض ,إذا فقددتوين ": -صلى اهلل عليو وسلم-
والذي نفسي بيده إين  ,أال وإهنم يتباىون أيهم أكثر تبعا ,بيده عصا يدعوا من عرف من أمتو ,وضوح

صححو  ,وىو حسن ,وىذا مرسل عن اضتسن": قال اضتافظ ابن كثَت. "ألرجو أن أكون أكثرىم تبعا
حيسنو  : وإمنا ملقلت. "وقد أفىت شيخنا اظتزي بصحتو من ىذه الطرق ,حيِت بن سعيد القطان وغَته
قال اضتافظ بن  ,ألن ُب خالد بن خداش وشيخو حزم كبلما "الصحيح"اضتافظ مع أن رجالو رجال 

 ومنو تعلم خطأ قولو ُب. "صدوق خيطئ": وقال ُب اآلخر. "صدوق يهم ": حجر ُب األول منهما
نعم ىو : قلت! "واظترسل أخرجو ابن أيب الدنيا بسند صحيح على اضتسن...  ": (ٖٜٕ/  ٔٔ) "الفتح"

صحيح عن اضتسن بالطريق األخرى عنو اليت أشار إليها الًتمذي ُب كبلمو السابق من رواية األشعث بن 
إن اضتديث ": ورتلة القولعبد اظتلك عنو. ومن الغريب أن ال يذكرىا اضتافظان ابن حجر وابن كثَت!! 

ث عوف بن مالك : من حديٍب وجدت لو شاىد آخر. "مبجموع طرقو حسن أو صحيح. واهلل أعلم
 . ("ٕٓ٘ٗ) "الضعيفة"مرفوعا بو. وفيو زيادة خرجتو من أجلها ُب 



 اعسف ضًفو

 
2

 [-صلى اهلل عليه وسلم- نبينا محمد]

   
 

23 

ـُ َطْبِد الَؿؾِِؽ  ـِ  ,َوَقْد َرَوى إَْشَعُث ْب ـِ َهَذا الَحِديَث َط ـِ  ,الَحَس َط

 
ِّ

ـْ َسُؿَرَة َوُهَق  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل ُمْرَساًل َوَلْؿ َيْذُكْر فِقِف َط

 ."َأَصحُّ 

ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ -ايػفاع١ ايعظ٢ُ يف فؿٌ ايكطا٤ خاؾ١ بٓبٝٓا ستُد 

 .-ٚضًِ

فؾقس ٕحد مـ إكبقاء يشػع الشػاطة العظؿك يف  ,صاحب الشػاطة

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ئؼ غقر كبقـا محؿد فصؾ الؼضاء بقـ الخال

 : نُا دا٤ شيو يف ايكشٝشني

 ": -رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل ُهَرْيَرَة 
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َأنَّ َرُسقَل اهلل

َراعُ  -وسؾؿ  بَِؾْحٍؿ َفُرفَِع إَِلْقِف الذِّ
َ

ُثؿَّ  ,َوَكاَكْت ُتْعِجُبُف َفـََفَش مِـَْفا َكْفَشةً  ,ُأتِل

َوَهْؾ َتْدُروَن مِؿَّ َذلَِؽ؟ َيْجَؿُع اهلُل الـَّاَس  ,َأَكا َسقُِّد الـَّاِس َيْقَم الِؼَقاَمةِ ": َقاَل 

ـَ فِل َصِعقٍد َواِحدٍ  ـَ َوأِخِري لِق اِطل َوَيـُْػُذُهُؿ الَبَصرُ  ,إَوَّ  ,ُيْسِؿُعُفُؿ الدَّ

ْؿُس  ـَ الَغؿِّ َوا ,َوَتْدُكق الشَّ
َٓ َفَقْبُؾُغ الـَّاَس مِ َٓ ُيطِقُؼقَن َو لَؽْرِب َما 

َٓ َتَرْوَن َما َقْد َبَؾَغُؽؿْ  ,َيْحَتِؿُؾقنَ  ـْ َيْشَػُع َلُؽْؿ  ,َفَقُؼقُل الـَّاُس: َأ َٓ َتـُْظُروَن َم َأ

َفَقْلُتقَن آَدَم َطَؾْقِف  ,إَِلك َربُِّؽْؿ؟ َفَقُؼقُل َبْعُض الـَّاِس لَِبْعٍض: َطَؾْقُؽْؿ بِآَدمَ 

الَُم فَ  ـْ ُروِحفِ  ,َخَؾَؼَؽ اهلُل بَِقِدهِ  ,َقُؼقُلقَن َلُف: َأْكَت َأُبق الَبَشرِ السَّ
 ,َوَكَػَخ فِقَؽ مِ

ـُ فِقفِ  ,اْشَػْع َلـَا إَِلك َربَِّؽ  ,َوَأَمَر الَؿالَئَِؽَة َفَسَجُدوا َلَؽ  َٓ َتَرى إَِلك َما َكْح  ,َأ

َٓ َتَرى إَِلك َما َقْد َبَؾَغـَا؟ َفَقُؼقُل آَدُم:  إِنَّ َربِّل َقْد َغِضَب الَقْقَم َغَضًبا َلْؿ َأ
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ـْ َيْغَضَب َبْعَدُه مِْثَؾفُ  ,َيْغَضْب َقْبَؾُف مِْثَؾفُ  َجَرِة  ,َوَل ـِ الشَّ َوإِكَُّف َقْد َكَفاكِل َط

َفَقْلُتقَن  ,اْذَهُبقا إَِلك ُكقٍح  ,اْذَهُبقا إَِلك َغْقِري ,َكْػِسل َكْػِسل َكْػِسل ,َفَعَصْقُتفُ 

ُسِؾ إَِلك َأْهِؾ إَْرضِ  ,َفَقُؼقُلقَن: َيا ُكقُح  ُكقًحا ُل الرُّ اَك  ,إِكََّؽ َأْكَت َأوَّ َوَقْد َسؿَّ

ـُ فِقِف؟ َفَقُؼقُل: إِنَّ  ,اْشَػْع َلـَا إَِلك َربَِّؽ  ,اهلُل َطْبًدا َشُؽقًرا َٓ َتَرى إَِلك َما َكْح َأ

ـْ َيْغَضَب  ,َلْؿ َيْغَضْب َقْبَؾُف مِْثَؾفُ َربِّل َطزَّ َوَجؾَّ َقْد َغِضَب الَقْقَم َغَضًبا  َوَل

 ,َكْػِسل َكْػِسل َكْػِسل ,َوإِكَُّف َقْد َكاَكْت لِل َدْطَقٌة َدَطْقُتَفا َطَؾك َقْقمِل ,َبْعَدُه مِْثَؾفُ 

ْبَراِهقُؿ َفَقْلُتقَن إِْبَراِهقَؿ َفَقُؼقُلقَن: َيا إِ  ,اْذَهُبقا إَِلك إِْبَراِهقؿَ  ,اْذَهُبقا إَِلك َغْقِري

ـْ َأْهِؾ إَْرضِ 
 َوَخؾِقُؾُف مِ

ِ
 اهلل

ُّ
َٓ َتَرى إَِلك َما  ,َأْكَت َكبِل اْشَػْع َلـَا إَِلك َربَِّؽ َأ

ـُ فِقفِ   ,َفَقُؼقُل َلُفْؿ: إِنَّ َربِّل َقْد َغِضَب الَقْقَم َغَضًبا َلْؿ َيْغَضْب َقْبَؾُف مِْثَؾفُ  ,َكْح

ـْ َيْغَضَب َبْعَدُه مِْثؾَ  َـّ َأُبق  -َوإِكِّل َقْد ُكـُْت َكَذْبُت َثالََث َكِذَباٍت  ,فُ َوَل َفَذَكَرُه

اْذَهُبقا إَِلك  ,اْذَهُبقا إَِلك َغْقِري ,َكْػِسل َكْػِسل َكْػِسل -َحقَّاَن فِل الَحِديِث 

  ,ُمقَسك َفَقْلُتقنَ 
ِ
َؾَؽ اهللُ  ,ُمقَسك َفَقُؼقُلقَن: َيا ُمقَسك َأْكَت َرُسقُل اهلل  َفضَّ

ـُ  ,اْشَػْع َلـَا إَِلك َربَِّؽ  ,بِِرَساَلتِِف َوبَِؽالَمِِف َطَؾك الـَّاسِ  َٓ َتَرى إَِلك َما َكْح َأ

ـْ  ,فِقِف؟ َفَقُؼقُل: إِنَّ َربِّل َقْد َغِضَب الَقْقَم َغَضًبا َلْؿ َيْغَضْب َقْبَؾُف مِْثَؾفُ  َوَل

 ,َكْػِسل َكْػِسل َكْػِسل ,َكْػًسا َلْؿ ُأوَمْر بَِؼْتؾَِفاَوإِكِّل َقْد َقَتْؾُت  ,َيْغَضَب َبْعَدُه مِْثَؾفُ 

ـِ َمْرَيؿَ  ,اْذَهُبقا إَِلك َغْقِري َفَقُؼقُلقَن: َيا  ,َفَقْلُتقَن ِطقَسك ,اْذَهُبقا إَِلك ِطقَسك اْب

 
ِ
َت الـَّاَس َوَكؾَّؿْ  ,َوَكؾَِؿُتُف َأْلَؼاَها إَِلك َمْرَيَؿ َوُروٌح مِـْفُ  ,ِطقَسك َأْكَت َرُسقُل اهلل
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ـُ فِقِف؟ َفَقُؼقُل  ,فِل الَؿْفِد َصبِقًّا َٓ َتَرى إَِلك َما َكْح اْشَػْع َلـَا إَِلك َربَِّؽ َأ

ـْ  ,ِطقَسك: إِنَّ َربِّل َقْد َغِضَب الَقْقَم َغَضًبا َلْؿ َيْغَضْب َقْبَؾُف مِْثَؾُف َقطُّ  َوَل

َكْػِسل َكْػِسل َكْػِسل اْذَهُبقا إَِلك َغْقِري  ,َوَلْؿ َيْذُكْر َذْكًبا ,َيْغَضَب َبْعَدُه مِْثَؾفُ 

دٍ    ,اْذَهُبقا إَِلك ُمَحؿَّ
ِ
ُد َأْكَت َرُسقُل اهلل ًدا َفَقُؼقُلقَن: َيا ُمَحؿَّ َفَقْلُتقَن ُمَحؿَّ

رَ  ,َوَخاتُِؿ إَْكبَِقاءِ  ـْ َذْكبَِؽ َوَما َتَلخَّ
َم مِ َلـَا إَِلك اْشَػْع  ,َوَقْد َغَػَر اهلُل َلَؽ َما َتَؼدَّ

ـُ فِقفِ  َٓ َتَرى إَِلك َما َكْح َفَلَقُع َساِجًدا  ,َفَلْكَطؾُِؼ َفآتِل َتْحَت الَعْرشِ  ,َربَِّؽ َأ

ـِ الثَّـَاِء َطَؾْقِف َشْقًئا ,لَِربِّل َطزَّ َوَجؾَّ  ـْ َمَحامِِدِه َوُحْس
 مِ

َّ
َلْؿ  ,ُثؿَّ َيْػَتُح اهلُل َطَؾل

ُد اْرَفْع َرْأَسَؽ َسْؾ ُتْعَطفْ  ,لَيْػَتْحُف َطَؾك َأَحٍد َقْبؾِ  َواْشَػْع  ,ُثؿَّ ُيَؼاُل: َيا ُمَحؿَّ

ْع َفَلْرَفُع َرْأِسل تِل َيا َربِّ  ,ُتَشػَّ تِل َيا َربِّ  ,َفَلُققُل: ُأمَّ تِل َيا َربِّ  ,ُأمَّ َفُقَؼاُل:  ,ُأمَّ

ـَ  َٓ ِحَساَب َطَؾْقِفْؿ مِ ـْ  تَِؽ َم ـْ ُأمَّ
ُد َأْدِخْؾ مِ ـْ  َيا ُمَحؿَّ

ـِ مِ الَباِب إَْيَؿ

ـَ إَْبَقاِب  ,َأْبَقاِب الَجـَّةِ 
ُثؿَّ َقاَل:  ,"َوُهْؿ ُشَرَكاُء الـَّاِس فِقَؿا ِسَقى َذلَِؽ مِ

ـْ َمَصاِريِع الَجـَّةِ  ,َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدهِ "
ـِ مِ ـَ الِؿْصَراَطْق ـَ  ,إِنَّ َما َبْق َكَؿا َبْق

َة َوِحْؿَقَر  َة َوُبْصَرى َأْو َكؿَ  -َمؽَّ ـَ َمؽَّ « "-ا َبْق
 (ٔ)

. 

 : ٚملا دا٤ يف ايكشٝشني أّٜها

ـِ َمالٍِؽ    ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكِس ْب
ِ
-َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

قَن لَِذلَِؽ "»: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -َيْجَؿُع اهلُل الـَّاَس َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َفَقْفَتؿُّ

                                                   
 .(ٜٗٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕٔٚٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ـُ ُطَبْقٍد: فَ  َفَقُؼقُلقَن: َلْق اْسَتْشَػْعـَا َطَؾك َربِّـَا َحتَّك  -ُقْؾَفُؿقَن لَِذلَِؽ َوَقاَل اْب

ـْ َمَؽاكِـَا َهَذا
َفَقُؼقُلقَن:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َفَقْلُتقَن آَدَم  ,ُيِريَحـَا مِ

ـْ ُروحِ  ,َخَؾَؼَؽ اهلُل بَِقِدهِ  ,َأُبق اْلَخْؾِؼ  ,َأْكَت آَدمُ 
َوَأَمَر اْلَؿاَلِئَؽَة  ,فِ َوَكَػَخ فِقَؽ مِ

ـْ َمَؽاكِـَا َهَذا ,َفَسَجُدوا َلَؽ 
َفَقُؼقُل:  ,اْشَػْع َلـَا ِطـَْد َربَِّؽ َحتَّك ُيِريَحـَا مِ

تِل َأَصاَب  ,َلْسُت ُهـَاُكؿْ  ـِ اْئُتقا  ,َفَقْسَتْحقِل َربَُّف مِـَْفا ,َفَقْذُكُر َخطِقَئَتُف الَّ َوَلؽِ

َل َرُسقٍل بَ   ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَقْلُتقَن ُكقًحا  "َقاَل:  ,"َعَثُف اهلُل ُكقًحا َأوَّ

تِل َأَصاَب  ,َفَقُؼقُل: َلْسُت ُهـَاُكؿْ   ,َفَقْسَتْحقِل َربَُّف مِـَْفا ,َفَقْذُكُر َخطِقَئَتُف الَّ

ـِ اْئُتقا إِْبَراِهقَؿ  َخَذُه اهلُل َخؾِقاًل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَلؽِ ْلُتقَن َفقَ  ,الَِّذي اتَّ

تِل  ,َفَقُؼقُل: َلْسُت ُهـَاُكؿْ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إِْبَراِهقَؿ  َوَيْذُكُر َخطِقَئَتُف الَّ

ـِ اْئُتقا ُمقَسك  ,َفَقْسَتْحقِل َربَُّف مِـَْفا ,َأَصاَب   ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَلؽِ

َؿُف اهلُل َوَأْطَطاُه التَّْقَراةَ  اَلمُ َقاَل: َفَقْلُتق ,الَِّذي َكؾَّ َفَقُؼقُل:  ,َن ُمقَسك َطَؾْقِف السَّ

تِل َأَصاَب  ,َلْسُت ُهـَاُكؿْ  ـِ اْئُتقا  ,َفَقْسَتْحِقل َربَُّف مِـَْفا ,َوَيْذُكُر َخطِقَئَتُف الَّ َوَلؽِ

 َوَكؾَِؿَتفُ 
ِ
 َوَكؾَِؿَتفُ  ,ِطقَسك ُروَح اهلل

ِ
َفَقُؼقُل: َلْسُت  ,َفَقْلُتقَن ِطقَسك ُروَح اهلل

ًدا وَ  ,ُهـَاُكؿْ  ـِ اْئُتقا ُمَحؿَّ َم  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َلؽِ َطْبًدا َقْد ُغِػَر َلُف َما َتَؼدَّ

َر  ـْ َذْكبِِف َوَما َتَلخَّ
  ,"مِ

ِ
: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

 ,ْعُت َساِجًداَفنَِذا َأَكا َرَأْيُتُف َوقَ  ,َفُقْمَذُن لِل ,َفَقْلُتقكِل َفَلْسَتْلِذُن َطَؾك َربِّل"

دُ  ,َفَقَدُطـِل َما َشاَء اهللُ   ,َسْؾ ُتْعَطفْ  ,ُقْؾ ُتْسَؿعْ  ,اْرَفْع َرْأَسَؽ  ,َفُقَؼاُل: َيا ُمَحؿَّ
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عْ  ُؿـِقِف َربِّل ,َفَلْرَفُع َرْأِسل ,اْشَػْع ُتَشػَّ ُثؿَّ َأْشَػُع  ,َفَلْحَؿُد َربِّل بَِتْحِؿقٍد ُيَعؾِّ

ا ـَ الـَّارِ َفُلْخرِ  ,َفَقُحدُّ لِل َحدًّ
 ,ُثؿَّ َأُطقُد َفَلَقُع َساِجًدا ,َوُأْدِخُؾُفُؿ اْلَجـَّةَ  ,ُجُفْؿ مِ

دُ  ,َفَقَدُطـِل َما َشاَء اهلُل َأْن َيَدَطـِل َسْؾ  ,ُقْؾ ُتْسَؿعْ  ,ُثؿَّ ُيَؼاُل: اْرَفْع َيا ُمَحؿَّ

عْ  ,ُتْعَطفْ  ُؿـِقفِ َفَلْحَؿُد َربِّل بَِتحْ  ,َفَلْرَفُع َرْأِسل ,اْشَػْع ُتَشػَّ ُثؿَّ َأْشَػُع  ,ِؿقٍد ُيَعؾِّ

ا ـَ الـَّاِر َوُأْدِخُؾُفُؿ اْلَجـََّة  ,َفَقُحدُّ لِل َحدًّ
َقاَل: َفاَل َأْدِري فِل  - "َفُلْخِرَجُفْؿ مِ

ابَِعِة  ـْ َحَبَسُف  ,َفَلُققُل: َيا َربِّ  "َقاَل  -الثَّالَِثِة َأْو فِل الرَّ َّٓ َم  فِل الـَّاِر إِ
َ

َما َبِؼل

ـُ ُطَبْقٍد فِل ِرَواَيتِِف: َقاَل َقَتاَدُة: "َأْي َوَجَب َطَؾْقِف اْلُخُؾقُد  ,اْلُؼْرآنُ  َأْي ». َقاَل اْب

«َوَجَب َطَؾْقِف اْلُخُؾقدُ 
 (ٔ)

. 

 .ؾاحب يٛا٤ اذتُد -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٖٚٛ 

يحؿده  ,صاحب لقاء الحؿد -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فـبقـا محؿد 

 الؼقامة: طؾك جؿقؾ فعالف وخصالف.جؿقع الخالئؼ يقم 

 : ملا دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل َسِعقٍد الخدري 
ِ
-َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َٓ َفْخرَ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َوبِقَِدي لَِقاُء  ,َأكَا َسقُِّد َوَلِد آَدَم َيْقَم الِؼقَاَمِة َو

َٓ َفْخرَ  الَحْؿدِ  َّٓ َتْحَت لَِقائِل ,َو ـْ ِسَقاُه إِ  َيْقَمئٍِذ آَدَم َفَؿ
ٍّ

ـْ كَبِل
ُل  ,َوَما مِ َوَأكَا َأوَّ

َٓ َفْخرَ  ـْ َتـَْشؼُّ َطـُْف إَْرُض َو َفَقْلُتقَن  ,َفَقْػَزُع الـَّاُس َثاَلَث َفَزَطاٍت "َقاَل:  ,«َم

                                                   
 واللفظ لو. (,ٖٜٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,٘ٙ٘ٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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َفَقُؼقُل: إِكِّل َأْذَكْبُت َذْكًبا  ,اْشَػْع َلـَا إَِلك َربَِّؽ َفَقُؼقُلقَن: َأْكَت َأُبقَكا آَدُم فَ  ,آَدمَ 

ـْ اْئُتقا ُكقًحا
َفَقُؼقُل: إِكِّل  ,َفَقْلُتقَن ُكقًحا ,ُأْهبِْطُت مِـُْف إَِلك إَْرِض َوَلؽِ

ـْ اْذَهُبقا إَِلك إِْبَراِهقؿَ  ,َدَطْقُت َطَؾك َأْهِؾ إَْرِض َدْطَقًة َفُلْهؾُِؽقا
 ,َوَلؽِ

  ,"َفَقْلُتقَن إِْبَراِهقَؿ َفَقُؼقُل: إِكِّل َكَذْبُت َثاَلَث َكِذَباٍت 
ِ
-ُثؿَّ َقاَل َرُسقُل اهلل

ـْ  ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
. َوَلؽِ

ِ
ـِ اهلل ـْ ِدي َّٓ َما َحؾَّ بَِفا َط َما مِـَْفا َكِذَبٌة إِ

ـْ اْئُتقا  ,َقَتْؾُت َكْػًسا َفَقُؼقُل: إِكِّل َقدْ  ,َفَقْلُتقَن ُمقَسك ,اْئُتقا ُمقَسك
َوَلؽِ

  ,َفَقْلُتقَن ِطقَسك ,ِطقَسك
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

ًدا  ,َفَقُؼقُل: إِكِّل ُطبِْدُت مِ ـْ اْئُتقا ُمَحؿَّ
َوَلؽِ

ـُ ُجْدَطاَن: َقاَل َأَكٌس: َفَؽَلكِّل  - «َفَقْلُتقَكـِل َفَلْكَطؾُِؼ َمَعُفؿْ »َقاَل:  ," َقاَل اْب

 َأْكُظُر إَِلك َرُس 
ِ
َفآُخُذ بَِحْؾَؼِة َباِب  "َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قِل اهلل

ٌد َفَقْػَتُحقَن لِل ـْ َهَذا؟ َفُقَؼاُل: ُمَحؿَّ ُبقَن بِل ,الَجـَِّة َفُلَقْعِؼُعَفا َفُقَؼاُل: َم  ,َوُيَرحِّ

ـَ الثَّـَ  ,َفَلِخرُّ َساِجًدا ,َفَقُؼقُلقَن: َمْرَحًبا
َفُقَؼاُل لِل:  ,اِء َوالَحْؿدِ َفُقْؾِفُؿـِل اهلُل مِ

عْ  ,اْرَفْع َرْأَسَؽ َوَسْؾ ُتْعطَ  َوُهَق الَؿَؼاُم  ,َوُقْؾ ُيْسَؿْع لَِؼْقلَِؽ  ,َواْشَػْع ُتَشػَّ

 ﴾ َطَسك َأْن َيبَْعثََؽ َربَُّؽ َمَؼاًما َمْحُؿقًدا﴿الَؿْحُؿقُد الَِّذي َقاَل اهلُل: 

ـْ َأَكسٍ  : َلْقَس َقاَل ُسْػَقانُ  " [79اإلسراء: ] َّٓ َهِذِه الَؽؾَِؿُة.  ,َط َفآُخُذ »إِ

«بَِحْؾَؼِة َباِب الَجـَِّة َفُلَقْعِؼُعَفا
 (ٔ)

. 

                                                   
وقال  ,وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح الًتمذي (,ٖٛٗٔ)ننو أخرجو اإلمام الًتمذي ُب س (ٔ)

 . "صحيح لغَته": (ٖٖٗ٘)اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح الًتغيب والًتىيب برقم 
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ـٌ »: ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل َوَقْد َرَوى َبْعُضُفْؿ َهَذا الَحِديَث  «َهَذا َحِديٌث َحَس

ـْ َأبِل َكْضَرةَ  ـِ َطبَّاسٍ  ,َط ـْ اْب  الَحِديَث بُِطقلِِف. ,َط

 .ايرٟ ٜطتفتح باب ادت١ٓ -عًٝ٘ ٚضًِؾ٢ً اهلل -ٖٚٛ 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بؾ ٓ تػتح الجـة ٕحد قبؾ كبقـا محؿد 

 : ملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ َمالٍِؽ    ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكِس ْب
ِ
-َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َفقَُؼقُل  ,اْلِؼقَاَمِة َفَلْستْػتُِح آتِل بَاَب اْلَجـَِّة َيْقَم »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

دٌ  ـْ َأكَْت؟ َفَلُققُل: ُمَحؿَّ ََحدٍ  ,اْلَخاِزُن: َم
ِ

َٓ َأْفتَُح ٕ      َفقَُؼقُل: بَِؽ ُأمِْرُت 

«َقبَْؾَؽ 
 (ٔ)

. 

 .ؾاحب ايٛض١ًٝ -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٖٚٛ 

 : ملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـِ طَ   مـ حديث َجابِِر ْب
ِ
 -طـفؿارضل اهلل -ْبِد اهلل

ِ
صؾك -: َأنَّ َرُسقَل اهلل

ْطَقِة »َقاَل:  -اهلل طؾقف وسؾؿ ـَ َيْسَؿُع الـَِّداَء: الؾَُّفؿَّ َربَّ َهِذِه الدَّ ـْ َقاَل ِحق َم

ةِ  ًدا الَقِسقَؾَة َوالَػِضقَؾةَ  ,التَّامَّ الَِة الَؼائَِؿِة آِت ُمَحؿَّ َمْحُؿقًدا  َوابَْعثُْف َمَؼاًما ,َوالصَّ

«َحؾَّْت َلُف َشَػاَطتِل َيْقَم الِؼقَاَمةِ  ,الَِّذي َوَطْدَتفُ 
 (ٕ)

. 

                                                   
 .(ٜٚٔ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٗٔٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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 .ٚايٛض١ًٝ ٖٞ أع٢ً دزد١ يف ادت١ٓ ال تهٕٛ إال يعبد ٚاحد فكط

 : ملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ اْلَعاِص  ـِ َطْؿِرو ْب  ْب
ِ
َع َأكَُّف َسؿِ  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َطْبِد اهلل

 
َّ

نَ »َيُؼقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل َفُؼقُلقا مِْثَؾ َما  ,إَِذا َسِؿْعُتُؿ اْلُؿَمذِّ

 
َّ

 َصاَلًة َصؾَّك اهلل َطَؾْقِف بَِفا َطْشًرا ,َيُؼقُل ُثؿَّ َصؾُّقا َطَؾل
َّ

ـْ َصؾَّك َطَؾل ُثؿَّ  ,َفنِكَُّف َم

 اْلَقِسقَؾةَ 
َ

  ,ِزَلٌة فِل اْلَجـَّةِ َفنِكََّفا َمـْ  ,َسُؾقا اهلَل لِل
ِ
ـْ ِطَباِد اهلل

َّٓ لَِعْبٍد مِ  ,َٓ َتـَْبِغل إِ

َػاَطةُ  ,َوَأْرُجق َأْن َأُكقَن َأَكا ُهقَ  ـْ َسَلَل لِل اْلَقِسقَؾَة َحؾَّْت َلُف الشَّ «َفَؿ
 (ٔ)

. 

 .-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ثًجٞ ادت١ٓ ٜهٕٛ أل١َ ْبٝٓا ستُد 

ًٓ لؾجـة -سؾؿصؾك اهلل طؾقف و-أمة كبقـا محؿد   ,هل أكثر إمؿ دخق

 ويؽقن الثؾث لسائر إمؿ السابؼة. ,بؾ جاء أهنا تؽقن ثؾثل الجـة

 : ملا دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث ُبَرْيَدَة بـ الحصقب 
ِ
-َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـْ َأْهُؾ الَجـَِّة ِطْشرُ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
وَن َومِاَئُة َصػٍّ َثَؿاُكقَن مِـَْفا مِ

ـْ َسائِِر إَُمؿِ 
ِة َوَأْرَبُعقَن مِ «َهِذِه إُمَّ

 (ٕ)
. 

ـٌ »": ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل  . «َهَذا َحِديٌث َحَس

                                                   
 .(ٖٗٛ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
وصححو اإلمام األلباين  (,ٜٕٛٗ)واإلمام ابن ماجو ُب سننو  (,ٕٙٗ٘)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو  (ٕ)

 . (ٜٗٔ)رزتو اهلل ُب صحيح السنن. وىو ُب الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم 
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ـِ َمْرَثدٍ  ـْ َطْؾَؼَؿَة ْب ـِ ُبَرْيَدةَ  ,َوَقْد ُرِوَي َهَذا الَحِديُث َط ـْ ُسَؾْقَؿاَن ْب ـِ  ,َط َط

 
ِّ

 ُمْرَساًل.  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- الـَّبِل

ٍَ ِٔ َقا ََ  ِِ ُٗ ِٓ َٔ ـِ ُبَرْيَدةَ َٚ ـْ ُسَؾْقَؿاَن ْب ـْ َأبِقفِ  ,: َط  ,َوَحِديُث َأبِل ِسـَانٍ  ,َط

. ـٌ ـِ ِدَثاٍر َحَس ـْ ُمَحاِرِب ْب  َط

ُ٘ ُُ ٍٕ اِغ َة. ََٚأُبٛ ٔغَٓا ـُ ُمرَّ  : ِضَراُر ْب

ُ٘ ُُ ٞٗ اِغ َِٝبأْ ٍٕ ايٖؿ .  :ََٚأُبٛ ٔغَٓا ـُ ِسـَاٍن َوُهَق َبْصِريٌّ  َسِعقُد ْب

ُ٘ ُُ ٞٗ اِغ َٔ ٍٕ ايٖؿا  ََٚأُبٛ ٔغَٓا
ُّ

ـُ ِسـَاٍن ُهَق الَؼْسَؿؾِل  .": ِطقَسك ْب

 .-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-أٍٚ األَِ دخًٛيا إىل ادت١ٓ ٖٞ أ١َ ْبٝٓا ستُد 

 : ٚايًفغ ملػًِ ضمح٘ اهلل ،ملا دا٤ يف ايكشٝشني

 ": قال ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث أبل ُهَرْيَرَة 
ِ
َأنَّ َكاًسا َقاُلقا لَِرُسقِل اهلل

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
ِ
َهْؾ َكَرى َربَّـَا َيْقَم اْلِؼَقاَمِة؟ َفَؼاَل  ,: َيا َرُسقَل اهلل

 
ِ
وَن فِل ُرْؤَيِة اْلَؼَؿِر َلْقَؾَة »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل َهْؾ ُتَضارُّ

َٓ  «اْلَبْدِر؟  َقاُلقا: 
ِ
ْؿِس َلْقَس ُدوَكَفا »َقاَل:  , َيا َرُسقَل اهلل وَن فِل الشَّ َهْؾ ُتَضارُّ

  «َسَحاٌب؟
ِ
َٓ َيا َرُسقَل اهلل َكَذلَِؽ َيْجَؿُع اهلُل  ,َفنِكَُّؽْؿ َتَرْوَكفُ "َقاَل:  ,َقاُلقا: 

ـْ َكاَن َيْعُبُد َشْقًئا َفْؾَقتَّبِعْ  ـْ َكاَن َيْعُبُد  ,فُ الـَّاَس َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َفَقُؼقُل: َم َفَقتَّبُِع َم

ْؿَس  ْؿَس الشَّ ـْ َكاَن َيْعُبُد اْلَؼَؿَر اْلَؼَؿرَ  ,الشَّ ـْ َكاَن َيْعُبُد  ,َوَيتَّبُِع َم َوَيتَّبُِع َم

ُة فِقَفا ُمـَافُِؼقَها ,الطََّقاِغقَت الطََّقاِغقَت  ُمَّ ْٕ َفَقْلتِقِفُؿ اهلُل َتَباَرَك  ,َوَتْبَؼك َهِذِه ا
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تِل َيْعِرُفقنَ َوَتعَ  َفَقُؼقُلقَن:  ,َفَقُؼقُل: َأَكا َربُُّؽؿْ  ,اَلك فِل ُصقَرٍة َغْقِر ُصقَرتِِف الَّ

 مِـَْؽ 
ِ
َفَقْلتِقِفُؿ  ,َفنَِذا َجاَء َربُّـَا َطَرْفـَاهُ  ,َهَذا َمَؽاُكـَا َحتَّك َيْلتَِقـَا َربُّـَا ,َكُعقُذ بِاهلل

تِل يَ  َفَقُؼقُلقَن: َأْكَت َربُّـَا  ,َفَقُؼقُل: َأَكا َربُُّؽؿْ  ,ْعِرُفقنَ اهلُل َتَعاَلك فِل ُصقَرتِِف الَّ

ـَ َضْفَرْي َجَفـَّؿَ  َراُط َبْق ـْ  ,َفَقتَّبُِعقَكُف َوُيْضَرُب الصِّ َل َم تِل َأوَّ َفَلُكقُن َأَكا َوُأمَّ

ُسُؾ  ,ُيِجقزُ  َّٓ الرُّ ُؿ َيْقَمِئٍذ إِ َٓ َيَتَؽؾَّ ُسِؾ َيقْ  ,َو  ,َمئٍِذ: الؾُفؿَّ َسؾِّؿْ َوَدْطَقى الرُّ

ْعَدانِ  ,َسؾِّؿْ  ْعَداَن؟  ,َوفِل َجَفـََّؿ َكاَللِقُب مِْثُؾ َشْقِك السَّ  "َهْؾ َرَأْيُتُؿ السَّ

 َقاَل: 
ِ
َٓ َيْعَؾُؿ َما  "َقاُلقا: َكَعْؿ َيا َرُسقَل اهلل ْعَداِن َغْقَر َأكَُّف  َفنِكََّفا مِْثُؾ َشْقِك السَّ

 َّٓ  بَِعَؿؾِفِ  ,َتْخَطُػ الـَّاَس بَِلْطَؿالِِفؿْ  , اهللُ َقْدُر ِطَظِؿَفا إِ
َ

ـُ َبِؼل
 ,َفِؿـُْفُؿ اْلُؿْممِ

ك ـَ اْلِعَبادِ  ,َومِـُْفُؿ اْلُؿَجاَزى َحتَّك ُيـَجَّ ـَ اْلَؼَضاِء َبْق
َوَأَراَد  ,َحتَّك إَِذا َفَرَغ اهلُل مِ

ـْ َأْهِؾ الـَّا
ـْ َأَراَد مِ ـَ الـَّاِر  ,رِ َأْن ُيْخِرَج بَِرْحَؿتِِف َم

َأَمَر اْلَؿاَلئَِؽَة َأْن ُيْخِرُجقا مِ

َٓ إَِلَف  ـْ َيُؼقُل:  ـْ َأَراَد اهلُل َتَعاَلك َأْن َيْرَحَؿُف مِؿَّ  َشْقًئا مِؿَّ
ِ
َٓ ُيْشِرُك بِاهلل ـْ َكاَن 

مِ

َّٓ اهللُ  ُجقدِ  ,َفَقْعِرُفقَكُفْؿ فِل الـَّارِ  ,إِ ـِ آَدَم تَ  ,َيْعِرُفقَكُفْؿ بَِلَثِر السُّ ـَ اْب
ْلُكُؾ الـَّاُر مِ

ُجقدِ  َّٓ َأَثَر السُّ ُجقدِ  ,إِ َم اهلُل َطَؾك الـَّاِر َأْن َتْلُكَؾ َأَثَر السُّ ـَ  ,َحرَّ
َفُقْخَرُجقَن مِ

َفَقـُْبُتقَن مِـُْف َكَؿا َتـُْبُت اْلِحبَُّة  ,َفُقَصبُّ َطَؾْقِفْؿ َماُء اْلَحَقاةِ  ,الـَّاِر َوَقِد اْمَتَحُشقا

ْقؾِ فِ  ـَ اْلِعَبادِ  ,ل َحِؿقِؾ السَّ ـَ اْلَؼَضاِء َبْق
َوَيْبَؼك َرُجٌؾ  ,ُثؿَّ َيْػُرُغ اهلُل َتَعاَلك مِ

ًٓ اْلَجـَّةَ   ,َفَقُؼقُل: َأْي َربِّ  ,ُمْؼبٌِؾ بَِقْجِفِف َطَؾك الـَّاِر َوُهَق آِخُر َأْهِؾ اْلَجـَِّة ُدُخق

ـِ الـَّارِ  َفَقْدُطق  ,َوَأْحَرَقـِل َذَكاُؤَها ,ْد َقَشَبـِل ِريُحَفاَفنِكَُّف قَ  ,اْصِرْف َوْجِفل َط
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ُثؿَّ َيُؼقُل اهلُل َتَباَرَك َوَتَعاَلك: َهْؾ َطَسْقَت إِْن َفَعْؾُت  ,اهلَل َما َشاَء اهلُل َأْن َيْدُطَقهُ 

َٓ َأْسَلُلَؽ َغْقَرهُ  ـْ ُطُفقٍد َوُيْعطِل َربَّ  ,َذلَِؽ بَِؽ َأْن َتْسَلَل َغْقَرُه؟ َفَقُؼقُل: 
ُف مِ

ـِ الـَّارِ  ,َوَمَقاِثقَؼ َما َشاَء اهللُ  َفنَِذا َأْقَبَؾ َطَؾك اْلَجـَِّة  ,َفَقْصِرُف اهلُل َوْجَفُف َط

ْمـِل إَِلك َباُب ِ  ,ُثؿَّ َيُؼقُل: َأْي َربِّ  ,َوَرآَها َسَؽَت َما َشاَء اهلُل َأْن َيْسُؽَت  َقدِّ

َٓ َتْسَلُلـِل َغْقَر َفَقُؼقُل اهلُل َلُف: َألَ  ,اْلَجـَّةِ  ْقَس َقْد َأْطَطْقَت ُطُفقَدَك َوَمَقاِثقَؼَؽ 

ـَ آَدمَ  ,الَِّذي َأْطَطْقُتَؽ  َيْدُطق اهلَل  ,َما َأْغَدَرَك َفَقُؼقُل: َأْي َربِّ  ,َوْيَؾَؽ َيا اْب

َٓ َحتَّك َيُؼقَل َلُف: َفَفْؾ َطَسْقَت إِْن َأْطَطْقُتَؽ َذلَِؽ َأْن َتْسَلَل َغْقَرُه؟  َفَقُؼقُل: 

تَِؽ  ـْ ُطُفقٍد َوَمَقاِثقَؼ  ,َوِطزَّ
ُمُف إَِلك َباُبِ  اْلَجـَّةِ  ,َفُقْعطِل َربَُّف َما َشاَء اهلُل مِ  ,َفُقَؼدِّ

ـَ اْلَخْقِر  ,َفنَِذا َقاَم َطَؾك َباُبِ  اْلَجـَِّة اْكَػَفَؼْت َلُف اْلَجـَّةُ 
َفَرَأى َما فِقَفا مِ

ُرورِ  َأْدِخْؾـِل  ,ُثؿَّ َيُؼقُل: َأْي َربِّ  ,ا َشاَء اهلُل َأْن َيْسُؽَت َفَقْسُؽُت مَ  ,َوالسُّ

َفَقُؼقُل اهلُل َتَباَرَك َوَتَعاَلك َلُف: َأَلْقَس َقْد َأْطَطْقَت ُطُفقَدَك َوَمَقاثِقَؼَؽ َأْن  ,اْلَجـَّةَ 

ـَ آَدمَ  ,َٓ َتْسَلَل َغْقَر َما ُأْططِقَت؟ َٓ  ,َفَقُؼقُل: َأْي َربِّ  ,َما َأْغَدَركَ  ,َوْيَؾَؽ َيا اْب

َفاَل َيَزاُل َيْدُطق اهلَل َحتَّك َيْضَحَؽ اهلُل َتَباَرَك َوَتَعاَلك  ,َأُكقُن َأْشَؼك َخْؾِؼَؽ 

 ,َفنَِذا َدَخَؾَفا َقاَل اهلُل َلُف: َتَؿـَّفْ  ,َفنَِذا َضِحَؽ اهلُل مِـُْف َقاَل: اْدُخْؾ اْلَجـَّةَ  ,مِـْفُ 

ـْ َكَذا َوَكَذاَفَقْسَلُل َربَُّف َويَ 
ُرُه مِ َحتَّك إَِذا اْكَؼَطَعْت بِِف  ,َتَؿـَّك َحتَّك إِنَّ اهلَل َلُقَذكِّ

 
ُّ

ََماكِل ْٕ ـُ َيِزيدَ  ,"َقاَل اهلُل َتَعاَلك: َذلَِؽ َلَؽ َومِْثُؾُف َمَعُف  ,ا َوَأُبق  ,َقاَل َطَطاُء ْب

َٓ َيُردُّ طَ  ,َسِعقٍد اْلُخْدِريُّ  ـْ َحِديثِِف َشْقًئاَمَع َأبِل ُهَرْيَرَة 
َث  ,َؾْقِف مِ َحتَّك إَِذا َحدَّ
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ُجِؾ:  َوَطْشَرُة »َقاَل َأُبق َسِعقٍد:  ,«َومِْثُؾُف َمَعفُ »َأُبق ُهَرْيَرَة َأنَّ اهلَل َقاَل لَِذلَِؽ الرَّ

َّٓ َقْقَلفُ  ,َيا َأَبا ُهَرْيَرةَ  ,«َأْمَثالِِف َمَعفُ  َذلَِؽ َلَؽ »: َقاَل َأُبق ُهَرْيَرَة: َما َحِػْظُت إِ

  ,«َومِْثُؾُف َمَعفُ 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

صؾك اهلل -َقاَل َأُبق َسِعقٍد: َأْشَفُد َأكِّل َحِػْظُت مِ

َوَذلَِؽ "َقاَل َأُبق ُهَرْيَرَة:  ,«َذلَِؽ َلَؽ َوَطْشَرُة َأْمَثالِفِ »َقْقَلُف:  -طؾقف وسؾؿ

ًٓ اْلَجـَّةَ  ُجُؾ آِخُر َأْهِؾ اْلَجـَِّة ُدُخق "الرَّ
 (ٔ)

. 

 : ٚملا دا٤ يف ايكشٝشني

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَبل ُهَرْيَرَة 
ِ
صؾك اهلل -َأكَُّف َسِؿَع َرُسقَل اهلل

ابُِؼقَن َيْقَم الِؼَقاَمةِ »َيُؼقُل:  -طؾقف وسؾؿ ـُ أِخُروَن السَّ َبْقَد َأكَُّفْؿ ُأوُتقا  ,َكْح

ـْ َقْبؾِـَا
َفَفَداَكا  ,َفاْخَتَؾُػقا فِقفِ  ,ُؿ الَِّذي ُفِرَض َطَؾْقِفؿْ ُثؿَّ َهَذا َيْقُمفُ  ,الؽَِتاَب مِ

«َوالـََّصاَرى َبْعَد َغدٍ  ,َفالـَّاُس َلـَا فِقِف َتَبٌع الَقُفقُد َغًدا ,اهللُ 
 (ٕ)

. 

 ,ايرٟ غفس اهلل عص ٚدٌ ي٘ َا تكدّ َٔ ذْب٘ -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٖٚٛ 

 .َٚا تأخس

ق٢ً اهلل -عٜع يف ؾإٔ ْبٝٓا حمُس ٜكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايع
ـْ َذكْبَِؽ   إِكَّا َفتَْحـَا َلَؽ َفتًْحا ُمبِقـًا﴿: -عًٝ٘ ٚغًِ

َم مِ لِقَْغِػَر َلَؽ اهلُل َما َتَؼدَّ

َر َوُيتِؿَّ كِْعَؿتَُف َطَؾقَْؽ َوَيْفِدَيَؽ ِصَراًصا ُمْستَِؼقًؿا  َوَيـُْصَرَك اهلُل كَْصًرا  َوَما َتَلخَّ

 . [3-3الػتح: ] ﴾اَطِزيزً 

                                                   
 .(ٕٛٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٚ٘ٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(٘٘ٛ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٙٚٛ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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فجعؾ اهلل طز وجؾ لف مـ الصػات وإحقال ما فاق هبا جؿقع 

بلبل  ,وهق أزكاها ,وهق أكرمفا ,وهق أشرففا ,الؿخؾققات: ففق سقدها

 هق وأمل.

وطـ هديف؟  ,فؽقػ يفؿؾ الـاس صريؼف؟ وكقػ يزهد الـاس طـ سقره

 وكقػ كتـؽب طـ سـتف. 

 ؾؽ سبقؾف.ٓ كان وٓ يؽقن العز: إٓ لؿـ س

ُة ﴿:  ٜكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع َة َفؾِؾَِّف اْلِعزَّ ـْ َكاَن ُيِريُد اْلِعزَّ َم

ـَ َيْؿُؽُروَن  ِذي الُِح َيْرَفُعُف َوالَّ َجِؿقًعا إَِلقِْف َيْصَعُد اْلَؽؾُِؿ الطَّقُِّب َواْلَعَؿُؾ الصَّ

قِّئَاِت َلُفْؿ َطَذاٌب َشِديٌد َوَمْؽُر ُأوَلئِ   .[30فاصر: ] ﴾َؽ ُهَق َيبُقُر السَّ

ـْ َرَجْعـَا إَِلك اْلَؿِديـَِة ي﴿: ٜٚكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع
 َُققُلقَن َلئِ

ـَ  َـّ اْلُؿـَافِِؼق
ـَ َوَلؽِ ُة َولَِرُسقلِِف َولِْؾُؿْممِـِق ََذلَّ َولِؾَِّف اْلِعزَّ ْٕ ََطزُّ مِـَْفا ا ْٕ َـّ ا َلقُْخِرَج

 .[8ؿـافؼقن: ال] ﴾َٓ َيْعَؾُؿقنَ 

وما تتابع الشؿس  ,ما تعاقب الؾقؾ والـفار -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ف

 والؼؿر.

 

 : ٚقس دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل
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ـِ اْلَعاِص  ـِ َطْؿِرو ْب  ْب
ِ
َأكَُّف َسِؿَع  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َطْبِد اهلل

 
َّ

نَ إَِذا َسِؿعْ »َيُؼقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل َفُؼقُلقا مِْثَؾ َما  ,ُتُؿ اْلُؿَمذِّ

 
َّ

 َصاَلًة َصؾَّك اهلل َطَؾْقِف بَِفا َطْشًرا ,َيُؼقُل ُثؿَّ َصؾُّقا َطَؾل
َّ

ـْ َصؾَّك َطَؾل ُثؿَّ  ,َفنِكَُّف َم

 اْلَقِسقَؾةَ 
َ

ـْ  ,َفنِكََّفا َمـِْزَلٌة فِل اْلَجـَّةِ  ,َسُؾقا اهلَل لِل َّٓ لَِعْبٍد مِ   َٓ َتـَْبِغل إِ
ِ
 ,ِطَباِد اهلل

َػاَطةُ  ,َوَأْرُجق َأْن َأُكقَن َأَكا ُهقَ  ـْ َسَلَل لِل اْلَقِسقَؾَة َحؾَّْت َلُف الشَّ «َفَؿ
 (ٔ)

. 

 ,هل ثـاؤه وذكره لعبده يف الؿأل إطؾك": ٚايكال٠ َٔ اهلل عع ٚدٌ

 ."وهؿ الؿالئؽة

فتح لؽ مـ أبقاب ": فإشا شنطى اهلل عع ٚدٌ عٓس َال٥هت٘

 ."ـ طظقؿ الفبات: ما ٓ تتققعوم ,الؽرامات

صؾك اهلل -مصؾًقا طؾك رسقل اهلل  ,شاكًرا لف ,فؽـ ذاكًرا هلل طز وجؾ

مؼدًما لف طؾك كؾ  ,معظًؿا لف ,محًبا لف ,مثـًقا طؾقف ,مؼتدًيا بف ,-طؾقف وسؾؿ

واهلل  ,ويغضبؽ ما خالػ صريؼف ,يػرحؽ ما وافؼ هديف ,الخؾؼ

 الؿستعان.

          

  

                                                   
 .(ٖٗٛ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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 [-رضي اهلل عنه-أبي بكر الصديق ]

صؾك اهلل -اطؾؿ أن أفضؾ إمة بعد رسقل اهلل  ,مـ باب اطرف سؾػؽ

طبد اهلل بـ طثؿان بـ  ,-رضل اهلل طـف-هق أبق بؽر الصديؼ  ,-طؾقف وسؾؿ

-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وهق مـ أقرب الـاس كسًبا برسقل اهلل  ,أبل قحافة

 وققؾ طؿقًما. ,مـ الرجال ,-طؾقف وسؾؿ صؾك اهلل-وأول مـ آمـ بالـبل  ,

قبؾ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-والسبب يف ذلؽ أكف كان صاحب الـبل 

وهؽذا  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وقد طؾؿ مـ دٓئؾ صدق الـبل  ,بعثتف

بعد تقفقؼ اهلل طز وجؾ ما  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مؿا كان يخربه بف الـبل 

 جعؾف يممـ مباشرة.

  :ٚقس اختًف يف ٖصا ايًكب ،لًُٜٚكب ايعتٝ

أخرب أكف طتقؼ مـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُلؼَّب بف: ٕن الـبل  :فكٌٝ

 الـار.

فؼالت: الؾفؿ هذا طتقؼؽ مـ  ,: ٕن أمف كاكت ٓ يبؼك لفا ولدٚقٌٝ

 فسؾؿف اهلل طز وجؾ. ,الؿقت

 وققؾ غقر ذلؽ.

 أو يف السـة: ,اء مـفا يف الؼرآنسق ,وفضائؾف كثقرة
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ـِ إِْذ ُهَؿا فِل اْلَغارِ ﴿:  اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜعٜكٍٛ  َ اْثـَقْ
إِْذ   َثاكِل

 َٓ  .[40التقبة: ] ﴾َتْحَزْن إِنَّ اهلَل َمَعـَا َيُؼقُل لَِصاِحبِِف 

وكص  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-صاحب محؿد  فسؿاه اهلل طز وجؾ

 .- طـفرضل اهلل-وهذا مزيد شرف وفخر ٕبل بؽر الصديؼ  ,طؾقف بذلؽ

 ,كاصرهؿ ,أن اهلل معفؿ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وأيًضا أخرب الـبل 

 وهذا مـؼبة أخرى. ,ومستجقب لدطائفؿ ,ومعقـفؿ ,ومميدهؿ

يف هذا  لؿ يخرت لصحبتف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: أن الـبل ٚايجايج١

 .-رضل اهلل طـف-الفجرة: غقر أبل بؽر الصديؼ  ,الؿققػ الشديد الحرج

صؾك اهلل -أن أبا بؽر الصديؼ هق الذي أطدَّ العدة لفجرة الـبل : ٚأّٜها

يت ,: فجفز الؿركب-طؾقف وسؾؿ  ,وابـاؤه ,وجفز العققن ,وجفز الخرِّ

-وطبد اهلل بـ أبل بؽر  ,ربطتف يف مـطؼفا ,أسؿاء كاكت تلتقفؿ بالطعام

 غـؿ.والراطل كان يلتقفؿ بال ,كان يلتقفؿ بالخرب -طـفؿارضل اهلل 

صؾك اهلل طؾقف -طؾك رسقل اهلل  ,أكػؼ أكثر مـ أربعقـ ألًػاوهؽذا 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وطؾك أصحاب الـبل  ,-وسؾؿ

 :ايهجريٚقد أعتل َٔ ايعبٝد 

 : ايكشٝشنيٚقس دا٤ يف 

  ,-رضل اهلل طـف- َأبِل ُهَرْيَرةَ مـ حديث 
ِّ

ـِ الـَّبِل  ؾك اهلل طؾقف ــــــــــص–َط
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ـْ َأطْ »َقاَل:  -وسؾؿ ـَ  ,تََؼ َرَقبًَة ُمْسؾَِؿةً َم
َأْطتََؼ اهلُل بُِؽؾِّ ُطْضٍق مِـُْف ُطْضًقا مِ

«َحتَّك َفْرَجُف بَِػْرِجفِ  ,الـَّارِ 
(1)

. 

 : ايكشٝشنيٚقس دا٤ يف 

  ,-رضل اهلل طـف- َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ مـ حديث 
ُّ

-َقاَل: َخَطَب الـَّبِل

ـَ َما ِطـَْدُه إِنَّ ا»َفَؼاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كْقَا َوبَقْ ـَ الدُّ هلَل َخقََّر َطبًْدا بَقْ

 
ِ
يُؼ  ,«َفاْختَاَر َما ِطـَْد اهلل دِّ َفُؼْؾُت فِل  ,-رضل اهلل طـف-َفَبَؽك َأُبق َبْؽٍر الصِّ

ـَ  ْكَقا َوَبْق ـَ الدُّ ـِ اهلُل َخقََّر َطْبًدا َبْق ْقَخ؟ إِْن َيُؽ  ,َما ِطـَْدهُ  َكْػِسل َما ُيْبؽِل َهَذا الشَّ

 
ِ
  ,َفاْخَتاَر َما ِطـَْد اهلل

ِ
 ,ُهَق الَعْبدَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؽاَن َرُسقُل اهلل

َٓ َتبِْؽ »َقاَل:  ,َوَكاَن َأُبق َبْؽٍر َأْطَؾَؿـَا  فِل  ,َيا َأبَا بَْؽٍر 
َّ

َـّ الـَّاِس َطَؾل إِنَّ َأَم

َٓتََّخْذُت َأبَا بَْؽرٍ َوَلْق كُ  ,ُصْحبَتِِف َوَمالِِف َأبُق بَْؽرٍ  تِل  ـْ ُأمَّ
 ,ـُْت ُمتَِّخًذا َخؾِقاًل مِ

ُتفُ  ُة اإِلْسالَِم َوَمَقدَّ ـْ ُأُخقَّ
َّٓ ُسدَّ  ,َوَلؽِ َـّ فِل الَؿْسِجِد بَاٌب إِ َّٓ بَاُب  ,َٓ َيبَْؼقَ إِ

«َأبِل بَْؽرٍ 
(2)

. 

 ٖٚٛ َٔ ايعػس٠ املبػسٜٔ بادت١ٓ:

 : غريٙغٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ٚملا دا٤ يف 

ـِ َطْقٍف حديث مـ  ـِ ْب ْحَؿ  قُل ــــَقاَل: َقاَل َرُس  ,-رضل اهلل طـف- َطْبِد الرَّ

                                                   
 .(ٜٓ٘ٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,٘ٔٚٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٕٖٕٛ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٙٙٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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ِ
 ,َوُطَؿُر فِل الَجـَّةِ  ,َأبُق بَْؽٍر فِل الَجـَّةِ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

 فِل الَجـَّةِ  ,الَجـَّةِ  َوُطثَْؿاُن فِل
ٌّ

بَ  ,َوَطؾِل  ,قُْر فِل الَجـَّةِ َوَصْؾَحُة فِل الَجـَِّة َوالزُّ

ـُ َطْقٍف فِل الَجـَّةِ  ـِ بْ ْحَؿ َوَأبُق  ,َوَسِعقٌد فِل الَجـَّةِ  ,َوَسْعٌد فِل الَجـَّةِ  ,َوَطبُْد الرَّ

اِح فِل الَجـَّةِ  ـُ الَجرَّ «ُطبَقَْدَة بْ
(1)

.  

                                                   
وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح الًتمذي.  ,(ٖٚٗٚ) سننو برقمُب  الًتمذيأخرجو اإلمام  (ٔ)

ىذا اضتديث : (, وقال فيوٖٙٔوىو ُب أحاديث معلة ظاىرىا الصحة لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم )
فقال  (ٖٚٗٚ)رقم  (ٚٗٙص٘ج)وأخرجو الًتمذي  ,ولكنو شاذ وسيأٌب بيانو ,ظاىر إسناده اضتسن

: أخربنا مصعب قراءة عن عبد العزيز بن ػتمد عن عبد الرزتن بن زتيد ٍب قالرزتو اهلل حدثنا قتيبة بو. 
قلُت:  عن أبيو عن النيب َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَعَلَى آلِِو َوَسلََّم ؿتوه ومل يذكر فيو عن عبد الرزتن بن عوف.

ٍب أيضًا قتيبة توبع كما ذكر  ,رتبة قتيبة على أيب مصعبلعلو م ,يعٍت أرسلو ولكن رواية الوصل أرجح
حيث قال: قلت تابعو إسحاق بن إبراىيم واضتماين على وصلو.  "نكتو على األطراف"ذلك اضتافظ ُب 
: وقد روي ىذا اضتديث عن عبد الرزتن ٍب قال الًتمذي .(ٜٕٓصٔج) "حتفة األشراف"اىـ اظتراد. انظر 

بن زيد عن النيب َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَعَلَى آلِِو َوَسلََّم ؿتو ىذا وىذا أصح من بن زتيد عن أبيو عن سعيد 
ٍب ذكر حديث سعيد بن زيد بسنده  ,قلت: يعٍت من حديث عبد الرزتن بن عوف ىذا اضتديث األول.
بو ٍب  عن عبد الرزتن بن زتيد عن أبيو عنو -وىو ابن أيب اضتسُت النوفلي اظتكي ثقة  -عمر بن سعيد 

مع  "حتفة األشراف"وانظر  يقول ىو أصح من اضتديث األول. اىـ -يعٍت البخاري -قال وشتعت ػتمداً 
 (ٜٗٔٛ)رقم  (ٙ٘ص٘ج) "الكربى"وأخرج اضتديث أيضًا النسائي ُب  (ٜٕٓصٚج)النكت عليها 

قتيبة  من طريق (ٕٜٖ٘)رقم  (ٕٛٔصٗٔج) "شرح السنة"قال أخربنا قتيبة بن سعيد بو. والبغوي ُب 
وسألت أيب عن حديث؛ رواه عبد  (ٖٕٔٙ)رقم  (ٖٙٙصٕج) قال ابن أيب حاًب ُب "العلل" بو.

عن جده عبد الرزتن بن  ,عن أبيو ,عن عبد الرزتن بن زتيد بن عبد الرزتن بن عوف ,العزيز الدراوردي
 ,ورواه موسى بن يعقوب الزمعي اصتنة.قال: عشرة ُب  ,عن النيب َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَعَلَى آلِِو َوَسلَّمَ  ,عوف

عن النيب َصلَّى اللَُّو  ,عن سعيد بن زيد ,عن أبيو ,عن عبد الرزتن بن زتيد ,عن عمر بن سعيد بن سريج
ألن اضتديث يروى عن سعيد  ,قلت أليب: أيهما أشبو؟ قال: حديث موسى أشبو َعَلْيِو َوَعَلَى آلِِو َوَسلََّم.

عن النيب َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَعَلَى آلِِو َوَسلََّم ُب ىذا  ,عبد الرزتن بن عوف وال يعرف عن ,من طرق شىت
=    وخالف ُب ذلك من ,فُِلَم هبذا أن حديث ابن عوف شذ بو الدراوردي فسلك بو اصتادة شيء. اىـ
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ـِ  ,َأْخَبَرَكا َأُبق ُمْصَعٍب قَِراَءةً : ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل ـْ َطْبِد الَعِزيِز ْب دٍ َط  ,ُمَحؿَّ

ـِ ُحَؿْقدٍ  ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ ـْ َأبِقفِ  ,َط   ,َط
ِّ

ـِ الـَّبِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َط

ـِ َطْقٍف.  ,َكْحَقهُ  ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ  َوَلْؿ َيْذُكْر فِقِف َط

ـِ ُحَؿْقدٍ  ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ ـْ َأبِقفِ  ,َوَقْد ُرِوَي َهَذا الَحِديُث َط ـْ َسِعقِد طَ  ,َط

ـِ َزْيدٍ    ,ْب
ِّ

ـِ الـَّبِل ـَ َوَهَذا أَ  ,َكْحَق َهَذا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َط
َصحُّ مِ

لِ   .الَحِديِث إَوَّ

 : قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهللٚدا٤ يف 

  ,-رضل اهلل طـف-َأبِل ُمقَسك  مـ حديث 
ِّ

صؾك -َقاَل: ُكـُْت َمَع الـَّبِل

ـْ ِحقَطاِن الَؿِديـَِة َفَجاَء َرُجٌؾ َفاْسَتْػَتَح  فِل َحاِئطٍ  -اهلل طؾقف وسؾؿ
َفَؼاَل  ,مِ

 
ُّ

ْرُه بِاْلَجـَّةِ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل َفنَِذا َأُبق  ,َفَػَتْحُت َلفُ  «اْفتَْح َلُف َوبَشِّ

  ,َبْؽرٍ 
ُّ

ْرُتُف بَِؿا َقاَل الـَّبِل ؿَّ َجاَء ثُ  ,َفَحِؿَد اهللَ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَبشَّ

  ,َرُجٌؾ َفاْسَتْػَتَح 
ُّ

ْرُه »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل الـَّبِل اْفتَْح َلُف َوبَشِّ

  ,َفَػَتْحُت َلُف َفنَِذا ُهَق ُطَؿرُ  ,«بِاْلَجـَّةِ 
ُّ

صؾك اهلل طؾقف -َفَلْخَبْرُتُف بَِؿا َقاَل الـَّبِل

ْرُه بِاْلَجـَّةِ »َفَؼاَل لِل:  ,ُثؿَّ اْسَتْػَتَح َرُجٌؾ  ,َفَحِؿَد اهللَ  ,-وسؾؿ  ,اْفتَْح َلُف َوبَشِّ

                                                                                                                        
ع طرقو : حديث العشرة صحيح مبجمو تنبيو واهلل أعلم. -وىو عمر بن سعيد النوفلي -ىو أرجح منو  =

 أفادنا هبذا األخ أزتد بن سعيد. من حديث سعيد بن زيد أيب األعور وىو أحدىم.
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  ,َفنَِذا ُطْثَؿانُ  ,«ُتِصقبُفُ  َطَؾك بَْؾَقى
ِ
صؾك اهلل -َفَلْخَبْرُتُف بَِؿا َقاَل َرُسقُل اهلل

"اهلُل الُؿْسَتَعانُ "ُثؿَّ َقاَل:  ,َفَحِؿَد اهللَ  -طؾقف وسؾؿ
(1)

. 

 .ٌ إيٝ٘ بعد َٛت٘حيٝ -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚنإ ايٓيب 

 : ايكشٝشني٤ يف دانُا 

ـِ ُمْطِعؿٍ  حديثمـ    ,-رضل اهلل طـف- ُجَبْقِر ْب
َّ

-َقاَل: َأَتِت اْمَرَأٌة الـَّبِل

َقاَلْت: َأَرَأْيَت إِْن ِجْئُت َوَلْؿ  ,َفَلَمَرَها َأْن َتْرِجَع إَِلْقفِ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

إِْن َلْؿ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل  ,َأِجْدَك؟ َكَلكََّفا َتُؼقُل: الَؿْقَت 

«بَْؽرٍ  َتِجِديـِل َفْلتِل َأبَا
(2)

. 

 : يف ايكشٝشني أّٜهاٚملا دا٤ 

ـِ إَْسَقدِ  ,إِْبَراِهقؿَ  صريؼمـ   ,-طـفارضل اهلل -َطائَِشَة َقاَل: ُكـَّا ِطـَْد  ,َط

الَِة َوالتَّْعظِقَؿ َلفَ    ,اَفَذَكْرَكا الُؿَقاَضَبَة َطَؾك الصَّ
ِ
ا َمِرَض َرُسقُل اهلل -َقاَلْت: َلؿَّ

الَةُ  ,َمَرَضُف الَِّذي َماَت فِقفِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َن  ,َفَحَضَرِت الصَّ َفُلذِّ

َفِؼقَؾ َلُف: إِنَّ َأَبا َبْؽٍر َرُجٌؾ َأِسقٌػ إَِذا  «ُمُروا َأبَا بَْؽٍر َفْؾقَُصؾِّ بِالـَّاسِ »َفَؼاَل: 

 بِالـَّاسِ َقاَم فِل َمَؼامَِؽ لَ 
َ

َفَلَطاَد  ,َوَأَطاَد َفَلَطاُدوا َلفُ  ,ْؿ َيْسَتطِْع َأْن ُيَصؾِّل

َـّ َصَقاِحُب ُيقُسَػ ُمُروا َأبَا بَْؽٍر َفْؾقَُصؾِّ بِالـَّاسِ »َفَؼاَل:  ,الثَّالَِثةَ  َفَخَرَج  ,«إِكَُّؽ

                                                   
 .(ٖٕٓٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  ,(ٖٜٖٙ)ُب صحيحو  البخاريأخرجو اإلمام  (ٔ)
 .(ٖٕٙٛ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٖ٘ٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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ُّ

ـْ كَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأُبق َبْؽٍر َفَصؾَّك َفَقَجَد الـَّبِل
ةً مِ َفَخَرَج  ,ْػِسِف ِخػَّ

ـِ  ـَ َرُجَؾْق ـَ الَقَجعِ  ,ُيَفاَدى َبْق
َفَلَراَد َأُبق َبْؽٍر َأْن  ,َكَلكِّل َأْكُظُر ِرْجَؾْقِف َتُخطَّاِن مِ

رَ    ,َيَتَلخَّ
ُّ

 بِِف َحتَّك  ,َأْن َمَؽاَكَؽ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَلْوَمَل إَِلْقِف الـَّبِل
َ

ُثؿَّ ُأتِل

  ,"ـْبِفِ َجَؾَس إَِلك َج 
ُّ

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قِقَؾ لأِْلَْطَؿِش: َوَكاَن الـَّبِل

َفَؼاَل:  ,َوالـَّاُس ُيَصؾُّقَن بَِصالَِة َأبِل َبْؽرٍ  ,َبْؽٍر ُيَصؾِّل بَِصالَتِفِ  ُيَصؾِّل َوَأُبق

ـْ ُشْعَبةَ  ,بَِرْأِسِف َكَعْؿ َرَواُه َأُبق َداُودَ  ـِ إَْطَؿِش َبْعَضفُ  ,َط  .َط

ـْ َيَساِر َأبِل َبْؽرٍ " :اَد َأُبق ُمَعاِوَيةَ َوزَ  َفَؽاَن َأُبق َبْؽٍر ُيَصؾِّل  ,َجَؾَس َط

"َقائًِؿا
(1)

. 

َع  ,-عٓٗازضٞ اهلل -بابٓت٘ عا٥ػ١  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚتصٚج ايٓيب 

 .حداث١ ضٓٗا

 :دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهللملا 

  ,ُطْرَوةَ مـ صريؼ 
َّ

َخَطَب َطاِئَشَة إَِلك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َأنَّ الـَّبِل

 »َفَؼاَل:  ,"إِكََّؿا َأَكا َأُخقكَ "َفَؼاَل َلُف َأُبق َبْؽٍر:  ,َأبِل َبْؽرٍ 
ِ
ـِ اهلل َأكَْت َأِخل فِل ِدي

 لِل َحالٌَل  ,َوكِتَابِفِ 
َ

«َوِهل
(2)

. 

                                                   
 .(ٛٔٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  ,, واللفظ لو(ٗٙٙ)و أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيح (ٔ)
 .(ٔٛٓ٘)ُب صحيحو  البخاريأخرجو اإلمام  (ٕ)
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د ْبـ َأْخَبَرَكا َأُبق َبْؽٍر مُ : اهلل ضمح٘ قاٍ احلافغ اخلطٝب ايبػسازٟ َحؿَّ

ـِ ْبـ إِْبَراِهقؿ الخػاف  ْبـ َأْحَؿد الصقفِل  ,اْلُحَسْق
ّ

َثـَا َأُبق اْلَحَسـ َطؾِل َحدَّ

 القاسطل فِل مجؾس اْبـ مالؽ الؼطقعل. َقاَل: حدث أبق يعؾك الؿقصؾل

إن اهلل أطز "يؼقل:  رحؿف اهلل سؿعت طؾل بـ الؿديـلقال:  -وأكا أسؿع -

وَأْحَؿد ْبـ  ,َأُبق َبْؽر الصديؼ يقم الردة ,ؿا ثالثهذا الديـ برجؾقـ لقس لف

"َحـَْبؾ يقم الؿحـة
(1)

. 

 : قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهللٚملا دا٤ يف 

  ,-طـفارضل اهلل -َطائَِشَة مـ حديث 
ِّ

صؾك اهلل طؾقف -َزْوِج الـَّبِل

  ,-وسؾؿ
ِ
ـِْح َماَت َوَأُبق َبؽْ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ َرُسقَل اهلل  - ,ٍر بِالسُّ

  -َقاَل: إِْسَؿاِطقُؾ َيْعـِل بِالَعالَِقِة 
ِ
 َما َماَت َرُسقُل اهلل

ِ
-َفَؼاَم ُطَؿُر َيُؼقُل: َواهلل

َّٓ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  َما َكاَن َيَؼُع فِل َكْػِسل إِ
ِ
َقاَلْت: َوَقاَل ُطَؿُر: َواهلل

َـّ َأْيِدَي ِرَجاٍل َوَأْرُجَؾُفؿْ َفَؾقَ  ,َوَلَقْبَعَثـَُّف اهللُ  ,َذاكَ   :َفَجاَء َأُبق َبْؽرٍ  ,ْؼَطَع

" 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل َقاَل: بَِلبِل َأْكَت  ,َفَؼبََّؾفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؽَشَػ َط

ل ـِ َأبَ  ,صِْبَت َحقًّا َوَمقًِّتا ,َوُأمِّ َٓ ُيِذيُؼَؽ اهلُل الَؿْقَتَتْق ُثؿَّ  ,"ًداَوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدِه 

َفا الَحالُِػ َطَؾك ِرْسؾَِؽ  َؿ َأُبق َبْؽٍر َجَؾَس ُطَؿرُ  ,َخَرَج َفَؼاَل: َأيُّ ا َتَؽؾَّ  ,َفَؾؿَّ

ًدا  ,َفَحِؿَد اهلَل َأُبق َبْؽٍر َوَأْثـَك َطَؾْقفِ  ـْ َكاَن َيْعُبُد ُمَحؿَّ صؾك اهلل -َوَقاَل: َأٓ َم

                                                   
 .(ٗٛٔ-ٖٛٔ/٘) ُب تاريخ بغداد برقمأخرجو  (ٔ)
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ًدا َقْد َماَت  -طؾقف وسؾؿ َٓ  ,َفنِنَّ ُمَحؿَّ  
ٌّ

ـْ َكاَن َيْعُبُد اهلَل َفنِنَّ اهلَل َحل َوَم

َوَما ﴿َوَقاَل:  [,30الزمر: ] ﴾إِكََّؽ َمقٌِّت َوإِكَُّفْؿ َمقِّتُقنَ ﴿َوَقاَل:  ,َيُؿقُت 

ُسُؾ َأَفنِْن َماَت َأْو ُقتَِؾ اكَْؼَؾبْتُْؿ َطَؾك ـْ َقبْؾِِف الرُّ
َّٓ َرُسقٌل َقْد َخَؾْت مِ ٌد إِ  ُمَحؿَّ

ـْ َيُضرَّ اهلَل َشقْئًا َوَسقَْجِزي اهلُل َأطْ  ـْ َيـَْؼؾِْب َطَؾك َطِؼبَقِْف َفَؾ َؼابُِؽْؿ َوَم

ـَ  اكِِري َقاَل:  ,َقاَل: َفـََشَج الـَّاُس َيْبُؽقنَ  [,344آل طؿران: ] ﴾الشَّ

ـِ ُطَباَدَة فِل َسِؼقَػِة َبـِل َساِطَدةَ  َفَؼاُلقا: مِـَّا  ,َواْجَتَؿَعِت إَْكَصاُر إَِلك َسْعِد ْب

ـُ الَخطَّاِب  ,َفَذَهَب إَِلْقِفْؿ َأُبق َبْؽرٍ  ,َأمِقٌر َومِـُْؽْؿ َأمِقرٌ  ـُ  ,َوُطَؿُر ْب َوَأُبق ُطَبْقَدَة ْب

اِح   َما  ,َفَذَهَب ُطَؿُر َيَتَؽؾَُّؿ َفَلْسَؽَتُف َأُبق َبْؽرٍ  ,الَجرَّ
ِ
َوَكاَن ُطَؿُر َيُؼقُل: َواهلل

َٓ َيْبُؾَغُف َأُبق  ,َّٓ َأكِّل َقْد َهقَّْلُت َكالًَما َقْد َأْطَجَبـِلَأَرْدُت بَِذلَِؽ إِ  َخِشقُت َأْن 

َؿ َأُبق َبْؽٍر َفَتَؽؾََّؿ َأْبَؾَغ الـَّاسِ  ,َبْؽرٍ  ـُ إَُمَراُء  ,ُثؿَّ َتَؽؾَّ َفَؼاَل فِل َكالَمِِف: َكْح

َٓ  ,َوَأْكُتُؿ الُقَزَراءُ  ـُ الُؿـِْذِر:  َٓ َكْػَعُؾ َفَؼاَل ُحَباُب ْب  
ِ
َومِـُْؽْؿ  ,مِـَّا َأمِقرٌ  , َواهلل

َٓ  ,َأمِقرٌ  ُهْؿ َأْوَسُط الَعَرِب  ,َوَأْكُتُؿ الُقَزَراءُ  ,َوَلؽِـَّا إَُمَراءُ  ,َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر: 

اِح  ,َفَبايُِعقا ُطَؿرَ  ,َوَأْطَرُبُفْؿ َأْحَساًبا ,َداًرا ـَ الَجرَّ َؼاَل ُطَؿُر: فَ  ,َأْو َأَبا ُطَبْقَدَة ْب

  ,َوَخْقُرَكا ,َفَلْكَت َسقُِّدَكا ,َبْؾ ُكَباِيُعَؽ َأْكَت 
ِ
صؾك اهلل -َوَأَحبُّـَا إَِلك َرُسقِل اهلل

َفَؼاَل َقائٌِؾ: َقَتْؾُتْؿ َسْعَد  ,َوَباَيَعُف الـَّاُس  ,َفَلَخَذ ُطَؿُر بَِقِدِه َفَباَيَعفُ  ,-طؾقف وسؾؿ

ـَ ُطَباَدةَ  ـُ َسالِؿٍ . َقَتَؾُف اهللُ  َفَؼاَل ُطَؿرُ  ,ْب  ْب
ِ
َبْقِديِّ  ,َوَقاَل َطْبُد اهلل ـِ الزُّ َقاَل:  ,َط

ـُ الَؼاِسؿِ  ـِ ْب ْحَؿ  ,-طـفارضل اهلل -َأنَّ َطاِئَشَة  ,َأْخَبَركِل الَؼاِسؿُ  ,َطْبُد الرَّ
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  "َقاَلْت: 
ِّ

فِ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َشَخَص َبَصُر الـَّبِل قِؼ ُثؿَّ َقاَل: فِل الرَّ

َّٓ  ,َوَقصَّ الَحِديَث  ,إَْطَؾك َثالًَثا ـْ ُخْطَبٍة إِ
ـْ ُخْطَبتِِفَؿا مِ

َقاَلْت: َفَؿا َكاَكْت مِ

َف ُطَؿُر الـَّاَس  ُهُؿ اهلُل بَِذلَِؽ  ,َكَػَع اهلُل بَِفا َلَؼْد َخقَّ ُثؿَّ  ,َوإِنَّ فِقِفْؿ َلـَِػاًقا َفَردَّ

َر َأُبق َبْؽٍر الـَّ  ِذي َطَؾْقِفْؿ َوَخَرُجقا بِفِ  ,اَس الُفَدىَلَؼْد َبصَّ َفُفُؿ الَحؼَّ الَّ  ,َوَطرَّ

َّٓ َرُسقٌل ﴿َيْتُؾقَن  ٌد إِ ُسُؾ  ,َوَما ُمَحؿَّ ـْ َقبْؾِِف الرُّ
آل طؿران: ] ﴾َقْد َخَؾْت مِ

ـَ ﴿إَِلك  [344 اكِِري "[344آل طؿران: ] ﴾الشَّ
 (1)

. 

 .٘إىل خالفت -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚقد أغاز ايٓيب 

 : نُا دا٤ يف ايكشٝشني
ـِ ُمْطِعٍؿ    ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث ُجَبْقِر ْب

َّ
-َقاَل: َأَتِت اْمَرَأٌة الـَّبِل

َقاَلْت: َأَرَأْيَت إِْن ِجْئُت َوَلْؿ  ,َفَلَمَرَها َأْن َتْرِجَع إَِلْقفِ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

إِْن َلْؿ »: -هلل طؾقف وسؾؿصؾك ا-َقاَل  ,َأِجْدَك؟ َكَلكََّفا َتُؼقُل: الَؿْقَت 

«َتِجِديـِل َفْلتِل َأبَا بَْؽرٍ 
(ٕ)

. 

 ومعؾقم أن الخؾقػة هق الذي يؼقم بشلن مـ قبؾف.

 : قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهللٚأّٜها ملا دا٤ يف 

  ,-طـفارضل اهلل - َطاِئَشةَ مـ حديث 
ِ
 صؾك -َقاَلْت: َقاَل لِل َرُسقُل اهلل

                                                   
 .(ٖٓٚٙ, ٜٖٙٙ, ٖٛٙٙ, ٖٚٙٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٖٕٙٛ)و واإلمام مسلم ُب صحيح (,ٜٖ٘ٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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َحتَّك  ,َوَأَخاكِ  ,َأبَاكِ  ,اْدِطل لِل َأبَا بَْؽرٍ » :فِ : فِل َمَرِض -اهلل طؾقف وسؾؿ

ٍـّ َوَيُؼقُل َقائٌِؾ: َأكَا َأْوَلك ,َأْكتَُب كِتَابًا َوَيْلبَك اهلُل  ,َفنِكِّل َأَخاُف أَْن َيتََؿـَّك ُمتََؿ

َّٓ َأبَا بَْؽرٍ  «َواْلُؿْممِـُقَن إِ
 (1)

. 

طؾؿف مـ وحل اهلل طز  الؽتابة لؿا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فرتك الـبل 

 .-رضل اهلل طـف-مـ أن الخالفة ستؽقن يف أبل بؽر الصديؼ  ,وجؾ

صؾك -والـبل  ,ذهب لؾبقعة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وأما كقن الـبل 

 لؿ يدفـ. -اهلل طؾقف وسؾؿ

 .مصالحفؿ وآهتؿام ,فشلن البقعة حػظ حقزة الؿسؾؿقـ

 ,أهؾ بقتف: كالعباسػقـف قام بغسؾف وتؽ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-والـبل 

 أجؿعقـ. -طـفؿرضل اهلل -وطؾل بـ أبل صالب  ,وأبـاء العباس

 ,ٓ مـ قريب -رضل اهلل طـف-ولقس فقفا مطعـ يف أبل بؽر الصديؼ 

 وٓ مـ بعقد.

فؾق  ,أن يلخذ شقًئا لغقره -رضل اهلل طـف-ولؿ يؽـ ٕبل بؽر الصديؼ 

: لبادر هبا صقبة بف -طـف رضل اهلل-كاكت الخالقة لعؾل بـ أبل صالب 

 كػسف.

 

                                                   
 .(ٖٕٚٛ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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 : قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهللدا٤ يف 

ًدا »َقاَل:  ,-طـفؿرضل اهلل -َأبِل َبْؽٍر مـ حديث  صؾك اهلل -اْرُقبُقا ُمَحؿَّ

«فِل َأْهِؾ بَقْتِفِ  -طؾقف وسؾؿ
 (1)

. 

 : ٚدا٤ أّٜها يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

 ,الَمُ ـــــــَطَؾْقَفا السَّ  ,َأنَّ َفاصَِؿةَ  ,-طـفا رضل اهلل- َطاِئَشةَ مـ حديث 

 َأْرَسَؾْت 

 
ِّ

ـَ الـَّبِل
فِقَؿا َأَفاَء  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إَِلك َأبِل َبْؽٍر َتْسَلُلُف مِقَراَثَفا مِ

  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلُل َطَؾك َرُسقلِِف 
ِّ

صؾك اهلل -َتْطُؾُب َصَدَقَة الـَّبِل

تِل بِاْلَؿِديـَِة َوَفَدكٍ  -طؾقف وسؾؿ ـْ ُخُؿِس َخْقَبرَ  ,الَّ
 مِ

َ
َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر:  ,َوَما َبِؼل

 
ِ
 ,َٓ كُقَرُث َما َتَرْكـَا َفُفَق َصَدَقةٌ »َقاَل:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إِنَّ َرُسقَل اهلل

ـْ َهَذا الَؿالِ  إِكََّؿا
ٍد مِ   ,َيْلُكُؾ آُل ُمَحؿَّ

ِ
َلقَْس َلُفْؿ َأْن َيِزيُدوا َطَؾك  ,َيْعـِل َماَل اهلل

  ,«الَؿْلَكؾِ 
ِّ

ـْ َصَدَقاِت الـَّبِل
َٓ ُأَغقُِّر َشْقًئا مِ  

ِ
صؾك اهلل طؾقف -َوإِكِّل َواهلل

  -وسؾؿ
ِّ

تِل َكاَكْت َطَؾْقَفا فِل َطْفِد الـَّبِل  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الَّ

َـّ فِقَفا بَِؿا َطِؿَؾ فِقَفا رَ  َْطَؿَؾ َٕ  َو
ِ
َد  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُسقُل اهلل َفَتَشفَّ

 ُثؿَّ َقاَل: إِكَّا َقْد َطَرْفـَا َيا َأَبا َبْؽٍر َفِضقَؾَتَؽ 
ٌّ

  ,َطؾِل
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

َوَذَكَر َقَراَبَتُفْؿ مِ

ُفؿْ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َوالَِّذي كَْػِسل "َفَتَؽؾََّؿ َأُبق َبْؽٍر َفَؼاَل:  ,َوَحؼَّ

                                                   
 .(ٖٖٔٚ)ُب صحيحو  البخاريأخرجو اإلمام  (ٔ)
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  ,ِدهِ بِقَ 
ِ
ـْ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َلَؼَرابَُة َرُسقِل اهلل

 أَْن َأِصَؾ مِ
َّ

َأَحبُّ إَِلل

"َقَرابَتِل
 (1)

. 

فكاّ أبٛ بهس  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚقعت ايسد٠ بعد َٛت ايٓيب  

 .عًِٝٗ -زضٞ اهلل عٓ٘-ايؿدٜل 

 : ايكشٝشنينُا دا٤ يف 

  ,-رضل اهلل طـف-َأَبا ُهَرْيَرَة مـ حديث 
ِ
 َرُسقُل اهلل

َ
ا ُتُقفِّل -َقاَل: َلؿَّ

ـَ  ,-رضل اهلل طـف-َوَكاَن َأُبق َبْؽٍر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ـْ َكَػَر مِ َوَكَػَر َم

: َكْقَػ ُتَؼاتُِؾ الـَّاَس؟ َوَقْد َقاَل َرُسقُل -رضل اهلل طـف-َفَؼاَل ُطَؿُر  ,الَعَرِب 

 
ِ
َّٓ ُأمِْرُت أَ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل َٓ إَِلَف إِ ْن ُأَقاتَِؾ الـَّاَس َحتَّك َيُؼقُلقا: 

فِ  ,اهللُ  َّٓ بَِحؼِّ ـْ َقاَلَفا َفَؼْد َطَصَؿ مِـِّل َماَلُف َوكَْػَسُف إِ   ,َفَؿ
ِ
. «َوِحَسابُُف َطَؾك اهلل

َكاةِ "َفَؼاَل:  الَِة َوالزَّ ـَ الصَّ َق َبْق ـْ َفرَّ َـّ َم َُقاتَِؾ َٕ  
ِ
َكاَة َحؼُّ الَؿالِ  َفنِنَّ  ,َواهلل  ,الزَّ

 
ِ
وَكَفا إَِلك َرُسقِل اهلل  َلْق َمـَُعقكِل َطـَاًقا َكاُكقا ُيَمدُّ

ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َواهلل

َّٓ َأْن َقْد »: -رضل اهلل طـف-َقاَل ُطَؿُر  ,"َطَؾك َمـِْعَفا ُتُفؿْ َلَؼاَتؾْ   َما ُهَق إِ
ِ
َفَقاهلل

«َفَعَرْفُت َأكَُّف الَحؼُّ  ,-رضل اهلل طـف-ل َبْؽٍر َشَرَح اهلُل َصْدَر َأبِ 
 (2)

. 

 

 

                                                   
 .(ٕٖٔٚ, ٖٔٔٚ)ُب صحيحو  البخاريأخرجو اإلمام  (ٔ)
 .(ٕٓ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٓٓٗٔ, ٜٜٖٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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 .-زضٞ اهلل عٓ٘-بعح دٝؼ أضا١َ بٔ شٜد 

ًٓ أمر الـبل  ,مع حاجتف إلك بؼاء الجقشبعث جقش أسامة  ولؽـ امتثا

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

 :(1200)نُا دا٤ يف فٛا٥س متاّ بطقِ 

َبِل َبْؽرٍ 
ِ

َقاَل:  "َما َتَرى فِل لَِقاِء ُأَساَمَة؟": -ـفؿاطرضل اهلل - َقاَل ُطَؿُر ٕ

" 
ُّ

ـْ َطْسَؽِرِه  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َما َأُحؾُّ َطْؼًدا َطَؼَدُه الـَّبِل
َٓ ُيَحؾُّ مِ َو

َّٓ َأْن َتُؽقَن َأْكَت  ـْ  ,َرُجٌؾ إِ
َٓ َحاَجتِل إَِلك َمُشقَرتَِؽ َلَؿا َحَؾْؾُتَؽ مِ َوَلْق

َوَكاَن َيُؿرُّ بِاْلَبَقاِدي  ,َيْعـِل اْلَبَقاِدَي  ,َطَؾْقَؽ بِاْلِؿَقاهِ  ,َمةُ َيا ُأَسا ,َطْسَؽِرهِ 

 
ِ
َفَقْثُبُتقا َطَؾك َأْدَياكِِفْؿ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَقـُْظُروا إَِلك َجْقِش َرُسقِل اهلل

اَم َطَؾك َفَؽاَكْت َتْحَت لَِقائِِف إَِلك أَ  ."إَِلك َأْن َصاَر إَِلك َطِشقَرتِِف َكْؾٍب  ْن َقِدَم الشَّ

ًٓ "َفَؼاَل َلُف ُمَعاِوَيُة:  ,ُمَعاِوَيةَ  ةَ  ,اْخَتْر َلَؽ َمـِْز َواْقَتَطَع فِقَفا ُهَق  ,َفاْخَتاَر اْلِؿزَّ

 ."َوَطِشقَرُتفُ 

 ,خاشًعا ,وبؽاًء مـ خشقة اهلل تعالك ,ققاًما لؾقؾ -رضل اهلل طـف-وكان 

 مـػًؼا.

 : يف ايكشٝشنيملا دا٤ 

  ,-رضل اهلل طـف-َأبِل ُهَرْيَرَة يث مـ حد
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َأنَّ َرُسقَل اهلل

 »َقاَل:  ,-وسؾؿ
ِ
ـِ فِل َسبِقِؾ اهلل ـْ َأكَْػَؼ َزْوَجقْ ـْ َأبَْقاِب الَجـَِّة: َيا  ,َم

كُقدَِي مِ
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 َهَذا َخقْرٌ 
ِ
ـْ بَاِب ا ,َطبَْد اهلل

 مِ
َ

الَِة ُدِطل ـْ َأْهِؾ الصَّ
ـْ َكاَن مِ الَةِ َفَؿ ـْ َكاَن  ,لصَّ َوَم

ـْ بَاِب الِجَفادِ 
 مِ

َ
ـْ َأْهِؾ الِجَفاِد ُدِطل

ـْ  ,مِ
 مِ

َ
قَاِم ُدِطل ـْ َأْهِؾ الصِّ

ـْ َكاَن مِ َوَم

يَّانِ  َدَقةِ  ,بَاِب الرَّ ـْ بَاِب الصَّ
 مِ

َ
َدَقِة ُدِطل ـْ َأْهِؾ الصَّ

ـْ َكاَن مِ َفَؼاَل َأُبق  ,«َوَم

ـْ  بَِلبِل": -رضل اهلل طـف-َبْؽٍر 
 مِ

َ
ـْ ُدِطل  َما َطَؾك َم

ِ
ل َيا َرُسقَل اهلل َأْكَت َوُأمِّ

ـْ َضُروَرةٍ 
ـْ تِْؾَؽ إَْبَقاِب ُكؾَِّفا ,تِْؾَؽ إَْبَقاِب مِ

َقاَل:  ,"َفَفْؾ ُيْدَطك َأَحٌد مِ

«كََعْؿ َوَأْرُجق َأْن َتُؽقَن مِـُْفؿْ »
 (1)

. 

  .ْصٍ فٝ٘ باإلمجاع -زضٞ اهلل عٓ٘-أبٛ بهس 
َّٓ ابْتَِغاَء َوْجِف َربِِّف ﴿: هلل تعاىلقٍٛ ا ـْ كِْعَؿٍة ُتْجَزى إِ

ََحٍد ِطـَْدُه مِ
ِ

 َوَما ٕ

َْطَؾك َوَلَسْقَف َيْرَضك ْٕ  .[20الؾقؾ: ] ﴾ا

 :(2209)نُا دا٤ عٓس ايبعاض يف َػٓسٙ بطقِ 

َثـَا َبْعُض : قاٍ ِريِّ  ,َأْصَحابِـَا ,َحدَّ ـِ السَّ ـْ بِْشِر ْب ـُ َقاَل: كا مُ  ,َط ْصَعُب ْب

ـْ َطامِرٍ  ,َثابٍِت  ـِ الزُّ  ,َط  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـْ َأبِقفِ  ,َبْقرِ َط َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف- َط

َيُة " ْٔ َّٓ ابْتَِغاَء َوْجِف َربِِّف ﴿َكَزَلْت َهِذِه ا ـْ كِْعَؿٍة ُتْجَزى إِ
ََحٍد ِطـَْدُه مِ

ِ
َوَما ٕ

َْطَؾك َوَلَسْقَف َيْرَضك ْٕ يِؼ فِل َأبِل َبْؽٍر ال ,[20الؾقؾ: ] ﴾ا دِّ رضل اهلل -صِّ

 . "-طـف

                                                   
 .(ٕٚٓٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٚٛٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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َٓ َكْعَؾُؿ َلُف َصِريًؼا: ثِ قاٍ َّٓ َهَذا  ,َوَهَذا اْلَحِديُث  َبْقِر إِ ـِ الزُّ ـِ اْب َط

ِريَؼ  َّٓ بِْشرٌ  ,الطَّ َٓ َكْعَؾُؿ َرَواُه إِ ـِ َثابٍِت  ,َو ـْ ُمْصَعِب ْب  .َط

 فسقف يعطقف اهلل طز وجؾ حتك يرضقف.

َٛت األ١َ بعد ب٘ مجع اهلل عص ٚدٌ  -زضٞ اهلل عٓ٘-بهس ايؿدٜل  أبٛ

 .-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ايٓيب 

إلك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وأما ما كان مـ أكف لؿ يدفع مقراث الـبل 

 .قال ذلؽ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ٕن الـبل  ,-طـفارضل اهلل -فاصؿة 

 : يف ايكشٝشنيُا دا٤ ن

ـَ َطائَِشَة أُ مـ حديث  َطَؾْقَفا  -َأنَّ َفاصَِؿَة  ,-طـفارضل اهلل -مَّ الُؿْممِـِق

الَُم    -السَّ
ِ
يَؼ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اْبـََة َرُسقِل اهلل دِّ َسَلَلْت َأَبا َبْؽٍر الصِّ

 
ِ
ا  ,َأْن َيْؼِسَؿ َلَفا مِقَراَثَفا ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َبْعَد َوَفاِة َرُسقِل اهلل مِؿَّ

  َتَركَ 
ِ
ا َأَفاَء اهلُل َطَؾْقفِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل َفَؼاَل َلَفا َأُبق  ,مِؿَّ

 
ِ
َما َتَرْكـَا  ,َٓ كُقَرُث »َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َبْؽٍر: إِنَّ َرُسقَل اهلل

  ,«َصَدَقةٌ 
ِ
َفَجَرْت فَ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَغِضَبْت َفاصَِؿُة بِـُْت َرُسقِل اهلل

َقْت  ,َأَبا َبْؽرٍ    ,َفَؾْؿ َتَزْل ُمَفاِجَرَتُف َحتَّك ُتُقفِّ
ِ
صؾك -َوَطاَشْت َبْعَد َرُسقِل اهلل

ا  ,ِستََّة َأْشُفرٍ  -اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَلْت: َوَكاَكْت َفاصَِؿُة َتْسَلُل َأَبا َبْؽٍر َكِصقَبَفا مِؿَّ

 
ِ
ـْ َخْقَبرَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َتَرَك َرُسقُل اهلل

َوَصَدَقَتُف  ,َوَفَدكٍ  ,مِ

  ,َوَقاَل: َلْسُت َتاِرًكا َشْقًئا ,َفَلَبك َأُبق َبْؽٍر َطَؾْقَفا َذلَِؽ  ,بِاْلَؿِديـَةِ 
ِ
َكاَن َرُسقُل اهلل
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َّٓ َطِؿْؾُت بِفِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َفنِكِّل َأْخَشك إِْن َتَرْكُت َشْقًئا  ,َيْعَؿُؾ بِِف إِ

ـْ َأْمرِ 
«...ِه َأْن َأِزيغَ مِ

 (1)
. 

وطؿر بـ الخطاب  ,مؿـ سؿع هذا الحديث -طـفارضل اهلل -وفاصؿة 

مؿـ  -رضل اهلل طـف-وطثؿان  ,مؿـ سؿع هذا الحديث -رضل اهلل طـف-

 ,وطؾل بـ أبل صالب مؿـ سؿع هذا الحديث ,سؿع هذا الحديث

 وكذلؽ العباس مؿـ سؿع هذا الحديث.

صؾك اهلل طؾقف -أن الـبل  ,-طـفؿاهلل  رضل-ففق حديث متقاتر طـدهؿ 

 .«َما َتَرْكـَا َصَدَقةٌ  ,َٓ كُقَرُث » قال: -وسؾؿ

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وإكؿا امتثؾ أبل بؽر الصديؼ أمر الـبل 

 .إذا حًف ال حيٓح يف ميٝٓ٘ -زضٞ اهلل عٓ٘-ٚنإ أبٛ بهس 

ر طـ فؾؿا أكزل اهلل طز وجؾ كػارة القؿقـ كان إذا حؾػ وحـث كػَّ 

 يؿقـف.

 : ايبداضٟ ضمح٘ اهللقشٝح اإلَاّ يف  ملا دا٤

ـٍ َحتَّك ": -طـفارضل اهلل -َطاِئَشَة  طـ َٓ َيْحـَُث فِل َيِؿق َأنَّ َأَباَها َكاَن 

ـِ  اَرَة الَقِؿق   ,َٓ َأَرى َيِؿقـًا ُأَرى َغقَْرَها َخقًْرا مِـَْفا»َقاَل َأُبق َبْؽٍر:  ,َأْكَزَل اهلُل َكػَّ

 

                                                   
 .(ٜ٘ٚٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٜٖٓ, ٕٜٖٓ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 َّٓ  َوَفَعْؾُت الَِّذي ُهَق َخقْرٌ إِ
ِ
« َقبِْؾُت ُرْخَصَة اهلل

(1)
. 

 كان شجاًطا. -رضل اهلل طـف-أبق بؽر الصديؼ 

 : (1/138)ايطٜاض ايٓهط٠ يف َٓاقب ايعؿط٠ بطقِ ملا دا٤ 

 :شنط اختكاق٘ بػٝاز٠ نٍٗٛ ايعطب

طـ محؿد بـ طؼقؾ طـ طؾل بـ أبل صالب أكف قال يقًما وهق يف جؿاطة 

قال: أما إين ما  ,الـاس: مـ أشجع الـاس؟ قالقا: أكت يا أمقر الؿممـقـ مـ

لؿا كان يقم  ,ولؽـ أشجع الـاس أبق بؽر ,بارزت أحًدا إٓ اكتصػت مـف

طريًشا وقؾـا: مـ يؽقن مع  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بدر جعؾـا لرسقل اهلل 

؟ فقاهلل ما لئال يصؾ إلقف أحد مـ الؿشركقـ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

صؾك اهلل -دكا مـا أحد إٓ أبق بؽر شاهًرا السقػ طؾك رأس رسقل اهلل 

 ,قال: واجتؿع طؾقف الؿشركقن بؿؽة ففذا يجره وهذا يتؾتؾف -طؾقف وسؾؿ

فقاهلل ما دكا إلقف مـا أحد إٓ  ,وهؿ يؼقلقن: أكت جعؾت ألفة إلًفا واحًدا

قل: ويؾؽؿ أتؼتؾقن رجاًل ويؼ ,يضرب هذا ويجل هذا ويتؾتؾ هذا أبق بؽر

أن يؼقل ربل اهلل؟! ثؿ قال طؾل: كشدتؽؿ باهلل أمممـ آل فرطقن خقر أم أبق 

فؼال: أٓ تجقبقن؟ واهلل لساطة مـ أبل بؽر خقر  ,بؽر؟ قال: فسؽت الؼقم

مـ مؾء إرض مـ مممـ آل فرطقن: مممـ آل فرطقن رجؾ كتؿ إيؿاكف 

                                                   
 .(ٗٔٙٗ)ُب صحيحو  البخاريأخرجو اإلمام  (ٔ)
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 ،ايػُإ يف نتاب املٛافك١ خطد٘ ابٔ. "وأبق بؽر رجؾ أطؾـ إيؿاكف

 .ٚقاسب ايفها٥ٌ

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ولؼد اجتؿع الؽػار والؿشركقن طؾك الـبل 

فؼػز طؾقفؿ أبق بؽر  ,ولقؼتؾقه ,ووضعقا طؾك رقبتف الشريػة الرداء لقخـؼقه

 .-رضل اهلل طـف-الصديؼ 

 : يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهللنُا دا٤ 

ـِ ا ـْ ُطْرَوَة ْب َبْقرِ َط ـَ َطْؿٍروَقاَل: َسَلْلُت  ,لزُّ  ْب
ِ
 ,-رضل اهلل طـف- َطْبَد اهلل

 
ِ
ـْ َأَشدِّ َما َصـََع الُؿْشِرُكقَن بَِرُسقِل اهلل َقاَل:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َط

ـَ َأبِل ُمَعْقطٍ "   ,َرَأْيُت ُطْؼَبَة ْب
ِّ

َوُهَق  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َجاَء إَِلك الـَّبِل

َفَجاَء َأُبق َبْؽٍر َحتَّك  ,َفَقَضَع ِرَداَءُه فِل ُطـُِؼِف َفَخـََؼُف بِِف َخـًْؼا َشِديًدا :ُيَصؾِّل

 اهللُ ﴿َفَؼاَل:  ,َدَفَعُف َطـْفُ 
َ

ـْ  ,َأَتْؼتُُؾقَن َرُجاًل َأْن َيُؼقَل َربِّل
َاِت مِ َوَقْد َجاَءُكْؿ بِاْلبَقِـّ

"[28غافر: ] ﴾َربُِّؽؿْ 
 (1)

. 

 : ٚؾف٘ أعداؤٙ بأحطٔ ٚؾف -زضٞ اهلل عٓ٘-أبٛ بهس ايؿدٜل 

 : (3/98)يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل بطقِ نُا دا٤ 

َّٓ "َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل -َطائَِشَة مـ حديث  َلْؿ َأْطِؼْؾ َأَبَقيَّ َقطُّ إِ

ـَ  ي َّٓ َيْلتِقـَا فِ  ,َوُهَؿا َيِديـَاِن الدِّ  َوَلْؿ َيُؿرَّ َطَؾْقـَا َيْقٌم إِ
ِ
صؾك اهلل -قِف َرُسقُل اهلل

                                                   
 .(ٖٛٚٙ)ُب صحيحو  البخاريأخرجو اإلمام  (ٔ)
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 الُؿْسؾُِؿقنَ  ,ُبْؽَرًة َوَطِشقَّةً  ,َصَرَفِل الـََّفارِ  -طؾقف وسؾؿ
َ

ا اْبُتؾِل َخَرَج َأُبق  ,َفَؾؿَّ

ِغـَةِ  ,َبْؽٍر ُمَفاِجًرا قَِبَؾ الَحَبَشةِ  ـُ الدَّ َوُهَق  ,َحتَّك إَِذا َبَؾَغ َبْرَك الِغَؿاِد َلِؼَقُف اْب

ـَ ُتِريُد َيا َأَبا َبْؽٍر؟ َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر: َأْخَرَجـِل َقْقمِل ,ةِ َسقُِّد الَؼارَ  َفَلَكا  ,َفَؼاَل: َأْي

َٓ َيْخُرُج  ,َفَلْطُبَد َربِّل ,ُأِريُد َأْن َأِسقَح فِل إَْرضِ  ِغـَِة: إِنَّ مِْثَؾَؽ  ـُ الدَّ َقاَل اْب

َٓ ُيْخَرُج  ِحؿَ َوتَ  ,َفنِكََّؽ َتْؽِسُب الَؿْعُدومَ  ,َو َوَتْؼِري  ,َوَتْحِؿُؾ الَؽؾَّ  ,ِصُؾ الرَّ

ْقَػ  ـُ َطَؾك َكَقاِئِب الَحؼِّ  ,الضَّ َفاْرِجْع َفاْطُبْد َربََّؽ  ,َوَأَكا َلَؽ َجارٌ  ,َوُتِعق

ِغـَةِ  ,بِباِلَِدكَ  ـُ الدَّ اِر  ,َفَرَجَع َمَع َأبِل َبْؽرٍ  ,َفاْرَتَحَؾ اْب َفَطاَف فِل َأْشَراِف ُكػَّ

َٓ ُيْخَرُج َفؼَ  ,ُقَرْيشٍ  َٓ َيْخُرُج مِْثُؾُف َو َأُتْخِرُجقَن َرُجاًل  ,اَل َلُفْؿ: إِنَّ َأَبا َبْؽٍر 

ِحؿَ  ,ُيْؽِسُب الَؿْعُدومَ  ْقَػ  ,َوَيْحِؿُؾ الَؽؾَّ  ,َوَيِصُؾ الرَّ ـُ  ,َوَيْؼِري الضَّ َوُيِعق

ِغـَةِ  ,َطَؾك َكَقائِِب الَحؼِّ  ـِ الدَّ َوَقاُلقا  ,َوآَمـُقا َأَبا َبْؽرٍ  ,َفَلْكَػَذْت ُقَرْيٌش ِجَقاَر اْب

ِغـَِة: ُمْر َأَبا َبْؽرٍ  ـِ الدَّ ْب
ِ

َٓ  ,َوْلَقْؼَرْأ َما َشاءَ  ,َفْؾُقَصؾِّ  ,َفْؾَقْعُبْد َربَُّف فِل َداِرهِ  ,ٓ َو

ـْ بِفِ  ,ُيْمِذيـَا بَِذلَِؽ 
َٓ َيْسَتْعؾِ ـَ َأْبـَاَءَكا َوكَِس  ,َو

َقاَل  ,اَءَكاَفنِكَّا َقْد َخِشقـَا َأْن َيْػتِ

َبِل َبْؽرٍ 
ِ

ِغـَِة ٕ ـُ الدَّ ـُ  ,َفَطِػَؼ َأُبق َبْؽٍر َيْعُبُد َربَُّف فِل َداِرهِ  ,َذلَِؽ اْب
َٓ َيْسَتْعؾِ َو

الَةِ  َٓ الِؼَراَءِة فِل َغْقِر َداِرهِ  ,بِالصَّ َبِل َبْؽرٍ  ,َو
ِ

َفاْبَتـَك َمْسِجًدا بِِػـَاِء  ,ُثؿَّ َبَدا ٕ

ـَ  ,َوَيْؼَرُأ الُؼْرآنَ  ,َؽاَن ُيَصؾِّل فِقفِ فَ  ,َداِرِه َوَبَرزَ  ُػ َطَؾْقِف كَِساُء الُؿْشِركِق َفَقَتَؼصَّ

اءً  ,َيْعَجُبقَن َوَيـُْظُروَن إَِلْقفِ  ,َوَأْبـَاُؤُهؿْ  َٓ َيْؿؾُِؽ  ,َوَكاَن َأُبق َبْؽٍر َرُجاًل َبؽَّ

ـَ َيْؼَرُأ الُؼْرآنَ  ـَ  َفَلْفَزَع َذلَِؽ َأْشَراَف  ,َدْمَعُف ِحق ـَ الُؿْشِركِق
َفَلْرَسُؾقا  ,ُقَرْيٍش مِ
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ِغـَةِ  ـِ الدَّ َفَؼِدَم َطَؾْقِفْؿ َفَؼاُلقا َلُف: إِكَّا ُكـَّا َأَجْرَكا َأَبا َبْؽٍر َطَؾك َأْن َيْعُبَد  ,إَِلك اْب

الََة َوَأْطؾَ  ,َفاْبَتـَك َمْسِجًدا بِِػـَاِء َداِرهِ  ,َوإِكَُّف َجاَوَز َذلَِؽ  ,َربَُّف فِل َداِرهِ  ـَ الصَّ

ـَ َأْبـَاَءَكا َوكَِساَءَكا ,َوالِؼَراَءةَ 
َفنِْن َأَحبَّ َأْن َيْؼَتِصَر  ,َفْلتِفِ  ,َوَقْد َخِشقـَا َأْن َيْػتِ

ـَ َذلَِؽ  ,َطَؾك َأْن َيْعُبَد َربَُّف فِل َداِرِه َفَعَؾ 
َّٓ َأْن ُيْعؾِ َفَسْؾُف َأْن َيُردَّ  ,َوإِْن َأَبك إِ

تَ  ْستِْعالَنَ  ,َفنِكَّا َكِرْهـَا َأْن ُكْخِػَركَ  ,َؽ إَِلْقَؽ ِذمَّ
ِ

َبِل َبْؽٍر آ
ِ

ـَ ٕ ي  ,َوَلْسـَا ُمِؼرِّ

ِغـَِة َأَبا َبْؽرٍ  ـُ الدَّ َفَؼاَل: َقْد َطؾِْؿَت الَِّذي َطَؼْدُت َلَؽ  ,َقاَلْت َطاِئَشُة: َفَلَتك اْب

ا َأْن َتْؼَتِصَر َطَؾك َذلَِؽ  ,َطَؾْقفِ  ا أَ  ,َفنِمَّ تِلَوإِمَّ  ِذمَّ
َّ

َٓ ُأِحبُّ َأْن  ,ْن َتُردَّ إَِلل َفنِكِّل 

َقاَل َأُبق َبْؽٍر: إِكِّل َأُردُّ إَِلْقَؽ  ,َأكِّل ُأْخِػْرُت فِل َرُجٍؾ َطَؼْدُت َلفُ  ,َتْسَؿَع الَعَرُب 

  ,ِجَقاَركَ 
ِ
 َوَرُسقُل اهلل

ِ
َيْقَمئٍِذ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَأْرَضك بِِجَقاِر اهلل

ةَ بِؿَ    ,ؽَّ
ِ
 ,َقْد ُأِريُت َداَر ِهْجَرتُِؽؿْ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ـِ  َرَأْيُت  َٓبَتَقْ ـَ  َتانِ  ,«َسبَْخًة َذاَت كَْخٍؾ بَقْ ـْ َهاَجَر ِقَبَؾ  ,َوُهَؿا الَحرَّ َفَفاَجَر َم

 
ِ
ـَ َذَكَر َذلَِؽ َرُسقُل اهلل َوَرَجَع إَِلك  ,-ؾؿصؾك اهلل طؾقف وس-الَؿِديـَِة ِحق

ـْ َكاَن َهاَجَر إَِلك َأْرِض الَحَبَشةِ  َز َأُبق َبْؽٍر ُمَفاِجًرا ,الَؿِديـَِة َبْعُض َم  ,َوَتَجفَّ

 
ِ
َفنِكِّل َأْرُجق أَْن  ,َطَؾك ِرْسؾَِؽ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َلُف َرُسقُل اهلل

َفَحَبَس  ,«َكَعؿْ »ق َذلَِؽ بَِلبِل َأْكَت؟ َقاَل: َقاَل َأُبق َبْؽٍر: َهْؾ َتْرُج  ,«ُيْمَذَن لِل

 
ِ
َوَطَؾَػ  ,لَِقْصَحَبفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأُبق َبْؽٍر َكْػَسُف َطَؾك َرُسقِل اهلل

ُؿِر َأْرَبَعَة َأْشُفرٍ  ـِ َكاَكَتا ِطـَْدُه َوَرَق السَّ  ."َراِحَؾَتْق
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 .َٚع ذيو نإ إذا قاّ إىل ايؿال٠ غًب٘ ايبها٤

 :  ا دا٤ يف ايكشٝشنيمل

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل ُمقَسك 
ُّ

صؾك -َقاَل: َمِرَض الـَّبِل

 «ُمُروا َأَبا َبْؽٍر َفْؾُقَصؾِّ بِالـَّاسِ »َفَؼاَل:  ,َفاْشَتدَّ َمَرُضفُ  ,-اهلل طؾقف وسؾؿ

 إَِذا َقاَم َمَؼاَمَؽ َلْؿ َيْستَ  ,َقاَلْت َطائَِشُة: إِكَُّف َرُجٌؾ َرقِقٌؼ 
َ

طِْع َأْن ُيَصؾِّل

ُمِري َأَبا »َفَؼاَل:  ,َفَعاَدْت  «ُمُروا َأَبا َبْؽٍر َفْؾُقَصؾِّ بِالـَّاسِ »َقاَل:  ,بِالـَّاسِ 

َـّ َصَقاِحُب ُيقُسَػ  ,َبْؽٍر َفْؾُقَصؾِّ بِالـَّاسِ  ُسقُل  «َفنِكَُّؽ َفَصؾَّك  ,َفَلَتاُه الرَّ

 
ِّ

"-ؾقف وسؾؿصؾك اهلل ط-بِالـَّاِس فِل َحَقاِة الـَّبِل
 (ٔ)

. 

ومع رقت قؾبف كان شديًدا يف الحؼ ٓ تلخذه يف اهلل طز وجؾ لقمة 

 وأرضاه. -رضل اهلل طـف- ,معظًؿا لف ,داطًقا إلقف ,طاماًل بف ,ٓئؿ

-أفضؾ الـاس بعد الـبل  -طـفؿرضل اهلل -ففق بنجؿاع الصحابة 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 قـ جؿقًعا.بؾ هق أفضؾ الـاس بعد إكبقاء والؿرسؾ

ولؿ يذكر  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وهق أطؾؿ هذه إمة بعد الـبل 

صؾك اهلل طؾقف -خالػ الـبل  -رضل اهلل طـف-أن أبا بؽر الصديؼ 

 وٓ طؿؾقة. ,يف مسللة طؾؿقة -وسؾؿ

                                                   
 .(ٕٓٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٛٚٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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كان يظـ أكف سقؿقت يف  ,يف آخر شلكف -رضل اهلل طـف-لؿا مرض 

 .-ؾقف وسؾؿصؾك اهلل ط-الققم الذي مات فقف الـبل 

قال  ,فؾؿا أصبح يقم آثـقـ سللفؿ أي يقم هذا؟ قالقا يقم آثـقـ

 لفؿ لعؾف أن يؽقن الققم.

 : نُا دا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل

ا َحَضَرْتُف  ,-طـفارضل اهلل -مـ حديث َطاِئَشَة  َقاَلْت: إِنَّ َأَبا َبْؽٍر َلؿَّ

ـْ َلْقَؾتِلَقاَل: َأيُّ َيْقٍم َهَذا ,اْلَقَفاةُ 
. َقاَل: َفنِْن مِتُّ مِ ـِ ْثـَْق

ِ
 ,؟ َقاُلقا: َيْقُم آ

  ,َفال َتـَْتظُِروا بِل اْلَغدَ 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

 َأْقَرُبَفا مِ
َّ

َقالِل إَِلل َيَّاِم َوالؾَّ ْٕ َفنِنَّ َأَحبَّ ا

"-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
 (ٔ)

. 

 ,يغسؾقا لف ثقابفوأن  ,فلمروهؿ أن يبؼقه ,وكان قد اتخذ لباًسا لؽػـة

 وأن يؽػـقه فقفا.

فؾؿا كان يقم الثالثاء فبض  ,ومضك طؾقف يقم آثـقـ ولؿ يؼبض

 .-رضل اهلل طـف-روحف 

 : نُا دا٤ يف قشٝح ابٔ سبإ ضمح٘ اهلل تعاىل

ـَ  -طـفارضل اهلل -مـ حديث َطاِئَشَة   َقاَلْت: ُكـُْت ِطـَْد َأبِل َبْؽٍر ِحق

                                                   
واضتديث إسناده ضعيف لضعف ػتمد بن ميسر أيب سعد  (,٘ٗ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٔ)

 هبذا اإلسناد. قالو احملقق. ,عن أيب سعد الصاغاين ,عن أزتد بن منيع (ٔٗ)الصاغاين. وأخرجو اظتروزي 
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 َتَؿثَّْؾُت بَِفَذا اْلَبْقِت َحَضَرْتُف اْلَقَفاُة فَ 

َٓ َيَزاُل َدْمُعُف ُمَؼـًَّعا  ـْ   ُيقِشُؽ َأْن َيُؽقَن َمْدُفقًقا... َم

ـْ ُققلِل: 
َٓ َتُؼقلِل َهَؽَذا َوَلؽِ  َوَجاَءْت َسْؽَرُة اْلَؿْقِت ﴿َفَؼاَل: َيا ُبـَقَُّة 

 "َل: ُثؿَّ َقا [39ق:] ﴾بِاْلَحؼِّ َذلَِؽ َما ُكـَْت مِـُْف َتِحقدُ 
ُّ

ـَ الـَّبِل -فِل َكْؿ ُكػِّ

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
َّ

ـُقكِل فِل َثْقَبل ؟ َفُؼْؾُت: فِل َثاَلَثِة َأْثَقاٍب َفَؼاَل: َكػِّ

ـَ 
 َأْحَقُج إَِلك اْلَجِديِد مِ

َّ
ـِ َواْشَتُروا إَِلْقِفَؿا َثْقًبا َجِديًدا َفنِنَّ اْلَحل َهَذْي

"الؿقت وإكؿا هل لؾؿفـة أو لؾؿفؾة
 (ٔ)

 . 

 -طـفؿارضل اهلل -أوصك بالخالفة بعده لعؿر بـ الخطاب 

 ,-رضل اهلل طـف-وكاكت هذه القصقة مـ طظقؿ حسـاتف  ,وأرضاهؿا

 .-رضل اهلل طـف-أن أوصك بالخالفة لعؿر بـ الخطاب 

هق الذي فتح اهلل طز وجؾ طؾك  -رضل اهلل طـف-وطؿر بـ الخطاب 

رضل اهلل -لك طؿؾف الصالح ومصر إمصار: فُجؿع إ ,يديف الػتقحات

ويؽقن يف مقزاكف  ,طؿؾ طؿر بـ الخطاب رضل اهلل يف خالفتف ,-طـف

 يقم الؼقامة.

                                                   
هلل ُب التعليقات اضتسان وصححو اإلمام األلباين رزتو ا (,ٖٖٙٓ)أخرجو اإلمام ابن حبان ُب صحيحو  (ٔ)

 .  "وعند البخاري قصَّة الكفن -صحيح "وقال فيو:   (,ٕٖ٘ٓ)
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 ,-رضل اهلل طـف-الزبقر بـ العقام  -رضل اهلل طـف-أسؾؿ طؾك يديف 

رضل -وطثؿان بـ طػان  ,-رضل اهلل طـف-وطبد الرحؿـ بـ طقف 

وجؿؾة مـ العشرة  ,-طـف رضل اهلل-وأبق طبقدة بـ الجراح  ,-اهلل طـف

وجؿؾة  ,-رضل اهلل طـف-الؿبشريـ بالجـة يف صحقػة أبل بؽر الصديؼ 

 .-رضل اهلل طـف-مـ العتؼاء يف صحقػة أبل بؽر الصديؼ 

يف صحقػة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وحػظ الديـ بعد مقت الـبل 

 .-رضل اهلل طـف-أبل بؽر الصديؼ 

: -رضل اهلل طـف-ر الصديؼ بؾ جؿع الؼرآن أول مـ قام بف أبق بؽ

ومـ ذكره طؾك غقر الجؿقؾ  ,فال ُيذكر إٓ بالجؿقؾ ,ففق يف صحقػتف

 واهلل الؿستعان. ,ففق طؾك غقر السبقؾ
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 [-رضي اهلل عنه-عمر بن الخطاب ]

بـ  ,-رضل اهلل طـف-ومـ باب اطرف سؾػؽ طؿر بـ الخطاب 

بعد  ,وأفضؾ إمة الؿتؼقـ ,مـقـأمقر الؿم ,كػقؾ العدوي الؼرشل

رضل -وبعد أبق بؽر الصديؼ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-رسقلفا الـبل 

 .-اهلل طـف

 وهل أخت أبل جفؾ لعـف اهلل طز وجؾ. ,أمف حـتؿة بـت هشام

 .جارػال: طام َٛيسٙ

 .-رضل اهلل طـف-وكان شديًدا طؾك الؿسؾؿقـ يف َبدء طفده 

 : صٟ ضمح٘ اهللملا دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَ

ـِ ُطَؿَر    ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث اْب
ِ
صؾك اهلل -َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـِ إَِلْقَؽ بَِلبِل »َقاَل:  -طؾقف وسؾؿ ُجَؾْق ـِ الرَّ الؾَُّفؿَّ َأِطزَّ اإِلْساَلَم بَِلَحبِّ َهَذْي

ـِ الَخطَّاِب  "ْقِف ُطَؿرُ َوَكاَن َأَحبَُّفَؿا إِلَ "َقاَل:  «َجْفٍؾ َأْو بُِعَؿَر ْب
(ٔ)

. 

ـِ »: ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل ـْ َحِديِث اْب
ـٌ َصِحقٌح َغِريٌب مِ َهَذا َحِديٌث َحَس

 .«ُطَؿرَ 

 وأسؾؿ يف السـة السادسة مـ  ,-رضل اهلل طـف-ففدى اهلل طز وجؾ 

                                                   
 وصححو اإلمام الًتمذي رزتو اهلل ُب صحيح السنن. (,ٖٔٛٙ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو  (ٔ)
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رضل اهلل - ,زوج سعقد بـ زيد ,بعد إسالم أختف فاصؿة ,البعثة

 جؿقًعا. -طـفؿ

يف اإلسالم ققية  -رضل اهلل طـف-ومـذ دخؾ طؿر بـ الخطاب 

 أطز اهلل طز وجؾ أهؾف. ,شقكة اإلسالم

 :(3863)ٚقس دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل بطقِ 

ـُ َكثِقرٍ  ُد ْب َثـِل ُمَحؿَّ ـِ َأبِل  ,َأْخَبَرَكا ُسْػَقانُ  ,قال: َحدَّ ـْ إِْسَؿاِطقَؾ ْب َط

ـِ َأبِل َحاِزمٍ  ,َخالِدٍ  ـْ َقْقِس ْب ـِ َمْسُعقٍد طَ  ,َط  ْب
ِ
-رضل اهلل طـف-ـْ َطْبِد اهلل

ًة ُمـُْذ َأْسَؾَؿ ُطَؿرُ »َقاَل:  ,  . «َما ِزْلـَا َأِطزَّ

زضٞ اهلل -نإ ايٓاع ٜتدفٕٛ بإضالَِٗ ٚأب٢ عُس بٔ ارتطاب 

 .إال إٔ ٜظٗس إضالَ٘ -عٓ٘

بؾ جاء إلك أكثر قريش كؼاًل لؾحديث وأخربه بنسالمف حتك يبؾغ 

 .-رضل اهلل طـف-ؿ الـاس أكف أسؾ

 : نُا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـُ ُطَؿَر   ْب
ِ
ا َأْسَؾَؿ ُطَؿُر ": -طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َطْبُد اهلل َلؿَّ

 ,َفْقَق َضْفِر َبْقتِل ,َوَقاُلقا: َصَبا ُطَؿُر َوَأَكا ُغالَمٌ  ,اْجَتَؿَع الـَّاُس ِطـَْد َداِرهِ 

ـْ ِديَباٍج َفَجاَء َرُجٌؾ َطؾَ 
َفَلَكا َلُف  ,َفَؼاَل: َقْد َصَبا ُطَؿُر َفَؿا َذاكَ  ,ْقِف َقَباٌء مِ
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ـْ َهَذا؟ َقاُلقا: الَعاِص  ,َجارٌ  ُطقا َطـُْف َفُؼْؾُت: َم َقاَل: َفَرَأْيُت الـَّاَس َتَصدَّ

ـُ َوائِؾٍ  "ْب
 (ٔ)

. 

ٚقس شنط اإلَاّ األيباْٞ ضمح٘ اهلل يف قشٝح ايػري٠ ايٓب١ٜٛ 
 : -ضنٞ اهلل عٓ٘-قك١ إغالّ عُط  (191م)

: وحدثـل كافع مقلك ابـ طؿر طـ ابـ طؿر قال: لؿا قال ابـ اسحاق

 أسؾؿ طؿر قال: أي قريش أكؼؾ لؾحديث؟

فؼقؾ لف: جؿقؾ بـ معؿر الجؿحل فغدا طؾقف. قال طبد اهلل: وغدوت 

أتبع أثره وأكظر ما يػعؾ وأكا غالم أطؼؾ كؾ ما رأيت حتك جاءه فؼال 

صؾك اهلل -ؾؿت يا جؿقؾ أين أسؾؿت ودخؾت يف ديـ محؿد لف: أط

 .-طؾقف وسؾؿ

قال: فقاهلل ما راجعف حتك قام يجر رداءه واتبعف طؿر واتبعتف أكا حتك 

وهؿ  -إذا قام طؾك باب الؿسجد صرخ بلطؾك صقتف: يا معشر قريش 

 أٓ إن ابـ الخطاب قد صبل. -يف أكديتفؿ حقل الؽعبة 

ف: كذب ولؽـل قد أسؾؿت وشفدت أن ٓ قال: يؼقل طؿر مـ خؾػ

إلف إٓ اهلل وأن محؿدا رسقل اهلل. وثاروا إلقف فؿا برح يؼاتؾفؿ ويؼاتؾقكف 

 حتك قامت الشؿس طؾك رؤوسفؿ.

                                                   
 .(ٖ٘ٙٛ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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قال: وصؾح فؼعد وقامقا طؾك رأسف وهق يؼقل: افعؾقا ما بدا لؽؿ 

ا فلحؾػ باهلل أن لق قد كـا ثالثؿائة رجؾ لؼد تركـاها لؽؿ أو تركتؿقه

 لـا.

طؾقف حؾة حربة  -قال: فبقـؿا هؿ طؾك ذلؽ إذ أقبؾ شقخ مـ قريش 

حتك وقػ طؾقفؿ فؼال: ما شلكؽؿ؟ فؼالقا: صبل  -وقؿقص مقشك 

 طؿر.

قال: فؿف رجؾ اختار لـػسف أمرا فؿاذا تريدون؟ أترون بـل طدي 

 يسؾؿقن لؽؿ صاحبؽؿ هؽذا؟ خؾقا طـ الرجؾ.

 طـف. قال: فقاهلل لؽلكؿا كاكقا ثقبا كشط

: يا أبت مـ الرجؾ  (الؿديـة)قال: فؼؾت ٕبل بعد أن هاجر إلك 

 يقم أسؾؿت وهؿ يؼاتؾقكؽ؟ (مؽة)الذي زجر الؼقم طـؽ ب 

 قال: ذاك أي بـل العاص بـ وائؾ السفؿل.

وهذا إسـاد جقد ققي وهق يدل طؾك ":  قاٍ اإلَاّ األيباْٞ ضمح٘ اهلل

وهق ابـ أربع طشرة  (دأح)تلخر إسالم طؿر ٕن ابـ طؿر طرض يقم 

 يف سـة ثالث مـ الفجرة.  (أحد)وكاكت  ,سـة

وقد كان مؿقزا يقم أسؾؿ أبقه: فقؽقن إسالمف قبؾ الفجرة بـحق مـ 

 وذلؽ بعد البعثة بـحق تسع سـقـ. واهلل أطؾؿ. ,أربع سـقـ
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يجالدهؿ بسقػف حتك كاد أن يـتصػ  -رضل اهلل طـف-فؿا زال طؿر 

وهق ثابت ثبقت الجبال  ,لصده طؿا هق فقفوهؿ يؼاتؾقكف  ,الـفار

 الرواسل.

وذلؽ فضؾ اهلل  ,بعد أن كان محارًبا ٕهؾف ,صار معتًزا باإلسالم

 يمتقف مـ يشاء.

 : ٚمما ُٜط٣ٚ يف ساي٘ قبٌ إغالَ٘

وهل تعد العدة لفجرهتا مع  ,أكف مر بامرأة يؼال لفا أم طبد اهلل"

قالت: إلك  ,يـ يا أم طبد اهللفؼال كؾؿة رققؼة إلك أ ,زوجفا إلك الحبشة

 ,فؾؿا طاد زوجفا أخربتف الخرب ,فتؾطػ هبا ,كػر بديــا مـؽؿ ,الحبشة

 قال: لق يسؾؿ حؿار ابـ الخطاب ما أسؾؿ طؿر بـ الخطاب.

ويؽرم مـ يشاء مـ طباده  ,ولؽـ اهلل طز وجؾ يفدي مـ يشاء

 سبحاكف وتعالك.

طز وجؾ لف أن يبؼك:  ثؿ التحؼ باإلسالم وبؼل يف مؽة ما شاء اهلل

 حتك كاكت هجرتف إلك الؿديـة.

مع ولده طبد اهلل بـ  ,إلقفا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وقد سبؼ الـبل 

 وما كان مـ شلهنؿ. ,-طـفؿارضل اهلل -طؿر ابـ الخطاب 
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-حتك كان كثقًرا ما يؼقل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ثؿ لزمقا الـبل 

وخرجت أكا وأبق  ,بؽر وطؿر: دخؾت أكا وأبق -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

إذ قال ذلؽ  -رضل اهلل طـف-بشفادة طؾل بـ أبل صالب   ,بؽر وطؿر

 .-رضل اهلل طـف-حقـ قتؾ طؿر 

حػظ البؼرة يف ثؿان  ,طاماًل بف ,صادًطا بف ,وكان شديًدا يف الحؼ

 وما يتعؾؼ هبا. ,وحػظ أحؽامفا ,سـقات

ًٓاايكسإٓ  -زضٞ اهلل عٓ٘-ٚقد ٚافل عُس بٔ ارتطاب   : يف عػسٜٔ َٛط

 : َٓٗا َا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـِ َمالٍِؽ  ـُ  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكِس ْب َقاَل: َقاَل ُطَؿُر ْب

َواَفْؼُت َربِّل فِل َثالٍَث: َفُؼْؾُت َيا َرُسقَل ": -رضل اهلل طـف-الَخطَّاِب 

 
ِ
ـْ َمَؼاِم إِبْ  ,اهلل

َخْذَكا مِ ـْ َمَؼاِم ﴿َفـََزَلْت:  ,َراِهقَؿ ُمَصؾًّكَلِق اتَّ
َواتَِّخُذوا مِ

  ,َوآَيُة الِحَجاِب  [325البؼرة: ] ﴾إِبَْراِهقَؿ ُمَصؾًّك
ِ
َلْق  ,ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

ـَ  َـّ الَبرُّ َوالَػاِجرُ  ,َأَمْرَت كَِساَءَك َأْن َيْحَتِجْب ُؿُف َفـََزَلْت آَيُة  ,َفنِكَُّف ُيَؽؾِّ

  ,ِب الِحَجا
ِّ

 ,فِل الَغْقَرِة َطَؾْقفِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َواْجَتَؿَع كَِساُء الـَّبِل

 : َـّ َـّ  َطَسك﴿َفُؼْؾُت َلُف َلُف َأْزَواًجا َخقًْرا مِـُْؽ َـّ َأْن ُيبَدِّ  ,﴾َربُُّف إِْن َصؾََّؼُؽ

"َفـََزَلْت َهِذِه أَيةُ 
 (ٔ)

. 

                                                   
 .(ٕٓٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 : َٚٓٗا َا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ ُطَؿَر  رضل اهلل -َقاَل: َقاَل ُطَؿُر  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث اْب

َوفِل  ,َوفِل اْلِحَجاِب  ,فِل َمَؼاِم إِْبَراِهقؿَ  ,َواَفْؼُت َربِّل فِل َثاَلٍث »: -طـف

«ُأَساَرى َبْدرٍ 
 (ٔ)

. 

 : َٚٓٗا َا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ ُطَؿَر  ـُ ": َقاَل  ,-ـفؿاطرضل اهلل -مـ حديث اْب  ْب
ِ
 َطْبُد اهلل

َ
ا ُتُقفِّل َلؿَّ

 
ِ
 إَِلك َرُسقِل اهلل

ِ
ـُ َطْبِد اهلل  ْب

ِ
ـُ َسُؾقَل َجاَء اْبـُُف َطْبُد اهلل  اْب

ٍّ
صؾك اهلل -ُأَبل

ـَ فِقِف َأَباهُ  ,-طؾقف وسؾؿ ُثؿَّ  ,َفَلْطَطاهُ  ,َفَسَلَلُف َأْن ُيْعطَِقُف َقِؿقَصُف َأْن ُيَؽػِّ

 َطَؾْقفِ َسَلَلُف أَ 
َ

  ,ْن ُيَصؾِّل
ِ
  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَم َرُسقُل اهلل

َ
لُِقَصؾِّل

 
ِ
َفَؼاَل:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َطَؾْقِف؟ َفَؼاَم ُطَؿُر َفَلَخَذ بَِثْقِب َرُسقِل اهلل

 َطَؾْقِف؟ َفَؼاَل 
َ

 َأُتَصؾِّل َطَؾْقِف َوَقْد َكَفاَك اهلُل َأْن ُتَصؾِّل
ِ
  َيا َرُسقَل اهلل

ِ
َرُسقُل اهلل

َٓ  ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- إِكََّؿا َخقََّركِل اهلُل َفَؼاَل: اْسَتْغِػْر َلُفْؿ َأْو 

ـَ  ,َتْسَتْغِػْر َلُفؿْ  ًة َوَسَلِزيُد َطَؾك َسْبِعق ـَ َمرَّ َقاَل: إِكَُّف  "إِْن َتْسَتْغِػْر َلُفْؿ َسْبِعق

  ,ُمـَافٌِؼ 
ِ
َوَأْكَزَل اهلُل َطزَّ  ,-ؾك اهلل طؾقف وسؾؿص-َفَصؾَّك َطَؾْقِف َرُسقُل اهلل

                                                   
 .(ٜٜٖٕ)رجو اإلمام مسلم ُب صحيحو أخ (ٕ)
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 : َٓ َتُؼْؿ َطَؾك َقبِْرهِ ﴿َوَجؾَّ َٓ ُتَصؾِّ َطَؾك َأَحٍد مِـُْفْؿ َماَت َأبًَدا َو  ﴾ َو

"[84التقبة: ]
 (ٔ)

. 

 :(98-3/97)قاٍ احلافغ ابٔ ضدب ضمح٘ اهلل يف ايفتح 

فؼد وافؼ  ,لقس بصقغة حصر ,"وافؼت ربل يف ثالث"وققل طؿر: 

 يف أكثر مـ هذه الخصال الثالث وإربع.

 : الـفل طـ الصالة طؾك الؿـافؼقـ.ومؿا وافؼ فقف الؼرآن قبؾ كزولف

 فـزلت أية. ,: مـ كان طدوا لجربيؾوققلف لؾقفقد

لؿا اطتزل كساءه ووجد  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وققلف لؾـبل 

ؽتف فنن اهلل معؽ ومالئ ,أن كـت صؾؼتفـ ,طؾقفـ: يا رسقل اهلل

 وأكا وأبق بؽر والؿممـقن معؽ.  ,وجربيؾ ومقؽائقؾ

بؽالم إٓ رجقت أن  -وأحؿد اهلل  -: وقؾ ما تؽؾؿت قال طؿر

َطَسك َربُُّف إِْن ﴿فـزلت آية التخققر:  ,يؽقن اهلل يصدق ققلل الذي أققل

ـّ  َـّ َأْن ُيبِْدَلُف َأْزَواجًا َخقْرًا مِـُْؽ  أية. [5التحريؿ:] ﴾َصؾََّؼُؽ

 طـ طؿر. ,خرج هذا إخقر مسؾؿ مـ حديث ابـ طباس وقد

وأما مقافؼتف يف الـفل طـ الصالة طؾك الؿـافؼقـ: فؿخرج يف 

 أيضا. -طـ طؿر  ,مـ حديث ابـ طباس ((الصحقحقـ))

                                                   
 .(ٕٓٓٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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ـْ َكاَن َطُدّوًا لِِجبِْريَؾ ﴿وأما مقافؼتف يف ققلف:   .[97البؼرة:] ﴾َم

طـ ابـ أبل  ,الرحؿان طـ حصقـ بـ طبد ,فرواه: أبق جعػر الرازي

 وهؿا مـؼطعان. ,طـ طؿر ,طـ الشعبل ,طـ طؿر ورواه: داود ,لقؾك

وقد طد الحافظ أبق مقسك  ,وقد روي مقافؼتف يف خصال آخر

 ـهاالؿديـل مـ ذلؽ اثـتل طشرة خصؾة. 

 :(1/505)ٚقاٍ احلافغ ابٔ سذط ضمح٘ اهلل يف ايفتح 

 َأْي: َوَقائَِع.  ,"َواَفْؼُت َربِّل فِل َثاَلٍث "َقْقُلُف: 

ـْ لِِرَطاَيِة 
َواْلَؿْعـَك: َواَفَؼـِل َربِّل َفَلْكَزَل اْلُؼْرآَن َطَؾك َوْفِؼ َما َرَأْيُت َلؽِ

ََدِب َأْسـََد اْلُؿَقاَفَؼَة إَِلك َكْػِسِف َأْو َأَشاَر بِِف إَِلك ُحُدوِث َرْأيِف َوِقَدِم  ْٕ ا

 اْلُحْؽِؿ. 

َكَُّف َوَلْقَس فِل َتْخِصقِصِف الْ 
ِ

َياَدَة َطَؾْقَفا: ٕ َعَدَد بِالثَّاَلِث َما َيـِْػل الزِّ

 َحَصَؾْت َلُف اْلُؿَقاَفَؼُة فِل َأْشَقاَء َغْقِر َهِذِه. 

ـَ َوُهَؿا  اَلِة َطَؾك اْلُؿـَافِِؼق ُة الصَّ ُة ُأَساَرى َبْدٍر َوقِصَّ ـْ َمْشُفقِرَها قِصَّ
مِ

ِحقِح.   فِل الصَّ

َح التِّْرمِذِ  َما َكَزَل بِالـَّاِس َأْمٌر ": يُّ مـ َحِديث ابـ ُطَؿَر َأكَُّف َقاَل َوَصحَّ

َّٓ َكَزَل اْلُؼْرآُن فِقِف َطَؾك َكْحِق َما َقاَل ُطَؿرُ   ."َقطُّ َفَؼاُلقا فِقِف َوَقاَل فِقِف ُطَؿُر إِ
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ـِ َطَؾك َخْؿَسَة َوَهَذا َدالٌّ َطَؾك َكْثَرِة ُمَقاَفَؼتِِف َوَأْكَثُر َما َوَقْػـَا مِـَْفا بِ  التَّْعِقق

ـْ َذلَِؽ بَِحَسِب اْلَؿـُْؼقلِ  ,َطَشرَ 
 ـها. "َلؽِ

 : ٚقس دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـُ َطبَّاٍس   ْب
ِ
َثـِل  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َطْبُد اهلل ُطَؿُر َقاَل: َحدَّ

ـُ اْلَخطَّاِب  ا َكاَن َيْقُم بَ "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-ْب  َلؿَّ
ِ
-ْدٍر َكَظَر َرُسقُل اهلل

ـَ َوُهْؿ َأْلٌػ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َوَأْصَحاُبُف َثاَلُث مِاَئٍة  ,إَِلك اْلُؿْشِرِكق

  ,َوتِْسَعَة َطَشَر َرُجاًل 
ِ
 اهلل

ُّ
ُثؿَّ  ,اْلِؼْبَؾةَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفاْسَتْؼَبَؾ َكبِل

الؾُفؿَّ آِت َما  ,لؾُفؿَّ َأْكِجْز لِل َما َوَطْدَتـِلا»َفَجَعَؾ َيْفتُِػ بَِربِِّف:  ,َمدَّ َيَدْيفِ 

َٓ ُتْعَبْد فِل  ,َوَطْدَتـِل ْساَلِم  ـْ َأْهِؾ اإْلِ
الؾُفؿَّ إِْن ُتْفؾِْؽ َهِذِه اْلِعَصاَبَة مِ

َْرضِ  ْٕ ا َيَدْيِف ُمْسَتْؼبَِؾ اْلِؼْبَؾةِ  ,َفَؿا َزاَل َيْفتُِػ بَِربِّفِ  ,«ا َحتَّك َسَؼَط  ,َمادًّ

ـْ َمـْؽَِبْقفِ رِ  ُثؿَّ  ,َفَلْلَؼاُه َطَؾك َمـْؽَِبْقفِ  ,َفَلَتاُه َأُبق َبْؽٍر َفَلَخَذ ِرَداَءهُ  ,َداُؤُه َط

ـْ َوَراِئفِ 
  ,اْلَتَزَمُف مِ

ِ
 اهلل

َّ
َفنِكَُّف َسُقـِْجُز  ,َكَػاَك ُمـَاَشَدُتَؽ َربََّؽ  ,َوَقاَل: َيا َكبِل

:  َفَلْكَزَل اهلُل َطزَّ  ,َلَؽ َما َوَطَدكَ  إِْذ َتْستَِغقثُقَن َربَُّؽْؿ َفاْستََجاَب َلُؽْؿ ﴿َوَجؾَّ

ـَ  ـَ اْلَؿاَلئَِؽِة ُمْردِفِق
ُكْؿ بَِلْلٍػ مِ ُه اهلُل  [9إكػال: ] ﴾ َأكِّل ُمِؿدُّ َفَلَمدَّ

ـُ َطبَّاسٍ  ,بِاْلَؿاَلئَِؽةِ  َثـِل اْب ـَ  ,َقاَل َأُبق ُزَمْقٍؾ: َفَحدَّ
َقاَل: َبْقـََؿا َرُجٌؾ مِ

ـَ َأَماَمفُ الْ  ـَ اْلُؿْشِركِق
ـَ َيْقَمِئٍذ َيْشَتدُّ فِل َأَثِر َرُجٍؾ مِ إِْذ َسِؿَع  ,ُؿْسؾِِؿق

ْقِط َفْقَقُف َوَصْقَت اْلَػاِرِس َيُؼقُل: َأْقِدْم َحْقُزومُ  َفـََظَر إَِلك  ,َضْرَبًة بِالسَّ



 اعسف ضًفو
 

7

 70 [-رضي اهلل عنه-عمر بن الخطاب ]

َوُشؼَّ  ,ا ُهَق َقْد ُخطَِؿ َأْكُػفُ َفـََظَر إَِلْقِف َفنِذَ  ,اْلُؿْشِرِك َأَماَمُف َفَخرَّ ُمْسَتْؾِؼًقا

ْقِط َفاْخَضرَّ َذلَِؽ َأْجَؿعُ  ,َوْجُففُ  َْكَصاِريُّ  ,َكَضْرَبِة السَّ ْٕ َث  ,َفَجاَء ا َفَحدَّ

 
ِ
ـْ  ,َصَدْقَت »َفَؼاَل:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بَِذلَِؽ َرُسقَل اهلل

َذلَِؽ مِ

َؿاِء الثَّالَِثةِ  ـَ َفَؼَتُؾقا َيقْ  ,«َمَدِد السَّ ـَ  ,َمئٍِذ َسْبِعق َقاَل َأُبق  ,َوَأَسُروا َسْبِعق

َُساَرى ,ُزَمْقؾٍ  ْٕ ا َأَسُروا ا ـُ َطبَّاٍس: َفَؾؿَّ   ,َقاَل اْب
ِ
صؾك اهلل -َقاَل َرُسقُل اهلل

َبِل َبْؽرٍ  -طؾقف وسؾؿ
ِ

َُساَرى؟»َوُطَؿَر:  ,ٕ ْٕ ِء ا َٓ َفَؼاَل  «َما َتَرْوَن فِل َهُم

 
َّ

  َأُبق َبْؽٍر: َيا َكبِل
ِ
َأَرى َأْن َتْلُخَذ مِـُْفْؿ فِْدَيًة  ,ُهْؿ َبـُق اْلَعؿِّ َواْلَعِشقَرةِ  ,اهلل

ارِ  ًة َطَؾك اْلُؽػَّ َفَؼاَل َرُسقُل  ,َفَعَسك اهلُل َأْن َيْفِدَيُفْؿ لِْْلِْساَلمِ  ,َفَتُؽقُن َلـَا ُققَّ

 
ِ
ـَ اْلَخطَّاِب؟»: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل  ُقؾْ  «َما َتَرى َيا اْب

ِ
َٓ َواهلل ُت: 

 
ِ
ـَّا َفـَْضِرَب  ,َما َأَرى الَِّذي َرَأى َأُبق َبْؽرٍ  ,َيا َرُسقَل اهلل َوَلؽِـِّل َأَرى َأْن ُتَؿؽِّ

ـْ َطِؼقٍؾ َفَقْضِرَب ُطـَُؼفُ  ,َأْطـَاَقُفؿْ 
ـَ َطؾِقًّا مِ ـْ ُفاَلٍن َكِسقًبا  ,َفُتَؿؽِّ

ـِّل مِ َوُتَؿؽِّ

ُة اْلُؽْػِر َوَصـَاِديُدَها ,َفَلْضِرَب ُطـَُؼفُ  ,لُِعَؿرَ  ؿَّ
ِء َأئِ َٓ َفَفِقَي َرُسقُل  ,َفنِنَّ َهُم

 
ِ
ا َكاَن  ,َوَلْؿ َيْفَق َما ُقْؾُت  ,َما َقاَل َأُبق َبْؽرٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل َفَؾؿَّ

ـَ اْلَغِد ِجْئُت 
  ,مِ

ِ
َوَأُبق َبْؽٍر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفنَِذا َرُسقُل اهلل

ـِ يَ    ,ْبؽَِقانِ َقاِطَدْي
ِ
ٍء َتْبؽِل َأْكَت  ,ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

ْ
ـْ َأيِّ َشل

َأْخبِْركِل مِ

َوإِْن َلْؿ َأِجْد ُبَؽاًء َتَباَكْقُت  ,َوَصاِحُبَؽ؟ َفنِْن َوَجْدُت ُبَؽاًء َبَؽْقُت 

  ,لُِبَؽائُِؽَؿا
ِ
َأْبؽِل لِؾَِّذي ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسقُل اهلل
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ـْ َأْخِذِهِؿ اْلِػَداءَ َطَرَض طَ 
 َأْصَحاُبَؽ مِ

َّ
 َطَذاُبُفْؿ َأْدَكك  ,َؾل

َّ
َلَؼْد ُطِرَض َطَؾل

َجَرِة  ـْ َهِذِه الشَّ
  -مِ

ِ
 اهلل

ِّ
ـْ َكبِل

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َشَجَرٍة َقِريَبٍة مِ

 :  أَْن َيُؽقَن َلُف َأْسَرى َحتَّ ﴿َوَأْكَزَل اهلُل َطزَّ َوَجؾَّ
ٍّ

ـَ فِل َما َكاَن لِـَبِل ك ُيثِْخ

َْرضِ  ْٕ ا﴿إَِلك َقْقلِِف  [67إكػال: ] ﴾ا ًٓ َصقِّبًا َفُؽُؾقا مِؿَّ  ﴾َغـِْؿتُْؿ َحاَل

 "َفَلَحؾَّ اهلُل اْلَغـِقَؿَة َلُفؿْ  [69إكػال: ]
(ٔ)

. 

 : ٚقس دا٤ يف غٓٔ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل

ـِ ُطَؿرَ  ـْ اْب   ,-طـفؿارضل اهلل -َط
ِ
اهلل طؾقف  صؾك-َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـُ «إِنَّ اهلَل َجَعَؾ الَحؼَّ َطَؾك لَِساِن ُطَؿَر َوَقْؾبِفِ »َقاَل:  -وسؾؿ . وَقاَل اْب

ـُ  ُطَؿَر: َما َكَزَل بِالـَّاِس َأْمٌر َقطُّ َفَؼاُلقا فِقِف َوَقاَل فِقِف ُطَؿُر َأْو َقاَل اْب

َّٓ َكَزَل فِقِف ا -َشؽَّ َخاِرَجُة  -الَخطَّاِب فِقِف  لُؼْرآُن َطَؾك َكْحِق َما َقاَل إِ

"ُطَؿرُ 
 (ٕ)

. 

ـِ الَعبَّاسِ ثِ قاٍ ـْ الَػْضِؾ ْب  َوَأبِل ُهَرْيَرَة.  ,َوَأبِل َذرٍّ  ,: َوفِل الَباِب َط

ـْ َهَذا اْلَقْجِف.
ـٌ َصِحقٌح َغِريٌب مِ  َوَهَذا َحِديٌث َحَس

 
 

                                                   
 .(ٖٙٚٔ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن. وىو ُب  (,ٕٖٛٙ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو  (ٕ)

 .   "ىذا حديث حسن"وقال فيو:  (,ٚٔٚ)الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم 
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 : ٚقس دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل

ـِ َطامٍِر مـ حديث ُطْؼَبَة    ,-رضل اهلل طـف-ْب
ِ
-َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـَ الَخطَّاِب »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  َبْعِدي َلَؽاَن ُطَؿَر ْب
ٌّ

«َلْق َكاَن َكبِل
 (ٔ)

. 

ٍَ ضمح٘ اهلل ـْ َحِديِث »: ثِ َقا
َّٓ مِ َٓ َكْعِرُفُف إِ ـٌ َغِريٌب  َهَذا َحِديٌث َحَس

ـِ َهاَطانَ   .«مِْشَرِح ْب

 : اهلل قس دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ٚ

 َصؾَّك اهلُل َقاَل: َقاَل َرُسقُل ا ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث ُحَذْيَػَة 
ِ
هلل

ـْ بَْعِدي َأبِل بَْؽرٍ »َوَسؾََّؿ: َطَؾْقِف 
ـِ مِ «َوُطَؿرَ  ,اْقتَُدوا بِالؾََّذْي

 (ٕ)
. 

 : ٚقس دا٤ أّٜها يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل

ـِ َمْسُعقٍد م  َقاَل  ,-رضل اهلل طـف-ـ حديث اْب
ِ
-: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـْ َأْصَحابِل َأبِل بَْؽٍر »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ـْ بَْعِدي مِ

ـِ مِ اْقتَُدوا بِالؾََّذْي

ارٍ  ,َوُطَؿرَ  ـِ َمْسُعقدٍ  ,َواْهتَُدوا بَِفْدِي َطؿَّ ُؽقا بَِعْفِد ابْ «َوَتَؿسَّ
 (ٖ)

. 

                                                   
وىو ُب وحسنو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح الًتمذي.  (,ٖٙٛٙ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو  (ٔ)

وُب  ,: وىذا سند حسن رجالو كلهم ثقات(, وقال فيوٕٖٚالصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم )
وقد وثقو ابن معُت. ولو شاىدان أحدمها من حديث  ,مشرح كبلم ال ينزل حديثو عن رتبة اضتسن

عصمة. رواه الطرباين وفيو الفضل بن اظتختار وىو ضعيف. واآلخر عن أيب سعيد اطتدري. رواه الطرباين 
 . "وفيو عبد اظتنعم بن بشَت وىو ضعيف(: "ٛٙ/  ٜقال اعتيثمي ). "األوسط"ُب 

 اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح الًتمذي. وصححو (,ٕٖٙٙ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو  (ٕ)

 = وىووصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح الًتمذي.  (,ٖ٘ٓٛ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو  (ٖ)
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 : ٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهللٚقس دا٤ يف قش

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل ُهَرْيَرَة 
ِّ

ـِ الـَّبِل صؾك اهلل طؾقف -َط

ُثقنَ »َقاَل:  ,-وسؾؿ ـَ إَُمِؿ ُمَحدَّ
َوإِكَُّف إِْن  ,إِكَُّف َقْد َكاَن فِقَؿا َمَضك َقبَْؾُؽْؿ مِ

تِل َهِذِه مِـُْفْؿ َفنِكَُّف ُطَؿُر بْ َكاَن فِل  «ـُ الَخطَّاِب ُأمَّ
 (ٔ)

. 

 :ٚقس دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

  ,-طـفارضل اهلل -مـ حديث َطاِئَشَة 
ِّ

ـِ الـَّبِل صؾك اهلل طؾقف -َط

ُثقنَ »َأكَُّف َكاَن َيُؼقُل:  ,-وسؾؿ َُمِؿ َقبَْؾُؽْؿ ُمَحدَّ ْٕ َفنِْن  ,َقْد َكاَن َيُؽقُن فِل ا

تِل مِـُْفْؿ َأَحدٌ  ـْ فِل ُأمَّ ـَ اْلَخطَّاِب مِـُْفؿْ  ,َيُؽ «َفنِنَّ ُطَؿَر بْ
 (ٕ)

ـُ .  َقاَل اْب

ُثقَن: ُمْؾَفُؿقنَ ": َوْهٍب   . "َتْػِسقُر ُمَحدَّ

                                                                                                                        
روي من حديث عبد اهلل بن مسعود ": (, وقال فيؤُٖٖٕب الصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم ) =

. "سنده واه": ٍب قال ُب حديث ابن مسعود. "ن مالك وعبد اهلل بن عمروحذيفة بن اليمان وأنس ب
. "وىو يضعف ُب اضتديث ,ال نعرفو إال من حديث حيِت ابن سلمة بن كهيل"ويبينو قول الًتمذي عقبو: 

: عن ابن ولو طريق أخرى: بل ىو مًتوك كما قال اضتافظ ومثلو ابنو إشتاعيل وابنو إبراىيم ضعيف. قلت
عن أزتد بن رشد ابن خثيم أخربنا زتيد بن عبد الرزتن  (ٔ/  ٖٕٖ/  ٜ)رجو ابن عساكر مسعود أخ

عن اضتسن بن صاحل عن فراس بن حيِت عن الشعيب عن علقمة بن قيس عن عبد اهلل بن مسعود بو دون 
ٍب قال ُب حديث حذيفة: الشطر الثاين منو. قلت: ورجالو ثقات رجال مسلم غَت أزتد ىذا فلم أعرفو. 

وىذا إسناد حسن رجالو كلهم ثقات رجال مسلم غَت سامل أيب العبلء وىو مقبول اضتديث كما قال 
وقال ابن معُت: ضعيف اضتديث. وقال أبو حاًب: يكتب  ,ووثقو ابن حبان والعجلي ,الطحاوي

 . "حديثو
 .(ٜٖٙٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٜٖٕٛ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٕ)
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 : ٚقس دا٤ أّٜها يف ايػ١ٓ البٔ أبٞ عاقِ ضمح٘ اهلل

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث ُبَرْيَدَة 
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َأّن َرُسقَل اهلل

ْقَطاَن َيْػَرُق مِـَْؽ َيا ُطَؿرُ إِكِّل َْٕح »َقاَل:  -وسؾؿ « َسُب الشَّ
 (ٔ)

.  

 : ٚدا٤ أّٜها يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل

 " :-رضل اهلل طـف-مـ حديث ُبَرْيَدَة 
ِ
-َأنَّ َأَمًة َسْقَداَء َأَتْت َرُسقَل اهلل

ـْ َبْعِض َمَغاِزيِف َفَؼاَلْت: إِكِّل ُكـْ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ُت َكَذْرُت َوَقْد َرَجَع مِ

. َقاَل:  فِّ َك اهلُل َصالًِحا َأْن َأْضِرَب ِطـَْدَك بِالدُّ إِْن ُكـِْت َفَعْؾِت "إِْن َردَّ

 "َوإِْن ُكـِْت َلْؿ َتْػَعؾِل َفاَل َتْػَعؾِل  ,َفاْفَعؾِل
َ

. َفَضَرَبْت َفَدَخَؾ َأُبق َبْؽٍر َوِهل

 َتْضِرُب  ,َتْضِرُب 
َ

َفا ُثؿَّ دَ  ,َوَدَخَؾ َغْقُرُه َوِهل َخَؾ ُطَؿُر َقاَل: َفَجَعَؾْت ُدفَّ

 
ِ
 ُمَؼـََّعٌة. َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

َ
ْقَطاَن »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َخْؾَػَفا َوِهل إِنَّ الشَّ

ءِ  ,َأَكا َجالٌِس  ,َلَقْػَرُق مِـَْؽ َيا ُطَؿرُ  َٓ ا َأْن َدَخْؾَت َفَعَؾْت َما  ,َوَدَخَؾ َهُم َفَؾؿَّ

«َفَعَؾْت 
 (ٕ)

. 

 

                                                   
وىو ُب الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم  (,ٕٔ٘ٔ)أخرجو اإلمام ابن أيب عاصم ُب السنة  (ٔ)

(ٔٙٚ) . 

وىو ُب الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم  (,ٜٜٕٕٛ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٕ)
(ٔٙٚ) . 
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 -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٔ ايعػس٠ املبػسٜٔ بادت١ٓ فكد بػسٙ ايٓيب ٖٚٛ َ

 .بادت١ٓ

 : نُا دا٤ يف  غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل

َْخـَسِ  ْٕ ـِ ا ـِ ْب ْحَؿ َأكَُّف َكاَن فِل اْلَؿْسِجِد َفَذَكَر َرُجٌؾ  ,مـ صريؼ  َطْبِد الرَّ

اَلم َفَؼاَم  ـُ زَ َطؾِقًّا َطَؾْقِف السَّ َأْشَفُد َطَؾك "َفَؼاَل:  -رضل اهلل طـف-ْيٍد َسِعقُد ْب

 
ِ
َطْشَرٌة فِل »َأكِّل َسِؿْعُتُف َوُهَق َيُؼقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقِل اهلل

 فِل اْلَجـَّةِ 
ُّ

َوُطْثَؿاُن فِل  ,َوُطَؿُر فِل اْلَجـَّةِ  ,َوَأُبق َبْؽٍر فِل اْلَجـَّةِ  ,اْلَجـَِّة الـَّبِل

 فِل اْلَجـَّةِ َوطَ  ,اْلَجـَّةِ 
ٌّ

اِم فِل اْلَجـَّةِ  ,َوَصْؾَحُة فِل اْلَجـَّةِ  ,ؾِل ـُ اْلَعقَّ َبْقُر ْب  ,َوالزُّ

ـُ َمالٍِؽ فِل اْلَجـَّةِ  ـُ َطْقٍف فِل اْلَجـَّةِ  ,َوَسْعُد ْب ـِ ْب ْحَؿ َوَلْق ِشْئُت  ,َوَطْبُد الرَّ

ْقُت اْلَعاِشرَ  ـْ ُهَق؟ َفَسؽَ  «َلَسؿَّ ـْ ُهَق؟ َقاَل: َفَؼاُلقا: َم َت. َقاَل: َفَؼاُلقا: َم

ـُ َزْيدٍ »َفَؼاَل: ُهَق  «َسِعقُد ْب
 (ٔ)

. 

 : ٚقس دا٤ يف ايكشٝشني

ـِ ُطَؿَر   ْب
ِ
َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َطْبِد اهلل

 
ِ
ـٍ  ,َبْقـَا َأَكا َكاِئؿٌ »َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل َفَشِرْبُت  ,ُأتِقُت بَِؼَدِح َلَب

يَّ َيْخُرُج فِل َأْضَػاِري ََرى الرِّ َٕ ـَ ـــــــــــــُثؿَّ َأْطَطْقُت َفْضؾِل ُطؿَ  ,َحتَّك إِكِّل   َر ْب

                                                   
وصححو اإلمام األلباين  (,ٖٛٗٚ)الًتمذي ُب سننو واإلمام  (,ٜٗٙٗ)أخرجو اإلمام أبو داود ُب سننو  (ٔ)

 رزتو اهلل ُب صحيح السنن. 
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؟ َقاَل:  «الَخطَّاِب 
ِ
ْلَتُف َيا َرُسقَل اهلل «الِعْؾؿَ »َقاُلقا: َفَؿا َأوَّ

 (ٔ)
. 

  : ٚدا٤ أّٜها يف ايكشٝشني

  ,-رضل اهلل طـف-ِريَّ مـ حديث َأَبل َسِعقٍد الُخدْ 
ِ
َيُؼقُل: َقاَل َرُسقُل اهلل

  ,َبْقـَا َأَكا َكائِؿٌ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
َّ

َرَأْيُت الـَّاَس ُيْعَرُضقَن َطَؾل

 ُطَؿُر  ,َومِـَْفا َما ُدوَن َذلَِؽ  ,مِـَْفا َما َيْبُؾُغ الثُِّديَّ  ,َوَطَؾْقِفْؿ ُقُؿٌص 
َّ

َوُطِرَض َطَؾل

ـُ الَخطَّ  هُ ْب ؟ «اِب َوَطَؾْقِف َقِؿقٌص َيُجرُّ
ِ
ْلَت َذلَِؽ َيا َرُسقَل اهلل . َقاُلقا: َفَؿا َأوَّ

ـَ »َقاَل:  ي «الدِّ
 (ٕ)

. 

 : ٚقس دا٤ أّٜها يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث أبل ُهَرْيَرَة 
ِ
ـُ ِطـَْد َرُسقِل اهلل َقاَل: َبْقـَا َكْح

َفنَِذا اْمَرَأٌة  ,َبْقـَا َأَكا َكاِئٌؿ َرَأْيُتـِل فِل الَجـَّةِ »إِْذ َقاَل:  ,-قف وسؾؿصؾك اهلل طؾ-

ـِ الَخطَّاِب  ـْ َهَذا الَؼْصُر؟ َفَؼاُلقا: لُِعَؿَر ْب ُل إَِلك َجاكِِب َقْصٍر َفُؼْؾُت: لَِؿ َتَتَقضَّ

ْقُت ُمْدبًِرا اَل: َأَطَؾْقَؽ َأَغاُر َيا َرُسقَل          َفَبَؽك ُطَؿُر َوقَ  ,َفَذَكْرُت َغْقَرَتُف َفَقلَّ

 
ِ
«اهلل

 (ٖ)
. 

 

                                                   
 .(ٜٖٕٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕٛ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٜٖٕٓ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٕ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
 .(ٕٕٖٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٖ)
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 :( 7024)ٚيف يفغ آخط عٓس قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل بطقِ 

 
ِ
ـِ َطْبِد اهلل   ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َجابِِر ْب

ِ
-َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـْ َذَهٍب َفنَِذا أَ  ,َدَخْؾُت الَجـَّةَ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
َفُؼْؾُت:  ,َكا بَِؼْصٍر مِ

ـْ ُقَرْيشٍ 
ـْ َهَذا؟ َفَؼاُلقا: لَِرُجٍؾ مِ ـَ الَخطَّاِب  ,لَِؿ  ,َفَؿا َمـََعـِل َأْن َأْدُخَؾُف َيا اْب

ـْ َغْقَرتَِؽ 
َّٓ َما َأْطَؾُؿ مِ ؟"َقاَل:  «إِ

ِ
 ."َوَطَؾْقَؽ َأَغاُر َيا َرُسقَل اهلل

حسـ  ,أرضاه حسـ الصحبةو -رضل اهلل طـف-طؿر بـ الخطاب 

 آكػاق يف سبقؾ اهلل طز وجؾ.

 .فكد تؿدم ْؿف َاي٘

 : نُا دا٤ شيو يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل

ـَ اْلَخطَّاِب   "َيُؼقُل:  -رضل اهلل طـف- ,مـ حديث ُطَؿَر ْب
ِ
َأَمَرَكا َرُسقُل اهلل

َق  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ًٓ ِطـِْدي َفَقاَفَؼ  ,َيْقًما َأْن َكَتَصدَّ َفُؼْؾُت:  ,َذلَِؽ َما

  ,َفِجْئُت بِـِْصِػ َمالِل ,اْلَقْقَم َأْسبُِؼ َأَبا َبْؽٍر إِْن َسَبْؼُتُف َيْقًما
ِ
-َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

َْهؾَِؽ؟»: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ِ

َقاَل: َوَأَتك َأُبق  ,ُقْؾُت: مِْثَؾفُ  ,«َما َأْبَؼْقَت ٕ

  ,ُؽؾِّ َما ِطـَْدهُ بِ  -رضل اهلل طـف-َبْؽٍر 
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َفَؼاَل َلُف َرُسقُل اهلل

َْهؾَِؽ؟»: -وسؾؿ
ِ

َٓ "ُقْؾُت:  ,"َأْبَؼْقُت َلُفُؿ اهلَل َوَرُسقَلفُ "َقاَل:  «َما َأْبَؼْقَت ٕ

ٍء َأَبًدا
ْ

"ُأَسابُِؼَؽ إَِلك َشل
 (ٔ)

. 

                                                   
        = وحسنو اإلمام (,ٖ٘ٚٙ)واإلمام الًتمذي ُب سننو  (,ٛٚٙٔ)أخرجو اإلمام أبو داود ُب سننو  (ٔ)
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ًٓ ٕم ,فؼد أكػؼ كصػ مالف تؼرًبا إلك اهلل طز وجؾ صؾك -ر الـبل وامتثا

 .-اهلل طؾقف وسؾؿ

هق الذي تـاوب طؾك العؾؿ مع  -رضل اهلل طـف-طؿر بـ الخطاب 

 إكصاري يقًما بققم.

 : نُا دا٤ شيو يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ َطامٍِر  َكاَكْت َطَؾْقـَا ِرَطاَيُة "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ  حديث ُطْؼَبَة ْب

بِِؾ َفَجاَءْت كَ   اإْلِ
ِ
 َفَلْدَرْكُت َرُسقَل اهلل

ٍّ
ْحُتَفا بَِعِشل صؾك اهلل طؾقف -ْقَبتِل َفَروَّ

ـْ َقْقلِِف:  -وسؾؿ
ُث الـَّاَس َفَلْدَرْكُت مِ ُل »َقائًِؿا ُيَحدِّ ـْ ُمْسؾٍِؿ َيَتَقضَّ

َما مِ

ـُ ُوُضقَءهُ  ـِ  ,َفُقْحِس َّٓ  ,بِِف َوَوْجِففِ ُمْؼبٌِؾ َطَؾْقِفَؿا بَِؼؾْ  ,ُثؿَّ َيُؼقُم َفُقَصؾِّل َرْكَعَتْق إِ

تِل  «َوَجَبْت َلُف اْلَجـَّةُ  ـَ َيَديَّ َيُؼقُل: الَّ َقاَل َفُؼْؾُت: َما َأْجَقَد َهِذِه َفنَِذا َقاِئٌؾ َبْق

َما مِـُْؽْؿ » َقاَل: ,َقْبَؾَفا َأْجَقُد َفـََظْرُت َفنَِذا ُطَؿُر َقاَل: إِكِّل َقْد َرَأْيُتَؽ ِجْئَت آكًِػا

ـْ َأَحدٍ 
ُل َفُقْبؾُِغ  مِ َّٓ  -َأْو َفُقْسبُِغ  -َيَتَقضَّ َٓ إَِلَف إِ اْلَقُضقَء ُثؿَّ َيُؼقُل: َأْشَفُد َأْن 

َّٓ ُفتَِحْت َلُف َأْبَقاُب اْلَجـَِّة الثََّؿاكَِقُة َيْدُخُؾ   َوَرُسقُلُف إِ
ِ
ًدا َطْبُد اهلل اهلُل َوَأنَّ ُمَحؿَّ

َفا َشاءَ  ـْ َأيِّ
«مِ

 (ٔ)
. 

                                                                                                                        
 (,ٖٚٗٔ)األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن. وىو ُب صحيح أيب داود األم لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم  =

صحيح على شرط "اضتاكم: وقال  ,وصححو الًتمذي ,وىو على شرط مسلم ,إسناده حسن"وقال فيو: 
 . (ٜٛٛ)وىو ُب الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم  ",! ووافقو الذىيب!"مسلم

 .(ٖٕٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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هق الذي كان يفابف الؽػار  -رضل اهلل طـف-ب طؿر بـ الخطا

 وفتح اهلل طز وجؾ يف طفده إمصار. ,والؿشركقن

حتك قام طؿر بـ الخطاب  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؿا إن قبض الـبل 

 يسعك يف تللقػ إمة. -رضل اهلل طـف-

 وكان مـف ما كان حقـ قدمقا إلك سؼقػة بـل ساطدة.

  ايبداضٟ ضمح٘ اهلل:  نُا دا٤ شيو يف قشٝح اإلَاّ

  ,-طـفارضل اهلل -مـ حديث َطائَِشَة 
ِّ

صؾك اهلل طؾقف -َزْوِج الـَّبِل

 ": -وسؾؿ
ِ
ـِْح  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ َرُسقَل اهلل  ,َماَت َوَأُبق َبْؽٍر بِالسُّ

  -َقاَل: إِْسَؿاِطقُؾ َيْعـِل بِالَعالَِقِة  -
ِ
 َفَؼاَم ُطَؿُر َيُؼقُل: َواهلل

ِ
َما َماَت َرُسقُل اهلل

َّٓ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-  َما َكاَن َيَؼُع فِل َكْػِسل إِ
ِ
َقاَلْت: َوَقاَل ُطَؿُر: َواهلل

َـّ َأْيِدَي ِرَجاٍل َوَأْرُجَؾُفؿْ  ,َوَلَقْبَعَثـَُّف اهللُ  ,َذاكَ   "َفَجاَء َأُبق َبْؽٍر  ,َفَؾَقْؼَطَع

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل َقاَل: بَِلبِل َأْكَت  ,َفَؼبََّؾفُ   -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؽَشَػ َط

ل ـِ َأَبًدا ,صِْبَت َحقًّا َوَمقًِّتا ,َوُأمِّ َٓ ُيِذيُؼَؽ اهلُل الَؿْقَتَتْق ُثؿَّ  ,َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدِه 

َفا الَحالُِػ َطَؾك ِرْسؾَِؽ  َؿ َأُبق َبْؽٍر َج  ,َخَرَج َفَؼاَل: َأيُّ ا َتَؽؾَّ  ,َؾَس ُطَؿرُ َفَؾؿَّ

ًدا  ,َفَحِؿَد اهلَل َأُبق َبْؽٍر َوَأْثـَك َطَؾْقفِ  ـْ َكاَن َيْعُبُد ُمَحؿَّ صؾك اهلل -َوَقاَل: َأٓ َم

ًدا َقْد َماَت  -طؾقف وسؾؿ َٓ  ,َفنِنَّ ُمَحؿَّ  
ٌّ

ـْ َكاَن َيْعُبُد اهلَل َفنِنَّ اهلَل َحل َوَم

َوَما ﴿َوَقاَل:  [,30الزمر: ] ﴾ُفْؿ َمقِّتُقنَ إِكََّؽ َمقٌِّت َوإِكَّ ﴿َوَقاَل:  ,َيُؿقُت 

ُسُؾ َأَفنِْن َماَت َأْو ُقتَِؾ اكَْؼَؾبْتُْؿ َطَؾك  ـْ َقبْؾِِف الرُّ
َّٓ َرُسقٌل َقْد َخَؾْت مِ ٌد إِ ُمَحؿَّ
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ـْ َيُضرَّ اهلَل َشقْئًا َوَسقَْجِزي اهلُل  ـْ َيـَْؼؾِْب َطَؾك َطِؼبَقِْف َفَؾ َأْطَؼابُِؽْؿ َوَم

ـَ  اكِِري َقاَل:  ,َقاَل: َفـََشَج الـَّاُس َيْبُؽقنَ  [,344آل طؿران: ] ﴾الشَّ

ـِ ُطَباَدَة فِل َسِؼقَػِة َبـِل َساِطَدةَ  َفَؼاُلقا: مِـَّا  ,َواْجَتَؿَعِت إَْكَصاُر إَِلك َسْعِد ْب

ـُ ال ,َفَذَهَب إَِلْقِفْؿ َأُبق َبْؽرٍ  ,َأمِقٌر َومِـُْؽْؿ َأمِقرٌ  ـُ  ,َخطَّاِب َوُطَؿُر ْب َوَأُبق ُطَبْقَدَة ْب

اِح   َما  ,َفَذَهَب ُطَؿُر َيَتَؽؾَُّؿ َفَلْسَؽَتُف َأُبق َبْؽرٍ  ,الَجرَّ
ِ
َوَكاَن ُطَؿُر َيُؼقُل: َواهلل

َّٓ َأكِّل َقْد َهقَّْلُت َكالًَما َقْد َأْطَجَبـِل َٓ َيْبُؾَغُف َأُبق  ,َأَرْدُت بَِذلَِؽ إِ َخِشقُت َأْن 

َؿ َأُبق َبْؽٍر َفَتَؽؾََّؿ َأْبَؾَغ الـَّاسِ ثُ  ,َبْؽرٍ  ـُ إَُمَراُء  ,ؿَّ َتَؽؾَّ َفَؼاَل فِل َكالَمِِف: َكْح

َٓ َكْػَعُؾ  ,َوَأْكُتُؿ الُقَزَراءُ   
ِ
َٓ َواهلل ـُ الُؿـِْذِر:  َومِـُْؽْؿ  ,مِـَّا َأمِقرٌ  ,َفَؼاَل ُحَباُب ْب

َٓ  ,َأمِقرٌ  ُهْؿ َأْوَسُط الَعَرِب  ,َوَأْكُتُؿ الُقَزَراءُ  ,ا إَُمَراءُ َوَلؽِـَّ  ,َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر: 

اِح  ,َفَبايُِعقا ُطَؿرَ  ,َوَأْطَرُبُفْؿ َأْحَساًبا ,َداًرا ـَ الَجرَّ َفَؼاَل ُطَؿُر:  ,َأْو َأَبا ُطَبْقَدَة ْب

 َوَأَحبُّـَا إَِلك َرُس  ,َوَخْقُرَكا ,َفَلْكَت َسقُِّدَكا ,َبْؾ ُكَباِيُعَؽ َأْكَت 
ِ
صؾك اهلل -قِل اهلل

َفَؼاَل َقائٌِؾ: َقَتْؾُتْؿ َسْعَد  ,َوَباَيَعُف الـَّاُس  ,َفَلَخَذ ُطَؿُر بَِقِدِه َفَباَيَعفُ  ,-طؾقف وسؾؿ

ـَ ُطَباَدةَ  "َفَؼاَل ُطَؿُر َقَتَؾُف اهللُ  ,ْب
 (ٔ)

. 

بسبب مشقرة  -رضل اهلل طـف-فاجتؿعت إمة طؾك أبل بؽر الصديؼ 

 .-رضل اهلل طـف-طؿر بـ الخطاب 

                                                   
 (.ٖٛٙٙ, ٖٚٙٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ٖٛ ايرٟ مجع ايٓاع ع٢ً ؾال٠  -زضٞ اهلل عٓ٘-عُس بٔ ارتطاب 

 .ايرتاٜٚح

 : نُا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـِ َطْبٍد الَؼاِريِّ  ـِ ْب ْحَؿ ـِ "َأكَُّف َقاَل:  ,مـ صريؼ َطْبِد الرَّ َخَرْجُت َمَع ُطَؿَر ْب

َفنَِذا الـَّاُس  ,ل َرَمَضاَن إَِلك الَؿْسِجدِ َلْقَؾًة فِ  ,-رضل اهلل طـف-الَخطَّاِب 

ُققنَ  ُجُؾ لِـَْػِسفِ  ,َأْوَزاٌع ُمَتَػرِّ ُجُؾ َفُقَصؾِّل بَِصالَتِِف  ,ُيَصؾِّل الرَّ َوُيَصؾِّل الرَّ

ْهطُ  ِء َطَؾك َقاِرٍئ َواِحدٍ »َفَؼاَل ُطَؿُر:  ,الرَّ َٓ َلَؽاَن  ,إِكِّل َأَرى َلْق َجَؿْعُت َهُم

ـِ َكْعٍب  ,ؿَّ َطَزمَ ثُ  «َأْمَثَؾ   ْب
ِّ

 ,ُثؿَّ َخَرْجُت َمَعُف َلْقَؾًة ُأْخَرى ,َفَجَؿَعُفْؿ َطَؾك ُأَبل

تِل َيـَاُمقَن  ,كِْعَؿ البِْدَطُة َهِذهِ »َقاَل ُطَؿُر:  ,َوالـَّاُس ُيَصؾُّقَن بَِصالَِة َقاِرئِِفؿْ  َوالَّ

تِل َيُؼقُمقنَ  ـَ الَّ
ْقِؾ َوَكاَن الـَّاُس َيُؼقُمقَن  ُيِريُد آِخرَ " «,َطـَْفا َأْفَضُؾ مِ  الؾَّ

َلفُ  "َأوَّ
 (ٔ)

. 

 .-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚقد نإ َبدأ ؾال٠ ايرتاٜٚح  يف عٗد ايٓيب 

 : نُا دا٤ شيو يف ايكشٝشني

ـِ َثابٍِت   "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َزْيِد ْب
ِ
-اْحَتَجَر َرُسقُل اهلل

َػةً ُحَجْقَرًة مُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ   ,َأْو َحِصقًرا ,َخصَّ
ِ
-َفَخَرَج َرُسقُل اهلل

َفَتَتبََّع إَِلْقِف ِرَجاٌل َوَجاُءوا ُيَصؾُّقَن  ,ُيَصؾِّل فِقَفا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

                                                   
 .(ٕٓٔٓ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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  ,ُثؿَّ َجاُءوا َلْقَؾًة َفَحَضُروا ,بَِصالَتِفِ 
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَأْبَطَل َرُسقُل اهلل

َفَخَرَج إَِلْقِفْؿ  ,َفَرَفُعقا َأْصَقاَتُفْؿ َوَحَصُبقا الَباَب  ,ُرْج إَِلْقِفؿْ َطـُْفْؿ َفَؾْؿ َيخْ 

  ,ُمْغَضًبا
ِ
َما َزاَل بُِؽْؿ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َلُفْؿ َرُسقُل اهلل

الَِة فِل ُبقُ  ,َصـِقُعُؽْؿ َحتَّك َضـَـُْت َأكَُّف َسُقْؽَتُب َطَؾْقُؽؿْ  َفنِنَّ  ,قتُِؽؿْ َفَعَؾْقُؽْؿ بِالصَّ

الََة الَؿْؽُتقَبةَ  َّٓ الصَّ «َخْقَر َصالَِة الَؿْرِء فِل َبْقتِِف إِ
 (ٔ)

. 

 :ٚملا دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايٓػا٥ٞ ضمح٘ اهلل ٚغريٙ

ـَ َبِشقٍر  َطَؾك مِـَْبِر ِحْؿــــــــَص  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث الـُّْعَؿاَن ْب

 َيُؼقُل: 

« 
ِ
فِل َشْفِر َرَمَضاَن َلْقَؾَة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ُقْؿـَا َمَع َرُسقِل اهلل

لِ  َوَّ ْٕ ْقِؾ ا ـَ إَِلك ُثُؾِث الؾَّ ـَ  ,َثاَلٍث َوِطْشِري ُثؿَّ ُقْؿـَا َمَعُف َلْقَؾَة َخْؿٍس َوِطْشِري

َٓ  ,إَِلك كِْصِػ الؾَّْقؾِ  ـَ َحتَّك َضـَـَّا َأْن   ُكْدِرَك ُثؿَّ ُقْؿـَا َمَعُف َلْقَؾَة َسْبٍع َوِطْشِري

ُحقرَ " ,«اْلَػاَلَح  قَكُف السُّ "َوَكاُكقا ُيَسؿُّ
 (ٕ)

 . 

هق الذي زلزل اهلل طز وجؾ بف دولة  -رضل اهلل طـف-طؿر بـ الخطاب 

الػتقح إلك أقصك  -رضل اهلل طـف-وفتحت يف طفده  ,ودولة الروم ,فارس

 وإلك أقصك الشؿال. ,وإلك أقصك بالد إيران ,أفريؼقا

                                                   
 .(ٔٛٚ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٔٔٙ)ي ُب صحيحو أخرجو اإلمام البخار  (ٔ)
وىو ُب  ,وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح النسائي (,ٙٓٙٔ)أخرجو اإلمام النسائي ُب سننو  (ٕ)

 وقال فيو: ىذا حديث حسن.  (,ٓٙٔٔ)الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم 
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وجلء يف طفده بؽـقز  , طز وجؾ طؾك اإلسالميف طفده فتح اهلل

 ."والصػراء ,بالبقضاء"وكـقز ققصر:  ,كسرى

ويف خالفتف بقت  ,فتح يف زمـف -رضل اهلل طـف-طؿر بـ الخطاب 

 الؿؼدس. 

 : نُا دا٤ شيو يف َػتسضى احلانِ ضمح٘ اهلل

ـِ ِشَفاٍب  ـُ اْلَخطَّاِب ": َقاَل  ,مـ صريؼ َصاِرِق ْب رضل اهلل - َخَرَج ُطَؿُر ْب

اِح َفَلَتْقا َطَؾك َمَخاَضٍة َوُطَؿُر َطَؾك  -طـف ـُ اْلَجرَّ اِم َوَمَعـَا َأُبق ُطَبْقَدَة ْب إَِلك الشَّ

ْقِف َفَقَضَعُفَؿا َطَؾك َطاتِِؼفِ  َوَأَخَذ بِِزَماِم َكاَقتِِف  ,َكاَقٍة َلُف َفـََزَل َطـَْفا َوَخَؾَع ُخػَّ

ـَ َأْكَت َتْػَعُؾ َهَذاَفؼَ  ,َفَخاَض بَِفا اْلَؿَخاَضةَ   ,اَل َأُبق ُطَبْقَدَة: َيا َأمِقَر اْلُؿْممِـِق

ْقَؽ َوَتَضُعُفَؿا َطَؾك َطاتِِؼَؽ  َوَتُخقُض بَِفا  ,َوَتْلُخُذ بِِزَماِم َكاَقتَِؽ  ,َتْخَؾُع ُخػَّ

كِل َأنَّ َأْهَؾ اْلَبَؾِد اْسَتْشَرُفقكَ  ْه َلْؿ َيُؼْؾ َذا »َفَؼاَل ُطَؿُر:  ,اْلَؿَخاَضَة؟ َما َيُسرُّ َأوَّ

ٍد  ِة ُمَحؿَّ ُمَّ َٕ  ًٓ إِكَّا ُكـَّا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َغْقُرَك َأَبا ُطَبْقَدَة َجَعْؾُتُف َكَؽا

َكا اهلُل بِِف َأَذلَّ  َة بَِغْقِر َما َأَطزَّ ْساَلِم َفَؿْفَؿا َكْطُؾُب اْلِعزَّ َكا اهلُل بِاإْلِ ـَا َأَذلَّ َقْقٍم َفَلَطزَّ

«اهللُ 
 (ٔ)

 . 

                                                   
وىو ُب الصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل حتت حديث رقم  (,ٕٚٓ) أخرجو اإلمام اضتاكم ُب مستدركو (ٔ)

 . "وىو كما قاال ,. ووافقو الذىيب"صحيح على شرط الشيخُت": وقال اضتاكم: (, وقال فيؤ٘)
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ـِ »: ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل ْقَخْق َهَذا َحِديٌث َصِحقٌح َطَؾك َشْرِط الشَّ

 َوَساِئِر ُرَواتِفِ 
ِّ

ـِ َطاِئٍذ الطَّائِل ْحتَِجاِجِفَؿا َجِؿقًعا بليقَب ْب
ِ

َجاُه  ,ٓ َوَلْؿ ُيَخرِّ

َْطَؿشِ  ْٕ ـْ َحِديِث ا
ـِ ُمْسؾِؿٍ  ,َوَلُف َشاِهٌد مِ ـْ َقْقِس ْب  .«َط

 ."طؾك شرصفؿا": إلَاّ ايصٖيب يف تًدٝك٘ٚقاٍ ا

ويف  ,أغـك اهلل طز وجؾ يف زمـف -رضل اهلل طـف-طؿر بـ الخطاب 

ولؽثرة إمقال التل جاءت  ,خالفتف الـاس: لؽثرة الػتقحات اإلسالمقة

 مـفا.

 : ٚقس دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـِ َمْقُؿقنٍ  ـَ الَخطَّاِب َرَأيْ "َقاَل:  ,مـ صريؼ َطْؿِرو ْب رضل اهلل -ُت ُطَؿَر ْب

اٍم بِاْلَؿِديـَةِ  ,-طـف ـِ الَقَؿانِ  ,َقْبَؾ َأْن ُيَصاَب بَِليَّ َوُطْثَؿاَن  ,َوَقَػ َطَؾك ُحَذْيَػَة ْب

ـِ ُحـَْقٍػ  َٓ  ,َكْقَػ َفَعْؾُتَؿا"َقاَل:  ,ْب ْؾُتَؿا إَْرَض َما  َأَتَخاَفاِن َأْن َتُؽقَكا َقْد َحؿَّ

 َلُف ُمطِقَؼةٌ ُتطِقُؼ؟ 
َ

ْؾـَاَها َأْمًرا ِهل َٓ: َحؿَّ َقاَل: اْكُظَرا َأْن  ,َما فِقَفا َكبِقُر َفْضؾٍ  ,َقا

َٓ ُتطِقُؼ  ْؾُتَؿا إَْرَض َما  َٓ  ,َتُؽقَكا َحؿَّ  :َٓ ـْ َسؾََّؿـِل "َفَؼاَل ُطَؿُر:  ,َقاَل: َقا َلِئ

َٓ يَ  ,اهللُ  َـّ َأَرامَِؾ َأْهِؾ الِعَراِق  ََدَط ـَ إَِلك َرُجٍؾ َبْعِدي َأَبًدإَ َقاَل:  ,"ْحَتْج

َّٓ َرابَِعٌة َحتَّك ُأِصقَب " "... ,َفَؿا َأَتْت َطَؾْقِف إِ
 (ٔ)

. 

                                                   
 .(ٖٓٓٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 ,وفضائؾف كثقرة ,سقرتف صقيؾة -رضل اهلل طـف-طؿر بـ الخطاب 

 وشؿائؾف بالخقر وثقرة.

ومبغقض  ,محبقب إلك الؿممـقـ -رضل اهلل طـف-طؿر بـ الخطاب 

 يف كؾ طصر وحقـ. ,والؿـافؼقـ ,فريـإلك الؽا

 ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طؿر بـ الخطاب تزوج بابـة فاصؿة بـت الـبل 

رضل -ولق كان مبغقًضا طـد طؾل بـ أبل صالب  ,وكان اسؿفا أم كؾثقم

 ما زوجف بابـتف وصغقرتف.  -اهلل طـف

مقافؼة مـفؿ  -رضل اهلل طـف-ولؽـف بغض الرافضة لعؿر بـ الخطاب 

 سالففؿ مـ الؿجقس الذيـ دمدم طؾك دولتفؿ.ٕ

-ومقافؼة مـفؿ ٕبل لملمة الؿجقسل الذي قتؾ طؿر بـ الخطاب 

 وهق يصؾل بالـاس صالة الصبح إماًما هبؿ. -رضل اهلل طـف

الؾفؿ إين أسللؽ ": -رضل اهلل طـف-كان يؼقل طؿر بـ الخطاب 

 ."شفادة يف ببؾد كبقؽ

 :(1680)ط٦٘ بطقِ نُا دا٤ عٓس اإلَاّ َايو يف َٛ 

ـِ َأْسَؾَؿ: َأنَّ  ـْ َزْيِد ْب ـَ اْلَخطَّاِب َط َكاَن َيُؼقُل:  ,-رضل اهلل طـف-ُطَؿَر ْب

 ."الؾَُّفؿَّ إِكِّل َأْسَلُلَؽ َشَفاَدًة فِل َسبِقؾَِؽ. َوَوَفاًة بَِبَؾِد َرُسقلَِؽ "
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وجاءه الؿقت وهق يصؾل بالـاس يف  ,فاستجاب اهلل طز وجؾ دطاءه

 يف الؿديـة الـبقية. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-صبح يف مسجد الـبل صالة ال

 :(3700)نُا دا٤ شيو يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ بطقِ 

ـُ إِْسَؿاِطقَؾ قاٍ َثـَا ُمقَسك ْب َثـَا َأُبق َطَقاَكةَ  ,: َحدَّ ـٍ  ,َحدَّ ـْ ُحَصْق ـْ  ,َط َط

ـِ َمْقُؿقنٍ  ـَ الَخطَّ "َقاَل:  ,َطْؿِرو ْب َقْبَؾ َأْن  ,-رضل اهلل طـف-اِب َرَأْيُت ُطَؿَر ْب

ـِ الَقَؿانِ  ,ُيَصاَب بَِليَّاٍم بِاْلَؿِديـَةِ  ـِ ُحـَْقٍػ  ,َوَقَػ َطَؾك ُحَذْيَػَة ْب  ,َوُطْثَؿاَن ْب

َٓ ُتطِقُؼ؟  ,َكْقَػ َفَعْؾُتَؿا "َقاَل:  ْؾُتَؿا إَْرَض َما  َأَتَخاَفاِن َأْن َتُؽقَكا َقْد َحؿَّ

ْؾـَاَها َٓ: َحؿَّ  َلُف ُمطِقَؼةٌ  َقا
َ

َقاَل: اْكُظَرا َأْن َتُؽقَكا  ,َما فِقَفا َكبِقُر َفْضؾٍ  ,َأْمًرا ِهل

َٓ ُتطِقُؼ  ْؾُتَؿا إَْرَض َما  َٓ  ,َحؿَّ  :َٓ ـْ َسؾََّؿـِل اهللُ  ,َقاَل: َقا
 ,َفَؼاَل ُطَؿُر: َلئِ

ـَ إَِلك َرُجٍؾ  َٓ َيْحَتْج َـّ َأَرامَِؾ َأْهِؾ الِعَراِق  ََدَط َقاَل: َفَؿا َأَتْت  ,َبْعِدي َأَبًدإَ

َّٓ َرابَِعٌة َحتَّك ُأِصقَب  ـُ  ,َقاَل: إِكِّل َلَؼاِئٌؿ َما َبْقـِل َوَبْقـَفُ  ,َطَؾْقِف إِ  ْب
ِ
َّٓ َطْبُد اهلل إِ

ـِ  ,َطبَّاٍس َغَداَة ُأِصقَب  ْق ػَّ ـَ الصَّ َيَر  َحتَّك إَِذا َلؿْ  ,َقاَل: اْسَتُقوا ,َوَكاَن إَِذا َمرَّ َبْق

َم َفَؽبَّرَ  َـّ َخَؾاًل َتَؼدَّ  ,َأْو َكْحَق َذلَِؽ  ,َأِو الـَّْحَؾ  ,َوُربََّؿا َقَرَأ ُسقَرَة ُيقُسَػ  ,فِقِف

ْكَعِة إُوَلك َحتَّك َيْجَتِؿَع الـَّاُس  َّٓ َأْن َكبََّر َفَسِؿْعُتُف َيُؼقُل:  ,فِل الرَّ َفَؿا ُهَق إِ

ـَ َصَعـَفُ  ,ُب الَؽؾْ  -َأْو َأَكَؾـِل  -َقَتَؾـِل  ـِ  ,ِحق ـٍ َذاِت َصَرَفْق ق  ,َفَطاَر الِعْؾُج بِِسؽِّ

َّٓ َصَعـَفُ  ًٓ إِ َٓ ِشَؿا ـَ َثالََثَة َطَشَر َرُجاًل  ,َٓ َيُؿرُّ َطَؾك َأَحٍد َيِؿقـًا َو  ,َحتَّك َصَع

ـَ َصَرَح َطؾَ  ,َماَت مِـُْفْؿ َسْبَعةٌ  ـَ الُؿْسؾِِؿق
ا َرَأى َذلَِؽ َرُجٌؾ مِ  ,ْقِف ُبْرُكًساَفَؾؿَّ
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َـّ الِعْؾُج َأكَُّف َمْلُخقٌذ َكَحَر َكْػَسفُ  ا َض ـِ  ,َفَؾؿَّ ـِ ْب ْحَؿ َوَتـَاَوَل ُطَؿُر َيَد َطْبِد الرَّ

َمفُ  ـْ َيؾِل ُطَؿَر َفَؼْد َرَأى الَِّذي َأَرى ,َطْقٍف َفَؼدَّ ا َكَقاِحل الَؿْسِجِد  ,َفَؿ َوَأمَّ

َٓ َيْدُرونَ    ,كَُّفْؿ َقْد َفَؼُدوا َصْقَت ُطَؿرَ َغْقَر أَ  ,َفنِكَُّفْؿ 
ِ
َوُهْؿ َيُؼقُلقَن: ُسْبَحاَن اهلل

 
ِ
ـِ َصالًَة َخِػقَػةً  ,ُسْبَحاَن اهلل ْحَؿ ا اْكَصَرُفقا َقاَل: َيا  ,َفَصؾَّك بِِفْؿ َطْبُد الرَّ َفَؾؿَّ

ـَ َطبَّاسٍ  ـْ َقَتَؾـِل ,اْب َقاَل:  ,ُغالَُم الُؿِغقَرةِ  َفَجاَل َساَطًة ُثؿَّ َجاَء َفَؼاَل: ,اْكُظْر َم

ـَُع؟ َقاَل: َكَعؿْ  ِف الَِّذي  ,َلَؼْد َأَمْرُت بِِف َمْعُروًفا ,َقاَل: َقاَتَؾُف اهللُ  ,الصَّ الَحْؿُد لِؾَّ

ِطل اإِلْسالَمَ  َقْد ُكـَْت َأْكَت َوَأُبقَك ُتِحبَّاِن َأْن  ,َلْؿ َيْجَعْؾ مِقَتتِل بَِقِد َرُجٍؾ َيدَّ

َفَؼاَل: إِْن ِشْئَت  -َوَكاَن الَعبَّاُس َأْكَثَرُهْؿ َرقِقًؼا  - ,ُؾقُج بِاْلَؿِديـَةِ َتْؽُثَر العُ 

ُؿقا بِؾَِساكُِؽؿْ  ,َفَعْؾُت  َوَصؾَّْقا  ,َأْي: إِْن ِشْئَت َقَتْؾـَا؟ َقاَل: َكَذْبَت َبْعَد َما َتَؽؾَّ

ُؽْؿ. َفاْحُتِؿَؾ إَِلك َبْقتِِف فَ  ,قِْبَؾَتُؽؿْ  قا َحجَّ َوَكَلنَّ الـَّاَس َلْؿ  ,اْكَطَؾْؼـَا َمَعفُ َوَحجُّ

َٓ َبْلَس  ,ُتِصْبُفْؿ ُمِصقَبٌة َقْبَؾ َيْقَمئِذٍ   ,َوَقاِئٌؾ َيُؼقُل: َأَخاُف َطَؾْقفِ  ,َفَؼائٌِؾ َيُؼقُل: 

 بِـَبِقٍذ َفَشِرَبفُ 
َ

ـْ َجْقفِفِ  ,َفُلتِل
ـْ ُج  ,َفَخَرَج مِ

ـٍ َفَشِرَبُف َفَخَرَج مِ  بَِؾَب
َ

 ,ْرِحفِ ُثؿَّ ُأتِل

َوَجاَء  ,َفَجَعُؾقا ُيْثـُقَن َطَؾْقفِ  ,َوَجاَء الـَّاُس  ,َفَدَخْؾـَا َطَؾْقفِ  ,َفَعؾُِؿقا َأكَُّف َمقٌِّت 

 َلَؽ  ,َرُجٌؾ َشابٌّ 
ِ
ـَ بُِبْشَرى اهلل ـْ ُصْحَبِة  ,َفَؼاَل: َأْبِشْر َيا َأمِقَر الُؿْممِـِق

مِ

 
ِ
ُثؿَّ  ,ٍم فِل اإِلْسالَِم َما َقْد َطؾِْؿَت َوَقدَ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقِل اهلل

َٓ لِل ,ُثؿَّ َشَفاَدةٌ  ,َولِقَت َفَعَدْلَت   َو
َّ

َٓ َطَؾل ا  ,َقاَل: َوِدْدُت َأنَّ َذلَِؽ َكَػاٌف  َفَؾؿَّ

 الُغالَمَ  ,َأْدَبَر إَِذا إَِزاُرُه َيَؿسُّ إَْرَض 
َّ

وا َطَؾل ـَ َأِخل اْرفَ  ,َقاَل: ُردُّ ْع َقاَل: َيا اْب
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ـَ ُطَؿرَ  ,َفنِكَُّف َأْبَؼك لَِثْقبَِؽ  ,َثْقَبَؽ   ْب
ِ
ـَ  ,َوَأْتَؼك لَِربَِّؽ َيا َطْبَد اهلل

 مِ
َّ

اْكُظْر َما َطَؾل

ـِ  ْي ـَ َأْلًػا َأْو َكْحَقهُ  ,الدَّ َماُل  ,َقاَل: إِْن َوَفك َلفُ  ,َفَحَسُبقُه َفَقَجُدوُه ِستًَّة َوَثَؿاكِق

ـْ أَ 
ِه مِ ـِ َكْعٍب  ,ْمَقالِِفؿْ آِل ُطَؿَر َفَلدِّ َّٓ َفَسْؾ فِل َبـِل َطِديِّ ْب َفنِْن َلْؿ َتِػ  ,َوإِ

َٓ َتْعُدُهْؿ إَِلك َغْقِرِهؿْ  ,َأْمَقاُلُفْؿ َفَسْؾ فِل ُقَرْيشٍ  َفَلدِّ َطـِّل َهَذا الَؿاَل اْكَطؾِْؼ  ,َو

ـَ  الَمَ  َفُؼْؾ: َيْؼَرُأ َطَؾْقِؽ ُطَؿرُ  ,إَِلك َطاِئَشَة ُأمِّ الُؿْممِـِق َٓ َتُؼْؾ َأمِقُر  ,السَّ َو

ـَ  ـَ َأمِقًرا ,الُؿْممِـِق ـُ  ,َفنِكِّل َلْسُت الَقْقَم لِْؾُؿْممِـِق َوُقْؾ: َيْسَتْلِذُن ُطَؿُر ْب

ـَ َمَع َصاِحَبْقفِ  َؿ َواْسَتْلَذنَ  ,الَخطَّاِب َأْن ُيْدَف َفَقَجَدَها  ,ُثؿَّ َدَخَؾ َطَؾْقَفا ,َفَسؾَّ

الَمَ  ,َقاِطَدًة َتْبؽِل ـُ الَخطَّاِب السَّ َوَيْسَتْلِذُن َأْن  ,َفَؼاَل: َيْؼَرُأ َطَؾْقِؽ ُطَؿُر ْب

ـَ َمَع َصاِحَبْقفِ  ُوثَِرنَّ بِِف الَقْقَم َطَؾك  ,َفَؼاَلْت: ُكـُْت ُأِريُدُه لِـَْػِسل ,ُيْدَف َٕ َو

ا َأْقَبَؾ  ,َكْػِسل ـُ ُطَؿرَ  ,َفَؾؿَّ  ْب
ِ
 ,َقاَل: اْرَفُعقكِل ,َجاءَ  َقدْ  ,قِقَؾ: َهَذا َطْبُد اهلل

ـَ  ,َفَلْسـََدُه َرُجٌؾ إَِلْقفِ  َفَؼاَل: َما َلَدْيَؽ؟ َقاَل: الَِّذي ُتِحبُّ َيا َأمِقَر الُؿْممِـِق

ـْ َذلَِؽ  ,َقاَل: الَحْؿُد لِؾَّفِ  ,َأِذَكْت 
 مِ

َّ
ٍء َأَهؿُّ إَِلل

ْ
ـْ َشل

َفنَِذا َأَكا َقَضْقُت  ,َما َكاَن مِ

ـُ الَخطَّاِب  ,ؿَّ َسؾِّؿْ ثُ  ,َفاْحِؿُؾقكِل َفنِْن َأِذَكْت لِل  ,َفُؼْؾ: َيْسَتْلِذُن ُطَؿُر ْب

ـَ  ,َفَلْدِخُؾقكِل وكِل إَِلك َمَؼابِِر الُؿْسؾِِؿق ْتـِل ُردُّ ـَ  ,َوإِْن َردَّ َوَجاَءْت ُأمُّ الُؿْممِـِق

ا َرَأْيـَاَها ُقْؿـَا ,َحْػَصُة َوالـَِّساُء َتِسقُر َمَعَفا َفَبَؽْت ِطـَْدُه  ,َلَجْت َطَؾْقفِ َفقَ  ,َفَؾؿَّ

َجاُل  ,َساَطةً  اِخؾِ  ,َفَقَلَجْت َداِخاًل َلُفؿْ  ,َواْسَتْلَذَن الرِّ ـَ الدَّ
 ,َفَسِؿْعـَا ُبَؽاَءَها مِ

ـَ اْسَتْخؾِْػ  َقاَل: َما َأِجُد َأَحًدا َأَحؼَّ بَِفَذا  ,َفَؼاُلقا: َأْوِص َيا َأمِقَر الُؿْممِـِق



 اعسف ضًفو

 
8

 [-رضي اهلل عنه-عمر بن الخطاب ]

   
 

89 

ـْ َهمُ 
ْهطِ  ,َِٓء الـََّػرِ إَْمِر مِ   ,َأِو الرَّ

ِ
 َرُسقُل اهلل

َ
ـَ ُتُقفِّل ِذي صؾك اهلل طؾقف -الَّ

ك َطؾِقًّا ,َوُهَق َطـُْفْؿ َراضٍ  -وسؾؿ َبْقرَ  ,َوُطْثَؿانَ  ,َفَسؿَّ  ,َوَصْؾَحةَ  ,َوالزُّ

ـِ  ,َوَسْعًدا ْحَؿ ـُ ُطَؿرَ  ,َوَطْبَد الرَّ  ْب
ِ
ـَ وَ  ,َوَقاَل: َيْشَفُدُكْؿ َطْبُد اهلل

َلْقَس َلُف مِ

ٌء 
ْ

َّٓ  ,َفنِْن َأَصاَبِت اإِلْمَرُة َسْعًدا َفُفَق َذاكَ  -َكَفْقَئِة التَّْعِزَيِة َلُف  -إَْمِر َشل َوإِ

رَ  ُؽْؿ َما ُأمِّ ـْ بِِف َأيُّ ـْ َطْجزٍ  ,َفْؾَقْسَتِع َٓ ِخَقاَكةٍ  ,َفنِكِّل َلْؿ َأْطِزْلُف َط َوَقاَل: ُأوِصل  ,َو

ـْ  ـَ  ,َبْعِدي الَخؾِقَػَة مِ لِق ـَ إَوَّ ُفؿْ  ,بِاْلُؿَفاِجِري َوَيْحَػَظ  ,َأْن َيْعِرَف َلُفْؿ َحؼَّ

ـْ ﴿ ,َوُأوِصقِف بِإَْكَصاِر َخْقًرا ,َلُفْؿ ُحْرَمَتُفؿْ 
اَر َواإِليَؿاَن مِ ُءوا الدَّ ـَ َتَبقَّ ِذي الَّ

ـْ ُمْحِسـِِفؿْ  ,﴾َقْبؾِِفؿْ 
ـْ  ,َأْن ُيْؼَبَؾ مِ َوُأوِصقِف بَِلْهِؾ  ,ُمِسقئِِفؿْ  َوَأْن ُيْعَػك َط

َٓ  ,َوَغْقُظ الَعُدوِّ  ,َوُجَباُة الَؿالِ  ,َفنِكَُّفْؿ ِرْدُء اإِلْسالَمِ  ,إَْمَصاِر َخْقًرا َوَأْن 

ـْ ِرَضاُهْؿ. َوُأوِصقِف بِإَْطَراِب َخْقًرا َّٓ َفْضُؾُفْؿ َط َفنِكَُّفْؿ َأْصُؾ  ,ُيْمَخَذ مِـُْفْؿ إِ

ُة اإِلْسالَمِ َومَ  ,الَعَرِب  ـْ َحَقاِشل َأْمَقالِِفؿْ  ,ادَّ
َوُيَردَّ َطَؾك  ,َأْن ُيْمَخَذ مِ

  ,ُفَؼَرائِِفؿْ 
ِ
ِة اهلل ِة َرُسقلِِف  ,َوُأوِصقِف بِِذمَّ َأْن ُيقَفك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوِذمَّ

ـْ َوَراِئِفؿْ  ,َلُفْؿ بَِعْفِدِهؿْ 
َّٓ  ,َوَأْن ُيَؼاَتَؾ مِ ُػقا إِ َٓ ُيَؽؾَّ ا ُقبَِض  , َصاَقَتُفؿْ َو َفَؾؿَّ

ـُ ُطَؿرَ  ,َفاْكَطَؾْؼـَا َكْؿِشل ,َخَرْجـَا بِفِ   ْب
ِ
ـُ  ,َفَسؾََّؿ َطْبُد اهلل َقاَل: َيْسَتْلِذُن ُطَؿُر ْب

ا ُفِرَغ  ,َفُقِضَع ُهـَالَِؽ َمَع َصاِحَبْقفِ  ,َفُلْدِخَؾ  ,َقاَلْت: َأْدِخُؾقهُ  ,الَخطَّاِب  َفَؾؿَّ

ـْ َدْفـِِف اْج 
ْهطُ مِ َِٓء الرَّ : اْجَعُؾقا َأْمَرُكْؿ إَِلك َثالََثٍة  ,َتَؿَع َهُم ـِ ْحَؿ َفَؼاَل َطْبُد الرَّ

  ,مِـُْؽؿْ 
ٍّ

َبْقُر: َقْد َجَعْؾُت َأْمِري إَِلك َطؾِل َفَؼاَل َصْؾَحُة: َقْد َجَعْؾُت  ,َفَؼاَل الزُّ



 اعسف ضًفو
 

9

 90 [-رضي اهلل عنه-عمر بن الخطاب ]

ـِ  َوَقاَل َسْعٌد: َقْد َجَعْؾُت َأْمِري ,َأْمِري إَِلك ُطْثَؿانَ  ـِ ْب ْحَؿ إَِلك َطْبِد الرَّ

ـْ َهَذا إَْمرِ  ,َطْقٍف 
َأ مِ : َأيُُّؽَؿا َتَبرَّ ـِ ْحَؿ َفـَْجَعُؾُف إَِلْقِف َواهلُل َطَؾْقِف  ,َفَؼاَل َطْبُد الرَّ

ْقَخانِ  ,َواإِلْسالَمُ  َفَؼاَل َطْبُد  ,َلَقـُْظَرنَّ َأْفَضَؾُفْؿ فِل َكْػِسِف؟ َفُلْسؽَِت الشَّ

ـِ  ْحَؿ َٓ: َكَعؿْ الرَّ ـْ َأْفَضؾُِؽْؿ َقا َٓ آُل َط  َأْن 
َّ

 َواهلُل َطَؾل
َّ

َفَلَخَذ  ,: َأَفَتْجَعُؾقَكُف إَِلل

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

َوالَؼَدُم  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بَِقِد َأَحِدِهَؿا َفَؼاَل: َلَؽ َقَراَبٌة مِ

َـّ َفاهلُل َطَؾْقَؽ َلئِ  ,فِل اإِلْسالَِم َما َقْد َطؾِْؿَت  ْرُتَؽ َلَتْعِدَل ْرُت  ,ـْ َأمَّ ـْ َأمَّ
َوَلئِ

َـّ  َـّ  ,ُطْثَؿاَن َلَتْسَؿَع َخِر َفَؼاَل َلُف مِْثَؾ َذلَِؽ  ,َوَلُتطِقَع ْٔ ا َأَخَذ  ,ُثؿَّ َخالَ بِا َفَؾؿَّ

  ,الِؿقَثاَق َقاَل: اْرَفْع َيَدَك َيا ُطْثَؿاُن َفَباَيَعفُ 
ٌّ

اِر  َوَوَلَج َأْهُؾ  ,َفَباَيَع َلُف َطؾِل الدَّ

 . "َفَباَيُعقهُ 

أكف كتب يف طفده  -رضل اهلل طـف-ومـ فضائؾ طؿر بـ الخطاب 

-وزوج الـبل  ,ابـتف -رضل اهلل طـف-ثؿ حجز يف بقت حػصة  ,الؿصحػ

 -رضل اهلل طـف-: حتك كان طفد طثؿان بـ طػان -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 كتب الؿصحػ وجؿعت الؿصاحػ طؾك مصحػ واحد وأرسؾ بف إلك

 إمصار.

ولق ٓ ضقؼ الؿؼام لتقسعـا أكثر مـ  ,وفضائؾ طؿر بـ الخطاب كثقرة

ولْلمام الذهبل رحؿف اهلل يف كتابف سقر أطالم الـبالء كقع مـ سقرة  ,هذا

 والحؿد هلل رب العالؿقـ. ,-رضل اهلل طـف-طؿر بـ الخطاب 
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ابـ طبد شؿس  ,ابـ العاص ,رف سؾػؽ طثؿان بـ طػانفؿـ باب اط

 الؼرشل.  ,وأرضاه -رضل اهلل طـف-

 :برٟ ايٓٛزٜٔ -زضٞ اهلل عٓ٘-يكب عجُإ بٔ عفإ 

-ولؼب بذلؽ: ٕكف ٓ ُيعؾؿ أحد تزوج بابـتل كبل غقر طثؿان بـ طػان 

 .-رضل اهلل طـف

 قبؾ البعثة. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-تزوج برققة بـت الـبل 

 ."وإلك الؿديـة ,إلك الحبشة"وهاجر الفجرتقـ: 

 ,-طـفارضل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؾؿا ماتت رققة بـت الـبل 

 ,-طـفارضل اهلل -بلختفا أم كؾثقم  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-زوجف الـبل 

 بعد ذلؽ. -طـفارضل اهلل -وماتت أم كؾثقم 

 :(490)اهلل بطقِ  ٚقس دا٤ يف املعذِ ايهبري يإلَاّ ايطرباْٞ ضمح٘

  ,: َوبِنِْسـَاِدهِ قاٍ
ِ
ا َماَتْت بِـُْت َرُسقِل اهلل ـْ ِطْصَؿَة َقاَل: َلؿَّ صؾك اهلل -َط

  -طؾقف وسؾؿ
ِ
تِل َتْحَت ُطْثَؿاَن َقاَل َرُسقُل اهلل : -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الَّ
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ْجُتفُ » ُجقا ُطْثَؿاَن َلق َكاَن لِل َثالَِثًة َلَزوَّ  َطزَّ َوَما َزوَّ  ,َزوِّ
ِ
ـَ اهلل

َّٓ بِاْلَقْحِل مِ ْجُتُف إِ

«َوَجؾَّ 
 (ٔ)

 . 

 حقل. -رضل اهلل طـف-وكان 

 :ست٢ دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

 "َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل -مـ حديث َطائَِشَة 
ِ
صؾك -َكاَن َرُسقُل اهلل

ـْ َفِخَذْيفِ  ,ُمْضَطِجًعا فِل َبْقتِل -اهلل طؾقف وسؾؿ َفاْسَتْلَذَن  ,َأْو َساَقْقفِ  ,َكاِشًػا َط

َث  ,َوُهَق َطَؾك تِْؾَؽ اْلَحالِ  ,َأُبق َبْؽٍر َفَلِذَن َلفُ  َفَلِذَن  ,ُثؿَّ اْسَتْلَذَن ُطَؿرُ  ,َفَتَحدَّ

َث  ,َوُهَق َكَذلَِؽ  ,َلفُ    ,ُثؿَّ اْسَتْلَذَن ُطْثَؿانُ  ,َفَتَحدَّ
ِ
صؾك -َفَجَؾَس َرُسقُل اهلل

َٓ َأُققُل َذلَِؽ فِل َيْقٍم َواِحٍد  -ى ِثَقاَبُف َوَسقَّ  ,-اهلل طؾقف وسؾؿ ٌد: َو َقاَل ُمَحؿَّ

َث  - ا َخَرَج َقاَلْت َطائَِشُة: َدَخَؾ َأُبق َبْؽٍر َفَؾْؿ َتْفَتشَّ َلُف  ,َفَدَخَؾ َفَتَحدَّ َفَؾؿَّ

َدَخَؾ ُطْثَؿاُن َفَجَؾْسَت ُثؿَّ  ,ُثؿَّ َدَخَؾ ُطَؿُر َفَؾْؿ َتْفَتشَّ َلُف َوَلْؿ ُتَبالِفِ  ,َوَلْؿ ُتَبالِفِ 

ْيَت ِثَقاَبَؽ َفَؼاَل:  ـْ َرُجٍؾ َتْستَِحل مِـُْف اْلَؿاَلئَِؽةُ »َوَسقَّ
َٓ َأْستَِحل مِ «َأ

 (ٕ)
. 

                                                   
الضعيفة لئلمام األلباين رزتو وىو ُب  (,ٜٓٗ/ٗٛٔ/ٚٔ)أخرجو اإلمام الطرباين ُب معجمو الكبَت برقم  (ٔ)

عن عصمة قال: ظتا ماتت  ,أخرجو الطرباين باإلسناد اظتتقدم". "موضوع": (, وقال فيوٜٖٙٛاهلل برقم )
: ... -صلى اهلل عليو وسلم-قال رسول اهلل  ,اليت حتت عثمان -صلى اهلل عليو وسلم-بنت رسول اهلل 

وفيو  ,رواه الطرباين(: "ٖٛ/ ٜوقول اعتيثمي فيو ) ,وآخر يروي اظتوضوعات ,فذكره. وُب إسناده متهم
. ففيو تساىل ُب التعبَت؛ كما يتبُت لك بالرجوع إىل كبلم اضتفاظ فيو "وىو ضعيف ,الفضل بن اظتختار

 .(ٕٗٛ)اظتذكور حتت اضتديث 
 .(ٕٔٓٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٕ)
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 : ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ عٓس اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

 
ِّ

َثاُه  ,َوُطْثَؿانَ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مـ حديث َطاِئَشَة َزْوَج الـَّبِل َحدَّ

  َأنَّ 
ِ
َوُهَق ُمْضَطِجٌع  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأَبا َبْؽٍر اْسَتْلَذَن َطَؾك َرُسقِل اهلل

بٌِس مِْرَط َطاِئَشةَ  ,َطَؾك فَِراِشفِ  َبِل َبْؽٍر َوُهَق َكَذلَِؽ  ,َٓ
ِ

َفَؼَضك إَِلْقِف  ,َفَلِذَن ٕ

ُهَق َطَؾك تِْؾَؽ اْلَحاِل َفَؼَضك َفَلِذَن َلُف وَ  ,ُثؿَّ اْسَتْلَذَن ُطَؿرُ  ,ُثؿَّ اْكَصَرَف  ,َحاَجَتفُ 

َوَقاَل  ,َقاَل ُطْثَؿاُن: ُثؿَّ اْسَتْلَذْكُت َطَؾْقِف َفَجَؾَس  ,ُثؿَّ اْكَصَرَف  ,إَِلْقِف َحاَجَتفُ 

َفَؼاَلْت  ,ُثؿَّ اْكَصَرْفُت  ,َفَؼَضْقُت إَِلْقِف َحاَجتِل «اْجَؿِعل َطَؾْقِؽ ثَِقاَبِؽ »لَِعائَِشَة: 

َبِل َبْؽرٍ َطاِئَشُة: َيا َرُس 
ِ

 َمالِل َلْؿ َأَرَك َفِزْطَت ٕ
ِ
رضل اهلل -َوُطَؿَر  ,قَل اهلل

  ,-طـفؿا
ِ
إِنَّ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َكَؿا َفِزْطَت لُِعْثَؿاَن؟ َقاَل َرُسقُل اهلل

 
ٌّ

َٓ يَ  ,إِْن َأِذْكُت َلُف َطَؾك تِْؾَؽ اْلَحالِ  ,َوإِكِّل َخِشقُت  ,ُطْثَؿاَن َرُجٌؾ َحِقل ْبُؾَغ َأْن 

 فِل َحاَجتِفِ 
َّ

«إَِلل
 (ٔ)

. 

 : اغرت٣ ادت١ٓ َستني -زضٞ اهلل عٓ٘-عجُإ بٔ عفإ 

 :(2778)ملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل بطقِ 

ـْ ُشْعَبةَ  ,: َأْخَبَركِل َأبِلَوَقاَل َطْبَدانُ : قاٍ ـْ َأبِل إِْسَحاَق  ,َط ـْ َأبِل  ,َط َط

ـِ  ْحَؿ ـَ ُحقِصَر َأْشَرَف َطَؾْقِفؿْ  -رضل اهلل طـف-ْثَؿاَن َأنَّ طُ  ,َطْبِد الرَّ  ,ِحق

  ,َأْكُشُدُكُؿ اهللَ "َوَقاَل: 
ِّ

َّٓ َأْصَحاَب الـَّبِل َٓ َأْكُشُد إِ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َو

                                                   
 .(ٕٕٓٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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ِ
ـْ َحَػَر ُروَمَة »َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأَلْسُتْؿ َتْعَؾُؿقَن َأنَّ َرُسقَل اهلل َم

َز َجْقَش الُعْسَرِة »َأَلْسُتْؿ َتْعَؾُؿقَن َأكَُّف َقاَل:  ,"َفَحَػْرُتَفا"؟ «الَجـَّةُ  َفَؾفُ  ـْ َجفَّ َم

ْزُتُفؿْ «َفَؾُف الَجـَّةُ  ُققُه بَِؿا َقاَل "َقاَل:  ,؟ َفَجفَّ  ."َفَصدَّ

 : ٚدا٤ عٓس اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل يف غٓٓ٘

ـِ َحْزٍن الُؼَشْقِريِّ  ـْ ُثَؿاَمَة ْب ـَ َأْشَرَف َطَؾْقِفْؿ  ,َط اَر ِحق َقاَل: َشِفْدُت الدَّ

 ": َفَؼاَل  ,-رضل اهلل طـف-ُطْثَؿاُن 
َّ

َباُكْؿ َطَؾل ـِ َألَّ َذْي . "اْئُتقكِل بَِصاِحَبْقُؽُؿ الؾَّ

َقاَل: َفَلْشَرَف َطَؾْقِفْؿ  ,َقاَل: َفِجلَء بِِفَؿا َفَؽَلكَُّفَؿا َجَؿاَلِن َأْو َكَلكَُّفَؿا ِحَؿاَرانِ 

  ,ُطْثَؿانُ 
ِ
 َواإِلْساَلِم َهْؾ َتْعَؾُؿقَن َأنَّ َرُسقَل اهلل

ِ
صؾك اهلل -َفَؼاَل: َأْكُشُدُكْؿ بِاهلل

َقِدَم الَؿِديـََة َوَلْقَس بَِفا َماٌء ُيْسَتْعَذُب َغْقَر بِْئِر ُروَمَة َفَؼاَل  -طؾقف وسؾؿ

 
ِ
ـْ َيْشَتِري بِ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل ْئَر ُروَمَة َفَقْجَعَؾ َدْلَقُه َمَع َم

ـَ بَِخْقٍر َلُف مِـَْفا فِل اْلَجـَّةِ  ِء الُؿْسؾِِؿق َٓ ـْ ُصْؾِب َمالِل َفَلْكُتُؿ «ِد
؟ َفاْشَتَرْيُتَفا مِ

ـْ َماِء اْلَبْحِر. َقاُلقا: الؾَُّفؿَّ 
الَقْقَم َتْؿـَُعقكِل َأْن َأْشَرَب مِـَْفا َحتَّك َأْشَرَب مِ

ْساَلِم َهْؾ َتْعَؾُؿقَن َأنَّ الَؿْسِجَد َضاَق بَِلْهؾِفِ َكَعْؿ.   َواإْلِ
ِ
 ,َفَؼاَل: َأْكُشُدُكْؿ بِاهلل

 
ِ
ـْ َيْشَتِري ُبْؼَعَة آِل ُفاَلٍن »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسقُل اهلل َم

ـْ ُصْؾِب َمالِل ؟ َفاْشَترَ «َفَقِزيَدَها فِل الَؿْسِجِد بَِخْقٍر َلُف مِـَْفا فِل الَجـَّةِ 
ْيُتَفا مِ

؟ َقاُلقا: الؾَُّفؿَّ  ـِ  فِقَفا َرْكَعَتْق
َ

َكَعْؿ. َقاَل:  ,َفَلْكُتُؿ الَقْقَم َتْؿـَُعقكِل َأْن ُأَصؾِّل

ْساَلمِ   َوبِاإْلِ
ِ
ـْ َمالِل؟  ,َأْكُشُدُكْؿ بِاهلل

ْزُت َجْقَش الُعْسَرِة مِ َهْؾ َتْعَؾُؿقَن َأكِّل َجفَّ



 اعسف ضًفو

 
9

 [-رضي اهلل عنه-عثمان بن عفان ]

   
 

95 

 َواإِلْساَلِم َهْؾ َتْعَؾُؿقَن َأنَّ َرُسقَل  َقاُلقا: الؾَُّفؿَّ 
ِ
َكَعْؿ. ُثؿَّ َقاَل: َأْكُشُدُكْؿ بِاهلل

 
ِ
َة َوَمَعُف َأُبق َبْؽٍر َوُطَؿُر َوَأَكا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل َكاَن َطَؾك َثبِقِر َمؽَّ

َك الَجَبُؾ َحتَّك َتَساَقَطْت ِحَجاَرُتُف بِالَحِضقِض َقاَل  : َفَرَكَضُف بِِرْجؾِِف َفَتَحرَّ

يٌؼ َوَشِفقَداِن؟»َوَقاَل:   َوِصدِّ
ٌّ

ـْ َثبِقُر َفنِكََّؿا َطَؾْقَؽ َكبِل  ,َقاُلقا: الؾَُّفؿَّ  «اْسُؽ

َهَذا َحِديٌث »َثاَلًثا:  ,َكَعْؿ. َقاَل: اهلُل َأْكَبُر َشِفُدوا لِل َوَربِّ الَؽْعَبِة َأكِّل َشِفقدٌ 

ـْ  ـٌ َوَقْد ُرِوَي مِ ـْ ُطْثَؿانَ  َحَس «َغْقِر َوْجٍف َط
 (ٔ)

. 

بلمقال  -رضل اهلل طـف-فػل تجفقز جقش العسرة جاء طثؿان بـ طػان 

 ."وغقر ذلؽ ,والذهب ,والخقؾ ,مـ اإلبؾ"كثقرة: 

 ومـ الجـة. ,بالخقر العظقؿ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فبشره الـبل 

 .ٖٚٛ أحد ايعػس٠ املبػسٜٔ بادت١ٓ

 : ضمح٘ اهلل أبٞ زاٚز يف غٓٓ٘نُا دا٤ شيو عٓس اإلَاّ 

ـُ َزْيٍد   َقاَل: َأْشَفُد َطَؾك َرُســــــــــقِل  -رضل اهلل طـف-مـ حديث َسِعقُد ْب

                                                   
وىو ُب وحسنو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن.  (,ٖٖٓٚ)اإلمام الًتمذي ُب سننو أخرجو  (ٔ)

والدارقطٍت  (,ٜٕٙ/ٕ). والًتمذي "حسن": (, وقال فيوٜٗ٘ٔاإلرواء لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم )
وقد روى من غَت وجو عن  ,ىذا حديث حسن"وقال الًتمذي:  (,ٛٙٔ/ٙ)والبيهقي  (,ٛٓ٘)

: ورجالو ثقات رجال مسلم غَت حيِت بن أىب اضتجاج وىو أبو أيوب األىتمي البصرى وىو قلت. "مانعث
زوائد اظتسند "فقد أخرجو عبد اهلل بن اإلمام أزتد ُب  ,لكنو مل يتفرد بو ",التقريب"لُت اضتديث كما ُب 

فإن  ,عة ال بأس هبا من طريق ىبلل بن حق عن اصتريري بو دون قصة ثبَت. وىذه متاب (٘ٚـ  ٗٚ/ٔ) "
. "مقبول": "التقريب"وَب  ,ووثقو ابن حبان ,ىبلل بن حق بكسر اظتهملة روى عنو رتاعة من الثقات 

 بصيغة اصتزم واهلل أعلم.  (٘ٚ/ٕ)وقد علقو البخاري  ,فاضتديث حسن كما قال الًتمذي
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ِ
َطْشَرٌة فِل اْلَجـَِّة »َأكِّل َسِؿْعُتُف َوُهَق َيُؼقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

 فِل اْلَجـَّةِ 
ُّ

 ,َوُطْثَؿاُن فِل اْلَجـَّةِ  ,َوُطَؿُر فِل اْلَجـَّةِ  ,َوَأُبق َبْؽٍر فِل اْلَجـَّةِ  ,الـَّبِل

 فِل اْلَجـَّةِ 
ٌّ

اِم فِل اْلَجـَّةِ  ,َوَصْؾَحُة فِل اْلَجـَّةِ  ,َوَطؾِل ـُ اْلَعقَّ َبْقُر ْب ـُ  ,َوالزُّ َوَسْعُد ْب

ـُ َطْقٍف فِل اْلَجـَّةِ  ,َمالٍِؽ فِل اْلَجـَّةِ  ـِ ْب ْحَؿ ْقُت  َوَلْق ِشْئُت  ,َوَطْبُد الرَّ َلَسؿَّ

ـْ ُهَق؟ َفَؼاَل: ُهَق  «اْلَعاِشرَ  ـْ ُهَق؟ َفَسَؽَت. َقاَل: َفَؼاُلقا: َم َقاَل: َفَؼاُلقا: َم

ـُ      َزْيدٍ » «َسِعقُد ْب
 (ٔ)

. 

 : ٚدا٤ أّٜها يف ايكشٝشني

َل فِل َبْقتِفِ ": -رضل اهلل طـف- مـ حديث َأُبق ُمقَسك إَْشَعِريُّ   ,َأكَُّف َتَقضَّ

  ,َرَج ُثؿَّ َخ 
ِ
َـّ َرُسقَل اهلل َْلَزَم َٕ َـّ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفُؼْؾُت:  َُكقَك َٕ َو

  ,َمَعُف َيْقمِل َهَذا
ِّ

ـِ الـَّبِل صؾك اهلل طؾقف -َقاَل: َفَجاَء الَؿْسِجَد َفَسَلَل َط

َف َها ُهـَا ,-وسؾؿ ُف َحتَّك َفَخَرْجُت َطَؾك إِْثِرِه َأْسَلُل َطـْ  ,َفَؼاُلقا: َخَرَج َوَوجَّ

ـْ َجِريٍد َحتَّك َقَضك َرُسقُل  ,َفَجَؾْسُت ِطـَْد الَباِب  ,َدَخَؾ بِْئَر َأِريسٍ 
َوَباُبَفا مِ

 
ِ
لَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل َفُؼْؿُت إَِلْقِف َفنَِذا ُهَق َجالٌِس  ,َحاَجَتُف َفَتَقضَّ

َفا َط ُقػَّ ـْ َسا ,َطَؾك بِْئِر َأِريٍس َوَتَقسَّ ُهَؿا فِل البِْئرِ َوَكَشَػ َط َّٓ  ,َقْقِف َوَد

اَب  ,َفَسؾَّْؿُت َطَؾْقِف ُثؿَّ اْكَصَرْفُت َفَجَؾْسُت ِطـَْد الَباِب  َـّ َبقَّ َُكقَك َٕ َفُؼْؾُت 

                                                   
وصححو اإلمام األلباين  (,ٖٖٔ)واإلمام ابن ماجو ُب سننو  (,ٜٗٙٗ)أخرجو اإلمام أبو داود ُب سننو  (ٔ)

 رزتو اهلل ُب صحيح السنن.
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ِ
 ,َفَجاَء َأُبق َبْؽٍر َفَدَفَع الَباَب  ,الَقْقمَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقِل اهلل

ـْ َهَذا؟ َفَؼاَل: َأُبق بَ  َفُؼْؾُت: َيا  ,َفُؼْؾُت: َطَؾك ِرْسؾَِؽ ُثؿَّ َذَهْبُت  ,ْؽرٍ َفُؼْؾُت: َم

 
ِ
ْرُه بِاْلَجـَّةِ »َهَذا َأُبق َبْؽٍر َيْسَتْلِذُن؟ َفَؼاَل:  ,َرُسقَل اهلل . َفَلْقَبْؾُت «اْئَذْن َلُف َوَبشِّ

َبِل َبْؽٍر: اْدُخْؾ 
ِ

  ,َحتَّك ُقْؾُت ٕ
ِ
ُرَك ُيبَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَرُسقُل اهلل شِّ

  ,بِاْلَجـَّةِ 
ِ
ـِ َرُسقِل اهلل ـْ َيِؿق صؾك اهلل طؾقف -َفَدَخَؾ َأُبق َبْؽٍر َفَجَؾَس َط

  ,َمَعُف فِل الُؼػِّ  -وسؾؿ
ُّ

صؾك اهلل -َوَدلَّك ِرْجَؾْقِف فِل البِْئِر َكَؿا َصـََع الـَّبِل

ـْ َساَقْقفِ  ,-طؾقف وسؾؿ َقْد َتَرْكُت َأِخل وَ  ,ُثؿَّ َرَجْعُت َفَجَؾْسُت  ,َوَكَشَػ َط

ُل َوَيْؾَحُؼـِل َفنَِذا  ,َيْلِت بِفِ  -ُيِريُد َأَخاُه  -َفُؼْؾُت: إِْن ُيِرِد اهلُل بُِػالٍَن َخْقًرا  ,َيَتَقضَّ

ُك الَباَب  ـُ الَخطَّاِب  ,إِْكَساٌن ُيَحرِّ ـْ َهَذا؟ َفَؼاَل: ُطَؿُر ْب َفُؼْؾُت َطَؾك  ,َفُؼْؾُت: َم

 ُثؿَّ ِجئْ  ,ِرْسؾَِؽ 
ِ
 ,َفَسؾَّْؿُت َطَؾْقفِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُت إَِلك َرُسقِل اهلل

ـُ الَخطَّاِب َيْسَتْلِذُن؟ َفَؼاَل:  ْرُه بِاْلَجـَّةِ »َفُؼْؾُت: َهَذا ُطَؿُر ْب  ,«اْئَذْن َلُف َوَبشِّ

  ,َفِجْئُت َفُؼْؾُت: اْدُخْؾ 
ِ
َرَك َرُسقُل اهلل  ,ةِ بِاْلَجـَّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَبشَّ

 
ِ
ـْ َيَساِرهِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَدَخَؾ َفَجَؾَس َمَع َرُسقِل اهلل  ,فِل الُؼػِّ َط

َفُؼْؾُت: إِْن ُيِرِد اهلُل بُِػالٍَن َخْقًرا  ,ُثؿَّ َرَجْعُت َفَجَؾْسُت  ,َوَدلَّك ِرْجَؾْقِف فِل البِْئرِ 

ُك الَباَب  ,َيْلِت بِفِ  ـُ َفؼُ  ,َفَجاَء إِْكَساٌن ُيَحرِّ ـْ َهَذا؟ َفَؼاَل: ُطْثَؿاُن ْب ْؾُت: َم

انَ    ,َفُؼْؾُت: َطَؾك ِرْسؾَِؽ  ,َطػَّ
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفِجْئُت إَِلك َرُسقِل اهلل

ْرُه بِاْلَجـَّةِ »َفَؼاَل:  ,َفَلْخَبْرُتفُ  َفِجْئُتُف َفُؼْؾُت  «َطَؾك َبْؾَقى ُتِصقُبفُ  ,اْئَذْن َلُف َوَبشِّ
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  ,َلُف: اْدُخْؾ 
ِ
َرَك َرُسقُل اهلل بِاْلَجـَِّة َطَؾك َبْؾَقى  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَبشَّ

ؼِّ أَخرِ  ,ُتِصقُبَؽ  ـَ الشَّ
. َقاَل "َفَدَخَؾ َفَقَجَد الُؼػَّ َقْد ُمؾَِئ َفَجَؾَس ِوَجاَهُف مِ

 
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ـُ الُؿَسقِِّب:  ,َشِريُؽ ْب ْلُتَفا      »َقاَل َسِعقُد ْب «ُقُبقَرُهؿْ َفَلوَّ

 (ٔ)
. 

 : ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ عٓس اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

 "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل ُمقَسك 
ِّ

صؾك -ُكـُْت َمَع الـَّبِل

ـْ ِحقَطاِن الَؿِديـَِة َفَجاَء َرُجٌؾ َفاْسَتْػَتَح  -اهلل طؾقف وسؾؿ
َفَؼاَل  ,فِل َحاِئٍط مِ

 
ُّ

ْرُه بِاْلَجـَّةِ »: -سؾؿصؾك اهلل طؾقف و-الـَّبِل َفنَِذا  ,َفَػَتْحُت َلفُ  «اْفَتْح َلُف َوَبشِّ

  ,َأُبق َبْؽرٍ 
ُّ

ْرُتُف بَِؿا َقاَل الـَّبِل ُثؿَّ َجاَء  ,َفَحِؿَد اهللَ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَبشَّ

  ,َرُجٌؾ َفاْسَتْػَتَح 
ُّ

ْرُه اْفَتْح َلُف َوَبشِّ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل الـَّبِل

  ,َفَػَتْحُت َلُف َفنَِذا ُهَق ُطَؿرُ  ,«بِاْلَجـَّةِ 
ُّ

صؾك اهلل طؾقف -َفَلْخَبْرُتُف بَِؿا َقاَل الـَّبِل

ْرُه بِاْلَجـَّةِ »َفَؼاَل لِل:  ,ُثؿَّ اْسَتْػَتَح َرُجٌؾ  ,َفَحِؿَد اهللَ  ,-وسؾؿ  ,اْفَتْح َلُف َوَبشِّ

  ,انُ َفنَِذا ُطْثؿَ  ,«َطَؾك َبْؾَقى ُتِصقُبفُ 
ِ
صؾك اهلل -َفَلْخَبْرُتُف بَِؿا َقاَل َرُسقُل اهلل

"اهلُل الُؿْسَتَعانُ "ُثؿَّ َقاَل:  ,َفَحِؿَد اهللَ  -طؾقف وسؾؿ
 (ٕ)

. 

 كثقرة. -رضل اهلل طـف-وفضائؾ طثؿان بـ طػان 

 

                                                   
 .(ٖٕٓٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٗٚٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٖٜٖٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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ِٕ ال يف دا١ًٖٝ: َٓٗا  : ٚفال يف إضالّ ,أْ٘ مل ٜص

 : دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل

ـِ َسْفٍؾ  رضل -ُكـَّا َمَع ُطْثَؿاَن "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-طـ َأبِل ُأَماَمَة ْب

ارِ  -اهلل طـف اِر َمْدَخٌؾ  ,َوُهَق َمْحُصقٌر فِل الدَّ ـْ َدَخَؾُف َسِؿَع  ,َوَكاَن فِل الدَّ َم

ـْ َطَؾك اْلَباَلطِ  َفَؼاَل:  ,ُمَتَغقٌِّر َلْقُكفُ  َفَخَرَج إَِلْقـَا َوُهقَ  ,َفَدَخَؾُف ُطْثَؿانُ  ,َكاَلَم َم

ـَ  ,إِكَُّفْؿ َلَقَتَقاَطُدوَكـِل بِاْلَؼْتِؾ آكًِػا  ,َقاَل: ُقْؾـَا: َيْؽِػقَؽُفُؿ اهلُل َيا َأمِقَر اْلُؿْممِـِق

 
ِ
َٓ »َيُؼقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َولَِؿ َيْؼُتُؾقَكـِل؟ َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

َّٓ بِنِْحَدى َثاَلٍث: ُكْػٌر َبْعَد إِْساَلمٍ َيِحؾُّ َدُم اْمرِ  َأْو ِزًكا َبْعَد  ,ٍئ ُمْسؾٍِؿ إِ

 َما َزَكْقُت فِل َجاِهؾِقَّةٍ  ,«َأْو َقْتُؾ َكْػٍس بَِغْقِر َكْػسٍ  ,إِْحَصانٍ 
ِ
َٓ فِل  ,َفَقاهلل َو

ًٓ ُمـُْذ َهَدا ,إِْساَلٍم َقطُّ  َٓ َأْحَبْبُت َأنَّ لِل بِِديـِل َبَد َٓ َقَتْؾُت َكْػًسا ,كِل اهللُ َو  ,َو

"َفبَِؿ      َيْؼُتُؾقَكـِل؟
 (ٔ)

 . 

                                                   
ُب سننو  واإلمام النسائي (,ٕٛ٘ٔ)واإلمام الًتمذي ُب سننو  (,ٕٓ٘ٗ)أخرجو اإلمام أبو داود ُب سننو  (ٔ)

وىو ُب وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب السنن.  (,ٖٖٕ٘)واإلمام ابن ماجو ُب سننو  (,ٜٔٓٗ)
حديث ": وقال الًتمذي: (, وقال فيوٜٕٙٔاإلرواء لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم حتت حديث رقم )

وغَت واحد عن  ,القطانوروى حيِت بن سعيد  ,ورواه زتاد بن سلمة عن حيِت بن سعيد فرفعو  ,حسن 
ومل يرفعوه وقد روى ىذا اضتديث من غَت وجو عن عثمان عن النيب  ,حيِت بن سعيد ىذا اضتديث فأوقفوه

وال يضره  ,وإسناده صحيح على شرط الشيخُت": قال اإلمام األلباين. "مرفوعا -صلى اهلل عليو وسلم-
. وىو ُب الصحيح اظتسند لئلمام "يأٌبوقف من أوقفو السيما وقد جاء مرفوعا من وجوه أخرى كما 

 .   "ىذا حديث صحيح على شرط الشيخُت"وقال فيو:  (,ٜٛٓ)الوادعي رزتو اهلل برقم 
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َُٚز ٍَ َأُبٛ َزا َتَرَكا اْلَخْؿَر فِل  -طـفؿارضل اهلل -ُطْثَؿاُن َوَأُبق َبْؽٍر »: َقا

 .«اْلَجاِهؾِقَّةِ 

 : ٚقس دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

 بْ  ,طـ ُطْرَوةُ 
ِ
ـِ الِخَقارِ َأنَّ ُطَبْقَد اهلل ـَ  ,ـَ َطِديِّ ْب َأْخَبَرُه َأنَّ الِؿْسَقَر ْب

ـِ َطْبِد َيُغقَث  ,َمْخَرَمةَ  ـَ إَْسَقِد ْب ـِ ْب ْحَؿ َؿ  ,َوَطْبَد الرَّ َٓ: َما َيْؿـَُعَؽ َأْن ُتَؽؾِّ َقا

َِخقِف الَقلِقدِ  -رضل اهلل طـف-ُطْثَؿاَن 
ِ

 َفَؼَصْدُت  ,َفَؼْد َأْكَثَر الـَّاُس فِقفِ  ,ٕ

الَةِ   َكِصقَحٌة  ,ُقْؾُت: إِنَّ لِل إَِلْقَؽ َحاَجةً  ,لُِعْثَؿاَن َحتَّك َخَرَج إَِلك الصَّ
َ

َوِهل

َفا الَؿْرُء "َقاَل:  ,َلَؽ   مِـَْؽ  -َيا َأيُّ
ِ
 -َقاَل َمْعَؿٌر ُأَراُه َقاَل: َأُطقُذ بِاهلل

َفَؼاَل: َما  ,اَن َفَلَتْقُتفُ َفَرَجْعُت إَِلْقِفْؿ إِْذ َجاَء َرُسقُل ُطْثؿَ  ,َفاْكَصَرْفُت 

ًدا  "َكِصقَحُتَؽ؟ َفُؼْؾُت:   -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إِنَّ اهلَل ُسْبَحاَكُف َبَعَث ُمَحؿَّ

ِف َولَِرُسقلِِف  ,َوَأْكَزَل َطَؾْقِف الؽَِتاَب  ,بِالَحؼِّ  ـِ اْسَتَجاَب لِؾَّ صؾك اهلل -َوُكـَْت مِؿَّ

ـِ َفَفاَجْرَت الِفْجَرتَ  ,-طؾقف وسؾؿ   ,ْق
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َوَصِحْبَت َرُسقَل اهلل

َقاَل: َأْدَرْكَت  ,َوَرَأْيَت َهْدَيُف َوَقْد َأْكَثَر الـَّاُس فِل َشْلِن الَقلِقدِ  ,-وسؾؿ

 
ِ
َٓ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقَل اهلل ـْ ِطْؾِؿِف  ,؟ ُقْؾُت: 

 مِ
َّ

ـْ َخَؾَص إَِلل
َوَلؽِ

ا َبْعدُ  ,اِء فِل ِسْتِرَهاَما َيْخُؾُص إَِلك الَعْذرَ  ًدا  ,َقاَل: َأمَّ -َفنِنَّ اهلَل َبَعَث ُمَحؿَّ

ِف َولَِرُسقلِفِ  ,بِالَحؼِّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـِ اْسَتَجاَب لِؾَّ َوآَمـُْت  ,َفُؽـُْت مِؿَّ

ـِ  ,بَِؿا ُبِعَث بِفِ    ,َكَؿا ُقْؾَت  ,َوَهاَجْرُت الِفْجَرَتْق
ِ
صؾك - َوَصِحْبُت َرُسقَل اهلل
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اُه اهلُل َطزَّ  ,َوَباَيْعُتفُ  -اهلل طؾقف وسؾؿ َٓ َغَشْشُتُف َحتَّك َتَقفَّ  َما َطَصْقُتُف َو
ِ
َفَقاهلل

ـَ الَحؼِّ  ,ُثؿَّ اْسُتْخؾِْػُت  ,ُثؿَّ ُطَؿُر مِْثُؾفُ  ,ُثؿَّ َأُبق َبْؽٍر مِْثُؾفُ  ,َوَجؾَّ 
َأَفَؾْقَس لِل مِ

تِل َتْبُؾُغـِل َطـُْؽْؿ؟  ,َؾكمِْثُؾ الَِّذي َلُفْؿ؟ ُقْؾُت: بَ  َقاَل: َفَؿا َهِذِه إََحاِديُث الَّ

ـْ َشْلِن الَقلِقدِ 
ا َما َذَكْرَت مِ  ,ُثؿَّ َدَطا َطؾِقًّا ,َفَسـَْلُخُذ فِقِف بِالَحؼِّ إِْن َشاَء اهللُ  ,َأمَّ

ـَ  "َفَلَمَرُه َأْن َيْجؾَِدُه َفَجَؾَدُه َثَؿاكِق
 (ٔ)

 . 

وجؿعف يف مصحػ  ,مؿـ حػظ الؼرآن -طـفرضل اهلل -هؽذا هق 

طؾك  -طـفؿرضل اهلل -وجؿع الؿصاحػ التل كاكت مع الصحابة  ,واحد

 وأرسؾ بف إلك إفاق. ,مصحػ واحد

 : نُا دا٤ يف قشٝح ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـَ َمالٍِؽ  ـَ الَقَؿانِ -رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكَس ْب -: َأنَّ ُحَذْيَػَة ْب

ْلِم فِل َفْتِح َأْرمِقـَِقةَ قَ  ,-رضل اهلل طـف  ,ِدَم َطَؾك ُطْثَؿاَن َوَكاَن ُيَغاِزي َأْهَؾ الشَّ

َفَؼاَل  ,َفَلْفَزَع ُحَذْيَػَة اْختاِلَُفُفْؿ فِل الِؼَراَءةِ  ,َوَأْذَربِقَجاَن َمَع َأْهِؾ الِعَراِق 

ـَ  َقْبَؾ َأْن َيْخَتؾُِػقا فِل  ,ةَ َأْدِرْك َهِذِه إُمَّ  ,ُحَذْيَػُة لُِعْثَؿاَن: َيا َأمِقَر الُؿْممِـِق

َأْن »َفَلْرَسَؾ ُطْثَؿاُن إَِلك َحْػَصَة:  ,الؽَِتاِب اْختاِلََف الَقُفقِد َوالـََّصاَرى

ُحِػ َكـَْسُخَفا فِل الَؿَصاِحِػ  َها إَِلْقِؽ  ,َأْرِسؾِل إَِلْقـَا بِالصُّ َفَلْرَسَؾْت  ,«ُثؿَّ َكُردُّ

ـَ َثابٍِت  ,بَِفا َحْػَصُة إَِلك ُطْثَؿانَ  َبْقرِ  ,َفَلَمَر َزْيَد ْب ـَ الزُّ  ْب
ِ
ـَ  ,َوَطْبَد اهلل َوَسِعقَد ْب
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ـِ ِهَشاٍم َفـََسُخقَها فِل الَؿَصاِحِػ  ,الَعاصِ  ـَ الَحاِرِث ْب ـِ ْب ْحَؿ  ,"َوَطْبَد الرَّ

ـَ الثَّالََثِة:  ْهِط الُؼَرِشقِّق ـُ َثابٍِت فِل  إَِذا اْخَتَؾْػُتْؿ َأْكُتؿْ »َوَقاَل ُطْثَؿاُن لِؾرَّ َوَزْيُد ْب

ـَ الُؼْرآِن َفاْكُتُبقُه بِؾَِساِن ُقَرْيشٍ 
ٍء مِ

ْ
َفَػَعُؾقا َحتَّك إَِذا  «َفنِكََّؿا َكَزَل بِؾَِساكِِفؿْ  ,َشل

ُحَػ فِل الَؿَصاِحِػ  ُحَػ إَِلك َحْػَصةَ  ,َكَسُخقا الصُّ َوَأْرَسَؾ  ,َردَّ ُطْثَؿاُن الصُّ

ا َكَسُخقاإَِلك ُكؾِّ ُأُفٍؼ بُِؿْصحَ  ـَ الُؼْرآِن فِل ُكؾِّ  ,ٍػ مِؿَّ
َوَأَمَر بَِؿا ِسَقاُه مِ

 َأْن ُيْحَرَق. ,َصِحقَػٍة َأْو ُمْصَحٍػ 

َٗإب ُٔ ٔؾ ٍَ اِب ـِ َثابٍِت َقا ـُ َزْيِد ْب ـَ َثابٍِت  ,: َوَأْخَبَركِل َخاِرَجُة ْب َسِؿَع َزْيَد ْب

ـَ َكَس "َقاَل:  ـَ إَْحَزاِب ِحق
َقْد ُكـُْت َأْسَؿُع  ,ْخـَا الُؿْصَحَػ َفَؼْدُت آَيًة مِ

 
ِ
َفاْلَتَؿْسـَاَها َفَقَجْدَكاَها َمَع  ,َيْؼَرُأ بَِفا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقَل اهلل

 : ـِ َثابٍِت إَْكَصاِريِّ ـَ ِرَجاٌل َصَدُققا َما َطاَهُدوا اهلَل ﴿ُخَزْيَؿَة ْب ـَ الُؿْممِـِق
مِ

"ْلَحْؼـَاَها فِل ُسقَرتَِفا فِل الُؿْصَحِػ َفلَ  [23إحزاب: ] ﴾َطَؾْقفِ 
 (ٔ)

. 

كان يؼقم بالؼرآن كؾف يف  -رضل اهلل طـف-بؾ صح مـ صرق كثقرة أكف 

 ركعة واحدة مـ صالة الؾقؾ.

 وكان شجاًطا كريًؿا طابًدا صائًعا لربف سبحاكف وتعالك.

 : ٚقس دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

                                                   
 .(ٜٛٛٗ, ٜٚٛٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ـُ َمْقَهٍب  مـ صريؼ ُطْثَؿاُن ُهقَ  ـْ َأْهِؾ مِْصَر َحجَّ "َقاَل:  ,اْب
َجاَء َرُجٌؾ مِ

ِء ُقَرْيٌش  ,َفَرَأى َقْقًما ُجُؾقًسا ,الَبْقَت  َٓ َِٓء الَؼْقُم؟ َفَؼاُلقا َهُم ـْ َهُم  ,َفَؼاَل: َم

ْقُخ فِقِفْؿ؟ َقاُلقا:  ـِ الشَّ ـُ ُطَؿَر َقاَل: َفَؿ  ْب
ِ
ا َقاَل: يَ  ,-رضل اهلل طـف-َطْبُد اهلل

ـَ ُطَؿرَ  ْثـِل ,اْب ٍء َفَحدِّ
ْ

ـْ َشل َهْؾ َتْعَؾُؿ َأنَّ ُطْثَؿاَن َفرَّ َيْقَم ُأُحٍد؟  ,إِكِّل َسائُِؾَؽ َط

ـْ َبْدٍر َوَلْؿ َيْشَفْد؟ َقاَل: َكَعؿْ  ,َقاَل: َكَعؿْ  َقاَل: َتْعَؾُؿ  ,َقاَل: َتْعَؾُؿ َأكَُّف َتَغقََّب َط

ـْ َبْقَعِة الرِّ  َقاَل:  ,َقاَل: اهلُل َأْكَبرُ  ,ْضَقاِن َفَؾْؿ َيْشَفْدَها؟ َقاَل: َكَعؿْ َأكَُّف َتَغقََّب َط

ـْ َلَؽ  ـُ ُطَؿَر: َتَعاَل ُأَبقِّ ا فَِراُرُه َيْقَم ُأُحدٍ  ,اْب َفَلْشَفُد َأنَّ اهلَل َطَػا َطـُْف َوَغَػَر  ,َأمَّ

ـْ َبْدٍر َفنِكَُّف َكاَكْت َتْحتَ  ,َلفُ  ا َتَغقُُّبُف َط  َوَأمَّ
ِ
صؾك اهلل طؾقف -ُف بِـُْت َرُسقِل اهلل

  ,َوَكاَكْت َمِريَضةً  ,-وسؾؿ
ِ
إِنَّ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َلُف َرُسقُل اهلل

ـْ َشِفَد َبْدًرا ْضَقانِ  «َوَسْفَؿفُ  ,َلَؽ َأْجَر َرُجٍؾ مِؿَّ ـْ َبْقَعِة الرِّ ا َتَغقُُّبُف َط َفَؾْق  ,َوَأمَّ

ـْ ُطْثَؿاَن َلَبَعَثُف َمَؽاَكفُ  َكاَن َأَحٌد َأَطزَّ 
َة مِ ـِ َمؽَّ   ,بَِبْط

ِ
صؾك -َفَبَعَث َرُسقُل اهلل

ْضَقاِن َبْعَد َما َذَهَب ُطْثَؿاُن إَِلك  -اهلل طؾقف وسؾؿ ُطْثَؿاَن َوَكاَكْت َبْقَعُة الرِّ

ةَ    ,َمؽَّ
ِ
ِذِه َيُد هَ »بَِقِدِه الُقْؿـَك:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ـُ ُطَؿَر  «َهِذِه لُِعْثَؿانَ »َفَؼاَل:  ,. َفَضَرَب بَِفا َطَؾك َيِدهِ «ُطْثَؿانَ  َفَؼاَل َلُف اْب

"اْذَهْب بَِفا أَن َمَعَؽ 
 (ٔ)

. 
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وصعـ فقف  ,صعـ فقف الخقارج -رضل اهلل طـف-طثؿان بـ طػان 

 الروافض.

 أول فتقحات اإلسالم يف البحر. -رضل اهلل طـف-ويف طفده 

وفتحت  ,مصرت إمصار -رضل اهلل طـف-ويف طفد طثؿان 

 الػتقحات العظقؿة.

وإلك أن  ,وُأرسؾ بف إلك أفاق ,ويف طفده ُجؿع الؿصحػ العثؿاين

 ."طؾك الرسؿ العثؿاين"كؼرأ يف الؿصحػ وهؿ يؼقلقن: 

رضل اهلل -: طؾك القضع الذي وضع طؾقف يف طفد طثؿان بـ طػان أٟ

 .-طـف

 حريًصا طؾك الخقر. وكان صقاًما

 ,ومـ الؽقفة ,ثؿ اجتؿعقا طؾقف وتؿالئقا مـ مصر ,صعـ فقف الخقارج

 وغقرهؿا.

أهنؿ سقؼتؾقن طثؿان رضل  -طـفؿرضل اهلل -ولؿ يؽـ ضـ الصحابة 

 وغـؿا ضـقا أهنؿ سقطالبقكف ببعض الشلء كؿا قالقا. ,اهلل طـ

 ,شموهنؿولؿاذا لؿ يػعؾ كذا؟ وهذا لقس مـ  ,: لؿاذا فعؾ كذاأٟ

 فالخقارج طـدهؿ مـ التطاول الشلء الؽثقر.
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السؿع والطاطة ٕمقر ": ٚإمنا ايصٟ جيب عًِٝٗ ٚع٢ً املػًُني ٖٛ

 ."الؿممـقـ يف صاطة اهلل طز وجؾ

 .-زضٞ اهلل عٓ٘-بٝإ قؿ١ َكتٌ عجُإ بٔ عفإ 

 : أخطز اإلَاّ ابٔ سبإ يف قشٝش٘ ضمح٘ اهلل

ـْ َأبِل َسِعقٍد َمْقَلك َأبِ  َْكَصاِريِّ َط ْٕ رضل -ُطْثَؿاُن َسِؿَع "َقاَل: ل ُأسقد ا

ا َسِؿُعقا بِِف َأْقَبُؾقا َكْحَقُه  -اهلل طـف َأنَّ َوْفَد َأْهَؾ مِْصَر َقْد َأْقَبُؾقا َفاْسَتْؼَبَؾُفْؿ َفَؾؿَّ

إَِلك اْلَؿَؽاِن الَِّذي ُهَق فِقِف َفَؼاُلقا َلُف: اْدُع الؿصحػ فدطا بالؿصحػ فؼالقا 

ابَِعَة َفَؼَرَأَها َحتَّك َأَتك َلفُ  قن ُسقَرَة ُيقُكَس السَّ ابَِعَة َقاَل: َوَكاُكقا ُيَسؿُّ : اْفَتِح السَّ

َيِة:  ْٔ ـْ ِرْزٍق َفَجَعْؾتُْؿ مِـُْف َحَراًما ﴿َطَؾك َهِذِه ا
ُقْؾ َأَرَأْيتُْؿ َما َأكَْزَل اهلُل َلُؽْؿ مِ

ًٓ ُقْؾ آهلُل َأذَِن َلُؽْؿ أَ   َتْػتَُرونَ َوَحاَل
ِ
َقاُلقا َلُف: قِْػ  [59يقكس: ] ﴾ْم َطَؾك اهلل

 َتْػَتِري؟ َفَؼاَل: 
ِ
ـَ الِحؿك آهلُل َأِذَن َلَؽ بِِف َأْم َطَؾك اهلل

َأَرَأْيَت َما َحَؿقت مِ

ا َوَلَدْت َزاَدْت  َدَقِة َفَؾؿَّ بِِؾ الصَّ ا اْلِحَؿك إِلِ  امِضف! َكَزَلْت فِل َكَذا َوَكَذا َوَأمَّ

َدَقِة َأْمِضِف َقاُلقا: َفَجَعُؾقا  ا َزاَد فِل إِبِِؾ الصَّ َدَقِة فِزْدُت فِل اْلِحَؿك َلؿَّ إِبُِؾ الصَّ

َيْلُخُذوَكُف بِآَيٍة آَيٍة َفَقُؼقُل: َأْمِضِف َكَزَلْت فِل َكَذا َوَكَذا َفَؼاَل َلُفْؿ: َما ُتِريُدوَن؟ 

َٓ َقاُلقا: مِقَثاَقَؽ َقاَل: َفَؽَتُبقا َطَؾقْ  قا َطًصا َو ِف َشْرًصا َفَلَخَذ طؾقفؿ أن َٓيُشؼُّ

ُيَػاِرُققا َجَؿاَطًة َما َقاَم َلُفْؿ بَِشْرصِِفْؿ َوَقاَل َلُفْؿ: َما ُتِريُدوَن؟ َقاُلقا: ُكِريُد َأْن 

ـْ َقاَتَؾ َطَؾقْ  َٓ إِكََّؿا َهَذا اْلَؿاُل لَِؿ ِء َٓ َيْلُخَذ َأْهُؾ اْلَؿِديـَِة َطَطاًء َقاَل:  َٓ ِف َولَِفُم
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ٍد  ـْ َأْصَحاِب ُمَحؿَّ
ُققِخ مِ قال: فرضقا وأقبؾقا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الشِّ

ـْ َكاَن َلُف َزْرٌع َفْؾَقْؾَحْؼ  َٓ َم ـَ َقاَل: َفَؼاَم َفَخَطَب َفَؼاَل: َأ إَِلك اْلَؿِديـَِة َراِضق

َٓ إِ  ـْ َكاَن َلُف َضْرٌع فْؾَقْحَتؾِْبُف َأ َٓ َماَل َلُؽْؿ ِطـَْدَكا إِكََّؿا َهَذا اْلَؿاُل بَِزْرِطِف َوَم كَُّف 

ٍد  ـْ َأْصَحاِب ُمَحؿَّ
ُققِخ مِ ِء الشِّ َٓ ـْ َقاَتَؾ َطَؾْقِف َولَِفُم صؾك اهلل طؾقف -لَِؿ

َقاَل: فَغِضَب الـَّاُس َوَقاُلقا: َهَذا َمْؽُر َبـِل ُأَمقََّة َقاَل: ُثؿَّ َرَجَع  -وسؾؿ

ُض َلُفْؿ ُثؿَّ ُيَػاِرُقُفْؿ ُثؿَّ اْلِؿْصِريُّقَن َفبَ  ِريِؼ إَِذا ُهْؿ بَِراكٍِب َيَتَعرَّ ْقـََؿا ُهْؿ فِل الطَّ

ََماَن َما َشْلُكَؽ؟  ْٕ ْؿ َقاُلقا: َما َلَؽ إِنَّ َلَؽ ا َيْرِجُع إَِلْقِفْؿ ُثؿَّ ُيَػاِرُقُفْؿ ويسُبفُّ

ـَ إَِلك طامؾِف بِِؿْصَر َقاَل: فػتَُّشقُه َفنَِذا ُهْؿ  َقاَل: َأَكا َرُسقُل َأمِقِر اْلُؿْممِـِق

بِاْلؽَِتاِب َطَؾك لَِساِن ُطْثَؿاَن َطَؾْقِف خاَتُؿُف إَِلك َطامِؾِِف بِِؿْصَر َأْن ُيصؾِّبفؿ َأْو 

ُيؼتِّؾفؿ َأْو يؼطِّع َأْيِدَيُفْؿ َوَأْرُجَؾُفْؿ َفَلْقَبُؾقا َحتَّك َقِدُمقا اْلَؿِديـََة َفَلَتْقا َطؾِقًّا 

 َكَتَب فِقـَا بَِؽَذا َوَكَذا َوإِنَّ اهلَل َقْد َأَحؾَّ َدَمُف ُقْؿ َفؼَ 
ِ
اُلقا: َأَلْؿ َتَر إَِلك َطُدوِّ اهلل

 َما َكَتْبُت 
ِ
َٓ َأُققُم َمَعُؽْؿ َقاُلقا: َفؾَِؿ َكَتْبَت إَِلْقـَا؟ َقاَل: َواهلل  

ِ
َمَعـَا إَِلْقِف َقاَل: َواهلل

َفـََظَر َبْعُضُفْؿ إَِلك َبْعٍض ُثؿَّ َقاَل َبْعُضُفْؿ إَِلك َبْعٍض: َألَِفَذا  إَِلْقُؽْؿ ِكَتاًبا َقطُّ 

ـَ اْلَؿِديـَِة إَِلك َقْرَيٍة َواْكَطَؾُؼقا 
 َفَخَرَج مِ

ٌّ
ُتَؼاتُِؾقَن َأْو لَِفَذا َتْغَضُبقَن َفاْكَطَؾَؼ َطؾِل

َوَكَذا َفَؼاَل: إِكََّؿا ُهَؿا اْثـََتاِن: َأْن  َحتَّك َدَخُؾقا َطَؾك ُطْثَؿاَن َفَؼاُلقا: َكَتْبَت بَِؽَذا

َّٓ اهلُل َما  َٓ إَِلَف إِ  الَِّذي 
ِ
ـَ َأْو َيِؿقـِل بِاهلل ـَ اْلُؿْسؾِِؿق

ـِ مِ  َرُجَؾْق
َّ

ُتِؼقُؿقا َطَؾل

َٓ طؾؿُت َوَقْد َتْعَؾُؿقَن َأنَّ اْلؽَِتاَب ُيؽتُب َطَؾك لَِساِن  َٓ أمؾقُت َو كتبُت َو
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ُج   َأَحؾَّ اهلُل َدَمَؽ! َوَكَؼُضقا الرَّ
ِ
ِؾ َوَقْد ُيـَؼُش اْلَخاَتُؿ َطَؾك اْلَخاَتِؿ َفَؼاُلقا: َواهلل

اَلُم َطَؾْقُؽْؿ  اْلَعْفَد َواْلِؿقَثاَق َفَحاَصُروُه َفَلْشَرَف َطَؾْقِفْؿ َذاَت َيْقٍم َفَؼاَل: السَّ

ـَ الـَّاِس َردَّ َطَؾْقفِ 
َّٓ َأْن َيُردَّ َرُجٌؾ فِل َكْػِسِف َفَؼاَل:  َفَؿا َأْسَؿُع َأَحًدا مِ اَلَم إِ السَّ

ـْ َمالِل َفَجَعْؾُت ِرشائِل فِقَفا 
َأْكُشُدُكُؿ اهلَل َهْؾ َطؾِْؿُتْؿ َأكِّل اْشَتَرْيُت ُروَمَة مِ

ـَ الُؿسؾؿقـ؟ قِقَؾ: َكَعْؿ َقاَل: َفَعاَلَم َتْؿـَُعقكِل َأْن َأْشَرَب مِـْ 
َفا َكِرَشاِء رجٍؾ مِ

َحتَّك ُأفطَِر َطَؾك َماِء اْلَبْحِر؟! َأْكُشُدُكُؿ اهلَل َهْؾ َطؾِْؿُتْؿ َأكِّل اْشَتَرْيُت َكَذا َوَكَذا 

ـَ 
َْرِض َفِزْدُتُف فِل اْلَؿْسِجِد؟ قِقَؾ: َكَعْؿ َقاَل: َفَفْؾ َطؾِْؿُتْؿ َأنَّ َأَحًدا مِ ْٕ ـَ ا

مِ

 فِقِف َقْبؾِ 
َ

 الـَّاِس ُمـَِع َأْن ُيَصؾِّل
ِ
 اهلل

َّ
صؾك اهلل -ل؟ أكشدُكُؿ اهلَل َهْؾ َسِؿْعُتْؿ َكبِل

َدها َقاَل: َوَرَأْيُتُف َأْشَرَف  -طؾقف وسؾؿ َيْذُكُر َكَذا َوَكَذا؟ َأْشَقاَء فِل َشْلكِِف َطدَّ

رهؿ َفَؾْؿ َتْلُخْذ مِـُْفُؿ اْلَؿْقِطَظُة َوَكاَن  ًة ُأْخَرى َفَقَطَظُفْؿ وذكَّ الـَّاُس َطَؾْقِفْؿ َمرَّ

ِل َما َيْسَؿُعقَكَفا َفنَِذا ُأطقدت َطَؾْقِفْؿ َلْؿ َتْلُخْذ  َتْلُخُذ مِـُْفُؿ اْلَؿْقِطَظُة فِل َأوَّ

ـَ َيَدْيِف َوَذلَِؽ َأكَُّف  ْمَرَأتِِف: اْفَتِحل اْلَباَب وَوَضَع اْلُؿْصَحَػ َبْق
ِ

مِـُْفْؿ َفَؼاَل ٓ

 
ِ
 اهلل

َّ
ْقِؾ َأنَّ َكبِل ـَ الؾَّ

أفطِر ِطـَْدكَا »َيُؼقُل َلُف:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َرَأى مِ

 َفَخَرَج َوَتَرَكُف ُثؿَّ  «الؾَّقَْؾةَ 
ِ
َفَدَخَؾ َطَؾْقِف َرُجٌؾ َفَؼاَل: َبْقـِل َوَبْقـََؽ كَِتاُب اهلل

ـَ َيَدْيفِ   َواْلُؿْصَحُػ َبْق
ِ
َقاَل:  َدَخَؾ َطَؾْقِف آَخُر َفَؼاَل: َبْقـِل َوَبْقـََؽ ِكَتاُب اهلل

ْقِػ فاتَّؼاُه بَِقِدِه َفَؼَطَعَفا َفاَل َأْدِري َأْقَطَعَفا َوَلْؿ ُيبِـَْفا َأْم َأَباَكَفا؟  َفَلْهَقى َلُف بِالسَّ

ُل كػٍّ خطَّت الُؿَػّصؾ  َوَّ َٕ  إِكََّفا 
ِ
َوفِل َغْقِر َحِديِث  -َقاَل ُطْثَؿاُن: َأَما َواهلل
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ُم َطَؾك َهِذِه َأبِل َسِعقٍد: َفَدَخَؾ َطَؾْقِف  التُّجقبل َفَضَرَبُف مِْشَؼًصا فـََضَح الدَّ

َيِة:  ْٔ ِؿقُع اْلَعؾِقؿُ  َفَسقَْؽِػقَؽُفُؿ اهلُل َوُهقَ ﴿ا َقاَل: َوإِكََّفا  [337لبؼرة: ] ﴾السَّ

فِل َحِديِث َأبِل  -فِل اْلُؿْصَحِػ َما ُحّؽت َقاَل: َوَأَخَذْت بـُت الػرافِصة 

ت! ُحؾِّقفا  -َسِعقٍد  ا ُقتَِؾ تػاجَّ ووضعتُف فِل ِحجرها َوَذلَِؽ َقْبَؾ َأْن ُيؼتؾ َفَؾؿَّ

َطَؾْقِف َقاَل َبْعُضُفْؿ: َقاَتَؾَفا اهلُل َما َأْطَظَؿ طِج ِيزهتا! َفَعؾِْؿُت َأنَّ أطداء اهلل لؿ 

"ُيريدوا إٓ الدكقا
(ٔ)

. 

ؿ وأكثره ,وتؽاثر طؾقف الخقارج خارج بقتف حتك بؾغقا ستؿائة خارجل

 وبعضفؿ مـ مصر. ,كاكقا مـ الؽقفة

 حريص طؾك أن ٓ يؼتؾ أحد بسببف. -رضل اهلل طـف-وكان طثؿان 

 وأذن لؾؿسؾؿقـ أن يصؾقا خؾػفؿ.

وقد جاء أبق هريرة بسقػ لقؼاتؾ طـ أمقر الؿممـقـ طثؿان رضل طـف 

 فـفاه طـ ذلؽ.

-وأرسؾ طؾل بـ أبل صالب الحسـ والحسقـ لقؼاتال طـ طثؿان 

 فلمرهؿا برتك ذلؽ. - طـفرضل اهلل

                                                   
وقال اإلماام األلباين رزتو اهلل ُب التعليقات اضتسان بقم   (,ٜٜٔٙ)مام ابن حبان ُب صحيحو أخرجو اإل (ٔ)

 .  "ضعيف؛ صتهالة أيب سعيد": (ٓٛٛٙ)
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 ,-طـفؿرضل اهلل -أو مـ الصحابة  ,وكؾ ما أراد أحد مـ الؿسؾؿقـ

 هناه طـ ذلؽ. -رضل اهلل طـف-أن يؼاتؾ طـ أمقر الؿممـقـ طثؿان 

 : نُا دا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل

ـَ َبِشقٍر مـ  َثُف َقاَل: َكتَ  ,-رضل اهلل طـف-حديث الـُّْعَؿاَن ْب َب َمِعل َحدَّ

َفَدَفْعُت  ,َقاَل: َفَؼِدْمُت َطَؾك َطاِئَشةَ  -رضل اهلل طـف-–ُمَعاِوَيُة إَِلك َطائَِشَة 

 
َّ

  ,إَِلْقَفا ِكَتاَب ُمَعاِوَيَة َفَؼاَلْت: َيا ُبـَل
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

ٍء َسِؿْعُتُف مِ
ْ

ُثَؽ بَِشل َٓ ُأَحدِّ َأ

َفنِكِّل ُكـُْت َأَكا َوَحْػَصُة َيْقًما  َقاَلْت: ,؟ ُقْؾُت: َبَؾك-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

 
ِ
ـْ َذاَك ِطـَْد َرُسقِل اهلل

َلْق َكاَن ِطـَْدَكا َرُجٌؾ "َفَؼاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مِ

ُثـَا    "ُيَحدِّ
ِ
َٓ َأْبَعُث َلَؽ إَِلك َأبِل َبْؽٍر؟ َفَسَؽَت  ,َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل ُثؿَّ  ,َأ

ُثـَا َلْق َكاَن ِطـْ  "َقاَل:  َٓ ُأْرِسُؾ  َلَؽ إَِلك  "َدَكا َرُجٌؾ ُيَحدِّ َفَؼاَلْت َحْػَصُة: َأ

ءٍ  "َٓ  "ُثؿَّ َقاَل:  ,ُطَؿَر؟ َفَسَؽَت 
ْ

ُه بَِشل َّٓ َأْن  ,ُثؿَّ َدَطا َرُجاًل َفَسارَّ َفَؿا َكاَن إِ

إِنَّ  ,َيا ُطثَْؿانُ »َيُؼقُل َلُف:  َفَسِؿْعُتفُ  ,َفَلْقَبَؾ َطَؾْقِف بَِقْجِفِف َوَحِديثِفِ  ,َأْقَبَؾ ُطْثَؿانُ 

َصَؽ َقِؿقًصا  «َفنِْن َأَراُدوَك َطَؾك َخْؾِعِف َفاَل َتْخَؾْعفُ  ,اهلَل َطزَّ َوَجؾَّ َلَعؾَُّف َأْن ُيَؼؿِّ

ـَ  ـْ َهَذا اْلَحِديِث؟  ,َثاَلَث مَِراٍر َقاَل: َفُؼْؾُت: َيا ُأمَّ اْلُؿْممِـِق ـَ ُكـِْت َط َفَلْي

 َفَؼاَلْت: يَ 
َّ

 َلَؼْد ُأْكِسقُتُف َحتَّك َما َضـَـُْت َأكِّل َسِؿْعُتفُ  ,ا ُبـَل
ِ
"َواهلل

(ٔ)
 . 

                                                   
وصححو اإلمام األلباين  (,ٖ٘ٓٚ)وأخرجو الًتمذي ُب سننو  (,ٕٕٙٔ٘)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٔ)

 رزتو اهلل ُب صحيح السنن.   
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-فؾفذا ثبت الـبل  ,ٕهنا كاكت ستؽقن سـة يف كزع الخؾػاء وإمراء

 .-رضل اهلل طـف-طثؿان بـ طػان  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ـد رأى أكف سقػطر ط ,فؾؿا كان الققم الذي قد قدره اهلل طز وجؾ طؾقف

 وطؿر. ,وأبل بؽر ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-رسقل اهلل 

 :(37087)ٚقس دا٤ يف َكٓف ابٔ أبٞ غٝب١ بطقِ 

َْطَؿِش  ,: َأُبق ُأَساَمَة قاٍ ْٕ ـِ ا َثـَا َأُبق َصالٍِح  ,َط ـُ َقاَل: َقاَل  ,َحدَّ  ْب
ِ
َطْبُد اهلل

ا ُحِصَر ُطْثَؿاُن  ,-رضل اهلل طـف-َساَلٍم  اِر َقاَل:  -فرضل اهلل طـ-َلؿَّ فِل الدَّ

َّٓ َقؾِقٌؾ » ـْ َأَجؾِِف إِ
َٓ ُتَصؾُّقَن  ;َٓ َتْؼُتُؾقُه: َفنِكَُّف َلْؿ َيْبَؼ مِ ـْ َقَتْؾُتُؿقُه 

 َلئِ
ِ
َواهلل

 .«َجِؿقًعا َأَبًدا

 : (39/357)ٚقس دا٤ يف تاضٜذ زَؿل البٔ عػانط ضمح٘ اهلل بطقِ 

وطـده الؿغقرة بـ  ,-طـفؿارضل اهلل -دخؾ ابـ طؿر طؾك طثؿان 

. قال: يؼقلقن اخؾعفا وٓ تؼتؾ "اكظر ما يؼقل همٓء"إخـس فؼال: 

قال: فنن  ,كػسؽ. فؼال ابـ طؿر: إذا خؾعتفا أمخؾد أكت يف الدكقا؟ قال: ٓ

قال: ففؾ يؿؾؽقن لؽ  ,لؿ تخؾعفا هؾ يزدون طؾك أن يؼتؾقك؟ قال: ٓ

وٓ أرى لؽ أن تخؾع  ,ؾعفاجـة وكارًا؟ قال: ٓ. قال: فال أرى لؽ أن تخ

كؾؿا كره ققم إمامفؿ أو خؾقػتفؿ  ,فقؽقن سـة ,قؿقصًا قؿصؽف اهلل

 ."خؾعقه
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ٓ "إلقفؿ وقال لفؿ:  -رضل اهلل طـف-وكان قد خرج طبد اهلل بـ طؿر 

وٓ يصؾح لؽؿ  ,فقاهلل إن قتؾتؿقه ٓ تجتؿع لؽؿ كؾؿة طؾك إمام ,تؼتؾقه

 . "شلن

 ,ومـ هاهـا ,مـ هاهـا ,لـاس لـصرتفومع ذلؽ تخقفقا أن يلتقف ا

وكان قبؾ ذلؽ ٓ يؾبس  ,وقد لبس سراويؾف ,فعؿدوا ودخؾقا طؾقف

ثؿ فرش مصحػف وجعؾ  ,ولؽـ لبسفا لتؽقن أطظؿ سرتًا لف ,السراويؾ

فدخؾقا طؾقف وقتؾقه قتؾفؿ  ,وأصبح يف الققم الذي قتؾ فقف صائًؿا ,يؼرأ فقف

 اهلل طز وجؾ.

لؿ يستؼؿ  -رضل اهلل طـف-قال طبد اهلل بـ طؿر  وفعاًل كان إمر كؿا

 لؾؿسؾؿقـ بعد ذلؽ شلن.

رضل اهلل -إلك أن طثؿان  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وقد أشار الـبل 

 سقؿقت شفقًدا. -طـف

 : نُا دا شيو يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـَ َمالٍِؽ  َثُفْؿ َأنَّ الـَّ  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكَس ْب  َحدَّ
َّ

بِل

 َصـــــــــؾَّك اهلُل 



 اعسف ضًفو
 

1

 332 [-رضي اهلل عنه-عثمان بن عفان ]

َفَؼاَل:  ,َوُطْثَؿاُن َفَرَجَػ بِِفؿْ  ,َوُطَؿرُ  ,َوَأُبق َبْؽرٍ  ,َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َصِعَد ُأُحًدا

« 
ٌّ

يٌؼ  ,اْثُبْت ُأُحُد َفنِكََّؿا َطَؾْقَؽ َكبِل «َوَشِفقَدانِ  ,َوِصدِّ
(ٔ)

. 

          

  

                                                   
 .(ٖ٘ٚٙ)مام البخاري ُب صحيحو أخرجو اإل (ٔ)
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 [-هرضي اهلل عن-علي بن أبي طالب ]

ابـ طؿ  -رضل اهلل طـف-: طؾل بـ أبل صالب فُٔ باب اعطف غًفو

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

رضل -أسؿؾت وهاجرت  ,: فاصؿة بـت أسد بـت هاشؿ الؼرشقةٚأَ٘

 .-اهلل طـف

 وطؿره ثؿان سـقـ. -رضل اهلل طـف-: طؾل بـ أبل صالب أغًِ

 : سبع سـقات.ٚقٌٝ

 : أربعة طشر سـة.ٚقٌٝ

 هق إصقب وإرجح. ألٍٚ:ٚايكٍٛ ا

: إذ كان أبق صالب كثقر -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وُربل يف حجر الـبل 

 العقال.

 : بٝإ أٍٚ َٔ أضًِ

 .قس اختًف أٌٖ ايعًِ يف أٍٚ َٔ أغًِ ع٢ً تفكٌٝ غبل َعٓا

زوج  ,-طـفارضل اهلل -: طؾك اإلصالق خديجة بـت خقيؾد فكٌٝ

 وهذا هق إقرب. ,كسائفوأول  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 
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فآمـت  ,لؿا رجع مـ الغار أخربها -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ٕن الـبل 

 وقالت ققلتفا الؿشفقرة. ,بف

 .-طـفؿارضل اهلل -: ورقة بـ كقفؾ ابـ طؿ خديجة ٚقٌٝ

 .-رضل اهلل طـف-: أبق بؽر الصديؼ ٚقٌٝ

 .-رضل اهلل طـف-: طؾل ابـ أبل صالب ٚقٌٝ

-مـ أول مـ آمـ: إٓ أن إيؿان أبل بؽر الصديؼ  وكؾ همٓء ُيعتربون

 هق إيؿان الؿؽؾػقـ. -رضل اهلل طـف

يف حقـف كان إيؿان  -رضل اهلل طـف-وإيؿان طؾل بـ أبل صالب 

 التابعقـ.

صؾك اهلل طؾقف -مع الـبل  -رضل اهلل طـف-وهاجر طؾل بـ أبل صالب 

 فقفا.وبارز  ,وشارك يف غزوة بدر الؽربى ,إلك الؿديـة -وسؾؿ

 : نُا دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل

 
ٍّ

َم  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َطؾِل ـَ َربِقَعَة  -َقاَل: َتَؼدَّ  -َيْعـِل ُطْتَبَة ْب

َْكَصاِر. َفَؼاَل:  ْٕ ـَ ا
ـْ ُيَباِرز؟ َفاْكَتَدَب َلُف َشَباٌب مِ َوَتبَِعُف اْبـُُف َوَأُخقُه َفـَاَدى َم

ـْ َأْكُتْؿ؟ فَ  ـَا"َلْخَبُروُه َفَؼاَل: َم َفَؼاَل  ,َٓ َحاَجَة َلـَا فِقُؽْؿ إِكََّؿا َأَرْدَكا َبـِل َطؿِّ

 
ِ
  ,ُقْؿ َيا َحْؿَزةُ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

ُّ
ُقْؿ َيا ُطَبْقَدَة  ,ُقْؿ َيا َطؾِل

ـَ اْلَحاِرِث  ـَ  ,َلك َشْقَبةَ َوَأْقَبْؾُت إِ  ,. َفَلْقَبَؾ َحْؿَزُة إَِلك ُطْتَبةَ «ْب َواْخُتؾَِػ َبْق
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ـَ ُكؾُّ َواِحٍد مِـُْفَؿا َصاِحَبفُ  ُثؿَّ مِْؾـَا َطَؾك اْلَقلِقِد  ,ُطَبْقَدَة َواْلَقلِقِد َضْرَبَتاِن َفَلْثَخ

"َواْحَتَؿْؾـَا ُطَبْقَدة ,َفَؼَتْؾـَاهُ 
 (ٔ)

. 

 : ٚيف يفغ آخط عٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل يف َػٓسٙ

 
ٍّ

ـْ "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف- مـ حديث َطؾِل
ا َقِدْمـَا اْلَؿِديـََة َأَصْبـَا مِ َلؿَّ

  ,َفاْجَتَقْيـَاَها َوَأَصاَبـَا بَِفا َوْطٌؽ  ,ثَِؿاِرَها
ُّ

صؾك اهلل طؾقف -َوَكاَن الـَّبِل

ـْ َبْدرٍ  -وسؾؿ ـَ َقْد َأْقَبُؾقا ,َيَتَخبَُّر َط ا َبَؾَغـَا َأنَّ اْلُؿْشِركِق  َساَر  ,َفَؾؿَّ
ِ
َرُسقُل اهلل

ـَ إَِلْقَفا ,َوَبْدٌر بِْئرٌ  ,إَِلك َبْدرٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-  ,َفَسَبْؼـَا اْلُؿْشِركِق

ـِ مِـُْفؿْ  ـْ ُقَرْيشٍ  ,َفَقَجْدَكا فِقَفا َرُجَؾْق
ـِ َأبِل ُمَعْقطٍ  ,َرُجاًل مِ  ,َوَمْقًلك لُِعْؼَبَة ْب

 َفاْكَػَؾَت 
ُّ

ا اْلُؼَرِشل ا َمقْ  ,َفَلمَّ َفَجَعْؾـَا َكُؼقُل َلُف: َكِؿ  ,َلك ُطْؼَبَة َفَلَخْذَكاهُ َوَأمَّ

 َكثِقٌر َطَدُدُهؿْ 
ِ
َشِديٌد َبْلُسُفْؿ. َفَجَعَؾ اْلُؿْسؾُِؿقَن إِْذ  ,اْلَؼْقُم؟ َفَقُؼقُل: ُهْؿ َواهلل

  ,َقاَل َذلَِؽ َضَرُبقهُ 
ِّ

 َفَؼاَل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َحتَّك اْكَتَفْقا بِِف إَِلك الـَّبِل

 َكثِقٌر َطَدُدُهؿْ  "َكِؿ اْلَؼْقُم؟  "َلُف: 
ِ
  ,َقاَل: ُهْؿ َواهلل

ُّ
-َشِديٌد َبْلُسُفْؿ َفَجَفَد الـَّبِل

  ,َأْن ُيْخبَِرُه َكْؿ ُهؿْ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
َّ

صؾك اهلل طؾقف -َفَلَبك ُثؿَّ إِنَّ الـَّبِل

                                                   
وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح سنن أيب داود.  (,ٕ٘ٙٙ)أخرجو اإلمام أبو داود ُب سننو  (ٔ)

 ,حديث صحيح": (, وقال فيوٕٜٖٕوىو ُب صحيح أيب داود األم لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم )
وىذا إسناد رجالو كلهم ثقات رجال مسلم؛ غَت ": ٍب قال فيو. "وصححو اضتاكم على شرط الشيخُت

إنو صحيح اإلسناد! لكن "وىو ثقة. ولوال اختبلط أيب إسحاق وعنعنتو؛ لقلت:  ,حارثة بن ُمَضّرب
 . "اضتديث صحيح؛ لشواىده اآلٌب بعضها
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ـَ اْلُجُزِر؟  "َسَلَلُف:  -وسؾؿ
َفَؼاَل  ,اَل: َطْشًرا ُكؾَّ َيْقمٍ َفؼَ  "َكْؿ َيـَْحُروَن مِ

 
ِ
ُكؾُّ َجُزوٍر لِِؿاَئٍة َوَتبَِعَفا  ,اْلَؼْقُم َأْلٌػ  ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

ـْ َمَطرٍ  "
ـَ الؾَّْقِؾ َصشٌّ مِ

َجِر َواْلَحَجِػ  ,ُثؿَّ إِكَُّف َأَصاَبـَا مِ َفاْكَطَؾْؼـَا َتْحَت الشَّ

ـَ اْلَؿَطرِ  ,َكْسَتظِؾُّ َتْحَتَفا
  ,مِ

ِ
َيْدُطق  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَباَت َرُسقُل اهلل

َٓ ُتْعَبْد  "َوَيُؼقُل:  ,َربَُّف َطزَّ َوَجؾَّ  ا  "الؾُفؿَّ إِكََّؽ إِْن ُتْفؾِْؽ َهِذِه اْلِػَئَة  َقاَل: َفَؾؿَّ

  "َصَؾَع اْلَػْجُر َكاَدى: 
ِ
الَة ِطَباَد اهلل ـْ  ,"الصَّ َجرِ  َفَجاَء الـَّاُس مِ  ,َتْحِت الشَّ

  ,َواْلَحَجِػ 
ِ
َض َطَؾك  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَصؾَّك بِـَا َرُسقُل اهلل َوَحرَّ

ـَ اْلَجَبؾِ "ُثؿَّ َقاَل:  ,اْلِؼَتالِ 
َؾِع اْلَحْؿَراِء مِ . "إِنَّ َجْؿَع ُقَرْيٍش َتْحَت َهِذِه الضِّ

ا َدَكا اْلَؼْقُم مِـَّا َوَصاَفْػـَاُهْؿ إَِذا َرُجٌؾ مِـُْفْؿ َطَؾك َجَؿٍؾ َلُف َأْحَؿَر َيِسقُر فِل  َفَؾؿَّ

  ,اْلَؼْقمِ 
ِ
 َكاِد لِل َحْؿَزَة ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ُّ
 -َيا َطؾِل

ـَ  ـَ اْلُؿْشِرِكق
َْحَؿرِ -َوَكاَن َأْقَرَبُفْؿ مِ ْٕ ـْ َصاِحُب اْلَجَؿِؾ ا َوَماَذا َيُؼقُل  ,: َم

  ُثؿَّ  "َلُفْؿ؟
ِ
ـْ فِل اْلَؼْقِم َأَحٌد ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل َرُسقُل اهلل إِْن َيُؽ

َْحَؿرِ  ,َيْلُمُر بَِخْقرٍ  ْٕ َفَجاَء َحْؿَزُة َفَؼاَل:  ,"َفَعَسك َأْن َيُؽقَن َصاِحَب اْلَجَؿِؾ ا

ـُ َربِقَعةَ  ـِ اْلِؼَتالِ  ,ُهَق ُطْتَبُة ْب إِكِّل َأَرى َقْقًما  ,ا َقْقمُ َوَيُؼقُل َلُفْؿ: يَ  ,َوُهَق َيـَْفك َط

َٓ َتِصُؾقَن إَِلْقِفْؿ َوفِقُؽْؿ َخْقرٌ  ـَ   ,َيا َقْقُم اْطِصُبقَها اْلَقْقَم بَِرْأِسل ,ُمْسَتِؿقتِق

ـُ َربِقَعةَ  ـَ ُطْتَبُة ْب َقاَل: َفَسِؿَع  ,َوَقْد َطؾِْؿُتْؿ َأكِّل َلْسُت بَِلْجَبـُِؽؿْ  ,َوُققُلقا: َجُب

َْطَضْضُتفُ  ,ْفؾٍ َذلَِؽ َأُبق َج  َٕ  َلْق َغْقُرَك َيُؼقُل َهَذا 
ِ
 ,َفَؼاَل: َأْكَت َتُؼقُل َهَذا؟ َواهلل
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َر اْستِِف؟ َسَتْعَؾُؿ  ,َقْد َمأَلَْت ِرَئُتَؽ َجْقَفَؽ ُرْطًبا َفَؼاَل ُطْتَبُة: إِيَّاَي ُتَعقُِّر َيا ُمَصػِّ

ـَا اْلَجَبانُ  َفَؼاُلقا:  ,َوَأُخقُه َشْقَبُة َواْبـُُف اْلَقلِقُد َحِؿقَّةً  َقاَل: َفَبَرَز ُطْتَبةُ  ,اْلَقْقَم َأيُّ

َْكَصاِر ِستَّةٌ  ْٕ ـَ ا
ـْ ُيَباِرُز؟ َفَخَرَج فِْتَقٌة مِ َٓ ُكِريُد َهُمٓءِ  ,َم ـْ  ,َفَؼاَل ُطْتَبُة: 

َوَلؽِ

ـَا ـْ َبـِل َطؿِّ
ـْ َبـِل َطْبِد اْلُؿطَّؾِِب  ,ُيَباِرُزَكا مِ

 َفَؼاَل َرُسقُل ا ,مِ
ِ
صؾك اهلل -هلل

  ": -طؾقف وسؾؿ
ُّ

ـِ  ,َوُقْؿ َيا َحْؿَزةُ  ,ُقْؿ َيا َطؾِل ـَ اْلَحاِرِث ْب َوُقْؿ َيا ُطَبْقَدُة ْب

 َربِقَعةَ  ,َوَشْقَبةَ  ,َفَؼَتَؾ اهلُل َتَعاَلك ُطْتَبةَ  "اْلُؿطَّؾِِب 
ْ

ـَ ُطْتَبةَ  ,اْبـَل  ,َواْلَقلِقَد ْب

ـَ َفَؼَتْؾـَا مِـْ  ,َوُجِرَح ُطَبْقَدةُ  ـَ  ,ُفْؿ َسْبِعق َْكَصاِر  ,َوَأَسْرَكا َسْبِعق ْٕ ـَ ا
َفَجاَء َرُجٌؾ مِ

ـِ َطْبِد اْلُؿطَّؾِِب َأِسقًرا   ,َقِصقٌر بِاْلَعبَّاِس ْب
ِ
إِنَّ َهَذا  ,َفَؼاَل اْلَعبَّاُس: َيا َرُسقَل اهلل

 َما َأَسَركِل
ِ
ـِ الـَّ  ,َلَؼْد َأَسَركِل َرُجٌؾ َأْجَؾُح  ,َواهلل ـْ َأْحَس

َطَؾك  ,اِس َوْجًفامِ

  ,َما ُأَراُه فِل اْلَؼْقمِ  ,َفَرٍس َأْبَؾَؼ 
ِ
: َأَكا َأَسْرُتُف َيا َرُسقَل اهلل َْكَصاِريُّ ْٕ  ,َفَؼاَل ا

َدَك اهلُل َتَعاَلك بَِؿَؾٍؽ َكِريٍؿ  ,اْسُؽْت  "َفَؼاَل:  :  "َفَؼْد َأيَّ
ٌّ

َفَلَسْرَكا  "َفَؼاَل َطؾِل

ـْ َبـِل َطْبِد اْلُؿطَّؾِِب 
ـَ اْلَحاِرِث  ,وَطِؼقاًل  ,: اْلَعبَّاَس مِ "َوَكْقَفَؾ ْب

 (ٔ)
. 

بػاصؿة بـت محؿد صؾك اهلل طز  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وزوجف الـبل 

 بعد غزوة بدر الؽربى. ,وجؾ

                                                   
 رجالو ثقات رجال الشيخُت غَتَ  ,واضتديث إسناده صحيح (,ٜٛٗبرقم )أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٔ)

وشتاع إسرائيل من جده أيب إسحاق ُب غاية  ,وىو ثقة ,فمن رجال أصحاب السنن ,حارثة بن مضرب
: ىو ابن ػتمد حجاج. (ٖٔ٘/ٔ) "الفتح"فيما قالو اضتافظ ُب  ,اإلتقان للزومو إياه وكان خصيصًا بو

  . (ٜ٘ٚ)قم اظتصيصي األعور. قالو احملقق. وىو ُب الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل بر 



 اعسف ضًفو
 

1

 338 [-رضي اهلل عنه-لي بن أبي طالب ع]

 وهل سقدة كساء أهؾ الجـة.

 : ملا دا٤ يف ايكشٝشني

ـْ َطائَِشَة  اصَِؿُة َتْؿِشل َأْقَبَؾْت فَ "َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل -مـ حديث َط

 
ِّ

 الـَّبِل
ُ

  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َكَلنَّ مِْشَقَتَفا َمْشل
ُّ

صؾك اهلل -َفَؼاَل الـَّبِل

ـْ َيِؿقـِفِ  «َمْرَحًبا بِاْبـَتِل»: -طؾقف وسؾؿ ـْ ِشَؿالِفِ  ,ُثؿَّ َأْجَؾَسَفا َط ُثؿَّ َأَسرَّ  ,َأْو َط

؟ ُثؿَّ َأَسرَّ إَِلْقَفا َحِديًثا َفَضِحَؽْت َفُؼْؾُت َلَفا: لِ  ,إَِلْقَفا َحِديًثا َفَبَؽْت  ـَ  ,َؿ َتْبؽِق

ـْ ُحْزنٍ 
ا َقاَل: َفَؼاَلْت: َما  ,َفُؼْؾُت: َما َرَأْيُت َكالَقْقِم َفَرًحا َأْقَرَب مِ َفَسَلْلُتَفا َطؿَّ

 
ِ
 ِسرَّ َرُسقِل اهلل

َ
ُْفِشل

ِ
  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُكـُْت ٕ

ُّ
-َحتَّك ُقبَِض الـَّبِل

:  ,-ؾك اهلل طؾقف وسؾؿص
َّ

إِنَّ ِجْبِريَؾ َكاَن »َفَسَلْلُتَفا. َفَؼاَلْت: َأَسرَّ إَِلل

ةً  ـِ  ,ُيَعاِرُضـِل الُؼْرآَن ُكؾَّ َسـٍَة َمرَّ َتْق َّٓ  ,َوإِكَُّف َطاَرَضـِل الَعاَم َمرَّ َٓ ُأَراُه إِ َو

ُل َأْهِؾ َبْقتِل َلَحاًقا بِل ,َحَضَر َأَجؾِل ـَ »َفَؼاَل:  ,. َفَبَؽْقُت «َوإِكَِّؽ َأوَّ َأَما َتْرَضْق

ـَ  ,َأْن َتُؽقكِل َسقَِّدَة كَِساِء َأْهِؾ الَجـَّةِ  "َفَضِحْؽُت لَِذلَِؽ  «َأْو كَِساِء الُؿْممِـِق
 (ٔ)

. 

 .-طـفؿرضل اهلل -وطـ جؿقع الصحابة  ,وطـف ,-طـفارضل اهلل -ف

هلل رضل ا-مـ طؾل بـ أبل صالب  -طـفارضل اهلل -فرزقت فاصؿة 

 ."وغقرهؿ ,سقدا شباب أهؾ الجـة ,والحسقـ ,الحسـ": -طـف

 

                                                   
 .(ٕٓ٘ٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕٖٗٙ, ٖٕٖٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 : ملا دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل

  -رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ 
ِ
-َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـُ َسقَِّدا َشَباِب َأْهِؾ الَجـَّةِ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـُ َوالُحَسْق «الَحَس
 (ٔ)

 . 

أكف محبقب طـد اهلل  -رضل اهلل طـف-ثؿ كان شلن طؾل بـ أبل صالب 

وطـد جؿقع الصالحقـ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وطـد الـبل  ,طز وجؾ

وأتباع  ,ومـ بعدهؿ مـ التابعقـ ,-طـفؿرضل اهلل -مـ: الصحابة 

 ومـ تبعفؿ بنحسان إلك يقم الديـ. ,التابعقـ

 : ملا دا٤ يف ايكشٝشني

  ,-رضل اهلل طـف-ديث َسْفٌؾ ابـ سعد مـ ح
ُّ

صؾك اهلل -َقاَل: َقاَل الـَّبِل

اَيَة َغًدا َرُجاًل ُيْػَتُح َطَؾك َيَدْيفِ »َيْقَم َخْقَبَر:  -طؾقف وسؾؿ َـّ الرَّ ُْططَِق ُيِحبُّ  ,َٕ

ُفْؿ ُيْعَطكَفَباَت الـَّاُس َلْقَؾَتُفْؿ أَ  ,«َوُيِحبُُّف اهلُل َوَرُسقُلفُ  ,اهلَل َوَرُسقَلفُ  َفَغَدْوا  ,يُّ

؟»َفَؼاَل:  ,ُكؾُُّفْؿ َيْرُجقهُ 
ٌّ

ـَ َطؾِل َفَبَصَؼ فِل َطْقـَْقِف  ,َفِؼقَؾ َيْشَتؽِل َطْقـَْقفِ  ,«َأْي

ـْ بِِف َوَجعٌ  ,َوَدَطا َلفُ  َفَلْطَطاُه َفَؼاَل: ُأَقاتُِؾُفْؿ َحتَّك َيُؽقُكقا  ,َفَبَرَأ َكَلْن َلْؿ َيُؽ

ُثؿَّ اْدُطُفْؿ إَِلك  ,اْكُػْذ َطَؾك ِرْسؾَِؽ َحتَّك َتـِْزَل بَِساَحتِِفؿْ »: مِْثَؾـَا؟ َفَؼاَل 

                                                   
وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح سنن الًتمذي.  (,ٖٛٙٚ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو  (ٔ)

 . (ٕٔٗ)وىو ُب الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم 
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َْن َيْفِدَي اهلُل بَِؽ َرُجاًل َخْقٌر  ,َوَأْخبِْرُهْؿ بَِؿا َيِجُب َطَؾْقِفؿْ  ,اإِلْسالَمِ  َٕ  
ِ
َفَقاهلل

ـْ َأْن َيُؽقَن َلَؽ ُحْؿُر الـََّعؿِ 
«َلَؽ مِ

 (ٔ)
. 

 : اّ َػًِ ضمح٘ اهللٚدا٤ يف قشٝح اإلَ

ـِ َأبِل َوقَّاٍص  ـُ ": َقاَل  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َسْعِد ْب َأَمَر ُمَعاِوَيُة ْب

َما َمـََعَؽ َأْن َتُسبَّ َأَبا "َفَؼاَل:  -طـفؿارضل اهلل -َأبِل ُسْػَقاَن َسْعًدا 

َـّ َلُف َرُس  ا َما َذَكْرُت َثاَلًثا َقاَلُف  التَُّراِب؟ َفَؼاَل: َأمَّ
ِ
صؾك اهلل طؾقف -قُل اهلل

ـْ َأُسبَّفُ  -وسؾؿ ـْ ُحْؿِر الـََّعؿِ  ,َفَؾ
 مِ

َّ
َـّ َأَحبُّ إَِلل َْن َتُؽقَن لِل َواِحَدٌة مِـُْف َٕ, 

 
ِ
َػُف فِل َبْعِض  ,َيُؼقُل َلفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل َخؾَّ

  ,َمَغاِزيفِ 
ِ
: َيا َرُسقَل اهلل

ٌّ
ْبَقاِن؟ َفَؼاَل َلُف  َفَؼاَل َلُف َطؾِل ْػَتـِل َمَع الـَِّساِء َوالصِّ َخؾَّ

 
ِ
َأَما َتْرَضك َأْن َتُؽقَن مِـِّل بَِؿـِْزَلِة »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

َة َبْعِدي َٓ ُكُبقَّ َّٓ َأكَُّف  ـْ ُمقَسك؟ إِ
َوَسِؿْعُتُف َيُؼقُل َيْقَم َخْقَبَر  «َهاُروَن مِ

َـّ » ُْططَِق اَيَة َرُجاًل ُيِحبُّ اهلَل َوَرُسقَلفُ َٕ َقاَل َفَتَطاَوْلـَا  «َوُيِحبُُّف اهلُل َوَرُسقُلفُ  ,الرَّ

 بِِف َأْرَمدَ  «اْدُطقا لِل َطؾِقًّا»َلَفا َفَؼاَل: 
َ

اَيَة إَِلْقفِ  ,َفُلتِل  ,َفَبَصَؼ فِل َطْقـِِف َوَدَفَع الرَّ

ا َكَزَلْت هَ  ,َفَػَتَح اهلُل َطَؾْقفِ  َيُة: َوَلؿَّ ْٔ  ﴾َفُؼْؾ َتَعاَلْقا َكْدُع َأْبـَاَءَكا َوَأْبـَاَءُكؿْ ﴿ِذِه ا

                                                   
 .(ٕٚٓٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٖٓٓ)مام البخاري ُب صحيحو أخرجو اإل (ٔ)
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  [63آل طؿران: ]
ِ
َطؾِقًّا َوَفاصَِؿَة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َدَطا َرُسقُل اهلل

ِء َأْهؾِل»َوَحَسـًا َوُحَسْقـًا َفَؼاَل:  َٓ «الؾُفؿَّ َهُم
 (ٔ)

. 

وبقـ فاصؿة بـت  -فرضل اهلل طـ-وهؽذا وقع بقـ طؾل بـ أبل صالب 

 مغاضبة. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-محؿد 

 : نُا دا٤ شيو يف ايكشٝشني

ـِ َسْعٍد    ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َسْفِؾ ْب
ِ
-َقاَل: َجاَء َرُسقُل اهلل

ـُ »َفَؼاَل:  ,َبْقَت َفاصَِؿَة َفَؾْؿ َيِجْد َطؾِقًّا فِل الَبْقِت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـَ اْب َأْي

ِؽ؟ ءٌ  «َطؿِّ
ْ

َفَؾْؿ َيِؼْؾ ِطـِْدي  ,َفَخَرَج  ,َفَغاَضَبـِل ,َقاَلْت: َكاَن َبْقـِل َوَبْقـَُف َشل

 
ِ
ْكَساٍن:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ـَ ُهَق؟»إِلِ َفَجاَء  «اْكُظْر َأْي

 
ِ
  ,ُهَق فِل الَؿْسِجِد َراِقدٌ  ,َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

ِ
صؾك اهلل طؾقف - َفَجاَء َرُسقُل اهلل

فِ  ,َوُهَق ُمْضَطِجعٌ  -وسؾؿ ـْ ِشؼِّ َفَجَعَؾ  ,َوَأَصاَبُف ُتَراٌب  ,َقْد َسَؼَط ِرَداُؤُه َط

 
ِ
ُقْؿ  ,ُقْؿ َأَبا ُتَراٍب »َوَيُؼقُل:  ,َيْؿَسُحُف َطـْفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

«َأَبا ُتَراٍب 
 (ٕ)

. 

: هق أحب -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بل وكان هذا الؾؼب الذي لؼبف بف الـ

 .-رضل اهلل طـف-إلؼاب إلك طؾل بـ أبل صالب 

                                                   
 .(ٕٗٓٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٜٕٓٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٔٗٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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 .ع٢ً املد١ٜٓ يف غص٠ٚ تبٛى -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚاضتدًف٘ ايٓيب 

 : ملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ َأبِل َوقَّاٍص  ـُ َأَمَر ُمَعاِوَيُة ": َقاَل  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َسْعِد ْب ْب

َما َمـََعَؽ َأْن َتُسبَّ َأَبا "َفَؼاَل:  -طـفؿارضل اهلل -َأبِل ُسْػَقاَن َسْعًدا 

 
ِ
َـّ َلُف َرُسقُل اهلل ا َما َذَكْرُت َثاَلًثا َقاَلُف صؾك اهلل طؾقف -التَُّراِب؟ َفَؼاَل: َأمَّ

ـْ َأُسبَّفُ  -وسؾؿ َـّ َأَحبُّ إِ  ,َفَؾ َْن َتُؽقَن لِل َواِحَدٌة مِـُْف ـْ ُحْؿِر الـََّعؿِ َٕ
 مِ

َّ
 ,َلل

 
ِ
َػُف فِل َبْعِض  ,َيُؼقُل َلفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل َخؾَّ

ْبَقاِن؟ َفَؼاَل َلُف  ,َمَغاِزيفِ  ْػَتـِل َمَع الـَِّساِء َوالصِّ  َخؾَّ
ِ
: َيا َرُسقَل اهلل

ٌّ
َفَؼاَل َلُف َطؾِل

 
ِ
َما َتْرَضك َأْن َتُؽقَن مِـِّل بَِؿـِْزَلِة أَ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

َة َبْعِدي َٓ ُكُبقَّ َّٓ َأكَُّف  ـْ ُمقَسك؟ إِ
َوَسِؿْعُتُف َيُؼقُل َيْقَم َخْقَبَر  «َهاُروَن مِ

اَيَة َرُجاًل ُيِحبُّ اهلَل َوَرُسقَلفُ » َـّ الرَّ ُْططَِق َقاَل َفَتَطاَوْلـَا  «َوُيِحبُُّف اهلُل َوَرُسقُلفُ  ,َٕ

 بِِف َأْرَمدَ  «اْدُطقا لِل َطؾِقًّا»َلَفا َفَؼاَل: 
َ

اَيَة إَِلْقفِ  ,َفُلتِل  ,َفَبَصَؼ فِل َطْقـِِف َوَدَفَع الرَّ

َيُة:  ,َفَػَتَح اهلُل َطَؾْقفِ  ْٔ ا َكَزَلْت َهِذِه ا  ﴾َتَعاَلْقا كَْدُع َأبْـَاَءكَا َوَأبْـَاَءُكؿْ  َفُؼْؾ ﴿َوَلؿَّ

 َدَطا َرُسق [63آل طؿران: ]
ِ
َطؾِقًّا َوَفاصَِؿَة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُل اهلل

ِء َأْهؾِل»َوَحَسـًا َوُحَسْقـًا َفَؼاَل:  َٓ «الؾُفؿَّ َهُم
 (ٔ)

. 

 

                                                   
 .(ٕٗٓٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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 .يعًٞ بٔ أبٞ طايب إىل ايُٝٔ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-َبعح ايٓيب 

رضل اهلل -مع خالد بـ القلقد  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وبعثف الـبل 

فجاء بريدة يشؽق طؾل بـ أبل صالب رضل بعض  ,إلك القؿـ -طـفؿا

 ,مـ كـت مقٓه»وقال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فغضب الـبل  ,شلء

 .« فعؾل مقٓه

 : ملا دا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل

َغَزْوُت َمَع »َقاَل:  -رضل اهلل طـف-مـ حديث ُبَرْيَدَة بـ الحصقب 

 
ٍّ

 َطــــــــؾِل

ـَ َفَرَأْيُت    ,مِـُْف َجْػَقةً اْلَقَؿ
ِ
ا َقِدْمُت َطَؾك َرُسقِل اهلل صؾك اهلل طؾقف -َفَؾؿَّ

ْصُتفُ  -وسؾؿ   ,َذَكْرُت َطؾِقًّا َفَتـَؼَّ
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َفَرَأْيُت َوْجَف َرُسقِل اهلل

ـْ َأْكُػِسِفْؿ؟"َيَتَغقَُّر َفَؼاَل:  -وسؾؿ
ـَ مِ ْؾُت: قُ  "َيا ُبَرْيَدُة َأَلْسُت َأْوَلك بِاْلُؿْممِـِق

. َقاَل: 
ِ
هُ "َبَؾك َيا َرُسقَل اهلل َٓ  َمْق

ٌّ
ُه َفَعؾِل َٓ ـْ ُكـُْت َمْق «"َم

 (ٔ)
. 

 

                                                   
لصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل حتت حديث رقم وىو ُب ا. (ٜٕٕ٘ٗ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٔ)

وتصحيح اضتاكم على شرط مسلم  ,وىذا إسناد صحيح على شرط الشيخُت": (, وقال فيوٓ٘ٚٔ)
وحده قصور. وابن أيب غنية بفتح الغُت اظتعجمة وكسر النون وتشديد التحتانية ووقع ُب اظتصدرين 

وىو ُب الصحيح اظتسند لئلمام . "واسم أبيو زتيدوىذا اسم جده  ,وىو تصحيف (عيينة)اظتذكورين 
 .  (ٓ٘ٔالوادعي رزتو اهلل برقم )
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 : ٚدا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

 
ٌّ

ِذي َفَؾَؼ اْلَحبَّةَ ": أكف قال -رضل اهلل طـف-مـ حديث َطؾِل َوَبَرَأ  ,َوالَّ

  ,الـََّسَؿةَ 
ِّ

ل ُمِّ ْٕ  ا
ِّ

:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- إِكَُّف َلَعْفُد الـَّبِل
َّ

َٓ ُيِحبَّـِل »إَِلل َأْن 

ـٌ  َّٓ ُمْممِ َّٓ ُمـَافٌِؼ  ,إِ َٓ ُيْبِغَضـِل إِ «َو
 (ٔ)

. 

 .ٖٚٛ أحد ايعػس٠ املبػسٜٔ بادت١ٓ

 : ملا دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل

َْخـَسِ  ْٕ ـِ ا ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ ْلَؿْسِجِد َفَذَكَر َأكَُّف َكاَن فِل ا ,مـ حديث َط

 
ِ
ـُ َزْيٍد َفَؼاَل: َأْشَفُد َطَؾك َرُسقِل اهلل اَلم َفَؼاَم َسِعقُد ْب -َرُجٌؾ َطؾِقًّا َطَؾْقِف السَّ

 فِل »َأكِّل َسِؿْعُتُف َوُهَق َيُؼقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ُّ

َطْشَرٌة فِل اْلَجـَِّة الـَّبِل

 فِل  ,َوُطْثَؿاُن فِل اْلَجـَّةِ  ,َوُطَؿُر فِل اْلَجـَّةِ  ,ةِ َوَأُبق َبْؽٍر فِل اْلَجـَّ  ,اْلَجـَّةِ 
ٌّ

َوَطؾِل

اِم فِل اْلَجـَّةِ  ,َوَصْؾَحُة فِل اْلَجـَّةِ  ,اْلَجـَّةِ  ـُ اْلَعقَّ َبْقُر ْب ـُ َمالٍِؽ فِل  ,َوالزُّ َوَسْعُد ْب

ـُ َطْقٍف فِل اْلَجـَّةِ  ,اْلَجـَّةِ  ـِ ْب ْحَؿ ْقُت اْلَعاِشرَ َوَلْق ِشئْ  ,َوَطْبُد الرَّ َقاَل:  «ُت َلَسؿَّ

ـْ ُهَق؟ َفَؼاَل: ُهَق  ـْ ُهَق؟ َفَسَؽَت. َقاَل: َفَؼاُلقا: َم ـُ             »َفَؼاُلقا: َم َسِعقُد ْب

«َزْيدٍ 
 (ٕ)

. 

 

                                                   
 .(ٛٚ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
وصححو اإلمام األلباين  (,ٖٖٔ)واإلمام ابن ماجو ُب سننو  (,ٜٗٙٗ)أخرجو اإلمام أبو داود ُب سننو  (ٕ)

 رزتو اهلل ُب صحيح السنن.
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 .طا٥فتإ -زضٞ اهلل عٓ٘-ًٖهت يف عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 صائػتان مـ الـاس:  -رضل اهلل طـف-وقد هؾؽت فقف 

 ,وربؿا ألفتف مـ دون اهلل طز وجؾ ,وطظؿتف ,ة غؾت فقف: صائػاألٚىل

 ."برجعتف"وهؿ الرافضة مـ إلقفؿ مؿـ يؼقلقن: 

 كؿا ذكروا يف بعض كتبفؿ. ,وربؿا ادطق لف العؾؿ الؿطؾؼ

 ."يا مـ أكت طؾك كؾ شلء قدير ,يا آخر ,يا أول": إٔ ايؿُؼ قايت ي٘

 وهذه زكدقة ضاهرة.

وهذه زكدقة  ,يرجع بعد مقتف -طـف رضل اهلل-: يعتؼدون أكف ٚأّٜها

 أيًضا ضاهرة.

 وقد ردها ولده محؿد ابـ الحـػقة رحؿف اهلل.

 ."أن الصقت الذي يخرج مـ الرطد هق صقتف": ٖٚهصا ٜعتكسٕٚ

وآطتؼادات الزائػة: التل ٓ دلقؾ  ,وكؿ لفؿ مـ آطتؼادات الباصؾة

 وٓ مـ سـة. ,لفؿ طؾقفا مـ كتاب

-رضل اهلل طـف-زمـ خالفة طؾل بـ أبل صالب بؾ قد زطؿ بعضفؿ يف 

أن طؾل بـ أبل صالب هق اهلل طز وجؾ: تعالك اهلل طز وجؾ طؿا يؼقل  ,

 الظالؿقن طؾًقا كبقًرا.
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فؼالقا:  ,"مـ هق؟"فؼال لفؿ:  ,"أكت هق": حقث قالقا لف يف باب كـدة

 ."أكت اهلل"فؼاوٓ:  ,"مـ هق؟"فؼال:  ,"أكت هق"

 فؾؿ يتقبقا. -رضل اهلل طـف-طؾل بـ أبل صالب : استتاهبؿ فبعس شيو

 ثؿ أحرقفؿ فقفا.  ,ويليت بالحطب ,أن يخد إخاديد": فأَط قٓرّبا

أن استقؼـا أكؽ ": فذعًٛا ٜكٛيٕٛ َٔ خبجِٗ ٚنفطِٖ ٚظْسقتِٗ

 ."ٓ يعذب بالـار إٓ رب الـار ,اهلل طز وجؾ

 : ٜكٍٛ -ضنٞ اهلل عٓ٘-فذعٌ عًٞ 

 أججت كاري ودطقت قـربًا... ا مـؽًرا لؿا رأيت إمر أمرً 

 والـقاصب. ,: الخقارجايجا١ْٝ

 ,: حقث أهنؿ قاتؾقه-رضل اهلل طـف-وهؿا مـ الػرق التل هؾؽت فقف 

 وكػرهؿ. ,وسبقه

 بؾ إن الخقارج هؿ الذيـ قتؾقه.

 .-زضٞ اهلل عٓ٘-قؿ١ قتٌ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 :(37097)أخطز ابٔ أبٞ ؾٝب١ ضمح٘ اهلل يف َكٓف٘ بطقِ 

ـُ ُمْسِفٍر   ْب
ُّ

َْجَؾِح  ,مـ صريؼ َطؾِل ْٕ ـِ ا   ,َط
ِّ

ْعبِل ـِ الشَّ اْكَتـََػ "َقاَل:  ,َط

ـَ َخَرَج إَِلك اْلَػْجِر   َطؾِقًّا ِحق
ُّ

َْشَجِعل ْٕ ـُ ُمْؾَجٍؿ َوَشبِقٌب ا ـِ ْب ْحَؿ ا  ,َطْبُد الرَّ َفَلمَّ

ُثؿَّ ُأْحِصَر َكْحَق َأْبَقاِب  ,ْلَحائِِط َشبِقٌب َفَضَرَبُف َفَلْخَطَلُه َوَثَبَت َسْقُػُف فِل ا
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ْقِػ  ,كِـَْدَة   َأْن ُيْمَخَذ َرَمك  ;َوَقاَل الـَّاُس: َطَؾْقُؽْؿ َصاِحَب السَّ
َ

ا َخِشل َفَؾؿَّ

ْقِػ َوَدَخَؾ فِل َطْرِض الـَّاسِ  ْقِػ َطَؾك  ,بِالسَّ ـِ َفَضَرَبُف بِالسَّ ْحَؿ ا َطْبُد الرَّ َوَأمَّ

  ;ْحِصَر َكْحَق َباِب اْلِػقؾِ ُثؿَّ أُ  ,َقْركِِف 
ُّ

 ;َفَلْدَرَكُف ُطَرْيٌض َأْو ُطَقْيٌض اْلَحْضَرمِل

 
ٍّ

:  ,َفَلَخَذُه َفَلْدَخَؾُف َطَؾك َطؾِل
ٌّ

إِْن َأَكا مِتُّ َفاْقُتُؾقُه إِْن ِشْئُتْؿ َأْو »َفَؼاَل َطؾِل

 .«َوإِْن َأَكا َكَجْقُت َكاَن اْلِؼَصاُص  ;َدُطقهُ 

سبإ ضمح٘ اهلل يف نتاب٘ ايػري٠ ايٓب١ٜٛ ٚأخباض اخلًفا٤ شنط اإلَاّ ابٔ 
(2/552-553): 

 .ثؿ كان قتؾ  طؾل بـ أبل صالب

أن طبد الرحؿـ بـ مؾجؿ الؿرادي أبصر ": ٚنإ ايػبب يف شيو

 ,وكاكت مـ أجؿؾ أهؾ زماهنا ,امرأة مـ بـل تقؿ الرباب يؼال لفا قطام

 أتزوج بؽ إٓ طؾك ثالثة فقلع هبا فؼالت: ٓ ,وكاكت ترى رأي الخقارج

فتزوجفا وبـك هبا  ,فؼال لفا: لؽ ذلؽ ,آٓف وقتؾ طؾل بـ أبل صالب

فخرج طبد الرحؿـ بـ مؾجؿ ومعف  ,فؼالت لف: يا هذا! قد طرفت الشرط

سقػ مسؾقل حتك أتك مسجد الؽقفة وخرج طؾل مـ داره وأتك الؿسجد 

الصالة الصالة!  وهق يؼقل: أيفا الـاس! الصالة الصالة! أيفا الـاس!

فصادفف طبد  ,وكاكت تؾؽ لقؾة الجؿعة لسبع طشرة خؾت مـ رمضان

 ,الرحؿـ بـ مؾجؿ مـ خؾػف ثؿ ضربف بالسقػ ضربة مـ قركف إلك جبفتف

وأقبؾ الـاس  ,ثؿ ألؼك السقػ مـ يده ,وأصاب السقػ الحائط فثؾؿ فقف
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د سؿف وق ,طؾقف فجعؾ ابـ مؾجؿ يؼقل لؾـاس: إياكؿ والسقػ فنكف مسؿقم

ثؿ أدخؾ طؾقف طبد  ,ورجع طؾل بـ أبل صالب إلك داره ,فلخذوه ,شفرا

الرحؿـ بـ مؾجؿ فؼالت لف أم كؾثقم بـت طؾل: يا طدو اهلل! قتؾت أمقر 

فؼالت: إين ٕرجق أن ٓ يؽقن طؾك  ,الؿممـقـ! فؼال: لؿ أقتؾ إٓ أباك

إذا؟ فق فؼال طبد الرحؿـ بـ مؾجؿ: فؾؿ تبؽقـ  ,أمقر الؿممـقـ مـ بلس

فؼال طؾل: احبسقه  ,اهلل سؿؿتف شفرا! فنن أخؾػـل أبعده اهلل وأسحؼف

وإن أمت   ,أو قصاص ,فنن أطش فعػق ,وأصقبقا صعامف وألقـقا  فراشف

 فللحؼقه بل أخاصؿف طـد رب العالؿقـ.

فلخذ طبد اهلل بـ جعػر  ,فؿات طؾل بـ أبل صالب غداة يقم الجؿعة

فؼطعقا  ,ـػقة طبد الرحؿـ بـ مؾجؿوالحسـ ابـ طؾل ومحؿد بـ الح

ثؿ  ,ثؿ كحؾقا طقـقف بؿؾؿقل محؿل ,يديف ورجؾقف فؾؿ يجزع ولؿ يتؽؾؿ

 ,قطعقا لساكف وأحرققه بالـار: وكان لعؾل يقم مات اثـتان وستقن سـة

 .«وكاكت خالفتف خؿس سـقـ وثالثة أشفر

وقد  ,واختؾػقا يف مقضع قربه ولؿ يصح طـدي شلء مـ ذلؽ فلذكره

وهق ابـ ثالث  ,: إكف دفـ بالؽقفة يف قصر اإلمارة طـد مسجد الجؿاطةققؾ

 وستقـ.
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ثؿ قام الحسـ بعد دفـ أبقف خطقبا يف الـاس فحؿد اهلل وأثـك طؾقف ثؿ 

 قال:

واهلل لؼد مات فقؽؿ رجؾ ما سبؼف إولقن وٓ يدركف أخرون! لؼد  

طقف الراية فؿا لقبعثف بالبعث ويع -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كان رسقل اهلل 

 ,يؼاتؾ جربئقؾ طـ يؿقـف ومقؽائقؾ طـ يساره ,يرجع حتك يػتح اهلل طؾقف

أراد أن  ,وٓ ترك بقضاء وٓ صػراء إٓ سبعؿائة درهؿ فضؾت طـ ططائف

 يبتاع هبا خادما.

مـ القلد: الحسـ  ,وكان لعؾل بـ أبل صالب خؿسة وطشرون ولدا

وهمٓء الخؿسة  -لؽربىوالحسقـ ومحسـ وأم كؾثقم الؽربى وزيـب ا

وكان لف مـ غقرها:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مـ فاصؿة بـت رسقل اهلل 

محؿد بـ طؾل وطبقد اهلل وطؿر وأبق بؽر ويحقك وجعػر والعباس وطبد 

اهلل ورققة ورمؾة وأم الحسـ وأم كؾثقم الصغرى وزيـب الصغرى وجؿاكة  

 -طـفؿاهلل  رضل-ومقؿقكة وخديجة وفاصؿة وأم الؽرام وأم سؾؿة

 ها ."أجؿعقـ

 ,أكف سقضرج بالدم -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وكان يروي كثقًرا طـ الـبل 

 وأكف مؼتقل.

 . "يا طؾل اتؼ اهلل إكؽ مقت": قاٍ ي٘ بعض اخلٛاضز
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 ."بؾ مؼتقل": فكاٍ هلِ

والؼرب الذي تعبده  ,دفـ وُغقِّب قربة -رضل اهلل طـف-وبعد أن قتؾ طؾل 

 .-رضل اهلل طـف-هق قرب الؿغقرة بـ شعبة  ,قرب لف ويظـقن أكف ,الرافضة

رضل -: أهنؿ يتعصبقن لعؾل بـ أبل صالب َٚٔ عذٝب ؾإٔ ايطافه١

وغصبف  ,أوصك لف بالخالفة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وأن الـبل  ,-اهلل طـف

 ."-طـفؿرضل اهلل -وطثؿان  ,وطؿر ,أبق بؽر"إياها: 

 ا روي طـف ذلؽ.كؿ -رضل اهلل طـف-وقد رد هذا الؼقل هق 

ًٓ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: الـبل قاٍ ولؿ يؿت مقت  ,لؿ يؿت مؼتق

مروا أبا بؽر فؾقصؾ »فجعؾ يؼقل:  ,وإكؿا مرض قبؾ مقتف ,الػجلة

 .«بالـاس

 : نُا دا٤ شيو يف ايكشٝشني

ـِ إَْسَقدِ  َة َفَذَكْرَكا الُؿَقاَضبَ  ,-طـفارضل اهلل -َطائَِشَة َقاَل: ُكـَّا ِطـَْد  ,َط

الَِة َوالتَّْعظِقَؿ َلَفا  "َقاَلْت:  ,َطَؾك الصَّ
ِ
ا َمِرَض َرُسقُل اهلل صؾك اهلل طؾقف -َلؿَّ

الَةُ  ,َمَرَضُف الَِّذي َماَت فِقفِ  -وسؾؿ َن َفَؼاَل:  ,َفَحَضَرِت الصَّ ُمُروا َأَبا »َفُلذِّ

ُجٌؾ َأِسقٌػ إَِذا َقاَم فِل َمَؼامَِؽ َلْؿ َفِؼقَؾ َلُف: إِنَّ َأَبا َبْؽٍر رَ  «َبْؽٍر َفْؾُقَصؾِّ بِالـَّاسِ 

 بِالـَّاسِ 
َ

َـّ »َفَؼاَل:  ,َفَلَطاَد الثَّالَِثةَ  ,َوَأَطاَد َفَلَطاُدوا َلفُ  ,َيْسَتطِْع َأْن ُيَصؾِّل إِكَُّؽ

َفَخَرَج َأُبق َبْؽٍر َفَصؾَّك  ,«َصَقاِحُب ُيقُسَػ ُمُروا َأَبا َبْؽٍر َفْؾُقَصؾِّ بِالـَّاسِ 
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  َفَقَجدَ 
ُّ

ةً  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل ـْ َكْػِسِف ِخػَّ
ـَ  ,مِ َفَخَرَج ُيَفاَدى َبْق

ـِ  ـَ الَقَجعِ  ,َرُجَؾْق
رَ  ,َكَلكِّل َأْكُظُر ِرْجَؾْقِف َتُخطَّاِن مِ  ,َفَلَراَد َأُبق َبْؽٍر َأْن َيَتَلخَّ

 
ُّ

 بِِف َحتَّك َجَؾَس  ,َأْن َمَؽاَكَؽ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَلْوَمَل إَِلْقِف الـَّبِل
َ

ُثؿَّ ُأتِل

  ,إَِلك َجـْبِفِ 
ُّ

ُيَصؾِّل َوَأُبق  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قِقَؾ لأِْلَْطَؿِش: َوَكاَن الـَّبِل

. "بَِرْأِسِف َكَعؿْ "َفَؼاَل:  ,َوالـَّاُس ُيَصؾُّقَن بَِصالَِة َأبِل َبْؽرٍ  ,َبْؽٍر ُيَصؾِّل بَِصالَتِفِ 

ـِ إَْطَؿِش َبْعَضُف.  ,ـْ ُشْعَبةَ طَ  ,َرَواُه َأُبق َداُودَ   َط

١ََٜ ِٚ ََُعا ـْ َيَساِر َأبِل َبْؽرٍ " :ََٚظاَز َأُبٛ  َفَؽاَن َأُبق َبْؽٍر ُيَصؾِّل  ,َجَؾَس َط

 «"َقائًِؿا
(ٔ)

. 

صؾك اهلل -فؾق كان الـبل ": -ضنٞ اهلل عٓ٘-قاٍ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 ,وابـ الخطاب ,قـقد أوصك لل بشلء فقاهلل ما تركت ابـت -طؾقف وسؾؿ

 ."يعؾقان الؿـرب

رضل -وسقؼقم معف الصحابة  ,وسقؼاتؾ مـ أجؾ حؼف ,سقطالب بحؼف

 .-طـفؿاهلل 

-ولعؿر بـ الخطاب  ,-رضل اهلل طـف-بؾ ما كان ٕبل بؽر الصديؼ 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أن يعارضا أمر الـبل  ,-رضل اهلل طـف

                                                   
 .(ٛٔٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٗٙٙ)اري ُب صحيحو أخرجو اإلمام البخ (ٔ)
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رضل اهلل -بـ أبل صالب  أكف لقس هـالؽ أي وصقة لعؾل": بٌ ايٛاقع

 ."بلمر الخالفة مـ بعده -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مـ الـبل  -طـف

 : دا٤ يف ايكشٝشني

ـِ إَْسَقدِ  َكاَن  -طـفؿارضل اهلل -َطاِئَشَة َأنَّ َطؾِقًّا َقاَل: َذَكُروا ِطـَْد  ,َط

َأْو  -ُف إَِلك َصْدِري؟ َوَقْد ُكـُْت ُمْسـَِدتَ  ,َمَتك َأْوَصك إَِلْقفِ "َفَؼاَلْت:  ,َوِصقًّا

َفَؿا َشَعْرُت َأكَُّف  ,َفَؾَؼْد اْكَخـََث فِل َحْجِري ,َفَدَطا بِالطَّْسِت  -َقاَلْت: َحْجِري 

"َفَؿَتك َأْوَصك إَِلْقفِ  ,َقْد َماَت 
(ٔ)

. 

ما أوصك لل "بـػسف يؼقل:  -رضل اهلل طـف-بؾ طؾل بـ أبل صالب 

 ."بشلء

 : ضمح٘ اهللنُا دا٤ شيو عٓس اإلَاّ َػًِ 

ـُ َواثَِؾَة  َػْقِؾ َطامُِر ْب   ,-رضل اهلل طـف-طـ َأبل الطُّ
ِّ

َقاَل: ُكـُْت ِطـَْد َطؾِل

ـِ َأبِل َصالٍِب   "َفَؼاَل:  ,َفَلَتاُه َرُجٌؾ  ,-رضل اهلل طـف-ْب
ُّ

صؾك -َما َكاَن الـَّبِل

 َوَقاَل: َما َكا ,َقاَل: َفَغِضَب  ,ُيِسرُّ إَِلْقَؽ  -اهلل طؾقف وسؾؿ
ُّ

صؾك اهلل -َن الـَّبِل

 َشْقًئا َيْؽُتُؿُف الـَّاَس  -طؾقف وسؾؿ
َّ

َثـِل بَِؽؾَِؿاٍت َأْرَبعٍ  ,ُيِسرُّ إَِلل  ,َغْقَر َأكَُّف َقْد َحدَّ

؟ َقاَل: َقاَل:  ـَ َـّ َيا َأمِقَر اْلُؿْممِـِق ـَ َوالَِدهُ »َقاَل: َفَؼاَل: َما ُه ـْ َلَع ـَ اهلُل َم  ,َلَع

                                                   
 .(ٖٙٙٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕٔٗٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ـْ  ـَ اهلُل َم   َوَلَع
ِ
ـْ آَوى ُمْحِدًثا ,َذَبَح لَِغْقِر اهلل ـَ اهلُل َم ـْ َغقََّر  ,َوَلَع ـَ اهلُل َم َوَلَع

َْرضِ  ْٕ «َمـَاَر ا
(ٔ)

. 

 : ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ عٓس اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

َػْقِؾ  ـْ َأبِل الطُّ   ,-رضل اهلل طـف-َط
ٌّ

 ,-رضل اهلل طـف-َقاَل: ُسئَِؾ َطؾِل

 
ِ
ُؽْؿ َرُسقُل اهلل ـَا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َأَخصَّ ٍء؟ َفَؼاَل: َما َخصَّ

ْ
بَِشل

 
ِ
ةً  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل ٍء َلْؿ َيُعؿَّ بِِف الـَّاَس َكافَّ

ْ
َّٓ َما َكاَن  ,بَِشل إِ

ـْ َذَبَح »َقاَل: َفَلْخَرَج َصِحقَػًة َمْؽُتقٌب فِقَفا:  ,فِل قَِراِب َسْقِػل َهَذا ـَ اهلُل َم َلَع

 لِغَ 
ِ
َْرضِ  ,ْقِر اهلل ْٕ ـْ َسَرَق َمـَاَر ا ـَ اهلُل َم ـَ َوالَِدهُ  ,َوَلَع ـْ َلَع ـَ اهلُل َم ـَ  ,َوَلَع َوَلَع

ـْ آَوى ُمْحِدًثا  .«اهلُل َم

ما كـت ٕول مـ ": -ضنٞ اهلل عٓ٘-ست٢ قاٍ هلِ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 ."وأول مـ يؽذب طؾقف ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يممـ بالـبل 

 :  قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهللٚقس دا٤ يف

ـِ الَحـَِػقَّةِ  ِد اْب ـْ ُمَحؿَّ  ": َقاَل  ,َط
ِ
َبِل َأيُّ الـَّاِس َخْقٌر َبْعَد َرُسقِل اهلل

ِ
ُقْؾُت ٕ

؟ َقاَل:  ,«َأُبق َبْؽرٍ »؟ َقاَل: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ـْ  ,«ُثؿَّ ُطَؿرُ »ُقْؾُت: ُثؿَّ َم

                                                   
 .(ٜٛٚٔ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٕ)
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ـَ »ُقْؾُت: ُثؿَّ َأْكَت؟ َقاَل:  ,نُ َوَخِشقُت َأْن َيُؼقَل ُطْثَؿا
َّٓ َرُجٌؾ مِ َما َأَكا إِ

ـَ  "«الُؿْسؾِِؿق
(ٔ)

. 

بعد طثؿان بـ  -رضل اهلل طـف-وقد ولل الخالفة طؾل بـ أبل صالب 

 طؾك ذلؽ. -طـفؿرضل اهلل -وبايع الصحابة  ,-رضل اهلل طـف-طػان 

 :ٚأَٛز َٔ قتاٍ -عِٓٗزضٞ اهلل -بٝإ ايهف عُا ٚقع بني ايؿخاب١ 

طؼقدة أهؾ  -طـفؿرضل اهلل -ثؿ وقعت أحداث وأمقر بقـ الصحابة 

ومـ  ,ومـ خالف ,السـة والجؿاطة هل الؽػ طؿا وقع بقـفؿ مـ قتال

 أمقر ٓ يعؾؿ هبا إٓ اهلل طز وجؾ.

 فؽؾفؿ يف الحشر مغػقر لفؿ... دع الصحابة فقؿا جرى بقـفؿ 

ٌة َقْد َخَؾْت َلَفا َما َكَسبَْت  تِْؾَؽ ﴿:  ٜكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع ُأمَّ

ا َكاكُقا َيْعَؿُؾقنَ  َٓ ُتْسَلُلقَن َطؿَّ  .[334البؼرة: ] ﴾َوَلُؽْؿ َما َكَسبْتُْؿ َو

ومـ كان مـفؿ  ,فؿـ كان مـفؿ مصقب لف أجران طـد اهلل طز وجؾ

 مخطئ لف أجر طـد اهلل طز وجؾ.

 : ملا دا٤ يف ايكشٝشني

ـِ ا   ,-طـفؿارضل اهلل -لَعاِص مـ حديث َطْؿِرو ْب
ِ
-َأكَُّف َسِؿَع َرُسقَل اهلل

 َؾُف ــــــــإَِذا َحَؽَؿ الَحاِكُؿ َفاْجَتَفَد ُثؿَّ َأَصاَب فَ »َيُؼقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

                                                   
 .(ٖٔٚٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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«َوإَِذا َحَؽَؿ َفاْجَتَفَد ُثؿَّ َأْخَطَل َفَؾُف َأْجرٌ  ,َأْجَرانِ 
 (ٔ)

. 

 : بٝإ َا نإ يف ٚقع١ ادتٌُ

لؿ تخرج لؼتال طؾل بـ أبل  -طـفارضل اهلل -: هق أن طائشة شكٝلايت

 . -رضل اهلل طـف-صالب 

والزبقر بـ  ,-رضل اهلل طـف-ولؿ يؽـ يف شلن صؾحة بـ طبقد اهلل 

 ,-رضل اهلل طـف-الؿـافسة لعؾل بـ أبل صالب  ,-رضل اهلل طـف-العقام 

 أجؿعقـ. -طـفؿرضل اهلل -و

وقتؾ الزبقر  ,والؼتال ,ما كان مـ الؼتؾ فؽان ,وإكؿا خرجقا لْلصالح

 ,-رضل اهلل طـف-وقتؾ صؾحة بـ طبقد اهلل  ,-رضل اهلل طـف-بـ العقام 

 وما قدره اهلل طز وجؾ طؾقفؿ. ,ووقع بقـفؿ ما وقع

 : بٝإ َا ٚقع يف ؾفني

وبقـ معاوية  ,-رضل اهلل طـف-وهؽذا ما وقع بقـ طؾل بـ أبل صالب 

 .-طـفؿا رضل اهلل-بـ أبل سػقان 

رضل -يطالب بؼتؾة طثؿان بـ طػان  -رضل اهلل طـف-إكؿا كان معاوية 

وكان القاجب طؾقف أن يبادر إلك مبايعة أمقر الؿممـقـ طؾل بـ  ,-اهلل طـف

 ويف هذه الؼضقة. ,ثؿ يـظر يف الؼتؾة ,ابتداًءا -رضل اهلل طـف-أبل صالب 

                                                   
 .(ٙٔٚٔ)ُب صحيحو  واإلمام مسلم (,ٕٖ٘ٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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الخقارج  وأطقان الشقطان مـ ,وحرص الشقطان ,لؽـ حدثت أحداث

 وغقرهؿ طؾك تػتقت ألػة الؿسؾؿقـ.

ومـ  ,-رضل اهلل طـف-لؽـ الؿصقب مـفؿ كان هق طؾل بـ أبل صالب 

 ومـ الؿسؾؿقـ. ,-طـفؿرضل اهلل -كان معف مـ الصحابة 

 ,فؼد أخطل يف طدم مبايعتف ٕمقر الؿممـقـ -رضل اهلل طـف-وأما معاوية 

 ولؿ يرد ذلؽ. ,ولؽـف لؿ يبدأ الؼتال

أبق بؽر ": أن همٓء الذي تؼدم معـا ذكرهؿ: ٖس َٔ ٖصاايؿا

ثؿ طؾل بـ أبل  ,ثؿ طثؿان بـ طػان ,ثؿ طؿر بـ الخطاب ,الصديؼ

 وأحسـ مآل. ,طؾك خقر حال ,أجؿعقـ -طـفؿرضل اهلل - ,"صالب

وهؿ ما يزالقن  ,بالجـة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؽؾفؿ قد بشره الـبل 

 أحقاًء.

صؾك اهلل طؾقف -وطـد رسقل اهلل  ,طز وجؾوكؾفؿ محبقب طـد اهلل 

 ,-طـفؿرضل اهلل -مـ الصحابة "وطـد خؾص الؿممـقـ:  ,-وسؾؿ

 . "ومـ تبعفؿ بنحسان إلك يقم الديـ ,وأتباع التابعقـ ,والتابعقـ

 : ٚفهًٝتِٗ ع٢ً ٖصا ايرتتٝب

 .-رضل اهلل طـف-: أبق بؽر الصديؼ األٚىل

 .-طـف رضل اهلل-: ثؿ طؿر بـ الخطاب ايجا١ْٝ
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 .-رضل اهلل طـف-: ثؿ طثؿان بـ طػان ايجايج١

 .-رضل اهلل طـف-: ثؿ طؾل بـ أبل صالب ايطابع١

رضل - ,وإكصار ,فؿـ أبك غقر هذا الرتتقب: فؼد أزرى بالؿفاجريـ

 أجؿعقـ. -طـفؿاهلل 

ففق أضؾ مـ حؿار ": ٚقس قاٍ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ ضمح٘ اهلل

 ."أهؾف

 طؾك ترتقبفؿ يف الخالفة. وترتقبفؿ بالػضؾ هق

ٍد  َْرَجـــــــــــــــــــُح  َوُقْؾ: إِنَّ َخْقَر الـَّاِس َبْعَد ُمَحــــــــــــــــــؿَّ ْٕ  َوِزيَراُه قِْدًما ُثؿَّ ُطْثَؿاُن ا

ِة َبْعــــــــــــــــــــــــــَدُهُؿ   َحؾِقُػ اْلَخْقِر  َوَرابُِعُفْؿ َخْقُر اْلَبِريَّ
ٌّ

 بِاْلَخْقِر ُمـِْجــــــــــــــــُح َطؾِل

َٓ َرْيَب فِقــــــــــــــــــــــــِفُؿ  ْهُط   َطَؾك ُكِجِب اْلِػْرَدْوِس فِل اْلُخْؾِد َتْســـــَرُح  َوإِكَُّفْؿ َوالرَّ

ـُ َطْقٍف َوَصْؾَحــــــــــــــــُة  َبْقُر الْ  َسِعقٌد َوَسْعٌد َواْب ُح َوَطامُِر فِْفٍر َوالزُّ  ُؿَؿــــــــــــــــــــــــــدَّ

يف جؿقع  -رضل اهلل طـف-وكان أمقر الؿممـقـ طؾل بـ أبل صالب 

وكان يجب  ,الحروب هق صاحب الحؼ: ٕكف كان هق أمقر الؿممــ

 طؾقفؿ الطاطة لف بالؿعروف.

ففؿ  ,-طـفؿرضل اهلل -وبقـ الصحابة  ,-رضل اهلل طـف-وما وقع بقـف 

ومـ كان هق الؿخطئ فؾف  ,ؿـ كان مصقًبا مـفؿ فؾف أجرانف ,كاكقا متلولقـ

 أجر.
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 [بقية العشرة المبشرين بالجنة]

 ."بك١ٝ ايعػس٠ املبػسٜٔ بادت١ٓ": َٔ باب اعطف غًفو

 بالجـة. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الذيـ بشرهؿ الـبل 

 : نُا دا٤ شيو يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل ٚغريٙ

ـْ طَ  َْخـَسِ َط ْٕ ـِ ا ـِ ْب ْحَؿ -َأكَُّف َكاَن فِل اْلَؿْسِجِد َفَذَكَر َرُجٌؾ َطؾِقًّا  ,ْبِد الرَّ

ـُ َزْيٍد َفَؼاَم  -رضل اهلل طـف َأْشَفُد َطَؾك "َفَؼاَل:  -رضل اهلل طـف-َسِعقُد ْب

 
ِ
ل َطْشَرٌة فِ »َأكِّل َسِؿْعُتُف َوُهَق َيُؼقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقِل اهلل

 فِل اْلَجـَّةِ 
ُّ

َوُطْثَؿاُن فِل  ,َوُطَؿُر فِل اْلَجـَّةِ  ,َوَأُبق َبْؽٍر فِل اْلَجـَّةِ  ,اْلَجـَِّة الـَّبِل

 فِل اْلَجـَّةِ  ,اْلَجـَّةِ 
ٌّ

اِم فِل اْلَجـَّةِ  ,َوَصْؾَحُة فِل اْلَجـَّةِ  ,َوَطؾِل ـُ اْلَعقَّ َبْقُر ْب  ,َوالزُّ

ـُ َمالٍِؽ فِل اْلَجـَّ  ـُ َطْقٍف فِل اْلَجـَّةِ  ,ةِ َوَسْعُد ْب ـِ ْب ْحَؿ َوَلْق ِشْئُت  ,َوَطْبُد الرَّ

ْقُت اْلَعاِشرَ  ـْ ُهَق؟  «َلَسؿَّ ـْ ُهَق؟ َفَسَؽَت. َقاَل: َفَؼاُلقا: َم َقاَل: َفَؼاُلقا: َم

ـُ       َزْيدٍ »َفَؼاَل: ُهَق  «َسِعقُد ْب
 (ٔ)

. 

 : ٚدا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل ٚغريٙ

ـِ َطْقٍف مـ  ـِ ْب ْحَؿ  قُل ـــــَقاَل: َقاَل َرُس  ,-رضل اهلل طـف-حديث َطْبِد الرَّ

                                                   
وصححو اإلمام األلباين  (,ٖٖٔ)واإلمام ابن ماجو ُب سننو  (,ٜٗٙٗ)أخرجو اإلمام أبو داود ُب سننو  (ٔ)

 رزتو اهلل ُب صحيح السنن.
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ِ
 ,َوُطَؿُر فِل الَجـَّةِ  ,َأُبق َبْؽٍر فِل الَجـَّةِ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

 فِل الَجـَّةِ  ,َوُطْثَؿاُن فِل الَجـَّةِ 
ٌّ

َبْقُر فِل ,َوَطؾِل  ,الَجـَّةِ  َوَصْؾَحُة فِل الَجـَِّة َوالزُّ

ـُ َطْقٍف فِل الَجـَّةِ  ـِ ْب ْحَؿ  ,َوَسِعقٌد فِل الَجـَّةِ  ,َوَسْعٌد فِل الَجـَّةِ  ,َوَطْبُد الرَّ

اِح فِل الَجـَّةِ  ـُ الَجرَّ «َوَأُبق ُطَبْقَدَة ْب
 (ٔ)

 . 

                                                   
وىو ُب  ,وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن (,ٖٚٗٚ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو  (ٔ)

ىذا اضتديث ظاىر ": (, وقال فيوٖٙٔحة لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم )أحاديث معلة ظاىرىا الص
فقال رزتو اهلل  (ٖٚٗٚ)رقم  (ٚٗٙص٘جوأخرجو الًتمذي ) ,ولكنو شاذ وسيأٌب بيانو ,إسناده اضتسن

حدثنا قتيبة بو. ٍب قال: أخربنا مصعب قراءة عن عبد العزيز بن ػتمد عن عبد الرزتن بن زتيد عن أبيو 
 َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَعَلَى آلِِو َوَسلََّم ؿتوه ومل يذكر فيو عن عبد الرزتن بن عوف. قلُت: يعٍت أرسلو عن النيب

ٍب أيضًا قتيبة توبع كما ذكر ذلك اضتافظ  ,لعلو مرتبة قتيبة على أيب مصعب ,ولكن رواية الوصل أرجح
يم واضتماين على وصلو. اىـ اظتراد. انظر حيث قال: قلت تابعو إسحاق بن إبراى "نكتو على األطراف"ُب 

: وقد روي ىذا اضتديث عن عبد الرزتن بن زتيد عن ٍب قال الًتمذي. (ٜٕٓصٔج) "حتفة األشراف"
أبيو عن سعيد بن زيد عن النيب َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَعَلَى آلِِو َوَسلََّم ؿتو ىذا وىذا أصح من اضتديث األول. 

ٍب ذكر حديث سعيد بن زيد بسنده عمر بن سعيد  ,د الرزتن بن عوف ىذاقلت: يعٍت من حديث عب
عن عبد الرزتن بن زتيد عن أبيو عنو بو ٍب قال وشتعت  -وىو ابن أيب اضتسُت النوفلي اظتكي ثقة  -

مع النكت  "حتفة األشراف"يقول ىو أصح من اضتديث األول. اىـ وانظر  -يعٍت البخاري -ػتمدًا 
قال  (ٜٗٔٛ)رقم  (ٙ٘ص٘ج) وأخرج اضتديث أيضًا النسائي ُب "الكربى". (ٜٕٓصٚج)عليها 

من طريق قتيبة بو.  (ٕٜٖ٘)رقم  (ٕٛٔصٗٔج) "شرح السنة"أخربنا قتيبة بن سعيد بو. والبغوي ُب 
وسألت أيب عن حديث؛ رواه عبد العزيز  (ٖٕٔٙ)رقم  (ٖٙٙصٕج) قال ابن أيب حاًب ُب "العلل"

عن جده عبد الرزتن بن  ,عن أبيو ,بن زتيد بن عبد الرزتن بن عوف عن عبد الرزتن ,الدراوردي
 ,قال: عشرة ُب اصتنة. ورواه موسى بن يعقوب الزمعي ,عن النيب َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَعَلَى آلِِو َوَسلَّمَ  ,عوف

لَّى اللَُّو عن النيب صَ  ,عن سعيد بن زيد ,عن أبيو ,عن عبد الرزتن بن زتيد ,عن عمر بن سعيد بن سريج
ألن اضتديث يروى عن سعيد  ,َعَلْيِو َوَعَلَى آلِِو َوَسلََّم. قلت أليب: أيهما أشبو؟ قال: حديث موسى أشبو

عن النيب َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَعَلَى آلِِو َوَسلََّم ُب ىذا  ,وال يعرف عن عبد الرزتن بن عوف ,من طرق شىت
                 = وخالف ُب ,عوف شذ بو الدراوردي فسلك بو اصتادةشيء. اىـ فُِلَم هبذا أن حديث ابن 
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ـِ  ,َأْخَبَرَكا َأُبق ُمْصَعٍب قَِراَءةً ": ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل ـْ َطْبِد الَعِزيِز ْب َط

ـِ ُحَؿْقدٍ  ,دٍ ُمَحؿَّ  ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ ـْ َأبِقفِ  ,َط   ,َط
ِّ

ـِ الـَّبِل صؾك اهلل طؾقف -َط

ـِ َطْقٍف.  ,َكْحَقهُ  -وسؾؿ ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ  َوَلْؿ َيْذُكْر فِقِف َط

ـِ ُحَؿْقدٍ  ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ ـْ َأبِقفِ  ,َوَقْد ُرِوَي َهَذا الَحِديُث َط ـْ َسعِ  ,َط قِد َط

ـِ َزْيدٍ    ,ْب
ِّ

ـِ الـَّبِل  َكْحَق َهَذا.  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َط

لِ  ـَ الَحِديِث إَوَّ
 ."َوَهَذا َأَصحُّ مِ

 : ٚبك١ٝ ايعؿط٠ املبؿطٜٔ باجل١ٓ

 .-رضل اهلل طـف-: صؾحة بـ طبقد اهلل الؼرشل اخلاَؼ

 .-رضل اهلل طـف-: الزبقر بـ العقام الؼرشل ايػازؽ

 .-رضل اهلل طـف-ة بـ الجراح الؼرشل : أبق طبقدايػابع

 .-رضل اهلل طـف-: سعد بـ أبل وقاص الؼرشل ايجأَ

 .-رضل اهلل طـف-: طبد الرحؿـ بـ طقف الزهري الؼرشل ايتاغع

 .-رضل اهلل طـف-: سعقد بـ زيد الؼرشل ايعاؾط

 وقد ذكروا يف حديث واحد كؿا سبؼ معـا بقان ذلؽ.

 العشرة الؿبشريـ بالجـة. ولفذا يؼقل أهؾ السـة والجؿاطة

                                                                                                                        
: حديث العشرة صحيح تنبيوواهلل أعلم.  -وىو عمر بن سعيد النوفلي -ذلك من ىو أرجح منو  =

 مبجموع طرقو من حديث سعيد بن زيد أيب األعور وىو أحدىم. أفادنا هبذا األخ أزتد بن سعيد..
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ر الـبل  -غقرهؿ مـ الصحابة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وإٓ فؼد بشَّ

صؾك اهلل -كؿا يف أحاديث أخرى ثابتة طـ الـبل  ,بالجـة -طـفؿرضل اهلل 

 .-طؾقف وسؾؿ

 . ٚنًِٗ َٔ ايطابكني األٚيٝني

ُلق﴿:  ٜكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع َوَّ ْٕ ابُِؼقَن ا ـَ َوالسَّ  َن مِ

ـَ اتَّبَُعقُهْؿ بِنِْحَساٍن  ِذي َكَْصاِر َوالَّ ْٕ ـَ َوا  اْلُؿَفاِجِري
َ

َوَرُضقا َطـُْف  طـفؿْ  اهللُ  رضل

ـَ فِقَفا َأبًَدا َذلَِؽ اْلَػْقُز  َكَْفاُر َخالِِدي ْٕ َوَأَطدَّ َلُفْؿ َجـَّاٍت َتْجِري َتْحتََفا ا

 .[300التقبة: ] ﴾اْلَعظِقؿُ 

 .يفتحٚنًِٗ ممٔ آَٔ قبٌ ا

ـْ ﴿: ٚقس قاٍ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع
ـْ َأكَْػَؼ مِ َٓ َيْستَِقي مِـُْؽْؿ َم

ـْ بَْعُد َوَقاَتُؾقا َوُكالًّ 
ـَ َأكَْػُؼقا مِ ِذي ـَ الَّ

َقبِْؾ اْلَػتِْح َوَقاَتَؾ ُأوَلئَِؽ أَْطَظُؿ َدَرَجًة مِ

 .[30الحديد: ] ﴾بِقرٌ َوَطَد اهلُل اْلُحْسـَك َواهلُل بَِؿا َتْعَؿُؾقَن َخ 

 .ٚنًِٗ قد غٗدٚا بٝع١ ايسضٛإ

 : ٚقس دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل

  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َجابٍِر بـ طبد اهلل 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل صؾك -َط

جَ »َأكَُّف َقاَل:  -اهلل طؾقف وسؾؿ ـْ بَاَيَع َتْحَت الشَّ «َرةِ َٓ َيْدُخُؾ الـَّاَر َأَحٌد مِؿَّ
(ٔ)

.
 

                                                   
(ٔ)

  =ــــــحو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوصحـــــ (,ٖٓٙٛ)واإلمام الًتمذي ُب سننو  (,ٖ٘ٙٗ)ود ُب سننو أخرجو اإلمام أبو دا 
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 .ٚنًِٗ قد غٗدٚا بدًزا

 : ٚقس دا٤ يف ايكشٝشني

 ": َيُؼقُل  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َطؾِل 
ِ
صؾك اهلل -َبَعَثـِل َرُسقُل اهلل

َبْقرَ  -طؾقف وسؾؿ ـَ إَْسَقدِ  ,َأَكا َوالزُّ اْكَطؾُِؼقا َحتَّك َتْلُتقا »َقاَل:  ,َوالِؿْؼَداَد ْب

َفاْكَطَؾْؼـَا َتَعاَدى  ,«َوَمَعَفا ِكَتاٌب َفُخُذوُه مِـَْفا ,ا َضِعقـَةً َفنِنَّ بِفَ  ,َرْوَضَة َخاخٍ 

ْوَضةِ  ـُ بِالظَِّعقـَةِ  ,بِـَا َخْقُؾـَا َحتَّك اْكَتَفْقـَا إَِلك الرَّ َفُؼْؾـَا َأْخِرِجل  ,َفنَِذا َكْح

ـْ كَِتاٍب  ,الؽَِتاَب 
َـّ الؽِ  ,َفَؼاَلْت: َما َمِعل مِ َـّ َفُؼْؾـَا: َلُتْخِرِج َتاَب َأْو َلـُْؾِؼَق

ـْ ِطَؼاِصَفا ,الثَِّقاَب 
  ,َفَلْخَرَجْتُف مِ

ِ
-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَلَتْقـَا بِِف َرُسقَل اهلل

َة  , ـْ َأْهِؾ َمؽَّ
ـَ مِ ـَ الُؿْشِركِق

ـِ َأبِل َبْؾَتَعَة إَِلك ُأَكاٍس مِ ـْ َحاصِِب ْب
َفنَِذا فِقِف مِ

 ُيْخبُِرُهْؿ بَِبْعِض َأْمِر 
ِ
  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقِل اهلل

ِ
-َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

  ,«َيا َحاصُِب َما َهَذا؟»: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ِ
َٓ َتْعَجْؾ  ,َقاَل: َيا َرُسقَل اهلل

َّ إِكِّل ُكـُْت اْمَرًأ ُمْؾَصًؼا فِل ُقَرْيشٍ 
ـْ َأْكُػِسَفا ,َطَؾل

ـْ مِ ـْ َمَعَؽ  ,َوَلْؿ َأُك  َوَكاَن َم

َة َيْحُؿقَن بَِفا َأْهؾِقِفْؿ َوَأْمَقاَلُفؿْ  ـَ َلُفْؿ َقَراَباٌت بَِؿؽَّ ـَ الُؿَفاِجِري
َفَلْحَبْبُت  ,مِ

ـَ الـََّسِب فِقِفؿْ 
ِخَذ ِطـَْدُهْؿ َيًدا َيْحُؿقَن بَِفا َقَراَبتِل ,إِْذ َفاَتـِل َذلَِؽ مِ  ,َأْن َأتَّ

َٓ اْرتَِداًدا   ,َٓ ِرًضا بِالُؽْػِر َبْعَد اإِلْسالَمِ وَ  ,َوَما َفَعْؾُت ُكْػًرا َو
ِ
َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

 َدْطـِل  ,«َلَؼْد َصَدَقُؽؿْ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
ِ
َقاَل ُطَؿُر: َيا َرُسقَل اهلل

                                                                                                                        
 اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن.=    
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َأْن َوَما ُيْدِريَؽ َلَعؾَّ اهلَل  ,إِكَُّف َقْد َشِفَد بَْدًرا» "َقاَل:  ,َأْضِرْب ُطـَُؼ َهَذا الُؿـَافِِؼ 

"«َلُؽؿْ     َيُؽقَن َقِد اصََّؾَع َطَؾك َأْهِؾ بَْدٍر َفَؼاَل: اْطَؿُؾقا َما ِشئْتُْؿ َفَؼْد َغَػْرُت 
 (ٔ)

. 

          

  

                                                   
 .(ٜٕٗٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٚٓٓ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 [-رضي اهلل عنه-طلحة بن عبيد اهلل ]

 .أٚدب ّٜٛ أحد -زضٞ اهلل عٓ٘-ٚشد ع٢ً ذيو إٔ طًخ١ بٔ عبٝد اهلل 

ًٓ شديًدا - طؾقف وسؾؿصؾك اهلل-فؼد قاتؾ طـ الـبل   ,وجرح ,قتا

 وقطعت يده.

 : نُا دا٤ شيو يف غٓٔ اإلَاّ ايٓػا٥ٞ ضمح٘ اهلل

 
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ا َكاَن َيْقُم "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل - مـ حديث َجابِِر ْب َلؿَّ

  ,ُأُحٍد َوَولَّك الـَّاُس 
ِ
فِل  فِل َكاِحَقةٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َكاَن َرُسقُل اهلل

َْكَصارِ  ْٕ ـَ ا
 َطَشَر َرُجاًل مِ

ْ
  ,اْثـَل

ِ
ـُ ُطَبْقِد اهلل َفَلْدَرَكُفُؿ  ,َوفِقِفْؿ َصْؾَحُة ْب

  ,اْلُؿْشِرُكقنَ 
ِ
ـْ »َوَقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفاْلَتَػَت َرُسقُل اهلل َم

  ,َفَؼاَل َصْؾَحُة: َأَكا «لِْؾَؼْقِم؟
ِ
َكَؿا »: -قف وسؾؿصؾك اهلل طؾ-َقاَل َرُسقُل اهلل

  «َأْكَت 
ِ
َْكَصاِر: َأَكا َيا َرُسقَل اهلل ْٕ ـَ ا

َحتَّك  ,«َأْكَت َفَؼاَتَؾ »َفَؼاَل:  ,َفَؼاَل َرُجٌؾ مِ

ـْ لِْؾَؼْقِم؟»َفَؼاَل:  ,ُثؿَّ اْلَتَػَت َفنَِذا اْلُؿْشِرُكقنَ  ,ُقتَِؾ  َقاَل:  ,َفَؼاَل َصْؾَحُة: َأَكا «َم

َْكَصاِر: َأَكاَفَؼاَل رَ  ,«َكَؿا َأْكَت » ْٕ ـَ ا
 ,َحتَّك ُقتَِؾ  ,«َأْكَت َفَؼاَتَؾ »َفَؼاَل:  ,ُجٌؾ مِ

ـْ  ,ُثؿَّ َلْؿ َيَزْل َيُؼقُل َذلَِؽ  َْكَصاِر َفُقَؼاتُِؾ قَِتاَل َم ْٕ ـَ ا
َوَيْخُرُج إَِلْقِفْؿ َرُجٌؾ مِ

  ,َقْبَؾُف َحتَّك ُيْؼَتَؾ 
ِ
 َرُسقُل اهلل

َ
ـُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َحتَّك َبِؼل َوَصْؾَحُة ْب

 
ِ
  ,ُطَبْقِد اهلل

ِ
ـْ لِْؾَؼْقِم؟»: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسقُل اهلل َفَؼاَل  «َم
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ََحَد َطَشرَ  ,َصْؾَحُة: َأَكا ْٕ َفُؼطَِعْت  ,َحتَّك ُضِرَبْت َيُدهُ  ,َفَؼاَتَؾ َصْؾَحُة قَِتاَل ا

  ,َفَؼاَل: َحسِّ  ,َأَصابُِعفُ 
ِ
َلْق ُقْؾَت »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

 َلَرَفَعْتَؽ اْلَؿاَلئَِؽُة َوالـَّاُس َيـُْظُرونَ 
ِ
ـَ  ,بِْسِؿ اهلل «ُثؿَّ َردَّ اهلُل اْلُؿْشِركِق

 (ٔ)
. 

 : ٚدا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل

اِم  ـِ الَعقَّ َبْقِر ْب  َكاَن َطَؾك "َقاَل:  -رضل اهلل طـف-مـ حديث الزُّ
ِّ

-الـَّبِل

ْخَرةِ  ,ِدْرَطاِن َيْقَم ُأُحدٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ,َفَؾْؿ َيْسَتطِعْ  ,َفـََفَض إَِلك الصَّ

  ,َفَلْقَعَد َصْؾَحَة َتْحَتفُ 
ُّ

َطَؾْقِف َحتَّك اْسَتَقى  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَصِعَد الـَّبِل

ْخَرةِ    ,َطَؾك الصَّ
َّ

َيُؼقُل:  - طؾقف وسؾؿصؾك اهلل-َفَؼاَل: َسِؿْعُت الـَّبِل

«َأْوَجَب َصْؾَحةُ »
(ٕ)

. 

                                                   
حسن من قولو فقطعت "وقال اإلمام األلباين رزتو اهلل فيو:  (,ٜٖٗٔ)ُب سننو  أخرجو اإلمام النسائي (ٔ)

وىو ُب الصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم . "أصابعو وما قبلو حيتمل التحسُت وىو على شرط مسلم
لكن أبو الزبَت  ,ورجال إسناده ثقات كلهم على شرط مسلم": (, وقال فيؤٕٚٔحتت حديث رقم )

فاضتديث حسن مبجموع ىذه الطرق. واهلل أعلم. وسأعيد خترجيو بزيادة  ,وقد عنعنو. وباصتملةمدلس 
فحديث الًترتة حسن ُب  ,وباصتملة": (ٜٕٙٚعند ) حيث قال فيو. ("ٜٕٙٚ)حتقيق إن شاء اهلل برقم 

ضتديث وا ,وقد يرتقي إىل مرتبة الصحيح لو وقفنا على حديث أنس. انظر االستدراك رقم ,أقل أحوالو
(ٕٔٚٔ") .  

وىو ُب وحسنو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن.  (,ٕٜٙٔ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو  (ٕ)
! "صحيح على شرط مسلم ": "وقال اضتاكم: (, وقال فيوٜ٘ٗالصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم )

. قلت: وقد "و إال من حديث ابن إسحاقحديث حسن غريب ال نعرف ": وقال الًتمذيووافقو الذىيب! 
فاضتديث حسن كما قال  ,فأمنا بذلك تدليسو ,صرح بالتحديث ُب رواية أزتد وابن ىشام وابن حبان

    = اظتنذري وليس على شرط مسلم؛ ألنو إمنا أخرج البن إسحاق متابعة. لكن لو شاىد من حديث
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ـِ ُأَمقَّةَ ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل ـْ َصْػَقاَن ْب ـِ َيِزيَد.  ,: َوفِل الَباب َط ائِِب ْب َوالسَّ

ـِ إِْسَحاَق. ِد ْب ـْ َحِديِث ُمَحؿَّ
َّٓ مِ َٓ َكْعِرُفُف إِ ـٌ َغِريٌب   َوَهَذا َحِديٌث َحَس

وما بؼل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بل وقد جرح الـ ,أي: يف ذلؽ الققم

 .-رضل اهلل طـف-معف إٓ أبق صؾحة 

رأى جربيؾ ومقؽائقؾ طؾقفؿا السالم طؾك هقئة رجؾقـ وهؿا حقل 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

 لقرقك طؾقف يف أحد. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وضع ضفره لؾـبل 

ًٓ يف أوجف  ,كريًؿا ,جقاًدا -رضل اهلل طـف-وكان   الخقر.باذ

 وأرضاه. -رضل اهلل طـف-قتؾف مروان بـ الحؽؿ يقم الجؿؾ شفقًدا 

 :(5653)أخطز اإلَاّ احلانِ يف املػتسضى بطقِ 

ـُ ُطَؿَر : قاٍ ـُ َيْحَقك -رضل اهلل طـف-َقاَل اْب َثـِل إِْسَحاُق ْب ـْ  ,: َفَحدَّ َط

ِة ُأمِّ َيْحَقك بْ  يَّ تِِف ُسْعَدى بِـِْت َطْقٍف اْلُؿرِّ َصْؾَحُة ُقتَِؾ  "َقاَلْت:  ,ـِ َصْؾَحَة َجدَّ

 
ِ
ـُ ُطَبْقِد اهلل َوفِل َيِد َخاِزكِِف َأْلُػ َأْلَػ ِدْرَهٍؿ َومِئَتا َأْلِػ  -رضل اهلل طـف-ْب

ـَ َأْلَػ َأْلِػ ِدْرَهٍؿ  ,ِدْرَهٍؿ  َمْت ُأُصقُلُف َوَطَؼاُرُه بَِثاَلثِق َوَكاَن فِقَؿا َذَكَر  ,َوُققِّ

                                                                                                                        
. لكن "صحيح على شرط مسلم"وقال:  (ٖٙٚ / ٖ)عائشة أم اظتؤمنُت مرفوعا بو. أخرجو اضتاكم  =

 . "قال أزتد مًتوك (بن حيِت بن طلحة)وإسحاق  ,قلت: ال واهلل"رده الذىيب بقولو: 
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اًدا بِا ـَ  ,َوالؾِّْبِس َوالطََّعاِم  ,ْلَؿاِل َجقَّ ـِ َوِستِّق ـُ اْثـََتْق َوُقتَِؾ َيْقَم ُقتَِؾ َوُهَق اْب

 ."َسـًَة 

 :(5636)ٚأخطز اإلَاّ احلهاّ يف املػتسضى بطقِ 

اُر قاٍ ػَّ  الصَّ
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ُد ْب  ُمَحؿَّ

ِ
ـُ مِفْ  ,: َأْخَبَرَكا َأُبق َطْبِد اهلل َراَن َثـَا َأْحَؿُد ْب

ـِ َخالٍِد  ـٍ َيُؼقُل:  ,ْب ـَ ُدَكْق ـُ ُقتَِؾ "َقاَل: َسِؿْعُت اْلَػْضَؾ ْب َبْقُر ْب َصْؾَحُة َوالزُّ

امِ  ـَ  -طـفؿارضل اهلل -اْلَعقَّ  ."فِل َرَجٍب َسـََة ِستٍّ َوَثاَلِثق

 .طًش١ بٔ عبٝس اهلل بٔ عجُإ ايكطؾٞ ايتُٝٞ

 ,شفد أحًدا ,بالجـة أحد العشرة الؿشفقد لفؿ ,الؿدين ,أبق محؿد

 . -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وغقرها مـ الؿشاهد مع رسقل اهلل 

 ,يقم بدر بسفؿف وأجره -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وضرب لف الـبل 

 وصؾحة الػقاض. ,وسؿاه صؾحة الخقر وصؾحة العبد

رضل -وطؿر ,وطـ أبل بؽر ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-روى طـ الـبل 

 أجؿعقـ. -طـفؿاهلل 

وققس بـ أبل  ,وإسحاق ,وطؿران ,ويحقك ,وطقسك ,ـقه مقسكوطـف ب

 وطدة. ,وأبق طثؿان الـفدي ,حازم

-رأيت يد صؾحة شال وقك هبا رسقل اهلل ": قاٍ قٝؼ بٔ أبٞ ساظّ

 ."لل أحد -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
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قتؾ صؾحة يقم الجؿؾ لعشر خؾقن مـ جؿادى ": ٚقاٍ ابٔ غعس

 ."وستقـ سـة ,تؾ ابـ أربعوكان يقم ق ,أخرة سـة ست وثالثقـ

 ."يؼال أن مروان قتؾف": ٚقاٍ ايعذًٞ

 .[3027التؼريب:  ,33900التذكرة: ]
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 [-رضي اهلل عنه-الزبير بن العوام ]

 .-زضٞ اهلل عٓ٘-ٖٚهرا ايصبري بٔ ايعٛاّ  

ـِ َطْبِد العُ  ـِ َأَسِد ب ـِ ُخَقْيؾِِد ب اِم ب ـُ الَعقَّ َبْقُر ب ـِ ِكالَِب الزُّ  ب
ِّ

ـِ ُقَصل ى  اْب زَّ

ـِ َغالٍِب. ـِ ُلَميِّ ب ـِ َكْعِب ب َة ب ـِ ُمرَّ  ب

 
ِ
تِِف َصِػقََّة بِـِْت َطْبِد  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َحَقاِريُّ َرُسْقِل اهلل ـُ َطؿَّ َواْب

تَِّة أَ  ,َوَأَحُد الَعشَرِة الَؿْشُفْقِد َلُفؿ بِالَجـَّةِ  ,الُؿطَّؾِِب  ْقَرىَوَأَحُد السِّ  ,ْهِؾ الشُّ

 
ِ
ـْ َسؾَّ َسْقَػُف فِل َسبِْقِؾ اهلل ُل َم   ,َوَأوَّ

ِ
َأْسَؾَؿ َوُهَق  -رضل اهلل طـف-َأُبق َطْبِد اهلل

 َلُف ِستَّ َطْشَرَة َسـًَة. ,َحَدٌث 

ـْ َأبِل إَْسَقدِ  ,َوَرَوى: الؾَّْقُث  ـْ ُطْرَوةَ  ,َط ـُ َثَؿاِن  ,َط َبْقُر اْب َقاَل: َأْسَؾَؿ الزُّ

ـَ ِس  ةَ  ,ـِْق  ُأِخَذ بَِلْطَؾك َمؽَّ
ِ
ْقَطاِن َأنَّ َرُسْقَل اهلل ـَ الشَّ

َفَخَرَج  ,َوَكَػَحْت َكْػَحٌة مِ

ْقُػ  ـُ اْثـََتل َطْشَرَة َسـًَة بَِقِدِه السَّ َبْقُر َوُهَق ُغالٌَم اْب ـْ َرآُه َطِجَب  ,الزُّ َوَقاَل:  ,َفَؿ

ْقُػ   َحتَّك َأَتك الـَّ  ,الُغالَُم َمَعُف السَّ
َّ

َما َلَؽ )َفَؼاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بِل

 .(َيا ُزَبْقُر؟

ـْ َأَخَذَك. ,َفَلْخَبَرهُ   َوَقاَل: َأَتْقُت َأْضِرُب بَِسْقِػل َم

َبْقَر َكاَن َرُجالً َصِقْيالً   ,إَِذا َركَِب َخطَّْت ِرْجالُه إَْرَض  ,َوَقْد َوَرَد َأنَّ الزُّ

.َوَكاَن َخِػْقَػ الؾِّْحَقِة وَ  ـِ  الَعاِرَضْق
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 َرَوى َأَحاِدْيَث َيِسْقَرًة.

 
ِ
َث َطـُْف َبـُْقُه: َطْبُد اهلل ـُ َأْوِس  ,َوَجْعَػرٌ  ,َوُطْرَوةُ  ,َوُمْصَعٌب  ,َحدَّ َوَمالُِؽ ب

ـِ الَحَدَثانِ  ـُ َقْقسٍ  ,ب ـِ ُكَرْيزٍ  ,َوإَْحـَُػ ب ـُ َطامِِر ب  ب
ِ
ـُ  ,َوَطْبُد اهلل َوُمْسؾُِؿ ب

هُ  َوَأُبق ,ُجـَْدٍب  َٓ  َوآَخُرْوَن. ,َحؽِْقٍؿ َمْق

ـِ  َػَؼا َلُف َطَؾك َحِدْيَثْق َوُمْسؾٌِؿ  ,َواْكَػَرَد َلُف الُبَخاِريُّ بَِلْرَبَعِة َأَحاِدْيَث  ,اتَّ

 .(43-1/42)غري أعالّ ايٓبال٤ بَِحِدْيٍث. 

 : دا٤ يف ايكشٝشني

 َيُؼقُل: َقاَل رَ  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َجابِر بـ طبد اهلل 
ِ
ُسقُل اهلل

ـْ َيْلتِقـَا بَِخَبِر الَؼْقمِ »َيْقَم إَْحَزاِب:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َفَؼاَل  «َم

َبْقُر: َأَكا ـْ َيْلتِقـَا بَِخَبِر الَؼْقمِ »ُثؿَّ َقاَل:  ,الزُّ َبْقُر: َأَكا«َم ـْ »ُثؿَّ َقاَل:  ,. َفَؼاَل الزُّ َم

َبْقُر: َأَكاَفَؼاَل ا «َيْلتِقـَا بَِخَبِر الَؼْقمِ   َحَقاِريَّ »ُثؿَّ َقاَل:  ,لزُّ
ٍّ

َوإِنَّ  ,إِنَّ لُِؽؾِّ َكبِل

َبْقرُ  «َحَقاِريَّ الزُّ
 (ٔ)

. 

 : (7263)برقؿ  ٚيف ضٚا١ٜ يإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

 
ِ
ـَ َطْبِد اهلل   ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َجابَِر ْب

ُّ
-َقاَل: َكَدَب الـَّبِل

َبْقرُ الـَّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُثؿَّ َكَدَبُفْؿ  ,اَس َيْقَم الَخـَْدِق َفاْكَتَدَب الزُّ

                                                   
 .(ٕ٘ٔٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٔٔٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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َبْقرُ  َبْقرُ  ,َفاْكَتَدَب الزُّ  َحَقاِريٌّ »َفَؼاَل:  ,َثالًَثا ,ُثؿَّ َكَدَبُفْؿ َفاْكَتَدَب الزُّ
ٍّ

 لُِؽؾِّ كَبِل

بَقْرُ   .«َوَحَقاِريَّ الزُّ

   طؾقفصؾك اهلل -طؿت الـبل  ,وهق ابـ صػقة بـت طبد الؿطؾب

 .-وسؾؿ

-زوج الـبل  ,-طـفارضل اهلل -وهق ابـ أخل خديجة بـت خقيؾد 

وأم أوٓده كؾفؿ ما طدا إبراهقؿ طؾقف  ,وأول كسائف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 السالم.

رضل اهلل -طبد اهلل بـ الزبقر ": -ضنٞ اهلل عٓ٘-ٚأؾٗط أٚالز ايعبري 

 ."-طـفؿا رضل اهلل-مـ أسؿاء بـت أبل بؽر الصديؼ  ,-طـفؿا

شجاًطا حتك أكف أرسؾ بللػ  -رضل اهلل طـف-وكان الزبقر بـ العقام 

 رجؾ.

أرسؾ إلقفؿ  ,-رضل اهلل طـف-: مـ طؿر بـ الخطاب ملا طًبٛا املسز

 بللػ رجؾ. -رضل اهلل طـف-الزبقر بـ العقام 

 ."لق تؼتحؿ وكحـ بعدك": غع٠ٚ اجلطَٛى قاٍ ي٘ أقشاب٘ ٚيف

 قالقا: بال كستطقع. : إكؽؿ ٓ تستطقعقن.قاٍ

ثؿ طاد إلك  ,فاكطؾؼ كالصؼر يضرب يف الروم حتك خرج مـ خؾػفؿ

 فضربقه بالسقػ يف طاتؼف حتك كان ولده يدخؾ يده فقف. ,أمامفؿ



 اعسف ضًفو
 

1

 352 [-رضي اهلل عنه-الزبير بن العوام ]

َبْقُر بَِسْقِػفِ    ,َقاَل ُطْرَوُة: َجاَء الزُّ
ُّ

َما ): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل الـَّبِل

 . (َلَؽ؟

 كََّؽ ُأِخْذَت.َقاَل: ُأْخبِْرُت أَ 

 .(َفُؽـَْت َصاكعًا َماَذا؟)َقاَل: 

ـْ َأَخَذكَ   َفَدَطا َلُف َولَِسْقِػِف. ,َقاَل: ُكـُْت َأْضِرُب بِِف َم

َبْقَر َكاَن َصِقْيالً َتُخطُّ ِرْجالَُه إَْرَض  ,َوَرَوى: ِهَشامٌ  ـْ َأبِْقِف ُطْرَوَة: َأنَّ الزُّ َط

ابَّةَ   َر.َأْشعَ  ,إَِذا َركَِب الدَّ

ُف َصِػقَُّة َتْضِرُبُف َضْربًا َشِدْيداً   َوُهَق َيتِْقٌؿ. ,َوَكاَكْت ُأمُّ

 َأْهَؾْؽتِِف. ,َفِؼْقَؾ َلَفا: َقَتْؾتِفِ 

 َقاَلْت:

 َوَيُجرَّ الَجْقَش َذا الَجَؾْب ... إِكََّؿا َأْضِرُبُف لَِؽل َيِدّب 

َء بِالغُ  ,َقاَل: َوَكَسَر َيَد ُغالٍَم َذاَت َيْقمٍ 
ْ

َفِؼْقَؾ َلَفا  ,الَِم إَِلك َصِػقَّةَ َفِجل

 َذلَِؽ.

 َفَؼاَلْت:

 َكْقَػ َوَجْدَت َوْبَرا ... َأَأقِطًا َأْم َتْؿَرا

 َأْم ُمْشَؿِعالَّ َصْؼَرا
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ـُ إِْسَحاَق: َوَأْسَؾَؿ  َبْقرُ  -َطَؾك َما َبَؾَغـِل  -َقاَل اْب  ,َطَؾك َيِد َأبِل َبْؽٍر: الزُّ

ـِ  ,َوَصْؾَحةُ  ,َوُطْثَؿانُ  ْحَؿ  َوَسْعٌد. ,َوَطْبُد الرَّ

َبْقرِ  ـِ الزُّ ـِ ُمْصَعِب ب ـْ ُطَؿَر ب َبْقرُ  ,َوَط َمَع  -رضل اهلل طـف-َقاَل: َقاَتَؾ الزُّ

 َوَلُف َسْبَع َطْشَرَة. 
ِ
 اهلل

ِّ
 .(46-1/45)غري أعالّ ايٓبال٤ َكبِل

 .-رضل اهلل طـف-وكان غققًرا 

 .َع شٚدت٘ عاته١ -زضٞ اهلل عٓ٘-قؿت٘ 

بعاتؽة بـت زيد بـ طؿرو بـ  -رضل اهلل طـف-ج الزبقر بـ العقام تزو

 واشرتصت طؾقف أن تصؾل يف الؿسجد فشؼ ذلؽ طؾقف. ,كػقؾ

فاختبل لفا لقؾة فؾؿا  ,أن يؿـعفا مـ الؿسجد -رضل اهلل طـف-وكره 

فعادت إلك البقت ثؿ قالت: كـا كخرج فؾؿا  ,خرجت ضرهبا طؾك طجقزهتا

 وج.فسد الـاس تركـا الخر

 .-زضٞ اهلل عٓ٘-بٝإ ٖذست٘ إىل اذتبػ١ 

ـْ َهاَجَر إَِلك الَحَبَشةِ  ـُ ُطْؼَبةَ  ,َوُهَق مِؿَّ ـُ إِْسَحاَق  ,فِْقَؿا َكَؼَؾُف ُمْقَسك ب  ,َواْب

ِل اإِلَقاَمَة بَِفا.  َوَلْؿ ُيَطقِّ

ـْ ِهَشامٍ  ـْ َأبِْقفِ  ,َأُبق ُمَعاِوَيَة: َط ـَ -اطـفرضل اهلل -َطاِئَشُة َقاَلْت  ,َط : َيا اْب

َبْقرَ -ُأْختِل! َكاَن َأُبَقاَك  ـَ اْستََجابُقا لِؾِِّف ﴿مِـ:  -َوَأَبا َبْؽٍر  ,َيْعـِل: الزُّ ِذْي الَّ

ـْ  ُسْقِل مِ  . [372آُل ِطْؿَراَن: ] ﴾بَْعِد َما َأَصابَُفُؿ الَؼْرُح  َوالرَّ
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ـْ ُأُحدٍ 
ا اْكَصَرَف الُؿْشِرُكْقَن مِ   ,َلؿَّ

ُّ
صؾك اهلل طؾقف - َوَأَصاَب الـَّبِل

ِء »َفَؼاَل:  ,َخاَف َأْن َيْرِجُعقا ,َوَأْصَحاَبُف َما َأَصاَبُفؿْ  -وسؾؿ َٓ ـْ ُيـَْتَدُب لَِفُم َم

ًة؟ ـَ «فِل آَثاِرِهْؿ َحتَّك َيْعَؾُؿقا َأنَّ بِـَا ُققَّ َبْقُر فِل َسْبِعْق  ,. َفاْكُتِدَب َأُبق َبْؽٍر َوالزُّ

ـَ َفَخَرُجقا فِل آَثاِر الُؿْشرِ   ."َفاْكَصَرُفقا ,َفَسِؿُعقا بِِفؿ ,ِكْق

ٍَ َتَعاَي٢  َوَفْضٍؾ َلْؿ َيْؿَسْسُفْؿ ُسْقءٌ ﴿: َقا
ِ
ـَ اهلل

آُل ] ﴾َفاكَْؼَؾبُقا بِـِْعَؿٍة مِ

 .(50-1/49)غري أعالّ ايٓبال٤ . ": َلْؿ َيْؾَؼقا َطُدّواً [374ِطْؿَراَن: 

ُِٝط  ـِ : َيْقَم الَخـْدَ -ضنٞ اهلل عٓ٘-َنَطَب ايٗعَب  ب
ِ
ـَ َطْبِد اهلل ِق ُطْثَؿاَن ب

ْقِػ َطَؾك مِْغَػِرهِ   َفَؼَطَعُف إَِلك الَؼَرُبقِس. ,الُؿِغْقَرِة بِالسَّ

َبْقرُ ": َفَكاُيٛا َٓ  ,َما َأْجَقَد َسْقَػَؽ! َفَغِضَب الزُّ ُيِرْيُد َأنَّ الَعَؿَؾ لَِقِدِه 

ْقِػ   ."لِؾسَّ

ٍَ ِّ َقا ِِٛض ِٔ ايٖج َِٓء الثَّ ": ََٚع َحاَبةِ َهُم   ,: َحْؿَزةُ الََثُة َكْجَدُة الصَّ
ٌّ

 ,َوَطؾِل

َبْقرُ   ."َوالزُّ

ٌّ ٍَ َعًٔ : َأْصَقُع الـَّاِس فِل الـَّاِس: َحاَرَبـِل َخْؿَسةٌ ": -ضنٞ اهلل عٓ٘-َقا

َبْقرُ  ,َطاِئَشةُ   ,َلْؿ ُيْدِرْكُف َمْؽٌر َقطُّ  ,َوَأْمَؽُر الـَّاِس: َصْؾَحةُ  ,َوَأْشَجُع الـَّاِس: الزُّ

ـُ ُمـَْقةَ  َوَأْطَطك الـَّاِس: َيْعَؾك ب
 (ٔ)

ـُ َصْؾَحةَ  , ُد ب َكاَن  ,َوَأَطَبُد الـَّاِس: ُمَحؿَّ

                                                   
 قة بـ أبل طبقدة ابـ هؿامك بـ أموهل أمف. وهق يعؾ ,بعدها ياء مػتقحة ,بضؿ الؿقؿ. وسؽقن الـقن  (ٔ)

 .حؾقػ قريش. صحابل مشفقر. مات سـة بضع وأربعقـ. وأخرج حديثف الجؿاطة ,التقؿل
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ُف َأُبْقهُ  ـَ ِدْيـَارًا  ,َمْحُؿقدًا َحتَّك اْسَتَزلَّ ُجَؾ الَقاِحَد َثالَثِْق َوَكاَن َيْعَؾك ُيعطِل الرَّ

الََح َوالَػَرَس َطَؾك َأْن ُيَحاِرَبـِل  ."َوالسِّ

 : ّٜٛ ادتٌُ -زضٞ اهلل عٓ٘-قؿت٘ 

ٍَ  َقا
ٍّ

ـْ َطؾِل َبْقُر َيْقَم الَجَؿِؾ َط   ,: اْكَصَرَف الزُّ
ِ
َفَؼاَل:  ,َفَؾِؼَقُف اْبـُُف َطْبُد اهلل

 ُجْبـًا ُجْبـًا!

ٍَ  َشْقئًا َسِؿْعُتُف  ,: َقْد َطؾَِؿ الـَّاُس َأكِّل َلْسُت بَِجَبانٍ َقا
ٌّ

َركِل َطؾِل ـْ َذكَّ
َوَلؽِ

ـْ رَ 
 مِ

ِ
َٓ ُأَقاتَِؾفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُسْقِل اهلل  ُثؿَّ َقاَل: ,َفَحَؾْػُت َأْن 

تِل َأْخَشك َطَقاقَِبَفا  ـُ ... َتْرُك إُُمْقِر الَّ  َأْحَس
ِ
ـِ  فِل اهلل ْي ْكَقا َوفِل الدِّ  فِل الدُّ

ٌَ ِٝ  :إِكَُّف َأْكَشدَ : َٚٔق

 َكافِِعل 
َ

ـَ الَؿَؿاِت َقِرْيُب ... َوَلَؼْد َطؾِْؿُت َلِق انَّ ِطْؾِؿل
 َأنَّ الَحَقاَة مِ

ـُ ُجْرُمْقٍز.  َفَؾْؿ َيـَْشْب َأْن َقَتَؾُف اْب

 : -زضٞ اهلل عٓ٘-قؿ١ قتٌ ايصبري 

٣َٚ ـِ ََٚض ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ ـُ ب ـِ َجاَواَن َقاَل: ُقتَِؾ َصْؾَحُة  ,: ُحَصْق ـْ َطْؿِرو ب َط

َبْقُر َسَػقَ  ,َواْكَفَزُمقا   ,انَ َفَلَتك الزُّ
ُّ

َفَؼاَل: َيا َحَقاِريَّ  ,َفَؾِؼَقُف الـَِّعُر الُؿَجاِشِعل

تِل ـَ َتْذَهُب؟ َتَعاَل َفَلْكَت فِل ِذمَّ ! َأْي
ِ
 َفَساَر َمَعُف. ,َرُسْقِل اهلل

َبْقَر بَِسَػَقانَ  ,َوَجاَء َرُجٌؾ إَِلك إَْحـَِػ  َفَؿا َتْلُمُر إِْن َكاَن  ,َفَؼاَل: إِنَّ الزُّ

ـَ َفحَ  ,َجاءَ  ـَ الُؿْسؾِِؿْق َحتَّك إَِذا َضَرَب َبْعُضُفْؿ َحَقاِجَب َبْعٍض  ,َؿَؾ َبْق
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ْقِػ  ـُ ُجْرُمْقزٍ  ,بِالسَّ ـُ  ,َأَراَد َأْن َيْؾَحَؼ بَِبـِْقِف؟ َقاَل: َفَسِؿَعَفا ُطَؿْقُر ب وَفَضاَلُة ب

ْؼباِلً َمَع الـَِّعِر َوُهْؿ فِل َفاْكَطَؾُؼقا َحتَّك َلَؼْقُه مُ  ,َوَرُجٌؾ ُيَؼاُل َلُف: ُكَػْقعٌ  ,َحابِسٍ 

ـْ َخْؾِػفِ  ,َصَؾبِفِ 
َبْقرُ  ,َوَصَعـَُف َصْعـًَة َضِعْقَػةً  ,َفَلَتاُه ُطَؿْقٌر مِ ا  ,َفَحَؿَؾ َطَؾْقِف الزُّ َفَؾؿَّ

َـّ َأكَُّف َقاتُِؾفُ   َقاَل: ,اْسَتْؾَحَؿُف َوَض

 َيا َفَضاَلُة! َيا ُكَػْقُع!

 ."َبْقِر َحتَّك َقَتُؾْقهُ َقاَل: َفَحَؿُؾقا َطَؾك الزُّ 

َِٛغ٢ َُ  ُٔ ُِٝس اهلٔل ب ـُ َمْرُزْوٍق ُعَب َثـَا ُفَضقُؾ ب ـُ ُطْؼَبةَ  ,: َحدَّ َثـِل شِؼْقُؼ ب  ,َحدَّ

ـِ الَحاِرِث  َة ب ـْ ُقرَّ ـِ قَتاَدةَ  ,َط ـْ جقِن ب  َقاَل: ,َط

َبْقِر َيْقَم الَجَؿؾِ   إَِلك َأْن َقاَل: ,بِاإِلْمَرةِ َوَكاُكقا ُيَسؾُِّؿْقَن َطَؾْقِف  ,ُكـُْت َمَع الزُّ

ـُ ُجْرُمْقٍز َثاكِقًا َباعِ  ,َفَقَقعَ  ,َفَلْثَبَتفُ  ,َفَطَعـَُف اْب ـَ بَِقاِدي السِّ
َوَجَؾَس  ,َوُدفِ

 
ٌّ

 َيْبؽِل َطَؾْقِف ُهَق َوَأْصَحاُبُف . -رضل اهلل طـف-َطؾِل

ِٕٝب ُٔ َسٔب ـُ َأبِل الَحَؽؿِ ُقٖط٠ُ ب َثـَا الَػْضُؾ ب ـْ َأبِل َكْضَرةَ  ,: َحدَّ  َقاَل: ,َط

 
ٍّ

َبْقِر إَِلك َطؾِل َء بَِرَأِس الزُّ
ْ

:  ,ِجل
ٌّ

ـَ "َفَؼاَل َطؾِل
 َمْؼَعَدَك مِ

ُّ
ْأ َيا َأْطَرابِل َتَبقَّ

  ,الـَّارِ 
ِ
َثـِل َرُسْقُل اهلل َبْقِر فِل »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َحدَّ َأنَّ َقاتَِؾ الزُّ

«الـَّارِ 
 (ٔ)

. 

                                                   
الػضؾ بـ أبل الحؽؿ روى طـف غقر واحد. وقال أبق حاتؿ: شقخ بصري. وذكره ابـ حبان  (ٔ)

 .(250/  7)ٓبـ كثقر  "البداية  "يف الثؼات. وباقل رجال اإلسـاد ثؼات. واكظر 
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: طـ نالُٖا ،(3/1/73)ٚابٔ غعس  ،(2/145)ٚض٣ٚ ايطٝايػٞ 

-قال: استلذن قاتؾ الزبقر طؾك طؾل -رضل اهلل طـف-–طـ زر  ,طاصؿ

واهلل لقدخؾـ قاتؾ ابـ ": -رضل اهلل طـف-قال طؾل . -طـفؿارضل اهلل 

إن »يؼقل:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ,. إين سؿعت رسقل اهلل"صػقة الـار

ده حسـ. وصححف الحاكؿ وسـ ,«لؽؾ كبل حقاريا وحقاري الزبقر

 ووافؼف الذهبل. ,(3/367)

: ِعَب١ُ ـِ ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـْ َمـُْصْقِر ب  َيُؼْقُل : َط
َّ

ْعبِل َأْدَرْكُت ": َسِؿْعُت الشَّ

َحاَبةِ  ـَ الصَّ
 "َيُؼْقُلْقَن:  ,-رضل اهلل طـف-َخْؿَس َماَئٍة َأْو َأْكَثَر مِ

ٌّ
 ,َطؾِل

بَ  ,َوَصْؾَحةُ  ,َوُطْثَؿانُ   ."ْقُر فِل الَجـَّةِ َوالزُّ

ـَ الَعْشَرِة الَؿْشُفْقِد ": قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل  يف ايػري
َٕكَُّفؿ مِ

ـَ  ,َلُفؿ بِالَجـَّةِ  ْق ـَ الَبْدِريِّ
ْضَقانِ  ,َومِ ـْ َأْهِؾ َبْقَعِة الرِّ

ـَ  ,َومِ ابِِؼْق ـَ السَّ
َومِ

ـَ َأْخَبَر َتَعاَلك َأكَُّف رَ  ِذْي ـَ الَّ لِْق  َطـُْفؿ َوَرُضْقا َطـْفُ إَوَّ
َ

َوَٕنَّ إَْرَبَعَة ُقتُِؾقا  ,ِضل

َفاَدةَ  ـُ ُمِحبُّْقَن َلُفؿ ,َوُرِزُققا الشَّ ـَ َقَتُؾقا  ,َفـَْح ِذْي َباِغُضْقَن لأِلَْرَبَعِة الَّ

 ."إَْرَبَعةَ 

قتؾف ابـ ُمحقريز ضؾًؿا  ,يقم الجؿؾ -رضل اهلل طـف-قتؾ الزبقر 

 وطدواًكا.
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  [-رضي اهلل عنه-وقاص  سعد بن أبي]

 .-زضٞ اهلل عٓ٘-ٖٚهرا ضعد بٔ أبٞ ٚقاص 

ْهِريُّ  ـِ ُأَهْقٍب الزُّ ـُ َأبِل َوقَّاٍص َمالِِؽ ب  . -رضل اهلل طـف-َسْعُد ب

ـِ َواْسُؿ َأبِل َوقَّاصٍ  ـِ ِكالَِب ب ـِ ُزْهَرَة ب ـُ ُأَهْقِب بـ َطْبِد َمـَاٍف ب : َمالُِؽ ب

ـِ ٕي. ُمرَّ  ـِ َكْعِب ب  َة ب

  ,إَمِْقر
ُّ

ْهِريُّ  ,َأُبق إِْسَحاَق الُؼَرِشل . ,الزُّ
ُّ

ل  الَؿؽِّ

ـَ  ,َأَحُد الَعَشَرةِ  لِْق ـَ إَوَّ ابِِؼْق ـْ َشِفَد َبْدراً  ,َوَأَحُد السَّ  ,َوالُحَدْيبَِقةَ  ,َوَأَحُد َم

ْقَرى. تَِّة َأْهِؾ الشُّ  َوَأَحُد السِّ

١ًَُِّ َقأي ٣َٚ ُد َٔ احَلٔسِٜٔحَض َٔ ـِ )َوَلُف فِل ": َش١ّ  ِحْقَحْق َخْؿَسَة َطَشَر  (الصَّ

َوُمْسؾٌِؿ بَِثَؿاكَِقَة َطَشَر  ,َواْكَػَرَد َلُف الُبَخاِريُّ بَِخْؿَسِة َأَحاِدْيَث  ,َحِدْيثًا

 .(93-1/92)غري أعالّ ايٓبال٤ . "َحِدْيثًا

 رابع أربعة يف اإلسالم. -رضل اهلل طـف-كان 

َُاَع١ْ ـِ َهاِشؿِ َد ـْ َهاِشِؿ ب ـِ الُؿَسقِِّب: َسِؿْعُت َسْعدًا  ,: َط ـْ َسِعْقِد ب َط

 ,َوَلَؼْد َمَؽْثُت َسْبَع َلَقالٍ  ,َما َأْسَؾَؿ َأَحدًا فِل الَقْقِم الَِّذي َأْسَؾْؿُت "َيُؼْقُل: 

 ."َوإِكِّل َلُثُؾُث اإِلْسالَمِ 
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ِٕ ِٛ ُٔ امَلأدُؿ ُِٛغُف ب ُٜ ٍَ َمَؽَث "ئَِشَة بِـَْت َسْعٍد َتُؼْقُل: : َسِؿْعُت َطاََٚقا

ْقِؾ َوإِكَُّف َلُثُؾُث اإِلْسالَمِ   ."َأبِل َيْقمًا إَِلك الؾَّ

ُٔ َأٔبٞ َخأيٕس ٌُ ب ِٝ َُأع ـْ َقْقٍس َقاَل: ِإِغ ـُ َمالٍِؽ : َط رضل اهلل -َقاَل َسْعُد ب

  :-طـف
ِ
َوَلَؼْد  ,ٍد َقْبؾِلَأَبَقْيِف ََٕح  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َما َجَؿَع َرُسْقُل اهلل

ـَ «َيا َسْعُد! اْرِم فَِداَك َأبِل َوُأمِّل»َرَأْيُتُف َلَقُؼْقُل لِل:  ُل الُؿْسؾِِؿْق . َوإِكِّل َٕوَّ

ـَ بَِسْفؿٍ    ,َرَمك الُؿْشِركِْق
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَلَؼْد َرَأْيُتـِل َمَع َرُسْقِل اهلل

ُؿرِ َما َلـَا َصَعاٌم إِ  ,َسابَِع َسْبَعةٍ  َحتَّك إِنَّ َأَحَدَكا َلَقَضُع َكَؿا َتَضُع  ,َّٓ َوَرَق السَّ

اةُ  ُركِل َطَؾك اإِلْسالَمِ  ,الشَّ َلَؼْد ِخْبُت إَِذْن َوَضؾَّ  ,ُثؿَّ َأْصَبَحْت َبـُق َأَسٍد ُتَعزِّ

ـْ إِْسَؿاِطْقَؾ. ,. ُمتََّػٌؼ َطَؾْقِف. َرَواُه: َجَؿاَطةٌ «َسْعِقل  َط

٣َٚ ـِ  ,ْقِديُّ الَؿْسعُ : ََٚض ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـِ الَؼاِسِؿ ب ـْ َرَمك بَِسْفٍؿ ": َط ُل َم َأوَّ

: َسْعدٌ 
ِ
  ,فِل َسبِْقِؾ اهلل

ِّ
ـْ َأْخَقاِل الـَّبِل

 ."-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوإِكَُّف مِ

ـُ إِْسَؿاِطْقَؾ  ـِ مِْسَؿارٍ  ,َحاَتُؿ ب ـْ ُبَؽْقِر ب ـِ َسْعدٍ  ,َط ـْ َطامِِر ب ـْ َأبِقْ  ,َط : فِ َط

" 
ِ
ـَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ َرُسْقَل اهلل

َجَؿَع َلُف َأَبَقْيِف. َقاَل: َكاَن َرُجٌؾ مِ

ـَ  ـَ َقْد َأْحَرَق الُؿْسؾِِؿْق :  ,الُؿْشِركِْق
ِ
. «اْرِم فَِداَك َأبِل َوُأمِّل»َفَؼاَل َرُسْقُل اهلل

 ,َواْكَؽَشَػْت َطْقَرُتفُ  ,َفَقَقعَ  ,َتفُ َفَلَصْبُت َجْبفَ  ,َفـََزْطُت بَِسْفٍؿ َلْقَس فِْقِف َكْصٌؾ 

" 
ِ
 ."َحتَّك َبَدْت َكَقاِجُذه -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَضِحَؽ َرُسْقُل اهلل
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 .ايكسإٓ اتأْصٍ اهلل عص ٚدٌ فٝ٘ َٔ آٜ

َكَْػاُل لِؾَِّف ﴿: ٖٚٞ قٍٛ اهلل عع ٚدٌ ْٕ َكَْػاِل ُقِؾ ا ْٕ ـِ ا َيْسَلُلقكََؽ َط

ُسقِل َفاتَّؼُ   قا اهلَل َوَأْصؾُِحقا َذاَت بَقْـُِؽْؿ َوَأصِقُعقا اهلَل َوَرُسقَلُف إِْن ُكـْتُؿْ َوالرَّ

ـَ   .[3إكػال: ] ﴾ُمْممِـِق

 : دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ َسْعدٍ  ـْ ُمْصَعِب ْب ـْ َأبِقفِ  ,َط  ,-رضل اهلل طـف-سعد بـ أبل وقاص  -َط

ـَ اْلُخؿْ "َقاَل: 
  ,ِس َسْقًػاَأَخَذ َأبِل مِ

َّ
 ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَلَتك بِِف الـَّبِل

:  ,َفَلَبك ,«َهْب لِل َهَذا»َفَؼاَل:  َكَْػالِ ﴿َفَلْكَزَل اهلُل َطزَّ َوَجؾَّ ْٕ ـِ ا  َيْسَلُلقكََؽ َط

ُسقلِ  َكَْػاُل لِؾَِّف َوالرَّ ْٕ «"[3إكػال: ] ﴾ُقِؾ ا
(ٔ)

. 

 :ٚدا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ َسْعدٍ طَ  ـْ َأبِقِف  ,ـْ ُمْصَعِب ْب  ,-رضل اهلل طـف-سعد بـ أبل وقاص -َط

 َأْرَبُع آَياٍت: َأَصْبُت َسْقًػا"َقاَل: 
َّ

  ,َكَزَلْت فِل
َّ

صؾك اهلل طؾقف -َفَلَتك بِِف الـَّبِل

  ,-وسؾؿ
ِ
ْؾـِقفِ  ,َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل   َفَؼاَل  ,ُثؿَّ َقامَ  ,«َضْعفُ »َفَؼاَل:  ,َكػِّ

ُّ
َلُف الـَّبِل

ـْ َحْقُث َأَخْذَتفُ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
ْؾـِقِف َيا  ,ُثؿَّ َقامَ  ,«َضْعُف مِ َفَؼاَل: َكػِّ

 
ِ
  ,َفَؼامَ  ,«َضْعفُ »َفَؼاَل:  ,َرُسقَل اهلل

ِ
ْؾـِقفِ  ,َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل ـْ  ,َكػِّ َأُؤْجَعُؾ َكَؿ

 
ُّ

ـْ َحْقُث »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َٓ َغـَاَء َلُف؟ َفَؼاَل َلُف الـَّبِل
َضْعُف مِ

                                                   
 .(ٛٗٚٔ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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َيُة:  ,«َأَخْذَتفُ  ْٔ َكَْػاُل لِؾَِّف ﴿َقاَل: َفـََزَلْت َهِذِه ا ْٕ َكَْػاِل ُقِؾ ا ْٕ ـِ ا َيْسَلُلقكََؽ َط

ُسقلِ   . « [3إكػال: ] ﴾َوالرَّ

كَْساَن بَِقالَِدْيِف ُحْسـًا َوإِ ﴿: ٖٚهصا قٍٛ اهلل عع ٚدٌ قْـَا اإْلِ ْن َوَوصَّ

 َمْرِجُعُؽْؿ َفُلكَبِّئُُؽْؿ 
َّ

َجاَهَداَك لِتُْشِرَك بِل َما َلقَْس َلَؽ بِِف ِطْؾٌؿ َفاَل ُتطِْعُفَؿا إَِلل

 .[8العـؽبقت: ] ﴾بَِؿا ُكـْتُْؿ َتْعَؿُؾقنَ 

ـُ َطْؾَؼَؿةَ جاء  ـُ َأبِل ِهـْدٍ مـ حديث َمْسَؾَؿُة ب َثـَا َداُوُد ب ـْ َأبِل  ,: َحدَّ َط

: -رضل اهلل طـف-–َسْعدًا  ُطْثَؿاَن: َأنَّ 
َّ

َوإِْن ﴿َقاَل: َكَزَلْت َهِذِه أَيُة فِل

الَعـَْؽُبْقُت: ] ﴾َلقَْس َلَؽ بِِف ِطْؾٌؿ َفالَ ُتطِْعُفَؿا َجاَهَداَك َطَؾك َأْن ُتْشِرَك بِل َما

ل[8 ا َأْسَؾْؿُت  ,. َقاَل: ُكـُْت َبّرًا بُِلمِّ ـُ الَِّذي َقاَلْت: َيا َسْعُد! َما َهذَ  ,َفَؾؿَّ ْي ا الدِّ

َـّ ِدْيـََؽ َهَذا َٓ آُكُؾ  ,َقْد َأْحَدْثَت؟ َلَتَدَط َٓ َأْشَرُب َحتَّك َأُمْقَت  ,َأْو  َفُتَعقََّر  ,َو

فُ  ,بِل َٓ َتْػَعؾِل َيا ُأمَّ ِف. ُقْؾُت:  ٍء.  ,َفُقَؼاُل: َيا َقاتَِؾ ُأمِّ
ْ

َٓ َأَدُع ِدْيـِل َهَذا لَِشل إِكِّل 

َٓ َتْشَرُب َوَلْقَؾةً  َفَؿَؽَثْت َيْقمًا ا  ,َٓ َتْلُكُؾ َو َوَأْصَبَحْت َوَقْد ُجِفَدْت. َفَؾؿَّ

ـَ  ,َرَأْيُت َذلَِؽ  ُف! َتْعَؾِؿْق  ,َلْق َكاَن َلِؽ َماَئُة َكْػسٍ  -َواهلل  -ُقْؾُت: َيا ُأمَّ

َٓ تَ  ,َما َتَرْكُت ِدْيـِل ,َفَخَرَجْت َكْػسًا َكْػسًا ا إِْن ِشْئِت َفُؽؾِل َأْو  ْلُكؾِل. َفَؾؿَّ

(ُمْسـَِدهِ ). َرَواُه: َأُبق َيْعَؾك فِل «َأَكَؾْت  ,َرَأْت َذلَِؽ 
 (ٔ)

. 

                                                   
باب: االنفال ؼتتصرا ومطوال.  ,ُب اصتهاد (ٛٗٚٔ)ومسلم  (,ٕٛٔ – ٔٛٔ/ٔ)أخرجو اإلمام أزتد  (ٔ)

 ,كلهم من طريق: شتاك بن حرب  (ٖٛٛٔ)والًتمذي  ,باب: فضائل سعد بن أيب وقاص ,وُب الفضائل
     = باب ,ُب اصتهاد (ٖٓٗٚ)أبو داود  ,اؼتتصر  ,عن أبيو سعد ... وأخرجو ,عن مصعب بن سعد
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 .زتاب ايدع٠ٛ -زضٞ اهلل عٓ٘-ٚنإ 

 : (1062)أخطز اإلَاّ ايبعاض ضمح٘ اهلل يف َػٓسٙ بطقِ 

 قاٍ
ِ
ـُ َأيُّ  ,: َأْخَبَركا َأُبق َطْبِد اهلل ُد ْب ـِ ُمَحؿَّ َقاَل: كا  ,قَب َقاَل: كا َأُبق اْلَحَس

َثـَا  اِر َقاَل: َحدَّ ـِ َطْبِد اْلَخالِِؼ اْلَبْصِريُّ ُيْعَرُف بِاْلَبزَّ ـُ َطْؿِرو ْب َأُبق َبْؽٍر َأْحَؿُد ْب

 
ُّ

ـُ َطْبِد اْلَؿؾِِؽ اْلُؼَرِشل ُد ْب ـِ  ,َقاَل: كا َأُبق َطَقاَكةَ  ,ُمَحؿَّ ـْ َطْبِد اْلَؿؾِِؽ ْب َط

ـْ  ,ُطَؿْقرٍ  ـِ َط َشَؽك َأْهُؾ اْلُؽقَفِة "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َسُؿَرَة  َجابِِر ْب

ـُ ُيَصؾِّل َقاَل: َفَلْرَسَؾ إَِلْقِف ُطَؿُر  َٓ ُيْحِس ٍء َحتَّك َقاُلقا إِكَُّف 
ْ

َسْعًدا فِل ُكؾِّ َشل

ـُ ُتَصؾِّ  َٓ ُتْحِس ٍء َحتَّك َزَطُؿقا َأكََّؽ 
ْ

ل َفَؼاَل َفَؼاَل: إِكَُّفْؿ َقْد َشَؽْقَك فِل ُكؾِّ َشل

 
ِ
 إِْن ُكـُْت ُأَصؾِّل بِِفْؿ َصاَلَة َرُسقِل اهلل

ِ
: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َسْعٌد: َواهلل

ـِ َوَأْحِذُف  ,َٓ َأْخِرُم َطـَْفا ُأَصؾِّل َصاَلَتِل اْلِعَشاءِ  َلْق َوَّ ْٕ ـِ ا ْكَعَتْق َفَلْرُكُد فِل الرَّ

ـِ  ُْخَرَيْق ْٕ ُـّ  "فِل ا فِقَؽ َأَبا إِْسَحاَق َفَلْرَسَؾ َمَعُف َرُجاًل َأْو َقاَل: َذلَِؽ الظَّ

َّٓ َسَلَل َأْهَؾُف  ا َقِدَم َطَؾْقِف َلْؿ َيَدْع َمْسِجًدا إِ ـِ َيْسَلُل َطـُْف َأْهَؾ اْلُؽقَفِة َفَؾؿَّ َرُجَؾْق

اَم َرُجٌؾ َفؼَ  ,َفَقْذُكُروَن َخْقًرا َوَيُؼقُلقَن َمْعُروًفا َحتَّك َأَتك َمْسِجًدا لَِبـِل َطْبسٍ 

ِة  ِريَّ َٓ َيِسقُر بِالسَّ مِـُْفْؿ ُيْؽـَك َأَبا َسْعَدَة َفَؼاَل: َأَما إِْذ َكَشْدَتـَا َفنِنَّ َسْعًدا َكاَن 

َْدُطَقنَّ  َٕ  
ِ
ِة َفَؼاَم َسْعٌد َفَؼاَل: َأَما َواهلل ِقيَّ َٓ َيْؼِسُؿ بِالسَّ َٓ َيْعِدُل فِل اْلَؼِضقَِّة َو َو

                                                                                                                        
 "الدر اظتنثور"وذكره السيوطي ُب  ,ُب التفسَت: باب ومن سورة االنفال (ٖٓٛٓ)والًتمذي  ,ُب النفل =
 وابن مردويو. ,وابن أيب حاًب ,وزاد نسبتو إىل ابن اظتنذر (,ٔٗٔ/٘)
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اٍت الؾَُّفؿَّ إِْن َكاَن َطْبُدَك َهَذا َكاِذًبا َفَلصِْؾ ُطْؿَرُه َواْشَتدَّ َفْؼَرُه َطَؾْقَؽ َدَطقَ 

ـُ ُطَؿْقٍر: َفَلَكا َرَأْيُتُف َبْعَد َذلَِؽ َشْقًخا َكبِقًرا  ـِ َقاَل َطْبُد اْلَؿؾِِؽ ْب ْضُف لِْؾِػَت َوَطرِّ

َكبِقٌر َفِؼقٌر َمْػُتقٌن َأَصاَبْتـِل َدْطَقُة  َمْػُتقًكا إَِذا ُسئَِؾ َكْقَػ َأْصَبْحَت َيُؼقُل: َشْقٌخ 

َـّ َقْد  ,َسْعٍد َفَؼاَل َسْعدٌ  ُرِق َيْغِؿُزُه ُض لِْؾَجَقاِري فِل الطُّ َفَلَكا َرَأْيُتُف َوإِكَُّف َلَقَتَعرَّ

ـَ اْلؽِْبرِ 
 . "َسَؼَط َحاِجَباُه َطَؾك َطْقـَْقِف مِ

َٓ ": ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل َّٓ َوَهَذا اْلَحِديُث  ـْ  ,َكْعَؾُؿ ُيْرَوى بَِفَذا اْلَؽاَلِم إِ َط

ـْ َسْعٍد َغْقَر َهَذا اْلَحِديَث  ـُ َسُؿَرَة َط َٓ َكْعَؾُؿ َرَوى َجابُِر ْب َوَقْد َرَواُه  ,َسْعٍد َو

ـِ َسُؿَرةَ  ـْ َجابِِر ْب ـُ ُطَؿْقٍر َوَأُبق َطْقٍن َط  ."َطْبُد اْلَؿؾِِؽ ْب

 .هلل عص ٚدٌٚنإ أٍٚ َٔ ز٢َ بطِٗ يف ضبٌٝ ا

 : ملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـَ َأبِل َوقَّاٍص   إِكِّل »َيُؼقُل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َسْعَد ْب
ِ
َواهلل

ـَ اْلَعَرِب 
ُل َرُجٍؾ مِ َوَّ َٕ,  

ِ
َوَلَؼْد ُكـَّا َكْغُزو َمَع َرُسقِل  ,َرَمك بَِسْفٍؿ فِل َسبِقِؾ اهلل

 
ِ
َّٓ َوَرُق اْلُحْبَؾِة َوَهَذا  ,-ؿصؾك اهلل طؾقف وسؾ-اهلل َما َلـَا َصَعاٌم َكْلُكُؾُف إِ

ُؿرُ  اةُ  ,السَّ ُثؿَّ َأْصَبَحْت َبـُق َأَسٍد " ,«َحتَّك إِنَّ َأَحَدَكا َلَقَضُع َكَؿا َتَضُع الشَّ

ـِ  ي ُركِل َطَؾك الدِّ ـُ ُكؿَ  ,إًِذا َوَضؾَّ َطَؿؾِل ,َلَؼْد ِخْبُت  ,ُتَعزِّ "ْقٍر: إًِذاَوَلْؿ َيُؼِؾ اْب
 

(ٔ)
. 

                                                   
 .(ٜٕٙٙ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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 : ٚملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـْ  ,-رضل اهلل طـف-َسْعًدا َقاَل: َسِؿْعُت  ,طـ َأَبل ُطْثَؿان ُل َم َوُهَق َأوَّ

 
ِ
ـَ الطَّائِِػ فِل ُأَكاٍس  ,َوَأَبا َبْؽَرةَ  ,َرَمك بَِسْفٍؿ فِل َسبِقِؾ اهلل َر ِحْص َوَكاَن َتَسقَّ

  َفَجاَء إَِلك
ِّ

  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل
َّ

َٓ: َسِؿْعـَا الـَّبِل صؾك اهلل -َفَؼا

َطك إَِلك َغْقِر َأبِقفِ »َيُؼقُل:  -طؾقف وسؾؿ ـِ ادَّ     َوُهَق َيْعَؾُؿ َفاْلَجـَُّة َطَؾْقِف  ,َم

«َحَرامٌ 
 (ٔ)

. 

 .يف َه١ -زضٞ اهلل عٓ٘-قؿ١ َسض ضعد بٔ أبٞ ٚقاص 

 : دا٤ يف ايكشٝشني

ـِ َأبِل َوقَّاٍص مـ ح  "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-ديث َسْعِد ْب
ِ
َكاَن َرُسقُل اهلل

ـْ َوَجٍع اْشَتدَّ بِل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
ِة الَقَداِع مِ  ,َيُعقُدكِل َطاَم َحجَّ

ـَ الَقَجِع َوَأَكا ُذو َمالٍ 
َّٓ اْبـَةٌ  ,َفُؼْؾُت: إِكِّل َقْد َبَؾَغ بِل مِ َٓ َيِرُثـِل إِ ُق  ,َو َأَفَلَتَصدَّ

 َمالِل؟ َقاَل: 
ْ

ْطِر؟ َفَؼاَل:  «َٓ »بُِثُؾَثل الثُُّؾُث »ُثؿَّ َقاَل:  «َٓ »َفُؼْؾُت: بِالشَّ

ـْ َأْن َتَذَرُهْؿ  ,إِكََّؽ َأْن َتَذَر َوَرَثَتَؽ َأْغـَِقاءَ  -َأْو َكثِقٌر  -َوالثُُّؾُث َكبِقٌر 
َخْقٌر مِ

ُػقَن الـَّاَس  َّٓ ُأِجْرَت َوإِ  ,َطاَلًة َيَتَؽػَّ  إِ
ِ
ـْ ُتـِْػَؼ َكَػَؼًة َتْبَتِغل بَِفا َوْجَف اهلل كََّؽ َل

  «َحتَّك َما َتْجَعُؾ فِل فِل اْمَرَأتَِؽ  ,بَِفا
ِ
ُأَخؾَُّػ َبْعَد  ,َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

َّٓ اْزدَ »َأْصَحابِل؟ َقاَل:  ـْ ُتَخؾََّػ َفَتْعَؿَؾ َطَؿاًل َصالًِحا إِ ْدَت بِِف َدَرَجًة إِكََّؽ َل

                                                   
 .(ٕٖٙٗ)بخاري ُب صحيحو أخرجو اإلمام ال (ٔ)
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 ,َوُيَضرَّ بَِؽ آَخُرونَ  ,ُثؿَّ َلَعؾََّؽ َأْن ُتَخؾََّػ َحتَّك َيـَْتِػَع بَِؽ َأْقَقامٌ  ,َوِرْفَعةً 

َْصَحابِل ِهْجَرَتُفؿْ 
ِ

ُهْؿ َطَؾك َأْطَؼابِِفؿْ  ,الؾَُّفؿَّ َأْمِض ٕ َٓ َتُردَّ ـِ الَباِئُس  ,َو َلؽِ

ـُ َخْقَلةَ    َيْرثِل َلفُ  «َسْعُد اْب
ِ
َأْن َماَت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

ةَ  "بَِؿؽَّ
 (ٔ)

. 

 ,أمرة الؽقفة فطعـ فقف أهؾفا -رضل اهلل طـف-وٓه طؿر بـ الخطاب  

 ثؿ دطا طؾك ذلؽ الرجؾ كؿا تؼدم معـا يف قصة إجابة دطقتف.

 ,الؼائد يف معركة الؼادسقة -رضل اهلل طـف-وكان سعد بـ أبل وقاص 

 سؾؿقـ مع الػرس.يف حرب الؿ

 ,كاكت هل الػاصؾة بقـ الػرس وبقـ الؿسؾؿقـ ,وهل معركة طظقؿة

وقد قادها مع كثرة الجراحات التل كاكت يف جسده مـ الدمامؾ والؼروح 

 وكحقهؿا.

ٚقد اعتصٍ ايفنت اييت ٚقعت بني  ,قٛاًيا باذتل -زضٞ اهلل عٓ٘-ٚنإ 

 .َٚهح يف َصزعت٘ ,-عِٓٗزضٞ اهلل -ايؿخاب١ 

 : دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهللملا 

ـِ َأبِل َوقَّاصٍ  ـِ َسْعِد ْب ـْ َطامِِر ْب ـْ َأبِقفِ  ,َط رضل -سعد بـ أبل وقاص  َط

ـُ َأبِل ُسْػَقاَن َسْعًدا َأَمَر "َقاَل:  ,-اهلل طـف : َفَؼاَل  -طـفؿارضل اهلل -ُمَعاِوَيُة ْب

                                                   
 .(ٕٛٙٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٕ٘ٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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َـّ َلُف َرُسقُل َما َمـََعَؽ َأْن َتُسبَّ َأَبا التَُّراِب؟ فَ " ا َما َذَكْرُت َثاَلًثا َقاَلُف َؼاَل: َأمَّ

 
ِ
ـْ َأُسبَّفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل َـّ َأَحبُّ  ,َفَؾ َْن َتُؽقَن لِل َواِحَدٌة مِـُْف َٕ

ـْ ُحْؿِر الـََّعؿِ 
 مِ

َّ
  ,إَِلل

ِ
 ,َيُؼقُل َلفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

َػُف فِل بَ  ْػَتـِل َمَع الـَِّساِء  ,ْعِض َمَغاِزيفِ َخؾَّ  َخؾَّ
ِ
: َيا َرُسقَل اهلل

ٌّ
َفَؼاَل َلُف َطؾِل

 
ِ
ْبَقاِن؟ َفَؼاَل َلُف َرُسقُل اهلل َأَما َتْرَضك َأْن »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوالصِّ

َة َبْعدِ  َٓ ُكُبقَّ َّٓ َأكَُّف  ـْ ُمقَسك؟ إِ
َوَسِؿْعُتُف َيُؼقُل  «يَتُؽقَن مِـِّل بَِؿـِْزَلِة َهاُروَن مِ

اَيَة َرُجاًل ُيِحبُّ اهلَل َوَرُسقَلفُ »َيْقَم َخْقَبَر  َـّ الرَّ ُْططَِق  «َوُيِحبُُّف اهلُل َوَرُسقُلفُ  ,َٕ

 بِِف َأْرَمدَ  «اْدُطقا لِل َطؾِقًّا»َقاَل َفَتَطاَوْلـَا َلَفا َفَؼاَل: 
َ

َفَبَصَؼ فِل َطْقـِِف َوَدَفَع  ,َفُلتِل

اَيةَ  َيُة:  ,َفَػَتَح اهلُل َطَؾْقفِ  ,إَِلْقفِ  الرَّ ْٔ ا َكَزَلْت َهِذِه ا  َفُؼْؾ َتَعاَلْقا كَْدُع َأبْـَاَءكَا﴿َوَلؿَّ

  [,63آل طؿران: ] ﴾َوَأبْـَاَءُكؿْ 
ِ
َطؾِقًّا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َدَطا َرُسقُل اهلل

ءِ »َوَفاصَِؿَة َوَحَسـًا َوُحَسْقـًا َفَؼاَل:  َٓ «َأْهؾِل الؾُفؿَّ َهُم
 (ٔ)

. 

ٚاْكطع إىل  ,فكد شٖد يف ارتالف١ ٚتٓاشٍ عٓٗا ,ٚفطا٥ً٘ نجري٠ دًدا

 .َصزعت٘ يف ايعكٝل

 : ملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـُ َسْعدٍ  ـُ َأبِل َوقَّاٍص  ,طـ َطامُِر ْب فِل  -رضل اهلل طـف-َقاَل: َكاَن َسْعُد ْب

ا َرآُه َسْعٌد َقاَل: فَ  ,َفَجاَءُه اْبـُُف ُطَؿرُ  ,إِبِؾِفِ  اكِِب "َؾؿَّ ـْ َشرِّ َهَذا الرَّ
 مِ

ِ
 ,"َأُطقُذ بِاهلل

                                                   
 .(ٕٗٓٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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َوَتَرْكَت الـَّاَس َيَتـَاَزُطقَن اْلُؿْؾَؽ  ,َأَكَزْلَت فِل إِبِؾَِؽ َوَغـَِؿَؽ "َفـََزَل َفَؼاَل َلُف: 

  َسِؿْعُت َرُسقَل  ,َفَؼاَل: اْسُؽْت  ,َفَضَرَب َسْعٌد فِل َصْدِرهِ  "َبْقـَُفْؿ؟
ِ
-اهلل

 »َيُؼقُل:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
َّ

  ,إِنَّ اهلَل ُيِحبُّ اْلَعبَْد التَِّؼل
َّ

            ,اْلَغـِل

 
َّ

«اْلَخِػل
 (ٔ)

. 

 : (119-1/115)قاٍ اإلَاّ ايرٖيب يف ايطري 

ـْ َمـَاقِِب َسْعٍد َأنَّ َفْتَح الِعَراِق َكاَن َطَؾك َيَدْي َسْعدٍ 
َم َوُهَق َكاَن ُمَؼــ ,َومِ  ــدَّ

 َوَكَصَر اهلُل ِدْيـَُف. ,الُجُقْقِش َيْقَم َوْقَعِة الَؼاِدِسقَّةِ 

ـِ  َٓءَ  ,َوَكَزَل َسْعٌد بِالَؿَداِئ َفَؽاَن الـَّْصُر َطَؾك  ,ُثؿَّ َكاَن َأمِْقَر الـَّاِس َيْقَم َجُؾْق

 َواْسَتْلَصَؾ اهلُل إََكاِسَرَة. ,َيِدهِ 

ٗٞ ٣َٚ ِظَٜاْز ايَبهَّا٥ٔ ـِ ُطَؿْقرٍ : َفَط ـْ َطْبِد الَؿؾِِؽ ب ـِ َجابِرٍ  ,َط ـْ َقبِْقَصَة ب  ,َط

ـُ َطؿٍّ َلـَا َيْقَم الَؼاِدِسقَِّة:  َقاَل: َقاَل اْب

 َوَسْعٌد بَِباِب الَؼاِدِسقَِّة ُمْعَصؿُ ... َأَلْؿ َتَر َأنَّ اهلَل َأْكَزَل َكْصــــــــــــَرُه 

َـّ َأيِّؿُ ... َكثِْقَرٌة  َفُلْبـَا َوَقْد آَمْت كَِســـــــــاءٌ   َوكِْســـَقُة َسْعٍد َلْقَس فِْقِف

ا َبَؾَغ َسْعدًا   ."الؾَُّفؿَّ اْقَطْع َطـِّل لَِساَكُف َوَيَدهُ "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َفَؾؿَّ

اَبٌة َأَصاَبْت َفاهُ   ."ُثؿَّ ُقطَِعْت َيُدُه فِل الِؼَتالِ  ,َفَخِرَس  ,َفَجاءْت ُكشَّ

ـْ ُشُفْقِد الِؼَتاِل. ,َسِد َسْعٍد ُقُرْوٌح َوَكاَن فِل َج   َفَلْخَبَر الـَّاَس بُِعْذِرِه َط

                                                   
 .(ٜٕ٘ٙ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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ُٙ َٛ ٣َٚ َِْش ـُ ُطَؿرَ ََٚض ـْ َطْبِد الَؿؾِِؽ. ,: َسْقُػ ب  َط

ِْ ِٝ ـْ َأبِل ُمسؾؿٍ : َُٖؿ ـِ َسْعدٍ  ,َط ـْ ُمْصَعِب ب  ": َط
ٍّ

ـْ َطؾِل
 ,َأنَّ َرُجالً َكاَل مِ

َفَخَبَطُف َحتَّك  ,َفَؿا َبِرَح َحتَّك َجاَء َبِعْقٌر َكادٌّ  ,َفَدَطا َطَؾْقفِ  ,َتفِ َفَؾْؿ َيـْ  ,َفـََفاُه َسْعدٌ 

 ."َماَت 

ةٌ  ْكَقا فِل  ,َولَِفِذِه الَقاقَِعِة ُصُرٌق َجؿَّ ـُ َأبِل الدُّ ْطَقةِ "َرَواَها اْب  الدَّ
ّ

 ."ُمَجابِل

َٖا َٛ ٣َٚ َِْش ارٍ ََٚض ـُ َبؽَّ َبْقُر ب ـْ إِْبَراِهْقؿَ  ,: الزُّ ـِ َحْؿَزةَ  َط ـْ َأبِل ُأَساَمةَ  ,ب  ,َط

ـِ َطْقنٍ  ـِ اْب ْهِريِّ  ,َط ٍد الزُّ ـِ ُمَحؿَّ ِد ب ـْ ُمَحؿَّ ـِ َسْعٍد. ,َط ـْ َطامِِر ب  َط

َٗا ـْ َأبِل ُأَساَمَة.  ,: َأُبق ُكَرْيٍب ََٚسٖسَخ ٔب  َط

ِٕٝس َُ ُٔ ُس َٖا اِب َٚا ـِ الُؿَباَركِ ََٚض ـِ اْب ـِ َطْقنٍ  ,: َط ـِ اْب ـْ مُ  ,َط ـِ َط ِد ب َحؿَّ

ـِ إَْسَقِد. ِد ب  ُمَحؿَّ

َٗا اسِ ََٚقَطِأُت ـِ الَؼقَّ ـِ الؽِـِْديِّ  ,: َطَؾك ُطَؿَر ب  ,َأْكَبَلَكا َأُبق َبْؽٍر الَؼاِضل ,َط

 ُحُضْقراً 
ُّ

ـُ َماِسل ,َأْكَبَلَكا َأُبق إِْسَحاَق الَبْرَمؽِل  ,َأْكَبَلَكا َأُبق ُمسؾؿٍ  ,َأْكَبَلَكا اْب

َثـَا إَ  ـُ َطْقٍن. ,ْكَصاِريُّ َحدَّ َثـَا اْب  َحدَّ

َٗا ـُ ُطَؾقَّةَ ََٚسٖسَخ ٔب ٍد. ,: اْب ـِ ُمَحؿَّ ِد ب ـْ ُمَحؿَّ  َط

َٕ ُٔ ُدِسَعا َٖا اِب َٚا ِّٝٔب ،ََٚض ِٔ امُلَػ ِٔ اِب  ": َع
ٍّ

 ,َأنَّ َرُجالً َكاَن َيَؼُع فِل َطؾِل

َبْقرِ  ,َوَصْؾَحةَ   ,َٓ َتَؼْع فِل إِْخَقاكِل. َفَلَبك"ُل: َوَيُؼقْ  ,َفَجَعَؾ َسْعٌد َيـَْفاهُ  ,َوالزُّ

ـِ  ,َفَؼاَم َسْعدٌ   َيُشؼُّ الـَّاَس "َوَدَطا ,َوَصؾَّك َرْكَعَتْق
ّ

َفَلَخَذُه  ,. َفَجاَء ُبْختِل
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ـَ كِْركَِرتِِف َوالبالَِط َحتَّك َسَحَؼفُ  ,بِالبالَطِ  َفَلَكا َرَأْيُت الـَّاَس  ,َفَقَضَعُف َبْق

"َهـِْقئًا َلَؽ َيا َأَبا إِْسَحاَق! اْسُتِجْقَبْت َدْطَقُتَؽ "ُؼْقُلْقَن: يَ  ,َيْتَبُعْقَن َسْعداً 
 (ٔ)

 . 

ًُِت ـَ كِْقَؾ ": -اإلمام الذهبل -ُق ِذْي اِطل َوالَّ ـَ الدَّ فِل َهَذا َكَراَمٌة ُمْشَتَرَكة َبْق

 ."مِـُْفؿ

          

  

                                                   
طـ محؿد بـ محؿد بـ إسقد طـ طامر بـ  ,مـ صريؼ: ابـ طقن (307)الطرباين أخرجو  (ٔ)

رجالف "وكسبف لؾطرباين وقال:  (,354/  9) "الؿجؿع"وذكره الفقثؿل يف قال ...  سعد

: كسبة إلك البخت. وهل آبؾ الخراساكقة تـتج مـ بقـ طربل والبختل. "رجال الصحقح

 : رحك زور البعقر.والؽركرةودخقؾ. 
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 .-زضٞ اهلل عٓ٘-بٝد٠ بٔ ادتساح ٖٚهرا أبٛ ع

 :(6-1/5)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ـِ ُأَهْقِب  ـِ ِهالَِل ب اِح ب ـِ الَجرَّ  اْب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل اِح َطامُِر ب ـُ الَجرَّ َأُبق ُطَبْقَدَة ب

ـِ  ـِ ِكـَاَكَة ب ـِ الـَّْضِر ب ـِ َمالِِؽ ب ـِ فِْفِر ب ـِ الَحاِرِث ب ـِ َضبََّة ب ـِ  ب ُخَزْيَؿَة ب

 
ُّ

ـِ َطْدَكاَن الُؼَرِشل ـِ َمَعدِّ ب ـِ كَِزاِر ب ـِ ُمَضَر ب ـِ إِْلَقاَس ب  ,الِػْفِريُّ  ,ُمْدِرَكَة ب

.
ُّ

ل  الَؿؽِّ

ـَ  لِْق ـَ إَوَّ ابِِؼْق ْيُؼ َطَؾك َتْقلَِقتِِف الِخالََفةَ  ,َأَحُد السَّ دِّ ـْ َطَزَم الصِّ َوَأَشاَر  ,َوَم

ِؼْقػَ   ِة: لَِؽَؿاِل َأْهؾِقَّتِِف ِطـَْد َأبِل َبْؽٍر.بِِف َيْقَم السَّ

 
ُّ

 فِل فِْفٍر. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َيْجَتِؿُع فِل الـََّسِب ُهَق َوالـَّبِل

 
ُّ

ةِ  ,بِالَجـَّةِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َشِفَد َلُف الـَّبِل ـَ إُمَّ اُه: َأمِْق  ,َوَسؿَّ

ٌة.  َوَمـَاِقُبُف َشِفْقَرٌة َجؿَّ

 َوَغَزا َغَزَواٍت َمْشُفْقَدًة. ,َحاِدْيَث َمْعُدْوَدةً َرَوى أَ 

ُ٘ ِٓ ـُ َساِرَيةَ َسٖسَخ َع   ,: الِعْرَباُض ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل َوَأُبق ُأَماَمَة  ,َوَجابُِر ب

 
ُّ

ـُ ُجـَْدٍب  ,الَباِهؾِل ـُ َغـْؿٍ  ,َوَأْسَؾُؿ َمْقَلك ُطَؿرَ  ,َوَسُؿَرُة ب ـِ ب ْحَؿ  ,َوَطْبُد الرَّ

 .َوآَخُرْونَ 
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 (َجامِِع َأبِل ِطْقَسك)َوَلُف فِل  ,َحِدْيٌث َواِحدٌ  (َصِحْقِح ُمْسؾِؿٍ )َلُف فِل 

 )َوفِل  ,َحِدْيٌث 
ٍّ

 ها. "َلُف َخْؿَسَة َطَشَر َحِدْيثًا (ُمْسـَِد َبِؼل

 : ؾاحب ايفطا٥ٌ املأثٛز٠ -زضٞ اهلل عٓ٘-فٗٛ 

 .أَني ٖرٙ األ١َ -زضٞ اهلل عٓ٘-أْ٘ : َٚٓٗا

 : اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهللملا دا٤ يف قشٝح 

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكس بـ مالؽ 
ِّ

ـِ الـَّبِل صؾك اهلل طؾقف -َط

ـٌ »َقاَل:  ,-وسؾؿ ٍة َأمِق اِح  ,لُِؽؾِّ ُأمَّ ـُ الَجرَّ ِة َأُبق ُطَبْقَدَة ْب ـُ َهِذِه إُمَّ «َوَأمِق
(ٔ)

. 

 : ٚقس دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ َأبِ  ـِ اْب ـْ  "َوُسئَِؾْت:  ,-طـفارضل اهلل -َطاِئَشَة  َسِؿْعُت  ,ل ُمَؾْقَؽةَ َط َم

 
ِ
َأُبق "ُمْسَتْخؾًِػا َلِق اْسَتْخَؾَػُف؟ َقاَلْت:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َكاَن َرُسقُل اهلل

؟ َبْعَد َأبِل َبْؽٍر َقاَلْت:  ,"َبْؽرٍ  ـْ ـْ  ,"ُطَؿرُ "َفِؼقَؾ َلَفا: ُثؿَّ َم ؟ َبْعَد ُثؿَّ قِقَؾ َلَفا َم

اِح "َقاَلْت:  ,ُطَؿرَ  ـُ اْلَجرَّ "ُثؿَّ اْكَتَفْت إَِلك َهَذا ,"َأُبق ُطَبْقَدَة ْب
(ٕ)

. 

لق كان أبق طبقدة ": أْ٘ قاٍ -ضنٞ اهلل عٓ٘-ٜٚؤثط عٔ عُط بٔ اخلطاب 

 ."حل ما طدلت بف أحد

 أسؾؿ قديؿًا وَشِفَد الؿشاِهَد ُكؾفا.  -رضل اهلل طـف-وكان 

                                                   
 .(ٕٖٛٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٖٕ٘ٛ) أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو (ٕ)
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 دٍر بقده. وقتؾ أباه يقَم ب

يقم  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وكزع الحؾؼتقـ مـ وجـتل رسقل اهلل 

صؾك -أَزم طؾك كؾ واحدة مـفؿا بلسـاكف حتك ٓ يمذي رسقَل اهلل  ,أحد

ـَ الـاس هتؿًا.  ,فسؼطت ثـقتف ,-اهلل طؾقف وسؾؿ  فؽان أحس

 وأسؾؿت أمف أمقؿة بـت غـؿ بـ جابر.

ٕبعثـ ": ٚقاٍ ،إىل ايبَشطٜٔ -ًِق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغ-ٚأضغً٘ ضغٍٛ اهلل

صؾك اهلل -فاستشرف لفا أصحاُب رسقل اهلل  ,"معؽؿ أمقـًا حؼُّ أمقـ

 ."هذا أمقـ هذه إمة"وقال:  ,فبعث معفؿ أبا طبقدة ,-طؾقف وسؾؿ

: رضقُت لؽؿ أَحَد -رضل اهلل طـف-ٚملا نإ ّٜٛ ايػكٝف١ قاٍ أبٛ بهط

ـِ الرجؾقـ  وكاكا إلك جاكبف. ,فلشار إلقف وإلك طؿر ,هذي

لق كان أبق طبقدة حقًا ": سني اسُتٔهَط -ضنٞ اهلل عٓ٘-ٚقاٍ عُط 

 ولفذا ذهب مـ قال: إكف أفضُؾ الصحابة بعد الشقخقـ.  ,"لبايعُتف

 ,-طـفارضل اهلل - طائشةطـ  ,: طـ طبِد اهلل بـ سػقانٚقاٍ اجلطٜطٟ

 ,أبق بؽر -ؿصؾك اهلل طؾقف وسؾ-كان أحب الـاِس إلك رسقل اهلل "قالت: 

 ."ثَؿ أبق طبقدة ,ثؿ طؿر

طزل خالَد بـ القلقد طـ  ,ولؿا ولل ُطَؿُر بـ الخطاب إمرَة الؿممـقـ

 . "أمقر إمراء"فسؿل:  ,إمرة الشام ووٓها أبا طبقدة
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ـُ طساكر. ,وكان أول مـ ُسؿل بذلؽ  قالف اب

ـِ طبد اهلل بـ طؿرو: ٚقاٍ عًٞ بٔ ضباح ثالثة هؿ أصبُح ": طـ طؾل ب

ثقك لؿ يؽذبقك ,وأثبتفا حقاءً  ,قريش وجقهًا ثتفؿ لؿ  ,إن َحدَّ وإن حدَّ

 ."أبق بؽر وطثؿان وأبق ُطبقدة"ُيؽذبقك: 

ُٔ بهاض داهقتا قريش اثـان: أبق بؽر وأبق طبقدة ": كان يؼال: ٚقاٍ ايعبري ب

 ."-طـفؿارضل اهلل -

 ُتقيف بطاطقن َطَؿقاس سـة ثؿاين": ٚقاٍ حمُس بٔ غعس ٚغرُي ٚاسس

 ."-رضل اهلل طـف-طشرة ولف ثؿان وخؿسقن سـة 

 "سقر أطالم الـبالء"و  ,(5/233) "جامع الؿساكقد والســ": اْعط

(3/5-23). 

وشلهنا طظقؿ  ,قائد الؿسؾؿقـ يف فتقحات الشام -رضل اهلل طـف-وهق 

 وأرضاه. -رضل اهلل طـف- ,طـد أهؾ اإلسالم

 يقم بدر ٓ يثبت بنسـاد.أكف قتؾ أباه  -رضل اهلل طـف-وما يذكر طـف 

ُٔ َبهَّاٍض ُِٝط ب ٍَ ايٗعَب َوَوَلُد  ,-رضل اهلل طـف-َقِد اْكَؼَرَض َكْسُؾ َأبِل ُطَبْقَدةَ ": َقا

ـْ َهاَجَر إَِلك َأْرِض الَحَبَشةِ  ,إِْخَقتِِف َجِؿْقعًا  ."َوَكاَن مِؿَّ

ُ٘ ـُ إِْسَحاَق َقاَي . ,: اْب  َوالَقاقِِديُّ
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ًُِت َفنِكَُّف َلْؿ ُيطِْؾ بَِفا  ,إِْن َكاَن َهاَجَر إَِلْقَفا": -ضمح٘ اهللاإلَاّ ايصٖيب  -ُق

 ."الؾَّْبَث 

ـْ َجَؿَع الُؼْرآَن الَعظِْقَؿ.  َوَكاَن َأُبق ُطَبْقَدَة َمْعُدْودًا فِْقَؿ

ُٔ ُعِكَب١َ ٔفٞ َِٛغ٢ ب َُ  ٍَ ٘ٔ) َقا ِٜ  َغْزَوُة ": (َََػاِظ
َ

ـِ الَعاِص ِهل َغْزَوُة َطْؿِرو ب

الَِسؾِ َذاِت ال امِ  ,سَّ ـْ َمَشاِرِف الشَّ
ـْ َجاكِبِِف َذلَِؽ  ,مِ

َفاْسَتَؿدَّ  ,َفَخاَف َطْؿٌرو مِ

 
ِ
ـَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقَل اهلل

َفاْكَتَدَب َأَبا َبْؽٍر َوُطَؿَر فِل َسَراٍة مِ

ـَ  ا قَ  ,الُؿَفاِجِرْي  َطَؾْقِفؿ َأَبا ُطَبْقَدَة. َفَؾؿَّ
ِ
 اهلل

ُّ
َر َكبِل ـِ َفَلمَّ ِدُمقا َطَؾك َطْؿِرو ب

 ,َقاَل: َأَكا َأمِْقُرُكؿ. َفَؼاَل الُؿَفاِجُرْوَن: َبْؾ َأْكَت َأمِْقُر َأْصَحابَِؽ  ,الَعاصِ 

ا َرَأى َذلَِؽ  َوَأمِْقُرَكا َأُبق ُطَبْقَدَة. َفَؼاَل َطْؿٌرو: إِكََّؿا َأْكُتؿ َمَدٌد ُأْمِدْدُت بُِؽؿ. َفَؾؿَّ

ـُ الجَ  اِح َأُبق ُطَبْقَدَة ب ـَ الُخُؾِؼ  ,رَّ ْقَؿةِ  ,َوَكاَن َرُجالً َحَس ـَ الشِّ ُمتَّبِعًا َْٕمِر  ,َلقِّ

 
ِ
 ."َفَسؾََّؿ اإِلَماَرَة لَِعْؿٍرو ,َوَطْفِدهِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقِل اهلل

ٍد الَػِؼْقفُ  ـُ ُمَحؿَّ ـِ ب ْحَؿ َبَرَكا َحـَْبُؾ َقاُلقا: َأْخ  ,َوَغْقُرُه إَِجاَزةً  ,َأْخَبَرَكا َطْبُد الرَّ

 
ِ
ـُ َطْبِد اهلل دٍ  ,ب ـُ ُمَحؿَّ  ب

ِ
ـُ الُؿْذِهِب  ,َأْكَبَلَكا ِهَبُة اهلل  ب

ٍّ
َأْخَبَرَكا َأُبق  ,َأْكَبَلَكا َأُبق َطؾِل

 
ُّ

ـُ َأْحَؿدَ  ,َبْؽٍر الَؼطِْقِعل  ب
ِ
َثـَا َطْبُد اهلل َثـِل َأبِل ,َحدَّ َثـَا َأُبق الُؿِغْقَرةِ  ,َحدَّ  ,َحدَّ

َثـَا َص  ـِ ُطَبْقدٍ  ,ْػَقانُ َحدَّ ـْ ُشَرْيِح ب ـِ َسْعدٍ  ,َط  َقاُلقا: ,َوَغْقِرِهَؿا ,َوَراِشِد ب

ـُ الَخطَّاِب َسْرغَ  ا َبَؾَغ ُطَؿُر ب اِم َوَباًء َشِدْيداً  ,َلؿَّ َث َأنَّ بِالشَّ َفَؼاَل: إِْن  ,ُحدِّ

  ,َأْدَرَكـِل َأَجؾِل
ٌّ

: لَِؿ -َطزَّ َوَجؾَّ -َسَلَلـِل اهلُل  َفنِنْ  ,اْسَتْخَؾْػُتفُ  ,َوَأُبق ُطَبْقَدَة َحل
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ِ
ٍد؟ ُقْؾُت: إِكِّل َسِؿْعُت َرُسْقَل اهلل ِة ُمَحؿَّ صؾك اهلل طؾقف -اْسَتْخَؾْػَتُف َطَؾك ُأمَّ

ٍة َأمِْقـًا»َيُؼْقُل:  -وسؾؿ ـُ  ,إِنَّ لُِؽؾِّ ُأمَّ ِة: َأُبق ُطَبْقَدَة ب ـُ َهِذِه إُمَّ َوَأمِْق

اِح  َوَقاُلقا: َما َباُل َطْؾَقاِء ُقَرْيٍش؟ َيْعـُْقَن: َبـِل  ,َلْكَؽَر الَؼْقُم َذلَِؽ . َقاَل: فَ «الَجرَّ

 َأُبق ُطَبْقَدةَ  ,فِْفٍر. ُثؿَّ َقاَل: َوإِْن َأْدَرَكـِل َأَجؾِل
َ

ـَ  ,َوَقْد ُتُقفِّل َأْسَتْخؾِْػ ُمَعاَذ ب

إِكَُّف ُيْحَشُر َيْقَم »َؽ َيُؼْقُل: َفنِْن َسَلَلـِل َربِّل ُقْؾُت: إِكِّل َسِؿْعُت َكبِقَّ  ,َجَبؾٍ 

ـَ َيَدي الُعَؾَؿاِء بَِرْتَقةٍ   .«الِؼَقاَمِة َبْق

٣َٚ ـُ َسَؾَؿةَ ََٚض اُد ب ـِ الُجَرْيِريِّ  ,: َحؿَّ ـِ َشِؼْقٍؼ  ,َط  ب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـْ  ,َط َط

ـِ الَعاصِ  ! َأيُّ الـَّاِس َأَحبُّ  ,َطْؿِرو ب
ِ
إَِلْقَؽ؟ َقاَل:  َقاَل: ِقْقَؾ: َيا َرُسْقَل اهلل

َجاِل؟ َقاَل:  (َطاِئَشةُ ) ـَ الرِّ
؟ َقاَل:  (َأُبق َبْؽرٍ ). قِْقَؾ: مِ ـْ ُثؿَّ َأُبق ). ِقْقَؾ: ُثؿَّ َم

اِح  ـُ الَجرَّ ُٖاْز. (ُطَبْقَدَة ب ٘ٔ َس ِٜ ِٚ  .َنَصا َِٜط

َُاَع١ْ ُ٘ َد ـِ الُجَرْيِريِّ ََٚخاَيَف   ,: َفَرَوْوُه َط
ِ
ـْ َطْبِد اهلل َسَلْلُت َطاِئَشَة: َقاَل:  ,َط

 
ِ
َكاَن َأَحبَّ إَِلْقِف؟ َقاَلْت:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأيُّ َأْصَحاِب َرُسْقِل اهلل

اِح  ,ُثؿَّ ُطَؿرُ  ,َأُبق َبْؽرٍ " ـُ الَجرَّ  .«ُثؿَّ َأُبق ُطَبْقَدَة ب

ـِ الُخُؾِؼ   تََّقاُضِع.َوال ,َوبِالِحْؾِؿ الَزاِئدِ  ,َكاَن َأُبق ُطَبْقَدَة َمْقُصْقفًا بُِحْس

ُٔ َغِعٕس ُُٖس ب ََُش  ٍَ  َقا
ِ
ـُ َطْبِد اهلل َثـَا َأْحَؿُد ب ـُ ُطَقْقـَةَ  ,: َحدَّ َثـَا اْب ـِ  ,َحدَّ َط

ـِ َأبِل َكِجْقٍح:  َفَؼاَل  ,. َفَتَؿـَّْقا"َتَؿـُّْقا"لُِجَؾَسائِِف: -رضل اهلل طـف-َقاَل ُطَؿُر اْب

اِح َلؽِـِّل َأَتَؿـَّك َبْقتًا ُمْؿَتؾِ "ُطَؿُر:  ـِ الَجرَّ ًٓ مِْثَؾ َأبِل ُطَبْقَدَة ب  ."ئًا ِرَجا
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َِٝب١َ ُٔ َأٔبٞ َؾ ٍَ اِب ـُ ُطَؾقَّةَ ََٚقا ـْ ُيْقُكَس  ,: َقاَل اْب : َقاَل َرُسْقُل  ,َط ـِ ـِ الَحَس َط

 
ِ
َّٓ َلْق ِشْئُت َأَخْذُت »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل ـْ َأْصَحابِل َأَحٌد إِ

َما مِ

َّٓ َأبَ  ,َطؾْقفِ   .«ا ُطَبْقَدةَ إِ

ٟٗ ِِٛض ُٕ ايٖج َٝا ـْ َأبِل إِْسَحاَق َُٚغِف ـْ َأبِل ُطَبْقَدةَ  ,: َط ـُ َقاَل:  ,َط َقاَل اْب

 ": -رضل اهلل طـف-َمْسُعْقدٍ 
ِ
ـْ َأْصَحاِب َرُسْقِل اهلل

صؾك اهلل -َأِخالَِّئل مِ

 ."َوَأُبق ُطَبْقَدةَ  ,َوُطَؿرُ  ,َثالََثٌة: َأُبق َبْؽرٍ  -طؾقف وسؾؿ

ـْ َأبِل إِْسَحاَق  ,: َأْكَبَلَكا ُزَهْقرٌ (الَجْعِدَياِت )َفِػل  ,َػُف َغْقُرهُ َخالَ  ـْ َأبِل  ,َط َط

 ...  ,إَْحَقصِ 
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  َفَذَكَرُه. ,َط

ٖٝإط ُٔ َخ َِٝف١ُ ب ٍَ َخًٔ رضل اهلل -–َوَقْد َكاَن َأُبق َبْؽٍر َولَّك َأَبا ُطَبْقَدَة ": َقا

 ."َبْقَت الَؿالِ -طـفؿا

ًُِت ـَ ": َيْعـِل: -اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل -ُق ـْ  ,َأْمَقاَل الُؿْسؾِِؿْق َفَؾْؿ َيُؽ

ـِ اتََّخَذُه ُطَؿُر  ,َبْعُد ُطِؿَؾ َبْقُت َمالٍ  ُل مِ  ."-رضل اهلل طـف-َفَلوَّ

َِٝف١ُ ٍَ َخًٔ اِم َسـََة َثالََث َطْشَرَة َأمِقْ َقا َفُف َأُبق َبْؽٍر إَِلك الشَّ َوفِْقَفا  ,راً : ُثؿَّ َوجَّ

ـَ الَقلِْقدِ  ,اسُتْخؾَِػ ُطَؿرُ          رضل اهلل-َوَولَّك َأَبا ُطَبْقَدَة  ,َفَعَزَل َخالَِد ب

 ."-طـفؿ

َِٜس ُٔ َِٜع ُِ ب ٍَ ايَكأغ َثـَا ُسْػَقانُ َقا ـِ َفقَّاضٍ  ,: َحدَّ ـْ ِزَياِد ب ـِ  ,َط ـْ َتِؿْقِؿ ب َط

  ,َؾ َيَدهُ ـــــَوَقبَّ  ,َفَصاَفَحفُ  ,-طـفؿارضل اهلل -َدَة َأنَّ ُطَؿَر َلِؼل َأَبا ُطَبقْ "َسَؾَؿَة: 
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َقا َيْبؽَِقانِ   ."َوَتـَحَّ

ُٔ امُلَباَضٔى ٔفٞ ٍَ اِب َٗأز) ََٚقا ُ٘ (اجٔل ـِ َسْعدٍ َي ـْ ِهَشاِم ب ـِ  ,: َط ـْ َزْيِد ب َط

ـْ َأبِْقفِ  ,َأْسَؾؿَ  امِ َبَؾَغ ُطَؿَر َأنَّ َأَبا ُطَبْقَدَة ُحِصَر بِ "َقاَل:  ,َط  ,َوَكاَل مِـُْف الَعُدوُّ  ,الشَّ

ا َبْعدُ  ةٌ  ,َفَؽَتَب إَِلْقِف ُطَؿُر: َأمَّ ـٍ ِشدَّ َّٓ َجَعَؾ اهلُل َبْعَدَها  ,َفنِكَُّف َما َكَزَل بَِعْبٍد ُمْممِ إِ

:  ,َفَرجًا ـِ َٓ َيْغؾُِب ُطْسٌر ُيْسَرْي ـَ آَمـُقا اْصبُِروا َوَصابِ ﴿َوإِكَُّف  ِذْي  ُرواَيا َأيَُّفا الَّ

 . َقاَل: َفَؽَتَب إَِلْقِف َأُبق ُطَبْقَدَة:[200آُل ِطْؿَراَن: ]أَيَة  ,﴾َوَرابُِطقا

ا َبْعدُ  كْقَا َلِعٌب َوَلْفقٌ ﴿َفنِنَّ اهلَل َيُؼْقُل:  ,َأمَّ إَِلك َقْقلِِف:  ,﴾َأكََّؿا الَحقَاُة الدُّ

َفَؼَرَأُه َطَؾك  ,بِؽَِتابِفِ  . َقاَل: َفَخَرَج ُطَؿرُ [20الَحِدْيُد: ] ﴾َمتَاُع الُغُرْورِ ﴿

ُض بُِؽؿ َأُبق ُطَبْقَدَة َأْو بِل ,الِؿـَْبرِ  اْرَغُبقا فِل  ,َفَؼاَل: َيا َأْهَؾ الَؿِدْيـَِة! إِكََّؿا ُيَعرِّ

 ."الِجَفادِ 

ُٔ َأٔبٞ ُفَسِٜٕو ـِ َسْعدٍ اِب ـْ ِهَشاِم ب ـْ َزْيدٍ  ,: َط ـْ َأبِْقفِ  ,َط َبَؾَغـِل َأنَّ "َقاَل:  ,َط

ـُ الَقلِْقدِ "َسِؿَع َرُجالً َيُؼْقُل: -رضل اهلل طـف-َعاذًا مُ  رضل -َلْق َكاَن َخالُد ب

رضل اهلل -. َوَذلَِؽ فِل َحْصِر َأبِل ُطَبْقَدةَ "َما َكاَن بِالـَّاِس َدْوكٍ  ,-اهلل طـف

َٓ َأَبا  : َفنَِلك َأبِل ُطَبْقَدَة َتْضَطرُّ الُؿْعِجَزةُ -رضل اهلل طـف-َفَؼاَل ُمَعاذٌ  ,-طـف

 َطَؾك إَْرضِ 
َ

ـْ َبِؼل  إِكَُّف َلَخْقُر َم
ِ
 , (َتاِرْيِخفِ )َرَواُه: الُبَخاِريُّ فِل  ,"َلَؽ! َواهلل

ـُ َسْعٍد.  َواْب
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ِٖٔس) َٚٔفٞ ِٔ امُلَباَضٔى (ايٗع َثـَا َمْعَؿرٌ الِب ـِ ُطْرَوةَ  ,: َحدَّ ـْ ِهَشاِم ب ـْ َأبِْقفِ  ,َط  ,َط

ـَ َأِخل َأُبق  ,امَ َقِدَم ُطَؿُر الشَّ "َقاَل:  اُه إَُمَراُء َوالُعَظَؿاُء. َفَؼاَل: َأْي َفَتَؾؼَّ

َؿ  ,ُطَبْقَدَة؟ َقاُلقا: َيْلتِْقَؽ أَن. َقاَل: َفَجاَء َطَؾك َكاَقٍة َمْخُطْقَمٍة بَِحْبؾٍ  َفَسؾَّ

 ,َفـََزَل َطَؾْقفِ  ,َمـِْزَلفُ ُثؿَّ َقاَل لِؾـَّاِس: اْكَصِرُفقا َطـَّا. َفَساَر َمَعُف َحتَّك َأَتك  ,َطَؾْقفِ 

َّٓ َسْقَػُف َوُتْرَسُف َوَرْحَؾُف. َفَؼاَل َلُف ُطَؿُر: َلِق اتََّخْذَت َمَتاطًا َأْو  ,َفَؾْؿ َيَر فِل َبْقتِِف إِ

ُغـَا الَؿِؼْقَؾ  ! إِنَّ َهَذا َسُقَبؾِّ ـَ  ."َقاَل: َشْقئًا. َفَؼاَل: َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق

ِٖٕب َٚ  ُٔ ـُ ُطَؿرَ : َح اِب  ب
ِ
َثـِل َطْبُد اهلل ـْ َكافِعٍ  ,دَّ ـِ  ,َط ـِ ُطَؿرَ َط رضل اهلل -اْب

امَ  -رضل اهلل طـف-ُطَؿَر َأنَّ ": -طـفؿا ـَ َقِدَم الشَّ َقاَل َٕبِل ُطَبْقَدَة:  ,ِحْق

َّٓ َأْن ُتَعصِّ  َر َطْقـَْقَؽ اْذَهْب بِـَا إَِلك َمـِْزلَِؽ. َقاَل: َوَما َتْصـَُع ِطـِْدي؟ َما ُتِرْيُد إِ

. َقاَل: َفَدَخَؾ 
َّ

َّٓ لِْبدًا  ,َفَؾْؿ َيَر َشْقئًا ,َطَؾل َٓ َأَرى إِ ـَ َمَتاُطَؽ؟  َقاَل: َأْي

َفَلَخَذ  ,َأِطـَْدَك َصَعاٌم؟ َفَؼاَم َأُبق ُطَبْقَدَة إَِلك َجْقَكةٍ  ,َوَأْكَت َأمِْقرٌ  ,َوَصْحَػًة َوَشـًّا

َفَؼاَل َلُف َأُبق ُطَبْقَدَة: َقْد ُقْؾُت َلَؽ: إِكََّؽ َسَتْعِصُر  ,َفَبَؽك ُطَؿرُ  ,مِـَْفا ُكَسْقَراٍت 

ـَ   َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق
َّ

رضل - َقاَل ُطَؿرُ َيْؽِػْقَؽ َما ُيَبؾُِّغَؽ الَؿِؼْقؾ.  ,َطْقـَْقَؽ َطَؾل

ـَا": -اهلل طـف ْكَقا ُكؾَّ َُ٘أِخ. "َغْقَرَك َيا َأَبا ُطَبْقَدةَ  ,َغقََّرْتـَا الدُّ : َأُبق َداُوَد فِل َطَد

. ,(ُسـَـِفِ )
ِّ

ـِ إَْطَرابِل ـْ َصِرْيِؼ اْب
 مِ

 -َوَهَذا 
ِ
ْهُد الَخالُِص  -َواهلل ـْ َكاَن َفِؼْقرًا ُمْعِدمًا.  ,ُهَق الزُّ  َٓ ُزْهُد َم
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ٗٞ َٓأْ ٍَ َثأبْت ايُب كِّل َيا َأيَُّفا الـَّاُس! إِ ": -رضل اهلل طـف-َقاَل َأُبق ُطَبْقَدةَ : ََقا

ـْ ُقَرْيشٍ 
َٓ َأْسَقَد َيْػُضُؾـِل بَِتْؼَقى ,اْمُرٌؤ مِ ـْ َأْحَؿَر َو

َّٓ َوِدْدُت  ,َوَما مِـُْؽؿ مِ إِ

 ."َأكِّل فِل مِْسالَِخفِ 

َُْط ـْ َقَتاَدةَ ََِع اِح:  ,: َط ـُ الَجرَّ  ,َوِدْدُت َأكِّل ُكـُْت َكْبشًا"َقاَل َأُبق ُطَبْقَدَة ب

 ."وَيْحُسْقَن َمَرِقل ,َفَقْلُكُؾْقَن َلْحِؿل ,َفَقْذَبُحـِل َأْهؾِل

ـِ ُمْسؾِؿٍ : ُؾِعَب١ُ ـْ َقْقِس ب ـْ َصاِرٍق  ,َط –َأنَّ ُطَؿَر َكَتَب إَِلك َأبِل ُطَبْقَدَة ": َط

اُطْقِن: -طـفؿارضل اهلل - َٓ ِغـَك بِل  ,إِكَُّف َقْد َطَرَضْت لِل َحاَجةٌ "فِل الطَّ َو

ْؾ إِلَ  ,َطـَْؽ فِْقَفا  َفَعجِّ
َّ

ا َقَرَأ الؽَِتاَب "ل َطَرْفُت َحاَجَة َأمِْقِر "َقاَل:  ,. َفَؾؿَّ

ـَ  ـْ َلْقَس بَِباٍق  ,الُؿْممِـِْق  َم
َ

إِكِّل َقْد َطَرْفُت ". َفَؽَتَب: "إِكَُّف ُيِرْيُد َأْن َيْسَتْبِؼل

ـْ َطِزْيَؿتؽ ,َحاَجَتَؽ 
ْؾـِل مِ ـْ َأْجـَاِد الُؿْسؾِ  ,َفَحؾِّ

ـَ َفنِكِّل فِل ُجـٍْد مِ َٓ  ,ِؿْق

ا َقَرَأ ُطَؿُر الؽَِتاَب "َأْرَغُب بِـَْػِسل َطـُْفؿ َفِؼْقَؾ َلُف: َماَت َأُبق  ,َبَؽك ,. َفَؾؿَّ

 َأُبق ُطَبْقَدةَ ". َقاَل: "َوَكَلْن َقدْ  ,َٓ "ُطَبْقَدَة؟ َقاَل: 
َ

َواْكَؽَشَػ  ,َفُتُقفِّل

 ."الطَّاُطْقنُ 
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  [-رضي اهلل عنه-رو بن نفيل سعيد بن زيد بن عم]

 .-زضٞ اهلل عٓ٘-ٖٚهرا ضعٝد بٔ شٜد 

 : (125-1/124)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب يف ايػري 

ـِ " ـِ ِرَياِح ب ى ب ـِ َطْبِد الُعزَّ ـِ ُكَػْقٍؾ الَعَدِويُّ  اْب ـِ َطْؿِرو ب ـُ َزْيِد ب َسِعْقُد ب

ـِ  ـِ ُلَميِّ ب ـِ َكْعِب ب ـِ َطِديِّ ب ـِ َرَزاِح ب   ,َأُبق إَْطَقرِ  ,َغالٍِب  ُقْرِط ب
ُّ

 ,الُؼَرِشل

 ."الَعَدِويُّ 

ـَ  ,َأَحُد الَعَشَرِة الَؿْشُفْقِد َلُفؿ بِالَجـَّةِ  ْق ـَ الَبْدِريِّ لِْق ـَ إَوَّ ابِِؼْق ـَ السَّ
 ,َومِ

ـَ  ِذْي ـَ الَّ
 َوَرُضْقا َطـُْف. -طـفؿرضل اهلل -َومِ

َٖٔس َِٗس امَلَؿا  َؾ
ِ
َوَشِفَد ِحَصاَر  -اهلل طؾقف وسؾؿصؾك -: َمَع َرُسْقِل اهلل

اِح  ,َوَفَتَحَفا ,ِدَمْشَؼ  ـُ الَجرَّ ُه َطَؾْقَفا َأُبق ُطَبْقَدَة ب َّٓ َفُفَق  ,-رضل اهلل طـف-َفَق

ِة. ـْ َهِذِه إُمَّ
ـْ َطِؿَؾ كَِقاَبَة ِدَمْشَؼ مِ ُل َم  َأوَّ

َِٝط٠ّ ُ٘ َأَسأزَِٜح َٜٔػ حِ )َفَؾُف َحِدْيَثاِن فِل ": ََٚي ـِ الصَّ َواْكَػَرَد الُبَخاِريُّ  , (ْقَحْق

 ها. "َلُف بَِحِدْيٍث 

 يف الجـة. -طـفؿارضل اهلل -ففق وأبقه 
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 .ٜبعح أ١َ ّٜٛ ايكٝا١َ -زضٞ اهلل عٓ٘-أبٛٙ شٜد بٔ عُسٚ بٔ ْفٌٝ 

 : ملا دا٤ أخطز اإلَاّ ايبعاض يف َػٓسٙ

ـِ َحاِرَثَة  ُت َمَع َرُسقِل َخَرْج "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َزْيِد ْب

 
ِ
ةَ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل اِم َمؽَّ ـْ َأيَّ

َوَمَعـَا  ,َوُهَق ُمْرِدفِل فِل َيْقٍم َحارٍّ مِ

ـِ  ,َفَجَعْؾـَاَها فِل ُسْػَرةٍ  ,َشاٌة َقْد َذَبْحـَاَها َوَأْصَؾْحـَاَها ـُ َطْؿِرو ْب َفَؾِؼَقُف َزْيُد ْب

  ,ـُْفَؿا َصاِحَبُف بَِتِحقَِّة اْلَجاِهؾِقَّةِ َفَحقَّا ُكؾُّ َواِحٍد مِ  ,ُكَػْقؾٍ 
ُّ

صؾك اهلل -َفَؼاَل الـَّبِل

ـَ َطْؿٍرو ,َيا َزْيدُ »: -طؾقف وسؾؿ َمالِل َأَرى َقْقَمَؽ َقْد َشـُِػقا  ,َيْعـِل َزْيَد ْب

ُد إِنَّ َذلَِؽ لَِغْقِر تَِرٍة لِل فِقِفؿْ "َقاَل:  ,«َلَؽ   َيا ُمَحؿَّ
ِ
ـْ  ,َواهلل َخَرْجُت  َوَلؽِ

ـَ َحتَّك َأْقِدَم َطَؾك َأْحَباِر َخْقَبَر َفَقَجْدُتُفْؿ َيْعُبُدوَن اهللَ  ي  ,َأْصُؾُب َهَذا الدِّ

ـِ الَِّذي َأْبَتِغل ,َوُيْشِرُكقَن بِفِ  ي َفَخَرْجُت َحتَّك َأْقِدَم َطَؾك  ,َفُؼْؾُت: َما َهَذا بِالدِّ

امِ  ـِ  ,وَن اهلَل َوُيْشِرُكقَن بِفِ َفَقَجْدُتُفْؿ َيْعُبدُ  ,َأْحَباِر الشَّ ي َفُؼْؾُت َما َهَذا بِالدِّ

ـٍ َما َكْعَؾُؿ َأَحًدا َيْعُبُد اهلَل  ,الَِّذي َأْبَتِغل ـْ ِدي َفَؼاَل َرُجٌؾ مِـُْفْؿ: إِكََّؽ َلَتْسَلُل َط

َّٓ َشْقٌخ بِاْلَجِزيَرةِ  ا رَ  ,بِِف إِ َقاَل: إِنَّ َجِؿقَع  ,آكِلَفَخَرْجُت َحتَّك َأْقِدَم َطَؾْقِف َفَؾؿَّ

ـْ َرَأْيَت فِل َضاَللٍ  ـَ َأْكَت؟ ,َم ـْ َأْي   ,َفِؿ
ِ
ـْ َأْهِؾ َبْقِت اهلل

ـْ َأْهِؾ  ,ُقْؾُت: َأَكا مِ
مِ

ْرِك َواْلَؼَرظِ   َقْد َصَؾَع  ,َقاَل: إِنَّ الَِّذي َتْطُؾُب َقْد َضْفَر بَِبَؾِدكَ  ,الشِّ
ُّ

َقْد ُبِعَث َكبِل

دُ  َفَؾؿْ  ,َكْجُؿفُ  ٍء َبْعُد َيا ُمَحؿَّ
ْ

ْػَرةَ  ,"ُأِحسُّ بَِشل َب إَِلْقِف السُّ َفَؼاَل: َما  ,َقاَل: َفَؼرَّ

َْكَصاِب  ,َهَذا؟ ْٕ ـْ َهِذِه ا
ُكَؾ "َقاَل:  ,َقاَل: َشاٌة َذَبْحـَاَها لِـُُصٍب مِ

ِ
َما ُكـُْت ٔ
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َقا  َوَتَػرَّ
ِ
ـُ َح . َقاَل "َشْقًئا ُذبَِح لَِغْقِر اهلل : َفَلَتك -رضل اهلل طـف- اِرَثةَ َزْيُد ْب

 
ُّ

َفَطاَف بِِف َوَكاَن ِطـَْد اْلَبْقِت  ,اْلَبْقَت َوَأَكا َمَعفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل

ـْ ُكَحاسِ  ,َصـََؿانِ 
ََحِدِهَؿا: َيَساٌف  ,َأَحُدُهَؿا مِ

ِ
َوَكاَن  ,َولِْمَخِر َكائَِؾةٌ  ,ُيَؼاُل ٕ

ُحقا بِِفَؿااْلُؿْشِرُكقَن إَِذا َصاُفق   ,ا َتَؿسَّ
ُّ

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل: الـَّبِل

َْمَسَحـَُّفَؿا َحتَّك َأْكُظَر  ,َٓ َتْؿَسْحُفَؿا َفنِكَُّفَؿا ِرْجٌس  َٕ َقاَل: َفُؼْؾُت فِل َكْػِسل 

 َقاَل: َوُأْكِزَل َطؾَ  ,َفَؼاَل: َيا َزْيُد َأَلْؿ ُتـَْفُف؟ ,َما َيُؼقُل: َفَؿَسْحُتُفَؿا
ِّ

-ك الـَّبِل

ـُ َطْؿٍرو ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ   ,َقاَل: َوَماَت َزْيُد ْب
ُّ

صؾك اهلل -َفَؼاَل: الـَّبِل

ًة َوْحَدهُ »: -طؾقف وسؾؿ «ُيْبَعُث ُأمَّ
(ٔ)

 . 

َٓ َكْعَؾُؿ َرَواهُ ":  ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل   ,َوَهَذا اْلَحِديُث 
ِّ

ـِ الـَّبِل صؾك اهلل -َط

َّٓ َزْيدُ  -طؾقف وسؾؿ ـُ َحاِرَثَة  إِ ْسـَادِ -رضل اهلل طـف-–ْب  ."بَِفَذا اإْلِ

بٌ ٖٛ زاٟٚ  ,َٔ ايعػس٠ املبػسٜٔ بادت١ٓ -زضٞ اهلل عٓ٘-ٚضعٝد بٔ شٜد 

 .اذتدٜح ايرٟ دا٤ يف ذيو

 : ملا دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل ٚغريٙ

َْخـَسِ  ْٕ ـِ ا ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ -َطؾِقًّا َؿْسِجِد َفَذَكَر َرُجٌؾ َأكَُّف َكاَن فِل الْ  ,َط

ـُ َزْيٍد َفَؼاَم  -رضل اهلل طـف َفَؼاَل: َأْشَفُد َطَؾك -رضل اهلل طـف-–َسِعقُد ْب

 
ِ
َطْشَرٌة فِل »َأكِّل َسِؿْعُتُف َوُهَق َيُؼقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقِل اهلل

                                                   
 .  (ٖٗ٘)وىو ُب الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم  (,ٖٖٔٔ)أخرجو اإلمام البزار ُب مسنده  (ٔ)
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 فِل اْلَجـَّةِ 
ُّ

َوُطْثَؿاُن فِل  ,َوُطَؿُر فِل اْلَجـَّةِ  ,ل اْلَجـَّةِ َوَأُبق َبْؽٍر فِ  ,اْلَجـَِّة الـَّبِل

 فِل اْلَجـَّةِ  ,اْلَجـَّةِ 
ٌّ

اِم فِل اْلَجـَّةِ  ,َوَصْؾَحُة فِل اْلَجـَّةِ  ,َوَطؾِل ـُ اْلَعقَّ َبْقُر ْب  ,َوالزُّ

ـُ َمالٍِؽ فِل اْلَجـَّةِ  ـُ َطْقٍف فِل اْلَجـَّةِ  ,َوَسْعُد ْب ـِ ْب ْحَؿ َلْق ِشْئُت وَ  ,َوَطْبُد الرَّ

ْقُت اْلَعاِشرَ  ـْ ُهَق؟  «َلَسؿَّ ـْ ُهَق؟ َفَسَؽَت. َقاَل: َفَؼاُلقا: َم َقاَل: َفَؼاُلقا: َم

ـُ َزْيدٍ »َفَؼاَل: ُهَق  «َسِعقُد ْب
(ٔ)

 

 .َطتذاب ايدع٠ٛ أًٜطا -زضٞ اهلل عٓ٘-ٚنإ ضعٝد بٔ شٜد 

 : ملا دا٤ يف ايكشٝشني ٚايًفغ ملػًِ

ـِ َزيْ  ـِ ُكَػْقؾٍ مـ حديث َسِعقِد ْب ـِ َطْؿِرو ْب َأنَّ ": -رضل اهلل طـف- ِد ْب

َفنِكِّل َسِؿْعُت َرُسقَل  ,َدُطقَها َوإِيَّاَها"َفَؼاَل:  ,َأْرَوى َخاَصَؿْتُف فِل َبْعِض َداِرهِ 

 
ِ
فِ »َيُؼقُل:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل َْرِض بَِغْقِر َحؼِّ ْٕ ـَ ا

ـْ َأَخَذ ِشْبًرا مِ  ,َم

َقُف فِل ـَ َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ  ُصقِّ  ,إِْن َكاَكْت َكاِذَبًة َفَلْطِؿ َبَصَرَها ,الؾُفؿَّ  ,«َسْبِع َأَرِضق

َفَرَأْيُتَفا َطْؿَقاَء َتْؾَتِؿُس اْلُجُدَر َتُؼقُل:  "َقاَل:  ,َواْجَعْؾ َقْبَرَها فِل َداِرَها

ـِ َزْيدٍ   َتْؿِش  ,َأَصاَبْتـِل َدْطَقُة َسِعقِد ْب
َ

ْت َطَؾك بِْئٍر فِل َفَبْقـََؿا ِهل اِر َمرَّ ل فِل الدَّ

ارِ  "َفَؽاَكْت َقْبَرَها  ,َفَقَقَعْت فِقَفا ,الدَّ
(ٕ)

. 

 

                                                   
وقد  ,وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن (,ٜٗٙٗ)أخرجو اإلمام أبو داود ُب سننو  (ٔ)

 تقدم معنا خترجيو.

 .(ٓٔٙٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٖٛٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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 :ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ يإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

َطْت َطَؾك ,َأنَّ َأْرَوى بِـَْت ُأَوْيسٍ  ,طـ ُطْرَوةَ  ـِ َزْيٍد  ادَّ رضل اهلل -–َسِعقِد ْب

ـْ َأْرِضَفاَأكَُّف َأَخَذ َشقْ -طـف
ـِ اْلَحَؽؿِ  ,ًئا مِ َفَؼاَل  ,َفَخاَصَؿْتُف إَِلك َمْرَواَن ْب

 "َسِعقٌد: 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

ـْ َأْرِضَفا َشْقًئا َبْعَد الَِّذي َسِؿْعُت مِ
-َأَكا ُكـُْت آُخُذ مِ

  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

صؾك اهلل طؾقف -َقاَل: َوَما َسِؿْعَت مِ

 ؟ قَ -وسؾؿ
ِ
ـْ »َيُؼقُل:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل َم

َْرِض ُضْؾًؿا ْٕ ـَ ا
ـَ  ,َأَخَذ ِشْبًرا مِ َقُف إَِلك َسْبِع َأَرِضق َٓ "َفَؼاَل َلُف َمْرَواُن:  ,«ُصقِّ

َواْقُتْؾَفا  ,َصَرَهاإِْن َكاَكْت َكاِذَبًة َفَعؿِّ بَ  ,الؾُفؿَّ »َفَؼاَل:  ,"َأْسَلُلَؽ َبقِّـًَة َبْعَد َهَذا

 َتْؿِشل فِل  ,َفَؿا َماَتْت َحتَّك َذَهَب َبَصُرَها»َقاَل:  ,«فِل َأْرِضَفا
َ

ُثؿَّ َبْقـَا ِهل

 .«إِْذ َوَقَعْت فِل ُحْػَرٍة َفَؿاَتْت  ,َأْرِضَفا

رضل -زوج فاصؿة بـت الخطاب  -رضل اهلل طـف-وكان سعقد بـ زيد 

 .-رضل اهلل طـف-قـ طؿر بـ الخطاب وهل أخت أمقر الؿممـ ,-طـفااهلل 

 أجؿعقـ. -طـفؿرضل اهلل -وأسؾؿ هق وزوجف قبؾ طؿر بـ الخطاب 
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 .-زضٞ اهلل عٓ٘-ٖٚهرا عبد ايسمحٔ بٔ عٛف 

 : (69-1/68)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ـِ " ْحَؿ ـِ َطْبُد الرَّ ـِ الَحاِرِث ب ـِ َطْبِد ب ْهِريُّ اْب ـِ َطْبِد َطْقٍف الزُّ ـُ َطْقِف ب ب

ـِ ُلَميٍّ  ـِ َكْعِب ب َة ب ـِ ُمرَّ ـِ ِكالَِب ب ٍد. ,ُزْهَرَة ب  َأُبق ُمَحؿَّ

ْقَرى ,َأَحُد الَعْشَرةِ  تَِّة َأْهِؾ الشُّ ـَ  ,َوَأَحُد السِّ ْق ـَ الَبْدِريِّ ابِِؼْق  ,َوَأَحُد السَّ

 
ُّ

. ,الُؼَرِشل ْهِريُّ  الزُّ

ـَ َباَدُروا إَِلك اإِلْسالَِم. ِذْي  َوُهَق َأَحُد الثََّؿاكَِقِة الَّ

ُة َأَحاِدْيَث.  َلُف ِطدَّ

ُ٘ ِٓ ٣َٚ َع ـُ َطبَّاسٍ َض ـُ ُطَؿرَ  ,: اْب ـُ َمالٍِؽ  ,َواْب  ,َوَبـُقُه: إِْبَراِهْقؿُ  ,َوَأَكُس ب

ـِ  َوُمْصَعٌب  ,َوَطْؿٌرو ,َوَأُبق َسَؾَؿةَ  ,َوُحَؿْقدٌ  ْحَؿ ـُ  ,َبـُق َطْبِد الرَّ َوَمالُِؽ ب

 َوَصائَِػٌة ِسَقاُهؿ. ,َأْوسٍ 

ـِ )َلُف فِل  ِحْقَحْق  َواْكَػَرَد َلُف الُبَخاِريُّ بَِخْؿَسِة َأَحاِدْيَث. ,َحِدْيَثانِ  (الصَّ

 )َوَمْجُؿْقُع َما َلُف فِل 
ٍّ

 : َخْؿَسة َوِستُّْقَن َحِدْيثًا.(ُمْسـَِد َبِؼل

ُُ َٕ اِغ ١ََٖٔٝٚنا ًٔ ٖٔ  : َطْبُد َطْؿٍرو.ُ٘ ٔفٞ اجَلا
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ٌَ ِٝ   ,: َطْبُد الَؽْعَبةِ َٚٔق
ُّ

اُه الـَّبِل : َطْبُد -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَسؿَّ

. ـِ ْحَؿ  الرَّ

َٔ ايٖكَشاَب١ٔ  َٔ ِّٜها  ُ٘ َأ ِٓ ـُ ُمْطِعؿٍ ": -ضنٞ اهلل عٓ٘-ََٚسٖسَخ َع  ,ُجَبْقُر ب

 
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ـُ َمْخَرَمةٍ َوالِؿْسَقُر  ,َوَجابُِر ب ـِ َربِْقَعةَ  ,ب ـُ َطامِِر ب  ب

ِ
 ."َوَطْبُد اهلل

َوَكاَن فِل َكْقَبِة َسْرٍغ َطَؾك  ,َفَؽاَن َطَؾك الَؿْقَؿـَةِ  ,َوَقِدَم الَجابَِقَة َمَع ُطَؿرَ 

 ها. "الَؿْقَسَرةِ 

 .-عُٓٗازضٞ اهلل -قؿ١ َكدَ٘ إىل املد١ٜٓ َع ضعد بٔ ايسبٝع 

 : ٟ ضمح٘ اهللدا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداض

ـُ َطْقٍف  ـِ ْب ْحَؿ ا ": وأكف قال ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َطْبُد الرَّ َلؿَّ

 
ِ
ـِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقِدْمـَا الَؿِديـََة آَخك َرُسقُل اهلل ـَ َسْعِد ْب َبْقـِل َوَبْق

بِقعِ  ًٓ  ,الرَّ بِقِع: إِكِّل َأْكَثُر إَْكَصاِر َما ـُ الرَّ َفَلْقِسُؿ َلَؽ كِْصَػ  ,َفَؼاَل َسْعُد ْب

 َهِقيَت َكَزْلُت َلَؽ َطـَْفا ,َمالِل
َّ

ْجَتَفا ,َفنَِذا َحؾَّْت  ,َواْكُظْر َأيَّ َزْوَجَتل  ,َتَزوَّ

ـْ ُسقٍق فِقِف تَِجاَرٌة؟ 
َٓ َحاَجَة لِل فِل َذلَِؽ َهْؾ مِ  : ـِ ْحَؿ َقاَل: َفَؼاَل َلُف َطْبُد الرَّ

ـِ َقا ,َقاَل: ُسقُق َقْقـَُؼاعٍ  ْحَؿ ـٍ  ,َل: َفَغَدا إَِلْقِف َطْبُد الرَّ َقاَل: ُثؿَّ  ,َفَلَتك بَِلقٍِط َوَسْؿ

ـِ َطَؾْقِف َأَثُر ُصْػَرةٍ  ,َتاَبَع الُغُدوَّ  ْحَؿ   ,َفَؿا َلبَِث َأْن َجاَء َطْبُد الرَّ
ِ
َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ْجَت؟»: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ؟وَ »َقاَل:  ,َقاَل: َكَعؿْ  ,«َتَزوَّ ـْ َقاَل:  ,«َم

ـَ إَْكَصارِ 
ـْ َذَهٍب "َقاَل:  ,«َكْؿ ُسْؼَت؟»َقاَل:  ,اْمَرَأًة مِ

 َقاًة ـــَأْو كَ  -ِزَكَة َكَقاٍة مِ
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ـْ َذَهٍب 
  ,"–مِ

ُّ
َأْولِْؿ َوَلْق »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َلُف الـَّبِل

«بَِشاةٍ 
(ٔ)

. 

طالًؿا باهلل طز  ,ًؿا طابًداوكان كري ,ثؿ فتح اهلل طز وجؾ طؾقف يف التجارة

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وبرسقلف  ,وجؾ

 يدخؾ الجـة حبًقا فال يثبت.  -رضل اهلل طـف-وما يروى أكف 

 .بٌ ٖٛ َٔ ايعػس٠ املبػسٜٔ بادت١ٓ

 وهق مؿـ روى الحديث يف ذلؽ. 

 : نُا دا٤ عٓس اإلَاّ ايرتَصٟ يف غٓٓ٘

ـِ َطْقٍف  ـِ ْب ْحَؿ َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َطْبِد الرَّ

 
ِ
َوُطْثَؿاُن  ,َوُطَؿُر فِل الَجـَّةِ  ,َأُبق َبْؽٍر فِل الَجـَّةِ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

 فِل الَجـَّةِ  ,فِل الَجـَّةِ 
ٌّ

َبْقُر فِل الَجـَّةِ  ,َوَطؾِل َوَطْبُد  ,َوَصْؾَحُة فِل الَجـَِّة َوالزُّ

ـُ َطقْ  ـِ ْب ْحَؿ َوَأُبق  ,َوَسِعقٌد فِل الَجـَّةِ  ,َوَسْعٌد فِل الَجـَّةِ  ,ٍف فِل الَجـَّةِ الرَّ

اِح فِل الَجـَّةِ  ـُ الَجرَّ «ُطَبْقَدَة ْب
(ٕ)

. 

 سريع الػؽرة. ,سريع الدمعة -رضل اهلل طـف-وكان 

                                                   
بدون  (,ٕٚٗٔ)وأخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو برقم  (,ٕٛٗٓ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)

 ذكر القصة.

وقد  ,وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح الًتمذي (,ٖٚٗٚ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو  (ٕ)
 تقدم معنا خترجيو.
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 مع صعامف. -رضل اهلل طـف-قصتف 

 : اهلل دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘

ـِ  ْحَؿ ـَ َطْقٍف  طـ َطْبَد الرَّ  بَِطَعاٍم َوَكاَن " أكف: ,-رضل اهلل طـف-ْب
َ

ُأتِل

ـُ ُطَؿْقٍر َوُهَق َخْقٌر مِـِّل"َفَؼاَل:  ,َصائًِؿا ـَ فِل ُبْرَدةٍ  ,ُقتَِؾ ُمْصَعُب ْب إِْن  ,ُكػِّ

 َرْأُسفُ 
َ

 ِرْجالَُه َبَدا َرْأُسُف  ,َبَدْت ِرْجالَهُ  ,ُغطِّل
َ

ُقتَِؾ َوُأَراُه َقاَل: وَ  -َوإِْن ُغطِّل

ْكَقا َما ُبِسَط  -َحْؿَزُة َوُهَق َخْقٌر مِـِّل  ـَ الدُّ
ـَ  -ُثؿَّ ُبِسَط َلـَا مِ

َأْو َقاَل: ُأْططِقـَا مِ

ْكَقا َما ُأْططِقـَا  َؾْت َلـَا -الدُّ ُثؿَّ َجَعَؾ َيْبؽِل  ,َوَقْد َخِشقـَا َأْن َتُؽقَن َحَسـَاُتـَا ُطجِّ

َعامَ  "َحتَّك َتَرَك الطَّ
(ٔ)

. 

 .-رضل اهلل طـف-مستشاًرا لعؿر بـ الخطاب  -رضل اهلل طـف-ان وك

ؾ٢ً اهلل -أْ٘ ؾ٢ً بايٓاع يف شَٔ ايٓيب  -زضٞ اهلل عٓ٘-َٚٔ َٓاقب١ 

 .َعِٗ -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚؾ٢ً بايٓيب  -عًٝ٘ ٚضًِ

 : ملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـَ ُشْعَبَة   »: - طـفرضل اهلل-مـ حديث َ اْلُؿِغقَرَة ْب
ِ
َأكَُّف َغَزا َمَع َرُسقِل اهلل

 »َقاَل: اْلُؿِغقَرُة  «َتُبقكَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
ِ
َز َرُسقُل اهلل صؾك اهلل -َفَتَبرَّ

ا َرَجَع  ,قَِبَؾ اْلَغائِِط َفَحَؿْؾُت َمَعُف إَِداَوًة َقْبَؾ َصاَلِة اْلَػْجرِ  -طؾقف وسؾؿ َفَؾؿَّ

 
ِ
ـَ  -ف وسؾؿصؾك اهلل طؾق-َرُسقُل اهلل

 َأَخْذُت ُأَهِريُؼ َطَؾك َيَدْيِف مِ
َّ

إَِلل

                                                   
 .(ٕ٘ٚٔ)و اإلمام البخاري ُب صحيحو أخرج (ٔ)
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اٍت ُثؿَّ َغَسَؾ َوْجَففُ  َداَوِة َوَغَسَؾ َيَدْيِف َثاَلَث َمرَّ ـْ  ,اإْلِ ُثؿَّ َذَهَب ُيْخِرُج ُجبََّتُف َط

ا ُجبَّتِِف َفَلْدَخَؾ َيَدْيِف فِل اْلُجبَّةِ  ,ِذَراَطْقفِ  ـْ َحتَّك َأْخَرَج ِذرَ  ,َفَضاَق ُكؿَّ
اَطْقِف مِ

ـِ  ,َأْسَػِؾ اْلُجبَّةِ  ْقفِ  ,َوَغَسَؾ ِذَراَطْقِف إَِلك اْلِؿْرَفَؼْق َل َطَؾك ُخػَّ ُثؿَّ َأْقَبَؾ  ,«ُثؿَّ َتَقضَّ

ـَ »َقاَل: اْلُؿِغقَرُة  ـِ ْب ْحَؿ ُمقا َطْبَد الرَّ َفَلْقَبْؾُت َمَعُف َحتَّك َكِجُد الـَّاَس َقْد َقدَّ

 َطْقٍف َفَصؾَّك َلُفْؿ فَ 
ِ
إِْحَدى  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َلْدَرَك َرُسقُل اهلل

ِخَرةَ  ْٔ ْكَعَة ا ـِ َفَصؾَّك َمَع الـَّاِس الرَّ ْكَعَتْق ـُ  ,الرَّ ـِ ْب ْحَؿ ا َسؾََّؿ َطْبُد الرَّ َفَؾؿَّ

 
ِ
ُيتِؿُّ َصاَلَتُف َفَلْفَزَع َذلَِؽ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َطْقٍف َقاَم َرُسقُل اهلل

ـَ فَ   اْلُؿْسؾِِؿق
ُّ

ا َقَضك الـَّبِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َلْكَثُروا التَّْسبِقَح َفَؾؿَّ

َيْغبُِطُفْؿ َأْن " «َقْد َأَصْبُتؿْ »َأْو َقاَل:  «َأْحَسـُْتؿْ »ُثؿَّ َقاَل:  «َصاَلَتُف َأْقَبَؾ َطَؾْقِفؿْ 

اَلَة لَِقْقتَِفا "َصؾَُّقا الصَّ
(ٔ)

. 

 :(853)هلل بطقِ ٚملا دا٤ يف َػٓس اإلَاّ أبٞ ٜع٢ً ضمح٘ ا

ـُ إِْسَؿاِطقَؾ َأُبق َسِعقٍد اْلَبْصِريُّ قاٍ ـُ ْب َثـَا اْلَحَس ـُ  ,: َحدَّ َثـَا إِْبَراِهقُؿ ْب َحدَّ

ـْ َأبِقفِ  ,َسْعدٍ  هِ  ,َط ـْ َجدِّ ـِ َطْقٍف  ,َط ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ : -رضل اهلل طـف-َط

" 
ِ
ا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ َرُسقَل اهلل ـِ َلؿَّ ـِ ْب ْحَؿ اْكَتَفك إَِلك َطْبِد الرَّ

رَ  ـِ َأْن َيَتَلخَّ ْحَؿ   ,َطْقٍف َوُهَق ُيَصؾِّل بِالـَّاِس َأَراَد َطْبُد الرَّ
ُّ

-َفَلْوَمَل إَِلْقِف الـَّبِل

                                                   
 .(ٕٗٚ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)



 اعسف ضًفو
 

1

 390 [-رضي اهلل عنه-عبد الرحمن بن عوف ]

  ,َفَصؾَّك ,: َأْن َمَؽاَكَؽ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ِ
صؾك اهلل -َوَصؾَّك َرُسقُل اهلل

ـِ بَِصاَلِة َطبْ  -طؾقف وسؾؿ ْحَؿ "ِد الرَّ
(ٔ)

. 

 .-زضٞ اهلل عٓ٘-َع خايد بٔ ايٛيٝد  -زضٞ اهلل عٓ٘-قؿت٘  

 : دا٤ يف ايكشٝشني ٚايًفغ ملػًِ ضمح٘ اهلل

ـَ َخالِِد "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل َسِعقٍد الخدري  َكاَن َبْق

ـِ اْلَقلِقدِ  ءٌ  ,ْب
ْ

ـِ َطْقٍف َشل ـِ ْب ْحَؿ ـَ َطْبِد الرَّ رضل اهلل -,َفَسبَُّف َخالِدٌ  ,َوَبْق

  -طـفؿ
ِ
ـْ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

َٓ َتُسبُّقا َأَحًدا مِ

َٓ  ,َما َأْدَرَك ُمدَّ َأَحِدِهؿْ  ,َفنِنَّ َأَحَدُكْؿ َلْق َأْكَػَؼ مِْثَؾ ُأُحٍد َذَهًبا ,َأْصَحابِل َو

«َكِصقَػفُ 
(ٕ)

. 

 : ضمح٘ اهللٚدا٤ يف قشٝح اإلَاّ ابٔ سبإ 

ـِ َأبِل َأْوَفك   ْب
ِ
َشَؽك َطْبُد ": َقاَل  -رضل اهلل طـف-مـ حديث َطْبِد اهلل

 
ِ
ـَ اْلَقلِقِد إَِلك َرُسقِل اهلل ـُ َطْقٍف َخالَِد ْب ـِ ْب ْحَؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الرَّ

 
ِ
ـْ َيا خالُِد! لَِؿ ُتْمِذي َرُج »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

اًل مِ

!  «َأْهِؾ َبْدٍر؟ َلْق َأْكَػْؼَت مِْثَؾ ُأُحٍد ذهبًا لؿ ُتدِرك طؿؾف
ِ
فؼال: يا رسقل اهلل

                                                   
وىو ُب الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم  (,ٖ٘ٛ)أخرجو اإلمام أبو يعلى ُب مسنده برقم  (ٔ)

 وقال فيو: ىذا حديث صحيح.  (,ٜٙٛ)

 .(ٕٔٗ٘)م ُب صحيحو واإلمام مسل (,ٖٖٚٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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ِ
 فلردُّ َطَؾْقِفْؿ! َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

َّ
َٓ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يؼُعقن فِل

 َصبَُّف اهلل طؾك الؽ
ِ
ـْ ُسُققِف اهلل

«ػارُتمذوا خالِدًا َفنِكَُّف َسْقٌػ مِ
(ٔ)

. 

ٔ٘ َٓأقٔب ََ  ِٔ َٔ َٚ 
َّ

ـْ  ,َشِفَد َلُف بِالَجـَّةِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َأنَّ الـَّبِل
َوَأكَُّف مِ

ـَ قِْقَؾ َلُفؿ: ِذْي  .«اْطَؿُؾقا َما ِشْئُتؿ» َأْهِؾ َبْدٍر الَّ

ٙٔ اآل١َٜٔ َٖٔص  ٌِ ِٖ ِٔ َأ َٔ ـَ إِْذ ُيبَايِعُ ﴿: َٚ ـِ الُؿْممِـِقْ  اهلُل َط
َ

ْقكََؽ َتْحَت َلَؼْد َرِضل

َجَرةِ   . [38الَػْتُح: ] ﴾الشَّ

 
ِ
 َوَراءُه.  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَقْد َصؾَّك َرُسْقُل اهلل

َُْط ـْ َقَتاَدَة: ََِع ـَ ﴿: َط ِطقْ ـَ َيْؾِؿُزْوَن الُؿطَّقِّ ِذْي  .[79التَّْقَبُة: ] ﴾الَّ

ٍَ ـُ َطْقٍف بَِشْطِر َمالِفِ ": َقا ـِ ب ْحَؿ َق َطْبُد الرَّ َِٓف ِدْيـَارٍ  ,َتَصدَّ . "َأْرَبَعِة آ

 : ـَ ـَ الُؿـَافِِؼْق
َياءِ "َفَؼاَل ُأَكاٌس مِ ـِ َلَعظِْقُؿ الرِّ ْحَؿ  ."إِنَّ َطْبَد الرَّ

                                                   
وىو ُب التعليقات اضتسان لئلمام األلباين رزتو اهلل  (,ٜٔٓٚ)أخرجو اإلمام ابن حبان ُب صحيحو برقم  (ٔ)

. وقال ُب ("ٖٖٚ) ((الروض النضَت))ضعيف هبذا السياق والتمام ـ "وقال فيو:  (,ٜٗٓٚ)ُب برقم 
 (ـ باب ُب أىل بدر ٔٔ/ ٙٙٛٔ) ((ح اظتواردصحي))فانظر التعليق على  ,وقد صّح منو بعُضو"التعليق: 

وىو أيًضا ُب أحاديث معلة ظاىرىا الصحة لئلمام الوادعي رزتو اهلل . ("ٔٔٓٚو ٜٕٓٚ)وما يأٌب  ,
 ولكن ابن أيب حاًب يقول ُب "العلل" ,ىذا اضتديث ظاىره الصحة"فيو: (, وقال ٙٛٔبرقم )

 ,عبد اهلل بن إدريس عن اشتاعيل عن الشعيب عن ابن األصبهاين عن ,: وحدثنا أبو زرعة(ٖٙ٘صٕج)
. "الصحيح حديث أيب إدريس"عن النيب َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو وعلى آلو َوَسلََّم مرسل. شتعت أبا زرعة يقول: 

قلت:  (ٜٕٛصٖج): صحيح اإلسناد ومل خيرجاه اىـ وقال اضتافظ الذىيب متعقبًا على اضتاكم إذ قال
 .   "لد عن الشعيب مرسبلً وىو أشبورواه ابن إدريس عن أيب خا
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ُٔ امُلَباَضٔى ٍَ اِب ْهِريِّ  ,: َأْكَبَلَكا َمْعَؿرٌ ََٚقا ـِ الزُّ ـُ َطْقٍف "َقاَل:  ,َط َق اْب َتَصدَّ

 
ِ
ٍَٓف  - طؾقف وسؾؿصؾك اهلل-َطَؾك َطْفِد َرُسْقِل اهلل ُثؿَّ  ,بَِشْطِر َمالِِف َأْرَبَعِة آ

ـَ َأْلِػ ِدْيـَارٍ  َق بَِلْرَبِعْق   ,َتَصدَّ
ِ
ُثؿَّ  ,َوَحَؿَؾ َطَؾك َخْؿِس َماَئِة َفَرٍس فِل َسبِْقِؾ اهلل

 
ِ
ـَ  ,َحَؿَؾ َطَؾك َخْؿِس َماَئِة َراِحَؾٍة فِل َسبِْقِؾ اهلل

ُة َمالِِف مِ َوَكاَن َطامَّ

"اَرةِ التِّجَ 
(ٔ)

ْهدِ )َأْخَرَجُف فِل .   .غري أعالّ ايٓبال٤اكظر . َلفُ  (الزُّ

 .بٝإ ضبب ق١ً أحادٜح ايعػس٠ املبػسٜٔ بادت١ٓ

 ,إما بالخالفة"وإكؿا قؾت أحاديث العشرة الؿبشريـ بالجـة لشغؾفؿ: 

رضل اهلل -وإما لؽثرة الصحابة  ,وإما بالجفاد يف سبقؾ اهلل طز وجؾ

أو بغقر ذلؽ مـ  ,وأغؾبفؿ طؾؿاء يف ذلؽ الققت ,يف ذلؽ الققت -طـفؿ

 إمقر.

 : أنجط -عِٓٗضنٞ اهلل -ٚجتس إٔ ايطٚا١ٜ عٔ قػاض ايكشاب١ 

 : لتقافر التابعقـ رحؿفؿ اهلل.أّٚيا

ّٝا أخذوا العؾؿ طـ كبار  -طـفؿرضل اهلل -: ٕن صغار الصحابة ثاْ

 ديث ــــــــــــحٕخذ ال ,وتػرغقا لطؾب العؾؿ ,-طـفؿرضل اهلل -الصحابة 

                                                   
 "اإلصابة"وهق يف  (,3/99) "الحؾقة"وأبق كعقؿ يف  (,265)الطرباين أخرجو اإلمام  (ٔ)

إلك ابـ طساكر. ورجالف ثؼات. لؽـف مـؼطع  (36679)وكسبف صاحب الؽـز  (,6/333)

 بقـ الزهري وابـ طقف.
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 واهلل الؿستعان. ,والدرس

وكؿا قؾت لؽؿ أن همٓء العشرة الؿبشريـ بالجـة لقسقا طؾك سبقؾ 

غقرهؿ مـ الصحابة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وإٓ فؼد بشر الـبل  ,الحصر

 .-طـفؿرضل اهلل -

 .-زضٞ اهلل عٓ٘-عبد اهلل بٔ ضالّ : َِٚٓٗ

 بالجـة. -ؿصؾك اهلل طؾقف وسؾ-فؼد بشره الـبل 

 : نُا دا٤ يف ايكشٝشني

ـِ َأبِل َوقَّاٍص  َما َسِؿْعُت ": َقاَل  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َسْعِد ْب

 
َّ

ـْ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل
ََحٍد َيْؿِشل َطَؾك إَْرِض إِكَُّف مِ

ِ
َيُؼقُل: ٕ

ـِ َسالٍَم  ,َأْهِؾ الَجـَّةِ   ْب
ِ
َّٓ لَِعْبِد اهلل َوَشِفَد ﴿فِقِف َكَزَلْت َهِذِه أَيُة َقاَل: وَ "إِ

ـْ بَـِل
َٓ َأْدِري »َقاَل:  ,أَيةَ  [30إحؼاف: ] ﴾إِْسَرائِقَؾ َطَؾك مِثْؾِفِ  َشاِهٌد مِ

«َقاَل َمالٌِؽ أَيَة َأْو فِل الَحِديِث 
(ٔ)

. 

 . -زضٞ اهلل عٓ٘-ثابت بٔ قٝظ بٔ مشاع : َِٚٓٗ

 بالجـة. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؼد بشره الـبل 

 

 

                                                   
 .(ٖٕٛٗ)م مسلم ُب صحيحو واإلما (,ٕٖٔٛ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 : نُا دا٤ شيو يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـِ َمالٍِؽ    ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكِس ْب
َّ

صؾك اهلل طؾقف -َأنَّ الـَّبِل

ـَ َقْقسٍ  ,-وسؾؿ   ,اْفَتَؼَد َثابَِت ْب
ِ
َأَكا َأْطَؾُؿ َلَؽ  ,َفَؼاَل َرُجٌؾ: َيا َرُسقَل اهلل

ًسا َرْأَسفُ  ,َدُه َجالًِسا فِل َبْقتِفِ َفَلَتاُه َفَقَج  ,ِطْؾَؿفُ  َفَؼاَل: َما َشْلُكَؽ؟ َفَؼاَل:  ,ُمـَؽِّ

  ,َشرٌّ 
ِّ

َفَؼْد َحبَِط  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َكاَن َيْرَفُع َصْقَتُف َفْقَق َصْقِت الـَّبِل

ـْ َأْهِؾ الـَّارِ  ,َطَؿُؾفُ 
ُجُؾ َفَلْخَبَرُه َأكَُّف َقاَل  ,َوُهَق مِ َفَؼاَل  ,َكَذا َوَكَذا َفَلَتك الرَّ

َة أِخَرَة بِبَِشاَرٍة َطظِقَؿةٍ  ـُ َأَكٍس: َفَرَجَع الَؿرَّ  ,اْذَهْب إَِلْقفِ » "َفَؼاَل:  ,ُمقَسك ْب

ـْ َأْهِؾ الـَّارِ 
ـْ َأْهِؾ الَجـَّةِ  ,َفُؼْؾ َلُف: إِكََّؽ َلْسَت مِ

ـْ مِ
" «َوَلؽِ

(ٔ)
. 

 .-زضٞ اهلل عٓ٘-بالٍ بٔ زباح : َِٚٓٗ

 بالجـة. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ره الـبل فؼد بش

 : نُا دا٤ شيو يف ايكشٝشني

 : -رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل ُهَرْيَرَة 
َّ

صؾك اهلل طؾقف -َأنَّ الـَّبِل

ْثـِل »: -رضل اهلل طـف-َقاَل لِباِلَلٍ  -وسؾؿ ِطـَْد َصالَِة الَػْجِر َيا باِلَُل َحدِّ

ـَ َيَديَّ فِل  ,ْسالَمِ بَِلْرَجك َطَؿٍؾ َطِؿْؾَتُف فِل اإلِ  َفنِكِّل َسِؿْعُت َدفَّ َكْعَؾْقَؽ َبْق

ْر َصُفقًرا"َقاَل:  «الَجـَّةِ  فِل  ,َما َطِؿْؾُت َطَؿاًل َأْرَجك ِطـِْدي: َأكِّل َلْؿ َأَتَطفَّ

  ,َساَطِة َلْقٍؾ َأْو َكَفارٍ 
َ

ْقُت بَِذلَِؽ الطُُّفقِر َما ُكتَِب لِل َأْن ُأَصؾِّل َّٓ َصؾَّ  . "إِ

                                                   
 .(ٖٖٔٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ٔ٘ ٍَ َأُبٛ َعِبٔس ايَّ «َدفَّ َكْعَؾْقَؽ َيْعـِل َتْحِريَؽ »: َقا
(ٔ)

. 

 :ٚيفغ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة    ,-رضل اهلل طـف-َط
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ْثـِل »لِباَِلٍل: ِطـَْد َصاَلِة اْلَغَداِة  -وسؾؿ  ,بَِلْرَجك َطَؿٍؾ َطِؿْؾَتفُ َيا باَِلُل َحدِّ

ْساَلِم َمـَْػَعةً  ـَ َيَديَّ فِل  ,ِطـَْدَك فِل اإْلِ ْقَؾَة َخْشَػ َكْعَؾْقَؽ َبْق َفنِكِّل َسِؿْعُت الؾَّ

ْساَلِم َأْرَجك ِطـِْدي َمـَْػَعةً "َقاَل باَِلٌل:  «اْلَجـَّةِ  ـْ  ,َما َطِؿْؾُت َطَؿاًل فِل اإْلِ
مِ

ُر  َٓ َأَتَطفَّ اَأكِّل  َٓ َكَفارٍ  ,ُصُفقًرا َتامًّ ـْ َلْقٍؾ َو
َّٓ َصؾَّْقُت بَِذلَِؽ  ,فِل َساَطٍة مِ إِ

  ,الطُُّفقرِ 
َ

 . "َما َكَتَب اهلُل لِل َأْن ُأَصؾِّل

 .-عٓٗازضٞ اهلل -ايسَٝؿا٤ بٓت ًَخإ : َِٚٓٗ

 بالجـة أيًضا. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؼد بشرها الـبل 

 : يبداضٟ ضمح٘ اهللنُا دا٤ شيو يف قشٝح اإلَاّ ا

 
ِ
ـِ َطْبِد اهلل   ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َجابِِر ْب

ُّ
صؾك -َقاَل: َقاَل الـَّبِل

َمْقَصاءِ  ,َرَأْيُتـِل َدَخْؾُت الَجـَّةَ » :-اهلل طؾقف وسؾؿ اْمَرَأِة َأبِل  ,َفنَِذا َأَكا بِالرُّ

ـْ َهَذا؟ َفؼَ  ,َوَسِؿْعُت َخَشَػةً  ,َصْؾَحةَ  َوَرَأْيُت َقْصًرا  ,اَل: َهَذا باِلٌَل َفُؼْؾُت: َم

ـْ َهَذا؟ َفَؼاَل: لُِعَؿرَ  ,بِِػـَائِِف َجاِرَيةٌ    ,َفَلَرْدُت َأْن َأْدُخَؾُف َفَلْكُظَر إَِلْقفِ  ,َفُؼْؾُت: لَِؿ

 

                                                   
 .(ٕٛ٘ٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٗٔٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 َأَطَؾْقَؽ َأَغارُ "َفَؼاَل ُطَؿُر:  «َفَذَكْرُت َغْقَرَتَؽ 
ِ
ل َيا َرُسقَل اهلل "بَِلبِل َوُأمِّ

(ٔ)
. 

 :ٚأخطد٘ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكٍس 
ِّ

ـِ الـَّبِل  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َط

ـْ َهَذا؟ َقاُلقا: َهِذِه  ,َدَخْؾُت اْلَجـََّة َفَسِؿْعُت َخْشَػةً »َقاَل:  َفُؼْؾُت: َم

ـِ َمالٍِؽ  «-عنهام اهل ريض-اْلُغَؿْقَصاُء بِـُْت مِْؾَحاَن ُأمُّ َأَكِس ْب
(ٕ)

. 

ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ -شٚج ايٓيب  -زضٞ اهلل عٓ٘-خدجي١ بٓت خًٜٛد : َِٚٓٗ

 .-ٚضًِ

 بالجـة أيًضا. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؼد بشرها الـبل 

 : نُا دا٤ شيو يف ايكشٝشني

َأَتك ِجْبِريُؾ طؾقف السالم »َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث  َأبِل ُهَرْيَرَة 

 
َّ

: َهِذِه َخِديَجُة َقْد َأَتْت  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل
ِ
َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

ـْ  ,َأْو َصَعاٌم َأْو َشَراٌب  ,َمَعَفا إَِكاٌء فِقِف إَِدامٌ 
الََم مِ  َأَتْتَؽ َفاْقَرْأ َطَؾْقَفا السَّ

َ
َفنَِذا ِهل

ـْ قَ 
ْرَها بَِبْقٍت فِل الَجـَِّة مِ َٓ َصَخَب فِقفِ َربَِّفا َومِـِّل َوَبشِّ َٓ  ,َصٍب  َو

«َكَصَب 
(ٖ)

. 

                                                   
 .(ٕٚ٘ٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو   (,ٜٖٚٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٕٙ٘ٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٕ)
 .(ٕٖٕٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕٖٓٛ)رجو اإلمام البخاري ُب صحيحو أخ (ٖ)
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 .-عُٓٗازضٞ اهلل -اذتطٔ ٚاذتطني : َِٚٓٗ

 بالجـة أيًضا. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؼد بشرهؿا الـبل 

 : نُا دا٤ شيو يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل

 َقاَل  -رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ 
ِ
- : َقاَل َرُسقُل اهلل

ـُ َسقَِّدا َشَباِب َأْهِؾ الَجـَّةِ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـُ َوالُحَسْق «الَحَس
(ٔ)

. 

 .-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-فاط١ُ بٓت ايٓيب : َِٚٓٗ

 بالجـة أيًضا. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؼد بشرها الـبل 

 : نُا دا٤ شيو يف ايكشٝشني

َبَؾْت َفاصَِؿُة َتْؿِشل َكَلنَّ َأقْ "َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل -مـ حديث َطائَِشَة 

 
ِّ

 الـَّبِل
ُ

  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مِْشَقَتَفا َمْشل
ُّ

صؾك اهلل طؾقف -َفَؼاَل الـَّبِل

ـْ َيِؿقـِفِ  «َمْرَحًبا بِاْبـَتِل»: -وسؾؿ ـْ ِشَؿالِفِ  ,ُثؿَّ َأْجَؾَسَفا َط ُثؿَّ َأَسرَّ إَِلْقَفا  ,َأْو َط

؟ ُثؿَّ َأَسرَّ إَِلْقَفا َحِديًثا َفَضِحَؽْت َفُؼْؾُت  ,َحِديًثا َفَبَؽْت  ـَ َفُؼْؾُت:  ,َلَفا: لَِؿ َتْبؽِق

ـْ ُحْزنٍ 
ا َقاَل: َفَؼاَلْت: َما ُكـُْت  ,َما َرَأْيُت َكالَقْقِم َفَرًحا َأْقَرَب مِ َفَسَلْلُتَفا َطؿَّ

 
ِ
 ِسرَّ َرُسقِل اهلل

َ
ُْفِشل

ِ
 َحتَّك ُقبَِض الـَّ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ٕ

ُّ
صؾك -بِل

:  ,-اهلل طؾقف وسؾؿ
َّ

إِنَّ ِجْبِريَؾ َكاَن ُيَعاِرُضـِل »َفَسَلْلُتَفا َفَؼاَلْت: َأَسرَّ إَِلل

                                                   
من حديث ابن  (,ٛٔٔ)وأخرجو اإلمام ابن ماجو ُب سننو  (,ٖٛٙٚ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو  (ٔ)

 . وصححهما اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن.-ا-م-رضي اهلل عنو--عمر 
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ةً  ـِ  ,الُؼْرآَن ُكؾَّ َسـٍَة َمرَّ َتْق َّٓ َحَضَر َأَجؾِل ,َوإِكَُّف َطاَرَضـِل الَعاَم َمرَّ َٓ ُأَراُه إِ  ,َو

ُل َأْهِؾ َبْقتِل َلَحاقً  ـَ َأْن َتُؽقكِل »َفَؼاَل:  ,. َفَبَؽْقُت «ا بِلَوإِكَِّؽ َأوَّ َأَما َتْرَضْق

ـَ  ,َسقَِّدَة كَِساِء َأْهِؾ الَجـَّةِ  "َفَضِحْؽُت لَِذلَِؽ  «َأْو كَِساِء الُؿْممِـِق
(ٔ)

. 

 .-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-شٚج ايٓيب  ,-عٓٗازضٞ اهلل -عا٥ػ١ : َِٚٓٗ

 أيًضا. بالجـة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؼد بشرها الـبل 

 : نُا دا٤ شيو يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـِ الَحَؽؿِ  ـْ َأبِل َواِئؾٍ  ,َط اٌر َقاَم  ,َط َطَؾك مِـَْبِر  ,-طـفؿارضل اهلل -َطؿَّ

إِكََّفا َزْوَجُة »َوَقاَل:  ,َوَذَكَر َمِسقَرَها ,-طـفارضل اهلل -َفَذَكَر َطاِئَشَة  ,الُؽقَفةِ 

ْكَقا َوأِخَرةِ  -طؾقف وسؾؿصؾك اهلل -َكبِقُِّؽْؿ  ا اْبُتؾِقُتؿْ  ,فِل الدُّ «َوَلؽِـََّفا مِؿَّ
(ٕ)

. 

 : ٚدا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـِ الَحَؽؿِ    ,َسِؿْعُت َأَبا َوائِؾٍ  ,َط
ٌّ

ا َبَعَث َطؾِل اًرا ,َقاَل: َلؿَّ ـَ  ,َطؿَّ -َوالَحَس

اٌر ِػَرُهْؿ إَِلك الُؽقَفِة لَِقْسَتـْ  -أجؿعقـ -طـفؿرضل اهلل  رضل -َخَطَب َطؿَّ

ْكَقا َوأِخَرةِ »َفَؼاَل:   -اهلل طـف َْطَؾُؿ َأكََّفا َزْوَجُتُف فِل الدُّ َٕ َـّ اهلَل  ,إِكِّل 
َوَلؽِ

اَها «اْبَتالَُكْؿ لَِتتَّبُِعقُه َأْو إِيَّ
(ٖ)

. 

                                                   
 .(ٕٕٓ٘ٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕٖٗٙ, ٖٕٖٙ)ُب صحيحو أخرجو اإلمام البخاري  (ٔ)
 .(ٔٓٔٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
 .(ٕٖٚٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٖ)
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 .-زضٞ اهلل عٓ٘-زبٝع١ بٔ نعب االضًُٞ : َِٚٓٗ

 بالجـة أيًضا. -قف وسؾؿصؾك اهلل طؾ-فؼد بشره الـبل 

 : ملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

 
ُّ

َْسَؾِؿل ْٕ ـُ َكْعٍب ا ُكـُْت "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َربِقَعُة ْب

 
ِ
َفَلَتْقُتُف بَِقُضقئِِف َوَحاَجتِِف َفَؼاَل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأبِقُت َمَع َرُسقِل اهلل

ُقْؾُت:  «َأْو َغْقَر َذلَِؽ »ْسَلُلَؽ ُمَراَفَؼَتَؽ فِل اْلَجـَِّة. َقاَل: َفُؼْؾُت: أَ  «َسْؾ »لِل: 

ُجقدِ »ُهَق َذاَك. َقاَل:  «َفَلِطـِّل َطَؾك َكْػِسَؽ بَِؽْثَرِة السُّ
(ٔ)

. 

أهؾ بقعة الرضقان طؾك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وكذلؽ بشر الـبل 

 أجؿعقـ. -طـفؿرضل اهلل -أجؿالفؿ أهنؿ يف الجـة 

 : دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهللملا 

  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َجابٍِر 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل صؾك اهلل طؾقف -َط

َجَرةِ »َأكَُّف َقاَل:  -وسؾؿ ـْ َباَيَع َتْحَت الشَّ «َٓ َيْدُخُؾ الـَّاَر َأَحٌد مِؿَّ
(ٕ)

. 

 -ؿطـفرضل اهلل -الصحابة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بؾ وبشر الـبل 

 جؿقًعا بنجؿالفؿ.

                                                   
 .(ٜٛٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
اإلمام األلباين وصححو  (,ٖٓٙٛ)واإلمام الًتمذي ُب سننو  (,ٖ٘ٙٗ)أخرجو اإلمام أبو داود ُب سننو  (ٕ)

 رزتو اهلل ُب صحيح السنن.
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ـَ ﴿:  ٜكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع
َٓ َيْستَِقي اْلَؼاِطُدوَن مِ

 بَِلْمَقالِِفْؿ َوَأكُْػِسِفْؿ 
ِ
َرِر َواْلُؿَجاِهُدوَن فِل َسبِقِؾ اهلل ـَ َغقُْر ُأولِل الضَّ اْلُؿْممِـِق

ـَ بَِلْمَقالِِفْؿ َوَأكُْػِسفِ  َؾ اهلُل اْلُؿَجاِهِدي ـَ َدَرَجًة َوُكالًّ َوَطَد اهلُل َفضَّ ْؿ َطَؾك اْلَؼاِطِدي

ـَ َأْجًرا َطظِقًؿا ـَ َطَؾك اْلَؼاِطِدي َؾ اهلُل اْلُؿَجاِهِدي  مِـْفُ  َدَرَجاٍت  * اْلُحْسـَك َوَفضَّ

 .[96 -95الـساء: ] ﴾َوَمْغِػَرًة َوَرْحَؿًة َوَكاَن اهلُل َغُػقًرا َرِحقًؿا

ـَ ﴿: نتاب٘ ايععٜعٜٚكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف 
ُلقَن مِ َوَّ ْٕ ابُِؼقَن ا َوالسَّ

ـَ اتَّبَُعقُهْؿ بِنِْحَساٍن  ِذي َكَْصاِر َوالَّ ْٕ ـَ َوا َوَرُضقا  -طـفؿرضل اهلل -اْلُؿَفاِجِري

ـَ فِقَفا َأبًَدا َذلَِؽ اْلَػْقُز  َكَْفاُر َخالِِدي ْٕ َطـُْف َوَأَطدَّ َلُفْؿ َجـَّاٍت َتْجِري َتْحتََفا ا

 .[300التقبة: ] ﴾ظِقؿُ اْلعَ 
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 [-عنهارضي اهلل -عائشة ]

أم طبد اهلل طائشة الصديؼة بـت الصديؼ أبل "مـ باب اطرف سؾػؽ: 

يف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-جؿقًعا زوج الـبل  -طـفؿارضل اهلل -بؽر 

 ."ويف أخرة ,الدكقا

 : (2/135)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ـَ بِـُْت -عٓٗاضنٞ اهلل -َعا٥َٔؿ١ُ ْيِؼ َأبِل َبْؽٍر التَّْقِؿقَُّة ُأمُّ الُؿْممِـِْق دِّ : بِـُْت الصِّ

ْيِؼ إَْكَبرِ  دِّ   ,اإِلَماِم الصِّ
ِ
َأبِل َبْؽٍر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َخؾِْقَػِة َرُسْقِل اهلل

ـِ َطامِِر ب ـِ َأبِل ُقَحاَفَة ُطْثَؿاَن ب  ب
ِ
ـِ َتْقِؿ َطْبِد اهلل ـِ َسْعِد ب ـِ َكْعِب ب ـِ َطْؿِرو ب

ـِ ُلَميٍّ الُؼَرِشقَّةُ  ـِ َكْعِب ب َة ب ـِ ُمرَّ قَّةُ  ,التَّْقِؿقَّةُ  ,ب ةُ  ,الَؿؽِّ ـَ  ,الـََّبِقيَّ  ,ُأمُّ الُؿْممِـِْق

 
ِّ

 . -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َزوَجُة الـَّبِل

ِة َطَؾك اإِلْصالَِق.  َأْفَؼُف كَِساِء إُمَّ

َٗ ـِ َٗاَُٚأ ـِ َطتَّاِب ب ـِ َطْبِد َشْؿٍس ب ـِ ُطَقْيِؿِر ب  ُأمُّ ُرْوَماَن بِـُْت َطامِِر ب
َ

: ِهل

 ُأَذْيـََة الؽِـَاكِقَُّة.

 َهاَجَر بَِعاِئَشَة َأَبَقاَها. 

ٞٗ اهلٔل َٗا َْٔب َٖٚد ْيَؼِة َخِدْيَجَة بِـِْت ُخَقْيؾِ ََٚتَع دِّ -ٍد : َقْبَؾ ُمَفاَجِرِه َبْعَد َوَفاِة الصِّ

 . -طـفؿارضل اهلل 
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 َوَذلَِؽ َقْبَؾ الِفْجَرِة بِبِْضَعَة َطَشَر َشْفرًا. 

ٌَ ِٝ .َٚٔق ـِ  : بَِعاَمْق

َٗا ٌَ ٔب ـِ ََٚزَخ اٍل َسـََة اْثـََتْق الَُم  -ُمـََصَرَفُف  ,: فِل َشقَّ الَُة َوالسَّ  -َطَؾْقِف الصَّ

ـْ َغْزَوِة َبْدرٍ 
 اْبـَُة تِْسٍع. ,مِ

َ
 َوِهل

َِٚت َع َُ٘فَط  ُمَباَركًا فِْقِف. ,َصقِّبًا ,: ِطْؾؿًا َكثِْقراً ِٓ

ِٔ  : َأبِْقَفا.ََٚع

ِٔ   ,َوَسْعدٍ  ,َوَفاصَِؿةَ  ,: ُطَؿرَ ََٚع
ِّ

ـِ َطْؿٍرو إَْسَؾِؿل َوُجَداَمَة بِـِْت  ,َوَحْؿَزَة ب

 ها. "َوْهٍب 
 ,يف ايدْٝا -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٖٞ شٚج ايٓيب  -عٓٗازضٞ اهلل -عا٥ػ١ 

 .س٠ٚيف اآلخ

 : ملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـِ الَحَؽؿِ    ,َسِؿْعُت َأَبا َوائِؾٍ  ,َط
ٌّ

ا َبَعَث َطؾِل اًرا ,َقاَل: َلؿَّ ـَ  ,َطؿَّ -َوالَحَس

اٌر إَِلك الُؽقَفِة لَِقْسَتـِْػَرُهْؿ َخَطَب  -طـفؿرضل اهلل  -طـفؿارضل اهلل -َطؿَّ

َْطَؾُؿ َأكََّفا»َفَؼاَل:  َٕ ْكَقا َوأِخَرةِ  إِكِّل  َـّ اهلَل اْبَتالَُكْؿ لَِتتَّبُِعقُه  ,َزْوَجُتُف فِل الدُّ
َوَلؽِ

اَها «َأْو إِيَّ
 (ٔ)

 . 

 بؽًرا غقرها مـ جؿقع كسائف. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لؿ يتزوج الـبل 

                                                   
 .(ٕٖٚٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ٖٚٛ يف ذتاف  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚمل ٜأِت دربٌٜ عًٝ٘ ايطالّ ايٓيب 

 .-ٞ اهلل عٓ٘زض-اَسأ٠ غري عا٥ػ١ 

 : نُا دا٤ شيو يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـْ َأبِقِف طروة بـ الزبقر ,طـ ِهَشامٌ  ْوَن بَِفَداَياُهْؿ "َقاَل:  ,َط َكاَن الـَّاُس َيَتَحرَّ

: َفاْجَتَؿَع َصَقاِحبِل إَِلك ُأمِّ -طـفارضل اهلل -َطاِئَشةُ َقاَلْت  ,َيْقَم َطاِئَشةَ 

: َفُؼؾْ  ,َسَؾَؿةَ  ْوَن  ,-طـفارضل اهلل -َيا ُأمَّ َسَؾَؿةَ ـَ  إِنَّ الـَّاَس َيَتَحرَّ
ِ
َواهلل

  ,َوإِكَّا ُكِريُد الَخْقَر َكَؿا ُتِريُدُه َطاِئَشةُ  ,بَِفَداَياُهْؿ َيْقَم َطائَِشةَ 
ِ
-َفُؿِري َرُسقَل اهلل

َأْو َحْقُث  ,ْقُث َما َكانَ َأْن َيْلُمَر الـَّاَس َأْن ُيْفُدوا إَِلْقِف َح  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 -طـفارضل اهلل -–َقاَلْت: َفَذَكَرْت َذلَِؽ ُأمُّ َسَؾَؿَة  ,َما َدارَ 
ِّ

صؾك اهلل -لِؾـَّبِل

 َذَكْرُت َلُف َذاَك َفَلْطَرَض  ,َقاَلْت: َفَلْطَرَض َطـِّل ,-طؾقف وسؾؿ
َّ

ا َطاَد إَِلل َفَؾؿَّ

ا َكاَن فِل الثَّالَِثِة ذَ  ,َطـِّل َٓ ُتْمِذيـِل فِل »َكْرُت َلُف َفَؼاَل: َفَؾؿَّ َيا ُأمَّ َسَؾَؿَة 

َـّ َغْقِرَها ,َطاِئَشةَ   َوَأَكا فِل لَِحاِف اْمَرَأٍة مِـُْؽ
ُ

 الَقْحل
َّ

 َما َكَزَل َطَؾل
ِ
«َفنِكَُّف َواهلل

 

(ٔ)
. 

 .ٚقد أقسأٖا ايطالّ دربٌٜ عًٝ٘ ايطالّ

 : نُا دا٤ شيو يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

  ,-طـفارضل اهلل -مـ حديث َطاِئَشَة 
ِ
 ؾك اهلل ــص–َقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل

                                                   
 .(ٖ٘ٚٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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الَمَ  ,َيا َطائَِش »َيْقًما:  -طؾقف وسؾؿ َفُؼْؾُت:  «َهَذا ِجْبِريُؾ ُيْؼِرُئِؽ السَّ

 َوَبَرَكاُتفُ 
ِ
الَُم َوَرْحَؿُة اهلل َٓ َأَرى  ,َوَطَؾْقِف السَّ  َصؾَّك  ُتِريُد َرُسقَل »َتَرى َما 

ِ
اهلل

«اهلُل َطَؾْقِف     َوَسؾَّؿَ 
 (ٔ)

. 

وبـك هبا  ,وهل بـت ست سـقـ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-تزوج هبا الـبل 

 وهل بـت تسع سـقـ.

 : ملا دا٤ يف ايكشٝشني 

ـْ َطاِئَشَة   »: َقاَلْت  ,-طـفارضل اهلل -مـ حديث َط
ُّ

َجـِل الـَّبِل -َتَزوَّ

ـَ َوَأكَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َفَؼِدْمـَا الَؿِديـََة َفـََزْلـَا فِل َبـِل  ,ا بِـُْت ِستِّ ِسـِق

ـِ َخْزَرٍج  َق َشَعِري ,الَحاِرِث ْب ل ُأمُّ  ,َفُقِطْؽُت َفَتَؿرَّ َفَقَفك ُجَؿْقَؿًة َفَلَتْتـِل ُأمِّ

َٓ  ,َفاَفَصَرَخْت بِل َفَلَتْقتُ  ,َوَمِعل َصَقاِحُب لِل ,َوإِكِّل َلِػل ُأْرُجقَحةٍ  ,ُروَمانَ 

ارِ  ُْكِفُج  ,َأْدِري َما ُتِريُد بِل َفَلَخَذْت بَِقِدي َحتَّك َأْوَقَػْتـِل َطَؾك َباِب الدَّ َٕ َوإِكِّل 

ـَ َبْعُض َكَػِسل ـْ َماٍء َفَؿَسَحْت بِِف َوْجِفل  ,َحتَّك َسَؽ
ُثؿَّ َأَخَذْت َشْقًئا مِ

ارَ  ,َوَرْأِسل ـَ إَْكَصاِر فِل الَبْقِت َفنَِذا كِْس  ,ُثؿَّ َأْدَخَؾْتـِل الدَّ
ـَ َطَؾك  ,َقٌة مِ َفُؼْؾ

َـّ  ,َوَطَؾك َخْقِر َصائِرٍ  ,الَخْقِر َوالَبَرَكةِ  ـْ َشْلكِل ,َفَلْسَؾَؿْتـِل إَِلْقِف
ـَ مِ  ,َفَلْصَؾْح

 
ِ
َّٓ َرُسقُل اهلل   ,َفَلْسَؾَؿْتـِل إَِلْقفِ  ,ُضًحك -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؾْؿ َيُرْطـِل إِ

 

                                                   
 .(ٖٛٙٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)



 اعسف ضًفو

 
2

 [-رضي اهلل عنها-عائشة ]

   
 

205 

ـَ َوَأكَ  «ا َيْقَمِئٍذ بِـُْت تِْسِع ِسـِق
 (ٔ)

. 

 : (140-2/139)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ـِ َوَطْشَرِة َأَحاِدْيَث.(ُمْسـَُد َطائَِشةَ )" ـِ َوماَئَتْق  : َيْبُؾُغ َأْلَػْق

ِْ َع٢ًَ َُِػًٔ َٚ  ٟٗ َٗا ايُبَداِض ـَ َحدِ اٖتَفَل َي  ْيثًا.: ماَئٍة َوَأْرَبَعٍة َوَسْبِعْق

ٟٗ .َٚاَِْفَطَز ايُبَداِض ـَ  : بَِلْرَبَعٍة َوَخْؿِسْق

ِْ َُِػًٔ .َٚاَِْفَطَز  ـَ ْق  : بِتِْسَعٍة َوِستِّ

ـْ ُولَِد فِل اإِلْسالَمِ  ـَ  ,َوَطاِئَشُة مِؿَّ ـْ َفاصَِؿَة بَِثَؿاكِل ِسـِْق
 َأْصَغُر مِ

َ
 ,َوِهل

َّٓ وَ "َوَكاَكْت َتُؼْقُل:  ـَ َلْؿ َأْطِؼْؾ َأَبَقيَّ إِ ْي  ."ُهَؿا َيِدْيـَاِن الدِّ

َة َسائَِس الِػْقِؾ َشْقخًا َأْطَؿك َيْسَتْعطِل.  َوَذَكَرْت َأكََّفا َلِحَؼْت بَِؿؽَّ

ـْ َثؿَّ ُيَؼاُل َلَفا: الُحَؿْقَراءُ  ,َوَكاَكِت اْمَرَأًة َبْقَضاَء َجِؿْقَؾةً 
ِج  ,َومِ َوَلْؿ َيَتَزوَّ

 
ُّ

َٓ َأَحبَّ اْمَرَأًة ُحبََّفا ,ًا َغْقَرَهابِْؽر -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل َٓ َأْطَؾُؿ  ,َو َو

ٍد  ِة ُمَحؿَّ َٓ فِل الـَِّساِء ُمْطَؾؼًا اْمَرَأًة َأْطَؾَؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فِل ُأمَّ َبْؾ َو

 مِـَْفا.

ـْ َأبِْقَفا
َوَقْد َجَعَؾ  ,َوَهَذا َمْرُدْودٌ  ,َوَذَهَب َبْعُض الُعَؾَؿاِء إَِلك َأكََّفا َأْفَضُؾ مِ

ٍء َقْدراً 
ْ

فِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َبْؾ َكْشَفُد َأكََّفا َزْوَجُة َكبِقِّـَا  ,اهلُل لُِؽؾِّ َشل

ْكَقا َوأخَرةِ  َٓ  ,َفَفْؾ َفْقَق َذلَِؽ َمْػَخرٌ  ,الدُّ ْيَؼِة َخِدْيَجَة َشْلٌو  دِّ َوإِْن َكاَن لِؾصِّ

                                                   
 .(ٕٕٗٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٖٗٛ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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تِ  ,ُيْؾَحُؼ   ,َكَعْؿ َجَزْمُت بَِلْفَضؾِقَِّة َخِدْيَجَة َطَؾْقَفا ,ِفَؿا َأْفَضُؾ َوَأَكا َواِقٌػ فِل َأيَّ

 ها ."ُُٕمْقٍر َلْقَس َهَذا َمْقِضُعَفا

 .-عٓٗازضٞ اهلل -بعا٥ػ١  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-بٝإ قؿ١ شٚاج ايٓيب 

 : دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

 َأنَّ ا ,-طـفارضل اهلل -مـ حديث َطاِئَشَة 
َّ

-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لـَّبِل

ـِ »َقاَل َلَفا:  , َتْق ـْ َحِريرٍ  ,ُأِريُتِؽ فِل الَؿـَاِم َمرَّ
َوَيُؼقُل:  ,َأَرى َأكَِّؽ فِل َسَرَقٍة مِ

 َأْكِت  ,َفاْكِشْػ َطـَْفا ,َهِذِه اْمَرَأُتَؽ 
َ

  ,َفنَِذا ِهل
ِ
ـْ ِطـِْد اهلل

َفَلُققُل: إِْن َيُؽ َهَذا مِ

«ُيْؿِضفِ 
 (ٔ)

. 

-بعد وفاة خديجة بـت خقيؾد  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-تزوج هبا الـبل 

 .-طـفارضل اهلل 

 : أخطز اإلَاّ أمحس يف َػٓسٙ

َٓ  ,َوَيْحَقك ,طـ َأبل َسَؾَؿةَ  ا َهَؾَؽْت َخِديَجةُ ": َقا َجاَءْت َخْقَلُة بِـُْت  ,َلؿَّ

ـِ َمْظُعقنٍ  َٓ  ,-طـفؿارضل اهلل -َحؽِقٍؿ اْمَرَأُة ُطْثَؿاَن ْب  َأ
ِ
َقاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

ُج؟ َقاَل:  ؟  "َتَزوَّ ـْ ـِ  "َوإِْن ِشْئَت َثقًِّبا؟ َقاَل:  ,َقاَلْت: إِْن ِشْئَت بِْؽًرا "َم َفَؿ

 َطزَّ َوَجؾَّ إَِلْقَؽ َطائَِشُة بِـُْت َأبِل َبْؽرٍ  "اْلبِْؽُر؟ 
ِ
 ,َقاَلْت: اْبـَُة َأَحبِّ َخْؾِؼ اهلل

ـِ الثَّ  "َقاَل:  َبَعْتَؽ َطَؾك  ,َآَمـَْت بَِؽ  ,َقاَلْت: َسْقَدُة بِـُْت َزْمَعةَ  "قُِّب؟ َوَم َواتَّ

                                                   
 .(ٜٖ٘ٛ)البخاري ُب صحيحو أخرجو اإلمام  (ٔ)
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  "َقاَل:  ,"َما َتُؼقُل 
َّ

 ,َفَدَخَؾْت َبْقَت َأبِل َبْؽرٍ  ,"َفاْذَهبِل َفاْذُكِريِفَؿا َطَؾل

ـَ  اْلَخْقِر َواْلَبَرَكِة؟  َفَؼاَلْت: َيا ُأمَّ ُروَماَن َماَذا َأْدَخَؾ اهلُل َطزَّ َوَجؾَّ َطَؾْقُؽْؿ مِ

 
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَلْت: َوَما َذاَك؟ َقاَلْت: َأْرَسَؾـِل َرُسقُل اهلل

  ,َأْخُطُب َطَؾْقِف َطاِئَشةَ 
َ

 ,َفَجاَء َأُبق َبْؽرٍ  ,َقاَلْت: اْكَتظِِري َأَبا َبْؽٍر َحتَّك َيْلتِل

ـَ اْلَخْقِر َواْلَبَرَكِة؟ َقاَل: َفَؼاَلْت: َيا َأَبا َبْؽٍر َماَذا َأْدَخَؾ اهلُل طَ 
زَّ َوَجؾَّ َطَؾْقُؽْؿ مِ

 
ِ
َأْخُطُب َطَؾْقِف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَما َذاَك؟ َقاَلْت: َأْرَسَؾـِل َرُسقُل اهلل

 اْبـَُة َأِخقفِ  ,َطاِئَشةَ 
َ

  ,َقاَل: َوَهْؾ َتْصُؾُح َلُف؟ إِكََّؿا ِهل
ِ
-َفَرَجَعْت إَِلك َرُسقِل اهلل

 "اْرِجِعل إَِلْقِف َفُؼقلِل َلُف:  "َقاَل:  ,َفَذَكَرْت َذلَِؽ َلفُ  -هلل طؾقف وسؾؿصؾك ا

ْساَلمِ  ,َأَكا َأُخقكَ  َفَرَجَعْت َفَذَكَرْت  ,"َواْبـَُتَؽ َتْصُؾُح لِل  ,َوَأْكَت َأِخل فِل اإْلِ

ـَ َطِديٍّ َقْد َكاَن َقاَلْت ُأمُّ ُروَماَن: إِنَّ ُمطْ  ,َقاَل: اْكَتظِِري َوَخَرَج  ,َذلَِؽ َلفُ  ِعَؿ ْب

 َما َوَطَد َوْطًدا َقطُّ  ,َذَكَرَها َطَؾك اْبـِفِ 
ِ
َبِل َبْؽرٍ  ,َفَقاهلل

ِ
َفَدَخَؾ َأُبق َبْؽٍر  ,َفَلْخَؾَػُف ٕ

ـِ َطِديٍّ َوِطـَْدُه اْمَرَأُتُف ُأمُّ اْلَػَتك ـَ َأبِل ُقَحاَفَة َلَعؾََّؽ  ,َطَؾك ُمْطِعِؿ ْب َفَؼاَلْت َيا اْب

َج إَِلْقَؽ  ,ْصبُِئ َصاِحَبـَا ُمْدِخُؾُف فِل ِديـَِؽ الَِّذي َأْكَت َطَؾْقفِ مُ  َقاَل َأُبق  ,إِْن َتَزوَّ

: َأَقْقُل َهِذِه َتُؼقُل  ـِ َطِديٍّ ـْ  ,َقاَل: إِكََّفا َتُؼقُل َذلَِؽ  ,َبْؽٍر لِْؾُؿْطِعِؿ ْب
َفَخَرَج مِ

تِل َوَطَدُه َفَرَجعَ َوَقْد َأْذَهَب اهلُل َطزَّ َوَجؾَّ مَ  ,ِطـِْدهِ  ـْ ِطَدتِِف الَّ
 ,ا َكاَن فِل َكْػِسِف مِ

 
ِ
َجَفا  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل لَِخْقَلَة: اْدِطل لِل َرُسقَل اهلل َفَدَطْتُف َفَزوَّ

ـَ  اُه َوَطائَِشُة َيْقَمِئٍذ بِـُْت ِستِّ ِسـِق ُثؿَّ َخَرَجْت َفَدَخَؾْت َطَؾك َسْقَدَة بِـِْت  ,إِيَّ
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ـَ اْلَخْقِر َواْلَبَرَكِة؟ َقاَلْت: َما  ,ْمَعةَ زَ 
َفَؼاَلْت: َماَذا َأْدَخَؾ اهلُل َطزَّ َوَجؾَّ َطَؾْقِؽ مِ

 
ِ
 ,َأْخُطُبِؽ َطَؾْقفِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َذاَك؟ َقاَلْت: َأْرَسَؾـِل َرُسقُل اهلل

َقْد  ,َكاَن َشْقًخا َكبِقًراوَ  ,َقاَلْت: َوِدْدُت اْدُخؾِل إَِلك َأبِل َفاْذُكِري َذاَك َلفُ 

ُـّ  ـِ اْلَحجِّ  ,َأْدَرَكْتُف السِّ  ,َفَحقَّْتُف بَِتِحقَِّة اْلَجاِهؾِقَّةِ  ,َفَدَخَؾْت َطَؾْقفِ  ,َقْد َتَخؾََّػ َط

ـْ َهِذِه؟ َفَؼاَلْت: َخْقَلُة بِـُْت َحؽِقؿٍ  َقاَل: َفَؿا َشْلُكِؽ؟ َقاَلْت:  ,َفَؼاَل: َم

ُد   َأْخُطُب َطَؾْقِف َسْقَدةَ َأْرَسَؾـِل ُمَحؿَّ
ِ
ـُ َطْبِد اهلل َماَذا َتُؼقُل  ,َقاَل: ُكْػٌء َكِريؿٌ  ,ْب

َفَؼاَل: َأْي ُبـَقَُّة إِنَّ  ,َقاَل: اْدُطَفا لِل َفَدَطْتَفا ,َصاِحَبُتِؽ؟ َقاَلْت: ُتِحبُّ َذاكَ 

ؾِ  ـِ َطْبِد اْلُؿطَّ  ْب
ِ
ـَ َطْبِد اهلل َد ْب َوُهَق  ,ِب َقْد َأْرَسَؾ َيْخُطُبِؽ َهِذِه َتْزُطْؿ َأنَّ ُمَحؿَّ

َجِؽ بِفِ  ,ُكْػٌء َكِريؿٌ  ـَ َأْن ُأَزوِّ َفَجاَء  ,َقاَل: اْدِطقِف لِل ,َقاَلْت: َكَعؿْ  ,َأُتِحبِّق

 
ِ
َجَفا إِيَّاهُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل َفَجاَءَها َأُخقَها َطْبُد  ,إَِلْقِف َفَزوَّ

ـَ اْلَحجِّ 
ـُ َزْمَعَة مِ َفَؼاَل َبْعَد َأْن َأْسَؾَؿ:  ,َفَجَعَؾ َيْحثِل َطَؾك َرْأِسِف التَُّراَب  ,ْب

 
ِ
َج َرُسقُل اهلل صؾك -َلَعْؿُرَك  إِكِّل َلَسِػقٌف َيْقَم َأْحثِل فِل َرْأِسل التَُّراَب َأْن َتَزوَّ

يـََة َفـََزْلـَا فِل َقاَلْت َطاِئَشُة: َفَؼِدْمـَا اْلَؿدِ  ,َسْقَدَة بِـَْت َزْمَعةَ  -اهلل طؾقف وسؾؿ

ـِْح  ـَ اْلَخْزَرِج فِل السُّ
  ,َبـِل اْلَحاِرِث مِ

ِ
صؾك اهلل -َقاَلْت: َفَجاَء َرُسقُل اهلل

َْكَصارِ  ,-طؾقف وسؾؿ ْٕ ـَ ا
َوكَِساٌء َفَجاَءْت  ,َفَدَخَؾ َبْقَتـَا َواْجَتَؿَع إَِلْقِف ِرَجاٌل مِ

ـَ  ل َوإِكِّل َلِػل ُأْرُجقَحٍة َبْق ـِ َتْرَجُح بِلبِل ُأمِّ ُْرُجقَحةِ  ,َطْذَقْق ْٕ ـَ ا
 ,َفَلْكَزَلْتـِل مِ

ـْ َماءٍ  ,َولِل ُجَؿْقَؿٌة َفَػَرَقْتَفا
ٍء مِ

ْ
ُثؿَّ َأْقَبَؾْت َتُؼقُدكِل  ,َوَمَسَحْت َوْجِفل بَِشل
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ـْ َكْػِسل ,َحتَّك َوَقَػْت بِل ِطـَْد اْلَباِب 
ـَ مِ َْكَفُج َحتَّك َسَؽ َٕ َؾْت ُثؿَّ َدَخ  ,َوإِكِّل 

 
ِ
 ,َجالٌِس َطَؾك َسِريٍر فِل َبْقتِـَا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بِل َفنَِذا َرُسقُل اهلل

َْكَصارِ  ْٕ ـَ ا
ِء  ,َفَلْجَؾَسْتـِل فِل ِحْجِرهِ  ,َوِطـَْدُه ِرَجاٌل َوكَِساٌء مِ َٓ ُثؿَّ َقاَلْت: َهُم

َجاُل َوالـَِّساءُ  ,َوَباَرَك َلُفْؿ فِقِؽ  ,َأْهُؾِؽ َفَباَرَك اهلُل َلِؽ فِقِفؿْ   ,َفَقَثَب الرِّ

 
ِ
َما ُكِحَرْت  ,فِل َبْقتِـَا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَخَرُجقا َوَبـَك بِل َرُسقُل اهلل

 َجُزورٌ 
َّ

 َشاةٌ  ,َطَؾل
َّ

َٓ ُذبَِحْت َطَؾل ـُ ُطَباَدَة بَِجْػـٍَة  ,َو َحتَّك َأْرَسَؾ إَِلْقـَا َسْعُد ْب

 َكاَن ُيْرِسُؾ بَِفا إَِلك َرُس 
ِ
إَِذا َداَر إَِلك كَِسائِِف  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قِل اهلل

ـَ  "َوَأَكا َيْقَمِئٍذ بِـُْت تِْسِع ِسـِق
(ٔ)

. 

 -رضل اهلل طـف-سقدة بـت زمعة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فاكػردت فقف 

 ثالث سـقات. 

 ,فؾؿا كان يف شقال يف السـة الثاكقة مـ الفجرة بعد غزوة بدر الؽربى

 وطؿرها تسع سـقـ. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل بـك هبا 

                                                   
وىو  ,من أجل ػتمد بن عمرو ,واضتديث إسناده حسن (,ٜٕٙٚ٘)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده برقم  (ٔ)

وبقية رجالو ثقات رجال الشيخُت  ,ومسلٌم متابعة ,وقد روى لو البخاري مقروناً  ,ابُن َعْلَقَمة بن وقَّاص
 ,وىو ثقة. ػتمد بن بشر: ىو الَعْبدي ,رجال مسلمفمن  ,وىو ابن عبد الرزتن بن حاطب ,غَت حيِت

-ٕٕ٘/ٜ) "غتمع الزوائد=        = "وأبو سلمة: ىو ابُن عبد الرزتن بن عوف. وقد وىم اعتيثميُّ ُب 
وأشار أبو سلمة وحيِت إىل  ,وإمنا ىو متصٌل كلو ,وبعضو متصل ,فظن أن أكثر اضتديث مرسل (,ٕٕٙ

وأشار إىل  ,عتما: قالت عائشة. فظهر أهنما إمنا رويا ىذا اضتديث عنهااتصالو قبل هناية اضتديث عند قو 
وُصرِّح باتصالو  ,وحسَّن إسناده (,ٕٕ٘/ٚ) "الفتح"وُب  (,ٕٗٚ/ٜ) "أطراف اظتسند"اتصالو اضتافُظ ُب 
 عن ػتمد بن بشر.   (ٗٙٔٔ)كما سَتد. وأخرجو ابن راىويو   ,ُب مصادر التخريج
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 : نُا دا٤ شيو يف ايكشٝشني

 »: َقاَلْت  ,-طـفارضل اهلل -مـ حديث َطائَِشَة 
ُّ

َجـِل الـَّبِل صؾك -َتَزوَّ

ـَ  -اهلل طؾقف وسؾؿ َفَؼِدْمـَا الَؿِديـََة َفـََزْلـَا فِل َبـِل  ,َوَأَكا بِـُْت ِستِّ ِسـِق

ـِ َخْزرَ  َق َشَعِري ,ٍج الَحاِرِث ْب ل ُأمُّ  ,َفُقِطْؽُت َفَتَؿرَّ َفَقَفك ُجَؿْقَؿًة َفَلَتْتـِل ُأمِّ

َٓ  ,َفَصَرَخْت بِل َفَلَتْقُتَفا ,َوَمِعل َصَقاِحُب لِل ,َوإِكِّل َلِػل ُأْرُجقَحةٍ  ,ُروَمانَ 

ُْكِفُج  ,ارِ َأْدِري َما ُتِريُد بِل َفَلَخَذْت بَِقِدي َحتَّك َأْوَقَػْتـِل َطَؾك َباِب الدَّ  َٕ َوإِكِّل 

ـَ َبْعُض َكَػِسل ـْ َماٍء َفَؿَسَحْت بِِف َوْجِفل  ,َحتَّك َسَؽ
ُثؿَّ َأَخَذْت َشْقًئا مِ

ارَ  ,َوَرْأِسل ـَ إَْكَصاِر فِل الَبْقِت  ,ُثؿَّ َأْدَخَؾْتـِل الدَّ
ـَ َطَؾك  ,َفنَِذا كِْسَقٌة مِ َفُؼْؾ

َـّ  ,َصائِرٍ َوَطَؾك َخْقِر  ,الَخْقِر َوالَبَرَكةِ  ـْ َشْلكِل ,َفَلْسَؾَؿْتـِل إَِلْقِف
ـَ مِ  ,َفَلْصَؾْح

  َفَؾؿْ 
ِ
َّٓ َرُسقُل اهلل  ,َفَلْسَؾَؿْتـِل إَِلْقفِ  ,ُضًحك -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َيُرْطـِل إِ

ـَ  «َوَأَكا َيْقَمِئٍذ بِـُْت تِْسِع ِسـِق
(ٔ)

. 

 .ِ ٚايفك٘أفطٌ ايٓطا٤ َٔ حٝح ايعً -عٓٗازضٞ اهلل -ٚناْت عا٥ػ١ 

 : ٚدا٤ يف ايكشٝشني أّٜها

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل ُمقَسك إَْشَعِريِّ 
ِ
َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َجاِل َكثِقرٌ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ـَ الرِّ
َّٓ  ,َكَؿَؾ مِ ـَ الـَِّساِء إِ

َوَلْؿ َيْؽُؿْؾ مِ

                                                   
 .(ٕٕٗٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٖٗٛ)ُب صحيحو أخرجو اإلمام البخاري  (ٔ)
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َوَفْضُؾ َطاِئَشَة َطَؾك الـَِّساِء َكَػْضِؾ  ,فِْرَطْقنَ َوآِسَقُة اْمَرَأُة  ,َمْرَيُؿ بِـُْت ِطْؿَرانَ 

«الثَِّريِد َطَؾك َسائِِر الطََّعامِ 
(ٔ)

. 

ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ -أحب ايٓاع إىل ايٓيب  -عٓٗازضٞ اهلل -ٚناْت عا٥ػ١ 

 .-ٚضًِ

 :ٚدا٤ يف ايكشٝشني أّٜها

ـُ الَعاِص    ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َطْؿُرو ْب
َّ

ؾك اهلل ص-َأنَّ الـَّبِل

الَِسؾِ  ,-طؾقف وسؾؿ َأيُّ الـَّاِس »َفَلَتْقُتُف َفُؼْؾُت:  ,َبَعَثُف َطَؾك َجْقِش َذاِت السُّ

َجاِل؟ َفَؼاَل:  ,«َطاِئَشةُ »َأَحبُّ إَِلْقَؽ؟ َقاَل:  ـَ الرِّ
ُقْؾُت: ُثؿَّ  ,«َأُبقَها»َفُؼْؾُت: مِ

؟ َقاَل:  ـْ ـُ الَخطَّاِب »َم ًٓ َفَعدَّ ِرَج  «ُثؿَّ ُطَؿُر ْب «ا
(ٕ)

. 

صؾك اهلل طؾقف -حُب رسقل اهلل  -طـفؿارضل اهلل -ففل وأبقها

 .-وسؾؿ

 ,مـافؼ ,وٓ يبغض حب رسقل اهلل صؾك طؾقف وسؾؿ إٓ مبغقض

 رديء الحال والؿآل.

 أفؼف وأطؾؿ كساء إمة طؾك اإلصالق. -طـفارضل اهلل -وهل 

ِة َطَؾك اإِلْصالَِق َأْفَؼُف كَِساِء إُ ": ست٢ قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل  ."مَّ

                                                   
 .(ٖٕٔٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٖٙٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٖٕٗٛ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕٖٙٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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 .ع٢ً ْطا٤ األ١َ -عٓٗازضٞ اهلل -بٝإ فطٌ عا٥ػ١ 

 : اختًف أٌٖ ايعًِ يف أُٜٗا أفهٌ

 ؟-طـفارضل اهلل -أم خديجة بـت خقيؾد  ,-طـفارضل اهلل -طائشة 

رضل -فذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك تػضقؾفا طؾك خديجة بـت خقيؾد 

  .-طـفؿااهلل 

 : ٚاغتسيٛا ع٢ً شيو

 : ا دا٤ يف ايكشٝشنيمب

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل ُمقَسك إَْشَعِريِّ 
ِ
َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َجاِل َكثِقرٌ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ـَ الرِّ
َّٓ  ,َكَؿَؾ مِ ـَ الـَِّساِء إِ

َوَلْؿ َيْؽُؿْؾ مِ

ْضُؾ َطاِئَشَة َطَؾك الـَِّساِء َكَػْضِؾ َوفَ  ,َوآِسَقُة اْمَرَأُة فِْرَطْقنَ  ,َمْرَيُؿ بِـُْت ِطْؿَرانَ 

«الثَِّريِد َطَؾك َسائِِر الطََّعامِ 
 (ٔ)

. 

ففل أفؼف كساء العالؿقـ طؾك  ,ولؿا كان لف مـ الػضؾ والعؾؿ والػؼف

 اإلصالق.

ما يبؾغ:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وقد روت مـ آحاديث طـ الـبل 

 ."ألػقـ ومائتقـ وطشرة مـ إحاديث"

                                                   
 .(ٖٕٔٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٖٙٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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مـ السبعة الؿؽثريـ يف رواية الحديث طـ  -طـفاضل اهلل ر-ففل 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

 وغقره ذلؽ مـ إدلة.

هق تػضقؾ طام  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ففذا التػضقؾ الذي ذكره الـبل 

 طؾك كساء العالؿقـ.

طؾك  -طـفارضل اهلل -وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك تػضقؾ خديجة 

 .-فاطـرضل اهلل -طائشة 

 : بأَٛض ٚاغتسيٛا ع٢ً شيو

 مـ السابؼقـ إلك اإلسالم. -طـفارضل اهلل -: أن خديجة األٍٚ

صؾك اهلل طؾقف -بؾ قد ذكر بعض أهؾ العؾؿ أهنا أول مـ آمـ بالـبل 

 مطؾًؼا. -وسؾؿ

لؿا رجع مـ الغار بعد كزول جربيؾ طؾقف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ٕكف 

 فآمـت بف مباشرة. ,بؿا حصؾ رجع إلقفا وأخربها ,السالم طؾقف

أبؾغفا جربيؾ السالم مـ اهلل طز  -طـفارضل اهلل -: أن خديجة ايجاْٞ

فؼد سؾؿ طؾقفا  -طـفارضل اهلل -ومـف طؾقف السالم: بخالف طائشة  ,وجؾ

 جربيؾ طؾقف السالم فؼط.
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 : ملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

 »َقاَل:  ,- طـفرضل اهلل-مـ حديث َأبِل ُهَرْيَرَة 
َّ

صؾك -َأَتك ِجْبِريُؾ الـَّبِل

: َهِذِه َخِديَجُة َقْد َأَتْت َمَعَفا إَِكاٌء فِقِف  ,-اهلل طؾقف وسؾؿ
ِ
َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

ـْ َربَِّفا َومِـِّ  ,َأْو َصَعاٌم َأْو َشَراٌب  ,إَِدامٌ 
الََم مِ  َأَتْتَؽ َفاْقَرْأ َطَؾْقَفا السَّ

َ
ل َفنَِذا ِهل

َٓ َصَخَب فِقفِ  ـْ َقَصٍب 
ْرَها بَِبْقٍت فِل الَجـَِّة مِ َٓ َكَصَب  ,َوَبشِّ « َو

 (ٔ)
. 

 : ٚملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

  ,-طـفارضل اهلل -مـ حديث َطائَِشَة 
ِ
صؾك اهلل -َقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل

الَمَ َهَذا ِجْبِري ,َيا َطاِئَش »َيْقًما:  -طؾقف وسؾؿ َوَطَؾْقِف "َفُؼْؾُت:  «ُؾ ُيْؼِرُئِؽ السَّ

 َوَبَرَكاُتفُ 
ِ
الَُم َوَرْحَؿُة اهلل َٓ َأَرى  ,السَّ  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف     »َتَرى َما 

ِ
ُتِريُد َرُسقَل اهلل

«َوَسؾَّؿَ 
 (ٕ)

. 

-لؿ يتزوج طؾك خديجة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: أن الـبل األَط ايجايح

 حتك ماتت. -اطـفرضل اهلل 

كان لف الػضؾ الؽبقر بعد اهلل  -طـفارضل اهلل -: أن خديجة األَط ايطابع

 ويف تثبقتف. ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طز وجؾ يف كصرة الـبل 

 

                                                   
 .(ٕٖٓٛ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٖٛٙٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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 : ملا دا٤ يف ايكشٝشني

  ,-طـفارضل اهلل -مـ حديث َطاِئَشَة 
ِّ

صؾك اهلل طؾقف -َزْوَج الـَّبِل

َل » َقاَلْت: ,-وسؾؿ   َكاَن َأوَّ
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َما ُبِدَئ بِِف َرُسقُل اهلل

اِدَقُة فِل الـَّْقمِ  ْؤَيا الصَّ ْبِح  ,الرُّ َّٓ َجاَءْت مِْثَؾ َفَؾِؼ الصُّ َٓ َيَرى ُرْؤَيا إِ ُثؿَّ  ,َفَؽاَن 

َوالتََّحـُُّث: َقاَل:  -َفَؽاَن َيْؾَحُؼ بَِغاِر ِحَراٍء َفَقَتَحـَُّث فِقِف  ,ُحبَِّب إَِلْقِف الَخالَءُ 

 َذَواِت الَعَددِ  -التََّعبُُّد 
َ

َقالِل ُد لَِذلَِؽ  ,الؾَّ ُثؿَّ  ,َقْبَؾ َأْن َيْرِجَع إَِلك َأْهؾِِف َوَيَتَزوَّ

ُد بِِؿْثؾَِفا َحتَّك َفِجَئُف الَحؼُّ  َوُهَق فِل َغاِر ِحَراٍء  ,َيْرِجُع إَِلك َخِديَجَة َفَقَتَزوَّ

  ,: اْقَرأْ َفَؼاَل  ,َفَجاَءُه الَؿَؾُؽ 
ِ
َما َأَكا »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

َفَؼاَل:  ,ُثؿَّ َأْرَسَؾـِل ,َفَلَخَذكِل َفَغطَّـِل َحتَّك َبَؾَغ مِـِّل الُجْفدَ "َقاَل:  ,«بَِؼاِرئٍ 

ـِل الثَّاكَِقَة َحتَّك َبَؾغَ  ,ُقْؾُت: َما َأَكا بَِؼاِرئٍ  ,اْقَرأْ  ُثؿَّ  ,مِـِّل الُجْفدَ  َفَلَخَذكِل َفَغطَّ

َفَلَخَذكِل َفَغطَّـِل الثَّالَِثَة َحتَّك َبَؾَغ  ,ُقْؾُت: َما َأَكا بَِؼاِرئٍ  ,َأْرَسَؾـِل َفَؼاَل: اْقَرأْ 

اْقَرْأ بِاْسِؿ َربَِّؽ الَِّذي َخَؾَؼ, َخَؾَؼ اإِلكَْساَن ﴿َفَؼاَل:  ,ُثؿَّ َأْرَسَؾـِل ,مِـِّل الُجْفدَ 

ـْ َطَؾٍؼ, اْقرَ 
أَياِت إَِلك  -[2العؾؼ: ] ﴾ْأ َوَربَُّؽ إَْكَرُم الَِّذي َطؾََّؿ بِالَؼَؾؿِ مِ

  " [5العؾؼ: ] ﴾َطؾََّؿ اإِلكَْساَن َما َلْؿ َيْعَؾؿْ ﴿ -َقْقلِِف 
ِ
-َفَرَجَع بَِفا َرُسقُل اهلل

: َفَؼاَل  ,َحتَّك َدَخَؾ َطَؾك َخِديَجةَ  ,َتْرُجُػ َبَقاِدُرهُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ُؾقكِل» ُؾقكِل َزمِّ ُؾقهُ  ,«َزمِّ ْوعُ  ,َفَزمَّ َأْي »َقاَل لَِخِديَجَة:  ,َحتَّك َذَهَب َطـُْف الرَّ

َقاَلْت َخِديَجُة:  ,َفَلْخَبَرَها الَخَبرَ  ,«َما لِل َلَؼْد َخِشقُت َطَؾك َكْػِسل ,َخِديَجةُ 
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َٓ ُيْخِزيَؽ اهلُل َأَبًدا ,َكالَّ   
ِ
ِحؿَ َفقَ  ,َأْبِشْر َفَقاهلل  إِكََّؽ َلَتِصُؾ الرَّ

ِ
َوَتْصُدُق  ,اهلل

ْقَػ  ,َوَتْؽِسُب الَؿْعُدومَ  ,َوَتْحِؿُؾ الَؽؾَّ  ,الَحِديَث  ـُ َطَؾك  ,َوَتْؼِري الضَّ َوُتِعق

ـَ َكْقَفؾٍ  ,َكَقائِِب الَحؼِّ  ـُ  ,َفاْكَطَؾَؼْت بِِف َخِديَجُة َحتَّك َأَتْت بِِف َوَرَقَة ْب َوُهَق اْب

َر فِل الَجاِهؾِقَّةِ  ,َة َأِخل َأبِقَفاَطؿِّ َخِديجَ  َوَكاَن َيْؽُتُب الؽَِتاَب  ,َوَكاَن اْمَرًأ َتـَصَّ

 
َّ

ـَ اإِلْكِجقِؾ بِالَعَربِقَِّة َما َشاَء اهلُل َأْن َيْؽُتَب  ,الَعَربِل
َوَكاَن َشْقًخا  ,َوَيْؽُتُب مِ

 
َ

ـَ َطؿِّ  ,َكبِقًرا َقْد َطِؿل ـِ َأِخقَؽ  ,َفَؼاَلْت َخِديَجُة: َيا اْب ـَ اْب
َقاَل  ,اْسَؿْع مِ

ـَ َأِخل   ,َوَرَقُة: َيا اْب
ُّ

َخَبَر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َماَذا َتَرى؟ َفَلْخَبَرُه الـَّبِل

َلْقَتـِل فِقَفا  ,َفَؼاَل َوَرَقُة: َهَذا الـَّاُمقُس الَِّذي ُأْكِزَل َطَؾك ُمقَسك ,َما َرَأى

  ,َذَكَر َحْرًفا ,اَلْقَتـِل َأُكقُن َحقًّ  ,َجَذًطا
ِ
-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل َرُسقُل اهلل

 ُهْؿ؟»: 
َّ

َّٓ ُأوِذَي  ,َقاَل َوَرَقُة: َكَعؿْ  «َأَوُمْخِرِجل  ,َلْؿ َيْلِت َرُجٌؾ بَِؿا ِجْئَت بِِف إِ

ًرا  ُثؿَّ َلْؿ َيـَْشْب َوَرقَ  ,َوإِْن ُيْدِرْكـِل َيْقُمَؽ َحقًّا َأْكُصْرَك َكْصًرا ُمَمزَّ
َ

 ,ُة َأْن ُتُقفِّل

 َفْتَرةً 
ُ

  ,َوَفَتَر الَقْحل
ِ
«-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َحتَّك َحِزَن َرُسقُل اهلل

 (ٔ)
. 

ما  ,كاكقا مـفا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: أن جؿقع أوٓد الـبل األَط ايطابع

 طدا إبراهقؿ طؾقف السالم.

 : -عٓٗاضنٞ اهلل -َٚٔ عذٝب ؾإٔ عا٥ؿ١ 

 ؾك ـــــص–: مع أن الـبل -طـفارضل اهلل -خديجة أن غقرهتا كاكت مـ "

                                                   
 .(ٓٙٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٜ٘ٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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إٓ بعد مقت  -طـفارضل اهلل -لؿ يتزوج بعائشة  -اهلل طؾقف وسؾؿ

 ."وأرضاهؿا -طـفارضل اهلل -خديجة 

 : ملا دا٤ يف ايكشٝشني

ـْ َطائَِشَة  َما ِغْرُت َطَؾك َأَحٍد "َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل -مـ حديث َط

 
ِّ

ـْ كَِساِء الـَّبِل
 ,َوَما َرَأْيُتَفا ,َما ِغْرُت َطَؾك َخِديَجةَ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- مِ

 
ُّ

ـْ َكاَن الـَّبِل
اَة ُثؿَّ  ,ُيْؽثُِر ِذْكَرَها -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَلؽِ َوُربََّؿا َذَبَح الشَّ

ـْ  َفُربََّؿا ُقْؾُت  ,ُثؿَّ َيْبَعُثَفا فِل َصَدائِِؼ َخِديَجةَ  ,ُيَؼطُِّعَفا َأْطَضاءً  َلُف: َكَلكَُّف َلْؿ َيُؽ

َّٓ َخِديَجةُ  ْكَقا اْمَرَأٌة إِ َوَكاَن لِل مِـَْفا          ,َوَكاَكْت  ,إِكََّفا َكاَكْت »َفَقُؼقُل  ,فِل الدُّ

«َوَلدٌ 
 (ٔ)

. 

-مـ إحقاء مـ زوجات الـبل  -طـفارضل اهلل -: لؿ تؽـ خديجة أٟ

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

اهلل طز وجؾ أراد أن ٓ يـشغؾ قؾبفا بشدة  : والسبب يف ذلؽ لعؾقٌٝ

معفا طؾك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الغقرة: فربؿا لؿ يؽـ حال زوجفا الـبل 

وأن الغقرة قد تمدي إلك كثقر مـ الؿشاكؾ بقـ الزوج  ,أكؿؾ الحال

 وزوجتف.

                                                   
 .(ٖٕ٘ٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٛٔٛ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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أفضؾ مـ طائشة  -طـفارضل اهلل -فالصحقح أن خديجة بـت خقيؾد 

 .-طـفارضل اهلل -

 : يف املػأي١ قٍٛ ثايح ٖٚٓاى

 وهق التػصقؾ.

مـ  -طـفارضل اهلل -أفضؾ مـ طائشة  -طـفارضل اهلل -فخديجة 

صؾك اهلل طؾقف -ومـ حقث مـاصرة الـبل  ,حقث السبؼ إلك اإلسالم

 ويف التثبقت لف طؾك ذلؽ. ,يف الدطقة -وسؾؿ

مـ  -طـفارضل اهلل -أفضؾ مـ خديجة  -طـفارضل اهلل -وطائشة 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ورواية إحاديث طـ الـبل  ,والعؾؿ ,فحقث الػؼ

 وهذا الؼقل هق الذي مال إلقف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رحؿف اهلل تعالك.

 ,بالتػسقر"مـ أطؾؿ الـاس:  -طـفارضل اهلل -وكاكت طائشة 

إلك غقر ذلؽ مـ أبقاب العؾؿ  ,وبالطب ,وبالـسب ,وبالشعر ,وبالحديث

 ."والديـ

مـػؼة  ,معتؼة ,ققامة ,صقامة -طـفارضل اهلل -لؽ كاكت ومع ذ

 متصدقة يف سبقؾ اهلل طز وجؾ.

 فؼد أطتؼت يف يؿقـ حؾػتف أربعقـ كػًسا.
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     رضل اهلل -وذلؽ حقـ وقع ما وقع بقـفا وبقـ طبد اهلل بـ الزبقر 

 .-طـفؿ

 :قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري

ِٝٔس ايَكأن َٛٔي ُٔ اي ـِ ٞٔبِؿُط ب ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ َثـَا ُطَؿُر ب ـْ ُسَؾْقَؿاَن  ,: َحدَّ  (2)َط

 
ِّ

ْقَباكِل ـِ ُجْدَطانَ  ,الشَّ ـِ َزْيٍد ب  ب
ِّ

ـْ َطؾِل تِفِ  ,َط ـْ َجدَّ ـْ  ,َط رضل اهلل -َطاِئَشةَ َط

بِـِْت  َلَؼْد ُأْططِْقُت تِْسعًا َما ُأْططَِقْتَفا اْمَرَأٌة َبْعَد َمْرَيؿَ »َأكََّفا َقاَلْت:  ,-طـفا

 
ِ
صؾك اهلل -ِطْؿَراَن: َلَؼْد َكَزَل ِجْبِرْيُؾ بُِصْقَرتِل فِل َراَحتِِف َحتَّك َأَمَر َرُسْقَل اهلل

َجـِل -طؾقف وسؾؿ َجـِل بِْؽراً  ,َأْن َيَتَزوَّ َج بِْؽرًا َغْقِري ,َوَلَؼْد َتَزوَّ  ,َوَما َتَزوَّ

ِت الؿالَئَؽُة  ,َبْرُتُف فِل َبْقتِلَوَلَؼْد قَ  ,َوَلَؼْد ُقبَِض َوَرْأُسُف فِل َحْجِري َوَلَؼْد َحػَّ

 َلَقـِْزُل َطَؾْقِف َوإِكِّل َلَؿَعُف فِل لَِحافِفِ  ,بَِبْقتِل
ُ

َوإِكِّل ْٓبـَُة َخؾِْقَػتِِف  ,َوإِْن َكاَن الَقْحل

ْيِؼفِ  َؿاءِ  ,َوِصدِّ ـَ السَّ
َوَلَؼْد  ,َد َصقٍِّب َوَلَؼْد ُخؾِْؼُت َصقَِّبًة ِطـْ  ,َوَلَؼْد َكَزَل ُطْذِري مِ

 .«ُوِطْدُت َمْغِػَرًة َوِرْزقًا َكِرْيًؿا

يُّ    ,َرَواُه: َأُبق َبْؽٍر أُجرِّ
ِّ

ـِ َيْحَقك الُحْؾَقاكِل ـْ َأْحَؿَد ب  َطـُْف. ,َط

 َوَلُف َصِرْيٌؼ آَخُر َسَقْلتِل.  ,َوإِْسـَاُدُه َجقِّدٌ 

َج بَِفا  ,ْثَر َوَفاِة َخِدْيَجةَ بَِفا إِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَكاَن َتْزِوْيُجُف  َفَتَزوَّ

َد بَِفا َثالََثَة َأْطَقاٍم َحتَّك َبـَك  ,ُثؿَّ َدَخَؾ بَِسْقَدةَ  ,َوبَِسْقَدَة فِل َوْقٍت َواِحدٍ  َفَتَػرَّ

الٍ  َج بِْؽرًا ِسَقاَها ,َبْعَد َوْقَعِة َبْدرٍ  ,بَِعائَِشَة فِل َشقَّ َوَأَحبََّفا ُحّبًا  ,َفَؿا َتَزوَّ
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ـَ الَعاِص  ,َشِدْيدًا َكاَن َيَتَظاَهُر بِفِ  ـْ َأْسَؾَؿ َسـََة  -بَِحْقُث إِنَّ َطْؿَرو ب َوُهَق مِؿَّ

ـَ الِفْجَرِة 
  -َثَؿاٍن مِ

َّ
َأيُّ الـَّاِس َأَحبُّ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َسَلَل الـَّبِل

؟ َقاَل: 
ِ
ـَ ا(َطاِئَشةُ )إَِلْقَؽ َيا َرُسْقَل اهلل َجاِل؟ َقاَل: . َقاَل: َفِؿ  .«(َأُبْقَها)لرِّ

َوافِضِ  الَمُ -َوَما َكاَن  ,َوَهَذا َخَبٌر َثابٌِت َطَؾك َرْغِؿ ُأُكْقِف الرَّ  -َطَؾْقِف السَّ

َّٓ َصقِّبًا.  لُِقِحبَّ إِ

ٍَ ـْ َهِذِه »: -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-ََٚقِس َقا
َلْق ُكـُْت ُمتَِّخذًا َخؾِْقالً مِ

ةِ  ُة اإِلْسالَِم َأْفَضُؾ  ,َبا َبْؽٍر َخؾِْقالً ٓتََّخْذُت أَ  ,إُمَّ ـْ ُأُخقَّ
 .«َوَلؽِ

تِفِ  ـْ ُأمَّ
تِفِ  ,َفَلَحبَّ َأْفَضَؾ َرُجٍؾ مِ ـْ ُأمَّ

  ,َوَأْفَضَؾ اْمَرَأٍة مِ
ْ

ـْ َأْبَغَض َحبِْقَبل َفَؿ

 
ِ
  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقِل اهلل

ِ
 َفُفَق َحِريٌّ َأْن َيُؽْقَن َبِغْقضًا إَِلك اهلل

 َوَرُسْقلِِف.

الَمُ -َوُحبُُّف  َٓ َتَراُهْؿ َكْقَػ َكاُكقا  ,لَِعاِئَشَة َكاَن َأْمرًا ُمْسَتِػْقضًا -َطَؾْقِف السَّ َأ

ْوَن بَِفَداَياُهْؿ َيْقَمَفا بًا إَِلك َمْرَضاتِِف؟ ,َيَتَحرَّ  َتَؼرُّ

ِٜٕس ُٔ َظ ُٖاُز ب ٍَ َس ـِ ُطْرَوةَ َقا ـْ ِهَشاِم ب ـْ َأبِْقفِ  ,: َط ـْ َطائَِشةَ  ,َط  َقاَلْت: ,َط

ـَ َصَقاِحبِل  ْوَن بَِفَداَياُهْؿ َيْقَم َطاِئَشَة. َقاَلْت: َفاْجَتَؿْع َكاَن الـَّاُس َيَتَحرَّ

ـَ َلَفا:  ,إَِلك ُأمِّ َسَؾَؿةَ  ْوُن بَِفَداَياُهْؿ َيْقَم َطاِئَشةَ "َفُؼْؾ َوإِكَّا ُكِرْيُد  ,إِنَّ الـَّاَس َيَتَحرَّ

  ,ا ُتِرْيُدُه َطاِئَشةُ الَخْقَر َكؿَ 
ِ
َيْلُمِر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفُؼْقلِل لَِرُسْقِل اهلل

َفَؾْؿ َيُردَّ  ,َفَسَؽَت  ,. َفَذَكَرْت ُأمُّ َسَؾَؿَة َلُف َذلَِؽ "الـَّاَس َأْن ُيْفُدوا َلُف َأْيـََؿا َكانَ 
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ا َكاَكِت الثَّالَِثةُ َفَؾْؿ َيُردَّ َطَؾْقَفا. َفؾَ  ,َفَعاَدِت الثَّاكَِقةَ  ,َطَؾْقَفا َيا ُأمَّ َسَؾَؿَة! )َقاَل:  ,ؿَّ

 -َفنِكَُّف  ,َٓ ُتْمِذْيـِل فِل َطاِئَشةَ 
ِ
 َوَأَكا فِل لَِحاِف اْمَرَأٍة  -َواهلل

ُ
 الَقْحل

َّ
َما َكَزَل َطَؾل

َـّ َغْقِرَها تِِف.(مِـُْؽ  . ُمتََّػٌؼ َطَؾك ِصحَّ

ـَ  َوَهَذا الَجَقاُب مِـُْف َدالٌّ َطَؾك َأنَّ  َفاِت الُؿْممِـِْق َفْضَؾ َطائَِشَة َطَؾك َسائِِر ُأمَّ

 َوَراَء ُحبِِّف َلَفا
ٍّ

ـْ َأْسَباِب ُحبِِّف َلَفا. ,بَِلْمٍر إَِلِفل
 َوَأنَّ َذلَِؽ إَْمَر مِ

ٍِٜؼ َٚ ُٔ َأٔبٞ ُأ ٌُ ب ِٝ َُأع َثـَا َأِخل َأُبق َبْؽرٍ ِإِغ ـِ باِلَلٍ  ,: َحدَّ ـْ ُسَؾْقَؿاَن ب ـْ  ,َط َط

ـْ َأبِْقفِ  ,َشامٍ هِ  ـْ َطاِئَشَة:  ,َط  »َط
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ كَِساَء َرُسْقِل اهلل

ـِ  َـّ ِحْزَبْق َوالِحْزُب  ,َوَسْقَدةُ  ,َوَصِػقَّةُ  ,َوَحْػَصةُ  ,َفِحْزٌب فِْقِف: َطاِئَشةُ  ,ُك

ْد َطؾُِؿقا ُحبَّ َرُسْقِل َوَسائُِر َأْزَواِجِف. َوَكاَن الُؿْسؾُِؿْقَن قَ  ,أَخُر: ُأمُّ َسَؾَؿةَ 

 
ِ
ٌة ُيِرْيُد َأْن  ,َطائَِشةَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل َفنَِذا َكاَكْت ِطـَْد َأَحِدِهْؿ َهِديَّ

 
ِ
َرَها -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُيْفِدَيَفا إَِلك َرُسْقِل اهلل َحتَّك إَِذا َكاَن فِل  ,َأخَّ

  َبَعَث بَِفا إَِلك َرُسْقلِ  ,َبْقِت َطاِئَشةَ 
ِ
فِل َبْقِت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

  ,َطاِئَشَة. َفَتَؽؾََّؿ ِحْزُب ُأمِّ َسَؾَؿةَ 
ِ
ـَ َلَفا: َكؾِِّؿل َرُسْقَل اهلل صؾك اهلل طؾقف -َفُؼْؾ

ةً  ,ُيَؽؾُِّؿ الـَّاَس  -وسؾؿ  َهِديَّ
ِ
ـْ َأَراَد َأْن ُيْفِدَي إَِلك َرُسْقِل اهلل َفْؾُقْفِد  ,َفَقُؼْقُل َم

ـَ  إَِلْقفِ  َؿْتُف ُأمُّ َسَؾَؿَة بَِؿا ُقْؾ ـْ كَِسائِِف. َفَؽؾَّ
 ,َفَؾْؿ َيُؼْؾ َلَفا َشْقئًا ,َحْقُث َكاَن مِ

ـَ َداَر  ,َفَسَلْلـََفا َؿْتُف ِحْق ِؿْقِف. َقاَلْت: َفَؽؾَّ : َكؾِّ ـَ َفَؼاَلْت: َما َقاَل لِل َشْقًئا. َفُؼْؾ

ـَ َلَفا:  ,ْلـََفاَفَسلَ  ,َفَؾْؿ َيُؼْؾ َلَفا َشْقئًا ,إَِلْقَفا َفَؼاَلْت: َما َقاَل لِل َشْقئًا. َفُؼْؾ
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ِؿْقِف. َفَداَر إَِلْقَفا َؿْتفُ  ,َكؾِّ  َلْؿ  ,َٓ ُتْمِذْيـِل فِل َطاِئَشةَ )َفَؼاَل َلَفا:  ,َفَؽؾَّ
َ

َفنِنَّ الَقْحل

َّٓ َطاِئَشةَ  ـْ َأَذاَك َيا . َفَؼاَلْت: َأُتْقُب إِلَ (َيْلتِـِل َوَأَكا فِل َثْقِب اْمَرَأٍة إِ
 مِ

ِ
ك اهلل

 
ِ
َـّ َدَطْقَن َفاصَِؿَة بِـَْت َرُسْقِل اهلل . ُثؿَّ إِكَُّف

ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقَل اهلل

 
ِ
َتُؼْقُل: إِنَّ كَِساءَك َيـُْشْدَكَؽ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَلْرَسَؾْت إَِلك َرُسْقِل اهلل

؟)َفَؼاَل:  ,ْتفُ الَعْدَل فِل بِـِْت َأبِل َبْؽٍر. َفَؽؾَّؿَ  ـَ َما ُأِحبُّ َٓ ُتِحبِّْق . (َيا ُبـَقَُّة! َأ

َـّ  َـّ  ,َقاَلْت: َبَؾك. َفَرَجَعْت إَِلْقِف : اْرِجِعل إَِلْقِف. َفَلَبْت َأْن  ,َوَأْخَبَرْتُف ـَ َفُؼْؾ

ـَ َزْيـََب بِـَْت َجْحشٍ  ,َتْرِجعَ  كَِساءَك  إِنَّ "َوَقاَلْت:  ,َفَلْغَؾَظْت  ,َفَلَتْتفُ  ,َفَلْرَسْؾ

َحتَّك َتـَاَوَلْت  ,َيـُْشْدَكَؽ اهلَل الَعْدَل فِل اْبـَِة َأبِل ُقَحاَفَة. َفَرَفَعْت َصْقَتَفا

 َقاِطَدةٌ 
َ

  ,َفَسبَّْتَفا ,َطاِئَشَة َوِهل
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َحتَّك إِنَّ َرُسْقَل اهلل

َؽؾََّؿْت َطائَِشُة َتُردُّ َطَؾك َزْيـََب َحتَّك َلَقـُْظُر إَِلك َطائَِشَة َهْؾ َتَتَؽؾَُّؿ. َقاَل: َفتَ 

  ,َأْسَؽَتْتَفا
ُّ

إِكََّفا اْبـَُة )َوَقاَل:  ,إَِلك َطائَِشةَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفـََظَر الـَّبِل

 .«(َأبِل َبْؽرٍ 

١ًَْ ِٝ  :َفٔه

ُٔ َدِعَفٍط ٌُ ب ِٝ َُأع ـِ ِإِغ ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ  ب
ِ
ِؿَع َأَكسًا َيُؼْقُل: َس  ,: َأْخَبَرَكا َطْبُد اهلل

 
ِ
َكَػْضِؾ  ,َفْضُؾ َطاِئَشَة َطَؾك الـَِّساءِ ): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل َرُسْقُل اهلل

ـْ ُصُرٍق (الثَِّرْيِد َطَؾك َسائِِر الطََّعامِ 
ـْ َأبِل ُصَقاَلَة. ,. ُمتََّػٌؼ َطَؾْقِف مِ  َط
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١ًَْ ُأِخَط٣ ِٝ  :َفٔه

٣َٚ ـِ الَؿاِجُشْقنِ  ,(َركِفِ ُمْسَتدْ ): الَحاكُِؿ فِل َض ـْ َصِرْيِؼ ُيْقُسَػ ب
َقاَل:  ,مِ

َثـِل َأبِل ـِ َمالٍِؽ  ,َحدَّ ـِ َكْعِب ب ـِ ب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ ـْ َطاِئَشةَ  ,َط َقاَلْت:  ,َط

ـْ َأْزَواِجَؽ فِل الَجـَِّة؟ َقاَل: 
ـْ مِ ! َم

ِ
َـّ )ُقْؾُت: َيا َرُسْقَل اهلل .  (َأَما إِكَِّؽ مِـُْف

 َأنَّ َذاكَ َقاَلْت 
َّ

ْج بِْؽرًا َغْقِري ,: َفُخقَِّؾ إَِلل  "الؿستدرك". هق يف « َٕكَُّف َلْؿ َيَتَزوَّ

 وهق كؿا قآ. ,ووافؼف الذهبل ,وصححف ,(4/33)

١ًَْ ُأِخَط٣ ِٝ  :َفٔه

ِْٝب ْهِريِّ ُؾَع ـِ الزُّ َثـِل َأُبق َسَؾَؿةَ  ,: َط َأنَّ َطاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسْقُل  ,َحدَّ

 
ِ
َوُهَق َيْؼَرُأ َطَؾْقِؽ  ,َيا َطاِئُش! َهَذا ِجْبِرْيُؾ ): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

الَمَ   ». َقاَلْت: (السَّ
ِ
الَُم َوَرْحَؿُة اهلل   ,َوَطَؾْقِف السَّ

ِ
َٓ َكَرى َيا َرُسْقَل اهلل  .«َتَرى َما 

ََُس) َٚٔفٞ ـْ ُسْػَقانَ (َُِػَٓٔس َأِس ـْ ُمَجالِدٍ  ,: َط ـِ الشَّ  ,َط  َط
ِّ

ـْ َأبِل  ,ْعبِل َط

ـْ  ,َسَؾَؿةَ   َوَأْكَت »َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل -َطاِئَشَة َط
ِ
َرَأْيُتَؽ َيا َرُسْقَل اهلل

. َفَؼاَل: 
َّ

ُؿ ِدْحَقَة الَؽْؾبِل َفنِكَُّف ). َقاَلْت: َكَعْؿ. َقاَل: (َوَقْد َرَأْيتِِف؟)َقائٌِؿ ُتَؽؾِّ

الَ  ,ِجْبِرْيُؾ   (مَ َوُهَق ُيْؼِرُئِؽ السَّ
ِ
الَُم َوَرْحَؿُة اهلل َجَزاُه اهلُل  ,. َقاَلْت: َوَطَؾْقِف السَّ

ـْ َزائٍِر َوَدِخْقؾٍ 
اِحُب  ,مِ ِخْقُؾ  ,َفـِْعَؿ الصَّ ٍَ. «َوكِْعَؿ الدَّ ِخْقُؾ: ": َقا َوالِدَّ

ْقُػ   ."الضَّ

.ََُذأيْس  : َلْقَس بَِؼِقيٍّ
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ٍّ َٖٔؿا  ُٔ ُِٝط ب ـُ ِهَشامٍ َنٔج َثـَا الَحَؽُؿ ب ـِ ُطَؿْقرٍ  ,: َحدَّ ـْ َطْبِد الَؿؾِِؽ ب  ,َط

ـْ َأبِل ُطْثَؿاَن الـَّْفِديِّ  اُء: َط ـِ  ,َفِضْقَؾٌة َباِهَرٌة َلَفا: َخالٌِد الَحذَّ ـْ َطْؿِرو ب َط

 »الَعاِص: 
ِ
اْسَتْعَؿَؾُف َطَؾك َجْقِش َذاِت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ َرُسْقَل اهلل

الِسؾِ  ! َأيُّ الـَّاِس َأَحبُّ إَِلْقَؽ؟ َقاَل:  ,. َقاَل: َفَلَتْقُتفُ «السَّ
ِ
َفُؼْؾُت: َيا َرُسْقَل اهلل

َجاِل؟ َقاَل: (َطاِئَشةُ ) ـَ الرِّ
 .(َأُبْقَها). َقاَل: مِ

ٟٗ َٔٔص ٍَ ايتِِّط .َقا ـٌ  : َهَذا َحِدْيٌث َحَس

وأخرجف  ,: حسـ صحقح(3885)يف الؿطبقع مـ ســ الرتمذي 

صؾك اهلل -ـبل: باب ققل الـبل يف فضائؾ أصحاب ال 39/  7البخاري 

يف الؿغازي: باب؟ ؟  ,(8/59)و "لق كـت متخذا خؾقال  ": -طؾقف وسؾؿ

يف فضائؾ الصحابة: باب مـ فضائؾ  ,(2384)ومسؾؿ  ,ذات السالسؾ

 .(8/67)وابـ سعد  ,أبل بؽر

 َوُمْسؾٌِؿ. ,: َقْد َأْخَرَجُف الُبَخاِريُّ ُقًُِت

ٟٗ ِِٖط ـْ ُطْرَوةَ ايٗع َلَؼْد َرَأْيُت »َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل - َطاِئَشةَ ـْ طَ  ,: َط

 
ِ
َوالَحَبَشُة  ,َيُؼْقُم َطَؾك َباِب ُحْجَرتِل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقَل اهلل

 َأْكُظَر إَِلك َلِعبِِفؿْ  ,َيْؾَعُبْقَن بِالِحَراِب فِل الَؿْسِجدِ 
ْ

 ,َوإِكَُّف َلَقْسُتُركِل بِِرَدائِِف لَِؽل

تِل َأْكَصِرُف ُثؿَّ يَ  ـْ َأْجؾِل َحتَّك َأُكْقَن َأَكا الَّ
َفاْقُدُروا َقْدَر الَجاِرَيِة  ,ِؼُػ مِ

ِـّ   .«الَحِرْيَصِة َطَؾك الؾَّْفقِ  ,الَحِدْيَثِة السِّ
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ٍَُط ََِع : َٚٔفٞ َيِفٔغ  ْهِريِّ ـِ الزُّ  ,َفَؿا ِزْلُت َأْكُظُر َحتَّك ُكـُْت َأَكا َأْكَصِرُف »: َط

تِل َتْسَؿُع الؾَّْفقَ َفاْقُدُروا قَ  ِـّ الَّ  .«ْدَر الَجاِرَيِة الَحِدْيَثِة السِّ

ِّ َِٚظأع ْهِريِّ فِل َهَذا الَحِدْيِث ََٚيِفُغ اأَل ـِ الزُّ َقِدَم َوْفُد »َقاَلْت:  ,: َط

 
ِ
َفَؼاُمقا َيْؾَعُبْقَن فِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الَحَبَشِة َطَؾك َرُسْقِل اهلل

 َفَرأَ  ,الَؿْسِجدِ 
ِ
َوَأَكا  ,َيْسُتُركِل بِِرَدائِفِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ْيُت َرُسْقَل اهلل

تِل َأْسَلمُ   .«َأْكُظُر إَِلْقِفؿ َحتَّك َأُكْقَن َأَكا الَّ

 ,20 ,39 ,38 ,37) (892)ومسؾؿ  ,(3/457)أخرجف البخاري 

 ,(3/395)والـسائل  ,(270 ,366 ,85 ,6/84)وأحؿد  ,(23

 "مشؽؾ أثار"والطحاوي يف  ,(254) "مسـده"والحؿقدي يف 

(3/336). 

يف قؿ١  -عُٓٗازضٞ اهلل -َع عبد اهلل بٔ ايصبري  -عٓٗازضٞ اهلل -قؿتٗا 

 .اذتذس عًٝٗا

 :(6073)قاٍ اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘ بطقِ 

َثـَا َأُبق الَقَؿانِ قاٍ ْهِريِّ  ,َأْخَبَرَكا ُشَعْقٌب  ,: َحدَّ ـِ الزُّ َثـِل َطْقُف َقاَل:  ,َط َحدَّ

ـُ الَحاِرِث  َػْقِؾ ُهَق اْب ـِ الطُّ ـُ َمالِِؽ ْب   - ,ْب
ِّ

ـُ َأِخل َطائَِشَة َزْوِج الـَّبِل -َوُهَق اْب

َفا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُمِّ
ِ

َثْت: َأنَّ  ,-طـفارضل اهلل -َأنَّ َطائَِشَة  -ٕ ُحدِّ

َبْقِر  ـَ الزُّ  ْب
ِ
: فِل َبْقٍع َأْو َطَطاٍء َأْطَطْتُف َطاِئَشُة: َقاَل  -طـفؿارضل اهلل -َطْبَد اهلل

َْحُجَرنَّ َطَؾْقَفا" َٕ َـّ َطاِئَشُة َأْو   َلَتـَْتِفَق
ِ
َفَؼاَلْت: َأُهَق َقاَل َهَذا؟ َقاُلقا:  ,"َواهلل
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 َكْذرٌ  ,َكَعؿْ 
َّ

ِف َطَؾل َبْقِر َأَبًدا. َفاْستَ  ,َقاَلْت: ُهَق لِؾَّ ـَ الزُّ َٓ ُأَكؾَِّؿ اْب ـُ َأْن  ْشَػَع اْب

َبْقِر إَِلْقَفا ـَ َصاَلِت الِفْجَرةُ  ,الزُّ ُع فِقِف َأَبًدا ,ِحق َٓ ُأَشػِّ  
ِ
َٓ َواهلل َٓ  ,َفَؼاَلْت:  َو

َبْقرِ  ـِ الزُّ ا َصاَل َذلَِؽ َطَؾك اْب ـَ  ,َأَتَحـَُّث إَِلك َكْذِري. َفَؾؿَّ َؿ الِؿْسَقَر ْب َكؾَّ

ـَ  ,َمْخَرَمةَ  ـِ ْب ْحَؿ ـِ َطْبِد َيُغقَث  َوَطْبَد الرَّ ـْ َبـِل ُزْهَرةَ  ,إَْسَقِد ْب
 ,َوُهَؿا مِ

ا َأْدَخْؾُتَؿاكِل َطَؾك َطاِئَشةَ   َلؿَّ
ِ
َٓ َيِحؾُّ َلَفا َأْن  ,َوَقاَل َلُفَؿا: َأْكُشُدُكَؿا بِاهلل َفنِكََّفا 

ـِ ُمْشَتؿِ  ْحَؿ ـِ بَِلْرِدَيتِِفَؿاَتـِْذَر َقطِقَعتِل. َفَلْقَبَؾ بِِف الِؿْسَقُر َوَطْبُد الرَّ َحتَّك  ,َؾْق

 َوَبَرَكاُتُف َأَكْدُخُؾ؟  ,اْسَتْلَذَكا َطَؾك َطاِئَشةَ 
ِ
الَُم َطَؾْقِؽ َوَرْحَؿُة اهلل َٓ: السَّ َفَؼا

ـَا؟ َقاَلْت: َكَعؿِ  ,َقاَلْت َطاِئَشُة: اْدُخُؾقا َٓ َتْعَؾُؿ َأنَّ  ,اْدُخُؾقا ُكؾُُّؽؿْ  ,َقاُلقا: ُكؾُّ َو

َبْقرِ َمَعُفَؿا  ـَ الزُّ َبْقِر الِحَجاَب  ,اْب ـُ الزُّ ا َدَخُؾقا َدَخَؾ اْب َفاْطَتـََؼ َطاِئَشَة  ,َفَؾؿَّ

َّٓ َما  ,َوَصِػَؼ ُيـَاِشُدَها َوَيْبؽِل ـِ ُيـَاِشَداكَِفا إِ ْحَؿ َوَصِػَؼ الِؿْسَقُر َوَطْبُد الرَّ

َؿْتفُ    ,َوَقبَِؾْت مِـْفُ  ,َكؾَّ
َّ

َِٓن: إِنَّ الـَّبِل ا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َوَيُؼق َكَفك َطؿَّ

ـَ الِفْجَرةِ 
َٓ َيِحؾُّ لُِؿْسؾٍِؿ َأْن َيْفُجَر َأَخاُه َفْقَق َثالَِث »َفنِكَُّف:  ,َقْد َطؾِْؿِت مِ

ـَ التَّْذكَِرِة َوالتَّْحِريِج  «َلَقالٍ 
ا َأْكَثُروا َطَؾك َطائَِشَة مِ ُرُهَؿا  ,َفَؾؿَّ َصِػَؼْت ُتَذكِّ

َٓ بَِفا َحتَّك  ,َوالـَّْذُر َشِديدٌ  ,إِكِّل َكَذْرُت "َتْبؽِل َوَتُؼقُل: َكْذَرَها وَ  َفَؾْؿ َيَزا

َبْقرِ  ـَ الزُّ ـَ َرَقَبةً  ,َكؾََّؿْت اْب َوَكاَكْت َتْذُكُر  ,َوَأْطَتَؼْت فِل َكْذِرَها َذلَِؽ َأْرَبِعق

 ."اَرَهاَفَتْبؽِل َحتَّك َتُبؾَّ ُدُمقُطَفا ِخؿَ  ,َكْذَرَها َبْعَد َذلَِؽ 
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 : (2/198)ٚشنط اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ٟٗ ٍٕ ايعَِّٜأز ٍَ َأُبٛ َسٖػا  ََٚقا
ِّ

ـْ َأبِل َطاِصٍؿ الَعَباَداكِل ـِ َزْيدٍ  ,: َط  ب
ِّ

ـْ َطؾِل  ,َط

ـَ  ,َدارًا َلَفا بِؿاَئِة َأْلٍػ  -طـفارضل اهلل -َقاَل: َباَطْت َطاِئَشةُ   ,ُثؿ َقَسَؿِت الثََّؿ

ـْ َبْقِع َفبَ  َـّ َط  َلَتـَْتِفَق
ِ
َبْقِر؟ َفَؼاَل: َقَسْؿِت ماَئَة َأْلٍػ! َواهلل ـَ الزُّ َؾَغ َذلَِؽ اْب

 َكْذٌر إِْن  ,ِرَباِطَفا
َّ

 َطَؾل
ِ
؟ هلل

َّ
َأْو َْٕحُجَرنَّ َطَؾْقَفا. َفَؼاَلْت: َأُهَق َيْحُجُر َطَؾل

ْكَقا َحتَّك  ْؿُتُف َأَبدًا. َفَضاَقْت بِِف الدُّ َؿْتُف! َفَلْطَتَؼْت ماَئَة َرَقَبةٍ َكؾَّ  "َكؾَّ
(ٔ)

. 

ـَ ": قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل  -طـفارضل اهلل -–َكاَكْت ُأمُّ الُؿْممِـِْق

َخاِء َأْخَبارٌ -وأرضاها ـْ َأْكَرِم َأْهِؾ َزَماكَِفا: َوَلَفا فِل السَّ
َبْقِر  ,مِ ـُ الزُّ -َوَكاَن اْب

 ."بِِخالَِف َذلَِؽ -طـفؿارضل اهلل 

َٔ قؿ١ اإلفو اييت خاض بٗا  -عٓٗازضٞ اهلل -بٝإ بسا٠٤ أّ املؤَٓني 

 .املٓافكني

 : ٚايًفغ ملػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘ ،دا٤ يف ايكشٝشني

ِّ ِِٖط ِٔ ايٗع َبْقِر ٚقاٍ ،َع ـُ الزُّ ـُ اْلُؿَسقِِّب َوُطْرَوُة ْب : َأْخَبَركِل َسِعقُد ْب

ـُ َوقَّاٍص َوُطَبقْ  ـِ َمْسُعقدٍ َوَطْؾَؼَؿُة ْب ـِ ُطْتَبَة ْب  ْب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل  ْب

ِ
ـْ َحِديِث  ,ُد اهلل َط

  -طـفارضل اهلل -َطاِئَشةَ 
ِّ

ـَ َقاَل َلَفا  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َزْوِج الـَّبِل ِحق

ا َقاُلقا َأَها اهلُل مِؿَّ ْفِؽ َما َقاُلقا: َفَبرَّ ـْ  ,َأْهُؾ اإْلِ َثـِل َصائَِػًة مِ  َوُكؾُُّفْؿ َحدَّ

                                                   
 أيب عاصم وشيخو. وإسناده ضعيف؛ لضعف (ٔ)
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ـْ َبْعضٍ  ,َحِديثَِفا
َوَقْد  ,َوَأْثَبَت اْقتَِصاًصا ,َوَبْعُضُفْؿ َكاَن َأْوَطك لَِحِديثَِفا مِ

َثـِل ـْ ُكؾِّ َواِحٍد مِـُْفُؿ اْلَحِديَث الَِّذي َحدَّ ُق   ,َوَطْقُت َط َوَبْعُض َحِديثِِفْؿ ُيَصدِّ

  ,َذَكُروا ,َبْعًضا
ِّ

َكاَن "َقاَلْت:  ,-هلل طؾقف وسؾؿصؾك ا-َأنَّ َطائَِشَة َزْوَج الـَّبِل

 
ِ
ـَ  ,إَِذا َأَراَد َأْن َيْخُرَج َسَػًرا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل َأْقَرَع َبْق

  ,كَِسائِفِ 
ِ
َـّ َخَرَج َسْفُؿَفا َخَرَج بَِفا َرُسقُل اهلل ُتُف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَليَّ

 ,َفَخَرَج فِقَفا َسْفِؿل ,ا فِل َغْزَوٍة َغَزاَهاَمَعُف. َقاَلْت َطاِئَشُة: َفَلْقَرَع َبْقـَـَ 

 
ِ
َوَذلَِؽ َبْعَدَما ُأْكِزَل  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَخَرْجُت َمَع َرُسقِل اهلل

َوُأْكَزُل فِقِف َمِسقَرَكا َحتَّك إَِذا َفَرَغ َرُسقُل  ,َفَلَكا ُأْحَؿُؾ فِل َهْقَدِجل ,اْلِحَجاُب 

 
ِ
ـْ َغْزِوهِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

ـَ اْلَؿِديـَةِ  ,َوَقَػَؾ  ,مِ
آَذَن َلْقَؾًة  ,َوَدَكْقَكا مِ

ِحقؾِ  ـَ آَذُكقا بِالرَّ ِحقِؾ َفُؼْؿُت ِحق ا  ,َفَؿَشْقُت َحتَّك َجاَوْزُت اْلَجْقَش  ,بِالرَّ َفَؾؿَّ

ْحؾِ  ـْ َشْلكِل َأْقَبْؾُت إَِلك الرَّ
ـْ َجْزِع َفَؾَؿْسُت َصْدِري َفنَِذا ِطْؼِدي  ,َقَضْقُت مِ

مِ

ْهُط  ,َضَػاِر َقِد اْكَؼَطعَ  َفَرَجْعُت َفاْلَتَؿْسُت ِطْؼِدي َفَحَبَسـِل اْبتَِغاُؤُه َوَأْقَبَؾ الرَّ

ـَ َكاُكقا َيْرَحُؾقَن لِل َفَحَؿُؾقا َهْقَدِجل َفَرَحُؾقُه َطَؾك َبِعقِرَي الَِّذي ُكـُْت  ِذي الَّ

َلْؿ  ,اَلْت: َوَكاَكِت الـَِّساُء إِْذ َذاَك ِخَػاًفاقَ  ,َأْرَكُب َوُهْؿ َيْحِسُبقَن َأكِّل فِقفِ 

َـّ الؾَّْحؿُ  ـَ َوَلْؿ َيْغَشُف َعامِ  ,ُيَفبَّْؾ ـَ الطَّ
ـَ اْلُعْؾَؼَة مِ َفَؾْؿ َيْسَتـْؽِِر اْلَؼْقُم  ,إِكََّؿا َيْلُكْؾ

ـَ َرَحُؾقُه َوَرَفُعقهُ  َفَبَعُثقا  ,ِـّ َوُكـُْت َجاِرَيًة َحِديَثَة السِّ  ,ثَِؼَؾ اْلَفْقَدِج ِحق

َفِجْئُت َمـَاِزَلُفْؿ  ,َوَوَجْدُت ِطْؼِدي َبْعَدَما اْسَتَؿرَّ اْلَجْقُش  ,اْلَجَؿَؾ َوَساُروا
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َٓ ُمِجقٌب  ْؿُت َمـِْزلِل الَِّذي ُكـُْت فِقفِ  ,َوَلْقَس بَِفا َداٍع َو َوَضـَـُْت َأنَّ  ,َفَتَقؿَّ

 
َّ

َفَبْقـَا َأَكا َجالَِسٌة فِل َمـِْزلِل َغَؾَبْتـِل َطْقـِل  ,اْلَؼْقَم َسَقْػِؼُدوكِل َفَقْرِجُعقَن إَِلل

ـْ َوَراِء  ,َفـِْؿُت 
َس مِ  َقْد َطرَّ

ُّ
ْكَقاكِل  ُثؿَّ الذَّ

ُّ
َؾِؿل ـُ اْلُؿَعطَِّؾ السُّ َوَكاَن َصْػَقاُن ْب

َلَج  َفَلَتاكِل َفَعَرَفـِل  ,َفَلْصَبَح ِطـَْد َمـِْزلِل َفَرَأى َسَقاَد إِْكَساٍن َكاِئؿٍ  ,اْلَجْقِش َفادَّ

ـَ َرآكِل   ,ِحق
َّ

َفاْسَتْقَؼْظُت  ,َوَقْد َكاَن َيَراكِل َقْبَؾ َأْن ُيْضَرَب اْلِحَجاُب َطَؾل

ـَ َطَرَفـِل ْرُت َوْجِفل بِِجْؾَبابِل ,بِاْستِْرَجاِطِف ِحق  َما ُيَؽؾُِّؿـِل َكؾَِؿًة  ,َفَخؿَّ
ِ
َوَواهلل

َٓ َسِؿْعُت مِـُْف َكؾَِؿًة َغْقرَ  َفَقصَِئ َطَؾك َيِدَها  ,َحتَّك َأَكاَخ َراِحَؾَتفُ  ,اْستِْرَجاِطفِ  َو

اِحَؾةَ  ,َفَركِْبُتَفا  الرَّ
َ

ـَ  ,َحتَّك َأَتْقـَا اْلَجْقَش  ,َفاْكَطَؾَؼ َيُؼقُد بِل َبْعَدَما َكَزُلقا ُمقِغِري

ـْ َهَؾَؽ فِل َشْلكِل ,فِل َكْحِر الظَِّفقَرةِ  َتَقلَّك ِكْبَرُه َطْبُد َوَكاَن الَِّذي  ,َفَفَؾَؽ َم

ـُ َسُؾقَل   اْب
ٍّ

ـُ ُأَبل  ْب
ِ
ـَ َقِدْمـَا اْلَؿِديـََة َشْفًرا ,َفَؼِدْمـَا اْلَؿِديـََة َفاْشَتَؽْقُت  ,اهلل  ,ِحق

ْفِؽ  ـْ َذلَِؽ  ,َوالـَّاُس ُيِػقُضقَن فِل َقْقِل َأْهِؾ اإْلِ
ٍء مِ

ْ
َٓ َأْشُعُر بَِشل َوُهَق  ,َو

 َيِريُبـِل فِل َوَجِعل أَ 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

َٓ َأْطِرُف مِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كِّل 

ـَ َأْشَتؽِل ,الؾُّْطَػ    ,الَِّذي ُكـُْت َأَرى مِـُْف ِحق
ِ
صؾك -إِكََّؿا َيْدُخُؾ َرُسقُل اهلل

َٓ َأْشُعُر  ,َفَذاَك َيِريُبـِل «َكْقَػ تِقُؽْؿ؟»ُثؿَّ َيُؼقُل:  ,َفُقَسؾِّؿُ  -اهلل طؾقف وسؾؿ َو

 ,َحتَّك َخَرْجُت َبْعَدَما َكَؼْفُت َوَخَرَجْت َمِعل ُأمُّ مِْسَطٍح قَِبَؾ اْلَؿـَاِصعِ  ,رِّ بِالشَّ 

ُزَكا َّٓ َلْقاًل إَِلك َلْقٍؾ َوَذلَِؽ َقْبَؾ َأْن َكتَِّخَذ اْلُؽـَُػ َقِريًبا  ,َوُهَق ُمَتَبرَّ َٓ َكْخُرُج إِ َو

ـْ ُبُققتِـَا
هِ َوَأْمُرَكا َأْمُر اْلَعَرِب ا ,مِ َُوِل فِل التَّـَزُّ َوُكـَّا َكَتَلذَّى بِاْلُؽـُِػ َأْن  ,ْٕ
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ـِ  ,َفاْكَطَؾْؼُت َأَكا َوُأمُّ مِْسَطٍح  ,َكتَِّخَذَها ِطـَْد ُبُققتِـَا  بِـُْت َأبِل ُرْهِؿ ْب
َ

َوِهل

ـِ َطْبِد َمـَاٍف  ـِ َطامِرٍ  ,اْلُؿطَّؾِِب ْب َفا اْبـَُة َصْخِر ْب يِؼ َخاَلُة َأبِل بَ  ,َوُأمُّ دِّ  ,ْؽٍر الصِّ

ـِ اْلُؿطَّؾِِب  ـِ َطبَّاِد ْب ـُ ُأَثاَثَة ْب َفَلْقَبْؾُت َأَكا َوبِـُْت َأبِل ُرْهٍؿ قَِبَؾ  ,َواْبـَُفا مِْسَطُح ْب

ـْ َشْلكِـَا ,َبْقتِل
ـَ َفَرْغـَا مِ َفَؼاَلْت: َتِعَس  ,َفَعَثَرْت ُأمُّ مِْسَطٍح فِل مِْرصَِفا ,ِحق

ـَ َرُجاًل َقْد َشِفَد َبْدًرا ,ا: بِْئَس َما ُقْؾِت مِْسَطٌح َفُؼْؾُت َلفَ  َقاَلْت: َأْي  ,َأَتُسبِّق

َهـَْتاْه َأْو َلْؿ َتْسَؿِعل َما َقاَل؟ ُقْؾُت: َوَماَذا َقاَل؟ َقاَلْت: َفَلْخَبَرْتـِل بَِؼْقِل َأْهِؾ 

ْفِؽ َفاْزَدْدُت َمَرًضا إَِلك َمَرِضل ا َرَجْعُت إَِلك َبقْ  ,اإْلِ   ,تِلَفَؾؿَّ
َّ

َفَدَخَؾ َطَؾل

 
ِ
ُقْؾُت:  «َكْقَػ تِقُؽْؿ؟»َفَسؾََّؿ ُثؿَّ َقاَل:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

ـْ ِقَبؾِِفَؿا
ـَ اْلَخَبَر مِ ؟ َقاَلْت: َوَأَكا ِحقـَئٍِذ ُأِريُد َأْن َأَتَقؼَّ  َأَبَقيَّ

َ
 ,َأَتْلَذُن لِل َأْن آتِل

 
ِ
ل: َيا  ,-اهلل طؾقف وسؾؿ صؾك-َفَلِذَن لِل َرُسقُل اهلل ُمِّ

ِ
َفِجْئُت َأَبَقيَّ َفُؼْؾُت ٕ

 َلَؼؾََّؿا َكاَكِت 
ِ
كِل َطَؾْقِؽ َفَقاهلل ُث الـَّاُس؟ َفَؼاَلْت: َيا ُبـَقَُّة َهقِّ َتاْه َما َيَتَحدَّ ُأمَّ

َّٓ َكثَّْرنَ  ,َوَلَفا َضَرائِرُ  ,اْمَرَأٌة َقطُّ َوِضقَئٌة ِطـَْد َرُجٍؾ ُيِحبَُّفا َقاَلْت  ,َطَؾْقَفا إِ

ْقَؾَة َحتَّك  َث الـَّاُس بَِفَذا؟ َقاَلْت: َفَبَؽْقُت تِْؾَؽ الؾَّ  َوَقْد َتَحدَّ
ِ
ُقْؾُت: ُسْبَحاَن اهلل

َٓ َأْكَتِحُؾ بِـَْقمٍ  َٓ َيْرَقُل لِل َدْمٌع َو َوَدَطا َرُسقُل  ,ُثؿَّ َأْصَبْحُت َأْبؽِل ,َأْصَبْحُت 

 
ِ
ـَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل ـَ َزْيٍد ِحق ـَ َأبِل َصالٍِب َوُأَساَمَة ْب  ْب

َّ
َطؾِل

 
ُ

ـُ َزْيٍد َفَلَشاَر  ,َيْسَتِشقُرُهَؿا فِل فَِراِق َأْهؾِفِ  ,اْسَتْؾَبَث اْلَقْحل ا ُأَساَمُة ْب َقاَلْت َفَلمَّ

 
ِ
ـْ َبَراَءِة َأْهؾِفِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َطَؾك َرُسقِل اهلل

 ,بِالَِّذي َيْعَؾُؿ مِ
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ـَ اْلُقدِّ َوبِ 
َٓ  ,الَِّذي َيْعَؾُؿ فِل َكْػِسِف َلُفْؿ مِ  ُهْؿ َأْهُؾَؽ َو

ِ
َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

َّٓ َخْقًرا ـُ َأبِل َصالٍِب  ,َكْعَؾُؿ إِ  ْب
ُّ

ا َطؾِل َفَؼاَل: َلْؿ ُيَضقِِّؼ اهلُل َطَؾْقَؽ َوالـَِّساُء  ,َوَأمَّ

  ,َيَة َتْصُدْقَؽ َوإِْن َتْسَلِل اْلَجارِ  ,ِسَقاَها َكثِقرٌ 
ِ
صؾك -َقاَلْت: َفَدَطا َرُسقُل اهلل

ـْ »َبِريَرَة َفَؼاَل:  -اهلل طؾقف وسؾؿ
ٍء َيِريُبِؽ مِ

ْ
ـْ َشل

َأْي َبِريَرُة َهْؾ َرَأْيِت مِ

َقاَلْت َلُف َبِريَرُة: َوالَِّذي َبَعَثَؽ بِاْلَحؼِّ إِْن َرَأْيُت َطَؾْقَفا َأْمًرا َقطُّ  «َطاِئَشَة؟

ِـّ  ,ُف َطَؾْقَفاَأْغِؿُص  ـْ َأكََّفا َجاِرَيٌة َحِديَثُة السِّ
ـِ َأْهؾَِفا ,َأْكَثَر مِ ـْ َطِجق  ,َتـَاُم َط

ـُ َفَتْلُكُؾفُ  اِج   ,َفَتْلتِل الدَّ
ِ
َطَؾك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَلْت: َفَؼاَم َرُسقُل اهلل

ـِ  ,اْلِؿـَْبرِ   اْب
ٍّ

ـِ ُأَبل  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل

  ,َسُؾقَل  َفاْسَتْعَذَر مِ
ِ
-َقاَلْت: َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ـْ َيْعِذُركِل »َوُهَق َطَؾك اْلِؿـَْبِر:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـَ َم َيا َمْعَشَر اْلُؿْسؾِِؿق

َّٓ َخْقًرا  َما َطؾِْؿُت َطَؾك َأْهؾِل إِ
ِ
ـْ َرُجٍؾ َقْد َبَؾَغ َأَذاُه فِل َأْهِؾ َبْقتِل َفَقاهلل

 ,مِ

َّٓ َخْقًراَوَلَؼْد َذَكُروا  َّٓ  ,َرُجاًل َما َطؾِْؿُت َطَؾْقِف إِ َوَما َكاَن َيْدُخُؾ َطَؾك َأْهؾِل إِ

َْكَصاِريُّ  «َمِعل ْٕ ـُ ُمَعاٍذ ا  إِْن  ,َفَؼاَل: َأَكا َأْطِذُرَك مِـْفُ  ,َفَؼاَم َسْعُد ْب
ِ
َيا َرُسقَل اهلل

ـْ إِ 
َْوِس َضَرْبـَا ُطـَُؼُف َوإِْن َكاَن مِ ْٕ ـَ ا

ْخَقاكِـَا اْلَخْزَرِج َأَمْرَتـَا َفَػَعْؾـَا َكاَن مِ

ـُ ُطَباَدَة َوُهَق َسقُِّد اْلَخْزَرِج  ,َأْمَركَ   ,َوَكاَن َرُجاًل َصالًِحا ,َقاَلْت: َفَؼاَم َسْعُد ْب

ـِ اْجَتَفَؾْتُف اْلَحِؿقَّةُ  َٓ َتْؼُتُؾفُ  ,َوَلؽِ  
ِ
ـِ ُمَعاٍذ: َكَذْبَت َلَعْؿُر اهلل َٓ  ,َفَؼاَل لَِسْعِد ْب َو

ـُ ُحَضْقٍر  ـِ ُمَعاٍذ  -َتْؼِدُر َطَؾك َقْتؾِِف َفَؼاَم ُأَسْقُد ْب ـُ َطؿِّ َسْعِد ْب َفَؼاَل  ,-َوُهَق اْب

ـَ  ـِ اْلُؿـَافِِؼق  َلـَْؼُتَؾـَُّف َفنِكََّؽ ُمـَافٌِؼ ُتَجاِدُل َط
ِ
ـِ ُطَباَدَة: َكَذْبَت َلَعْؿُر اهلل لَِسْعِد ْب
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 َ ْٕ  َفَثاَر اْلَحقَّاِن ا
ِ
قا َأْن َيْؼَتتُِؾقا َوَرُسقُل اهلل صؾك اهلل -ْوُس َواْلَخْزَرُج َحتَّك َهؿُّ

  ,َقائٌِؿ َطَؾك اْلِؿـَْبرِ  ,-طؾقف وسؾؿ
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َفَؾْؿ َيَزْل َرُسقُل اهلل

ُضُفْؿ َحتَّك َسَؽُتقا َوَسَؽَت  -وسؾؿ َٓ َيْرَقُل  ,ُيَخػِّ َقاَلْت: َوَبَؽْقُت َيْقمِل َذلَِؽ 

َٓ َأْكَتِحُؾ بِـَْقمٍ لِ  َٓ  ,ل َدْمٌع َو َٓ َيْرَقُل لِل َدْمٌع َو ُثؿَّ َبَؽْقُت َلْقَؾتِل اْلُؿْؼبَِؾَة 

َفَبْقـََؿا ُهَؿا َجالَِساِن ِطـِْدي  ,َأْكَتِحُؾ بِـَْقٍم َوَأَبَقاَي َيُظـَّاِن َأنَّ اْلُبَؽاَء َفالٌِؼ َكبِِدي

 
َّ

َْكَصارِ  َوَأَكا َأْبؽِل اْسَتْلَذَكْت َطَؾل ْٕ ـَ ا
 ,َفَلِذْكُت َلَفا َفَجَؾَسْت َتْبؽِل ,اْمَرَأٌة مِ

 
ِ
ـُ َطَؾك َذلَِؽ َدَخَؾ َطَؾْقـَا َرُسقُل اهلل  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَلْت: َفَبْقـَا َكْح

َث َوَقْد َلبِ  ,َقاَلْت: َوَلْؿ َيْجؾِْس ِطـِْدي ُمـُْذ قِقَؾ لِل َما قِقَؾ  ,ُثؿَّ َجَؾَس  ,َفَسؾَّؿَ 

ءٍ 
ْ

َٓ ُيقَحك إَِلْقِف فِل َشْلكِل بَِشل   ,َشْفًرا 
ِ
َد َرُسقُل اهلل صؾك اهلل -َقاَلْت: َفَتَشفَّ

ـَ َجَؾَس  -طؾقف وسؾؿ ا َبْعُد َيا َطاِئَشةُ »ُثؿَّ َقاَل:  ,ِحق َفنِكَُّف َقْد َبَؾَغـِل َطـِْؽ  ,َأمَّ

ُئِؽ ا ,َفنِْن ُكـِْت َبِريَئةً  ,َكَذا َوَكَذا هلُل َوإِْن ُكـِْت َأْلَؿْؿِت بَِذْكٍب َفَسُقَبرِّ

ُثؿَّ َتاَب َتاَب اهلُل  ,َفنِنَّ اْلَعْبَد إَِذا اْطَتَرَف بَِذْكٍب  ,َفاْسَتْغِػِري اهلَل َوُتقبِل إَِلْقفِ 

  «َطَؾْقفِ 
ِ
ا َقَضك َرُسقُل اهلل َمَؼاَلَتُف َقَؾَص  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَلْت: َفَؾؿَّ

  ,ِحسُّ مِـُْف َقْطَرةً َدْمِعل َحتَّك َما أُ 
ِ
َبِل: َأِجْب َطـِّل َرُسقَل اهلل

ِ
صؾك -َفُؼْؾُت ٕ

  ,-اهلل طؾقف وسؾؿ
ِ
 َما َأْدِري َما َأُققُل لَِرُسقِل اهلل

ِ
صؾك -فِقَؿا َقاَل َفَؼاَل: َواهلل

  -اهلل طؾقف وسؾؿ
ِ
ل: َأِجقبِل َطـِّل َرُسقَل اهلل ُمِّ

ِ
صؾك اهلل طؾقف -َفُؼْؾُت ٕ

 فَ  ,-وسؾؿ
ِ
 َما َأْدِري َما َأُققُل لَِرُسقِل اهلل

ِ
صؾك اهلل طؾقف -َؼاَلْت: َواهلل
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  ,-وسؾؿ
ِ
ـَ اْلُؼْرآِن إِكِّل َواهلل

َٓ َأْقَرُأ َكثِقًرا مِ ِـّ  َفُؼْؾُت َوَأَكا َجاِرَيٌة َحِديَثُة السِّ

ْقُتْؿ بِفِ َلَؼْد َطَرْفُت َأكَُّؽْؿ َقْد َسِؿْعُتْؿ بَِفَذا َحتَّك اْسَتَؼرَّ فِل ُكُػقِس  َفنِْن  ,ُؽْؿ َوَصدَّ

ُققكِل بَِذلَِؽ  َٓ ُتَصدِّ ـِ اْطَتَرْفُت  ,ُقْؾُت َلُؽْؿ إِكِّل َبِريَئٌة َواهلُل َيْعَؾُؿ َأكِّل َبِريَئٌة  َوَلئِ

ُققَكـِل َوإِكِّل  َما َأِجُد لِل َوَلُؽؿْ  ,َلُؽْؿ بَِلْمٍر َواهلُل َيْعَؾُؿ َأكِّل َبِريَئٌة َلُتَصدِّ
ِ
َمَثاًل  َواهلل

َّٓ َكَؿا َقاَل َأُبق ُيقُسَػ:   ﴾َواهلُل اْلُؿْستََعاُن َطَؾك َما َتِصُػقنَ  َفَصبٌْر َجِؿقٌؾ ﴿إِ

ْلُت َفاْضَطَجْعُت َطَؾك فَِراِشل [38يقسػ: ]  ,َقاَلْت: َوَأَكا ,َقاَلْت: ُثؿَّ َتَحقَّ

 ِحقـَئٍِذ َأْطَؾُؿ َأكِّل َبِريَئٌة َوَأنَّ اهلَل ُمَبرِّ 
ِ
ـْ  ,ئِل بَِبَراَءتِلَواهلل  َما ُكـُْت  ,َوَلؽِ

ِ
َواهلل

 ُيْتَؾك
ٌ

ُـّ َأْن ُيـَْزَل فِل َشْلكِل َوْحل ـْ َأْن  ,َأُض
َوَلَشْلكِل َكاَن َأْحَؼَر فِل َكْػِسل مِ

 بَِلْمٍر ُيْتَؾك
َّ

َؿ اهلُل َطزَّ َوَجؾَّ فِل   ,َيَتَؽؾَّ
ِ
-َوَلؽِـِّل ُكـُْت َأْرُجق َأْن َيَرى َرُسقُل اهلل

ُئـِل اهلُل بَِفا -ك اهلل طؾقف وسؾؿصؾ  َما َراَم  ,فِل الـَّْقِم ُرْؤَيا ُيَبرِّ
ِ
َقاَلْت: َفَقاهلل

 
ِ
ـْ َأْهِؾ اْلَبْقِت َأَحٌد  ,َمْجؾَِسفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

َٓ َخَرَج مِ َو

َفَلَخَذُه َما َكاَن  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َحتَّك َأْكَزَل اهلُل َطزَّ َوَجؾَّ َطَؾك َكبِقِِّف 

ـَ اْلُبَرَحاِء ِطـَْد اْلَقْحِل 
ـَ  ,َيْلُخُذُه مِ

ُر مِـُْف مِْثُؾ اْلُجَؿاِن مِ َحتَّك إِكَُّف  َلَقَتَحدَّ

اِت  ,اْلَعَرِق  ـْ ثَِؼِؾ اْلَؼْقِل الَِّذي ُأْكِزَل َطَؾْقفِ  ,فِل اْلَقْقِم الشَّ
ا  ,مِ َقاَلْت: َفَؾؿَّ

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل َي َط َل  ,َوُهَق َيْضَحُؽ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ُسرِّ َفَؽاَن َأوَّ

َؿ بَِفا َأْن َقاَل:  َأكِ »َكؾَِؿٍة َتَؽؾَّ ا اهلُل َفَؼْد بَرَّ ل:  «َأبِْشِري َيا َطائَِشُة َأمَّ َفَؼاَلْت لِل ُأمِّ

َٓ َأُققُم إَِلْقفِ  ,ُققمِل إَِلْقفِ   
ِ
َّٓ اهللَ  ,َفُؼْؾُت: َواهلل َٓ َأْحَؿُد إِ ُهَق الَِّذي َأْكَزَل  ,َو
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:  ,َبَراَءتِل ْفِؽ ُطْصبَةٌ ﴿َقاَلْت: َفَلْكَزَل اهلُل َطزَّ َوَجؾَّ ـَ َجاُءوا بِاإْلِ  ﴾إِنَّ الَِّذي

َياِت َبَراَءتِل ْٔ ِء ا َٓ َقاَلْت: َفَؼاَل  ,مِـُْؽْؿ َطْشَر آَياٍت َفَلْكَزَل اهلُل َطزَّ َوَجؾَّ َهُم

َٓ ُأْكِػُؼ َطَؾْقِف َشْقًئا  َأُبق َبْؽٍر َوَكاَن ُيـِْػُؼ   
ِ
َطَؾك مِْسَطٍح لَِؼَراَبتِِف مِـُْف َوَفْؼِرِه: َواهلل

 : َٓ َيْلَتِؾ ُأوُلق اْلَػْضِؾ ﴿َأَبًدا َبْعَد الَِّذي َقاَل لَِعاِئَشَة َفَلْكَزَل اهلُل َطزَّ َوَجؾَّ َو

َعِة َأْن ُيْمُتقا ُأولِل اْلُؼْربَك َٓ ُتِحبُّقَن َأْن َيْغِػَر اهلُل ﴿ْقلِِف: إَِلك قَ  ﴾مِـُْؽْؿ َوالسَّ َأ

ـُ اْلُؿَباَرِك: َهِذِه  [,22الـقر: ] ﴾َلُؽؿْ   ْب
ِ
ـُ ُمقَسك: َقاَل َطْبُد اهلل َقاَل ِحبَّاُن ْب

 
ِ
ُِحبُّ َأْن َيْغِػَر اهلُل لِل ,َأْرَجك آَيٍة فِل كَِتاِب اهلل َٕ  إِكِّل 

ِ
 ,َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر: َواهلل

تِل َكاَن ُيـِْػُؼ َطَؾْقفِ َفَرَجَع إِ  َٓ َأْكِزُطَفا مِـُْف َأَبًدا ,َلك مِْسَطٍح الـََّػَؼَة الَّ  ,َوَقاَل: 

 
ِ
َسَلَل َزْيـََب بِـَْت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَلْت َطاِئَشُة: َوَكاَن َرُسقُل اهلل

  ,َجْحشٍ 
ِّ

ـْ َأْمِري  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َزْوَج الـَّبِل ؟ َأْو َما َما َطؾِْؿِت »َط

 َأْحِؿل َسْؿِعل َوَبَصِري «َرَأْيِت؟
ِ
َّٓ  ,َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل  َما َطؾِْؿُت إِ

ِ
َواهلل

 
ِّ

ـْ َأْزَواِج الـَّبِل
تِل َكاَكْت ُتَسامِقـِل مِ  الَّ

َ
صؾك اهلل -َخْقًرا. َقاَلْت َطاِئَشُة: َوِهل

ْت ُأْخُتَفا َحْؿـَُة بِـُْت َجْحٍش َوَصِػؼَ  ,َفَعَصَؿَفا اهلُل بِاْلَقَرعِ  ,-طؾقف وسؾؿ

ـْ َهَؾَؽ  ,ُتَحاِرُب َلَفا  . "َفَفَؾَؽْت فِقَؿ

ٟٗ ِِٖط ٍَ ايٗع ْهطِ ": َقا ِء الرَّ َٓ ـْ َأْمِر َهُم
 . "َفَفَذا َما اْكَتَفك إَِلْقـَا مِ

ٍَ ٔفٞ َسٔسٜٔح َُُْٜٛؼ "اْحَتَؿَؾْتُف اْلَحِؿقَّةُ ": َٚقا
 (ٔ)

. 

                                                   
 .(ٕٓٚٚ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٓ٘ٚٗ, ٔٗٔٗ, ٕٔٙٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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إِنَّ ﴿: يف قٛي٘ تعاىل ات َٔ غٛض٠ ايٓٛضفأْعٍ اهلل عع ٚدٌ عؿط آٜ

ا َلُؽْؿ بَْؾ ُهَق َخقٌْر َلُؽْؿ لُِؽؾِّ  َٓ َتْحَسبُقُه َشرًّ ْفِؽ ُطْصبٌَة مِـُْؽْؿ  ـَ َجاُءوا بِاإْلِ الَِّذي

ْثِؿ َوالَِّذي َتَقلَّك كِبَْرُه مِـُْفْؿ َلُف َطَذاٌب َطظِقٌؿ  ـَ اإْلِ
 اْمِرٍئ مِـُْفْؿ َما اْكتََسَب مِ

َـّ اْلُؿْممِـُقَن َواْلُؿْممِـَاُت بَِلكُْػِسِفْؿ َخقًْرا َوَقاُلقا َهَذا إِْفٌؽ لَ  َٓ إِْذ َسِؿْعتُُؿقُه َض ْق

ـٌ    ُمبِق
ِ
َفَداِء َفُلوَلئَِؽ ِطـَْد اهلل َٓ َجاُءوا َطَؾقِْف بَِلْربََعِة ُشَفَداَء َفنِْذ َلْؿ َيْلُتقا بِالشُّ َلْق

ُؽْؿ َولَ  ُهُؿ اْلَؽاِذبُقَن  ِخَرِة َلَؿسَّ ْٔ كْقَا َوا  َطَؾقُْؽْؿ َوَرْحَؿتُُف فِل الدُّ
ِ
َٓ َفْضُؾ اهلل ْق

ْقكَُف بَِلْلِسـَتُِؽْؿ َوَتُؼقُلقَن بَِلْفَقاِهُؽْؿ َما  فِل َما َأَفْضتُْؿ فِقِف َطَذاٌب َطظِقٌؿ  إِْذ َتَؾؼَّ

ًا َوُهَق طِ   َطظِقٌؿ َلقَْس َلُؽْؿ بِِف ِطْؾٌؿ َوَتْحَسبُقكَُف َهقِـّ
ِ
َٓ إِْذ َسِؿْعتُُؿقُه  ـَْد اهلل َوَلْق

َيِعُظُؽُؿ اهلُل أَْن  ُقْؾتُْؿ َما َيُؽقُن َلـَا َأْن كَتََؽؾََّؿ بَِفَذا ُسبَْحاكََؽ َهَذا بُْفتَاٌن َطظِقٌؿ 

ـَ  يَ  َتُعقُدوا لِِؿثْؾِِف َأبًَدا إِْن ُكـْتُْؿ ُمْممِـِق ْٔ ـُ اهلُل َلُؽُؿ ا اِت َواهلُل َطؾِقٌؿ َحؽِقٌؿ َوُيبَقِّ

  ـَ آَمـُقا َلُفْؿ َطَذاٌب َألِقٌؿ فِل ِذي ـَ ُيِحبُّقَن َأْن َتِشقَع اْلَػاِحَشُة فِل الَّ ِذي إِنَّ الَّ

َٓ َتْعَؾُؿقَن  ِخَرِة َواهلُل َيْعَؾُؿ َوَأكْتُْؿ  ْٔ كْقَا َوا  َطَؾقُْؽْؿ  الدُّ
ِ
َٓ َفْضُؾ اهلل َوَلْق

 .[20-33الـقر: ] ﴾َوَأنَّ اهلَل َرُءوٌف َرِحقٌؿ َوَرْحَؿتُُف 

لؿ يرَض اهلل طز وجؾ ": -عُٓٗاضنٞ اهلل -قاٍ عبس اهلل بٔ عباؽ 

حتك أكزل قرآكا يتؾك يف مساجد  -طـفارضل اهلل -برباءة طائشة 

 ."الؿسؾؿقـ

 .-طـفارضل اهلل -: يف براءهتا أٟ
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 : ٚدا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـِ   "َقاَل:  ,َسِؿْعُت َأَبا َوائِؾٍ  ,الَحَؽؿِ َط
ٌّ

ا َبَعَث َطؾِل  ,-رضل اهلل طـف-َلؿَّ

اًرا ـَ  ,َطؿَّ اٌر -طـفؿارضل اهلل -َوالَحَس إَِلك الُؽقَفِة لَِقْسَتـِْػَرُهْؿ َخَطَب َطؿَّ

ْكَقا َوأِخَرةِ »َفَؼاَل:  َْطَؾُؿ َأكََّفا َزْوَجُتُف فِل الدُّ َٕ َـّ اهللَ  ,إِكِّل 
 اْبَتالَُكْؿ لَِتتَّبُِعقُه َوَلؽِ

اَها «َأْو إِيَّ
 (ٔ)

. 

زضٞ -ع٢ً أّ املؤَٓني عا٥ػ١  -زضٞ اهلل عٓ٘-بٝإ ثٓا٤ حطإ بٔ ثابت 

 .-عٓٗااهلل 

 -طـفؿرضل اهلل -مـ الصحابة  -طـفارضل اهلل -ومؿـ خاض فقفا 

 ثؿ حد يف ذلؽ. ,-رضل اهلل طـف-حسان ابـ ثابت 

 ,وكان يؿدحفا كثقًرا يف كالمف ,طـ ققلفولؽـف بعد ذلؽ تاب ورجع 

 ويف شعره.

 : -عُٓٗاضنٞ اهلل -ٚمما قاٍ فٝٗا يف ؾعطٙ 

 : نُا دا٤ شيو يف ايكشٝشني

ـْ َمْسُروٍق  َوِطـَْدَها  ,-طـفارضل اهلل -َطاِئَشَة َقاَل: َدَخْؾـَا َطَؾك  ,َط

ـُ َثابٍِت  اُن ْب  ُب بَِلْبَقاٍت َلُف: َوَقاَل: ُيَشبِّ  ,ُيـِْشُدَها ِشْعًرا -رضل اهلل طـف-َحسَّ

ـْ ُلُحقِم الَغَقافِؾِ    َحَصاٌن َرَزاٌن َمـــــــــا ُتَزنُّ بِِريَبٍة 
 َوُتْصبُِح َغْرَثك مِ

                                                   
 .(ٕٖٚٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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َقاَل َمْسُروٌق: َفُؼْؾُت َلَفا لَِؿ  ,َفَؼاَلْت َلُف َطاِئَشُة: َلؽِـََّؽ َلْسَت َكَذلَِؽ 

ـَ َلُف َأْن َيْدُخَؾ َطَؾقْ  َوالَِّذي َتَقلَّك كِبَْرُه مِـُْفْؿ َلُف ﴿ِؽ؟ َوَقْد َقاَل اهلُل َتَعاَلك: َتْلَذكِق

ـَ الَعَؿك؟ َقاَلْت  "َفَؼاَلْت:  [33الـقر: ] ﴾َطَذاٌب َطظِقؿٌ 
َوَأيُّ َطَذاٍب َأَشدُّ مِ

  ,َلُف: إِكَُّف َكاَن ُيـَافُِح 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل " -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأْو ُيَفاِجل َط

 (ٔ)
. 

وكاكت طظقؿة يف  ,كاكت طظقؿة يف كػؼتفا -طـفارضل اهلل -طائشة 

 كاكت طظقؿة يف فتقاها. ,كاكت طظقؿة يف طؾؿفا ,بذلفا

 . -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أحبفا اهلل طز وجؾ حقث أختارها زوجة لـبقف 

أكثر مـ كؾ كسائف أيت كـ معفا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وأحبفا الـبل 

 ن أجؿعقـ.-اهلل طـف رضل-بعد خديجة 

إلك زماكـا هذا  ,وأحبفا الؿممـقن الصالحقن الؿتؼقن كؾفؿ مـ زماهنا

 إلك أن تؼقم الساطة.

 إلك أن تؼقم الساطة. ,وأبغضفا الؿـافؼقن مـ ذلؽ الزمـ إلك زمــا هذا

 ."والرافضة ,الباصـقة": ٚقس تكسض يبػهٗا َٔ َٓافكٞ ٖصٙ األ١َ

-ولؿ يرتضقا ققل الـبل  ,وجؾ يف براءهتا الذيـ لؿ يرتضقا ققل اهلل طز

 يف براءهتا. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 ولؿ يرتضقا أيًضا إجؿاع إمة الؿسؾؿة يف براءهتا.

                                                   
 .(ٕٛٛٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٙٗٔٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ففؿ  ,حتك تصدروا لؼقل طبد اهلل بـ أبل بـ سؾقل لعـف اهلل طز وجؾ

 سؾػفؿ الؿشموم.

ٖا اهلل فُٝا بسأ -عٓٗازضٞ اهلل -بٝإ حهِ َٔ اتِٗ أّ املؤَٓني عا٥ػ١ 

 .عص ٚدٌ َٓ٘

فؿـ اهتؿفا فقؿا برأها اهلل طز وجؾ مـف: ففق كافر مرتد طـ ديـف 

 وٓ يف ورد. ,ولقس مـ الؿسؾؿقـ يف سرد ,وإٓ قتؾ ,يستتاب

فقؿا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وكذلؽ مـ اهتؿ أحد مـ زوجات الـبل 

د يستتاب مـف: ففق أيًضا كافر مرت -طـفارضل اهلل -برأ اهلل طز وجؾ طائشة 

 وإٓ قتؾ.

 ,ومؽذًبا لؾؼرآن الؽريؿ الؿـزل طؾقـا ,ٕكف يؽقن مؽذًبا هلل طز وجؾ

 فقؿا كؼؾف طـ ربف مـ الرباءة. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ومؽذًبا لؾـبل 

تصقب  ,شلهنا كشلن سائر البشر -طـفارضل اهلل -وأم الؿممـقـ طائشة 

آخذة  -طـفا رضل اهلل-ولؽـفا  ,وتخطئ كؿا يخطئقن ,كؿا يصقبقن

 بالدلقؾ.

 .بٝإ قؿ١ ٚقع١ ادتٌُ

 ,قدر اهلل طز وجؾ طؾقفا أن خرجت يف هذه الققعة مع الزبقر بـ العقام

أجؿعقـ: فؽؾفؿ مـ العشرة  -طـفؿرضل اهلل -ومع صؾحة بـ طبقد اهلل 

 الؿبشريـ بالجـة.
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وقد وقع ذلؽ بعد قدر اهلل طز وجؾ بؿشقرة مـ بعض أصحاب الـبل 

: لعؾ اهلل طز وجؾ يؽػ الشر الذي حصؾ بقـ -ؾقف وسؾؿصؾك اهلل ط-

 الؿسؾؿقـ.

 : ٚقس دا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل

ـِ َأبِل َحاِزمٍ  ـْ َقْقِس ْب ا َأَتْت "َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل -َطاِئَشةَ َأنَّ  ,َط َلؿَّ

َّٓ َراِجَعةٌ َفَؼاَلْت: َما َأُضـُّ  ,َطَؾك اْلَحْقَأِب َسِؿَعْت ُكَباَح اْلؽاَِلِب  إِنَّ  ,ـِل إِ

 
ِ
َـّ َتـَْبُح َطَؾْقَفا كِاَلُب »َقاَل َلـَا:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقَل اهلل ُتُؽ َأيَّ

َبْقُر:  ,«اْلَحْقَأِب؟ ـَ َطَسك اهلل َطزَّ َوَجؾَّ َأْن ُيْصؾَِح بِِؽ "َفَؼاَل َلَفا الزُّ َتْرِجِعق

ـَ الـَّاسِ  "َبْق
 (ٔ)

. 

                                                   
رجالو ثقات رجال الشيخُت.  ,اضتديث إسناده صحيحو  (,ٕٗ٘ٙٗ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٔ)

وقد نقل اظتِزِّي ُب وقيس: ىو ابن أيب حازم.  ,وإشتاعيل: ىو ابن أيب خالد ,حيِت: ىو ابن سعيد القطان
يعٍت )ُب تررتة قيِس بِن أيب حازم عن ابن اظتديٍت قوَلو: قال يل حيِت بُن سعيد  "هتذيب الكمال"

منها حديث كبلب  ,ٍب ذكر لو حيِت أحاديث مناكَت ,زم منكر اضتديثقيُس بن أيب حا": (القطان
: (٘٘/ٖٔ) وقال ُب "الفتح". "مراد القطان باظتنكر: الفرد اظتطلق": قال اضتافظ ُب "هتذيبو". "اضَتْوَأب

: (, وقال فيوٗٚٗوىو ُب الصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم ). "سنده على شرط الصحيح"
رجالو ثقات أثبات من رجال الستة: الشيخُت واألربعة رواه السبعة من الثقات  ,ح جداوإسناده صحي

إال أنو قد ذكر  ,. وقيس بن أيب حازم مثلو"التقريب"عن إشتاعيل بن أيب خالد وىو ثقة ثبت كما ُب 
 ثقة حجة كاد أن يكون ": "اظتيزان  "فقال الذىيب ُب  ,بعضهم فيو كبلما يفيد ظاىره أنو غتروح

ٍب شتى لو  ,وثقو ابن معُت والناس. وقال علي ابن عبد اهلل عن حيِت بن سعيد منكر اضتديث ,صحابيا
من ذلك حديث   ,ال ينكر لو التفرد ُب سعة ما روى ,بل ىي ثابتة ,فلم يصنع شيئا ,أحاديث استنكرىا

 ,: لو مناكَتوقال ,فمنهم من زتل عليو ,وقال يعقوب السدوسي: تكلم فيو أصحابنا ,كبلب اضتوأب
             = . إىل أن قال-رضي اهلل عنو-وقيل: كان حيمل على علي  ,والذين أطروه عدوىا غرائب
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 -طـفؿرضل اهلل -ـقـ ومـ معفا مـ الصحابة فؽان مراد أم الؿمم

 وكػ دماء الؿسؾؿقـ. ,والؿسؾؿقـ هق اإلصالح فؼط

وقد قتؾ يف هذه  ,ثؿ بعد ذلؽ حصؾ ما قدره اهلل طز وجؾ مـ الؼتال

رضل اهلل -وصؾحة بـ طبقد اهلل  ,-رضل اهلل طـف-الؿققعة الزبقر بـ العقام 

 واجتؿع الـاس طؾقفا بعد ذلؽ. ,-طـف

 ,يعاتبفا طؾك الخروج -رضل اهلل طـف-ؾ طؾل بـ أبل صالب ثؿ أقب

 فؼالت لف: مؾؽت فاسجح.

 : (178-2/177)شنط اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

َِٛب ٜٗ ُٔ َأ ـُ َسالَّمٍ َٔ ططٜل ِظَٜاُز ب َثـَا ُمْصَعُب ب ـُ  ,: َحدَّ ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ َحدَّ

ـِ ُكَؾْقٍب  ,ُسْقَقةَ  ـْ َطاِصِؿ ب ـْ  ,َط  َقاَل: اْكَتَفْقـَا إَِلك  ,َأبِْقفِ  َط
ٍّ

رضل اهلل -َطؾِل

 "َفَؼاَل:  ,-طـفارضل اهلل -َفَذَكَر َطاِئَشةَ  -طـف
ِ
صؾك اهلل -َخؾِْقَؾُة َرُسْقِل اهلل

.  ,"-طؾقف وسؾؿ ـٌ  َهَذا َحِدْيٌث َحَس

َُِكَعْب  َٓ َبْلَس بِِف.  ,: َفَصالٌِح َٚ

                                                                                                                        
ومنهم من جعل اضتديث عنو من أصح األسانيد. وقال  ,يعقوب: واظتشهور أنو كان يقدم عثمان =

: أرتعوا على االحتجاج قال: وقد كرب حىت جاوز اظتائة وخرف. قلت ,إشتاعيل بن أيب خالد: كان ثبتا
فقد قال معاوية بن صاحل عن ابن  ,نسأل اهلل العافية وترك اعتوى ,ومن تكلم فيو فقد آذى نفسو ,بو

قول حيِت بن سعيد وىو  "التهذيب  ": وقد تأول اضتافظ ُب قلت. "معُت: كان قيس أوثق من الزىري
ُب الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل واضتديث . "بأن مراده الفرد اظتطلق "منكر اضتديث"القطان: 

 ."ىذا حديث صحيح": (, وقال فيوٚٙ٘ٔبرقم )
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ـَ فِل َحؼِّ َطائَِشةَ َوَهَذا َيُؼْقُلُف َأمِْقُر الُؿْممِ  -َف  -َمْع َما َوَقَع َبْقـَُفَؿا  ,ـِْق

قًَّة َطَؾك َمِسْقِرَها إَِلك  -طـفؿارضل اهلل  َٓ َرْيَب َأنَّ َطاِئَشَة َكِدَمْت َكَداَمًة ُكؾِّ َو

 َوَما َضـَّْت َأنَّ إَْمَر َيْبُؾُغ َما َبَؾَغ. ,َوُحُضقِرَها َيْقَم الَجَؿؾِ  ,الَبْصَرةِ 

ـِ ُطَؿْقرٍ َفعَ  ـْ َسِؿَع َطاِئَشةَ  ,ـْ ُطَؿاَرَة ب إَِذا َقَرَأْت:  -طـفارضل اهلل -َطؿَّ

َـّ  َوَقْرَن فِل﴿  ."َبَؽْت َحتَّك َتُبؾَّ ِخَؿاَرَها [33إَْحَزاُب: ] ﴾بُقُْقتُِؽ

َٕ َِٝػا ِٔ َن ِٔ َقأيِح ب ٙٔ ،َع ِِٝط َجَعَؾْت -طـفارضل اهلل -: َأنَّ َطاِئَشَة ََٚغ

َؾِب بَِدمِفِ  ,إِنَّ ُطْثَؿاَن ُقتَِؾ َمْظُؾْقمًا"َتُؼْقُل:  َوإَِطاَدِة  ,َوَأَكا َأْدُطْقُكْؿ إَِلك الطَّ

 ."إَْمِر ُشْقَرى

ُٔ َخٖبإب ٍُ ب ـْ ِطْؽِرَمةَ ٖٔاَل ـِ  ,: َط ـِ َطبَّاسٍ َط َأكَُّف ": -طـفؿارضل اهلل -اْب

َبْقِر َيْقَم الَجَؿِؾ: َهِذِه َطائَِشُة ُتؿَ  َفَلْكَت  ,ؾُِّؽ الُؿْؾَؽ لَِؼَراَبتَِفا َصْؾَحةَ َقاَل لِؾزُّ

َبْقرُ ". "َطالََم ُتَؼاتُِؾ َقِرْيَبَؽ َطؾِّقًا ـُ ُجْرُمْقزٍ  ,َفَرَجَع الزُّ  ."َفَؼَتَؾفُ  ,َفَؾِؼَقُف اْب

 ُقًُِت
ٍّ

َصًة فِل َمـَاقِِب َطؾِل َوَقَػ َطؾِّقًا َوإِنَّ  ,: َقْد ُسْؼُت َوْقَعَة الَجَؿِؾ ُمَؾخَّ

ـَ "َيُؾْقُمَفا َطَؾك َمِسْقِرَها. َفَؼاَلْت:  -طـفؿارضل اهلل -َطائَِشةَ ِخَباِء  َطَؾك َيا اْب

َزَها إَِلك الَؿِدْيـَةِ ". "َمَؾْؽَت َفَلْسِجْح  ,َأبِل َصالٍِب   َطَشَر  ,َفَجفَّ
ْ

َوَأْطَطاَها اْثـَل

 ها. "َوَطـَْفا -رضل اهلل طـف-َف  ,َأْلػًا

ؾل بـ أبل صالب حقث أرجع أم فرضل اهلل طـ أمقر الؿممـقـ ط

 إلك الؿديـة معززة مؽرمة. -طـفارضل اهلل -الؿممـقـ طائشة 
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-لعائشة  -رضل اهلل طـف-وقام طؾقف الخقارج بعد ذلؽ بسبب إكرامف 

 .-طـفارضل اهلل 

إلك اهلل طز وجؾ مـ  -طـفارضل اهلل -فؼد تابت أم الؿممـقـ طائشة 

 .ومؿا حصؾ يف هذه الققعة ,هذا الؿسقر

 ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بؾ ذكروا أن سبب طدم دفـفا بجاكب الـبل 

صؾك اهلل طؾقف -قد أحدثت وٓ واهلل ٓ أثقر طؾك زوجاتف "أهنا قالت: 

 ."أخرجقين إلك البؼقع ,ن أجؿعقـ بشلء-رضل اهلل طـف-و -وسؾؿ

يف لقؾة السابع طشر مـ شفر  ,وأرضاها -طـفارضل اهلل -وقد ماتت 

 لسـة ثؿاكقة وخؿسقـ مـ الفجرة الـبقية الشريػة. ,كرمضان الؿبار

فؿا أصبح الصباح إٓ  ,وأمرت قبؾ ذلؽ أن ُيعجؾ بدفـفا ,بعد القتر

 وقد دفـت.

رضل اهلل - ,أهنؿ لؿ يروا أكاًسا حضروا جـازة كجـازهتا": ٚقس شنطٚا

 ."وأرضاها -طـفا

 : (181-2/180)ٚقس شنط اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

"ٌِ ُٔ امُلَفٖه ـِ ُخَثْقؿٍ ٔبِؿُط ب ـُ ُطْثَؿاَن ب  ب
ِ
َثـَا َطْبُد اهلل ـِ َأبِل  ,: َحدَّ ـِ اْب َط

َثفُ  ,ُمَؾْقَؽةَ  ـُ َطبَّاٍس َقاَل:  ,َأنَّ َذْكَقاَن َأَبا َطْؿٍرو َحدَّ  -طـفؿارضل اهلل -َجاَء اْب

 فِل الَؿْقِت. -طـفارضل اهلل -َيْسَتْلِذُن َطَؾك َطاِئَشةَ 
َ

 ,َفِجْئُت "َقاَل:  َوِهل
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ـِ  ْحَؿ ـُ َأِخْقَفا َطْبِد الرَّ  اْب
ِ
ـُ َطبَّاٍس  ,َوِطـَْد َرْأِسَفا َطْبُد اهلل َفُؼْؾُت: َهَذا اْب

ـِ َطبَّاسٍ  ـِ اْب َٓ بَِتْزكَِقتِِف. َفَؼاَل  ,َٓ َحاَجَة لِل بِفِ  ,َيْسَتْلِذُن. َقاَلْت: َدْطـِل مِ َو

ف! إِنَّ ابْ  : َيا ُأمَّ
ِ
ُطِؽ َطْبُد اهلل ـْ َصالِِحل َبـِْقِؽ ُيَقدِّ

َوُيَسؾُِّؿ َطَؾْقِؽ.  ,ـَ َطبَّاٍس مِ

ـُ َطبَّاسٍ  ا َقَعدَ  ,َقاَلْت: َفاْئَذْن َلُف إِْن ِشْئَت. َقاَل: َفَجاَء اْب  ,َقاَل: َأْبِشِري ,َفَؾؿَّ

داً   ُمَحؿَّ
ْ

ـَ َأْن ُتَػاِرقِل ُكؾَّ َكَصٍب َوَتْؾَؼل  َما َبْقـَِؽ َوَبْق
ِ
صؾك اهلل طؾقف - َفَقاهلل

ـَ َطبَّاٍس.  -وسؾؿ َّٓ َأْن ُتَػاِرَق ُرْوُحِؽ َجَسَدِك. َقاَلْت: إِْيفًا َيا اْب َوإَِحبََّة إِ

 
ِ
َوَلْؿ  -َيْعـِل: إَِلْقفِ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: ُكـِْت َأَحبَّ كَِساِء َرُسْقِل اهلل

َّٓ َصقِّبًا ـْ ُيِحبُّ إِ   ,َلْقَؾَة إَْبَقاءِ  َسَؼَطْت قاِلََدُتِؽ  ,َيُؽ
ِ
-َوَأْصَبَح َرُسْقُل اهلل

َفَلْكَزَل اهلُل:  ,َفَلْصَبَح الـَّاُس َلْقَس َمَعُفْؿ َماءٌ  ,لَِقْؾُؼَطَفا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ُؿقا َصِعقْداً ﴿ ـْ َسَببِِؽ  , [42الـَِّساُء: ] ﴾َصقِّبًا َفتَقَؿَّ
َوَما َأْكَزَل  ,َفَؽاَن َذلَِؽ مِ

ْخَصةِ اهلُل بِفَ  ـَ الرُّ
ِة مِ ـْ َفْقِق َسْبِع  -َتَعاَلك-ُثؿَّ َأْكَزَل اهلُل  ,ِذِه إُمَّ

َبَراءَتِؽ مِ

َّٓ َبَراءُتِؽ ُتْتَؾك  ,َسَؿاَواٍت  ـْ َمَساِجَد ُيْذَكُر فِْقَفا اهلُل إِ
َفَلْصَبَح َلْقَس َمْسِجٌد مِ

ْقِؾ َوالـََّفاِر. َقاَلْت: َدْطـِل َطـْ  ـَ َطبَّاسٍ فِْقِف آَكاَء الؾَّ  َلَقِدْدُت َأكِّل  ,َؽ َيا اْب
ِ
َفَقاهلل

 ."ُكـُْت َكْسقًا َمـِْسّقًا

ُٕ ٢َٝ ايَكطَّا ـِ َسِعْقدٍ َِٜش ـْ ُطَؿَر ب ـِ َأبِل ُمَؾْقَؽَة:  ,: َط ـِ اْب ـَ َطبَّاٍس َط َأنَّ اْب

 َمْغُؾْقَبةٌ  -طـفؿارضل اهلل -اْسَتْلذَن َطَؾك َطاِئَشةَ 
َ

َشك َأْن َأْخ "َفَؼاَلْت:  ,َوِهل

 
َّ

 "ُيْثـِل َطَؾل
ِ
ـُ َطؿِّ َرُسْقِل اهلل ـْ ُوُجْقِه  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-. َفِؼْقَؾ: اْب

َومِ
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. َقاَلْت: اْئَذُكقا َلُف. َفَؼاَل: َكْقَػ َتِجِدْيـَِؽ؟ َفَؼاَلْت: بَِخْقٍر إِِن  ـَ الُؿْسؾِِؿْق

َؼْقُت. َقاَل: َفَلْكِت بَِخْقٍر   زَ  -إِْن َشاَء اهلُل  -اتَّ
ِ
صؾك اهلل طؾقف -ْوَجُة َرُسْقِل اهلل

ْج بِْؽرًا َغْقَركِ  -وسؾؿ ـُ  ,َوَلْؿ َيَتَزوَّ ا َجاَء اْب َؿاِء. َفَؾؿَّ ـَ السَّ
َوَكَزَل ُطْذُرِك مِ

َبْقرِ  ـُ َطبَّاسٍ  ,الزُّ   ,َقاَلْت َلُف: َجاَء اْب
َّ

َوَوِدْدُت َأكِّل ُكـُْت َكْسقًا  ,َوَأْثـَك َطَؾل

 ."َمـِْسّقًا

ُٖٕسََٚقا ََُش  ُٔ ُِ ب ـُ َطبَّاسٍ  َفَجاءَ  ,َطاِئَشةُ : اْشَتَؽْت ٍَ ائكأغ رضل اهلل -اْب

ـَ "َفَؼاَل:  ,-طـفؿا ـَ َطَؾك َفَرِط ِصْدٍق  ,َيا ُأمَّ الُؿْممِـِْق   ,َتْؼَدمِْق
ِ
َطَؾك َرُسْقِل اهلل

 ."-رضل اهلل طـف-َوَطَؾك َأبِل َبْؽٍر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

ـُ ُطْؾَقانَ  َأْخَبَرَكا َأُبق ٍد َطْبُد الَخالِِؼ ب ـُ ُقَداَمَة َسـََة إِْحَدى  ,ُمَحؿَّ َأْخَبَرَكا اْب

  ,َطْشَرَة َوِستِّ ماَئةٍ 
ِّ

ـُ الَبطِّل ُد ب ـِ  ,َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ ـُ الَحَس  ,َأْخَبَرَكا َأْحَؿُد ب

ـُ بِْشَرانَ  ـُ  ,َأْخَبَرَكا َأُبق الَؼاِسِؿ ب ُد  ,ُخَزْيَؿةَ  َأْخَبَرَكا َأُبق الَػْضِؾ ب َثـَا ُمَحؿَّ َحدَّ

امِ  ـُ َأبِل الَعقَّ ـُ َداُودَ  ,ب َثـَا ُمْقَسك ب ارُ  ,َحدَّ َثـَا َأُبق َمْسُعْقٍد الَجرَّ   ,َحدَّ
ِّ

ـْ َطؾِل َط

ـِ إَْقَؿرِ  ـْ َطاِئَشةَ  ,ب َث َط َقاَل:  ,-طـفارضل اهلل -َقاَل: َكاَن َمْسُرْوٌق إَِذا َحدَّ

يْ  دِّ َثْتـِل الصِّ ْيِؼ َحدَّ دِّ   ,َؼُة بِـُْت الصِّ
ِ
ـْ َفْقِق َسْبِع  ,َحبِْقَبُة َحبِْقِب اهلل

َأُة مِ الُؿَبرَّ

 ها. "َفَؾْؿ َأْكِذْبَفا ,َسَؿاَواٍت 

كان محبقبة إلك الـبل صؾك اهلل  -طـفارضل اهلل -وشلهنا كؿا تؼدم أهنا 

 طؾقف وسؾ.
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-ائشة حتك شاع هذا إمر بقـ الـاس وكاكقا يتحرون هبداياهؿ يقم ط

 .-طـفارضل اهلل 

 : نُا دا٤ شيو يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

 ": -طـفارضل اهلل -مـ حديث َطاِئَشَة 
ِ
صؾك اهلل -َأنَّ كَِساَء َرُسقِل اهلل

ـِ  -طؾقف وسؾؿ َـّ ِحْزَبْق -َفِحْزٌب فِقِف َطائَِشُة َوَحْػَصُة َوَصِػقَُّة َوَسْقَدةُ  ,ُك

َوالِحْزُب أَخُر ُأمُّ َسَؾَؿَة َوَسائُِر كَِساِء َرُسقِل  ,-ن أجؿعقـ-رضل اهلل طـف

 
ِ
َوَكاَن الُؿْسؾُِؿقَن  ,-ن أجؿعقـ-رضل اهلل طـف-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

 
ِ
َفنَِذا َكاَكْت ِطـَْد  ,َطائَِشةَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقْد َطؾُِؿقا ُحبَّ َرُسقِل اهلل

ٌة ُيِريُد أَ   َأَحِدِهْؿ َهِديَّ
ِ
 ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ْن ُيْفِدَيَفا إَِلك َرُسقِل اهلل

 
ِ
َرَها َحتَّك إَِذا َكاَن َرُسقُل اهلل  ,فِل َبْقِت َطاِئَشةَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأخَّ

 
ِ
ِة بَِفا إَِلك َرُسقِل اهلل فِل َبْقِت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َبَعَث َصاِحُب الَفِديَّ

  َفَؽؾَّؿَ  ,َطاِئَشةَ 
ِ
ـَ َلَفا: َكؾِِّؿل َرُسقَل اهلل صؾك اهلل طؾقف -ِحْزُب ُأمِّ َسَؾَؿَة َفُؼْؾ

ُؿ الـَّاَس  -وسؾؿ   ,ُيَؽؾِّ
ِ
ـْ َأَراَد َأْن ُيْفِدَي إَِلك َرُسقِل اهلل صؾك اهلل -َفَقُؼقُل: َم

ـْ ُبُققِت كَِسائِفِ  ,َهِديَّةً  -طؾقف وسؾؿ
َؿْتُف ُأمُّ  ,َفْؾُقْفِدِه إَِلْقِف َحْقُث َكاَن مِ َفَؽؾَّ

ـَ  ـَ  ,َفَؼاَلْت: َما َقاَل لِل َشْقًئا ,َفَسَلْلـََفا ,َفَؾْؿ َيُؼْؾ َلَفا َشْقًئا ,َسَؾَؿَة بَِؿا ُقْؾ َفُؼْؾ

ـَ َداَر إَِلْقَفا َأْيًضا ,َلَفا َؿْتُف ِحق ِؿقِف َقاَلْت: َفَؽؾَّ  ,َفَسَلْلـََفا ,َفَؾْؿ َيُؼْؾ َلَفا َشْقًئا ,َفَؽؾِّ

ِؿقِف َحتَّك ُيَؽؾَِّؿِؽ  ,: َما َقاَل لِل َشْقًئاَفَؼاَلْت  ـَ َلَفا: َكؾِّ َؿْتفُ  ,َفُؼْؾ  ,َفَداَر إَِلْقَفا َفَؽؾَّ
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 َلْؿ َيْلتِـِل َوَأَكا فِل َثْقِب اْمَرَأةٍ »َفَؼاَل َلَفا: 
َ

 ,َٓ ُتْمِذيـِل فِل َطاِئَشَة َفنِنَّ الَقْحل

َّٓ َطاِئَشةَ   َقاَلْت: َفَؼاَلْت: َأتُ  ,«إِ
ِ
ـْ َأَذاَك َيا َرُسقَل اهلل

 مِ
ِ
َـّ  ,قُب إَِلك اهلل ُثؿَّ إِكَُّف

 
ِ
َفَلْرَسَؾْت إَِلك  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َدَطْقَن َفاصَِؿَة بِـَْت َرُسقِل اهلل

 
ِ
َتُؼقُل: إِنَّ كَِساَءَك َيـُْشْدَكَؽ اهلَل الَعْدَل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقِل اهلل

َؿْتُف َفَؼاَل:  ,بِل َبْؽرٍ فِل بِـِْت أَ  ـَ َما ُأِحبُّ »َفَؽؾَّ َٓ ُتِحبِّق  ,َقاَلْت: َبَؾك ,«؟َيا بُـَقَُّة َأ

َـّ  َـّ  ,َفَرَجَعْت إَِلْقِف : اْرِجِعل إَِلْقفِ  ,َفَلْخَبَرْتُف ـَ ـَ  ,َفَلَبْت َأْن َتْرِجعَ  ,َفُؼْؾ َفَلْرَسْؾ

َوَقاَلْت: إِنَّ كَِساَءَك َيـُْشْدَكَؽ اهلَل الَعْدَل  ,َفَلْغَؾَظْت  ,َفَلَتْتفُ  ,َزْيـََب بِـَْت َجْحشٍ 

ـِ َأبِل ُقَحاَفةَ   َقاِطَدٌة  ,فِل بِـِْت اْب
َ

َفَرَفَعْت َصْقَتَفا َحتَّك َتـَاَوَلْت َطاِئَشَة َوِهل

  ,َفَسبَّْتَفا
ِ
 َهْؾ  ,َلَقـُْظُر إَِلك َطاِئَشةَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َحتَّك إِنَّ َرُسقَل اهلل

َقاَلْت: َفـََظَر  ,َقاَل: َفَتَؽؾََّؿْت َطاِئَشُة َتُردُّ َطَؾك َزْيـََب َحتَّك َأْسَؽَتْتَفا ,َتَؽؾَّؿُ 

 
ُّ

 . «إِكََّفا بِـُْت َأبِل بَْؽرٍ »َوَقاَل:  ,إَِلك َطاِئَشةَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل

ٍَ ٟٗ َقا ةُ »: -رحؿف اهلل-ايُبَداِض ـْ  ,«َفاصَِؿةَ  الَؽالَُم إَِخقُر قِصَّ ُيْذَكُر َط

ـِ ُطْرَوةَ  ـْ َرُجؾٍ  ,ِهَشاِم ْب ْهِريِّ  ,َط ـِ الزُّ .  ,َط ـِ ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ِد ْب ـْ ُمَحؿَّ  َط

ـْ ِهَشامٍ  ـْ ُطْرَوَة:  ,َوَقاَل َأُبق َمْرَواَن َط ْوَن بَِفَداَياُهْؿ "َط َكاَن الـَّاُس َيَتَحرَّ

 ."َيْقَم َطائَِشةَ 
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ـْ ِهَشامٍ  ـْ ُقَرْيشٍ  ,َوَط
ـْ َرُجٍؾ مِ ـَ الَؿَقالِل ,َط

ْهِريِّ  ,َوَرُجٍؾ مِ ـِ الزُّ  ,َط

ـِ ِهَشامٍ  ـِ الَحاِرِث ْب ـِ ْب ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ِد ْب ـْ ُمَحؿَّ َقاَلْت َطائَِشُة: ُكـُْت ِطـَْد  ,َط

 
ِّ

"َفاْسَتْلَذَكْت َفاصَِؿةُ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل
 (ٔ)

. 

وإكؿا كليت بشلء مؿا يؽقن دًرا طؾك  ,-طـفال اهلل رض-وفضائؾفا كثقرة 

الذيـ سقسؽـفؿ اهلل طز  ,وإئؿة إبرار ,الطاطـقـ يف مثؾ همٓء إخقار

 وأرضاهؿ أجؿعقـ. -طـفؿرضل اهلل - ,وجؾ دار إبرار

وهؿ بذلؽ يسقئقن  ,"بالثؾب والشتؿ والـؼقصة"وما ذلؽ يؼعقن فقفؿ: 

 يـؼصقن أكػسفؿ.و ,يسبقن أكػسفؿ ,إلك أكػسفؿ

واهلل  ,وأطؾك شلهنؿ ,وأرضاهؿ ,-طـفؿرضل اهلل -وإٓ فالصحابة قد 

 الؿستعان.

          

 

  

                                                   
 .(ٕٔٛ٘)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 [-عنهمارضي اهلل -الحسن بن علي بن أبي طالب ]

 .-عُٓٗازضٞ اهلل -فُٔ باب اعسف ضًفو اذتطٔ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 -طـفارضل اهلل -ؿصؾك اهلل طؾقف وسؾ-فاصؿة بـت الـبل ": ٚأَ٘

 ."وأرضاها

 .-عٓٗازضٞ اهلل -ضٝد٠ ْطا٤ ايعاملني  -عٓٗازضٞ اهلل -ٖٚٞ 

 : ملا دا٤ يف ايكشٝشني

َأْقَبَؾْت َفاصَِؿُة َتْؿِشل َكَلنَّ "َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل -مـ حديث َطائَِشَة 

 
ِّ

 الـَّبِل
ُ

  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مِْشَقَتَفا َمْشل
ُّ

صؾك اهلل طؾقف - َفَؼاَل الـَّبِل

ـْ َيِؿقـِفِ  «َمْرَحًبا بِاْبـَتِل»: -وسؾؿ ـْ ِشَؿالِفِ  ,ُثؿَّ َأْجَؾَسَفا َط ُثؿَّ َأَسرَّ إَِلْقَفا  ,َأْو َط

؟ ُثؿَّ َأَسرَّ إَِلْقَفا َحِديًثا َفَضِحَؽْت  ,َحِديًثا َفَبَؽْت  ـَ َفُؼْؾُت:  ,َفُؼْؾُت َلَفا: لَِؿ َتْبؽِق

ـْ ُحْزنٍ َما َرَأْيُت َكالَقْقِم 
ا َقاَل: َفَؼاَلْت: َما ُكـُْت  ,َفَرًحا َأْقَرَب مِ َفَسَلْلُتَفا َطؿَّ

 
ِ
 ِسرَّ َرُسقِل اهلل

َ
ُْفِشل

ِ
  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ٕ

ُّ
صؾك -َحتَّك ُقبَِض الـَّبِل

:  ,-اهلل طؾقف وسؾؿ
َّ

ـِل إِنَّ ِجْبِريَؾ َكاَن ُيَعاِرُض »َفَسَلْلُتَفا َفَؼاَلْت: َأَسرَّ إَِلل

ةً  ـِ  ,الُؼْرآَن ُكؾَّ َسـٍَة َمرَّ َتْق َّٓ َحَضَر َأَجؾِل ,َوإِكَُّف َطاَرَضـِل الَعاَم َمرَّ َٓ ُأَراُه إِ  ,َو

ُل َأْهِؾ َبْقتِل َلَحاًقا بِل ـَ َأْن َتُؽقكِل »َفَؼاَل:  ,. َفَبَؽْقُت «َوإِكَِّؽ َأوَّ  َأَما َتْرَضْق
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ـَ أَ  ,َسقَِّدَة كَِساِء َأْهِؾ الَجـَّةِ  "َفَضِحْؽُت لَِذلَِؽ  «ْو كَِساِء الُؿْممِـِق
 (ٔ)

. 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: كبقـا ورسقلـا محؿد بـ طبد اهلل ٚدسٙ

وأفضؾ  ,وسقد ولد آدم يقم الؼقامة ,وأزكك الربية ,أفضؾ البشرية

وأكرم الخؾؼ  ,وأحب الخؾؼ إلك اهلل رب العالؿقـ ,إكبقاء والؿرسؾقـ

 طؾك اهلل طز وجؾ.

يف السـة ": -ضنٞ اهلل عٓ٘-َٛيس احلػٔ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب  نإ

 ."الثالثة مـ الفجرة الـبقية الشريػة

 ."وطؼ طـف بشاة ,بالحسـ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل ": مساٙ

 : (246-3/245)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ـِ َطْبِد الؿُ " ـِ َأبِل َصالٍِب ب  ب
ِّ

ـُ َطؾِل ـُ ب ـِ َطْبِد الَحَس ـِ َهاِشِؿ ب طَّؾِِب اْب

قِّدُ  ,َمـَاٍف    ,اإِلَماُم السَّ
ِ
 ,َوِسْبُطفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرْيَحاَكُة َرُسْقِل اهلل

  ,َوَسقُِّد َشَباِب َأْهِؾ الَجـَّةِ 
ُّ

ٍد الُؼَرِشل   ,َأُبق ُمَحؿَّ
ُّ

  ,الَفاِشِؿل
ُّ

ِفْقُد. ,الَؿَدكِل  الشَّ

ُٙ ِٛٔيُس ـَ الِفْجَرِة. ,: فِل َشْعَبانَ ََ
 َسـََة َثالٍَث مِ

ٌَ ِٝ  : فِل كِْصِػ َرَمَضاكَِفا.َٚٔق

هُ  -طـفؿارضل اهلل -: َطـُْف ََٚعٖل  بَِؽبٍش. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َجدُّ

ِه َأَحاِدْيَث  ـْ َجدِّ ِف. ,َوَحِػَظ َط ـْ َأبِْقِف َوُأمِّ  َوَط

                                                   
 .(ٕٓ٘ٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕٖٗٙ, ٖٕٖٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ُ٘ ِٓ ـِ َسٖسَخ َع ـُ الَحَس ـُ ب ـُ َغَػَؾةَ  َوُسَقْيدُ  ,: اْبـُف: الَحَس َوَأُبق الَحْقَراِء   ,ب

ْعِديُّ    ,السَّ
ُّ

ْعبِل ـُ َيِرْيؿَ  ,َوالشَّ ـُ ُكَباَتةَ  ,َوُهَبْقَرُة ب ـُ َكَجَبَة. ,َوَأْصَبُغ ب  َوالُؿَسقَُّب ب

ُ٘ َٕ ُِٜؿٔب  ": ََٚنا
ِ
ُه َرُسْقَل اهلل  ."-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َجدَّ

ُ٘ -رضل اهلل طـف-: َأُبق ُجَحْقَػةَ َقاَي
 (ٔ)

 ها.

 .ٜٚالعب٘ ,ٜداعب٘ -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚنإ ايٓيب 

ساجًدا يف صالتف وهق طؾك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فربؿا بؼل الـبل 

مـ سجقده حتك يـزل طـف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وٓ يرفع الـبل  ,ضفره

 .-طـفؿارضل اهلل -

 : نُا دا٤ شيو يف غٓٔ اإلَاّ ايٓػا٥ٞ ضمح٘ اهلل

اد  "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف- مـ حديث َشدَّ
ِ
-َخَرَج َطَؾْقـَا َرُسقُل اهلل

فِل إِْحَدى َصاَلَتِل اْلِعَشاِء َوُهَق َحامٌِؾ َحَسـًا َأْو  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

  ,ُحَسْقـًا
ِ
َم َرُسقُل اهلل اَلِة  ,َفَقَضَعفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَتَؼدَّ ُثؿَّ َكبََّر لِؾصَّ

 َصاَلتِِف َسْجَدًة َأَصاَلَفاَفَصؾَّك َفَسَجَد 
ْ

ـَ َضْفَراَكل َقاَل َأبِل: َفَرَفْعُت َرْأِسل  ,َبْق

 
ِ
 َطَؾك َضْفِر َرُسقِل اهلل

ُّ
بِل َوُهَق َساِجٌد  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوإَِذا الصَّ

  ,َفَرَجْعُت إَِلك ُسُجقِدي
ِ
ا َقَضك َرُسقُل اهلل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؾؿَّ

                                                   
ُب اظتناقب: باب  (ٔٔٗ/  ٙ) "صحيحو"ي ُب وقولو ىذا أخرجو البخار  ,ىو وىب بن عبد اهلل السوائي (ٔ)

 أليب زرعة. (ٚٛ٘/ٔ) "تاريخ دمشق ". وىو ُب -صلى اهلل عليو وسلم-صفة النيب 
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اَلةَ    الصَّ
ِ
 َصاَلتَِؽ  ,َقاَل الـَّاُس: َيا َرُسقَل اهلل

ْ
ـَ َضْفَراَكل إِكََّؽ َسَجْدَت َبْق

ُكؾُّ »َقاَل:  ,َسْجَدًة َأَصْؾَتَفا َحتَّك َضـَـَّا َأكَُّف َقْد َحَدَث َأْمٌر َأْو َأكَُّف ُيقَحك إَِلْقَؽ 

َـّ اْبـِل اْرَتَحَؾـِل َفَؽِرْهُت َأنْ 
ـْ َوَلؽِ   َذلَِؽ َلْؿ َيُؽ

َ
َؾُف َحتَّك َيْؼِضل      ُأَطجِّ

«َحاَجَتفُ 
 (ٔ)

. 

 : ٚدا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل

 "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل ُهَرْيَرةَ 
ِ
ُكـَّا ُكَصؾِّل َمَع َرُسقِل اهلل

ـُ َطَؾك  ,اْلِعَشاءَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ـُ َواْلُحَسْق َفنَِذا َسَجَد َوَثَب اْلَحَس

ـْ َخْؾِػِف َأْخًذا َرفِقًؼا ,َفنَِذا َرَفَع َرْأَسفُ  ,ْفِرهِ ضَ 
َفَقَضُعُفَؿا َطَؾك  ,َأَخَذُهَؿا بَِقِدِه مِ

َْرضِ  ْٕ َقاَل:  ,َأْقَعَدُهَؿا َطَؾك َفِخَذْيفِ  ,َحتَّك َقَضك َصاَلَتفُ  ,َفنَِذا َطاَد َطاَدا ,ا

  ,َفُؼْؿُت إَِلْقفِ 
ِ
اْلَحَؼا "َفَؼاَل َلُفَؿا:  ,َفَبَرَقْت َبْرَقةٌ  ,ُهَؿاَأُردُّ  ,َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

ُؽَؿا  "َفَؿَؽَث َضْقُؤَها َحتَّك َدَخاَل ". َقاَل: "بُِلمِّ
 (ٕ)

. 

 

                                                   
وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح سنن النسائي.  (,ٔٗٔٔ)أخرجو اإلمام النسائي ُب سننو  (ٔ)

  . (٘ٚٗ)وىو ُب الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم 

وىو ابن العبلء  -واضتديث إسناده حسن من أجل كامل (,ٜ٘ٙٓٔ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده برقم  (ٕ)
وىو ُب الصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل وباقي رجالو ثقات رجال الصحيح.  ,-أبو العبلء التميمي

: وإمنا ىو قال األلباينىيب! . ووافقو الذ"صحيح اإلسناد"وقال اضتاكم: ": (, وقال فيوٕٖٖ٘برقم )
. فهو "صدوق خيطئ"ولذلك قال فيو اضتافظ:  ,حسن فقط؛ للخبلف اظتعروف ُب كامل بن العبلء

. ": ليس بالقوي(س)وقال  ,وثقو ابن معُت": "الكاشف"وقد أشار إىل ىذا الذىيب بقولو ُب  ,وسط
 . "فمثل ىذا ديشى حديثو إال إذا تبُت خطؤه
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 : ٚدا٤ يف ايػٓٔ ايهرب٣ يإلَاّ ايٓػا٥ٞ ضمح٘ اهلل

 بـ مسعقد 
ِ
 "َقاَل:  -رضل اهلل طـف-مـ حديث َطْبِد اهلل

ُّ
-َكاَن الـَّبِل

ـُ َطَؾك  -ؾؿصؾك اهلل طؾقف وس ـُ َواْلُحَسْق ُيَصؾِّل َفنَِذا َسَجَد َوَثَب اْلَحَس

ا َصؾَّك َوَضَعُفَؿا  َضْفِرِه َفنَِذا َأَراُدوا َأْن َيْؿـَُعقُهَؿا َأَشاَر إَِلْقِفْؿ َأْن َدُطقُهَؿا َفَؾؿَّ

ـِ »فِل ِحْجِرِه ُثؿَّ َقاَل:  ـْ َأَحبَّـِل َفْؾُقِحبَّ َهَذْي «َم
 (ٔ)

 . 

 رجؾقف لقدخؾ بقـفؿا. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل وربؿا فتح 

ٖٚٛ خيطب ادتُع١ فرتى ارتطب١ ْٚصٍ  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚزآٙ ايٓيب 

 .إيٝ٘

 : نُا دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل

َخَطَبـَا َرُسقُل "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث ُبَرْيَدَة بـ الحصقب 

 
ِ
ـُ  ,-سؾؿصؾك اهلل طؾقف و-اهلل ـُ  ,َفَلْقَبَؾ اْلَحَس -طـفؿارضل اهلل -َواْلُحَسْق

َفَصِعَد بِِفَؿا  ,َفـََزَل َفَلَخَذُهَؿا ,َطَؾْقِفَؿا َقِؿقَصاِن َأْحَؿَراِن َيْعُثَراِن َوَيُؼقَمانِ  ,

ُدُكْؿ فِتْـَةٌ ﴿َصَدَق اهلُل: "ُثؿَّ َقاَل:  ,اْلِؿـَْبرَ  َٓ التغابـ: ] ﴾إِكََّؿا َأْمَقاُلُؽْؿ َوَأْو

ـِ َفَؾْؿ َأْصبِْر  [,35 "ُثؿَّ َأَخَذ فِل اْلُخْطَبةِ  ,"َرَأْيُت َهَذْي
 (ٕ)

. 

                                                   
وىو ُب الصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم . (ٗٔٔٛ)لنسائي ُب سننو الكربى أخرجو اإلمام ا (ٔ)

وُب عاصم وىو ابن أيب النجود كبلم ال يضر.  ,رجالو ثقات ,وىذا إسناد حسن": (, وقال فيؤٕٖ)
 . "وعلي بن صاحل ىو ابن صاحل بن حي اعتمداين الكوُب

واإلمام ابن ماجو ُب  (,ٖٔٗٔ)اإلمام النسائي ُب سننو و  (,ٜٓٔٔ)أخرجو اإلمام أبو داود ُب سننو  (ٕ)
                    وىو ُب صحيح =  وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن.  (,ٖٓٓٙ)سننو 
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 : ٚدا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـِ َزْيٍد    ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث ُأَساَمَة ْب
ِّ

ـِ الـَّبِل صؾك اهلل -َط

ـَ َوَيُؼقُل  ,-طؾقف وسؾؿ الؾَُّفؿَّ إِكِّل ُأِحبُُّفَؿا »: َأكَُّف َكاَن َيْلُخُذُه َوالَحَس

"َأْو َكَؿا َقاَل " «,َفَلِحبَُّفَؿا
 (ٔ)

. 

 : ٚدا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل

ـُ َزْيدٍ   ": َقاَل  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث ُأَساَمُة ْب
َّ

صؾك -َصَرْقُت الـَّبِل

 َذاَت َلْقَؾٍة فِل َبْعِض الَحاَجِة َفَخَرَج ال -اهلل طؾقف وسؾؿ
ُّ

صؾك اهلل طؾقف -ـَّبِل

َٓ َأْدِري َما ُهقَ  -وسؾؿ ٍء 
ْ

ـْ َحاَجتِل.  ,َوُهَق ُمْشَتِؿٌؾ َطَؾك َشل
ا َفَرْغُت مِ َفَؾؿَّ

ـٌ َطَؾك  ـٌ َوُحَسْق ُقْؾُت: َما َهَذا الَِّذي َأْكَت ُمْشَتِؿٌؾ َطَؾْقِف؟ َفَؽَشَػُف َفنَِذا َحَس

 َهَذاِن اْبـَاَي َوابْ »َفَؼاَل:  ,َوِرَكْقفِ 
َ

الؾَُّفؿَّ إِكِّل ُأِحبُُّفَؿا َفَلِحبَُّفَؿا َوَأِحبَّ  ,ـَا اْبـَتِل

ـْ ُيِحبُُّفَؿا «َم
 (ٕ)

. 

ـٌ َغِريٌب »: ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل  .«َهَذا َحِديٌث َحَس

 

                                                                                                                        
 ,إسناده صحيح على شرط مسلم": (, وقال فيوٙٔٓٔ= أيب داود األم لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم )

. وىو "حديث حسن": وقال الًتمذي ,وصححو ابن خزدية وابن زتان ,وافقو الذىيبو  ,وكذا قال اضتاكم
 .  (ٚٗٔ)ُب الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم 

 .(ٖٚٗٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
وُب  ,وحسنو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن (,ٜٖٙٚ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو  (ٕ)

 .(/ التحقيق الثاين ٙ٘ٔٙ)اظتشكاة 
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 :ٚاحلػٔ ٚاحلػني غٝسا ؾباب أٌٖ اجل١ٓ

 :  دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل

  -رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ 
ِ
-َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـُ َسقَِّدا َشَباِب َأْهِؾ الَجـَّةِ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـُ َوالُحَسْق «الَحَس
(ٔ)

 . 

 : ٚدا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ابٔ َاد٘ ضمح٘ اهلل

ـِ ُطَؿَر    ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث اْب
ِ
صؾك -َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـُ َسقَِّدا َشَباِب َأْهِؾ اْلَجـَّةِ »: -اهلل طؾقف وسؾؿ ـُ َواْلُحَسْق َوَأُبقُهَؿا  ,اْلَحَس

«َخْقٌر مِـُْفَؿا
(ٕ)

. 

والخصال  ,إخالق الؽريؿة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طؾؿف الـبل 

 العظقؿة: مع حداثة سـة.

 طـ أكؾف لتؿرة مـ تؿر الصدقة. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؼد هناه الـبل 

 : يكشٝشنينُا دا٤ يف ا

                                                   
وىو ُب وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن.  (,ٖٛٙٚ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو  (ٔ)

وحذيفة  ,ورد من حديث أيب سعيد اطتدري": (, وقال فيوٜٙٚالصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم )
والرباء  ,وعبد اهلل بن عمر ,وعبد اهلل بن مسعود ,وعمر بن اطتطاب ,وعلي بن أيب طالب ,ابن اليمان
وباصتملة ": ٍب قال. -م-رضي اهلل عنو-وقرة بن إياس ,وجابر بن عبد اهلل ,وأيب ىريرة ,بن عازب

فهي  ,وكذلك الزيادات اليت سبق خترجيها ,فاضتديث صحيح ببل ريب؛ بل ىو متواتر كما نقلو اظتناوي
 . (ٕٔٗ)و ُب الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم . وى"صحيحة ثابتة

 وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن. (,ٛٔٔ)أخرجو اإلمام ابن ماجو ُب سننو  (ٕ)
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 "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَبل ُهَرْيَرَة 
ٍّ

ـُ َطؾِل ـُ ْب -َأَخَذ الَحَس

َدَقةِ  ,-طـفؿارضل اهلل  ـْ َتْؿِر الصَّ
  ,َفَجَعَؾَفا فِل فِقفِ  ,َتْؿَرًة مِ

ُّ
-َفَؼاَل الـَّبِل

َٓ َأَما َشَعرْ »ُثؿَّ َقاَل:  ,لَِقْطَرَحَفا «كِْخ ِكْخ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َت َأكَّا 

َدَقةَ  «َكْلُكُؾ الصَّ
(ٔ)

. 

ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ -ٜػب٘ ايٓيب  -زضٞ اهلل عٓ٘-ٚنإ اذتطٔ بٔ عًٞ 

 .يف خًك٘ -ٚضًِ

 : نُا دا٤ عٓس اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـِ الَحاِرِث  ـْ ُطْؼَبَة ْب رضل اهلل -َأَبا َبْؽٍر َقاَل: َرَأْيُت  ,-رضل اهلل طـف-َط

ـَ َوَحَؿَؾ الحَ  ,-طـف  »َوُهَق َيُؼقُل:  -طـفؿارضل اهلل -َس
ِّ

 ,بَِلبِل َشبِقٌف بِالـَّبِل

 
ٍّ

 َيْضَحُؽ  «,َلْقَس َشبِقٌف بَِعؾِل
ٌّ

"َوَطؾِل
(ٕ)

. 

 : (53)ٚأخطد٘ اإلَاّ ايبعاض يف َػٓسٙ بطقِ 

ـْ  ـِ اْلَحاِرِث َط رضل اهلل -َرَأْيُت َأَبا َبْؽٍر "َقاَل:  -رضل اهلل طـف-ُطْؼَبَة ْب

  -طـف
َ

  َلِؼل
ٍّ

ـَ َطؾِل ـَ ْب  "َفَجَعَؾ َيُؼقُل:  ,اْلَحَس
ِّ

َلْقَس بَِشبِقٍف  ,بَِلبِل َشبِقُف الـَّبِل

 
ٍّ

 َيْضَحُؽ َأْو َيْؼُتُر َضاِحًؽا ,بَِعؾِل
ٌّ

 . "َوَأُبقُه َطؾِل

                                                   
 .(ٜٙٓٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٔٗٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٖٓ٘ٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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ٍَ َأُبٛ َبِهٍط َحاَبِة ": َقا ـَ الصَّ
ـْ َغْقِر َواِحٍد مِ -َوَهَذا اْلَؽاَلُم َقْد ُرِوَي َط

  -ؿطـفرضل اهلل 
ٍّ

ـَ َطؾِل ـَ ْب   -طـفؿارضل اهلل -إِنَّ اْلَحَس
ِّ

-َكاَن ُيَشبَُّف بِالـَّبِل

ـْ َأبِل  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
 َأْطَؾك مِ

ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ـْ َلْؿ َيْرِو َذلَِؽ َط

َوَلؽِ

َحاَبِة  ,َبْؽرٍ  ـَ الصَّ
ـْ َأبِل َبْؽٍر َرُجٌؾ مِ  َقدْ  -طـفؿرضل اهلل -َوالَِّذي َرَواُه َط

 
ِّ

ـَ الـَّبِل
ـُ اْلَحاِرِث  ,َأَحاِديَث  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َسِؿَع مِ َوُهَق ُطْؼَبُة ْب

َٓ َكْعَؾُؿ َرَوى ُطْؼَبةُ  ـْ َأبِل َبْؽرٍ  ,َو َّٓ َهَذا اْلَحِديَث  ,َط  ."إِ

وطاش مع أبقف  ,وهق صغقر السـ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-تقيف الـبل 

 ,والـبؾ ,والؿروءة ,متخؾًؼا بالؽرم -رضل اهلل طـف-طؾل ابـ أبل صالب 

 والشجاطة. ,والشفامة ,والجقد

أن  -رضل اهلل طـف-أي كثقر الزواج: حتك أكف ذكر طـف  ,وكان مزواًجا

 تزوج بلكثر مـ سبعقـ امرأة.

 :(255-3/250)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

"ٟٗ ِِٖط ٍَ ايٗع  ": -رضل اهلل طـف-َأَكٌس : َقاَل ََٚقا
ِّ

 -َكاَن َأْشَبَفُفؿ بِالـَّبِل

الَُم  الَُة َوالسَّ   -َطَؾْقِف الصَّ
ٍّ

ـُ َطؾِل ـُ ب  ."الَحَس

ٌُ ِٝ ـْ َأبِل إِْسَحاَق ِإِغَطا٥ٔ ـْ َهاكِئ ,: َط ـْ  ,َط  َط
ٍّ

َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َطؾِل

" 
ِ
ـُ َأْشَبُف الـَّاِس بَِرُسْقِل اهلل ـَ الصَّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الَحَس ْدِر َما َبْق

ْأسِ  ـْ َذلَِؽ  ,إَِلك الرَّ
ـُ َأْشَبُف بِِف َما َكاَن َأسػَؾ مِ  ."َوالُحَسْق
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ِٕٝب ُٔ ُنًَ ُِ ب ـْ َأبِْقفِ َعأق ـِ  ,: َط ـِ َطبَّاسٍ َط َأكَُّف ": -طـفؿارضل اهلل -اْب

 
ِّ

ـَ بِالـَّبِل  ."– -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َشبََّف الَحَس

١ََُ ٍَ ُأَغا  َقا
ُّ

ـَ  -ؾك اهلل طؾقف وسؾؿص-: َكاَن الـَّبِل  ,َيلُخُذكِل َوالَحَس

 ُأِحبُُّفَؿا»َوَيُؼْقُل: 
ْ

«َفَلِحبَُّفَؿا ,الؾَُّفؿَّ إِكِّل
(ٔ)

. 

ٍَ َأُبٛ َبِهَط٠َ صؾك اهلل طؾقف -: َرَأيُت َرُسقَل اهلل -رضل اهلل طـف-َقا

ـُ إَِلك َجـْبِفِ  ,َطَؾك الِؿـَْبرِ  -وسؾؿ  ,ْبـِل َهَذا َسقِّدٌ إِنَّ ا»َوُهَق َيُؼْقُل:  ,َوالَحَس

ـَ  ـَ الُؿْسؾِِؿْق
ـِ مِ ـَ فَِئَتْق «َوَلَعؾَّ اهلَل َأْن ُيْصؾَِح بِِف َبْق

(ٕ)
. 

ٟٗ َٔٔص َٔ ايتِِّط ـْ َحِدْيِث ََٚسٖػ
ـِ َزْيدٍ : مِ َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-ُأَساَمَة ب

 
ِ
ٍء. َلْقَؾًة َوُهَق ُمشتِؿٌؾ َطَؾك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َخَرَج َرُسْقُل اهلل

ْ
َشل

ـٌ َطَؾك َوِرَكْقفِ  ,ُقْؾُت: َما َهَذا؟ َفَؽَشَػ  ـٌ َوُحَسْق َهَذاِن »َفَؼاَل:  ,َفنَِذا َحَس

 ُأِحبُُّفَؿا ,اْبـَاَي َواْبـَا بِـْتِل
ْ

ـْ ُيِحبُُّفَؿا ,َفَلِحبَُّفَؿا ,الؾَُّفؿَّ إِكِّل «َوَأِحبَّ َم
 (ٖ)

. 

ِٕٝب ُٔ َسٔب َِٝػَط٠ُ ب ـِ طَ ََ ـِ الِؿـَْفاِل ب ـْ ِزرٍّ  ,ْؿٍرو: َط ـْ  ,َط رضل -ُحَذْيَػةَ َط

 -اهلل طـف
َّ

َهَذا َمَؾٌؽ َلْؿ َيـِْزْل »َيُؼْقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َسِؿَع الـَّبِل

                                                   
 .(ٕٙ/ٗ)وابن سعد  (,ٕٓٔ/٘)وأزتد  (,ٓٚ/ٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
وأبو داود  (,ٚٓٔ/ٖ)والنسائي  (,ٖ٘ٚٚ)والًتمذي  (,ٗٚ/ٚ)أخرجو اإلمام أخرجو البخاري  (ٕ)

 .(ٔ٘ ,ٜٗ ,ٗٗ ,ٖٛ/ ٘)وأزتد  (,ٖٜٕ٘ ,ٕٜٕ٘ ,ٕٛٛ٘)والطرباين  (,ٕٙٙٗ)
 وحسنو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن. (,ٜٖٙٚ)نو أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سن (ٖ)
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ْقَؾةِ    ,َقْبَؾ َهِذِه الؾَّ
َّ

َؿ َطَؾل َركِل بَِلنَّ َفاصَِؿَة َسقَِّدُة كَِساِء  ,اْسَتْلَذَن َربَُّف َأْن ُيَسؾِّ َوُيَبشِّ

ـَ َسقَِّدا َشَباِب َأْهِؾ الَجـَّةِ  ,الَجـَّةِ  َأْهؾِ  ـَ َوالُحَسْق «َوَأنَّ الَحَس
 (ٔ)

. 

ُ٘ .َسٖػَٓ  : التِّْرمِِذيُّ

 ,َجَقاداً  ,َرِزيـًا ,َطاِقالً  ,َجِؿْقالً  ,َوِسقؿًا ,َوَقْد َكاَن َهَذا اإِلَماُم َسقِّداً 

حًا ْلِن.َكبِق ,ُمحتِشؿًا ,َوِرطًا ,َديِّـًا ,َخقِّراً  ,ُمَؿدَّ  َر الشَّ

ـَ اْمَرَأةً  ,مِْطالَقًا ,َوَكاَن مِـَْؽاحًا ـْ َسْبِعْق
َج َكْحقًا مِ َوَقؾََّؿا َكاَن ُيَػاِرُقُف  ,َتَزوَّ

 َأْرَبُع َضَرائَِر.

ِٔ َدِعَفٍط ايٖكأزِم َيا َأْهَؾ "َقاَل:  -طـفؿارضل اهلل -–َطؾِّقًا : َأنَّ َع

ـَ  ُجقا الَحَس َٓ ُتَزوِّ َجـَّفُ  ,الُؽْقَفِة!   َلـَُزوِّ
ِ
َفَؿا  ,َفنِكَُّف مِْطالٌَق. َفَؼاَل َرُجٌؾ: َواهلل

 َأْمَسَؽ 
َ

َؼ  ,َرِضل  ."َوَما َكِرَه َصؾَّ

َٔ ِٜ ِِٝط ُٔ ٔغ ٍَ اِب ـُ اْمَرَأةً ": َقا َج الَحَس َمَع  ,َفَلْرَسَؾ إَِلْقَفا بِؿاَئِة َجاِرَيةٍ  ,َتَزوَّ

 ."ُكؾِّ َجاِرَيٍة َأْلُػ ِدْرَهؿٍ 

ُجَؾ الَقاِحَد ماَئَة َأْلٍػ.َوَكاَن ُيعطِ   ل الرَّ

ٌَ ِٝ ةً َٚٔق ـَ الَؿِدْيـَِة  ,: إِكَُّف َحجَّ َخْؿَس َطْشَرَة َمرَّ
َوَحجَّ َكثِْقرًا مِـَْفا َماشقًا مِ

ةَ   َوَكَجائُِبُف ُتَؼاُد َمَعُف. ,إَِلك َمؽَّ

                                                   
وإسناده  (,ٕٖٚ/ٙ)واطتطيب  (,ٜٖٔ/٘)وأخرجو أزتد  (,ٖٔٛٚ)وىو عنده برقم  ,وىو كما قال (ٔ)

لكنو اختصره.  (,ٜٕٕٕ)وصححو ابن حبان  ,ووافقو الذىيب (,ٔ٘ٔ/ٖ)وصححو اضتاكم  ,صحيح
  صحيح الًتمذي. وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب
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ُِ ٔفٞ ٘ٔ) احَلأن ةَ (َُِػَتِسَضٔن ـِ ُمرَّ ـْ صِريِؼ َطْؿِرو ب
ـْ طَ  ,: مِ ـِ َط  ب

ِ
ْبِد اهلل

ـِ إَْقَؿِر الَبْؽِريِّ  ,الَحاِرِث  ـْ ُزَهْقِر ب  َقاَل: َقاَم  ,َط
ٍّ

ـُ َطؾِل ـُ ب - –الَحَس

ـْ َأْزِد َشـُْقءةَ  ,َيْخُطُبُفؿ -طـفؿارضل اهلل 
َفَؼاَل: َأْشَفُد َلَؼْد  ,َفَؼاَم َرُجٌؾ مِ

 
ِ
َوُهَق َيُؼْقُل:  ,ْبَقتِفِ َواِضَعُف فِل َح  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرَأيُت َرُسْقَل اهلل

ـْ َأَحبَّـِل َفْؾُقِحبَّفُ » اِهُد الَغائَِب  ,َم «َوْلُقَبؾِِّغ الشَّ
 (ٔ)

. 

َُاَع١ْ ـِ َحْقَشٍب َد ـْ َشْفِر ب ـْ  ,: َط  -طـفارضل اهلل -ُأمِّ َسَؾَؿةَ َط
َّ

: َأنَّ الـَّبِل

ُثؿَّ َقاَل:  ,اءٍ َجؾََّؾ َحَسـًا َوُحَسْقـًا َوَفاصَِؿَة بِؽَس  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

تِل» َِٓء َأْهُؾ َبْقتِل َوَخاصَّ ْجَس  ,الؾَُّفؿَّ َهُم ْرُهؿ  ,الؾَُّفؿَّ َأْذِهْب َطـُْفُؿ الرِّ َوَصفِّ

« َتْطِفْقراً 
 (ٕ)

. 

                                                   
. وىو ُب الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم (ٗٚٔ ,ٖٚٔ/ٖ)أخرجو اإلمام اضتاكم  (ٔ)

 . "ىذا حديث صحيح"وقال فيو:  (,ٓٛٗٔ)
و  (ٕٗٙٙ)والطرباين  (,ٖٗٓ ,ٜٕٛ/ٙ) "اظتسند  ". وىو ُب حديث صحيح بطرقو وشواىده (ٕ)

عن أم  ,من طريق شهر بن حوشب (,ٚٙ/ ٕٕ) "ه تفسَت  "والطربي ُب  (,ٕٙٙٙ)و  (ٕ٘ٙٙ)
عن أم  ,عن أيب ىريرة ,عن ػتمد بن سَتين ,وىو عند الطربي أيضا من طريق سعيد بن زريب ,سلمة

عن أم سلمة. ومن طريق ىاشم بن  ,عن أيب سعيد ,عن عطية ,سلمة. ومن طريق فضيل بن مرزوق
عن  ,ومن طريق األعمش ,عن أم سلمة ,زمعة عن عبد اهلل بن وىب ابن ,ىاشم بن عتبة بن أيب وقاص

عن عبد اظتلك بن أيب  ,من طريق ابن منَت (,ٕٜٕ/ٙ)وأخرجو أزتد  ,عن أم سلمة ,حكيم بن سعد
 , (ٖٚٛٚ)و  (ٕٖ٘ٓ)عنها. وأخرجو الًتمذي  ,عمن  شتع أم سلمة ,عن عطاء بن أيب رباح ,سليمان

 ,عن عطاء بن أيب رباح ,عن حيِت بن عبيد ,اينمن طريق ػتمد بن سليمان األصبه (,ٛ/ٕٕ)وابن جرير 
عن عبد  ,من طريق جعفر االزتر (ٕٛٙٙ)عن أم سلمة. وأخرجو الطرباين  ,عن عمر بن أيب سلمة

من طريق شريك بن أيب  (,ٙٗٔ/ٖ)وأخرجو اضتاكم  ,عن أم سلمة ,عن عطاء ,اظتلك بن أيب سليمان
              = ُب (ٕٕٗٗ)ن عائشة عند مسلم وُب الباب ع ,عن أم سلمة ,عن عطاء بن يسار ,منر
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يف زمـ  ,محؿقد السقرة -طـفؿارضل اهلل -وطاش الحسـ بـ طؾل 

 الخؾػاء الراشديـ إربعة.

كان  ,لؾخالفة -طـفؿارضل اهلل -ولؿا بقيع ٕبقف طؾل بـ أبل صالب 

وكان يرجق مـ  ,كارًها لؾخروج إلك العراق -طـفؿارضل اهلل -الحسـ 

 أن يبؼك يف الؿديـة. -رضل اهلل طـف-أبقف 

رضل اهلل -أجؿعقـ حتك قتؾ أبقه  -طـفؿرضل اهلل -وبؼل مع أبقف 

 حقث قتؾف الخارجل طبد الرحؿـ بـ مؾجؿ الؿرادي. ,-طـف

وبؼل  ,بالخالفة -طـفؿارضل اهلل -ؾحسـ بـ طؾل فبعد ذلؽ بقيع ل

 فقفا سبعة أشفر وواحد وطشريـ يقًما. 

حؾقًؿا  -رضل اهلل طـف-ولؽـف كان  ,وبايعقه ,وطظؿقه ,وجامؾف الـاس

فلراد  ,وكظر إلك ما لحؼ الـاس مـ كثرة الؼتؾ والعـاء ,كره سػؽ الدماء

 ,أجؿعقـ -طـفؿاهلل  رضل-أن يتـازل طـ الخالفة لؿعاوية بـ أبل سػقان 

بايعف أكثر مـ أربعقـ  ,ومع كتائب أمثال الجبال ,بعد أن أقبؾ مـ العراق

 ألًػا طؾك الؿقت.

 وأرضاه. -رضل اهلل طـف-ومع ذلؽ آثر أخرة طؾك الحقاة الدكقا ف

                                                                                                                        
وصححو ابن حبان  (,ٚٓٔ/ٗ)وعن واثلة عند أزتد  ,فضائل الصحابة: باب فضائل أىل البيت =
 ووافقو الذىيب. وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح الًتمذي. (,ٚٗٔ/ٖ)واضتاكم  (,ٕٕ٘ٗ)
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 : (.../3) شنط اإلَاّ ايصٖيب يف ايػري

ِٔ َغَف١ًََ" ِٜٔس ب َٛ ٍَ ،َعٔ ُغ ـِ َكاَكِت الَخْثَعؿِ ": َقا ا ُقتَؾ  ,قَُّة َتْحَت الَحَس َفَؾؿَّ

 
ٌّ

ـُ  ,َطؾِل َفَؼاَلْت: لَِتْفـَِؽ الِخالََفُة. َفَؼاَل: َأْضَفرِت  ,َدَخَؾ َطَؾْقَفا ,َوُبْقِيَع الَحَس

 
ًّ

َؿاَتَة بَِؼْتِؾ َطؾِل  َما -رضل اهلل طـف-الشَّ
ِ
! َأْكِت َصالٌِؼ َثالَثًا. َفَؼاَلْت: َواهلل

ـَ َأْلػًاَأرْدُت َهَذا. ُثؿَّ بَ  ـْ َحبِْقٍب  ,َعَث إَِلْقَفا بِِعْشِرْي
َفَؼاَلْت: َمَتاٌع َقؾِقٌؾ مِ

 ."ُمَػارِق 

ِْٜو ـْ َطاِصؿٍ َؾِط ـٍ  ,: َط ـْ َأبِل َرِزْي  َيْقَم  ,َط
ٍّ

ـُ َطؾِل ـُ ب َقاَل: َخَطَبـَا الَحَس

 َفَؼَرَأ ُسقَرَة إِْبَراِهْقَؿ َطَؾك الِؿـَْبِر َحتَّك َخَتؿَفا. ,ُجُؿَعةٍ 

َََٕ ُٔ َظاَشا ُِٛض ب ـَ ُِٓك ـِ ِسْقِرْي ـِ اْب  َقاَل: َكاَن  ,: َط
ٍّ

ـُ َطؾِل ـُ ب رضل -الَحَس

ـْ َأْن ُيدَطك إَِلْقِف "َيُؼْقُل:  ,َٓ َيدُطق َأَحدًا إَِلك الطََّعامِ  -طـفؿااهلل 
ُهَق َأهَقُن مِ

 ."َأَحدٌ 

ٍَ امُلَبطُِّز  : َقا
ٍّ

ـِ َطؾِل ـِ ب - –َأَبا َذرٍّ إِنَّ ": -طـفؿارضل اهلل -قِْقَؾ لِْؾَحَس

ـَ الِغـَك"َيُؼْقُل:  -رضل اهلل طـف
 مِ

َّ
ـَ  ,الَػْؼُر َأحبُّ إَِلل

 مِ
َّ

ْؼُؿ َأحبُّ إَِلل َوالسُّ

ةِ  حَّ ـِ  ,َرِحَؿ اهلُل َأَبا َذرٍّ ". َفَؼاَل: "الصِّ ـِ اتََّؽَؾ َطَؾك ُحْس ا َأَكا َفَلُقْقُل: َم َأمَّ

 َلفُ 
ِ
َـّ  ,اْختَقاِر اهلل "َشْقئًا َلْؿ َيَتَؿ

 (ٔ)
. 

                                                   
 .(8/39) "البداية  "و (,4/220) "هتذيب ابـ طساكر  (ٔ)
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َضك بَِؿا ": قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل َوَهَذا َحدُّ الُقُققِف َطَؾك الرِّ

َف بِِف الَؼَضاءُ   ."َتَصرَّ

ِّ ََاِظ ِٔ احلِط  : َخطَب َع
ٍّ

ـُ َطؾِل ـُ ب  ,بِالُؽْقَفةِ -رضل اهلل طـف- –الَحَس

َػَف َضْعٌػ  ,َجَؾَة َسَػفٌ َوالعَ  ,َوالَقَقاَر ُمُروءةٌ  ,إِنَّ الِحْؾَؿ ِزيـَةٌ "َفَؼاَل:   ,َوالسَّ

ـٌ  َكاءِة َشْق اِق ِرْيَبةٌ  ,َوُمَجاَلَسَة َأْهِؾ الدَّ  ."َوُمَخاَلَطَة الُػسَّ

ِْٝط َٖ ـْ َأبِل إِْسَحاَق ُظ ـِ  ,: َط : ُقْؾُت لِْؾَحَس ـِ إََصؿِّ ـْ َطْؿِرو ب رضل اهلل -َط

ْقَعَة َتْزُطُؿ َأنَّ َطؾِّقًا -طـفؿا َمْبُعْقٌث َقْبَؾ َيْقِم  -هلل طـفرضل ا-: إِنَّ الشِّ

 "الِؼَقاَمِة. َقاَل: 
ِ
ْقَعةِ  ,َكَذُبقا َواهلل َِٓء بِالشِّ َلْق َطؾِْؿـَا َأكَُّف َمْبُعْقٌث َما  ,َما َهُم

ْجـَا كَِساءهُ  َٓ اْقتَسْؿـَا َماَلفُ  ,َزوَّ  ."َو

ٍّ ُٔ َساِظ ٍَ َدِطُٜط ب  َقا
ٌّ

ـَ َفَباَيَع َأْهُؾ الُؽْقفَ  ,: ُقتَِؾ َطؾِل َوَأحبُّقُه َأَشدَّ  ,ِة الَحَس

ـْ ُحبِّ َأبِْقِف.
 مِ

ٗٞ ًِٔب ٍَ ايَه ـُ ََٚقا ُثؿَّ  ,َفَقلَِقَفا َسْبَعَة َأْشُفٍر َوَأَحَد َطَشَر َيْقمًا ,: ُبْقيَِع الَحَس

 َسؾََّؿ إَْمَر إَِلك ُمَعاِوَيَة.

ِِ ُٔ احَلَه َٛا١َُْ ب ٍَ َع ـُ : َساَر ََٚقا ك َكَزَل َحتَّ  -رضل اهلل طـف-الَحَس

ـَ  َماِت  ,الَؿَدائِ ـَ َسْعٍد َطَؾك الُؿَؼدَّ َفَقَقَع  ,َوُهُؿ اْثـَا َطَشَر َأْلػًا ,َوَبعَث َقْقَس ب

ائُِح:  ـِ "الصَّ ـَ  ,ُقتَؾ َقْقٌس. َفاْكَتَفَب الـَّاُس ُسَراِدَق الَحَس
َوَوَثَب َطَؾْقِف َرُجٌؾ مِ
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 َفَؼَتُؾْقُه.  ,الـَّاُس َطَؾك َذلَِؽ َفَقَثَب  ,َفَطَعـَُف بِالِخـَْجرِ  ,الَخَقاِرِج 

ْؾِح  ـُ إَِلك ُمَعاِوَيَة فِل الصُّ  ."َفَؽتَب الَحَس

ُٔ َغِعٕس ـُ ُطَبْقدٍ اِب ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ ـْ ُمَجالِدٍ  ,: َحدَّ   ,َط
ِّ

ْعبِل ـِ الشَّ ـْ ُيْقُكَس  ,َط َوَط

ـِ َأبِل إِْسَحاَق  ـْ َأبِْقِف:  ,ب ا "َط ـَ َباَيُعقا َأنَّ َأْهَؾ الِعَراِق َلؿَّ رضل اهلل -الَحَس

ـَ َطَصُقا اهلَل َوَرُسْقَلُف َوارَتَؽُبقا "َقاُلقا َلُف:  ,-طـف ِذْي َِٓء الَّ ِسْر إَِلك َهُم

امِ  ,الَعَظائِؿَ  َفَبْقـَا  ,َوَأْقَبَؾ ُمَعاِوَيُة َحتَّك َكَزَل ِجسَر َمـْبٍِج  ,َفَساَر إَِلك َأْهِؾ الشَّ

ـِ  ـُ بِالَؿَدائِ ـَ َسْعٍد َقْد ُقتَِؾ.  إِذْ  ,الَحَس َٓ إِنَّ َقْقَس ب َكاَدى ُمـَاٍد فِل َطْسَؽِرِه: َأ

ـِ  َوَأَخُذوا  ,َفـََفُبْقَها َحتَّك اْكُتِفَبْت ُبسُطفُ  ,َفَشدَّ الـَّاُس َطَؾك ُحْجَرِة الَحَس

ـْ َبـِل َأَسٍد فِل َضفِرِه بِِخـَْجٍر َمْسُؿْقٍم فِل أَ  ,ِرَداءهُ 
 ,ْلَقتِفِ َوَصَعـَُف َرُجٌؾ مِ

َل  ـْ َأْهِؾ َقْرَيةٍ  ,َوَكَزَل َقصَر كِْسَرى إَْبَقَض  ,َفتحقَّ
 مِ

ِ
 ,َوَقاَل: َطَؾْقُؽؿ َلعـَُة اهلل

َٓ َخقَر فِْقُؽؿ َوالَقْقَم َتْػَعُؾْقَن بِل َهَذا. ُثؿَّ  ,َقتؾُتؿ َأبِل بِإَمسِ  ,َقْد َطؾِْؿُت َأْن 

ْؾِح َطَؾك أَ  َؿ َلُف َبْقَت َكاَتَب ُمَعاِوَيَة فِل الصُّ َؿ َلُف َثالََث ِخَصاٍل: ُيسؾِّ ْن ُيِسؾِّ

َؾ مِـُْف ُهَق َوآُلفُ    ,الَؿاِل َفَقْؼِضل مِـُْف َدْيـَُف َوَمَقاِطقَدُه َوَيتحؿَّ
ٌّ

َٓ ُيَسبَّ َطؾِل َو

 ,ْيـَةِ َوَأْن ُيحؿَؾ إَِلْقِف َخَراُج َفَسا َوَدَراْبِجْرَد ُكؾَّ َسـٍَة إَِلك الَؿدِ  ,َوُهَق َيَسَؿعُ 

 ."َوَأْطَطاُه َما َسَلَل  ,َفَلَجاَبُف ُمَعاِوَيةُ 

ٍُ َُٜكا ـِ َكْقَفٍؾ إَِلك ُمَعاِوَيَة َحتَّك َأخَذ َلُف َٚ ـَ الَحاِرِث ب  ب
ِ
: َبْؾ َأْرَسَؾ َطْبَد اهلل

ـَ  ,َما َسلَل  ـْ ِجْسِر َمـْبٍِج إَِلك َمْسَؽ
: َأْن َأقبِْؾ. َفَلْقَبَؾ مِ ـُ فِل  َفَؽتَب إَِلْقِف الَحَس
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ـُ إَْمرَ  ,َخْؿَسِة َأيَّامٍ  َوَباَيَعُف َحتَّك َقِدَما الُؽْقَفَة. َوَوفَّك  ,َفَسؾََّؿ إَِلْقِف الَحَس

ـِ بَِبْقِت الَؿالِ  َِٓف َأْلِػ ِدْرَهٍؿ:  ,ُمَعاِوَيُة لِْؾَحَس َوَكاَن فِْقِف َيْقَمِئٍذ َسْبَعُة آ

ـُ  َز ُهَق َوَأهْ  ,َفاحَتَؿؾَفا الَحَس ـْ  ,ُؾ َبْقتِِف إَِلك الَؿِدْيـَةِ َوَتَجفَّ َوَكػَّ ُمَعاِوَيُة َط

ـِ ُكؾَّ َسـٍَة َأْلَػ َأْلِػ  ـُ َيَسَؿُع. َوَأْجَرى ُمَعاِوَيُة َطَؾك الَحَس  َوالَحَس
ٍّ

َسبِّ َطؾِل

ـَ  ـُ َبْعَد َذلَِؽ َطْشَر ِسـِْق  ."ِدْرَهٍؿ. َوَطاَش الَحَس

ُٔ َبِهٍط ـُ َأبِل َصِغْقَرةَ : َح ََٚأِخَبَطَْا َعِبُس اهلٔل ب َثـَا َحاتُِؿ ب ـِ  ,دَّ ـْ َطْؿِرو ب َط

ـَ َأْكَرُه الـَّاِس لِْؾِػْتـَةِ    ,ِدْيـَاٍر: َأنَّ ُمَعاِوَيَة َكاَن َيعَؾُؿ َأنَّ الَحَس
ٌّ

 َطؾِل
َ

ا ُتُقفِّل َفَؾؿَّ

ـِ  َيُة َطفدًا إِْن َوَأْطَطاُه ُمَعاوِ  ,َفَلْصَؾَح َما َبقـَُف َوَبقـَُف ِسّراً  ,َبعَث إَِلك الَحَس

َقـَّفُ   َلُقَسؿِّ
ٌّ

ـُ َحل َؼ مِـُْف  ,َحَدَث بِِف َحَدٌث َوالَحَس ا َتقثَّ َـّ إَْمَر إَِلْقِف. َفَؾؿَّ َوَلَقْجَعَؾ

ـُ  ـِ  ,الَحَس  َلَجالٌِس ِطـَْد الَحَس
ْ

 إِكِّل
ِ
ـُ َجْعَػٍر: َواهلل  ,إِْذ َأخْذُت َُٕقْقمَ  ,َقاَل اْب

 َقْد َرَأْيُت َرْأيًا ,: َيا هـَاُه اجؾِْس! َفجَؾْسُت َوَقاَل  ,َفَجَذَب بَِثْقبِل
ْ

 ,َفَؼاَل: إِكِّل

َوإِكِّل ُأحبُّ َأْن ُتَتابَِعـِل َطَؾْقِف! ُقْؾُت: َما ُهَق؟ َقاَل: َقْد َرَأْيُت َأْن َأطَؿَد إَِلك 

ـَ َهَذا الَحدِ  ,َفَلْكِزَلَفا ,الَؿِدْيـَةِ  ـَ ُمَعاِوَيَة َوَبْق  َبْق
َ

 ,َفَؼْد َصالِت الِػْتـَةُ  ,ْيِث َوُأَخؾِّل

َماءُ  ُبُؾ  ,َوُسِػَؽِت الدِّ ـُ  ,َوُقطَعِت إَْرَحاُم َوالسُّ َؾِت الُػُرْوُج. َقاَل اْب َوُططِّ

دٍ  ِة ُمَحؿَّ ـْ ُأمَّ ! ,َجْعَػٍر: َجَزاَك اهلُل َخقرًا َط ـَ  َفَلَكا َمَعَؽ. َفَؼاَل: اْدُع لِل الُحَسْق

 َأْن َفَؼاَل: َأْي َأِخ  ,َفَلَتاهُ 
ِ
ل! َقْد َرَأْيُت َكْقَت َوَكْقَت. َفَؼاَل: ُأِطقُذَك بِاهلل

َب َطؾِّقًا َق ُمَعاِوَيَة. ,ُتؽذِّ  َوُتَصدِّ
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َّٓ َخاَلْػَتـِل  َما َأرْدُت َأمرًا َقطُّ إِ
ِ
: َواهلل ـُ  َلَؼْد َهَؿْؿُت َأْن  ,َفَؼاَل الَحَس

ِ
َواهلل

ـُ  ,َفُلَصقِّـَُف َطَؾْقَؽ  ,َأقِذَفَؽ فِل َبْقٍت  ا َرَأى الُحَسْق  َأْمِري. َفَؾؿَّ
َ

َحتَّك َأْقِضل

  ,َغَضَبفُ 
ٍّ

َوَأْمُرَكا َْٕمِرَك َتَبٌع. َفَؼاَم  ,َوَأْكَت َخؾِقَػُتفُ  ,َقاَل: َأْكَت َأْكَبُر َوَلِد َطؾِل

ـُ  ِل َهَذا إَْمرِ  ,الَحَس  ُكـُْت َأْكَرُه الـَّاِس َٕوِّ
ْ

َفا الـَّاُس! إِكِّل َوَأَكا  ,َفَؼاَل: َأيُّ

ََّٓك َيا ُمَعاِوَيُة َهَذا الَحِدْيَث  ,َأصَؾْحُت آِخَرُه ...  إَِلك َأْن َقاَل: إِنَّ اهلَل َقْد َو

 َوإِْن َأْدِري َلَعؾَُّف فِتْـٌَة َلُؽْؿ َوَمتَاعٌ ﴿َأْو لَِشرٍّ َيْعَؾُؿُف فِقَؽ:  ,لِخقٍر َيْعَؾُؿُف ِطـَْدكَ 

ـٍ  إَِلك  ."ُثؿَّ َكَزَل  [333إَْكبَِقاُء: ] ﴾ِحقْ

ِْٜو ـْ َطاِصؿٍ َؾِط ـٍ  ,: َط ـْ َأبِل َرِزْي  َيْقَم "َقاَل:  ,َط
ٍّ

ـُ َطؾِل ـُ ب َخَطبـَا الَحَس

 ."َطَؾك الِؿـَْبِر َحتَّك َخَتؿَفا (إِْبَراِهْقؿَ )َفَؼَرَأ  ,ُجُؿَعةٍ 

ٍَ َأُبٛ َدِعَفٍط ايَبأقُط َٓ َيَرَياِن ُأمَّ ": َقا ـُ  ـُ َوالُحَسْق َفاِت َكاَن الَحَس

ـَ   ."الُؿْممِـِْق

ُٔ َعٖباٍؽ ٍَ اِب َـّ َحالٌَل َلُفَؿا": -طـفؿارضل اهلل -َفَكا  ."إِنَّ ُرْؤَيَتُف

ـٌ ": ُقًُِت  ."الِحؾُّ ُمَتَقؼَّ

ٍٕ ِٛ ُٔ َع ٍد: اِب ـْ ُمَحؿَّ ـُ : َط الطََّعاُم َأدقُّ ": -طـفؿارضل اهلل -َقاَل الَحَس

ـْ َأْن ُكْؼِسَؿ َطَؾْقفِ 
 ."مِ

ٍَ ُقٖط ـَ ": ٠ََُٚقا ـِ ِسْقِرْي ا َرَفْعُت َيَديَّ  ,َأكْؾُت فِل َبْقِت اْب ـُ َقاَل  ,َفَؾؿَّ الَحَس

 
ٍّ

ـُ َطؾِل ـْ َأْن ُيْؼَسَؿ َطَؾْقفِ ": -رضل اهلل طـف-اب
 ."إِنَّ الطََّعاَم َأْهَقُن مِ
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٣َٚ دٍ َض ـُ ُمَحؿَّ ـْ َأبِْقِف:  ,: َجْعَػُر ب ـَ "َط ـَ َوالُحَسْق رضل اهلل -َأنَّ الَحَس

 ."-رضل اهلل طـف-ُمَعاِوَيةَ َكاَكا َيْؼَبالَِن َجَقائَِز  -فؿاطـ

ٍّ ُٔ َعًٔ ُٔ ب ٍَ احَلَػ ـَ َجاَبْرَس َوَجاَبْؾَؼ َرُجٌؾ ": -عُٓٗاضنٞ اهلل -َقا َما َبْق

 َغقِري َوَغقَر َأِخل
ٌّ

ُه َكبِل ةِ  ,َجدُّ ـَ إُمَّ َٓ َوإِكَّا َقْد  ,َوإِّكل َرَأْيُت َأْن ُأصؾَِح َبْق َأ

ُف فِْتـٌَة َلُؽؿ َوَمَتاٌع إَِلك" ,-رضل اهلل طـف-يعـَا ُمَعاِوَيةَ َبا َٓ َأْدِري َلَعؾَّ       َو

ـَ   ." ِحْق

َُْط ََِع  ٍَ  ."َجاَبْؾُؼ َوَجاَبْرُس: الَؿْشِرُق َوالَؿْغِرُب ": َقا

ِْ ِٝ ـْ ُمَجالِدٍ َُٖؿ : َأنَّ  ,: َط
ِّ

ْعبِل ـِ الشَّ ـَ َط  ,َخطَب -رضل اهلل طـف-– الَحَس

َٓ َوإِنَّ َهِذِه  ,َوإِنَّ َأْحَؿَؼ الُحْؿِؼ الُػُجقرُ  ,إِنَّ َأْكَقَس الَؽْقِس التَُّؼك"اَل: َفؼَ  َأ

تِل اْخَتؾػُت فِقَفا َأَكا َوُمَعاِوَيةُ  َترْكُت لُِؿَعاِوَيَة  ,-طـفؿارضل اهلل -إُُمْقَر الَّ

ـِ ِدَمائِِفؿ ـَ َوَحْؼ  ."إَِراَدَة إِصالَِح الُؿْسؾِِؿْق

َِٛش٠ُ ـْ َطْقٍف َٖ دٍ  ,: َط ـْ ُمَحؿَّ ا َوَرَد  ,َط  -رضل اهلل طـف-ُمَعاِوَيةُ َقاَل: َلؿَّ

ـُ الَعاصِ َقاَل َلُف  ,َواْجتَؿَع َطَؾْقِف الـَّاُس  ,الُؽْقَفةَ  : -رضل اهلل طـف-َطْؿُرو ب

ـَ إِنَّ "   -رضل اهلل طـف-الَحَس
ِ
ـْ َرُسْقِل اهلل

-ُمرَتِػٌع فِل إَْكُػِس: لَِؼَرابتِف مِ

ِـّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ   ,َوإِكَُّف َحِديُث السِّ
ٌّ

َفنِكَُّف  ,َفُؿْرُه َفْؾَقْخُطْب  ,َطِقل

ـْ َأْكُػِس الـَّاِس. َفَلَبك ,َسَقْعَقك
َفَؼاَم َطَؾك  ,َفَؾْؿ َيَزاُلقا بِِف َحتَّك َأَمرهُ  ,َفقسُؼُط مِ

ـَ َجاَبْؾَؼ "ُثؿَّ َقاَل:  ,ْقفِ َوَأْثـَك َطؾَ  ,الِؿـَْبِر ُدْوَن ُمَعاِوَيَة: َفَحِؿَد اهللَ  َلِق اْبتَغْقُتؿ َبْق
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 َغقِري َوَغقَر َأِخل َلْؿ َتِجُدْوهُ 
ٌّ

ُه َكبل َوإِكَّا َقْد َأْطَطْقـَا  ,َوَجاَبْرَس َرُجالً َجدُّ

َماِء َخْقٌر:  ,ُمَعاِوَيَة َبْقَعَتـَا ـَ الدِّ ُؽؿ َوَمتَاٌع َوَما َأْدِري َلَعؾَُّف فِتْـٌَة لَ ﴿َوَرَأيـَا َأنَّ َحْؼ

ـٍ  إَِلك َفَخَطَب َبْعَدُه ُخطَبًة  ,فَغِضَب ُمَعاِوَيةُ  ,. َوَأَشاَر بَِقِدِه إَِلك ُمَعاِوَيةَ ﴾ِحقْ

ُثؿَّ َكَزل. َوَقاَل: َما َأردَت بَِؼْقلَؽ: فِْتـٌَة َلُؽؿ َوَمَتاٌع؟ َقاَل:  ,َطقِقَّة َفاِحَشةً 

 ."َأرْدُت بَِفا َما َأَراَد اهلُل بَِفا

ٞٗايَك ٌِ احُلٖسأْ ُٔ ايَفِه ُِ ب ـِ َماِزنٍ أغ ـْ ُيْقُسَػ ب ـِ  ,: َط َقاَل: َطرَض لِْؾَحَس

َٓ َتْعُذْلـِل ,َرُجٌؾ  ! َقاَل:  ـَ َد ُوُجقِه الُؿْممِـِْق   ,َفَؼاَل: َيا ُمَسقِّ
ِ
-َفنِنَّ َرُسْقَل اهلل

-َفَلْكَزَل اهلُل  ,الً ُأِريِفؿ َيثُِبْقَن َطَؾك مِـَْبرِه َرُجالً َرُج  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

-َأْلُػ َشْفٍر َيؿؾُِؽقَكُف َبْعِدي ". َقاَل: ﴾إِكَّا َأكَْزْلـَاُه فِل َلقَْؾِة الَؼْدرِ  ﴿: -َتَعاَلك 

 ."–َيْعـِل: َبـِل ُأَمقََّة 

ُ٘ ِٓ َٔ  ُ٘ َُٔع  ": َغ
ُّ

 ."َوفِْقِف اْكؼَطاعٌ  ,َأُبق َسَؾَؿَة التَُّبْقَذكِل

ٍِٚم ََِطُظ  ِٔ ٌِ ب ِٝ ِٔ ُفَه ـَ ": َقاَل : ََٚع ـُ َضْؿَرَة الَحَس رضل اهلل -َأَتك َمالُِؽ ب

َٓ َتُؼْؾ "َفَؼاَل:  ,-طـفؿا . َفَؼاَل:  ـَ َؿ ُوُجقِه الُؿْممِـِْق الَُم َطَؾْقَؽ َيا ُمَسخِّ السَّ

. َوَقاَل َلُف آَخُر: َيا ُمِذلَّ -رضل اهلل طـف-َوَذكَر َكالَمًا َيعَتِذُر بِِف  ,َهَذا...

ـَ  َٓ الُؿْممِـِْق ـْ َكِرهُت َأْن َأقتَؾُؽؿ َطَؾك الُؿْؾِؽ  ,! َفَؼاَل: 
 ."َوَلؽِ

َِٗسَي١َ ُٔ َب ُِ ب ـٍ َعأق ـْ َأبِل َرِزْي  َوَطَؾْقِف "َقاَل:  ,: َط
ٍّ

ـُ َطؾِل ـُ ب َخَطبـَا الَحَس

 ها. "ثَِقاٌب ُسقٌد َوِطَؿاَمٌة َسْقَداءُ 
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-فؿاطـرضل اهلل -: أن الحسـ بـ طؾل قال ٕخقف الحسقـ ٚمما ٜط٣ٚ

ومات أبق بؽر  ,ولؿ يعفد إلك أبقؽ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مات الـبل ": 

-ومات طؿر بـ الخطاب  ,ولؿ يعفد إلك أبقؽ -رضل اهلل طـف-الصديؼ 

واختار الـاس طثؿان  ,وجعؾ إمر شقرى بقـ الؿسؾؿقـ -رضل اهلل طـف

ولؿ  : فاختار الـاس أباك-رضل اهلل طـف-ثؿ قتؾ طثؿان  ,-رضل اهلل طـف-

 ."يصُػ لف

 ."أرى أن هذا إمر ٓ يصؾح لـا": نإٔ ٜكٍٛ

وفؼف  ,أمر اإلصالح بقـ الؿسؾؿقـ ,ولؿا استؼر يف قؾبف مثؾ هذا إمر

 وأطاكف طؾك ذلؽ. ,وسدده ,اهلل طز وجؾ

 : ٚقس دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـَ َقاَل: َسِؿْعُت الحَ  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل ُمقَسك رضل -َس

 ُمَعاِوَيَة بَِؽَتائَِب َأْمَثاِل "َيُؼقُل:  ,-طـفؿااهلل 
ٍّ

ـُ َطؾِل ـُ ْب  الَحَس
ِ
اْسَتْؼَبَؾ َواهلل

ـُ الَعاصِ  ,الِجَبالِ  َٓ ": -طـفؿرضل اهلل -َفَؼاَل َطْؿُرو ْب ََرى َكَتائَِب  َٕ إِكِّل 

: َأْي َفَؼاَل َلُف ُمَعاوِ  ,ُتَقلِّل َحتَّك َتْؼُتَؾ َأْقَراَكَفا ـِ ُجَؾْق  َخْقَر الرَّ
ِ
َيُة َوَكاَن َواهلل

َٓءِ  َِٓء َهُم ـْ لِل  ,َطْؿُرو إِْن َقَتَؾ َهُم ـْ لِل بُِلُمقِر الـَّاِس َم ِء َم َٓ َِٓء َهُم َوَهُم

ـْ لِل بَِضْقَعتِِفؿْ  ـْ َبـِل َطْبِد  ,بِـَِسائِِفْؿ َم
ـْ ُقَرْيٍش مِ

ـِ مِ َفَبَعَث إَِلْقِف َرُجَؾْق

ـَ َسُؿَرةَ َشْؿسٍ  ـِ ْب ْحَؿ ـِ ُكَرْيزٍ  ,: َطْبَد الرَّ ـَ َطامِِر ْب  ْب
ِ
َفَؼاَل: اْذَهَبا  ,َوَطْبَد اهلل
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ُجؾِ  َٓ َلُف: َواْصُؾَبا إَِلْقفِ  ,َفاْطِرَضا َطَؾْقفِ  ,إَِلك َهَذا الرَّ َفَدَخالَ َطَؾْقِف  ,َفَلَتَقاهُ  ,َوُقق

َٓ َلُف: َفَطَؾَبا إَِلقْ  ,َفَتَؽؾََّؿا : إِكَّا َبـُق َطْبِد  ,فِ َوَقا
ٍّ

ـُ َطؾِل ـُ ْب َفَؼاَل َلُفَؿا الَحَس

ـْ َهَذا الَؿالِ  ,الُؿطَّؾِِب 
َة َقْد َطاَثْت فِل ِدَماِئَفا ,َقْد َأَصْبـَا مِ  ,َوإِنَّ َهِذِه إُمَّ

َٓ: َفنِكَُّف َيْعِرُض َطَؾْقَؽ َكَذا َوَكَذا ـْ لِل َوَيْطُؾُب إَِلْقَؽ َوَيْسَلُلَؽ َقاَل:  ,َقا َفَؿ

ـُ َلَؽ بِفِ  ,بَِفَذا َٓ: َكْح ـُ َلَؽ بِفِ  ,َقا َٓ: َكْح َّٓ َقا  ,َفَصاَلَحفُ  ,َفَؿا َسَلَلُفَؿا َشْقًئا إِ

 
ِ
: َوَلَؼْد َسِؿْعُت َأَبا َبْؽَرَة َيُؼقُل: َرَأْيُت َرُسقَل اهلل ـُ صؾك اهلل -َفَؼاَل الَحَس

ـُ  -طؾقف وسؾؿ ـُ ْب  إَِلك َجـْبِفِ  َطَؾك الِؿـَْبِر َوالَحَس
ٍّ

َوُهَق ُيْؼبُِؾ َطَؾك  ,َطؾِل

ةً  إِنَّ اْبـِل َهَذا َسقٌِّد َوَلَعؾَّ اهلَل َأْن ُيْصؾَِح بِِف »َوَطَؾْقِف ُأْخَرى َوَيُؼقُل:  ,الـَّاِس َمرَّ

ـَ  ـَ الُؿْسؾِِؿق
ـِ مِ ـِ َطظِقَؿَتْق ـَ فَِئَتْق «َبْق

 (ٔ)
 . 

ٔ٘ ٍَ َأُبٛ َعِبٔس ايَّ : إِكََّؿا َثَبَت َلـَا ": -رحؿف اهلل -َقا
ِ
ـُ َطْبِد اهلل  ْب

ُّ
َقاَل لِل َطؾِل

ـْ َأبِل َبْؽَرةَ 
ـِ مِ  ."بَِفَذا الَحِديِث  ,َسَؿاُع الَحَس

صؾك اهلل -وكان كالم الـبل  ,: فؼد حؼؼ اهلل طز وجؾ هذا الشلنٚفعًّا

فؼد وقع كؿا أخرب  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مـ دٓئؾ كبقتف  -طؾقف وسؾؿ

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لـبل بف ا

بقـ فئتقـ  -طـفؿارضل اهلل -فلصؾح اهلل طز وجؾ بالحسـ بـ طؾل 

 طظقؿتقـ مـ الؿسؾؿقـ.

                                                   
 .(ٕٗٓٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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رد طؾك الرافضة الذيـ يؽػرون معاوية بـ أبل ": ٚيف ٖصا احلسٜح

 -رضل اهلل طـف-ففا هق الحسـ بـ طؾل  ,-طـفؿارضل اهلل -سػقان 

: لعؾؿف -طـفؿارضل اهلل -سػقان يتـازل بالخالفة لؿعاوية بـ أبل 

وبجاللة  ,وبعؾؿف ,وبنسالمف ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بصحبتف لؾـبل 

 وبحسـ سقاستف لؾـاس. ,وبدرايتف ,فؼفف

إِنَّ اْبـِل »قال يف الحديث السابؼ:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وٕن الـبل 

ـَ فِئَ  ـَ َهَذا َسقٌِّد َوَلَعؾَّ اهلَل َأْن ُيْصؾَِح بِِف َبْق ـَ الُؿْسؾِِؿق
ـِ مِ ـِ َطظِقَؿَتْق  .«َتْق

أن تدفع إلقف " :-عُٓٗاضنٞ اهلل -ٚنإ قس اؾرتط احلػٔ بٔ عًٞ 

 ."وما قد التزمقا بف طؾقفؿ ,أمقال بقت مال الؿسؾؿقـ: لدفع الديات

      رضل اهلل -أن ٓ ُيسب طؾل بـ أبل صالب ": َٚٔ ؾطٚط٘ أّٜها

 ."-طـف

 ."يتعرض لفؿ أيًضا أن ٓ": َٚٔ ؾطٚط٘ أّٜها

 -طـفؿرضل اهلل -أن يؽقن خؾقػة بعد معاوية ": َٚٔ ؾطٚط٘ أّٜها

 ."أجؿعقـ

بؿا اشرتصقا طؾقف ما  -طـفؿارضل اهلل -فقىف لفؿ معاوية بـ أبل سػقان 

 أجؿعقـ وأرضاهؿ. -طـفؿرضل اهلل -بؼل حًقا 
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إلك سـة  -رضل اهلل طـف-وطاش الحسـ بـ طؾل بـ أبل صالب 

 .-رضل اهلل طـف-ومات  ,ـ الفجرةالخؿسقـ م

ولؽـ هذا مـ  ,مات مسؿقًما -رضل اهلل طـف-أكف ": ٚقس شنطٚا

 ,سؾط طؾقف امرأتف -رضل اهلل طـف-يذكرون أن معاوية  ,دسائس الرافضة

وطؿؾت لف السؿ: مـ أجؾ أن يتخؾص مـف: ٕكف كان سقؽقن الخؾػقة مـ 

 ."أجؿعقـ -طـفؿرضل اهلل -بعده 

لؽالم لؿ يلِت بنسـاد مثؾف يثبت: ولذلؽ التاريخ السابؼ لؽـ مثؾ هذا ا

 وطؾك دراية بف. ,يـبغل أن يؽقن الؿسؾؿ طؾك فطاكة

واهلل هذا التـازل طـ  -رضل اهلل طـف-وما ضر الحسـ بـ طؾل 

وهق يف مقزان حسـاتف يقم الؼقامة طـد  ,الخالفة: بؾ رفعف اهلل طز وجؾ بف

 اهلل طز وجؾ.
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  [-رضي اهلل عنه-الحسين بن علي بن أبي طالب ] 

 .-عُٓٗازضٞ اهلل -فُٔ باب أعسف ضًفو اذتطني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: الـبل دسٙ

رضل اهلل - ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: فاصؿة بـت كبقـا محؿد أَ٘

 وأرضاها. -طـفا

 ,رابع الخؾػاء الراشديـ ,-رضل اهلل طـف-: طؾل بـ أبل صالب ٚأبٛٙ

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وابـ طؿ الـبل 

 : (3/280)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ُِٝس" ِٗ ُٔ ايٖؿ ِٝ ؾِِب احُلَػ ـِ َطْبِد الُؿطَّ ـِ َأبِل َصالٍِب ب  ب
ِّ

ـُ َطؾِل  ب
ِ
: َأُبق َطْبِد اهلل

ِرْيُػ  ,اإِلَمامُ   ِسْبُط َرُسْقِل ا ,الَؽامُِؾ  ,الشَّ
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-هلل

ْكَقا ـَ الدُّ
 .-طـفؿارضل اهلل -َوَمحُبْقُبفُ  ,َوَرْيَحاكُتُف مِ

ـِ َأبِل َصالٍِب َعِبٔس اهلٔل َأُبٛ  ب
ِّ

ـِ َطؾِل ـَ َأبِل الَحَس ـُ َأمِْقِر الُؿْممِـِْق ـُ اْب : الُحَسْق

 
ٍّ

ـِ ُقَصل ـِ َطْبِد َمـَاٍف ب ـِ َهاِشِؿ ب ـِ َطْبِد الُؿطَّؾِِب ب   اب
ُّ

. ,الُؼَرِشل
ُّ

 الَفاِشِؿل

ِٔ هَسٖسَخ َع  َوَصائَِػٍة. ,َوِصْفِرِه ُطَؿرَ  ,َوَأَبَقْيفِ  ,: َجدِّ

ُ٘ ِٓ  َوَفاصَِؿةُ َسٖسَخ َع
ٌّ

ـٍ  ,: َوَلَداُه: َطؾِل ـُ ُحـَْق اٌم الَػَرْزَدُق  ,َوُطَبْقُد ب  ,َوَهؿَّ

  ,َوِطْؽِرَمةُ 
ُّ

ْعبِل   ,َوالشَّ
ُّ

ـُ الَحَس َوابْ  ,َوَصْؾَحُة الُعَؼْقؾِل   ,ـِ ـــــــــــــــــُ َأِخْقِف: َزْيُد ب
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 الَباقُِر 
ٍّ

ـُ َطؾِل ُد ب  َوآَخُرْوَن. ,َوبِـُْتُف ُسَؽْقـَةُ  -َوَلْؿ ُيْدِرْكُف  -َوَحِػْقُدُه: ُمَحؿَّ

ُِٝط ٍَ ايٗعَب ـَ  ,َمْقلُِدُه فِل َخامِِس َشْعَبانَ ": -رضل اهلل طـف-َقا
َسـََة َأْرَبٍع مِ

 ."الِفْجَرةِ 

ٍَ َدِعَفْط ايٖكأزُم ـِ فِل الَحْؿِؾ ُصْفٌر َواِحٌد.َقا ـِ َوالُحَسْق ـَ الَحَس  : َبْق

ـِ  َؼٌة بِالُحَسْق ُة َأَحاِدْيَث ُمَتَعؾِّ ـِ ِطدَّ ْت فِل َتْرَجَؿِة الَحَس  ها. "َقْد َمرَّ

رضل اهلل -وقد تؼدم يف ذكر أخقف الحسـ بـ طؾل بـ أبل صالب 

 ائؾف.وشؿ ,شلء مـ فضائؾف -طـفؿا

 :(283-280)ٚقاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

"٣َٚ ـُ َهاكِئَض ـْ  ,: َهاكُِئ ب  َط
ٍّ

ـُ َأشَبُف »َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َطؾِل الُحَسْق

 
ِ
ـْ َصْدِرِه إَِلك َقَدَمْقفِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بَِرُسْقِل اهلل

 .«مِ

ِٜٕس ُٔ َظ ُٖاُز ب ٍَ َس ـْ ِهَشامٍ ََٚقا ـْ  ,: َط دٍ  َط ـْ  ,ُمَحؿَّ -رضل اهلل طـف-َأَكسٍ َط

ـِ "َقاَل:  ,  بَِرْأِس الُحَسْق
َ

ـَ ِزَياٍد َحْقُث ُأتِل َفَجَعَؾ َيـُؽُت بَِؼِضْقٍب  ,َشِفْدُت اْب

 »َفُؼْؾُت:  ,َمَعفُ 
ِّ

«-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأَما إِكَُّف َكاَن َأْشَبَفُفَؿا بِالـَّبِل
 (ٔ)

. 

                                                   
ُأٌبَ ُعبَـْيُد اللَِّو ْبُن  ,-رضي اهلل عنو-َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  (,ٖٛٗٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)

فـََقاَل أََنٌس:  ,َل ُب ُحْسِنِو َشْيًئاَوقَا ,َفَجَعَل يـَْنُكتُ  ,َفُجِعَل ُب َطْستٍ  ,زِيَاٍد ِبرَْأِس اضُتَسُْتِ َعَلْيِو السَّبَلمُ 
نبت دييل إىل  )بالوشتة(. «وََكاَن ؼَتُْضوبًا بِالَوشْتَةِ  ,-صلى اهلل عليو وسلم-َكاَن َأْشبَـَهُهْم ِبَرُسوِل اللَِّو »

 أي: يقرع ويضرب من النكت: وىو أن يقرع بطرف القضيب "فجعل ينكت"سواد يصبغ بو. وقولو: 
 فعل اظتفكر اظتهموم. ,افيؤثر فيه ,األرض
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ُٙ َٚا ـُ َحاِزمٍ ََٚض ٍد. ,: َجِرْيُر ب ـْ ُمَحؿَّ  َط

ٌٍ ِٝ َُ ُٔ ُؾ َٖا ايِٖٓهُط ب ُٙ ،ََٚأ َٚا انٍ َفَط ـِ َحسَّ ـْ ِهَشاِم ب ـْ َحْػَصَة بِـِْت  ,: َط َط

ـَ  َثـِل  ,ِسْقِرْي  ."َيـُْؽُت بَِؼِضْقٍب فِل َأكِػفِ "َوَقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َأَكٌس َحدَّ

١ََٓ ِٝ َٝ ُٔ ُع ـِ َأبِل َيِزْيدَ اِب  ب
ِ
ـْ ُطَبْقِد اهلل  "َقاَل:  ,: َط

ٍّ
ـَ َطؾِل ـَ ب َرَأْيُت الُحَسْق

ْأِس َوالؾِّْحَقةِ  ِم لِْحَقتِفِ  ,َأسقَد الرَّ َّٓ َشعَراٍت فِل ُمَؼدَّ  ."إِ

ٍِٜر ُٔ ُدَط ـِ َطَطاٍء: اِب ـْ ُطَؿَر ب ـَ َيصبُغ بِالَقِسَؿةِ ": َط َكاَن  ,َرَأْيُت الُحَسْق

َقادِ   ."َرْأُسُف َولِْحقُتُف َشِديَدِي السَّ

ُٖ َِٛبََُش ِٔ َأٔبٞ َِٜعُك ُٔ َعِبٔس اهلٔل ب ـِ َأبِل ُكْعؿٍ ُس ب ـِ اْب َقاَل: ُكـُْت ِطـَْد  ,: َط

ـِ ُطَؿرَ  ـْ َدِم الَبُعقضِ  ,اْب ـْ َأْهِؾ  ,َفَسَلَلُف َرُجٌؾ َط
ـْ َأْكَت؟ َفَؼاَل: مِ َفَؼاَل: مِؿَّ

ـْ َدِم الَبُعقضِ  ـَ َرُسْقِل  ,الِعَراِق. َقاَل: اكُظْر إَِلك َهَذا َيْسَلُلـِل َط َوَقْد َقَتُؾقا اْب

 
ِ
  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

ِ
صؾك اهلل طؾقف -َوَقْد َسِؿْعُت َرُسْقَل اهلل

ْكَقا»َيُؼْقُل:  -وسؾؿ ـَ الدُّ
«ُهَؿا َرْيَحاَكَتاَي مِ

 (ٔ)
 . 

ـْ َأبِل َأيُّْقَب إَْكَصاِريِّ    ,-رضل اهلل طـف-َط
ِ
َقاَل: َدَخؾُت َطَؾك َرُسْقِل اهلل

ـُ َيْؾَعَباِن َطَؾك َصْدِرهِ  -ؾك اهلل طؾقف وسؾؿص- ـُ َوالُحَسْق َفُؼْؾُت: َيا  ,َوالَحَس

                                                   
 ,والريحان والريحاكة: الرزق والراحة": قال ابـ إثقر. (3753)البخاري  أخرجو اإلمام (ٔ)

 ."ويسؿك القلد ريحاًكا وريحاكة: لذلؽ



 اعسف ضًفو

 
2

 [-رضي اهلل عنه-الحسين بن علي بن أبي طالب ]

   
 

275 

! َأُتِحبُُّفَؿا؟! َقاَل:
ِ
َٓ ُأِحبُُّفَؿا» َرُسْقَل اهلل ْكَقا ,َكْقَػ  ـَ الدُّ

 َوُهَؿا َرْيَحاَكَتاَي مِ

 فِل «
ُّ

َبَراكِل (الُؿْعَجؿِ ). َرَواُه: الطَّ
 (ٔ)

. 

ـِ الَحاِرِث  ـْ  ,َوَط  َط
ٍّ

ـُ »َمْرُفقًطا:  ,-رضل اهلل طـف-َطؾِل الَحَس

: َسقَِّدا َشَباِب َأْهِؾ الَجـَّةِ  ـُ «َوالُحَسْق
 (ٕ)

. 

ـْ    ,: ُشَرْيٍح َوُيْرَوى َط
ٍّ

ـْ َطؾِل  .-رضل اهلل طـف-َط

ِٔ ـِ ُطَؿرَ َٚٔفٞ ايَبأب َع ـِ َطبَّاسٍ  ,: اْب ـِ َمْسُعْقدٍ  ,َوُطَؿرَ  ,َواْب َوَمالِِؽ  ,َواْب

ـِ  ـْ  -طـفؿرضل اهلل -َوَجابِرٍ  ,َوَأَكسٍ  ,َوُحَذْيَػةَ  ,َوَأبِل َسِعْقدٍ  ,الُحَقْيِرِث ب
مِ

ي َبعُضَفا َبْعًضا.  ُوُجقٍه ُيَؼقِّ

ٗٞ َٔ َٕ احَلِهَط َُا ُٔ ُعِج َِٛغ٢ ب  َواٍه  - َُ
ٌّ

ـِ إَْطَؿشِ -ِشْقِعل ـْ َأبِل  ,: َط َط

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  ,َصالٍِح   ": َقاَل  ,-رضل اهلل طـف-َط
ِّ

ـُ ِطـَْد الـَّبِل -َكاَن الُحَسْق

َؽ )َفَؼاَل:  ,َوَكاَن ُيحبُُّف ُحّبًا َشِديداً  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ . (اْذَهْب إَِلك ُأمِّ

َفَؿَشك فِل َضقِئَفا َحتَّك َبؾَغ  ,َفَجاءْت َبْرَقةٌ  ,(َٓ )َفُؼْؾُت: َأْذهُب َمَعُف؟ َفَؼاَل: 

فِ   . "إَِلك ُأمِّ

وفقف  ,رواه الطرباين"وقال:  ,(9/386) "الؿجؿع" أورده الفقثؿل يف

 ."مقسك بـ طثؿان وهق مرتوك

                                                   
وفيو اضتسن بن  ,رواه الطرباين"وقال:  (,ٔٛٔ/ٜ) "اجملمع"وأورده اعتيثمي ُب  (ٜٖٓٛ)أخرجو رقم  (ٔ)

 ."عنبسة وىو ضعيف
 وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن. (,ٖٛٙٚ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو  (ٕ)
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ِْٝع ـُ َسْعدٍ َٚٔن َثـَا َربِْقع ب ـِ َسابِطٍ  ,: َحدَّ ـِ ب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ ـْ  ,َط َجابٍِر بـ َط

ـُ الَؿْسِجَد  -َأكَُّف َقاَل ": -طـفؿارضل اهلل -طبد اهلل  : -َوَقْد َدَخَؾ الُحَسْق

ـْ أَ » . َسِؿعُتف «َفْؾَقـُْظْر إَِلك َهَذا ,َحبَّ َأْن َيـُْظَر إَِلك َسقِِّد َشَباِب َأْهِؾ الَجـَّةِ َم

  
ِ
ـْ َرُسْقِل اهلل

"– -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مِ
 (ٔ)

. 

ُ٘ ـُ ُكَؿْقرٍ َتاَبَع  ب
ِ
. ,: َطْبُد اهلل

ِّ
ـْ َربِْقٍع الُجْعِػل  َط

ُ٘  .(ُمْسـَِدهِ ): َأْحَؿُد فِل َأِخَطَد

ِْٗطََٚقا ـْ ٍَ َؾ  -طـفارضل اهلل -ُأمِّ َسَؾَؿةَ : َط
َّ

صؾك اهلل طؾقف -: إِنَّ الـَّبِل

ِء َأْهُؾ »ُثؿَّ َقاَل:  ,َجؾََّؾ َطؾِّقًا َوَفاصَِؿَة َواْبـَْقِفَؿا بِؽَساءٍ  -وسؾؿ َٓ الؾَُّفؿَّ َهُم

                                                   
وأما ": (, وقال فقف796وهق يف الصحقحة لْلمام إلباين رحؿف اهلل تحت حديث رقؿ ) (ٔ)

-طـ طبد الرحؿـ ابـ سابط طـف قال: قال  -وهق الجعػل  -فقرويف جابر  ,حديث جابر

قال . (4/256/3)وابـ طساكر  ,: فذكره. أخرجف الطرباين-وسؾؿصؾك اهلل طؾقف 

طـ  ,فؼد تابعف الربقع بـ سعد ,: لؽـف لؿ يتػرد بفقؾت. "وجابر الجعػل ضعقػ": الفقثؿل

مـ أحب أن يـظر إلك سقد شباب أهؾ الجـة فؾقـظر "طبد الرحؿـ بـ سابط بف لؽـ لػظف: 

وابـ  (,2236). أخرجف ابـ حبان "الحسقـ": ويف رواية-. "إلك هذا. يعـل الحسـ

: وهؽذا طؾك الصقاب ذكره الذهبل يف قؾت. "الصقاب الرواية إخرى": وقال  ,طساكر

وكذلؽ أورده الفقثؿل يف  ,وهل طـده طـ أبل يعؾك ,مـ رواية ابـ حبان "الؿقزان"

د رواه أبق يعؾك ورجالف رجال الصحقح غقر الربقع بـ سع "وقال:  (,9/387) "الؿجؿع"

 . "ٓ يؽاد يعرف"قال الذهبل:  ,: إكؿا وثؼف ابـ حبان فؼطقؾت. "وققؾ ابـ سعقد وهق ثؼة 
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ْجَس  ,َبْقِت بِـْتِل َوَحاَمتِل رْ  ,الؾَُّفؿَّ َأْذِهْب َطـُْفُؿ الرِّ . َفُؼْؾُت: «ُهْؿ َتْطِفْقراً َوَصفِّ

! َأَكا مِـُْفؿ َقاَل: 
ِ
«إِكَِّؽ إَِلك َخْقرٍ »َيا َرُسْقَل اهلل

 (ٔ)
 . إِْسـَاُدُه َجقٌِّد.

ٕٙ ُُٚدٛ  ِٔ َٔ  َٟ ِٚ ـْ َشْفٍر.ُض  : َط

ٍُ ِٛ َٗا َُٜك ـِ ": َٚٔفٞ َبعٔه ْيَفا َطَؾك الُحَسْق  ."َدَخؾُت َطَؾْقَفا ُأَطزِّ

ُٙ َٛ ٣َٚ َِْش ـِ  ,ُش : إَْطؿَ ََٚض ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـْ َجْعَػِر ب ـِ َسْعدٍ  ,َط ـْ َحؽِْقِؿ ب  ,َط

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة.  َط

٣َٚ ارٍ ََٚض اٌد َأُبق َطؿَّ ـِ إَْسَؼعِ  ,: َشدَّ ـْ َواثَِؾَة ب َة الؽَِساِء. ,َط  قِصَّ

َُُس انُ َأِس َثـَا َطػَّ َثـَا ُوَهْقٌب  ,: َحدَّ ـُ ُطثْ  ,َحدَّ  ب
ِ
َثـَا َطْبُد اهلل ـِ ُخَثْقؿٍ َحدَّ  ,َؿاَن ب

ـِ َراِشدٍ  ـْ َسِعْقِد ب ـْ  ,َط  -رضل اهلل طـف-َيْعَؾك الَعامِِريِّ َط
ِ
-: َقاَل َرُسْقُل اهلل

ـَ إَْسَباطِ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ـٌ ِسْبٌط مِ ـْ َأَحبَّـِل َفْؾُقِحبَّ  ,ُحَسْق َم

 .«ُحَسْقـًا

ـْ َأَحبَّ ُحَسْقـًا»: َٚٔفٞ َيفٕغ «َأَحبَّ اهلُل َم
 (ٕ)

 ها."

                                                   
 وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح الًتمذي. (,ٖٔٚٛ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو  (ٔ)

(ٕ)
 ,وحسـف (3775)والرتمذي  (,344)وأخرجف ابـ ماجف  (,4/372) "الؿسـد "هق يف  

ووافؼف الذهبل. وحسـف اإلمام إلباين رحؿف اهلل يف صحقح  (,3/377)الحاكؿ وصححف 

وقال ": (, وقال فقف3227وهق يف الصحقحة لْلمام إلباين رحؿف اهلل برقؿ )الســ. 

وقال . "هذا حديث حسـ وإكؿا كعرفف مـ حديث طبد اهلل بـ طثؿان بـ خثقؿ ": الرتمذي

   = ويؼال ابـ ,الذهبل. وفقف كظر ٕن سعقد بـ راشد ووافؼف "صحقح اإلسـاد  ": الحاكؿ
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ومع  ,مع أبقف -طـفؿارضل اهلل -وكان الحسقـ بـ طؾل بـ أبل صالب 

 ثؿ لزم مؽة. ,يف جؿقع مقاقػفؿا ,-أجؿعقـ -طـفؿرضل اهلل -أخقف

فؾؿا مات  ,كره ذلؽ -رضل اهلل طـف-فؾؿا بقيع لزيد بـ معاوية كلكف 

ويدطقكف إلك  ,جعؾ شقعة الؽقفة يراسؾقكف ,-رضل اهلل طـف-معاوية 

 ,ابـ طؿف ,فلرسؾ مؼدًما طـف مسؾؿ بـ طؼقؾ ,ويزطؿقن البقعة ,لخالػةا

 ولؽـفؿ طؾك الؽذب. ,فؾؿا جاءهؿ وجدهؿ أهنؿ قد بايعقا

 : حتك مؾفؿ.-رضل اهلل طـف-بؾ أتعبقا طؾل بـ أبل صالب  

 : حتك مؾفؿ.-طـفؿارضل اهلل -وأتعبقا الحسـ بـ طؾل بـ أبل صالب 

                                                                                                                        
فلكك لحديثف الصحة؟ !  ,أبل راشد لؿ يرو طـف غقر ابـ خثقؿ هذا ولؿ يقثؼف غقر ابـ حبان =

. يعـل طـد الؿتابعة كؿا كص طؾقف يف الؿؼدمة. "مؼبقل": " التؼريب "ولفذا قال الحافظ يف 

وفقف شلء مـ قبؾ حػظف ولذلؽ  "لتؼريب ا "وابـ خثقؿ صدوق مـ رجال مسؾؿ كؿا يف 

وقد خقلػ يف اسؿ شقخف فؼال  ,"الؿقزان  "ضعػف بعض إئؿة كؿا بقـف الذهبل يف 

: حدثـا طبد اهلل ابـ صالح حدثـا معاوية بـ صالح  (364) "إدب الؿػرد "البخاري يف 

ساق طؼبف رواية أيضا و "التاريخ  "طـ راشد بـ سعد طـ يعؾك بـ مرة بف. وهؽذا رواه يف 

وطؾقف فاإلسـاد جقد: ٕن راشد بـ ": قؾت. "وإول أصح"ابـ خثقؿ الؿتؼدمة وقال: 

ويف طبد اهلل بـ صالح كالم ٓ يضر هـا  ,"الصحقح  "ومـ دوكف مـ رجال  ,سعد ثؼة اتػاقا

 -: يرويف جعػر بـ ٓهز بـ قريط بـ معدي بـ رفاطة ولؾحديث شاهدإن شاء اهلل تعالك. 

قال: سؿعت أبل ٓهز بـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ي هق أبق زمعة صاحب رسقل اهلل ومعد

/  6/  38)قريط بـ معدي ابـ رفاطة طـ أبقف طـ أبل رمثة مرفقًطا بف. أخرجف ابـ طساكر 

 . "سقى أبل رمثة ,. وهذا إسـاد مظؾؿ لؿ أجد لفؿ ترجؿة(2
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وأكثروا  ,-طـفؿارضل اهلل -أبل صالب ثؿ أغروا بالحسقـ بـ طؾل بـ 

 الرسؾ التل تلتقف. 

 .-طـفؿارضل اهلل -وكان طؾك الؽقفة الـعؿان بـ بشقر 

فنذا  ,فؾؿا تخقفقا ما تخقفقا: كزل طبقد اهلل بـ زياد إلك الؽقفة متخػًقا

يستؼبؾقكف يف  ,وخقرهؿ مرفقع ,هبمٓء الشقعة الذيـ شرهؿ متحؼؼ

 .-رضل اهلل طـف-ـ طؾل بـ أبل صالب الطرقات يظـقكف الحسقـ ب

: فؾؿا صعد الؿـرب حؿد -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مرحًبا بابـ رسقل اهلل 

 ثؿ حذرهؿ مـ مغبة هذه الػتـة.  ,وأثـك طؾقف ,اهلل طز وجؾ

وخػر مسؾؿ بـ طؼقؾ حتك اختػك يف بقت  ,ثؿ قتؾ رسقل الحسقـ

 اهلل. ثؿ قتؾ مسؾؿ بـ طؼقؾ رحؿف ,وفضح شلكف أبـفا ,امرأة

وأوصاه  ,رضل اهلل طـ أبقف ,ثؿ التػت إلك طؿر بـ سعد بـ أبل وقاص

أن ٓ يؼدم إلك  -رضل اهلل طـف-أن يبؾغ الحسقـ بـ طؾل بـ أبل صالب 

 وأن يدفـف: فػعؾ. ,وأن يؼضل ديـف ,الؽقفة

 -رضل اهلل طـف-فلرسؾ رسقلف فتؾؼك الحسقـ بـ طؾل بـ أبل صالب 

قال: إن كان اهلل طز وجؾ  -رضل اهلل طـف-ـ فؽلن الحسق ,فلخربه الخرب

 قد قدر شقًئا سقؿضل.
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 :  (301-3/292)شنط اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ـْ َتْسؾِقِؿ الِخالََفِة "
ـُ مِ ـَ َلْؿ ُيعِجْبُف َما َطِؿَؾ َأُخْقُه الَحَس بَؾَغـَا َأنَّ الُحَسْق

 َوَباَيَع. ,َوَلؽِـَُّف َكَظَؿ َوَأَصاَع َأَخاهُ  ,اَل َبْؾ َكاَن َرْأُيُف الِؼتَ  ,إَِلك ُمَعاِوَيةَ 

فُ  ,َوَيحَتِرُمفُ  ,َوُمَعاِوَيُة َيَرى َلفُ  ,َوَكاَن َيؼَبُؾ َجَقائَِز ُمَعاِوَيةَ  ا َأْن  ,َوُيِجؾُّ َفَؾؿَّ

ـَ الَعْفِد بِالِخالََفِة إِلَ 
ـِ مِ قِِّد الَحَس ك َوَلِدِه َفعَؾ ُمَعاِوَيُة َما َفعَؾ َبْعَد َوَفاِة السَّ

ـُ  ,َيِزْيدَ  َؿ الُحَسْق ـَ  ,َوُحؼَّ َلفُ  ,َتَللَّ
َبْقِر مِ ـُ الزُّ ـُ َأبِل َبْؽٍر َواْب َوامتـََع ُهَق َواْب

ـَ  ,َحتَّك َقَفَرُهؿ ُمَعاِوَيةُ  ,الُؿَبايَعةِ  َوَطَجُزوا  ,َوُغؾُِبقا ,َوَأَخَذ َبْقعَتُفؿ ُمْؽَرِهْق

ـْ ُسْؾَطاِن الَقْقِت.  َط

ا مَ  َؿ الِخالََفَة َيِزْيدُ  ,اَت ُمَعاِوَيةُ َفَؾؿَّ َوَلْؿ ُيَباِيْع َلُف  ,َوَباَيَعُف َأْكَثُر الـَّاسِ  ,َتَسؾَّ

ـُ  َٓ الُحَسْق َبْقِر َو ـُ الزُّ ـْ َذلَِؽ  ,اْب
َوَراَم ُكؾُّ َواِحٍد مِـُْفَؿا إَْمَر  ,َوَأكُِػقا مِ

ـَ الَؿِدْيـَِة. ,لِـَْػِسفِ 
ْقِؾ مِ  َوَساَرا فِل الؾَّ

١ََٓ ِٝ َٝ ُٔ ُع ُٕ ب َٝا ـِ َمْقَسَرةَ ُغِف ـْ إِْبَراِهْقَؿ ب ـْ َصاُوْوسٍ  ,: َط ـِ  ,َط ـِ َطبَّاسٍ َط -اْب

ـُ فِل الُخُرْوِج "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل  َٓ َأْن  ,اْسَتَشاَركِل الُحَسْق َفُؼْؾُت: َلْق

َتَؾ بَِؿَؽاِن َكَذا َوَكَذا َلـََشْبُت َيِدي فِل َرْأِسَؽ. َفَؼاَل: َْٕن ُأق ,ُيْزَرى بِل َوبَِؽ 

ـْ َأْن َأْستِحؾَّ ُحرَمَتَفا 
 مِ

َّ
َة -َأحبُّ إَِلل . َوَكاَن َذلَِؽ الَِّذي َسؾَّك -َيْعـِل: َمؽَّ

 ."َكْػِسل َطـْفُ 
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ٗٞ ٌَ ايَبَذًٔ ِٝ َُأع ُٔ ِإِغ ٢َٝ ب  َِٜش
ُّ

ْعبِل َثـَا الشَّ ـُ ُطَؿرَ َقاَل: َكاَن  ,: َحدَّ رضل اهلل -اْب

َف إَِلك الِعَراِق  ,الَؿِدْيـَةَ  َقِدمَ  -طـفؿا ـَ َقْد َتقجَّ َفَؾِحَؼُف َطَؾك  ,َفُلخبَِر َأنَّ الُحَسْق

ـِ  ـَ ُتِرْيُد؟ َقاَل: الِعَراَق. َوَمَعُف َصَقامِْقُر َوُكُتٍب "َفَؼاَل:  ,َمِسْقَرِة َلْقَؾَتْق َفَؼاَل:  ,َأْي

ْكَقا َٓ َتْلتِِفؿ. َقاَل: َهِذِه ُكُتُبُفؿ َوَبْقعُتُفؿ. َفؼَ  ـَ الدُّ اَل: إِنَّ اهلَل َخقََّر َكبِقَُّف َبْق

َوَما  ,َٓ َيؾِقَفا َأَحٌد مِـُْؽؿ َأَبداً  ,َوإِكَُّؽؿ َبْضَعٌة مِـْفُ  ,َفاْخَتاَر أِخَرةَ  ,َوأِخَرةِ 

َّٓ لِؾَِّذي ُهَق َخقٌر َلُؽؿ  ,ـُ ُطَؿرَ َفاْطَتـََؼُف ابْ  ,َفاْرِجُعقا. َفَلَبك ,َصَرفَفا اهلُل َطـُْؽؿ إِ

ـْ َقتِْقؾٍ "َوَقاَل: 
 ."َأْسَتْقِدُطَؽ اهلَل مِ

١ََٓ ِٝ َٝ ُٔ ُع ُٔ ب ٘ٔ احَلَػ ِٝ ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ َظاَز ٔف ـْ َيْحَقك ب : َكاَشَدهُ  ,: َط
ِّ

ْعبِل ـِ الشَّ  ,َط

قا َوَفَعؾُ  ,َوَضَرُبقا َأَخاكَ  ,َقَتُؾقا َأَباكَ  ,إِنَّ َأْهَؾ الِعَراِق َقْقٌم َمـَاِكْقرُ "َوَقاَل: 

 ."َوَفَعُؾقا

ُٔ امُلَباَضٔى ـِ َغالٍِب َ  ": عاِب ـَ  ,ْن بِْشِر ب : إَِلك َأْي ـِ َبْقَر َقاَل لِْؾُحَسْق َأنَّ الزُّ

ـْ  ,َْٕن ُأقتَؾ "َوَصَعـُقا َأَخاَك َفَؼاَل:  ,َتْذَهُب؟ إَِلك َقْقٍم َقَتُؾقا َأَباكَ 
 مِ

َّ
َأحبُّ إَِلل

ةَ -َأْن ُتْسَتَحؾَّ   ."-َيْعـِل: َمؽَّ

َٟٗأ َِٓكِط ١ََُ امٔل ـُ َطْبِد الَؽِرْيؿِ ُبٛ َغًَ َثـَا ُمَعاِوَيُة ب ـْ َمْرَواَن إَْصَػرِ  ,: َحدَّ  ,َط

ـُ  ا َخَرَج الُحَسْق َثـِل الَػَرْزَدُق: َقاَل: َلؿَّ ـَ َطْؿٍرو: َفُؼْؾُت:  ,َحدَّ  ب
ِ
َلِؼقُت َطْبَد اهلل

 ,َفنِكََّؽ إِْن َأَرْدَت ُدْكَقا ,ْن َتْخُرَج َمَعفُ َفَؿا َتَرى؟ َقاَل: َأَرى أَ  ,إِنَّ َهَذا َقْد َخَرَج 

ا ُكـُْت فِل َبْعِض  ,َأَصْبَتَفا. َفَرحْؾُت َكْحَقهُ  ,َوإِْن َأَرْدَت آِخَرةً  ,َأَصْبَتَفا َفَؾؿَّ
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ِرْيِؼ    ,َبَؾَغـِل َقْتُؾفُ  ,الطَّ
ِ
ـَ َما َذَكرَت؟ َقاَل:  ,َفَرَجْعُت إَِلك َطْبِد اهلل َوُقْؾُت: َأْي

ـِ َكا ـِ َطْؿٍرو لِْؾُحَسْق  ب
ِ
َن َرْأيًا َرَأْيُتُف. ُقْؾُت: َهَذا َيُدلُّ َطَؾك َتْصِقيِب َطْبِد اهلل

ةَ  ,فِل َمِسْقِرهِ  َحاَبِة َشِفُدوا الَحرَّ ـَ الصَّ
َبْقِر َوَجَؿاَطٍة مِ ـِ الزُّ  ."َوُهَق َرْأُي اْب

ُٔ َغِعٕس ـُ أَ  ,: َأْخَبَرَكا الَقاقِِديُّ اِب َثـَا اْب ـُ  ,بِل ِذْئٍب َحدَّ  ب
ِ
َثـِل َطْبُد اهلل َحدَّ

 . (ح)ُطَؿْقٍر 

َكادِ  ـُ َأبِل الزِّ ـْ َأبِل َوْجَزَة  ,َوَأْخَبْرَكا اْب ـُ َأبِل إِْسَحاَق  , (ح)َط  ,َوُيْقُكُس ب

ـْ َأبِْقِف  ك َصائَِػًة  -َط ُثؿَّ َقاَل: َفَؽَتْبُت َجَقامَِع َحِديثِِفؿ فِل َمْؼَتِؾ  -َوَسؿَّ

ـِ  ـِ َيْدُطْقَكُف إَِلك الُخُروِج الُحَسْق . َقاَل: َكاَن َأْهُؾ الُؽْقَفِة َيؽُتُبْقَن إَِلك الُحَسْق

ـَ ُمَعاِوَيةَ  ـِ الَحـَِػقَّةِ  ,ُكؾُّ َذلَِؽ َيْلَبك ,إَِلْقِفؿ َزَم ِد اْب  ,َفَؼِدَم مِـُْفؿ َقْقٌم إَِلك ُمَحؿَّ

ـِ وَ  ,َفَلَبك ,َوَصَؾُبقا إَِلْقِف الَؿِسْقَر َمَعُفؿ َوَقاَل: إِنَّ  ,َفَلْخَبَرهُ  ,َجاَء إَِلك الُحَسْق

ـٌ َطَؾك َما ُهَق َطَؾْقِف  ,الَؼْقَم ُيِرْيُدْوَن َأْن َيلُكُؾقا بِـَا َوَيِشْقُطقا ِدَماءَكا. َفَلَقاَم ُحَسْق

ُد الَعْزمِ    ,َفَجاءُه َأُبق َسِعْقٍد الُخْدِريُّ  ,ُمَتَردِّ
ِ
 َلَؽ  ,َفَؼاَل: َيا َأَبا َطْبِد اهلل

ْ
إِكِّل

ـْ ِشْقعتَِؽ  ,َكاِصٌح َوُمْشِػٌؼ 
 ,َفالَ َتْخُرْج إَِلْقِفؿ ,َوَقْد َبَؾَغـِل َأكَُّف َكاَتَبَؽ َقْقٌم مِ

 َلَؼْد َمؾِْؾُتُفؿ َوَمؾُّقكِل
ِ
َوَأْبَغْضُتُفؿ  ,َفنِكِّل َسِؿْعُت َأَباَك َيُؼْقُل بِالُؽْقَفِة: َواهلل

َٓ َصربٌ َطَؾك  ,ُفؿ َوَفاءً َوَما َبَؾْقُت مِـْ  ,َوَأْبَغُضقكِل َٓ َطْزٌم َو َٓ َلُفؿ َثَباٌت َو َو

ـِ  ـِ َبْعَد َوَفاِة الَحَس ٌة إَِلك الُحَسْق ـُ َكَجَبَة َوِطدَّ ْقِػ. َقاَل: َوَقِدَم الُؿَسقَُّب ب  ,السَّ

َؽ. َفَؼاَل: َأْرُجق َوَقاُلقا: َقْد َطؾِْؿـَا َرْأَيَؽ َوَرْأَي َأِخقْ  ,َفَدَطْقُه إَِلك َخْؾِع ُمَعاِوَيةَ 
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 اهلُل َأِخل َطَؾك كِقَّتِفِ 
َ

َوَأْن ُيعطَِقـِل َطَؾك كِقَّتِل فِل ُحبِّل ِجَفاَد  ,َأْن ُيعطِل

 . ـَ  الظَّالِِؿْق

ـُ َمرَصدًا َوَكَتَب َمْرَواُن إَِلك ُمَعاِوَيةَ  ـُ َأْن َيُؽْقَن الُحَسْق  َلْسُت آَم
ْ

: إِكِّل

ُـّ َيْقَمؽُ  ,لِْؾِػْتـَةِ   ؿ مِـُْف َصِقْيالً .َوَأُض

ـِ  ـْ َأْطَطك اهلَل َصْػَؼَة َيِؿقـِِف َوَطْفَدهُ ": َفَؽَتَب ُمَعاِوَيُة إَِلك الُحَسْق  ,إِنَّ َم

َؼاِق  ,َلَجِديٌر َأْن َيِػل ـَ الُؽْقَفِة َدَطْقَك إَِلك الشِّ
َوُهْؿ  ,َوَقْد ُأْكبِئُت بَِلنَّ َقْقمًا مِ

بَت  ـْ َقْد َجرَّ ِؼ اهللَ  ,وا َطَؾك َأبِْقَؽ َوَأِخْقَؽ َقْد َأْفَسدُ  ,َم  ,َواْذُكِر الِؿْقَثاَق  ,َفاتَّ

 ."َأِكْدكَ  ,َفنِكََّؽ َمَتك َتؽِْدكِل

ـُ  َوَما  ,َوَأَكا بَِغْقِر الَِّذي َبَؾَغَؽ َجِديرٌ  ,َأَتاكِل ِكَتاُبَؽ ": َفَؽَتَب إَِلْقِف الُحَسْق

َٓ ِخالَفًا  فِل َتْرِك ِجَفاِدكِ َوَما أَ  ,َأَرْدُت َلَؽ ُمَحاَرَبًة َو
ِ
ُـّ لِل ُطْذرًا ِطـَْد اهلل  ,ُض

ََٓيتَِؽ  ـْ َو
 ."َوَما َأْطَؾُؿ فِْتـًَة َأْطَظَؿ مِ

َّٓ َأَسداً ": َفَؼاَل ُمَعاِوَيةُ   إِ
ِ
 ."إِْن َأَثْرَكا بَِلبِل َطْبِد اهلل

ـِ َأْسَؿاءَ - ـْ ُجَقْيِرَيَة ب ـِ َشْقَبةَ  ,َوَط ـْ ُمَسافِِع ب ـُ : َلؼِ َقاَل  ,َط  الُحَسْق
َ

ل

ْدمِ  َة ِطـَْد الرَّ ُه َصِقْيالً  ,َفَلَكاَخ بِفِ  ,َفَلَخَذ بِِخَطاِم َراِحؾتِفِ  ,ُمَعاِوَيَة بَِؿؽَّ  ,ُثؿَّ َسارَّ

اِحَؾةَ  ,َواْكَصَرَف  َٓ َيَزاُل َرُجٌؾ َقْد  ,َفَزَجَر ُمَعاِوَيُة الرَّ َفَؼاَل َلُف اْبـُُف َيِزْيُد: 

ـْ َغقِري ,َؽ. َقاَل: َدْطفُ َفَلَكاَخ بِ  ,َطَرَض َلَؽ 
ُف َيطُؾُبَفا مِ ُغفُ  ,َلَعؾَّ  ,َفالَ ُيسقِّ

 . -َفَقؼُتُؾُف 
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لِ  ا ُحِضَر ُمَعاِوَيةُ َرَجَع الَحِدْيُث إَِلك إَوَّ  ,َدَطا َيِزْيدَ  ,: َقاُلقا: َوَلؿَّ

 ,َفِصْؾ َرِحَؿفُ  ,َفنِكَُّف َأَحبُّ الـَّاِس إَِلك الـَّاسِ  ,َوَقاَل: اكُظْر ُحَسْقـًا ,َفَلْوَصاهُ 

ءٌ  ,َواْرُفْؼ بِفِ 
ْ

ـْ َقَتَؾ َأَباهُ  ,َفنِْن َيُؽ مِـُْف َشل  َوَخَذَل َأَخاُه. ,َفَسَقْؽِػْقَؽ اهلُل بَِؿ

َفَؽَتَب إَِلك َوالِل  ,َوَباَيَع الـَّاُس َيِزْيدَ  ,َوَماَت ُمَعاِوَيُة فِل كِْصِػ َرَجٍب 

ـِ  ـِ ُطْتَبَة ب َواْبَدْأ  ,َأبِل ُسْػَقاَن: َأِن اْدُع الـَّاَس َوَبايِْعُفؿالَؿِدْيـَِة الَقلِْقِد ب

. ,بِالُقُجقهِ  ـِ  َواْرُفْؼ بِالُحَسْق

َبْقِر فِل الؾَّْقؾِ  ـِ الزُّ ـِ َواْب  ,َوَدَطاُهَؿا إَِلك َبْقَعِة َيِزْيدَ  ,َفَبعَث إَِلك الُحَسْق

َٓ: ُكصبُِح َوَكـُْظُر فِقَؿا َيعَؿُؾ الـَّاُس.  َفَؼا

 َفَخَرَجا. ,َباَوَوثَ 

ـِ  ـٌ  ,َوَقْد َكاَن الَقلِْقُد َأْغَؾَظ لِْؾُحَسْق  ,َفـََزَطَفا ,َوَأَخَذ بِِعَؿاَمتِفِ  ,َفَشَتَؿُف ُحَسْق

َّٓ َأَسدًا.  َفَؼاَل الَقلِْقُد: إِْن ِهْجـَا بَِفَذا إِ

 : اْقُتْؾُف.-َأْو َغقُرُه  -َفَؼاَل َلُف َمْرَواُن 

 َمُصقٌن.َقاَل: إِنَّ َذاَك َلَدٌم 

ةَ  َبْقِر لَِقْقتِِفَؿا إَِلك َمؽَّ ـُ الزُّ ـُ َواْب َة َداَر  ,َوَخَرَج الُحَسْق ـُ بَِؿؽَّ َوَكَزَل الُحَسْق

 الِحْجرَ  ,الَعبَّاسِ 
ِ
ُض َطَؾك َبـِل  ,َوَلبَِس الَؿَعافِِريَّ  ,َوَلِزَم َطْبُد اهلل َوَجَعَؾ ُيحرِّ

ـِ َوَكاَن َيْغُدو َوَيُروُح إَِلك  ,ُأَمقَّةَ   ,َوُيِشقُر َطَؾْقِف َأْن َيْؼَدَم الِعَراَق  ,الُحَسْق

 َوَيُؼْقُل: ُهؿ ِشْقَعُتُؽؿ.
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ـُ َطبَّاسٍ   َيـَْفاُه. -طـفؿارضل اهلل -َوَكاَن اْب

ٍِٝع َُٔط  ُٔ ُ٘ َعِبُس اهلٔل ب ٍَ َي َٓ َتِسرْ  ,: فَِداَك َأبِل َوُأمِّلََٚقا  ,َمتِّْعـَا بِـَْػِسَؽ َو

ـْ ُقتِ   َلِئ
ِ
ًٓ َوَطبِقدًا.َفَقاهلل  ْؾَت َلَقتَِّخُذْوَكا َخَق

َُا ُٗ َٝ ـُ ُطَؿرَ : ََٚئك  ب
ِ
ـِ  ,-طـفؿارضل اهلل -َطْبُد اهلل ـُ َطقَّاٍش ب  ب

ِ
َوَطْبُد اهلل

ـَ الُعْؿَرةِ 
ـِ مِ َّٓ َرَجْعُتَؿا"َفَؼاَل َلُفَؿا:  ,َأبِل َربِْقَعَة ُمـَْصِرَفْق ُرُكَؿا اهلَل إِ  ,ُأَذكِّ

َفنِِن اْجَتَؿَع َطَؾْقِف الـَّاُس  ,َصالِِح َما َيْدُخُؾ فِْقِف الـَّاُس َوَتـُْظَرانِ َفَدَخْؾُتَؿا فِل 

ا  ."َوإِِن اْفرتََق َطَؾْقِف َكاَن الَِّذي ُتِرْيَداِن  ,َلْؿ َتُشذَّ

ـِ  ـُ ُطَؿَر لِْؾُحَسْق َٓ َتْخُرْج -طـفؿرضل اهلل -َوَقاَل اْب  :,  
ِ
-َفنِنَّ َرُسْقَل اهلل

ْكَقا َوأِخَرةِ  -ف وسؾؿصؾك اهلل طؾق ـَ الدُّ َوإِكََّؽ  ,َفاخَتاَر أِخَرةَ  ,ُخقَِّر َبْق

َٓ َتـَاُلَفا.  َبْضَعٌة مِـُْف َو

َطُف. ,َوَبَؽك ,ُثؿَّ اْطَتـََؼفُ   َوَودَّ

ـُ ُطَؿَر َيُؼْقُل   َوَلَعْؿِري َلَؼْد َرَأى فِل َأبِْقِف َوَأِخْقفِ  ,ُغؾِْبـَا بُِخُروِجفِ ": َفَؽاَن اْب

كَ  ,ِطْبَرةً  َٓ َيَتَحرَّ َِٓن الـَّاِس َلُفؿ َما َكاَن َيـَْبِغل َلُف َأْن  ـَ الِػْتـَِة َوُخْذ
 ."َوَرَأى مِ

ـُ َطبَّاسٍ  ـَ َفاصَِؿَة؟": -طـفؿارضل اهلل -َوَقاَل َلُف اْب ـَ ُتِرْيُد َيا اْب  َأْي

 : الِعَراَق َوِشْقَعتِل.َقاَل 

 َكاِرٌه لَِقجِفَؽ َقاَل 
ْ

 إَِلك َأْن َقاَل: ,َتْخُرُج إَِلك َقْقٍم َقَتُؾقا َأَباَك ...  ,َهَذا: إِكِّل

ِٕٝس ُ٘ َأُبٛ َغٔع ٍَ َي  وألزم َبْقَتَؽ. ,: اتَِّؼ اهللَ ََٚقا
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َؿُف َجابِرٌ  . ,َوَكؾَّ
ُّ

ْقثِل  َوَأُبق َواقٍِد الؾَّ

ِّٝٔب ُٔ امُلَػ ٍَ اِب  َلَؽاَن َخقرًا َلُف. ,: َلْق َأكَُّف َلْؿ َيْخُرْج ََٚقا

ٍَ َوُتخبُِرُه َأكَُّف إِكََّؿا ُيَساُق  ,: َوَكَتَبْت إَِلْقِف َطْؿَرُة ُتعظُِّؿ َما ُيِرْيُد َأْن َيْصـَعَ َقا

 َوَتُؼْقُل: ,إَِلك َمْصَرِطفِ 

َثْتـِل َطاِئَشةُ   -طـفارضل اهلل -َحدَّ
ِ
صؾك اهلل -: َأكََّفا َسِؿَعْت َرُسْقَل اهلل

ـٌ بَِلْرِض َبابَِؾ ُيْؼَتُؾ ُح  »َيُؼْقُل:  -طؾقف وسؾؿ  .«َسْق

ا َقَرَأ ِكَتاَبَفا ـْ َمْصرِطلَقاَل  ,َفَؾؿَّ
 .": َفالَ ُبدَّ إِذًا مِ

ُرُه َوُيـَاِشُدُه اهللَ  ـُ َجْعَػٍر ُيَحذِّ  ب
ِ
 َفَؽَتَب إَِلْقِف: ,َوَكَتَب إَِلْقِف َطْبُد اهلل

 َرَأْيُت ُرْؤَيا
ْ

  ,إِكِّل
ِ
َوَأَمَركِل  - طؾقف وسؾؿصؾك اهلل-َرَأْيُت فِْقَفا َرُسْقَل اهلل

 بَِلْمٍر َأَكا َماٍض َلُف.

َّٓ الَؿِسْقَر إَِلك الِعَراِق. ـْ َأَشاَر َطَؾْقِف إِ ـُ َطَؾك ُكؾِّ َم  َوَأَبك الُحَسْق

ـُ َطبَّاسٍ  ـَ ": -طـفؿارضل اهلل -َوَقاَل َلُف اْب  َٕضـَُّؽ َسُتؼَتُؾ َغدًا َبْق
ْ

إِكِّل

َوإِكِّل ََٕخاُف َأْن َتُؽْقَن الَِّذي ُيَؼاُد بِِف  ,ُقتَِؾ ُطْثَؿانُ كَِساِئَؽ َوَبـَاتَِؽ َكَؿا 

 َوإِكَّا إَِلْقِف َراِجُعْقنَ  ,ُطْثَؿانُ 
ِ
 ."َفنِكَّا هلل

 : َأَبا الَعبَّاِس! إِكََّؽ َشْقٌخ َقْد َكبِْرَت.َقاَل 

َٓ َأْن ُيْزَرى بِل َوبَِؽ َفَؼاَل  َوَلْق َأطَؾُؿ َأكََّؽ  ,َلـََشْبُت َيِدي فِل َرْأِسِؽ  ,: َلْق

 إِذًا َلَػَعْؾُت. ,ُتِؼقؿُ 
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َبْقِر.َوَقاَل  ,ُثؿَّ َبَؽك ـِ الزُّ ـَ اْب  : َأْقَرْرَت طْق

َبْقرِ  ـِ الزُّ  ُثؿَّ َقاَل َبْعُد ْٓب
ِ
َيْخُرُج إَِلك  ,: َقْد َأَتك َما َأْحَبْبَت َأُبق َطْبِد اهلل

 َوَيْتُرُكَؽ َوالِحَجاَز: ,الِعَراِق 

 َخالَ َلِؽ الَبرُّ َفبِْقِضل َواْصِػِري... ـْ ُقـَْبَرٍة بَِؿْعــــــــــــــــَؿِر َيا َلِؽ مِ 

ِري  ِرْي َما ِشْئِت َأْن ُتـَؼِّ  َوَكؼِّ

٣َٚ ـُ َسْعٍد بَِلَساكِْقِدهِ : ََٚض  :َقاُلقا ,اْب

ـُ َصِريَؼ الُعَذْيِب   ,َؼ َخْػَؼةً َفَخػَ  ,َحتَّك َكَزَل َقْصَر َأبِل ُمَؼاتِؾٍ  ,َوَأَخَذ الُحَسْق

 ,َوَيُؼْقُل: الَؼْقُم َيِسْقُرْونَ  ,َوَقاَل: َرَأْيُت َكَلنَّ َفاِرسًا ُيَسايُِرَكا ,ُثؿَّ اْسَتْرَجعَ 

 َوالؿـَاَيا َتْسِري إَِلْقِفؿ.

ـُ َسْعٍد َكالُؿْؽَرِه ...  ,ُثؿَّ َكَزَل َكْرَبالَءَ   إَِلك َأْن َقاَل: ,َفَساَر إَِلْقِف ُطَؿُر ب

ـَ  ,ْصَحاُبُف َحْقَلفُ َوُقتَؾ أَ  ـْ ُأْوَلِئَؽ ِطْشُرْونَ  ,َوَكاُكقا َخْؿِسْق
َل إَِلْقِف مِ  ,َوَتحقَّ

َٓ َيْؼَدُم َطَؾْقِف َأَحدٌ  َة َكَفاِرِه   َطامَّ
َ

اَلةُ  ,َوَبِؼل جَّ َوَكاَن َيُشدُّ  ,َوَأَحاَصْت بِِف الرَّ

َفَصَرَخ بِِفؿ ِشْؿٌر: َثؽَِؾْتُؽؿ  ,فِ َوُهؿ َيؽَرُهْقَن اإِلقَداَم َطَؾقْ  ,َفَقْفِزُمُفؿ ,َطَؾْقِفؿ

َفاُتُؽؿ  َماَذا َتـَْتظُرْوَن بِِف؟ ,ُأمَّ

 فِل ترُققتِفِ 
ُّ

ـُ َأَكٍس الـََّخِعل  ,َفَخرَّ  ,ُثؿَّ َصَعـَُف فِل َصْدِرهِ  ,َوَصَعـَُف ِسـَاُن ب

 
ُّ

 إَْصَبِحل
ٌّ

 .-طـفؿارضل اهلل -َٓ  -َواْحَتزَّ َرْأَسُف َخْقلِل
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ـُ ُمْسؾِؿًا": َقاُلقا ,ـُ َسْعٍد بَِلَساكِْقَد َلفُ َذَكَر ابْ  َم الُحَسْق َوَأَمَرُه َأْن َيـِْزَل  ,َقدَّ

ـِ ُطْرَوةَ   ,َفَؼِدَم الُؽْقَفَة ُمْسَتْخِػقًا ,َوَيْؽُتَب إَِلْقِف بَِخَبِر الـَّاسِ  ,َطَؾك َهاكِئ ب

ْقَعةُ  : َباَيَعـِل إَِلك أَن َثَؿاكَِقَة  َوَكَتَب إَِلك ,َفَلَخَذ َبْقَعَتُفؿ ,َوَأَتْتُف الشِّ ـِ الُحَسْق

ْؾ  ,َطَشَر َأْلػًا  َفَؾْقَس ُدْوَن الُؽْقَفِة َماكٌِع. ,َفَعجِّ

ْقَر َحتَّك اْكَتَفك إَِلك زَباَلةَ  َفَجاءْت ُرُسُؾ َأْهِؾ الُؽْقَفِة إَِلْقِف بِِديَقاٍن  ,َفَلغذَّ السَّ

ـُ َبِشْقرٍ َوَكاَن  ,فِْقِف َأْسَؿاُء ماَئِة َأْلٍػ  َفَخاَف َيِزْيُد َأْن  ,َطَؾك الُؽْقَفِة الـُّْعَؿاُن ب

. ـِ  َٓ ُيْؼِدَم الـُّْعَؿاُن َطَؾك الُحَسْق

 َوُهَق َطَؾك الَبْصَرةِ 
ِ
َوَقاَل َلُف: إِْن  ,َفَضؿَّ إَِلْقِف الُؽْقَفةَ  ,َفَؽَتَب إَِلك ُطَبْقِد اهلل

 ِة!َفطِْر إَِلك الُؽْقفَ  ,َكاَن َلَؽ َجـَاَحانِ 

راً  ؿًا ُمَتـَؽِّ قِق  ,َفَباَدَر ُمَتَعؿِّ َػَؾةُ  ,َوَمرَّ فِل السُّ ا َرآُه السَّ ـَ  ,َفَؾؿَّ وا َبْق اشَتدُّ

ـَ  -َيَدْيِف   الَِّذي  -َيُظـُّقَكُف الُحَسْق
ِ
! الحؿُد هلل

ِ
ـَ َرُسْقِل اهلل َوَصاُحقا: َيا اْب

 َأَراَكاَك.

َِٓء.َوَقبَُّؾقا َيَدُه َوِرْجَؾُف: َفَؼاَل: مَ   ا َأشدَّ َما َفَسَد َهُم

ـِ  ,ُثؿَّ َدَخَؾ الؿسِجدَ  َوَضِػَر  ,َوَكَشَػ لَِثاَمفُ  ,َوَصِعَد الِؿـَْبرَ  ,َفَصؾَّك َرْكَعَتْق

ـِ  ـُ ُبْؼطٍر  -بَِرُسْقِل الُحَسْق  ب
ِ
 َفَؼَتَؾُف. -َوُهَق َطْبُد اهلل
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ـُ إَْطَقِر  : َشِرْيُؽ ب
ِ
 ِش  -َوَقِدَم َمَع ُطَبْقِد اهلل

ٌّ
ـِ -ْقِعل : َفـََزَل َطَؾك َهاكِئ ب

 َيُعْقُدهُ  ,َفَؿِرَض  ,ُطْرَوةَ 
ِ
ـَ َرُجالً  ,َفَؽاَن ُطَبْقُد اهلل  َثالَِثْق

ِ
َفَفقَُّموا لُِعَبْقِد اهلل

 َفَؾْؿ َيتِؿَّ َذلَِؽ. ,لَِقغَتاُلْقهُ 

 
ِ
َفَبعَث إَِلك َهاكِئ  ,ئَفـَؿَّ َطَؾْقِفؿ َطْبٌد لَِفاكِ  ,َوَخَرَج  ,َفَقَثَب  ,َوَفِفَؿ ُطَبْقُد اهلل

ي؟ -َوُهَق َشْقٌخ  -  َفَؼاَل: َما َحَؿَؾَؽ َطَؾك َأْن ُتِجْقَر َطُدوِّ

ـَ َأِخل َؽ. ,َقاَل: َيا اْب ـْ َحؼِّ
 َجاَء َحؼٌّ ُهَق َأَحؼُّ مِ

 بِالَعـََزِة َحتَّك َغرَز َرْأَسُف بِالَحائِِط.
ِ
 َفَقَثَب إَِلْقِف ُطَبْقُد اهلل

َّٓ  ,َفَخَرَج فِل َكْحِق إَْرَبِع ماَئةِ  ,سؾِؿًاَوَبؾَغ الخَبُر مُ  َفَؿا َوَصَؾ الَؼْصَر إِ

ـَ  تِّْق ْؿُس  ,فِل َكْحِق السِّ َوَكُثَر َطَؾْقِفؿ َأْصَحاُب ُطَبْقِد  ,َفاْقَتَتُؾقا ,َوَغرَبِت الشَّ

 
ِ
ْقُؾ  ,اهلل ـْ كِـْدَ  ,َفَفَرَب ُمْسؾِؿٌ  ,َوَجاَء الؾَّ

َء بِِف إَِلك  ,ةَ َفاْسَتَجاَر بِاْمَرَأٍة مِ
ْ

ُثؿَّ ِجل

 
ِ
 َفَؼَتَؾُف: َفَؼاَل: َدْطـِل ُأوِص. ,ُطَبْقِد اهلل

 َقاَل: َكَعْؿ.

ـِ َسْعٍد: َيا َهَذا! إِنَّ لِل إَِلْقَؽ َحاَجةً    ,َفَؼاَل لُِعَؿَر ب
ٌّ

َوَلْقَس ُهـَا ُقَرِشل

ـُ َقْد َأَضؾََّؽ  ,َغقُركَ  وهُ  ,ـَصِرْف َفَلرِسْؾ إَِلْقِف لِقَ  ,َوَهَذا الُحَسْق  ,َفنِنَّ الَؼْقَم َقْد َغرُّ

ُبْقهُ  ـٌ  ,َوَكذَّ  َدْي
َّ

 َفَػَعَؾ َذلَِؽ. ,َوَواِر ُجثَّتِل ,َفاْقِضِف َطـِّل ,َوَطَؾل

ـِ  َفَؼاَل َلُف  ,َفَؾِؼَقُف َطَؾك َأْرَبِع َمَراِحَؾ  ,َوَبَعَث َرُجالً َطَؾك َكاَقٍة إَِلك الُحَسْق

 إَْكَبُر: ارْ 
ٌّ

ُة َوَفائِِفؿ. ,ِجْع َيا َأَبفاْبـُُف َطؾِل  َفنِكَُّفؿ َأْهُؾ الِعَراِق َوَغْدُرُهؿ َوقِؾَّ
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ـِ ُرُجْقٍع.  َفَؼاَلْت َبـُق َطِؼْقٍؾ: َلْقَس بِِحق

ُضقهُ  ـٌ َْٕصَحابِِف: َقْد َتَرْوَن َما َأَتاَكا ,َوَحرَّ َّٓ  ,َفَؼاَل ُحَسْق َوَما َأَرى الَؼْقَم إِ

ـْ  ,َسَقْخُذُلْقَكـَا  َفْؾَقْرِجْع. ,َأحبَّ َأْن َيْرِجعَ  َفَؿ

 َفَجؿَع الُؿَؼاتَِؾةَ  ,َفاْكَصَرَف َطـُْف َقْقمٌ 
ِ
ا ُطَبْقُد اهلل  ,َوَبَذَل َلُفُؿ الَؿاَل  ,َوَأمَّ

ٍَٓف  ـَ َسْعٍد فِل َأْرَبَعِة آ َز ُطَؿَر ب ـِ  ,َفَلَبك ,َوَجفَّ ـْ  ,َوَكِرَه ِقَتاَل الُحَسْق َفَؼاَل: َلِئ

َـّ َداَركَ  ,ْقِف َْٕطِزَلـََّؽ َلْؿ َتِسْر إِلَ   َوَأْضِرَب ُطـَُؼَؽ. ,َوَْٕهِدَم

ـَ َرُجالً  ـُ فِل َخْؿِسْق ـْ َأْهِؾ َبْقتِِف. ,َوَكاَن الُحَسْق
 مِـُْفؿ تِْسَعَة َطَشَر مِ

ـْ َحْقُث ِجْئـَا.
َِٓء! َدُطْقَكا َكرِجْع مِ : َيا َهُم ـُ  َوَقاَل الُحَسْق

.َٓ  َقاُلقا: 

 َوَبَؾَغ َذلِ 
ِ
 َطـْفُ  ,َؽ ُطَبْقَد اهلل

َ
ـْ  ,َفَفؿَّ َأْن ُيَخؾِّل

ٍء مِ
ْ

 َما َطَرَض لَِشل
ِ
َوَقاَل: َواهلل

َّٓ ُمْخٍؾ َسبِقَؾُف َيْذَهُب َحْقُث َيَشاُء. ,َطَؿؾِل  َوَما َأَراكِل إِ

ُجُؾ  ,َفَؼاَل ِشْؿٌر: إِْن َفَعْؾَت   َٓ َتْسَتِؼقُؾَفا َأَبدًا. ,َوَفاَتَؽ الرَّ

 َلك ُطَؿَر:َفَؽَتَب إِ 

َؼْتُف ِحَبـــــــــاُلـَا  ـَ َمـَاصِ ... أَن َحْقُث َتَعؾَّ ََٓت ِحْق  َيْرُجق الـََّجاَة َو

َّٓ َفاْقُتْؾفُ  ,َفنِْن َقاَتَؾ ُطَؿرَ  ,َوَقاَل لِِشْؿٍر: ِسرْ  ,َفـَاَهَضفُ  َوَأْكَت َطَؾك  ,َوإِ

 الـَّاِس.
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 الِجْسرَ 
ِ
ُؾْقَن إَِلك َفَؿـََع  ,َوَضَبَط ُطَبْقُد اهلل ا َبَؾَغُف َأنَّ َكاسًا َيَتسؾَّ ـْ َيُجقُزُه َلؿَّ َم

 . ـِ  الُحَسْق

ـٌ َجالٌِس  ,َقاَل: َفَركَِب الَعْسَؽرُ  ـَ  ,َوُحَسْق َفَؼاَل َِٕخْقِف  ,َفَرآُهؿ ُمَؼبِؾِْق

 َطبَّاٍس: اْلَؼُفؿ َفَسْؾُفؿ: َما َلُفؿ؟

َيْلُمُرَكا َأْن َكعِرَض َطَؾْقَؽ الـَُّزوَل َطَؾك  َقاُلقا: َأَتاَكا كَِتاُب إَمِْقرِ  ,َفَسَلَلُفؿ

 َأْو ُكـَاِجُزَك. ,ُحْؽِؿفِ 

ْقَؾَة.  َقاَل: اْكَصِرُفقا َطـَّا الَعِشقََّة َحتَّك َكـُظَر الؾَّ

ـٌ َأْصَحاَبُف َلْقَؾَة َطاُشقَراءَ  ,َفاْكَصَرُفقا   ,َفَحِؿَد اهللَ  ,َوَجَؿَع ُحَسْق
ْ

َوَقاَل: إِكِّل

َّٓ ُمَؼاتِؾِقُؽؿ َغداً َٓ َأْحِس  َفَلْكُتؿ فِل ِحؾٍّ  ,َوَقْد َأِذكُت َلُؽؿ َجِؿْقعًا ,ُب الَؼْقَم إِ

ْقُؾ َقْد َغِشَقُؽؿ ,مِـِّل ةٌ  ,َوَهَذا الؾَّ ـْ َكاَكْت َلُف ُققَّ ـْ َأْهِؾ  ,َفَؿ
َفْؾَقُضؿَّ إَِلْقِف َرُجالً مِ

ُققا فِل َسَقاِدُكؿ ,َبْقتِل ـْ  ,َفنَِذا َرَأْوكِل ,كََّؿا َيْطؾُبْقَكـِلَفنِكَُّفؿ إِ  ,َوَتَػرَّ َلَفْقا َط

 َصَؾبُِؽؿ.

َٓ َأْبَؼاَكا اهلُل َبْعَدكَ  َٓ ُكَػاِرُقَؽ. ,َفَؼاَل َأْهُؾ َبْقتِِف:   
ِ
 َواهلل

 ."َوَقاَل َأْصَحاُبُف َكَذلَِؽ 

 .(4/57)ٓبـ إثقر  "الؽامؾ":  ضادع

رضل اهلل -قـ خروج الحس -طـفؿرضل اهلل -فؼد كره الصحابة 

 .-طـفؿا
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ومـ كالم ابـ  ,-طـفؿارضل اهلل -كؿا سبؼ معـا مـ كالم ابـ طؿر 

 .-طـفؿارضل اهلل -طباس 

 ,-طـفؿارضل اهلل -وأرسؾ إلقف جابر بـ طبد اهلل  ,وأرسؾت إلقف طؿرة

 يحذروكف مـ الخروج. -طـفؿرضل اهلل -كؾفؿ  ,أو جاءه

ولؿا  ,ؼة التل يؼال لفا كربالءوشاء اهلل طز وجؾ أن يؾتؼقا يف تؾؽ الؿـط

مـ  ,ما سقؽقن قال لؿـ معف -طـفؿارضل اهلل -رأى الحسقـ بـ طؾل 

 أحب أن يـصرف فؾقـصرف.

إلك أن يسؾؿ إلك يزيد بـ معاوية  -رضل اهلل طـف-ثؿ طرض كػسف 

أو يقجف إلك أي ثغر مـ الثغقر فقجاهد  ,أو يرتك يرجع إلك مؽة ,رحؿف اهلل

 جؾ.يف سبقؾ اهلل طز و

-وقد كان قارب طبقد اهلل بـ زياد أن يرضك بؿا صؾب الحسقـ بـ طؾل 

وقالقا لف: إن فاتؽ أن ولؿ  ,ولؽـ حثف بعض شقعتف ,-طـفؿارضل اهلل 

 أو بؿعـك هذا الؽالم. ,ستخسر ,تؼتؾف

أن  -طـفؿارضل اهلل -فلبك الحسقـ  ,فلرسؾ إلقف أن يـزل يف حؽؿف

 يـزل يف حؽؿف. 

 ,مـ أبـائف"عقا طؾقف يؼاتؾقكف: فؼتؾ مـ كان معف: ثؿ بعد ذلؽ اجتؿ

 ."ورجالف ,وكسائف
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وقال  ,حتك كان آخر الشلن أن حرض شَؿر قاتؾف اهلل طز وجؾ طؾك قتؾف

 . "ما شلكؽؿ ٓ يػقتؽؿ"لفؿ: 

 ."ومـفؿ مـ صعـف ,فؿـفؿ مـ ضربف بالسقػ"فتسابؼقا طؾقف: 

ؿؽان وهق وأرضاه يف ذلؽ ال -رضل اهلل طـف-حتك قتؾ الحسقـ 

 ططشان.

 ثؿ بعد ذلؽ جز رأسف رجؾ أصُبحل طؾقف لعـة اهلل طز وجؾ.

فجعؾ طبقد اهلل بـ زياد يـؽث طصا يف  ,وأتك بف إلك طبقد اهلل بـ زياد

ٓ تػعؾ "وقال لف:  ,طـ ذلؽ -رضل اهلل طـف-وهناه أكس بـ مالؽ  ,أكػف

 ."هؽذا

 : نُا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـْ أَ  ـِ َمالٍِؽ َط ـُ ِزَياٍد بَِرْأِس ": -رضل اهلل طـف-َكِس ْب  ْب
ِ
 ُطَبْقُد اهلل

َ
ُأتِل

الَمُ  ـِ َطَؾْقِف السَّ َوَقاَل فِل ُحْسـِِف  ,َفَجَعَؾ َيـُْؽُت  ,َفُجِعَؾ فِل َصْسٍت  ,الُحَسْق

 »َفَؼاَل َأَكٌس:  ,َشْقًئا
ِ
َوَكاَن  ,-ؿصؾك اهلل طؾقف وسؾ-َكاَن َأْشَبَفُفْؿ بَِرُسقِل اهلل

«َمْخُضقًبا بِالَقْسَؿةِ 
(ٔ)

 . 

 وقد لحؼ الؿسؾؿقن بسبب قتؾف شر طريض.

                                                   
 .(ٖٛٗٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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يف العاشر مـ محرم لعام واحد وستقـ ": -ضنٞ اهلل عٓ٘-نإ َكتً٘ 

 ."-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مـ هجرة الـبل 

حؿؾـ إلك يزيد بـ  ,وبعض الـساء ,وبؼل مـ أبـائف طؾل بـ الحسقـ

 إلك الشام. ,معاوية

لق كـت هـالؽ لرضقت مـف "وقال:  ,تللؿ جًدا وما كان يريد هذا إمرف

 ."بؿا هق دون مـ ذلؽ

فرد طؾقف  ,فؼال لف بعض الحاضريـ معف: هذه سبايا يا أمقر الؿممـقـ

 ."كذبت"بؼقلف: 

 وردهؿ إلك الؿديـة. ,وأكرم مـ بؼل مـ بـقف ,ثؿ أكرمفـ

ابـ فاصؿة  ,أرضاهو -رضل اهلل طـف-: أن الحسقـ بـ طؾل فايؿاٖس

 ٓ ضالًؿا. ,قتؾ مظؾقًما -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بـت كبقـا محؿد 

 .زؤٜا يف ذيو ايّٝٛ -عُٓٗازضٞ اهلل -ٚقد زأ٣ عبد اهلل بٔ عباع 

 : نُا دا٤ ف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل

ـِ َطبَّاسٍ   »: َقاَل  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث اْب
َّ

صؾك -َرَأْيُت الـَّبِل

فِل اْلَؿـَاِم بِـِْصِػ الـََّفاِر َأْشَعَث َأْغَبَر َمَعُف َقاُروَرٌة فِقَفا َدٌم  ,-ؾقف وسؾؿاهلل ط

ـِ   َما َهَذا؟ َقاَل: َدُم اْلُحَسْق
ِ
َيْؾَتِؼُطُف َأْو َيَتَتبَُّع فِقَفا َشْقًئا َقاَل: ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

ارٌ  .«َقْقمَ َوَأْصَحابِِف َلْؿ َأَزْل َأَتَتبَُّعُف ُمـُْذ الْ   ْقَم ــــــــْظـَا َذلَِؽ اْلقَ ــــــَفَحػِ ": َقاَل َطؿَّ
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 "َفَقَجْدَكاُه ُقتَِؾ َذلَِؽ اْلَقْقمَ 
(ٔ)

. 

فعؾك الؿسؾؿ أن ٓ يؼبؾ إٓ ما كان  ,وقد زيد يف هذه الؼصة وكؼص

 ثابًتا بلساكقده. 

قد  ,وأرضاهؿ -طـفؿرضل اهلل -ٓ سقؿا وشلن الحسـ والحسقـ 

 وهؿ ققم يستحؾقن الؽذب: لـصرة مذهبفؿ. ,الرافضة دخؾ فقف

طؾك  -طـفؿرضل اهلل -فعؾك الؿسؾؿ أن يؽقن يف جـاب الصحابة 

ذاكًرا لفؿ  ,مرتضًقا طؾقفؿ ,مدافًعا طـفؿ ,محًبا لفؿ"أحسـ حال: 

 ."دون متعرض لؿساويفؿ ,ذاًبا طـ أطراضفؿ ,بالجؿقؾ

رضل -وقد  ,ـطرةوأرضاهؿ قد جاوزوا الؼ -طـفؿرضل اهلل -فنهنؿ 

-وأحبفؿ رسقلف  ,وأحبفؿ اهلل طز وجؾ ,ورضقا طـف ,أجؿعقـ -طـفؿاهلل 

 وأحبفؿ الصالحقن يف كؾ زمـ. ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

مـ ذرية طؾل بـ  ,-طـفؿارضل اهلل -ويذكرون أن أغؾب أبـاء الحسقـ 

 الحسقـ زيـ العابديـ.

 وٓ رافضًقا. ,ٓ شقعًقا ,وكان طؾل بـ الحسقـ رجاًل صالًحا سـًقا سؾػًقا

                                                   
واضتديث  إسناده قوي على شرط مسلم. وأخرجو الطرباين  (,ٕٙٙٔ)جو اإلمام أزتد ُب مسنده برقم أخر  (ٔ)

هبذا اإلسناد.  ,من طرق عن زتاد بن سلمة (,ٜٖٛ-ٜٖٚ/ٗ)واضتاكم  (,ٖٕٚٛٔ ,ٕٕٕٛ)
وىو ُب الصحيح اظتسند . (ٖٕ٘٘)وسيأٌب برقم  ,ووافقو الذىيب ,وصححو اضتاكم على شرط مسلم

 . (ٜٚ٘عي رزتو اهلل برقم )لئلمام الواد
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حج خؿسة  -طـفؿارضل اهلل -ويذكرون أن الحسقـ بـ طؾل 

 وطشريـ حجة.

يذكرون يف شلكف أكف  -طـفؿارضل اهلل -وهؽذا أخقه الحسـ بـ طؾل 

 حج خؿسة وطشريـ حجة.  

 .-رضل اهلل طـف-وهق أفضؾ أهؾ زماكف يف زمـف 

 :(306-3/304)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ا َأْصَبُحقا" ـُ  ,َفَؾؿَّ الؾَُّفؿَّ َأْكَت ثَِؼتِل فِل ": -رضل اهلل طـف-َقاَل الُحَسْق

ةٍ  ,ُكؾِّ َكْرٍب   ُكؾِّ  ,َوَأْكَت فِقَؿا َكَزَل بِل ِثَؼةٌ  ,َوَرَجاِئل فِل ُكؾِّ ِشدَّ
ُّ

َوَأْكت َولِل

 ."َوَصاِحُب ُكؾِّ َحَسـَةٍ  ,كِْعَؿةٍ 

 َما َأتقُتُؽؿ َحتَّك َأَتْتـِل ُكُتُب  ,َٓ َتْعَجُؾقا" :َوَقاَل لُِعَؿَر َوُجـِْدهِ 
ِ
َواهلل

ـََّة َقْد ُأمِقَتْت  َوالُحُدْوَد َقْد ُططَِّؾْت:  ,َوالـَِّػاَق َقْد َكَجؿَ  ,َأَماثِؾُِؽؿ بَِلنَّ السُّ

ةَ  ,َفاْقَدمْ   ."َلَعؾَّ اهلَل ُيصؾُِح بَِؽ إُمَّ

َفاْرِجُعقا إَِلك َأْكُػِسُؽؿ: َهْؾ َيصُؾُح  ,َكا َراِجعٌ َفلَ  ,َفَلَتْقُت: َفنِْذ َكِرهُتؿ َذلَِؽ 

ِف؟ َأَوَلْقَس  ,َلُؽؿ َقْتؾِل ـِ َطؿِّ ـَ اْب ـَ بِـِْت َكبِقُِّؽؿ َواْب َأْو َيِحؾُّ َدمِل؟ َأَلْسُت اْب

 
ِ
صؾك اهلل -َحْؿَزُة َوالَعبَّاُس َوَجْعَػٌر ُطُؿْقَمتِل؟ َأَلْؿ َيبُؾْغُؽؿ َقْقُل َرُسْقِل اهلل

 َوفِل َأِخل:  -طؾقف وسؾؿ
َّ

 ؟«َهَذاِن َسقَِّدا َشَباِب َأْهِؾ الَجـَّة»فِل

ُِْط ٍَ ٔؾ  : ُهَق َيَعْبُد اهلَل َطَؾك َحْرٍف إِْن َكاَن َيْدِري َما َيُؼْقُل.َفَكا



 اعسف ضًفو

 
2

 [-رضي اهلل عنه-الحسين بن علي بن أبي طالب ]

   
 

297 

َُُط ٍَ ُع  َفَكا
َّ

 ََٕجْبُت. ,: َلْق َكاَن َأمُرَك إَِلل

ُٔ ِٝ ٍَ احُلَػ َـّ لَِؿا َتَرى َيْقٌم  : َيا ُطَؿرُ -طـفؿارضل اهلل -ََٚقا ! َلَقُؽْقَك

ْوكِل"َيُسقُؤَك:  َوَصـَُعقا بَِلِخل َما  ,َوَخَدُطْقكِل ,الؾَُّفؿَّ إِنَّ َأْهَؾ الِعَراِق َغرُّ

 ."َوَأْحِصِفْؿ َطَدداً  ,الؾَُّفؿَّ َشتِّْت َطَؾْقِفؿ َأْمَرُهؿ ,َصـَُعقا

ـْ َقاَتَؾ َمْقَلًك لُِعَبْقِد ا َل َم ـِ ِزَيادٍ َفَؽاَن َأوَّ  ب
ِ
ـُ َتِؿْقٍؿ  ,هلل  ب

ِ
َفَبَرَز َلُف َطْبُد اهلل

 
ُّ

ـُ َجالٌِس َطَؾْقِف ُجبَُّة َخزٍّ َدْكـَاءُ  ,َفَؼَتَؾفُ  ,الَؽْؾبِل  ,َوالـَّْبُؾ َيؼُع َحْقَلفُ  ,َوالُحَسْق

ـَ  ـُ َثالَِث ِسـِْق ْقَلُف َوَقاَتَؾ َح  ,َفَؾبَِس َْٕمَتفُ  ,َفَقَقَعْت َكْبَؾٌة فِل َولٍد َلُف اْب

 َيْرَتِجُز: ,َحتَّك ُقتُِؾقا َجِؿْقعًا ,َأْصَحاُبفُ 
ٌّ

 َوَحَؿَؾ َولُدُه َطؾِل

 
ّ

ـِ َطؾِل ـِ ب ـُ الُحَسْق  ب
ُّ

 ... َأَكا َطؾِل
ّ

 َأْوَلك بِالـَّبِل
ِ
ـُ َوَبْقِت اهلل  َكْح

ـٌ  ,َفَجاءْتُف َصعـَةٌ  ـُ  َفرَماهُ  ,َفَتـَاَوَلفُ  ,َفَجاَء َرُجٌؾ بَِؿاءٍ  ,َوَططَِش ُحَسْق ُحَصْق

ـُ َتِؿْقٍؿ بَِسْفؿٍ  َم بَِقِدِه َوَيْحَؿُد اهلَل. ,َفَقَقَع فِل فِْقفِ  ,ب ك الدَّ  َفَجَعَؾ َيَتؾؼَّ

َف َكْحَق الُؿَسـَّاِة ُيِرْيُد الُػَراَت  ـَ الَؿاءِ  ,َوَتقجَّ َوَرَماُه َرُجٌؾ  ,َفَحاُلقا َبْقـَُف َوَبْق

  ,َفَلثبَتُف فِل َحـَؽِفِ  ,بَِسْفؿٍ 
َ

َٓ َيْؼَدُم َطَؾْقِف َأَحدٌ  َوَبِؼل َة َيْقمِِف  َحتَّك َأَحاَصْت  ,َطامَّ

اَلةُ  جَّ َجاعِ  ,َوُهَق َرابُط الَجْلشِ  ,بِِف الرَّ إِْن َكاَن َلَقُشدُّ  ,ُيَؼاتُِؾ قَِتاَل الَػاِرِس الشُّ

َصاَح بِِفؿ  َحتَّك ,َفَقـَؽِشُػْقَن َطـُْف اكؽَِشاَف الِؿْعَزى َشدَّ فِْقَفا إََسدُ  ,َطَؾْقِفؿ

َفاُتُؽؿ! َماَذا َتـَْتظُروَن بِِف؟  ِشْؿٌر: َثؽؾْتُؽؿ ُأمَّ
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ُّ

ـُ َطَؾك َطاتِؼفِ  ,َفَضَرَب َكتَِػفُ  ,َفاْكَتَفك إَِلْقِف ُزْرَطُة التَِّؿْقِؿل  ,َوضَرَبُف الُحَسْق

  ,َفَصَرَطفُ 
ُّ

ُثؿَّ َكَزَل  ,َخرَّ فَ  ,َفطَعـَُف فِل ترُققتِِف َوفِل َصْدِرهِ  ,َوبَرَز ِسـَاٌن الـََّخِعل

  ,لَِقحَتزَّ َرْأَسفُ 
ُّ

 إَْصَبِحل
ٌّ

ـَ  ,َفاحَتزَّ َرْأَسفُ  ,َوَكَزَل َخْقلِل  ب
ِ
َوَأَتك بِِف ُطَبْقَد اهلل

 َفَؾْؿ ُيْعطِِف َشْقئًا. ,ِزَيادٍ 

ٍَ ـِ َثالٌَث َوَثالَُثقَن ِجَراَحةً َقا ـِ  ,: َوُوِجَد بِالُحَسْق ـْ َجْقِش ُطَؿَر ب
َوُقتَِؾ مِ

 ْعٍد َثَؿاكَِقٌة َوَثَؿاُكْقَن َكْػسًا.َس 

ٍَ  إَْصَغِر َقا
ٍّ

ـِ ِسَقى َوَلِدِه َطؾِل ـْ َأْهِؾ َبْقِت الُحَسْق
 -: َوَلْؿ َيْػؾِْت مِ

تِِف  يَّ ـْ ُذرِّ
 َكاَن َمِريضًا. -َفالُحَسْقـِقَِّة مِ

 
ٍّ

ـِ َطؾِل ـِ ب ـُ َحَس ـُ ب يَّةٌ  ,َوَحَس َٓ َطِؼَب َلفُ  ,َوَأُخْقُه َطْؿٌرو ,َوَلُف ُذرِّ  ,َو

ـِ َجْعَػرٍ   ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ـُ َطِؼْقؾٍ  ,َوالَؼاِسُؿ ب ُد ب َفَؼِدَم بِِفؿ َوبَِزْيـََب  ,َوُمَحؿَّ

 
ٍّ

 َطؾِل
ْ

ـِ  ,َوَفاصَِؿَة بِـَْتل َباِب الَؽْؾبِقَِّة  ,َوَفاصَِؿَة َوُسَؽْقـََة بِـَْتِل الُحَسْق َوَزْوَجتِِف الرَّ

 َوأُ  ,َوالَِدِة ُسَؽْقـَةَ 
ٍّ

ـِ َطؾِل ـِ ب ٍد بِـِْت الَحَس  َوَطبِقٍد َوإَِماٍء َلُفؿ. ,مِّ ُمَحؿَّ

ٍَ ـِ َقا ـِ  ,: َوُأِخَذ َثَؼُؾ الُحَسْق  َفاصَِؿَة بِـِْت الُحَسْق
َّ

 ,َوَأَخَذ َرُجٌؾ ُحؾِل

 َوَبَؽك: َفَؼاَلْت: لَِؿ َتْبؽِل؟

ٍَ  َفَكا
ِ
 َٓ َأْبؽِل؟وَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َأَأْسُؾُب بِـَْت َرُسْقِل اهلل

 : َفَدْطُف.َقاَيِت

ٍَ  : َأَخاُف َأْن َيْلُخَذُه َغْقِري.َقا
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ـُ َسْعدٍ  ا َرَجْعُت بِفِ  ,َوَأْقَبَؾ ُطَؿُر ب  ,َفَؼاَل: َما َرَجَع َرُجٌؾ إَِلك َأْهؾِِف بَِشرٍّ مِؿَّ

ـَ ِزَيادٍ  ِحَؿ. ,َوَطَصْقُت اهللَ  ,َأَصْعُت اْب  َوَقَطْعُت الرَّ

ا َأْخَبَرهُ  َوَورَد الَبِشْقرُ  َوَقاَل: ُكـُْت َأْرَضك  ,َدَمَعْت َطْقـَاهُ  ,َطَؾك َيِزْيَد: َفَؾؿَّ

. ـِ ـْ َصاَطتُِؽؿ بُِدْوِن َقْتِؾ الُحَسْق
 مِ

١َُٓ ِٝ  َسَباَيا؟ََٚقاَيِت ُغَه
ِ
 : َيا َيِزْيُد: َأَبـَاُت َرُسْقِل اهلل

ٍَ  -: َيا بِـَْت َأِخل! ُهَق َقا
ِ
 َأشدُّ مِ  -َواهلل

َّ
َأْقَسْؿُت َوَلْق َأنَّ  ,ـُْف َطَؾْقِؽ َطَؾل

ـٍ َقَراَبٌة َما َأقَدَم َطَؾْقفِ  ـَ ُحَسْق ـِ ِزَياٍد َوَبْق ـَ اْب َقْت َبْقـَُف َوبقـَُف ُسَؿقَّةُ  ,َبْق ـْ َفرَّ
 ,َوَلؽِ

ـُ ِزَيادٍ  ,َفَرِحَؿ اهلُل ُحَسْقـًا َؾ َطَؾْقِف اْب  َلْق ُكـُْت َصاِحَبفُ  ,َطجَّ
ِ
َلْؿ  ُثؿَّ  ,َأَما َواهلل

َّٓ بِـَْؼِص َبْعِض ُطُؿِري  ,َْٕحَبْبُت َأْن َأْدفَعُف َطـْفُ  ,َأْقِدْر َطَؾك َدْفِع الَؼْتِؾ َطـُْف إِ

 َوَلَقِدْدُت َأْن ُأتِقُت بِِف سؾؿًا.

ـِ  ـِ الُحَسْق  ب
ِّ

َوَكاَزَطـِل  ,َفَؼاَل: َأُبْقَك َقَطَع َرِحِؿل ,ُثؿَّ َأْقَبَؾ َطَؾك َطؾِل

 ُسؾَطاكِل.

 َفَؼاَل: إِنَّ ِسَباءُهؿ َلـَا َحالٌَل. ,َؼاَم َرُجٌؾ فَ 

ٌّ ٍَ َعًٔ تِـَا. ,: َكَذْبَت َقا ـْ مِؾَّ
َّٓ َأْن َتْخُرَج مِ  إِ

ـَ َطَؾك كَِسائِفِ  ,َوَأَمَر بِالـَِّساءِ  ,َفَلْصَرَق َيِزْيدُ  َوَأَمَر كَِساَء آِل َأبِل  ,َفُلْدِخْؾ

ـَ الَؿْلَتَؿ َطَؾك ,ُسْػَقانَ  ـِ َثالََثَة َأيَّاٍم ...  َفَلَقْؿ  إَِلك َأْن َقاَل: ,الُحَسْق
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ـِ َطامِرٍ   ب
ِ
َفَؼاَل َيِزْيُد َوُهَق َزْوُجَفا: ُحؼَّ َلَفا  ,َوَبَؽْت ُأمُّ ُكْؾُثْقٍم بِـُْت َطْبِد اهلل

 َأْن ُتْعِقَل َطَؾك َكبِْقِر ُقَرْيٍش َوسقِِّدَها.

ٍّ ُٔ َساِظ َبْقِر بـ الخِ َدِطُٜط ب ـِ الزُّ ْيِت : َط َسِؿَع الَػَرْزَدَق َيُؼْقُل: َلِؼقُت  ,رِّ

ـَ بَِذاِت ِطْرٍق  ـَ َمِعل؟ َفنِنَّ َمِعل  ,الُحَسْق َفَؼاَل: َما َتَرى َأْهَؾ الُؽْقَفِة َصاكِِعْق

ـْ ُكُتبِِفؿ؟
 ِحْؿالً مِ

 َفالَ َتْذَهْب. ,: َيخُذُلْقَكَؽ ُقًُِت

ـِ َطبَّاٍس َيذُكُر لَ  ـِ َوَكَتَب َيِزْيُد إَِلك اْب َوَيُؼْقُل: َكحِسُب َأكَُّف  ,ُف ُخروَج الُحَسْق

ـَ الَؿْشِرِق 
 ,َفنِْن َفعَؾ  ,َوِطـَْدَك مِـُْفؿ َخَبُرهُ  ,َفَؿـَّْقُه الِخالََفةَ  ,َجاءُه ِرَجاٌل مِ

ِحؿَ  ـِ َفاْكُػػْ  ,َوَأْكَت َكبِْقُر َأْهِؾ َبْقتَِؽ َوالَؿـُظقُر إَِلْقفِ  ,َفَؼْد َقَطَع الَؼَراَبَة َوالرَّ ُف َط

ِعِل فِل الُػْرَقِة.  السَّ

ُٔ َعٖباٍؽ ٘ٔ اِب ِٝ َٓ َيُؽْقَن ": -طـفارضل اهلل -َفَهَتَب ِإَي  َْٕرُجق َأْن 
ْ

إِكِّل

 ."َوَلْسُت َأَدُع الـَّصقَحَة َلفُ  ,ُخروُجُف َٕمٍر َتؽَرهُ 

ـٌ إَِلك الَؿِدْيـَةِ  ـْ َبـِل َطبْ  ,َوَبَعَث ُحَسْق
ـْ َخػَّ مِ ِد الُؿطَّؾِِب: َفؾِحَؼ بِِف َم

دٌ  ,َوِصبَقانُ  ,َوكَِساءٌ  ,َوُهؿ تِْسَعَة َطَشَر َرُجالً  َفَلْدَرَكُف  ,َوَتبَِعُفؿ َأُخْقُه ُمَحؿَّ

ةَ  ٌد َوَلَدهُ  ,َفَلَبك ,َوَأْطَؾَؿُف َأنَّ الُخُروَج َيْقَمُف َهَذا َلْقَس بَِرْأٍي  ,بَِؿؽَّ  ,َفَؿـََع ُمَحؿَّ

ـُ  ـْ َمْقِضٍع ُأَصاُب فِْقفِ "َقاَل: وَ  ,َفقَجَد َطَؾْقِف الُحَسْق  ."َترَغُب بَقَلِدَك َط
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ـْ  ,َفَساَر فِل آلِفِ  ,َوَبَعَث َأْهُؾ الِعَراِق ُرُسالً َوُكُتبًا إَِلْقفِ 
ـَ َشْقخًا مِ َوفِل ِستِّْق

ِة.  َأْهِؾ الُؽْقَفِة فِل َطْشِر ِذي الِحجَّ

ِٔ ِظَٜأز ب ِٝٔس اهلٔل ب ُٕ ِإَي٢ ُعَب َٚا ََِط َ٘ٔفَهَتَب  ِٝ ا َبْعدُ ": ِٔ َأٔب ـَ َقْد  ,َأمَّ َفنِنَّ الُحَسْق

َف إَِلْقَؽ  ـِ  ,َتقجَّ ـَ الُحَسْق
 َما َأَحٌد ُيسؾِؿُف اهلُل َأحبُّ إَِلْقـَا مِ

ِ
اَك َأْن  ,َوَتاهلل َفنِيَّ

ـُ َسِعْقٍد إَْشَدُق  ٌء. َوَكَتَب إَِلْقِف َطْؿُرو ب
ْ

ه َشل َٓ َيُسدُّ : َتِفْقَج َطَؾك َكْػِسَؽ َما 

ـُ  َف إَِلْقؽ الُحَسْق ا َبْعُد: َفَؼْد َتقجَّ  ."َوفِل مِْثؾَِفا ُتعَتُؼ َأْو ُتسَتَرقُّ  ,َأمَّ

ُِٝط اكِ ايٗعَب حَّ ـُ الضَّ ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ ـْ َأبِْقفِ  ,: َحدَّ ـُ "َقاَل:  ,َط  ,َخَرَج الُحَسْق

ـِ ِزَياٍد َكائِبِِف: إِنَّ ُحَسْقـًا َصا  بِِف  ,ئٌِر إَِلك الُؽْقَفةِ َفَؽَتَب َيِزْيُد إَِلك اْب
َ

َوَقِد اْبُتؾِل

ـِ إَْزَمانِ  ـْ َبْق
ـِ الُبؾَدانِ  ,َزَماُكَؽ مِ ـْ َبْق

الِ  ,َوَبَؾُدَك مِ ـِ الُعؿَّ ـْ َبْق
 ,َوَأْكَت مِ

 َأْو َتُعْقُد َطْبدًا. ,َوِطـَْدَها ُتعَتُؼ 

ـُ ِزَيادٍ   َوَبَعَث بَِرْأِسِف إَِلْقِف. ,َفَؼَتَؾُف اْب

ُٔ ُع ١ََٓاِب ِٝ ـْ َأْهِؾ الثَّْعَؾبِقَّة َلُف ماَئٌة َوِستَّ َٝ
 ُيَؼاَل َلُف: ُبَجْقٌر مِ

ٌّ
َثـِل َأْطَرابِل : َحدَّ

ـُ َوَأَكا ُغالَمٌ "َقاَل:  ,َطْشَرَة َسـَةً  ـَ الـَّاسِ  ,َمرَّ الُحَسْق
ٍة مِ َفَؼاَل َلُف  ,َوَكاَن فِل قِؾَّ

! َأرَ 
ِ
ـَ بِـِْت َرُسْقِل اهلل ـَ الـَّاِس.َأِخل: َيا اْب

ٍة مِ  اَك فِل قِؾَّ

ِٛٔط ٍَ ٔبايٖػ ٌِ - َفَكا  : َهِذِه َخْؾِػل َمْؿُؾْقءٌة ُكُتبًا.- ََٚأَؾاَض ِإَي٢ َسٔكَٝب١ٔ ايٖطِس

١ََٓ ِٝ َٝ ُٔ ُع ـُ ِخَراشٍ اِب َثـَا ِشَفاُب ب ـْ َقْقمِفِ  ,: َحدَّ
ـْ َرُجٍؾ مِ  َقاَل: ,َط
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َزُهؿ طُ  ـَ َجفَّ ِذْي ـِ ُكـُْت فِل الَجْقِش الَّ ـُ ِزَياٍد إَِلك الُحَسْق  ب
ِ
َوَكاُكقا  ,َبْقُد اهلل

ْيَؾؿَ  ٍَٓف ُيِرْيُدْوَن الدَّ ـِ  ,َأْرَبَعَة آ  إَِلك الُحَسْق
ِ
َفُؼْؾُت:  ,َفَؾِؼْقُتفُ  ,َفَصَرَفُفؿ ُطَبْقُد اهلل

.
ِ
الَُم َطَؾْقَؽ َيا َأَبا َطْبِد اهلل  السَّ

ٍَ الَُم. َوَكاَكْت فِْقفِ َقا  ُغـٌَّة. : َوَطَؾْقَؽ السَّ

َٗاْب ٍَ ٔؾ  َقا
ٍّ

ـَ َطؾِل ْثُت بِِف َزْيَد ب  ها. "َفَلْطَجَبُف: َوَكاَكْت فِْقِف ُغـَّةٌ  ,: َفَحدَّ
          

 
  



 اعسف ضًفو

 
3

 [-رضي اهلل عنه-أبو هريرة ]

   
 

303 

 [-رضي اهلل عنه-أبو هريرة ]

 ."-رضل اهلل طـف- أبٛ ٖسٜس٠": فُٔ باب اعطف غفو

 : (592-2/578)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

َٞٗأ" ِٚٔغ َِٜط٠َ ايٖس َُٖط ـُ َصْخٍر اإِلَمامُ ": ُبٛ  ـِ ب ْحَؿ  ,الُؿْجَتِفدُ  ,الَػِؼْقفُ  ,َطْبُد الرَّ

  ,الَحافِظُ 
ِ
  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َصاِحُب َرُسْقِل اهلل

ُّ
ْوِسل  ,َأُبق ُهَرْيَرَة الدَّ

 
ُّ

اِظ إَْثَباِت. ,الَقَؿاكِل  َسقُِّد الُحػَّ

٘ٔ َع٢ًَ ُٔ ١ُٕٖ اِخُتًَٔف ٔفٞ اِغ ٍٍ َد َٛا َٗا ،َأِق ـُ ": َأِضَدُش ـِ ب ْحَؿ َطْبُد الرَّ

 .َ  "َصْخر

ٌَ ِٝ ـُ َغـٍْؿ.َٚٔق  : اْب

ٌَ ِٝ . ,: َكاَن اْسُؿُف َطْبَد َشْؿسٍ َٚٔق
ِ
 َوَطْبَد اهلل

ٌَ ِٝ .َٚٔق ـٌ  : َسؽِْق

ٌَ ِٝ  : َطامٌِر.َٚٔق

ٌَ ِٝ  : َبِرْيٌر.َٚٔق

ٌَ ِٝ ـُ َغـٍْؿ.َٚٔق  : َطْبُد ب

ٌَ ِٝ  : َطْؿٌرو.َٚٔق

ٌََٚٔق  : َسِعْقٌد.ِٝ
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 َوَكَذا فِل اْسِؿ َأبِْقِف َأْقَقاٌل.

ِّ ُٔ ايَهًِٔب ُّ ب َٖٔؿا  ٍَ ـِ َقا ـِ َصِرْيِػ ب َرى ب ـِ ِذي الشَّ ـُ َطامِِر ب : ُهَق ُطَؿْقُر ب

ـِ  ـِ َغـِْؿ ب ـِ َفْفِؿ ب ـِ ُسَؾْقِؿ ب ـِ َثْعَؾَبَة ب ـِ َسْعِد ب ـِ ُهـَقََّة ب ـِ َأبِل َصْعٍب ب َطقَّاَن ب

ـِ  َدْوسِ  ـِ َكْعِب ب ـِ الَحاِرِث ب ـِ َكْعِب ب ـِ َزْهَراَن ب  ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـِ ُطْدَثاَن ب ب

ـِ إَْزِد. ـِ َكْصِر ب ـِ َمالِِؽ ب  ب
ِ
 َطْبِد اهلل

ـُ َخقَّاٍط فِل َكَسبِفِ   ,َلؽِـَُّف َقاَل: َطتَّاٌب فِل َطقَّانَ  ,َوَهَذا بَِعْقـِِف َقاَلُف َخؾِْقَػُة ب

 ٌف فِل ُهـَقََّة.َوَقاَل: ُمـَبِّ 

ٍُ َُٜكا اُه َرُسْقُل  ,َأُبق إَْسَقدِ  ,: َكاَن فِل الَجاِهؾِقَِّة اْسُؿُف َطْبُد َشْؿسٍ َٚ َفَسؿَّ

 
ِ
 ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

ِ
 ."َوَكـَّاُه َأَبا ُهَرْيَرةَ  ,َطْبَد اهلل

ُ٘ ِٓ ُِٛض َع ُٗ ةٍ َٚامَلِؿ يَّ ٍة َبرِّ َِٓد ِهرَّ  بَِلْو
َ

 .: َأكَُّف ُكـِل

ٍَ ل ,: َوَجْدُتَفاَقا  َفُؽـِْقُت َبَذلَِؽ. ,َفَلَخْذُتَفا فِل ُكؿِّ

ٗٞ ٍَ ايطََّبَطأْ ُف َقا : َمْقُؿْقَكُة بِـُْت َصبِْقٍح. -طـفارضل اهلل -: َوُأمُّ
َ

 ِهل

ِٔ ٌَ َع َُ  َس
ِّ

ُمَباَركًا  ,َصقِّبًا ,ِطْؾؿًا َكثِْقراً  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: الـَّبِل

  ,َحْؼ فِل َكْثَرتِفِ َلْؿ ُيؾْ  ,فِْقفِ 
ٍّ

: ُأَبل ـْ  ,َوَطائَِشةَ  ,َوُأَساَمةَ  ,َوُطَؿرَ  ,َوَأبِل َبْؽرٍ  ,َوَط

ـِ َأبِل َبْصَرةَ  ,َوالَػْضؾِ   َوَكْعٍب الَحْبِر. ,َوَبْصَرَة ب

ُ٘ ِٓ َحاَبةِ َسٖسَخ َع ـَ الصَّ
. -طـفؿرضل اهلل -: َخْؾٌؼ َكثِْقٌر مِ ـَ  َوالتَّابِِعْق

ٌَ ِٝ  ُد َأْصَحابِِف َثَؿاِن ماَئٍة. : َبَؾَغ َطدَ َفٔك
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ٟٗ ٍَ ايُبَداِض  ."َرَوى َطـُْف َثَؿاُن ماَئٍة َأْو َأْكَثرُ ": َقا

ُٙ ُِٝط ٍَ َغ ِل َسـَِة َسْبعٍ ََٚقا  َطاَم َخْقَبَر. ,: َكاَن َمْؼَدُمُف َوإِْسالَُمُف فِل َأوَّ

ٟٗ َٛأقٔس ٍَ اي َق بَِفا َطَؾك  ,ا َدارٌ َوَلُف بِفَ  ,َكاَن َيـِْزُل َذا الُحَؾْقَػةِ ": ََٚقا َفَتَصدَّ

ـِ مِْرَبعٍ  ,َمَقالِْقفِ  ـْ َطْؿِرو ب
 ."َفَباُطْقَها مِ

١ََٓ ِٝ ُٔ ُيَب ِٔ ب َُ ٍَ َعِبُس ايٖطِس َرُجالً -رضل اهلل طـف-–َرَأْيُت َأَبا ُهَرْيَرَة ": ََٚقا

ـِ  ,آَدمَ  ـَ الَؿـْؽَِبْق ـِ  ,َبِعْقَد َما َبْق ـِ َذا َض  ,َأْفَرَق الثَّـِقََّتْق  ."ِػْقَرَتْق

َٔ ِٜ ِِٝط ُٔ ٔغ ٍَ اِب  لِْحَقُتُف َحْؿَراُء. ,َلقِّـًا ,: َكاَن َأُبق ُهَرْيَرَة َأْبَقَض ََٚقا

َث بِِدَمْشَؼ.  َوَقْد َحدَّ

ٍُِطٚ ُٔ َع ُُٖس ب ََُش ـْ َأبِل َسَؾَؿةَ َٚ ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َطْبِد َشْؿٍس  ,: َط ـُ  -َط اُه اْب َققَّ

َلٌة َأنَّ اْسَؿُف َكاَن َطْبَد َشْؿٍس.َوَقاَل: هَ  -ُخَزْيَؿَة  َٓ  ِذِه ِد

ـٍ  ـِ ُحَسْق ـْ َحِدْيِث ُسْػَقاَن ب
ـُ إِْسـَادًا مِ ْهِريِّ  ,َوُهَق َأْحَس ـِ الزُّ َّٓ َأْن  ,َط إِ

 َيُؽْقَن َلُف اْسَؿاِن َقْبُؾ.

ٍّ ُٔ َعًٔ َُُط ب ـٍ ُع ـُ ُحَسْق َثـَا ُسْػَقاُن ب ْهِريِّ  ,: َحدَّ ـِ الزُّ ـِ  ,َط رِ  َط  َقاَل: ,الُؿَحرَّ

ُِ َأٔبٞ َٕ اِغ ـَ َطْبِد َغـْؿٍ ": َنا  ."َطْبَد َطْؿٍرو ب

ٗٞ ًٔ ِٖ ٍَ ايٗص َواَياِت ِطـِْدي َطَؾك الَؼْؾِب ": ََٚقا  . "َهَذا َأْوَقُع الرِّ

.
ُّ

 َواْطَتَؿَدُه الـََّسائِل
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ٌَ امُلَؤزُِّب ِٝ َُأع ـِ إَْطَؿشِ ": َأُبٛ ِإِغ ـْ َأبِل َصالٍِح  ,َط  ,ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ طَ  ,َط

ـُ َصْخرٍ  ـِ ب ْحَؿ  ."َواْسُؿُف: َطْبُد الرَّ

ِْٝح ََِعَؿٍط َْٔذ ـِ َقْقسٍ َأُبٛ  ِد ب ـْ ُمَحؿَّ رضل اهلل -َأُبق ُهَرْيَرَة َكاَن َقاَل:  ,: َط

  ,َٓ ُتْؽـُْقكِل َأَبا ُهَرْيَرةَ ": َيُؼْقُل  -طـف
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َكـَّاكِل َرُسْقُل اهلل

َؽ َأَبا ِهرٍّ »َفَؼاَل:  ,ا ِهرٍّ َأبَ  -وسؾؿ ـَ إُْكَثك ,«َثؽَِؾْتَؽ ُأمُّ
َكُر َخْقٌر مِ  ."َوالذَّ

ِٜٕس ِٔ َظ ِِٝط ب ِٔ َنٔج ِٔ َضَباٍح ،ََٚع ِٝٔس ب َٛٔي ِٔ اي َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة َكاَن َيُؼْقُل: َكاَن ": َع

 
ُّ

 ."َيْدُطْقكِل: َأَبا ِهرٍّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل

ُِٚح ُٔ ُعَباَز٠َ َض ـُ َزْيدٍ ب َثـَا ُأَساَمُة ب ـِ َرافٍِع: ُقْؾُت َٕبِل  ,: َحدَّ  ب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل َط

 ُهَرْيَرَة: لَِؿ َكـَّْقَك َأَبا ُهَرْيَرَة؟

ٍَ  : َأَما َتْػَرُق مِـِّل؟َقا

 إِكِّل ََٕهاُبَؽ. ,: َبَؾكُقًُِت

ٍَ َفَؽـَّْقكِل  ,ل ُهَرْيَرٌة َأْلَعُب بَِفاَفَؽاَكْت لِ  ,ُكـُْت َأْرَطك َغـَؿًا َْٕهؾِل": َقا

 ."بَِفا

 :
ِّ

ـِ ُلَبْقـََة الطَّائِِػل ـِ ب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ ـِ ُخَثْقٍؿ: َط ـُ ُطْثَؿاَن ب  ب
ِ
َوَقاَل َطْبُد اهلل

ـِ  ,َفَؼاَل: َكاَن َرُجالً آَدمَ  ,َأكَُّف َوَصَػ لِل َأَبا ُهَرْيَرةُ " َأْفَرَق  ,َبِعْقَد الَؿـْؽَِبْق

ـِ ا ـِ  ,لثَّـِقََّتْق  ."َذا َضِػْقَرَتْق

ُٔ َخأيٕس ٍَ ُقٖط٠ُ ب : َأَكاَن َأُبق ُهَرْيَرَة ُمْخَشْقِشـًا؟": ََٚقا ـَ ـِ ِسْقِرْي  ُقْؾُت ْٓب
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ٍَ  ."َيْخِضُب  ,لِْحَقُتُف َحْؿَراءُ  ,َوَكاَن َأْبَقَض  ,َبْؾ َكاَن َلقِّـًا": َقا

٣َٚ ـْ َأبِل ُهرَ  ,: َأُبق الَعالَِقةِ ََٚض  -رضل اهلل طـف-ْيَرةَ َط
ُّ

-: َقاَل لِل الـَّبِل

ـْ َأْكَت؟): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـْ َدْوٍس. َقاَل: (مِؿَّ
َما ُكـُْت ». ُقْؾُت: مِ

«َأَرى َأنَّ فِل َدْوٍس َأَحدًا فِْقِف َخْقرٌ 
(ٔ)

. 

َِٜط٠َ َُٖط ٍَ َأُبٛ   ."َشِفْدُت َخْقَبرَ ": -رضل اهلل طـف-ََٚقا

 ـِ الُؿَسقِِّب.َهِذِه ِرَواَيُة ابْ 

ٍّ ُٔ َأٔبٞ َساِظ ُِٝؼ ب ُ٘ َق ِٓ ٣َٚ َع ـَ ": ََٚض
ِجْئُت َيْقَم َخْقَبَر َبْعَد َما َفَرُغْقا مِ

 ."الِؼَتالِ 

ٟٗ َِٚضٔز ـُ ِطَراكٍ ايٖسَضا َثـَا ُخَثْقُؿ ب ـْ َأبِْقفِ  ,: َحدَّ ـْ  ,َط رضل اهلل -َأبِل ُهَرْيَرَة َط

 "َقاَل:  ,-طـف
ُّ

َوَقِدْمُت  ,إَِلك َخْقَبرَ  -هلل طؾقف وسؾؿصؾك ا-َخَرَج الـَّبِل

ـِ ُطْرُفَطةَ  ,الَؿِدْيـََة ُمَفاِجراً  ْبَح َخْؾَػ ِسَباِع ب  ,َكاَن اْسَتْخَؾَػفُ  ,َفَصؾَّْقُت الصُّ

ْجَدِة إُْوَلك: بُِسْقَرِة َمْرَيؿَ  ـَ ﴿َوفِل أِخَرِة:  ,َفَؼَرَأ فِل السَّ ِػقْ . ﴾َوْيٌؾ لِْؾُؿَطػِّ

َٓنِ  ,ٌؾ َٕبِلَفُؼْؾُت: َويْ  َّٓ َوَكاَن َلُف مِْؽَقا مِْؽَقاٌل  ,َقؾَّ َرُجٌؾ َكاَن بَِلْرِض إَْزِد إِ

 .«َوآَخُر َيْبَخُس بِِف الـَّاَس  ,لِـَْػِسفِ 

                                                   
. َوأَبُو «َىَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغرِيبٌ »: وقال عقبو (,ٖٖٛٛ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو برقم  (ٔ)

صحيح ": وصححو األلباين رزتو اهلل وقال فيو. "َوأَبُو الَعالَِيِة اشْتُُو: رُفـَْيعٌ  "َخْلَدَة اشْتُُو: َخاِلُد ْبُن ِديَناٍر 
 ."سناداإل
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ُٔ َأٔبٞ َخأيٕس ٍَ اِب َثـَا َقْقٌس ": ََٚقا : -رضل اهلل طـف-َقاَل َلـَا َأُبق ُهَرْيَرةَ  ,َحدَّ

" 
ِ
ـَ َصِحْبُت َرُسْقَل اهلل  ."َثالََث ِسـِْق

ٟٗ َِٝط ُِ ِٔ احٔل َُ ُٔ َعِبٔس ايٖطِس ُِٝس ب َُ َٖا ُس ٍَ ،ََٚأ ـَ ": َفَكا  ."َصِحَب َأْرَبَع ِسـِْق

ـْ ُفُتْقِح َخْقَبَر إَِلك الَقَفاِة َأْرَبَعُة َأْطَقاٍم َوَلَقاٍل. ,َوَهَذا َأَصحُّ   َفِؿ

 َؿْسِجَد. َوَلِزَم ال ,َواْحَتاَج  ,َوَقْد َجاَع َأُبق ُهَرْيَرةَ 

ا َهاَجَر َكاَن َمَعُف َمْؿُؾقٌك َلفُ  » «َفَفَرَب مِـْفُ  ,َوَلؿَّ
 (ٔ)

. 

ّْ دٍ : َٖٔؿا ـْ ُمَحؿَّ  ,-رضل اهلل طـف-ُكـَّا ِطـَْد َأبِل ُهَرْيَرةَ ": َقاَل  ,َط

طَ  َط َأُبق ُهَرْيَرَة فِ "َوَقاَل:  ,َفَؿَسَح بِِرَدائِفِ  ,َفَتَؿخَّ  الَِّذي َتَؿخَّ
ِ
ل الَحْؿُد هلل

  ,الَؽتَّانِ 
َّ

ـَ َمـِْزِل َطائَِشَة َوالِؿـَْبِر َمْغِشّقًا َطَؾل َلَؼْد َرَأْيُتـِل َوإِكِّل َِٕخرُّ فِْقَؿا َبْق

                                                   
وكقى  ,باب إذا قال لعبده: هق هلل". يف العتؼ: (2533)برقؿ أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)

طـ إسؿاطقؾ بـ أبل  ,طـ أبل أسامة ,مـ صريؼ طبقد اهلل بـ سعقد ,العتؼ وآشفاد بالعتؼ

 -ؿصؾك اهلل طؾقف وسؾ-قال: لؿا قدمت طؾك الـبل  -رضل اهلل طـف-طـ أبل هريرة  ,حازم

 قؾت يف الطريؼ: 

 طؾك أهنا مـ دارة الؽػر كجت... يا لقؾة مـ صقلفا وطـــــائفا 

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قال: فؾؿا قدمت طؾك الـبل  ,قال: وأبؼ مـل غالم لل يف الطريؼ 

هق حر »فؼؾت:  ,هذا غالمؽ ,فؼال لل: يا أبا هريرة ,إذ صؾع الغالم ,فبقـا أكا طـده ,فبايعتف

 .«فلطتؼتف ,لقجف اهلل
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ـَ الُجْقعِ 
ُجُؾ  ,مِ َفَلُقْقُل:  ,َفَلْرَفُع َرْأِسل ,َفَقْجؾُِس َطَؾك َصْدِري ,َفَقُؿرُّ الرَّ

 ."إِكََّؿا ُهَق الُجْقعُ  ,َلْقَس الَِّذي َتَرى

ـْ َيَراُه َمْصُرْوطًاُقًُِت  َأْو َكْحَق َذلَِؽ. ,َفْقْجؾُِس َفْقَقُف لَِقْرقِْقفِ  ,: َكاَن َيُظـُُّف َم

ُٔ ايٖػا٥ٔٔب ـْ َطامِرٍ َعَطا٤ُ ب ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  ,: َط َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َط

ةِ  ػَّ  بَِتْؿٍر طَ  ,ُكـُْت فِل الصُّ
ِ
ـَ  ,ْجَقةٍ َفَبَعَث إَِلْقـَا َرُسْقُل اهلل

ـِ مِ َفُؽـَّا َكْؼِرُن التَّْؿَرَتْق

 .«َفاْقِرُكقا ,َقْد َقَرْكُت »َيُؼْقُل لَِصاِحبِِف:  ,َوَكاَن َأَحُدَكا إَِذا َقَرنَ  ,الُجْقعِ 

ُٔ َشضٍّ َُُط ب َثـَا ُمَجاِهدٌ ُع ـْ  ,: َحدَّ َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َأبِل ُهَرْيَرةَ َط

 إِْن ُكـُْت َْٕطَتِؿدُ "
ِ
ـَ الُجْقعِ  َواهلل

َوإِْن ُكـُْت َُٕشدُّ الَحَجَر  ,َطَؾك إَْرِض مِ

ـَ الُجْقعِ 
َفَسَلْلُتُف  ,َفَؿرَّ بِل َأُبق َبْؽرٍ  ,َوَلَؼْد َقَعْدُت َطَؾك َصِرْيِؼِفؿْ  ,َطَؾك َبْطـِل مِ

 
ِ
ـْ آَيٍة فِل كَِتاِب اهلل َّٓ لَِقْسَتْتبَِعـِل ,َط  ,َفَؿرَّ ُطَؿرُ  ,َيْػَعْؾ َفَؿرَّ َوَلْؿ  ,َما َأْسَلُلُف إِ

  ,َفَؽَذلَِؽ 
ِ
َفَعَرَف َما فِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َحتَّك َمرَّ بِل َرُسْقُل اهلل

ـَ الُجْقعِ 
. َفَدَخْؾُت (َأُبق ُهَرْيَرةَ )َفَؼاَل:  ,َوْجِفل مِ

ِ
. ُقْؾُت: َلبَّْقَؽ َيا َرُسْقَل اهلل

ـَ َلُؽؿ َهَذا؟)َؼاَل: فَ  ,َفَقَجَد َلَبـًا فِل َقَدٍح  ,َمَعُف الَبْقَت  ـْ َأْي
. ِقْقَؾ: َأْرَسَؾ (مِ

ةِ  ,َيا َأَبا ُهَرْيَرةَ )بِِف إَِلْقَؽ ُفالٌَن. َفَؼاَل:  ػَّ . َوَكاَن (َفاْدُطُفؿْ  ,اْكَطؾِْؼ إَِلك َأْهِؾ الصُّ

ِة َأْضَقاَف اإِلْسالَمِ  ػَّ َٓ َماَل  ,َأْهُؾ الصُّ   ,َٓ َأْهَؾ َو
ِ
صؾك - إَِذا َأَتْت َرُسْقَل اهلل

َوإَِذا  ,َوَلْؿ ُيِصْب مِـَْفا َشْقئًا ,َأْرَسَؾ بَِفا إَِلْقِفؿْ  ,َصَدَقةٌ  -اهلل طؾقف وسؾؿ

ٌة َأَصاَب مِـَْفا َفُؼْؾُت:  ,َفَساءكِل إِْرَساُلُف إِيَّاَي  ,َوَأْشَرَكُفْؿ فِْقَفا ,َجاءْتُف َهِديَّ
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ـِ ُشْربَ  َب ـْ َهَذا الؾَّ
ى بَِفاُكـُْت َأْرُجق َأْن ُأِصْقَب مِ ـُ فِل  ,ًة َأَتَؼقَّ َب َوَما َهَذا الؾَّ

ةِ  ػَّ  َوَصاَطِة َرُسْقلِِف ُبدٌّ  ,َأْهِؾ الصُّ
ِ
ـْ َصاَطِة اهلل

ـْ مِ َفَلْقَبُؾقا  ,َفَلَتْقُتُفؿْ  ,َوَلْؿ َيُؽ

. ـَ  ُمِجْقبِْق

ا َجَؾُسقا ُجَؾ . َفَجَعْؾُت ُأْططِ (َفَلْططِِفؿْ  ,ُخْذ َيا َأَبا ُهَرْيَرةَ )َقاَل:  ,َفَؾؿَّ  ,ل الرَّ

  ,َحتَّك َأَتْقُت َطَؾك َجِؿْقِعِفؿْ  ,َفَقْشَرُب َحتَّك ُيْرَوى
ِ
صؾك -َوَكاَوْلُتُف َرُسْقَل اهلل

ؿًا -اهلل طؾقف وسؾؿ  ُمَتَبسِّ
َّ

. ُقْؾُت: (َبِؼْقُت َأَكا َوَأْكَت )َوَقاَل:  ,َفَرَفَع َرْأَسُف إَِلل

. َقاَل: 
ِ
 ,. َفَشِرْبُت (اْشَرْب )َفَؼاَل:  ,. َفَشِرْبُت (َفاْشَرْب )َصَدْقَت َيا َرُسْقَل اهلل

َما  ,َحتَّك ُقْؾُت: َوالَِّذي َبَعَثَؽ بِالَحؼِّ  ,َفَلْشَرُب  ,(اْشَرْب )َفَؿا َزاَل َيُؼْقُل: 

ـَ الَػْضَؾةِ  ,َأِجُد َلُف َمَساغًا. َفَلَخذَ 
«"َفَشِرَب مِ

 (ٔ)
. 

ًٓ  ,اختؾػ يف اسؿف واسؿ أبقف كؿا أشار إلك  ,إلك قريب مـ ثالثقـ قق

 ذلؽ أهؾ العؾؿ.
 .-طـفؿارضل اهلل -هق وأمف  ,قدم الؿديـة بعد فتح خقرب

 أربع سـقـ. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لزم الـبل 

 

                                                   
صلى اهلل عليو -ُب الرقاق: باب كيف كان عيش النيب  (,ٕٙٗ ,ٕٔٗ/ٔٔ)اإلمام البخاري أخرجو  (ٔ)

من طريق عمر  (ٖٙ)ُب صفة القيامة: باب  (ٕٚٚٗ)والًتمذي  ,٘ٔ٘/  ٕوأزتد  ,وأصحابو -وسلم
 عن أيب ىريرة. ,عن غتاىد ,بن ذر
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 : نُا دا٤ شيو يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل

 
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َداُوَد ْب ـْ ُحَؿْقٍد اْلِحْؿَقِريِّ  ,َط ـُ َطْبِد ا-َط ـِ َوُهَق اْب ْحَؿ  ,-لرَّ

 
َّ

َكَؿا َصِحَبُف َأُبق  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َلِؼقُت َرُجاًل َصِحَب الـَّبِل

 »َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-ُهَرْيَرةَ 
ِ
َأْن  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َكَفك َرُسقُل اهلل

«َأْو َيُبقَل فِل ُمْغَتَسؾِفِ  ,َيْؿَتِشَط َأَحُدَكا ُكؾَّ َيْقمٍ 
 (ٔ)

. 

 .-زضٞ اهلل عٓ٘-تهٓٝ٘ بأبٞ ٖسٜس٠  قؿ١ ضبب

 فقجد هرة وأبـائفا فحؿؾفؿ يف كؿف. ,راطًقا -رضل اهلل طـف-كان 

-وأكتؿ تؼقلقن أبق هريرة  ,إكؿا أكا أبق هر"ويروى طـف أكف كان يؼقل: 

 ."-رضل اهلل طـف

 .قد نٓاٙ بأبٞ ٖس -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ٚايٓيب

 : اهلل ملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘

 -رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل ُهَرْيَرَة 
ِ
صؾك -َقاَل: َلِؼَقـِل َرُسقُل اهلل

 ,َفَؿَشْقُت َمَعُف َحتَّك َقَعدَ  ,َفَلَخَذ بَِقِدي ,َوَأَكا ُجـٌُب  -اهلل طؾقف وسؾؿ

                                                   
وصححو اإلمام األلباين رزتو  (,ٖٕٛ)إلمام النسائي ُب سننو وا (,ٕٛ)أخرجو اإلمام أبو داود ُب سننو  (ٔ)

ىذا "وقال فيو:  (,ٓٚٗٔ)اهلل ُب صحيح السنن. وىو ُب الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم 
 . "حديث صحيح
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ْحَؾ  ,َفاْكَسَؾْؾُت  ـَ ُكـَْت » َفَؼاَل: ,َفاْغَتَسْؾُت ُثؿَّ ِجْئُت َوُهَق َقاِطدٌ  ,َفَلَتْقُت الرَّ َأْي

َٓ َيـُْجُس »َفَؼاَل:  ,َفُؼْؾُت َلفُ  ,«َيا َأَبا ِهرٍّ  ـَ 
 َيا َأَبا ِهرٍّ إِنَّ الُؿْممِ

ِ
«ُسْبَحاَن اهلل

 (ٔ)
. 

 أيًضا. -رضل اهلل طـف-بلبل هريرة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وكاكف الـبل 

 : ملا دا٤ يف ايكشٝشني

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ    -طـفرضل اهلل -مـ حديث َط
َّ

صؾك اهلل طؾقف -َأنَّ الـَّبِل

َفَذَهَب  ,َفاْكَخـَْسُت مِـْفُ  ,َلِؼَقُف فِل َبْعِض َصِريِؼ الَؿِديـَِة َوُهَق ُجـٌُب  -وسؾؿ

ـَ ُكـَْت َيا َأَبا ُهَرْيَرةَ »َفَؼاَل:  ,َفاْغَتَسَؾ ُثؿَّ َجاءَ  َفَؽِرْهُت  ,َقاَل: ُكـُْت ُجـًُبا «َأْي

 »َفَؼاَل:  ,ا َطَؾك َغْقِر َصَفاَرةٍ َأْن ُأَجالَِسَؽ َوَأكَ 
ِ
َٓ  ,ُسْبَحاَن اهلل إِنَّ الُؿْسؾَِؿ 

«َيـُْجُس 
 (ٕ)

. 

 : (596-2/593)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

"ٗٞ ـُ ِهالَلٍ ايَكِعَٓٔب ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ ـْ َأبِْقفِ  ,: َحدَّ ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  ,َط رضل اهلل -َط

ـْ َبْقتِل إَِلك الَؿْسِجدِ َخرَ "َقاَل:  ,-طـف
َفَؼاُلقا:  ,َفَقَجْدُت َكَػراً  ,ْجُت َيْقمًا مِ

ـُ   -َما َأْخَرَجَؽ؟ ُقْؾُت: الُجْقُع. َفَؼاُلقا: َوَكْح
ِ
َّٓ الُجْقُع.  -َواهلل َما َأْخَرَجـَا إِ

  ,َفُؼْؿـَا
ِ
 ,. َفَلْخَبْرَكاهُ (اَطةَ َما َجاَء بُِؽْؿ َهِذِه السَّ )َفَؼاَل:  ,َفَدَخْؾـَا َطَؾك َرُسْقِل اهلل

ـِ  ,َفَدَطا بَِطَبٍؼ فِْقِف َتْؿرٌ  ـِ )َفَؼاَل:  ,َفَلْطَطك ُكؾَّ َرُجٍؾ مِـَّا َتْؿَرَتْق ُكُؾقا َهاَتْق

                                                   
 .(ٕ٘ٛ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٖٔٚ)م ُب صحيحو واإلمام مسل (,ٖٕٛ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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ـِ  ـَ الَؿاءِ  ,التَّْؿَرَتْق
. (َفنِكَُّفَؿا َسَتْجِزَياكُِؽْؿ َيْقَمُؽْؿ َهَذا ,َواْشَرُبقا َطَؾْقِفَؿا مِ

ةً  . ُقْؾُت: (لَِؿ َرَفْعَتَفا؟ ,َيا َأَبا ُهَرْيَرةَ )َفَؼاَل:  ,َوَخبَّْلُت إُْخَرى ,َفَلَكْؾُت َتَؿرَّ

ل. َقاَل:  ـِ  ,ُكْؾَفا»ُٕمِّ «َفَسـُْعطِْقَؽ َلَفا َتْؿَرَتْق
 (ٔ)

. 

ُٖاٍض ُٔ َع ١ََُ ب  ٔعِهِط
ُّ

َحْقِؿل َثـَا َأُبق َكثِْقٍر السُّ ـُ َطْبِد  -: َحدَّ َواْسُؿُف: َيِزْيُد ب

ْحؿَ  َثـِل  -ـِ الرَّ  َما َخَؾَؼ اهلُل "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َأُبق ُهَرْيَرةَ َحدَّ
ِ
َواهلل

ل َكاَكْت  َّٓ َأَحبَّـِل. ُقْؾُت: َوَما ِطْؾُؿَؽ بَِذلَِؽ؟ َقاَل: إِنَّ ُأمِّ ُمْممِـًا َيْسَؿُع بِل إِ

 َوَكاَكْت َتْلَبك طَ  ,َوُكـُْت َأْدُطْقَها إَِلك اإِلْسالَمِ  ,ُمْشِرَكةً 
َّ

 ,َفَدَطْقُتَفا َيْقمًا ,َؾل

 
ِ
َفَلَتْقُت َرُسْقَل  ,َما َأْكَرهُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَلْسَؿَعْتـِل فِل َرُسْقِل اهلل

 َوَأَكا َأْبؽِل
ِ
الؾَُّفؿَّ اْهِد ُأمَّ َأبِل )َوَسَلْلُتُف َأْن َيْدُطَق َلَفا. َفَؼاَل:  ,َفَلْخَبْرُتفُ  ,اهلل

ُرَها ,َأْطُدوا . َفَخَرْجُت (ُهَرْيَرةَ  َوَسِؿْعُت  ,َفنَِذا الَباُب ُمَجاٍف  ,َفَلَتْقُت  ,ُأَبشِّ

ل ,َخْضَخَضَة الَؿاءِ  َوَقْد  ,ُثؿَّ َفَتَحْت  ,َفَؼاَلْت: َكَؿا َأْكَت  ,َوَسِؿَعْت ِحسِّ

ـْ ِخَؿاِرَها ,َلبَِسْت ِدْرَطَفا َّٓ اهلل ,َوَطِجَؾْت َط َٓ إَِلَف إِ َوَأنَّ  ,َفَؼاَلْت: َأْشَفُد َأْن 

ـَ الَػَرِح 
 َأْبؽِل مِ

ِ
دًا َطْبُدُه َوَرُسْقُلُف. َوَقاَل: َفَرَجْعُت إَِلك َرُسْقِل اهلل َكَؿا  ,ُمَحؿَّ

ـَ الُحْزنِ 
ل إَِلك ِطَباِدِه  ,َفَلْخَبْرُتفُ  ,َبَؽْقُت مِ َوُقْؾُت: اْدُع اهلَل َأْن ُيَحبَِّبـِل َوُأمِّ

                                                   
أخرجو ابن سعد "وقال فيو:  (,ٜٕٙٓ)ذكره اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب الصحيحة حتت حديث رقم  (ٔ)

 ,عن ػتمد بن ىبلل عن أبيو عن أيب ىريرة. ورجالو ثقات؛ غَت ىبلل والد ػتمد (ٜٕٖ - ٕٖٛ/ٗ)
 .""ال يعرف" وىو ابن أيب ىبلل اظتدين؛ قال الذىيب:
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. َفَؼاَل:  ـَ ـَ الؾَُّفؿَّ َح »الُؿْممِـِْق ُف إَِلك ِطَباِدَك الُؿْممِـِْق  ,بِّْب ُطَبْقَدَك َهَذا َوُأمَّ

«َوَحبِّْبُفْؿ إَِلْقِفَؿا
 (ٔ)

. ـٌ  . إِْسـَاُدُه َحَس

ٟٗ ِِٜط ـْ َأبِل َكْضَرةَ اجُلَط ْيُت َأَبا ُهَرْيَرَة  ,: َط ـْ ُصَػاَوَة َقاَل: َتَثقَّ
َثـِل َشْقٌخ مِ َحدَّ

 بِاْلَؿِديـَِة َفؾَ -رضل اهلل طـف-–
ِّ

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل
صؾك اهلل -ْؿ َأَر َرُجاًل مِ

َٓ َأْقَقَم َطَؾك َضْقٍػ مِـْفُ  ,َأَشدَّ َتْشِؿقًرا -طؾقف وسؾؿ  ,َفَبْقـََؿا َأَكا ِطـَْدُه َيْقًما ,َو

َوَأْسَػَؾ مِـُْف َجاِرَيٌة َلُف  ,َوَمَعُف كِقٌس فِقِف َحًصك َأْو َكًقى ,َوُهَق َطَؾك َسِريٍر َلفُ 

َفَجَؿَعْتُف  ,َحتَّك إَِذا َأْكَػَد َما فِل اْلؽِقِس َأْلَؼاُه إَِلْقَفا ,ْقَداُء َوُهَق ُيَسبُِّح بَِفاَس 

  ,َفَدَفَعْتُف إَِلْقفِ  ,َفَلَطاَدْتُف فِل اْلؽِقسِ 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ُثَؽ َطـِّل َوَط َٓ ُأَحدِّ -َفَؼاَل: َأ

َقاَل: َبْقـَا َأَكا ُأوَطُؽ فِل اْلَؿْسِجِد إِْذ  ,َقاَل: ُقْؾُت: َبَؾك -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 
ِ
ـْ »َفَؼاَل:  ,َحتَّك َدَخَؾ اْلَؿْسِجدَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َجاَء َرُسقُل اهلل َم

؟
َّ

ْوِسل اٍت  «َأَحسَّ اْلَػَتك الدَّ   ,َثاَلَث َمرَّ
ِ
ُهَق َذا  ,َفَؼاَل َرُجٌؾ: َيا َرُسقَل اهلل

  ,ْسِجدِ ُيقَطُؽ فِل َجاكِِب اْلؿَ 
َّ

  ,َفَلْقَبَؾ َيْؿِشل َحتَّك اْكَتَفك إَِلل
َّ

 ,َفَقَضَع َيَدُه َطَؾل

 ,َفاْكَطَؾَؼ َيْؿِشل َحتَّك َأَتك َمَؼاَمُف الَِّذي ُيَصؾِّل فِقفِ  ,َفَؼاَل لِل َمْعُروًفا: َفـََفْضُت 

ـْ ِرَجالٍ 
اِن مِ ـْ كَِساءٍ  ,َفَلْقَبَؾ َطَؾْقِفْؿ َوَمَعُف َصػَّ

ـْ كَِساٍء  ,َوَصػٌّ مِ
اِن مِ َأْو َصػَّ

ـْ ِرَجالٍ 
ْقَطاُن َشْقًئا»َفَؼاَل:  ,َوَصػٌّ مِ ـْ َصاَلتِل َفْؾُقَسبِِّح  ,إِْن َأْكَساكِل الشَّ

مِ

ِؼ الـَِّساءُ    «اْلَؼْقُم َوْلُقَصػِّ
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َفَصؾَّك َرُسقُل اهلل

                                                   
  وسـده حسـ كؿا قال الؿصـػ مـ أجؾ طؽرمة بـ طؿار. (,2493)ؾؿ مسأخرجو  (ٔ)
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ـْ َصاَلتِِف َشْقًئا
َها ». َزاَد ُمقَسك «َمَجالَِسُؽؿْ  ,َمَجالَِسُؽؿْ »اَل َفؼَ  ,َوَلْؿ َيـَْس مِ

ا َبْعدُ »ُثؿَّ َقاَل  ,ُثؿَّ َحِؿَد اهلَل َتَعاَلك َوَأْثـَك َطَؾْقفِ  «ُهـَا ُثؿَّ اتََّػُؼقا: ُثؿَّ َأْقَبَؾ  «َأمَّ

َجاِل َفَؼاَل:  ُجُؾ إَِذا َأَتك َأْهَؾُف َفَلْغَؾَؼ »َطَؾك الرِّ َطَؾْقِف َباَبُف َوَأْلَؼك َهْؾ مِـُْؽُؿ الرَّ

 
ِ
ُثؿَّ َيْجؾُِس َبْعَد َذلَِؽ َفَقُؼقُل »َقاَل:  ,َقاُلقا: َكَعؿْ  «َطَؾْقِف ِسْتَرُه َواْسَتَتَر بِِسْتِر اهلل

َهْؾ »َفَؼاَل:  ,َقاَل َفَلْقَبَؾ َطَؾك الـَِّساءِ  ,َقاَل: َفَسَؽُتقا «َفَعْؾُت َكَذا َفَعْؾُت َكَذا

ـْ تُ  َـّ َم ُث؟مِـُْؽ ٌؾ  «َحدِّ ـَ َفَجَثْت َفَتاٌة َقاَل ُمَممَّ فِل َحِديثِِف َفَتاٌة َكَعاٌب  ,َفَسَؽْت

 
ِ
لَِقَراَها  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َطَؾك إِْحَدى ُرْكَبَتْقَفا َوَتَطاَوَلْت لَِرُسقِل اهلل

 
ِ
ُثقنَ  ,َوَيْسَؿَع َكاَلَمَفا َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل ْثـَفُ  ,إِكَُّفْؿ َلَقَتَحدَّ َـّ َلَقَتَحدَّ  ,َوإِكَُّف

َلِؼَقْت  ,إِكََّؿا َمَثُؾ َذلَِؽ َمَثُؾ َشْقَطاَكةٍ »َفَؼاَل: «َهْؾ َتْدُروَن َما َمَثُؾ َذلَِؽ؟»َفَؼاَل: 

ِة َفَؼَضك مِـَْفا َحاَجَتُف َوالـَّاُس َيـُْظُروَن إَِلْقفِ  ؽَّ َٓ َوإِنَّ صِقَب  ,َشْقَطاًكا فِل السِّ َأ

َجالِ  َٓ إِنَّ صِقَب الـَِّساِء َما َضَفَر َلْقُكُف َوَلْؿ  ,َما َضَفَر ِريُحفُ  الرِّ َوَلْؿ َيْظَفْر َلْقُكُف َأ

ؾٍ «َيْظَفْر ِريُحفُ  ـْ ُمَممَّ ـْ َها ُهـَا َحِػْظُتُف َط
َٓ  ,. َقاَل َأُبق َداُوَد: َومِ  َٓ َوُمقَسك َأ

َٓ اْمَرَأٌة إِلَ  َـّ َرُجٌؾ إَِلك َرُجٍؾ َو َّٓ إَِلك َوَلٍد َأْو َوالٍِد. َوَذَكَر َثالَِثًة ُيْػِضَق ك اْمَرَأٍة إِ

. وَقاَل ُمقَسك ٍد َوَلؽِـِّل َلْؿ ُأْتِؼـُْف َكَؿا ُأِحبُّ  ,َفُلْكِسقُتَفا َوُهَق فِل َحِديِث ُمَسدَّ

ادٌ  َثـَا َحؿَّ ـِ اْلُجَرْيِريِّ  ,َحدَّ ـْ َأبِل َكْضَرةَ  ,َط َػاِويِّ  ,َط ـِ الطُّ "َط
 (ٔ)

. 

                                                   
. وأخرجف ابـ طساكر              (2374)وأبق داود  (,543 ,2/540)أحؿد أخرجو اإلمام  (ٕ)

         = ,. والحديث يضعػف اإلمام إلباين رحؿف اهلل يف ضعقػ أبل داود(333/3/ 39)
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ٌَ ِٝ  ": َٚٔق
َّ

  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إِنَّ الـَّبِل
ِّ

ـَ الَحْضَرمِل َر الَعالََء ب  ,َأمَّ

كًا  ."َوَبَعَث َمَعُف َأَبا ُهَرْيَرَة ُمَمذِّ

ِة.-رضل اهلل طـف-–َوَكاَن ِحْػُظ َأبِل ُهَرْيَرَة  ـْ ُمْعِجَزاِت الـُُّبقَّ
 الَخاِرُق مِ

ُٔ امُلَج٢ٖٓ ايٖع ُُٖس ب ََُش  ٍَ َُٔقا َٔ 
ُّ

َثـَا َأُبق َبْؽٍر الَحـَِػل ـُ  ,: َحدَّ  ب
ِ
َثـَا َطْبُد اهلل َحدَّ

ـَ َأبِل ِهـْدٍ  ,َأبِل َيْحَقك ـْ  ,َسِؿْعُت َسِعْقَد ب : َأنَّ -رضل اهلل طـف-َأبِل ُهَرْيَرةَ َط

 
ِ
تِ )َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقَل اهلل ـْ َهِذِه الَغـَائِِؿ الَّ

َٓ َتْسَلُلـِل مِ ل َأ

ا َطؾََّؿَؽ اهلُل. َفـََزَع َكِؿَرًة (َيْسَلُلـِل َأْصَحاُبَؽ؟ . ُقْؾُت: َأْسَلُلَؽ َأْن ُتَعؾَِّؿـِل مِؿَّ

َحتَّك َكَلكِّل َأْكُظُر إَِلك الـَّْؿِؾ َيُدبُّ  ,َفَبَسَطَفا َبْقـِل َوَبْقـَفُ  ,َكاَكْت َطَؾك َضْفِري

َثـِل َحتَّك إَِذا اْسَتقْ  ,َطَؾْقَفا َها إَِلْقَؽ  ,اْجَؿْعَفا)َقاَل:  ,َطْبُت َحِدْيَثفُ َفَحدَّ . (َفُصرَّ

َثـِل ا َحدَّ َٓ ُأْسِؼُط َحْرفًا مِؿَّ "َفَلْصَبْحُت 
 (ٔ)

. 

َٗإب ُٔ ٔؾ ـْ َسِعْقدٍ اِب  ,-رضل اهلل طـف-َأَبا ُهَرْيَرةَ َوَأبِل َسَؾَؿَة: َأنَّ  ,: َط

 إِنَّ َأَبا ُهَريْ "إِكَُّؽْؿ َتُؼْقُلْقَن: "َقاَل: 
ِ
ـْ َرُسْقِل اهلل صؾك -َرَة ُيْؽثُِر الَحِدْيَث َط

                                                                                                                        
وقال فقف: رواه أبق داود  (,3353)ه تحت حديث رقؿ ولؽـف يف الصحقحة رحؿف اهلل ذكر =

وقّقيتف هـاك بشقاهد مـ حديث  , (2033/ 7/73) "اإلرواء"وكـت خرجتف يف  ,وغقره

فؾؿا وقػت طؾك متابعة ابـ سقريـ هذه لؾطػاوي  ,وأبل سعقد الخدري ,أسؿاء بـت يزيد

 . "ث. واهلل أطؾؿوتلكقدًا لصحة الحدي ,بادرت إلك تخريجفا هـا: لعزهتا وكدرهتا

وهق يف تاريخ ابـ طساكر  (,3/383) "الحؾقة"وأخرجف أبق كعقؿ يف  ,رجالف ثؼات (ٔ)

 ."شؿؾة فقفا خطقط بقض وسقد": والـؿرة. (39/333/2)
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ُثْقَن مِْثَؾُف؟ َوإِنَّ  -اهلل طؾقف وسؾؿ َٓ ُيَحدِّ ـَ َوإَْكَصاِر  َوَتُؼْقُلْقَن: َما لِْؾُؿَفاِجِرْي

ْػُؼ بِإَْسَقاِق  ـَ َكاَن َيْشَغُؾُفُؿ الصَّ ـَ  ,إِْخَقاكِل الُؿَفاِجِرْي
َوَكاَن إِْخَقاكِل مِ

ةِ  ,َصاِر َيْشَغُؾُفْؿ َطَؿُؾ َأْمَقالِِفؿْ إَكْ  ػَّ ـِ الصُّ ـْ َمَساكِْق
 ,َوُكـُْت اْمَرًأ مِْسؽِْقـًا مِ

 
ِ
ـَ  ,َطَؾك مِْؾِء َبْطـِل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأْلَزُم َرُسْقَل اهلل َفَلْحُضُر ِحْق

ـَ َيـَْسْقنَ  ,َيِغْقُبْقنَ    ,َوَأِطل ِحْق
ِ
 -ك اهلل طؾقف وسؾؿصؾ-َوَقْد َقاَل َرُسْقُل اهلل

ُثُف َيْقمًا:  ـْ َيْبُسَط َأَحٌد َثْقَبُف َحتَّك َأْقِضل َجِؿْقَع )فِل َحِدْيٍث ُيَحدِّ إِكَُّف َل

َّٓ َوَطك َما َأُقْقُل  ,ُثؿَّ َيْجَؿُع إَِلْقِف َثْقَبفُ  ,َمَؼاَلتِل  (إِ
َّ

َحتَّك  ,. َفَبَسْطُت َكِؿَرًة َطَؾل

  ,ُتَفا إَِلك َصْدِريَجَؿعْ  ,إَِذا َقَضك َمَؼاَلَتفُ 
ِ
ـْ َمَؼاَلِة َرُسْقِل اهلل

-َفَؿا َكِسْقُت مِ

ءٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ْ

ـْ َشل
"تِْؾَؽ مِ

(ٔ)
. 

ِٜهّا ٟٗ َأ ِِٖط ـِ إَْطَرِج ايٗع ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  ,: َط َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َط

 
ِ
ـْ َرُسْقِل اهلل َواَيَة َط َواهلُل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َتْزُطُؿْقَن َأكِّل ُأْكثُِر الرِّ

 َطَؾك مِْؾِء َبْطـِل ,إِكِّل ُكـُْت اْمَرًأ مِْسؽِْقـًا -الَؿْقِطُد 
ِ
َوإِكَُّف  ,َأْصَحُب َرُسْقَل اهلل

َثـَا َيْقمًا  َمَؼاَلتِل)َوَقاَل:  ,َحدَّ
َ

ـْ َيْبُسُط َثْقَبُف َحتَّك َأْقِضل َلْؿ  ,ُثؿَّ َقَبَضُف إَِلْقفِ  ,َم

 َما َكِسْقُت َشْقئًا  ,َفَقالَِّذي َبَعَثُف بِالَحؼِّ  ,. َفَػَعْؾُت (ًا َسِؿَع مِـِّل َأَبداً َيـَْس َشْقئ

 

                                                   
: والصػؼ يف البقع. (2492)وأخرجف اإلمام مسؾؿ  (,2047)البخاري أخرجو اإلمام  (ٔ)

 ."طؼد التبايعصقت وقع يد البائع طؾك يد الؿشرتي طـد "
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"َسِؿْعُتُف مِـْفُ 
 (ٔ)

. 

ِٕ َِٜجا "َمْحُػْقَضانِ  ,: َصِحْقَحانِ َٚاحَلٔس
 (ٕ)

. 

ُُٖس ُٔ ََُش ـْ َمْؽُحْقلٍ َضأؾٕس ب -رضل اهلل طـف-–َأُبق ُهَرْيَرَة َكاَن "َقاَل:  ,: َط

ـَ الِعْؾؿِ -ُؼْقُل: ُربَّ كِْقٍس ِطـَْد َأبِل ُهَرْيَرَة َلْؿ َيْػَتْحُف يَ 
 ."-َيْعـِل: مِ

ُك فِْتـًَة فِل ُقًُِت تِل ُتَحرِّ : َهَذا َدالٌّ َطَؾك َجَقاِز كِْتَؿاِن َبْعِض إََحاِدْيِث الَّ

.  ,إُُصْقِل َأِو الُػُرْوعِ  مِّ  َأِو الَؿْدِح َوالذَّ

ـَ الَبقِّـَاِت  ,َتَعؾَُّؼ بِِحؾٍّ َأْو َحَراٍم َفالَ َيِحؾُّ كِْتَؿاُكُف بَِقْجفٍ َأَما َحِدْيٌث يَ 
َفنِكَُّف مِ

 َوالُفَدى.

 (َصِحْقِح الُبَخاِريِّ )َوفِل 
ٍّ

ُثقا ": -رضل اهلل طـف-: َقْقُل اإِلَماِم َطؾِل َحدِّ

َب اهلُل َوَرُسْقُلفُ َأُتِحبُّقْ  ,َوَدُطقا َما ُيـْؽُِرْونَ  ,الـَّاَس بَِؿا َيْعِرُفْقنَ   ."َن َأْن ُيَؽذَّ

َبْؾ  ,ُْٕوِذَي  ,َذلَِؽ الِقَطاءَ  -رضل اهلل طـف-–َأُبق ُهَرْيَرَة َوَكَذا َلْق َبثَّ 

 إِْحَقاًء  ,َلُؼتَِؾ 
َّ

ْيِف اْجتَِفاُدُه إَِلك َأْن َيـُْشَر الَحِدْيَث الُػالَكِل َـّ الَعالَِؿ َقْد ُيَمدِّ
َوَلؽِ

ـَّةِ   َوإِْن َغؾَِط فِل اْجتَِفاِدِه. ,َوَلُف َأْجرٌ  ,ُف َما َكَقىَفؾَ  ,لِؾسُّ

                                                   
عن أيب ىريرة  ,عن االعرج ,من طريق الزىري (ٜٕٕٗ)واإلمام مسلم  (,ٖٗ٘ٚ)أخرجو اإلمام البخاري  (ٔ)

 .-رضي اهلل عنو-
واالسنادان رتيًعا ػتفوظان صححهما ": بعد أن ذكر االسنادين (ٗٓٔ/ٔ) الفتح " وقال: اضتافظ ُب " (ٕ)

 ."الشيخان
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٣َٚ  َض
ُّ

ـِ  ,: َطْقٌف إَْطَرابِل ـِ َأبِل الَحَس ـْ َسِعْقِد ب ـْ َأَحٌد "َقاَل:  ,َط َلْؿ َيُؽ

 
ِ
ـْ َأْصَحاِب َرُسْقِل اهلل

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مِ
َأْكَثَر َحِدْيثًا مِ

ـِ الـَّبِ   َط
ِّ

ـَ ُهَق َطَؾك الَؿِدْيـَِة َأَراَد َأْن  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ل َوإِنَّ َمْرَواَن َزَم

ا َأَبك َطَؾْقفِ  ,َفَلَبك ,َيْؽُتَب َحِدْيَثُف ُكؾَّفُ  َؾُف  ,َوَقاَل: اْرِو َكَؿا َرَوْيـَا. َفَؾؿَّ َتَغػَّ

ُثفُ َفَجعَ  ,َوَدَطاهُ  ,َوَأْقَعَد َلُف َكاتِبًا َثِؼػًا ,َمْرَوانُ  َوَيْؽُتُب َذاَك  ,َؾ َأُبق ُهَرْيَرَة ُيَحدِّ

الَؽاتُِب َحتَّك اْسَتْػَرَغ َحِدْيَثُف َأْجَؿَع. ُثؿَّ َقاَل َمْرَواُن: َتْعَؾُؿ َأكَّا َقْد َكَتْبـَا 

. َفَؼَرُؤْوهُ 
َّ

 ,َحِدْيَثَؽ َأْجَؿَع. َقاَل: َوقْد َفَعْؾَت؟ َقاَل: َكَعْؿ. َقاَل: َفاْقَرُؤْوُه َطَؾل

 ."َوإِْن ُتطِْعـِل َتْؿُحُف. َقاَل: َفَؿَحاهُ  ,َفَؼاَل َأُبق ُهَرْيَرَة: َأَما إِكَُّؽْؿ َقْد َحِػْظُتؿْ 

ُ٘ َُٔع ـُ َخؾِْقَػةَ َغ  مِـُْف. ,: َهْقَذُة ب

ِٜٕس ُٔ َظ ُٖاُز ب ـُ ُطَبْقٍد إَْكَصاِريُّ َس َثـِل َطْؿُرو ب َطْقِزَطِة  ,: َحدَّ َثـِل َأُبق الزُّ َحدَّ

َفَجَعَؾ  ,-رضل اهلل طـف-–ُب َمْرَواَن: َأنَّ َمْرَواَن َأْرَسَؾ إَِلك َأبِل ُهَرْيَرَة َكاتِ 

ِرْيرِ  ,َيْسَلُلفُ   ,َحتَّك إَِذا َكاَن َرْأُس الَحْقلِ  ,َوَأَكا َأْكُتُب  ,َوَأْجَؾَسـِل َخْؾَػ السَّ

ـْ َوَراِء الِحَجاِب  ,َدَطا بِفِ 
ـْ َذلَِؽ الؽَِتاِب  َفَجَعَؾ َيْسَلُلفُ  ,َفَلْقَعَدُه مِ َفَؿا َزاَد  ,َط

َٓ َكَؼَص  رَ  ,َو َٓ َأخَّ َم َو َٓ َقدَّ  ."َو

ًُِت ـِ الِحْػظُ ": -الذهبل رحؿف اهلل-ُق  . "َهَؽَذا َفْؾَقُؽ

ٗٞ ٍَ ايٖؿأفٔع ـْ َرَوى الَحِدْيَث فِل َدْهِرِه ": َقا  ."َأُبق ُهَرْيَرَة َأْحَػُظ َم
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ُِٝس َٛٔي َثـَا َسِعْقدُ اي ـُ َطْبِد الَعِزْيزِ  : َحدَّ ـْ َمْؽُحْقلٍ  ,ب َتَقاَطَد الـَّاُس "َقاَل:  ,َط

ـْ قَِباِب ُمَعاِوَيةَ 
-–َفَؼاَم فِْقِفؿ َأُبق ُهَرْيَرَة  ,َفاْجَتَؿُعقا فِْقَفا ,َلْقَؾًة إَِلك ُقبٍَّة مِ

 -رضل اهلل طـف
ِ
ـْ َرُسْقِل اهلل ُثُفْؿ َط َحتَّك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُيَحدِّ

 ."َح َأْصبَ 

ِٔ ُٔ احَلَػ َُُؼ ب ِٗ ـِ َشِؼْقٍؼ َن  ب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل رضل -َقاَل: َقاَل َأُبق ُهَرْيَرةَ  ,: َط

 ": -اهلل طـف
ِ
ـْ َأْصَحاِب َرُسْقِل اهلل

صؾك اهلل طؾقف -َٓ َأْطِرُف َأَحدًا مِ

 ."َأْحَػَظ لَِحِدْيثِِف مِـِّل -وسؾؿ

١ََٓ ِٝ َٝ ُٔ ُع ُٕ ب َٝا ـْ َطْؿٍروُغِف ـْ وَ  ,: َط ـِ ُمـَبِّفٍ َط امٍ  ,ْهِب ب ـْ َأِخْقِف َهؿَّ  ,َط

 َأْكَثَر َحِدْيثًا مِـِّل "َسِؿْعُت َأَبا ُهَرْيَرَة َيُؼْقُل: 
ِ
ـْ َأْصَحاِب َرُسْقِل اهلل

َما َأَحٌد مِ

ـِ َطْؿٍرو ,َطـْفُ   ب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل

َّٓ َما َكاَن مِ َٓ َأْكُتُب  ,َفنِكَُّف َكاَن َيْؽُتُب  ,إِ "َوُكـُْت 
(ٔ)

. 

                                                   
: هق ابـ ديـار وطؿرو. "باب كتابة العؾؿ"يف العؾؿ:  (3/384)البخاري أخرجو اإلمام  (ٔ)

. وهذا الحديث يدل طؾك أن أبا هريرة (39/337/3)الؿؽل. وهق يف تاريخ ابـ طساكر 

مـف إٓ طبد  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كان يجزم بلكف لقس يف الصحابة أكثر حديثا طـ الـبل 

و أقؾ مـ الؿقجقد الؿروي طـ أبل مع أن الؿقجقد الؿروي طـ طبد اهلل بـ طؿر ,اهلل

: أن طبد الف أحدها: إن السبب فقف مـ جفات: وقد قال العؾؿاءهريرة بلضعاف مضاطػة. 

: أكف كان أكثر مؼامف ثاكقفافؼؾت الرواية طـف.  ,كان مشتغال بالعبادة أكثر مـ اشتغالف بالتعؾقؿ

مؿـ يطؾب العؾؿ كالرحؾة ولؿ تؽـ الرحؾة إلقفؿا  ,بعد فتقح إمصار بؿصر أو بالطائػ

ويظفر هذا مـ  ,وكان أبق هريرة متصديا فقفا لؾػتقى والتحديث إلك أن مات ,إلك الؿديـة

             = فؼد ذكر البخاري أكف روى طـف ثؿان مئة كػس مـ ,كثرة مـ حؿؾ طـ أبل هريرة
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َِٛب ٜٗ ُٔ َأ ٢َٝ ب ـِ َطْجالََن: َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة َِٜش ـِ اْب َكاَن  -رضل اهلل طـف-: َط

ُث َأَحاِدْيَث "َيُؼْقُل:  ـِ ُطَؿرَ  ,إِكِّل َُٕحدِّ  ."َلَشجَّ َرْأِسل ,َلْق َتَؽؾَّْؿُت بَِفا فِل َزَم

ـْ َيُؼْقُل: َأقِؾُّ  -رضل اهلل طـف-: َهَؽَذا ُهَق َكاَن ُطَؿُر ُقًُِت قا الَحِدْيَث َط

 
ِ
 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقِل اهلل

ـْ َبثِّ الَحِدْيِث  َحاَبِة َط ـَ الصَّ
-َوَهَذا َمْذَهٌب لُِعَؿَر  ,َوَزَجَر َغْقَر َواِحٍد مِ

 َولَِغْقِرِه. -رضل اهلل طـف

ـَ الَحِدْيِث فِل َدْوَلِة ُطَؿرَ 
 َطَؾْقَؽ إَِذا َكاَن اإِلْكَثاُر مِ

ِ
َكاُكقا ُيْؿـَُعْقَن مِـُْف  َفبِاهلل

َفَؿا َضـَُّؽ  ,َبْؾ ُهَق َغضٌّ َلْؿ ُيَشْب  ,َوَطَدِم إََساكِْقدِ  ,َوَطَداَلتِِفؿْ  ,َمَع ِصْدِقِفؿْ 

ـْ ِرَواَيِة الَغَرائِِب َوالَؿـَاِكْقِر فِل َزَماكِـَا
َوَكْثَرِة  ,َمَع ُصْقِل إََساكِْقدِ  ,بِاإِلْكَثاِر مِ

َفَقا َلْقَتُفْؿ َيْؼَتِصُرْوَن َطَؾك  ,َفبِالَحِريِّ َأْن َكْزُجَر الَؼْقَم َطـْفُ  ,َؾطِ الَقْهِؿ َوالغَ 

 -َبْؾ َيْرُوْوَن  ,ِرَواَيِة الَغِرْيِب َوالَضِعْقِػ 
ِ
 ,َوإََباصِْقَؾ  ,الَؿْقُضْقَطاِت  -َواهلل

ْهِد  َكْسَلُل اهلَل         -َوالُؿْسَتِحْقَؾ فِل إُُصْقِل َوالُػُرْوِع َوالَؿالَِحِؿ َوالزُّ

 .-الَعافَِقَة 

                                                                                                                        
لف بلن ٓ  -ف وسؾؿصؾك اهلل طؾق-: ما اختص بف أبق هريرة مـ دطقة الـبل ثالثفاالتابعقـ.  =

: أن طبد اهلل كان قد ضػر يف الشام بحؿؾ جؿؾ مـ كتب أهؾ رابعفايـسك ما يحدثف بف. 

 فتجـب آخذ طـف لذلؽ كثقر مـ أئؿة التابعقـ. ,فؽان يـظر فقفا ويحدث مـفا ,الؽتاب
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ـْ َرَوى َذلَِؽ َمَع ِطْؾِؿِف بُِبْطالَكِفِ  ـَ  ,َفَؿ  ,َفَفَذا َضالٌِؿ لِـَْػِسفِ  ,َوَغرَّ الُؿْممِـِْق

ـِ َوأَثارِ  ـَ ـْ َذلَِؽ  ,َجاٍن َطَؾك السُّ
َّٓ َفُفَق  ,َفنِْن َأَكاَب َوَأْقَصرَ  ,ُيْسَتَتاُب مِ َوإِ

َث بُِؽؾِّ َما َسِؿعَ َكَػك  ,َفاِسٌؼ  عْ  ,بِِف إِْثؿًا َأْن ُيَحدِّ  ,َوإِْن ُهَق َلْؿ َيْعَؾْؿ َفْؾَقَتَقرَّ

اتِِف  ـْ ُيِعْقـُُف َطَؾك َتـِْؼَقِة َمْرِويَّ ـْ بَِؿ َفَؾَؼْد َطؿَّ  -َكْسَلُل اهلَل الَعافَِقَة  -َوْلَقْسَتِع

اِخُؾ  ,َوَشَؿَؾِت الَغْػَؾةُ  ,الَبالَءُ  ـُ إَِلْقِفُؿ َوَدَخَؾ الدَّ ـَ َيْرَك ِذْي ـَ الَّ ثِْق َطَؾك الُؿَحدِّ

 َوَأْهِؾ الَؽالَِم. ,َفالَ ُطْتَبك َطَؾك الُػَؼَفاءِ  ,الُؿْسؾُِؿْقنَ 

ٗٞ ًٔ ِٖ ٢َٝ ايٗص ُٔ َِٜش ُُٖس ب ََُش  ٍَ ـُ ِطْقَسكَقا ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ ـُ  ,: َحدَّ َأْخَبَرَكا َيِزْيُد ب

ـِ َأبِل  ,ُيْقُسَػ  ـْ َصالِِح ب ْهِريِّ  ,إَْخَضرِ َط ـِ الزُّ ـْ َأبِل َسَؾَؿةَ  ,َط ـْ  ,َط َأبِل َط

 "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-ُهَرْيَرَة 
ِ
-َما ُكـَّا َكْسَتطِْقُع َأْن َكُؼْقَل: َقاَل َرُسْقُل اهلل

ُكـَّا َكَخاُف  -رضل اهلل طـف-َحتَّك ُقبَِض ُطَؿرُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

َقاطَ  "السِّ
 (ٔ)

. 

ُٔ َغِع ـُ ُطَؿرَ ٕساِب ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ ـُ َجْعَػرٍ  ,: َحدَّ َثـَا َطْبُد الَحِؿْقِد ب ـْ  ,َحدَّ َط

ـِ مِْقـَا ,َأبِْقفِ  ـْ ِزَياِد ب ـُ َطبَّاسٍ "َقاَل:  ,َط ـُ ُطَؿرَ  ,َكاَن اْب َوَأُبق  ,َوَأُبق َسِعْقدٍ  ,َواْب

ُثْقَن  ,ُتْقَن بِالَؿِدْيـَةِ ُيػْ  ,َمَع َأْشَباٍه َلُفؿ-طـفؿرضل اهلل -َوَجابٌِر  ,ُهَرْيَرةَ  َوُيَحدِّ

                                                   
 ,وهق الرحبل الصـعاين: صـعاء دمشؼ ,: لضعػ يزيد بـ يقسػإسـاده ضعقػ اضتديث (ٔ)

 "تاريخف  "ف فقف وهق صالح بـ أبل آخضر ضعقػ أيًضا. وأخرجف ابـ طساكر يف وشقخ

(39/337/2). 
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ِ
ـْ َرُسْقِل اهلل  ُطْثَؿاُن إَِلك َأْن  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َط

َ
ـْ َلُدْن ُتُقفِّل

مِ

 . "ُتُقفُّقا

ٍَ َِٓء الَخْؿَسُة إَِلْقِفْؿ َصاَرِت الَػْتَقى": َقا  ."َوَهُم

ٗٞ ـِ َسِعقْ  ,: َأْخَبَرَكا َمالٌِؽ ايٖؿأفٔع ـْ َيْحَقك ب ـِ إََشجِّ  ,دٍ َط ـْ ُبَؽْقِر ب ـْ  ,َط َط

َبْقرِ  ـِ الزُّ : َأكَُّف َكاَن َجالِسًا َمَع اْب ـِ َأبِل َطقَّاٍش إَْكَصاِريِّ َفَجاَء  ,ُمَعاِوَيَة ب

ـِ الُبَؽْقرِ  ـُ إَِياَس ب ُد ب ُخْقلِ  ,ُمَحؿَّ ـْ َرُجٍؾ َصؾََّؼ َثالَثًا َقْبَؾ الدُّ َفَبَعَثُف  ,َفَسَلَل َط

ـِ َطبَّاسٍ  ,بِل ُهَرْيَرةَ إَِلك أَ  ـُ  ,َفَذَهَب  ,َوَكاَكا ِطـَْد َطائَِشةَ  ,َواْب َفَسَلَلُفَؿا. َفَؼاَل اْب

الَقاِحَدُة "َفَؼْد َجاءْتَؽ ُمْعِضَؾٌة. َفَؼاَل:  ,َطبَّاٍس َٕبِل ُهَرْيَرَة: َأْفتِِف َيا َأَبا ُهَرْيَرةَ 

ُمَفا ,ُتبِْقـَُفا ـُ َطبَّاٍس مِْثَؾُف. . َوَقاَل "َوالثَّالَُث ُتَحرِّ  اْب

ُث  ,َوَقْد َكاَن َأُبق ُهَرْيَرَة َيْجؾُِس إَِلك ُحْجَرِة َطائَِشةَ  ُثؿَّ َيُؼْقُل: َيا  ,َفُقَحدِّ

ا َقَضَت َصالََتَفا ,َصاِحَبَة الُحْجَرةِ  ا َأُقْقُل َشْقئًا؟ َفَؾؿَّ ـَ مِؿَّ َلْؿ ُتـْؽِْر َما  ,َأُتـْؽِِرْي

ـْ َقاَلْت  ,َرَواهُ 
 ": َلؽِ

ِ
ـْ َرُسْقُل اهلل َيْسُرُد  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َلْؿ َيُؽ

"الَحِدْيَث َسْرَدُكؿْ 
(ٔ)

. 

ََُط ِٔ ُع ٌَ الِب ِٝ ُث بِِف ": -عُٓٗاضنٞ اهلل -ََٚنَصٔيَو ٔق ا ُيَحدِّ َهْؾ ُتـْؽُِر مِؿَّ

َفَؿا "َأُبق ُهَرْيَرَة:  . َفَؼاَل "َوَجُبـَّا ,َوَلؽِـَُّف اْجرَتأَ  ,َٓ "َأُبق ُهَرْيَرَة َشْقئًا؟ َفَؼاَل: 

 . "َوَكُسْقا ,َذْكبِل إِْن ُكـُْت َحِػْظُت 

                                                   
 .(2493) أخرجو اإلمام مسلم (ٔ)
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َٕ ِٚ َٖاُض  ُٔ ُِٜس ب ٍَ َِٜع رضل اهلل -َكاَن َأُبق ُهَرْيَرَة ": َسِؿْعُت ُشْعَبَة َيُؼْقُل: َقا

 ."ُيَدلُِّس  -طـف

َحاَبِة ُقًُِت َٓ َطْقَب فِْقفِ  ,َكثِْقرٌ  -طـفؿرضل اهلل -: َتْدلِْقُس الصَّ َفنِنَّ  ,َو

ـْ َصاِحٍب َأْكَبَر مِـُْفؿْ  َحاَبُة  ,َتْدلِْقَسُفْؿ َط ُكؾُُّفْؿ -طـفؿرضل اهلل -–َوالصَّ

 ها. "ُطُدْوٌل 

 .-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-بٝإ عدد األحادٜح اييت زٚاٖا عٔ ايٓيب 

أكثر مـ خؿسة ألػ وثالثؿائة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-روى طـ الـبل 

 حديث.

 : ٚايػبب يف شيو أَٛض

 : َا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل: األٍٚ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة   "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َط
ِ
إِكِّل َأْسَؿُع  ,ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

 ,َقاَل: َفَغَرَف بَِقَدْيفِ  ,َفَبَسْطُتفُ  «اْبُسْط ِرَداَءكَ »مِـَْؽ َحِديًثا َكثِقًرا َأْكَساُه؟ َقاَل: 

فُ »اَل: ُثؿَّ قَ  "َفَؿا َكِسقُت َشْقًئا َبْعَدهُ  ,َفَضَؿْؿُتفُ  «ُضؿَّ
(ٔ)

. 

 : الحرص طؾك الحديث.ايجاْٞ

 : ملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـْ ـــــــَأكَُّف َقاَل: قِقَؾ َيا َرُس -رضل اهلل طـف-َأبِل ُهَرْيَرَة مـ حديث   َم
ِ
 قَل اهلل

                                                   
 .(ٜٔٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 َأْسَعُد الـَّاِس بَِشَػاَطتِ 
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َؽ َيْقَم الِؼَقاَمِة؟ َقاَل َرُسقُل اهلل

ُل »: -وسؾؿ ـْ َهَذا الَحِديِث َأَحٌد َأوَّ َٓ َيْسَلُلـِل َط َلَؼْد َضـَـُْت َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َأْن 

ـْ ِحْرِصَؽ َطَؾك الَحِديِث َأْسَعُد الـَّاِس بَِشَػاَطتِل َيْقَم 
مِـَْؽ لَِؿا َرَأْيُت مِ

َّٓ اهللُ  ,َقاَمةِ الؼِ  َٓ إَِلَف إِ ـْ َقاَل  ـْ َقْؾبِفِ  ,َم
«َأْو َكْػِسفِ  ,َخالًِصا مِ

(ٔ)
. 

 : الرضك بالؼؾقؾ مـ أجؾ العؾؿ.ايجايح

 : ملا دا٤ يف ايكشٝشني

-َيُؼقُلقَن إِنَّ َأَبا ُهَرْيَرةَ "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل ُهَرْيَرَة 

ـَ  ,َواهلُل الَؿْقِطدُ  ,َحِديَث ُيْؽثُِر ال -رضل اهلل طـف َوَيُؼقُلقَن: َما لِْؾُؿَفاِجِري

ـَ َكاَن  ـَ الُؿَفاِجِري
ُثقَن مِْثَؾ َأَحاِديثِِف؟ َوإِنَّ إِْخَقتِل مِ َٓ ُيَحدِّ َوإَْكَصاِر 

ْػُؼ بِإَْسَقاِق  ـَ إَْكَصاِر َكاَن َيْشَغُؾُفْؿ طَ  ,َيْشَغُؾُفُؿ الصَّ
َؿُؾ َوإِنَّ إِْخَقتِل مِ

  ,َوُكـُْت اْمَرًأ مِْسؽِقـًا ,َأْمَقالِِفؿْ 
ِ
َطَؾك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأْلَزُم َرُسقَل اهلل

ـَ َيِغقُبقنَ  ,مِْؾِء َبْطـِل ـَ َيـَْسْقنَ  ,َفَلْحُضُر ِحق   ,َوَأِطل ِحق
ُّ

صؾك -َوَقاَل الـَّبِل

ـْ َيْبُسَط َأَحٌد مِـُْؽْؿ َثقْ »َيْقًما:  -اهلل طؾقف وسؾؿ  َمَؼاَلتِل َهِذهِ َل
َ

 ,َبُف َحتَّك َأْقِضل

ـْ َمَؼاَلتِل َشْقًئا َأَبًدا
  «ُثؿَّ َيْجَؿَعُف إَِلك َصْدِرِه َفَقـَْسك مِ

َّ
َفَبَسْطُت َكِؿَرًة َلْقَس َطَؾل

  ,َثْقٌب َغْقُرَها
ُّ

ُثؿَّ َجَؿْعُتَفا  ,َمَؼاَلَتفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َحتَّك َقَضك الـَّبِل

ـْ َمَؼاَلتِِف تِْؾَؽ إَِلك َيْقمِل َهَذا ,َفَقالَِّذي َبَعَثُف بِالَحؼِّ  ,يإَِلك َصْدرِ 
 ,َما َكِسقُت مِ

                                                   
 .(ٜٜ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ِ
َٓ آَيَتاِن فِل ِكَتاِب اهلل  َلْق

ِ
ْثُتُؽْؿ َشْقًئا َأَبًدا:  ,َواهلل ـَ َيْؽتُُؿقَن َما ﴿َما َحدَّ ِذي إِنَّ الَّ

َاِت  ـَ البَقِـّ
ِحقؿُ ﴿إَِلك َقْقلِِف  [359: البؼرة] ﴾َوالُفَدى َأكَْزْلـَا مِ       ﴾الرَّ

"[360البؼرة: ]
 (ٔ)

. 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: كثرة الؿالزمة لؾـبل األَط ايطابع

 لؿا جاء يف الحديث السابؼ.

رضل اهلل -: أن كثقًرا مـ إحاديث أخذها أبق هريرة األَط اخلاَؼ

ل اهلل رض-ومراسقؾ الصحابة  ,-طـفؿرضل اهلل -مـ الصحابة  -طـف

كؾفؿ  -طـفؿرضل اهلل -مؼبقلة طـد أهؾ العؾؿ: ٕن الصحابة  -طـفؿ

 طدول ثؼات.

 إلك غقر ذلؽ مـ إوجف.

ما مـ باب مـ أبقاب الديـ إٓ وقد ضرب  -رضل اهلل طـف-أبق هريرة 

 والؿرويات الشرطقة. ,فقف بـصقب وافر مـ إحاديث الـبقية

 ,والؿعامالت ,والحج ,الصقامو ,والزكاة ,والصالة ,بالتقحقد": بدًءا

 ."وغقر ذلؽ مـ أبقاب العؾؿ ,والؼقؿ ,والؿبادئ ,وإخالق

 صقاًما. -رضل اهلل طـف-كان 

 

                                                   
 .(ٕٜٕٗ)حو واإلمام مسلم ُب صحي (,ٖٕٓ٘)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 . ذنَّاًزا هلل عص ٚدٌ -زضٞ اهلل عٓ٘-ٚنإ 

كان يسبح يف الققم  -رضل اهلل طـف-حتك أهنؿ ذكروا يف ترجؿتف أكف 

 ."اثـل طشر ألػ تسبقحة"والؾقؾة: 

 .-رضل اهلل طـف-أو كؿا قال  ,: بديتلقاٍ

 .غذاًعا -زضٞ اهلل عٓ٘-ٚنإ 

أخذ سقػف  -رضل اهلل طـف-فؾؿا دخؾ الخقارج طؾك طثؿان بـ طػان 

 -طـفؿرضل اهلل -وقال بؾغة حؿقر: حان الضرب يا أمقر الؿممـقـ

 .-أجؿعقـ

سللتؽ بحؼل طؾقؽ لؿا ": -رضل اهلل طـف-فؼال لف طثؿان بـ طػان 

 ."صرحت سالحؽ

 ."وما أخذتف مـذ ذلؽ الققم ,فللؼقتف"ل: قا

رضل اهلل -طثؿان بـ طػان  ,صاطة لقلل أمر -رضل اهلل طـف-فعؾ ذلؽ 

 .-طـف

 .-طـفؿارضل اهلل -وجاء بسقػف شجاطة لـصرتف 

مـ  ,يطعـ فقف الؿـافؼقن ,يطعـ فقف الزكادقة -رضل اهلل طـف-أبق هريرة 

-بلحاديث ثقابت طـ الـبل  : ٕكف هدم بدطفؿ"غقرهؿ, ,الرافضة"أمثال: 

 : فؾذلؽ أبغضقه.-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
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كان  -رضل اهلل طـف-أكف ": َٚٛنٛع١ ،ٚضمبا أتٛا بأسازٜح َهصٚب١

-إذا جاء الغداء ذهب يتغدى مع معاوية بـ أبل سػقان  ,يف حرب صػقـ

وإذا جاءت الصالة ذهب يصؾل خؾػ طؾل بـ أبل  ,-طـفؿارضل اهلل 

صعد طؾك الجبؾ.  ,. وإذا كان الحرب بقـفؿا-ـفرضل اهلل ط-صالب 

. فقؼقل لفؿ: الغداء مع -رضل اهلل طـف-فؼالقا لف: ما هذا يا أبق هريرة 

 -رضل اهلل طـف-والصالة خؾػ طؾل  ,أدسؿ -رضل اهلل طـف-معاوية 

 ."والجؾقس طؾك الجبؾ أسؾؿ ,أتؿ

 ,-رضل اهلل طـف-كالم مؽذوب طؾك صاحبل جؾقؾ مثؾ أبل هريرة 

 وهق غقر وارد إصالًقا.

لؽـفؿ يريدون التزهقد طـ رواياتف لألحاديث الثابتة التل يـؼؾفا طـ 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

بدطقة الـبل  ,محبقن إلك كؾ مممـ تؼل -رضل اهلل طـف-أبق هريرة 

 لف بذلؽ. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الؽريؿ 

 : نُا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ل إَِلك "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-يث َأبل ُهَرْيَرَة مـ حد ُكـُْت َأْدُطق ُأمِّ

 ُمْشِرَكةٌ 
َ

ْساَلِم َوِهل   ,اإْلِ
ِ
صؾك اهلل -َفَدَطْقُتَفا َيْقًما َفَلْسَؿَعْتـِل فِل َرُسقِل اهلل

  ,َما َأْكَرهُ  -طؾقف وسؾؿ
ِ
َوَأَكا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَلَتْقُت َرُسقَل اهلل
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  ,َأْبؽِل
َّ

ْساَلِم َفَتْلَبك َطَؾل ل إَِلك اإْلِ  إِكِّل ُكـُْت َأْدُطق ُأمِّ
ِ
 ,ُقْؾُت َيا َرُسقَل اهلل

َفاْدُع اهلَل َأْن َيْفِدَي ُأمَّ َأبِل ُهَرْيَرَة  ,َفَدَطْقُتَفا اْلَقْقَم َفَلْسَؿَعْتـِل فِقَؽ َما َأْكَرهُ 

 
ِ
 «اْهِد ُأمَّ َأبِل ُهَرْيَرةَ  الؾُفؿَّ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

 
ِ
 اهلل

ِّ
ا ِجْئُت  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَخَرْجُت ُمْسَتْبِشًرا بَِدْطَقِة َكبِل َفَؾؿَّ

  ,َفنَِذا ُهَق ُمَجاٌف  ,َفِصْرُت إَِلك اْلَباِب 
َّ

ل َخْشَػ َقَدَمل َفَؼاَلْت:  ,َفَسِؿَعْت ُأمِّ

َقاَل: َفاْغَتَسَؾْت َوَلبَِسْت  ,َخْضَخَضَة اْلَؿاءِ َمَؽاَكَؽ َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َوَسِؿْعُت 

ـْ ِخَؿاِرَها ُثؿَّ َقاَلْت: َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َأْشَفُد  ,َفَػَتَحِت اْلَباَب  ,ِدْرَطَفا َوَطِجَؾْت َط

َّٓ اهللُ  َٓ إَِلَف إِ ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلفُ  ,َأْن  َلك َرُسقِل َقاَل َفَرَجْعُت إِ  ,َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

 
ِ
ـَ اْلَػَرِح  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

َقاَل: ُقْؾُت: َيا  ,َفَلَتْقُتُف َوَأَكا َأْبؽِل مِ

 َأْبِشْر َقِد اْسَتَجاَب اهلُل َدْطَقَتَؽ َوَهَدى ُأمَّ َأبِل ُهَرْيَرةَ 
ِ
َفَحِؿَد اهلَل  ,َرُسقَل اهلل

ل  َقاَل ُقْؾُت: ,َوَأْثـَك َطَؾْقِف َوَقاَل َخْقًرا  اْدُع اهلَل َأْن ُيَحبَِّبـِل َأَكا َوُأمِّ
ِ
َيا َرُسقَل اهلل

ـَ    ,َوُيَحبَِّبُفْؿ إَِلْقـَا ,إَِلك ِطَباِدِه اْلُؿْممِـِق
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َقاَل: َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ُف إَِلك طِ  -َيْعـِل َأَبا ُهَرْيَرَة  -الؾُفؿَّ َحبِّْب ُطَبْقَدَك َهَذا »: -وسؾؿ َباِدَك َوُأمَّ

ـَ  ـَ  ,اْلُؿْممِـِق َّٓ  «َوَحبِّْب إَِلْقِفِؿ اْلُؿْممِـِق َٓ َيَراكِل إِ ـٌ َيْسَؿُع بِل َو
َفَؿا ُخؾَِؼ ُمْممِ

"َأَحبَّـِل
(ٔ)

. 

                                                   
 .(ٜٕٔٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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: فؾقس مـ الؿممـقـ بـص -رضل اهلل طـف-إًذا مـ أبغض أبق هريرة 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-حديث الـبل 

 وفضائؾف كثقرة جًدا.

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ـ لف إٓ أن داخؾ يف حديث الـبل ولق لؿ يؽ

 : الذي رواه اإلمام مسؾؿ رحؿف اهلل يف صحقحف

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل ُهَرْيَرَة 
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـْ َدَطا إَِلك ُهًدى»َقاَل:  ,-وسؾؿ ـْ  ,َم َْجِر مِْثُؾ ُأُجقِر َم ْٕ ـَ ا
َٓ  ,َتبَِعفُ  َكاَن َلُف مِ

ـْ ُأُجقِرِهْؿ َشْقًئا
ـْ َدَطا إَِلك َضاَلَلةٍ  ,َيـُْؼُص َذلَِؽ مِ ْثِؿ  ,َوَم ـَ اإْلِ

َكاَن َطَؾْقِف مِ

ـْ َتبَِعفُ  ـْ آَثامِِفْؿ َشْقًئا ,مِْثُؾ آَثاِم َم
«َٓ َيـُْؼُص َذلَِؽ مِ

(ٔ)
. 

بؿرويات  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كصؾل كؿا صؾك الـبل  ,اهلل أكرب

صؾك اهلل طؾقف -الثابتة طـ الـبل  -رضل اهلل طـف-اديث أبل هريرة أح

 .-وسؾؿ

بؿرويات كثقرة طـ أبل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كحج كؿا حج الـبل 

 .-رضل اهلل طـف-هريرة 

صؾك اهلل طؾقف -كدطق اهلل طز وجؾ بؽثقر مـ إدطقة الثابتة طـ الـبل 

 .- طـفرضل اهلل-بؿرويات كثقرة طـ أبل هريرة  -وسؾؿ

                                                   
 .(ٕٗٚٙ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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كحدث الـاس يف باب الرتغقب والرتهقب بؿرويات كثقرة طـ أبل 

 .-رضل اهلل طـف-هريرة 

رضل -كحدث الـاس وكلمرهؿ بالتقحقد بؿرويات كثقرة طـ أبل هريرة 

 .-اهلل طـف

رضل اهلل -ف ,وكؿ لف مـ الؿـازل العالقة الشريػة ,فؽؿ لف مـ إجقر

الذيـ ٓ  ,وإئؿة إطالم ,ورضل طـ جؿقع الصحابة الؽرام ,-طـف

 ومـ ذكرهؿ بغقر الجؿقؾ ففق طؾك غقر السبقؾ. ,يذكرون إٓ بالجؿقؾ

وكاكت لف  ,ولل إمارة الؿديـة مرات -رضل اهلل طـف-وأيًضا أبق هريرة  

 مقاقػ طظقؿة يف خدمة اإلسالم وأهؾف.

سـة ثؿاكقة  ,صالة الجـازة -طـفارضل اهلل -وقد صؾك طؾك طائشة 

 ثؿ مات بعدها. ,مـ الفجرة الـبقية الشريػةوخؿسقـ 

          

  



 اعسف ضًفو
 

3

 332 [-رضي اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر بن الخطاب ]

 [-عنهمارضي اهلل -عبد اهلل بن عمر بن الخطاب ]

رضل اهلل - عبد اهلل بٔ عُس بٔ ارتطاب": َٔ باب اعطف غًفو

 ."-طـفؿا

 : (204-3/203)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ـِ الَخطَّ  ـُ ُطَؿَر ب  ب
ِ
ـِ ِرَياِح َطْبُد اهلل ى ب ـِ َطْبِد الُعزَّ ـِ ُكَػْقٍؾ الَعَدِويُّ اْب اِب ب

ـِ َغالٍِب  ـِ ُلَميِّ ب ـِ َكْعِب ب ـِ َطِديِّ ب ـِ َرَزاِح ب ـِ ُقْرِط ب  ,الُؼْدَوةُ  ,اإِلَمامُ  ,ب

  ,َشْقُخ اإِلْسالَمِ 
ُّ

ـِ الُؼَرِشل ْحَؿ   ,الَعَدِويُّ  ,َأُبق َطْبِد الرَّ
ُّ

ل .ُثؿَّ الَؿَدكِ  ,الَؿؽِّ
ُّ

 ل

 ُثؿَّ َهاَجَر َمَع َأبِْقِف َلْؿ َيْحَتؾِْؿ.  ,َأْسَؾَؿ َوُهَق َصِغْقرٌ 

 َواْسُتْصِغَر َيْقَم ُأُحٍد. 

ُل َغَزَواتِِف الَخـَْدُق.  َفَلوَّ

َجَرِة. ـْ َباَيَع َتْحَت الشَّ  َوُهَق مِؿَّ

َٔ َسِفَك١َ ِٝ ٔٓ َٔ ِّ امُلِؤ ّٗ ُأ َُٚأ  ُ٘ َٗ ـِ َزْيـَُب بِـُْت َمْظعُ ": َُٚأ ْقٍن: ُأْخُت ُطْثَؿاَن ب

 
ِّ

 ."َمْظُعْقٍن الُجَؿِحل

٣َٚ  َض
ِّ

: الـَّبِل ـِ  . -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: ِطْؾؿًا َكثِْقرًا َكافِعًا َط

ِٔ   ,َوُطْثَؿانَ  ,َوَأبِل َبْؽرٍ  ,: َأبِْقفِ ََٚع
ٍّ

ـِ  ,َوُصَفْقٍب  ,َوباِلَلٍ  ,َوَطؾِل َوَطامِِر ب

ـِ َثابٍِت  ,َربِْقَعةَ  فِ وَ  ,َوَزْيِد ب ـِ َمْسُعْقدٍ  ,َوَسْعدٍ  ,َزْيٍد َطؿِّ ـِ  ,َواْب َوُطْثَؿاَن ب
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-أجؿعقـ -طـفؿرضل اهلل - ,َوَطائَِشةَ  ,َوَحْػَصَة ُأْختِفِ  ,َوَأْسَؾؿَ  ,َصْؾَحةَ 

 ها. "َوَغْقِرِهؿ

 .-طـفؿارضل اهلل -: مع أبقف طؿر بـ الخطاب أغًِ

 : أسؾؿ قبؾ أبقف.ٚقٌٝ

يًذٗاد يف ضبٌٝ  -هلل عًٝ٘ ٚضًِؾ٢ً ا-بٝإ عسض ْفط٘ ع٢ً ايٓيب 

 .اهلل

صؾك -كػسف طؾك الـبل  -طـفؿارضل اهلل -وطرض طبد اهلل بـ طؿر 

صؾك اهلل -يقم أحد وهق ابـ أربعة طشر سـة: فرده الـبل  -اهلل طؾقف وسؾؿ

 .-طؾقف وسؾؿ

صؾك -كػسف طؾك الـبل  -طـفؿارضل اهلل -وطرض طبد اهلل بـ طؿر 

-زاب وهق ابـ خؿسة طشر سـة فلجازه الـبل يقم إح -اهلل طؾقف وسؾؿ

 وقبؾف.  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

صؾك اهلل طؾقف -وشفد ما بعدها مـ الؿشاهد والغزوات مع الـبل 

 .-وسؾؿ

 : ملا دا٤ يف ايكشٝشني

ـُ ُطَؿَر   »: -طـفؿارضل اهلل -مـ حديث اْب
ِ
صؾك اهلل -َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـُ َأْرَبَع َطْشَرَة َسـَةً  ,دٍ َطَرَضُف َيْقَم ُأُح  -طؾقف وسؾؿ َفَؾْؿ ُيِجْزكِل ُثؿَّ  ,َوُهَق اْب

ـُ َخْؿَس َطْشَرَة َسـَةً  ,َطَرَضـِل َيْقَم الَخـَْدِق   .«َفَلَجاَزكِل ,َوَأَكا اْب
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ٍَ َْأفْع ـِ َطْبِد الَعِزيِز َوُهَق َخؾِقَػةٌ ": َقا ْثُتُف َهَذا  ,َفَؼِدْمُت َطَؾك ُطَؿَر ْب َفَحدَّ

ِغقِر َوالَؽبِقرِ »َث َفَؼاَل: الَحِدي ـَ الصَّ الِِف َأْن  ,إِنَّ َهَذا َلَحدٌّ َبْق َوَكَتَب إَِلك ُطؿَّ

ـْ َبَؾَغ َخْؿَس َطْشَرةَ  «َيْػِرُضقا لَِؿ
 (ٔ)

. 

 .-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-آ١ٜ يف ايتأضٞ بايٓيب  -زضٞ اهلل عٓ٘-نإ 

صؾك اهلل -بل آية يف التلسل بالـ -طـفؿارضل اهلل -وطبد اهلل بـ طؿر 

 .-طؾقف وسؾؿ

حتك أن كثقًرا مـ أهؾ العؾؿ يذكر الؿسللة ويؼقل: وكان يعؿؾ هبا 

وهق مـ أحرص الـاس بالتلسل  ,-طـفؿارضل اهلل -طبداهلل بـ طؿر 

 . -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بالـبل 

صؾك اهلل -تلسًقا بالـبل  -طـفؿرضل اهلل -ٕكف كان مـ أكثر الصحابة 

 .-طؾقف وسؾؿ

يتتبع الؿؽان الذي جؾس  -رضل اهلل طـف-ُذكر مـ شلكف أكف كان حتك 

صؾك اهلل -والؿؽان الذي بال فقف الـبل  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فقف الـبل 

 .-طؾقف وسؾؿ

 : دا٤ يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل

ـِ ُطَؿرَ مـ حديث   َص  ,-طـفؿارضل اهلل -اْب
ِ
 ؾَّك اهلُل ـــَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

                                                   
 .(ٛٙٛٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕٗٙٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 .«َلْق َتَرْكـَا َهَذا اْلَباَب لِؾـَِّساءِ »َؾْقِف َوَسؾََّؿ: طَ 

ٍَ َْأفْع ـُ ُطَؿرَ ": َقا  ."َحتَّك َماَت  ,َفَؾْؿ َيْدُخْؾ مِـُْف اْب

َٛاِضٔخ ُِٝط َعِبٔس اِي ٍَ َغ "َقاَل ُطَؿُر: َوُهَق َأَصحُّ ": ََٚقا
 (ٔ)

. 

 .-عُٓٗازضٞ اهلل -قؿ١ زؤٜا عبد اهلل بٔ عُس 

وحصؾت لف  ,يف صغره قد أحب الؿسجد -طـفؿاهلل رضل ا-وكان 

 .-طـفؿارضل اهلل -رؤيا وهق كائؿ يف الؿسجد 

 : نُا دا٤ يف ايكشٝشني

ـِ ُطَؿرَ  ُجُؾ فِل َحَقاِة "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث اْب َكاَن الرَّ

 
ِ
َفا َطَؾك َرُس  ,إَِذا َرَأى ُرْؤَيا ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقِل اهلل  َقصَّ

ِ
-قِل اهلل

  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ِّ

َفا َطَؾك الـَّبِل صؾك اهلل -َفَتَؿـَّْقُت َأْن َأَرى ُرْؤَيا َأُقصُّ

                                                   
 برقم وىو ُب صحيح أيب داود األم لئلمام األلباين رزتو اهلل (,ٕٙٗبرقم )أخرجو اإلمام أبو داود ُب سننو  (ٔ)

وىذا إسناد صحيح على شرط ": ٍب قال. "إسناده صحيح على شرط الشيخُت": (, وقال فيوٖٛٗ)
. وأعلو اظتصنف بأن غَت عبد الوارث رواه موقوفًا على عمر. ٍب أخرجو من طريق إشتاعيل عن "الشيخُت

ٍب رواه من طريق . "وىو أصح"قال:  ,مبعناه -رضي اهلل عنو-أيوب عن نافع قال: قال عمر بن اطتطاب 
 -: عبد الوارثقلتبكَت عن نافع قال: إن عمر بن اطتطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء. 

وقد رواه مرفوعًا عن ابن عمر؛ فهي زيادة منو  ,ثقة ثبت -وىو ابن سعيد بن ذكوان العنربي موالىم
وىي ىذه.  ,عن ابن عمر مرفوعاً : األوىلورواية غَته عن عمر ال يعلو؛ بل لنافع روايتان:  ,جيب قبوعتا

ولذلك قال ُب "عون وىي رواية إشتاعيل عن أيوب وبكَت عن نافع.  ,: عن عمر موقوفاً واألخرى
: قلت. "واهلل أعلم ,وعبد الوارث ثقة تقبل زيادتو ,واألشبو أن يكون اضتديث مرفوعًا وموقوفاً ": اظتعبود"

 . ("ٕٚرقم )دي الكتاب اآلخر  على أن الرواية عن عمر منقطعة؛ ولذلك أوردناىا
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َوُكـُْت َأَكاُم فِل اْلَؿْسِجِد َطَؾك  ,َقاَل: َوُكـُْت ُغاَلًما َشابًّا َطَزًبا ,-طؾقف وسؾؿ

 
ِ
ـِ َفَرَأْيُت فِل ا ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َطْفِد َرُسقِل اهلل لـَّْقِم َكَلنَّ َمَؾَؽْق

 اْلبِْئرِ  ,َأَخَذاكِل َفَذَهَبا بِل إَِلك الـَّارِ 
ِّ

ٌة َكَطل  َمْطِقيَّ
َ

َوإَِذا َلَفا َقْرَكاِن  ,َفنَِذا ِهل

ـَ الـَّارِ  ,َوإَِذا فِقَفا َكاٌس َقْد َطَرْفُتُفؿْ  ,َكَؼْرَكِل اْلبِْئرِ 
 مِ

ِ
 ,َفَجَعْؾُت َأُققُل: َأُطقُذ بِاهلل

ـَ الـَّارِ  َأُطقذُ 
 مِ

ِ
ـَ الـَّارِ  ,بِاهلل

 مِ
ِ
َقاَل َفَؾِؼَقُفَؿا َمَؾٌؽ َفَؼاَل لِل: َلْؿ  ,َأُطقُذ بِاهلل

ْتَفا َحْػَصةُ  ,َفَؼَصْصُتَفا َطَؾك َحْػَصةَ  ,ُتَرعْ    ,َفَؼصَّ
ِ
صؾك اهلل -َطَؾك َرُسقِل اهلل

  ,-طؾقف وسؾؿ
ُّ

 َلْق كِْعَؿ الرَّ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل الـَّبِل
ِ
ُجُؾ َطْبُد اهلل

ـَ الؾَّْقؾِ 
  «َكاَن ُيَصؾِّل مِ

ِ
ْقِؾ َٓ  ,َبْعَد َذلَِؽ  ,َقاَل َسالٌِؿ: َفَؽاَن َطْبُد اهلل ـَ الؾَّ

 َيـَاُم مِ

 َّٓ "َقؾِقاًل  إِ
 (ٔ)

. 

 .ٚحؿًت ي٘ بعد ذيو زؤٜا أخس٣

 :نُا دا٤ شيو يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ ُطَؿرَ  َرَأْيُت فِل اْلَؿـَاِم َكَلنَّ فِل "َقاَل:  ,-طـفؿا رضل اهلل-مـ حديث اْب

َّٓ َصاَرْت إَِلْقفِ  ,َيِدي ِقْطَعَة إِْسَتْبَرٍق  ـَ اْلَجـَِّة إِ
َقاَل  ,َوَلْقَس َمَؽاٌن ُأِريُد مِ

  ,-طـفارضل اهلل -َفَؼَصْصُتُف َطَؾك َحْػَصةَ 
ِّ

ْتُف َحْػَصُة َطَؾك الـَّبِل صؾك -َفَؼصَّ

                                                   
 .(ٜٕٚٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕٕٔٔ, ٕٔٔٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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  ,-اهلل طؾقف وسؾؿ
ُّ

 َرُجاًل »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل الـَّبِل
ِ
َأَرى َطْبَد اهلل

«َصالًِحا
 (ٔ)

. 

-مـ الؿؽثريـ يف رواية الحديث طـ الـبل  -طـفؿارضل اهلل -وهق 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

مـ السبعة الؿؽثريـ يف رواية الحديث طـ  -طـفارضل اهلل -حتك أكف 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

 : نُا قٌٝ

 أبق هريرة يؾقف ابـ طؿر... والؿؽثرون يف رواية إثر 

 وجــــــابر وزوجة الـبل... وأكس والحرب كالخــدري 

 .أسس ايعبازي١ األضبع١ -ضنٞ اهلل عٓ٘-ٖٚٛ  

 .-طـفؿارضل اهلل -طبد اهلل بـ طباس  -3

 .-طـفؿارضل اهلل -طبداهلل بـ طؿر بـ الخطاب  -2

 .-طـفؿارضل اهلل -اص طبد اهلل بـ طؿرو بـ الع -3

 .-طـفؿارضل اهلل -طبد اهلل بـ الزبقر بـ العقام  -4

 وابـ الزبقر هؿ العبادلة الغرر... ابـ طباس وطؿرو وطؿر 

 لحاجة الـاس إلك طؾؿفؿ وفؼففؿ. :وقد سؿقا بالعبادلة

                                                   
 .(ٕٛٚٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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صؾك اهلل -وبعد زمـ الـبل  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-غزا يف زمـ الـبل 

 .-طؾقف وسؾؿ

 حػاظ الؼرآن.  ,الزهاد ,مـ العباد -اهلل طـف رضل-وهق 

 ,واطتؿر ألػ طؿرة ,أطتؼ ألػ كػس"وهق مـ الباذلقـ يف أوجف الخقر: 

 ."وحج ستقـ حجة

 فلطتؼف لقجف اهلل طز وجؾ. ,أططل يف كافع طشرة آٓف درهؿ

ـْ َتـَاُلقا اْلبِرَّ َحتَّك ُتـِْػؼُ ﴿كاكقا يرون أهنؿ يعؿؾقن بؼقل اهلل طز وجؾ:  قا َل

ٍء َفنِنَّ اهلَل بِِف َطؾِقؿٌ 
ْ

ـْ َشل
ا ُتِحبُّقَن َوَما ُتـِْػُؼقا مِ  .[92آل طؿران: ] ﴾مِؿَّ

 وكان غؾؿاكف يتزيقن لف: فربؿا صؾك أمامف حتك يعتؼف.

 الػتـ التل وقعت بقـ الؿسؾؿقـ. -رضل اهلل طـف-واطتزل 

ـ أبل أكف كدم طؾك أكف لؿ يؽـ مع طؾل ب -طـفؿارضل اهلل -وكؼؾ طـف 

 يف قتال الػئة الباغقة. -رضل اهلل طـف-صالب 

 ."ولؾخؾؼ ,لؾرب"كاصًحا:  -رضل اهلل طـف-وكان 

 . "وصاطة ,وإقبال ,طبادة"يف:  ,فؽان مع اهلل طز وجؾ

 ."وكؼؾ لؾخقر ,متابعة"يف:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ومع الـبل 

الخؾػاء الراشديـ:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ومع أصحاب الـبل 

 ."يطقعفؿ يف صاطة اهلل طز وجؾ"
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 : (223-3/211)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ُِ ِٝ ٖٔ ٍَ ِإِبَطا ـُ َمْسُعْقدٍ َقا ـْ َأْمَؾِؽ َشَباِب ": -رضل اهلل طـف-: َقاَل اْب
إِنَّ مِ

ـَ ُطَؿرَ   ب
ِ
ْكَقا َطْبَد اهلل ـِ الدُّ  ."ُقَرْيٍش لِـَْػسِف َط

ٍٕ ِٛ ُٔ َع ـْ إِْبَراهِ اِب ـِ إَْسَقدِ  ,ْقؿَ : َط :  ,َط
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـُ "َط َلَؼْد َرَأْيُتـَا َوَكْح

ـِ ُطَؿرَ  ,ُمَتَقافُِرْونَ  ـِ اْب  ."َوَما فِْقـَا َشابٌّ ُهَق َأْمَؾُؽ لِـَْػِسِف مِ

ٍُ ـٍ َأُبٛ َغِعٕس ايَبكَّا ـْ َأبِل َحِصْق ـْ َشِؼْقٍؼ  ,: َط ـْ ُحَذْيَػةَ  ,َط َما مِـَّا "َقاَل:  ,َط

َؾةٍ َأَح  ـْ َجائَِػٍة َأْو ُمـَؼِّ َّٓ ُيَػتَُّش َط َّٓ ُطَؿرُ  ,ٌد ُيَػتَُّش إِ  ."َواْبـُفُ  ,إِ

٣َٚ ـُ َأبِل الَجْعدِ ََٚض ـْ َجابٍِر:  ,: َسالُِؿ ب َّٓ َوَقْد "َط ْكَقا إِ َما مِـَّا َأَحٌد َأْدَرَك الدُّ

ـُ ُطَؿرَ  ,َماَلْت بِفِ  َّٓ اْب  ."إِ

ِٔ َعا٥َٔؿ١َ ـِ ": -طـفا رضل اهلل- ََٚع ِل مِ َما َرَأْيُت َأَحدًا َأْلَزَم لأِلَْمِر إَوَّ

ـِ ُطَؿرَ   ."-طـفؿارضل اهلل -اْب

ٗٞ ُٔ ايَعاَل٤ٔ امَلاِظْٔ َٕ ب َٝا ٍَ َأُبٛ ُغِف ٍِٝل ،َقا ِٔ َأٔبٞ َعٔت ِٔ اِب ٍَ ،َع َقاَلْت ": َقا

ـِ ُطَؿرَ  ـْ َمِسْقِري؟َما َمـََعَؽ َأْن َتـَْفاكِ ": -طـفؿارضل اهلل -َطاِئَشُة ْٓب  ."ل َط

ٍَ ـْ ُتَخالِِػْقِف  ,: َرَأْيُت َرُجالً َقِد اْسَتْقَلك َطَؾْقِؽ َقا َيْعـِل:  -َوَضـَـُْت َأكَِّؽ َل

َبْقِر  ـَ الزُّ  .-اْب

ِٔ َُ ُٔ َعِبٔس ايٖطِس ١ََُ ب ٍَ َأُبٛ َغًَ ـُ ُطَؿرَ ": َقا  -طـفؿارضل اهلل -َماَت اْب

 ."َوُهَق فِل الَػْضِؾ مِْثُؾ َأبِْقفِ 
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ٗٞ ِٝٔع ٍَ َأُبٛ ِإِغَشاَم ايٖػٔب ـَ َأبِل َلْقَؾكََٚقا  ,َوَكاُكقا َيْجَتِؿُعْقَن إَِلْقفِ  ,: ُكـَّا َكْلتِل اْب

ـِ  ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ َفَؼاَل: َأُطَؿُر َكاَن َأْفَضَؾ ِطـَْدُكؿ َأِم اْبـُُف؟  ,َفَجاءُه َأُبق َسَؾَؿَة ب

  ,ُطَؿَر َكاَن فِل َزَماٍن َلُف فِْقِف ُكَظَراءٌ  َقاُلقا: َبْؾ ُطَؿُر. َفَؼاَل: إِنَّ 
َ

ـَ ُطَؿَر َبِؼل َوإِنَّ اْب

 فِل َزَماٍن َلْقَس َلُف فِْقِف َكظِْقٌر. 

ُٔ امُلَػِّٔب ٍَ اِب ـْ َأْهِؾ الَجـَّةِ ": ََٚقا
ـِ  ,َلْق َشِفْدُت ََٕحٍد َأكَُّف مِ َلَشِفْدُت ْٓب

 َطـُْف. ,ُطَؿَر. َرَواُه: ثَِؼَتانِ 

ٍَ َقَتاَز٠َُٚ ـَ الُؿَسقِِّب َيُؼْقُل: َقا ـُ ُطَؿَر َيْقَم َماَت َخْقَر ": َسِؿْعُت اْب َكاَن اْب

 
َ

ـْ َبِؼل  ."َم

ٍِٚؽ ُٚ ِٔ َطا ـِ ُطَؿَر.ََٚع ـِ اْب  : َما َرَأْيُت َأْوَرَع مِ

ِٔ ٣َٚ َع ـِ مِْفَراَن.ََٚنَصا ُِٜط  : َمْقُؿْقِن ب

٣َٚ ـْ َكافٍِع:  ,: ُجَقْيِرَيةُ ََٚض ـُ ُطَؿَر الِؿْطَرَف الَخزَّ َثَؿـُُف ُربَّ "َط َؿا َلبَِس اْب

 ."َخْؿُس ماَئِة ِدْرَهؿٍ 

ِة. ,َوبنِْسـَاٍد َوَسطٍ  ـُ ُطَؿَر َخْقَر َهِذِه إُمَّ ـِ الَحـَِػقَِّة: َكاَن اْب ـِ اْب  َط

ـُ ُطَؿَر:  ـُ ِدْيـَاٍر: َقاَل اْب  "َقاَل َطْؿُرو ب
َ

َرُسْقُل  َما َغَرْسُت َغْرسًا ُمـُْذ ُتُقفِّل

 
ِ
 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

َٕ َِٖكا ُٔ ٔز َِٛغ٢ ب َُ  ٍَ ـَ ُطَؿَر َيتَِّزُر إَِلك َأْكَصاِف َساَقْقفِ ": َقا  ."َرَأْيُت اْب

ٟٗ َُِط ـْ َكافٍِع: ايُع ـَ ُطَؿَر اْطَتؿَّ ": َط ـَ َكتَِػْقفِ  ,َأنَّ اْب  . "َوَأْرَخاَها َبْق



 اعسف ضًفو

 
3

 [-رضي اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر بن الخطاب ]

   
 

343 

ِْٝع ـِ الـَّْضِر َأبِل ُلْملُ َٚٔن ـِ ُطَؿَر ِطَؿاَمًة َسْقَداَء.  ,مةَ : َط  َقاَل: َرَأْيُت َطَؾك اْب

َٔ ِٜ ِِٝط ُٔ ٔغ ٍَ اِب ـِ ُطَؿَر: ََٚقا ـُ ُطَؿرَ ): َكاَن َكْؼُش َخاَتِؿ اْب  ب
ِ
 .(َطْبُد اهلل

ٍَ َأُبٛ َدِعَفٍط ايَبأقُط  ََٚقا
ِ
ـْ َرُسْقِل اهلل

ـُ ُطَؿَر إَِذا َسِؿَع مِ صؾك اهلل -: َكاَن اْب

َٓ َيـؼُص  -طؾقف وسؾؿ َٓ َيِزْيُد َو ـْ َأَحٌد فِل َذلَِؽ مِْثَؾُف. ,َحِدْيثًا   َوَلْؿ َيُؽ

ٗٞ ِِٝح ايٖطقِّ ـْ َمْقُؿْقٍن: َأُبٛ امَلًٔ ـُ ُطَؿرَ : َط َكَػْػُت ": -طـفؿارضل اهلل -َقاَل اْب

 ."َوالُؿَؼاتُِؾ َطَؾك الَحؼِّ َأْفَضُؾ  ,َفَؾْؿ َأكَدمْ  ,َيِدي

ٍَ ـِ ُطَؿرَ َوَلَؼْد َدَخ ": َقا ـْ َأَثاٍث  ,ْؾُت َطَؾك اْب
ٍء فِل َبْقتِِف مِ

ْ
ْمُت ُكؾَّ َشل َفَؼقَّ

 ."َما َيْسَقى ماَئَة ِدْرَهؿٍ 

ِٖٕب َٚ  ُٔ ـْ َمالٍِؽ اِب َثُف:  ,: َط ـْ حدَّ ـَ ُطَؿَر َكاَن َيتَّبُع َأمَر َرُسْقِل "َطؿَّ َأنَّ اْب

 
ِ
َحتَّك َكاَن َقْد ِخقَػ  ,فتؿُّ بِفِ َويَ  ,َوآَثاَرُه َوَحاَلفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

ـِ اهتَؿامِِف بَِذلَِؽ   ."َطَؾك َطؼؾِِف مِ

َُِكَعٕب  ُٔ ـِ ُطْؼَبةَ َخاِضَد١ُ ب ـْ ُمْقَسك ب ـْ َكافِعٍ  ,: َط َلْق َكظْرَت إَِلك "َقاَل:  ,َط

 
ِ
بَع َرُسْقَل اهلل ـِ ُطَؿَر إَِذا اتَّ  ."َلُؼْؾَت: َهَذا َمجـُْقنٌ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اْب

ََُط ُٔ ُع ِٔ َْأفٍع ،َعِبُس اهلٔل ب ـَ ُطَؿرَ ": َع َكاَن َيتَّبُع  -طـفؿارضل اهلل -َأنَّ اْب

 
ِ
  ,كؾَّ َمَؽاٍن َصؾَّك فِْقفِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-آَثاَر َرُسْقِل اهلل

َّ
َحتَّك إِنَّ الـَّبِل

ـُ ُطَؿَر َيت ,َكزَل َتْحَت َشجَرةٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َعاهُد تِْؾَؽ َفَؽاَن اْب

َجَرةَ   ."َفَقصبُّ فِل َأصؾَِفا الَؿاَء لَِؽْقالَ َتْقَبَس  ,الشَّ
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٣َٚ ٍد الُعَؿِريُّ ََٚض ـُ ُمَحؿَّ ـْ َأبِْقفِ  ,: َطاِصُؿ ب ـَ ُطَؿَر "َقاَل:  ,َط َما َسِؿْعُت اْب

 
َّ

َّٓ َبَؽك -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َذكَر الـَّبِل  ."إِ

ََٖو ََا  ُٔ ُِٛغُف ب ُٜ ٍَ ـِ ُطَؿْقٍر َوُطَبْقٌد رَ ": ََٚقا ـَ ُطَؿَر ِطـَْد ُطَبْقِد ب َأْيُت اْب

ـَ ُطَؿرَ  ,َيُؼصُّ   ."َوُدُمقُطُف ُتفَراُق  ,َفَرَأْيُت اْب

ُٖاٍض ُٔ َع ١ََُ ب ـِ ُطَؿْقرٍ ٔعِهِط ـِ ُطَبْقِد ب  ب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـْ َأبِْقِف:  ,: َط َأكَُّف َتالَ: "َط

ـْ ُكؾِّ أُ ﴿
ٍة بَِشِفقْدٍ َفَؽقَْػ إَِذا ِجئْـَا مِ  ."[40الـَِّساُء: ] ﴾مَّ

ـْ ُدمقِطفِ 
ـُ ُطَؿَر َيْبؽِل َحتَّك َلثَِؼْت لِحقُتُف َوَجْقُبُف مِ َفَلَراَد َرُجٌؾ  ,َفَجَعَؾ اْب

ْقَخ  ,َأْن َيُؼْقَل َٕبِل: َأْقِصرْ   ."َفَؼْد آَذْيَت الشَّ

٣َٚ ـُ َواِقدٍ ََٚض ـْ َكافٍِع:  ,: ُطْثَؿاُن ب ـُ ُطؿَ َكاَن "َط إَِذا  -طـفؿارضل اهلل -رَ اْب

ـَ ﴿َقَرَأ:    َأَلْؿ َيْلِن لِؾَِّذْي
ِ
 [36الَحِدْيُد: ] ﴾آَمـُقا َأْن َتْخَشَع ُقُؾْقبُُفْؿ لِِذْكِر اهلل

 ."َبَؽك َحتَّك َيْغؾَِبُف الُبَؽاءُ 

ِٝٔس ِٗ ُٔ ايٖؿ ُِٝب ب ٍَ َسٔب ـُ ُطَؿَر فِل َمـْزِ َقا لِِف؟ : ِقْقَؾ لـَافٍِع: َما َكاَن َيْصـَُع اْب

 ."َوالؿصحُػ فِقَؿا َبْقـَُفَؿا ,َٓ ُتطِْقُؼقَكُف: الُقضقُء لُِؽؾِّ َصالَةٍ "َقاَل: 

ُٙ َٚا ـْ َحبِْقٍب. ,: َأُبق ِشَفاٍب الَحـَّاطُ َض  َط

٣َٚ ادٍ ََٚض ـُ َأبِل َروَّ ـْ َكافٍِع:  ,: َطْبُد الَعِزْيِز ب ـَ ُطَؿَر َكاَن إَِذا َفاَتْتُف "َط َأنَّ اْب

 ."َأْحَقك َبِؼقََّة َلقؾتِفِ  ,َجَؿاَطةٍ  الِعَشاُء فِل
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ُٔ امُلَباَضٔى ـِ َزْيدٍ اِب ِد ب ـُ ُمَحؿَّ ـَ ُطَؿَر "َأْخَبَرَكا َأبِل:  ,: َأْخَبَرَكا ُطَؿُر ب َأنَّ اْب

َر َلفُ  ,َكاَن َلُف مِْفَراٌس فِْقِف َماءٌ   َفُقْغِػل ,ُثؿَّ َيِصْقُر إَِلك الِػَراشِ  ,َفُقَصؾِّل فِْقِف َما ُقدِّ

ُل َوُيَصؾِّل ,ُثؿَّ َيُؼقمُ  ,إِْغَػاءَة الطَّائِرِ  اٍت  ,َفَقَتقضَّ ْقِؾ َأْرَبَع َمرَّ َيْػَعُؾ َذلَِؽ فِل الؾَّ

 ."َأْو َخْؿَسةً 

ٍَ َْأفْع َػرِ َقا َٓ َيُصقُم فِل السَّ ـُ ُطَؿَر  َٓ َيَؽاُد ُيْػطُِر فِل الَحَضِر. ,: َكاَن اْب  َو

َٗإب ُٔ ٔؾ ٍَ اِب ـْ َس ََٚقا ةً : َط َّٓ مرَّ ـُ ُطَؿَر َخاِدمًا َلُف إِ ـَ اْب  ,الٍِؿ: َما َلَع

 َفَلطَتَؼُف.

٣َٚ  َض
ُّ

ل َبْقِر الَؿؽِّ ـِ ِسَباعٍ  ,: َأُبق الزُّ ـْ َطَطاٍء َمْقَلك اْب ـَ "َقاَل:  ,َط َأْقرْضُت اْب

 ِدْرَهؿٍ 
ْ

 ِدْرَهؿٍ  ,ُطَؿَر َأْلَػل
ْ

اكِْقَفا بَزائٍِد ماَئَتل  ."َفَقفَّ

ُٔ ٖٝاٍف َأُبٛ َبِهٍط ب ـْ َطاِصٍؿ: َع ـِ ُطَؿَر ": َط َيْعـِل: َبْعَد -َأنَّ َمْرَواَن َقاَل ْٓب

ـُ َسقِِّدَها. ,َفنِكَّؽ َسقُِّد الَعرِب  ,: َهُؾؿَّ َيَدَك ُكبايِْعَؽ -َمْقِت َيِزْيَد   َواْب

 َقاَل: َكْقَػ َأْصـَُع بَِلْهِؾ الَؿشرِق؟

 َقاَل: َكضِرُبُفؿ َحتَّك ُيَباِيُعقا.

ـَ َسـَةً َقاَل   َما ُأِحبُّ َأكََّفا َداَكْت لِل سبِعْق
ِ
َوَأكَُّف ُقتَؾ فِل َسْقِػل َرُجٌؾ  ,: َواهلل

 َواِحٌد.

 َقاَل: َيُؼْقُل َمْرَواُن:

 َأَرى فِْتـًَة َتْغؾِل َمَراِجُؾَفا 
ْ

ـْ َغَؾَبا... إِكِّل  َوالُؿْؾُؽ َبْعَد َأبِل َلْقَؾك لَِؿ
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٢ًَِٝ  ."َفَعاَش َأيَّامًا ,ـُ َيِزْيَد َباَيَع َلُف َأُبْقُه الـَّاَس ُمَعاِوَيُة ب": َأُبٛ َي

ٗٞ ٔٓ ِٜ ٍّ امَلٔس ـِ ِدْيـَارٍ َأُبٛ َساِظ  ب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـِ ُطَؿَر "َقاَل:  ,: َط َخَرْجُت َمَع اْب

ةَ  ْسـَا ,إَِلك َمؽَّ ـْ َجبؾٍ  ,َفعرَّ
ـُ ُطَؿَر: أَ  ,َفاكحَدَر َطَؾْقـَا َراٍع مِ  َراٍع؟َفَؼاَل َلُف اْب

 َقاَل: َكَعْؿ.

ـَ الَغـَِؿ.
 َقاَل: بِْعـِل َشاًة مِ

 َمْؿُؾْقٌك.
ْ

 َقاَل: إِكِّل

ْئُب.  َقاَل: ُقْؾ لَِسقِِّدَك: َأَكَؾَفا الذِّ

ـَ اهلُل   ؟-َطزَّ َوَجؾَّ  -َقاَل: َفَلْي

ـَ اهلُل! ـُ ُطَؿَر: َفَلْي  َقاَل اْب

 !َفَلطَتَؼفُ  ,ُثؿَّ اْشرَتاُه َبْعدُ  ,ُثؿَّ َبَؽك

ـِ  ْحَؿ َٓ َجعْؾَتُف َجقِّدًا!! َقاَل: َهَؽَذا َكاَن فِل َكْػِسل. ,َيا َأَبا َطْبِد الرَّ  َأ

ـُ َُ ُٙ ،اأَلِع ُِٝط ـْ َكافِعٍ ََٚغ ـُ ُطَؿرَ "َقاَل:  ,: َط َل َما  ,َمِرَض اْب َفاْشَتَفك ِطـَبًا َأوَّ

ُسْقَل َسائٌِؾ  ,ْقداً َفاشَتَرْت بِِف ُطـْؼُ  ,َفَلْرَسَؾِت اْمَرأُتُف بِِدْرَهؿٍ  ,َجاءَ   ,َفاتَّبَع الرَّ

ا َدَخَؾ  ائَِؾ  ,َفَؾؿَّ ائَِؾ. ,َقاَل: السَّ  السَّ

اُه. ـُ ُطَؿَر: َأْطُطقُه إِيَّ  َفَؼاَل اْب

ائُِؾ. ,ُثؿَّ َبعَثْت بِِدْرَهٍؿ آخرَ  بَعُف السَّ  َقاَل: َفاتَّ

ا َدَخَؾ  ائَِؾ. ,َفَؾؿَّ ائَِؾ السَّ  َقاَل: السَّ



 اعسف ضًفو

 
3

 [-رضي اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر بن الخطاب ]

   
 

345 

ـُ ُطَؿرَ  اُه.َفَؼاَل اْب  : َأْطُطقُه إِيَّ

ـْ ُطْدَت  ,َفَلْطَطْقهُ   َلِئ
ِ
ائِِؾ َتُؼْقُل: َواهلل َٓ ُتِصْقُب  ,َوَأْرَسَؾْت َصِػقَُّة إَِلك السَّ

 مِـِّل َخقرًا.

 َفاْشَتَرْت بِِف. ,ُثؿَّ َأْرَسَؾْت بِِدْرَهٍؿ آخرَ 

ٍٍ َٛ َِٔػ  ُٔ ـْ َكافِعٍ ََأيُو ب ـُ ُطَؿَر بِ "َقاَل:  ,: َط  اْب
َ

 ,َفَؽِرَهفُ  ,جَقاِرَش ُأتِل

 ."َوَقاَل: َما َشبْعُت ُمـُْذ َكَذا َوَكَذا

ٍِٜؼ: َٚ ُٔ َأٔبٞ ُأ ٌُ ب ِٝ َُأع ـُ باِلَلٍ  ِإِغ َثـَا ُسَؾْقَؿاُن ب دٍ  ,َحدَّ ـِ ُمَحؿَّ ـْ َجْعَػِر ب  ,َط

ـِ ُطَؿَر بِالَؿا ـَ َأبِل ُطَبْقٍد َكاَن ُيرِسُؾ إَِلك اْب ـْ َكافٍِع: َأنَّ الُؿْخَتاَر ب  ,َفَقْؼَبُؾفُ  ,لِ َط

َٓ َأُردُّ َما َرزَقـِل اهللُ  ,َٓ َأْسَلُل َأَحدًا َشْقئًا"َوَيُؼْقُل:   ."َو

ٟٗ ِِٛض َٓ َيَزاُل الـَّاُس بَِخقٍر َما َأبَؼاَك ايٖج ـِ ُطَؿَر:  ـْ َأبِل الَقاِزِع: ُقْؾُت ْٓب : َط

 اهلُل َلُفؿ.

 َْٕحِسُبَؽ ِطَراِققّ "َوَقاَل:  ,َفَغضَب 
ْ

ـُ  ,ًاإِكِّل َوَما ُيْدِرْيَؽ َما ُيغؾُِؼ َطَؾْقِف اْب

َؽ َباَبفُ   ."ُأمِّ

ُٔ َغِعٕس ُِٝح ب ٍَ ايًَّ ُٙ ،َقا ُِٝط  ": ََٚغ
َّ

ـِ ُطَؿَر َأِن اكُتْب إَِلل َكتَب َرُجٌؾ إَِلك اْب

 ."بِالِعؾِؿ ُكؾِّفِ 
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ـْ إِِن اْسَتَطْعَت َأْن تَ  ,َفَؽَتَب إَِلْقِف: إِنَّ الِعؾَؿ َكثِْقرٌ 
ؾَؼك اهلَل َخِػقَػ َوَلؽِ

ـْ ِدَماِء الـَّاسِ 
ـْ َأْمَقالِِفؿ ,الظَّْفِر مِ

ـِ مِ ـْ  ,َخِؿْقَص الَبط َكافَّ الؾَِّساِن َط

 ."َفافَعْؾ  ,َٓزمًا َٕمِر َجَؿاَطتِِفؿ ,َأْطَراِضِفؿ

٣َٚ ـِ ِحْذَيؿٍ  ,: َبِؼقَّةُ َض ـِ اْب ـَ ُطؿَ  ,َط : َأنَّ اْب
ِّ

ـِ َأَباَن الُؼَرِشل ـْ َوْهِب ب َر َط

ِرْيِؼ َقْد َحبَس الـَّاَس  ,َفَبْقـََؿا ُهَق َيسقرُ  ,َخَرَج  َفاْسَتَخػَّ  ,إَِذا َأَسٌد َطَؾك الطَّ

ـُ ُطَؿَر َراِحؾَتفُ  ِرْيِؼ  ,َفَعَرَك ُأُذَكفُ  ,َوَكَزَل إَِلك إََسدِ  ,اْب ـِ الطَّ َرُه َط َوَقاَل:  ,َوَأخَّ

 
ِ
َّٓ »َقاَل: وَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َسِؿْعُت َرُسْقَل اهلل ـُ آَدَم إِ َلْق َلْؿ َيَخِػ اْب

 ها. ". َلْؿ َيصحَّ َهَذا«اهلَل َلْؿ ُيَسؾِّْط َطَؾْقِف َغْقَرهُ 

 .ٚي٘ َٛاقف عظ١ُٝ يف ايفت٣ٛ

 : نُا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـَ َطاِصؿٍ  ـُ ُطَؿَر َقاَل: َساَفَر  ,طـ َحْػَص ْب : َفَؼاَل  ,-طـفؿارضل اهلل -اْب

" 
َّ

َػرِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َصِحْبُت الـَّبِل َوَقاَل اهلُل  ,َفَؾْؿ َأَرُه ُيَسبُِّح فِل السَّ

 إِْسَقٌة َحَسـَةٌ ﴿َجؾَّ ِذْكُرُه: 
ِ
"﴾َلَؼْد َكاَن َلُؽْؿ فِل َرُسقِل اهلل

(ٔ)
. 

 : ٚدا٤ أّٜها يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـْ َطْؿٍرو ـَ َسَلْلـَا  ,َط ُجُؾ َطَؾك ": -طـفؿارضل اهلل -ُطَؿَر اْب َأَيَؼُع الرَّ

َػا َوالَؿْرَوِة؟ َقاَل:  ـَ الصَّ  »اْمَرَأتِِف فِل الُعْؿَرِة َقْبَؾ َأْن َيُطقَف َبْق
ِ
َقِدَم َرُسقُل اهلل

                                                   
 .(ٔٓٔٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ُثؿَّ َصؾَّك َخْؾَػ الَؿَؼاِم  ,َفَطاَف بِاْلَبْقِت َسْبًعا ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

ـِ  َػا َوالَؿْرَوةِ وَ  ,َرْكَعَتْق ـَ الصَّ  ﴿َوَقاَل:  «َصاَف َبْق
ِ
َلَؼْد َكاَن َلُؽْؿ فِل َرُسقِل اهلل

"﴾إِْسَقٌة َحَسـَةٌ 
(ٔ)

. 

 : ٚدا٤ يف ايكشٝشني

ـْ َكافِعٍ  ـَ ُطَؿَر َأنَّ  ,َط   -طـفؿارضل اهلل -اْب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل  ْب

ِ
َدَخَؾ اْبـُُف َطْبُد اهلل

ارِ  ـَ الـَّاِس قَِتاٌل فَ  ,َوَضْفُرُه فِل الدَّ ـُ َأْن َيُؽقَن الَعاَم َبْق َٓ آَم َؼاَل: إِكِّل 

ـِ الَبْقِت َفَؾْق َأَقْؿَت  وَك َط  »َفَؼاَل:  ,َفَقُصدُّ
ِ
صؾك اهلل -َقْد َخَرَج َرُسقُل اهلل

ـَ الَبْقِت  -طؾقف وسؾؿ اُر ُقَرْيٍش َبْقـُف َوَبْق َأْفَعُؾ  َفنِْن ِحقَؾ َبْقـِل َوَبْقـَفُ  ,َفَحاَل ُكػَّ

 
ِ
 ﴿: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َكَؿا َفَعَؾ َرُسقُل اهلل

ِ
َلَؼْد َكاَن َلُؽْؿ فِل َرُسقِل اهلل

ا»ُثؿَّ َقاَل:  «﴾َحَسـَةٌ  إِْسَقةٌ  َقاَل:  ,«ُأْشِفُدُكْؿ َأكِّل َقْد َأْوَجْبُت َمَع ُطْؿَرتِل َحجًّ

"َفَطاَف َلُفَؿا َصَقاًفا َواِحًدا ,ُثؿَّ َقِدمَ "
(ٕ)

. 

 : ٚدا٤ أّٜها يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـْ َكافِعٍ  ـَ ُطَؿَر َأنَّ  ,َط اُج  -طـفؿارضل اهلل -اْب َأَراَد الَحجَّ َطاَم َكَزَل الَحجَّ

َبْقرِ  ـِ الزُّ ـٌ َبْقـَُفْؿ قَِتاٌل  ,بِاْب وكَ  ,َفِؼقَؾ َلُف: إِنَّ الـَّاَس َكاِئ  ,َوإِكَّا َكَخاُف َأْن َيُصدُّ

 إِْسَقٌة َحَسـَةٌ ﴿: َفَؼاَل 
ِ
َأْصـََع َكَؿا َصـََع  "إًِذا  ﴾َلَؼْد َكاَن َلُؽْؿ فِل َرُسقِل اهلل

                                                   
 .(ٖٕٙٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٖٕٓٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٖٙٔ) صحيحو أخرجو اإلمام البخاري ُب (ٕ)
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ِ
 ,إِكِّل ُأْشِفُدُكْؿ َأكِّل َقْد َأْوَجْبُت ُطْؿَرةً  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

َّٓ  َقاَل: َما َشْلنُ  ,َحتَّك إَِذا َكاَن بَِظاِهِر الَبْقَداءِ  ,ُثؿَّ َخَرَج  الَحجِّ َوالُعْؿَرِة إِ

ا َمَع ُطْؿَرتِل ,َواِحدٌ  َوَأْهَدى َهْدًيا اْشَتَراُه  ,ُأْشِفُدُكْؿ َأكِّل َقْد َأْوَجْبُت َحجًّ

ٍء َحُرَم مِـْفُ  ,َفَؾْؿ َيـَْحرْ  ,َوَلْؿ َيِزْد َطَؾك َذلَِؽ  ,بُِؼَدْيدٍ 
ْ

ـْ َشل
َوَلْؿ  ,َوَلْؿ َيِحؾَّ مِ

رْ  َوَرَأى َأْن َقْد َقَضك  ,َفـََحَر َوَحَؾَؼ  ,َحتَّك َكاَن َيْقُم الـَّْحرِ  ,َيْحؾِْؼ َوَلْؿ ُيَؼصِّ

ِل  ـُ ُطَؿَر  "َصَقاَف الَحجِّ َوالُعْؿَرِة بَِطَقافِِف إَوَّ : -طـفؿارضل اهلل -َوَقاَل اْب

 
ِ
"-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َكَذلَِؽ َفَعَؾ َرُسقُل اهلل

(ٔ)
. 

 : داضٟ ضمح٘ اهللٚدا٤ أّٜها يف قشٝح اإلَاّ ايب

 
ُّ

َة إَْسَؾِؿل ـُ َأبِل ُحرَّ ـَ ُطَؿَر َأكَُّف َسِؿَع  ,طـ َحؽِقُؿ ْب  ْب
ِ
رضل اهلل -َطْبَد اهلل

َّٓ َصامَ -طـفؿا  َطَؾْقِف َيْقٌم إِ
َ

َٓ َيْلتِل ـْ َرُجٍؾ َكَذَر َأْن  َفَقاَفَؼ َيْقَم  ,: ُسئَِؾ َط

 ُأْسَقٌة َحَسـَةٌ َلَؼْد َكا﴿ "َفَؼاَل:  ,َأْضًحك َأْو فِْطرٍ 
ِ
 ﴾َن َلُؽْؿ فِل َرُسقِل اهلل

ـْ َيُصقُم َيْقَم إَْضَحك َوالِػْطرِ " [23إحزاب: ] َٓ َيَرى  ,َلْؿ َيُؽ َو

"ِصَقاَمُفَؿا
(ٕ)

. 

 : ٚدا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ ُطؿَ  ـِ َطاِصِؿ ْب ـِ اْلَخطَّاِب ــطـ َحْػِص ْب  -ـَ ُطَؿرَ ابْ َصِحْبُت "َقاَل:  ,َر ْب

                                                   
 .(ٓٗٙٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(٘ٓٚٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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ةَ  -طـفؿارضل اهلل  ـِ  ,فِل َصِريِؼ َمؽَّ ُثؿَّ  ,َقاَل: َفَصؾَّك َلـَا الظُّْفَر َرْكَعَتْق

َفَحاَكْت مِـُْف اْلتَِػاَتٌة  ,َوَجَؾَس َوَجَؾْسـَا َمَعفُ  ,َحتَّك َجاَء َرْحَؾفُ  ,َأْقَبَؾ َوَأْقَبْؾـَا َمَعفُ 

ِء؟»َفَؼاَل:  ,اَفَرَأى َكاًسا ِقَقامً  ,َكْحَق َحْقُث َصؾَّك َٓ ُقْؾُت:  «َما َيْصـَُع َهُم

َْتَؿْؿُت َصاَلتِل»َقاَل:  ,ُيَسبُِّحقنَ  َٕ ـَ َأِخل إِكِّل  ,َلْق ُكـُْت ُمَسبًِّحا  َيا اْب

 
ِ
َػرِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َصِحْبُت َرُسقَل اهلل َفَؾْؿ َيِزْد َطَؾك  ,فِل السَّ

ـِ َحتَّك َقَبَضُف اهللُ  ـِ َحتَّك  ,ِحْبُت َأَبا َبْؽرٍ َوَص  ,َرْكَعَتْق َفَؾْؿ َيِزْد َطَؾك َرْكَعَتْق

ـِ َحتَّك َقَبَضُف اهللُ  ,َوَصِحْبُت ُطَؿرَ  ,َقَبَضُف اهللُ  ُثؿَّ  ,َفَؾْؿ َيِزْد َطَؾك َرْكَعَتْق

ـِ َحتَّك َقَبَضُف اهللُ  ,َصِحْبُت ُطْثَؿانَ   َلَؼدْ ﴿َوَقْد َقاَل اهلُل:  «َفَؾْؿ َيِزْد َطَؾك َرْكَعَتْق

 أُْسَقةٌ 
ِ
"[23إحزاب: ] ﴾َحَسـَةٌ  َكاَن َلُؽْؿ فِل َرُسقِل اهلل

 (ٔ)
 . 

الحسقـ بـ طؾل بـ أبل  -طـفؿارضل اهلل -وقد كصح طبد اهلل بـ طؿر 

 حقـ أن أراد أن يذهب إلك العراق. -طـفؿارضل اهلل -صالب 

نُا أخطز اإلَاّ ايبٝٗكٞ ضمح٘ اهلل يف غٓٓ٘ ايهرب٣ بطقِ 
(13574):  

 
َّ

ْعبِل ـِ  ,مـ صريؼ  الشَّ ُث َط ـِ ُطَؿَر ُيَحدِّ َأكَُّف َكاَن ": -رضل اهلل طـف-اْب

  ,بَِؿاٍء َلفُ 
ٍّ

ـَ َطؾِل ـَ ْب َف اْلِعَراَق  ,-طـفؿارضل اهلل -َفَبَؾَغُف َأنَّ اْلُحَسْق  ,َتَقجَّ

                                                   
 .(ٜٚٙ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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ُجقعِ  ,َفَؾِحَؼفُ  ـُ ُطَؿَر  ,ِجعَ َفَلَبك َأْن َيرْ  ,َفَذَكَر اْلَحِديَث فِل َأْمِرِه بِالرُّ َفاْطَتـََؼُف اْب

ـْ َقتِقؾٍ  "َوَقاَل:  ,َوَبَؽك
 . "َأْسَتْقِدُطَؽ اهلَل مِ

ـُ ُسَؾْقَؿانَ  ,َهَؽَذا َرَواُه َشَباَبةُ ": قاٍ ثِ ـِ  ,َوَرَواُه َسِعقُد ْب ـْ َيْحَقك ْب َط

ـْ َسالِؿٍ  ,إِْسَؿاِطقَؾ  ـْ َأبِقفِ  ,َط   ,َط
ِّ

ْعبِل ـِ الشَّ  ."َط

فقؿا  -طـفؿارضل اهلل -طبد اهلل بـ الزبقر  -طـفؿا رضل اهلل-وكصح 

 وقع فقف.
 : نُا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـْ َأبِل َكْقَفؾٍ  َبْقِر  ,َط ـَ الزُّ  ْب
ِ
َطَؾك َطَؼَبِة -طـفؿارضل اهلل -–َرَأْيُت َطْبَد اهلل

ـُ َوالـَّ  ,َقاَل: َفَجَعَؾْت ُقَرْيٌش َتُؿرُّ َطَؾْقفِ  ,اْلَؿِديـَةِ   ْب
ِ
اُس َحتَّك َمرَّ َطَؾْقِف َطْبُد اهلل

اَلُم َطَؾْقَؽ "َفَقَقَػ َطَؾْقِف َفَؼاَل:  ,ُطَؿرَ  اَلُم َطَؾْقَؽ َأَبا ُخَبْقٍب  ,السَّ َأَبا ُخَبْقٍب السَّ

ـْ َهَذا  َلَؼْد ُكـُْت َأْكَفاَك َط
ِ
اَلُم َطَؾْقَؽ َأَبا ُخَبْقٍب َأَما َواهلل  َلَؼدْ  ,السَّ

ِ
 َأَما َواهلل

ـْ َهَذا ـْ َهَذا ,ُكـُْت َأْكَفاَك َط  َلَؼْد ُكـُْت َأْكَفاَك َط
ِ
 إِْن ُكـَْت  ,َأَما َواهلل

ِ
َما  ,َأَما َواهلل

اًما ,َطؾِْؿُت  اًما ,َصقَّ ِحؿِ  ,َققَّ ًٓ لِؾرَّ ٌة  ,َوُصق ُمَّ َٕ َها  ٌة َأْكَت َأَشرُّ ُمَّ َٕ  
ِ
َأَما َواهلل

ـُ طُ  ,َخْقرٌ   ْب
ِ
 َوَقْقُلفُ  ,َؿرَ ُثؿَّ َكَػَذ َطْبُد اهلل

ِ
اَج َمْقِقُػ َطْبِد اهلل َفَلْرَسَؾ  ,َفَبَؾَغ اْلَحجَّ

ـْ ِجْذِطفِ  ,إَِلْقفِ   فِل ُقُبقِر اْلَقُفقدِ  ,َفُلْكِزَل َط
َ

ِف َأْسَؿاَء  ,َفُلْلِؼل ُثؿَّ َأْرَسَؾ إَِلك ُأمِّ

ُس  ,َفَلَبْت َأْن َتْلتَِقفُ  ,بِـِْت َأبِل َبْؽرٍ  َـّ إَِلْقِؽ َفَلَطاَد َطَؾْقَفا الرَّ َْبَعَث َٕ قَل: َلَتْلتَِقـِّل َأْو 

ـْ َيْسَحُبِؽ بُِؼُروكِِؽ  ـْ  ,َم  َم
َّ

َٓ آتِقَؽ َحتَّك َتْبَعَث إَِلل  
ِ
َقاَل: َفَلَبْت َوَقاَلْت: َواهلل
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 َفَلَخَذ َكْعَؾْقفِ  ,َيْسَحُبـِل بُِؼُروكِل
َّ

 ,ُف ُثؿَّ اْكَطَؾَؼ َيَتَقذَّ  ,َقاَل: َفَؼاَل: َأُروكِل ِسْبَتل

؟ َقاَلْت: َرَأْيُتَؽ "َفَؼاَل:  ,َحتَّك َدَخَؾ َطَؾْقَفا
ِ
َكْقَػ َرَأْيتِـِل َصـَْعُت بَِعُدوِّ اهلل

ـَ َذاِت  ,َوَأْفَسَد َطَؾْقَؽ آِخَرَتَؽ  ,َأْفَسْدَت َطَؾْقِف ُدْكَقاهُ  َبَؾَغـِل َأكََّؽ َتُؼقُل َلُف: َيا اْب

ـِ َأَكا  َذاُت الـِّ  ,الـَِّطاَقْق
ِ
ـِ َواهلل ا َأَحُدُهَؿا َفُؽـُْت َأْرَفُع بِِف َصَعاَم َرُسقِل  ,َطاَقْق َأمَّ

 
ِ
َوابِّ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل ـَ الدَّ

َخُر  ,َوَصَعاَم َأبِل َبْؽٍر مِ ْٔ ا ا َوَأمَّ

َٓ َتْسَتْغـِل َطـْفُ  تِل    ,َفـَِطاُق اْلَؿْرَأِة الَّ
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َأَما إِنَّ َرُسقَل اهلل

َثـَا -وسؾؿ اًبا َوُمبِقًرا» ,َحدَّ اُب َفَرَأْيـَاهُ  «َأنَّ فِل َثِؼقٍػ َكذَّ ا اْلَؽذَّ ا  ,َفَلمَّ َوَأمَّ

اهُ  َّٓ إِيَّ "َفَؼاَم َطـَْفا َوَلْؿ ُيَراِجْعَفا"َقاَل:  ,اْلُؿبِقُر َفاَل إَِخاُلَؽ إِ
(ٔ)

. 

 : َع ابٔ ؾٝاد -زضٞ اهلل عٓ٘-قؿت٘ 

 -رضل اهلل طـف-صقاد وحصؾت لف ابـ  -رضل اهلل طـف-وهؽذا لؼل 

 معف قصة.

 : نُا دا٤ شيو يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـْ َكافِعٍ  ـُ ُطَؿَر  ,َط  اْب
َ

ـَ َصائٍِد فِل َبْعِض  -طـفؿارضل اهلل -َقاَل: َلِؼل اْب

ًٓ َأْغَضَبفُ  ,ُصُرِق اْلَؿِديـَةِ  ةَ  ,َفَؼاَل َلُف َقْق ؽَّ ـُ  ,َفاْكَتَػَخ َحتَّك َمأَلَ السِّ َفَدَخَؾ اْب

ـِ  ,ُطَؿَر َطَؾك َحْػَصَة َوَقْد َبَؾَغَفا ـِ اْب َفَؼاَلْت َلُف: َرِحَؿَؽ اهلُل َما َأَرْدَت مِ

                                                   
 .(ٕ٘ٗ٘)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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  ,َصائِدٍ 
ِ
إِكََّؿا َيْخُرُج »َقاَل:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأَما َطؾِْؿَت َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـْ َغْضَبٍة َيْغَضُبَفا؟
«مِ

(ٔ)
. 

 : َاّ َػًِ ضمح٘ اهللٚدا٤ بًفغ آخط عٓس اإل

ـْ َكافِعٍ  ـُ َصقَّادٍ  ,َط ـُ ُطَؿَر: َلِؼقُتُف  ,َقاَل: َكاَن َكافٌِع َيُؼقُل: اْب َقاَل: َقاَل اْب

ـِ  َتْق َٓ  ,َمرَّ ُثقَن َأكَُّف ُهَق؟ َقاَل:    ,َقاَل: َفَؾِؼقُتُف َفُؼْؾُت لَِبْعِضِفْؿ: َهْؾ َتَحدَّ
ِ
َواهلل

ـْ َيُؿقَت َحتَّك َيُؽقَن َوا ,َقاَل: ُقْؾُت: َكَذْبَتـِل  َلَؼْد َأْخَبَركِل َبْعُضُؽْؿ َأكَُّف َل
ِ
هلل

ًٓ َوَوَلًدا ْثـَا ُثؿَّ َفاَرْقُتفُ  ,َفَؽَذلَِؽ ُهَق َزَطُؿقا اْلَقْقمَ  ,َأْكَثَرُكْؿ َما  ,َقاَل: َفَتَحدَّ

: َمَتك َفَعَؾْت َطْقـَُؽ َما َقاَل: َفُؼْؾُت  ,َقاَل: َفَؾِؼقُتُف َلْؼَقًة ُأْخَرى َوَقْد َكَػَرْت َطْقـُفُ 

َٓ َأْدِري  فِل َرْأِسَؽ؟ َقاَل: إِْن َشاَء  ,َأَرى؟ َقاَل: 
َ

َٓ َتْدِري َوِهل َقاَل: ُقْؾُت: 

َقاَل:  ,َقاَل: َفـََخَر َكَلَشدِّ َكِخقِر ِحَؿاٍر َسِؿْعُت  ,اهلُل َخَؾَؼَفا فِل َطَصاَك َهِذهِ 

َرْت َفَزَطَؿ َبْعُض َأْصَحابِل َأكِّل َضرَ   َحتَّك َتَؽسَّ
َ

ا َأَكا  ,ْبُتُف بَِعًصا َكاَكْت َمِعل َوَأمَّ

 َما َشَعْرُت 
ِ
َثَفا ,َفَقاهلل ـَ َفَحدَّ َفَؼاَلْت:  ,َقاَل: َوَجاَء َحتَّك َدَخَؾ َطَؾك ُأمِّ اْلُؿْممِـِق

َل َما َيْبَعُثفُ »َما ُتِريُد إَِلْقِف؟ َأَلْؿ َتْعَؾْؿ َأكَُّف َقْد َقاَل:  َطَؾك الـَّاِس َغَضٌب  إِنَّ َأوَّ

 .«َيْغَضُبفُ 

                                                   
  .(ٕٖٜٕ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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بعد مقت  -طـفؿارضل اهلل -أراد الـاس أن يبايعقا طبد اهلل بـ طؿر 

وآثر أخرة طؾك  ,فلبك ذلؽ -رضل اهلل طـف-معاوية بـ أبل سػقان 

 إولك.

-ولؿا ولل إمر طبد الؿؾؽ بـ مروان أرسؾ إلقف طبد اهلل بـ طؿر 

 ف وطـ بـقف.بالبقعة طـ -طـفؿارضل اهلل 

ففق ابـ وزير رسقل  ,هق أفضؾ أهؾ زماكف -رضل اهلل طـف-مع أكف كان 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل 

ولؿا كان مـ شلن الحجاج بـ يقسػ الثؼػل الحج كقابة طـ أمقر 

 الؿممـقـ.

فسار معف ابـ  ,-طـفؿارضل اهلل -أمره أن ٓ يخرج طـ فتقى ابـ طؿر 

 آمًرا. ,مقجًفا ,ًحاكاص -طـفؿارضل اهلل -طؿر 

 ُصعـ يف حربة يف قدمف. -طـفؿارضل اهلل -ثؿ إكف 

 فاهلل أطؾؿ. ,: إن الحربة كاكت بلمر الحجاج وهل مسؿقمةٚقس قٌٝ

 : ملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـِ ُجَبْقرٍ  ـْ َسِعقِد ْب ـِ ُطَؿَر  ,َط ـَ  -طـفؿارضل اهلل -َقاَل: ُكـُْت َمَع اْب ِحق

ْمِح فِل َأْخَؿِص َقَدمِفِ َأَص  َكاِب  ,اَبُف ِسـَاُن الرُّ  ,َفـََزْلُت  ,َفَؾِزَقْت َقَدُمُف بِالرِّ

اَج َفَجَعَؾ َيُعقُدهُ  ,َفـََزْطُتَفا َوَذلَِؽ بِِؿـًك اُج: َلْق َكْعَؾُؿ  ,َفَبَؾَغ الَحجَّ َفَؼاَل الَحجَّ
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ـْ َأَصاَبَؽ  ـُ ُطَؿَر:  ,َم َحَؿْؾَت »َقاَل: َوَكْقَػ؟ َقاَل:  «َأْكَت َأَصْبَتـِل»َفَؼاَل اْب

ـْ ُيْحَؿُؾ فِقفِ  الََح فِل َيْقٍم َلْؿ َيُؽ ـِ  ,السِّ الََح الَحَرَم َوَلْؿ َيُؽ َوَأْدَخْؾَت السِّ

الَُح ُيْدَخُؾ الَحَرمَ  «السِّ
(ٔ)

. 

 : ٚملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـِ َس  ـِ َطْؿِرو ْب ـُ َسِعقِد ْب ـِ الَعاصِ طـ إِْسَحاُق ْب ـْ َأبِقفِ  ,ِعقِد ْب َقاَل:  ,َط

ـِ ُطَؿَر َوَأَكا ِطـَْدهُ  اُج َطَؾك اْب  ,َفَؼاَل: َكْقَػ ُهَق؟ َفَؼاَل: َصالٌِح  ,َدَخَؾ الَحجَّ

ـْ َأَصاَبَؽ؟ َقاَل:  َٓ َيِحؾُّ »َفَؼاَل: َم الَِح فِل َيْقٍم  ـْ َأَمَر بَِحْؿِؾ السِّ َأَصاَبـِل َم

اَج َيعْ  «فِقِف َحْؿُؾفُ  "ـِل الَحجَّ
(ٕ)

. 

يف سـة سبعقـ مـ الفجرة  -طـفؿارضل اهلل -مات طبد اهلل بـ طؿر 

 الـبقية.

 : يف سـة واحد وسبعقـ مـ الفجرة الـبقية.ٚقٌٝ

ولؽـف شؼ  ,أوٓده أن يدفـقه خارج الحرم -رضل اهلل طـف-وقد أمر 

 طؾقفؿ ذلؽ: فدفـقه يف الحرم.

                                                   
 .(ٜٙٙ)اإلمام البخاري ُب صحيحو  أخرجو (ٔ)
 .(ٜٚٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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وفتاواه وطؾؿف  ,ئؾف طظقؿةوشؿا ,كثقرة -رضل اهلل طـف-وفضائؾف 

وٓ يف أحد مـ  ,-رضل اهلل طـف-وٓ يف أبقف طؿر  ,مبثقث: فال ُيطعـ فقف

 .-طـفؿرضل اهلل -الصحابة 

 ,والػؼف والـظر ,بؾ ٓ يذكرون إٓ بالجؿقؾ: ففؿ أهؾ الخقر وإثر

 واهلل الؿستعان. ,ومـ ذكرهؿ طؾك غقر الجؿقؾ ففق طؾك غقر السبقؾ
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 رضي اهلل-عمرو بن العاص " :أبو محمدقيل: و ,أبو عبد اهلل]

 ["-عنه

زضٞ -ٚأبٛ ستُد عُسٚ بٔ ايعاص  ,أبٛ عبد اهلل": َٔ باب اعطف غًفو

 ."-اهلل عٓ٘

 :(55-3/54)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ُٔ ايَعاِم ُُِطٚ ب  اإِلمَ َع
ُّ

ْفِؿل ـِ َواِئٍؾ السَّ .  ,امُ : اب
ِ
 َأُبق َطْبِد اهلل

ٍُ َُٜكا ٍد َٚ .   -: َأُبق ُمَحؿَّ
ُّ

ْفِؿل  السَّ

ـْ ُيْضَرُب بِِف الَؿَثُؾ فِل الِػْطـَةِ  ,َوَرُجُؾ الَعاَلؿِ  ,َداِهَقُة ُقَرْيشٍ  َهاءِ  ,َوَم  ,َوالدَّ

 َوالَحْزِم.

 
ِ
َسـَِة  ُمْسؾِؿًا فِل َأَوائِؾِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َهاَجَر إَِلك َرُسْقِل اهلل

ـِ الَقلِْقدِ  ,َثَؿانٍ  ـِ َصْؾَحةَ  ,ُمَرافِؼًا لَِخالِِد ب َفَػِرَح  ,َوَحاِجِب الَؽْعَبِة ُطْثَؿاَن ب

 
ُّ

َر َطْؿرًا َطَؾك َبْعِض  ,بُِؼُدْومِِفْؿ َوإِْسالَمِِفؿ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل َوَأمَّ

َزُه لِْؾَغْزِو. ,الَجْقشِ   َوَجفَّ

.َلُف َأَحاِدْيُث َلقْ  ـَ ِر َكْحَق إَْرَبِعْق  َسْت َكثِْقَرًة: َتْبُؾُغ بِالُؿَؽرَّ

َػَؼ الُبَخاِريُّ َوُمْسؾٌِؿ َطَؾك َثالََثِة َأَحاِدْيَث مِـَْفا.  اتَّ

. ,َواْكَػَرَد الُبَخاِريُّ بَِحِدْيٍث  ـِ  َوُمْسؾٌِؿ بَِحِدْيَثْق

: َطائَِشَة. ـْ  َوَرَوى َأْيًضا َط
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ُٔ َبهَّ ُِٝط ب ٍَ ايٗعَب ِف.اٍضَقا ـِ ُأَثاَثَة ُٕمِّ  : ُهَق َأُخق ُطْرَوَة ب

ـْ َهاَجَر إَِلك الَحَبَشِة.  َوَكاَن ُطْرَوُة مِؿَّ

ِّ ُٔ ايَبِطٔق ٍَ َأُبٛ َبِهٍط ب َقاِد. ,: َكاَن َطْؿٌرو َقِصْقراً ََٚقا  َيْخِضُب بِالسَّ

 َأْسَؾَؿ َقْبَؾ الَػْتِح َسـََة َثَؿاٍن.

ٌَ ِٝ ِل َصَػٍر مِـَْفا. ,الِدٌ َوَخ  ,: َقِدَم ُهقَ َٚٔق ـُ َصْؾَحَة فِل َأوَّ  َواْب

ٟٗ ٍَ ايُبَداِض  َقا
ُّ

ُه الـَّبِل َّٓ َطَؾك َجْقِش َذاِت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َو

الَِسِؾ.  السَّ

ـَ مِْصرَ  ,َكَزَل الَؿِدْيـَةَ   َوبَِفا َماَت. ,ُثؿَّ َسَؽ

٣َٚ ـُ َطْؿٍروَض ُد ب ـْ َأبِل َسَؾَؿةَ  ,: ُمَحؿَّ  َقاَل: ,ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ طَ  ,َط

 
ُّ

  َطْؿٌرو ,ابْـَا الَعاِص ُمْممِـَانِ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل الـَّبِل

«َوِهَشامٌ 
 (ٔ)

. 

                                                   
 (,452 ,3/240)والحاكؿ  (,4/393)وابـ سعد  (,8043). أخرجف أحؿد إسـاده حسـ (ٔ)

طـ أبل  ,طـ محؿد بـ طؿرو ,مـ صرق طـ حؿاد بـ سؾؿة (,/آ 252/ 33)وابـ طساكر 

طـ  ,طـ طؿرو بـ حؽام (,4/392)بـ سعد : طـد اولف شاهدطـ أبل هريرة.  ,سؾؿة

طـ طؿف. وهذا سـد  ,طـ أبل بؽر بـ محؿد بـ طؿرو بـ حزم ,طـ طؿرو بـ ديـار ,شعبة

وهق يف ٕن طؿرو بـ حؽام يؽتب حديثف طؾك ضعػف لالستشفاد.  ,حسـ يف الشقاهد

ؽت وس ,وهذا سـد حسـ": (, وقال فقف356الصحقحة لْلمام إلباين رحؿف اهلل برقؿ )

=        ولفومـ طادهتؿا أن يصححا هذا اإلسـاد طؾك شرط مسؾؿ.  ,طؾقف الحاكؿ والذهبل
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٣َٚ ـِ َأبِل ُمَؾْقَؽةَ ََٚض ـِ اْب ـُ الَقْرِد: َط َٓ "َقاَل َصْؾَحُة:  ,: َطْبُد الَجبَّاِر ب َأ

 
ِ
ـْ َرُسْقِل اهلل ُثُؽؿ َط  َسِؿْعُتُف َيُؼْقُل:  -طؾقف وسؾؿ صؾك اهلل-ُأَحدِّ

ْ
ٍء؟ إِكِّل

ْ
بَِشل

« 
ِ
ـْ َصالِِحل ُقَرْيٍش: كِْعَؿ َأْهُؾ الَبْقِت َأُبق َطْبِد اهلل

ـُ الَعاِص مِ َوُأمُّ  ,َطْؿُرو ب

 
ِ
  ,َطْبِد اهلل

ِ
«َوَطْبُد اهلل

 (ٔ)
. 

ٟٗ ِِٛض ـِ ُمَفاَجرٍ ايٖج ـْ إِْبَراِهْقَؿ ب ـْ إِْبَراِهْقَؿ الـَّخَ  ,: َط  َط
ِّ

َطَؼَد "َقاَل:  ,ِعل

 
ِ
َوَسَراِة  ,لَِقاًء لَِعْؿٍرو َطَؾك َأبِل َبْؽٍر َوُطَؿرَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقُل اهلل

 ."َأْصَحابِفِ 

                                                                                                                        
: خرجف ابـ طساكر مـ صريؼ ابـ سعد حدثـا طؿر بـ حؽام بـ أبل القضاح شاهد =

حدثـا شعبة طـ طؿرو بـ ديـار طـ أبل بؽر بـ محؿد ابـ طؿرو بـ حزم طـ طؿر مرفقطا. 

: هق طؿرو بالقاو ثؿ استدركت فؼؾتحؽام هذا فؾؿ أطرفف.  : ورجالف ثؼات غقر ابـقؾت

وطؿرو ابـ حؽام معروف بالرواية طـ شعبة وهق  ,سؼط مـ قؾؿل أو مـ كاسخ ابـ طساكر

 ففق صالح لالستشفاد بف.  ,إٓ أكف مع ضعػف يؽتب حديثف كؿا قال ابـ طدي ,ضعقػ

ؿر وطبد الجبار بـ القرد هبذا حدثـا كافع بـ ط ,مـ صريؼ وكقع 363/  3أخرجف أحؿد   (ٔ)

وهق طبد اهلل بـ طبقد اهلل بـ طبد  -ٓن ابـ أبل مؾقؽة  ,لؽـف مـؼطع ,ورجالف ثؼات ,اإلسـاد

 337وابـ أبل مؾقؽة مات سـة  ,36فنن صؾحة قتؾ يقم الجؿؾ سـة  ,لؿ يدرك صؾحة -اهلل 

إن طؿرو بـ  "مختصرا بؾػظ:  (3845)وأخرجف الرتمذي  ,سـة 83فبقـ وفاتقفؿا  ,هـ

هذا حديث إكؿا كعرفف مـ حديث كافع بـ طؿر "وقال:  "العاص مـ صالح قريش 

 "وهق يف  ,ابـ أبل مؾقؽة لؿ يدرك صؾحة ,ولقس إسـاده بؿتصؾ ,وكافع ثؼة ,الجؿحل

 ."وسقذكره الؿصـػ يف ترجؿة ابـف طبد اهلل (,/آ 33/253) "تاريخ ابـ طساكر 
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ٟٗ ِِٛض ٍَ ايٖج الَِسؾِ  ,ُأَراهُ ": َقا "َقاَل: فِل َغْزَوِة َذاِت السَّ
(ٔ)

 ها. "

 : بقـ الحديبقة والػتح. أغًِ

 .-طـفؿارضل اهلل -طؿر بـ الخطاب  : قبؾ مقلدٚنإ َٛيسٙ

رضل -: لؼد طؾؿت بالؾقؾة التل ولد فقفا طؿر بـ الخطاب ست٢ قاٍ

 .-اهلل طـف

-مبغًضا لرسقل اهلل  ,: شديًدا طؾك أهؾ اإلسالمٚنإ قبٌ إغالَ٘

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 قاتؾ الؿسؾؿقـ يف بدر وأحد.

 ."أمر محؿد يؽرب إين أرى"وقال:  ,ثؿ اكعزل يف الرهط بعد إحزاب

أرسؾتف قريس إلك الـجاشل يف شلن مفاجرة الحبشة: إذ أكف كان 

 مقصقًفا بالدهاء.

 : دٖا٠ ايعسب أزبع١: بٌ قٌٝ

 .-رضل اهلل طـف-: معاوية بـ أبل سػقان األٍٚ

                                                   
. وغزوة ذات السالسؾ كاكت يف جؿادى أخرة سـة (/آ33/255)ابـ طساكر أخرجو  (ٔ)

 ,وقد كزلقا طؾك ماء لجذام ,وبقـفا وبقـ الؿديـة طشرة أيام ,وهل وراء وادي الؼرى ,ثؿان

 "ولذلؽ سؿقت ذات السالسؾ. اكظر خربها يف  ,يؼال لف: السؾسؾ فقؿا قال ابـ إسحاق

 "شرح الؿقاهب  "و ,(2/623) "سقرة ابـ هشام  "و (,2/333) "صبؼات ابـ سعد 

(2/277-280). 
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 .-رضل اهلل طـف-: طؿرو بـ العاص ايجاْٞ

 .-رضل اهلل طـف-: الؿغقرة بـ شبعة ايجايح

 بقف رحؿف اهلل.: زياد بـ أايطابع

 كان لؾؿعضالت. -رضل اهلل طـف-ولؽـ طؿرو بـ العاص 

 ,ومـ هدايا العرب ,فجاء إلك الـجاشل وأخذ معف مـ جؾقد فريش

 وأهدى لبطارقتف حتك يرشقفؿ. ,فلهدى لف

ولؽـ لحؾؿ  ,أن يستلصؾ شلفة الؿسؾؿقـ -رضل اهلل طـف-وأراد 

 ريش: حتك يسؿع مـفؿ.الـجاشل رحؿف اهلل أبك أن يرد الؿسؾؿقـ إلك ق

 : نُا دا٤ شيو يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل

ـِ اْلُؿِغقَرةِ مـ حديث ُأمِّ َسَؾَؿَة    ,اْبـَِة َأبِل ُأَمقََّة ْب
ِّ

صؾك اهلل -َزْوِج الـَّبِل

ا َكَزْلـَا َأْرَض اْلَحَبَشةِ "َقاَلْت: -طـفارضل اهلل - ,-طؾقف وسؾؿ َجاَوْرَكا  ,َلؿَّ

  ,َجارٍ بَِفا َخْقَر 
َّ

َٓ ُكْمَذى ,َأمِـَّا َطَؾك ِديـِـَا ,الـََّجاِشل َوٓ َكْسَؿُع  ,َوَطَبْدَكا اهلَل 

ا َبَؾَغ َذلَِؽ ُقَرْيًشا ,َشْقًئا َكْؽَرُهفُ   فِقـَا  ,َفَؾؿَّ
ِّ

اْئَتَؿُروا َأْن َيْبَعُثقا إَِلك الـََّجاِشل

ـِ  ـِ َجْؾَدْي  هَ  ,َرُجَؾْق
ِّ

ةَ َوَأْن ُيْفُدوا لِؾـََّجاِشل ـْ َمَتاِع َمؽَّ
ا ُيْسَتْطَرُف مِ  ,َداَيا مِؿَّ

ََدمُ  ْٕ ـْ َأْطَجِب َما َيْلتِقِف مِـَْفا إَِلْقِف ا
َوَلْؿ َيْتُرُكقا  ,َفَجَؿُعقا َلُف َأَدًما َكثِقًرا ,َوَكاَن مِ

ةً  ـْ َبَطاِرَقتِِف بِْطِريًؼا إِٓ َأْهَدْوا َلُف َهِديَّ
ـِ َأبِل ُثؿَّ َبَعُثقا بَِذلَِؽ َمَع  ,مِ  ْب

ِ
َطْبِد اهلل

 
ِّ

ـِ اْلُؿِغقَرِة اْلَؿْخُزومِل   ,َربِقَعَة ْب
ِّ

ْفِؿل ـِ َوائٍِؾ السَّ ـِ اْلَعاِص ْب  ,وَطْؿِرو ْب
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َتفُ  ,َوَأَمُروُهَؿا َأْمَرُهؿْ  َقْبَؾ َأْن  ,َوَقاُلقا َلُفَؿا: اْدَفُعقا إَِلك ُكؾِّ بِْطِريٍؼ َهِديَّ

 فِقِفؿْ 
َّ

 َهَداَياهُ  ,ُتَؽؾُِّؿقا الـََّجاِشل
ِّ

ُمقا لِؾـََّجاِشل ُثؿَّ َسُؾقُه َأْن ُيْسؾَِؿُفِؿ  ,ُثؿَّ َقدِّ

  ,إَلْقُؽْؿ َقْبَؾ َأْن ُيَؽؾَِّؿُفؿْ 
ِّ

ـُ ِطـَْدُه  ,َقاَلْت: َفَخَرَجا َفَؼِدَما َطَؾك الـََّجاِشل َوَكْح

ـْ َبَطاِرَقتِِف بِطْ  ,َوِطـَْد َخْقِر َجارٍ  ,بَِخْقِر َدارٍ 
َتُف َفَؾْؿ َيْبَؼ مِ ِريٌؼ إِٓ َدَفَعا إَِلْقِف َهِديَّ

 
َّ

ُثؿَّ َقآ لُِؽؾِّ بِْطِريٍؼ مِـُْفْؿ: إِكَُّف َقْد َصَبا إَِلك َبَؾِد  ,َقْبَؾ َأْن ُيَؽؾَِّؿا الـََّجاِشل

ـَ َقْقمِِفْؿ َوَلْؿ َيْدُخُؾقا فِل ِديـُِؽؿْ  ,اْلَؿؾِِؽ مِـَّا ِغْؾَؿاٌن ُسَػَفاءُ   ,َفاَرُققا ِدي

ـُ َوٓ َأْكُتؿْ َوَجاءُ  َٓ َكْعِرُفُف َكْح ـٍ ُمْبَتَدٍع  َوَقْد َبَعَثـَا إَِلك اْلَؿؾِِؽ فِقِفِؿ  ,وا بِِدي

ُهِؿ إَلْقِفؿْ  ْؿـَا اْلَؿؾَِؽ فِقِفؿْ  ,أْشَراُف َقْقمِِفْؿ لِـَُردَّ َفُتِشقُروا َطَؾْقِف بَِلْن  ,َفنَِذا َكؾَّ

َوَأْطَؾُؿ بَِؿا َطاُبقا  ,نَّ َقْقَمُفْؿ َأَطَؾك بِِفْؿ َطْقـًاَفنِ  ,ُيْسؾَِؿُفِؿ إَلْقـَا َوٓ ُيَؽؾَِّؿُفؿْ 

 َفَؼبَِؾَفا  ,َفَؼاُلقا َلُفَؿا: َكَعؿْ  ,َطَؾْقِفؿْ 
ِّ

َبا َهَداَياُهِؿ إَلك الـََّجاِشل ُثؿَّ إِكَُّفَؿا َقرَّ

َفا اْلَؿؾُِؽ  ,ُثؿَّ َكؾََّؿاهُ  ,مِـُْفَؿا إَِلك َبَؾِدَك مِـَّا ِغْؾَؿاٌن إِكَُّف َقْد َصَبا  ,َفَؼآ َلُف: َأيُّ

ـَ َقْقمِِفؿْ  ,ُسَػَفاءُ  َٓ  ,َوَلْؿ َيْدُخُؾقا فِل ِديـَِؽ  ,َفاَرُققا ِدي ـٍ ُمْبَتَدٍع  َوَجاُءوا بِِدي

ـُ َوٓ َأْكَت  ـْ آَباِئِفؿْ  ,َكْعِرُفُف َكْح
 ,َوَقْد َبَعَثـَا إَِلْقَؽ فِقِفِؿ أْشَراُف َقْقمِِفْؿ مِ

ُهِؿ إَلْقِفؿْ  ,َشائِِرِهؿْ َوَأْطَؿامِِفْؿ َوطَ  َوَأْطَؾُؿ بَِؿا  ,َفُفْؿ َأَطَؾك بِِفْؿ َطْقـًا ,لَِتُردَّ

ـِ   ْب
ِ
ٌء َأْبَغَض إَِلك َطْبِد اهلل

ْ
ـْ َشل َطاُبقا َطَؾْقِفْؿ َوَطاَتُبقُهْؿ فِقِف. َقاَلْت: َوَلْؿ َيُؽ

ـْ َأْن َيْسَؿَع الـَّ  ,َأبِل َربِقَعةَ 
ـِ اْلَعاِص مِ  َكالَمُفؿْ َوَطْؿِرو ْب

ُّ
َفَؼاَلْت  ,َجاِشل

َوَأْطَؾُؿ بَِؿا َطاُبقا  ,َقْقُمُفْؿ َأَطَؾك بِِفْؿ َطْقـًا ,َبَطاِرَقُتُف َحْقَلُف: َصَدُققا َأيَُّفا اْلَؿؾُِؽ 
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اُهِؿ إَلك باِلِدِهْؿ َوَقْقمِِفؿْ  ,َفَلْسؾِْؿُفِؿ إَلْقِفَؿا ,َطَؾْقِفؿْ  َقاَلت: َفَغِضَب  ,َفْؾَقُردَّ

 الـََّجاِش 
ُّ

  ,ل
ُّ

  ,ُثؿَّ َقاَل: َفَغِضَب الـََّجاِشل
ِ
َٓ َهْقُؿ اهلل َٓ ُأْسؾُِؿُفْؿ  ,ُثؿَّ َقاَل:  إَِذًا 

ـْ  ,َوَكَزُلقا باِلِدي ,َوٓ ُأَكاُد َقْقًما َجاَوُروكِل ,إَِلْقِفَؿا َواْخَتاُروكِل َطَؾك َم

َفنِْن َكاُكقا َكَؿا  ,فِل َأْمِرِهؿْ  ِسَقاَي َحتَّك َأْدُطَقُهْؿ َفَلْسَلَلُفْؿ َماَذا َيُؼقُل َهَذانِ 

َوإِْن َكاُكقا َطَؾك َغْقِر َذلَِؽ  ,َيُؼقِٓن َأْسَؾْؿُتُفِؿ اَلْقِفَؿا َوَرَدْدُتُفِؿ اَلك َقْقمِِفؿْ 

َوَأْحَسـُْت ِجَقاَرُهْؿ َما َجاَوُروكِل. َقاَلْت: ُثؿَّ َأْرَسَؾ إَِلك  ,َمـَْعُتُفْؿ مِـُْفَؿا

 َأْصَحاِب َرُسقِل ا
ِ
ا َجاَءُهْؿ َرُسقُلُف  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-هلل َفَدَطاُهْؿ َفَؾؿَّ

ُجِؾ إَِذا ِجْئُتُؿقُه؟ َقاُلقا:  ,اْجَتَؿُعقا ُثؿَّ َقاَل َبْعُضُفْؿ لَِبْعٍض: َما َتُؼقُلقَن لِؾرَّ

َؿـَا  َما َطؾَّ
ِ
ـٌ فِل كَ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَما َأَمَرَكا بِِف َكبِقُّـَا  ,َكُؼقُل َواهلل اِئ

ا َجاُءوهُ  . َفَؾؿَّ ـٌ
 َأَساقَِػَتفُ  ,َذلَِؽ َما ُهَق َكائِ

ُّ
َفـََشُروا  ,َوَقْد َدَطا الـََّجاِشل

ـُ الَِّذي َفاَرْقُتْؿ فِقِف َقْقَمُؽؿْ  ,َمَصاِحَػُفْؿ َحْقَلفُ  ي َوَلْؿ  ,َسَلَلُفْؿ َفَؼاَل: َما َهَذا الدِّ

ـِ َأَح  َؿُف َتْدُخُؾقا فِل ِديـِل َوٓ فِل ِدي َُمِؿ؟ َقاَلْت: َفَؽاَن الَِّذي َكؾَّ ْٕ ـْ َهِذِه ا
ٍد مِ

ـُ َأبِل َصالٍِب  ُكـَّا َقْقًما َأْهَؾ َجاِهؾِقٍَّة َكْعُبُد  ,َفَؼاَل َلُف: َأيَُّفا اْلَؿؾُِؽ  ,َجْعَػُر ْب

َْصـَامَ  ْٕ َْرَحامَ  ,َوَكْلُكُؾ اْلَؿْقَتَة َوَكْلتِل اْلَػَقاِحَش  ,ا ْٕ ُكِسلُء اْلِجَقاَر وَ  ,َوَكْؼَطُع ا

ِعقَػ  ًٓ مِـَّا  ,َيْلُكُؾ اْلَؼِقيُّ مِـَّا الضَّ َفُؽـَّا َطَؾك َذلَِؽ َحتَّك َبَعَث اهلُل إَِلْقـَا َرُسق

َدهُ  " ,َوَطَػاَففُ  ,َوَأَماَكَتفُ  ,َوِصْدَقفُ  ,َكْعِرُف َكَسَبفُ   لِـَُقحِّ
ِ
 ,َوَكْعُبَدهُ  ,َفَدَطاَكا إَِلك اهلل

َْوَثانِ َوَكْخَؾَع َما كُ  ْٕ ـَ الِحَجاَرِة َوا
ـْ ُدوكِِف مِ

ـُ َوآَباُؤَكا مِ َوَأَمَرَكا  ,ـَّا َكْعُبُد َكْح
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ََماَكةِ  ,بِِصْدِق اْلَحِديِث  ْٕ ِحؿِ  ,َوَأَداِء ا ـِ اْلِجَقارِ  ,َوِصَؾِة الرَّ َواْلَؽػِّ  ,َوُحْس

ـِ اْلَؿَحاِرمِ  َماءِ  ,َط ـِ اْلَػَقاِحشِ  ,َوالدِّ ورِ َوَققْ  ,َوَكَفاَكا َط َوَأْكِؾ َماَل  ,ِل الزُّ

َٓ ُكْشِرُك بِِف َشْقًئا ,َوَقْذِف اْلُؿْحَصـَةِ  ,اْلَقتِقؿِ  َوَأَمَرَكا  ,َوَأَمَرَكا َأْن َكْعُبَد اهلَل َوْحَدُه 

الةِ  َكاةِ  ,بِالصَّ َقاِم  ,َوالزَّ ْسالمِ  ,"َوالصِّ َد َطَؾْقِف ُأُمقَر اإْلِ ْقـَاُه  ,َقاَل: َفَعدَّ َفَصدَّ

َبْعـَاُه َطَؾك َما َجاَء بِفِ َوآَمـَّ   ,َفَؾْؿ ُكْشِرْك بِِف َشْقًئا ,َفَعَبْدَكا اهلَل َوْحَدهُ  ,ا بِِف َواتَّ

َم َطَؾْقـَا ْمـَا َما َحرَّ ُبقَكا  ,َفَعَدا َطَؾْقـَا َقْقُمـَا ,َوَأْحَؾْؾـَا َما َأَحؾَّ َلـَا ,َوَحرَّ َفَعذَّ

وكَ  ـْ ِديـِـَا لَِقُردُّ  َوَفَتـُقَكا َط
ِ
ـْ ِطَباَدِة اهلل

َْوَثاِن مِ ْٕ َوَأْن َكْسَتِحؾَّ َما  ,ا إَِلك ِطَباَدِة ا

ـَ الَخَبائِِث 
ا َقَفُروَكا َوَضَؾُؿقَكا ,ُكـَّا َكْسَتِحؾُّ مِ قا َطَؾْقـَا ,َفَؾؿَّ َوَحاُلقا َبْقـَـَا  ,َوَشؼُّ

ـَ ِديـِـَا َوَرِغْبـَا فِل  ,ـْ ِسَقاكَ َواْخَتْرَكاَك َطَؾك مَ  ,َخَرْجـَا إَِلك َبَؾِدكَ  ,َوَبْق

َفا اْلَؿؾُِؽ  ,ِجَقاِركَ  َٓ ُكْظَؾَؿ ِطـَْدَك َأيُّ :  ,َوَرَجْقَكا َأْن 
ُّ

َقاَلْت: َفَؼاَل َلُف الـََّجاِشل

ٍء؟ َقاَلْت: َفَؼاَل َلُف َجْعَػٌر: َكَعؿْ 
ْ

ـْ َشل
 مِ

ِ
ـِ اهلل ا َجاَء بِِف َط َفَؼاَل  ,َهْؾ َمَعَؽ مِؿَّ

:
ُّ

  َلُف الـََّجاِشل
َّ

ـْ  ,َفاْقَرْأُه َطَؾل
َقاَلْت: َفَبَؽك  , (كفقعص)َفَؼَرَأ َطَؾْقِف َصْدًرا مِ

 َحتَّك َأْخَضَؾ لِْحَقَتفُ 
ُّ

 الـََّجاِشل
ِ
َوَبَؽْت َأَساقَِػُتُف َحتَّك َأْخَضُؾقا  ,َواهلل

ـَ َسِؿُعقا َما َتال َطَؾْقِفؿْ  : إِنَّ هَ  ,َمَصاِحَػُفْؿ ِحق
ُّ

َذا َوالَِّذي ُثؿَّ َقاَل الـََّجاِشل

ـْ مِْشَؽاٍة َواِحَدةٍ 
َٓ ُأْسؾُِؿُفِؿ اَلْقُؽِؿ  ,َجاَء بِِف ُمقَسك َلَقْخُرُج مِ  

ِ
اْكَطؾَِؼا َفَقاهلل

ـْ ِطـِْدهِ  ,َوٓ ُأَكادُ  ,اَبًدا
ا َخَرَجا مِ ـُ  ,َقاَلْت ُأمُّ َسَؾَؿَة: َفَؾؿَّ َقاَل َطْؿُرو ْب

 َٓكبَِّئـَُّفْؿ َغًدا طَ 
ِ
 ,ُثؿَّ َأْسَتْلِصُؾ بِِف َخْضَراَءُهؿْ  ,ْقَبُفْؿ ِطـَْدُهؿْ اْلَعاِص: َواهلل
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ـُ َأبِل َربِقَعَة   ْب
ِ
ـِ فِقـَا  -َقاَلْت: َفَؼاَل َلُف َطْبُد اهلل ُجَؾْق َٓ َتْػَعْؾ -َوَكاَن َأْتَؼك الرَّ  :

 ْٓخبَِركَّ  ,َفنِنَّ َلُفِؿ اْرَحاًما
ِ
ُف َأكَُّفْؿ َيْزُطُؿقَن َوإِْن َكاُكقا َقْد َخاَلُػقَكا. َقاَل: َواهلل

ـَ َمْرَيَؿ َطْبدٌ  َفا اْلَؿؾُِؽ  ,َقاَلْت: ُثؿَّ َغَدا َطَؾْقِف اْلَغدَ  ,َأنَّ ِطقَسك اْب  ,َفَؼاَل َلُف: َأيُّ

ًٓ َطظِقًؿا ـِ َمْرَيَؿ َقْق ا  ,إِكَُّفْؿ َيُؼقُلقَن فِل ِطقَسك اْب َفَلْرِسِؾ اَلْقِفْؿ َفاْسَلْلُفْؿ َطؿَّ

 ,َقاَلْت: َوَلْؿ َيـِْزْل بِـَا مِْثُؾفُ  ,َقاَلْت: َفَلْرَسَؾ إَِلْقِفْؿ َيْسَلُلُفْؿ َطـْفُ  ,فِ َيُؼقُلقَن فِق

َفَؼاَل َبْعُضُفْؿ لَِبْعٍض: َماَذا َتُؼقُلقَن فِل ِطقَسك إَِذا َسَلَلُؽْؿ  ,َفاْجَتَؿَع اْلَؼْقمُ 

 فِقِف َما َقاَل اهللُ 
ِ
َجاَء بِِف َكبِقُّـَا َكاِئـًا فِل َذلَِؽ َما ُهَق  َوَما ,َطـُْف؟ َقاُلقا: َكُؼقُل َواهلل

ـٌ  ا َدَخُؾقا َطَؾْقفِ  ,َكائِ ـِ َمْرَيَؿ؟ َفَؼاَل َلُف  ,َفَؾؿَّ َقاَل َلُفْؿ: َما َتُؼقُلقَن فِل ِطقَسك اْب

 َوَرُس 
ِ
ـُ َأبِل َصالٍِب: َكُؼقُل فِقِف الَِّذي َجاَء بِِف َكبِقُّـَا: ُهَق َطْبُد اهلل  ,قُلفُ َجْعَػُر ْب

  ,َوُروُحُف َوَكؾَِؿُتُف َأْلَؼاَها إَِلك َمْرَيَؿ اْلَعْذَراِء اْلَبُتقلِ 
ُّ

َقاَلْت: َفَضَرَب الـََّجاِشل

َْرضِ  ْٕ ـُ َمْرَيَؿ َما ُقْؾَت  ,َفَلَخَذ مِـَْفا ُطقًدا ,َيَدُه إَِلك ا ُثؿَّ َقاَل: َما َطَدا ِطقَسك اْب

ـَ َقاَل َما َقاَل َفَتـَاَخَرْت َبَطاِرقَ  ,َهَذا اْلُعقدَ  َفَؼاَل: َوإِْن َكَخْرُتْؿ  ,ُتُف َحْقَلُف ِحق

 اْذَهُبقا
ِ
مِـُقَن  -َفَلْكُتْؿ ُسُققٌم بَِلْرِضل  ,َواهلل ْٔ ُققُم: ا مَ  –َوالسُّ ـْ َسبَُّؽْؿ ُغرِّ ُثؿَّ  ,َم

مَ  ـْ َسبَُّؽْؿ ُغرِّ  -ُجاًل مِـُْؽْؿ َوَأكِّل آَذْيُت رَ  ,َفَؿا ُأِحبُّ َأنَّ لِل َدْبًرا َذَهًبا ,َم

ْبُر بِؾَِساِن اْلَحَبَشِة: اْلَجَبُؾ  وا َطَؾْقِفَؿا َهَداَياُهَؿا -َوالدَّ  ,َفال َحاَجَة َلـَا بَِفا ,ُردُّ

 ُمْؾؽِل
َّ

ـَ َردَّ َطَؾل ْشَقَة ِحق  َما َأَخَذ اهلُل مِـِّل الرِّ
ِ
ْشَقَة فِقِف َوَما  ,َفَقاهلل َفآُخَذ الرِّ

 
َّ

ـِ َمْرُدوًدا  ,َأَصاَع الـَّاَس فِل ـْ ِطـِْدِه َمْؼُبقَحْق
َفُلصِقَعُفْؿ فِقِف. َقاَلْت: َفَخَرَجا مِ
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 إِكَّا  ,َطَؾْقِفَؿا َما َجاَءا بِفِ 
ِ
َوَأَقْؿـَا ِطـَْدُه بَِخْقِر َداٍر َمَع َخْقِر َجاٍر. َقاَلْت: َفَقاهلل

ـْ ُيـَاِزُطُف فِل ُمْؾؽِ  -َطَؾك َذلَِؽ إِْذ َكَزَل بِِف   َما َطؾِْؿـَا  -ِف َيْعـِل َم
ِ
َقاَل: َفَقاهلل

ـْ ُحْزٍن َحِزكَّاُه ِطـَْد َذلَِؽ 
ًفا َأْن َيْظَفَر َذلَِؽ َطَؾك  ,ُحْزًكا َقطُّ َكاَن َأَشدَّ مِ َتَخقُّ

 
ِّ

 َيْعِرُف مِـُْف.  ,الـََّجاِشل
ُّ

ـَا َما َكاَن الـََّجاِشل ـْ َحؼِّ
َٓ َيْعِرُف مِ  َرُجٌؾ 

َ
َفَقْلتِل

 َوَبْقـَُفَؿا ُطْرُض الـِّقؾِ َقاَلْت: َوَسا
ُّ

َقاَلْت: َفَؼاَل َأْصَحاُب َرُسقِل  ,َر الـََّجاِشل

 
ِ
ـْ َرُجٌؾ َيْخُرُج َحتَّك َيْحُضَر َوْقَعَة اْلَؼْقِم ُثؿَّ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل : َم

اِم: َأَكا ـُ اْلَعقَّ َبْقُر ْب ـْ َأْحَدِث َقالَ  ,َيْلتَِقـَا بِاْلَخَبِر؟ َقاَلْت: َفَؼاَل الزُّ
ْت: َوَكاَن مِ

َفَجَعَؾَفا فِل َصْدِرِه ُثؿَّ َسَبَح َطَؾْقَفا َحتَّك  ,َقاَلْت: َفـََػُخقا َلُف قِْرَبةً  ,اْلَؼْقِم ِسـًّا

تِل بَِفا ُمْؾَتَؼك اْلَؼْقمِ  ُثؿَّ اْكَطَؾَؼ َحتَّك َحَضَرُهْؿ.  ,َخَرَج إَِلك َكاِحَقِة الـِّقِؾ الَّ

هِ َقاَلْت: َوَدَطْقكَ   بِالظُُّفقِر َطَؾك َطُدوِّ
ِّ

ـِ َلُف فِل باِلِدهِ  ,ا اهلَل لِؾـََّجاِشل  ,َوالتَّْؿؽِق

َحتَّك َقِدْمـَا َطَؾك  ,َفُؽـَّا ِطـَْدُه فِل َخْقِر َمـِْزلٍ  ,َواْسَتْقَسَؼ َطَؾْقِف َأْمُر اْلَحَبَشةِ 

 
ِ
ةَ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقِل اهلل "َوُهَق بَِؿؽَّ

(ٔ)
 . 

                                                   
رجالو ثقات رجال الشيخُت غَت  ,. واضتديث إسناده حسن(ٓٗٚٔ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٔ)

لكنو ىنا  ,وىو صدوق حسن اضتديث إال أنو مدلس ,فقد روى لو مسلم متابعة ,ػتمد بن إسحاق
ين رزتو اهلل ُب صحيح السَتة النبوية صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسو. وقد ذكره اإلمام األلبا

ىذا حديث "وقال فيو:  (,ٓ٘ٙٔ). وىو ُب الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم (ٔٚٔص)
 .    "حسن
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مـ الحبشة إلك قريش كؿا  -رضل اهلل طـف-طؿرو بـ العاص فعاد 

 ."بخػل حـقـ"يؼال: 

فالتؼك يف الطريؼ بخالد بـ  ,ولؽـ قذف اهلل طز وجؾ يف قؾبف اإلسالم

فؼدمقا  ,-رضل اهلل طـف-وطثؿان بـ أبل صؾحة  ,-رضل اهلل طـف-القلقد 

رضل -ؿ بنسالمف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وفرح الـبل  ,الؿديـة وأسؾؿقا

 .-طـفؿاهلل 

 : قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري

 ََُذأيْس
ِّ

ْعبِل ـِ الشَّ ـِ َجابٍِر:  ,: َط ـْ َقبِقَصَة ب ـَ "َط َقْد َصِحْبُت َطْؿَرو ب

ـَ  ,الَعاصِ  َٓ َأْكَرَم َجؾِْقسًا مِـْفُ  ,َأْو َأْكَصَع َرْأيًا ,َفَؿا َرَأْيُت َرُجالً َأْبَق َٓ  ,َو َو

 ."َسِرْيَرًة بَِعالَكَِقٍة مِـْفُ َأْشَبَف 

ٗٞ َُٔش ٍّ اجُل ُٔ َغالَّ ُُٖس ب ََُش  ٍَ ُجَؾ َيَتَؾْجَؾُج فِل َقا : َكاَن ُطَؿُر إَِذا َرَأى الرَّ

ـِ الَعاِص َواِحٌد !. ,َكالَمِفِ   َقاَل: َخالُِؼ َهَذا َوَخالُِؼ َطْؿِرو ب

٣َٚ  َض
ٍّ

ـُ ُطَؾل ـْ َأبِْقِف: َسِؿَع َطْؿر ,: ُمْقَسك ب َٓ "َيُؼْقُل:  -رضل اهلل طـف-ًا َط

َٓ َأَمؾُّ َزْوَجتِل َما َأْحَسـَْت ِطْشَرتِل ,َأَمؾُّ َثْقبِل َما َوِسَعـِل َٓ َأَمؾُّ َدابَّتِل  ,َو َو

ـْ َسقِِّئ إَْخالَِق  ,َما َحَؿَؾْتـِل
 ."إِنَّ الَؿالََل مِ

٣َٚ ـُ َيْعَؾكََٚض ـِ َزيْ  ,: َأُبق ُأَمقََّة ب  ب
ِّ

ـْ َطؾِل ـِ ُجْدَطاَن: َقاَل َرُجٌؾ لَِعْؿِرو َط ِد ب

 إَْمَصاَر. َقاَل: 
َ

ـِ الَعاِص: ِصْػ لِل اِم: َأْصَقُع الـَّاِس لَِؿْخُؾْقٍق "ب  ,َأْهُؾ الشَّ
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َوَأْهُؾ  ,َوَأْحَؿُؼُفؿ كَِباراً  ,َوَأْهُؾ مِْصَر: َأْكَقُسُفؿ ِصَغاراً  ,َوَأْطَصاُه لِْؾَخالِِؼ 

َوَأْهُؾ الِعَراِق: َأْصَؾُب  ,َوَأْطَجُزُهؿ َطـَْفا ,اِس إَِلك الِػْتـَةِ الِحَجاِز: َأْسَرُع الـَّ 

 ."َوَأْبَعُدُهؿ مِـْفُ  ,الـَّاِس لِْؾِعْؾؿِ 

٣َٚ   ,: ُمَجالِدٌ َض
ِّ

ْعبِل ـِ الشَّ  ,َوَطْؿٌرو ,ُدَهاُة الَعَرِب َأْرَبَعٌة: ُمَعاِوَيةُ "َقاَل:  ,َط

ا ُمعَ  ,َوِزَيادٌ  ,َوالُؿِغْقَرةُ  ا َطْؿٌرو: َفؾِْؾُؿْعِضالَِت: َفَلمَّ اِوَيُة: َفؾأِلََكاِة َوالِحْؾِؿ: َوَأمَّ

ِغْقِر َوالَؽبِْقرِ  ا ِزَياٌد: َفؾِؾصَّ  ."َوالُؿِغْقَرُة: لِؾُؿَباَدَهِة: َوَأمَّ

ُٔ َعِبٔس ايَبطِّ ََُط ب ٍَ َأُبٛ ُع ـْ ُفْرَساِن ُقَرْيٍش َوَأْبَطالِِفؿ فِل ": ََٚقا
َكاَن َطْؿٌرو مِ

 َمْذُكْقرًا بَِذلَِؽ فِْقِفؿ. ,ِهؾِقَّةِ الَجا

ْعرِ  ,َوَكاَن َشاِطراً  ـَ الشِّ َوُهَق  ,ُحِػَظ َطـُْف مِـُْف الَؽثِْقُر فِل َمَشاِهَد َشتَّك ,َحَس

 الَؼائُِؾ:

َؿا... إَِذا الَؿْرُء َلْؿ َيْتُرْك َصَعامًا ُيِحبُُّف   َوَلْؿ َيـَْف َقْؾبًا َغاِويًا َحْقُث َيؿَّ

 إَِذا ُذكَِرْت َأْمَثاُلَفا َتْؿألُ الَػَؿــــا... َصرًا مِـُْف َوَغاَدَر ُسبَّــــــًة َقَضك وَ 

ـِ الَخطَّاِب  ـْ ُطَؿَر ب
َـّ مِ تِل  ,َوَكاَن َأَس ْقَؾَة الَّ  َْٕذُكُر الؾَّ

ْ
َفَؽاَن َيُؼْقُل: إِكِّل

 .-رضل اهلل طـف-ُولَِد فِْقَفا ُطَؿُر 

ـْ َأْخَبارِ 
  (الَؿَغاِزي)َطْؿٍرو فِل  َوَقْد ُسْؼـَا مِ

ِّ
 ,َوفِل َمِسْقِرِه إَِلك الـََّجاِشل

ـِ الَخطَّاِب    ,َوَأكَُّف اْفَتَتَح إِْقؾِْقَؿ مِْصرَ  ,َوفِل الَحَقاِدِث  ,َوفِل ِسْقَرِة ُطَؿَر ب
َ

َوَولِل

ـَ ُطَؿرَ  ـْ َدْوَلِة ُطْثَؿاَن. ,إِْمَرَتُف َزَم
 َوَصْدرًا مِ
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ـَ لَِؽْقكِِف َقاَم بِـُْصَرتِفِ  ,اإِلْقؾِْقؿَ  ُثؿَّ َأْطَطاُه ُمَعاِوَيةُ   ,َوَأْصَؾَؼ َلُف َمَغؾَُّف ِستَّ ِسـِْق

ـِ َوَكقِّػًا. َّٓ َسـََتْق ـْ ِجَفِة ُمَعاِوَيَة إِ
 َفَؾْؿ َيِؾ مِْصَر مِ

َهِب َقـَاصِْقَر ُمَؼـَْطَرًة. ـَ الذَّ
 َوَلَؼْد َخؾََّػ مِ

ـْ َأْخَباِرِه فِل 
ـُ  ,ُجْؿَؾةً  (اِرْيِخ اإِلْسالَمِ تَ )َوَقْد ُسْؼُت مِ َل الَحافُِظ اْب َوَصقَّ

 َطَساكَِر َتْرَجَؿَتُف.

ـْ ِرَجاِل ُقَرْيٍش َرْأيًا
َوَبَصرًا  ,َوَكَػاءةً  ,َوَحْزمًا ,َوَدَهاءً  ,َوَكاَن مِ

ـْ َأْشَراِف ُمُؾْقِك الَعَرِب  ,بِالُحُرْوِب 
ـَ  ,َومِ ـْ َأْطَقاِن الُؿَفاِجِرْي

َيْغِػُر  َواهللُ  ,َومِ

ْكَقا ,َلُف َوَيعُػق َطـْفُ  َٓ ُحبُُّف لِؾدُّ َفنِنَّ َلُف  ,َلَصُؾَح لِْؾِخالََفةِ  ,َوُدُخْقُلُف فِل ُأُمْقرٍ  ,َوَلْق

 َسابَِؼًة َلْقَسْت لُِؿَعاِوَيَة.

َر َطَؾك مِْثِؾ َأبِل َبْؽٍر َوُطَؿَر: لَِبَصِرِه بِإُُمْقِر َوَدَهائِِف.  َوَقْد َتَلمَّ

ُٔ ـُ َأبِل َحبِْقٍب ِإِغَشاَم اِب َثـِل َيِزْيُد ب ـْ َراِشٍد َمْقَلك َحبِْقٍب  ,: َحدَّ ـْ  ,َط َط

ـِ َأْوسٍ  ـُ الَعاصِ  ,َحبِْقِب ب َثـِل َطْؿُرو ب َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َقاَل: َحدَّ

ـَ الَخـَْدِق "
ا اْكَصَرْفـَا مِ ـْ ُقَرْيشٍ  ,َلؿَّ

ًٓ مِ  َفُؼْؾُت: ,َجَؿْعُت ِرَجا

 
ِ
ٍد َيْعُؾق ُطُؾّقًا ُمـَْؽراً  َواهلل ءٌ  ,إِنَّ َأْمَر ُمَحؿَّ

ْ
 َما َيُؼْقُم َلُف َشل

ِ
َوَقْد َرَأْيُت  ,َواهلل

 َرْأيًا.

 َقاُلقا: َوَما ُهَق؟
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 َطَؾك َحامَِقتِـَا
ِّ

ـْ َقْد  ,َفنِْن َضِػَر َقْقُمـَا ,ُقْؾُت: َأْن َكْؾَحَؼ بِالـََّجاِشل ـُ َم َفـَْح

دٌ  ,ْقِفؿَطَرُفقا َكْرِجُع إِلَ   َأَحبُّ  ,َوإِْن َيْظَفْر ُمَحؿَّ
ِّ

َفـَُؽْقُن َتْحَت َيَدِي الـََّجاِشل

ٍد. ـْ َأْن َكُؽْقَن َتْحَت َيَدْي ُمَحؿَّ
 إَِلْقـَا مِ

 َقاُلقا: َأَصْبَت.

ـْ َأْرِضـَا  ,ُقْؾُت: َفاْبَتاُطقا َلُف َهَداَيا
ـْ َأْطَجِب َما ُيْفَدى إَِلْقِف مِ

َوَكاَن مِ

ـَ ُأَمقََّة  ,َوَقِدْمـَا َطَؾْقفِ  ,َفَجَؿْعـَا َلُف َأَدمًا َكثِْقراً  ,إََدمُ  َفَقاَفْؼـَا ِطـَْدُه َطْؿَرو ب

ْؿِريَّ    ,الضَّ
ُّ

 فِل َأْمِر َجْعَػٍر َوَأْصَحابِِف. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقْد َبَعَثُف الـَّبِل

ا َرَأْيُتفُ   ُقْؾُت: َلَعؾِّل َأْقُتُؾُف. ,َفَؾؿَّ

 َفَؼاَل: َمْرَحبًا َوَأْهالً بَِصِدْيِؼل. ,َخْؾُت الَفَداَياَوَأدْ 

ٍد ِطـَْدكَ  ,َوَطِجَب بِالَفِديَّةِ   َرَأْيُت َرُسْقَل ُمَحؿَّ
ْ

 ,َفُؼْؾُت: َأيَُّفا الَؿؾُِؽ! إِكِّل

 َفَلْططِـِْقِف َأْضِرْب ُطـَُؼُف. ,َوَقَتَؾ َأْشَراَفـَا ,َوُهَق َرُجٌؾ َقْد َوَتَرَكا

  ,َوَضَرَب َأْكَػُف َضْرَبًة َضـَـُْت َأكَُّف َقْد َكَسَرهُ  ,َفَغِضَب 
َ

ْت لِل َفَؾق اْكَشؼَّ

 َوُقْؾُت: َلْق َضـَـُْت َأكََّؽ َتْؽَرُه َهَذا َلْؿ َأْسَلْلَؽُف. ,إَْرُض َدَخْؾُت فِْقَفا

ِذي َكاَن َيْلتِل َفَؼاَل: َسَلْلَتـِل َأْن ُأْططَِقَؽ َرُسْقَل َرُجٍؾ َيْلتِْقِف الـَّاُمْقُس الَّ 

 ُمْقَسك إَْكَبَر َتْؼُتَؾُف؟!

 َفُؼْؾُت: َوإِنَّ َذاَك َلَؽَذلَِؽ؟
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بِْعفُ  ,َقاَل: َكَعؿْ   َلَؽ َكاِصٌح َفاتَّ
ْ

 إِكِّل
ِ
 َلَقْظَفَرنَّ َكَؿا َضَفَر ُمْقَسك  ,َواهلل

ِ
َفَقاهلل

 َوُجـُْقُدُه.

َفا الَؿؾُِؽ! َفَبايِْعـِل َأْكَت َلُف طَ   َؾك اإِلْسالَِم.ُقْؾُت: َأيُّ

 َفَؼاَل: َكَعْؿ.

  ,َفَبَسَط َيَدهُ 
ِ
 ,َطَؾك اإِلْسالَمِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَباَيْعُتُف لَِرُسْقِل اهلل

 َوَخَرْجُت َطَؾك َأْصَحابِل َوَقْد َحاَل َرْأٌي.

 َفَؼاُلقا: َما َوَراءَك؟

ا َأْمَسْقُت  ,َفُؼْؾُت: َخْقرٌ   ,َوَتَرْكُتُفؿ ,َواْكَطَؾْؼُت  ,َؾتِلَجَؾْسُت َطَؾك َراحِ  ,َفَؾؿَّ

ـَ الَقلِْقدِ   َْٕهِقي إِْذ َلِؼْقُت َخالَِد ب
ْ

 إِكِّل
ِ
ـَ َيا َأَبا ُسَؾْقَؿاَن؟ ,َفَقاهلل  َفَؼْؾُت: إَِلك َأْي

 -َقاَل: َأْذَهُب 
ِ
 -إِكَُّف  ,ُأْسؾِؿُ  -َواهلل

ِ
ُجَؾ  ,َقِد اْسَتَؼاَم الِؿْقَسؿُ  -َواهلل إِنَّ الرَّ

 
ٌّ

 َما َأُشؽُّ فِْقِف. َلـَبِل

.
ِ
 َفُؼْؾُت: َوَأَكا َواهلل

َم  ,َفَؼِدْمـَا الَؿِدْيـَةَ  ! ُأَباِيُعَؽ َطَؾك َأْن ُيْغَػَر لِل َما َتَؼدَّ
ِ
َفُؼْؾُت: َيا َرُسْقَل اهلل

ـْ َذْكبِل
َر. ,مِ  َوَلْؿ َأْذُكْر َما َتَلخَّ

«َيُجبُّ َما َكاَن َقْبَؾفُ َفنِنَّ اإِلْسالََم  ,َيا َطْؿُرو! َبايِعْ »َفَؼاَل لِل: 
(ٔ)

. 

                                                   
واضتديث إسناده حسن ُب اظتتابعات والشواىد. راشد موىل  (,ٚٚٚٚٔ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٔ)

ويقال:  -وحبيب بن أيب أوس  ,ووثقو ابن معُت وابن حبان ,حبيب حبيب مل يرو عنو غَت يزيد بن أيب
 ."الثقات"وذكره ابن حبان ُب  ,روى عنو اثنان -حبيب بن أوس
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َِٝع١َ ِٗ ُٔ َي ـِ َأبِل َحبِْقٍب اِب ـْ َيِزْيَد ب ـِ َقْقسٍ  ,: َط ـْ ُسَقْيِد ب ـِ  ,َط ـْ َقْقِس ب َط

! ُأَباِيُعَؽ َطَؾك َأْن ُيْغَػَر لِل َما 
ِ
ـَ الَعاِص َقاَل: َيا َرُسْقَل اهلل : َأنَّ َطْؿَرو ب

ٍّ
ُسَؿل

ـْ َذْكبِل؟ َقاَل 
َم مِ  .«إِنَّ اإِلْسالََم َوالِفْجَرَة َيُجبَّاِن َما َكاَن َقْبَؾُفَؿا»: َتَؼدَّ

 "َقاَل: 
ِ
ـْ َرُسْقِل اهلل

 ََٕشدُّ الـَّاِس َحَقاًء مِ
ْ

 إِكِّل
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َفَقاهلل

َٓ َراَجْعُتفُ  -وسؾؿ  ."َفَؿا َمألُْت َطْقـِل مِـُْف َو

ُٔ َغِعٕس ـُ ُطؿَ اِب ُد ب ـُ َجْعَػرٍ  ,رَ : َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ  ب
ِ
َثـَا َطْبُد اهلل ـْ َأبِل  ,َحدَّ َط

 
ِّ

ْهِريِّ  ,ُطَؿْقٍر الطَّاِئل ـِ الزُّ   ,َط
ِّ

ـُ الَعاِص َأْمَر الـَّبِل ا َرَأى َطْؿُرو ب -َقاَل: َلؿَّ

  ,َيْظَفرُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ِّ

َفَقاَفَؼ ِطـَْدُه  ,َوَأْهَدى َلفُ  ,َخَرَج إَِلك الـََّجاِشل

ـَ   َطْؿٌرو َطْؿراً  ,ُأَمقََّة فِل َتْزِوْيِج ُأمِّ َحبِْقَبةَ  َطْؿَرو ب
َ

 َوَخـََؼُف. ,َفَضَرَبفُ  ,َفَؾِؼل

 
ِّ

 َلْق َقَتْؾَتُف َما َأْبَؼْقُت  ,َفَغِضَب  ,َفَلْخَبَرهُ  ,ُثؿَّ َدَخَؾ َطَؾك الـََّجاِشل
ِ
َوَقاَل: َواهلل

؟ ,مِـُْؽؿ َأَحداً 
ِ
 َأَتْؼُتَؾ َرُسْقَل َرُسْقِل اهلل

؟فَ 
ِ
 ُؼْؾُت: َأَتْشَفُد َأكَُّف َرُسْقُل اهلل

 َقاَل: َكَعْؿ.

 َفُؼْؾُت: َوَأَكا َأْشَفُد: اْبُسْط َيَدَك ُأَباِيْعَؽ.

ـِ ُأَمقَّةَ  َواْكَطَؾْؼُت َسِرْيعًا إَِلك  ,َوَطاَكَؼـِل ,َفَعاَكْؼُتفُ  ,ُثؿَّ َخَرْجُت إَِلك َطْؿِرو ب

  ,الَؿِدْيـَةِ 
ِ
َفَباَيْعُتُف َطَؾك َأْن ُيْغَػَر لِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َفَلَتْقُت َرُسْقَل اهلل

ـْ َذْكبِل
َم مِ  ."َما َتؼدَّ
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ٌٍ ِٝ َُ ُٔ ُؾ ـُ َطْقنٍ ايِٖٓهُط ب ـِ إِْسَحاَق:  ,: َأْخَبْرَكا اْب ـْ ُطَؿْقِر ب اْسَتْلَذَن "َط

 
ِ
 أَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َجْعَػٌر َرُسْقَل اهلل

َ
ْرضًا َأَطْبُد َقاَل: اْئَذْن لِل َأْن آتِل

َٓ َأَخاُف َأَحدًا.  اهلَل فِْقَفا 

.
َّ

 َفَلِذَن َلُف: َفَلَتك الـََّجاِشل

ـُ الَعاصِ  َثـِل َطْؿُرو ب ا َرَأْيُت َمَؽاَكفُ "َقاَل:  ,َقاَل ُطَؿْقٌر: َفَحدَّ  ,َحَسْدُتفُ  ,َلؿَّ

ِف بَِلْرِض  ـُ َطؿِّ : إِنَّ بَِلْرِضَؽ َرُجالً اْب
ِّ

َوإِكَُّف َيْزُطُؿ َأكَُّف َلْقَس  ,ـَاَفُؼْؾُت لِؾـََّجاشل

َّٓ إَِلٌف َواِحدٌ    -َوإِكََّؽ  ,لِؾـَّاِس إِ
ِ
َٓ َأْقَطْع َهِذِه  ,إِْن َلْؿ َتْؼُتْؾُف َوَأْصَحاَبفُ  -َواهلل

 الـُّْطَػَة إَِلْقَؽ َأَبدًا.

 َقاَل: اْدُطُف.

ُء َمِعل.
ْ

َٓ َيِجل  ُقْؾُت: إِكَُّف 

ًٓ َفَلْرَسَؾ إَِلْقِف َمعِ  ا اْكَتَفْقـَا إَِلك الَباِب  ,َفَجاءَ  ,ل َرُسْق َكاَدْيُت: اْئَذْن  ,َفَؾؿَّ

ـِ الَعاِص.  لَِعْؿِرو ب

.
ِ
 َوَكاَدى ُهَق: اْئَذْن لِِحْزِب اهلل

َفنَِذا ُهَق  ,َفَدَخْؾُت  ,ُثؿَّ َأِذَن لِل ,َفَلِذَن َلُف َوَْٕصَحابِفِ  ,َفَسِؿَع َصْقَتفُ 

ا َرَأيْ  ,َجالٌِس  ـَ َيَدْيفِ َفَؾؿَّ  َفَجَعْؾُتُف َخْؾِػل. ,ُتُف ِجْئُت َحتَّك َقَعْدُت َبْق

ـْ َأْصَحابِل.
ـْ َأْصَحابِِف َرُجالً مِ

ـِ مِ ـَ ُكؾِّ َرُجَؾْق  َقاَل: َوَأْقَعْدُت َبْق

ُروا. : َكخِّ
ُّ

 َفَؼاَل الـََّجاِشل
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ـَ َطؿِّ َهَذا بَِلْرِضـَا َيْزُطُؿ َأْن َلْقَس إِ   َّٓ إَِلٌف َواِحٌد.َفُؼْؾُت: إِنَّ اْب

دَ  َد َلَقْقَمِئٍذ. ,َقاَل: َفَتَشفَّ ُل َما َسِؿْعُت التََّشفُّ  َفنِكِّل َأوَّ

ل ,َوَقاَل: َصَدَق  ـُ َطؿِّ  َوَأَكا َطَؾك ِدْيـِِف. ,ُهَق اْب

ه. ,َقاَل: َفَصاَح ِصَقاحًا  َوَقاَل: َأوَّ

ـِ الَحَبِشقَِّة؟  َحتَّك ُقْؾُت: َما ْٓب

 َما َيُؼْقُل فِل ِطْقَسك؟ ,ْقٌس مِْثُؾ َكاُمْقِس ُمْقَسكَفَؼاَل: َكامُ 

 َوَكؾَِؿُتُف.
ِ
 َقاَل: َيُؼْقُل: ُهَق ُرْوُح اهلل

ـَ إَْرضِ 
ـْ َأْمِرِه مِْثَؾ َهِذِه. ,َفَتـَاَوَل َشْقئًا مِ

 َفَؼاَل: َما َأْخَطَل مِ

َبْعُتُؽؿ. َٓ ُمْؾؽِل ٓتَّ  َوَقاَل: َلْق

ـْ َأْصَحابَِؽ َوَقاَل لَِعْؿٍرو: َما 
َٓ َأَحٌد مِ َٓ َتْلتَِقـِل َأْكَت َو ُكـُْت ُأَبالِل َأْن 

 َأَبدًا.

ـٌ بَِلْرِضل ,َوَقاَل لَِجْعَػٍر: اْذَهْب 
ـْ َضَرَبَؽ َقَتْؾُتُف. ,َفَلْكَت آمِ  َم

 َأْشَفُد  ,َفُؼْؾُت: َكَعؿْ  ,َفَدَكْقُت مِـْفُ  ,َقاَل: َفَؾِؼْقُت َجْعَػرًا َخالِقًا
ْ

َٓ إَِلَف إِكِّل َأْن 

َّٓ اهللَ   َوَطْبُدُه. ,إِ
ِ
دًا َرُسْقُل اهلل  َوَأنَّ ُمَحؿَّ

 َفَؼاَل: َهَداَك اهلُل.



 اعسف ضًفو
 

3

 374 "[-رضي اهلل عنه-أبو عبد اهلل, وقيل: أبو محمد: "عمرو بن العاص ]

 َقطِْقَػةً  ,َفَلَخُذْوكِل ,َفَؽَلكََّؿا َشِفُدْوُه َمِعل ,َفَلَتْقُت َأْصَحابِل
َّ

 ,َفَلْلَؼْقا َطَؾل

ْقكِل ـْ ُهـَاَوَجَعْؾُت ُأْخِرُج َرْأِسل مِ  ,َوَجَعُؾقا َيُغؿُّ
َحتَّك َأْفَؾتُّ َوَما  ,ـْ ُهـَا َومِ

 ِقْشَرٌة.
َّ

 َطَؾل

 َفَؼاَلْت َكَذا َوَكَذا. ,َفَجَعْؾُتُف َطَؾك َطْقَرتِل ,َفَلَخْذُت ِقـَاَطَفا ,َفَؾِؼْقُت َحَبِشقَّةً 

 َفَؼاَل: َما َلَؽ؟ ,َوَأَتْقُت َجْعَػراً 

ٍء لِل.
ْ

 ُقْؾُت: ُذِهَب بُِؽؾِّ َشل

. ,ِعل إَِلك َباِب الَؿؾِِؽ َفاْكَطَؾَؼ مَ 
ِ
 َفَؼاَل: اْئَذْن لِِحْزِب اهلل

 َفَؼاَل آِذُكُف: إِكَُّف َمَع َأْهؾِِف.

 َقاَل: اْسَتْلِذْن لِل.

 َفَؼاَل: إِنَّ َطْؿرًا َقْد َباَيَعـِل َطَؾك ِدْيـِل. ,َفَلِذَن َلفُ 

 َفَؼاَل: َكالَّ.

 َقاَل: َبَؾك.

َّٓ َكَتْبَتُف. ,ْن َكاَن َفَعَؾ َفنِ  ,َفَؼاَل إِلْكَساٍن: اْذَهْب  َـّ َلَؽ َشْقئًا إِ  َفالَ َيُؼْقَل

َوَلْق  ,َفَجَعَؾ َيْؽُتُب َما َأُقْقُل َحتَّك َما َتَرْكـَا َشْقئًا َحتَّك الَؼَدَح  ,َقاَل: َفَجاءَ 

ـْ َأْمَقالِِفْؿ إَِلك َمالِل َلَػَعْؾُت.
 َأَشاُء َأْن آُخَذ مِ

ـْ َطْؿٍرو ـَ َقاَل: َحَض  ,َوَط  ,ُثؿَّ َحَضْرُت ُأُحداً  ,ْرُت َبْدرًا َمَع الُؿْشِرِكْق

 ُثؿَّ ُقْؾُت: َكْؿ َأْوَضُع؟ ,َفـََجْقُت 
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 َوَلْؿ َأْحُضْر ُصْؾَح الُحَدْيبَِقِة. ,َفَؾِحْؼُت بِالَقْهطِ 

َثـَا َأبِل : َحدَّ
ُّ

ـُ َأيُّْقَب الطَّْؾِحل ـِ َيْحَقك ,ُسَؾْقَؿاُن ب ـْ إِْسَحاَق ب ـْ َطؿِّ  ,َط ِف َط

ـِ َصْؾَحةَ    ,ُمْقَسك ب
ِ
ـْ َأبِْقِف: َسِؿْعُت َرُسْقَل اهلل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َط

ـَ الَعاِص َلَرِشْقُد إَْمرِ »َيُؼْقُل:   .«إِنَّ َطْؿَرو ب

َُُس َثـَا الُؿْؼِرُئ َأِس ـُ َلِفْقَعةَ  ,: َحدَّ َثـَا اْب َثـِل مِْشَرٌح  ,َحدَّ  َسِؿْعُت ُطْؼَبَة: ,َحدَّ

  َسِؿْعُت 
ِ
ـَ »َيُؼْقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقَل اهلل َأْسَؾَؿ الـَّاُس َوآَم

ـُ الَعاصِ   . «َطْؿُرو ب

ٍّ ُٔ َسهَّا ُُِطٚ ب َثـَا ُشْعَبةُ َع ـِ ِدْيـَارٍ  ,: َحدَّ ـْ َطْؿِرو ب ـِ  ,َط ـْ َأبِل َبْؽٍر ب َط

ـِ َحْزمٍ  ـِ َطْؿِرو ب ِد ب   ,ُمَحؿَّ
ِّ

ـِ الـَّبِل ِف: َط ـْ َطؿِّ : -ؾك اهلل طؾقف وسؾؿص-َط

 .«اْبـَا الَعاِص ُمْممِـَانِ »

َُُس ـُ َمْفِديٍّ َأِس َثـَا اْب   ,: َحدَّ
ٍّ

ـِ ُطَؾل ـْ ُمْقَسك ب ـْ َأبِْقفِ  ,َط ـِ  ,َط ـْ َطْؿِرو ب َط

َوُهَق  ,َفَلَتْقُت َسالِؿًا َمْقَلك َأبِل ُحَذْيَػةَ  ,َقاَل: َكاَن َفَزٌع بِالَؿِدْيـَةِ  ,الَعاصِ 

  ,َفَلَخْذُت َسْقػًا ,َؿائِِؾ َسْقِػفِ ُمْحَتٍب بِحَ 
ِ
َفاْحَتَبْقُت بَِحَؿائِؾِِف. َفَؼاَل َرُسْقُل اهلل

 َوَرُسْقلِِف؟  ,َأيَُّفا الـَّاُس »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
ِ
َٓ َكاَن َمْػَزُطُؽؿ إَِلك اهلل َأ

َٓ َفَعْؾُتؿ َكَؿا َفَعَؾ َهَذاِن الُؿْممِـَاِن؟  .«َأ

َُُس َثـَ َأِس ـُ إِْسَحاَق : َحدَّ ـْ َيِزْيدَ  ,َأْخَبَرَكا الؾَّْقُث  ,ا َيْحَقك ب ـِ  ,َط ـْ ُسَقْيِد ب َط

ـِ َقْقٍس الَبَؾِقيِّ  ,َقْقسٍ  ـْ ُزَهْقِر ب   ,َط
ِ
ـِ َرْمَثَة: َأنَّ َرُسْقَل اهلل ـْ َطْؾَؼَؿَة ب -َط
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ـِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـَ الَعاِص إَِلك الَبْحَرْي ُسْقُل َفَخَرَج رَ  ,َبَعَث َطْؿَرو ب

 فِل َسِريَّةٍ 
ِ
 .«َيْرَحُؿ اهلُل َطْؿراً »َوَقاَل:  ,َفـََعَس  ,َوَخَرْجـَا َمَعفُ  ,اهلل

ـِ اْسُؿُف َطْؿٌرو.  َفَتَذاَكْرَكا ُكؾَّ َم

 
ِ
َرِحَؿ اهلُل »ُثؿَّ َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َفـََعَس َرُسْقُل اهلل

 .«َطْؿراً 

 . (َرِحَؿ اهلُل َطْؿراً )َفَؼاَل:  ,ْسَتْقَؼظَ َفا ,ُثؿَّ َكَعَس الثَّالَِثةَ 

ـْ َطْؿٌرو َهَذا؟ ! َم
ِ
 ُقْؾـَا: َيا َرُسْقَل اهلل

ـُ الَعاصِ )َقاَل:   . (َطْؿُرو ب

 ُقْؾـَا: َوَما َشْلُكُف؟

َدَقةِ )َقاَل:   َجاَء َفَلْجَزَل مِـَْفا. ,ُكـُْت إَِذا َكَدْبُت الـَّاَس إَِلك الصَّ

 و! َأكَّك َلَؽ َهَذا؟َفَلُقْقُل: َيا َطْؿرُ 

.
ِ
ـْ ِطـِْد اهلل

 َفَؼاَل: مِ

 َخْقرًا َكثِْقراً »َقاَل: 
ِ
«َوَصَدَق َطْؿٌرو: إِنَّ َلُف ِطـَْد اهلل

(ٔ)
. 

                                                   
وابـ أبل حاتؿ:  428/  3فؼد ترجؿف البخاري:  ,رجالف ثؼات خال زهقر بـ ققس البؾقي  (ٔ)

 532/  2: "تاريخف  "وأخرجف الػسقي يف  ,فؾؿ يذكرا فقف جرحا وٓ تعديال ,568/  3

 "مـ صريؼ الؾقث بف وأورده الحافظ يف  307: "فتقح مصر  "== وابـ طبد الحؽؿ يف 

 ,40/  7: "تاريخف  "وكسبف لؾبخاري يف  ,47/  7يف ترجؿة طؾؼؿة بـ رمثة:  "اإلصابة 

 وابـ يقكس وأحؿد والبغقي وابـ مـدة مـ صرق طـ يزيد بـ أبل حبقب هبذا اإلسـاد.
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 : دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل
ـِ ِشَؿاَسَة اْلَؿْفِريِّ  ـِ اْب ـَ اْلَعاصِ َحَضْرَكا "َقاَل:  ,َط رضل اهلل -َطْؿَرو ْب

َل َوْجَفُف إَِلك اْلِجَدارِ  ,َيَبؽِل َصِقياًل  ,َق فِل ِسَقاَقِة اْلَؿْقِت َوهُ  ,-طـفؿا  ,َوَحقَّ

  ,َيا َأَبَتاهُ "َفَجَعَؾ اْبـُُف َيُؼقُل: 
ِ
َرَك َرُسقُل اهلل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأَما َبشَّ

 
ِ
َرَك َرُسقُل اهلل ْقَبَؾ بَِؽَذا؟ َقاَل: َفلَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بَِؽَذا؟ َأَما َبشَّ

َّٓ اهللُ  ,بَِقْجِففِ  َٓ إَِلَف إِ ًدا َرُسقُل  ,َفَؼاَل: إِنَّ َأْفَضَؾ َما ُكِعدُّ َشَفاَدُة َأْن  َوَأنَّ ُمَحؿَّ

 
ِ
َلَؼْد َرَأْيُتـِل َوَما َأَحٌد َأَشدَّ ُبْغًضا  ,إِكِّل َقْد ُكـُْت َطَؾك َأْصَباٍق َثاَلٍث  ,اهلل

 
ِ
 َأْن َأُكقَن َقِد  ,مِـِّل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لَِرُسقِل اهلل

َّ
َٓ َأَحبَّ إَِلل َو

ـْ َأْهِؾ الـَّارِ  ,َفَؼَتْؾُتفُ  ,اْسَتْؿَؽـُْت مِـْفُ 
ا  ,َفَؾْق ُمتُّ َطَؾك تِْؾَؽ اْلَحاِل َلُؽـُْت مِ َفَؾؿَّ

 
َّ

ْساَلَم فِل َقْؾبِل َأَتْقُت الـَّبِل َفُؼْؾُت:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َجَعَؾ اهلُل اإْلِ

َما َلَؽ َيا »َقاَل:  ,َقاَل: َفَؼَبْضُت َيِدي ,َفَبَسَط َيِؿقـَفُ  ,ْط َيِؿقـََؽ َفأْلَُبايِْعَؽ اْبُس 

ُقْؾُت: َأْن  «َتْشَتِرُط بَِؿاَذا؟»َقاَل:  ,َقاَل: ُقْؾُت: َأَرْدُت َأْن َأْشَتِرطَ  «َطْؿُرو؟

ْساَلَم َيْفِدُم مَ »َقاَل:  ,ُيْغَػَر لِل ا َكاَن َقْبَؾُف؟ َوَأنَّ اْلِفْجَرَة َأَما َطؾِْؿَت َأنَّ اإْلِ

  «َتْفِدُم َما َكاَن َقْبَؾَفا؟ َوَأنَّ اْلَحجَّ َيْفِدُم َما َكاَن َقْبَؾُف؟
َّ

َوَما َكاَن َأَحٌد َأَحبَّ إَِلل

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

َٓ َأَجؾَّ فِل َطْقـِل مِـْفُ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مِ َوَما ُكـُْت  ,َو

ًٓ َلفُ ُأصِقُؼ َأْن َأمْ   مِـُْف إِْجاَل
َّ

َكِّل َلْؿ  ,أَلَ َطْقـَل
ِ

َوَلْق ُسئِْؾُت َأْن َأِصَػُف َما َأَصْؼُت: ٕ

 مِـْفُ 
َّ

ـْ َأْمأَلُ َطْقـَل ـْ َأْهِؾ  ,َأُك
َوَلْق ُمتُّ َطَؾك تِْؾَؽ اْلَحاِل َلَرَجْقُت َأْن َأُكقَن مِ
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َفنَِذا َأَكا ُمتُّ َفاَل َتْصَحْبـِل  ,الِل فِقَفاُثؿَّ َولِقـَا َأْشَقاَء َما َأْدِري َما َح  ,اْلَجـَّةِ 

َٓ َكارٌ  ,َكائَِحةٌ  َّ التَُّراَب َشـًّا ,َو
ُثؿَّ َأقِقُؿقا َحْقَل  ,َفنَِذا َدَفـُْتُؿقكِل َفُشـُّقا َطَؾل

َماَذا َوَأْكُظَر  ,َحتَّك َأْسَتْلكَِس بُِؽؿْ  ,َقْبِري َقْدَر َما ُتـَْحُر َجُزوٌر َوُيْؼَسُؿ َلْحُؿَفا

"ُأَراِجُع بِِف ُرُسَؾ َربِّل
(ٔ)

. 

 : ٚدا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل

ـِ َأبِل َأْوسٍ  ـْ َحبِقِب ْب َثـِل  ,َط ـُ اْلَعاصِ َقاَل: َحدَّ رضل اهلل -َطْؿُرو ْب

ـْ فِقفِ  -طـف
ـِ اْلَخـَْدِق "َقاَل:  ,مِ َْحَزاِب َط ْٕ ـَ ا

ا اْكَصَرْفـَا مِ َجَؿْعُت  ,َلؿَّ

 ًٓ ـْ ُقَرْيٍش َكاُكقا َيَرْوَن َمَؽاكِلِرَجا
 ,َفُؼْؾُت َلُفْؿ: َتْعَؾُؿقنَ  ,َوَيْسَؿُعقَن مِـِّل , مِ

ا َكبِقًرا ُُمقَر ُطُؾقًّ ْٕ ٍد َيْعُؾق ا ََرى َأْمَر ُمَحؿَّ َٕ  إِكِّل 
ِ
َفَؿا  ,َوإِكِّل َقْد َرَأْيُت َرْأًيا ,َواهلل

 َفـَُؽقَن ِطـَْدهُ َتَرْوَن فِقِف؟ َقاُلقا: َوَما َرَأْيَت؟ َقاَل 
ِّ

 ,: َرَأْيُت َأْن َكْؾَحَؼ بِالـََّجاِشل

ٌد َطَؾك َقْقمِـَا   ,َفنِْن َضَفَر ُمَحؿَّ
ِّ

َفنِكَّا َأْن َكُؽقَن َتْحَت َيَدْيِف  ,ُكـَّا ِطـَْد الـََّجاِشل

دٍ  ـْ َأْن َكُؽقَن َتْحَت َيَدْي ُمَحؿَّ
ـْ َقْد َوإِْن َضَفَر َقْقُمـَا فَ  ,َأَحبُّ إَِلْقـَا مِ ـُ َم ـَْح

َّٓ َخْقرٌ  ,ُطِرُفقا ـْ َيْلتَِقـَا مِـُْفْؿ إِ ْأُي. َقاَل: َفُؼْؾُت َلُفْؿ:  ,َفَؾ َفَؼاُلقا: إِنَّ َهَذا الرَّ

ََدمُ  ,َفاْجَؿُعقا َلُف َما ُكْفِدي َلفُ  ْٕ ـْ َأْرِضـَا ا
 ,َوَكاَن َأَحبَّ َما ُيْفَدى إَِلْقِف مِ

 إِكَّا َلِعـَْدُه إِْذ َجاَء  ,َفَخَرْجـَا َحتَّك َقِدْمـَا َطَؾْقفِ  ,قًراَفَجَؿْعـَا َلُف ُأْدًما َكثِ 
ِ
َفَقاهلل

ْؿِريُّ  ـُ ُأَمقََّة الضَّ   ,َطْؿُرو ْب
ِ
َقْد َبَعَثُف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَكاَن َرُسقُل اهلل

                                                   
 .(ٕٔٔ)اإلمام مسلم ُب صحيحو  أخرجو (ٔ)
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ـْ ِطـِْدهِ إَِلْقِف فِل َشْلِن َجْعَػٍر َوَأْصَحابِِف َقاَل: َفَدَخَؾ َطَؾْقِف ُثؿَّ َخرَ 
َقاَل:  ,َج مِ

ـُ ُأَمقَّةَ  َْصَحابِل: َهَذا َطْؿُرو ْب
ِ

 َفَسَلْلُتُف  ,َفُؼْؾُت ٕ
ِّ

َلْق َقْد َدَخْؾُت َطَؾك الـََّجاِشل

اُه َفَلْطَطاكِقفِ  َفنَِذا َفَعْؾُت َذلَِؽ َرَأْت ُقَرْيٌش َأكِّل َقْد َأْجَزْأُت  ,َفَضَرْبُت ُطـَُؼفُ  ,إِيَّ

ـَ َقتَ  دٍ َطـَْفا ِحق َفَسَجْدُت َلُف َكَؿا ُكـُْت  ,َقاَل: َفَدَخْؾُت َطَؾْقفِ  ,ْؾُت َرُسقَل ُمَحؿَّ

ـْ باَِلِدَك َشْقًئا؟ َقاَل: ُقْؾُت: َكَعْؿ  ,َفَؼاَل: َمْرَحًبا بَِصِديِؼل ,َأْصـَعُ 
َأْهَدْيَت لِل مِ

ْمُتُف إَِلْقفِ َقاَل: ُثؿَّ  ,َقْد َأْهَدْيُت َلَؽ ُأْدًما َكثِقًرا ,َأيَُّفا اْلَؿؾُِؽ  َفَلْطَجَبُف  ,َقدَّ

ـْ ِطـِْدكَ  ,َواْشَتَفاهُ 
َفا اْلَؿؾُِؽ إِكِّل َقْد َرَأْيُت َرُجاًل َخَرَج مِ َوُهَق  ,ُثؿَّ ُقْؾُت َلُف: َأيُّ

َْقُتَؾفُ  ,َرُسقُل َرُجٍؾ َطُدوٍّ َلـَا
ِ

ـْ َأْشَرافِـَا َوِخَقاِرَكا ,َفَلْططِـِقِف ٕ
 ,َفنِكَُّف َقْد َأَصاَب مِ

َفَؾِق  ,َقاَل: َفَغِضَب ُثؿَّ َمدَّ َيَدُه َفَضَرَب بَِفا َأْكَػُف َضْرَبًة َضـَـُْت َأْن َقْد َكَسَرهُ 

َْرُض َلَدَخْؾُت فِقَفا َفَرًقا مِـْفُ  ْٕ ْت لِل ا َفا اْلَؿؾُِؽ  ,اْكَشؼَّ  َلْق  ,ُثؿَّ ُقْؾُت: َأيُّ
ِ
َواهلل

َفَؼاَل: َأَتْسَلُلـِل َأْن ُأْططَِقَؽ َرُسقَل َرُجٍؾ  ,َؽفُ َضـَـُْت َأكََّؽ َتْؽَرُه َهَذا َما َسَلْلتُ 

َفا اْلَؿؾُِؽ  َْكَبُر الَِّذي َكاَن َيْلتِل ُمقَسك لَِتْؼُتَؾُف؟ َقاَل: ُقْؾُت: َأيُّ ْٕ َيْلتِقِف الـَّاُمقُس ا

بِْعفُ  ,َأَكَذاَك ُهَق؟ َفَؼاَل: َوْيَحَؽ َيا َطْؿُرو   ,َأصِْعـِل َواتَّ
ِ
 , َلَعَؾك اْلَحؼِّ َفنِكَُّف َواهلل

ـْ َخاَلَػُف َكَؿا َضَفَر ُمقَسك َطَؾك فِْرَطْقَن َوُجـُقِدهِ  َقاَل:  ,َوَلَقْظَفَرنَّ َطَؾك َم

ْساَلمِ  َفَبَسَط َيَدُه َوَباَيْعُتُف َطَؾك  ,َقاَل: َكَعؿْ  ,ُقْؾُت: َفَبايِْعـِل َلُف َطَؾك اإْلِ

ْساَلمِ  ا َكاَن َطَؾْقفِ ُثؿَّ َخَرْجُت إَِلك َأْصَحابِ  ,اإْلِ َوَكَتْؿُت  ,ل َوَقْد َحاَل َرْأِيل َطؿَّ

  ,َأْصَحابِل إِْساَلمِل
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُثؿَّ َخَرْجُت َطامًِدا لَِرُسقِل اهلل
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ُْسؾِؿَ 
ِ

ـَ اْلَقلِقدِ  ,ٕ ةَ  ,َوَذلَِؽ ُقَبْقَؾ اْلَػْتِح  ,َفَؾِؼقُت َخالَِد ْب ـْ َمؽَّ
 ,َوُهَق ُمْؼبٌِؾ مِ

 َلَؼِد اْسَتَؼاَم اْلَؿـِْسؿُ َفُؼْؾُت 
ِ
ـَ َيا َأَبا ُسَؾْقَؿاَن؟ َقاَل: َواهلل   ,: َأْي

ٌّ
ُجَؾ َلـَبِل  ,َوإِنَّ الرَّ

 ُأْسؾِؿُ 
ِ
ُْسؾِؿَ  ,َأْذَهُب َواهلل

ِ
ٕ َّٓ  َما ِجْئُت إِ

ِ
َقاَل:  ,َفَحتَّك َمَتك؟ َقاَل: ُقْؾُت: َواهلل

 
ِ
ـُ اْلَقلِقِد  ,-وسؾؿ صؾك اهلل طؾقف-َفَؼِدْمـَا َطَؾك َرُسقِل اهلل َفَؼِدَم َخالُِد ْب

  ,ُثؿَّ َدَكْقُت  ,َفَلْسَؾَؿ َوَباَيعَ 
ِ
إِكِّل ُأَبايُِعَؽ َطَؾك َأْن َتْغِػَر لِل  ,َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

ـْ َذْكبِل
َم مِ رَ  ,َما َتَؼدَّ َٓ َأْذُكُر َوَما َتَلخَّ   ,َو

ِ
صؾك اهلل -َقاَل: َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ْساَلَم َيُجبُّ َما َكاَن َقْبَؾفُ  ,َبايِعْ  ,َيا َطْؿُرو": -سؾؿطؾقف و َوإِنَّ  ,َفنِنَّ اإْلِ

ـُ إِْسَحاَق:  ,"اْلِفْجَرَة َتُجبُّ َما َكاَن َقْبَؾَفا   "َقاَل: َفَباَيْعُتُف ُثؿَّ اْكَصَرْفُت َقاَل اْب

ـَ َصْؾحَ  ِفُؿ َأنَّ ُطْثَؿاَن ْب َٓ َأتَّ ـْ  َثـِل َم ـِ َأبِل َصْؾَحَة َكاَن َمَعُفَؿا َأْسَؾَؿ َوَقْد َحدَّ َة ْب

ـَ َأْسَؾَؿا "ِحق
(ٔ)

. 

 ففل ضعقػة لؿ تثبت. «,وما تلخر مـ ذكبل»: وأما زيادة

وشفد لف  ,وحسـ إسالمف -رضل اهلل طـف-فلسؾؿ طؿرو بـ العاص 

 بذلؽ. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

 

                                                   
. فيو (, واضتديث إسناده حسن ُب اظتتابعات والشواىدٚٚٚٚٔ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده برقم  (ٔ)

وحبيب بن أيب أوس  ,ووثقو ابن معُت وابن حبان ,راشد موىل حبيب مل يرو عنو غَت يزيد بن أيب حبيب
. يعقوب بن إبراىيم: ىو ابن "الثقات"ن حبان ُب وذكره اب ,روى عنو اثنان -ويقال: حبيب بن أوس -

 سعد بن إبراىيم بن عبد الرزتن بن عوف.
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 : نُا دا٤ شيو يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل

  ,-رضل اهلل طـف-ـ حديث َأبِل ُهَرْيَرةَ م
ِ
صؾك اهلل -َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

«اْبـَا اْلَعاِص ُمْممِـَاِن: َطْؿٌرو َوِهَشامٌ »: -طؾقف وسؾؿ
(ٔ)

. 

زضٞ اهلل -يعُسٚ بٔ ايعاص  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-قؿ١ ابتطا١َ ايٓيب 

 .نًُا زآٙ -عٓ٘

-لعؿرو بـ العاص  -وسؾؿصؾك اهلل طؾقف -ولؽثرة ابتسامة الـبل 

 .-رضل اهلل طـف-ولحبف  ,وهذا لألكس بف ,كؾؿا التؼك بف -رضل اهلل طـف

 

                                                   
(, وقال ٙ٘ٔوىو ُب الصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم ). (ٕٗٓٛ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٔ)

بن عمرو حدثنا زتاد بن سلمة حدثنا ػتمد  (ٕ/  ٖٕٛق ) "حديثو": أخرجو عفان بن مسلم ُب فيو
من طريق عفان  (ٜٔٔ/  ٗ)وابن سعد  (ٖٗ٘/  ٕ)عن أيب سلمة عن أيب ىريرة رفعو. وأخرجو أزتد 

وابن سعد وأبو  (ٖٖ٘ ,ٕٖٚ ,ٖٗٓ/  ٕ). ٍب أخرجو أزتد  (ٕ٘ٗ/  ٖ)وكذلك أخرجو اضتاكم  ,بو
و. من طرق أخرى عن زتاد ب (ٔ/  ٕ٘/  ٖٔ)وابن عساكر  (ٕ/  ٕ/  ٖ)حديثو  "علي الصواف ُب 

ومن عادهتما أن يصححا ىذا اإلسناد على  ,وسكت عليو اضتاكم والذىيب ,: وىذا سند حسنقلت
وابن سعد وأبو  (ٖٖ٘ ,ٕٖٚ ,ٖٗٓ/  ٕ). ٍب أخرجو أزتد  (ٕ٘ٗ/  ٖ)شرط مسلم. أخرجو اضتاكم 

من طرق أخرى عن زتاد بو.  (ٔ/  ٕ٘/  ٖٔ)وابن عساكر  (ٕ/  ٕ/  ٖ)حديثو  "علي الصواف ُب 
ومن عادهتما أن يصححا ىذا اإلسناد على  ,وسكت عليو اضتاكم والذىيب ,وىذا سند حسنقلت: 

: خرجو ابن عساكر من طريق ابن سعد حدثنا عمر بن حكام بن أيب الوضاح ولو شاىدشرط مسلم. 
حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن أيب بكر بن ػتمد ابن عمرو بن حزم عن عمر مرفوعا. قلت: 

َت ابن حكام ىذا فلم أعرفو. ٍب استدركت فقلت: ىو عمرو بالواو سقط من قلمي أو ورجالو ثقات غ
إال أنو مع ضعفو  ,وعمرو ابن حكام معروف بالرواية عن شعبة وىو ضعيف ,من ناسخ ابن عساكر

وىو ُب الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي . "فهو صاحل لبلستشهاد بو ,يكتب حديثو كما قال ابن عدي
 . "ىذا حديث حسن": (, وقال فيوٖٗٗٔرقم )رزتو اهلل ب
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 : نُا دا٤ يف ايكشٝشني

ـْ َأبِل ُطْثَؿانَ    ,َط
ِ
ـَ َبَعَث  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ َرُسقَل اهلل َطْؿَرو ْب

الَِسؾِ -رضل اهلل طـف-–الَعاِص  : َفَلَتْقُتُف َفُؼْؾُت: َقاَل  ,َطَؾك َجْقِش َذاِت السُّ

َجاِل؟ َقاَل:  «َطاِئَشةُ »َأيُّ الـَّاِس َأَحبُّ إَِلْقَؽ؟ َقاَل:  ـَ الرِّ
 «َأُبقَها»ُقْؾُت: مِ

؟ َقاَل:  ـْ ًٓ " «,ُطَؿرُ »ُقْؾُت: ُثؿَّ َم َفَسَؽتُّ َمَخاَفَة َأْن َيْجَعَؾـِل فِل        ,َفَعدَّ ِرَجا

 "آِخِرِهؿْ 
(ٔ)

. 

 يظـ كػسف أكف مـفؿ. -ـفرضل اهلل ط-فؽان 

ره يف غزوة ذات  ,بخقر -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وقد ذكره الـبل  وأمَّ

وطؿر بـ  ,-رضل اهلل طـف-وكان يف الجقش أبق بؽر الصديؼ  ,السالسؾ

وغقرهؿ  ,-رضل اهلل طـف-وطثؿان بـ طػان  ,-رضل اهلل طـف-الخطاب 

 .-طـفؿرضل اهلل -مـ خقار الصحابة 

صؾك اهلل طؾقف -طـد الـبل  ,وطؾك طؾق مـزلتف ,ضؾفوهذا دلقؾ طؾك ف

-وطؾك إقدامف  ,وطؾك شجاطتف ,وطؾك خربتف بؼقادة الجققش ,-وسؾؿ

 .-رضل اهلل طـف

 : دا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل

ـَ اْلَعاصِ   َرُســقُل  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َطْؿَرو ْب
َّ

 َيُؼقُل: َبَعَث إَِلل

                                                   
 .(ٖٕٗٛ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٛ٘ٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ِ
ُثؿَّ  ,ُخْذ َطَؾْقَؽ ثَِقاَبَؽ َوِساَلَحَؽ "َفَؼاَل:  -ف وسؾؿصؾك اهلل طؾق-اهلل

لُ  "اْئتِـِل  الـََّظَر ُثؿَّ َصْلَصَلهُ  ,َفَلَتْقُتُف َوُهَق َيَتَقضَّ
َّ

َد فِل إِكِّل ُأِريُد َأْن "َفَؼاَل:  ,َفَصعَّ

َؿَؽ اهلُل َوُيْغـَِؿَؽ  ـَ  ,َأْبَعَثَؽ َطَؾك َجْقٍش َفُقَسؾِّ
اْلَؿاِل َرْغَبًة َوَأْزطُب َلَؽ مِ

 "َصالَِحًة 
ِ
ـْ َأْجِؾ اْلَؿالِ  ,. َقاَل: َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

َوَلؽِـِّل  ,َما َأْسَؾْؿُت مِ

ْساَلمِ    ,َأْسَؾْؿُت َزْطَبًة فِل اإْلِ
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َوَأْن َأُكقَن َمَع َرُسقِل اهلل

الِِح كِْعًؿا بِاْلَؿاِل الصَّ  ,َيا َطْؿُرو". َفَؼاَل: -وسؾؿ ُجِؾ الصَّ "الُِح لِؾرَّ
(ٔ)

. 

رضل اهلل -وطؿرو بـ العاص  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مات الـبل 

 وحسـ السقرة. ,طـد حسـ السريرة -طـف

صؾك اهلل -أمقًرا طؾك ُطؿان حتك قبض الـبل  -رضل اهلل طـف-بؾ كان 

 .-رضل اهلل طـف-ثؿ رجع يف خالفة أبل بؽر الصديؼ  ,-طؾقف وسؾؿ

رضل -الػتقحات: فؽان تحت أمرة أبل طبقدة بـ الجراح وتقجف إلك 

 يف الشام. -اهلل طـف

 ,وفتح اإلسؽـدرية ,لػتح مصر: فػتحفا -رضل اهلل طـف-ثؿ اتجف 

 ,خقًرا طظقًؿا لْلسالم -رضل اهلل طـف-وجعؾ اهلل طز وجؾ طؾك يديف 

 ولؾؿسؾؿقـ.

                                                   
 (,ٖٙ٘ٚ). وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب اظتشكاة برقم (ٖٙٚٚٔ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٔ)

ىذا "وقال فيو:  (,ٙٓٓٔ)رزتو اهلل برقم  . وىو ُب الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي"صحيح"وقال: 
 . "حديث صحيح
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قفا فؿا زال طؾ ,إمرة مصر -رضل اهلل طـف-ووٓه طؿر بـ الخطاب 

رضل اهلل -يف خالفتف  -رضل اهلل طـف-أمقًرا حتك طزلف طثؿان بـ طػان 

 جؿقًعا. -طـفؿ

وبقـ معاوية  -رضل اهلل طـف-ثؿ لؿا وقعت الػتـة التل وقعت بقـ طؾل 

يف صػ معاوية  -رضل اهلل طـف-كان طؿرو بـ العاص  ,-رضل اهلل طـف-

 طـفؿ. وتجاوز ,وقد غػر اهلل طز وجؾ لفؿ ,-رضل اهلل طـف-

وإٓ فؿذهب السؾػ  ,وهذا الزمـ ٓ كذكره إٓ مـ باب اإلخبار

رضل -طدم الخقض فقؿا جرى بقـ الصحابة  رضقان اهلل طؾقفؿالصالح 

ومـ كان مخطًئا مـفؿ لف  ,فؿـ كان مصقًبا مـفؿ لفا أجران -طـفؿاهلل 

 أجر.

 ,ومـ آستغػار ,مـ التقبة -طـفؿرضل اهلل -وقد حصؾ مـ الصحابة 

 ,ما اقتضك رفع العتب طـفؿ ,ومـ الؿؽػرات ,مـ إطؿال الصالحاتو

وهذا هق الؿذهب الذي سؾَّؿ اهلل طز وجؾ بف أهؾ  ,وطدم التـؼص لفؿ

 السـة والجؿاطة.

 .-طـفؿرضل اهلل -بقـؿا تجد أهؾ البدطة والشـاطة يؼعقن يف الصحابة 

مـ  ويجػقن غقرهؿ ,ويغؾقن فقفؿ ,: يتعصبقن ٔل البقتفايطافه١

 .-طـفؿرضل اهلل -الصحابة 
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 ويجػقن آل البقت. ,: يتعصبقن لبقـ أمقة ومـ إلقفؿٚايٓٛاقب

 ,-رضل اهلل طـف-: كػروا أمقر الؿممـقـ طؾل بـ أبل صالب ٚاخلٛاضز

 وغقرهؿ. -طـفؿرضل اهلل -ومـ كان معفؿ مـ الصحابة 

رضل اهلل -: ديـفؿ يف آل البقت مـ الصحابة ٚأٌٖ ايػ١ٓ ٚاجلُاع١

 أجؿعقـ. -طـفؿرضل اهلل -ويف سائر الصحابة  ,وغقرهؿ -ـفؿط

 وٓ يبغضفؿ إٓ مـافؼ. ,ٓ يحبفؿ إٓ مممـ

يف جقش طؾل بـ أبل  -طـفؿارضل اهلل -ولؿا ُقتؾ طؿار بـ ياسر 

 .-رضل اهلل طـف-صالب 

 ما وقع. -رضل اهلل طـف-وقع يف كػس طؿرو بـ العاص 

 : هللٚقس دا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ ا

ـِ َحْزمٍ  ـِ َطْؿِرو ْب ِد ْب ـِ ُمَحؿَّ ـْ َأبِل َبْؽِر ْب ـْ َأبِقفِ  ,َط اُر "َقاَل:  ,َط ا ُقتَِؾ َطؿَّ َلؿَّ

ـُ َياِسٍر  ـِ اْلَعاصِ -رضل اهلل طـف-–ْب ـُ َحْزٍم َطَؾك َطْؿِرو ْب -َدَخَؾ َطْؿُرو ْب

ارٌ  ,-رضل اهلل طـف  َوَقْد َقاَل َرُسقُل ا ,َفَؼاَل: ُقتَِؾ َطؿَّ
ِ
صؾك اهلل طؾقف -هلل

ُع َحتَّك  ,"َتْؼُتُؾُف اْلِػَئُة اْلَباِغَقةُ ": -وسؾؿ ـُ اْلَعاِص َفِزًطا ُيَرجِّ َفَؼاَم َطْؿُرو ْب

ارٌ  ,َدَخَؾ َطَؾك ُمَعاِوَيةَ  َفَؼاَل  ,َفَؼاَل َلُف ُمَعاِوَيُة: َما َشْلُكَؽ؟ َقاَل: ُقتَِؾ َطؿَّ

ارٌ   َفؿَ  ,ُمَعاِوَيُة: َقْد ُقتَِؾ َطؿَّ
ِ
صؾك اهلل -اَذا؟ َقاَل َطْؿٌرو: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ُدِحْضَت فِل "َفَؼاَل َلُف ُمَعاِوَيُة:  "َتْؼُتُؾُف اْلِػَئُة اْلَباِغَقةُ "َيُؼقُل:  -طؾقف وسؾؿ
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 َوَأْصَحاُبفُ  ,َبْقلَِؽ 
ٌّ

ـُ َقَتْؾـَاُه؟ إِكََّؿا َقَتَؾُف َطؾِل ـَ َجاُءوا بِِف َحتَّك َأْلَؼْقُه  ,َأَوَكْح َبْق

ـَ ُسُققفِـَا- ,ِرَماِحـَا "-َأْو َقاَل: َبْق
(ٔ)

. 

ٚقس قاٍ ؾٝدٓا َكبٌ بٔ ٖازٟ ايٛازعٞ ضمح٘ اهلل عٓس ٖصا 
 ."غقر مؼبقل -رضل اهلل طـف-وهذا التلويؾ مـ معاوية ": احلسٜح

رضل -هق مـ الصحابة  -طـفؿارضل اهلل -والذي قتؾ طؿار بـ ياسر 

 .-رضل اهلل طـف- واسؿف: أبق الغادية -طـفؿاهلل 

والؼاتؾ صحابل: فـسلل مـ اهلل طز وجؾ أن يرفع  ,فالؿؼتقل صحابل

 وأن يعػق طـ الجؿقع مـفؿ. ,-طـفؿرضل اهلل -درجات جؿقع الصحابة 

 : نُا دا٤ شيو يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل

ـِ َجْبرٍ  ـْ ُكْؾُثقِم ْب ـِ َطْبِد  َقاَل: ُكـَّا بَِقاِسِط اْلَؼَصِب ِطـَْد َطْبدِ  ,َط َْطَؾك ْب ْٕ ا

ـِ َطامٍِر َقاَل: َفنَِذا ِطـَْدُه َرُجٌؾ ُيَؼاُل َلُف: َأُبق اْلَغاِدَيةِ   ْب
ِ
  ,اْسَتْسَؼك َماءً  ,اهلل

َ
َفُلتِل

ضٍ    ,َفَلَبك َأْن َيْشَرَب  ,بِنَِكاٍء ُمَػضَّ
َّ

َفَذَكَر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَذَكَر الـَّبِل

ًٓ َٓ َترْ »َهَذا اْلَحِديَث:  اًرا َأْو ُضالَّ ـُ َأبِل َطِديٍّ  -ِجُعقا َبْعِدي ُكػَّ  -َشؽَّ اْب

ـْ  ,َفنَِذا َرُجٌؾ َيُسبُّ ُفاَلًكا «,َيْضِرُب َبْعُضُؽْؿ ِرَقاَب َبْعضٍ 
 َلئِ

ِ
َفُؼْؾُت: َواهلل

ـَ إَِذا َأَكا بِِف وَ  ق ا َكاَن َيْقُم ِصػِّ َطَؾْقِف ِدْرٌع َقاَل: َأْمَؽـَـِل اهلُل مِـَْؽ فِل َكتِقَبٍة. َفَؾؿَّ

                                                   
وىو ُب الصحيح اظتسند لئلمام . "إسناده صحيح"واضتديث:  (,ٛٚٚٚٔ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٔ)

 . "ىذا حديث صحيح": (, وقال فيوٖٓٓٔالوادعي رزتو اهلل برقم )
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ْرِع. َفَطَعـُْتفُ  ـُ  ,َفَؼَتْؾُتفُ  ,َفَػطِـُْت إَِلك اْلُػْرَجِة فِل ُجُربَّاِن الدِّ اُر ْب َفنَِذا ُهَق َطؿَّ

ضٍ  ,َياِسرٍ  َوَقْد َقَتَؾ  ,َقاَل: ُقْؾُت: َوَأيَّ َيٍد َكَػَتاُه َيْؽَرُه َأْن َيْشَرَب فِل إَِكاٍء ُمَػضَّ

ـَ يَ  اَر ْب "اِسرٍ َطؿَّ
(ٔ)

. 

اسؿف  ,جفـل ,أبق الغادية": قاٍ ايػٓسٟ يف ساؾٝت٘ ع٢ً املػٓس

صؾك اهلل -وقد سؿع مـ الـبل  ,سؽـ الشام وكزل واسط ,يسار بـ َسُبع

ٓ ترجعقا بعدي كػارًا يضرب بعضؽؿ رقاب "ققَلف:  -طؾقف وسؾؿ

فنكف سؿع مـف يؼع يف  ,وٕجؾف قتؾ طؿاراً  ,وكان محًبا لعثؿان ,"بعض

ده بالؼتؾ ,ان بالؿديـةطثؿ  ."لئـ أمؽــل اهلل مـؽ ٕفعؾـ"وقال:  ,فتقطَّ

وغقره يؼقل: قاتؾ طؿار  -رضل اهلل طـف-وكان إذا استلذن طؾك معاوية

 يتبجح بذلؽ.  ,بالباب

الـفل طـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-واكظر إلك العجب روى طـ الـبل 

 ثؿ يؼتؾ مثؾ طؿار. ,الؼتؾ

                                                   
كلثوم بن جرب ىو   ,وىذا إسناد حسن ,واضتديث صحيح (,ٜٛٙٙٔ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٔ)

وذكره ابن حبان  ,وقال النسائي: ليس بالقوي ,فقد وثقو أزتد وابن معُت والعجلي ,ؼتتلف فيو ,البصري
 ,وىو ثقة ,فمن رجال النسائي ,وبقية رجالو ثقات رجال الشيخُت غَت عبد اهلل بن أزتد ",لثقات"ُب 

 وصحابيو ليس لو رواية ُب الكتب الستة.
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رضل اهلل -والظـ بالصحابة ": يف تطمجت٘ "اإلقاب١" قاٍ احلافغ يف

 ,ولؾؿجتفد الؿخطئ أجر ,يف تؾؽ الحروب أهنؿ كاكقا متلولقـ -طـفؿ

 ."فثبقتف لؾصحابة بطريؼ إَْولك ,وإذا ثبت هذا يف حؼ آحاد الـاس

رد  -رضل اهلل طـف-وبعد أن استتب إمر لؿعاوية بـ أبل سػقان 

 وبؼل أمقًرا طؾقفا. ,ا طؾك مصرأمقرً  -رضل اهلل طـف-طؿرو بـ العاص 

رضل اهلل -كؿا سؿعـا يف قصة معاوية  ,وقد حاول الخقارج يف قتؾف

 .-طـف

 ,-رضل اهلل طـف-حقث أهنؿ تعاقدوا طؾك قتؾ: طؾل بـ أبل صالب 

رضل اهلل -وطؿرو بـ العاص  ,-طـفؿارضل اهلل -ومعاوية بـ أبل سػقان 

أصبح مريًضا: فؽؾػ  -طـفرضل اهلل -فؼدر أن طؿرو بـ العاص  ,-طـف

 رجاًل يف صالة الػجر طـف يؼال لف خارجة.

 -رضل اهلل طـف-فؼتؾ الخارجل الرجؾ الؿؽؾػ مـ طؿرو بـ العاص 

 يف الصالة بالـاس يف صالة الػجر.

 ."وأراد اهلل خارجة ,أردكا طؿًرا": ٚقاض املجًح املعطٚف

 ثؿ لؿا كاكت لقؾة الػطر سـة أربعقـ.

 وأربعقـ. : سـة اثـقـٚقٌٝ

 كزل بف ما يـزل يف كؾ مخؾقق قدر طؾقف الػـاء.
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 : (77-3/72)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب يف ايػري 

َُا٤َ" ُٔ َأِغ ِِٜط١َُٜ ب َٛ ـِ ُد  ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـُ َيْحَقك ب اِب ب َثـِل َطْبُد الَقهَّ : َحدَّ

َبْقرِ  ا َوَقَعْت  ,الزُّ َثـَا َأْشَقاُخـَا: َأنَّ الِػْتـََة َلؿَّ ـُ الَعاِص  ,َحدَّ َما َزاَل َطْؿُرو ب

َة َحتَّك َكاَكْت َوْقَعُة الَجَؿؾِ  ا َكاَكْت  ,ُمْعَتِصؿًا بَِؿؽَّ َبَعَث إَِلك َوَلَدْيِف َطْبِد  ,َفَؾؿَّ

دٍ   َوُمَحؿَّ
ِ
اكِل َطـْفُ  ,َفَؼاَل: َقْد َرَأْيُت َرْأيًا ,اهلل ـِ َتُردَّ َذْي ـْ  ,َوَلْسُتَؿا بِالؾَّ

َوَلؽِ

 
َّ

ـِ َيْضَطِرَبانِ  ,َأِشْقَرا َطَؾل  َرَأْيُت الَعَرَب َصاُروا َغاَرْي
ْ

َفَلَكا َصاِرٌح َكْػِسل  ,إِكِّل

ةَ  اِري َمؽَّ ـَ َجزَّ ـِ َأْطَؿُد؟ ,َوَلْسُت َأْرَضك بَِفِذِه الَؿـِْزَلةِ  ,َبْق  َفنَِلك َأيِّ الَػِرْيَؼْق

ٍَ َعِبُس اهلٔل  َقا
ٍّ

َٓ ُبدَّ َفاِطالً َفنَِلك َطؾِل  .: إِْن ُكـَْت 

ٍَ َؽ َقا  إِْن َأَتْقُتفُ  ,: َثؽَِؾْتَؽ ُأمُّ
ْ

ـَ  ,إِكِّل ـَ الُؿْسؾِِؿْق
 ,َقاَل لِل: إِكََّؿا َأْكَت َرُجٌؾ مِ

 ."َوَشَرَكـِل فِل َأْمِرِه. َفَلَتك ُمَعاِوَيةَ  ,َخَؾَطـِل بِـَْػِسفِ  ,َوإِْن َأَتْقُت ُمَعاِوَيةَ 

ٌَ ِٝ : إِكََّؽ َٚٔق
ِ
 بِالُؼُعْقدِ  : إِكَُّف َقاَل لَِعْبِد اهلل

َّ
َوُهَق َخْقٌر لِل فِل  ,َأَشْرَت َطَؾل

دُ  ,آِخَرتِل ا َأْكَت َيا ُمَحؿَّ  بَِؿا ُهَق َأْكَبُف لِِذْكِري ,َوَأمَّ
َّ

 اْرَتِحالَ. ,َفَلَشْرَت َطَؾل

ِفْقِد. ,َفَقَجَدُه َيُؼصُّ  ,َفَلَتك ُمَعاِوَيةَ  اِم فِل َدِم الشَّ ُر َأْهَؾ الشَّ  َوُيَذكِّ

َأُتَرى إِْن َخاَلْػـَا َطؾِّقًا  ,َقْد َأْحَرْقَت َكبِِدي بَِؼَصِصَؽ  ,َلُف: َيا ُمَعاِوَيةُ  َفَؼاَل 

ْكَقا َكَتَؽاَلُب َطَؾْقَفا ,لَِػْضٍؾ مِـَّا َطَؾْقفِ  َّٓ الدُّ  إِ
َ

! إِْن ِهل
ِ
َـّ  ,َٓ َواهلل  َلَتْؼَطَع

ِ
َأَما َواهلل

ـْ ُدْكَقاَك َأْو َُٕكابَِذكََّؽ.
 لِل مِ

  ,ْطَطاُه مِْصرَ َفلَ 
ٍّ

 ."َوَقْد َكاَن َأْهُؾَفا َبَعُثقا بَِطاَطتِِفؿ إَِلك َطؾِل
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ٗٞ ـُ ُطْثَؿانَ ايطََّبَطأْ َثـَا َيْحَقك ب ـُ ُطَػْقرٍ  ,: َحدَّ َثـَا َسِعْقُد ب َثـَا َسِعْقُد  ,َحدَّ َحدَّ

ـِ  ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ ـْ َأبِْقفِ  ,ب ـِ َأْوسٍ  ,َط اِد ب ـِ َشدَّ ـْ َيْعَؾك ب ـْ َأبِْقِف:  ,َط َأكَُّف "َط

ـُ الَعاِص َمَعفُ  ,َدَخَؾ َطَؾك ُمَعاِوَيةَ  اٌد َبْقـُفَؿا ,َوَطْؿُرو ب َوَقاَل:  ,َفَجَؾَس َشدَّ

 
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َهْؾ َتْدِرَياِن َما ُيْجؾُِسـِل َبْقـَُؽَؿا؟ َسِؿْعُت َرُسْقَل اهلل

ُققا َبْقـَُفَؿا ,إَِذا َرَأْيُتُؿْقُهَؿا َجِؿْقعًا»َيُؼْقُل:  -وسؾؿ َّٓ  ,َفَػرِّ  َما اْجَتَؿَعا إِ
ِ
َفَقاهلل

 .«َطَؾك َغْدَرٍة 

ٌَ ِٝ  إَِلك َطْؿٍروَٚٔق
ٌّ

  ,َفَلْقَرَأُه ُمَعاِوَيةَ  ,: َكَتَب َطؾِل
َّ

َوَقاَل: َقْد َتَرى َما َكَتَب إَِلل

 
ٌّ

ا َأْن ُتْرِضَقـِل ,َطؾِل ا َأْن َأْلَحَؼ بِِف. ,َفنِمَّ  َوإِمَّ

 ا ُتِرْيُد؟َقاَل: مَ 

 َقاَل: مِْصَر.

  ."َفَجَعؾَفا َلفُ 

ٟٗ َٛأقٔس ـُ َفَضاَلةَ اي ُؾ ب َثـِل ُمَػضَّ َثـِل  ,: َحدَّ ـِ َأبِل َحبِْقٍب. َوَحدَّ ـْ َيِزْيَد ب َط

ـُ َجْعَػرٍ   ب
ِ
ـِ َأبِل َطْقنٍ  ,َطْبُد اهلل ـْ َطْبِد الَقاِحِد ب ا َصاَر إَْمُر فِل  ,َط َٓ: َلؿَّ َقا

ُف  ,اْسَتْؽَثَر مِْصَر ُصْعَؿًة لَِعْؿٍرو َما َطاَش  ,َيةَ َيِد ُمَعاوِ  َوَرَأى َطْؿٌرو َأنَّ إَْمَر ُكؾَّ

امَ  ,َقْد َصُؾَح بِِف َوبَِتْدبِْقِرهِ  َـّ َأنَّ ُمَعاِوَيَة َسَقِزْيُدُه الشَّ  َفَؾْؿ َيْػَعْؾ. ,َوض

َر َلُف َطْؿٌرو ـُ ُحَدْيٍج َفَلْص  ,َوَتَغاَلَظا ,َفاْخَتَؾَػا" :َفَتـَؽَّ  ,َؾَح َبْقـُفَؿا ُمَعاِوَيُة ب

ـَ  ََٓيَة مِْصَر َسْبَع ِسـِْق : لَِعْؿٍرو ِو  َؿا ــــــــَوَأْشَفَد َطَؾْقفِ  ,َوَكَتَب َبْقـُفَؿا ِكَتابًا بَِلنَّ
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 ُشُفقدًا.

ـَ  ـَ  ,َوَساَر َطْؿٌرو إَِلك مِْصَر َسـََة تِْسٍع َوَثالَثِْق  ,َفَؿَؽَث َكْحَق َثالَِث ِسـِْق

 َوَماَت.

ٗٞ ٔٓ ـِ َطبَّاٍس: امَلَسا٥ٔ ـَ الَعاِص َقاَل ْٓب ـِ َأْسَؿاَء: َأنَّ َطْؿَرو ب ـْ ُجَقْيِرَيَة ب : َط

اَق  ,َلَؼْد َتَؼؾَّْدُتْؿ بَِؼْتِؾ ُطْثَؿاَن َفَرَم اإِلَماِء الَعَقاِركِ  ,َيا َبـِل َهاِشؿٍ  َأَصْعُتؿ ُفسَّ

اَق َأْهِؾ مِْصرَ َوَأْجَزْرُتُؿقْ  ,الِعَراِق فِل َطْقبِفِ   َوآَوْيُتؿ َقَتَؾَتُف. ,ُه ُمرَّ

ـُ َطبَّاٍس: إِكََّؿا َتَؽؾَُّؿ لُِؿَعاِوَيةَ  ـْ َرْأِيَؽ  ,َفَؼاَل اْب َوإِنَّ َأَحؼَّ  ,إِكََّؿا َتَؽؾَُّؿ َط

َؿ فِل َأْمِر ُطْثَؿاَن َْٕكُتَؿا. َٓ َيَتَؽؾَّ  الـَّاِس َأْن 

ا َأْكَت َيا ُمَعاِوَيةُ  ـَْت َلُف َما َكاَن َيْصـَعُ َفزَ  ,َأمَّ َحتَّك إَِذا ُحِصَر َصَؾَب  ,يَّ

 َوَتَربَّْصَت بِِف. ,َوَأْحَبْبَت َقْتَؾفُ  ,َفَلْبَطْلَت َطـْفُ  ,َكْصَركَ 

ا َأْكَت َيا َطْؿُرو ـَ َتْسَلُل  ,َفَلْضَرْمَت َطَؾْقِف الَؿِدْيـَةَ  ,َوَأمَّ َوَهَرْبَت إَِلك فَِؾْسطِْق

ـْ َأْكَبائِفِ  ا َأَتاَك َقْتُؾفُ  ,َط  َأْن َلِحْؼَت بُِؿَعاِوَيةَ  ,َفَؾؿَّ
ٍّ

َفبِْعَت  ,َأَضاَفْتَؽ َطَداَوُة َطؾِل

 ِدْيـََؽ بِِؿْصَر.

َضـِل َلَؽ َطْؿٌرو ,َحْسُبَؽ "َفَؼاَل ُمَعاِوَيُة:  َض َكْػَسفُ  ,َطرَّ  ."َوَطرَّ

ٗٞ َُٔش ٍّ اجُل ُٔ َغالَّ ُُٖس ب ََُش  ٍَ ـْ َيَتَؾْجَؾُج فِل َكالَمِفِ : َكاَن ُطَؿُر إَِذا رَ َقا  ,َأى َم

ـِ الَعاِص؟!  َقاَل: َهَذا َخالُِؼُف َخالُِؼ َطْؿِرو ب

 ََُذأيْس
ِّ

ْعبِل ـِ الشَّ ـِ َجابٍِر:  ,: َط ـْ َقبِْقَصَة ب  ا َرَأْيُت ـــــ: َفؿَ َصِحْبُت ُطَؿرَ " َط
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 مِـْفُ 
ِ
َٓ َأْفَؼفَ  ,َأْقَرَأ لِؽَِتاِب اهلل ـَ ُمدَ  ,َو َٓ َأْحَس  اَراًة مِـُْف.َو

ـْ َغْقِر َمْسَلَلٍة مِـُْف.َوَصِحْبُت َصْؾَحةَ 
 : َفَؿا َرَأْيُت َأْطَطك لَِجِزْيٍؾ مِ

 : َفَؿا َرَأْيُت َأْحَؾَؿ مِـُْف.َوَصِحْبُت ُمَعاِوَيةَ 

ـَ الَعاصِ  ـَ َوَصِحْبُت َطْؿَرو ب  -َأْو َقاَل: َأْكَصَع -: َفَؿا َرَأْيُت َرُجالً َأْبَق

َٓ َأْكَرَم َجؾِْقسًا مِـُْف. ,ـْفُ َصَرفًا مِ   َو

ـْ َباٍب َوَصِحْبُت الُؿِغْقَرةَ 
َٓ ُيْخَرُج مِ : َفَؾق َأنَّ َمِدْيـًَة َلَفا َثَؿاكَِقُة َأْبَقاٍب 

َّٓ بَِؿْؽرٍ  ـْ َأبَقابَِفا ُكؾَِّفا ,مِـَْفا إِ
 ."َلَخَرَج مِ

١ََٓ ِٝ َٝ ُٔ ُع َثـَا َطْؿٌرواِب ـِ الَعاِص: َأْخَبَركِل َمْقلَ  ,: َحدَّ َأنَّ َطْؿرًا "ًك لَِعْؿِرو ب

ائِِػ  -َأْدَخَؾ فِل َتْعِرْيِش الَقْهِط  ُكؾُّ ُطْقٍد  ,َأْلَػ َأْلِػ ُطْقدٍ  -ُبْسَتاٍن بِالطَّ

 ."بِِدْرَهؿٍ 

١ََٓ ِٝ َٝ ُٔ ُع ٍَ اِب ـُ الَعاِص: ََٚقا ـْ َيْعِرُف الَخْقَر ": َقاَل َطْؿُرو ب َلْقَس الَعاِقُؾ َم

رِّ  ـَ الشَّ
ـِ  ,مِ ْي رَّ ـْ ُهَق الَِّذي َيْعِرُف َخْقَر الشَّ

 ."َوَلؽِ

ٍٍ ٖٔاَل ـْ َقَتاَدةَ َأُبٛ  ـُ الَعاصِ  ,: َط ا اْحُتِضَر َطْؿُرو ب َقاَل: كِْقُؾقا  ,َقاَل: َلؿَّ

 َمالِل.

ـَ ُمّداً  ,َفَؽاُلْقهُ  ـِ َوَخْؿِسْق ـْ َيْلُخُذُه بَِؿا فِْقِف؟ َيا  ,َفَقَجُدْوُه اْثـَْق َلْقَتُف َفَؼاَل: َم

 َكاَن َبْعرًا.

: ِستَّ َطْشَرَة ُأْوقِقَّةَ  ْقَكاِن. ,َقاَل: َوالُؿدُّ  إُْوقِقَُّة: َمؽُّ
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ـِ  ـِ الَحَس  َقاَل: ,َأْشَعُث: َط

ـُ الَعاصِ  ا اْحُتِضَر َطْؿُرو ب ـْ َيْلُخُذَها بَِؿا  ,َكَظَر إَِلك َصـَاِدْيَؼ  ,َلؿَّ َفَؼاَل: َم

 ْعرًا.فِْقَفا؟ َيا َلْقَتُف َكاَن بَ 

 َفَلَحاُصقا بَِؼْصِرِه. ,ُثؿَّ َأَمَر الَحَرَس 

 َفَؼاَل َبـُْقُه: َما َهَذا؟

 ."َفَؼاَل: َما َتَرْوَن َهَذا ُيْغـِل َطـِّل َشْقئًا

ُٔ َغِعٕس  اِب
ِّ

ـُ الَؽْؾبِل ـِ الَحَؽؿِ  ,: َأْخَبْرَكا اْب ـْ َطَقاَكَة ب َقاَل: َقاَل َطْؿُرو  ,َط

ـُ الَعاِص: َطَجبًا لِؿَ  َٓ َيِصُػُف؟ ,ـْ َكَزَل بِِف الَؿْقُت َوَطْؼُؾُف َمَعفُ ب  َكْقَػ 

ا َكَزَل بِِف الَؿْقُت  َرُه اْبـُُف بَِؼْقلِفِ  ,َفَؾؿَّ  َوَقاَل: ِصْػُف. ,َذكَّ

ـْ َأْن ُيْقَصَػ 
! الَؿْقُت َأَجؾُّ مِ

َّ
َوَلؽِـِّل َسَلِصُػ َلَؽ: َأِجُدكِل  ,َقاَل: َيا ُبـَل

ْقكَ  ,َقى َطَؾك ُطـُِؼلَكَلنَّ ِجَباَل َرْض  َوَأِجُدكِل َكَلنَّ  ,َوَكَلنَّ فِل َجْقفِل الشَّ

ـْ إِْبَرةٍ 
 ."َكَػِسل َيْخُرُج مِ

ُُِْٛؼ ـِ ِشَفاٍب ُٜ ـِ اْب ـِ  ,: َط ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـْ ُحَؿْقِد ب ـِ  ,َط  ب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل َط

 َطْؿٍرو:

ـَ اْحُتِضَر: الؾَُّفؿَّ إِكَّ  ـْ ُأُمْقرٍ  ,َؽ َأَمْرَت بُِلُمْقرٍ َأنَّ َأَباُه َقاَل ِحْق  ,َوَكَفْقَت َط

ا َأَمْرَت  ا َكَفْقَت  ,َتَرْكـَا َكثِْقرًا مِؿَّ َّٓ َأْكَت. ,َوَرَتْعـَا فِل َكثِْقٍر مِؿَّ َٓ إَِلَف إِ  الؾَُّفؿَّ 

 ."-رضل اهلل طـف-َفَؾْؿ َيَزْل ُيَفؾُِّؾ َحتَّك َفاَض  ,ُثؿَّ َأَخَذ بِنِْبَفامِفِ 
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َُ انُ ُسَأِس َثـَا َطػَّ ـُ َشْقَبانَ  ,: َحدَّ َثـَا إَْسَقُد ب ـُ َأبِل  ,َحدَّ َثـَا َأُبق َكْقَفٍؾ ب َحدَّ

ـُ الَعاِص ِطـَْد الَؿْقِت َجَزطًا َشِدْيداً  ,َطْؼَرٍب  َفَؼاَل اْبـُُف  ,َقاَل: َجِزَع َطْؿُرو ب

: َما َهَذا الَجَزعُ 
ِ
  ,َطْبُد اهلل

ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَقْد َكاَن َرُسْقُل اهلل

 ُيْدكِْقَؽ َوَيْسَتْعِؿُؾَؽ؟!

! َقْد َكاَن َذلَِؽ 
َّ

 َما َأْدِري َأُحبًُّا َكاَن َأْم  ,َوَسُلْخبُِركَ  ,َقاَل: َأْي ُبـَل
ِ
إِْي َواهلل

ـُ ُسؿَ  ,َتَللُّػًا ْكَقا َوُهَق ُيِحبُُّفَؿا: اْب ـِ َأكَُّف َفاَرَق الدُّ ـْ َأْشَفُد َطَؾك َرُجَؾْق
 ,قَّةَ َوَلؽِ

ـُ ُأمِّ َطْبٍد.  َواْب

ا َجدَّ بِفِ  ـْ َذْقـِفِ  ,َفَؾؿَّ
َوَقاَل: الؾَُّفؿَّ َأَمْرَتـَا  ,َوَضَع َيَدُه َمْقِضَع إَْغالَِل مِ

َّٓ َمْغِػَرُتَؽ. ,َوَكَفْقَتـَا َفَركِْبـَا ,َفَتَرْكـَا َٓ َيَسُعـَا إِ  َو

ْقَراُه َحتَّك َماَت   ."َفَؽاَكْت تِْؾَؽ َهجِّ

َِّٚ َٓأْ ِٔ َثأبٕت ايُب ٍَ ،َع َفَؼاَل لَِصاِحِب  ,َفَثُؼَؾ  ,: َكاَن َطْؿٌرو َطَؾك مِْصرَ َقا

 ُشْرَصتِِف: َأْدِخْؾ ُوُجْقَه َأْصَحابَِؽ.

ا َدَخُؾقا ْوَها َطـِّل. ,َوَقاَل: َها َقْد َبَؾْغُت َهِذِه الَحاَل  ,َكَظَر إَِلْقِفؿ ,َفَؾؿَّ  ُردُّ

َٓ َمَردَّ َلُف.َفَؼاُلقا: مِْثُؾَؽ َأيُّ   الَِّذي 
ِ
 َفا إَمِْقُر َيُؼْقُل َهَذا؟ َهَذا َأْمُر اهلل

ـْ َأْحَبْبُت َأْن َتتَِّعُظقا ,َقاَل: َقْد َطَرْفُت 
َّٓ اهلُل. ,َوَلؽِ  َٓ إَِلَف إِ

 ."َفَؾْؿ َيَزْل َيُؼْقُلَفا َحتَّك َماَت 
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ِْٚح َثـَا َطْقٌف َض ـِ  ,: َحدَّ ـِ الَحَس ـَ الَعاِص َدَطا َقاَل: َبؾَ  ,َط َغـِل َأنَّ َطْؿَرو ب

ـَ الَؿْقِت. ,َحَرَسُف ِطـَْد الَؿْقِت 
 َفَؼاَل: اْمـَُعْقكِل مِ

ُؿ بَِفَذا.  َقاُلقا: َما ُكـَّا َكْحِسُبَؽ َتَؽؾَّ

َوإِكِّل َْٕطَؾُؿ َذلَِؽ: َوَْٕن َأُكْقَن َلْؿ َأتَِّخْذ مِـُْؽؿ َرُجالً َقطُّ  ,َقاَل: َقْد ُقْؾُتَفا

ـَ الَؿْقِت 
ـْ َكَذا َوَكَذا ,َيْؿـَُعـِل مِ

 مِ
َّ

ـِ َأبِل َصالٍِب إِْذ  ,َأَحبُّ إَِلل َفَقا َوْيَح اْب

 َيُؼْقُل: َحَرَس اْمَرءًا َأَجُؾُف.

َٓ َبِرْيٌء َفَلْطَتِذرَ  َٓ َطِزْيٌز َفَلْكَتِصرَ  ,ُثؿَّ َقاَل: الؾَُّفؿَّ  َٓ ُتْدِرْكـِل مِـَْؽ  ,َو َوإِْن 

ـَ  ,َرْحَؿةٌ  ـَ الَفالِؽِْق
ـْ مِ  ."َأُك

ٌُ ِٝ ـِ الُؿْخَتارِ ِإِغَطا٥ٔ  ب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ةَ  ,: َط ـِ ُقرَّ ـْ ُمَعاِوَيَة ب َثـِل َأُبق َحْرٍب  ,َط َحدَّ

ـُ َأبِل إَْسَقدِ  ـِ َطْؿٍرو: َأنَّ َأَباُه َأْوَصاُه: إَِذا مِتُّ  ,ب  ب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل َفاْغِسْؾـِل  ,َط

ْػـِل فِل َثْقٍب  ,َغْسَؾًة بِالَؿاءِ  ُثؿَّ  ,ُثؿَّ اْغِسْؾـِل الثَّاكَِقَة بَِؿاٍء َقَراٍح  ,ُثؿَّ َجػِّ

ْػـِل ْػـِل ,ُثؿَّ اْغِسْؾـِل الثَّالَِثَة بَِؿاٍء فِْقِف َكاُفْقرٌ  ,َجػِّ  ,َوَأْلبِْسـِل الثَِّقاَب  ,ُثؿَّ َجػِّ

 
َّ

 َفنِكِّل ُمَخاَصٌؿ. ,َوِزرَّ َطَؾل

ِرْيرِ ُثؿَّ إَِذا َأْكَت َحَؿؾْ  ـِ  ,َتـِل َطَؾك السَّ ـَ الِؿْشَقَتْق ـْ  ,َفاْمِش بِل َمْشقًا َبْق َوُك

َمَفا لِْؾَؿالَئَِؽةِ  ,َخْؾَػ الَجـَاَزةِ  َفنَِذا َأْكَت  ,َوَخْؾَػَفا لَِبـِل آَدمَ  ,َفنِنَّ ُمَؼدَّ

َّ التَُّراَب َسـًّا. ,َوَضْعَتـِل فِل الَؼْبرِ 
َـّ َطَؾل  َفُس
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َٓ  ,َفالَ َبِرْيٌء َفَلْطَتِذرَ  ,َوَكَفْقَتـَا َفَرِكْبـَا ,ؿَّ إِكََّؽ َأَمْرَتـَا َفَلَضْعـَاُثؿَّ َقاَل: الؾَّفُ  َو

َّٓ َأْكَت. ,َطِزْيٌز َفَلْكَتِصرَ  َٓ إَِلَف إِ ـْ 
 َوَلؽِ

 َوَما َزاَل َيُؼْقُلَفا َحتَّك َماَت.

 َطْؿٌرو َلْقَؾَة ِطْقِد الِػْطِر.َقاُيٛا
َ

 : ُتُقفِّل

ٍَ ُِٝح َفَكا ٍّ ،ايَّ ُٔ َعٔس ُِ ب َِٝج ٟٗ ،َٚاهَل َٛأقٔس ِِ ،َٚاي ُٖ ُِٝط : َسـََة َثالٍَث ََٚغ

. ـَ  َوَأْرَبِعْق

ٍِٝط َُ ُْ ِٔ ُٔ َعِبٔس اهلٔل ب ُُٖس ب ََُش  ٍَ ُٙ ،ََٚقا ُِٝط .ََٚغ ـِ  : َسـََة اْثـََتْق

ٍِٝط ُٔ ُبَه ٢َٝ ب ٍَ َِٜش ـْ ماَئِة َسـَ  ,: َسـََة َثالٍَث ََٚقا
 ٍة.َوَلُف َكْحٌق مِ

ٗٞ ٍَ ائعِذًٔ  : َوِسـُُّف تِْسٌع َوتِْسُعْقَن.ََٚقا

َٖا ٟٗ ََٚأ َٛأقٔس ِٔ ،اي ٣َٚ َع ـِ َأبِل َيْحَقكَفَط  ب
ِ
ـِ ُشَعْقٍب: ,: َطْبِد اهلل ـْ َطْؿِرو ب  َط

. ـَ ـَ َسـًَة: َسـََة َثالٍَث َوَأْرَبِعْق ـُ َسْبِعْق  َأنَّ َطْؿرًا َماَت َوُهَق اْب

ـِ الَفقْ  ـَ َوُيْرَوى َط  َسـََة إِْحَدى َوَخْؿِسْق
َ

 َوَهَذا َخَطٌل. ,َثِؿ: َأكَُّف ُتُقفِّل

ـْ َصْؾَحَة الَؼـَّادِ  ـَ  ,َوَط  َسـََة َثَؿاٍن َوَخْؿِسْق
َ

َء. ,َقاَل: ُتُقفِّل
ْ

َٓ َشل  َوَهَذا 

.ُقًُِت ـَ ـْ ُطَؿَر بِـَْحِق َخْؿِس ِسـِْق
 : َكاَن َأْكَبَر مِ

ٍُ ِٛ َٕ َُٜك قْ َنا تِل ُولَِد فِْقَفا ُطَؿرُ : َأْذُكُر الؾَّ ـَ  ,َؾَة الَّ َوَقْد َطاَش َبْعَد ُطَؿَر ِطْشِرْي

ـَ  ,َفُقـْتُِج َهَذا: َأنَّ َمْجُؿْقَع ُطُؿِرِه بِْضٌع َوَثَؿاُكْقَن َسـَةً  ,َطامًا -َما َبَؾَغ التِّْسِعْق

 .-رضل اهلل طـف
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ًٓ َكثِْقَرةً   َوَطَؼارًا. ,َوَطبِْقداً  ,َوَخؾََّػ َأْمَقا

ٍُُٜ ـَ َرَقَبَة َجَؿٍؾ َمْؿُؾْقءًة َذَهبًاَكا َهِب َسْبِعْق ـَ الذَّ
 ها. ": َخؾََّػ مِ

 : ٚدا٤ يف َػتسضى احلانِ ضمح٘ اهلل
ـِ اْلَحَؽؿِ  ـْ َطَقاَكَة ْب ـُ اْلَعاصِ  َقاَل: َكانَ  ,َط  -رضل اهلل طـف-َطْؿُرو ْب

ـْ َكَزَل بِِف اْلَؿْقُت »َيُؼقُل:  َٓ َيِصُػفُ َوَطْؼُؾُف مَ  ,َطَجًبا لَِؿ ا َكَزَل بِِف  ,«َعُف َكْقَػ  َفَؾؿَّ

  ,اْلَؿْقُت 
ِ
: َفِصْػ َلـَا اْلَؿْقَت َوَطْؼُؾَؽ -طـفؿارضل اهلل -َقاَل َلُف اْبـُُف َطْبُد اهلل

 »َمَعَؽ. َفَؼاَل: 
َّ

ـْ َأْن ُيقَصَػ  ,َيا ُبـَل
َوَلؽِـِّل َسَلِصُػ َلَؽ مِـُْف  ,اْلَؿْقُت َأَجؾُّ مِ

َوَأِجُدكِل َكَلنَّ فِل َجْقفِل َشْقُك  ,ُدكِل َكَلنَّ َطَؾك ُطـُِؼل ِجَباُل َرْضَقىَشْقًئا َأجِ 

اَلِح  ـْ َثْؼِب إِْبَرةٍ  ,السِّ
 .«َوَأِجُدكِل َكَلنَّ َكْػِسل َتْخُرُج مِ

سؽت طـف الذهبل يف  - 5935 [مـ تؾخقص الذهبل -التعؾقؼ ]

 التؾخقص.

 : ٚدا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ ِشَؿاَسَة اْلَؿْفِريِّ  ـِ اْب ـَ اْلَعاصِ َقاَل: َحَضْرَكا  ,َط رضل اهلل -َطْؿَرو ْب

َل َوْجَفُف إَِلك اْلِجَدارِ  ,َيَبؽِل َصِقياًل  ,َوُهَق فِل ِسَقاَقِة اْلَؿْقِت  ,-طـف  ,َوَحقَّ

  ,َيا َأَبَتاهُ "َفَجَعَؾ اْبـُُف َيُؼقُل: 
ِ
َرَك َرُسقُل اهلل  - طؾقف وسؾؿصؾك اهلل-َأَما َبشَّ

 
ِ
َرَك َرُسقُل اهلل بَِؽَذا؟ َقاَل: َفَلْقَبَؾ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بَِؽَذا؟ َأَما َبشَّ

َّٓ اهللُ  ,بَِقْجِففِ  َٓ إَِلَف إِ ًدا َرُسقُل  ,َفَؼاَل: إِنَّ َأْفَضَؾ َما ُكِعدُّ َشَفاَدُة َأْن  َوَأنَّ ُمَحؿَّ
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ِ
َلَؼْد َرَأْيُتـِل َوَما َأَحٌد َأَشدَّ ُبْغًضا  ,َثاَلٍث  إِكِّل َقْد ُكـُْت َطَؾك َأْصَباٍق  ,اهلل

 
ِ
 َأْن َأُكقَن َقِد  ,مِـِّل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لَِرُسقِل اهلل

َّ
َٓ َأَحبَّ إَِلل َو

ـْ َأْهِؾ الـَّارِ  ,َفَؼَتْؾُتفُ  ,اْسَتْؿَؽـُْت مِـْفُ 
ا  ,َفَؾْق ُمتُّ َطَؾك تِْؾَؽ اْلَحاِل َلُؽـُْت مِ َفَؾؿَّ

 َج 
َّ

ْساَلَم فِل َقْؾبِل َأَتْقُت الـَّبِل َفُؼْؾُت:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َعَؾ اهلُل اإْلِ

َما َلَؽ َيا »َقاَل:  ,َقاَل: َفَؼَبْضُت َيِدي ,َفَبَسَط َيِؿقـَفُ  ,اْبُسْط َيِؿقـََؽ َفأْلَُبايِْعَؽ 

ُقْؾُت: َأْن  «ُط بَِؿاَذا؟َتْشَترِ »َقاَل:  ,َقاَل: ُقْؾُت: َأَرْدُت َأْن َأْشَتِرطَ  «َطْؿُرو؟

ْساَلَم َيْفِدُم َما َكاَن َقْبَؾُف؟ َوَأنَّ اْلِفْجَرَة »َقاَل:  ,ُيْغَػَر لِل َأَما َطؾِْؿَت َأنَّ اإْلِ

  «َتْفِدُم َما َكاَن َقْبَؾَفا؟ َوَأنَّ اْلَحجَّ َيْفِدُم َما َكاَن َقْبَؾُف؟
َّ

َوَما َكاَن َأَحٌد َأَحبَّ إَِلل

ـْ َرُسقلِ 
  مِ

ِ
َٓ َأَجؾَّ فِل َطْقـِل مِـْفُ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل َوَما ُكـُْت  ,َو

ًٓ َلفُ   مِـُْف إِْجاَل
َّ

َكِّل َلْؿ  ,ُأصِقُؼ َأْن َأْمأَلَ َطْقـَل
ِ

َوَلْق ُسئِْؾُت َأْن َأِصَػُف َما َأَصْؼُت: ٕ

 مِـْفُ 
َّ

ـْ َأْمأَلُ َطْقـَل ـْ َأْهِؾ َوَلْق ُمتُّ َطَؾك تِْؾَؽ اْلَحا ,َأُك
ِل َلَرَجْقُت َأْن َأُكقَن مِ

َفنَِذا َأَكا ُمتُّ َفاَل َتْصَحْبـِل  ,ُثؿَّ َولِقـَا َأْشَقاَء َما َأْدِري َما َحالِل فِقَفا ,اْلَجـَّةِ 

َٓ َكارٌ  ,َكائَِحةٌ  َّ التَُّراَب َشـًّا ,َو
ُثؿَّ َأقِقُؿقا َحْقَل  ,َفنَِذا َدَفـُْتُؿقكِل َفُشـُّقا َطَؾل

َوَأْكُظَر َماَذا  ,َحتَّك َأْسَتْلكَِس بُِؽؿْ  ,ِري َقْدَر َما ُتـَْحُر َجُزوٌر َوُيْؼَسُؿ َلْحُؿَفاَقبْ 

"ُأَراِجُع بِِف ُرُسَؾ    َربِّل
 (ٔ)

. 

                                                   
 .(ٕٔٔ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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وقد تقسع فقفا اإلمام ابـ طساكر  ,طظقؿة -رضل اهلل طـف-وقصتف 

 وغقرهؿا مـ أهؾ العؾؿ. ,واإلمام الذهبل رحؿف اهلل ,رحؿف اهلل

وما  ,مـ الػتقحات اإلسالمقة -رضل اهلل طـف-وذلؽ لؽثرة ما قام بف 

 واهلل الؿستعان. ,والؽرم ,والشجاطة ,كان طؾقف مـ الشفامة

ومع ذلؽ تجد الرافضة يحؽؿقن طؾقف  ,ومع كثرة هذه إوصاف

 وهل ألقؼ هبؿ. ,وهؿ أحرى هبا ,بالـار

مـ  وربؿا لعـقه وهؿ الؿؾعقكقن طؾك لسان كال صالح مصؾح

 الؿسؾؿقـ.

أكف مر طؾك مسقؾؿة الؽذاب  -رضل اهلل طـف-ويذكرون أيًضا يف قصتف 

 وجرت قصة لف مع مسقؾؿة. ,وهق راجع مـ البحريـ

 : (3/69)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

" 
ُّ

 الـَّبِل
َ

ا ُتُقفِّل  َفَلَتاهُ  ,َكاَن َطْؿٌرو َطَؾك ُطَؿانَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَلؿَّ

 
ِ
 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كَِتاُب َأبِل َبْؽٍر بَِقَفاِة َرُسْقِل اهلل

ُِٝح ـِ َيِزْيدَ ايَّ ـْ َخالِِد ب ـِ َأبِل ِهالَلٍ  ,: َط ـْ َسِعْقِد ب ـِ ُكَشْقٍط: ,َط ـْ َسِعْقِد ب  َط

 
ِ
ـَ ُهَبْقَرَة َقِدَم َطَؾك َرُسْقِل اهلل َة ب  َفَلْسَؾؿَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ ُقرَّ

الَحِدْيَث  ,...
(ٔ)

. 

                                                   
 = صؾك–كظر إلقف رسقل اهلل  ,فؾؿا كان حجة القداع ": وتؿامف طـد ابـ إثقر وابـ طساكر (ٔ)
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ٔ٘ ِٝ ـِ َٚٔف . ,: َفَبَعَث َطْؿرًا َطَؾك الَبْحَرْي  َوُهَق َثؿَّ
َ

 َفُتُقفِّل

ُثؿَّ  ,َفَلْطَطاكِل إََمانَ  ,: َفَلْقَبْؾُت َحتَّك َمَرْرُت َطَؾك ُمَسْقؾَِؿةَ َقاَل َطْؿٌرو

دًا ُأْرِسَؾ فِل َجِسْقِؿ إُُمْقرِ "َقاَل:  َراِت َوُأْرِس  ,إِنَّ ُمَحؿَّ  ."ْؾُت فِل الُؿَحؼَّ

 َما َتُؼْقُل.
َّ

 ُقْؾُت: اْطِرْض َطَؾل

ل ـَ  ,َفَؼاَل: َيا ِضْػَدُع ُكؼِّ ْق ـَ  ,َفنِكَِّؽ كِْعَؿ َما َتـُؼِّ ِرْي َٓ َماًء  ,َٓ َزادًا ُتـَؼِّ َو

. ـَ ِرْي  ُتَؽدِّ

 َحْػُر.َوَبَقاُن َخْؾِؼِف  ,ُثؿَّ َقاَل: َيا َوْبُر َيا َوْبُر: َوَيَداِن َوَصْدرُ 

 بُِلَكاٍس َيْخَتِصُؿْقَن فِل َكْخالٍَت َقَطَعَفا َبْعُضُفؿ لَِبْعضٍ 
َ

ك  ,ُثؿَّ ُأتِل َفَتَسجَّ

 ُثؿَّ َقاَل: ,ُثؿَّ َكَشَػ َرْأَسفُ  ,َقطِْقَػةً 

ْئِب إَْسَحؿِ  ,َوالؾَّْقِؾ إَْدَهؿِ  ـْ ُمْجِرٍم. ,َوالذِّ
ـُ َأبِل ُمْسؾٍِؿ مِ  َما َجاَء اْب

                                                                                                                        
صؾك -فلتك الـبل  ,فؼال الـاس: يا قرة ,فؼال: يا قرة ,وهق طؾك كافة قصقرة -اهلل طؾقف وسؾؿ   =

قال: قؾت: يا رسقل اهلل كان لـا أرباب فؼال: كقػ قؾت حقـ أتقتـل؟  ,-اهلل طؾقف وسؾؿ

فؾؿا بعثؽ اهلل أجبـاك  ,وكسللفؿ فال يعطقكا ,وربات مـ دون اهلل تدطقهؿ فال يجقبقكا

 "قد أفؾح مـ رزق لبا  ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قال رسقل اهلل  ,فؾؿا أدبر ,وتركـاهؿ

 ."فبعث...
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امِسِ  ,ك الثَّاكَِقةَ ُثؿَّ َتَسجَّ  ْقِؾ الدَّ ْئِب الَفامِسِ  ,َفَؼاَل: َوالؾَّ َما ُحْرَمُتُف  ,َوالذِّ

َّٓ َكُحْرَمتِِف َيابٌِس  َقْقُمقا َفالَ َأَرى َطَؾْقُؽؿ فِْقَؿا َصـَْعُتْؿ َبْلسًا ,َرْصبًا إِ
(ٔ)

. 

 -َقاَل َطْؿٌرو: َأَما 
ِ
.َوإِكََّؽ َلَتْعَؾُؿ  ,إِكََّؽ َكاِذٌب  -َواهلل ـَ ـَ الَؽاِذبِْق  إِكََّؽ َلِؿ

َدكِل  َفَتَقطَّ
(ٕ)

 . 

 وهده الؼصة فقفا اكؼطاع.

أكف أسؾؿ  -رضل اهلل طـف-: طـ طؿرو بـ العاص ٖٚٓاى قك١ أخط٣

 وفقفا أيًضا كالم. ,وبايع الـجاشل طؾك اإلسالم ,يف الحبشة

لؿا قذف اهلل طز وجؾ اإلسالم يف  -رضل اهلل طـف-فالذي يظفر أكف 

 وأسؾؿ هـالؽ. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قجف إلك الـبل ت ,قؾبف

          

 

                                                   
دال طؾك جفؾ  - 382: "التؿفقد  "يف كؿا يؼقل آمام الباقالين  -وكالم مسقؾؿة هذا  (ٔ)

ولقس هق مع ذلؽ  ,والفزء بف ,وما يقجب السخرية مـف ,وضعػ طؼؾف ورأيف ,مقرده

 خارجا طـ وزن ركقؽ السجع وسخقػف.

وشقخف سعقد بـ كشقط  ,حؽل طـ أحؿد أكف اختؾط ,هق طؾك إرسالف فقف سعقد بـ أبل هالل (ٕ)

 "و ,402/  4 "أسد الغابة  ". والخرب يف 69/  4 "الجرح والتعديؾ  "مجفقل كؿا يف 

يف ترجؿة قرة بـ  "اإلصابة  "وأورده ابـ حجر يف  (,/آ33/257) "تاريخ ابـ طساكر 

وفقف مـ لؿ  ,داود والبغقي وابـ شاهقـ. ورواه مـ صريؼ آخر وكسبف إلك ابـ أبل ,هبقرة

 يسؿ.
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رضي -صلى اهلل عليه وسلم-فاطمة بنت محمد رسول اهلل ]

 [وأرضاها -عنهااهلل 

ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ -فاط١ُ بٓت ستُد زضٍٛ اهلل ": َٔ باب اعطف غًفو

 ."ٚأزضاٖا -عٓٗازضٞ اهلل -ٚضًِ

 : (123-2/118)يف ايػري قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل 

 
ِ
ـَ فِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفاصَِؿُة بِـُْت َرُسْقِل اهلل َسقَِّدُة كَِساِء الَعاَلِؿْق

ةُ  ,َزَماكَِفا ةُ  ,الَبْضَعُة الـََّبِقيَّ كاكت تؽـك    -ُأمُّ َأبِْقَفا ,َوالِجَفُة الُؿْصَطَػِقيَّ

 .-بذلؽ

ِّٔس اخَلًِِل ُِٓت َغ  ": ٔب
ِ
َأبِل الَؼاِسِؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َرُسْقِل اهلل

ـِ َطْبِد َمـَاٍف الُؼَرِشقَّةُ  ـِ َهاِشِؿ ب ـِ َطْبِد الُؿطَّؾِِب ب  ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ِد ب  ,ُمَحؿَّ

ـِ  ,الَفاِشِؿقَّةُ   ."َوُأمُّ الَحَسـَْق

َٖا ِٛٔيُس  : َقْبَؾ الَؿْبَعِث بَِؼؾِْقٍؾ.ََ

ُٔ َأ ٞٗ ب ُّ َعًٔ ََا َٗا اإِل َٖٚد ـْ َسـَِة  ,َأْو ُقَبْقَؾفُ  ,: فِل ِذي الَؼْعَدةِ ٔبٞ َطأيٕبََٚتَع
مِ

ـِ َبْعَد َوْقَعِة َبْدٍر.  اْثـََتْق

ُٔ َعِبٔس ايَبطِّ ٍَ اِب ـَ  ,: َدَخَؾ بَِفا َبْعَد َوْقَعِة ُأُحدٍ ََٚقا  ,َفَقَلَدْت َلُف الَحَس

ـَ   َوَزْيـََب. ,َوُأمَّ ُكْؾُثْقمٍ  ,َوُمْحِسـًا ,َوالُحَسْق

َٚ ََِٔٚض  : َأبِْقَفا.ِت َع
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َٗا ِٓ ٣َٚ َع ـُ ََٚض ـُ َمالٍِؽ  ,َوُأمُّ َسَؾَؿةَ  ,َوَطائَِشةُ  ,: اْبـَُفا: الُحَسْق  ,َوَأَكُس ب

 َوَغْقُرُهؿ.

تَِّة.  َوِرَواَيُتَفا فِل الُؽُتِب السِّ

 
ُّ

 ُيِحبَُّفا َوُيْؽِرُمَفا َوُيِسرُّ إَِلْقَفا. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَقْد َكاَن الـَّبِل

 َوَمـَاِقُبَفا َغِزْيَرٌة.

ـَةً  ,َوَكاَكْت َصابَِرةً  . ,َقاكَِعةً  ,َصقِّـَةً  ,َخقَِّرةً  ,َديِّ
ِ
 َشاكَِرًة هلل

 
ُّ

ـِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَقْد َغِضَب َلَفا الـَّبِل ا َبَؾَغُف َأنَّ َأَبا الَحَس َلؿَّ

ـْ ِخْطَبِة بِـِْت َأبِل َجْفؾٍ 
َٓ َتْجَتِؿُع بِـُْت »َفَؼاَل:  ,َهؿَّ بَِؿا َرآُه َسائِغًا مِ  

ِ
َواهلل

 
ِ
 َوبِـُْت َطُدوِّ اهلل

ِ
 اهلل

ِّ
َوُيْمِذْيـِل  ,َيِرْيُبـِل َما َراَبَفا ,َوإِكََّؿا َفاصَِؿُة َبْضَعٌة مِـِّل ,َكبِل

 .«َما آَذاَها

 الِخْطَبَة ِرَطاَيًة َلَفا
ٌّ

َج َطَؾْقَفا ,َفَتَرَك َطؾِل َٓ َتَسرَّ  ,َفَؿا َتَزوَّ  ى.َو

َقْت  ا ُتُقفِّ َج  ,َفَؾؿَّ ى  ,َتَزوَّ  .-طـفؿارضل اهلل -َوَتَسرَّ

 
ُّ

 الـَّبِل
َ

ا ُتُقفِّل َوَقاَلْت:  ,َوَبَؽْتفُ  ,َحِزَكْت َطَؾْقفِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَلؿَّ

َجـَُّة الِػْرَدْوس َيا َأَبَتاُه! إَِلك ِجْبِرْيَؾ َكـَْعاُه! َيا َأبَتاُه! َأَجاَب َرّبًا َدَطاُه! َيا َأبَتاُه! »

«َمْلَواُه!
 (ٔ)

. 

                                                   
 .-رضي اهلل عنو-بن مالك  من حديث أنس (,ًٕٙٗٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ٔ٘ َكْقَػ َصاَبْت َأكُػُسُؽؿ َأْن َتْحَثُقا التَُّراَب َطَؾك  ,: َيا َأَكُس ََٚقاَيِت َبِعَس َزِفٓٔ

 
ِ
 !-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقِل اهلل

 َفَبَؽْت. ,َوَقْد َقاَل َلَفا فِل َمَرِضِف: إِكِّل َمْؼُبْقٌض فِل َمَرِضل َهَذا

ُل َأْهؾِِف ُلُحْققًا بِفِ َوَأْخ  ِة. ,َبَرَها َأكََّفا َأوَّ  َوَأكََّفا َسقَِّدُة كَِساِء َهِذِه إُمَّ

 َوَكَتَؿْت َذلَِؽ. ,َفَضِحَؽْت 

 
َ

ل ا ُتُقفِّ َثْتَفا بَِؿا َأَسرَّ  ,َسَلَلْتَفا َطائَِشةُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؾؿَّ َفَحدَّ

 إَِلْقَفا.

: َجاءْت َفاصَِؿُة َتْؿِشل َما ُتْخطُِئ -طـفااهلل رضل -َوَقاَلْت َطائَِشُة 

 
ِ
 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مِْشَقُتَفا مِْشَقَة َرُسْقِل اهلل

 .«َمْرَحبًا بِاْبـَتِل»َوَقاَل:  ,َفَؼاَم إَِلْقَفا

 َأُبْقَها
َ

ا ُتُقفِّل ـْ  ,َتَعؾََّؼْت آَماُلَفا بِِؿْقَراثِفِ  ,َوَلؿَّ َأبِل  َوَجاءْت َتْطُؾُب َذلَِؽ مِ

ْيِؼ  دِّ   ,َبْؽٍر الصِّ
ِّ

ـَ الـَّبِل
َثَفا: َأكَُّف َسِؿَع مِ َيُؼْقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَحدَّ

 ُثؿَّ َتَعؾََّؾْت. ,. َفَقَجَدْت َطَؾْقفِ «َما َتَرْكـَا َصَدَقةٌ  ,َٓ ُكْقَرُث »

٣َٚ ـُ َأبِل َخالِدٍ َض   ,: إِْسَؿاِطْقُؾ ب
ِّ

ْعبِل ـِ الشَّ ا ,َط  ,َمِرَضْت َفاصَِؿةُ  َقاَل: َلؿَّ

 َفاْسَتْلَذَن. ,َأَتك َأُبق َبْؽرٍ 

ٌّ ٍَ َعًٔ  َهَذا َأُبق َبْؽٍر َيْسَتْلِذُن َطَؾْقِؽ. ,: َيا َفاصَِؿةُ َفَكا

 : َأُتِحبُّ َأْن آَذَن َلُف.َفَكاَيِت
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 َقاَل: َكَعْؿ.

ـََّة - َّٓ َفَؾْؿ َتْلَذْن فِل َبْقِت زَ  -طـفارضل اهلل -ُقْؾُت: َطِؿَؾِت السُّ ْوِجَفا إِ

 .-بَِلْمِرِه 

 َقاَل: َفَلِذَكْت َلُف.

اَها اَر َوالَؿاَل َوإَْهَؾ  ,َفَدَخَؾ َطَؾْقَفا َيَتَرضَّ  َما َتَرْكُت الدَّ
ِ
َوَقاَل: َواهلل

 َوَرُسْقلِفِ 
ِ
َّٓ اْبتَِغاَء َمْرَضاِة اهلل  َوَمْرَضاتُِؽؿ َأْهَؾ الَبْقِت. ,َوالَعِشْقَرَة إِ

ٍَ اَها َحتَّك َرِضَقْت.: ُثؿَّ َقا  َتَرضَّ

 
ِّ

َقْت َبْعَد الـَّبِل  َأْو َكْحِقَها. ,بَِخْؿَسِة َأْشُفرٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُتُقفِّ

ـَ َسـًَة.  َوَطاَشْت َأْرَبعًا َأْو َخْؿسًا َوِطْشِرْي

ٌَ ِٝ ََا ٔق ُل َأَص ََٚأِنَجُط  ـَ َسـًَة. َوإَوَّ .: إِكََّفا َطاَشْت تِْسعًا َوِطْشِرْي  حُّ

ـْ ُرَققََّة َزْوَجِة 
بِْقِع: َومِ ـِ الرَّ ـْ َزْيـََب َزْوَجِة َأبِل الَعاِص ب

َوَكاَكْت َأْصَغَر مِ

اَن. ـِ َطػَّ  ُطْثَؿاَن ب

 
ِّ

ـْ قَِبِؾ َفاصَِؿَة: َٕنَّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَقِد اْكْؼَطَع َكَسُب الـَّبِل
َّٓ مِ إِ

تِل كَ   ُأَماَمَة بِـَْت َزْيـََب الَّ
ُّ

َيْحِؿُؾَفا فِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اَن الـَّبِل

ـِ َأبِل َصالٍِب  ,َصالَتِفِ   ب
ِّ

َجْت بَِعؾِل ـِ  ,َتَزوَّ ـِ َكْقَفِؾ ب ـْ َبْعِدِه بِالُؿِغْقَرِة ب
ُثؿَّ مِ

 
ِّ

ـِ َطْبِد الُؿطَّؾِِب الَفاِشِؿل ٌَٓد. ,َوَلُف ُرْؤَيةٌ  ,الَحاِرِث ب  َفَجاءَها مِـُْف َأْو

ٍَ ا ُٔ َبهَّاٍضَقا ُِٝط ب  : اْكَؼَرَض َطِؼُب َزْيـََب.يٗعَب
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 ََٚقٖح
َّ

َؾ َفاصَِؿَة َوَزْوَجَفا َواْبـَْقِفَؿا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َأنَّ الـَّبِل َجؾَّ

َِٓء َأْهُؾ َبْقتِل»َوَقاَل:  ,بِؽَِساءٍ  ْجَس  ,الؾَُّفؿَّ َهُم  ,الؾَُّفؿَّ َفَلْذِهْب َطـُْفُؿ الرِّ

ْرُهؿ «َتْطِفْقراً  َوَصفِّ
 (ٔ)

. 

َُُس ٌٍ َأِس َِٓب ُٔ َس ـُ ُسَؾْقَؿانَ ب َثـَا َتؾِْقُد ب اِف  ,: َحدَّ َثـَا َأُبق الَجحَّ ـْ َأبِل  ,َحدَّ َط

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  ,َحاِزمٍ   ": -رضل اهلل طـف-َط
ُّ

صؾك اهلل طؾقف -َكَظَر الـَّبِل

ـِ  -وسؾؿ ـِ َوالُحَسْق  َوَفاصَِؿَة َوالَحَس
ٍّ

ـْ »َفَؼاَل:  ,إَِلك َطؾِل َأَكا َحْرٌب لَِؿ

ـْ َساَلَؿُؽؿ  ,َحاَرَبُؽؿ  .«ِسْؾٌؿ لَِؿ

ُٙ َٚا  . (الُؿْسَتْدَركِ ): الَحاكُِؿ فِل َض

ٔ٘ ِٝ ـِ َتْغؾٍِب َٚٔف ـْ َصِرْيِؼ َأَباَن ب
ـْ َأبِل بِْشرٍ  ,: مِ ـْ َأبِل َكْضَرةَ  ,َط ـْ َأبِل  ,َط َط

 َسِعْقٍد:

 
ِ
َّٓ »: -سؾؿصؾك اهلل طؾقف و-َقاَل َرُسْقُل اهلل َٓ ُيْبِغُضـَا َأْهَؾ الَبْقِت َأَحٌد إِ

«َأْدَخَؾُف اهلُل الـَّارَ 
 (ٕ)

. 

                                                   
 -صلى اهلل عليو وسلم-من حديث َعاِئَشُة: َخرََج النَّيبُّ  (,ٕٕٗٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو برقم  (ٔ)

ٍُبَّ  ,َدَخَل َمَعوُ ٍُبَّ َجاَء اضتَُْسُْتُ فَ  ,َفَجاَء اضتََْسُن ْبُن َعِليٍّ فََأْدَخَلوُ  ,ِمْن َشْعٍر َأْسَودَ  ,َغَداًة َوَعَلْيِو ِمْرٌط ُمَرحَّلٌ 
َا يُرِيُد اهلُل لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْىَل  "ٍُبَّ قَاَل:  ,ٍُبَّ َجاَء َعِليٌّ فََأْدَخَلوُ  ,َجاَءْت فَاِطَمُة فََأْدَخَلَها }ِإمنَّ

من حديث  (,ٕٖ٘ٓ). وأخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو ["ٖٖاألحزاب: ]اْلبَـْيِت َويَُطهِّرَُكْم َتْطِهَتًا{ 
صلى اهلل -زوج النيب  -رضي اهلل عنو-عن أمو أم سلمة  -ا-م-رضي اهلل عنو--عمر بن أيب سلمة 

 . وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح الًتمذي.-عليو وسلم

ملَْ وَ  وقال عقبو: َىَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلمٍ  (,ٚٔٚٗ)أخرجو اإلمام اضتاكم ُب مستدركو  (ٕ)
رزتو اهلل = وىو ُب الصحيحة لئلمام األلباين وسكت عنو اإلمام الذىيب رزتو اهلل ُب التلخيص.  ",خُيَرَِّجاهُ 
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ٌُ ِٝ ـِ َحبِْقٍب ِإِغَطا٥ٔ ـْ َمْقَسَرَة ب ـِ َطْؿٍرو ,: َط ـِ الِؿـَْفاِل ب ـْ ِزرٍّ  ,َط ـْ  ,َط َط

 
ُّ

َركِل ,َكَزَل َمَؾٌؽ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُحَذْيَػَة: َقاَل الـَّبِل َأنَّ َفاصَِؿَة  َفَبشَّ

«َسقَِّدُة كَِساِء َأْهِؾ الَجـَّةِ 
 (ٔ)

. 

ـِ الِؿـَْفالِ  ـْ َوْجٍف آَخَر َط
 َرَواُهَؿا الَحاكُِؿ. ,َوُرِوَي مِ

ـْ َأبِل َسالَّمٍ  ـُ َأبِل َكثِْقٍر: َط ـْ َأبِل َأْسَؿاءَ  ,َيْحَقك ب ـْ َثْقَبانَ  ,َط  َقاَل: ,َط

 
ِ
َوَقْد  ,َطَؾك َفاصَِؿَة َوَأَكا َمَعفُ  -وسؾؿصؾك اهلل طؾقف -َدَخَؾ َرُسْقُل اهلل

ـْ َذَهٍب 
ـْ ُطـُِؼَفا ِسْؾِسَؾًة مِ

. ,َأَخَذْت مِ ـٍ  َفَؼاَلْت: َهِذِه َأْهَداَها لِل َأُبق َحَس

ٍد َوفِل »َفَؼاَل:  ِك َأْن َيُؼْقَل الـَّاُس: َهِذِه َفاصَِؿُة بِـُْت ُمَحؿَّ َيا َفاصَِؿُة! َأَيُسرُّ

ـْ َكارٍ َيِدَها ِسْؾِسؾَ 
 .«ٌة مِ

ْؾِسَؾِة ُغالَمًا ,ُثؿَّ َخَرَج   َفَلْطَتَؼْتُف. ,َفاْشَتَرْت بِالسِّ

 
ُّ

ـَ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل الـَّبِل
ك َفاصَِؿَة مِ ِذي َكجَّ  الَّ

ِ
الَحْؿُد هلل

. َرَواُه َأُبق َداُوَد  «الـَّارِ 
(ٔ)

. 

                                                                                                                        
وبيض لو الذىيب. وتابعو ىشام بن  ",وىو كما قال": (, وقال فيو بعد كبلم اضتاكمٕٛٛٗاهلل برقم ) =

ل الناجي عن أيب سعيد اطتدري ؿتوه. عمار: حدثنا أسد بن موسى حدثنا سليم بن حيان عن أيب اظتتوك
 . ". قلت: ورجالو ثقات على ضعف ُب ىشام بن عمار لتلقنو (ٕٕٙٗ)أخرجو ابن حبان 

ويف الباب طـ أبل هريرة رواه الطرباين  ,وأقره الذهبل ,وصححف (,353/ 3)برقؿ أخرجو  (ٔ)

ح غقر محؿد بـ وقال: ورجالف رجال الصحق ,203/  9 "الؿجؿع  "فقؿا ذكره الفقثؿل يف 

-وقد تؼدم حديث طائشة الؿتػؼ طؾقف وفقف أن الـبل  ,ووثؼف ابـ حبان ,مروان الذهؾل

 ."أما ترضقـ أن تؽقين سقدة أهؾ الجـة  "قال لػاصؿة:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
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وكان طؾك الؿصـػ رحؿف اهلل  ,354/  2وهق فقف  "الؿسـد  "هق الطقالسل صاحب  (ٔ)

 ,فنكف الؿتبادر طـد آصالق ,بس بلبل داود السجستاين صاحب الســأن يؼقده حتك ٓ يؾت

مـ صريؼ هشام بـ أبل  353 ,352/  3والحاكؿ  ,يف الزيـة 358/  8وأخرجف الـسائل 

طـ ثقبان ...  ,طـ أبل أسؿاء ,طـ أبل سالم ,طـ يحقك ابـ أبل كثقر ,طبد اهلل الدستقائل

مـ صريؼ هشام  358/  8والـسائل  ,مـ صريؼ هؿام 279 ,278/  5وأخرجف أحؿد 

طـ أبل  ,طـ جده أبل سالم ,قال: حدثـل زيد بـ سالم ,كالهؿا طـ يحقك بـ أبل كثقر

فؼد كؼؾ ابـ  ,طـ ثقبان. وهذا سـد رجالف ثؼات إٓ أكف قد  أطؾ بآكؼطاع ,أسؿاء الرحبل

اس قالقا: إن رواية طـ ابـ الؼطان ققلف: وطؾتف أن الـ 326/  6 "هتذيب الســ  "الؼقؿ يف 

 ,طؾك أن يحقك قال: حدثـل زيد بـ سالم ,طـ زيد بـ سالم مـؼطعة ,يحقك بـ أبل كثقر

 فجعؾ يؼقل: حدثـا زيد. ,ولعؾف كان أجازه زيد بـ سالم ,وقد ققؾ: إكف دلس ذلؽ

فؼال: ويؾتحؼ  "صبؼات الؿدلسقـ  "وهذا الـقع مـ التدلقس بقـف الحافظ ابـ حجر يف 

ا يؼع مـ بعض الؿحدثقـ مـ التعبقر بالتحديث أو آخبار طـ آجازة مقهؿا بالتدلقس م

 وٓ يؽقن سؿع مـ ذلؽ الشقخ شقئا. ,السؿاع

يف ترجؿة يحقك بـ أبل كثقر: وروايتف طـ زيد بـ سالم  "مقزاكف  "وقال الؿملػ يف 

 ٕهنا مـ كتاب وقعت لف. ,مـؼطعة

وصححف أياضا الحافظ  ,ووافؼف الذهبل ,فؼد صحح الحديث الحاكؿ ,ومع كؾ ما تؼدم

يف باب الرتهقب مـ مـع الزكاة. وما ذهب  557/  3 "الرتغقب والرتهقب  "الؿـذري يف 

آداب  "إلقف الشقخ كاصر الديـ إلباين بآستـاد إلك هذا الحديث وغقره مؿا أورده يف 

فؼد خالػ  ,لفـ وإباحة غقر الؿحؾؼ ,مـ تحريؿ تحؾل الـساء بالذهب الؿحؾؼ "الزفاف 

بذلؽ إجؿاع الؿسؾؿقـ سؾػا وخؾػا طؾك إباحة تحؾل الـساء بالذهب محؾؼا وغقر محؾؼ 

وقد كؼؾ آجؿاع غقر واحد مـ العؾؿاء  ,والخؾخال والؼالئد ,كالطقق والخاتؿ والسقار

=  "تػسقره  "والؼرصبل يف  477/  4 "أحؽام الؼرآن  "الؿحؼؼقـ كالجصاص الرازي يف 
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ُٔ َأٔبٞ ايُفَطأت ُُٚز ب ـْ ِطْؾَباءَ َزا ـِ َطبَّاٍس ـْ ِطْؽِرَمَة: طَ  ,: َط ـِ اْب رضل -–َط

«َوَفاصَِؿةُ  ,َأْفَضُؾ كَِساِء َأْهِؾ الَجـَِّة: َخِدْيَجةُ »: َمْرُفْقطًا -طـفؿااهلل 
 (ٔ)

 ها.

أفضؾ الخؾؼ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: هق الـبل محؿد فأبٖٛا

 أجؿعقـ.

ك صؾ-أول كساء الـبل  ,-طـفارضل اهلل -: خديجة بـت خقيؾد ٚأَٗا

 وبالخقر العؿقؿ العظقؿ. ,والؿبشرة بالجـة ,-اهلل طؾقف وسؾؿ

 : دا٤ يف ايكشٝشني

 »َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل ُهَرْيَرَة 
َّ

 صؾك -َأَتك ِجْبِريُؾ الـَّبِل

                                                                                                                        
 "والحافظ ابـ حجر يف  ,40/  6و 442/  4 "الؿجؿقع  "والـقوي يف  ,72 ,73/  36 =

 ,وٓ يتسع هذا التعؾقؼ لبقان وهاء رأيف هذا الذي اكػرد بف - 337/  30 "فتح الباري 

إباحة  "وكحقؾ الؼارئ الؽريؿ طؾك كتاب  ,والشبفات التل أثارها حقل هذه الؿسللة

قخ الػاضؾ إسؿاطقؾ بـ محؿد إكصاري! فؼد لؾشس "التحؾل بالذهب الؿحؾؼ لؾـساء 

وكؼؾ  ,وتقهقـ ما استـد إلقف مـ إحاديث التل يظـ أهنا تدل طؾك مدطاه ,تؽػؾ بالرد طؾقف

وأورد كصقصا مـ  ,غقر ما ذهب إلقف -طؾك فرض صحتفا  -طـ العؾؿاء أن الؿراد مـفا 

ؾػ والخؾػ مـ الؽتاب والسـة الصحقحة تدل طؾك صحة ما ذهب إلقف جؿاهقر الس

 فجزاه اهلل طـا خقر الجزاء. ,وقد أجاد يف كؾ ذلؽ وأفاد ,العؾؿاء

(ٔ)
 ,ووافؼف الذهبل ,594/  2وصححف الحاكؿ  ,293/  3وأخرجف أحؿد  ,إسـاده صحقح 

وقال:  ,وزاد كسبتف إلك أبل يعؾك والطرباين ,223/  9 "الؿجؿع  "وذكره الفقثؿل يف 

 .ورجالفؿ رجال الصحقح
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: َهِذِه َخِديَجُة َقْد َأَتْت َمَعَفا إَِكاٌء فِقفِ  ,-اهلل طؾقف وسؾؿ
ِ
 َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

ـْ َربَِّفا َومِـِّل  ,َأْو َصَعاٌم َأْو َشَراٌب  ,إَِدامٌ 
الََم مِ  َأَتْتَؽ َفاْقَرْأ َطَؾْقَفا السَّ

َ
َفنَِذا ِهل

َٓ َصَخَب فِقفِ  ـْ َقَصٍب 
ْرَها بَِبْقٍت فِل الَجـَِّة مِ َٓ َكَصَب  ,َوَبشِّ «َو

 (ٔ)
. 

 : ٚدا٤ أّٜها يف ايكشٝشني

َما ِغْرُت َطَؾك اْمَرَأٍة »َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل - ,مـ حديث َطائَِشةَ 

 
ِّ

َهَؾَؽْت َقْبَؾ َأْن  ,َما ِغْرُت َطَؾك َخِديَجةَ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لِؾـَّبِل

َجـِل ـْ َقَصٍب  ,لَِؿا ُكـُْت َأْسَؿُعُف َيْذُكُرَها ,َيَتَزوَّ
َرَها بَِبْقٍت مِ  ,َوَأَمَرُه اهلُل َأْن ُيَبشِّ

َـّ َوإِْن َكاَن َلَقْذبَ  اَة َفُقْفِدي فِل َخالَئِؾَِفا مِـَْفا َما َيَسُعُف «ُح الشَّ
 (ٕ)

. 

-هل أول مـ آمـت بالـبل  -طـفارضل اهلل -فخديجة بـت خقيؾد 

 طؾك الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ. ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

وصربت معف طؾك  ,وبؿشقرهتا ,وبـػسفا ,وآزرتف بؿالفا ,وكاصرتف

 ة والرخاء.والشد ,السراء والضراء

رضل اهلل -طؾقفا حتك ماتت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ولؿ يتزوج الـبل 

 .-طـفا

 ولرفؼف هبا. ,لفا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وذلؽ لعظقؿ محبتفا 

                                                   
 .(ٕٖٕٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕٖٓٛ)جو اإلمام البخاري ُب صحيحو أخر  (ٔ)
 .(ٖٕ٘ٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٙٔٛ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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كؿا يؼال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: فاصؿة بـت كبقـا محؿد ٚابٓتٗا

 ."هذا الشبؾ مـ ذاك إسد"

فنن ابـتفا تسقر طؾك  ,ة وهل أمإذا كاكت الؿرأة صالح": ففٞ ايػايب

 ."ويف اإليؿان ,سقرها يف الصالح

 ."بلم أبقفا": -عٓٗاضنٞ اهلل -ٚناْت ته٢ٓ فاط١ُ 

 كؿا يذكر أهؾ العؾؿ رحؿفؿ اهلل تعالك ذلؽ.

 ."قبؾ البعثة بؼؾقؾ": ٚنإ َٛيسٖا

 إلك الؿديـة الـبقية.  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: مع الـبل ٖادطت

وهق طؾل  ,: بابـ طؿف أبل صالب-٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِق-ٚظٚدٗا ايٓيب 

 .-رضل اهلل طـف-بـ أبل صالب 

مـ السـة  ,: يف ذي العؼدة-ضنٞ اهلل عٓ٘-عًٞ بٔ أبٞ طايب  تعٚدٗا

 بعد غزوة بدر الؽربى. ,الثاكقة مـ الفجرة الـبقية الشريػة

بعائشة بـت أبل بؽر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وبعد أن تزوج الـبل 

 يف شفر شقال. -طـفارضل اهلل -يؼ الصد

-والحسقـ  ,: الحسـ-رضل اهلل طـف-فلكجبت لعؾل بـ أبل صالب 

 رضقان اهلل طؾقفؿ ,وزيـب ,وأم كؾثقم ,ومحسـ ,-طـفؿارضل اهلل 

 أجؿعقـ.
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فؼد تؼدم معـا شلء مـ ذكر ": -عُٓٗاضنٞ اهلل -أَا احلػٔ ٚاحلػني 

 ."سقرهتؿا

 -رضل اهلل طـف-ؿر بـ الخطاب : فؼد تزوج هبا طٚأَا أّ نًجّٛ

 وأرضاه.

 ,-رضل اهلل طـف-ويف هذا رد طؾك الروافض الذيـ يبغضقن طؿر 

 ويحتؼروكف.  ,ويؼؾقكف

 ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: أم كؾثقم بـت فاصؿة بـت الـبل فٗا ٖٞ

 .-أجؿعقـ -طـفؿرضل اهلل -وبـت طؾل بـ أبل صالب 

رضل -لعؿر بـ الخطاب  زوجة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ابـ طؿ الـبل 

 .-اهلل طـف

رغبة يف مصاهرة  -رضل اهلل طـف-: أبقها طؾل بـ أبل صالب ظٚدٗا

 ,ٓ مؽرًها: وهق الشجاع الضرغام ,-رضل اهلل طـف-طؿر ابـ الخطاب 

 الؿبارز غقر الجبان.

ولؽـ الرافضة لعـفؿ اهلل طز وجؾ لبغضفؿ الشديد لعؿر بـ الخطاب 

 مـ حقث ٓ يشعرون بذلؽ. ,قؿا جؿقًعايطعـقن ف -رضل اهلل طـف-

رضل اهلل -: فؼد تزوجفا طبد اهلل بـ جعػر بـ أبل صالب ظٜٓب ٚأَا

 .-طـفؿا
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: مـ صريؼ فاصؿة بـت الـبل -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-ٚشض١ٜ ْػب ايٓيب 

 .-طـفارضل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ٕن أمامة بـت زيـب بـت الـبل 

صؾك -الذي صؾك الـبل  ,-طـفؿارضل اهلل -بـت أبل العاص  وهل

 وهق حامؾ لفا. -اهلل طؾقف وسؾؿ

صؾك -بعد مقت الـبل  -رضل اهلل طـف-تزوج هبا طؾل بـ أبل صالب 

 ولؿ تـجب لف. -اهلل طؾقف وسؾؿ

 : الؿغقرة بـ كقفؾ الفاشؿل.ثِ تعٚدٗا بعس شيو

 ثؿ اكؼطع الـسب بعد ذلؽ. ,: اكجبت لففكٌٝ

 : لؿ تـجب لف أيًضا.قٌٝٚ

 فاهلل اطؾؿ بذلؽ.

 : ٚقس دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل

َكاَن َأَحبَّ »َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث ُبَرْيَدَة بـ الحصقب 

 
ِ
  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَِّساِء إَِلك َرُسقِل اهلل

ٌّ
َجاِل َطؾِل ـَ الرِّ

 . «َفاصَِؿُة َومِ

ـُ َسِعقدٍ َقاَل إِْبَراهِ  ـْ َأْهِؾ َبْقتِفِ ": قُؿ ْب
 ."َيْعـِل مِ

ـْ َهَذا »: ثِ قاٍ ايرتَصٟ
َّٓ مِ َٓ َكْعِرُفُف إِ ـٌ َغِريٌب   َهَذا َحِديٌث َحَس
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 434 ها[وأرضا -رضي اهلل عنها-صلى اهلل عليه وسلم-فاطمة بنت محمد رسول اهلل ]

«الَقْجفِ 
 (ٔ)

. 

                                                   
. وىو ُب "منكر"وقال اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب السنن:  (,ٖٛٙٛ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو  (ٔ)

 (ٜٖٔ/ٕ). ٍب قال: أخرجو الًتمذي "باطل"وقال فيو:  (,ٕٗٔٔ) رزتو اهلل برقم الضعيفة لئلمام األلباين
من طريق جعفر بن زياد األزتر عن عبد اهلل بن عطاء عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيو  (٘٘ٔ/ٖ)واضتاكم 

. وقال اضتاكم: "ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  "قال: فذكره. وقال الًتمذي: 
قال  ": "الضعفاء  "قال الذىيب نفسو ُب  ,. ووافقو الذىيب!! قلت: عبد اهلل بن عطاء"حيح اإلسنادص"

. قلت: وقد عنعن إسناد "صدوق خيطئ ويدلس": "التقريب". وقال اضتافظ ُب "النسائي: ليس بالقوي 
ر بن زياد فكيف وىو صدوق خيطئ؟ ! ٍب إن الراوي عنو جعف ,فبل حيتج بو لوكان ثقة ,ىذا اضتديث

قال ابن حبان: ُب القلب  ,ثقة ينفرد"وقال:  "الضعفاء"وقد أورده الذىيب أيضا ُب  ,ؼتتلف فيو ,األزتر
ال سيما  ,. قلت: فمثلو ال يطمئن القلب ضتديثو"صدوق يتشيع": "التقريب". وقال اضتافظ ُب "منو!!

وإكثارىم اضتديث ُب مناقبو ؽتا مل  ,! فإن من اظتعلوم غلو الشيعة فيو-رضي اهلل عنو-وىو ُب فضل علي 
صلى اهلل -يثبت! وإمنا حكمت على اضتديث بالبطبلن من حيث اظتعٌت ألنو ؼتالف ظتا ثبت عن النيب 

 ,-رضي اهلل عنو-ُب أحب النساء والرجال إليو كما يأٌب. وقد روي اضتديث عن عائشة  -عليو وسلم
على  (وُب رواية: أمي)دخلت مع عميت  "ي قال: يرويو رتيع ابن عمَت التيم ,وىو باطل عنها أيضا

فقيل:  ,؟ قالت: فاطمة-صلى اهلل عليو وسلم-فسئلت: أي الناس كان أحب إىل رسول اهلل  ,عائشة
من طريقُت عن رتيع بو  (ٗ٘ٔ/ٖ)واضتاكم  (ٕٖٓ/ٕ). أخرجو الًتمذي "من الرجال؟ قالت: زوجها 
صحيح  ": -والرواية األخرى لو  -ل اضتاكم . وقا"حديث حسن غريب"والسياق للًتمذي وقال: 

. ويؤيد قولو شيئان: "ومل تقل عائشة ىذا أصبل  ,قلت: رتيع متهم "! ورده الذىيب فأحسن: "اإلسناد 
: حدثنا عبد الواحد اضتداد عن   (ٕٔٗ/ٙ)فقال اإلمام أزتد  ,األول: أنو ثبت عن عائشة خبلفو

صلى اهلل عليو -شة: أي الناس كان أحب إىل رسول اهلل قال: قلت لعائ ,كهمس عن عبد اهلل بن شقيق
. قلت: وىذا إسناد صحيح رجالو كلهم "قلت: فمن الرجال؟ قالت: أبوىا  ,؟ قالت: عائشة-وسلم

من رواية عمرو بن  ,خبلفو -صلى اهلل عليو وسلم-ثقات رجال الصحيح. واآلخر: أنو صح عن النيب 
 ,فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة - عليو وسلمصلى اهلل-أتيت رسول اهلل  "العاص قال: 

. (ٖٕٓ/ٗ). أخرجو الشيخان وأزتد "ٍب من؟ قال: عمر. فعد رجاال ,قلت: من الرجال؟ قال: أبوىا
. أخرجو "ٍب من ..."دون قولو:  "أي الناس ... ,قيل: يا رسول اهلل ": من حديث أنس قال: ولو شاىد
وشاىد  ". وىو كما قال: "صحيح على شرط الشيخُت "وقال:  (ٕٔ/ٗ)واضتاكم  (ٔٓٔ)ابن ماجو 

          = ,: حدثنا زمعة قال: شتعت أم سلمة الصرخة على عائشة (ٖٔٙٔ)فقال الطيالسي  :آخر
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صؾك اهلل -يحؿؾ طؾك حب الـبل ": ٖٚصا احلسٜح ع٢ً فطض ثبٛت٘

 ."لؿـ كان مـ أهؾ البقت -طؾقف وسؾؿ

 :  شٝشنيٚإال فكس دا٤ يف ايك

ـْ َأبِل ُطْثَؿانَ    ,َط
ِ
ـَ َبَعَث  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ َرُسقَل اهلل َطْؿَرو ْب

الَِسؾِ  -رضل اهلل طـف-الَعاصِ  َقاَل: َفَلَتْقُتُف َفُؼْؾُت: َأيُّ  ,َطَؾك َجْقِش َذاِت السُّ

                                                                                                                        
والذي نفسي  ,فقالت: يرزتها اهلل ,فجاءت فقالت: قد قضت ,فأرسلت جاريتها: انظري ما صنعت =

: وىذا قلت. "إال أباىا  ,-صلى اهلل عليو وسلم- رسول اهلل قد كانت أحب الناس كلهم إىل ,بيده
صلى اهلل عليو -أحب الناس إليو  -رضي اهلل عنو-اإلسناد ال بأس بو ُب الشواىد. قلت: وكون أيب بكر 

-بل ىو الذي شهد بو علي نفسو  ,ىو اظتوافق لكونو أفضل اطتلفاء الراشدين عند أىل السنة -وسلم
قلت أليب: أي الناس خَت  "اية أعرف الناس بو أال وىو ابنو ػتمد بن اضتنفيو قال: برو  ,-رضي اهلل عنو

اضتديث. أخرجو  "قلت: ٍب من؟ قال: ٍب عمر..  ,؟ قال: أبو بكر-صلى اهلل عليو وسلم-بعد النيب 
ا : وأما م)فائدة(. فثبت مبا قدمنا من النصوص بطبلن ىذا اضتديث. واهلل اظتستعان. (ٕٕٗ/ٕ)البخاري 

حدثنا مكرم بن أزتد القاضي: حدثنا أزتد بن يوسف اعتمداين:  "قال:  , (٘٘ٔ/ٖ)روى اضتاكم 
حدثنا عبد اظتؤمن ابن علي الزعفراين: حدثنا عبد السبلم بن حرب عن عبيد اهلل بن عمر عن زيد بن 

يو صلى اهلل عل-أنو دخل على فاطمة بنت رسول اهلل  ,-رضي اهلل عنو-أسلم عن أبيو عن عمر 
واهلل  ,منك -صلى اهلل عليو وسلم-فقال: يا فاطمة واهلل ما رأيت أحدا أحب إىل رسول اهلل  ,-وسلم

صحيح اإلسناد  ". وقال: "أحب إيل منك  -صلى اهلل عليو وسلم-ما كان أحد من الناس بعد أبيك 
 ,يخُت: أما أنو على شرط الشفأقول. "قلت: غريب عجيب ". وقال الذىيب: "على شرط الشيخُت

وعبد السبلم بن حرب ليس من  ,ألن من دون عبد السبلم بن حرب مل خيرجا عتم ,فوىم ال شك فيو
وإن   ,وعبد اظتؤمن فاألول ,والعلة عندي تًتدد بُت عبد السبلم ,ففيو نظر ,شيوخهما. وأما أنو صحيح

. وأما "لو مناكَت ,افظثقة ح": وقال اضتافظ ,ووثقو األكثرون ,فقد اختلفوا فيو ,كان من رجال الشيخُت
أن اإلمام مسلما  (ٙٙ/ٔ/ٖ)وغاية ما ذكر فيو ابن أيب حاًب  ,فلم أر من وثقو توثيقا صرحيا ,عبد اظتؤمن

وقال: لوال عبد اظتؤمن من أين كان  ,سألت أبا كريب عن عبد اظتؤمن بن علي الرازي فأثٌت عليو "قال: 
واضتديث ُب الصحيح اظتسند لئلمام واهلل أعلم.  ."يسمع أبو غسان النهدي من عبد السبلم بن حرب؟

 (.  ٗ٘ٔالوادعي رزتو اهلل برقم )
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 436 وأرضاها[ -رضي اهلل عنها-صلى اهلل عليه وسلم-فاطمة بنت محمد رسول اهلل ]

َجاِل؟  «َطاِئَشةُ »الـَّاِس َأَحبُّ إَِلْقَؽ؟ َقاَل:  ـَ الرِّ
ُقْؾُت:  «َأُبقَها»َقاَل: ُقْؾُت: مِ

؟ َقاَل:  ـْ ًٓ  «ُطَؿرُ »ُثؿَّ َم َفَسَؽتُّ َمَخاَفَة َأْن َيْجَعَؾـِل فِل         ,َفَعدَّ ِرَجا

"آِخِرِهؿْ 
 (ٔ)

. 

أحب  -طـفارضل اهلل -فؼد كاكت طائشة  ,وهذا يحؿؾ طؾك اإلصالق

 مـ كؾ الـساء. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إلك الـبل 

 مـ كؾ الرجال. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ك الـبل وكان أبقها أحب إل

أن يتزوج طؾقفا بابـة أبل  -رضل اهلل طـف-أراد طؾل بـ أبل صالب 

صؾك -إلك الـبل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فجاءت فاصؿة بـت الـبل  ,جفؾ

 تشؽقه. -اهلل طؾقف وسؾؿ

 : نُا دا٤ شيو يف ايكشٝشني
ْهِريِّ  َثـِل  ,مـ صريؼ الزُّ ـٍ َقاَل: َحدَّ ـُ ُحَسْق  ْب

ُّ
ـَ َمْخَرَمَة َأنَّ  ,َطؾِل الِؿْسَقَر ْب

َخَطَب بِـَْت َأبِل َجْفٍؾ  -رضل اهلل طـف-َطؾِقًّاَقاَل: إِنَّ  ,-رضل اهلل طـف-

  ,َفَسِؿَعْت بَِذلَِؽ 
ِ
َفَؼاَلْت:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفاصَِؿُة َفَلَتْت َرُسقَل اهلل

َٓ تَ "  َكاكٌِح بِـَْت َأبِل َجْفؾٍ  ,"ْغَضُب لَِبـَاتَِؽ َيْزُطُؿ َقْقُمَؽ َأكََّؽ 
ٌّ

 ,َوَهَذا َطؾِل

 
ِ
دَ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَم َرُسقُل اهلل ـَ َتَشفَّ ا »َيُؼقُل:  ,َفَسِؿْعُتُف ِحق َأمَّ

بِقعِ  ـَ الرَّ َثـِل َوَصَدَقـِل ,َبْعُد َأْكَؽْحُت َأَبا الَعاِص ْب َعٌة َوإِنَّ َفاصَِؿَة َبْض  ,َفَحدَّ

                                                   
 .(ٖٕٗٛ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٛ٘ٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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  ,مِـِّل َوإِكِّل َأْكَرُه َأْن َيُسقَءَها
ِ
َٓ َتْجَتِؿُع بِـُْت َرُسقِل اهلل  

ِ
صؾك اهلل طؾقف -َواهلل

  -وسؾؿ
ِ
ُد  «ِطـَْد َرُجٍؾ َواِحدٍ  ,َوبِـُْت َطُدوِّ اهلل  الِخْطَبَة. َوَزاَد ُمَحؿَّ

ٌّ
َفَتَرَك َطؾِل

ـِ َحْؾَحَؾةَ  ـُ َطْؿِرو ْب ـِ ِش  ,ْب ـْ اْب ـِ  ,َفاٍب َط ـِ الُحَسْق  ْب
ِّ

ـْ َطؾِل ـْ مِْسَقٍر  ,َط َط

 
َّ

ـْ َبـِل َطْبِد َشْؿٍس  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َسِؿْعُت الـَّبِل
َوَذَكَر ِصْفًرا َلُف مِ

ـَ  ,َفَلْثـَك َطَؾْقِف فِل ُمَصاَهَرتِفِ  اُه َفَلْحَس َثـِل َفَصَدَقـِل»َقاَل:  ,إِيَّ َوَوَطَدكِل  ,َحدَّ

«َفَقَفك لِل
(ٔ)

. 

 

 : ٚدا٤ أّٜها يف ايكشٝشني

ـٍ  ـَ ُحَسْق  ْب
َّ

َثُف:  ,مـ صريؼ َطؾِل ـْ ِطـِْد "َحدَّ
ـَ َقِدُمقا الَؿِديـََة مِ َأكَُّفْؿ ِحق

 
ٍّ

ـِ َطؾِل ـِ ْب ـِ ُمَعاِوَيَة َمْؼَتَؾ ُحَسْق ـُ  ,-طـفؿارضل اهلل -َيِزيَد ْب َلِؼَقُف الِؿْسَقُر ْب

ـْ َحاَجٍة َتْلُمُركِل بَِفا؟ َفَؼاَل لَ  ,-رضل اهلل طـف-َمْخَرَمةَ 
 مِ

َّ
ُف: َهْؾ َلَؽ إَِلل

 َٓ   ,َفُؼْؾُت َلُف: 
ِ
 َسْقَػ َرُسقِل اهلل

َّ
صؾك اهلل طؾقف -َفَؼاَل َلُف: َفَفْؾ َأْكَت ُمْعطِل

ـْ َأْطَطْقَتـِقفِ  ,َفنِكِّل َأَخاُف َأْن َيْغؾَِبَؽ الَؼْقُم َطَؾْقفِ  ,-وسؾؿ  َلِئ
ِ
َٓ  ,َواْيُؿ اهلل

ـَ َأبِل َصالٍِب َخَطَب اْبـََة َأبِل  ,َؾُص إَِلْقِفْؿ َأَبًدا َحتَّك ُتْبَؾَغ َكْػِسلُيخْ   ْب
َّ

إِنَّ َطؾِل

الَمُ    ,َجْفٍؾ َطَؾك َفاصَِؿَة َطَؾْقَفا السَّ
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َفَسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

َفَؼاَل:  ,َيْقَمِئٍذ ُمْحَتؾِؿٌ  َيْخُطُب الـَّاَس فِل َذلَِؽ َطَؾك مِـَْبِرِه َهَذا َوَأَكا -وسؾؿ

                                                   
 .(ٜٕٗٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٕٖٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ـَ فِل ِديـَِفا ,إِنَّ َفاصَِؿَة مِـِّل» ُف َأْن ُتْػَت ـْ َبـِل  ,«َوَأَكا َأَتَخقَّ
ُثؿَّ َذَكَر ِصْفًرا َلُف مِ

اهُ  ,َطْبِد َشْؿسٍ  َثـِل»َقاَل:  ,َفَلْثـَك َطَؾْقِف فِل ُمَصاَهَرتِِف إِيَّ َفَصَدَقـِل  ,َحدَّ

ًٓ  ,ك لِلَوَوَطَدكِل َفَقفَ  ُم َحالَ َٓ ُأِحؾُّ َحَراًما ,َوإِكِّل َلْسُت ُأَحرِّ   ,َو
ِ
ـْ َواهلل

َوَلؽِ

 
ِ
 َأَبًدا ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َٓ َتْجَتِؿُع بِـُْت َرُسقِل اهلل

ِ
«َوبِـُْت َطُدوِّ اهلل

(ٔ)
. 

 ,أكف ٓ يحرم ما أحؾ اهلل طز وجؾ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فبقـ الـبل 

 ما حرم اهلل طز وجؾ.وٓ يحؾ 

أن يتزوج ببـت أبل  -رضل اهلل طـف-ولؽـ إن أراد طؾل بـ أبل صالب 

ثؿ بعد  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-جفؾ: فعؾقف أن يطؾؼ فاصؿة بـت الـبل 

 ذلؽ يتزوج ببـت أبل جفؾ.

وهق يعؾؿ  ,أن يػعؾ ذلؽ -رضل اهلل طـف-وما كان لعل بـ أبل صالب 

وأهنا سقدة كساء أهؾ  ,-ؾك اهلل طؾقف وسؾؿص-بؿـزلة فاصؿة بـت الـبل 

 الجـة.

 : نُا دا٤ شيو يف ايكشٝشني

َأْقَبَؾْت َفاصَِؿُة َتْؿِشل َكَلنَّ "َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل -مـ حديث َطائَِشَة 

 
ِّ

 الـَّبِل
ُ

  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مِْشَقَتَفا َمْشل
ُّ

صؾك اهلل طؾقف -َفَؼاَل الـَّبِل

ـْ َيِؿقـِفِ  «ا بِاْبـَتِلَمْرَحبً »: -وسؾؿ ـْ ِشَؿالِفِ  ,ُثؿَّ َأْجَؾَسَفا َط ُثؿَّ َأَسرَّ إَِلْقَفا  ,َأْو َط

                                                   
 .(ٜٕٗٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٓٔٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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؟ ُثؿَّ َأَسرَّ إَِلْقَفا َحِديًثا َفَضِحَؽْت  ,َحِديًثا َفَبَؽْت  ـَ َفُؼْؾُت:  ,َفُؼْؾُت َلَفا: لَِؿ َتْبؽِق

ـْ ُحْزنٍ 
ا َقاَل: َفَؼاَلْت: َما ُكـُْت فَ  ,َما َرَأْيُت َكالَقْقِم َفَرًحا َأْقَرَب مِ َسَلْلُتَفا َطؿَّ

 
ِ
 ِسرَّ َرُسقِل اهلل

َ
ُْفِشل

ِ
  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ٕ

ُّ
صؾك -َحتَّك ُقبَِض الـَّبِل

:  ,-اهلل طؾقف وسؾؿ
َّ

إِنَّ ِجْبِريَؾ َكاَن ُيَعاِرُضـِل »َفَسَلْلُتَفا َفَؼاَلْت: َأَسرَّ إَِلل

ـِ  ,ةً الُؼْرآَن ُكؾَّ َسـٍَة َمرَّ  َتْق َّٓ َحَضَر َأَجؾِل ,َوإِكَُّف َطاَرَضـِل الَعاَم َمرَّ َٓ ُأَراُه إِ  ,َو

ُل َأْهِؾ َبْقتِل َلَحاًقا بِل ـَ َأْن َتُؽقكِل »َفَؼاَل:  ,. َفَبَؽْقُت «َوإِكَِّؽ َأوَّ َأَما َتْرَضْق

ـَ  ,َسقَِّدَة كَِساِء َأْهِؾ الَجـَّةِ  "ُت لَِذلَِؽ َفَضِحؽْ  «َأْو كَِساِء الُؿْممِـِق
(ٔ)

. 

وهق أن  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: هق ما بقـف الـبل ٚايػبب يف شيو

 كػسف. -رضل اهلل طـف-ذلؽ رحؿة بعؾل بـ أبل صالب 

 : نُا دا٤ شيو يف ايكشٝشني

ـِ َمْخَرَمةَ مـ حديث  َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل  ,-رضل اهلل طـف-الِؿْسَقِر ْب

 
ِ
ـِ »ُؼقُل َوُهَق َطَؾك الِؿـَْبِر: يَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل إِنَّ َبـِل ِهَشاِم ْب

ـَ َأبِل َصالٍِب   ْب
َّ

َٓ  ,َفالَ آَذنُ  ,الُؿِغقَرِة اْسَتْلَذُكقا فِل َأْن ُيـْؽُِحقا اْبـََتُفْؿ َطؾِل ُثؿَّ 

َٓ آَذنُ  ,آَذنُ  َؼ اْبـَتِل وَ  ,ُثؿَّ  ـُ َأبِل َصالٍِب َأْن ُيَطؾِّ َّٓ َأْن ُيِريَد اْب  ,َيـْؽَِح اْبـََتُفؿْ إِ

 َبْضَعٌة مِـِّل
َ

"َهَؽَذا َقاَل  «,َوُيْمِذيـِل َما آَذاَها ,ُيِريُبـِل َما َأَراَبَفا ,َفنِكََّؿا ِهل
(ٕ)

. 

                                                   
 .(ٕٓ٘ٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕٖٗٙ, ٖٕٖٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٜٕٗٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٕٓ٘)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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طؾك ابـ طؿف طؾل بـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فربؿا إذا غضب الـبل 

 هؾؽ والعقاذ باهلل طز وجؾ. -رضل اهلل طـف-أبل صالب 

لزواج ابـة أبل جفؾ مـ طؾل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- إًذا كان مـع الـبل

رفًؼا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ابـ طؿ الـبل  -رضل اهلل طـف-بـ أبل صالب 

ورحؿة أيًضا بابـ طؿف طؾل بـ أبل صالب  ,-طـفارضل اهلل -بابـتف فاصؿة 

 أجؿعقـ. -طـفؿارضل اهلل -

طؾك فاصؿة  -رضل اهلل طـف-وبعد ذلؽ لؿ يتزوج طؾل بـ أبل صالب 

رضل اهلل -ولؿ يتسَر طؾقف حتك ماتت  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بـت الـبل 

 أجؿعقـ. -طـفؿ

يف  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-تػب٘ ايٓيب  -زضٞ اهلل عٓ٘-ٚناْت فاط١ُ 

 .ٚيف نجري َٔ غأْٗا ,َػٝتٗا

 : نُا دا٤ شيو يف ايكشٝشني

ـَ  إِكَّا ُكـَّا َأْزَواَج "َقاَلْت:  ,-اطـفرضل اهلل -مـ حديث َطاِئَشُة ُأمُّ الُؿْممِـِقِ

 
ِّ

َفَلْقَبَؾْت  ,َلْؿ ُتَغاَدْر مِـَّا َواِحَدةٌ  ,ِطـَْدُه َجِؿقًعا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل

الَُم َتْؿِشل   ,َفاصَِؿُة َطَؾْقَفا السَّ
ِ
ـْ مِْشَقِة َرُسقِل اهلل

 َما َتْخَػك مِْشَقُتَفا مِ
ِ
-َٓ َواهلل

َب َقاَل:  ,-ف وسؾؿصؾك اهلل طؾق ا َرآَها َرحَّ ُثؿَّ َأْجَؾَسَفا  «َمْرَحًبا بِاْبـَتِل»َفَؾؿَّ

ـْ ِشَؿالِفِ  ـْ َيِؿقـِِف َأْو َط َها ,َط ا َرَأى ُحْزَكَفا  ,َفَبَؽْت ُبَؽاًء َشِديًدا ,ُثؿَّ َسارَّ َفَؾؿَّ

َها الثَّاكَِقةَ   َتْضَحُؽ  ,َسارَّ
َ

ِؽ َفُؼْؾُت َلَفا َأَكا مِ  ,َفنَِذا ِهل ـِ كَِساِئِف: َخصَّ ـْ َبْق
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ِ
ـْ َبْقـِـَا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

رِّ مِ ـَ  ,بِالسِّ ا َقاَم  ,ُثؿَّ َأْكِت َتْبؽِق َفَؾؿَّ

 
ِ
ِك؟ َقاَلْت: َما ُكـُْت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل ا َسارَّ َسَلْلُتَفا: َطؿَّ

 
ِ
 َطَؾك َرُسقِل اهلل

َ
ُْفِشل

ِ
هُ  -اهلل طؾقف وسؾؿ صؾك-ٕ   ,ِسرَّ

َ
ا ُتُقفِّل ُقْؾُت  ,َفَؾؿَّ

ا َأْخَبْرتِـِل ـَ الَحؼِّ َلؿَّ
ا أَن  ,َلَفا: َطَزْمُت َطَؾْقِؽ بَِؿا لِل َطَؾْقِؽ مِ َقاَلْت: َأمَّ

لِ  ,َفَلْخَبَرْتـِل ,َفـََعؿْ  كِل فِل إَْمِر إَوَّ ـَ َسارَّ ا ِحق ل: َفنِكَُّف َأْخَبَركِ  ,َقاَلْت: َأمَّ

ةً » َوإِكَُّف َقْد َطاَرَضـِل بِِف الَعاَم  ,َأنَّ ِجْبِريَؾ َكاَن ُيَعاِرُضُف بِالُؼْرآِن ُكؾَّ َسـٍَة َمرَّ

ـِ  َتْق َّٓ َقِد اْقَتَرَب  ,َمرَّ َٓ َأَرى إََجَؾ إِ َفنِكِّل كِْعَؿ  ,َفاتَِّؼل اهلَل َواْصبِِري ,َو

َؾُػ َأَكا َلِؽ  ا َرَأى َجَزِطل  ,ُبَؽاِئل الَِّذي َرَأْيِت  َقاَلْت: َفَبَؽْقُت  «السَّ َفَؾؿَّ

كِل الثَّاكَِقةَ  ـَ  ,َيا َفاصَِؿةُ »َقاَل:  ,َسارَّ ـَ َأْن َتُؽقكِل َسقَِّدَة كَِساِء الُؿْممِـِق َٓ َتْرَضْق  ,َأ

ةِ  «َأْو َسقَِّدَة كَِساِء َهِذِه إُمَّ
(ٔ)

. 

كؿا يػعؾ  ,مفوتؽر -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وكاكت فاصؿة تػعؾ بالـبل 

 ويؽرمفا. ,هبا

 ,طػقػة ,صقـة ,بارة بف ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وكاكت صائعة ٕبقفا 

 شريػة.

 : دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكسٍ 
َّ

  -ؾؿـــــــصؾك اهلل طؾقف وس-َأنَّ الـَّبِل

                                                   
 .(ٕٓ٘ٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕ٘ٛٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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رضل اهلل -َوَطَؾك َفاصَِؿَة "َقاَل:  ,َلَفا َأَتك َفاصَِؿَة بَِعْبٍد َكاَن َقْد َوَهَبفُ 

َوإَِذا َغطَّْت بِِف ِرْجَؾْقَفا َلْؿ  ,إَِذا َقـََّعْت بِِف َرْأَسَفا َلْؿ َيْبُؾْغ ِرْجَؾْقَفا ,َثْقٌب  -طـفا

  ,َيْبُؾْغ َرْأَسَفا
ُّ

ا َرَأى الـَّبِل إِكَُّف »َما َتْؾَؼك َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؾؿَّ

«إِكََّؿا ُهَق َأُبقِك َوُغاَلُمِؽ  ,َطَؾْقِؽ َبْلٌس َلْقَس 
(ٔ)

. 

 : ٚقس دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكسٍ 
َّ

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ الـَّبِل

: َمْرَيُؿ اْبـَُة ِطْؿَرانَ »َقاَل:  ـَ ـْ كَِساِء الَعاَلِؿق
 ,ُخَقْيؾِدٍ  َوَخِديَجُة بِـُْت  ,َحْسُبَؽ مِ

دٍ  «َوآِسَقُة اْمَرَأُة فِْرَطْقنَ  ,َوَفاصَِؿُة بِـُْت ُمَحؿَّ
(ٕ)

. 

 .«َهَذا َحِديٌث َصِحقٌح »: ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل

وخديجة  ,فاصؿة بـت محؿد"زيادة:  ,وبعضفؿ يتؽؾؿ يف هذه الزيادة

 ن جؿقًعا.-رضل اهلل طـف- ,"بـت خقيؾد

                                                   
وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن. وىو ُب  (,ٙٓٔٗ)أخرجو اإلمام أبو داود ُب سننو  (ٔ)

 ,رجالو كلهم ثقات ,وىذا إسناد صحيح"وقال فيو:  (,ٕٛٙٛ)الصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم 
وغَتمها.  (ٔٔٗ/ ٙ= )      = وقد وثقو ابن معُت وابن حبان  ,وُب سامل بن دينار كبلم لُت ال يضر

ففيو  ,بل وغبلمها أيضا ,وُب اضتديث دليل واضح على جواز كشف البنت عن رأسها ورجليها أمام أبيها
 ٜٕٛص ) "اضتجاب"حيث صرح ُب كتابو  -رزتو اهلل  -رد صريح على األستاذ أيب األعلى اظتودودي 

حىت ألبيها أو  -إال الوجو والكفُت  -أنو ال حيل للمرأة كشف عورهتا  (مؤسسة الرسالة - ٜٕٓ -
 . "وحىت للمرأة مثلها"عمها أو أخيها أو ابنها! قال: 

 وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح الًتمذي.  (,ٖٛٚٛ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو  (ٕ)
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فلدكاها مـف  ,مرض مقتف يف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-دخؾت طؾك الـبل 

 وسارها. ,وأجؾسفا ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
 : نُا دا٤ شيو يف ايكشٝشني

َأْقَبَؾْت َفاصَِؿُة َتْؿِشل َكَلنَّ "َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل -مـ حديث َطائَِشَة 

 
ِّ

 الـَّبِل
ُ

  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مِْشَقَتَفا َمْشل
ُّ

صؾك اهلل طؾقف -َفَؼاَل الـَّبِل

ـْ َيِؿقـِفِ  «َمْرَحًبا بِاْبـَتِل»: -وسؾؿ ـْ ِشَؿالِفِ  ,ُثؿَّ َأْجَؾَسَفا َط ُثؿَّ َأَسرَّ إَِلْقَفا  ,َأْو َط

؟ ُثؿَّ َأَسرَّ إَِلْقَفا َحِديًثا َفَضِحَؽْت  ,َحِديًثا َفَبَؽْت  ـَ َفُؼْؾُت:  ,َفُؼْؾُت َلَفا: لَِؿ َتْبؽِق

ـْ ُحْزنٍ َما َرَأْيُت َكالَقْقِم َفَرًحا َأْقَرَب 
ا َقاَل: َفَؼاَلْت: َما ُكـُْت  ,مِ َفَسَلْلُتَفا َطؿَّ

 
ِ
 ِسرَّ َرُسقِل اهلل

َ
ُْفِشل

ِ
  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ٕ

ُّ
صؾك -َحتَّك ُقبَِض الـَّبِل

:  ,-اهلل طؾقف وسؾؿ
َّ

إِنَّ ِجْبِريَؾ َكاَن ُيَعاِرُضـِل »َفَسَلْلُتَفا َفَؼاَلْت: َأَسرَّ إَِلل

ةً  الُؼْرآَن ُكؾَّ  ـِ  ,َسـٍَة َمرَّ َتْق َّٓ َحَضَر َأَجؾِل ,َوإِكَُّف َطاَرَضـِل الَعاَم َمرَّ َٓ ُأَراُه إِ  ,َو

ُل َأْهِؾ َبْقتِل َلَحاًقا بِل ـَ َأْن َتُؽقكِل »َفَؼاَل:  ,. َفَبَؽْقُت «َوإِكَِّؽ َأوَّ َأَما َتْرَضْق

ـَ َأْو كَِساِء الُؿْممِ  ,َسقَِّدَة كَِساِء َأْهِؾ الَجـَّةِ  "َفَضِحْؽُت لَِذلَِؽ  «ـِق
(ٔ)

. 

رضل اهلل -دخؾت فاصؿة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لؿا مرض الـبل 

 طؾقف وهق يقطؽ وطًؽا شديًدا. -طـفا

 

                                                   
 .(ٕٓ٘ٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕٖٗٙ, ٖٕٖٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 : نُا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

 "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكسٍ 
ُّ

ا َثُؼَؾ الـَّبِل صؾك اهلل طؾقف -َلؿَّ

اهُ  َجَعَؾ  -وسؾؿ الَُم: َوا َكْرَب َأَباهُ  ,َيَتَغشَّ َفَؼاَل َلَفا:  ,َفَؼاَلْت َفاصَِؿُة َطَؾْقَفا السَّ

ا َماَت َقاَلْت:  ,«َلْقَس َطَؾك َأبِقِؽ َكْرٌب َبْعَد الَقْقمِ » َأَجاَب َربًّا  ,َيا َأَبَتاهُ "َفَؾؿَّ

ـْ َجـَُّة الِػْرَدْوِس َمْلَواهْ  ,َدَطاهُ  ـَ  ,ا َأَبَتاْه إَِلك ِجْبِريَؾ َكـَْعاهْ يَ  ,َيا َأَبَتاْه َم ا ُدفِ  ,َفَؾؿَّ

الَُم: َيا َأَكُس َأَصاَبْت َأْكُػُسُؽْؿ َأْن َتْحُثقا َطَؾك َرُسقِل  َقاَلْت َفاصَِؿُة َطَؾْقَفا السَّ

 
ِ
"التَُّراَب  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

(ٔ)
. 

ان يف مقز -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؽان صربها طؾك فراق الـبل 

 وأرضاها. -طـفارضل اهلل -حسـاهتا 

-طؾك أبل بؽر الصديؼ  -طـفارضل اهلل -ثؿ بعد ذلؽ وقع يف كػسفا 

 ما وقع مـ شلن الؿقراث. -رضل اهلل طـف

 : نُا دا٤ شيو يف ايكشٝشني

ـَ   –َفاصَِؿَة َأنَّ "قالت:  -طـفارضل اهلل -مـ حديث َطاِئَشَة ُأمَّ الُؿْممِـِق

 ابْ  -طـفارضل اهلل -
ِ
َسَلَلْت َأَبا َبْؽٍر  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ـََة َرُسقِل اهلل

 
ِ
يَؼ َبْعَد َوَفاِة َرُسقِل اهلل دِّ َأْن َيْؼِسَؿ َلَفا  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الصِّ

  ,مِقَراَثَفا
ِ
ا َتَرَك َرُسقُل اهلل ا َأَفاَء اهلُل َطَؾْقفِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مِؿَّ  ,مِؿَّ

                                                   
 (.ٕٙٗٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 َفَؼاَل 
ِ
 ,َٓ ُكقَرُث »َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َلَفا َأُبق َبْؽٍر: إِنَّ َرُسقَل اهلل

  ,«َما َتَرْكـَا َصَدَقةٌ 
ِ
 ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَغِضَبْت َفاصَِؿُة بِـُْت َرُسقِل اهلل

َقْت  ,َفَفَجَرْت َأَبا َبْؽرٍ    َوَطاَشْت  ,َفَؾْؿ َتَزْل ُمَفاِجَرَتُف َحتَّك ُتُقفِّ
ِ
َبْعَد َرُسقِل اهلل

َقاَلْت: َوَكاَكْت َفاصَِؿُة َتْسَلُل َأَبا َبْؽٍر  ,ِستََّة َأْشُفرٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

 
ِ
ا َتَرَك َرُسقُل اهلل ـْ َخْقَبرَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َكِصقَبَفا مِؿَّ

 ,َوَفَدكٍ  ,مِ

َكاَن  ,َوَقاَل: َلْسُت َتاِرًكا َشْقًئا ,ْقَفا َذلَِؽ َفَلَبك َأُبق َبْؽٍر َطؾَ  ,َوَصَدَقَتُف بِاْلَؿِديـَةِ 

 
ِ
َّٓ َطِؿْؾُت بِفِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل َفنِكِّل َأْخَشك إِْن  ,َيْعَؿُؾ بِِف إِ

ا َصَدَقُتُف بِاْلَؿِديـَِة َفَدَفَعَفا ُطَؿُر إَِلك َطؾِ  ـْ َأْمِرِه َأْن َأِزيَغ َفَلمَّ
 َتَرْكُت َشْقًئا مِ

ٍّ
 ,ل

ا َخْقَبرُ  ,َوَطبَّاسٍ   "َوَقاَل:  ,َفَلْمَسَؽَفا ُطَؿرُ  ,َوَفَدكٌ  ,َوَأمَّ
ِ
ُهَؿا َصَدَقُة َرُسقِل اهلل

تِل َتْعُروُه َوَكَقائِبِفِ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َوَأْمُرُهَؿا إَِلك  ,َكاَكَتا لُِحُؼققِِف الَّ

 إَْمرَ 
َ

ـْ َولِل :  ,إَِلك الَقْقمِ َقاَل: َفُفَؿا َطَؾك َذلَِؽ  ,َم
ِ
اْطَتَراَك »َقاَل َأُبق َطْبِد اهلل

ـْ َطَرْوُتفُ 
«َفَلَصْبُتُف َومِـُْف َيْعُروُه َواْطَتَراكِل ,اْفَتَعْؾَت مِ

(ٔ)
. 

ًؿا لؾطعـ طؾك أبل  واتخذ الرافضة قبحفؿ اهلل تعالك هذه الؿسللة سؾَّ

 وٓ مطعـ فقفا. ,-رضل اهلل طـف-بؽر الصديؼ 

والعباس  ,-رضل اهلل طـف-وطؾًقا  ,كػسفا -طـفال اهلل رض-ٕن فاصؿة 

زد  ,-رضل اهلل طـف-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بـ طبد الؿطؾب طؿ الـبل 

                                                   
 .(ٜ٘ٚٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٜٖٓ, ٕٜٖٓ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 ,أبل بؽر الصديؼ"مثؾ:  ,-طـفؿرضل اهلل -طؾك ذلؽ بؼقة الصحابة 

 ."أجؿعقـ -طـفؿرضل اهلل -ومـ إلقفؿ  ,والزبقر ,وطثؿان ,وطؿر

 ,ٓ كقرث"وأكف قال:  ,-هلل طؾقف وسؾؿصؾك ا-كؾفؿ يروون طـ الـبل 

 ."ما تركـاه صدقة

ولق  ,-رضل اهلل طـف-فؽاكت الحجة الصحقحة مع أبل بؽر الصديؼ 

صؾك -ما تركف الـبل  -رضل اهلل طـف-ٓ ذلؽ لدفع إلقفا أبل بؽر الصديؼ 

 .-اهلل طؾقف وسؾؿ

فقؿا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قدم صاطة الـبل  -رضل اهلل طـف-لؽـف 

: ٕن ذلؽ ٓ -طـفارضل اهلل -ولؿ يستجب لؿا صؾبتف فاصؿة  ,رواه طـف

وكاكت تظـ أن ما  ,ٓ تعؾؿ هبذا الحؽؿ -طـفارضل اهلل -وهل  ,يحؼ لفا

 هق لقرثتف. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-تركف الـبل 

يف  -طـفارضل اهلل -استلذن طؾك فاصؿة  -رضل اهلل طـف-وقد ذكر أكف 

 أجؿعقـ. -طـفؿرضل اهلل -حتك رضقت اها وترضَّ  ,مرض مقهتا

 : (353م)قاٍ اإلَاّ ايبٝٗكٞ ضمح٘ اهلل يف االعتكاز 

يـَا فِل اْلَحِديِث اْلؿْقصقلِ " ـْ َتاَبَعُف  ,َوَقْد ُروِّ ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ َوَم َط

تِ  ِة الَّ ـْ َأْهِؾ اْلَؿَغاِزي َأنَّ َطؾِقًّا َباَيعُف فِل َبْقَعِة اْلَعامَّ
ِؼقَػةِ مِ  ,ل َجَرْت فِل السَّ

ةِ  يـَا فِل َحِديِث َأبِل َسِعقٍد  ,َوَيْحَتِؿُؾ َأنَّ َطؾِقًّا َباَيَعُف بْقَعَة اْلَعامَّ َكَؿا ُروِّ
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ـَ َفاصَِؿَة َوَأبِل َبْؽٍر َكاَلٌم بِسَبِب اْلِؿقَراِث إِْذ َلْؿ  اْلُخْدِريِّ َوَغْقِرِه ُثؿَّ َشَجَر َبْق

ـْ َرُسقلِ 
  َتْسَؿْع مِ

ِ
فِل َباِب اْلِؿقَراِث َما َسِؿَعُف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

َأُبق َبْؽٍر َوَغْقُرُه َفَؽاَكْت َمْعُذوَرًة فِقَؿا َصَؾَبْتُف َوَكاَن َأُبق َبْؽٍر َمْعذوًرا فِقَؿا َمـََع 

قْت ُثؿَّ َكاَن مِـْفُ  ـْ ُحُضقِر َأبِل َبْؽٍر َحتَّك ُتُقفِّ  َط
ٌّ

َتْجديُد اْلَبْقَعِة  َفَتَخؾََّػ َطؾِل

 . ْهِريُّ  َواْلِؼَقاُم بَقاِجَباتَِفا َكَؿا َقاَل الزُّ

َماَرتِِف.   فِل َبْقتِِف َطَؾك َوْجِف اْلَؽَراِهَقِة إِلِ
ٍّ

َٓ َيُجقُز َأْن َيُؽقَن ُقُعقُد َطؾِل  َو

 : ْهِريِّ ُف َوَلقْ "َفِػل ِرَواَيِة الزُّ َؿ َحؼَّ َْمُر َطَؾك َغْقِر  َأكَُّف َباَيَعُف َبْعُد َوَطظَّ ْٕ َكاَن ا

ـْ َزَطَؿ َأنَّ َطؾِقًّا َباَيَعُف َضاِهًرا َوَخاَلَػُف َباصِـًا  َما ُقْؾـَا َلَؽاَكْت َبْقعُتُف آَخَر َخَطًل َوَم

 
ٍّ

 َوَقاَل فِقِف َأْقَبَح اْلَؼْقِل.  ,َفَؼْد َأَساَء الثَّـَاَء َطَؾك َطؾِل

 فِل إَِماَرتِفِ 
ٌّ

ِة  َوَقْد َقاَل َطؾِل ُمَّ ْٕ َٓ ُأْخبُِرُكْؿ بَِخْقِر َهِذِه ا َوُهَق َطَؾك اْلِؿـَْبِر: َأ

 ."َأُبق َبْؽٍر ُثؿَّ ُطَؿرُ "َقاُلقا: َبَؾك َقاَل:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َبْعَد َكبِقَِّفا 

 َّٓ َٓ َيُؼقُل إِ َّٓ َما ُهَق َحؼٌّ َو َٓ َيْػعُؾ إِ ـُ َكْزُطُؿ َأنَّ َطؾِقًّا َكاَن   َما ُهَق َوَكْح

ِصْدٌق َوَقْد َفَعَؾ فِل ُمَباَيَعِة َأبِل َبْؽٍر َومماَزَرِة ُطَؿَر َما َيؾِقُؼ بَِػْضؾِِف َوِطْؾِؿِف 

ِطقَّةِ  اِطل َوالرَّ ـِ َطِؼقَدتِِف َوَجِؿقِؾ كِقَّتِِف فِل َأَداِء الـُّْصِح لِؾرَّ َوَقاَل  ,َوَسابَِؼتِِف َوُحْس

 ُه فِل ِكَتاِب اْلَػَضائِِؾ. فِل َفْضَؾُفَؿا َما َكَؼْؾـَا

ـْ َقاَل بِِخاَلِف َما َقاَل َوَفَعَؾ. 
 َفاَل َمْعـَك لَِؼْقِل مِ
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اَها َحتَّك  يُؼ َطَؾك َفاصَِؿَة فِل َمَرِض َمْقتَِفا َوَتَرضَّ دِّ َوَقْد َدَخَؾ َأُبق َبْؽٍر الصِّ

طِ  ـْ َيدَّ َة َأْهِؾ اْلَبْقِت ُثؿَّ َرِضَقْت َطـُْف َفاَل َصائَِؾ لَِسَخِط َغْقِرَها مِؿَّ
ِ

ل ُمَقآ

 
ِ
ـُ َطَؾك َأْصَحاِب َرُسقِل اهلل ـْ ُيَقالِقِف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َيْطَع

ـُ مِ َوُيَفجِّ

 
ِ
رِّ َواْلَعاَلكَِقِة فِل اْلَؼْقِل َواْلِػْعِؾ َوبِاهلل ْعِػ َواْختاَِلِف السِّ َوَيْرمِقُف بِاْلَعْجِز َوالضَّ

 ها. "قفقُؼ اْلِعْصَؿُة َوالت

 :(122-2/121)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

"٣َٚ ـُ َأبِل َخالِدٍ َض   ,: إِْسَؿاِطْقُؾ ب
ِّ

ْعبِل ـِ الشَّ ا َمِرَضْت َفاصَِؿةُ  ,َط  ,َقاَل: َلؿَّ

 َفاْسَتْلَذَن. ,َأَتك َأُبق َبْؽرٍ 

: َيا َفاصَِؿةُ 
ٌّ

 َؾْقِؽ.َهَذا َأُبق َبْؽٍر َيْسَتْلِذُن طَ  ,َفَؼاَل َطؾِل

 َفَؼاَلْت: َأُتِحبُّ َأْن آَذَن َلُف.

 َقاَل: َكَعْؿ.

ـََّة - َّٓ  -طـفارضل اهلل -ُقْؾُت: َطِؿَؾِت السُّ َفَؾْؿ َتْلَذْن فِل َبْقِت َزْوِجَفا إِ

 .-بَِلْمِرِه 

 َقاَل: َفَلِذَكْت َلُف.

اَها  َما َتَرْكُت الدَّ  ,َفَدَخَؾ َطَؾْقَفا َيَتَرضَّ
ِ
اَر َوالَؿاَل َوإَْهَؾ َوَقاَل: َواهلل

 َوَرُسْقلِفِ 
ِ
َّٓ اْبتَِغاَء َمْرَضاِة اهلل  َوَمْرَضاتُِؽؿ َأْهَؾ الَبْقِت. ,َوالَعِشْقَرَة إِ

اَها َحتَّك َرِضَقْت "َقاَل:   ."ُثؿَّ َتَرضَّ
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َِٝت ُٛفِّ  ُت
ِّ

 َأْو َكْحِقَها. ,بَِخْؿَسِة َأْشُفرٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َبْعَد الـَّبِل

ـَ َسـًَة.وَ   َطاَشْت َأْرَبعًا َأْو َخْؿسًا َوِطْشِرْي

ٌَ ِٝ ََا ٔق .ََٚأِنَجُط  ُل َأَصحُّ ـَ َسـًَة. َوإَوَّ  : إِكََّفا َطاَشْت تِْسعًا َوِطْشِرْي

ـْ ُرَققََّة َزْوَجِة 
بِْقِع: َومِ ـِ الرَّ ـْ َزْيـََب َزْوَجِة َأبِل الَعاِص ب

َوَكاَكْت َأْصَغَر مِ

ـِ طَ  اَن.ُطْثَؿاَن ب  ػَّ

 
ِّ

ـْ قَِبِؾ َفاصَِؿَة: َٕنَّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَقِد اْكْؼَطَع َكَسُب الـَّبِل
َّٓ مِ إِ

 
ُّ

تِل َكاَن الـَّبِل َيْحِؿُؾَفا فِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُأَماَمَة بِـَْت َزْيـََب الَّ

ـِ َأبِل َصالٍِب  ,َصالَتِفِ   ب
ِّ

َجْت بَِعؾِل ـْ َبعْ  ,َتَزوَّ
ـِ ُثؿَّ مِ ـِ َكْقَفِؾ ب ِدِه بِالُؿِغْقَرِة ب

 
ِّ

ـِ َطْبِد الُؿطَّؾِِب الَفاِشِؿل ٌَٓد. ,َوَلُف ُرْؤَيةٌ  ,الَحاِرِث ب  َفَجاءَها مِـُْف َأْو

ٍَ ُٔ َبهَّاٍض َقا ُِٝط ب  ها. ": اْكَؼَرَض َطِؼُب َزْيـََب ايٗعَب

 ,: يف الثالث مـ شفر رمضان الؿبارك-عٓٗاضنٞ اهلل -َات فاط١ُ 

 ة الحادية طشرة مـ الفجرة الـبقية الشريػة.لؾسـ

 وأرضاها. -طـفارضل اهلل -ودفـت بؾقؾ: ف

 ,ويِجؾُّقهنا ,وأهؾ السـة والجؿاطة بحؿد اهلل تعالك طؾقفؿ يحبقهنا

 ويعؾؿقن مـزلتفا. ,ويحرتمقهنا

 ٓ كديـ الرافضة الذي يؼقل بعضفؿ: 

 والؿرتضك وابـاهؿا وفاصؿة لقس خؿسة هؿ الحجا مـ كار لظك والحاصؿة ... الؿصطػك
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 ,-رضل اهلل طـف-ففؿ لعـفؿ اهلل تعالك ُيغؾقن يف طؾل بـ أبل صالب 

-طـفارضل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وُيغؾقن أيًضا يف فاصؿة بـت الـبل 

رضل اهلل -ويغؾقن أيًضا يف الحسـ والحسقـ أبـاء طؾل بـ أبل صالب  ,

 ف طـ الغؾق.مخالػقـ ٕمر اهلل طز وجؾ وهنق ,-طـفؿ

َٓ َتْغُؾقا فِل ﴿: ٜكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع َيا َأْهَؾ اْلؽِتَاِب 

 
ِ
ـُ َمْرَيَؿ َرُسقُل اهلل َّٓ اْلَحؼَّ إِكََّؿا اْلَؿِسقُح ِطقَسك ابْ  إِ

ِ
َٓ َتُؼقُلقا َطَؾك اهلل ِديـُِؽْؿ َو

َٓ َتُؼقُلقا َثاَلَثٌة اكْتَُفقا َوَكؾَِؿتُُف َأْلَؼاَها إَِلك َمْرَيَؿ َوُروٌح مِـُْف فَ   َوُرُسؾِِف َو
ِ
آمِـُقا بِاهلل

َؿاَواِت َوَما  َخقًْرا َلُؽْؿ إِكََّؿا اهلُل إَِلٌف َواِحٌد ُسبَْحاكَُف َأْن َيُؽقَن َلُف َوَلٌد َلُف َما فِل السَّ

 َوكِقاًل 
ِ
َْرِض َوَكَػك بِاهلل ْٕ  .[373الـساء: ] ﴾فِل ا

ُقْؾ َيا َأْهَؾ ﴿: اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع َٛطٔ آخط ٜكٍٛ ٚيف

ـْ َقبُْؾ 
َٓ َتتَّبُِعقا َأْهَقاَء َقْقٍم َقْد َضؾُّقا مِ َٓ َتْغُؾقا فِل ِديـُِؽْؿ َغقَْر اْلَحؼِّ َو اْلؽِتَاِب 

بِقؾِ  ـْ َسَقاِء السَّ  .[77الؿائدة: ] ﴾َوَأَضؾُّقا َكثِقًرا َوَضؾُّقا َط

ويف  ,وأن ٓ كتجاوز يف محبتـا , كغؾقا يف ديــاأن ٓ ,وهذا أمر لـا أيًضا

 الشرع الؿطفر الحـقػ. ,بغضـا

هل أول مـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ويذكرون أن فاصؿة بـت الـبل 

 ويحاط الؿقتك فقف. ,اتخذت هذا الـعش الذي يحؿؾ فقف الؿقتك الققم
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يفؿـل أن ": -رضل اهلل طـف-يذكرون أهنا قالت ٕسؿاء بـت طؿقس 

 ."رج ويرى الـاس شخصلأخ

واهلل  ,-طـفؿارضل اهلل - ,فسرتهتا بف ,فصـعت لفا كعًشا رأتف بالحبشة

 أطؾؿ.
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 [-رضي اهلل عنه-عبد اهلل بن مسعود ]

 . "-زضٞ اهلل عٓ٘-عبد اهلل بٔ َطعٛد ": فُٔ باب اعطف غًفو
 : (470-1/461)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ـُ َمْسُعْقِد: "  ب
ِ
ـِ "َطْبُد اهلل ـِ َفاِر ب ـِ َشْؿِخ ب  اْب

ُّ
ـِ َحبِْقٍب الُفَذلِل ـِ َغافِِؾ ب ب

ـِ  ـِ ُهَذْيِؾ ب ـِ َسْعِد ب ـِ َتِؿْقِؿ ب ـِ الَحاِرِث ب ـِ َكاِهِؾ ب ـِ َصاِهَؾَة ب َمْخُزْوِم ب

ـِ كَِزاٍر. ـِ ُمَضَر ب ـِ إِْلَقاِس ب  ُمْدَرَكَة ب

ةِ  ,اإِلَماُم الَحْبرُ    ,َفِؼْقُف إُمَّ
ُّ

ـِ الُفَذلِل ْحَؿ   ,َأُبق َطْبِد الرَّ
ُّ

ل  ,الُؿَفاِجِريُّ  ,الَؿؽِّ

 َحؾِْقُػ َبـِل ُزْهَرَة. ,الَبْدِريُّ 

ـَ  لِْق ـَ إَوَّ ابِِؼْق ـَ السَّ
ـَ  ,َكاَن مِ ـَ الـَُّجَباِء الَعالِِؿْق

َوَهاَجَر  ,َشِفَد َبْدراً  ,َومِ

ـِ  َرَوى ِطْؾؿًا  ,َوَمـَاِقُبُف َغِزْيَرةٌ  ,الَقْرُمْقِك َطَؾك الـَّْػؾِ  َوَكاَن َيْقمَ  ,الِفْجَرَتْق

 َكثِْقرًا.

ُ٘ ِٓ ـُ َطبَّاسٍ  ,َوَأُبق ُهَرْيَرةَ  ,: َأُبق ُمْقَسكَسٖسَخ َع ـُ ُطَؿرَ  ,َواْب َوِطْؿَراُن  ,َواْب

ـٍ  ـُ ُحَصْق ـَ الصَّ  ,َوَأُبق ُأَماَمةَ  ,َوَأَكٌس  ,َوَجابِرٌ  ,ب
 ,َوَطْؾَؼَؿةُ  ,َحاَبةِ فِل َصائَِػٍة مِ

ـُ َأبِل َحاِزمٍ  ,َوَأُبق َواثَِؾةَ  ,َوُطَبْقَدةُ  ,َوَمْسُرْوٌق  ,َوإَْسَقدُ  ـُ  ,َوَقْقُس ب َوِزرُّ ب

ـُ ُخَثْقؿٍ  ,ُحَبْقشٍ  بِْقُع ب ـُ ِشَفاٍب  ,َوالرَّ ـُ َوْهٍب  ,َوَصاِرُق ب َوَوَلَداُه: َأُبق  ,َوَزْيُد ب
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ْحؿَ  ,ُطَبْقَدةَ  ـُ َمالٍِؽ  ,ـِ َوَطْبُد الرَّ َوَأُبق َطْؿٍرو  ,َوَأُبق إَْحَقِص َطْقُف ب

 
ُّ

ْقَباكِل  َوَخْؾٌؼ َكثِْقٌر. ,الشَّ

ُ٘ ائكَطا٠َ٤ ِٓ ٣َٚ َع  ََٚض
ُّ

َؾِؿل ـِ السُّ ْحَؿ ـُ ُكَضْقَؾةَ  ,: َأُبق َطْبِد الرَّ  ,َوُطَبْقُد ب

 َوَصائَِػٌة.

ُ٘ ٔفٞ ِٔ) اٖتَفَكا َي ِٝ َِٝش . : َطَؾك َأْرَبَعةٍ (ايٖكٔش ـَ  َوِستِّْق

:ٟٗ ُ٘ ايُبَداِض ـَ َحِدْيثًا.  َٚاَِْفَطَز َي  بِنِْخَراِج َأَحٍد َوِطْشِرْي

ِْ َُِػًٔ ـَ َحِدْيثًا.َٚ  : بِنِْخَراِج َخْؿَسٍة َوَثالَثِْق

ُ٘ ٍّ ٔبامُلَهٖطِض ََٚي َِٓس َبٔك  ."َثَؿاكِل َماَئٍة َوَأْرَبُعْقَن َحِدْيثًا": ٔع

ُٔ َأٔبٞ َساِظ ُِٝؼ ب ٍَ َق  َخِػْقَػ الؾَّْحِؿ. ,: َرَأْيُتُف آَدمَ ٍَّقا

ِٔ ُعِتَب١َ ِٔ َعِبٔس اهلٔل ب ِٝٔس اهلٔل ب ِٔ ُعَب ٍَ ،ََٚع  َرُجالً َكِحْقػًا": َقا
ِ
 ,َكاَن َطْبُد اهلل

َٓ ُيَغقُِّر َشْقَبفُ  ,َشِدْيَد إُْدَمةِ  ,َقِصْقراً   ."َوَكاَن 

٣َٚ ـْ إِْبَراِهْقؿَ  ,: إَْطَؿُش ََٚض  َلطِْقػًاَقاَل: كَ  ,َط
ِ
 َفطِـًا. ,اَن َطْبُد اهلل

 : َكاَن َمْعُدْودًا فِل َأْذكَِقاِء الُعَؾَؿاِء.ُقًُِت

ِٔ امُلَػِّٝٔب ِٔ اِب ٍَ ،ََٚع ـِ ": َقا ـَ َمْسُعْقٍد َطظِْقَؿ الَبْط َأْحَؿَش  ,َرَأْيُت اْب

ـِ  اَقْق  ."السَّ

ا َقِدَم الَؿِدْيـََة َطاَم ُتقُ ُقًُِت  : َرآُه َسِعْقٌد َلؿَّ
َ

ـَ  ,فِّل ـِ َوَثالَثِْق َوَكاَن  ,َسـََة اْثـََتْق

فِ  ـُ ُأمِّ َطْبٍد. ,ُيْعَرُف َأْيضًا بُِلمِّ  َفُقَؼاُل َلُف: اْب
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ُٔ َغِعٕس ُُٖس ب ََُش  ٍَ ُ٘: َقا َٗ ـِ ُسَقيٍّ ": ُأ  ُأمُّ َطْبٍد بِـُْت َطْبِد ُودٍّ ب
َ

ـْ َبـِل  ,ِهل
مِ

 ."ُزْهَرةَ 

َٟ ِٚ ـْ َطْؾَؼَؿةَ َُٚض ـْ  ,: َط  َط
ِ
 "َقاَل:  ,َطْبِد اهلل

ُّ
صؾك اهلل طؾقف -َكـَّاكِل الـَّبِل

ـِ َقْبَؾ َأْن ُيْقَلَد لِل -وسؾؿ ْحَؿ  ."َأَبا َطْبِد الرَّ

٣َٚ ـِ مِْقـَا ,: الَؿْسُعْقِديُّ ََٚض ـْ ُسَؾْقَؿاَن ب ـِ َمْسُعْقدٍ  ,َط ـْ ُكَقْيِػٍع َمْقَلك اْب  ,َط

ـْ َأْجَقِد ا"َقاَل: 
 مِ

ِ
 ."َوَأْصَقَب الـَّاِس ِرْيحًا ,لـَّاِس َثْقبًا َأْبَقَض َكاَن َطْبُد اهلل

َِٝب١َ ُٔ َؾ ُِٛب ب ـُ مِْفَرانَ َِٜعُك َثـِل بِْشُر ب َثـَا َشِرْيٌؽ  ,: َحدَّ ـِ  ,َحدَّ ـْ ُطْثَؿاَن ب َط

ـِ َوْهٍب  ,الُؿِغْقَرةِ  ـْ َزْيِد ب  َقاَل:  ,َط
ِ
َل ": -رضل اهلل طـف-َقاَل َطْبُد اهلل إِنَّ َأوَّ

ٍء طَ 
ْ

 َشل
ِ
ـْ َأْمِر َرُسْقِل اهلل

َة َمَع -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ؾِْؿُتُف مِ : َقِدْمُت َمؽَّ

ـْ َقْقمِل  -ُطُؿْقَمٍة لِل 
َوَكاَن فِل ُبْغَقتِـَا ِشَراُء  ,َكْبَتاُع مِـَْفا َمَتاطًا -َأْو ُأَكاٍس مِ

 َفَلْرَشُدْوَكا َطَؾك الَعبَّاِس. ,ِطْطرٍ 

ـُ ِطـَْدهُ  ,َفَجَؾْسـَا إَِلْقفِ  ,َق َجالٌِس إَِلك َزْمَزمَ َوهُ  ,َفاْكَتَفْقـَا إَِلْقفِ  إِْذ  ,َفَبْقـَا َكْح

َػا ـْ َباِب الصَّ
َلُف َوْفَرٌة َجْعَدٌة إَِلك َأْكَصاِف  ,َتْعُؾْقُه ُحْؿَرةٌ  ,َأْبَقُض  ,َأْقَبَؾ َرُجٌؾ مِ

ـِ  ,َأْذَلُػ  ,َأْقـَك ,َأَشؿُّ  ,ُأُذَكْقفِ  ـُ  ,َدقِْقُؼ الَؿْسُرَبةِ  ,اُق الثَّـَاَياَبرَّ  ,َأْدَطُج الَعْقـَْق َشْث

ـِ  ـِ َوالَؼَدَمْق ْق  ,َكَلكَُّف الَؼَؿُر َلْقَؾَة الَبْدرِ  ,َطَؾْقِف َثْقَباِن َأْبَقَضانِ  ,َكثُّ الؾِّْحَقةِ  ,الَؽػَّ

ـُ الَقْجفِ  اْمَرَأٌة َقْد َتْؼُػْقُهُؿ  ,َأْو ُمْحَتؾِؿٌ  ,ُمَراِهٌؼ  ,َيْؿِشل َطَؾك َيِؿْقـِِف ُغالٌَم َحَس
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 ,ُثؿَّ اْسَتَؾَؿ الُغالَمُ  ,َفاْسَتَؾؿَ  ,َحتَّك َقَصَد َكْحَق الَحَجرِ  ,َسَتَرْت َمَحاِسـََفا

 َواْسَتَؾَؿِت الَؿْرَأُة.

ـَ  ,َوُهَؿا َيُطْقَفاِن َمَعفُ  ,ُثؿَّ َصاَف بِالَبْقِت َسْبعًا ْك َفَرَفَع َيَدُه  ,ُثؿَّ اْسَتْؼَبَؾ الرُّ

ـْ َكْعِرُفُف  ,َفَرَأْيـَا َشْقئًا َأْكَؽْرَكاهُ  ,ُثؿَّ َقامَ  ,ُثؿَّ َسَجدَ  ,َم ُثؿَّ َرَكعَ َوَقا ,َوَكبَّرَ  َلْؿ َكُؽ

َة.  بَِؿؽَّ

ـَ َحَدٌث فِْقُؽؿ ,َفَلْقَبْؾـَا َطَؾك الَعبَّاسِ  ْي َأْو  ,َفُؼْؾـَا: َيا َأَبا الَػْضِؾ! إِنَّ َهَذا الدِّ

ـْ َكْعِرُفُف؟  َأْمٌر َلْؿ َكُؽ

  -َأَجْؾ  َقاَل:
ِ
  ,َما َتْعِرُفْقَن َهَذا -َواهلل

ِ
ـُ َطْبِد اهلل ُد ب ـُ َأِخل ُمَحؿَّ  ,َهَذا اْب

ـُ َأبِل َصالٍِب   ب
ُّ

  ,َوالَؿْرَأُة َخِدْيَجُة بِـُْت ُخَقْيؾٍد اْمَرَأُتفُ  ,َوالُغالَُم َطؾِل
ِ
َأَما َواهلل

ـِ َما َطَؾك َوْجِف إَْرِض َأَحٌد َكْعَؾُؿُف َيْعُبُد اهلَل  ْي ِء الثَّالََثُة.  ,بَِفَذا الدِّ َٓ َّٓ َهُم  إِ

َِٝب١َ ُٔ َؾ ٍَ اِب اُف ": َقا َّٓ بِْشٌر الَخصَّ َوُهَق َرُجٌؾ  ,َٓ َكْعَؾُؿ َرَوى َهَذا إِ

 ."َصالٌِح 

ٟٗ ِٛٔز ٍٔ امَلِػُع ََِع  ِٔ َِٝس٠َ ب ُٔ َأٔبٞ ُعَب ُُٖس ب ـْ َأبِْقفِ ََُش ـِ إَْطَؿشِ  ,: َط  ,َط

ـِ الَؼاِسِؿ ب ـِ َط ْحَؿ ـْ َأبِْقفِ  ,ـِ َطْبِد الرَّ  َقاَل: َقاَل  ,َط
ِ
: -رضل اهلل طـف-َطْبُد اهلل

 ."َوَما َطَؾك َضْفِر إَْرِض ُمْسؾٌِؿ َغْقُرَكا ,َلَؼْد َرَأْيُتـِل َساِدَس ِستَّةٍ "

ُٔ ِإِغَشاَم ٍَ اِب ـَ َكْػسًا": ََٚقا ـِ َوِطْشِرْي ـُ َمْسُعْقٍد َبْعَد اْثـَْق  ."َأْسَؾَؿ اْب
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ِٔ َٕ ََٚع ََا ِٚ ِٔ ُض َِٜس ب ٍَ ،َِٜع  ": َقا
ِّ

 َقْبَؾ ُدُخْقِل الـَّبِل
ِ
صؾك اهلل -َأْسَؾَؿ َطْبُد اهلل

 ."َداَر إَْرَقؿِ  -طؾقف وسؾؿ

ـُ َسالََمةَ  الَِم إَِجاَزةً  ,َأْخَبَرَكا َأْحَؿُد ب ـُ َطْبِد السَّ ـْ َطْبِد الُؿـِْعِؿ  ,َوَأْحَؿُد ب َط

ـِ ُكَؾْقٍب  ـُ َبَقانَ َأْكَبَلكَ  ,ب  ب
ُّ

دٍ  ,ا َطؾِل ـُ ُمَحؿَّ ُد ب ـُ  ,َأْكَبَلَكا ُمَحؿَّ َأْكَبَلَكا إِْسَؿاِطْقُؾ ب

ٍد   .(ح)ُمَحؿَّ

ـِ إِْسَحاَق  ـِ َبْدَرانَ  ,َوَقَرْأُت َطَؾك َأْحَؿَد ب َأْخَبَرُكَؿا َأُبق  ,َوَطْبِد الَحافِِظ ب

دٍ  ـُ ُمَحؿَّ ـُ ب دُ  ,الَبَرَكاِت الَحَس ـِ َفاِرٍس فِل َسـَِة  َأْكَبَلَكا ُمَحؿَّ ـُ الَخؾِْقِؾ ب ب

ـَ َوَخْؿِس َماَئةٍ   .(ح)َوَأَكا فِل الَخامَِسِة  ,َثَؿاٍن َوَأْرَبِعْق

دٍ  ـُ ُمَحؿَّ  ب
ُّ

ـُ َطْبِد الُؿـِْعؿِ  ,َوَأْكَبَلَكا َطؾِل ـُ َطَساكِرَ  ,َوُطَؿُر ب  ,َوَطْبُد الُؿـِْعِؿ ب

ـُ الَجالَلِ   ب
ٍّ

ـُ ُممْ  ,َوَأُبق َطؾِل ـٍ َواْب  َقاُلقا: ,مِ

 الَؼاِضل
ِ
ـُ ِهَبِة اهلل ُد ب   ,َأْكَبَلَكا ُمَحؿَّ

ُّ
 الثَّْعَؾبِل

ٍّ
ـُ َطؾِل  .(ح)َأْكَبَلَكا َحْؿَزُة ب

 
ٍّ

ـُ َطؾِل ُد ب ِـ  ,َوَأْكَبَلَكا َأُبق َجْعَػٍر ُمَحؿَّ ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ َٓ: َأْكَبَلَكا  ,َوَأْحَؿُد ب َقا

ـُ َصْصَرى ـِ إََسِديُّ أَ  ,َأُبق الَؼاِسِؿ ب ـُ الَحَس ـُ ب  ,ْكَبَلَكا َأُبق الَؼاِسِؿ الُحَسْق

 
ِّ

ـُ الُحُبْقبِل  .(ح)َوَأُبق َيْعَؾك ب

 
ُّ

ـُ َأْحَؿَد الطَّاِئل ـِ إُْرَمِقيُّ  ,َوَأْكَبَلَكا إِْبَراِهْقُؿ ب ـُ الَحَس ُد ب  ,َوُمَحؿَّ

 
ُّ

َمْشِؼل  الدِّ
ٍّ

ـُ َطؾِل ـُ ب ـُ طَ  ,َوالَحَس ـِ الَؿْرَداِويُّ َوإِْسَؿاِطْقُؾ ب ْحَؿ  ,ْبِد الرَّ

ـٍ  ـُ ُمْممِ ـِ  ,َوَأْحَؿُد ب ْحَؿ  َقاُلقا: ,َوِستُّ الَػْخِر بِـُْت َطْبِد الرَّ
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اِب الُؼَرِشقَّةُ  ـُ  ,َأْخَبَرْتـَا َكِرْيَؿُة بِـُْت َطْبِد الَقهَّ َأْكَبَلَكا َأُبق َيْعَؾك َحْؿَزُة ب

 
ِّ

 الَػِؼْقفُ َقاُلقا: َأْكَبَلَكا َطؾِ  ,الُحُبْقبِل
ٍّ

ـِ َطؾِل ِد ب ـُ ُمَحؿَّ  ب
ُّ

ـُ  ,ل ـِ ب ْحَؿ َأْكَبَلَكا َطْبُد الرَّ

 
ُّ

ـُ َأبِل َثابٍِت  ,ُطْثَؿاَن التَِّؿْقِؿل َٓ: ,َأْكَبَلَكا إِْبَراِهْقُؿ ب  َقا

ـُ َطَرَفَة الَعْبِديُّ  ـُ ب  . (ح)َأْكَبَلَكا الَحَس

دٍ  ـُ ُمَحؿَّ ـِ ب ْحَؿ دٍ  ,َوَأْكَبَلَكا َطْبُد الرَّ ـُ ُمَحؿَّ ـُ َأْحَؿدَ  ,َوالُؿسؾُؿ ب  ب
ُّ

 ,َوَطؾِل

 َقاُلقا:

ـِ  ,َأْكَبَلَكا َحـَْبٌؾ  ـُ الُحَصْق ـُ الُؿْذِهِب  ,َأْكَبَلَكا اْب َأْكَبَلَكا َأُبق َبْؽٍر  ,َأْكَبَلَكا اْب

 
ُّ

  ,الَؼطِْقِعل
ُّ

ْقَباكِل ـُ َأْحَؿَد الشَّ  ب
ِ
َثـِل َأبِل ,َأْكَبَلَكا َطْبُد اهلل َٓ:قَ  ,َحدَّ  ا

ـُ َطقَّاشٍ  َثـِل َطاِصؿٌ  ,َأْكَبَلَكا َأُبق َبْؽٍر ب ـْ ِزرٍّ  ,َحدَّ ـِ َمْسُعْقدٍ  ,َط ـِ اْب رضل -َط

ـِ َأبِل ُمَعْقطٍ "َقاَل:  ,-اهلل طـف   ,ُكـُْت َأْرَطك َغـَؿًا لُِعْؼَبَة ب
ِ
َفَؿرَّ بِل َرُسْقُل اهلل

؟َيا غُ )َفَؼاَل:  ,َوَأُبق َبْؽرٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ـٍ ـْ َلَب
 . (الَُم! َهْؾ مِ

. ,ُقْؾُت: َكَعؿْ  ـٌ  َوَلؽِـِّل ُمْمَتَؿ

ـْ َشاٍة َلْؿ َيـُْز َطَؾْقَفا الَػْحُؾ؟
 َقاَل: َفَفْؾ مِ

ـٌ  ,َفَؿَسَح ِضْرَطَفا ,َفَلَتْقُتُف بَِشاةٍ  َوَسَؼك  ,َفَشِرَب  ,َفَحَؾَب فِل إَِكاءٍ  ,َفـََزَل َلَب

 َأَبا َبْؽٍر.

رْ   . (اْقُؾْص )ِع: ُثؿَّ َقاَل لِؾضِّ

 َفَؼَؾَص.
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 َقاَل: ُثؿَّ َأَتْقُتُف َبْعَد َهَذا. ,َزاَد َأْحَؿدُ 

َػَؼا ـْ َهَذا الَؼْقِل. ,ُثؿَّ اتَّ
! َطؾِّْؿـِل مِ

ِ
 َفُؼْؾُت: َيا َرُسْقَل اهلل

 .«إِكََّؽ ُغَؾقٌِّؿ ُمَعؾَّؿٌ  ,َيْرَحُؿَؽ اهللُ »َوَقاَل:  ,َفَؿَسَح َرْأِسل

 ُح اإِلْسـَاِد .َهَذا َحِدْيٌث َصِحقْ 

ُٙ َٚا ـِ َبْفَدَلةَ  ,: َأُبق َطَقاَكةَ ََٚض ـْ َطاِصِؿ ب  مِـَْفا: ,َوفِْقِف ِزَياَدةٌ  ,َط

ـْ فِْقِف 
ـَ ُسْقَرةً  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؾَؼْد َأَخْذُت مِ َما َكاَزَطـِل  ,َسْبِعْق

 فِْقَفا َبَشٌر.

ُٙ َٚا  ََٚض
ُّ

امِل اِج السَّ ـُ الَحجَّ ـْ َسالٍَم َأبِل الُؿـِْذرِ  ,: إِْبَراِهْقُؿ ب ـْ َطاِصؿٍ  ,َط  ,َط

 َوفِْقِف َقاَل:

 َفَحَؾَب فِْقَفا. ,َفَلَتْقُتُف بَِصْخَرٍة ُمـَْؼِعَرةٍ 

 َوَأَتْقُتُف. ,َقاَل: َفَلْسَؾْؿُت 

ـُ ُمْقَسك  ب
ِ
َثـَا إِْسَرائِْقُؾ  ,ُطَبْقُد اهلل ـِ ُشَرْيٍح  ,َوَغْقُرُه: َحدَّ ـِ الِؿْؼَداِم ب ـْ  ,َط  َط

ـْ َسْعدٍ  ,َأبِْقفِ   َقاَل: ,َط

 
ِ
ـُ ِستٌَّة. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُكـَّا َمَع َرُسْقِل اهلل  َوَكْح

َِٓء َطـَْؽ   َفالَ َيْجَتِرُئْقَن َطَؾْقـَا. ,َفَؼاَل الُؿْشِرُكْقَن: اْصُرْد َهُم

ـُ َمْسُعْقدٍ  ,َوُكـُْت َأَكا ـْ ُهَذْيؾٍ  ,َواْب
 ْقُت اْسَؿُفَؿا.َوَرُجالَِن َكِس  ,َوَرُجٌؾ مِ
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ِّ

َث بِِف  ,َما َشاَء اهللُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَقَقَع فِل َكْػِس الـَّبِل َوَحدَّ

 َكْػَسُف.

ٍَ اهلُل َِْع  ﴿: -َتَعاَي٢- َفَأ
ِّ

ـَ َيْدُطْقَن َربَُّفْؿ بِالَغَداِة َوالَعِشل ِذْي َٓ َتْطُردِ الَّ  ﴾َو

 . [53 ,52إَْكَعاُم: ]

ُٙ َٚا ـِ الثَّْقِريِّ  ,: َقبِْقَصةُ َض ـِ الِؿْؼَداِم. ,َط  َط

ُٔ ِإِغَشاَم َبْقرِ اِب ـِ الزُّ ـُ ُطْرَوَة ب َثـِل َيْحَقك ب ـْ َأبِْقفِ  ,: َحدَّ ـْ "َقاَل:  ,َط ُل َم َأوَّ

 
ِ
َة َبْعَد َرُسْقِل اهلل ـُ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َجَفَر بِالُؼْرآِن بَِؿؽَّ  ب

ِ
: َطْبُد اهلل

 ."َمْسُعْقدٍ 

ـْ َطاِصؿٍ َبِهٍط َأُبٛ ـْ ِزرٍّ  ,: َط ـْ َضْفِر َقْؾبِِف: َطْبُد "َقاَل:  ,َط ـْ َقَرَأ آَيًة َط ُل َم َأوَّ

ـُ َمْسُعْقدٍ   ب
ِ
 . "اهلل

ٌل ُقًُِت  َجَؿاَطٌة بِالُؼْرآِن. ,: َهَذا ُمَموَّ
ِ
 َفَؼْد َصؾَّك َقْبَؾ َطْبِد اهلل

َُٚز ٔفٞ ٘ٔ) َأُبٛ َزا ٔٓ َثـَا َأُبق َسَؾَؿةَ (ُغَٓ ـُ َسَؾَؿةَ َح  ,: َحدَّ اُد ب َثـَا َحؿَّ ـْ  ,دَّ َط

ـْ َأَكسٍ  ,َثابٍِت   ": -رضل اهلل طـف-َط
َّ

آَخك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ الـَّبِل

ـِ َمْسُعْقدٍ  َبْقِر َواْب ـَ الزُّ  ."-طـفؿارضل اهلل -َبْق

ُ٘ ًَ َِٔج  ٣َٚ ـٍ ََٚض ـُ ُحَسْق ـِ ُمسؾؿٍ  ,: ُسْػَقاُن ب ـْ َيْعَؾك ب ـْ َأبِل الشَّ  ,َط  ,ْعَثاءِ َط

ـِ َطبَّاسٍ  ـِ اْب  .-طـفؿارضل اهلل -َط

ُٙ َٚا  .(ُمْسَتْدَرِكفِ ): الَحاكُِؿ فِل َض
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ٔ٘ ِٝ ـِ َسْخَبَرةَ  ,: لُِؿَجاِهدٍ َٚٔف  ب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـَ َمْسُعْقٍد آَدمَ "َقاَل:  ,َط  ,َرَأْيُت اْب

 ."َضِعْقَػ الؾَّْحؿِ  ,َلطِْقَػ الِجْسؿِ 

ـْ آَخك الـَّ ُقًُِت  : َأْكَثُر َم
ُّ

َبْقـَُفؿ ُمَفاِجِريٌّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بِل

.  َوَأْكَصاِريٍّ

ُٔ ُعِكَب١َ َِٛغ٢ ب َُ  ٍَ ـْ ُمَفاِجَرِة الَحَبَشِة ": َقا
ـْ َقِدَم مِ الِفْجَرِة  -َومِؿَّ

َة    -إُْوَلك إَِلك َمؽَّ
ِ
ـُ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َطَؾك َرُسْقِل اهلل  ب

ِ
: َطْبُد اهلل

 ."َهاَجَر إَِلك الَؿِدْيـَةِ  ُثؿَّ  ,َمْسُعْقدٍ 

ٗٞ ُٖأْ ٢َٝ احٔل ـِ ُكَفْقؾٍ َِٜش ـُ َسَؾَؿَة ب َثـَا َيْحَقك ب ـْ َأبِْقفِ  ,: َحدَّ ـْ ِطْؽِرَمةَ  ,َط  ,َط

ـُ َطبَّاسٍ َقاَل   ": -طـفؿارضل اهلل -اْب
ِ
 َمَع َرُسْقِل اهلل

َ
صؾك اهلل طؾقف -َما َبِؼل

َّٓ َأْرَبَعٌة:  -وسؾؿ ـُ َمْسُعْقدٍ َيْقَم ُأُحٍد إِ  ."َأَحُدُهُؿ اْب

ـْ َأبِل إِْسَحاَق ُؾِعَب١ُ ـْ َأبِل إَْحَقِص: ,: َط  َط

ـُ َمْسُعْقدٍ   ب
ِ
ـَ َماَت َطْبُد اهلل َوَأَحُدُهَؿا  ,َسِؿْعُت َأَبا َمْسُعْقٍد َوَأَبا ُمْقَسك ِحْق

 ."َأَتَراُه َتَرَك َبْعَدُه مِْثَؾُف؟"َيُؼْقُل لَِصاِحبِِف: 

ٍَ ـْ َقا  َوَيْشَفُد إَِذا ِغْبـَا. ,َلَؼْد َكاَن ُيْمَذُن َلُف إَِذا ُحِجْبـَا ,ُقْؾَت َذاكَ  : َلِئ

٢َٝ ـْ ُقْطَبةَ َِٜش ـِ إَْطَؿشِ  ,: َط ـِ الَحاِرِث  ,َط ـْ َمالِِؽ ب ـْ َأبِل  ,َط َط

 إَْحَقِص بِـَْحِقِه .
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ٗٞ َٚايَٖٓػا٥ٔ  ٟٗ ـْ َحِدْيِث َأبِل ُمْقَس ََٚأِخَطَز ايُبَداِض
َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-ك: مِ

ـِ » ـَ الَقَؿ
ُف  ,َفَؿَؽْثـَا ِحْقـًا ,َقِدْمُت َأَكا َوَأِخل مِ ـَ َمْسُعْقٍد َوُأمَّ َوَما َكْحِسُب اْب

 
ِّ

ـْ َأْهِؾ َبْقِت الـَّبِل
َّٓ مِ لَِؽْثَرِة ُدُخْقلِِفؿ َوُخُرْوِجِفؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إِ

 .«َطَؾْقفِ 

ـُ َُ ـْ َأبِل اأَلِع  : َط
ِّ

ْقَباكِل ـْ َأبِل ُمْقَسك ,َطْؿٍرو الشَّ  َلَؼْد "َقاَل:  ,َط
ِ
َواهلل

 
ِ
ٍد  ,َرَأْيُت َطْبَد اهلل َّٓ َطْبَد آِل ُمَحؿَّ  ."-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَما َأَراُه إِ

 
ُّ

َؾِػل َثـَا السِّ   ,َحدَّ
ُّ

َثـَا الثََّؼِػل ـُ بِْشَرانَ  ,َحدَّ دُ  ,َأْكَبَلَكا اْب ـُ َطْؿٍرو َأْكَبَلَكا ُمَحؿَّ  ,ب

ـُ َطْبِد الَجبَّارِ  ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ ـُ ِغَقاٍث  ,َحدَّ َثـَا َحْػُص ب ـِ ُطَبْقِد  ,َحدَّ ـِ ب ـِ الَحَس َط

 
ِ
ـِ ُسَقْيدٍ  ,اهلل ـْ إِْبَراِهْقَؿ ب ـِ َيِزْيدَ  ,َط ـِ ب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ   ,َط

ِ
ـْ َطْبِد اهلل َقاَل:  ,َط

 
ِ
 َأْن َتْرَفَع »: -وسؾؿصؾك اهلل طؾقف -َقاَل َرُسْقُل اهلل

َّ
! إِْذُكَؽ َطَؾل

ِ
َيا َطْبَد اهلل

 .«َوَتْسَؿَع ِسَقاِدي َحتَّك َأْكَفاكَ  ,الِحَجاَب 

ُٙ َٚا . ,َوَزاِئَدةُ  ,: الثَّْقِريُّ َض
ِ
ـِ ُطَبْقِد اهلل ـِ ب ـِ الَحَس  َط

ْترَ »: َٚٔفٞ َيِفٕغ  .«َوَأْن َتْسَتِؿَع ِسَقاِدي ,َأْن َتْرَفَع السِّ

َٛا َراُر. ُزَٚايػِّ  : السِّ

ٌَ ِٝ  : الُؿَحاَدَثُة.َٚٔق

ـُ َُ ـْ إِْبَراِهْقؿَ اأَلِع ـْ َطْؾَؼَؿةَ  ,: َط   ,َط
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ا َكَزَلْت:  ,َط َلقَْس ﴿َقاَل: َلؿَّ

الَِحاِت ُجـَاٌح  ـَ آَمـُقا َوَطِؿُؾقا الصَّ ِذْي   ,أَية ﴾َطَؾك الَّ
ِ
 َصؾَّك -َقاَل َرُسْقُل اهلل
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 .«ِقْقَؾ لِل: َأْكَت مِـُْفؿ»: -َوَسؾَّؿَ اهلُل َطَؾْقِف 

 ه. ا"(2459)َرَواُه ُمْسؾٌِؿ برقؿ 

قديًؿا: فؽان مـ السابؼقـ  -رضل اهلل طـف-أسؾؿ طبد اهلل بـ مسعقد 

 إولقـ إلك اإلسالم.

 :(32233)دا٤ يف َكٓف ابٔ أبٞ ؾٝب١ ضمح٘ اهلل بطقِ 
ـُ َأبِل ُطَبْقَدةَ قاٍ ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ َثـِل َأبِل ,: َحدَّ َْطَؿشِ  ,َقاَل: َحدَّ ْٕ ـِ ا ـِ  ,َط َط

ـِ  ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـْ َأبِقفِ  ,اْلَؼاِسِؿ ْب   ,َط
ِ
رضل -ابـ مسعقد -َقاَل: َقاَل َطْبُد اهلل

َْرِض ُمْسؾٌِؿ َغْقُرَكا»: -اهلل طـف ْٕ  .«َلَؼْد َرَأْيتـِل َساِدَس ِستٍَّة َما َطَؾك َضْفِر ا

صؾك اهلل طؾقف -ولحؼ بالـبل  ,طشرون كػًساوسبؼف إلك اإلسالم 

 .-وسؾؿ

 : ٚدا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـْ َسْعد بـ أبل وقاص   ": َقاَل  -رضل اهلل طـف-َط
ِّ

صؾك -ُكـَّا َمَع الـَّبِل

  ,ِستََّة َكَػرٍ  -اهلل طؾقف وسؾؿ
ِّ

: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل اْلُؿْشِرُكقَن لِؾـَّبِل

ـُ َمْسُعقدٍ اْصُرْد هَ  َٓ َيْجَتِرُئقَن َطَؾْقـَا. َقاَل َوُكـُْت َأَكا َواْب ِء  َٓ ـْ  ,ُم
َوَرُجٌؾ مِ

قِفَؿا ,َوباَِلٌل  ,ُهَذْيؾٍ    ,َوَرُجاَلِن َلْسُت ُأَسؿِّ
ِ
صؾك -َفَقَقَع فِل َكْػِس َرُسقِل اهلل

َث َكْػَسُف َفَلْكزَ  -اهلل طؾقف وسؾؿ : َما َشاَء اهلُل َأْن َيَؼَع َفَحدَّ َٓ ﴿َل اهلُل َطزَّ َوَجؾَّ   َو
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 ُيِريُدوَن َوْجَففُ  َتْطُردِ 
ِّ

ـَ َيْدُطقَن َربَُّفْؿ بِاْلَغَداِة َواْلَعِشل ِذي "﴾الَّ
 (ٔ)

. 

 .قبٌ إضالَ٘ -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-َع ايٓيب  -زضٞ اهلل عٓ٘-قؿت٘ 

 : دا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل

ـِ َمْسُعقدٍ  ُكـُْت ُغاَلًما َيافًِعا "َأكَُّف َقاَل:  ,-طـف رضل اهلل-مـ حديث اْب

ـِ َأبِل ُمَعْقطٍ    ,َأْرَطك َغـًَؿا لُِعْؼَبَة ْب
ُّ

َوَأُبق  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَجاَء الـَّبِل

ـَ  ,-رضل اهلل طـف-َبْؽٍر  ـَ اْلُؿْشِركِق
ا مِ :  ,َوَقْد َفرَّ َٓ َهْؾ ِطـَْدَك  ,َيا ُغاَلمُ "َفَؼا

ـٍ َتْس  ـْ َلَب
ـٌ  ,"ِؼقـَا؟مِ   ,َوَلْسُت َساقَِقُؽَؿا ,ُقْؾُت: إِكِّل ُمْمَتَؿ

ُّ
صؾك -َفَؼاَل الـَّبِل

ـْ َجَذَطٍة َلْؿ َيـُْز َطَؾْقَفا اْلَػْحُؾ؟": -اهلل طؾقف وسؾؿ
ُقْؾُت:   "َهْؾ ِطـَْدَك مِ

  ,َفَلَتْقُتُفَؿا بَِفا ,َكَعؿْ 
ُّ

ْرعَ َومَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفاْطَتَؼَؾَفا الـَّبِل  ,َسَح الضَّ

ْرعُ  ,َوَدَطا  ,بَِصْخَرٍة ُمـَْؼِعَرةٍ  -رضل اهلل طـف-ُثؿَّ َأَتاُه َأُبق َبْؽٍر  ,َفَحَػَؾ الضَّ

ْرِع:  ,ُثؿَّ َشِرْبُت  ,َوَشِرَب َأُبق َبْؽرٍ  ,َفَشِرَب  ,َفاْحَتَؾَب فِقَفا ُثؿَّ َقاَل لِؾضَّ

ـْ َهَذا اْلَؼْقِل؟ َقاَل: َفؼُ  ,َفَلَتْقُتُف َبْعَد َذلَِؽ  ,َفَؼَؾَص  "اْقؾِْص "
ْؾُت: َطؾِّْؿـِل مِ

ـَ ُسقَرةً  ,"إِكََّؽ ُغاَلٌم ُمَعؾَّؿٌ " ـْ فِقِف َسْبِعق
َٓ ُيـَاِزُطـِل فِقَفا  ,َقاَل: َفَلَخْذُت مِ

"َأَحدٌ 
 (ٕ)

. 

                                                   
 .(ٖٕٔٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
وبقية رجالو  ,واضتديث سناده حسن من أجل عاصم بن هبدلة (,ٕٔٗٗ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٕ)

عفان: ىو ابن مسلم الصفار. وأخرجو  ,فمن رجال مسلم ,جال الشيخُت غَت زتاد بن سلمةثقات ر 
              = هبذا اإلسناد. ,عن عفان ٓٔ٘/ٔٔو ٔ٘/ٚوابن أيب شيبة  ,ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٖابن سعد 
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 وشفد بدًرا. ,وهاجر إلك الؿديـة ,هاجر إلك الحبشة

 ,ة مـ الؼرآنسبعقـ سقر -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وسؿع مـ يف الـبل 

 واسطة. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ولقس بقـف وبقـ الـبل 

 : ٚقس دا٤ قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

 بـ مسعقد 
ِ
ـْ َيْغُؾْؾ ﴿َأكَُّف َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َطْبِد اهلل َوَم

ـْ َطَؾك قِرَ "ُثؿَّ َقاَل:  [363آل طؿران: ] ﴾بَِؿا َغؾَّ َيْقَم اْلِؼقَاَمةِ  َيْلِت  اَءِة َم

 »َتْلُمُروكِل َأْن َأْقَرَأ؟ َفَؾَؼْد 
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقَرْأُت َطَؾك َرُسقِل اهلل

ـَ ُسقَرةً    ,بِْضًعا َوَسْبِعق
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َوَلَؼْد َطؾَِؿ َأْصَحاُب َرُسقِل اهلل

  ,-وسؾؿ
ِ
ا َأْطَؾُؿ مِـِّل َلَرَحْؾُت َوَلْق َأْطَؾُؿ َأنَّ َأَحدً  ,َأكِّل َأْطَؾُؿُفْؿ بِؽَِتاِب اهلل

ٍد  «إَِلْقفِ  صؾك اهلل طؾقف -َقاَل َشِؼقٌؼ: َفَجَؾْسُت فِل َحَؾِؼ َأْصَحاِب ُمَحؿَّ

َٓ َيِعقُبفُ  ,َفَؿا َسِؿْعُت َأَحًدا َيُردُّ َذلَِؽ َطَؾْقفِ  ,-وسؾؿ "َو
 (ٔ)

. 

                                                                                                                        
والطرباين  (,ٜ٘ٙ)والشاشي  (,ٖٔٔ٘)وأبو يعلى  ,ٖٚ٘/ٕوالفسوي  (,ٖٖ٘)وأخرجو الطيالسي  =

من طرق عن زتاد بن  ٕ٘ٔ/ٔ "اضتلية"وُب  (,ٖٖٕ) "الدالئل"وأبو نعيم ُب  (,٘٘ٗٛ) "الكبَت"ُب 
وىو . (ٜٖٛ٘)وانظر  (,ٖٖٓٗ)و (ٜٜٖ٘)هبذا اإلسناد. وقد سلف هبذا اإلسناد ؼتتصراً برقم  ,سلمة

قال . "ىذا حديث حسن"وقال فيو: (, ُٔٗٛب الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم )
 ,: أي ليس اظتال يل بل لغَتي"إين مؤًب": ىو من شارف االحتبلم وظتا حيتلم. "يافعاً": قولو: السندي

: فإنو ليس مل ينز عليها الفحل: بفتحتُت. من َجَذعةفليس يل اطتيانة ُب مال الغَت.  ,وقد اختذين أميناً 
فهو ظتن  ,ل آخريدل على أن ما ظهر بربكة أحد ُب ملك رجواضتديث فيها لنب حىت يكون لصاحبها. 

 وقد سبق اضتديث. ,أي: انقبض ,كضرب  ,: من قلصاقلصإذا مل خيتلط مبلك ذلك الرجل.  ,لو الربكة
 .(ٕٕٙٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)



 اعسف ضًفو

 
4

 [-رضي اهلل عنه-عبد اهلل بن مسعود ]

   
 

445 

 : ٚدا٤ أّٜها يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

 بـ م
ِ
َٓ إَِلَف »َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-سعقد مـ حديث َطْبِد اهلل َوالَِّذي 

َّٓ َأَكا َأْطَؾُؿ َحْقُث َكَزَلْت   ُسقَرٌة إِ
ِ
ـْ ِكَتاِب اهلل

َّٓ َأَكا  ,َغْقُرُه َما مِ ـْ آَيٍة إِ
َوَما مِ

 مِـِّل ,َأْطَؾُؿ فِقَؿا ُأْكِزَلْت 
ِ
بُِؾ َتْبُؾغُ  ,َوَلْق َأْطَؾُؿ َأَحًدا ُهَق َأْطَؾُؿ بِؽَِتاِب اهلل  ,ُف اإْلِ

«َلَركِْبُت      إَِلْقفِ 
 (ٔ)

. 

 : ٚدا٤ أّٜها يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـْ َمْسُروٍق  ـَ َطْؿٍروَقاَل: ُكـَّا َكْلتِل  ,َط  ْب
ِ
ُث إَِلْقِف  ,َطْبَد اهلل ـُ  -َفـََتَحدَّ َوَقاَل اْب

ـَ َمْس َفَذَكْرَكا َيْقًما  -ُكَؿْقٍر: ِطـَْدُه   ْب
ِ
َفَؼاَل: َلَؼْد  ,-طـفؿرضل اهلل -ُعقدٍ َطْبَد اهلل

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

ٍء َسِؿْعُتُف مِ
ْ

َٓ َأَزاُل ُأِحبُُّف َبْعَد َشل صؾك اهلل طؾقف -َذَكْرُتْؿ َرُجاًل 

  ,-وسؾؿ
ِ
ُخُذوا اْلُؼْرآَن  "َيُؼقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ـِ ُأمِّ َطبْ  ـِ اْب ـْ َأْرَبَعٍة: مِ
ـِ َجَبؾٍ مِ ـِ َكْعٍب  ,ٍد َفَبَدَأ بِِف َوُمَعاِذ ْب  ْب

ِّ
َوَسالٍِؿ  ,َوُأَبل

"َمْقَلك َأبِل ُحَذْيَػَة 
 (ٕ)

. 

 .-زضٞ اهلل عٓ٘-بٝإ عظِ ثكٌ ضاقٞ عبد اهلل بٔ َطعٛد 

 : دا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل

ـِ َمْسُعقدٍ  ـَ اَن ــــــــــَأكَُّف كَ  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث اْب
 َيْجَتـِل ِسَقاًكا مِ

                                                   
 .(ٖٕٙٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٕٗٙٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٕ)
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ََراكِ  ْٕ ـِ  ,ا اَقْق يُح َتْؽَػُمهُ  ,َوَكاَن َدقِقَؼ السَّ  ,َفَضِحَؽ اْلَؼْقُم مِـْفُ  ,َفَجَعَؾِت الرِّ

 
ِ
  "مِؿَّ َتْضَحُؽقَن؟": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

َّ
َقاُلقا: َيا َكبِل

 
ِ
ِة َساَقْقفِ  ,اهلل ـْ ِدقَّ

ـْ         ,لَِّذي َكْػِسل بَِقِدهِ َوا"َفَؼاَل:  ,مِ
َلُفَؿا َأْثَؼُؾ فِل اْلِؿقَزاِن مِ

"ُأُحدٍ 
 (ٔ)

. 

 : ٚدا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل

 بـ مسعقد 
ِ
 -رضل اهلل طـف-مـ حديث َطْبِد اهلل

َّ
صؾك اهلل -: َأنَّ الـَّبِل

ـَ َأبِل َبْؽرٍ  -طؾقف وسؾؿ  ُيَصؾِّل ,-طـفؿارضل اهلل -َوُطَؿرَ  ,َأَتاُه َبْق
ِ
 ,َوَطْبُد اهلل

  ,َفاْفَتَتَح الـَِّساَء َفَسَحَؾَفا
ُّ

ـْ َأَحبَّ َأْن »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل الـَّبِل َم

ا َكَؿا ُأْكِزَل  ـِ ُأمِّ َطْبدٍ  ,َيْؼَرَأ اْلُؼْرآَن َغضًّ َم ْسَلُل  ,«َفْؾَقْؼَرْأُه َطَؾك قَِراَءِة اْب  ,ُثؿَّ َتَؼدَّ

                                                   
 ,وىذا إسناد حسن من أجل عاصم ,واضتديث صحيح لغَته ,(ٜٜٖٔ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٔ)

فمن رجال  -وىو ابن سلمة  -وبقية رجالو ثقات رجال الشيخُت غَت زتاد  ,وىو ابن أيب النجود
وىو ُب الصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم  مسلم. عبد الصمد: ىو ابن عبد الوارث. قالو احملقق.

 ,ٗ٘ٗٛ ,ٖ٘ٗٛ)وىو صحيح بطرقو الكثَتة عند الطرباين  ,ناد حسنوىذا إس": (, وقال فيوٕٓ٘ٚ)
: عن معاوية بن قرة عن أبيو قال: كان ابن مسعود على األول: وبشواىده اآلتية ,وابن سعد (,ٚٔ٘ٛ

ىو على ": ٍب قال. "فضحكوا... اضتديث ,فكشف عتم عن ساقيو ,فهبت ريح ,شجرة جيتٍت عتم منها
وقد خولف كما  ,ثقات رجال الشيخُت غَت الدالل فهو من أفراد مسلم فإن رجالو كلهم ,شرط مسلم

: عن أم موسى قالت: الثاين. "فبل يضر عدم إخراج مسلم لو ,وقرة والد معاوية صحايب معروف ,يأٌب
ابن مسعود فصعد على شجرة  -صلى اهلل عليو وسلم-يقول: أمر النيب  -رضي اهلل عنو-شتعت عليا 

إسناده ": وقال ابن جريرفنظر أصحابو إىل ساق عبد اهلل بن مسعود. اضتديث.   ,أمره أن يأتيو بشيء
إحدامها  ,وإال فقد أعلو ىو بعلتُت اثنتُت ,: ولعلو يعٍت صحيح مبا قبلو من الشاىدينقلت. "صحيح
 وال ,وال يعلم راو روى عنها غَت مغَتة ,والثانية: أن أم موسى ال تعرف ُب نقلة العلم"فقال:  ,قادحة

 . "فكيف غتهولة من النساء؟!  ,يثبت مبجهول من الرجال ُب الدين حجة
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 َفَجَعَؾ الـَّ 
ُّ

َسْؾ  ,َسْؾ ُتْعَطفْ  ,َسْؾ ُتْعَطفْ »َيُؼقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بِل

َٓ َيْرَتدُّ "َفَؼاَل فِقَؿا َسَلَل:  ,«ُتْعَطفْ  َٓ َيـَْػدُ  ,الؾُفؿَّ إِكِّل َأْسَلُلَؽ إِيَؿاًكا   ,َوَكِعقًؿا 

ٍد  . َقاَل: "ِة اْلُخْؾدِ فِل َأْطَؾك َجـَّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوُمَراَفَؼَة َكبِقَِّؽ ُمَحؿَّ

َرهُ "  لُِقَبشِّ
ِ
 اهلُل َتَعاَلك َطـُْف َطْبَد اهلل

َ
  ,َفَلَتك ُطَؿُر َرِضل

ِ
َفَقَجَد َأَبا َبْؽٍر ِرْضَقاُن اهلل

 «َلَؼْد ُكـَْت َسبَّاًقا بِاْلَخْقرِ  ,َفَؼاَل: إِْن َفَعْؾَت  ,َطَؾْقِف َقْد َسَبَؼفُ 
(ٔ)

. 

 : ضٟ ضمح٘ اهللٚدا٤ أّٜها يف قشٝح اإلَاّ ايبدا 

ـْ َأبِل ُمقَسك  ـِ »َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َط ـَ الَقَؿ
 ,َقِدْمُت َأَكا َوَأِخل مِ

فُ  ,َفَؿَؽْثـَا ِحقـًا ـَ َمْسُعقٍد َوُأمَّ ـْ َأْهِؾ الَبْقِت  ,َما ُكَرى اْب
َّٓ مِ ـْ َكْثَرِة  ,إِ

مِ

«ُدُخقلِِفْؿ َوُلُزومِِفْؿ َلفُ 
 (ٕ)

. 

 : ضمح٘ اهلل ٚدا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ

ـَ َيِزيدَ  ـِ ْب ْحَؿ ـَ َمْسُعقدٍ َقاَل: َسِؿْعُت  ,مـ صريؼ َطْبَد الرَّ رضل اهلل -اْب

  ,-طـف
ِ
 ـــــــــإِْذكُ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َيُؼقُل: َقاَل لِل َرُسقُل اهلل

َّ
 َؽ َطَؾل

                                                   
وىذا إسناده حسن من أجل  ,. واضتديث صحيح بشواىده(ٕ٘٘ٗ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٔ)

 ,وبقية رجالو ثقات رجال الشيخُت. معاوية بن عمرو: ىو ابن اظتهلب األزدي ,عاصم بن أيب النجود
من  (ٚٔٗٛ) "الكبَت"وزر: ىو ابن حبيش األسدي. وأخرجو الطرباين ُب  ,مة الثقفيوزائدة: ىو ابن قدا

وحسنو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب التعليقات اضتسان برقم هبذا اإلسناد.  ,طريق معاوية بن عمرو
وقال  (,ٕ٘ٛ). وىو ُب الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم "حسن": وقال فيو (,ٕٚٓٚ)
 . "ىذا حديث حسن"و: في

 .(ٖٖٛٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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«َحتَّك َأْكَفاكَ  ,َوَأْن َتْسَتِؿَع ِسَقاِدي ,َأْن ُيْرَفَع اْلِحَجاُب 
 (ٔ)

. 

-والـعؾقـ: لؾـبل  ,والسقاك ,صاحب الؿطفرة -رضل اهلل طـف-وهق 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

صؾك اهلل طؾقف -روى طـ الـبل  ,-رضل اهلل طـف-ففق رجؾ طظقؿ 

 إحاديث الؽثقرة. -وسؾؿ

يف العبادلة إربعة: ٕكف  -رضل اهلل طـف-ولؿ يذكر طبد اهلل بـ مسعقد 

 .-طـفرضل اهلل -مات متؼدًما 

ومـ كبار  ,-طـفؿرضل اهلل -وإٓ ففق مـ كبار فؼفاء الصحابة 

 ومـ طظؿائفؿ. ,طؾؿائفؿ

 .َع املطبخني باذتؿ٢ -زضٞ اهلل عٓ٘-قؿت٘ 

مع أن أبا مقسك  ,-رضل اهلل طـف-كان يرجع إلقف أبق مقسك إشعري 

 مـ قضاة الؿسؾؿقـ يف كثقر مـ شلكف. -رضل اهلل طـف-إشعري 

 شلن الؿسبحقـ بالحصك.لؿا سللف يف 

 :(210)أخطز اإلَاّ ايساضَٞ ضمح٘ اهلل يف غٓٓ٘ بطقِ 

ـُ َيْحَقك ُث  ,َقاَل: َسِؿْعُت َأبِل ,مـ صريؼ َطْؿُرو ْب ـْ َأبِقِف َقاَل: ُكـَّا  ,ُيَحدِّ َط

ـِ َمْسُعقٍد َكْجؾُِس َطَؾك َباِب   ْب
ِ
 ,َقْبَؾ َصاَلِة اْلَغَداةِ  ,-رضل اهلل طـف-َطْبِد اهلل

                                                   
 .(ٜٕٙٔ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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َْشَعِريُّ  ,َمَشْقـَا َمَعُف إَِلك اْلَؿْسِجدِ  ,َفنَِذا َخَرَج  ْٕ رضل -َفَجاَءَكا َأُبق ُمقَسك ا

َٓ  -اهلل طـف ـِ ُقْؾـَا:  ْحَؿ َبْعُد. َفَجَؾَس َمَعـَا  ,َفَؼاَل: َأَخَرَج إَِلْقُؽْؿ َأُبق َطْبِد الرَّ

ا َخَرَج  ,َحتَّك َخَرَج  َفَؼاَل َلُف َأُبق ُمقَسك: َيا َأَبا َطْبِد  ,ُقْؿـَا إَِلْقِف َجِؿقًعا ,َفَؾؿَّ

ـِ  ْحَؿ ِف  -إِكِّل َرَأْيُت فِل اْلَؿْسِجِد آكًِػا َأْمًرا َأْكَؽْرُتُف َوَلْؿ َأَر  ,الرَّ  -َواْلَحْؿُد لِؾَّ

َّٓ َخْقًرا. َقاَل: َفَؿا ُهَق؟ َفَؼاَل: إِْن ِطْشَت َفَسَتَراُه. َقاَل: َرَأْيُت فِل اْلَؿْسِجِد  إِ

اَلَة فِل ُكؾِّ َحْؾَؼٍة َرُجٌؾ   ,َوفِل َأْيِديِفْؿ حًصا ,َقْقًما ِحَؾًؼا ُجُؾقًسا َيـَْتظُِروَن الصَّ

 ,َفُقَفؾُِّؾقَن مِاَئةً  ,َفَقُؼقُل: َهؾُِّؾقا مِاَئةً  ,َفُقَؽبُِّروَن مِاَئةً  ,َفَقُؼقُل: َكبُِّروا مِاَئةً 

َقاَل: َفَؿاَذا ُقْؾَت َلُفْؿ؟ َقاَل: َما ُقْؾُت  ,اَئةً َفُقَسبُِّحقَن مِ  ,َوَيُؼقُل: َسبُِّحقا مِاَئةً 

وا »َلُفْؿ َشْقًئا اْكتَِظاَر َرْأِيَؽ َأِو اْكتظاَر َأْمِرَك. َقاَل:  َأَفاَل َأَمْرَتُفْؿ َأْن َيُعدُّ

ـْ َحَسـَاتِِفؿْ  ,َسقَِّئاتِِفؿْ 
َٓ َيِضقَع مِ َعُف ُثؿَّ َمَضك َوَمَضْقـَا مَ  ,«َوَضِؿـَْت َلُفْؿ َأْن 

ـْ تِْؾَؽ اْلِحَؾِؼ 
َما َهَذا الَِّذي َأَراُكْؿ »َفَؼاَل:  ,َفَقَقَػ َطَؾْقِفؿْ  ,َحتَّك َأَتك َحْؾَؼًة مِ

ـِ حًصا َكُعدُّ بِِف التَّْؽبِقَر َوالتَّْفؾِقَؾ  «َتْصـَُعقَن؟ ْحَؿ َقاُلقا: َيا َأَبا َطْبِد الرَّ

وا َسقَِّئاتُِؽؿْ »َوالتَّْسبِقَح. َقاَل:  ـْ َحَسـَاتُِؽْؿ  ,َفُعدُّ
َٓ َيِضقَع مِ ـٌ َأْن 

َفَلَكا َضامِ

دٍ  َة ُمَحؿَّ ٌء َوْيَحُؽْؿ َيا ُأمَّ
ْ

ِء َصَحاَبُة َكبِقُِّؽْؿ  ,َشل َٓ صؾك -َما َأْسَرَع َهَؾَؽَتُؽْؿ َهُم

ي َوالَّذِ  ,َوآكَِقُتُف َلْؿ ُتْؽَسرْ  ,َوَهِذِه ثَِقاُبُف َلْؿ َتْبَؾ  ,ُمَتَقافُِرونَ  -اهلل طؾقف وسؾؿ

ٍد  ,َكْػِسل بَِقِدهِ  ِة ُمَحؿَّ ـْ مِؾَّ
 َأْهَدى مِ

َ
صؾك اهلل طؾقف -إِكَُّؽْؿ َلَعَؾك مِؾٍَّة ِهل

ـِ «أْو ُمْػَتتُِحق َباِب َضاَلَلةٍ  -وسؾؿ ْحَؿ  َيا َأَبا َطْبِد الرَّ
ِ
َما َأَرْدَكا  ,. َقاُلقا: َواهلل
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َّٓ اْلَخْقَر. َقاَل:  ـْ ُمِريٍد لِْؾَخْقرِ »إِ
ـْ ُيِصقَبفُ  َوَكْؿ مِ   ,َل

ِ
صؾك اهلل -إِنَّ َرُسقَل اهلل

َٓ ُيَجاِوُز َتَراِقَقُفؿْ  -طؾقف وسؾؿ َثـَا َأنَّ َقْقًما َيْؼَرُءوَن اْلُؼْرآَن   " ,«َحدَّ
ِ
َواْيُؿ اهلل

ـُ َسَؾَؿَة:  ,َما َأْدِري َلَعؾَّ َأْكَثَرُهْؿ مِـُْؽؿْ  َرَأْيـَا "ُثؿَّ َتَقلَّك َطـُْفْؿ. َفَؼاَل َطْؿُرو ْب

َة ُأوَلِئَؽ اْلِحَؾِؼ ُيَطاِطـُقَكا َيْقَم الـَّْفَرَواِن َمَع اْلَخَقاِرِج  "َطامَّ
 (ٔ)

. 

 : ٟ زاٚز ضمح٘ اهلل]دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ أ

 بـ مسعقد 
ِ
َج اْمَرَأًة  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َطْبِد اهلل فِل َرُجٍؾ َتَزوَّ

َداَق َوَلْؿ َيْدُخْؾ بَِفا  ,َفَؿاَت َطـَْفا َداُق "َفَؼاَل:  ,َوَلْؿ َيْػِرْض َلَفا الصَّ َلَفا الصَّ

ةُ  ,َكاماًِل  ـُ ِسـَانٍ . "َوَلَفا اْلِؿقَراُث  ,َوَطَؾْقَفا اْلِعدَّ رضل اهلل -َفَؼاَل َمْعِؼُؾ ْب

 ": -طـف
ِ
َقَضك بِِف فِل بِْرَوَع » -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

«بِـِْت َواِشٍؼ 
 (ٕ)

. 

 : غٓٓ٘ دا٤ أّٜها بًفغ آخط عٓس اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل يفٚ

ـَ َمْسُعقدٍ   ْب
ِ
 فِل َرُجٍؾ بَِفَذا  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َطْبَد اهلل

َ
ُأتِل

اٍت  -َأْو َقاَل:  -َشْفًرا  ,َقاَل: َفاْخَتَؾُػقا إَِلْقفِ  ,اْلَخَبرِ  َفنِكِّل َأُققُل فِقَفا  "َقاَل: ,َمرَّ

                                                   
وقال  (,ٕ٘ٓٓ)وىو ُب الصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم  (,ٕٓٔ)أخرجو اإلمام الدارمي ُب سننو  (ٔ)

 ."وىذا إسناد صحيح "فيو: 
وىو ُب وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن.  (,ٕٗٔٔ)نو أخرجو اإلمام أيب داود ُب سن (ٕ)

إسناده صحيح على شرط ": (, وقال فيوٜٖٛٔصحيح أيب داود األم لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم )
 . "والبيهقي ,والذىيب ,واضتاكم ,وصححو ابن حبان ,الشيخُت
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َٓ َشَططَ  ,َٓ َوْكَس  ,ا َصَداًقا َكَصَداِق كَِساِئَفاإِنَّ َلفَ  َوإِنَّ َلَفا اْلِؿقَراَث  ,َو

ةُ  ْقَطانِ  ,َفنِْن َيُؽ َصَقاًبا ,َوَطَؾْقَفا اْلِعدَّ ـَ الشَّ
ـْ َخَطًل َفِؿـِّل َومِ  َوإِْن َيُؽ

ِ
ـَ اهلل  ,َفِؿ

ـْ َأْشجَ "َواهلُل َوَرُسقُلُف َبِريَئانِ 
اُح . َفَؼاَم َكاٌس مِ  ,َوَأُبق ِسـَانٍ  ,َع فِقِفُؿ اْلَجرَّ

 "َفَؼاُلقا: 
ِ
ـُ َكْشَفُد َأنَّ َرُسقَل اهلل ـَ َمْسُعقٍد َكْح  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َيا اْب

 َكَؿا 
ُّ

َْشَجِعل ْٕ َة ا ـُ ُمرَّ َقَضاَها فِقـَا فِل بِْرَوَع بِـِْت َواِشٍؼ َوإِنَّ َزْوَجَفا ِهاَلُل ْب

ـَ َواَفَؼ َقَضاُؤُه ". َقاَل: "َقَضْقَت  ـُ َمْسُعقٍد َفَرًحا َشِديًدا ِحق  ْب
ِ
َفَػِرَح َطْبُد اهلل

 
ِ
"-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقَضاَء َرُسقِل اهلل

 (ٔ)
. 

 : ٚقس دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل

ـِ َيِزيدَ  ـِ ْب ْحَؿ  -رضل اهلل طـف-ُطْثَؿانُ َصؾَّك "َقاَل:  ,مـ صريؼ َطْبِد الرَّ

 َطْبُد َفَؼاَل  ,ِؿـًك َأْرَبًعابِ 
ِ
 »: -رضل اهلل طـف-بـ مسعقد -اهلل

ِّ
َصؾَّْقُت َمَع الـَّبِل

ـِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ـِ  ,َرْكَعَتْق َوَمَع ُطَؿَر  ,َوَمَع َأبِل َبْؽٍر َرْكَعَتْق

ـِ  ـْ َحْػصٍ  ,«َرْكَعَتْق ـْ إَِماَرتِفِ ": َزاَد َط
َفاثُ  ,َوَمَع ُطْثَؿاَن َصْدًرا مِ . َزاَد "ؿَّ َأَتؿَّ

ـْ َأبِل ُمَعاِوَيَة:  ـْ َها ُهـَا َط
ـْ "مِ

ُرُق َفَؾَقِدْدُت َأْن لِل مِ َقْت بُِؽُؿ الطُّ ُثؿَّ َتَػرَّ

                                                   
وصححو اإلمام األلباين  (,ٖٖٗ٘)ام النسائي ُب سننو واإلم (,ٕٙٔٔ)أخرجو اإلمام أبو داود ُب سننو  (ٔ)

(, وقال ٔٗٛٔوىو ُب صحيح أيب داود األم لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم )رزتو اهلل ُب صحيح السنن. 
ٍب قال ُب . "والبيهقي (,ٛٛٓٗ)وصححو ابن حبان  ,إسناده صحيح على شرط الشيخُت": فيو

وعلى شرط مسلم من طريق أيب  ,الشيخُت من طريق خبلس: وىذا إسناد صحيح على شرط اإلسناد
 -؛ فإنو مل خيرج لو البخاري. واضتديث أخرجو أزتد والبيهقي-وىو األعرج األجرد البصري -حسان

 ."من طرق أخرى عن سعيد بن أيب عروبة ... بو. وىو ؼترج أيضاً ُب اظتصدر السابق -وصححو
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ـِ  َؾَتْق ـِ ُمَتَؼبَّ َْطَؿُش: "َأْرَبِع َرَكَعاٍت َرْكَعَتْق ْٕ ةَ ". َقاَل ا ـُ ُقرَّ َثـِل ُمَعاِوَيَة ْب  ,َفَحدَّ

ـْ َأْشَقاِخفِ   َصؾَّك َأْرَبًعاأَ " ,َط
ِ
ِطْبَت َطَؾك ُطْثَؿاَن "َقاَل: َفِؼقَؾ َلُف:  ,"نَّ َطْبَد اهلل

«اْلِخاَلُف َشرٌّ »َقاَل:  ,"ُثؿَّ َصؾَّْقُت َأْرَبًعا
 (ٔ)

. 

 : ٚدا٤ يف املعذِ األٚغط يإلَاّ ايطرباْٞ

ـِ َواثَِؾةَ  َػْقِؾ َطامِِر ْب ـْ َأبِل الطُّ ـُ َقاَل: َكاَن  -رضل اهلل طـف-َط  ْب
ِ
َطْبُد اهلل

 فِل "َفَقُؼقُل:  ,َيْخُطُبـَا بِاْلُؽقَفةِ -رضل اهلل طـف-–َمْسُعقٍد 
َ

ـْ َشِؼل  َم
ُّ

ِؼل الشَّ

فِ  ـِ ُأمِّ فِ  ,َبْط ـِ ُأمِّ ـْ َسِعَد فِل َبْط ِعقُد َم ـُ ُأَسْقدٍ "َوالسَّ ـْ  ,. َفَؼاَل ُحَذْيَػُة ْب
َرُجٌؾ مِ

 
ِّ

ـْ َأْمِر َهَذا": -ؾؿصؾك اهلل طؾقف وس-َأْصَحاِب الـَّبِل
َيُؼقُل:  ,َطَجًبا مِ

فِ  ـِ ُأمِّ ـْ َسِعَد فِل َبْط ِعقُد َم فِ  ,السَّ ـِ ُأمِّ  فِل َبْط
َ

ـْ َشِؼل  َم
ُّ

ِؼل . َفَؼاَل َطْبُد "َوالشَّ

 :
ِ
ـْ َهَذا؟ ُثؿَّ َقاَل:  ,َيا ُحَذْيَػةُ "اهلل

ـْ "َوَما ُيْعِجُبَؽ مِ
َػاِء مِ ُثَؽ بِالشِّ َٓ ُأَحدِّ َأ

ِحؿِ »َفَؼاَل:  ,ُثؿَّ َرَفَع اْلَحِديَث  "؟َذاكَ  اًل بِالرَّ إَِذا َأَراَد اهلُل َطزَّ  ,إِنَّ َمَؾًؽا ُمَقكَّ

 
ِ
َفَقْؼِضل َربَُّؽ َوَيْؽُتُب  ,َيا َربِّ َأَجُؾفُ "َفَقُؼقُل:  ,َوَجؾَّ َأْن َيْخُؾَؼ َشْقًئا بِنِْذِن اهلل

                                                   
صحيح دون حديث ": وقال اإلمام األلباين رزتو اهلل فيو (,ٜٓٙٔ)أخرجو اإلمام أبو داود ُب سننو  (ٔ)

: (, وقال فيوٕٕٗوىو ُب الصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل حتت حديث رقم ). "معاوية بن قرة
: (, وقال فيؤٕٚٔوىو ُب صحيح أيب داود األم لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم ). "وسنده صحيح"
ُت. وقد أخرجاه دون حديث معاوية بن قرة. وىذا إسناد صحيح؛ إسناده صحيح على شرط الشيخ"

؛ -وجهالتهم ال تضر -مع احتمال أن يكونوا من الصحابة ,فإن األشياخ رتع ينجرب بعددىم جهالتهم
فهو  ,وىذا إسناد صحيح على شرط الشيخُت؛ غَت مسدد": ٍب قال فيو. "فإن معاوية ابن قرة تابعي
من  (ٗٗٔ -ٖٗٔ/ٖ)توبع كما يأٌب بيانو. واضتديث أخرجو البيهقي  وقد ,على شرط البخاري وحده

 .  "طريق اظتصنف
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ُثؿَّ َيُؼقُل:  ,َفَقْؼِضل َربَُّؽ َوَيْؽُتُب اْلَؿَؾُؽ  ,ُثؿَّ َيُؼقُل: َيا َربِّ ِرْزُقفُ  ,اْلَؿَؾُؽ 

 َأْم َسِعقٌد؟ َفَقْؼِضل َربَُّؽ َوَيْؽُتُب اْلَؿَؾُؽ 
ُّ

َما َزاَد َوَما  ,َفَقُؽقُن َكَذلَِؽ  ,َشِؼل

 .«َكَؼَص 

َّٓ ُمْسؾِؿٌ  ": ثِ قاٍ ـْ َربِقَعَة إِ "َلْؿ َيْرَفْع َهَذا اْلَحِديَث َط
 (ٔ)

. 

أو مصٍؾ: وهق معرض طـ سـة  ,أو مفؾؾ ,أو مؽرب ,حفال تغرت بؿسب

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

 وتشتعؾ طؾقفؿ كار الػتـ. ,فؿثؾ هذا الصـػ هؿ حطب كؾ الػتـ
 .َع بين حٓٝف١ -زضٞ اهلل عٓ٘-قؿ١ عبد اهلل بٔ َطعٛد 

 : نُا دا٤ يف َػٓس اإلَاّ ايؿاؾٞ ضمح٘ اهلل

ـِ َأبِل َحاِزمٍ  ـَ َمْسُعقٍد َأَتك  ,مـ صريؼ َقْقِس ْب َرُجٌؾ -رضل اهلل طـف-–اْب

ـْ َمَساِجِد َبـِل َحـِقَػةَ 
َفَسِؿْعُت ُيْؼَرُأ فِقَفا بِِؼَراَءٍة  ,َفَؼاَل: إِكِّل َمَرْرُت بَِؿْسِجٍد مِ

اَلُم َقاَل: َما َيُؼقُلقَن؟ َقاَل: َيُؼقُلقَن:  ٍد َطَؾْقِف السَّ َما َأْكَزَلَفا اهلُل َطَؾك ُمَحؿَّ

 ,َوالثَّاِرَداِت َثْرًدا ,َواْلَخابَِزاِت َخْبًزا ,َواْلَعاِجـَاِت َطْجـًا ,َوالطَّاِحـَاِت َصْحـًا"

قَِؿاِت َلْؼًؿا   ,"َوالالَّ
ِ
ـَ مِـُْفؿْ  ,َفَلْرَسَؾ إَِلْقِفْؿ َطْبُد اهلل َوَأمِقُرُهْؿ  ,َفَلَتك بَِسْبِعق

اَحةِ  ـُ الـَّقَّ  ْب
ِ
: َفَؼاَل َلُف  ,َطْبُد اهلل

ِ
ـْ ُتْخبُِرَكا َأكََّؽ َطَؾك ِديـِـَا؟»َطْبُد اهلل  «َأَلْؿ َتُؽ

                                                   
وىو ُب صحيح اصتامع لئلمام األلباين رزتو اهلل . (ٖٕٔٙ)أخرجو اإلمام الطرباين ُب معجمو األوسط برقم  (ٔ)

 . "صحيح": (, وقال فيوُٖ٘ٛٙب )
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 َفُضِرَبْت ُطـُُؼفُ  ,َقاَل: َبَؾك
ِ
ـْ ُكـُْت ُأِسرُّ َهَذا َقاَل: َفَلَمَر بِِف َطْبُد اهلل

ُثؿَّ َكَظَر  ,َوَلؽِ

ـِ »إَِلْقِفْؿ َفَؼاَل:  َقاصِق ِء الشَّ َٓ ِري َهُم ـُ بُِؿَحدِّ امِ َأْج  ,َما َكْح ا  ,ُؾقُهْؿ إَِلك الشَّ َفنِمَّ

ـْ َيَشاُء َأْن َيُتقَب    ,َأْن َيْػـَِقُفُؿ اهلُل َتَعاَلك بِالطَّاُطقنِ  ا َأْن َيُتقَب َطَؾك َم َوإِمَّ

«َطَؾْقِفؿْ 
 (ٔ)

. 

 ,طاماًل بف ,ققًيا يف الحؼ -رضل اهلل طـف-فؽان طبد اهلل بـ مسعقد 

وكؿ لف مـ خصال  ,لف مـ الشؿائؾوكؿ  ,وكؿ لف مـ الػضائؾ ,داطًقا إلقف

 الخقر العظقؿة.

 : َٚٔ أقٛاي٘ ايعظ١ُٝ ادت١ًُٝ

 : َا دا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل

ـِ َمْسُعقدٍ   ْب
ِ
إِنَّ اهلَل َكَظَر فِل »َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َطْبِد اهلل

ٍد  ,ُقُؾقِب اْلِعَبادِ  َخْقَر ُقُؾقِب  -وسؾؿصؾك اهلل طؾقف -َفَقَجَد َقْؾَب ُمَحؿَّ

ُثؿَّ َكَظَر فِل ُقُؾقِب اْلِعَباِد َبْعَد َقْؾِب  ,َفاْبَتَعَثُف بِِرَساَلتِفِ  ,َفاْصَطَػاُه لِـَْػِسفِ  ,اْلِعَبادِ 

دٍ   ,َفَجَعَؾُفْؿ ُوَزَراَء َكبِقِّفِ  ,َفَقَجَد ُقُؾقَب َأْصَحابِِف َخْقَر ُقُؾقِب اْلِعَبادِ  ,ُمَحؿَّ

                                                   
وابن أيب  (,ٛٓٚٛٔ)وعبد الرزاق ُب مصنفو  (, واللفظ لو,ٙٗٚ)أخرجو اإلمام الشاشي ُب مسنده  (ٔ)

 .  (ٖٕٛ)وىو ُب الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم  (,ٖٕٖٗٚ)شيبة ُب مصنفو أيًضا 



 اعسف ضًفو

 
4

 [-رضي اهلل عنه-عبد اهلل بن مسعود ]

   
 

455 

ـٌ  ,َفَؿا َرَأى اْلُؿْسؾُِؿقَن َحَسـًا ,ِديـِفِ  ُيَؼاتُِؾقَن َطَؾك  َحَس
ِ
َوَما َرَأْوا  ,َفُفَق ِطـَْد اهلل

 َسقٌِّئ 
ِ
«َسقًِّئا َفُفَق ِطـَْد اهلل

 (ٔ)
 . 

-إٓ أن طثؿان  ,لف قراءة -رضل اهلل طـف-وكان طبد اهلل بـ مسعقد 

فا وجؿع ,أمقر الؿممـقـ يف خالفتف أمر بتؼطقع الؿصاحػ -رضل اهلل طـف

 هق الؿسؿك الققم بالؿصحػ العثؿاين., ,كؾفا طؾك مصحػ واحد

 :-زضٞ اهلل عٓ٘-َٚٔ قسا٤ت٘ 

 : نُا دا٤ يف ايكشٝشني

ـْ َطْؾَؼَؿةَ  ـِ "َقاَل:  ,َط ْلَم َفَصؾَّْقُت َرْكَعَتْق ْر  ,َقِدْمُت الشَّ ُثؿَّ ُقْؾُت: الؾَُّفؿَّ َيسِّ

َفنَِذا َشْقٌخ َقْد َجاَء َحتَّك  ,َؾْسُت إَِلْقِفؿْ َفَلَتْقُت َقْقًما َفجَ  ,لِل َجؾِقًسا َصالًِحا

ـْ َهَذا؟ َقاُلقا:  ,َجَؾَس إَِلك َجـْبِل ْرَداءِ ُقْؾُت: َم  ,-رضل اهلل طـف-َأُبق الدَّ

َر لِل َجؾِقًسا َصالًِحا َرَك لِل ,َفُؼْؾُت: إِكِّل َدَطْقُت اهلَل َأْن ُيَقسِّ ـْ  ,َفَقسَّ َقاَل: مِؿَّ

ـْ َأْهِؾ الُؽقَفةِ َأْكَت؟ ُقْؾُت 
ـُ ُأمِّ َطْبٍد َصاِحُب  ,مِ َقاَل: َأَوَلْقَس ِطـَْدُكْؿ اْب

                                                   
وىو ابن أيب -. واضتديث إسناده حسن من أجل عاصم (ٖٓٓٙ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٔ)

 ,فمن رجال البخاري ,-وىو ابن عياش-يب بكر وبقية رجالو ثقات رجال الشيخُت غَت أ ,-النجود
من  (,ٕٛ٘ٛ) "الكبَت"والطرباين ُب  (,زوائد) (ٖٓٔ). وأخرجو البزار "اظتقدمة"وأخرج لو مسلم ُب 

عن عبد اهلل.  ,عن أيب وائل ,: رواه بعضهم عن عاصمقال البزارهبذا اإلسناد.  ,طريق أيب بكر بن عياش
. "رجالو موثقون"وقال:  ,ونسبو إىل أزتد والبزار والطرباين (,ٛٚٔ-ٚٚٔ/ٔ) وأورده اعتيثمي ُب "اجملمع"

. "وىذا إسناد حسن": (, وقال فيوٖٖ٘وىو ُب الضعيفة لئلمام األلباين رزتو اهلل حتت حديث رقم )
 .  "ىذا حديث حسن": (, وقال فيوٕٗٛوىو ُب الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم )
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ـِ َوالِقَسادِ  ْقَطانِ  ,َوالِؿْطَفَرةِ  ,الـَّْعَؾْق ـَ الشَّ
َيْعـِل  - ,َوفِقُؽُؿ الَِّذي َأَجاَرُه اهلُل مِ

 َأَوَلْقَس فِقُؽْؿ َصاحِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َطَؾك لَِساِن َكبِقِِّف 
ِّ

-ُب ِسرِّ الـَّبِل

َٓ َيْعَؾُؿُف َأَحٌد َغْقُرهُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُثؿَّ َقاَل: َكْقَػ َيْؼَرُأ َطْبُد  ,الَِّذي 

ْقِؾ إَِذا َيْغَشك؟ َفَؼَرْأُت َطَؾْقِف:  : َوالؾَّ
ِ
َوالـََّفاِر إَِذا * َوالؾَّقِْؾ إَِذا َيْغَشك ﴿اهلل

َكِر َوإُكْثَك*  َتَجؾَّك  ». َقاَل: ﴾ َوالذَّ
ِ
 َلَؼْد َأْقَرَأكِقَفا َرُسقُل اهلل

ِ
صؾك اهلل -َواهلل

  -طؾقف وسؾؿ
َّ

ـْ فِقِف إَِلك فِل
«مِ

 (ٔ)
. 

 :ٚيفغ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

ـْ َطْؾَؼَؿةَ  ْرَداءِ  ,َط اَم َفَلَتاَكا َأُبق الدَّ فِقُؽْؿ َأَحٌد َيْؼَرُأ »َفَؼاَل:  ,َقاَل: َقِدْمـَا الشَّ

؟طَ 
ِ
 َيْؼَرُأ "َقاَل:  ,َأَكا ,َفُؼْؾُت: َكَعؿْ  «َؾك قَِراَءِة َطْبِد اهلل

ِ
َفَؽْقَػ َسِؿْعَت َطْبَد اهلل

َيَة  ْٔ  َوالؾَّقْؾِ ﴿َقاَل: َسِؿْعُتُف َيْؼَرُأ:  "؟ [3الؾقؾ: ] ﴾َوالؾَّقِْؾ إَِذا َيْغَشك﴿َهِذِه ا

ُْكَثك [3الؾقؾ: ] ﴾َيْغَشك إَِذا ْٕ َكِر َوا  َهَؽَذا َسِؿْعُت "اَل: قَ  ,َوالذَّ
ِ
َوَأَكا َواهلل

 
ِ
ِء ُيِريُدوَن َأْن َأْقَرَأ  ,َيْؼَرُؤَها -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقَل اهلل َٓ ـْ َهُم

َوَلؽِ

 . "َفاَل ُأَتابُِعُفْؿ  [3الؾقؾ: ] ﴾ َخَؾَؼ  َوَما﴿

 -طـفؿرضل اهلل -وهذه قراءة صحقحة: ولؽـ قد أجؿع الصحابة 

وأتباع التابعقـ ومـ تبعفؿ بنحسان إلك يقم  ,قـومـ بعدهؿ مـ التابع

 طؾك ما جاء يف الؿصحػ العثؿاين. ,الديـ

                                                   
 .(ٕٗٛ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (, واللفظ لو,ٕٖٗٚ)البخاري ُب صحيحو  أخرجو اإلمام (ٔ)
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 .ٜس٣ إٔ املعٛذتني يٝطتا َٔ ايكسإٓ -زضٞ اهلل عٓ٘-نإ 

 ,لقستا مـ سقر الؼرآن ,وسقرة الـاس ,وهؽذا كان يرى أن سقرة الػؾؼ

اهلل طؾقف صؾك -ورققة جعؾفا اهلل طز وجؾ لـبقف محؿد  ,وإكؿا هؿا أدطقة

 .-وسؾؿ

 : نُا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـِ ُحَبْقشٍ  ـْ ِزرِّ ْب ـَ َكْعٍب َقاَل: َسَلْلُت  ,َط  ْب
َّ

ُقْؾُت: َيا  ,-رضل اهلل طـف-ُأَبل

ـَ َمْسُعقٍد َأَبا الُؿـِْذِر إِنَّ َأَخاَك  َفَؼاَل  ,َيُؼقُل َكَذا َوَكَذا-رضل اهلل طـف-–اْب

: َسَللْ 
ٌّ

 ُأَبل
ِ
 «ِققَؾ لِل َفُؼْؾُت »َفَؼاَل لِل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُت َرُسقَل اهلل

 
ِ
ـُ َكُؼقُل َكَؿا َقاَل َرُسقُل اهلل "-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َفـَْح

 (ٔ)
. 

 : أي: يف الديـ. (أخاك)]

: أي: إن الؿعقذتقـ لقستا مـ الؼرآن يعـل أكف لؿ يثبت طـد (كذا وكذا)

 الؼطع بذلؽ ثؿ حصؾ آتػاق بعد ذلؽ. -ضل اهلل طـفر-ابـ مسعقد 

 .ٜس٣ عدّ ايتُِٝ -زضٞ اهلل عٓ٘-ٚنإ عبد اهلل بٔ َطعٛد 

وقد  ,يرى طدم التقؿؿ -رضل اهلل طـف-وكان طبد اهلل بـ مسعقد 

 مـاضرة يف ذلؽ. -رضل اهلل طـف-حصؾت بقـف وبقـ أبل مقسك 

 .-طـفرضل اهلل -وكاكت الحجة مع أبل مقسك إشعري 

                                                   
 .(ٜٚٚٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 : نُا دا٤ شيو يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـَ َسَؾَؿةَ    ,طـ َشِؼقَؼ ْب
ِ
رضل اهلل -,َوَأبِل ُمقَسك ,َقاَل: ُكـُْت ِطـَْد َطْبِد اهلل

ـِ إَِذا -رضل اهلل طـف-َفَؼاَل َلُف َأُبق ُمقَسك -طـفؿا ْحَؿ : َأَرَأْيَت َيا َأَبا َطْبِد الرَّ

  ,َماءً  َأْجـََب َفَؾْؿ َيِجدْ 
ِ
َٓ ُيَصؾِّل -رضل اهلل طـف-َكْقَػ َيْصـَُع؟ َفَؼاَل َطْبُد اهلل  :

: َفَؽْقَػ َتْصـَُع بَِؼْقِل -رضل اهلل طـف-َفَؼاَل َأُبق ُمقَسك ,َحتَّك َيِجَد الَؿاءَ 

 
ُّ

ـَ َقاَل َلُف الـَّبِل اٍر ِحق َقاَل: َأَلْؿ  «َكاَن َيْؽِػقَؽ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َطؿَّ

-رضل اهلل طـف-َفَؼاَل َأُبق ُمقَسك ,َلْؿ َيْؼـَْع بَِذلَِؽ -رضل اهلل طـف-–َر ُطَؿَر تَ 

 
ِ
اٍر َكْقَػ َتْصـَُع بَِفِذِه أَيِة؟ َفَؿا َدَرى َطْبُد اهلل ـْ َقْقِل َطؿَّ

رضل اهلل -: َفَدْطـَا مِ

َ "َفَؼاَل:  ,َما َيُؼقُل  -طـف َٕ ْصـَا َلُفْؿ فِل َهَذا  ْوَشَؽ إَِذا َبَرَد َطَؾك إِكَّا َلْق َرخَّ

ؿَ   لَِفَذا؟ "َأَحِدِهُؿ الَؿاُء َأْن َيَدَطُف َوَيَتَقؿَّ
ِ
. َفُؼْؾُت لَِشِؼقٍؼ َفنِكََّؿا َكِرَه َطْبُد اهلل

«َكَعؿْ »َقاَل: 
 (ٔ)

. 

طـد مقتف أن يطؾب العؾؿ  -رضل اهلل طـف-وأوصك بف معاذ بـ جبؾ 

 طـده.

 : ٟ ضمح٘ اهللنُا دا٤ شيو يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَص

ـِ ُطَؿْقَرةَ  ـْ َيِزيَد ْب ا َحَضَر  ,َط ـَ َجَبٍؾ َقاَل: َلؿَّ -رضل اهلل طـف-ُمَعاَذ ْب

ـِ  ْحَؿ إِنَّ "َفَؼاَل:  ,َقاَل: َأْجؾُِسقكِل ,َأْوِصـَا ,الَؿْقُت ِققَؾ َلُف: َيا َأَبا َطْبِد الرَّ

                                                   
 .(ٖٙٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ـْ اْبَتَغاُهَؿا َوَج  ,الِعْؾَؿ َواإِليَؿاَن َمَؽاَكُفَؿا اٍت  ,َدُهَؿاَم  ,َيُؼقُل َذلَِؽ َثاَلَث َمرَّ

ْرَداءِ "َوالَتِؿُسقا الِعْؾَؿ ِطـَْد َأْرَبَعِة َرْهٍط:  َوِطـَْد َسْؾَؿاَن  ,ِطـَْد ُطَقْيِؿٍر َأبِل الدَّ

 
ِّ

ـِ َمْسُعقدٍ  ,الَػاِرِسل  ْب
ِ
ـِ َساَلٍم: الَِّذي َكاَن  ,َوِطـَْد َطْبِد اهلل  ْب

ِ
َوِطـَْد َطْبِد اهلل

ا َفَلْسَؾؿَ يَ   "ُفقِديًّ
ِ
َيُؼقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-. َفنِكِّل َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

«إِكَُّف َطاِشُر َطَشَرٍة فِل الَجـَّةِ »
 (ٔ)

 . 

ـْ َسْعدٍ ": ثِ قاٍ اإلَاّ ايرتَبصٟ ضمح٘ اهلل  ."َوفِل الَباِب َط

ـٌ َغِريٌب »: ثِ قاٍ  .«وَهَذا َحِديٌث َحَس

 .ايكسإٓ -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-يًٓيب  -هلل عٓ٘زضٞ ا-قؿ١ قسا٤ت٘ 

 أن يؼرأ طؾقف الؼرآن. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وسللف الـبل 

 : اهلل ضمح٘ ٚايًفغ يألَاّ ايبداضٟ ،نُا دا٤ يف ايكشٝشني

 بـ مسعقد 
ِ
ـْ َطْبِد اهلل    ,-رضل اهلل طـف-َط

ُّ
صؾك اهلل -َقاَل: َقاَل لِل الـَّبِل

  اْقَرأْ »: -طؾقف وسؾؿ
َّ

َفنِكِّل »ُقْؾُت: آْقَرُأ َطَؾْقَؽ َوَطَؾْقَؽ ُأْكِزَل؟ َقاَل:  «َطَؾل

ـْ َغْقِري
َحتَّك َبَؾْغُت:  ,َفَؼَرْأُت َطَؾْقِف ُسقَرَة الـَِّساءِ  «ُأِحبُّ َأْن َأْسَؿَعُف مِ

َِٓء َشفِ ﴿ ٍة بَِشِفقٍد َوِجئْـَا بَِؽ َطَؾك َهُم ـْ ُكؾِّ أُمَّ
الـساء: ] ﴾قًداَفَؽقَْػ إَِذا ِجئْـَا مِ

"َفنَِذا َطْقـَاُه َتْذِرَفانِ  «َأْمِسْؽ »َقاَل:  [43
 (ٕ)

. 

                                                   
وىو ُب وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن.  (,ٖٗٓٛ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو  (ٕ)

 . "ىذا حديث حسن": (, وقال فيؤٕٔٔد لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم )الصحيح اظتسن

 .(ٓٓٛ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٛ٘ٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 : ٚيفغ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

 بـ مسعقد 
ِ
ـْ َطْبِد اهلل   ,-رضل اهلل طـف-َط

ِ
-َقاَل: َقاَل لِل َرُسقُل اهلل

 اْلُؼْرآنَ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
َّ

 َقاَل: َفُؼْؾُت: يَ  «اْقَرْأ َطَؾل
ِ
َأْقَرُأ   ا َرُسقَل اهلل

ـْ َغْقِري»َطَؾْقَؽ؟ َوَطَؾْقَؽ ُأْكِزَل؟ َقاَل: 
َفَؼَرْأُت  ,«إِكِّل َأْشَتِفل َأْن َأْسَؿَعُف مِ

ٍة بَِشِفقٍد َوِجئْـَا بَِؽ َطَؾك ﴿الـَِّساَء َحتَّك إَِذا َبَؾْغُت:  ـْ ُكؾِّ ُأمَّ
َفَؽقَْػ إَِذا ِجئْـَا مِ

ءِ  َٓ  ,َأْو َغَؿَزكِل َرُجٌؾ إَِلك َجـْبِل ,َرَفْعُت َرْأِسل [43ـساء: ال] ﴾َشِفقًدا َهُم

 ."َفَرَفْعُت َرْأِسل َفَرَأْيُت ُدُمقَطُف َتِسقُؾ 
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  [-رضي اهلل عنه-سعد بن معاذ ]

 ."-زضٞ اهلل عٓ٘-ضعد بٔ َعاذ ": َٚٔ باب اعسف ضًفو
 : (288-1/279)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ـِ َطْبِد " ـِ َزْيِد ب ـِ اْمِرِئ الَؼْقِس إَْكَصاِريُّ اْب ـِ الـُّْعَؿاِن ب ـُ ُمَعاِذ ب َسْعُد ب

 إَْشَفِؾ.

قُِّد الَؽبِْقرُ  ِفْقدُ  ,السَّ   ,َأُبق َطْؿٍرو إَْكَصاِريُّ  ,الشَّ
ُّ

  ,إَْوِسل
ُّ

 ,إَْشَفؾِل

 ْقتِِف.الَِّذي اْهَتزَّ الَعْرُش لِؿَ  ,الَبْدِريُّ 

َحاِح  ْقَرةِ  ,َوَمـَاِقُبُف َمْشُفْقَرٌة فِل الصِّ  َوَغْقِر َذلَِؽ. ,َوفِل السِّ

ـْ َذلَِؽ فِل 
 فِل َسـَِة َوَفاتِِف. , (َتاِرْيِخ اإِلْسالَمِ )َوَقْد َأْوَرْدُت ُجْؿَؾًة مِ

 
ِّ

ـُ الَؽْؾبِل ـِ َجْبرٍ  ,َكَؼَؾ اْب ـِ َأبِل ِطْقَسك ب ـِ َطْبِد الَحِؿْقِد ب ـْ َأبِْقفِ  ,َط َأنَّ ": َط

 ُقَرْيشًا َسِؿَعْت َهاتِػًا َطَؾك َأبِل ُقَبْقٍس َيُؼْقُل:

َٓ َيْخَشك ِخالََف الُؿَخالِِػ  َة  ٌد ... بَِؿؽَّ ْعَداِن ُيْصبِْح ُمَحؿَّ  َفنِْن َيْسَؾِؿ السَّ

ْعَداِن؟ َسْعُد َبْؽرٍ َفَؼاَل َأُبق ُسْػَقانَ  ـِ السَّ  َسْعُد َتِؿْقٍؿ؟ ,: َم

ْقِؾ الَفاتَِػ َيُؼْقُل:َفَس   ِؿُعقا فِل الؾَّ

ـْ َأكَْت َكاِصرًا  ـَ الَغَطاِرِف ... َأَيا َسْعُد َسْعَد إَْوِس ُك  َوَيا َسْعُد َسْعَد الَخْزَرِجْق

 فِل الِػْرَدْوِس ُمـَْقــــَة َطاِرِف ... َأِجْقَبا إَِلك َداِطل الُفَدى َوَتَؿـَّقَــــــــــــا 
ِ
 َطَؾك اهلل

 لِؾطَّالِِب الُفـــــــــَدى فَ 
ِ
ـَ الِػــْرَدْوِس َذاُت َرَفاِرِف ... نِنَّ َثَقاَب اهلل

 ِجـَاٌن مِ
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 -: ُهَق َفَؼاَل َأُبق ُسْػَقانَ 
ِ
ـُ ُمَعاذٍ  -َواهلل ـُ ُطَباَدَة. ,َسْعُد ب  َوَسْعُد ب

ََُعإش  ُٔ َِ َغِعُس ب ـِ ُطَؿْقرٍ َأِغًَ  .-اطـفؿرضل اهلل -: َطَؾك َيِد ُمْصَعِب ب

ُٔ ِإِغَشاَم ٍَ اِب ا َأْسَؾَؿ َوَقَػ َطَؾك َقْقمِفِ ": َفَكا َفَؼاَل: َيا َبـِل َطْبِد  ,َلؿَّ

 إَْشَفِؾ! َكْقَػ َتْعَؾُؿْقَن َأْمِري فِْقُؽْؿ؟

 َوَأْيَؿـُـَا َكِؼْقَبًة. ,َقاُلقا: َسقُِّدَكا َفْضالً 

 َحَرامٌ 
َّ

  ,كَِساُؤُكؿْ ِرَجاُلُؽْؿ وَ  ,َقاَل: َفنِنَّ َكالََمُؽؿ َطَؾل
ِ
َحتَّك ُتْممِـُقا بِاهلل

 َوَرُسْقلِِف.

 َّٓ َٓ اْمَرَأٌة إِ  فِل َداِر َبـِل َطْبِد إَْشَفِؾ َرُجٌؾ َو
َ

 َما َبِؼل
ِ
َقاَل: َفَقاهلل

 ."َوَأْسَؾُؿقا

ـِ َمْقُؿْقنٍ َأُبٛ ِإِغَشاَم ـْ طؿِرو ب ـِ َمْسُعْقدٍ  ,: َط ـِ اْب اْكَطَؾَؼ َسْعُد "َقاَل:  ,َط

ـُ  ـِ َخَؾٍػ  ,ُمَعاٍذ ُمْعَتِؿراً  ب اِم  ,َفـََزَل َطَؾك ُأَمقََّة ب َوَكاَن ُأَمقَُّة إَِذا اْكَطَؾَؼ إَِلك الشَّ

 َفَقـِْزُل َطَؾْقِف. ,َيُؿرُّ بِالَؿِدْيـَةِ 

 َفَؼاَل ُأَمقَُّة َلُف: اْكَتظِْر َحتَّك إَِذا اْكَتَصَػ الـََّفاُر َوَغِػَؾ الـَّاُس ُصْػَت.

ـِ الَِّذي َيُطْقُف آمِـًا؟ ,إِْذ َأَتاُه َأُبق َجْفؾٍ  ,َسْعٌد َيُطْقُف  َفَبْقـَا  َفَؼاَل: َم

 َقاَل: َأَكا َسْعٌد.

دًا َوَأْصَحاَبُف؟  َفَؼاَل: َأَتُطْقُف آمِـًا َوَقْد آَوْيُتؿ ُمَحؿَّ

 َقاَل: َكَعْؿ.
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 َفَتالََحَقا.

َٓ َتْرَفْع َصْقَتَؽ َطَؾك َأبِل   َفنِكَُّف َسقُِّد َأْهِؾ الَقاِدي. ,الَحَؽؿِ َفَؼاَل ُأَمقَُّة: 

 َلْق َمـَْعَتـِل
ِ
اِم. ,َفَؼاَل َسْعٌد: َواهلل  َلَؼَطْعُت َطَؾْقَؽ َمْتَجَرَك بِالشَّ

َٓ َتْرَفْع َصْقَتَؽ.  َقاَل: َفَجَعَؾ ُأَمقَُّة َيُؼْقُل: 

دًا  ,َوَقاَل: َدْطـَا مِـَْؽ  ,َفَغِضَب  ك اهلل طؾقف صؾ-َفنِكِّل َسِؿْعُت ُمَحؿَّ

 َيُؼْقُل: َيْزُطُؿ َأكَُّف َقاتُِؾَؽ. -وسؾؿ

 َقاَل: إِيَّاَي؟

 َقاَل: َكَعْؿ.

ٌد. َفَؽاَد ُيْحِدُث   َما َيْؽِذُب ُمَحؿَّ
ِ
َفَؼاَل: َأَما  ,َفَرَجَع إَِلك اْمَرَأتِفِ  ,َقاَل: َواهلل

 
ُّ

ـَ َما َقاَل لِل َأِخل الَقْثِربِل دًا َيْزُطُؿ َأكَُّف َقاتِؾِل. َزَطَؿ َأكَُّف َسِؿعَ  ,َتْعَؾِؿْق  ُمَحؿَّ

ٌد.  َما َيْؽِذُب ُمَحؿَّ
ِ
 َقاَلْت: َواهلل

ا َخَرُجقا لَِبْدرٍ  . ,َفَؾؿَّ
ُّ

 َقاَلِت اْمَرَأُتُف: َما َذَكْرَت َما َقاَل َلَؽ َأُخْقَك الَقْثِربِل

َٓ َيْخُرَج  ـْ َأْشرَ  ,َفَلَراَد َأْن 
 ,اِف َأْهِؾ الَقاِديَفَؼاَل َلُف َأُبق َجْفٍؾ: إِكََّؽ مِ

. ـِ  َفِسْر َمَعـَا َيْقمًا َأْو َيْقَمْق

 ."َفَؼَتَؾُف اهللُ  ,َفَساَر َمَعُفؿْ 

َٗإب ُٔ ٔؾ ٍَ اِب ـُ ُمَعاذٍ َقا  َيْقَم الَخـَْدِق  ,: َوَشِفَد َبْدرًا َسْعُد ب
َ

َفَعاَش  ,َوُرمِل

 َفَؿاَت. ,ُثؿَّ اْكُتِؼَض ُجْرُحفُ  ,َشْفراً 
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ُٔ ِإِغَشاَم ـِ َسْفٍؾ: َأنَّ َطائَِشَة : َح اِب  ب
ِ
َثـِل َأُبق َلْقَؾك َطْبُد اهلل رضل اهلل -–دَّ

ـِ َبـِل َحاِرَثَة َيْقَم الَخـَْدِق -طـفا  ,َفَعَبَر َسْعدٌ  ,َوُأمُّ َسْعٍد َمَعَفا ,َكاَكْت فِل ِحْص

 ,َحْرَبٌة َيْرفُِؾ بَِفا َوفِل َيِدهِ  ,َقْد َخَرَجْت مِـُْف ِذَراُطُف ُكؾَُّفا ,َطَؾْقِف ِدْرٌع ُمَؼؾََّصةٌ 

 َوَيُؼْقُل:

َٓ َبْلَس بِالَؿْقِت إَِذا َحاَن إََجْؾ   َلبِّْث َقؾِْقالً َيْشفِد الَفْقَجا َحَؿْؾ ... 

ـَ َبْدٍر.َِٜعٓٔٞ  : َحَؿَؾ ب

ْرَت. ! َقْد َأخَّ
َّ

ُف: َأْي ُبـَل  َفَؼاَلْت َلُف ُأمُّ

.َفُؼْؾُت َلَفا: َيا ُأمَّ َسْعٍد! َلَقِدْدُت 
َ

ا ِهل  َأنَّ ِدْرَع َسْعٍد َكاَكْت َأْسَبَغ مِؿَّ

 َسْعٌد بَِسْفٍؿ َقَطَع مِـُْف إَْكَحَؾ 
َ

ـُ الَعِرَقةِ  ,ُفُرمِل ا َأَصاَبفُ  ,َرَماُه اْب َقاَل:  ,َفَؾؿَّ

ـُ الَعِرَقِة.  ُخْذَها مِـِّل َوَأَكا اْب

َق اهلُل َوْجَفَؽ فِل الـَّارِ  ـْ َحْرِب ُقَرْيٍش  الؾَُّفؿَّ إِنْ  ,َفَؼاَل: َطرَّ
ُكـَْت َأْبَؼْقَت مِ

ـْ َقْقٍم آَذْوا  ,َشْقئًا َفَلْبِؼـِل َلَفا
ـْ َأْن ُأَجاِهَدُهؿ فِْقَؽ مِ

 مِ
َّ

َٓ َقْقَم َأَحبُّ إَِلل َفنِكَُّف 

ُبْقُه َوَأْخَرُجْقهُ   ,الؾَُّفؿَّ إِْن ُكـَْت َوَضْعَت الَحْرَب َبْقــَا َوَبْقـَُفؿ ,َكبِقََّؽ َوَكذَّ

ـْ َبـِل ُقَرْيَظةَ  ,َفاْجَعْؾَفا لِل ِشَفاَدةً 
َٓ ُتِؿْتـِل َحتَّك ُتِؼرَّ َطْقـِل مِ  ."َو

ّْ ـْ َأبِْقفِ َٖٔؿا ـْ  ,: َط َرَمك َسْعدًا "َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل -َطاِئَشةَ َط

ـْ ُقَرْيشٍ 
ـُ الَعِرَقةِ  ,َرُجٌؾ مِ َفَضَرَب  ,َفَرَماُه فِل إَْكَحؾِ  ,ُيَؼاُل َلُف: ِحبَّاُن ب
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ِ
ـْ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َطَؾْقِف َرُسْقُل اهلل

َخْقَؿًة فِل الَؿْسِجِد لَِقُعْقَدُه مِ

 َقِرْيٍب.

َر لِْؾُبْرِء.  َقاَلْت: ُثؿَّ إِنَّ َكْؾَؿُف َتَحجَّ

َفَؼاَل فِل َذلَِؽ: َوإِْن ُكـَْت َقْد َوَضْعَت الَحْرَب َبْقـَـَا  ,َقاَلْت: َفَدَطا َسْعدٌ 

 َواْجَعْؾ َمْقَتتِل فِْقَفا. ,ـَُفؿ َفاْفُجْرَهاَوَبقْ 

ـْ َلبَّتِفِ 
ُم َيِسْقُؾ. ,َفاْكَػَجَر مِ َّٓ َوالدَّ  َفَؾْؿ َيُرْطُفؿ إِ

 َفَؼاُلقا: َيا َأْهَؾ الَخْقَؿِة! َما َهَذا؟

ـْ َهَذا."َفَؿاَت مِـَْفا ,َفنَِذا ُجْرُحُف َيْغُذو
 . ُمتََّػٌؼ َطَؾْقِف  بَِلْصَقَل مِ

ُِٝحاي َبْقرِ َّ ـْ َأبِل الزُّ ـْ  ,: َط  َسْعٌد "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -َجابِرٍ َط
َ

ُرمِل

  ,َفَؼَطُعقا َأْكَحَؾفُ  ,َيْقَم إَْحَزاِب 
ُّ

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَحَسَؿُف الـَّبِل

مُ  ,َفَتَرَكفُ  ,َفاْكَتَػَخْت َيُدهُ  ,بِالـَّارِ   َفاْكَتَػَخْت َيُدُه. ,َفَحَسَؿُف ُأْخَرى ,َفـََزَفُف الدَّ

ا َرَأى َذلَِؽ  ـْ َبـِل  ,َفَؾؿَّ
َٓ ُتْخِرْج َكْػِسل َحتَّك ُتِؼرَّ َطْقـِل مِ َقاَل: الؾَُّفؿَّ 

 ُقَرْيَظَة.

 َفَؿا َقَطَرْت مِـُْف َقْطَرٌة َحتَّك َكَزُلقا َطَؾك ُحْؽِؿ َسْعٍد. ,َفاْسَتْؿَسَؽ َطَرُقفُ 

 
ِ
 ,َفَحَؽَؿ َأْن ُيْؼَتَؾ ِرَجاُلُفؿ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َفَلْرَسَؾ إَِلْقِف َرُسْقُل اهلل

 َوَذَراِرْيِفؿ. ,َوُتْسَبك كَِساُؤُهؿ

ـْ َقْتؾِِفؿ اْكَػَتَؼ ِطْرُقفُ  ,َقاَل: َوَكاُكقا َأْرَبَع َماَئةٍ 
ا ُفِرَغ مِ  ."َفَؾؿَّ
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ِٔ اهَلأز ُٔ َعِبٔس اهلٔل ب ُِٜس ب ـِ ِرَفاَطةَ َِٜع ـْ ُمَعاِذ ب ـْ  ,: َط رضل اهلل -ابِرٍ َج َط

  ,-طـف
ُّ

َطَؾك َقْبِر َسْعٍد َوُهَق  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َجَؾَس الـَّبِل

ـُ   )َفَؼاَل:  ,ُيْدَف
ِ
ـِ  (ُسْبَحاَن اهلل َتْق  َفَسبََّح الَؼْقُم. ,َمرَّ

 َفَؽبَُّروا. , (اهلُل َأْكَبرُ  ,اهلُل َأْكَبرُ )ُثؿَّ َقاَل: 

الِِح َطِجْبُت لَِفَذا العَ »َفَؼاَل:  َد َطَؾْقِف فِل َقْبِرِه َحتَّك َكاَن َهَذا  ,ْبِد الصَّ ُشدِّ

َج َلفُ  ـَ ُفرِّ « ِحْق
 (ٔ)

. 

ُٔ ِإِغَشاَم َٓ َأتَِّفؿُ اِب ـْ  َثـِل َم ـِ الَبْصِريِّ  ,: َحدَّ ـِ الَحَس َكاَن َسْعٌد "َقاَل:  ,َط

ًة. ,َباِدكًا ا َحَؿُؾْقُه َوَجُدوا َلُف ِخػَّ  َفَؾؿَّ

 إِْن َكاَن َلَباِدكًاَفَؼاَل ِرَجا
ِ
: َواهلل ـَ ـَ الُؿـَافِِؼْق

 َوَما َحَؿْؾـَا َأَخػَّ مِـُْف. ,ٌل مِ

                                                   
. وأخرجو "ال حيتج حبديثو": وقال األسدي. "ضعفو ابن معُت -وإن خرج لو البخاري  -معاذ بن رفاعة  (ٔ)

حدثٍت يزيد بن عبد اهلل ابن أسامة  ,حدثنا ػتمد بن عمرو ,مد بن بشرمن طريق: ػت (٘ٓ٘ٗٔ)أزتد 
- ,عن جابر بن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل ,عن معاذ بن رفاعة الزرقي ,بن زيد الليثي وحيِت بن سعيد

شدد  ,وفتحت لو أبواب السماء ,الذي حترك لو العرش ,عتذا العبد الصاحل": -صلى اهلل عليو وسلم
فإن معاذ بن رفاعة مل يسمعو من  ,وىذا إسناد فيو انقطاع ,واضتديث صحيح لغَته ."رج اهلل عنوفف ,عليو
عن جابر كما سيأٌب عند اظتصنف برقم  ,بل رواه عن ػتمود بن عبد الرزتن بن عمرو بن اصتموح ,جابر

واإلسناد ُب  ,لكن وثقو أبو زرعة وابن حبان ,وػتمود ىذا مل يرو عنو غَت معاذ ابن رفاعة (,ٖٚٛٗٔ)
وحيِت بن  ,وػتمد بن عمرو: ىو ابن علقمة بن وقاص ,ذلك اظتوضع حسن. ػتمد بن بشر: ىو العبدي

 .قالو احملققسعيد: ىو األنصاري. 
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ِ
إِنَّ َلُف َحَؿَؾًة »َفَؼاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَبَؾَغ َذلَِؽ َرُسْقَل اهلل

َواْهَتزَّ َلُف  ,دٍ َلَؼِد اْسَتْبَشَرِت الَؿالَِئَؽُة بُِرْوِح َسعْ  ,َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدهِ  ,َغْقَرُكؿ

 .«الَعْرُش 

ُِٜس َٕ َِٜع ِٚ َٖاُض  ُٔ ـِ َطْؾَؼَؿةَ ب ـُ َطْؿِرو ب ُد ب ـْ َأبِْقفِ  ,: َأْكَبَلَكا ُمَحؿَّ هِ  ,َط ـْ َجدِّ  ,َط

ـْ َطائَِشةَ  َفَسِؿْعُت َوِئْقَد  ,َقاَلْت: َخَرْجُت َيْقَم الَخـَْدِق َأْقُػق آَثاَر الـَّاسِ  ,َط

ـُ َأْوٍس َيْحِؿُؾ مَِجـَّفُ َفنِذَ  ,إَْرِض َوَرائِل ـُ َأِخْقِف الَحاِرُث ب  ,ا َسْعٌد َوَمَعُف اْب

 َفَجَؾْسُت.

ـْ َأْصَقِل الـَّاِس  ,َفَؿرَّ َسْعٌد َوَطَؾْقِف ِدْرٌع َقْد َخَرَجْت مـُْف َأْصَراُففُ 
َوَكاَن مِ

 ُطَؿُر.َفنَِذا فِْقَفا َكَػٌر فِْقِفؿ  ,َفاْقَتَحْؿُت َحِدْيَؼةً  ,َوَأْطَظِؿِفؿ

 إِكَِّؽ َلَجِرْيَئٌة! َما ُيْممِـُِؽ َأْن َيُؽْقَن َبالٌَء؟
ِ
 َفَؼاَل: َما َجاَء بِِؽ؟ َواهلل

ْت َساَطَتِئذٍ   َفَدَخْؾُت فِْقَفا. ,َفَؿا َزاَل َيُؾْقُمـِل َحتَّك َتَؿـَّْقُت َأنَّ إَْرَض اْشَتؼَّ

ـْ وَ  ,َوإَِذا َرُجٌؾ َطَؾْقِف مِْغَػرٌ  َفَؼاَل: َوْيَحَؽ!  ,َفنَِذا ُهَق َصْؾَحةُ  ,ْجِففِ َفَقْرَفُعُف َط

؟ ,َقْد َأْكَثْرَت 
ِ
َّٓ إَِلك اهلل ُز َوالِػَراُر إِ ـَ التََّحقُّ  ."َوَأْي

ٍُِطٚ ُٔ َع ُُٖس ب ـِ إِْبَراِهْقؿَ ََُش ِد ب ـْ ُمَحؿَّ ـُ َوقَّاصٍ  ,: َط َثـِل َطْؾَؼَؿُة ب ـْ  ,َحدَّ َط

 َقاَلْت: َأْقَبْؾـَا مَ  ,َطاِئَشةَ 
ِ
ـْ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َع َرُسْقِل اهلل

ـَ مِ َقافِؾِْق

ةَ    ,َحتَّك إَِذا ُكـَّا بِِذي الُحَؾْقَػةِ  ,َمؽَّ
ِ
ـَ َرُسْقِل اهلل ـُ ُحَضْقٍر َبْقـِل َوَبْق -َوُأَسْقُد ب

ـَ إَْكَصاِر. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
 َفَقْؾَؼك ِغْؾَؿاَن َبـِل َطْبِد إَْشَفِؾ مِ
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 َفَتَؼـََّع َيْبؽِل. ,َفـََعْقا َلُف اْمَرَأَتفُ  ,ُأَسْقدٌ َفَسَلَلُفؿ 

  ,ُقْؾُت َلُف: َغَػَر اهلُل َلَؽ 
ِ
-َأَتْبؽِل َطَؾك اْمَرَأٍة َوَأْكَت َصاِحُب َرُسْقِل اهلل

َم؟! -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ابَِؼِة َما َقدَّ ـَ السَّ
َم اهلُل َلَؽ مِ  َوَقْد َقدَّ

ـِ ُمَعاذٍ َفَؼاَل: َلَقِحؼُّ لِل َأْن   َطَؾك َأَحٍد َبْعَد َسْعِد ب
َ

َوَقْد َسِؿْعُت  ,َٓ َأْبؽِل

 
ِ
 َيُؼْقُل َما َيُؼْقُل. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقَل اهلل

ـِ "َقاَل: ُقْؾُت: َوَما َسِؿْعَت؟ َقاَل: َقاَل:  َلَؼِد اْهَتزَّ الَعْرُش لَِقَفاِة َسْعِد ب

"ُمَعاٍذ 
 (ٔ)

. 

َٕ ِٚ َٖاُض  ُٔ ُِٜس ب ـُ َأبِل َخالِدٍ َِٜع ـَ إَْكَصارِ  ,: َأْكَبَلَكا إِْسَؿاِطْقُؾ ب
ـْ َرُجٍؾ مِ  ,َط

ا َقَضك َسْعٌد فِل َبـِل ُقَرْيَظةَ  َفَبَؾَغ َذلَِؽ  ,اْكَػَجَر ُجْرُحفُ  ,ُثؿَّ َرَجعَ  ,َقاَل: َلؿَّ

 
ِ
  ,َفَقَضَع َرْأَسُف فِل َحْجِرهِ  ,َفَلَتاهُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقَل اهلل

َ
ل َوُسجِّ

 َوَكاَن َرُجالً َأْبَقَض َجِسْقؿًا. ,بَِثْقٍب َأْبَقَض 

 
ِ
الؾَُّفؿَّ إِنَّ َسْعدًا َقْد َجاَهَد  فِل »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسْقُل اهلل

َق َرُسْقَلَؽ  ,َسبِْقؾَِؽ  َت َفَتَؼبَّْؾ ُرْوَحُف بَِخْقِر َما َتَؼبَّؾْ  ,َوَقَضك الَِّذي َطَؾْقفِ  ,َوَصدَّ

 .« بِِف ُرْوحًا

                                                   
واضتاكم وصححو  (,ٕٔ/ٕ/ٖ)وابن سعد  (,ٕٖ٘/ٗ)وأخرجو أزتد  ,اضتديث إسناده حسن (ٔ)

 بأوضح ؽتا ىنا. قالو احملقق. ,عن عائشة ,عن جده ,عن أبيو ,من طريق ػتمد بن عمرو (,ٕٚٓ/ٖ)
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ِ
ا َسِؿَع َسْعٌد َكالََم َرُسْقِل اهلل ُثؿَّ  ,َفَتَح َطْقـَْقفِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؾؿَّ

 "َقاَل: 
ِ
! إِكِّل َأْشَفُد َأكََّؽ َرُسْقُل اهلل

ِ
الَُم َطَؾْقَؽ َيا َرُسْقَل اهلل  ."السَّ

 
ُّ

ـْ »: َْٕهِؾ الَبْقِت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَقاَل الـَّبِل
اْسَتْلَذَن اهلُل مِ

 .«َمالَئَِؽتِِف َطَدُدُكؿ فِل الَبْقِت لَِقْشَفُدوا َوَفاَة َسْعدٍ 

ُف َتْبؽِل  َوَتُؼْقُل: ,َقاَل: َوُأمُّ

َؽ َسْعَدا  ا... َوْيَؾ امِّ  حَزاَمًة َوِجدَّ

ْعَر َطَؾك َسْعٍد؟ ـَ الشِّ  َفِؼْقَؾ َلَفا: َأَتُؼْقلِْق

 
ِ
َعَراِء  ,َدُطْقَها»: -ؾك اهلل طؾقف وسؾؿص-َفَؼاَل َرُسْقُل اهلل ـَ الشُّ

َفَغْقُرَها مِ

 .«َأْكَذُب 

َهَذا ُمْرَسٌؾ 
(ٔ)

. 

وكان سعد بـ معاذ رحؿف اهلل لف مقاقػ طظقؿة مشفقدة مع رسقل اهلل 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

 أو الـصرة. ,أو الشجاطة ,سقاء كان ذلؽ يف باب البذل
 لف يف درع غقر سابغة. -اهلل طـفرضل -فؾؿا كان يقم الخـدق خرج 

 : دا٤ يف ايكشٝشني

ـْ َطاِئَشَة   اُه ـــَرمَ  ,ُأِصقَب َسْعٌد َيْقَم الَخـَْدِق "َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل -َط

                                                   
 ."وفيو من مل يسم على التوايل ,؛ ألنو مرسلبل معضل (ٔ)
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ـْ ُقَرْيشٍ 
ـُ َقْقسٍ  ,َرُجٌؾ مِ ـُ الَعِرَقِة َوُهَق ِحبَّاُن ْب ـْ َبـِل  ,ُيَؼاُل َلُف ِحبَّاُن ْب

مِ

ـِ َطامِرِ  ـِ ُلَميٍّ َرَماُه فِل إَْكَحؾِ  َمِعقِص ْب   ,ْب
ُّ

صؾك اهلل طؾقف -َفَضَرَب الـَّبِل

ـْ َقِريٍب  -وسؾؿ
  ,َخْقَؿًة فِل الَؿْسِجِد لَِقُعقَدُه مِ

ِ
ا َرَجَع َرُسقُل اهلل صؾك -َفَؾؿَّ

الََح َواْغَتَسَؾ  -اهلل طؾقف وسؾؿ ـَ الَخـَْدِق َوَضَع السِّ
ِف َفَلَتاُه ِجْبِريُؾ َطَؾقْ  ,مِ

ـَ الُغَبارِ 
الَُم َوُهَق َيـُْػُض َرْأَسُف مِ الََح  "َفَؼاَل:  ,السَّ  َما  ,َقْد َوَضْعَت السِّ

ِ
َواهلل

  ,اْخُرْج إَِلْقِفؿْ  ,َوَضْعُتفُ 
ُّ

ـَ َفَلَشاَر إَِلك -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل الـَّبِل : َفَلْي

  "َبـِل ُقَرْيَظَة 
ِ
 ,َفـََزُلقا َطَؾك ُحْؽِؿفِ  - طؾقف وسؾؿصؾك اهلل-َفَلَتاُهْؿ َرُسقُل اهلل

َوَأْن ُتْسَبك  ,َقاَل: َفنِكِّل َأْحُؽُؿ فِقِفْؿ: َأْن ُتْؼَتَؾ الُؿَؼاتَِؾةُ  ,َفَردَّ الُحْؽَؿ إَِلك َسْعدٍ 

ةُ  يَّ رِّ ـْ َطاِئَش  ,َفَلْخَبَركِل َأبِل ,َوَأْن ُتْؼَسَؿ َأْمَقاُلُفْؿ َقاَل ِهَشامٌ  ,الـَِّساُء َوالذُّ  "َة: َط

 َأْن ُأَجاِهَدُهْؿ فِقَؽ 
َّ

 ,َأنَّ َسْعًدا َقاَل: الؾَُّفؿَّ إِكََّؽ َتْعَؾُؿ َأكَُّف َلْقَس َأَحٌد َأَحبَّ إَِلل

ُبقا َرُسقَلَؽ  ـْ َقْقٍم َكذَّ
الؾَُّفؿَّ َفنِكِّل  ,َوَأْخَرُجقهُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مِ

ُـّ َأكََّؽ َقْد َوَضْعَت الَحْرَب َبْقـَـَا  ـْ َحْرِب ُقَرْيٍش  ,َوَبْقـَُفؿْ َأُض
 مِ

َ
َفنِْن َكاَن َبِؼل

ٌء َفَلْبِؼـِل َلفُ 
ْ

َوإِْن ُكـَْت َوَضْعَت الَحْرَب َفاْفُجْرَها  ,َحتَّك ُأَجاِهَدُهْؿ فِقَؽ  ,َشل

ـْ َلبَّتِِف َفَؾْؿ َيُرْطُفؿْ  ,َواْجَعْؾ َمْقَتتِل فِقَفا
َوفِل الَؿْسِجِد َخْقَؿٌة  ,َفاْكَػَجَرْت مِ

ُم َيِسقُؾ إَِلْقِفؿْ  ,ـْ َبـِل ِغَػارٍ مِ  َّٓ الدَّ َما َهَذا الَِّذي  ,َفَؼاُلقا: َيا َأْهَؾ الَخْقَؿةِ  ,إِ

ـْ ِقَبؾُِؽْؿ؟ َفنَِذا َسْعٌد َيْغُذو ُجْرُحُف َدًما
  رضل اهلل -َفَؿاَت مِـَْفا  ,َيْلتِقـَا مِ
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" -طـف
 (ٔ)

. 

رضل اهلل -د بـ معاذ ثؿ أهنؿ صؾب القفقد أن يـزلقا طؾك حؽؿ سع

أو سقؼع مـفؿ ما وقع  ,أو سقداهـفؿ ,وضـقا أكف سقجامؾفؿ ,سقدهؿ -طـف

 ولغقرهؿ مؿـ أجؾقا وسؾؿت أكػسفؿ. ,لبـل الـظقر

 : ٚدا٤ يف ايكشٝشني

ا َكَزَلْت َبـُق "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  َلؿَّ

ـُ ُمَعاذٍ ُقَرْيَظَة َطَؾك ُحْؽِؿ َسعْ    ,ٍد ُهَق اْب
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َبَعَث َرُسقُل اهلل

  ,َفَجاَء َطَؾك ِحَؿارٍ  ,َوَكاَن َقِريًبا مِـْفُ  -وسؾؿ
ِ
ا َدَكا َقاَل َرُسقُل اهلل صؾك -َفَؾؿَّ

  ,َفَجاءَ  «ُققُمقا إَِلك َسقِِّدُكؿْ »: -اهلل طؾقف وسؾؿ
ِ
-َفَجَؾَس إَِلك َرُسقِل اهلل

َِٓء َكَزُلقا َطَؾك ُحْؽِؿَؽ  ,-ف وسؾؿصؾك اهلل طؾق َقاَل: َفنِكِّل  ,َفَؼاَل َلُف: إِنَّ َهُم

ةُ  ,َأْحُؽُؿ َأْن ُتْؼَتَؾ الُؿَؼاتَِؾةُ  يَّ رِّ َلَؼْد َحَؽْؿَت فِقِفْؿ بُِحْؽِؿ »َقاَل:  ,َوَأْن ُتْسَبك الذُّ

«الَؿؾِِؽ 
 (ٕ)

. 

 : ٚيفغ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

َكَزَل َأْهُؾ ُقَرْيَظَة َطَؾك "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-اْلُخْدِريَّ  طـ أبل َسِعقدٍ 

ـِ ُمَعاذٍ    ,ُحْؽِؿ َسْعِد ْب
ِ
 ,إَِلك َسْعدٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَلْرَسَؾ َرُسقُل اهلل

                                                   
 .(ٜٙٚٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕٕٔٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٛٙٚٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٖٗٓ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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ـَ اْلَؿْسِجدِ  ,َفَلَتاُه َطَؾك ِحَؿارٍ 
ا َدَكا َقِريًبا مِ   ,َفَؾؿَّ

ِ
صؾك اهلل -َقاَل َرُسقُل اهلل

إِنَّ »ُثؿَّ َقاَل:  ,«َخْقِرُكؿْ »َأْو  «ُققُمقا إَِلك َسقِِّدُكؿْ »لأِْلَكَْصاِر:  -ف وسؾؿطؾق

ِء َكَزُلقا َطَؾك ُحْؽِؿَؽ  َٓ َتُفؿْ  ,«َهُم يَّ َقاَل: َفَؼاَل  ,َقاَل: َتْؼُتُؾ ُمَؼاتَِؾَتُفْؿ َوَتْسبِل ُذرِّ

 
ُّ

 »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل
ِ
َقَضْقَت »َوُربََّؿا َقاَل:  ,«َقَضْقَت بُِحْؽِؿ اهلل

ـُ اْلُؿَثـَّك َوُربََّؿا َقاَل:  ,«بُِحْؽِؿ اْلَؿؾِِؽ   .«َقَضْقَت بُِحْؽِؿ اْلَؿؾِِؽ »َوَلْؿ َيْذُكِر اْب

 : وجاء يف صحقح اإلمام مسؾؿ رحؿف اهلل

ـْ َطائَِشةَ  َر  ,-رضل اهلل طـف-َأنَّ َسْعًدا": -طـفارضل اهلل -َط َقاَل َوَتَحجَّ

 َأْن ُأَجاِهَد  ,الؾُفؿَّ »َفَؼاَل:  ,ُف لِْؾُبْرءِ َكْؾؿُ 
َّ

إِكََّؽ َتْعَؾُؿ َأْن َلْقَس َأَحٌد َأَحبَّ إَِلل

ُبقا َرُسقَلَؽ  ـْ َقْقٍم َكذَّ
 ,الؾُفؿَّ  ,َوَأْخَرُجقهُ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فِقَؽ مِ

ءٌ 
ْ

ـْ َحْرِب ُقَرْيٍش َشل
 مِ

َ
َفنِكِّل  ,الؾُفؿَّ  ,ْدُهْؿ فِقَؽ َفَلْبِؼـِل ُأَجاهِ  ,َفنِْن َكاَن َبِؼل

ُـّ َأكََّؽ َقْد َوَضْعَت اْلَحْرَب َبْقـَـَا َوَبْقـَُفؿْ  َفنِْن ُكـَْت َوَضْعَت اْلَحْرَب َبْقـَـَا  ,َأُض

ـْ َلبَّتِفِ  ,«َواْجَعْؾ َمْقتِل فِقَفا ,َوَبْقـَُفْؿ َفاْفُجْرَها
َفَؾْؿ َيُرْطُفْؿ َوفِل  ,َفاْكَػَجَرْت مِ

ُم َيِسقُؾ إَِلْقِفؿْ اْلَؿْسجِ  َّٓ َوالدَّ ـْ َبـِل ِغَػاٍر إِ
َفَؼاُلقا: َيا َأْهَؾ  ,ِد َمَعُف َخْقَؿٌة مِ

ـْ قَِبؾُِؽؿْ 
َفَؿاَت  ,َفنَِذا َسْعٌد ُجْرُحُف َيِغذُّ َدًما ,اْلَخْقَؿِة َما َهَذا الَِّذي َيْلتِقـَا مِ

"مِـَْفا
 (ٔ)

. 

 

                                                   
 .(ٜٙٚٔ)ُب صحيحو  أخرجو اإلمام مسلم (ٔ)
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 : ٘ اهللٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح

ـْ َلْقَؾتِِف َفَؿا َزاَل َيِسقُؾ َحتَّك َماَت "
َقاَل:  ,َوَزاَد فِل اْلَحِديِث  ,َفاْكَػَجَر مِ

اِطرُ  ـَ َيُؼقُل الشَّ  :"َفَذاَك ِحق

 [البحر القافر]

َٓ َيا َسْعُد َسْعَد َبـِل ُمَعــــــــــــــــاٍذ   ـــــرُ َفَؿا َفَعَؾْت ُقَرْيَظُة َوالـَِّضقـــــــــــ  َأ

ُبــــــــــــــــقرُ   َلَعْؿُرَك إِنَّ َسْعَد َبـِل ُمَعـــــــــــــــــاذٍ  ُؾقا َلُفَق الصَّ  َغَداَة َتَحؿَّ

َء فِقَفــــــــــــــا
ْ

َٓ َشل  َوقِْدُر اْلَؼْقِم َحامَِقٌة َتُػــــــــــــــــــــقرُ   َتَرْكُتْؿ قِْدَرُكْؿ 

َٓ َتِسقـــــــــــــــــُروا  َأُبق ُحَبــــــــــــــاٍب  َوَقْد َقاَل اْلَؽِريؿُ   َأقِقُؿقا َقْقـَُؼاُع َو

 ًٓ ُخــــــــــــقرُ   َوَقْد َكاُكقا بَِبْؾَدتِِفْؿ ثَِؼـــــــــــــــــــا  َكَؿا َثُؼَؾْت بَِؿْقَطاَن الصُّ

 فؼتؾقا وكان طددهؿ أربعؿائة.

يصػقن هذه الحادثة: بلهنا حادثة  ,ؿوتجُد أن بعض الزكادقة ومـ إلقف

وإٓ ففل حادثة  ,وٕهؾ اإلسالم ,إرهابقة: وهذا لبغضفؿ لْلسالم

 شرطقة.

 ,وإماكة: يف أضقؼ حآت مرت بالؿديـة الـبقية ,ققم كؼضقا العفد

وبؼقة جفة واحدة فقفا  ,حقـ أن أحاط هبا إحزاب مـ جؿقع الجفات

وإذا هبؿ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لـبل قريظة الذيـ قد طاهدوا وطاقدوا ا

 يـؼضقن العفد والؿقثاق.
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 ."الخقاكة العظؿك": ٖٚصا ٜػ٢ُ يف ايكإْٛ ايعػهطٟ احلسٜح

 ."اإلطدام يف جؿقع الؼقاكقـ": ٚسهُٗا

 ,فؾؿاذا حقـ حؽؿ اإلسالم يف هذه الحادثة بؿا حؽؿ بف اهلل طز وجؾ

صؾك -بلمر الـبل  ,-رضل اهلل طـف-ووافؼ حؽؿ اهلل حؽؿ سعد بـ معاذ 

 لف بذلؽ. -اهلل طؾقف وسؾؿ

ففق حؽؿ ارتضاه  ,وٓ كؾتػت إلك تـؽرهؿ ,بدأوا يتـؽرون لفذا الحؽؿ

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وصبؼف الـبل  ,اهلل طز وجؾ

والصغار: فؾؿ يتعرض ٕحد  ,أما الـساء ,وإكؿا ُقتؾ مـفؿ الؿؼاتؾة

 مـفؿ.

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لـبل فلمر ا ,إٓ امرأة واحدة مـفؿ أحدثت

 بؼتؾفا.

 : نُا دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل

ـْ كَِسائِِفْؿ »َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل -مـ حديث َطاِئَشةَ 
 -َلْؿ ُيْؼَتْؾ مِ

َّٓ اْمَرَأةٌ  -َتْعـِل َبـِل ُقَرْيَظَة  ُث َتْضَحُؽ َضْفًرا َوَبْطـًا  ,إِ إِكََّفا َلِعـِْدي ُتَحدِّ

 وَ 
ِ
ُققِف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل إِْذ َهَتَػ  ,َيْؼُتُؾ ِرَجاَلُفْؿ بِالسُّ

ـَ ُفاَلَكُة؟ َقاَلْت: َأَكا. ُقْؾُت:  َقاَلْت: َحَدٌث  «َوَما َشْلُكِؽ؟»َهاتٌِػ بِاْسِؿَفا َأْي
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ك َطَجًبا مِـَْفا َأكََّفا َفَؿا َأْكَس  ,َفاْكَطَؾَؼ بَِفا َفُضِرَبْت ُطـُُؼَفا»َأْحَدْثُتُف. َقاَلْت: 

«َتْضَحُؽ َضْفًرا َوَبْطـًا َوَقْد َطؾَِؿْت َأكََّفا ُتْؼَتُؾ 
(ٔ)

. 

ولشدة ما فعؾت بالؿسؾؿقـ مـ حدث  ,لشدة غقضفا طؾك اإلسالم

 قتؾت هذه الؿرأة.

 ,وطاد إلك الؿديـة ,-رضل اهلل طـف-وبعد أن حؽؿ فقفؿ سعد بـ معاذ 

يف خقؿة قد أطدها لف  - طؾقف وسؾؿصؾك اهلل-وأدخؾ إلك مسجد الـبل 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

وقبضت روحف  ,فاكػت وسال الدم ,فدطا اهلل طز وجؾ أن يػتؼ جرحف

 .-رضل اهلل طـف-

 ,يف السـة الخامسة مـ الفجرة الـبقية الشريػة -رضل اهلل طـف-فؿات 

 سبعة وثالثقـ سـة. -رضل اهلل طـف-وطؿره 

 .-زضٞ اهلل عٓ٘-ٚدٌ ملٛت ضعد بٔ َعاذ  اٖتص عسؽ اهلل عص

 : دا٤ يف ايكشٝشني 

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َجابٍِر 
َّ

صؾك اهلل طؾقف -َسِؿْعُت الـَّبِل

ـِ ُمَعاذٍ »َيُؼقُل:  ,-وسؾؿ  . «اْهتَزَّ الَعْرُش لَِؿْقِت َسْعِد بْ

                                                   
وحسنو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن. وىو ُب  (,ٕٔٚٙ)أخرجو اإلمام أبو داود ُب سننو  (ٔ)

 . "ىذا حديث حسن"وقال فيو:  (,ٚ٘٘ٔ)الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم 
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ـِ إَْطَؿشِ  َثـَا َأُبق َصالٍِح  ,َوَط ـْ َجابِرٍ  ,َحدَّ   ,- طـفرضل اهلل-َط
ِّ

ـِ الـَّبِل َط

 مِْثَؾُف.  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

ِريرُ  ,-رضل اهلل طـف-َفَؼاَل َرُجٌؾ: لَِجابِرٍ   ,َفنِنَّ الَبَراَء َيُؼقُل: اْهَتزَّ السَّ

ـُ  ـِ َضَغائِ ـِ الَحقَّْق ـَ َهَذْي   ,َفَؼاَل: إِكَُّف َكاَن َبْق
َّ

صؾك اهلل طؾقف -َسِؿْعُت الـَّبِل

ـِ ُمَعاذٍ »: َيُؼقُل  ,-وسؾؿ ـِ لَِؿْقِت َسْعِد بْ ْحَؿ «اْهتَزَّ َطْرُش الرَّ
(ٔ)

. 

 .َٓادٌٜ يف ادت١ٓ -زضٞ اهلل عٓ٘-يطعد بٔ َعاذ بٝإ إٔ 

 : ملا دا٤ يف ايكشٝشني

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث  َأَكٌس 
ِّ

صؾك اهلل طؾقف -َقاَل: ُأْهِدَي لِؾـَّبِل

ـِ الَحِريرِ َوَكاَن َيـَْفك  ,ُجبَُّة ُسـُْدسٍ  -وسؾؿ َفَؼاَل:  ,َفَعِجَب الـَّاُس مِـَْفا ,َط

ٍد بَِقِدهِ » ـْ  ,َوالَِّذي َكْػُس ُمَحؿَّ
ـُ مِ ـِ ُمَعاٍذ فِل الَجـَِّة َأْحَس َلَؿـَاِديُؾ َسْعِد ْب

«َهَذا
(ٕ)

. 

فؼال الؿـافؼقن لؿا  ,ووُجد يف كعشف خػة -رضل اهلل طـف-ثؿ كػـقه 

 أحدث.

بلن ذلؽ حصؾ بسبب أن  -وسؾؿ صؾك اهلل طؾقف-وأخرب الـبل 

 الؿالئؽة حؿؾقه. 

                                                   
 .(ٕٙٙٗ) واإلمام مسلم ُب صحيحو (,ٖٖٓٛ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٜٕٙٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕ٘ٔٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)



 اعسف ضًفو

 
4

 [-رضي اهلل عنه-سعد بن معاذ ]

   
 

477 

 : (284-1/283)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ُٔ ِإِغَشاَم َٓ َأتَِّفؿُ اِب ـْ  َثـِل َم ـِ الَبْصِريِّ  ,: َحدَّ ـِ الَحَس –َقاَل: َكاَن َسْعٌد  ,َط

ةً  ,َباِدكًا-رضل اهلل طـف- ا َحَؿُؾْقُه َوَجُدوا َلُف ِخػَّ  . َفَؾؿَّ

 : ـَ ـَ الُؿـَافِِؼْق
 إِْن َكاَن َلَباِدكًا"َفَؼاَل ِرَجاٌل مِ

ِ
 ."َوَما َحَؿْؾـَا َأَخػَّ مِـْفُ  ,َواهلل

 
ِ
إِنَّ َلُف َحَؿَؾًة »َفَؼاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَبَؾَغ َذلَِؽ َرُسْقَل اهلل

َواْهتَزَّ َلُف  ,َؽُة بُِرْوِح َسْعدٍ َلَؼِد اْستَبَْشَرِت الَؿالَئِ  ,َوالَِّذي كَْػِسل بِقَِدهِ  ,َغقَْرُكؿ

«الَعْرُش 
(ٔ)

. 

بلن طرش الرحؿـ اطتز لؿقت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وأخرب الـبل 

 سعد بـ معاذ.

 : نُا غبل َعٓا يف ايكشٝشني

  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َجابِرٍ 
َّ

صؾك اهلل -قال: َسِؿْعُت الـَّبِل

ـِ ُمَعاذٍ اْهتَزَّ الَعرْ »َيُؼقُل:  ,-طؾقف وسؾؿ  . «ُش لَِؿْقِت َسْعِد بْ

ـِ إَْطَؿشِ  َثـَا َأُبق َصالٍِح  ,َوَط   ,َحدَّ
ِّ

ـِ الـَّبِل  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َط

 -رضل اهلل طـف-الَبَراءَ َفنِنَّ  ,-رضل اهلل طـف-لَِجابِرٍ َفَؼاَل َرُجٌؾ:  ,مِْثَؾفُ 

ِريرُ "َيُؼقُل:  ـُ  إِكَُّف َكانَ "َفَؼاَل:  ,"اْهَتزَّ السَّ ـِ َضَغائِ ـِ الَحقَّْق ـَ َهَذْي َسِؿْعُت  ,َبْق

                                                   
 األثر فيو انقطاع وجهالة. (ٔ)
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َّ

ـِ لَِؿْقِت َسْعِد »َيُؼقُل:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل ْحَؿ اْهَتزَّ َطْرُش الرَّ

ـِ ُمَعاذٍ  «ْب
(ٔ)

. 

 : ٚأخطد٘ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

ـُ َمالٍِؽ    ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث  َأَكُس ْب
ِ
 اهلل

َّ
صؾك اهلل طؾقف - َأنَّ َكبِل

اْهَتزَّ َلَفا َطْرُش  -َيْعـِل َسْعًدا  -َوَجـَاَزُتُف َمْقُضقَطةٌ »َقاَل:  -وسؾؿ

ـِ  ْحَؿ «الرَّ
(ٕ)

. 

كممـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ففذه أحاديث متقاترة ثقابت طـ الـبل 

 هبا كؿا جاءت طؾك ضاهرها.

 ا ويحبف.طـ جبؾ أحد أكف يحبـ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وقد أخرب الـبل 

 : نُا دا٤ شيو يف ايكشٝشني

  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث أبل حؿقد الساطدي
ِّ

ـِ الـَّبِل صؾك -َط

«ُأُحٌد َجَبٌؾ ُيِحبُّـَا َوُكِحبُّفُ »َقاَل:  -اهلل طؾقف وسؾؿ
(ٖ)

. 

 : ٚدا٤ يف ايكشٝشني أّٜها

ـَ َمالٍِؽ   قِل ــَرُس َيُؼقُل: َخَرْجُت َمَع  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكَس ْب

                                                   
 .(ٕٙٙٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٖٓٛ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٕٚٙٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٕ)
 .(ٕٜٖٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕٛٗٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٖ)
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ِ
  ,إَِلك َخْقَبَر َأْخُدُمفُ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

ُّ
ا َقِدَم الـَّبِل صؾك -َفَؾؿَّ

ُثؿَّ  «,َهَذا َجَبٌؾ ُيِحبُّـَا َوُكِحبُّفُ »َقاَل:  ,َراِجًعا َوَبَدا َلُف ُأُحدٌ  ,-اهلل طؾقف وسؾؿ

َبَتْقَفاالؾَُّفؿَّ إِ »َقاَل:  ,َأَشاَر بَِقِدِه إَِلك الَؿِديـَةِ  َٓ ـَ  ُم َما َبْق َكَتْحِريِؿ  ,كِّل ُأَحرِّ

ةَ  َكا ,إِْبَراِهقَؿ َمؽَّ «الؾَُّفؿَّ َباِرْك َلـَا فِل َصاِطـَا َوُمدِّ
(ٔ)

. 

 : ٚدا٤ يف ايكشٝشني بًفغ

  ,-رضل اهلل طـف-الساطدي مـ حديث َأبِل ُحَؿْقدٍ 
ِّ

َقاَل: َأْقَبْؾـَا َمَع الـَّبِل

َحتَّك إَِذا َأْشَرْفـَا َطَؾك الَؿِديـَِة َقاَل:  ,ـْ َغْزَوِة َتُبقكَ مِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

«َجَبٌؾ ُيِحبُّـَا َوُكِحبُّفُ  ,َوَهَذا ُأُحدٌ  ,َهِذِه َصاَبةُ »
(ٕ)

. 

واهتز لؿقتف:  -رضل اهلل طـف-وهؽذا العرش أحب سعد بـ معاذ 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كممـ بذلؽ كؿا أخرب بف الـبل 

 ؾ يسخر ما شاء مـ مخؾققاتف لؿـ شاء مـ مخؾققاتف.فاهلل طز وج

 .بادت١ٓ -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٖٚٛ ممٔ بػسٙ ايٓيب 

 : ملا دا٤ يف ايكشٝشني

 "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكٌس 
ِّ

صؾك اهلل طؾقف -ُأْهِدَي لِؾـَّبِل

ـِ الَحِريرِ  ,ُجبَُّة ُسـُْدسٍ  -وسؾؿ َفَؼاَل:  ,"الـَّاُس مِـَْفا َفَعِجَب  ,َوَكاَن َيـَْفك َط

                                                   
 .(ٖ٘ٙٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٕٛٛ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٕٜٖٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕٕٗٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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ٍد بَِقِدهِ » ـْ  ,َوالَِّذي َكْػُس ُمَحؿَّ
ـُ مِ ـِ ُمَعاٍذ فِل الَجـَِّة َأْحَس َلَؿـَاِديُؾ َسْعِد ْب

«َهَذا
(ٔ)

. 

 : ٚدا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايٓػا٥ٞ ضمح٘ اهلل

ـِ ُطَؿرَ  ـْ اْب   ,-طـفؿارضل اهلل -َط
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل صؾك اهلل طؾقف -َط

َك َلُف اْلَعْرُش »اَل: قَ  -وسؾؿ َؿاءِ  ,َهَذا الَِّذي َتَحرَّ  ,َوُفتَِحْت َلُف َأْبَقاُب السَّ

ـَ اْلَؿاَلئَِؽةِ 
ةً  ,َوَشِفَدُه َسْبُعقَن َأْلًػا مِ َج َطـْفُ  ,َلَؼْد ُضؿَّ َضؿَّ «ُثؿَّ ُفرِّ

(ٕ)
. 

تغقر وجفف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وجاء يف بعض الروايات أن الـبل 

 أخربهؿ هبذا الحديث.ثؿ  ,واسرتجع

 : بٝإ إٔ ض١ُ ايكرب يٝطت ٖٞ عراب ايكرب

 وهذه الضؿة لقست هل طذاب الؼرب.

مممـ  ,الضؿة يف الؼرب مـ جـس الػتـة تحصؾ طؾك كؾ مؽؾػ

 و تستؿر يف حؼ الؽافر. ,إٓ أكف تـؼطع يف حؼ الؿممـ ,ومممـف

                                                   
 .(ٜٕٙٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕ٘ٔٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن. وىو ُب  (,ٕ٘٘ٓ)أخرجو اإلمام النسائي ُب سننو  (ٕ)

على أنو قد توبع من عمرو "وقال فيو:  (,ٖٖ٘ٗ)الصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل حتت حديث رقم 
معرفة "وُب  , (ٔٔ/ ٕٔ) "اظتعجم الكبَت"وعنو الطرباين ُب  ",سنن النسائي "بن ػتمد الَعنـَْقزيِّ ُب 

؛ ومل (ٜٜٕٙرقم )ومن داود بن عبد الرزتن عند البزار أيضأ  , (ٔ/ ٕٓٚ/ ٔ)أليب نعيم  "الصحابة
: وإسناده قلت. "قلت: فذكر ؿتوه"ٍب قال:  ,ولكنو ساقو عقب حديث الًترتة ,يسق اعتيثمي لفظو

(, وقال ٙٙٚو اهلل برقم )وىو ُب الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزت. "صحيح على شرط الشيخُت
 . "ىذا حديث صحيح على شرط مسلم": فيو
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 : دا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل

  ,-طـفال اهلل رض-مـ حديث َطاِئَشةَ 
ِّ

ـِ الـَّبِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َط

ـُ ُمَعاذٍ  ,إِنَّ لِْؾَؼْبِر َضْغَطةً »َقاَل:  «َوَلْق َكاَن َأَحٌد َكاِجًقا مِـَْفا َكَجا مِـَْفا َسْعُد ْب
(ٔ)

. 

                                                   
أي:  ",ضغطة": قولو: قال السعديواضتديث صحيح.  ( (,ٖٕٕٛٗ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٔ)

: رواه (, وقال فيوٜ٘ٙٔواضتديث ُب الصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم ). "ززتة وضيقًا وشدة"
 (ٚٓٔ/  ٔ) "مشكل اآلثار  "والطحاوي ُب  (ٕ/  ٖٚ/  ٛ) "علي بن اصتعد  حديث "البغوي ُب 

عن شعبة عن سعد بن إبراىيم قال: شتعت نافعا حيدث عن امرأة ابن عمر عن عائشة مرفوعا بو. 
. "امرأة ابن عمر  "مكان  "إنسان  "من ىذا الوجو إال أنو قال:  (ٜٛو  ٘٘/  ٙ)وأخرجو أزتد 

والظن هبا حسن. على أن سفيان الثوري قد  ,لهم غَت امرأة ابن عمر فلم أعرفهاورجال إسناده ثقات ك
وجعل اضتديث من مسند زوجها ابن عمر. أخرجو الطحاوي من طريق أيب حذيفة  ,أسقطها من اإلسناد

حدثنا سفيان عن سعد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بو ؿتوه. وىذا إسناد رجالو ثقات أيضا رجال 
والثوري أحفظ من شعبة  ,واشتو موسى بن مسعود النهدي ,أنو أخرج أليب حذيفة متابعةالبخاري إال 

 "اضتلية  ". وظتا أخرجو أبو نعيم ُب "صدوق سيء اضتفظ  "لوال أن الراوي عنو فيو ضعف فقال اضتافظ: 
ي عن كذا رواه أبو حذيفة عن الثور   "أشار إىل تضعيفو وترجيح األول بقولو:  ,من طريقو (ٗٚٔ/  ٖ)

رضي -عن عائشة  (األصل سنان!)ورواه غندر وغَته عن شعبة عن سعد عن نافع عن إنسان  ,سعد
: (ٖٓٗ/  ٖ) "الطبقات "فقال ابن سعد ُب  ,. لكن للحديث أصل عن ابن عمر"مثلو  -ا-اهلل عنو

ن نافع عن أخربنا إشتاعيل بن مسعود قال: أخربنا عبد اهلل بن إدريس قال: أخربنا عبيد اهلل بن عمر ع
: فذكره ؿتوه. قلت: وىذا إسناد صحيح رجالو  -صلى اهلل عليو وسلم-ابن عمر قال: قال رسول اهلل 

كلهم ثقات رجال الشيخُت غَت إشتاعيل بن مسعود وىو أبو مسعود اصتحدري البصري وىو ثقة. 
ده صحيح وسن (ٜٕٛ/  ٔ)وتابعو عمرو بن ػتمد العنقزي: حدثنا ابن إدريس بو. أخرجو النسائي 

أيضا. فهذه متابعة قوية من عبيد اهلل بن عمر لرواية أيب حذيفة عن الثوري عن سعد بن إبراىيم. واهلل 
ضم سعد ُب "برواية عطاء بن السائب عن غتاىد عن ابن عمر مرفوعا بلفظ:  ,أعلم. ولو طريق آخر

وافقو الذىيب! و  ,وصححو (ٕٙٓ/  ٖ). أخرجو اضتاكم "القرب ضمة فدعوت اهلل أن يكشف عنو 
وقد زاد فيو الدعاء. وخالفو ابن عتيعة ُب إسناده فقال: عن عقيل أنو شتع سعد بن  ,وعطاء كان اختلط

 "إبراىيم خيرب عن عائشة بنت سعد أهنا حدثتو عن عائشة أم اظتؤمنُت مرفوعا بو ؿتوه. أخرجو الطرباين ُب 
        = :ولو شاىدلت: وىو سيء اضتفظ. . ق"تفرد بو ابن عتيعة "وقال:  (ٔ/  ٕٛ/  ٔ) "األوسط 
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 .ع٢ً َٔ تكع ض١ُ ايكرب: َطأي١
بؿا فقفؿ  ,ذهب جؿاهقر أهؾ العؾؿ إلك أن الضؿ طام لجؿقع الؿؽؾػقـ

 كبقاء.إ
 والذي يظفر أن الضؿ يسؾؿ مـفؿ إكبقاء.

 

                                                                                                                        
و  ٕٚٛٓٔ) "الكبَت  "وُب  (ٕ/  ٔٛ/  ٔ)من حديث ابن عباس مرفوعا بو ؿتوه. أخرجو الطرباين  =

: رواه  (ٚٗ - ٙٗ/  ٖ) "اجملمع  "من طريق زياد موىل ابن عباس عنو. وقال اعتيثمي ُب  (ٜٕ٘ٚٔ
. قلت: ىو عند الطرباين من طريقُت: األوىل: عن "وثقون ورجالو م "األوسط  "و  "الكبَت  "الطرباين ُب 

عن ابن عباس.  (!)حسان بن غالب حدثنا ابن عتيعة عن أيب النضر اظتديٍت عن زياد موىل ابن عباس 
ولعلو  ,وخفي أمره على ابن يونس فوثقو "اللسان  "كما تراه ُب   ,وحسان بن غالب مًتوك متهم بالوضع

وؿتو  ,فإن فيو إشعار بأن التوثيق لُت ُب بعضهم على األقل ",ورجالو موثقون  "مستند اعتيثمي ُب قولو: 
وىو  ,حىت أن اعتيثمي حيسن حديثو أحيانا ,وإن كان خَتا بكثَت من حسان ,ذلك يقال ُب ابن عتيعة

وىي متحققة ىنا كما ُب الشواىد اظتتقدمة واظتتابعة اآلتية وىي: الطريق  ,حري بذلك عند اظتتابعة
خرى: قال: حدثنا عمر بن عبد العزيز بن مقبلص حدثنا أيب حدثنا ابن وىب أخربين عمرو بن األ

اضتارث أن أبا النضر حدثو عن زياد موىل ابن عياش عن ابن عباس. وىذا إسناد رجالو ثقات رجال 
د عتما الشيخُت غَت زياد موىل ابن عياش فمن رجال مسلم وحده إال أن عمر بن عبد العزيز وأباه مل أج

فإهنم مل يذكروا لزياد ىذا  ,تررتة. ٍب إنو قد داخلٍت شك كبَت ُب كون ىذا اضتديث من مسند ابن عباس
أنو روى عن مواله عبد اهلل ابن عياش بن أيب ربيعة  "التهذيب  "رواية عنو بل ذكر اضتافظ اظتزي ُب 

اش حديثا ُب قصة موت عثمان وقد روى اضتسن بن سفيان عن زياد ىذا عن عبد اهلل بن عي ,اظتخزومي
موىل ابن  "إىل  "موىل ابن عياش  "وقد حترف فيو  ",اإلصابة"ابن مظعون كما ُب تررتة ابن عياش من 

 "ابن عياش  "وكذلك حترف  ,وكذلك وقع ُب الطريق األوىل عند الطرباين ولعلو خطأ مطبعي ",عباس 
وإمنا ىو من مسند ابن عياش فيما أظن.  ,هفصار اضتديث من مسند ,ُب الطريقُت "ابن عباس  "إىل 

فنسأل اهلل تعاىل أن  ,أن اضتديث مبجموع طرقو وشواىده صحيح ببل ريب": ورتلة القولواهلل أعلم. 
 . "يهون علينا ضغطة القرب إنو نعم اجمليب
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 : ملا دا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل

  ,-طـفارضل اهلل -مـ حديث َطاِئَشةَ 
ِّ

ـِ الـَّبِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َط

ـُ  ,إِنَّ لِْؾَؼبِْر َضْغَطةً »َقاَل:  «ُمَعاذٍ َوَلْق َكاَن َأَحٌد كَاِجقًا مِـَْفا كََجا مِـَْفا َسْعُد بْ
 (ٔ)

 . 

لـجقت ": يكاٍ ،َا ٜٓذٛ َٓٗا -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-فًٛ نإ ايٓيب 

 ."أكا

وأخقيت مـ إكبقاء والرسؾ طؾقفؿ الصالة  ,لـجقت أكا": أٚ يكاٍ

 ."والسالم

ومـ  ,مـ كعقؿ"وكثقر مـ الزكادقة يف هذا الزمان يـؽرون ما يف الؼرب: 

 ."ػتـةوما فقف مـ ال ,وما فقف مـ الضؿة ,طذاب

يف إثبات ما يتعؾؼ بالحقاة  ,مع تقافر إدلة طؾك ذلؽ لػًظا ومعـًا

 الربزخقة.

ـْ َوَرائِِفْؿ بَْرَزٌخ إَِلك َيْقمِ ﴿: ٜكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع
 َومِ

 .[300الؿممـقن: ] ﴾ُيبَْعثُقنَ 

ا الـَّاُر ُيْعَرُضقَن َطَؾقَْفا غُ ﴿:  ٜٚكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع ُدوًّ

اَطُة َأْدِخُؾقا آَل فِْرَطْقَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب   .[46غافر: ] ﴾َوَطِشقًّا َوَيْقَم َتُؼقُم السَّ

                                                   
(, ٜ٘ٙٔوىو ُب الصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم ) (,ٖٕٕٛٗ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٔ)

فنسأل اهلل تعاىل أن  ,أن اضتديث مبجموع طرقو وشواىده صحيح ببل ريب"ورتلة القول: ": وقال فيو
 . "يهون علينا ضغطة القرب إنو نعم اجمليب
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َْطَراِب ﴿: ٜٚكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع ْٕ ـَ ا
ـْ َحْقَلُؽْؿ مِ َومِؿَّ

َٓ َتْعؾَ  ـْ َأْهِؾ اْلَؿِديـَِة َمَرُدوا َطَؾك الـَِّػاِق 
ـُ كَْعَؾُؿُفْؿ ُمـَافُِؼقَن َومِ ُؿُفْؿ كَْح

ـِ ُثؿَّ ُيَردُّوَن إَِلك َطَذاٍب َطظِقؿٍ  َتقْ بُُفْؿ َمرَّ  .[303التقبة: ] ﴾َسـَُعذِّ

َْدكَك ﴿:  ٜٚكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع ْٕ ـَ اْلَعَذاِب ا
َوَلـُِذيَؼـَُّفْؿ مِ

َْكبَِر َلَعؾَُّفْؿ َيْرِجُعقنَ  ْٕ  .[23السجدة: ] ﴾ُدوَن اْلَعَذاِب ا

 ولفؿ شبفات قديًؿا وحديًثا.

 : ايؿبٗات ايكسمي١

 ,كحـ وضعـا الؿقت يف الؼرب ووضعـا طؾقف الزئبؼ": قايت املعتعي١

 ,لؿ يتحرك ,فقجدكا الزئبؼ طؾك طادتف ,وجئـا الققم الثاين وأخركا الؿقت

 ,وأكتؿ تؼقلقن: أن الؿالئؽة تجؾس الؿقت ,ووجدكا الؿقت طؾك هقئتف

 وأكف وأكف. ,وأن الؼرب يتقسع

 ,أما كحـ كممـ بالغقب ,هذه طؾة مـ ٓ يممـ بالغقب ,وهذه طؾة طؾقؾة

أو صار  ,أو تخطػتف الطقر ,أكؾتف السباع ,أم لؿ يؼرب ,سقاء قرب الؿقت

 رماًدا: فنن أحؽام الربزخ سائرة طؾقف.

 : ٚبعهِٗ دا٤ بؿب٘ أخط٣

وجؾ يظؾؿ  : أن إثبات طذاب الؼرب يؾزم مـ إثباتف أن اهلل طزٜكٛيٕٛ

 العباد: ٕن اهلل طز وجؾ سقعذهبؿ قبؾ أن يحاسبفؿ طؾك أطؿالفؿ.
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:  مـ مات قبؾ ألػ سـة سقعذب يف قربه إلك يقم ٚنصيو ٜكٛيٕٛ

وهذا يؽقن  ,ومـ مات أن سقعذب يف قربه إلك يقم الؼقامة ,الؼقامة

 ."أن مـ مات قبؾ يؽقن طذابف أكثر مؿـ مات بعد"معـاه: 

 بؾ طؾة مقتة. ,ففل طؾة طؾقؾة ,كسابؼتفاوهذه طؾة طؾقؾة 

 : ٚايطز عًِٝٗ

يستؿر يف الؼرب إلك  ,يستؿر أبد أباد": بإٔ عصاب ايكرب يف سل ايهافط

 ثؿ يستؿر معف يف كار جفـؿ خالًدا مخؾًدا فقفا أبًدا. ,أن تؼقم الساطة

 :أَا بايٓػب١ يعكا٠ املػًُني; فِٗ ع٢ً سايني

 اب الؼرب إلك أن تؼقم الساطة.: مـفؿ مـ يستؿر معف طذاألٍٚ

 : نُا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـِ ُجـَْدٍب   َصؾَّك "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َسُؿَرَة ْب
ُّ

 َكاَن الـَّبِل

َؿ  إَِذا َصؾَّك َصالًَة َأْقَبَؾ َطَؾْقـَا بَِقْجِفِف َفَؼاَل:  ـْ َرَأى مِـُْؽؿُ »اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ  َم

ْقَؾَة ُرْؤَيا؟ َفا «الؾَّ َفَسَلَلـَا َيْقًما  «َما َشاَء اهللُ »َفَقُؼقُل:  ,َقاَل: َفنِْن َرَأى َأَحٌد َقصَّ

َٓ  «َهْؾ َرَأى َأَحٌد مِـُْؽْؿ ُرْؤَيا؟»َفَؼاَل:  ْقَؾَة »َقاَل:  ,ُقْؾـَا:  َلؽِـِّل َرَأْيُت الؾَّ

ـِ َأَتَقاكِل َفَلَخَذا بَِقِدي َسةِ َفلَ  ,َرُجَؾْق َفنَِذا َرُجٌؾ  ,ْخَرَجاكِل إَِلك إَْرِض الُؿَؼدَّ

ـْ َحِديدٍ  ,َوَرُجٌؾ َقاِئؿٌ  ,َجالٌِس 
ـْ  «بَِقِدِه َكؾُّقٌب مِ َقاَل َبْعُض َأْصَحابِـَا َط

ُثؿَّ َيْػَعُؾ  ,إِكَُّف ُيْدِخُؾ َذلَِؽ الَؽؾُّقَب فِل ِشْدقِِف َحتَّك َيْبُؾَغ َقَػاهُ  "ُمقَسك: 
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ُقْؾُت: َما  ,َفَقُعقُد َفَقْصـَُع مِْثَؾفُ  ,َوَيْؾَتئُِؿ ِشْدُقُف َهَذا ,َٔخِر مِْثَؾ َذلَِؽ بِِشْدقِِف ا

َٓ: اْكَطؾِْؼ  َفاْكَطَؾْؼـَا َحتَّك َأَتْقـَا َطَؾك َرُجٍؾ ُمْضَطِجٍع َطَؾك َقَػاُه  ,َهَذا؟ َقا

َفنَِذا َضَرَبُف  ,ُخ بِِف َرْأَسفُ َفَقْشدَ  -َأْو َصْخَرٍة  -َوَرُجٌؾ َقائٌِؿ َطَؾك َرْأِسِف بِِػْفٍر 

َفالَ َيْرِجُع إَِلك َهَذا َحتَّك َيْؾَتئَِؿ َرْأُسُف  ,َفاْكَطَؾَؼ إَِلْقِف لَِقْلُخَذهُ  ,َتَدْهَدَه الَحَجرُ 

َٓ: اْكَطؾِْؼ  ,َفَضَرَبفُ  ,َفَعاَد إَِلْقفِ  ,َوَطاَد َرْأُسُف َكَؿا ُهقَ  ـْ َهَذا؟ َقا ُقْؾُت: َم

ُد َتْحَتُف َكاًرا ,ا إَِلك َثْؼٍب مِْثِؾ التَّـُّقرِ َفاْكَطَؾْؼـَ   ,َأْطالَُه َضقٌِّؼ َوَأْسَػُؾُف َواِسٌع َيَتَققَّ

َوفِقَفا  ,َفنَِذا َخَؿَدْت َرَجُعقا فِقَفا ,َفنَِذا اْقَتَرَب اْرَتَػُعقا َحتَّك َكاَد َأْن َيْخُرُجقا

ـْ َهَذا؟ قَ  ,ِرَجاٌل َوكَِساٌء ُطَراةٌ  َٓ: اْكَطؾِْؼ َفُؼْؾُت: َم َفاْكَطَؾْؼـَا َحتَّك َأَتْقـَا َطَؾك  ,ا

ـْ َدٍم فِقِف َرُجٌؾ َقائٌِؿ َطَؾك َوَسِط الـََّفِر 
ـُ َجِريٍر:  ,َقاَل َيِزيدُ  -َكَفٍر مِ َوَوْهُب ْب

ـِ َحاِزٍم  ـْ َجِريِر ْب ـَ َيَدْيِف ِحَجاَرةٌ  -َط َفَلْقَبَؾ  ,َوَطَؾك َشطِّ الـََّفِر َرُجٌؾ َبْق

ُجُؾ الَِّذي فِل الـََّفرِ ال ُجُؾ بَِحَجٍر فِل فِقفِ  ,رَّ ُه  ,َفنَِذا َأَراَد َأْن َيْخُرَج َرَمك الرَّ َفَردَّ

 ,َفَقْرِجُع َكَؿا َكانَ  ,َفَجَعَؾ ُكؾََّؿا َجاَء لَِقْخُرَج َرَمك فِل فِقِف بَِحَجرٍ  ,َحْقُث َكانَ 

: اْكَطؾِْؼ  َٓ فِقَفا  ,ـَا َحتَّك اْكَتَفْقـَا إَِلك َرْوَضٍة َخْضَراءَ َفاْكَطَؾؼْ  ,َفُؼْؾُت: َما َهَذا؟ َقا

َجَرِة  ,َوفِل َأْصؾَِفا َشْقٌخ َوِصْبَقانٌ  ,َشَجَرٌة َطظِقَؿةٌ  ـَ الشَّ
َوإَِذا َرُجٌؾ َقِريٌب مِ

ـَ َيَدْيِف َكاٌر ُيقِقُدَها َجَرةِ  ,َبْق  َوَأْدَخالَكِل َداًرا َلْؿ َأَر َقطُّ  ,َفَصِعَدا بِل فِل الشَّ

ـَ مِـَْفا ُثؿَّ َأْخَرَجاكِل  ,َوِصْبَقانٌ  ,َوكَِساءٌ  ,فِقَفا ِرَجاٌل ُشُققٌخ َوَشَباٌب  ,َأْحَس

َجَرةَ  ـُ َوَأْفَضُؾ فِقَفا ُشُققٌخ  ,مِـَْفا َفَصِعَدا بِل الشَّ  َأْحَس
َ

 ,َفَلْدَخالَكِل َداًرا ِهل
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ْقَؾةَ  ,َوَشَباٌب  ْفُتَؿاكِل الؾَّ ا َرَأْيُت  َفَلْخبَِراكِل ,ُقْؾُت: َصقَّ َٓ: َكَعؿْ  ,َطؿَّ ا الَِّذي  ,َقا َأمَّ

ُث بِالَؽْذَبةِ  ,َرَأْيَتُف ُيَشؼُّ ِشْدُقفُ  اٌب ُيَحدِّ  ,َفُتْحَؿُؾ َطـُْف َحتَّك َتْبُؾَغ أَفاَق  ,َفَؽذَّ

اهلُل  َفَرُجٌؾ َطؾََّؿفُ  ,َوالَِّذي َرَأْيَتُف ُيْشَدُخ َرْأُسفُ  ,َفُقْصـَُع بِِف إَِلك َيْقِم الِؼَقاَمةِ 

ْقِؾ َوَلْؿ َيْعَؿْؾ فِقِف بِالـََّفارِ  ,الُؼْرآنَ   ,ُيْػَعُؾ بِِف إَِلك َيْقِم الِؼَقاَمةِ  ,َفـَاَم َطـُْف بِالؾَّ

َكاةُ  َبا ,َوالَِّذي َرَأْيَتُف فِل الثَّْؼِب َفُفُؿ الزُّ  ,َوالَِّذي َرَأْيَتُف فِل الـََّفِر آكُِؾقا الرِّ

ْقُخ فِل َأْصِؾ ال الَمُ َوالشَّ َجَرِة إِْبَراِهقُؿ َطَؾْقِف السَّ ْبَقانُ  ,شَّ ُد  ,َحْقَلفُ  ,َوالصِّ َٓ َفَلْو

تِل َدَخْؾَت َداُر  ,الـَّاِس َوالَِّذي ُيققُِد الـَّاَر َمالٌِؽ َخاِزُن الـَّارِ  اُر إُوَلك الَّ َوالدَّ

ـَ  ِة الُؿْممِـِق َفَداءِ  ,َطامَّ اُر َفَداُر الشُّ ا َهِذِه الدَّ  ,َوَهَذا مِقَؽاِئقُؾ  ,َوَأَكا ِجْبِريُؾ  ,َوَأمَّ

َحاِب  ,َفَرَفْعُت َرْأِسل ,َفاْرَفْع َرْأَسَؽ  َٓ: َذاَك َمـِْزُلَؽ  ,َفنَِذا َفْققِل مِْثُؾ السَّ  ,َقا

 َلَؽ ُطُؿٌر َلْؿ َتْسَتْؽِؿْؾُف َفَؾِق  ,ُقْؾُت: َدَطاكِل َأْدُخْؾ َمـِْزلِل
َ

َٓ: إِكَُّف َبِؼل َقا

«َأَتْقَت َمـِْزَلَؽ اْسَتْؽَؿْؾَت 
 (ٔ)

. 

 : ومـفؿ مـ يـؼطع طـف العذاب متك ما شاء اهلل طز وجؾ لف ذلؽ.ايجاْٞ

ومـ  ,ومـ الضؿة ,تؽقن ذكقهبؿ قؾقؾة يؽػرها ما يؾؼاه مـ العذاب

 ثؿ بعد ذلؽ يـؼؾب إلك كعقؿ وخقر. ,الػتـة

: أن أهؾ السـة يذكرون الؿسائؾ العؼدية بلدلتفا ٚايعذب ٚال عذب

  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ومـ سـة كبقـا  ,قة: مـ كتاب ربـا طز وجؾالشرط

                                                   
 .(ٖٙٛٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 وبـؼقٓت أهؾ العؾؿ طؾقفا.

 .": أن الؿسؾؿ ٓ يـؼاد لفذه إدلة إٓ بعد جفد جفقدٚجتس بعس شيو

 ,ومـ الؿعتزلة ,والباصـقة ,والجفؿقة ,: مـ الرافضةٜٚأتٞ املبتسع١

 ومـ إلقفؿ. ,ومـ إشاطرة

فتجد أن بعض الؿسؾؿقـ  ,رد طذاب الؼرب فقضعقن الشبفة يف

 وكلهنا صارت مـ طؾؿ القؼقـ. ,يستؼقهنا

 كعقذ باهلل طز وجؾ مـ الضالل. ,كعقذ باهلل طز وجؾ مـ الضالل

وربؿا ماتت أمفاهتؿ  ,كاكت أمفاهتؿ ,همٓء الذيـ يـؽرون طذاب الؼرب

إين  الؾفؿ"فربؿا ماتت إحداهـ وهل تؼقل:  ,العجائز أيت ٓ طؾؿ لفـ

 .  "أطقذ بؽ مـ طذاب الؼرب

أو  ,أو مـ آثـل طشرية ,وهمٓء الذيـ أخذوا طؼديتفؿ ربؿا مـ إيران

أصبحقا يـؽرون ما يف  ,أو مـ الخقارج ,أو مـ الؿعتزلة ,مـ الجعػرية

 الؼرب مـ الـعقؿ والعذاب.
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 ."-رضل اهلل طـف- أْظ بٔ َايو": َٚٔ باب اعطف غًفو
 : (399-3/395)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ـِ " ـِ َحَراِم ب ـِ َزْيِد ب ـِ َضْؿَضٍؿ إَْكَصاِريُّ اْب ـِ الـَّْضِر ب ـُ َمالِِؽ ب َأَكُس ب

اِر. ـِ الـَّجَّ ـِ َطِديِّ ب ـِ َغـِْؿ ب ـِ َطامِِر ب  ُجـُْدِب ب

ُث  ,لُؿْؼِرُئ ا ,الُؿْػتِل ,اإِلَمامُ  َأُبق َحْؿَزَة  ,َراِوَيُة اإِلْسالَمِ  ,الُؿَحدِّ

  ,إَْكَصاِريُّ 
ُّ

اِريُّ  ,الَخْزَرِجل   ,الـَّجَّ
ُّ

  ,الَؿَدكِل
ِ
صؾك اهلل -َخاِدُم َرُسْقِل اهلل

ـَ الـَِّساءِ  -طؾقف وسؾؿ
 َوآِخُر َأْصَحابِِف َمْقتًا. ,َوَتَبُعفُ  ,َوتِْؾِؿقُذهُ  ,َوَقَراَبُتُف مِ

َٚ َِٔض  ٣ َع
ِّ

: َأبِل َبْؽرٍ  ,ِطْؾؿًا َجّؿًا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: الـَّبِل ـْ  ,َوَط

ـِ الُحَضْقرِ  ,َوُمَعاذٍ  ,َوُطْثَؿانَ  ,َوُطَؿرَ  ِف ُأمِّ ُسَؾْقٍؿ  ,َوَأبِل َصْؾَحةَ  ,َوُأَسْقِد ب َوُأمِّ

ـِ ال ,َوَخاَلتِِف ُأمِّ َحَرامٍ  ,بِـِْت مِْؾَحانَ  امِِت َوَزْوِجَفا ُطَباَدَة ب  ,َوَأبِل َذرٍّ  ,صَّ

ـِ َصْعَصَعةَ  ةِ  ,َوَأبِل ُهَرْيَرةَ  ,َوَمالِِؽ ب ٍة. ,َوَفاصَِؿَة الـََّبِقيَّ  َوِطدَّ

ُ٘ ِٓ ـُ  ,: َخْؾٌؼ َطظِقؿٌ ََٚع ـَ  ,مِـُْفُؿ: الَحَس ـُ ِسْقِرْي   ,َواْب
ُّ

ْعبِل  ,َوَأُبق ِقالََبةَ  ,َوالشَّ

ـُ َطْبِد الَعِزْيزِ  ,َوَمْؽُحْقٌل    ,َوُطَؿُر ب
ُّ

  ,َوَثابٌِت الُبـَاكِل
ُّ

 الُؿَزكِل
ِ
ـُ َطْبِد اهلل  ,َوَبْؽُر ب

ْهِريُّ  ـُ الُؿـَْؽِدرِ  ,َوَقَتاَدةُ  ,َوالزُّ ـِ َأبِل َصْؾَحةَ  ,َواْب  ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل  ,َوإِْسَحاُق ب

ـُ ُصَفْقٍب  ـُ الَحْبَحاِب  ,َوَطْبُد الَعِزْيِز ب ـُ َطامٍِر الُؽْقفِ  ,َوُشَعْقُب ب  َوَطْؿُرو ب
ُّ

 ,ل
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ُّ

ـُ َسِعْقٍد إَْكَصاِريُّ  ,َوُحَؿْقٌد الطَِّقْيُؾ  ,َوُسَؾْقَؿاُن التَّْقِؿل ـُ  ,َوَيْحَقك ب َوَكثِْقُر ب

ـُ َصْفَؿانَ  ,ُسَؾْقؿٍ  ـُ َشاكٍِر. ,َوِطْقَسك ب  َوُطَؿُر ب

ـْ َأَكسٍ ": (التَّْفِذيِب )َوَقْد َسَرَد َصاِحُب  َواِة َط ـَ الرُّ
 َكْػٍس مِ

ْ
-َكْحَق ماَئَتل

 ."-رضل اهلل طـف

 »َيُؼْقُل: -رضل اهلل طـف-–َوَكاَن َأَكٌس 
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َقِدَم َرُسْقُل اهلل

ـُ َطْشرٍ  -وسؾؿ ـَ  ,الَؿِدْيـََة َوَأَكا اْب ـُ ِطْشِرْي َفاتِل  ,َوَماَت َوَأَكا اْب َـّ ُأمَّ َوُك

 
ِ
«– -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َيْحُثْثـَـِل َطَؾك ِخْدَمِة َرُسْقِل اهلل

 (ٔ)
. 

ْحَبةِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَصِحَب َأَكٌس َكبِقَُّف  َزَمُف َأْكَؿَؾ  ,َأَتؿَّ الصُّ َٓ َو

ةٍ  ,َوإَِلك َأْن َماَت  ,الُؿالََزَمِة ُمـُْذ َهاَجرَ  َوَباَيَع َتْحَت  ,َوَغَزا َمَعُف َغْقَر َمرَّ

َجَرِة.  الشَّ

٣َٚ ـُ َسْعٍد فِل ََٚقِس َض ُد ب َثـَا إَْكَصاِريُّ (فِ َصَبَؼاتِ ): ُمَحؿَّ ـْ َأبِْقفِ  ,: َحدَّ  ,َط

ـْ َمْقَلًك ََٕكٍس: َأكَُّف َقاَل ََٕكٍس: َأَشِفْدَت َبْدرًا؟  َط

َٓ ُأمَّ َلَؽ  ـْ َبْدٍر. ,َفَؼاَل:  ـَ َأِغقُب َط  َوَأْي

 ُثؿَّ َقاَل إَْكَصاِريُّ 
ِ
إَِلك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َخَرَج َمَع َرُسْقِل اهلل

"َوُهَق ُغالٌَم َيْخُدُمفُ  ,َبْدرٍ 
 (ٕ)

 . 

                                                   
 .(ٜٕٕٓ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
  = خرج ,وأبقه طبد اهلل صدوق ,ؿثـك إكصاري ثؼة: هق محؿد بـ طبد اهلل بـ الإكصاري (ٕ)



 اعسف ضًفو

 
4

 [-رضي اهلل عنه-أنس بن مالك ]

   
 

493 

ُٙ َٚا ـُ َشبَّةَ ََٚقِس َض ـِ إَْكَصاِريِّ  ,: ُطَؿُر ب ـْ َأبِْقفِ  ,َط ـْ ُثَؿاَمةَ  ,َط  َقاَل: ,َط

ٌَ أَلٍَْؼ  َفَذَكَر َكْحَقُه. ,: ...ٔقٝ

: لَِؽْقكِِف َحَضَرَها ُقًُِت ـَ ْق ُه َأْصَحاُب الَؿَغاِزي فِل الَبْدِريِّ َصبِّقًا َما : َلْؿ َيُعدَّ

 فِل ِرَحاِل الَجْقشِ  ,َقاَتَؾ 
َ

 َفَفَذا َوْجُف الَجْؿِع. ,َبْؾ َبِؼل

ـْ َأَكسٍ   »َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َوَط
ُّ

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َكـَّاكِل الـَّبِل

«َأَبا َحْؿَزَة بَِبْؼَؾٍة اْجَتـَْقُتَفا
(ٔ)

. 

٣َٚ ـُ َزْيٍد ََٚض  ب
ُّ

ـٌ  -: َطؾِل ـِ  -َوفِْقِف لِق ـِ الُؿَسقِِّب  َط ـْ َأَكسٍ  ,اْب رضل -َط

 "َقاَل:  ,-اهلل طـف
ِ
ـُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقِدَم َرُسْقُل اهلل الَؿِدْيـََة َوَأَكا اْب

ـَ  ل بَِقِدي ,َثَؿاِن ِسـِْق !  ,َفاْكَطَؾَؼْت بِل إَِلْقفِ  ,َفَلَخَذْت ُأمِّ
ِ
َفَؼاَلْت: َيا َرُسْقَل اهلل

َٓ ا َّٓ َوَقْد َأْتَحَػَؽ بُِتْحَػةٍ َلْؿ َيْبَؼ َرُجٌؾ َو ـَ إَْكَصاِر إِ
َٓ َأْقِدُر  ,ْمَرَأٌة مِ َوإِكِّل 

َّٓ اْبـِل َهَذا  َفْؾَقْخُدْمَؽ َما َبَدا َلَؽ. ,َفُخْذهُ  ,َطَؾك َما ُأْتِحُػَؽ بِِف إِ

ـَ "َقاَل:  َٓ َسبَّـِل ,َفَؿا َضَرَبـِل ,َفَخَدْمُتُف َطْشَر ِسـِْق َٓ َطَبَس  ,َو فِل  َو

. َرَواُه: التِّْرمِِذيُّ "َوْجِفل
(ٕ)

. 

                                                                                                                        
لؽـ تابعف ثؿامة يف رواية طؿر بـ  ,ومقلك أكس ٓ يعرف ,لف البخاري إٓ أكف كثقر الغؾط  =

 وهق صدوق. ,شبة

 ويف سـده جابر الجعػل وهق ضعقػ. (656)والطرباين  (,3938)الرتمذي  أخرجو اإلمام (ٔ)
, (272 ,273/  3) "الؿجؿع  "وإكؿا هق ٕبل يعؾك كؿا يف  ,هذا الؾػظ لقس طـد الرتمذي (ٕ)

 =             ,(589)ظر ــــــــــــــــاك "ســف"ولف تتؿة طـده روى بعضفا الرتمذي يف مقاضع متػرقة مـ 
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ُٖاٍض ُٔ َع ١ََُ ب ـِ َأبِل َصْؾَحةَ ٔعِهِط  ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل َثـَا إِْسَحاُق ب َثـَا  ,: َحدَّ َحدَّ

إَِلك  -طـفارضل اهلل -ُأمُّ ُسَؾْقؿٍ  َقاَل: َجاءْت بِل ,-رضل اهلل طـف-َأَكٌس 

 
ِ
َرْتـِل بِـِْصِػ ِخَؿاِرَهاَقْد أَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقِل اهلل ْتـِل  ,زَّ َوَردَّ

! َهَذا ُأَكْقٌس اْبـِل ,بَِبْعِضفِ 
ِ
َفاْدُع اهلَل  ,َأَتْقُتَؽ بِِف َيْخُدُمَؽ  ,َفَؼاَلْت: َيا َرُسْقَل اهلل

 . (الؾَُّفؿَّ َأْكثِْر َماَلُف َوَوَلَدهُ )َلُف. َفَؼاَل: 

 إِنَّ َمالِل َلَؽثِْقرٌ 
ِ
ـْ َوإِنَّ وَ  ,َفَقاهلل

وَن َطَؾك َكْحٍق مِ َلِدي َوَوَلَد َوَلِدي َيَتَعادُّ

«ماَئٍة الَقْقَم 
(ٔ)

. 

ُٙ َٛ ٣َٚ َِْش ـُ ُسَؾْقَؿانَ َض ـْ َثابٍِت. ,: َجْعَػُر ب  َط

٣َٚ ـْ َقَتاَدةَ  ,: ُشْعَبةُ ََٚض ـْ َأَكسٍ  ,َط -–: َأنَّ ُأمَّ ُسَؾْقؿ -رضل اهلل طـف-َط

 -طـفارضل اهلل 
ِ
 اْدُع اهلَل َلُف. ,! َخاِدُمَؽ َأَكٌس َقاَلْت: َيا َرُسْقَل اهلل

 . (الؾَُّفؿَّ َأكثِْر َماَلُف َوَوَلَدهُ )َفَؼاَل: 

ـْ ماَئةٍ 
ـْ ُصْؾبِل َأْكَثُر مِ

ـَ مِ
"َفَلْخَبَركِل َبْعُض َأْهؾِل َأكَُّف ُدفِ

(ٕ)
. 

                                                                                                                        
 مـ صريؼ أبل يعؾك. (ب 78/  3)وهق طـد ابـ طساكر  (,2698)و  (2678)=   

 .(ٕٔٛٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
 (2480)ومسؾؿ  (,354و 322/  33)وأخرجف البخاري  (,آ 80/  3)أخرجف ابـ طساكر  (ٕ)

مـ صريؼ  (,399 ,398/  4)وأخرجف معفا بـحقه  "فلخربين بعض أهؾل ...  "دون ققلف: 

بضع  ,طـ أكس وفقف: وحدثتـل ابـتل أمقـة أكف دفـ لصؾبل مؼدم الحجاج البصرة ,حؿقد

 وطشرون ومئة.
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ـْ َثابٍِت  ـُ َواِقٍد: َط ـُ ب ـْ َأَكسٍ  ,ُحَسْق َقاَل: َدَطا لِل  ,-رضل اهلل طـف-َط

 رَ 
ِ
َوَأصِْؾ  ,الؾَُّفؿَّ َأْكثِْر َماَلُف َوَوَلَدهُ »َفَؼاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُسْقُل اهلل

 .«َحَقاَتفُ 

ـَ  ,َفاهلُل َأْكَثَر َمالِل َتْق ـَِة َمرَّ َوُولَِد لُِصْؾبِل  ,َحتَّك إِنَّ َكْرمًا لِل َلَتْحِؿُؾ فِل السَّ

"ماَئٌة َوِستَّةٌ 
 (ٔ)

. 

ـَ َوِستِّ َأْخَبَرَكا إِْسَؿاطِ  ـِ َوتِْسِعْق ُل فِل َسـَِة اْثـََتْق ـِ الُؿَعدَّ ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ ْقُؾ ب

ـُ َخَؾٍػ  ,ماَئةٍ  ُد ب ٍد الَحافِظُ  ,َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ ـُ ُمَحؿَّ َأْخَبَرَكا  ,َأْخَبَرَكا َأْحَؿُد ب

دٌ  ,َأْحَؿدُ  ـُ َأْحَؿدَ  ,َوُمَحؿَّ  ب
ِ
 َأْخَبَركَ  ,َأْخَبَرَكا َطْبُد اهلل

ُّ
ٍد الُؼَرضِل ـُ ُمَحؿَّ  ب

ُّ
 ,ا َطؾِل

ـُ َحؽِْقؿٍ  َثـَا َأُبق َطْؿٍرو ب اِزيُّ  ,َحدَّ َثـَا إَْكَصاِريُّ  ,َأْخَبَرَكا َأُبق َحاتٍِؿ الرَّ  ,َحدَّ

َثـِل ُحَؿْقدٌ    ,َحدَّ
َّ

ـْ َأَكٍس: َأنَّ الـَّبِل َدَخَؾ َطَؾك ُأمِّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َط

ـٍ َفَلَتْتُف بِ  ,ُسَؾْقؿٍ  َوَسْؿـَُؽؿ فِل  ,َأِطْقُدوا َتْؿَرُكؿ فِل ِوَطائُِؽؿ»َفَؼاَل:  ,َتْؿٍر َوَسْؿ

 .«َفنِكِّل َصاِئؿٌ  ,ِسَؼائُِؽؿ

َفَدَطا ُٕمِّ ُسَؾْقٍؿ  ,َفَصؾَّك بِـَا َصالًَة َغْقَر َمْؽُتقَبةٍ  ,ُثؿَّ َقاَم فِل َكاِحَقِة الَبْقِت 

ًة.َفَؼاَلْت: َيا َرُسقْ  ,َوَأْهِؾ َبْقتَِفا ! إِنَّ لِل ُخَقْيصَّ
ِ
 َل اهلل

؟)َقاَل: 
َ

 . (َوَما ِهل

                                                   
 (,653) "إدب الؿػرد  "وأخرجف بـحقه البخاري يف  (,ب 3/80)رجف ابـ طساكر أخ (ٔ)

 وسـده حسـ. ,طـ أكس ... ,مـ صريؼقـ طـ سـان بـ ربقعة (,7/39)وابـ سعد 
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 .-رضل اهلل طـف-َقاَلْت: َخاِدُمَؽ َأَكٌس 

َّٓ َدَطا لِل بِفِ  َٓ ُدْكَقا إِ ًٓ »ُثؿَّ َقاَل:  ,َفَؿا َتَرَك َخْقَر آِخَرٍة َو الؾَُّفؿَّ ارُزْقُف َما

 .«َوَباِرْك َلُف فِْقفِ  ,َوَوَلداً 

ًٓ َفنِكِّل لَ "َقاَل:  ـْ َأْكَثِر إَْكَصاِر َما ـْ  ,ِؿ
ـَ مِ

َثْتـِل ُأَمْقـَُة اْبـَتِل: َأكَُّف ُدفِ َوَحدَّ

اِج الَبْصَرَة تِْسَعٌة َوِطْشُرْوَن َوماَئةٌ  «ُصْؾبِل إَِلك َمْؼَدِم الَحجَّ
(ٔ)

. 

ٗٞ َٝأئػ ـْ َأبِل َخْؾَدَة: ايطَّ ـَ ُقْؾُت َٕبِل الَعالَِقةِ : َط
 : َسِؿَع َأَكٌس مِ

ِّ
-الـَّبِل

 ؟-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ـَ "َقاَل:  ـَِة  ,َوَدَطا َلفُ  ,َخَدَمُف َطْشَر ِسـِْق َوَكاَن َلُف ُبْسَتاٌن َيْحِؿُؾ فِل السَّ

ـِ  َتْق ُء مِـُْف ِريُح الِؿْسِؽ  ,الَػاكَِفَة َمرَّ
ْ

"َوَكاَن فِْقَفا َرْيَحاٌن َيِجل
(ٕ)

. 

 : ثَِؼٌة. َأُبق َخْؾَدةَ 

 .(ب 82/ 3)وأخرجف ابـ طساكر 

ِٔ َأٍَْؼ َِٛغ٢ ب َُ  ِٔ  ."َغَزا َثَؿاِن َغَزَواٍت  -رضل اهلل طـف-َأنَّ َأَكًسا": َع

                                                   
 ,طـ خالد بـ الحارث ,مـ صريؼ محؿد بـ الؿثـك (,399 ,4/398)وأخرجف البخاري  (ٔ)

 طـ أكس. ,طـ حؿقد
مـ صريؼ محؿقد بـ غقالن هبذا اإلسـاد  (3833) "ســ الرتمذي  "وهق يف  ,رجالف ثؼات (ٕ)

  وحسـف.
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ٗٞ َٓأْ ٍَ َثأبْت ايُب َما َرَأْيُت َأَحدًا َأشَبَف »: -رضل اهلل طـف-َأُبق ُهَرْيَرةَ : َقاَل ََٚقا

 
ِ
ـِ ُأمِّ ُسؾَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بَِصالَِة َرُسْقِل اهلل ـِ اْب - َيْعـِل: َأكًسا-ْقٍؿ مِ

 .«-رضل اهلل طـف

 رجالف ثؼات.

َٔ ِٜ ِِٝط ُٔ ٔغ ٍَ َأَُْؼ ب ـَ الـَّاِس َصالًَة فِل ": ََٚقا ـُ َمالٍِؽ َأحَس َكاَن َأَكُس ب

َػرِ   ."الَحَضِر َوالسَّ

٣َٚ ـْ َأبِْقفِ  ,: إَْكَصاِريُّ ََٚض ـْ ُثَؿاَمةَ  ,َط رضل اهلل -َكاَن َأَكٌس "َقاَل:  ,َط

َر َقَدَماُه َدمًاُيَصؾِّ  -طـف ا ُيطِقُؾ الِؼَقاَم  ,ل َحتَّك َتَػطَّ  ."– -رضل اهلل طـف-مِؿَّ

ٗٞ َٓأْ ٍَ ،َثأبْت ايُب ى  ,: َجاَء َققُِّؿ َأْرِض َأَكسٍ َقا َفَؼاَل: َططَِشْت َأَرُضقَك. َفَتَردَّ

ةِ  ,َأَكٌس  يَّ َوَغِشقْت  ,َحاَبةٌ َفَثاَرْت َس  ,َوَدَطا ,ُثؿَّ َصؾَّك ,ُثؿَّ َخَرَج إَِلك الَبرِّ

ْقِػ  ,َحتَّك َمألَْت ِصْفِرْيَجفُ  ,َوَمَطَرْت  ,َأْرَضفُ  َفَلْرَسَؾ َبْعَض  ,َوَذلَِؽ فِل الصَّ

َّٓ َيِسْقراً  ,َأْهؾفِ   َلْؿ َتْعُد َأْرَضُف إِ
َ

ـَ َبَؾَغْت؟ َفنَِذا ِهل  . "َفَؼاَل: اْكُظْر َأْي

 .(3/85)ابـ طساكر 

ُٙ َٛ ٣َٚ َِْش ـْ َأبِْقفِ  ,: إَْكَصاِريُّ َض ـْ ُثَؿاَمَة.  ,َط  َط

 .(23/ 7) "صبؼات"أخرجف ابـ سعد يف 

.ُقًُِت ـِ  : َهِذِه َكَراَمٌة َبقِّـٌَة َثَبَتْت بِنِْسـَاَدْي
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ٍٕ ِٛ ُٔ َع ـِ َأَكسٍ اِب ـْ ُمْقَسك ب ْيَؼ -رضل اهلل طـف-: َط دِّ : َأنَّ َأَبا َبْؽٍر الصِّ

َفُف َطَؾك ا ـِ َساِطقًا.َبَعَث إَِلك َأَكٍس لُِقَقجِّ  لَبْحَرْي

ـِ  ,َفَدَخَؾ َطَؾْقِف ُطَؿرُ   َأَرْدُت َأْن َأْبَعَث َهَذا َطَؾك الَبْحَرْي
ْ

َوُهَق  ,َفَؼاَل: إِكِّل

.  َفَتًك َشابٌّ

 َفنِكَُّف َلبِقٌب َكاتٌِب. ,َقاَل: ابَعْثفُ 

ا ُقبَِض َأُبق َبْؽرٍ  ,َفَبَعَثف  : َهاِت َما ِجْئَت بِِف.َفَؼاَل  ,َقِدَم َأَكٌس َطَؾك ُطَؿرَ  ,َفَؾؿَّ

ـَ  ًٓ. َفَبَسَط َيَدهُ  ,َقاَل: َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق  . "الَبْقَعَة َأوَّ

 .(ب 3/86)ابـ طساكر 

 
ُّ

ُف بَِبْعِض الِعْؾِؿ. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَقْد َكاَن الـَّبِل  َيُخصُّ

 
ِّ

ـِ الـَّبِل َصاَف َطَؾك تِْسِع  َأكَّفُ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفـََؼَؾ َأَكٌس َط

«كِْسَقٍة فِل َضْحَقٍة بُِغْسٍؾ َواِحٍد 
(ٔ)

 . 

ٖٝإط ُٔ َخ َِٝف١ُ ب ٍَ َخًٔ ـِ َقا َبْقِر َبْعد َمْقِت َيِزْيَد إَِلك َأَكِس ب ـُ الزُّ : َكَتَب اْب

ـَ َيْقمًا.  َمالٍِؽ: َفَصؾَّك بِالـَّاِس بِالَبْصَرِة َأْرَبِعْق

 ,َفَلْسَؾؿَ  ,َفَؼِدَم َطَؾك ُطَؿَر بَِصاِحبَِفا الُفْرُمَزانَ  ,ْسَترَ َوَقْد َشِفَد َأَكٌس َفْتَح تُ 

ـَ إِْسالَُمُف   .-َرِحَؿُف اهلُل -َوَحُس

                                                   
 .(ٜٖٓ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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ٍَ ـُ َقا َُ ـِ َمْرَواَن  -رضل اهلل طـف-: َكَتَب َأَكٌس اأَلِع -إَِلك َطْبِد الَؿؾِِؽ ب

اُج  ا آَذاُه الَحجَّ  َخَدْمُت َرُسْقَل ": -َيْعـِل: َلؿَّ
ْ

  إِكِّل
ِ
صؾك اهلل طؾقف -اهلل

ـَ  -وسؾؿ  َلْق َأنَّ الـََّصاَرى َأْدَرُكقا َرُجالً َخَدَم َكبِقَُّفؿ ,تِْسَع ِسـِْق
ِ
 ,َواهلل

 ."َْٕكَرُمْقهُ 

 .(آ 3/87)ابـ طساكر 

َٕ َُا ِٝ ُٔ ُغًَ ٍَ َدِعَفُط ب ـُ َزْيدٍ َقا  ب
ُّ

َثـَا َطؾِل  ,ُكـُْت بِالَؼْصرِ "َقاَل:  ,: َحدَّ

اُج َيعْ  ـِ إَْشَعِث َوالَحجَّ  اْب
َ

اُج: َيا  ,َفَجاَء َأَكٌس  ,ِرُض الـَّاَس َلَقالِل َفَؼاَل الَحجَّ

ـِ  ,َخبِقُث  اٌل فِل الِػَت   ,َجقَّ
ٍّ

ًة َمَع َطؾِل َبْقرِ  ,َمرَّ ـِ الزُّ ًة َمَع اْب ـِ  ,َوَمرَّ ًة َمَع اْب َوَمرَّ

ْؿَغةُ  َْٕسَتْلِصَؾـََّؽ  ,إَْشَعِث: َأَما َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدهِ   ,َكَؿا ُتْسَتْلَصُؾ الصَّ

بُّ  ُد الضَّ  ."َوَُٕجِرَدكََّؽ َكَؿا ُيَجرَّ

ـْ َيْعـِل إَمِْقُر؟-رضل اهلل طـف-ُؼْقُل َأَكٌس : يَ َقاَل   : َم

اَك َأْطـِل  َأَصؿَّ اهلُل َسْؿَعَؽ. ,َقاَل: إِيَّ

اُج. ,َقاَل: َفاْسَتْرَجَع َأَكٌس   َوُشِغَؾ الَحجَّ

ْحَبةِ  ,َفَخَرَج َأَكٌس  َٓ َأكِّل َذَكْرُت َوَلِدي "َفَؼاَل:  ,َفَتبِْعـَاُه إَِلك الرَّ َلْق

َٓ َيْسَتْحقِقـِل َبْعَدُه َأَبداً  ,َوَخِشقُت َطَؾْقِفؿ َبْعِدي ْؿُتُف بَِؽالٍَم  "َلَؽؾَّ
 (ٔ)

. 

                                                   
              "الؿجؿع "وبف أطؾف الفقثؿل يف  ,وطؾل بـ زيد ضعقػ (704)أخرجف الطرباين  (ٔ)

 .(آ 87/  3وهق يف ابـ طساكر  ,(274/ 7)
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ُٔ َعِبٔس اهلٔل ١ََُ ب َُا ٍَ ُث َتقْ ": َقا ـَِة َمرَّ  ."ـِ َكاَن َكْرُم َأَكٍس َيْحِؿُؾ فِل السَّ

ٗٞ ُٔ ِٝ ُٕ ايٖت َُا ِٝ ٍَ ُغًَ  "َيُؼْقُل:  -رضل  اهلل طـف-: َسِؿْعُت َأكسًاَقا
َ

َما َبِؼل

ـِ َغْقِري  .(8/333). أخرجف البخاري «َأَحٌد َصؾَّك الِؼْبَؾَتق

: يعـل الصالة إلك بقت الؿؼدس وإلك "مؿـ صؾك الؼبؾتقـ"وققلف 

 الؽعبة.

ٍَ ِٕٝس َقا ُٔ َغٔع ـْ -رضل اهلل طـف-–َأَكسًا  : َسِؿْعُت امُلَج٢ٖٓ ب
َيُؼْقُل: َما مِ

َّٓ َوَأَكا َأَرى فِْقَفا َحبِقبِل. ُثؿَّ َيْبؽِل  ."َلْقَؾٍة إِ

ـُ َُ ٍَ اأَلِع  َقا
ِ
صؾك -: َكَتَب َأَكٌس إَِلك َطْبِد الَؿؾِِؽ: َقْد َخَدْمُت َرُسْقَل اهلل

ـَ  -اهلل طؾقف وسؾؿ اَج ُيَعرِّ  ,تِْسَع ِسـِْق  ,ُض بِل َحَقَكَة الَبْصَرةِ َوإِنَّ الَحجَّ

َٓ َيْصُؾَح  اِج: َوْيَؾَؽ! َقْد َخِشقُت َأْن  َفَؼاَل: َيا ُغالَُم! اْكُتْب إَِلك الَحجَّ

 َفُؼْؿ إَِلك َأَكٍس َحتَّك َتْعَتِذَر إَِلْقِف. ,َفنَِذا َجاءَك كَِتابِل ,َطَؾك َيَديَّ َأَحدٌ 

ا َأَتاُه الؽَِتاُب  ُسقْ  ,َفَؾؿَّ ـَ َكَتَب بَِؿا ُهـَا؟َقاَل لِؾرَّ  ِل: َأمِْقُر الُؿْممِـِْق

ـْ َهَذا.
: َوَما َكاَن فِل َوْجِفِف َأَشدُّ مِ

ِ
 َقاَل: إِي َواهلل

 َوَأَراَد َأْن َيـَْفَض إَِلْقِف. ,َقاَل: َسْؿعًا َوَصاَطةً 

 َأْطَؾْؿُتُف. ,َفُؼْؾُت: إِْن ِشْئَت 

ـَ َمالٍِؽ  َٓ  ,َفَلَتْقُت َأَكَس ب َء إَِلْقَؽ  ,َتَرى َقْد َخاَفَؽ  َفُؼْؾُت: َأ
ْ

 ,َوَأَراَد َأْن َيِجل

 َفُؼْؿ إَِلْقِف.
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 َفَؼاَل: َيا َأَبا َحْؿَزَة! َغِضْبَت؟ ,َفَلْقَبَؾ َأَكٌس َيْؿِشل َحتَّك َدَكا مِـْفُ 

ُضـِل بَِحَقَكِة الَبْصَرِة؟ ,َقاَل: َكَعؿْ   ُتَعرِّ

 ,ِذي َقاَل: إِيَّاِك َأْطـِل َواْسِؿِعل َيا َجاَرةُ َقاَل: إِكََّؿا َمَثؾِل َوَمَثُؾَؽ َكْؼقِل الَّ 

 َمـْطٌِؼ 
َّ

َٓ َيُؽْقَن ََٕحٍد َطَؾل  ."َأَرْدُت َأْن 

 مختصًرا. 574/  3 "الؿستدرك  "وهق يف  ,ب 87/  3ابـ طساكر 

٣َٚ ـُ ِدْيـَارٍ ََٚض ـْ َأبِل َجْعَػرٍ  ,: َطْؿُرو ب ـُ َمالٍِؽ  ,َط رضل -َقاَل: َكاَن َأَكُس ب

 . "َفَقْؾَؼُؿ ُلَؼؿًا كَِباراً  ,َوَرَأْيُتُف َيْلُكُؾ  ,َوبِِف َوَضٌح َشِديدٌ  ,َأْبَرَص  -طـف اهلل

 .(آ 88/  3)ابـ طساكر 

ِْٝس َُ ٍَ ُس  َوُطْثَؿاَن فِل َقْؾٍب َقا
ٍّ

َٓ َيْجَتِؿُع ُحبُّ َطؾِل ـْ َأَكٍس: َيُؼْقُلْقَن:   ,: َط

 ."اَوَقْد َجَؿَع اهلُل ُحبَُّفَؿا فِل ُقُؾْقبِـَ 

 .(343 ,342/ 3): "تاريخف  "ذكره الؿملػ أيضا يف 

ِٕ َِٝكَعا ٍَ َأُبٛ اي  ."َماَت َٕكٍس فِل َصاُطْقِن الَجاِرِف َثَؿاُكْقَن اْبـًا": َقا

ٌَ ِٝ  : َسْبُعْقَن.َٚٔق

٣َٚ ـُ ُمَعاذٍ ََٚض َثـَا ِطْؿَرانُ  ,: ُمَعاُذ ب ـْ َأيُّْقَب  ,َحدَّ -َأَكٌس َضعَػ " َقاَل: ,َط

ْقمِ  -ـفرضل اهلل ط ـِ الصَّ ـْ َثِرْيدٍ  ,َط
ـَ مِْسؽِْقـًا ,َفَصـََع َجْػـًَة مِ  ,َوَدَطا َثالَثِْق

"َفَلْصَعَؿُفؿ
 (ٔ)

. 

                                                   
        = قمـــــــفؼد أصعؿ أكس بـ مالؽ بعد ما كرب طاما أو طامقـ كؾ ي": (8/335)ويف البخاري  (ٔ)
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.-رضل اهلل طـف-َأَكسٍ : َثَبَت َمْقلُِد ُقًُِت ـَ  : َقْبَؾ َطاِم الِفْجَرِة بَِعْشِر ِسـِْق

ُ٘ ُِٛت ََ َٖا   : َفاْخَتَؾُػقا فِْقفِ : ََٚأ

َُْط ََِع  ٣َٚ ِٕٝسَع ،َفَط َُ .ِٔ ُس ـَ  : َأكَُّف َماَت َسـََة إِْحَدى َوتِْسِعْق

ُ٘ ـُ َطِديٍّ  ,: َقَتاَدةُ ََٚنَصا َأٖضَخ ـُ ُطَػْقرٍ  ,َوالَفْقَثُؿ ب  َوَأُبق ُطَبْقٍد. ,َوَسِعْقُد ب

٣َٚ ـُ ِطْقَسكََٚض ـُ ب . ,: َمْع ـَ ـِ َوتِْسِعْق ـِ َمالٍِؽ: َسـََة اْثـََتْق ـٍ ََٕكِس ب ـِ اْب  َط

ََُ٘ٚتاَب .َع  : الَقاِقِديُّ

ٍَ ٔعٖس٠ْ َٛ - ََٚقا ُٖ .- اأَلَقٗح َٚ ـَ  : َماَت َسـََة َثالٍَث َوتِْسِعْق

ُ٘ ـُ ُطَؾقَّةَ َقاَي ـُ َطامِرٍ  ,: اْب   ,َوَسِعْقُد ب
ُّ

 ,َوَخؾِْقَػةُ  ,َوَأُبق ُكَعْقؿٍ  ,َوالَؿَدائِـِل

 َوَقْعـٌَب. ,َوالَػالَُّس 

ََٖصا ُٙ َع٢ًَ  ُُُط ُٕ ُع ِٛ َُٝه .: مائَ َف ـَ  ًة َوَثالََث ِسـِْق

ٟٗ ٍَ اأَلَِْكاِض ِـّ َأَكسٍ َقا َفَؼاَل َبْعُضُفؿ: َبَؾَغ ماَئًة  ,: اْخُتؾَِػ َطَؾْقـَا فِل ِس

. ـَ  َوَثالََث ِسـِْق

ُِٗ ٍَ َبَعُه .ََٚقا ـَ  : َبؾَغ ماَئًة َوَسْبَع ِسـِْق

                                                                                                                        
 ,وروى طبد حؿقد مـ صريؼ الـضر بـ أكس": وقال الحافظ ."مسؽقـا خبزا ولحؿا وأفطر   =

ورويـاه يف فقائد محؿد  ,فلصعؿ مسؽقـا كؾ يقم ,طـ أكس أكف أفطر يف رمضان وكان قد كرب

قال: ضعػ أكس طـ الصقم طام  ,طـ حؿقد ,طـ معاوية ,طـ مروان ,بـ هشام بـ مالس

أمر  ,فؾؿا طرف أكف ٓ يطقؼ الؼضاء ,فسللت ابـف طؿر بـ أكس: أصاق الصقم؟ قال: ٓ ,تقيف

 ."فلصعؿ العدة أو أكثر ,بجػان مـ خبز ولحؿ



 اعسف ضًفو

 
5

 [-رضي اهلل عنه-أنس بن مالك ]

   
 

503 

(ُٙ  : َأْلَػاِن َوماَئَتاِن َوِستٌَّة َوَثَؿاُكْقَن. (َُِػَُٓس

ُ٘ َلاٖتَف ـَ َحِدْيثًا. ,: الُبَخاِريُّ َي  َوُمْسؾٌِؿ َطَؾك ماَئٍة َوَثَؿاكِْق

ٟٗ َٚاَِْفَطَز ـَ َحِدْيثًا. ايُبَداِض  : بَِثَؿاكِْق

ِْ َُِػًٔ َٚ. ـَ  : بِتِْسِعْق

 : -زضٞ اهلل عٓ٘-بٝإ َٛيدٙ 

وقبؾ الفجرة  ,بعد البعثة بثالث سـقـ -رضل اهلل طـف-كان مقلده 

 بعشر سـقـ.
لؿا قدم الؿديـة مـ أبل صؾحة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  وقد صؾب

 .-رضل اهلل طـف-فجلء بلكس بـ مالؽ  ,غالًما يخدمف -رضل اهلل طـف-

 : ملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـِ َمالٍِؽ  ـْ َأَكِس ْب  -رضل اهلل طـف-مـ حديث َط
َّ

صؾك اهلل -: َأنَّ الـَّبِل

َبِل َصْؾَحَة: َقاَل  ,-طؾقف وسؾؿ
ِ

ـْ ِغْؾَؿاكُِؽْؿ َيْخُدُمـِل َحتَّك »ٕ
الَتِؿْس ُغالًَما مِ

 ,َوَأَكا ُغالٌَم َراَهْؼُت الُحُؾؿَ  ,َفَخَرَج بِل َأُبق َصْؾَحَة ُمْرِدفِل «َأْخُرَج إَِلك َخْقَبرَ 

 
ِ
ْسَؿُعُف َفُؽـُْت أَ  ,إَِذا َكَزَل  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفُؽـُْت َأْخُدُم َرُسقَل اهلل

ـَ الَفؿِّ َوالَحَزنِ »َكثِقًرا َيُؼقُل: 
 ,َوالَعْجِز َوالَؽَسؾِ  ,الؾَُّفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ مِ

ـِ  ـِ  ,َوالبُْخِؾ َوالُجبْ ْي َجالِ  ,َوَضَؾِع الدَّ ا َفَتَح , «َوَغَؾبَِة الرِّ ُثؿَّ َقِدْمـَا َخْقَبَر َفَؾؿَّ

ـَ  ـِ َأْخَطَب ُذكَِر َلُف َج  ,اهلُل َطَؾْقِف الِحْص  ْب
ِّ

َوَقْد ُقتَِؾ  ,َؿاُل َصِػقََّة بِـِْت ُحَقل
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  ,َوَكاَكْت َطُروًسا ,َزْوُجَفا
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفاْصَطَػاَها َرُسقُل اهلل

ْفَباءِ  ,لِـَْػِسفِ  ُثؿَّ َصـََع َحْقًسا  ,َحؾَّْت َفَبـَك بَِفا ,َفَخَرَج بَِفا َحتَّك َبَؾْغـَا َسدَّ الصَّ

  ,َطٍع َصِغقرٍ فِل كِ 
ِ
ـْ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُثؿَّ َقاَل َرُسقُل اهلل آِذْن َم

 «َحْقَلَؽ 
ِ
َطَؾك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-. َفَؽاَكْت تِْؾَؽ َولِقَؿَة َرُسقِل اهلل

  ,َصِػقَّةَ 
ِ
صؾك اهلل طؾقف -ُثؿَّ َخَرْجـَا إَِلك الَؿِديـَِة َقاَل: َفَرَأْيُت َرُسقَل اهلل

ي َلَفا َوَراَءُه بَِعَباَءةٍ  -وسؾؿ َفَتَضُع  ,َفَقَضُع ُرْكَبَتفُ  ,ُثؿَّ َيْجؾُِس ِطـَْد َبِعقِرهِ  ,ُيَحقِّ

َفِسْرَكا َحتَّك إَِذا َأْشَرْفـَا َطَؾك الَؿِديـَِة  ,َصِػقَُّة ِرْجَؾَفا َطَؾك ُرْكَبتِِف َحتَّك َتْرَكَب 

ُثؿَّ َكَظَر إَِلك الَؿِديـَِة َفَؼاَل:  «بُّـَا َوُكِحبُّفُ َهَذا َجَبٌؾ ُيحِ »َكَظَر إَِلك ُأُحٍد َفَؼاَل: 

ةَ » َم إِْبَراِهقُؿ َمؽَّ َبَتْقَفا بِِؿْثِؾ َما َحرَّ َٓ ـَ  ُم َما َبْق الؾَُّفؿَّ َباِرْك َلُفْؿ  ,الؾَُّفؿَّ إِكِّل ُأَحرِّ

ِهْؿ َوَصاِطِفؿْ  «فِل ُمدِّ
 (ٔ)

. 

 ة وهق ابـ طشر سـقـ.إلك الؿديـ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وقدم الـبل 

 : نُا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـُ َمالٍِؽ  ـَ ": -رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكُس ْب ـَ َطْشِر ِسـِق  ,َأكَُّف َكاَن اْب

 
ِ
َفاتِل ُيَقاضِْبـَـِل  ,الَؿِديـَةَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َمْؼَدَم َرُسقِل اهلل َفَؽاَن ُأمَّ

 َطَؾك ِخْدَمِة الـَّ 
ِّ

ـَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بِل   ,َفَخَدْمُتُف َطْشَر ِسـِق
َ

َوُتُقفِّل

 
ُّ

ـَ َسـَةً  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل ـُ ِطْشِري َفُؽـُْت َأْطَؾَؿ الـَّاِس  ,َوَأَكا اْب

                                                   
 .(ٖٜٕٛ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ـَ ُأْكِزَل    ,بَِشْلِن الِحَجاِب ِحق
ِ
َل َما ُأْكِزَل فِل ُمْبَتـَك َرُسقِل اهلل صؾك -َوَكاَن َأوَّ

 »بَِزْيـََب بِـِْت َجْحٍش:  -اهلل طؾقف وسؾؿ
ُّ

صؾك اهلل طؾقف -َأْصَبَح الـَّبِل

َعامِ  ,بَِفا َطُروًسا -وسؾؿ ـَ الطَّ
  ,َفَدَطا الَؼْقَم َفَلَصاُبقا مِ

َ
ُثؿَّ َخَرُجقا َوَبِؼل

 
ِّ

 َفؼَ  ,َفَلَصاُلقا الُؿْؽَث  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرْهٌط مِـُْفْؿ ِطـَْد الـَّبِل
ُّ

اَم الـَّبِل

 َيْخُرُجقا ,َفَخَرَج  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
ْ

  ,َوَخَرْجُت َمَعُف لَِؽل
ُّ

َفَؿَشك الـَّبِل

َـّ  ,َحتَّك َجاَء َطَتَبَة ُحْجَرِة َطائَِشةَ  ,َوَمَشْقُت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ُثؿَّ َض

َطَؾك َزْيـََب َفنَِذا ُهْؿ َحتَّك إَِذا َدَخَؾ  ,َأكَُّفْؿ َخَرُجقا َفَرَجَع َوَرَجْعُت َمَعفُ 

  ,ُجُؾقٌس َلْؿ َيُؼقُمقا
ُّ

 ,َوَرَجْعُت َمَعفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَرَجَع الـَّبِل

َـّ َأكَُّفْؿ َخَرُجقا  ,َفَرَجَع َوَرَجْعُت َمَعفُ  ,َحتَّك إَِذا َبَؾَغ َطَتَبَة ُحْجَرِة َطاِئَشَة َوَض

 َفَضَرَب الـَّ  ,َفنَِذا ُهْؿ َقْد َخَرُجقا
ُّ

َبْقـِل َوَبْقـَُف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بِل

ْترِ  «َوُأْكِزَل الِحَجاُب  ,بِالسِّ
 (ٔ)

. 

 : دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ َمالٍِؽ   "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكِس ْب
ِ
-َخَدْمُت َرُسقَل اهلل

ـَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  َما َقاَل لِل ,َطْشَر ِسـِق
ِ
ا َقطُّ َواهلل َٓ َقاَل لِل  ,: ُأفًّ َو

ٍء: لَِؿ َفَعْؾَت َكَذا؟ َوَهالَّ َفَعْؾَت َكَذا؟
ْ

"لَِشل
 (ٕ)

 . 

                                                   
 .(ٙٙٔ٘)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٜٖٕٓ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٕ)
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بِقعِ  ا َيْصـَُعُف اْلَخاِدمُ ": َزاَد َأُبق الرَّ   ,َلْقَس مِؿَّ
ِ
 ."َوَلْؿ َيْذُكْر َقْقَلُف: َواهلل

 : ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـْ َأَكسٍ   "َقاَل:  ,-اهلل طـفرضل -َط
ِ
ا َقِدَم َرُسقُل اهلل صؾك اهلل طؾقف -َلؿَّ

  ,اْلَؿِديـَةَ  -وسؾؿ
ِ
صؾك -َأَخَذ َأُبق َصْؾَحَة بَِقِدي َفاْكَطَؾَؼ بِل إَِلك َرُسقِل اهلل

 إِنَّ َأَكًسا ُغاَلٌم َكقٌِّس َفْؾَقْخُدْمَؽ  ,-اهلل طؾقف وسؾؿ
ِ
َقاَل:  ,َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

َػِر َواْلَحَضرِ َفَخدَ " ٍء َصـَْعُتُف: لَِؿ َصـَْعَت  ,ْمُتُف فِل السَّ
ْ

 َما َقاَل لِل لَِشل
ِ
َواهلل

ٍء َلْؿ َأْصـَْعُف: لَِؿ َلْؿ َتْصـَْع َهَذا َهَؽَذا؟ 
ْ

َٓ لَِشل  ."َهَذا َهَؽَذا؟ َو

 : ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـْ َأَكسٍ    " َقاَل: ,-رضل اهلل طـف-َط
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َخَدْمُت َرُسقَل اهلل

ـَ  -وسؾؿ َٓ َطاَب  ,تِْسَع ِسـِق : لَِؿ َفَعْؾَت َكَذا َوَكَذا؟ َو َفَؿا َأْطَؾُؿُف َقاَل لِل َقطُّ

 َشْقًئا َقطُّ 
َّ

 ."َطَؾل

 : ٚدا٤ أّٜها يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

 »: -رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكٌس 
ِ
صؾك اهلل طؾقف - َكاَن َرُسقُل اهلل

ـِ الـَّاِس ُخُؾًؼا -وسؾؿ ـْ َأْحَس
َٓ "َفُؼْؾُت:  ,َفَلْرَسَؾـِل َيْقًما لَِحاَجةٍ  ,«مِ  

ِ
َواهلل

  ,"َأْذَهُب 
ِ
 اهلل

ُّ
صؾك اهلل طؾقف -َوفِل َكْػِسل َأْن َأْذَهَب لَِؿا َأَمَركِل بِِف َكبِل

قِق َفَخَرْجُت َحتَّك َأُمرَّ َطَؾك ِصْبَقاٍن َوُهْؿ  ,-وسؾؿ َفنَِذا  ,َيْؾَعُبقَن فِل السُّ

 
ِ
ـْ َوَراِئل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

َقاَل:  ,َقْد َقَبَض بَِؼَػاَي مِ
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َقاَل  «َيا ُأَكْقُس َأَذَهْبَت َحْقُث َأَمْرُتَؽ؟»َفَؼاَل:  ,َفـََظْرُت إَِلْقِف َوُهَق َيْضَحُؽ 

 َيا َرُسقَل ا ,َأَكا َأْذَهُب  ,َكَعؿْ "ُقْؾُت: 
ِ
"هلل

 (ٔ)
. 

كقًسا فطـًا ذكًقا حافًظا لسر الـبل  -رضل اهلل طـف-وكان أكس بـ مالؽ 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

 : ملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكسٍ 
ِ
 َرُسقُل اهلل

َّ
صؾك اهلل -َقاَل: َأَتك َطَؾل

 ,َفَبَعَثـِل إَِلك َحاَجةٍ  ,َقاَل: َفَسؾََّؿ َطَؾْقـَا ,َؿانِ َوَأَكا َأْلَعُب َمَع اْلِغؾْ  ,-طؾقف وسؾؿ

ل   ,َفَلْبَطْلُت َطَؾك ُأمِّ
ِ
ا ِجْئُت َقاَلْت: َما َحَبَسَؽ؟ ُقْؾُت َبَعَثـِل َرُسقُل اهلل -َفَؾؿَّ

َقاَلْت:  ,َقاَلْت: َما َحاَجُتُف؟ ُقْؾُت: إِكََّفا ِسرٌّ  ,لَِحاَجةٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 َٓ ُتحَ "
ِ
َـّ بِِسرِّ َرُسقِل اهلل َث -. َقاَل َأَكٌس "َأَحًدا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-دِّ

ْثُتَؽ َيا َثابُِت ": -رضل اهلل طـف ْثُت بِِف َأَحًدا َلَحدَّ  َلْق َحدَّ
ِ
"َواهلل

 (ٕ)
. 

 : ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ عٓس اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ َمالٍِؽ  ـْ َأَكِس ْب   َأَسرَّ »َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َط
ِ
 اهلل

ُّ
 َكبِل

َّ
صؾك اهلل -إَِلل

ا -طؾقف وسؾؿ َوَلَؼْد َسَلَلْتـِل َطـُْف ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ َفَؿا  ,َفَؿا َأْخَبْرُت بِِف َأَحًدا َبْعدُ  ,ِسرًّ

 .«َأْخَبْرُتَفا بِفِ 

                                                   
 .(ٖٕٓٔ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٕٕٛٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٕ)
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 : ٚدا٤ يف ايكشٝشني ٚايًفغ يًبداضٟ ضمح٘ اهلل

 َدَخَؾ الـَّبِ  أكف: ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكٍس 
ُّ

صؾك اهلل طؾقف -ل

ـٍ  ,َطَؾك ُأمِّ ُسَؾْقؿٍ  ,-وسؾؿ َأِطقُدوا َسْؿـَُؽْؿ فِل »َقاَل:  ,َفَلَتْتُف بَِتْؿٍر َوَسْؿ

ـَ الَبْقِت  «َفنِكِّل َصاِئؿٌ  ,َوَتْؿَرُكْؿ فِل ِوَطائِفِ  ,ِسَؼائِفِ 
َفَصؾَّك  ,ُثؿَّ َقاَم إَِلك َكاِحَقٍة مِ

ُمِّ  ,َغْقَر الَؿْؽُتقَبةِ 
ِ

  ,ُسَؾْقٍؿ َوَأْهِؾ َبْقتَِفا َفَدَطا ٕ
ِ
 ,َفَؼاَلْت ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ: َيا َرُسقَل اهلل

ةً  ؟»َقاَل:  ,إِنَّ لِل ُخَقْيصَّ
َ

َفَؿا َتَرَك َخْقَر آِخَرٍة  ,َقاَلْت: َخاِدُمَؽ َأَكٌس  ,«َما ِهل

َّٓ َدَطا لِل بِفِ  َٓ ُدْكَقا إِ ًٓ َوَوَلدً »َقاَل:  ,َو َفنِكِّل  ,«َوَباِرْك َلُف فِقفِ  ,االؾَُّفؿَّ اْرُزْقُف َما

 ًٓ ـْ َأْكَثِر إَْكَصاِر َما اٍج  ,َلِؿ ـَ لُِصْؾبِل َمْؼَدَم َحجَّ
َثْتـِل اْبـَتِل ُأَمْقـَُة: َأكَُّف ُدفِ َوَحدَّ

ـُ َأبِل َمْرَيؿَ  ,الَبْصَرَة بِْضٌع َوِطْشُروَن َومِاَئةٌ  َثـَا اْب ـُ َأيُّق ,َحدَّ  ,َب َأْخَبَرَكا َيْحَقك ْب

َثـِل ُحَؿْقدٌ   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف      ,-رضل اهلل طـف-َسِؿَع َأَكًسا  ,َقاَل: َحدَّ
ِّ

ـِ الـَّبِل َط

"َوَسؾَّؿَ 
 (ٔ)

. 

 : ٚدا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل

ـِ َمالٍِؽ    ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكِس ْب
ِ
صؾك اهلل -َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـٍ  ,َرامٍ َأَتك ُأمَّ َح  -طؾقف وسؾؿ وا َهَذا فِل ِوَطائِِف "َفَؼاَل:  ,َفَلَتْقـَاُه بَِتْؿٍر َوَسْؿ ُردُّ

ًطا"َقاَل:  ,"َفنِكِّل َصائٌِؿ  ,َوَهَذا فِل ِسَؼاِئفِ  ـِ َتَطقُّ  ,ُثؿَّ َقاَم َفَصؾَّك بِـَا َرْكَعَتْق

ـْ َيؿِ  ,َوُأمَّ ُسَؾْقٍؿ َخْؾَػـَا ,َفَلَقاَم ُأمَّ َحَرامٍ   -فِقَؿا َيْحَسُب َثابٌِت  -قـِِف َوَأَقاَمـِل َط

                                                   
 .(ٕٓٛٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕٜٛٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ًطا َطَؾك بَِساطٍ  ا َقَضك َصاَلَتفُ  ,َقاَل: َفَصؾَّك بِـَا َتَطقُّ َقاَلْت ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ: إِنَّ  ,َفَؾؿَّ

ةً  ـْ َخْقِر  ,اْدُع اهلَل َلفُ  ,ُخَقْيِدُمَؽ َأَكٌس  ,لِل ُخَقْيصَّ
َفَؿا َتَرَك َيْقَمئٍِذ َخْقًرا مِ

ْكَقا َٓ  ,الدُّ َّٓ َدَطا لِل بِفِ َو ِخَرِة إِ ْٔ َوَباِرْك  ,الؾُفؿَّ َأْكثِْر َماَلُف َوَوَلَدهُ "ُثؿَّ َقاَل:  ,ا

ـْ ": -رضل اهلل طـف-َقاَل َأَكٌس  ,"َلُف فِقِف 
َفَلْخَبَرْتـِل اْبـَتِل َأكِّل َقْد َدَفـُْت مِ

ـَ  َْكَصاِر َرُجٌؾ  ,ُصْؾبِل بِْضًعا َوتِْسِعق ْٕ ًٓ  َوَما َأْصَبَح فِل ا ُثؿَّ َقاَل  ,َأْكَثَر مِـِّل َما

َّٓ َخاَتِؿل ,َما َأْمؾُِؽ َصْػَراءَ  ,َأَكٌس: َيا َثابُِت  َٓ َبْقَضاَء إِ "َو
 (ٔ)

. 

 :  (141)ٚقاٍ اإلَاّ األيباْٞ ضمح٘ اهلل يف ايكشٝش١ بطقِ 

يف هذا الحديث فقائد جؿة أذكر بعضفا باختصار إٓ ما ٓ بد فقف مـ "

 اإلصالة لؾبقان:

                                                   
رجالو ثقات  ,مسلم. واضتديث إسناده صحيح على شرط (ٜٖٗ٘ٔ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٔ)

وىو ُب الصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم فمن رجال مسلم.  ,رجال الشيخُت غَت زتاد بن سلمة
حدثنا موسى  (ٛٓٙ)وقد أخرجو أبو داود  ,وىذا سند صحيح على شرط مسلم": (, وقال فيؤٗٔ)

 - ٖٜٔ/  ٖ)جو أزتد ٍب أخر  "فلما قضى صبلتو....  "دون قولو  ,ابن إشتاعيل حدثنا زتاد بو
من طريق سليمان بن اظتغَتة  (ٕٕٚٓ)والطيالسي  (,ٚٚ/  ٕ)وأبو عوانة  (,ٕٛٔ/  ٕ)ومسلم  (,ٜٗٔ

قال: فقال: قوموا فؤلصل بكم ُب غَت وقت صبلة "وزاد:  "فأخربتٍت ابنيت ... "عن ثابت بو. دون قولو 
إال أنو مل  ,زتيد عن أنس بو بتمامو: حدثنا ابن أيب عدي عن  (ٛٓٔ/  ٖ): قال أزتد طريق ثالثة. "

وذكر أن ابنتو الكربى أمينة ". وقال: قال: "ٍب دعا ألم سليم وألىلها "يذكر اإلقامة عن ديينو وزاد. 
: وىذا إسناد ثبلثي صحيح قلت. "أخربتو أنو دفن من صلبو إىل مقدم اضتجاج نيفا على عشرين ومائة

. (طبع اظتكتب اإلسبلمي ٖٗ/ٕ) "نفثات صدر اظتكمد "وشرحو السفاريٍت ُب  ,على شرط الشيخُت
صرح ُب أحدمها بسماع زتيد من  ,من طريقُت آخرين عن زتيد بو (ٜٗٗ/  ٔ)وقد أخرجو البخاري 

 ."أنس
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أن الدطاء بؽثرة الؿال والقلد مشروع. وقد ترجؿ البخاري  - 3

 ."باب الدطاء بؽثرة الؿال والقلد مع الربكة "لؾحديث: 

 وأن الؿال والقلد كعؿة وخقر إذا أصقع اهلل تبارك وتعالل فقفؿا. - 2

 ,يف أكس -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-تحؼؼ استجابة اهلل لدطاء كبقف  - 3

 ر مآ وولدا.حتك صار أكثر إكصا

 ,وقدمقا لف صعاما أن ٓ يػطر ,أن لؾصائؿ الؿتطقع إذا زار ققما - 4

باب مـ زار "ومـ أبقاب البخاري يف الحديث:  ,ولؽـ يدطق لفؿ بخقر

 ."ققما ولؿ يػطر طـدهؿ

والظاهر أكف يؼػ  ,أن الرجؾ إذا اْئَتؿَّ بالرجؾ وقػ طـ يؿقـ اإلمام - 5

ٕكف لق كان وقع شلء مـ ذلؽ لـؼؾف  ,ٓ يتلخرمحاذًيا لف ٓ يتؼدم طؾقف و

مـ أفراد  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ٓسقؿا وأن آقتداء بف  ,الراوي

 الصحابة قد تؽرر.

فنن يف الباب طـ ابـ طباس يف الصحقحقـ وطـ جابر يف مسؾؿ وقد 

وقد ترجؿ البخاري  ,(533) "إرواء الغؾقؾ"خرجت حديثقفؿا يف 

إذا  ,باب يؼقم طـ يؿقـ اإلمام بحذائف سقاء" لحديث ابـ طباس بؼقلف:

 ."كاكا اثـقـ 
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 :(160/  2) "ايفتح  "قاٍ احلافغ يف 

 : أي: ٓ يتؼدم وٓ يتلخر. «سقاء»: ققلف "

وكلن الؿصـػ أشار بذلؽ إلك ما وقع يف بعض صرقف طـ ابـ طباس 

 وضاهرة الؿساواة.  ,"فؼؿت إلك جـبف"فؾػظ: 

جريج قال: قؾت لعطاء: الرجؾ يصؾل مع : طـ ابـ ٚض٣ٚ عبس ايطظام

قؾت: أيحاذي بف حتك  ,الرجؾ أيـ يؽقن مـف؟ قال: إلك شؼف إيؿـ

يصػ معف ٓ يػقت أحدهؿا أخر؟ قال: كعؿ قؾت: أتحب أن يساويف 

 ."حتك ٓ تؽقن بقـفؿا فرجة؟ قال: كعؿ

: طـ طبد اهلل بـ طتبة بـ مسعقد قال: دخؾت طؾك طؿر "املٛطأ" ٚيف

 ,فؼؿت وراءه ,بالفاجرة فقجدتف يسبح -رضل اهلل طـف-لخطاب ابـ ا

 ."فؼربـل حتك جعؾـل حذاءه طـ يؿقـف

بنسـاد صحقح طـ  ,(32/  354/  3) "الؿقصل  ": وهذا إثر يف قًت

ففق مع إحاديث الؿذكقرة حجة ققية طؾك  ,-رضل اهلل طـف-طؿر 

 الؿساواة الؿذكقرة. 

كؿا جاء يف  ,قم دون اإلمام قؾقاًل فالؼقل باستحباب أن يؼػ الؿلم

مع أكف مؿا ٓ دلقؾ طؾقف  -بعض الؿذاهب طؾك تػصقؾ يف ذلؽ لبعضفا 

وققل ططاء  ,وأثر طؿر هذا ,ففق مخالػ لظقاهر هذه إحاديث ,يف السـة
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وما كان مـ إققال  ,وهق اإلمام التابعل الجؾقؾ ابـ أبل رباح ,الؿذكقر

 كذلؽ.

 ,معتؼدا أهنؿ ملجقرون طؾقفا ,فا ٕصحاهبافإحرى بالؿممـ أن يدط

فنن  ,وطؾقف هق أن يتبع ما ثبت يف السـة ,ٕهنؿ اجتفدوا قاصديـ إلك الحؼ

 ها. "-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-خقر الفدي هدي محؿد 

ثؿاكقن ": َات ي٘ يف ايطاعٕٛ َٔ أٚالزٙ -ضنٞ اهلل عٓ٘-ست٢ أْ٘ 

 ."رجاًل 

 ."تسعة أوٓدمائة و": ٚزفٔ ي٘ َٔ أٚالزٙ َٔ قًب٘

 ,يف الصقػ"مزرطة تـتج يف السـة مرتقـ:  -رضل اهلل طـف-وكاكت لف 

 ."ويف الشتاء

رضل -أن مزرطتف أجدبت مرة فخرج  -رضل اهلل طـف-وذكر مـ شلكف 

لبعض  -رضل اهلل طـف-فؼال أكس  ,فلكشلت سحابة ,يستسؼل -اهلل طـف

 وزها.فؼال لف ابـف: ما جا ,بـقف: اكظر إلك أيـ وصؾ الؿاء

 ,قائًدا لؾؿسؾؿقـ يف بعض الػتقحات -رضل اهلل طـف-وكان أكس 

 -رضل اهلل طـف-وجاء بالفرمقزان إلك طؿر بـ الخطاب  ,وشفد تسرت

 فلسؾؿ.

 



 اعسف ضًفو

 
5

 [-رضي اهلل عنه-أنس بن مالك ]

   
 

533 

 : (2670)نُا دا٤ شيو يف غٓٔ غعٝس بٔ َٓكٛض ضمح٘ اهلل بطقِ 

ـِ َمالٍِؽ  ا اْفَتَتَح "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكِس ْب َأُبق ُمقَسك َلؿَّ

 َباْلُفْرُمَزاِن َأِسقًرا
َ

ـِ اْلَخطَّاِب  ,ُتْسَتَر َفُلتِل َفَؼاَل َلُف:  ,َفَؼِدْمُت بِِف َطَؾك ُطَؿَر ْب

؟ َقاَل َلُف:  «َما َلَؽ؟»
ٍّ

ُؿ َأْم بِؾَِساِن َحل َفَؼاَل اْلُفْرُمَزاُن: بِؾَِساِن َمقٍِّت َأَتَؽؾَّ

اُكْؿ َمَعاِشَر اْلَعَرِب ُكـَّا َما َخؾَّك اهلُل َقاَل اْلفُ  ,«َتَؽؾَّْؿ َفاَل َبْلَس » ْرُمَزاُن: إِكَّا َوإِيَّ

ـْ َلُؽْؿ بِـَا َيَدانِ  ـْ َلـَا بُِؽْؿ  ,َبْقـَـَا َوَبْقـَُؽْؿ َلْؿ َيُؽ ا َكاَن اهلُل َمَعُؽْؿ َلْؿ َيُؽ َفَؾؿَّ

ـُ َمالٍِؽ: َلْقَس  ,َفَلَمَر بَِؼْتؾِفِ  ,َيَدانِ  ـُْتفُ  َفَؼاَل َأَكُس ْب َقاَل:  ,إَِلك َذلَِؽ َسبِقٌؾ َفَؼْد َأمَّ

ـَ َلْقَس  ,َوَفَعْؾَت َوَفَعْؾَت  ,َوَلؽِـََّؽ اْرَتَشْقَت مِـْفُ  ,َكالَّ  َفُؼْؾُت: َيا َأمِقَر اْلُؿْممِـِق

ـَ َمالٍِؽ »َقاَل:  ,إَِلك َقْتؾِِف َسبِقٌؾ  َوَمْجَزَأَة  ,َوْيَحَؽ َأَكا اْسَتْحقِقِف َبْعَد َقْتؾِِف اْلَبَراَء ْب

ـَ َثْقرٍ  اِم:  ,ُثؿَّ َقاَل ُطَؿُر: َهاِت اْلَبقِّـََة َطَؾك َما َتُؼقُل  , «ْب ـُ اْلَعقَّ َبْقُر ْب َفَؼاَل َلُف الزُّ

َفَػَرَض َلُف ُطَؿُر  ,َوَأْسَؾؿَ  ,َفَدَرَأ َطـُْف ُطَؿُر اْلَؼْتَؾ  ,َفاَل َبْلَس  ,َقْد ُقْؾَت َلُف َتَؽؾَّؿْ 

ـِ فِل اْلَعَطاِء طَ  ـْ ُهَشْقؿٍ  ,"َؾك َأْلٍػ َأْو َأْلَػْق
ؽُّ مِ  ."الشَّ

صؾك اهلل طؾقف -وهق مـ السبعة الؿؽثريـ يف راوية الحديث طـ الـبل 

مـ ألػقـ "أكثر:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: فؼد روى طـ الـبل -وسؾؿ

 ."ومائتقـ وستة وثؿاكقـ حديًثا

 خقر.صقاًما ققاًما حريًصا طؾك ال -رضل اهلل طـف-وكان 
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صؾك اهلل طؾقف -ققؾ يف شلكف: كان مـ أشد الـاس صالة كصالة الـبل 

 .-وسؾؿ

طشر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كقػ ٓ؟ وهق يتتؾؿذ طؾك يد الـبل 

 وسائر الطاطات. ,والعبادات ,ويتعؾؿ مـف الصالة ,سـقـ

رضل -يشفد إذا غاب الصحابة  -رضل اهلل طـف-فؽان أكس بـ مالؽ 

 ر إذا ذهبقا.ويحض ,-طـفؿاهلل 

وقد ذكر اإلمام الذهبل رحؿف اهلل كؿا  ,وهق مـ أصحاب بقعة الرضقان

 إٓ أكف لصغر سـف لؿ يشفد الؼتال فقفا. ,سبؼ معـا أكف مؿـ حضر بدًرا

 -رضل اهلل طـف-وكؿ لف  ,يف ممخرة الؼقم -رضل اهلل طـف-فؼد كان 

 مـ الػضائؾ وطؾق الؿـزلة.

فشؽاه إلك أمقر  ,وسؿف بؿقسام العتؼاءآذاه الحجاج بـ يقسػ الثؼػل و

 الؿممـقـ طبد الؿؾؽ بـ مروان.

فلرسؾ طبد الؿؾؽ بـ مروان إلك الحجاج بـ يقسػ أن يعتذر مـ 

 فجاء إلقف الحجاج واطتذر مـف. ,-رضل اهلل طـف-أكس بـ مالؽ 

 ,وقصتف معروفة يف الظؾؿ ,وكان شديًدا ,والحجاج كان يمذي الؿممـقـ

 والبغل.



 اعسف ضًفو

 
5

 [-رضي اهلل عنه-أنس بن مالك ]

   
 

533 

وتقيف  ,مائة وأربع سـقات": -رضل اهلل طـف-س بـ مالؽ وطاش أك

 ."سـة أربعة وتسعقـ مـ الفجرة

 .-طـفؿرضل اهلل -: أكف كان مـ آخر مـ مات مـ الصحابة قٌٝ

 : يف البصرة بالتحديد.ٚقٌٝ

: -طـفؿرضل اهلل -أن الذي ماتف بعده مـ الصحابة  ٚايصٟ ٜعٗط/

: ففق آخر مـ مات مـ -طـف رضل اهلل-هق أبق الطػقؾ طامر بـ واثؾة 

 طؾك اإلصالق. -طـفؿرضل اهلل -الصحابة 

-أكس مالؽ  -رضل اهلل طـف-وقد خدم جرير بـ طبد اهلل البجؾل 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مـ جزًاء لف طؾك خدمتف لؾـبل  -رضل اهلل طـف

 : نُا دا٤ شيو يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ َمالٍِؽ  َخَرْجُت َمَع َجِريِر "َقاَل:  ,-ضل اهلل طـفر-مـ حديث َأَكِس ْب

َٓ َتْػَعْؾ   فِل َسَػٍر َفَؽاَن َيْخُدُمـِل َفُؼْؾُت َلُف: 
ِّ

 اْلَبَجؾِل
ِ
ـِ َطْبِد اهلل إِكِّل »َفَؼاَل:  ,ْب

 
ِ
َْكَصاَر َتْصـَُع بَِرُسقِل اهلل ْٕ آَلْقُت َأْن  ,َشْقًئا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقْد َرَأْيُت ا

َّٓ َخَدْمُتفُ َٓ َأْصحَ  «َب َأَحًدا مِـُْفْؿ إِ
(ٔ)

. 

ـُ اْلُؿَثـَّك اٍر فِل َحِديثِِفَؿا ,َزاَد اْب ـُ َبشَّ ـْ َأَكسٍ ": َواْب
 ."َوَكاَن َجِريٌر َأْكَبَر مِ

ارٍ  ـُ َبشَّ ـْ َأَكسٍ ": َوَقاَل اْب
َـّ مِ  ."َأَس

                                                   
 .(ٖٕٔ٘)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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وكان اذا اكتفك مـ قراءة الؼرآن وختؿ الؿصحػ جؿع بقـف ودطاء اهلل 

 وجؾ. طز

مع أهنا  ,قدم الؽػارة ,-رضل اهلل طـف-ولؿا طجز طـ الصقام لؽرب سـف 

 مـسقخة فقؿا يظفر لـا.

 دلقؾ طؾك محبتف وفعؾف لؾخقر. -رضل اهلل طـف-ولؽـ فعؾف هذا 
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 [-عنهمارضي اهلل -عبد اهلل بن عمرو بن العاص ]

زضٞ -عبد اهلل بٔ عُسٚ بٔ ايعاص أبٛ ستُد ": َٔ باب اعطف غًفو

 ."-اهلل عٓ٘
 : (92-3/79)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ـِ " ـِ ُسَعْقِد ب ـِ َهاِشِؿ ب  اْب
ُّ

ْفِؿل ـِ َوائٍِؾ السَّ ـِ الَعاِص ب ـُ َطْؿِرو ب  ب
ِ
َطْبُد اهلل

ـِ  ـِ ُلَميِّ ب ـِ َكْعِب ب ـِ ُهَصْقِص ب ـِ َطْؿِرو ب ـِ َسْفِؿ ب  َغالٍِب.َسْعِد ب

  ,الَعابِدُ  ,الَحْبرُ  ,اإِلَمامُ 
ِ
ـُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َصاِحُب َرُسْقِل اهلل َواْب

ٍد. ,َصاِحبِفِ   َأُبق ُمَحؿَّ

ٌَ ِٝ .َٚٔق ـِ ْحَؿ  : َأُبق َطْبِد الرَّ

ٌَ ِٝ  َٚٔق
ُّ

. ,: َأُبق ُكَصْقٍر الُؼَرِشل
ُّ

ْفِؿل  السَّ

ُ٘ َٗ ـِ َُٚأ اِج ب  َرائَِطُة بِـُْت الَحجَّ
َ

ْفِؿقَّةُ  : ِهل َّٓ  ,ُمـَبٍِّف السَّ َوَلْقَس َأُبْقُه َأْكَبَر مِـُْف إِ

 َأْو َكْحِقَها. ,بِنِْحَدى َطْشَرَة َسـَةً 

 .-فِْقَؿا َبَؾَغـَا  -َوَقْد َأْسَؾَؿ َقْبَؾ َأبِْقِف 

ٍُ َُٜكا   ,: َكاَن اْسُؿُف الَعاَص َٚ
ُّ

ا َأْسَؾَؿ َغقََّرُه الـَّبِل صؾك اهلل طؾقف -َفَؾؿَّ

. -ؾؿوس
ِ
 بَِعْبِد اهلل



 اعسف ضًفو
 

5

 536 [-رضي اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمرو بن العاص ]

ُ٘   ,َوَمَؼاٌم َراِسٌخ فِل الِعْؾِؿ َوالَعَؿؾِ  ,َوَفَضائُِؾ  ,: َمـَاقُِب ََٚي
ِّ

ـِ الـَّبِل َحَؿَؾ َط

 ِطْؾؿًا َجّؿًا. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

ََا َأِغََٓس  : َسْبُع ماَئِة َحِدْيٍث.َِٜبًُُؼ 

ُ٘  : َطَؾك َسْبَعِة َأَحاِدْيَث.اٖتَفَكا َي

ٟٗ َٚاَِْفَطَز  : بَِثَؿاكَِقٍة.ايُبَداِض

ِْ َُِػًٔ َٚ. ـَ  : بِِعْشِرْي

 
ِّ

َوَتْرِخْقِصِف َلُف فِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَكَتَب الَؽثِْقَر بِنِْذِن الـَّبِل

َحاَبِة َأْن َيْؽُتُبقا َطـُْف ِسَقى الُؼْرآنِ  َغ َذلَِؽ  ,الؽَِتاَبِة َبْعَد َكَراِهَقتِِف لِؾصَّ -َوَسقَّ

 .-طؾقف وسؾؿصؾك اهلل 

َُاُع َبِعَس اِخٔتاَلٔف ايٖكَشاَب١ٔ ِٖ اَِْعَكَس اإِلِد َطَؾك ": -طـفؿرضل اهلل - ُث

 ."الَجَقاِز َوآْستِْحَباِب لَِتْؼقِْقِد الِعْؾِؿ بِالؽَِتاَبةِ 

ُٖٔط َر ِهَؿُؿُفؿ َطَؾك الُؼْرآِن َوْحَدهُ ": َٚايعَّا ًٓ لَِتَتَقفَّ  َكاَن َأوَّ
َ

 ,َأنَّ الـَّْفل

ةِ  ـِ الـََّبَقيَّ ـَ ـَ السُّ
ا ِسَقاُه مِ ـُ الؾَّْبُس  ,َولَِقْؿَتاَز الُؼْرآُن بِالؽَِتاَبِة َطؿَّ ا  ,َفُقْمَم َفَؾؿَّ

َٓ َيْشَتبُِف بَِؽالَِم الـَّاسِ  ,َزاَل الَؿْحُذْوُر َوالؾَّْبُس  ُأِذَن فِل  ,َوَوَضَح َأنَّ الُؼْرآَن 

 ."-َواهلُل َأْطَؾؿُ  -كَِتاَبِة الِعْؾِؿ 
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ِٔ ِٜهّا َع ٣َٚ َعِبُس اهلٔل َأ ـِ  ,َوُمَعاذٍ  ,َوُطَؿرَ  ,: َأبِل َبْؽرٍ ََٚقِس َض َوُسَراَقَة ب

ـِ َطْقٍف  ,َوَأبِْقِف: َطْؿٍرو ,َمالٍِؽ  ـِ ب ْحَؿ ْرَداءِ  ,َوَطْبِد الرَّ  ,َوَصائَِػةٍ  ,َوَأبِل الدَّ

ـْ َأْهِؾ الؽَِتاِب  ـَ الـََّظَر فِل ُكُتبِِفؿ ,َوَط  ْطَتـَك بَِذلَِؽ.َوا ,َوَأْدَم

٣َٚ ـُ َسَؾَؿةَ ََٚض اُد ب ـِ َزْيدٍ  ,: َحؿَّ  ب
ِّ

ـْ َطؾِل ـِ الَفْقَثؿِ  ,َط ـِ الُعْرَياِن ب  َقاَل: ,َط

ـِ  ,َأْحَؿرُ  ,َفَجاَء َرُجٌؾ ُصَقاٌل  ,َوَفْدُت َمَع َأبِل إَِلك َيِزْيدَ   ,َطظِْقُؿ الَبْط

 َفَجَؾَس.

ـْ َهَذا؟  َفُؼْؾُت: َم

 
ِ
ـُ َطْؿٍرو قِْقَؾ: َطْبُد اهلل "ب

 (ٔ)
. 

َُُس َثـَا َوِكْقعٌ َأِس ـُ ُطَؿرَ  ,: َحدَّ َثـَا َكافُِع ب ـُ َوْردٍ  ,َحدَّ ـِ  ,َوَطْبُد الَجبَّاِر ب ـِ اْب َط

  ,َأبِل ُمَؾْقَؽةَ 
ِ
ـُ ُطَبْقِد اهلل  -رضل اهلل طـف-َقاَل َصْؾَحُة ب

ِ
-: َسِؿْعُت َرُسْقَل اهلل

 كِْعَؿ أَ »َيُؼْقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ِ
  ,ْهُؾ الَبْقِت: َطْبُد اهلل

ِ
َوُأمُّ  ,َوَأُبق َطْبِد اهلل

 
ِ
«َطْبِد اهلل

(ٕ)
. 

                                                   
وفقف  (,495/ 7و 266 ,4/265) "ابـ سعد  "وأخرجف  (,239) "ابـ طساكر  "أخرجو  (ٔ)

 ."فؼال أبل  ": "فؼؾت  "بدل  طـده
 -ابُن أيب ُمَلْيَكةَ  ,واضتديث إسناده ضعيف النقطاعو (,ٕٖٛٔ, ٖٔٛٔ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٕ)

ورجاُل اإلسناد  ,مل يُدرك طلحَة بن عبيد اهلل -وىو عبد اهلل بن عبيد اهلل بِن عبد اهلل بِن أيب ُمليكة
 وىو صدوق. ,فمن رجال أيب داود والنسائي ,بار بِن وردثقات رجاُل الشيخُت غََت عبِد اصت
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ٍِٜر ُٔ ُدَط ـُ َأبِل ُمَؾْقَؽةَ اِب َثـَا اْب ـِ َصْػَقانَ  ,: َحدَّ ـِ َحؽِْقِؿ ب ـْ َيْحَقك ب ـْ  ,َط َط

ـِ َطْؿٍرو  ب
ِ
 َقاَل: ,َطْبِد اهلل

ُف فِل َلقْ  ,َجَؿْعُت الُؼْرآنَ   َؾٍة.َفَؼَرْأُتُف ُكؾَّ

 
ِ
 . (اْقَرْأُه فِل َشْفرٍ ): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسْقُل اهلل

 
ِ
تِل َوَشَبابِل. ,ُقْؾُت: َيا َرُسْقَل اهلل ـْ ُققَّ

 َدْطـِل َأْسَتْؿتِْع مِ

ـَ )َقاَل:   . (اْقَرْأُه فِل ِطْشِرْي

 ُقْؾُت: َدْطـِل َأْسَتْؿتِْع.

 . (اْقَرْأُه فِل َسْبِع َلَقالٍ )َقاَل: 

 َأْسَتْؿتِْع.
ِ
 ُقْؾُت: َدْطـِل َيا َرُسْقَل اهلل

 "َقاَل: َفَلَبك
(ٔ)

.
ُّ

 . َرَواُه: الـََّساِئل

 ََٚقٖح
ِ
 ,َكاَزَلُف إَِلك َثالَِث َلَقالٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َأنَّ َرُسْقَل اهلل

ـْ َثالٍَث 
َوَكَفاُه َأْن َيْؼَرَأُه فِل َأَقؾَّ مِ

 (ٕ)
. 

                                                   
فؾؿ يقثؼف غقر ابـ حبان. وأخرج البخاري  ,رجالف ثؼات غقر يحقك بـ حؽقؿ بـ صػقان (ٔ)

-طـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ  ,مـ صريؼ أبل سؾؿة (,384) (3359)ومسؾؿ  (,9/84)

 "اقرأ الؼرآن يف كؾ شفر ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قال: قال لل رسقل اهلل  -رضل اهلل طـف

 "قال:  ,قال: قؾت: إين أجد ققة "فاقرأه يف طشريـ لقؾة  "قال:  ,قال: قؾت: إين أجد ققة

 ."فاقرأه يف سبع وٓ تزد طؾك ذلؽ 
(ٕ)

      =  د اهلل بـــــــطـ طب (,3347)وابـ ماجف  (,2950)والرتمذي  (,3394)أخرجف أبق داود  
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ـَ الُؼْرآنِ َوَهَذا َكاَن فِل الَّ 
ـَ  ,ِذي َكَزَل مِ

 مِ
َ

ُثؿَّ َبْعَد َهَذا الَؼْقِل َكَزَل َما َبِؼل

 الُؼْرآِن.

ـْ َثالٍَث 
ِف فِل َأَقؾَّ مِ َفَؿا َفِؼَف  ,َفَلَقؾُّ َمَراتِِب الـَّْفِل َأْن ُتْؽَرَه تاِلََوُة الُؼْرآِن ُكؾِّ

ـْ َذلَِؽ.
ـْ َتالَ فِل َأَقؾَّ مِ َٓ َتَدبََّر َم  َو

ََٓزَم َذلَِؽ  ,ْق َتالَ َوَرتََّؾ فِل ُأْسُبْقعٍ َولَ  ـُ ُيْسرٌ  ,َلَؽاَن َطَؿالً َفاِضالً  ,َو ْي  ,َفالدِّ

ْقِؾ َمَع الُؿَحاَفَظِة َطَؾك الـََّقافِِؾ  ِد ِقَقاِم الؾَّ  إِنَّ َتْرتِْقَؾ ُسُبِع الُؼْرآِن فِل َتَفجُّ
ِ
َفَقاهلل

اتَِبةِ  َحك ,الرَّ َوالَؼْقِل  ,َمَع إَْذَكاِر الَؿْلُثْقَرِة الثَّابَِتةِ  ,ْسِجدِ َوَتِحقَِّة الؿَ  ,َوالضُّ

َحرِ  ,ِطـَْد الـَّْقِم َوالَقَؼَظةِ  َمَع الـََّظِر فِل الِعْؾِؿ الـَّافِِع  ,َوُدُبَر الَؿْؽُتقَبِة َوالسَّ

 
ِ
 ,ِؾ َوَتْػِفْقِؿفِ َوإِْرَشاِد الَجاهِ  ,َمَع إَْمِر بِالَؿْعُرْوِف  ,َوآْشتَِغاِل بِِف ُمْخَؾصًا هلل

َمَع َأَداِء الَػَرائِِض فِل َجَؿاَطٍة بُِخُشْقٍع  ,َوَكْحِق َذلَِؽ  ,َوَزْجِر الَػاِسِؼ 

َوَكْثَرِة  ,َواْجتِـَاِب الَؽَبائِرِ  ,َمَع َأَداِء الَقاِجِب  ,َوُصَؿْلكِْقـٍَة َواْكؽَِساٍر َوإِْيَؿانٍ 

َطاِء َوآْستِْغَػارِ  َدَقِة َوِص  ,الدُّ ِحؿِ َوالصَّ َواإِلْخالَِص فِل  ,َوالتََّقاُضعِ  ,َؾِة الرَّ

  ,َلُشْغٌؾ َطظِْقٌؿ َجِسْقؿٌ  ,َجِؿْقِع َذلَِؽ 
ِ
ـِ َوَأْولَِقاِء اهلل َوَلَؿَؼاُم َأْصَحاِب الَقِؿْق

ـَ   َفنِنَّ َسائَِر َذلَِؽ َمْطُؾْقٌب. ,الُؿتَِّؼْق

                                                                                                                        
لؿ يػؼف مـ قرأ الؼرآن يف أقؾ مـ "قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل طؿرو بـ العاص أن  =  

 ."وهق كؿا قال ,هذا حديث حسـ صحقح"قال الرتمذي:  ,"ثالث
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ْؿَحةَ  ,َفَؿَتك َتَشاَغَؾ الَعابُِد بِِخْتَؿٍة فِل ُكؾِّ َيْقمٍ   ,َفَؼْد َخاَلَػ الَحـِْقِػقََّة السَّ

َٓ َتَدبََّر َما َيْتُؾْقُه. ,َوَلْؿ َيـَْفْض بَِلْكَثِر َما َذَكْرَكاهُ   َو

ا َشاَخ:  اِحُب َكاَن َيُؼْقُل َلؿَّ قُِّد الَعابُِد الصَّ َلْقَتـِل َقبِْؾُت ُرْخَصَة "َهَذا السَّ

 
ِ
"– -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقِل اهلل

(ٔ)
. 

الَُم  -َوَكَذلَِؽ َقاَل َلُف  الَُة َوالسَّ ْقمِ  -َطَؾْقِف الصَّ َوَما َزاَل ُيـَاقُِصُف  ,فِل الصَّ

َطَؾْقِف         -َصْقَم َأِخل َداُوَد  ,َوَأْفطِْر َيْقمًا ,ُصْؿ َيْقمًا»َحتَّك َقاَل َلُف: 

الَمُ  «-السَّ
(ٕ)

. 

َقاِم »َوَثَبَت َأكَُّف َقاَل:   «ِصَقاُم َداُودَ َأْفَضُؾ الصِّ
(ٖ)

. 

الَُم  -َوَكَفك  الَُة َوالسَّ ْهرِ  -َطَؾْقِف الصَّ ـْ ِصَقاِم الدَّ َط
(ٗ)

. 

                                                   
وإكؿا قال ذلؽ بعد ما  (,9/83)و (393 ,4/389): أخرجف البخاري قطعة مـ حديث  (ٔ)

ت الثالثة أيام التل قال ٓن أكقن قبؾ ": ويف روايةكرب وطجز طـ الؿحافظة طؾك ما التزمف. 

 ." أحب إلل مـ أهؾل ومالل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-رسقل اهلل 

 ىو من قطعة من اضتديث السابق. (ٕ)

(ٖ)
 (3359)ومسؾؿ  ,يف ققام الؾقؾ: باب مـ كام طـد السحر 34 ,33/  3أخرجف البخاري:  

 رو.مـ حديث طبد اهلل بـ طؿ ,يف الصقام: باب الـفل طـ صقم الدهر (389)

(ٗ)
يف  (387) (3359)ومسؾؿ  ,يف الصقم: باب صقم داود 395/  4أخرجف البخاري:  

 ."ٓ صام مـ صام آبد  "الصقام: باب الـفل طـ صقام الدهر بؾػظ 
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الَُم  -َوَأَمَر  الَُة َوالسَّ ـَ الؾَّْقؾِ  -َطَؾْقِف الصَّ
َلؽِـِّل َأُقْقُم »َوَقاَل:  ,بِـَْقِم ِقْسٍط مِ

ُج الـَِّسا ,َوَأُصْقُم َوُأْفطِرُ  ,َوَأَكامُ  ـْ ُسـَّتِل  ,َوآُكُؾ الؾَّْحؿَ  ,ءَ َوَأَتَزوَّ ـْ َرِغَب َط َفَؿ

«َفَؾْقَس مِـِّل
(ٔ)

. 

ـَِّة الـََّبِقيَّةِ  ـْ َلْؿ َيُزمَّ َكْػَسُف فِل َتَعبُِّدِه َوَأْوَراِدِه بِالسُّ ُب  ,َوُكؾُّ َم َيـَْدُم َوَيَتَرهَّ

ـْ ُمَتاَبَعةِ  ,َوَيُسْقُء مَِزاُجفُ 
ِحْقِؿ  َوَيُػْقُتُف َخْقٌر َكثِْقٌر مِ ُؤْوِف الرَّ ُسـَِّة َكبِقِِّف الرَّ

ـَ  ُمَعؾِّؿًا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَما َزاَل  ,الَحِرْيِص َطَؾك َكْػِعِفؿ ,بِالُؿْممِـِْق

ِة َأْفَضَؾ إَْطَؿالِ  تِل َلْؿ ُيْبَعْث بَِفا ,لأِلُمَّ ْهَباكِقَِّة الَّ  ,َوآمِرًا بَِفْجِر التََّبتُِّؾ َوالرَّ

ْقمِ َفـََفك طَ  ـِ الِقَصالِ  ,ـْ َسْرِد الصَّ َّٓ فِل  ,َوَكَفك َط ْقِؾ إِ ـْ ِقَقاِم َأْكَثِر الؾَّ َوَط

ـِ الُعْزَبِة لِْؾُؿْسَتطِْقعِ  ,الَعْشِر إَِخْقرِ  ـْ َتْرِك الؾَّْحؿِ  ,َوَكَفك َط إَِلك َغْقِر  ,َوَكَفك َط

ـَ إََوامِِر َوالـََّقاِهل.
 َذلَِؽ مِ

                                                   
(ٔ)

مـ حديث أكس بـ  (,6/60)والـسائل  (,3403)ومسؾؿ  (,9/89,90)أخرجف البخاري  

ٓ التل تؼابؾ  ,: والؿراد بالسـة: الطريؼة"الػتح"قال الحافظ يف . -رضل اهلل طـف-مالؽ 

وأخذ  ,والؿراد: مـ ترك صريؼتل ,والرغبة طـ الشلء: آطراض طـف إلك غقره ,الػرض

فنهنؿ الذيـ ابتدطقا التشديد  ,ولؿح بذلؽ إلك صريؼ الرهباكقة ,فؾقس مـل ,بطريؼة غقري

صؾك اهلل طؾقف -وصريؼة الـبل  ,وقد طاهبؿ بلهنؿ ما وفقه بؿا التزمقه ,كؿا وصػفؿ اهلل تعالك

ويتزوج  ,ويـام لقتؼقى طؾك الؼقام ,فقػطر لقتؼقى طؾك الصقم ,الحـقػقة السؿحة -وسؾؿ

 وتؽثقر الـسؾ. ,وإطػاف الـػس ,لؽسر الشفقة
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ـْ َذلَِؽ َمْعُذْوٌر َمْلُجْقرٌ َفالَعابُِد باِلَ مَ 
َوالَعابُِد الَعالُِؿ بِأَثاِر  ,ْعِرَفٍة لَِؽثِْقٍر مِ

ِديَّةِ    ,الُؿَتَجاِوِز َلَفا َمْػُضْقٌل َمْغُرْورٌ  ,الُؿَحؿَّ
ِ
َتَعاَلك -َوَأَحبُّ إَْطَؿاِل إَِلك اهلل

- .  َأْدَوُمَفا َوإِْن َقؾَّ

 َوَجـََّبـَا الَفَقى َوالُؿَخاَلَػَة. ,ـَ الُؿَتاَبَعةِ َأْلَفَؿـَا اهلُل َوإِيَّاُكْؿ ُحْس 

َُُس ٔفٞ ٍَ َأِس ٙٔ) َقا َثـَا ُقَتْقَبةُ (َُِػَٓٔس ـُ َلِفْقَعةَ  ,: َحدَّ َثـَا اْب ـِ  ,َحدَّ ـْ َواِهِب ب َط

 الَؿَعافِِريِّ 
ِ
ـِ َطْؿٍرو ,َطْبِد اهلل  ب

ِ
ـْ َطْبِد اهلل َقاَل: َرَأْيُت  ,-طـفؿارضل اهلل -َط

 َسْؿـًافِْقؿَ 
َّ

َفَلَكا  ,َوفِل إُْخَرى َطَسالً  ,ا َيَرى الـَّاِئُؿ َكَلنَّ فِل َأَحِد ُأْصُبَعل

 َأْلَعُؼُفَؿا.

ا َأْصَبْحُت    ,َفَؾؿَّ
ِّ

َتْؼَرُأ )َفَؼاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َذَكْرُت َذلَِؽ لِؾـَّبِل

: التَّقَراَة َوالُػْرَقانَ  ـِ  . (الؽَِتاَبْق

«ُهَؿاَفَؽاَن َيْؼَرؤُ 
 (ٔ)

. 

َِٝع١َ ِٗ ُٔ َي  : َضِعْقُػ الَحِدْيِث.اِب

َٓ ُيْشَرُع ََٕحٍد َبْعَد ُكُزْوِل الُؼْرآِن َأْن َيْؼَرَأ التَّْقَراةَ  ,َوَهَذا َخَبٌر ُمـَْؽرٌ  َٓ  ,َو  َو

 

                                                   
 "حؾقة إولقاء "و (,228) "تاريخ دمشؼ  "وهق يف  (,2/222)أخرجف أحؿد  (ٔ)

(3/286). 
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َلةً  ,َأْن َيْحَػَظَفا َفةً  ,لَِؽْقكَِفا ُمَبدَّ ْقَفا َقِد اْخَتَؾَط فِ  ,َمـُْسْقَخَة الَعَؿؾِ  ,ُمَحرَّ

 َفْؾُتْجَتـَْب. ,الَحؼُّ بِالَباصِؾِ 

ا الـََّظُر فِْقَفا لاِلْطتَِبارِ  دِّ َطَؾك الَقُفْقدِ  ,َفَلمَّ ُجِؾ  ,َولِؾرَّ َفالَ َبْلَس بَِذلَِؽ لِؾرَّ

 َواإِلْطَراُض َأْوَلك. ,الَعالِِؿ َقؾِْقالً 

 
َّ

ـْ َأنَّ الـَّبِل
ا َما ُرِوَي مِ  َأْن َيُؼْقَم  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَلمَّ

ِ
َأِذَن لَِعْبِد اهلل

ـِ اْفَتَراُه. ,َفَؽِذٌب َمْقُضْقعٌ  ,َوبِالتَّْقَراِة َلْقَؾةً  ,بِالُؼْرآِن َلْقَؾةً   َقبََّح اهلُل َم

ٌَ ِٝ ـُ َسالٍَم.َٚٔق  ُهـَا ُهَق اْب
ِ
 : َبْؾ َطْبُد اهلل

ٌَ ِٝ ُر َطَؾك الَؿا ,: إِْذُكُف فِل الِؼَقاِم بَِفاَٚٔق َٓ َأْن َيْؼَرَأ بَِفا فِل  ,ِضلَأي ُيَؽرِّ

ِدِه.  َتَفجُّ

ُٔ َطًَِش١َ ٌُ ب َٔ ـُ َلِفْقَعةَ َنا َثـَا اْب ـِ َطْؿٍرو ,: َحدَّ ـْ َيِزْيَد ب   ,َط
ٍّ

ـْ ُشَػل ـْ  ,َط َط

ـِ َطْؿٍرو  ب
ِ
 "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -َطْبِد اهلل

ِ
ـْ َرُسْقِل اهلل -َحِػْظُت َط

"َأْلَػ َمَثؾٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
(ٔ)

. 

ـِ ِدْيـَارٍ ََٚثَبَت ـْ َطْؿِرو ب ـِ ُمـَبِّفٍ  ,: َط ـْ َوْهِب ب امٍ  ,َط ـْ َأِخْقِف َهؿَّ َسِؿَع َأَبا  ,َط

 
ِ
ـْ َأْصَحاِب َرُسْقِل اهلل

ـْ َأَحٌد مِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُهَرْيَرَة َيُؼْقُل: َلْؿ َيُؽ

                                                   
 ـ صريؼ أبل يعؾك هبذا اإلسـاد.م (230)أخرجف ابـ طساكر  (ٔ)
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ـْ َطْبِد ا ,َأْكَثَر َحِدْيثًا مِـِّل
َّٓ َما َكاَن مِ ـِ َطْؿٍروإِ  ب

ِ
َٓ      َأْكُتُب  ,هلل  َفنِكَُّف َيْؽُتُب َو

» 
(ٔ)

. 

ِْ ِٝ ـٍ َُٖؿ ـْ ُمِغْقَرَة َوُحَصْق ـْ ُمَجاِهدٍ  ,: َط ـِ َطْؿٍرو ,َط  ب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  َقاَل: ,َط

ـْ ُقَرْيشٍ 
َجـِل َأبِل اْمَرَأًة مِ   ,َزوَّ

َّ
ا َدَخَؾْت َطَؾل َٓ َأْكَحاُش َلَفا  ,َفَؾؿَّ َجَعْؾُت 

ِة َطَؾك الِعَباَدِة.مِ  ـَ الُؼقَّ
ا بِل مِ  ؿَّ

 َفَؼاَل: َكْقَػ َوَجْدِت َبْعَؾِؽ؟ ,َفَجاَء َأبِل إَِلك كِـَّتِفِ 

ـْ َرُجٍؾ َلْؿ ُيَػتِّْش َلَفا َكـَػًا
 َوَلْؿ َيْؼَرْب َلَفا فَِراشًا. ,َقاَلْت: َخْقُر َرُجٍؾ مِ

 
َّ

ـِل بِؾَِساكِفِ  ,َقاَل: َفَلْقَبَؾ َطَؾل  ,ُثؿَّ َقاَل: َأْكَؽْحُتَؽ اْمَرَأًة َذاَت َحَسٍب  ,َوَطضَّ

 َوَفَعْؾَت. ,َفَعَضْؾَتَفا

  ,ُثؿَّ اْكَطَؾَؼ 
ِّ

 ,َفَلَتْقُتفُ  ,َفَطَؾَبـِل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَشَؽاكِل إَِلك الـَّبِل

 . (َوَتُؼْقُم الؾَّْقَؾ؟ ,َأَتُصْقُم الـََّفارَ )َفَؼاَل لِل: 

 ُقْؾُت: َكَعْؿ.

ـْ  ,َوَأَمسُّ الـَِّساءَ  ,َوُأَصؾِّل َوَأَكامُ  ,َلؽِـِّل َأُصْقُم َوُأْفطِرُ »َقاَل:  ـْ َرِغَب َط َفَؿ

«ُسـَّتِل َفَؾْقَس مِـِّل
(ٔ)

 . 

                                                   
(ٔ)

برقؿ  "الؿحدث الػاصؾ"والرامفرمزي يف  (,3/384) "صحقحف"أخرجف البخاري يف  

 .(82) "تؼققد العؾؿ "والخطقب يف  (,328)
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ٍُِطٚ ُٔ َع ُُٖس ب ـْ َأبِل َسَؾَؿةَ ََُش ـِ َطْؿٍرو ,: َط  ب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل َقاَل: َدَخَؾ  ,َط

 
ِ
! َأَلْؿ ُأْخَبْر »َفَؼاَل:  ,ل َهَذاَبْقتِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقُل اهلل

ِ
َيا َطْبَد اهلل

 .«َوِصَقاَم الـََّفاِر؟ ,َأكََّؽ َتَؽؾَّْػَت قَِقاَم الؾَّْقؾِ 

 َْٕفَعُؾ.
ْ

 ُقْؾُت: إِكِّل

امٍ »َفَؼاَل:  ـْ ُكؾِّ َشْفٍر َثالََثَة َأيَّ
ـْ َحْسبَِؽ َأْن َتُصْقَم مِ

َفالَحَسـَُة بَِعْشِر  ,إِنَّ مِ

ْهَر ُكؾَّفُ  ,َفاَأْمَثالِ   .«َفَؽَلكََّؽ َقْد ُصْؿَت الدَّ

 
ِ
ةً  ,ُقْؾُت: َيا َرُسْقَل اهلل  َأِجُد ُققَّ

ْ
 َوإِكِّل ُأِحبُّ َأْن َتِزْيَدكِل. ,إِكِّل

 . (َفَخْؿَسُة َأيَّامٍ )َفَؼاَل: 

ًة.  َأِجُد ُققَّ
ْ

 ُقْؾُت: إِكِّل

 . (َسْبَعُة َأيَّامٍ )َقاَل: 

                                                                                                                        
            وأخرجف البخاري ,هبذا اإلسـاد (,2/358) "الؿسـد"وأخرجف أحؿد يف  ,رجالف ثؼات (ٔ)

 ,طـ أبل طقاكة ,صر مؿا هـا مـ صريؼ مقسك بـ إسؿاطقؾخبليف فضائؾ الؼرآن  (9/82)

فؽان  ,أكؽحـل أبل امرأة ذات حسب "طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال:  ,طـ مجاهد ,طـ مغقرة

ولؿ يػتش  ,فتؼقل: كعؿ الرجؾ مـ رجؾ لؿ يطل لـا فراشا ,فقسللفا طـ بعؾفا ,يتعاهد كـتف

فؼال: الؼـل بف  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ر لؾـبل ذك ,فؾؿا صال ذلؽ طؾقف "لـا كـػا مـذ أتقـاه 

أرادت أكف لؿ  ,: الجاكبالؽـػ: "لؿ يػتش لـا كـػا ": وققلفا .: زوج القلدوالؽـة... 

: أم محؿد واسؿ الؿرأةولؿ يطؾع مـفا طؾك ما جرت بف طادة الرجال مع كسائفؿ.  ,يؼرهبا

 ذكرها الزبقر. ,بـت محؿقة بـ جزء الزبقدي حؾقػ قريش
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ْهِر. ,َيِزْيُدُه َحتَّك َبَؾَغ الـِّْصَػ وَ  ,َفَجَعَؾ َيْسَتِزْيُدهُ   َوَأْن َيُصْقَم كِْصَػ الدَّ

َوإِنَّ لَِضْقِػَؽ َطَؾْقَؽ  ,َوإِنَّ لَِعْبِدَك َطَؾْقَؽ َحّؼًا ,إِنَّ َْٕهؾَِؽ َطَؾْقَؽ َحّؼًا»

 .«َحّؼًا

َـّ َيُؼْقُل:  َٓ ُكـُْت َقبِْؾُت ُرْخَصَة »َفَؽاَن َبْعَد َما َكُبَر َوَأَس  َأ
ِّ

صؾك اهلل -الـَّبِل

ـْ َأْهؾِل َوَمالِل -طؾقف وسؾؿ
 مِ

َّ
«َأَحبُّ إَِلل

(ٔ)
. 

َوَهَذا الَحِدْيُث َلُف ُصُرٌق َمْشُفْقَرةٌ 
(ٕ)

. 

 
ِ
 َوَشِفَد َبْعَض الَؿَغاِزي. ,َوَهاَجَر َبْعَد َسـَِة َسْبعٍ  ,َوَقْد َأْسَؾَؿ َطْبُد اهلل

ِٕٝس ٍَ َأُبٛ ُعَب . : َكاَن َطَؾك َمْقَؿـَةِ َقا ـَ ْق  ُمَعاِوَيَة َيْقَم ِصػِّ

ُٙ اِل ُمَعاِوَيَة َطَؾك الُؽْقَفِة. َقاَل: ُثؿَّ ََٚشَنَط ـُ َخقَّاٍط فِل َتْسِؿَقِة ُطؿَّ : َخؾِْقَػُة ب

ـَ ُشْعَبَة. ,َطَزَلفُ   َوَولَّك الُؿِغْقَرَة ب

ََُس) َٚٔفٞ َثـَا َيِزْيدُ (َُِػَٓٔس َأِس امُ  ,: َحدَّ ـُ َحدَّ  ,َأْكَبَلَكا الَعقَّ َثـِل َأْسَقُد ب

ـِ ُخَقْيؾٍِد الَعـَْبِريِّ  ,َمْسُعْقدٍ  ـْ َحـَْظَؾَة ب إِْذ  ,َبْقـََؿا َأَكا ِطـَْد ُمَعاِوَيةَ "َقاَل:  ,َط

اٍر  َفَؼاَل ُكؾُّ َواِحٍد  -رضل اهلل طـف-َجاءُه َرُجالَِن َيْخَتِصَؿاِن فِل َرْأِس َطؿَّ

 مِـُْفَؿا: َأَكا َقَتْؾُتُف.

                                                   
مـ صريؼ طبد القهاب بـ ططاء هبذا  (,2/200) "الؿسـد  ". وهق يف إسـاده حسـ (ٔ)

 اإلسـاد.
 .(334 ,329/  6و 302 ,297/  3 "جامع إصقل  "اكظر  ,وغقرهؿا "الصحقحقـ "يف  (ٕ)
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ـُ َطْؿٍروَفَؼاَل َطبْ   ب
ِ
: لَِقطِْب بِِف َأَحُدُكَؿا َكْػسًا -طـفؿارضل اهلل -ُد اهلل

  ,لَِصاِحبِفِ 
ِ
َتْؼُتُؾُف »َيُؼْقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفنِكِّل َسِؿْعُت َرُسْقَل اهلل

 .«الِػَئُة الَباِغَقةُ 

َٓ ُتْغـِل َطـَّا َمْجـُْقَكَؽ   َؿا َباُلَؽ َمَعـَا؟فَ  ,َفَؼاَل ُمَعاِوَيُة: َيا َطْؿُرو! َأ

 
ِ
َفَؼاَل:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: إِنَّ َأبِل َشَؽاكِل إَِلك َرُسْقِل اهلل

«َوَلْسُت ُأَقاتُِؾ  ,َفَلَكا َمَعُؽؿ ,«َأصِْع َأَباَك َما َداَم َحّقًا»
(ٔ)

. 

٣َٚ ـُ ُطَؿرَ ََٚض ـِ َأبِل ُمَؾْقَؽةَ  ,: َكافُِع ب ـِ اْب ـُ َطْؿٍرو َطْبُد ا َقاَل: َقاَل  ,َط  ب
ِ
-هلل

ـَ »: -طـفؿارضل اهلل  ْق  َولِِصػِّ
َ

ـَ  ,َما لِل  َولِِؼَتاِل الُؿْسؾِِؿْق
َ

َلَقِدْدُت َأكِّل  ,َما لِل

ـَ َسـًَة  ـَ -مِتُّ َقْبَؾَفا بِِعْشِرْي  َطَؾك َذلَِؽ َما  -َأْو َقاَل: بَِعْشِر ِسـِْق
ِ
َأَما َواهلل

َٓ َرَمْقُت بَِسْفؿٍ  ,َضَرْبُت بَِسْقٍػ   .«َو

اَيُة بَِقِدِه  َوُذكَِر َأكَُّف َكاَكِت الرَّ
(ٕ)

 ها."

كان بقـ مقلده ومقلد أبقف إحدى طشر  -طـفؿارضل اهلل -يذكرون أكف 

 سـة فؼط.

                                                   
وىو ُب الصحيح اظتسند لئلمام واضتديث إسناده صحيح.  (,ٜٕٜٙ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٔ)

إال أسود بن  ,رجالو رجال الصحيح ,ىذا حديث صحيح": (, وقال فيوٜٛٚرزتو اهلل برقم ) الوادعي
من رواية عثمان بن سعيد  "التاريخ"وقد وثقهما ابن معُت كما ُب  ,مسعود وحنظلة ابن خويلد

 . "الدارمي

مـ صريؼ هشام بـ طبد الؿؾؽ أبل القلقد  (4/266). أخرجف ابـ سعد رجالف ثؼات (ٕ)

 .(257) "ابـ طساكر"وهق يف  ,سل هبذا اإلسـادالطقال
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 : اثـل طشر سـة.ٚقٌٝ
 وٓ أضـ هذا صحقح. ,: طشريـ سـةٚقاٍ بعهِٗ

يف العام ": -طـفؿارضل اهلل -: مع أبقف طؿرو بـ العاص أغًِ عبس اهلل

 ."-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وهاجر إلك الـبل  ,سابع مـ الفجرةال

 ,ومع ذلؽ كان طابًدا ,صغقًرا": -عُٓٗاضنٞ اهلل -ٚظٚد٘ أبٛٙ 

 ."ققاًما ,صقاًما

 .َع أبٝ٘ ٚشٚدت٘ -زضٞ اهلل عٓ٘-قؿت٘ 

 : دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـِ َطْؿٍرو  ْب
ِ
َأْكَؽَحـِل َأبِل "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َطْبِد اهلل

ـْ َبْعؾَِفا ,َفَؽاَن َيَتَعاَهُد َكـََّتفُ  ,اْمَرَأًة َذاَت َحَسٍب  كِْعَؿ "َفَتُؼقُل:  ,َفَقْسَلُلَفا َط

ـْ َرُجٍؾ َلْؿ َيَطْل َلـَا فَِراًشا
ُجُؾ مِ ا َصاَل  ,َوَلْؿ ُيَػتِّْش َلـَا َكـًَػا ُمـُْذ َأَتْقـَاهُ  ,الرَّ َفَؾؿَّ

 َذلَِؽ طَ 
ِّ

َفَؾِؼقُتُف  ,«الَؼـِل بِفِ »َفَؼاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َؾْقِف َذَكَر لِؾـَّبِل

َقاَل: ُكؾَّ  ,«َوَكْقَػ َتْختُِؿ؟»َقاَل:  ,َقاَل: ُكؾَّ َيْقمٍ  «َكْقَػ َتُصقُم؟»َفَؼاَل:  ,َبْعدُ 

َقاَل: ُقْؾُت:  ,«ل ُكؾِّ َشْفرٍ َواْقَرإِ الُؼْرآَن فِ  ,ُصْؿ فِل ُكؾِّ َشْفٍر َثالََثةً »َقاَل:  ,َلْقَؾةٍ 

ـْ َذلَِؽ 
ُقْؾُت: ُأصِقُؼ َأْكَثَر  ,«ُصْؿ َثالََثَة َأيَّاٍم فِل الُجُؿَعةِ »َقاَل:  ,ُأصِقُؼ َأْكَثَر مِ

ـْ َذلَِؽ 
ـِ َوُصْؿ َيْقًما»َقاَل:  ,مِ ـْ َذلَِؽ  «َأْفطِْر َيْقَمْق

 ,َقاَل: ُقْؾُت: ُأصِقُؼ َأْكَثَر مِ

ْقِم َصْقَم َداُوَد ِصَقاَم َيْقٍم َوإِْفَطاَر َيْقمٍ ُصْؿ َأْفَض »َقاَل:  َواْقَرْأ فِل ُكؾِّ  ,َؾ الصَّ
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ةً    «َسْبِع َلَقاٍل َمرَّ
ِ
 ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؾْقَتـِل َقبِْؾُت ُرْخَصَة َرُسقِل اهلل

ـَ الُؼْرآِن َفَؽاَن َيْؼَرُأ َطَؾك َبْعِض َأْهؾِِف السُّ  ,َوَذاَك َأكِّل َكبِْرُت َوَضُعْػُت 
ْبَع مِ

ـَ الـََّفارِ  ,بِالـََّفارِ 
َوإَِذا  ,لَِقُؽقَن َأَخػَّ َطَؾْقِف بِالؾَّْقؾِ  ,َوالَِّذي َيْؼَرُؤُه َيْعِرُضُف مِ

ى َأْفَطَر َأيَّاًما َوَأْحَصك َـّ َكَراِهَقَة َأْن َيْتُرَك َشْقًئا ,َأَراَد َأْن َيَتَؼقَّ  ,َوَصاَم مِْثَؾُف

 
َّ

"َطَؾْقِف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َفاَرَق الـَّبِل
 (ٔ)

 . 

 
ِ
َوَقاَل َبْعُضُفْؿ: فِل َثالٍَث َوفِل َخْؿٍس َوَأْكَثُرُهْؿ َطَؾك  ": َقاَل َأُبق َطْبِد اهلل

 ."َسْبٍع 

 : ٚدا٤ يف ايكشٝشني ٚايًفغ ملػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ اْلَعاِص  ـُ َطْؿِرو ْب  ْب
ِ
اَل: قَ  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َطْبُد اهلل

ْهَر َوَأْقَرُأ اْلُؼْرآَن ُكؾَّ َلْقَؾةٍ "   ,ُكـُْت َأُصقُم الدَّ
ِّ

ا ُذكِْرُت لِؾـَّبِل صؾك -َقاَل: َفنِمَّ

 َفَلَتْقُتفُ  ,-اهلل طؾقف وسؾؿ
َّ

ا َأْرَسَؾ إَِلل َأَلْؿ ُأْخَبْر َأكََّؽ َتُصقُم »َفَؼاَل لِل:  ,َوإِمَّ

ْهَر َوَتْؼَرُأ اْلُؼْرآَن ُكؾَّ َلقْ    ,َفُؼْؾُت: َبَؾك «َؾٍة؟الدَّ
ِ
 اهلل

َّ
َّٓ  ,َيا َكبِل َوَلْؿ ُأِرْد بَِذلَِؽ إِ

ـْ ُكؾِّ َشْفٍر َثاَلَثَة َأيَّامٍ »َقاَل:  ,اْلَخْقرَ 
  «َفنِنَّ بَِحْسبَِؽ َأْن َتُصقَم مِ

َّ
ُقْؾُت: َيا َكبِل

 
ِ
ـْ َذلَِؽ  ,اهلل

اَفنِنَّ لَِزْوِجَؽ َطؾَ »َقاَل  ,إِكِّل ُأصِقُؼ َأْفَضَؾ مِ َولَِزْوِرَك  ,ْقَؽ َحؼًّ

ا ا ,َطَؾْقَؽ َحؼًّ  »َقاَل:  «َولَِجَسِدَك َطَؾْقَؽ َحؼًّ
ِ
 اهلل

ِّ
صؾك -َفُصْؿ َصْقَم َداُوَد َكبِل

  «َفنِكَُّف َكاَن َأْطَبَد الـَّاسِ  ,-اهلل طؾقف وسؾؿ
ِ
 اهلل

َّ
َوَما َصْقُم  ,َقاَل ُقْؾُت: َيا َكبِل

                                                   
 .(ٕ٘ٓ٘)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 «َواْقَرأِ اْلُؼْرآَن فِل ُكؾِّ َشْفرٍ »َقاَل:  «ًما َوُيْػطُِر َيْقًماَكاَن َيُصقُم َيقْ »َداُوَد؟ َقاَل: 

 
ِ
 اهلل

َّ
ـْ َذلَِؽ  ,َقاَل ُقْؾُت: َيا َكبِل

َفاْقَرْأُه فِل ُكؾِّ »َقاَل:  ,إِكِّل ُأصِقُؼ َأْفَضَؾ مِ

ـَ    «ِطْشِري
ِ
 اهلل

َّ
ـْ َذلَِؽ  ,َقاَل ُقْؾُت: َيا َكبِل

َفاْقَرْأُه فِل »: َقاَل  ,إِكِّل ُأصِقُؼ َأْفَضَؾ مِ

  «ُكؾِّ َطْشرٍ 
ِ
 اهلل

َّ
ـْ َذلَِؽ  ,َقاَل ُقْؾُت: َيا َكبِل

َفاْقَرْأُه فِل »َقاَل:  ,إِكِّل ُأصِقُؼ َأْفَضَؾ مِ

َٓ َتِزْد َطَؾك َذلَِؽ  ,ُكؾِّ َسْبعٍ  ا ,َو َولَِزْوِرَك َطَؾْقَؽ  ,َفنِنَّ لَِزْوِجَؽ َطَؾْقَؽ َحؼًّ

ا ا َولَِجَسِدَك َطَؾْقَؽ  ,َحؼًّ ْدُت  «َحؼًّ . َقاَل: َوَقاَل لِل  ,َقاَل: َفَشدَّ
َّ

َد َطَؾل َفُشدِّ

 
ُّ

َٓ َتْدِري َلَعؾََّؽ َيُطقُل بَِؽ ُطْؿرٌ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل َقاَل:  «إِكََّؽ 

« 
ُّ

ا َكبِْرُت  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفِصْرُت إَِلك الَِّذي َقاَل لِل الـَّبِل َفَؾؿَّ

 َوِدْدُت َأكِّ 
ِ
 اهلل

ِّ
«-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ل ُكـُْت َقبِْؾُت ُرْخَصَة َكبِل

 (ٔ)
. 

 : ٚيفغ اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

ـِ الَعاِص  ـُ َطْؿِرو ْب  ْب
ِ
:  َقاَل قال ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َطْبُد اهلل

 
ِ
 »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لِل َرُسقُل اهلل

ِ
ْؿ ُأْخَبْر َأكََّؽ َتُصقُم َألَ  ,َيا َطْبَد اهلل

 َقاَل:  ,«َوَتُؼقُم الؾَّْقَؾ؟ ,الـََّفارَ 
ِ
َفالَ َتْػَعْؾ ُصْؿ »َفُؼْؾُت: َبَؾك َيا َرُسقَل اهلل

ا ,َوُقْؿ َوَكؿْ  ,َوَأْفطِرْ  ا ,َفنِنَّ لَِجَسِدَك َطَؾْقَؽ َحؼًّ َوإِنَّ  ,َوإِنَّ لَِعْقـَِؽ َطَؾْقَؽ َحؼًّ

الَِزْوِجَؽ َطَؾْقَؽ َح  ا ,ؼًّ َوإِنَّ بَِحْسبَِؽ َأْن َتُصقَم ُكؾَّ  ,َوإِنَّ لَِزْوِرَك َطَؾْقَؽ َحؼًّ

ْهِر  ,َفنِنَّ َلَؽ بُِؽؾِّ َحَسـٍَة َطْشَر َأْمَثالَِفا ,َشْفٍر َثالََثَة َأيَّامٍ  َفنِنَّ َذلَِؽ ِصَقاُم الدَّ

                                                   
 .(ٜ٘ٔٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜ٘ٚٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ْدُت  ,«ُكؾِّفِ    ,َفَشدَّ
ِ
 ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

َّ
َد َطَؾل ًة َقاَل: َفُشدِّ َفُصْؿ » إِكِّل َأِجُد ُققَّ

الَمُ   َداُوَد َطَؾْقِف السَّ
ِ
 اهلل

ِّ
َٓ َتِزْد َطَؾْقفِ  ,ِصَقاَم َكبِل   ,«َو

ِّ
ُقْؾُت: َوَما َكاَن ِصَقاُم َكبِل

الَُم؟ َقاَل:   َداُوَد َطَؾْقِف السَّ
ِ
ْهرِ »اهلل  َيُؼقُل َبْعدَ  ,«كِْصَػ الدَّ

ِ
َما  َفَؽاَن َطْبُد اهلل

 "َكبَِر: 
ِّ

 ."-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َيا َلْقَتـِل َقبِْؾُت ُرْخَصَة الـَّبِل

 : ٚدا٤ يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل

ـِ َطْؿٍرو  ْب
ِ
  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َطْبِد اهلل

ِ
 ,َأكَُّف َقاَل: َيا َرُسقَل اهلل

ـْ َذلَِؽ  ,«فِل َشْفرٍ »فِل َكْؿ َأْقَرُأ اْلُؼْرآَن؟ َقاَل: 
ُد  ,َقاَل: إِكِّل َأْقَقى مِ ُيَردِّ

ـْ  ,«اْقَرْأُه فِل َسْبعٍ »َوَتـَاَقَصُف َحتَّك َقاَل:  ,اْلَؽاَلَم َأُبق ُمقَسك
َقاَل: إِكِّل َأْقَقى مِ

ـْ َثاَلٍث »َقاَل:  ,َذلَِؽ 
ـْ َقَرَأُه فِل َأَقؾَّ مِ «َٓ َيْػَؼُف َم

 (ٔ)
. 

 : اهلل ٚدا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘

ـِ َطْؿٍرو  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل َقاَل: ُقْؾُت: َيا  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َط

 فِل َكْؿ َأْقَرُأ اْلُؼْرآَن؟ َقاَل: 
ِ
 "َقاَل: ُقْؾُت:  ,"اْقَرْأُه فِل ُكؾِّ َشْفٍر "»َرُسقَل اهلل

ـْ َذلَِؽ َقاَل: 
ـَ اْقَرْأُه فِل َخْؿٍس وَ  "إِكِّل َأْقَقى َطَؾك َأْكَثَر مِ ُقْؾُت:  ,"ِطْشِري

ـْ َذلَِؽ َقاَل: 
ـَ  "إِكِّل َأْقَقى َطَؾك َأْكَثَر مِ َقاَل: ُقْؾُت: إِكِّل  ,"اْقَرْأُه فِل ِطْشِري

                                                   
وىو ُب وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن.  (,ٜٖٓٔ)أخرجو اإلمام أبو داود ُب سننو  (ٔ)

إسناده صحيح على شرط ": (, وقال فيوٕٓٙٔح أيب داود األم لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم )صحي
يث . واضتد"رجالو كلهم ثقات على شرط الشيخُت ,وىذا إسناد صحيح": ٍب قال ُب إسناده. "الشيخُت

 . ("ٕٚ٘ٔ)كما تقدم   ,بو ؿتوهرواه شعبة ومهام عن قتادة...
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ـْ َذلَِؽ َقاَل: 
َقاَل: ُقْؾُت: إِكِّل  ,"اْقَرْأُه فِل َخْؿَس َطْشَرَة  "َأْقَقى َطَؾك َأْكَثَر مِ

ـْ َذلَِؽ 
َقاَل: ُقْؾُت: إِكِّل َأْقَقى  ,"اْقَرْأُه فِل طشر  "َقاَل: َأْقَقى َطَؾك َأْكَثَر مِ

ـْ َذلَِؽ َقاَل: 
َقاَل: ُقْؾُت: إِكِّل َأْقَقى َطَؾك َأْكَثَر  ,"اْقَرْأُه فِل َسْبٍع  "َطَؾك َأْكَثَر مِ

ـْ َذلَِؽ َقاَل: 
ـْ َثاَلٍث  "مِ

ـْ َيْؼَرُؤُه فِل َأَقؾَّ مِ «"َٓ َيْػَؼُفُف َم
 (ٔ)

. 

 : ايكشٝشني ٚدا٤ يف

ـَ َطْؿٍرو   ْب
ِ
 "قال:  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َطْبَد اهلل

َّ
-َبَؾَغ الـَّبِل

ْقمَ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ْقَؾ  ,َأكِّل َأْسُرُد الصَّ   ,َوُأَصؾِّل الؾَّ
َّ

ا َأْرَسَؾ إَِلل َفنِمَّ

ا َلِؼقُتفُ  َٓ تُ »َفَؼاَل:  ,َوإِمَّ  ,َوُتَصؾِّل؟ َفُصْؿ َوَأْفطِرْ  ,ْػطِرُ َأَلْؿ ُأْخَبْر َأكََّؽ َتُصقُم َو

ا ,َوُقْؿ َوَكؿْ  ا ,َفنِنَّ لَِعْقـَِؽ َطَؾْقَؽ َحظًّ َقاَل:  ,«َوإِنَّ لِـَْػِسَؽ َوَأْهؾَِؽ َطَؾْقَؽ َحظًّ

َْقَقى لَِذلَِؽ  َٕ الَمُ »َقاَل:  ,إِكِّل  َقاَل: َوَكْقَػ؟ َقاَل:  «َفُصْؿ ِصَقاَم َداُوَد َطَؾْقِف السَّ

ََٓقك ,َيُصقُم َيْقًما َوُيْػطُِر َيْقًماَكاَن » َٓ َيِػرُّ إَِذا    ,«َو
َّ

ـْ لِل بَِفِذِه َيا َكبِل َقاَل: َم

                                                   
(, ٖٔ٘ٔوىو ُب الصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم ) (,ٙٗ٘ٙ)نده أخرجو اإلمام أزتد ُب مس (ٔ)

 "صحيح أيب داود"وللطيالسي اصتملة األخَتة منو. انظر  ,وقد أخرجو أبو داود باختصار": وقال فيو
من  (ٜ٘ٔ ,ٛٛٔ/  ٕ)منها ما أخرجو  ,مطوال وؼتتصرا "اظتسند". وللحديث طرق كثَتة ُب (ٕٚ٘ٔ)

صلى اهلل -رو بن دينار عن أيب العباس عن عبد اهلل بن عمرو قال: قال يل رسول اهلل طريق شعبة عن عم
فلم أزل أطلب إليو حىت قال: اقرأ  ,فقلت: إين أطيق أكثر من ذلك ,اقرأ القرآن ُب شهر): -عليو وسلم

أن "اصتملة األخَتة منو بلفظ:  (ٕٕٙ٘)وللطيالسي  ,. قلت: وإسناده صحيح"القرآن ُب ستسة أيام 
للطرباين فقط  "اصتامع". وعزاىا السيوطي ُب "أمره أن يقرأ القرآن ُب ستس -صلى اهلل عليو وسلم-النيب 
 وزاد ُب التقصَت أنو رمز لضعفو كما قال اظتناوي! ٍب أقره!.  ,فقصر
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؟ 
ِ
َٓ َأْدِري َكْقَػ َذَكَر ِصَقاَم إََبِد  -اهلل   -َقاَل َطَطاٌء: 

ُّ
صؾك اهلل -َقاَل الـَّبِل

ـْ َصاَم إََبدَ »: -طؾقف وسؾؿ ـِ  «َٓ َصاَم َم َتْق "َمرَّ
 (ٔ)

. 

 :ٚيفغ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

ـَ َطْؿٍرو   ْب
ِ
َقاَل: َقاَل لِل َرُسقُل  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َطْبَد اهلل

 
ِ
ْهرَ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل ـَ َطْؿٍرو إِكََّؽ َلَتُصقُم الدَّ  ْب

ِ
 ,َيا َطْبَد اهلل

ْقَؾ  ـُ  ,لَِؽ َوإِكََّؽ إَِذا َفَعْؾَت ذَ  ,َوَتُؼقُم الؾَّ ـْ  ,َهَجَؿْت َلُف اْلَعْق َٓ َصاَم َم َوَكَفَؽْت 

ََبدَ  ْٕ ْفرِ  ,َصاَم ا ـَ الشَّ
اٍم مِ ْفِر ُكؾِّفِ  ,َصْقُم َثاَلَثِة َأيَّ ُقْؾُت: َفنِكِّل ُأصِقُؼ  «َصْقُم الشَّ

ـْ َذلَِؽ 
َٓ  ,ًماَكاَن َيُصقُم َيْقًما َوُيْػطُِر َيقْ  ,َفُصْؿ َصْقَم َداُودَ »َقاَل:  ,َأْكَثَر مِ َو

َقك َٓ  .«َيِػرُّ إَِذا 

 .ع٢ً ايعًِ -زضٞ اهلل عٓ٘-بٝإ حسؾ٘ 

فؽان  ,حريًصا طؾك العؾؿ -طـفؿارضل اهلل -وكان طبد اهلل بـ طؿرو 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يؽتب حديث الـبل 

 : نُا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـْ أَ »ُؼقُل: يَ  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَبل ُهَرْيَرةَ 
 َما مِ

ِّ
-ْصَحاِب الـَّبِل

ـِ  ,َأَحٌد َأْكَثَر َحِديًثا َطـُْف مِـِّل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل

َّٓ َما َكاَن مِ  إِ

 

                                                   
 .(ٜ٘ٔٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٚٚٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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َٓ َأْكُتُب  ,َطْؿٍرو «َفنِكَُّف َكاَن َيْؽُتُب َو
 (ٔ)

. 

 : ٚدا٤ يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل

 
ِ
ـِ َطْؿٍرومـ حديث َطْبِد اهلل ُكـُْت َأْكُتُب ُكؾَّ "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل - ْب

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

ٍء َأْسَؿُعُف مِ
ْ

َفـََفْتـِل  ,ُأِريُد ِحْػَظفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َشل

 
ِ
ٍء َتْسَؿُعُف َوَرُسقُل اهلل

ْ
صؾك اهلل طؾقف -ُقَرْيٌش َوَقاُلقا: َأَتْؽُتُب ُكؾَّ َشل

ُؿ فِل اْلَغَضِب َبَشٌر  -وسؾؿ َضا ,َيَتَؽؾَّ ـِ اْلؽَِتاِب  ,َوالرِّ َفَذَكْرُت  ,َفَلْمَسْؽُت َط

 
ِ
َفَؼاَل:  ,َفَلْوَمَل بُِلْصُبِعِف إَِلك فِقفِ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َذلَِؽ لَِرُسقِل اهلل

َّٓ َحؼٌّ » «اْكُتْب َفَقالَِّذي َكْػِسل بَِقِدِه َما َيْخُرُج مِـُْف إِ
 (ٕ)

. 

-أذن لعبد اهلل بـ طؿرو  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أن الـبل ": سٚايؿاٖ

 ."بالؽتابة -طـفؿارضل اهلل 

 وقد جاء الـفل طـ كتابة الحديث.

 : نُا يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ 
ِ
 ؾك ـــص–َأنَّ َرُسقَل اهلل

                                                   
 .(ٖٔٔ)اري ُب صحيحو أخرجو اإلمام البخ (ٔ)
وىو ُب وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن.  (,ٖٙٗٙ)أخرجو اإلمام أبو داود ُب سننو  (ٕ)

رواة ىذا اضتديث قد "وقال اضتاكم: ": (, وقال فيوٕٖ٘ٔالصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم )
فإنو الوليد بن عبد اهلل وقد  ,ن أيب الوليد الشاميوأظنو الوليد ب ,احتجا هبم عن آخرىم غَت الوليد ىذا

وإمنا ىو الوليد بن عبد اهلل بن  ,. كذا قال"فإن كان كذلك فقد احتج بو مسلم ,غلبت على أبيو الكنية
 . "وىو ثقة كما قال ابن معُت وابن حبان ,أيب مغيث موىل بٍت الدار حجازي
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ـْ َكَتَب َطـِّل َغْقَر اْلُؼْرآِن  , َتْؽُتُبقا َطـِّلَٓ » َقاَل: -اهلل طؾقف وسؾؿ َوَم

ُثقا َطـِّل ,َفْؾَقْؿُحفُ  َٓ َحَرَج  ,َوَحدِّ   ,َو
َّ

ـْ َكَذَب َطَؾل اٌم: َأْحِسُبُف  -َوَم َقاَل َهؿَّ

ـَ الـَّارِ  -َقاَل 
ْأ َمْؼَعَدُه مِ ًدا َفْؾَقَتَبقَّ «ُمَتَعؿِّ

 (ٔ)
. 

ؽ الـفل كان يف أول إمر: حتك ٓ : طؾك أن ذلايٓٗٞ فإَا إٔ حيٌُ

وحتك يتؿقز كالم اهلل طز وجؾ طـ  ,يختؾط الؼرآن بغقره مـ إحاديث

 غقره.

 وأما بعد أن تؿقز كالم اهلل طز وجؾ طـ غقره مـ إحاديث. 

وٓ بعشر  ,وبعد أن ُطؾؿ أكف ٓ يستطقع أحد مـ الـاس أن يليت بؿثؾف

 بآية واحدة مـف. بؾ وٓ ,بؾ وٓ بسقرة مـف ,سقرة مـف

بؽتابة إحاديث: ٕكف قد زال  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أذن لفؿ الـبل 

 يخشك مـف. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الؿحذور الذي كان الـبل 

 : أن الـفل كان قديًؿا ثؿ كسخ بعد ذلؽ.ٚإَا

 : ملا دا٤ يف ايكشٝشني

ا فَ "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبل ُهَرْيَرَة  َتَح اهلُل َطَؾك َلؿَّ

َة َقاَم فِل الـَّاِس َفَحِؿَد اهلَل َوَأْثـَك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُســـــــقلِِف  َمؽَّ

َة الِػقَؾ »ُثؿَّ َقاَل:  ,َطَؾْقفِ  ـْ َمؽَّ َوَسؾََّط َطَؾْقَفا َرُسقَلُف  ,إِنَّ اهلَل َحَبَس َط

                                                   
 .(ٖٗٓٓ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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ـَ  ََحدٍ  ,َوالُؿْممِـِق
ِ

َٓ َتِحؾُّ ٕ ـْ َكَفارٍ  ,َكاَن َقْبؾِل َفنِكََّفا 
 ,َوإِكََّفا ُأِحؾَّْت لِل َساَطًة مِ

ََحٍد َبْعِدي
ِ

َٓ َتِحؾُّ ٕ ُر َصْقُدَها ,َوإِكََّفا  َٓ ُيْخَتَؾك َشْقُكَفا ,َفالَ ُيـَػَّ َٓ َتِحؾُّ  ,َو َو

َّٓ لُِؿـِْشدٍ  ـْ ُقتَِؾ َلُف َقتِقٌؾ َفُفَق بَِخْقِر الـََّظرَ  ,َساقَِطُتَفا إِ ـِ َوَم ا  ,ْي ا َأْن ُيْػَدى َوإِمَّ إِمَّ

َّٓ اإِلْذِخرَ  ,«َأْن ُيِؼقدَ  َفَؼاَل  ,َفنِكَّا َكْجَعُؾُف لُِؼُبقِرَكا َوُبُققتِـَا ,َفَؼاَل الَعبَّاُس: إِ

 
ِ
َّٓ اإِلْذِخرَ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل ـْ  -َفَؼاَم َأُبق َشاٍه  «إِ

َرُجٌؾ مِ

ـِ   فَ  -َأْهِؾ الَقَؿ
ِ
  ,َؼاَل: اْكُتُبقا لِل َيا َرُسقَل اهلل

ِ
صؾك اهلل -َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

َبِل َشاهٍ »: -طؾقف وسؾؿ
ِ

: َما َقْقُلُف اْكُتُبقا لِل َيا  ,«اْكُتُبقا ٕ
ِّ

ُقْؾُت لأِْلَْوَزاِطل

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

تِل َسِؿَعَفا مِ ؟ َقاَل: َهِذِه الُخْطَبَة الَّ
ِ
اهلل طؾقف  صؾك-َرُسقَل اهلل

"-وسؾؿ
 (ٔ)

. 

ًَا ي٘ ,طا٥ًعا ألبٝ٘ -عُٓٗازضٞ اهلل -ٚنإ عبد اهلل بٔ عُسٚ   .َالش

 : دا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل
ـِ ُخَقْيؾٍِد اْلَعـرْبِيِّ َقاَل: َبْقـََؿا َأَكا ِطـَْد ُمَعاِوَيةَ  ـْ َحـَْظَؾَة ْب رضل اهلل -َط

ارٍ إِْذ َجاَءُه َرُجاَلِن َيْختَ  ,-طـف َيُؼقُل:  ,-رضل اهلل طـف-ِصَؿاِن فِل َرْأِس َطؿَّ

ـُ َطْؿٍروَفَؼاَل  ,ُكؾُّ َواِحٍد مِـُْفَؿا َأَكا َقَتْؾُتفُ   ْب
ِ
لَِقطِْب ": -رضل اهلل طـف-َطْبُد اهلل

  ,بِِف َأَحُدُكَؿا َكْػًسا لَِصاِحبِفِ 
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفنِكِّل َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

َقاَل ُمَعاِوَيُة: َفَؿا َباُلَؽ َمَعـَا؟ َقاَل: إِنَّ َأبِل  ,"ْؼُتُؾُف اْلِػَئُة اْلَباِغَقةُ تَ "َيُؼقُل: 

                                                   
 .(ٖ٘٘ٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٕٗٗ)خرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو أ (ٔ)
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ِ
َأصِْع َأَباَك َما َداَم »َفَؼاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َشَؽاكِل إَِلك َرُسقِل اهلل

َٓ َتْعِصفِ  ,َحقًّا "َفَلَكا َمَعُؽْؿ َوَلْسُت ُأَقاتُِؾ  «,َو
(ٔ)

. 

وباًرا ٕبقف لؿا سؿع  ,صائًعا لربف سبحاكف وتعالك -اهلل طـفرضل -فؽان 

 مـ هذا الحديث وغقره مـ إدلة. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مـ الـبل 

 ,وحافًظا لؼرآكف ,وقائًؿا لؾقؾف ,صائًؿا لـفاره -طـفؿارضل اهلل -وكان 

 ومبادًرا لػعؾ كؾ خقر.

صؾك اهلل طؾقف -روى طـ الـبل  -طـفؿارضل اهلل -وقد سبؼ معـا أكف 

 أكثر مـ سبعؿائة حديث.  -وسؾؿ

وإكؿا زهد الـاس يف أخذ العؾؿ مـف: ٕكف أخذ زامؾتقـ مـ كتب أهؾ 

 الؽتاب يقم القرمقك.

                                                   
ونسبتو العنزي كما -واضتديث إسناده حسن. أسود بن مسعود  (,ٖٛ٘ٙ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٔ)

ووقع  ,ٖٕٓ/ٖ "هتذيب الكمال"و ,ٖٜٕ/ٕ "اصترح والتعديل"و ,ٜٗٗ-ٛٗٗ/ٔ "التاريخ الكبَت"ُب 
ووثقو  ",الثقات"وذكره ابن حبان ُب  ,: وثقو ابن معُت-: العنربي"التقريب"و "هذيبهتذيب الت"ُب 

. وحنظلة بن خويلد: وثقو ابُن "اطتصائص"وقد روى لو وضتنظلة شيخو النسائي ُب  "التقريب"اضتافظ ُب 
وذكره  ,حنظلة بن سويد -ٜٖ/ٖ "التاريخ الكبَت"فيما ذكره البخاري ُب -وشتاه شعبة ُب روايتو  ,معُت

قال جعلهما اثنُت.  ,وحنظلة بن سويد ,إال أنو فرق بُت حنظلة بن خويلد "الثقات"ابن حبان ُب 
أو عكس  ,وسويد جده ,: حنظلة ديكن أن يكون خويلد أباهاظتعلمي ُب حاشيتو على "التاريخ الكبَت"

د لئلمام الوادعي رزتو وىو ُب الصحيح اظتسنوإىل جده أخرى. قالو احملقق.  ,فُنسب إىل أبيو تارة ,ذلك
إال أسود بن مسعود وحنظلة  ,رجالو رجال الصحيح ,ىذا حديث صحيح": (, وقال فيوٜٛٚاهلل برقم )
 . "من رواية عثمان بن سعيد الدارمي "التاريخ"وقد وثقهما ابن معُت كما ُب  ,ابن خويلد
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أصقل » يف َكس١َ -رحؿف اهلل- قاٍ اإلَاّ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ

 : (42)ص  «التػسقر

قم قد أصاب ي -طـفؿارضل اهلل -ولفذا كان طبداهلل بـ طؿرو"

فؽان يحدث مـفؿا بؿا ففؿف مـ  ,القرمقك زامؾتقـ مـ كتب أهؾ الؽتاب

 هذا الحديث مـ اإلذن يف ذلؽ.

فنهنا طؾك ثالثة  ,ولؽـ هذه اإلسرائقؾقات تذكر لالستشفاد ٓ لالطتؼاد

 أقسام:

: ما طؾؿـا صحتف مؿا بليديـا مؿا يشفد لف بالصدق فذاك أسسٖا

 صحقح.

 طـدكا مؿا يخالػف. : ما طؾؿـا كذبف بؿاٚايجاْٞ

فال  ,وٓ مـ هذا الؼبقؾ ,: ما هق مسؽقت طـف ٓ مـ هذا الؼبقؾٚايجايح

 وتجقز حؽايتف لؿا تؼدم.  ,وٓ كؽذبف ,كممـ بف

وحدثقا طـ بـل إسرائقؾ وٓ  ,بؾغقا طـل ولق آية»: يف حديث: أٟ

 .-رواه البخاري «حرج

إلك أمر ديـل. : وغالب ذلؽ مؿا ٓ فائدة فقف تعقد -ضمح٘ اهلل-قاٍ

ويليت طـ الؿػسريـ  ,ولفذا يختؾػ طؾؿاء أهؾ الؽتاب يف مثؾ هذا كثقًرا

 ,كؿا يذكرون يف مثؾ هذا: أسؿاء أصحاب الؽفػ ,خالف بسبب ذلؽ
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وطصا مقسك مـ أي الشجر كاكت؟ وأسؿاء  ,وطدهتؿ ,ولقن كؾبفؿ

قل وتعققـ البعض الذي ضرب بف الؿؼت ,الطققر التل أحقاها اهلل إلبراهقؿ

إلك غقر ذلؽ مؿا أهبؿف  ,وكقع الشجرة التل كؾؿ اهلل مـفا مقسك ,مـ البؼرة

اهلل يف الؼرآن مؿا ٓ فائدة يف تعققـف تعقد طؾك الؿؽؾػقـ يف دكقاهؿ وٓ 

كؿا قال تعالك:  ,ولؽـ كؼؾ الخالف طـفؿ يف ذلؽ جائز ,ديـفؿ

َن َخْؿَسٌة َسادُِسُفْؿ َكْؾبُُفْؿ َرْجًؿا َسقَُؼقُلقَن َثاَلَثٌة َرابُِعُفْؿ َكْؾبُُفْؿ َوَيُؼقُلق﴿

 َّٓ تِِفْؿ َما َيْعَؾُؿُفْؿ إِ بِاْلَغقِْب َوَيُؼقُلقَن َسبَْعٌة َوَثامِـُُفْؿ َكْؾبُُفْؿ ُقْؾ َربِّل َأْطَؾُؿ بِِعدَّ

َٓ َتْستَْػِت فِقِفْؿ مِـُْفْؿ َأَحًدا َّٓ مَِراًء َضاِهًرا َو        ﴾َقؾِقٌؾ َفاَل ُتَؿاِر فِقِفْؿ إِ

 . [22الؽفػ: ]

وتعؾقؿ ما  ,فؼد اشتؿؾت هذه أية الؽريؿة طؾك إدب يف هذا الؿؼام

ضعػ الؼقلقـ  ,فنكف تعالك أخرب طـفؿ بثالثة أققال ,يـبغل يف مثؾ هذا

فدل طؾك صحتف: إذ لق كان باصال لرده كؿا  ,وسؽت طـ الثالث ,إولقـ

  صائؾ تحتف. ثؿ أرشد إلك أن آصالع طؾك طدهتؿ ٓ ,ردهؿا

تِِفؿْ ﴿: فٝكاٍ يف َجٌ ٖصا   ﴾.ُقْؾ َربِّل َأْطَؾُؿ بِِعدَّ

فنكف ما يعؾؿ بذلؽ إٓ قؾقؾ مـ الـاس مؿـ أصؾعف اهلل طؾقف: فؾفذا قال: 

َّٓ مَِراًء َضاِهًرا﴿   ﴾.َفاَل ُتَؿاِر فِقِفْؿ إِ
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فنهنؿ ٓ  ,وٓ تسللفؿ طـ ذلؽ ,: ٓ تجفد كػسؽ فقؿا ٓ صائؾ تحتفأٟ

 هاؿقن مـ ذلؽ إٓ رجؿ الغقب. يعؾ

وهذا هق أحد إوجف التل ذكرها أهؾ العؾؿ رحؿفؿ اهلل تعالك يف قؾة  

مع كثرة ما كان يؽتب طـ الـبل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-روايتف طـ الـبل 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

وبشفادة  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ومع كثرة أيًضا ما سؿع مـ الـبل 

 لف بذلؽ. -ل اهلل طـفرض-أبل هريرة 

 : نُا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

 »َيُؼقُل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَبل ُهَرْيَرةَ 
ِّ

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل
-َما مِ

ـِ  ,َأَحٌد َأْكثََر َحِديثًا َطـُْف مِـِّل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  بْ
ِ
ـْ َطبِْد اهلل

َّٓ َما َكاَن مِ إِ

َٓ َأْكتُُب  ,-طـفؿاضل اهلل ر-َطْؿٍرو «َفنِكَُّف َكاَن َيْؽتُُب َو
 (ٔ)

. 

طـ  ,يف آخر زماكف -طـفؿارضل اهلل -وقد ضعػ طبد اهلل بـ طؿرو 

وكدم طؾك أكف لؿ يلخذ برخصة  ,وطـ كثرة الؼقام يف الؾقؾ ,متابعة الصقام

 لف. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

 : نُا دا٤ يف ايكشٝشني

ـِ الَعاِص  مـ حديث َطْبدُ  ـُ َطْؿِرو ْب  ْب
ِ
 اَل ــقال: قَ  ,-طـفؿارضل اهلل -اهلل

                                                   
 .(ٖٔٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ِ
 »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لِل َرُسقُل اهلل

ِ
َأَلْؿ ُأْخَبْر َأكََّؽ  ,َيا َطْبَد اهلل

 َقاَل:  ,«َوَتُؼقُم الؾَّْقَؾ؟ ,َتُصقُم الـََّفارَ 
ِ
َفالَ َتْػَعْؾ »َفُؼْؾُت: َبَؾك َيا َرُسقَل اهلل

ا ,َوُقْؿ َوَكؿْ  ,ُصْؿ َوَأْفطِرْ  ا ,َفنِنَّ لَِجَسِدَك َطَؾْقَؽ َحؼًّ  ,َوإِنَّ لَِعْقـَِؽ َطَؾْقَؽ َحؼًّ

ا ا ,َوإِنَّ لَِزْوِجَؽ َطَؾْقَؽ َحؼًّ َوإِنَّ بَِحْسبَِؽ َأْن َتُصقَم  ,َوإِنَّ لَِزْوِرَك َطَؾْقَؽ َحؼًّ

ْهِر  ,ُؽؾِّ َحَسـٍَة َطْشَر َأْمَثالَِفاَفنِنَّ َلَؽ بِ  ,ُكؾَّ َشْفٍر َثالََثَة َأيَّامٍ  َفنِنَّ َذلَِؽ ِصَقاُم الدَّ

ْدُت  ,«ُكؾِّفِ  ًة َقاَل:  ,َفَشدَّ  إِكِّل َأِجُد ُققَّ
ِ
 ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

َّ
َد َطَؾل َفُصْؿ »َفُشدِّ

الَمُ   َداُوَد َطَؾْقِف السَّ
ِ
 اهلل

ِّ
َٓ َتِزْد َطَؾْقفِ  ,ِصَقاَم َكبِل  ُقؾْ  ,«َو

ِّ
ُت: َوَما َكاَن ِصَقاُم َكبِل

الَُم؟ َقاَل:   َداُوَد َطَؾْقِف السَّ
ِ
ْهرِ »اهلل   ,«كِْصَػ الدَّ

ِ
رضل اهلل -–َفَؽاَن َطْبُد اهلل

 "َيُؼقُل َبْعَد َما َكبَِر:  -طـفؿا
ِّ

صؾك اهلل طؾقف -َيا َلْقَتـِل َقبِْؾُت ُرْخَصَة الـَّبِل

"-وسؾؿ
 (ٔ)

 . 

متؼرًبا إلك ربف  -طـفؿارضل اهلل -هلل بـ طؿرو ومع ذلؽ ما زال طبد ا

 وبالؼربات. ,سبحاكف وتعالك بالطاطات

مائة  ,كان يحج يف ثالثؿائة بعقر -طـفؿارضل اهلل -وقد ذكروا طـف أكف 

وكحق  ,تحؿؾ أمتعتفؿ ,ومائتقـ زامؾ لفؿ ,مـ البعقر يحؿؾ طؾقفا رفاقف

 ذلؽ.

                                                   
 .(ٜ٘ٔٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜ٘ٚٔ)ُب صحيحو  أخرجو اإلمام البخاري (ٔ)
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ثالثة وستقـ مـ الفجرة أو  ,اثـتقـ وستقـ": َات ضمح٘ اهلل يف غ١ٓ

 ."وأرضاه ,الـبقية الشريػة: فرضل اهلل طز وجؾ طـف

 مات يف الطائػة. -طـفؿارضل اهلل -: أكف قٌٝ

 : مات بالشام.ٚقٌٝ

 : مات بؿصر.ٚقٌٝ

 واهلل أطؾؿ.

والرافضة لعـفؿ اهلل طز وجؾ يطعـقن فقف: كعادهتؿ يف الطعـ يف 

لؿ  -رضل اهلل طـف-فؿ أكف مع طؾؿ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أصحاب الـبل 

 أجؿعقـ. -طـفؿرضل اهلل -ومع معاوية  ,يؼاتؾ مع أبقف
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  [-عنهمارضي اهلل -الحبر عبد اهلل بن عباس ]

 ."-عُٓٗازضٞ اهلل -عبد اهلل بٔ عباع ": َٚٔ باب اعطف غًفو
 : (349-3/331)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ةِ َطْبُد ا"  َحْبُر إُمَّ
ُّ

ـُ َطبَّاٍس الَبْحُر َأُبق الَعبَّاِس الَفاِشِؿل  ب
ِ
َوَفِؼْقُف  ,هلل

  ,َوإَِماُم التَّْػِسْقرِ  ,الَعْصرِ 
ِ
  ,َأُبق الَعبَّاِس َطْبُد اهلل

ِ
ـُ َطؿِّ َرُسْقِل اهلل صؾك اهلل -اْب

ـِ َهاِشؿٍ  -طؾقف وسؾؿ ـِ َطْبِد الُؿطَّؾِِب َشْقَبَة ب ـُ  ,الَعبَّاِس ب َواْسُؿُف َطْؿُرو ب

ـِ فِْفٍر  ـِ َغالِِب ب ـِ ُلَميِّ ب ـِ َكْعِب ب َة ب ـِ ُمرَّ ـِ ِكالَِب ب  ب
ِّ

ـِ ُقَصل َطْبِد َمـَاٍف ب

 
ُّ

  ,الُؼَرِشل
ُّ

  ,الَفاِشِؿل
ُّ

ل  .-رضل اهلل طـف-إَمِْقُر  ,الَؿؽِّ

ُٙ ِٛٔيُس .َقْبَؾ َطاِم الِفْجَرِة بَِثالَِث ِس  ,: بِِشْعِب َبـِل َهاِشؿٍ ََ ـَ  ـِْق

 
َّ

ـَ َشْفراً  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َصِحَب الـَّبِل ـْ َثالَثق
َث  ,َكْحقًا مِ َوَحدَّ

 َطـُْف بُِجْؿَؾٍة َصالَِحٍة.

ِٔ   ,: ُطَؿرَ ََٚع
ٍّ

ـِ َطْقٍف  ,َوَوالِِدهِ  ,َوُمَعاذٍ  ,َوَطؾِل ـِ ب ْحَؿ َوَأبِل  ,َوَطْبِد الرَّ

ـِ َحْرٍب  ـِ َكْعٍب وَ  ,َوَأبِل َذرٍّ  ,ُسْػَقاَن َصْخِر ب  ب
ِّ

ـِ َثابٍِت  ,ُأَبل  َوَخْؾٍؼ. ,َوَزْيِد ب

 ََٚقَطَأ َع٢ًَ
ٍّ

 َوَزْيٍد. ,: ُأَبل

ٔ٘ ِٝ ـُ ُجَبْقرٍ  ,: ُمَجاِهدٌ َقَطَأ َعًَ  َوَصائَِػٌة. ,َوَسِعْقُد ب

ِٗٔصِٜٔب) َٚٔفٞ ُ٘ (ايٖت ِٓ َٚا٠ٔ َع َٔ ايٗط  ِسَقى َثالََثِة َأْكُػٍس. ,: ماَئَتانِ َٔ
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ُ٘ َٗ  ُأمُّ َُٚأ
َ

ـِ ُبَجْقٍر الِفالَلِقَّةُ  : ِهل ـِ َحْزِن ب ـْ  ,الَػْضِؾ ُلَباَبُة بِـُْت الَحاِرِث ب
مِ

ـِ َطامٍِر.  ِهالَِل ب

ُِ ُٖ ِٚاَلٕز; َأِنَبُط َُاَع١ُ َأ ُ٘ َد  َأُبق  -َوبِف َكاَن ُيْؽـَك  -: الَعبَّاُس ََٚي
ٌّ

َوَطؾِل

دٌ  ,َوالَػْضُؾ  -َوُهَق َأْصَغُرُهؿ  -الُخَؾَػاِء    ,َوُمَحؿَّ
ِ
 ,َوُلَباَبةُ  ,َوُطَبْقُد اهلل

 َوَأْسَؿاُء.

 الـَّْػسِ  ,َكامَِؾ الَعْؼؾِ  ,َمِفقبًا ,َمِديَد الَؼاَمةِ  ,َجِؿْقالً  ,َوَكاَن َوِسقؿًا
َّ

 ,َذِكل

ـْ ِرَجاِل الَؽَؿاِل.
 مِ

ُٙ ِٚاَلُز دٌ  ,: الَػْضُؾ ََٚأ   ,َوُمَحؿَّ
ِ
َٓ َطِؼَب َلُفؿ. ,َوُطَبْقُد اهلل  َماُتقا َو

َٓدٌ  ,َبةُ َوُلَبا ـِ َأبِل  ,َوَلَفا َأْو ـِ َجْعَػِر ب  ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل  ب

ِّ
ـْ َزْوِجَفا َطؾِل

َوَطِؼٌب مِ

 َصالٍِب.

ُ٘ اأُلِخَط٣ ُِٓت ـِ  ,: َأْسَؿاءُ َٚٔب  ب
ِ
ـِ ُطَبْقِد اهلل  ب

ِ
َفا َطْبِد اهلل ـِ َطؿِّ َوَكاَكْت ِطـَْد اْب

 .َوُحَسْقـًا ,َفَقَلَدْت َلُف: َحَسـًا ,الَعبَّاسِ 

ـُ َطبَّاٍس َمَع َأَبقيِف إَِلك َداِر الِفْجَرِة َسـََة الَػْتِح  َوَقْد َأْسَؾَؿ َقبَؾ  ,اكَتَؼَؾ اْب

 َذلَِؽ. 

ٍَ ُ٘ َقا ُ٘ َأْٖ ِٓ ُ٘ َقٖح َع ـَ ": َفِإْٖ
: َأَكا مِ ـَ ـَ الُؿْسَتْضَعِػْق

ل مِ ُكـُْت َأَكا َوُأمِّ

ـَ الـَِّساءِ  ,الِقْلَدانِ 
ل مِ "َوُأمِّ

 (ٔ)
. 

                                                   
  = ,طـ طبقد اهلل ,طـ ابـ طققـة ,أخرجف هبذا الؾػظ آسؿاطقؾل مـ صريؼ إسحاق بـ مقسك (ٔ)
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َٚ اءُ ٣َض ـْ ِطْؽِرَمةَ  ,: َخالٌِد الَحذَّ ـِ  ,َط ـِ َطبَّاسٍ َط  ,-طـفؿارضل اهلل -اْب

 »َقاَل: 
ُّ

 «َوَدَطا لِل بِالِحْؽَؿةِ  ,َرْأِسل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َمَسَح الـَّبِل
(ٔ)

. 

ُٔ ٔبِؿٍط ُِٝب ب ـْ ِطْؽِرَمةَ َؾٔب ـِ  ,: َط ـِ َطبَّاسٍ َط َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -اْب

 َدَخَؾ رَ »
ِ
َفنَِذا َتْقٌر  ,الَؿْخَرَج َوَخَرَج  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُسْقُل اهلل

ـْ َصـََع َهَذا؟»َقاَل:  ,ُمَغطَّك  .«َم

 َفُؼْؾُت: َأَكا.

«الؾَُّفؿَّ َطؾِّْؿُف َتْلِوْيَؾ الُؼْرآنِ » َفَؼاَل:
(ٕ)

. 

                                                                                                                        
 (8/392) "صحقحف"وأخرجف البخاري يف  "الػتح"طـ ابـ طباس فقؿا ذكره الحافظ يف   =

قال: سؿعت ابـ طباس  ,طـ طبقد اهلل ,طـ سػقان بـ طققـة ,مـ صريؼ طبد اهلل بـ محؿد

 "تػسقره "والطربي يف  ,قال: كـت أكا وأمل مـ الؿستضعػقـ. وأخرجف البخاري أيضا

أن ابـ  ,طـ طبد اهلل بـ أبل مؾقؽة ,طـ أيقب ,مـ صريؼقـ طـ حؿاد بـ زيد (30270)

 يفتدون إٓ الؿستضعػقـ مـ الرجال والـساء والقلدان ٓ يستطقعقن حقؾة وٓ"طباس تال: 

 .(9/33) "ســ البقفؼل". وهق يف "كـت أكا وأمل مؿـ طذر اهلل"قال:  "سبقال

وابـ ماجف  (,3824)والرتمذي  (,33/208 ,7/78 ,3/355)أخرجف البخاري  (ٔ)

كؾفؿ مـ  (,3/29) "أكساب آشراف"والبالذري يف  (,30588)والطرباين  (,366)

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قال: ضؿـل الـبل  طـ ابـ طباس ,صريؼ خالد الحذاء طـ طؽرمة

مـ صريؼ طؿرو  (,2/365)وأخرجف ابـ سعد  ,"الؾفؿ طؾؿف الحؽؿة"وقال:  ,إلك صدره

 ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طـ ابـ طباس قال: دطاين رسقل اهلل  ,بـ ديـار طـ صاووس

 ."الؾفؿ طؾؿف الحؽؿة وتلويؾ الؽتاب"فؿسح طؾك كاصقتل وقال: 
      = ,رهــــــــوتعؼبف الؿملػ يف مختص ,وصححف (,3/537) "الؿستدرك"اكؿ يف أخرجف الح (ٕ)
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َٗإب ُٔ ٔؾ ٍَ اِب  َقا
ِ
ـْ ُطَبْقِد اهلل ـِ َطبَّاسٍ  ,: َط ـِ اْب َقاَل:  ,-فؿاطـرضل اهلل -َط

  ,َوَقْد َكاَهزُت آْحتاِلَمَ  ,َأْقَبْؾُت َطَؾك َأَتانٍ »
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َوَرُسْقُل اهلل

«ُيَصؾِّل بِالـَّاِس بِِؿـًَك  -وسؾؿ
(ٔ)

. 

 : أي: قاربتف.(وكاهزت آحتالم): قٛي٘

 : وكان ذلؽ يف حجة القداع.قًت

٣َٚ ـِ ُجَبْقرٍ  ,: َأُبق بِْشرٍ ََٚض ـْ َسِعْقِد ب ـِ  ,َط ـِ َطبَّاسٍ  َط  ,-طـفؿارضل اهلل -اْب

 »َقاَل: 
ُّ

 الـَّبِل
َ

ـُ َطشرٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُتُقفِّل  .«َوَأَكا اْب

 َطـُْف. ,َوَغْقُره ,َرَواُه: ُشْعَبةُ 

ِْ ِٝ َُٖؿ  ٍَ ـْ َسِعْقدٍ  ,: َأْخَبَرَكا َأُبق بِْشرٍ ََٚقا َجؿْعُت الُؿْحَؽَؿ فِل »َطـُْف:  ,َط

  َطْفِد َرُسْقلِ 
ِ
ـُ َطْشِر ِحَجٍج  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل  .«َوُقبَِض َوَأَكا اْب

                                                                                                                        
 ."شبقب فقف لقـ" فؼال:     =

يف قصر الصالة يف السػر: باب الرخصة يف الؿرور  (3/355) "الؿقصل  "أخرجف مالؽ يف  (ٕ)

يف أول سرتة الؿصؾل: باب آمام سرتة مـ  (3/472)والبخاري  ,بقـ يدي الؿصؾل

ويف العؾؿ:  ,ويف الحج: باب حج الصبقان ,ويف صػة الصالة: باب وضقء الصبقان ,خؾػف

وأحؿد  ,يف الصالة: باب سرتة الؿصؾل (504)ومسؾؿ  ,باب متك يصح سؿاع الصغقر

 ,وأكا يقمئذ قد كاهزت آحتالم ,أن ابـ طباس قال: أقبؾت راكبا طؾك أتان (3/264)

 ,فؿررت بقـ يدي بعض الصػ ,يصؾل بالـاس بؿـك -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ورسقل اهلل 

 فؾؿ يـؽر ذلؽ طؾل أحد. ,ودخؾت يف الصػ ,فلرسؾت آتان ترتع ,فـزلت
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ٍَ ُؾِعَب١ُ ـْ َأبِل إِْسَحاَق ََٚقا ـِ ُجَبْقرٍ  ,: َط ـْ َسِعْقِد ب ـِ  ,َط ـِ َطبَّاسٍ َط -اْب

 »َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف
ِ
 َرُسْقُل اهلل

َ
ـُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُتُقفِّل َوَأَكا اْب

ـٌ  ,ـَةً َخْؿَس َطْشَرَة َس   .«َوَأَكا َختِْق

ٟٗ َٛأقٔس ٍَ اي ْعِب َقا َٓ ِخالََف َأكَُّف ُولَِد فِل الشِّ  ,َوَبـُق َهاِشٍؿ َمْحُصْقُرْونَ  ,: 

. ,َفُقلَِد َقْبَؾ ُخُروِجِفؿ مِـُْف بَِقِسْقرٍ  ـَ  َوَذلَِؽ َقْبَؾ الِفْجَرِة بَِثالَِث ِسـِْق

َٓ َتَراُه َيُؼْقُل:   ."ْٓحتاِلَمَ َوَقْد َراَهْؼـَا ا"َأ

ا َكَؼؾُف َأُبق بِْشٍر فِل ِسـِِّف.  َوَهَذا َأْثَبُت مِؿَّ

٣َٚ ـِ ُجَبْقرٍ  ,: َأُبق بِْشرٍ ََٚض ـْ َسِعْقِد ب ـِ  ,َط ـِ َطبَّاسٍ َط  ,-طـفؿارضل اهلل -اْب

 »َقاَل: 
ُّ

 الـَّبِل
َ

ـُ َطشرٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُتُقفِّل «َوَأَكا اْب
(ٔ)

. 

ُٙ َٚا  َطـُْف. ,َغْقُرهوَ  ,: ُشْعَبةُ َض

ِْ ِٝ َُٖؿ  ٍَ ـْ َسِعْقدٍ  ,: َأْخَبَرَكا َأُبق بِْشرٍ ََٚقا َعْفِد َجؿْعُت الُؿْحَؽَؿ فِق»َطـُْف:  ,َط

 
ِ
ـُ َطْشرِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقِل اهلل «ِحَجٍج  َوُقبَِض َوَأكَا ابْ

 (ٕ)
. 

                                                   
 ,مـ صرق طـ أبل بشر (,357و 337و 287و 3/253)إسـاده صحقح. أخرجف أحؿد  (ٔ)

 .-ارضل اهلل طـفؿ-طـ سعقد بـ جبقر طـ ابـ طباس
وصححف  (,30578)والطرباين  (,3/533)اكؿ والح (,2/349)أخرجف الطقالسل  (ٕ)

وكسبف  (,9/285) "الؿجؿع"ووافؼف الذهبل. وأورده يف  ,الحاكؿ طؾك شرط الشقخقـ

 لؾطرباين وقال: رجالف رجال الصحقح.
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ٍَ ُؾِعَب١ُ ـْ َأبِل إِْسَحاَق ََٚقا ـِ ُجَبقْ  ,: َط ـْ َسِعْقِد ب ـِ َطبَّاسٍ  ,رٍ َط ـِ اْب -َط

 »َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل 
ِ
 َرُسْقُل اهلل

َ
ـُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُتُقفِّل َوَأَكا اْب

ـٌ  ,َخْؿَس َطْشَرَة َسـَةً   «َوَأَكا َختِْق
(ٔ)

. 

ٟٗ َٛأقٔس ٍَ اي ْعِب َقا َٓ ِخالََف َأكَُّف ُولَِد فِل الشِّ  ,َوَبـُق َهاِشٍؿ َمْحُصْقُرْونَ  ,: 

. ,َد َقْبَؾ ُخُروِجِفؿ مِـُْف بَِقِسْقرٍ َفُقلِ  ـَ  َوَذلَِؽ َقْبَؾ الِفْجَرِة بَِثالَِث ِسـِْق

ٍُ ِٛ ُٙ َُٜك  ."َوَقْد َراَهْؼـَا آْحتاِلَمَ ": َأاَل َتَطا

ا َكَؼؾُف َأُبق بِْشٍر فِل ِسـِِّف.  َوَهَذا َأْثَبُت مِؿَّ

 قال: وكاكقا ٓ يختـقن الرجؾ حتك يدرك.

َُُس ٍَ َأِس ٌٍ  َقا َِٓب ُٔ َس ُ٘  -ب ِٓ ُٙ اِبُٓ٘ َعِبُس اهلٔل َع َٚا َُا َض : َحِدْيُث َأبِل بِْشٍر -ٔفٝ

ـْ َسِعْقدٍ  ,َقْد َرَوى َأُبق إِْسَحاَق  ,ِطـِْدي َواهٍ   ."َخْؿَس َطْشَرةَ "َفَؼاَل:  ,َط

 

                                                   
وصححف الحاكؿ  (30578)والطرباين  ,533/  3والحاكؿ  ,349/  2أخرجف الطقالسل  (ٔ)

وكسبف لؾطرباين  ,285/  9 "الؿجؿع  "رده يف ووافؼف الذهبل. وأو ,طؾك شرط الشقخقـ

يف آستئذان:  75/  33 "صحقحف  "وقال: رجالف رجال الصحقح. وأخرج البخاري يف 

طـ  ,طـ أبل إسحاق ,طـ إسرائقؾ ,باب الختان بعد الؽرب مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ جعػر

هلل طؾقف صؾك ا-قال: سئؾ ابـ طباس: مثؾ مـ أكت حقـ قبض الـبل  ,سعقد ابـ جبقر

 ؟ قال: أكا يقمئذ مختقن.-وسؾؿ
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ِ
ـِ َطْبِد اهلل  ب

ِ
َوَهَذا ُيَقافُؼ َحِدْيَث ُطَبْقِد اهلل

(ٔ)
. 

ُٔ َب ُِٝط ب ٍَ ايٗعَب  هَّاٍضَقا
ِ
 َرُسْقُل اهلل

َ
ـِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: ُتُقفِّل َوْٓب

 َطبَّاٍس َثالََث َطْشَرَة َسـًَة.

َُِْٛؼ ُٜ ُٔ ِٕٝس ب ٍَ َأُبٛ َغٔع ـِ َأبِل َسْرٍح: َقا ـُ َطبَّاٍس إِْفِرْيِؼَقَة َمَع اْب : َغَزا اْب

ـْ َأْهِؾ مِْصَر: َخؿَسَة َطَشَر َكْػسًا.
 َوَرَوى َطـُْف مِ

ٍَ َِٓس٠َ َقا ََ  ُٔ : ُأمُّ الَػْضؾِ ": َأُبٛ َعِبٔس اهلٔل ب
َ

ُف ِهل ـَ  ,ُأمُّ ُأْخُت ُأمِّ الُؿْممِـِْق

ـِ  ,َمْقُؿْقَكةَ   ."ُولَِد َقْبَؾ الِفْجَرِة بَِسـََتْق

                                                   
: الؿحػقظ الصحقح أكف ولد بالشعب وذلؽ قبؾ (33/76) "الػتح"قال الحافظ يف أخرجو  (ٔ)

وبذلؽ قطع أهؾ  ,فقؽقن لف طـد القفاة الـبقية ثالث طشرة سـة ,الفجرة بثالث سـقـ

ل: ولدت وبـق وأورد بسـد صحقح طـ ابـ طباس أكف قا ,وصححف ابـ طبد الرب ,السقر

وٓ ققلف: وكاكقا ٓ يختـقن  "كاهزت آحتالم  "وهذا ٓ يـايف ققلف:  ,هاشؿ يف الشعب

 ,فختـ قبؾ القفاة الـبقية وبعد حجة القداع ,ٓحتؿال أن يؽقن أدرك ,الرجؾ حتك يدرك

وأكا ابـ خؿس  "ورواية أحؿد  ,فؿحؿقل طؾك إلغاء الؽسر "وأكا ابـ طشار  "وأما ققلف 

وولد يف أثـاء  ,يؿؽـ ردها إلك رواية ثالث طشرة بلن يؽقن ابـ ثالث طشرة وشئ " طشرة

 ,فؾف مـ السـة إولك ثالثة أشفر ,بلن يؽقن ولد مثال يف شقال ,فجرب الؽسريـ ,السـة

فؾف مـ السـة إخقرة  ,يف ربقع -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وقبض الـبل  ,فلصؾؼ طؾقفا سـة

ومـ  ,ألغك الؽسريـ "ثالث طشرة  "فؿـ قال:  ,ؿا ثالث طشرةوأكؿؾ بقـف ,ثالثة أخرى

 واهلل أطؾؿ. ,جربهؿا "خؿس طشرة "قال 
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َلُف  ,َصبِْقَح الَقْجفِ  ,َوِسقؿًا ,َجِسقؿًا ,ُمْشَربًا ُصْػَرةً  ,َصِقْيالً  ,َوَكاَن َأبقَض 

  ,بِالِحـَّاءِ  َيْخِضُب  ,َوْفَرةٌ 
ُّ

 بِالِحْؽَؿِة. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َدَطا َلُف الـَّبِل

.ُقًُِت
ِّ

ـِ الَقلِْقِد الَؿْخُزْومِل ـُ َخاَلِة َخالِِد ب  : َوُهَق اْب

ٍِ ُٔ َغأي ُِٝس ب ـُ ُجَرْيٍج َغٔع َثـَا اْب ُكـَّا ُجُؾْقسًا َمَع َطَطاٍء فِل "َقاَل:  ,: َحدَّ

ـَ َطبَّاٍس: َفَؼاَل َطَطاٌء: فَ  ,الَؿْسَجِد الَحَرامِ  َما َرَأْيُت الَؼَؿَر َلْقَؾَة »َتَذاَكْرَكا اْب

ـِ َطبَّاسٍ  َّٓ َذَكرُت َوْجَف اْب  .«َأْرَبَع َطْشَرَة إِ

َٕ ِٔ َأَبا ِِ ب ُٔ احَلَه ُِ ب ِٝ ٖٔ ـْ َأبِْقفِ ِإِبَطا ـْ ِطْؽِرَمةَ  ,: َط ـُ »َقاَل:  ,َط َكاَن اْب

ِرْيِؼ إِذَ  -طـفؿارضل اهلل -َطبَّاسٍ  ـَ الـَِّساُء َطَؾك الِحْقَطاِن:  ,ا َمرَّ فِل الطَّ ُقْؾ

ـُ َطبَّاٍس؟ ,َأَمرَّ الِؿْسُؽ   .«َأْم َمرَّ اْب

١ََُ ُٔ َغًَ ُٖاُز ب ُِٝطٙ ،َس ـِ ُخَثْقؿٍ ََٚغ ـِ ُطْثَؿاَن ب  ب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـِ  ,: َط ـْ َسِعْقِد ب َط

  ,ُجَبْقرٍ 
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  ,بِتُّ فِل َبْقِت َخاَلتِل َمْقُؿْقَكةَ »َل: َقا ,-طـفؿارضل اهلل -َط

 
ِّ

ـْ َوَضَع َهَذا؟)َفَؼاَل:  ,ُغْسالً  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَقَضعُت لِؾـَّبِل  . (َم

 .
ِ
 َقاُلقا: َطْبُد اهلل

ـِ  ,الؾَُّفؿَّ َطؾِّْؿُف التَّْلِوْيَؾ »َفَؼاَل:  ْي ْفُف فِل الدِّ  «َوَفؼِّ
(ٔ)

. 

                                                   
والطرباين  (,335 ,328 ,334 ,3/266) "مسـد أحؿد". وهق يف إسـاده صحقح (ٔ)

 (,3/28)والبالذري  (,2/365)وابـ سعد  (,3/494)وتاريخ الػسقي  (,30587)

     = مـ -رضل اهلل طـف-ف الذهبل. وكان ابـ طباس ووافؼ (,3/534)وصححف الحاكؿ 
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ـُ َخؾِْقؾٍ  ,ا إِْسَحاُق إََسِديُّ : َأْخَبْركَ ٚضٚاٙ أبٛ ْعِٝ َأْخَبْرَكا  ,َأْخَبْرَكا اْب

بَّانُ  ادُ  ,الؾَّ ـِ الَفْقَثؿِ  ,َأْخَبْرَكا َأُبق ُكَعْقؿٍ  ,َأْخَبْرَكا الَحدَّ ـُ َجْعَػِر ب ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ  ,َحدَّ

امِ  ـُ َأبِل الَعقَّ َثـَا اْب ـُ َبْؽرٍ  ,َحدَّ  ب
ِ
َثـَا َطْبُد اهلل ـُ َأبِل َصِغْقَرةَ َحدَّ  ,َحدَّ  ,َثـَا َحاتُِؿ ب

ـِ ِدْيـَاٍر: َأنَّ ُكَرْيبًا َأْخَبَرهُ  ـْ َطْؿِرو ب ـِ َطبَّاسٍ  ,َط ـِ اْب  ,-طـفؿارضل اهلل -َط

 "َقاَل: 
ِّ

ـْ آِخِر الؾَّْقؾِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َصؾَّْقُت َخؾَػ الـَّبِل
َفَجَعَؾـِل  ,مِ

ا اْكصرَف  ,ِحَذاءهُ   ِحَذاءَك َوَأْكَت َرُسْقُل ُقْؾُت:  ,َفَؾؿَّ
َ

َوَيـَْبِغل َٕحٍد َأْن ُيَصؾِّل

؟! َفَدَطا اهلَل َأْن َيِزْيَدكِل َفْفؿًا َوِطْؾؿًا
ِ
«اهلل

(ٔ)
. 

١ََُ ُٔ َغًَ ُٖاُز ب ارٍ َس ـِ َأبِل َطؿَّ اِر ب ـْ َطؿَّ ـِ  ,: َط ـِ َطبَّاسٍ َط رضل اهلل -اْب

 ُكـُْت َمَع َأبِل ِطـَْد الـَّبِ "َقاَل:  ,-طـفؿا
ِّ

َوَكاَن  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ل

                                                                                                                        
 (3/495) "تاريخف"فؼد روى يعؼقب بـ سػقان يف  ,أطؾؿ الصحابة يف تػسقر الؼرآن =

وكان  ,بنسـاد صحقح طـ ابـ مسعقد قال: لق أدرك ابـ طباس أسـاكـا ما طاشره مـا رجؾ

 "الطبؼات "سعد يف وروى هذه الزيادة ابـ  ,يؼقل: كعؿ ترجؿان الؼرآن ابـ طباس

وروى أبق زرطة الدمشؼل يف تاريخف طـ  ,مـ وجف آخر طـ طبد اهلل بـ مسعقد (2/366)

 (,3/495)قال: هق أطؾؿ الـاس بؿا أكزل اهلل طؾك محؿد. وروى يعؼقب أيًضا  ,ابـ طؿر

فؼال  ,ثؿ جعؾ يػسرها ,قرأ ابـ طباس سقرة الـقر"بنسـاد صحقح طـ أبل وائؾ قال: 

 ."ٕسؾؿت  ,سؿعت هذا الديؾؿ لق "رجؾ: 

ويعؼقب الػسقي  (,3/330)وأخرجف بـحقه أحؿد  (,335 ,3/334) "الحؾقة"هق يف  (ٔ)

 طـ حاتؿ بـ أبل صغقرة هبذا اإلسـاد. ,مـ صريؼ طبد اهلل بـ بؽر (,538/ 3) "تاريخف"يف 
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ـْ َأبِل ـْ ِطـِْدهِ  ,َكالُؿْعِرِض َط
َؽ َكالُؿْعِرِض  ,َفَخَرجـَا مِ ـَ َطؿِّ َفَؼاَل: َأَلْؿ َتَر اْب

 َطـِّل؟

 َفُؼْؾُت: إِكَُّف َكاَن ِطـَْدُه َرُجٌؾ ُيـَاِجقِف.

 َقاَل: َأَو َكاَن ِطـَْدُه َأَحٌد؟

 ُقْؾُت: َكَعْؿ.

! َهْؾ َكاَن ِطـَْدَك َأَحٌد؟ ,ْقفِ َفَرَجَع إِلَ 
ِ
 َفَؼاَل: َيا َرُسْقَل اهلل

؟)َفَؼاَل لِل: 
ِ
 . (َهْؾ َرَأْيَتُف َيا َطْبَد اهلل

 َقاَل: َكَعْؿ.

ِذي َشَغَؾـِل َطـَْؽ  ,َذاَك ِجْبِرْيُؾ »َقاَل:   .«َفُفَق الَّ

ُ٘ (ُمْسـَِدهِ ): َأْحَؿُد فِل َأِخَطَد
 (ٔ)

. 

ِٜٕس ايسِّ ُٔ َظ ُِٛض ب َٞٗث ًٔ َِٝػَط٠َ ،ِٜ ََ  ِٔ َِٛغ٢ ب َُ  ِٔ : َأنَّ الَعبَّاَس َبعَث اْبـَُف َطْبَد َع

 
ِ
 إَِلك َرُسْقِل اهلل

ِ
 ,َفَقَجَد ِطـَْدُه َرُجالً  ,فِل َحاَجةٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

 َوَلْؿ ُيَؽؾِّْؿُف. ,َفَرَجعَ 

                                                   
لسل وأخرجف أبق داود الطقا (,332 ,294 ,3/293) "الؿسـد"وهق يف رجالف ثؼات.  (ٔ)

وقال:  (,9/276) "الؿجؿع  "وأورده الفقثؿل يف  (,3/28)والبالذري (,2/349)

 ."ورجالفا رجال الصحقح ,رواه أحؿد والطرباين بلساكقد"



 اعسف ضًفو

 
5

 [-رضي اهلل عنهما-الحبر عبد اهلل بن عباس ]

   
 

553 

 
ِ
 الَعبَّاُس َرُسْقَل اهلل

َ
َفَؼاَل:  ,َذلَِؽ  َبْعدَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؾِؼل

 َفَؾْؿ َيْسَتطِْع َأْن ُيَؽؾَِّؿُف. ,َفَقَجَد ِطـَْدَك َرُجالً  ,َأْرَسؾُت إَِلْقَؽ اْبـِل

ُجُؾ؟»َفَؼاَل:  ـْ َذاَك الرَّ ! َتْدِري َم  .«َيا َطؿِّ

.َٓ  َقاَل: 

ـْ َيُؿْقَت اْبـَُؽ َحتَّك َيْذَهَب َبَصُرهُ  ,َذاَك ِجْبِرْيُؾ َلِؼَقـِل»َقاَل:  َوُيْمَتك  ,َل

 .«ِطْؾؿًا

٣َٚ ـُ باِلَلٍ َض َراَوْرِديُّ  ,: ُسَؾْقَؿاُن ب ـْ َثْقرٍ  ,َوالدَّ  َكْحَقُه. ,َط

ُٙ َٚا َياِديُّ ََٚقِس َض ـُ ِزَياٍد الزِّ ُد ب َراَوْرِديِّ  ,: ُمَحؿَّ ـِ الدَّ ـْ َأيُّْقَب  ,َط  ,َفَؼاَل: َط

ـِ َمْقَسَرةَ  ـْ ُمْقَسك ب ـْ َبْعِض َوَلِد الَعبَّاسِ  ,َط  َفَذَكَرُه. ,...  َط

ٍّ ُٔ َساِظ ـِ َحؽِْقؿٍ َدِطُٜط ب ـْ َيْعَؾك ب ـْ ِطْؽِرَمةَ  ,: َط ـِ َطبَّاسٍ  ,َط ـِ اْب رضل -َط

 "َقاَل:  ,-اهلل طـف
ِ
 َرُسْقُل اهلل

َ
ا ُتُقفِّل ُقْؾُت لَِرُجٍؾ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َلؿَّ

 
ِ
ـَ إَْكَصاِر: َهُؾؿَّ َكْسَلْل َأْصَحاَب َرُسْقِل اهلل

َفنِكَُّفُؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- مِ

 الَقْقَم َكثِْقٌر.

ـَ َطبَّاٍس! َأَتَرى الـَّاَس َيْحَتاُجقَن إَِلْقَؽ  َوفِل  ,َفَؼاَل: َواَطَجبًا َلَؽ َيا اْب

 
ِّ

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل
الَُم  -الـَّاِس مِ الَُة والسَّ ـْ َتَرى؟ -َطَؾْقِف الصَّ  َم

ـِ  ,َطَؾك الَؿْسلَلةِ  َوَأْقَبْؾُت  ,َفَتَرَك َذلَِؽ  َفنِْن َكاَن َلقْبُؾُغـِل الَحِدْيُث َط

ُجؾِ  ُد ِرَدائِل َطَؾك َبابِفِ  ,َفآتِقِف َوُهَق َقائٌِؾ  ,الرَّ   ,َفَلَتَقسَّ
َّ

ْيُح َطَؾل َفَتْسِػل الرِّ
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َٓ َأْرَسؾَت  ,َفَقَراكِل ,َفَقخرُج  ,التَُّراَب  ! َأ
ِ
ـَ َطؿِّ َرُسْقِل اهلل   َفَقُؼْقُل: َيا اْب

َّ
إَِلل

 َفآتَِقَؽ؟

 َفَلْسَلَلَؽ. ,َفَلُقْقُل: َأَكا َأَحؼُّ َأْن آتَِقَؽ 

 
َّ

ُجُؾ َحتَّك َرآكِل َوَقِد اْجَتَؿَع الـَّاُس َطَؾل  الرَّ
َ

َفَؼاَل: َهَذا الَػَتك  ,َقاَل: َفَبِؼل

َأطَؼُؾ مِـِّل 
(ٔ)

 . 

َٕ َُا ِٝ ُٔ َأٔبٞ ُغًَ ـِ ُجَبقْ َعِبُس امَلًٔٔو ب ـْ َسِعْقِد ب ـَ "َقاَل:  ,رٍ : َط
َكاَن َكاٌس مِ

ـَ َطبَّاسٍ  ـَ َقْد َوَجُدوا َطَؾك ُطَؿَر فِل إِْدَكاِئِف اْب  -طـفؿارضل اهلل -الُؿَفاِجِري

 ."ُدْوَكفؿ

 َسُلِرْيُؽُؿ الَقْقَم مِـُْف َما َتْعِرُفْقَن  ,َقاَل: َوَكاَن َيْسَلُلفُ 
ْ

َفَؼاَل ُطَؿُر: َأَما إِكِّل

 َفْضَؾُف.

ْقَرِة: َفَسَلَلُفؿ طَ   ﴿ـْ َهِذِه السُّ
ِ
َفَؼاَل  [,3الـَّْصُر: ] ﴾إَِذا َجاَء كَْصُر اهلل

 َبْعُضُفؿ:

 َأْفَقاجًا َأْن َيْحَؿَدُه 
ِ
ـِ اهلل َأَمَر اهلُل َكبِقَُّف إَِذا َرَأى الـَّاَس َيدُخُؾْقَن فِل ِدْي

 َوَيْسَتْغِػَرُه.

                                                   
وصححف  (,542/  3)والػسقي  (,368 ,367/  2). وهق طـد ابـ سعد إسـاده صحقح (ٔ)

وقال:  (,277/  9) "جؿع الؿ "وأورده الفقثؿل يف  ,ووافؼف الذهبل (,538/  3)الحاكؿ 

 ."رواه الطرباين ورجالف رجال الصحقح"
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ـَ َطبَّاسٍ   َتَؽؾَّْؿ. ,َفَؼاَل ُطَؿُر: َيا اْب

ـَ الَؿْقِت  ,َل: َأْطَؾَؿُف َمَتك َيُؿقُت َفَؼا
 آَيُتَؽ مِ

َ
َفَسبِّْح بَِحْؿِد َربَِّؽ  ,َأْي: َفِفل

«َواْسَتْغِػْرُه 
(ٔ)

. 

                                                   
/  8وأخرجف البخاري يف الؿـاقب و ,33/  3. وهق هبذا السـد طـد البالذري إسـاده ققي (ٔ)

ويف الؿغازي: باب  ,يقم الػتح -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يف الؿغازي: باب مـزل الـبل  99

فسبح بحؿد ربؽ )ويف التػسقر: باب ققلف:  ,تفووفا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مرض الـبل 

طـ ابـ طباس قال: كان طؿر  ,طـ سعقد بـ جبقر ,مـ صريؼقـ طـ أبل بشر (واستغػره

فؼال: لؿ تدخؾ هذا معـا ولـا أبـاء  ,فؽلن بعضفؿ وجد يف كػسف ,يدخؾـل مع أشقاخ بدر

ؿا رأيت أكف دطاين ف ,فدطا ذات يقم فلدخؾف معفؿ ,مثؾف؟ فؼال طؿر: إكف مـ حقث طؾؿتؿ

فؼال  (إذا جاء كصر اهلل والػتح)يقمئذ إٓ لقريفؿ. قال: ما تؼقلقن يف ققل اهلل تعالك: 

 فؾؿ يؼؾ شقئا. ,وسؽت بعضفؿ ,بعضفؿ: أمركا كحؿد اهلل وكستغػره إذا كصركا وفتح طؾقـا

اهلل قال: فؿا تؼقل؟ قؾت: هق أجؾ رسقل  ,فؼال لل: أكذاك تؼقل يا ابـ طباس؟ فؼؾت: ٓ

وذلؽ طالمة أجؾؽ  (إذا جاء كصر اهلل والػتح)أطؾؿف لف قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

. فؼال: طؿر: ما أطؾؿ مـفا إٓ ما تؼقل.  (فسبح بحؿد ربؽ واستغػره إكف كان تقابا)

و  (30636)والطرباين  , (3362)والرتمذي  ,(338 ,3/337)وأخرجف أحؿد 

 ,(337 ,336/ 3)وأبق كعقؿ  ,(3/539)اكؿ والح ,(30/333)وابـ جرير  (30637)

وابـ  ,وزاد كسبتف إلك سعقد بـ مـصقر ,407/  6 "الدر الؿـثقر  "وذكره السققصل يف 

معـاه:  "قد وجدوا طؾك طؿر  ": وققلف. "الدٓئؾ  "والبقفؼل يف  ,وابـ مردويف ,الؿـذر

 ,والغـك ,لحبوا ,الؿاضل يستعؿؾ بآشرتاك بؿعـك الغضب "وجد  "ولػظ  ,غضبقا

 والؾؼاء.
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ُٙ َٛ ٣َٚ َِْش َثـَا ُهَشْقؿٌ (ُمْسـَِدهِ ): َأْحَؿُد فِل ََٚض ـْ َأبِل بِْشرٍ  ,: َحدَّ ـْ َسِعْقِد  ,َط َط

ـِ ُجَبْقرٍ  ـِ َطبَّاسٍ  ,ب ـِ اْب  .-طـفؿا رضل اهلل-َط

ٍُِطٚ ُٔ َع ُُٖس ب ـْ َأبِل َسَؾَؿةَ ََُش ـِ َطبَّاسٍ  ,: َط ـِ اْب  ,-طـفؿارضل اهلل -َط

 "َقاَل: 
ِ
َة ِطْؾِؿ َرُسْقِل اهلل ِطـَْد َهَذا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَجْدُت َطامَّ

ـَ إَْكَصارِ 
 مِ

ِّ
ُجَؾ مِـُْفؿ ,الَحل ٌؿ: َفَؾق ِشْئُت َفُقَؼاُل: ُهَق َكائِ  ,إِْن ُكـُْت ٔتِل الرَّ

"َفَلَدُطُف َحتَّك َيخُرَج َْٕستطِقَب بَِذلَِؽ َقْؾَبفُ  ,َأْن ُيْقَقَظ لِل
 (ٔ)

. 

َِ ِٝ ٖٔ ُٔ ِإِبَطا ُِٜس ب ـْ ُسَؾْقَؿاَن إَْحَقلِ َِٜع ـْ َصاُوْوسٍ  ,: َط ـِ َطبَّاسٍ  ,َط ـِ اْب  ,َط

 َقاَل:

ـَ  ـِ إَمِر الَقاِحِد َثالَثِْق  إِْن ُكـُْت َْٕسَلُل َط
ِّ

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل
صؾك اهلل -مِ

 . إِْسـَاُده َصِحْقٌح."– -طؾقف وسؾؿ

١ََٓ ِٝ َٝ ُٔ ُع  اِب
ِّ

ـْ َأبِل َبْؽٍر الُفَذلِل ـِ  ,: َط ـِ الَحَس ـُ َطبَّاسٍ "َقاَل:  ,َط -َكاَن اْب

ـَ اإِلْسالَِم بَِؿـِْزلٍ  -طـفؿارضل اهلل 
ـَ الُؼْرآِن بَِؿـِْزلٍ  ,مِ

قُم َوَكاَن َيؼُ  ,َوَكاَن مِ

ُرُهَؿا آَيًة آَيًة. َوَكاَن ُطَؿُر  ,َفَقؼَرُأ الَبَؼَرَة َوآَل ِطْؿَرانَ  ,َطَؾك مِـَْبِرَكا َهَذا -َفُقَػسِّ

                                                   
وأخرجف البالذري  ,فؼال: أخربت طـ محؿد بـ طؿرو ... (,2/368)أخرجف ابـ سعد  (ٔ)

طـ محؿد بـ طؿرو ... وهذا  ,طـ يزيد بـ هارون ,مـ صريؼ وهب بـ بؼقة (35 ,3/34)

فلجؾس طؾك بابف تسػل الريح  ,لق شئت أن يققظ لل ٕوقظ"سـد حسـ. ولػظف طـدهؿا: 

 ."ثؿ أكصرف ,فلسللف طؿا أريد ,الرتاب حتك يستقؼظ متك استقؼظ طؾك وجفل
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َوَقْؾٌب  ,َلُف لَِساٌن َسُموٌل  ,َذلَِؽ َفَتك الُؽُفقلِ "َقاَل:  ,إَِذا َذَكَرهُ  -رضل اهلل طـف

"َطُؼْقٌل 
 (ٔ)

 ها."

رضل اهلل -وكان ابـ طباس  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-تقيف الـبل 

 ابـ ثالثة طشر سـة. -طـفؿا

 ."ختقـ": ٚقس دا٤ يف ضٚا١ٜ
 وكاكقا يختـقن يف ذلؽ الققت.

كان ابـ خؿسة طشر  -طـفؿارضل اهلل -وأما ما جاء أن ابـ طباس 

 سـة: ففق ققل ضعقػ.

 أو أن الذي ذكره جرب الؽسر: فزاد إلك خؿسة طشر.

-تقيف وكان ابـ طباس  -طؾقف وسؾؿصؾك اهلل -ومـ قال بلن الـبل 

 ابـ طشر سـقـ: فؼد حذف الؽسر الزائد طؾك العشر. -طـفؿارضل اهلل 

كان ابـ ثالثة طسر  -طـفؿارضل اهلل -والؼقل إول هق الصقاب: أكف 

 سـة.

-مع أبقف العباس  -طـفؿارضل اهلل -: طبد اهلل بـ طباس ٚقس ٖادط

 بعد فتح مؽة. -قف وسؾؿصؾك اهلل طؾ-طؿ الـبل  -رضل اهلل طـف

                                                   
وأورده  (,3/37)والبالذري  (,3/338)وطـف أبق كعقؿ  (,30620)أخرجف الطرباين  (ٔ)

 ."وأبق بؽر الفذلل ضعقػ"وقال:  ,وكسبف لؾطرباين (,9/277) "الؿجؿع  "الفقثؿل يف 
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صؾك -ٓزم الـبل  -طـفؿارضل اهلل -: أن طبد اهلل بـ طباس ٜصنطٕٚ

 ثالثقـ شفًرا. -اهلل طؾقف وسؾؿ

ق٢ً اهلل -َٔ ايٓيب  -عُٓٗاضنٞ اهلل -ٚقس مسع عبس اهلل بٔ عباؽ 
 ."ثالثة طشر حديًثا": مساّعا -عًٝ٘ ٚغًِ

 .-طـفؿضل اهلل ر-وبؼقة ما روى مـ إحاديث هل مراسقؾ صحابة 

كان يسؿعفا مـ الصحابة  -طـفؿارضل اهلل -: أن طبد اهلل بـ طباس أٟ

 . -طـفؿرضل اهلل -

رضل اهلل -كؾفا مؼبقلة: ٕهنؿ  -طـفؿرضل اهلل -ومراسقؾ الصحابة 

 أجؿعقـ كؾفؿ طدول أثبات ثؼات طـد أهؾ العؾؿ. -طـفؿ

 مردود طؾقف.ومـ شذ طـ هذا الؼقل: فؼقلف  ,وهذا بنجؿاع أهؾ العؾؿ

 محًبا لؾعؾؿ مع صغر سـف. -طـفؿارضل اهلل -طاش 

 : ملا دا٤ يف ايكشٝشني ٚايًفغ يإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـِ َطبَّاٍس   »: -طـفؿارضل اهلل -مـ حديث اْب
َّ

صؾك اهلل طؾقف -َأنَّ الـَّبِل

ُثؿَّ َقاَم  ,َحتَّك َكَػَخ اْضَطَجَع "َوُربََّؿا َقاَل:  -ُثؿَّ َصؾَّك  ,َكاَم َحتَّك َكَػَخ  -وسؾؿ

 .«-"َفَصؾَّك

َثـَا بِِف ُسْػَقانُ  ـْ َطْؿٍرو ,ُثؿَّ َحدَّ ٍة َط ًة َبْعَد َمرَّ ـْ ُكَرْيٍب  ,َمرَّ ـْ  ,َط ـِ َطبَّاسٍ َط  ,اْب

 »َقاَل: -طـفؿارضل اهلل -
ُّ

صؾك اهلل -بِتُّ ِطـَْد َخاَلتِل َمْقُؿقَكَة َلْقَؾًة َفَؼاَم الـَّبِل

ـَ  -طؾقف وسؾؿ   ,الؾَّْقؾِ  مِ
ُّ

ْقِؾ َقاَم الـَّبِل ا َكاَن فِل َبْعِض الؾَّ صؾك اهلل طؾقف -َفَؾؿَّ
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ُػُف » -وسؾؿ ٍـّ ُمَعؾٍَّؼ ُوُضقًءا َخِػقًػا ُيَخػِّ ـْ َش
َل مِ ُؾُف  -َفَتَقضَّ  ,-َطْؿٌرو َوُيَؼؾِّ

لَ  ,َوَقاَم ُيَصؾِّل ا َتَقضَّ ْلُت َكْحًقا مِؿَّ ـْ َيَساِرِه  ,ُثؿَّ ِجْئُت َفُؼْؿُت  ,َفَتَقضَّ  -َط

ـْ ِشَؿالِِف  ـْ َيِؿقـِفِ  -َوُربََّؿا َقاَل ُسْػَقاُن َط َلـِل َفَجَعَؾـِل َط ُثؿَّ َصؾَّك َما  ,َفَحقَّ

الَةِ  ,ُثؿَّ اْضَطَجَع َفـَاَم َحتَّك َكَػَخ  ,َشاَء اهللُ  َفَؼاَم  ,ُثؿَّ َأَتاُه الُؿـَاِدي َفآَذَكُف بِالصَّ

الَةِ  لْ  ,َمَعُف إَِلك الصَّ إِنَّ »ُقْؾـَا لَِعْؿٍرو إِنَّ َكاًسا َيُؼقُلقَن:  «َفَصؾَّك َوَلْؿ َيَتَقضَّ

 
ِ
َٓ َيـَاُم َقْؾُبفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقَل اهلل َقاَل َطْؿٌرو  «َتـَاُم َطْقـُُف َو

ـَ ُطَؿْقٍر َيُؼقُل:   "َسِؿْعُت ُطَبْقَد ْب
ٌ

إِكِّل َأَرى فِل ﴿ ُثؿَّ َقَرأَ  ,ُرْؤَيا إَْكبَِقاِء َوْحل

" [302الصافات: ] ﴾َأْذبَُحَؽ  الَؿـَاِم َأكِّل
 (ٔ)

. 

 : ٚيفغ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

ـِ َطبَّاسٍ  ـِ اْب بِتُّ فِل َبْقِت َخاَلتِل َمْقُؿقَكَة »َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -َط

 
ِ
ُثؿَّ  ,اَل: َفَؼاَم َفَباَل قَ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَبَؼْقُت َكْقَػ ُيَصؾِّل َرُسقُل اهلل

ْقفِ  ُثؿَّ َصبَّ فِل  ,ُثؿَّ َقاَم إَِلك اْلِؼْرَبِة َفَلْصَؾَؼ ِشـَاَقَفا ,ُثؿَّ َكامَ  ,َغَسَؾ َوْجَفُف َوَكػَّ

ـَ  ,َفَلَكبَُّف بَِقِدِه َطَؾْقَفا ,َأِو اْلَؼْصَعةِ  ,اْلَجْػـَةِ  َل ُوُضقًءا َحَسـًا َبْق ُثؿَّ َتَقضَّ

ـِ  ـْ َيَساِرهِ  ,َفِجْئُت َفُؼْؿُت إَِلك َجـْبِفِ  ,ُثؿَّ َقاَم ُيَصؾِّل ,اْلُقُضقَءْي  ,َفُؼْؿُت َط

ـْ َيِؿقـِفِ    ,َقاَل: َفَلَخَذكِل َفَلَقاَمـِل َط
ِ
صؾك اهلل -َفَتَؽاَمَؾْت َصاَلُة َرُسقِل اهلل

 ,ُفُف إَِذا َكاَم بِـَْػِخفِ ُثؿَّ َكاَم َحتَّك َكَػَخ َوُكـَّا َكْعرِ  ,َثاَلَث َطْشَرَة َرْكَعةً  -طؾقف وسؾؿ

                                                   
 .(ٖٙٚ)مام مسلم ُب صحيحو واإل (,ٖٛٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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اَلِة َفَصؾَّك َأْو فِل ُسُجقِدِه:  ,َفَجَعَؾ َيُؼقُل فِل َصاَلتِفِ  ,ُثؿَّ َخَرَج إَِلك الصَّ

ـْ  ,َوفِل َبَصِري ُكقًرا ,َوفِل َسْؿِعل ُكقًرا ,الؾُفؿَّ اْجَعْؾ فِل َقْؾبِل ُكقًرا» َوَط

ـْ ِشَؿالِل ُكقًرا ,َيِؿقـِل ُكقًرا  ,َوَفْققِل ُكقًرا ,َوَخْؾِػل ُكقًرا ,َمامِل ُكقًراَوأَ  ,َوَط

 .«َواْجَعْؾـِل ُكقًرا»َأْو َقاَل:  ,«َواْجَعْؾ لِل ُكقًرا ,َوَتْحتِل ُكقًرا

 :ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ عٓس اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

ـِ َطبَّاٍس  ـِ اْب  ,َكةَ بِتُّ ِطـَْد َخاَلتِل َمْقُؿق»َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -َط

 
ِ
َث َرُسقُل اهلل ا  ,ُثؿَّ َرَقدَ  ,َمَع َأْهؾِِف َساَطةً  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَتَحدَّ َفَؾؿَّ

َؿاءِ  ,َكاَن ُثُؾُث الؾَّْقِؾ أِخرُ  إِنَّ فِل َخْؾِؼ ﴿َفَؼاَل:  ,َقَعَد َفـََظَر إَِلك السَّ

 َٔ َؿَقاِت َوإَْرِض َواْختاِلَِف الؾَّقِْؾ َوالـََّفاِر  ُولِل إَْلبَاِب السَّ
ِ

ُثؿَّ  ,﴾َياٍت ٕ

َـّ َفَصؾَّك إِْحَدى َطْشَرَة َرْكَعةً » َل َواْسَت َن باِلٌَل  ,«َقاَم َفَتَقضَّ َفَصؾَّك » ,ُثؿَّ َأذَّ

ْبَح  ـِ ُثؿَّ َخَرَج َفَصؾَّك الصُّ «َرْكَعَتْق
 (ٔ)

 . 

غقر أكف أراد  ,ٓ لشلء يريده -طـفؿارضل اهلل -وفعؾ ذلؽ ابـ طباس 

 يف الؾقؾ. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-عؾؿ كقػقة صالة الـبل أن يت

طؿ  -رضل اهلل طـف-العباس بـ طبد الؿطؾب "وقد بعثف إلك ذلؽ أبقه: 

صؾك اهلل -حتك يتعؾؿ كقػقة صالة الـبل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

 ."-طؾقف وسؾؿ

                                                   
 .(ٜٙ٘ٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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 : ملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ َطبَّاسٍ  ـِ اْب  "َقاَل:  ,-طـفؿااهلل رضل -َط
ِّ

-َبَعَثـِل اْلَعبَّاُس إَِلك الـَّبِل

ْقَؾةَ  ,َوُهَق فِل َبْقِت َخاَلتِل َمْقُؿقَكةَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ,َفبِتُّ َمَعُف تِْؾَؽ الؾَّ

ـَ الؾَّْقؾِ »
ـْ َيَساِرهِ  ,َفَؼاَم ُيَصؾِّل مِ ـْ َخْؾِػ َضْفِرِه  ,َفُؼْؿُت َط

َفَتـَاَوَلـِل مِ

«َؾـِل َطَؾك َيِؿقـِفِ َفَجعَ 
 (ٔ)

 . 

 يف استػتاح صالة الؾقؾ. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وكان فقؿا قالف الـبل 

 : َا دا٤ يف ايكشٝشني

ـِ َطبَّاسٍ  ـِ اْب  -طـفؿارضل اهلل -َط
ُّ

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َكاَن الـَّبِل

دُ  ْقِؾ َيَتَفجَّ ـَ الؾَّ
َؿَقاِت  ,لَحْؿدُ الؾَُّفؿَّ َلَؽ ا»َقاَل:  ,إَِذا َقاَم مِ َأكَْت كُقُر السَّ

َـّ  ـْ فِقِف َـّ  ,َوَلَؽ الَحْؿدُ  ,َوإَْرِض َوَم ـْ فِقِف َؿَقاِت َوإَْرِض َوَم  ,َأكَْت َققُِّؿ السَّ

َوالَجـَُّة  ,َولَِؼاُؤَك َحؼٌّ  ,َوَقْقُلَؽ َحؼٌّ  ,َوَوْطُدَك َحؼٌّ  ,َأكَْت الَحؼُّ  ,َوَلَؽ الَحْؿدُ 

اَطُة َحؼٌّ  ,ؼٌّ َوالـَّاُر حَ  ,َحؼٌّ  ٌد َحؼٌّ  ,َوالـَّبِقُّقَن َحؼٌّ  ,َوالسَّ الؾَُّفؿَّ َلَؽ  ,َوُمَحؿَّ

ْؾُت  ,َأْسَؾْؿُت   ,َوبَِؽ َخاَصْؿُت  ,َوإَِلقَْؽ َأكَبُْت  ,َوبَِؽ آَمـُْت  ,َوَطَؾقَْؽ َتَقكَّ

ْرُت  ,َوإَِلقَْؽ َحاَكْؿُت  ْمُت َوَما َأخَّ  ,َوَما َأْطَؾـُْت  َوَما َأْسَرْرُت  ,َفاْغِػْر لِل َما َقدَّ

رُ  ُم َوَأكَْت الُؿَمخِّ َّٓ َأكَْت  ,َأكَْت الُؿَؼدِّ َٓ إَِلَف َغقُْركَ  ,َٓ إَِلَف إِ « َأْو: 
 (ٕ)

. 

                                                   
 .(ٖٙٚ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٜٙٚ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٚٔٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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 : ٚدا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل

ـِ َطبَّاسٍ  بِتُّ ِطـَْد َخاَلتِل "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث اْب

 َفَؼاَم »َقاَل:  ,َمْقُؿقَكةَ 
ُّ

لَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل ْقِؾ َفَتَقضَّ ـَ الؾَّ
َقاَل:  ,مِ

ْلُت  ـْ ِشَؿالِفِ  ,َفُؼْؿُت َخْؾَػفُ  ,ُثؿَّ َقاَم َفَصؾَّك ,َفُؼْؿُت َفَتَقضَّ َفَلَداَركِل  ,َأْو َط

ـْ َيِؿقـِفِ  « َحتَّك َأَقاَمـِل َط
 (ٔ)

. 

 : َٚٔ ضٓٔ ٖرا اذتدٜح

صؾك -طـ الـبل  -طـفؿارضل اهلل -الذي يرويف طبد اهلل بـ طباس "

 ."-اهلل طؾقف وسؾؿ
قام مـ كقمف وكظر إلك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: أن الـبل األٚىل

 السؿاء.

 : ٚايًفغ يإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل ،نُا دا٤ يف ايكشٝشني

ـِ َطبَّاٍس  بِتُّ ِطـَْد َخاَلتِل "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث اْب

 فَ  ,َمْقُؿقَكةَ 
ِ
َث َرُسقُل اهلل ُثؿَّ  ,َمَع َأْهؾِِف َساَطةً  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َتَحدَّ

                                                   
ثقات رجال رجالو  ,واضتديث إسناده صحيح على شرط مسلم (,ٖٕٖٖ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٔ)

: ىو ابن ُعتيبة. وأخرجو أبو اضتكمفمن رجال مسلم.  -وىو األسدي -الشيخُت غَت ػتمد بت قيس
صلى -فجاء رسول اهلل  ,هبذا اإلسناد. ولفظو: بت عند خاليت ميمونة ,من طريق وكيع (ٖٙ٘ٔ)داود 

إذا مضى من الليل  فاضطجع حىت ,؟ قالوا: نعم"أصلى الغبلمُ "فقال:  ,بعد ما أمسى -اهلل عليو وسلم
 مل ُيَسلم إال ُب آخرىن. قالو احملقق. ,ٍب صلى سبعاً أو ستساً أْوتـََر هبن ,قام فتوضأ ,ما شاء اهلل
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ا َكاَن ُثُؾُث الؾَّْقِؾ أِخرُ  ,َرَقدَ  َؿاءِ  ,َفَؾؿَّ إِنَّ فِل ﴿َفَؼاَل:  ,َقَعَد َفـََظَر إَِلك السَّ

َياٍت  َٔ َؿَقاِت َوإَْرِض َواْختاِلَِف الؾَّقِْؾ َوالـََّفاِر  ُولِل إَْلبَاِب َخْؾِؼ السَّ
ِ

ٕ﴾, 

َـّ َفَصؾَّك إِْحَدى َطْشَرَة َرْكَعةً »ُثؿَّ  َل َواْسَت َن باِلٌَل  ,«َقاَم َفَتَقضَّ َفَصؾَّك » ,ُثؿَّ َأذَّ

ْبَح  ـِ ُثؿَّ َخَرَج َفَصؾَّك الصُّ «َرْكَعَتْق
 (ٔ)

. 

 :ٚيفغ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

ـْ ُكَرْيٍب  ـِ َطبَّاسٍ  ,َط ـَ َطبَّاسٍ َأنَّ  ,َمْقَلك اْب  ,َأْخَبَرهُ  -طـفؿارضل اهلل -اْب

ـَ   َخاَلُتفُ  ,َأكَُّف َباَت َلْقَؾًة ِطـَْد َمْقُؿقَكَة ُأمِّ اْلُؿْممِـِق
َ

َفاْضَطَجْعُت فِل "َقاَل:  ,َوِهل

  ,َطْرِض اْلِقَساَدةِ 
ِ
َوَأْهُؾُف فِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َواْضَطَجَع َرُسقُل اهلل

  َفـَامَ  ,ُصقلَِفا
ِ
َأْو  ,َحتَّك اْكَتَصَػ الؾَّْقُؾ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

  ,َأْو َبْعَدُه بَِؼؾِقؾٍ  ,َقْبَؾُف بَِؼؾِقؾٍ 
ِ
 ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اْسَتْقَؼَظ َرُسقُل اهلل

ـْ َوْجِفِف بَِقِدهِ  َياِت اْلَخَقا ,َفَجَعَؾ َيْؿَسُح الـَّْقَم َط ْٔ ـْ ُثؿَّ َقَرَأ اْلَعْشَر ا
تَِؿ مِ

ٍـّ ُمَعؾََّؼةٍ  ,ُسقَرِة آِل ِطْؿَرانَ  ـَ ُوُضقَءهُ  ,ُثؿَّ َقاَم إَِلك َش َل مِـَْفا َفَلْحَس ُثؿَّ  ,َفَتَقضَّ

ـُ َطبَّاٍس:  ,"َقاَم َفَصؾَّك  "َقاَل اْب
ِ
-َفُؼْؿُت َفَصـَْعُت مِْثَؾ َما َصـََع َرُسقُل اهلل

  ,إَِلك َجـْبِفِ  ُثؿَّ َذَهْبُت َفُؼْؿُت  ,"-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ِ
-َفَقَضَع َرُسقُل اهلل

 ,َوَأَخَذ بُِلُذكِل اْلُقْؿـَك َيْػتُِؾَفا ,َيَدُه اْلُقْؿـَك َطَؾك َرْأِسل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ـِ  ـِ  ,َفَصؾَّك َرْكَعَتْق ـِ  ,ُثؿَّ َرْكَعَتْق ـِ  ,ُثؿَّ َرْكَعَتْق ـِ  ,ُثؿَّ َرْكَعَتْق ُثؿَّ  ,ُثؿَّ َرْكَعَتْق
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نُ  ,ُثؿَّ َأْوَترَ  ,ـِ َرْكَعَتقْ  ـِ  ,ُثؿَّ اْضَطَجَع َحتَّك َجاَء اْلُؿَمذِّ َفَؼاَم َفَصؾَّك َرْكَعَتْق

ـِ  ْبَح  ,َخِػقَػَتْق  . «ُثؿَّ َخَرَج َفَصؾَّك الصُّ

مسح الـقم طـ وجفف طـد  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: أن الـبل ايجا١ْٝ

 استقؼاضف مـ كقمف.

 : نُا دا٤ يف ايكشٝشني

ـْ ُكَرْيٍب  ـِ َطبَّاٍس َأنَّ  ,َط ـَ َطبَّاٍس َمْقَلك اْب  ْب
ِ
-طـفؿارضل اهلل -َطْبَد اهلل

 
ِّ

  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأْخَبَرُه َأكَُّف َباَت َلْقَؾًة ِطـَْد َمْقُؿقَكَة َزْوِج الـَّبِل
َ

َوِهل

 "َخاَلُتُف َفاْضَطَجْعُت فِل َطْرِض الِقَساَدِة 
ِ
اهلل  صؾك-َواْضَطَجَع َرُسقُل اهلل

  ,َوَأْهُؾُف فِل ُصقلَِفا -طؾقف وسؾؿ
ِ
 ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفـَاَم َرُسقُل اهلل

  ,َأْو َقْبَؾُف بَِؼؾِقٍؾ َأْو َبْعَدُه بَِؼؾِقؾٍ  ,َحتَّك إَِذا اْكَتَصَػ الؾَّْقُؾ 
ِ
-اْسَتْقَؼَظ َرُسقُل اهلل

ـْ وَ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُثؿَّ َقَرَأ الَعْشَر  ,ْجِفِف بَِقِدهِ َفَجَؾَس َيْؿَسُح الـَّْقَم َط

ـْ ُسقَرِة آِل ِطْؿَرانَ 
ٍـّ ُمَعؾََّؼةٍ  ,أَياِت الَخَقاتَِؿ مِ َل مِـَْفا  ,ُثؿَّ َقاَم إَِلك َش َفَتَقضَّ

ـَ ُوُضقَءهُ  ـُ َطبَّاٍس: "ُثؿَّ َقاَم ُيَصؾِّل ,َفَلْحَس َفُؼْؿُت َفَصـَْعُت مِْثَؾ َما ". َقاَل اْب

َوَأَخَذ  ,َفَقَضَع َيَدُه الُقْؿـَك َطَؾك َرْأِسل ,َذَهْبُت َفُؼْؿُت إَِلك َجـْبِفِ  ُثؿَّ  ,َصـَعَ 

ـِ  ,"بُِلُذكِل الُقْؿـَك َيْػتُِؾَفا ـِ  ,َفَصؾَّك َرْكَعَتْق ـِ  ,ُثؿَّ َرْكَعَتْق ـِ  ,ُثؿَّ َرْكَعَتْق  ,ُثؿَّ َرْكَعَتْق

ـِ  ـِ  ,ُثؿَّ َرْكَعَتْق نُ  ,ُثؿَّ َأْوَترَ  ,ُثؿَّ َرْكَعَتْق  َفَؼاَم  ,ُثؿَّ اْضَطَجَع َحتَّك َأَتاُه الُؿَمذِّ
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ـِ  ـِ َخِػقَػَتْق ْبَح  ,َفَصؾَّك َرْكَعَتْق «ُثؿَّ َخَرَج َفَصؾَّك الصُّ
 (ٔ)

. 

 استخدم السقاك. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: أن الـبل ايجايج١ 

 :نُا دا٤ شيو يف ضٚا١ٜ عٓس اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

ـِ ُسَؾْقَؿاَن  -طـفؿارضل اهلل -طباس مـ حديث ابـ  مـ صريؼ َمْخَرَمَة ْب

ْسـَادِ  كَ "َوَزاَد:  ,بَِفَذا اإْلِ ـْ َماٍء َفَتَسقَّ
لَ  ,ُثؿَّ َطَؿَد إَِلك َشْجٍب مِ َوَأْسَبَغ  ,َوَتَقضَّ

َّٓ َقؾِقاًل  ,اْلُقُضقءَ  ـَ اْلَؿاِء إِ
َكـِل َفُؼْؿُت  ,َوَلْؿ ُيْفِرْق مِ ائُِر َوَس ". "ُثؿَّ َحرَّ

 . "اْلَحِديِث َكْحُق َحِديِث َمالٍِؽ 

ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ أّٜها عٓس اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘ بطقِ 
ـُ إِْسَحاَق (763)) َثـِل َأُبق َبْؽِر ْب ـُ َأبِل َمْرَيؿَ  ,: قال: وَحدَّ َأْخَبَرَكا  ,َأْخَبَرَكا اْب

ـُ َجْعَػرٍ  ُد ْب ـُ أَ  ,ُمَحؿَّ ـْ ُكَرْيٍب  ,بِل َكِؿرٍ َأْخَبَركِل َشِريُؽ ْب ـِ  ,َط ـِ اْب َط

 "َأكَُّف َقاَل:  -طـفؿارضل اهلل -,َطبَّاسٍ 
ُّ

َرَقْدُت فِل َبْقِت َمْقُؿقَكَة َلْقَؾَة َكاَن الـَّبِل

  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
ِّ

َْكُظَر َكْقَػ َصاَلُة الـَّبِل
ِ

صؾك اهلل طؾقف -ِطـَْدَها ٕ

 َقاَل: َفَتَحدَّ  ,بِالؾَّْقؾِ  -وسؾؿ
ُّ

َمَع َأْهؾِِف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َث الـَّبِل

َـّ "َوفِقِف:  ,ُثؿَّ َرَقَد َوَساَق اْلَحِديَث  ,َساَطةً  َل َواْسَت  ."ُثؿَّ َقاَم َفَتَقضَّ

 حقـ اكتفك مـ وتره دطا بؽؾؿات. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: أكف ايطابع١
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 : نُا يف ايكشٝشني

ـْ ُكَرْيٍب  ـِ َطبَّاسٍ  ,َط ـِ اْب ـَْد  ,-طـفؿارضل اهلل -َط َقاَل: بِتُّ َلْقَؾًة ِط

  ,َخاَلتِل َمْقُؿقَكةَ 
ُّ

ـَ الؾَّْقؾِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَم الـَّبِل
 ,َفَلَتك َحاَجَتفُ  ,مِ

َل ُثؿَّ َتقَ  ,َفَلْصَؾَؼ ِشـَاَقَفا ,ُثؿَّ َقاَم َفَلَتك اْلِؼْرَبةَ  ,ُثؿَّ َكامَ  ,ُثؿَّ َغَسَؾ َوْجَفُف َوَيَدْيفِ  ضَّ

ـِ  ـَ اْلُقُضقَءْي َفُؼْؿُت  ,ُثؿَّ َقاَم َفَصؾَّك ,َوَقْد َأْبَؾغَ  ,َوَلْؿ ُيْؽثِرْ  ,ُوُضقًءا َبْق

ْلُت  ,َفَتَؿطَّْقُت َكَراِهَقَة َأْن َيَرى َأكِّل ُكـُْت َأْكَتبُِف َلفُ  َفُؼْؿُت  ,َفَؼاَم َفَصؾَّك ,َفَتَقضَّ

ـْ َيَساِرهِ  ـْ َيِؿقـِفِ َفَلَخَذ بَِقِدي َفَلَداَركِ  ,َط   ,ل َط
ِ
ْت َصاَلُة َرُسقِل اهلل صؾك -َفَتَتامَّ

ْقِؾ َثاَلَث َطْشَرَة َرْكَعةً  -اهلل طؾقف وسؾؿ ـَ الؾَّ
 ,ُثؿَّ اْضَطَجَع َفـَاَم َحتَّك َكَػَخ  ,مِ

اَلةِ  ,َوَكاَن إَِذا َكاَم َكَػَخ  لْ َوَلْؿ َيَتقَ  ,َفَؼاَم َفَصؾَّك ,َفَلَتاُه باَِلٌل َفآَذَكُف بِالصَّ  ,ضَّ

َوفِل َسْؿِعل  ,َوفِل بََصِري كُقًرا ,الؾُفؿَّ اْجَعْؾ فِل َقْؾبِل كُقًرا»َوَكاَن فِل ُدَطائِِف: 

ـْ َيِؿقـِل كُقًرا ,كُقًرا ـْ َيَساِري كُقًرا ,َوَط  ,َوَتْحتِل كُقًرا ,َوَفْققِل كُقًرا ,َوَط

َوَسْبًعا فِل "َقاَل ُكَرْيٌب:  .«َوَطظِّْؿ لِل كُقًرا ,َوَخْؾِػل كُقًرا ,َوَأَمامِل كُقًرا

َـّ  ,َفَؾِؼقُت َبْعَض َوَلِد اْلَعبَّاسِ  ,"التَّاُبقِت  َثـِل بِِف  ,َطَصبِل"َفَذَكَر:  ,َفَحدَّ

ـِ  ,َوبََشِري ,َوَشْعِري ,َوَدمِل ,َوَلْحِؿل "َوَذَكَر َخْصَؾتَقْ
 (ٔ)

. 
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 :قشٝش٘ ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ عٓس اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف

 ٔ٘ ٍََٚٔفٝ  ": َقا
ِ
َلْقَؾَتئٍِذ تِْسَع َطْشَرَة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَدَطا َرُسقُل اهلل

َثـِقَفا ُكَرْيٌب "َقاَل َسَؾَؿُة:  ,َكؾَِؿةً   َطْشَرةَ  ,َحدَّ
ْ

َوَكِسقُت َما  ,َفَحِػْظُت مِـَْفا ِثـَْتل

 
َ

  ,َبِؼل
ِ
ل َقْؾبِل الؾُفؿَّ اْجَعْؾ لِل فِ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل َرُسقُل اهلل

ـْ َفْققِل  ,َوفِل َبَصِري ُكقًرا ,َوفِل َسْؿِعل ُكقًرا ,َوفِل لَِساكِل ُكقًرا ,ُكقًرا
َومِ

ـْ َتْحتِل ُكقًرا ,ُكقًرا
ـْ َيِؿقـِل ُكقًرا ,َومِ ـْ ِشَؿالِل ُكقًرا ,َوَط ـِ َيَديَّ  ,َوَط ـْ َبْق

َومِ

ـْ َخْؾِػل ُكقًرا ,ُكقًرا
 . «َوَأْطظِْؿ لِل ُكقًرا ,قًراَواْجَعْؾ فِل َكْػِسل كُ  ,َومِ

قال الؽؾؿات طـد خروجف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: أن الـبل اخلاَػ١

 إلك الصالة يف الؿسجد.

 : نُا يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ َطبَّاسٍ   ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل   ,-طـفؿارضل اهلل -َط

ِ
-َأكَُّف َرَقَد ِطـَْد َرُسقِل اهلل

َل َوُهَق َيُؼقُل:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َك َوَتَقضَّ إِنَّ فِل َخْؾِؼ ﴿َفاْسَتْقَؼَظ َفَتَسقَّ

َْلبَاِب  ْٕ ُولِل ا
ِ

َياٍت ٕ َٔ َْرِض َواْختاَِلِف الؾَّقِْؾ َوالـََّفاِر  ْٕ َؿاَواِت َوا           ﴾السَّ

قَرةَ [390آل طؿران: ] َياِت َحتَّك َخَتَؿ السُّ ْٔ ِء ا َٓ اَم َفَصؾَّك ُثؿَّ قَ  ,. َفَؼَرَأ َهُم

ـِ  ُجقدَ  ,َرْكَعَتْق ُكقَع َوالسُّ ُثؿَّ اْكَصَرَف َفـَاَم َحتَّك  ,َفَلَصاَل فِقِفَؿا اْلِؼَقاَم َوالرُّ

اٍت ِستَّ َرَكَعاٍت  ,َكَػَخ  ُل  ,ُثؿَّ َفَعَؾ َذلَِؽ َثاَلَث َمرَّ ُكؾَّ َذلَِؽ َيْسَتاُك َوَيَتَقضَّ

َياِت  ْٔ ِء ا َٓ اَلةِ  ,َتَر بَِثاَلٍث ُثؿَّ َأوْ  ,َوَيْؼَرُأ َهُم ُن َفَخَرَج إَِلك الصَّ َن اْلُؿَمذِّ  ,َفَلذَّ
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َواْجَعْؾ فِل  ,َوفِل لَِساكِل ُكقًرا ,الؾُفؿَّ اْجَعْؾ فِل َقْؾبِل ُكقًرا»َوُهَق َيُؼقُل: 

ـْ َخْؾِػل ُكقًرا ,َواْجَعْؾ فِل َبَصِري ُكقًرا ,َسْؿِعل ُكقًرا
ـْ َأَمامِل  ,َواْجَعْؾ مِ

َومِ

ـْ َفْقِقل ُكقًرا ,اُكقرً 
ـْ َتْحتِل ُكقًرا ,َواْجَعْؾ مِ

«الؾُفؿَّ َأْططِـِل ُكقًرا ,َومِ
 (ٔ)

. 

يف ركعتل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: ومـف ُطؾؿ قراءة الـبل ايػازغ١

 الػجر.

 : نُا دا٤ شيو يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـَ َطبَّاسٍ   َأْخَبَرُه َأنَّ َرُس  ,-طـفؿارضل اهلل -طـ اْب
ِ
صؾك اهلل طؾقف -قَل اهلل

ُوَلك مِـُْفَؿا: " ,-وسؾؿ ْٕ  ﴿َكاَن َيْؼَرُأ فِل َرْكَعَتِل اْلَػْجِر فِل ا
ِ
ُققُلقا آَمـَّا بِاهلل

تِل فِل اْلَبَؼَرةِ  [336البؼرة: ] ﴾ُأكِْزَل إَِلقْـَا َوَما َيَة الَّ ْٔ ِخَرِة مِـُْفَؿا:  ,ا ْٔ َوفِل ا

 َواْشَفْد بِلَ  آَمـَّا﴿
ِ
" [52آل طؿران: ] ﴾كَّا ُمْسؾُِؿقنَ بِاهلل

 (ٕ)
. 

 : ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ َطبَّاسٍ    "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -طـ اْب
ِ
صؾك اهلل -َكاَن َرُسقُل اهلل

 َوَما ُأكِْزَل إَِلقْـَ ﴿َيْؼَرُأ فِل َرْكَعَتِل اْلَػْجِر:  -طؾقف وسؾؿ
ِ
 ﴾اُققُلقا آَمـَّا بِاهلل

تِل فِل آِل ِطْؿَراَن:  [,336البؼرة: ] َتَعاَلْقا إَِلك َكؾَِؿٍة َسَقاٍء بَقْـَـَا ﴿َوالَّ

 ." [64آل طؿران: ] ﴾َوبَقْـَُؽؿْ 

                                                   
 .(ٖٙٚ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٕٚٚ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٕ)
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 َوَما ُأكِْزَل إَِلقْـَا َوَما ﴿: ٚاآل١ٜ األٚىل: ٖٞ قٍٛ اهلل تعاىل
ِ
ُققُلقا آَمـَّا بِاهلل

 ُمقَسك ُأكِْزَل إَِلك إِبَْراِهقَؿ َوإِْسَؿاِطق
َ

َْسبَاِط َوَما ُأوتِل ْٕ َؾ َوإِْسَحاَق َوَيْعُؼقَب َوا

ـُ َلُف  ـَ َأَحٍد مِـُْفْؿ َوكَْح ُق بَقْ َٓ كَُػرِّ ـْ َربِِّفْؿ 
َ الـَّبِقُّقَن مِ

َوِطقَسك َوَما ُأوتِل

 .[336البؼرة: ] ﴾ُمْسؾُِؿقنَ 

ا َأَحسَّ ِطقَسك مِ ﴿: ٚاآل١ٜ ايجا١ْٝ: ٖٞ قٍٛ اهلل تعاىل ـُْفُؿ اْلُؽْػَر َقاَل َفَؾؿَّ

 َواْشَفْد بَِلكَّا 
ِ
 آَمـَّا بِاهلل

ِ
ـُ َأكَْصاُر اهلل  َقاَل اْلَحَقاِريُّقَن كَْح

ِ
ـْ َأكَْصاِري إَِلك اهلل َم

 .[52آل طؿران: ] ﴾ُمْسؾُِؿقنَ 

ُقْؾ َيا َأْهَؾ اْلؽِتَاِب َتَعاَلْقا إَِلك َكؾَِؿٍة ﴿: ٖٞ قٍٛ اهلل تعاىل: ٚاآل١ٜ ايجايج١

َٓ َيتَِّخَذ بَْعُضـَا  َٓ كُْشِرَك بِِف َشقْئًا َو َّٓ اهلَل َو َّٓ كَْعبَُد إِ          َسَقاٍء بَقْـَـَا َوبَقْـَُؽْؿ َأ

 َفنِْن َتَقلَّْقا َفُؼقُلقا اْشَفُدوا بَِلكَّا ُمْسؾُِؿقنَ 
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

                             ﴾بَْعًضا َأْربَابًا مِ

 .[64ؿران: آل ط]

وهذا  ,وهذا الحرب ,ففق حديث طظقؿ طؾؿتف إمة بسبب هذا البحر

مع حداثة  ,-طـفؿارضل اهلل -العالؿ الجؾقؾ الصحابل طبد اهلل بـ طباس 

 .-طـفؿارضل اهلل -سـف 

 بؼقلف: الؾفؿ فؼف يف الديـ. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وقد دطا لف الـبل 

 : ٘ اهللنُا دا٤ شيو عٓس اإلَاّ ايبداضٟ ضمح

ـِ َطبَّاسٍ  ـِل َرُس "َقاَل:  -طـفؿارضل اهلل -مـ حديث اْب  ـــــــَضؿَّ
ِ
  -قُل اهلل
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ْؿُف الؽَِتاَب »َوَقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ «الؾَُّفؿَّ َطؾِّ
 (ٔ)

. 

 :(3756)ٚأخطز اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘ بطقِ 

دٌ ضمح٘ اهلل فكاٍ َثـَا ُمَسدَّ ثَ  ,: َحدَّ ـْ َخالِدٍ  ,ـَا َطْبُد الَقاِرِث َحدَّ ـْ  ,َط َط

ـِ َطبَّاسٍ  ,ِطْؽِرَمةَ  ـِ اْب   ,-طـفؿارضل اهلل -َط
ُّ

ـِل الـَّبِل صؾك اهلل -َقاَل: َضؿَّ

ْؿُف الِحْؽَؿةَ »َوَقاَل:  ,إَِلك َصْدِرهِ  -طؾقف وسؾؿ  . «الؾَُّفؿَّ َطؾِّ

َثـَا َأُبق َمْعَؿرٍ ٚقاٍ ضمح٘ اهلل َثـَا َطبْ  ,: َحدَّ ْؿُف »َوَقاَل:  ,ُد الَقاِرِث َحدَّ َطؾِّ

 . «الؽَِتاَب 

َثـَا ُمقَسكٚقاٍ َثـَا ُوَهْقٌب  ,: َحدَّ ـْ َخالٍِد مِْثَؾُف.  ,َحدَّ  َط

ِة َوالِحْؽَؿةُ "  .": اإِلَصاَبُة فِل َغْقِر الـُُّبقَّ

 : ٚدا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـِ َطبَّاسٍ    َأنَّ  -طـفؿارضل اهلل -مـ حديث اْب
َّ

صؾك اهلل طؾقف -الـَّبِل

ـْ َوَضَع َهَذا»َفَقَضْعُت َلُف َوُضقًءا َقاَل:  ,َدَخَؾ الَخالَءَ  -وسؾؿ َفُلْخبَِر  ,«َم

ـِ »َفَؼاَل:  ي ْفُف فِل الدِّ «الؾَُّفؿَّ َفؼِّ
 (ٕ)

. 

 :ٚيفغ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

ـِ َطبَّاسٍ  ـِ اْب   ,-طـفؿارضل اهلل -َط
َّ

  ,-ؾؿــــصؾك اهلل طؾقف وس-َأنَّ الـَّبِل

                                                   
 .(٘ٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٖٗٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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ا َخَرَج َقاَل:  ,َأَتك اْلَخاَلَء َفَقَضْعُت َلُف َوُضقًءا ـْ َوَضَع َهَذا؟»َفَؾؿَّ  - «َم

ـُ َطبَّاسٍ  -فِل ِرَواَيِة ُزَهْقٍر َقاُلقا: َوفِل ِرَواَيِة َأبِل َبْؽٍر  رضل اهلل -ُقْؾُت: اْب

ْففُ »َقاَل:  -طـفؿا «الؾُفؿَّ َفؼِّ
 (ٔ)

 . 

 : يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل بًفغ أمت ٚدا٤

ـِ َطبَّاسٍ  ـِ اْب  -طـفؿارضل اهلل -َط
ِ
صؾك اهلل طؾقف -: َأنَّ َرُسقَل اهلل

ُثؿَّ َقاَل:  -َشؽَّ َسِعقٌد  ,َأْو َطَؾك َمـْؽِبِل -َوَضَع َيَدُه َطَؾك َكتِِػل  ,-وسؾؿ

ـِ » ي ْفُف فِل الدِّ ْؿُف التَّْلوِ  ,الؾُفؿَّ َفؼِّ «يَؾ َوَطؾِّ
 (ٕ)

 . 

بعظقؿ  -طـفؿرضل اهلل -الصحابة  -طـفؿارضل اهلل -وقد شفد لف 

 طؾؿف وففؿف وفؼفف.

 ويدكقف مع شققخ بدر. ,يؼربف -رضل اهلل طـف-وكان طؿر بـ الخطاب 

 : نُا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـِ َطبَّاٍس  رضل -–َكاَن ُطَؿُر "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث اْب

َفَؼاَل َبْعُضُفْؿ: لَِؿ ُتْدِخُؾ َهَذا الَػَتك َمَعـَا  ,ُيْدِخُؾـِل َمَع َأْشَقاِخ َبْدرٍ -اهلل طـف

ـْ َقْد َطؾِْؿُتؿْ »َوَلـَا َأْبـَاٌء مِْثُؾُف؟ َفَؼاَل:  َقاَل: َفَدَطاُهْؿ َذاَت َيْقٍم َوَدَطاكِل  «إِكَُّف مِؿَّ

َّٓ لُِقِرَيُفْؿ مِـِّلَمَعُفْؿ َقاَل: َوَما ُرِئقُتُف َدَطاكِ  َفَؼاَل: َما َتُؼقُلقَن فِل:  ,ل َيْقَمِئٍذ إِ

                                                   
 .(ٕٚٚٗ)و أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيح (ٔ)
 .(ٜٖٕٚ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٕ)
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 َوالَػْتُح ﴿
ِ
 َأْفَقاًجا *إَِذا َجاَء َكْصُر اهلل

ِ
ـِ اهلل  ﴾َوَرَأْيَت الـَّاَس َيْدُخُؾقَن فِل ِدي

قَرةَ  ْسَتْغِػَرُه إَِذا ُكِصْرَكا َفَؼاَل َبْعُضُفْؿ: ُأمِْرَكا َأْن َكْحَؿَد اهلَل َوكَ  ,َحتَّك َخَتَؿ السُّ

َٓ َكْدِري ,َوُفتَِح َطَؾْقـَا َفَؼاَل لِل: َيا  ,َأْو َلْؿ َيُؼْؾ َبْعُضُفْؿ َشْقًئا ,َوَقاَل َبْعُضُفْؿ: 

ـَ َطبَّاسٍ  َٓ  ,اْب َقاَل: َفَؿا َتُؼقُل؟ ُقْؾُت: ُهَق َأَجُؾ َرُسقِل  ,َأَكَذاَك َتُؼقُل؟ ُقْؾُت: 

 
ِ
 َوالَػْتُح َفْتُح  -وسؾؿ صؾك اهلل طؾقف-اهلل

ِ
َأْطَؾَؿُف اهلُل َلُف: إَِذا َجاَء َكْصُر اهلل

ةَ  اًبا. َقاَل  ,َمؽَّ َفَذاَك َطالََمُة َأَجؾَِؽ: َفَسبِّْح بَِحْؿِد َربَِّؽ َواْسَتْغِػْرُه إِكَُّف َكاَن َتقَّ

َّٓ َما َتْعَؾؿُ »ُطَؿُر:  «َما َأْطَؾُؿ مِـَْفا إِ
 (ٔ)

. 

 : ط٣ عٓس اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهللٚيف ضٚا١ٜ أخ

ـِ َطبَّاسٍ  ـُ الَخطَّاِب "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث اْب َكاَن ُطَؿُر ْب

ـَ َطبَّاسٍ  ,-رضل اهلل طـف- ـُ َطْقٍف: إِنَّ َلـَا  ,ُيْدكِل اْب ـِ ْب ْحَؿ َفَؼاَل َلُف َطْبُد الرَّ

ـْ َحْقُث  ,َأْبـَاًء مِْثَؾفُ 
ـْ َهِذِه أَيةِ  ,َتْعَؾؿُ  َفَؼاَل: إِكَُّف مِ ـَ َطبَّاٍس َط  ,َفَسَلَل ُطَؿُر اْب

 َوالَػْتُح ﴿
ِ
 »َفَؼاَل:  [,3الـصر: ] ﴾إَِذا َجاَء َكْصُر اهلل

ِ
صؾك -َأَجُؾ َرُسقِل اهلل

اهُ  -اهلل طؾقف وسؾؿ َّٓ َما َتْعَؾؿُ "َقاَل:  «َأْطَؾَؿُف إِيَّ "َما َأْطَؾُؿ مِـَْفا إِ
 (ٕ)

. 

 

                                                   
 .(ٜٕٗٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٕٖٚٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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زضٞ اهلل -يٛيدٙ عبد اهلل بٔ عباع  -زضٞ اهلل عٓ٘-ع ٚؾ١ٝ ايعبا

 .-عُٓٗا

 : (16678)دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايبٝٗكٞ ايهرب٣ بطقِ 
ـْ ُمَجالِدٍ    ,َط

ِّ
ْعبِل ـِ الشَّ ْبـِِف َطْبِد  ,-رضل اهلل طـف-َأنَّ اْلَعبَّاَس  ,َط

ِ
َقاَل ٓ

 
ِ
ُجَؾ َقْد ": -طـفؿارضل اهلل -اهلل ـَ  ,َأْكَرَمَؽ إِكِّل َأَرى َهَذا الرَّ َيْعـِل ُطَؿَر ْب

َوَأْلَحَؼَؽ بَِؼْقٍم َلْسَت مِْثَؾُفْؿ:  ,َوَأْدَكك َمْجؾَِسَؽ  ,-رضل اهلل طـف-اْلَخطَّاِب 

َـّ َطَؾْقَؽ َكِذًبا" َب َٓ ُيَجرِّ ا ,َفاْحَػْظ َطـِّل َثاَلًثا:  َٓ ُتْػِش َطَؾْقِف ِسرًّ َـّ  ,َو َٓ َتْغَتاَب َو

ـْ ُمَجالِدٍ . "ِطـَْدُه َأَحًدا    ,َوَرَواُه َغْقُرُه َط
ِّ

ْعبِل ـِ الشَّ ـِ َطبَّاٍس  ,َط ـِ اْب رضل -َط

 ."-اهلل طـف

-ففذه ثالث وصايا طظقؿة مـ العباس بـ طبد الؿطؾب طؿ الـبل 

-ٓبـف الحرب طبد اهلل بـ طباس  ,-رضل اهلل طـف-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 طؾؿف هبا. ,-طـفؿارضل اهلل 

 والعؿؾ. ,مع العؾؿ -طـفؿارضل اهلل -اس طاش طبد اهلل بـ طب

رضل اهلل -وطبد اهلل بـ طباس  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-تقيف الـبل 

 أي قاربف. ,قد كاهز آحتالم -طـفؿا

 : نُا دا٤ شيو يف ايكشٝشني

ـِ َطبَّاسٍ   ْب
ِ
َأْقَبْؾُت َراكًِبا »َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َطْبِد اهلل

ْحتاِلَمَ  ,َتانٍ َطَؾك ِحَؿاٍر أَ 
ِ

  ,َوَأَكا َيْقَمِئٍذ َقْد َكاَهْزُت آ
ِ
صؾك اهلل -َوَرُسقُل اهلل
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ػِّ  ,ُيَصؾِّل بِِؿـًك إَِلك َغْقِر ِجَدارٍ  -طؾقف وسؾؿ ـَ َيَدْي َبْعِض الصَّ  ,َفَؿَرْرُت َبْق

ػِّ  ,َوَأْرَسْؾُت إََتاَن َتْرَتعُ    َفَؾْؿ ُيـَْؽْر َذلَِؽ  ,َفَدَخْؾُت فِل الصَّ
َّ

«َطَؾل
 (ٔ)

. 

 : ٚدا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايسضاَٞ ضمح٘ اهلل

ـِ َطبَّاٍس  ـِ اْب  »َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -َط
ِ
 َرُسقُل اهلل

َ
ا ُتُقفِّل صؾك -َلؿَّ

َْكَصاِر َيا ُفاَلُن َهُؾؿَّ َفْؾـَْسَلْل َأْصَحاَب  ,-اهلل طؾقف وسؾؿ ْٕ ـَ ا
ُقْؾُت لَِرُجٍؾ مِ

 
ِّ

واطجًبا َلَؽ َيا ". َفَؼاَل: «َفنِكَُّفُؿ اْلَقْقَم َكثِقرٌ  ,-قف وسؾؿصؾك اهلل طؾ-الـَّبِل

ـَ َطبَّاسٍ    ,َأَتَرى الـَّاَس َيْحَتاُجقَن إَِلْقَؽ  ,اْب
ِّ

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل
-َوفِل الـَّاِس مِ

ـْ َتَرى؟ َفَتَرَك َذلَِؽ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  َفنِنْ  ,َوَأْقَبْؾُت َطَؾك اْلَؿْسَلَلةِ  ,َم

ُجِؾ َفآتِقفِ  ـِ الرَّ ُد ِرَداِئل َطَؾك  ,َوُهَق َقائٌِؾ  ,َكاَن َلَقْبُؾُغـِل اْلَحِديُث َط َفَلَتَقسَّ

يُح َطَؾك َوْجِفل التَُّراَب  ,َبابِفِ  ـَ َطؿِّ  ,َفَقَراكِل ,َفَقْخُرُج  ,َفَتْسِػل الرِّ َفَقُؼقُل: َيا اْب

َٓ َأْرَسْؾَت   َما َجاَء بَِؽ؟ َأ
ِ
َٓ َرُسقِل اهلل  َفآتَِقَؽ؟ َفَلُققُل: 

َّ
َأَكا َأَحؼُّ َأْن  ,إَِلل

ـِ اْلَحِديِث  ُجُؾ َحتَّك َرآكِل". َقاَل: "آتَِقَؽ. َفَلْسَلُلُف َط  الرَّ
َ

َوَقِد اْجَتَؿَع  ,َفَبِؼل

 
َّ

«َكاَن َهَذا اْلَػَتك َأْطَؼَؾ مِـِّل»َفَؼاَل:  ,الـَّاُس َطَؾل
 (ٕ)

. 

-طـ ققل إكصاري  -طـفؿا رضل اهلل-فلطرض طبد اهلل بـ طباس 

-طـفؿرضل اهلل -وذهب يتتؾؿذ طؾك أيدي إكصار  ,هذا -رضل اهلل طـف

                                                   
 .(ٗٓ٘)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٙٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
ُب النصيحة   بن علي اضتجوري حفظو اهللوقال شيخنا حيِت. (ٜٓ٘)أخرجو اإلمام الدارمي ُب سننو  (ٕ)

 . "ىذا حديث صحيح": احملتومة
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-ومـ كان مـ صحابة الـبل  ,"-رضل اهلل طـف-أبل رافع "وطؾك أيدي:  ,

 حتك حصؾ طؾًؿا كثقًرا غزيًرا وفقًرا. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

طبد اهلل "ـفؿ: وم -طـفؿرضل اهلل -حتك شفد لف كبار فؼفاء الصحابة 

: فؼد شفد لف أكف مـ أطؾؿ الـاس بؽتاب اهلل "-رضل اهلل طـف-بـ مسعقد 

-مات قبؾ ابـ طباس  -رضل اهلل طـف-ومع أن ابـ مسعقد  ,طز وجؾ

 بؿا يؼارب طشريـ سـة. -طـفؿارضل اهلل 

والعؾؿ  ,-طـفؿارضل اهلل -فؽقػ بالعؾؿ الذي حصؾف ابـ طباس 

 -طـفؿرضل اهلل -مقت طبد اهلل بـ مسعقد الذي بثف بقـ الـاس: بعد 

 أجؿعقـ.

-كان مع طؾل بـ أبل صالب  -طـفؿارضل اهلل -وطبد اهلل بـ طباس 

وقد جعؾف أمقر الؿممـقـ طؾل بـ أبل  ,يف معركة صػقـ -رضل اهلل طـف

ووٓه طؾك البصرة: فؿا زال والًقا  ,طؾك الؿقسرة -رضل اهلل طـف-صالب 

 وجؾ. طؾقفا حتك قبضف اهلل طز

-طؾك طؾل بـ أبل صالب  -طـفؿارضل اهلل -وقد أشار ابـ طباس 

أمقًرا  -طـفؿارضل اهلل -أن يبؼل معاوية بـ أبل سػقان  -رضل اهلل طـف

ولؽـ طؾل بـ أبل صالب  ,ويسؾؿ مـ معرتف ,طؾك الشام: حتك يؽسب وده

 ,-طـفؿارضل اهلل -كان قد طزل معاوية بـ أبل سػقان  -رضل اهلل طـف-
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-: فلبك طبد اهلل بـ طباس -طـفؿارضل اهلل -لك طبد اهلل بـ طباس وو

 أن يتقٓها. -طـفؿارضل اهلل 

رضل -وهذا شلء قد قدره اهلل طز وجؾ وقضاه: وإٓ لق بؼل معاوية 

ربؿا ما كان سقحصؾ الذي حصؾ مـ الؼتؾ  ,أمقًرا طؾك الشام -طـفؿااهلل 

 . -رضل اهلل طـف-وبقـ أمقر الؿممـقـ طؾل بـ أبل صالب  ,بقـف

ولربؿا لؿ تؼع تؾؽ الحروب الؽثقرة التل كان مآُلفا إلك قتؾ كثقر مـ 

 الؿسؾؿقـ.

رضل اهلل -وقد قرركا كثقًرا طدم الخقض فقؿا جرى بقـ الصحابة 

مع اطتؼادكا أن الحؼ يف هذه الحروب كان مع أمقر الؿممـقـ طؾل  ,-طـفؿ

-طـفؿرضل اهلل -لصحابة ومـ معف مـ ا ,-رضل اهلل طـف-بـ أبل صالب 

 ومـ غقرهؿ مـ الؿسؾؿقـ. ,

 وكاكت الطائػة إخرى متلولة.

 : ٚقس دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل َسِعقدٍ 
َّ

صؾك اهلل طؾقف -َأنَّ الـَّبِل

تِفِ  -وسؾؿ ـَ الـَّاسِ  َيْخُرُجقَن فِل ُفْرَقةٍ  ,َذَكَر َقْقًما َيُؽقُكقَن فِل ُأمَّ
ِسقَؿاُهْؿ  ,مِ

ـْ َأَشرِّ اْلَخْؾِؼ  -ُهْؿ َشرُّ اْلَخْؾِؼ »التََّحاُلُؼ َقاَل: 
ـِ  -َأْو مِ َيْؼُتُؾُفْؿ َأْدَكك الطَّائَِػَتْق

  «إَِلك اْلَحؼِّ 
ُّ

َأْو َقاَل  ,َلُفْؿ َمَثاًل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َفَضَرَب الـَّبِل
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 ًٓ ُجُؾ َيْرمِل»َقْق مِقََّة  الرَّ َفَقـُْظُر فِل الـَّْصِؾ َفاَل َيَرى  -َأْو َقاَل اْلَغَرَض  -الرَّ

 َفاَل َيَرى َبِصقَرةً  ,َبِصقَرةً 
ِّ

َوَيـُْظُر فِل اْلُػقِق َفاَل َيَرى  ,َوَيـُْظُر فِل الـَِّضل

ا َأْهَؾ يَ  ,َوَأْكُتْؿ َقَتْؾُتُؿقُهؿْ »: -رضل اهلل طـف-َقاَل: َقاَل َأُبق َسِعقدٍ  «َبِصقَرةً 

«اْلِعَراِق 
 (ٔ)

. 

 : ٚدا٤ بًفغ آخط يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـُ ِطـَْد َرُسقِل "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-طـ َأَبل َسِعقٍد اْلُخْدِريَّ  َبْقـَا َكْح

 
ِ
َوُهَق  ,َأَتاُه ُذو اْلُخَقْيِصَرةِ  ,َوُهَق َيْؼِسُؿ َقْسًؿا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

ـْ بَ 
  ,ـِل َتِؿقؿٍ َرُجٌؾ مِ

ِ
  ,اْطِدْل  ,َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

ِ
صؾك اهلل -َقاَل َرُسقُل اهلل

ـْ َيْعِدُل إِْن َلْؿ َأْطِدْل؟ َقْد ِخْبُت َوَخِسْرُت إِْن َلْؿ »: -طؾقف وسؾؿ َوْيَؾَؽ َوَم

ـُ اْلَخطَّاِب  «َأْطِدْل   -رضل اهلل طـف-َفَؼاَل ُطَؿُر ْب
ِ
لِل فِقِف  اْئَذنْ  ,: َيا َرُسقَل اهلل

  ,َأْضِرْب ُطـَُؼفُ 
ِ
َفنِنَّ َلُف  ,َدْطفُ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل َرُسقُل اهلل

َيْؼَرُءوَن  ,َوِصَقاَمُف َمَع ِصَقامِِفؿْ  ,َأْصَحاًبا َيْحِؼُر َأَحُدُكْؿ َصاَلَتُف َمَع َصاَلتِِفؿْ 

ـَ اإْلِ  ,َٓ ُيَجاِوُز َتَراقَِقُفؿْ  ,اْلُؼْرآنَ 
ـَ َيْؿُرُققَن مِ

ْفُؿ مِ ْساَلِم َكَؿا َيْؿُرُق السَّ

مِقَّةِ  ءٌ  ,الرَّ
ْ

ُثؿَّ ُيـَْظُر إَِلك ِرَصافِِف َفاَل ُيقَجُد  ,ُيـَْظُر إَِلك َكْصؾِِف َفاَل ُيقَجُد فِقِف َشل

ءٌ 
ْ

ٌء  ,فِقِف َشل
ْ

ُر ُثؿَّ ُيـْظَ  -َوُهَق اْلِؼْدُح  -ُثؿَّ ُيـَْظُر إَِلك َكِضقِِّف َفاَل ُيقَجُد فِقِف َشل

ءٌ 
ْ

مَ  ,إَِلك ُقَذِذِه َفاَل ُيقَجُد فِقِف َشل  ,آَيُتُفْؿ َرُجٌؾ َأْسَقدُ  ,َسَبَؼ اْلَػْرَث َوالدَّ

                                                   
 .(ٗٙٓٔ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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َيْخُرُجقَن َطَؾك  ,َأْو مِْثُؾ اْلَبْضَعِة َتَتَدْرَدرُ  ,إِْحَدى َطُضَدْيِف مِْثُؾ َثْدِي اْلَؿْرَأةِ 

ـَ الـَّاسِ 
ـِ ُفْرَقٍة مِ ـْ َرُسقِل ». َقاَل َأُبق َسِعقٍد: «ِحق

َفَلْشَفُد َأكِّل َسِؿْعُت َهَذا مِ

 
ِ
ـَ َأبِل َصالٍِب  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل  ْب

َّ
رضل اهلل -َوَأْشَفُد َأنَّ َطؾِل

ُجِؾ َفاْلُتِؿَس  ,َقاَتَؾُفْؿ َوَأَكا َمَعفُ  -طـف  بِفِ  ,َفُقِجدَ  ,َفَلَمَر بَِذلَِؽ الرَّ
َ

َحتَّك  ,َفُلتِل

 َطؾَ  ,َكَظْرُت إَِلْقفِ 
ِ
 .«الَِّذي َكَعَت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ك َكْعِت َرُسقِل اهلل

كان طـدهؿ حؼ: ولؽـ  -طـفؿرضل اهلل -فؽال الػريؼقـ مـ الصحابة 

رضل -الحؼ الؿحض كان يف جاكب أمقر الؿممـقـ طؾل بـ أبل صالب 

 .-اهلل طـف

يًسافط١  -زضٞ اهلل عٓ٘-قؿ١ إحسام أَري املؤَٓني عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 .رٜٔ أهلٛٙ َٔ دٕٚ اهللاي

 : دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـْ ِطْؽِرَمةَ   "َقاَل:  ,َط
ٌّ

 َطؾِل
َ

َفَبَؾَغ  ,بَِزَكاِدَقٍة َفَلْحَرَقُفؿْ  ,-رضل اهلل طـف-ُأتِل

ـَ َطبَّاسٍ َذلَِؽ  لِـَْفِل  ,َفَؼاَل: َلْق ُكـُْت َأَكا َلْؿ ُأْحِرْقُفؿْ  ,-طـفؿارضل اهلل -اْب

 َرُسق
ِ
 »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ِل اهلل

ِ
ُبقا بَِعَذاِب اهلل  ,َوَلَؼَتْؾُتُفؿْ  «َٓ ُتَعذِّ

 
ِ
َل ِديـَُف َفاْقُتُؾقهُ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لَِؼْقِل َرُسقِل اهلل ـْ َبدَّ «َم

 (ٔ)
. 

 

                                                   
 .(ٕٕٜٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 : ٚيف يفغ آخط يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـْ ِطْؽِرَمةَ  َق َقْقًما ,-رضل اهلل طـف-َطؾِقًّا َأنَّ  ,َط ـَ َطبَّاٍس َفَبَؾَغ  ,َحرَّ -اْب

  -رضل اهلل طـف
َّ

َنَّ الـَّبِل
ِ

ْقُفْؿ ٕ صؾك اهلل طؾقف -َفَؼاَل: َلْق ُكـُْت َأَكا َلْؿ ُأَحرِّ

 »َقاَل:  -وسؾؿ
ِ
بُقا بَِعَذاِب اهلل   ,«َٓ ُتَعذِّ

ُّ
صؾك اهلل -َوَلَؼَتْؾُتُفْؿ َكَؿا َقاَل الـَّبِل

َل ِديـَُف َفاْقتُُؾقهُ »: -وسؾؿطؾقف  ـْ بَدَّ «َم
 (ٔ)

. 

 : ٚدا٤ت ظٜاز٠ يف ايػٓٔ

ـْ ِطْؽِرَمةَ  ـِ اإِلْساَلمِ  -طـفؿارضل اهلل -َطؾِقًّاَأنَّ  ,َط وا َط َق َقْقًما اْرَتدُّ  ,َحرَّ

ـَ َطبَّاسٍ   َفَؼاَل: َلْق ُكـُْت َأَكا َلَؼَتْؾُتُفْؿ بَِؼْقِل َرُسقِل ا ,َفَبَؾَغ َذلَِؽ اْب
ِ
صؾك -هلل

َل ِديـَُف َفاْقتُُؾقهُ »: -اهلل طؾقف وسؾؿ ـْ بَدَّ َقُفْؿ لَِؼْقِل َرُسقِل «َم َُحرِّ
ِ

ـْ ٕ . َوَلْؿ َأُك

 
ِ
 »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

ِ
بُقا بَِعَذاِب اهلل -َطؾِقًّاَفَبَؾَغ َذلَِؽ  ,«َٓ ُتَعذِّ

ـُ َطبَّاسٍ "َفَؼاَل:  ,-رضل اهلل طـف "َصَدَق اْب
 (ٕ)

 . 

ـٌ َصِحقٌح ": قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل  . "َهَذا َحِديٌث َحَس

 .  َوالَعَؿُؾ َطَؾك َهَذا ِطـَْد َأْهِؾ الِعْؾِؿ فِل الُؿْرَتدِّ

 

 

                                                   
 .(ٖٚٔٓ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
وصححو اإلمام األلباين  (,ٛ٘ٗٔ)واإلمام الًتمذي ُب سننو  (,ٖٔ٘ٗ)أخرجو اإلمام أبو داود ُب سننو  (ٕ)

 رزتو اهلل ُب صحيح السنن.  
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ِّ ِٔ اإِلِغًَا  : َٚاِخَتًَُفٛا ٔفٞ امَلِطَأ٠ٔ ِإَشا اِضَتٖسِت َع

ِِ ًِ ٌِ ائع ِٖ ِٔ َأ َٔ   َوُهقَ  ,"ُتْؼَتُؾ ": َفَكاَيِت َطا٥َٔف١ْ 
ِّ

 ,َوَأْحَؿدَ  ,َقْقُل إَْوَزاِطل

 َوإِْسَحاَق. 

ِِ ُٗ ِٓ َٔ َٓ ُتْؼَتُؾ ": ََٚقاَيِت َطا٥َٔف١ْ   ,. َوُهَق َقْقُل ُسْػَقاَن الثَّْقِريِّ "ُتْحَبُس َو

ـْ َأْهِؾ الُؽقَفِة.
 َوَغْقِرِه مِ

 :(3065) ٚأخطز أبٛ بهط ايسٜٓٛضٟ يف اجملايؼ ٚدٛاٖط ايعًِ بطقِ

َثـَا قاٍ ـُ ُمْسؾٍِؿ: َقاَل: َما َكْعَؾُؿ فِل َأْهِؾ اْلبَِدِع  ,َأْحَؿدُ : َحدَّ  ْب
ِ
َكا َطْبُد اهلل

افَِضةِ  ـَ الرَّ
َٓ َأْكَثَر اْختاَِلًفا َوَتْخؾِقًطا مِ ًٓ َو َْهَقاِء َقْقًما َأْضَعَػ ُطُؼق ْٕ  ,َوا

َْهَقاِء َواْلبَِدِع َقْقًما  ْٕ َٓ َكْعَؾُؿ فِل َأْهِؾ ا ُبقبِقَِّة لَِبَشٍر َغْقَرُهْؿ: َوَذلَِؽ َأكَّا  ُطقا الرُّ ادَّ

ُبقبِقََّة  ُطقا الرُّ ـَ َسَبلٍ َوَأْصَحاَبُف ادَّ  ْب
ِ
َنَّ َطْبَد اهلل

ِ
ـِ َأبِل َصالٍِب ٕ  ْب

ِّ
رضل -لَِعؾِل

  ,: َفَلْحَرَقُفْؿ بِالـَّارِ -اهلل طـف
ٌّ

 فِل َذلَِؽ: -رضل اهلل طـف-َوَقاَل َطؾِل

َمْ ) ْٕ ا َرَأْيُت ا ْجُت َكاِري َوَدَطْقُت ُقـُْبًرا... َر َأْمًرا ُمـَْؽًرا َلؿَّ  (َأجَّ

ُٖٕس ََُش ٍَ َأُبٛ  َة لِـَْػِسِف َقا َطك الـُُّبقَّ َْهَقاِء ادَّ ْٕ ـْ َأْهِؾ ا
َٓ َكْعَؾُؿ َأَحًدا مِ : َو

َة َوَقاَل: ِجْبرِ  َطك الـَُّبقَّ ـَ َأبِل ُطَبْقٍد ادَّ يُؾ َيْلتِقـِل َغْقَرُهْؿ: َفنِنَّ اْلُؿَخَتاَر ْب

َبُعقُه َطَؾك َذلَِؽ  ,َومِقَؽائِقُؾ  َقُف َقْقٌم َواتَّ َوُهْؿ: اْلَؽْقَساكِقَُّة. َوفِقِفْؿ َقْقٌم  ,َفَصدَّ

 . "َبَقانٌ "ُيَؼاُل َلُفُؿ: اْلَبَقاكِقَُّة: ُيـَْسُبقَن إَِلك َرُجٍؾ ُيَؼاُل َلُف: 
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ِِ ُٗ ٍَ َي :َقا  َأَشاَر اهلُل َطزَّ َوَجؾَّ
َّ

َهَذا بَقَاٌن لِؾـَّاِس َوُهًدى ﴿إِْذ َقاَل:  : إَِلل

ـْ َقاَل بَِخْؾِؼ اْلُؼْرآنِ [338آل طؿران: ] ﴾ َوَمْقِطَظةٌ  ُل َم ُثؿَّ  ,: َوُهَق َأوَّ

ـْ ِطْؾِؿ 
ُطقَن بِِف مِ ـْ َهَذا َتْػِسقُرُهُؿ اْلُؼْرآَن َطَؾك َمَذاِهبِِفْؿ َمَع َما َيدَّ

َأْطَجُب مِ

ـِ اْلَجْػرِ َباصِـِِفْؿ بَِؿا َيْذكُ  ُطقا َأكَُّف  ,ُروَن َأكَُّف َوَقَع إَِلْقِفْؿ َط َوُهَق ِجْؾُد َجْػٍر ادَّ

َماُم ُكؾَّ َما َيْحَتاُجقَن إَِلك ِطْؾِؿِف َوُكؾَّ َما َيُؽقُن إَِلك َيْقِم اْلِؼَقاَمةِ   ."َكَتَب فِقِف اإْلِ

 : (3/346)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

"ٖٝ ُٔ ُعًَ َثـَا َأيُّْقُب ١َاِب ـِ  ,: َحدَّ وا َط ـْ ِطْؽِرَمَة: َأنَّ َطؾِّقًا َحرَق َكاسًا اْرَتدُّ َط

ـَ َطبَّاسٍ  ,اإِلْسالَمِ  ـْ "َفَؼاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -َفَبَؾَغ َذلَِؽ اْب َلْؿ َأُك

  ,َٕحِرَقُفؿ َأَكا بِالـَّارِ 
ِ
ُبقا َٓ »َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إِنَّ َرُسْقَل اهلل ُتَعذِّ

 
ِ
 .«بَِعَذاِب اهلل

َل ِدْيـَفُ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لَِؼْقلِِف  ,َوُكـُْت َقاتَِؾُفؿ ـْ َبدَّ  .«َفاْقُتُؾْقهُ  ,َم

ـِ ُأمِّ الَػْضؾِ "َفَؼاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َفَبَؾَغ َذلَِؽ َطؾِّقًا إِكَُّف  ,َوْيَح اْب

اٌص َطَؾك الَفـَاِت   "َلَغقَّ
(ٔ)

 ها.

                                                   
 ,عن زتاد بن زيد ,من طريق سليمان بن حرب ٙٔ٘/  ٔ "تاريخ الفسوي  ". وىو ُب إسناده صحيح (ٔ)

 ,ُب اصتهاد: باب ال يعذب بعذاب اهلل (ٙٓٔ/ٙ)وأخرجو البخاري  ,-عن عكرمة.. ,عن أيوب
ُب حترمي الدم: باب  (,ٗٓٔ/ٚ)والنسائي  ,باب حكم اظترتد واظترتدةُب استتابة اظترتدين:  (,ٖٕٚ/ٕٔ)و

. وأخرجو أبو داود "فبلغ ذلك..."دون قولو:  -عن عكرمة  ,من طرق عن أيوب ,اضتكم ُب اظترتد
. "ويح ابن عباس"فقال:  ,فبلغ ذلك علًيا"وفيو  (,ٜٖ٘ ,ٖٛ٘/ٖ)واضتاكم  ,ُب أول اضتدود (ٖٔ٘ٗ)

    = ,واالعجاب بقولو ,ومعناه اظتدح لو ,: لفظو لفظ الدعاء عليو"ح ابن عباسوي": قولو قال اطتطايب
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الحسقـ بـ طؾل بـ  -طـفؿارضل اهلل -د اهلل بـ طباس وقد كصح طب

بعدم الخروج إلك الؽقفة: ولؽـ كان ما   ,-طـفؿارضل اهلل -أبل صالب 

 قدره اهلل طز وجؾ طؾقف.

 ومع العؿؾ. ,مع العؾؿ -طـفؿارضل اهلل -طاش طبد اهلل بـ طباس 

 هذا يسللف يف"وربؿا كان يجتؿع لف يف الؿجؾس القاحد مئات الـاس: 

 ,والرابع يف إكساب ,والثالث يف الشعر ,وأخر يف الػؼف ,التػسقر

 ."وغقرهؿ ,والخامس يف أيام العرب

 : (354-3/350)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

"ٟٗ َٛأقٔس ـُ َأبِل َسْبَرةَ اي َثـَا َأُبق َبْؽٍر ب ـِ َسْعدٍ  ,: َحدَّ ـْ ُمْقَسك ب ـْ َطامِِر  ,َط َط

ـِ َسْعِد  ـِ َأبِل َوقَّاٍص: َسِؿْعُت ب َما َرَأْيُت "َيُؼْقُل:  -رضل اهلل طـف-َأبِلب

َٓ َأَلبَّ ُلّبًا ,َأَحدًا َأْحَضَر َفْفؿًا َٓ َأْكَثَر ِطؾؿًا ,َو ـِ  ,َو ـِ اْب َٓ َأوسَع ِحؾؿًا مِ َو

ُثؿَّ  ,ُمْعِضَؾةٌ َلَؼْد َرَأْيُت ُطَؿَر َيدُطْقُه لِؾُؿْعِضالَِت َفَقُؼْقُل: َقْد َجاءت  ,َطبَّاسٍ 

"َوإِنَّ َحْقَلُف َْٕهُؾ َبْدرٍ  ,َٓ ُيَجاِوُز َقْقَلف
(ٔ)

. 

                                                                                                                        
-وكقول عمر  ",ويل أمو مسعر حرب"ُب أيب بصَت:  -صلى اهلل عليو وسلم-وىذا كقول الرسول  =

ىبلت الوادعي أمو "حُت أعجبو قول الوادعي ُب تفضيل سهمان اطتيل على اظتقاريف:  -رضي اهلل عنو
فبلغ ذلك "ُب اضتدود:  (ٛ٘ٗٔ)ولفظ الًتمذي  ,أو ما أصوب رأيو ,يريد: ما أعلمو "بو لقد أذكرت 

 ."فقال: هلل در ابن عباس ,فبلغ ذلك عليا": (ٖ٘/ٖ)ولفظ الببلذري  ",فقال: صدق ابن عباس ,عليا
 .(2/369) "صبؼات ابـ سعد "هق يف  (ٔ)
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ٟٗ َٛأقٔس  اي
ُّ

ٍد التَّْقِؿل ـُ ُمَحؿَّ َثـَا ُمْقَسك ب ـْ َأبِْقفِ  ,: َحدَّ ـِ َأبِل  ,َط ـْ َمالِِؽ ب َط

 َسِؿَع  ,َطامِرٍ 
ِ
ـَ ُطَبْقِد اهلل ـُ َلَؼْد ُأطْ "َيُؼْقُل:  -رضل اهلل طـف-َصْؾَحَة ب  اْب

َ
طِل

ُم  ,َوِطْؾؿًا ,َوَلؼـًا ,َفْفؿًا -طـفؿارضل اهلل -َطبَّاسٍ  َما ُكـُْت َأَرى ُطَؿَر ُيَؼدِّ

"َطَؾْقِف َأَحداً 
(ٔ)

. 

ـُ َُ ـِ ُصَبْقٍح اأَلِع ـْ ُمْسؾِِؿ ب ـْ َمْسُرْوٍق  ,: َط ـْ  ,َط ـِ َمْسُعْقدٍ َط  ب
ِ
-َطْبِد اهلل

ـُ طَ "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف  "َما َطَشرُه مِـَّا َأَحدٌ  ,بَّاٍس َأْسـَاَكـَاَلْق َأْدرَك اْب
(ٕ)

. 

َٚا١َٕٜ َٚٔفٞ  ."َما َطاَشَرهُ ": ِض

ـُ َُ ُثْقَكا: َأنَّ اأَلِع  : َحدِّ
ِ
َوَلـِْعَؿ َتْرُجَؿاُن "َقاَل:  -رضل اهلل طـف-َطْبَد اهلل

ـُ َطبَّاسٍ  " -طـفؿارضل اهلل -الُؼْرآِن اْب
(ٖ)

. 

ـُ َُ ـْ إِْبَراِهْقؿَ اأَلِع  َقاَل:  ,: َط
ِ
َلْق َأنَّ َهَذا ": -رضل اهلل طـف-َقاَل َطْبُد اهلل

ءٍ  ,الُغالََم َأْدَرَك َما َأْدَرْكـَا
ْ

ْؼـَا َمَعُف بَِشل  ."َما َتعؾَّ

ٟٗ َٛأقٔس ـُ ُبَؽْقرٍ اي ثـَا َمْخَرَمُة ب ـْ َأبِْقفِ  ,: َحدَّ ـِ َسِعْقدٍ  ,َط ـْ ُبْسِر ب ـْ  ,َط َط

ـِ َكْعٍب   ب
ِّ

ـِ ُأَبل ِد ب ـُ َطبَّاسٍ َوَكاَن ِطـَْدُه  -: َسِؿَع َأَباُه َيُؼْقُل ُمَحؿَّ رضل -اْب

                                                   
 .370/  2 "صبؼات ابـ سعد  " (ٔ)

(ٕ)
 "و ,495/  3 "تاريخ الػسقي  "و ,366/  2 "الطبؼات  "يف . وهق إسـاده صحقح 

 مـ صرق طـ إطؿش بف. 537/  3الؿستدرك 

(ٖ)
وأخرجف الحاكؿ  (,3/495) "تاريخ الػسقي"و (,2/366) "صبؼات ابـ سعد" 

 ."ووافؼف الذهبل ,هذا حديث صحقح طؾك شرط الشقخقـ"وقال:  (,3/537)
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ةِ "َفَؼاَل:  ,-َفَؼاَم  ,-طـفؿااهلل   ,َأَرى َطْؼالً َوَفْفؿًا ,َهَذا َيُؽْقُن َحْبَر َهِذِه إُمَّ

 
ِ
ـِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَقْد َدَطا َلُف َرُسْقُل اهلل ْي َفُف فِل الدِّ  ."َأْن ُيَػؼِّ

ِٔ ١َََ ََٚع ََٓك "َيُؼْقُل لِل:  -طـفؿارضل اهلل -ُمَعاِوَيةَ : َسِؿْعُت ٔعِهِط -َمْق

 
ِ
ـْ َطاَش  -َواهلل ـْ َماَت َوَم  ."َأْفَؼُف َم

ِٔ ٣َٚ َع ُِٜط ـُ "َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل -َطاِئَشةَ : َٚ  بِالحجِّ اْب
َ

ـْ َبِؼل َأْطَؾُؿ َم

 "َطبَّاسٍ 
(ٔ)

. 

َة الحجِّ َحْتؿًا : َوَقْد َكاَن َيَرى ُمتعَ ُقًُِت
(ٕ)

. 

ـِ َقَطِأُت ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـُ َأْحَؿَد الَػِؼْقُف  ,: َطَؾك إِْسَؿاِطْقَؾ ب  ب
ِ
َأْخَبَرُكؿ َطْبُد اهلل

ـُ َطْبِد الَباِقل ,َسـََة َسْبَع َطْشَرَة َوِستِّ ماَئةٍ  ُد ب ـُ  ,َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ  ب
ُّ

َأْخَبَرَكا َطؾِل

دٍ  ـِ ُمَحؿَّ ِد ب ـُ بِْشَرانَ  ,إَْكَباِريُّ  ُمَحؿَّ ـِ ب َأْخَبَرَكا إِْسَؿاِطْقُؾ  ,َأْخَبَرَكا َأُبق الُحَسْق

دٍ  ـُ ُمَحؿَّ ـُ َمـُْصْقرٍ  ,ب اِق  ,َأْخَبَرَكا َأْحَؿُد ب زَّ ثـَا َطْبُد الرَّ ـْ  ,َأْخَبَرَكا َمْعَؿرٌ  ,َحدَّ َط

ـِ َبِذْيَؿَة   ب
ِّ

َطؾِل
(ٖ)

ـِ إََصؿِّ  , ـْ َيِزْيَد ب ـِ  ,َط ـِ َطبَّاسٍ  َط  ,-طـفؿارضل اهلل -اْب

                                                   
 .(369/  2) "ابـ سعد  "و (,495/  3) "تاريخ الػسقي  "اكظر:  (ٔ)

(ٕ)
وبؼل  ,فنذا فرغ مـفا تحؾؾ مـ إحرامف ,: أن يحرم قاصد الحج مـ الؿقؼات بـقة العؿرةأي 

 ثؿ يحرم يف الققم الثامـ بقـة الحج. ,متحؾال إلك الققم الثامـ مـ ذي الحجة

 .(وما بعدها 2/378) "زاد الؿعاد  ": اكظر

(ٖ)
 ."كديؿة  "وقد تصحػ يف الؿطبقع إلك  ,ذالوكسر ال ,: بػتح الباءبذيؿة 
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ـِ الـَّاس ,َقاَل: َقِدَم َطَؾك ُطَؿَر َرُجٌؾ  َفَؼاَل: َيا َأمِْقر  ,َفَجَعَؾ ُطَؿُر َيْسَلُلُف َط

ـَ   َقْد َقَرَأ الُؼْرآَن مِـُْفؿ َكَذا َوَكَذا. ,الُؿْممِـِْق

 َما ُأِحبُّ َأْن ُيَسارُطقا َيْقَمفؿ َهَذا فِل
ِ
 الُؼْرآِن َهِذِه الُؿَساَرَطَة. َفُؼْؾُت: َواهلل

 ُثؿَّ َقاَل: َمْف. ,َقاَل: َفَزَبَركِل ُطَؿر

ـْ َهَذا  ,َفاكَطَؾؼُت إَِلك َمـِْزلِل ُمْؽَتِئبًا َحِزيـًا
َفُؼْؾُت: َقْد ُكـُْت َكَزلُت مِ

ـْ َكْػِسفِ  ,بَِؿـِْزَلةٍ 
َّٓ َقْد َسَؼطُت مِ َٓ ُأَراكِل إِ َحتَّك  ,اِشلَفاْضَطَجعُت َطَؾك فِرَ  ,َو

 َوجعٌ 
َ

 ِقْقَؾ لِل: َأِجْب َأمِْقَر  ,َفَبْقـَا َأَكا َطَؾك َذلَِؽ  ,َطاَدكِل كِْسَقُة َأْهؾِل َوَما بِل

. ـَ  الُؿْممِـِْق

 ,ُثؿَّ َخالَ بِل ,َفَلَخَذ بَِقِدي ,َفنَِذا ُهَق َقاِئٌؿ َطَؾك الَباِب َيـَْتظُِركِل ,َفَخَرجُت 

ُجُؾ آكِػًا؟ َفَؼاَل: َما الَِّذي َكِرهَت  ا َقاَل الرَّ  مِؿَّ

ـَ   ,َوَأُتقُب إَِلْقفِ  ,َفنِكِّل َأْسَتْغِػُر اهللَ  ,إِْن ُكـُْت َأَسْلُت  ,ُقْؾُت: َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق

 َوَأْكِزُل َحْقُث َأْحَبْبَت.

 َقاَل: َلُتْخبَِركِّل.

قا ُقْؾُت: َمَتك َما ُيَساِرُطقا َهِذِه الُؿَساَرَطَة َيْحَتؼُّ
 (ٔ)

قا  , َوَمَتك َما َيْحَتؼُّ

 َوَمَتك َما َيْخَتؾُِػقا َيْؼَتتُِؾقا. ,َوَمَتك َما اْخَتَصُؿقا َيْخَتؾُِػقا ,َيْخَتِصُؿقا

                                                   
(ٔ)

إلك  "الؿصـػ  "ويؼقل كؾ واحد مـفؿ: الحؼ يف يدي. وقد تصحػ يف  ,: يختصؿقاأي 

 ."يحقػقا "
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 َأُبْقكَ "َقاَل: 
ِ
 "َلَؼْد ُكـُْت َأْكُتُؿَفا الـَّاَس َحتَّك ِجْئَت بَِفا ,هلل

(ٔ)
. 

ُٔ َغِعٕس دِ اِب ـُ ُمَحؿَّ َة  : َأْخَبَرَكا َأُبق َبْؽٍر ب ـِ َأبِل ُمرَّ   -ب
ٌّ

ل َثـَا َكافُِع  -َمؽِّ َحدَّ

ـُ ُطَؿرَ  ـُ ِدْيـَاٍر:  ,ب َثـِل َطْؿُرو ب ـَ َطبَّاسٍ َأنَّ َأْهَؾ الَؿِدْيـَِة َكؾَُّؿقا "َحدَّ -اْب

 ,-رضل اهلل طـف-ُطْثَؿانَ َفَدَخَؾ َطَؾك  ,َأْن َيُحجَّ بِِفؿ -طـفؿارضل اهلل 

َرهُ   َفَقَجَد ُطْثَؿاَن َقْد ُقتَِؾ: َفَؼاَل  ,عَ ُثؿَّ َرَج  ,َفَحجَّ  ,َفَلمَّ
ٍّ

رضل اهلل -لَِعؾِل

َأْلَزَمَؽ الـَّاُس َدَم ُطْثَؿاَن إَِلك َيْقِم  ,إِْن َأْكَت ُقْؿَت بَِفَذا إَْمِر أنَ ": -طـفؿا

 "الِؼَقاَمةِ 
(ٕ)

. 

 
ِ
ـِ َطْبِد اهلل  ب

ِ
ـْ ُطَبْقِد اهلل ـِ  ,َوَط ـِ َطبَّاسٍ َط َأكَُّف َقاَل ": -طـفؿارضل اهلل -اْب

ا َقاَل:   َلؿَّ
ٍّ

امَ  ,ِسرْ "لَِعؾِل ْقُتَؽ الشَّ ـِ اْكُتْب  ,َما َهَذا بَِرْأٍي "َفَؼاَل:  ,"َفَؼْد َولَّ َوَلؽِ

 ."َوِطْدهُ  ,َفَؿـِّفِ  ,إَِلك ُمَعاِوَيةَ 

 ."َٓ َكاَن َهَذا َأَبداً "َقاَل: 

١َََ ِٔ ٔعِهِط  : َسِؿْعُت ََٚع
ِ
ُقْؾُت "َيُؼْقُل: -ؿاطـفرضل اهلل -–َطْبَد اهلل

 
ٍّ

ْؿ َأَبا ُمْقَسك": -رضل اهلل طـف-لَِعؾِل  ,َحِذراً  ,َفنِنَّ َمَعُف َرُجالً  ,َٓ ُتَحؽِّ

                                                   
(ٔ)

 ,536/  3) "تاريخ الػسقي  "و (20368)برقؿ  "الؿـصػ  ". وهق يف رجالف ثؼات 

537). 

(ٕ)
 أضػر لف برتجؿة.رجالف ثؼات ما خال أبا بؽر بـ محؿد فنكـل لؿ  
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َجالِ  ,َمِرسًا ـَ الرِّ
كِل إَِلك َجـْبِفِ  ,َقاِرحًا مِ َّٓ َطَؼْدُتَفا ,َفُؾزَّ َٓ َيُحؾُّ ُطْؼَدًة إِ  ,َفنِكَُّف 

َّٓ َحؾَ  َٓ َيْعِؼُد ُطْؼَدًة إِ  ."ْؾُتَفاَو

ـْ َأْصَحابِل"َقاَل: 
ـَ َطبَّاٍس! َفَؿا َأْصـَُع؟ إِكََّؿا ُأْوَتك مِ َقْد َضُعَػْت  ,َيا اْب

 . "َٓ َيُؽْقُن فِْقَفا ُمَضِريَّاِن َأَبداً "َهَذا إَْشَعُث َيُؼْقُل:  ,كِقَُّتُفؿ َوَكؾُّقا

 "-طـفؿارضل اهلل -َفَعَذْرُت َطؾِّقًا"
(ٔ)

. 

ٟٗ َٛأقٔس َكادِ : َح اي ـُ َأبِل الزِّ َثـَا اْب ـْ َأبِْقفِ  ,دَّ   ,َط
ِ
ـِ َطْبِد اهلل  ب

ِ
ـْ ُطَبْقِد اهلل  َقاَل: ,َط

ـُ َطبَّاٍس َكاَن  بِِعْؾِؿ َما "َقْد َفاَت الـَّاَس بِِخَصاٍل: -طـفؿارضل اهلل -–اْب

ـْ َرْأيِفِ  ,َسَبَؼ 
َوَما َرَأْيُت  ,ائِؾٍ َوكَ  ,َوَكَسٍب  ,َوِحْؾؿٍ  ,َوفِْؼٍف فِقَؿا احتِقَج إَِلْقِف مِ

 
ِ
ـْ َحِدْيِث َرُسْقِل اهلل

َٓ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأَحدًا َأْطَؾَؿ بَِؿا َسَبَؼُف مِ َو

َٓ َأْطَؾَؿ بَِؿا َمَضك ,بَِؼَضاِء َأبِل َبْؽٍر َوُطَؿَر َوُطْثَؿاَن مِـْفُ  َٓ َأثَؼَب َرْأيًا  ,َو َو

ُثـَا الَعِشقََّة ُكؾََّفا فِل  ,ـَّا َكحُضُر ِطـَْدهُ َوَلَؼْد كُ  ,فِقَؿا احتِقَج إَِلْقِف مِـْفُ  َفُقَحدِّ

َفا فِل الـََّسِب  ,الَؿَغاِزي ْعرِ  ,َوالَعِشقََّة ُكؾَّ َفا فِل الشِّ  "َوالَعِشقََّة ُكؾَّ
(ٕ)

. 

ٍِٜر ُٔ ُدَط ـْ َصاُوْوسٍ اِب ـِ ُطَؿرَ "َقاَل:  ,: َط ـِ اْب َٓ َأْطَؾَؿ  ,َما َرَأْيُت َأوَرَع مِ َو

ـِ  ـِ َطبَّاسٍ مِ  "-طـفؿارضل اهلل -اْب
(ٖ)

. 

                                                   
 مـ صريؼ ابـ سعد طـ القاقدي. (540) "تاريخف  "أورده ابـ طساكر يف  (ٔ)

(ٕ)
 ."سقب  "إلك  "كسب  "وقد تحرف فقف  (,368/  2) "صبؼات ابـ سعد " 

(ٖ)
 .(366/  2) "ابـ سعد  "و (,496/  3) "تاريخ الػسقي " 
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ْٖٔس ََُذا  ٍَ ـِ َطبَّاسٍ ": ََٚقا َلَؼْد َماَت َيْقَم َماَت  ,َما َرَأْيُت َأَحدًا َقطُّ مِْثَؾ اْب

ةِ  "َوإِكَُّف َلَحْبُر َهِذِه إُمَّ
(ٔ)

. 

ـُ َُ ـْ ُمَجاِهدٍ اأَلِع ك الَبْحَر: لَِؽثْ "َقاَل:  ,: َط ـُ َطبَّاٍس ُيَسؿَّ َرِة   َكاَن اْب

 "ِطْؾِؿفِ 
(ٕ)

. 

ٍِٝح ُٔ َأٔبٞ َْٔذ ـْ ُمَجاِهدٍ اِب ـِ "َقاَل:  ,: َط ـْ ُفْتَقا اْب
ـَ مِ َما َسِؿْعُت ُفْتَقا َأْحَس

  ,َطبَّاسٍ 
ِ
َّٓ َأْن َيُؼْقَل َقائٌِؾ: َقاَل َرُسْقُل اهلل  ."– -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إِ

١ََٓ ِٝ َٝ ُٔ ُع ُٕ ب َٝا ٍَ ُغِف ـِ َطبَّاسٍ  َلْؿ ُيْدَرْك مِْثُؾ ": َقا فِل  -طـفؿارضل اهلل -اْب

 فِل َزَماكِفِ  ,َزَماكِفِ 
ِّ

ْعبِل َٓ مِْثُؾ الشَّ َٓ مِْثُؾ الثَّْقِريِّ فِل َزَماكِفِ  ,َو  ."َو

ٍَٔط اخَلٖعاُظ ـِ َأبِل ُمَؾْقَؽَة: َأُبٛ َعا ـِ اْب ـَ َطبَّاٍس َصِحبُت ": َط رضل اهلل -–اْب

َة إَِلك الَؿِدْيـَ  -طـفؿا ـْ َمؽَّ
ـِ  ,ةِ مِ َقاَم َشْطَر  ,َفنَِذا َكَزَل  ,َفَؽاَن ُيَصؾِّل َرْكَعَتْق

ـَ الـَِّشْقِج َوالـَِّحْقِب  ,َوُيَرتُِّؾ الُؼْرآَن َحْرفًا َحْرفًا ,الؾَّْقؾِ 
 ."َوُيْؽثُِر فِل َذلَِؽ مِ

َٕ َُا ِٝ ُٔ ُغًَ ُُٔط ب ـِ ِدْرَهؿٍ َُِعَت ـْ ُشَعْقِب ب ـْ َأبِل َرَجاءٍ  ,: َط ْيُت َرأَ "َقاَل:  ,َط

ـَ َطبَّاسٍ  ـَ  ,-طـفؿارضل اهلل -اْب
َراِك الَبالِل مِ ـْ َطْقـَْقِف مِْثُؾ الشِّ

َوَأسَػَؾ مِ

 ."الُبَؽاءِ 

                                                   
(ٔ)

 .(535/  3)أخرجف الحاكؿ  
 .(336/  3) "الحؾقة  "و ,(535/  3) "الؿستدرك  "و ,(33/  3) "أكساب آشراف " (ٕ)



 اعسف ضًفو

 
5

 [-رضي اهلل عنهما-الحبر عبد اهلل بن عباس ]

   
 

589 

ٖٖأب اخَلفَّاُف َٛ ـِ َيْعَؾكَعِبُس اي ـْ َأبِل ُأَمقََّة ب ـِ َأبِل َسِعْقدٍ  ,: َط ـْ َسِعْقِد ب  ,َط

ـِ َطبَّاسٍ ُكـُْت ِطـَْد "َقاَل:  ـَ  ,َفَجاءُه َرُجٌؾ  ,-اطـفؿرضل اهلل -اْب َفَؼاَل: َيا اْب

 َطبَّاٍس! َكْقَػ َصقُمَؽ؟

ـِ َوالَخِؿْقَس.  َقاَل: َأُصقُم آْثـَْق

 َقاَل: َولَِؿ؟

َفُلِحبُّ َأْن ُيْرَفَع َطَؿؾِل َوَأَكا َصاِئٌؿ  ,َقاَل: َٕنَّ إَطَؿاَل ُتْرَفُع فِْقِفَؿا
(ٔ)

. 

اِزيُّ  ـُ ُسَؾْقَؿاَن الرَّ ـِ َأبِل َثابٍِت: ,: َسِؿْعُت َأَبا ِسـَانٍ إِْسَحاُق ب ـْ َحبِْقِب ب  َط

 ,َفَؾْؿ َيَر مِـُْف َما ُيِحبُّ  ,َفَشَؽا َدْيـًا ,َأنَّ َأَبا َأيُّْقَب إَْكَصاِريَّ َأَتك ُمَعاِوَيةَ 

ـِ َطبَّاسٍ  ,َفَؼِدَم الَبْصَرةَ  َغ َلُف َبْقَتفُ  ,َفـََزَل َطَؾك اْب  َوَقاَل: ,َفَػرَّ

 َْٕص 
ِ
َـّ بَِؽ َكَؿا َصـَعَت بَِرُسْقِل اهلل  .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ـََع

                                                   
قال  ,واسؿف إسؿاطقؾ بـ يعؾك الثؼػل البصري ,. لضعػ أبل أمقة بـ يعؾكإسـاده ضعقػ (ٔ)

وقال الـسائل  ,وقال مرة: مرتوك الحديث ,لقس حديثف بشلء ,يحقك: ضعقػ

صؾك -باس ثابت طـ الـبل وقال البخاري: سؽتقا طـف. وفعؾ ابـ ط ,والدارقطـل: مرتوك

مـ حديث أبل هريرة  (747)فؼد روى الرتمذي  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل طؾقف وسؾؿ

 ,تعرض آطؿال يقم آثـقـ والخؿقس "قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طـ رسقل اهلل 

فنن لف شاهدا  ,وهق حديث حسـ كؿا قال الرتمذي ,"فلحب أن يعرض طؿؾل وأكا صائؿ 

 ,وسـده حسـ 202 ,203/  4والـسائل  (2436)أسامة بـ زيد طـد أبل داود مـ حديث 

 .204 ,203/  4ومـ حديث حػصة طـد الـسائل 
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 ُثؿَّ َقاَل: َكْؿ َدْيـَُؽ؟

 َقاَل: ِطْشُرْوَن َأْلػًا.

ـَ َأْلػًا ـَ َمْؿُؾْقكًا ,َفَلْطَطاُه َأْرَبِعْق  "َوُكؾَّ َما فِل الَبْقِت  ,َوِطْشِرْي
(ٔ)

. 

 ِّ ِٔ ايٖؿِعٔب ٙٔ ،ََٚع ِِٝط َأَقاَم َبْعَد َوْقَعِة الَجَؿِؾ  -رضل اهلل طـف-ّقًا : َأنَّ َطؾِ ََٚغ

ـَ َلْقَؾةً  ـَ َطبَّاٍس َطَؾك  ,ُثؿَّ َساَر إَِلك الُؽْقَفةِ  ,بِالَبْصَرِة َخْؿِسْق َواْسَتخَؾَػ اْب

َمتُِف إَِلك الُؽْقَفةِ  ,الَبْصَرةِ  َف إَْشَتَر َطَؾك ُمَؼدِّ ـِ  ,َفَؾِحَؼُف َرُجٌؾ  ,َوَوجَّ َفَؼاَل: َم

ـَ َطَؾك الَبْصَرِة؟ا  ْسَتخَؾَػ َأمِْقُر الُؿْممِـِْق

ِف. ـُ َطؿِّ  َقاَل: اْب

ْقَخ َأْمَس بِالَؿِدْيـَِة؟  َقاَل: َفِػقَؿ َقَتْؾـَا الشَّ

َـ  ْق ـُ َطبَّاٍس َطَؾك الَبْصَرِة َحتَّك َساَر إَِلك ِصػِّ َفاْسَتخَؾَػ  ,َقاَل: َفَؾْؿ َيَزِل اْب

الَةِ  َأَبا إَْسَقِد بِالَبْصَرةِ   َوِزَيادًا َطَؾك َبْقِت الَؿاِل. ,َطَؾك الصَّ

ا ُبْقيِعَ   َلؿَّ
ٌّ

اِم. ,ُقْؾُت: َوَقْد َكاَن َطؾِل ـِ َطبَّاٍس: اذَهْب َطَؾك إِْمَرِة الشَّ  َقاَل ْٓب

ـِ  ,َأَقؾُّ َما َيصـَُع بِل ُمَعاِوَيُة إِْن َلْؿ َيْؼُتْؾـِل الَحْبُس  ,َفَؼاَل: َكالَّ  َوَلؽِ

ـَ َيَدْيَؽ َطْزُلُف َبْعدُ  ,ْؾفُ اْسَتْعؿِ   َفَؾْؿ َيؼَبْؾ مِـُْف. ,َوَبْق

ـِ   َأَبا ُمْقَسك َيْقَم الَحَؽَؿْق
َ

َٓ ُيَقلِّل  َأْن 
ٍّ

َوَقاَل:  ,َوَكَذلَِؽ َأَشاَر َطَؾك َطؾِل

ـِل  َأْو َفَقلِّ إَْحـََػ. ,َولِّ

                                                   
(ٕ)

 : هق سعقد بـ سـان الشقباين آصغر.أبق سـان. ه ثؼات إٓ أكف مـؼطعرجال 
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 َذلَِؽ 
ٌّ

 َفَغَؾُبقُه َطَؾك َرْأيِِف. ,َفَلَراَد َطؾِل

:َقاَل  ـَ ْق  َيْقَم ِصػِّ
ٍّ

 َأُبق ُطَبْقَدَة فِل َتْسِؿَقِة ُأَمَراِء َطؾِل

ـُ َطبَّاسٍ  َيِة الَبْصَرِة. ,َفَؽاَن َطَؾك الَؿْقَسَرِة اْب َٓ  ُثؿَّ ُردَّ َبْعُد إَِلك ِو

اٌن  ا َقاَل َحسَّ  فِقَؿا َبَؾَغـَا: -رضل اهلل طـف-َومِؿَّ

ـُ َطبَّاٍس َبَدا َلَؽ َوْجفُ   َرَأْيَت َلُف فِل ُكؾِّ َأْقَقالِِف َفْضـــــــــالَ ... ــــــُف إَِذا َما اْب

ًٓ لَِؼـــــــــــائٍِؾ  َٓ َتَرى َبْقـََفا َفْصــــــــالَ ... إَِذا َقاَل َلْؿ َيْتُرْك َمَؼا  بُِؿـَْتَظَؿاٍت 

َٓ  لِِذي َأَرٍب فِل الَؼْقلِ ... َكَػك َوَشَػك َما فِل الـُُّػْقِس َفَؾـْؿ َيَدْع  َٓ َهـــْز  ِجّدًا َو

ـــــلــٍة  َٓ َوْغـــــــــالَ ... َسَؿْقَت إَِلك الَعْؾَقا بَِغْقِر َمَشؼَّ َٓ َدكِّقًا َو  َفـِْؾَت ُذَراَها 

ــــَدى  َٓ َخْبالَ ... ُخؾِْؼَت َحؾِْقػًا لِؾُؿُرْوءِة َوالـَـّ َبؾِْقجًا َوَلْؿ ُتْخَؾْؼ َكَفامًا َو
 

(ٔ)
 .ها

 بالعؾؿ حتك بعض مؾقك العجؿ.وقد شفد لف 

                                                   
وهل  (,285/  9) "ومجؿع الزوائد  " (,354/  2) "آستقعاب  "إبقات بتؿامفا يف  (ٔ)

 "و (,43/ 3) "أكساب آشراف  "و (,232)طدا إول وآخقر يف ديقان حسان ص: 

وققلف . (330/  2) "اإلصابة  "و (,545/  3) "الؿستدرك  "و (,27): "كسب  قريش 

 ,قالت الخـساء: كلن لؿ يؼؾ أهال لطالب حاجة ,: صؾؼ القجف بالؿعروفأي "بؾقجا"

 ,يؼال: سقػ كفام: كؾقؾ ٓ يؼطع. ومـ الؿجاز ,ؽفاموكان بؾقج القجف مـشرح الصدر وال

: والخبؾ: بطئ طـ الغاية. وفرس كفام: ٓ غـاء طـده ولسان كفام: طقل. رجؾ كفام

 "خبال  "و ,"فؾقجا  "إلك  "بؾقجا  " "آستقعاب  "الػساد. وقد تحرفت يف الؿطبقع مـ 

 ."جبال  "إلك 
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 ."بلكف الحرب": املصنٛض يف دطدري

 ."أكت حرب العرب": قاٍ ي٘

 لؿا طـده مـ الخقر العظقؿ.

طؽرمة:  ,مفتًؿا بالعؾؿ: حتك أكف كبؾ مقٓه -طـفؿارضل اهلل -وكان 

 حتك يتعؾؿ العؾؿ الـافع.

 ,يلمره أن يحدث بقـ يديف: لقعؾؿ إن أصاب -طـفؿارضل اهلل -وكان 

 أو أخطل.

 ,والعؿؾ ,العؾؿ"مع:  -طـفؿارضل اهلل -طاش طبد اهلل بـ طباس 

 ."والـصح ,والدطقة إلك اهلل طز وجؾ

سـة أربعة وستقـ "الطائػ: حتك مات فقفا:  -رضل اهلل طـف-وسؽـ 

 ."طؾك صاحبفا أفصؾ الصالة والتسؾقؿ ,مـ الفجرة الـبقية الشريػة

يف كػـة: جاء صائر  -طـفؿا رضل اهلل-: لؿا وضع ابـ طباس قايٛا

أو  ,أو أكف طؾؿف ,فلولقه أكف صالح طؿؾف ,ولؿ ُير بعد ذلؽ ,ودخؾ يف كػـة

 غقر ذلؽ.

رضل اهلل -وطـ جؿقع الصحابة  ,فـسلل اهلل طز وجؾ أن يرضك طـف

 أجؿعقـ. -طـفؿ



 اعسف ضًفو

 
5

 [-رضي اهلل عنهما-الحبر عبد اهلل بن عباس ]

   
 

593 

يرى الؿتعة أهنا جائزة  -طـفؿارضل اهلل -وكان طبد اهلل بـ طباس 

 ,هذا الؼقل -طـفؿارضل اهلل -ف طبداهلل بـ الزبقر وأكؽر طؾق ,لالضطرار

 وذكروا طـف أكف رجع طـ ذلؽ.

 : نُا دا٤ شيو يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـْ َأبِل َكْضَرةَ  ,مـ صريؼ َقَتاَدةَ  ُث َط ـُ َطبَّاسٍ "َقاَل:  ,ُيَحدِّ رضل -َكاَن اْب

ـُ الزُّ َوَكاَن  ,َيْلُمُر بِاْلُؿْتَعةِ  -طـفؿااهلل   ,َيـَْفك َطـَْفا-رضل اهلل طـف-–َبْقِر اْب

 َقاَل: َفَذَكْرُت َذلَِؽ 
ِ
ـِ َطْبِد اهلل َفَؼاَل: َطَؾك َيَديَّ  ,-طـفؿارضل اهلل -لَِجابِِر ْب

 » ,َداَر اْلَحِديُث 
ِ
ا َقاَم  ,«-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َتَؿتَّْعـَا َمَع َرُسقِل اهلل َفَؾؿَّ

َوإِنَّ اْلُؼْرآَن َقْد َكَزَل  ,ِحؾُّ لَِرُسقلِِف َما َشاَء بَِؿا َشاءَ إِنَّ اهلَل َكاَن يُ "ُطَؿُر َقاَل: 

قا اْلَحجَّ َواْلُعْؿَرَة لِؾَّفِ ﴿َفـ  ,َمـَاِزَلفُ   ,َكَؿا َأَمَرُكُؿ اهللُ  [,396البؼرة: ] ﴾ َأتِؿُّ

ـْ ُأوَتك بَِرُجٍؾ َكَؽَح اْمَرَأًة إِلَ  ,َوَأبِتُّقا كَِؽاَح َهِذِه الـَِّساءِ  َّٓ َرَجْؿُتُف           ,ك َأَجؾٍ َفَؾ إِ

"بِاْلِحَجاَرةِ 
 (ٔ)

. 

 : ٚدا٤ أّٜها يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

َبْقرِ  ـُ الزُّ َبْقرِ َأنَّ  ,طـ ُطْرَوُة ْب ـَ الزُّ  ْب
ِ
ةَ  ,-طـفؿارضل اهلل -َطْبَد اهلل  ,َقاَم بَِؿؽَّ

 ,«ُيْػُتقَن بِاْلُؿْتَعةِ  ,َأْطَؿك َأْبَصاَرُهؿْ  َكَؿا ,إِنَّ َكاًسا َأْطَؿك اهلُل ُقُؾقَبُفؿْ »َفَؼاَل: 

ُض بَِرُجؾٍ  َلَؼْد َكاَكِت  ,َفَؾَعْؿِري ,إِكََّؽ َلِجْؾٌػ َجاٍف "َفَؼاَل:  ,َفـَاَداهُ  ,ُيَعرِّ

                                                   
 .(ٕٚٔٔ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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ـَ    -اْلُؿْتَعُة ُتْػَعُؾ َطَؾك َطْفِد إَِماِم اْلُؿتَِّؼق
ِ
صؾك اهلل طؾقف -ُيِريُد َرُسقَل اهلل

َبْقرِ  َفَؼاَل َلفُ  -وسؾؿ ـُ الزُّ ْب بِـَْػِسَؽ »: -طـفؿارضل اهلل -اْب   ,َفَجرِّ
ِ
 ,َفَقاهلل

َْرُجَؿـََّؽ بَِلْحَجاِركَ  َٕ ـْ َفَعْؾَتَفا 
ـُ ِشَفاٍب  ,«َلئِ ـُ ": َقاَل اْب َفَلْخَبَركِل َخالُِد ْب

 
ِ
ـِ َسْقِػ اهلل ُجٌؾ َفاْسَتْػَتاُه َجاَءُه رَ  ,َأكَُّف َبْقـَا ُهَق َجالٌِس ِطـَْد َرُجؾٍ  ,اْلُؿَفاِجِر ْب

:  ,َفَلَمَرُه بَِفا ,فِل اْلُؿْتَعةِ  َْكَصاِريُّ ْٕ ـُ َأبِل َطْؿَرَة ا َما "َقاَل:  ,"َمْفاًل "َفَؼاَل َلُف اْب

 
ِ
؟ َواهلل

َ
ـَ  ,ِهل ـُ َأبِل َطْؿَرةَ  َقاَل . "َلَؼْد ُفِعَؾْت فِل َطْفِد إَِماِم اْلُؿتَِّؼق إِكََّفا »: اْب

ـِ اْضُطرَّ إَِلْقَفاَكاَكْت ُرْخَصًة فِل أَ  ْساَلِم لَِؿ ِل اإْلِ مِ  ,َكاْلَؿْقَتةِ  ,وَّ َوَلْحِؿ  ,َوالدَّ

ـَ َوَكَفك َطـَْفا ,اْلِخـِْزيرِ  ي ـُ ِشَفاٍب . «ُثؿَّ َأْحَؽَؿ اهلُل الدِّ َوَأْخَبَركِل َربِقُع ": َقاَل اْب

 
ُّ

ـُ َسْبَرَة اْلُجَفـِل  َقْد ُكـُْت اْسَتؿْ »َأنَّ َأَباُه َقاَل:  ,ْب
ِ
-َتْعُت فِل َطْفِد َرُسقِل اهلل

ـِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـِ َأْحَؿَرْي ـْ َبـِل َطامٍِر بُِبْرَدْي
ُثؿَّ َكَفاَكا َرُسقُل  ,اْمَرَأًة مِ

 
ِ
ـِ اْلُؿْتَعةِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل ـُ ِشَفاٍب   ,«َط َوَسِؿْعُت َربِقَع ": َقاَل اْب

ـَ َسْبَرةَ  ُث َذلَِؽ ُطؿَ  ,ْب ـَ َطْبِد اْلَعِزيزِ ُيَحدِّ "َوَأَكا َجالٌِس  ,َر ْب
 (ٔ)

. 

رجع طـ هذه  -طـفؿارضل اهلل -: أن طبد اهلل بـ طباس ايؿاٖس

 الػتقى.

 ٓ ديـ الؿسؾؿقـ. ,فلصبحت الؿتعة بالـساء ديـ الرافضة

 حرمفا يقم أوصاس. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ٕن الـبل 

                                                   
 .(ٙٓٗٔ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)



 اعسف ضًفو

 
5

 [-رضي اهلل عنهما-الحبر عبد اهلل بن عباس ]

   
 

595 

 وصاس.حرمفا يقم أ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فنن الـبل 

 : نُا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل
 »َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َسَؾَؿَة بـ إكقع 

ِ
َص َرُسقُل اهلل َرخَّ

«ُثؿَّ َكَفك َطـَْفا ,فِل اْلُؿْتَعِة َثاَلًثا ,َطاَم َأْوَصاسٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
 (ٔ)

. 

 : ٚدا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـْ َأبِل  َقاَل: ُكـُْت ِطـَْد  ,َكْضَرةَ  َط
ِ
ـِ َطْبِد اهلل  ,-طـفؿارضل اهلل -َجابِِر ْب

َبْقِر َفَؼاَل:  ,َفَلَتاُه آٍت  ـُ الزُّ ـُ َطبَّاٍس َواْب اْخَتَؾَػا فِل -طـفؿارضل اهلل -اْب

ـِ   »: -طـفؿارضل اهلل -َفَؼاَل َجابِرٌ  ,اْلُؿْتَعَتْق
ِ
صؾك -َفَعْؾـَاُهَؿا َمَع َرُسقِل اهلل

«َفَؾْؿ َكُعْد َلُفَؿا ,ُثؿَّ َكَفاَكا َطـُْفَؿا ُطَؿرُ  ,-هلل طؾقف وسؾؿا
 (ٕ)

. 

 : ٚدا٤ أّٜها يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

 
ِّ

َأِذَن َلـَا "َأكَُّف َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َسْبَرَة بـ معبد اْلُجَفـِل

 
ِ
َطَؾْؼُت َأَكا َوَرُجٌؾ إَِلك اْمَرَأٍة َفاكْ  ,بِاْلُؿْتَعةِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

ـْ َبـِل َطامِرٍ 
َفَؼاَلْت: َما ُتْعطِل؟  ,َفَعَرْضـَا َطَؾْقَفا َأْكُػَسـَا ,َكَلكََّفا َبْؽَرٌة َطْقَطاءُ  ,مِ

ـْ ِرَدائِل ,َوَقاَل َصاِحبِل: ِرَداِئل ,َفُؼْؾُت: ِرَدائِل
 ,َوَكاَن ِرَداُء َصاِحبِل َأْجَقَد مِ

  ,َفنَِذا َكَظَرْت إَِلك ِرَداِء َصاِحبِل َأْطَجَبَفا ,َأَشبَّ مِـْفُ  َوُكـُْت 
َّ

َوإَِذا َكَظَرْت إَِلل

                                                   
 .(٘ٓٗٔ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
 .(٘ٓٗٔ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٕ)
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ُثؿَّ إِنَّ  ,َفَؿَؽْثُت َمَعَفا َثاَلًثا ,ُثؿَّ َقاَلْت: َأْكَت َوِرَداُؤَك َيْؽِػقـِل ,َأْطَجْبُتَفا

 
ِ
ـْ َكاَن ِطـْدَ »َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقَل اهلل ـْ َهِذِه َم

ٌء مِ
ْ

ُه َشل

تِل َيَتَؿتَّعُ  «َفْؾُقَخؾِّ َسبِقَؾَفا ,الـَِّساِء الَّ
 (ٔ)

. 

 : ٚدا٤ أّٜها يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

 
ُّ

َثفُ  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َسْبَرَة بـ معبد اْلُجَفـِل َأكَُّف َكاَن َمَع  ,َحدَّ

 
ِ
 إِكِّل َقْد ُكـُْت  ,َيا َأيَُّفا الـَّاُس »َفَؼاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقِل اهلل

ـَ الـَِّساءِ 
ْستِْؿتَاِع مِ

ِ
َم َذلَِؽ إَِلك َيْقِم اْلِؼقَاَمةِ  ,َأِذكُْت َلُؽْؿ فِل آ  ,َوإِنَّ اهلَل َقْد َحرَّ

ٌء َفْؾقَُخؾِّ َسبِقَؾفُ 
ْ

َـّ َشل ـْ َكاَن ِطـَْدُه مِـُْف َـّ  ,َفَؿ ا آَتقْتُُؿقُه َٓ َتْلُخُذوا مِؿَّ            َو

«َشقْئًا
 (ٕ)

. 

كنباحتفؿ  ,لؿ يبح الؿتعة مطؾًؼا -طـفؿارضل اهلل -ثؿ إن ابـ طباس 

-أو كؿا قال  ,كالؿقتة ,وإكؿا أباحفا لؾؿضطر فؼط ,وتقسعفؿ فقفا ,لفا

 .-طـفؿارضل اهلل 

أيًضا ٓ يرى الؼراءة يف الركعتقـ  -طـفؿارضل اهلل -وكان ابـ طباس 

صؾك اهلل -لرباطقة: ولعؾف لؿ يبؾغف حديث الـبل إخقرتقـ مـ الصالة ا

 يف ذلؽ. -طؾقف وسؾؿ

                                                   
 .(ٙٓٗٔ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٙٓٗٔ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٕ)



 اعسف ضًفو

 
5

 [-رضي اهلل عنهما-الحبر عبد اهلل بن عباس ]

   
 

597 

 

 : نُا دا٤ شيو يف ايكشٝشني

 »: -رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل َقَتاَدةَ 
َّ

صؾك اهلل طؾقف -َأنَّ الـَّبِل

ـِ بُِلمِّ الؽَِتاِب  -وسؾؿ ْفِر فِل إُوَلَقْق ـِ  ,َكاَن َيْؼَرُأ فِل الظُّ َوفِل  ,َوُسقَرَتْق

ـِ بُِلمِّ الؽَِتاِب َوُيْسِؿُعـَا أَيةَ  ـِ إُْخَرَيْق ْكَعَتْق ْكَعِة إُوَلك  ,الرَّ ُل فِل الرَّ َوُيَطقِّ

ْكَعِة الثَّاكَِقةِ  ُل فِل الرَّ َٓ ُيَطقِّ ْبِح  ,َما  «َوَهَؽَذا فِل الَعْصِر َوَهَؽَذا فِل الصُّ
 (ٔ)

. 

 :ٚيفغ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

 »: -رضل اهلل طـف-بِل َقَتاَدةَ مـ حديث أَ 
َّ

صؾك اهلل طؾقف -َأنَّ الـَّبِل

ـَ الظُّْفِر َواْلَعْصرِ  -وسؾؿ
ـِ مِ ُوَلَقْق ْٕ ـِ ا ْكَعَتْق بَِػاتَِحِة اْلؽَِتاِب  ,َكاَن َيْؼَرُأ فِل الرَّ

َيَة َأْحَقاًكا ْٔ ُْخَريَ  ,َوُسقَرٍة َوُيْسِؿُعـَا ا ْٕ ـِ ا ْكَعَتْق ـِ بَِػاتَِحِة َوَيْؼَرُأ فِل الرَّ ْق

 . «اْلؽَِتاِب 

 : ٚدا٤ أّٜها يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ُكـَّا َكْحِزُر ِقَقاَم »َقاَل:  -رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ 

 
ِ
ْفِر َواْلَعْصِر َفَحَزْرَكا قَِقاَمُف فِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقِل اهلل فِل الظُّ

ْكَعَتقْ  ْجَدِة َوَحَزْرَكا قَِقاَمُف الرَّ ْفِر َقْدَر قَِراَءِة: الؿ َتـِْزيُؾ السَّ ـَ الظُّ
ـِ مِ ُوَلَقْق ْٕ ـِ ا

ـْ َذلَِؽ 
ـِ َقْدَر الـِّْصِػ مِ ُْخَرَيْق ْٕ ـِ  ,فِل ا ُوَلَقْق ْٕ ـِ ا ْكَعَتْق َوَحَزْرَكا ِقَقاَمُف فِل الرَّ

                                                   
 .(ٔ٘ٗ)و واإلمام مسلم ُب صحيح (,ٙٚٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ُْخرَ  ْٕ ـَ اْلَعْصِر َطَؾك َقْدِر قَِقامِِف فِل ا
ـَ مِ

ـِ مِ ُْخَرَيْق ْٕ ْفِر َوفِل ا ـَ الظُّ
ـِ مِ َيْق

ـْ َذلَِؽ 
الؿ َتـِْزيُؾ "َوَلْؿ َيْذُكْر َأُبق َبْؽٍر فِل ِرَواَيتِِف:  «اْلَعْصِر َطَؾك الـِّْصِػ مِ

ـَ آَيةً  "َوَقاَل: َقْدَر َثاَلِثق
 (ٔ)

. 

 : (األ١ًٖٝ)حتسِٜ اذتُس األْط١ٝ 

يف مسللة الحؿر  -طـفؿا رضل اهلل-واختؾػ ققل طبد اهلل بـ طباس 

 إكسقة.

أو  ,ٕهنا حؿقلة الـاس -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-هؾ حرمفا الـبل 

 حرمفا ٕمر آخر؟

 : نُا دا٤ يف ايكشٝشني

ـِ َطبَّاٍس  ـِ اْب َٓ َأْدِري َأَكَفك َطـُْف »َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َط

 
ِ
ـْ َأْج  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

ِؾ َأكَُّف َكاَن َحُؿقَلَة الـَّاِس َفَؽِرَه َأْن مِ

َمُف فِل َيْقِم َخْقَبَر َلْحَؿ الُحُؿِر إَْهؾِقَّةِ  ,َتْذَهَب َحُؿقَلُتُفؿْ  «َأْو َحرَّ
 (ٕ)

. 

حرم  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-والذي طؾقف جؿاهقر أهؾ العؾؿ أن الـبل 

 أكؾ الحؿر إهؾقة: ٕهنا ركس.

 

                                                   
 .(ٕ٘ٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٜٖٜٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕٕٚٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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 : ٚايًفغ يإلَاّ ايبداضٟ يف قشٝش٘ ،نيملا دا٤ يف ايكشٝش

ـِ َمالٍِؽ  َصبَّْحـَا َخْقَبَر »َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكِس ْب

  ,ُبْؽـــــــــَرةً 

  ,َفَخَرَج َأْهُؾَفا بِاْلَؿَساِحل
ِّ

ا َبُصُروا بِالـَّبِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؾؿَّ

 
ِ
ٌد َواهلل ٌد وَ  ,َقاُلقا: ُمَحؿَّ   ,الَخِؿقُس ُمَحؿَّ

ُّ
: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل الـَّبِل

ـَ ﴿إِكَّا إَِذا َكَزْلـَا بَِساَحِة َقْقٍم  ,َخِرَبْت َخْقَبرُ  ,اهلُل َأْكَبرُ  "  ﴾َفَساَء َصبَاُح الُؿـَْذِري

ـْ ُلُحقِم الُحُؿرِ  " [377الصافات: ]
  ,َفَلَصْبـَا مِ

ِّ
صؾك -َفـَاَدى ُمـَاِدي الـَّبِل

ـْ ُلُحقِم الُحُؿرِ »: -ؾقف وسؾؿاهلل ط َفنِكََّفا       ,إِنَّ اهلَل َوَرُسقَلُف َيـَْفَقاكُِؽْؿ َط

«ِرْجٌس 
 (ٔ)

. 

 :ٚيفغ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

ـْ َأَكٍس بـ مالؽ   "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َط
ِ
ا َفَتَح َرُسقُل اهلل صؾك -َلؿَّ

ـَ اْلَؼْرَيةِ َأَصْبـَا  ,َخْقَبرَ  -اهلل طؾقف وسؾؿ
َفـَاَدى  ,َفَطَبْخـَا مِـَْفا ,ُحُؿًرا َخاِرًجا مِ

 
ِ
َٓ إِنَّ اهلَل َوَرُسقَلُف َيـَْفَقاكُِؽْؿ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُمـَاِدي َرُسقِل اهلل َأ

ْقَطانِ  ,َطـَْفا ـْ َطَؿِؾ الشَّ
َفا َوإِكَّ  ,َفُلْكِػَئِت اْلُؼُدوُر بَِؿا فِقَفا" ,«َفنِكََّفا ِرْجٌس مِ

 ."َلَتُػقُر بَِؿا فِقَفا

 

                                                   
 .(ٜٓٗٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٛٔٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 : ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ عٓس اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ َمالٍِؽ  ـْ َأَكِس ْب ا َكاَن َيْقُم َخْقَبَر َجاءٍ "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َط  ,َلؿَّ

 
ِ
  ,ُثؿَّ َجاَء آَخرُ  ,ُأكَِؾِت اْلُحُؿرُ  ,َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

ِ
ـَِقِت ُأفْ  ,َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

  ,اْلُحُؿرُ 
ِ
إِنَّ اهلَل »َفـَاَدى:  ,َأَبا َصْؾَحةَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَلَمَر َرُسقُل اهلل

ـْ ُلُحقِم اْلُحُؿرِ  َقاَل:  ,«َكِجٌس »َأْو  «َفنِكََّفا ِرْجٌس  ,َوَرُسقَلُف َيـَْفَقاكُِؽْؿ َط

 ."َفُلْكِػَئِت اْلُؼُدوُر بَِؿا فِقَفا"

يقافؼ فقفا كبار الصحابة  -طـفؿارضل اهلل -رة ومع ذلؽ لف فتاوى كثق 

وجؿؾة الصحابة  ,وطؾل ,وطثؿان ,وطؿر ,: كلبل بؽر-طـفؿرضل اهلل -

 أجؿعقـ. -طـفؿرضل اهلل -

والسـة:  ,مـ فتقى خالػ فقفا الؽتاب -طـفؿارضل اهلل -وما كان لف 

 ففق مـ جؿؾة طؾؿاء إمة.

رضل اهلل -اجتفاده  وإن أخطل فؾف أجر ,إن أصاب الحؼ فؾف أجران

 .-طـفؿا

الذيـ  ,هق أحد العبادلة إربعة -طـفؿارضل اهلل -وطبد اهلل بـ طباس 

: ٕن العؾؿ -طـفؿرضل اهلل -سؿاهؿ أهؾ العؾؿ بالعبادلة مـ الصحابة 

-والػتقا رجعا إلقفؿ يف طفدهؿ: وذلؽ بعد مقت طؾؿاء كبار الصحابة 

 . -طـفؿرضل اهلل 
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 وابـ طباس هؿ العبـــــادلة الغرر... وابـ طؿر  ابـ الزبقر وابـ طؿرو

ِٖٚ: 

 .-طـفؿارضل اهلل -: طبد اهلل بـ طباس األٍٚ

 .-طـفؿارضل اهلل -: طبد اهلل بـ طؿر بـ الخطاب ايجاْٞ

 .-طـفؿارضل اهلل -: طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص ايجايح

 .-طـفؿارضل اهلل -: طبد اهلل بـ الزبقر بـ العقام ايطابع

مع أكف كان مـ كبار  -رضل اهلل طـف-يذكروا طبد اهلل بـ مسعقد  ولؿ

: ٕكف كان قد مات يف زمـفؿ -طـفؿرضل اهلل -طؾؿاء وفؼفاء الصحابة 

 الؿتلخر.
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رضي اهلل -جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام األنصاري ]

 [-عنهما

 سٚ بٔ حساّ األْؿازٟدابس بٔ عبد اهلل بٔ عُ": َٔ باب اعطف غًفو

 ."-طـفؿارضل اهلل -

 : (194-3/189)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ يف ايػري 

ـِ َحَراٍم " ـِ َطْؿِرو ب  ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ـِ -طـفؿارضل اهلل -–َجابُِر ب  اْب

ُّ
ؾِِؿل السَّ

ـِ َسؾَِؿَة.  ـِ َكْعِب ب ـِ َغـِْؿ ب ـِ َكْعِب ب ـِ َحَراِم ب  َثْعَؾَبَة ب

  ,الَحافِظُ  ,الُؿْجَتِفدُ  ,بِْقرُ اإِلَماُم الؽَ 
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َصاِحُب َرُسْقِل اهلل

  -وسؾؿ
ِ
ـِ إَْكَصاِريُّ  ,َأُبق َطْبِد اهلل ْحَؿ   ,َوَأُبق َطْبِد الرَّ

ُّ
  ,الَخْزَرِجل

ُّ
ؾِِؿل  ,السَّ

 
ُّ

 الَػِؼْقُف. ,الَؿَدكِل

ْضَقانِ  ـْ َأْهِؾ َبْقَعِة الرُّ
ـْ َشِفَد لَ  ,مِ  ْقَؾَة الَعَؼَبِة الثَّاكَِقِة َمْقتًا.َوَكاَن آِخَر َم

٣َٚ  َض
ِّ

ـِ الـَّبِل : ُطَؿرَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: ِطْؾؿًا َكثِْقرًا َط ـْ  ,َوَط

 
ٍّ

ـِ َجَبؾٍ  ,َوَأبِل ُطَبْقَدةَ  ,َوَأبِل َبْؽرٍ  ,َوَطؾِل َبْقرِ  ,َوُمَعاِذ ب  َوَصاِئَػٍة. ,َوالزُّ

 ِف.َوَكاَن ُمْػتِل الَؿِدْيـَِة فِل َزَماكِ 

ـِ ُطَؿَر َأْطَقامًا َد. ,َطاَش َبْعَد اْب  َوَتَػرَّ
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ـَ  ,َشِفَد َلْقَؾَة الَعَؼَبِة َمَع َوالِِدهِ  ْق ـَ الـَُّؼَباِء الَبْدِريِّ
اْسُتْشِفَد  ,َوَكاَن َوالُِدُه مِ

َؿُف كَِػاحًا  -َتَعاَلك -َوَأْحَقاُه اهلل  ,َيْقَم ُأُحدٍ  َوَكؾَّ
(ٔ)

.  

 ,َقْبُرُه إِْذ َأْجَرى ُمَعاِوَيُة َطْقـًا ِطـَْد ُقُبْقِر ُشَفَداِء ُأُحدٍ  َوَقِد اْكَؽَشَػ َطـْفُ 

َفَقَجَدُه َصِرّيًا َلْؿ َيْبُؾ  ,َفَباَدَر َجابٌِر إَِلك َأبِْقِف َبْعَد َدْهرٍ 
(ٕ)

. 

َوَقَعَد َْٕجِؾ  ,َقْد َأَصاَع َأَباُه َيْقَم ُأُحدٍ  -طـفؿارضل اهلل -َجابِرٌ َوَكاَن 

َجَرةِ  ,فِ َأَخَقاتِ  َوَقاَرَب  ,َوَذَهَب َبَصُرهُ  ,َوَشاَخ  ,ُثؿَّ َشِفَد الَخـَْدَق َوَبْقَعَة الشَّ

. ـَ  التِّْسِعْق

٣َٚ ـُ َسَؾَؿةَ َض اُد ب َبْقرِ  ,: َحؿَّ ـْ َأبِل الزُّ ـْ َجابِرٍ  ,َط  ,-طـفؿارضل اهلل -َط

 »َقاَل: 
ِ
َة الَبِعْقِر َخْؿسًا َلْقؾَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اْسَتْغَػَر لِل َرُسْقُل اهلل

ةً  ـَ َمرَّ  «َوِطْشِرْي
(ٖ)

 . 

                                                   
يف  (3030): مقاجفة لقس بقـفؿا حجاب وٓ رسقل. والحديث أخرجف الرتمذي أي (3)

 ,يف الؿؼدمة مـ صريؼ مقسك بـ إبراهقؿ بـ كثقر إكصاري (390)وابـ ماجف  ,التػسقر

          "الؿسـد  "وأخرجف بـحقه أحؿد يف  ,طـ صؾحة بـ خراش طـ جابر. وهذا سـد حسـ

طـ محؿد بـ طؾل بـ ربقعة  ,طـ سػقان بـ طققـة ,مـ صريؼ طؾل بـ الؿديـل (363/ 3 )

 ,وهذا سـد حسـ يف الشقاهد ,طـ جابر ... ,د اهلل بـ محؿد بـ طؼقؾطـ طب ,السؾؿل

 .(203/  3)"الؿستدرك  "واكظر 

 والسـد صحقح. (,563و 562/  3) "صبؼات ابـ سعد  ": يف اكظر تػصقؾ ذلؽ (2)

طـ بشر بـ  ,مـ صريؼ ابـ أبل طؿر ,يف الؿـاقب (3852). أخرجف الرتمذي رجالف ثؼات (3)

: "لقؾة البعقر "ومعـك ققلف:  ,وقال: هذا حديث حسـ صحقح غريب ,ـادالسري هبذا اإلس
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ََٚضَز  : َأكَُّف َشِفَد َبْدرًا.ََٚقِس 

ِٕٝس ُٔ ُعَب ُُٖس ب ََُش  ٍَ َثـَا إَْطَؿُش َقا ـْ َأبِل ُسْػَقانَ  ,: َحدَّ ـْ  ,َط -َجابِرٍ َط

ُكـُْت َأْمَتُح "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل 
(ٔ)

 ."َْٕصَحابِل َيْقَم َبْدرٍ   

ٍَ ١ََٓ َقا ِٝ َٝ ُٔ ُع  َطَطاءٌ ": اِب
َ

  ,َوَطْؿٌرو ,َلِؼل
ِ
ـَ َطْبِد اهلل رضل اهلل -َجابَِر ب

ةَ  -طـفؿا  ."َسـََة َجاَوَر بَِؿؽَّ

                                                                                                                        
فباع  ,يف سػر -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ما روي طـ جابر مـ غقر وجف: أكف كان مع الـبل 

واشرتط ضفره إلك الؿديـة. يؼقل جابر: لقؾة بعث  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بعقره مـ الـبل 

جامع "قر استغػر لل خؿسا وطشريـ مرة. اكظر: الع -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مـ الـبل 

 "ابـ طساكر"بتحؼقؼ إستاذ طبد الؼادر إركاؤوط. وهق يف  (,537 ,3/509) "إصقل

 .(آ 337/  3)

مـ  (343/  3) "تاريخف"وأورده الؿملػ يف  ,وهق خطل "مؼقح أصحابل": يف إصؾ (3)

طـ أبل  ,طـ إطؿش ,أبل طقاكة طـ ,طـ أبل بؽر بـ أبل شقبة ,مسـد الحسـ بـ سػقان

 ". وأخرجف البخاري يف "كـت أمتح ٕصحابل الؿاء يقم بدر"طـ جابر قال:  ,سػقان

         "الؿستدرك  "وهق يف  ,إسـاده (233/  3) "اإلصابة  "وصحح الحافظ يف  "تاريخف 

أهؾ  وأكؽر القاقدي رواية أبل سػقان طـ جابر هذه وقال: وهذا وهؿ مـ (,565/  3)

فنن زكريا بـ  ,بؼقلف: صدق "تاريخف  "وطؾؼ الؿملػ طؾك ققل القاقدي هذا يف  ,العراق

َٓ ُأُحًدا َمـََعـِل َأبِل ,َلْؿ َأْشَفْد َبْدًرا»طـ جابر قال:  ,إسحاق روى طـ أبل الزبقر ا ُقتَِؾ  ,َو َفَؾؿَّ

 َيْقَم ُأُحدٍ 
ِ
  ,َطْبُد اهلل

ِ
ـْ َرُسقِل اهلل . «فِل َغْزَوةٍ َقطُّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َلْؿ َأَتَخؾَّْػ َط

 .(3833) ؿأخرجف مسؾؿ برق
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ٌَ ِٝ ـَ َسـَةً ": َٚٔق َكاَن ُطُؿُرُه َيْقَم َبْدٍر  ,َفَعَؾك َهَذا ,إِكَُّف َطاَش َأْرَبعًا َوتِْسِعْق

 َطْشَرَة َسـَةً 
َ

 ."َثَؿاكِل

ٟٗ َٛأقٔس ـُ َجْعَػرٍ  :اي ـْ َأبِْقفِ  ,َأْخَبَرَكا إِْبَراِهْقُؿ ب ـْ  ,َط رضل اهلل -َجابِرٍ َط

 "َقاَل:  ,-طـفؿا
ِ
ِستَّ َطْشَرَة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َغَزْوُت َمَع َرُسْقِل اهلل

ُػـِل َطَؾك َأَخ  ,َلْؿ َأْقِدْر َأْن َأْغُزَو َحتَّك ُقتَِؾ َأبِل بُِلُحدٍ  ,َغْزَوةٍ   ,َقاتِلَكاَن ُيَخؾِّ

َـّ تِْسًعا َل َما َغَزْوُت َمَعُف َحْؿَراُء إََسدِ  ,َوُك "َفَؽاَن َأوَّ
(ٔ)

. 

٣َٚ ـُ َطْجالَنَ ََٚض ـِ مِْؼَسؿٍ  ,: اْب  ب
ِ
ـْ ُطَبْقِد اهلل ـُ َطْبِد َقاَل: َرَحَؾ  ,َط َجابُِر ب

 
ِ
َة فِل َأَحاِدْيَث َسِؿعَ -طـفؿارضل اهلل -–اهلل ُثؿَّ  ,َفافِل آِخِر ُطُؿِرِه إَِلك َمؽَّ

 اْكَصَرَف إَِلك الَؿِدْيـَِة.

٣َٚ َرَحَؾ فِل َحِدْيِث الِؼَصاِص إَِلك -طـفؿارضل اهلل -َأنَّ َجابًِرا ": َُِٜٚط

مِْصَر 
(ٕ)

ـِ ُأَكْقسٍ  ,  ب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل

 ."-رضل اهلل طـف-لَِقْسَؿَعُف مِ

                                                   
حدثـا طؿر بـ  ,مـ صريؼ محؿد بـ طبد اهلل الحضرمل (3742)ويف الطرباين برقؿ  (3)

طـ  ,طـ أبل الزبقر ,طـ ياسقـ الزيات ,حدثـا إبراهقؿ بـ صفؿان ,حدثـا أبل ,الحسـ

 ثالث طشرة غزوة. - طؾقف وسؾؿصؾك اهلل-قال: غزوت مع رسقل اهلل  ,جابر

 "إدب الؿػرد  "والبخاري يف  ,495/  3فؼد أخرج آمام أحؿد  ,: إلك الشامالصقاب (2)

مـ صريؼ طبد اهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ  (33) "الرحؾة  "والخطقب البغدادي يف  , (970)

صؾك اهلل -أكف سؿع جابر بـ طبد اهلل يؼقل: بؾغـل طـ رجؾ حديث سؿعف مـ رسقل اهلل 

حتك قدمت طؾقف  ,فسرت إلقف شفرا ,ثؿ شددت طؾقف رحؾل ,فاشرتيت بعقرا ,-طؾقف وسؾؿ

                    = فؼال: ابـ ,فؼؾت لؾبقاب: قؾ لف: جابر طؾك الباب ,فنذا طبد اهلل بـ أكقس ,الشام
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ٟٗ َِٓكِط َُٚز امٔل ُٔ َزا ُٕ ب َُا ِٝ ـُ ُغًَ ُد ب ـُ  ,ُطَؿرَ  : َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ َثـِل َخاِرَجُة ب َحدَّ

 َماَت "َقاَل:  ,الَحاِرِث 
ِ
ـُ َطْبِد اهلل : َسـََة َثَؿاٍن -طـفؿارضل اهلل -َجابُِر ب

ـَ  ـَ َسـَةً  ,َوَسْبِعْق ـُ َأْرَبٍع َوتِْسِعْق َوَرَأْيُت َطَؾك  ,َوَكاَن َقْد َذَهَب َبَصُرهُ  ,َوُهَق اْب

ـُ ُطْثَؿانَ َوَصؾَّك َطَؾقْ  ,َسِرْيِرِه ُبْرداً   "َوُهَق َوالِل الَؿِدْيـَةِ  ,ِف: َأَباُن ب
(ٔ)

. 

َٟ ِٚ ـْ َُٚض ُكـُْت فِل َجْقِش َخالٍِد فِل "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -َجابِرٍ : َط

 ."ِحَصاِر ِدَمْشَؼ 

                                                                                                                        
طـؽ أكؽ  فؼؾت: حديثا بؾغـل ,فاطتـؼـل واطتـؼتف ,فخرج يطل ثقبف ,طبد اهلل؟ قؾت: كعؿ =

فخشقت أن تؿقت أو أمقت  ,يف الؼصاص -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-سؿعتف مـ رسقل اهلل 

يحشر الـاس يقم  "يؼقل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قال: سؿعت رسقل اهلل  ,قبؾ أن أسؿعف

ثؿ  ,قال: قؾـا: وما هبؿا؟ قال: لقس معفؿ شلء ,طراة غرٓ هبؿا -أو قال العباد  -الؼقامة 

 ,أكا الديان ,كؿا يسؿعف مـ قرب: أكا الؿؾؽ -أحسبف قال  -ت يسؿعف مـ بعد يـاديفؿ بصق

ولف طـد أحد مـ أهؾ الجـة حؼ حتك أقصف  ,وٓ يـبغل ٕحد مـ أهؾ الـار أن يدخؾ الـار

بالحسـات  "مـف حتك الؾطؿة. قال: قؾـا: كقػ وإكؿا كليت اهلل طزوجؾ طراة غرٓ هبؿا؟ قال: 

 ,438 ,437/  2وصححف الحاكؿ  ,358/  3 "الػتح  "افظ يف . وحسـف الح"والسقئات 

مـ صريؼ الحجاج بـ  "مسـد الشامققـ  "ولف صريؼ أخرى طـد الطرباين يف  ,ووافؼف الذهبل

 (33)ولف صريؼ ثالث طـد الخطقب رقؿ  ,طـ جابر كحقه ,طـ محؿد بـ الؿـؽدر ,ديـار

 لؽـف تالػ.

وهق -طـ محؿد بـ طؿر  (3733)لطرباين وا (,565/  3) "الؿستدرك  "هق يف  (3)

 .-القاقدي
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ُٔ َغِعٕس ٍَ اِب ـَ  -طـفؿارضل اهلل -َجابِرٌ َشِفَد ": َقا ْبِعْق  ,الَعَؼَبَة َمَع السَّ

 ."ُهؿَوَكاَن َأْصَغرَ 

ٍَ َدأبْط  -طـفؿارضل اهلل -ََٚقا
ِ
صؾك اهلل طؾقف -: َقاَل َلـَا َرُسْقُل اهلل

َوُكـَّا َأْلػًا َوَأْرَبَع        ". «َأْكُتُؿ الَقْقَم َخْقُر َأْهِؾ إَْرضِ »َيْقَم الُحَدْيبَِقِة:  -وسؾؿ

 "ماَئةٍ 
(ٔ)

. 

ٍَ َدأبْط  َطاَدكِل َرُسْقُل ا": -عُٓٗاضنٞ اهلل -ََٚقا
ِ
صؾك اهلل طؾقف -هلل

َٓ َأْطِؼُؾ  -وسؾؿ لَ  ,َوَأَكا  ـْ َوُضْقئِِف  ,َفَتَقضَّ
 مِ

َّ
َوَصبَّ َطَؾل

(ٕ)
 ."َفَعَؼْؾُت  , 

َِ ُٔ َأِغًَ ُِٜس ب ٍَ َظ  : ُكػَّ َبَصُر َجابٍِر.ََٚقا

٣َٚ ـِ َطبَّاسٍ  ,: الَقاقِِديُّ ََٚض  ب
ِّ

ـْ ُأَبل ـْ َأبِْقفِ  ,َط َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -َط

ـْ إِْضَفاِر ُقُطِػ الَخزِّ َوالَقْشِل  ,ا بِِؿـًَك ُكـَّ "
-َفَجَعْؾـَا ُكْخبُِر َجابِرًا بَِؿا َكَرى مِ

ْؾَطاَن َوَما َيْصـَُعْقَن  َكَؿا َذَهَب  ,َلْقَت َسْؿِعل َقْد َذَهَب "َفَؼاَل:  -َيْعـِل: السُّ

ـْ َحِدْيثِِفؿ َشْقئًا ,َبَصِري
َٓ َأْسَؿَع مِ َٓ ُأبْ  ,َحتَّك   ."ِصُرهُ َو

                                                   
 ,طـ طؿرو ,مـ صريؼ سػقان (73) (3856)ومسؾؿ  (,343/  7)أخرجف البخاري  (3)

 قال: فذكره. -رضل اهلل طـف-سؿعت جابر بـ طبد اهلل 

 ."فتقضلت طؾك وضقئف  "تحرفت الجؿؾة يف الؿطبقع إلك  (2)
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٣َٚ ا َحجَّ َُِٜٚط ـِ َمْرَواَن َلؿَّ َب بِفِ  ,: َأنَّ َجابِرًا َدَخَؾ َطَؾك َطْبِد الَؿؾِِؽ ب  ,َفَرحَّ

َؿُف فِل َأْهِؾ الَؿِدْيـَِة َأْن َيِصَؾ َأْرَحاَمُفؿ ا َخَرَج  ,َفَؽؾَّ َأَمَر َلُف بَِخْؿَسِة  ,َفَؾؿَّ

َِٓف ِدْرَهؿٍ   َفَؼبَِؾَفا. ,آ

ِٔ َأٔبٞ احُل ِِٜطٔخََٚع َٛ، ٍَ  َهَؾَؽ ": َقا
ِ
ـُ َطْبِد اهلل  ,-طـفؿارضل اهلل -َجابُِر ب

ـْ ُحْجَرتِفِ  ,َفَحَضْرَكا فِل َبـِل َسؾَِؿةَ 
ا َخَرَج َسِرْيُرُه مِ ـِ  ,َفَؾؿَّ ـُ َحَس ـُ ب إَِذا َحَس

ِرْيرِ  ـَ َطُؿْقَدِي السَّ ـِ َأبِل َصالٍِب َبْق  ب
ِّ

ـِ َطؾِل اُج أَ  ,ب ـْ َفَلَمَر بِِف الَحجَّ
ْن ُيْخَرَج مِ

ـِ  ـِ الَعُؿْقَدْي  َفَقْلَبك َطَؾْقِفؿ. ,َبْق

َّٓ َخَرَج  ـَ  ,َفَخَرَج  ,َفَسَلَلُف َبـُْق َجابٍِر إِ اُج َحتَّك َوَقَػ َبْق َوَجاَء الَحجَّ

ـِ  ـُ  ,ُثؿَّ َجاَء إَِلك الَؼْبرِ  ,َفَصؾَّك َطَؾْقفِ  ,َحتَّك ُوِضعَ  ,الَعُؿْقَدْي ـُ ب َفنَِذا َحَس

ـٍ  اُج َأْن ُيْخَرَج  ,َقْد َكَزَل فِل الَؼْبرِ َحَس  َفَلَبك. ,َفَلَمَر بِِف الَحجَّ

 
ِ
اُج الُحْػَرَة َحتَّك َفَرَغ مِـْفُ  ,َفَخَرَج  ,َفَسَلَلُف َبـُْق َجابٍِر بِاهلل  ."َفاْقَتَحَؿ الَحجَّ

 َهَذا َحِدْيٌث َغِرْيٌب.

ُٙ َٚا  َض
ُّ

ل ـُ َطبَّاٍد الَؿؽِّ ُد ب ـْ َحـْظَ  ,: ُمَحؿَّ ـِ َطْؿٍرو إَْكَصاِريِّ َط ـْ َأبِل  ,َؾَة ب َط

الُحَقْيِرِث 
(ٔ)

. 

                                                   
وأبق ": (33/  3) "الؿجؿع  "الفقثؿل يف وقال . (3788)أخرجف الطرباين برقؿ  (3)

/  3 "تاريخف  "وأورده الؿملػ يف . "وضعػف مالؽ وغقره ,الحقيرث وثؼف ابـ حبان

 ."فنن جابرا تقيف والحجاج طؾك إمرة العراق ,هذا حديث مـؽر": وقال ,345
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اُج َطَؾك إِْمَرِة الِعَراِق  ـُ َأْن َيُؽْقَن  ,َوفِل َوْقِت َوَفاِة َجابٍِر َكاَن الَحجَّ
 َفُقْؿؽِ

 َقْد َوَفَد َحاّجًا َأْو َزائِرًا.

َٕ ـْ َشِفَد الَعَؼَبَة َمْقتًا ": ََٚنا  ."– -رضل اهلل طـف-آِخَر َم

ٟٗ َٛأقٔس ٍَ اي ٍِٝط ،َقا ُٔ ُبَه ٢َٝ ب َِٜش .ََٚطا٥َٔف١ْ ،َٚ ـَ  : َماَت َسـََة َثَؿاٍن َوَسْبِعْق

ٍِ ِٝ ٍَ َأُبٛ َُْع .ََٚقا ـَ  : َسـََة َسْبٍع َوَسْبِعْق

ٌَ ِٝ ـَ َسـَةً ٔق  َوَأَضرَّ بَِلَخَرٍة. ,: إِكَُّف َطاَش َأْرَبعًا َوتِْسِعْق

(ُٙ ـَ َحِدْيثًا.: َبَؾَغ َأْلػًا وَ  (َُِػَُٓس  َخْؿَس ماَئٍة َوَأْرَبِعْق

ِٕ َِٝدا ُ٘ ايٖؿ ـَ َحِدْيثًا. اٖتَفَل َي  : َطَؾك َثَؿاكَِقٍة َوَخْؿِسْق

ٟٗ ُ٘ ايُبَداِض ـَ َحِدْيثًا. َٚاَِْفَطَز َي  : بِِستٍَّة َوِطْشِرْي

ِْ َُِػًٔ ـَ َحِدْيثًا.َٚ  : بِؿاَئٍة َوِستٍَّة َوِطْشِرْي

ٗٞ َِٛشٔن ثَ ايٖتُب ـُ ِدْيـَارٍ : َحدَّ ُد ب ـِ َيِزْيدَ  ,ـَا ُمَحؿَّ ـْ َسِعْقِد ب ـْ َأبِل َكْضَرةَ  ,َط  ,َط

 َكاَن "َقاَل: 
ِ
ـُ َطْبِد اهلل َفُف ُطَؿرُ  ,َطِرْيػًا -طـفؿارضل اهلل -َجابُِر ب  ."َطرَّ

ِٕٝس ُٔ ُعَب  َِٜع٢ًَ ب
ُّ

َثـَا َأُبق َبْؽٍر الَؿَدكِل رضل اهلل -َجابِرٌ َكاَن "َقاَل:  ,: َحدَّ

ـْ  ,َوَطَؾْقِف ِطَؿاَمٌة َبْقَضاءُ  ,َٓ َيْبُؾُغ إَِزاُرُه َكْعَبفُ  -فؿاطـ
َرَأْيُتُف َقْد َأْرَسَؾَفا مِ

 ."َوَرائِفِ 

ََُط ُٔ ُع ُِ ب ٍَ َعأق  -َوَطَؾْقِف ُمالَءَتاِن -طـفؿارضل اهلل -َجابٌِر َأَتاَكا ": ََٚقا

رًا لِْحَقَتُف َوَرْأَسُف بِالقَ  -َوَقْد َطِؿل   ."َوفِل َيِدِه َقَدٌح  ,ْرسِ ُمَصػِّ
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ٟٗ َٛأقٔس ـُ َوْرَداَن: ": اي ْأِس َجابِرًا َرَأْيُت "َأْخَبَرَكا َسَؾَؿُة ب َأْبَقَض الرَّ

 ها. "– -رضل اهلل طـف-َوالؾِّْحَقِة 

 كؾؿف اهلل كػاًحا. -رضل اهلل طـف-: طؿرو بـ حرام إكصاري ٚايسٙ

 : ٘ملا أخطد٘ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل يف غٓٓ
 
ِ
ـَ َطْبِد اهلل َلِؼَقـِل َرُسقُل "َيُؼقُل:  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َجابَِر ْب

 
ِ
؟ «َيا َجابُِر َما لِل َأَراَك ُمـَْؽِسًرا»َفَؼاَل لِل:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

 اْسُتْشِفَد َأبِل
ِ
ًٓ َوَدْيـًا ,ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل ُرَك بَِؿا أَ »َقاَل:  ,َوَتَرَك ِطَقا َفاَل ُأَبشِّ

 اهلُل بِِف َأَباكَ 
َ

. َقاَل: «َلِؼل
ِ
ـْ "؟ َقاَل: َبَؾك َيا َرُسقَل اهلل

َّٓ مِ َما َكؾََّؿ اهلُل َأَحًدا َقطُّ إِ

 ُأْططَِؽ.  ,َوَراِء ِحَجاٍب 
َّ

َـّ َطَؾل َؿُف كَِػاًحا. َفَؼاَل: َيا َطْبِدي َتَؿ َوَأْحَقا َأَباَك َفَؽؾَّ

: إِكَُّف َقْد َسَبَؼ مِـِّل َقاَل: يَ  بُّ َطزَّ َوَجؾَّ ا َربِّ ُتْحقِقـِل َفُلْقَتَؾ فِقَؽ َثاكَِقًة. َقاَل الرَّ

َٓ ُيْرَجُعقَن  ـَ ُقتُِؾقا﴿َقاَل: َوُأْكِزَلْت َهِذِه أَيُة:  "َأكَُّفْؿ إَِلْقَفا  ِذي َـّ الَّ َٓ َتْحَسبَ  َو

 َأْمَقاًتا فِل
ِ
«"[369ن: آل طؿرا] ﴾َسبِقِؾ اهلل

 (ٔ)
 . 

ـْ َهَذا اْلَقْجفِ ": ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل
ـٌ َغِريٌب مِ َٓ  ,َهَذا َحِديٌث َحَس َو

ـِ إِْبَراِهقَؿ.  ـْ َحِديِث ُمقَسك ْب
َّٓ مِ  َكْعِرُفُف إِ

                                                   
نو اإلمام األلباين وحس (,ٜٓٔ)واإلمام ابن ماجو ُب سننو  (,ٖٓٔٓ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو  (ٔ)

وىو ُب الصحيح اظتسند من أسباب النزول لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم رزتو اهلل ُب صحيح السنن. 
لكن اضتديث لو  ,وىو يدور على موسى بن إبراىيم بن كثَت وىو مستور اضتال": (, وقال فيوٙ٘)

 . "شواىد؛ فيحسن كما قال الًتمذي رزتو اهلل
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ـِ َطِؼقؾٍ  ِد ْب ـُ ُمَحؿَّ  ْب
ِ
ـْ َجابِرٍ  ,َوَقْد َرَوى َطْبُد اهلل ـْ َهَذا.  ,َط

 َشْقًئا مِ

 َوَرَواُه َطؾِ 
ِّ

ـِ الَؿِديـِل  ْب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل  ْب

ُّ
ـْ كَِباِر َأْهِؾ الَحِديِث  ,ل

 ,َوَغْقُر َواِحٍد مِ

ـِ إِْبَراِهقؿَ  ـْ ُمقَسك ْب  ."َهَؽَذا َط

والده طبد اهلل بـ طؿرو بـ  -طـفؿارضل اهلل -ودفـ جابر بـ طبد اهلل 

رضل اهلل -يقم أحد مع رجؾ آخر مـ الصحابة  -رضل اهلل طـف-حرام 

 .-طـفؿ

 ثؿ أخرجف مـ قربه بعد ستة أشفر فقجده ما يزال صرًيا.

 : نُا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ا َحَضَر ُأُحٌد َدَطاكِل َأبِل "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َجابٍِر  َلؿَّ

ـَ الؾَّْقؾِ 
ـْ يُ "َفَؼاَل:  ,"مِ ِل َم ًٓ فِل َأوَّ َّٓ َمْؼُتق  َما ُأَراكِل إِ

ِّ
ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل

ْؼَتُؾ مِ

 مِـَْؽ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
َّ

َٓ َأْتُرُك َبْعِدي َأَطزَّ َطَؾل َغْقَر َكْػِس  ,َوإِكِّل 

 
ِ
 َدْيـًا َفاْقضِ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقِل اهلل

َّ
َواْسَتْقِص  ,َفنِنَّ َطَؾل

ـَ َمَعُف آَخُر فِل َقْبرٍ َفَؽاَن أَ  ,َفَلْصَبْحـَا» ,"بَِلَخَقاتَِؽ َخْقًرا
َل َقتِقٍؾ َوُدفِ ُثؿَّ َلْؿ  ,وَّ

َفنَِذا ُهَق َكَقْقِم  ,َفاْسَتْخَرْجُتُف َبْعَد ِستَِّة َأْشُفرٍ  ,َتطِْب َكْػِسل َأْن َأْتُرَكُف َمَع أَخرِ 

«َوَضْعُتُف ُهـَقًَّة َغْقَر ُأُذكِفِ 
 (ٔ)

. 

                                                   
 .(ٖٔ٘ٔ)لبخاري ُب صحيحو أخرجو اإلمام ا (ٔ)
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لؿا  -طـفؿرضل اهلل -بؾ وُأخرج أيًضا يف زمـ معاوية بـ أبل سػقان 

 أجرى طقـًا طؾك قربه فقجده أيًضا ما يزال صرًيا.

 

قد أوصاه  -رضل اهلل طـف-وكان والده طبد اهلل بـ طؿرو بـ حرام 

بؿا طفد إلقف مـ  -طـفؿارضل اهلل -فؼام جابر بـ طبد اهلل  ,بلخقاتف خقًرا

 أبقف خقر ققام.

 : نُا دا٤ يف ايكشٝشني

ـِ طَ   مـ حديث َجابِِر ْب
ِ
 "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -ْبِد اهلل

ِّ
ُكـُْت َمَع الـَّبِل

  ,َفَلْبَطَل بِل َجَؿؾِل َوَأْطَقا ,فِل َغَزاةٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
ُّ

 الـَّبِل
َّ

َفَلَتك َطَؾل

 «َما َشْلُكَؽ؟»َقاَل:  ,: َفُؼْؾُت: َكَعؿْ «َجابِرٌ »َفَؼاَل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

 َجَؿؾِل َوَأْطَقاُقْؾُت: َأْبَطَل 
َّ

َفـََزَل َيْحُجـُُف بِِؿْحَجـِِف ُثؿَّ َقاَل:  ,َفَتَخؾَّْػُت  ,َطَؾل

  ,َفَرِكْبُت  ,«اْرَكْب »
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ُف َط  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؾَؼْد َرَأْيُتُف َأُكػُّ

ْجَت »َقاَل:  َأَفالَ »َقاَل:  ,ُت: َبْؾ َثقًِّباُقؾْ  «بِْؽًرا َأْم َثقًِّبا»َقاَل:  ,ُقْؾُت: َكَعؿْ  «َتَزوَّ

َج اْمَرَأًة  ,ُقْؾُت: إِنَّ لِل َأَخَقاٍت  «َجاِرَيًة ُتالَِطُبَفا َوُتالَِطُبَؽ  َفَلْحَبْبُت َأْن َأَتَزوَّ

َـّ  َـّ  ,َتْجَؿُعُف َـّ  ,َوَتْؿُشُطُف ا إِكََّؽ َقاِدمٌ »َقاَل:  ,َوَتُؼقُم َطَؾْقِف  ,َفنَِذا َقِدْمَت  ,َأمَّ

 ,َفاْشَتَراُه مِـِّل بُِلوقِقَّةٍ  ,ُقْؾُت: َكَعؿْ  «َأَتبِقُع َجَؿَؾَؽ »ُثؿَّ َقاَل:  ,«الَؽْقَس  َفالَؽْقَس 

 
ِ
َفِجْئـَا  ,َوَقِدْمُت بِاْلَغَداةِ  ,َقْبؾِل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُثؿَّ َقِدَم َرُسقُل اهلل
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ْٔ »َقاَل:  ,إَِلك الَؿْسِجِد َفَقَجْدُتُف َطَؾك َباِب الَؿْسِجدِ   ,ُقْؾُت: َكَعؿْ  «َن َقِدْمَت آ

ـِ  ,َفاْدُخْؾ  ,َفَدْع َجَؿَؾَؽ »َقاَل:  ًٓ  ,َفَدَخْؾُت َفَصؾَّْقُت  ,«َفَصؾِّ َرْكَعَتْق َفَلَمَر باِلَ

قَّةً 
َفاْكَطَؾْؼُت َحتَّك  ,َفَلْرَجَح لِل فِل الِؿقَزانِ  ,َفَقَزَن لِل باِلٌَل  ,َأْن َيِزَن َلُف ُأوقِ

ْقُت   الَجَؿَؾ  «ْدُع لِل َجابًِراا»َفَؼاَل:  ,َولَّ
َّ

ٌء  ,ُقْؾُت: أَن َيُردُّ َطَؾل
ْ

ـْ َشل َوَلْؿ َيُؽ

 مِـْفُ 
َّ

«ُخْذ َجَؿَؾَؽ َوَلَؽ َثَؿـُفُ »َقاَل:  ,َأْبَغَض إَِلل
 (ٔ)

. 

فلتك  ,وسللفؿ أن يـظروه فلبقا ,وأما الديـ فؼد اجتؿع طؾقف الخصقم

صؾك اهلل طؾقف -بل فلمره الـ ,وأخربه -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

ودطاء  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فجاء الـبل  ,أن يجؿع تؿر حائطف -وسؾؿ

كؾ  -طـفؿارضل اهلل -وبرك طؾك تؿر حائطف فؼضك جابر بـ طبد اهلل 

 الغرماء.

 

                                                   
 . (٘ٔٚ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٕٚٓ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)

عصا  (مبحجنو)جيذبو.  )حيجنو(تعب وعجز عن اظتشي.  )أعيا(غزوة والراجح أهنا غزوة الفتح.  ])غزاة(
ي اليت يسبق عتا أن تزوجت ى )ثيبا(أمنعو.  )أكفو(ُب رأسها اعوجاج يلتقط هبا الراكب ما يسقط منو. 

 )تبلعبها(أي بكرا.  )جارية(والبكر ىي اليت مل تتزوج بعد ويطلق كل منهما على الذكر واألنثى. 
-الزم الكيس وىو الفطنة وشدة احملافظة على الشيء فقد أمره  )الكيس الكيس(لصغرىا على الغالب. 
ما يقدم عليهن فيحذر ويتقي عند غتامعة باستعمال الكيس وأن يرفق بأىلو عند -صلى اهلل عليو وسلم

زوجتو فرمبا لطول غيبتو وامتداد غربتو أصاهبا وىي حائض أو أثقل عليها ُب ذلك. وقيل معٌت الكيس 
)أبغض أدبرت.  )وليت(زاد يل عن استحقاقي.  )فأرجح(صبيحة اليوم.  )بالغداة(الولد وقيل اصتماع. 

 .[-صلى اهلل عليو وسلم-ذتنو من رسول اهلل  أي من رد رتلي علي بعد أن أخذت إيل منو(
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 : نُا دا٤ شيو عٓس اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

 
ِ
ـَ َطْبِد اهلل َأنَّ َأَباُه ُقتَِؾ "ُه: َأْخَبرَ  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َجابَِر ْب

ـٌ  ,َيْقَم ُأُحٍد َشِفقًدا   ,َفاْشَتدَّ الُغَرَماُء فِل ُحُؼققِِفؿْ  ,َوَطَؾْقِف َدْي
َّ

-َفَلَتْقُت الـَّبِل

ُؾقا َأبِل ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ,َفَلَبْقا ,َفَسَلَلُفْؿ َأْن َيْؼَبُؾقا َتْؿَر َحائِطِل َوُيَحؾِّ

 َفَؾْؿ ُيْعطِِفُؿ الـَّبِ 
ُّ

َسـَْغُدو »َوَقاَل:  ,َحائِطِل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ل

ـَ َأْصَبَح  ,«َطَؾْقَؽ   ,َفَطاَف فِل الـَّْخِؾ َوَدَطا فِل َثَؿِرَها بِاْلَبَرَكةِ  ,َفَغَدا َطَؾْقـَا ِحق

ـْ َتْؿِرَها ,َفَؼَضْقُتُفؿْ  ,َفَجَدْدُتَفا
 َلـَا مِ

َ
«َوَبِؼل

 (ٔ)
 . 

 :اهلل يف ضٚا١ٜ أخط٣ٚدا٤ عٓس اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ 

 
ِ
ـَ َطْبِد اهلل َأنَّ َأَباُه ُقتَِؾ "َأْخَبَرُه:  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َجابَِر ْب

  ,َفاْشَتدَّ الُغَرَماُء فِل ُحُؼقِقِفؿْ  ,َيْقَم ُأُحٍد َشِفقًدا
ِ
صؾك اهلل -َفَلَتْقُت َرُسقَل اهلل

ْؿُتفُ  -طؾقف وسؾؿ ُؾقا َأبِل ,َبُؾقا َثَؿَر َحائِطِلَفَسَلَلُفْؿ َأْن َيؼْ  ,َفَؽؾَّ  ,َفَلَبْقا ,َوُيَحؾِّ

 
ِ
 ,َحائِطِل َوَلْؿ َيْؽِسْرُه َلُفؿْ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؾْؿ ُيْعطِِفْؿ َرُسقُل اهلل

ـْ َقاَل: 
ـَ َأْصَبَح  ,«َسَلْغُدو َطَؾْقَؽ إِْن َشاَء اهللُ »َوَلؽِ َفَطاَف فِل  ,َفَغَدا َطَؾْقـَا ِحق

ـْ  ,َفَجَدْدُتَفا َفَؼَضْقُتُفْؿ ُحُؼقَقُفؿْ  ,ِؾ َوَدَطا فِل َثَؿِرِه بِاْلَبَرَكةِ الـَّخْ 
 َلـَا مِ

َ
َوَبِؼل

  ,َثَؿِرَها َبِؼقَّةٌ 
ِ
 ,َوُهَق َجالٌِس  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُثؿَّ ِجْئُت َرُسقَل اهلل

  ,َفَلْخَبْرُتُف بَِذلَِؽ 
ِ
 ,اْسَؿعْ »لُِعَؿَر:  -ؿصؾك اهلل طؾقف وسؾ-َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

                                                   
 .(ٜٖٕ٘)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 "َفَؼاَل:  ,«َيا ُطَؿرُ  ,َوُهَق َجالٌِس 
ِ
 َواهلل

ِ
َّٓ َيُؽقُن؟ َقْد َطؾِْؿـَا َأكََّؽ َرُسقُل اهلل  ,َأ

 
ِ
"إِكََّؽ َلَرُسقُل اهلل

 (ٔ)
 . 

تزوج بامرأة  -طـفؿارضل اهلل -وأما حؼ إخقات فؼد سبؼ معـا أكف 

 سـ إلقفـ.وتح ,وترطاهـ ,ثقب: حتك تؼقم طؾقفـ

والققم قد تجد  ,فاكظر كقػ قدم مصؾحة أخقاتف طؾك مصؾحة كػسف

إٓ مـ -ومـ إخقات:  ,ومـ إخقة ,ومـ إمفات ,الؽثقر مـ أباء

 ,وبـاهتؿ فضاًل طـ أخقاهتـ ,قد ضقعقا أبـائفؿ -رحؿ اهلل تعالك

 ولؿ يبالقا هبؿ.  ,وإخقهتـ

 ورغباهتؿ. ,قاهتؿوإشباع شف ,وإكؿا هؿفؿ إكرب هق مصؾحتفؿ

حتك  -طـفؿرضل اهلل -فـحـ إذ كلخذ مثؾ هذه الؼصص طـ الصحابة 

 أجؿعقـ. -طـفؿرضل اهلل -وكسقر طؾك سقرهؿ  ,وكتلسك هبؿ ,كتشبف هبؿ

أو  ,ورب آخر مـ الـاس إٓ مـ رحؿ اهلل طز وجؾ يؿقت طـده أبقه

 ,ػت إلقفاوهق قادر طؾك قضاء الديقن: ولؽـف ٓ يؾت ,وطؾقفؿا الديقن ,أمف

 وٓ يبالل بؼضاء الديقن طـفؿا.

وٓ يعقد أيًضا طؾك الغرماء حتك يطؾب مـفؿ اإلكظار والعػق: إن كان 

 وكحق ذلؽ. ,ٓ يستطقع الؼضاء: حتك يقسر اهلل طز وجؾ لف بالؼضاء

                                                   
 .(ٕٔٓٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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وأول  ,بعد ذلؽ الؿشاهد -طـفؿارضل اهلل -وشفد جابر بـ طبد اهلل 

 ولؿ يؽـ فقفا قتال. ,مشفد شفده هق غزوة حؿراء إسد

 ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وصـع صعام لؾـبل  ,ثؿ شفد طزوة الخـدق

وجابر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؽان مؿا أكرم اهلل طز وجؾ بف كبقف  ,ودطاه

أن جعؾ اهلل طز وجؾ فقف الربكة حتك أكؾ مـف أهؾ  -طـفؿارضل اهلل -

 الخـدق كؾفؿ. 

 : نُا دا٤ شيو يف ايكشٝشني

  مـ حديث
ِ
ـَ َطْبِد اهلل ا ُحِػَر "َقاَل:  -طـفؿارضل اهلل - ,َجابَِر ْب َلؿَّ

 
ِّ

َفاْكَؽَػْلُت  ,َخَؿًصا َشِديًدا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الَخـَْدُق َرَأْيُت بِالـَّبِل

  ,إَِلك اْمَرَأتِل
ِ
ٌء؟ َفنِكِّل َرَأْيُت بَِرُسقِل اهلل

ْ
صؾك اهلل -َفُؼْؾُت: َهْؾ ِطـَْدِك َشل

ـْ َشِعقرٍ  ,َخَؿًصا َشِديًدا -وسؾؿطؾقف 
 ِجَراًبا فِقِف َصاٌع مِ

َّ
َوَلـَا  ,َفَلْخَرَجْت إَِلل

ـٌ َفَذَبْحُتَفا ِعقرَ  ,ُبَفْقَؿٌة َداِج ْعُتَفا فِل  ,َفَػَرَغْت إَِلك َفَراِغل ,َوَصَحـَِت الشَّ َوَقطَّ

  ,ُبْرَمتَِفا
ِ
ْقُت إَِلك َرُسقِل اهلل َٓ "َفَؼاَلْت:  ,-وسؾؿ صؾك اهلل طؾقف-ُثؿَّ َولَّ

 
ِ
ـْ َمَعفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َتْػَضْحـِل بَِرُسقِل اهلل  ,َفِجْئُتُف َفَساَرْرُتفُ  ,َوبَِؿ

ـْ َشِعقٍر َكاَن ِطـَْدَكا
 َذَبْحـَا ُبَفْقَؿًة َلـَا َوَصَحـَّا َصاًطا مِ

ِ
 ,َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

  ,َفَتَعاَل َأْكَت َوَكَػٌر َمَعَؽ 
ُّ

َيا َأْهَؾ »َفَؼاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَصاَح الـَّبِل

 َهاًل بَِفّؾُؽؿْ  ,إِنَّ َجابًِرا َقْد َصـََع ُسقًرا ,الَخـَْدِق 
َّ

  «َفَحل
ِ
-َفَؼاَل َرُسقُل اهلل
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َـّ ُبْرَمَتُؽؿْ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َٓ َتْخبُِزنَّ َطِجقـَُؽْؿ َحتَّك  ,َٓ ُتـِْزُل َو

 «َأِجلءَ 
ِ
َيْؼُدُم الـَّاَس َحتَّك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-. َفِجْئُت َوَجاَء َرُسقُل اهلل

َفَلْخَرَجْت  ,َفُؼْؾُت: َقْد َفَعْؾُت الَِّذي ُقْؾِت  ,َفَؼاَلْت: بَِؽ َوبَِؽ  ,ِجْئُت اْمَرَأتِل

اْدُع »ُثؿَّ َقاَل:  ,َوَباَركَ  ُثؿَّ َطَؿَد إَِلك ُبْرَمتِـَا َفَبَصَؼ  ,َلُف َطِجقـًا َفَبَصَؼ فِقِف َوَباَركَ 

َٓ ُتـِْزُلقَها ,َخابَِزًة َفْؾَتْخبِْز َمِعل ـْ ُبْرَمتُِؽْؿ َو
َفُلْقِسُؿ  ,َوُهْؿ َأْلٌػ  «,َواْقَدِحل مِ

 َلَؼْد َأَكُؾقا َحتَّك َتَرُكقُه َواْكَحَرُفقا
ِ
  ,بِاهلل

َ
ا َوإِنَّ َطِجقـَـَ  ,َوإِنَّ ُبْرَمَتـَا َلَتِغطُّ َكَؿا ِهل

"َلُقْخَبُز َكَؿا ُهقَ 
(ٔ)

. 

 الحديبقة. -طـفؿارضل اهلل -وشفد جابر بـ طبداهلل 

ـَ إِذْ ﴿: ٚقس قاٍ اهلل عع ٚدٌ يف ؾأْٗا ـِ اْلُؿْممِـِق  اهلُل َط
َ

 َلَؼْد َرِضل

ؽِقـََة َطَؾقِْفْؿ َوأَ  َجَرِة َفَعؾَِؿ َما فِل ُقُؾقبِِفْؿ َفَلكَْزَل السَّ َثابَُفْؿ ُيبَايُِعقكََؽ َتْحَت الشَّ

َوَطَدُكُؿ اهلُل  * َوَمَغاكَِؿ َكثِقَرًة َيْلُخُذوكََفا َوَكاَن اهلُل َطِزيًزا َحؽِقًؿا * َفتًْحا َقِريبًا

َؾ َلُؽْؿ َهِذِه َوَكػَّ َأْيِدَي الـَّاِس َطـُْؽْؿ َولِتَُؽقَن آَيًة  َمَغاكَِؿ َكثِقَرًة َتْلُخُذوكََفا َفَعجَّ

ـَ َوَيفْ   .[20-38الػتح: ] ﴾ِدَيُؽْؿ ِصَراًصا ُمْستَِؼقًؿالِْؾُؿْممِـِق

ـَ ُيبَايُِعقكََؽ إِكََّؿا ُيبَايُِعقَن ﴿: ٜٚكٍٛ اهلل عع ٚدٌ يف نتاب٘ ايععٜع ِذي إِنَّ الَّ

ـْ َأْوَفك بَِؿا  ـْ كََؽَث َفنِكََّؿا َيـُْؽُث َطَؾك كَْػِسِف َوَم  َفْقَق َأْيِديِفْؿ َفَؿ
ِ
اهلَل َيُد اهلل

 .[30الػتح: ] ﴾َؾقُْف اهلَل َفَسقُْمتِقِف َأْجًرا َطظِقًؿاَطاَهَد طَ 

                                                   
 .(ٜٖٕٓ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕٓٗٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 : ٚدا٤ يف غٓٔ اإلَاّ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل ٚغريٙ

ـْ َرُسقلِ  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َجابِرٍ   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف  َط
ِ
اهلل

ـْ بَاَيَع تَ »َوَسؾََّؿ َأكَُّف َقاَل:  َجَرةِ َٓ َيْدُخُؾ الـَّاَر َأَحٌد مِؿَّ «ْحَت الشَّ
(ٔ)

. 

 أجؿعقـ. -طـفؿرضل اهلل -وكان طددهؿ ألػ وأربعؿائة رجاًل 

 : نُا دا٤ شيو يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ُكـَّا َيْقَم اْلُحَدْيبَِقِة َأْلًػا َوَأْرَبَع "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َجابِرٍ 

َجَرةِ َفَباَيْعـَاُه َوُطَؿُر آِخٌذ بَِقدِ  ,مِاَئةً   َسُؿَرةٌ  ,ِه َتْحَت الشَّ
َ

َباَيْعـَاُه »َوَقاَل:  ,َوِهل

َٓ َكِػرَّ  «َوَلْؿ ُكَباِيْعُف َطَؾك اْلَؿْقِت  ,َطَؾك َأْن 
(ٕ)

. 

صؾك اهلل -مع الـبل  -طـفؿارضل اهلل -وهؽذا طاش جابر بـ طبد اهلل 

 والػعؾ. ,والطريؼة ,والسؾقك ,حؿقد السقرة -طؾقف وسؾؿ

 -طـفؿارضل اهلل -بؼل جابر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؾؿا قبض الـبل 

 طؾك ما هق طؾقف مـ الخقر.

 ومـ كشر الدطقة.  ,ومـ كشر العؾؿ ,ومـ كشر السـة ,مـ كشر الخقر

: ففق مـ السبعة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ومـ كشر الحديث طـ الـبل 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الؿؽثريـ يف رواية الحديث طـ الـبل 

                                                   
وصححو اإلمام األلباين  (,ٖٓٙٛ)ُب سننو واإلمام الًتمذي  (,ٖ٘ٙٗ)أخرجو اإلمام أبو داود ُب سننو  (ٔ)

 رزتو اهلل ُب صحيح السنن.

 .(ٙ٘ٛٔ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٕ)
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يؽـ إٓ أن اهلل طز وجؾ هدى طؾك يديف مائة وتسعة وتسعقـ ولق لؿ 

 خارجًقا.

 :(191)أخطز اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘ بطقِ 

اِطرِ قاٍ ـُ الشَّ اُج ْب َثـَا َحجَّ ـٍ  ,: َوَحدَّ ـُ ُدَكْق َثـَا اْلَػْضُؾ ْب َثـَا َأُبق  ,َحدَّ َحدَّ

ـَ َأبِل َأيُّقَب  ,َطاِصؿٍ  َد ْب َثـِل َيِزيُد اْلَػِؼقرُ  ,َيْعـِل ُمَحؿَّ َقاَل: ُكـُْت َقْد  ,َقاَل: َحدَّ

ـْ َرْأِي اْلَخَقاِرِج 
َفَخَرْجـَا فِل ِطَصاَبٍة َذِوي َطَدٍد ُكِريُد َأْن  ,َشَغَػـِل َرْأٌي مِ

ـُ َطبْ َفنَِذا  ,َفَؿَرْرَكا َطَؾك اْلَؿِديـَةِ "َقاَل:  ,ُثؿَّ َكْخُرَج َطَؾك الـَّاسِ  ,َكُحجَّ  ِد َجابُِر ْب

 
ِ
ُث اْلَؼْقمَ  -طـفؿارضل اهلل -اهلل   ,َجالٌِس إَِلك َساِرَيةٍ  ,ُيَحدِّ

ِ
ـْ َرُسقِل اهلل -َط

ـَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل: َفُؼْؾُت َلُف: َيا  ,َقاَل: َفنَِذا ُهَق َقْد َذَكَر اْلَجَفـَِّؿقِّق

 
ِ
ُثقَن؟ َواهلُل َيؼُ  ,َصاِحَب َرُسقِل اهلل ـْ ُتْدِخِؾ ﴿قُل: َما َهَذا الَِّذي ُتَحدِّ إِكََّؽ َم

ُكؾََّؿا َأَراُدوا َأْن َيْخُرُجقا مِـَْفا ﴿َو  [392آل طؿران: ] ﴾الـَّاَر َفَؼْد َأْخَزْيتَفُ 

َأَتْؼَرُأ »َفَؿا َهَذا الَِّذي َتُؼقُلقَن؟ َقاَل: َفَؼاَل:  [,20السجدة: ] ﴾ُأِطقُدوا فِقَفا

اَلُم  َفَفْؾ »َقاَل:  ,ُقْؾُت: َكَعؿْ  «اْلُؼْرآَن؟ ٍد َطَؾْقِف السَّ َيْعـِل  -َسِؿْعَت بَِؿَؼاِم ُمَحؿَّ

ٍد »َقاَل:  ,ُقْؾُت: َكَعؿْ  «؟-الَِّذي َيْبَعُثُف اهلُل فِقِف  صؾك اهلل طؾقف -َفنِكَُّف َمَؼاُم ُمَحؿَّ

ـْ ُيْخِرُج  -وسؾؿ َقاَل: ُثؿَّ َكَعَت َوْضَع  ,«اْلَؿْحُؿقُد الَِّذي ُيْخِرُج اهلُل بِِف َم

َٓ َأُكقَن َأْحَػُظ َذاَك  - ,َوَمرَّ الـَّاِس َطَؾْقفِ  ,َراطِ الصِّ  َقاَل:  -َقاَل: َوَأَخاُف َأْن 

ـَ الـَّاِر َبْعَد َأْن َيُؽقُكقا فِقَفا
 -َقاَل:  ,َغْقَر َأكَُّف َقْد َزَطَؿ َأنَّ َقْقًما َيْخُرُجقَن مِ
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َؿاِس  -َيْعـِل  ـْ َأْكَفاِر »َقاَل:  ,ؿِ َفَقْخُرُجقَن َكَلكَُّفْؿ ِطقَداُن السَّ
َفَقْدُخُؾقَن َكَفًرا مِ

َفَرَجْعـَا ُقْؾـَا:  ,«َفَقْخُرُجقَن َكَلكَُّفُؿ اْلَؼَراصِقُس  ,َفَقْغَتِسُؾقَن فِقفِ  ,اْلَجـَّةِ 

" 
ِ
ْقَخ َيْؽِذُب َطَؾك َرُسقِل اهلل ؟ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوْيَحُؽْؿ َأُتَرْوَن الشَّ

 
ِ
 ."َأُبق ُكَعْقؿٍ  -َأْو َكَؿا َقاَل:- ,"َما َخَرَج مِـَّا َغْقُر َرُجٍؾ َواِحدٍ  َفَرَجْعـَا َفاَل َواهلل

 فتبقا جؿقعفؿ إٓ رجاًل واحًدا مـفؿ بؼل طؾك بدطتف.

 .يف ايسح١ً يطًب ايعًِ -عُٓٗازضٞ اهلل -قؿ١ ١ُٖ دابس 

أو إلك مصر مسقرة  ,أن سافر إلك الشام -رضل اهلل طـف-يذكرون طـف 

 .-رضل اهلل طـف-ع حديًثا واحًدا مـ طبد اهلل بـ أكقس شفر حتك يسؿ

 : (1/26)قاٍ اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘ بطقِ 

 ."َباُب الُخُروِج فِل َصَؾِب الِعْؾؿِ "

 ": قاٍ ثِ
ِ
ـُ َطْبِد اهلل إَِلك  ,َمِسقَرَة َشْفرٍ  -طـفؿارضل اهلل -َوَرَحَؾ َجابُِر ْب

ـِ ُأَكْقسٍ   ْب
ِ
 ."فِل َحِديٍث َواِحدٍ  ,َطْبِد اهلل

 :(16042)ٚاحلسٜح يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل بطقِ 

ـُ َهاُرونَ قاٍ َثـَا َيِزيُد ْب ـُ َيْحَقك ,: َحدَّ اُم ْب ـِ اْلَؼاِسِؿ  ,َقاَل: َأْخَبَرَكا َهؿَّ َط

 
ِّ

ل ـِ َطْبِد اْلَقاِحِد اْلَؿؽِّ ـِ َطِؼقؾٍ  ,ْب ِد ْب ـِ ُمَحؿَّ  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـَ َأكَُّف َسِؿَع  ,َط َجابَِر ْب

 
ِ
ـْ "َيُؼقُل:  ,-طـفؿارضل اهلل -َطْبِد اهلل

ـْ َرُجٍؾ َسِؿَعُف مِ َبَؾَغـِل َحِديٌث َط

 
ِ
ُثؿَّ َشَدْدُت َطَؾْقِف  ,َفاْشَتَرْيُت َبِعقًرا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقِل اهلل



 اعسف ضًفو

 
6

 [-رضي اهلل عنهما-األنصاري جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام ]

   
 

623 

ـُ ُأَكْقسٍ  َحتَّك َقِدْمُت َطَؾْقفِ  ,َفِسْرُت إَِلْقِف َشْفًرا ,َرْحؾِل  ْب
ِ
اَم َفنَِذا َطْبُد اهلل  ,الشَّ

اِب: ُقْؾ َلُف: َجابٌِر َطَؾك اْلَباِب  ؟ ُقْؾُت: َكَعؿْ  ,َفُؼْؾُت لِْؾَبقَّ
ِ
ـُ َطْبِد اهلل  ,َفَؼاَل اْب

َتُف َفُؼْؾُت: َحِديًثا َبَؾَغـِل َطـَْؽ َأكََّؽ َسِؿعْ  ,َواْطَتـَْؼُتفُ  ,َفَخَرَج َيَطُل َثْقَبُف َفاْطَتـََؼـِل

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

 ,َفَخِشقُت َأْن َتُؿقَت  ,فِل اْلِؼَصاصِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مِ

  ,َأْو َأُمقَت َقْبَؾ َأْن َأْسَؿَعفُ 
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ًٓ ُبْفًؿا  ُطَراةً  -َأْو َقاَل: اْلِعَباُد  -ُيْحَشُر الـَّاُس َيْقَم اْلِؼَقاَمِة  "َيُؼقُل:   "ُغْر

ءٌ  "َقاَل: ُقْؾـَا: َوَما ُبْفًؿا؟ َقاَل: 
ْ

ُثؿَّ ُيـَاِديِفْؿ بَِصْقٍت َيْسَؿُعُف  ,َلْقَس َمَعُفْؿ َشل

ـْ 
ـْ ]مِ يَّانُ  ,ُقْرٍب: َأَكا اْلَؿؾُِؽ  [ُبْعٍد َكَؿا َيْسَؿُعُف مِ ـْ  ,َأَكا الدَّ

ََحٍد مِ
ِ

َٓ َيـَْبِغل ٕ َو

ـْ َأْهِؾ اْلَجـَِّة َحؼٌّ  ,ْدُخَؾ الـَّارَ َأْن يَ  ,َأْهِؾ الـَّارِ 
ُف  ,َوَلُف ِطـَْد َأَحٍد مِ َحتَّك َأُقصَّ

ـْ َأْهِؾ اْلَجـَِّة َأْن َيْدُخَؾ اْلَجـَّةَ  ,مِـْفُ 
ََحٍد مِ

ِ
َٓ َيـَْبِغل ٕ ـْ َأْهِؾ الـَّاِر  ,َو

ََحٍد مِ
ِ

َوٕ

ُف مِـْفُ  ,ِطـَْدُه َحؼٌّ  َقاَل: ُقْؾـَا: َكْقَػ َوإِكَّا إِكََّؿا َكْلتِل  "ُة َحتَّك الؾَّْطؿَ  ,َحتَّك َأُقصَّ

ًٓ ُبْفًؿا؟ َقاَل:  قَِّئاِت  "اهلَل َطزَّ َوَجؾَّ ُطَراًة ُغْر "بِاْلَحَسـَاِت َوالسَّ
(ٔ)

. 

                                                   
سئل  ,القاسم بن عبد الواحد اظتكي ,. واضتديث إسناده حسن(ٕٗٓٙٔ)أخرجو اإلمام أزتد ُب مسنده  (ٔ)

وشعبة. قلنا: وقد  ,تج حبديث سفيانٍب ُسئل: حيتج حبديثو؟ قال: حي ,عنو أبو حاًب فقال: ُيكتب حديثُو
. وقال الذىيب: وثق. قلنا: وال نعلم فيو جرحاً. وعبد اهلل "الثقات"وذكره ابن حبان ُب  ,روى عنو رتع

وقال  ,وأما إذا خالف فبل يُقبل ,: أما إذا انفرد فُيَحسَّن"التلخيص"بن ػتمد بن َعِقيل قال اضتافظ ُب 
وباقي رجال اإلسناد ثقات رجال  ,قلنا: وقد توبع ,مرتبة اضتسن: حديثو ُب "اظتيزان"الذىيب ُب 

غَت أن صحابيو عبد اهلل بن أنيس قد أخرج لو أبو داود والًتمذي. مهّام بن حيِت: ىو الَعْوذي.  ,الشيخُت
هبذا اإلسناد. وأورده اعتيثمي ُب  ,من طريق اإلمام أزتد (ٖ٘٘/٘) "تغليق التعليق"وأخرجو اضتافظ ُب 

 وضعفو بعبد اهلل بن ػتمد بن عقيل. "الكبَت"ونسبو إىل أزتد والطرباين ُب  (,ٖٖٔ/ٔ) "الزوائدغتمع "
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 .يف ادتٗاد يف ضبٌٝ اهلل عص ٚدٌ -زضٞ اهلل عٓ٘-ُٖت٘ 

ز هؿة أيًضا طالقة يف الجفاد يف سبقؾ اهلل ط -طـفؿارضل اهلل -ولف 

 وجؾ.

وجاهد يف زمـ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؼد جاهد يف زمـ الـبل 

 أجؿعقـ. -طـفؿرضل اهلل -الخؾػاء الراشديـ 

يف بعض فتقحات  -رضل اهلل طـف-وهق مؿـ شارك خالد بـ القلقد 

 وغقر ذلؽ. ,بالد الشام

وتتؾؿذ  ,مؽة يف آخر طؿره -طـفؿارضل اهلل -ولزم جابر بـ طبد اهلل 

 التابعقـ.طؾقف جؾة 

ألػ وخؿسؿائة حديث:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وقد روى طـ الـبل 

صؾك اهلل طؾقف -ففق مـ السبعة الؿؽثريـ يف رواية الحديث طـ الـبل 

 .-وسؾؿ

 أبق هريرة يؾقف ابـ طؿر... والؿؽثرون يف رواية إثر 

 وجــــابر وزوجـة الـبل... وأكس والحرب كالخـدري 

 ومـ الشؿائؾ. ,مـ الػضائؾ -طـفؿارضل اهلل - وكؿ لجابر بـ طبد اهلل

 خؿسة طشر مرة. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وقد استغػر لف الـبل 
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 .-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-قؿت٘ يف بٝع٘ يًذٌُ يًٓيب 

 : نُا دا٤ شيو يف ايكشٝشني

 
ِ
ـِ َطْبِد اهلل َغَزْوُت َمَع "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َجابِِر ْب

 َرُسقِل ا
ِ
 ,َفَتاَلَحَؼ بِل َوَتْحتِل َكاِضٌح لِل َقْد َأْطَقا ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-هلل

َٓ َيَؽاُد َيِسقرُ  َقاَل:  ,َقاَل: ُقْؾُت: َطؾِقٌؾ  «َما لَِبِعقِرَك؟»َقاَل: َفَؼاَل لِل:  ,َو

 
ِ
ـَ  َفَؿا َزاَل  ,َفَزَجَرُه َوَدَطا َلفُ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَتَخؾََّػ َرُسقُل اهلل َبْق

اَمَفا َيِسقرُ  بِِؾ ُقدَّ َقاَل: ُقْؾُت:  «َكْقَػ َتَرى َبِعقَرَك؟»َقاَل: َفَؼاَل لِل:  ,َيَدِي اإْلِ

ـْ َلـَا َكاِضٌح  ,َفاْسَتْحَقْقُت  «َأَفَتبِقُعـِقِف؟»َقاَل:  ,بَِخْقٍر َقْد َأَصاَبْتُف َبَرَكُتَؽ  َوَلْؿ َيُؽ

اُه َطَؾك َأنَّ لِل َفَؼاَر َضْفِرِه َحتَّك َأْبُؾَغ َفبِ  ,َقاَل: َفُؼْؾُت: َكَعؿْ  ,َغْقُرهُ  ْعُتُف إِيَّ

  ,اْلَؿِديـَةَ 
ِ
َفَلِذَن لِل  ,َفاْسَتْلَذْكُتفُ  ,إِكِّل َطُروٌس  ,َقاَل: َفُؼْؾُت َلُف: َيا َرُسقَل اهلل

ْمُت الـَّاَس إَِلك اْلَؿِديـَِة َحتَّك اْكَتَفْقُت  ـِ َفَسلَ  ,َفَؾِؼَقـِل َخالِل ,َفَتَؼدَّ َلـِل َط

  ,َفاَلَمـِل فِقفِ  ,َفَلْخَبْرُتُف بَِؿا َصـَْعُت فِقفِ  ,اْلَبِعقرِ 
ِ
-َقاَل: َوَقْد َكاَن َرُسقُل اهلل

ـَ اْسَتْلَذْكُتُف:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ْجَت؟ َأبِْؽًرا َأْم »َقاَل لِل ِحق َما َتَزوَّ

ْجُت َثقًِّبا ,«َثقًِّبا؟ ْجَت بِْؽًرا ُتاَلِطُبَؽ »َقاَل:  ,َفُؼْؾُت َلُف: َتَزوَّ َأَفاَل َتَزوَّ

  ,«َوُتاَلِطُبَفا؟
ِ
 َوالِِدي  ,َفُؼْؾُت َلُف: َيا َرُسقَل اهلل

َ
َولِل  -َأِو اْسُتْشِفَد  -ُتُقفِّل

َـّ  ,َأَخَقاٌت ِصَغارٌ  ُبُف َـّ َفاَل ُتَمدِّ َـّ مِْثَؾُف َج إَِلْقِف َٓ َتُؼقُم  ,َفَؽِرْهُت َأْن َأَتَزوَّ َو

َـّ  َـّ  ,َطَؾْقِف َبُف َـّ َوُتَمدِّ ْجُت َثقًِّبا لَِتُؼقَم َطَؾْقِف   ,َفَتَزوَّ
ِ
ا َقِدَم َرُسقُل اهلل -َقاَل: َفَؾؿَّ



 اعسف ضًفو
 

6

 624 [-رضي اهلل عنهما-عمرو بن حرام األنصاري  جابر بن عبد اهلل بن]

ُه  ,اْلَؿِديـََة َغَدْوُت إَِلْقِف بِاْلَبِعقرِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َفَلْطَطاكِل َثَؿـَُف َوَردَّ

 
َّ

"َطَؾل
(ٔ)

. 

 : ٚيف ضٚا١ٜ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

َة إَِلك اْلَؿِديـَِة َمَع "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -ـْ َجابِرٍ طَ  ـْ َمؽَّ
َأْقَبْؾـَا مِ

 
ِ
تِفِ  ,َفاْطَتؾَّ َجَؿؾِل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقِل اهلل  ,َوَساَق اْلَحِديَث بِِؼصَّ

َٓ  ,«بِْعـِل َجَؿَؾَؽ َهَذا»َوفِقِف ُثؿَّ َقاَل لِل:   ,َٓ »َقاَل:  ,َؽ َبْؾ ُهَق لَ  ,َقاَل: ُقْؾُت: 

َٓ  «َبْؾ بِْعـِقفِ    ,َقاَل: ُقْؾُت: 
ِ
 ,«َبْؾ بِْعـِقفِ  ,َٓ »َقاَل:  ,َبْؾ ُهَق َلَؽ َيا َرُسقَل اهلل

 ُأوِققََّة َذَهٍب 
َّ

 ,َقْد َأَخْذُتفُ »َقاَل:  ,َفُفَق َلَؽ بَِفا ,َقاَل: ُقْؾُت: َفنِنَّ لَِرُجٍؾ َطَؾل

ا َقِدْمُت اْلَؿِديـَةَ  ,«ةِ َفَتَبؾَّْغ َطَؾْقِف إَِلك اْلَؿِديـَ    ,َقاَل: َفَؾؿَّ
ِ
صؾك -َقاَل َرُسقُل اهلل

ـْ َذَهٍب َوِزْدهُ »لِباَِلٍل:  -اهلل طؾقف وسؾؿ
قًَّة  ,«َأْططِِف ُأوِققًَّة مِ

َقاَل: َفَلْطَطاكِل ُأوقِ

ـْ َذَهٍب 
َٓ ُتَػاِرُقـِل ِزَياَدُة َرُسق ,َوَزاَدكِل ِققَراًصا ,مِ  َقاَل: َفُؼْؾُت: 

ِ
صؾك -ِل اهلل

ةِ "َقاَل:  ,-اهلل طؾقف وسؾؿ اِم َيْقَم اْلَحرَّ  ."َفَؽاَن فِل ِكقٍس لِل َفَلَخَذُه َأْهُؾ الشَّ

 :ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ عٓس اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

 
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َجابِِر ْب  "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -َط

ِّ
صؾك اهلل -ُكـَّا َمَع الـَّبِل

َوَقاَل فِقِف: َفـََخَسُف  ,فِل َسَػٍر َفَتَخؾََّػ َكاِضِحل َوَساَق اْلَحِديَث  -ؿطؾقف وسؾ

                                                   
 .(٘ٔٚ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕٔٙٛ, ٕٛٔٚ, ٜٕٚٓ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ِ
 »ُثؿَّ َقاَل لِل:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

ِ
َوَزاَد  ,«اْرَكْب بِاْسِؿ اهلل

 . «َواهلُل َيْغِػُر َلَؽ »َأْيًضا َقاَل: َفَؿا َزاَل َيِزيُدكِل َوَيُؼقُل: 

صؾك اهلل طؾقف -ودطقة الـبل  ,وققؿة جؿؾٍ  ,وجؾ جؿاًل  فلربحف اهلل طز

 .-وسؾؿ

 آخر مـ مات لقؾة العؼبة. -رضل اهلل طـف-وهق 

 : ٚاختًف أٌٖ ايػري ٚايتاضٜذ يف غ١ٓ َٛت٘

 : سـة ثؿاكقة وستقـ مـ الفجرة الـبقية.فكٌٝ

 : سـة واحد وسبعقـ مـ الفجرة الـبقية.ٚقٌٝ

 الـبقية.: سـة سبعة وسبعقـ مـ الفجرة ٚقٌٝ

 واهلل أطؾؿ. ,: غقر ذلؽٚقٌٝ
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 626 [-رضي اهلل عنها-أم سليم الرميصاء ,وقيل: الغميصاء بنت ملحان ]

رضي اهلل -وقيل: الغميصاء بنت ملحان ,أم سليم الرميصاء ]

 [-عنها

 . "-رضل اهلل طـفا-أّ ضًِٝ ايسَٝؿا٤": َٚٔ باب اعطف غًفو
 ."-طـفارضل اهلل - ايػُٝؿا٤ بٓت ًَخإ": ٚقٌٝ

 : (311-2/304)ري قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػ

"ٍِ ِٝ ّٗ ُغًَ ُة  ُأ  .(س ,ت ,د ,م ,َخ ): الُغَؿْقَصاُء بِـُْت مِْؾَحاَن إَْكَصاِريَّ

ٍُ َُٜكا َمْقَصاُء.َٚ  : الرُّ

ٍُ َُٜكا  : َسْفَؾُة.َٚ

ٍُ َُٜكا  : ُأَكْقَػُة.َٚ

ٍُ َُٜكا  : ُرَمْقَثُة.َٚ

ـِ ُجـْدُ  ـِ َحَراِم ب ـِ َزْيِد ب ـِ َخالِِد ب ـِ بِـُْت مِْؾَحاَن ب ـِ َغـِْؿ ب ـِ َطامِِر ب ِب ب

اِر إَْكَصاِريَّةُ  ـِ الـَّجَّ  الَخْزَرِجقَُّة. ,َطِديِّ ب

 
ِّ

ـِ َمالٍِؽ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُأمُّ َخاِدِم الـَّبِل رضل اهلل -: َأَكِس ب

 .-طـفؿا

ـُ الـَّْضرِ  َجَفا َأُبق َصْؾَحَة َزْيُد ب ,َفَؿاَت َزْوُجَفا َمالُِؽ ب ـُ َسْفٍؾ ُثؿَّ َتَزوَّ

. ,َفَقَلَدْت َلُف َأَبا ُطَؿْقرٍ  ,إَْكَصاِريُّ 
ِ
 َوَطْبَد اهلل

َِٗسِت  ."َوُأُحداً  ,ُحـَْقـًا": َؾ
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ـْ َأَفاِضِؾ الـَِّساِء.
 مِ

َٔ ِٜ ِِٝط ُٔ ٔغ ُُٖس ب ََُش  ٍَ   -طـفارضل اهلل -ُأمُّ ُسَؾْقؿٍ َكاَكْت ": َقا
ِّ

-َمَع الـَّبِل

 "َوَمَعَفا ِخـَْجرٌ  ,َيْقَم ُأُحدٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
(ٔ)

. 

١ََُ ُٔ َغًَ ُٖاُز ب ـْ َثابٍِت َس ـْ  ,: َط -ُأمَّ ُسَؾْقؿٍ  َأنَّ ": -رضل اهلل طـف-َأَكسٍ َط

ـٍ  -طـفارضل اهلل  !  ,اتََّخَذْت ِخـَْجرًا َيْقَم ُحـَْق
ِ
َفَؼاَل َأُبق َصْؾَحَة: َيا َرُسْقَل اهلل

 َهِذِه ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ َمَعَفا ِخـَْجٌر.

! إِْن َدَكا مِـِّل ُمْشِرٌك َبَؼْرُت بِِف َبْطـَفُ َفَؼالَ 
ِ
 "ْت: َيا َرُسْقَل اهلل

(ٕ)
. 

٢َٝ ُٔ َِٜش ُّ ب ُٖا َٖ 
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ إِْسَحاَق ب تِِف  ,: َط ـْ َجدَّ رضل اهلل -ُأمِّ ُسَؾْقؿٍ َط

 ": -طـفا
ِ
 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأكََّفا آَمـَْت بَِرُسْقِل اهلل

 َفَؼاَل: َأَصَبْقِت؟ ,َأُبق َأَكٍس َوَكاَن َغاِئبًاَقاَلْت: َفَجاَء 

 َوَلؽِـِّل آَمـُْت. ,َفَؼاَلْت: َما َصَبْقُت 

َّٓ اهللُ  َٓ إَِلَف إِ ـُ َأَكسًا: ُقْؾ:  دًا َرُسْقَل  ,َوَجَعَؾْت ُتَؾؼِّ ُقْؾ: َأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

 
ِ
َٓ ُتْػِسِدي ,َفَػَعَؾ  ,اهلل  اْبـِل. َفَقُؼْقُل َلَفا َأُبْقُه: 

َّ
 َطَؾل

َٓ ُأْفِسُدُه.  َفَتُؼْقُل: إِكِّل 

                                                   
 .(425/  8)ابـ سعد  (3)

 .(8/425) "الطبؼات  ". وهق يف إسـاده صحقح (2)
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َٓ َجَرمَ  ,َفَؼَتَؾفُ  ,َفَؾِؼَقُف َطُدوٌّ َلفُ  ,َفَخَرَج َمالٌِؽ  َٓ َأْفطُِؿ َأَكسًا َحتَّك  ,َفَؼاَلْت: 

ُج َحتَّك َيْلُمُركِل َأَكٌس. ,َيَدَع الثَّْدَي  َٓ َأَتَزوَّ  َو

َفَلَبْت  ,َيْقَمئٍِذ ُمْشِركٌ َوُهَق  ,َفَخَطَبَفا َأُبق َصْؾَحةَ 
(ٔ)

. 

ََِدًَٕس  ُٔ ـُ ُمْقَسكَخأيُس ب ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ ـِ  ,: َحدَّ  ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل  ب

ِ
ـْ َطْبِد اهلل َط

ـْ  ,َأبِل َصْؾَحةَ   ,َخَطَب َأُبق َصْؾَحَة ُأمَّ ُسَؾْقؿٍ "»َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َأَكسٍ َط

ْجُتَؽ. َفنِنْ  ,َفَؼاَلْت: إِكِّل َقْد آَمـُْت   َتاَبْعَتـِل َتَزوَّ

 َقاَل: َفَلَكا َطَؾك مِْثِؾ َما َأْكِت َطَؾْقِف.

َجْتُف ُأمُّ ُسَؾْقؿٍ  "َوَكاَن َصَداَقَفا اإِلْسالَمُ  ,َفَتَزوَّ
(ٕ)

. 

                                                   
فؼالت لف يقما فقؿا تؼقل: أرأيت حجرا ": وتؿامف (,426 ,425/ 8) أخرجف ابـ سعد (3)

فقـجرها لؽ: هؾ يضرك؟ هؾ  ,تعبده ٓ يضرك وٓ يـػعؽ أو خشبة تليت هبا الـجار

 ,قال: فلتاها فؼال: لؼد وقع يف قؾبل الذي قؾت ,يـػعؽ؟ قال: فققع يف قؾبف الذي قالت

 ."غقرهوآمـ. قالت: فنين أتزوجؽ وٓ آخذ مـؽ صداقا 

: "التؼريب  "فؼد قال الحافظ يف  خال خالد بـ مخؾد وهق الؼطقاين, رجالف ثؼات, (2)

 (6/334)وأخرجف الـسائل  (,8/426) "صبؼات ابـ سعد  ". وهق يف "صدوق لف أفراد"

طـ طبد  ,طـ محؿد بـ مقسك ,. مـ صريؼ قتقبة"باب التزويج طؾك اإلسالم"يف الـؽاح: 

فؽان صداق ما بقـفؿا  ,أبل صؾحة طـ أكس قال: تزوج أبق صؾحة أم سؾقؿاهلل بـ طبد اهلل بـ 

 ,فنن أسؾؿت ,فؼالت: إين قد أسؾؿت ,أسؾؿت أم سؾقؿ قبؾ ابل صؾحة فخطبفا ,اإلسالم

 .(20/  2)فؽان صداق ما بقـفؿا. وهذا سـد صحقح. سقر  ,فلسؾؿ ,كؽحتؽ
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َِٝط٠ٔ ُٔ امُلٔػ ُٕ ب َُا ِٝ َثـَا َثابٌِت ُغًَ ـْ  ,: َحدَّ َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َأَكسٍ َط

َٓ َيـَْبِغل َأْن  ,-طـفارضل اهلل -مَّ  ُسَؾْقؿٍ َخَطَب َأُبق َصْؾَحَة أُ » َفَؼاَلْت: إِكَُّف 

َج ُمْشِركًا  ,َأَما َتْعَؾُؿ َيا َأَبا َصْؾَحَة َأنَّ آلَِفَتُؽْؿ َيـَْحُتَفا َطْبُد آِل ُفالَنٍ  ,َأَتَزوَّ

 َوَأكَُّؽْؿ َلق َأْشَعْؾُتؿ فِْقَفا َكارًا ْٓحَتَرَقْت.

 َقْد  ,ُثؿَّ َأَتاَها ,َقْؾبِِف َذلَِؽ  َقاَل: َفاْكَصَرَف َوفِل
َّ

ِذي َطَرْضِت َطَؾل َوَقاَل: الَّ

 َقبِْؾُت.

َّٓ اإِلْسالَمُ "َقاَل:   «"َفَؿا َكاَن َلَفا َمْفٌر إِ
(ٔ)

. 

َِ ِٝ ٖٔ ُٔ ِإِبَطا ُِ ب  َُِػًٔ
ُّ

ـِ الَجاُرْوِد الُفَذلِل  ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل  ب

ُّ
 ,: َأْخَبَرَكا ِرْبِعل

َثـِل الَجارُ  َثـَا  ,ودُ َحدَّ ـُ َمالٍِؽ َحدَّ  »: -رضل اهلل طـف-َأَكُس ب
َّ

صؾك -َأنَّ الـَّبِل

لِء َتْصـَُعُف َلفُ  ,َكاَن َيُزْوُر ُأمَّ ُسَؾْقؿٍ  -اهلل طؾقف وسؾؿ َوَأٌخ لِل  ,َفُتْتِحُػُف بِالشَّ

                                                   
وذكره بـحقه الحافظ يف  (,427 ,426/  8) "الطبؼات  ". وهق يف إسـاده صحقح (3)

 ,طـ ثابت ,طـ مسـد أحؿد مـ صريؼ حؿاد بـ سؾؿة (,227 ,226/  33) "اإلصابة "

وإسؿاطقؾ بـ طبد اهلل بـ أبل صؾحة طـ أكس ... وقال: ولفذا الحديث صرق متعددة. 

طـ أكس قال: خطب  ,طـ ثابت ,مـ صريؼ جعػر بـ سؾقؿان (334/  6)وأخرج الـسائل 

وأكا امرأة  ,ولؽـؽ رجؾ كافر ,فؼالت: واهلل ما مثؾؽ يا أبا صؾحة يرد ,ؾقؿأبق صؾحة أم س

فؽان  ,فلسؾؿ ,وما أسللؽ غقره ,فذاك مفري ,فنن تسؾؿ ,وٓ يحؾ لل أن أتزوجؽ ,مسؾؿة

 ,ذلؽ مفرها. قال ثابت: فؿا سؿعت بامرأة قط كاكت أكرم مفرا مـ أم سؾقؿ اإلسالم

 فدخؾ هبا فقلدت لف.
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َأَبا ُطَؿْقٍر َخاثَِر  َما لِل َأَرى)َفَؼاَل:  ,َفَزاَرَكا َيْقمًا ,ُيْؽـَك َأَبا ُطَؿْقرٍ  ,َأْصَغُر مِـِّل

 . (الـَّْػِس؟

 َقاَلْت: َماَتْت َصْعَقٌة َلُف َكاَن َيْؾَعُب بَِفا.

 َيْؿَسُح َرْأَسفُ 
ُّ

«َما َفَعَؾ الـَُّغْقرُ  ,َيا َأَبا ُطَؿْقرٍ »)َوَيُؼْقُل:  ,َفَجَعَؾ الـَّبِل
 (ٔ)

 . (؟ 

ّْ ُٖا َٖ 
ِ
ـُ َطْبِد اهلل َثـَا إِْسَحاُق ب ـْ َأَكسٍ  ,: َحدَّ  »َقاَل:  ,َط

ِ
ـْ َرُسْقُل اهلل َلْؿ َيُؽ

َفَؼاَل:  ,َفِؼْقَؾ َلفُ  ,َيْدُخُؾ َبْقتًا َغْقَر َبْقِت ُأمِّ ُسَؾْقؿٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

 «ُقتَِؾ َأُخْقَها َمِعل ,إِكِّل َأْرَحُؿَفا)
(ٕ)

. 

ِفْقدُ  ـُ مِْؾَحاَن الشَّ َم بِْئِر َمُعْقَكَة الَِّذي َقاَل َيقْ  ,ُقْؾُت: َأُخْقَها ُهَق َحَراُم ب
(ٖ)

 :

ـْ َوَرائِفِ  ,ُفْزُت َوَربِّ الَؽْعَبةِ 
ـَ مِ ا ُصِع ـْ َصْدِرِه  ,َلؿَّ

رضل -َفَطَؾَعِت الَحْرَبُة مِ

 .-اهلل طـف

                                                   
وأخرجف مختصرا البخاري  ,427/  8 "الطبؼات  ". أخرجف ابـ سعد يف حإسـاده صحق (3)

طـ أبل  339/  3وأحؿد  ,مـ صريؼقـ (3720)وابـ ماجة  483 ,480و 436/  30

طـ حؿاد بـ  ,طـ مقسك بـ إسؿاطقؾ (4969)وأخرجف أبق داود  ,طـ أكس ,التقاح

لـغقر: تصغقر كغر وهق وا ,طـ ثابت طـ أكس. والصعقة: صائر أصغر مـ العصػقر ,سؾؿة

 فرخ العصػقر.

مـ  (2455)ومسؾؿ  ,37/  6والبخاري  ,428/  8. وأخرجف ابـ سعد إسـاده صحقح (2)

 صريؼ هؿام هبذا اإلسـاد.

صؾك -وكان حرام بـ مؾحان فقؿـ بعث رسقل اهلل  ,بقـ أرض بـل طامر وحرة بـل سؾقؿ (3)

         = فؼتؾفؿ طامر بـ ,هؿ إلك اإلسالممع أبل براء إلك أهؾ كجد لقدطق -اهلل طؾقف وسؾؿ
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ُِٛب ـَ َأٜٗ ـِ ِسْقِرْي ـِ اْب ـِ  ,: َط َكاَن »َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل -ُأمِّ ُسَؾْقؿٍ َط

 
ِ
 ,َوُكـُْت َأْبُسُط َلُف كِْطعًا ,َيِؼْقُؾ فِل َبْقتِل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقُل اهلل

 .«َفَلْطِجـُُف بَِعَرقِفِ  ,َفُؽـُْت آُخُذ ُسّؽًا ,َفَقْعَرُق  ,َفَقِؼْقُؾ َطَؾْقفِ 

َٔ ِٜ ِِٝط ُٔ ٔغ ٍَ اِب ؽِّ ": َقا ـْ َذلَِؽ السُّ
ـْ ُأمِّ ُسَؾْقٍؿ مِ

َفَقَهَبْت لِل  ,َفاْسَتْقَهْبُت مِ

 ."مِـْفُ 

ِٛ ٜٗ ٍَ َأ ؽِّ ": ُبَقا ـَ َذلَِؽ السُّ
ٍد مِ ـْ ُمَحؿَّ

َفنِكَُّف  ,َفَقَهَب لِل مِـْفُ  ,َفاْسَتْقَهْبُت مِ

 ."ِطـِْدي أنَ 

دٌ "َقاَل:  ا َماَت ُمَحؿَّ ؽِّ  ,َوَلؿَّ  "ُحـَِّط بَِذلَِؽ السُّ
(ٔ)

. 

  

                                                                                                                        
 "فزت ورب الؽعبة  ". وققل ابـ مؾحان: 389 ,384/  2الطػقؾ. اكظر سقرة ابـ هشام  =

 ,337/  3)وأحؿد  (,3533)ص  (677)ومسؾؿ  (,299 ,297/  7)أخرجف البخاري 

230, 270, 289). 

خرجف إلك ققلفا: فلطجـف وأ ,428/  8 "صبؼات ابـ سعد  ". وهق يف إسـاده صحقح (3)

مـ صريؼ قتقبة  ,يف آستئذان: باب مـ زار ققما فؼال طـدهؿ 59/  33البخاري  ,بعرقف

 336/  3وأحؿد  (2333)وأخرجف مسؾؿ  ,طـ أكس ,طـ ثؿامة ,طـ أبقف ,طـ إكصاري

طـ  ,ومـ صريؼ طبد العزيز بـ أبل سؾؿة ,طـ أكس ,طـ ثابت ,مـ صريؼ سؾقؿان التقؿل

 ,طـ أبل قالبة ,مـ صريؼ أيقب (2332)و  ,طـ أكس ,بـ طبد اهلل بـ أبل صؾحة إسحاق

 ,طـ ثابت ,طـ حؿاد ,مـ صريؼ طػان (287/  3)طـ أم سؾقؿ. وأخرجف أحؿد  ,طـ أكس

ـُ َسْعدٍ    ,طـ أكس. َرَواُه: اْب
ِّ

قِّل ـِ َجْعَػٍر الرَّ  ب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـِ َطْؿٍرو ,َط  ب

ِ
ـْ ُطَبْقِد اهلل  ُف.َطـْ  ,َط
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ُٔ َغِعٕس ـُ َجْعَػرٍ اِب  ب
ِ
  ,: َأْخَبَرَكا َطْبُد اهلل

ِ
َثـَا ُطَبْقُد اهلل  ,ـْ َطْبِد الَؽِرْيؿِ طَ  ,َحدَّ

ـِ  ـِ َزْيدٍ َط  »: -رضل اهلل طـف-الَبَراِء ب
َّ

َقاَل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ الـَّبِل

(ٔ)
 َتْؿَسُح الَعَرَق  ,َفَعِرَق  ,فِل َبْقِت ُأمِّ ُسَؾْقٍؿ َطَؾك كِْطعٍ  

َ
َفَؼاَل:  ,َفاْسَتْقَؼَظ َوِهل

؟) ـَ  .(َما َتْصـَِعْق

تِل َتْخُرُج مِـَْؽ آُخُذ َهِذِه ا"َقاَلْت:  «"لَبَرَكَة الَّ
 (ٕ)

. 

ٍِٜر ُٔ ُدَط ـِ َمالٍِؽ اِب ـْ َطْبِد الَؽِرْيِؿ ب ـُ بِـِْت َأَكسٍ  ,: َط ـْ  ,َأْخَبَركِل الَبَراُء اْب َط

 »: -رضل اهلل طـف-َأَكسٍ 
َّ

َدَخَؾ َطَؾك ُأمِّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ الـَّبِل

َؼةٌ  َؼاءِ  ,َشِرَب مِـَْفا َقائِؿًافَ  ,ُسَؾْقٍؿ َوقِْرَبٌة ُمَعؾَّ  السِّ
ِّ

 َفَؼَطَعْتُف. ,َفَؼاَمْت إَِلك فِل

ـُ َطْؿٍرو  ب
ِ
 «َفَزاَد: َوَأْمَسَؽْتُف ِطـَْدَها ,َرَواُه: ُطَبْقُد اهلل

(ٖ)
. 

                                                   
 ."وهل الـقم يف الظفقرة طـد اشتداد الحر" ,"مـ الؼقؾقلة"قاَل:  (3)

وهق ابـ بـت  "الطبؼات  "وهق يف  ,. والرباء بـ زيد لؿ يقثؼف غقر ابـ حبانإسـاده مـؼطع (2)

 أكس بـ مالؽ كؿا هق مبقـ يف السـد أيت.

. ويف الباب ما  (235)رقؿ  "الشؿائؾ  "والرتمذي يف  (,428/  8)أخرجف ابـ سعد  (3)

قالت: دخؾ  -ا-رضل اهلل طـف-يؼقيف طـ أم ثابت كبشة بـت ثابت أخت حسان بـ ثابت 

فؼؿت إلك فقفا  ,فشرب مـ قربة معؾؼة قائؿا ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طؾل رسقل اهلل 

 "وإسـاده صحقح. قال الـقوي يف  (3422)وابـ ماجف  (3893)فؼطعتف. أخرجف الرتمذي 

 ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: وإكؿا قطعتفا لتحػظ مقضع فؿ رسقل اهلل (339) "رياضف 

 وتصقكف طـ آبتذال. ,وتتربك بف
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ُٕ ادٌ َعفَّا َثـَا َحؿَّ ـْ  ,َأْخَبَرَكا َثابٌِت  ,: َحدَّ  ": -رضل اهلل طـف-َأَكسٍ َط
َّ

َأنَّ الـَّبِل

ا َأَراَد َأْن َيْحؾَِؼ َرْأَسُف بِِؿـَك: َأَخَذ َأُبق َصْؾَحَة ِشؼَّ  -طؾقف وسؾؿ صؾك اهلل- َلؿَّ

َفا. ,َفَجاَء بِِف إَِلك ُأمِّ ُسَؾْقؿٍ  ,َشْعِرهِ   َفَؽاَكْت َتْجَعُؾُف فِل ُسؽِّ

صؾك اهلل طؾقف -َوَكاَن مِْعَراقًا  ,َقاَلْت: َوَكاَن َيْؼْقُؾ ِطـِْدي َطَؾك كِْطعٍ 

َما )َفَؼاَل:  ,َفاْسَتْقَؼظَ  ,َجَعْؾُت َأْسؾُِت الَعَرَق فِل َقاُرْوَرةٍ فَ  -وسؾؿ

؟ ـَ  .(َتْجَعؾِْق

 «ُقْؾُت: ُأِرْيُد َأْن َأُدْوَف بَِعَرِقَؽ صِْقبِل
(ٔ)

. 

ٌُ ِٜ ِٛ ِْٝس ايطَّ َُ ـْ ُس  ": -رضل اهلل طـف-َأَكسٍ : َط
َّ

صؾك اهلل طؾقف -َأنَّ الـَّبِل

ـٍ َوَتْؿرٍ  ,ْقؿٍ َدَخَؾ َطَؾك ُأمِّ ُسؾَ  -وسؾؿ  .(إِكِّل َصائِؿٌ )َفَؼاَل:  ,َفَلَتْتُف بَِسْؿ

ٌة. ,َوَدَطا ُٕمِّ ُسَؾْقٍؿ َوَْٕهِؾ َبْقتَِفا ,َفَصؾَّك ,ُثؿَّ َقامَ   َفَؼاَلْت: إِنَّ لِل ُخَقْيصَّ

؟)َقاَل: 
َ

 . (َما ِهل

 َقاَلْت: َخاِدُمَؽ َأَكٌس.

َٓ ُدْكَقا  َّٓ َدَطا لِل بِفِ َفَؿا َتَرَك َخْقَر آِخَرٍة َو ـْ ُرَصٍب  ,إِ
َوَبَعَثْت َمِعل بِِؿْؽَتٍؾ مِ

 
ِ
إَِلك َرُسْقِل اهلل

(ٕ)
 .«-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- 

                                                   
. (287/  3) "الؿسـد  "و (,429 ,428/  8) "الطبؼات  ". وهق يف إسـاده صحقح (3)

 وأدوف: أخؾط. ,: كثقر العرقوالؿعراق

  بـ الؿثـك إكصاري =             مـ صريؼ محؿد بـ طبد اهلل (429/  8)أخرجف ابـ سعد  (2)
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٣َٚ ـْ  ,: َثابٌِت ََٚض   ,-رضل اهلل طـف-َأَكسٍ َط
ُّ

صؾك اهلل -َقاَل: َقاَل الـَّبِل

ـَ َيَديَّ  ,َدَخْؾُت الَجـَّةَ »: -طؾقف وسؾؿ َفنَِذا َأَكا بِالُغَؿْقَصاِء  ,َفَسِؿْعُت َخْشَػًة َبْق

«بِـِْت مِْؾَحانَ 
 (ٔ)

. 

٣َٚ ـِ َأبِل َصْؾَحةَ ََٚض  ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل  ب

ِ
ـْ  ,: َطْبُد اهلل  ,-رضل اهلل طـف-َأَكسٍ َط

  ,َوَلَدْت ُأمِّل»َقاَل: 
ِّ

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَبَعَثْت بِالَقَلِد َمِعل إَِلك الـَّبِل

 َفُؼْؾُت: َهَذا َأِخل.

 «َفَحـََّؽُف بَِفا ,َفَؿَضَغ َلُف َتْؿَرةً  ,َفَلَخَذهُ 
(ٔ)

. 

                                                                                                                        
يف الصقم: باب مـ  (399 ,398/  4)وأخرجف البخاري  ,وإسـاده صحقح  ,هبذا اإلسـاد=  

 ,طـ خالد بـ الحارث هبذا اإلسـاد ,مـ صريؼ محؿد بـ الؿثـك ,زار ققما فؾؿ يػطر طـدهؿ

 ,قدة بـ حؿقدمـ صريؼ طب (388)و ,مـ صريؼ ابـ أبل طدي (308/  3)وأخرجف أحؿد 

طـ  ,طـ حؿاد ,مـ صريؼ طػان (248/  3)وأخرجف أيًضا  ,طـ أكس ,كالهؿا طـ حؿقد

طـ أكس. وققلف: خقيصة: قال الحافظ: بتشديد الصاد وتخػقػفا  ,ثابت وسؾقؿان التقؿل

 وهق مؿا اغتػر فقف التؼاء الساكـقـ. ,تصغقر خاصة

/  7)وأخرجف البخاري  (2456)مسؾؿ و ,430/  8 "الطبؼات  ". وهق يف إسـاده صحقح (3)

طـ محؿد بـ  ,طـ طبد العزيز بـ الؿاجشقن ,مـ صريؼقـ (2457)ومسؾؿ  (,34

رأيتـل دخؾت  "قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طـ جابر بـ طبد اهلل أن رسقل اهلل  ,الؿـؽدر

ذا فؼؾت: مـ هذا؟ فؼال: ه ,وسؿعت خشػة ,فنذا أكا بالرمقصاء امرأة أبل صؾحة ,الجـة

ومعـك الحديث  ,وققؾ هق الصقت لقس بالشديد ,: الحسـ والحركةوالخشػة. "بالل 

 هـا: ما يسؿع مـ حس وقع الؼدم.
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ِْٝس َُ ٍَ ُس ـٌ ُٕمِّ ُسَؾْقؿٍ »: -رضل اهلل طـف-َأَكٌس : َقاَل َقا َفَخَرَج َأُبق  ,َثُؼَؾ اْب

 الُغالَمُ  ,َصْؾَحَة إَِلك الَؿْسِجدِ 
َ

ْقٍؿ َأْمَرهُ  ,َفُتُقفِّل َٓ  ,َفَفقََّلْت ُأمُّ ُسؾَّ َوَقاَلْت: 

 بُِرْوُه.ُتخْ 

ك ,َوَقْد َسقََّرْت َلُف َطَشاءهُ  ,َفَرَجعَ  ـْ َأْهؾِفِ  ,َفَتَعشَّ
ا َكاَن  ,ُثؿَّ َأَصاَب مِ َفَؾؿَّ

ـْ آِخِر الؾَّْقؾِ 
َيا َأَبا َصْؾَحَة! َأَلْؿ َتَر إَِلك آِل َأبِل ُفالٍَن اْسَتَعاُروا "َقاَلْت:  ,مِ

ةً   َفَشؼَّ َطَؾْقِفؿ؟ ,َوُصؾَِبْت مِـُْفؿ ,َفَؿـَُعْقَها ,َطاِريَّ

 َفَؼاَل: َما َأْكَصُػقا.

 
ِ
ـَ اهلل

ًة مِ  َفَؼَبَضُف. ,َقاَلْت: َفنِنَّ اْبـََؽ َكاَن َطاِريَّ

  ,َوَحِؿَد اهللَ  ,َفاْسَتْرَجعَ 
ِ
ا َأْصَبَح َغَدا إَِلك َرُسْقِل اهلل صؾك اهلل طؾقف -َفَؾؿَّ

ا َرآهُ  -وسؾؿ  .«ل َلْقَؾتُِؽَؿاَباَرَك اهلُل َلُؽَؿا فِ »َقاَل:  ,َفَؾؿَّ

                                                                                                                        
طـ محؿد بـ مقسك هبذا  ,مـ صريؼ خالد بـ مخؾد (433/  8)أخرجف ابـ سعد  (3)

حب آكصار  ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؼال رسقل اهلل  ,وتؿامف: فتؾؿظ الصبل ,اإلسـاد

طـ حؿاد بـ  ,مـ صريؼ طبد إطؾك بـ حؿاد ,يف أداب (2344)وأخرجف مسؾؿ  "لؾتؿر 

-طـ ثابت طـ أكس قال: ذهبت بعبد اهلل بـ أبل صؾحة إكصاري إلك رسقل اهلل  ,سؾؿة

يف طباءة يفـل بعقرا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ورسقل اهلل  ,حقـ ولد -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ثؿ فغرفا  ,فالكفـ ,فللؼاهـ يف فقف ,فـاولتف تؿرات ,فؼؾت: كعؿ فؼال: هؾ معؽ تؿر؟ ,لف

: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؼال رسقل اهلل  ,فجعؾ الصبل يتؾؿظف ,فؿجف يف فقف ,الصبل

يحرك لساكف يتتبع ما يف فقف مـ آثار ": ويتؾؿظ. "وسؿاه طبد اهلل "حب آكصار التؿر"

 ."وتؾذذا بف ,التؿر استطابة لف
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ـِ َأبِل َصْؾَحةَ   ب
ِ
 ,َفَلْرَسَؾْت بِِف َمِعل ,َفَقَلَدْت َلْقالً  ,َفَحَؿَؾْت بَِعْبِد اهلل

  ,َوَأَخْذُت َتَؿَراٍت َطْجَقةٍ 
ِّ

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفاْكَتَفْقُت بِِف إَِلك الـَّبِل

ْقَؾَة.َفُؼْؾُت: َيا  ,َوَيِسُؿَفا ,َوُهَق َيْفـَُل َأَباِطَر َلفُ  ! َوَلَدْت ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ الؾَّ
ِ
 َرُسْقَل اهلل

اهُ  ,َفَؿَضَغ َبْعَض التََّؿَراِت بِِرْيِؼفِ    ,َفَلْوَجَرُه إِيَّ
ُّ

بِل َظ الصَّ ِحبُّ )َفَؼاَل:   ,َفَتَؾؿَّ

 . (إَْكَصاِر التَّْؿرُ 

.
ِ
ِف َيا َرُسْقَل اهلل  َفُؼْؾُت: َسؿِّ

 »َقاَل: 
ِ
«ُهَق َطْبُد اهلل

(ٔ)
. 

ُٔ َُ٘غ ـِ َبْؽرٍ  ,: إَْكَصاِريُّ َع  ب
ِ
 مِـُْف. ,َوَطْبُد اهلل

٣َٚ ـُ َمْسُرْوٍق الثَّْقِريُّ ََٚض ـِ ِرَفاَطةَ  ,: َسِعْقُد ب ـْ َطَباَيَة ب  َقاَل: ,َط

                                                   
مـ صريؼ محؿد بـ طبد اهلل  (,432 ,433/  8) "الطبؼات  ". وهق يف صحقح إسـاده (3)

يف أول  (,509/  9)طـ حؿقد بف. وأخرجف البخاري  ,إكصاري وطبد اهلل بـ بؽر السفؿل

طـ أكس  ,طـ طبد اهلل بـ طقن ,حدثـا يزيد بـ هارون ,العؼقؼة مـ صريؼ مطر بـ الػضؾ

يف فضائؾ الصحابة: باب مـ  (2344)رجف مسؾؿ طـ أكس بـ مالؽ ... وأخ ,بـ سقريـ

حدثـا سؾقؿان بـ  ,حدثـا هبز ,مـ صريؼ محؿد بـ حاتؿ بـ مقؿقن ,فضائؾ أبل صؾحة

مـ صريؼ هبز هبذا اإلسـاد.  (396/  3)وأخرجف أحؿد  ,طـ أكس ,طـ ثابت ,الؿغقرة

ارون ويزيد بـ ه ,مـ صريؼ ابـ أبل طدي طـ حقؿد (,306 ,305/  3)وأخرجف أيضا 

طـ  ,طـ حؿاد ,مـ صريؼ طػان (,288 ,287/  3)وأخرجف أيًضا  ,طـ أكس ,طـ حؿقد

 طـ أكس. ,ثابت
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  ,َفَذَكَر َكْحَقهُ  ,َكاَكْت ُأمُّ َأَكٍس َتْحَت َأبِل َصْؾَحَة ... 
ِ
َوفِْقِف: َفَؼاَل َرُسْقُل اهلل

 .«الؾَُّفؿَّ َباِرْك َلُفَؿا فِل َلْقَؾتِِفَؿا»: -وسؾؿ صؾك اهلل طؾقف-

ٍَ َعَبا١َُٜ ـَ ": َقا ُكؾُُّفْؿ َقْد َخَتَؿ        ,َفَؾَؼْد َرَأْيُت لَِذلَِؽ الُغالَِم َسْبَع َبـِْق

 "الُؼْرآنَ 
(ٔ)

. 

ُٙ َٚا  َطـُْف. ,: َأُبق إَْحَقصِ َض

َِٚت  : َأْرَبَعَة َطَشَر َحِدْيثًا. َض

 : َطَؾك َحِدْيٍث. َٗااٖتَفَكا َي

 : الُبَخاِريُّ بَِحِدْيٍث. َٚاَِْفَطَز

ِْ َُِػًٔ ـِ َٚ : بَِحِدْيَثْق
(ٕ)

 ها. "

-هق مالؽ والد أكس بـ مالؽ ": -عٓٗاضنٞ اهلل -ٚظٚز أّ غًِٝ 

 ذهب إلك الشام رغبة طـ اإلسالم. ,-رضل اهلل طـف

 ,-فرضل اهلل طـ-: أبق صؾحة إكصاري -عٓٗاضنٞ اهلل -ثِ خطبٗا 

 قبؾ أن يسؾؿ.

 

                                                   
طـ أبل آحقص هبذا  ,مـ صريؼ سعقد بـ مـصقر (,434/  8 )أخرجف ابـ سعد  (3)

 اإلسـاد. ورجالف ثؼات.

 (,337/  33)والبخاري  (2332) (,333)ومسؾؿ  (,332 ,333/  3)اكظر البخاري  (2)

 .(2480)ومسؾؿ 
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 :(2168)دا٤ يف َػٓس اإلَاّ أبٞ زاٚز ايطٝايػٞ بطقِ 

ـُ اْلُؿِغقَرةِ قاٍ َثـَا ُسَؾْقَؿاُن ْب َثـَا َأُبق َداُوَد َقاَل: َحدَّ ـُ َسَؾَؿةَ  ,: َحدَّ اُد ْب  ,َوَحؿَّ

ـُ ُسَؾْقَؿانَ  ـْ َثابٍِت.  ,َوَجْعَػُر ْب  ُكؾُُّفْؿ َط

َثـَا َأُبق َداُوَد َقاَل  ـْ َأَكسٍ َحدَّ  . -رضل اهلل طـف-: َط

َثـَاُه َشْقٌخ  ـِ َأَكسٍ  ,َوَحدَّ ـَ الـَّْضِر ْب
 . -رضل اهلل طـف-َسِؿَعُف مِ

ْمَرَأتِِف "َقاَل:  ,َوَقْد َدَخَؾ َحِديُث َبْعِضِفْؿ فِل َبْعضٍ 
ِ

َقاَل َمالٌِؽ َأُبق َأَكٍس ٓ

 ُأمُّ َأَكٍس:  ,ُأمِّ ُسَؾْقؿٍ 
َ

ُج "َوِهل  إِنَّ َهَذا الرَّ
َّ

صؾك اهلل طؾقف -َؾ َيْعـِل الـَّبِل

ُم اْلَخْؿرَ  -وسؾؿ اَم َفَفَؾَؽ ُهـَاكَ  ,"ُيَحرِّ َفَجاَء َأُبق  ,َفاْكَطَؾَؼ َحتَّك َأَتك الشَّ

َما مِْثُؾَؽ  ,َفَؼاَلْت: َيا َأَبا َصْؾَحةَ  ,َفَؽؾََّؿَفا فِل َذلَِؽ  ,َصْؾَحَة َفَخَطَب ُأمَّ ُسَؾْقؿٍ 

َجَؽ  ,َوَأَكا اْمَرَأٌة ُمْسؾَِؿةٌ  ,اْمُرٌؤ َكافِرٌ َوَلؽِـََّؽ  ,ُيَردُّ   ,َٓ َيْصُؾُح لِل َأْن َأَتَزوَّ

ْػَراُء َواْلَبْقَضاءُ  َقاَلْت:  ,َفَؼاَل: َما َذاَك َدْهُرِك َقاَلْت: َوَما َدْهِري؟ َقاَل: الصَّ

َٓ َبْقَضاءَ  َٓ ُأِريُد َصْػَراَء َو ْساَلمَ  ,َفنِكِّل  ـْ لِل بَِذلَِؽ؟  ,ُأِريُد مِـَْؽ اإْلِ َقاَل: َفَؿ

 
ِ
َفاْكَطَؾَؼ َأُبق َصْؾَحَة  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَلْت: َلَؽ بَِذلَِؽ َرُسقُل اهلل

 
َّ

 َجالٌِس فِل َأْصَحابِفِ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُيِريُد الـَّبِل
ِ
ا  ,َوَرُسقُل اهلل َفَؾؿَّ

ـَ َطْقـَْقفِ ُغرَّ  ,َجاَءُكْؿ َأُبق َصْؾَحةَ »َرآُه َقاَل:  ْساَلِم َبْق   «ُة اإْلِ
َّ

-َفَجاَء َفَلْخَبَر الـَّبِل

َجَفا َطَؾك َذلَِؽ  ,بَِؿا َقاَلْت ُأمُّ ُسَؾْقؿٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل َثابٌِت:  ,َفَتَزوَّ

ْساَلَم َمْفًرا َفتَ  ,َفَؿا َبَؾَغـَا َأنَّ َمْفًرا َكاَن َأْطَظَؿ مِـْفُ  َجَفاإِكََّفا َرِضَقِت اإْلِ  ,َزوَّ
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ـِ    ,فِقَفا ِصَغرٌ  ,َوَكاَكِت اْمَرَأًة َمؾِقَحَة اْلَعْقـَْق
ٌّ

 ,َفَؽاَكْت َمَعُف َحتَّك ُولَِد َلُف ُبـَل

 َوَتَقاَضَع َأُبق َصْؾَحَة  ,َوَكاَن ُيِحبُُّف َأُبق َصْؾَحَة ُحبًّا َشِديًدا
ُّ

بِل َوَمِرَض الصَّ

  لَِؿَرِضِف َأْو َتَضْعَضَع َلُف َفاْكَطَؾَؼ 
ِّ

-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأُبق َصْؾَحَة إَِلك الـَّبِل

,  
ُّ

بِل َـّ إَِلك َأبِل َصْؾَحَة َأَحٌد اْبـَُف َحتَّك  ,َوَماَت الصَّ َٓ َيـَْعَق َفَؼاَلْت ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ: 

 َوَوَضَعْتفُ  ,َأُكقَن َأَكا الَِّذي َأْكَعاُه َلفُ 
َّ

بِل ـْ ِطـِْد َوَجاَء َأُبق َصْؾحَ  ,َفَفقََّلِت الصَّ
َة مِ

 
ِ
َفَؼاَل: َكْقَػ اْبـِل؟  ,َحتَّك َدَخَؾ َطَؾْقَفا ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقِل اهلل

اَطةَ  ,َفَؼاَلْت: َيا َأَبا َصْؾَحةَ  ـَ مِـُْف السَّ ِف  ,َما َكاَن ُمـُْذ اْشَتَؽك َأْسَؽ َقاَل: َفؾِؾَّ

َضْت َلُف َفَلَصاَب  ,َفَلَصاَب مِـْفُ  ,َفَلَتْتُف بَِعَشاِئفِ  ,اْلَحْؿدُ  ُثؿَّ َقاَمْت َفَتَطقََّبْت َوَتَعرَّ

ا َطؾَِؿْت َأكَُّف َصِعَؿ َوَأَصاَب مِـَْفا ,مِـَْفا َأَرَأْيَت َلَق َأنَّ  ,َقاَلْت: َيا َأَبا َصْؾَحةَ  ,َفَؾؿَّ

ًة َلُفؿْ  ْن َيْؿـَُعقُهْؿ؟ َأَكاَن َلُفْؿ أَ  ,َفَسَلُلقُهْؿ إِيَّاَها ,َقْقًما َأَطاُروا َقْقًما َطاِريَّ

 َٓ ًة ُثؿَّ َقَبَضُف إَِلْقفِ  ,َفَؼاَل:   ,َقاَلْت: َفنِنَّ اهلَل َطزَّ َوَجؾَّ َكاَن َأَطاَرَك اْبـََؽ َطاِريَّ

ُثؿَّ َقاَل: َتَرْكتِقـِل َحتَّك إَِذا َوَقْعُت بَِؿا  ,َفَغِضَب  ,َفاْحَتِسِب اْبـََؽ َواْصبِرْ 

  ,َوَقْعُت بِفِ 
َّ

  ,اْبـِل َكَعْقِت إَِلل
ِ
-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُثؿَّ َغَدا َطَؾك َرُسقِل اهلل

  ,َفَلْخَبَرهُ  ,
ِ
َباَرَك اهلُل َلُؽَؿا فِل »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ـْ َذلَِؽ اْلَحْؿَؾ  «َغابِِر َلْقَؾتُِؽَؿا
ْت مِ  َوَكاَكْت ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ ُتَسافُِر َمَع ال ,َفَتَؾؼَّ

ِّ
-ـَّبِل

َفَؼاَل  ,َوَتْدُخُؾ َمَعُف إَِذا َدَخَؾ  ,َتْخُرُج َمَعُف إَِذا َخَرَج  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 
ِ
 »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

ِّ
بِل َفَلَخَذَها  «,إَِذا َوَلَدْت َفْلُتقكِل بِالصَّ
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ـَ اْلَؿِديـَةِ 
ْؾُؼ َلْقَؾَة ُقْربِِفْؿ مِ ؾَُّفؿَّ إِكِّل ُكـُْت َأْدُخُؾ إَِذا َدَخَؾ ال"َفَؼاَلِت:  ,الطَّ

َْمرُ  ,َوَأْخُرُج إَِذا َخَرَج َكبِقَُّؽ  ,َكبِقَُّؽ  ْٕ  ,َفَقَلَدْت ُغاَلًما ,َوَقْد َحَضَر َهَذا ا

ْبـَِفا َأَكسٍ 
ِ

  ,َوَقاَلْت ٓ
ِ
 إَِلك َرُسقِل اهلل

ِّ
بِل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اْكَطؾِْؼ بِالصَّ

 َفَلَخَذ َأَكٌس ا ,
ِّ

 َفاْكَطَؾَؼ بِِف إَِلك الـَّبِل
َّ

بِل َوُهَق  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لصَّ

ََكٍس:  ,َيِسُؿ إِباًِل َأْو َغـًَؿا
ِ

ا َكَظَر إَِلْقِف َقاَل ٕ َقاَل:  «َأَوَلَدْت بِـُْت مِْؾَحاَن؟»َفَؾؿَّ

  ,َفَلْلَؼك َما فِل َيِدهِ  ,َكَعؿْ 
َّ

بِل َفَلَخَذ  «ل بَِتْؿَراٍت َطْجَقةٍ اْئُتقكِ »َفَؼاَل:  ,َفَتـَاَوَل الصَّ

 
ُّ

  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل
َّ

بِل   ,التَّْؿَر َفَجَعَؾ ُيَحـُِّؽ الصَّ
ُّ

بِل َوَجَعَؾ الصَّ

ظُ  َْكَصاِر التَّْؿرَ »َفَؼاَل:  ,َيَتَؾؿَّ ْٕ   «اْكُظُروا إَِلك ُحبِّ ا
ِ
صؾك -َفَحـََّؽُف َرُسقُل اهلل

اهُ  ,-اهلل طؾقف وسؾؿ ـْ ِخَقاِر  َوَسؿَّ
 َقاَل َثابٌِت: َوَكاَن ُيَعدُّ مِ

ِ
َطْبَد اهلل

ـَ   ."اْلُؿْسؾِِؿق

 .-زضٞ اهلل عٓ٘-ٚابٔ أبٞ طًخ١  ,-عٓٗازضٞ اهلل -ٚقؿ١ َٛت ابٓٗا 

 : دا٤ت يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

َبِل َصْؾَحةَ "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكسٍ 
ِ

ـٌ ٕ ـْ ُأمِّ  ,َماَت اْب
مِ

ُثُف َقاَل:  ,َؾْقؿٍ ُس  ُثقا َأَبا َصْؾَحَة بِاْبـِِف َحتَّك َأُكقَن َأَكا ُأَحدِّ َٓ ُتَحدِّ َْهؾَِفا: 
ِ

َفَؼاَلْت ٕ

َبْت إَِلْقِف َطَشاءً  ـَ َما َكاَن  ,َفَلَكَؾ َوَشِرَب  ,َفَجاَء َفَؼرَّ َفَؼاَل: ُثؿَّ َتَصـََّعْت َلُف َأْحَس

ا َرَأْت َأكَُّف َقْد َشبَِع َوَأَصاَب مِـَْفا ,َفاَفَقَقَع بِ  ,َتَصـَُّع َقْبَؾ َذلَِؽ  َقاَلْت: َيا  ,َفَؾؿَّ

 ,َفَطَؾُبقا َطاِرَيَتُفؿْ  ,َأَبا َصْؾَحَة َأَرَأْيَت َلْق َأنَّ َقْقًما َأَطاُروا َطاِرَيَتُفْؿ َأْهَؾ َبْقٍت 
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 َٓ َوَقاَل:  ,اَل: َفَغِضَب قَ  ,َقاَلْت: َفاْحَتِسِب اْبـََؽ  ,َأَلُفْؿ َأْن َيْؿـَُعقُهْؿ؟ َقاَل: 

  ,َتَرْكتِـِل َحتَّك َتَؾطَّْخُت 
ِ
-ُثؿَّ َأْخَبْرتِـِل بِاْبـِل َفاْكَطَؾَؼ َحتَّك َأَتك َرُسقَل اهلل

  ,َفَلْخَبَرُه بَِؿا َكانَ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

َقاَل: َفَؽاَن  ,َقاَل: َفَحَؿَؾْت  «َؾتُِؽَؿاَباَرَك اهلُل َلُؽَؿا فِل َغابِِر َلقْ »: -وسؾؿ

 
ِ
 َمَعفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

َ
  ,فِل َسَػٍر َوِهل

ِ
-َوَكاَن َرُسقُل اهلل

ـْ َسَػرٍ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
َفَدَكْقا  ,َٓ َيْطُرُقَفا ُصُروًقا ,إَِذا َأَتك اْلَؿِديـََة مِ

ـَ اْلَؿِديـَةِ 
َواْكَطَؾَؼ َرُسقُل  ,ْلَؿَخاُض َفاْحُتبَِس َطَؾْقَفا َأُبق َصْؾَحةَ َفَضَرَبَفا ا ,مِ

 
ِ
َيا َربِّ إِكَُّف  ,َقاَل: َيُؼقُل َأُبق َصْؾَحَة: إِكََّؽ َلَتْعَؾؿُ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

ِد َوقَ  ,َوَأْدُخَؾ َمَعُف إَِذا َدَخَؾ  ,ُيْعِجُبـِل َأْن َأْخُرَج َمَع َرُسقلَِؽ إَِذا َخَرَج 

َقاَل: َتُؼقُل ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ: َيا َأَبا َصْؾَحَة َما َأِجُد الَِّذي ُكـُْت  ,اْحَتَبْسُت بَِؿا َتَرى

ـَ َقِدَما ,َفاْكَطَؾْؼـَا ,اْكَطؾِْؼ  ,َأِجدُ  َفَقَلَدْت ُغاَلًما  ,َقاَل َوَضَرَبَفا اْلَؿَخاُض ِحق

َٓ ُيْرِضُعُف َأَحدٌ  ل: َيا َأَكُس    َفَؼاَلْت لِل ُأمِّ
ِ
-َحتَّك َتْغُدَو بِِف َطَؾك َرُسقِل اهلل

ا َأْصَبَح اْحَتَؿْؾُتفُ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ   ,َفَؾؿَّ
ِ
-َفاْكَطَؾْؼُت بِِف إَِلك َرُسقِل اهلل

ا َرآكِل َقاَل:  ,َقاَل َفَصاَدْفُتُف َوَمَعُف مِقَسؿٌ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َلَعؾَّ ُأمَّ »َفَؾؿَّ

َقاَل: َوِجْئُت بِِف َفَقَضْعُتُف فِل  ,َفَقَضَع اْلِؿقَسؿَ  ,ْؾُت: َكَعؿْ قُ  «ُسَؾْقٍؿ َوَلَدْت؟

  ,ِحْجِرهِ 
ِ
ـْ َطْجَقِة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَدَطا َرُسقُل اهلل

بَِعْجَقٍة مِ

  ,َفاَلَكَفا فِل فِقِف َحتَّك َذاَبْت  ,اْلَؿِديـَةِ 
ِّ

بِل  الصَّ
ِّ

بِ  ,ُثؿَّ َقَذَفَفا فِل فِل  َفَجَعَؾ الصَّ
ُّ

ل
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ُظَفا   ,َيَتَؾؿَّ
ِ
اْكُظُروا إَِلك ُحبِّ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

َْكَصاِر التَّْؿرَ  ْٕ   «ا
ِ
اُه َطْبَد اهلل "َقاَل: َفَؿَسَح َوْجَفُف َوَسؿَّ

(ٔ)
. 

أكف كان يخرج  -رضل اهلل طـف-وكان مـ شلن أبل صؾحة إكصاري 

 لؾصقد أو كحق ذلؽ.

 : (5565)َػتسضى احلانِ ضمح٘ اهلل بطقِ دا٤ يف 

ـُ َيْعُؼقَب اْلَحافُِظ قاٍ ُد ْب َثـِل ُمَحؿَّ   ,: َحدَّ
ُّ

ـُ إِْسَحاَق الثََّؼِػل ُد ْب  ,َأْكَبَل ُمَحؿَّ

ـُ َخالٍِد  َثـِل اْلَفْقَثُؿ ْب ـْ آِل َأبِل َصْؾَحَة َأنَّ َأَبا َصْؾَحَة َكاَن  ,َحدَّ
َثـِل َرُجٌؾ مِ َحدَّ

 َيُؼقُل:

 .«َوُكؾُّ َيْقٍم فِل ِساَلِحل َصْقدٌ  ...أكا َأُبق َصْؾَحَة َواْسِؿل َزْيٌد »

رضل اهلل -ثؿ حصؾت الؼصة التل ذكرت مـ قبؾ مع زوجتف أم سؾقؿ 

 لؿا مات ابـف. -طـفا

 : ٚدا٤ت ايكك١ يف ايكشٝشني بًفغ آخط

ـِ َمالٍِؽ  َ "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكِس ْب
ِ

ـٌ ٕ بِل َصْؾَحَة َكاَن اْب

  ,َفَخَرَج َأُبق َصْؾَحةَ  ,َيْشَتؽِل
ُّ

بِل ا َرَجَع َأُبق َصْؾَحةَ  ,َفُؼبَِض الصَّ َقاَل: َما  ,َفَؾؿَّ

ـُ َما َكانَ  ,َفَعَؾ اْبـِل ك ,َقاَلْت ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ: ُهَق َأْسَؽ َبْت إَِلْقِف الَعَشاَء َفَتَعشَّ  ,َفَؼرَّ

ا فَ  ,ُثؿَّ َأَصاَب مِـَْفا  َفَؾؿَّ
َّ

بِل ا َأْصَبَح َأُبق َصْؾَحَة َأَتك  ,َرَغ َقاَلْت: َواُروا الصَّ َفَؾؿَّ

                                                   
 .(ٕٗٗٔ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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ِ
ْقَؾَة؟»َفَؼاَل:  ,َفَلْخَبَرهُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقَل اهلل َقاَل:  «َأْطَرْسُتُؿ الؾَّ

: اْحَػْظُف َقاَل لِل َأُبق َصْؾَحةَ  ,َفَقَلَدْت ُغالًَما «الؾَُّفؿَّ َباِرْك َلُفَؿا»َقاَل:  ,َكَعؿْ 

 
َّ

 بِِف الـَّبِل
َ

  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َحتَّك َتْلتِل
َّ

صؾك اهلل طؾقف -َفَلَتك بِِف الـَّبِل

  ,َوَأْرَسَؾْت َمَعُف بَِتَؿَراٍت  -وسؾؿ
ُّ

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَلَخَذُه الـَّبِل

ٌء؟»َفَؼاَل: 
ْ

 َفَلَخَذَها  ,َتَؿَراٌت  ,َقاُلقا: َكَعؿْ  «َأَمَعُف َشل
ُّ

صؾك اهلل طؾقف -الـَّبِل

ـْ فِقفِ  ,َفَؿَضَغَفا -وسؾؿ
 َوَحـََّؽُف بِفِ  ,ُثؿَّ َأَخَذ مِ

ِّ
بِل  ,َفَجَعَؾَفا فِل فِل الصَّ

ـُ الُؿَثـَّك ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ  َحدَّ
ِ
اُه َطْبَد اهلل ـُ َأبِل َطِديٍّ  ,َوَسؿَّ َثـَا اْب ـِ  ,َحدَّ ـْ اْب َط

دٍ  ,َطْقنٍ  ـْ ُمَحؿَّ ـْ أَ  ,َط "َوَساَق الَحِديَث  ,َكسٍ َط
(ٔ)

. 

 .يف اختاذٖا خٓذًسا -عٓٗازضٞ اهلل -قؿتٗا 

 : دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

 -طـفارضل اهلل -َأنَّ ُأمَّ ُسَؾْقؿٍ  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكسٍ 

ـٍ ِخـَْجًرا اَل: َيا َرُسقَل َفؼَ  ,َفَرآَها َأُبق َصْؾَحةَ  ,َفَؽاَن َمَعَفا ,اتََّخَذْت َيْقَم ُحـَْق

 
ِ
  ,َهِذِه ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ َمَعَفا ِخـَْجرٌ  ,اهلل

ِ
-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َلَفا َرُسقُل اهلل

ـَ "َقاَلْت:  «َما َهَذا اْلِخـَْجُر؟»:  ـَ اْلُؿْشِركِق
َخْذُتُف إِْن: َدَكا مِـِّل َأَحٌد مِ  ,اتَّ

  ,َبَؼْرُت بِِف َبْطـَفُ 
ِ
َقاَلْت:  ,َيْضَحُؽ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َفَجَعَؾ َرُسقُل اهلل

                                                   
 .(ٕٗٗٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٓٚٗ٘)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ِ
  ,َيا َرُسقَل اهلل

ِ
َؾَؼاِء اْكَفَزُمقا بَِؽ؟ َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ـَ الطُّ

ـْ َبْعَدَكا مِ -اْقُتْؾ َم

ـَ  ,َيا ُأمَّ ُسَؾْقؿٍ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ «إِنَّ اهلَل َقْد َكَػك َوَأْحَس
(ٔ)

. 

 : ٚدا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ َمالٍِؽ  ـْ َأَكِس ْب  »َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َط
ِ
صؾك اهلل -َكاَن َرُسقُل اهلل

َْكَصاِر َمَعُف إَِذا َغَزا -طؾقف وسؾؿ ْٕ ـَ ا
ـَ  ,َيْغُزو بُِلمِّ ُسَؾْقٍؿ َوكِْسَقٍة مِ َفَقْسِؼق

ـَ اْلَجْرَحك ,اْلَؿاءَ  «َوُيَداِوي
(ٕ)

. 

 : اٚدا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل أّٜه

ـِ َمالٍِؽ  ا َكاَن َيْقُم ُأُحٍد »َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكِس ْب َلؿَّ

ـَ الـَّاسِ 
  ,اْكَفَزَم َكاٌس مِ

ِّ
ـِ الـَّبِل ـَ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َط َوَأُبق َصْؾَحَة َبْق

 
ِّ

ٌب َطَؾْقِف بَِحَجَػةٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َيَدِي الـَّبِل َكاَن وَ »َقاَل:  ,«ُمَجقِّ

ـِ َأْو َثاَلًثا ,َشِديَد الـَّْزعِ  ,َأُبق َصْؾَحَة َرُجاًل َرامًِقا َقاَل:  ,«َوَكَسَر َيْقَمِئٍذ َقْقَسْق

ـَ الـَّْبؾِ "
ُجُؾ َيُؿرُّ َمَعُف اْلَجْعَبُة مِ َبِل َصْؾَحَة  ,َفَؽاَن الرَّ

ِ
 ,"َفَقُؼقُل: اْكُثْرَها ٕ

 "َقاَل: 
ِ
 اهلل

ُّ
َفَقُؼقُل َأُبق  ,َيـُْظُر إَِلك اْلَؼْقمِ  -هلل طؾقف وسؾؿصؾك ا-َوُيْشِرُف َكبِل

 
ِ
 اهلل

َّ
ل ,َصْؾَحَة: َيا َكبِل ـْ ِسَفاِم  ,َٓ ُتْشِرْف  ,بَِلبِل َأْكَت َوُأمِّ

َٓ ُيِصْبَؽ َسْفٌؿ مِ

مَّ َوأُ  ,َوَلَؼْد َرَأْيُت َطاِئَشَة بِـَْت َأبِل َبْؽرٍ »َقاَل:  ,"َكْحِري ُدوَن َكْحِرَك  ,اْلَؼْقمِ 

                                                   
 .(ٜٓٛٔ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٓٔٛٔ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٕ)
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َرَتانِ   ,َتـُْؼاَلِن اْلِؼَرَب َطَؾك ُمُتقكِِفَؿا ,َأَرى َخَدَم ُسقِقِفَؿا ,ُسَؾْقٍؿ َوإِكَُّفَؿا َلُؿَشؿِّ

كَِفا ,ُثؿَّ ُتْػِرَغاكِِف فِل َأْفَقاِهِفؿْ  ُثؿَّ َتِجقَئاِن ُتْػِرَغاكِِف فِل َأْفَقاِه  ,ُثؿَّ َتْرِجَعاِن َفَتْؿَمَ

ـَ  َوَلَؼْد َوَقعَ  ,اْلَؼْقمِ 
ا َثاَلًثا مِ ـِ َوإِمَّ َتْق ا َمرَّ ـْ َيَدْي َأبِل َصْؾَحَة إِمَّ

ْقُػ مِ السَّ

«الـَُّعاسِ 
(ٔ)

. 

 -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-حٓني َع ايٓيب  -عٓٗازضٞ اهلل -ٚغٗدت أّ ضًِٝ 

 .ٚغريٖا َٔ املٛاطٔ

 : ٚدا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل
َبِل َصْؾَحةَ مَ "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكسٍ 

ِ
ـٌ ٕ ـْ ُأمِّ  ,اَت اْب

مِ

ُثقا َأَبا َصْؾَحَة بِاْبـِِف َحتَّك  ,-طـفؿارضل اهلل -ُسَؾْقؿٍ  َٓ ُتَحدِّ َْهؾَِفا: 
ِ

َفَؼاَلْت ٕ

َبْت إَِلْقِف َطَشاءً  ُثُف َقاَل: َفَجاَء َفَؼرَّ َفَؼاَل: ُثؿَّ  ,َفَلَكَؾ َوَشِرَب  ,َأُكقَن َأَكا ُأَحدِّ

ـَ َما َكاَن َتَصـَُّع َقْبَؾ َذلَِؽ َتَصـََّعْت لَ  ا َرَأْت َأكَُّف َقْد َشبَِع  ,َفَقَقَع بَِفا ,ُف َأْحَس َفَؾؿَّ

َقاَلْت: َيا َأَبا َصْؾَحَة َأَرَأْيَت َلْق َأنَّ َقْقًما َأَطاُروا َطاِرَيَتُفْؿ َأْهَؾ  ,َوَأَصاَب مِـَْفا

َٓ َأَلُفْؿ َأْن يَ  ,َفَطَؾُبقا َطاِرَيَتُفؿْ  ,َبْقٍت   ,َقاَلْت: َفاْحَتِسِب اْبـََؽ  ,ْؿـَُعقُهْؿ؟ َقاَل: 

ُثؿَّ َأْخَبْرتِـِل بِاْبـِل َفاْكَطَؾَؼ َحتَّك  ,َوَقاَل: َتَرْكتِـِل َحتَّك َتَؾطَّْخُت  ,َقاَل: َفَغِضَب 

 
ِ
  ,َفَلْخَبَرُه بَِؿا َكانَ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأَتك َرُسقَل اهلل

ِ
َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

 ,َقاَل: َفَحَؿَؾْت  «َباَرَك اهلُل َلُؽَؿا فِل َغابِِر َلْقَؾتُِؽَؿا»: -اهلل طؾقف وسؾؿ صؾك-

                                                   
 .(ٔٔٛٔ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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ِ
 َمَعفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َفَؽاَن َرُسقُل اهلل

َ
َوَكاَن  ,فِل َسَػٍر َوِهل

 
ِ
ـْ َسَػرٍ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

َفا َٓ َيْطُرقُ  ,إَِذا َأَتك اْلَؿِديـََة مِ

ـَ اْلَؿِديـَةِ  ,ُصُروًقا
 ,َفَضَرَبَفا اْلَؿَخاُض َفاْحُتبَِس َطَؾْقَفا َأُبق َصْؾَحةَ  ,َفَدَكْقا مِ

 
ِ
َقاَل: َيُؼقُل َأُبق َصْؾَحَة: إِكََّؽ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َواْكَطَؾَؼ َرُسقُل اهلل

َوَأْدُخَؾ َمَعُف إَِذا  ,قلَِؽ إَِذا َخَرَج َيا َربِّ إِكَُّف ُيْعِجُبـِل َأْن َأْخُرَج َمَع َرُس  ,َلَتْعَؾؿُ 

َقاَل: َتُؼقُل ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ: َيا َأَبا َصْؾَحَة َما َأِجُد  ,َوَقِد اْحَتَبْسُت بَِؿا َتَرى ,َدَخَؾ 

ـَ َقِدَما ,َفاْكَطَؾْؼـَا ,اْكَطؾِْؼ  ,الَِّذي ُكـُْت َأِجدُ   ,َقاَل َوَضَرَبَفا اْلَؿَخاُض ِحق

َٓ ُيْرِضُعُف َأَحٌد َحتَّك َتْغُدَو بِِف َطَؾك َفَقَلَدْت ُغاَل  ل: َيا َأَكُس  ًما َفَؼاَلْت لِل ُأمِّ

 
ِ
ا َأْصَبَح اْحَتَؿْؾُتفُ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقِل اهلل َفاْكَطَؾْؼُت بِِف إَِلك  ,َفَؾؿَّ

 
ِ
ا َرآكِل فَ  ,َقاَل َفَصاَدْفُتُف َوَمَعُف مِقَسؿٌ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقِل اهلل َؾؿَّ

َقاَل: َوِجْئُت بِِف  ,َفَقَضَع اْلِؿقَسؿَ  ,ُقْؾُت: َكَعؿْ  «َلَعؾَّ ُأمَّ ُسَؾْقٍؿ َوَلَدْت؟»َقاَل: 

  ,َفَقَضْعُتُف فِل ِحْجِرهِ 
ِ
ـْ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَدَطا َرُسقُل اهلل

بَِعْجَقٍة مِ

  ,ْت َفاَلَكَفا فِل فِقِف َحتَّك َذابَ  ,َطْجَقِة اْلَؿِديـَةِ 
ِّ

بِل  الصَّ
ِّ

َفَجَعَؾ  ,ُثؿَّ َقَذَفَفا فِل فِل

ُظَفا  َيَتَؾؿَّ
ُّ

بِل   ,الصَّ
ِ
اْكُظُروا »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

َْكَصاِر التَّْؿرَ  ْٕ  "َقاَل:  «إَِلك ُحبِّ ا
ِ
اُه َطْبَد اهلل "َفَؿَسَح َوْجَفُف َوَسؿَّ

(ٔ)
. 

 

                                                   
 .(ٕٗٗٔ)اإلمام مسلم ُب صحيحو أخرجو  (ٔ)
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 : (484-3/483)هلل يف ايػري قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ ا

ـِ َحَراٍم " ـِ إَْسَقِد ب ـِ َسْفٍؾ إَْكَصاِريُّ اْب ـُ َأبِل َصْؾَحَة َزْيِد ب  ب
ِ
َطْبُد اهلل

فِ  ,إَْكَصاِريُّ  ـِ َمالٍِؽ ُٕمِّ  . -طـفؿارضل اهلل -َأُخق َأَكِس ب

 ُٚٔيَس
ِ
 .َفَحـََّؽفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: فِل َحَقاِة َرُسْقِل اهلل

 ,َفَؽَتَؿْت َأَبا َصْؾَحَة َمْقَتفُ  ,َوُهَق الَِّذي َحَؿَؾْت بِِف ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ َلْقَؾَة َماَت َوَلُدَها

ك  َوَحَؿَؾْت بَِفَذا. ,َحتَّك َأَتاَها -طـفؿارضل اهلل -َوَتَصـََّعْت َلُف  ,َحتَّك َتَعشَّ

 َغاِديًا َطَؾك رَ  -رضل اهلل طـف-َفَلْصَبَح َأُبق َصْؾَحةَ 
ِ
صؾك اهلل -ُسْقِل اهلل

ْقَؾَة؟ َباَرَك اهلُل َلُؽؿ فِل َلْقَؾتُِؽؿ»َفَؼاَل َلُف:  -طؾقف وسؾؿ ْسُتُؿ الؾَّ  .«َأَطرَّ

ٍُ َُٜكا  الَؿقُِّت ُهَق َأُبق ُطَؿْقٍر َصاِحُب الـَُّغْقِر.َٚ
ُّ

بِل  : َذاَك الصَّ

 
ِ
 ٍَٓد َقَرُؤوا الُؼْرآَن. َوَجاءُه َطْشَرُة َأوْ  ,َوَقَرَأ الِعْؾؿَ  ,َفـََشَل َطْبُد اهلل

 َوَرَوى َأْكَثُرُهؿ الِعْؾَؿ. 

ُِٗ ِٓ ـِ َأبِل َصْؾَحَة َٔ  ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ـُ  -َشْقُخ َمالٍِؽ  -: إِْسَحاُق ب  ب

ِ
َوَطْبُد اهلل

.
ِ
 َطْبِد اهلل

ُ٘ ِٓ ـِ طَ  ,َوَأُبق ُصَقاَلةَ  ,: اْبـَاُه َهَذانِ َسٖسَخ َع ـِ ب  َوُسَؾْقَؿاُن َمْقَلك الَحَس
ٍّ

 ,ؾِل

 َوَغْقُرُهؿ.

ٌُ احَلٔسِٜٔح ِٝ َٛ َقًٔ ُٖ َٚ، ِٔ ِٟٚ َع ـِ َمالٍِؽ  ,: َأبِْقفِ َِٜط ـْ َأِخْقِف: َأَكِس ب رضل -َوَط

 .-طـفؿاهلل 
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ََاَت ٍة َلْقَسْت بَِؽثِْقَرٍة.َٚ  : َقْبَؾ َأَكٍس بُِؿدَّ

ُ٘ ٣َٚ َي   ,: ُمْسؾِؿٌ َض
ُّ

 ها. "َوالـََّسائِل

 . يف ايؿربناْت آ١ٜ  -عٓٗازضٞ اهلل -أّ ضًِٝ 

وإكؿا  ,ولؿ تتسخط ,ولؿ تجزع لؿقتف ,ٕهنا صربت طؾك مقت ولدها

 وحثت زوجفا طؾك آحتساب.  ,احتسبت ذلؽ

وتخػػ طـف ما قد  ,بؾ وتصـعت لزوجفا وهتقلت لف: حتك يصقب مـفا

 أجؿعقـ. -طـفؿرضل اهلل -يجد طؾك فؼده لقلده 

 .عص ٚدٌ آ١ٜ يف ايدع٠ٛ إىل اهلل -عٓٗازضٞ اهلل -أّ ضًِٝ 

 وتربطت بؿفرها هلل طز وجؾ. ,دطت إلك اهلل طز وجؾ

 : نُا دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايٓػا٥ٞ ضمح٘ اهلل

 ,َخَطَب َأُبق َصْؾَحَة ُأمَّ ُسَؾْقؿٍ "َقاَل:  ,-طـفارضل اهلل -مـ حديث َأَكسٍ 

 َما مِْثُؾَؽ َيا َأَبا َصْؾَحَة ُيَردُّ 
ِ
َوَأَكا اْمَرَأٌة  ,َكافِرٌ َوَلؽِـََّؽ َرُجٌؾ  ,َفَؼاَلْت: َواهلل

َجَؽ  ,ُمْسؾَِؿةٌ  َٓ َيِحؾُّ لِل َأْن َأَتَزوَّ َفنِْن ُتْسؾِْؿ َفَذاَك َمْفِري َوَما َأْسَلُلَؽ  ,َو

َفَؿا َسِؿْعُت بِاْمَرَأٍة َقطُّ َكاَكْت »َقاَل َثابٌِت:  "َفَلْسَؾَؿ َفَؽاَن َذلَِؽ َمْفَرَها ,َغْقَرهُ 

ـْ ُأمِّ 
ْساَلمَ  َأْكَرَم َمْفًرا مِ «َفَدَخَؾ بَِفا َفَقَلَدْت َلفُ  ,ُسَؾْقٍؿ اإْلِ

(ٔ)
. 

                                                   
وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن. وىو ُب  (,ٖٖٔٗ)أخرجو اإلمام النسائي ُب سننو  (ٔ)

 . (ٜٛ)الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم 
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ناْت آ١ٜ يف ضؤاٍ ايعًِ ٚيف طًب ايعًِ َٔ  -عٓٗازضٞ اهلل -أّ ضًِٝ 

 .َٚٔ أٌٖ ايعًِ ,-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ايٓيب 

 : نُا دا٤ يف ايكشٝشني

رضل -ْقٍؿ َجاَءْت ُأمُّ ُسؾَ "َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل -مـ حديث ُأمِّ َسَؾَؿةَ 

 -طـفااهلل 
ِ
 إِنَّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إَِلك َرُسقِل اهلل

ِ
َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

ـَ الَحؼِّ 
َٓ َيْسَتْحقِل مِ ـْ ُغْسٍؾ إَِذا اْحَتَؾَؿْت؟ َقاَل  ,اهلَل 

َفَفْؾ َطَؾك الَؿْرَأِة مِ

 
ُّ

َتْعـِل  ,َفَغطَّْت ُأمُّ َسَؾَؿةَ  «إَِذا َرَأِت الَؿاءَ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل

 َأَوَتْحَتؾُِؿ الَؿْرَأُة؟ َقاَل:  ,َوْجَفَفا
ِ
 ,َتِرَبْت َيِؿقـُِؽ  ,َكَعؿْ »َوَقاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

«َفبَِؿ ُيْشبُِفَفا َوَلُدَها
(ٔ)

. 

 : ٚدا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـُ َمالٍِؽ   - ,َجاَءْت ُأمُّ ُسَؾْقؿٍ "َل: َقا ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكُس ْب

ُة إِْسَحاَق   َجدَّ
َ

  ,-طـفارضل اهلل -َوِهل
ِ
صؾك اهلل طؾقف -إَِلك َرُسقِل اهلل

  ,َفَؼاَلْت َلفُ  -وسؾؿ
ِ
ُجُؾ  ,َوَطاِئَشُة ِطـَْدُه: َيا َرُسقَل اهلل اْلَؿْرَأُة َتَرى َما َيَرى الرَّ

ـْ َكْػِسَفا َما َيَرى ,فِل اْلَؿـَامِ 
ـْ َكْػِسفِ  َفَتَرى مِ

ُجُؾ مِ رضل -َفَؼاَلْت َطائَِشةُ  ,الرَّ

 َبْؾ »َفَؼاَل لَِعاِئَشَة:  ,َتِرَبْت َيِؿقـُِؽ  ,َفَضْحِت الـَِّساءَ  ,: َيا ُأمَّ ُسَؾْقؿٍ -طـفااهلل 

 

                                                   
 .(ٖٖٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٓٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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«إَِذا َرَأْت َذاكَ  ,َفْؾَتْغَتِسْؾ َيا ُأمَّ ُسَؾْقؿٍ  ,َكَعؿْ  ,َفَتِرَبْت َيِؿقـُِؽ  ,َأْكِت 
(ٔ)

. 

 : ّها يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهللٚدا٤ أٜ

ـَ َمالٍِؽ  َثُفْؿ َأنَّ ُأمَّ ُسَؾْقؿٍ  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث  َأَكَس ْب رضل  -َحدَّ

  ,-اهلل طـفا
ِ
 اهلل

َّ
َثْت َأكََّفا َسَلَلْت َكبِل ـِ اْلَؿْرَأِة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َحدَّ َط

ُجُؾ   َفؼَ  ,َتَرى فِل َمـَامَِفا َما َيَرى الرَّ
ِ
: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اَل َرُسقُل اهلل

ـْ َذلَِؽ  «إَِذا َرَأْت َذلَِؽ اْلَؿْرَأُة َفْؾَتْغَتِسْؾ »
 ,َفَؼاَلْت ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ: َواْسَتْحَقْقُت مِ

 
ِ
 اهلل

ُّ
ـْ  ,َكَعؿْ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَلْت: َوَهْؾ َيُؽقُن َهَذا؟ َفَؼاَل َكبِل َفِؿ

بَ  ـَ َيُؽقُن الشَّ ُجِؾ َغؾِقٌظ َأْبَقُض َأْي  ,َوَماَء اْلَؿْرَأِة َرقِقٌؼ َأْصَػرُ  ,ُف؟ إِنَّ َماَء الرَّ

ِفَؿا َطاَل  ـْ َأيِّ َبفُ  ,َأْو َسَبَؼ  ,َفِؿ «َيُؽقُن مِـُْف الشَّ
(ٕ)

. 

 .ناْت آ١ٜ يف ايهسّ -عٓٗازضٞ اهلل -أّ ضًِٝ 

 : نُا دا٤ شيو يف ايكشٝشني

ـَ َمالٍِؽ  ُمِّ "َيُؼقُل:  ,-طـف رضل اهلل-مـ حديث َأَكَس ْب
ِ

َقاَل َأُبق َصْؾَحَة ٕ

 -طـفؿارضل اهلل -ُسَؾْقٍؿ 
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َلَؼْد َسِؿْعُت َصْقَت َرُسقِل اهلل

ٍء؟ َقاَلْت: َكَعؿْ  ,َأْطِرُف فِقِف الُجقعَ  ,َضِعقًػا -وسؾؿ
ْ

ـْ َشل
 ,َفَفْؾ ِطـَْدِك مِ

ـْ َشِعقرٍ 
ِت الُخْبَز بَِبْعِضفِ  ,ْخَرَجْت ِخَؿاًرا َلَفاُثؿَّ أَ  ,َفَلْخَرَجْت َأْقَراًصا مِ  ,َفَؾػَّ

                                                   
 .(ٖٓٔ)إلمام مسلم ُب صحيحو أخرجو ا (ٔ)
 .(ٖٔٔ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٕ)
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َثْتـِل بَِبْعِضفِ  َٓ ْتُف َتْحَت َيِدي َو   ,ُثؿَّ َدسَّ
ِ
صؾك اهلل -ُثؿَّ َأْرَسَؾْتـِل إَِلك َرُسقِل اهلل

  ,َقاَل: َفَذَهْبُت بِفِ  ,-طؾقف وسؾؿ
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َفَقَجْدُت َرُسقَل اهلل

  ,َفُؼْؿُت َطَؾْقِفؿْ  ,َوَمَعُف الـَّاُس  ,ِجدِ فِل الَؿْس  -وسؾؿ
ِ
-َفَؼاَل لِل َرُسقُل اهلل

 «بَِطَعامٍ »َقاَل:  ,َفُؼْؾُت: َكَعؿْ  «آْرَسَؾَؽ َأُبق َصْؾَحةَ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

  ,َفُؼْؾُت: َكَعؿْ 
ِ
ـْ َمَعُف:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسقُل اهلل  «ُققُمقا»لَِؿ

ـَ َأْيِديِفؿْ َفاْكطَ  َفَؼاَل َأُبق  ,َحتَّك ِجْئُت َأَبا َصْؾَحَة َفَلْخَبْرُتفُ  ,َؾَؼ َواْكَطَؾْؼُت َبْق

 
ِ
 ,بِالـَّاسِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َصْؾَحَة: َيا ُأمَّ ُسَؾْقٍؿ َقْد َجاَء َرُسقُل اهلل

َفاْكَطَؾَؼ َأُبق َصْؾَحَة  ,ْطَؾؿُ َوَلْقَس ِطـَْدَكا َما ُكْطِعُؿُفْؿ؟ َفَؼاَلْت: اهلُل َوَرُسقُلُف أَ 

 
ِ
 َرُسقَل اهلل

َ
  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َحتَّك َلِؼل

ِ
صؾك اهلل -َفَلْقَبَؾ َرُسقُل اهلل

  ,َوَأُبق َصْؾَحَة َمَعفُ  -طؾقف وسؾؿ
ِ
: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ل َيا ُأمَّ ُسَؾْقؿٍ »   ,ْت بَِذلَِؽ الُخْبزِ َفَلتَ  «َما ِطـَْدكِ  ,َهُؾؿِّ
ِ
-َفَلَمَر بِِف َرُسقُل اهلل

ًة َفَلَدَمْتفُ  ,َفُػتَّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُثؿَّ َقاَل  ,َوَطَصَرْت ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ ُطؽَّ

 
ِ
اْئَذْن »ُثؿَّ َقاَل:  ,فِقِف َما َشاَء اهلُل َأْن َيُؼقَل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

 «اْئَذْن لَِعَشَرةٍ »ُثؿَّ َقاَل:  ,َفَلَكُؾقا َحتَّك َشبُِعقا ُثؿَّ َخَرُجقا ,ِذَن َلُفؿْ َفلَ  «لَِعَشَرةٍ 

َفَلِذَن  «اْئَذْن لَِعَشَرةٍ »ُثؿَّ َقاَل:  ,َفَلَكُؾقا َحتَّك َشبُِعقا ُثؿَّ َخَرُجقا ,َفَلِذَن َلُفؿْ 
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َفَلَكَؾ الَؼْقُم  «اْئَذْن لَِعَشَرةٍ » ُثؿَّ َقاَل: ,َفَلَكُؾقا َحتَّك َشبُِعقا ُثؿَّ َخَرُجقا ,َلُفؿْ 

"َوالَؼْقُم َسْبُعقَن َأْو َثَؿاُكقَن َرُجاًل  ,ُكؾُُّفْؿ َوَشبُِعقا
(ٔ)

. 

 :ٚدا٤ يف ضٚا١ٜ أخط٣ عٓس اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

ـِ َمالٍِؽ  -َأَمَر َأُبق َصْؾَحَة ُأمَّ ُسَؾْقؿٍ "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-طـ َأَكِس ْب

  -طـفؿاهلل رضل ا
ِّ

َصَعاًما لِـَْػِسِف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأْن َتْصـََع لِؾـَّبِل

ةً   »َوَقاَل فِقِف:  ,ُثؿَّ َأْرَسَؾـِل إَِلْقِف َوَساَق اْلَحِديَث  ,َخاصَّ
ُّ

صؾك -َفَقَضَع الـَّبِل

ك َطَؾْقفِ  -اهلل طؾقف وسؾؿ ِذَن َلُفْؿ َفلَ  ,«اْئَذْن لَِعَشَرةٍ »ُثؿَّ َقاَل:  ,َيَدُه َوَسؿَّ

قا اهللَ »َفَؼاَل:  ,َفَدَخُؾقا ـَ َرُجاًل  ,«ُكُؾقا َوَسؿُّ  ,َفَلَكُؾقا َحتَّك َفَعَؾ َذلَِؽ بَِثَؿاكِق

 
ُّ

َوَتَرُكقا  ,َبْعَد َذلَِؽ َوَأْهُؾ اْلَبْقِت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُثؿَّ َأَكَؾ الـَّبِل

 . «ُسْمًرا

 : يف قشٝش٘ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ عٓس اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل 

ـِ َمالٍِؽ  ـْ َأَكِس ْب ِة فِل َصَعاِم َأبِل َصْؾَحةَ  ,-رضل اهلل طـف-َط  ,بَِفِذِه اْلِؼصَّ

 
ِّ

ـِ الـَّبِل َوَقاَل فِقِف: َفَؼاَم َأُبق َصْؾَحَة َطَؾك اْلَباِب  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َط

 
ِ
  َفَؼاَل َلُف: َيا ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َحتَّك َأَتك َرُسقُل اهلل

ِ
إِكََّؿا  ,َرُسقَل اهلل

ٌء َيِسقرٌ 
ْ

ُف َفنِنَّ اهلَل َسَقْجَعُؾ فِقِف اْلَبَرَكةَ »َقاَل:  ,َكاَن َشل  .«َهُؾؿَّ

 

                                                   
 .(ٕٓٗٓ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٛٚ٘)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 : ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ َمالٍِؽ    ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكِس ْب
ِّ

ـِ الـَّبِل صؾك اهلل طؾقف -َط

 »َوَقاَل فِقِف:  ,بَِفَذا اْلَحِديِث  -وسؾؿ
ِ
صؾك اهلل طؾقف -ُثؿَّ َأَكَؾ َرُسقُل اهلل

 .«َوَأْفَضُؾقا َما َأْبَؾُغقا ِجقَراَكُفؿْ  ,َوَأَكَؾ َأْهُؾ اْلَبْقِت  ,-وسؾؿ

 : ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ َمالٍِؽ  ـْ َأَكِس ْب  َرَأى َأُبق َصْؾَحَة َرُس "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َط
ِ
-قَل اهلل

ـٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َفَلَتك ُأمَّ  ,ُمْضَطِجًعا فِل اْلَؿْسِجِد َيَتَؼؾَُّب َضْفًرا لَِبْط

  ,ُسَؾْقؿٍ 
ِ
ُمْضَطِجًعا فِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل: إِكِّل َرَأْيُت َرُسقَل اهلل

ـٍ َوَأُضـُُّف َجاِئًعا َوَس  ُثؿَّ "اَق اْلَحِديَث َوَقاَل فِقِف: اْلَؿْسِجِد َيَتَؼؾَُّب َضْفًرا لَِبْط

 
ِ
ـُ  ,َوُأمُّ ُسَؾْقؿٍ  ,َوَأُبق َصْؾَحةَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأَكَؾ َرُسقُل اهلل َوَأَكُس ْب

 ."َوَفَضَؾْت َفْضَؾٌة َفَلْهَدْيـَاُه لِِجقَراكِـَا ,-طـفؿرضل اهلل -َمالٍِؽ 

 : ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ عٓس اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـَ َمالٍِؽ مـ حديث   "َيُؼقُل:  ,-رضل اهلل طـف-َأَكَس ْب
ِ
-ِجْئُت َرُسقَل اهلل

ُثُفؿْ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َوَقْد  ,َيْقًما َفَقَجْدُتُف َجالًِسا َمَع َأْصَحابِِف ُيَحدِّ

َب َبْطـَُف بِِعَصاَبةٍ  َفُؼْؾُت لَِبْعِض  ,َقاَل ُأَساَمُة: َوَأَكا َأُشؽُّ َطَؾك َحَجرٍ  ,َطصَّ

 َأْصحَ 
ِ
َب َرُسقُل اهلل ـَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ابِِف لَِؿ َطصَّ

َبْطـَُف؟ َفَؼاُلقا: مِ

َفُؼْؾُت: َيا  ,َفَذَهْبُت إَِلك َأبِل َصْؾَحَة َوُهَق َزْوُج ُأمِّ ُسَؾْقٍؿ بِـِْت مِْؾَحانَ  ,اْلُجقعِ 
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َب َبْطـَُف بِِعَصاَبةٍ  ,َأَبَتاهُ   َطصَّ
ِ
 ,َلْلُت َبْعَض َأْصَحابِفِ َفَس  ,َقْد َرَأْيُت َرُسقَل اهلل

ـَ اْلُجقعِ "َفَؼاُلقا: 
ل ,مِ ٍء؟  ,َفَدَخَؾ َأُبق َصْؾَحَة َطَؾك ُأمِّ

ْ
ـْ َشل

َفَؼاَل: َهْؾ مِ

ـْ ُخْبٍز َوَتَؿَراٌت  ,َفَؼاَلْت: َكَعؿْ 
  ,ِطـِْدي ِكَسٌر مِ

ِ
صؾك -َفنِْن َجاَءَكا َرُسقُل اهلل

ُثؿَّ َذَكَر َسائَِر  ,إِْن َجاَء آَخُر َمَعُف َقؾَّ َطـُْفؿْ وَ  ,َوْحَدُه َأْشَبْعـَاهُ  -اهلل طؾقف وسؾؿ

تِفِ   ."اْلَحِديِث بِِؼصَّ

 .عظ١ُٝ يف تسبٝتٗا -عٓٗازضٞ اهلل -أّ ضًِٝ 

رضل اهلل -جعؾت ولدها أكس بـ مالؽ  -طـفارضل اهلل -حقث أهنا 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يخدم الـبل  -طـف
-ولدها أكس بـ مالؽ  -طـفااهلل  رضل-ويف يقم مـ إيام تلخر طـفا 

صؾك -فامتـع أن يخربها: ٕكف سر الـبل  ,فسللتف طـ ذلؽ ,-رضل اهلل طـف

 .-اهلل طؾقف وسؾؿ

 : نُا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

 "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكسٍ 
ِ
 َرُسقُل اهلل

َّ
صؾك -َأَتك َطَؾل

َفَبَعَثـِل إَِلك  ,َقاَل: َفَسؾََّؿ َطَؾْقـَا ,ُب َمَع اْلِغْؾَؿانِ َوَأَكا َأْلعَ  ,-اهلل طؾقف وسؾؿ

ل ,َحاَجةٍ  ا ِجْئُت َقاَلْت: َما َحَبَسَؽ؟ ُقْؾُت َبَعَثـِل  ,َفَلْبَطْلُت َطَؾك ُأمِّ َفَؾؿَّ

 
ِ
َقاَلْت: َما َحاَجُتُف؟ ُقْؾُت: إِكََّفا  ,لَِحاَجةٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

 "اَلْت: قَ  ,ِسرٌّ 
ِ
َـّ بِِسرِّ َرُسقِل اهلل َث  . "َأَحًدا -ؾؿــــــصؾك اهلل طؾقف وس-َٓ ُتَحدِّ
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ْثُتَؽ َيا َثابُِت ": َقاَل َأَكٌس  ْثُت بِِف َأَحًدا: َلَحدَّ  َلْق َحدَّ
ِ
"َواهلل

(ٔ)
. 

 : ٚدا٤ أّٜها يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـِ َمالٍِؽ   »اَل: قَ  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكِس ْب
ِ
 اهلل

ُّ
 َكبِل

َّ
-َأَسرَّ إَِلل

ا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َوَلَؼْد َسَلَلْتـِل َطـُْف ُأمُّ  ,َفَؿا َأْخَبْرُت بِِف َأَحًدا َبْعدُ  ,ِسرًّ

 .«ُسَؾْقٍؿ َفَؿا َأْخَبْرُتَفا بِفِ 

إٔ ٜدعٛ يٛيدٖا أْظ  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ايٓيب  -زضٞ اهلل عٓ٘-ضأيت 

 .- عٓ٘زضٞ اهلل-بٔ َايو 

أن يدطق  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  -طـفارضل اهلل -وسللت 

 ولدها. -رضل اهلل طـف-ٕكس بـ مالؽ 

 : اهلل نُا دا٤ يف ايكشٝشني ٚايًفغ يإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث  َأَكٍس 
ِ
ل: َيا َرُسقَل اهلل  ,َقاَل: َقاَلْت ُأمِّ

َوَباِرْك َلُف فِقَؿا  ,َوَوَلَدهُ  ,الؾَُّفؿَّ َأْكثِْر َماَلفُ »َقاَل:  , َلفُ اْدُع اهللَ  ,َخاِدُمَؽ َأَكٌس 

«َأْطَطْقَتفُ 
(ٕ)

. 

 :ٚدا٤ يف يفغ آخط عٓس اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

ـْ َأَكسٍ   "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َط
ُّ

  -ؾؿـــصؾك اهلل طؾقف وس-َدَخَؾ الـَّبِل

                                                   
 .(ٕٕٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٕٓٛٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٗٗٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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َّٓ  ,َطَؾْقـَا ل َوُأمُّ َحَرامٍ َوَما ُهَق إِ   , َأَكا َوُأمِّ
ِ
ل: َيا َرُسقَل اهلل َخاَلتِل. َفَؼاَلْت ُأمِّ

َوَكاَن فِل آِخِر َما َدَطا لِل بِِف  ,َقاَل َفَدَطا لِل بُِؽؾِّ َخْقرٍ  ,اْدُع اهلَل َلفُ  ,ُخَقْيِدُمَؽ 

 . «َوَباِرْك َلُف فِقفِ  ,الؾُفؿَّ َأْكثِْر َماَلُف َوَوَلَدهُ »َأْن َقاَل: 

 : ٚدا٤ أّٜها يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

 َصؾَّك اهلُل َطــــــــَؾْقِف "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكسٍ 
ُّ

 َدَخَؾ الـَّبِل

َّٓ َأَكا ل ,َوَسؾََّؿ َطَؾْقـَا َوَما ُهَق إِ ُققُمقا »َفَؼاَل:  ,َوُأمُّ َحَراٍم َخاَلتِل ,َوُأمِّ

 بُِؽْؿ فِ 
َ

ـَ  ,َفَصؾَّك بِـَا ,«ل َغْقِر َوْقِت َصاَلةٍ َفأِلَُصؾِّل َفَؼاَل َرُجٌؾ لَِثابٍِت: َأْي

ـْ  ,َجَعَؾُف َطَؾك َيِؿقـِفِ »َجَعَؾ َأَكًسا مِـُْف؟ َقاَل: 
ُثؿَّ َدَطا َلـَا َأْهَؾ اْلَبْقِت بُِؽؾِّ َخْقٍر مِ

ِخَرةِ  ْٔ ْكَقا َوا   ,«َخْقِر الدُّ
ِ
ل: َيا َرُسقَل اهلل َقاَل:  ,ُخَقْيِدُمَؽ اْدُع اهلَل َلفُ َفَؼاَلْت ُأمِّ

الؾُفؿَّ َأْكثِْر َماَلُف »َأْن َقاَل:  «َوَكاَن فِل آِخِر َما َدَطا لِل بِفِ  ,َفَدَطا لِل بُِؽؾِّ َخْقرٍ »

«َوَباِرْك َلُف فِقفِ  ,َوَوَلَدهُ 
(ٔ)

. 

وطؾك هذا  ,-طـفارضل اهلل -اكظروا إلك هذا الػؼف مـ هذه الصحابقة 

 .-رضل اهلل طـف-لخقر لقدها أكس بـ مالؽ الحرص طؾك ا

 

 

                                                   
 .(ٓٙٙ)اإلمام مسلم ُب صحيحو  أخرجو (ٔ)
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ٖٞ َٔ ايؿخابٝات ايكًٝالت اآلتٞ ٚفني  -عٓٗازضٞ اهلل -أّ ضًِٝ 

ُْٓخٔ  . بايبٝع١ ع٢ً إٔ ال ٜ

أخذ طؾقفـ البقعة طؾك طدم  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-حقث أن الـبل 

 الـقح طؾك إمقات.

فـ أم سؾقؿ ومـ ,فؿا وفت هبذه البقعة مـ الصحابقات إٓ خؿس كسقة

 ن أجؿعقـ.-رضل اهلل طـف-

 : نُا دا٤ يف ايكشٝشني

 َصـــؾَّك »َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل -مـ حديث ُأمِّ َططِقََّة 
ُّ

َأَخَذ َطَؾْقـَا الـَّبِل

 اهلُل 

َٓ َكـُقَح  َفَؿا َوَفْت مِـَّا اْمَرَأٌة َغْقَر َخْؿِس  ,«َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ِطـَْد الَبْقَعِة َأْن 

ـِ  ,َواْبـَِة َأبِل َسْبَرَة اْمَرَأِة ُمَعاذٍ  ,َوُأمِّ الَعالَءِ  ,ُأمِّ ُسَؾْقؿٍ "َقٍة: كِْس  َأِو اْبـَِة  -َواْمَرَأَتْق

"-َواْمَرَأِة ُمَعاٍذ َواْمَرَأٍة ُأْخَرى ,َأبِل َسْبَرةَ 
(ٔ)

. 

 :ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ عٓس اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

َيُة: "َقاَلْت:  ,-طـفاضل اهلل ر-مـ حديث ُأمِّ َططِقَّةَ  ْٔ ا َكَزَلْت َهِذِه ا َلؿَّ

َٓ َيْعِصقـََؽ فِل َمْعُروٍف ﴿  َشقْئًا َو
ِ
ـَ بِاهلل َٓ ُيْشِرْك َقاَلْت:  ,﴾ُيبَايِْعـََؽ َطَؾك َأْن 

  ,َكاَن مِـُْف الـَِّقاَحةُ 
ِ
َّٓ آَل ُفاَلنٍ  ,َقاَلْت: َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل اُكقا َفنِكَُّفْؿ كَ  ,إِ

                                                   
 .(ٖٜٙ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٙٓٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ـْ َأْن ُأْسِعَدُهؿْ  ,َأْسَعُدوكِل فِل اْلَجاِهؾِقَّةِ 
  ,َفاَل ُبدَّ لِل مِ

ِ
-َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

َّٓ آَل ُفاَلنٍ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  .«إِ

كان مـ السبعة الؿؽثريـ يف  -رضل اهلل طـف-وولدها أكس بـ مالؽ 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-رواية الحديث طـ الـبل 

رضل اهلل -وطـ جؿقع الصحابة  ,اهلل طز وجؾ أن يرضك طـفا فـسلل

 وطـ جؿقع الؿسؾؿقـ. ,-طـفؿ

 .-رضل اهلل طـف-: يف خالفة طثؿان -عٓٗاضنٞ اهلل -َاتت 

ؾ٢ً -تعترب َٔ املبػسات بادت١ٓ يف حٝا٠ ايٓيب  -عٓٗازضٞ اهلل -أّ ضًِٝ 

 .-اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

 : ملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

 
ِ
ـِ َطْبِد اهلل   ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َجابِِر ْب

ُّ
صؾك -َقاَل: َقاَل الـَّبِل

َمْقَصاءِ  ,َرَأْيُتـِل َدَخْؾُت الَجـَّةَ »: -اهلل طؾقف وسؾؿ اْمَرَأِة َأبِل  ,َفنَِذا َأَكا بِالرُّ

ـْ َهَذا؟ َفَؼاَل: َهَذا بِ  ,َوَسِؿْعُت َخَشَػةً  ,َصْؾَحةَ  َوَرَأْيُت َقْصًرا  ,الٌَل َفُؼْؾُت: َم

ـْ َهَذا؟ َفَؼاَل: لُِعَؿرَ  ,بِِػـَائِِف َجاِرَيةٌ   ,َفَلَرْدُت َأْن َأْدُخَؾُف َفَلْكُظَر إَِلْقفِ  ,َفُؼْؾُت: لَِؿ

 َأَطَؾْقَؽ َأَغارُ  "َفَذَكْرُت َغْقَرَتَؽ 
ِ
ل َيا َرُسقَل اهلل «َفَؼاَل ُطَؿُر: بَِلبِل َوُأمِّ

(ٔ)
. 

 

                                                   
 .(ٕٚ٘ٗ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٖٚٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 : إلَاّ َػًِ ضمح٘ اهللٚدا٤ يف قشٝح ا

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكسٍ 
ِّ

ـِ الـَّبِل  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َط

ـْ َهَذا؟ َقاُلقا: َهِذِه  ,َدَخْؾُت اْلَجـََّة َفَسِؿْعُت َخْشَػةً »َقاَل:  َفُؼْؾُت: َم

ـِ َمالٍِؽ  «-طـفؿارضل اهلل -اْلُغَؿْقَصاُء بِـُْت مِْؾَحاَن ُأمُّ َأَكِس ْب
(ٔ)

. 

صؾك اهلل -مـ الؿبشرات بالجـة يف حقاة الـبل  -طـفارضل اهلل -ففل 

 .-طؾقف وسؾؿ

 : نُا قٌٝ

 إن التشــــــــــــبف بالؽرام فالح... فتشبفقا إن لؿ تؽقكقا مثؾفؿ 

 : قٌٝ ٚنُا

ـْ َذَكركـــــــــــا   َلػضَؾِت الـساُء طؾك الرجالِ ... فؾق كان الـساُء َكَؿ

ْؿِس َطْقٌب  َفَؿا التَّْلكِقُث  ْسِؿ الشَّ
ِ

َٓ التَّْذِكقُر َفْخٌر لِْؾِفــــــــاَللِ ... ٓ  َو

 : ٚنُا قٌٝ

ـّ هبا وإن جاءتـــــــــــــــؽ أكثك   ّٕن الشؿس بازغة الجؿـــــــــال... هت

 وٓ التذكقر فخر لؾفــــــــــــــــالل... وما التلكقث ٓسؿ الشؿس طقب 

 لػضؾت الـساء طؾك الرجـــــــال... ـــــــــ أتاكا ولق كان الـساء كؿــــــ

                                                   
 .(ٕٙ٘ٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٕ)
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ؾ٢ً اهلل -ناْت ممٔ ٜدخًٔ عًٝٗٔ ايٓيب  -عٓٗازضٞ اهلل -أّ ضًِٝ 

 .ٕ أمجعني-زضٞ اهلل عٓ٘-َٔ غري أشٚاد٘  -عًٝ٘ ٚضًِ

 : نُا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

 "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكسٍ 
ُّ

صؾك اهلل طؾقف -َكاَن الـَّبِل

َّٓ َطَؾك َأْزَواِجفِ  ,-وسؾؿ ـَ الـَِّساِء إِ
َّٓ ُأمِّ ُسَؾْقؿٍ  ,َٓ َيْدُخُؾ َطَؾك َأَحٍد مِ َفنِكَُّف  ,إِ

إِكِّل َأْرَحُؿَفا ُقتَِؾ َأُخقَها »َفَؼاَل:  ,َفِؼقَؾ َلُف فِل َذلَِؽ  ,َكاَن َيْدُخُؾ َطَؾْقَفا

«َمِعل
(ٔ)

. 

كقػ كـ يف صاطة اهلل طز  -طـفؿضل اهلل ر-اكظروا إلك كساء الصحابة 

وكقػ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وكقػ كـ يف التلسل برسقل اهلل  ,وجؾ

وكقػ كـ يف  ,وكقػ كـ يف الؿراقبة هلل طز وجؾ ,كـ يف البذل ويف العطاء

 وطؾك أقدار اهلل الؿملؿة؟ ,وطـ معصقة اهلل ,الصرب طؾك صاطة اهلل

 واهلل الؿستعان. ,فال كؽاد كجدهاصػات أصبحـ كطؾبفا مـ الرجال: 

 .-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ناْت تفٌ ايٓيب  -عٓٗازضٞ اهلل -أّ ضًِٝ 

 : ٚايًفغ يإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل ،نُا دا٤ يف ايكشٝشني

-طـفارضل اهلل -–َأنَّ ُأمَّ ُسَؾْقٍؿ »: -رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكسٍ 

 
ِّ

َفَقِؼقُؾ ِطـَْدَها َطَؾك َذلَِؽ  ,كَِطًعا -ؾقف وسؾؿصؾك اهلل ط-َكاَكْت َتْبُسُط لِؾـَّبِل

                                                   
 .(ٕ٘٘ٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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 »َقاَل:  «الـَِّطعِ 
ُّ

ـْ َطَرقِِف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفنَِذا َكاَم الـَّبِل
َأَخَذْت مِ

ـَ  «ُثؿَّ َجَؿَعْتُف فِل ُسؽٍّ  ,َفَجَؿَعْتُف فِل َقاُروَرةٍ  ,َوَشَعِرهِ  ا َحَضَر َأَكَس ْب َقاَل: َفَؾؿَّ

ؽِّ  ,َفاةُ َمالٍِؽ القَ  ـْ َذلَِؽ السُّ
 َأْن ُيْجَعَؾ فِل َحـُقصِِف مِ

َّ
َقاَل:  ,َأْوَصك إَِلل

"َفُجِعَؾ فِل َحـُقصِفِ 
(ٔ)

. 

 :ٚيفغ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

ـِ َمالٍِؽ  ـْ َأَكِس ْب  "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َط
ُّ

صؾك اهلل طؾقف -َكاَن الـَّبِل

َقاَل: َفَجاَء  ,َوَلْقَسْت فِقفِ  ,ْقٍؿ َفَقـَاُم َطَؾك فَِراِشَفاَيْدُخُؾ َبْقَت ُأمِّ ُسؾَ  -وسؾؿ

  ,َذاَت َيْقٍم َفـَاَم َطَؾك فَِراِشَفا
ُّ

صؾك اهلل طؾقف -َفُلتَِقْت َفِؼقَؾ َلَفا: َهَذا الـَّبِل

ُقُف َواْسَتـَْؼَع َطرَ  ,َقاَل َفَجاَءْت َوَقْد َطِرَق  ,َطَؾك فَِراِشِؽ  ,َكاَم فِل َبْقتِِؽ  -وسؾؿ

ُػ َذلَِؽ  ,َطَؾك اْلِػَراشِ  ,َطَؾك قِْطَعِة َأِديؿٍ  َفَػَتَحْت َطتِقَدَتَفا َفَجَعَؾْت ُتـَشِّ

  ,اْلَعَرَق َفَتْعِصُرُه فِل َقَقاِريِرَها
ُّ

َفَؼاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَػِزَع الـَّبِل

؟ َيا ُأمَّ ُسَؾْقؿٍ » ـَ   «َما َتْصـَِعق
ِ
َقاَل:  ,َكْرُجق َبَرَكَتُف لِِصْبَقاكِـَا َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

 . «َأَصْبِت »

 : ٚيف يفغ آخط يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

ـْ ُأمِّ ُسَؾْقؿٍ  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكسٍ  َأنَّ  ,-طـفارضل اهلل -َط

 
َّ

كِْطًعا َفَقِؼقُؾ  َكاَن َيْلتِقَفا َفَقِؼقُؾ ِطـَْدَها َفَتْبُسُط َلفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل

                                                   
 .(ٕٖٖٕ, ٖٖٕٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕٔٛٙ)رجو اإلمام البخاري ُب صحيحو أخ (ٔ)
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 ,َفَؽاَكْت َتْجَؿُع َطَرَقُف َفَتْجَعُؾُف فِل الطِّقِب َواْلَؼَقاِريرِ  ,َوَكاَن َكثِقَر اْلَعَرِق  ,َطَؾْقفِ 

 
ُّ

َقاَلْت: َطَرُقَؽ  «َيا ُأمَّ ُسَؾْقٍؿ َما َهَذا؟»: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل الـَّبِل

 ."َأُدوُف بِِف صِقبِل

 :اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘ ٚيف يفغ آخط عٓس

ـِ َمالٍِؽ  ـْ َأَكِس ْب   ,-رضل اهلل طـف-َط
ُّ

صؾك اهلل -َقاَل: َدَخَؾ َطَؾْقـَا الـَّبِل

ل بَِؼاُروَرةٍ  ,َفَعِرَق  ,َفَؼاَل ِطـَْدَكا -طؾقف وسؾؿ َفَجَعَؾْت َتْسؾُِت  ,َوَجاَءْت ُأمِّ

  ,اْلَعَرَق فِقَفا
ُّ

َيا ُأمَّ ُسَؾْقٍؿ َما »َفَؼاَل:  -اهلل طؾقف وسؾؿ صؾك-َفاْسَتْقَؼَظ الـَّبِل

؟ ـَ ـْ َأْصَقِب  ,َهَذا َطَرُقَؽ َكْجَعُؾُف فِل صِقبِـَا"َقاَلْت:  «َهَذا الَِّذي َتْصـَِعق
َوُهَق مِ

 . "الطِّقِب 

صؾك -تتربك بعرق الـبل  ,-طـفارضل اهلل -اكظروا إلك هذا الػؼف مـفا 

 . -اهلل طؾقف وسؾؿ

 وبآثاره جائز. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل ٕن التربك ب

-أو بعد مقتف  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-سقاء كان ذلؽ يف حقاة الـبل 

صؾك اهلل طؾقف -: لؽـ إذا العفد ما يزال قريًبا مـف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 وتقؼـ أهنا مـ آثاره. ,-وسؾؿ

ربك بغقر آثاره أما إذا بعد العفد فال يعؾؿ أهنا مـ آثاره: فقرتك خشقة الت

 : فقؼع الـاس يف البدطة.-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
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صؾك اهلل -لؿ يؽقكقا يتربكقن بغقر الـبل  -طـفؿرضل اهلل -فالصحابة 

وهق أفضؾ  -رضل اهلل طـف-ولؿ يتربكقا بلبل بؽر الصديؼ  ,-طؾقف وسؾؿ

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-هذه إمة بعد الـبل 

وهق أفضؾ هذه إمة  ,-رضل اهلل طـف-ولؿ يتربكقا بعؿر بـ الخطاب 

رضل اهلل -وبعد أبل بؽر الصديؼ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بعد الـبل 

 .-طـف

 وغقر ذلؽ. ,وٓ مـ شفد بدًرا ,وٓ بلحد مـ الخؾػاء الراشديـ

 ,: مـ البدع-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فالتربك بآثار الصالحقـ غقر الـبل 

 بغل لْلكسان أن يؽقن بعقًدا طـفا.ومـ الؿحدثات يف الديـ: التل يـ
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 [-رضي اهلل عنه-أبو موسى عبد اهلل بن قيس األشعري ]

رضل - عبد اهلل بٔ قٝظ أبٛ َٛض٢ األغعسٟ": َٔ باب اعطف غًفو

 ."-اهلل طـف

 : (2/380)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

"ٟٗ َِٛغ٢ اأَلِؾَعِط َُ ـِ َحْرٍب.  : َطْبدُ َأُبٛ  اِر ب ـِ َحضَّ ـِ ُسَؾْقِؿ ب ـُ َقْقِس اْب  ب
ِ
اهلل

  ,اإِلَماُم الَؽبِْقرُ 
ِ
َأُبق ُمْقَسك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َصاِحُب َرُسْقِل اهلل

  ,إَْشَعِريُّ 
ُّ

 الُؿْؼِرُئ. ,الَػِؼْقفُ  ,التَِّؿْقِؿل

ُ٘ ِٓ ـُ الَحِصْقِب َسٖسَخ َع  َوَأُبق ُأَماَمَة ا ,: ُبَرْيَدُة ب
ُّ

َوَأُبق َسِعْقٍد  ,لَباِهؾِل

ـُ َمالٍِؽ  ,الُخْدِريُّ  ـُ ِشَفاٍب  ,َوَأَكُس ب ـُ الُؿَسقِِّب  ,َوَصاِرُق ب  ,َوَسِعْقُد ب

ـُ َيِزْيدَ  ـُ َسَؾَؿةَ  ,َوإَْسَقُد ب ـُ َوْهٍب  ,َوَأُبق َواِئٍؾ َشِؼْقُؼ ب َوَأُبق ُطْثَؿاَن  ,َوَزْيُد ب

ْح  ,الـَّْفِديُّ  ـِ الـَّْفِديُّ َوَأُبق َطْبِد الرَّ ُة الطَّقُِّب  ,َؿ ـُ ِحَراشٍ  ,َوُمرَّ  ب
ُّ

 ,َوِرْبِعل

ٍب  ـُ ُمَضرِّ  َوَخْؾٌؼ ِسَقاُهْؿ. ,َوَزْهَدُم ب

 
ِّ

ـْ َقَرَأ َطَؾك الـَّبِل َأْقَرَأ َأْهَؾ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوُهَق َمْعُدْوٌد فِْقَؿ

. ,الَبْصَرةِ  ـِ ْي َفُفْؿ فِل الدِّ  َوَفؼَّ

ٔ٘ ِٝ  َقَطَأ َعًَ
ُّ

َقاِشل  الرَّ
ِ
ـُ َطْبِد اهلل . ,: ِحطَّاُن ب  َوَأُبق َرَجاٍء الُعَطاِرِديُّ
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ِٔ) َفٔفٞ ِٝ َِٝش ـِ َأبِل ُمْقَسك(ايٖكٔش ـْ َأبِل ُبْرَدَة ب ـْ َأبِْقفِ  ,: َط رضل اهلل -َط

 -طـف
ِ
ـِ »َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َأنَّ َرُسْقَل اهلل  ب

ِ
 الؾَُّفؿَّ اْغِػْر لَِعْبِد اهلل

 .«َوَأْدِخْؾُف َيْقَم الِؼَقاَمِة ُمْدَخالً َكِرْيؿًا ,َقْقٍس َذْكَبفُ 

 
ُّ

 َوَطَدَن. ,َوُمَعاذًا َطَؾك َزبِْقدٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَقِد اْسَتْعَؿَؾُف الـَّبِل

 إِْمَرَة الُؽْقَفِة لُِعَؿرَ 
َ

َوَقِدَم  ,َوإِْمَرَة الَبْصَرةِ  ,َوَولِل
(ٔ)

 َفْتِح َخ  
َ

 ,ْقَبرَ َلَقالِل

  ,َوَغَزا
ِّ

 َوَحَؿَؾ َطـُْف ِطْؾؿًا َكثِْقرًا. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَجاَهَد َمَع الـَّبِل

ٍَ ِِٜع َقا ُٔ َعِبٔس ايَعِع ُِٝس ب َثـِل َأُبق ُيْقُسَػ َحاِجُب ُمَعاِوَيَة: َغٔع َأنَّ َأَبا »: َحدَّ

ْوِر  ,َقِدَم َطَؾك ُمَعاِوَيةَ  -رضل اهلل طـف-ُمْقَسك إَْشَعِريَّ  َفـََزَل فِل َبْعِض الدُّ

ْقِؾ لَِقْسَتِؿَع قَِراءَتفُ  ,بِِدَمْشَؼ  ـَ الؾَّ
«َفَخَرَج ُمَعاِوَيُة مِ

 (ٕ)
. 

ِٕٝس ٍَ َأُبٛ ُعَب : َضْبَقُة بِـُْت َوْهٍب َقا
َ

 ,َكاَكْت َأْسَؾَؿْت  ,: ُأمُّ َأبِل ُمْقَسك ِهل

َوَماَتْت بِالَؿِدْيـَِة 
(ٖ)

. 

ُٔ َغِعٕس ٍَ اِب ـُ َطِديٍّ : َح ََٚقا َثـَا الَفْقَثُؿ ب ةَ "َقاَل:  ,دَّ  ,َأْسَؾَؿ َأُبق ُمْقَسك بَِؿؽَّ

ُل َمَشاِهِدِه َخْقَبرُ  ,َوَهاَجَر إَِلك الَحَبَشةِ  ـَ  ,َوَأوَّ ـِ َوَأْرَبِعْق  "َوَماَت َسـََة اْثـََتْق
(ٗ)

. 

                                                   
 يريد قدومف مـ الحبشة مع مـ كان هاجر إلقفا كؿا سقليت قريبا. (3)

 .(433)واقتبسف مـف ابـ طساكر  (238) "تاريخ دمشؼ  "أخرجف أبق زرطة يف  (2)

 .(434)ابـ طساكر  (3)

             فؼد جاء يف صحقح البخاري ,مؿـ شفد خقرب فقف كظروكقكف  (,36/  6)ابـ سعد  (4)

     = ,حقـ افتتح خقرب -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ققل أبل مقسك: فقافؼـا الـبل  (,337/  7)
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ُِ ََُس احَلأن ٍَ َأُبٛ َأِس ةَ ": َقا ـِ َبْعَد ُثؿَّ َقِدَم َمَع أَ  ,َأْسَؾَؿ بَِؿؽَّ ِػْقـََتْق ْهِؾ السَّ

  ,َفْتِح َخْقَبَر بَِثالٍَث 
ُّ

 الَبْصَرَة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼَسَؿ َلُفُؿ الـَّبِل
َ

َولِل

 الُؽْقَفةَ  ,َوُطْثَؿانَ  ,لُِعَؿرَ 
َ

 "َوبَِفا َماَت  ,َوَولِل
(ٔ)

. 

َِٓس٠َ ََ  ُٔ ٍَ اِب ـَ ُطَؿَر ََٚقا : اْفَتَتَح َأْصَبَفاَن َزَم
(ٕ)

. 

ََٞٗٚق ٍَ ائعِذًٔ َفُفؿْ  ,َفَلْقَرَأُهؿْ  ,َبَعَثُف ُطَؿُر َأمِْقرًا َطَؾك الَبْصَرةِ ": ا َوُهَق  ,َوَفؼَّ

ـَ َصْقتًا مِـْفُ  ,َفَتَح ُتْسَترَ  َحاَبِة َأَحٌد َأْحَس ـْ فِل الصَّ  "َوَلْؿ َيُؽ
(ٖ)

. 

ُِ ْٔ امُلَعِّ ِٝ ٍَ ُسَػ ـَ ُبَرْيَدَة َيُؼْقُل: َقا  ,إَْشَعِريُّ َقِصْقراً  َكانَ ": َسِؿْعُت اْب

 "َخِػْقَػ الِجْسؿِ  ,َأَثطَّ 
(ٗ)

. 

ٟٗ َٛأقٔس َٖا اي ٍَ ،ََٚأ ـُ إِْلَقاَس َفَكا َثـَا َخالُِد ب ـِ َأبِل َجْفؿٍ  ,: َحدَّ ـْ َأبِل َبْؽٍر ب  ,َط

ـْ ُمَفاِجَرِة الَحَبَشةِ "َقاَل: 
َٓ ِحْؾَػ َلُف فِل ُقَرْيشٍ  ,َلْقَس َأُبق ُمْقَسك مِ  َوَقدْ  ,َو

                                                                                                                        
 ح خقرب مـفا شقئا! إٓ لؿـ شفدهايف رواية: فلسفؿ لـا ولؿ يسفؿ ٕحد غاب طـ فت وزاد =

 واكظر الخرب أيت. ,فنكف قسؿ لفؿ معفؿ ,صحابفإٓ ٕصحاب سػقـتـا مع جعػر وأ ,معف

 .(436 ,435)ذكره ابـ طساكر  (3)

 .(436) ابـ طساكر (2)

 : مديـة بخقزستان.وتسرت .(439) ابـ طساكر (3)

: هق وققؾ ,: هق الؼؾقؾ شعر الؾحقةوآثط (.446)وابـ طساكر  ,(335/  4)ابـ سعد  (4)

 الخػقػ الؾحقة مـ العارضقـ.
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ةَ  ـَ  ,َوَرَجَع إَِلك َأْرِضفِ  ,َكاَن َأْسَؾَؿ بَِؿؽَّ ْق ـَ إَْشَعِريِّ
َحتَّك َقِدَم ُهَق َوُأَكاٌس مِ

 
ِ
َطَؾك َرُسْقِل اهلل

(ٔ)
 ."-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

ُٙ ُٔ ُعِكَب١َ ََٚشَنَط َِٛغ٢ ب ـْ َهاَجَر إَِلك الَحَبَشِة َُ : فِْقَؿ
(ٕ)

. 

٣َٚ ـْ أَ  ,: َأُبق ُبْرَدةَ ََٚض ـِ فِل بْضٍع "َقاَل:  ,بِل ُمْقَسكَط ـَ الَقَؿ
َخَرْجـَا مِ

ـْ َقْقمِل
ـَ مِ ـُ َثالََثُة إِْخَقٍة: َأَكا ,َوَخْؿِسْق  ,َوَأُبق َطامِرٍ  ,َوَأُبق ُرْهؿٍ  ,َوَكْح

 
ِّ

ـَ  ,َوِطـَْدُه َجْعَػٌر َوَأْصَحاُبفُ  ,َفَلْخَرَجْتـَا َسِػْقـَُتـَا إَِلك الـََّجاِشل  َفَلْقَبْؾـَا ِحْق

 اْفُتتَِحْت َخْقَبُر.

 
ِ
ـِ »:-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسْقل اهلل َتْق َهاَجْرُتْؿ  ,َلُؽُؿ الِفْجَرُة َمرَّ

 
ِّ

  ,إَِلك الـََّجاِشل
َّ

 «َوَهاَجْرُتْؿ إَِلل
(ٖ)

. 

َٚا١َٕٜ  َأَكا َأْصَغُرُهْؿ. ,"َوَأُبق ُبْرَدةَ  ,َأُبق ُرْهؿٍ ": َأَكا َوَأَخَقاَي: َٚٔفٞ ِض

                                                   
 .446وابـ طساكر:  ,305/  4سعد ابـ  (3)

الصقاب: أن مقسك بـ طؼبة لؿ يذكره فقؿـ هاجر إلك الحبشة كؿا سقذكره يف الصػحة  (2)

/  6) "اإلصابة  "وقال ابـ حجر يف  (,447 ,446)وكذلؽ هق يف ابـ طساكر  (,400)

 وهاجر إلك الحبشة. ,ثؿ أسؾؿ ,وحالػ سعقد بـ العاص ,. وكان هق سؽـ الرمؾة(394

هذا ققل إكثر فنن مقسك بـ  ,ولؿ يفاجر إلك الحبشة ,: بؾ رجع إلك بالد ققمفوققؾ

 طؼبة وابـ إسحاق والقاقدي لؿ يذكروه يف مفاجرة الحبشف.

 .(432 ,395/  4)وأحؿد  (,2502)ومسؾؿ  (,372 ,373/  7)أخرجف البخاري  (3)
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َُ ـُ إِْسَحاَق ُسَأِس َثـَا َيْحَقك ب ْقَب  ,: َحدَّ ـُ َأيُّ َثـَا َيْحَقك ب ـْ ُحَؿْقدٍ  ,َحدَّ ـْ  ,َط َط

  ,-رضل اهلل طـف-َأَكسٍ 
ِ
: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َقاَل َرُسْقُل اهلل

 .«ُهْؿ َأَرقُّ ُقُؾْقبًا لِْلِْسالَِم مِـُْؽؿْ  ,َيْؼَدُم َطَؾْقُؽْؿ َغدًا َقْقمٌ »

ا َدَكْقا ,َْٕشَعِريُّْقنَ َفَؼِدَم ا  َجَعُؾقا َيْرَتِجُزْوَن: ,َفَؾؿَّ

دًا َوِحْزَبفْ ... َغدًا َكْؾَؼك إَِحبَّْف   ُمَحؿَّ

ا َأْن َقِدُمقا ـْ َأْحَدَث الُؿَصاَفَحَة  ,َتَصاَفُحقا ,َفَؾؿَّ َل َم َفَؽاُكقا َأوَّ
(ٔ)

. 

ـْ ِسَؿاكٍ ُؾِعَب١ُ ـْ ِطَقاٍض إَْشَعِريِّ  ,: َط  َفَسْقَف ﴿َل: َلَؿا َكَزَلْت: َقا ,َط

  [57الَؿائَِدُة: ] ﴾َيْلتِل اهلُل بَِؼْقٍم ُيِحبُُّفْؿ َوُيِحبُّقكَفُ 
ِ
صؾك اهلل -: َقاَل َرُسْقُل اهلل

 "َوَأْوَمَل إَِلْقفِ  ,«ُهْؿ َقْقُمَؽ َيا َأَبا ُمْقَسك»: -طؾقف وسؾؿ
(ٕ)

. 

ُِ ُ٘ احَلأن  ـِ َطْؿٍرو ُصْحَبٌة.: َوإَْضَفُر َأنَّ لِِعَقاِض بَقٖشَش

ُٙ َٚا ِٔ َض ـْ ُشْعَبَة َأْيضًا  ,: َجَؿاَطةٌ ََٚئه  .(ح)َط

ـُ إِْدِرْيَس   ب
ِ
ـْ َأبِْقِف كِالَُهَؿا ,َوَطْبُد اهلل ـْ ِسَؿاكٍ  ,َط ـْ ِطَقاضٍ  ,َط ـْ َأبِل  ,َط َط

 .-رضل اهلل طـف-ُمْقَسك

                                                   
وأخرجف أحؿد  (,456)وابـ طساكر  (,223و 355/  3). أخرجف أحؿد إسـاده صحقح (3)

 طـ أكس. ,مـ صرق طـ حؿقد (,306/  4)وابـ سعد  (,262 ,253 ,382 ,305/  3)

ووافؼف  (,333/  2)وصححف الحاكؿ  (,307/  4). وأخرجف ابـ سعد رجالف ثؼات (2)

 .(457 ,456)وهق يف تاريخ ابـ طساكر  ,الذهبل
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ِْٜس ـْ َأبِل ُبْرَدةَ ُبَط ـْ َأبِل ُمْقَسك ,: َط  لَ "َقاَل:  ,َط
ِ
ا َفَرَغ َرُسْقُل اهلل صؾك -ؿَّ

ـٍ  -اهلل طؾقف وسؾؿ ـْ ُحـَْق
 ,َبَعَث َأَبا َطامٍِر إَْشَعِريَّ َطَؾك َجْقِش َأْوَصاسٍ  ,مِ

ةِ  ؿَّ ـَ الصِّ  ُدَرْيَد ب
َ

 ."َوَهَزَم اهلُل َأْصَحاَبفُ  ,َفُؼتَِؾ ُدَرْيدٌ  ,َفَؾِؼل

َفَلْثَبَتُف  ,َفَرَمك َرُجٌؾ َأَبا َطامٍِر فِل ُرْكَبتِِف بَِسْفؿٍ 
(ٔ)

. 

ـْ َرَماَك؟  َفُؼْؾُت: َيا َطّؿ! َم

ا َرآكِل ,َفَؾِحْؼُتفُ  ,َفَؼَصْدُت َلفُ  ,َفَلَشاَر إَِلْقفِ  َفَجَعْؾُت َأُقْقُل  ,َولَّك َذاِهبًا ,َفَؾؿَّ

َٓ َتْثُبُت؟ َٓ َتْسَتْحِقل؟ َأَلْسَت َطَربٍّقًا؟ َأ  َلُف: َأ

ـِ  ,ا َوُهقَ َفاْلَتَؼْقُت َأكَ  ,َقاَل: َفَؽػَّ  ُثؿَّ َرَجْعُت إَِلك  ,َفَؼَتْؾُتفُ  ,َفاْخَتَؾْػـَا َضْرَبَتْق

 َفُؼْؾُت َقْد َقَتَؾ اهلُل َصاِحَبَؽ. ,َأبِل َطامِرٍ 

ْفَؿ.  َقاَل: َفاْكِزْع َهَذا السَّ

ـَ َأِخل ,َفـََزا مِـُْف الَؿاءُ  ,َفـََزْطُتفُ    ,َفَؼاَل: َيا اْب
ِ
صؾك -اْكَطؾِْؼ إَِلك َرُسْقِل اهلل

الَمَ  -اهلل طؾقف وسؾؿ  َوُقْؾ َلُف َيْسَتْغِػْر لِل. ,َفَلْقِرِه مِـِّل السَّ

 ُثؿَّ َماَت. ,َفَؿَؽَث َيِسْقراً  ,َواْسَتْخَؾَػـِل َأُبق َطامٍِر َطَؾك الـَّاسِ 

ا َقِدْمـَا   ,َفَؾؿَّ
َّ

لَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَأْخَبْرُت الـَّبِل ُثؿَّ َرَفَع  ,َتَقضَّ

 َحتَّك َرَأْيُت َبَقاَض إِبَِطْقِف. ,«الؾَُّفؿَّ اْغِػْر لُِعَبْقٍد َأبِل َطامِرٍ »ُثؿَّ َقاَل:  ,فِ َيَديْ 

ـْ َخْؾِؼَؽ » ُثؿَّ َقاَل:
 .«الؾَُّفؿَّ اْجَعْؾُف َيْقَم الِؼَقاَمِة َفْقَق َكثِْقٍر مِ

                                                   
 سؼط مـ الؿطبقع. ,إلك هـا "بريد  "مـ ققلف  (3)
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؟
ِ
 َفُؼْؾُت: َولِل َيا َرُسْقَل اهلل

ـِ َقْقٍس َذْكَبفُ الؾَُّفؿَّ اْغِػْر لَِعبْ »َفَؼاَل:   ب
ِ
َوَأْدِخْؾُف َيْقَم الِؼَقاَمِة ُمْدَخالً  ,ِد اهلل

 «َكِرْيًؿا
(ٔ)

. 

ٔ٘ ـْ َأبِل ُمْقَسكَٚٔب   ,-رضل  اهلل طـف-: َط
ِ
-َقاَل: ُكـُْت ِطـَْد َرُسْقِل اهلل

بِالِجْعَراَكِة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
(ٕ)

,  
ٌّ

َٓ ُتـِْجُز  ,َفَلَتك َأْطَرابِل لِل َما َفَؼاَل: َأ

 .«َأْبِشرْ »َوَطْدَتـِل؟ َقاَل: 

ـَ الُبْشَرى.  َقاَل: َقْد َأْكَثْرَت م

 َوطَؾك باِلَلٍ 
َّ

 َطَؾل
ِ
َفاْقَبالَ  ,إِنَّ َهَذا َقْد َردَّ الُبْشَرى»َفَؼاَل:  ,َفَلْقَبَؾ َرُسْقُل اهلل

 .«َأْكُتَؿا

.
ِ
َٓ: َقبِْؾـَا َيا َرُسْقَل اهلل  َفَؼا

                                                   
طـ أبل أسامة هبذا  ,طـ أبل كريب ,مـ صريؼ أبل يعؾك (462)خرجف ابـ طساكر أ (3)

كالهؿا مـ صريؼ أبل كريب  (,2498)ومسؾؿ  (,34/  8 )وأخرجف البخاري  ,اإلسـاد

وهق غقر  ,واد يف ديار هقازن": وأوصاسطـ أبل أسامة هبذا اإلسـاد.  ,محؿد بـ العالء

 ."وادي حـقـ

بقـفا وبقـ مؽة ": وقال الػاكفل. "وهل إلك مؽة أقرب ,والطائػ بقـ مؽة": الجعراكة (2)

 .(25/  2). سقر "ثؿاكقة طشر مقاًل ": وقال الباجل. "بريد
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 ,اْشَرَبا مِـْفُ »ُثؿَّ َقاَل:  ,َوَمجَّ فِْقفِ  ,َسَؾ َيَدْيِف َوَوْجَفُف فِْقفِ َفغَ  ,َفَدَطا بَِؼَدٍح 

 .«َوَأْفِرَغا َطَؾك ُرُؤْوِسُؽَؿا َوُكُحْقِرُكَؿا

ُؽَؿا. الَ ُٕمِّ ْتِر: َأنَّ َفضِّ ـْ َوَراِء السَّ
 َفَػَعالَ! َفـَاَدْت ُأمُّ َسَؾَؿَة مِ

َفَلْفَضالَ َلَفا مِـُْف 
(ٔ)

 . 

ٍٍ ََأيُو َٛ َِٔػ  ُٔ ُٙ ،ب ُِٝط ـِ ُبَرْيَدةَ ََٚغ ـِ اْب ـْ َأبِْقفِ  ,: َط َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َط

ـَ الَؿْسِجدِ »
  ,َخَرْجُت َلْقَؾًة مِ

ُّ
ِطـَْد َباِب  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفنَِذا الـَّبِل

 .«اُه ُيَراِئل؟َأَترَ  ,َيا ُبَرْيَدةَ »َفَؼاَل لِل:  ,َوإَِذا َرُجٌؾ ُيَصؾِّل ,الَؿْسِجِد َقائِؿٌ 

 ُقْؾُت: اهلُل َوَرُسْقُلُف َأْطَؾُؿ.

ـٌ ُمـِْقٌب »َقاَل: 
ـْ َمَزامِْقِر آِل َداُودَ  ,َبْؾ ُهَق ُمْممِ

 مِْزَمارًا مِ
َ

 .«َلَؼْد ُأْططِل

 «َفنَِذا ُهَق َأُبق ُمْقَسك: َفَلْخَبْرُتفُ  ,َفَلَتْقُتفُ 
(ٕ)

. 

ُٖٕس اي ََُش  ِٔ ََُس ب ِٔ َأِس َِْٚا َع َِْبُؤ َِٕأ ٙٔ ،َّٖبا ِِٝط اَد َأْخَبَرُهؿْ ََٚغ  الَحدَّ
ٍّ

 ,: َأنَّ َأَبا َطؾِل

ـُ َفاِرسٍ  ,َأْخَبَرَكا َأُبق ُكَعْقؿٍ  ـُ َطاِصؿٍ  ,َأْخَبَرَكا اْب ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ ـُ  ,َحدَّ َثـَا َزْيُد ب َحدَّ

ـِ مِْغَقلٍ  ,الُحَباِب  ـْ َمالِِؽ ب ـُ  ,َط َثـَا اْب ـْ  ,ُبَرْيَدةَ َحدَّ  ,-رضل اهلل طـف-فِ َأبِقْ َط

 
ِ
َوَأَكا َطَؾك َباِب  ,إَِلك الَؿْسِجدِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل َجاَء َرُسْقُل اهلل

                                                   
 .(467 ,466)وابـ طساكر  (,2497)ومسؾؿ  (,37/  8)أخرجف البخاري  (3)

 ,358/  9) "مجؿع الزوائد"واكظر  (,470 ,469)وابـ طساكر  (,793)أخرجف مسؾؿ  (2)

359). 
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َيُؼْقُل:  ,َفنَِذا َرُجٌؾ ُيَصؾِّل َيْدُطق ,َفَلْدَخَؾـِل الَؿْسِجدَ  ,َفَلَخَذ بَِقِدْي  ,الَؿْسِجدِ 

َؿدُ  ,َؽ اهللُ الؾَُّفؿَّ إِكِّل َأْسَلُلَؽ بَِلكِّل َأْشَفُد َأكَّ " َّٓ َأْكَت إََحُد الصَّ الَِّذي  ,َٓ إَِلَف إِ

ـْ َلُف ُكُػقًا َأَحدٌ  ,َوَلْؿ ُيْقَلدْ  ,َلْؿ َيؾِدْ   ."َوَلْؿ َيُؽ

الَِّذي إَِذا ُسئَِؾ  ,َلَؼْد َسَلَل اهلَل بِاْسِؿِف إَْطَظؿِ  ,َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدهِ »َقاَل: 

 بِِف َأَجاَب َوإَِذا ُدطِ  ,بِِف َأْطَطك
َ

 .«ل

ـْ َمَزامِْقِر آِل َداُودَ »َفَؼاَل:  ,َوإَِذا َرُجٌؾ َيْؼَرأُ 
 َهَذا مِْزَمارًا مِ

َ
 .«َلَؼْد ُأْططِل

 
ِ
 ُأْخبُِرُه؟ ,ُقْؾُت: َيا َرُسْقَل اهلل

 . (َكَعؿْ )َقاَل: 

ريض اهل -كَوإَِذا ُهَق َأُبق ُمْقَس  ,َٓ َتَزاُل لِل َصِدْيًؼا»َفَؼاَل لِل:  ,َفَلْخَبْرُتفُ 

 «-عنه
(ٔ)

. 

                                                   
/  5)وأخرجف أحؿد  ,مـ صريؼ أبل كعقؿ هبذا اإلسـاد (473 ,472)أخرجف ابـ طساكر  (3)

وإسـاده صحقح.  ,طـ أبقف ,طـ ابـ بريدة ,طـ مالؽ ,. مـ صريؼ طثؿان بـ طؿر(349

طـ  ,. مـ صريؼ طثؿان بـ طؿرو الضبل(37/  5) "شرح السـة  "وأورده البغقي يف 

طـ أبقف. وأخرجف مختصرا  ,طـ طبد اهلل بـ بريدة ,مغقل طـ مالؽ بـ ,طؿرو بـ مرزوق

وابـ  (,52/  3)والـسائل  (,3473)والرتمذي  (,360/  5)وأحؿد  (,3493)أبق داود 

الؾفؿ إين أسللؽ "سؿع رجاًل يؼقل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أن رسقل اهلل  (3875)ماجف 

ولؿ يؽـ لف  ,لذي لؿ يؾد ولؿ يقلدأين أشفد أكؽ أكت اهلل ٓ إلف إٓ أكت إحد الصؿد ا

 ,"وإذا دطل بف أجاب ,لؼد سللت اهلل بآسؿ الذي إذا سئؾ بف أططك "فؼال:  ,كػقا أحد

 وأقره الذهبل. (,3/504)والحاكؿ  (,2383)وصححف ابـ حبان  ,وإسـاده صحقح
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ُٙ َٚا ـُ َواِقدٍ َض ـُ ب ـِ ُبَرْيَدةَ  ,: ُحَسْق ـِ اْب  ُمْخَتَصرًا. ,َط

٣َٚ ـْ  ,: َأُبق َسَؾَؿةَ ََٚض  ": -رضل اهلل طـف-َأبِل ُهَرْيَرةَ َط
ِ
-َأنَّ َرُسْقَل اهلل

ـْ َمَزامِ »َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
 َأُبق ُمْقَسك مِْزَمارًا مِ

َ
ْقِر آِل َلَؼْد ُأْططِل

 «َداُودَ 
(ٔ)

. 

ُٔ َْأفٍع ـُ َأبِل ُبْرَدةَ َخأيُس ب َثـَا َسِعْقُد ب ـْ َأبِْقفِ  ,: َحدَّ ـْ  ,َط -َأبِل ُمْقَسكَط

 ": -رضل اهلل طـف
َّ

ا بِفِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ الـَّبِل َوُهَق  ,َوَطاِئَشَة َمرَّ

 ."َفاْسَتَؿَعا لِِؼَراءتِفِ  ,َيْؼَرُأ فِل َبْقتِفِ 

ا َأْصَبَح فَ    ,َؾؿَّ
ُّ

: َفَؼاَل: َلْق َأْطَؾُؿ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأْخَبَرُه الـَّبِل

َلَحبَّْرُتُف َلَؽ َتْحبِْقرًا  ,بَِؿَؽاكَِؽ 
(ٕ)

. 

                                                   
مـ  (3343)وابـ ماجف  (,450/  2)وأحؿد  (,307/  4)صحقح. أخرجف ابـ سعد  (3)

 (,380/  2)وأخرجف الـسائل  ,طـ محؿد بـ طؿرو هبذا اإلسـاد ,يزيد بـ هارون صريؼ

طـ  ,طـ أبل سؾؿة ,طـ الزهري ,مـ صريؼقـ ,478وابـ طساكر:  (,369/  2)وأحؿد 

 أبل هريرة. 

وذكره  ,طـ شريح بـ يقكس هبذا اإلسـاد ,مـ صريؼ أبل يعؾك (,477)أخرجف ابـ طساكر  (2)

رواه الطرباين ورجالف طؾك شرط "وقال:  (,360 ,359/  9) "الؿجؿع"الفقثؿل يف 

. وأخرجف "وضعػف جؿاطة ,ووثؼف ابـ حبان ,الصحقح غقر خالد بـ كافع إشعري

طـ محرز بـ  ,مـ صريؼ طثؿان بـ سعقد الدارمل (,466/  3) "الؿستدرك"الحاكؿ يف 

ػ: بقـؿا هـا أطؾف ووافؼف الذهبل الؿمل ,وصححف ,طـ خالد بـ كافع بف ,هشام الؽقيف

 بخالد كؿا ترى. والتحبقر: التحسقـ.
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َػ.َخأيْس  : ُضعِّ

١ََُ ُٔ َغًَ ُٖاُز ب ـْ َثابٍِت َس ـْ َأَكسٍ  ,: َط َأنَّ َأَبا ُمْقَسك »: -رضل اهلل طـف-َط

 فَ  ,َقَرَأ َلْقَؾةً 
ِّ

ـَ َأْزَواَج الـَّبِل ـَ لِِؼَراءتِِف. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُؼْؿ  َيْسَتِؿْع

ا َأْصَبَح  ْقُت  ,َلَحبَّْرُت َتْحبِْقراً  ,َفَؼاَل: َلْق َطؾِْؿُت  ,ُأْخبَِر بَِذلَِؽ  ,َفَؾؿَّ َوَلَشقَّ

«َتْشِقْيؼًا
(ٔ)

. 

ـُ َُ ةَ اأَلِع ـِ ُمرَّ ـْ َطْؿِرو ب ـْ َأبِل الَبْخَتِريِّ  ,: َط رضل -َقاَل: َأَتْقـَا َطؾِّقًا ,َط

ٍد  ,-اهلل طـف ـْ َأْصَحاِب ُمَحؿَّ  ؟-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَسَلْلـَاُه َط

ِفْؿ َتْسَلُلْقكِل؟ ـْ َأيِّ  َقاَل: َط

ـِ َمْسُعْقٍد. ـِ اْب  ُقْؾـَا: َط

ـَّةَ   َوَكَػك بِِف ِطْؾؿًا. ,ُثؿَّ اْكَتَفك ,َقاَل: َطؾَِؿ الُؼْرآَن َوالسُّ

 : َأُبق ُمْقَسك؟ُقْؾـَا

 ُثؿَّ َخَرَج مِـُْف. ,َقاَل: ُصبَِغ فِل الِعْؾِؿ ِصْبَغةً 

 ُقْؾـَا: ُحَذْيَػُة؟

. ـَ ٍد بِالُؿـَافِِؼْق  َقاَل: َأْطَؾُؿ َأْصَحاِب ُمَحؿَّ

 َقاُلقا: َسْؾَؿاُن؟

                                                   
وطػان بـ مسؾؿ  ,مـ صريؼ يزيد بـ هارون (308/  4). أخرجف ابـ سعد إسـاده صحقح (3)

 .(483) "تاريخ ابـ طساكر"وهق يف  ,كالهؿا طـ حؿاد بف
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َل  َٓ ُيْدَرُك َقْعُرهُ  ,َقاَل: َأْدَرَك الِعْؾَؿ إَوَّ َوُهَق مِـَّا  ,َوالِعْؾَؿ أِخَر: َبْحٌر 

 َأْهَؾ الَبْقِت.

؟  َقاُلقا: َأُبق َذرٍّ

 َقاَل: َوَطك ِطْؾؿًا َطِجَز َطـُْف.

ـْ َكْػِسِف.  َفُسئَِؾ َط

«َوإَِذا َسَؽتُّ اْبُتِدْيُت  ,َقاَل: ُكـُْت إَِذا َسَلْلُت ُأْططِْقُت 
 (ٔ)

. 

ـَ َيِزْيدَ َأُبٛ ِإِغَشاَم  َلْؿ َأَر "َقاَل:  ,: َسِؿَع إَْسَقَد ب
ٍّ

ـْ َطؾِل
 ,بِالُؽْقَفِة َأْطَؾَؿ مِ

 "َوَأبِل ُمْقَسك
(ٕ)

. 

ِْٚم ََِػُط  ٍَ َحاَبةِ ََٚقا إَِلك ِستٍَّة:  -طـفؿرضل اهلل -: َكاَن الَؼَضاُء فِل الصَّ

  ,ُطَؿرَ "
ٍّ

ـِ َمْسُعْقدٍ  ,َوَطؾِل   ,َواْب
ٍّ

رضل اهلل         -َوَأبِل ُمْقَسك ,َوِزْيدٍ  ,َوُأَبل

"-طـفؿ
(ٖ)

. 

                                                   
ؿ وطػان بـ مسؾ ,مـ صريؼ يزيد بـ هارون (,4/308). أخرجف ابـ سعد إسـاده صحقح (3)

 .(483) "تاريخ ابـ طساكر"وهق يف  ,كالهؿا طـ حؿاد بف

 .(499)ابـ طساكر  (2)

طـ  ,مـ صريؼ محؿد بـ أبل طؿر (3922)رقؿ  "تاريخ دمشؼ  "أخرجف أبق زرطة يف  (3)

وهق يف  ,طـ مسروق. وهذا سـد صحقح ,طـ الشعبل ,طـ مطرف ,سػقان بـ طققـة

 .(500) "تاريخ ابـ طساكر "
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ٍَ اي ََٞٗٚقا ـْ ِستٍَّة: ": ٖؿِعٔب   ,ُطَؿرَ "ُيْمَخُذ الِعْؾُؿ َط
ِ
ُيْشبُِف  ,َوَزْيدٍ  ,َوَطْبِد اهلل

 " ,"ِطْؾُؿُفْؿ َبْعُضُف َبْعضًا
ٌّ

  ,َوَكاَن َطؾِل
ٌّ

َوَأُبق ُمْقَسك ُيْشبُِف ِطْؾُؿُفْؿ َبْعُضُف  ,َوُأَبل

ـْ َبْعضٍ  ,"َبْعضًا
 "َيْؼَتبُِس َبْعُضُفْؿ مِ

(ٔ)
. 

ُٚ ٍَ َزا : ُزََٚقا
ِّ

ْعبِل ـِ الشَّ ِة: »: َط   ,ُطَؿرُ "ُقَضاُة إُمَّ
ٌّ

َوَأُبق  ,َوَزْيدٌ  ,َوَطؾِل

 «"-طـفؿرضل اهلل -ُمْقَسك
(ٕ)

. 

ِٜٕس ُٔ َظ ١ََُ ب ـِ ُسَؾْقؿٍ ُأَغا ـْ َصْػَقاَن ب ـْ ُيْػتِل فِل الَؿْسِجِد »َقاَل:  ,: َط َلْؿ َيُؽ

 
ِ
ـَ َرُسْقِل اهلل َِٓء: َغْقُر هَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َزَم   ,ُطَؿرَ "ُم

ٍّ
 ,َوُمَعاذٍ  ,َوَطؾِل

 «"-طـفؿرضل اهلل -َوَأبِل ُمْقَسك
(ٖ)

. 

ٍَ َأُبٛ ُبِطَز٠َ  ": َقاَل: َقا
ِّ

صؾك اهلل -إِكِّل َتَعؾَّْؿُت الُؿْعَجَؿ َبْعَد َوَفاِة الـَّبِل

"َفَؽاَكْت كَِتاَبتِل مِْثَؾ الَعَؼاِرِب  -طؾقف وسؾؿ
(ٗ)

. 

ُِٛب دٍ َأٜٗ ـْ ُمَحؿَّ اِم َأْرَبُعْقَن َرُجالً ": -رضل اهلل طـف-َقاَل ُطَؿرُ  ,: َط  ,بِالشَّ

َّٓ َأْجَزَأهُ  َة إِ  ."َفَلْرَسَؾ إَِلْقِفؿْ  ,َما مِـُْفْؿ َرُجٌؾ َكاَن َيؾِل َأْمَر إُمَّ

َفَؼاَل: إِكِّل ُأْرِسُؾَؽ إَِلك َقْقٍم َطْسَؽَر  ,فِْقِفؿ َأُبق ُمْقَسك ,َفَجاَء َرْهطٌ 

ْقَطانُ  ـَ َأْضُفِرِهْؿ. الشَّ  َبْق

                                                   
 .(503)ر ابـ طساك (3)

 .(503)ابـ طساكر  (2)

 .(502)ابـ طساكر  (3)

 .(502)ابـ طساكر   (4)
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 َقاَل: َفالَ ُتْرِسْؾـِل.

 َقاَل: إِنَّ بَِفا ِجَفادًا َوِرَباصًا.

 «َفَلْرَسَؾُف إَِلك الَبْصَرةِ 
(ٔ)

. 

ٟٗ ُٔ ايَبِكِط ٍَ احَلَػ ـْ َأبِل ُمْقَسك": َقا
-َما َقِدَمَفا َراكٌِب َخْقٌر َْٕهؾَِفا مِ

 ."-رضل اهلل طـف

َِٛشٕب ُٔ َؾ ٍَ اِب ْبَح : َكاَن َقا ُػْقَف  ,َأُبق ُمْقَسك إَِذا َصؾَّك الصُّ اْسَتْؼَبَؾ الصُّ

ا ,َوَدَخَؾ الَبْصَرَة َطَؾك َجَؿٍؾ َأْوَرَق  ,َرُجالً َرُجالً ُيْؼِرُئُفؿْ   َوَطَؾْقِف َخَرَج َلؿَّ

ٌَ ِٝ َها َوُسَؿْقَساَط َوَما  ,: فِل َسـَِة َثَؿاِن َطْشَرةَ َٚٔق اْفَتَتَح َأُبق ُمْقَسك الرُّ

 َٓ َها َطـَْقًة َوا
(ٕ)

. 

١ََٜ ِٚ ََُعا  ُٔ ُِٝط ب َٖ َثـَا ُحَؿْقدٌ ُظ َثـَا َأَكٌس  ,: َحدَّ َأنَّ ": -رضل اهلل طـف-َحدَّ

ـْ ُتْسَترَ 
رضل اهلل -َأُبق ُمْقَسكَفَبَعَث بِِف  ,الُفْرُمَزاَن َكَزَل َطَؾك ُحْؽِؿ ُطَؿَر مِ

: َفَؼِدْمُت بِفِ  -طـف ـَ  ."َمِعل إَِلك َأمِْقِر الُؿْممِـِْق

 َٓ َبْلَس َطَؾْقَؽ. ,َفَؼاَل َلُف ُطَؿُر: َتَؽؾَّؿْ 

 "َوَفَرَض َلفُ  ,ُثؿَّ َأْسَؾؿَ  ,َفاْسَتْحَقاهُ 
(ٖ)

. 

                                                   
طـ حؿاد بـ زيد هبذا  ,مـ صريؼ طارم (309/  4). وهق يف ابـ سعد رجالف ثؼات (3)

 .(503) وأخرجف ابـ طساكر طـ ابـ سعد ,اإلسـاد

 .(534)وابـ طساكر  (,339) "تاريخ خؾقػة " (2)

 .﴾ويستحققن كساءكؿ﴿: قال تعالكولؿ يؼتؾف.  ,: استبؼاهواستحقاه .(535)ابـ طساكر  (3)
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ُٔ ِإِغَشاَم ٍَ اِب ـْ َكَفاَوْكدَ َقا
َفَػَتَح َأْصَبَفاَن َسـََة َثالٍَث  ,: َساَر َأُبق ُمْقَسك مِ

ـَ  َوِطْشِرْي
(ٔ)

. 

 ََُذأيْس
ِّ

ْعبِل ـِ الشَّ َّٓ َيِؼرَّ لِل َطامٌِؾ َأْكَثَر "اَل: قَ  ,: َط َكَتَب ُطَؿُر فِل َوِصقَّتِِف: َأ

ـْ َسـَةٍ 
ـَ  ,مِ وا إَْشَعِريَّ َأْرَبَع ِسـِْق رُّ

 "َوَأقِ
(ٕ)

 . 

ٍٍ ٖٔاَل  ُٔ ُِٝس ب َُ ـْ َأبِل ُبْرَدةَ ُس ـَ ُكزَع " :: َط َسِؿعُت َأبِل ُيْؼِسُؿ َما َخَرَج ِحْق

َّٓ بِِستِّ  ـِ الَبْصَرِة إِ  "ماَئِة ِدْرَهؿٍ  َط
(ٖ)

. 

ٟٗ ِِٖط ـْ َأبِل َسَؾَؿَة: ايٗع ُربََّؿا َقاَل  ,َكاَن ُطَؿُر إَِذا َجَؾَس ِطـَْدُه َأُبق ُمْقَسك": َط

ْرَكا َيا َأَبا ُمْقَسك "َفَقْؼَرأُ  ,َلُف: َذكِّ
(ٗ)

. 

ُٔ َغِعٕس ُٔ ب ِٜ َٗا ِضِؾٔس َٚا١َٕٜ َتَفٖطَز ٔب  "ـُ َوَيَتالََح  ,َفَقْؼَرأُ ": َٚٔفٞ ِض
(٘)

. 

ٍَ َثأبْت ـْ ََٚقا  ,َقِدْمـَا الَبْصَرَة َمَع َأبِل ُمْقَسك»: -رضل اهلل طـف-َأَكسٍ : َط

دُ  ْقِؾ َيَتَفجَّ ـَ الؾَّ
ا َأْصَبَح  ,َفَؼاَم مِ  قِْقَؾ َلُف: َأْصَؾَح اهلُل إَمِْقَر! َلْق َرَأْيَت إَِلك  ,َفَؾؿَّ

                                                   
 .(537)ابـ طساكر  (3)

 .(522)ابـ طساكر  (2)

 .(523)ابـ طساكر  (3)

طـ أبل سؾؿة.  ,طـ الزهري ,طـ يقكس ,مـ صريؼ طثؿان بـ طؿر (309/  4)ابـ سعد  (4)

 ,طـ أبل سؾؿة ,الزهري طـ ,طـ معؿر ,: مـ صريؼ طبد الرزاق(526)وهق يف ابـ طساكر 

 ورجالف ثؼات.

 ورشديـ بـ سعد ضعقػ. (,526) "تاريخ ابـ طساكر  "وهق يف  ,: التطريبالتالحـ (6)
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 َن لِِؼَراءتَِؽ!كِْسَقتَِؽ َوَقَراَبتَِؽ َوُهْؿ َيْسَتِؿُعقْ 

 بَِصْقتِل ,َفَؼاَل: َلْق َطؾِْؿُت 
ِ
 «َوَلَحبَّْرُتُف َتْحبِْقراً  ,َلَزيَّـُْت ِكَتاَب اهلل

(ٔ)
. 

ٟٗ ِٗٔس َٕ ايٖٓ َُا ٍَ َأُبٛ ُعِج َٓ َصـْجًا »: َقا َٓ ُصـُْبْقرًا َو َما َسِؿْعُت مِْزَمارًا َو

ـْ َصْقِت َأبِل ُمْقَسك إَْشَعِريِّ 
ـَ مِ : إِْن َكاَن َلُقَصؾِّل -ل اهلل طـفرض-َأْحَس

ـِ َصْقتِفِ  ـْ ُحْس
 «بِـَا َفـََقدُّ َأكَّف َقَرَأ الَبَؼَرَة مِ

(ٕ)
. 

ٍٕ ُٔ َسٖػا ُّ ب ـْ َواِصٍؾ َمْقَلك َأبِل ُطَقْقـَةَ َٖٔؿا ـْ َلِؼْقطٍ  ,: َط ـْ َأبِل ُبْرَدةَ  ,َط  ,َط

ـْ  َفِسْرَكا: َحتَّك إَِذا  ,الَبْحرِ َغَزْوَكا فِل "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َأبِل ُمْقَسكَط

ِة الَبْحرِ  ِػْقـَةِ  ,ُكـَّا فِل ُلجَّ  قُِػْقا ُأْخبِْرُكْؿ. ,َسِؿعـَا ُمـَاِديًا ُيـَاِدْي: َيا َأْهَؾ السَّ

ًٓ  ,َفُؼْؿُت   َحتَّك َكاَدى َسْبَع مَِراٍر. ,َفَؾْؿ َأَر َشْقئًا ,َفـََظْرُت َيِؿْقـًا َوِشَؿا

َٓ َترَ  ـُ َفُؼْؾُت: َأ َٓ َكْسَتطِْقُع َأْن َكِؼَػ. ,ى فِل َأيِّ َمَؽاٍن َكْح  إِكَّا 

 فِل 
ِ
ـْ َططََّش َكْػَسُف هلل َٓ ُأْخبُِرَك بَِؼَضاٍء َقَضك اهلُل َطَؾك َكْػِسِف: إِكَُّف َم َفَؼاَل: َأ

 َأْن َيْرِوَيُف َيْقَم الِؼَقاَمِة. ,َيْقٍم َحارٍّ 
ِ
 َكاَن َحّؼًا َطَؾك اهلل

َّٓ َصائِؿًاَوكَ "َقاَل:  َٓ َتَؽاُد َتْؾَؼاُه فِل َيْقٍم َحارٍّ إِ  «اَن َأُبق ُمْقَسك 
(ٔ)

. 

                                                   
مـ صريؼ طػان طـ حؿاد هبذا  (345 ,2/344). أخرجف ابـ سعد إسـاده صحقح (3)

 ,طـ ابل معاوية ,مـ صريؼ طؾل بـ الجعد (,527 ,526)وأخرجف ابـ طساكر  ,اإلسـاد

 طـ أكس. ,طـ ثابت

 طـ أبل طثؿان. ,طـ أبقف ,طـ الؿعتؿر ,مـ صريؼ آمام أحؿد (527)ابـ طساكر  (2)
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ُٙ َٚا ـُ الُؿَباَرِك فِل ََٚض ْهدِ ): اْب ـُ َسَؾَؿةَ (الزُّ اُد ب َثـَا َحؿَّ ـْ َواِصٍؾ. ,: َحدَّ  َط

ـُ َُ َحكاأَلِع ـْ َأبِل الضُّ ـْ َمْسُرْوٍق  ,: َط َخَرْجـَا َمَع َأبِل "َقاَل:  ,َط

ْقُؾ فِل ُبْسَتاٍن َخِرٍب: َفَؼاَم  ,فِل َغَزاةٍ  -رضل اهلل طـف-َسكُمقْ  َا الؾَّ َأُبق َفَجـَـّ

الؾَُّفؿَّ َأْكَت "َوَقاَل:  ,َوَقَرَأ قَِراءًة َحَسـَةً  ,ُيَصؾِّل -رضل اهلل طـف-ُمْقَسك

ـَ  ـُ ُتِحبُّ الُؿْممِ
ـَ  ,الُؿْممِ ـُ ُتِحبُّ الُؿَفْقِؿ الَُم َوأَ  ,َوَأْكَت الُؿَفْقِؿ ْكَت السَّ

الَمَ   "ُتِحبُّ السَّ
(ٕ)

. 

٣َٚ  ََٚض
ُّ

ـُ ُمْقَسك الطَّْؾِحل ـْ َأبِْقفِ  ,: َصالُِح ب اْجَتَفَد إَْشَعِريُّ َقْبَؾ "َقاَل:  ,َط

 َفِؼْقَؾ َلُف: َلْق َأْمَسْؽَت َوَرَفْؼَت بِـَْػِسَؽ! ,َمْقتِِف اْجتَِفادًا َشِدْيداً 

َأْخَرَجْت َجِؿْقَع َما  ,ِسَؾْت َفَؼاَرَبْت َرْأَس َمْجَراَهاَقاَل: إِنَّ الَخْقَؾ إَِذا ُأرْ 

ـْ َذلَِؽ 
ـْ َأَجؾِل َأَقؾُّ مِ

 مِ
َ

 "ِطـَْدَها: َوالَِّذي َبِؼل
(ٖ)

. 

                                                                                                                        
طـ أبل العباس محؿد بـ يعؼقب طـ بؽار  ,مـ صرق (532 ,533) أخرجف ابـ طساكر (3)

ورجالف ثؼات خال لؼقط  ,طـ روح بـ طبادة طـ هشام بـ حسان هبذا اإلسـاد ,ابـ قتقبة

ولؿ يرو طـف غقر واصؾ مقلك أبل طققـة  ,ؿغقرة فنكف ٓ يعرف بجرح وٓ تعديؾوهق أبق ال

 ,(467/  3) "الؿستدرك  ". وأخرجف الحاكؿ يف (377/  7) "الجرح والتعديؾ  "كؿا يف 

-أن الـبل  ,طـ ابـ طباس ,طـ ططاء ,طـ طبد اهلل بـ الؿممؾ ,مـ صريؼ حؿاد بـ يحقك

وتعؼبف  ,مقسك طؾك سرية البحر. وقال: صحقح اإلسـاد استعؿؾ أبا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 الذهبل بؼقلف: ابـ الؿممؾ ضعقػ.

 .(533 ,532) ـ طساكراب (2)

 .(534) ابـ طساكر (3)
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١ََُ ُٔ َغًَ ُٖاُز ب ـْ َثابٍِت َس ـْ  ,: َط َأَبا ُمْقَسك َأنَّ ": -رضل اهلل طـف-َأَكسٍ َط

َػ َكاَن َلُف َسَراِوْيُؾ َيؾْ -رضل اهلل طـف-–  "َبُسُف َمَخاَفَة َأْن َيَتَؽشَّ
(ٔ)

. 

ـُ َُ ـْ َشِؼْقٍؼ اأَلِع  ,ُجُؾْقسًا-رضل اهلل طـف-–ُحَذْيَػَة ُكـَّا َمَع "َقاَل:  ,: َط

 َفَدَخَؾ 
ِ
َأَحُدُهَؿا "َفَؼاَل:  ,الَؿْسِجدَ  -رضل اهلل طـف-َوَأُبق ُمْقَسك ,َطْبُد اهلل

 ."ُمـَافٌِؼ 

 إِنَّ َأْشَبَف الـَّ »: ُثؿَّ َقاَل 
ِ
ًّٓ َوَسْؿتًا بَِرُسْقِل اهلل صؾك اهلل طؾقف -اِس َهْديًا َوَد

  -وسؾؿ
ِ
 «َطْبُد اهلل

(ٕ)
. 

ـُ ُكَؿْقٍر مِـْفُ  ,َما َأْدِري َما َوْجُف َهَذا الَؼْقلِ ": ُقًُِت  ب
ِ
 . "َسِؿَعُف َطْبُد اهلل

ـُ َُ ٍُ اأَلِع ِٛ ِٖ َُٜك ٍد ": ُث ْثـَاُهْؿ بَِغَضِب َأْصَحاِب ُمَحؿَّ ؾك اهلل طؾقف ص-َحدَّ

 "َفاتََّخُذْوُه ِدْيـًا -وسؾؿ
(ٔ)

. 

                                                   
 .536 ,535ابـ طساكر:  (2)

مـ صريؼ محؿد بـ طبد اهلل  (,773/  2) "تاريخف  ". وأخرجف الػسقي يف رجالف ثؼات (3)

. فنن صح هذا (538)واقتبسف ابـ طساكر  ,طـ شؼقؼ ,ٕطؿشطـ ا ,حدثـل أبل ,بـ كؿقر

فنكف قد أخطل يف حؼ هذا الصحابل الجؾقؾ الذي استعؿؾف  ,طـ حذيػة وٓ إخالف يصح

 ,وولل لؾخؾقػتقـ طؿر وطثؿان ,هق ومعاذا طؾك القؿـ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

طؾك أن ققل  ,ف وفضؾفوورط ,واستؼامة سقرتف ,وشفد لف فضالء الصحابة بقفقر طؼؾف

إطؿش الذي سققرده الؿصـػ يػفؿ مـف أن حذيػة إكؿا قال ذلؽ يف حالة الغضب التل 

وٓ يتعؾؼ  ,حقـ يسؽت طـف الغضب ,يؼقل فقفا اإلكسان كالما ٓ يعتؼد أحؼقتف إذا روجع

 بؿا يؼال يف مثؾ هذه الحالة إٓ الذيـ يف قؾقهبؿ مرض.
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َِٜؼ ُٔ ِإِزِض ٍَ َعِبُس اهلٔل ب ـْ َخْشَقتِِف َقا
: َكاَن إَْطَؿُش بِِف ِدَياَكٌة مِ

(ٕ)
. 

 إَْطَؿُش بَِقِسْقِر َتَشقٍُّع َفَؿا َأْدِري": ُقًُِت
َ

 ."ُرمِل

ْقَعِة ُيْبِغُضْقَن َأبَ  َٓ َرْيَب َأنَّ ُغالََة الشِّ لَِؽْقكِِف َما  -رضل اهلل طـف-ا ُمْقَسك َو

 
ٍّ

 .-طـفؿارضل اهلل -َقاَتَؾ َمَع َطؾِل

 
ٌّ

َؿُف َطؾِل ا َحؽَّ  ,-رضل اهلل طـف-َطَؾك َكْػِسِف َطَزَلفُ -رضل اهلل طـف-–ُثؿَّ َلؿَّ

ـْ َذلَِؽ  ,-رضل اهلل طـف-َوَطَزَل ُمَعاِوَيةَ 
ـِ ُطَؿَر: َفَؿا اْكَتَظَؿ مِ َوَأَشاَر بِاْب

 ."ٌل َحا

ُٔ َغِعٕس ٍَ اِب ـُ ُطَؿرَ َقا ُد ب ـُ َطْؾَؼَؿةَ  ,: َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ َثـَا ِطْقَسك ب ـْ  ,َحدَّ َط

ـِ  ـِ الُحَصْق ـْ ِطْؽِرَمةَ  ,َداُوَد ب ـِ َطبَّاسٍ  ,َط ـِ اْب ُقْؾُت ": -طـفؿارضل اهلل -َط

: َفنِنَّ َمعَ  ِؿ إَْشَعِريَّ َٓ ُتَحؽِّ  : ـِ  َيْقَم الَحَؽَؿْق
ٍّ

ُف َرُجالً َحِذرًا َمِرسًا لَِعؾِل

َقاِرحًا 
(ٖ)

كِل  ,  َفُؾزَّ
(ٗ)

َّٓ َطَؼْدُتَفا ,إَِلك َجـْبِفِ    َٓ َيْعِؼُد ُطْؼَدًة  ,َفالَ َيُحؾُّ ُطْؼَدًة إِ َو

َّٓ َحَؾْؾُتَفا.  إِ

                                                                                                                        
(ٔ)

عن عبد اهلل بن منَت قال: شتعت األعمش  "تارخيو  "أخرجو الفسوي ُب  ,: فغضب وىو حتريفُب األصل 
 .(ٖٛ٘)واقتبسو ابن عساكر  ",..."يقول:

 .(ٜٖ٘)ابن عساكر  (ٕ)
ودخل ُب  ,الذي استتم اطتامسة": والقارح من اطتيل. "الشديد الذي مارس األمور وجرهبا": اظترس (ٖ)

 ."يشبو بو الرجل اجملرب ,سن وال سقوط سن وليس بعد القروح نبات ,ونبت نابو ,السادسة
(ٗ)

 .: ألزمٍت إياهأي: لزين إىل جنبو 
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ـَ َطبَّاسٍ  ـْ  ,-طـفؿارضل اهلل -َقاَل: َيا اْب
َما َأْصـَُع؟ إِكََّؿا ُأْوَتك مِ

َٓ َيُؽْقُن فِْقَفا "َهَذا إَْشَعُث َيُؼْقُل:  ,َوَكؾُّقا ,َضُعَػْت كِقَُّتُفؿْ  َقدْ  ,َأْصَحابِل

 ."َحتَّك َيُؽْقَن َأَحُدُهَؿا َيَؿانٍ  ,ُمَضِريَّاِن َأَبداً 

ـُ َطبَّاسٍ   "َوَطَرْفُت َأكَُّف ُمْضَطَفدٌ  ,َفَعَذْرُتفُ ": -طـفؿارضل اهلل -َقاَل اْب
(ٔ)

. 

١َََ ِٔ ٔعِهِط ٍَ ،ََٚع َؿ ُمَعاِوَيُة َطْؿراً َقا : َفَؼاَل إَْحـَُػ -رضل اهلل طـف-: َحؽَّ

ـَ َطبَّاسٍ  ِؿ اْب : َحؽِّ
ٍّ

ٌب. ,لَِعؾِل  َفنِكَُّف َرُجٌؾ ُمَجرَّ

 َقاَل: َأْفَعُؾ.

 ."َحتَّك َيُؽْقَن مِـَّا َرُجٌؾ "َوَقاُلقا:  ,َفَلَبت الَقَؿاكِقَّةُ 

 
ٍّ

ـُ َطبَّاٍس إَِلك َطؾِل ُؿ َأَبا "َفَؼاَل:  ,-طـفؿا رضل اهلل-َفَجاَء اْب َطالََم ُتَحؽِّ

ـُ فِْقِف:  ,ُمْقَسك؟ َلَؼْد َطَرْفَت َرْأَيُف فِْقـَا  َما َكَصَرَكا: َوُهَق َيْرُجق َما َكْح
ِ
َفَقاهلل

َمَع َأكَّف َلْقَس بَِصاِحِب َذلَِؽ! َفنَِذا َأَبْقَت َأْن  ,َفُتْدِخُؾُف أَن فِل َمَعاقِِد َأْمِرَكا

ـَ الَعَرِب  ,َؾـِل َمَع َطْؿٍروَتْجعَ 
ٌب مِ ـَ َقْقٍس: َفنِكَُّف ُمَجرَّ  ,َفاْجَعِؾ إَْحـََػ ب

 ."َوُهَق قِْرٌن لَِعْؿٍرو

 َفَؼاَل: َكَعْؿ.

ا ُغؾَِب  ,َفَلَبِت الَقَؿاكَِقُة َأْيضًا "-رضل اهلل طـف-َجَعَؾ َأَبا ُمْقَسك ,َفَؾؿَّ
(ٔ)

. 

                                                   
واقتبسف مـف ابـ  "الطبؼات  ": لضعػ محؿد بـ طؿر هق القاقدي. وهق يف إسـاده ضعقػ (3)

 .540طساكر: 
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ُٕ ُٖا ٍَ َأُبٛ َقأيٍح ايٖػ : َيا َأَبا ُمْقَسك: َقاَقا
ٌّ

َولق َطَؾك َحزِّ  ,اْحُؽؿْ  ,َل َطؾِل

ُطـُِؼل 
(ٕ)

. 

ُٔ احُلَبأب ُِٜس ب ـُ الُؿِغْقَرِة الَبْؽِريُّ َظ َثـَا ُسَؾْقَؿاُن ب ـْ َأبِل ُبْرَدةَ  ,: َحدَّ ـْ  ,َط َط

ا َبْعدُ ": َكَتَب إَِلْقفِ  -طـفؿارضل اهلل -َأنَّ ُمَعاِوَيةَ  ,َأبِل ُمْقَسك نَّ َطْؿَرو َفنِ  ,َأمَّ

ـَ الَعاِص َقْد َباَيَعـِل َطَؾك َما ُأِرْيدُ    ,ب
ِ
ـْ َباَيْعَتـِل َطَؾك الَِّذي  ,َوُأْقِسُؿ بِاهلل

َلئِ

َـّ َأَحَد اْبـَْقَؽ َطَؾك الُؽْقَفةِ  ,َباَيَعـِل َٓ  ,َْٕسَتْعِؿَؾ َوأَخَر َطَؾك الَبْصَرِة: َو

َٓ ُتْؼَضك ُدوْ  ,ُيْغَؾُؼ ُدْوَكَؽ َباٌب   ,َوَقْد َكَتْبُت إَِلْقَؽ بَِخطِّل ,َكَؽ َحاَجةٌ َو

 بَِخطِّ َيِدكَ 
َّ

 ."َفاْكُتْب إَِلل

ا َبْعدُ ": -رضل اهلل طـف-َفَؽَتَب إَِلْقفِ   فِل َجِسْقِؿ َأْمِر  ,َأمَّ
َّ

َفنِكََّؽ َكَتْبَت إَِلل

ةِ  ـْ َحاَجةٍ َلْقَس لِل فِ  ,َفَؿاَذا َأُقْقُل لَِربِّل إَِذا َقِدْمُت َطَؾْقفِ  ,إُمَّ
 ,ْقَؿا َطَرْضَت مِ

الَُم َطَؾْقَؽ   ."َوالسَّ

 ُمَعاِوَيةُ ": َقاَل َأُبق ُبْرَدةَ 
َ

ا َولِل َٓ َكاَكْت  ,َفَؿا َأْغَؾَؼ ُدْوكِل َبابًا ,َأَتْقُتفُ  ,َفَؾؿَّ َو

َّٓ ُقِضَقْت  "لِل َحاَجٌة إِ
(ٔ)

. 

                                                                                                                        
طـ طؽرمة.  ,طـ أبقف ,طـ طؾل بـ طؿرو بـ ططاء ,أخرجف ابـ سعد مـ صريؼ القاقدي (3)

 مـ صريؼف. (540 ,539)وأخرجف ابـ طساكر  ,مرتوك :والقاقدي

 ,طـ ابـ كؿقر ,طـ يحقك بـ معقـ ,مـ صريؼ الػضؾ بـ غسان الغالبل 543ابـ طساكر:  (2)

 طـ أبل صالح السؿان. ,طـ إطؿش
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امًا -رضل اهلل طـف-: َقْد َكاَن َأُبق ُمْقَسكُقًُِت  ,َربَّاكِّقًا ,امًاَققَّ  ,َصقَّ

ْدرِ  ,َطابِداً  ,َزاِهداً  ـْ َجَؿَع الِعْؾَؿ َوالَعَؿَؾ َوالِجَفاَد َوَسالََمَة الصَّ َلْؿ ُتَغقِّْرُه  ,مِؿَّ

ْكَقا. ,اإِلَماَرةُ  َٓ اْغَترَّ بِالدُّ  َو

ٔ٘ ِٝ َٛأي ِٔ َع َٔ َٚ :ِٕ َٗا ِٝ ـُ َأبِل َمـُْصْقرٍ َأِخَبَطَْا ايَفٔك ـُ  َوَطْبدُ  ,: َيْحَقك ب ـِ ب ْحَؿ الرَّ

ٍد ِكَتاَبفُ  دٍ  ,ُمَحؿَّ ـُ ُمَحؿَّ َٓ َأْخَبَرَكا ُطَؿُر ب دٍ  ,َقا ـُ ُمَحؿَّ  ب
ِ
َأْخَبَرَكا  ,َأْخَبَرَكا ِهَبُة اهلل

ـِ َغْقالَنَ  ِد ب ـُ ُمَحؿَّ ُد ب   ,ُمَحؿَّ
ُّ

افِِعل ـُ  ,َأْخَبَرَكا َأُبق َبْؽٍر الشَّ َثـَا إِْبَراِهْقُؿ ب َحدَّ

 البَ 
ِ
َثـَا إَْكَصاِريُّ  ,ْصِريُّ َطْبِد اهلل َثـَا ُسَؾْقَؿاُن  ,َحدَّ  .(ح)َحدَّ

ٔ٘  َٚٔب
ِّ

افِِعل ـُ َمْسَؾَؿَة  ,: إَِلك الشَّ ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ َثـَا َيِزْيُد  -َوالؾَّْػُظ َلُف  -َحدَّ َحدَّ

ـُ َهاُرْونَ    ,ب
ُّ

َثـَا ُسَؾْقَؿاُن التَّْقِؿل ـْ َأبِل ُطْثَؿاَن الـَّْفِديِّ  ,َحدَّ ـْ َأبِل ُمْقَسك  ,َط َط

 "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-إَْشَعِريِّ 
ِّ

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُكـَّا َمَع الـَّبِل

َٓ إَِلَف  ,فِل َسَػرٍ  ُجُؾ َقاَل:  َوَكاَن الَؼْقُم َيْصَعُدْوَن َثـِقًَّة َأْو َطَؼَبًة: َفنَِذا َصِعَد الرَّ

َّٓ اهللُ    ,-اَل: بَِلْطَؾك َصْقتِِف َأْحِسُبُف قَ  -َواهلُل َأْكَبُر  ,إِ
ِ
صؾك اهلل -َوَرُسْقُل اهلل

َفا الـَّاُس »َفَؼاَل:  ,َطَؾك َبْغَؾتِِف َيْعَتِرُضَفا فِل الَجَبؾِ  -طؾقف وسؾؿ َٓ  ,َأيُّ إِكَُّؽْؿ 

َٓ َغاِئبًا  .«ُتـَاُدْوَن َأَصؿَّ َو

                                                                                                                        
طـ  ,الفؿداين ,مـ صريؼ الحسقـ بـ طؾل الؽسائل (542 ,543)أخرجف ابـ طساكر  (3)

مـ صريؼ  (,332 ,333/  4)ذا اإلسـاد. وأخرجف ابـ سعد يحقك بـ سؾقؿان الحـػل هب

ثالثتفؿ طـ  ,ويعؼقب بـ إسحاق الحضرمل ,وطؿرو بـ طاصؿ الؽالبل ,طػان بـ مسؾؿ

 طـ أبل بردة. وهذا سـد صحقح. ,طـ حؿقد بـ هالل ,سؾقؿان بـ الؿغقرة
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ـَ َقْقٍس »ُثؿَّ َقاَل:   ب
ِ
ـْ  -ك َأْو َيا َأَبا ُمْقَس  -َيا َطْبَد اهلل

َٓ َأُدلَُّؽ َطَؾك َكؾَِؿٍة مِ َأ

 .«ُكـُْقِز الَجـَِّة؟

 "ُقْؾُت: 
ِ
 ."َبَؾك َيا َرُسْقَل اهلل

 »َقاَل: 
ِ
َّٓ بِاهلل َة إِ َٓ ُققَّ َٓ َحْقَل َو  «ُقْؾ: 

(ٔ)
. 

ـَ  ـِ َوَأْرَبِعْق  َسـََة اْثـََتْق
َ

 ."َقْد َمرَّ َأنَّ َأَبا ُمْقَسك ُتُقفِّل

ََُس ٍَ َأُبٛ َأِس ُِ ََٚقا ـِ ": احَلأن  َسـََة اْثـََتْق
َ

 ."ُتُقفِّل

ٌَ ِٝ َسـََة ": َٚٔق
(ٕ)

ـَ     ."َثالٍَث َوَأْرَبِعْق

ٍِ ِٝ ٍَ َأُبٛ َُْع َِٝب١َ ،ََٚقا ُٔ َأٔبٞ َؾ ٍِٝط ،ََٚأُبٛ َبِهٍط ب َُ ُْ ُٔ ُٔ امُلَشٖطِض ،َٚاِب  ََٚقِعَُٓب ب

(ٖ)
ـَ ":   َسـََة َأْرَبٍع َوَأْرَبِعْق

َ
 ."ُتُقفِّل

َٖا ا ََٟٗٚأ َٛأقٔس ٍَ ،ي ـَ ": َفَكا ـِ َوَخْؿِسْق  ."َماَت َسـََة اْثـََتْق

ٗٞ ٔٓ ٍَ امَلَسا٥ٔ ـَ ": ََٚقا  ."َبْعَد الُؿِغْقَرةِ  ,َسـََة َثالٍَث َوَخْؿِسْق

                                                   
طـ  ,افعلمـ صريؼ أبل بؽر الش 429: "تاريخ ابـ طساكر  ". وهق يف إسـاده صحقح (3)

طـ أبل مقسك:  ,محؿد بـ مسؾؿة هبذا اإلسـاد. وأخرجف مـ صرق طـ أبل طثؿان الـفدي

 ,يف الؼدر 438 ,437و ,يف الدطقات 380و 359/  33يف الؿغازي و 363/  7البخاري 

 438 ,437و 407و 403و 402/  4وأحؿد  ,يف الذكر والدطاء (2704)ومسؾؿ 

 .(3824)وابـ ماجف  (3374)والرتمذي  , (3527)و  (3526)وأبق داود  ,439و

 ."سـة ": وققؾ. "اثـتقـ"سؼط مـ الؿطبقع  (2)

 سؼط مـ الؿطبقع بـ الؿحرر . (3)

 



 اعسف ضًفو

 
6

 [-رضي اهلل عنه-أبو موسى عبد اهلل بن قيس األشعري ]

   
 

687 

ةِ (َطَبَكأت ايُكٖطا٤ٔ) ََٚقِس َشَنِطُت ٔفٞ  َأُبق ُمْقَسك فِل ِذْي الَحجَّ
َ

 ,: ُتُقفِّل

ـَ  ِحْقِح. ,َسـََة َأْرَبٍع َوَأْرَبِعْق  َطَؾك الصَّ

ُٔ َغِعٕس انُ  ,: َأْخَبَرَكا َيِزْيدُ اِب ادٌ  ,َوَطػَّ َثـَا َحؿَّ َٓ: َحدَّ ـْ َثابٍِت  ,َقا ـْ  ,َط َط

َكاَن ُحْؾَق -رضل اهلل طـف-–َأنَّ َأَبا ُمْقَسك ": -رضل اهلل طـف-َأَكسٍ 

ْقِت    ,َفَؼاَم َلْقَؾًة ُيَصؾِّل ,الصَّ
ِّ

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َفَسِؿَع َأْزَواَج الـَّبِل

. ـَ ـَ َيْسَتِؿْع  َفُؼْؿ

ا َأْصَبَح   ."إِنَّ الـَِّساَء َسِؿْعـََؽ "قِْقَؾ َلُف:  ,َفَؾؿَّ

َـّ َتْحبِْقراً »َقاَل:  َـّ َتْشِقْيؼًا ,َلْق َطؾِْؿُت َلَحبَّْرُتُؽ ْقُتُؽ  «َوَلَشقَّ
(ٔ)

  . 

ِٔ َُ ُٔ َعِبٔس ايٖطِس ١ََُ ب ٍَ َأُبٛ َغًَ َقاَل:  ,إَِذا َرَأى َأَبا ُمْقَسك َكاَن ُطَؿرُ ": َقا

ْرَكا َيا َأَبا ُمْقَسك. َفَقْؼَرُأ ِطـَْدُه  َذكِّ
(ٕ)

. 

ـْ َأبِل َمْسَؾَؿةَ ُؾِعَب١ُ ـْ َأبِل َكْضَرَة:  ,: َط رضل -ُطَؿُر َٕبِل ُمْقَسكَقاَل "َط

ْقـَا إَِلك َربِّـَا-اهلل طـف  .": َشقِّ

الََة. ,َفَؼَرأَ   َفَؼاُلقا: الصَّ

 «"َأَو َلْسـَا فِل َصالَةٍ ": َفَؼاَل 
(ٖ)

  ! 

                                                   
 .(483)واقتبسف ابـ طساكر  (,308/  4) "الطبؼات  "وهق يف  ,إسـاده صحقح (3)

 .(526)وابـ طساكر   (,309/  4)ابـ سعد  (2)

 طـ طؿرو بـ الفقثؿ هبذا اإلسـاد. (309/  4). أخرجف ابـ سعد إسـاده صحقح (3)
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٣َٚ ـُ ِهالَلٍ َض ـْ َأبِل ُبْرَدةَ  ,: ُحَؿْقُد ب ل ,َط َثْتـِل ُأمِّ َخَرَج "َقاَلْت:  ,َقاَل: َحدَّ

ـِ الَبْصَرةِ  -رضل اهلل طـف-َأُبق ُمْقَسك ـَ ُكِزَع َط َّٓ ِستُّ ماَئِة  ,ِحْق َما َمَعُف إِ

 "ِدْرَهٍؿ َطَطاًء لِِعَقالِفِ 
(ٔ)

. 

٣َٚ ْيِت َض ـُ الِخرِّ َبْقُر ب ـْ َأبِل َلبِْقدٍ  ,: الزُّ َأبِل َما ُكـَّا ُكَشبُِّف َكالََم "َقاَل:  ,َط

اِر الَِّذي َما ُيْخطُِئ الَؿْػِصَؾ  -رضل اهلل طـف-ُمْقَسك َّٓ بِالَجزَّ "إِ
(ٕ)

 ها. "

 .َع أؾخاب٘ يف زنٛب ايبخس -زضٞ اهلل عٓ٘-قؿت٘ 

رضل اهلل -مع أصحابف  -اهلل طـف رضل-أسؾؿ أبق مقسك إشعري 

صؾك اهلل طؾقف -ثؿ ركبقا السػقـة يريدون الؿديـة طـد الـبل  ,-طـفؿ

 فلخذهتؿ الريح إلك الحبشة. -وسؾؿ
 -طـفؿرضل اهلل -ثؿ التؼقا بجعػر بـ أبل صالب مع أصحابف 

ثؿ قدمقا الؿديـة: فلثبت لفؿ  ,فبؼقا طـدهؿ إلك بعد طزوة خقرب ,أجؿعقـ

 هجرتقـ. -ؾك اهلل طؾقف وسؾؿص-الـبل 

 : نُا دا٤ يف ايكشٝشني ٚايًفغ يإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

 ــَبَؾَغـَا َمْخَرُج َرُس "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل ُمقَسك 
ِ
 قِل اهلل

                                                   
 .(333/  4)ابـ سعد  (3)

تحرف ": والخريت. (502)وابـ طساكر  (,333/  4). وهق يف ابـ سعد إسـاده صحقح (2)

 ."لؿازة بـ زبار": وأبق لبقد اسؿف. "الحريث"يف الؿطبقع إلك: 
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ـِ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ـُ بِاْلَقَؿ ـَ إَِلْقفِ  ,َوَكْح َأَكا  ,َفَخَرْجـَا ُمَفاِجِري

َخُر َأُبق ُرْهٍؿ  ,َأَكا َأْصَغُرُهَؿا ,لِلَوَأَخَقاِن  ْٔ ا َقاَل  -َأَحُدُهَؿا َأُبق ُبْرَدَة َوا إِمَّ

ـْ َقْقمِل 
ـَ َرُجاًل مِ ـِ َوَخْؿِسق ـَ َأِو اْثـَْق ا َقاَل: َثاَلَثًة َوَخْؿِسق َقاَل  -بِْضًعا َوإِمَّ

 بِاْلَحَبَشةِ َفَلْلَؼْتـَا َسِػقـَُتـَا إَِلك الـَّجَ  ,َفَركِْبـَا َسِػقـَةً 
ِّ

ـَ َأبِل  ,اِشل َفَقاَفْؼـَا َجْعَػَر ْب

  ,َصالٍِب َوَأْصَحاَبُف ِطـَْدهُ 
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َجْعَػٌر: إِنَّ َرُسقَل اهلل

َقاَمِة َفَلقِقُؿقا َمَعـَا ,َبَعَثـَا َهاُهـَا  ,ًعاَفَلَقْؿـَا َمَعُف َحتَّك َقِدْمـَا َجِؿق ,َوَأَمَرَكا بِاإْلِ

 
ِ
ـَ اْفَتَتَح َخْقَبرَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َفَقاَفْؼـَا َرُسقَل اهلل َفَلْسَفَؿ  ,ِحق

ـْ َفْتِح َخْقَبَر مِـَْفا َشْقًئا ,َأْو َقاَل َأْطَطاَكا مِـَْفا ,َلـَا ََحٍد َغاَب َط
ِ

َّٓ  ,َوَما َقَسَؿ ٕ إِ

ـْ َشِفَد َمَعفُ  َْصَحاِب َسِػقـَ  ,لَِؿ
ِ

ٕ َّٓ َقَسَؿ َلُفْؿ  ,تِـَا َمَع َجْعَػٍر َوَأْصَحابِفِ إِ

ـَ الـَّاِس َيُؼقُلقَن َلـَا  ,َمَعُفؿْ 
ِػقـَِة  -َقاَل َفَؽاَن َكاٌس مِ َْهِؾ السَّ

ِ
ـُ -َيْعـِل ٕ : َكْح

ـْ َقِدَم َمَعـَا ,َسَبْؼـَاُكْؿ بِاْلِفْجَرِة. َقاَل َفَدَخَؾْت َأْسَؿاُء بِـُْت ُطَؿْقسٍ   مِؿَّ
َ

 ,َوِهل

 
ِّ

َوَقْد َكاَكْت َهاَجَرْت  ,َزاِئَرةً  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َطَؾك َحْػَصَة َزْوِج الـَّبِل

ـْ َهاَجَر إَِلْقفِ   فِقَؿ
ِّ

 ,َوَأْسَؿاُء ِطـَْدَها ,َفَدَخَؾ ُطَؿُر َطَؾك َحْػَصةَ  ,إَِلك الـََّجاِشل

ـْ َهِذِه؟ َقاَلْت: َأْسؿَ  ـَ َرَأى َأْسَؿاَء: َم َقاَل  ,اُء بِـُْت ُطَؿْقسٍ َفَؼاَل ُطَؿُر ِحق

ُة َهِذِه؟ َفَؼاَلْت َأْسَؿاُء: َكَعؿْ  َفَؼاَل ُطَؿُر:  ,ُطَؿُر: اْلَحَبِشقَُّة َهِذِه؟ اْلَبْحِريَّ

  ,َسَبْؼـَاُكْؿ بِاْلِفْجَرةِ 
ِ
ـُ َأَحؼُّ بَِرُسقِل اهلل  ,مِـُْؽؿْ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفـَْح

  ,ْبَت َيا ُطَؿُر َكالَّ َوَقاَلْت َكؾَِؿًة: َكذَ  ,َفَغِضَبْت 
ِ
 ُكـُْتْؿ َمَع َرُسقِل اهلل

ِ
-َواهلل
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َأْو  ,َوُكـَّا فِل َدارِ  ,َوَيِعُظ َجاِهَؾُؽؿْ  ,ُيْطِعُؿ َجائَِعُؽؿْ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 َوفِل َرُسقلِفِ  ,فِل َأْرِض اْلُبَعَداِء اْلُبَغَضاِء فِل اْلَحَبَشةِ 
ِ
  ,َوَذلَِؽ فِل اهلل

ِ
َواْيُؿ اهلل

 َٓ 
ِ
َٓ َأْشَرُب َشَراًبا َحتَّك َأْذُكَر َما ُقْؾَت لَِرُسقِل اهلل صؾك اهلل - َأْصَعُؿ َصَعاًما َو

ـُ ُكـَّا ُكْمَذى َوُكَخاُف  ,-طؾقف وسؾؿ   ,َوَكْح
ِ
صؾك -َوَسَلْذُكُر َذلَِؽ لَِرُسقِل اهلل

َٓ  ,َوَأْسَلُلفُ  -اهلل طؾقف وسؾؿ َٓ َأِزيُغ َو َٓ َأْكِذُب َو  
ِ
 , َأِزيُد َطَؾك َذلَِؽ َوَواهلل

 
ُّ

ا َجاَء الـَّبِل  إِنَّ ُطَؿَر َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َفَؾؿَّ
ِ
 اهلل

َّ
َقاَلْت: َيا َكبِل

  ,َكَذا َوَكَذا
ِ
َلْقَس بَِلَحؼَّ بِل »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

َْصَحابِِف ِهْجَرٌة َواِحَدةٌ  ,مِـُْؽؿْ 
ِ

ِػقـَةِ  ,َوَلُؽْؿ َأْكُتؿْ  ,َوَلُف َوٕ  «ِهْجَرَتانِ  ,َأْهَؾ السَّ

ًٓ "َقاَلْت:  ِػقـَِة َيْلُتقكِل َأْرَسا َيْسَلُلقكِل  ,َفَؾَؼْد َرَأْيُت َأَبا ُمقَسك َوَأْصَحاَب السَّ

ـْ َهَذا اْلَحِديِث  َٓ َأْطَظُؿ فِل َأْكُػِسفِ  ,َط ٌء ُهْؿ بِِف َأْفَرُح َو
ْ

ْكَقا َشل ـَ الدُّ
ا َما مِ ْؿ مِؿَّ

 
ِ
َفَؼاَلْت ": َقاَل َأُبق ُبْرَدةَ . "-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل َلُفْؿ َرُسقُل اهلل

 ""َوإِكَُّف َلَقْسَتِعقُد َهَذا اْلَحِديَث مِـِّل ,َفَؾَؼْد َرَأْيُت َأَبا ُمقَسك": َأْسَؿاءُ 
(ٔ)

. 

عٓد قسا٤ت٘  -زضٞ اهلل عٓ٘-بٝإ حطٔ ؾٛت أبٞ َٛض٢ األغعسٟ 

 .يًكسإٓ

مزماًرا مـ مزامقر آل  -رضل اهلل طـف-ولؼد أويت أبق مقسك إشعري 

 داود: فؽان حسـ الصقت يف قراءة الؼرآن الؽريؿ.

                                                   
 .(ٖٕٓ٘ ,ٕٕٓ٘) مسلم ُب صحيحوواإلمام  (,ٖٕٓٗ, ٖٕٓٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 : ٚايًفغ يإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل ،نُا دا٤ يف ايكشٝشني

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل ُمقَسك إشعري 
ِّ

ـِ الـَّبِل صؾك -َط

ـْ َمَزامِقِر آِل » َقاَل َلُف: -اهلل طؾقف وسؾؿ
َيا َأَبا ُمقَسك َلَؼْد ُأوتِقَت مِْزَماًرا مِ

«َداُودَ 
 (ٔ)

. 

 : ٚيفغ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل ُمقَسك إشعري 
ِ
َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َبِل ُمقَسك -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
ِ

ا َلْق َرَأْيتَـِل َوَأكَ »: -رضل اهلل طـف-ٕ

ـْ َمَزامِقِر آِل َداُودَ  ,َأْستَِؿُع لِِؼَراَءتَِؽ اْلبَاِرَحةَ 
 .«َلَؼْد ُأوتِقَت مِْزَماًرا مِ

 وقد جاءت زيادة يف الحديث خارج الصحقحقـ. 

 : نُا يف َػٓس اإلَاّ ايبعاض ضمح٘ اهلل

  -رضل اهلل طـف- ,مـ حديث َأبِل ُمقَسك
ِ
صؾك -َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـْ  ,َلْق َرَأْيُتـِل اْلَباِرَحةَ »: -ف وسؾؿاهلل طؾق
َوَأَكا َأْسَتِؿُع لِِؼَراَءتَِؽ َلَؼْد ُأوتِقَت مِ

َلْق َطؾِْؿُت َأكََّؽ َتْسَتِؿُع لِِؼَراَءتِل َلَحبَّْرُتَفا َلَؽ     "َقاَل: ُقْؾُت:  «َمَزامِقِر آِل َداُودَ 

"َتْحبِقًرا
 (ٕ)

 . 

                                                   
 .(ٖٜٚ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٛٗٓ٘)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
وعبد الرزاق ُب  (,ٗٓٓٛ)واإلمام النسائي ُب سننو الكربى  (,ٖٓٙٔ)أخرجو اإلمام البزار ُب مسنده  (ٔ)

زتو اهلل حتت حديث رقم وىو ُب صحيح أيب داود األم لئلمام األلباين ر . (ٛٚٔٗ)مصنفو برقم 
              = ,لو علمت أن رسول اهلل يستمع"وزاد عبد للرزاق: قال أبو موسى: ": (, وقال فيؤٖٗٔ)
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ـْ َصْؾَحَة ": ثِ قاٍ اإلَاّ ايبعاض ضمح٘ اهلل َٓ َكْعَؾُؿ َرَواُه َط َوَهَذا اْلَحِديُث 

َُمِقيُّ  ْٕ ـُ َسِعقٍد ا َّٓ َيْحَقك ْب ـْ َأبِل ُمقَسك إِ ـْ َأبِل ُبْرَدَة َط  ."َط

 : (4178)ٚأخطد٘ اإلَاّ عبس ايطظام ضمح٘ اهلل يف َكٓف٘ بطقِ 

ـِ ُطَقْقـَةَ  ـِ اْب ـِ مِْغَقٍل َقاَل: َسِؿعْ  ,َط ـْ َمالِِؽ ْب ـَ ُبَرْيَدَة َط  ْب
ِ
ُت َطْبَد اهلل

ُث  ـْ  ,ُيَحدِّ  "َقاَل:  -رضل اهلل طـف-َأبِقفِ َط
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َسِؿَع َرُسقُل اهلل

َْشَعِريِّ َأبِل ُمقَسك -وسؾؿ ْٕ َفَؼاَل:  ,َوُهَق َيْؼَرأُ  -رضل اهلل طـف-َصْقَت ا

ـْ َمَزامِقِر آِل َداوُ »
 َهَذا مِْزَماًرا مِ

َ
َثُف َذلَِؽ  «دَ َلَؼْد ُأوتِل َن َأْكَت  ,َفَحدَّ ْٔ َفَؼاَل: ا

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ـَ َأْخَبْرَتـِل َهَذا َط يٌؼ ِحق َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لِل ِصدِّ

 
ِ
 اهلل

َّ
َيْسَتِؿُع لِِؼَراَءتِل َحبَّْرُتَفا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َلْق َطؾِْؿُت َأنَّ َكبِل

  َتْحبِقًرا َقاَل: َوَسِؿعَ 
ُّ

  ,َصْقًتا آِخرَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل
ُّ

-َفَؼاَل الـَّبِل

  «َأَتُؼقُلُف ُمَرائًِقا؟»: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
َّ

صؾك اهلل طؾقف -َفَؾْؿ ُأِجِب الـَّبِل

ـِ َأْو َثاَلًثا -وسؾؿ َتْق ًة َأْو َمرَّ  َمرَّ
َّ

َدَها َطؾِل ٍء َحتَّك َردَّ
ْ

ـِ َأْو َفُؼْؾُت َبْعَد اْثـَ  ,بَِشل ْق

الؾَُّفؿَّ إِكِّل َأْسَلُلَؽ "َثاَلًثا َأَتُؼقُلُف ُمَرائًِقا َبْؾ ُهَق ُمـِقٌب َقاَل: َوَسِؿَع آَخَر َيْدُطق: 

َٓ إَِلَف َغْقُركَ  َؿُد الَِّذي َلْؿ َيؾِْد َوَلْؿ  ,بَِلكِّل َأْشَفُد َأكََّؽ َأْكَت اهلُل الَِّذي  ََحُد الصَّ ْٕ ا

                                                                                                                        
من حديث أيب موسى  (ٖٕٔ -ٖٕٓ/ٓٔ) "سننو". وىي عند البيهقي ُب "لقراءٌب؛ ضترْبهتا حتبَتاً  =

دون الزيادة. وكذلك  (ٖٜٔ/ٕ) "صحيحو"وسنده جيد على شرط مسلم. وقد أخرجو ُب  ,نفسو
 (ٖ٘ٗ -ٖٗٗ/ٕ)وابن سعد  ,؛ لكن من طريق أخرى عنو ؼتتصراً. وابن أي شيبة(ٛٗٓ٘)البخاري 

 .  "وسنده صحيح على شرط مسلم" ,من طريق أنس عنو بالزيادة
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ـْ َلَؽ ُكُػًقا َأَحدٌ ُيقَلْد َوَلْؿ يَ   بِِف »َفَؼاَل:  ,ُؽ
َ

َلَؼْد َسَلَل اهلَل بِاْسِؿِف الَِّذي إَِذا ُدِطل

 . «َأَجاَب َوإَِذا ُسئَِؾ بِِف َأْطَطك

لعؾؿف:  ,ووٓه طؾك زبقد وطدن -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وامتدحف الـبل 

 ."وطؿؾف ,وفضؾف ,وحؽؿتف ,وقضاءه ,بػؼف"

 :-عُٓٗازضٞ اهلل -ي٘ ٚملعاذ  -هلل عًٝ٘ ٚضًِؾ٢ً ا-بٝإ ٚؾ١ٝ ايٓيب 

رضل اهلل -مع معاذ بـ جبؾ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ووصاه الـبل 

 لؿا بعثفؿا إلك القؿـ. -طـفؿا

 : ٚايًفغ يإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل ،نُا دا٤ يف ايكشٝشني

ـْ َأبِل ُبْرَدةَ   ": َقاَل  ,َط
ِ
َأَبا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َبَعَث َرُسقُل اهلل

ـَ َجَبؾٍ  ,ُمقَسك ـِ  -طـفؿارضل اهلل -َوُمَعاَذ ْب َقاَل: َوَبَعَث ُكؾَّ  ,إَِلك الَقَؿ

ـُ مِْخالََفانِ  ,َواِحٍد مِـُْفَؿا َطَؾك مِْخالٍَف  َٓ »ُثؿَّ َقاَل:  ,َقاَل: َوالَقَؿ َرا َو َيسِّ

َرا َرا ,ُتَعسِّ َٓ ُتـَػِّ َرا َو َوَكاَن ُكؾُّ  ,مِـُْفَؿا إَِلك َطَؿؾِفِ َفاْكَطَؾَؼ ُكؾُّ َواِحٍد  ,«َوَبشِّ

ـْ َصاِحبِِف َأْحَدَث بِِف َطْفًدا
َؿ  ,َواِحٍد مِـُْفَؿا إَِذا َساَر فِل َأْرِضِف َكاَن َقِريًبا مِ َفَسؾَّ

ـْ َصاِحبِِف َأبِل ُمقَسك ,َطَؾْقفِ 
َفَجاَء َيِسقُر َطَؾك  ,َفَساَر ُمَعاٌذ فِل َأْرِضِف َقِريًبا مِ

َوَقِد اْجَتَؿَع إَِلْقِف الـَّاُس َوإَِذا َرُجٌؾ  ,َوإَِذا ُهَق َجالٌِس  ,َحتَّك اْكَتَفك إَِلْقفِ َبْغَؾتِِف 

َؿ َهَذا؟  ,ِطـَْدُه َقْد ُجِؿَعْت َيَداُه إَِلك ُطـُِؼفِ  ـَ َقْقٍس َأيُّ  ْب
ِ
َفَؼاَل َلُف ُمَعاٌذ: َيا َطْبَد اهلل

َٓ َأْكِزُل َحتَّك ُيْؼَتَؾ  ,فِ َقاَل: َهَذا َرُجٌؾ َكَػَر َبْعَد إِْسالَمِ  َقاَل: إِكََّؿا ِجلَء  ,َقاَل: 
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ُثؿَّ َكَزَل َفَؼاَل: َيا َطْبَد  ,َفَلَمَر بِِف َفُؼتَِؾ  ,َقاَل: َما َأْكِزُل َحتَّك ُيْؼَتَؾ  ,بِِف لَِذلَِؽ َفاْكِزْل 

 
ِ
ًقا ,اهلل ُقُف َتَػقُّ : َفَؽْقَػ َتْؼَرُأ َأْكَت َيا ُمَعاُذ؟ َقاَل  ,َكْقَػ َتْؼَرُأ الُؼْرآَن؟ َقاَل: َأَتَػقَّ

َل الؾَّْقؾِ  ـَ الـَّْقمِ  ,َقاَل: َأَكاُم َأوَّ
َفَلْقَرُأ َما َكَتَب اهلُل  ,َفَلُققُم َوَقْد َقَضْقُت ُجْزئِل مِ

"َفَلْحَتِسُب َكْقَمتِل َكَؿا َأْحَتِسُب َقْقَمتِل ,لِل
 (ٔ)

. 

 :  يف قشٝش٘ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ عٓس اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

 "َقاَل:  -رضل اهلل طـف- ,طـ َأبِل ُبْرَدةَ 
ُّ

صؾك اهلل طؾقف -َبَعَث الـَّبِل

ُه َأَبا ُمقَسك َوُمَعاًذا  -وسؾؿ ـِ -رضل اهلل طـف-–َجدَّ َرا »َفَؼاَل:  ,إَِلك الَقَؿ َيسِّ

َرا َٓ ُتَعسِّ َرا َوَتَطاَوَطا ,َو َٓ ُتـَػِّ َرا َو : -رضل اهلل طـف-كَفَؼاَل َأُبق ُمقَس  ,«َوَبشِّ

ِعقِر الِؿْزرُ  ـَ الشَّ
 إِنَّ َأْرَضـَا بَِفا َشَراٌب مِ

ِ
 اهلل

َّ
ـَ الَعَسِؾ البِْتعُ  ,َيا َكبِل

 ,َوَشَراٌب مِ

َبِل ُمقَسك: َكْقَػ َتْؼَرُأ  ,. َفاْكَطَؾَؼا«ُكؾُّ ُمْسؽٍِر َحَرامٌ »َفَؼاَل: 
ِ

َفَؼاَل ُمَعاٌذ ٕ

ًقا ,اِطًدا َوَطَؾك َراِحَؾتِلالُؼْرآَن؟ َقاَل: َقائًِؿا َوقَ  ُقُف َتَػقُّ ا َأَكا َفَلَكاُم  ,َوَأَتَػقَّ َقاَل: َأمَّ

َفَجَعالَ  ,َوَضَرَب ُفْسَطاًصا ,َفَلْحَتِسُب َكْقَمتِل َكَؿا َأْحَتِسُب َقْقَمتِل ,َوَأُققمُ 

َما َهَذا؟ َفَؼاَل َأُبق َفَؼاَل:  ,َفَزاَر ُمَعاٌذ َأَبا ُمقَسك َفنَِذا َرُجٌؾ ُمقَثٌؼ  ,َيَتَزاَوَرانِ 

َـّ ُطـَُؼفُ "َفَؼاَل ُمَعاٌذ:  ,ُمقَسك: َيُفقِديٌّ َأْسَؾَؿ ُثؿَّ اْرَتدَّ  َْضِرَب َٕ"
 (ٕ)

 . 

ـْ ُشْعَبَة. ,َوَوْهٌب  ,َتاَبَعُف الَعَؼِديُّ   َط

                                                   
 .(ٖٖٚٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٖٔٗٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 .(ٖٗٗٗ)ري ُب صحيحو أخرجو اإلمام البخا (ٕ)
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ـْ ُشْعَبةَ  ,َوَأُبق َداُودَ  ,َوالـَّْضرُ  ,َوَقاَل َوِكقعٌ  ـْ َسِعقدٍ  ,َط ـْ َأبِقفِ  ,َط ـْ طَ  ,َط

هِ    ,َجدِّ
ِّ

ـِ الـَّبِل  . -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َط

ـُ َطْبِد الَحِؿقدِ    ,َرَواُه َجِريُر ْب
ِّ

ْقَباكِل ـِ الشَّ ـْ َأبِل ُبْرَدَة. ,َط  َط

 :ٚدا٤ يف يفغ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

ـْ أبل مقسك إشعري    ,-رضل اهلل طـف-َط
َّ

صؾك اهلل طؾقف -َأنَّ الـَّبِل

ـِ بَ  -وسؾؿ َرا»َفَؼاَل:  ,َعَثُف َوُمَعاًذا إَِلك اْلَقَؿ َٓ ُتَعسِّ َرا َو َرا ,َيسِّ َٓ ُتـَػِّ َرا َو  ,َوَبشِّ

َٓ َتْخَتؾَِػا «َوَتَطاَوَطا َو
 (ٔ)

. 

 وطؾك البصرة. ,طؾك الؽقفة -رضل اهلل طـف-ووٓه طؿر بـ الخطاب 

 : حتك طزلف.-رضل اهلل طـف-ووٓه أيًضا طثؿان 

ََِػُط  ٍَ َحاَبِة إَِلك ِستَّةٍ ": ِْٚمََٚقا   ,: ُطَؿرَ َكاَن الَؼَضاُء فِل الصَّ
ٍّ

ـِ  ,َوَطؾِل َواْب

  ,َمْسُعْقدٍ 
ٍّ

"َوَأبِل ُمْقَسك ,َوِزْيدٍ  ,َوُأَبل
 (ٕ)

. 

ُُٚز ٍَ َزا : ََٚقا
ِّ

ْعبِل ـِ الشَّ ةِ ": َط   ,ُطَؿرُ ": ُقَضاُة إُمَّ
ٌّ

َوَأُبق  ,َوَزْيدٌ  ,َوَطؾِل

 .""ُمْقَسك

                                                   
 .(ٖٖٚٔ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
(ٕ)

طـ  ,مـ صريؼ محؿد بـ أبل طؿر (,3922)رقؿ  "تاريخ دمشؼ"أخرجف أبق زرطة يف  

وهق يف  ,طـ مسروق. وهذا سـد صحقح ,طـ الشعبل ,طـ مطرف ,سػقان بـ طققـة

 .(500) "تاريخ ابـ طساكر"



 اعسف ضًفو
 

6

 696 [-رضي اهلل عنه-أبو موسى عبد اهلل بن قيس األشعري ]

 ُٔ ١ََُ ب ِٜٕسُأَغا ـِ ُسَؾْقؿٍ َظ ـْ َصْػَقاَن ب ـْ ُيْػتِل فِل الَؿْسِجِد "َقاَل:  ,: َط َلْؿ َيُؽ

 
ِ
ـَ َرُسْقِل اهلل َٓءِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َزَم   ,ُطَؿرَ ": َغْقُر َهُم

ٍّ
 ,َوُمَعاذٍ  ,َوَطؾِل

 .""َوَأبِل ُمْقَسك

وطؾك  ,مؼداًما ,شجاًطا -رضل اهلل طـف-وكان أبق مقسك إشعري 

 وغـؿ الؿسؾؿقن الغـائؿ الؽثقرة. ,تح اهلل طز وجؾ تسرتيديف ف

 : بٝإ غص٠ٚ تطرت

 : (125-124ضاؾسٕٚ/)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

 :غع٠ٚ تػرت"

رضل اهلل -طـ أبقف وطؿف أن أبا مقسك ,قال القلقد بـ هشام الؼحذمل

تقجف إلك  ,ورامفرمز ,وجـديسابقر ,وهنر تقرى ,لؿا فرغ مـ إهقاز -طـف

فؽتب إلك طؿار بـ ياسر أن  ,وكتب يستؿد طؿر ,فـزل باب الشرقل ,تسرت

فسار يف ألػ  ,فؽتب إلك جرير وهق بحؾقان أن سر إلك أبل مقسك ,أمده

ثؿ كتب أبق مقسك إلك طؿر: إهنؿ لؿ يغـقا شقئا فؽتب طؿر  ,فلقامقا شفرا

 وأمده طؿر مـ الؿديـة. ,إلك طؿار أن سر بـػسؽ

فجاء  ,أقامقا سـة أو كحقها": الرحؿـ بـ أبل بؽرة, قالوطـ طبد 

رجؾ مـ تسرت فؼال ٕبل مقسك: أسللؽ أن تحؼـ دمل وأهؾ بقتل 

قال: فابغـل إكساكا سابحا ذا  ,فلططاه ,طؾك أن أدلؽ طؾك الؿدخؾ ,ومالل
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فلدخؾ مـ  ,فلرسؾ معف مجزأة بـ ثقر السدوسل ,طؼؾ يلتقؽ بلمر بقـ

بطـف أحقاكا ويحبق حتك دخؾ الؿديـة وطرف  مدخؾ الؿاء يـبطح طؾك

ففؿ بؼتؾف ثؿ ذكر ققل أبل مقسك:  ,وأراه العؾج الفرمزان صاحبفا ,صرقفا

 . "ٓ تسبؼـل بلمر"

ثؿ إكف دخؾ بخؿسة وثالثقـ  ,-رضل اهلل طـف-ورجع إلك أبل مقسك

واقتتؾقا هؿ ومـ  ,وصؾعقا إلك السقر وكربوا ,رجال كلهنؿ البط يسبحقن

فتحصـ الفرمزان يف  ,فؼتؾ مجزأة وفتح أولئؽ البؾد ,ؾك السقرطـدهؿ ط

 برج.

لؿ كصؾ يقمئذ الغداة حتك ": -رضل اهلل طـف-طـ أكس ,وقال قتادة

 ."اكتصػ الـفار فؿا يسرين بتؾؽ الصالة الدكقا كؾفا

 .-رضل اهلل طـف-: قتؾ يقمئذ الرباء بـ مالؽٚقاٍ ابٔ غرئٜ

 ." بـ مغػؾ الؿزينأول مـ دخؾ تسرت طبد اهلل": ٚقٌٝ

 ."حقصرت تسرت سـتقـ": قاٍ ،ٚعٔ احلػٔ

ثؿاكقة طشر  -رضل اهلل طـف-حاصرهؿ أبق مقسك": ٚعٔ ايؿعيب قاٍ

 ."ثؿ كزل الفرمزان طؾك حؽؿ طؿر ,شفرا

كزل الفرمزان طؾك حؽؿ ": -ضنٞ اهلل عٓ٘-عٔ أْؼ ،فكاٍ محٝس

تؽؾؿ قال: كالم  بالفرمزان قال: -يعـل إلك طؿر-طؿر. فؾؿا اكتفقـا إلقف 
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قال: إكا وإياكؿ معشر العرب ما  ,حل أو كالم مقت؟ قال: تؽؾؿ فال بلس

فؾؿا كان اهلل معؿ لؿ  ,كـا كغصبؽؿ وكؼتؾؽؿ وكػعؾ ,خؾك اهلل بقــا وبقـؽؿ

تؽـ لـا بؽؿ يدان. قال: يا أكس ما تؼقل؟ قؾت: يا أمقر الؿممـقـ تركت 

يقلس الؼقم مـ الحقاة ويؽقن فنن تؼتؾف  ,بعدي طددا كثقرا وشقكة شديدة

قال: فلكا أستحقل قاتؾ الرباء ومجزأة بـ ثقر!؟ فؾؿا  ,أشد لشقكتفؿ

 ,قد قؾت لف: تؽؾؿ فال بلس ,أحسست بؼتؾف قؾت: لقس إلك قتؾف سبقؾ

فلمسؽ طـف  ,فؾؼقت الزبقر فشفد معل ,قال: لتلتقـل بؿـ يشفد بف غقرك

 الؿديـة.وأقام ب ,وفرض لف طؿر ,وأسؾؿ الفرمزان ,طؿر

صؾك اهلل -وهق الذي كتب إلقف الـبل  ,وفقفا هؾؽ هرقؾ طظقؿ الروم

 ."وقام بعده ابـف قسطـطقـ ,يدطقه إلك اإلسالم -طؾقف وسؾؿ

وأجؾك  ,وقسؿ وادي الؼرى ,وفقفا قسؿ طؿر خقرب وأجؾك طـفا القفقد

 ها. "يفقد كجران إلك الؽقفة. قالف محؿد بـ جرير الطربي

طـد مـ  ,طـد الؿقحديـ ,معظًؿا طـد الؿستؼقؿقـ وٓ يزال ,فؿا زال

رضل اهلل -مـ الؿؾقثات الخارجقة التل تؼع يف الصحابة  ,سؾؿت طؼقدتف

 .-طـفؿ
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  [التحكيم بيان قصة]

 : (274-269ضاؾسٕٚ/)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

 :حتهِٝ احلهُني

فؼال إحـػ بـ  ,اص: حؽؿ معاوية طؿرو بـ الععٔ عهط١َ قاٍ

فنكف رجؾ مجرب. قال: أفعؾ. فلبت  ,ققس لعؾل: حؽؿ أكت ابـ طباس

 . "حتك يؽقن مـا رجؾ ,ٓ"وقالقا:  ,القؿاكقة

لؿا رآه قد هؿ أن يحؽؿ  -طـفؿارضل اهلل -فجاء ابـ طباس إلك طؾل

فقاهلل لؼد طرفت  ,فؼال لف: طالم تحؽؿ أبا مقسك ,أبا مقسك إشعري

فتدخؾف أن يف معاقد  ,وهق يرجق ما كحـ فقف ,قاهلل ما كصركاف ,رأيف فقـا

فاجعؾ  ,فنذ أبقت أن تجعؾـل مع طؿرو ,مع أكف لقس بصاحب ذاك ,أمركا

قرن لعؿرو. فؼال طؾل:  ,وهق ,فنكف مجرب مـ العرب ,إحـػ بـ ققس

 أفعؾ. 

 . -رضل اهلل طـف-فلبت القؿاكقة أيًضا. فؾؿا ُغؾَِب جعؾ أبا مقسك

ٓ تحؽؿ أبا "قؾت لعؾل يقم الحؽؿقـ: ": ابٔ عباؽ ٜكٍٛ فػُعت

فنكف ٓ يحؾ  ,فؾزين إلك جـبف ,فنن معف رجال حذًرا مرًسا قارًحا ,مقسك

. قال: يا ابـ طباس ما أصـع؟ "طؼدة إٓ طؼدهتا وٓ يعؼد طؼدة إٓ حؾؾتفا
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هذا آشعث  ,قد ضعػت كقتفؿ وكؾقا يف الحرب ,إكؿا أويت مـ أصحابل

قال:  ,يؼقل: ٓ يؽقن فقفا مضريان أبًدا حتك يؽقن أحدهؿا يؿانٍ  بـ ققس

 ."وأن أصحابف ٓ كقة لفؿ ,فعذرتف وطرفت أكف مضطفد"

احؽؿ ": -رضل اهلل طـف-: قال طؾل ٕبل مقسكٚقاٍ أبٛ قاحل ايػُإ

 ."ولق طؾك حز طـؼل

رضل اهلل -وحؽؿ طؾل أبا مقسك ,: حؽؿ معاوية طؿراٚقاٍ غريٙ

ومـ اتػؼا طؾك خؾعف  ,ن مـ ولقاه الخالفة ففق الخؾقػةطؾك أ ,-طـفؿ

وأن يليت مع كؾ واحد جؿع مـ وجقه  ,خؾع. وتقاطدا أن يلتقا يف رمضان

إلك  ,وسار هذا مـ العراق ,العرب. فؾؿا كان الؿقطد سار هذا مـ الشام

وهل صرف الشام مـ جفة زاوية  ,أن التؼك الطائػتان بدومة الجـدل

 الجـقب والشرق.

-قال ابـ طباس ٕبل مقسك إشعري: قاٍ ،عٔ عُط بٔ احلهِف

فنكؿا يريد أن يؼدمؽ ويؼقل: أكت  ,احذر طؿرا": -طـفؿارضل اهلل 

 ,وأسـ مـل فتؽؾؿ حتك أتؽؾؿ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-صاحب رسقل اهلل 

 وإكؿا يريد أن يؼدمؽ يف الؽالم لتخؾع طؾًقا. 

 ,وذكر لف معاوية فلبك ,مقسك فلدار طؿرو أبا ,: فاجتؿعا طؾك إمرةقاٍ

فؼال طؿرو: أخربين طـ رأيؽ؟  ,وقال أبق مقسك: بؾ طبد اهلل بـ طؿر
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وكجعؾ هذا إمر شقرى  ,فؼال أبق مقسك: أرى أن كخؾع هذيـ الرجؾقـ

 فقختاروا ٕكػسفؿ مـ أحبقا قال طؿرو: الرأي ما رأيت. ,بقـ الؿسؾؿقـ

فؼال طؿرو: يا  ,الجـدل : فلقبال طؾك الـاس وهؿ مجتؿعقن بدومةقاٍ

إن رأيـا قد اجتؿع طؾك  ,فؼال: كعؿ ,أبا مقسك أطؾؿفؿ أن رأيـا قد اجتؿع

 أمر كرجق أن يصؾح اهلل بف أمر إمة.

فتؽؾؿ يا أبا  ,وكعؿ الـاضر لْلسالم وأهؾف ,: صدق وبرفؼال طؿرو

 مقسك. 

 ألؿ ,أكت يف خدطة"فؼال:  ,فخال بف ,-رضل اهلل طـف-فلتاه ابـ طباس

ثؿ يـزع  ,فنين أخشك أن يؽقن أططاك أمرا خالقا ,أقؾ لؽ ٓ تبدأه وتعؼبف

 ."ٓ تخش ذلؽ فؼد اجتؿعـا واصطؾحـا"فؼال:  ,طـف طؾك مأل مـ الـاس

أيفا ": ثؿ قال ,فحؿد اهلل وأثـك طؾقف -رضل اهلل طـف-ثؿ قام أبق مقسك

ق أصؾح فؾؿ كر شقئا ه ,قد كظركا يف هذا إمر وأمر هذه إمة ,الـاس

حتك يؽقن ذلؽ  ,ٕمرها وٓ ألؿ لشعثفا مـ أن ٓ كثقر أمرها وٓ بعضف

وقد اجتؿعت أكا وصاحبل طؾك أمر واحد: طؾك  ,طـ رضا مـفا وتشاور

وتستؼقؾ إمة هذا إمر فقؽقن شقرى بقـفؿ يقلقن  ,خؾع طؾل ومعاوية

ؿ فقلقا أمركؿ مـ رأيتؿ. ث ,وإين قد خؾعت طؾقا ومعاوية ,مـ أحبقا

 ."تلخر
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إن ": ثؿ قال ,فحؿد اهلل وأثـك طؾقف -طـفؿارضل اهلل -وأقبؾ طؿرو

وإين خؾعت صاحبف وأثبت  ,وخؾع صاحبف ,هذا قد قال ما سؿعتؿ

 . "وأحؼ الـاس بؿؼامف ,والطالب بدمف ,فنكف ولل طثؿان ,صاحبل معاوية

ويحؽ يا أبا مقسك ما ": -رضل اهلل طـف-فؼال سعد بـ أبل وقاص

 . "طؿرو ومؽايدهأضعػؽ طـ 

 . "ثؿ كزع طـف ,جامعـل طؾك أمر ,ما أصـع بف": قال

 ,الذكب لؾذي قدمؽ ,ٓ ذكب لؽ": -رضل اهلل طـف-فؼال ابـ طباس

  "فؿا أصـع؟ ,فؼال: رحؿؽ اهلل غدر بل

يا طؿرو إكؿا مثؾؽ كؿثؾ الؽؾب إن تحؿؾ طؾقف ": وقال أبق مقسك

 . "يؾفث. أو ترتكف يؾفث

 . "مثؾؽ كؿثؾ الحؿار يحؿؾ أسػاراإكؿا ": فؼال طؿرو

 ,إلك ما صقر أمر هذه إمة! إلك رجؾ ٓ يبالل ما صـع": فؼال ابـ طؿر

 ."وآخر ضعقػ

: كان لؼاء الحؽؿقـ بدومة الجـدل يف "املطٚز" قاٍ املػعٛزٟ يف

فؼال طؿرو ٕبل مقسك: تؽؾؿ. فؼال: بؾ  ,سـة ثؿان وثالثقـ ,رمضان

ولؽ حؼقق كؾفا واجبة. فحؿد اهلل أبق  ,ؾتؽؾؿ أكت فؼال: ما كـت ٕفع

ودطا  ,ثؿ قال: هؾؿ يا طؿرو إلك أمر يجؿع اهلل بف إمة ,مقسك وأثـك طؾقف
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وقال: إن لؾؽالم  ,وقال لؾؽاتب: اكتب وهق غالم لعؿرو ,طؿرو بصحقػة

فاكتب ما  ,ومتك تـازطـا الؽالم لؿ كبؾغ آخره حتك يـسك أولف ,أوٓ وآخًرا

 كؼقل.

فنذا أمرك  ,ؽتب شقئا يلمرك بف أحدكا حتك تستلمر أخر: ٓ تقال

فؽتب: هذا ما تؼاضل طؾقف فالن وفالن. إلك أن قال طؿرو: وإن  ,فاكتب

: لقس لفذا قعدكا. قال طؿرو: ٓ بد أن فؼال أبق مقسك ,طثؿان كان مممـا

فؽتب. قال  ,يؽقن مممـا أو كافرا. قال: بؾ كان مممـا. قال: فؿر أن يؽتب

ضالؿا قتؾ أو مظؾقًما؟ قال أبق مقسك: بؾ قتؾ مظؾقًما. قال طؿرو:  طؿرو:

أفؾقس قد جعؾ اهلل لقلقف سؾطاكا يطؾب بدمف؟ قال أبق مقسك: كعؿ قال 

قال: بؾك قال: أفؾقس لؿعاوية أن يطؾب بدمف  ,طؿرو: فعؾك قاتؾف الؼتؾ

 حتك يعجز؟ قال: بؾك قال طؿرو: فنكا كؼقؿ البقـة طؾك أن طؾقا قتؾف.

ففؾؿ إلك ما يصؾح اهلل بف أمر إمة.  ,: إكؿا اجتؿعـا هللقال أبق مقسك

وأهؾ  ,قال: وما هق؟ قال: قد طؾؿت أن أهؾ العراق ٓ يحبقن معاوية أبًدا

وكان -وكستخؾػ ابـ طؿر  ,ففؾؿ كخؾعفؿا معا ,الشام ٓ يحبقن طؾقا أبدا

؟ قال: كعؿ قال طؿرو: أيػعؾ ذلؽ طبد اهلل -ابـ طؿر طؾك بـت أبل مقسك

وقال: ففؾ لؽ يف سعد؟ وطدد  ,إذا حؿؾف الـاس طؾك ذلؽ. فصقبف طؿرو

 وأبق مقسك يلبك إٓ ابـ طؿر.  ,لف جؿاطة
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 واذكر اسؿ مـ تستخؾػ.  ,: قؿ حتك كخؾع صاحبقـا جؿقعاثؿ قال

فرأيـا أقرب ما كحؼـ  ,إكا كظركا يف أمركا": فؼام أبق مقسك وخطب وقال

فؼد خؾعتفؿا كؿا خؾعت  ,شعث خؾعـا معاوية وطؾقًّاوكؾؿ بف ال ,بف الدماء

صؾك اهلل طؾقف -واستخؾػـا رجال قد صحب رسقل اهلل  ,طؿامتل هذه

 ."فلصراه ورغب الـاس فقف ,ولف سابؼة: طبد اهلل بـ طؿر ,بـػسف -وسؾؿ

 ,وهق أطؾؿ ,إن أبا مقسك قد خؾع طؾقا ,: أيفا الـاسثؿ قام طؿرو فؼال

 معاوية طؾل وطؾقؽؿ.  وأثبت ,وقد خؾعتف معف

وأن  ,أن طثؿان قتؾ مظؾقما": وإن أبا مقسك كتب يف هذه الصحقػة

 . "لقلقف أن يطؾب بدمف

ولؽـا  ,ولؿ كستخؾػ معاوية ,كذب طؿرو": فؼال ,فؼام أبق مقسك

 ."خؾعـا معاوية وطؾقا مًعا

 ,: ووجدت يف رواية أهنؿا اتػؼا وخؾعا طؾقا ومعاويةقاٍ املػعٛزٟ

وطؾك  ,فقافؼف طؾك خؾع طؾل ,فؼام طؿرو بعده ,ر شقرىوجعال إم

 . "غدرت ,ٓ وفؼؽ اهلل"فؼال لف:  ,إثبات معاوية

 ,وقـع شريح بـ هاكئ الفؿداين طؿرا بالسقط. واكخذل أبق مقسك

 وحؾػ ٓ يـظر يف وجف طؾل ما بؼل.  ,ولؿ يعد إلك الؽقفة ,فؾحؼ بؿؽة
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واكصرف  ,س فلحرماولحؼ سعد بـ أبل وقاص وابـ طؿر ببقت الؿؼد

 ,وجرى بقـفؿا كالم كثقر ,فلتاه وهقل صعاما كثقرا ,فؾؿ يلت معاوية ,طؿرو

وأمر مـ  ,ثؿ قامقا لقلكؾ طبقد معاوية ,فلكؾ طبقد طؿرو ,وصؾب إصعؿة

فؼال طؿرو: فعؾتفا؟ قال: إي واهلل بايع وإٓ  ,أغؾؼ الباب وقت أكؾ طبقده

 قتؾتؽ.

 .قال: هل لؽ ما طشت ,قال: فؿصر

: رفع أهؾ الشام الؿصاحػ وقالقا: كدطقكؿ إلك كتاب ٚقاٍ ايٛاقسٟ

وكتبقا بقـفؿا كتابا طؾك أن يقافقا رأس  ,اهلل والحؽؿ بؿا فقف فاصطؾحقا

ورجع طؾل  ,فػعؾقا ذلؽ فؾؿ يؼع اتػاق ,الحقل أذرح ويحؽؿقا حؽؿقـ

وأكؽروا  ,فخرج مـفؿ الخقارج ,بآختالف والدغؾ مـ أصحابف

ورجع معاوية بإلػة واجتؿاع الؽؾؿة  ,القا: ٓ حؽؿ إٓ هللوق ,تحؽقؿف

طؾقف. ثؿ بايع أهؾ الشام معاوية بالخالفة يف ذي الؼعدة سـة ثؿان وثالثقـ. 

 كذا قال.

وهق  ,: إهنؿ بايعقه يف ذي الؼعدة سـة سبع وثالثقـٚقاٍ خًٝف١ ٚغريٙ

 أشبف: ٕن ذلؽ كان إثر رجقع طؿرو بـ العاص مـ التحؽقؿ.

: قام طؾل طؾك مـرب قاٍ ،عٔ أبٝ٘ ،اٍ حمُس بٔ ايهشاى احلعاَٞٚق

حقـ اختؾػ الحؽؿان: لؼد كـت هنقتؽؿ طـ هذه الحؽقمة  ,فؼال ,الؽقفة
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فؼال: إكؽ واهلل ما هنقتـا ولؽـ أمرتا  ,فعصقتؿقين. فؼام إلقف شاب آدم

فؾؿا كان مـفا ما تؽره برأت كػسؽ وكحؾتـا ذكبؽ. فؼال طؾل: ما  ,ودمرتـا

 ,واهلل لؼد كاكت الجؿاطة فؽـت فقفا خاماًل  ,أكت وهذا الؽالم قبحؽ اهلل

فؾؿا ضفرت الػتـة كجؿت فقفا كجقم الؿاغرة. ثؿ قال: هلل مـزل كزلف سعد 

وإن كان  ,واهلل لئـ كان ذكبا إكف لصغقر مغػقر ,بـ مالؽ وطبد اهلل بـ طؿر

 حسـا إكف لعظقؿ مشؽقر.

 عة السـد.: ما أحسـفا لقٓ أهنا مـؼطقًت

رضل -دخؾت طؾك حػصة": قاٍ ،عٔ أبٝ٘ ،عٔ غامل ،ٚقاٍ ايعٖطٟ

ولؿ يجعؾ لل مـ إمر  ,فؼؾت: قد كان بقـ الـاس ما تريـ ,-طـفؿااهلل 

 . "شلء

وإين أخشك أن يؽقن يف  ,فنهنؿ يـتظروكؽ ,فالحؼ هبؿ": قايت

 ."فذهب ,احتباسؽ طـفؿ فرقة

مـ كان ": فكاٍ ،-عُٓٗا ضنٞ اهلل-فًُا تفطم احلهُإ خطب َعا١ٜٚ

يريد أن يتؽؾؿ يف هذا إمر فؾقطؾع إلل قركف فؾـحـ أحؼ هبذا إمر مـف 

 .-طـفؿارضل اهلل -يعرض بابـ طؿر-ومـ أبقف 

: فحؾؾت حبقيت وهؿؿت أن أققل: -طـفؿارضل اهلل -قاٍ ابٔ عُط

 . "أحؼ بف مـ قاتؾؽ وأباك طؾك اإلسالم"
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فذكرت ما أطد اهلل  ,وتسػؽ الدمفخشقت أن أققل كؾؿة تػرق الجؿع 

 ."يف الجـان

: قال أبق مقسك: ٓ أرى قاٍ ،عٔ ْافع ،عٔ ٜع٢ً ،قاٍ دطٜط بٔ ساظّ

فؼال طؿرو ٓبـ طؿر: أما تريد أن كبايعؽ؟ ففؾ لؽ أن  ,لفا غقر ابـ طؿر

تعطك مآ طظقؿا طؾك أن تدع هذا إمر لؿـ هق أحرص طؾقف مـؽ. 

 ؿر. طـ الزهري.فغضب ابـ طؿر وقام. رواه مع

فقجف  ,فؿاكعقه ,وفقفا أخرج طؾل سفؾ بـ حـقػ طؾك أهؾ فارس

 ها ."فصالحقه وأدوا الخراج ,طؾل زيادا
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 708 أبي طالب رضي اهلل عنهما"[ بيان هل صح أن أبا موسى كان وكيل لعي بن]

صح أن أبا موسى كان وكيل لعي بن أبي طالب  هلبيان ]

  [ما"رضي اهلل عنه

 : تٓبٝ٘ رتطأ تازخيٞ تٓاقً٘ نجري َٔ املؤخسٜٔ

وابـ  ,كالطربي"ـاقؾف كثقر مـ الؿمخريـ: وهـا تـبقف لخطل تاريخل ت

 ."وغقرهؿ مـ باب إولك ,كثقر

كان وكقاًل لعؾل بـ أبل  -رضل اهلل طـف-وهق أن أبا مقسك إشعري 

 يف شلن التحؽقؿ. -رضل اهلل طـف-صالب 

كان وكقاًل لؿعاوية بـ أبل  -رضل اهلل طـف-وأن طؿرو بـ العاص 

 لتحؽقؿ.يف شلن ا -طـفؿارضل اهلل -سػقان 

 ,ثؿ يعؼبف طؿرو بـ العاص ,واتػؼا طؾك أن يتؽؾؿ أبا مقسك ,ثؿ اجتؿعا

 .-طـفؿارضل اهلل -

وأثـك  ,: بعد أن حؿد اهلل طز وجؾ-ضنٞ اهلل عٓ٘-فكاٍ أبٛ َٛغ٢ 

ولقـظر  ,مـ الخالفة -طـفؿارضل اهلل -–فنين أخؾع طؾل ومعاوية  ,طؾقف

 الؿسؾؿقن مـ شاءوا.

أكا أوافؼؽ يف خؾع ": ٚقاٍ ،-نٞ اهلل عٓ٘ض-فكاّ عُطٚ بٔ ايعام 

وأثبت معاوية بـ  ,مـ أمر الخالفة -رضل اهلل طـف-طؾل بـ أبل صالب 

 ."طؾك أمر الخالفة -طـفؿارضل اهلل -أبل سػقان 
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 ."مـ وضع الرافضة ,مـؽرة ,مقضقطة": فٗصٙ ضٚا١ٜ

يرويفا طـ  ,الؽاذب ,: أبل مخـػ لقط الرافضلفٗٞ َٔ ططٜل

 . "أو الحسـ لؽـف كثقر الغؾط ,الضعقػ"اين: مجالد الفؿد

رضل اهلل -: أخؾع طؾل بـ أبل صالب أْ٘ قاٍ: ٚفٝٗا َٔ ايٓهاضات

 : ولقس إلقف أمر الخؾع.-طـف

ومعاوية  ,-رضل اهلل طـف-: أخؾع معاوية أْ٘ قاٍ: ٚفٝٗا َٔ ايٓهاضات

 : لؿ يؽـ خؾقػة أصاًل: حتك يخؾعف.-رضل اهلل طـف-

ولؿ يؼر لف أحًدا  ,بالخالفة يقًما -رضل اهلل طـف-ولؿ يطالب معاوية 

 بالخالفة: حتك يخؾع مـ خالفتف.

أذكك مـ  -رضل اهلل طـف-: أن طؿرو بـ العاص ٚفٝٗا َٔ ايٓهاضات

 .-رضل اهلل طـف-أبل مقسك إشعري 

قاضًقا: بنقرار  ,والًقا -رضل اهلل طـف-وقد طؾؿ أكا أبا مقسك إشعري 

 لف بذلؽ. -ف وسؾؿصؾك اهلل طؾق-الـبل 

 لف بذلؽ. -رضل اهلل طـف-وبنقرار طؿر بـ الخطاب 
أقرأ طؾك كػسف أن ٓ يبؼك  -رضل اهلل طـف-مع أن طؿر بـ الخطاب 

 أحد مـ طؿالف إٓ سـة واحدة.

 ع سـقات: ــــــأرب -رضل اهلل طـف-ومع ذلؽ أبؼك أبق مقسك إشعري 
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 -رضل اهلل طـف-وهق  -رضل اهلل طـف-حتك مات طؿر بـ الخطاب 

 طؾك وٓيتف.

ثؿ إن تحؽقؿ الشامققـ وقع حقـ أن رفعقا الؿصاحػ: لؽثرة الؼتؾ 

 .-رضل اهلل طـف-وقد كاد أن يستلصؾفؿ جقش طؾل بـ أبل صالب  ,فقفؿ

وبقـ جقش طؾل بـ أبل  ,فرفعقا الؿصاحػ وتققػ الؼتال بقـفؿ

 .-رضل اهلل طـف-صالب 

: -رضل اهلل طـف-أبل صالب وبعد ذلؽ خرج الخقارج طؾك طؾل بـ 

وبقـفؿ مـ البالء والػتـة التل  ,-رضل اهلل طـف-وحصؾ ما حصؾ بقـف 

 قدرها اهلل طز وجؾ.

رضل اهلل -مـ تحؽقؿ طؾل بـ أبل صالب  ,: أن هذا الخطلفايؿاٖس

وتحؽقؿ معاوية بـ أبل  ,-رضل اهلل طـف-ٕبل مقسك إشعري  -طـف

قد استؼر  ,-رضل اهلل طـف-ـ العاص : لعؿرو ب-طـفؿارضل اهلل -سػقان 

 حتك طـد بعض أهؾ السـة.

ويؼقل بؿا ذكر  ,فربؿا تجد بعضفؿ قد يتـاقؾ هذه الؼصة يف مجالسة

-مـ خؾع طؾل بـ أبل صالب  -رضل اهلل طـف-طـ أبل مقسك إشعري 

 .-طـفؿارضل اهلل -ومعاوية بـ أبل سػقان  ,-رضل اهلل طـف
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َٔ تجبٝت٘ -زضٞ اهلل عٓ٘-عُسٚ بٔ ايعاص س َا ْكٌ عٜٔٚرن

 .-زضٞ اهلل عٓ٘- رتالف١ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ ضفٝإ

 وهل قصص واهقة مؽذوبة كؿا سبؼ معـا بقان ذلؽ.

 وقد ردها غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ رحؿفؿ اهلل تعالك.

 ."العقاصؿ مـ الؼقاسؿ": اإلمام ابـ العربل يف كتابف: َِٚٓٗ

رضل -فضة طؾك أبل مقسك إشعري : حؽؿ الراٚبػبب ٖصٙ ايكك١

 ."وبضعػ البصقرة ,وبؼؾة اإلدراك ,وبالؽذب ,بالـار":  -اهلل طـف

كرسل  -ومـ أواخر مـ سطر ذلؽ: بؿا يسؿك بؿجد الديـ الؿميدي 

 . -الزيدية

وطؾك معاوية ابـ  ,: طؾك طؿرو بـ العاصحيهِ ،ٖٚٛ ضافهٞ أثِٝ

 بالـار. -طـفؿرضل اهلل -أبل سػقان 

 طؾك أبل مقسك إشعري بالتؽذيب. :ٚحيهِ

-ويف طائشة  ,ويف أبل هريرة ,ويف ابـ طؿر ,: يف ابـ طؿروٜٚطعٔ

 ويف غقر ذلؽ. ,أجؿعقـ -طـفؿرضل اهلل 

 ."تراجؿ طؾؿاء إمصار": يف نتاب٘

 :-عِٓٗضنٞ اهلل -فٓشٔ إش ْرتدِ ملجٌ ٖؤال٤ ايكشاب١ 

 ياه.: إلضفار فضؾفؿ الذيـ أكزلفؿ اهلل طز وجؾ إأّٚيا



 اعسف ضًفو
 

7

 732 بيان هل صح أن أبا موسى كان وكيل لعي بن أبي طالب رضي اهلل عنهما"[]

ّٝا صؾك اهلل طؾقف -: إلضفار مـزلتفؿ التل كاكقا طؾقفا يف زمـ الـبل ثاْ

 أجؿعقـ. -طـفؿرضل اهلل -ويف زمـ أصحابف  ,-وسؾؿ

 : لؾرد طؾك كؾ الدطاوى الباصؾة يف تشقيففؿ.ثايّجا

: يف سـة واحد وأربعقـ مـ -ضنٞ اهلل عٓ٘-َات أبٛ َٛغ٢ االؾعطٟ 

 الفجرة الـبقية.

 اثـقـ وأربعقـ.: يف سـة ٚقٌٝ

 : يف سـة خؿسقـ.ٚقٌٝ

 واهلل الؿستعان. ,: غقر ذلؽٚقٌٝ
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 [-رضي اهلل عنه-أبو خارجة وأبو سعيد زيد بن ثابت ]

ٚأبٛ ضعٝد شٜد بٔ ثابت بٔ  ,أبٛ خازد١": َٔ باب اعطف غًفو

 ."-زضٞ اهلل عٓ٘-ايطخاى ايٓذازٟ ارتصزدٞ 

 : (441-2/426)٘ اهلل يف ايػري قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح

ـِ  " ـِ َطْؿِرو ب ـِ ُلْقَذاَن ب  اْب
ُّ

ـِ َزْيٍد الَخْزَرِجل اِك ب حَّ ـِ الضَّ ـُ َثابِِت ب َزْيُد ب

ـِ َثْعَؾَبَة. اِر ب ـِ الـَّجَّ ـِ َمالِِؽ ب ـِ َغـِْؿ ب  َطْبِد َطْقٍف ب

ـَ  ,اإِلَماُم الَؽبِْقرُ  ـَ َوالَػَرِضقِّْق  ,َأُبق َسِعْقدٍ  ,ُمْػتِل الَؿِدْيـَةِ  ,َشْقُخ الُؿْؼِرئِْق

 
ُّ

اِريُّ  ,َوَأُبق َخاِرَجَة الَخْزَرِجل رضل اهلل -َكاتُِب الَقْحِل  ,إَْكَصاِريُّ  ,الـَّجَّ

 .-طـف

ِٔ  َسٖسَخ َع
ِّ

ـْ َصاِحَبْقفِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: الـَّبِل َوَقَرَأ َطَؾْقِف  ,َوَط

ٌة.َومَ  ,الُؼْرآَن َبْعَضُف َأْو ُكؾَّفُ   ـَاِقُبُف َجؿَّ

ُ٘ ِٓ ـُ َطبَّاٍس  ,: َأُبق ُهَرْيَرةَ َسٖسَخ َع ـُ ُطَؿرَ  -َوَقَرآ َطَؾْقِف  -َواْب َوَأُبق  ,َواْب

ـُ َمالٍِؽ  ,َسِعْقٍد الُخْدِريُّ  ـُ َسْعدٍ  ,َوَأَكُس ب ـُ َسْفؾٍ  ,َوَسْفُؾ ب  ,َوَأُبق ُأَماَمَة ب

 
ُّ

ـُ َيِزْيَد الَخْطِؿل  ب
ِ
ـُ الَحَؽؿِ َومَ  ,َوَطْبُد اهلل ـُ الُؿَسقِِّب  ,ْرَواُن ب  ,َوَسِعْقُد ب

ـُ ُذَؤْيٍب  ـُ ُطْثَؿانَ  ,َوُسَؾْقَؿانُ  ,َواْبـَاُه: الَػِؼْقُف َخاِرَجةُ  ,َوَقبِْقَصُة ب  ,َوَأَباُن ب

ـُ َيَسارٍ  ـُ َيَسارٍ  ,َوَطَطاُء ب بَّاِق  ,َوَأُخْقُه: ُسَؾْقَؿاُن ب ـُ السَّ ـُ  ,َوُطَبْقُد ب َوالَؼاِسُؿ ب
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دٍ مُ  َوُحْجُر الَؿَدِريُّ  ,َوُطْرَوةُ  ,َحؿَّ
(ٔ)

ـُ َسِعْقدٍ  ,َوَصاُوْوٌس  , َوَخْؾٌؼ  ,َوُبْسُر ب

 َكثِْقٌر.

ٔ٘ ِٝ ـُ َطبَّاسٍ ََٚتاَل َعًَ   ,: اْب
ُّ

َؾِؿل ـِ السُّ ْحَؿ  َوَغْقُر َواِحٍد. ,َوَأُبق َطْبِد الرَّ

ةِ  ـْ َحَؿَؾِة الُحجَّ
ا ,َوَكاَن مِ ـُ الَخطَّ ِب َيْسَتْخؾُِػُف إَِذا َحجَّ َطَؾك َوَكاَن ُطَؿُر ب

 الَؿِدْيـَِة.

 َوُهَق الَِّذي َتَقلَّك ِقْسَؿَة الَغـَائِِؿ َيْقَم الَقْرُمْقِك.

َوَقْد ُقتَِؾ َأُبْقُه َقْبَؾ الِفْجَرِة َيْقَم ُبَعاٍث 
(ٕ)

 َزْيٌد َيتِْقؿًا. , 
َ

 َفُربِّل

ا َهاَجَر الـَّ  ,َوَكاَن َأَحَد إَْذكَِقاءِ   َفَؾؿَّ
ُّ

َأْسَؾَؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بِل

ـُ إِْحَدى َطْشَرَة َسـَةً  ,َزْيدٌ    ,َوُهَق اْب
ُّ

َأْن  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَلَمَرُه الـَّبِل

َٓ آَمـُُفؿْ »َقاَل:  ,لَِقْؼَرَأ َلُف ُكُتَبُفؿْ  ,َيَتَعؾََّؿ َخطَّ الَقُفْقدِ   .«َفنِكِّل 

                                                   
 ."طروة وحجر الؿدري  "وقد سؼط مـ الؿطبقع:  ,قؿـكسبة إلك مدركجبؾ: بؾد بال (3)

وفقف كاكت القققعة والققم الؿـسقب إلقف بقـ  ,هق مقضع طؾك لقؾتقـ مـ الؿديـة الؿـقرة (2)

مـ صريؼ طبقد بـ  ,يف أول مـاقب آكصار (85/  7)آوس والخزرج. وأخرج البخاري 

 -ا-رضل اهلل طـف-طـ طائشة  ,قفطـ أب ,طـ هشام بـ طروة ,حدثـا أبق أسامة ,إسؿاطقؾ

-فؼدم رسقل اهلل  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كان يقم بعاث يقما قدمف اهلل لرسقلف "قالت: 

-فؼدمف اهلل لرسقلف  ,وجرحقا ,وقتؾت سرواهتؿ ,وقد افرتق مؾمهؿ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 ."يف دخقلفؿ لْلسالم -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
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ُٔ َغِعٕس ٍَ اِب ـُ َثابٍِت: َسِعْقداً  : َوَلَد َزْيدُ َقا ُف: ُأمُّ  ,َوبِِف َكاَن ُيْؽـَك ,ب َوُأمُّ

 َجِؿْقٍؾ.

ِٜٕس ُٚٔيَس ٔيَع  ,َوَأَسْعدُ  ,َوإِْسَؿاِطْقُؾ  ,َوُطَؿاَرةُ  ,َوَيْحَقك ,َوُسَؾْقَؿانُ  ,: َخاِرَجةُ َٚ

َِٓء:  ,مٍ َوُأمُّ ُكْؾُثقْ  ,َوُأمُّ إِْسَحاَق  ,َوَطْؿَرةُ  ,َوَحَسـَةُ  ,َوإِْسَحاُق  ,َوُطَباَدةُ  َوُأمُّ َهُم

بِْقعِ  ـِ الرَّ . ,ُأمُّ َسْعٍد اْبـَُة َسْعِد ب ـَ ْق  َأَحُد الَبْدِريِّ

ُ٘ ُٚٔيَس َي دٌ  ,: إِْبَراِهْقؿُ َٚ ـِ  ,َوُمَحؿَّ ْحَؿ ـٍ  ,َوَطْبُد الرَّ : َطْؿَرَة بِـِْت  ,َوُأمُّ َحَس ـْ
مِ

ـِ َأَكٍس.  ُمَعاِذ ب

ُ٘ ُٚٔيَس َي ْحؿَ  ,: َزْيدٌ َٚ   ,ـِ َوَطْبُد الرَّ
ِ
 ُٕمِّ َوَلٍد. ,َوُأمُّ ُكْؾُثْقمٍ  ,َوُطَبْقُد اهلل

دٍ  ,َوَقِرْيَبةُ  ,َوَصِػقَّةُ  ,َوَثابٌِت  ,َوالَحاِرُث  ,َوِطْؿَرانُ  ,َوَسؾِْقطٌ  ُٕمِّ  ,َوُأمُّ ُمَحؿَّ

 َوَلٍد.

ٟٗ ٍَ ايُبَداِض ِْ ،َقا َُِػًٔ َٚ، ٗٞ  : َزْيٌد ُيْؽـَك َأَبا َسِعْقٍد.َٚايَٖٓػا٥ٔ

ٍُ  : َأُبق َخاِرَجَة.ََٜٚكا

ٗٞ َٔ ََُس امُلَكٖس ُٔ َأِس ُُٖس ب ََُش  ٍَ  : َلُف ُكـَْقَتاِن.ََٚقا

٣َٚ ـْ َأبِْقفِ  ,: َخاِرَجةُ َض  "َقاَل:  ,َط
ُّ

الَُم  -َقِدَم الـَّبِل الَُة َوالسَّ  -َطَؾْقِف الصَّ

ـُ إِْحَدى َطْشَرَة َسـَةً    ,الَؿِدْيـََة َوَأَكا اْب
ُّ

َأْن  -ؾك اهلل طؾقف وسؾؿص-َوَأَمَرُه الـَّبِل

َؿ ِكَتاَبَة َيُفْقٍد.  َيَتَعؾَّ

 ."َفَلْقَرُأ إَِذا َكَتُبقا إَِلْقفِ  ,َوُكـُْت َأْكُتُب "َقاَل: 
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ُٔ َأٔبٞ ايعَِّْأز ـْ َأبِْقفِ اِب ـْ َخاِرَجةَ  ,: َط ـْ َأبِْقفِ  ,َط َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َط

" 
ُّ

 بِل الـَّبِل
َ

 َفَؼاُلقا: ,ْؼَدُمُف الَؿِدْيـَةَ مَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُأتِل

ارِ  ـْ َبـِل الـَّجَّ
! َهَذا ُغالٌَم مِ

ِ
ا ُأْكِزَل َطَؾْقَؽ َسْبَع  ,َيا َرُسْقَل اهلل َوَقْد َقَرَأ مِؿَّ

 َطْشَرَة ُسْقَرًة.

 
ِ
َوَقاَل:  ,َفَلْطَجَبُف َذلَِؽ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼَرْأُت َطَؾك َرُسْقِل اهلل

 -َفنِكِّل  ,َعؾَّْؿ لِل كَِتاَب َيُفْقدٍ َيا َزْيُد! تَ »
ِ
 .«َما آَمـُُفْؿ َطَؾك ِكَتابِل -َواهلل

ْؿُتفُ  َوُكـُْت َأْكُتُب  ,َفَؿا َمَضك لِل كِْصُػ َشْفٍر َحتَّك َحَذْقُتفُ  ,َقاَل: َفَتَعؾَّ

 
ِ
 "إَِذا َكَتَب إَِلْقِفؿْ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لَِرُسْقِل اهلل

(ٔ)
. 

ـْ  ـِ ُطَبْقدٍ إَْطَؿُش: َط  َقاَل َزْيٌد: ,َثابِِت ب

 
ِ
ْرَياكِقََّة؟»: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل لِل َرُسْقُل اهلل ـُ السُّ  .«َأُتْحِس

.َٓ  ُقْؾُت: 

 .«َفَتَعؾَّْؿَفا»َقاَل: 

 

                                                   
         "صحقحف  "وطؾؼف البخاري يف  ,الرحؿـ بـ أبل الزكاد . مـ أجؾ طبدإسـاده حسـ (3)

ووصؾف ابـ  ,يف آحؽام: باب ترجؿة الحؽام وهؾ يجقز ترجؿان واحد (363/  33)

وأبق داود  (,383 ,380/  3) "التاريخ الؽبقر  "والبخاري يف  (,359 ,358/  2)سعد 

كؾفؿ  , (4857  ,4856)ين والطربا (,386/  5)وأحؿد  (,2736)والرتمذي  (,3645)

 .(75/  3)وصححف الحاكؿ  ,مـ صريؼ طبد الرحؿـ ابـ أبل الزكاد هبذا اإلسـاد
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ْؿُتَفا فِل َسْبَعَة َطَشَر َيْقمًا  «َفَتَعؾَّ
(ٔ)

. 

ِٝٔس َٛٔي ُٔ َأٔبٞ اي ُِٝس ب َٛٔي َثـَا ُسَؾقْ اي ـِ َزْيدٍ : َحدَّ ـُ َخاِرَجَة ب ـْ َأبِْقفِ  ,َؿاُن ب ـْ  ,َط َط

هِ   "َقاَل:  ,َجدِّ
ِ
  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َكاَن َرُسْقُل اهلل

ُ
 ,إَِذا َكَزَل َطَؾْقِف الَقْحل

 
َّ

"َفَؽَتْبُتفُ  ,َبَعَث إَِلل
(ٕ)

. 

ٔ٘ ِٜ ِٚ  َطـُْف. ,: الؾَّْقُث َِٜط

ـِ َأُبٛ ِإِغَشاَم  : قَ -رضل اهلل طـف-الَبَراءِ : َط
ِ
صؾك اهلل -اَل لِل َرُسْقُل اهلل

َواةِ  ,اْدُع لِل َزْيداً »: -طؾقف وسؾؿ ُء بِالَؽتِِػ َوالدَّ
ْ

 .«َوُقْؾ َلُف َيِجل

َوَذَكَر  ,...  [84الـَِّساُء: ] ﴾َٓ َيْستَِقي الَؼاِطُدْونَ ﴿َقاَل: َفَؼاَل: اْكُتْب: 

الَحِدْيَث 
(ٖ)

. 

                                                   
(ٔ)

/  3)والحاكؿ  (,484 ,483/  3)والػسقي  (,382/  5). أخرجف أحؿد إسـاده صحقح 

والطرباين  (,358/  2)وأخرجف ابـ سعد  ,مـ صريؼ جرير (4928)والطرباين  (,422

 كالهؿا طـ إطؿش هبذا اإلسـاد. ,يؼ يحقك بـ طقسك الرمؾلمـ صر (4927)

(ٕ)
 :. وإسـاده ضعقػبف طـ الؾقث ,مـ صريؼ طبد اهلل بـ صالح (4882)أخرجف الطرباين  

وشقخ سؾقؿان بـ خارجة لؿ يقثؼف  ,ولقـ القلقد بـ أبل القلقد ,لضعػ طبد اهلل بـ صالح

 ."إسـاده حسـ": (9/37) "الؿجؿع"ومع ذلؽ فؼد قال الفقثؿل يف غقر ابـ حبان. 

(ٖ) 
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لوخؾػ الـب ,﴾مـ الؿممـقـ والؿجاهدون يف سبقؾ اهلل﴿": وتؿامف

ٓ يستقي الؼاطدون مـ ﴿فـزلت مؽاهنا:  ,أكا ضرير ,ابـ أم مؽتقم. فؼال: يا رسقل اهلل

                                 . أخرجف البخاري﴾الؿممـقـ غقر أولل الضرر والؿجاهدون يف سبقؾ اهلل

(8  /396), (9  /39). 
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الَ  ـُ َطْبِد السَّ ُد ب ةِ  ,مِ َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ ْعِريَّ ـِ الشَّ ْحَؿ ـْ َزْيـََب بِـِْت َطْبِد الرَّ  ,َط

 
ِ
ـُ ِهَبِة اهلل ـْ َزْيـََب  ,َأْخَبَرَكا َأْحَؿُد ب َٓ: َأْخَبَرَكا  ,َوَطْبِد الُؿِعزِّ الَفَرِويِّ  ,َط َقا

ـُ َصاِهرٍ   ,الَحاكِؿُ  َأْخَبَرَكا َأُبق َأْحَؿدَ  ,َأْخَبَرَكا َأُبق َسْعٍد الَؽـَْجُرْوِذيُّ  ,َزاِهُر ب

  ,َأْخَبَرَكا َأُبق الَؼاِسِؿ الَبَغِقيُّ 
ٌّ

َثـَا َطؾِل ـُ الَجْعِد  -َحدَّ ـُ َأبِل  -ُهَق اْب َأْخَبَرَكا اْب

ـْ ُشَرْحبِْقَؾ  ,ِذْئٍب  ـَ َسْعدٍ -َط ـِ َثابٍِت "َقاَل:  -َيْعـِل: اْب ُكـُْت َمَع َزْيِد ب

بِإَْسَقاِف 
(ٔ)

وا ,َزْيٌد. َقاَل: َفَدَفُعقا فِل َيِديَّ  َفَدَخَؾ  ,َفَلِجُد َصْقراً  ,   ,َوَفرُّ

َأَلْؿ َتْعَؾْؿ َأنَّ  ,َٓ ُأمَّ َلَؽ "َوَقاَل:  ,ُثؿَّ َضَرَب فِل َقَػاَي  ,َفَلْرَسَؾفُ  ,َفَلَخَذ الطَّْقرَ 

 
ِ
َبَتْقَفا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقَل اهلل َٓ ـَ  َم َما َبْق  "َحرَّ

(ٕ)
فِْقِف ": ُشَرْحبِْقُؾ . 

ـٌ َمالِ   ."ْق

                                                   
: مقضع ببعض أصراف "إسقاق  "بالػاء وقد تصحػ يف الؿطبقع إلك  :إسقاف (3)

قال: دخؾ طؾل زيد بـ ثابت  ,طـ رجؾ (,87/  3) "الؿقصل  "الؿديـة بقـ الحرتقـ. ويف 

 وأرسؾف. ,لخذه مـ يديف , (صائر يشبف الصرد)قد اصطدت هنسا  ,وأكا بإسقاف

وشرحبقؾ  (,399/  5)والبقفؼل  (,4930)والطرباين  (,392 ,383/  5)أخرجف أحؿد  (2)

تضعقػف طـ ابـ معقـ ومالؽ وأبل زرطة والدارقطـل  "مقزاكف  "بـ سعد: كؼؾ الؿملػ يف 

لقس يحتج بف. لؽـ  ,: بؼل حتك اختؾط واحتاجوقال ابـ سعدوالـسائل وابـ طدي. 

مـ  (3372)ومسؾؿ  (,77/  4)والبخاري  (,889/  2)يتؼقى بؿا رواه مالؽ الحديث 

مـ حديث سعد أن  (3363)ولؿسؾؿ  ,"ما بقـ ٓبتقفا حرام"حديث أبل هريرة مرفقطا: 

إين أحرم ما بقـ ٓبتل الؿديـة أن يؼطع  "قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-رسقل اهلل 

                      = رة. والؿديـة الؿـقرة بقـ حرتقـ: هل الحوالالبة. "أو يؼتؾ صقدها ,طضاهفا
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ُٔ ايٖػٖباِم ُِٝس ب ٍَ ُعَب َثـِل َزْيٌد َأنَّ َأَبا َبْؽٍر َقاَل َلُف: ََٚقا إِكََّؽ َرُجٌؾ َشابٌّ ": َحدَّ

َٓ َكتَِّفُؿَؽ    ,َطاقٌِؾ 
ِ
 لَِرُسْقِل اهلل

َ
صؾك اهلل طؾقف -َقْد ُكـَْت َتْؽُتَب الَقْحل

 َفاْجَؿْعُف. ,َفَتَتبَِّع الُؼْرآنَ  -وسؾؿ

 " َفُؼْؾُت:
ِ
َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف    -َكْقَػ َتْػَعُؾْقَن َشْقئًا َلْؿ َيْػَعْؾُف َرُسْقُل اهلل

 ."-َوَسؾَّؿَ 

 -ُهَق "َقاَل: 
ِ
 ."َخْقرٌ  -َواهلل

َفَؾْؿ َيَزْل َأُبق َبْؽٍر ُيَراِجُعـِل َحتَّك َشَرَح اهلُل َصْدِري لِؾَِّذي َشَرَح َلُف َصْدَر 

َقاعِ  ,ـُْت َأَتَتبَُّع الُؼْرآنَ َفؽُ  ,َأبِل َبْؽٍر َوُطَؿرَ  ـَ الرِّ
 ,َوإَْكَتاِف  ,َأْجَؿُعُف مِ

َجالِ  ,َوالُعُسِب   «َوُصُدْوِر الرِّ
(ٔ)

. 

ٍَ َأَْْؼ  َأْرَبَعةٌ -رضل اهلل طـف-َقا
ِ
  ,: َجَؿَع الُؼْرآَن َطَؾك َطْفِد َرُسْقِل اهلل

 

                                                                                                                        
كلهنا أحرقت  ,: هل إرض ذات الحجارة السقداءوالحرةشرققة وغربقة تؽتـػاهنا.  =

واختالف العؾؿاء يف  ,: الالبتان وما بقـفؿا. واكظر يف حؽؿ حرم الؿديـةومعـك ذلؽبالـار. 

 .(333 ,307/  7) "شرح السـة  " ,ذلؽ

 ,388/  5)وأحؿد  ,يف فضائؾ الؼرآن: باب جؿع الؼرآن (33 ,8/  9)رجف البخاري أخ (3)

 ,6 ) "الؿصاحػ  "وابـ أبل داود يف  (,4903)والطرباين  (,485/  3)والػسقي  (,389

: جؿع طسقب: وهق جريد الـخؾ إذا كحل طـف خقصف. وكاكقا يؽتبقن يف والعسب. (9

 قمئذ.لؼؾة الؼراصقس طـدهؿ ي ,تؾؽ آشقاء
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ـَ إَْكَصاِر: 
 "ُكؾُُّفْؿ مِ

ٌّ
ـُ َثابٍِت  َوَزْيدُ  ,َوُمَعاذٌ  ,ُأَبل  "َوَأُبق َزْيدٍ  ,ب

(ٔ)
. 

ـْ َأبِل ِقالََبةَ َخأيْس احَلٖصا٤ُ   ,: َط
ِّ

ـِ الـَّبِل ـْ َأَكٍس: َط صؾك اهلل طؾقف -َط

ـُ َثابٍِت »: -وسؾؿ تِل: َزْيُد ب  «َأْفَرُض ُأمَّ
(ٕ)

. 

ُٙ ُٛ ـِ ُطَؿرَ ََٚدا٤َ َِْش ـْ َحِدْيِث اْب
 .-طـفؿارضل اهلل -: مِ

ٍّ ُٔ َعًٔ ٍُ ب َِٓس ـِ ُجَرْيٍج ََ ـِ اْب   ,: َط
ِ
ـِ َكْعٍب: َقاَل َرُسْقُل اهلل ِد ب ـْ ُمَحؿَّ -َط

ـُ َثابٍِت »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ تِل: َزْيُد ب  .«َأْفَرُض ُأمَّ

ٟٗ َٔٔص ٍَ ايتِِّط  ََٚقا
(ٖ)

ـُ َوكِْقعٍ  َثـَا ُسْػَقاُن ب ـُ َطْبِد  ,: َحدَّ َثـَا ُحَؿْقُد ب َحدَّ

ـِ  ْحَؿ ـْ َداُوَد ال ,الرَّ ارِ َط ـْ َمْعَؿرٍ  ,َعطَّ ـْ َقَتاَدةَ  ,َط ـْ  ,َط رضل اهلل -َأَكسٍ َط

                                                   
 صؾك -يف فضائؾ الؼرآن: باب الؼراء مـ أصحاب رسقل اهلل  (46/  9)أخرجف البخاري  (3)

 طـ أكس. ,طـ قتادة ,طـ هؿام ,مـ صريؼ حػص بـ طؿر ,-اهلل طؾقف وسؾؿ

طـ وهقب هبذا  ,مـ صريؼ طػان بـ مسؾؿ 359/  2 "الطبؼات  ". وهق يف إسـاده صحقح (2)

 اإلسـاد.

لؽـ رواه الرتمذي  ,وهذا اإلسـاد ضعقػ لضعػ سػقان بـ وكقع (,3790)يف ســف برقؿ  (3)

حديث حسـ "وقال:  ,طـ أكس ,طـ أبل قالبة ,مـ صريؼ خالد الحذاء (3793)أيضا 

مـ صريؼ  (,480 ,479/  3) "تاريخف  "وهق كؿا قال. وأخرجف الػسقي يف  ,"صحقح

 , (2238)وصححف ابـ حبان  ,طـ أكس ,طـ أبل قالبة ,طـ خالد الحذاء وطاصؿ ,سػقان

 ,أرحؿ أمتل بلمتل أبق بؽر": وكصف بتؿامفووافؼف الذهبل.  (,422/  3)والحاكؿ 

                    = وأقرؤهؿ لؽتاب اهلل أبل بـ ,وأصدقفؿ حقاء طثؿان ,وأشدهؿ يف أمر اهلل طؿر
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 -طـف
ِ
تِل: َأُبق »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َقاَل َرُسْقُل اهلل تِل بُِلمَّ َأْرَحُؿ ُأمَّ

 الَحِدْيَث.  ,«َبْؽٍر ...

ٔ٘ ِٝ ـُ َثابٍِت »: َٚٔف  .«َوَأْفَرُضُفْؿ: َزْيُد ب

.َوَحِدْيُث الَحذَّ  ,َهَذا َغِرْيٌب  َحُف التِّْرمِِذيُّ  اِء َصحَّ

ِة: ُقًُِت   ,َأْفَرُضُفْؿ َزْيدٌ »: بَِتْؼِديِر ِصحَّ
ٌّ

َٓ َيُدلُّ َطَؾك َتَحتُِّؿ  «,َوَأْقَرُأُهْؿ ُأَبل

 فِل قَِراءتِفِ  ,َتْؼؾِْقِدِه فِل الَػَرائِضِ 
ٍّ

ـُ َتْؼؾِْقُد ُأَبل َٓ َيَتَعقَّ  َوَما اْكَػَرَد بِِف. ,َكَؿا 

٣َٚ   ,: َطاِصؿٌ َض
ِّ

ْعبِل ـِ الشَّ : "َقاَل:  ,َط ـِ َغَؾَب َزْيٌد الـَّاَس َطَؾك اْثـََتْق

 "«َوالُؼْرآنِ  ,الَػَرائِضِ »
(ٔ)

. 

٣َٚ ـْ َزْيدٍ : َُِٜٚط  »َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َط
ِ
صؾك اهلل -َأَجاَزكِل َرُسْقُل اهلل

«َوَكَساكِل ُقْبطِقَّةً  ,َيْقَم الَخـَْدِق  -طؾقف وسؾؿ
(ٕ)

. 

                                                                                                                        
ؾ أمة ولؽ ,وأطؾؿفؿ بالحالل والحرام معاذ بـ جبؾ ,وأفرضفؿ زيد بـ ثابت ,كعب =

 ."وأمقـ هذه إمة أبق طبقدة بـ الجراح  ,أمقـ

 .(449/  5) "هتذيب ابـ طساكر  " (3)

 ,كلكف مـسقب إلك الؼبط مـ أهؾ مصر ,: ثقب مـ ثقاب مصر رققؼة بقضاءالؼبطقة (2)

حدثـا  ,مـ صريؼ يعؼقب بـ محؿد الزهري (4743)والحديث أخرجف الطرباين برقؿ 

طـ خارجة بـ زيد بـ ثابت. وإسؿاطقؾ بـ ققس بـ سعد بـ  ,طـ أبقف ,إسؿاطقؾ ابـ ققس

. وضعػف "مـؽر الحديث": طـ البخاري والدارقطـل ققلفؿا فقف "الؿقزان"كؼؾ يف زيد: 

 : طامة ما يرويف مـؽر.وقال ابـ طديالـسائل وغقره. 
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ُ٘ ِٓ ٍََق ،ََٚع ـُ ِستِّ  ,ُأِجْزُت فِل الَخـَْدِق ": ا َوَكاَكْت َوْقَعُة ُبَعاٍث َوَأَكا اْب

ـَ   "ِسـِْق
(ٔ)

. 

ِٕٓس ٖٔ ُٔ َأٔبٞ  ُُٚز ب ـْ َأبِل َكْضَرةَ َزا ـْ َأبِل َسِعْقدٍ  ,: َط  ,-رضل اهلل طـف-َط

 "َقاَل: 
ِ
 َرُسْقُل اهلل

َ
ا ُتُقفِّل َوَقاُلقا: َرُجٌؾ  ,قاَفَتَؽؾَّؿُ  ,َقاَم ُخَطَباُء إَْكَصارِ  ,َلؿَّ

 ."َوَرُجٌؾ مِـُْؽؿْ  ,مِـَّا

ـُ َثابٍِت  ـَ ": َفَؼاَل  ,َفَؼاَم َزْيُد ب ـَ الُؿَفاِجِرْي  َكاَن م
ِ
ـُ  ,إِنَّ َرُسْقَل اهلل َوَكْح

ـَ  ,َأْكَصاُرهُ  ـَ الُؿَفاِجِرْي
ـُ َأْكَصاُرهُ  ,َوإِكََّؿا َيُؽْقُن اإِلَماُم مِ  ."َوَكْح

ٍَ َأُبٛ َبِهٍط َلق  ,َوَثبََّت َقائَِؾُؽؿ ,َجَزاُكُؿ اهلُل َخْقرًا َيا َمْعَشَر إَْكَصارِ ": َفَكا

 "ُقْؾُتْؿ َغْقَر َهَذا َما َصاَلْحـَاُكؿْ 
(ٕ)

 . َهَذا إِْسـَاٌد َصِحْقٌح.

ُٙ َٚا  فِل َض
ُّ

َقالِِسل ـْ ُوَهْقٍب  ,(ُمْسـَِدهِ ): الطَّ  َطـُْف. ,َط

٣َٚ  َض
ُّ

ْعبِل ـْ َمْسُرْوٍق  ,: الشَّ ـْ َأْصَحاِب »اَل: قَ  ,َط
َكاَن َأْصَحاُب الَػْتَقى مِ

 
ِ
  ,ُطَؿرُ ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقِل اهلل

ٌّ
ـُ َمْسُعْقدٍ  ,َوَطؾِل  ,َوَزْيدٌ  ,َواْب

 
ٌّ

 «"َوَأُبق ُمْقَسك ,َوُأَبل
(ٖ)

. 

                                                   
مـ صريؼ القاقدي.  (449/  5) "هتذيب ابـ طساكر "و (,423/  3) "الؿستدرك  " (3)

 بخؿس سـقـ. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اكت وقعة بعاث قبؾ هجرة رسقل اهلل وك

 (,4785)والطرباين برقؿ  (,322/  5). وأخرجف أحؿد (369/  2) "مسـد الطقالسل  " (2)

 ."رجالف رجال الصحقح"وقال:  (,383/  6) "الؿجؿع  "وأورده الفقثؿل يف 

              =خ ــــــــــــتاري "و  (,449/  5) "طساكر هتذيب ابـ  "و (,483/  3) "تاريخ الػسقي  " (3)



 اعسف ضًفو

 
7

 [-رضي اهلل عنه-يد بن ثابت أبو خارجة وأبو سعيد ز]

   
 

723 

 : ََُذأيْس
ِّ

ْعبِل ـِ الشَّ   ,ُطَؿرُ ": الُؼَضاُة َأْرَبَعٌة: َقاَل  ,َط
ٌّ

ـُ  ,َوَزْيدٌ  ,َوَطؾِل َواْب

"َمْسُعْقدٍ 
(ٔ)

. 

ُٖٕس ََُش  ِٔ ِِ ب ِٔ ايَكأغ  "َكاَن ُطَؿُر َيْسَتْخؾُِػ َزْيدًا فِل ُكؾِّ َسَػرٍ ": ََٚع
(ٕ)

. 

ٍِ ِٔ َغأي ـُ َثابٍِت ": ََٚع ـِ ُطَؿَر َيْقَم َماَت َزْيُد ب  ,-رضل اهلل طـف-ُكـَّا َمَع اْب

 ."َفُؼْؾُت: َماَت َطالُِؿ الـَّاِس الَقْقمَ 

ـُ ُطَؿرَ َفَؼاَل  َفَؼْد َكاَن َطالَِؿ الـَّاِس فِل ِخالََفِة ُطَؿَر  ,َيْرَحُؿُف اهللُ ": اْب

َقُفؿ ُطَؿُر فِل الُبْؾَدانِ  ,َوَحْبَرَها ـَ  ,َوَكَفاُهْؿ َأْن ُيْػُتقا بَِرْأيِِفؿْ  ,َفرَّ َوَحَبَس َزْيَد ب

ُيْػتِل َأْهَؾَفا  ,َثابٍِت بِالَؿِدْيـَةِ 
(ٖ)

. 

َٕ َُا ِٝ ِٔ ُغًَ ِٔ ََٜػاٍض ََٚع ٍَ ،ب َماِن َطَؾك َزْيٍد  ,َما َكاَن ُطَؿرُ ": َقا –َوُطْثَؿاُن ُيَؼدِّ

"َوالَؼَضاءِ  ,َوالِؼَراءةِ  ,َوالَػْتَقى ,َأَحدًا فِل الَػَرائِضِ -طـفؿرضل اهلل -
(ٗ)

. 

                                                                                                                        
 .(28/  2)ٕبل زرطة. وإسـاده صحقح. سقر  (3922)برقؿ  "دمشؼ     =

 .(450/  5) "هتذيب ابـ طساكر  " (3)

مـ صريؼ  (,359/  2) "صبؼات ابـ سعد  "ويف  (,450/  5) "هتذيب ابـ طساكر  " (2)

قال: استعؿؾ  ,طـ كافع ,طـ الحجاج بـ أرصاة ,د بـ زيادطـ طبد القاح ,طػان بـ مسؾؿ

 وفرض لف رزقا. ,طؿر بـ الخطاب زيد بـ ثابت طؾك الؼضاء

 مـ صريؼ القاقدي. (359/  2)أخرجف ابـ سعد  (3)

 .(450/  5) "هتذيب ابـ طساكر "و ,مـ صريؼ القاقدي (359/  2)ابـ سعد  (4)
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ِٔ ُعِتَب١َ َِٛب ب ِٔ َِٜعُك  ,-طـفؿارضل اهلل -َأنَّ ُطَؿَر اْسَتْخَؾَػ َزْيداً ": ََٚع

اِم:َوَكَتَب  ـَ الشَّ
 إَِلْقِف مِ

ـْ ُطَؿرَ 
ـِ َثابٍِت مِ  ."إَِلك َزْيِد ب

ِٜٕس ُٔ َظ ٍَ َخاِضَد١ُ ب َّٓ َأْقَطَعُف  ,َكاَن ُطَؿُر َيْسَتْخؾُِػ َأبِل": َقا َؿا َرَجَع إِ َفَؼؾَّ

ـْ َكْخؾٍ 
 "َحِدْيَؼًة مِ

(ٔ)
 . 

ٟٗ َٛأقٔس ـُ ُطْثَؿانَ اي اُك ب حَّ َثـَا الضَّ ْهرِ  ,: َحدَّ ـِ الزُّ ـُ  ,يِّ َط َقاَل: َقاَل َثْعَؾَبُة ب

ـِ "َيُؼْقُل:  -رضل اهلل طـف-ُطْثَؿانَ َأبِل َمالٍِؽ: َسِؿْعُت  ـِ اْب ـْ َيْعِذُركِل مِ َم

ِف َكْسَخ الَؿَصاِحِػ  َهالَّ َغِضَب َطَؾك َأبِل َبْؽٍر  ,َمْسُعْقٍد؟ َغِضَب إِْذ َلْؿ ُأَولِّ

ـْ َذلَِؽ  ُه َط َٓ َبْعُت فِْعَؾُفَؿا ,َقا َزْيداً َوَولَّ  ,َوُطَؿَر إِْذ َطَز "َفاتَّ
(ٕ)

. 

َِٝط٠ُ  : َُٔػ
ِّ

ْعبِل ـِ الشَّ  َوُطَؿُر فِل َجَداِد َكْخؾٍ ": َقاَل  ,َط
ٌّ

  ,َتـَاَزَع ُأَبل
ٌّ

 ,َفَبَؽك ُأَبل

 ُثؿَّ َقاَل: َأفِل ُسْؾَطاكَِؽ َيا ُطَؿُر؟

 َقاَل: اْجَعْؾ َبْقـِل َوَبْقـَؽ َرُجالً.

                                                   
طـ  ,مـ صريؼ محؿد بـ إسحاق الصغاين (308/  3) "أخبار الؼضاة  "أخرجف وكقع يف  (3)

قال: كان  ,طـ خارجة بـ زيد ,طـ أبقف ,طـ طبد الرحؿـ بـ أبل الزكاد ,الفقثؿ بـ خارجة

وقؾؿا  ,طؿر بـ الخطاب كثقرا ما يستخؾػ زيد بـ ثابت إذا خرج إلك شلء مـ آسػار

هتذيب ابـ  ". وهق يف رجع مـ سػر إٓ أقطع زيد بـ ثابت حديؼة مـ كخؾ. ورجالف ثؼات

 .(450/  5) "طساكر 

 : مرتوك: فالخرب ٓ يصح.القاقدي (2)
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ٌّ

 : َزْيٌد.َقاَل ُأَبل

. ,َفَتَحاَكَؿا إَِلْقفِ  ,َحتَّك َدَخال َطَؾْقفِ  ,اْكَطَؾَؼافَ 
ُّ

 َفَؼاَل: َبقِّـَُتَؽ َيا ُأَبل

 َقاَل: َما لِل َبقِّـٌَة.

. ـِ ـَ الَقِؿْق
ـَ مِ  َقاَل: َفَلْطِػ َأمِْقَر الُؿْممِـِْق

ـِ إِْن َرَأيْ ": َفَؼاَل ُطَؿرُ  ـَ الَقِؿْق
ـَ مِ "َتَفا َطَؾْقفِ َٓ ُتْعِػ َأمِْقَر الُؿْممِـِْق

(ٔ)
. 

ُ٘ . ,: َسقَّارٌ ََٚتاَبَع
ِّ

ْعبِل ـِ الشَّ  َط

ُٔ ِظَٜإز َٛأسٔس ب اٌج َعِبُس اي َثـَا َحجَّ ـْ َكافِعٍ  ,: َحدَّ  َقاَل: ,َط

َوَفَرَض َلُف ِرْزقًا ,اْسَتْعَؿَؾ ُطَؿُر َزْيدًا َطَؾك الَؼَضاءِ 
(ٕ)

. 

ٟٗ َٛأقٔس َكادِ اي ـُ َأبِل الزِّ َثـَا اْب ـْ  ,: َحدَّ َٓ: ,َوآَخرَ  ,َأبِْقفِ  َط  َقا

ا ُحِصَر ُطْثَؿانُ  ـُ َثابٍِت  ,َلؿَّ اَر. ,َأَتاُه َزْيُد ب  َفَدَخَؾ َطَؾْقِف الدَّ

اِر َأْكَػُع لِل مِـَْؽ َها ُهـَا": َفَؼاَل َلُف ُطْثَؿانُ   ."َفُذبَّ َطـِّل ,َأْكَت َخاِرَج الدَّ

ـَ  ,ُفْؿ فِْقفِ َوَيُؼْقُل لَ  ,َفَؽاَن َيُذبُّ الـَّاَس  ,َفَخَرَج 
َحتَّك َرَجَع ُأَكاٌس مِ

ـِ  ,َيا َلألَْكَصارِ "َوَجَعَؾ َيُؼْقُل:  ,إَْكَصارِ  َتْق  َمرَّ
ِ
 ,اْكُصُرْوهُ  ,ُكْقُكقا َأْكَصارًا هلل

 إِنَّ َدَمُف َلَحَرامٌ 
ِ
 ."َواهلل

                                                   
وجداد  (,450/  5) "هتذيب ابـ طساكر  "و ,لقكقع (309 ,308/  3) "أخبار الؼضاة " (3)

 وهق قطع ثؿرها. ,الـخؾ: صرامف

 اة.وحجاج: هق ابـ أرص (,450/  5) "هتذيب ابـ طساكر  "و (,359/  2)ابـ سعد  (2)
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ـَ إَْكَصارِ 
 َمَع َكاٍس مِ

ُّ
ُؾُح َمَعَؽ َما َيْص "َفَؼاَل:  ,َفَجاَء َأُبق َحقََّة الَؿاِزكِل

 ."َأْمرٌ 

ـَ  ,َوَأَخَذ بَِتْؾبِْقِب َزْيٍد ُهَق َوُأَكاٌس َمَعفُ  ,َفَؽاَن َبْقـَُفَؿا َكالَمٌ 
َفَؿرَّ بِِف َكاٌس مِ

ا َرَأْوُهؿْ  ,إَْكَصارِ   . "َأْرَسُؾْقهُ  ,َفَؾؿَّ

ْقَؾَة َما َدَرْيَت َأَتْصـَُع َهَذا بَِرُجٍؾ َلق َماَت الؾَّ ": َوَقاَل َرُجٌؾ مِـُْفؿ َٕبِل َحقَّةَ 

ـْ َأبِْقَؽ 
 "َما مِْقَراُثَؽ مِ

(ٔ)
. 

ٟٗ ِِٖط ٍَ ايٗع َمانِ ": َقا َلَفَؾَؽ ِطْؾُؿ  ,َلق َهَؾَؽ ُطْثَؿاُن َوَزْيٌد فِل َبْعِض الزَّ

 ."َلَؼْد َأَتك َطَؾك الـَّاِس َزَماٌن َوَما َيْعَؾُؿَفا َغْقُرُهَؿا ,الَػَرائِضِ 

ُ٘  َأِخَطَد
ُّ

اِرمِل : الدَّ
(ٕ)

. 

َٕ ُٔ ُبِطَقا ٍَ َدِعَفُط ب ْهِريَّ َيُؼْقُل: ََٚقا ـَ َثابٍِت ": َسِؿْعُت الزُّ َٓ َأنَّ َزْيَد ب َلْق

ـَ الـَّاسِ  ,َكَتَب الَػَرائَِض 
 "َلَرَأْيُت َأكََّفا َسَتْذَهُب مِ

(ٖ)
. 

                                                   
يؼال: لببف:  "أخذ بتؾبقبف  ": مرتوك. وققلف: والقاقدي (,453/  5) "هتذيب ابـ طساكر  " (3)

وكذلؽ إذا جعؾت يف  ,أخذ بتؾبقبف وتالبقبف: إذا جؿعت ثقابف طـد كحره وصدره ثؿ جررتف

 وأمسؽتف بف. ,طـؼف حبال وثقبا

طـ الزهري. وهق يف  ,طـ يقسػ بـ الؿاجشقن ,مـ صريؼ محؿد بـ طقسك (,334/  2) (2)

 .(453/  5) "هتذيب ابـ طساكر "

 .(486/  3) "تاريخ الػسقي  " (3)
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٣َٚ ـُ َطامِرٍ ََٚض ـِ إَْسَقدِ  ,: َسِعْقُد ب ـْ ُحَؿْقِد ب َكاَن "َقاَل: َقاَل َمالٌِؽ:  ,َط

ـُ َثابٍِت  ,إَِماَم الـَّاِس ِطـَْدَكا َبْعَد ُطَؿرَ  َوَكاَن إَِماَم  ,-رضل اهلل طـف-َزْيُد ب

ـُ ُطَؿرَ  ,الـَّاِس ِطـَْدَكا َبْعَد َزْيدٍ   "اْب
(ٔ)

. 

ٗٞ ُٔ َعِبٔس اهلٔل ائعِذًٔ َُُس ب ٍَ َأِس َوَطَؾك َفْرِض  ,الـَّاُس َطَؾك قَِراءِة َزْيدٍ ": َقا

 ."-طـفؿااهلل رضل -َزْيدٍ 

ـِ َطبَّاسٍ  ـِ اْب ـْ "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -َوَط
َلَؼْد َطؾَِؿ الَؿْحُػْقُضْقَن مِ

ٍد  ـَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأْصَحاِب ُمَحؿَّ اِسِخْق ـَ الرَّ
ـَ َثابٍِت مِ َأنَّ َزْيَد ب

 "فِل الِعْؾؿِ 
(ٕ)

. 

ـُ َُ ـْ ُمْسؾِؿٍ اأَلِع ـْ َمْسُرْوٍق  ,: َط ـْ  ,َط   َطْبدِ َط
ِ
َأكَُّف ": -رضل اهلل طـف-اهلل

 َوَأَخَقاٍت ٍَٕب: لأِلََخَقاِت  ,َوإِْخَقةٍ  ,ُوُأمٍّ  ,َكاَن َيُؼْقُل فِل َأَخَقاٍت ٍَٕب 

: الثُُّؾَثانِ  ,لأِلَِب  ُكقِر ُدْوَن اإِلَكاِث. ,َوإُمِّ  َفَؿا َبِؼل: َفؾِؾذُّ

                                                   
 .(266 ,265/  2) (,486/  3) "تاريخ الػسقي  " (3)

وقد  ,إلك البغقي 43/  4 "اإلصابة  "وكسبف الحافظ يف  453/  5 "هتذيب ابـ طساكر  " (2)

تاريخ  "وأخرج أبق زرطة يف  ,"ن الحافظق "يف الؿطبقع إلك  "الؿحػقضقن  "تحرف 

 ,طـ أبل شفاب الحـاط ,مـ صريؼ أحؿد بـ طبد اهلل بـ يقكس , (3944)برقؿ  "دمشؼ 

 ,قال: قدمت الؿديـة ,طـ مسروق ,طـ أبل الضحك مسؾؿ بـ صبقح ,طـ إطؿش

 وإسـاده صحقح. العؾؿ. فقجدت زيد بـ ثابت مـ الراسخقـ يف
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 ,َفَلْطَجَبفُ  ,فِْقَفا -رضل اهلل طـف-َفَسِؿَع َقْقَل َزْيدٍ  ,َفَؼِدَم َمْسُرْوٌق الَؿِدْيـَةَ 

؟
ِ
 َفَؼاَل َلُف َبْعُض َأْصَحابِِف: َأَتْتُرُك َقْقَل َطْبِد اهلل

ـَ َثابٍِت  ,َفَؼاَل َأَتْقُت الَؿِدْيـَةَ  ـَ  -رضل اهلل طـف-َفَقَجْدُت َزْيَد ب
مِ

ـَ فِل الِعْؾؿِ  اِسِخْق ـَ البَ - ,الرَّ ُك َبْق ـَ َيْعـِل: َكاَن َزْيٌد ُيَشرِّ "اقِْق
(ٔ)

 -. 

ُُٖس ٍُِطٚ ََُش ُٔ َع ـْ َأبِل َسَؾَؿَة: ب ـَ َطبَّاسٍ َأنَّ ": َط َقاَم  -طـفؿارضل اهلل -اْب

ـِ َثابٍِت إَِلك  ـَ َطؿِّ  ,َفَلَخَذ َلُف بِِرَكابِفِ  ,-رضل اهلل طـف-َزْيِد ب َفَؼاَل: َتـَحَّ َيا اْب

 
ِ
 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقِل اهلل

 "ا َهَؽَذا َكْػَعُؾ بُِعَؾَؿائِـَا َوُكَبَرائِـَاإِكَّ "َفَؼاَل: 
(ٕ)

. 

ِّ ٔٓ ِٜ ُٔ امَلٔس ٞٗ ب ٍَ َعًٔ َحاَبِة َأَحٌد َلُف َأْصَحاٌب َحِػُظقا َقا ـَ الصَّ
ـْ مِ : َلْؿ َيُؽ

َّٓ َثالََثٌة: َزْيدٌ  ,َوَقاُمقا بَِؼْقلِِف فِل الِػْؼفِ  ,َطـْفُ    ,إِ
ِ
ـُ َطبَّاٍس  ,َوَطْبُد اهلل َواْب

(ٔ)
. 

                                                   
يشرك بقـ الباققـ  ". وققلف: (453/  5) "تفذيب ابـ طساكر ال ". وهق يف إسـاده صحقح (3)

 : أي: يسقي بقـفؿ يف الؼسؿة."

مـ صريؼ محؿد بـ طبد اهلل إكصاري هبذا  (,360/  2). أخرجف ابـ سعد إسـاده حسـ (2)

         "هتذيب ابـ طساكر  "وهق يف  ,وأقره الذهبل (,423/  3)وصححف الحاكؿ  ,اإلسـاد

طـ أبل  ,مـ صريؼ طؾل بـ طبد العزيز (4746). وأخرجف الطرباين (452 ,453/  5)

               "الؿجؿع  "وأورده الفقثؿل يف  ,كعقؿ رزيـ الرماين. طـ الشعبل أن زيد بـ ثابت..

    وقال: رجالف رجال الصحقح غقر رزيـ الرماين وهق ثؼة. وأخرجف الحاكؿ  (,345/  9)

             "اإلصابة  "وأورده الحافظ يف  طـ طؿرو بـ ديـار. ,يجمـ صريؼ ابـ جر (428/  3)

 وصحح إسـاده. ,وكسبف لقعؼقب الػسقي ,مـ صريؼ الشعبل (43 ,42/  4)
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 : ْهِريِّ ـِ الزُّ ـُ َأبِل َحْؿَزَة: َط  ُشَعْقُب ب

ـِ إَْمِر: َأَكاَن َهَذا؟ ـَ َثابٍِت َكاَن َيُؼْقُل إَِذا ُسئَِؾ َط  َبَؾَغـَا َأنَّ َزْيَد ب

َث فِْقِف بِالَِّذي َيْعَؾؿُ  ,َفنِْن َقاُلقا: َكَعؿْ  ـْ  ,َحدَّ َقاَل: َفَذُرْوُه  ,َوإِْن َقاُلقا: َلْؿ َيُؽ

ُؽْقَن َحتَّك يَ 
(ٕ)

. 

ـْ َأبِْقفِ  ـِ َرَباٍح: َط  ب
ِّ

ـُ ُطَؾل  َقاَل: ,ُمْقَسك ب

ءٍ 
ْ

ـْ َشل ـُ َثابٍِت إَِذا َسَلَلُف َرُجٌؾ َط  َكاَن َهَذا؟ ,َكاَن َزْيُد ب
ِ
 َقاَل: آهلل

َؿ فِْقفِ  ,َفنِْن َقاَل: َكَعؿْ  َّٓ َلْؿ َيَتَؽؾَّْؿ. ,َتَؽؾَّ  َوإِ

ٟٗ ِِٛض ـِ َأبِل َخالِ ايٖج ـِ اْب : ,دٍ : َط
ِّ

ْعبِل ـِ الشَّ  َط

ـَ َثابٍِت  َفَلَخَذ َيْسَلُلُف  ,َوَأْجَؾَس َلُف َقْقمًا َخْؾَػ ِسْترٍ  ,َأنَّ َمْرَواَن َدَطا َزْيَد ب

 َوُهْؿ َيْؽُتُبْقَن.

ـَ َزْيدٌ 
 "إِكََّؿا َأُقْقُل بَِرْأِيل ,َيا َمْرَواُن! َأَغْدراً "َفَؼاَل:  ,َفَػطِ

(ٖ)
. 

ُٙ َٚا  : إِْبَراِهْقُؿ َض
ُّ

َؤاِسل ـُ ُحَؿْقٍد الرُّ ـِ َأبِل َخالِدٍ  ,ب ـِ اْب َوَزاَد:  ,َكْحَقهُ  ,َط

 َفَؿَحْقُه.

                                                                                                                        
 .(452/  5) "هتذيب ابـ طساكر  " (3)

 .(452/  5) "هتذيب ابـ طساكر  " (2)

مـ  (4873)لطرباين مـ صريؼقـ طـ سػقان بف. وأخرجف ا (,363/  2)أخرجف ابـ سعد  (3)

طـ  ,طـ أبقف ,طـ أخقف ,حدثـا الؼاسؿ بـ أبل الزكاد ,صريؼ أحؿد بـ شقذب القاسطل

 ."أن مروان ..."خارجة ابـ زيد بـ ثابت: 
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ّْ ـَ : َٖٔؿا ـِ ِسْقِرْي ـِ اْب ـَ  ,َحجَّ بِـَا َأُبق الَقلِْقدِ ": َقاَل  ,َط ـُ َوَلُد ِسْقِرْي َوَكْح

ـِ  ,َفَؿرَّ بِـَا َطَؾك الَؿِدْيـَةِ  ,َسْبَعةٌ   ,-رضل اهلل طـف-َثابٍِت  َفَلْدَخَؾـَا َطَؾك َزْيِد ب

ـَ "َفَؼاَل:  َِٓء َبـُق ِسْقِرْي  ."َهُم

َِٓء ُٕمٍّ ": -رضل اهلل طـف-َفَؼاَل َزْيدٌ   ."َوَهَذاِن ُٕمٍّ  ,َوَهَذاِن ُٕمٍّ  ,َهُم

ٌد َوَمَعْبٌد َوَيْحَقك ُٕمٍّ  ,َفَؿا َأْخَطلَ "َقاَل:   "َوَكاَن ُمَحؿَّ
(ٔ)

. 

٣َٚ ـْ َثابِ  ,: إَْطَؿُش ََٚض ـِ ُطَبْقدٍ َط ـُ َثابٍِت "َقاَل:  ,ِت ب رضل -َكاَن َزْيُد ب

ـْ َأْفَؽِف الـَّاِس فِل َأْهؾِفِ  -اهلل طـف
 "َوَأْزَمتِِف ِطـَْد الَؼْقمِ  ,مِ

(ٕ)
. 

ّْ ـَ : َٖٔؿا ـِ ِسْقِرْي ـِ اْب ـُ َثابٍِت ": َقاَل  ,َط  -رضل اهلل طـف-َخَرَج َزْيُد ب

ـَ َفاْسَتْؼَبَؾ الـَّ  ,ُيِرْيُد الُجُؿَعةَ  ـْ  ,َفِؼْقَؾ َلفُ  ,َفَدَخَؾ َداراً  ,اَس َراِجِعْق  َفَؼاَل: إِكَُّف َم

                                                   
طـ حؿاد هبذا  ,مـ صريؼ سؾقؿان بـ حرب (,58/  2) "تاريخف  "أخرجف الػسقي يف  (3)

مـ صريؼ الػسقي.  (333 ,332/  5) "تاريخ بغداد  "وهق يف  ,ورجالف ثؼات ,اإلسـاد

طـ طبد الؿؾؽ  ,مـ صريؼ يزيد بـ هارون (393/  7) "الطبؼات  "وأخرجف ابـ سعد يف 

قال: دخؾ طؾقـا زيد بـ ثابت وكحـ ستة إخقة فقفؿ  ,طـ أكس بـ سقريـ ,بـ أبل سؾقؿان

 ,ٕم وهذا وهذا ,فؼال: إن شئتؿ أخربتؽؿ مـ أخق كؾ واحد ٓمف: هذا وهذا ٓم ,محؿد

 فؿا أخطل شقئا. ,وهذا وهذا ٕم

ما رأيت رجال كان أفؽف يف ": وقال ثابت بـ طبقد: (453/  5) "هتذيب ابـ طساكر  "يف  (2)

وكان طؿر بـ الخطاب يؼقل: يـبغل لؾرجؾ  ,بقتف وٓ أحؾؿ إذا جؾس مع أصحابف مـ زيد

أي: مـ  "وأزمتف  ": قلفوق. "فنذا التؿس ما طـده كان رجاًل  ,أن يؽقن يف أهؾف مثؾ الصبل

 : الحؾقؿ الساكـ الؼؾقؾ الؽالم.والزمقتأرزهنؿ وأوقرهؿ. 
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ِ
ـَ اهلل

َٓ َيْسَتْحقِل مِ ـَ الـَّاِس   ."َٓ َيْسَتْحقِل م

ِٜٕس ُٔ َظ ُٖاُز ب ـِ َسِعْقدٍ َس ـْ َيْحَقك ب ـُ َثابٍِت "َقاَل:  ,: َط ا َماَت َزْيُد ب -َلؿَّ

ةِ ": -رضل اهلل طـف-َقاَل َأُبق ُهَرْيَرةَ  ,-رضل اهلل طـف َوَلَعؾَّ  ,َماَت َحْبُر إُمَّ

ـِ َطبَّاٍس مِـُْف َخَؾػًا  "اهلَل َأْن َيْجَعَؾ فِل اْب
(ٔ)

. 

١ََُ ُٔ َغًَ ُٖاُز ب ارٍ َس ـِ َأبِل َطؿَّ اِر ب ـْ َطؿَّ ا َماَت َزْيدٌ  ,: َط رضل اهلل -َقاَل: َلؿَّ

ـِ َطبَّاسٍ َجَؾْسـَا إَِلك  ,-طـف َهَؽَذا "َفَؼاَل:  ,فِل ضِؾٍّ  -طـفؿارضل اهلل -اْب

ـَ الَقْقَم ِطْؾٌؿ َكثِْقرٌ  ,َذَهاُب الُعَؾَؿاءِ 
 "ُدفِ

(ٕ)
. 

ٟٗ َٛأقٔس َكادِ اي ـُ َأبِل الزِّ َثـَا اْب ـْ َأبِْقفِ  ,: َحدَّ ـُ َثابٍِت "َقاَل:  ,َط ا َماَت َزْيُد ب  ,َلؿَّ

َقالِل َوَكَزَل كَِساُء العَ  ,َوَصؾَّك َطَؾْقِف َمْرَوانُ -رضل اهلل طـف-
(ٖ)

َوَجاَء كَِساُء  ,

ـَ َطَؾْقفِ  ,إَْكَصارِ  َٓ َتْبؽِْق َـّ اهلَل:  ُرُه  ."َفَجَعَؾ َخاِرَجُة ُيَذكِّ

: ـَ َـّ َطَؾْقِف َثالَثًا ,َٓ َكْسَؿُع مِـَْؽ  "َفُؼْؾ  "َوَغَؾْبـَفُ  ,َوَلـَْبؽَِق
(ٗ)

. 

                                                   
طـ  ,طـ حؿاد بـ زيد ,مـ صريؼ طارم (4750)والطرباين  (,362/  2)أخرجف ابـ سعد  (3)

طـ حؿاد بـ  ,مـ صريؼ سؾقؿان بـ حرب (,428 ,427/ 3)والحاكؿ  ,يحقك بـ سعقد

 ثؼات. إٓ أن يحقك بـ سعقد لؿ يسؿع مـ أبل هريرة.ورجالف  ,طـ يحقك بـ سعقد ,زيد

 (,4749)والطرباين برقؿ  (,428/  3)والحاكؿ  (,362 ,363/  2)أخرجف ابـ سعد  (2)

 مـ صرق طـ حؿاد بـ سؾؿة بف. ورجالف ثؼات. (,485/  2)والػسقي 

 ة.وأبعدها مـ جفة كجد ثؿاكق ,: مقضع بقـف وبقـ الؿديـة أربعة أمقالالعقالل (3)

 .(453/  5) "هتذيب ابـ طساكر  " (4)
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ٟٗ َٛأقٔس ٍَ اي  ."َوَأْصَعُؿقا الـَّاَس  ,َفـُِحَرْت  ,َوَأْرَسَؾ َمْرَواُن بُِجُزرٍ ": َقا

ُٔ َثأبٕت ُٕ ب ٍُ َسٖػا ِٛ ٘ٔ َُٜك ِٝ  :-ضنٞ اهلل عٓ٘-َٚٔف

اَن َواْبـُِف  ـْ لِْؾَؼَقافِل َبْعَد َحسَّ ـِ َثابِِت ... َفَؿ ـْ لِْؾَؿَثاكِل َبْعَد َزْيِد ب َوَم
(ٔ)

 

ـُ َحاِزمٍ  ـُ َسْعدٍ َوَقاَل َجِرْيُر ب َثـَا َقْقُس ب ـْ َمْؽُحْقلٍ  ,: َحدَّ ـَ ": َط َأنَّ ُطَباَدَة ب

امِِت   ,َدَطا َكَبطِّقًا ُيْؿِسُؽ َدابََّتُف ِطـَْد َبْقِت الَؿْؼِدسِ  -رضل اهلل طـف-الصَّ

فُ  ,َفَضَرَبفُ  ,َفَلَبك َفَؼاَل: َما َدَطاَك إَِلك َما َصـَْعَت  ,َفاْسَتْعَدى َطَؾْقِف ُطَؿرَ  ,َفَشجَّ

 ."بَِفَذا؟

ةٍ َوأَ  ,َفَلَبك ,: َأَمْرُتفُ َقاَل   َفَضَرْبُتُف. ,َكا فِل ِحدَّ

 : اْجؾِْس لِْؾِؼَصاِص.َفَؼاَل 

ـُ َثابٍِت  ـْ َأِخْقَؽ؟!": -رضل اهلل طـف-َفَؼاَل َزْيُد ب
 ."َأُتِؼْقُد لَِعْبِدَك مِ

َيةِ  ,َفَتَرَك ُطَؿُر الَؼَقدَ   "َوَقَضك َطَؾْقِف بِالدِّ
(ٕ)

. 

ِٜٕس ِٔ َداَلَي١ٔ َظ َٔ ْيَؼ اْطَتَؿَد َطَؾْقِف فِل ِكَتاَبِة َأنَّ الصِّ ": -ضنٞ اهلل عٓ٘-َٚ دِّ

َجالِ  ,الُؼْرآِن الَعظِْقِؿ فِل ُصُحٍػ  ـْ َأْفَقاِه الرِّ
ـَ إَْكَتاِف  ,َوَجْؿِعِف مِ

 ,َومِ

َقاعِ  ةً  ,َوالرِّ ُحِػ ُمدَّ ْيِؼ  ,َواْحَتَػُظقا بِتِْؾَؽ الصُّ دِّ َؿَفا  ,َفَؽاَكْت ِطـَْد الصِّ ُثؿَّ َتَسؾَّ

                                                   
ٓن الؼصص تثـك  ,وسؿل بذلؽ ,: الؼرآنوالؿثاين. (453/  5) "هتذيب ابـ طساكر  " (3)

 فقف.

 بف. ,طـ جرير ,مـ صريؼ طبد اهلل بـ وهب (,32/  8). وأخرجف البقفؼل رجالف ثؼات (2)
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ـَ َحْػَصةَ  ُثؿَّ  ,الَػاُرْوُق  إَِلك َأْن َكَدَب ُطْثَؿاُن َزْيَد  ,َكاَكْت َبْعُد ِطـَْد ُأمِّ الُؿْممِـِْق

ـَ َثابٍِت   الَِّذي بِِف أَن  ,ب
ِّ

ـْ ُقَرْيٍش إَِلك كَِتاِب َهَذا الُؿْصَحِػ الُعْثَؿاكِل
َوَكَػرًا مِ

 َأْلِػ ُكْسَخةٍ 
ْ

ـْ َأْلَػل
ِة ُقْرآٌن ِسَقاُه  َوَلْؿ َيْبَؼ  ,فِل إَْرِض َأْزَيُد مِ  -بَِلْيِدي إُمَّ

 الَحْؿُد 
ِ
 ."–َوهلل

ِٜٕس ََٚفا٠ٔ َظ ٍٍ -رضل اهلل طـف- ََٚقٔس اِخَتًَُفٛا ٔفٞ  َٛا  :َع٢ًَ َأِق

ٍَ ٟٗ َفَكا َٛأقٔس َٔ - اي ِٝ ُّ امُلَؤضِّٔخ ََا َٛ ِإ ُٖ ـَ - َٚ  ,: َماَت َسـََة َخْؿٍس َوَأْرَبِعْق

ـَ َسـًَة. ـْ ِستٍّ َوَخْؿِسْق  َط

َٚٔ٘ ََٚفأت ُ٘ َع٢ًَ  ـُ ُبَؽْقرٍ َتٔبَع ـِ  ,َوَشَباٌب  ,: َيْحَقك ب  ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ُد ب َوُمَحؿَّ

 ُكَؿْقٍر.

ِٕٝس ٍَ َأُبٛ ُعَب .ََٚقا ـَ  : َماَت َسـََة َخْؿٍس َوَأْرَبِعْق

ِٖ ٍَ ُث ـَ َأْثَبُت.َقا  : َوَسـََة ِستٍّ َوَخْؿِسْق

ٌٍ َِٓب ُٔ َس َُُس ب ٍَ َأِس ُُِطٚ ب ،ََٚقا ٍََّٚع .ُٔ َعًٔ ـَ  : َسـََة إِْحَدى َوَخْؿِسْق

ٗٞ ٔٓ ٍَ امَلَسا٥ٔ ُِ ،ََٚقا َِٝج ٍٔ ،َٚاهَل ِٝ ََٔع  ُٔ ٢َٝ ب َِٜش َٚ. ـَ  : َسـََة َخْؿٍس َوَخْؿِسْق

ٍَ َأُبٛ ايعَِّْأز ـَ ََٚقا  .-َفاهلُل َأْطَؾُؿ  -: َسـََة َخْؿٍس َوَأْرَبِعْق

ـْ َطاِصؿٍ َسِفْل ْحؿَ  ,: َط ـْ َأبِل َطْبِد الرَّ -–َلْؿ ُأَخالِْػ َطؾِّقًا "َقاَل:  ,ـِ َط

ـْ قَِراءتِفِ -رضل اهلل طـف
ٍء مِ

ْ
  ,فِل َشل

ٍّ
َفَلْلَؼك بَِفا  ,َوُكـُْت َأْجَؿُع ُحُروَف َطؾِل



 اعسف ضًفو
 

7

 734 [-رضي اهلل عنه-أبو خارجة وأبو سعيد زيد بن ثابت ]

َّٓ فِل التَّاُبْقِت  ,َزْيدًا فِل الَؿَقاِسِؿ بِالَؿِدْيـَةِ  رضل اهلل -َكاَن َزْيدٌ  ,َفَؿا اْخَتَؾَػا إِ

  ,ءِ َيْؼَرُأ بِالَفا -طـف
ٌّ

بِالَتاءِ  -رضل اهلل طـف-َوَطؾِل
(ٔ)

  ها. " 

 : قبؾ بعاث بست سـقات.-ضنٞ اهلل عٓ٘-ٚيس ظٜس 

 : يف يقم بعاث.ٚقتٌ أبٛٙ
 ذكًقا. ,وكان غالًما كابًغا ,يتقًؿا -رضل اهلل طـف-فعاش 

صؾك اهلل طؾقف -فؾؿا هاجر الـبل  ,وحػظ شقًئا مـ الؼرآن ,أسؾؿ صغقًرا

ض طؾقف ما قد حػظ مـ كتاب اهلل طز وجؾ: فسر وطر ,جاء إلقف -وسؾؿ

                                                   
وهق إمام يف  ,حب طاصؿصا ,: هق ابـ سؾقؿان إسدي أبق طؿر البزاز الؽقيفحػص (3)

: طـ سقيد بـ غػؾة قال: سؿعت طؾل بـ أبل ويف البابمرتوك يف الحديث.  ,الؼراءة

 ,صالب يؼقل: اتؼقا اهلل أيفا الـاس وإياكؿ والغؾق يف طثؿان وققلؽؿ حراق الؿصاحػ

فقاهلل ما حرقفا إٓ طؾك مال مـا أصحاب محؿد جؿقعا. وفقف أن طثؿان أرسؾ إلك زيد بـ 

فنذا اختؾػتؿ يف شلء  ,لقؽتب أحدكؿا ويؿؾل أخر"فؼال:  ,وسعقد بـ العاص ثابت

قال  ,فؿا اختؾػـا يف شلء مـ كتاب اهلل إٓ يف حرف واحد يف سقرة البؼرة ,فارفعاه إلل

قال  "التابقت  "فؼال: اكتبقه  ,فرفعـاه إلك طثؿان "التابقه "وقال زيد . "التابقت"سعقد 

شرح  "ذكره البغقي يف  "لصـعت مثؾ الذي صـع  ,ولل طثؿانولق ولقت الذي  "طؾل: 

وإسـاده  (,23 ,22) "الؿصاحػ  "ووراه ابـ أبل داود يف  (,525 ,524/  4) "السـة 

حديث جؿع  (3304). وروى الرتمذي (36/  9) "الػتح  "كؿا قال الحافظ يف  ,صحقح

 "التابقت  "ؾػقا يقمئذ يف وفقف: قال الزهري: فاخت ,طـ أكس ,مـ صريؼ الزهري ,الؼرآن

 ,فرفع اختالففؿ إلك طثؿان ,: التابقهوقال زيد ,: التابقتفؼال الؼرشققن ,"التابقه  "و

 ."فنكف كزل بؾسان قريش ,اكتبقه التابقت"فؼال: 
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ثؿ سللف الـبل  ,ورأى فقف ذكاء وكباغة ,بذلؽ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

-فلمره الـبل  ,فؼال لف: ٓ ,هؾ تتؽؾؿ بالسرياكقة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

 أن يتعؾؿ لغة القفقد. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 : هللنُا دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ ا

ـِ َثابٍِت   "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َزْيِد ْب
ِ
-َأَمَركِل َرُسقُل اهلل

ـْ ِكَتاِب َيُفقَد َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
 »َأْن َأَتَعؾََّؿ َلُف َكؾَِؿاٍت مِ

ِ
إِكِّل َواهلل

ـُ َيُفقَد َطَؾك ِكَتاٍب  ْؿُتُف َلفُ َفَؿا َمرَّ بِل كِْصُػ َشْفٍر َحتَّ »َقاَل:  «َما آَم  «ك َتَعؾَّ

ْؿُتُف َكاَن إَِذا َكَتَب إَِلك َيُفقَد َكَتْبُت إَِلْقِفؿْ »َقاَل:  ا َتَعؾَّ َوإَِذا َكَتُبقا إَِلْقِف  ,َفَؾؿَّ

«َقَرْأُت َلُف ِكَتاَبُفؿْ 
(ٔ)

. 

ـٌ َصِحقٌح َوَقْد »: ثِ قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل َهَذا َحِديٌث َحَس

ـْ َغْقِر هَ 
ـِ َثابٍِت ُرِوَي مِ ـْ َزْيِد ْب  .«-رضل اهلل طـف-َذا الَقْجِف َط

 : ٚدا٤ يف ضٚا١ٜ أخط٣ عٓس اإلَاّ ايرتَصٟ يف غٓٓ٘

ـِ َثابٍِت   »َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َزْيِد ْب
ِ
–َأَمَركِل َرُسقُل اهلل

ْرَياكِقَّةَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ «َأْن َأَتَعؾََّؿ السُّ
(ٕ)

. 

                                                   
وقال اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب . (ٖ٘ٗٙ)وأبو داود ُب سننو  (,ٕ٘ٔٚ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو  (ٔ)

. وىو ُب الصحيح اظتسند "صحيح": (ٜ٘ٙٗوقال ُب اظتشكاة برقم ). "حسن صحيح": يح السننصح
 .   (ٜٖٗ)لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم 

       = ذيـــــــــــــوقال الًتم": (, وقال فيوٚٛٔاضتديث ُب الصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل حتت حديث رقم ) (ٕ)
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 وأدقـفا يف خؿسة طشر يقًما. - طـفرضل اهلل-فتعؾؿفا 

                                                                                                                        
وقد قال  ,وإمنا صححو الًتمذي ألن لو طريقا أخرى ,ت: وإسناده حسن. قل"حديث حسن صحيح "  =

عن ثابت بن  ,رواه األعمش ,وقد روي من غَت ىذا الوجو عن زيد بن ثابت"الًتمذي عقب ذلك: 
. ("أن أتعلم السريانية -صلى اهلل عليو وسلم-أمرين رسول اهلل )عبيد األنصاري عن زيد بن ثابت قال: 

عن جرير عن األعمش بو بلفظ: قال يل رسول  (ٕٕٗ/  ٖ)واضتاكم  (ٕٛٔ/  ٘)قلت: وصلو أزتد 
فتعلمها ُب  ,قال: فتعلمها فإنو يأتينا كتب ,أحتسن السريانية؟ فقلت: ال ": -صلى اهلل عليو وسلم-اهلل 

قال األعمش: كانت تأتيو كتب ال يشتهي أن يطلع عليها إال من يثق  ". زاد اضتاكم: "سبعة عشر يوما 
. قلت: ال أدري الذي زتل "صحيح إن كان ثابت بن عبيد شتعو من زيد بن ثابت  ". وقال: " بو

 "الثقات "اضتاكم على الًتدد ُب شتاع ثابت إياه من زيد وىو مواله ومل يتهم بتدليس! قال ابن حبان ُب 
ين روى عن ابن سَت  ,كوُب يروي عن عمر وزيد بن ثابت  ,ثابت بن عبيد األنصاري": (ٙ/  ٔ)

: وقد قيل إن ثابت بن عبيد األنصاري ىو غَت ثابت بن عبيد موىل "وىو موىل زيد بن ثابت  ,واألعمش
ىذا  "التهذيب  "وعزى اضتافظ ُب  , (ٗ٘ٗ/  ٔ/  ٔ) "اصترح والتعديل"فرق بينهما أبو حاًب ُب  ,زيد

عدم التفريق وىو الذي  بل ما نقلتو عن ابن حبان آنفا يدل عن ,التفريق إىل ابن حبان أيضا وىو وىم
فالسند صحيح. واضتديث علقو  ,وسواء كان ىذا أو ذاك فكبلمها ثقة "التقريب  "اعتمده اضتافظ ُب 

صلى اهلل عليو -وقال خارجة بن زيد ابن ثابت عن زيد بن ثابت أن النيب  "البخاري ُب صحيحو فقال: 
وقد وصلو ": (ٔٙٔ/  ٖٔ)ُب شرحو . قال اضتافظ ابن حجر "أمره أن يتعلم كتاب اليهود  -وسلم

وىذا ". ٍب ذكر ابن حجر الطريق األخرى اليت علقها الًتمذي ٍب قال: " (كتاب التاريخ)مطوال ُب 
وأبو بكر  ",مسنديهما  ". وأخرجو أزتد وإسحاق ُب "فوائد ىبلل اضتفار "الطريق وقعت يل بعلو ُب 

ه: إين أكتب إىل قوم فأخاف أن يزيدوا علي وعند ,وأبو يعلى "كتاب اظتصاحف   "بن أيب داود ُب 
وينقصوا فتعلم السريانية. فذكره. ولو طريق أخرى أخرجها ابن سعد. وُب كل ذلك رد على من زعم أن 
عبد الرزتن بن أيب الزناد تفرد بو. نعم مل يروه عن أبيو عن خارجة إال عبد الرزتن. فهو تفرد نسيب. 

ولساهنم  ,فإن من الزم تعلم كتابة اليهود تعلم لساهنم ,رجةوقصة ثابت ديكن أن تتحد مع قصة خا
. "فيحتمل أن زيدا تعلم اللسانُت الحتياجو إىل ذلك  ,لكن اظتعروف أن لساهنم العربانية ,السريانية

 "من تعلم لسان قوم أمن من مكرىم  "قلت: وىذا اضتديث ُب معٌت اضتديث اظتتداول على األلسنة: 
فكأنو  ,وال ذكره أحد ؽتن ألف ُب األحاديث اظتشتهرة على األلسنة ,هبذا اللفظ لكن ال أعلم لو أصبل

 إمنا اشتهر ُب األزمنة اظتتأخرة.
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صؾك اهلل طؾقف -يؽتب لؾـبل  -رضل اهلل طـف-وكان زيد بـ ثابت 

 .-رضل اهلل طـف-وكان أمقـًا طؾقف  ,القحل -وسؾؿ

 : (4679)ملا أخطز اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘ بطقِ 

َثـَا َأُبق الَقَؿانِ قاٍ ـِ  ,َأْخَبَرَكا ُشَعْقٌب  ,: َحدَّ ْهِريِّ َط ـُ  ,الزُّ َقاَل: َأْخَبَركِل اْب

بَّاِق  ـَ َثابٍِت إَْكَصاِريَّ َأنَّ  ,السَّ ـْ َيْؽُتُب  -رضل اهلل طـف-َزْيَد ْب َوَكاَن مِؿَّ

 
َ

 َأُبق َبْؽٍر َمْؼَتَؾ َأْهِؾ الَقَؿاَمِة َوِطـَْدُه ُطَؿرُ "َقاَل:  -الَقْحل
َّ

َفَؼاَل َأُبق  ,َأْرَسَؾ إَِلل

َوإِكِّل  ,َفَؼاَل: إِنَّ الَؼْتَؾ َقْد اْسَتَحرَّ َيْقَم الَقَؿاَمِة بِالـَّاسِ  ,ُطَؿَر َأَتاكِل َبْؽٍر: إِنَّ 

ـِ  اِء فِل الَؿَقاصِ َّٓ َأْن  ,َأْخَشك َأْن َيْسَتِحرَّ الَؼْتُؾ بِالُؼرَّ ـَ الُؼْرآِن إِ
َفَقْذَهَب َكثِقٌر مِ

ََرى َأْن َتْجَؿَع الؼُ  ,َتْجَؿُعقهُ  َٕ َكْقَػ »َقاَل َأُبق َبْؽٍر: ُقْؾُت لُِعَؿَر:  ,"ْرآَن َوإِكِّل 

 
ِ
َفَؼاَل ُطَؿُر: ُهَق  «؟-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأْفَعُؾ َشْقًئا َلْؿ َيْػَعْؾُف َرُسقُل اهلل

 َخْقرٌ 
ِ
 ,َفَؾْؿ َيَزْل ُطَؿُر ُيَراِجُعـِل فِقِف َحتَّك َشَرَح اهلُل لَِذلَِؽ َصْدِري ,َواهلل

َٓ َيَتَؽؾَّؿُ  ,الَِّذي َرَأى ُطَؿرُ َوَرَأْيُت  ـُ َثابٍِت: َوُطَؿُر ِطـَْدُه َجالٌِس   ,َقاَل َزْيُد ْب

َٓ َكتَِّفُؿَؽ  ,َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر: إِكََّؽ َرُجٌؾ َشابٌّ َطاقٌِؾ   » ,َو
َ

ُكـَْت َتْؽُتُب الَقْحل

 
ِ
 َلْق  ,ْجَؿْعفُ َفَتَتبَِّع الُؼْرآَن َفا ,«-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لَِرُسقِل اهلل

ِ
َفَقاهلل

ـْ َجْؿِع 
ا َأَمَركِل بِِف مِ  مِؿَّ

َّ
ـَ الِجَباِل َما َكاَن َأْثَؼَؾ َطَؾل

َػـِل َكْؼَؾ َجَبٍؾ مِ َكؾَّ

 »ُقْؾُت:  ,الُؼْرآنِ 
ُّ

-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َكْقَػ َتْػَعالَِن َشْقًئا َلْؿ َيْػَعْؾُف الـَّبِل

  «؟
ِ
َفَؾْؿ َأَزْل ُأَراِجُعُف َحتَّك َشَرَح اهلُل َصْدِري  , َخْقرٌ َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر: ُهَق َواهلل
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ـَ  ,لِؾَِّذي َشَرَح اهلُل َلُف َصْدَر َأبِل َبْؽٍر َوُطَؿرَ 
َفُؼْؿُت َفَتَتبَّْعُت الُؼْرآَن َأْجَؿُعُف مِ

َقاِع َوإَْكَتاِف  َجالِ  ,الرِّ ـْ  ,َوالُعُسِب َوُصُدوِر الرِّ ُسقَرِة  َحتَّك َوَجْدُت مِ

ـِ َمَع ُخَزْيَؿَة إَْكَصاِريِّ َلْؿ َأِجْدُهَؿا َمَع َأَحٍد َغْقِرهِ  َلَؼْد َجاَءُكْؿ ﴿ ,التَّْقَبِة آَيَتْق

ـْ َأكُْػِسُؽْؿ َطِزيٌز َطَؾقِْف َما َطـِتُّْؿ َحِريٌص َطَؾقُْؽؿْ 
إَِلك  [328التقبة: ] ﴾َرُسقٌل مِ

تِل ,آِخِرِهَؿا ُحُػ الَّ اُه  َوَكاَكِت الصُّ ُجِؿَع فِقَفا الُؼْرآُن ِطـَْد َأبِل َبْؽٍر َحتَّك َتَقفَّ

اُه اهللُ  ,اهللُ  ـُ  ,ُثؿَّ ِطـَْد ُطَؿَر َحتَّك َتَقفَّ ُثؿَّ ِطـَْد َحْػَصَة بِـِْت ُطَؿَر َتاَبَعُف ُطْثَؿاُن ْب

ـْ ُيقُكَس  ,َوالؾَّْقُث  ,ُطَؿرَ  ـِ ِشَفاٍب  ,َط ـْ اْب َثـِل َطْبُد َوَقاَل الؾَّْقُث: َح  ,َط دَّ

ـُ َخالِدٍ  ـِ ْب ْحَؿ ـِ ِشَفاٍب  ,الرَّ ـْ اْب َوَقاَل  ,َوَقاَل: َمَع َأبِل ُخَزْيَؿَة إَْكَصاِريِّ  ,َط

ـْ إِْبَراِهقؿَ  ـُ ِشَفاٍب  ,ُمقَسك: َط َثـَا اْب ـُ  ,َمَع َأبِل ُخَزْيَؿةَ  ,َحدَّ َوَتاَبَعُف َيْعُؼقُب ْب

ـْ َأبِقفِ  ,إِْبَراِهقؿَ  َثـَا إِْبَراِهقُؿ. َوَقاَل: َمَع ُخَزْيَؿَة َأْو َأبِل َوَقاَل  ,َط َأُبق َثابٍِت: َحدَّ

 . "ُخَزْيَؿةَ 

 . َٔ أعًِ ايٓاع بايفسا٥ض -زضٞ اهلل عٓ٘-ٚنإ 

رضل -كؿا قال الحرب طبد اهلل بـ طباس  ,وهق مـ الراسخقـ يف العؾؿ

 .-طـفؿااهلل 

 : ملا دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل

ـِ َمالٍِؽ مـ ح   ,-رضل اهلل طـف-ديث َأَكِس ْب
ِ
صؾك -َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

تِل َأُبق َبْؽرٍ »: -اهلل طؾقف وسؾؿ تِل بُِلمَّ  ُطَؿرُ  ,َأْرَحُؿ ُأمَّ
ِ
ُهْؿ فِل َأْمِر اهلل  ,َوَأَشدُّ
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انَ  ـُ َطػَّ ـُ َوَأْطَؾُؿُفْؿ بِالَحاَلِل َوالحَ  ,َوَأْصَدُقُفْؿ َحَقاًء ُطْثَؿاُن ْب َراِم ُمَعاُذ ْب

ـُ َثابٍِت  ,َجَبؾٍ  ـٌ  ,َوَأْفَرُضُفْؿ َزْيُد ْب ٍة َأمِق ـُ َكْعٍب: َولُِؽؾِّ ُأمَّ  ْب
ُّ

َوَأْقَرُؤُهْؿ ُأَبل

اِح  ـُ الَجرَّ ِة َأُبق ُطَبْقَدَة ْب ـُ َهِذِه إُمَّ «-أجؿعقـ -طـفؿرضل اهلل -َوَأمِق
(ٔ)

. 

                                                   
وصححو اإلمام األلباين  (,ٗ٘ٔ)واإلمام ابن ماجو ُب سننو  (,ٜٖٓٚ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو  (ٔ)

 (,ٕٕٗٔ)مام األلباين رزتو اهلل برقم . وىو ُب الصحيحة لئل"صحيح"رزتو اهلل ُب صحيح السنن وقال: 
واضتاكم  (,ٜٕٕٔ) (,ٕٕٛٔ)وابن حبان  (ٗ٘ٔ)وابن ماجو  (,ٜٖٓ/ٕ)وقال فيو: أخرجو الًتمذي 

من طريق عبد الوىاب بن عبد اجمليد الثقفي حدثنا خالد اضتذاء عن أيب قبلبة عن أنس قال:  (ٕٕٗ/ٖ)
. وقال اضتاكم: "حديث حسن صحيح"ال الًتمذي: وق ,: فذكره-صلى اهلل عليو وسلم-قال رسول اهلل 

. ووافقو الذىيب وىو كما قاال. وتابعو سفيان الثوري عن خالد "ىذا إسناد صحيح على شرط الشيخُت"
 (ٕٕٔ/  ٖ)وأبو نعيم  (,ٖٔ٘/ٔ) "مشكل اآلثار"والطحاوي ُب  (ٗٛٔ/ٖ)اضتذاء بو. أخرجو أزتد 

والبغوي ُب  (ٕ/  ٜٚ/  ٔٔو  ٕ/  ٕٕٛ/ ٙو  ٕ/  ٜٕٙ/  ٕ) "تاريخ دمشق"وابن عساكر ُب 
. وتابعو أيضا وىيب حدثنا خالد اضتذاء بو.  (نسخة اظتكتب اإلسبلمي (ٕ/ٖٗ٘/ٖ) "شرح السنة"

. وتابعو على اصتملة األخَتة منو عبد  (ٜٕٙٓ)والطحاوي وكذا الطيالسي  (ٕٓٛ/ ٖ)أخرجو أزتد 
وصرح  (ٜٕٔ/  ٚ)اعيل بن علية عند مسلم . وإشت(ٖٚ/ ٚ)األعلى بن عبد األعلى عند البخاري 

بعدما عزاه  "الفتح  "فقال اضتافظ ُب  ,األول بتحديث أيب قبلبة عن أنس. وقد أعل اضتديث بعلة غريبة
إال أن اضتافظ قال: إن الصواب ُب أولو اإلرسال واظتوصول منو  ,وإسناده صحيح "للًتمذي وابن حبان: 

فقال الًتمذي: حدثنا سفيان بن وكيع  ,. وللحديث طريق أخرى"لم ما اقتصر عليو البخاري. واهلل أع
 "حدثنا زتيد بن عبد الرزتن عن داود العطار عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك مرفوعا بو. وقال: 

صلى -حديث غريب ال نعرفو من حديث قتادة إال من ىذا الوجو وقد رواه أبو قبلبة عن أنس عن النيب 
. قلت: ورجالو كلهم ثقات رجال مسلم غَت سفيان "ؿتوه واظتشهور حديث أيب قبلبة  -اهلل عليو وسلم

فنصح فلم  ,فأدخل عليو ما ليس من حديثو ,كان صدوقا إال أنو ابتلي بوراقو  "بن وكيع قال اضتافظ: 
. وللحديث شواىد من حديث ابن عمر من طريقُت عنو وأيب ػتجن واضتسن "فسقط حديثو  ,يقبل

 ٕ/  ٕٕٛ/  ٙو  ٕ/  ٜٕٙ/  ٕ)أخرجها ابن عساكر  ,بل بعضها مطوال وبعضها ؼتتصرالبصري مرس
الطريق األوىل عن ابن  (ٖٗٛٔ/  ٗ) "مسنده"وأخرج أبو يعلى ُب  ,بأسانيد ضعيفة (ٕ/  ٜٚ/  ٔٔو 

وزاد ُب رواية:  (ٙ٘/  ٔ) "اضتلية"وأبو نعيم ُب  ,الطريق األخرى عنو (ٖ٘٘/  ٖ)واضتاكم  ,عمر
              = زكريا بن حيِت اظتقرئ وىو "اظتناوي"ووقع ُب  ,. وفيو زكريا بن حيِت اظتنقري ومل أعرفو"اوأكرمه"
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َٓ »": ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل َّٓ َهَذا َحِديٌث َغِريٌب  ـْ َحِديِث َقَتاَدَة إِ
 َكْعِرُفُف مِ

ـْ َهَذا الَقْجفِ 
 . «مِ

ـْ َأَكسٍ  ,َوَقْد َرَواُه َأُبق قاَِلَبةَ    ,َط
ِّ

ـِ الـَّبِل  َكْحَقُه.  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َط

 ."َوالَؿْشُفقُر َحِديُث َأبِل قاَِلَبةَ 

ـ ركب بؾجام دابتف حق -طـفؿارضل اهلل -وقد أخذ طبد اهلل بـ طباس 

 طؾقفا.

 : (1314)نُا دا٤ يف اجملايؼ ٚدٛاٖط ايعًِ يًسٜٓٛضٟ بطقِ 

َثـَا َأْحَؿدُ قاٍ ٍد الـَّْقَساُبقِريُّ  ,: َحدَّ ـُ ُمَحؿَّ ـُ  ,َكا َأْحَؿُد ْب ـُ ْب َكا اْلَحَس

ـِ اْلُؿَباَركِ  ,ِطقَسك ـِ اْب ـْ َداُودَ  ,َط : َقاَل: َركَِب  ,َط
ِّ

ْعبِل ـِ الشَّ ـُ َثاَط -بٍِت َزْيُد ْب

ـَ َطبَّاسٍ َفَلَخَذ  ,-رضل اهلل طـف َفَؼاَل َلُف: ٓ  ,بِِرَكابِفِ  -طـفؿارضل اهلل -اْب

 
ِ
ـَ َطؿِّ َرُسقِل اهلل َهَؽَذا ُأمِْرَكا َأْن ". َفَؼاَل: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َتْػَعْؾ َيا اْب

 ,. َفَلْخَرَج َيَدهُ "َأِركِل َيَدكَ ": -رضل اهلل طـف-. َفَؼاَل َزْيدٌ "َكْػَعَؾ بُِعَؾَؿاِئـَا

                                                                                                                        
من طريق الطرباين بإسناده عن  (ٔ/  ٖٔٚ - ٕ/  ٖٓٚ/  ٖٔ)تصحيف. وأخرجو ابن عساكر  =

وقد أوٌب عمَت "مندل بن علي عن ابن جريج عن ػتمد بن اظتنكدر عن جابر مرفوعا ؿتوه وزاد ُب آخره: 
من طريق عبد األعلى  (ٙ٘/ ٔ) "اضتلية". ومندل ضعيف. وروى أبو نعيم ُب "عبادة. يعٍت أبا الدرداء

ومن طريق الكوثر بن حكيم كبلمها عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ:  ,السامي عن عبيد اهلل بن عمر
قلت: والكوثر ىذا قال الدارقطٍت . "وأكرمها  ". زاد ُب رواية "أشد أميت حياء عثمان بن عفان  "

وىو ثقة واشتو عبد األعلى بن عبد األعلى. لكن ُب الطريق  ,وغَته: مًتوك. لكن تابعو السامي كما ترى
 إليو زكريا ابن حيِت اظتنقري ومل أجد لو تررتة.   
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-َهَؽَذا ُأمِْرَكا َأْن َكْػَعَؾ بَِلْهِؾ َبْقِت َكبِقِّـَا "َوَقاَل: -رضل اهلل طـف-َفَؼبََّؾَفا َزْيٌد 

 . "-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

صؾك اهلل -مؿـ حػظ الؼرآن طؾك طفد الـبل  -رضل اهلل طـف-وهق 

 .-طؾقف وسؾؿ

وكان  ,جتؿع إكصاروا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ولؿا قبض الـبل 

خؾقػة لرسقل  ,-رضل اهلل طـف-الشلن بقـفؿ أن يختاروا سعد بـ طبادة 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل 

 : نُا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

  ,-طـفارضل اهلل -مـ حديث َطائَِشَة 
ِّ

صؾك اهلل طؾقف -َزْوِج الـَّبِل

 َأنَّ  ,-وسؾؿ
ِ
ـِْح  ,-هلل طؾقف وسؾؿصؾك ا-َرُسقَل اهلل  - ,َماَت َوَأُبق َبْؽٍر بِالسُّ

  -َقاَل: إِْسَؿاِطقُؾ َيْعـِل بِالَعالَِقِة 
ِ
 َما َماَت َرُسقُل اهلل

ِ
-َفَؼاَم ُطَؿُر َيُؼقُل: َواهلل

َّٓ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  َما َكاَن َيَؼُع فِل َكْػِسل إِ
ِ
َقاَلْت: َوَقاَل ُطَؿُر: َواهلل

َـّ َأْيِدَي ِرَجاٍل َوَأْرُجَؾُفؿْ  ,َوَلَقْبَعَثـَُّف اهللُ  ,َذاكَ   "َفَجاَء َأُبق َبْؽٍر  ,َفَؾَقْؼَطَع

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل َقاَل: بَِلبِل َأْكَت  ,َفَؼبََّؾفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؽَشَػ َط

ل َٓ ُيذِ  ,صِْبَت َحقًّا َوَمقًِّتا ,َوُأمِّ ـِ َأَبًداَوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدِه  ُثؿَّ  ,يُؼَؽ اهلُل الَؿْقَتَتْق

َفا الَحالُِػ َطَؾك ِرْسؾَِؽ  َؿ َأُبق َبْؽٍر َجَؾَس ُطَؿرُ  ,َخَرَج َفَؼاَل: َأيُّ ا َتَؽؾَّ  ,َفَؾؿَّ

ًدا  ,َفَحِؿَد اهلَل َأُبق َبْؽٍر َوَأْثـَك َطَؾْقفِ  ـْ َكاَن َيْعُبُد ُمَحؿَّ صؾك اهلل -َوَقاَل: َأٓ َم
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ًدا َقْد َماَت  -طؾقف وسؾؿ َٓ  ,َفنِنَّ ُمَحؿَّ  
ٌّ

ـْ َكاَن َيْعُبُد اهلَل َفنِنَّ اهلَل َحل َوَم

َوَما ﴿َوَقاَل:  [,30الزمر: ]﴾إِكََّؽ َمقٌِّت َوإِكَُّفْؿ َمقِّتُقن﴿َوَقاَل:  ,َيُؿقُت 

ُسُؾ َأَفنِْن َماَت َأْو  ـْ َقبْؾِِف الرُّ
َّٓ َرُسقٌل َقْد َخَؾْت مِ ٌد إِ ُقتَِؾ اكَْؼَؾبْتُْؿ َطَؾك ُمَحؿَّ

ـْ َيُضرَّ اهلَل َشقْئًا َوَسقَْجِزي اهلُل  ـْ َيـَْؼؾِْب َطَؾك َطِؼبَقِْف َفَؾ َأْطَؼابُِؽْؿ َوَم

ـَ  اكِِري َقاَل:  ,َقاَل: َفـََشَج الـَّاُس َيْبُؽقنَ  [,344آل طؿران: ] ﴾الشَّ

ـِ ُطَباَدَة  َفَؼاُلقا: مِـَّا  ,فِل َسِؼقَػِة َبـِل َساِطَدةَ َواْجَتَؿَعِت إَْكَصاُر إَِلك َسْعِد ْب

ـُ الَخطَّاِب  ,َفَذَهَب إَِلْقِفْؿ َأُبق َبْؽرٍ  ,َأمِقٌر َومِـُْؽْؿ َأمِقرٌ  ـُ  ,َوُطَؿُر ْب َوَأُبق ُطَبْقَدَة ْب

اِح    ,َفَذَهَب ُطَؿُر َيَتَؽؾَُّؿ َفَلْسَؽَتُف َأُبق َبْؽرٍ  ,الَجرَّ
ِ
 َما َوَكاَن ُطَؿُر َيُؼقُل: َواهلل

َّٓ َأكِّل َقْد َهقَّْلُت َكالًَما َقْد َأْطَجَبـِل َٓ َيْبُؾَغُف َأُبق  ,َأَرْدُت بَِذلَِؽ إِ َخِشقُت َأْن 

َؿ َأُبق َبْؽٍر َفَتَؽؾََّؿ َأْبَؾَغ الـَّاسِ  ,َبْؽرٍ  ـُ إَُمَراُء  ,ُثؿَّ َتَؽؾَّ َفَؼاَل فِل َكالَمِِف: َكْح

َٓ َكْػَعُؾ َفؼَ  ,َوَأْكُتُؿ الُقَزَراءُ   
ِ
َٓ َواهلل ـُ الُؿـِْذِر:  َومِـُْؽْؿ  ,مِـَّا َأمِقرٌ  ,اَل ُحَباُب ْب

َٓ  ,َأمِقرٌ  ُهْؿ َأْوَسُط الَعَرِب  ,َوَأْكُتُؿ الُقَزَراءُ  ,َوَلؽِـَّا إَُمَراءُ  ,َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر: 

اِح  َأْو َأَبا ,َفَبايُِعقا ُطَؿرَ  ,َوَأْطَرُبُفْؿ َأْحَساًبا ,َداًرا ـَ الَجرَّ َفَؼاَل ُطَؿُر:  ,ُطَبْقَدَة ْب

  ,َوَخْقُرَكا ,َفَلْكَت َسقُِّدَكا ,َبْؾ ُكَباِيُعَؽ َأْكَت 
ِ
صؾك اهلل -َوَأَحبُّـَا إَِلك َرُسقِل اهلل

َفَؼاَل َقائٌِؾ: َقَتْؾُتْؿ َسْعَد  ,َوَباَيَعُف الـَّاُس  ,َفَلَخَذ ُطَؿُر بَِقِدِه َفَباَيَعفُ  ,-طؾقف وسؾؿ

ـَ ُطَباَدةَ  ـُ َسالِؿٍ  ,"َفَؼاَل ُطَؿُر َقَتَؾُف اهلُل  ,ْب  ْب
ِ
َبْقِديِّ  ,َوَقاَل َطْبُد اهلل ـِ الزُّ َقاَل:  ,َط

ـُ الَؼاِسؿِ  ـِ ْب ْحَؿ  ,-طـفارضل اهلل -َأنَّ َطاِئَشَة  ,َأْخَبَركِل الَؼاِسؿُ  ,َطْبُد الرَّ



 اعسف ضًفو

 
7

 [-رضي اهلل عنه-أبو خارجة وأبو سعيد زيد بن ثابت ]

   
 

743 

  "َقاَلْت: 
ِّ

فِقِؼ  ,-ف وسؾؿصؾك اهلل طؾق-َشَخَص َبَصُر الـَّبِل ُثؿَّ َقاَل: فِل الرَّ

َّٓ  ,َوَقصَّ الَحِديَث  ,إَْطَؾك َثالًَثا ـْ ُخْطَبٍة إِ
ـْ ُخْطَبتِِفَؿا مِ

َقاَلْت: َفَؿا َكاَكْت مِ

َف ُطَؿُر الـَّاَس  ُهُؿ اهلُل بَِذلَِؽ  ,َكَػَع اهلُل بَِفا َلَؼْد َخقَّ ُثؿَّ  ,َوإِنَّ فِقِفْؿ َلـَِػاًقا َفَردَّ

َر َأُبق َبْؽٍر الـَّاَس الُفَدىلَ  ِذي َطَؾْقِفْؿ َوَخَرُجقا بِفِ  ,َؼْد َبصَّ َفُفُؿ الَحؼَّ الَّ  ,َوَطرَّ

َّٓ ﴿َيْتُؾقَن  ٌد إِ ُسُؾ  ,َرُسقٌل  َوَما ُمَحؿَّ ـْ َقبْؾِِف الرُّ
آل طؿران: ] ﴾َقْد َخَؾْت مِ

ـَ ﴿إَِلك  [344 اكِِري " [344آل طؿران: ] ﴾الشَّ
(ٔ)

. 

صؾك اهلل -إن كـا أكصار الـبل ": -ضنٞ اهلل عٓ٘-ابت ٚقاٍ ظٜس بٔ ث

 ."وهؽذا كؽقن أكصار الؿفاجريـ ,-طؾقف وسؾؿ

 
  

                                                   
 .(ٖٓٚٙ, ٜٖٙٙ, ٖٛٙٙ, ٖٚٙٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 744 بيان قصة جمع القرآن الكريم[]

 [الكريم جمع القرآن قصةبيان ]

 :ايهسِٜ مجع ايكسإٓ بٝإ قؿ١

ثؿ بعد ذلؽ حقـ استؼر الؼتؾ بالؼراء يقم القؿامة: أرسؾ إلقف أبق بؽر 

 الصديؼ رضل بلن يجؿع الؼرآن.

 : ُا دا٤ شيو يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهللن

ـَ َثابٍِت إَْكَصاِريَّ  ـْ َيْؽُتُب  -رضل اهلل طـف-مـ حديث َزْيَد ْب َوَكاَن مِؿَّ

 
َ

 َأُبق َبْؽٍر َمْؼَتَؾ َأْهِؾ الَقَؿاَمِة َوِطـَْدُه ُطَؿرُ "َقاَل:  -الَقْحل
َّ

َفَؼاَل َأُبق  ,َأْرَسَؾ إَِلل

َوإِكِّل  ,َفَؼاَل: إِنَّ الَؼْتَؾ َقْد اْسَتَحرَّ َيْقَم الَقَؿاَمِة بِالـَّاسِ  ,َر َأَتاكِلَبْؽٍر: إِنَّ ُطؿَ 

ـِ  اِء فِل الَؿَقاصِ َّٓ َأْن  ,َأْخَشك َأْن َيْسَتِحرَّ الَؼْتُؾ بِالُؼرَّ ـَ الُؼْرآِن إِ
َفَقْذَهَب َكثِقٌر مِ

ََرى َأْن َتْجَؿَع الُؼْرآنَ  ,َتْجَؿُعقهُ  َٕ َكْقَػ »َقاَل َأُبق َبْؽٍر: ُقْؾُت لُِعَؿَر:  ," َوإِكِّل 

 
ِ
َفَؼاَل ُطَؿُر: ُهَق  «؟-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأْفَعُؾ َشْقًئا َلْؿ َيْػَعْؾُف َرُسقُل اهلل

 َخْقرٌ 
ِ
 ,َفَؾْؿ َيَزْل ُطَؿُر ُيَراِجُعـِل فِقِف َحتَّك َشَرَح اهلُل لَِذلَِؽ َصْدِري ,َواهلل

َٓ َيَتَؽؾَّؿُ  ,ِذي َرَأى ُطَؿرُ َوَرَأْيُت الَّ  ـُ َثابٍِت: َوُطَؿُر ِطـَْدُه َجالٌِس   ,َقاَل َزْيُد ْب

َٓ َكتَِّفُؿَؽ  ,َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر: إِكََّؽ َرُجٌؾ َشابٌّ َطاقٌِؾ   » ,َو
َ

ُكـَْت َتْؽُتُب الَقْحل

 
ِ
 َلْق  ,ْعفُ َفَتَتبَِّع الُؼْرآَن َفاْجؿَ  ,«-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لَِرُسقِل اهلل

ِ
َفَقاهلل

ـْ َجْؿِع 
ا َأَمَركِل بِِف مِ  مِؿَّ

َّ
ـَ الِجَباِل َما َكاَن َأْثَؼَؾ َطَؾل

َػـِل َكْؼَؾ َجَبٍؾ مِ َكؾَّ
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 »ُقْؾُت:  ,الُؼْرآنِ 
ُّ

-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َكْقَػ َتْػَعالَِن َشْقًئا َلْؿ َيْػَعْؾُف الـَّبِل

  «؟
ِ
َفَؾْؿ َأَزْل ُأَراِجُعُف َحتَّك َشَرَح اهلُل َصْدِري  ,َخْقرٌ  َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر: ُهَق َواهلل

ـَ  ,لِؾَِّذي َشَرَح اهلُل َلُف َصْدَر َأبِل َبْؽٍر َوُطَؿرَ 
َفُؼْؿُت َفَتَتبَّْعُت الُؼْرآَن َأْجَؿُعُف مِ

َقاِع َوإَْكَتاِف  َجالِ  ,الرِّ ـْ ُس  ,َوالُعُسِب َوُصُدوِر الرِّ
قَرِة َحتَّك َوَجْدُت مِ

ـِ َمَع ُخَزْيَؿَة إَْكَصاِريِّ َلْؿ َأِجْدُهَؿا َمَع َأَحٍد َغْقِرهِ  َلَؼْد َجاَءُكْؿ ﴿ ,التَّْقَبِة آَيَتْق

ـْ َأكُْػِسُؽْؿ َطِزيٌز َطَؾقِْف َما َطـِتُّْؿ َحِريٌص َطَؾقُْؽؿْ 
إَِلك  [328التقبة: ] ﴾َرُسقٌل مِ

تِل ُجؿِ  ,آِخِرِهَؿا ُحُػ الَّ رضل -–َع فِقَفا الُؼْرآُن ِطـَْد َأبِل َبْؽٍر َوَكاَكِت الصُّ

اُه اهللُ -اهلل طـف اُه اهللُ -رضل اهلل طـف-–ُثؿَّ ِطـَْد ُطَؿَر  ,َحتَّك َتَقفَّ ُثؿَّ  ,َحتَّك َتَقفَّ

"-طـفؿارضل اهلل -ِطـَْد َحْػَصَة بِـِْت ُطَؿرَ 
(ٔ)

. 

جؿع  مـ أطظؿ الـاس أجًرا يف باب -رضل اهلل طـف-فزيد بـ ثابت 

 الؼرآن.

لؿا أراد أن يؽتب الؿصحػ  -رضل اهلل طـف-وهؽذا طثؿان بـ طػان 

ويجؿع الؿصاحػ طؾك مصحػ واحد  ,الجامع ويرسؾف إلك أفاق

 جامع.

وطـ  ,-رضل اهلل طـف-كان بقـ مـ أخذهؿ لذلؽ زيد بـ ثابت 

 الصحابة أجؿعقـ.

                                                   
 .(ٜٚٙٗ)ري ُب صحيحو أخرجو اإلمام البخا (ٔ)
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 : ملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـَ الَقَؿانِ مـ حديث ُحذَ  رضل -َقِدَم َطَؾك ُطْثَؿانَ  ,-رضل اهلل طـف-ْيَػَة ْب

ْلِم فِل َفْتِح َأْرمِقـَِقةَ  -اهلل طـف َوَأْذَربِقَجاَن َمَع َأْهِؾ  ,َوَكاَن ُيَغاِزي َأْهَؾ الشَّ

اَن: َيا َأمِقَر َفَؼاَل ُحَذْيَػُة لُِعْثؿَ  ,َفَلْفَزَع ُحَذْيَػَة اْختاِلَُفُفْؿ فِل الِؼَراَءةِ  ,الِعَراِق 

ـَ  ةَ  ,الُؿْممِـِق َقْبَؾ َأْن َيْخَتؾُِػقا فِل الؽَِتاِب اْختاِلََف الَقُفقِد  ,َأْدِرْك َهِذِه إُمَّ

ُحِػ َكـَْسُخَفا »َفَلْرَسَؾ ُطْثَؿاُن إَِلك َحْػَصَة:  ,َوالـََّصاَرى َأْن َأْرِسؾِل إَِلْقـَا بِالصُّ

َها إِ  ,فِل الَؿَصاِحِػ  َفَلَمَر  ,َفَلْرَسَؾْت بَِفا َحْػَصُة إَِلك ُطْثَؿانَ  ,«َلْقِؽ ُثؿَّ َكُردُّ

ـَ َثابٍِت  َبْقرِ  ,َزْيَد ْب ـَ الزُّ  ْب
ِ
ـَ الَعاصِ  ,َوَطْبَد اهلل ـَ  ,َوَسِعقَد ْب ـِ ْب ْحَؿ َوَطْبَد الرَّ

ـِ ِهَشاٍم َفـََسُخقَها فِل الَؿَصاِحِػ  ْهِط  ,"الَحاِرِث ْب َوَقاَل ُطْثَؿاُن لِؾرَّ

ـَ الثَّالََثِة: الؼُ  ـَ الُؼْرآِن »َرِشقِّق
ٍء مِ

ْ
ـُ َثابٍِت فِل َشل إَِذا اْخَتَؾْػُتْؿ َأْكُتْؿ َوَزْيُد ْب

ُحَػ  «َفنِكََّؿا َكَزَل بِؾَِساكِِفؿْ  ,َفاْكُتُبقُه بِؾَِساِن ُقَرْيشٍ  َفَػَعُؾقا َحتَّك إَِذا َكَسُخقا الصُّ

ُحَػ  ,فِل الَؿَصاِحِػ  َوَأْرَسَؾ إَِلك ُكؾِّ ُأُفٍؼ  ,إَِلك َحْػَصةَ َردَّ ُطْثَؿاُن الصُّ

ا َكَسُخقا ـَ الُؼْرآِن فِل ُكؾِّ َصِحقَػٍة َأْو  ,بُِؿْصَحٍػ مِؿَّ
َوَأَمَر بَِؿا ِسَقاُه مِ

 . "َأْن ُيْحَرَق  ,ُمْصَحٍػ 

ـُ ِشَفاٍب  ـِ َثابٍِت ": َقاَل اْب ـُ َزْيِد ْب ـَ ثَ  ,َوَأْخَبَركِل َخاِرَجُة ْب ابٍِت َسِؿَع َزْيَد ْب

ـَ َكَسْخـَا الُؿْصَحَػ  "َقاَل:  ـَ إَْحَزاِب ِحق
َقْد ُكـُْت َأْسَؿُع  ,َفَؼْدُت آَيًة مِ

 
ِ
َفاْلَتَؿْسـَاَها َفَقَجْدَكاَها َمَع  ,َيْؼَرُأ بَِفا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقَل اهلل
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 : ـِ َثابٍِت إَْكَصاِريِّ ـَ ِرَجاٌل ﴿ُخَزْيَؿَة ْب ـَ الُؿْممِـِق
َصَدُققا َما َطاَهُدوا اهلَل مِ

"َفَلْلَحْؼـَاَها فِل ُسقَرتَِفا فِل الُؿْصَحِػ  [23إحزاب: ] ﴾َطَؾْقفِ 
(ٔ)

. 

 -رضل اهلل طـف-كان لف  ,-رضل اهلل طـف-ويف فتـة قتؾ طثؿان بـ طػان 

رضل -الخارجقـ طؾك أمقر الؿممـقـ  ,دور طظقؿ يف رد شبف الؿـحرفقـ

 .-اهلل طـف

يػقد الـاس  ,وخقر ,ما زال يف دطقة وطؾؿ -هلل طـفرضل ا-وهق 

 ويستػقدون مـف.

 يعترب مـ قضاة الؿسؾؿقـ. -رضل اهلل طـف-وهق 

رضل -مع أحد الصحابة  -رضل اهلل طـف-اختؾػ طؿر بـ الخطاب 

 .-رضل اهلل طـف-: فؽان الؼاضل بقـفؿ هق زيد بـ ثابت -طـفؿاهلل 

 :(20463)ٓ٘ ايهرب٣ بطقِ أخطز اإلَاّ ايبٝٗكٞ ضمح٘ اهلل يف غٓ

ـُ َخِؿقُرَوْيِف  ,: َأْخَبَرَكا َأُبق َحاِزٍم اْلَحافُِظ قاٍ أكبل َأْحَؿُد  ,أكبل َأُبق اْلَػْضِؾ ْب

 
ُّ

ـُ َكْجَدَة اْلُؼَرِشل ـُ َمـُْصقٍر  ,ْب   ,ثـا َسقَّاٌر  ,ثـا ُهَشْقٌؿ  ,ثـا َسِعقُد ْب
ُّ

ْعبِل  ,ثـا الشَّ

ـَ ُطَؿرَ  ـِ َكْعٍب  َقاَل: َكاَن َبْق  ْب
ِّ

ـَ ُأبِل ـِ اْلَخطَّاِب َوَبْق  -طـفؿارضل اهلل -ْب

ٍء 
ْ

 َطَؾك ُطَؿَر  ,َتَداٍر فِل َشل
ٌّ

َطك ُأَبل  ,َفَلْكَؽَر َذلَِؽ  , -طـفؿارضل اهلل -َوادَّ

ـَ َثابٍِت  ا َدَخاَل َطَؾْقِف َقا ,َفَلَتَقاُه فِل َمـِْزلِِف  ,َفَجَعاَل َبْقـَُفَؿا َزْيَد ْب َل َلُف ُطَؿُر َفَؾؿَّ

                                                   
 .(ٜٛٛٗ, ٜٚٛٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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َع َلُف  ,َوفِل َبْقتِِف ُيْمَتك اْلَحَؽُؿ  ,: َأَتْقـَاَك لَِتْحُؽَؿ َبْقـَـَا-رضل اهلل طـف- َفَقسَّ

ـْ َصْدِر فَِراِشِف  ـَ  "َفَؼاَل:  ,َزْيٌد َط -َفَؼاَل َلُف ُطَؿُر  ,َهُفـَا َيا َأمِقَر اْلُؿْممِـِق

ـْ َأْجؾُِس َمَع َخْصِؿل  ,ا : َلَؼْد ُجْرَت فِل اْلُػْتقَ -رضل اهلل طـف
َفَجَؾَسا  ,َوَلؽِ

ـَ َيَدْيِف   َوَأْكَؽَر ُطَؿُر  ,َبْق
ٌّ

َطك ُأَبل :  , -طـفؿارضل اهلل -َفادَّ
ٍّ

َُبل
ِ

َفَؼاَل َزْيٌد ٕ

ـِ  ـَ اْلَقِؿق
ـَ مِ ََحٍد َغْقِرِه  ,َأْطِػ َأمِقَر اْلُؿْممِـِق

ِ
َْسَلَلَفا ٕ

ِ
َفَحَؾَػ  ,َوَما ُكـُْت ٕ

ـُ َثابٍِت اْلَؼَضاَء َحتَّك  , -رضل اهلل طـف- ُطَؿرُ  َٓ ُيْدِرُك َزْيُد ْب ُثؿَّ َأْقَسَؿ: 

ـَ ِطـَْدُه َسَقاًء  ـْ ُطْرِض اْلُؿْسؾِِؿق
 ."َيُؽقَن ُطَؿُر َوَرُجٌؾ مِ

 : يف سـة أربعة وخؿسقـ مـ الفجرة الـبقية.ٚناْت ٚفات٘

 : يف سـة خؿسة وأربعقـ مـ الفجرة الـبقية.ٚقٌٝ

 : غقر ذلؽ.ٌٚقٝ

ورضل اهلل تعالك طـ جؿقع صحابة كبقف  ,فرحؿف اهلل تعالك ورضل طـف

ومـ تبعفؿ بنحسان إلك  ,وطـ التابعقـ ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الؽريؿ 

 يقم الديـ.

 ورحؿ اهلل تعالك جؿقع مقتك الؿسؾؿقـ.

 : خارجة بـ زيد رحؿف اهلل يعترب مـ الػؼفاء السبعة.ٚٚيسٙ
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- أبٛ ضعٝد ضعد بٔ َايو بٔ ضٓإ ارتدزٟ": َٔ باب اعطف غًفو

 ."-رضل اهلل طـف
 : (172-3/168)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

"ٟٗ ِٕٝس اخُلِسِض ـِ ِسـَاٍن اإِلَمامُ ": َأُبٛ َغٔع ـُ َمالِِؽ ب ُمْػتِل  ,الُؿَجاِهدُ  ,َسْعُد ب

ـِ  ,لَؿِدْيـَةِ ا ـِ َطْقِف ب ـِ إَْبَجِر ب ـِ ُطَبْقِد ب ـِ َثْعَؾَبَة ب ـِ ِسـَاِن ب ـُ َمالِِؽ ب َسْعُد ب

ـِ الَخْزَرِج   ."الَحاِرِث ب

ُِ اأَلِبَذِط  : ُخْدَرُة.َٚاِغ

ٌَ ِٝ  ُأمُّ إَْبَجِر َٚٔق
َ

: َبْؾ ُخْدَرُة ِهل
(ٔ)

. 

َٛ ُٖ  ٔ٘ ِّ ِٕٝس أُل ـُ الـُّْعَؿاِن الظََّػِريُّ َقَتادَ ": ََٚأُخٛ َأٔبٞ َغٔع . ,ُة ب ـَ ْق  َأَحُد الَبْدِريِّ

ََأيْو  ُٙ ِٛ َِٗس َأُب َوَبْقَعَة  ,َوَشِفَد َأُبق َسِعْقٍد الَخـَْدَق  ,َيْقَم ُأُحدٍ ": اِغُتِؿ

ْضَقانِ   ."الرُّ

 ": ََٚسٖسَخ
ِّ

ـِ الـَّبِل  . "َوَأَصاَب  ,َفَلْكَثرَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َط

ِٔ  ."َوَصائَِػةٍ  ,َوُطَؿرَ  ,ْؽرٍ َأبِل بَ ": ََٚع

                                                   
                   "آستقعاب  "و (,365/  2) "أسد الغابة "و (,563/  3) "الؿستدرك  "اكظر  (3)

(2  /47). 
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. ـَ  َوَكاَن َأَحَد الُػَؼَفاِء الُؿْجَتِفِدْي

ُ٘ ِٓ ـُ ُطَؿرَ َسٖسَخ َع  . -طـفؿرضل اهلل -َوَأَكٌس  ,َوَجابِرٌ  ,: اْب

ـْ َأْقَراكِِف. 
 َوَجَؿاَطٌة مِ

ـُ َسْعدٍ  ـُ ُسَؾْقؿٍ  ,َوَطامُِر ب ْحؿَ  ,َوَطْؿُرو ب ـُ َطْبِد الرَّ َوَكافٌِع  ,ـِ َوَأُبق َسَؾَؿَة ب

ـُ َسِعْقدٍ  ,الُعَؿِريُّ    ,َوُبْسُر ب
ُّ

ـُ َحْرٍب الـََّدبِل ْيِؼ الـَّاِجل ,َوبِْشُر ب دِّ  ,َوَأُبق الصِّ

اكِ  ِؾ الـَّاِجل ,َوَأُبق الَقدَّ َوَأُبق َصالٍِح  ,َوَأُبق َكْضَرَة الَعْبِديُّ  ,َوَأُبق الُؿَتَقكِّ

انُ  ؿَّ ـُ الُؿَسقِِّب  ,السَّ ـُ َخبَّاٍب  ,َوَسِعْقُد ب  ب
ِ
ـُ َأبِل  ,َوَطْبُد اهلل ـِ ب ْحَؿ َوَطْبُد الرَّ

ـُ َأبِل ُكْعؿٍ  ,َسِعْقٍد الُخْدِريُّ  ـِ ب ْحَؿ ـِ ُطْتَبةَ  ,َوَطْبُد الرَّ  ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل  ب

ِ
 ,َوُطَبْقُد اهلل

 
ُّ

ْقثِل ـُ َيِزْيَد الؾَّ ـُ َيَسارٍ  ,َوَطَطاُء ب   ,َوَطَطاُء ب
ُّ

َأُبق َهاُرْوَن وَ  ,َوَططِقَُّة الَعْقفِل

  ,الَعْبِديُّ 
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ـُ َيْحَقك ,َوِطَقاُض ب  الَباقِرُ  ,َوَقَزَطُة ب

ٍّ
ـُ َطؾِل ُد ب  ,َوُمَحؿَّ

ـُ َطْؿٍرو الُعْتَقاِريُّ  ـُ ُجَبْقرٍ  ,َوَأُبق الَفْقَثِؿ ُسَؾْقَؿاُن ب ـُ  ,َوَسِعْقُد ب َوالَحَس

ـُ َطْبِد الرَّ  ,الَبْصِريُّ  ـِ َوَأُبق َسَؾَؿَة ب  َوَخْؾٌؼ َكثِْقٌر. ,ْحَؿ

ـِ َأبِل َسِعْقدٍ  ـِ ب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ ـْ  ,َوَط َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َأبِْقفِ َط

« 
ِّ

ـُ َثالََث  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُطِرْضُت َيْقَم ُأُحٍد َطَؾك الـَّبِل َوَأَكا اْب

! إِكَُّف َطْبُؾ الِعَظاِم.َوَيُؼْقُل: َيا رَ  ,َفَجَعَؾ َأبِل َيْلُخُذ بَِقِدي ,َطْشَرةَ 
ِ
 ُسْقَل اهلل
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 الـََّظرَ 
َّ

ُد فِل  ُيَصعِّ
ِ
 اهلل

ُّ
ُبفُ  ,َوَجَعَؾ َكبِل هُ )ُثؿَّ َقاَل:  ,َوُيَصقِّ كِل(ُردَّ  ". َفَردَّ

(ٔ)
. 

ٖٝاٍف ُٔ َع ٌُ ب ِٝ َُأع ـُ ُمْدِركٍ ِإِغ َأبِل َسِعْقٍد َيْرَفُعُف إَِلك  ,: َأْكَبَلَكا َطِؼْقُؾ ب

 "َقاَل:  ,-اهلل طـف رضل-الُخْدِريِّ 
ِ
ءٍ  ,َطَؾْقَؽ بَِتْؼَقى اهلل

ْ
 ,َفنِكَُّف َرْأُس ُكؾِّ َشل

 َوتاِلََوِة الُؼْرآنِ  ,َفنِكَُّف َرْهَباكَِقُة اإِلْسالَمِ  ,َوَطَؾْقَؽ بِالِجَفادِ 
ِ
 ,َوَطَؾْقَؽ بِِذْكِر اهلل

َؿاءِ  ْؿِت  ,ضِ َوِذْكُرَك فِل َأْهِؾ إَرْ  ,َفنِكَُّف ُرْوُحَؽ فِل َأْهِؾ السَّ َوَطَؾْقَؽ بِالصَّ

َّٓ فِل َحؼٍّ  ْقَطانَ  ,إِ "َفنِكََّؽ َتْغؾُِب الشَّ
(ٕ)

. 

٣َٚ ـُ َأبِل ُسْػَقانَ ََٚض ـْ َأْشَقاِخِف: ,: َحـَْظَؾُة ب  َط

 
ِ
ـْ َأْحَداِث َأْصَحاِب َرُسْقِل اهلل

ـْ َأَحٌد مِ صؾك اهلل طؾقف -َأكَُّف َلْؿ َيُؽ

ـْ َأبِل َسِعقْ  -وسؾؿ
ٍد الُخْدِريِّ َأْطَؾَؿ مِ

(ٖ)
. 

                                                   
 (,220/  3)"تاريخ اإلسالم  "و (,333/  6) "هتذيبف  "و (,/ ب 94/ 7)ابـ طساكر  (3)

صؾك اهلل طؾقف -مـ صريؼ زيد بـ جارية قال: استصغر الـبل  (5350)رباين برقؿ ويف الط

وسعد بـ  ,والرباء بـ طازب -يعـل كػسف  -مـفؿ زيد ابـ جارية  ,كاسا يقم أحد -وسؾؿ

 وجابر بـ طبد اهلل. ,وطبد اهلل بـ طؿر ,وأبق سعقد الخدري ,خقثؿة

 (,220/  3) "تاريخ اإلسالم "و ,ؿباركمـ صريؼ ابـ ال (,ب 95/  7) "ابـ طساكر  " (2)

فؼال لف: أوصـل  ,وفقف: أن رجال أتك أبا سعقد ,وفقف اكؼطاع بقـ طؼقؾ بـ مدرك وأبل سعقد

 فؼال لف: سللت طؿا سللت مـ قبؾؽ. ,يا أبا سعقد

 .(220/  3) "تاريخ اإلسالم  "و (,آ 96/  7)وابـ طساكر  (,374/  2)ابـ سعد  (3)
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ٗٞ َِٚضٔق ٌٍ ايٖس ِٝ ٍَ َأُبٛ َعٔك ُث َقا َأُبق َدَخَؾ "َقاَل:  ,: َسِؿْعُت َأَبا َكْضَرَة ُيَحدِّ

ِة َغاراً  -رضل اهلل طـف-َسِعْقدٍ   ,ُثؿَّ َخَرَج  ,َفَدَخَؾ َطَؾْقِف فِْقِف َرُجٌؾ  ,َيْقَم الَحرَّ

َؽ  اِم: َأُدلُّ ـْ َأْهِؾ الشَّ
 َطَؾك َرُجٍؾ َتْؼُتُؾُف؟َفَؼاَل لَِرُجٍؾ مِ

 إَِلك َباِب الَغارِ 
ُّ

امِل ا اْكَتَفك الشَّ ْقُػ  ,َفَؾؿَّ َقاَل  ,َوفِل ُطـُِؼ َأبِل َسِعْقٍد السَّ

 َٕبِل َسِعْقٍد: اْخُرْج.

َٓ َأْخُرُج   َوإِْن َتْدُخْؾ َأقُتْؾَؽ. ,َقاَل: 

 َطَؾْقفِ "
ُّ

امِل َوَقاَل: ُبْم بِنِْثِؿل  ,ْقَػ َفَقَضَع َأُبق َسِعْقٍد السَّ  ,َفَدَخَؾ الشَّ

ـْ َأْصَحاِب الـَّارِ  ,َوإِْثِؿَؽ 
ـْ مِ  ."َوُك

؟"َقاَل:   َأْكَت َأُبق َسِعْقٍد الُخْدِريُّ

 َقاَل: َكَعْؿ.

"َغَػَر اهلُل َلَؽ  ,َقاَل: َفاْسَتْغِػْر لِل
(ٔ)

. 

ََُط ُٔ ُع ـِ َكْقَسانَ َعِبُس اهلٔل ب ـْ َوْهِب ب َسِعْقٍد  َأَباَرَأْيُت "َقاَل:  ,: َط

 "َيْؾَبُس الَخزَّ  -رضل اهلل طـف-الُخْدِريَّ 
(ٕ)

. 

َٕ ُٔ َعِذاَل ـِ َأبِل َرافِعٍ اِب  ب
ِ
ـِ ُطَبْقِد اهلل ـْ ُطْثَؿاَن ب  -َأَبا َسِعْقدٍ َقاَل: َرَأْيُت  ,: َط

 

                                                   
 .(223 ,220/  3) "تاريخ اإلسالم  "و (,96/  7 )ابـ طساكر (3)

 .(223/  3) "تاريخ اإلسالم  " (2)



 اعسف ضًفو

 
7

 [-رضي اهلل عنه-أبو سعيد الخدري ]

   
 

753 

ُيْحِػل َشاِرَبُف َكَلِخل الِحَؾِؼ  -رضل اهلل طـف-
(ٔ)

. 

٣َٚ ـُ َمْخَؾٍد فِل ََٚقِس َض  ب
ُّ

َٕبِل َسِعْقٍد الُخْدِريِّ  (ُمْسـَِدِه الَؽبِْقرِ ): َبِؼل

ـَ َحِدْيثًا. ِر َأْلَػ َحِدْيٍث َوماَئًة َوَسْبِعْق  بِالُؿَؽرَّ

ٟٗ َٛأقٔس ٍَ اي َُاَع١ْ ،َقا .ََٚد ـَ  : َماَت َسـََة َأْرَبٍع َوَسْبِعْق

 
ِّ

ـِ الَؿِدْيـِل َوْٓب
(ٕ)

َٓنِ  فِل َوَفاِة َأبِل َسِعْقدٍ  -َمَع َجالََلتِِف  - َشذَّ بِِفَؿا  ,َقْق

 َوَوِهَؿ.

ٌُ ايَكأنٞ ِٝ َُأع ٍَ ِإِغ .َفَكا ـَ  : َسِؿْعُتُف َيُؼْقُل: َماَت َسـََة َثالٍَث َوِستِّْق

ٟٗ ٍَ ايُبَداِض ِة بَِسـٍَة.ََٚقا : َماَت َبْعَد الَحرَّ
ٌّ

 : َقاَل َطؾِل

ـُ َصاِرٍق  ـُ َخ  ,َأْخَبْرَكا إِْسَحاُق ب بَّانُ  ,ؾِْقؾٍ َأْخَبَرَكا ُيْقُسُػ ب  ,َأْخَبَرَكا الؾَّ

ادُ  ـِ َطْؿٍرو ,َأْخَبَرَكا َأُبق ُكَعْقؿٍ  ,َأْخَبَرَكا الَحدَّ ِد ب ـُ ُمَحؿَّ َثـَا َجْعَػُر ب َأْخَبَرَكا  ,َحدَّ

ـٍ  ـُ َطْبِد الَحِؿْقدِ  ,َأُبق َحِصْق ـُ َزْيدٍ  ,َأْخَبَرَكا َيْحَقك ب اُد ب ـِ  ,َأْخَبَرَكا َحؿَّ َط

ـِ  ـِ َبِشْقرٍ  ,ِزَيادٍ الُؿَعؾَّك ب ـِ الَعالَِء ب ْيِؼ الـَّاِجل ,َط دِّ ـْ َأبِل الصِّ ـْ  ,َط َأبِل َط

 »َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َسِعْقدٍ 
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َأَتك َطَؾْقـَا َرُسْقُل اهلل

                                                   
 : الؿبالغة يف الؼص.وآحػاء. (223/  3) "تاريخ اإلسالم  " (3)

           "تاريخ اإلسالم  "ويف  ,"الؿدائـل  "وقد تحرف يف الؿطبقع إلك  ,هق طؾل بـ الؿديـل (2)

 ققلقـ لؿ يتابع طؾقفؿا.": ـ الؿديـلوقال ابلؾؿملػ:  (,223/  3)
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ـَ  -وسؾؿ ـْ َضَعَػِة الُؿْسؾِِؿْق
ـُ ُأَكاٌس مِ  َيْعِرُف َأَحد ,َوَكْح

ِ
ُـّ َرُسْقَل اهلل ًا َما َأُض

ـَ الُعْرِي  ,مِـُْفؿ
ـْ َبْعٍض مِ

 «َوإِنَّ َبْعَضُفؿ َلَقَتَقاَرى مِ
(ٔ)

. 

 بَِقِدهِ 
ِ
 َفَلَداَرَها ِشْبَف الَحْؾَؼِة. ,َفَؼاَل َرُسْقُل اهلل

 . (بَِؿا ُكـُْتؿ ُتَراِجُعْقَن؟)َفَؼاَل:  ,َقاَل: َفاْسَتَداَرْت َلُف الَحْؾَؼةُ 

 ."َوَيْدُطق َلـَا ,ا الُؼْرآنَ َهَذا َرُجٌؾ َيْؼَرُأ َلـَ "َقاُلقا: 

 .«َفُعْقُدوا لَِؿا ُكـُْتؿ فِْقفِ »َقاَل: 

ـْ ُأمِْرُت َأْن َأْصبَِر َكْػِسل »ُثؿَّ َقاَل:  تِل َم  الَِّذي َجَعَؾ فِل ُأمَّ
ِ
الَحْؿُد هلل

 .«َمَعُفؿ

ـَ بِالَػْقِز َيْقَم الِؼَقاَمةِ »ُثؿَّ َقاَل:  َر ُفَؼَراُء الُؿْممِـِْق َقْبَؾ إَْغـَِقاِء بِِؿْؼَداِر  لُِقَبشَّ

ُؿْقنَ  ,َخْؿِس ماَئِة َطامٍ  َِٓء فِل الَجـَِّة َيَتـَعَّ َِٓء ُيَحاَسُبْقنَ  ,َهُم  .«َوَهُم

ُ٘ ـُ ُسَؾْقَؿانَ َتاَبَع ـِ الُؿَعؾَّك. ,: َجْعَػُر ب  َط

ُ٘ : َأُبق َداُوَد َأِخَطَد
(ٕ)

 َوْحَدُه. 

                                                   
. وهق تحريػ "وإن بعضفؿ لسقادي مـ بعض الؼرى  "تحرفت الجؿؾة يف الؿطبقع إلك  (3)

 شـقع.

: مجفقل لؿ قال ابـ الؿديـلوالعالء بـ بشقر:  ,يف العؾؿ: باب يف الؼصص (3666)رقؿ  (2)

ثؼات. ويف الباب طـ أبل  وباقل رجؾف ,وذكره ابـ حبان يف الثؼات ,يرو طـف غقر الؿعؾك

          = "بؾػظ  (4322)وابـ ماجف  , (2354)والرتمذي  (,296/  2)هريرة طـد أحؿد 
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ِٕٝس  ٌة َوَسْبُعْقَن َحِدْيثًا. : َأْلٌػ َومائَ َُِػَُٓس َأٔبٞ َغٔع

ِّ) َفٔفٞ ٍِ)َو  (ايُبَداِض  : َثالََثٌة َوَأْرَبُعْقَن.(َُِػًٔ

ٟٗ  : بِِستََّة َطَشَر َحِدْيثًا. َٚاَِْفَطَز ايُبَداِض

ِْ َُِػًٔ ـَ َٚ ـِ َوَخْؿِسْق  ها. ": بِاْثـَْق

صؾك اهلل -وهق ابـ فرده  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طرض طؾك الـبل 

 .-طؾقف وسؾؿ

 :(6387)أخطز اإلَاّ احلانِ ضمح٘ اهلل يف َػتسضن٘ بطقِ 

ـِ َباَلَقْيفِ قاٍ ـُ َأْحَؿَد ْب ُد ْب َثـِل َأُبق َبْؽٍر ُمَحؿَّ ـُ إِْسَحاَق  ,: َحدَّ َثـَا إِْبَراِهقُؿ ْب

 
ُّ

َبْقِريُّ َقاَل:  ,اْلَحْربِل  الزُّ
ِ
ـُ َطْبِد اهلل رضل -يُّ َوَأُبق َسِعقِد اْلُخْدرِ »َثـَا ُمْصَعُب ْب

َْبَجرِ  -اهلل طـف ْٕ ـِ ا ـِ ُطَبْقِد ْب ـِ َثْعَؾَبَة ْب ـِ ِسـَاِن ْب ـُ َمالِِؽ ْب َواْسُؿُف  ,َسْعُد ْب

ـِ اْلَخْزَرِج  ـُ َطْقِف ْب فِ  ,ُخْدَرُة ْب ُمِّ
ِ

ـَ الـُّْعَؿاِن َأُخقُه ٕ  َأُبق  ,َوَكاَن َقَتاَدَة ْب
َ

َوُتُقفِّل

ـَ -رضل اهلل طـف-َسِعقٍد اْلُخْدِريُّ   .«َسـََة َأْرَبٍع َوَسْبِعق

 :(6388)ٚأخطز ضمح٘ اهلل يف َػتسضن٘ بطقِ 

 قاٍ
ُّ

َْصَبَفاكِل ْٕ  ا
ِ
َثـَا َأُبق َطْبِد اهلل ـُ اْلَجْفؿِ  ,: َحدَّ ـُ ْب ـُ  ,َثـَا اْلَحَس َثـَا اْلُحَسْق

ـُ اْلَػَرِج  ـُ ُطَؿرَ  ,ْب ُد ْب ـُ ُطْثَؿا ,َثـَا ُمَحؿَّ اُك ْب حَّ َثـِل الضَّ ـِ  ,نَ َحدَّ ِد ْب ـْ ُمَحؿَّ َط

                                                                                                                        
وسـده  "يدخؾ فؼراء الؿسؾؿقـ الجـة قبؾ أغـقائفؿ بـصػ يقم وهق خؿس مئة طام  =

 .(2567)وابـ حبان  ,وصححف الرتمذي ,حسـ
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ـِ َحبَّانَ  ـِ ُمَحْقِريزٍ  ,َيْحَقك ْب  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـْ  ,َوَأبِل َكْضَرةَ  ,َط َأبِل َسِعقٍد َط

 »َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-رضل اهلل طـف-اْلُخْدِريِّ 
ِ
-َخَرْجُت َمَع َرُسقِل اهلل

ـُ ُطَؿرَ  «فِل َغْزَوِة َبـِل اْلُؿْصَطؾِِؼ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ رضل اهلل -َقاَل اْب

ـُ َخْؿَس َطْشَرَة َسـَةً »:  -طـفؿا ـُ ُطَؿرَ  ,«َوُهَق َيْقَمِئٍذ اْب َوَشِفَد َأْيًضا ": َقاَل اْب

ـَ اْلَؿَشاِهَد 
 ."َأُبق َسِعقٍد اْلَخـَْدَق َوَما َبْعَد َذلَِؽ مِ

 :(6389)ٚأخطز ضمح٘ اهلل يف َػتسضن٘ بطقِ 

ٍد اْلَعـَْبِريُّ : َأْخَبَركِل َأُبق زَ قاٍ ـُ ُمَحؿَّ ا َيْحَقك ْب   ,َكِريَّ
ِ
َثـَا َأُبق َطْبِد اهلل

 
ُّ

ـُ ُبَؽْقرٍ  ,اْلُبقَشـِْجل ـُ َزْيدٍ  ,َثـَا َيْحَقك ْب ـِ  ,َثـَا َسِعقُد ْب ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـْ ُرَبْقِح ْب َط

ـِ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  ـْ َأبِقفِ  ,ْب ـْ َأبِل َسِعقٍد الْ  ,َط  -رضل اهلل طـف-ُخْدِريِّ َط

 "َقاَل: 
ِّ

ـُ َثاَلَث  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُطِرْضُت َيْقَم ُأُحٍد َطَؾك الـَّبِل َولِل اْب

  ,َطْشَرةَ 
ِ
َوإِْن  ,إِكَُّف َطبِؾُّ اْلِعَظامِ  ,َفَجَعَؾ َأبِل َيْلُخُذ بَِقِدي َفَقُؼقُل: َيا َرُسقَل اهلل

ًكا   َقاَل: َوَجَعَؾ  ,َكاَن ُمَمذِّ
ُّ

 اْلَبَصَر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل
َّ

ُد فِل ُيَصعِّ

ُبُف ُثؿَّ َقاَل:  هُ »َوُيَصقِّ كِل «ُردَّ  . "َفَردَّ

-وبؼل أبق سعقد الخدري  ,يقم أحد شفقًدا -رضل اهلل طـف-وقتؾ أبقه 

-مع الـبل  ,-طـفؿرضل اهلل -وهق مـ صغار الصحابة  -رضل اهلل طـف

العؾؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ؾؼك مـ الـبل يت -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 ويف كثقر مـ شلكف. ,ويشاركف يف غزواتف ,والتعؾقؿ
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 -طـفؿرضل اهلل -مـ فؼفاء الصحابة  -رضل اهلل طـف-حتك صار 

 الؿعدوديـ.

صؾك -وحتك صار مـ السبعة الؿؽثريـ يف رواية الحديث طـ الـبل 

 .-اهلل طؾقف وسؾؿ

 .املعسٚف ْٗا٤ً عٔ املٓهسآًَسا ب -زضٞ اهلل عٓ٘-ٚنإ 

 : َٚٔ شيو َا دا٤ يف ايكشٝشني

 »َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ 
ِ
َكاَن َرُسقُل اهلل

ُل  ,َيْخُرُج َيْقَم الِػْطِر َوإَْضَحك إَِلك الُؿَصؾَّك -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َفَلوَّ

الَةُ  ٍء َيْبَدُأ بِِف الصَّ
ْ

َوالـَّاُس ُجُؾقٌس  ,َفَقُؼقُم ُمَؼابَِؾ الـَّاسِ  ,َيـَْصِرُف  ُثؿَّ  ,َشل

َفنِْن َكاَن ُيِريُد َأْن َيْؼَطَع َبْعًثا  ,َوَيْلُمُرُهؿْ  ,َوُيقِصقِفؿْ  ,َطَؾك ُصُػقفِِفْؿ َفَقِعُظُفؿْ 

ٍء َأَمَر بِفِ  ,َقَطَعفُ 
ْ

َؾْؿ َيَزِل الـَّاُس فَ »: َقاَل َأُبق َسِعقدٍ . «ُثؿَّ َيـَْصِرُف  ,َأْو َيْلُمَر بَِشل

فِل َأْضًحك َأْو  -َوُهَق َأمِقُر الَؿِديـَِة  -َطَؾك َذلَِؽ َحتَّك َخَرْجُت َمَع َمْرَواَن 

ْؾِت  ,فِْطرٍ  ـُ الصَّ ا َأَتْقـَا الُؿَصؾَّك إَِذا مِـَْبٌر َبـَاُه َكثِقُر ْب َفنَِذا َمْرَواُن ُيِريُد َأْن  ,َفَؾؿَّ

 َيْرَتِؼَقُف َقْبَؾ َأْن يُ 
َ

َفَخَطَب َقْبَؾ  ,َفاْرَتَػعَ  ,َفَجَبَذكِل ,َفَجَبْذُت بَِثْقبِفِ  ,َصؾِّل

الَةِ    ,«الصَّ
ِ
 ,«َقْد َذَهَب َما َتْعَؾؿُ »َفَؼاَل َأَبا َسِعقٍد:  ,َفُؼْؾُت َلُف: َغقَّْرُتْؿ َواهلل

َٓ َأْطَؾؿُ "َفُؼْؾُت:  ا   َخْقٌر مِؿَّ
ِ
 لـَّاَس َلْؿ َيُؽقُكقا إِنَّ ا»َفَؼاَل:  ,َما َأْطَؾُؿ َواهلل
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الَةِ  الَةِ  ,َيْجؾُِسقَن َلـَا َبْعَد الصَّ «َفَجَعْؾُتَفا َقْبَؾ الصَّ
(ٔ)

. 

 : ٚيفغ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ    ,-رضل اهلل طـف-َط
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َأنَّ َرُسقَل اهلل

َْضحَ  ,-وسؾؿ ْٕ اَلةِ  ,َوَيْقَم اْلِػْطرِ  ,كَكاَن َيْخُرُج َيْقَم ا َفنَِذا َصؾَّك  ,َفَقْبَدُأ بِالصَّ

ُهؿْ  ,َقاَم َفَلْقَبَؾ َطَؾك الـَّاسِ  ,َصاَلَتُف َوَسؾَّؿَ  َفنِْن َكاَن  ,َوُهْؿ ُجُؾقٌس فِل ُمَصالَّ

 ,ُهْؿ بَِفاَأَمرَ  ,َأْو َكاَكْت َلُف َحاَجٌة بَِغْقِر َذلَِؽ  ,َذَكَرُه لِؾـَّاسِ  ,َلُف َحاَجٌة بَِبْعٍث 

ُققا»َوَكاَن َيُؼقُل:  ُققا ,َتَصدَّ ُققا ,َتَصدَّ ُق الـَِّساءُ  ,«َتَصدَّ ـْ َيَتَصدَّ  ,َوَكاَن َأْكَثَر َم

ـُ اْلَحَؽؿِ  ,ُثؿَّ َيـَْصِرُف  َفَخَرْجُت  ,َفَؾْؿ َيَزْل َكَذلَِؽ َحتَّك َكاَن َمْرَواُن ْب

ـْ  ,ُمَخاِصًرا َمْرَواَن َحتَّك َأَتْقـَا اْلُؿَصؾَّك
ْؾِت َقْد َبـَك مِـَْبًرا مِ ـُ الصَّ َفنَِذا َكثِقُر ْب

ـٍ  ـٍ َوَلبِ كِل َكْحَق اْلِؿـَْبرِ  ,َفنَِذا َمْرَواُن ُيـَاِزُطـِل َيَدهُ  ,صِق ُه  ,َكَلكَُّف َيُجرُّ َوَأَكا َأُجرُّ

اَلةِ  ا َرَأْيُت َذلَِؽ مِـْفُ  ,َكْحَق الصَّ ْبتَِداُء بِ  ,َفَؾؿَّ
ِ

ـَ آ َٓ ُقْؾُت: َأْي اَلِة؟ َفَؼاَل:   ,الصَّ

َٓ َتْلُتقَن بَِخْقٍر  ,ُقْؾُت: َكالَّ  ,َيا َأَبا َسِعقٍد َقْد ُتِرَك َما َتْعَؾؿُ  َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدِه 

ا َأْطَؾؿُ   ."َثاَلَث مَِراٍر ُثؿَّ اْكَصَرَف  ,مِؿَّ

 : (49) - (78)ٚأخطز اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘ بطقِ 

َثـَ قاٍ ـُ َأبِل َشْقَبةَ : َحدَّ َثـَا َوكِقعٌ  ,ا َأُبق َبْؽِر ْب ـْ ُسْػَقانَ  ,َحدَّ َثـَا  ,َط  ح َوَحــــدَّ

                                                   
 .(ٜٛٛ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٙ٘)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ـُ اْلُؿَثـَّك ُد ْب ـُ َجْعَػرٍ  ,ُمَحؿَّ ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ َثـَا ُشْعَبُة كاَِلُهَؿا ,َحدَّ ـْ  ,َحدَّ َط

ـِ ُمْسؾِؿٍ  ـِ ِشَفاٍب  ,َقْقِس ْب ـْ َصاِرِق ْب ُل  -يُث َأبِل َبْؽٍر َوَهَذا َحدِ  -َط َقاَل: َأوَّ

اَلِة َمْرَواُن. َفَؼاَم إَِلْقِف َرُجٌؾ  ـْ َبَدَأ بِاْلُخْطَبِة َيْقَم اْلِعقِد َقْبَؾ الصَّ َفَؼاَل:  ,َم

اَلُة َقْبَؾ اْلُخْطَبةِ  رضل اهلل -َفَؼاَل َأُبق َسِعقدٍ  ,َفَؼاَل: َقْد ُتِرَك َما ُهـَالَِؽ  ,الصَّ

ا َهَذا -طـف  : َأمَّ
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َفَؼْد َقَضك َما َطَؾْقِف َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ـْ َرَأى مِـُْؽْؿ ُمـَْؽًرا َفْؾُقَغقِّْرُه بَِقِدهِ »َيُؼقُل:  -وسؾؿ  ,َفنِْن َلْؿ َيْسَتطِْع َفبِؾَِساكِفِ  ,َم

يَؿانِ  ,َفنِْن َلْؿ َيْسَتطِْع َفبَِؼْؾبِفِ   . «َوَذلَِؽ َأْضَعُػ اإْلِ

رضل -بـ الخطاب رضل بضرب أبل مقسك إشعري ولؿا هؿ طؿر 

 بسبب حديث آستئذان ثالث. -اهلل طـف

 : نُا دا٤ يف ايكشٝشني

ُكـُْت فِل "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ 

ـْ َمَجالِِس إَْكَصارِ 
َكَلكَُّف  -رضل اهلل طـف-َأُبق ُمقَسكإِْذ َجاَء  ,َمْجؾٍِس مِ

َفَؼاَل: َما  ,َفَؾْؿ ُيْمَذْن لِل َفَرَجْعُت  ,َفَؼاَل: اْسَتْلَذْكُت َطَؾك ُطَؿَر َثالًَثا ,ُطقرٌ َمذْ 

  ,َمـََعَؽ؟ ُقْؾُت: اْسَتْلَذْكُت َثالًَثا َفَؾْؿ ُيْمَذْن لِل َفَرَجْعُت 
ِ
-َوَقاَل َرُسقُل اهلل

 «َفَؾْؿ ُيْمَذْن َلُف َفْؾَقْرِجعْ إَِذا اْسَتْلَذَن َأَحُدُكْؿ َثالًَثا »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

َـّ َطَؾْقِف بَِبقِّـَةٍ   َلُتِؼقَؿ
ِ
  ,َفَؼاَل: َواهلل

ِّ
ـَ الـَّبِل

صؾك اهلل طؾقف -َأمِـُْؽْؿ َأَحٌد َسِؿَعُف مِ

َّٓ َأْصَغُر الَؼْقمِ -وسؾؿ َٓ َيُؼقُم َمَعَؽ إِ  
ِ
ـُ َكْعٍب: َواهلل  ْب

ُّ
َفُؽـُْت  ,؟ َفَؼاَل ُأَبل
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  ,الَؼْقِم َفُؼْؿُت َمَعفُ َأْصَغَر 
َّ

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَلْخَبْرُت ُطَؿَر َأنَّ الـَّبِل

ـُ الُؿَباَركِ  ـُ ُطَقْقـَةَ  ,َقاَل َذلَِؽ َوَقاَل اْب ـُ ُخَصْقَػةَ  ,َأْخَبَركِل اْب َثـِل َيِزيُد ْب  ,َحدَّ

ـِ َسِعقدٍ  ـْ ُبْسِر ْب "بَِفَذا ,َسِؿْعُت َأَبا َسِعقدٍ  ,َط
(ٔ)

. 

 :غ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘ٚيف

ُكـَّا فِل "َيُؼقُل:  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَبل َسِعقٍد اْلُخْدِريَّ 

ـِ َكْعٍب َمْجؾٍِس ِطـَْد   ْب
ِّ

َْشَعِريُّ َفَلَتك  ,-رضل اهلل طـف-ُأَبل ْٕ -َأُبق ُمقَسك ا

 َهْؾ َسِؿَع َأَحٌد مِـُْؽْؿ َفَؼاَل: َأْكُشُدُكُؿ اهللَ  ,ُمْغَضًبا َحتَّك َوَقَػ  -رضل اهلل طـف

 
ِ
ْستِْئَذاُن َثاَلٌث »َيُؼقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقَل اهلل

ِ
 ,َفنِْن ُأِذَن َلَؽ  ,آ

َّٓ َفاْرِجعْ  ـِ اْلَخطَّاِب  «َوإِ : َوَما َذاَك؟ َقاَل: اْسَتْلَذْكُت َطَؾك ُطَؿَر ْب
ٌّ

-–َقاَل ُأَبل

ا-رضل اهلل طـف ُثؿَّ ِجْئُتُف اْلَقْقَم  ,َفَؾْؿ ُيْمَذْن لِل َفَرَجْعُت  ,ٍت َأْمِس َثاَلَث َمرَّ

ُثؿَّ اْكَصَرْفُت. َقاَل:  ,َأكِّل ِجْئُت َأْمِس َفَسؾَّْؿُت َثاَلًثا ,َفَلْخَبْرُتفُ  ,َفَدَخْؾُت َطَؾْقفِ 

ـُ ِحقـَئٍِذ َطَؾك ُشْغؾٍ  َلَؽ َقاَل:  َفَؾْق َما اْسَتْلَذْكَت َحتَّك ُيْمَذنَ  ,َقْد َسِؿْعـَاَك َوَكْح

 
ِ
  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اْسَتْلَذْكُت َكَؿا َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ِ
 ,َقاَل: َفَقاهلل

َـّ َضْفَرَك َوَبْطـََؽ  ُوِجَع ـْ َيْشَفُد َلَؽ َطَؾك َهَذا ,َٕ َـّ بَِؿ ـُ  ,َأْو َلَتْلتَِق  ْب
ُّ

َفَؼاَل ُأَبل

 
ِ
َّٓ َأْحَدثُ  ,َكْعٍب: َفَقاهلل َفُؼْؿُت َحتَّك  ,َيا َأَبا َسِعقدٍ  ,ُقؿْ  ,ـَا ِسـًّآَ َيُؼقُم َمَعَؽ إِ

                                                   
 .(ٖٕ٘ٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٕ٘ٗٙ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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  ,َأَتْقُت ُطَؿرَ 
ِ
َيُؼقُل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفُؼْؾُت: َقْد َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

  "َهَذا 

 : ٚيف يفغ آخط عٓس اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

ـْ َأبِل َسِعقدٍ  َأَتك  ,- طـفرضل اهلل-َأنَّ َأَبا ُمقَسك ,-رضل اهلل طـف-َط

 ,ُثؿَّ اْسَتْلَذَن الثَّاكَِقةَ  ,َفَؼاَل ُطَؿُر َواِحَدةٌ  ,َفاْسَتْلَذنَ  ,-رضل اهلل طـف-َباَب ُطَؿرَ 

ُثؿَّ اْكَصَرَف َفَلْتَبَعُف  ,َفَؼاَل ُطَؿُر: َثاَلٌث  ,ُثؿَّ اْسَتْلَذَن الثَّالَِثةَ  ,َفَؼاَل ُطَؿُر: ثِـَْتانِ 

هُ   َفَؼاَل: إِْن َكا ,َفَردَّ
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

صؾك اهلل طؾقف -َن َهَذا َشْقًئا َحِػْظَتُف مِ

َّٓ  ,َفَفا -وسؾؿ َقاَل َأُبق َسِعقٍد: َفَلَتاَكا َفَؼاَل: َأَلْؿ َتْعَؾُؿقا  ,َفأَلَْجَعَؾـََّؽ ِطَظةً  ,َوإِ

 
ِ
ْستِْئَذاُن َثاَلٌث؟»َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ َرُسقَل اهلل

ِ
َقاَل:  «آ

 ,َقاَل َفُؼْؾُت: َأَتاُكْؿ َأُخقُكُؿ اْلُؿْسؾُِؿ َقْد ُأْفِزعَ  ,َعُؾقا َيْضَحُؽقنَ َفجَ 

َفَلَتاُه َفَؼاَل: َهَذا َأُبق  ,َتْضَحُؽقَن؟ اْكَطؾِْؼ َفَلَكا َشِريُؽَؽ فِل َهِذِه اْلُعُؼقَبةِ 

 ."َسِعقدٍ 

 :ٚيف يفغ آخط عٓس اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

اْسَتْلَذَن َطَؾك  ,-رضل اهلل طـف-َأنَّ َأَبا ُمقَسك ,ـِ ُطَؿْقرٍ مـ صريؼ ُطَبْقِد بْ 

ًٓ  ,َثاَلًثا -رضل اهلل طـف-ُطَؿرَ  رضل -َفَرَجَع َفَؼاَل ُطَؿرُ  ,َفَؽَلكَُّف َوَجَدُه َمْشُغق

ـِ َقْقسٍ ": -اهلل طـف  ْب
ِ
 َلفُ  ,اْئَذُكقا َلفُ  ,َأَلْؿ َتْسَؿْع َصْقَت َطْبِد اهلل

َ
: َفَؼاَل  ,َفُدِطل

َـّ َطَؾك َهَذا  "َقاَل: إِكَّا ُكـَّا ُكْمَمُر بَِفَذا  ,َما َحَؿَؾَؽ َطَؾك َما َصـَْعَت  َقاَل: َلُتِؼقَؿ
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َـّ  َْفَعَؾ َٕ َْكَصارِ  ,َبقِّـًَة َأْو  ْٕ ـَ ا
َٓ َيْشَفُد  ,َفَخَرَج َفاْكَطَؾَؼ إَِلك َمْجؾٍِس مِ َفَؼاُلقا: 

َّٓ َأْصَغُرَكا -َفَؼاَل ُطَؿرُ  «ُكـَّا ُكْمَمُر بَِفَذا»َؼاَم َأُبق َسِعقٍد َفَؼاَل: فَ  ,َلَؽ َطَؾك َهَذا إِ

 »: -رضل اهلل طـف
ِ
ـْ َأْمِر َرُسقِل اهلل

 َهَذا مِ
َّ

 َطَؾل
َ

-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َخِػل

َْسَقاِق  , ْٕ ْػُؼ بِا  . «َأْلَفاكِل َطـُْف الصَّ

 : (2154)بطقِ  ٚأخطز اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

َْشَعِريِّ مـ ح ْٕ َجاَء َأُبق "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-ديث َأبِل ُمقَسك ا

ـُ َقْقسٍ   ْب
ِ
اَلُم َطَؾْقُؽْؿ َهَذا َطْبُد اهلل ـِ اْلَخطَّاِب َفَؼاَل: السَّ  ,ُمقَسك إَِلك ُطَؿَر ْب

اَلُم َطَؾْقُؽْؿ َهَذا َأُبق ُمقَسك ,َفَؾْؿ َيْلَذْن َلفُ  اَلُم َطَؾقْ  ,َفَؼاَل: السَّ ُؽْؿ َهَذا السَّ

َْشَعِريُّ  ْٕ   ,ُثؿَّ اْكَصَرَف  ,ا
َّ

وا َطَؾل  ُردُّ
َّ

وا َطَؾل َفَجاَء َفَؼاَل: َيا َأَبا  ,َفَؼاَل: ُردُّ

َك؟ ُكـَّا فِل ُشْغؾٍ    ,ُمقَسك َما َردَّ
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ْستِْئَذاُن َثاَلٌث »َيُؼقُل:  -وسؾؿ
ِ

َّٓ َفاْرِجعْ  ,َفنِْن ُأِذَن َلَؽ  ,آ َقاَل: َلَتْلتَِقـِّل  «َوإِ

َّٓ َفَعْؾُت َوَفَعْؾُت  ,َطَؾك َهَذا بَِبقِّـَةٍ  َفَذَهَب َأُبق ُمقَسك. َقاَل ُطَؿُر: إِْن َوَجَد  ,َوإِ

ا أَ  ,َوإِْن َلْؿ َيِجْد َبقِّـًَة َفَؾْؿ َتِجُدوهُ  ,َبقِّـًَة َتِجُدوُه ِطـَْد اْلِؿـَْبِر َطِشقَّةً  ْن َجاَء َفَؾؿَّ

 َوَجُدوهُ 
ِّ

  ,َما َتُؼقُل؟ َأَقْد َوَجْدَت؟ َقاَل: َكَعؿْ  ,َقاَل: َيا َأَبا ُمقَسك ,بِاْلَعِشل
َّ

ُأَبل

ـَ َكْعٍب  َػْقِؾ َما َيُؼقُل َهَذا؟  ,َقاَل: َطْدٌل  ,-رضل اهلل طـف-ْب َقاَل: َيا َأَبا الطُّ

 
ِ
ـَ َيؼُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل قُل َذلَِؽ َيا اْب
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ِ
َـّ َطَذاًبا َطَؾك َأْصَحاِب َرُسقِل اهلل صؾك اهلل طؾقف -اْلَخطَّاِب َفاَل َتُؽقَك

 إِكََّؿا َسِؿْعُت َشْقًئا"َقاَل:  ,-وسؾؿ
ِ
 ."َفَلْحَبْبُت َأْن َأَتَثبََّت  ,ُسْبَحاَن اهلل

-وقاد مع معاوية بـ أبل سػقان  ,إلك الشام -رضل اهلل طـف-وذهب 

ثؿ أخرب بالسبب الذي جعؾف يسافر إلك  ,ثؿ خرج ,-طـفؿاضل اهلل ر

صؾك اهلل -وهق ما سؿعف مـ الـبل  ,-رضل اهلل طـف-وإلك معاوية  ,الشام

 مـ حديث. -طؾقف وسؾؿ

 : نُا دا٤ يف غٓٔ ابٔ َاد٘ ضمح٘ اهلل ٚغريٙ

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ 
ِ
صؾك - َأنَّ َرُسقَل اهلل

َـّ َرُجاًل َهْقَبُة »َفَؽاَن فِقَؿا َقاَل:  ,َقاَم َخطِقًبا -اهلل طؾقف وسؾؿ َٓ َيْؿـََع  َٓ َأ

 ,-رضل اهلل طـف-َفَبَؽك َأُبق َسِعقدٍ َقاَل:  «الـَّاِس َأْن َيُؼقَل بَِحؼٍّ إَِذا َطؾَِؿفُ 

 َرَأْيـَا َأْشَقاَء َفِفْبـَا»َوَقاَل: 
ِ
«َقْد َواهلل

(ٔ)
. 

 ثؿ مات. ,إلك سـة أربعة وسبعقـ بعد الحرة -رضل اهلل طـف- وطاش

واختػك أبق سعقد  ,وكان قد جاء أهؾ الشام إلك الؿديـة أيام الحرة

 ولف قصة قد سبؼ ذكرها. -رضل اهلل طـف-الخدري 

                                                   
وصححو اإلمام األلباين رزتو اهلل ُب صحيح السنن. وىو ُب  (,ٚٓٓٗ)أخرجو اإلمام ابن ماجو ُب سننو  (ٔ)

 . (ٗٔٗ)الصحيح اظتسند لئلمام الوادعي رزتو اهلل برقم 
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صؾك -مـ أصحاب الـبل  ,وهبذا كؽقن قد اكتفقـا مؿـ أردكا الرتجؿة لف

 ,والطبؼات ,يف كتب الرتاجؿ ,ق معؾقموهؿ كثر كؿا ه ,-اهلل طؾقف وسؾؿ

 ومـ فقفؿ الطعـ. ,إٓ أكـا اكتػقـا بلهؿ مـ طؾقف الراوية

وتعريًػا  ,وإشفاًرا لؿؽارمفؿ ,وإضفاًرا لؿحاسـفؿ ,وذلؽ دافًعا طـفؿ

 وكسقر طؾك سقرهؿ. ,لؾؿتلخريـ لؿـ كـفج هنجفؿ

 ."مؼطقع"فنن الؿؼطقع كؿا يؼال: 

 لتف.طرف قدره ومـز ,ومـ طرف سؾػف

مـ  ,ولألئؿة إصفار ,-طـفؿرضل اهلل -وإكؿا يتـؽر لؾصحابة إخقار 

 وطؾك حؿؾتف. ,وطؾك أهؾف ,وبالحؼد طؾك الديـ ,مؾء قؾبف بالـػاق

 الؽثقر. ,الؽثقر -طـفؿرضل اهلل -ومؿـ لؿ كذكر مـ الصحابة 

 وغقر ذلؽ. ,والرهبان ,والؼادة ,ومـ العؾؿاء ,مـ الؼادة الشجعان
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 [-رضي اهلل عنه-ليد]خالد بن الو

 ."-رضل اهلل طـف- خايد بٔ ايٛيٝد": باب اعطف غًفو َٔ

 : (368-1/366)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ـِ " ـِ ُطَؿَر ب  ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـِ الُؿِغْقَرِة ب : اْب

ُّ
ـُ الَقلِْقِد الَؿْخُزْومِل َخالُِد ب

ـِ  ـِ َكْعٍب.َمْخُزْوِم ب  َيَؼَظَة ب

 
ِ
قُِّد اإِلَمامُ  ,َوَلْقُث الَؿَشاِهدِ  ,َوَفاِرُس اإِلْسالَمِ  -َتَعاَلك-َسْقُػ اهلل  ,السَّ

ـَ  ,إَمِْقُر الَؽبِْقرُ    ,َقاِئُد الُؿَجاِهِدْي
ُّ

  ,َأُبق ُسَؾْقَؿاَن الُؼَرِشل
ُّ

  ,الَؿْخُزْومِل
ُّ

ل  ,الَؿؽِّ

ـَ  ـُ ُأْخِت ُأمِّ الُؿْممِـِْق  َمْقُؿْقَكَة بِـِْت الَحاِرِث.َواْب

 ,َفَشِفَد َغْزَوَة ُمْمَتةَ  ,ُثؿَّ َساَر َغاِزيًا ,َسـََة َثَؿانٍ  ,َهاَجَر ُمْسؾِؿًا فِل َصَػرٍ 

 
ِ
َُٓه َزْيدٌ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َواْسُتْشِفَد ُأَمَراُء َرُسْقِل اهلل  ,الثَّالََثُة: َمْق

ِف َجْعَػٌر ُذْو الَجـَا ـُ َطؿِّ ـِ َواْب ـُ َرَواَحةَ  ,َحْق  الَجْقُش باِلَ َأمِْقرٍ  ,َواْب
َ

َر  ,َوَبِؼل َفَتَلمَّ

اَيةَ  ,َطَؾْقِفؿ فِل الَحاِل َخالِدٌ   َفَؽاَن الـَّْصُر. ,َوَحَؿَؾ َطَؾك الَعُدوِّ  ,َوَأَخَذ الرَّ

 
ُّ

اُه الـَّبِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَسؿَّ
ِ
إِنَّ َخالِدًا »َفَؼاَل:  ,: َسْقَػ اهلل

ـَ َسقْ  ُف اهلُل َطَؾك الُؿْشِركِْق  .«ٌػ َسؾَّ

  ,َوُحـَْقـًا ,َوَشِفَد الَػْتَح 
ِّ

َر فِل َأيَّاِم الـَّبِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَتَلمَّ

 
ِ
َمَتُف فِل َسبِْقِؾ اهلل َٓ ةِ  ,َواْحَتَبَس َأْدَراَطُف َو دَّ َوَغَزا  ,َوُمَسْقؾَِؿةَ  ,َوَحاَرَب َأْهَؾ الرِّ
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ـْ  ,ْظَفرَ َواْستَ  ,الِعَراَق 
َة بَِحْقُث إِكَُّف َقَطَع الَؿَػاَزة مِ َؿاِويَّ َة السَّ يَّ ُثؿَّ اْخَتَرَق الَبرِّ

اِم فِل َخْؿِس َلَقاٍل فِل َطْسَؽٍر َمَعفُ  ِل الشَّ َوَشِفَد ُحُرْوَب  ,َحدِّ الِعَراِق إَِلك َأوَّ

امِ  َّٓ َوَطَؾقْ  ,الشَّ َفَداِء.َوَلْؿ َيْبَؼ فِل َجَسِدِه قِْقُد ِشْبٍر إِ  ِف َصاَبُع الشُّ

ْيُؼ َطَؾك َسائِِر ُأَمَراِء إَْجـَادِ  ,َوَمـَاِقُبُف َغِزْيَرةٌ  دِّ َرُه الصِّ  ,َوَحاَصَر ِدَمْشَؼ  ,َأمَّ

 َفاْفَتَتَحَفا ُهَق َوَأُبق ُطَبْقَدَة.

ـَ َسـَةً  ـَ إَْبَطالِ  ,َطاَش ِستِّْق
َفالَ  ,َوَماَت َطَؾك فَِراِشفِ  ,َوَقَتَؾ َجَؿاَطًة مِ

ـُ الُجَبـَاِء. ْت َأْطُق  َقرَّ

 بِِحْؿَص 
َ

ُتُقفِّل
(ٔ)

ـَ  ,  ,َوَمْشَفُدُه َطَؾك َباِب ِحْؿَص  ,َسـََة إِْحَدى َوِطْشِرْي

 َطَؾْقِف َجالََلٌة.

                                                   
 ,-رضل اهلل طـف- ,اضطربت كتب الرتاجؿ يف تحديد مؽان وفاة خالد بـ القلقد لؼد (3)

وإمعاكف يف أثار القاردة يؼقد إلك  ,أكاكت القفاة بحؿص أم بالؿديـة. ولعؾ تؼؾقب الـظر

طـ طبد  ,طـ حؿاد بـ زيد ,قال ابـ الؿبارك يف كتاب الجفاد -. آ شلء تطؿئـ إلقف الـػس

قال: ...  -ثؿ شؽ حؿاد يف أبل وائؾ  -طـ أبل وائؾ  ,طاصؿ بـ هبدلةطـ  ,اهلل بـ الؿختار

فؾؿا تقيف خرج طؿر يف جـازتف فؼال: ما طؾك كساء آل القلقد أن يسػحـ طؾك  "إلك ققلف: 

طـ  ,طـ سػقان ,وروى يحقك الؼطان -ب . "خالد دمقطفـ ما لؿ يؽـ كؼعا أو لؼؾؼة 

الؿبتدأ  "وذكر أبق حذيػة يف  -ج ر كحقه. طـ أبل وائؾ قال: وذك ,حبقب بـ أبل ثابت

فنذا أمف  ,خرج طؿر يف جـازتف ,طـ محؿد بـ إسحاق: لؿا مات خالد بـ القلقد "والػتقح 

تـدبف وتؼقل: أكت خقر مـ ألػ ألػ مـ الؼقم * إذا ما كبت وجقه الرجال وذكر سقػ بـ 

=  ي رواه ابـ الؿبارك. وكحق الحديث الذ ,فقف ضعػ ,بسـد لف "الردة والػتقح  "طؿر يف 
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ُ٘ ِٓ ـُ َطبَّاسٍ َسٖسَخ َع  ب
ِ
ـُ َخاَلتِِف َطْبُد اهلل ـُ َأبِل َحاِزمٍ  ,: اْب  ,َوَقْقُس ب

ـُ َمْعِدْي  ـُ ُكَػْقرٍ  ,َكِرٍب  َوالِؿْؼَداُم ب ـُ َسَؾَؿةَ  ,َوُجَبْقُر ب  َوآَخُرْوَن. ,َوَشِؼْقُؼ ب

 ."َلُف َأَحاِدْيُث َقؾِْقَؾةٌ 

ُٔ َعِبٔس اهلٔل َُِكَعُب ب  ٍَ اِم َحتَّك َطَزَلُف ُطَؿرُ َقا َوَهَؾَؽ  ,: َلْؿ َيَزْل َخالٌِد بِالشَّ

امِ   َوَولِل ُطَؿُر َوِصقََّتُف.  ,بِالشَّ

                                                                                                                        
لؿا  "طـ يزيد بـ إصؿ:  ,طـ جعػر بـ برقان ,طـ كثقر بـ هشام ,وروى ابـ سعد -د = 

تقيف خالد ابـ القلقد بؽت طؾقف أمف فؼال طؿر: يا أم خالد أخالدا وأجره ترزثقـ؟ طزمت 

 "وهذا سـد صحقح. كؿا قال الحافظ يف  "طؾقؽ إٓ تثبت حتك تسقد يدك مـ الخضاب 

دطفـ  ": -رضل اهلل طـف- ,قال طؿر ,وقد طؾؼ البخاري يف صحقحف -هـ . "اإلصابة 

 (363/  3) "الػتح  "وقال الحافظ يف . "ما لؿ يؽـ كؼع أو لؼؾؼة  ,يبؽقـ طؾك أبل سؾقؿان

قال: لؿا مات  ,طـ شؼقؼ ,مـ صريؼ إطؿش ,"تاريخف إوسط  "وصؾف الؿصـػ يف 

فؼقؾ لعؿر: أرسؾ إلقفـ فاهنفـ. فذكره.  ,ة يبؽقـ طؾقفخالد اجتؿع كسقة بـل الؿغقر

 ,طـ أبقف طـ إطؿش ,مـ صريؼ: طؿر بـ حػص (46/  3)وأخرج البخاري يف تاريخف 

فؼال طؿر: ما  ,طـ شؼقؼ: قال: ققؾ لعؿر: إن كسقة بـل الؿغقرة اجتؿعـ يف دار خالد

قر بعد أن أورد طدة أخبار: وقال ابـ كث -و طؾقفـ أن يرقـ مـ أطقـفـ طؾك أبل سؾقؿان؟ 

وهذا كؾف مؿا يؼتضل مقتف بالؿديـة الـبقية. ولؽـ الؿشفقر طـ الجؿفقر أن مات 

       "فتح الباري  "و ,مـ قسؿ الـساء (940)وت  (3477)ت  "اإلصابة  "بحؿص. اكظر 

                       ٓبـ طساكر  "تاريخ دمشؼ  "ٓبـ كثقر. و "البداية والـفاية  "و ,(360/  3)

 .(/ ب 264/ 5)
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ُٔ َأ ٍَ اِب ـَ  ,: َماَت بِِحْؿَص ٔبٞ ايعَِّْأزََٚقا َوَكاَن َقِدَم  ,َسـََة إِْحَدى َوِطْشِرْي

 َوَرَجَع. ,َقْبَؾ َذلَِؽ ُمْعَتِؿراً 

ٟٗ َٛأقٔس ـِ ِرَياٍح اي  ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل َثـَا ُطَؿُر ب ـِ ِرَياٍح  ,: َحدَّ ـْ َخالِِد ب َسِؿَع  ,َط

ـَ َأبِل َمالٍِؽ َيُؼْقُل:  َثْعَؾَبَة ب

اِم. ,ُطَؿَر بُِؼَباءَ َرَأْيُت  ـَ الشَّ
اٌج مِ  َوإَِذا ُحجَّ

ـِ الَؼْقُم؟  َقاَل: َم

ـْ َكَزَل ِحْؿَص  ـِ مِؿَّ ـَ الَقَؿ
ـُ  ,َقاُلقا: مِ َوَيْقَم َرَحْؾـَا مِـَْفا َماَت َخالُِد ب

 الَقلِْقِد.

َؿ َطَؾْقفِ  ,َوَكَؽَس  ,َفاْسَتْرَجَع ُطَؿُر مَِراراً   :َوَقاَل  ,َوَأْكَثَر التََّرحُّ

 -َكاَن 
ِ
ادًا لِـَْحِر الَعُدوِّ  -َواهلل  َمْقُؿْقَن الـَِّؼْقَبِة. ,َسدَّ

: َفؾَِؿ َطَزْلَتُف؟!
ٌّ

 َفَؼاَل َلُف َطؾِل

َرِف َوَذِوي الؾَِّساِن.  َقاَل: َطَزْلُتُف لَِبْذلِِف الَؿاَل َْٕهِؾ الشَّ

ـِ الَؿالِ   ـِْد.َوَتْتُرَكُف َطَؾك الجُ  ,َقاَل: َفُؽـَْت َطَزْلَتُف َط

ـْ لَِقْرَضك.  َقاَل: َلْؿ َيُؽ

َقاَل: َففالَّ َبَؾْقَتُف 
(ٔ)

 ؟

ـْ َكافِعٍ  ,َوَرَوى: ُجَقْيِرَيةُ   َقاَل: ,َط

                                                   
 طـ القاقدي. ,طـ ابـ سعد (337/  7) "البداية": مرتوك. وقد ذكره ابـ كثقر يف القاقدي (3)
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ا َماَت َخالِدٌ  َّٓ َفَرَسُف َوِسالََحُف َوُغالََمُف. ,َلؿَّ  َلْؿ َيَدْع إِ

 "اُه بِفِ َكاَن َطَؾك َما َضـَـَّ  ,َفَؼاَل ُطَؿُر: َرِحَؿ اهلُل َأَبا ُسَؾْقَؿانَ 
(ٔ)

 . 

ـُ َُ ـْ َأبِل َوائِؾٍ اأَلِع اْجَتَؿَع كِْسَقُة َبـِل الُؿِغْقَرِة فِل َداِر َخالٍِد "َقاَل:  ,: َط

 ."َيْبؽِْقـَفُ 

َـّ "َفَؼاَل ُطَؿُر:  ـْ ُدُمْقِطِف
ـَ مِ َـّ َأْن ُيِرْق ـْ َكْؼعًا                 ,َما َطَؾْقِف َما َلْؿ َيُؽ

 "َأْو َلْؼَؾَؼةً 
(ٕ)

 . 

ٍِٝط َُ ُْ ِٔ ُٔ َعِبٔس اهلٔل ب ُُٖس ب ََُش  ٍَ ُٔ امُلِٓٔصِض ،َقا ُِ ب ِٝ ٖٔ ِٕٝس ،َِٚإِبَطا : ََٚأُبٛ ُعَب

ـَ  ,َماَت َخالٌِد بِِحْؿَص "  ."َسـََة إِْحَدى َوِطْشِرْي

ِْ ِٝ ٍَ ُزَس  ."َماَت بِالَؿِدْيـَةِ ": ََٚقا

ِحْقُح َمْقُتُف بِِحْؿَص ُقًُِت  .َوَلُف َمْشَفٌد ُيَزارُ  ,: الصَّ

ُ٘ ٔفٞ ِٔ) ََٚي ِٝ َِٝش  : َحِدْيَثاِن. (ايٖكٔش

                                                   
 .323/  3/  7أخرجف ابـ سعد  (3)

طـ أبل وائؾ.  ,طـ إطؿش ,طـ معؿر ,طبد الرزاق ,مـ صريؼ 297/  3أخرجف الحاكؿ  (2)

طـ  ,طـ سػقان بـ حبقب بـ أبل ثابت ,قك الؼطانمـ صريؼ يح 369/  3وابـ طبد الرب 

وصؾف  363/  3 "الػتح  "وقال ابـ حجر يف  360/  3وطؾؼف البخاري  ,أبل وائؾ

 47 ,46/  3 "التاريخ الصغقر  ". وقد ذكره البخاري يف "التاريخ إوسط  "الؿصـػ يف 

إطؿش  "طـ شؼقؼ وقد تصحػ فقف  ,طـ إطؿش ,طـ أبقف ,مـ صريؼ طؿر بـ حػص

 ."إلك آطشك 
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ٍّ) َٚٔفٞ  ها. ": َواِحٌد َوَسْبُعْقنَ (َُِػَٓٔس َبٔك

ومعاركف يف غقر ما كتاب  ,واقػف مشفقرة -رضل اهلل طـف-ولف 

 وبعض بالد الشام. ,فتح اهلل طز وجؾ بف بالد العراق ,مسطقرة

 ز وجؾ.بسقػ اهلل ط -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وسؿاه الـبل 

 : ملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكٍس بـ مالؽ 
َّ

صؾك اهلل طؾقف -َأنَّ الـَّبِل

ـَ َرَواَحَة لِؾـَّاسِ  ,َوَجْعَػًرا ,َكَعك َزْيًدا ,-وسؾؿ  ,َقْبَؾ َأْن َيْلتَِقُفْؿ َخَبُرُهؿْ  ,َواْب

اَيَة َزْيدٌ »َفَؼاَل  ـُ َرَواَحَة  ,ُثؿَّ َأَخَذ َجْعَػٌر َفُلِصقَب  ,َفُلِصقَب  ,َأَخَذ الرَّ ُثؿَّ َأَخَذ اْب

 َحتَّك َفَتَح اهلُل  ,َفُلِصقَب 
ِ
ـْ ُسُققِف اهلل

َوَطْقـَاُه َتْذِرَفاِن َحتَّك َأَخَذ َسْقٌػ مِ

«َطَؾْقِفؿْ 
(ٔ)

. 

 : ٚملا دا٤ يف ايكشٝشني

ـَ َطبَّاسٍ  ـَ َأْخَبَرُه َأنَّ  ,-ؿاطـفرضل اهلل -مـ حديث طبد اهلل اْب َخالَِد ْب

  ,-رضل اهلل طـف-الَقلِقدِ 
ِ
ِذي ُيَؼاُل َلُف َسْقُػ اهلل َأْخَبَرُه َأكَُّف َدَخَؾ َمَع َرُسقِل  ,الَّ

 
ِ
ـِ َطبَّاسٍ  ,َطَؾك َمْقُؿقَكةَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل  َخاَلُتُف َوَخاَلُة اْب

َ
 ,َوِهل

ـْ  ,ـُقًذاَفَقَجَد ِطـَْدَها َضبًّا َمحْ 
َقْد َقِدَمْت بِِف ُأْخُتَفا ُحَػْقَدُة بِـُْت الَحاِرِث مِ

  ,َكْجدٍ 
ِ
بَّ لَِرُسقِل اهلل َمِت الضَّ ُم  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼدَّ َؿا ُيَؼدِّ َوَكاَن َقؾَّ

                                                   
 .(ٖٚ٘ٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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ك َلفُ  َث بِِف َوُيَسؿَّ   ,َيَدُه لَِطَعاٍم َحتَّك ُيَحدَّ
ِ
 طؾقف صؾك اهلل-َفَلْهَقى َرُسقُل اهلل

بِّ  -وسؾؿ ـَ الـِّْسَقِة الُحُضقِر: َأْخبِْرَن َرُسقَل  ,َيَدُه إَِلك الضَّ
َفَؼاَلِت اْمَرَأٌة مِ

 
ِ
َـّ َلفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل ْمُت   ,َما َقدَّ

ِ
بُّ َيا َرُسقَل اهلل َفَرَفَع  ,ُهَق الضَّ

 
ِ
بِّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل ـِ الضَّ ـُ الَقلِقِد:  ,َيَدُه َط َفَؼاَل َخالُِد ْب

؟ َقاَل: 
ِ
بُّ َيا َرُسقَل اهلل ـْ بَِلْرِض َقْقمِل ,َٓ »َأَحَراٌم الضَّ ـْ َلْؿ َيُؽ

 ,َوَلؽِ

  ,َقاَل َخالٌِد: َفاْجَتَرْرُتُف َفَلَكْؾُتفُ  «َفَلِجُدكِل َأَطاُففُ 
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َوَرُسقُل اهلل

  -وسؾؿ
َّ

"َيـُْظُر إَِلل
(ٔ)

. 

          

 

 

  

                                                   
 .(ٜٙٗٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٖٔ٘)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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  [-رضي اهلل عنه-معاذ بن جبل ]

 ."-زضٞ اهلل عٓ٘-َعاذ بٔ دبٌ " :َٚٔ باب اعطف غًف

 : (461-1/443)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 
ـِ " ـِ َطِديِّ ب ـِ َطائِِذ ب ـِ َأْوٍس إَْكَصاِريُّ اْب ـِ َطْؿِرو ب ـُ َجَبِؾ ب ُمَعاُذ ب

ـِ َطؿْ  ـِ َكْعِب ب ـِ َيِزْيَد ب ـِ َساِرَدَة ب ـِ َأَسِد ب  ب
ِّ

ـِ َطؾِل ـِ َسْعِد ب ـِ ُأَديِّ ب ِرو ب

ـِ الَخْزَرِج.  ُجَشَؿ ب

قِّدُ  ـِ إَْكَصاِريُّ  ,اإِلَمامُ  ,السَّ ْحَؿ   ,َأُبق َطْبِد الرَّ
ُّ

  ,الَخْزَرِجل
ُّ

 ,الَؿَدكِل

 َشِفَد الَعَؼَبَة َشاّبًا َأْمَرَد. ,الَبْدِريُّ 

ُ٘  ُة َأَحاِدْيَث.: ِطدَّ ََٚي

٣َٚ ُ٘ َض ِٓ ـُ ُطَؿرَ َع ـُ َطبَّاسٍ  ,: اْب َوَأُبق  ,َوَأُبق ُأَماَمةَ  ,َوَأَكٌس  ,َوَجابِرٌ  ,َواْب

 
ُّ

ـُ َيَخامِرَ  ,َثْعَؾَبَة الُخَشـِل   ,َوَمالُِؽ ب
ُّ

َٓكِل ـِ  ,َوَأُبق ُمسؾٍؿ الَخْق ْحَؿ َوَطْبُد الرَّ

ـُ َغـْؿٍ  ـُ َأبِل ُأَمقَّةَ  ,ب ـُ َقْقسٍ  ,َوُجـَاَدُة ب  ب
ِ
َة َطْبُد اهلل ـُ  ,َوَأُبق َبْحِريَّ َوَيِزْيُد ب

  ,ُطَؿْقَرةَ 
ُّ

ْيؾِل ةَ  ,َوَأُبق إَْسَقِد الدِّ ـُ ُمرَّ ـُ َأبِل َلْقَؾك ,َوَأُبق َوائِؾٍ  ,َوَكثِْقُر ب  ,َواْب

ـُ َمْقُؿْقٍن إَْوِديُّ  ـُ ِهالَلٍ  ,َوَطْؿُرو ب َضْبَقَة  َوَأُبق ,َوَمْسُرْوٌق  ,َوإَْسَقُد ب

 
ُّ

 َوآَخُرْوَن. ,الَؽالَِطل
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٣َٚ  َض
ُّ

بِْقِعل ـِ َمْقُؿْقنٍ  ,: َأُبق إِْسَحاَق السَّ ـْ َطْؿِرو ب ـِ َجَبؾٍ  ,َط ـْ ُمَعاِذ ب  ,َط

 »َقاَل: 
ِ
َطَؾك ِحَؿاٍر ُيَؼاُل َلُف:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُكـُْت َرِدْيَػ َرُسْقِل اهلل

 «ُطَػْقرٌ 
(ٔ)

. 

ٍَ ُ٘: َؾَباْب َقا َٗ  ِهـُْد بِـُْت َسْفؾٍ  :ُأ
َ

ـْ َبـِل ِرَفاَطةَ  ,ِهل
ـْ ُجَفْقـَةَ  ,مِ

 ,ُثؿَّ مِ

ـِ َقْقٍس. ـَ الجدِّ ب
ِف َوَلٌد مِ  َوُٕمِّ

٣َٚ ٟٗ: ََٚض َٛأقٔس ٘ٔ ،اي ِٔ ِضَدأي َأْو  ,َأنَّ ُمَعاذًا َشِفَد َبْدرًا َوَلُف ِطْشُرْوَن َسـَةً ": َع

 ."إِْحَدى َوِطْشُرْونَ 

ُٔ َغِعٕس ٍَ اِب ـَ ": َقا ْبِعْق  "َشِفَد الَعَؼَبَة فِل ِرَواَيتِِفْؿ َجِؿْقعًا َمَع السَّ
(ٕ)

. 

ِٕٝس ُٔ َغٔع َُٔس ب ٍَ َعِبُس ايٖك  ,َحَسـًا ,َوَكاَن َصِقْيالً  ,: َكَزَل ِحْؿَص ََٚقا

 َجِؿْقالً.

َُاَع١ُ ٍَ اجَل ُ٘: ََٚقا َُٝت ِٓ . ُن ـِ ْحَؿ  : َأُبق َطْبِد الرَّ

ََُس احَلأن ٍَ ،َِِإالَّ َأَبا َأِس ُ٘: َفَكا َُٝت ِٓ .ُن
ِ
 : َأُبق َطْبِد اهلل

                                                   
فؼال: يا  ": وتؿامف ,"باب اسؿ الػرس والحؿار"يف الجفاد:  (44/  6)أخرجف البخاري  (3)

ا حؼ العباد طؾك اهلل؟ قؾت: اهلل ورسقلف أطؾؿ. وم ,معاذ! وهؾ تدري حؼ اهلل طؾك طباده

وحؼ العباد طؾك اهلل أٓ  ,قال: فنن حؼ اهلل طؾك العباد: أن يعبدوه وٓ يشركقا بف شقئا

يعذب مـ ٓ يشرك بف شقئا. فؼؾت: يا رسقل اهلل! أٓ أبشر بف الـاس؟ قال: ٓ تبشرهؿ 

 ."فقتؽؾقا 

 ."السبقعل  "تحرفت يف الؿطبقع إلك  (2)
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ٗٞ ٔٓ ُٖٕس امَلَسا٥ٔ ََُش  ُٔ ٞٗ ب ٍَ َعًٔ ـُ الثَّْغرِ  ,ُصَقاٌل  ,: ُمَعاٌذ َلْؿ ُيْقَلْد َلُف َقطُّ َقا  ,َحَس

ـِ   َقَطٌط. ,َجْعدٌ  ,َأْبَقُض  ,َطظِْقُؿ الَعْقـَْق

ُٔ َغِعٕس َٖا اِب ٍَ ،ََٚأ ُ٘: َفَكا ِٕ َي َٓا ـِ : َطْبُد الاِب ْحَؿ  َوآَخُر. ,رَّ

ٍَ َعَطا٤ْ  : َأْسَؾَؿ ُمَعاٌذ َوَلُف َثَؿاِن َطْشَرَة َسـًَة.َقا

ُٔ ِإِغَشاَم ٍَ اِب ـَ ": ََٚقا ْبِعْق ـَ السَّ
َومِ

(ٔ)
ـُ   ـِ الَخْزَرِج: ُمَعاُذ ب ـْ َبـِل ُجَشَؿ ب

مِ

 ."-رضل اهلل طـف-َجَبؾٍ 

٣َٚ ـْ  ,: َقَتاَدةُ ََٚض َجَؿَع الُؼْرآَن: َطَؾك َطْفِد »: َقاَل  ,-رضل اهلل طـف-َأَكسٍ َط

 
ِ
ـَ إَْكَصاِر:  ,َأْرَبَعةٌ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقِل اهلل

ُفْؿ مِ ـُ "ُكؾُّ  ب
ُّ

ُأَبل

ـُ َجَبؾٍ  ,َوَزْيدٌ  ,َكْعٍب   «"َوَأُبق َزْيٍد َأَحُد ُطُؿْقَمتِل ,َوُمَعاُذ ب
(ٕ)

. 

َُُس ٍَ َأِس َثـَا َأُبق ُمَعاِوَيةَ َقا ثَ  ,: َحدَّ ـْ َشِؼْقٍؼ  ,ـَا إَْطَؿُش َحدَّ ـْ  ,َط َط

ـْ  ,َمْسُرْوٍق  ـِ َطْؿٍروَط  ب
ِ
  ,-طـفؿارضل اهلل -َطْبِد اهلل

ِ
-َقاَل: َقاَل َرُسْقُل اهلل

ـْ َأْرَبَعٍة: »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ـِ َمْسُعْقدٍ "ُخُذوا الُؼْرآَن مِ ـِ اْب   ,مِ

ٍّ
 ,َوُأبِل

ـِ َجَبؾٍ   «"َأبِل ُحَذْيَػةَ َوَسالٍِؿ َمْقَلك  ,َوُمَعاِذ ب
(ٖ)

. 

                                                   
 أي الذيـ شفدوا العؼبة مـ آكصار. (3)

 .(2)التعؾقؼ  (393)سبؼ تخريجف يف الصػحة  (2)

صؾك اهلل - ,يف فضائؾ الؼرآن: باب الؼراء مـ أصحاب الـبل (4999أخرجف البخاري ) (3)

: باب مـاقب طبد  (3760)و  ,يف الػضائؾ: باب مـاقب سالؿ (3758)و  ,-طؾقف وسؾؿ

                         = .: باب مـاقب أبل بـ كعب (3808)و  ,مـاقب معاذ: باب  (3806)و  ,اهلل
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ُ٘  َتاَبَع
ُّ

ـْ َمْسُرْوٍق. ,: إِْبَراِهْقُؿ الـََّخِعل  َط

ٟٗ ِِٛض ـْ َخالِدٍ : ايٖج ـْ َأبِل ِقالََبةَ  ,َوَطاِصؿٍ  ,َط ـْ َط  -رضل اهلل طـف-َأَكسٍ : َط

تِل: َأبُق بَْؽرٍ » َمْرُفْقطًا: تِل بُِلمَّ :  ,َأْرَحُؿ ُأمَّ
ِ
ـِ اهلل َها فِل دِْي َوَأْصَدُقَفا  ,ُطَؿرُ َوَأَشدُّ

َولُِؽؾِّ  ,َوَأْفَرُضُفؿ: َزْيدٌ  ,َوَأْطَؾُؿُفؿ بِالَحالَِل َوالَحَراِم: ُمَعاذٌ  ,َحقَاًء: ُطثَْؿانُ 

ـٌ  ٍة َأمِقْ ِة: َأبُق ُطبَقَْدةَ  ,ُأمَّ ـُ َهِذِه إُمَّ « َوَأمِقْ
 (ٔ)

. 

ُٙ َٚا اِء. ,: ُوَهْقٌب ََٚض ـْ َخالٍِد الَحذَّ  َط

َٛا٥ٔٔس) َٚٔفٞ ِٜ٘ َف َٛ ُٖ ـُ ُيْقُكَس (َغ َثـَا َأْحَؿُد ب ـُ ُسَؾْقَؿانَ  ,: َحدَّ َثـَا َسالَُّم ب  ,َحدَّ

 
ُّ

ل َثـَا َزْيٌد الَعؿِّ ْيِؼ  ,َحدَّ دِّ ـْ َأبِل الصِّ ـْ  ,َط َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َأبِل َسِعْقدٍ َط

 
ِ
ـُ َجَبٍؾ َأْطَؾُؿ ال»: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل َرُسْقُل اهلل ـَّاِس بَِحَراِم ُمَعاُذ ب

 َوَحالَلِفِ 
ِ
«اهلل

 (ٕ)
 إِْسـَاُدُه َواٍه.و.

                                                                                                                        
يف الؿـاقب:  (3832)والرتمذي  ,يف الػضائؾ: باب مـ فضائؾ طبد اهلل (2464ومسؾؿ ) =

  .229/  3 "الحؾقة  "وأبق كعقؿ يف  ,باب مـاقب طبد اهلل

يف الؿـاقب: باب  (3793) والرتمذي (,283 ,384/  3). وأخرجف أحؿد إسـاده صحقح (3)

وابـ  ,يف الؿؼدمة: باب فضائؾ خباب (354)وابـ ماجف  , (3794)و  ,مـاقب أهؾ البقت

والصػحة  (9)واكظر الصػحة  (,3/228) "الحؾقة  "وأبق كعقؿ يف  (,322/  2/  3)سعد 

(33). 

خرجف وهق زيد بـ الحقاري البصري قاضل هراة. وأ ,: لضعػ زيد العؿلإسـاده ضعقػ (2)

 .(228/  3) "الحؾقة  "أبق كعقؿ يف 
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٣َٚ   ,: َضْؿَرةُ َض
ِّ

ْقَباكِل ـْ َيْحَقك السَّ ـْ َأبِل الَعْجَػاءِ  ,َط -ُطَؿرُ َقاَل: َقاَل  ,َط

ْقُتفُ  ,َلْق َأْدَرْكُت ُمَعاذاً ": -رضل اهلل طـف ـِ  ,ُثؿَّ َلِؼْقُت َربِّل ,ُثؿَّ َولَّ َفَؼاَل: َم

ٍد؟ َلُؼْؾُت: َسِؿْعُت َكبِقََّؽ َوَطْبَدَك َيُؼْقُل: اْسَتخْ  ِة ُمَحؿَّ َيْلتِل »َؾْػَت َطَؾك ُأمَّ

ـَ َيَدي الُعَؾَؿاِء بَِرْتَقةٍ  ـُ َجَبٍؾ َبْق  «ُمَعاُذ ب
(ٔ)

. 

ِٕ َأُبٛ َُا َٝ ـُ َطْؿٍرواي َثـَا َصْػَقاُن ب ـِ َسْعدٍ  ,: َحدَّ ـْ َراِشِد ب ـِ  ,َط ـْ َطاِصِؿ ب َط

: ُحَؿْقٍد ال
ِّ

ُؽْقكِل ـَ َجَبؾٍ َأنَّ "سَّ   -رضل اهلل طـف-ُمَعاَذ ب
ُّ

ا َبَعَثُف الـَّبِل صؾك -َلؿَّ

ـِ  -اهلل طؾقف وسؾؿ   ,َوُمَعاٌذ َراكٌِب  ,َخَرَج ُيْقِصْقفِ  ,إَِلك الَقَؿ
ِ
-َوَرُسْقُل اهلل

ا َفَرغَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُذ! إِكََّؽ َيا ُمَعا»َقاَل:  ,َيْؿِشل َتْحَت َراِحَؾتِِف. َفَؾؿَّ

َٓ َتْؾَؼاكِل َبْعَد َطامِل َهَذا  .«(3)َوَلَعؾََّؽ َأْن َتُؿرَّ بَِؿْسِجِدي َوَقْبِري  ,َطَسك َأْن 

  -رضل اهلل طـف-َفَبَؽك ُمَعاذٌ 
ِ
 صؾك اهلل طؾقف-َجَشعًا لِِػَراِق َرُسْقِل اهلل

  

                                                   
/  3)وأخرجف أبق كعقؿ  "برتقة  "ولقس فقف  (,3/229) "الحؾقة "أخرجف أبق كعقؿ يف  (3)

 ,طـ شفر بـ حقشب ,مـ صريؼ سعقد بـ أبل طروبة (,326/  2/  3)وابـ سعد  (,228

العزيز بـ  طـ طبد ,مـ صريؼ قتقبة بـ سعقد (229/  3)طـ طؿر. وأخرجف أبق كعقؿ 

الؿجؿع  "قال رسقل اهلل ... واكظر  ,طـ محؿد بـ كعب قال ,طـ طؿارة بـ غزية ,محؿد

مـ صريؼ صػقان طـ شريح بـ طبقدة وراشد  (38/  3)وأخرجف أحؿد  (,333/  9) "

بـ سعد وغقرهؿا قالقا: لؿا بؾغ طؿر ... والـص أصقل. والرتقة: رمقة سفؿ. وققؾ: مد 

  البصر.



 اعسف ضًفو

 
7

 [-رضي اهلل عنه-معاذ بن جبل ]

   
 

777 

ـَ  َأْو إِنَّ البَُؽاءَ  ,َٓ َتبِْؽ َيا ُمَعاذُ » . َقاَل:-وسؾؿ قَْطانِ  مِ «الشَّ
(ٔ)

. 

ـِ َأبِل ُبْرَدةَ ُؾِعَب١ُ ـْ َسِعْقِد ب ـْ َأبِْقفِ  ,: َط ـْ َأبِل ُمْقَسك ,َط -رضل اهلل طـف-َط

 :" 
َّ

ـِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ الـَّبِل ا َبَعَثُف َوُمَعاذًا إَِلك الَقَؿ َقاَل َلُفَؿا:  ,َلؿَّ

َرا» َٓ ُتَعسِّ َرا َو َٓ تُ  ,َيسِّ َراَوَتَطاَوَطا َو . َفَؼاَل َلُف َأُبق ُمْقَسك: إِنَّ َلـَا بَِلْرِضـَا «ـَػِّ

ـَ الَعَسِؾ ُيَؼاُل َلُف: البِْتعُ 
ِعْقر ُيَؼاُل َلُف: الِؿْزُر. ,َشَرابًا ُيْصـَُع مِ ـَ الشَّ

 َومِ

 . (ُكؾُّ ُمْسؽٍِر َحَرامٌ )َقاَل: 

 َفَؼاَل لِل ُمَعاٌذ: َكْقَػ َتْؼَرُأ الُؼْرآَن؟

قًا  ,َوَقاِطداً  ,َوَقائِؿًا ,َوَطَؾك َراِحَؾتِل ,َرُؤُه فِل َصالَتِلُقْؾُت: َأقْ  ُقُف َتَػقُّ َأَتَػقَّ

ءٍ -
ْ

 .-َيْعـِل: َشْقئًا َبْعَد َشل

َفَلْحَتِسُب َكْقَمتِل َكَؿا َأْحَتِسُب  ,َقاَل: َفَؼاَل ُمَعاٌذ: َلؽِـِّل َأَكاُم ُثؿَّ َأُقْقمُ 

 َقْقَمتِل.

َؾ َطَؾْقفِ َوَكَلنَّ ُمَعاذ"َقاَل:   "ًا ُفضِّ
(ٕ)

. 

                                                   
سقرة ابـ  "واكظر  ,بف ,مـ صريؼ أبل القؿان (235/  5) "الؿسـد  ". وهق يف ؼاترجالف ث (3)

: -رضل اهلل طـف-: الجزع لػراق آلػ. ويف حديث جابر والجشع. (393/  4) "كثقر 

 ."فؼال: أيؽؿ يحب أن يعرض اهلل طـف؟ قال: فجشعـا ,ثؿ أقبؾ طؾقـا"

يف الؿغازي:  (4345)و  (4344) والبخاري (,437 ,436 ,430/  4)أخرجف أحؿد  (2)

و  ,يف إدب: باب يسروا وٓ تعسروا (6324)و  ,باب بعث أبل مقسك ومعاذ إلك القؿـ

                       = يف (3393)وابـ ماجف  ,يف آشربة (3733)ومسؾؿ  ,يف آحؽام (7372)
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ٍِٝط ُٔ ُبَه ٢َٝ ب ٍَ َِٜش "ُهَق َأَماَم الُعَؾَؿاِء َرْتَقةٌ ": َسِؿْعُت َمالِؽًا َيُؼْقُل : َقا
(ٔ)

. 

. ًَََٖو: ـَ ـُ َثَؿاٍن َوِطْشِرْي  اْب

ٌَ ِٝ .َٚٔق ـَ ـِ َوَثالَثِْق ـُ اْثـََتْق  : اْب

ِْ ِٝ ـُ َزْيدٍ َُٖؿ  ب
ُّ

ـْ َسِعْقدِ  ,: َأْكَبَلَكا َطؾِل ـِ الُؿَسقِِّب  َط ُقبَِض ُمَعاٌذ "َقاَل:  ,ب

ـُ َثالٍَث  ـَ َسـَةً  ,َوُهَق اْب  ."َأْو َأْرَبٍع َوَثالَثِْق

ٗٞ ٔٓ  امَلَسا٥ٔ
ِّ

ـْ َأبِل ُسْػَقاَن الُغَداكِل : َط
(ٕ)

ـْ َثْقرٍ  , ـِ َمْعَداَن: ,َط ـْ َخالِِد ب  َط

ـَ ُقْرٍط َقاَل: َحَضْرُت َوَفاَة ُمَعاذِ   ب
ِ
ـِ َجَبؾٍ  َأنَّ َطْبَد اهلل ُحْقكِل »َفَؼاَل:  ,ب َروِّ

ـِ َمْرَيؿَ  ِـّ ِطْقَسك اْب ـَ َسـَةً  ,َأْلَؼك اهلَل مِْثَؾ ِس ـِ َثالٍَث َأْو َأْرَبٍع َوَثالَِثْق  .«اْب

َؿاِء.ُقًُِت  : َيْعـِل ِطـَْدَما ُرفَِع ِطْقَسك إَِلك السَّ

َِٝع١َ ُٔ َضٔب َُِط٠ُ ب ٍَ َن  ُمَعاٌذ بُِؼَصْقرِ َقا
َ

. : ُتُقفِّل ـَ إُْرُدنِّ
 َخالٍِد مِ

َِٝس٠َ ُٔ ُعَب ُِٜس ب ٍَ َِٜع  ُمَعاٌذ َسـََة َسْبَع َطْشَرَة.َقا
َ

 : ُتُقفِّل

ٗٞ ٔٓ ٍَ امَلَسا٥ٔ َُاَع١ْ ،ََٚقا  َأْو َثَؿاِن َطْشَرَة. ,: َسـََة َسْبعٍ ََٚد

                                                                                                                        
والبتع: كبقذ العسؾ.  يف آشربة: باب ما ققؾ يف الؿسؽر. 333/  2)والدارمل  ,آشربة =

 والؿزر: كبقذ الشعقر.

وقال:  (,333/  9) "الؿجؿع "وذكره الفقثؿل يف  (,269 – 268/  3)أخرجف الحاكؿ  (3)

 ورواه أيضا مـؼطع اإلسـاد. ,رواه الطرباين

: كذبف ابـ "مقزاكف  "واسؿف طبقد اهلل بـ سػقان قال الؿملػ يف  ,: بالغقـ الؿعجؿةالغداين (2) 

 ووهك ابـ حبان حديثف. ,معقـ



 اعسف ضًفو

 
7

 [-رضي اهلل عنه-معاذ بن جبل ]

   
 

779 

ُٔ ِإِغَشاَم ٍَ اِب  : َسـََة َثَؿاِن َطْشَرَة.َٚايَفالَُّؽ ،ََٚقا

ٍَ َأُبٛ ُع ُِٜطََٚقا ـَ َسـًَة.ََُط ايٖهِط ـُ َثَؿاٍن َوَثالَِثْق  : َوُهَق اْب

ٔ٘ ٟٗ ٔفٞ ٔغِّ َٛأقٔس ٍَ اي ٍَ ،ََٚنَصا َقا  َسـََة َثَؿاِن َطْشَرَة ََٚقا
َ

رضل اهلل -: ُتُقفِّل

 ها. "-طـف

-الذي بعثف الـبل  ,اإلمام ,الؼاضل -رضل اهلل طـف-معاذ بـ جبؾ 

ومبؾًغا لديـ اهلل  ,طًقا إلك اهلل طز وجؾإلك القؿـ دا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 طز وجؾ.

ملا بعج٘  -زضٞ اهلل عٓ٘-ملعاذ بٔ دبٌ  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚؾ١ٝ ايٓيب 

 .إىل ايُٝٔ

بتؾؽ القصقة الؿشفقرة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وقد أوصاه الـبل 

 الؿعروفة.

 : نُا دا٤ شيو يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل

ـَ   "َيُؼقُل:  -طـفؿارضل اهلل -َطبَّاسٍ  مـ حديث  اْب
ُّ

ا َبَعَث الـَّبِل -َلؿَّ

ـَ َجَبؾٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـِ  -رضل اهلل طـف-ُمَعاَذ ْب إَِلك َكْحِق َأْهِؾ الَقَؿ

ـْ َأْهِؾ الؽَِتاِب »َقاَل َلُف: 
َل َما َتْدُطقُهْؿ إَِلك  ,إِكََّؽ َتْؼَدُم َطَؾك َقْقٍم مِ ـْ َأوَّ َفْؾَقُؽ

ُدوا اهلَل َتَعاَلك َأنْ  َفَلْخبِْرُهْؿ َأنَّ اهلَل َقْد َفَرَض َطَؾْقِفْؿ  ,َفنَِذا َطَرُفقا َذلَِؽ  ,ُيَقحِّ

َفَلْخبِْرُهْؿ َأنَّ اهلَل اْفَتَرَض  ,َفنَِذا َصؾَّْقا ,َخْؿَس َصَؾَقاٍت فِل َيْقمِِفْؿ َوَلْقَؾتِِفؿْ 
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ـْ َغـِقِِّفْؿ َفُتَردُّ َطَؾك َفِؼقِرِهؿْ ُتمْ  ,َطَؾْقِفْؿ َزَكاًة فِل َأْمَقالِِفؿْ 
وا  ,َخُذ مِ َفنَِذا َأَقرُّ

«َوَتَققَّ َكَرائَِؿ َأْمَقاِل الـَّاسِ  ,بَِذلَِؽ َفُخْذ مِـُْفؿْ 
(ٔ)

 . 

 : ٚدا٤ يف ايكشٝشني

ـِ َطبَّاسٍ  ـْ  ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث اْب ـِ َجَبؾٍ َط رضل اهلل -ُمَعاِذ ْب

 َبَعَثـِل رَ "َقاَل:  ,-طـف
ِ
إِكََّؽ َتْلتِل »َقاَل:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُسقُل اهلل

ـْ َأْهِؾ اْلؽَِتاِب 
  ,َقْقًما مِ

ِ
َّٓ اهلُل َوَأكِّل َرُسقُل اهلل َٓ إَِلَف إِ  ,َفاْدُطُفْؿ إَِلك َشَفاَدِة َأنَّ 

َس َصَؾَقاٍت فِل َفَلْطؾِْؿُفْؿ َأنَّ اهلَل اْفَتَرَض َطَؾْقِفْؿ َخؿْ  ,َفنِْن ُهْؿ َأَصاُطقا لَِذلَِؽ 

َفَلْطؾِْؿُفْؿ َأنَّ اهلَل اْفَتَرَض َطَؾْقِفْؿ  ,َفنِْن ُهْؿ َأَصاُطقا لَِذلَِؽ  ,ُكؾِّ َيْقٍم َوَلْقَؾةٍ 

ـْ َأْغـَِقاِئِفْؿ َفُتَردُّ فِل ُفَؼَراِئِفؿْ 
اَك  ,َفنِْن ُهْؿ َأَصاُطقا لَِذلَِؽ  ,َصَدَقًة ُتْمَخُذ مِ َفنِيَّ

ِؼ َدْطَقَة اْلَؿْظُؾقمِ  ,ؿْ َوَكَرائَِؿ َأْمَقالِفِ   ِحَجاٌب  ,َواتَّ
ِ
ـَ اهلل «َفنِكَُّف َلْقَس َبْقـََفا َوَبْق

(ٕ)
. 

 :ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ عٓس اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘

ـِ َطبَّاسٍ  ـِ اْب   ,-طـفؿارضل اهلل -َط
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َأنَّ َرُسقَل اهلل

ا َبَعَث ُمَعاًذا  -وسؾؿ ـِ -ـفرضل اهلل ط-–َلؿَّ إِكََّؽ َتْؼَدُم »َقاَل:  ,إَِلك اْلَقَؿ

 َطزَّ َوَجؾَّ  ,َطَؾك َقْقٍم َأْهِؾ كَِتاٍب 
ِ
َل َما َتْدُطقُهْؿ إَِلْقِف ِطَباَدُة اهلل ـْ َأوَّ َفنَِذا  ,َفْؾَقُؽ

َفَلْخبِْرُهْؿ َأنَّ اهلَل َفَرَض َطَؾْقِفْؿ َخْؿَس َصَؾَقاٍت فِل َيْقمِِفْؿ  ,َطَرُفقا اهللَ 

                                                   
 .(ٕٖٚٚ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
 واللفظ ظتسلم. (,ٜٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٖ٘ٔ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٕ)
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ـْ  ,َفنَِذا َفَعُؾقا ,َؾتِِفؿْ َوَلقْ 
َفَلْخبِْرُهْؿ َأنَّ اهلَل َقْد َفَرَض َطَؾْقِفْؿ َزَكاًة ُتْمَخُذ مِ

َفُخْذ مِـُْفْؿ َوَتَققَّ َكَراِئَؿ  ,َفنَِذا َأَصاُطقا بَِفا ,َأْغـَِقاِئِفْؿ َفُتَردُّ َطَؾك ُفَؼَراِئِفؿْ 

«َأْمَقالِِفؿْ 
(ٔ)

 . 

          

 

 

  

                                                   
 .(ٜٔ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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  [-رضي اهلل عنه-بن عبادة  سعد]

 ."-زضٞ اهلل عٓ٘-ضعد بٔ عباد٠ ": َٚٔ باب اعطف غًفو

 : (279-1/270)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 
ـِ َثْعَؾَبَة " ـِ َأبِل َحِزْيَؿَة ب ـِ َحاِرَثَة إَْكَصاِريُّ اْب ـِ ُدَلْقِؿ ب ـُ ُطَباَدَة ب َسْعُد ب

ـِ الَخْزَرِج  ـِ َصِرْيِػ ب ـِ الَخْزَرِج. ب ـِ َكْعِب ب ـِ َساِطَدَة ب  ب

قُِّد الَؽبِْقرُ  ِرْيُػ  ,السَّ   ,َأُبق َقْقٍس إَْكَصاِريُّ  ,الشَّ
ُّ

اِطِديُّ  ,الَخْزَرِجل  ,السَّ

 
ُّ

 َسقُِّد الَخْزَرِج. ,الـَِّؼْقُب  ,الَؿَدكِل

َِٝط٠ْ ُ٘ َأَسأزُِٜح َٜٔػ ِر.َي  ِطْشُرْوَن بِالُؿَؽرَّ
َ

 : َوِهل

َواَيِة.َقبْ  ََاَت:  َؾ َأَواِن الرِّ

ُ٘ ِٓ ٣َٚ َع ـُ الُؿَسقِِّب َض ـُ الَبْصِريُّ  ,: َسِعْقُد ب  ُمْرَسٌؾ. ,َوالَحَس

َُٚز َِٓس َأٔبٞ َزا ُ٘ ٔع ِّ ،َي  : َحِدْيَثاِن.َٚايَٖٓػا٥ٔ

ٍَ َٛٔز َقا ـْ ُطْرَوَة: إِكَُّف َشِفَد َبْدرًا.َأُبٛ اأَلِغ  : َط

َُاَع١ْ ٍَ َد  : َما َشِفَدَها.ََٚقا

ُٔ َغِعٕسَق ٍَ اِب َوَيْلتِل ُدْوَر إَْكَصاِر  ,: َكاَن َيَتَفقَُّل لِْؾُخُرْوِج إَِلك َبْدرٍ ا

ُفؿ َطَؾك الُخُرْوِج   َفَلَقاَم. ,َفـُِفَش  ,َيُحضُّ
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ُّ

ـْ َكاَن َسْعٌد َما َشِفَد َبْدراً ): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل الـَّبِل
َلَؼْد  ,َلئِ

((3) َكاَن َحِرْيصًا َطَؾْقَفا
 (ٔ)

 . 

ٍَ  َجَقادًا. ,َسقِّداً  ,َكِؼْقبًا ,: َوَكاَن َطَؼبِّقًاَقا

 
ُّ

ا َقِدَم الـَّبِل الَؿِدْيـََة َكاَن َيْبَعُث إَِلْقِف ُكؾَّ َيْقٍم  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَلؿَّ

ـْ َثِرْيِد الؾَّْحؿِ 
ـٍ  ,َجْػـًَة مِ ُة َسْعٍد َتُدْوُر َمَع َفَؽاَكْت َجْػـَ  ,َأْو َغْقِرهِ  ,َأْو َثِرْيٍد بَِؾَب

 
ِ
 فِل ُبُقْقِت َأْزَواِجِف. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقِل اهلل

ٟٗ ٔفٞ ٍَ ايُبَداِض ٘ٔ) ََٚقا ِٜٔد  : إِكَُّف َشِفَد َبْدرًا.(َتاِض

ُ٘ ـُ َمـَْدَة.ََٚتٔبَع  : اْب

ُ٘ ِٓ ٣َٚ َع ِٔ َض ُٖ َٔ َُٓدُه: َقْقٌس َٚ ـُ  ,َوإِْسَحاُق  ,َوَسِعْقدٌ  ,: َأْو رضل -َطبَّاسٍ  َواْب

 .-طـفؿااهلل 

َٔ ـُ َطَساكَِر ََٚغَه : ِدَمْشَؼ فِْقَؿا َكَؼَؾ اْب
(ٕ)

. 

ٍَ  : َوَماَت بَِحْقَراَن.َقا

ٌَ ِٝ : َقْبُرُه بِالَؿـِْقَحِة َٚٔق
(ٖ)

. 

                                                   
هؿا مـ كال (,252/  3)لؾحاكؿ  "الؿستدرك  "و (,343/  2/  3)الخرب طـد ابـ سعد  (3)

 صريؼ القاقدي. وهق مرتوك.

 .(398)وهق يف الؿجؾدة إولك ص:  (,/ آ 356/  7) (2)

. وقد كؼؾ (358/  2) "أسد الغابة  "و (,353/  4) "اإلصابة  "ورد هؽذا بغقر سـد يف  (3)

=         وأخرجف الحاكؿ  ,وابـ حجر ,وابـ طبد الرب وابـ هشام ,خرب مقتف بحقران ابـ سعد
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َٗإب ُٔ ٔؾ ٣َٚ اِب   ,َض
ِ
ـْ ُطَبْقِد اهلل ـِ َطبَّاسٍ  ,َط ـِ اْب ـِ ُطَباَدَة: ,َط ـْ َسْعِد ب  َط

ُف َما   ,َتْت َوَطَؾْقَفا َكْذرٌ َأنَّ ُأمَّ
َّ

َفَلَمَركِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَسَلْلُت الـَّبِل

َأْن َأْقِضَقُف َطـَْفا
(ٔ)

. 

ُٙ ِٛ ـْ َٚاأَلِنَجُط َدَعًُ
ـِ َطبَّاسٍ ُمْسـَِد ): مِ  .(-طـفؿارضل اهلل -اْب

ٍّ ُٔ َساِظ ُِٜط ب ـَ : َدِط ـِ ِسْقِرْي ـِ اْب ـُ ُطبَ َكاَن ": َط   -ـفاهلل طرضل -اَدةَ ـــَسْعُد ب

                                                                                                                        
 ,حدثـا محؿد بـ إبراهقؿ العبدي ,مـ صريؼ: طبد اهلل بـ محؿد الحؿقي (,252/  3)= 

ومـ  ,سؿعت يحقك بـ طبد اهلل بـ بؽقر يؼقل: تقيف سعد بـ طبادة بحقران سـة ست طشرة

 طـ محؿد بـ طبد اهلل بـ كؿقر أيضا. ,طـ إسؿاطقؾ بـ قتقبة ,صريؼ: أبل بؽر بـ إسحاق

طـ  ,طـ الزهري ,طـ سؾقؿان بـ كثقر أبل داود ,ريؼ: طػانمـ ص (7/  6)أخرجف أحؿد  (3)

صؾك اهلل طؾقف - ,طـ سعد بـ طبادة أكف أتك الـبل ,طـ ابـ طباس ,طبقد اهلل بـ طبد اهلل

فؼال: إن أمل ماتت وطؾقفا كذر أفقجزئ طـفا أن أطتؼ طـفا؟ قال: أطتؼ طـ أمؽ.  ,-وسؾؿ

 ,يستحب لؿـ تقيف فجاءة أن يتصدققا طـفيف القصايا: باب ما  (2763)وأخرجف البخاري 

و  ,يف آيؿان والـذور: باب مـ مات وطؾقف كذر (6698)و  ,وقضاء الـذور طـ الؿقت

يف الحقؾ: باب يف الزكاة وأٓ يػرق بقـ مجتؿع وٓ يجؿع بقـ متػرق خشقة  (6959)

يف  (3307)وأبق داود  ,يف الـذر: باب آمر بؼضاء الـذر (3638)ومسؾؿ  ,الصدقة

يف الـذور وآيؿان:  (3546)والرتمذي  ,آيؿان والـذور: باب يف قضاء الـذر طـ الؿقت

يف آيؿان والـذور: باب  (23 – 20/  7)باب ما جاء يف قضاء الـذر طـ الؿقت. والـسائل 

يف الؽػارات: باب مـ مات وطؾقف كذر. ومالؽ  (2332)وابـ ماجف  ,مـ مات وطؾقف كذر

الـذور وآيؿان: باب ما يجب مـ الـذور يف الؿشل ومع هذا فؼد أخرجف يف  (292ص )

 .(254/  3)الحاكؿ 
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ْقِفؿ ِة ُيَعشِّ ػَّ ـْ َأْهِؾ الصُّ
ـَ مِ  ."َيْرِجُع ُكؾَّ َلْقَؾٍة إَِلك َأْهؾِِف بَِثَؿاكِْق

٠َُٚ ٍَ ُعِط ـُ ُطَباَدةَ : َكاَن َقا الؾَُّفؿَّ َهْب لِل "َيُؼْقُل:  -رضل اهلل طـف-َسْعُد ب

َٓ ُيْصؾُِحـِل الَؼؾِْقُؾ  ,َحْؿدًا َوَمْجداً  َٓ  ,الؾَُّفؿَّ   " َأْصُؾُح َطَؾْقفِ َو
(ٔ)

. 

ْت َطَؾْقِف إَْكَصاُر  ,ُمَطاطًا ,َكاَن َمؾِؽًا َشِرْيػًا": ُقًُِت َوَقِد اْلَتػَّ
(ٕ)

َيْقَم َوَفاِة  

 
ِ
َحتَّك َأْقَبَؾ َأُبق  ,َوَكاَن َمْقُطْقكًا ,لُِقَبايُِعْقهُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقِل اهلل

وْ  ,َبْؽٍر َوالَجَؿاَطةُ  ـْ َرْأيِِفؿَفَردُّ  ."-رضل اهلل طـف-َفَؿا َصاَب لَِسْعدٍ  ,ُهؿ َط

ٍٕ ِٛ ُٔ َع ـَ : اِب ـِ ِسْقِرْي ـِ اْب َفُسِؿَع َقسٌّ  ,َفَؿاَت  ,: َأنَّ َسْعدًا َباَل َقائِؿًاَط

 َيُؼْقُل:

ـَ ُطَباَدهْ ... َقْد َقَتْؾـَا َسقَِّد الَخـْز   َرِج َسْعــــَد ب

ـِ َفَؾْؿ َكْخِط ُفَماَدْه ... َوَرَمْقـَاُه بَِسْفـــــــَؿْقـ  ـ
(ٖ)

 

ِِٜع ُٔ َعِبٔس ايَعِع ٍَ َغِعُس ب ُل َما ُفتَِحْت ُبْصَرى": ََٚقا َوفِْقَفا َماَت َسْعُد  ,َأوَّ

ـُ ُطَباَدَة.  ب

                                                   
مـ صريؼ: أبل أسامة طـ هشام  (253/  3)والحاكؿ  (,343/  2/  3)أخرجف ابـ سعد  (3)

وهب لل مجدا. ٓ  ,أن سعد بـ طبادة كان يدطق: الؾفؿ هب لل حؿدا ,طـ أبقف ,بـ طروة

  فعال إٓ بؿال. الؾفؿ ٓ يصؾحـل الؼؾقؾ وٓ أصؾح طؾقف.وٓ ,مجد إٓ بػعال

  فارغ يف الؿطبقع. "آكصار  "مؽان كؾؿة  (2)

         "آستقعاب "و (,358/  2) "أسد الغابة "ويف  (,345/  2/  3)هؿا طـد ابـ سعد  (3)

(4  /359). 
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ِٕٝس ٍَ َأُبٛ ُعَب : َماَت َسـََة َأْرَبَع َطْشَرَة بَِحْقَراَن ََٚقا
(ٔ)

. 

٣َٚ ـُ َأبِل َطُرْوَبةَ ََٚض ـِ ابْ  ,: اْب : َط ـَ ـَ ُطَباَدَة َباَل َقائِؿًا "ـِ ِسْقِرْي َأنَّ َسْعَد ب

 . "إِكِّل َأِجُد َدبِْقبًا"َوَقاَل:  ,َفَؿاَت 

ٗٞ َُٔع ـُ باِلٍَل اأَلِق َثـَا َسَؾَؿُة ب : َحدَّ
(ٕ)

ـْ َأبِل َرَجاءَ  , ـُ "َقاَل:  ,َط ُقتَِؾ َسْعُد ب

امِ  ُـّ بَِحْقَرانَ  ,ُطَباَدَة بِالشَّ  ."َرَمْتُف الِج

ٟٗا َٛأقٔس ـْ َوَلِد َسْعدٍ ي
ـُ َطْبِد الَعِزْيِز مِ َثـَا َيْحَقك ب ـْ َأبِْقفِ  ,: َحدَّ َقاَل:  ,َط

 َسْعٌد بَِحْقَرانَ "
َ

ـْ ِخالََفِة ُطَؿرَ  ,ُتُقفِّل
ـِ َوكِْصٍػ مِ َفَؿا ُطؾَِؿ بَِؿقتِِف  ,لَِسـََتْق

ـْ بِْئٍر يَ 
 ُؼْقُل:بِالَؿِدْيـَِة َحتَّك َسِؿَع ِغْؾَؿاٌن َقائِالً مِ

ـَ ُطَباَدهْ ... َقْد َقَتْؾـَا َسقَِّد الَخْز   َرِج َسْعَد ب

ـِ َفَؾْؿ ُكْخِط ُفَماَدهْ ... َوَرَمْقـَاُه بَِسْفَؿْقــــــ   ـ

ِذي َماَت فِْقفِ  ,َفُحِػَظ َذلَِؽ الَقْقمُ  ,َفُذِطَر الِغْؾَؿانُ   "َفَقَجُدْوُه الَقْقَم الَّ
(ٖ)

. 

ـْ َساَطتِفِ  ,فِل َكَػٍؼ َوإِكََّؿا َجَؾَس َيُبْقُل 
 َوَوَجُدْوُه َقِد اْخَضرَّ ِجْؾُدُه. ,َفَؿاَت مِ

ـُ ُبَؽْقرٍ  ـُ َطاِئَشةَ  ,َوَقاَل َيْحَقك ب َسـََة ِستَّ  ,َوَغْقُرُهَؿا: َماَت بَِحْقَرانَ  ,َواْب

 َطْشَرَة.

                                                   
 "بدل  "د بـ طبد العزيز سعق "وفقف  (353/  4) "اإلصابة  "يف  -كؿا هق هـا  -الخرب  (3)

 . "سعد

 ترك مؽاهنا فارغا يف الؿطبقع. (2)

 . 345/  2/  3ابـ سعد  (3)
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٣َٚ  ََٚض
ُّ

ـِ َطْبِد الَعِزْيزِ  ,: الَؿَدائِـِل ـْ َيْحَقك ب ـْ َأبِْقفِ  ,َط َماَت فِل "اَل: قَ  ,َط

 ."-رضل اهلل طـف-ِخالََفِة َأبِل َبْؽرٍ 

ُٔ َغِعٕس ٍَ اِب   ,: َكاَن َسْعٌد َيْؽُتُب فِل الَجاِهؾِقَّةِ َقا
َ

ْمل ـُ الَعْقَم َوالرَّ  ,َوُيْحِس

ـِ َذلَِؽ  ـْ َأْحَس
 الَؽامَِؾ. ,َوَكاَن مِ

َ
ل  ُسؿِّ

ُة آَباٍء َلُف َقْبَؾُف ُيـَاَدى  ,َوَكاَن َسْعدٌ  ْحَؿ "َطَؾك ُأُصِؿِفْؿ: َوِطدَّ ـْ َأَحبَّ الشَّ َم

ـِ َحاِرَثةَ   "َوالؾَّْحَؿ َفْؾَقْلِت ُأُصَؿ ُدَلْقِؿ ب
(ٔ)

. 

اإلمام العظقؿ الذي هق مـ أكصار  -رضل اهلل طـف-وسعد بـ طبادة 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

          

 
 

  

                                                   
 .(342/  2/  3)ابـ سعد  (3)
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 [-رضي اهلل عنه-أسيد بن حضير ]

  ."-زضٞ اهلل عٓ٘-أضٝد بٔ حطري ": غًفوَٚٔ باب اعطف 

 : (343-1/340)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 
ـِ اْمِرِئ " ـِ َكافِِع ب ـِ َطتِْقٍؽ إَْكَصاِريُّ اْب ـِ ِسَؿاِك ب ـُ الُحَضْقِر ب ُأَسْقُد ب

ـِ َطْبِد إَْشَفِؾ. ـِ َزْيِد ب  الَؼْقِس ب

ُّ ََا  . -: َأُبق َيْحَقك اإِل

ٌََٚٔق   ,إَْكَصاِريُّ  -: َأُبق َطتِْقٍؽ ِٝ
ُّ

. ,إَْوِسل
ُّ

 إَْشَفؾِل

 َطَشَر َلْقَؾَة الَعَؼَبةِ 
ْ

 َأْسَؾَؿ َقِدْيًؿا. ,َأَحُد الـَُّؼَباِء آْثـَل

ٍَ  ,ُيْدَطك: ُحَضْقُر الَؽَتائِِب  ,َوَكاَن َأُبْقُه َشِرْيػًا ُمَطاطًا ,: َما َشِفَد َبْدراً ََٚقا

َس إَْوِس َيْقَم ُبَعاٍث َوَكاَن َرئِقْ 
(ٔ)

َقْبَؾ َطاِم الِفْجَرِة بِِستِّ  ,َفُؼتَِؾ َيْقَمِئذٍ  ,

ـَ  ـْ ُطَؼالَِء إَْشَراِف  ,ِسـِْق
ْأِي. ,َوَكاَن ُأَسْقٌد ُيَعدُّ مِ  َوَذِوي الرَّ

                                                   
والعقـ الؿفؿؾة آخره ثاء مثؾثة: مقضع يف كقاحل الؿديـة كاكت بف وقائع  ,بضؿ الؿقحدة (3)

وس طؾك الخزرج. وكان طؾك وكان الظػر فقف يقمئذ لال ,بقـ آوس والخزرج يف الجاهؾقة

آوس يقمئذ حضقر والد الصحابل الجؾقؾ الؿرتجؿ وكان طؾك الخزرج طؿر بـ الـعؿان 

فؼال خػاف بـ كدبة يرثل حضقر الؽتائب: فؾق كان حل كاجقا مـ  ,البقاضل فؼتال جؿقعا

ـاطؿا حؿامف * لؽان حضقر يقم أغؾؼ واقؿا أصاف بف حتك إذا الؾقؾ جـف * تبقأ مـف مـزٓ مت

 .(336 – 335/  2/  3)وابـ سعد  (,453/  3) "معجؿ البؾدان "واكظر 
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ُٔ َغِعٕس ُُٖس ب ََُش  ٍَ  َقا
ُّ

ـَ َزْيدِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: آَخك الـَّبِل  َبْقـَُف َوَبْق

ـِ َحاِرَثَة.  ب

ُ٘ َٚا١َُٜ ََٚي  : َأَحاِدْيَث.ِض

ُ٘ ِٓ َِٚت َع ـُ َمالٍِؽ  ,: َطائَِشةُ َض َوَطْبُد  ,-طـفؿارضل اهلل -–َوَكْعُب ب

ـُ َأبِل َلْقَؾك ـِ ب ْحَؿ  َوَلْؿ َيْؾَحْؼُف. ,الرَّ

ٟٗ َٛأقٔس  َوَكانَ  ,-رضل اهلل طـف-: َأكَُّف َقِدَم الَجابَِقَة َمَع ُطَؿرَ ََٚشَنَط اي

مًا َطَؾك ُرُبِع إَْكَصارِ  ـِ ُطَؿْقرٍ  ,ُمَؼدَّ ـْ َأْسَؾَؿ َطَؾك َيِد ُمْصَعِب ب ُهَق  ,َوَأكَُّف مِؿَّ

ـُ ُمَعاذٍ   -رضل  اهلل طـفؿا-َوَسْعُد ب
(ٔ)

. 

 -رضل اهلل طـف-َقاَل َأُبق ُهَرْيَرةَ 
ِ
-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َقاَل َرُسْقُل اهلل

ُجُؾ َأُبق َبؽْ »:  ُجُؾ ُطَؿرُ  ,رٍ كِْعَؿ الرَّ ـُ ُحَضْقرٍ  ,كِْعَؿ الرَّ ُجُؾ ُأَسْقُد ب  .« كِْعَؿ الرَّ

َأْخَرَجُف: التِّْرمِِذيُّ 
(ٕ)

 َوإِْسـَاُدُه َجقٌِّد. ,

َٟ ِٚ ـِ الـَّاِس َصْقتًا  -رضل اهلل طـف-َأنَّ ُأَسْقداً ": َُٚض ـْ َأْحَس
َكاَن مِ

 ."بِالُؼْرآنِ 

                                                   
 سؼطت مـ الؿطبقع. "وهق وسعد بـ معاذ  "طبارة  (3)

               وسـده حسـ. وصححف الحاكؿ  ,وزيد ,يف الؿـاقب: باب مـاقب معاذ (3797) (2)

 .(76/  3) "اإلصابة  "و (,337/  2/  3)واكظر ابـ سعد  ,ووافؼف الذهبل (,289/  3)
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ُٔ ِإِغَشاَم ـِ َطبَّ اِب ـْ َيْحَقك ب  : َط
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ  ,اِد ب -طـفارضل اهلل -َطائَِشةَ َط

ـْ َبـِل َطْبِد إَْشَفؾِ "َقاَلْت:  ,
ـَ إَْكَصاِر مِ

ـْ َأَحٌد َيْعَتدُّ َطَؾْقِفؿ  ,َثالََثٌة مِ َلْؿ َيُؽ

 
ِ
ـُ ُمَعاذٍ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفْضالً َبْعَد َرُسْقِل اهلل ـُ  ,: َسْعُد ب َوُأَسْقُد ب

ـُ بِْشٍر  ,ُحَضْقرٍ   ."– -طـفؿرضل اهلل -َوَطبَّاُد ب

ُٔ ِإِغَشاَم ٍَ اِب ـُ ُحَضْقٍر َكِؼْقٌب َلْؿ َيْشَفْد َبْدراً َقا ُيْؽـَك: َأَبا  ,: ُأَسْقُد ب

 ."َيْحَقك

ٍُ َُٜكا  ."َوصِْقُب َأْخالٍَق  ,َكاَن فِل ُأَسْقٍد مَِزاٌح ": َٚ

٣َٚ ـٌ َض ـِ َأبِل  ,: ُحَصْق ـِ ب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ ـِ ُحَضْقرٍ  ,َلْقَؾكَط ـْ ُأَسْقِد ب  ,َط

 "َوَكاَن فِْقِف مَِزاٌح: 
ِّ

  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأكَُّف َكاَن ِطـَْد الـَّبِل
ُّ

-َفَطَعـَُف الـَّبِل

 َفَؼاَل: َأْصبِْركِل. ,بُِعْقٍد َكاَن َمَعفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 . (اْصَطبِرْ )َفَؼاَل: 

 َقِؿْقٌص. ,َقاَل: إِنَّ َطَؾْقَؽ َقِؿْقصًا
َّ

 َوَلْقَس َطَؾل

 
ُّ

 َقِؿْقَصُف. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َفَؽَشَػ الـَّبِل

 "َوَيُؼْقُل:  ,َقاَل: َفَجَعَؾ ُيَؼبُِّؾ َكْشَحفُ 
ِ
 "إِكََّؿا َأَرْدُت َهَذا َيا َرُسْقَل اهلل

(ٔ)
. 

                                                   
يف إدب:  (5224). حصقـ هق ابـ طبد الرحؿـ السؾؿل. أخرجف أبق داود إسـاده ققي (3)

طـ  ,مـ صريؼ: جرير ,ووافؼف الذهبل (288/  3)وصححف الحاكؿ  ,باب يف قبؾة الجسد

                        = : أقدين.وأصربينطـ أسقد.  ,طـ أبقف ,طـ طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك ,حصقـ
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ِٝٔح  َأُبٛ َقأيٍح َنأتُب ايَّ
ِ
ـُ َطْبِد اهلل َثـَا َيْحَقك ب ـِ َسالِؿٍ  : َحدَّ ـْ َكافِعٍ  ,ب ـِ  ,َط َط

ـِ ُطَؿرَ  ـُ الُحَضْقرِ "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -اْب ا َهَؾَؽ ُأَسْقُد ب َوَقاَم  ,َلؿَّ

؟ ,ُغَرَماُؤُه بَِؿالِِفؿ ـِ ْي ـَ الدَّ
 َسَلَل ُطَؿُر فِل َكْؿ ُيَمدَّى َثَؿُرَها لُِقْقَفك َما َطَؾْقِف مِ

.َفِؼْقَؾ َلُف: فِل َأْرَبِع ِسـِقْ   ـَ

َٓ ُتَباَع.  َفَؼاَل لُِغَرَماِئِف: َما َطَؾْقُؽؿ َأْن 

. ,َقاُلقا: اْحَتؽِؿْ  ـَ  َوإِكََّؿا َكْؼَتصُّ فِل َأْرَبِع ِسـِْق

 َفَلَقرَّ الَؿاَل َلُفؿ. ,َفَرُضقا بَِذلَِؽ 

ـِ  ـِ ب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ
ـَ مِ ـْ َباَع َكْخَؾ ُأَسْقٍد َأْرَبَع ِسـِْق  ,َطْقٍف  َقاَل: َوَلْؿ َيُؽ

ـِ لِْؾُغَرَماءِ  ْحَؿ  "َوَلؽِـَُّف َوَضَعُف َطَؾك َيَدْي َطْبِد الرَّ
(ٔ)

. 

ََُط ُٔ ُع ـْ َكافِعٍ َعِبُس اهلٔل ب ـِ ُطَؿرَ  ,: َط ـِ اْب َوَتَرَك  ,َهَؾَؽ ُأَسْقدٌ "َقاَل:  ,َط

ٍَٓف   اُدوا َبْقَعَفا.َفَلرَ  ,َوَكاَكْت َأْرُضُف ُتِغؾُّ فِل الَعاِم َأْلػًا ,َطَؾْقِف َأْرَبَعَة آ

 َفَبَعَث ُطَؿُر إَِلك ُغَرَمائِِف: َهْؾ َلُؽْؿ َأْن َتْؼبُِضقا ُكؾَّ َطاٍم َأْلػًا؟

 "َقاُلقا: َكَعؿْ 
(ٕ)

. 

                                                                                                                        
: استؼد. وقال هدبة مـ خشرم: فنن يؽ يف أمقالـا كضؼ هبا * ذراطا وإن صربا واصطرب =

 فـصرب لؾدهر يريد بالبصر: الؼقد.

وهق طبد اهلل بـ صالح بـ محؿد بـ  ,كاتب الؾقث ,: لضعػ أبل صالحإسـاده ضعقػ (3)

 ."وكاكت فقف غػؾةثبت يف كتابف  ,صدوق كثقر الغؾط": قال الحافظمسؾؿ الجفـل. 

           = (,337/  2/  3)د ـــــــــــفقف طبد اهلل بـ طؿر العؿري. وأخرجف ابـ سع :ده ضعقػاسـإ (2)
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ٍِٝط ُٔ ُبَه ٢َٝ ب ٍَ َِٜش ـَ ": َقا ـَ  ,َماَت ُأَسْقٌد َسـََة ِطْشِرْي َوَحَؿَؾُف ُطَؿُر َبْق

ِرْيِر َحتَّك  ـِ َطُؿْقَدِي السَّ َوَضَعُف بِالَبِؼْقِع الَعُؿْقَدْي
(ٔ)

 ."ُثؿَّ َصؾَّك َطَؾْقفِ  ,

ُ٘ َِٛت ََ َٗا َأٖضَر  ِٝ  ."َوَجَؿاَطةٌ  ,َوَأُبق ُطَبْقدٍ  ,الَقاقِِديُّ ": َٚٔف

ِٔ َبِسٍض ٘ٔ َع َّ َع٢ًَ َتَدُّٔف ٍَ ،ََْٚٔس َوَلْق َضـَـُْت َأكَُّف  ,َضـَـُْت َأكََّفا الِعْقرُ ": ََٚقا

 "َغْزٌو َما َتَخؾَّْػُت 
(ٕ)

. 

َّ ُأُسٕس: ِٛ "َسْبَع ِجَراَحاٍت " ََٚقِس ُدِطَح َٜ
(ٖ)

 ها. 
          

 

 

  

                                                                                                                        
 "بدل  "طبقد اهلل بـ طؿر  "وقد تحرف فقف  (,46/  3) "التاريخ الصغقر  "والبخاري يف   =

 .(333/  3) "أسد الغابة  "واكظر  "طبد اهلل 

طـ يحقك بـ  ,مـ صريؼ أبل الزكباع روح بـ الػرج الؿصري (548)اين برقؿ أخرجف الطرب (3)

وهق مرتوك. وذكره  ,ويف سـده القاقدي (337/  2/  3)قال ... وأخرجف ابـ سعد  ,بؽقر

 ,وروي طـ القاقدي بعضف ,وقال: رواه الطرباين (,330/  9) "الؿجؿع  "الفقثؿل يف 

 .(333/  3) " أسد الغابة "وإسـادهؿا مـؼطع واكظر 

حدثـا أبق بؽر بـ طبد اهلل بـ أبل  ,مـ صريؼ القاقدي (,336/  2/  3)أخرجف ابـ سعد  (2)

 طـ طبد اهلل بـ أبل سػقان مقلك ابـ أبل أحؿد قال ... وسـده تالػ. ,سربة

 ."آستقعاب  "وما أثبتـاه مـ  ,وهق خطل ٕكف لؿ يشفد بدرا كؿا تؼدم "بدر  "يف إصؾ  (3)
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 ,ومـ الرجال ,مـ الـساء"أجؿعقـ:  -طـفؿرضل اهلل -وغقرهؿ كثقر 

 ."ومـ الؽفقل ,ومـ الشباب

 ولقس مـفؿ دين. ,ولقس فقفؿ حثالة ,كؾفؿ كصروا ديـ اهلل طز وجؾ

َاّ ابٔ أبٞ عاقِ ضمح٘ اهلل بطقِ نُا دا٤ يف اآلساز ٚاملجاْٞ يإل
(1092) : 

 قاٍ ضمح٘ اهلل
ُّ

قِّل ـِ َخالٍِد َأُبق َأيُّقَب الرَّ ـُ ُطَؿَر ْب َثـِل ُسَؾْقَؿاُن ْب كا  ,: َحدَّ

ـُ َمْسَؾَؿةَ  ُد ْب ـُ إِْسَحاَق  ,ُمَحؿَّ ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ ـِ  ,َحدَّ ـِ َصْؾَحَة ْب  ْب
ِ
ـْ ُطَبْقِد اهلل َط

 
ِ
ـِ ُكَرْيزٍ  ُطَبْقِد اهلل ـُ ِزَياٍد  ,ْب  ْب

ِ
ـِ اْلَبْصِريِّ َقاَل: َقِدَم َطَؾْقـَا ُطَبْقُد اهلل ـِ اْلَحَس َط

َماَء َسْػًؽا  ,َأمِقًرا إِْمَرَة ُمَعاِوَيةَ  ِـّ َيْسِػُؽ الدِّ َفَؼِدَم ُغاَلٌم َسِػقٌف َحَدُث السِّ

 َشِديًدا َوفِقـَا 
ُّ

ٍؾ اْلُؿَزكِل ـُ ُمَغػَّ  ْب
ِ
  -رضل اهلل طـف- َطْبُد اهلل

ِ
َصاِحُب َرُسقِل اهلل

ـُ اْلَخطَّاِب  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ـَ َبَعَثُفْؿ ُطَؿُر ْب ِذي َوَكاَن َأَحَد اْلَعَشَرِة الَّ

َفَدَخَؾ َطَؾْقِف َداَرُه فِل َيْقِم اْلُجُؿَعِة  ,ُيَعؾُِّؿقَن َأْهِؾ اْلَبْصَرةِ  -رضل اهلل طـف-

ا َأَراَك َتْصـَعُ اْكَتِف "َفَؼاَل َلُف:  َطاِة اْلُحَطَؿةُ  ,َطؿَّ َوَما َأْكَت "َفَؼاَل:  ,"َفنِنَّ َشرَّ الرُّ

 
ِ
ـْ ُحَثاَلِة َأْصَحاِب َرُسقِل اهلل

َّٓ مِ َوَهْؾ ". َقاَل: "-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إِ

ـْ  َٓ ُأمَّ َلَؽ؟ َكاُكقا َأْهَؾ ُبُققَتاٍت َوَشَرٍف مِؿَّ  ,َكاُكقا مِـْفُ  َكاَكْت فِقِفْؿ ُحَثاَلٌة 

 
ِ
َٓ َيبِقُت إَِماٌم »َيُؼقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأْشَفُد َلَسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

َم اهلُل َطزَّ َوَجؾَّ َطَؾْقِف اْلَجـَّةَ  َّٓ َحرَّ َفَخَرَج َحتَّك َأَتك  ,«َغاشٌّ لَِرِطقَّتِِف َلْقَؾَة َسْقٍد إِ

  ,ـُ َقُعقٌد َحْقَلفُ اْلَؿْسِجَد َفَجَؾَس فِقِف َوَكحْ 
َ

ـُ َكْعِرُف فِل َوْجِفِف َما َقْد َلِؼل َوَكْح



 اعسف ضًفو
 

7

 794 [-رضي اهلل عنه-أسيد بن حضير ]

َما ُكـَْت َتْصـَُع بَِؽاَلِم َهَذا  ,َفُؼْؾـَا: َيْغِػُر اهلُل َطزَّ َوَجؾَّ َلَؽ َيا َأَبا ِزَيادٍ  ,مِـْفُ 

ـْ   مِ
ٌّ

ِػقِف َطَؾك ُرُءوِس الـَّاِس؟ َفَؼاَل: إِكَُّف َكاَن ِطـِْدي َخِػل َحِديِث َرُسقِل  السَّ

 
ِ
َٓ َأُمقَت َحتَّك َأُققَم َطاَلكَِقةً  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل  ,َفَلْحَبْبُت َأْن 

َفَقِدْدُت َأنَّ َداَرُه َوِسَعْت َأْهِؾ اْلَبْصَرِة َفاْجَتَؿُعقا فِقَفا َحتَّك َيْسَؿُعقا َمَؼاَلتِل 

ُثـَا َفَؼاَل  ,َوَمَؼاَلَتفُ   ُثؿَّ َأْكَشَل ُيَحدِّ
ِ
صؾك اهلل طؾقف -: َبْقـَا َأَكا َمَع َرُسقِل اهلل

ـْ َأْغَصاكَِفا َأْن ُتْمِذَيُف إِْذ َقاَل:  -وسؾؿ
ـٍ مِ َوُهَق فِل ضِؾِّ َشَجَرٍة َوَأَكا آِخٌذ بُِغْص

َُمؿِ » ْٕ ـَ ا
ٌة مِ ََمْرُت بَِؼْتؾِ  ,إِنَّ اْلؽاَِلَب ُأمَّ َٕ َٓ َأكِّل َأْكَرُه َأْن ُأْفـِقَفا  َفاْقُتُؾقا  ,َفاَوَلْق

بِؾِ  ,َفنِكَُّف َشْقَطانٌ  ,مِـَْفا ُكؾَّ َأْسَقَد َبِفقؿٍ  َٓ ُتَصؾُّقا فِل َأْطَطاِن اإْلِ ـَ  ,َو
َفنِكََّفا مِ

ِـّ ُخؾَِؼْت  َٓ َتَرْوَن إَِلك ُهَبابَِفا َوُطُققكَِفا إَِذا َكَػَرْت َوَصؾَّْقا فِل َمَرابِِض  ,اْلِج َأ

ْحَؿةِ َفنِكََّفا أَ  ,اْلَغـَؿِ  ـَ الرَّ
ْقُخ َأْن َمِرَض  , «ْقَرُب مِ ْقـَا َفَؾْؿ َيْؾَبِث الشَّ َقاَل: ُثؿَّ َتَػرَّ

 َفَؼاَل: َأَتْعَفُد َشْقًئا َكْػَعُؾ فِقِف الَِّذي  ,َمَرَضُف الَِّذي َماَت فِقفِ 
ِ
َفَعاَدُه ُطَبْقُد اهلل

؟ َقاَل: َأَفاِطٌؾ َأْكَت؟ َقاَل: َكَعؿْ   َقاَل: فَ  ,ُتِحبُّ
َّ

 َطَؾل
َ

َٓ ُتَصؾِّل  ,نِكَّك َأْسَلُلَؽ َأْن 

َٓ َتُؼْؿ َطَؾك َقْبِري ـَ َبِؼقَِّة َأْصَحابِل ,َو ـَ  ,َوَخؾِّ َبْقـِل َوَبْق ِذي َفَقُؽقُكقا ُهُؿ الَّ

ـُ ِزَياٍد َرُجاًل َجَباًكا ,َيُؾقَن َذلَِؽ مِـِّل  ,َوَكاَن َيْرَكُب ُكؾَّ َغَداةٍ  ,َقاَل: َوَكاَن اْب

َؽِؽ َفَركِ  َفَؼاَل: َما َشْلُن الـَّاِس؟ َقاُلقا:  ,َب َذاَت َغَداٍة َفَرَأى الـَّاَس فِل السِّ

 
ِ
 َصاِحُب َرُسقِل اهلل

ُّ
ٍؾ اْلُؿَزكِل ـُ ُمَغػَّ  ْب

ِ
-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َماَت َطْبُد اهلل

َٓ َأكَُّف َسَلَلـَا َأمْ  ,  ًرا َفَلْطَطْقـَاُه َلِسْرَكا َمَعُف َحتَّك َفَقَقَػ َحتَّك َمرَّ بَِسِريِرِه َفَؼاَل: َلْق
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 َطَؾْقفِ 
َ

"َوَكُؼقَم َطَؾك َقْبِرهِ  ,ُكَصؾِّل
(ٔ)

. 

فؽؾفؿ  ,لقس فقفؿ حثالة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فلصحاب الـبل 

صؾك اهلل طؾقف -وكؾفؿ تربقا طؾك يد الـبل  ,وكؾفؿ رباكققن ,طؾؿاء

 بلبل هق وأمل. -وسؾؿ

          

 

 

  

                                                   
وىو ُب الضعيفة لئلمام األلباين رزتو اهلل حتت حديث . (ٖٛٛ)وأخرجو اإلمام الروياين ُب مسنده برقم  (ٔ)

عن ػتمد بن عجبلن عن وىب بن كيسان  (ٔ/ ٙٙٔق ): أخرجو الروياين (, وقال فيوٖٕٙ٘برقم )
. وقد "سناد حسنرواه الطرباين بإ": (ٔٗٔ/ ٖوقال اظتنذري ). "وىذا إسناد جيد": ٍب قال األلباينبو. 

 . ("ٖٕٔٙ) "الصحيحة"؛ فانظر -رضي اهلل عنو-صح ؿتوه من حديث معقل بن يسار
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 [-رضي اهلل عنه-المقداد بن عمرو ]

 ."-زضٞ اهلل عٓ٘-املكداد بٔ عُسٚ ": َٚٔ باب اعطف غًفو

 : (389-1/385)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

" 
ِ
ـِ َمالٍِؽ الؽِـِْديُّ َصاِحُب َرُسْقِل اهلل ـِ َثْعَؾَبَة ب ـُ َطْؿِرو ب -الِؿْؼَداُد ب

.َوَأَحُد  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـَ لِْق ـَ إَوَّ ابِِؼْق  السَّ

 
ُّ

ـِ َربِْقَعَة الُؼَضاِطل ـِ َمالِِؽ ب ـِ َثْعَؾَبَة ب ـُ َطْؿِرو ب  ,الؽِـِْديُّ  ,َوُهَق الِؿْؼَداُد ب

.
ُّ

 الَبْفَراكِل

ُ٘ ٍُ َي َُٜكا ـُ إَْسَقدِ : َٚ ـِ َطْبِد َيُغْقَث الِؿْؼَداُد ب : َٕكَُّف ُربِّل فِل َحْجِر إَْسَقِد ب

ْهرِ   َفَتَبـَّاُه. ,يِّ الزُّ

ٌَ ِٝ  َفَتَبـَّاُه. ,َأْسَقَد الؾَّْقنِ  ,: َبْؾ َكاَن َطْبدًا َلفُ َٚٔق

ٍُ َُٜكا ةَ  ,: َبْؾ َأَصاَب َدمًا فِل كِـَْدةَ َٚ  َوَحاَلَػ إَْسَقَد. ,َفَفَرَب إَِلك َمؽَّ

َِٗس  : َبْدرًا َوالَؿَشاِهَد.َؾ

َبْقرِ  ,َأكَُّف َكاَن َيْقَم َبْدٍر َفاِرسًا": ََٚثَبَت رضل اهلل -َواْخَتَؾَػ َيْقَمئٍِذ فِل الزُّ

 ."-طـف

ُ٘  : َجَؿاَطُة َأَحاِدْيَث.َي
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ُ٘ ِٓ  َسٖسَخ َع
ٌّ

ـُ َمْسُعْقدٍ  ,: َطؾِل ـُ َطبَّاسٍ  ,َواْب ـُ ُكَػْقرٍ  ,َواْب ـُ َأبِل  ,َوُجَبْقُر ب َواْب

ـُ الَحاِرِث  ,َلْقَؾك اُم ب ـِ  ,َوَهؿَّ ـُ َطِديِّ ب  ب
ِ
 َوَجَؿاَطٌة. ,الِخَقارِ  َوُطَبْقُد اهلل

ٌَ ِٝ ًٓ  ,: َكاَن آَدمَ َٚٔق ـٍ  ,ُصَقا ْأسِ  ,َذا َبْط ـَ  ,َأْشَعَر الرَّ ـَ  ,َأْطَق  ,َمْؼُرْوَن الَحاِجَبْق

 َمِفْقبًا.

ـَ َسـًَة. َعاَف: ـْ َسْبِعْق
 َكْحقًا مِ

ـَ ََاَت انَ  ,: فِل َسـَِة َثالٍَث َوَثالَثِْق ـُ َطػَّ َوَقْبُرُه  ,َوَصؾَّك َطَؾْقِف ُطْثَؿاُن ب

 -رضل اهلل طـف-بِالَبِؼْقِع 
(ٔ)

 -. 

ُ٘ ٔفٞ ُِٜج ـِ ): َلُف َحِدْيٌث فِل (ايػِّٖت١ٔ) َسٔس ِحْقَحْق  (الصَّ
(ٕ)

. 

 

                                                   
 .(348/  3)والحاكؿ  (,355/  3/  3)اكظر ابـ سعد  (3)

يف آيؿان: باب تحريؿ قتؾ  (95)ومسؾؿ  (,32)يف الؿغازي: باب  (4039)البخاري  (2)

طـ ططاء بـ يزيد  ,طـ ابـ شفاب ,ؼ الؾقثمـ صري ,الؽافر بعد أن قال: ٓ إلف إٓ اهلل

أكف أخربه أكف قال: يا  ,طـ الؿؼداد بـ إسقد ,طـ طبقد اهلل بـ طدي بـ الخقار ,الؾقثل

 ,فضرب إحدى يدي بالسقػ ,رسقل اهلل! أرأيت إن لؼقت رجال مـ الؽػار فؼاتؾـل

بعد أن قالفا؟ قال  ,فؼال: أسؾؿت هلل. أفلقتؾف يا رسقل اهلل ,ثؿ ٓذ مـل بشجرة ,فؼطعفا

 ,: ٓ تؼتؾف. قال: فؼؾت يا رسقل اهلل إكف قد قطع يدي,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ,رسقل اهلل

 ,ٓ تؼتؾف ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ,ثؿ قال ذلؽ بعد أن قطعفا. أفلقتؾف؟ قال رسقل اهلل

والؾػظ  "ل قال وإكؽ بؿـزلتف قبؾ أن يؼقل كؾؿتف الت ,فنن قتؾتف فنكف بؿـزلتؽ قبؾ أن تؼتؾف

 لؿسؾؿ وٓذ مـل بشجرة: أي: اطتصؿ مـل هبا.
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ِْ َُِػًٔ  ُ٘ : بَِلْرَبَعِة َأَحاِدْيَث َٚاَِْفَطَز َي
(ٔ)

. 

                                                   
مـ صريؼ أبل بؽر بـ أبل  ,"باب: إكرام الضقػ وفضؾ إيثاره" ( يف إشربة,2055هل ) (3)

طـ طبد الرحؿـ بـ أبل  ,طـ ثابت ,طـ سؾقؿان بـ الؿغقرة ,طـ شبابة بـ سقار ,شقبة

 ,وقد ذهبت أسؿاطـا وأبصاركا مـ الجفد طـ الؿؼداد قال: أقبؾت أكا وصاحبان لل. ,لقؾك

فؾقس أحد مـفؿ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ,فجعؾـا كعرض أكػسـا طؾك أصحاب رسقل اهلل

فنذا ثالثة أطـز. فؼال  ,فاكطؾؼ بـا إلك أهؾف ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ,يؼبؾـا. فلتقـا الـبل

قال: فؽـا كحتؾب فقشرب كؾ  "احتؾبقا هذا الؾبـ بقــا  ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

كصقبف. قال: فقجئ مـ الؾقؾ فقسؾؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وكرفع لؾـبل  ,إكسان مـا كصقبف

ثؿ يليت شرابف  ,ويسؿع القؼظان. قال: ثؿ يليت الؿسجد فقصؾل ,تسؾقؿا ٓ يققظ كائؿا

فقتحػقكف  وقد شربت كصقبل. فؼال: محؿد يليت آكصار ,فقشرب. فلتاين الشقطان ذات لقؾة

 ,ما بف حاجة إلك هذه الجرطة. فلتقتفا فشربتفا. فؾؿا أن وغؾت يف بطـل ,ويصقب طـدهؿ

فؼال: ويحؽ ما صـعت؟ أشربت شراب  ,كدمـل الشقطان ,وطؾؿت أكف لقس إلقفا سبقؾ

إذا  ,فتذهب دكقاك وآخرتؽ؟ وطؾل شؿؾة ,فتفؾؽ ,فقدطق طؾقؽ ,فقجئ فال يجده ,محؿد

وإذا وضعتفا طؾك رأسل خرج قدماي. وجعؾ ٓ يجقئـل  ,رأسلوضعتفا طؾك قدمل خرج 

صؾك اهلل طؾقف - ,ولؿ يصـعا ما صـعت. قال: فجاء الـبل ,الـقم. وأما صاحباي فـاما

فؽشػ طـف فؾؿ  ,ثؿ أتك شرابف ,فسؾؿ كؿا كان يسؾؿ. ثؿ أتك الؿسجد فصؾك ,-وسؾؿ

الؾفؿ أصعؿ  "فلهؾؽ فؼال:  يجد فقف شقئا فرفع رأسف إلك السؿاء فؼؾت: أن يدطق طؾل

وأخذت  ,فشددهتا طؾل ,. قال: فعؿدت إلك الشؿؾة"وأسؼ مـ أسؼاين  ,مـ أصعؿـل

 ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ,فلذبحفا لرسقل اهلل ,فاكطؾؼت إلك آطـز أيفا أسؿـ ,الشػرة

-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ,وإذا هـ حػؾ كؾفـ. فعؿدت إلك إكاه ٔل محؿد ,فنذا هل حافؾة

فجئت إلك رسقل  ,حتك طؾتف رغقة ,ما كاكقا يطؿعقن أن يحتؾبقا فقف. قال: فحؾبت فقف ,

                  = فؼال: أشربتؿ شرابؽؿ الؾقؾة؟ قال: قؾت يا رسقل ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ,اهلل
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ـُ َخؾِْقؾٍ  ,: إِْسَحاُق إََسِديُّ َأِخَبَطَْا   ,بَّانُ َأْكَبَلَكا الؾَّ  ,َأْكَبَلَكا اْب
ٍّ

َأْكَبَلَكا َأُبق َطؾِل

ادُ  ـُ الُؿْسـِديُّ  ,َأْكَبَلَكا َأُبق ُكَعْقؿٍ  ,الَحدَّ ـُ َهاُرْونَ  ,َأْكَبَلَكا َأْحَؿُد ب َثـَا ُمْقَسك ب  ,َحدَّ

                                                                                                                        
اشرب. فشرب ثؿ كاولـل: فؾؿا  ,اهلل: اشرب. فشرب ثؿ كاولـل فؼؾت: يا رسقل اهلل =

ضحؽت حتك ألؼقت  ,وأصبت دطقتف ,قد روي ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ,ـبلطرفت أن ال

. "إحدى سقأتؽ يا مؼداد  ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ,إلك إرض. قال: فؼال الـبل

صؾك اهلل طؾقف - ,وفعؾت كذا. فؼال الـبل ,كان مـ أمري كذا وكذا ,فؼؾت: يا رسقل اهلل

 "كـت آذكتـل فـققظ صاحبقـا فقصقبان مـفا؟  افال ,ما هذه إٓ رحؿة مـ اهلل ": -وسؾؿ

مـ أصاهبا مـ  ,وأصبتفا معؽ ,ما أبالل إذا أصبتفا ,قال: فؼؾت: والذي بعثؽ بالحؼ

 ,مـ صريؼ طبد الرحؿـ بـ جابر ,: باب يف صػة يقم الؼقامة( يف الجـة2864و ). "الـاس

صؾك اهلل طؾقف - ,قال: سؿعت رسقل اهلل ,طـ الؿؼداد بـ إسقد ,طـ سؾقؿ بـ طامر

قال  ,حتك تؽقن مـفؿ كؿؼدار مقؾ ,تدكك الشؿس يقم الؼقامة مـ الخؾؼ"يؼقل:  ,-وسؾؿ

أم الؿقؾ الذي تؽتحؾ بف  ,سؾقؿ بـ طامر: فقاهلل ما أدري ما يعـل بالؿقؾ: أمسافة إرض

 ,فؿـفؿ مـ يؽقن إلك كعبقف ,العقـ؟. قال: فقؽقن الـاس طؾك قدر أطؿالفؿ يف العرق

ومـفؿ مـ يؾجؿف العرق إلجاما  ,ومـفؿ مـ يؽقن إلك حؼقيف ,مـ يؽقن إلك ركبتقف ومـفؿ

: ( يف الزهد3002و ). "بقده إلك فقف ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ,. قال: وأشار رسقل اهلل"

طـ  ,طـ إبراهقؿ ,طـ مـصقر ,إذا كان فقف إفراط مـ صريؼ شعبة ,باب الـفل طـ الؿدح

وكان  ,فعؿد الؿؼداد فجثا طؾك ركبتقف ,جعؾ يؿدح طثؿانأن رجال  ,هؿام بـ الحارث

فؼال لف طثؿان: ما شلكؽ؟ فؼال: إن رسقل  ,فجعؾ يحثق يف وجفف الحصباء ,رجال ضخؿا

. "فاحثقا يف وجقهفؿ الرتاب  ,إذا رأيتؿ الؿداحقـ "قال:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ,اهلل

ٕخقر بحديثقـ ٕكف ورد مـ صريؼقـ ولؿ أجد طـد مسؾؿ غقر هذه. ولعؾف طد هذا الحديث ا

 مع اختالف يف بعض إلػاظ.
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ـُ الَقلِْقدِ  َثـَا َطبَّاُس ب ؾِ  ,َحدَّ ـُ الُؿَػضَّ َثـَا بِْشُر ب ـُ َطْقنٍ  ,َحدَّ َثـَا اْب ـْ  ,َحدَّ َط

ـِ إِْسَحاَق ُطَؿقْ  ـِ إَْسَقدِ  ,ِر ب ـِ الِؿْؼَداِد ب َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َط

" 
ِ
 ."َطَؾك َطَؿؾٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اْسَتْعَؿَؾـِل َرُسْقُل اهلل

ا َرَجْعُت   . (َكْقَػ َوَجْدَت اإِلَماَرَة؟)َقاَل:  ,َفَؾؿَّ

َّٓ َأنَّ الـَّ  ! َما َضـَـُْت إِ
ِ
َٓ َألِل  ,اَس ُكؾَُّفؿ َخَقٌل لِلُقْؾُت: َيا َرُسْقَل اهلل  

ِ
َواهلل

"َطَؾك َطَؿٍؾ َما ُدْمُت َحّقًا 
(ٔ)

. 

١ُٖٝ ـُ ُطْثَؿانَ َبٔك َثـَا َحِرْيُز ب ـُ َمْقَسَرةَ  ,: َحدَّ ـِ ب ْحَؿ َثـِل َطْبُد الرَّ َثـِل  ,َحدَّ َحدَّ

 
ُّ

َفاِرَس َرُسْقِل -ـفرضل اهلل ط-–الِؿْؼَداَد َواَفْقُت "َقاَل:  ,َأُبق َراِشٍد الُحْبَراكِل

 
ِ
َقاِرَفةِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل ـْ َتَقابِْقِت الصَّ

َقْد  ,بِِحْؿَص َطَؾك َتاُبْقٍت مِ

ـْ ِطَظِؿفِ 
 ُيِرْيُد الَغْزَو. ,َأْفَضَؾ َطَؾْقَفا مِ

 َفُؼْؾُت َلُف: َقْد َأْطَذَر اهلُل إَِلْقَؽ.

ًٓ ﴿َفَؼاَل: َأَبْت َطَؾْقـَا ُسْقَرُة الُبُحْقِث:                   ﴾اكِْػُروا ِخَػافًا َوثَِؼا

 "[43: التَّْقَبةُ ]
(ٕ)

. 

                                                   
ووافؼف  ,وصححف (,350 ,349/  3)وأخرجف الحاكؿ  (,374/  3) "الحؾقة  "هق يف  (3)

 الذهبل.

              والحاكؿ  (,376/  3) "الحؾقة"وأبق كعقؿ يف  (,335/  3/  3)أخرجف ابـ سعد  (2)

          = . وسقرة البحقث: هل التقبة سؿقت(339/  30)ير وابـ جر ,وصححف (,349/  3)
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ـُ الُؿَباَركِ  َثـَا اْب : َحدَّ
ُّ

اكِل ـِ َطْؿٍرو ,َيْحَقك الِحؿَّ ـْ َصْػَقاَن ب َثـَا َطْبُد  ,َط َحدَّ

ـِ ُكَػْقرٍ  ـُ ُجَبْقِر ب ـِ ب ْحَؿ ـْ َأبِْقفِ  ,الرَّ َفَؿرَّ بِِف  ,اِد َيْقمًاَجَؾْسـَا إَِلك الِؿْؼدَ "َقاَل:  ,َط

 "َفَؼاَل:  ,َرُجٌؾ 
ِ
ـِ َرَأَتا َرُسْقَل اهلل َتْق ـِ الؾَّ ـِ الَعْقـَْق صؾك اهلل طؾقف -ُصْقَبك لَِفاَتْق

 َلَقِدْدَكا َأكَّا َرَأْيـَا َما َرَأْيَت  -وسؾؿ
ِ
 ."َواهلل

َّٓ َخْقرًا. ,َفَجَعْؾُت َأْطَجُب  ,َفاْسَتَؿْعُت   َما َقاَل إِ

َفَؼاَل: َما َيْحِؿُؾ َأَحَدُكؿ َطَؾك َأْن َيَتَؿـَّك َمْحَضرًا َغقََّبُف اهلُل  ,َبَؾ َطَؾْقفِ ُثؿَّ َأقْ 

  ,َٓ َيْدِري َلْق َشِفَدُه َكْقَػ َكاَن َيُؽْقُن فِْقفِ  ,َطـْفُ 
ِ
 َلَؼْد َحَضَر َرُسْقَل اهلل

ِ
-َواهلل

َلْؿ ُيِجْقُبْقُه  ,ِرِهؿ فِل َجَفـَّؿَ َأْقَقاٌم َكبَُّفُؿ اهلُل َطَؾك َمـَاِخ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

(ٔ)
ُقْقُه. ,  َوَلْؿ ُيَصدِّ

َٓ َتْحَؿُدْوَن اهللَ  ـَ بَِؿا َجاَء بِِف َكبِقُُّؽؿ ,َأَو قِْق َّٓ َربَُّؽؿ ُمَصدِّ َوَقْد  ,َٓ َتْعِرُفْقَن إِ

 ُكِػْقُتؿ الَبالََء بَِغْقِرُكؿ؟

 
ُّ

 َلَؼْد ُبِعَث الـَّبِل
ِ
َطَؾك َأَشدِّ َحاٍل ُبِعَث َطَؾْقِف  -قف وسؾؿصؾك اهلل طؾ-َواهلل

 فِل َفْتَرٍة َوَجاِهؾِقَّةٍ 
ٌّ

ـْ ِطَباَدِة إَْوَثانِ  ,َكبِل
َفَجاَء  ,َما َيَرْوَن ِدْيـًا َأْفَضَؾ مِ

ُجَؾ َلَقَرى َوالَِدهُ  ,بُِػْرَقانٍ  هلُل َوَقْد َفَتَح ا ,َأْو َأَخاُه َكافِراً  ,َأْو َوَلَدهُ  ,َحتَّك إِنَّ الرَّ

                                                                                                                        
وكشػ أسرارهؿ. وأطذر اهلل إلقؽ: أي طذرك  ,بذلؽ لؿا فقفا مـ البحث طـ الؿـافؼقـ =

 ورخص لؽ يف تركف. ,لثؼؾ بدكؽ فلسؼط طـؽ الجفاد

 ."يجقئقه  "إلك  "يجقبقه  "وتحرفت  "لؿ  "سؼط مـ الؿطبقع  (3)
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ـْ َدَخَؾ الـَّارَ  ,قِْػَؾ َقْؾبِِف لِْلِْيَؿانِ  َوُهَق  ,َفالَ َتَؼرُّ َطْقـُفُ  ,لَِقْعَؾَؿ َأكَُّف َقْد َهَؾَؽ َم

تِل َقاَل اهلُل  ,َيْعَؾُؿ َأنَّ َحِؿْقَؿُف فِل الـَّارِ  ـْ ﴿: -َتَعاَلك  -َوَأكََّفا َلؾَّ َا َهْب َلـَا مِ  َربَـّ

َياتِ  ـٍ َأْزَواِجـَا َوُذرِّ َة َأْطقُ "[74الُػْرَقاُن: ] ﴾ـَا ُقرَّ
 (ٔ)

. 

ََُس) َٚٔفٞ َِٜس٠َ (َُِػَٓٔس َأِس  -رضل اهلل طـف-ٔيُبَط
ِ
صؾك اهلل -: َقاَل َرُسْقُل اهلل

 »: -طؾقف وسؾؿ
ٍّ

            ,َوَسْؾَؿانَ  ,َوَأبِل َذرٍّ  ,َطَؾْقُؽؿ بُِحبِّ َأْرَبَعٍة: َطؾِل

«َوالِؿْؼَداِد 
 (ٕ)

. 

ِٜ ِٔ َنِط ِٓٔت امٔلِكَسأزََٚع ـِ بِِستٍَّة ١ََُ ٔب ـِ َوالُحَسْق : َأنَّ الِؿْؼَداَد َأْوَصك لِْؾَحَس

ـَ َأْلػًا َِٓف ِدْرَهٍؿ. ,َوَثالَثِْق ـَ لُِؽؾِّ َواِحَدٍة بَِسْبَعِة آ َفاِت الُؿْممِـِْق  َوُٕمَّ

ٌَ ِٝ ـَ الِخْرَوعِ ": َٚٔق  ها. "َفَؿاَت  ,إِكَُّف َشِرَب ُدْه

 -رضل اهلل طـف-وكان  ,: هق فارس اإلسالم-هلل طـفرضل ا-والؿؼداد 

 ولف مقاقػ مشفقرة. ,صاحب الػرس القحقد يف معركة بدر الؽربى

          

  

                                                   
 .(376 – 375/  3) "الحؾقة  "يف  أخرجف أبق كعقؿ (3)

يف  (349)يف الؿـاقب. وابـ ماجف  (3720)والرتمذي  (,356 , 353/  5)أخرجف أحؿد  (2)

ويف سـده طـدهؿ: شريؽ بـ طبد اهلل  (,372/  3) "الحؾقة  "وأبق كعقؿ يف  ,الؿؼدمة

 وهق ضعقػ. وقد تػرد بف. وشقخف أبق ربقعة آيادي لؿ يقثؼ. ,الؼاضل
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 ."-زضٞ اهلل عٓ٘-عهاغ١ بٔ ستؿٔ ": َٚٔ باب اعطف غًفو

 : (308-1/307)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ـٍ " ـُ مِْحَص اَشُة ب ِعْقُد -رضل اهلل طـف-ُطؽَّ ـٍ إََسِديُّ السَّ : َأُبق مِْحَص

ِفْقدُ  ـٍ إََسِديُّ  ,الشَّ ـَ  ,َحؾِْقُػ ُقَرْيشٍ  ,َأُبق مِْحَص لِْق ـَ إَوَّ ابِِؼْق ـَ السَّ
 ,مِ

ـَ  ْق  َأْهِؾ الَجـَِّة. ,الَبْدِريِّ

 
ُّ

ِة الَغْؿرِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اْسَتْعَؿَؾُف الـَّبِل َفَؾْؿ َيْؾَؼْقا  ,َطَؾك َسِريَّ

 ."َكْقداً 

 :َٟ ِٚ ـٍ َُٚض ـْ ُأمِّ َقْقٍس بِـِْت مِْحَص  "َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل -َط
َ

ل ُتُقفِّ

 
ِ
ـَ َسـَةً  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقُل اهلل ـُ َأْرَبٍع َوَأْرَبِعْق اَشُة اْب  ."َوُطؽَّ

ْيِؼ  ,َسـٍَة بُِبَزاَخةَ َوُقتَِؾ َبْعَد َذلَِؽ بِ "َقاَل:  دِّ َسـََة  ,فِل ِخالََفِة َأبِل َبْؽٍر الصِّ

 َطْشَرةَ 
ْ

 ."اْثـََتل

َجاِل  ـْ َأْجَؿِؾ الرِّ
 "-رضل اهلل طـف-َوَكاَن مِ

(ٔ)
. 

                                                   
: ماء لبـل أسد كاكت فقف وقعة طظقؿة يف أيام أبل بؽر وبزاخة. (228/  3)هق يف الحاكؿ  (3)

 الصديؼ مع صؾقحة بـ خقيؾد إسدي.
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ِحْقُح َأنَّ َمْؼَتَؾُف َكاَن فِل َسـَِة إِْحَدى َطْشَرةَ  ,َكَذا َهَذا الَؼْقُل  َقَتَؾُف  ,َوالصَّ

ـَ إِْسالَُمُف. ,ِديُّ الَِّذي اْرَتدَّ ُثؿَّ َأْسَؾَؿ َبْعدُ ُصَؾْقَحُة إََس   َوَحُس

اَشُة َيْقم َبْدٍر َبالًَء َحَسـًا َفَلْطَطاُه  ,َواْكَؽَسَر َسْقُػُف فِل َيِدهِ  ,َوَقْد َأْبَؾك ُطؽَّ

 
ُّ

ـْ َكْخؾٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل
  َفَعاَد بِنِْذنِ  ,َأْو ُطْقداً  ,ُطْرُجْقكًا مِ

ِ
اهلل

َوَشِفَد بِِف الَؿَشاِهَد  ,َفَؼاَتَؾ بِفِ  ,فِل َيِدِه َسْقػًا
(ٔ)

. 

ُ٘ ِٓ ـُ َطبَّاسٍ  ,: َأُبق ُهَرْيَرةَ َسٖسَخ َع  .-طـفؿارضل اهلل -َوَغْقُرُهَؿا ,َواْب

ِٝٔس َٛٔي ُٔ اي َٕ َخأيُس ب ـِ َأْقَرَم ": -ضنٞ اهلل عٓ٘- ََٚنا َزُه َمَع َثابِِت ب َقْد َجفَّ

ـِ إَْكَصا  َصؾِقَعًة َلُف َطَؾك َفَرَسْق
ِّ

 َفَؼَتَؾُفَؿا. ,َفَظَػَر بِِفَؿا ُصَؾْقَحةُ  ,ِريِّ الَعْجالَكِل

 ."َوَلْؿ َيْرِو َشْقئًا ,َكبِْقَر الَؼْدرِ  ,َوَكاَن َثابٌِت َبْدِرّيًا

ٌَ ِٝ ـَ َرَواَحَة َٚٔق ا ُأِصقْ  ,إَمِْقَر َيْقَم ُمْمَتةَ -رضل اهلل طـف-–: إِنَّ اْب َب َلؿَّ

ـِ َأْقَرمَ  اَيَة إَِلك َثابِِت ب َوَقاَل: َأْكَت  ,َفَدَفَعَفا إَِلك َخالِدٍ  ,َفَؾْؿ ُيطِْؼ  ,َدَفَع الرَّ

 . "َأْطَؾُؿ بِالَحْرِب مِـِّل

          

                                                   
/  2) "السقرة  "وقال الحافظ ابـ كثقر يف بدون سـد.  (,637/  3)الخرب طـد ابـ هشام  (3)

حدثـل طؿر  ,قديمـ صريؼ محؿد بـ طؿر القا ,طـ الحاكؿ ,: وقد روى البقفؼل(447

اكؼطع سقػل يقم بدر فلططاين "قال طؽاشة:  ,طـ طؿتف ,طـ أبقف ,ابـ طثؿان الخشـل

فؼاتؾت بف حتك هزم  ,طقدا فنذا هق سقػ أبقض صقيؾ ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ,رسقل اهلل

 وهذا كؿا ترى إسـاد تالػ فقف القاقدي. ,"ولؿ يزل طـده حتك هؾؽ ,اهلل الؿشركقـ
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 ."-زضٞ اهلل عٓ٘-عدٟ بٔ حامت ": باب اعطف غًفو َٚٔ

 : (165-3/162)٘ اهلل يف ايػري قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح
"ِِ ُٔ َسأت ٟٗ ب ـِ -ضنٞ اهلل عٓ٘-َعٔس  اْب

ُّ
ـِ َسْعٍد الطَّاِئل  ب

ِ
ـِ َطْبِد اهلل : ب

ـِ َطِديٍّ  ـِ اْمِرِئ الَؼْقِس ب ِرْيُػ  ,إَمِْقرُ  ,الَحْشَرِج ب َوَأُبق  ,َأُبق َوْهٍب  ,الشَّ

 
ُّ

  ,َصِرْيٍػ الطَّائِل
ِّ

  -طؾقف وسؾؿصؾك اهلل -َصاِحُب الـَّبِل
ٍّ

َوَلُد َحاتِِؿ َصل

 الَِّذي ُيْضَرُب بُِجْقِدِه الَؿَثُؾ.

 
ِّ

 ,فِل َوْسِط َسـَِة َسْبعٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَفَد َطِديٌّ َطَؾك الـَّبِل

 َواْحَتَرَمُف. ,َفَلْكَرَمفُ 

ُ٘  : َأَحاِدْيُث.َي

ُ٘ ِٓ ٣َٚ َع  َض
ُّ

ْعبِل ـُ َخؾِْقَػةَ  ,: الشَّ ـُ ُجَبْقرٍ َوَسعِ  ,َوُمِحؾُّ ب ـُ َطْبِد  ,ْقُد ب َوَخْقَثَؿُة ب

ـِ  ْحَؿ ـُ َصَرَفةَ  ,الرَّ   ,َوَتِؿْقُؿ ب
ُّ

ـُ َمْعِؼٍؾ الُؿَزكِل  ب
ِ
ـُ َسْعدٍ  ,َوَطْبُد اهلل  ,َوُمْصَعُب ب

ـُ الَحاِرِث  اُم ب   ,َوَهؿَّ
ُّ

بِْقِعل  َوآَخُرْوَن. ,َوَأُبق إِْسَحاَق السَّ

يَّةَ  ـْ َقَطَع َبرِّ امِ  َوَكاَن َأَحَد َم ـِ الَقلِْقِد إَِلك الشَّ َؿاَوِة َمَع َخالِِد ب َوَقْد  ,السَّ

ْيِؼ  دِّ َفُف َخالٌِد بِإَْخَؿاِس إَِلك الصِّ ةً  ,َوجَّ ـَ  ,َكَزَل الُؽْقَفَة ُمدَّ
ُثؿَّ َقْرقِْقِسَقا مِ

 ."الَجِزْيَرةِ 
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ٗٞ َٝأْ ُِٛب ايٖػِدٔت ٜٗ ـَ َأ ـِ ِسْقِرْي ـِ اْب ـْ َأبِل ُطَبْقَدةَ  ,: َط ـِ ُحَذْيَػةَ  َط ُكـُْت " َقاَل: ,ب

ـْ َحِدْيِث  ـِ َحاتِؿٍ َأْسَلُل الـَّاَس َط َوُهَق إَِلك َجـْبِل  ,-رضل اهلل طـف-َطِديِّ ب

 "َفَؼاَل:  ,َفَسَلْلُتفُ  ,ُثؿَّ َأَتْقُتفُ  ,َٓ آتِْقفِ 
ُّ

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُبِعَث الـَّبِل

ُجَؾ  ,ْومِ ُثؿَّ ُكـُْت بَِلْرِض الرُّ  ,َفَؽِرْهُتفُ  َفنِْن َكاَن  ,َفُؼْؾُت: َلْق َأَتْقُت َهَذا الرَّ

 َصاِدقًا َتبِْعُتُف.

ا َقِدْمُت الَؿِدْيـَةَ  ! َأْسؾِْؿ »َفَؼاَل لِل:  ,اْسَتْشَرَفـِل الـَّاُس  ,َفَؾؿَّ َيا َطِديُّ

 .«َتْسَؾؿْ 

 ُقْؾُت: إِنَّ لِل ِدْيـًا.

 .«َلْسَت َتْرَأُس َقْقَمَؽ؟أَ  ,َأَكا َأْطَؾُؿ بِِدْيـَِؽ مِـَْؽ »َقاَل: 

 ُقْؾُت: َبَؾك.

َأَلْسَت َرُكْقِسّقًا »َقاَل: 
(ٔ)

َتْلُكُؾ الِؿْرَباعَ   
(ٕ)

 .«؟ 

 ُقْؾُت: َبَؾك.

َٓ َيِحؾُّ َلَؽ فِل ِدْيـَِؽ »َقاَل:   .«َفنِنَّ َذلَِؽ 

 ."َفَتَضْعَضْعُت لَِذلَِؽ 

                                                   
 : هق ديـ بقـ الـصارى والصابئقـ.الركقسقة: "الـفاية  "قال يف  (3)

أخذ الرئقس ربع الغـقؿة خالصا دون  ,وغـؿقا ,كاكقا يف الجاهؾقة إذا غزا بعضفؿ بعضا (2)

 ويسؿك ذلؽ الربع الؿرباع. ,أصحابف
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! َأْسؾِْؿ َتْسَؾؿْ »ُثؿَّ َقاَل:  ُـّ  ,َيا َطِديُّ ا َيْؿـَُعَؽ َأْن ُتْسؾَِؿ َخَصاَصٌة  َفَلُض مِؿَّ

ـْ َحْقلِل  .«َهْؾ َأَتْقَت الِحْقَرَة؟ ,َوَأكََّؽ َتَرى الـَّاَس َطَؾْقـَا إِْلبًا َواِحداً  ,َتَراَها بَِؿ

 َوَقْد َطؾِْؿُت َمَؽاَكَفا. ,ُقْؾُت: َلْؿ آتَِفا

ـَ الِحقْ »َقاَل: 
ِعْقـَُة َأْن َتْرَتِحَؾ مِ َرِة بَِغْقِر ِجَقاٍر َحتَّك َتُطْقَف ُتْقِشُؽ الظَّ

َـّ َطَؾْقـَا ُكـُْقُز ِكْسَرى ,بِالَبْقِت   .«َوَلُتْػَتَح

ـُ ُهْرُمَز!  ُقْؾُت: ِكْسَرى ب

ـُ ُهْرُمزَ »َقاَل:  ـْ َيْؼَبُؾ مِـُْف  ,كِْسَرى ب ُجُؾ َم َـّ الَؿاُل َحتَّك َيِفؿَّ الرَّ َوَلَقِػْقَض

 .«َماَلُف َصَدَقةً 

ـِ »": -رضل اهلل طـف-َقاَل َطِديٌّ  َـّ  ,َفَؾَؼْد َرَأْيُت اْثـََتْق  َلَتِجْقَئ
ِ
َوَأْحؾُِػ بِاهلل

 «"-َيْعـِل: َفْقَض الَؿالِ -الثَّالَِثُة 
(ٔ)

. 

ٍّ ُٔ َأٔبٞ َساِظ ُِٝؼ ب ٣َٚ َق ـَ َحاتِؿٍ : َأنَّ َض َجاَء إَِلك  -رضل اهلل طـف-َطِديَّ ب

 ُفـِل؟َفَؼاَل: َأَما َتْعرِ  ,-رضل اهلل طـف-ُطَؿرَ 

ٍَ َأَقْؿَت  ,َأْطِرُفَؽ ": َقا
(ٔ)

ْقَت إِْذ َغَدُروا ,إِْذ َكَػُروا   َوَأْقَبْؾَت إِْذ       ,َوَوفَّ

 "َأْدَبُروا
(ٕ)

. 

                                                   
طـ  ,مـ صريؼ محؿد بـ أبل طدي (378 ,377/  4) "الؿسـد  "وهق يف  ,إسـاده ققي (3)

وأورده ابـ إثقر يف  ,طـ طدي ,طـ أبل طبقدة بـ حذيػة ,محؿد بـ سقريـ طـ ,ابـ طقن

وهق طـد  ,طـ ابـ سقريـ بف ,طـ أيقب ,مـ صريؼ حؿاد بـ زيد (8/  4) "أسد الغابة  "

 .(آ 237/  36)ابـ طساكر 
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١ََٓ ِٝ َٝ ُٔ ُع ٍَ اِب  َقا
ِّ

ْعبِل ـِ الشَّ ْثُت َط ـْ  ,: ُحدِّ َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َطِديٍّ َط

 ."َلْقَفاَما َدَخَؾ َوْقُت َصالٍَة َحتَّك َأْشَتاَق إِ "

َّٓ َوَأَكا َطَؾك ": -رضل اهلل طـف-َوَطـْفُ  الَُة ُمـُْذ َأْسَؾْؿُت إِ َما ُأقِْقَؿِت الصَّ

 ."ُوُضْقءٍ 

َِٝس٠َ ٍَ َأُبٛ ُعَب  ": َقا
ٍّ

ـَ َمَع َطؾِل ْق ـُ َحاتٍِؿ َطَؾك َصقِّئ َيْقَم ِصػِّ -َكاَن َطِديُّ ب

 ."-طـفؿارضل اهلل 

٣َٚ ـُ َطْبِد الرَّ ََٚض ـِ : َسِعْقُد ب ـَ  ,ْحَؿ ـِ ِسْقِرْي ـِ اْب ا ُقتَِؾ "َقاَل:  ,َط -ُطْثَؿانُ َلؿَّ

 «َٓ َيـَْتطُِح فِْقَفا َطـَْزانِ »: -رضل اهلل طـف-َطِديٌّ َقاَل  ,-رضل اهلل طـف
(ٖ)

. 

ـَ  ْق َٓ َيـَْتطُِح فِْقَفا َطـَْزاِن؟ ,َفُػِؼَئْت َطْقـُُف َيْقَم ِصػِّ  َفِؼْقَؾ َلُف: َأَما ُقْؾَت: 

"َوُتْػَؼُل ُطُقْقٌن َكثِْقَرةٌ  ,َبَؾك" َقاَل:
(ٗ)

. 

ٌَ ِٝ  : ُقتَِؾ َوَلُدُه َيْقَمِئٍذ.َٚٔق

                                                                                                                        
فؼد قدم طؾك أبل بؽر الصديؼ يف وقت الردة  ,: أي ثبت طؾك اإلسالم ولؿ ترتدأقؿت (3)

/  3) "تاريخ بغداد  "ويف  ,"آمـت  ": (47/  3) "تاريخ اإلسالم  "ويف  ,قمفبصدقة ق

 ."أسؾؿت  ": (30/  4) "أسد الغابة  "و  (,390

 .(آ 239/  36)ابـ طساكر  (2)

وهق  ,ٕن الـطاح مـ شلن التققس والؽباش: ٓ العـقز ,ٓ يؾتؼل فقفا اثـان ضعقػانأي:  (3)

 ري فقفا خؾػ وكزاع.إشارة إلك قضقة مخصقصة ٓ يج

وإكؿا فؼئت طقـ طدي يقم  ,وزاد: كذا قال: يقم صػقـ (,ب 243/  33)ابـ طساكر  (3)

 الجؿؾ.
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ٍَ َأُبٛ ِإِغَشاَم  ,َأْطَقرَ  ,َرُجالً َجِسْقؿًا-رضل اهلل طـف-َطِدّيًا َرَأْيُت ": َقا

 ."َيْسُجُد َطَؾك ِجَداٍر اْرتَِػاُطُف َكْحُق ِذَراعٍ 

ٗٞ ٍِ ايػِّٔذِػَتأْ ٍَ َأُبٛ َسأت ـُ َحاتِؿٍ َطاَش ": َقاُلقا: َقا رضل اهلل -َطِديُّ ب

ـَ َسـَةً  -طـف "ماَئًة َوَثَؿاكِْق
(ٔ)

. 

ِْٜط ـْ ُمِغْقَرةَ َدِط   ,-رضل اهلل طـف-َطِديٌّ َخَرَج "َقاَل:  ,: َط
ُّ

-َوَجِرْيٌر الَبَجؾِل

ـَ الُؽْقَفةِ  ,-رضل اهلل طـف
َٓ  ,َفـََزُلقا َقْرقِْقِسَقاءَ  ,َوَحـَْظَؾُة الَؽاتُِب مِ َوَقاُلقا: 

 "ُكِؼْقُؿ بَِبَؾٍد ُيْشَتُؿ فِْقِف ُطْثَؿانُ 
(ٕ)

. 

ِّ ُٔ ايَهًِٔب ٍَ اِب ـَ ": َقا َوَلُف ماَئٌة َوِطْشُرْوَن  ,َماَت َطِديٌّ َسـََة َسْبٍع َوِستِّْق

 ."َسـَةً 

ُٔ َغِعٕس ٍَ اِب ـَ ": ََٚقا  ."َسـََة َثَؿاٍن َوِستِّْق

ٌَ ِٝ ـَ َٚٔق  ها.  ": َسـََة ِستٍّ َوِستِّْق

                                                   
استلذن ققمف يف وصاء يجؾس فقف  ,فؾؿا أسـ ,وزاد (,48/  3) "تاريخف  "ذكره الؿملػ يف  (3)

ورق ولؽـل قد كربت  ,وقال: أكره أن يظـ أحدكؿ أين أرى أن لل فضال ,يف كاديفؿ

 طظؿل.

. وقرققسقا: بؾد يف الشام (آ 243/  33) "ابـ طساكر  "و (,393/  3) "تاريخ بغداد  " (2)

وطـدها مصب الخابقر يف  ,طؾك هنر الخابقر قرب رحبة مالؽ بـ صقق طؾك ستة فراسخ

 معجؿ البؾدان. "ففل يف مثؾث بقـ الخابقر والػرات  ,الػرات
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فلسؾؿ وحسـ  ,وأرضاه كصراكًقا -رضل اهلل طـف-وكان طدي بـ حاتؿ 

 وكان سقًدا يف جاهؾقتف وإسالمف. ,إسالمف
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 ."-زضٞ اهلل عٓ٘-أّ عُاز٠ األْؿاز١ٜ ": باب اعطف غًفو َٚٔ

 : (282-2/278)ري قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػ
َُاَض٠َ" ّٗ ُع ـِ -طـفارضل اهلل -ُأ ُة اْب ـِ َطْؿٍرو إَْكَصاِريَّ : َكِسْقَبُة بِـُْت َكْعِب ب

ـِ َمْبُذْولٍ  ةُ  ,الُؿَجاِهَدةُ  ,الَػاِضَؾةُ  ,َطْقِف ب ةُ  ,الَخْزَرِجقَّةُ  ,إَْكَصاِريَّ اِريَّ  ,الـَّجَّ

 الَؿَدكِقَُّة. ,الَؿاِزكِقَّةُ 

ِٛ َٕ َأُخ ـَ َٖاَنا ْق ـَ الَبْدِريِّ
 مِ

ُّ
ـُ َكْعٍب الَؿاِزكِل  ب

ِ
 ,-رضل اهلل طـف-: َطْبُد اهلل

. ـَ اِئْق ـَ الَبؽَّ
ـِ مِ ْحَؿ  َوَكاَن َأُخْقَها َطْبُد الرَّ

َُاَض٠َ ّٗ ُع َِٗسِت ُأ َوَيْقَم  ,َوالُحَدْيبَِقةَ  ,َوَشِفَدْت: ُأُحداً  ,: َلْقَؾَة الَعَؼَبةِ َؾ

ـٍ   َوَفَعَؾِت إََفاِطْقَؾ. ,َوَجاَهَدْت  ,اَمةِ َوَيْقَم الَقؿَ  ,ُحـَْق

َٟ ِٚ  َوُقطَِعْت َيُدَها فِل الِجَفاِد. ,: َلَفا َأَحاِدْيُث ُض

ٟٗ َٛأقٔس ٍَ اي ـِ َطْؿٍرو": ََٚقا َة ب َوَمَع  ,َشِفَدْت ُأُحدًا َمَع َزْوِجَفا َغِزيَّ

 "َوَلَدْيَفا
(ٔ)

. 

                                                   
وهؿا: طبد اهلل وحبقب. أما ولداها  ,بـ طاصؿ بـ طؿرو : ولديفا مـ زوجفا إول زيدأي (3)

 .(432/  8) "الطبؼات  "كؿا يف  ,ففؿا تؿقؿ وخقلة ,مـ غزية



 اعسف ضًفو
 

8

 832 [-رضي اهلل عنه-أم عمارة األنصارية ]

ٌـّ    ,َوَأْبَؾْت َبالًَء َحَسـًا ,َوَقاَتَؾْت  ,َخَرَجْت َتْسِؼل َوَمَعَفا َش
ْ

َوُجِرَحِت اْثـَل

َطَشَر ُجْرحًا 
(ٔ)

. 

تِِف  ـْ َجدَّ ُث َط  ُيَحدِّ
ُّ

ـُ َسِعْقٍد الَؿاِزكِل َوَكاَكْت َقْد َشِفَدْت  -َوَكاَن َضْؿَرُة ب

 "َقاَلْت:  -ُأُحدًا 
ِ
َلُؿَؼاُم »َيُؼْقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َسِؿْعُت َرُسْقَل اهلل

ـْ ُمَؼاِم ُفالٍَن َوُفالَنٍ َكِسْقبَ 
 .«َة بِـِْت َكْعٍب الَقْقَم  َخْقٌر مِ

َوإِكََّفا َلَحاِجَزٌة َثْقَبَفا َطَؾك َوَسطَِفا  ,َوَكاَكْت َتَراَها َيْقَمِئٍذ ُتَؼاتُِؾ َأَشدَّ الِؼَتالِ 

 َوَكاَكْت َتُؼْقُل: ,َحتَّك ُجِرَحْت َثالََثَة َطَشَر ُجْرحًا

ـِ َقِؿَئَة َوُهَق َيْضِرُبَفا َطَؾك َطاتِِؼَفاإِكِّل َْٕكُظُر إِ   ,َوَكاَن َأْطَظَؿ ِجَراِحَفا ,َلك اْب

 َفَداَوْتُف َسـًَة.

 
ِ
إَِلك َحْؿَراِء إََسِد  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُثؿَّ َكاَدى ُمـَاِدي َرُسْقِل اهلل

(ٕ)
ْت َطَؾْقَفا ثَِقاَبَفا , ـْ َكْزِف  ,َفَشدَّ

ِم  َفَؿا اْسَتَطاَطْت مِ  -طـفارضل اهلل -الدَّ

َوَرِحَؿَفا 
(ٖ)

 -». 

ُٔ َغِعٕس ـُ ُطَؿرَ اِب ُد ب ـُ ُطَؿاَرةَ  ,: َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ ـْ  ,َأْخَبَرَكا َطْبُد الَجبَّاِر ب َط

ةَ  ـِ َغِزيَّ  ,َرَأْيُتـِل": -طـفارضل اهلل -ُأمُّ ُطَؿاَرةَ َقاَل: َقاَلْت  ,ُطَؿاَرَة ب

                                                   
 . والشـ: الؼربة الخؾؼ.(432/  8)ابـ سعد  (3)

زاد  "مقضع طؾك ثؿاكقة أمقال مـ الؿديـة طـ يسار الطريؼ إذا أردت الحؾقػة. واكظر  (2)

 .(بتحؼقؼـا 243 ,242/  3) "الؿعاد 

 .433/  8ابـ سعد  (3)
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ـْ رَ   َواْكَؽَشَػ الـَّاُس َط
ِ
َّٓ فِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُسْقِل اهلل  إِ

َ
َفَؿا َبِؼل

قَن َطَشَرةً  ـَ َيَدْيِف َكُذبُّ َطـْفُ  ,ُكَػْقٍر َما ُيتِؿُّ َوالـَّاُس  ,َوَأَكا َواْبـَاَي َوَزْوِجل َبْق

ـَ  ْوَن بِِف ُمـَْفِزمِْق َٓ ُتْرَس َمِعل ,َيُؿرُّ قًا وَ  ,َوَرآكِل َو  ,َمَعُف ُتْرٌس َفَرَأى َرُجالً ُمَقلِّ

ـْ ُيَؼاتُِؾ )َفَؼاَل:   . (َأْلِؼ ُتْرَسَؽ إَِلك َم

  ,َفَلَخْذُتفُ  ,َفَلْلَؼاهُ 
ِ
ـْ َرُسْقِل اهلل ُس بِِف َط َوإِكََّؿا َفَعَؾ بِـَا  ,َفَجَعْؾُت ُأَترِّ

اَلًة مِْثَؾـَا َأَصْبـَاُهْؿ  ,إََفاِْطَقَؾ َأْصَحاُب الَخْقؾِ   .-اهلُل  إِْن َشاءَ  -َلق َكاُكقا َرجَّ

ْسُت َلفُ  ,َفَقْضِرُبـِل ,َفُقْؼبُِؾ َرُجٌؾ َطَؾك َفَرسٍ   ,َوَولَّك ,َفَؾْؿ َيْصـَْع َشْقئًا ,َوَترَّ

  ,َفَقَقَع َطَؾك َضْفِرهِ  ,َفَلْضِرُب ُطْرُققَب َفَرِسفِ 
ُّ

صؾك اهلل طؾقف -َفَجَعَؾ الـَّبِل

ـَ ُأمِّ ُطَؿاَرةَ )َيِصْقُح:  -وسؾؿ َؽ أُ  ,َيا اْب َؽ ُأمَّ  . (مَّ

 "َقاَلْت: َفَعاَوَكـِل َطَؾْقِف َحتَّك َأْوَرْدُتُف َشُعْقَب 
(ٔ)

. 

ٍَ ـُ ُطَؿرَ َقا ُد ب ـُ َأبِل َسْبَرةَ  ,: َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ َثـِل اْب ـِ َيْحَقك ,َحدَّ ـْ َطْؿِرو ب  ,َط

فِ  ـْ ُأمِّ ـْ  ,َط ـِ َزْيدٍ َط  ب
ِ
ئٍِذ ُجِرْحُت َيْقمَ "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َطْبِد اهلل

َٓ َيْرَقُل. ,ُجْرحًا ُم   َوَجَعَؾ الدَّ

 
ُّ

 . (اْطِصْب ُجْرَحَؽ ): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل الـَّبِل

 َوَمَعَفا َطَصائُِب فِل َحْؼِقَها
َّ

ل إَِلل   ,َفَرَبَطْت ُجْرِحل ,َفُتْؼبُِؾ ُأمِّ
ُّ

-َوالـَّبِل

 )َفَؼاَل:  ,َواقٌِػ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
َّ

 . (َفَضاِرِب الَؼْقمَ  ,اْكَفْض ُبـَل

                                                   
 .(434 ,433/  8) "الطبؼات  "والخرب يف  ,: مـ أسؿاء الؿـقةشعقب (3)
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ـَ َيا ُأمَّ ُطَؿاَرَة؟!)َوَجَعَؾ َيُؼْقُل:  ـْ ُيطِْقُؼ َما ُتطِْقِؼْق  . (َم

  ,َفَلْقَبَؾ الَِّذي َضَرَب اْبـِل
ِ
: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسْقُل اهلل

 . (َهَذا َضاِرُب اْبـِِؽ )

 َرَك.َفبَ  ,َفَلْضِرُب َساَقفُ  ,َقاَلْت: َفَلْطَتِرُض َلفُ 

 
ِ
 ,َيْبَتِسُؿ َحتَّك َرَأْيُت َكَقاِجَذهُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَرَأْيُت َرُسْقَل اهلل

 . (اْسَتَؼْدِت َيا ُأمَّ ُطَؿاَرةَ )َوَقاَل: 

الِح َحتَّك َأَتْقـَا َطَؾك َكْػِسِف. ُف بِالسِّ  ُثؿَّ َأْقَبْؾـَا َكُعؾُّ

 
ُّ

َركِ ال): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل الـَّبِل  الَِّذي َضػَّ
ِ
(َحْؿُد هلل

(ٔ)
 . 

ـُ ُطَؿرَ  ُد ب ـُ َأبِل َسْبَرةَ  ,َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ َثـِل اْب ـِ َطْبِد  ,َحدَّ ـِ ب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ َط

ـِ َأبِل َصْعَصَعةَ   ب
ِ
: َسِؿْعُت  ,اهلل

ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـِ الَحاِرِث ب ـِ َط ـَ َزْيِد ب  ب

ِ
َطْبَد اهلل

  ,َشِفْدُت ُأُحداً »َيُؼْقُل:  -رضل اهلل طـف-َطاِصؿٍ 
ِ
ـْ َرُسْقِل اهلل ُققا َط ا َتَػرَّ َفَؾؿَّ

ل َكُذبُّ َطـْفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ـَ ُأمِّ )َفَؼاَل:  ,َدَكْقُت مِـُْف َأَكا َوُأمِّ اْب

 .«ُطَؿاَرَة؟!

 ُقْؾُت: َكَعْؿ.

 . (اْرمِ )َقاَل: 

                                                   
واستؼدت: اقتصصت مـ الؼقد وهق  ,: معؼد آزاروالحؼق. (434/ 8)ابـ سعد  (3)

 مـ العؾؾ: وهق الشرب بعد الشرب تباطا.  ,وكعؾف: كتابع ضربف بالسالح ,الؼصاص
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ـَ َيَدْيِف َرُجالً بَِحَجٍر َوهُ  ـَ الَػَرسِ  ,َق َطَؾك َفَرسٍ َفَرَمْقُت َبْق  ,َفَلَصْبُت َطْق

  ,َوَجَعْؾُت َأْطُؾْقُه بِالِحَجاَرةِ  ,َفَقَقَع ُهَق َوَصاِحُبفُ  ,َفاْضَطَرَب الَػَرُس 
ُّ

َوالـَّبِل

 ."َيْبَتِسؿُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

ل َطَؾك َطاتِِؼَفا َؽ )َفَؼاَل:  ,َوَكَظَر إَِلك ُجْرِح ُأمِّ َؽ ُأمَّ  ,ِصْب ُجْرَحَفااطْ  ,ُأمَّ

 .(الؾَُّفؿَّ اْجَعْؾُفؿ ُرَفَؼاِئل فِل الَجـَّةِ 

ْكَقا "ُقْؾُت:  ـَ الدُّ
 "َما ُأَبالِل َما َأَصاَبـِل مِ

(ٔ)
. 

ـِ َسِعْقدٍ  ـِ َضْؿَرَة ب ـْ ُمْقَسك ب ـْ َأبِْقفِ  ,َوَط ـُ الَخطَّاِب »َقاَل:  ,َط  ُطَؿُر ب
َ

ُأتِل

 «َبَعَث بِِف إَِلك ُأمِّ ُطَؿاَرةَ فَ  ,بُِؿُرْوٍط فِْقَفا مِْرٌط َجقِّدٌ 
(ٕ)

. 

ـِ َزْيٍد إَْكَصاِريِّ ُؾِعَب١ُ ـْ َحبِْقِب ب ـِ اْمَرَأةٍ  ,: َط ـْ أُ  ,َط رضل -مِّ ُطَؿاَرةَ َط

 »َقاَلْت:  ,-اهلل طـف
ِ
ْبـَا إَِلْقِف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأَتاَكا َرُسْقُل اهلل َفَؼرَّ

ـْ ِطـْدَ  ,َصَعامًا  .«ُه َصائِؿًاَوَكاَن َبْعُض َم

 
ُّ

ائِِؿ الطََّعاُم ): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل الـَّبِل إَِذا ُأكَِؾ ِطـَْد الصَّ

 (َصؾَّْت َطَؾْقِف الَؿالِئَؽةُ 
(ٖ)

. 

                                                   
 .(435 ,434/  8)ابـ سعد  (3)

 : كساء مـ خز أو صقف أو كتان.والؿرطمـ صريؼ القاقدي.  (435/  8)ابـ سعد   (2)

رجالف ثؼات طدا الؿرأة التل روت طـ مقٓهتا أم طؿارة واسؿفا لقؾك لؿ يقثؼفا غقر ابـ  (3)

 =           (436 ,435/  8)حبان طؾك طادتف يف تقثقؼ الؿجاهقؾ. والحديث أخرجف ابـ سعد 
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َٕ ِٔ َسٖبا ٢َٝ ب ِٔ َِٜش ُٖٔس ب ََُش  ِٔ ٍَ ،ََٚع رضل اهلل -ُأمُّ ُطَؿاَرةَ ُجِرَحْت ": َقا

 َطَشَر ُجْرحًا -طـفا
ْ

َوُجِرَحْت َيْقَم  ,َوُقطَِعْت َيُدَها َيْقَم الَقَؿاَمةِ  ,بُِلُحٍد اْثـَل

َفَؾَؼْد  ,َفَؼِدَمِت الَؿِدْيـََة َوبَِفا الِجَراَحةُ  ,الَقَؿاَمِة سَقى َيِدَها َأَحَد َطَشَر ُجْرحًا

 َأُبق َبْؽٍر 
َ

 «َوُهَق َخؾِْقَػٌة َيْلتِقَفا َيْسَلُل َطـَْفا -رضل اهلل طـف-ُرئِل
(ٔ)

. 

َٗ ُٓ َعُف ُمَسْقؾَِؿُة.اَٚاِب ـِ َطاِصٍؿ ُهَق الَِّذي َقطَّ ـُ َزْيِد ب  : َحبِْقُب ب

َٗا اآلَخُط ُٓ  َٚاِب
ُّ

ـُ َزْيٍد الَؿاِزكِل  ب
ِ
الَِّذي َحَؽك  -رضل اهلل طـف-: َطْبُد اهلل

 
ِ
ُوُضْقَء َرُسْقِل اهلل

(ٕ)
ِة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-   ُقتَِؾ َيْقَم الَحرَّ

(ٖ)
َوُهَق  , 

اَب بَِسْقِػفِ الَِّذي َقتَ   ."َؾ ُمَسْقؾَِؿَة الَؽذَّ

                                                                                                                        
 (,37/  2)والدارمل  (,3748)وابـ ماجة  (,785)والرتمذي  (,439/  6)وأحؿد  ,=

 .(953)وابـ حبان 

 .(436/  8)ابـ سعد  (3)

وباب مسح الرأس  ,باب القضقء مرة مرة"يف القضقء:  (226/  3)أخرجف البخاري  (2)

 ,-وسؾؿ صؾك اهلل طؾقف-يف الطفارة: باب وضقء الـبل  (236)و  (235)ومسؾؿ  ,"كؾف

                               والـسائل ,(47 ,35)والرتمذي  (320 ,339 ,338)وأبق داود  (,38/  3)ومالؽ 

(3  /73, 72). 

وأكثر الحرار حقل مديـة الرسقل. والحرة الؿرادة  ,الحرة: كؾ أرض ذات حجارة سقد (3)

قعة فـسبت إلقفا. وسببفا: أن وهل الشرققة مـ حريت الؿديـة كاكت فقفا الق ,هـا حرة واقؿ

فجفز لحرهبؿ  ,أكابر أهؾ الؿديـة كؼضقا بقعة يزيد بـ معاوية وخرجقا طؾقف لسقء سقرتف

لثالث بؼقـ مـ ذي الحجة سـة )فالتؼقا بظاهر الؿديـة  ,جقشا طؾقف مسؾؿ ابـ طؼبة الؿري

         = ؿسؾؿقـوقتؾ جفرا ضؾؿا يف الحرب وصربا أفاضؾ ال ,. واهنزم أهؾ الؿديـةهـ (63)
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ـُ َمـَْدَة: بَِلكَُّف َشِفَد َبْدرًا. ,: َأُبق َأْحَؿَد الَحاكِؿُ اَِْفَطَز  َواْب

ُٔ َعِبٔس ايَبطِّ ٍَ اِب  : َبْؾ َشِفَد ُأُحدًا.َقا

ِحْقُح َأكَُّف َلْؿ َيْشَفْد َبْدرًا  ,: َكَعؿْ ُقًُِت  ها. "–َواهلُل َأْطَؾُؿ  -الصَّ

: كاكت مؿـ قاتؾ يف اإلسالم يف زمـ الـبل -رضل اهلل طـف-لم طؿارة ف

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وبعد زمـ الـبل  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

: مـ الؿشاركات يف قتؾ مسقؾؿة الؽذاب لعـف اهلل طز وجؾ: حتك وهل

 برتت يدها يقم القؿامة.

          

 

 

  

                                                                                                                        
                             "طرب الؿملػ"وخقار الؿسؾؿقـ مـ جؾة التابعقـ. اكظر  ,وبؼقة الصحابة =

 . وهذه الققعة مـ أكرب مصائب اإلسالم وخرومف.(68 ,67/  3)
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 [-رضي اهلل عنه-بي بن كعب أُ]

 ."-زضٞ اهلل عٓ٘-بٞ بٔ نعب نُأ": َِٚٓٗ سفاظ ايكطإٓ ايهطِٜ

 : (402-1/389)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري  

ـُ َكْعِب "  ب
ُّ

ـِ َزْيِد -رضل اهلل طـف-ُأَبل ـِ ُطَبْقٍد إَْكَصاِريُّ اْب ـِ َقْقِس ب : ب

اِر.  ـِ الـَّجَّ ـِ َمالِِؽ ب ـِ َطْؿِرو ب ـِ ُمَعاِوَيَة ب  ب

اءِ  اِريُّ  ,َأُبق ُمـِْذٍر إَْكَصاِريُّ  ,َسقُِّد الُؼرَّ   ,الـَّجَّ
ُّ

. ,الُؿْؼِرُئ  ,الَؿَدكِل  الَبْدِريُّ

ِٜهّا َػْقِؾ.َُِٜٚه٢َٓ َأ  : َأَبا الطُّ

  ,َوَبْدراً  ,َشِفَد الَعَؼَبةَ 
ِّ

صؾك اهلل طؾقف -َوَجَؿَع الُؼْرآَن فِل َحَقاِة الـَّبِل

 َوَطَرَض َطَؾك الـَّ  -وسؾؿ
ِّ

الَمُ -بِل  ,َوَحِػَظ َطـُْف ِطْؾؿًا ُمَباَركًا -َطَؾْقِف السَّ

 .-رضل اهلل طـف-َوَكاَن َرْأسًا فِل الِعْؾِؿ َوالَعَؿِؾ 

ُ٘ ِٓ دٌ َسٖسَخ َع َػْقُؾ  ,: َبـُْقُه: ُمَحؿَّ   ,َوالطُّ
ِ
ـُ َمالٍِؽ  ,َوَطْبُد اهلل ـُ  ,َوَأَكُس ب َواْب

ـُ َغَػَؾةَ  ,َطبَّاسٍ  ـُ ُحَبْقشٍ وَ  ,َوُسَقْيُد ب   ,ِزرُّ ب
ُّ

َياِحل َوَأُبق  ,َوَأُبق الَعالَِقِة الرِّ

ـُ ُصَردَ  ,ُطْثَؿاَن الـَّْفِديُّ  ـُ َسْعدٍ  ,َوُسَؾْقَؿاُن ب َوَأُبق إِْدِرْيَس  ,َوَسْفُؾ ب

 
ُّ

َٓكِل ـِ َكْقَفؾٍ  ,الَخْق ـُ الَحاِرِث ب  ب
ِ
ـُ َأْبَزى ,َوَطْبُد اهلل ـِ ب ْحَؿ َوَطْبُد  ,َوَطْبُد الرَّ

ـُ َأبِل َلْقَؾكا ـِ ب ْحَؿ ـُ ُطَؿْقرٍ  ,لرَّ ْعِديُّ  ,َوُطَبْقُد ب  السَّ
ُّ

ـُ الَحْقَتؽِقَّةِ  ,َوُطتِل  ,َواْب

ـُ الُؿَسقِِّب   َوآَخُرْوَن. ,َوَكَلكَُّف ُمْرَسٌؾ  ,َوَسِعْقُد ب
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ِٝٔس اهلٔل ِٔ ُعَب ِٔ َطًَِش١َ ب َِٝػ٢ ب ِٔ ٔع ٍَ ،َفَع  َرُجالً َدْحَداحًا ": َقا
ٌّ

 -َكاَن ُأَبل

َٓ بِالَؼِصْقرِ  ,َلْقَس بِالطَِّقْيؾِ  -َيْعـِل َرْبَعًة   ."َو

ٌٍ ِٗ ِٔ َغ ِٔ َعٖباِؽ ب ِٔ اِب ٍَ ،ََٚع ْأِس َوالؾِّْحَقةِ ": َقا  َأْبَقَض الرَّ
ٌّ

 ."َكاَن ُأَبل

 -رضل  اهلل طـف-َوَقاَل َأَكٌس 
ُّ

  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َقاَل الـَّبِل
ِّ

َُٕبل

ـِ َكْعٍب:   . (َأَمَركِل َأْن َأْقَرَأ َطَؾْقَؽ الُؼْرآنَ  إِنَّ اهللَ )ب

 . (َأَمَركِل َأْن ُأْقِرَئَؽ الُؼْرآنَ ): َٚٔفٞ َيِفٕغ

اكِل َلَؽ؟  َقاَل: اهلل َسؿَّ

 . (َكَعؿْ )َقاَل: 

؟ ـَ  َقاَل: َوُذكِْرُت ِطـَْد َربِّ الَعاَلِؿْق

 . (َكَعؿْ )َقاَل: 

 "َفَذَرَفْت َطْقـَاهُ 
(ٔ)

. 

ا َسَلَل ا  َوَلؿَّ
ُّ

:  -رضل اهلل طـف-ُأَبّقًا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لـَّبِل ـْ َأيِّ )َط

 . (آَيٍة فِل الُؼْرآِن َأْطَظُؿ؟

                                                   
والبخاري يف  (,284 ,273 ,233 ,238 ,385 ,337 ,330/  3)أخرجف أحؿد  (3)

يف التػسقر: باب سقرة لؿ  (4963)و  (4960)و  (4959) ,بلالؿـاقب: باب مـاقب أ

: باب استحباب قراءة الؼرآن  (246) (245)و  ,يف صالة الؿسافريـ (799)ومسؾؿ  ,يؽـ

 ,يف فضائؾ الصحابة: باب فضائؾ أبل (322 ,323) (799)و ,طؾك أهؾ الػضؾ

 .(60/  2/  3)وابـ سعد  , (20433)وطبد الرزاق  ,يف الؿـاقب (3795)والرتمذي 
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 َفَؼاَل 
ٌّ

 الَؼقُّْقمُ ﴿: -رضل اهلل طـف-ُأَبل
ُّ

َّٓ ُهَق الَحل َٓ إَِلَف إِ الَبَؼَرُة : ] ﴾اهلُل 

255]
 (ٔ)

. 

 
ُّ

لَِقْفـَِؽ الِعْؾُؿ )َوَقاَل:  ,فِل َصْدِرهِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َضَرَب الـَّبِل

 . (َأَبا الُؿـِْذرِ 

ـُ َمالٍِؽ   »: -رضل اهلل طـف-َقاَل َأَكُس ب
ِ
َجَؿَع الُؼْرآَن َطَؾك َطْفِد َرُسْقِل اهلل

ـَ إَْكَصاِر:  ,َأْرَبَعةٌ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
ـُ َكْعٍب "ُكؾُُّفؿ مِ  ب

ُّ
َوُمَعاُذ  ,ُأَبل

ـُ َجَبؾٍ  ـُ ثَ  ,ب  «"َأَحُد ُطُؿْقَمتِل ,َوَأُبق َزْيدٍ  ,ابٍِت َوَزْيُد ب
(ٕ)

. 

ـُ َطبَّاسٍ  ـِ الَخطَّاِب: إِكِّل ": -طـفؿارضل اهلل -َوَقاَل اْب  لُِعَؿَر ب
ٌّ

َقاَل ُأَبل

ـْ ِجْبِرْيَؾ 
اُه مِ ـْ َتَؾؼَّ ْقُت الُؼْرآَن مِؿَّ الَمُ -َتَؾؼَّ  "َوُهَق َرْصٌب  -َطَؾْقِف السَّ

(ٖ)
. 

                                                   
يف صالة الؿسافريـ: باب فضؾ سقرة الؽفػ  (830)ومسؾؿ  (,342/  5)أخرجف أحؿد  (3)

وأشار الرتمذي يف  ,يف القتر: باب ما جاء يف آية الؽرسل (3460)وأبق داود  ,وآية الؽرسل

 ,كتاب فضائؾ الؼرآن: يف آخر باب: قصة يف فضؾ آية الؽرسل إلك حديث أبل بـ كعب

 "الدر الؿـثقر  "وزاد السققصل كسبتف يف  ,ووافؼف الذهبل ,وصححف (304/  3)والحاكؿ 

 إلك ابـ الضريس والفروي. ومعـاه: لقؽـ العؾؿ هـقئا لؽ.

ومسؾؿ  ,يف فضائؾ الؼرآن: باب الؼراء مـ أصحاب الـبل (5003)أخرجف البخاري  (2)

الؿـاقب: باب يف  (3796)والرتمذي  ,يف فضائؾ الصحابة: باب فضائؾ أبل (2465)

 مـاقب معاذ وزيد وأبل.

 .(337/  5)أخرجف أحؿد  (3)
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ـُ َطبَّا : -رضل اهلل طـف-َقاَل ُطَؿرُ ": -طـفؿارضل اهلل -سٍ َوَقاَل اْب

 
ٌّ

  ,َأْقَضاَكا َطؾِل
ٌّ

  ,َوَأْقَرُؤَكا ُأَبل
ٍّ

ـْ قَِراءِة ُأَبل
 ."َوإِكَّا َلـََدُع مِ

 
ِ
ـْ َرُسْقِل اهلل

َٓ َأَدُع َشْقئًا َسِؿْعُتُف مِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوُهَق َيُؼْقُل: 

ـْ آَيٍة َأْو كُـِْسَفا كَلِْت بَِخقٍْر مِـَْفا َأْو مِثْؾَِفامَ ﴿: -َتَعاَلك-َوَقْد َقاَل اهلُل 
 ﴾ا كَـَْسْخ مِ

 «[306الَبَؼَرُة: ]
(ٔ)

. 

ُ٘ ِٓ ٣َٚ َع َة ُمْقَسك َوالَخِضرِ ََٚض ـُ َطبَّاٍس قِصَّ ـِ )َوَذلَِؽ فِل  ,: اْب ِحْقَحْق  (الصَّ

َأْيضًا
(ٕ)

. 

ٍّٞ ٔفٞ ايُهُتٔب ايػِّٖت١ٔ  َن َحِدْيثًا.: َكقٌِّػ َوِستُّقْ َٚأُلَب

                                                   
يف التػسقر: باب ققلف تعالك: ما كـسخ مـ  (4483)والبخاري  (,333/  5)أخرجف أحؿد  (3)

/  3)والحاكؿ  ,يف فضائؾ الؼرآن: باب الؼراء مـ أصحاب الـبل (5005)و  ,آية أو كـسفا

. وققلف: كـسفا: مـ الـسقان. وهل "فة والتاريخ الؿعر "يف  (483/  2)والػسقي  (,305

أي  "أو كـسلها  "وأبل طؿرو مـ السبعة ويف رواية البخاري  ,قراءة ما سقى ابـ كثقر

 وهل قراءة ابـ كثقر وأبل طؿرو. ,كمخرها

: باب ما يستحب ,يف العؾؿ (322)والبخاري  (,320 ,338 ,337/  5)أخرجف أحؿد  (2)

يف إكبقاء: باب حديث الخضر مع مقسك  (3403)و  ,ـاس أطؾؿلؾعالؿ إذا سئؾ أي ال

يف التػسقر: باب وإذ قال مقسك لػتاه ٓ أبرح حتك أبؾغ مجؿع  (4725)و  ,طؾقف السالم

وهق حديث مطقل  -يف الػضائؾ: باب مـ فضائؾ الخضر  (2380)ومسؾؿ  ,البحريـ

 فارجع إلقف.
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ٗٞ ِْٔٛ ُٖٕس ايٓٗ ََُش ٘ٔ احَلأفُغ َأُبٛ  ََٓػٔب َِْبَأْٔٞ ٔب ٍَ ،ََٚأ اِر: ُهَق ": ََٚقا َمالُِؽ بـ الـَّجَّ

 ."َوَماِزنٍ  ,َوِدْيـَارٍ  ,َأُخق َطِديٍّ 

ِٖٔ َٚأئس ُِ ايٖٖٓذاِض   َٚاِغ
ِ
: َتْقُؿ اهلل

(ٔ)
ـِ الَخْزَرِج.   ـِ َطْؿِرو ب ـُ َثْعَؾَبَة ب  ب

ٍَ ـُ َكْعٍب : َقا  ب
ُّ

ِة َأبِل َصْؾَحَة  -رضل اهلل طـف-َوُأَبل ـُ َطؿَّ ُهَق اْب

.  إَْكَصاِريِّ

ٌّ َٕ ُأَب ْأِس َوالؾِّْحَقِة. ,َقِصْقراً  ,: َكِحْقػًا-طـفارضل اهلل -ََٚنا  َأْبَقَض الرَّ

ٟٗ َٛأقٔس ٍَ اي  : َرَأْيُت َأْهَؾُف َوَغْقَر َواِحٍد َيُؼْقُلْقَن:َقا

ـَ بِالَؿِدْيـَِة.فِل َس ََاَت:  ـِ َوِطْشِرْي  ـَِة اْثـََتْق

ٍُ ِٛ ِٔ َُٜك ََ ُِٔعُت  ـَ  ,: َماَت فِل ِخالََفِة ُطْثَؿانَ ََٚقِس َغ َوُهَق  ,َسـََة َثالَثِْق

 َأْثَبُت إََقاِوْيِؾ ِطـَْدَكا.

ٍَ  : َٕنَّ ُطْثَؿاَن َأَمَرُه َأْن َيْجَؿَع الُؼْرآَن.َقا

٣َٚ ـُ َزْيدٍ َض اُد ب ـْ َأيُّْقَب َوِهَشامٍ  ,: َحؿَّ :  ,َط ـَ ـِ ِسْقِرْي ـِ اْب -ُطْثَؿانَ َأنَّ "َط

ـْ ُقَرْيٍش َوإَْكَصارِ  -رضل اهلل طـف
 َطَشَر َرُجالً مِ

ْ
  ,َجَؿَع اْثـَل

ٌّ
 ,فِْقِفؿ: ُأَبل

ـُ َثابٍِت   "فِل َجْؿِع الُؼْرآنِ  -طـفؿارضل اهلل -َوَزْيُد ب
(ٕ)

. 

ََِدًَٕس  ِٔ ِّٞ ب َِٓس َبٔك ُ٘ ٔع  اَئٌة َوَأْرَبَعٌة َوِستُّْقَن َحِدْيثًا. : مَ َي

                                                   
 ."اهلل  "سؼطت مـ الؿطبقع لػظة  (3)

 . (400)ؼ تعؾقؼ الؿصـػ طؾقف يف الصػحة سب (2)
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ِّ َٗا ٔفٞ ايُبَداِض ِٓ َٔ ٍِ َُِػًٔ  : َثالََثُة َأَحاِدْيَث.َٚ

ٟٗ  : بَِثالََثٍة.َٚاَِْفَطَز ايُبَداِض

ِْ َُِػًٔ  ها. ": بَِسْبَعةٍ َٚ

أن يؼرأ طؾقف سقرة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وقد أمر اهلل طز وجؾ كبقف 

 البقـة.

 : كشٝشنينُا دا٤ يف اي

ـِ َمالٍِؽ    ,-رضل اهلل طـف-مـ حديث َأَكِس ْب
ُّ

صؾك اهلل طؾقف -َقاَل الـَّبِل

:  -وسؾؿ
ٍّ

َُبل
ِ

ـْ ﴿إِنَّ اهلَل َأَمَركِل َأْن َأْقَرَأ َطَؾْقَؽ: »ٕ
ـَ َكَػُروا مِ ِذي ـِ الَّ َلْؿ َيُؽ

اكِل؟ َقاَل:  ,"[3البقـة: ] ﴾الؽِتَاِب  َأْهؾِ  "َفَبَؽك «َكَعؿْ »َقاَل: َوَسؿَّ
(ٔ)

. 

          

 

 

  

                                                   
 .(ٜٜٚ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٖٓٛ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 [-رضي اهلل عنه-كعب بن مالك ]

 ."-زضٞ اهلل عٓ٘-نعب بٔ َايو ": باب اعطف غًفو َٚٔ

 : (527-2/523)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 
ـُ َمالِِؽ " ـِ -رضل اهلل طـف-َكْعُب ب ـِ َأبِل َكْعٍب َطْؿٍرو إَْكَصاِريُّ اْب : ب

ـِ  ـِ َسَؾَؿَة إَْكَصاِريُّ الَؼْق ـِ َكْعِب ب ـِ َغـِْؿ ب ـِ َسَقاِد ب ـِ َكْعِب ب   ,ب
ُّ

 ,الَخْزَرِجل

 
ُّ

. ,الَعَؼبِل  إُُحِديُّ

 
ِ
ـَ  ,َوَصاِحُبفُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َشاِطُر َرُسْقِل اهلل ِذْي َوَأَحُد الثَّالََثِة الَّ

 َفَتاَب اهلُل َطَؾْقِفْؿ. ,ُخؾُِّػقا

َِٗس  َبَة.: الَعؼَ َؾ

ُ٘ ٔعٖس٠ُ َأَسأزَِٜح .  ,ََٚي ـَ  َتْبُؾُغ الثَّالَثِْق

 : َطَؾك َثالََثٍة مِـَْفا.اٖتَفَكا

ٟٗ  : بَِحِدْيٍث. َٚاَِْفَطَز ايُبَداِض

ِْ َُِػًٔ ـِ َٚ  .: بَِحِدْيَثْق

ُ٘ ِٓ ٣َٚ َع  َض
ِ
  ,: َبـُْقُه: َطْبُد اهلل

ِ
ـِ  ,َوُطَبْقُد اهلل ْحَؿ دٌ  ,َوَطْبُد الرَّ َمَعْبٌد َبـُق وَ  ,َوُمَحؿَّ

ـُ َطبَّاسٍ  ,َوَجابِرٌ  ,َكْعٍب  ـُ الَحَؽؿِ  ,َوَأُبق ُأَماَمةَ  ,َواْب ـُ َكثِْقِر  ,َوُطَؿُر ب َوُطَؿُر ب

ـِ َأْفَؾَح  . ,َوآَخُرْونَ  ,ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ـِ ب ْحَؿ  َوَحِػْقُدُه َطْبُد الرَّ
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ٌَ ِٝ  : َكاَكْت ُكـَْقُتُف فِل الَجاِهؾِقَِّة َأَبا َبِشْقٍر.َٚٔق

ٍِ ُٔ َأٔبٞ َساَت ٍَ اِب ةِ ََٚقا ػَّ ـْ َأْهِؾ الصُّ
َوَذَهَب َبَصُرُه فِل  ,: َكاَن َكْعٌب مِ

ِخالََفِة ُمَعاِوَيَة 
(ٔ)

. 

ـَ َشِفُدوا الَعَؼَبَة. ِذْي ـَ الَّ ْبِعْق  َوَقْد َذَكَرُه ُطْرَوُة فِل السَّ

٣َٚ ـُ َسابٍِؼ ََٚض ـِ إِْسَحاَق  ,: َصَدَقُة ب ـِ اْب   آَخك"َقاَل:  ,َط
ِ
-َرُسْقُل اهلل

  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ِ
ـِ ُطَبْقِد اهلل ـَ َصْؾَحَة ب ـِ َمالٍِؽ  ,َبْق رضل اهلل -َوَكْعِب ب

 ."-طـف

ٌَ ِٝ َبْقِر.َٚٔق ـَ َكْعٍب َوالزُّ  : َبْؾ آَخك َبْق

١ََُ ُٔ َغًَ ُٖاُز ب ـِ ُطْرَوةَ َس ـْ ِهَشاِم ب ـْ َأبِْقِف:  ,: َط  "َط
ِ
صؾك -َأنَّ َرُسْقَل اهلل

ـِ َمالٍِؽ  -طؾقف وسؾؿاهلل  َبْقِر َوَكْعِب ب ـَ الزُّ  ,-طـفؿارضل اهلل -آَخك َبْق

َفاْرُتثَّ 
(ٕ)

َبْقُر َيُؼْقُدهُ  ,َكْعٌب َيْقَم ُأُحدٍ   َوَلق َماَت َيْقَمئٍِذ َلَقِرَثُف  ,َفَجاَء بِِف الزُّ

َبْقرُ   َوُأوُلق إَْرَحاِم بَْعُضُفْؿ َأْوَلك بِبَ ﴿َفَلْكَزَل اهلُل:  ,الزُّ
ِ
 ﴾ْعٍض فِل كِتَاِب اهلل

 [75إَْكَػاُل: ]
(ٖ)

. 

                                                   
 .(363 ,360/  7) "الجرح والتعديؾ  " (3)

 قد أثخـتف الجراح. ,: أن يحؿؾ الجريح مـ الؿعركة وهق ضعقػآرتثاث (2)

طـ  ,مـ صريؼ ابـ أبل حاتؿ طـ أبقف (468/  3). وأورده ابـ كثقر بـحقه رجالف ثؼات (3)

     = طـ ,طـ طبد الرحؿـ بـ أبل الزكاد طـ هشام بـ طروة ,أحؿد بـ أبل بؽر الؿصعبل
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ِٔ َنِعٕب ا اْكَؽَشْػـَا َيْقَم ُأُحدٍ ": -رضل اهلل طـف-ََٚع ـْ  ,َلؿَّ َل َم ُكـُْت َأوَّ

 
ِ
ـَ َحّقًا َسِقّيًا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َطَرَف َرُسْقُل اهلل ْرُت بِِف الُؿْممِـِْق  ,َوَبشَّ

ْعِب   َفَدَطا  ,َوَأَكا فِل الشِّ
ِ
 ,َكْعبًا بأِلَْمتِفِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقُل اهلل

ًٓ َشِدْيدًا َحتَّك ُجِرَح َسْبَعَة  ,َفَؾبَِسَفا َكْعٌب  ,َوَكاَكْت َصْػَراءَ  َوَقاَتَؾ َيْقَمِئٍذ ِقَتا

 "َطَشَر ُجْرحًا
(ٔ)

. 

َٔ ِٜ ِِٝط ُٔ ٔغ ٍَ اِب  َقا
ِ
طؾقف  صؾك اهلل-: َكاَن ُشَعَراُء َأْصَحاِب َرُسْقِل اهلل

ـُ َثابٍِت -وسؾؿ اُن ب ـُ َرَواَحةَ  ,: َحسَّ  ب
ِ
ـُ َمالٍِؽ. ,َوَطْبُد اهلل  َوَكْعُب ب

ٔ٘ ِٝ ِٔ َأٔب ُٔ َنِعٕب: َع ِٔ ب َُ ٍَ َعِبُس ايٖطِس ! َقْد َأْكَزَل ": َقا
ِ
َأكَُّف َقاَل: َيا َرُسْقَل اهلل

َعَراِء َما َأْكَزَل   ."اهلُل فِل الشُّ

َلَؽَلكََّؿا  ,َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدهِ  ,اِهٌد بَِسْقِػِف َولَِساكِفِ إِنَّ الُؿَجاِهَد ُمجَ )َقاَل: 

(َتْرُمقَكُفْؿ بِِف َكْضُح الـَّْبؾِ 
(ٕ)

. 

َٔ ِٜ ِِٝط ُٔ ٔغ ٍَ اِب ا َكْعٌب ": -رحؿف اهلل- َقا َفَؽاَن َيْذُكُر  -رضل اهلل طـف-َأمَّ

ُدُهْؿ. ,َيُؼْقُل: َفَعْؾـَا َوَكْػَعُؾ  ,الَحْرَب   َوَيَتَفدَّ

                                                                                                                        
وزاد  (207/  3) "الدر الؿـثقر  "طـ الزبقر بـ العقام ... وذكره السققصل يف   ,أبقف =

 كسبتف إلك ابـ سعد والحاكؿ وابـ مردويف.

 .(443/  3)والؿستدرك  (,43/  2) "هشام سقرة ابـ  " (3)

 ,مـ صريؼ معؿر (387/  6)وطـف أحؿد  (20500) "الؿصـػ  "أخرجف طبد الرزاق يف  (2)

 وهذا سـد صحقح. ,طـ الزهري طـ طبد الرحؿـ بـ كعب بـ مالؽ طـ أبقف
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انُ  ا َحسَّ اَمُفْؿ.  ,َفَؽاَن َيْذُكُر ُطُققَبُفؿْ  -رضل اهلل طـف-َوَأمَّ  َوَأيَّ

ـُ َرَواَحَة  ا اْب  ."َفَؽاَن ُيَعقَِّرُهْؿ بِالُؽْػرِ -رضل اهلل طـف-–َوَأمَّ

ـْ َبْقٍت َقاَلُف َكْعٌب:
 َوَقْد َأْسَؾَؿْت َدْوٌس َفَرقًا مِ

َـّ َدْوسًا َأْو َثِؼْقَػا  ُكَخقُِّرَها َوَلق َكَطَؼْت َلَؼاَلْت ... َقَقاصُِعُف
(ٔ)

 

ـِ الُؿـَْؽِدرِ  ـِ اْب ـْ  ,َط  ": -طـفؿارضل اهلل -َجابِرٍ َط
ِ
صؾك -َأنَّ َرُسْقَل اهلل

ـِ َمالٍِؽ:  -اهلل طؾقف وسؾؿ  َربَُّؽ َلَؽ )َقاَل لَِؽْعِب ب
َ

َوَما َكاَن َربَُّؽ  ,َما َكِسل

 . (َبْقتًا ُقْؾَتفُ  ,َكِسّقًا

 ُهَق؟َقاَل: َما 

 ". َفَؼاَل: (َأْكِشْدُه َيا َأَبا َبْؽرٍ )َقاَل: 

َـّ ُمَغالُِب الَغالَِّب ... َزَطَؿْت َسِخْقـَُة َأْن َسَتْغؾَِب َربََّفا  َوَلُقْغَؾَب
(ٕ)

 

ِِ َِٝج ِٔ اهَل ِّ ،َع ٔٓ . -رضل اهلل طـف-: َأنَّ َكْعبًاَٚامَلَسا٥ٔ ـَ  َماَت َسـََة َأْرَبِعْق

                                                   
د إلك الضؿقر يعق "كخقرها  "وققلف:  ,305/  8 "اإلصابة  "و ,484/  4 "أسد الغابة  " (3)

السققف يف البقت قبؾف وهق: قضقـا مـ هتامة كؾ ريب * وخقرب ثؿ أجؿؿـا السققفا أي: 

ٓختارت أن كحارب دوسا أو ثؼقػا. وهؿا مـ قصقدة أوردها  ,ولق كطؼت ,كعطقفا الخقرة

صؾك اهلل طؾقف -قالفا كعب حقـ فرغ الـبل  480 ,479/  2 "السقرة  "ابـ هشام يف 

 ع الؿسقر إلك الطائػ.وأجؿ ,مـ حـقـ -وسؾؿ

وكاكت قريش تؽثر مـ  ,: صعام مـ دققؼ وسؿـ أو دققؼ وتؿر أغؾظ مـ الحساءالسخقـة (2)

 ,583/  33 "كـز العؿال  "والخرب أورده صاحب  "سخقـة  "فعقرت هبا حتك لؼبقا  ,أكؾفا

 وابـ طساكر. ,وكسبف ٓبـ مـدة
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٣َٚ .: الَقاِقِديُّ ََٚض ـَ  : َأكَُّف َماَت َسـََة َخْؿِسْق

ِٜهّا ٍّ َأ ِٔ َعٔس ِِ ب َِٝج ِٔ اهَل .ََٚع ـَ  َسـََة إِْحَدى َوَخْؿِسْق
َ

 : َأكَُّف ُتُقفِّل

ِحْقِح  ُة َتْقَبِة الثَّالََثِة فِل الصَّ َوقِصَّ
(ٔ)

ْقَرِة. ,   َوِشْعُرُه مِـُْف فِل السِّ

ٟٗ َٛأقٔس َكادِ اي ـُ َأبِل الزِّ َثـَا اْب ـِ ُطْرَوةَ  ,: َحدَّ ـْ ِهَشاِم ب ـْ َأبِْقفِ  ,َط َقاَل:  ,َط

" 
ِ
ـِ َمالٍِؽ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-آَخك َرُسْقُل اهلل ـَ َكْعِب ب َبْقِر َوَبْق ـَ الزُّ -َبْق

 "-طـفؿارضل اهلل 
(ٕ)

. 

ُِٝط ٍَ ايٗعَب  ,: َفَؾَؼْد َرَأْيُت َكْعبًا َأَصاَبْتُف الِجَراَحُة بُِلُحدٍ -ضنٞ اهلل عٓ٘-َقا

ْكَقا ,َلق َماَت "َفُؼْؾُت:  ـِ الدُّ  َوُأْوُلق إَْرَحامِ ﴿َحتَّك َكَزَلْت:  ,َلَقِرْثُتفُ  ,َفاْكَؼَؾَع َط

 
ِ
 . [75إَْكَػاُل: ] ﴾بَْعُضُفْؿ َأْوَلك بِبَْعٍض فِل كِتَاِب اهلل

ـَ َكزَ  ,َفَصاَرِت الَؿَقاِرْيُث َبْعُد لأِلَْرَحاِم َوالَؼَراَباِت  َلْت: َواْكَؼَطَعْت ِحْق

"تِْؾَؽ الَؿَقاِرْيُث بِالُؿَقاَخاةِ  ﴾ َوُأْوُلق إَْرَحامِ ﴿
(ٖ)

. 

                                                   
يف التقبة: باب حديث كعب  (2769) ومسؾؿ ,يف الؿغازي (93 ,86/  8)اكظر البخاري  (3)

 ابـ مالؽ.

طـ  ,طـ هشام بـ طروة ,وأخرجف أيضا مـ صريؼ طبد اهلل بـ كؿقر (,302/  3)بـ سعد  (2)

آخك بقـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قال: كان الـبل  ,بشقر بـ طبد الرحؿـ بـ كعب بـ مالؽ

 الزبقر وبقـ كعب بـ مالؽ. 

واستدركـاه مـ ابـ سعد فقؿا  ,"حقـ  "وكؾؿة  "فصارت  "يف إصؾ بقاض بقـ كؾؿة  (3)

وأخرج ابـ أبل حاتؿ فقؿا ذكره ابـ كثقر  ,377ص  "أسباب الـزول  "ذكره السققصل يف 

                 = طـ طبد الرحؿـ بـ ,طـ أحؿد بـ أبل بؽر الؿصعبل ,مـ صريؼ أبقف (3/468)
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ِٔ ِإِغَشاَم َٚا١َٜٔ اِب  ": َٚٔفٞ ِض
ُّ

ـَ َكْعٍب  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-آَخك الـَّبِل َبْق

 ."-طـفؿارضل اهلل -َوَصْؾَحةَ 

َٕ َُا ُ٘ ٔفٞ ُعِج َِٛي ّٝٓا َق َِْؿَس َنِعْب َعًٔ  :-عِٓٗضنٞ اهلل - ََٚقِس َأ

ـَ َأنَّ اهلَل َلْقَس بَِغافِــــــــــؾِ ... َفَؽػَّ َيَدْيِف ُثؿَّ َأْغَؾَؼ َبـــــــــــــــاَبُف   َوَأْيَؼ

َٓ ُتَؼاتِــــُؾقا  ـْ فِل َداِرِه:  ـْ ُكؾِّ اْمِرٍئ َلْؿ ُيَؼاتِؾِ ... َوَقاَل لَِؿ  َطَػا اهلُل َط

 ـَعَداَوَة َوالَبْغَضاَء َبْعَد التََّقاُصؾِ .. .َفَؽْقَػ َرَأْيَت اهلَل َصبَّ َطَؾْقِفُؿ الـ 

 َوَولَّك َكنِْدَباِر الـََّعـــاِم الَجــَقافِؾِ ... َوَكْقَػ َرَأْيَت الَخْقَر َأْدَبَر َطـْـــُفُؿ 

                                                                                                                        
 "قال:  -رضل اهلل طـف-الزبقر بـ العقام طـ  ,طـ أبقف ,طـ هشام بـ طروة ,أبل الزكاد =

وأولقا آرحام بعضفؿ أولك ببعض )أكزل اهلل طزوجؾ فقـا خاصة معشر قريش وآكصار: 

فقجدكا  ,قدمـا وٓ أمقال لـا ,لؿا قدمـا الؿديـة ,وذلؽ أكا معشر قريش (يف كتاب اهلل

يا بـل لق مات يقمئذ طـ فقاخقـاهؿ ووارثـاهؿ ... وفقف: فقاهلل  ,آكصار كعؿ آخقان

فرجعـا  ,حتك أكزل اهلل تعالك هذه أية فقـا معشر قريش وآكصار ,ما ورثف غقري ,الدكقا

مـ  (2/  288/  34) "تاريخف "وإسـاده حسـ. وأخرج ابـ طساكر يف  "إلك مقاريثـا 

ام بـ طـ هش ,حدثـا حؿاد بـ سؾؿة ,حدثـا طبد إطؾك الـرسل ,صريؼ أبل الؼاسؿ البغقي

آخك بقـ الزبقر بـ العقام وكعب بـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أن رسقل اهلل  ,طـ أبقف ,طروة

 ,ولق مات كعب يقمئذ ,فجاء بف الزبقر يؼقد راحؾتف بزماهنا ,فارتث كعب يقم أحد ,مالؽ

 .(وأولق آرحام بعضفؿ أولك ببعض يف كتاب اهلل)فلكزل اهلل طزوجؾ:  ,لقرثف الزبقر
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ٌّ

َفَلَساَء  ,-رضل اهلل طـف-ُطْثَؿانُ اْسَتْلَثَر ": -رضل اهلل طـف-َفَؼاَل َطؾِل

 "َفَلَسْلُتُؿ الَجَزعَ  ,ُتؿْ َوَجِزْطُتْؿ َأكْ  ,إََثَرةَ 
(ٔ)

 ها.

 .يف غصٚ تبٛى -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-قؿ١ ختًف٘ عٔ ايٓيب 

 : نُا دا٤ يف ايكشٝشني

ـِ َمالٍِؽ  ـَ َكْعِب ْب  ْب
ِ
ـْ َبـِقفِ  ,َوَكانَ  ,مـ صريؼ َطْبَد اهلل

ـَ  ,َقاِئَد َكْعٍب مِ ِحق

 
َ

ـَ َمالٍِؽ َقاَل: َسِؿْعُت  ,َطِؿل ـَ َتَخؾََّػ  ,- طـفرضل اهلل-َكْعَب ْب ُث ِحق ُيَحدِّ

ةِ  ـْ قِصَّ  ": -رضل اهلل طـف-َكْعٌب َقاَل  ,َتُبقكَ  ,َط
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل -َلْؿ َأَتَخؾَّْػ َط

َّٓ فِل َغْزَوِة َتُبقكَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َغْقَر َأكِّل ُكـُْت  ,فِل َغْزَوٍة َغَزاَها إِ

  ,ُيَعاتِْب َأَحًدا َتَخؾََّػ َطـَْفا َوَلؿْ  ,َتَخؾَّْػُت فِل َغْزَوِة َبْدرٍ 
ِ
إِكََّؿا َخَرَج َرُسقُل اهلل

ـَ  ,ُيِريُد ِطقَر ُقَرْيشٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َحتَّك َجَؿَع اهلُل َبْقـَُفْؿ َوَبْق

ِهْؿ َطَؾك َغْقِر مِقَعادٍ    ,َطُدوِّ
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َوَلَؼْد َشِفْدُت َمَع َرُسقِل اهلل

ـَ َتَقاَثْؼـَا َطَؾك اإِلْسالَمِ  ,َؾَة الَعَؼَبةِ َلقْ  -وسؾؿ َوَما ُأِحبُّ َأنَّ لِل بَِفا َمْشَفَد  ,ِحق

ـْ َقطُّ  ,َأْذَكَر فِل الـَّاِس مِـَْفا ,َوإِْن َكاَكْت َبْدرٌ  ,َبْدرٍ  ـْ َخَبِري: َأكِّل َلْؿ َأُك
َكاَن مِ

ْػُت َطـْفُ  ـَ َتَخؾَّ َٓ َأْيَسَر ِحق  َما اْجَتَؿَعْت ِطـِْدي  ,ْؾَؽ الَغَزاةِ فِل تِ  ,َأْقَقى َو
ِ
َواهلل

  ,َحتَّك َجَؿْعُتُفَؿا فِل تِْؾَؽ الَغْزَوةِ  ,َقْبَؾُف َراِحَؾَتاِن َقطُّ 
ِ
ـْ َرُسقُل اهلل -َوَلْؿ َيُؽ

ى بَِغْقِرَها -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َّٓ َورَّ َحتَّك َكاَكْت تِْؾَؽ  ,ُيِريُد َغْزَوًة إِ

                                                   
 .(234 ,233/  6) "آغاين  " :اكظر (3)
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833 

 َغزَ  ,الَغْزَوةُ 
ِ
َواْسَتْؼَبَؾ  ,فِل َحرٍّ َشِديدٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اَها َرُسقُل اهلل

ا َكثِقًرا ,َسَػًرا َبِعقًدا ُبقا ُأْهَبَة  ,َوَمَػاًزا َوَطُدوًّ ـَ َأْمَرُهْؿ لَِقَتَلهَّ َفَجؾَّك لِْؾُؿْسؾِِؿق

  َوالُؿْسؾُِؿقنَ  ,َفَلْخَبَرُهْؿ بَِقْجِفِف الَِّذي ُيِريدُ  ,َغْزِوِهؿْ 
ِ
صؾك -َمَع َرُسقِل اهلل

َٓ َيْجَؿُعُفْؿ كَِتاٌب َحافِظٌ  ,َكثِقرٌ  -اهلل طؾقف وسؾؿ يَقانَ  ,َو َقاَل  ,ُيِريُد الدِّ

َـّ َأْن َسَقْخَػك َلفُ  َّٓ َض َما َلْؿ َيـِْزْل فِقِف  ,َكْعٌب: َفَؿا َرُجٌؾ ُيِريُد َأْن َيَتَغقََّب إِ

 
ِ
 اهلل

ُ
  ,َوْحل

ِ
ـَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َوَغَزا َرُسقُل اهلل تِْؾَؽ الَغْزَوَة ِحق

  ,َصاَبِت الثَِّؿاُر َوالظِّالَُل 
ِ
َز َرُسقُل اهلل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَتَجفَّ

َز َمَعُفؿْ  ,َوالُؿْسؾُِؿقَن َمَعفُ   َأَتَجفَّ
ْ

َفَلْرِجُع َوَلْؿ َأْقِض  ,َفَطِػْؼُت َأْغُدو لَِؽل

َفَؾْؿ َيَزْل َيَتَؿاَدى بِل َحتَّك اْشَتدَّ  ,ل: َأَكا َقاِدٌر َطَؾْقفِ َفَلُققُل فِل َكْػِس  ,َشْقًئا

  ,بِالـَّاِس الِجدُّ 
ِ
َوالُؿْسؾُِؿقَن  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَلْصَبَح َرُسقُل اهلل

ـْ َجَفاِزي َشْقًئا ,َمَعفُ 
ـِ  ,َوَلْؿ َأْقِض مِ ُز َبْعَدُه بَِقْقٍم َأْو َيْقَمْق ُثؿَّ  ,َفُؼْؾُت َأَتَجفَّ

زَ  ,َأْلَحُؼُفؿْ  ََتَجفَّ
ِ

ُثؿَّ  ,َفَرَجْعُت َوَلْؿ َأْقِض َشْقًئا ,َفَغَدْوُت َبْعَد َأْن َفَصُؾقا ٕ

َفَؾْؿ َيَزْل بِل َحتَّك َأْسَرُطقا َوَتَػاَرَط  ,ُثؿَّ َرَجْعُت َوَلْؿ َأْقِض َشْقًئا ,َغَدْوُت 

ْر لِل َذلَِؽ  ,َوَلْقَتـِل َفَعْؾُت  ,َوَهَؿْؿُت َأْن َأْرَتِحَؾ َفُلْدِرَكُفؿْ  ,الَغْزوُ   ,َفَؾْؿ ُيَؼدَّ

 
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َفُؽـُْت إَِذا َخَرْجُت فِل الـَّاِس َبْعَد ُخُروِج َرُسقِل اهلل

َّٓ َرُجاًل َمْغُؿقًصا َطَؾْقِف الـَِّػاُق  ,َفُطْػُت فِقِفؿْ  -وسؾؿ َٓ َأَرى إِ  ,َأْحَزَكـِل َأكِّل 

ـْ  َعَػاءِ َأْو َرُجاًل مِؿَّ ـَ الضُّ
  ,َطَذَر اهلُل مِ

ِ
صؾك اهلل -َوَلْؿ َيْذُكْركِل َرُسقُل اهلل
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َما َفَعَؾ »َفَؼاَل: َوُهَق َجالٌِس فِل الَؼْقِم بَِتُبقَك:  ,َحتَّك َبَؾَغ َتُبقكَ  -طؾقف وسؾؿ

  «َكْعٌب 
ِ
ـْ َبـِل َسؾَِؿَة: َيا َرُسقَل اهلل

َوَكَظُرُه فِل  ,َحَبَسُف ُبْرَداهُ  ,َفَؼاَل َرُجٌؾ مِ

ـُ َجَبٍؾ: بِْئَس َما ُقْؾَت  ,ِطْطِػفِ   َما َطؾِْؿـَا َطَؾْقِف  ,َفَؼاَل ُمَعاُذ ْب
ِ
 َيا َرُسقَل اهلل

ِ
َواهلل

َّٓ َخْقًرا   ,إِ
ِ
ـُ َمالٍِؽ:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَسَؽَت َرُسقُل اهلل َقاَل َكْعُب ْب

َف قَ  ا َبَؾَغـِل َأكَُّف َتَقجَّ لَفَؾؿَّ ُر الَؽِذَب  ,افاًِل َحَضَركِل َهؿِّ َوَأُققُل:  ,َوَصِػْؼُت َأَتَذكَّ

ـْ َسَخطِِف َغًدا
ـْ َأْهؾِل ,بَِؿاَذا َأْخُرُج مِ

 ,َواْسَتَعـُْت َطَؾك َذلَِؽ بُِؽؾِّ ِذي َرْأٍي مِ

 
ِ
ا قِقَؾ: إِنَّ َرُسقَل اهلل َطـِّل َقْد َأَضؾَّ َقاِدًما َزاَح  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؾؿَّ

ٍء فِقِف َكِذٌب  ,الَباصُِؾ 
ْ

ـْ َأْخُرَج مِـُْف َأَبًدا بَِشل  ,َفَلْجَؿْعُت ِصْدَقفُ  ,َوَطَرْفُت َأكِّل َل

 
ِ
ـْ َسَػرٍ  ,َقاِدًما -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَأْصَبَح َرُسقُل اهلل

 ,َوَكاَن إَِذا َقِدَم مِ

ـِ  ,َبَدَأ بِاْلَؿْسِجدِ  ا َفَعَؾ َذلَِؽ َجاَءُه  ,ُثؿَّ َجَؾَس لِؾـَّاسِ  ,َفَقْرَكُع فِقِف َرْكَعَتْق َفَؾؿَّ

ـَ  ,َفَطِػُؼقا َيْعَتِذُروَن إَِلْقِف َوَيْحؾُِػقَن َلفُ  ,الُؿَخؾَُّػقنَ  َوَكاُكقا بِْضَعًة َوَثَؿاكِق

  ,َرُجاًل 
ِ
َوَباَيَعُفْؿ  ,َطالَكَِقَتُفؿْ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼبَِؾ مِـُْفْؿ َرُسقُل اهلل

  ,َتْغَػَر َلُفؿْ َواْس 
ِ
َؿ  ,َوَوَكَؾ َسَرائَِرُهْؿ إَِلك اهلل ا َسؾَّْؿُت َطَؾْقِف َتَبسَّ َفِجْئُتُف َفَؾؿَّ

َؿ الُؿْغَضِب  ـَ َيَدْيفِ َفِجْئُت َأْمِشل َحتَّ  «َتَعاَل »ُثؿَّ َقاَل:  ,َتَبسُّ  ,ك َجَؾْسُت َبْق

َػَؽ »َفَؼاَل لِل:  ـْ َقْد اْبَتْعَت  ,َما َخؾَّ  َلْق  ,. َفُؼْؾُت: َبَؾك«َضْفَركَ  َأَلْؿ َتُؽ
ِ
إِكِّل َواهلل

ْكَقا ـْ َأْهِؾ الدُّ
ـْ َسَخطِِف بُِعْذرٍ  ,َجَؾْسُت ِطـَْد َغْقِرَك مِ

 ,َلَرَأْيُت َأْن َسَلْخُرُج مِ

 ًٓ   ,َوَلَؼْد ُأْططِقُت َجَد
ِ
ْثُتَؽ الَقْقَم َحِديَث  ,َوَلؽِـِّل َواهلل ـْ َحدَّ

َلَؼْد َطؾِْؿُت َلئِ
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833 

  ,ِذٍب َتْرَضك بِِف َطـِّلكَ 
َّ

َـّ اهلُل َأْن ُيْسِخَطَؽ َطَؾل ْثُتَؽ  ,َلُققِشَؽ ـْ َحدَّ َوَلِئ

 فِقفِ  ,َحِديَث ِصْدٍق 
َّ

  ,َتِجُد َطَؾل
ِ
َْرُجق فِقِف َطْػَق اهلل َٕ   ,إِكِّل 

ِ
َما َكاَن لِل  ,َٓ َواهلل

ـْ ُطْذرٍ 
 َما ُكـُْت َقطُّ َأْقَقى ,مِ

ِ
َٓ أَ  ,َواهلل ـَ َتَخؾَّْػُت َطـَْؽ َو َفَؼاَل  ,ْيَسَر مِـِّل ِحق

 
ِ
ا َهَذا َفَؼْد َصَدَق »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل   ,َأمَّ

َ
َفُؼْؿ َحتَّك َيْؼِضل

َبُعقكِل ,. َفُؼْؿُت «اهلُل فِقَؽ  ـْ َبـِل َسؾَِؿَة َفاتَّ
 َما  ,َوَثاَر ِرَجاٌل مِ

ِ
َفَؼاُلقا لِل: َواهلل

َٓ َتُؽقَن اْطَتَذْرَت إَِلك  ,ُكـَْت َأْذَكْبَت َذْكًبا َقْبَؾ َهَذا َطؾِْؿـَاكَ  َوَلَؼْد َطَجْزَت َأْن 

 
ِ
َقْد َكاَن  ,بَِؿا اْطَتَذَر إَِلْقِف الُؿَتَخؾُِّػقنَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقِل اهلل

 
ِ
 َما  ,َؽ لَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َكافَِقَؽ َذْكَبَؽ اْستِْغَػاُر َرُسقِل اهلل

ِ
َفَقاهلل

َب َكْػِسل   ,َزاُلقا ُيَمكُِّبقكِل َحتَّك َأَرْدُت َأْن َأْرِجَع َفُلَكذِّ
َ

ُثؿَّ ُقْؾُت َلُفْؿ: َهْؾ َلِؼل

َٓ مِْثَؾ َما ُقْؾَت  ,َرُجالَنِ  ,َهَذا َمِعل َأَحٌد؟ َقاُلقا: َكَعؿْ  َفِؼقَؾ َلُفَؿا مِْثُؾ َما  ,َقا

ـْ هُ  ,قِقَؾ َلَؽ  بِقِع الَعْؿِريُّ َفُؼْؾُت: َم ـُ الرَّ ـُ ُأَمقََّة  ,َؿا؟ َقاُلقا: ُمَراَرُة ْب َوِهالَُل ْب

 
ُّ

ـِ  ,الَقاقِِػل ـِ َصالَِحْق  ,فِقِفَؿا ُأْسَقةٌ  ,َقْد َشِفَدا َبْدًرا ,َفَذَكُروا لِل َرُجَؾْق

ـَ َذَكُروُهَؿا لِل   ,َفَؿَضْقُت ِحق
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَكَفك َرُسقُل اهلل

ـْ َتَخؾََّػ َطـْفُ الؿُ  ـِ َم ـْ َبْق
ـْ َكالَمِـَا َأيَُّفا الثَّالََثُة مِ ـَ َط  ,َفاْجَتـََبـَا الـَّاُس  ,ْسؾِِؿق

تِل َأْطِرُف   الَّ
َ

َرْت فِل َكْػِسل إَْرُض َفَؿا ِهل َفَؾبِْثـَا َطَؾك  ,َوَتَغقَُّروا َلـَا َحتَّك َتـَؽَّ

ـَ َلْقَؾةً  ا َصاحِ  ,َذلَِؽ َخْؿِسق ا  ,َباَي َفاْسَتَؽاَكا َوَقَعَدا فِل ُبُققتِِفَؿا َيْبؽَِقانِ َفَلمَّ َوَأمَّ

الََة َمَع  ,َأَكا َفُؽـُْت َأَشبَّ الَؼْقِم َوَأْجَؾَدُهْؿ َفُؽـُْت َأْخُرُج َفَلْشَفُد الصَّ
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ـَ  َٓ ُيَؽؾُِّؿـِل َأَحدٌ  ,الُؿْسؾِِؿق   ,َوَأُصقُف فِل إَْسَقاِق َو
ِ
-َوآتِل َرُسقَل اهلل

الَةِ  -ك اهلل طؾقف وسؾؿصؾ َفَلُققُل فِل  ,َفُلَسؾُِّؿ َطَؾْقِف َوُهَق فِل َمْجؾِِسِف َبْعَد الصَّ

َٓ؟ ُثؿَّ ُأَصؾِّل َقِريًبا مِـْفُ   َأْم 
َّ

الَِم َطَؾل َك َشَػَتْقِف بَِردِّ السَّ  ,َكْػِسل: َهْؾ َحرَّ

 َفنَِذا َأْقَبْؾُت َطَؾك َصالَتِل أَ  ,َفُلَساِرُقُف الـََّظرَ 
َّ

َوإَِذا الَتَػتُّ َكْحَقُه  ,ْقَبَؾ إَِلل

ـْ َجْػَقِة الـَّاسِ  ,َأْطَرَض َطـِّل
 َذلَِؽ مِ

َّ
َمَشْقُت َحتَّك  ,َحتَّك إَِذا َصاَل َطَؾل

ْرُت ِجَداَر َحائِِط َأبِل َقَتاَدةَ    ,َتَسقَّ
َّ

ل َوَأَحبُّ الـَّاِس إَِلل ـُ َطؿِّ َفَسؾَّْؿُت  ,َوُهَق اْب

  ,َطَؾْقفِ 
ِ
الَمَ َفَقاهلل  السَّ

َّ
 َهْؾ َتْعَؾُؿـِل  ,َفُؼْؾُت: َيا َأَبا َقَتاَدةَ  , َما َردَّ َطَؾل

ِ
َأْكُشُدَك بِاهلل

 ,َفُعْدُت َلُف َفـََشْدُتفُ  ,َفُعْدُت َلُف َفـََشْدُتُف َفَسَؽَت  ,ُأِحبُّ اهلَل َوَرُسقَلُف؟ َفَسَؽَت 

ْرُت الِجَدارَ  ,َطْقـَاَي  َفَػاَضْت  ,َفَؼاَل: اهلُل َوَرُسقُلُف َأْطَؾؿُ  ْقُت َحتَّك َتَسقَّ  ,َوَتَقلَّ

ْلمِ  ,َقاَل: َفَبْقـَا َأَكا َأْمِشل بُِسقِق الَؿِديـَةِ  ـْ َأْكَباِط َأْهِؾ الشَّ
 مِ

ٌّ
ـْ  ,إَِذا َكَبطِل مِؿَّ

َعاِم َيبِقُعُف بِاْلَؿِديـَةِ  ـِ َمالِ  ,َقِدَم بِالطَّ ـْ َيُدلُّ َطَؾك َكْعِب ْب َفَطِػَؼ  ,ٍؽ َيُؼقُل: َم

انَ  ,الـَّاُس ُيِشقُروَن َلفُ  ـْ َمؾِِؽ َغسَّ
 كَِتاًبا مِ

َّ
َفنَِذا فِقِف:  ,َحتَّك إَِذا َجاَءكِل َدَفَع إَِلل

ا َبْعدُ   ,َفنِكَُّف َقْد َبَؾَغـِل َأنَّ َصاِحَبَؽ َقْد َجَػاَك َوَلْؿ َيْجَعْؾَؽ اهلُل بَِداِر َهَقانٍ  ,َأمَّ

َٓ َمْضَقَعةٍ  ـَ الَبالَءِ  ,لَحْؼ بِـَا ُكَقاِسَؽ َفا ,َو
ا َقَرْأُتَفا: َوَهَذا َأْيًضا مِ  ,َفُؼْؾُت َلؿَّ

ْؿُت بَِفا التَّـُّقَر َفَسَجْرُتُف بَِفا ـَ  ,َفَتَقؿَّ
َحتَّك إَِذا َمَضْت َأْرَبُعقَن َلْقَؾًة مِ

ـَ    ,الَخْؿِسق
ِ
َفَؼاَل: إِنَّ  ,َيْلتِقـِل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إَِذا َرُسقُل َرُسقِل اهلل

 
ِ
َفُؼْؾُت:  ,َيْلُمُرَك َأْن َتْعَتِزَل اْمَرَأَتَؽ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقَل اهلل
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 َٓ ُؼَفا؟ َأْم َماَذا َأْفَعُؾ؟ َقاَل:  َٓ َتْؼَرْبَفا ,ُأَصؾِّ َوَأْرَسَؾ إَِلك  ,َبِؾ اْطَتِزْلَفا َو

 مِْثَؾ َذلَِؽ 
َّ

ْمَرَأتِل: ا ,َصاِحَبل
ِ

َحتَّك  ,َفَتُؽقكِل ِطـَْدُهؿْ  ,لَحِؼل بَِلْهؾِِؽ َفُؼْؾُت ٓ

 اهلُل فِل َهَذا إَْمرِ 
َ

  ,َيْؼِضل
ِ
ـِ ُأَمقََّة َرُسقَل اهلل َقاَل َكْعٌب: َفَجاَءِت اْمَرَأُة ِهالَِل ْب

ـَ ُأَمقََّة َشْقٌخ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- : إِنَّ ِهالََل ْب
ِ
َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

َٓ َيْؼَرْبِؽ  ,َٓ »َفَفْؾ َتْؽَرُه َأْن َأْخُدَمُف؟ َقاَل:  ,َلْقَس َلُف َخاِدمٌ  ,َضائِعٌ  ـْ 
. «َوَلؽِ

ءٍ 
ْ

 َما بِِف َحَرَكٌة إَِلك َشل
ِ
ـْ َأْمِرهِ  ,َقاَلْت: إِكَُّف َواهلل

 َما َزاَل َيْبؽِل ُمـُْذ َكاَن مِ
ِ
 ,َواهلل

 َفَؼاَل لِل بَ  ,َما َكاَن إَِلك َيْقمِِف َهَذا
ِ
صؾك -ْعُض َأْهؾِل: َلِق اْسَتْلَذْكَت َرُسقَل اهلل

ـِ ُأَمقََّة َأْن َتْخُدَمُف؟  -اهلل طؾقف وسؾؿ ْمَرَأِة ِهالَِل ْب
ِ

فِل اْمَرَأتَِؽ َكَؿا َأِذَن ٓ

 
ِ
َٓ َأْسَتْلِذُن فِقَفا َرُسقَل اهلل  

ِ
َوَما  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفُؼْؾُت: َواهلل

 ُيْدِريـِل َما يَ 
ِ
َوَأَكا  ,إَِذا اْسَتْلَذْكُتُف فِقَفا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُؼقُل َرُسقُل اهلل

؟ َفَؾبِْثُت َبْعَد َذلَِؽ َطْشَر َلَقالٍ  ـْ  ,َرُجٌؾ َشابٌّ
َحتَّك َكَؿَؾْت َلـَا َخْؿُسقَن َلْقَؾًة مِ

 
ِ
ـَ َكَفك َرُسقُل اهلل ـْ َكالَمِـَا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ِحق ا َصؾَّْقُت َفَؾؿَّ  ,َط

ـَ َلْقَؾةً  ـْ ُبُققتِـَا ,َصالََة الَػْجِر ُصْبَح َخْؿِسق
َفَبْقـَا َأَكا  ,َوَأَكا َطَؾك َضْفِر َبْقٍت مِ

تِل َذَكَر اهللُ   َكْػِسل ,َجالٌِس َطَؾك الَحاِل الَّ
َّ

  ,َقْد َضاَقْت َطَؾل
َّ

َوَضاَقْت َطَؾل

َأْوَفك َطَؾك َجَبِؾ َسْؾٍع بَِلْطَؾك  ,خٍ َسِؿْعُت َصْقَت َصارِ  ,إَْرُض بَِؿا َرُحَبْت 

ـَ َمالٍِؽ َأْبِشرْ  َوَطَرْفُت َأْن َقْد َجاَء  ,َقاَل: َفَخَرْرُت َساِجًدا ,َصْقتِِف: َيا َكْعُب ْب

  ,َفَرٌج 
ِ
ـَ َصؾَّك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوآَذَن َرُسقُل اهلل  َطَؾْقـَا ِحق

ِ
بَِتْقَبِة اهلل
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ُروَكـَافَ  ,َصالََة الَػْجرِ  ُرونَ  ,َذَهَب الـَّاُس ُيَبشِّ  ُمَبشِّ
َّ

 ,َوَذَهَب ِقَبَؾ َصاِحَبل

 َرُجٌؾ َفَرًسا
َّ

ـْ َأْسَؾؿَ  ,َوَرَكَض إَِلل
َوَكاَن  ,َفَلْوَفك َطَؾك الَجَبؾِ  ,َوَسَعك َساٍع مِ

ـَ الَػَرسِ 
ْقُت َأْسَرَع مِ ا َجاَءكِل الَِّذي َسِؿْعُت َصْقَتُف ُيَبشِّ  ,الصَّ  ,ُركِلَفَؾؿَّ

 
َّ

 َما َأْمؾُِؽ َغْقَرُهَؿا َيْقَمئِذٍ  ,َفَؽَسْقُتُف إِيَّاُهَؿا ,َكَزْطُت َلُف َثْقَبل
ِ
 ,بُِبْشَراُه َواهلل

ـِ َفَؾبِْسُتُفَؿا   ,َواْسَتَعْرُت َثْقَبْق
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َواْكَطَؾْؼُت إَِلك َرُسقِل اهلل

اكِل الـَّاُس َفْقًجا َفْقًج  ,-وسؾؿ َيُؼقُلقَن: لَِتْفـَِؽ َتْقَبُة  ,ُيَفـُّقكِل بِالتَّْقَبةِ  ,اَفَقَتَؾؼَّ

 َطَؾْقَؽ 
ِ
َفنَِذا َرُسقُل  ,: َحتَّك َدَخْؾُت الَؿْسِجدَ -رضل اهلل طـف-َقاَل َكْعٌب  ,اهلل

 
ِ
ـُ ُطَبْقِد  ,َجالٌِس َحْقَلُف الـَّاُس  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل  َصْؾَحُة ْب

َّ
َفَؼاَم إَِلل

 يُ 
ِ
ـَ  ,َفْرِوُل َحتَّك َصاَفَحـِل َوَهـَّاكِلاهلل ـَ الُؿَفاِجِري

 َرُجٌؾ مِ
َّ

 َما َقاَم إَِلل
ِ
َواهلل

َٓ َأْكَساَها لَِطْؾَحةَ  ,َغْقَرهُ    ,َو
ِ
ا َسؾَّْؿُت َطَؾك َرُسقِل اهلل صؾك -َقاَل َكْعٌب: َفَؾؿَّ

  ,-اهلل طؾقف وسؾؿ
ِ
َوُهَق َيْبُرُق  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َرُسقُل اهلل

ُروِر:  ـَ السُّ
َؽ »َوْجُفُف مِ َقاَل:  ,«َأْبِشْر بَِخْقِر َيْقٍم َمرَّ َطَؾْقَؽ ُمـُْذ َوَلَدْتَؽ ُأمُّ

 
ِ
ـْ ِطـِْدَك َيا َرُسقَل اهلل

؟ َقاَل:  ,ُقْؾُت: َأمِ
ِ
ـْ ِطـِْد اهلل

  ,َٓ »َأْم مِ
ِ
ـْ ِطـِْد اهلل

. «َبْؾ مِ

 
ِ
َحتَّك َكَلكَُّف  ,إَِذا ُسرَّ اْسَتـَاَر َوْجُففُ  -ؾك اهلل طؾقف وسؾؿص-َوَكاَن َرُسقُل اهلل

ـَ َيَدْيِف ُقْؾُت: َيا َرُسقَل  ,َوُكـَّا َكْعِرُف َذلَِؽ مِـْفُ  ,قِْطَعُة َقَؿرٍ  ا َجَؾْسُت َبْق َفَؾؿَّ

 
ِ
 وَ  ,اهلل

ِ
ـْ َمالِل َصَدَقًة إَِلك اهلل

ـْ َتْقَبتِل َأْن َأْكَخؾَِع مِ
 إِنَّ مِ

ِ
َقاَل  ,إَِلك َرُسقِل اهلل

 
ِ
َأْمِسْؽ َطَؾْقَؽ َبْعَض َمالَِؽ َفُفَق َخْقٌر »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل
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  ,. ُقْؾُت: َفنِكِّل ُأْمِسُؽ َسْفِؿل الَِّذي بَِخْقَبرَ «َلَؽ 
ِ
إِنَّ اهلَل  ,َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

ْدِق  اكِل بِالصِّ َّٓ ِصْدًقاَوإِ  ,إِكََّؿا َكجَّ َث إِ َٓ ُأَحدِّ ـْ َتْقَبتِل َأْن 
َما َبِؼقُت.  ,نَّ مِ

ـَ َأْبالَُه اهلُل فِل ِصْدِق الَحِديِث ُمـُْذ َذَكْرُت  ـَ الُؿْسؾِِؿق
 َما َأْطَؾُؿ َأَحًدا مِ

ِ
َفَقاهلل

 
ِ
ا َأْبالَكِل ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َذلَِؽ لَِرُسقِل اهلل ـَ مِؿَّ ْدُت َما تَ  ,َأْحَس َعؿَّ

 
ِ
 ,إَِلك َيْقمِل َهَذا َكِذًبا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُمـُْذ َذَكْرُت َذلَِؽ لَِرُسقِل اهلل

َْرُجق َأْن َيْحَػَظـِل اهلُل فِقَؿا َبِؼقُت  َٕ صؾك اهلل -َوَأْكَزَل اهلُل َطَؾك َرُسقلِِف  ,َوإِكِّل 

 ﴿: -طؾقف وسؾؿ
ِّ

ـَ َوإَكَْصارِ  َلَؼْد َتاَب اهلُل َطَؾك الـَّبِل التقبة: ] ﴾َوالُؿَفاِجِري

ـَ ﴿إَِلك َقْقلِِف  [337 ادِقِق  َما َأْكَعَؿ اهلُل  [339التقبة: ] ﴾َوُكقكُقا َمَع الصَّ
ِ
َفَقاهلل

ـْ كِْعَؿٍة َقطُّ َبْعَد َأْن َهَداكِل لِْْلِْسالَمِ 
 مِ

َّ
ـْ ِصْدقِل  ,َطَؾل

َأْطَظَؿ فِل َكْػِسل مِ

 
ِ
َٓ َأُكقَن َكَذْبُتفُ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لَِرُسقِل اهلل َفَلْهؾَِؽ َكَؿا َهَؾَؽ  ,َأْن 

ـَ َكَذُبقا ِذي ـَ َكَذُبقا  ,الَّ ِذي   -َفنِنَّ اهلَل َقاَل لِؾَّ
َ

ـَ َأْكَزَل الَقْحل َشرَّ َما َقاَل  -ِحق

ََحدٍ 
ِ

 َلُؽْؿ إِذَ ﴿َفَؼاَل َتَباَرَك َوَتَعاَلك:  ,ٕ
ِ
التقبة: ] ﴾ا اكَْؼَؾبْتُؿْ َسقَْحؾُِػقَن بِاهلل

ـَ  َفنِنَّ ﴿إَِلك َقْقلِِف  [95 ـِ الَؼْقِم الَػاِسِؼق َٓ َيْرَضك َط َقاَل  [,96التقبة: ] ﴾اهلَل 

 
ِ
ـَ َقبَِؾ مِـُْفْؿ َرُسقُل اهلل ِذي ـْ َأْمِر ُأوَلِئَؽ الَّ َفا الثَّالََثُة َط ْػـَا َأيُّ -َكْعٌب: َوُكـَّا َتَخؾَّ

ـَ َحَؾُػقا َلفُ  -ؾؿصؾك اهلل طؾقف وس َوَأْرَجَل  ,َفَباَيَعُفْؿ َواْسَتْغَػَر َلُفؿْ  ,ِحق

 
ِ
َفبَِذلَِؽ َقاَل  ,َأْمَرَكا َحتَّك َقَضك اهلُل فِقفِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسقُل اهلل

ـَ ﴿اهلُل:  ِذي هلُل . َوَلْقَس الَِّذي َذَكَر ا[338التقبة: ] ﴾ُخؾُِّػقا َوَطَؾك الثَّالََثِة الَّ
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ـِ الَغْزوِ  ْػـَا َط ا ُخؾِّ اَكا ,مِؿَّ ـْ َحَؾَػ َلُف  ,َوإِْرَجاُؤُه َأْمَرَكا ,إِكََّؿا ُهَق َتْخؾِقُػُف إِيَّ َطؿَّ

"َواْطَتَذَر إَِلْقِف َفَؼبَِؾ مِـْفُ 
(ٔ)

. 

          

 

 
  

                                                   
 .(ٜٕٙٚ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٛٔٗٗ)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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 [-رضي اهلل عنه-مصعب بن عمير ]

     زضٞ اهلل-بٔ عُري  املكدّ املعظِ َؿعب": باب اعطف غًفو َٚٔ

 ."-عٓ٘

 : (148-1/145)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 
ـِ " اِر ب ـِ َطْبِد الدَّ ـِ َطْبِد َمـَاٍف الَبْدِريُّ اْب ـِ َهاِشِؿ ب ـُ ُطَؿْقِر  ب ُمْصَعُب ب

ـِ كِالٍَب   ب
ِّ

قِّدُ  ,ُقَصل ِفْقدُ  ,السَّ ابُِؼ  ,الشَّ   ,الَبْدِريُّ  ,السَّ
ُّ

. ,الُؼَرِشل  الَعْبَدِريُّ

ُٔ َعاِظٕب ٍَ ايَبَطا٤ُ ب ـَ ": -رضل اهلل طـف-َقا
ـْ َقِدَم َطَؾْقـَا مِ ُل َم َأوَّ

ـُ ُطَؿْقرٍ  ـَ ُمْصَعُب ب  .-رضل اهلل طـف-الُؿَفاِجِرْي

 
ِ
 ؟-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفُؼْؾـَا َلُف: َما َفَعَؾ َرُسْقُل اهلل

ـُ ُأمِّ َوَأْصَحاُبُف َطؾَ  ,َفَؼاَل: ُهَق َمَؽاَكفُ  ك َأَثِري. ُثؿ  َأَتاَكا َبْعَدُه َطْؿُرو ب

 "َوَذَكَر الَحِدْيَث  ,إَْطَؿك ...  ,َأُخق َبـِل فِْفرٍ  ,َمْؽُتْقمٍ 
(ٔ)

. 

                                                   
صؾك اهلل - ,يف مـاقب آكصار: باب مؼدم الـبل (3925)و  (3924)أخرجف البخاري  (3)

- ,طـ أبل إسحاق قال: سؿعت الرباء بـ طازب ,الؿديـة مـ صريؼ شعبة ,-طؾقف وسؾؿ

وكاكقا يؼرئقن  ,وابـ أم مؽتقم ,قال: أول مـ قدم طؾقـا مصعب بـ طؿقر ,-اهلل طـفرضل 

ثؿ قدم طؿر بـ الخطاب يف طشريـ مـ  ,وطؿار بـ ياسر ,الـاس. فؼدم بالل وسعد

فؿا رأيت أهؾ الؿديـة فرحقا بشلء فرحفؿ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ,أصحاب الـبل

=        صؾك- ,ك جعؾ آماء يؼؾـ: قدم رسقل اهللحت ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ,برسقل اهلل
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ـُ َُ ـْ َأبِل َوائِؾٍ اأَلِع ـْ  ,: َط َهاَجْرَكا َمَع "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َخبَّاٍب َط

 
ِ
ـُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقِل اهلل  َوَكْح

ِ
َفَقَقَع َأْجُرَكا َطَؾك  ,َكْبَتِغل َوْجَف اهلل

 
ِ
ـْ َمَضك لَِسبِْقؾِفِ  ,اهلل ـْ َأْجِرِه َشْقئًا ,َفِؿـَّا َم

ـُ  ,َلْؿ َيْلُكْؾ مِ مِـُْفؿ ُمْصَعُب ب

ْقـَا  ,ُقتَِؾ َيْقَم ُأُحدٍ  ,-رضل اهلل طـف-ُطَؿْقرٍ  َّٓ َكِؿَرًة ُكـَّا إَِذا َغطَّ َوَلْؿ َيْتُرْك إِ

ْقـَا ِرْجَؾْقِف َبَدا َرْأُسفُ  ,ُف َبَدْت ِرْجالَهُ َرْأَس   ."َوإَِذا َغطَّ

 
ِ
َواْجَعُؾقا َطَؾك  ,َغطُّقا َرْأَسفُ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسْقُل اهلل

ـَ اإِلْذِخرِ 
 .«ِرجَؾْقِف مِ

ـْ َأْيـََعْت َلُف َثَؿَرُتفُ   "َفُفَق ُيْفِدُبَفا ,َومِـَّا َم
(ٔ)

. 

                                                                                                                        
يف سقر مـ الؿػصؾ.  "سبح اسؿ ربؽ إطؾك  "فؿا قدم حتك قرأت  ,-اهلل طؾقف وسؾؿ =

 "وأصحابف؟ قال: هؿ طؾك أثري  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ,ققلف: ما فعؾ رسقل اهلل "وأما 

 .260/  7 "فتح الباري  "ففل مـ رواية ابـ أبل شقبة. اكظر 

يف الجـائز: باب إذا لؿ يجد  (3286)والبخاري  (,390/  6 ,332/  5)أخرجف أحؿد  (3)

صؾك - ,يف مـاقب آكصار: باب هجرة الـبل (3897)و  ,كػـا إٓ ما يقاري رأسف أو قدمقف

يف  (4047)و ,يف مـاقب آكصار: باب هجرة الـبل (3934)و  (3933) ,-اهلل طؾقف وسؾؿ

و  ,يف الؿغازي: باب مـ قتؾ مـ الؿسؾؿقـ يقم أحد (4082)و  ,زوة أحدالؿغازي: باب غ

يف الرقاق: باب فضؾ الػؼر.  (6448)و ,يف الرقاق: باب ما يحذر مـ زهرة الدكقا (6432)

والرتمذي  ,يف الجـائز (3355)يف الجـائز: باب كػـ الؿقت. وأبق داود  (940)ومسؾؿ 

يف الجـائز: باب الؼؿقص يف الؽػـ. وابـ سعد  (28/  4)يف الؿـاقب. والـسائل  (3852)

. والـؿرة: بردة مـ صقف تؾبسفا آطراب. وآذخر: كبت معروف (86 – 85/  3/ 3)

 ."يفديفا  "وقد تصحػت يف الؿطبقع إلك  ,صقب الريح يبقض إذا يبس. يفدهبا: يجتـقفا
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ـِ إِْبَراِهْقَؿ: َسِؿَع َأَباُه َيُؼْقُل: : طَ ُؾِعَب١ُ  "ـْ َسْعِد ب
َ

ـُ ُأتِل ـِ ب ْحَؿ َطْبُد الرَّ

َفَؾْؿ ُيْقَجْد  ,ُقتِؾ َحْؿَزة»َفَؼاَل:  ,َفَجَعَؾ َيْبؽِل ,بَِطَعامٍ  -رضل اهلل طـف-َطْقٍف 

َّٓ َثْقبًا َواِحداً  ـُ فِْقِف إِ ـُ ُطَؿْقرٍ  ,َما ُيَؽػَّ ـُ فَ  ,َوُقتَِؾ ُمْصَعُب ب َؾْؿ ُيْقَجْد َما ُيَؽػَّ

َّٓ َثْقبًا َواِحداً  َؾْت َلـَا َصقَِّباُتـَا فِل َحَقاتِـَا  ,فِْقِف إِ َلَؼْد َخِشْقُت َأْن َيُؽْقَن ُطجِّ

ْكَقا "«َوَجَعَؾ َيْبؽِل ,الدُّ
(ٔ)

. 

ُٔ ِإِغَشاَم ـُ ِزَيادٍ اِب َثـِل َيِزْيُد ب   ,: َحدَّ
ِّ

ـِ الُؼَرضِل َط
(ٕ)

ـْ َسِؿعَ  , ـَ  َطؿَّ  ب
َّ

َطؾِل

ِف َتْؿراً »َأبِل َصالٍِب َيُؼْقُل:   .«إِكَُّف اْسَتَؼك لَِحائِِط َيُفْقِديٍّ بِِؿْؾِء َكػِّ

ـُ ُطَؿْقرٍ َفَطَؾَع َطَؾْقـَا  ,َفِجْئُت الَؿْسِجدَ "َقاَل:   -رضل اهلل طـف-ُمْصَعُب ب

َة َوَأْرَففَ  َوَكاَن َأْكَعَؿ ُغالَمٍ  ,فِل ُبْرَدٍة َلُف َمْرُقْقَطٍة بَِػْرَوةٍ  ا َرآُه َرُسْقُل  ,بَِؿؽَّ َفَؾؿَّ

 
ِ
ـَ الـَِّعْقؿِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

تِل ُهَق  ,َذَكَر َما َكاَن فِْقِف مِ َوَرَأى َحاَلُف الَّ

                                                   
مـ صريؼ  ,ع الؿاليف الجـائز: باب: الؽػـ مـ جؿق (3275 ,3274)أخرجف البخاري  (3)

 ,-رضل اهلل طـف- ,أن طبد الرحؿـ بـ طقف ,طـ أبقف إبراهقؿ ,طـ سعد بـ إبراهقؿ ,شعبة

إن  ,كػـ يف بردة ,وهق خقر مـل ,قتؾ مصعب بـ طؿقر "وكان صائؿا. فؼال:  ,أيت بطعام

 ,وهق خقر مـل ,غطل رأسف بدت رجاله وإن غطل رجاله بدا رأسف. أراه قال: وقتؾ حؿزة

وقد خشقـا أن تؽقن  -أو قال: أططقـا مـ الدكقا ما أططقـا  -سط لـا مـ الدكقا ما بسط ثؿ ب

يف  (4045)وأخرجف أيضا  "حتك ترك الطعام  ,حسـاتـا طجؾت لـا. ثؿ جعؾ يبؽل

 الؿغازي: باب غزوة أحد.

 ": كسبة إلك بـل قريظة. وهق محؿد بـ كعب. وقد تحرفت يف الؿطبقع إلك الؼرضل (2)

 ."ل الؼرصب
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َأْكُتُؿ الَقْقَم َخْقٌر َأْم إَِذا ُغِدَي َطَؾك )ُثؿَّ َقاَل:  ,َفَذَرَفْت َطْقـَاُه َطَؾْقفِ  ,َطَؾْقَفا

ـْ ُخْبٍز َوَلْحٍؿ؟َأَحدِ 
 .(ُكؿ بَِجْػـٍَة مِ

ـُ َيْقَمِئٍذ َخْقرٌ  ُغ لِْؾِعَباَدِة. ,ُكْؽَػك الُؿْمَكةَ  ,َفُؼْؾـَا: َكْح  َوَكَتَػرَّ

 (َبْؾ َأْكُتُؿ الَقْقَم َخْقٌر مِـُْؽْؿ َيْقَمِئذٍ )َفَؼاَل: 
(ٔ)

. 

ُٔ ِإِغَشاَم ـُ َكْقَسانَ اِب َثـِل َصالُِح ب ـْ  ,: َحدَّ ـِ َط رضل اهلل -َمالٍِؽ  َسْعِد ب

ُتفُ "َقاَل:  ,-طـف  ,َفالَ َكْصبُِر َطَؾْقفِ  ,ُكـَّا َقْبَؾ الِفْجَرِة ُيِصْقُبـَا َضؾُػ الَعْقِش َوِشدَّ

َّٓ َأْن َهاَجْرَكا ةُ  ,َفَؿا ُهَق إِ دَّ َوَقِقْيـَا  ,َفاْسَتْضَؾْعـَا بِِفَؿا ,َفَلَصاَبـَا الُجْقُع َوالشِّ

 َطَؾْقِفَؿا.

ا  ـُ ُطَؿْقرٍ مُ َفَلمَّ ـَ  ,-رضل اهلل طـف-ْصَعُب ب َة َبْق َفنِكَُّف َكاَن َأْتَرَف ُغالٍَم بَِؿؽَّ

ا َأَصاَبُف َما َأَصاَبـَا َلْؿ َيْؼَق َطَؾك َذلَِؽ  ,َأَبَقْيِف فِْقَؿا َبْقـَـَا َفَؾَؼْد َرَأْيُتُف َوإِنَّ  ,َفَؾؿَّ

َفَؿا َيْسَتطِْقُع َأْن  ,َوَلَؼْد َرَأْيُتُف َيـَْؼطُِع بِفِ  ,ةِ ِجْؾَدُه َلَقَتَطاَيُر َطـُْف َتَطاُيَر ِجْؾِد الَحقَّ 

 ُثؿَّ َكْحِؿُؾُف َطَؾك َطَقاتِِؼـَا. ,َيْؿِشل
َّ

 َفـَْعِرُض َلُف الِؼِسل

                                                   
يف صػة الؼقامة: باب حال مصعب بـ طؿقر بعد اإلسالم.  (2478)أخرجف الرتمذي  (3)

ثؼة. وباقل السـد رجالف  ,: هق مقلك بـل مخزومويزيد بـ زيادوقال: حديث حسـ غريب. 

                  فنكف ٓ يعرف. وأورده ابـ سعد ,ثؼات. سقى القاسطة بقـ محؿد بـ كعب وطؾل

 (,628/  3)وأخرجف الحاكؿ  (,382/  5) "أسد الغابة "وابـ إثقر يف  ,(82/  3/  3)

طـ طروة بـ  ,طـ أخقف طبد اهلل بـ طبقدة ,وهق ضعقػ ,مـ صريؼ مقسك بـ طبقدة الربذي

 طـ أبقف بـحقه. ,الزبقر
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ةً  ـَ الؾَّْقؾِ  ,َوَلَؼْد َرَأْيُتـِل َمرَّ
َفَسِؿْعُت َتْحَت َبْقلِل َشْقئًا  ,ُقْؿُت َأُبْقُل مِ

ـْ ِجْؾِد َبِعْقرٍ  ,بَِقِدي َفَؾَؿْسُت  ,ُيَجافِْقفِ 
َفَغَسْؾُتَفا َحتَّك  ,َفَلَخْذُتَفا ,َفنَِذا قِْطَعٌة مِ

اٍت  ,ُثؿَّ َرَضْضُتَفا ,ُثؿَّ َأْحَرْقُتَفا بِالـَّارِ  ,َأْكَعْؿُتَفا  ,َفَشَؼْؼُت مِـَْفا َثالََث شؼَّ

 "َفاْقَتَقْيُت بَِفا َثالَثًا
(ٔ)

. 

ٍَ ُٔ ِإِغَشاَم َقا ـُ ُطَؿْقرٍ  َوَقاَتَؾ ": اِب ُدْوَن َرُسْقِل  -رضل اهلل طـف-ُمْصَعُب ب

 
ِ
 ."َحتَّك ُقتَِؾ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل

 
ُّ

ْقثِل ـُ َقِؿَئَة الؾَّ   ,َقَتَؾُف اْب
ِ
َفَؼاَل:  ,َفَرَجَع إَِلك ُقَرْيشٍ  ,َوُهَق َيُظـُُّف َرُسْقَل اهلل

دًا.  َقَتْؾُت ُمَحؿَّ

ا ُقتَِؾ ُمْصَعٌب    ,-طـفرضل اهلل -َفَؾؿَّ
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َأْطَطك َرُسْقُل اهلل

ـَ َأبِل َصالٍِب  -وسؾؿ  ب
َّ

ـَ  ,الؾَِّقاَء َطؾِل ـَ الُؿْسؾِِؿْق
ًٓ مِ  "َوِرَجا

(ٕ)
 ها.   

وأغؾب  ,إلك اإلسالم -رضل اهلل طـف-وقد دطا مصعب بـ طؿقر 

 .-رضل اهلل طـف-يف مقزان حسـاتف  -طـفؿرضل اهلل -إكصار 

                                                   
لؿ يدرك سعد بـ مالؽ  ,ممدب طؿر بـ طبد العزيز ,. إٓ أن صالح بـ كقسانرجالف ثؼات (3)

 9) "اإلصابة  "والحافظ يف  (,382/  5) "أسد الغابة  "ؼطع. وذكره ابـ إثقر يف ففق مـ

طـ بعض آل سعد طـ سعد.  ,طـ صالح بـ كقسان ,مـ صريؼ ابـ إسحاق (,209/ 

وققلف: فاقتقيت هبا ثالثا: أي تؼقيت. يؼال: ققي ففق ققي: وتؼقى واقتقى. وقال رؤبة: 

 وققة اهلل هبا اقتقيـا.

 .(253/  30) "آستقعاب  "و (,85/  3/  3)وابـ سعد  (,73/  2)ابـ هشام اكظر  (2)
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 : اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل ملا دا٤ يف قشٝح

ـَ َطاِزٍب  ـْ َقِدَم "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -مـ حديث الَبَراَء ْب ُل َم َأوَّ

ـُ ُطَؿْقرٍ  ـُ ُأمِّ َمْؽُتقمٍ  ,-رضل اهلل طـف-َطَؾْقـَا ُمْصَعُب ْب  -رضل اهلل طـف-َواْب

ا ,َوَكاَكا ُيْؼِرَئاِن الـَّاَس  ـُ َياِسرٍ َفَؼِدَم باِلٌَل َوَسْعٌد َوَطؿَّ  ,-طـفؿرضل اهلل -ُر ْب

 
ِّ

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل
ـَ مِ ـُ الَخطَّاِب فِل ِطْشِري صؾك اهلل طؾقف -ُثؿَّ َقِدَم ُطَؿُر ْب

  ,-طـفؿرضل اهلل -وسؾؿ
ُّ

َفَؿا  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُثؿَّ َقِدَم الـَّبِل

ٍء َفَرَحُفْؿ بِرَ 
ْ

 َرَأْيُت َأْهَؾ الَؿِديـَِة َفِرُحقا بَِشل
ِ
صؾك اهلل طؾقف -ُسقِل اهلل

:  ,-وسؾؿ ـَ  "َحتَّك َجَعَؾ اإِلَماُء َيُؼْؾ
ِ
 ,صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقِدَم َرُسقُل اهلل

ـَ  ﴾َسبِِّح اْسَؿ َربَِّؽ إَْطَؾك﴿"َفَؿا َقِدَم َحتَّك َقَرْأُت: 
      فِل ُسَقٍر مِ

ِؾ  "الُؿَػصَّ
 (ٔ)

. 

 شفقًدا يقم أحد. -رضل اهلل طـف-وقد قتؾ مصعب بـ طؿقر 

          

 

 

  

                                                   
 .(ٕٜٖ٘)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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زضٞ اهلل -ضٝد ايػٗدا٤ محص٠ بٔ عبد املطًب ": باب اضعف غًفو َٚٔ

 ."-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-عِ ايٓيب  -عٓ٘

 : (184-1/171)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 
ـُ طَ " ـِ ْبِد الُؿطَّؾِِب َحْؿَزُة ب  ب

ِّ
ـِ ُقَصل  اْب

ُّ
ـِ َطْبِد َمـَاٍف الُؼَرِشل ـِ َهاِشِؿ ب : ب

 . "كاِلٍَب ...

ْرَغامُ  ,الَبَطُؾ  ,اإِلَمامُ    ,الضِّ
ِ
  ,َأُبق ُطَؿاَرةَ  ,َأَسُد اهلل

ُّ
 ,َوَأُبق َيْعَؾك الُؼَرِشل

 
ُّ

  ,الَفاِشِؿل
ُّ

ل   ,الَؿؽِّ
ُّ

ِفقْ  ,الَبْدِريُّ  ,ُثؿَّ الَؿَدكِل  ُد.الشَّ

 
ِ
ـَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َطؿُّ َرُسْقِل اهلل

َوَأُخْقُه مِ
(ٔ)

َضاَطِة.   الرَّ

ُٔ ِإِغَشاَم ٍَ اِب  َقا
(ٕ)

 :" 
ِ
ا َأْسَؾَؿ َحْؿَزُة َطؾَِؿْت ُقَرْيٌش َأنَّ َرُسْقَل اهلل -َلؿَّ

ـْ بَ  ,َوَأنَّ َحْؿَزَة َسَقْؿـَُعفُ  ,َقِد اْمَتـَعَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قا َط ْعِض َما َفَؽػُّ

 ."َكاُكقا َيـَاُلْقَن مِـْفُ 

                                                   
 ."يف  "تحرفت يف الؿطبقع إلك  (3)

/  2) "أسد الغابة  "وابـ إثقر يف  (,292/  3)جزء مـ حديث صقيؾ طـد ابـ هشام  (2)

سبف لؾطرباين وقال: مرسؾ ورواتف ثؼات. وأخرجف وك (,267/  9)وذكره الفقثؿل  (,52

 .(393/  3)الحاكؿ 
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ٍَ َأُبٛ ِإِغَشاَم ٍب َقا ـِ ُمَضرِّ ـْ َحاِرَثَة ب ـْ  ,: َط  َط
ٍّ

: -رضل اهلل طـف-َطؾِل

" 
ِ
 .(َكاِد َحْؿَزةَ ): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل لِل َرُسْقُل اهلل

ـْ ُهَق َصاِحُب الَجَؿِؾ إَْحَؿِر؟  َفُؼْؾُت: َم

ـُ َربِْقَعةَ ": -اهلل طـفرضل -َفَؼاَل َحْؿَزةُ  َفَباَرَز َيْقَمِئٍذ َحْؿَزُة  ,ُهَق ُطْتَبُة ب

 "َفَؼَتَؾفُ  ,ُطْتَبةَ 
(ٔ)

. 

٣َٚ ـُ َزْيدٍ ََٚض ـْ َكافِعٍ  ,: ُأَساَمُة ب ـِ ُطَؿرَ  ,َط ـِ اْب  "َقاَل:  ,َط
ِ
-َسِؿَع َرُسْقُل اهلل

ـَ َطَؾك َهْؾؽَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َـّ كَِساَء إَْكَصاِر َيْبؽِْق َـّ )َفَؼاَل:  ,اُه
َلؽِ

 َلفُ 
َ

َٓ َبَقاكِل  .(َحْؿَزَة 

ـَ  ـَ َطَؾك َحْؿَزَة ِطـَْدهُ  ,َفِجْئ ـَ َطَؾك »إَِلك َأْن َقاَل:  ,َفَبَؽْق َٓ َيْبؽِْق َـّ  ُمُرْوُه

«َهالٍِؽ َبْعَد الَقْقمِ 
 (ٕ)

. 

                                                   
ًٓ  (,6/  3/  3)أخرجف ابـ سعد  (3) وصححف وهق كؿا  (,394/  3)وأخرجف الحاكؿ مطق

: لؿ يخرجا لحارثة وقد وهاه ابـ الؿديـل. وقد أخطل رحؿف اهلل يف ولؽـ الذهبل قالقال. 

وابـ  ,وحارثة وثؼة أحؿد ,ديـل فنكف لؿ يثبت طـفكؼؾف تقهقة حارثة بـ مضرب طـ ابـ الؿ

 وروى حديثف أصحاب الســ والبخاري يف إدب الؿػرد. ,وابـ حبان ,معقـ

والرواية إخقرة مختصرة. وابـ ماجف  40 ,92 ,84/  2. وأخرجف أحؿد ( سـده ققي2)

 (,30 / 3/  3)وابـ سعد  ,يف الجـائز: باب ما جاء يف البؽاء طؾك الؿقت (3593)

/  4) "البداية  "وقال الحافظ ابـ كثقر يف  ,ووافؼف الذهبل 395/  3وصححف الحاكؿ 

 : وهق طؾك شرط مسؾؿ.(48
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ِِ (امُلِػَتِسَضٔى) َٚٔفٞ ٔنَتأب ًَِشأن ـْ ٔي  -طـفؿارضل اهلل -َجابِرٍ : َط

َفَداِء: َحْؿَزةُ »َمْرُفْقطًا:   ,َوَكَفاهُ  ,َفَلَمَرهُ  ,َوَرُجٌؾ َقاَم إَِلك إَِماٍم َجائِرٍ  ,َسقُِّد الشُّ

 «َفَؼَتَؾفُ 
(ٔ)

. 

 : َسـَُدُه َضِعْقٌػ.ُقًُِت

ٗٞ ِٛٔي  ايٖسُغ
(ٕ)

ـُ َسقَّارٍ  َثـَا َأْحَؿُد ب ـُ َأْشَرس ,: َحدَّ َثـَا َرافُِع ب َثـَا  ,َحدَّ َحدَّ

ارُ ُخَؾقْ  ػَّ ائِغِ  ,ٌد الصَّ ـْ إِْبَراِهْقَؿ الصَّ ـْ َطَطاءٍ  ,َط ـْ َجابِرٍ  ,َط رضل اهلل -َط

 -طـفؿا
ِّ

ـِ الـَّبِل ـُ »َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َط َفَداِء َحْؿَزُة ب َسقُِّد الشُّ

«َطْبِد الُؿطَّؾِِب 
 (ٖ)

. 

                                                   
طـ  ,طـ خؾقد الصػار ,مـ صريؼ: رافع بـ أشرس الؿروزي (395/  3)أخرجف الحاكؿ  (3)

درى طـ جابر. وصححف. وتعؼبف الذهبل بؼقلف: الصػار ٓ ي ,طـ ططاء ,إبراهقؿ الصائغ

مـ هق. وفاتف أن رافع بـ أشرس مجفقل الحال. ولؽـ لؾحديث صريؼ آخر يتؼقى بف 

طـ طؿار بـ  ,مـ صريؼ إسحاق بـ يعؼقب العطار (377/  6)أخرجف البغدادي  ,ويصح

بف. وهذا إسـاد حسـ وحؽقؿ بـ زيد مرتجؿ  ,طـ إبراهقؿ الصائغ ,طـ حؽقؿ بـ زيد ,كصر

 وفقف: صالح شقخ. (,204/  3) "الجرح والتعديؾ  "يف 

وضؿ الغقـ. هق أبق العباس محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ طبد  ,بػتح الدال (2)

وسؿع مـف الحاكؿ أبق طبد  ,الرحؿـ الدغقلل. كان زطقؿ سرخس. سؿع جده أبا العباس

 365)تقيف هبا سـة  ,وذكره يف تاريخف. فؼال: كان لف بسرخس مجؾس آمالء ,اهلل الحافظ

 لؾسؿعاين. (359/  5) "إكساب  "اكظر . (هـ

 "وشقخف الصػار. وذكره الفقثؿل يف  ,: رافع بـ أشرسفقف مجفقٓن. إسـاده تالػ (3)

=         ,وقال: فقف حؽقؿ بـ زيد ,"إوسط  "وكسبف إلك الطرباين يف  (268/  9) "الؿجؿع 
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 َهَذا َغِرْيٌب.

ِٜٕس ُٔ َظ ١ََُ ب ـْ َكافِعٍ ُأَغا ـِ  ,: َط ـِ اْب َرَجَع "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-ُطَؿرَ  َط

 
ِ
َفَسِؿَع كَِساَء َبـِل َطْبِد إَْشَفِؾ  ,َيْقَم ُأُحدٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقُل اهلل

َـّ  ـَ َطَؾك َهْؾَؽاُه  ."َيْبؽِْق

 َلفُ »َفَؼاَل: 
َ

َٓ َبَقاِكل َـّ َحْؿَزَة 
 .«َلؽِ

ـَ كَِساَء إَْكَصارِ  ـَ َطؾَ  ,َفِجْئ َـّ  ,َفَرَقدَ  ,ك َحْؿَزَة ِطـَْدهُ َفَبؽِْق َفاْسَتْقَؼَظ َوُه

. ـَ  َيْبؽِْق

َـّ َها ُهـَا َحتَّك أنَ »َفَؼاَل:  ! َأُه َـّ ـَ  ,َيا َوْيَحُف َـّ َفْؾَقْرِجْع ـَ  ,ُمُرْوُه َٓ َيْبؽِْق َو

«َطَؾك َهالٍِؽ َبْعَد الَقْقمِ 
 (ٔ)

. 

ُٔ ِإِغَشاَم ـُ الَػْض اِب  ب
ِ
َثـِل َطْبُد اهلل ـِ َربِْقَعةَ : َحدَّ ـِ الَعبَّاِس ب ـْ  ,ِؾ ب َط

ـِ َيَسارٍ  ْؿِريِّ  ,ُسَؾْقَؿاَن ب ـِ ُأَمقََّة الضَّ ـِ َطْؿِرو ب ـْ َجْعَػِر ب َخَرْجُت َأَكا "َقاَل:  ,َط

ـِ  ـِ ُمَعاِوَيَة َغاِزَيْق ـِ الِخَقاِر فِل َزَم ـُ َطِديِّ ب  ب
ِ
 ,َفَؿَرْرَكا بِِحْؿَص  ,َوُطَبْقُد اهلل

 بَِفاَوَكاَن َوْحِش 
ٌّ

 ."ل

                                                                                                                        
هذا مع أن ابـ أبل حاتؿ كؼؾ  وبؼقة رجالف وثؼقا. كذا قال يف حؽقؿ ,قال إزدي: فقف كظر =

 كؿا سبؼ. "صالح شقخ  "طـ أبقف ققلف فقف 

 .(3)تعؾقؼ رقؿ  (373). وقد تؼدم يف الصػحة سـده ققي (3)
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ٍّ ُٔ َعٔس ٍَ اِب : َهْؾ َلَؽ َأْن َكْسَلَل َوْحِشّقًا َكْقَػ َقَتَؾ َحْؿَزَة؟ َفَخَرْجـَا َفَكا

 ,َطَؾك صِـِْػَسٍة َلفُ  ,َفِؼْقَؾ َلـَا: إِكَُّؽَؿا َسَتِجَداكِِف بِِػـَاِء َداِرهِ  ,َفَسَلْلـَا َطـْفُ  ,ُكِرْيُدهُ 

 َتِجَدا َرُجالً َطَربِّقًا. ,َفنِْن َتِجَداُه َصاِحقًا ,الَخْؿرُ َوُهَق َرُجٌؾ َقْد َغَؾَب َطَؾْقِف 

ـُ بَِشْقٍخ َكبِْقٍر َأْسَقَد مِْثَؾ الُبَغاِث  ,َفَلَتْقـَاهُ  َفنَِذا َكْح
(ٔ)

َوُهَق  ,َطَؾك صِـِْػَسٍة َلفُ  , 

ْؿـَا َطَؾْقِف. ,َصاٍح   َفَسؾَّ

ـِ َطِديٍّ   ب
ِ
ـُ الِخَقاِر  ,َفَرَفَع َرْأَسُف إَِلك ُطَبْقِد اهلل ؟ َواهلل اْب ـٌ لَِعِديٍّ َفَؼاَل: اْب

 َأْكَت.

 َقاَل: َكَعْؿ.

تِل َأْرَضَعْتَؽ بِِذي  َة الَّ ْعِديَّ َؽ السَّ  َما َرَأْيُتَؽ ُمـُْذ َكاَوْلُتَؽ ُأمَّ
ِ
َفَؼاَل: َواهلل

 َطَؾك َبِعْقِرَها ,ُصَقى
َ

 َفَؾَؿَعْت لِل َقَدَماَك. ,َوِهل

َثـَا َكْقَػ َقَتْؾَت َحْؿَزَة؟ُقْؾـَا: إِكَّا َأَتْقـَ   ا لُِتَحدِّ

 
ِ
ْثُت بِِف َرُسْقَل اهلل ُثُؽَؿا بَِؿا َحدَّ : -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َسُلَحدِّ

ـِ ُمْطَعؿٍ " ـُ َطِديٍّ ُقتَِؾ َيْقم َبْدٍر. ,ُكـُْت َطْبَد ُجَبْقِر ب ُف ُصَعْقَؿُة ب  َوَكاَن َطؿُّ

.َفَؼاَل لِل: إِْن َقَتْؾَت َحْؿزَ   َة َفَلْكَت ُحرٌّ

                                                   
وهق ضعقػ الجثة كالرخؿة  ,: هق ضرب مـ الطقر إلك السقاد"السقرة  "قال ابـ هشام يف  (3)

 : الزق الؽبقر."ت كلكف حؿق ": ويف البخاريوغقرها مؿا ٓ يصقد وٓ يصاد. 
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ا  ,َفَخَرْجُت َمَع الـَّاسِ  ,َقؾََّؿا ُأْخطُِئ بَِفا ,َوُكـُْت َصاِحَب َحْرَبٍة َأْرمِل َفَؾؿَّ

َحتَّك َرَأْيُتُف فِل ُطْرِض الـَّاِس  ,َوَخَرْجُت َأْكُظُر َحْؿَزةَ  ,اْلَتَؼْقا َأَخْذُت َحْرَبتِل

مِْثَؾ الَجَؿِؾ إَْوَرِق 
(ٔ)

ـَّاَس بَِسْقِػِف َهّدًا َما ُيؾِْقُؼ َيُفدُّ ال ,
(ٕ)

 إِكِّل  ,َشْقئًا  
ِ
َفَقاهلل

.
ُّ

ى الُخَزاِطل ـُ َطْبِد الُعزَّ َمـِل إَِلْقِف ِسَباُع ب  ََٕتَفقَُّل َلُف إِْذ َتَؼدَّ

ا َرآُه َحْؿَزةُ  َعِة الُبُظْقرِ  ,َفَؾؿَّ ـَ ُمَؼطِّ  َيا اْب
َّ

َقاَل: َهُؾؿَّ إَِلل
(ٖ)

. 

 َلَؽَلنَّ  ,َحْؿَزةُ ُثؿَّ َضَرَبُف 
ِ
َفَقاهلل

(ٗ)
َما َرَأْيُت َشْقئًا َقطُّ َكاَن  ,َما َأْخَطَل َرْأَسفُ  

ـْ ُسُؼْقِط َرْأِسِف.
 َأْسَرَع مِ

َفَقَقَعْت فِل ُثـَّتِِف  ,َدَفْعُتَفا َطَؾْقفِ  ,َحتَّك إَِذا َرِضْقُت َطـَْفا ,َفَفَزْزُت َحْرَبتِل

(٘)
ـَ ِرْجؾَ  , َفَذَهَب لَِقـُْقءَ  ,َفَقَقعَ  ,ْقفِ َحتَّك َخَرَجْت َبْق

(ٙ)
َفَتَرْكُتُف  ,َفُغؾَِب  ,

                                                   
 الذي لقكف بقـ الغربة والسقاد. وسؿل كذلؽ لؿا طؾقف مـ الغبار. (3)

: ٓ يؿر بشلء إٓ قطعف. وقال: أي ,: هذا سقػ ٓ يؾقؼ شقئا"أساس البالغة  "جاء يف  (2)

: ما يؼقم لف ويف السقرة ٓبـ هشاميف متـف دخـ وأثر أحؾس.  ,بلفؾ طضب ٓ يؾقؼ ضريبة 

 شلء.

: جؿع بظر: وهل الؾحؿة التل تؼطع مـ فرج الؿرأة طـد الختان. قال ابـ إسحاق: لبظقرا (3)

كاكت أمف ختاكة بؿؽة تختـ الـساء. والعرب تطؾؼ هذا الؾػظ يف معرض الذم. وإٓ قالقا: 

 سؾػقة. 369/  7 "فتح الباري  "خاتـة. اكظر 

 مـ الؿطبقع. "لؽلن  "سؼط لػظ  (4)

 إلك العاكة.: أسػؾ البطـ الثـة (5)

 : لقـفض متثاقال.أي (6)
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 ,ُثؿَّ َرَجْعُت إَِلك الَعْسَؽرِ  ,َفَلَخْذُت َحْرَبتِل ,َحتَّك إَِذا َماَت ُقْؿُت إَِلْقفِ  ,َوإِيَّاَها

ـْ لِل َحاَجٌة بَِغْقِرِه. ,َفَؼَعْدُت فِْقفِ   َوَلْؿ َيُؽ

 
ِ
ا اْفَتَتَح َرُسْقُل اهلل َة َهَرْبُت إَِلك الطَّائِِػ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َفَؾؿَّ  ,َمؽَّ

ا َخَرَج َوْفُد الطَّائِِػ لُِقْسؾُِؿقا  إَْرُض بَِؿا َرُحَبْت  ,َفَؾؿَّ
َّ

َوُقْؾُت  ,َضاَقْت َطَؾل

امِ  ـِ  ,َأْلَحُؼ بِالشَّ ـْ َهؿِّ  ,َأْو َبْعِض الباِلَدِ  ,َأِو الَقَؿ
 إِكِّل َلِػل َذلَِؽ مِ

ِ
إِْذ  ,لَفَقاهلل

 إِْن "َقاَل َرُجٌؾ: 
ِ
َواهلل

(ٔ)
ٌد َأَحدًا َدَخَؾ فِل ِدْيـِِف. َفَخَرْجُت     َحتَّك ,َيْؼُتُؾ ُمَحؿَّ

 
ِ
َفَؼاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َِدْمُت الَؿِدْيـََة َطَؾك َرُسْقِل اهلل

؟»
ٌّ

 .«َوْحِشل

 ُقْؾُت: َكَعْؿ.

ْثـِل َكْقَػ َقَتْؾَت  ,اْجؾِْس »َقاَل:   .«َحْؿَزةَ َفَحدِّ

ُثُؽَؿا. ْثُتُف َكَؿا ُأَحدِّ  َفَحدَّ

 .«َفالَ َأَرَيـََّؽ  ,َوْيَحَؽ! َغقِّْب َطـِّل َوْجَفَؽ »َفَؼاَل: 

ُب  َفُؽـُْت َأَتـَؽَّ
(ٕ)

   
ِ
َحتَّك  ,َحْقُث َكانَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقَل اهلل

 ُقبَِض.

                                                   
 الـافقة. "ما  "هـا بؿعـك  "إن  "و ."لـ  "تصحػت يف الؿطبقع إلك  (3)

 ."مال طـا وتجـبـا": تـؽب فالن طـا, أي (2)
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ا َخَرَج الُؿْسؾُِؿْقَن إَِلك ُمَسْقؾَِؿةَ  تِل َقَتْؾُت َخرَ  ,َفَؾؿَّ جُت َمَعُفؿ بَِحْرَبتِل الَّ

ا اْلَتَؼك الـَّاُس  ,بَِفا َحْؿَزةَ  ْقُػ  ,َفَؾؿَّ   ,َكَظْرُت إَِلك ُمَسْقؾَِؿَة َوفِل َيِدِه السَّ
ِ
َفَقاهلل

ـْ َكاِحَقٍة ُأْخَرى ,َما َأْطِرُففُ 
ـَ إَْكَصاِر ُيِرْيدُه مِ

 .َفؽاِلََكا َيَتَفقَُّل َلفُ  ,َوإَِذا َرُجٌؾ مِ

َوَشدَّ إَْكَصاِريُّ  ,َفَقَقَعْت فِْقفِ  ,َدَفْعُت َطَؾْقِف َحْرَبتِل ,َحتَّك إَِذا َأْمَؽـَـِل

ْقِػ  ,َطَؾْقفِ  ـَا َقَتَؾُف. ,َفَضَرَبُف بِالسَّ  َفَربَُّؽ َأْطَؾُؿ َأيُّ

  ,َفنِْن َأَكا َقَتْؾُتفُ 
ِ
اهلل طؾقف صؾك -َفَؼْد َقَتْؾُت َخْقَر الـَّاِس َبْعَد َرُسْقِل اهلل

 "َوَقَتْؾُت َشرَّ الـَّاسِ  -وسؾؿ
(ٔ)

. 

ِّ ُِِط ٍُِطٚ ايٖه ِٔ َع ِٔ َدِعَفِط ب ٍَ ،َع ـِ الِخقَ ": َقا  اِر إَِلك ــــــــــــَخَرْجُت َمَع اْب

                                                   
 "أسد الغابة "وابـ إثقر يف  (73 – 70/  2). وأخرجف ابـ هشام إسـاده ققي إلل وحشل (3)

وكؾفؿ مـ هذا الطريؼ.  (53/  33) "آستقعاب  "رب يف وابـ طبد ال (,440 – 438/  5)

مـ صريؼ أبل  ,-رضل اهلل طـف- ,يف الؿغازي: باب قتؾ حؿزة (4072)وأخرجف البخاري 

طـ طبد اهلل  ,طـ طبد العزيز بـ أبل سؾؿة ,طـ حجقـ بـ الؿثـك ,جعػر محؿد بـ طبد اهلل

 (,73/  2)ي. اكظر ابـ هشام طـ جعػر بـ طؿرو الضؿر ,طـ جعػر بـ يسار ,بـ الػضؾ

وكؾفؿ مـ صريؼ: ابـ  (49/  33) "آستقعاب  "و (,440/  5) "أسد الغابة  "و

 -طـ طبد اهلل بـ طؿر بـ الخطاب  ,طـ سؾقؿان بـ يسار ,إسحاق. طـ طبد اهلل بـ الػضؾ

قال: سؿعت يقمئذ صارخا يؼقل: قتؾف العبد إسقد. وأخرجف  -وكان قد شفد القؿامة 

قال: قال طبد اهلل بـ الػضؾ: فلخربين سؾقؿان ابـ  (4072)خاري يف هناية الحديث الب

طؾك ضفر البقت: وا أمقر الؿممـقـ قتؾف  ,يسار أكف سؿع طبد اهلل بـ طؿر يؼقل: فؼالت جارية

 العبد إسقد.
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امِ    ,الشَّ
ٍّ

ـْ َوْحِشل        َكَلكَُّف  ,َفِؼْقَؾ: ُهَق َذاَك فِل ضِؾِّ َقْصِرهِ  ,َفَسَلْلـَا َط

َحِؿْقٌت 
(ٔ)

. 

ْؿـَافَ  َوَوَقْػـَا  ,ِجْئـَا َفَسؾَّ
(ٕ)

ـُ الِخَقاِر ُمْعَتِجرًا بِِعَؿاَمتِفِ  ,َيِسْقراً   َما  ,َوَكاَن اْب

َّٓ َطْقـَْقِف َوِرْجَؾْقِف.  إِ
ٌّ

 َيَرى َوْحِشل

! َتْعِرُفـِل؟
ُّ

 َفَؼاَل: َيا َوْحِشل

 
ِ
َٓ َواهلل ـَ الِخقَ  ,َقاَل:  ّٓ َأكِّل َأْطَؾُؿ َأنَّ َطِديَّ ب َج اْمَرَأًة ُيَؼاُل َلَفا: ُأمُّ إِ اِر َتَزوَّ

ةَ  ,قَِتاٍل بِـُْت َأبِل الَعْقصِ  فِ  ,َفاْسَتْرَضَعْتفُ  ,َفَقَلَدْت ُغالَمًا بَِؿؽَّ  ,َفَحَؿْؾُتُف َمَع ُأمِّ

اهُ   َلَؽَلكِّل َأْكُظُر إَِلك َقَدَمْقَؽ. ,َفـَاَوْلُتَفا إِيَّ

ـْ َوْج   َط
ِ
ـْ َقْتِؾ َحْؿَزَة؟ ,ِففِ َقاَل: َفَؽَشَػ ُطَبْقُد اهلل َٓ ُتْخبُِرَكا َط  ُثؿَّ َقاَل: َأ

ـِ الِخَقاِر بَِبْدرٍ  ,َقاَل: َكَعؿْ  ـُ َطِديِّ ب ََٓي  ,إِكَُّف ُقتَِؾ ُصَعْقَؿُة ب َفَؼاَل لِل َمْق

 ُجَبْقٌر:

ل . ,إِْن َقَتْؾَت َحْؿَزَة بَِعؿِّ  َفَلْكَت ُحرٌّ

ـْ  ا َخَرَج الـَّاُس َط َفَؾؿَّ
(ٖ)

ـَ َطْقـَ   ـَ  ,َوَطْقـُْقُن: َجَبٌؾ َتْحَت ُأُحدٍ  -ْق َبْقـَُف َوَبْق

ـْ ُمَباِرٍز؟ -ُأُحٍد َواٍد 
 َقاَل ِسَباٌع: َهْؾ مِ

                                                   
 : الزق.اضتميت (ٔ)
 ."ووقفنا" :سقطت من اظتطبوع لفظة (ٕ)
ُب نسبة  : والسبب(ٜٖٙ/ٚ) قال اضتافظ ُب "الفتح". "عام عينُتي "وُب البخار  كذا ُب األصل, (ٖ)

بعينُت جبل ببطن  لوا عنده. قال ابن إسحاق: فنزلواأن قريشا نز  ,وحشي ىذا العام إليو دون أحد
 السبخة على شفَت الوادي مقابل اظتدينة.
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َعِة الُبُظْقِر! ُتَحادُّ اهلَل َوَرُسْقَلُف؟ ـَ ُمَؼطِّ  َفَؼاَل َحْؿَزُة: َيا اْب

اِهِب. ,ُثؿَّ َشدَّ َطَؾْقفِ   َفَؽاَن َكَلْمِس الذَّ

  ,لَِحْؿَزَة َتْحَت َصْخَرةٍ َفَؽَؿـُْت 
َّ

َحتَّك َمرَّ َطَؾل
(ٔ)

َحتَّك  ,َفَرَمْقُتُف فِل ُثـَّتِفِ  ,

ـْ ِوْركِِف.
 َخَرَجِت الَحْرَبُة مِ

  ,إَِلك َأْن َقاَل: َفُؽـُْت بِالطَّاِئِػ 
ِّ

صؾك اهلل طؾقف -َفَبَعُثقا ُرُسالً إَِلك الـَّبِل

َٓ َيِفْقُج  -وسؾؿ َوقِْقَؾ: إِكَُّف 
(ٕ)

ُسُؾ.    الرُّ

ا َرآكِل ,َفَخَرْجُت َمَعُفؿ ؟)َقاَل:  ,َفَؾؿَّ
ٌّ

 . (َأْكَت َوْحِشل

 ُقْؾُت: َكَعْؿ.

 . (الَِّذي َقَتَؾ َحْؿَزَة؟)َقاَل: 

 َقْد َكاَن إَْمُر الَِّذي َبَؾَغَؽ. ,ُقْؾُت: َكَعؿْ 

 . (َما َتْسَتطِْقُع َأْن ُتَغقَِّب َطـِّل َوْجَفَؽ؟)َقاَل: 

 َجْعُت.َقاَل: َفرَ 

 
َ

ا ُتُقفِّل َـّ إَِلْقفِ  ,َوَخَرَج ُمَسْقؾَِؿةُ  ,َفَؾؿَّ  بِِف  ,َلَعؾِّل َأْقُتُؾفُ  ,ُقْؾُت: َْٕخُرَج
َ

َفُلَكافِل

 َحْؿَزَة.

                                                   
 ."بل  "تحرفت يف الؿطبقع إلك  (3)

 ."يؼتؾ  "تحرفت يف الؿطبقع إلك  (2)
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ـْ َأْمِرِهؿ َما َكانَ  ,َفَخَرْجُت َمَع الـَّاسِ 
َفنَِذا َرُجٌؾ َقاِئٌؿ فِل ُثْؾَؿِة  ,َوَكاَن مِ

َكَلكَُّف َجَؿٌؾ  ,ِجَدارٍ 
(ٔ)

ـَ َثْدَيْقِف  ,َفَلْرمِْقِف بَِحْرَبتِل ,َثائٌِر َرْأُسفُ  ,ْوَرُق أَ  َفَلَضَعَفا َبْق

ـِ َكتَِػْقفِ  ـْ َبْق
ـَ إَْكَصارِ  ,َحتَّك َخَرَجْت مِ

ْقِػ  ,َوَوَثَب إَِلْقِف َرُجٌؾ مِ َفَضَرَبُف بِالسَّ

 ."َطَؾك َهاَمتِفِ 

ٍَ ُٔ ََٜػاٍض َقا ُٕ ب َُا ِٝ ـَ طُ ُغًَ َيُؼْقُل:  -طـفؿارضل اهلل -َؿرَ : َفَسِؿْعُت اْب

ـَ َقَتَؾُف الَعْبُد إَْسَقدُ "  "َقاَلْت َجاِرَيٌة َطَؾك َضْفِر َبْقٍت: َأمِْقُر الُؿْممِـِْق
(ٕ)

. 

ُٔ ُعِكَب١َ َِٛغ٢ ب َُ  ٍَ َفَؾْؿ َيِجُدوا  ,ُثؿَّ اْكَتَشَر الُؿْسؾُِؿْقَن َيْبَتُغْقَن َقْتالَُهؿْ ": َقا

َّٓ َوَقْد  ـَ َأبِل َطامِرٍ  ,َمثَُّؾقا بِفِ َقتِْقالً إِ َّٓ َحـَْظَؾَة ب َوَكاَن َأُبْقُه َأُبق َطامٍِر َمَع  ,إِ

ـَ   َفُتِرَك َْٕجؾِِف. ,الُؿْشِركِْق

 َفَدَفَع َصْدَرُه بِِرْجؾِِف. ,َوَزَطُؿقا َأنَّ َأَباُه َوَقَػ َطَؾْقِف َقتِْقالً 

ْمُت إَِلْقَؽ فِل َمْصَرِطَؽ َهَذا َيا دكقسَقْد تَ  ,ُثؿَّ َقاَل: دْيـَاِن َقْد َأَصْبُتُفَؿا  ,َؼدَّ

ِحؿِ   إِْن ُكـَْت َلَقاِصالً لِؾرَّ
ِ
 َبّرًا بِالَقالِِد. ,َوَلَعْؿُر اهلل

 َكبَِدُه إَِلك ِهـٍْد فِل َكْذٍر  ,َوَوَجُدوا َحْؿَزَة َقْد ُبِؼَر َبْطـُفُ 
ٌّ

َواْحَتَؿَؾ َوْحِشل

ـَ ُقتَِؾ َأَباَها َيقْ  ـَ فِل َكِؿَرٍة َكاَكْت َطَؾْقفِ  ,َم َبْدرٍ َكَذَرْتُف ِحْق
 ْت إَِلك ــــــإَِذا ُرفِعَ  ,َفُدفِ

                                                   
 سؼطت مـ الؿطبقع. (3)

برقؿ  (300/  2)يف الؿغازي: باب قتؾ حؿزة. والطقالسل  (4072)أخرجف البخاري  (2)

 . (376)يف الصػحة  (2). واكظر التعؾقؼ (73 – 70/  2). واكظر ابـ هشام (2348)
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َجِر. ,َرْأِسِف َبَدْت َقَدَماهُ  ـَ الشَّ
ٍء مِ

ْ
 َفَغطُّقا َقَدَمْقِف بَِشل

ُٔ َثـِل ُبَرْيَدةُ ِإِغَشاَم اِب   ,: َحدَّ
ِ
: َقاَل َرُسْقُل اهلل

ِّ
ـِ َكْعٍب الُؼَرضِل ِد ب ـْ ُمَحؿَّ َط

(ٔ)
ـْ َضِػْرُت بُِؼَرْيشٍ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-  

ـَ مِـُْفؿ ,َلئِ َـّ بَِثالَثِْق  .«َُٕمثَِّؾ

 
ِ
ا َرَأى َأْصَحاُب َرُسْقِل اهلل ـَ الَجَزعِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؾؿَّ

 ,َما بِِف مِ

ـْ َضِػْرَكا بِِفؿ»َقاُلقا:  َـّ بِِفؿ ُمْثَؾًة َلْؿ ُيَؿثِّْؾفَ  ,َلِئ ـَ الَعَرِب بَِلَحٍد.َلـَُؿثَِّؾ
 ا َأَحٌد مِ

 [326الـَّْحُؾ: ] ﴾َوإِْن َطاَقبْتُْؿ َفَعاقِبُقا بِِؿثِْؾ َما ُطْققِبْتُْؿ بِفِ ﴿َفَلْكَزَل اهلُل: 

ْقَرةِ   .«إَِلك آِخِر السُّ

 
ِ
َفَعَػا َرُسْقل اهلل

(ٕ)
 ها."-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-  

          

 

 

  

                                                   
 ." -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ,قال رسقل اهلل "سؼطت مـ الؿطبقع طبارة  (3)
: فنن بريدة هق ابـ سػقان بـ فروة آسؾؿل ضعػف غقر واحد.  يصحهق طؾك إرسالف ٓ (2)

: سئؾ أحؿد طـ حديثف وقال العؼقؾل: فقف كظر. وقال البخاري: مرتوك. وقال الدارقطـل

 .96/  2فؼال: بؾقة. واكظر ابـ هشام 
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صلى -عم النبي  -رضي اهلل عنه-العباس بن عبد المطلب ]

 [-اهلل عليه وسلم

عِ  -زضٞ اهلل عٓ٘-ايعباع بٔ عبد املطًب ": باب اعطف غًفو َٚٔ

  ."-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ايٓيب 

 ."حرب ٖرٙ األ١َ -عُٓٗازضٞ اهلل -أبٛ عبد اهلل بٔ عباع " :ٖٚٛ

 : (102-2/78)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

 -ضنٞ اهلل عٓ٘-ايَعٖباُؽ"
ِ
 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َطؿُّ َرُسْقِل اهلل

ٌَ ِٝ  ,َوَخَرَج َمَع َقْقمِِف إَِلك َبْدرٍ  ,َوَكَتَؿ إِْسالََمفُ  ,: إِكَُّف َأْسَؾَؿ َقْبَؾ الِفْجَرةِ ٔق

َطك َأكَُّف ُمْسؾِؿٌ  ,َفُلِسَر َيْقَمِئذٍ   َفاهلُل َأْطَؾُؿ.  ,َفادَّ

  ََلْقَس ُهَق فِل ِطَداِد ا
ِّ

َؾَؼاِء: َفنِكَُّف َكاَن َقْد َقِدَم إَِلك الـَّبِل صؾك اهلل طؾقف -لطُّ

ـَ َحْرٍب. -وسؾؿ َٓ َتَراُه َأَجاَر َأَبا ُسْػَقاَن ب  َقْبَؾ الَػْتِح: َأ

ُ٘ ُة َأَحاِدْيَث : ََٚي  : مِـَْفا ,ِطدَّ

ٍّ) ٔفَٞخْؿَسٌة َوَثالَُثْقَن:   .(َُِػَٓٔس َبٔك

ِّ) َٚٔفٞ ٍَِٚ ،ايُبَداِض  : َحِدْيٌث. (َُِػًٔ

ِّ) َٚٔفٞ  : َحِدْيٌث. (ايُبَداِض
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ٍِ) َٚٔفٞ : َثالََثُة َأَحاِدْيَث (َُِػًٔ
(ٔ)

. 

ُ٘ ِٓ ٣َٚ َع  َض
ِ
ـُ َقْقسٍ  ,: اْبـَاُه َطْبُد اهلل ـُ  ,َوَكثِْقٌر: َوإَْحـَُػ ب  ب

ِ
َوَطْبُد اهلل

ـِ َكْقَفؾٍ    ,الَحاِرِث ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل   ,ُثْقٍم بِـُْت الَعبَّاسِ َوُأمُّ ُكؾْ  ,َوَجابُِر ب

ِ
َوَطْبُد اهلل

ـُ َطِؿْقَرةَ  ـُ َسْعدٍ  ,ب ـِ َكْقَفؾٍ  ,َوَطامُِر ب  ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ـُ  ,َوإِْسَحاُق ب َوَمالُِؽ ب

ـِ الَحَدَثانِ  ـِ ُمْطِعؿٍ  ,َأْوِس ب ـُ ُجَبْقِر ب ـُ الَعبَّاسِ  ,َوَكافُِع ب  ب
ِ
 ,َواْبـُُف ُطَبْقُد اهلل

 َوآَخُرْوَن.

اَم َمَع ُطَؿرَ َوقَ   .-رضل اهلل طـف-ِدَم الشَّ

ََُط َِٛي٢ ُع ََ  َِ ِٔ َأِغًَ امِ  -رضل اهلل طـف-َأنَّ ُطَؿرَ ": َفَع ـَ الشَّ
ا َدَكا مِ  ,َلؿَّ

ك َوَمَعُف ُغالَُمفُ   ,َوَطَؾْقِف َفْرٌو َمْؼُؾْقٌب  ,َفَعَؿَد إَِلك َمْرَكِب ُغالَمِِف َفَركَِبفُ  ,َتـَحَّ

َل ُغالََمُف طَ   َؾك َرْحِؾ َكْػِسِف.َوَحقَّ

ـَ َيَدْيِف َطَؾك َفَرٍس َطتِْقٍؼ  َفَجَعؾِت  ,َوَكاَن َرُجالً َجِؿْقالً  ,َوإِنَّ الَعبَّاَس َلَبْق

 َوإِكَُّف َذاَك. ,َفُقِشْقُر: َلْسُت بِفِ  ,الَبَطاِرَقُة ُيَسؾُِّؿْقَن َطَؾْقفِ 

ٗٞ ًِٔب ٍَ ايَه  ,َبّضًا ,َأْبَقَض  ,َجِؿْقالً  ,َطاقاِلً  ,َمِفْقبًا ,: َكاَن الَعبَّاُس َشِرْيػًاَقا

 ُمْعَتِدَل الَؼاَمِة. ,َلُف َضِػْقَرَتانِ 

.ُٚٔيَس ـَ  : َقْبَؾ َطاِم الِػْقِؾ بَِثالَِث ِسـِْق

                                                   
 (89/  6)والبخاري  ,يف آيؿان (209)ومسؾؿ  ,يف إدب (489/  30)اكظر البخاري  (3)

 يف الجفاد والسقر. (3775)و  ,يف الصالة (493)يف آيؿان و  (34)ومسؾؿ  ,الجفاد يف
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َجالِ ُقًُِت ـْ َأْصَقِل الرِّ
  ,َوَأْبَفاُهؿ ,َوَأْحَسـِِفْؿ ُصْقَرةً  ,: َبْؾ َكاَن مِ

ْمُدِد. ,َقافِرِ َمَع الِحْؾِؿ ال ,َوَأْجَفِرِهْؿ َصْقتًا  َوالسُّ

٣َٚ ـٍ  ,: ُمِغْقَرةُ َض ـْ َأبِل َرِزْي : َأْكَت -رضل اهلل طـف-لِؾَعبَّاسِ قِْقَؾ "َقاَل:  ,َط

 
ُّ

 ؟.-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأْكَبُر َأِو الـَّبِل

 "َوَأَكا ُولِْدُت َقْبَؾفُ  ,ُهَق َأْكَبرُ "َقاَل: 
(ٔ)

. 

ُٔ َبهَّاٍض ُِٝط ب ٍَ ايٗعَب َوَجْػـٌَة  ,ؾَعبَّاِس َثْقٌب لَِعاِري َبـِل َهاِشؿٍ : َكاَن لِ َقا

َوَمـَْظَرٌة  ,لَِجائِِعِفؿْ 
(ٕ)

 لَِجاِهؾِِفْؿ. 

 َوُيْعطِل فِل الـََّقائِِب. ,َوَيْبُذُل الَؿاَل  ,َوَكاَن َيْؿـَُع الَجارَ 

ـُ َحْرٍب   ."َوَكِدْيُؿُف فِل الَجاِهؾِقَِّة َأُبق ُسْػَقاَن ب

                                                   
 ,: رواه الطرباين ورجالف رجال الصحقحوقال ,270/  9 "الؿجؿع  "أورده الفقثؿل يف  (3)

 وكسبف ٓبـ طساكر وابـ الـجار. ,523/  33 "كـز العؿال  "وذكره الؿتؼل يف 

 (228/  7)ويف هتذيب ابـ طساكر  ,"أكاة  "فت يف الؿطبقع إلك : الؿرقة وقد تحرالؿـظرة (2)

: وهل الػؼ وهل خشبة فقفا خروق كؾ خرق طؾك قدر سعة "الؾسان  "قال يف . "مؼطرة  "

ٓن الؿحبقسقـ فقفا طؾك  ,الساق يدخؾ فقفا أرجؾ الؿحبقسقـ مشتؼ مـ قطار آبؾ

شبة مػؾققة طؾك قدر سعة أرجؾفؿ يف خروق خ ,قطار واحد مضؿقم بعضفؿ إلك بعض

 : ويف ذلؽ يؼقل إبراهقؿ بـ هرمةسققفؿ. 

 إذا ما جـاب الحل أصبح أشفبا... وكاكت لعباس ثالث كعدهـــــا

 تباح فقؽسقها السـان الؿزغبـــا... فسؾسؾة تـفك الؿظؾقم وجػـة 

 لعار ضريؽ ثقبف قد هتببــــــــــا... وحؾة طصب ما تزال معــــــدة 
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ُٔ َغِعٕس ـُ ُطَؿرَ : َأْخَبرَ اِب ُد ب ـُ َأبِل َحبِْقَبةَ  ,َكا ُمَحؿَّ َثـِل اْب ـِ  ,َحدَّ ـْ َداُوَد ب َط

ـِ  ـْ ِطْؽِرَمةَ  ,الُحَصْق ـِ  ,َط ـِ َطبَّاسٍ َط َكاَن "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -اْب

  -رضل اهلل طـف-الَعبَّاُس 
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َقْد َأْسَؾَؿ َقْبَؾ َأْن ُيَفاِجَر َرُسْقُل اهلل

 "َلك الَؿِدْيـَةِ إِ  -وسؾؿ
(ٔ)

 . إِْسـَاُدُه َواٍه.

 
ِّ

َؾِؿل ـِ َأبِل الَقَسِر السَّ اِر ب ـِ َطؿَّ ـْ ُطَؿاَرَة ب ـْ َأبِْقفِ  ,َط هِ  ,َط ـْ َجدِّ َقاَل:  ,َط

 ,َيْقَم َبْدٍر َوُهَق َواقٌِػ َكَلكَُّف َصـَؿٌ  -طـفؿارضل اهلل -َكَظْرُت إَِلك الَعبَّاسِ "

ـَ َأِخْقَؽ َمَع "ُؼْؾُت: فَ  ,َوَطْقـَاُه َتْذِرَفانِ  ـْ ِذي َرِحٍؿ َشّرًا! َأُتَؼاتُِؾ اْب
َجَزاَك اهلُل مِ

ِه؟  َطُدوِّ

 َأُقتَِؾ؟ ,َقاَل: َما َفَعَؾ 

ـْ َذلَِؽ. ,ُقْؾُت: اهلُل َأَطزُّ َلفُ 
 َوَأْكَصُر مِ

؟
َّ

 َقاَل: َما ُتِرْيُد إَِلل

 
ِ
ـْ َقْتؾَِؽ. -وسؾؿ صؾك اهلل طؾقف-ُقْؾُت: إَْسُر: َفنِنَّ َرُسْقَل اهلل  َكَفك َط

ِل ِصَؾتِِف.  َقاَل: َلْقَسْت بَِلوَّ

  ,َفَلَسْرُتفُ 
ِ
ُثؿَّ ِجْئُت بِِف إَِلك َرُسْقِل اهلل

(ٕ)
 ."-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- 

                                                   
/  3) "الؿستدرك  "وإسـاده واه كؿا قال الؿملػ. واكظر  (,33/  4)ات ابـ سعد صبؼ " (3)

 : والصحقح أن العباس أسؾؿ يقم بدر."اإلصابة  "وقال الحافظ يف . (323

 .(32/  4) "ابـ سعد  "اكظر  (2)
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ٟٗ ِِٛض ـْ َأبِل إِْسَحاَق ايٖج ـِ الَبَراءِ  ,: َط َقاَل:  ,َأْو َغْقِرهِ  ,-رضل اهلل طـف-َط

ـَ إَكْ "
َفَؼاَل: َلْقَس  ,َقْد َأَسَرهُ  ,-رضل اهلل طـف-بِالَعبَّاسِ َصاِر َجاَء َرُجٌؾ مِ

 ."َهَذا َأَسَركِل

 
ُّ

«َلَؼْد آَزَرَك اهلُل بَِؿَؾٍؽ َكِرْيؿٍ » :-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل الـَّبِل
 (ٔ)

. 

ُٔ ِإِغَشاَم ـْ َسِؿَع ِطْؽِرَمةَ اِب ـِ َطبَّاسٍ  ,: َطؿَّ ـِ اْب  َقاَل: ,-رضل اهلل طـف-َط

  ,َأُبق الَقَسرِ  -رضل اهلل طـف-الَعبَّاَس َأَسَر »
ُّ

صؾك اهلل طؾقف -َفَؼاَل الـَّبِل

 .«َكْقَػ َأَسْرَتُف؟»:-وسؾؿ

َٓ َبْعدُ   َهْقَئُتُف َكَذا. ,َقاَل: َلَؼْد َأَطاَكـِل َطَؾْقِف َرُجٌؾ َما َرَأْيُتُف َقْبُؾ َو

«َلَؼْد َأَطاَكَؽ َطَؾْقِف َمَؾٌؽ َكِرْيؿٌ »َقاَل:
 (ٕ)

. 

ـَ َأِخْقَؽ َطِؼْقالً  ,: اْفِد َكْػَسَؽ -رضل اهلل طـف-ُثؿَّ َقاَل لِؾَعبَّاسِ   ,َواْب

ـَ الَحاِرِث  ـَ َجْحَدٍم  ,َوَكْقَفَؾ ب َوَحؾِْقَػَؽ ُطْتَبَة ب
(ٖ)

. 

 َوإِكََّؿا اْسَتْؽَرُهْقكِل. ,إِكِّل ُكـُْت ُمْسؾِؿًا َقْبَؾ َذلَِؽ "َوَقاَل:  ,َفَلَبك

                                                   
 ."أسقري  "إلك  "أسرين  ". وقد تحرفت يف الؿطبقع رجالف ثؼات (3)

طـ  ,مـ صريؼ ابـ إسحاق حدثـل بعض أصحابـا (32/  4)سعد الخرب بـحقه طـد ابـ  (2)

 طـ ابـ طباس ...  ,مؼسؿ أبل الؼاسؿ

طتبة بـ  ": "صبؼات ابـ سعد  "ويف  ,وما أثبتـاه طـ ابـ طساكر "مخدم  "يف إصؾ:  (3)

 .(6/  2سقر ). "طؿرو بـ جحدم 
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ِطل َحّؼًا ,َأْطَؾُؿ بَِشْلكَِؽ اهلُل )َقاَل:  ا  ,َفاهلُل َيْجِزْيَؽ بَِذلَِؽ  ,إِْن َيُؽ َما َتدَّ َوَأمَّ

 .(َفاْفِد َكْػَسَؽ  ,َضاِهُر َأْمِرَك َفَؼْد َكاَن َطَؾْقـَا

 
ِ
َقْد َطَرَف َأنَّ الَعبَّاَس َأَخَذ َمَعُف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَكاَن َرُسْقُل اهلل

ـَ ُأْوِققَّ   ًة َذَهبًا.ِطْشِرْي

َفُؼْؾُت 
(ٔ)

 
ِ
ـْ فَِداِئل. ,: َيا َرُسْقَل اهلل

 اْحُسْبَفا لِل مِ

ٌء َأْطَطاَكا اهلُل مِـَْؽ  ,َٓ )َقاَل: 
ْ

 . (َذاَك َشل

 َقاَل: َفنِكَُّف َلْقَس لِل َماٌل!

َة ِطـَْد ُأمِّ الَػْضؾِ )َقاَل:  ـَ الَؿاُل الَِّذي َوَضْعَتُف بَِؿؽَّ َؿا َأَحٌد َوَلْقَس َمَعؽُ  ,َفَلْي

  ,لُِؼَثَؿ َكَذا ,َفُؼْؾَت: إِْن ُأِصْبُت فِل َسَػِري َفؾِْؾَػْضِؾ َكَذا ,َغْقَرُكَؿا
ِ
َولَعْبِد اهلل

 . (َكَذا؟

ـَ الـَّاِس َغَقَرَها
َوإِكِّل  ,َقاَل: َفَقالَِّذي َبَعَثَؽ بِالَحؼِّ َما َطؾَِؿ بَِفَذا َأَحٌد مِ

 
ِ
 "َْٕطَؾُؿ َأكََّؽ َرُسْقُل اهلل

(ٕ)
. 

ٍِٝط ُٔ ُبَه ُُِْٛؼ ب ـِ إِْسَحاَق ُٜ ـِ اْب   ,: َط
ِ
ـِ ُطَبْقِد اهلل  ب

ِ
ـُ َطْبِد اهلل ـُ ب َثـِل ُحَسْق َحدَّ

ـِ الَعبَّاسِ  ـْ ِطْؽِرَمةَ  ,ب ـِ  ,َط ـِ َطبَّاسٍ َط  َبَعَثْت "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -اْب

 

                                                   
 : فؼال العباس."صبؼات ابـ سعد  "يف  (3)

 طـ ابـ إسحاق قال: قال رسقل اهلل ... 34 ,33/  4 " الطبؼات " ذكره ابـ سعد يف (2)
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863 

ُقَرْيٌش 
(ٔ)

  
ِ
 ."اِء َأْسَراُهؿْ فِل فِدَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إَِلك َرُسْقِل اهلل

 بَِؿا َتَراَضْقا. ,َفَػَدى ُكؾُّ َقْقٍم َأِسْقَرُهؿْ 

 ": -طـفؿارضل اهلل -َوَقاَل الَعبَّاُس 
ِ
 ."إِكِّل ُكـُْت ُمْسؾِؿًا ,َيا َرُسْقَل اهلل

ـَ إَْسَرى  إِ ﴿إَِلك َأْن َقاَل: َوُأكِزَلْت: 
ـْ فِل َأْيِدْيُؽؿ مِ  ُقْؾ لَِؿ

ُّ
ْن َيا َأيَُّفا الـَّبِل

ا ُأِخَذ مِـُْؽؿ َوَيْغِػْر َلُؽؿ  ﴾َيْعَؾِؿ اهلُل فِل ُقُؾْقبُِؽؿ َخقْرًا ُيمتُِؽؿ َخقْرًا مِؿَّ

"[70إَْكَػاُل: ]
 (ٕ)

. 

ـَ َطْبداً "َقاَل:  قًَّة فِل اإِلْسالَِم ِطْشِرْي
ـَ ُأْوقِ  ,َفَلْطَطاكِل اهلُل َمَؽاَن الِعْشِرْي

  ,بِفِ ُكؾُُّفْؿ فِل َيِدِه َماٌل َيْضِرُب 
ِ
ـْ َمْغِػَرِة اهلل

َتَعاَلك -َمَع َما َأْرُجق مِ
(ٖ)

 –". 

ُٔ ِإِغَشاَم ٍَ اِب اْفَتَدى َكْػَسُف  ,: َوَكاَن َأْكَثُر إَُساَرى فَِداًء َيْقَم َبْدٍر الَعبَّاُس َقا

ـْ َذَهٍب.
 بِؿاَئِة ُأْوِققٍَّة مِ

                                                   
 : قريشا.يف إصؾ (3)

وهل قراءة أبل طؿرو وكان أهؾ الشام يف طصر الؿملػ يؼرؤون  ,: جؿع أسقرآسارى (2)

وأثبت مؽاهنا  ,فؼد حذف محؼؼ الؿطبقع ما يف إصؾ ,ومع ذلؽ ,بؼراءة أبل طؿرو

 ى أبل طؿرو مـ الؼراء السبعة.وهل قراءة ما سق (آسرى)

الدر  ". وكسبف السققصل يف ( إسـاده ضعقػ: لضعػ حسقـ بـ طبد اهلل, وباقل رجالف ثؼات3)

والبقفؼل  ,وابـ أبل حاتؿ وابـ مردويف ,إلك ابـ جرير وابـ الؿـذر (205/  3) "الؿـثقر 

 ,ؼ ابـ إسحاقبسـد حسـ مـ صري (324/  3)وأخرجف الحاكؿ  ,وابـ طساكر ,يف الدٓئؾ

ووافؼف  ,طـ طائشة ... وصححف ,طـ أبقف ,حدثـا يحقك بـ طباد بـ طبد اهلل بـ الزبقر

 الذهبل.
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ـِ َطبَّاسٍ  ـِ اْب  َأْمَسك رَ "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -َوَط
ِ
صؾك اهلل -ُسْقُل اهلل

َل الؾَّْقؾِ  ,َوإَُساَرى فِل الَقَثاِق  -طؾقف وسؾؿ  ."َفَباَت َساِهرًا َأوَّ

 
ِ
َٓ َتـَاُم؟ ,َفِؼْقَؾ: َيا َرُسْقَل اهلل  َما َلَؽ 

ل فِل َوَثاقِفِ )َقاَل:  ـَ َطؿِّ  .(َسِؿْعُت َأكِْق

  ,َفَسَؽَت  ,َفَلْصَؾُؼقهُ 
ِ
َفـَاَم َرُسْقُل اهلل

(ٔ)
 .-ك اهلل طؾقف وسؾؿصؾ- 

َٗأدٍط َُ  ُٔ ُِ ب ِٝ ٖٔ ـْ ُمَجاِهدٍ ِإِبَطا  -رضل اهلل طـف-الَعبَّاَس َأَسَر "َقاَل:  ,: َط

  ,َوَوَطُدْوُه َأْن َيْؼُتُؾْقهُ  ,َرُجٌؾ 
ِ
إِكِّل ): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسْقُل اهلل

ـْ َأْجِؾ الَعبَّاِس: َزَطَؿِت إَ 
ْقَؾَة مِ  .(ْكَصاُر َأكَُّفْؿ َقاتُِؾْقهُ َلْؿ َأَكِؿ الؾَّ

؟-رضل اهلل طـف-َفَؼاَل ُطَؿرُ 
ِ
 : َأآتِْقِفْؿ َيا َرُسْقَل اهلل

 .-رضل اهلل طـف-الَعبَّاَس َفَؼاَل: َأْرِسُؾقا  ,َفَلَتك إَْكَصارَ 

 ِرَضًك "َقاُلقا: 
ِ
 ."َفُخْذهُ  ,إِْن َكاَن لَِرُسْقِل اهلل

َُاْى ـْ ِطْؽِرَمةَ ٔغ ـِ  ,: َط ـِ َط ِقْقَؾ: َيا َرُسْقَل ": -طـفؿارضل اهلل -َطبَّاسٍ  اْب

 
ِ
ـْ َبْدٍر  -اهلل

ٌء. -َبْعَد َما َفَرَغ مِ
ْ

 َطَؾْقَؽ بِاْلِعْقِر َلْقَس ُدْوَكَفا َشل

َٓ َيْصُؾُح.-َوُهَق فِل َوَثاقِِف  -َفَؼاَل الَعبَّاُس   : 

 
ِ
 . (لَِؿ؟): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسْقُل اهلل

                                                   
فلصؾؼقه  "وقد سؼط مـ الؿطبقع مـ ققلف:  33 ,32/  4 "الطبؼات  "أخرجف ابـ سعد يف  (3)

 ."وسؾؿ  "... إلك ققلف: 
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ـِ "َقاَل:   ."َفَؼْد َأْطَطاَك َما َوَطَدكَ  ,َٕنَّ اهلَل َوَطَدَك إِْحَدى الطَّائَِػَتْق

ُٙ َٚا  : إِْسَراِئْقُؾ.ََٖهَصا َض

ُٙ َٚا ـُ َثابٍِت ََٚض ـْ ِسَؿاكٍ  ,: َطْؿُرو ب ـْ ِطْؽِرَمَة ُمْرَسالً. ,َط  َط

ُٔ َغِعٕس ٍَ اِب ـَ َوإَ َقا ـَ الُؿَفاِجِرْي
َبَؼُة الثَّاكَِقُة مِ ـْ َلْؿ َيْشَفْد : الطَّ ْكَصاِر مِؿَّ

ٍََبْدرًا: َفَبَدَأ بِالَعبَّاِس.  ـِ ُكَؾْقٍب.َقا ُف ُكَتْقَؾُة بِـُْت َجـَاِب ب  : َوُأمُّ

. ـِ َمَعدٍّ ـِ كَِزاِر ب  َوَسَرَد َكَسَبَفا إَِلك َربِْقَعَة ب

ِٔ َعٖباٍؽ ِٔ اِب ِؾ : ُولَِد َأبِل َقْبَؾ َأْصَحاِب الِػقْ -طـفؿارضل اهلل -ََٚع

. ـَ  بَِثالَِث ِسـِْق

ُٙ ِٛ ُٓ  الَبْحُر  -َوُهَق َأْكَبُرُهْؿ  -: الَػْضُؾ ََٚب
ِ
َوَطْبُد اهلل

(ٔ)
,  

ِ
 -َوُقَثُؿ  ,َوُطَبْقُد اهلل

ـِ  -َوَلْؿ ُيْعِؼْب  ْحَؿ اِم َوَلْؿ ُيْعِؼْب  -َوَطْبُد الرَّ  بِالشَّ
َ

اْسُتْشِفَد  -َوَمَعْبٌد  -ُتُقفِّل

َحبِْقٍب  َوَأمُّ  -بِنِْفِرْيِؼَقَة 
(ٕ)

. 

ِِ ُٗ َٗ  : ُأمُّ الَػْضِؾ ُلَباَبُة الِفالَلِقَُّة. َُٚأ

ٗٞ َِٜس اهٔلاَلٔي ُٔ َِٜع ٍُ اِب ِٛ َٗا َُٜك ِٝ  :(5/  4) " ايطبكات " َٚٔف

ـْ َفْحِؾ 
 بَِجَبٍؾ َكْعَؾُؿُف َأْو َسْفــــــؾِ ... َما َوَلَدْت َكِجْقَبٌة مِ

ـِ ُأمِّ الَػْضـِؾ  ـْ َبْط
ـْ َكْفَؾٍة َوَكْفؾِ ... َكِستٍَّة مِ

 َأْكِرْم بَِفا مِ

                                                   
 الحرب. "الطبؼات  "ويف  (3)

 : وأم حبقبة."الطبؼات  "ويف  "مجؿع الزوائد  "هق كذلؽ يف و "حبقب  "كذا إصؾ  (2)
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ٗٞ ًِٔب ٍَ ايَه ـْ َبـِل الَعبَّاِس.َقا
 : َما َرَأْيـَا َوَلَد ُأمٍّ َقطُّ َأْبَعَد ُقُبْقرًا مِ

ِٚاَلٔز ايَعٖباِؽ ِٔ َأ َٔ اٌم  -َوَكاَن َفِؼْقفًا  -: َكثِْقٌر َٚ ـْ َأَشدِّ  -َوَتؿَّ
َوَكاَن مِ

ُفْؿ ُأمُّ َوَلدٍ َوُأَمْقَؿُة: وَ  -ُقَرْيٍش  ُف: ُحَجْقَؾُة بِـُْت  ,ُأمُّ ـُ الَعبَّاِس: َوُأمُّ َوالَحاِرُث ب

(ٔ)
ُجـَْدٍب التَِّؿْقِؿقَُّة   

(ٕ)
. 

ُتُفْؿ َطْشَرةٌ   ها. "َفِعدَّ
          

 

 

  

                                                   
 وهق خطل. "ابـ  "يف إصؾ  (3)

 .(273/  9) "الؿجؿع  "واكظر  (,6/  4) "صبؼات ابـ سعد  " (2)
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 [-رضي اهلل عنه-أبو ذر الغفاري ]

 ."-زضٞ اهلل عٓ٘-أبٛ ذز ايػفازٟ ": باب اعطف غًفو َٚٔ

 : (78-2/46)اٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري ق"
ـُ ُجـَاَدَة الِغَػاِريُّ "  .-رضل اهلل طـف-َأُبق َذرٍّ ُجـُْدُب ب

ٌَ ِٝ .َٚٔق ـٍ ـُ َسَؽ  : ُجـُْدُب ب

ٌَ ِٝ ـُ ُجـَاَدَة.َٚٔق  : ُبَرْيُر ب

ٌَ ِٝ .َٚٔق
ِ
ـُ َطْبِد اهلل  : ُبَرْيُر ب

ٗٞ َٝأط َِ ـِ : َأكَُّف ُجـْ ََْٖٚبَأِّٞ ايسِّ ـِ َحَراِم ب ـِ ُطَبْقِد ب ـِ ُسْػَقاَن ب ـُ ُجـَاَدَة ب ُدُب ب

ْيؾِ  -َأِخل َثْعَؾَبَة  -ِغَػاَر  ـِ َضْؿَرَة َأِخل َلْقٍث َوالدِّ  ُمَؾْقِؾ ب
ْ

َِٓد َبْؽرٍ  ,اْبـَل  ,َأْو

ةَ  ةَ  ,َأِخل ُمرَّ ـِ ُمرَّ ـِ كِـَاَكَة. ,َوالِِد ُمْدلِِج ب  َطْبِد َمـَاَة ب
ْ

 اْبـَل

ـَ  :ُقًُِت لِْق ـَ إَوَّ ابِِؼْق ٍد  ,َأَحُد السَّ ـْ ُكَجَباِء َأْصَحاِب ُمَحؿَّ
صؾك اهلل -مِ

 .-طؾقف وسؾؿ

ٌَ ِٝ  : َكاَن َخامَِس َخْؿَسٍة فِل اإِلْسالَِم.ٔق

  ,ُثؿَّ إِكَُّف ُردَّ إَِلك باِلَِد َقْقمِفِ 
ِّ

َلُف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَلَقاَم بَِفا بَِلْمِر الـَّبِل

  ,بَِذلَِؽ 
ُّ

ا َأْن َهاَجَر الـَّبِل -َهاَجَر إَِلْقِف َأُبق َذرٍّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؾؿَّ

ََٓزَمفُ  -رضل اهلل طـف  َوَجاَهَد َمَعُف. ,َو
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َٕ ُِٜفٔتٞ  َوُطْثَؿاَن. ,َوُطَؿرَ  ,: فِل ِخالََفِة َأبِل َبْؽرٍ ََٚنا

ُ٘ ِٓ ٣َٚ َع ـُ َأِسْقٍد الِغَػاِريُّ َض ـُ َمالٍِؽ  ,ـُ َطبَّاسٍ َوابْ  ,: ُحَذْيَػُة ب  ,َوَأَكُس ب

ـُ ُطَؿرَ  ـُ ُكَػْقرٍ  ,َواْب   ,َوُجَبْقُر ب
ُّ

َٓكِل ـُ َوْهٍب  ,َوَأُبق ُمْسؾٍِؿ الَخْق َوَأُبق  ,َوَزْيُد ب

 
ِّ

ئِؾِل ـُ ِحَراشٍ  ,إَْسَقِد الدُّ  ب
ُّ

ـُ ُسَقْيدٍ  ,َوِرْبِعل ـُ ُحَبْقشٍ  ,َوالَؿْعُرْوُر ب  ,َوِزرُّ ب

ـُ َهاكِئَوَأُبق َسالٍِؿ   ُسْػَقاُن ب
ُّ

ـُ َغـْؿٍ  ,الَجْقَشاكِل ـِ ب ْحَؿ َوإَْحـَُػ  ,َوَطْبُد الرَّ

ـُ َقْقسٍ  ـُ ُطَبادٍ  ,ب امِِت  ,َوَقْقُس ب ـُ الصَّ  ب
ِ
 ,َوَأُبق ُطْثَؿاَن الـَّْفِديُّ  ,َوَطْبُد اهلل

ـُ َغَػَؾةَ    ,َوَأُبق ُمَراِوٍح  ,َوُسَقْيُد ب
ُّ

َٓكِل ـُ  ,َوَأُبق إِْدِرْيَس الَخْق َوَسِعْقُد ب

ـُ الُحرِّ  ,الُؿَسقِِّب  ـُ َضْبَقانَ  ,َوَخَرَشُة ب ـُ ُمَعاِوَيةَ  ,َوَزْيُد ب َوَأُبق  ,َوَصْعَصَعُة ب

ـُ ُكَػْقرٍ  ؾِْقِؾ ُضَرْيُب ب ـُ َشِؼْقٍؼ  ,السَّ  ب
ِ
ـُ َأبِل َلْقَؾك ,َوَطْبُد اهلل ـِ ب ْحَؿ  ,َوَطْبُد الرَّ

ـُ ُطَؿْقرٍ  ـُ الَحاِرِث  َوُغَضْقُػ  ,َوُطَبْقُد ب ـُ ُسْػَقانَ  ,ب ـُ  ,َوَطاِصُؿ ب َوُطَبْقُد ب

  ,الَخْشَخاشِ 
ُّ

ـُ َيَسارٍ  ,َوَأُبق ُمْسؾٍِؿ الَجْذمِل ـُ َصْؾَحةَ  ,َوَطَطاُء ب  ,َوُمْقَسك ب

 
ُّ

ْعَثاِء الُؿَحاِربِل   ,َوَأُبق الشَّ
ُّ

ُق الِعْجؾِل   ,َوُمَقرِّ
ُّ

ـُ َشِرْيٍؽ التَّْقِؿل َوَأُبق  ,َوَيِزْيُد ب

 إَ 
ُّ

ْهِريِّ  -ْحَقِص الَؿَدكِل   -َشْقٌخ لِؾزُّ
ُّ

َحبِل َوَأُبق َبْصَرَة  ,َوَأُبق َأْسَؿاَء الرَّ

  ,الِغَػاِريُّ 
ُّ

َياِحل ـُ الَحْقتِؽقَّةِ  ,َوَأُبق الَعالَِقِة الرِّ  َوَجْسَرُة بِـُْت َدَجاَجَة. ,َواْب

َُٚزَقاَلُف:  ,َفاَتْتُف َبْدرٌ   .َأُبٛ َزا

ٌَ ِٝ  َكثَّ الؾِّْحَقِة. ,َجِسْقؿًا ,َضْخؿًا ,َدمَ : َكاَن آَٚٔق
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ْهدِ  ْدِق  ,َوَكاَن َرْأسًا فِل الزُّ ًٓ بِالَحؼِّ  ,َوالَعَؿؾِ  ,َوالِعْؾؿِ  ,َوالصِّ ا َٓ  ,َققَّ

 َلْقَمُة ِٓئؿٍ 
ِ
ٍة فِْقِف. ,َتْلُخُذُه فِل اهلل  َطَؾك ِحدَّ

 .- طـفرضل اهلل-َوَقْد َشِفَد َفْتَح َبْقِت الَؿْؼِدِس َمَع ُطَؿرَ 

ٟٗ ِٔ اأَلِظٔز َُ ُٔ َعِبٔس ايٖطِس َٖٔب١ٔ اهلٔل ،َأِخَبَطَْا اخَلٔهُط ب  ُٔ َُُس ب : َقااَل ،ََٚأِس

دٍ " ـُ ُمَحؿَّ ـُ ب ـُ إَُمـَاِء َحَس ـِ الَحافِظُ  ,َأْخَبَرَكا َزْي ـُ الَحَس  ب
ُّ

 ,َأْخَبَرَكا َطؾِل

 
ُّ

ـُ إِْبَراِهْقَؿ الُحَسْقـِل  ب
ُّ

َثـَا َطؾِل ـِ ُسْؾَقانَ َأْخ  ,َحدَّ  ب
ِّ

ـُ َطؾِل ُد ب َأْخَبَرَكا  ,َبَرَكا ُمَحؿَّ

 
ُّ

ـُ َجْعَػٍر التَِّؿْقِؿل   ,الَػْضُؾ ب
ُّ

ـُ الَؼاِسِؿ الَفاِشِؿل ـِ ب ْحَؿ  ,َأْخَبَرَكا َطْبُد الرَّ

َثـَا َأُبق ُمْسِفرٍ  ـُ َطْبِد الَعِزْيزِ  ,َحدَّ َثـَا َسِعْقُد ب ـِ َيِزْيدَ  ,َحدَّ ـْ َربِْقَعَة ب ـْ َأبِل طَ  ,َط

 
ِّ

َٓكِل ـْ َأبِل َذرٍّ الِغَػاِريِّ  ,إْدِرْيَس الَخْق  ": -رضل اهلل طـف-َط
ِ
ـْ َرُسْقِل اهلل َط

ـْ ِجْبِرْيَؾ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-   ,َط
ِ
ـِ اهلل َأكَُّف َقاَل:  -َتَباَرَك َوَتَعاَلك  -َط

ْؾَؿ َطَؾك َكْػِسل ,َيا ِطَباِدي» مُت الظُّ مًاَوَجَعْؾتُ  ,إِكِّل َحرَّ َفالَ  ,ُف َبْقـَُؽؿ ُمَحرَّ

 َتَظاَلُؿقا.

ْقِؾ َوالـََّفارِ  ,َيا ِطَباِدي ـَ ُتْخطُِئْقَن بِالؾَّ ِذْي ُكقَب  ,إِكَُّؽُؿ الَّ َوَأَكا الَِّذي َأْغِػُر الذُّ

َٓ ُأَبالِل  َفاْسَتْغِػُرْوكِل َأْغِػْر َلُؽؿ. ,َو

ـْ َأْصَعؿْ  ,َيا ِطَباِدي َّٓ َم  َفاْسَتْطِعُؿْقكِل ُأْصِعْؿُؽؿ. ,ُتفُ ُكؾُُّؽؿ َجائٌِع إِ

ـْ َكَسْقُتفُ  ,َيا ِطَباِدي َّٓ َم  َفاْسَتْؽُسْقكِل َأْكُسُؽؿ. ,ُكؾُُّؽؿ َطاٍر إِ
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َلُؽؿ َوآِخَرُكؿ ,َيا ِطَباِدي َكاُكقا َطَؾك َأْفَجِر  ,َوإِْكَسُؽؿ َوِجـَُّؽؿ ,َلق َأنَّ َأوَّ

ـْ ُمْؾؽِل َشْقئًا. َلْؿ َيـُْؼْص َذلَِؽ  ,َقْؾِب َرُجٍؾ مِـُْؽؿ
 مِ

َلُؽؿ َوآِخَرُكؿ ,َيا ِطَباِدي َكاُكقا َطَؾك َأْتَؼك  ,َوإِْكَسُؽؿ َوِجـَُّؽؿ ,َلق َأنَّ َأوَّ

 َلْؿ َيِزْد َذلَِؽ فِل ُمْؾؽِل َشْقئًا. ,َقْؾِب َرُجٍؾ مِـُْؽؿ

َلُؽؿ َوآِخَرُكؿ ,َيا ِطَباِدي ا فِل َصِعْقٍد َكاُكق ,َوإِْكَسُؽؿ َوِجـَُّؽؿ ,َلق َأنَّ َأوَّ

ـْ  ,َفَلْطَطْقُت ُكؾَّ َواِحٍد مِـُْفؿ َما َسَلَل  ,َفَسَلُلْقكِل ,َواِحدٍ 
َلْؿ َيـُْؼْص َذلَِؽ مِ

َّٓ َكَؿا َيـُْؼُص الَبْحَر َأْن ُيْغَؿَس الِؿْخَقُط َغْؿَسًة َواِحَدًة. ,ُمْؾؽِل َشْقئًا  إِ

 َأْطَؿاُلُؽؿ َأْحَػُظفَ  ,َيا ِطَباِدي
َ

ـْ َوَجَد َخْقراً  ,ا َطَؾْقُؽؿإِكََّؿا ِهل َفْؾَقْحَؿِد  ,َفَؿ

ـْ َوَجَد َغْقَر َذلَِؽ  ,اهللَ  َّٓ َكْػَسفُ  ,َوَم َـّ إِ  .«َفالَ َيُؾْقَم

ِْٝس ٍَ َغٔع َث بَِفَذا الَحِدْيِث َجَثا َطَؾك ": َقا َكاَن َأُبق إِْدِرْيَس إَِذا َحدَّ

 ."ُرْكَبَتْقفِ 

َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ 
(ٔ)

. 

                                                   
وقد أورده آمام الـقوي رحؿف اهلل يف باب تحريؿ الظؾؿ.  ,يف الرب والصؾة (2577)رقؿ  (3)

ثؿ  ,شقخف الحافظ أبل البؼاء خالد بـ يقسػ الـابؾسل : مـ صريؼآخر كتابف إذكار

 ,وأبل الؼاسؿ الحسقـ بـ هبة اهلل ,وأبل مـصقر يقكس ,طـ أبل صالب طبد اهلل ,الدمشؼل

خؿستفؿ طـ أبل الؼاسؿ طؾل بـ الحسـ بـ  ,وأبل الطاهر إسؿاطقؾ ,وأبل يعؾك حؿزة

طـ أبل طبد  ,خطقب دمشؼطـ الشريػ أبل الؼاسؿ طؾل ابـ إبراهقؿ الحسقـل  ,طساكر

         = طـ أبل بؽر ,اهلل محؿد بـ طؾل بـ يحقك بـ سؾقان طـ أبل الؼاسؿ الػضؾ بـ جعػر
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َٛ ٌَ اي ََْٟٗك َٕ ،أقٔس ٖٝا ِٔ َس ِٔ َخأئس ب ٍَ ،َع -رضل اهلل طـف-َكاَن َأُبق َذرٍّ ": َقا

ْرَداءِ  , ـْ َشْعٍر بَِدَمْشَؼ  -رضل اهلل طـف-َوَأُبق الدَّ
ـِ مِ َتْق  "فِل مَِظؾَّ

(ٔ)
. 

ِّ ُٔ ايَبِطٔق َُُس ب ٍَ َأِس ـُ ُجـَاَدَة.َأُبق َذرٍّ اْسُؿفُ : ََٚقا  : َيِزْيُد ب

ُِٝس ٍَ َغٔع ِِٜع ََٚقا ُٔ َعِبٔس ايَعِع  ُبَرْيٌر.اْسُؿُف : ب

ٍَ َأُبٛ ٔقاَلَب١َ ـْ َرُجٍؾ َطامِِريٍّ َقا ـِ الَؿاِء َوَمِعل "َقاَل:  ,: َط ُكـُْت َأْطُزُب َط

َفـُِعَت  ,َفَقَقَع َذلَِؽ فِل َكْػِسل ,َفُتِصْقُبـِل الَجـَاَبةُ  ,َأْهؾِل
(ٕ) 

 ,لِل َأُبق َذرٍّ 

                                                                                                                        
 ,طـ سعقد بـ طبد العزيز ,طـ أبل مسفر ,طبد الرحؿـ بـ الؼاسؿ بـ الػرج الفاشؿل =

ل اهلل طـ رسق ,-رضل اهلل طـف-طـ أبل ذر  ,طـ أبل إدريس الخقٓين ,طـ ربقعة بـ يزيد

طـ اهلل تبارك وتعالك..ثؿ قال: ورجال  ,طـ جربيؾ طؾقف السالم ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

يف  فاجتؿعدمشؼ.  -رضل اهلل طـف-ودخؾ أبق ذر  ,إسـاده مـل إلك أبل ذر كؾفؿ دمشؼققن

-: صحة إسـاده ومتـف وطؾقه وتسؾسؾف بالدمشؼققـ مـفا: هذا الحديث جؿؾ مـ الػقائد

: ما اشتؿؾ طؾقف مـ البقان لؼقاطد طظقؿة يف أصقل ومـفاوبارك فقفؿ.  ,-م-رضل اهلل طـف

رويـا طـ آمام أحؿد بـ الديـ وفروطف وأداب ولطائػ الؼؾقب وغقرها وهلل الحؿد. 

               . وأخرجف أحؿد "لقس ٕهؾ الشام أشرف مـ هذا الحديث": حـبؾ رحؿف اهلل قال

طـ طبد الرحؿـ بـ  ,مـ صريؼ شفر بـ حقشب (2495)والرتمذي  (,377 ,354/  5)

 ,طـ أبل قالبة ,مـ صريؼ هؿام طـ قتادة (360/  5)طـ أبل ذر. وأخرجف أحؿد  ,غـؿ

 .طـ أبل ذر ,طـ أبل أسؿاء

 .(236/  2)ابـ سعد  (3)

 ."فبعث  "تحرفت يف الؿطبقع إلك  (2)
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َطَؾْقِف  ,آَدمُ  ,َفنَِذا َشْقٌخ َمْعُرْوٌق  ,َفَعَرْفُتفُ  ,ِجَد مِـَكَفَدَخْؾُت َمْس  ,َفَحَجْجُت 

ٌة قِْطِريٌّ   "ُحؾَّ
(ٔ)

. 

ٍٍ ٖٔاَل  ُٔ ُِٝس ب َُ ٍَ ُس ـُ َقْقسٍ ََٚقا َثـِل إَْحـَُػ ب َقِدْمُت "َقاَل:  ,: َحدَّ

 ,آَدمُ  ,ُصَقاٌل  َفَبْقـََؿا َأَكا ُأَصؾِّل إِْذ َدَخَؾ َرُجٌؾ  ,َفَدَخْؾُت َمْسِجَدَها ,الَؿِدْيـَةَ 

ْأِس َوالؾِّْحَقةِ   ُيْشبُِف َبْعُضُف َبْعضًا. ,َمْحُؾْقٌق  ,َأْبَقُض الرَّ

َبْعُتفُ  ـْ َهَذا؟ ,َفاتَّ  َفُؼْؾُت: َم

 ."-رضل اهلل طـف-َأُبق َذرٍّ "َقاُلقا: 

َِٝط٠ٔ ُٔ امُلٔػ ُٕ ب َُا ِٝ ٍٕ ،ُغًَ ِٛ ُٔ َع ـِ ِهالَلٍ َٚاِب ـْ ُحَؿْقِد ب   ,: َط
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـِ  َط ب

امِِت  ـْ َقْقمِـَا ِغَػارَ ": -رضل اهلل طـف-َقاَل َأُبق َذرٍّ َقاَل:  ,الصَّ
 ,َخَرْجـَا مِ

                                                   
ؿرو بـ بجدان كؿا جاء والرجؾ العامري هق ط (,346/  5)أخرجف أحؿد يف الؿسـد  (3)

 "وقد تحرفت يف الؿسـد إلك  ,ومعروق: قؾقؾ الؾحؿ ,مصرحا بف يف غقر هذه الرواية

ولفا أطالم  ,وقطري: بؽسر الؼاف وإسؽان الطاء: ضرب مـ الربود يف حؿرة "معروف 

إن  "قال ٕبل ذر:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فقفا بعض الخشقكة. ويف هذا الحديث أن الـبل 

د الطب صفقر ما لؿ تجد الؿاء ولق إلك طشر حجج فنذا وجدت الؿاء فلمسف بشرتؽ الصعق

 (,324)والرتمذي  (,333و 332)وهق حديث صحقح أخرجف طـ أبل ذر أبق داود رقؿ  "

وابـ حبان  ,وصححف الرتمذي (,380 ,355 ,347/  5)وأحؿد  (,373/  3)والـسائل 

ولف شاهد طـد البزار مـ  ,ؼف الذهبل. وواف(377 ,376/  3)والحاكؿ  (,326)رقؿ 

 .(4/  2سقر )وإسـاده ققي.  (330)حديث ابل هريرة برقؿ 
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ْفَر الَحَرامَ  ـَا ,َوَكاُكقا ُيِحؾُّْقَن الشَّ َفـََزْلـَا َطَؾك  ,َفَخَرْجُت َأَكا َوَأِخل ُأَكْقٌس َوُأمُّ

. ,َخاٍل َلـَا ـَ  َفَلْكَرَمـَا َوَأَحَس

ـْ َأْهؾَِؽ ُيَخالُِػَؽ إَِلْقِفؿ ُأَكْقٌس. ,فُ َفَحَسَدَكا َقْقمُ   َفَؼاُلقا: إِكََّؽ إَِذا َخَرْجَت َط

 َفُؼْؾُت: ,َفَذَكَر َلـَا َما قِْقَؾ َلفُ  ,َفَجاَء َخاُلـَا

ْرَتفُ  ـْ َمْعُرْوفَِؽ َفَؼْد َكدَّ
ا َما َمَضك مِ َٓ ِجَؿاَع َلَؽ فِْقَؿا َبْعُد. ,َأمَّ  َو

ْمـَا ِصْرَمتَ  ـَا َفَؼدَّ
(ٔ)

َفاْكَطَؾْؼـَا َحتَّك  ,َوَجَعَؾ َخاُلـَا َيْبؽِل ,َفاْحَتَؿَؾـَا َطَؾْقَفا ,

ةَ  َفـَاَفَر  ,َكَزلـَا بَِحْضَرِة َمؽَّ
(ٕ)

ـْ مِْثؾَِفا ـْ ِصْرَمتِـَا َوَط ـَ  ,ُأَكْقٌس َط  ,َفَلَتَقا الَؽاِه

َفَخقََّر ُأَكْقسًا 
(ٖ)

 ؾَِفا َمَعَفا.َفَلَتاَكا ُأَكْقٌس بِِصْرَمتِـَا َومِثْ  ,

 
ِ
ـَ َأِخل َقْبَؾ َأْن َأْلَؼك َرُسْقَل اهلل صؾك اهلل طؾقف -َقاَل: َوَقْد َصؾَّْقُت َيا اْب

. -وسؾؿ ـَ  بَِثالَِث ِسـِْق

؟ ـْ  ُقْؾُت: لَِؿ

.
ِ
 َقاَل: هلل

َف؟ ـَ َتَقجَّ  ُقْؾُت: َأْي

                                                   
 : الؼطعة مـ آبؾ.والصرمة ,"فؼربـا صرمتـا": يف صحقح مسؾؿ (3)

الؿحاكؿة تؽقن يف تػضقؾ  والؿـافرة,: حاكؿ: يؼال: كافرت الرجؾ مـافرة إذا قاضقتف. كافر (2)

 أحد الشقئقـ طؾك أخر.

 وما أثبتـاه مـ صحقح مسؾؿ. ,: فلتقت الؽاهـ بخرب أكقسيف إصؾ (3)
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َفـِل اهللُ  ْقِؾ ُأْلِؼْقُت َحتَّك إَِذا َكاَن مِ  ,ُأَصؾِّل ِطَشاءً  ,َقاَل: َحْقُث َوجَّ ـْ آِخِر الؾَّ

َكَلكِّل ِخَػاٌء 
(ٔ)

ْؿُس.   َحتَّك َتْعُؾَقكِل الشَّ

ةَ    ,َفاْكَطَؾَؼ ُأَكْقٌس َحتَّك َأَتك َمؽَّ
َّ

َفَراَث َطَؾل
(ٕ)

 ُثؿَّ َجاَء. ,

 َفُؼْؾُت: َما َصـَْعَت؟

َة َطَؾك ِدْيـَِؽ   ٌؾ.َيْزُطُؿ َأكَُّف ُمْرَس  ,َقاَل: َلِؼْقُت َرُجالً بَِؿؽَّ

 ُقْؾُت: َفَؿا َيُؼْقُل الـَّاُس؟

ـٌ  ,َقاَل: َيُؼْقُلْقَن: َشاِطرٌ   َساِحٌر. ,َكاِه

َعَراِء.  َقاَل: َوَكاَن ُأَكْقٌس َأَحَد الشُّ

َوَلَؼْد َوَضْعُت َقْقَلُف  ,َوَما ُهَق بَِؼْقلِِفؿ ,َفَؼاَل: َلَؼْد َسِؿْعُت َقْقَل الَؽَفـَةِ 

َطَؾك َأْقَقاِل 
(ٖ)

َعَراءِ    إِكَُّف َلَصاِدٌق  ,َفَؿا َيْؾَتئُِؿ َطَؾك لَِساِن َأَحٍد َأكَُّف ِشْعرٌ  ,الشُّ
ِ
َواهلل

 َوإِكَُّفؿ َلَؽاِذُبْقَن!

 ـِل َحتَّك َأْذَهَب َفَلْكُظَر!ُقْؾُت: َفاْكػِ 

ةَ  ْػُت  ,َفَلَتْقُت َمؽَّ َفَتَضعَّ
(ٗ)

ـْ َهَذا الَِّذي َتْدطُ  ,َرُجالً مِـُْفؿ   َكُف قْ ـــــــــَفُؼْؾُت: َم

                                                   
 : كساء يطرح طؾك السؼاء.الخػاء (3)

 : راث فالن طؾقـا إذا أبطل.يؼال (2)

 واحدها: قرء. ,: طؾك أقراء الشعر وهل صرائؼف وأكقاطفيف صحقح مسؾؿ (3)

وقد تحرفت يف  ,"مـفؿ فاستضعػت رجال": "الطبؼات  "ويف  ,كظرت إلك أضعػفؿأي  (4)

 ."تضقػت  "الؿطبقع إلك 
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ابَِئ؟  الصَّ

 
َّ

ابُِئ. ,َفَلَشاَر إَِلل  َفَؼاَل: الصَّ

 َأْهُؾ الَقاِدي بُِؽؾِّ َمَدَرةٍ 
َّ

َحتَّك َخَرْرُت َمْغِشّقًا  ,َوَطْظؿٍ  ,َقاَل: َفَؿاَل َطَؾل

 
َّ

ـَ اْرَتَػْعُت َكَلكِّل ُكُصٌب  ,َطَؾل َفاْرَتَػْعُت ِحْق
(ٔ)

 َفَغَسْؾُت  ,َفَلَتْقُت َزْمَزمَ  ,َأْحَؿرُ   

َماءَ  ـْ َمائَِفا. ,َطـِّل الدِّ
 َوَشِرْبُت مِ

ـَ َأِخل  -َوَلَؼْد َلبِْثُت  ـَ  -َيا اْب ـَ َلْقَؾٍة َوَيْقمٍ  ,َثالَثِْق َّٓ َماُء  ,َبْق َما لِل َصَعاٌم إِ

َرْت ُطَؽـِل ,َزْمَزمَ  َوَما َوَجْدُت َطَؾك َكبِِدي َسْخَػَة  ,َفَسِؿـُْت َحتَّك َتَؽسَّ
(ٕ)

  

 ُجْقٍع.

َة فِل َلْقَؾٍة َقْؿَراَء إِْضِحَقاَن َفبَ  ْقـَا َأْهُؾ َمؽَّ
(ٖ)

 ,َجاءِت اْمَرَأَتاِن َتُطْقَفانِ  ,

َوَتْدُطَقاِن إَِسافًا َوَكائَِؾَة 
(ٗ)

 فِل َصَقافِِفَؿا. ,
َّ

 َفَلَتَتا َطَؾل

 َفُؼْؾُت: َأْكؽَِحا َأَحَدُهَؿا أَخَر.

 

                                                   
فقحؿر مـ  ,: الحجر أو الصـؿ الذي كاكقا يـصبقكف يف الجاهؾقة ويذبحقن طؾقفالـصب (3)

 أراد أهنؿ ضربقه حتك أدمقه. ,كثرة دم الؼربان والذبائح

 : رقتف وهزالف.سخػة الجقع (2)

 قفا. فؼؿرها ضاهر يضقئفا.: مضقئة ٓ غقؿ فأي: لقؾة إضحقان وإضحقاكة. يؼال (3)

 : صـؿان تزطؿ العرب أهنؿا كاكا رجال وامرأة زكقا يف الؽعبة فؿسخا.إساف وكائؾة (4)
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ـْ َقْقلِِفَؿا َفَؿا َتـَاَهَتا َط
(ٔ)

 َفَلتَ  ,
َّ

ـٌ  ,َتا َطَؾل َفُؼْؾُت: َه
(ٕ)

َغْقَر  ,مِْثُؾ الَخَشَبةِ  

َٓ َأْكـِل.  َأكِّل 

َٓنِ  ـْ َأْكَػاِرَكا؟ ,َفاْكَطَؾَؼَتا ُتَقْلِق
َِٓن: َلق َكاَن َها ُهـَا َأَحٌد مِ  َتُؼْق

 
ِ
 . (َؿا؟َما َلؽُ )َفَؼاَل:  ,َوَأُبق َبْؽٍر َوُهَؿا َهابَِطَتانِ  ,َفاْسَتْؼَبَؾُفَؿا َرُسْقُل اهلل

ـَ الَؽْعَبِة َوَأْسَتاِرَها. ابُِئ َبْق  َقاَلَتا: الصَّ

 . (َفَؿا َقاَل َلُؽَؿا؟)َقاَل: 

 َقاَلَتا: إِكَُّف َقاَل َكؾَِؿًة َتْؿألُ الَػَؿ.

 َحتَّك اْسَتَؾَؿ الَحَجرَ 
ِ
ُثؿَّ َصاَف بِالَبْقِت ُهَق  ,َقاَل: َوَجاَء َرُسْقُل اهلل

ـْ َحقَّاُه بَِتِحقَِّة اإِلْسالَِم. ,ُثؿَّ َصؾَّك ,َوَصاِحُبفُ  َل َم  َوُكـُْت َأوَّ

ـَ َأْكَت؟)َقاَل:  ـْ َأْي
! مِ

ِ
 . (َطَؾْقَؽ َوَرْحَؿُة اهلل

ـْ ِغَػاَر.
 ُقْؾُت: مِ

َفُؼْؾُت فِل َكْػِسل: َكِرَه َأكِّل  ,َوَوَضَع َأَصابَِعُف َطَؾك َجْبَفتِفِ  ,َفَلْهَقى بَِقِدهِ 

 .اْكَتَؿْقُت إَِلك ِغَػارَ 

َفَدَفَعـِل  ,َفَذَهْبُت آُخُذ بَِقِدهِ 
(ٖ)

 َوَكاَن َأْطَؾَؿ بِِف مِـِّل. ,َصاِحُبفُ   

                                                   
فؿا ثـاهؿا ذلؽ طـ  "ورواية ابـ سعد يف الطبؼات:  ,كذا يف إصؾ ويف صحقح مسؾؿ (3)

 ."ققلفؿا 

 ف.أراد أكف أفصح باسؿف ولؿ يؽـ طـ ,وققلف: ٓأكـل ,طـك بف الذكر (2)

 أي مـعـل وكػـل. ,: فؼد طـليف الطبؼات وصحقح مسؾؿ (3)
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 . (َمَتك ُكـَْت َها ُهـَا؟)َفَؼاَل:  ,َقاَل: ُثؿَّ َرَفَع َرْأَسفُ 

ـَ  ـِ َلْقَؾٍة َوَيْقٍم. ,ُقْؾُت: ُمـُْذ َثالَِثْق ـْ َبْق
 مِ

ـْ َكاَن ُيْطِعُؿَؽ؟)َقاَل:   . (َفَؿ

َّٓ َماُء َزْمَزمَ ُقْؾُت  َوَما َأِجُد َطَؾك َبْطـِل  ,َفَسِؿـُْت  ,: َما َكاَن لِل َصَعاٌم إِ

 َسْخَػَة ُجْقٍع.

 (إِكََّفا َصَعاُم ُصْعؿٍ  ,إِكََّفا ُمَباَرَكةٌ )َقاَل: 
(ٔ)

. 

ْقَؾَة. ! اْئَذْن لِل فِل َصَعامِِف الؾَّ
ِ
 َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر: َيا َرُسْقَل اهلل

ـْ َزبِْقِب الطَّاِئِػ  ,َفَػَتَح َأُبق َبْؽٍر َبابًا ,اَفاْكَطَؾْؼـَ 
َفَؽاَن  ,َفَجَعَؾ َيْؼبُِض َلـَا مِ

َل َصَعاٍم َأَكْؾُتُف بَِفا.  َأوَّ

 
ِ
َفْت لِل )َفَؼاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَأَتْقُت َرُسْقَل اهلل إِكَُّف َقْد ُوجِّ

َّٓ َيْثرِ  ,َأْرٌض َذاُت َكْخؾٍ  ٌغ َطـِّل َقْقَمَؽ  ,َب َٓ ُأَراَها إِ َلَعؾَّ اهلَل  ,َفَفْؾ َأْكَت ُمَبؾِّ

 .(َوَيْلُجَرَك فِْقِفؿ؟ ,َأْن َيـَْػَعُفْؿ بَِؽ 

 َفَؾِؼْقُت ُأَكْقسًا. ,َقاَل: َفاْكَطَؾْؼُت 

 َفَؼاَل: َما َصـَْعَت؟

ْقُت.  ُقْؾُت: َصـَْعُت َأكِّل َأْسَؾْؿُت َوَصدَّ

ـْ ِديْ  ْقُت. ,ـَِؽ َقاَل: َما بِل َرْغَبٌة َط  َفنِكِّل َقْد َأْسَؾْؿُت َوَصدَّ

                                                   
 : يشبع اإلكسان إذا شرب ماءها كؿا يشبع مـ الطعام.أي (3)
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ـَا َوَكاَن  ,َفَلْسَؾَؿ كِْصُػُفؿ ,َفاْحَتَؿْؾـَا َحتَّك َأَتْقـَا َقْقَمـَا ِغَػارَ  ,َفَلْسَؾَؿْت ُأمُّ

ـُ َرَحَضةَ  ُفؿ إِْيَؿاُء ب  َوَكاَن َسقَِّدُهؿ. ,َيُممُّ

 الَؿدِ 
ِ
 ْيـََة َأْسَؾْؿـَا.َوَقاَل كِْصُػُفؿ: إَِذا َقِدَم َرُسْقُل اهلل

 
ِ
َفَلْسَؾَؿ كِْصُػُفُؿ  ,الَؿِدْيـَةَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼِدَم َرُسْقُل اهلل

 الَباقِل.

  ,َوَجاءْت َأْسَؾؿُ 
ِ
ُكْسؾُِؿ َطَؾك الَِّذي َأْسَؾُؿقا  ,إِْخَقاُكـَا ,َفَؼاُلقا: َيا َرُسْقَل اهلل

 َطَؾْقِف.

  ,َفَلْسَؾُؿقا
ِ
َغَػَر اهلُل َلَفا!  ,ِغَػارُ ): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسْقُل اهلل

 . (َوَأْسَؾُؿ َساَلَؿَفا اهللُ 

َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ 
(ٔ)

. 

ُٖٕس ََُش  ُٔ ارٍ ايِٖٓهُط ب ـُ َطؿَّ ـْ َمالِِؽ  ,َأْخَبَرَكا َأُبق ُزَمْقؾٍ  ,: َأْخَبَرَكا ِطْؽِرَمُة ب َط

ـِ َمْرَثدٍ  ـْ َأبِْقفِ  ,ب ـْ  ,َط  ,ُكـُْت َرابَِع اإِلْسالَمِ "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َأبِل َذرٍّ َط

  ,َأْسَؾَؿ َقْبؾِل َثالََثةٌ 
ِ
 اهلل

َّ
 "َفُؼْؾُت:  ,َفَلَتْقُت َكبِل

ِ
 اهلل

َّ
 "َسالٌَم َطَؾْقَؽ َيا َكبِل

ـْ َأْكَت؟)َفَؼاَل:  ,َفَرَأْيُت آْستِْبَشاَر فِل َوْجِففِ  ,َوَأْسَؾْؿُت   . (َم

ـْ ِغَػاَر. َرُجٌؾ  ,ُقْؾُت: ُجـُْدٌب 
 مِ

                                                   
وأخرجف  ,-رضل اهلل طـف- ,يف فضائؾ الصحابة: باب مـ فضائؾ أبل ذر (2473)رقؿ  (3)

 .(374/  5)وأحؿد  (,222 ,239/  4) "الطبؼات  "ابـ سعد يف 
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ِ
 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َفَرَأْيُتَفا فِل َوْجِف َرُسْقِل اهلل

ـْ َيْسُرُق الَحاجَّ   "َوَكاَن فِْقِفؿ َم
(ٔ)

. 

ُ٘  َوَأَحٌد َوَثَؿاُكْقَن َحِدْيثًا. ,: ماَئَتا َحِدْيٍث ََٚي

َٗا ِٓ َٔ  َطَشَر َحِدْيثًا. اٖتَفَكا 
ْ

 : َطَؾك اْثـَل

َٟٗٚاَِْفَطَز اي . ُبَداِض ـِ  : بَِحِدْيَثْق

ِْ َُِػًٔ  : بِتِْسَعَة َطَشَر.َٚ

ُٔ َغِعٕس انُ اِب ـِ  ,َأْخَبَرَكا ُوَهْقٌب  ,: َأْخَبَرَكا َطػَّ ـُ ُطْثَؿاَن ب  ب
ِ
َأْخَبَرَكا َطْبُد اهلل

ـْ ُمَجاِهدٍ  ,ُخَثْقؿٍ  ـِ إَْشَتِر:  ,َط ـْ إِْبَراِهْقَؿ ب -رضل اهلل طـف-–َأَبا َذرٍّ َأنَّ "َط

َبَذةِ   َفَؼاَل: َوَما ُيْبؽِْقِؽ؟ ,َفَبَؽِت اْمَرَأُتفُ  ,َحَضَرُه الَؿْقُت بِالرَّ

ـْ َتْغقِْقبَِؽ 
َٓ ُبدَّ مِ  َوَلْقَس ِطـِْدي َثْقٌب َيَسُعَؽ َكَػـًا. ,َقاَلْت: َأْبؽِل َأكَُّف 

َٓ َتْبؽِل   ,َقاَل: 
ِ
 َذاَت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفنِكِّل َسِؿْعُت َرُسْقَل اهلل

ـَ )َيْقٍم َوَأَكا ِطـَْدُه فِل َكَػٍر َيُؼْقُل: 
َـّ َرُجٌؾ مِـُْؽْؿ بَِػالٍَة َتْشَفُدُه ِطَصاَبٌة مِ َلَقُؿْقَت

ـَ   .(الُؿْممِـِْق

                                                   
صؾك اهلل طؾقف -رجؾ مـ غػار: فؽلكف "ولػظف بعد ققلف:  (3637)رباين برقؿ أخرجف الط (3)

وذاك أين كـت مـ قبقؾة يسرققن  ,ارتدع وود أين كـت مـ قبقؾة غقر التل أكا مـفؿ -وسؾؿ

فرأيت آستبشار يف "إلك ققلف:  (342/  3). وأخرجف الحاكؿ "الحاج بؿحاجـ لفؿ

 الذهبل. ووافؼف ,وصححف طؾك شرط مسؾؿ ,"وجفف
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َفُؽؾُُّفْؿ 
(ٔ)

َوَقْد َأْصَبْحُت بِالَػالَِة  ,َفَؾْؿ َيْبَؼ َغْقِري ,َماَت فِل َجَؿاِطٍة َوَقْرَيةٍ  

ـَ َما َأُقْقُل  ,ِرْيَؼ َفَراقِبِل الطَّ  ,َأُمْقُت  َٓ ُكِذْبُت. ,َما َكَذْبُت  ,َفنِكَِّؽ َسْقَف َتَرْي  َو

؟! ,َقاَلْت: َوَأكَّك َذلَِؽ   َوَقِد اْكَؼَطَع الَحاجُّ

ِرْيَؼ.  َقاَل: َراقِبِل الطَّ

 َكَذلَِؽ 
َ

َخ  ,َفَبْقـَا ِهل  بِالَؼْقِم َتُخبُّ بِِفْؿ َرَواِحُؾُفْؿ َكَلكَُّفُؿ الرَّ
َ

ؿُ إِْذ ِهل
(ٕ)

, 

 َفَلْقَبُؾقا َحتَّك َوَقُػقا َطَؾْقَفا.

 َقاُلقا: َما َلِؽ؟

ـُْقَكفُ  ـَ ُتَؽػِّ ـَ الُؿْسؾِِؿْق
 َوُتْمَجُرْوَن فِْقِف. ,َقاَلْت: َرُجٌؾ مِ

ـْ ُهَق؟  َقاُلقا: َوَم

 .-رضل اهلل طـف-َقاَلْت: َأُبق َذرٍّ 

َفاتِِفؿْ   َقاَصُفْؿ فِل ُكُحْقِرَها َيْبَتِدُرْوَكُف.َوَوَضُعقا ِس  ,َفَػَدْوُه بِآَباِئِفْؿ َوُأمَّ

  ,َفَؼاَل: َأْبِشُروا
ِ
ـَ َقاَل فِْقُؽْؿ َرُسْقُل اهلل ِذْي صؾك اهلل طؾقف -َأْكُتُؿ الـََّػُر الَّ

 َما َقاَل. -وسؾؿ

                                                   
 ."فؽؾ مـ كان معل يف ذلؽ الؿجؾس": "الطبؼات  "يف  (3)

وهق: صائر أبؼع طؾك شؽؾ الـسر خؾؼة إٓ أكف مبؼع  ,جؿع رخؿة والرخؿ,: تسرع. تخب (2)

 بسقاد وبقاض.
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ـَ َهَؾَؽ َبْقـَُفَؿا َوَلَداِن َأْو ثَ )َسِؿْعُتُف َيُؼْقُل:  ـَ الُؿْسؾِِؿْق
ـِ مِ ـِ اْمَرَأْي  ,الََثةٌ َما مِ

 . (َفَقَرَياِن الـَّاَر َأَبداً  ,َفاْحَتَسَبا َوَصَبَرا

ـْ ثَِقابِل َيَسُعـِل  ,ُثؿَّ َقاَل: َوَقْد َأْصَبْحُت الَقْقَم َحْقُث َتَرْونَ 
َوَلق َأنَّ َثْقبًا مِ

َّٓ فِْقفِ  ـْ إِ ـَـِل َرُجٌؾ مِـُْؽؿ َكانَ  ,َلْؿ ُأَكػَّ َٓ ُيَؽػِّ َأمِْقرًا َأْو َطِرْيػًا  َأْكُشُدُكُؿ اهلَل َأْن 

ـْ َذلَِؽ َشْقئًا ,َأْو َبِرْيداً 
ـَ إَْكَصارِ  ,َفُؽؾُّ الَؼْقِم َكاَن َكاَل مِ

َّٓ َفَتًك مِ َقاَل: َأَكا  ,إِ

َثْقَباِن فِل َطْقَبتِل  ,َصاِحُبَؽ 
(ٔ)

ل   ـْ َغْزِل ُأمِّ
ـِ  ,مِ َذْي ـِ الؾَّ  َهَذْي

َّ
َوَأَحُد َثْقَبل

.
َّ

 َطَؾل

ـِّل ,ْكَت َصاِحبِلأَ "َقاَل:  "َفَؽػِّ
(ٕ)

. 

                                                   
 : ما تجعؾ فقف الثقاب.العقبة (3)

 (,366 / 5)وأحؿد  (,232/  4)أخرجف ابـ سعد  رجالف ثؼات إٓ أن فقف اكؼطاطا, (2)

وكسبف ٕحؿد وقال: رجالف رجال الصحقح.  (333/  9) "الؿجؿع  "وذكره الفقثؿل يف 

أخربكا طػان بـ  ,مـ صريؼ ابـ إسحاق (358/  3) "أسد الغابة  "ورواه ابـ إثقر يف 

طـ  ,طـ إبراهقؿ بـ آشرت ,طـ مجاهد ,أخربكا طبد اهلل بـ خثقؿ ,أخربكا وهقب ,مسؾؿ

مـ صريؼ إسحاق بـ أبل  (234 ,233/  4)ل ذر ... ورواه ابـ سعد طـ زوجة أب ,أبقف

طـ إبراهقؿ بـ  ,طـ طبد اهلل بـ طثؿان بـ خثقؿ طـ مجاهد ,طـ يحقك بـ سؾقؿ ,إسرائقؾ

 (,370 ,369/  3) "الحؾقة  "آشرت طـ أبقف مالؽ بـ الحارث ... وأخرجف أبق كعقؿ يف 

طـ طبد  ,. مـ صريؼ يحقك بـ سؾقؿ(375 ,372/  2) "آستقعاب  "وابـ طبد الرب يف 

 طـ أم ذر. ,طـ أبل آشرت ,طـ إبراهقؿ بـ آشرت ,طـ مجاهد ,اهلل بـ طثؿان بـ خثقؿ
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ِٖ ُٔ َغِعٕس ُث ٍَ اِب ـُ َأبِل إِْسَرائِْقَؾ َقا َثـَا إِْسَحاُق ب ـُ  ,: َحدَّ َثـَا َيْحَقك ب َحدَّ

ـِ ُخَثْقؿٍ  ,ُسَؾْقؿٍ  ـِ اْب ـْ ُمَجاِهدٍ  ,َط ـِ إَْشَترِ  ,َط ـْ إِْبَراِهْقَؿ ب ـْ َأبِْقِف:  ,َط َأكَُّف "َط

ا َحَضَر   . "َفَذَكَرهُ  ,َبَؽِت اْمَرَأُتُف ... ,الَؿْقُت  -رضل اهلل طـف-رٍّ َأَبا ذَ َلؿَّ

ـَ َشِفُدْوهُ ": ََٚظاَز ِذْي ـَُف إَْكَصاِريُّ فِل الـََّػِر الَّ ـُ  ,َفَؽػَّ مِـُْفؿ: ُحْجُر ب

ـُ إَْشَترِ  ,إَْدَبرِ   ."َوَمالُِؽ ب

ُٔ ِإِغَشاَم ـُ ُسْػَقانَ اِب َثـَا ُبَرْيَدُة ب ـْ  ,: َحدَّ   َط
ِّ

ـِ َكْعٍب الُؼَرضِل ِد ب ـِ  ,ُمَحؿَّ َط

ـِ َمْسُعْقدٍ  ا َكَػك ُطْثَؿاُن َأَبا َذرٍّ "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-اْب رضل اهلل -–َلؿَّ

َبَذةِ -طـفؿا َّٓ اْمَرَأُتُف َوُغالَُمفُ  ,َوَأَصاَبُف بَِفا َقَدُرهُ  ,إَِلك الرَّ ـْ َمَعُف إِ  ,َلْؿ َيُؽ

ـَاكِل ,الَكِلَفَلْوَصاُهَؿا َأِن اْغِس  ِرْيِؼ  ,َوَكػِّ ُل  ,َوَضَعاكِل َطَؾك َقاِرَطِة الطَّ َفَلوَّ

 َفَقَضَعاُه.  ,َفَلِطْقـُْقَكا َطَؾْقفِ  ,َرْكٍب َيُؿرُّ بُِؽْؿ ُقْقُلقا: َهَذا َأُبق َذرٍّ 

ـُ َمْسُعْقدٍ  اراً  -رضل اهلل طـف-َوَأْقَبَؾ اْب ـَ الِعَراِق ُطؿَّ
َفَؾْؿ  ,فِل َرْهٍط مِ

َّٓ بِفِ َيُرطْ   َقْد َكاَدِت اإِلبُِؾ َأْن َتَطَلُه. ,ُفْؿ إِ

 "َفَؼاَل:  ,َفَؼاَم الُغالَمُ 
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َهَذا َأُبق َذرٍّ َصاِحُب َرُسْقِل اهلل

 ."-وسؾؿ

 َفاْسَتَفؾَّ 
ِ
  ,َيْبؽِل-رضل اهلل طـف-َطْبُد اهلل

ِ
-َوَيُؼْقُل: َصَدَق َرُسْقُل اهلل

        َوُتبَْعُث  ,َوَتُؿْقُت َوْحَدكَ  ,ْؿِشل َوْحَدكَ تَ ): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 . (َوْحَدكَ 
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 َحِدْيَثفُ  ,َفَقاَرْوهُ  ,ُثؿَّ َكَزُلقا
ِ
َثُفْؿ َطْبُد اهلل   ,ُثؿَّ َحدَّ

ِ
-َوَما َقاَل َلُف َرُسْقُل اهلل

فِل َمِسْقِرِه َوْحَدُه إَِلك َتُبْقٍك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
(ٔ)

. 

ِٔ ُع َِٝػ٢ ب ِٔ ٔع ١ًََََٚع ِٝ َُ 
(ٕ)

ـْ َرَأى َأَبا َذرٍّ َيْحُؾُب ُغـَْقَؿًة َلفُ   ,: َأْخَبَركِل َم

َفَقْبَدُأ بِِجْقَراكِِف َوَأْضَقافِِف َقْبَؾ َكْػِسِف 
(ٖ)

. 

ٍُ َٛ ِْ اأَلِس ـْ َأبِل ُطْثَؿاَن الـَّْفِديِّ : َعأق رضل اهلل -َأَبا َذرٍّ َرَأْيُت ": َقاَل  ,َط

ْؿسِ  ,تِفِ َيِؿْقُد َطَؾك َراِحؾَ -طـف  ,َفَظـَـُْتُف َكائِؿًا ,َوُهَق ُمْسَتْؼبٌِؾ َمْطؾَِع الشَّ

؟ ,َفَدَكْقُت   َوُقْؾُت: َأَكائٌِؿ َأْكَت َيا َأَبا َذرٍّ

 َٓ  "َبْؾ ُكـُْت ُأَصؾِّل ,َقاَل: 
(ٗ)

 ها.

 ,كبقاًل  ,ورًطا ,زاهًدا": -ضنٞ اهلل عٓ٘-فكس نإ أبٛ شض ايػفاضٟ 

 وبعد اإلسالم. ,طابًدا قبؾ اإلسالم ,طالًؿا

أكف كان يصؾل قبؾ اإلسالم بثالث  -رضل اهلل طـف-فؼد ذكر طـ كػسف 

 سـقات.

 

                                                   
 . (2)ت  (57)وقد تؼدم تخريج الحديث يف الصػحة  ,ضعقػ ,بريدة بـ سػقان (3)

 ,الظـ أكف محرف ويغؾب طؾك ,ولؿ كجد لف ترجؿة ,بالعقـ الؿفؿؾة "طؿقؾة  "كذا إصؾ  (2)

 .(3086 )"هتذيب الؽؿال  "الػزاري مرتجؿ يف  "طقسك بـ كؿقؾة  "صقابف 

 مـ صريؼ القاقدي. (235/  4)أخرجف ابـ سعد  (3)

 ورجالف ثؼات. (236/  4)أخرجف ابـ سعد  (4)
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 :  نُا دا٤ شيو يف قشٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل

امِِت  ـِ الصَّ  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل َخَرْجـَا ": -رضل اهلل طـف-َقاَل َأُبق َذرٍّ َقاَل:  ,َط

ـْ َقْقمِـَا ِغَػارٍ 
ْفَر اْلَحَرامَ َوَكاُكقا ُيِحؾُّ  ,مِ َفَخَرْجُت َأَكا َوَأِخل ُأَكْقٌس  ,قَن الشَّ

ـَا ـَ إَِلْقـَا ,َفـََزْلـَا َطَؾك َخاٍل َلـَا ,َوُأمُّ َفَحَسَدَكا َقْقُمُف  ,َفَلْكَرَمـَا َخاُلـَا َوَأْحَس

ـْ َأْهؾَِؽ َخاَلَػ إَِلْقِفْؿ ُأَكْقٌس  اُلـَا َفـََثا َفَجاَء َخ  ,َفَؼاُلقا: إِكََّؽ إَِذا َخَرْجَت َط

ْرَتفُ  ,َطَؾْقـَا الَِّذي قِقَؾ َلفُ  ـْ َمْعُروفَِؽ َفَؼْد َكدَّ
ا َما َمَضك مِ َٓ ِجَؿاَع  ,َفُؼْؾُت: َأمَّ َو

ْبـَا ِصْرَمَتـَا ,َلَؽ فِقَؿا َبْعدُ  َوَتَغطَّك َخاُلـَا َثْقَبُف َفَجَعَؾ  ,َفاْحَتَؿْؾـَا َطَؾْقَفا ,َفَؼرَّ

ةَ َفاْكَطَؾْؼـَ  ,َيْبؽِل ـْ  ,ا َحتَّك َكَزْلـَا بَِحْضَرِة َمؽَّ ـْ ِصْرَمتِـَا َوَط َفـَاَفَر ُأَكْقٌس َط

ـَ  ,مِْثؾَِفا َفَلَتاَكا ُأَكْقٌس بِِصْرَمتِـَا َومِْثؾَِفا َمَعَفا. َقاَل:  ,َفَخقََّر ُأَكْقًسا ,َفَلَتَقا اْلَؽاِه

ـَ َأِخل َقْبَؾ َأْن َأْلَؼك َرُس  ,َوَقْد َصؾَّْقُت "  َيا اْب
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قَل اهلل

ـَ  ؟ َقاَل: لِؾَّفِ  ,"بَِثاَلِث ِسـِق ـْ ُف َحْقُث  ,ُقْؾُت: لَِؿ ُف؟ َقاَل: َأَتَقجَّ ـَ َتَقجَّ ُقْؾُت: َفَلْي

ُفـِل َربِّل ْقِؾ ُأْلِؼقُت َكَلكِّل ِخَػاءٌ  ,ُيَقجِّ ـْ آِخِر الؾَّ
 ,ُأَصؾِّل ِطَشاًء َحتَّك إَِذا َكاَن مِ

َة َفاْكِػـِلَحتَّك َتْعؾُ  ْؿُس. َفَؼاَل ُأَكْقٌس: إِنَّ لِل َحاَجًة بَِؿؽَّ َفاْكَطَؾَؼ  ,َقكِل الشَّ

ةَ    ,ُأَكْقٌس َحتَّك َأَتك َمؽَّ
َّ

ُثؿَّ َجاَء َفُؼْؾُت: َما َصـَْعَت؟ َقاَل: َلِؼقُت  ,َفَراَث َطَؾل

َة َطَؾك ِديـَِؽ  ُت: َفَؿا َيُؼقُل الـَّاُس؟ َقاَل: ُقؾْ  ,َيْزُطُؿ َأنَّ اهلَل َأْرَسَؾفُ  ,َرُجاًل بَِؿؽَّ

ـٌ  ,َيُؼقُلقَن: َشاِطرٌ  َعَراِء. َقاَل ُأَكْقٌس: َلَؼْد  ,َساِحرٌ  ,َكاِه َوَكاَن ُأَكْقٌس َأَحَد الشُّ

ْعرِ  ,َفَؿا ُهَق بَِؼْقلِِفؿْ  ,َسِؿْعُت َقْقَل اْلَؽَفـَةِ   ,َوَلَؼْد َوَضْعُت َقْقَلُف َطَؾك َأْقَراِء الشِّ
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 إِكَُّف َلَصاِدٌق  ,َأكَُّف ِشْعرٌ  ,ئُِؿ َطَؾك لَِساِن َأَحٍد َبْعِديَفَؿا َيْؾتَ 
ِ
َوإِكَُّفْؿ  ,َواهلل

ْػُت  ,َلَؽاِذُبقَن. َقاَل: ُقْؾُت: َفاْكِػـِل َحتَّك َأْذَهَب َفَلْكُظرَ  َة َفَتَضعَّ َقاَل َفَلَتْقُت َمؽَّ

ـَ َهَذا الَِّذي َتْدُطقَكفُ  ,َرُجاًل مِـُْفؿْ    َفُؼْؾُت: َأْي
َّ

ابَِئ؟ َفَلَشاَر إَِلل َفَؼاَل:  ,الصَّ

ابَِئ   َأْهُؾ اْلَقاِدي بُِؽؾٍّ َمَدَرٍة َوَطْظؿٍ  ,الصَّ
َّ

َحتَّك َخَرْرُت َمْغِشقًّا  ,َفَؿاَل َطَؾل

 
َّ

ـَ اْرَتَػْعُت  ,َطَؾل َقاَل: َفَلَتْقُت َزْمَزَم  ,َكَلكِّل ُكُصٌب َأْحَؿرُ  ,َقاَل: َفاْرَتَػْعُت ِحق

ـْ َمائَِفاَفَغَسْؾُت طَ 
َماَء: َوَشِرْبُت مِ ـَ  ,َوَلَؼْد َلبِْثُت  ,ـِّل الدِّ ـَ َأِخل َثاَلثِق  ,َيا اْب

ـَ َلْقَؾٍة َوَيْقمٍ  َّٓ َماُء َزْمَزمَ  ,َبْق ـُ  ,َما َكاَن لِل َصَعاٌم إِ َرْت ُطَؽ َفَسِؿـُْت َحتَّك َتَؽسَّ

َة فِل َلْقَؾٍة  َوَما َوَجْدُت َطَؾك َكبِِدي ُسْخَػَة ُجقٍع. َقاَل  ,َبْطـِل َفَبْقـَا َأْهِؾ َمؽَّ

َفَؿا َيُطقُف بِاْلَبْقِت َأَحٌد.  ,إِْذ ُضِرَب َطَؾك َأْسِؿَختِِفؿْ  ,َقْؿَراَء إِْضِحَقانٍ 

 فِل َصَقافِِفَؿا َفُؼْؾُت:  ,َوَكائَِؾةَ  ,َواْمَرَأَتاِن مِـُْفْؿ َتْدُطَقاِن إَِساًفا
َّ

َقاَل: َفَلَتَتا َطَؾل

ُْخَرىَأْكؽَِحا َأَح  ْٕ  َفُؼْؾُت:  ,َدُهَؿا ا
َّ

ـْ َقْقلِِفَؿا َقاَل: َفَلَتَتا َطَؾل َقاَل: َفَؿا َتـَاَهَتا َط

ـٌ مِْثُؾ اْلَخَشَبةِ  نِ  ,َه َٓ َٓ َأْكـِل َفاْكَطَؾَؼَتا ُتَقْلِق ِن: َلْق َكاَن  ,َغْقَر َأكِّل  َٓ َوَتُؼق

ـْ َأْكَػاِرَكا َقاَل َفاْسَتْؼَبَؾفُ 
 َهاُهـَا َأَحٌد مِ

ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َؿا َرُسقُل اهلل

ـَ اْلَؽْعَبِة  «َما َلُؽَؿا؟»َقاَل:  ,َوُهَؿا َهابَِطانِ  ,َوَأُبق َبْؽرٍ  ابُِئ َبْق َقاَلَتا: الصَّ

َوَجاَء  ,َقاَلَتا: إِكَُّف َقاَل َلـَا َكؾَِؿًة َتْؿأَلُ اْلَػؿَ  «َما َقاَل َلُؽَؿا؟»َقاَل:  ,َوَأْسَتاِرَها

 َرُسقُل ا
ِ
َوَصاَف بِاْلَبْقِت ُهَق  ,َحتَّك اْسَتَؾَؿ اْلَحَجرَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-هلل

ا َقَضك َصاَلَتُف  ,َوَصاِحُبفُ  ـْ  -َقاَل َأُبق َذرٍّ  -ُثؿَّ َصؾَّك َفَؾؿَّ َل َم َفُؽـُْت َأَكا َأوَّ
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ْساَلمِ  اَلُم َطَؾْقَؽ َيا رَ  ,َحقَّاُه بَِتِحقَِّة اإْلِ  َفَؼاَل: َقاَل َفُؼْؾُت: السَّ
ِ
ُسقَل اهلل

« 
ِ
ـْ َأْكَت؟»ُثؿَّ َقاَل  «َوَطَؾْقَؽ َوَرْحَؿُة اهلل ـْ ِغَػارٍ  «َم

َقاَل:  ,َقاَل ُقْؾُت: مِ

َفُؼْؾُت فِل َكْػِسل: َكِرَه َأِن اْكَتَؿْقُت  ,َفَلْهَقى بَِقِدِه َفَقَضَع َأَصابَِعُف َطَؾك َجْبَفتِفِ 

ُثؿَّ َرَفَع  ,َوَكاَن َأْطَؾَؿ بِِف مِـِّل ,َفَؼَدَطـِل َصاِحُبفُ  ,هِ َفَذَهْبُت آُخُذ بَِقدِ  ,إَِلك ِغَػارٍ 

ـَ  «َمَتك ُكـَْت َهاُهـَا؟»ُثؿَّ َقاَل:  ,َرْأَسفُ  َقاَل ُقْؾُت: َقْد ُكـُْت َهاُهـَا ُمـُْذ َثاَلثِق

ـَ َلْقَؾٍة َوَيْقمٍ  ـْ َكاَن ُيْطِعُؿَؽ؟»َقاَل:  ,َبْق َّٓ َقاَل ُقْؾُت: َما َكاَن لِ  «َفَؿ ل َصَعاٌم إِ

ـُ َبْطـِل َرْت ُطَؽ َوَما َأِجُد َطَؾك َكبِِدي ُسْخَػَة  ,َماُء َزْمَزَم َفَسِؿـُْت َحتَّك َتَؽسَّ

 اْئَذْن  «إِكََّفا َصَعاُم ُصْعؿٍ  ,إِكََّفا ُمَباَرَكةٌ »َقاَل:  ,ُجقعٍ 
ِ
َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر: َيا َرُسقَل اهلل

ْقَؾةَ    ,لِل فِل َصَعامِِف الؾَّ
ِ
 ,َوَأُبق َبْؽرٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفاْكَطَؾَؼ َرُسقُل اهلل

ـْ َزبِقِب الطَّاِئِػ  ,َفَػَتَح َأُبق َبْؽٍر َباًبا ,َواْكَطَؾْؼُت َمَعُفَؿا
َفَجَعَؾ َيْؼبُِض َلـَا مِ

َل َصَعاٍم َأَكْؾُتُف بَِفا  ُثؿَّ َأَتقْ  ,ُثؿَّ َغَبْرُت َما َغَبْرُت  ,َوَكاَن َذلَِؽ َأوَّ
ِ
-ُت َرُسقَل اهلل

َفْت لِل َأْرٌض َذاُت َكْخؾٍ »َفَؼاَل:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َٓ  ,إِكَُّف َقْد ُوجِّ

َّٓ َيْثِرَب  َفَفْؾ َأْكَت ُمَبؾٌِّغ َطـِّل َقْقَمَؽ؟ َطَسك اهلُل َأْن َيـَْػَعُفْؿ بَِؽ  ,ُأَراَها إِ

ا َصـَْعَت؟ ُقْؾُت: َصـَْعُت َأكِّل َقْد َفَلَتْقُت ُأَكْقًسا َفَؼاَل: مَ  «َوَيْلُجَرَك فِقِفؿْ 

ْقُت  ـْ ِديـَِؽ  ,َأْسَؾْؿُت َوَصدَّ ْقُت  ,َقاَل: َما بِل َرْغَبٌة َط  ,َفنِكِّل َقْد َأْسَؾْؿُت َوَصدَّ

ـَا ـْ ِديـُِؽَؿا ,َفَلَتْقـَا ُأمَّ ْقُت  ,َفَؼاَلْت: َما بِل َرْغَبٌة َط  ,َفنِكِّل َقْد َأْسَؾْؿُت َوَصدَّ

ـُ  ,ْؾـَا َحتَّك َأَتْقـَا َقْقَمـَا ِغَػاًراَفاْحَتؿَ  ُفْؿ َأْيَؿاُء ْب َفَلْسَؾَؿ كِْصُػُفْؿ َوَكاَن َيُممُّ
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ِ
صؾك -َرَحَضَة اْلِغَػاِريُّ َوَكاَن َسقَِّدُهْؿ. َوَقاَل كِْصُػُفْؿ: إَِذا َقِدَم َرُسقُل اهلل

 َفَؼِدَم َرُسقُل ا ,اْلَؿِديـََة َأْسَؾْؿـَا -اهلل طؾقف وسؾؿ
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-هلل

 إِْخَقُتـَا ,َفَلْسَؾَؿ كِْصُػُفُؿ اْلَباقِل َوَجاَءْت َأْسَؾؿُ  ,اْلَؿِديـَةَ 
ِ
 ,َفَؼاُلقا: َيا َرُسقَل اهلل

  ,َفَلْسَؾُؿقا ,ُكْسؾُِؿ َطَؾك الَِّذي َأْسَؾُؿقا َطَؾْقفِ 
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

«َوأْسَؾُؿ َساَلَؿَفا اهللُ  ,َلَفا ِغَػاُر َغَػَر اهللُ »: -وسؾؿ
(ٔ)

. 

 ."إكؿا هذه إشارات لبعض فضائؾفؿ": ٚنُا قًت يهِ

          

 

 

  

                                                   
 .(ٖٕٚٗ)أخرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو  (ٔ)
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 [-رضي اهلل عنه-سهيل بن عمرو ]

 ."-زضٞ اهلل عٓ٘-ضٌٗٝ بٔ عُسٚ ": باب اعطف غًفو َٚٔ

 : (195-1/194)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

" ُٔ ٌُ ب ِٝ َٗ ٍُِطُٚغ وأبق جـدل  ,يؼصد طبد اهلل بـ سفقؾ-: َأُبْقُهَؿاَع

 .-العاص بـ سفقؾ

 : َأَبا َيِزْيَد.ُِٜه٢َٓ

ـْ َأْشَرافِِفؿ. ,َوَفِصْقَحُفؿ ,َوَكاَن َخطِْقَب ُقَرْيشٍ 
 َومِ

 
ُّ

ْؾِح: َقاَل الـَّبِل ا َأْقَبَؾ فِل َشْلِن الصُّ َسُفَؾ ): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َلؿَّ

(َأْمُرُكؿ
 (ٔ)

. 

َر إِْسالَُمُف إَِلك َيْقِم الَػْتِح  ـَ إِْسالَُمُف. ,َتَلخَّ  ُثؿَّ َحُس

 َوَتَخؾََّص. ,َوَكاَن َقْد ُأِسَر َيْقم َبْدرٍ 

                                                   
يف الشروط: باب  (2732) (2733)قطعة مـ الحديث الطقيؾ الذي أخرجف البخاري  (3)

قال  ,الشروط يف الجفاد. قال معؿر: فلخربين أيقب طـ طؽرمة أكف لؿا جاء سفقؾ بـ طؿرو

 ."قد سفؾ لؽؿ مـ أمركؿ  ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 
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ةَ  دًا  ,َوَحضَّ َطَؾك الـَِّػْقرِ  ,َقاَم بَِؿؽَّ َوَقاَل: َياَل َغالٍِب! َأَتاِرُكْقَن َأْكُتؿ ُمَحؿَّ

َباَة  َوالصُّ
(ٔ)

ًٓ َفَفَذا َماٌل َيْلُخُذْوَن ِطقْ   ـْ َأَراَد َما ًة َفَفِذِه  ,َرُكؿ؟ َم ـْ َأَراَد ُققَّ َوَم

ٌة.  ُققَّ

هًا. ,َجَقاداً  ,َوَكاَن َسْؿحًا  ُمَػقَّ

 
ِ
َة َخطِْقبًا ِطـَْد َوَفاِة َرُسْقِل اهلل بِـَْحٍق  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَقْد َقاَم بَِؿؽَّ

ْيِؼ بِالَؿِدْيـَةِ  دِّ ـْ ُخْطَبِة الصِّ
ـَُفؿ ,مِ  َوَطظََّؿ اإِلْسالََم. ,َفَسؽَّ

ٍَ ُٔ َبهَّاٍض َقا ُِٝط ب الَِة  -رضل اهلل طـف-: َكاَن ُسَفْقُؾ ايٗعَب َبْعُد َكثِْقَر الصَّ

َدَقةِ  ْقِم َوالصَّ اِم ُمَجاِهدًا. ,َوالصَّ  َخَرَج بَِجَؿاَطتِِف إَِلك الشَّ

َد َحتَّك َشُحَب لَ "َوُيَؼاُل:  َوَكاَن َكثِْقَر الُبَؽاِء إَِذا  ,ْقُكُف َوَتَغقَّرَ إِكَُّف َصاَم َوَتَفجَّ

 َسِؿَع الُؼْرآَن.

َوَكاَن َأمِْقرًا َطَؾك ُكْرُدْوٍس 
(ٕ)

 ."َيْقم الَقْرُمْقكِ   

 
 

                                                   
: جؿع صابئ. وهق مـ يرتك ديـف لديـ آخر. وكان الؿشركقن يسؿقن الؿسؾؿقـ الصباة (3)

مـ ديـ الشرك إلك ديـ اإلسالم وقد أهبؿت هذه الؽؾؿة طؾك ٓهنؿ خرجقا  ,الصباة

كؾؿة غقر ضاهرة ولعؾفا  "الؿـجد فؾؿ يتبقـفا وأثبت مؽاهنا ثالث كؼط وطؾؼ يف الفامش: 

 ."وأصحابف 

 : الطائػة العظقؿة مـ الخقؾ والجقش. والجؿع: كراديس. الؽردوس (2)
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ٗٞ ٔٓ ٍَ امَلَسا٥ٔ ُٙ ،َقا ُِٝط : اْسُتْشِفَد َيْقَم الَقْرُمْقِك ََٚغ
(ٔ)

. 

ٗٞ ٍَ ايٖؿأفٔع ٟٗ ،ََٚقا َٛأقٔس  اُطْقِن َطَؿَقاَس.: َماَت فِل صَ َٚاي

ُ٘ ِٓ َبْقِديُّ َسٖسَخ َع ـُ َطِؿْقَرَة الزُّ  ها. "َوَغْقُرهُ  ,: َيِزْيُد ب
          

 

 

  

                                                   
وفقف حدثت الؿعركة  ,فقف هنر آردن: واد بـاحقة الشام يف صرف الغقر يصب القرمقك (3)

فؽاكت الؼاصؿة لظفر ققصر الروم ٕكف لؿ تؼؿ لف قائؿة  ,العظقؿة بقـ الؿسؾؿقـ والروم

 ". اكظر -رضل اهلل طـف-بعدها. وكان إمقر لؾجقش يف هذه الؿعركة خالد بـ القلقد 

 "ر الطربي و. واكظ(وما بعدها 320) "تاريخ خؾقػة  ". و(434/  5) "معجؿ البؾدان 

 لؾفجرة. (33)يف التاريخ أحداث طام  "الؽامؾ 
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 ."-زضٞ اهلل عٓ٘-حهِٝ بٔ حصاّ ": باب اعطف غًفو َٚٔ

 : (51-3/44)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

"ُٔ ُِ ب ِٝ ِّ َسٔه ـِ -ضنٞ اهلل عٓ٘-ٔسَعا ـِ َأَسٍد إََسِديُّ اْب ـِ ُخَقْيؾِِد ب : ب

ـِ ِكالٍَب   ب
ِّ

ـِ ُقَصل ى ب . ,َطْبِد الُعزَّ  إََسِديُّ
ُّ

 َأُبق َخالٍِد الُؼَرِشل

ـَ إِْسالَُمُف. ,َأْسَؾَؿ َيْقَم الَػْتِح   َوَحُس

 : ُحـَْقـًا َوالطَّائَِػ.ََٚغَعا

ـْ َأْشَراِف ُقرَ 
 َوُكَبالَِئَفا. ,َوُطَؼالَِئَفا ,ْيشٍ َوَكاَن مِ

َِٜذ١ُ َتُف.-عٓٗاضنٞ اهلل -ََٚناَِْت َخٔس  : َطؿَّ

ُِٝط َٕ ايٗعَب ِف -ضنٞ اهلل عٓ٘-ََٚنا ـَ َطؿِّ : اْب
(ٔ)

. 

ُ٘ ِٓ  َسٖسَخ َع
ُّ

َحابِل ـِ  ,َوِحَزامٌ  ,: اْبـَاُه: ِهَشاٌم الصَّ ـُ الَحاِرِث ب  ب
ِ
َوَطْبُد اهلل

ـُ َصْؾَحةَ  ,َوُطْرَوةُ  ,ـُ الُؿَسقِِّب َوَسِعْقُد ب ,َكْقَفؾٍ  ـُ  ,َوُمْقَسك ب َوُيْقُسُػ ب

ـُ َمالٍِؽ  ,َوآَخُرْونَ  ,َماَهَؽ  ـَ  ,َوِطَراُك ب ـُ ِسْقِرْي ُد ب ـُ َأبِل  ,َوُمَحؿَّ َوَطَطاُء ب

 َرَباٍح.

َِٓء َطـُْف ُمْرَسَؾٌة. ُـّ ِرَواَيَة َهُم  َفَلُض

                                                   
 .493/  2: "سقرة ابـ هشام  " (3)
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 َوَقِدَم ِدَمْشَؼ َتاِجرًا.

ٌَ ِٝ ـَ  ,كَُّف َكاَن إَِذا اْجَتَفَد فِل َيِؿْقـِفِ إِ ": ٔق
اكِل َيْقَم َبْدٍر مِ َٓ َوالَِّذي َكجَّ َقاَل: 

 "الَؼْتؾِ 
(ٔ)

. 

ُٔ امُلِٓٔصِض ُِ ب ِٝ ٖٔ ٍَ ِإِبَطا ـَ َسـًَة.َقا  : َطاَش ماَئًة َوِطْشِرْي

ُٚٔيَس  : َقْبَؾ َطاِم الِػْقِؾ بَِثالََث َطْشَرَة َسـًَة.َٚ

َُُس  ٍَ َأِس ََِّٚقا ُٔ ايَبِطٔق َػةِ ب ـَ الُؿملَّ
  ,: َكاَن مِ

ُّ
صؾك اهلل طؾقف -َأْطَطاُه الـَّبِل

ـٍ ماَئَة َبِعْقٍر  -وسؾؿ ـْ َغـَائِِؿ ُحـَْق
ـُ إِْسَحاَق  -مِ  .-فِْقَؿا َذَكَر اْب

ُِٖ  ُٙ ِٚاَلُز   ,َوِحَزامٌ  ,َوَخالِدٌ  ,ِهَشامٌ ": ََٚأ
ِ
 ,َوُأمُّ ُسَؿقَّةَ  ,َوَيْحَقك ,َوَطْبُد اهلل

 ."َوُأمُّ ِهَشامٍ  ,َوُأمُّ َطْؿٍرو

ٟٗ ٔفٞ ٍَ ايُبَداِض ٘ٔ) ََٚقا ِٜٔد ـَ َسـًَة فِل الَجاِهؾِقَّةِ ":  (َتاِض ـَ فِل  ,َطاَش ِستِّْق َوِستِّْق

 ."اإِلْسالَمِ 

ـَ َسـَةً ": ُقًُِت َّٓ بِْضعًا َوَأْرَبِعْق  ."َلْؿ َيِعْش فِل اإِلْسالَِم إِ

ِٔ َسٖسَث ُٖ ٠َُٚ َع ٍَ ُعِط  َُ٘قا
َّ

َيا )َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: إِنَّ الـَّبِل

ْكَقا َخِضَرًة ُحْؾَقةً  ,َحؽِْقؿُ   (إِنَّ الدُّ
(ٕ)

. 

                                                   
 . (363) "جؿفرة كسب قريش  ". و(233) "كسب قريش  " (3)

يف  (283/  5)و ,يف الزكاة: باب آستعػاف طـ الؿسللة (265/  3)أخرجف البخاري  (2)

يعطل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ان الـبل يف الخؿس: باب ما ك (378/  6)و ,القصايا

                               = يف الزكاة: باب القد العؾقا خقر مـ القد (3035)ومسؾؿ  ,الؿملػة قؾقهبؿ
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َٓ َغْقَرهُ  ـْ َبْعَدُه ِدْيَقاكًا َو َٓ مِؿَّ ـْ َأبِل َبْؽٍر َو
 ."َقاَل: َفَؿا َأَخَذ َحؽِْقٌؿ مِ

ٌَ ِٝ "رِ ُقتَِؾ َأُبْقُه َيْقَم الِػَجاِر إَِخقْ ": َٚٔق
 (ٔ)

. 

َِٓس٠َ ََ  ُٔ ٍَ اِب ـَ  ,: ُولَِد َحؽِْقٌؿ فِل َجْقِف الَؽْعَبةِ َقا َوَطاَش ماَئًة َوِطْشِرْي

 َسـًَة.

.ََاَت ـَ  : َسـََة َأْرَبٍع َوَخْؿِسْق

                                                                                                                        
طـ  ,مـ صرق طـ الزهري (,302 ,303/  5)والـسائل  , (2463)والرتمذي  ,السػؾك =

صؾك اهلل -م قال: سللت رسقل اهلل أن حؽقؿ بـ حزا ,وسعقد بـ الؿسقب ,طروة بـ الزبقر

إن  ,يا حؽقؿ "ثؿ قال لل:  ,ثؿ سللتف فلططاين ,ثؿ سللتف فلططاين ,فلططاين -طؾقف وسؾؿ

 ,ومـ أخذه بنشراف كػس ,بقرك لف فقف ,فؿـ أخذه بسخاوة كػس ,هذا الؿال خضرة حؾقة

فؼال  "السػؾك  والقد العؾقا خقر مـ القد ,وكان كالذي يلكؾ وٓ يشبع ,لؿ يبارك لف فقف

حتك أفارق  ,ٓ أرزأ أحدا بعدك شقئا ,والذي بعثؽ بالحؼ ,حؽقؿ: فؼؾت: يا رسقل اهلل

 ,ثؿ إن طؿر دطاه لقعطقف ,فؽان أبق بؽر يدطق حؽقؿا إلك العطاء. فقلبل أن يؼبؾف مـف ,الدكقا

 أين أطرض طؾقف حؼف ,فؼال: إين أشفدكؿ معشر الؿسؾؿقـ طؾك حؽقؿ ,فلبل أن يؼبؾ مـف

فؾؿ يرزأ حؽقؿ أحدا مـ الـاس بعد رسقل اهلل صؾك اهلل  ,فقلبل أن يلخذه ,مـ هذا الػئ

 طؾقف حتك تقيف. وققلف: ٓ أرزأ: أي ال أكؼص مالف بالطؾب مـف.

 ,وذلؽ أكف كان قتال يف الشفر الحرام ,كالؼتال والؿؼاتؾة ,: بالؽسر بؿعـك الؿػاجرةالػجار (3)

والػجار إخقر هذا شفده   ,ار. ولؾعرب فجارات أربعةفسؿل الػج ,فػجروا فقف جؿقعا

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وطؿره إذ ذاك  ,مع أطؿامف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-رسقل اهلل 

وكاكت هذه الحرب بقـ قريش ومـ معفؿ وبقـ ققس طقالن. اكظر خربها يف  ,طشرون سـة

  .(387 – 384/  3) "سقرة ابـ هشام  "
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٣َٚ َبْقرُ َض ـِ ُطْثَؿانَ  ,: الزُّ ـْ ُمْصَعِب ب َدَخَؾْت ُأمُّ َحؽِْقٍؿ فِل كِْسَقٍة "َقاَل:  ,َط

ََٓدةُ  ,َفا الَؿَخاُض َفَضَربَ  ,الَؽْعَبةَ  ـَ َأْطَجَؾْتَفا الِق َفَقَلَدْت فِل  ,َفُلتَِقْت بِـِْطٍع ِحْق

 "الَؽْعَبةِ 
(ٔ)

. 

ِْ ِٝ َٕ َسٔه ـْ َساَداِت ُقَرْيٍش.-ضنٞ اهلل عٓ٘-ََٚنا
 : مِ

ُِٝط ٍَ ايٗعَب  ."َخِػْقَػ الؾَّْحؿِ  ,َكاَن َشِدْيَد إُْدَمةِ ": َقا

ََُس) َثـَ (َُِػَُٓس َأِس ـُ ِزَيادٍ : َحدَّ ـُ الُؿَباَركِ  ,ا َطتَّاُب ب َثـَا اْب َأْخَبَرَكا  ,َحدَّ

ـُ الُؿِغْقَرةِ  ,الؾَّْقُث   ب
ِ
َثـِل ُطَبْقُد اهلل ـِ َمالٍِؽ  ,َحدَّ ـْ ِطَراِك ب ـَ  ,َط َأنَّ َحؽِْقَؿ ب

ٌد "ِحَزاٍم َقاَل:   فِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َكاَن ُمَحؿَّ
َّ

َأَحبَّ الـَّاِس إَِلل

ا ُكبَِّئ َوَهاَجرَ  ,قَّةِ الَجاِهؾِ  ًة لِِذي  ,َشِفَد َحؽِْقٌؿ الَؿْقِسَؿ َكافِراً  ,َفَؾؿَّ َفَقَجَد ُحؾَّ

.
ِ
ـَ ِدْيـَارًا لَِقْفِدَيَفا إَِلك َرُسْقِل اهلل  َيَزٍن ُتَباُع: َفاْشَتَراَها بَِخْؿِسْق

ةً َفَلَراَدُه َطَؾك َقْبِضَفا َهدِ  ,َفَؼِدَم بَِفا َطَؾْقِف الَؿِدْيـَةَ   َفَلَبك. ,يَّ

: َحِسْبُتُف َقاَل: 
ِ
ـَ َشْقئًا)َقاَل ُطَبْقُد اهلل ـَ الُؿْشِركِْق

َٓ َكْؼَبُؾ مِ ـْ إِْن  ,إِكَّا 
َوَلؽِ

ـِ   .(ِشْئَت بِالثََّؿ

 الَفِديَّةَ 
َّ

ـَ َأَبك َطَؾل "َقاَل: َفَلْطَطْقُتُف ِحْق
(ٕ)

. 

                                                   
وقد  ,. والـطع: قطعة مـ الجؾد يققك هبا ما تحتفا(353ص: ) "ش جؿفرة كسب قري " (3)

 ."حتك  "إلك  "حقـ  "تحرفت يف الؿطبقع 

 ,ورجال أحؿد ثؼات (,3325)والطرباين رقؿ  (,403 ,402/  3)أخرجف أحؿد  (3)

=  ,(353/  4) "الؿجؿع  "واكظر  ,ووافؼف الذهبل (,485 ,484/  3)وصححف الحاكؿ 
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ٗٞ ُٙ ايطََّبَطأْ َٚا ـُ ُشَعقْ َض ؾُِب ب َثـَا ُمطَّ ـُ َصالٍِح  ,ٍب : َحدَّ  ب
ِ
َثـَا َطْبُد اهلل  ,َحدَّ

َثـَا الؾَّْقُث.  َحدَّ

 َوَأْحَؿُد فِْقِف َصَبَؼٌة.
ُّ

َبَراكِل  َفالطَّ

١ََُ ُٔ َغًَ ُٖاُز ب ـْ ِهَشامٍ َس ـْ َأبِْقِف:  ,: َط  "َط
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َأنَّ َرُسْقَل اهلل

ـْ َدَخَؾ َدار َأبِل ُسػْ »َقاَل َيْقَم الَػْتِح:  -وسؾؿ ـٌ َم ـْ َدَخَؾ َداَر  ,َقاَن َفُفَق آمِ َوَم

ـٌ  ـِ ِحَزاٍم َفُفَق آمِ ـٌ  ,َحؽِْقِؿ ب ـِ َوْرَقاَء َفُفَق آمِ ـْ َدَخَؾ َداَر ُبَدْيِؾ ب ـْ  ,َوَم َوَم

ـٌ   «َأْغَؾَؼ َباَبُف َفُفَق آمِ
(ٔ)

. 

١ََُ َِٝج ُٔ َأٔبٞ َخ َثـَا َأُبق َسَؾَؿةَ اِب ـُ َسَؾؿَ  ,: َحدَّ اُد ب َثـَا َحؿَّ ـِ  ,ةَ َحدَّ ـْ ِهَشاِم ب َط

ـْ َأبِْقِف:  ,ُطْرَوةَ  ـَ ِحَزامٍ  ,َأنَّ َأَبا ُسْػَقانَ »َط ـَ َوْرَقاءَ  ,َوَحؽِْقَؿ ب رضل -َوُبَدْيَؾ ب

  ,َأْسَؾُؿقا -طـفؿاهلل 
ِ
َفَبَعَثُفْؿ إَِلك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَباَيُعقا َرُسْقَل اهلل

َة َيْدُطْقَكُفْؿ إَِلك اإِلْسالَ   «مِ َأْهِؾ َمؽَّ
(ٕ)

. 

                                                                                                                        
هتذيب ابـ  "و (,362و 363ص/  )"جؿفرة كسب قريش  " -اكظر . و(278/  8)و =

 .(438 ,437/  4) "طساكر 

وكسبف إلك مقسك  (,33/  8) "الػتح  "وقد أورده الحافظ يف . رجالف ثؼات: لؽـف مرسؾ (3)

يف الجفاد: باب فتح مؽة  (86) (3780) "صحقح مسؾؿ  ". ويف "الؿغازي "ابـ طؼبة يف 

مـ دخؾ دار أبل سػقان ففق  ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وفقف ققلف  ,مـ حديث أبل هريرة

 ."ومـ أغؾؼ بابف ففق آمـ  ,ومـ ألؼك السالح ففق آمـ ,آمـ

 . وأبق سؾؿة هق مقسك بـ إسؿاطقؾ التبقذكل.رجالف ثؼات: لؽـف مرسؾ (2)
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َُْط ْهِريِّ ََِع ـِ الزُّ ـْ َسِعْقدٍ  ,: َط  "َوُطْرَوَة:  ,َط
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َأنَّ َرُسْقَل اهلل

ـٍ َفاْسَتَؼؾَّفُ  -وسؾؿ  ."َفَزاَدهُ  ,َأْطَطك َحؽِْقؿًا َيْقَم ُحـَْق

! َأيُّ َططِقَّتَِؽ َخْقٌر؟
ِ
 َفَؼاَل: َيا َرُسْقَل اهلل

 . (إُْوَلك)َقاَل: 

ـْ َأَخَذُه بَِسَخاَوِة َكْػسٍ  ,إِنَّ َهَذا الَؿاَل َخِضَرٌة ُحْؾَقةٌ  ,َيا َحؽِْقؿٌ ) َوَقاَل:  ,َفَؿ

ـِ ُأْكَؾةٍ  ـْ َأَخَذُه بِاْستِْشَراِف َكْػسٍ  ,ُبْقِرَك َلُف فِْقفِ  ,َوُحْس َلْؿ  ,َوُسْقِء ُأْكَؾةٍ  ,َوَم

َٓ َيْشبَ  ,ُيَباَرْك َلُف فِْقفِ   . (عُ َوَكاَن َكالَِّذي َيْلُكُؾ َو

؟
ِ
 َقاَل: َومِـَْؽ َيا َرُسْقَل اهلل

 . (َومِـِّل)َقاَل: 

 َٓ َأْرَزُأ َأَحدًا َبْعَدَك َشْقئًا. ,َقاَل: َفَقالَِّذي َبَعَثَؽ بِاْلَحؼِّ 

َٓ َطَطاًء َحتَّك َماَت.  َقاَل: َفَؾْؿ َيْؼَبْؾ ِدْيَقاكًا َو

 ُأْشِفدُ "َفَؽاَن ُطَؿُر َيُؼْقُل: 
ْ

ِف َوُهَق الؾَُّفؿَّ إِكِّل َك َطَؾك َحؽِْقٍؿ َأكِّل َأْدُطْقُه لَِحؼِّ

 ."َيْلَبك

ـَ َماَت " ًٓ  ,َفَؿاَت ِحْق ـْ َأْكَثِر ُقَرْيٍش َما  ."َوإِكَُّف َلِؿ

ََٖهَصا  ُٙ َٚا اِق َض زَّ : َطْبُد الرَّ
(ٔ)

. 

                                                   
 طـ سعقد بـ ,طـ الزهري ,طـ معؿر ,مـ صريؼ طبد الرزاق (3078)أخرجف الطرباين  (3)

 =     فا يف ــــــورواية القاقدي أخرج ,طـ أبقف ,وطـ هشام بـ طروة ,الؿسقب وطروة بـ الزبقر
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ُٙ َٚا َٓ:  ,: الَقاِقِديُّ ََٚض ـْ َمْعَؿٍر: َوفِْقِف: َقا َثـَا َحؽِْقؿٌ "َط هلل       رضل ا-َحدَّ

 ."-طـف

٠ََٚ ُٔ ُعِط ُّ ب ٘ٔ ،َٖٔؿا ِٝ ِٔ َأٔب ٍِ ،َع ِٝ ِٔ َسٔه َأْطَتْؼُت فِل ": -رضل اهلل طـف-َع

راً  ـَ ُمَحرَّ   ,الَجاِهؾِقَِّة َأْرَبِعْق
ِ
: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؼاَل َرُسْقُل اهلل

ـْ َخْقرٍ »
 «َأْسَؾْؿَت َطَؾك َما َسَؾَػ َلَؽ مِ

(ٔ)
. 

ـُ ُطَقْقـَ   َة.َلْػُظ اْب

                                                                                                                        
 . (553)رقؿ  "مسـد الحؿقدي  "واكظر  ,(945/  3) "مغازيف"    =

 ,طـ أبقف ,طـ هشام بـ طروة ,مـ صريؼ سػقان ,434/  3 "الؿسـد  "أخرجف أحؿد يف  (3)

 ,طـ هشام ,مـ صريؼ سػقان (554) "مسـده  "وأخرجف الحؿقدي يف  ,طـ حؽقؿ

طـ سػقان بـ طققـة  ,طـ الحؿقدي ,مـ صريؼ بشر بـ مقسك (3084)وأخرجف الطرباين 

يف  (355/  30)و ,يف الزكاة (239/  3 )والبخاري (,402/  3)وأخرجف أحؿد  ,بف

زام طـ حؽقؿ بـ ح ,طـ طروة ,مـ صريؼ ابـ شفاب ,يف آيؿان (323)ومسؾؿ  ,إدب

: أرأيت أمقرا كـت أتحـث هبا يف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أخربه أكف قال لرسقل اهلل 

أسؾؿت  ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-هؾ لل فقفا مـ شلء؟ فؼال لف رسقل اهلل  ,الجاهؾقة

/  5). والتحـث: التعبد. وأخرج البخاري "هذا لػظ مسؾؿ  " "طؾك ما أسؾػت مـ خقر 

أن  ,طـ أبقف ,مـ صريؼقـ طـ هشام بـ طروة (396) (323)ومسؾؿ  ,يف العتؼ (322

فؾؿا أسؾؿ حؿؾ طؾك مئة  ,وحؿؾ طؾك مئة بعقر ,حؽقؿ بـ حزام أطتؼ يف الجاهؾقة مئة رقبة

فؼؾت: يا رسقل  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قال: فسللت رسقل اهلل  ,وأطتؼ مئة رقبة ,بعقر

قال: فؼال  (يعـل: أتربر هبا) ,تحـث هباكـت أ ,أرأيت اشقاء كـت أصـعفا يف الجاهؾقة ,اهلل

 ."أسؾؿت طؾك ما سؾػ لؽ مـ خقر  ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-رسقل اهلل 
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١ََٜ َأُبٛ ِٚ ـْ ِهَشاٍم بَِفَذاََُعا  . (َأْسَؾْؿَت َطَؾك َصالِِح َما َسَؾَػ َلَؽ )َوفِْقِف:  ,: َط

" 
ِ
  ,َفُؼْؾُت: َيا َرُسْقَل اهلل

ِ
َّٓ َصـَْعُت هلل َٓ َأَدُع َشْقئًا َصـَْعُتُف فِل الَجاِهؾِقَِّة إِ

 فِل اإِلْسالَِم مِْثَؾُف.

َوَساَق فِل  ,َوَأْطَتَؼ فِل اإِلْسالَِم مِْثَؾَفا ,ؾِقَِّة ماَئَة َرَقَبةٍ َوَكاَن َأْطَتَؼ فِل الَجاهِ 

 ."َوفِل اإِلْسالَِم مِْثَؾَفا ,الَجاِهؾِقَِّة ماَئَة َبَدَكةٍ 

ُِٝط ـُ ُطْثَؿاَن: َسِؿْعُتُفؿ َيُؼْقُلْقنَ : ايٗعَب َلْؿ َيْدُخْؾ َداَر ": َأْخَبَرَكا ُمْصَعُب ب

ْأِي  ـَ َسـَةً الـَّْدَوِة لِؾرَّ ـَ ِحَزامٍ  ,َأَحٌد َحتَّك َبَؾَغ َأْرَبِعْق َّٓ َحؽِْقَؿ ب َفنِكَُّف َدَخَؾ  ,إِ

ـَ َدَفـُقا ُطْثَؿاَن َلْقالً  ِذْي ـُ َخْؿَس َطْشَرَة. َوُهَق َأَحُد الـََّػِر الَّ ْأِي َوُهَق اْب لِؾرَّ
(ٔ)

. 

ٍِٝط ُٔ ُبَه ٢َٝ ب ـُ ُسَؾقْ َِٜش َثـَا َطْبُد الَحِؿْقِد ب ـَ  ,َؿانَ : َحدَّ َسِؿْعُت ُمْصَعَب ب

 -َبَؾَغـِل "َثابٍِت َيُؼْقُل: 
ِ
ـَ ِحَزاٍم َحَضَر َيْقَم َطَرَفةَ  -َواهلل َوَمَعُف  ,َأنَّ َحؽِْقَؿ ب

  ,َوماَئُة َشاةٍ  ,َوماَئُة َبَؼَرةٍ  ,َوماَئُة َبَدَكةٍ  ,ماَئُة َرَقَبةٍ 
ِ
 "َفَؼاَل: الُؽؾُّ هلل

(ٕ)
. 

ِٔ ٍّ ََٚع ٍَ ،َأٔبٞ َساِظ  َقا
ِ
: َما َبَؾَغـَا َأكَُّف َكاَن بِالَؿِدْيـَِة َأْكَثَر َحْؿالً فِل َسبِْقِؾ اهلل

ـْ َحؽِْقؿٍ 
 .-رضل اهلل طـف-مِ

ٌَ ِٝ ـْ ُمَعاِوَيَة بِؿاَئَة َأْلٍػ.َٚٔق
 : إِنَّ َحؽِْقؿًا َباَع َداَر الـَّْدَوِة مِ

                                                   
 .(376ص ) "جؿفرة كسب قريش  " (3)

/  9)واكظر الفقثؿل  ,ثؿ هق مرسؾ ,ومصعب بـ ثابت لقـ , (3075)أخرجف الطرباين  (2)

ص )  "قريشجؿفرة كسب  " ,واكظر (,442/  4) "هتذيب ابـ طساكر  "وهق يف  ,(384

 .(372و 356
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َبْقرِ  ـُ الزُّ  َة ُقَرْيٍش.: بِْعَت َمْؽُرمَ -طـفؿارضل اهلل -َفَؼاَل َلُف اْب

َّٓ التَّْؼَقى"َفَؼاَل:  ـَ َأِخل إِ  اْشَتَرْيُت بَِفا َدارًا فِل  ,َذَهَبِت الَؿَؽاِرُم َيا اْب
ْ

إِكِّل

  ,الَجـَّةِ 
ِ
 "ُأْشِفُدُكؿ َأكِّل َقْد َجَعْؾُتَفا هلل

(ٔ)
. 

ٍِ َُِػًٔ  ُٔ ُِٝس ب َٛٔي َثـَا ُشْعَبةُ : اي َبْقرُ ": َقاَل  ,َحدَّ  الزُّ
َ

ا ُتُقفِّل  ِحؽِْقٌؿ َطْبَد  ,َلؿَّ
َ

َلِؼل

َبْقرِ  ـَ الزُّ  ب
ِ
؟ ,اهلل ـِ ْي ـَ الدَّ

 ."َفَؼاَل: َكْؿ َتَرَك َأِخل مِ

 َقاَل: َأْلَػ َأْلٍػ.

 َخْؿُس ماَئِة َأْلٍػ "َقاَل: 
َّ

 "َطَؾل
(ٕ)

. 

ٔ٘ ِٝ ِٔ َأٔب ُٔ َعِبٔس اهلٔل: َع َبْقرِ َقاَل ": َُِكَعُب ب ـُ الزُّ : ُقتَِؾ -طـفؿارضل اهلل -اْب

ـُ بَِرْأيِفِ  ,َوَتَرَك َدْيـًا َكثِْقراً  ,َأبِل ـَ ِحَزاٍم َأْسَتِعْق َفَقَجْدُتُف َيبِْقُع  ,َفَلَتْقُت َحؽِْقَؿ ب

"الَحِدْيَث  ,َبِعْقرًا ...
(ٖ)

. 

ٗٞ َُٔع ـُ َسْعٍد َصاِحُب الَؿَحامِؾِ اأَلِق َثـَا ِهَشاُم ب ـْ َأبِْقفِ  ,: َحدَّ  َقاَل: ,َط

ـُ ِحَزاٍم: مَ  َّٓ  ,ا َأْصَبْحُت َوَلْقَس بَِبابِل َصاِحُب َحاَجةٍ َقاَل َحؽِْقُؿ ب إِ

تِل َأْسَلُل اهلَل إَْجَر َطَؾْقَفا  ـَ الَؿَصائِِب الَّ
َطؾِْؿُت َأكََّفا مِ

(ٗ)
. 

                                                   
أحدهؿا ": (384/  9) "الؿجؿع"قال الفقثؿل يف  ,بنسـاديـ (3073)أخرجف الطرباين  (3)

 .(354ص ) "جؿفرة كسب قريش  "واكظر  ,"حسـ

 .(424/  4) "هتذيب ابـ طساكر  " (2)

 .(364 ص) "جؿفرة كسب قريش  "أخرجف مطقٓ بتؿامف الزبقر بـ بؽار يف  (3)

 .(424/  4) "هتذيب ابـ طساكر  " (4)
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ُِ َِٝج ٍَ اهَل ٞٗ ،َقا ٔٓ ِٕٝس ،َٚامَلَسا٥ٔ ـَ ََٚؾَباْب ،ََٚأُبٛ ُعَب : َماَت َسـََة َأْرَبٍع َوَخْؿِسْق

 .-رضل اهلل طـف-

ٌََٚ ِٝ َّٓ اهللُ ": ٔق َٓ إَِلَف إِ َقْد  ,إِكَُّف ُدِخَؾ َطَؾك َحؽِْقٍؿ ِطـَْد الَؿْقِت َوُهَق َيُؼْقُل: 

َوَأَكا الَقْقَم َأْرُجْقَك  ,ُكـُْت َأْخَشاكَ 
(ٔ)

. 

ْلِن. ,َفِؼْقَف الـَّْػسِ  ,َوَكاَن َحؽِْقٌؿ َطالََّمًة بِالـََّسِب   َكبِْقَر الشَّ

َُِػَٓ َِٜٙٔبًُُؼ َعَسُز  ـَ ٔس : َأْرَبِعْق
(ٕ)

 َحِدْيثًا. 

ُ٘ ِٔ) ٔفٞ َي ِٝ َِٝش  ": َأْرَبَعُة َأَحاِدْيَث ُمتََّػٌؼ َطَؾْقَفا(ايٖكٔش
(ٖ)

 ها.

رضل اهلل -وكؿ كذكر مـفؿ  ,-طـفؿرضل اهلل -وكؿ كعدد مـ الصحابة 

 أجؿعقـ. -طـفؿ

          

  

                                                   
طـ  ,طـ إبراهقؿ بـ الؿـذر (,377ص ) "جؿفرة كسب قريش  "ذكره الزبقر بـ بؽار يف  (3)

طـ طثؿان بـ سؾقؿان بـ  ,طـ كثقر بـ زيد مقلك آسؾؿققـ ,سػقان بـ حؿزة آسؾؿل

 أبل حثؿة.

 وهق خطل. "أربعقن  ": يف إصؾ (2)

اإلمام و (,223/  33) (,263/  4) (,239 ,235/  3) البخارياإلمام صحقح اكظر  (3)

 . (3532, 3035 ,3034 ,32) مسؾؿ
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  [-عنهمارضي اهلل -عبد اهلل بن الزبير بن العوام ]

 . "-عُٓٗازضٞ اهلل -عبد اهلل بٔ ايصبري ": َٚٔ باب اعطف غًفو

 : (380-3/363)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ِِٝط" ُٔ ايٗعَب ـِ ُخَقْيؾٍِد إََسِديُّ -عُٓٗاضنٞ اهلل -َعِبُس اهلٔل ب اِم ب ـِ الَعقَّ : ب

ـِ كِالَِب   ب
ِّ

ـِ ُقَصل ى ب ـِ َطْبِد الُعزَّ ـِ َأَسِد ب َة.  اْب ـِ ُمرَّ  ب

ـَ    ,َأُبق َبْؽرٍ  ,َأمِْقُر الُؿْممِـِْق
ُّ

  ,إََسِديُّ  ,َوَأُبق ُخَبْقٍب الُؼَرِشل
ُّ

ل ُثؿَّ  ,الَؿؽِّ

 .
ُّ

 الَؿَدكِل

  ,َأَحُد إَْطالَمِ 
ِ
  ,َوَلُد الَحَقاِريِّ اإِلَماِم َأبِل َطْبِد اهلل

ِ
ِة َرُسْقِل اهلل ـِ َطؿِّ -اْب

ِف.َوَحقَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  اِريِّ

(ُٙ ـَ َحِدْيثًا.(َُِػَُٓس ـْ َثالََثٍة َوَثالَثِْق
 : َكْحٌق مِ

ُ٘  : َطَؾك َحِديٍث َواِحٍد. اٖتَفَكا َي

ٟٗ  : بِِستَِّة َأَحاِدْيَث.َٚاَِْفَطَز ايُبَداِض

ِْ َُِػًٔ َٚ. ـِ  : بَِحِدْيَثْق

َٕ َعِبُس اهلٔل ـَ -عُٓٗاضنٞ اهلل -َنا َل َمقُلقٍد لِْؾُؿَفاِجِري  بِالَؿِدْيـَِة. : َأوَّ

.ُٚٔيَس ـِ  : َسـََة اْثـََتْق
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ٌَ ِٝ  : َسـََة إِْحَدى.َٚٔق

 َوِرَواَيُة َأَحاِدْيَث. ,َوَلُف ُصْحَبةٌ 

َحاَبةِ  َرِف  ,َوإِْن َكاَن َكبِْقرًا فِل الِعْؾؿِ  ,ِطَداُده فِل ِصَغاِر الصَّ  ,َوالشَّ

 َوالِعَباَدِة. ,َوالِجَفادِ 

ِٔ ِٜهّا َع ٣َٚ َأ ْيِؼ  ,بِْقفِ : أَ ََٚقِس َض دِّ ِف: الصِّ ِه ُٕمِّ ِف َأْسَؿاءَ  ,َوَجدِّ َوَخاَلتِِف  ,َوُأمِّ

ـْ ُطَؿرَ  ,َطاِئَشةَ   َوَغْقِرِهؿ. ,َوُطْثَؿانَ  ,َوَط

ُ٘ ِٓ ُد  ,َواْبـَاُه َطامٌِر َوَطبَّادٌ  ,: َأُخْقُه: ُطْرَوُة الَػِؼْقفُ َسٖسَخ َع ـُ َأِخْقِف: ُمَحؿَّ َواْب

ـُ ُطْرَوةَ   َوَطبِْقدَ  ,ب
ُّ

ْؾَؿاكِل ـُ َأبِل ُمَؾْقَؽةَ  ,َوَطَطاءٌ  ,َوَصاُوْوٌس  ,ُة السَّ َوَطْؿُرو  ,َواْب

ـُ ِدْيـَارٍ    ,ب
ُّ

  ,َوَثابٌِت الُبـَاكِل
ُّ

ل َبْقِر الَؿؽِّ   ,َوَأُبق الزُّ
ُّ

بِْقِعل  ,َوَأُبق إِْسَحاَق السَّ

ـُ َكْقَسانَ  ـُ مِْقـَاءَ  ,َوَوْهُب ب ـِ َطْبِد َوَحِػقَداُه: ُمْصعَ  ,َوَسِعْقُد ب ـُ َثابِِت ب ُب ب

 
ِ
  ,اهلل

ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـُ َطبَّاِد ب ـُ ُطْرَوةَ  ,َوَيْحَقك ب ـِ  ,َوِهَشاُم ب َوَفاصَِؿُة بِـُْت الُؿـِْذِر ب

َبْقرِ   َوآَخُرْوَن. ,الزُّ

 َوَلُف َمَقاقُِػ َمشُفقَدٌة. ,َوَكاَن َفاِرَس ُقَرْيٍش فِل َزَماكِفِ 

ٌَ ِٝ َوَغْزَو  ,َوَفْتَح الَؿْغِرِب  ,ُمْقَك َوُهَق ُمَراِهٌؼ : إِكَُّف َشِفَد الَقرْ ٔق

 َوَيْقَم الَجَؿِؾ َمَع َخاَلتِِف. ,الُؼْسَطـْطِْقـِقَّةِ 
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َٜٔع ٔباخٔلاَلَف١ٔ ِٛ ـَ َُٚب  ,َوَحَؽَؿ َطَؾك الِحَجازِ  ,: ِطـَْد َمْقِت َيِزْيَد َسـََة َأْرَبٍع َوِستِّْق

ـِ  اِم. ,اَسانَ َوُخرَ  ,َوالِعَراِق  ,َومِْصرَ  ,َوالَقَؿ  َوَبعِض الشَّ

ُه َبْعُض الُعَؾَؿاِء فِل ُأَمَراِء  ,َوَلْؿ َيْسَتقِسْؼ َلُف إَْمرُ  ـْ َثؿَّ َلْؿ َيُعدَّ
َومِ

ـَ  ـَ ُفْرَقةٍ  ,الُؿْممِـِْق اِم ُثؿَّ مِْصرَ  ,َوَطدَّ َدْوَلَتُف َزَم   ,َفنِنَّ َمْرَواَن َغَؾَب َطَؾك الشَّ

ـُ َمْرَوانَ َوَقاَم ِطـَْد َمصرِطِف ابْ  َبْقرِ  ,ـُُف َطْبُد الَؿؾِِؽ ب ـَ الزُّ َوُقتَِؾ  ,َوَحاَرَب اْب

َبْقِر  ـُ الزُّ  . -طـفؿارضل اهلل -اْب

إَِلك َأْن َقَفَرُهؿ  ,َواْسَتقَسَؼ َلُفُؿ إَْمرُ  ,َفاْستَؼؾَّ بِالِخالََفِة َطْبُد الَؿؾِِؽ َوآُلفُ 

ـَ طَ   امًا.َبـُق الَعبَّاِس َبْعَد ُمْؾِؽ ِستِّْق

ٌَ ِٝ َبْقرِ ٔق ـَ الزُّ   -طـفؿارضل اهلل -: إِنَّ اْب
ِ
ـْ َحَقاِة َرُسْقِل اهلل

صؾك -َأْدرَك مِ

َوَكاَن ُمالَِزمًا لِؾُقُلقِج َطَؾك  ,َثَؿاكَِقَة َأْطَقاٍم َوَأْرَبَعَة َأْشُفرٍ  -اهلل طؾقف وسؾؿ

 
ِ
ـْ آلِفِ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقِل اهلل

ُد إَِلك َبْقِت َفَؽا ,لَِؽْقكِِف مِ َن َيَتَردَّ

 .-طـفارضل اهلل -َخاَلتِِف َطاِئَشةَ 

ُٔ ِإِغَشاَم ُِٝب ب ـِ ُطْرَوةَ ُؾَع ـْ ِهَشاِم ب ـْ َأبِْقفِ  ,: َط َٓ:  ,َوَزْوَجتِِف َفاصَِؿةَ  ,َط َقا

ـَ َهاَجَرْت ُحْبَؾك -طـفارضل اهلل -َخَرَجْت َأْسَؿاءُ "   ,ِحْق
ِ
َفـُِػَسْت بَِعْبِد اهلل

 َء.بُِؼَبا
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َُا٤ُ  َطْبُد َفَجاَء ": َقاَيِت َأِغ
ِ
ـَ لُِقَبايَِع  -طـفؿارضل اهلل -–اهلل َبْعَد َسْبِع ِسـِْق

 
َّ

َبْقرُ َأَمَرُه بَِذلَِؽ َأُبْقُه  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل  ,-رضل اهلل طـف-الزُّ

 
ُّ

َؿ الـَّبِل ـَ َرآُه ُمْؼباِلً  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَتَبسَّ  ."َباَيَعفُ  ُثؿَّ  ,ِحْق

َوإِْسـَاُدُه َقِقيٌّ  ,َحِديٌث َغِريٌب 
(ٔ)

. 

ٟٗ َٛأقٔس ٍَ اي ـِ َثابٍِت َقا ـْ ُمْصَعِب ب ـْ َيتِْقِؿ ُطْرَوَة َأبِل إَْسَقدِ  ,: َط َقاَل:  ,َط

ا َقِدَم الُؿَفاِجُرْونَ " َٓ ُيقَلُد َلُفؿ ,َلؿَّ َحتَّك  ,َفَؼاُلقا: َسَحَرْتـَا َيُفْقدُ  ,َأَقاُمقا 

َبْقرِ  ,ُثرِت الَؼاَلُة فِل َذلَِؽ كَ  ـُ الزُّ َل َمقُلقٍد اْب َفَؽبََّر الُؿْسؾُِؿْقَن َتْؽبِقَرًة  ,َفَؽاَن َأوَّ

                                                   
يف أداب: باب استحباب تحـقؽ الؿقلقد ... مـ صريؼ الحؽؿ  (2346)أخرجف مسؾؿ  (3)

خرجت أسؿاء بـت أبل  "ولػظف بتؿامف:  ,بـ مقسك هبذا اإلسـاد. وقد اختصره الؿصـػ

وهل حبؾك بعبد اهلل بـ الزبقر. فؼدمت قباء. فـػست بعبد اهلل بؼباء. ثؿ  ,جرتحقـ ها ,بؽر

-لقحـؽف. فلخذه رسقل اهلل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-خرجت حقـ كػست إلك رسقل اهلل 

ثؿ دطا بتؿرة. قال قالت طائشة: فؿؽثـا  ,مـفا فقضعف يف حجره -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ا. ثؿ بصؼفا يف فقف. فنن أول شلء دخؾ بطـف لريؼ فؿضغف ,ساطة كؾتؿسفا قبؾ أن كجدها

وسؿاه طبد  ,. ثؿ قالت أسؿاء: ثؿ مسحف وصؾك طؾقف-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-رسقل اهلل 

وأمره  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لقبايع رسقل اهلل  ,اهلل. ثؿ جاء وهق ابـ سبع سـقـ أو ثؿان

 ."ثؿ بايعف  ,حقـ رآه مؼبال إلقف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بذلؽ الزبقر. فتبسؿ رسقل اهلل 
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ِت الَؿِدْيـَةُ    ,َواِحَدًة َحتَّك اْرَتجَّ
ُّ

 ,َأَبا َبْؽرٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَأَمَر الـَّبِل

الَةِ  َن فِل ُأُذَكْقِف بِالصَّ  ."َفَلذَّ

َُ  ٍَ ََ٘ٔٚقا ِٝ ِٔ َأٔب ُٔ َعِبٔس اهلٔل; َع ٍَ ،ِكَعُب ب َبْقرِ ": َقا ـِ الزُّ -َكاَن َطاِرَضا اْب

ـِ  -طـفؿارضل اهلل  ـَ  ,َخِػقَػْق تِّْق  ."َفَؿا اتََّصَؾْت لِْحَقُتُف َحتَّك َبَؾَغ السِّ

ِّ ـْ ُطْرَوةَ : َٚٔفٞ ايُبَداِض َبْقرَ ": َط َد َأرَكَب َوَلَدُه َطبْ  -رضل اهلل طـف-َأنَّ الزُّ

 
ِ
ـَ  -طـفؿارضل اهلل -اهلل ـُ َطْشِر ِسـِْق َؾ بِِف  ,َيْقَم الَقْرُمْقِك َفَرسًا َوُهَق اْب َوَوكَّ

"َرُجالً 
(ٔ)

. 

ٗٞ َِٛشٔن ـَ ايٖتُب ـُ الَؼاِسِؿ: َسِؿْعُت َطامَِر ب َثـَا ُهـَْقُد ب َبْقرِ : َحدَّ ـِ الزُّ  ب
ِ
-َطْبِد اهلل

 " : َسِؿْعُت َأبِل َيُؼْقُل:-طـفؿارضل اهلل 
ِ
صؾك اهلل طؾقف -إِكَُّف َأَتك َرُسْقَل اهلل

ا َفَرغَ  ,َوُهَق َيْحَتِجؿُ  -وسؾؿ مِ )َقاَل:  ,َفَؾؿَّ ! اْذَهْب بَِفَذا الدَّ
ِ
 ,َيا َطْبَد اهلل

َٓ َيَراَك َأَحدٌ   .(َفَلْهِرْقُف َحْقُث 

 
ِ
ـْ َرُسْقِل اهلل ا َبَرَز َط مِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؾؿَّ  َفَشِرَبُف. ,َطؿَد إَِلك الدَّ

ا َرَجعَ  ِم؟)َقاَل:  ,َفَؾؿَّ  . (َما َصـَْعَت بِالدَّ

 َفَجَعْؾُتُف فِْقِف. ,َقاَل: َطؿْدُت إَِلك َأْخَػك َمْقِضٍع َطؾِْؿُت 

                                                   
 يف الؿغازي: باب قتؾ أبل جفؾ. (234/  7)أخرجف البخاري  (3)
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 . (َلَعؾََّؽ َشِرْبَتُف؟)َقاَل: 

 َقاَل: َكَعْؿ.

َم؟ َوْيٌؾ لِؾـَّاِس مِـَْؽ )َقاَل:   .(ـَ الـَّاسِ َوَوْيٌؾ َلَؽ مِ  ,َولَِؿ َشَرْبَت الدَّ

ٗٞ َِٛشٔن َِٛغ٢ ايٖتُب َُ  ٍَ ْثُت بِِف َأَبا َطاِصؿٍ َقا َكاُكقا َيَرْوَن َأنَّ "َفَؼاَل:  ,: َفَحدَّ

مِ  ـْ َذلَِؽ الدَّ
تِل بِِف مِ َة الَّ  ."الُؼقَّ

ُٙ َٚا َوَما َطؾِْؿُت فِل ُهـَْقٍد َجْرَحًة  ,(ُمْسـَِدهِ ): َأُبق َيْعَؾك فِل َض
(ٔ)

. 

ـْ ُيْقُسَػ َأبِل َيْعُؼْقَب ٤َُخأيْس احَلٖصا ـِ َحاصٍِب  ,: َط ِد ب ـْ ُمَحؿَّ  ,َط

َٓ:  ,َوالَحاِرِث  َبْقرِ َصاَلَؿا َحَرَص "َقا ـُ الزُّ َطَؾك  -طـفؿارضل اهلل -اْب

 اإِلَماَرِة.

 ُقْؾُت: َوَما َذلَِؽ؟

 
ِ
 َرُسْقُل اهلل

َ
َٓ: ُأتِل  .َفَلَمَر بَِؼْتؾِفِ  ,بِؾِصٍّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقا

                                                   
ولؿ يرو طـف غقر  ,ولؿ يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل  (,323/  9)ذكره ابـ أبل حاتؿ  (3)

/  3) "الؿستدرك  "و (,330/  3) "الحؾقة  "وهق يف  ,التبقذكل مقسك بـ إسؿاطقؾ

 ,وقال: رواه الطرباين والبزار باختصار (,72/  8) "الؿجؿع  "الفقثؿل يف  وأورده (,554

مع أكف لؿ يقثؼ ولؿ  ,غقر هـقد بـ الؼاسؿ وهق ثؼة. كذا قال ,رجال الصحقح ,ورجال البزار

 يجرح.
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 َفِؼْقَؾ: إِكَُّف َسَرَق.

 . (اْقَطُعْقهُ )َفَؼاَل: 

َء بِِف فِل إِْمَرِة َأبِل َبْؽرٍ 
ْ

َفَؼاَل َأُبق  ,َوَقْد ُقطَِعْت َقَقائُِؿفُ  ,َوَقْد َسَرَق  ,ُثؿَّ ِجل

 "َبْؽٍر: 
ِ
َّٓ َما َقَضك فِقَؽ َرُسْقُل اهلل صؾك اهلل طؾقف -َما َأِجُد َلَؽ َشْقئًا إِ

 َمَر بَِؼْتؾَِؽ.َيْقَم أَ  -وسؾؿ

ـَ َأَكا فِْقفؿ. ـْ َأْبـَاِء الُؿَفاِجِري
 َفَلَمَر بَِؼْتؾِِف ُأَغْقؾَِؿًة مِ

َبْقرِ  ـُ الزُّ ُرْوكِل َطَؾْقُؽؿ": -طـفؿارضل اهلل -َفَؼاَل اْب  ."َأمِّ

ْرَكاهُ   "َفَؼَتْؾـَاهُ  ,َفاْكَطَؾْؼـَا بِِف إَِلك الَبِؼْقعِ  ,َفَلمَّ
(ٔ)

. 

 َفاهلُل َأْطَؾُؿ. ,رٌ َهَذا َخَبٌر ُمـْؽَ 

ِٕٝس ُٔ ُعَب ٍَ احَلاِضُخ ب : َقا
ُّ

َثـَا َأُبق ِطْؿَراَن الَجْقكِل  ": َحدَّ
َّ

َأنَّ َكْقفًا البَِؽالِل
(ٕ)

 

َبْقرِ  ـَ الزُّ  الُؿـَْزِل: َأنَّ اْب
ِ
 َِٕجُد فِل ِكَتاِب اهلل

ْ
 -طـفؿارضل اهلل -َقاَل: إِكِّل

 ."َفاِرُس الُخَؾَػاءِ 

                                                   
 .(399 ,398/  7) "هتذيب ابـ طساكر  " (3)

وقال: كان  ,ثؼف غقر ابـ حبانلؿ يق ,ابـ امرأة كعب آحبار ,هق كقف بـ فضالة البؽالل (2)

 راوية لؾؼصص.
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ََ  ُٔ ٟٗ ب ِٗٔس ٍََٕ ِٛ ُُ ـُ َأبِل َيْعُؼْقَب: ِٝ ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ َأنَّ ُمَعاِوَيَة َكاَن ": َحدَّ

َبْقرِ  ـَ الزُّ   ,َيْؾَؼك اْب
ِ
ِة َرُسْقِل اهلل ـِ َطؿِّ صؾك اهلل طؾقف -َفَقُؼْقُل: َمْرَحبًا بِاْب

. -وسؾؿ
ِ
ـِ َحَقاِريِّ َرُسْقِل اهلل  َواْب

 "َوَيْلُمُر َلُف بِؿاَئِة َأْلٍػ 
(ٔ)

. 

ُٔ ٍِٜر اِب ـِ َأبِل ُمَؾْقَؽةَ : ُدَط ـِ اْب ـِ َطبَّاسٍ : َقاَل  ,َط َبْقِر ِطـَْد اْب ـُ الزُّ -ُذكَِر اْب

 ": َفَؼاَل  ,-طـفؿرضل اهلل 
ِ
َأُبْقُه  ,َطِػْقٌػ فِل اإِلْسالَمِ  ,َقاِرٌئ لِؽَِتاِب اهلل

َبْقرُ  ُف َأْسَؿاءُ  ,الزُّ ُه َأُبق َبْؽرٍ  ,َوُأمُّ ُتُف َخِديْ  ,َوَجدُّ ُتُف  ,َوَخاَلُتُف َطاِئَشةُ  ,َجةُ َوَطؿَّ َوَجدَّ

 َُٕحاِسُب َلُف َكْػِسل ُمَحاَسَبًة َلْؿ ُأَحاِسْب بَِفا َٕبِل َبْؽٍر  ,َصِػقَّةُ 
ْ

 إِكِّل
ِ
َواهلل

 "-طـفؿارضل اهلل -َوُطَؿرَ 
(ٕ)

. 

ٗٞ ِْٔذ ِْ ايٖع ـَ ِدْيـَاٍر َيُؼْقُل: َُِػًٔ ًا َقطُّ َما َرَأيُت ُمَصؾِّق": َسِؿْعُت َطْؿَرو ب

َبْقرِ  ـِ الزُّ  ب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل

ـَ َصالًَة مِ  "-طـفؿارضل اهلل -َأحَس
(ٖ)

. 

                                                   
 .399/  7 "هتذيب ابـ طساكر  " (3)

ثاين اثـقـ إذ هؿا يف )يف التػسقر: باب ققلف تعالك:  (246 ,245/  8)أخرجف البخاري  (2)

 .(549/  3) "الؿستدرك  "و (,334/  3) "حؾقة إولقاء  "وهق يف  (الغار ... 

 .(335/  3)أخرجف أبق كعقؿ  (3)
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َٛاِضٔخ ُٔ َعِبٔس اي َُٔس ب ةُ َعِبُس ايٖك َثْتـَا َماصَِرُة الَؿْفِريَّ َثْتـِل َخاَلتِل ُأمُّ  ,: َحدَّ َحدَّ

ـُ  ,ِت َأبِل َبْؽرٍ َأكََّفا َسؾََّؿْت َطَؾك َأْسَؿاَء بِـْ "َجْعَػٍر بِـُْت الـُّْعَؿاِن:  َوِطـَْدَها اْب

َبْقرِ  ْقَؾ "َفَؼاَلْت:  ,-طـفؿرضل اهلل -الزُّ اٌم الؾَّ اٌم الـََّفارَ  ,َققَّ ك  ,َصقَّ َوَكاَن ُيَسؿَّ

 "َحَؿاَمَة الَؿْسَجدِ 
(ٔ)

. 

ٍَ َِٝه١َ َقا ًَ َُ ُٔ َأٔبٞ  ـُ َطْبِد الَعِزْيزِ : اِب : إِنَّ فِل -رحؿف اهلل-َقاَل لِل ُطَؿُر ب

َبْقرِ َقْؾبِ  ـِ الزُّ ـِ اْب  .-طـفؿارضل اهلل -َؽ مِ

َٓ ُمَصؾِّقًا مِْثَؾُف ُقًُِت : َلْق َرَأْيَتُف َما َرَأيَت ُمـَاِجقًا َو
(ٕ)

. 

٣َٚ ِفْقدِ ََٚض ـُ الشَّ ـِ َأبِل ُمَؾْقَؽةَ  ,: َحبِْقُب ب ـِ اْب َبْقرِ َكاَن ": َقاَل  ,َط ـُ الزُّ -اْب

ابِِع َوُهقَ  ,امٍ ُيَقاِصُؾ َسْبَعَة َأيَّ  -طـفؿارضل اهلل         َوُيْصبُِح فِل الَقْقِم السَّ

 "َأْلَقُثـَا
(ٖ)

. 

                                                   
 .(335/  3) "حؾقة إولقاء  " (3)

 .(550/  3) "الؿستدرك  "و (,335/  3) "حؾقة إولقاء  " (2)

 "البثـا  "وبف سؿل آسد لقثا. وقد تصحػ يف الؿطبقع إلك  ,: أشدهؿ وأجؾدهؿأي (3)

مـ صريؼ حبقب  (549/  3). وأخرجف الحاكؿ (335/  3) "الحؾقة  "والخرب يف  ,بالباء

فقصبح يقم الثالث  ,فقد طـ ابـ أبل مؾقؽة قال: كان ابـ الزبقر يقاصؾ سبعة أيامبـ الش

 يعـل بف كلكف لقث. ,وهق ألقثـا
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ـِ الِقَصاِل ُقًُِت  َط
ُ

ُف َما َبَؾَغُف الـَّْفل : َلَعؾَّ
(ٔ)

صؾك اهلل طؾقف -َوَكبِقَُّؽ  ,

ـَ َرُؤْوٌف َرِحْقؿٌ  -وسؾؿ ـْ َواَصَؾ  ,بِالُؿْممِـِْق  ,َوَباَلَغ فِل َتْجِقيِع َكْػِسفِ  ,َوُكؾُّ َم

ـَِّة َأْوَلك.  ,َوَضاَق ُخُؾُؼفُ  ,اْكَحَرَف مَِزاُجفُ  َباُع السُّ  َفاتِّ

َبْقِر  ـُ الزُّ  َمَع ُمْؾؽِِف ِصـْػًا فِل الِعَباَدِة.-طـفؿارضل اهلل -–َوَلَؼْد َكاَن اْب

ُٔ َطاِضٍم ـُ َخؾِْقؾٍ َأِخَبِطَْا ِإِغَشاُم ب ـُ ُمحَ  ,: َأْخَبْرَكا اْب دٍ َأْخَبَرَكا َأْحَؿُد ب  ,ؿَّ

ادُ  ـُ َجَبَؾةَ  ,َأْخَبْرَكا َأُبق ُكَعْقؿٍ  ,َأْخَبْرَكا الَحدَّ ُد  ,َأْخَبَرَكا َأُبق َحامٍِد ب َثـَا ُمَحؿَّ َحدَّ

ـُ إِْسَحاَق    ,ب
ُّ

اِرمِل ـُ َسِعْقٍد الدَّ َثـَا َأْحَؿُد ب َثـَا َأُبق َطاِصؿٍ  ,َحدَّ ـْ ُطَؿَر  ,َحدَّ َط

ـِ َقْقسٍ  ـِ الَكاَن "َقاَل:  ,ب َبْقِر ْٓب ُيَؽؾُِّؿ ُكؾَّ  ,ماَئُة ُغالَمٍ -طـفؿارضل اهلل -–زُّ

َهَذا "ُقْؾَت:  ,َفُؽـَْت إَِذا َكَظْرَت إَِلْقِف فِل َأْمِر آِخَرتِفِ  ,ُغالٍَم مِـُْفؿ بُِؾَغٍة ُأْخَرى

ـٍ  ْكَقا َصْرَفَة َطْق َهَذا " ُقْؾَت: ,َوإَِذا َكَظْرَت إَِلْقِف فِل َأْمِر ُدْكَقاهُ  ,"َرُجٌؾ َلْؿ ُيِرِد الدُّ

ـٍ   "َرُجٌؾ َلْؿ ُيِرِد اهلَل َصْرَفَة َطْق
(ٕ)

. 

                                                   
 (,379/  4)أخرجف مـ حديث أبل هريرة البخاري  ,حديث الـفل طـ القصال يف الصقم (3)

 .(3304)وأخرجف مـ حديث أكس بـ مالؽ مسؾؿ  , (3303)ومسؾؿ 

        "هتذيب ابـ طساكر  "و (,549/  3)وأخرجف الحاكؿ  (,334/  3) " الحؾقة "هق يف  (2)

(7  /433, 434). 
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ْٖٔس ََُذا  ٍَ َبْقرِ ََٚقا ـُ الزُّ الَةِ  -طـفؿارضل اهلل -: َكاَن اْب  ,إَِذا َقاَم إَِلك الصَّ

َث َأنَّ َأَبا َبْؽٍر  ,َكَلكَُّف ُطْقدٌ   "َكاَن َكَذلَِؽ  -رضل اهلل طـف-َوَحدَّ
(ٔ)

. 

َٓ ٍَ َثأبْت ايُب َٞٗقا َبْقرِ ": أْ ـِ الزُّ َوُهَق َخْؾَػ  ,-طـفؿارضل اهلل -ُكـُْت َأُمرُّ بِاْب

كُ  ,الَؿَؼاِم ُيَصؾِّل َٓ َتَتَحرَّ  ."َكَلكَُّف َخَشَبٌة َمـُْصْقَبٌة 

٣َٚ ـُ الَؿاِجُشْقنِ َض ـِ الثَِّؼِة ُيْسـُِدهُ  ,: ُيْقُسُػ ب َبْقِر َقسَؿ "َقاَل:  ,َط ـُ الزُّ –اْب

َباِح -طـفؿارضل اهلل - ْهَر َطَؾك َثالَِث َلَقاٍل: َفَؾْقَؾٌة ُهَق َقاِئٌؿ َحتَّك الصَّ  ,الدَّ

باِح  باِح  ,َوَلْقَؾٌة ُهَق َراكٌِع َحتَّك الصَّ  "َوَلْقَؾٌة ُهَق َساِجٌد َحتَّك الصَّ
(ٕ)

. 

ُِٜس ٟٗ َِٜع َِ ايٗتِػَتِط ِٝ ٖٔ ُٔ ِإِبَطا ـِ َسِعْقدٍ ب  ب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـْ ُمْسؾِِؿ ب ,: َط  ,ـِ َيـَّاَق َط

َبْقرِ "َقاَل:  ـُ الزُّ َفَؼَرْأَكا  ,َيْقمًا َرْكَعةً  -طـفؿارضل اهلل -َرَكَع اْب
(ٖ)

 ,بِالَبَؼَرةِ  

 ."َوَما َرَفَع َرْأَسفُ  ,َوالَؿائَِدةِ  ,َوالـَِّساءِ  ,َوآِل ِطْؿَرانَ 

 
 

                                                   
 .(335/  3) "حؾقة إولقاء  " (3)

 .(400/  7) "هتذيب ابـ طساكر  " (2)

ولػظ ابـ  (,369/  3) "تاريخ اإلسالم  "والتصقيب مـ  ,وهق خطل "فؼرأ  "يف إصؾ:  (3)

 ." فؼرأت " (400/  7)طساكر 
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َبْقرِ ُقًُِت ـَ الزُّ الـَّْفِل  فِْقِف َحِديُث  -طـفؿارضل اهلل -: َوَهَذا َما َبَؾَغ اْب
(ٔ)

. 

َِ ِٝ ٖٔ ُٔ ِإِبَطا ُِٜس ب ٍَ َِٜع ـِ ِدْيـَارٍ : َقا ـْ َطْؿِرو ب َبْقرِ َكاَن ": َقاَل  ,َط ـُ الزُّ رضل -اْب

َوالِؿـَْجـِْقُؼ َيُصبُّ ُتْقَبُف  ,ُيَصؾِّل فِل الِحْجرِ  -طـفؿااهلل 
(ٕ)

-َفَؿا َيؾَتِػُت  ,

ا َحاَصُرْوُه   ."–َيْعـِل: َلؿَّ

٣َٚ ـِ الُؿـَْؽِدرِ  ,ـُ ُطْرَوةَ : ِهَشاُم بََٚض ـِ اْب َبْقرِ َلْق َرَأيَت "َقاَل:  ,َط ـَ الزُّ -اْب

ْيُح  -طـفؿارضل اهلل  ـٌ َتْصِػُؼُف الرِّ َوَحَجُر الِؿـَْجـِْقِؼ َيَؼُع  ,ُيَصؾِّل َكَلكَُّف ُغْص

 "َها ُهـَا
(ٖ)

. 

ٖٝاٍف َبِهٍط َأُبٛ ُٔ َع ـْ َأبِل إِْسَحاَق : ب َأَحدًا َأْطَظَؿ َسْجَدًة  َما َرَأيُت ": َقاَل  ,َط

َبْقرِ  ـِ الزُّ ـِ اْب ـَ َطْقـَْقِف مِ  ."َبْق

ُٔ َعِبٔس اهلٔل َثـَا َأبِلَُِكَعُب ب ـِ َقْقسٍ  ,: َحدَّ ـْ ُطَؿَر ب ِف:  ,َط ـْ ُأمِّ َأكََّفا "َط

َبْقرِ َدَخؾْت َطَؾك  ـِ الزُّ  ْت طَ ـــــَفَسؼ ,َفنَِذا ُهَق ُيَصؾِّل ,َبْقَتفُ  -طـفؿارضل اهلل -اْب

                                                   
وٓ يتجف طؾك  ,وهذا مبـل طؾك أن ابـ الزبقر هق الذي قرأ يف ركقطف كؿا جاء يف إصؾ (3)

 ."ابـ طساكر  "و "تاريخ الؿملػ  "الرواية الصحقحة الؿذكقرة يف 

 والتقب: حجر الؿـجـقؼ. "يصقب ثقبف  "تحرفت الجؿؾة يف الؿطبقع إلك  (2)

 .(335/  3) "حؾقة إولقاء  " (3)
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َفَؿا َقَطَع  ,ُثؿَّ َرَمْقَها, قَّةَ َفَصاُحقا: الَحقََّة الحَ  ,َحقٌَّة َطَؾك اْبـِِف َهاِشؿٍ 

 "َصالََتفُ 
(ٔ)

. 

َٕ َِٗطا َٔ  ُٔ ُٕ ب ِٛ ُُ ِٝ ََ  ٍَ َبْقرِ َرَأيُت ": َقا ـَ الزُّ ُيَقاِصُؾ  -طـفؿارضل اهلل -اْب

ـَ الُجُؿَعِة إَِلك الُجُؿَعةِ 
َـ اْسَتعَ  ,َفنَِذا َأفَطرَ  ,مِ ـِ َحتَّك َيؾِْق ْؿ  ."اَن بِالسَّ

ِْٝح ـْ ُمَجاِهدٍ : َي َػُف ": َط َّٓ َتَؽؾَّ ـَ الِعَباَدِة َيْعِجُز َطـُْف الـَّاُس إِ
َما َكاَن َباٌب مِ

َبْقرِ  ـُ الزُّ َفَطاَف        ,َوَلَؼْد َجاَء َسْقٌؾ َصبََّؼ الَبْقَت  ,-طـفؿارضل اهلل -اْب

"ِسَباَحةً 
(ٕ)

. 

َٕ َُا ِٔ ُعِج ِٔ َطًَِش١َ ََٚع ٍَ ،ب َبْقرِ ": َقا ـُ الزُّ َٓ  -طـفؿارضل اهلل -َكاَن اْب

َٓ ِطَباَدةٍ  ,ُيـَاَزُع فِل َثالََثٍة: َشَجاَطةٍ  َٓ َبالَغةٍ  ,َو  ."َو

ُٔ َغِعٕس ُِ ب ِٝ ٖٔ ْهِريِّ ِإِبَطا ـِ الزُّ ـْ  ,: َط َأنَّ ُطْثَؿاَن ": -رضل اهلل طـف-َأَكسٍ َط

بَ  ,َزْيداً َأَمَر  ـَ الزُّ ـَ الَعاصِ  ,-طـفؿرضل اهلل -ْقرِ َواْب َوَطْبَد  ,َوَسِعْقَد ب

                                                   
 .(403/  7) "هتذيب ابـ طساكر  " (3)

 .(403/  7) "هتذيب ابـ طساكر  " (2)
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ـِ ِهَشامٍ  ـَ الَحاِرِث ب ـِ ب ْحَؿ إَِذا اْخَتَؾْػُتؿ "َوَقاَل:  ,َفـََسُخقا الَؿَصاِحَػ  ,الرَّ

ءٍ 
ْ

 "َفاْكُتُبْقُه بِؾَِساِن ُقَرْيٍش: َفنِكََّؿا َكَزَل بِؾَِساكِفؿ ,َأْكُتؿ َوَزْيٌد فِل َشل
(ٔ)

. 

ٍَ َأُب ٍَِقا ِٝ ـَ ٛ َُْع ـُ َأْيَؿ َثـَا َطْبُد الَقاِحِد ب ـِ َرَأْيُت َطَؾك "َقاَل:  ,: َحدَّ اْب

َبْقرِ  إَِذا َخَطَب  ,َوَكاَن َصقِّتًا ,ِرَداًء َطَدكِّقًا ُيَصؾِّل فِْقفِ  -طـفؿارضل اهلل -الزُّ

 َتَجاَوَب الَجَبالَِن.

ٌة إَِلك الُعـُِؼ   ."َراءُ َولِْحَقُتُف َصػْ  ,َوَكاَكْت َلُف ُجؿَّ

َٝا ٔفٞ ٔنَتأب ُٔ َأٔبٞ ايٗسِْ ٍَ اِب َبْقرِ ": (اخُلًََفا٤ٔ) َقا ـَ الزُّ رضل اهلل -َصَؾُبقا اْب

سًا -طـفؿا ُجقدِ  ,َلْقَس بِالطَِّقْيؾِ  ,َكِحْقػًا ,َوَكاَن آَدمَ  ,ُمـَؽَّ ـَ َطْقـَْقِف َأَثُر السُّ  ,َبْق

ِف َوالِحجَ  اَلُف إَِلك الَؿْشِرِق ُكؾِّ  ."ازِ َبَعَث ُطؿَّ

ٍَ َُا٤َ َقا ُٔ َأِغ ِِٜط١َُٜ ب َٛ تِِف: ُد ـْ َجدَّ َؾِت َأْسَؿاَء بِـَْت َأبِل َبْؽٍر إِنَّ ": َط ـَ َغسَّ اْب

َبْقرِ  ـْ َطْبِد  ,َبْعد َما َتَؼطََّعْت َأْوَصاُلفُ  -طـفؿرضل اهلل -الزُّ
َوَجاَء اإِلْذُن مِ

                                                   
يف فضائؾ الؼرآن: باب كزل الؼرآن بؾسان  (38 ,33/  9)يف صحقحف أخرجف البخاري  (3)

             "الؿصاحػ "وأخرجف ابـ أبل داود يف  .قريش مـ صريؼ مقسك بـ إسؿاطقؾ هبذا اإلسـاد

 ,طـ إبراهقؿ بـ سعد ,طـ طبد الرحؿـ بـ مفدي ,بشارمـ صريؼ محؿد بـ  (39 ,38)

 بف.
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اُج َأْن  ـِ َمْرَواَن ِطـَْدَما َأَبك الَحجَّ ـَْتفُ  ,َفَحـََّطْتفُ  ,َيْلَذَن َلَفاالَؿؾِِؽ ب  ,َوَكػَّ

ْتفُ  ,َوَصؾَّْت َطَؾْقفِ  ُخ إَِذا َمسَّ ـَ َرَأْتُف َيَتَػسَّ  ."َوَجَعَؾْت فِْقِف َشْقئًا ِحْق

ُٔ َعِبٔس اهلٔل َُِكَعُب ب  ٍَ فُ ": ََٚقا َفَدَفـَْتُف بِالَؿِدْيـَِة فِل َداِر َصِػقََّة  ,َحَؿَؾْتُف ُأمُّ

ـَ ُأمِّ الُؿْممِ    ,ُثؿَّ ِزْيَدْت َداُر َصِػقََّة فِل الَؿْسَجدِ  ,ـِْق
ِّ

َفُفَق َمْدُفْقٌن َمَع الـَّبِل
(ٔ)

  -

 ."َيْعـِل: بُِؼْربِفِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ُٔ ِإِغَشاَم ٍَ اِب . ,: ُقتَِؾ فِل ُجَؿاَدى أِخَرةِ َٚٔعٖس٠ْ ،َقا ـَ  َسـََة َثالٍَث َوَسْبِعْق

َُِط٠ُ َِ َن ٖٔ َٚ ٍََِٚأُب ،َٚ ِٝ .َفَكااَل ،ٛ َُْع ـِ  : ُقتَِؾ َسـََة اْثـََتْق

ـَ َسـًَة َعاَف  ."-طـفؿارضل اهلل -: َكقِّػًا َوَسْبِعْق

ُ٘ َٗ ََاَتِت ُأ ـِ -عُٓٗاضنٞ اهلل -– َٚ َوَلَفا  ,َأْو َكْحِق َذلَِؽ  ,: َبْعَدُه بَِشْفَرْي

ـْ ماَئِة َطاٍم.
 َقِريٌب مِ

َٞ ـَ الُؿَفأٖ
ـْ َماَتْت مِ  . -طـفارضل اهلل -ِجَراِت إَُوِل : آِخُر َم

َٗا ٍُ َي َُٜكا َٚ. ـِ  : َذاُت الـَِّطاَقْق

ـَ َطائَِشَة بَِسـََقاٍت َناَِْت
َـّ مِ  ها. -طـفؿارضل اهلل -: َأَس

                                                   
 .(423/  7) "هتذيب ابـ طساكر  " (3)
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صؾك اهلل طؾقف -ابـ طؿة الـبل  ,-رضل اهلل طـف-: الزبقر بـ العقام أبٛٙ

عشرة وأحد ال ,-طـفارضل اهلل -صػقة بـت طبد الؿطؾب  -وسؾؿ

 الؿبشريـ بالجـة.

 ذات الـطاققـ. ,-طـفارضل اهلل -: أسؿاء بـت أبل بؽر الصديؼ ٚأَ٘

أفضؾ هذه إمة بعد  ,-طـفؿارضل اهلل -: أبق بؽر الصديؼ ٚدسٙ 

 ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وخؾقػة الـبل  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

صؾك اهلل -لـبل وأطؾؿ هذه إمة بعد ا ,وأحد العشرة الؿبشريـ بالجـة

 وسقد الؽفقل يف الجـة. ,-طؾقف وسؾؿ

-طؿة الـبل  ,-طـفارضل اهلل -: صػقة بـت طبد الؿطؾب ٚدست٘ ألبٝ٘

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

-: هق أولد مقلقد ولد لؾصحابة -عُٓٗاضنٞ اهلل -ٚعبس اهلل بٔ ايعبري 

 الؿفاجريـ: بعد الفجرة إلك الؿديـة الـبقية. ,-طـفؿرضل اهلل 

والؿشركقن قد صعـقا يف الؿسؾؿقـ أهنؿ ٓ يقلد لفؿ  ,قد كان القفقدو

 بسبب ديـفؿ الجديد.
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 : ٚايًفغ يإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل يف قشٝش٘ ،ملا دا٤ يف ايكشٝشني

َأكََّفا َحَؿَؾْت بَِعْبِد ": -طـفؿارضل اهلل -مـ حديث َأْسَؿاَء بِـِْت َأبِل َبْؽٍر 

َبْقِر  ـِ الزُّ  ْب
ِ
ةَ اهلل  ,َفَلَتْقُت الَؿِديـََة َفـََزْلُت ُقَباءً  ,َقاَلْت: َفَخَرْجُت َوَأَكا ُمتِؿٌّ  ,بَِؿؽَّ

 »ُثؿَّ  ,َفَقَلْدُت بُِؼَباءٍ 
ِ
َفَقَضْعُتُف فِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأَتْقُت بِِف َرُسقَل اهلل

ٍء َدَخَؾ  ,ُثؿَّ َتَػَؾ فِل فِقفِ  ,ُثؿَّ َدَطا بَِتْؿَرٍة َفَؿَضَغَفا ,َحْجِرهِ 
ْ

َل َشل َفَؽاَن َأوَّ

 
ِ
ُثؿَّ َدَطا َلُف  ,ُثؿَّ َحـََّؽُف بِالتَّْؿَرةِ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َجْقَفُف ِريُؼ َرُسقِل اهلل

َك َطَؾْقفِ  َل َمْقُلقٍد ُولَِد فِل اإِلْسالَمِ  «َفَبرَّ  ,َفَػِرُحقا بِِف َفَرًحا َشِديًدا ,َوَكاَن َأوَّ

َكَُّفْؿ قِقَؾ لَ 
ِ

"إِنَّ الَقُفقَد َقْد َسَحَرْتُؽْؿ َفالَ ُيقَلُد َلُؽؿْ "ُفْؿ: ٕ
(ٔ)

. 

رضل اهلل -فػرح الؿسؾؿقن فرًحا طظقًؿا بؿقلد طبد اهلل بـ الزبقر 

 .-طـفؿا

تسع  -رضل اهلل طـف-وطؿره  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: الـبل ٚتٛيف

 سـقـ.

 : ولد يف السـة إولك مـ الفجرة.ألِْٗ قايٛا

 يف السـة لثاكقة مـ الفجرة. : ولدٚقٌٝ

                                                   
 .(ٕٙٗٔ)واإلمام مسلم ُب صحيحو  (,ٜٙٗ٘)أخرجو اإلمام البخاري ُب صحيحو  (ٔ)
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طؾك  ,والذي يظفر أكف ولد يف السـة إولك مـ الفجرة الـبقية الشريػة

 وأتؿ التسؾقؿ: حقـ قدمقا إلك صقى.  ,كبقـا أفصؾ الصالة

 وهق صغقر. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وبايعف الـبل 

 شاجًعا. ,كريًؿا ,طابًدا -طـفؿارضل اهلل -وطاش 

 ,ثؿ يػطر بؾبـ ,م ويقاصؾ خؿسة طشر يقًماكان مـ شلكف أكف يصق

 ثؿ يتؼقى بغقرها. ,وكحقها

 صاف بالبقت سباحة. -طـفؿارضل اهلل -: أكف ٚشنطٚا

 يؼػ ٓ يتحرك. ,إذا قام إلك الصالة -طـفؿارضل اهلل -وكان 

بعد مققعة الجؿؾ  -رضل اهلل طـف-وقد أوصاه أبق الزبقر بـ العقام 

 بؼضاء ديـف.

 :(3129)اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل بطقِ  نُا دا٤ يف قشٝح

ـُ إِْبَراِهقؿَ -ضمح٘ اهلل-قاٍ َثـَا إِْسَحاُق ْب َبِل ُأَساَمةَ  ,: َحدَّ
ِ

 ,َقاَل: ُقْؾُت ٕ

ـُ ُطْرَوةَ  َثُؽْؿ ِهَشاُم ْب ـْ َأبِقفِ  ,َأَحدَّ َبْقرِ  ,َط ـِ الزُّ  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل رضل اهلل -َط

ا َوَقَػ ا"َقاَل:  ,-طـفؿا َبْقرُ َلؿَّ  ,َيْقَم الَجَؿِؾ َدَطاكِل -رضل اهلل طـف-لزُّ

 "َفُؼْؿُت إَِلك َجـْبِِف َفَؼاَل: 
ِّ

َّٓ َضالٌِؿ َأْو َمْظُؾقمٌ  ,َيا ُبـَل َٓ ُيْؼَتُؾ الَقْقَم إِ َوإِكِّل  ,إِكَُّف 
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َّٓ َسُلْقَتُؾ الَقْقَم َمْظُؾقًما ل َلَدْيـِ  ,َٓ ُأَراكِل إِ ـْ َأْكَبِر َهؿِّ
َأَفُتَرى ُيْبِؼل  ,لَوإِنَّ مِ

 بِْع َماَلـَا
ِّ

ـْ َمالِـَا َشْقًئا؟ َفَؼاَل: َيا ُبـَل
 ,َوَأْوَصك بِالثُُّؾِث  ,َفاْقِض َدْيـِل ,َدْيـُـَا مِ

َبْقِر  -َوُثُؾثِِف لَِبـِقِف  ـِ الزُّ  ْب
ِ
َفنِْن َفَضَؾ  ,َيُؼقُل: ُثُؾُث الثُُّؾِث  -َيْعـِل َبـِل َطْبِد اهلل

ـْ َمالِـَا
ءٌ  مِ

ْ
ـِ َشل ْي َقاَل ِهَشاٌم: َوَكاَن  - ,"َفُثُؾُثُف لَِقَلِدَك  ,َفْضٌؾ َبْعَد َقَضاِء الدَّ

 
ِ
َبْقرِ  ,َبْعُض َوَلِد َطْبِد اهلل َوَطبَّاٌد َوَلُف َيْقَمِئٍذ  ,ُخَبْقٌب  ,َقْد َواَزى َبْعَض َبـِل الزُّ

ـَ    ,-َوتِْسُع َبـَاٍت  ,تِْسَعُة َبـِق
ِ
َيا »َوَيُؼقُل:  ,: َفَجَعَؾ ُيقِصقـِل بَِدْيـِفِ َقاَل َطْبُد اهلل

ءٍ 
ْ

 إِْن َطَجْزَت َطـُْف فِل َشل
ِّ

ََٓي  ,ُبـَل ـْ َطَؾْقِف َمْق  َما َدَرْيُت  ,«َفاْسَتِع
ِ
َقاَل: َفَقاهلل

ََٓك؟ َقاَل:  ـْ َمْق  َما َوَقعْ  ,«اهللُ »َما َأَراَد َحتَّك ُقْؾُت: َيا َأَبِة َم
ِ
ُت فِل َقاَل: َفَقاهلل

ـْ َدْيـِفِ 
َبْقِر اْقِض َطـُْف َدْيـَفُ  ,ُكْرَبٍة مِ َّٓ ُقْؾُت: َيا َمْقَلك الزُّ َبْقُر  ,َفَقْؼِضقفِ  ,إِ َفُؼتَِؾ الزُّ

ـَ  ,-رضل اهلل طـف- َّٓ َأَرِضق َٓ ِدْرَهًؿا إِ  ,مِـَْفا الَغاَبةُ  ,َوَلْؿ َيَدْع ِديـَاًرا َو

ـِ بِاْلَبْصَرةِ  ,ـَةِ َوإِْحَدى َطْشَرَة َداًرا بِاْلَؿِدي َوَداًرا  ,َوَداًرا بِالُؽقَفةِ  ,َوَداَرْي

ُجَؾ َكاَن َيْلتِقِف بِاْلَؿالِ  ,َقاَل: َوإِكََّؿا َكاَن َدْيـُُف الَِّذي َطَؾْقفِ  ,بِِؿْصرَ   ,َأنَّ الرَّ

اهُ  َبْقُر:  ,َفَقْسَتْقِدُطُف إِيَّ ْقَعةَ َفنِكِّل َأْخ  ,َٓ َوَلؽِـَُّف َسَؾٌػ »َفَقُؼقُل الزُّ  ,«َشك َطَؾْقِف الضَّ

َٓ ِجَباَيَة َخَراٍج   إَِماَرًة َقطُّ َو
َ

َّٓ َأْن َيُؽقَن فِل َغْزَوٍة َمَع  ,َوَما َولِل َٓ َشْقًئا إِ َو

 
ِّ

رضل اهلل -َوُطْثَؿاَن  ,َوُطَؿرَ  ,َأْو َمَع َأبِل َبْؽرٍ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل
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ـُ  ,-طـفؿ  ْب
ِ
ـِ َقاَل َطْبُد اهلل ْي ـَ الدَّ

َبْقِر: َفَحَسْبُت َما َطَؾْقِف مِ   ,الزُّ
ْ

َفَقَجْدُتُف َأْلَػل

 َأْلٍػ 
ْ

َبْقرِ  ,َأْلٍػ َومِاَئَتل ـَ الزُّ  ْب
ِ
ـُ ِحَزاٍم َطْبَد اهلل  َحؽِقُؿ ْب

َ
َفَؼاَل: َيا  ,َقاَل: َفَؾِؼل

ـَ َأِخل ـِ َفَؽَتَؿُف؟ َفَؼاَل: مِائَ  ,اْب ْي ـَ الدَّ
َفَؼاَل َحؽِقٌؿ:  ,ُة َأْلٍػ َكْؿ َطَؾك َأِخل مِ

 َما ُأَرى َأْمَقاَلُؽْؿ َتَسُع لَِفِذهِ 
ِ
  ,َواهلل

ْ
: َأَفَرَأْيَتَؽ إِْن َكاَكْت َأْلَػل

ِ
َفَؼاَل َلُف َطْبُد اهلل

 َأْلٍػ؟ َقاَل: َما ُأَراُكْؿ ُتطِقُؼقَن َهَذا
ْ

ٍء مِـُْف  ,َأْلٍػ َومِاَئَتل
ْ

ـْ َشل َفنِْن َطَجْزُتْؿ َط

ـَ َومِاَئِة َأْلٍػ  ,قـُقا بِلَفاْسَتعِ  َبْقُر اْشَتَرى الَغاَبَة بَِسْبِعق َفَباَطَفا  ,َقاَل: َوَكاَن الزُّ

 بَِلْلِػ َأْلٍػ َوِستِّ مِاَئِة َأْلٍػ 
ِ
َبْقِر  ,َطْبُد اهلل ـْ َكاَن َلُف َطَؾك الزُّ ُثؿَّ َقاَم: َفَؼاَل َم

ـُ َجْعَػرٍ َفَلَتاُه طَ  ,َفْؾُقَقافِـَا بِاْلَغاَبةِ  ,َحؼٌّ   ْب
ِ
َبْقِر َأْرَبُع مِاَئِة  ,ْبُد اهلل َوَكاَن َلُف َطَؾك الزُّ

: إِْن ِشْئُتْؿ َتَرْكُتَفا َلُؽؿْ  ,َأْلٍػ 
ِ
َٓ  ,َفَؼاَل لَِعْبِد اهلل  :

ِ
َقاَل: َفنِْن ِشْئُتْؿ  ,َقاَل َطْبُد اهلل

ْرُتْؿ؟ َفَؼاَل  ُروَن إِْن َأخَّ َٓ َجَعْؾُتُؿقَها فِقَؿا ُتَمخِّ  :
ِ
َقاَل: َقاَل: َفاْقَطُعقا  ,َطْبُد اهلل

ـْ َهاُهـَا إَِلك َهاُهـَا ,لِل قِْطَعةً 
: َلَؽ مِ

ِ
َقاَل: َفَباَع مِـَْفا َفَؼَضك  ,َفَؼاَل َطْبُد اهلل

 مِـَْفا َأْرَبَعُة َأْسُفٍؿ َوكِْصٌػ  ,َدْيـَُف َفَلْوَفاهُ 
َ

ُه َوِطـْدَ  ,َفَؼِدَم َطَؾك ُمَعاِوَيةَ  ,َوَبِؼل

ـُ ُطْثَؿانَ  َبْقرِ  ,َطْؿُرو ْب ـُ الزُّ ـُ َزْمَعةَ  ,َوالُؿـِْذُر ْب َفَؼاَل َلُف ُمَعاِوَيُة: َكْؿ  ,َواْب

َمِت الَغاَبُة؟ َقاَل: ُكؾُّ َسْفٍؿ مِاَئَة َأْلٍػ  ؟ َقاَل: َأْرَبَعُة َأْسُفٍؿ  ,ُققِّ
َ

َقاَل: َكْؿ َبِؼل

َبْقِر:  ,َوكِْصٌػ  ـُ الزُّ ـُ  ,َقْد َأَخْذُت َسْفًؿا بِِؿاَئِة َأْلٍػ َقاَل الُؿـِْذُر ْب َقاَل َطْؿُرو ْب
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ـُ َزْمَعَة: َقْد َأَخْذُت َسْفًؿا  ,ُطْثَؿاَن: َقْد َأَخْذُت َسْفًؿا بِِؿاَئِة َأْلٍػ  َوَقاَل اْب

؟ َفَؼاَل: َسْفٌؿ َوكِْصٌػ  ,بِِؿاَئِة َأْلٍػ 
َ

 َقاَل: َقْد َأَخْذُتفُ  ,َفَؼاَل ُمَعاِوَيُة: َكْؿ َبِؼل

ـَ َومِاَئِة َأْلٍػ  ـْ ُمَعاِوَيَة بِِستِّ  ,بَِخْؿِسق
ـُ َجْعَػٍر َكِصقَبُف مِ  ْب

ِ
َقاَل: َوَباَع َطْبُد اهلل

ـْ َقَضاِء َدْيـِفِ  ,مِاَئِة َأْلٍػ 
َبْقِر مِ ـُ الزُّ ا َفَرَغ اْب َبْقِر: اْقِسْؿ َبْقـَـَا  ,َفَؾؿَّ َقاَل َبـُق الزُّ

َٓ  ,مِقَراَثـَا   ,َقاَل: 
ِ
َٓ َواهلل : َأ ـَ َٓ َأْقِسُؿ َبْقـَُؽْؿ َحتَّك ُأَكاِدَي بِاْلَؿْقِسِؿ َأْرَبَع ِسـِق  

ـٌ َفْؾَقْلتِـَا َفْؾـَْؼِضفِ  َبْقِر َدْي ـْ َكاَن َلُف َطَؾك الزُّ َقاَل: َفَجَعَؾ ُكؾَّ َسـٍَة ُيـَاِدي  ,َم

ـَ َقَسَؿ َبْقـَُفؿْ  ,بِاْلَؿْقِسؿِ  ا َمَضك َأْرَبُع ِسـِق َبْقِر َأْرَبُع كِْسَقةٍ  ,َفَؾؿَّ  ,َقاَل: َفَؽاَن لِؾزُّ

َفَجِؿقُع َمالِِف  ,َفَلَصاَب ُكؾَّ اْمَرَأٍة َأْلُػ َأْلٍػ َومِاَئَتا َأْلٍػ  ,َوَرَفَع الثُُّؾَث 

 . "َومِاَئَتا َأْلػ ,َخْؿُسقَن َأْلَػ َأْلٍػ 

 ,-رضل اهلل طـف-طظقؿ بره بلبقف الزبقر ": -عُٓٗاضنٞ اهلل -ُٚعًِ ب٘ 

 ."ورد إماكات

زضٞ -ٚبني عبد اهلل بٔ ايصبري  -عٓٗازضٞ اهلل -بٝإ َا ٚقع بني عا٥ػ١ 

 .-عُٓٗااهلل 

 شلء. -طـفارضل اهلل -وبقـ طائشة  -طـفؿارضل اهلل -وقع بقـف 
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 :(6073)ملا دا٤ يف قشٝح اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل بطقِ 

َثـَا َأُبق الَقَؿانِ -ضمح٘ اهلل-قاٍ ْهِريِّ  ,َبَرَكا ُشَعْقٌب َأْخ  ,: َحدَّ ـِ الزُّ َقاَل:  ,َط

ـُ الَحاِرِث  َػْقِؾ ُهَق اْب ـِ الطُّ ـُ َمالِِؽ ْب َثـِل َطْقُف ْب ـُ َأِخل  - ,َحدَّ َوُهَق اْب

 
ِّ

َفا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َطاِئَشَة َزْوِج الـَّبِل ُمِّ
ِ

رضل اهلل -َطاِئَشةَ َأنَّ  -ٕ

َثْت: َأنَّ  ,-طـفا  ُحدِّ
ِ
َبْقرِ َطْبَد اهلل ـَ الزُّ َقاَل: فِل َبْقٍع َأْو  -طـفؿارضل اهلل - ْب

َْحُجَرنَّ َطَؾْقَفا"َطَطاٍء َأْطَطْتُف َطاِئَشُة:  َٕ َـّ َطائَِشُة َأْو   َلَتـَْتِفَق
ِ
َفَؼاَلْت: َأُهَق  ,َواهلل

 َكْذرٌ  ,َقاَل َهَذا؟ َقاُلقا: َكَعؿْ 
َّ

ِف َطَؾل َٓ أُ  ,َقاَلْت: ُهَق لِؾَّ َبْقِر َأَبًدا. َأْن  ـَ الزُّ َكؾَِّؿ اْب

َبْقِر إَِلْقَفا ـُ الزُّ ـَ َصاَلِت الِفْجَرةُ  ,َفاْسَتْشَػَع اْب ُع فِقِف  ,ِحق َٓ ُأَشػِّ  
ِ
َٓ َواهلل َفَؼاَلْت: 

َبْقرِ  ,َأَبًدا ـِ الزُّ ا َصاَل َذلَِؽ َطَؾك اْب َٓ َأَتَحـَُّث إَِلك َكْذِري. َفَؾؿَّ َؿ الِؿْسَقرَ  ,َو  َكؾَّ

ـَ َمْخَرَمةَ  ـِ َطْبِد َيُغقَث  ,ْب ـَ إَْسَقِد ْب ـِ ْب ْحَؿ ـْ َبـِل ُزْهَرةَ  ,َوَطْبَد الرَّ
 ,َوُهَؿا مِ

ا َأْدَخْؾُتَؿاكِل َطَؾك َطاِئَشةَ   َلؿَّ
ِ
َٓ َيِحؾُّ َلَفا َأْن  ,َوَقاَل َلُفَؿا: َأْكُشُدُكَؿا بِاهلل َفنِكََّفا 

ـِ بَِلْرِدَيتِِفَؿا َتـِْذَر َقطِقَعتِل. َفَلْقَبَؾ بِفِ  ـِ ُمْشَتِؿَؾْق ْحَؿ َحتَّك  ,الِؿْسَقُر َوَطْبُد الرَّ

 َوَبَرَكاُتُف َأَكْدُخُؾ؟  ,اْسَتْلَذَكا َطَؾك َطاِئَشةَ 
ِ
الَُم َطَؾْقِؽ َوَرْحَؿُة اهلل َٓ: السَّ َفَؼا

ـَا؟ َقاَلْت: َكَعؿِ  ,َقاَلْت َطاِئَشُة: اْدُخُؾقا َٓ َتْعَؾُؿ َأنَّ  ,ُكؾُُّؽؿْ اْدُخُؾقا  ,َقاُلقا: ُكؾُّ َو

َبْقرِ  ـَ الزُّ َبْقِر الِحَجاَب  ,َمَعُفَؿا اْب ـُ الزُّ ا َدَخُؾقا َدَخَؾ اْب َفاْطَتـََؼ َطاِئَشَة  ,َفَؾؿَّ
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َّٓ َما  ,َوَصِػَؼ ُيـَاِشُدَها َوَيْبؽِل ـِ ُيـَاِشَداكَِفا إِ ْحَؿ َوَصِػَؼ الِؿْسَقُر َوَطْبُد الرَّ

َؿْتفُ    ,َؾْت مِـْفُ َوَقبِ  ,َكؾَّ
َّ

َِٓن: إِنَّ الـَّبِل ا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَيُؼق َكَفك َطؿَّ

ـَ الِفْجَرةِ 
َٓ َيِحؾُّ لُِؿْسؾٍِؿ َأْن َيْفُجَر َأَخاُه َفْقَق َثالَِث »َفنِكَُّف:  ,َقْد َطؾِْؿِت مِ

ـَ التَّْذكَِرِة َوالتَّْحرِ  «َلَقالٍ 
ا َأْكَثُروا َطَؾك َطائَِشَة مِ ُرُهَؿا  ,يِج َفَؾؿَّ َصِػَؼْت ُتَذكِّ

َٓ بَِفا َحتَّك َكؾََّؿْت  ,َوالـَّْذُر َشِديدٌ  ,َكْذَرَها َوَتْبؽِل َوَتُؼقُل: إِكِّل َكَذْرُت  َفَؾْؿ َيَزا

َبْقرِ  ـَ الزُّ ـَ َرَقَبةً  ,اْب َوَكاَكْت َتْذُكُر َكْذَرَها َبْعَد  ,َوَأْطَتَؼْت فِل َكْذِرَها َذلَِؽ َأْرَبِعق

 ."َفَتْبؽِل َحتَّك َتُبؾَّ ُدُمقُطَفا ِخَؿاَرَها ,َذلَِؽ 
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 [بالخالفة -عنهمارضي اهلل -بيان البيعة لعبد اهلل بن الزبير ]

بالخالفة سـة أربعة وستقـ  -طـفؿارضل اهلل -بقيع لعبد اهلل بـ الزبقر 

 مـ الفجرة.

 ,والعراق ,والؿديـة ,ومؽة ,والحجاز ,: القؿـٚبكٞ خًٝف١ ع٢ً

 ."وأغؾب الشام ,ومصر

فؿا  ,: الحجاج بـ يقسػ الثؼػل الظالؿ الغاشؿ إلك مؽةثِ أضغٌ إيٝ٘

 حتك هتدمت الؽعبة. ,ويرمقفا بالؿـجـقؼ ,يزال يحاصرها

 ثؿ صؾبف مـؽًسا. ,-طـفؿارضل اهلل -وقتؾ طبد اهلل بـ الزبقر 
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سماء بنت أبي بكر رضي ه ا]قصة عبد اله بن الزبير مع أم

 اهلل عنهما[

َع أَ٘ أمسا٤ بٓت أبٞ بهس  -عُٓٗازضٞ اهلل -قؿ١ عبد اهلل بٔ ايصبري 

 .-عٓٗازضٞ اهلل -ايؿدٜل 

قبؾ ذلؽ طؾك أمف أسؿاء  -رضل اهلل طـف-وقد دخؾ طبد اهلل بـ الزبقر 

 وثبتتف. ,فصربتف ,-طـفارضل اهلل -بـت أبل بؽر الصديؼ 

 وصؾب. ,-طـفؿارضل اهلل -اهلل بـ الزبقر  ثؿ بعد ذلؽ قتؾ طبد

 . (13/92/230)نُا دا٤ يف َعذِ ايطرباْٞ ايهبري ضمح٘ اهلل بطقِ 

ـُ اْلُؿَباَركِ قاٍ ضمح٘ اهلل  ْب
ُّ

َثـَا َطؾِل ـُ اْلُؿَباَركِ  ,: َحدَّ َقاَل:  ,َقاَل: ثـا َزْيُد ْب

َماِريُّ  ـِ الذِّ ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ ـٍ  ,ثـا َطْبُد اْلَؿؾِِؽ ْب ـُ َمْع ـْ  ,َقاَل: ثـا اْلَؼاِسُؿ ْب َط

ـِ ُطْرَوةَ  ـْ َأبِقفِ  ,ِهَشاِم ْب َبْقِر  "َقاَل:  ,َط ـُ الزُّ  ْب
ِ
ا َماَت ُمَعاِوَيُة َتَثاَقَؾ َطْبُد اهلل َلؿَّ

ـِ ُمَعاِوَيَة َوَأْضَفَر َشْتَؿفُ  ـْ َصاَطِة َيِزيَد ْب َٓ ُيمْ  ,َفَبَؾَغ َذلَِؽ َيِزيدَ  ,َط َتك بِِف َفَلْقَسَؿ 

َّٓ َأْرَسَؾ إَِلْقفِ  ًٓ َوإِ َّٓ َمْغُؾق ـْ  ,إِ
ًٓ مِ َٓ َكْصـَُع َلَؽ َأْغاَل َبْقِر: َأ ـِ الزُّ ْب

ِ
َفِؼقَؾ ٓ

ٍة َتْؾَبُس َطَؾْقَفا الثَّْقَب  ْؾُح َأْجَؿُؾ بَِؽ  ,فِضَّ   ,َوَتَبرُّ َقَسَؿُف َفالصُّ
ِ
َقاَل: َفاَل َأَبرُّ َواهلل

 ُثؿَّ َقاَل:  ,َقَسَؿفُ 
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ـَ لِِضْرِس اْلَؿاِضِغ اْلَحَجرُ  ـُ لَِغْقِر اْلَحؼِّ َأْسَلُلُف ... َحتَّك َيؾِق َٓ َألِق  َو

ـْ َضْرَبٍة بَِسْقٍط فِل ُذلٍّ 
 مِ

َّ
 َلَضْرَبٌة بَِسْقٍػ فِل ِطزٍّ َأَحبُّ إَِلل

ِ
 ,ُثؿَّ َقاَل: َواهلل

ـِ  ـُ  ,ُمَعاِوَيةَ  ُثؿَّ َدَطا إَِلك َكْػِسِف َوَأْضَفَر اْلِخاَلَف لَِقِزيَد ْب َف إَِلْقِف َيِزيُد ْب َفَقجَّ

امِ  ـَ ُطْؼَبَة اْلؿري فِل َجْقِش َأْهِؾ الشَّ َوَأَمَرُه بِِؼَتاِل َأْهِؾ  ,ُمَعاِوَيَة ُمْسؾَِؿ ْب

ةَ  ,اْلَؿِديـَةِ  ـْ َذلَِؽ َساَر إَِلك َمؽَّ
ـُ ُطْؼَبَة  ,َفنَِذا َفَرَغ مِ َقاَل: َفَدَخَؾ ُمْسؾُِؿ ْب

 اْلَؿِديـَ 
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َة َوَهَرِب مِـُْف َيْقمِِئٍذ َبَؼاَيا َأْصَحاِب َرُسقِل اهلل

ا َكاَن فِل َبْعِض  ,َوَطَبَث فِقَفا َوَأْسَرَف فِل اْلَؼْتؾِ  ,-وسؾؿ ُثؿَّ َخَرَج مِـَْفا َفَؾؿَّ

ـَ ُكَؿْقٍر اْلؽِـِْديَّ  ـَ ْب َة َماَت َواْسَتْخَؾَػ ُحَصْق ِريِؼ إَِلك َمؽَّ ـَ  ,الطَّ َوَقاَل َلُف: َيا اْب

َّٓ بِالـَِّػاِق  ,اْحَذْر َخَداِئَع ُقَرْيشٍ  ,َبْرَذَطِة اْلِحَؿارِ  َٓ ُتَعامِْؾُفْؿ إِ  ,ُثؿَّ بِاْلِؼَطاِف  ,َو

ةَ  ـٌ َحتَّك َوَرَد َمؽَّ اًما ,َفَؿَضك ُحَصْق َبْقِر َأيَّ ـَ الزُّ ـُ  ,َفَؼاَتَؾ بَِفا اْب َوَضَرَب اْب

َبْقِر ُفْسَطاصً  ـَ اْلَجْرَحك َوُيَداِويـَُفؿْ  ,ا فِل اْلَؿْسِجدِ الزُّ  ,َفَؽاَن فِقِف كَِساٌء َيْسِؼق

َـّ اْلَؿْجُروَح  ـَ إَِلْقِف ـَ اْلَجاِئَع َوَيْؽُتْؿ : َما َيَزاُل َيْخُرُج  ,َوُيْطِعْؿ ـٌ َفَؼاَل ُحَصْق

ـْ َطِريـِ 
ـْ َذلَِؽ اْلُػْسَطاِط َأَسٌد َكَلكََّؿا َيْخُرُج مِ

ـْ َيْؽِػقـِقِف؟ ,فِ إَِلْقـَا مِ َفَؼاَل  ,َفَؿ

اِم: َأَكا ـْ َأْهِؾ الشَّ
ْقُؾ َوَضَع َشْؿَعًة فِل َصْرِف  ,َرُجٌؾ مِ َـّ َطَؾْقِف الؾَّ ا َج َفَؾؿَّ

ـَ اْلُػْسَطاطَ  ,ُثؿَّ َضَرَب َفَرَسفُ  ,ُرْمِحفِ  َواْلَؽْعَبُة َيْقَمِئٍذ  ,َفاْلَتَفَب َكاًرا ,ُثؿَّ َصَع
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َرٌة بِالطَّ  يُح بِالؾَفِب َطَؾك  ,َوَطاَل َأْطاَلَها اْلُحْؿَرةُ  ,ـَافِسِ ُمَمزَّ َفَطاَرِت الرِّ

َواْحَتَرَق فِقَفا َيْقَمئٍِذ َقْرَكا اْلَؽْبِش الَِّذي ُفِدَي بِِف  ,اْلَؽْعَبِة َحتَّك اْحَتَرَقْت 

ـِ ُمَعاِوَيةَ  ,إِْسَحاُق  ـَ ُكَؿْقٍر َمْقُت َيِزيَد ْب ـَ ْب ـُ  َقاَل: َوَبَؾَغ ُحَصْق َفَفَرَب ُحَصْق

ـُ ُكَؿْقرٍ  ـُ اْلَحؽِِؿ إَِلك َكْػِسِف َفَلَجاَبُف  ,ْب ـُ ُمَعاِوَيَة َدَطا َمْرَواُن ْب ا َماَت َيِزيُد ْب َفَؾؿَّ

ـَ  ُْرُدنِّ َوفِؾِْسطِق ْٕ ـَ  ,َأْهُؾ ِحْؿَص َوَأْهُؾ ا اَك ْب حَّ َبْقِر الضَّ ـُ الزُّ َف إَِلْقِف اْب َفَقجَّ

فِل مِاَئِة َأْلٍػ َفاْلَتَؼْقا بَِؿْرِج َراِهٍط َوَمْرَواُن َيْقَمئٍِذ فِل َخْؿَسِة  َقْقٍس اْلِػْفِريَّ 

امِ  ـْ َأْهِؾ الشِّ
ـْ َبـِل ُأَمقََّة َوَمَقالِقِفْؿ َوَأْتَباِطِفْؿ مِ

ٍف مِ َٓ َفَؼاَل َمْرَواُن لَِؿْقًلك  ,آ

ـِ ِشئْ  َرَفْق َت َفَؼاَل: َكْقَػ َأْحِؿُؾ َطَؾك َلُف ُيَؼاُل َلُف كدة: اْحِؿْؾ َطَؾك َأيِّ الطَّ

ـَ ُمْؽَرٍه َوُمْسَتْلَجرٍ  ِء لَِؽْثِرتِِفْؿ؟ َقاَل: ُهْؿ َبْق َٓ َٓ ُأمَّ َلَؽ  ,َهُم  ,اْحِؿْؾ َطَؾْقِفْؿ 

اُن الـَّاِصُع اْلَجـَْدُل  [94ص:]َفَقْؽِػقَؽ  إِكََّؿا  ,ُهْؿ َيْؽُػقَكُؽْؿ َأْكُػَسُفؿْ  ,الطَّعَّ

ِء ُطَبْقُد  َٓ ْرَهؿِ َهُم يـَاِر َوالدِّ ـُ  ,َفَحَؿَؾ َطَؾْقِفْؿ َفَفَزَمُفؿْ  ,الدِّ اُك ْب حَّ َوُقتَِؾ الضَّ

ـُ اْلَحاِرِث: ,َقْقٍس َواْكَصَدَع اْلَجْقُش   َفِػل َذلَِؽ َيُؼقُل ُزَفُر ْب

 [البحر الطقيؾ]

 ْقـَـَـــــــــا ُمَتَباِئَقالَِؿْرَواَن َصْرَطك بَ ... َلَعْؿِري َلَؼْد َأْبَؼْت َوقِقَعُة َراِهـــــــــٍط 

َٓ َأَبا َلَؽ إِكَّـِل  ـُ ِســــــــــــــاَلِحل  َّٓ َتَؿــاِدَيا... َأبِق َٓ َتْزَداُد إِ  َأَرى اْلَحْرَب 
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ـِ الثََّرى   َوَتْبَؼك َحَزاَزاُت الـُُّػقِس َكَؿا ِهَقا... َوَقْد َيـُْبُت اْلَؿْرَطك َطَؾك ِدَم

ِٜ ٍُ َأ ٘ٔ َُٜكٛ  :ّهاَٚٔفٝ

ـُ َبْحَدٍل  ا َبْحَدٌل َواْب َبْقِر َفُقْؼَتـــــــُؾ ... َأفِل اْلَحؼِّ َأمَّ ـُ الزُّ ا اْب  َفَقْحَقا َوَأمَّ

َٓ َتْؼُتــــــــــُؾقَكُف   
ِ
ـــــــــُؾ ... َكَذْبُتْؿ َوَبْقِت اهلل ـْ َيْقٌم َأَغرُّ ُمَحجَّ ا َيُؽ  َوَلؿَّ

ـْ لِْؾَؿْشَرفِقَِّة فِ  ا َيُؽ ُؾ ... قُؽـــــــــــُؿ َوَلؿَّ ـَ ُتَرجَّ ْؿِس ِحق  ُشَعاٌع َكـُقِر الشَّ

امِ  ,َقاَل: ُثؿَّ َماَت َمْرَواُن َوَدَطا َطْبُد اْلَؿؾِِؽ َكْػَسُف َوَقامَ   ,َفَلَجاَبُف َأْهُؾ الشَّ

اُج: َأكَ  ,َفَخَطَب َطَؾك اْلِؿـَْبرِ  َبْقِر مِـُْؽْؿ؟ َفَؼاَل اْلَحجَّ ـِ الزُّ ْب
ِ

ا َيا َأمِقَر َوَقاَل: ٓ

ـَ َفَلْسَؽَتفُ  ـَ  ,ُثؿَّ َطاَد َفَلْسَؽَتفُ  ,اْلُؿْممِـِق َفنِكِّل َرَأْيُت  ,َفَؼاَل: َأَكا َيا َأمِقَر اْلُؿْممِـِق

ةَ  ,فِل الـَّْقِم َأكِّل اْكَتَزْطُت ُجبََّتُف َفَؾبِْسُتَفا َحتَّك  ,َفَعَؼَد َلُف فِل اْلَجْقِش إَِلك َمؽَّ

َبْقِر َفَؼاَتُؾقا بَِفاَوَرَدَها َطَؾك ابْ  َة: اْحَػُظقا  ,ـِ الزُّ َْهِؾ َمؽَّ
ِ

َبْقِر ٕ ـُ الزُّ َفَؼاَل اْب

ـِ  ـِ اْلَجَبَؾْق ًة َما َلْؿ َيْظَفُروا َطَؾْقَفا ,َهَذْي ـْ َتَزُلقا بَِخْقٍر َأِطزَّ َقاَل: َفَؾْؿ  ,َفنِكَُّؽْؿ َل

ـْ َمَعُف َطؾَ  اُج َوَم  ,ك َأبِل ُقَبْقٍس َوَكَصَب َطَؾْقِف اْلَؿـَْجـِقَؼ َيْؾَبُثقا َأْن َضَفَر اْلَحجَّ

ـْ َمَعُف فِل اْلَؿْسِجدِ  َبْقِر َوَم ـَ الزُّ تِل ُقتَِؾ  ,َفَؽاَن َيْرمِل بِِف اْب ا َكاَن اْلَغَداُة الَّ َفَؾؿَّ

ِف َأْسَؿاَء بِـِْت َأبِل َبْؽرٍ  َبْقِر َطَؾك ُأمِّ ـُ الزُّ َبْقِر َدَخَؾ اْب ـُ الزُّ  َيْقَمِئٍذ  ,فِقَفا اْب
َ

َوِهل

ٌـّ  ْبـَِفا: َيا َطْبَد  ,َوَلْؿ َيْػُسْد َلَفا َبَصرٌ  ,اْبـَُة مِاَئِة َسـٍَة َلْؿ َيْسُؼْط َلَفا ِس
ِ

َفَؼاَلْت ٓ
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ِ
ـُ  ,َما َفَعْؾَت فِل َحْربَِؽ؟ َقاَل: َبَؾُغقا َمَؽاَن َكَذا َوَكَذا ,اهلل َقاَل: َوَضِحَؽ اْب

َبْقرِ    ,ل اْلَؿْقِت َلَراَحةٌ َفَؼاَل: إِنَّ فِ  ,الزُّ
َّ

َما  ,َلَعؾََّؽ َتَتَؿـَّاُه لِل ,َفَؼاَلْت: َيا ُبـَل

ا َأْن َتْؿؾَِؽ َفَتَؼرُّ بَِذلَِؽ َطْقـِل  َطَؾك َأَحِد َصَرَفْقَؽ إِمَّ
َ

 ,ُأِحبُّ َأْن َأُمقَت َحتَّك آتِل

ا أْن ُتْؼَتَؾ َفَلْحَتِسُبَؽ  َطَفا ,َوإِمَّ  َفَؼاَلْت  ,َقاَل: َفَقدَّ
َّ

  ,َلُف: َيا ُبـَل
َ

اَك َأْن ُتْعطِل إِيَّ

ـْ ِديـَِؽ َمَخاَفَة اْلَؼْتؾِ 
َوَخَرَج َطـَْفا َفَدَخَؾ اْلَؿْسِجَد َوَقْد َجَعَؾ  ,َخْصَؾًة مِ

َْسَقِد َيتَِّؼل بِِفَؿا َأْن ُيِصقَبُف اْلَؿـَْجـِقُؼ  ْٕ ـِ َطَؾك اْلَحَجِر ا ـُ  ,مِْصَراَطْق َوَأَتك اْب

َبْقِر آٍت  َٓ َكْػَتُح َلَؽ اْلَؽْعَبَة َفَتْصَعُد  ,َوُهَق َجالٌِس َطـَْد اْلَحَجرِ  الزُّ َفَؼاَل َلُف: َأ

  ,فِقَفا
ِ
ـْ َكْػِسفِ  ,َفـََظَر إَِلْقِف َطْبُد اهلل

َّٓ مِ ـْ ُكؾِّ َشكٍء َتْحَػُظ َأَخاَك إِ
 ,ُثؿَّ َقاَل َلُف: مِ

ـْ َأَجؾِفِ 
 َلْق َوَجُدوُكْؿ  ,َلْقَسْت لَِفَذا اْلَؿَؽانِ  َوَهْؾ لِْؾَؽْعَبِة ُحْرَمةٌ  ,َيْعـِل: مِ

ِ
َواهلل

ـَ بَِلْسَتاِر اْلَؽْعَبِة َلَؼَتُؾقُكؿْ  ِؼق ْؾِح؟ ,ُمَتَعؾِّ َٓ ُتَؽؾُِّؿُفْؿ فِل الصُّ َفَؼاَل:  ,َفِؼقَؾ َلُف: َأ

ـُ ُصْؾٍح َهَذا؟  َلْق َوَجُدوُكْؿ فِل َجْقفَِفا َلَذَبُحقُكْؿ َجِؿقًعا ,َأَوِحق
ِ
ُثؿَّ  ,َواهلل

 َيُؼقُل: ,َأْكَشلَ 

 [البحر الطقيؾ]

ـْ َخْشَقِة اْلَؿْقِت ُسؾََّؿا... َوَلْسُت بُِؿْبَتاِع اْلَحَقاِة بُِسبَّـــــــــــٍة 
َٓ ُمْرَتٍؼ مِ  َو

َؿـــــــا... ُأَكافُِس َسْفًؿا إِكَُّف َغْقُر َبـــــــــــاِرٍح   ُماَلِقل اْلَؿـَاَيا َأيَّ َحْرٍف َتَقؿَّ
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َبْقِر َيِعُظُفؿْ ثُ  ـْ  ,ؿَّ َأْقَبَؾ َطَؾك آِل الزُّ ـْ َأَحُدُكْؿ َسْقُػُف َكَؿا َيُؽ َوَيُؼقُل: لَِقُؽ

ـْ َكْػِسِف بَِقِدِه َغاَيَة َأَمِرهِ  ,َوْجُففُ  ْس َسْقَػُف َفَقْدَفُع َط  َما َلِؼقُت َزْحًػا  ,َٓ ُيـَؽِّ
ِ
َواهلل

لِ  َوَّ ْٕ ِطقِؾ ا َّٓ فِل الرَّ َواءَ  َما ,َقطُّ إِ َّٓ َأْن ُألِؿَّ الدَّ َقاَل َفَبْقـََؿا  ,َألِْؿُت ُجْرًحا َقطُّ إِ

ـْ َباِب َبـِل ُجَؿٍح 
ِء؟ ,ُهْؿ َكَذلَِؽ إِْذ َدَخَؾ َطَؾْقِفْؿ َكَػٌر مِ َٓ ـْ َهُم قِقَؾ:  ,َفَؼاَل: َم

ـْ َلِؼَقُف ا ,َفَحَؿَؾ َطَؾْقِفْؿ َوَمَعُف ُسْػَقانُ  ,َأْهُؾ ِحْؿَص  ُل َم َْسَقدُ َفَلوَّ َفَضَرَبُف  ,ْٕ

َـّ ِرْجَؾفُ  اكَِقةِ  ,بَِسْقِػِف َحتَّك َأَص ـَ الزَّ َْسَقُد: َأْخ َيا اْب ْٕ َبْقِر:  ,َفَؼاَل ا ـُ الزُّ َفَؼاَل اْب

ـَ َحامٍ  ـَ اْلَؿْسِجِد َواْكَصَرَف  ,َأْسَؿاُء َزاكَِقةٌ  ,اْخَس َيا اْب
َفنَِذا  ,ُثؿَّ َأْخَرَجُفْؿ مِ

ءِ  ,ـْ َباِب َبـِل َسْفؿٍ بَِؼْقٍم َدَخُؾقا مِ  َٓ ـْ َهُم َْرُدنِّ  ,َفَؼاَل: َم ْٕ  ,قِقَؾ: َأْهُؾ ا

 َوُهَق َيُؼقُل: ,َفَحَؿَؾ َطَؾْقِفؿْ 

 [البحر الرجز]

ْقِؾ   َٓ َيَتَجؾَّك ُغَباُرَها َحتَّك الؾَّْقؾِ ... َٓ َطْفَد لِل بَِغاَرٍة مِْثِؾ السَّ

ـَ اْلَؿْسِجدِ 
ـْ َباِب َبـِل َمْخُزومٍ َفنِذَ  ,َفَلْخَرَجُفْؿ مِ

 ,ا بَِؼْقٍم َقْد َدَخُؾقا مِ

 [البحر الرجز]َوُهُق َيُؼقُل:  ,َفَحَؿَؾ َطَؾْقِفؿْ 

 َلْق َكاَن َقْركِل َواِحًدا َكَػْقُتفُ 
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ُجرِّ َوَغْقِرهِ  ْٔ ُه بِا ـْ َيْرمِل َطُدوَّ ـْ َأْطَقاكِِف َم
 ,َقاَل: َوَطَؾك َضْفِر اْلَؿْسِجِد مِ

ٌة فِل َمْػِرقِِف َحتَّك َفَؾَؼْت َرْأَسفُ َفَحَؿَؾ َطَؾقْ   ,َفَقَقَػ َقائًِؿا ,ِفْؿ َفَلَصاَبْتُف آُجرَّ

 َوُهَق َيُؼقُل:

َما َقاَل:  ـْ َطَؾك َأْقَدامِـَا َتْؼُطُر الدِّ
َْطَؼاِب َتْدَمك ُكُؾقُمـَا َوَلؽِ ْٕ َوَلْسـَا َطَؾك ا

ِن: ,َفَلَكبَّ َطَؾْقِف ُمَقالَِقاِن َلفُ  ,ُثؿَّ َوَقعَ  َٓ  َوُهَؿا َيُؼق

 [البحر الرجز]

 اْلَعْبُد َيْحِؿل َربَُّف َوَيْحَتِؿل

 ."َقاَل: ُثؿَّ ُسقَِّر إَِلْقِف َفُحزَّ َرْأُسُف 

َكٛيتٗا  -عٓٗاضنٞ اهلل -ٚقايت أمسا٤ بٓت أبٞ بهط ايكسٜل 
 : املؿٗٛض٠

أخاف أن  ,-رضل اهلل طـف-طـدما قال لفا ولدها طبد اهلل بـ الزبقر 

أو  ,وما يضر الشاة سؾخفا بعد ذبحفا"فؼالـت:  ,ين أن يؿثؾقا بلقتؾق

 ."قتؾفا
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زضٞ اهلل -ٖٚٛ َؿًٛب  -عُٓٗازضٞ اهلل -َٚس عًٝ٘ عبد اهلل بٔ عُس 

 .-عُٓٗا

 -(229)نُا دا٤ شيو يف قششٞ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل بطقِ 
(2545) : 

ـُ ُمْؽَرٍم اْلعَ قاٍ ضمح٘ اهلل َثـَا ُطْؼَبُة ْب  : َحدَّ
ُّ

ل ـَ  ,ؿِّ َثـَا َيْعُؼقُب َيْعـِل اْب َحدَّ

 
َّ

ـُ َشْقَبانَ  ,إِْسَحاَق اْلَحْضَرمِل َْسَقُد ْب ْٕ ـْ َأبِل َكْقَفٍؾ:  ,َأْخَبَرَكا ا َرَأْيُت     "َط

َبْقرِ  ـَ الزُّ  ْب
ِ
َقاَل: َفَجَعَؾْت  ,َطَؾك َطَؼَبِة اْلَؿِديـَةِ  -طـفؿارضل اهلل -َطْبَد اهلل

ـُ ُطَؿرَ َوالـَّاُس َحتَّك َمرَّ َطَؾْقِف  ,َؾْقفِ ُقَرْيٌش َتُؿرُّ طَ   ْب
ِ
-طـفؿارضل اهلل -َطْبُد اهلل

اَلُم َطَؾْقَؽ "َفَقَقَػ َطَؾْقِف َفَؼاَل:  , اَلُم َطَؾْقَؽ َأَبا ُخَبْقٍب  ,السَّ َأَبا ُخَبْقٍب السَّ

 َلَؼْد ُكـُْت َأْكَفاَك 
ِ
اَلُم َطَؾْقَؽ َأَبا ُخَبْقٍب َأَما َواهلل ـْ َهَذاالسَّ  َلَؼْد  ,َط

ِ
َأَما َواهلل

ـْ َهَذا ـْ َهَذا ,ُكـُْت َأْكَفاَك َط  َلَؼْد ُكـُْت َأْكَفاَك َط
ِ
 إِْن ُكـَْت  ,َأَما َواهلل

ِ
َما  ,َأَما َواهلل

اًما ,َطؾِْؿُت  اًما ,َصقَّ ِحؿِ  ,َققَّ ًٓ لِؾرَّ ٌة  ,َوُصق ُمَّ َٕ َها  ٌة َأْكَت َأَشرُّ ُمَّ َٕ  
ِ
َأَما َواهلل

ـُ ُطَؿرَ  ,"َخْقرٌ   ْب
ِ
اَج َمْقِقُػ  ,-طـفؿارضل اهلل -ُثؿَّ َكَػَذ َطْبُد اهلل َفَبَؾَغ اْلَحجَّ

 َوَقْقُلفُ 
ِ
ـْ ِجْذِطفِ  ,َفَلْرَسَؾ إَِلْقفِ  ,َطْبِد اهلل  فِل ُقُبقِر اْلَقُفقدِ  ,َفُلْكِزَل َط

َ
ُثؿَّ  ,َفُلْلِؼل

ِف َأْسَؿاَء بِـِْت َأبِل َبْؽرٍ  ُسقَل:  ,َبْت َأْن َتْلتَِقفُ َفلَ  ,َأْرَسَؾ إَِلك ُأمِّ َفَلَطاَد َطَؾْقَفا الرَّ

ـْ َيْسَحُبِؽ بُِؼُروكِِؽ  َـّ إَِلْقِؽ َم َْبَعَث َٕ َٓ  ,َلَتْلتَِقـِّل َأْو   
ِ
َقاَل: َفَلَبْت َوَقاَلْت: َواهلل
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ـْ َيْسَحُبـِل بُِؼُروكِل  َم
َّ

 َفَلَخَذ َقاَل: َفَؼاَل: َأُروكِل ِسْبتَ  ,آتِقَؽ َحتَّك َتْبَعَث إَِلل
َّ

ل

ُف  ,َكْعَؾْقفِ  َفَؼاَل: َكْقَػ َرَأْيتِـِل َصـَْعُت  ,َحتَّك َدَخَؾ َطَؾْقَفا ,ُثؿَّ اْكَطَؾَؼ َيَتَقذَّ

؟ َقاَلْت: َرَأْيُتَؽ َأْفَسْدَت َطَؾْقِف ُدْكَقاهُ 
ِ
َبَؾَغـِل  ,َوَأْفَسَد َطَؾْقَؽ آِخَرَتَؽ  ,بَِعُدوِّ اهلل

ـَ  ـِ َأَكا َأكََّؽ َتُؼقُل َلُف: َيا اْب ـِ  ,َذاِت الـَِّطاَقْق  َذاُت الـَِّطاَقْق
ِ
ا َأَحُدُهَؿا  ,َواهلل َأمَّ

 
ِ
َوَصَعاَم َأبِل َبْؽٍر  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفُؽـُْت َأْرَفُع بِِف َصَعاَم َرُسقِل اهلل

َوابِّ  ـَ الدَّ
َٓ َتْسَتْغـِل َطـْفُ  ,مِ تِل  َخُر َفـَِطاُق اْلَؿْرَأِة الَّ ْٔ ا ا َأَما إِنَّ َرُسقَل  ,َوَأمَّ

 
ِ
َثـَا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل اًبا َوُمبِقًرا» ,َحدَّ ا  «َأنَّ فِل َثِؼقٍػ َكذَّ َفَلمَّ

اُب َفَرَأْيـَاهُ  اهُ  ,اْلَؽذَّ َّٓ إِيَّ ا اْلُؿبِقُر َفاَل إَِخاُلَؽ إِ َفَؼاَم َطـَْفا َوَلْؿ "َقاَل:  ,َوَأمَّ

 . "ُيَراِجْعَفا

 -رضل اهلل طـف-ف ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  وأحاديثف يسقرة طـ

 وأرضاه.

وكثقر مـفؿ ابتؾل  ,كثقر مـفؿ ابتؾل بالؼتؾ -طـفؿرضل اهلل -الصحابة 

 بغقر ذلؽ: وذلؽ لرفع درجاهتؿ.

 فلطظؿفؿ إيؿاًكا أطظؿفؿ بالء. ,يبتؾك الؿممـ طؾك قدر إيؿاكف
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 : نُا دا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل ٚغريٙ

ُقْؾُت: َيا "َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-حديث  َسْعٍد بـ أبل وقاص  مـ

 َرُسقَل 

 
ِ
َفُقْبَتَؾك  ,إَْكبَِقاُء ُثؿَّ إَْمَثُؾ َفإَْمَثُؾ »َأيُّ الـَّاِس َأَشدُّ َباَلًء؟ َقاَل:  ,اهلل

ُجُؾ َطَؾك َحَسِب ِديـِفِ  َوإِْن َكاَن فِل ِديـِِف  ,َفنِْن َكاَن ِديـُُف ُصْؾًبا اْشَتدَّ َباَلُؤهُ  ,الرَّ

 َطَؾك َحَسِب ِديـِفِ 
َ

ٌة اْبُتؾِل َفَؿا َيْبَرُح الَباَلُء بِالَعْبِد َحتَّك َيْتُرَكُف َيْؿِشل َطَؾك  ,ِرقَّ

«إَْرِض َما َطَؾْقِف َخطِقَئةٌ 
(ٔ)

. 

                                                   
وصححو اإلمام األلباين  (,ٖٕٓٗ)واإلمام ابن ماجو ُب سننو  (,ٜٖٕٛ)أخرجو اإلمام الًتمذي ُب سننو  (ٔ)

وىو ُب الصحيحة لئلمام األلباين رزتو اهلل برقم . "حسن صحيح"وقال:  ,زتو اهلل ُب صحيح السننر 
: وىذا سند جيد قلت. "حديث حسن صحيح  "وقال الًتمذي: ": (, وقال فيو٘ٗٔ, ٗٗٔ, ٖٗٔ)

ابن  فقد أخرجو ,ومل يتفرد بو ,غَت أن عاصما إمنا أخرجا لو مقرونا بغَته ,رجالو كلهم رجال الشيخُت
واضتاكم أيضا من طريق العبلء بن اظتسيب عن أبيو عن سعد  (ٕ/  ٕٜ/  ٖ)واحملاملي  (ٜٛٙ)حبان 

بالرواية الثانية. والعبلء بن اظتسيب وأبوه ثقتان من رجال البخاري. فاضتديث صحيح. واضتمد هلل.  ,بو
حىت ما جيد  ,يبتلى بالفقرإن كان أحدىم ل ,ٍب الصاضتون ,أشد الناس ببلء األنبياء ": ولو شاىد بلفظ

. وقال اضتاكم: "وإن كان أحدىم ليفرح بالببلء كما يفرح أحدكم بالرخاء ,أحدىم إال العباءة اليت حيويها
إن من ": وىو: ولو شاىد آخر ؼتتصروىو كما قاال.  ,. ووافقو الذىيب"صحيح على شرط مسلم  "

. وإسناده حسن رجالو  "ٍب الذين يلوهنم  ,يلوهنم ٍب الذين ,ٍب الذين يلوهنم ,أشد الناس ببلء األنبياء
لكن روى عنو رتاعة من  , (ٕ٘ٚ/  ٔ)كلهم ثقات غَت أيب عبيدة ىذا فلم يوثقو غَت ابن حبان 

 ,ازداد ابتبلء وامتحانا ,الثقات. وُب ىذه األحاديث داللة صرحية على أن اظتؤمن كلما كان أقوى إديانا
فاء العقول واألحبلم الذين يظنون أن اظتؤمن إذا أصيب بببلء  ففيها رد على ضع ,والعكس بالعكس

        = كاضتبس أو الطرد أو اإلقالة من الوظيفة وؿتوىا أن ذلك دليل على أن اظتؤمن غَت مرضي عند اهلل
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ـٌ َصِحقٌح »: ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل  . «َهَذا َحِديٌث َحَس

ـْ َأبِل ُهَرْيرَ َٚٔفٞ ايَباب ـِ الَقَؿانِ  ,ةَ : َط  -طـفؿرضل اهلل -َوُأْخِت ُحَذْيَػَة ْب

 
َّ

ُسئَِؾ َأيُّ الـَّاِس َأَشدُّ َباَلًء؟ َقاَل:  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ الـَّبِل

 .«ُثؿَّ إَْمَثُؾ َفإَْمَثُؾ  ,إَْكبَِقاءُ »

 يف سـة واحد وسبعقـ. -رضل اهلل طـف-: طبد اهلل بـ الزبقر قتٌ

 ـة اثـقـ وسبعقـ مـ الفجرة الـبقية.: يف سٚقٌٝ

 وأرضاهؿا. -طـفؿارضل اهلل - ,يف مؽة

          

  

                                                                                                                        
كان أشد الناس   ,وىو أفضل البشر -صلى اهلل عليو وسلم-فهذا رسول اهلل  ,تعاىل! وىو ظن باطل =

 "كما يدل على ذلك أيضا اضتديث اآلٌب:   ,وليس نذير شر ,فالببلء غالبا دليل خَت ,ببلءحىت األنبياء 
ومن سخط فلو  ,فمن رضي فلو الرضا ,وإن اهلل إذا أحب قوما ابتبلىم ,إن عظم اصتزاء مع عظم الببلء

 .. "السخط 
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 936 رضي اهلل عنهن أجمعين[ -صلى اهلل عليه وسلم-زوجات النبي ]

رضي اهلل عنهن  -صلى اهلل عليه وسلم-زوجات النبي ]

 [أجمعين

 زضٞ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- شٚدات ايٓيب": َٚٔ باب اعطف غًفو

 ." اهلل عٓٗٔ أمجعني

الـاسؽات زوجات الـبل  ,عابداتال ,الربيئات ,الطاهرات الؿطفرات

 ويف أخرة. ,يف الدكقا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

  ."-وأرضاها طـفارضل اهلل -طائشة " :ٚقس غبل َعٓا شنط

 .األٚىل َٓٗٔ: ٖٚٞ
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 [-عنهارضي اهلل -الثانية منهن: خديجة بنت خويلد ]

 ."-عٓٗاهلل زضٞ ا-خدجي١ بٓت خًٜٛد ": باب اعطف غًفو َٚٔ

 : (117-2/109)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ـَ -طـفارضل اهلل -َخِدْيَجُة بِـُْت ُخَقْيؾِدِ " ُة ُأمُّ الُؿْممِـِْق ـِ َأَسٍد إََسِديَّ : ب

ـَ فِل َزَماكَِفا.  َوَسقَِّدُة كَِساِء الَعاَلِؿْق

ـِ  ,ُأمُّ الَؼاِسؿِ  ـِ َأَسِد ب ـِ كِالٍَب اْبـَُة ُخَقْيؾِِد ب  ب
ِّ

ـِ ُقَصل ى ب َطْبِد الُعزَّ

ُة. ,الُؼَرِشقَّةُ   إََسِديَّ

 
ِ
َِٓد َرُسْقِل اهلل  . -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُأمُّ َأْو

ـَ بِفِ  ـْ آَم ُل َم َقُف َقْبَؾ ُكؾِّ َأَحدٍ  ,َوَأوَّ َوَمَضْت بِِف إَِلك  ,َوَثبََّتْت َجْلَشفُ  ,َوَصدَّ

َفا َوَرَقَة. ـِ َطؿِّ  اْب

ٌة.َوَمـَ   اِقُبَفا َجؿَّ

َٞ ٖٔ ـَ الـَِّساءِ َٚ
ـْ َكُؿَؾ مِ ـَةً  ,َجؾِْقَؾةً  ,َكاَكْت َطاقَِؾةً  ,: مِؿَّ  ,َكِرْيَؿةً  ,َمُصْقَكةً  ,َديِّ

ـْ َأْهِؾ الَجـَِّة. 
 مِ

 
ُّ

ُؾَفا َطَؾك َساِئِر  ,ُيْثـِل َطَؾْقَفا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَكاَن الـَّبِل َوُيَػضِّ

َفاِت الُؿْممِ  ـَ ُأمَّ  َوُيَبالُِغ فِل َتْعظِْقِؿَفا.  ,ـِْق
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ـِ اْمَرَأٍة َما "َكاَكْت َتُؼْقُل:  -طـفارضل اهلل -َطاِئَشةَ بَِحْقُث إِنَّ  َما ِغْرُت مِ

ـْ َخِدْيَجةَ 
  ,ِغْرُت مِ

ِّ
ـْ َكْثَرِة ِذْكِر الـَّبِل

 "َلَفا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مِ
(ٔ)

 . 

ٔ٘ ِٝ َٗا َعًَ ََٔت ِٔ َنَطا َٔ ِج اْمَرَأًة ": - عًٝ٘ ٚغًِق٢ً اهلل- َٚ َأكََّفا َلْؿ َيَتَزوَّ

َٓدٍ  ,َقْبَؾَفا ُة َأْو ْج َطَؾْقَفا َقطُّ  ,َوَجاءُه مِـَْفا ِطدَّ ى إَِلك َأْن  ,َوَلْؿ َيَتَزوَّ َٓ َتَسرَّ َو

ـِ  ,َفَقَجَد لَِػْؼِدَها ,َقَضْت َكْحَبَفا  ."َفنِكََّفا َكاَكْت كِْعَؿ الَؼِرْي

ـْ َمالَِفا َوَكاَكْت ُتـِْػُؼ 
 َلَفا. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَيتَِّجُر ُهَق  ,َطَؾْقِف مِ

ـْ َقَصٍب »
َرَها بَِبْقٍت فِل الَجـَِّة مِ َٓ  ,َوَقْد َأَمَرُه اهلُل َأْن ُيَبشِّ َٓ َصَخَب فِْقِف َو

«َكَصَب 
 (ٕ)

. 

ٟٗ َٛأقٔس ـُ َأبِل َحبِْقَبةَ اي َثـَا اْب ـِ الُحَص  ,: َحدَّ ـْ َداُوَد ب ـِ َط ـْ ِطْؽِرَمةَ  ,ْق ـِ  ,َط َط

ـِ َطبَّاسٍ   .-طـفؿارضل اهلل -اْب

                                                   
: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يف فضائؾ أصحاب الـبل  (303 ,302/  7)أخرجف البخاري  (3)

يف فضائؾ  (2435)ومسؾؿ  ,خديجة وفضؾفا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-باب تزويج الـبل 

 يف الؿـاقب. (3875)والرتمذي  ,الصحابة: باب فضائؾ خديجة

وأخرجف البخاري  ,مـ حديث أبل هريرة (2432)ومسؾؿ  (,305/  7)أخرجف البخاري  (2)

 ,ىف. وأراد بالبقت: الؼصرمـ حديث طبد اهلل بـ أبل أو (2433)ومسؾؿ  (,304/  7)

والؼصب يف هذا الحديث: لملم مجقف واسع كالؼصر  ,أي: قصره ,يؼال: هذا بقت فالن

بقت مـ  "مـ حديث أبل هريرة ولػظف:  "كبقر الطرباين  "وقد جاء تػسقره يف  ,الؿـقػ

 والـصب: التعب. "اختالط آصقات  "والصخب:  "لملمة مجقفة 
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َكادِ  ـِ َأبِل الزِّ ـْ ِهَشامٍ  ,َواْب ـْ  ,َط ـِ ُمْطِعؿٍ َوُرِوَي َط -رضل اهلل طـف-ُجَبْقِر ب

 :" 
ِّ

َجَفا بِالـَّبِل ـَ َأَسٍد َزوَّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ َطؿَّ َخِدْيَجَة َطْؿَرو ب

 "َماَت َقْبَؾ الِػَجارِ  َوَأنَّ َأَباَها
(ٔ)

. 

ٟٗ َٛأقٔس ٍَ اي ِٖ َقا َلْقَس َبْقـَُفُؿ  ,َهَذا الُؿْجَتَؿُع َطَؾْقِف ِطـَْد َأْصَحابِـَا ":ُث

 "اْختاِلٌَف 
(ٕ)

. 

ٗٞ ًِٔب ـْ َأبِل َصالٍِح ايَه ـِ َطبَّاسٍ  ,: َط ـِ اْب  ": -طـفؿارضل اهلل -َط
َّ

َأنَّ الـَّبِل

ـَ َسـَةً َتَزوَّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-  "َجَفا بِـَْت َثَؿاٍن َوِطْشِرْي
(ٖ)

 . 

ُٔ َبهَّاٍض ُِٝط ب ٍَ ايٗعَب ُتْدَطك فِل -طـفارضل اهلل -–: َكاَكْت َخِدْيَجُة َقا

 الَجاِهؾِقَِّة الطَّاِهَرَة.

َٗا َٗ  َفاصَِؿُة بِـُْت َزاِئَدَة الَعامِِريَُّة.َُٚأ
َ

 : ِهل

                                                   
وهق يقم حرب مـ أيامفؿ يف الجاهؾقة كاكت بقـ قريش  (332/  3) "صبؼات ابـ سعد  " (3)

 ,: بؿعـك الؿػاجرة كالؼتال والؿؼاتؾةوالػجاروبقـ ققس طقالن.  ,ومـ معفا مـ كـاكة

 (328 ,326/  3) "صبؼات ابـ سعد  "اكظر  ,ٕهنا كاكت يف آشفر الحرم ,سؿقت بذلؽ

 وفقف أهنا كاكت بعد الػقؾ بعشريـ سـة.

 .(333/  3) "بـ سعد ا " (2)

وأبق  ,وبعضفؿ اهتؿف بالؽذب ,: هق محؿد بـ السائب مرتوكالؽؾبل. إسـاده ضعقػ جًدا (3)

تزوجفا  " 220/  3 "شرح الؿقاهب  "وقال الزرقاين يف صالح ضعقػ واسؿف باذام. 

واقتصر  ,كؿا رواه ابـ سعد "ولفا يقمئذ أربعقن سـة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-رسقل اهلل 

 وقدمف مغؾطاي والربهان وصحح. ,قف القعؿريطؾ
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ًٓ َتْحَت َأبِل   َكاَكت َخِدْيَجُة َأوُّ
ِّ

ـِ ُزَراَرَة التَِّؿْقِؿل ُثؿَّ َخَؾَػ َطَؾْقَفا  ,َهاَلَة ب

ـُ َطابِِد  َبْعَدُه: َطتِْقُؼ ب
(ٔ)

ـِ َمْخُزْومٍ    ـِ ُطَؿَر ب  ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل   ,ب

ُّ
-ُثؿَّ َبْعَدُه الـَّبِل

 َفَبـَك بَِفا َوَلُف َخْؿٌس َوِطْشُرْوَن َسـًَة. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

َـّ مِـْفُ ": -عٓٗا ضنٞ اهلل-ََٚناَِْت بَِخْؿَس  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأَس

 ."َطْشَرَة َسـَةً 

ـْ َطاِئَشةَ  َقْت  -طـفارضل اهلل -َأنَّ َخِدْيَجةَ ": -طـفارضل اهلل -َط ُتُقفِّ

الَةُ   ."َقْبَؾ َأْن ُتْػَرَض الصَّ

ٌَ ِٝ َقْت فِل َرَمَضانَ َٚٔق َوُدفِـَْت بِالَحُجْقِن  ,: ُتُقفِّ
(ٕ)

ـْ َخؿْ  , ـَ َط ٍس َوِستِّْق

 َسـًَة.

١ََٜ ِٚ ََُعا  ُٔ ُٕ ب َٚا ََِط  ٍَ ـِ َداُودَ ََٚقا ـْ َوائِِؾ ب   ,: َط
ِّ

 الَبِفل
ِ
ـْ َطْبِد اهلل َقاَل:  ,َط

 -طـفارضل اهلل -َطاِئَشةُ َقاَلْت 
ِ
إَِذا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َكاَن َرُسْقُل اهلل

ـْ َثـَاٍء طَ  ,َذَكَر َخِدْيَجةَ 
 َواْستِْغَػاٍر َلَفا. ,َؾْقَفاَلْؿ َيَؽْد َيْسَلُم مِ

                                                   
فؼد قال الزبقر  ,كؿا ضبطف غقر واحد مـ الؿحؼؼقـ ,: بالباء الؿقحدة والدال الؿفؿؾةطابد (3)

ومـ كان مـ ولد أخقف طؿران بـ  ,ففق طابد ,بـ بؽار: مـ كان مـ ولد طؿر بـ مخزوم

وقد تصحػ  (,887ص ) "ـتبف تبصقر الؿ "و (,3/  6) "اإلكؿال  "فعائذ كؿا يف  ,مخزوم

 ."طائذ  "يف الؿطبقع إلك 

 "إلك  "ودفـت  "وقد تحرف يف الؿطبقع  ,: جبؾ بلطؾك مؽة طـده مدافـ أهؾفاالحجقن (2)

 ."وهل 
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ـْ َكبِْقَرِة "َفُؼْؾُت:  ,َفَحَؿَؾْتـِل الَغْقَرةُ  ,َفَذَكَرَها َيْقمًا
َضَؽ اهلُل مِ َلَؼْد َطقَّ

! ِـّ  "السِّ

ُأْسِؼْطُت فِل َخَؾَدي  ,َقاَل: َفَرَأْيُتُف َغِضَب َغَضبًا
(ٔ)

َوُقْؾُت فِل َكْػِسل:  ,

 ."َلْؿ َأُطْد َأْذُكُرَها بُِسْقءٍ  ,َضَب َرُسْقلَِؽ َطـِّلالؾَُّفؿَّ إِْن َأْذَهْبَت غَ "

 
ُّ

ا َرَأى الـَّبِل َكْقَػ ُقْؾِت؟ )َقاَل:  ,َما َلِؼْقُت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؾؿَّ

َبـِل الـَّاُس   َلَؼْد آَمـَْت بِل إِْذ َكذَّ
ِ
َوُرِزْقُت  ,َوآَوْتـِل إِْذ َرَفَضـَل الـَّاُس  ,َواهلل

 .(َوُحِرْمُتُؿْقُه مِـِّل ,دَ مِـَْفا الَقلَ 

 بَِفا َشْفرًا 
َّ

"َقاَلْت: َفَغَدا َوَراَح َطَؾل
(ٕ)

. 

ٟٗ َٛأقٔس ٍَ اي ـَ ": َقا ـْ ِشْعِب َبـِل َهاِشٍؿ َقْبَؾ الِفْجَرِة بَِثالَِث ِسـِْق
 ,َخَرُجقا مِ

 َأُبق َصالٍِب 
َ

 ."َوَقْبَؾُف َخِدْيَجُة بَِشْفٍر َوَخْؿَسِة َأيَّامٍ  ,َفُتُقفِّل

ُِ ٍَ احَلأن اٍم.ََٚقا  : َماَتْت َبْعَد َأبِل َصالٍِب بَِثالََثِة َأيَّ

٠ََٚ ُٔ ُعِط ُّ ب ـْ َأبِْقفِ َٖٔؿا ـْ  ,: َط َما ِغْرُت َطَؾك ": -طـفارضل اهلل -َطائَِشةَ َط

ـْ ِذْكِر  ,-طـفارضل اهلل -َخِدْيَجةَ اْمَرَأٍة َما ِغْرُت َطَؾك 
ا ُكـُْت َأْسَؿُع مِ مِؿَّ

                                                   
 : البال والؼؾب والـػس.الخؾد, بالتحريؽ (3)

 الذرية "إلك كتاب  (238 ,237/  32) "اإلصابة  ". وكسبف الحافظ يف إسـاده حسـ (2)

 ,طـ الشعبل ,مـ صريؼ مجالد (,338 ,337/  6) "الؿسـد  "ويف  ,لؾدوٓبل "الطاهرة 

 .(337ص )وسققرده الؿملػ  ,خرب قريب مـ هذا ,طـ طائشة ,طـ مسروق
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 َرُسْقِل 
ِ
َّٓ َبْعَد َمْقتَِفا بَِثالَِث  ,َلَفا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل َجـِل إِ َوَما َتَزوَّ

. ـَ  ِسـِْق

ـْ َقَصٍب 
َرَها بَِبْقٍت فِل الَجـَِّة مِ "َوَلَؼْد َأَمَرُه َربُُّف َأْن ُيَبشِّ

(ٔ)
. 

٣َٚ ـْ  ,: ُطْرَوةُ ََٚض َقْت َخدِ  ,-طـفارضل اهلل -َطائَِشةَ َط ْيَجُة َقْبَؾ َقاَلْت: ُتُقفِّ

الَُة.  َأْن ُتْػَرَض الصَّ

ٟٗ َٛأقٔس ٍَ اي َقْت فِل َرَمَضانَ َقا  َوُدفِـَْت بِالَحُجْقِن. ,: ُتُقفِّ

ٍَ َقَتاَز٠ُ .ََٚقا ـَ  : َماَتْت َقْبَؾ الِفْجَرِة بَِثالَِث ِسـِْق

 َوَكَذا َقاَل ُطْرَوُة.

          

 

 

  

                                                   
 وقد تؼدم. (2435)ومسؾؿ  ),303 ,302/  7)أخرجف البخاري  (3)
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-زوج النبي  -عنها رضي اهلل-الثالثة: سودة بنت زمعة ]

 [-صلى اهلل عليه وسلم

 ."-عٓٗازضٞ اهلل -ضٛد٠ بٓت شَع١ ": باب اعطف غًفو َٚٔ

 : (269-2/265)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 
ـَ " ُة -طـفارضل اهلل -َسْقَدُة ُأمُّ الُؿْممِـِْق ـِ َقْقٍس الَعامِِريَّ : بِـُْت َزْمَعَة ب

ُة.الَعامِرِ  ,الُؼَرِشقَّةُ   يَّ

َٞ ٖٔ َٚ 
ُّ

َج بَِفا الـَّبِل ـْ َتَزوَّ ُل َم  ,َبْعَد َخِدْيَجةَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َأوَّ

ـَ َأْو َأْكَثرَ  ـْ َثالَِث ِسـِْق
رضل اهلل -َحتَّك َدَخَؾ بَِعاِئَشةَ  ,َواْكَػَرَدْت بِِف َكْحقًا مِ

 .-طـفا

 َضْخَؿًة. ,َكبِْقَؾةً  ,َوَكاَكْت َسقَِّدًة َجؾِْقَؾةً 

َِٓس ٖٚاّل ٔع ـِ َطْؿٍرو": ََٚناَِْت َأ ْؽَراِن ب ـِ َطْؿٍرو       ,السَّ َأِخل ُسَفْقِؾ ب

 "الَعامِِريِّ 
(ٔ)

. 

                                                   
الؼاسؿ بـ طبد اهلل بـ مفدي وفقف  ,وقال: رواه الطرباين (,246/  9) "الؿجؿع  "ذكره يف  (3)

اإلصابة  "و (,432/  2) "أسد الغابة  "وقد وثؼ وبؼقة رجالف ثؼات. واكظر  ,وهق ضعقػ

" (4  /236, 237). 
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َٞ ٖٔ تِل َوَهَبْت َيْقَمَفا َٚ ِرَطاَيًة لَِؼْؾِب  ,-طـفؿارضل اهلل -لَِعاِئَشةَ : الَّ

 
ِ
  -َوَكاَكْت َقْد َفِرَكْت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقِل اهلل

َ
اهلُل          َرِضل

َطـَْفا 
(ٔ)

 -. 

َٗا . ,: َأَحاِدْيُث َي َج َلَفا الُبَخاِريُّ  َوَخرَّ

                                                   
مـ  ,يف الـؽاح: باب الؿرأة هتب يقمفا مـ زوجفا لضرهتا (274/  9)أخرج البخاري  (3)

صؾك اهلل طؾقف -لـبل وكان ا ,حديث طائشة أن سقدة بـت زمعة وهبت يقمفا لعائشة

وزاد يف  ,يف الفبة (363/  5)وأخرجف أيًضا  ,يؼسؿ لعائشة بققمفا ويقم سقدة -وسؾؿ

طـ  (3463)وأخرجف مؾؿ  ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-آخره: تبتغل بذلؽ رضك رسقل اهلل 

 ,لعائشة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طائشة وفقف: ... فؾؿا كربت جعؾت يقمفا مـ رسقل اهلل 

مـ صريؼ  (2335)وأخرجف أبق داود  ,يا رسقل اهلل قد جعؾت يقمل مـؽ لعائشةقالت: 

قال:  ,طـ أبقف ,طـ هشام بـ طروة ,حدثـا طبد الرحؿـ بـ أبل الزكاد ,أحؿد بـ يقكس

ٓ يػضؾ بعضـا طؾك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كان رسقل اهلل  ,قالت طائشة يا ابـ أختل

ولؼد قالت سقدة بـت زمعة حقـ  ,قؾ فقبقت طـدها مـ مؽثف طـدكا. وكان ,بعض يف الؼسؿ

 ,يقمل لعائشة ,: يا رسقل اهلل-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أسـت وفرقت أن يػارقفا رسقل اهلل 

قالت كؼقل يف ذلؽ أكزل اهلل تعالك ويف  ,مـفا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؼبؾ ذلؽ رسقل اهلل 

طـ  (53/  8). وتابعف ابـ سعد (وإن امرأة خافت مـ بعؾفا كشقزا)أشباهفا أراه قال 

ورواه سعقد بـ مـصقر طـ ابـ أبل الزكاد مرسال لؿ  ,طـ ابـ أبل الزكاد يف وصؾف ,القاقدي

وكذا قال  ,مـ حديث ابـ طباس مقصقٓ كحقه (3040)وطـد الرتمذي  ,يذكر طـ طائشة

هنا خشقت فتقاردت هذه الروايات طؾك أ": قال الحافظطبد الرزاق طـ معؿر بؿعـك ذلؽ. 

 : أي قؾ مقؾفا لؾرجال.وفركت. "الطالق فقهبت
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َٗا ِٓ ـُ َطبَّاسٍ َسٖسَخ َع   ,-طـفؿارضل اهلل -: اْب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل َوَيْحَقك ب

.  إَْكَصاِريُّ

َِٝت ُٛفِّ  فِل آِخِر ِخالََفِة ُطَؿَر بِالَؿِدْيـَِة. ُت

٠ََٚ ُٔ ُعِط ُّ ب ـْ أَ َٖٔؿا ـْ  ,بِْقفِ : َط َما "َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل -َطاِئَشةَ َط

ـْ 
 َأْن َأُكْقَن فِل مِْسالِخَفا مِ

َّ
ـِ اْمَرَأٍة فِْقَفا  ,َسْقَدةَ َرَأْيُت اْمَرَأًة َأَحبَّ إَِلل مِ

ةٌ  ا َكبَِرْت  ,ِحدَّ   ,َفَؾؿَّ
ِّ

ـَ الـَّبِل
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َجَعَؾْت َيْقَمَفا مِ

 "-طـفؿااهلل رضل -لَِعائَِشةَ 
(ٔ)

 . 

٣َٚ ْهِريِّ  ,: الَقاِقِديُّ ََٚض ـِ َأِخل الزُّ ـِ اْب ـْ َأبِْقفِ  ,َط َج َرُسْقُل "َقاَل:  ,َط َتَزوَّ

 
ِ
ةِ  ,بَِسْقَدَة فِل َرَمَضانَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل ـَ الـُُّبقَّ

 ,َسـََة َطْشٍر مِ

ال ,َوَماَتْت بِالَؿِدْيـَةِ  ,َوَهاَجَر بَِفا ـَ  ,فِل َشقَّ  "َسـََة َأْرَبٍع َوَخْؿِسْق
(ٕ)

. 

ٟٗ َٛأقٔس ٍَ اي  : َوَهَذا الثَّْبُت ِطـَْدَكا.ََٚقا

٣َٚ ـُ الَحاِرِث ََٚض ـِ َأبِل ِهالٍَل:  ,: َطْؿُرو ب ـْ َسِعْقِد ب رضل -َسْقَدَة َأنَّ "َط

ـَ ُطَؿر -طـفااهلل  َقْت َزَم  "-رضل اهلل طـف-ُتُقفِّ
(ٖ)

. 

                                                   
يف "وققلفا يف الرضاع: باب جقاز هبتفا كقبتفا لضرهتا.  (3463)أخرجف مسؾؿ  (3)

 : كلهنا تؿـت أن تؽقن يف مثؾ هديفا وصريؼتفا."مسالخفا

 .(55 ,53/  8)ابـ سعد  (2)

طـ ابـ  ,يحقك بـ سؾقؿانمـ صريؼ  (50 ,49/  3) "تاريخف  "أخرجف البخاري يف  (3)

 طـ سعقد بـ أبل هالل. ورجالف ثؼات. ,طـ طؿرو بـ الحارث ,وهب
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ُٔ َغِعٕس ٍَ اِب َفَفاجَرا إَِلك  ,َوَزْوُجَفا -طـفارضل اهلل -َسْقَدةُ َؿْت َأْسؾَ ": َقا

 "الَحَبَشةِ 
(ٔ)

. 

ِٔ اأَلَؾرِّ ِِٝط ب ِٔ ُبَه ـَ الَحَبَشِة بَِسْقَدةَ ََٚع
ْؽَراَن َقِدَم مِ  َطـَْفا ,: َأنَّ السَّ

َ
 ,َفُتُقفِّل

 
ُّ

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَخَطَبَفا الـَّبِل

 َفَؼاَلْت: َأْمِري إَِلْقَؽ.

ُجِؽ )اَل: قَ  ـْ َقْقمِِؽ ُيَزوِّ
 .(ُمِري َرُجالً مِ

ـَ َطْؿٍرو الَعامِِريَّ  َجَفا َوُهَق ُمَفاِجِريٌّ َبْدِريٌّ  ,َفَلَمَرْت َحاصَِب ب  "َفَزوَّ
(ٕ)

. 

ٗٞ َٛا٥ٔ ّْ ايٖسِغُت َة َٖٔؿا ـُ َأبِل َبزَّ َثـَا الَؼاِسُؿ ب : َحدَّ
(ٖ)

  :" 
َّ

صؾك اهلل -َأنَّ الـَّبِل

َفَؼاَلْت:  ,َفَجَؾَسْت َطَؾك َصِرْيِؼفِ  ,َعَث إَِلك َسْقَدَة بَِطالقَِفابَ  -طؾقف وسؾؿ

 َأْكُشُدَك بِالَِّذي َأْكَزَل َطَؾْقَؽ 

ْؼَتـِل؟ َألَِؿْقِجَدٍة؟ ,كَِتاَبفُ   لَِؿ َصؾَّ

                                                   
 .(52/  8)ابـ سعد  (3)

 مـ صريؼ القاقدي. (53/  8)ابـ سعد  (2)

الؿؽل مقلك بـل مخزوم الؼارئ  ,بػتح الؿقحدة وتشديد الزاي ,هق الؼاسؿ بـ أبل بزة (3)

ومع وضقح آسؿ يف إصؾ ويف  ,ذا مرسؾوحديثف ه ,مـ الطبؼة الخامسة ,الثؼة

 ,طـ أبل برزة ,فؼد غقره إستاذ آبقاري إلك الؼاسؿ (274/  9)ويف الػتح  ,الطبؼات

وكتب يف الفامش: الؼاسؿ هق ابـ طقف الشقباين ويروي طـ أبل برزة كضؾة بـ طبقد 

زطؿ أكف و ,وأشار إلك ما يف إصؾ ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-آسؾؿل صاحب الـبل 

 تحريػ.
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 . (َٓ )َقاَل: 

َجالِ  ,َقاَلْت: َفَلْكُشُدَك اهلَل َلَؿا َراَجْعَتـِل َلؽِـِّل وَ  ,َفالَ َحاَجَة لِل فِل الرِّ

 َفَراَجَعَفا. ,ُأِحبُّ َأْن ُأْبَعَث فِل كَِساِئَؽ 

 "-طـفارضل اهلل -َفنِكِّل َقْد َجَعْؾُت َيْقمِل لَِعائَِشةَ "َقاَلْت: 
(ٔ)

. 

ـُ َُ ـْ إِْبَراِهْقَؿ: َقاَلْت اأَلِع ! ": -طـفارضل اهلل -َسْقَدةُ : َط
ِ
َيا َرُسْقَل اهلل

َكْعَت بِل َحتَّك َأْمَسْؽُت بَِلْكِػل َمَخاَفَة َأْن َيْؼُطَر َفرَ  ,َصؾَّْقُت َخْؾَػَؽ الَباِرَحةَ 

ُم.  الدَّ

ءِ  ,َفَضِحَؽ 
ْ

ل  "َوَكاَكْت ُتْضِحُؽُف إَْحَقاَن بِالشَّ
(ٕ)

. 

١ََٔ َِٛأ َِٛي٢ ايٖت ََ ـْ َقأيْح   -طـفارضل اهلل -َأبِل ُهَرْيَرةَ : َط
ِ
-: َقاَل َرُسْقُل اهلل

ةِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ (َهِذِه ُثؿَّ ُضُفْقَر الُحْصرِ )الَقَداِع:  فِل َحجَّ
 (ٖ)

. 

                                                   
صؾك اهلل طؾقف -والصحقح أكف  ,لؽـف مرسؾ ,وسـده صحقح (,54/  8)أخرجف ابـ سعد  (3)

 لؿ يطؾؼفا كؿا تؼدم. -وسؾؿ

 .(54/  8)ابـ سعد  (2)

والحصر: جؿع حصقر: وهق ما يػرش يف  ,ضفقر الحصر: مـصقب طؾك تؼدير: ثؿ الزمـ (3)

 "جـ مـفا. والحديث أخرجف ابـ سعد يف والؿراد أن يؾزمـ بققهتـ وٓ يخر ,البققت

فنن صالحا مقلك  ,وسـده ققي (,324/  6) (,446/  2)وأحؿد  (,55/  8) "الطبؼات 

وهق مؿـ  ,فنن راويف طـف طـد أحؿد هق ابـ أبل ذئب ,وإن كان قد اختؾط بلخرة ,التقأمة

يف  (3722) وأبق داود ,238/  5أخرجف أحؿد  ,ويف الباب ما يشفد لف ,سؿع مـف قديؿا

       = طـ واقد بـ أبل واقد ,طـ زيد بـ أسؾؿ ,أول الحج مـ صريؼ طبد العزيز بـ محؿد
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 948 [-صلى اهلل عليه وسلم-زوج النبي  - عنهارضي اهلل-الثالثة: سودة بنت زمعة ]

َٓ َأُحجُّ َبْعَدَها.  َقاَل َصالٌِح: َفَؽاَكْت َسْقَدُة َتُؼْقُل 

اْسَتْلَذَكْت َسْقَدُة َلْقَؾَة الُؿْزَدلَِػِة َأْن ": -طـفارضل اهلل -ََٚقاَيِت َعا٥َٔؿ١ُ

 "َفَلِذَن َلَفا -َأْي: َثِؼْقَؾٌة  -ٌة َثبَِطٌة َوَكاَكْت اْمَرأَ  ,َتْدَفَع َقْبَؾ َحْطَؿِة الـَّاسِ 
(ٔ)

. 

ِٜٕس ُٔ َظ ُٖاُز ب ـْ ِهَشامٍ َس :  ,: َط ـَ ـِ ِسْقِرْي ـِ اْب -َسْقَدةَ َبَعَث إَِلك ُطَؿَر َأنَّ "َط

 بِِغَراَرِة َدَراِهٍؿ. -طـفؿارضل اهلل 

 َفَؼاَلْت: َما َهِذِه؟

 َقاُلقا: َدَراِهؿ.

ِغْقـِل الُؼـْعَ  ,ْثَؾ التَّْؿرِ َقاَلْت: فِل الِغَراَرِة مِ  َقْتَفا ,َيا َجاِرَيُة َبؾِّ  "َفَػرَّ
(ٕ)

. 

َِٛز٠َ ٣َٚ ٔيَػ  : َخْؿَسُة َأَحاِدْيَث. ُِٜط

                                                                                                                        
هذه ثؿ ضفقر  "قال لـسائف يف حجتف:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طـ أبقف أن الـبل  ,الؾقثل =

 وسـده حسـ يف الشقاهد. "الحصر 

وأحؿد  , (3290)ومسؾؿ  (,423/  3)والبخاري  (,56 ,55/  8)أخرجف ابـ سعد  (3)

وأقؿـا حتك  ,وتؿامف: فدفعت قبؾ حطؿة الـاس (,266/  5)والـسائل  (,6/364)

كؿا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فالن أكقن استلذكت رسقل اهلل  ,ثؿ دفعـا بدفعف ,أصبحـا كحـ

 الزحؿة,وسؽقن الطاء:  ,: بػتح الحاءوالحطؿةاستلذكتف سقدة أحب إلل مـ مػروح بف. 

 أن يزدحؿقا ويحطؿ بعضفؿ بعضا. أي: قبؾ

وقد تحرف يف الؿطبقع مـ الطبؼات محؿد بـ  ,ورجالف ثؼات (56/  8)أخرجف ابـ سعد  (2)

 : الطبؼ.والؼـعسقريـ إلك محؿد بـ طؿر. 
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 [-صلى اهلل عليه وسلم-زوج النبي  -رضي اهلل عنها-الثالثة: سودة بنت زمعة ]

   
 

949 

َٗا ٔفٞ ِٓ َٔ (ِٔ ِٝ َِٝش . ,: َحِدْيٌث َواِحدٌ (ايٖكٔش  َطـِد الُبَخاِريِّ

ٟٗ َٛأقٔس ـِ اي ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ِد ب ـُ ُمَحؿَّ َثـَا ُمْقَسك ب ـْ ِرْيَطةَ  ,: َحدَّ ـْ  ,َط َط

ـْ  ,َطْؿَرةَ   "َقاَلْت:  ,-طـفؿارضل اهلل -َطاِئَشةَ َط
ُّ

ا َقِدَم الـَّبِل صؾك اهلل -َلؿَّ

َٓهُ  ,الَؿِدْيـََة َبَعَث َزْيداً  -طؾقف وسؾؿ َوَأْطَطاُهَؿا  ,َوَبَعَث َمَعُف َأَبا َرافٍِع َمْق

ـِ  َوَأُبق َرافٍِع  ,َوَخَرَج َزْيدٌ  ,َجِؿْقعًا َفَخَرْجـَا ,َوَخْؿَس ماَئِة ِدَرْهؿٍ  ,َبِعْقَرْي

 "َوُأَساَمَة اْبـِفِ  ,َوبُِلمِّ َأْيَؿـ ,َوبَِسْقَدَة بِـِْت َزْمَعةَ  ,َوبُِلمِّ ُكْؾُثْقمٍ  ,بَِػاصَِؿةَ 
(ٔ)

. 

          

 

 

  

                                                   
 .(238 ,237/  3)ابـ سعد  (3)
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 950 [-رضي اهلل عنهما-الرابعة منهن: حفصة بنت عمر بن الخطاب ]

رضي اهلل -الرابعة منهن: حفصة بنت عمر بن الخطاب ]

  [-عنهما

حفؿ١ بٓت  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-شٚج ايٓيب ": باب اعطف غًفو َٚٔ

 ."-عُٓٗازضٞ اهلل -عُس ارتطاب 

 : (231-2/227)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 
فِْقعُ " ْتُر الرَّ ـَ السِّ ُة ُأمُّ الُؿْممِـِْق ـِ الَخطَّاِب الَعَدِويَّ بِـُْت  ,َحْػَصُة بِـُْت ُطَؿَر ب

ـَ َأبِل َح  ـِ الَخطَّاِب.َأمِْقِر الُؿْممِـِْق  ْػٍص ُطَؿَر ب

 
ُّ

َجَفا الـَّبِل ـِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َتَزوَّ ـْ ُخـَْقِس ب
تَِفا مِ َبْعَد اْكِؼَضاِء ِطدَّ

 
ِّ

ْفِؿل ـَ  ,ُحَذاَفَة السَّ ـَ الِفْجَرةِ  ,َأَحِد الُؿَفاِجِرْي
 ."فِل َسـَِة َثالٍَث مِ

تِل كَ ": -طـفارضل اهلل -َقاَيِت َعا٥َٔؿ١ُ  الَّ
َ

ـْ َأْزَواِج ِهل
اَكْت ُتَسامِْقـِل مِ

 
ِّ

 ."-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل

َٟ ِٚ ـَ َُٚض َفَعَؾك َهَذا َيُؽْقُن  ,: َأنَّ َمْقلَِدَها َكاَن َقْبَؾ الَؿْبَعِث بَِخْؿِس ِسـِْق

 
ِّ

ـَ َسـًَة. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُدُخْقُل الـَّبِل ـْ ِطْشِرْي
 بَِفا َوَلَفا َكْحٌق مِ

َِٚت َع َُ٘ض َة َأَحاِدْيَث.ِٓ  : ِطدَّ

َٗا ِٓ ٣َٚ َع ـُ ُطَؿرَ َض ـُ  ,: َأُخْقَها: اْب : َوَحاِرَثُة ب ـَ ُـّ مِـُْف بِِستِّ ِسـِْق  َأَس
َ

َوِهل

وطاد  ,هاجر إلك أرض الحبشة ,كان مـ السابؼقـ إولقـ إلك اإلسالم
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 [-رضي اهلل عنهما-الرابعة منهن: حفصة بنت عمر بن الخطاب ]

   
 

953 

رضل اهلل -وأصابف بلحد جراحة فؿات  ,وشفد بدرا واحدا ,إلك الؿديـة

 .-طـف

ـُ َشَؽٍؾ  ,َوْهٍب  َوُشَتْقُر ب
(ٔ)

ـُ َأبِل َوَداَطةَ  , ـُ  ,َوالُؿطَّؾُِب ب  ب
ِ
َوَطْبُد اهلل

 
ُّ

 َوَصائَِػٌة. ,َصْػَقاَن الُجَؿِحل

ا َتَليََّؿْت  ٍء:  ,َطَرَضَفا َأُبْقَها َطَؾك َأبِل َبْؽرٍ  ,َوَكاَكْت َلؿَّ
ْ

َفَؾْؿ ُيِجْبُف بَِشل

َج الَقْقَم.َفَؼاَل  ,َوَطَرَضَفا َطَؾك ُطْثَؿانَ  َّٓ َأَتَزوَّ  : َبَدا لِل َأ

  ,َواْكَؽَسرَ  ,َفَقَجَد َطَؾْقِفَؿا
ِّ

َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف      -َوَشَؽا َحاَلُف إَِلك الـَّبِل

 .-َوَسؾََّؿ 

 )َفَؼاَل: 
َ

ـْ ِهل ُج ُطْثَؿاُن َم ـْ ُطْثَؿاَن: َوَيَتَزوَّ
ـْ ُهَق َخْقٌر مِ ُج َحْػَصَة َم َيَتَزوَّ

ـْ َحْػَصةَ  َخْقرٌ 
 .(مِ

َجُف ُطَؿرُ  ,ُثؿَّ َخَطَبَفا  "َفَزوَّ
(ٕ)

. 

 
ِ
َج َرُسْقُل اهلل ُطْثَؿاَن بِاْبـَتِِف ُرَققََّة َبْعَد َوَفاِة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-–َوَزوَّ

 .-طـفؿرضل اهلل -ُأْختَِفا

                                                   
 أخرج حديثف مسؾؿ ,هق شتقر بـ شؽؾ العبسل أبق طقسك الؽقيف ثؼة مـ الطبؼة الثالثة (3)

فنن شؽال هق  ,فلخطل ,وقد زاد إستاذ آبقاري واوا بقـ شتقر وشؽؾ ,وأصحاب الســ

 حديثف يف الؽقفققـ. ,والد شتقر وهق صحابل مـ رهط حذيػة بـ القؿان

يف الـؽاح:  (353 ,352/  9)والبخاري  (,82/  8) "الطبؼات  "أخرجف ابـ سعد يف  (2)

 ."الخقر باب طرض اإلكسان بـتف أو أختف طؾك أهؾ
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 952 [-رضي اهلل عنهما-الرابعة منهن: حفصة بنت عمر بن الخطاب ]

َجَفا ُطَؿرُ  ا َأْن َزوَّ َوَقاَل:  ,َتَذرَ َفاطْ  ,-طـفؿارضل اهلل -َلِؼَقُف َأُبق َبْؽرٍ  ,َوَلؿَّ

" 
َّ

  ,َٓ َتِجْد َطَؾل
ِ
َكاَن َقْد َذَكَر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفنِنَّ َرُسْقَل اهلل

هُ   ِسرَّ
َ

ـْ ُْٕفِشل ْجُتَفا ,َحْػَصَة: َفَؾْؿ َأُك  "َوَلْق َتَرَكَفا َلَتَزوَّ
(ٔ)

. 

َٟ ِٚ  َُٚض
َّ

ُثؿَّ  ,َؼةً َصؾََّؼ َحْػَصَة َتْطؾِقْ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َأنَّ الـَّبِل

الَمُ -َراَجَعَفا بَِلْمِر ِجْبِرْيَؾ  اَمةٌ )َوَقاَل:  ,َلُف بَِذلَِؽ  -َطَؾْقِف السَّ اَمةٌ  ,إِكََّفا َصقَّ  ,َققَّ

 َزْوَجُتَؽ فِل الَجـَّةِ 
َ

 (َوِهل
(ٕ)

 . إِْسـَاُدُه َصالٌِح.

                                                   
 وهق قطعة مـ الحديث السابؼ. (353 ,352/  9)أخرجف البخاري  (3)

أن  "مـ حديث طؿر  (2036)وابـ ماجة  (2283)أخرجف أبق داود  ,حديث صحقح (2)

/  6). وأخرجف الـسائل "صؾؼ حػصة ثؿ راجعفا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-رسقل اهلل 

 (35/  4) "الؿستدرك  "لحاكؿ يف وأخرجف ا ,مـ حديث ابـ طؿر وإسـاده صحقح (233

طـ ققس بـ  ,أكبلكا أبقطؿران الجقين ,طـ حؿاد بـ سؾؿة ,مـ صريؼ مقسك بـ إسؿاطقؾ

فدخؾ طؾقفا خآها قدامة  ,صؾؼ حػصة بـت طؿر -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-زيد أن الـبل 

 طؾقف صؾك اهلل-وجاء الـبل  ,وقالت: واهلل ما صؾؼـل طـ شبع ,فبؽت ,وطثؿان ابـا مظعقن

وإهنا  ,فنهنا صقامة ققامة ,راجع حػصة "فؼال: قال لل جربيؾ طؾقف السالم  -وسؾؿ

ويف الؿتـ  ,غقر ققس بـ زيد فنكف تابعل صغقر مجفقل ,ورجالف ثؼات "زوجتؽ يف الجـة 

ويف سـده الحسـ  ,35/  4ويف الباب طـ أكس طـد الحاكؿ  (ت 233ص )وهؿ سقذكر 

 "وذكره الفقثؿل وقال: رواه الطرباين يف  ,اقل رجالف ثؼاتوب ,بـ أبل جعػر وهق ضعقػ

 "وطـ طؿار بـ ياسر طـد البزاز والطرباين كؿا يف  ,وفقف جؿاطة لؿ أطرففؿ "إوسط 

 .(244/  9) "الؿجؿع 
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 [-رضي اهلل عنهما-الرابعة منهن: حفصة بنت عمر بن الخطاب ]

   
 

953 

ٔ٘ ِٜ ِٚ ـِ َرَباٍح َِٜط  ب
ِّ

ـُ ُطَؾل ـْ َأبِْقفِ  ,: ُمْقَسك ب ـْ ُطْؼَبَة  ,َط  َط
ِّ

ـِ َطامٍِر الُجَفـِل -ب

 . -رضل اهلل طـف

 -عُٓٗاضنٞ اهلل -ََٚعا٥َٔؿ١ُ ،ََٚسِفَك١ُ
ِّ

َتاِن َتَظاَهَرَتا َطَؾك الـَّبِل -: ُهَؿا الؾَّ

 َفَؼْد َصَغْت ﴿: َفَلْكَزَل اهلُل فِْقِفَؿا: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ِ
إِْن َتتُْقبَا إَِلك اهلل

َُٓه َوِجبِْرْيُؾ َوإِْن َتَظاَهَرا َطؾَ  ,ُقُؾْقبُُؽَؿا أَيَة  ﴾...قِْف َفنِنَّ اهلَل ُهَق َمْق
(ٔ)

 , 

 . [4التَّْحِرْيُؿ: ]

ِٔ َضَباٍح ِّ ب ُٔ ُعًَ َِٛغ٢ ب ـْ َأبِْقفِ َُ ـْ ُطْؼَبةَ  ,: َط َقاَل:  ,-رضل اهلل طـف-َط

« 
ِ
ا َفَحثَ  ,َحْػَصَة: َفَبَؾَغ َذلَِؽ ُطَؿرَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َصؾََّؼ َرُسْقُل اهلل

 َواْبـَتِِف. ,َوَقاَل: َما َيْعَبُل اهلُل بُِعَؿرَ  ,َطَؾك َرْأِسِف التَُّراَب 

ـَ الَغدِ 
  ,َفـََزَل ِجْبِرْيُؾ مِ

ِّ
إِنَّ اهلَل ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَقاَل لِؾـَّبِل

َيْلُمُرَك َأْن ُتَراِجَع َحْػَصَة َرْحَؿًة لُِعَؿرَ 
(ٕ)

 .«"-طـفؿارضل اهلل - 

َِٝت  ُٛفِّ ـَ َسِفَك١ُُت  َطاَم الَجَؿاَطِة. ,: َسـََة إِْحَدى َوَأْرَبِعْق

ٌَ ِٝ ـَ بِالَؿِدْيـَةِ َٚٔق َقْت َسـََة َخْؿٍس َوَأْرَبِعْق َوَصؾَّك َطَؾْقَفا َوالِل الَؿِدْيـَِة  ,: ُتُقفِّ

 َمْرَواُن.

                                                   
 (3474). ومسؾؿ (تبتغل مرضاة أزواجؽ)يف التػسقر: باب  (504/  8)أخرجف البخاري  (3)

 ارة طؾك مـ حرم امرأتف.يف الطالق: باب وجقب الؽػ

 وقد تؼدم قريبا. "الؽبقر  "أخرجف الطرباين يف  (2)
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ُ٘ ـْ َمْعَؿرٍ  ,: الَقاِقِديُّ َقاَي ْهِريِّ  ,َط ـِ الزُّ ـْ َسالٍِؿ. ,َط  َط

َُِػَٓ ََِدًَٕسَٚ  ِٔ ِّ ب َٖا ٔفٞ ٔنَتأب َبٔك  : ِستُّْقَن َحِدْيثًا.ُس

ِٕ َِٝدا َٗا ايٖؿ  : َطَؾك َأْرَبَعِة َأَحاِدْيَث.اٖتَفَل َي

ِْ َُِػًٔ : بِِستَِّة َأَحاِدْيَث َٚاَِْفَطَز 
(ٔ)

. 

ََُط ِٔ ُع ٣َٚ َع ُِٜط : َأنَّ َحْػَصَة ُولَِدْت إِْذ ُقَرْيٌش َتْبـِل -رضل اهلل طـف-َٚ

ْقَت البَ 
(ٕ)

. 

ٌَ ِٝ  َٚٔق
ِ
َسـََة  ,فِل َشْعَبانَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: َبـَك بَِفا َرُسْقُل اهلل

 َثالٍَث.

ٟٗ َٛأقٔس ٍَ اي ـُ ُمْسؾِؿٍ َقا  ب
ُّ

َثـِل َطؾِل ـْ َأبِْقِف:  ,: َحدَّ ـْ "َط َرَأْيُت َمْرَواَن فِْقَؿ

  -رضل اهلل طـف-َرْيَرةَ ق هُ : َوَحَؿَؾَفا َأبُ -طـفارضل اهلل -َحَؿَؾ َسِرْيَر َحْػَصةَ 

                                                   
يف آذان: باب آذان بعد الػجر. ومسؾؿ  (84 ,83/  2) "البخاري  "ما اتػؼا طؾقف هق يف  (3)

يف  (29/  4)يف صالة الؿسافريـ: باب استحباب ركعتل سـة الػجر. والبخاري  (723)

يف الحج: باب ما يـدب  (3200)ومسؾؿ  ,حرم مـ الدوابالحج: باب ما يؼتؾ الؿ

يف الحج: باب  (342/  3)والبخاري  ,لؾؿحرم وغقره قتؾف مـ الدواب يف الحؾ والحرم

يف  (3229)ومسؾؿ  ,التؿتع والؼران وآفراد بالحج وفسخ الحج لؿـ لؿ يؽـ معف هدي

وما اكػرد بف مسؾؿ  ,الؿػردالحج: باب بقان أن الؼارن ٓ يتحؾؾ إٓ يف وقت تحؾؾ الحج 

يف الطالق  (63) (3490)و  ,يف الصقام (3307)يف صالة الؿسافريـ و  (733)هق طـده 

 يف الػتـ. (2932)يف الػتـ و  (2883)و 

 مـ صريؼ القاقدي. (35 ,34/  4)والحاكؿ  (,83/  8)أخرجف ابـ سعد  (2)
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ـْ َداِر الُؿِغْقَرِة إَِلك َقْبِرَها -
 "مِ

(ٔ)
. 

١ََُ ُٔ َغًَ ُٖاُز ب  َس
ُّ

ـِ َزْيٍد:  ,: َأْخَبَرَكا َأُبق ِطْؿَراَن الَجْقكِل ـْ َقْقِس ب َأنَّ "»َط

 
َّ

ََٓها: ُقَدامَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل  ,ةُ َصؾََّؼ َحْػَصَة: َفَدَخَؾ َطَؾْقَفا َخا

ـْ ِشْبٍع. ,َفَبَؽْت  ,-طـفؿارضل اهلل -َوُطْثَؿانُ  َؼـِل َط  َما َصؾَّ
ِ
 َوَقاَلْت: َواهلل

 
ُّ

َقاَل لِل ِجْبِرْيُؾ: َراِجْع )َفَؼاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَجاَء الـَّبِل

اَمةٌ  ,َحْػَصةَ  اَمةٌ  ,َفَنكََّفا َصقَّ  « (َوإِكََّفا َزْوَجُتَؽ فِل الَجـَّةِ  ,َققَّ
(ٕ)

. 

ٌَ ِٜ ِّ ٔدِبِط ِٔ َناَل َٔ  ُٙ َٛ ٣َٚ َِْش ـُ َأبِل َجْعَػرٍ ََٚض ـُ ب ـْ َثابٍِت  ,: الَحَس ـْ  ,َط َط

َمْرُفْقطًا -رضل اهلل طـف-–َأَكٍس 
(ٖ)

. 

          

  

                                                   
 .(35/  4)والحاكؿ  (,86/  8)أخرجف ابـ سعد  (3)

/ 9) "الؿجؿع  "والطرباين كؿا يف  (,35/  4)والحاكؿ  (,84/  8)خرجف ابـ سعد أ (2)

وققل الفقثؿل يف  ,وباقل رجالف ثؼات ,وققس بـ زيد تابعل صغقر مجفقل (,245

وقد تحرف يف الؿطبقع زيد إلك يزيد. ثؿ  ,وهؿ مـف ,: ورجالف رجال الصحقح"الؿجؿع"

صؾك اهلل طؾقف -عقن مات قبؾ أن يتزوج الـبل إن يف الؿتـ وهؿا فنن طثؿان وهق ابـ مظ

صؾك اهلل طؾقف -وزوج حػصة قبؾ الـبل  ,ٕكف مات قبؾ أحد بال خالف ,حػصة -وسؾؿ

 بعد أحد. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فتزوجفا الـبل  ,مات أحد -وسؾؿ

وإسـاده ضعقػ: لضعػ الحسـ بـ أبل جعػر وهق  (,4/35) "الؿستدرك"هق يف  (3)

 الحديث صحقح بشقاهده كؿا تؼدم. لؽـ ,الجػري
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رضي اهلل -الخامسة منهن: أم سلمة هند بنت أبي أمية ]

 [-عنها

        زضٞ اهلل-أّ ض١ًُ ٖٓد بٓت أبٞ أ١َٝ ": باب اعطف غًفو َٚٔ

 ."-عٓٗا
 : (210-2/201)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ـَ ِهـُْد بِـُْت َأبِل ُأَمقََّة -طـفارضل اهلل -ُأمُّ َسَؾَؿةَ " : ُأمُّ الُؿْممِـِْق

 الَؿْخُزْومِقَُّة.

قَِّدةُ  َبةُ  ,السَّ ـِ ا ,الطَّاِهَرةُ  ,الُؿَحجَّ  ِهـُْد بِـُْت َأبِل ُأَمقََّة ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل لُؿِغْقَرِة ب

َة الَؿْخُزْومِقَّةُ  ـِ ُمرَّ ـِ َيَؼَظَة ب ـِ َمْخُزْوم ب ـِ ُطَؿَر ب ـِ الَقلِْقِد  ,ب بِـُْت َطؿِّ َخالِِد ب

ـِ ِهَشاٍم. : َوبِـُْت َطؿِّ َأبِل َجْفٍؾ ب
ِ
 َسْقِػ اهلل

ـْ الُؿَفاِجَراِت إَُوِل.
 مِ

 
ِّ

َضاَطِة: َأبِل  -ؾقف وسؾؿصؾك اهلل ط-َكاَكْت َقْبَؾ الـَّبِل ـَ الرَّ
ِطـَْد َأِخْقِف مِ

 
ِّ

ـِ َطْبِد إََسِد الَؿْخُزْومِل الِِح. ,َسَؾَؿَة ب ُجِؾ الصَّ  الرَّ

 
ُّ

ـَ الِفْجَرِة. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َدَخَؾ بَِفا الـَّبِل
 فِل َسـَِة َأْرَبٍع مِ

َـّ َكَس  ـْ َأْجَؿِؾ الـَِّساِء َوَأْشَرفِِف
ـْ  ,بًاَوَكاَكْت مِ

ـْ َماَت مِ َوَكاَكْت آِخَر َم

. ـَ َفاِت الُؿْممِـِْق  ُأمَّ
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ِفْقدِ  ـِ الشَّ َرْت َحتَّك َبَؾَغَفا َمْؼَتُؾ الُحَسْق   ,َفَقَجَؿْت لَِذلَِؽ  ,ُطؿِّ
َ

َوُغِشل

َّٓ َيِسْقراً  ,َوَحِزَكْت َطَؾْقِف َكثِْقراً  ,َطَؾْقَفا . َواْكَتَؼَؾْت إَِلك ,َلْؿ َتْؾَبْث َبْعَدُه إِ
ِ
 اهلل

َٕ ِٛ ٗٝ ِٚاَلْز َقَشأب َٗا َأ  َوَزْيـَُب. ,َوَسَؾَؿةُ  ,: ُطَؿرُ ََٚي

:١ًَُ ُِ َٗا ُد  َأَحاِدْيَث. ََٚي

َٗا ِٓ ٣َٚ َع ـُ الُؿَسقِِّب َض ـُ َسَؾَؿةَ  ,: َسِعْقُد ب ـُ َيِزْيدَ  ,َوَشِؼْقُؼ ب  ,َوإَْسَقُد ب

 
ُّ

ْعبِل اُن  ,َوالشَّ ؿَّ َوَأُبق َصالٍِح السَّ
(ٔ)

ـِ ُمْطِعؿٍ  ,دٌ َوُمَجاهِ  , ـُ ُجَبْقِر ب  ,َوَكافُِع ب

ََٓها ـِ ُطَؿرَ  ,َوَكافٌِع َمْق ـُ َأبِل َرَباٍح  ,َوَكافٌِع َمْقَلك اْب ـُ  ,َوَطَطاُء ب َوَشْفُر ب

ـُ َأبِل ُمَؾْقَؽةَ  ,َحْقَشٍب   َوَخْؾٌؼ َكثِْقٌر. ,َواْب

ـَ َسـًَة. َعاَؾِت: ـْ تِْسِعْق
 َكْحقًا مِ

َٖا ِٛ اكِِب  : ُهَق َزادُ ََٚأُب الرَّ
(ٕ)

 .- ,َأَحُد إَْجَقادِ  ,

ٌَ ِٝ  .-: اْسُؿُف ُحَذْيَػُة ٔق

َٖا ُٖا ِٔ َغ ََ  َِ ٖٔ َٚ  .-طـفؿارضل اهلل -: َرْمَؾُة: تِْؾَؽ ُأمُّ َحبِْقَبةَ ََٚقِس 

َحابِقَّاِت. ـْ ُفَؼَفاِء الصَّ
 َوَكاَكْت ُتَعدُّ مِ

                                                   
 ."السؿاك  "تحرف يف الؿطبقع إلك  (3)

وآسقد بـ طبد الؿطؾب بـ  ,وأزواد الركب مـ قريش: أبق أمقة بـ الؿغقرة "الؾسان  "يف  (2)

فخرج معفؿ  ,كاكقا إذا سافروا ,ومسافر بـ أبل طؿرو بـ أمقة طؿ طؼبة ,أسد بـ طبد العزي

 يؽػقهنؿ ويغـقهنؿ. ,ا معفؿ ولؿ يققدوافؾؿ يتخذوا زاد ,الـاس
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ٟٗ َٛأقٔس ـُ ُطْثَؿانَ اي َثـَا ُطَؿُر ب ـْ طَ  ,: َحدَّ ـِ ُطَبْقدٍ َط ـْ َسِعْقِد  ,ْبِد الَؿؾِِؽ ب َط

ـِ َيْرُبْقعٍ  ـْ  ,ب ـِ َأبِل َسَؾَؿةَ َط َبَعَث َرُسْقُل "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -ُطَؿَر ب

 
ِ
ِم سـََة َأْرَبعٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل ـٍ فِل الُؿَحرَّ َفَغاَب  ,َأبِل إَِلك َأبِل َقَط

ـَ َلْقَؾةً  َوُجْرُحُف الَِّذي َأَصاَبُف َيْقَم ُأُحٍد  ,َرَجَع فِل َصَػرٍ  ُثؿَّ  ,تِْسعًا َوِطْشِرْي

ـْ ُجَؿاَدى أِخَرةِ  ,ُمـَْتِؼٌض: َفَؿاَت مِـْفُ 
ل فِل  ,لَِثَؿاٍن َخَؾْقَن مِ َوَحؾَّْت ُأمِّ

الٍ    ,َشقَّ
ِ
َجَفا َرُسْقُل اهلل  ."-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَتَزوَّ

َقْت َس "إَِلك َأْن َقاَل:  ـَ فِل ِذي الَؼْعَدةِ َوُتُقفِّ  "ـََة تِْسٍع َوَخْؿِسْق
(ٔ)

. 

ُٔ َغِعٕس  اِب
ُّ

ـُ إِْسَحاَق الَحْضَرمِل ـُ  ,: َأْخَبَرَكا َأْحَؿُد ب َثـَا َطْبُد الَقاِحِد ب َحدَّ

َثـَا َطاِصٌؿ إَْحَقُل  ,ِزَيادٍ  ـِ َأبِل َمْرَيَؿ:  ,َحدَّ ـْ ِزَياِد ب ُأمُّ َسَؾَؿَة َٕبِل  َقاَلْت َط

ـْ  ,َبَؾَغـِل َأكَُّف َلْقَس اْمَرَأٌة َيُؿْقُت َزْوُجَفا :-طـفؿارضل اهلل -َسَؾَؿةَ 
َوُهَق مِ

ْج  ,َأْهِؾ الَجـَّةِ  َّٓ َجَؿَع اهلُل َبْقـَُفَؿا فِل الَجـَّةِ  ,ُثؿَّ َلْؿ َتَزوَّ َفَتَعاَل  ,إِ
(ٕ)

ُأَطاِهْدَك  

َج َبْعِدي َّٓ َتَزوَّ ُج َبْعَدِك. ,َأ َٓ َأَتَزوَّ  و

 : َأُتطِْقِعْقـَـِل؟َقاَل 

 َقاَلْت: َكَعْؿ.

                                                   
 .(87/  8)ابـ سعد  (3)

 ."تزوجل  "إلك  "تزوج  "وكذا  ,"فؼال  "تحرفت يف الؿطبقع إلك  (2)
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ِجل"َقاَل:  َٓ  ,الؾَُّفؿَّ اْرُزْق ُأمَّ َسَؾَؿَة َبْعِدي َرُجالً َخْقرًا مِـِّل ,إَِذا مِتُّ َتَزوَّ

ُيْحِزُكَفا 
(ٔ)

َٓ ُيْمِذْيَفا   ."َو

ا َماَت  ـْ َأبِل َسَؾَؿَة؟ ,َفَؾؿَّ
ـْ َخْقٌر مِ  ُقْؾُت: َم

  َوَجاءَ  ,َفَؿا َلبِْثُت 
ِ
َفَؼاَم َطَؾك الَباِب  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقُل اهلل

ـِ َأِخْقَفا  َأِو اْبـَِفا. ,َفَذَكَر الِخْطَبَة إَِلك اْب

 
ِ
ُم َطَؾْقِف بِِعَقالِل. ,َفَؼاَلْت: َأُردُّ َطَؾك َرُسْقِل اهلل  َأْو َأَتَؼدَّ

 "َفَخَطَب  ,ُثؿَّ َجاَء الَغدُ 
(ٕ)

. 

ُٕ َثـَا َحؿَّ َعفَّا َثـَا َثابٌِت  ,ادٌ : َحدَّ ـِ َأبِل َسَؾَؿةَ  ,َحدَّ ـُ ُطَؿَر ب َثـِل اْب ـْ  ,َحدَّ َط

ُتَفا -طـفارضل اهلل -ُأمَّ َسَؾَؿةَ َأنَّ "َأبِْقِف:  ا اْكَؼَضْت ِطدَّ  ,َخَطَبَفا َأُبق َبْؽرٍ  ,َلؿَّ

ْتفُ  ْتُف. ,ُثؿَّ ُطَؿرُ  ,َفَردَّ  َفَردَّ

 
ِ
 َأكِّل َغْقَرى ,َلْت: َمْرَحبًاَفَؼا ,َفَبَعَث إَِلْقَفا َرُسْقُل اهلل

ِ
 ,َأْخبِْر َرُسْقَل اهلل

َوَأكِّل ُمْصبَِقٌة 
(ٖ)

ـْ َأْولَِقاِئل َشاِهداً  ,
 ."َوَلْقَس َأَحٌد مِ

                                                   
 ."يخزيفا  "تصحػت يف الؿطبقع إلك  (3)

فؼؾت  ,فذكر الخطبة ,ثؿ جاء الغد": وفقف (,88/  8). وأخرجف ابـ سعد رجالف ثؼات (2)

فعاد رسقل  ,فزوج ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لقلقفا: إن طاد رسقل اهلل ثؿ قالت  ,مثؾ ذلؽ

 ."فتزوجفا ,-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل 

 : ذات صبقان وأوٓد صغار.ومصبقة: كثقرة الغقرة. غقرى (3)
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ا َقْقُلِؽ: إِكِّل ُمْصبَِقٌة: َفنِنَّ اهلَل َسَقْؽِػْقِؽ ِصْبَقاَكِؽ )َفَبَعَث إَِلْقَفا:  ا  ,َأمَّ َوَأمَّ

ا إَْولَِقاُء: َفَؾْقَس  ,َفَسَلْدُطق اهلَل َأْن ُيْذِهَب َغْقَرَتِؽ  ,ىَقْقُلِؽ: إِكِّل َغْقرَ  َوَأمَّ

َّٓ َسَقْرَضك بِل  .(َأَحٌد مِـُْفؿ إِ

. ,ُقؿْ  ,َقاَلْت: َيا ُطَؿرُ 
ِ
ْج َرُسْقَل اهلل  َفَزوِّ

 
ِ
ا ): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَقاَل َرُسْقُل اهلل َٓ َأْكُؼُصِؽ مِؿَّ َأَما إِكِّل 

الَحِدْيَث  , (َطْقُت ُفالََكَة ...َأطْ 
(ٔ)

. 

ٍِٝط َُ ُْ ُٔ  َعِبُس اهلٔل ب
ُّ

َثـَا َأُبق َحقَّاَن التَّْقِؿل ـِ َأبِل َثابٍِت  ,: َحدَّ ـْ َحبِْقِب ب  ,َط

 ": -طـفارضل اهلل -ُأمُّ َسَؾَؿةَ َقاَل: َقاَلْت 
ِ
صؾك اهلل طؾقف -َأَتاكِل َرُسْقُل اهلل

 ."َفَخَطَبـِل ,ا ِحَجاٌب َوَبْقـَـَ  ,َفَؽؾََّؿـِل -وسؾؿ

                                                   
صؾك اهلل -رحققـ وجرتقـ ووسادة مـ أدم حشقها لقػ. قال: وكان رسقل اهلل ": وتؿامف (3)

وكان رسقل اهلل  ,نذا جاء أخذت زيـب فقضعتفا يف حجرها لرتضعفاف ,يلتقفا -طؾقف وسؾؿ

فعؾ ذلؽ مرارا فػطـ طؿار بـ ياسر  ,حققا كريؿا يستحقل فقرجع -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

فاكتشطفا  ,فدخؾ طؾقفا ,وكان أخاها ٓمفا ,قال: فلقبؾ ذات يقم وجاء طؿار ,لؿا تصـع

فجعؾ  ,فدخؾ ,التل آذيت هبا رسقل اهلل مـ حجرها وقال: دطل هذه الؿؼبقحة الؿشؼقحة

فذهب هبا.  ,قالت: جاء طؿار "أيـ زكاب؟ ما فعؾت زكاب؟  "يؼؾب بصره يف البقت يؼقل: 

. أخرجف ابـ "إن شئت أن أسبع لؽ سبعت لؾـساء  "ثؿ قال:  ,قال: فبـك رسقل اهلل بلهؾف

يف الـؽاح:  (82 ,83/  6)والـسائل  (,337 ,334 ,333/  6)وأحؿد  (,90/  8)سعد 

 (,223/  33) "اإلصابة  "وإسـاده صحقح كؿا قال الحافظ يف  ,باب إكؽاح آبـ ٓمف

 ووافؼف الذهبل. (,37/  4)والحاكؿ  (,3282)وصححف ابـ حبان 
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963 

ـْ َكْػِسل: إِكِّل اْمَرَأٌة َقْد  َّٓ َرْغَبًة َلَؽ َط ؟ َما َأُقْقُل َهَذا إِ
َّ

َفُؼْؾُت: َوَما ُتِرْيُد إَِلل

ـْ ِسـِّل
 َتْجَؿُع  ,َوَأَكا َشِدْيَدُة الَغْقَرةِ  ,َوإِكِّل ُأمُّ َأْيَتامٍ  ,َأْدَبَر مِ

ِ
َوَأْكَت َيا َرُسْقَل اهلل

 َساَء.الـِّ 

ا الَغْقَرُة َفُقْذِهُبَفا اهللُ )َقاَل:  ُـّ َفَلَكا َأْكَبُر مِـِْؽ  ,َأمَّ ا السِّ ا َأْيَتاُمِؽ  ,َوَأمَّ َوَأمَّ

 َوَطَؾك َرُسْقلِفِ 
ِ
 .(َفَعَؾك اهلل

َجـِل ,َفَلِذْكُت   "َفَتَزوَّ
(ٔ)

. 

َٟ ِٚ َوَقْد َماَت  ,َيْثُبْت  َوَلؿْ  ,َصؾَّك َطَؾْقَفا -رضل اهلل طـف-: َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرةَ َُٚض

 َقْبَؾَفا.

 ."َوُدفِـَْت بِالَبِؼْقعِ 

ُٔ َغِعٕس ُُٖس ب ََُش  ٍَ ـُ ُطَؿرَ َقا ُد ب َكادِ  ,: َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ ـُ َأبِل الزِّ ـْ  ,َأْخَبَرَكا اْب َط

ـِ ُطْرَوةَ  ـْ َأبِْقفِ  ,ِهَشاِم ب ـْ  ,َط ا َتَزوَّ "َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل -َطاِئَشةَ َط َج َلؿَّ

 
ُّ

َحِزْكُت ُحْزكًا َشِدْيدًا: لَِؿا َذَكُروا  ,ُأمَّ َسَؾَؿةَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـَّبِل

ـْ َجَؿالَِفا
 -َفَرَأْيُتَفا  ,َفَتَؾطَّْػُت َحتَّك َرَأْيُتَفا ,َلـَا مِ

ِ
َأْضَعاَف َما ُوِصَػْت  -َواهلل

: َفَذَكْرُت َذلَِؽ لَِحْػَصَة  ـِ  .-ا َيدًا َواِحَدًة َوَكاَكتَ  -لِل فِل الُحْس

 
ِ
َٓ َواهلل َّٓ الَغْقَرةُ  ,َفَؼاَلْت:  ـَ  ,إِْن َهِذِه إِ  َكَؿا َتُؼْقلِْق

َ
  ,َوإِكََّفا َلَجِؿْقَؾةٌ  ,َما ِهل

 

                                                   
 .(90/  8) "الطبؼات  "وهق يف  ,لؽـف مرسؾ ,رجالف ثؼات (3)
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 "َوَلؽِـِّل ُكـُْت َغْقَرى ,َفَؽاَكْت َكَؿا َقاَلْت َحْػَصةُ  ,َفَرَأْيُتَفا َبْعدُ 
(ٔ)

. 

ٗٞ ِْٔذ ِْ ايٖع ـْ ُمْقَسكَُِػًٔ ـِ ُطْؼَبةَ  : َط فِ  ,ب ـْ ُأمِّ ـِ ُأمِّ ُكْؾُثْقمٍ  ,َط ا "َقاَلْت:  ,َط َلؿَّ

 
ُّ

َج الـَّبِل َقاَل َلَفا:  ,-طـفارضل اهلل -ُأمَّ َسَؾَؿةَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َتَزوَّ

ـْ مِْسٍؽ َوُحؾَّةً )
 مِ

َّ
 َأَواِقل

ِّ
 ,اَت َوإِكِّل َأَراُه َقْد مَ  ,إِكِّل َقْد َأْهَدْيُت إَِلك الـََّجاِشل

َّٓ َسُتَردُّ  َة إِ َٓ َأَرى الَفِديَّ  َلِؽ  ,َو
َ

ْت َفِفل  .(َفنِْن ُردَّ

ـْ كَِساِئِف ُأْوقِقَّةٍ  ,َقاَلْت: َفَؽاَن َكَؿا َقاَل 
َوَأْطَطك َسائَِرُه  ,َفَلْطَطك ُكؾَّ اْمَرَأٍة مِ

 "ُأمَّ َسَؾَؿَة َوالُحؾَّةَ 
(ٕ)

. 

ٗٞ ـُ ايَكِعَٓٔب  ب
ِ
َثـَا َطْبُد اهلل ْهِريُّ  : َحدَّ ـِ ُطْرَوةَ  ,َجْعَػٍر الزُّ ـْ ِهَشاِم ب ـْ  ,َط َط

 َأَمَر "َأبِْقِف: 
ِ
َة  -طـفارضل اهلل -ُأمَّ َسَؾَؿةَ َأنَّ َرُسْقَل اهلل ْبَح بَِؿؽَّ  الصُّ

َ
َأْن ُتَصؾِّل

 "َفَلَحبَّ َأْن ُتَقافَِقفُ  ,َوَكاَن َيْقَمَفا ,َيْقَم الـَّْحرِ 
(ٖ)

. 

                                                   
 ٓ يحتج بف.ومحؿد بـ طؿرو هق القاقدي  .(94/  8)أخرجف ابـ سعد  (3)

 وإسـاده ضعقػ. (,94/  8) "صبؼات ابـ سعد  "هق يف  (2)

 (,293/  6)وأخرجف أحؿد  (,95/  8) "الطبؼات ". وهق يف رجالف ثؼات, لؽـف مرسؾ (3)

طـ أم سؾؿة  ,طـ زيـب بـت أبل سؾؿة ,طـ أبقف ,طـ هشام بـ طروة ,مـ صريؼ أبل معاوية

مرها أن تقايف معف صالة الصبح يقم الـحر بؿؽة. أ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أن رسقل اهلل 

مـ صريؼ  ,يف الؿـاسؽ: باب التعجقؾ مـ جؿع (3942)وسـده صحقح. وأخرج أبق داود 

طـ  ,طـ هشام بـ طروة ,طـ الضحاك بـ طثؿان ,طـ ابـ أبل فديؽ ,هارون بـ طبد اهلل

بلم  - طؾقف وسؾؿصؾك اهلل-أرسؾ الـبل "أهنا قالت: -ارضل اهلل طـف–طـ طائشة  ,أبقف

          =وكان ذلؽ الققم  ,ثؿ مضت فلفاضت ,فرمت الجؿرة قبؾ الػجر ,سؾؿة لقؾة الـحر



 اعسف ضًفو

 
9

 [-رضي اهلل عنها-الخامسة منهن: أم سلمة هند بنت أبي أمية ]

   
 

963 

ٟٗ َٛأقٔس ـِ ُج اي ـِ اْب ـْ َكافِعٍ  ,َرْيٍج : َط رضل اهلل -َصؾَّك َأُبق ُهَرْيَرةَ "َقاَل:  ,َط

 "-طـفارضل اهلل -َطَؾك ُأمِّ َسَؾَؿةَ  -طـف
(ٔ)

. 

َٓ ِسقََّؿا َوَقْد ُخْقلَِػ  -َواهلُل َأْطَؾُؿ  -َلْقَس بُِؿْعَتَؿٍد ": الَقاِقِديُّ : ُقًُِت  ."َو

ٍِ) َٚٔفٞ َُِػًٔ ِِٝح  ـَ ": (َقٔش -–ُأمِّ َسَؾَؿَة َصْػَقاَن َدَخَؾ َطَؾك  َأنَّ َطْبَد اهلل ب

 "فِل ِخالََفِة َيِزْيدَ -طـفارضل اهلل 
(ٕ)

. 

َٗا َِٛت ََ ُِٗ َأٖضَر  ـَ ََٚبِعُه  َفَقِهَؿ َأْيضًا.  ,: فِل َسـَِة تِْسٍع َوَخْؿِسْق

َٗا ََٚفاُت ُٖٔط  ـَ َٚايعَّا  .-طـفارضل اهلل -: فِل َسـَِة إِْحَدى َوِستِّْق

َج "  َوَقْد َتَزوَّ
ُّ

الٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفا الـَّبِل ـَ َحؾَّْت فِل َشقَّ َسـََة  ,ِحْق

 ."َأْرَبعٍ 

 

                                                                                                                        
                    . وأخرج الـسائل"تعـل طـدها -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الذي يؽقن رسقل اهلل  =

س مـ يف الحج: باب الرخصة يف رمل جؿرة العؼبة لؾـساء قبؾ صؾقع الشؿ (272/  5)

طـ طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ  ,طـ طبد إطؾك بـ طبد إطؾك ,صريؼ طؿرو بـ طؾل

طـ خالتفا طائشة أم  ,قال: حدثتـل طائشة بـت صؾحة ,طـ ططاء بـ أبل رباح ,الطائػل

أمر إحدى كسائف أن تـػر مـ جؿع لقؾة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الؿممـقـ أن رسقل اهلل 

 2) سقروتصبح يف مـزلفا. وكان ططاء يػعؾف حتك مات.  ,فرتمقفا ,فتليت جؿرة العؼبة ,جؿع

 /34). 

 .(96/  8)ابـ سعد  (3)

 .(207ص )تؼدم تخريجف  (2)
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َٖا َُِػَُٓس َِٜبًُُؼ  ـَ َحِدْيثًا َٚ : َثالََث ماَئٍة َوَثَؿاكَِقًة َوَسْبِعْق
(ٔ)

. 

ٟٗ ِْ ،َٚاٖتَفَل ايُبَداِض َُِػًٔ  : َلَفا َطَؾك َثالََثَة َطَشَر.َٚ

ٟٗ َٚاَِْفَطَز  : بَِثالََثٍة.ايُبَداِض

ِْ َُِػًٔ  : بَِثالََثَة َطَشَر.َٚ

          

 

 

  

                                                   
 .(324 – 289/  6) "الؿسـد  "حديثفا يف  (3)
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 [-عنهارضي اهلل -السادسة منهن: زينب بنت جحش ]

 ."-عٓٗازضٞ اهلل -شٜٓب بٓت دخؼ ": باب اعطف غًفو َٚٔ

 : (218-2/211)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ـَ -طـفارضل اهلل -َزْيـَُب بِـُْت َجْحشِ " ـِ ِرَياٍب ُأمُّ الُؿْممِـِْق َواْبـَُة  ,: ب

 
ِ
ِة َرُسْقِل اهلل  .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َطؿَّ

َٗا َٗ ـِ َهاِشٍؿ.ُأ ؾِِب ب  : ُأَمْقَؿُة بِـُْت َطْبِد الُؿطَّ

َٞ ُأِخُت ٖٔ  َوَأبِل َأْحَؿَد. ,: َحْؿـَةَ َٚ

ـَ الُؿَفاِجَرات إَُوِل.
 مِ

 َكاَكْت ِطـَْد َزْيٍد َمْقَلك ال
ِّ

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ـَّبِل

َٗا ِٝ ٍُ اهلُل ٔف ِٛ َٞ ائَّتٞ َُٜك ٖٔ َوإِْذ َتُؼْقُل لِؾَِّذي َأكَْعَؿ اهلُل َطَؾقِْف َوَأكَْعْؿَت ﴿: َٚ

 َوُتْخِػل فِل كَْػِسَؽ  ,َطَؾقِْف َأْمِسْؽ َطَؾقَْؽ َزْوَجَؽ َواتَِّؼ اهللَ 
(ٔ)

َما اهلُل ُمبِْدْيِف  

                                                   
وكان  ,هق إخبار اهلل إياه أهنا ستصقر زوجتف": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الذي أخػاه الـبل  (3)

وأراد اهلل إبطال ما كان أهؾ  ,ذلؽ خشقة ققل الـاس: تزوج امرأة ابـف يحؿؾف طؾك إخػاء

وهق تزوج امرأة الذي يدطك  ,الجاهؾقة طؾقف مـ أحؽام التبـل بلمر ٓ أبؾغ يف آبطال مـف

وقد أخرج  ,لقؽقن أدطك لؼبقلفؿ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ووققع ذلؽ مـ الـبل  ,ابـا

لق "قالت:  -ارضل اهلل طـف-طـ طائشة  ,طـ الشعبل ,الرتمذي مـ صريؼ داود بـ أبل هـد

 ."كاتؿا شقًئا مـ القحل لؽتؿ هذه أية -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كان رسقل اهلل 
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ْجـَاَكَفا , َأَحؼُّ أَْن َتْخَشاهُ الـَّاَس َواهللُ  َوَتْخَشك ا َقَضك َزْيٌد مِـَْفا َوَصرًا َزوَّ  {َفَؾؿَّ

 [370إَْحَزاُب: ]

َجَفا اهلُل  َٓ َشاِهدٍ  ,بِـَبِقِِّف بِـَصِّ كَِتابِفِ  -َتَعاَلك-َفَزوَّ  َو
ٍّ

َفَؽاَكْت  ,باِلَ َولِل

ـَ  َفاِت الُؿْممِـِْق َـّ "ُؼْقُل: َوتَ  ,َتْػَخُر بَِذلَِؽ َطَؾك ُأمَّ َـّ َأَهالِْقُؽ َجُؽ َجـِل  ,َزوَّ َوَزوَّ

ـْ َفْقِق َطْرِشفِ 
"اهلُل مِ

(ٔ)
. 

ِّ َٚا١َٜٔ ايُبَداِض إِنَّ اهلَل َأْكَؽَحـِل فِل ": َتُؼْقُل  -طـفارضل اهلل -َكاَكْت : َٚٔفٞ ِض

َؿاءِ   "السَّ
(ٕ)

. 

                                                   
مـ  , (وكان طرشف طؾك الؿاء)يف التقحقد: باب  (348 ,347/  33)أخرجف البخاري  (3)

 "يؼقل:  -طؾقف وسؾؿ صؾك اهلل-فجعؾ الـبل  ,قال: جاء زيد بـ حارثة يشؽق ,صريؼ أكس

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قال أكس: لق كان رسقل اهلل  "اتؼ اهلل وأمسؽ طؾقؽ  زوجؽ 

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قال: فؽاكت زيـب تػخر طؾك ازواج الـبل  ,كاتؿا شقئا لؽتؿ هذه

صبؼات ابـ  "وزوجـل اهلل تعالك مـ فقق سبع سؿقات. وهق يف  ,تؼقل: زوجؽـ أهالقؽـ

 ,طـ أكس ,طـ ثابت ,طـ حؿاد بـ زيد ,مـ صريؼ طارم بـ الػضؾ (303/  8) "سعد

قال: فؽاكت تػخر  (فؾؿا قضك زيد مـفا وصرا زوجـاكفا)قال: كزلت يف زيـب بـت جحش 

وزوجـل اهلل مـ فقق  ,تؼقل: زوجؽـ أهؾؽـ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طؾك كساء الـبل 

 سبع سؿقات.

ـ حديث أكس قال: كزلت آية الحجاب يف زيـب بـت م (384/  33)أخرجف البخاري  (2)

صؾك اهلل طؾقف -وكاكت تػخر طؾك كساء الـبل  ,جحش وأصعؿ طؾقفا يقمئذ خبزا ولحؿا

 وكاكت تؼقل: إن اهلل أكؽحـل يف السؿاء. ,-وسؾؿ
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967 

ـْ َساَدِة الـَِّساِء ِدْيـًا
رضل اهلل -َوَمْعُرْوفًا  ,َوُجْقداً  ,َوَوَرطًا ,َوَكاَكْت مِ

 ."– -طـفا

تَِّة.  َوَحِدْيُثَفا فِل الُؽُتِب السِّ

٣َٚ َٗا َض ِٓ ـِ َجْحشٍ َع  ب
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ُد ب ـُ َأِخْقَفا: ُمَحؿَّ ـَ ُأمُّ  ,: اْب َوُأمُّ الُؿْممِـِْق

 َوَزْيـَُب بِـُْت َأبِل َسَؾَؿَة. ,َحبِْقَبةَ 

َٗا ِٓ ٌَ َع ـُ مُ ََٚأِضَغ ٍد.: الَؼاِسُؿ ب  َحؿَّ

َِٝت ُٛفِّ ـَ ": ُت  ."-طـفؿارضل اهلل -َوَصؾَّك َطَؾْقَفا ُطَؿرُ  ,فِل َسـَِة ِطْشِرْي

ٍُِطٚ ُٔ َع ُُٖس ب ـُ َخِصْقَػةَ ََُش َثـَا َيِزْيُد ب ـِ َرافِعٍ  ,: َحدَّ  ب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـْ  ,َط َط

 ,بَِعَطائَِفا -طـفؿااهلل رضل -َزْيـََب إَِلك ُطَؿُر َأْرَسَؾ "َقاَلْت:  ,َبْرَزَة بِـِْت َرافِعٍ 

 َغْقِري َكاَن َأْقَقى َطَؾك َقْسِؿ َهَذا. ,َفَؼاَلْت: َغَػَر اهلُل لُِعَؿرَ 

ُف َلِؽ.  َقاُلقا: ُكؾُّ

!
ِ
 َقاَلْت: ُسْبَحاَن اهلل

 َواْصَرُحقا َطَؾْقِف َثْقبًا. ,َوَقاَلْت: ُصبُّْقهُ  ,َواْسَتَتَرْت مِـُْف بَِثْقٍب 

ُقفُ  : َفَقَجدَكاُه َخْؿَسًة  ,فِل َرِحِؿَفا َوَأَخَذْت ُتَػرِّ
َ

َوَأْيَتامَِفا: َوَأْطَطْتـِل َما َبِؼل

ـَ ِدْرَهؿًا  ."َوَثَؿاكِْق
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َؿاءِ  َٓ ": -طـفارضل اهلل -َفَؼاَلْت  ,ُثؿَّ َرَفَعْت َيَدَها إَِلك السِّ الؾَُّفؿَّ 

 "ُيْدِرْكـِل َطَطاُء ُطَؿَر َبْعَد َطامِل َهَذا
(ٔ)

. 

ُِٛب ـْ َأٜٗ ـِ  ,َكافِعٍ  : َط ـِ ُطَؿرَ َط ا َماَتْت ": -طـفؿارضل اهلل -اْب بِـُْت َلؿَّ

َّٓ َيْخُرَج "ُمـَاِديًا:  -رضل اهلل طـف-ُطَؿرُ َأَمَر  ,-طـفارضل اهلل -َجْحشٍ  َأ

َّٓ ُذْو َمْحَرمٍ   ."َمَعَفا إِ

ـَ ": -طـفارضل اهلل -َفَؼاَلْت بِـُْت ُطَؿْقسٍ  َٓ  ,َيا َأمِْقَر الُؿْممِـِْق ُأِرْيَؽ  َأ

 َشْقئًا َرَأْيُت الَحَبَشَة َتْصـَُعُف بِـَِسائِِفؿ؟

ْتُف َثْقبًا. ,َفَجَعَؾْت َكْعشًا  َوَغشَّ

ـَ َهَذا  َوَأْسَتَرُه! ,َفَؼاَل: َما َأْحَس

ُؽؿ ,َفَلَمَر ُمـَاِديًا  ."َفـَاَدى: َأِن اْخُرُجقا َطَؾك ُأمِّ

ُٙ َٚا ادٌ  ,: َطاِرمٌ َض َثـَا َحؿَّ ثَ  ,َحدَّ ـَا َأيُّْقُب َحدَّ
(ٕ)

. 

 
ُّ

تِل َكاَن الـَّبِل  الَّ
َ

َـّ ُلُحْققًا )َيُؼْقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوِهل َأْسَرُطُؽ

َـّ َيداً   . (بِل: َأْصَقُلُؽ

َُا َع٢َٓ  ."ُصْقَل َيِدَها بِالَؿْعُرْوِف ": َِٚإْٖ

                                                   
 .(309/  8) "صبؼات ابـ سعد  "هق يف  (3)

لؽـ سؼط مـ إسـاده فقف ابـ  (,333/  8) "صبؼات ابـ سعد  ". وهق يف إسـاده صحقح (2)

 فقستدرك مـ هـا. ,طؿر
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َـّ -طـفارضل اهلل -َقاَيِت َعا٥َٔؿ١ُ ُتُف ـَ َأيَّ َـّ َيَتَطاَوْل  َأْصَقُل َيدًا.: َفُؽ

ُق -طـفارضل اهلل -–َزْيـَُب َوَكاَكْت   ."َتْعَؿُؾ َوَتَتَصدَّ

ٌج فِل ُمْسؾِؿٍ  َوالَحِدْيُث ُمَخرَّ
(ٔ)

. 

َٟ ِٚ ـْ َُٚض َكاَكْت َزْيـَُب بِـُْت "َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل -َطاِئَشةَ : َط

 ُتَسامِْقـِل فِل الَؿـِْزَلِة ِطـَْد َرُسقْ  -طـفارضل اهلل -َجْحشٍ 
ِ
صؾك اهلل -ِل اهلل

ـْ َزْيـََب -طؾقف وسؾؿ
ـِ مِ ْي   ,: َما َرَأْيُت اْمَرَأًة َخْقرًا فِل الدِّ

ِ
 ,َأْتَؼك هلل

ِحؿِ  ,َوَأْصَدَق َحِدْيثًا              رضل اهلل -َوَأْطَظَؿ َصَدَقًة  ,َوَأْوَصَؾ لِؾرَّ

 -طـفا
(ٔ)

-. 

                                                   
مـ صريؼ طائشة  ,يف فضائؾ الصحابة: باب مـ فضائؾ زيـب أم الؿممـقـ (2453)رقؿ  (3)

 ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طـ طائشة أم الؿممـقـ قالت: قال رسقل اهلل  ,بـت صؾحة

ل يدا. قالت: فؽاكت قالت: فؽـ يتطاولـ أيتفـ أصق "أسرطؽـ لحاقا بل أصقلؽـ يدا 

مـ  (226/  3). وأخرج البخاري "ٕهنا كاكت تعؿؾ بقدها وتصدق ,أصقلـا يدا زيـب

قؾـ لؾـبل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أن بعض أزواج الـبل  -ا-رضل اهلل طـف-حديث طائشة 

فلخذوا قصبة  "أصقلؽـ يدا  ": أيـا أسرع بؽ لحققا؟ قال: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

وكاكت  ,فعؾؿـا بعد إكؿا كاكت صقل يدها الصدقة ,ؽاكت سقدة أصقلفـ يداف ,يذرطقهنا

قال ابـ الجقزي: هذا الحديث غؾط مـ بعض  ,وكاكت تحب الصدقة ,أسرطـا لحققا بف

وٓ طؾؿ بػساد  ,وٓ أصحاب التعالقؼ ,والعجب مـ البخاري كقػ لؿ يـبف طؾقف ,الرواة

وإكؿا  ,بف مـ أطالم الـبقة. وكؾ ذلؽ وهؿوقال: لحقق سقدة  ,ذلؽ الخطابل فنكف فسره

 ."فنهنا كاكت أصقلفـ يدا بالعطاء كؿا رواه مسؾؿ مـ صريؼ طائشة ... ,هل زيـب
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ََُط ِٔ ُع  َأكَُّف َقَسَؿ ُٕمَّ ": -ضنٞ اهلل عٓ٘-ََٚع
ْ

ـَ فِل الَعاِم اْثـَل َفاِت الُؿْممِـِْق

َّٓ ُجَقْيِرَيةَ  َر لُِؽؾِّ َواِحَدٍة  ,َوَصِػقَّةَ  ,َطَشَر َأْلَػ ِدْرَهٍؿ لُِؽؾِّ َواِحَدٍة: إِ َفَؼرَّ

 ."كِْصَػ َذلَِؽ 

. ْهِريُّ  َقاَلُف الزُّ

ََِٜٓب  : َأَحَد َطَشَر َحِدْيثًا.-عٓٗاضنٞ اهلل -َٚٔيَع

َٗا اٖتَفَكا .: طَ َي ـِ  َؾك َحِدْيَثْق

 
ِّ

 الَجْحِشل
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ ُطْثَؿاَن ب َباُطقا َمـِْزَل َزْيـََب بِـِْت ": َقاَل  ,َوَط

ـَ َهَدَم الَؿْسِجدَ  ـَ َأْلَػ ِدْرَهٍؿ ِحْق ـَ الَقلِْقِد بَِخْؿِسْق
 ."َجْحٍش مِ

          

 

                                                                                                                        
أخربين محؿد بـ طبد  ,مـ صريؼ الزهري ,يف فضائؾ الصحابة (2422)أخرجف مسؾؿ  (3)

ؾ أزواج وفقف: قالت طائشة: فلرس ,الرحؿـ بـ الحارث بـ هشام طـ طائشة يف خرب مطقل

صؾك -زيـب بـت جحش زوج الـبل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

صؾك اهلل طؾقف -وهل التل كاكت تسامقـل مـفـ يف الؿـزلة طـد رسقل اهلل  -اهلل طؾقف وسؾؿ

وأوصؾ  ,وأصدق حديثا ,وأتؼك هلل ,ولؿ أر امرأة قط خقرا يف الديـ مـ زيـب ,-وسؾؿ

وتؼرب بف إلك اهلل  ,وأشد ابتذآ لـػسفا يف العؿؾ الذي تصدق بف ,قةوأطظؿ صد ,لؾرحؿ

 (353/  6)تعالك ما طدا سقرة مـ حدة كاكت فقفا تسرع مـفا الػقئة ... وأخرجف أحؿد 

 ,وأكثر صدقة ,مـ صريؼ الزهري طـ طروة طـ طائشة بؾػظ: ولؿ أر امرأة خقرا مـفا

رب بف إلك اهلل طزوجؾ مـ زيـب ما طدا وأبذل لـػسفا يف كؾ شلء يتؼ ,وأصقل لؾرحؿ

 سقرة مـ غرب حد كان فقفا تقشؽ مـفا الػقئة.
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 ["-عنهارضي اهلل -زينب بنت خزيمة "السابعة منهن: ]

 ."-عٓٗازضٞ اهلل -شٜٓب بٓت خصمي١ ": باب اعطف غًفو َٔٚ

 :(2/218)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

 الِفالَلِقَّةُ "
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـِ الَحاِرِث ب ـَ بِـُْت ُخَزْيَؿَة ب  ."َزْيـَُب ُأمُّ الُؿْممِـِْق

ِٜهّا : لَِؽْثَرِة َمْعُرْوفِ َفُتِسَع٢ َأ ـِ  َفا َأْيضًا.: ُأمَّ الَؿَساكِْق

ـُ َجْحشٍ   ب
ِ
َجَفا  ,َيْقَم ُأُحدٍ  -رضل اهلل طـف-ُقتَِؾ َزْوُجَفا َطْبُد اهلل َفَتَزوَّ

 
ِ
 . -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َرُسْقُل اهلل

ـِ َأْو َأْكَثرَ  َّٓ َشْفَرْي ـْ َلْؿ َتْؿُؽْث ِطـَْدُه إِ
َقْت  ,َوَلؽِ  .-طـفارضل اهلل -َوُتُقفِّ

ٌَ ِٝ ًٓ َٚٔق ـِ الَحاِرِث.: َكاَكْت َأوَّ َػْقِؾ ب   ِطـَْد الطُّ

 َوَما َرَوْت َشْقئًا.

ٗٞ ِِٜع اجُلِطَدأْ ُٔ َعِبٔس ايَعِع ٞٗ ب ٍَ ايٖٖٓػاَب١ُ َعًٔ َػْقؾِ ": ََٚقا ُثؿَّ  ,َكاَكْت ِطـَْد الطُّ

 
ُّ

ؾِبِل ـُ الَحاِرِث الُؿطَّ ِفْقُد: ُطَبْقَدُة ب  ."َخَؾَػ َطَؾْقَفا َأُخْقُه الشَّ

 ُأْخُت 
َ

َفا َوِهل ـَ َمْقُؿْقَكَة ُٕمِّ  .-طـفؿارضل اهلل -ُأمِّ الُؿْممِـِْق
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رضي اهلل -أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان "الثامنة منهن: ]

  ["-عنها

زضٞ اهلل -١ًَ بٓت أبٞ ضفٝإ أّ حبٝب١ ز": باب اعطف غًفو َٚٔ

 . "-عٓ٘

 : (223-2/218)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 
َِٝب١َ" ّٗ َسٔب ـَ َرْمَؾُة بِـُْت َأبِل ُسْػَقاَن ": -عٓٗاضنٞ اهلل -– ُأ ُأمُّ الُؿْممِـِْق

 إَُمِقيَُّة.

َِّٝس٠ُ امُلَشٖذَب١ُ ـِ َطْبِد ايٖػ ـِ ُأَمقََّة ب ـِ َحْرِب ب : َرْمَؾُة بِـُْت َأبِل ُسْػَقاَن َصْخِر ب

.
ٍّ

ـِ ُقَصل ـِ َطْبِد َمـَاٍف ب  َشْؿٍس ب

َٖا  : َخْؿَسٌة َوِستُّْقَن َحِدْيثًا.َُِػَُٓس

ِْ َُِػًٔ َٚ  ٟٗ َٗا ايُبَداِض . َٚاٖتَفَل َي ـِ  : َطَؾك َحِدْيَثْق

ِْ َُِػًٔ ـِ ََٚتَفٖطَز  : بَِحِدْيَثْق
(ٔ)

. 

                                                   
 (وأن تجؿعقا بقـ آختقـ إٓ ما قد سؾػ)يف الـؽاح: باب  (337/  9)اكظر البخاري  (3)

يف الرضاع: باب تحريؿ  (3949)يف الطالق: باب الؽحؾ لؾحادة: ومسؾؿ  (432/  9)و

يف صالة  (728)و  ,يف الطالق: باب وجقب آحداد (3486)و ,الربقبة وأخت الؿرأة

            = يف الحج: (3292)و  ,الؿسافريـ: باب فضؾ الســ الراتبة قبؾ الػرائض وبعدهـ
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ٍِ ِٛ ِّ ايٖطُغ ِٔ َبَٓأت َع َٔ  َٞ ٖٔ َلْقَس فِل َأْزَواِجِف ": -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ- َٚ

 َأْقَرُب َكَس 
َ

ـْ ِهل  َأْكَثُر َصَداقًا مِـَْفا ,بًا إَِلْقِف مِـَْفاَم
َ

ـْ ِهل َٓ فِل كَِسائِِف َم َٓ  ,َو َو

اِر َأْبَعُد مِـَْفا.  َكاِئَقُة الدَّ
َ

َج بَِفا َوِهل ـْ َتَزوَّ  َم

َوَأْصَدَقَفا َطـُْف َصاِحُب  ,بِالَحَبَشةِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُطِؼَد َلُف 

َزَها بَِلْشَقاَء. ,ْيـَارٍ الَحَبَشِة َأْرَبَع ماَئِة دِ   َوَجفَّ

َة َأَحاِدْيَث.  َرَوْت ِطدَّ

َٗا ِٓ   ,َوَطـَْبَسةُ  ,: َأَخَقاَها: الَخؾِْقَػُة ُمَعاِوَيةُ َسٖسَخ َع
ِ
ـُ َأِخْقَفا: َطْبُد اهلل َواْب

ـِ َأبِل ُسْػَقانَ  ـُ ُطْتَبَة ب َبْقرِ  ,ب ـُ الزُّ انُ  ,َوُطْرَوُة ب ؿَّ َصِػقَُّة بِـُْت وَ  ,َوَأُبق َصالٍِح السَّ

ـُ َشَؽؾٍ  ,َوَزْيـَُب بِـُْت َأبِل َسَؾَؿةَ  ,َشْقَبةَ    ,َوُشَتْقُر ب
ُّ

 ,َوَأُبق الَؿؾِْقِح َطامٌِر الُفَذلِل

 َوآَخُرْوَن.

 َوَقِدَمْت ِدَمْشَؼ َزائَِرًة َأَخاَها.

ٍُ َُٜكا ءَ  ,: َقْبُرَها بِِدَمْشَؼ َٚ
ْ

َٓ َشل تِل  ,ـَةِ َبْؾ َقْبُرَها بِالَؿِديْ  ,َوَهَذا  َوإِكََّؿا الَّ

ِغْقِر: ُأمُّ َسَؾَؿَة َأْسَؿاُء بِـُْت َيِزْيَد إَْكَصاِريَُّة.  بَِؿْؼَبَرِة َباِب الصَّ

                                                                                                                        
باب استحباب تؼديؿ دفع الضعػة مـ الـساء وغقرهـ مـ مزدلػة إلك مـك يف أواخر  =

 الؾقؾ قبؾ زحؿة الـاس.
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ُٔ َغِعٕس ٍَ اِب  ,: َوَلَد َأُبق ُسْػَقاَن: َحـَْظَؾَة الَؿْؼُتْقَل َيْقَم َبْدٍر: َوُأمَّ َحبِْقَبةَ َقا

 َطـَْفا َزْوُجَفا الَِّذي هَ 
َ

ـِ ُتُقفِّل ـُ َجْحِش ب  ب
ِ
اَجَر بَِفا إَِلك الَحَبَشِة: ُطَبْقُد  اهلل

رًا.  ِرَياٍب إََسِديُّ ُمْرَتّدًا ُمَتـَصِّ

 
ِّ

َوَكاَن  ,بِالَحَبَشِة َسـََة ِستٍّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ُطِؼَد َطَؾْقَفا لِؾـَّبِل

اَن  ـَ َطػَّ  ُطْثَؿاَن ب
ُّ

الَقلِل
(ٔ)

 .-َكَذا َقاَل  - 

ِٔ ُعِج ََِّٚع َٕ اأَلِخَٓٔػ ةَ َُا َقْبَؾ ِهْجَرِة  ,: َأنَّ ُأمَّ َحبِْقَبَة َوَلَدْت َحبِْقَبَة بَِؿؽَّ

الَحَبَشِة 
(ٕ)

. 

ِٔ َأٔبٞ َدِعَفٍط ايَبأقِط  ": ََٚع
ِ
َطْؿَرو  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َبَعَث َرُسْقُل اهلل

 َيْخُطُب َطَؾْقِف ُأمَّ َحبِقْ 
ِّ

ـَ ُأَمقََّة إَِلك الـََّجاِشل ـْ ِطـِْدِه َأْرَبَع ماَئِة  ,َبةَ ب
َفَلْصَدَقَفا مِ

 "ِدْيـَارٍ 
(ٖ)

. 

ٍّ ِٔ َسِع ِٔ َأٔبٞ َبِهٍط ب ِٔ َعِبٔس اهلٔل ب َجَفا": َقااَل ،َٚآَخَط ،ََٚع  ,َكاَن الَِّذي َزوَّ

ـِ ُأَمقَّةَ  ـِ الَعاِص ب ـُ َسِعْقِد ب : َخالُِد ب
ُّ

ْقَم َفَؽاَن َلَفا يَ  ,َوَخَطَب إَِلْقِف الـََّجاِشل

"َقِدَم بَِفا الَؿِدْيـََة بِْضٌع َوَثالَُثْقَن َسـَةً 
(ٗ)

. 

                                                   
 .(4/  33) "آستقعاب  "و (,20/  4) "الؿستدرك  "اكظر  (3)

 مـ صريؼ القاقدي. (97/  8 )أخرجف ابـ سعد  (2)

 مـ صريؼ القاقدي. (22/  4)والحاكؿ  (,99 ,98/  8)أخرجف ابـ سعد  (3)

 مـ صريؼ القاقدي. (99/  8)أخرجف ابـ سعد  (4)
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َُْط ْهِريِّ ََِع ـِ الزُّ ـْ ُطْرَوةَ  ,: َط ـْ  ,َط َأكََّفا ": -طـفارضل اهلل -ُأمِّ َحبِْقَبةَ َط

 
ِ
َجَفا بِالَحَبَشةِ  ,َكاَكْت َتْحَت ُطَبْقِد اهلل  َتَزوَّ

ِ
اهُ  ,َوَأنَّ َرُسْقَل اهلل َجَفا إِيَّ  َزوَّ

 
ُّ

ـِ َحَسـَةَ  ,الـََّجاِشل َِٓف ِدْرَهٍؿ: َوَبَعَث بَِفا َمَع ُشَرْحبِْقَؾ ب  ,َوَمَفَرَها َأْرَبَعَة آ

 
ِّ

ـْ ِطـِْد الـََّجاِشل
ُف مِ "َوَجَفاُزَها ُكؾُّ

(ٔ)
. 

َِٝع١َ ِٗ ُٔ َي ـِ إَْسَقدِ اِب ـْ ُطْرَوةَ  ,: َط  .َقاَل: َأْكَؽَحُف إِيَّاَها بِالَحَبَشِة ُطْثَؿانُ  ,َط

ُٔ َغِعٕس ـِ ُزَهْقرٍ  ,: َأْخَبَرَكا الَقاقِِديُّ اِب ـُ َطْؿِرو ب  ب
ِ
ـْ  ,َأْخَبَرَكا َطْبُد اهلل َط

ـِ َسِعْقدٍ  ـِ َطْؿِرو ب : -طـفارضل اهلل -َقاَلْت ُأمُّ َحبِْقَبةَ َقاَل:  ,إِْسَؿاِطْقَؾ ب

 َزْوِجل بَِلَسَقأِ ُصْقَرٍة َوأَ "
ِ
َوُقْؾُت:  ,ْشَقِهَفا: َفَػِزْطُت َرَأْيُت فِل الـَّْقِم ُطَبْقَد اهلل

  -َتِغقََّرْت 
ِ
ـِ "َحاُلُف! َفنَِذا ُهَق َيُؼْقُل َحْقُث َأْصَبَح:  -َواهلل ْي  ,إِكِّل َكَظْرُت فِل الدِّ

ـَ الـَّْصَراكِقَّةِ 
ـِ  ,َوُكـُْت َقْد ِدْكُت بَِفا ,َفَؾْؿ َأَر ِدْيـًا َخْقرًا مِ ُثؿَّ َدَخْؾُت فِل ِدْي

دٍ  ْؤَيا ,َقْد َرَجْعُت وَ  ,ُمَحؿَّ  َفَؾْؿ َيْحِػْؾ بَِفا: َوَأَكبَّ َطَؾك الَخْؿِر. ,َفَلْخَبَرْتُف بِالرُّ

ـَ َقاَيِت  .": َفُلِرْيُت َقائاِلً َيُؼْقُل: َيا ُأمَّ الُؿْممِـِْق

ْلُتَفا:   "َفَػِزْطُت: َفَلوَّ
ِ
 – -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ َرُسْقَل اهلل

ُجـِل  . "َيَتَزوَّ

                                                   
                      ئلوالـسا ,يف الـؽاح: باب الصداق (2307)أخرجف أبق داود  .إسـاده صحقح (3)

 .(427/  6)وأحؿد  ,يف الـؽاح: باب الؼسط يف إصدقة (339/  6)
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َة بُِطْقلَِفاَوَذكَ   ُمـَْؽَرٌة  ,َرِت الِؼصَّ
َ

َوِهل
(ٔ)

. 

َٚأقٕس  ُٔ ُٔ ب ِٝ ـْ َيِزْيَد الـَّْحِقيِّ ُسَػ ـْ ِطْؽِرَمةَ  ,: َط ـِ َطبَّاٍس:  ,َط ـِ اْب  إِكََّؿا﴿َط

ْجَس َأْهَؾ البَقِْت  َكَزَلْت "َقاَل:  [33إَْحَزاُب: ] ﴾ُيِرْيُد اهلُل لِقُْذِهَب َطـُْؽُؿ الرِّ

 فِل َأْزوَ 
ِّ

ةً  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اِج الـَّبِل  "َخاصَّ
(ٕ)

. 

 َوِسَقاُق أَياِت َدالٌّ َطَؾْقِف. ,إِْسـَاُدُه َصالٌِح 

ٌَ ِٝ  َٚٔق
ِّ

ا َجاَء َأُبْقَها إَِلك الـَّبِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: إِنَّ ُأمَّ َحبِْقَبَة َلؿَّ

َد َطْؼَد الُفْدَكةِ   َفؿَ  ,َدَخَؾ َطَؾْقَفا ,لُِقَمكِّ
ِ
-ـََعْتُف َأْن َيجؾَِس َطَؾك فَِراِش َرُسْقِل اهلل

ْركِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لَِؿَؽاِن الشِّ
(ٖ)

. 

 
ِّ

ـَ الـَّبِل
ـْ َصَؾِب َأبِل ُسْػَقاَن مِ

ا َما َوَرَد مِ َأْن  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوَأمَّ

َجُف بُِلمِّ َحبِْقَبةَ  . ,ُيَزوِّ  َفَؿا َصحَّ

َـّ الَحِدْيَث فِل 
ُمْسؾٍِؿ َوَلؽِ

(ٗ)
اِرُحْقَن َطَؾك اْلتَِؿاِس َتْجِدْيِد  , َوَحَؿَؾُف الشَّ

  الَعْؼِد.

                                                   
 .(22 ,20/  4) "الؿستدرك  "و (,97/  8 )"صبؼات ابـ سعد  "هق يف  (3)

 .(483/  3). واكظر تػسقر ابـ كثقر إسـاده حسـ (2)

طـ  ,ـ طبد اهللطـ محؿد ب ,مـ صريؼ القاقدي (300 ,99/  8)أخرجف ابـ سعد  (3)

 الزهري.

وقد أطؾف غقر  ,يف فضائؾ الصحابة: باب مـ فضائؾ أبل سػقان بـ حرب (2503)رقؿ  (3)

  =ثؿ قال:  (395, 385) "جالء آففام  "وفصؾ الؼقل فقف ابـ الؼقؿ يف واحد مـ إئؿة. 
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ٌَ ِٝ َجُف بِاْبـَتِِف إُْخَرىَٚٔق ةُ  ,: َبْؾ َصَؾَب مِـُْف َأْن ُيَزوِّ َفَقِهَؿ  ,َواْسُؿَفا َطزَّ

َوَقاَل ُأمَّ َحبِْقَبَة  ,َراِوي الَحِدْيِث 
(ٔ)

. 

َِٝب ِّ َسٔب َٕ أُل َٓ ِسقََّؿا فِل  ,: ُحْرَمٌة َوَجالََلةٌ -عٓٗاضنٞ اهلل -١َََٚقِس َنا َو

 َدْوَلِة َأِخْقَفا: َولَِؿَؽاكِِف مِـَْفا.

ُ٘ ٌَ َي ِٝ .ٔق ـَ  : َخاُل الُؿْممِـِْق

ٟٗ َٛأقٔس ٍَ اي ِٕٝس ،َقا ٟٗ ،ََٚأُبٛ ُعَب ِٛ : َماَتْت ُأمُّ َحبِْقَبَة َسـََة َأْرَبٍع َٚايَفَػ

 . ـَ  َوَأْرَبِعْق

ٍَ ٞٗ ََٚقا ٌُ ايَػاَلٔب .امُلَفٖه ـَ ـِ َوَأْرَبِعْق  : َسـََة اْثـََتْق

ٍِٝط َٖ ُٔ ُظ َُُس ب ٍَ ،ََٚؾٖص َأِس َقْت َقْبَؾ ُمَعاِوَيَة بَِسـٍَة.َفَكا  : ُتُقفِّ

ٟٗ َٛأقٔس ـُ َجْعَػرٍ اي  ب
ِ
ـِ َأبِل َطْقنٍ  ,: َأْخَبَرَكا َطْبُد اهلل ـْ َطْبِد الَقاِحِد ب  َقاَل: ,َط

ا َبَؾغَ "   -طـفارضل اهلل -َأَبا ُسْػَقانَ  َلؿَّ
ِّ

صؾك اهلل طؾقف -كَِؽاُح الـَّبِل

َٓ ُيْؼَرُع َأْكُػفُ "َقاَل:  ,اْبـََتفُ  -وسؾؿ  "َذاَك الَػْحُؾ 
(ٕ)

. 

                                                                                                                        
 ."واهلل أطؾؿ ,بؾ وقع فقف تخؾقط ,فالصقاب أن الحديث غقر محػقظ"    =

فؾق كان  ,كعؿ وأجابف إلك ما سلل"قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أن الـبل  لؽـ يرد هذا (3)

 "وقد كان مؽان  ,كؿا قال ذلؽ ٓم حبقبة ,الؿسمول أن يزوجف أختفا لؼال: إهنا ٓ تحؾ لل

 ."جالء آففام  "استدركـاه مـ  ,بقاض يف إصؾ "طزة 

أي أكف  ,ذاك الػحؾ ٓ يؼرع أكػفوققلف:  (,22/  4)والحاكؿ  (,99/  8)أخرجف ابـ سعد  (2)

 كػء كريؿ ٓ يرد.
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 978 "[-رضي اهلل عنها-بنت أبي سفيان الثامنة منهن: "أم حبيبة رملة ]

ٟٗ َٛأقٔس  اي
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ُد ب َثـَا ُمَحؿَّ ْهِريِّ  ,: َحدَّ ـِ الزُّ ا َقِدَم َأُبق "َقاَل:  ,َط َلؿَّ

  ,ُسْػَقاَن الَؿِدْيـَةَ 
ُّ

ةَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َوالـَّبِل َؿُف فِل  ,ُيِرْيُد َغْزَو َمؽَّ َفَؽؾَّ

ا  ,َفَدَخَؾ َطَؾك اْبـَتِِف ُأمِّ َحبِْقَبةَ  ,َفَؼامَ  ,َفَؾْؿ ُيْؼبِْؾ َطَؾْقفِ  ,َأْن َيِزْيَد فِل الُفْدَكةِ  َفَؾؿَّ

 
ِّ

 َصَقْتُف ُدْوَكُف. -ؿصؾك اهلل طؾقف وسؾ-َذَهَب لَِقْجؾَِس َطَؾك فَِراِش الـَّبِل

 َأْم بِل َطـُْف؟ ,َفَؼاَل: َيا ُبـَقَُّة! َأَرِغْبِت بَِفَذا الِػَراِش َطـِّل

 
ِ
 َوَأْكَت اْمُرٌؤ َكِجٌس ُمْشِرٌك. ,َقاَلْت: َبْؾ ُهَق فَِراُش َرُسْقِل اهلل

 "َفَؼاَل: َيا ُبـَقَُّة! َلَؼْد َأَصاَبِؽ َبْعِدي َشرٌّ 
(ٔ)

. 

ٍَ َعَطا٤ْ الٍ : َأْخ َقا ـُ َشقَّ َأْخَبَرْتُف:  -طـفارضل اهلل -َأنَّ ُأمَّ َحبِْقَبةَ  ,َبَركِل اْب

ـْ َجْؿٍع بَِؾْقؾٍ "
 َأَمَرَها َأْن َتـُْػَر مِ

ِ
 "َأنَّ َرُسْقَل اهلل

(ٕ)
. 

ٟٗ َٛأقٔس ـُ َأبِل َسْبَرةَ اي َثـِل َأُبق َبْؽٍر ب ـِ ُسَفْقؾٍ  ,: َحدَّ ـْ َطْبِد الَؿِجْقِد ب ـْ  ,َط َط

ـِ الَحاِرِث:  َطْقِف  ُأمُّ َتُؼْقُل: َدَطْتـِل  -طـفارضل اهلل -َطاِئَشةَ َسِؿْعُت "ب

َقْد َكاَن َيُؽْقُن َبْقـَـَا َما َيُؽْقُن "َفَؼاَلْت:  ,ِطـَْد َمْقتَِفا -طـفارضل اهلل -َحبِْقَبةَ 

َرائِرِ  ـَ الضَّ ـْ َذلَِؽ  ,َبْق
 ."َفَغَػَر اهلُل لِل َوَلِؽ َما َكاَن مِ

ـْ َذلَِؽ. ,َغَػَر اهلُل َلِؽ َذلَِؽ ُكؾَّفُ  َفُؼْؾُت:
َؾِؽ مِ  َوَحؾَّ

                                                   
 . (300 ,99/  8) "صبؼات ابـ سعد  " (3)

يف الحج: باب استحباب تؼديؿ دفع الضعػة مـ الـساء وغقرهـ  (3292)أخرجف مسؾؿ  (2)

. وجؿع: طؾؿ لؾؿزدلػة وابـ (300/  8)وابـ سعد  ,مـ مزدلػة إلك مـك قبؾ زحؿة الـاس

 .-ا-رضل اهلل طـف--لك أم حبقبةشقال هق سالؿ مق
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 "[-رضي اهلل عنها-الثامنة منهن: "أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ]
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ِك اهلُل  -َفَؼاَلْت: َسَرْرتِـِل   .-َسرَّ

َفَؼاَلْت َلَفا مِْثَؾ َذلَِؽ  ,َوَأْرَسَؾْت إَِلك ُأمِّ َسَؾَؿةَ 
 (ٔ)

. 

          

 

 

  

                                                   
 .(23 ,22/  4)والحاكؿ  (,300/  8)أخرجف ابـ سعد  (3)
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 980 "[-رضي اهلل عنها-التاسعة منهن: "ميمونة بنت الحارث ]

 ["-عنهارضي اهلل -ميمونة بنت الحارث "التاسعة منهن: ]

 ."-عٓٗازضٞ اهلل -١ْٛ بٓت اذتازخ َُٝ": باب اعطف غًفو َٚٔ

 : (246-2/238)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 

ـَ " ـِ َحْزٍن الِفالَلِقَُّة -طـفارضل اهلل -َمْقُؿْقَكُة ُأمُّ الُؿْممِـِْق : بِـُْت الَحاِرِث ب

ـِ َطا ـِ ِهالَِل ب  ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـِ ُرَوْيَبَة ب ـِ الُفْزِم ب ـِ ُبَجْقِر ب ـِ َصْعَصَعَة اْب مِِر ب

 الِفالَلِقَُّة.

 
ِّ

 . -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َزْوُج الـَّبِل

ـِ الَقلِْقدِ  ,َوُأْخُت ُأمِّ الَػْضِؾ َزْوَجِة الَعبَّاسِ  ـِ  ,َوَخاَلُة َخالِِد ب َوَخاَلُة اْب

 . -طـفؿرضل اهلل -َطبَّاسٍ 

ٖٚاّل َٗا َأ َٖٚد  َتَع
ُّ

ـُ َطْؿٍرو الثََّؼِػل  َفَػاَرَقَفا. ,ُقَبْقَؾ اإِلْسالَمِ  : َمْسُعْقُد ب

َٗا َٖٚد ىَٚتَع ـُ َطْبِد الُعزَّ  َفَؿاَت. ,: َأُبق ُرْهٍؿ ب

َٖٚز ٞٗ َفَتَع َٗا ايٖٓٔب ـْ ُطْؿَرِة -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ- ٔب
: فِل َوْقِت َفَراِغِف مِ

ـُُّف الَؿَؽاَن َأضُ  -َوَبـَك بَِفا بَِسِرٍف  ,فِل ِذي الَؼْعَدةِ  ,َسـََة َسْبعٍ  ,الَؼَضاءِ 

 .-الَؿْعُرْوَف بَِلبِل ُطْرَوَة 

ـْ َساَداِت الـَِّساِء.
 َوَكاَكْت مِ

َِٚت َة َأَحاِدْيَث.َض  : ِطدَّ
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 "[-رضي اهلل عنها-بنت الحارث التاسعة منهن: "ميمونة ]
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َٗا ِٓ ـُ َطبَّاسٍ َسٖسَخ َع ـِ الَفادِ  ,: اْب اِد ب ـُ َشدَّ  ب
ِ
ـُ ُأْختَِفا أَخُر: َطْبُد اهلل  ,َواْب

بَّاِق  ـُ السَّ ْح  ,َوُطَبْقُد ب  َوَطْبُد الرَّ
ُّ

ائِِب الِفالَلِل ـُ السَّ ـِ ب َؿ
(ٔ)

ـُ ُأْختَفا  , َواْب

ـُ إََصؿِّ  ابُِع: َيِزْيُد ب ـِ َطبَّاسٍ  ,الرَّ ـُ  ,َوُكَرْيٌب َمْقَلك اْب ََٓها: ُسَؾْقَؿاُن ب َوَمْق

ـُ َيَسارٍ  ,َيَسارٍ   َوآَخُرْوَن. ,َوَأُخْقُه: َطَطاُء ب

ُٔ َغِعٕس ٍَ اِب ـُ َقا ُد ب ـِ  ,ُطَؿرَ  : َأْخَبَرَكا ُمَحؿَّ ِد ب ـُ ُمَحؿَّ َثـِل إِْبَراِهْقُؿ ب َحدَّ

  ,ُمْقَسك
ِ
ـِ َأبِل َطْبِد اهلل ـِ الُػَضْقِؾ ب ـِ َطبَّاسٍ  ,َط  ب

ِ
ـِ َطْبِد اهلل  ب

ِّ
ـْ َطؾِل َقاَل:  ,َط

" 
ِ
ا َأَراَد َرُسْقُل اهلل َة َطاَم الَؼِضقَِّة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َلؿَّ الُخُرْوَج إَِلك َمؽَّ

(ٕ)
َجُف بَِؿْقُؿْقَكةَ َبعَ  ,  َوَأَبا َرافٍِع إَِلك الَعبَّاِس: َفَزوَّ

ٍّ
ـَ َخْقلِل َفَلَضالَّ  ,َث َأْوَس ب

ـِ َرابِغٍ    ,َبِعْقَرْيِفَؿا: َفَلَقاَما َأيَّامًا بَِبْط
ِ
صؾك اهلل -َحتَّك َأْدَرَكُفَؿا َرُسْقُل اهلل

ا َبِعْقَرْيِفَؿا ,بُِؼَدْيدٍ  -طؾقف وسؾؿ َة. ,َساَرا َمَعفُ فَ  ,َوَقْد َضؿَّ  َحتَّك َقِدَم َمؽَّ

  ,َفَذَكَر َذلَِؽ َلفُ  ,َفَلْرَسَؾ إَِلك الَعبَّاسِ 
ِّ

-َوَجَعَؾْت َمْقُؿْقَكُة َأْمَرَها إَِلك الـَّبِل

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ٍَ ُ٘ ،َنَصا َقا َٛاُب  ."إَِلك الَعبَّاسِ ": ََٚق

                                                   
ولقس طبقد بـ  ,ٕن طبد الرحؿـ بـ السائب هق ابـ أختفا الثالث ,زيادة ٓبد مـفا (3)

 السباق.

صؾك اهلل طؾقف -وقد دخؾ  ,وذلؽ يف سـة سبع لؾفجرة ,: طام طؿرة الؼضقة أو الؼضاءأي (2)

ٕكف قاضك فقفا قريشا.  ,ثؿ خرج بعد إكؿال طؿرتف. وسؿقت طؿرة الؼضقة ,مؽة -وسؾؿ

 .(92 – 90/  2 ) "زاد الؿعاد  "واكظر 
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 982 "[-رضي اهلل عنها-التاسعة منهن: "ميمونة بنت الحارث ]

 
ِّ

َجَفا إِيَّاهُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَخَطَبَفا إَِلك الـَّبِل  "َفَزوَّ
(ٔ)

. 

ِٔ َٟ َع ِٚ ـِ َطبَّاسٍ  ,: ِطْؽِرَمةَ َُٚض ـِ اْب َأكََّفا َجَعَؾْت ": -طـفؿارضل اهلل -َط

  -َأْمَرَها 
ُّ

ا َخَطَبَفا الـَّبِل إَِلك الَعبَّاِس:       -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َلؿَّ

َجَفا  "َفَزوَّ
(ٕ)

. 

ـْ َربِْقَعةَ ََأيْو ـْ ُسَؾْقَؿا ,: َط ـِ َيَساٍر: َط  "َن ب
َّ

صؾك اهلل طؾقف -َأنَّ الـَّبِل

ـَ إَْكَصارِ  ,َبَعَث َأَبا َرافِعٍ  -وسؾؿ
َجاُه َمْقُؿْقَكةَ  ,َوَرُجالً مِ رضل اهلل -َفَزوَّ

ـَ الَؿِدْيـَةِ  -طـفا
 "َقْبَؾ َأْن َيْخُرَج مِ

(ٖ)
. 

ٟٗ ِِ اجَلَعِض ِٜ ٍَ َعِبُس ايَهِط ـِ مِْفَرانَ َقا ـْ َمْقُؿْقِن ب َدَخْؾُت َطَؾك َصِػقََّة ": : َط

  ,َطُجْقٍز َكبِْقَرةٍ  ,بِـِْت َشْقَبةَ 
ُّ

َج الـَّبِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَسَلْلُتَفا: َأَتَزوَّ

 َمْقُؿْقَكَة َوُهَق ُمْحِرٌم؟

 َٓ َجَفا ,َقاَلْت:   َلَؼْد َتَزوَّ
ِ
َٓنِ  ,َواهلل  "َوإِكَُّفَؿا َلَحالَ

(ٗ)
. 

                                                   
 .(332/  8) "صبؼات ابـ سعد  " (3)

 .(333/  8) "صبؼات ابـ سعد  " (2)

                        "الطبؼات "وابـ سعد يف  ,يف الحج (348/  3) "الؿقصل  "أخرجف مالؽ يف  (3)

وسقذكره الؿصـػ مقصقٓ مـ صريؼ آخر  ,لؽـف مرسؾ ,وإسـاده صحقح (,333/  8)

 قريبا.

 ,حدثـا طبقد اهلل بـ طؿرو ,مـ صريؼ طبد اهلل بـ جعػر الرقل (333/  8)أخرجف ابـ سعد  (4)

 ورجالف ثؼات. ,طـ طبد الؽريؿ الجزري ...



 اعسف ضًفو

 
9
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ُِٛب ـْ َيِزْيَد َأٜٗ ـِ إََصؿِّ : َط َوَبـَك بَِفا َوُهَق  ,َقاَل: َخَطَبَفا َوُهَق َحالٌَل  ,ب

َحالٌَل 
(ٔ)

. 

ٍّ ُٔ َساِظ ُِٜط ب َثـَا َأُبق َفَزاَرةَ َدِط ـِ إََصؿِّ  ,: َحدَّ ـْ َيِزْيَد ب ـْ  ,َط -َأبِل َرافِعٍ َط

 ": -رضل اهلل طـف
ِ
َج َمْقُؿقْ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-–َأنَّ َرُسْقَل اهلل -َكةَ َتَزوَّ

ًٓ  -طـفارضل اهلل  ًٓ بَِسِرٍف  ,َحالَ  "َوَبـَك بَِفا َحالَ
(ٕ)

. 

ِٜٕس ُٔ َظ ُٖاُز ب اِق َس ـْ َمَطٍر الَقرَّ ـْ َربِْقَعةَ  ,: َط ـِ َيَسارٍ  ,َط ـْ ُسَؾْقَؿاَن ب ـْ  ,َط َط

 ": -رضل اهلل طـف-َأبِل َرافِعٍ 
ِ
َج  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأنَّ َرُسْقَل اهلل َتَزوَّ

ًٓ َمْقُؿْقكَ  ُسْقَل َبْقـَُفَؿا ,َة َحالَ  "َوُكـُْت الرَّ
(ٖ)

. 

                                                   
رم وكراهة يف الـؽاح: باب تحريؿ كؽاح الؿج (3433) "صحقحف  "أخرجف مسؾؿ يف  (3)

طـ يزيد بـ إصؿ حدثتـل مقؿقكة بـت  (66/  5)والبقفؼل  (3964)وابـ ماجة  ,خطبتف

تزوجفا وهق حالل. قال: وكاكت خالتل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الحارث أن رسقل اهلل 

صؾك اهلل طؾقف -تزوجـل رسقل اهلل  "بؾػظ  (3843)وخالة ابـ طباس. وأخرجف أبق داود 

 (845)والرتمذي  (,335  , 333/  6)وأخرجف أحؿد  "بسرف وكحـ حالل  -وسؾؿ

ودفـاها  ,وماتت بسرف ,وبـك هبا حالٓ ,تزوجفا وهق حالل "بؾػظ  (66/  5)والبقفؼل 

 ."يف الظؾة التل بـك هبا فقفا 

 (,33/  4) "الؿستدرك  "والحاكؿ يف  (,333/  8) "الطبؼات "أخرجف ابـ سعد يف  (2)

طـ  ,طـ يزيد بـ إصؿ ,طـ أبل فزارة ,مـ صريؼ جرير بـ حازم وصححف ووافؼف الذهبل

 مقؿقكة.

 وابـ  (,38/ 2)والدارمل  , (843)والرتمذي  (,393/ 6). وأخرجف أحؿد إسـاده حسـ (3)

 .(3272)وصححف ابـ حبان  ,وحسـف الرتمذي (,66/  5)والبقفؼل  (,334/  8)سعد 
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ٟٗ َٛأقٔس َثـَا َمْعَؿرٌ اي ْهِريِّ  ,: َحدَّ ـِ الزُّ ـِ إََصؿِّ  ,َط ـْ َيِزْيَد ب ـِ  ,َط ـِ َط اْب

 "َقاَل:  ,-طـفؿارضل اهلل -َطبَّاسٍ 
ُّ

َجَفا الـَّبِل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َتَزوَّ

 "َوُهَق َحالٌَل 
(ٔ)

. 

 ـَْؽٌر.: مُ ََٖصا

ٟٗ َٛأقٔس  : َمْتُرْوك.َٚاي

ـِ َطبَّاسٍ َٚايٖجأبُت ـِ اْب  ِخالَُفُف. -طـفؿارضل اهلل -: َط

ٍِٜر ُٔ ُدَط ٍَ اِب ـْ َطَطاءٍ َفَكا  "َطـُْف:  ,: َط
َّ

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إِنَّ الـَّبِل

َجَفا َوُهَق ُمْحِرمٌ   "َتَزوَّ
(ٕ)

. 

ُِٛب ٜٗ ٍَ َأ ّْ ،ََٚقا َٖٔؿا ـْ ِطْؽرِ َٚ َكَذلَِؽ  ,َطـْفُ  ,َمةَ : َط
(ٖ)

. 

ٍِ ِٝ ِٔ ُخَج َٕ ب َُا ُٔ ُعِج ٍَ َعِبُس اهلٔل ب ـِ ُجَبْقرٍ ََٚقا ـْ َسِعْقِد ب مِْثَؾُف  ,َطـْفُ  ,: َط
(ٗ)

. 

َٓاٍض ِٜ ُٔ ٔز ُُِطٚ ب ْعَثاءِ ََٚع ـْ َأبِل الشَّ َكْحَقُه  ,َطـْفُ  ,: َط
(٘)

. 

                                                   
 .(335 ,334/  8) "صبؼات ابـ سعد  " (3)

مـ  (392/  5)والـسائل  (,45/  4)وأخرجف البخاري  (,335/  8)أخرجف ابـ سعد  (2)

 طـ ابـ طباس. ,طـ ططاء ,طـ آوزاطل ,صريؼ أبل الؿغقرة

وأبق  (,392/  7)والبخاري  (,843)والرتمذي  (,336 ,335/  8)أخرجف ابـ سعد  (3)

 .(269/  2)والطحاوي  (,393/  5)والـسائل  (,3848)داود 

 .(336/  8)وابـ سعد  (,269/  2) "شرح معاين أثار  "أخرجف الطحاوي يف  (4)

ومسؾؿ  (844)والرتمذي  (,342/  9)والبخاري  (,336/  8)أخرجف ابـ سعد  (5)

 .(36/  2). سقر (37/  2)والدارمل  (3965)وابـ ماجة  ,393/  5والـسائل  (3430)
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 َفَفَذا ُمَتَقاتٌِر َطـُْف.

ٟٗ ـْ َحبِ َٚاأَلَِْكاِض ِفْقدِ : َط ـِ الشَّ ـَ مِْفَرانَ  ,ْقِب ب مِْثَؾُف  ,َطـْفُ  ,َسِؿَع َمْقُؿْقَن ب

(ٔ)
. 

ٟٗ َٛأقٔس ـُ ُجَرْيٍج اي َثـَا اْب َبْقرِ  ,: َحدَّ ـْ َأبِل الزُّ ـْ ِطْؽِرَمَة: َأنَّ َمْقُؿْقَكَة  ,َط َط

 
ِّ

َوَهَبْت َكْػَسَفا لِؾـَّبِل
(ٕ)

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- 

ٍَ ْٖٔس َقا ةَ  : َكانَ ََُذا : َمْقُؿْقَكَة  ,اْسُؿَفا َبرَّ
ِ
اَها َرُسْقُل اهلل َفَسؿَّ

(ٖ)
. 

٣َٚ ـُ إََشجِّ ََٚض :  ,: ُبَؽْقُر ب
ِّ

َٓكِل  الَخْق
ِ
ـْ ُطَبْقِد اهلل -َأكَُّف َرَأى َمْقُؿْقَكةَ "َط

 "َٓ إَِزاَر َطَؾْقَفا ,ُتَصؾِّل فِل ِدْرٍع َسابِغٍ  -طـفارضل اهلل 
(ٗ)

. 

ِٜٕس ُٔ َظ ُٖاُز ب ـْ َأبِل َفَزاَرةَ : َس :  ,َط ـِ إََصؿِّ ـْ َيِزْيَد ب -–َأنَّ َمْقُؿْقَكَة "َط

ؿٌ  ,َفَؿاَتْت  ,َحَؾَؼْت َرْأَسَفا فِل إِْحَرامَِفا-طـفارضل اهلل   "َوَرْأُسَفا ُمَحؿَّ
(٘)

. 

                                                   
 .(335/  8)أخرجف ابـ سعد  (3)

 .(337/  8)ف ابـ سعد أخرج (2)

 ,مـ صريؼ الػضؾ بـ دكقـ ومحؿد بـ طبد اهلل إسدي (337/  8)أخرجف ابـ سعد  (3)

مـ صريؼ كريب طـ  (30/  4)طـ مجاهد. وأخرجف الحاكؿ  ,طـ مـصقر ,حدثـا سػقان

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فسؿاها رسقل اهلل  ,ابـ طباس قال: كان اسؿ خالتل مقؿقكة: برة

 وصححف ووافؼف الذهبل. ,مقؿقكة

 وإسـاده صحقح. (,338/  8)أخرجف ابـ سعد  (4)

وأبق فزارة: هق راشد بـ كقسان العبسل.  ,وإسـاده صحقح ,338/  8أخرجف ابـ سعد  (5)

 = ويف حديث أكس: كان ,وققلف: ورأسفا محؿؿ: أي مسقد بسبب كبات الشعر بعد الحؾؼ
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ٍّ ُٔ َساِظ ُِٜط ب ـْ َأبِل َفَزاَرةَ َدِط ـِ إََصؿِّ  ,: َط ـْ َيِزْيَد ب  َدَفـَّا "َقاَل:  ,َط

  ,بَِسِرٍف  -طـفارضل اهلل -ُؿْقَكةَ َمقْ 
ِ
تِل َبـَك بَِفا فِْقَفا َرُسْقُل اهلل ِة الَّ فِل الُظؾَّ

َأَكا  ,َكَزْلُت فِل َقْبِرَها ,َوَقْد َكاَكْت َحَؾَؼْت فِل الَحجِّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

ـُ َطبَّاسٍ   "َواْب
(ٔ)

. 

ِٔ َعَطا٤ٕ َقْت َمْقُؿْقَكةُ ": ََٚع َفَخَرْجُت َمَع  ,بَِسِرٍف  -فاطـرضل اهلل -ُتُقفِّ

ـِ َطبَّاسٍ  َفالَ  ,إَِذا َرَفْعُتْؿ َكْعَشَفا"َفَؼاَل:  ,إَِلْقَفا -طـفؿارضل اهلل -اْب

َٓ ُتَزْطِزُطْقَها ,ُتَزْلِزُلْقَها  "َو
(ٕ)

. 

                                                                                                                        
وقد تصحػ يف الحؾؼ بـبات شعره.  أي اسقد بعد ,حؿؿ رأسف بؿؽة خرج واطتؿر إذا    =

أن الؿرأة  -ارضل اهلل طـف-ولعؾ مقؿقكة لؿ يبؾغفا  "مجؿؿ  "إلك  "الطبؼات  "الؿطبقع و

مـ  (330/  8)والـسائل  (934)فؼد أخرج الرتمذي  ,ٓ تحؾؼ رأسفا يف الحج بؾ تؼصر

طـ  ,طـ قتادة ,طـ هؿام ,طـ أبل داود الطقالسل ,صريؼ محؿد بـ مقسك الحرشل

أن تحؾؼ الؿرأة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طـ طؾل قال: هنك رسقل اهلل  ,خالس بـ طؿرو

مـ حديث ابـ طباس  (3948)وأخرج أبق داود  ,ويف الباب طـ طائشة وطثؿان ,رأسفا

 "وحسـ إسـاده الحافظ يف  "إكؿا طؾك الـساء التؼصقر  ,لقس طؾك الـساء الحؾؼ "مرفقطا 

 .(263/  4) "التخؾقص 

 وصححف وأقره الذهبل. ,33/  4والحاكؿ  ,340 ,339/  8أخرجف ابـ سعد  (3)

مـ صريؼ  (33/  4)مـ صريؼ القاقدي. وأخرجف الحاكؿ  (,340/  8)أخرجف ابـ سعد  (2)

 ووافؼف الذهبل. ,وصححف ,آخر
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ٌَ ِٝ ةَ َٚٔق َقْت بَِؿؽَّ ـِ َطبَّاٍس إَِلك َسرِ  ,: ُتُقفِّ  ,ٍف َفُحِؿَؾْت َطَؾك إَْطـَاِق بَِلْمِر اْب

ُؽْؿ  ,َوَقاَل: اْرُفُؼقا بَِفا َفنِكََّفا ُأمُّ
(ٔ)

. 

ٍَ ٟٗ َقا َٛأقٔس ـَ  ,: َماَتْت فِل ِخالَفِِة َيِزْيدَ اي َوَلَفا َثَؿاُكْقَن  ,َسـََة إِْحَدى َوِستِّْق

 َسـًَة.

 . -طـفارضل اهلل -َفَؼْد َماَتْت َقْبَؾ َطاِئَشةَ  ,: َلْؿ َتْبَؼ إَِلك َهَذا الَقْقِت ُقًُِت

ٍُ َعا٥َٔؿ١َ ِٛ ََٖط َق رضل اهلل -َذَهَبْت َمْقُؿْقَكةُ ": -عٓٗاضنٞ اهلل -ََٚقِس 

 ."... -طـفا

َِٝف١ُ ٍَ َخًٔ ـَ ََٚقا َقْت َسـََة إِْحَدى َوَخْؿِسْق  .-طـفارضل اهلل -: ُتُقفِّ

َٗا َٟ َي ِٚ ـِ ): َسْبَعُة َأَحاِدْيَث فِل ُض ِحْقَحْق  .(الصَّ

ٟٗ َٗا ايُبَداِض  بَِحِدْيٍث.  :َٚاَِْفَطَز َي

ِْ َُِػًٔ : بَِخْؿَسٍة َٚ
(ٕ)

 . 

َِٚت ََا َض ُِٝع  ُٔ  : َثالََثَة َطَشَر َحِدْيثًا.ََٚد

          

 

 

                                                   
 مـ صريؼ القاقدي. (,340/  8)أخرجف ابـ سعد  (3)

                            (,363/  5) (,430 ,364 ,270 ,333 ,320 ,345/  3)اكظر البخاري  (2)

 .(3324, 999, 533, 356, 337 , 337, 294, 270)ومسؾؿ  (,207/  4)
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 [-صلى اهلل عليه وسلم-ذكر بنات النبي ]

صؾك اهلل -بـت الـبل  ,: ذكر فاصؿة سقدة كساء أهؾ الجـةغبل َعٓا

 وأرضاها. ,-طـفارضل اهلل -طؾقف وسؾؿ
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-صلى اهلل عليه وسلم-زينب بنت النبي "الثانية منهن: 

 ["-عنهارضي اهلل 

زضٞ -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-شٜٓب بٓت ايٓيب ": باب اعطف غًفو َٚٔ

 ."-عٓٗااهلل 

 : (250-2/246)قاٍ اإلَاّ ايصٖيب ضمح٘ اهلل يف ايػري 
َُِٜٓب"  -عٓٗاضنٞ اهلل -َظ

ِ
 -ف وسؾؿصؾك اهلل طؾق-: بِـُْت َرُسْقِل اهلل

قَِّداِت  ,َوَأْكَبُر َأَخَقاتَِفا ـَ الُؿَفاِجَراِت السَّ
مِ

(ٔ)
. 

َٗا ِّ َٝا٠ٔ ُأ َٗا ٔفٞ َس َٖٚد ـُ َخاَلتَِفا َأُبق الَعاصِ َتَع  .-رضل اهلل طـف-: اْب

ُ٘ ََٛيَسِت َي ـُ َأبِل َصالٍِب َبْعَد َفاصَِؿَة. َف  ب
ُّ

َج بَِفا: َطؾِل تِل َتَزوَّ  : ُأَماَمَة الَّ

ََٚي َُٚ٘ ـَ َأبِل الَعاصِ َسِت َي  ب
َّ

  ,: َطؾِل
ِ
صؾك اهلل -الَِّذي ُيَؼاُل: إِنَّ َرُسْقَل اهلل

َوَأُضـُُّف َماَت َصبِّقًا  ,َأْرَدَفُف َوَراءُه َيْقَم الَػْتِح  -طؾقف وسؾؿ
(ٕ)

. 

ُٔ َغِعٕس ِة ََٚشَنَط اِب َج بَِزْيـََب َقْبَؾ الـُُّبقَّ : َأنَّ َأَبا الَعاِص َتَزوَّ
(ٖ)

 َهَذا َبِعْقٌد.وَ  ,

. ,َأْسَؾَؿْت َزْيـَُب  ـَ  َوَهاَجَرْت َقْبَؾ إِْسالَِم َزْوِجَفا بِِستِّ ِسـِْق

                                                   
 .(232/  9) "ومجؿع الزوائد  (,42/  4) "الؿستدرك  " (3)

 .(330/  7) "أسد الغابة  "و (,232/  9) "مجؿع الزوائد  " (2)

 .(33 ,30/  8) "صبؼات ابـ سعد  " (3)
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ِٔ َعا٥َٔؿ١َ َٟ َع ِٚ : َأنَّ َأَبا الَعاِص َشِفَد َبْدرًا بنِْسـَاٍد َواهٍ  -عٓٗاضنٞ اهلل -َفُط

: َفَؾؿَّ  ,ُمْشِركًا ـُ ُجَبْقٍر إَْكَصاِريُّ  ب
ِ
َة فِل فَِداِء َفَلَسَرُه َطْبُد اهلل ا َبَعَث َأْهُؾ َمؽَّ

َوَبَعَثْت َمَعُف َزْيـَُب بِِؼالََدٍة  ,َجاَء فِل فَِداِء َأبِل الَعاِص َأُخْقُه َطْؿٌرو ,ُأَساَراُهؿْ 

ـْ َجْزِع َضَػاٍر 
 فِل فَِداِء َزْوِجَفا. -َأْدَخَؾْتَفا بَِفا َخِدْيَجُة  -َلَفا مِ

 
ِ
ا َرَأى َرُسْقُل اهلل  ,َوَرقَّ َلَفا ,الِؼالََدَة َطَرَفَفا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َفَؾؿَّ

 . (إِْن َرَأْيُتْؿ َأْن ُتْطؾُِؼقا َلَفا َأِسْقَرَها َفَعْؾُتْؿ؟)َوَقاَل: 

 َقاُلقا: َكَعْؿ.

 َسبِْقَؾَفا إَِلْقفِ 
َ

 "َفَػَعَؾ  ,َفَلَخَذ َطَؾْقِف الَعْفَد َأْن ُيَخؾِّل
(ٔ)

. 

ٌَ ِٝ . ,بِْقَفا: َهاَجَرْت َمَع أَ َٚٔق  َوَلْؿ َيِصحَّ

ـُ َبْحرٍ ايَبٖعاُض َثـَا َسْفُؾ ب بِْقعِ  ,: َحدَّ ـُ الرَّ ـُ ب َثـَا الَحَس ـُ  ,َحدَّ َثـَا اْب َحدَّ

ـِ َلِفْقَعةَ  ,الُؿَباَركِ  ـِ اْب ـُ إََشجِّ  ,َط ـِ َيَسارٍ  ,َأْخَبَرَكا ُبَؽْقُر ب ـْ ُسَؾْقَؿاَن ب ـْ  ,َط َط

                                                   
مـ  (45 ,44/  4)مـ صريؼ القاقدي. وأخرجف الحاكؿ  (,33/  8)أخرجف ابـ سعد  (3)

رضل -طـ طائشة  ,طـ أبقف ,صريؼ ابـ إسحاق حدثـل يحقك بـ طباد بـ طبد اهلل بـ الزبقر

صؾك -بعثت زيـب بـت رسقل اهلل  ,قالت: لؿا بعث أهؾ مؽة يف فداء أساراهؿ -ااهلل طـف

وكاكت خديجة أدخؾتفا هبا طؾك أبل العاص  ,أبل العاص بؼالدة يف فداء -اهلل طؾقف وسؾؿ

إن  "قال:  ,رق لفا رقة شديدة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؾؿا رآها رسقل اهلل  ,حقـ بـك هبا

وهق كؿا  ,ووافؼف الذهبل ,وصححف ,"رأيتؿ أن تطؾؼقا لفا أسقرها وتردوا طؾقفا الذي لفا 

 قآ فنن ابـ إسحاق قد صرح بالتحديث.
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 ": -فرضل اهلل طـ-َأبِل ُهَرْيَرةَ 
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َبَعَث َرُسْقُل اهلل

ـَ إَْسَقدِ )َفَؼاَل:  ,َوُكـُْت فِْقِفؿ ,َسِريَّةً  ـَ َطْبِد  ,إِْن َلِؼْقُتْؿ َهبَّاَر ب َوَكافَِع ب

 . (َفَلْحِرُقْقُهَؿا ,َطْؿٍرو

ـَ َخَرَجْت   ِحْق
ِ
ْل َضبِـًَة َفَؾْؿ َتزَ  ,َوَكاَكا َكَخَسا بَِزْيـََب بِـِْت َرُسْقِل اهلل

(ٔ)
 

 ."َحتَّك َماَتْت 

َب  ,إِْن َلِؼْقُتُؿْقُهَؿا)ُثؿَّ َقاَل:  َٓ َيـْبِِغل ََٕحٍد َأْن ُيَعذِّ َفاْقُتُؾْقُهَؿا: َفنِكَُّف 

 
ِ
 (بَِعَذاِب اهلل

(ٕ)
. 

                                                   
 وىي اظترض الدائم. ,من الضبنة وىي الزمانة ,: زمنةأي (ٔ)
 "وذكره اضتافظ ُب  ,وقد شتع منو قبل احًتاق كتبو ,. فإن راويو عن ابن عتيعة ابن اظتباركإسناده قوي (ٕ)

 "ورواه ابن إسحاق ُب  "تارخيو  "ونسبو إىل ػتمد بن عثمان بن أيب شيبة ُب  (,ٖٖٕ/  ٓٔ) "اإلصابة 
عن  ,عن بكَت بن االشج ,حدثٍت يزيد بن أيب حبيب (ٚ٘ٙ/  ٔ)ونقلو عنو ابن ىشام  "اظتغازي 

وأخرجو  ,وأبو إسحاق الدوسي غتهول ,عن أيب ىريرة ,سليمان بن يسار عن أيب إسحاق الدوسي
من طريق  ,ُب السَت (ٔٚ٘ٔ)والًتمذي  ,ُب اصتهاد: باب ال يعذب بعذاب اهلل (ٗٓٔ/  ٙ)البخاري 

صلى اهلل -عن أيب ىريرة أنو قال: بعثنا رسول اهلل  ,عن سليمان بن يسار ,عن بكَت ,لليثعن ا ,قتيبة
صلى اهلل -ٍب قال رسول اهلل  ,فأحرقومها بالنار ,فقال: إن وجدًب فبلنا وفبلنا ,ُب بعث -عليو وسلم
فإن  ,ذب هبا إال اهللوإن النار ال يع ,إين أمرتكم أن حترقوا فبلنا وفبلنا "حُت أردنا اطتروج:  -عليو وسلم

 "غتمع الزوائد  "و (,ٖٗ/  ٗ) "واظتستدرك  " (ٗ٘ٙ/  ٔ). وانظر سَتة ابن ىشام "وجددتومها فاقتلومها 
ففي  ,: فقد أسلموأما ىبار بن األسودللبخاري.  (ٛ ,ٚ/  ٔ)والتاريخ الصغَت  (,ٖٕٔ ,ٕٕٔ/  ٜ)

 ,فهاجر ,وأصابو اإلسبلم ,صبو السريةفلم ت"عن ابن ؾتيح..:  ,سنن سعيد بن منصور عن ابن عيينة
وآخر عند ابن  ,: ولو حديث عند الطرباين(٘ٓٔ/  ٙقال اضتافظ ُب " الفتح " ). "فذكر قصة إسبلمو

 ,لسليمان بن يسار عنو رواية ُب قصة جرت لو مع عمر ُب اضتج "تارخيو  "وذكر البخاري ُب  ,مندة
 .(ٖٕٙ ,ٖٕ٘/  ٓٔ) "اإلصابة  ". انظر -م-رضي اهلل عنو--وعاش ىبار إىل خبلفة معاوية
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ٟٗ ِِٖط ـْ َأَكسٍ ايٗع  ": -رضل اهلل طـف-: َط
ِ
َرَأْيُت َطَؾك َزْيـََب بِـِْت َرُسْقِل اهلل

ـْ َحِرْيرٍ ُبْرَد ِس 
 "َقَراَء مِ

(ٔ)
. 

َِٝت ُٛفِّ ِل َسـَِة َثَؿاٍن ُت : فِل َأوَّ
(ٕ)

. 

ٍُ َٛ ِْ اأَلِس ـْ َحْػَصةَ َعأق ـِ  ,: َط َقاَلْت:  ,-طـفارضل اهلل -ُأمِّ َططِقَّةَ َط

" 
ِ
ا َماَتْت َزْيـَُب بِـُْت َرُسْقِل اهلل اْغِسْؾـََفا )َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َلؿَّ

ـْ َكاُفْقٍر:  ,َأْو َخْؿسًا ,ثًاَثالَ  ,ِوْتراً 
ـَ فِل أِخَرِة َكاُفْقرًا َأْو َشْقئًا مِ َواْجَعْؾ

 .(َفَلْطؾِْؿـَـِل ,َفنَِذا َغَسْؾُتـََّفا

ْؾـَاَها ا َغسَّ اهُ )َفَؼاَل:  ,َأْطَطاَكا َحْؼَقهُ  ,َفَؾؿَّ (َأْشِعْرَكَفا إِيَّ
 (ٖ)

. 

          

 

                                                   
عن عبد اهلل ابن اظتبارك  ,من طريق سعيد بن منصور ,ٖٗ ,ٖٖ/  ٛ. أخرجو ابن سعد إسناده صحيح (ٔ)

 ووافقو الذىيب. ,ٙٗ ,٘ٗ/  ٗوصححو اضتاكم  ,عن أنس ,عن معمر عن الزىري
 من طريق الواقدي. ,ٖٗ/  ٛأخرجو ابن سعد  (ٕ)
عن أم عطية. وأخرجو  ,عن حفصة بنت سَتين ,من طريق عاصم االحول (ٓٗ) (ٜٖٜ)أخرجو مسلم  (ٖ)

ُب اصتنائز:  (٘ٓٔ ,ٕٓٔ/  ٖ)ُب اصتنائز: باب غسل اظتيت. والبخاري  ٕٕٕ/  ٔ "اظتوطأ  "مالك ُب 
والنسائي  (ٕٖٗٔ)وأبو داود  (ٜٖٜ)ومسلم  (,ٕٓٙٔ)و (ٕٛ٘ٔ)و  (ٕٗ٘ٔ)باب غسل اظتيت و 

عن أم  ,عن ػتمد بن سَتين ,كلهم من طريق أيوب السختياين  (ٛ٘ٗٔ)وابن ماجة  ,ٜٕ ,ٕٛ/  ٗ
من  (ٜٜٓ)والًتمذي  (ٖٕٙٔ)و  (ٕٙ٘ٔ)و  (ٕ٘٘ٔ)و  (ٚٙٔ)عطية. وأخرجو البخاري برقم 

واالصل ُب ورتعها: حقي وأحق وأحقاء.  ,: االزارواضتقوعن أم عطية.  ,طريق حفصة بنت سَتين
: اجعلنو يريد أشعرهنا إياه " ": وقولوألنو يشد على اضتقو.  ,اوشتي االزار حقو  ,: معقد االزاراضتقو

فوق الشعار. والدثار: الثوب الذي يلي اصتسد. فالشعار: وىو الثوب الذي يلي جسدىا.  ,شعارا عتا
 ."أنتم شعار والناس دثار ": ُب اضتديث اظتتفق عليو لؤلنصار -صلى اهلل عليو وسلم-ومنو قولو 
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