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 احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين.

أما بعد، فهذا هو اجلزء األول من سلسلة )من حياة املعصومني( صلوات اهلل 

عليهم أمجعني، ويتضمن بعض اإلشارات املختصرة جلوانب من حياة الرسول 

رنا الدينية والدنيوية، ، وقد جعله اهلل تعاىل أسوة لنا يف خمتلف أمواألعظم 

قال عزوجل: 

(1). 

 أسأل اهلل تعاىل التوفيق والقبول إنه مسيع جميب.
 
 قم المقدسة                                                              

 محمد الشيرازي                                                              

                                                           

 .12سورة األحزاب:  (1)
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 بن عبد اهلل، بن عبد املطلب، بن هاشم. هو حممد 

 كنيته: أبو القاسم.

 أمه: آمنة بنت وهب.

 وأمها: برة بنت أسد.

 (م( سيد ب ي ههرة.وكان وهب )جد النيب من األ

وهّوجها به، وكان  لولده عبد اهلل  آمنة  خطب عبد املطلب 

 عبد اهلل يف الرابعة والعشرين من العمر.

وبعد هواجه منها خرج عبد اهلل يف جتارة لـه إىل الشا(م وكانت آمنة حاماًل 

، فلما عاد نزل على أخواله ب ي النجار باملدينة فمرض هناك ومات، مبحمد 

محل، ويرى البعض أن مرض عبد اهلل كان بسبب سّم من  سول اهلل ور

 .بعض اليهود أرادوا القضاء على عبد اهلل حتى ال يولد منه النيب 

وكذلك األمهات اليت محلت نوره  إىل آد(م  ثم إن آباء النيب 

  :املبارك،كلهم مؤمنون غري مشركني، قال تعاىل

(1) فهو ،  ُطهر طاهر مطهر من ُطهر طاهر مطهر، على تفصيل

 ذكرناه يف بعض كتبنا.

                                                           

 .122سورة الشعراء:  (1)
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مبكة املكرمة، يو(م اجلمعة، عند طلوع الفجر، يف اليو(م  ُولد النيب 

السابع عشر من شهر ربيع األول، عا(م الفيل، بعد شهر أو شهرين من هالك 

 أصحاب الفيل.

فسّر بذلك وجاء  ىل عبد املطلب تبشره مبولد النيب وقد أرسلت آمنة إ

 إليها وهو يدعو اهلل ويشكر ما أعطاه، فقال:

بعد ذلك  يف دار عبد اهلل، وقد وهبها رسول اهلل  وكانت والدته 

، فلما تويف عقيل باعها ولده،ثم ُجعلت مسجدًا لعقيل بن أبي طالب 

وهو معروف إىل اآلن، وكان املسلمون يزورنه  (1)ُيصلي فيه وذلك أيا(م العباسيني

، وملا سيطر الوهابيون على مكة واملدينة قاموا بهد(م آثار ويصلون فيه ويتربكون به

 .النبوة والرسالة، ومنعوا الناس من هيارته وهدموا بيت النيب 

                                                           

 قيل: إن أ(م هارون العباسي هي اليت اشرتته وجعلته مسجدًا. (1)
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رأيت  : ملا قربت والدة رسول اهلل )رضوان اهلل عليها(روي: أنه قالت آمنة 

بشربة بيضاء جناح طائر أبيض قد مسح على فؤادي فذهب الرعب ع ي، وأتيت 

 وكنت عطشى، فشربتها فأصاب ي نوٌر عال.

ثم رأيت نسوة كالنخل طوااًل حتدث ي، ومسعت كالمًا ال يشبه كال(م 

اآلدميني، حتى رأيت كالديباج األبيض قد مأل بني السماء واألرض، وقائل 

 يقول: خذوه من أعز الناس.

ارق األرض ورأيت رجااًل وقوفًا يف اهلواء بأيديهم أباريق، ورأيت مش

ومغاربها، ورأيت علمًا من سندس على قضيب من ياقوتة، قد ضرب بني 

رافعًا إصبعه إىل  السماء واألرض يف ظهر الكعبة، فخرج رسول اهلل 

 السماء.

ورأيت سحابة بيضاء تنزل من السماء حتى غشيته، فسمعت نداًء: طوفوا 

ته وصورته، ثم شرق األرض وغربها والبحار، لتعرفوه بامسه ونع مبحمد 

اجنلت عنه الغمامة فإذا أنا به يف ثوب أبيض من اللنب، وحتته حريرة خضراء، 

 وقد قبض على ثالثة مفاتيح من اللؤلؤ الرطب، وقائل يقول: قبض حممد 

 على مفاتيح النصرة والريح والنبوة.

ثم أقبلت سحابة أخرى فغيبته عن وجهي أطول من املرة األوىل، ومسعت 

الشرق والغرب، وأعرضوه على روحاني اجلن  فوا مبحمد نداًء: طو

واإلنس، والطري والسباع، وأعطوه صفا آد(م، ورقة نوح، وخلة إبراهيم، 

ولسان إمساعيل، وكمال يوسف، وبشرى يعقوب، وصوت داود، وههد 



   /1سلسلة من حياة المعصومين  11 

 .حييى، وكر(م عيسى 

 ثم انكشف عنه فإذا أنا به وبيده حريرة بيضاء، قد طويت طيًا شديدًا وقد

على الدنيا كلها، فلم يبق شيء  قبض عليها، وقائل يقول: قد قبض حممد 

 إاّل دخل يف قبضته.

ثم إن ثالثة نفر كأن الشمس تطلع من وجههم، يف يد أحدهم إبريق فضة 

ونافحة مسك. ويف يد الثاني طست من همردة خضراء لـها أربع جوانب من كل 

فاقبض عليها يا حبيب اهلل. فقبض  جانب لؤلؤة بيضاء، وقائل يقول: هذه الدنيا

على وسطها، وقائل يقول: اقبض الكعبة. ويف يد الثالث حريرة بيضاء مطوية 

فنشرها، فأخرج منها خامتًا حتار أبصار الناظرين فيه، فغسل بذلك املاء من 

اإلبريق سبع مرات، ثم ضرب اخلامت على كتفيه، وتفل يف فيه فاستنطقه فنطق، 

إال أنه قال: يف أمان اهلل وحفظه وكالئته، قد حشوت قلبك إميانًا فلم أفهم ما قال 

وعلمًا ويقينًا وعقاًل وشجاعًة، أنت خري البشر، طوبى ملن اتبعك، وويل ملن 

ختلف عنك. ثم أدخل بني أجنحتهم ساعة، وكان الفاعل به هذا رضوان، ثم 

 رة.انصرف وجعل يلتفت إليه ويقول: أبشر يا عّز بعّز الدنيا واآلخ

حتى بلغ السماء، ورأيت قصور الشامات  ورأيت نورًا يسطع من رأسه 

 .(1)كأنه شعلة نار نورًا، ورأيت حولي من القطاة أمرًا عظيما قد نشرت أجنحتها

: إن اب ي واهلل سقط فاتقى األرض بيده، ثم رفع رأسه وقالت آمنة 

ومسعت يف الضوء إىل السماء فنظر إليها، ثم خرج م ي نور أضاء لـه كل شيء 

 .(2)قائاًل يقول: إنك قد ولدت سيد الناس فسميه حممدا 

                                                           

 .فصل يف مولده  12-12ص 2املناقب: ج (1)

 .2ح 82اجمللس 122األمالي للصدوق: ص (2)
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رميت الشياطني بالنجو(م، وقالت قريش: هذا قيا(م  ملا ُولد رسول اهلل 

 الساعة الذي كنا نسمع أهل الكتب يذكرونه! 

نجو(م وقال عمرو بن أمية ـ وكان من أهجر أهل اجلاهلية ـ: انظروا هذه ال

اليت ُيهتدى بها وُيعرف بها أهمان الشتاء والصيف، فإن كان رمي بها فهو هالك 

 كل شيء، وإن كانت ثبتت ورمي بغريها فهو أمر حدث.

، وارجتس إيوان وانكبت األصنا(م كلها على وجهها صبيحة ولد النيب 

كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة، وغاضت حبرية ساوة، وفاض وادي 

مخدت نريان فارس ومل ختمد قبل ذلك بألف عا(م، وانتشر يف تلك السماوة، و

 الليلة نور من قبل احلجاه ثم استطار حتى بلغ املشرق.

ومل يبق سرير مللك من ملوك الدنيا إاّل أصبح منكوسًا، وامللك خمرسًا 

اليتكلم يومه ذلك، وانتزع علم الكهنة وبطل سحر السحرة، ومل تبق كاهنة يف 

 جبت عن صاحبها.العرب إاّل ح

يف أبالسته فاجتمعوا إليه، )لعنه اهلل( صاح إبليس  ويف يو(م مولد النيب 

 فقالوا: ما الذي أفزعك يا سيدنا؟.

فقال هلم: ويلكم لقد أنكرت السماء واألرض منذ الليلة، لقد حدث يف 

، فاخرجوا األرض حدث عظيم ما حدث مثله منذ ُرفع عيسى ابن مريم 

 احلدث الذي قد حدث؟.وانظروا ما هذا 

 فافرتقوا ثم اجتمعوا إليه، فقالوا: ما وجدنا شيئًا.

 : أنا هلذا األمر.)لعنه اهلل(فقال إبليس 
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ثم انغمس يف الدنيا فجاهلا حتى انتهى إىل احلر(م، فوجد احلر(م حمفوظًا 

باملالئكة، فذهب ليدخل فصاحوا به فرجع، ثم صار مثل الصر ـ وهو العصفور ـ 

 ل حرى.فدخل من قب

 : وراك لعنك اهلل.فقال لـه جربئيل 

فقال لـه: حرف أسألك عنه يا جربئيل، ما هذا احلدث الذي حدث منذ 

 الليلة يف األرض؟.

 .فقال له: ُولد حممد 

 فقال له: هل لي فيه نصيب؟.

 قال: ال.

 قال: ففي أمته؟.

 قال: نعم.

 .(1)قال: رضيت 

                                                           

 .2ضمن ح 3ب 112-112ص 21حبار األنوار: ج (1)
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، ومن ثويبة موالة أبي هلب بلنب ابنها منة من أمه آ رضع النيب 

مسروح أيامًا، وبعد ذلك رضع من حليمة السعدية وكانت أرضعت قبله عمه 

 .محزة 

يكر(م أمهاته الرضاعية، وكذلك تكرمهن هوجته  وكان رسول اهلل 

 .خدجية أ(م املؤمنني 

ت، يبعث إىل ثويبة من املدينة ببعض اهلدايا واألموال حتى مات فكان 

 فسأل عن ابنها مسروح فقيل: مات. فسأل عن قرابتها، فقيل: ماتوا.

ويف التاريخ: أنه جاء عشر نسوة من ب ي سعد يطلنب الرضاع وفيهن حليمة، 

فأصنب الرضاع كلهن إاّل حليمة، وكان معها هوجها احلارث املك ي أبا ذؤيب 

وال مال لـه وما  فقالت: يتيم وولدها منه عبد اهلل، فُعرض عليها رسول اهلل 

عست أمه أن تفعل. وعندما أخذته ووضعته يف حجرها دّر ثدياها حتى روي 

عندها سنتني حتى  وروي أخوه، وكان أخوه ال ينا(م من اجلوع. فبقي 

فطم، فقدموا به على أمه هائرين هلا، وأخربتها حليمة ما رأت من بركته، فردته 

 ويومني.معها، ثم ردته على أمه وهو ابن مخس سنني 

يف هذه  وكم من معاجز وبركات رأت حليمة السعدية من رسول اهلل 

 .(1)الفرتة، ال يسع اجملال لذكرها

بعد ما تزوج، فبسط هلا رداءه،  وقدمت حليمة على رسول اهلل 

                                                           

 .النيب ومن معاجز  2: وألول مرة يف تاريخ العامل جللتفصيل انظر لإلما(م املؤلف  (1)
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أربعني شاة، كما وأعطتها بعريًا. وجاءت إليه يو(م حنني  وأعطتها خدجية 

 لست عليه.إليها وبسط هلا رداءه فج فقا(م 

وجاءه وفد هواهن يو(م حنني وفيهم أبو ثروان، أو أبو برقان عمه من 

عليهم،  الرضاعة، وقد ُسيب منهم وُغنم، وطلبوا أن ميّن رسول اهلل 

فخريهم بني السيب واألموال، فقالوا: خريتنا بني أحسابنا وأموالنا وما كنا لنعدل 

 باألحساب شيئًا.

ولب ي عبد املطلب فهو لكم، وسأسأل  : أما ما ليفقال رسول اهلل 

 لكم الناس. 

 . فقال املهاجرون واألنصار: ما كان لنا فهو لرسول اهلل 

إباًل  وأبى بعض املؤلفة قلوبهم من قبائل العرب وقبائلهم، فأعطاهم 

 عوضا من ذلك.

أسرنا رسول اهلل  :قال ـ وكان رئيس قومهـ عن أبي جرول ههري  :روي

 فبينا هو مييز الرجال من النساء إذ وثبُت حتى جلست بني  ،يو(م فتح خيرب

أذكره حني شب فينا ونشأ يف هواهن وحني  فأمسعته شعرًا ،يدي رسول اهلل 

 فأنشأت أقول: ،أرضعوه
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 ،أما ما كان لي ولب ي عبد املطلب فهو هلل ولكم فقال رسول اهلل 

فردت األنصار ما كان يف أيديها  ،ما كان لنا فهو هلل ولرسوله :وقالت األنصار

 .(1)من الذراري واألموال

من الرضاعة ـ وهي الشيماء بنت احلارث ـ  وجاءوا يو(م حنني بأخته 

 فقالت: يا رسول اهلل، إني أختك من الرضاعة. 

إن أحببِت فعندي حمببة هلا رداءه فأجلسها عليه، وقال:  فبسط 

 . مكرمة، وإن أحببِت أن أعطيِك وترجعي إىل قومِك

 فقالت: بل تعطي ي وتردني إىل قومي. 

 فأعطاها وأرجعها معزهة.

                                                           

 . 22ح 51اجمللس 103-101األمالي للصدوق: ص (1)
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وهو محل يف بطن  يتيمًا، حيث مات والده عبد اهلل  ُولد النيب 

، ومن بعده عمه أبو طالب ، فكان كافله جده عبد املطلب أمه آمنة 

 . 

إىل أخواله  ست سنوات، خرج مع أمه آمنة  وملا صار عمر النيب 

حتضنه، فبقيت عندهم شهرًا، ويف  ب ي عدي بن النجار باملدينة، ومعهما أ(م أمين

 باألبواء بني املدينة ومكة ودفنت هناك. رجوعهم إىل مكة توفيت آمنة 

وبقيت  إىل مكة إىل جده عبد املطلب  فعادت أ(م أمين بالنيب 

يف كفالة عبد املطلب من حني وفاة أبيه وبعد وفاة  حتضنه، فكان رسول اهلل 

 أمه لثمان سنني. 

وحفظه أحسن قيا(م، وكان حريصًا عليه  برتبيته  لب وقا(م عبد املط

أكثر من ولده، وكان يقربه منه ويدنيه، وال يأكل طعامًا إاّل أحضره، وكان 

هذا هو خامت النبيني  حيرسه ويقيه بنفسه وبأوالده، فإنه كان يعلم بأن حممدًا 

 وكان مؤمنًا به.

ه عبد املطلب تويف جد وبعد مضي مثان سنوات من عمر رسول اهلل 

  وله مثانون سنة، فلما حضرته الوفاة أوصى خري ولده وهو أبو طالب 

 وحياطته وكفالته. حبفظ رسول اهلل 

أنبل إخوته وأكرمهم وأعظمهم مكانة يف قريش  وكان أبو طالب 

خري  وأجلهم قدرًا، وأكثرهم إميانًا باهلل وخوفًا منه، فكفله أبو طالب 

 ابن أخيه أحسن قيا(م.  حممد  كفالة، وقا(م برعاية



  17من حياة الرسول األعظم  

أكثر من حبه لولده، وكان ال ينا(م إاّل  حيب حممدًا  كان أبو طالب 

إىل جنبه، وكان عندما خيرج ُيخرجه معه، وكان خيصه بالطعا(م، وكان أوالده 

كحياًل دهينًا. وكان كثريًا ما  شعثًا ويصبح رسول اهلل  (1)يصبحون رمصًا

 كان يغري مكان نومه لياًل وُيضجع ابنه عليًا ، فخياف على رسول اهلل 

 مكانه خوفًا عليه.

من كل خطر وبالء ومن  حيمي رسول اهلل  وهكذا بقي أبو طالب 

 بالنبوة وجاء باإلسال(م، فكان أبو طالب  شر األعداء حتى ُبعث حممد 

 وقتلوه. حاميه األول، ولواله لقضى املشركون على رسول اهلل 

كان مؤمنًا باهلل ومل يشرك به طرفة عني، وعندما  با طالب علمًا بأن أ

باإلسال(م أسلم، ولكنه أخفى إسالمه بأمر خاص من رسول اهلل  جاء النيب 

 وهكذا كان محزة والعباس ،. 

 يف )البحار(:  روى العالمة اجمللسي 

محل.. فلما  والنيب  أنه ملا تويف عبد اهلل بن عبد املطلب أبو النيب 

مثاني سنني، ثم احتضر للموت فدعا  وضعته أمه كفله جده عبد املطلب 

ابنه أبا طالب. فقال لـه: يا ب ي، تكفل ابن أخيك م ي فأنت شيخ قومك 

وعاقلهم ومن أجد فيه احلجى دونهم، وهذا الغال(م ما حتدثت به الكهان، وقد 

مات قد وجدتها روينا يف األخبار أنه سيظهر من تهامة نيب كريم، وروي فيه عال

 فيه فأكر(م مثواه واحفظه من اليهود؛ فإنهم أعداؤه. فلم يزل أبو طالب 

 .(2)حافظًا ولوصيته راعيًا لقول عبد املطلب 

                                                           

الرمص بالتحريك: وسخ جيتمع يف موق العني، فإن سال فهو غمص، وإن مجد فهو رمص. انظر  (1)

 مادة رمص. 251ص 8جممع البحرين: ج

 .3ب 230-212ص 31حبار األنوار: ج (2)
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يف جتارة إىل الشا(م وله تسع  مع عّمه أبي طالب  خرج رسول اهلل 

ب ورآى منه عالئم النبوة. سنني، وقيل: اثنتا عشرة سنة، ونظر إليه حبريا الراه

 فقال: احفظوا به فإنه نيب!. وذلك يف قصة مفصلة، رواه العالمة اجمللسي 

 يف )البحار(، قال:

معه إىل الشا(م يف جتارة قريش، فلما انتهى  خرج به  إن أبا طالب 

به إىل بصرى وفيها راهب مل يكّلم أهل مكة إذا مروا به، ورأى عالمة رسول اهلل 

 ركب، فإنه رأى غمامة تظله يف مسريه، ونزل يف ال  حتت شجرة قريبة

من صومعته فتثنت أغصان الشجرة عليه والغمامة على رأسه حباهلا، فصنع 

، فلما نظر حبريا إليهم ومل الراهب هلم طعامًا فاجتمعوا عليه وختلف حممد 

 ير الصفة اليت يعرف، قال: فهل ختلف منكم أحد؟.

 العزى إال صيب.قالوا: ال والالت و

فاستحضره، فلما حلظ إليه نظر إىل أشياء من جسده قد كان يعرفها من 

 صفته، فلما تفرقوا، قال: يا غال(م، أختربني عن أشياء أسألك عنها؟.

 قال: سل.

 قال: أنشدك بالالت والعزى إاّل أخربت ي عما أسألك عنه.

قال  النيب وإمنا أراد أن يعرف ألنه مسعهم حيلفون بهما، فذكروا أن 

 .ال تسأل ي بالالت والعزى؛ فإني واهلل مل أبغض بغضهما شيئًا قطله: 

 قال: فباهلل إاّل أخربت ي عما أسألك عنه.

 قال: فجعل يسأله عن حاله يف نومه وهيئته وأموره، فجعل رسول اهلل 



  19من حياة الرسول األعظم  

 خيربه، فكان جيدها موافقة ملا عنده.

 فقال له: اكشف عن ظهرك.

أى خامت النبوة بني كتفيه على املوضع الذي جيده عنده، فكشف عن ظهره فر

 فأخذه األفكل ـ وهو الرعدة ـ واهتز الديراني.

 فقال: من أبو هذا الغال(م؟.

 : هو اب ي.قال أبو طالب 

 قال: ال واهلل ال يكون أبوه حيًا.

 قال أبو طالب: إنه ابن أخي.

 قال: فما فعل أبوه؟.

 قال: مات.

 قال: صدقت.

جع بابن أخيك إىل بالدك واحذر عليه اليهود، فو اهلل لئن رأته قال: فار

 وعرفوا منه الذي عرفت ليبغينه شرًا.

 .(1)فرده إىل مكة فخرج أبو طالب 

، فقال: فلما كنا نسري سافر مبحمد  ويف )اخلرائج(: إن أبا طالب 

أطراف يف الشمس تسري الغمامة بسرينا وتقف بوقوفنا. فنزلنا يومًا على راهب ب

الشا(م يف صومعة يقال لـه: حبريا الراهب، فلما قربنا منه نظر إىل الغمامة تسري 

بسرينا على رؤوسنا. فقال: يف هذه القافلة نيب مرسل، فنزل من صومعته 

فنظر إىل الشامة بني كتفيه فبكى. وقال: يا أبا  فأضافنا، وكشف عن كتفيه 

أخرجته فاحتفظ به واحذر  طالب، مل جيب أن خترجه معك من مكة وبعد إذ

 .(2)عليه اليهود، فله شأن عظيم وليت ي أدركه فأكون أول جميب لدعوته

                                                           

 .12ح 1ب 121ص 21حبار األنوار: ج (1)

 فدك. 232ص 2ئح: جاخلرائج واجلرا (2)
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 :(1)يف شعره قال أبو طالب 

 ذلك: يف وقال 

 

                                                           

 ألوان من إميان أبي طالب. 5ف 122-122إميان أبي طالب، للفخار: ص (1)
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 برسول اهلل  قحط أهل مكة قحطًا شديدًا، فاستسقى أبو طالب 

 وهو صغري فأمطرت السماء ورفع عنهم القحط.

روي: أنه عندما أجدبت األنواء، وأخلقت العواء، وإذا قريش حلق قد 

هلم ضوضاء. فقائل يقول: استجريوا بالالت والعزى، وقائل يقول: ارتفعت 

 بل استجريوا مبناة الثالثة األخرى!. 

فقا(م رجل من مجلتهم يقال لـه: ورقة بن نوفل عم خدجية بنت خويلد، 

 ؟.فقال: إني نوفلي، بكم بقية إبراهيم وساللة إمساعيل 

 .فقالوا: كأنك عنيت أبا طالب 

 قال: هو ذاك.

موا إليه بأمجعهم، فقالوا: يا أبا طالب، قد أقحط الواد وأجدبت فقا

 العباد، فقم واستسق لنا.

 فقال: رويدكم دلوك الشمس، وهبوط الريح.

فلما هاغت الشمس أو كادت، وإذا أبو طالب قد خرج وحوله أغيلمة من 

ب ي عبد املطلب، ويف وسطهم غال(م أيفع منهم كأنه مشس ضحى جتلت عن 

ء، فجاء حتى أسند ظهره إىل الكعبة فاستجار والذ بإصبعه وبصبصت غمامة قتما

األغيلمة حوله وما يف السماء قزعة، فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا حتى لت 

 ولف، وأسحم وأقتم، وأرعد وأودق، وانفجر به الوادي وافعوعم. 

 : ميدح النيب  وبذلك قال أبو طالب 
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(1)

 ، قال: قيل له: وعن إسحاق بن جعفر، عن أبيه  

 إنهم يزعمون أن أبا طالب كان كافرًا! 

 كذبوا، كيف يكون كافرًا وهو يقول: :فقال 

 كافرًا وهو يقول: كيف يكون أبو طالب ويف حديث آخر: 

(2)

وات ويف املدينة املنورة، جاء أعرابي إىل النيب بسن هذا وبعد بعثة النيب 

 فقال: واهلل يا رسول اهلل لقد أتيناك وما لنا بعري يئط، وال غنم يغط، ثم ،

 أنشأ يقول:

إن هذا األعرابي يشكو قلة املطر وقحطًا ألصحابه:  فقال رسول اهلل 

جير رداءه حتى صعد املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه، وكان مما  قا(م  . ثمشديدًا

 محد ربه أن قال: 

 احلمد هلل الذي عال يف السماء فكان عاليًا، ويف األرض قريبًا دانيًا، أقرب

إلينا من حبل الوريد ـ ورفع يديه إىل السماء وقال: ـ اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا، 

                                                           

 .استسقاء أبي طالب بالنيب  2ف 322-323إميان أبي طالب، للفخار: ص (1)

 .12ووفاته ح باب مولد النيب  882-882ص 2الكايف: ج (2)
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، عاجاًل غري رائث، نافعًا غري ضائر، متأل به الضرع، مريئًا مريعًا، غدقًا طبقًا

 . وتنبت به الزرع، وحتيي به األرض بعد موتها

يديه إىل حنره حتى أحدق السحاب باملدينة كاإلكليل، والتقت  فما رد 

 السماء بأردافها، وجاء أهل البطاح يضجون: يا رسول اهلل، الغرق الغرق. 

، فاجناب السحاب عن لينا وال علينااللهم حوا :فقال رسول اهلل 

هلل در أبي طالب لو كان حيًا لقرت وقال:  السماء، فضحك رسول اهلل 

 .عيناه، من ينشدنا قوله

 كأنك أردت يا رسول اهلل قوله:فقال:  فقا(م علي بن أبي طالب 

 .(1)أجل :فقال رسول اهلل 

                                                           

 .3ح 32اجمللس 301-302األمالي للمفيد: ص (1)
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 املعاهدات والتحالفات اإلنسانية حمرتمة يف اإلسال(م، وقد شهد رسول اهلل

 .حلف الفضول ـ وهو صغري ـ وذلك يف دار ابن جدعان 

وكان سببه أن رجاًل من اليمن قد(م مكة مبتاع فاشرتاه العاص بن وائل 

 السهمي ومطله بالثمن حتى أتعبه. 

فقا(م الرجل باحِلْجر وناشد قريشًا ظالمته، فاجتمع بنو هاشم وبنو أسد بن 

ن جدعان فتحالفوا على نصرة املظلو(م، عبد العزى وبنو ههرة وبنو متيم يف دار اب

وغمسوا أيديهم يف ماء همز(م بعد أن غسلوا به أركان البيت: أن ينصروا كل 

مظلو(م مبكة ويردوا عليه ظالمته، ويأخذوا على يد الظامل، وينهوا عن كل 

 منكر. 

فسمي )حلف الفضول( لفضله وفضل املتحالفني، وقد ذكره رسول اهلل 

  :فقال أحب أن لي به محر النعم وال يزيده اإلسال(م إاّل شهدته وما 

 .(1)شدة

وحلف الفضول هو أشرف حلف كان يف العرب كلها، وأكر(م عقد عقدته 

 قريش يف قدميها وحديثها قبل اإلسال(م.

لقد شهدت يف دار عبد اهلل بن جدعان حلفًا لو دعيت إىل  :قال النيب 

 .(2)مثله يف اإلسال(م ألجبت

                                                           

 قصة غزوة بدر. 3ف 230ص 28البالغة: جشرح نهج  (1)

 فضل ب ي هاشم على ب ي عبد مشس. 103ص 21شرح نهج البالغة: ج (2)
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إىل الشا(م يف جتارة هلا، وكان  بطلب من خدجية  خرج رسول اهلل 

عمره الشريف مخسًا وعشرين سنة، وقد أمرت خدجية غالمها ميسرة أن يكون 

. وأرادت خدجية من هذه السفرة أن تتعرف أكثر على حممد يف خدمة النيب 

 .بن عبد اهلل 

شرف عظيم ومال كبري، كانت مؤمنة باهلل تعاىل وذات  إن خدجية 

وكانت تستأجر الناس يف جتارتها، وكانت تعلم بأنها ستتزوج من نيب آخر الزمان 

حيث أخربها بذلك بعض أولياء اهلل، ولذلك مل تقبل بأي شخص تقد(م خلطبتها 

 .من أشراف قريش وغريهم، فبقيت بكرًا إىل أن تزوجها رسول اهلل 

ل احرتا(م أن يشّرف الركب وبك نعم، طلبت خدجية من رسول اهلل 

حبضوره ويسافر إىل الشا(م بصحبة جمموعة ممن عينتهم خدجية خلدمته، ال أن 

 يكون أجريًا هلا.

، وملا رجع الركب مع ميسرة يف ركب خدجية  فخرج رسول اهلل 

. ونقل ميسرة خلدجية تلك رجعوا بربح كبري، وذلك بربكة رسول اهلل 

بأن  ، فعرفت خدجية ليت رآها من حممد الكرامات واملعاجز الكثرية ا

هو خامت النبيني اليت ُبشرت من قبُل بزواجه منها، فأرسلت إىل أعما(م  حممدًا 

، وكان ذلك بعد قدو(م النيب بأن يقدموا خلطبتها لرسول اهلل  النيب 

  ،من الشا(م بشهرين وأيا(م. وكان عمر خدجية أربعني سنة، وقيل: أقل

واحتفلت  اخلامس والعشرين، فتزوجها رسول اهلل يف  ورسول اهلل 

املالئكة بزواجهما يف السماوات، وقد أرجعها اهلل شابة كما أرجع هليخا شابة 
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 بعد أن أصبح ملكا. عندما تزوجها يوسف 

خدجية ، وربيع األول: كان هواجه منها يف العاشر من قال الشيخ املفيد 

 ،مخس وعشرون سنة سنة وله  هلا أربعون بنت خويلد أ(م املؤمنني 

 املرضية هلل تعاىل على توفيقه بني رسوله والصاحلة الرضية ويستحب صيامه شكرًا

 .(1) قيةنال

أن يتزوج خدجية بنت  ملا أراد رسول اهلل قال:  وعن أبي عبد اهلل 

يف أهل بيته ومعه نفر من قريش حتى دخل على  خويلد، أقبل أبو طالب 

بالكال(م فقال: احلمد لرب هذا  م خدجية، فابتدأ أبو طالب ورقة بن نوفل ع

، وأنزلنا حرمًا آمنًا، البيت الذي جعلنا من هرع إبراهيم وذرية إمساعيل 

وجعلنا احلّكا(م على الناس، وبارك لنا يف بلدنا الذي حنن فيه، ثم إن ابن أخي 

به،  ـ ممن ال يوهن برجل من قريش إاّل رجح هذا ـ يع ي رسول اهلل 

واليقاس به رجل إاّل عظم عنه، وال عدل لـه يف اخللق، وإن كان مقاًل يف املال 

رغبة وهلا فيه رغبة، وقد  فإن املال رفد جار، وظل هائل، وله يف خدجية 

جئناك لنخطبها إليك برضاها وأمرها، واملهر عليَّ يف مالي الذي سألتموه عاجله 

 ودين شائع، ورأي كامل.وآجله، وله ورّب هذا البيت حظ عظيم، 

وتكّلم عمها، وتلجلج وقصر عن جواب أبي  ثم سكت أبو طالب 

 طالب، وأدركه القطع والبهر، وكان رجاًل من القسيسني.

مبتدئة: يا عماه، إنك وإن كنت أوىل بنفسي م ي يف  فقالت خدجية 

الشهود فلست أوىل بي من نفسي، قد هوجتك يا حممد نفسي واملهر عليَّ يف 

 مالي، فأمر عمك فلينحر ناقة فليومل بها وادخل على أهلك.

 وضمانها املهر يف ماهلا. قال أبو طالب: اشهدوا عليها بقبوهلا حممدًا 

 فقال بعض قريش: يا عجباه، املهر على النساء للرجال.

                                                           

 فصل فيما نذكره من صو(م يو(م العاشر من شهر ربيع األول. 8ب 122-122اإلقبال: ص (1)
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غضبًا شديدًا وقا(م على قدميه، وكان ممن يهابه  فغضب أبو طالب 

إذا كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلى  الرجال ويكره غضبه. فقال:

 األمثان وأعظم املهر، وإذا كانوا أمثالكم مل يزوجوا إال باملهر الغالي.

 .(1)بأهله ناقة ودخل رسول اهلل  وحنر أبو طالب 

 ، علمًا بأنه كانت أفضل امرأة تزوجها رسول اهلل  إن خدجية 

 أن جربئيل  كفي يف فضل خدجية مل يتزوج عليها يف حياتها أبدًا. وي

فسأل  أتى النيب  أن جربئيل  :رويكان يقرؤها سال(م اهلل عزوجل، 

 .(2)إذا جاءت فأخربها أن ربها يقرئها السال(مفقال:  ،عن خدجية فلم جيدها

مجيع ما متلك من األموال الكثرية، لرسول اهلل  وقد وهبت خدجية 

 اية املسلمني، حتى ورد: )ما قا(م اإلسال(م ليستعني بها يف نشر اإلسال(م ومح

إاّل مبال خدجية، وسيف علي بن أبي طالب، ومحاية أبي طالب(؛ ولذلك كان 

يرى هلا املكانة العظمى يف حياتها وبعد وفاتها، وكان يفضلها  رسول اهلل 

ما غرت للنيب على امرأة من نسائه ما )عن عائشة قالت: على مجيع هوجاته. 

 .(1)(ة لكثرة ذكره إياها وما رأيتها قطغرت على خدجي

إىل  ـ فاضلة وكانت عاقلة كانت أنه قال:  وروت عن النيب 

 ي مباهلا ْت ي إذ كّذب ي الناس، وواَسْتَقبي إذ كفر بي الناس، وصّد ْتآمَنـ : قوله

 .(1)إذ حرم ي الناس، ورهق ي اهلل ولدها إذ حرم ي أوالد النساء

وفاطمة  ،ضل نساء اجلنة أربع،خدجية بنت خويلدأف:قال رسول اهللو

 .(5)وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ،ومريم بنت عمران ،بنت حممد 

                                                           

 .2باب خطب النكاح ح 351-358ص 1الكايف: ج (1)

 بنت خويلد. فصل يف مناقب خدجية 102ص 2كشف الغمة: ج (2)

 .525ح فصل يف ذكر مناقب خدجية  323انظر العمدة: ص (1)

 خدجية وفضلها. باب تزويج النيب  203ص 5انظر فتح الباري، البن حجر: ج (1)

 .1ف 21ب 120-112قصص األنبياء، للجزائري: ص (5)



   /1سلسلة من حياة المعصومين  28 

خافت قريش على الكعبة من اهلد(م، وذلك ملا حصل فيها من التشققات 

على أثر السيل، فقاموا بتجديد بنائها من أطهر أمواهلم، فلما بلغوا موضع 

ر األسود، اختلفوا فيما بينهم، فمن هو الذي يضع احلجر األسود يف احلج

نزل ، وأنه احلجر األسودمكانه، وينال شرف ذلك؟ ألنهم كانوا يعرفون شرف 

. فكل قبيلة أرادت ذلك لنفسها، حتى كادت أن تكون فتنة عظيمة، (1)من اجلنة

نة ومل يبعث وكان عمره آنذاك مخسًا وثالثني س ثم رضوا حبكم رسول اهلل 

بأن يوضع احلجر يف ثوب وحيمل كل القبائل أطرافه،  للنبوة بعُد، فحكم 

 ثم أخذه من الثوب ووضعه يف مكانه.

إن قريشًا يف اجلاهلية هدموا البيت، فلما أرادوا قال:   عن أبي عبد اهلل

بناءه حيل بينهم وبينه، وألقي يف روعهم الرعب حتى قال قائل منهم: ليأتي كل 

جل منكم بأطيب ماله، وال تأتوا مبال اكتسبتموه من قطيعة رحم أو حرا(م. ر

ففعلوا فخلي بينهم وبني بنائه فبنوه حتى انتهوا إىل موضع احلجر األسود، 

فتشاجروا فيه أيهم يضع احلجر األسود يف موضعه؟ حتى كاد أن يكون بينهم 

، فلما شر، فحكموا أول من يدخل من باب املسجد، فدخل رسول اهلل 

أتاهم أمر بثوب فبسط ثم وضع احلجر يف وسطه ثم أخذت القبائل جبوانب الثوب 

ويف احلديث:  . (2)فوضعه يف موضعه فخصه اهلل به فرفعوه، ثم تناولـه 

من اللنب وأضوأ من الشمس، وإمنا  أنزل اهلل احلجر األسود وكان أشد بياضًا

 .(1)ركني اسود احلجراسود ألن املشركني متسحوا به فمن جنس املش

                                                           

 . 102ح 2ف 258ص 2، انظر غوالي الآللي: جإن احلجر األسود من اجلنة :قال رسول اهلل  (1)

 .3باب ورود تبع وأصحاب الفيل البيت ح 125ص 8الكايف: ج (2)

 .82ح 3ب 221ص 22حبار األنوار: ج (1)
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ومل يشرك باهلل طرفة كان يتعبد قبل البعثة على دين احلنيفية  ن النيب إ

 عني.

يف حجر أبي  فنشأ رسول اهلل ، قال: روي عن أبي عبد اهلل 

، فبينا هو غال(م جييء بني الصفا و املروة إذ نظر إليه رجل من أهل طالب 

 الكتاب.

 .فقال: ما امسك؟

 قال: امسي حممد.

 قال: ابن من؟.

 قال: ابن عبد اهلل.

 قال: ابن من؟.

 قال: ابن عبد املطلب.

 قال: فما اسم هذه؟، وأشار إىل السماء.

 قال: السماء.

 قال: فما اسم هذه؟، وأشار إىل األرض.

 قال: األرض.

 قال: فمن ربهما؟.

 قال: اهلل.

 قال: فهل هلما رب غري اهلل؟.
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 .(1)القال: 

إىل حراء كل يو(م إليه، ورمبا خرج خيرج وغار حراء يتعبد يف  ان وك

 مل يدخل بيته حتى يطوف بالكعبة. ثم ،يتنسك فيهكامال شهرًا 

 فيعبدان اهلل عزوجل يف الغار. ورمبا أخرج معه علي بن أبي طالب 

جياور يف حراء من كل سنة شهرًا، وكان يطعم كان  : أنه ويف احلديث

من جاءه من املساكني، فإذا قضى جواره من حراء كان أول ما يبدأ يف ذلك الشهر 

به إذا انصرف أن يأتي باب الكعبة قبل أن يدخل بيته، فيطوف بها سبعًا أو ما شاء 

اهلل من ذلك، ثم يرجع إىل بيته، حتى جاءت السنة اليت أكرمه اهلل فيها 

ي بن أبي طالب بالرسالة، فجاور يف حراء شهر رمضان ومعه أهله خدجية وعل

 .(2)بالرسالة  وخاد(م هلم، فجاءه جربيل 

                                                           

 فصل من روايات العامة. 52ص 2اخلرائج واجلرائح: ج (1)

 يف نشوئه. ذكر حال رسول اهلل  102ص 23شرح نهج البالغة: ج (2)
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بالنبوة يف السابع والعشرين من شهر رجب، وكان  ُبعث رسول اهلل 

وهو يف غار حراء،  عمره الشريف أربعني سنة. حيث نزل عليه جربائيل 

فقال لـه: 

(1). 

ملا ترك التجارة إىل الشا(م  إن رسول اهلل  :اإلما(م العسكري قال 

إىل حراء كان يغدو كل يو(م  ،ق بكل ما رهقه اهلل تعاىل من تلك التجاراتوتصّد

وإىل أنواع عجائب رمحته وبدائع  ،يصعده وينظر من قلله إىل آثار رمحة اهلل

حكمته، وينظر إىل أكناف السماء وأقطار األرض والبحار واملفاوه والفيايف، 

فيعترب بتلك اآلثار ويتذكر بتلك اآليات ويعبد اهلل حق عبادته، فلما استكمل 

 ،وأجلها وأطوعها ،فوجده أفضل القلوب أربعني سنة ونظر اهلل عزوجل إىل قلبه

ينظر إليها، وأذن  أذن ألبواب السماء ففتحت وحممد  ،وأخشعها وأخضعها

ينظر إليهم، وأمر بالرمحة فأنزلت عليه من لدن  للمالئكة فنزلوا وحممد 

رته، ونظر إىل جربئيل الروح األمني موغ ساق العرش إىل رأس حممد 

 وقال: يا حممد اقرأ. ،ئكة هبط إليه وأخذ بضبعه وهزهاملطوق بالنور طاووس املال

 .قال: وما أقرأ؟

قال: يا حممد 


ثم  ،(2)

                                                           

 .1-2سورة العلق:  (1)

 .1-2سورة العلق:  (2)
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من  أوحى إليه ما أوحى إليه ربه عزوجل، ثم صعد إىل العلو ونزل حممد 

احلمى به اجلبل وقد غشيه من تعظيم جالل اهلل وورد عليه من كبري شأنه ما ركبه 

 ..والنافض

ونسبتهم إياه إىل  ،يقول: وقد اشتد عليه ما خيافه من تكذيب قريش يف خربه

 ،اهلل وأكر(م براياه ةقيمن أول أمره أعقل خل وكان ،نه يعرتيه شياطنيأو ،اجلنون

وأفعال اجملانني وأقواهلم، فأراد اهلل عزوجل أن  ،وأبغض األشياء إليه الشيطان

وكلما وصل إىل  ،فأنطق اجلبال والصخور واملدر ،يشرح صدره ويشجع قلبه

 شيء منها ناداه: 

يا رسول  السال(م عليك يا حممد، السال(م عليك يا ولي اهلل، السال(م عليك

أبشر فإن اهلل عزوجل قد فضلك ومجلك السال(م عليك يا حبيب اهلل، اهلل، 

ك قول نوهينك وأكرمك فوق اخلالئق أمجعني من األولني واآلخرين، ال حيز

 ،إنك جمنون وعن الدين مفتون، فإن الفاضل من فضله رب العاملني :قريش

من تكذيب قريش  صدرك والكريم من كرمه خالق اخللق أمجعني، فال يضيقّن

ويرفعك إىل  ،وعتاة العرب لك، فسوف يبلغك ربك أقصى منتهى الكرامات

 أرفع الدرجات، وسوف ينعم ويفرح أولياءك بوصيك علي بن أبي طالب 

وسوف يبث علومك يف العباد والبالد مبفتاحك وباب مدينة حكمتك علي بن أبي 

نها ومن وسوف خيرج م ،، وسوف يقر عينك ببنتك فاطمة طالب

سيدي شباب أهل اجلنة، وسوف ينشر يف البالد  علي: احلسن واحلسني 

وسوف يعظم أجور احملبني لك وألخيك، وسوف يضع يف يدك لواء  ،دينك

فيكون حتته كل نيب وصديق وشهيد،  احلمد فتضعه يف يد أخيك علي 

 .(1)يكون قائدهم أمجعني إىل جنات النعيم

ة من الرسل، وبعد ما أشرف الناس على بعد فرت كانت بعثة النيب 

                                                           

 .52ح تسليم اجلبال والصخور واألحجار عليه  212-212: صتفسري اإلما(م العسكري  (1)



  11من حياة الرسول األعظم  

برسالته ودعا العامل  اهلالك لكثرة اخلرافات وشدة اجلاهلية، فقا(م النيب

بأمجعه إىل التوحيد واإلميان باهلل عزوجل، وترك عبادة األصنا(م واألوثان اليت 

ال تضر وال تنفع، ودعى إىل الفضائل ومكار(م األخالق، ونهى عن الرذائل 

، ودعى إىل السلم ونبذ العنف، ودعى إىل حب اآلخرين وقضاء وقباح الصفات

حوائجهم، ودعى إىل الكرامة واألخالق بعد ما فشي فيهم القتل والسرقة والزنا 

وارتكاب الفواحش، وبعد ما كانوا يأخذون الربا ويشربون اخلمر، ويطوفون 

 بالبيت عراة رجااًل ونساًء.

نتم على شفا حفرة من النار، وكيف خطبتها:  قالت الصديقة فاطمة 

مذقة الشارب، ونهزة الطامع، وقبسة العجالن، وموطئ األقدا(م، تشربون 

الطرق، وتقتاتون القّد، أذلة خاسئني، ختافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، 

 .(1) فأنقذكم اهلل تبارك وتعاىل مبحمد

، عابدة فرأى األمم فرقًا يف أديانها، عكفًا على نريانها :وقالت 

ُظَلمها، وكشف عن  ألوثانها، منكرة هلل مع عرفانها، فأنار اهلل بأبي حممد 

القلوب ُبَهمها، وجلى عن األبصار غممها، وقا(م يف الناس باهلداية، فأنقذهم 

من الغواية، وبصرهم من العماية، وهداهم إىل الدين القويم، ودعاهم إىل 

 .(2)الطريق املستقيم

                                                           

 على القو(م ملا منعوها فدك. احتجاج فاطمة الزهراء  200ص 2االحتجاج: ج (1)

 على القو(م ملا منعوها فدك. احتجاج فاطمة الزهراء  22ص 2االحتجاج: ج (2)
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بالقرآن الكريم من اهلل عزوجل دستورا للحياة، وهو  جاء رسول اهلل 

معجزته اخلالدة والكتاب السماوي العظيم الذي مل يطرأ عليه التحريف أبدًا، 

الهيادة وال نقيصة، 

(1). 

فهذا القرآن الذي هو اليو(م بأيدينا وأيدي املسلمني مجيعًا هو القرآن الذي 

 من دون هيادة وال نقصان، وقد مجعه رسول اهلل  نزل على رسول اهلل 

 بهذا الشكل يف ترتيب آياته وسوره بأمر من اهلل عزوجل، وذلك يف حياته 

 جمع بعدئذ كما يتصوره البعض.املباركة، ومل يرتكه لي

هو الذي مجع  أما بعض الروايات اليت تقول بأن أمري املؤمنني عليًا 

القرآن فاملراد مجع تفسريه وتأويله وعلومه ال أصل القرآن فإنه مجع يف حياة 

 .النيب 

وقد حتدى القرآن مجيع البلغاء والفصحاء باملعارضة، وأن يأتوا باملماثلة ولو 

ره أو سورة منه أو بعض السورة فقط، ولكنهم عجزوا ومل يستطيعوا يف عشر سو

 معارضته، وكانوا أفصح العرب وإليهم تنتهي الفصاحة والبالغة.

والقرآن الكريم حيتوى على أحكا(م الدين، وأخبار املاضني، ومكار(م 

األخالق، واألمر بالعدل، والنهي عن الظلم، وفيه تبيان كل شيء، ما يزال 

كر الدهور ومر األيا(م وهو غض طري حيري ببيانه العقول، وال متله  ُيتلى على

                                                           

 .81-82سورة  (1)
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 الطباع مهما تكررت تالوته وتقاد(م عهده.

القرآن أمانة بأيدي املسلمني مضافًا إىل العرتة  وقد خلف رسول اهلل 

إني تارك ، حيث قال يف حديث الثقلني املتواتر بني الفريقني: الطاهرة 

سكتم بهما لن تضلوا: كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت، فيكم الثقلني، ما إن مت

 . (1)وإنهما لن يفرتقا حتى يردا عليَّ احلوض

ولكن املسلمني تركوا القرآن والعرتة، فحصل ما حصل بهم من التأخر 

والويالت وخمتلف املشاكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريها، 

 كما هو املشاهد اليو(م.

، قال: قال رسول اهلل كوني، عن أبي عبد اهلل، عن آبائه عن الس

 : أيها الناس، إنكم يف دار هدنة وأنتم على ظهر سفر، والسري بكم

سريع، وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد، ويقربان كل 

داد بن بعيد، ويأتيان بكل موعود، فأعدوا اجلهاه لبعد اجملاه ـ قال ـ فقا(م املق

األسود فقال: يا رسول اهلل، وما دار اهلدنة؟. قال: دار بالغ وانقطاع، فإذا 

التبست عليكم الفنت كقطع الليل املظلم فعليكم بالقرآن؛ فإنه شافع ُمشّفع، 

وماحل مصدق، ومن جعله أمامه قاده إىل اجلنة، ومن جعله خلفه ساقه إىل 

كتاب فيه تفصيل وبيان وحتصيل، النار، وهو الدليل يدل على خري سبيل، وهو 

وهو الفصل ليس باهلزل، ولـه ظهر وبطن، فظاهره حكم وباطنه علم، ظاهره 

أنيق وباطنه عميق، لـه جنو(م وعلى جنومه جنو(م، ال حتصى عجائبه، وال تبلى 

غرائبه، فيه مصابيح اهلدى ومنار احلكمة، ودليل على املعرفة ملن عرف الصفة، 

لغ الصفة نظره، ينج من عطب، ويتخلص من نشب؛ فليجل جال بصره، وليب

فإن التفكر حياة قلب البصري، كما ميشي املستنري يف الظلمات بالنور، فعليكم 

                                                           

 .33288ح 1ب 38ص 15وسائل الشيعة: ج (1)
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 .(1)حبسن التخلص، وقلة الرتبص

ال يعذب اهلل قلبًا وعى  :وعن عقبة بن عمار، قال: قال رسول اهلل 

 عن أبيه  . وعن موسى بن إمساعيل بن موسى بن جعفر (2)القرآن

عدد درج اجلنة عدد آي القرآن،  :، قال: قال رسول اهلل عن آبائه 

فإذا دخل صاحب القرآن اجلنة قيل له: ارقأ واقرأ لكل آية درجة، فال تكون فوق 

 أن النيب  . وعن النعمان بن سعد عن علي (1)حافظ القرآن درجة

 .(1)خياركم من تعّلم القرآن وعّلمهقال: 

أنا  :: قال رسول اهلل بي اجلارود، قال: قال أبو جعفر وعن أ

أول وافد على العزيز اجلبار يو(م القيامة وكتاُبه وأهُل بييت، ثم أميت، ثم أسأهلم 

 .(5)ما فعلتم بكتاب اهلل وبأهل بييت

ما من رجل عّلم ولده يقول:  وعن معاذ، قال: مسعت رسول اهلل 

 و(م القيامة تاج امللك، وُكسيا حلتني مل ير الناس القرآن إال تّوج اهلل أبويه ي

من أعطاه اهلل القرآن فرأى أن أحدًا أعطي  :. وقال رسول اهلل (6)مثلهما

 .(7)شيئًا أفضل مما أعطي فقد صّغر عظيمًا وعّظم صغريًا

 .(8)أهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته :وقال 

إن أهل  :رسول اهلل قال: قال  وعن السكوني عن أبي عبد اهلل 

القرآن يف أعلى درجة من اآلدميني ما خال النبيني واملرسلني، فال تستضعفوا أهل 
                                                           

 .1ن ح كتاب فضل القرآ 122-122ص 1الكايف: ج (1)

 .5280ح 2ب 225ص 2وسائل الشيعة: ج (2)

 .11ح 2ب 11ص 22حبار األنوار: ج (1)

 .5282ح 2ب 225ص 2وسائل الشيعة: ج (1)

 .8ن ح كتاب فضل القرآ 200ص 1الكايف: ج (5)

 .5283ح 2ب 222ص 2وسائل الشيعة: ج (6)

 .3ح 2ب 23ص 22نوار: جحبار األ (7)

 .5288ح 2ب 222ص 2وسائل الشيعة: ج (8)
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 .(1)القرآن حقوقهم؛ فإن هلم من اهلل العزيز اجلبار ملكانًا عليًا

                                                           

 .2باب فضل حامل القرآن ح 203ص 1الكايف: ج (1)
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باهلجرة إىل  عند ما اشتد أذى قريش للمسلمني أمرهم رسول اهلل 

 احلبشة.

يف تفسريه: وأما قولـه:  ذكر القمي 

(1)فإنه كان سبب نزوهلا أنه ملا اشتدت قريش يف أذى ، 

وأصحابه الذين آمنوا به مبكة قبل اهلجرة، أمرهم رسول اهلل  رسول اهلل 

  أن خيرجوا إىل احلبشة، وأمر جعفر بن أبي طالب  .أن خيرج معهم

 فخرج جعفر ومعه سبعون رجاًل من املسلمني حتى ركبوا البحر.

فلما بلغ قريش خروجهم بعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إىل 

 لريدوهم إليهم، وكان عمرو وعمارة متعاديني.  النجاشي

 فقالت قريش: كيف نبعث رجلني متعاديني؟. 

فربئت بنو خمزو(م من جناية عمارة، وبرئت بنو سهم من جناية عمرو بن 

 العاص!.

فخرج عمارة وكان حسن الوجه شابًا مرتفًا فأخرج عمرو بن العاص أهله 

 معه، فلما ركبوا السفينة شربوا اخلمر.

 قال عمارة لعمرو بن العاص: قل ألهلك تقبل ي.ف

 فقال عمرو: أجيوه هذا، سبحان اهلل!.

                                                           

 .21سورة املائدة:  (1)



  19من حياة الرسول األعظم  

فسكت عمارة، فلما انتشا عمرو وكان على صدر السفينة دفعه عمارة 

 وألقاه يف البحر، فتشبث عمرو بصدر السفينة وأدركوه فأخرجوه..

 فوردوا على النجاشي وقد كانوا محلوا إليه هدايا، فقبلها منهم.

فقال عمرو بن العاص: أيها امللك، إن قومًا منا خالفونا يف ديننا وسبوا آهلتنا 

 وصاروا إليك فردهم إلينا.

 فبعث النجاشي إىل جعفر، فجاءوا به. 

 فقال: يا جعفر، ما يقول هؤالء؟.

 فقال جعفر: أيها امللك، وما يقولون؟.

 قال يسألون: أن أرّدكم إليهم.

 بيد حنن هلم؟.قال: أيها امللك، سلهم أع

 فقال عمرو: ال بل أحرار كرا(م.

 قال: فسلهم أ هلم علينا ديون يطالبوننا بها؟.

 قال: ال ما لنا عليكم ديون.

 قال: فلكم يف أعناقنا دماء تطالبوننا بها؟.

 قال عمرو: ال.

 قال: فما تريدون منا، آذيتمونا فخرجنا من بالدكم.

ا يف ديننا، وسبوا آهلتنا، فقال عمرو بن العاص: أيها امللك، خالفون

 وأفسدوا شبابنا، وفرقوا مجاعتنا، فرّدهم إلينا لنجمع أمرنا.

فقال جعفر: نعم أيها امللك، خالفناهم بأنه بعث اهلل فينا نبيًا أمر خبلع 

األنداد،وترك االستقسا(م باألهال(م،وأمرنا بالصالة والزكاة،وحر(م الظلم واجلور 

والربا وامليتة والد(م، وأمرنا بالعدل واإلحسان، وسفك الدماء بغري حقها والزنا 

 وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي.

 . فقال النجاشي: بهذا بعث اهلل عيسى ابن مريم 
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 ثم قال النجاشي: يا جعفر، هل حتفظ مما أنزل اهلل على نبيك شيئًا؟.

 قال: نعم.

ه: فلما بلغ إىل قولـ فقرأ عليه سورة مريم 

(1). 

 فلما مسع النجاشي بهذا بكى بكاًء شديدًا، وقال: هذا واهلل هو احلق.

 فقال عمرو بن العاص: أيها امللك، إن هذا خمالفنا فرده إلينا.

شي يده فضرب بها وجه عمرو، ثم قال: اسكت، واهلل يا هذا فرفع النجا

 لئن ذكرته بسوء ألفقدنك نفسك.

فقا(م عمرو بن العاص من عنده والدماء تسيل على وجهه وهو يقول: إن 

 كان هذا كما تقول أيها امللك فإنا ال نتعرض له.

وكانت على رأس النجاشي وصيفة لـه تذب عنه، فنظرت إىل عمارة بن 

وكان فتى مجياًل فأحبته، فلما رجع عمرو بن العاص إىل منزلـه قال  الوليد

 لعمارة: لو راسلت جارية امللك. فراسلها فأجابته.

 فقال عمرو: قل هلا تبعث إليك من طيب امللك شيئًا.

فقال هلا، فبعثت إليه، فأخذ عمرو من ذلك الطيب، وكان الذي فعل به 

 أدخل الطيب على النجاشي.عمارة يف قلبه حني ألقاه يف البحر، ف

فقال: أيها امللك، إن حرمة امللك عندنا وطاعته علينا، وما يكرمنا إذا دخلنا 

بالده ونأمن فيه أن ال نغشه وال نريبه، وإن صاحيب هذا الذي معي قد أرسل إىل 

 حرمتك وخدعها وبعثت إليه من طيبك.

ثم قال: ثم وضع الطيب بني يديه، فغضب النجاشي وهّم بقتل عمارة، 

 الجيوه قتله؛ فإنهم دخلوا بالدي فأمان هلم.

 فدعا النجاشي السحرة، فقال هلم: اعملوا به شيئًا أشد عليه من القتل...

                                                           

 .12-11سورة مريم:  (1)



  11من حياة الرسول األعظم  

 ورجع عمرو إىل قريش فأخربهم أن جعفر يف أرض احلبشة يف أكر(م كرامة.

قريشًا وصاحلهم وفتح  فلم يزل ـ جعفر ـ بها حتى هادن رسول اهلل 

ميع من معه، وُولد جلعفر باحلبشة من أمساء بنت عميس: عبد اهلل خيرب فوافى جب

 بن جعفر، وُولد للنجاشي ابن فسماه حممدًا.

مبارية القبطية أ(م إبراهيم، وبعث إليه  وبعث النجاشي إىل رسول اهلل 

بثياب وطيب وفرس، وبعث ثالثني رجاًل من القسيسني، فقال هلم: انظروا إىل 

 ومشربه ومصاله!.كالمه، وإىل مقعده، 

إىل اإلسال(م، وقرأ عليهم القرآن:  فلما وافوا املدينة دعاهم رسول اهلل 

  إىل

، فلما مسعوا (1)قوله: 

بكوا وآمنوا ورجعوا إىل النجاشي، فأخربوه خرب  ذلك من رسول اهلل 

وقرءوا عليه ما قرأ عليهم، فبكى النجاشي وبكى القسيسون  رسول اهلل 

وأسلم النجاشي ومل يظهر للحبشة إسالمه وخافهم على نفسه، وخرج من بالد 

 : اهلل على رسوله  فلما عرب البحر تويف، فأنزل احلبشة إىل النيب 

  ـ إىل قولـه ـ

(2)(1). 

                                                           

 .220سورة املائدة:  (1)

 .21-21سورة املائدة:  (2)

 اهلجرة إىل احلبشة. 252-252ص 2راجع تفسري القمي: ج (1)
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عا(م احلزن هو السنة العاشرة من البعثة والثالثة قبل اهلجرة، وهو العا(م الذي 

 خدجية بنت خويلدوماتت أ(م املؤمنني  النيب حامي  مات فيه أبو طالب 

، تتابعت على رسول اهلل ف بعد ذلك،قال رسول اهلل  املصائب :

ما هالت قريش قاعدة ع ي حتى مات أبو طالب(1). 

لشدة مصابه بهما  (عا(م احلزن)العا(م ذلك  مسى رسول اهلل وقد 

ثالثة  وموت خدجية  ووجده عليهما. وكان بني موت أبي طالب 

 أيا(م.

وصلتك جناهة أبي طالب. فقال:  قال ابن عباس: عارض رسول اهلل 

 . رحم وجزاك اهلل خريًا يا عم

مرضها الذي توفيت فيه، دخل عليها  وروي أنه ملا مرضت خدجية 

بالكره م ي ما أرى منك يا خدجية، وقد جيعل اهلل يف فقال هلا:  رسول اهلل 

 الكره خريًا كثريًا.

باحلجون يف مكة املكرمة،  أبا طالب وخدجية  ن رسول اهلل ودف

 قربهما وترحم عليهما.  ونزل رسول اهلل 

وروي عن عبد اهلل بن ثعلبة بن صغري، قال: ملا تويف أبو طالب وخدجية 

مصيبتان، فلز(م  وكان بينهما شهر ومخسة أيا(م اجتمعت على رسول اهلل 

 ما مل تكن تنال وال تطمع. بيته وأقل اخلروج، ونالت منه قريش

                                                           

 .28ح 1ب 11ص 22ألنوار: جحبار ا (1)



  11من حياة الرسول األعظم  

 

إىل الطائف  خرج رسول اهلل  حامي النيب  ملا تويف أبو طالب 

وأقا(م فيه شهرًا وكان معه هيد بن احلارث، ثم انصرف إىل مكة ومكث فيها سنة 

 وستة أشهر.

عن حممد بن جبري، قال: ملا تويف أبو طالب تناولت قريش من رسول اهلل 

 إىل الطائف ومعه هيد بن حارثة وذلك يف ليال بقني من شوال سنة  فخرج

عشر من النبوة، فأقا(م بها عشرة أيا(م وقيل: شهرًا، فآذوه ورموه باحلجارة، 

 فانصرف إىل مكة، فلما نزل خنلة صرف اهلل إليه النفر من اجلن.

من الطائف عمد إىل ظل حبلة من عنب  وروي: أنه ملا انصرف 

 ال: فجلس فيه، وق

 ،اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيليت، وهواني على الناس

أنت أرحم الرامحني، أنت رب املستضعفني، وأنت ربي، إىل من تكل ي، إىل 

بعيد يتجهم ي، أو إىل عدو ملكته أمري، إن مل يكن بك عليَّ غضب فال أبالي، 

الظلمات،  ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت لـه

وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن ينزل بي غضبك، أو حيل عليَّ سخطك، 

 .(1)لكن لك الُعتبى حتى ترضى، وال حول وال قوة إال بك

اشتد البالء على رسول اهلل  وعن الزهري، قال: ملا تويف أبو طالب 

 فعمد لثقيف بالطائف رجاء أن يؤوه، فوجد ثالثة نفر منهم هم سادة 

                                                           

 .22ضمن ح 1ب 11-10ص 22حبار األنوار: ج (1)
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 وهم: إخوة عبد ياليل، ومسعود، وحبيب بنو عمرو، فعرض عليهم نفسه.

 فقال أحدهم: أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان اهلل بعثك بشيء قط!.

 وقال اآلخر: أعجز اهلل أن يرسل غريك!.

وقال اآلخر: واهلل ال أكلمك بعد جملسك هذا أبدًا، ولئن كنت رسواًل كما 

يرد عليك الكال(م، وإن كنت تكذب على اهلل تقول فألنت أعظم خطرًا من أن 

 فما ينبغي لي أن أكلمك بعد!.

وتهزءوا به وأفشوا يف قومهم ما راجعوه به، فقعدوا لـه صفني على طريقه، 

بني صفيهم جعلوا ال يرفع رجليه وال يضعهما إال  فلما مر رسول اهلل 

 دمًا..رضخوهما باحلجارة حتى أدموا رجليه، فخلص منهم وهما يسيالن 

فجاء إىل حائط من حيطانهم فاستظل يف ظل خنلة منه، وهو  فعمد 

مكروب موجع تسيل رجاله دمًا، فإذا يف احلائط عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، 

فلما رآهما كره مكانهما ملا يعلم من عداوتهما هلل ورسوله، فلما رأياه أرسال إليه 

 ني من أهل نينوى.غالمًا هلما يدعى عداس معه عنب، وهو نصرا

 .من أي أرض أنت؟ :فلما جاءه قال لـه رسول اهلل 

 قال: من أهل نينوى.

 . من مدينة العبد الصاحل يونس بن متى قال: 

 فقال لـه عداس: وما يدريك من يونس بن متى؟!.

 .أنا رسول اهلل، واهلل تعاىل أخربني خرب يونس بن متى :فقال 

خر عداس ساجدًا هلل   إليه من شأن يونس فلما أخربه مبا أوحى اهلل

، وجعل يقّبل قدميه وهما تسيالن الدماء، فلما بصر ومعظما لرسول اهلل 

عتبة وشيبة ما يصنع غالمهما سكتا، فلما أتاهما قاال: ما شأنك سجدت حملمد 

 وقبلت قدميه ومل نرك فعلت ذلك بأحد منا؟.

شأن رسول بعثه اهلل إلينا  قال: هذا رجل صاحل أخربني بشيء عرفته من



  15من حياة الرسول األعظم  

 .يدعى يونس بن متى 

 فضحكا وقاال: ال يفتننك عن نصرانيتك؛ فإنه رجل خداع.

إىل مكة حتى إذا كان بنخلة قا(م يف جوف الليل  فرجع رسول اهلل 

يصلي، فمر به نفر من أهل نصيبني من اليمن فوجدوه يصلي صالة الغداة ويتلو 

 .(1)القرآن فاستمعوا له

الطائف رأى عتبة وشيبة جالسني  ن مسعود: ملا دخل النيب وعن اب

منهما خر السرير ووقعا  على سرير، فقاال: هو يقو(م قبلنا. فلما قرب النيب 

 .(2)على األرض. فقاال: عجز سحرك عن أهل مكة فأتيت الطائف

                                                           

 .2ب 55-52ص 22حبار األنوار: ج (1)

 .2ضمن ح 1ب 22ص 22حبار األنوار: ج (2)



   /1سلسلة من حياة المعصومين  16 

 

وسم، فلقي رهطًا من يعرض نفسه على قبائل العرب يف امل كان النيب 

 اخلزرج قدموا من يثرب )املدينة( فقال: أال جتلسون أحدثكم؟.

 قالوا: بلى. فجلسوا إليه، فدعاهم إىل اهلل وتال عليهم القرآن. 

فقال بعضهم لبعض: يا قو(م، تعلمون واهلل إنه النيب الذي كان يوعدكم به 

نا قد تركنا قومنا، وال قو(م اليهود، فال يسبقنكم إليه أحد. فأجابوه وقالوا لـه: إ

بينهم من العداوة والشر مثل ما بينهم، وعسى أن جيمع اهلل بينهم بك، فتقد(م 

 عليهم وتدعوهم إىل أمرك.

وكانوا ستة نفر، فكانت بيعة العقبة األوىل مبنى، فبايعه مخسة نفر من 

 اخلزرج وواحد من األوس يف خفية من قومهم. 

ومهم باخلرب، فما دار حول إاّل وفيها حديث فلما قدموا املدينة أخربوا ق

.. حتى إذا كان العا(م املقبل أتى املوسم من األنصار اثنا عشر  رسول اهلل 

فبايعوه وهي بيعة العقبة الثانية، ثم انصرفوا، وبعث  رجاًل، فلقوا النيب 

معهم مصعب بن عمري يصلي بهم، وكان بينهم باملدينة يسمى  رسول اهلل 

فلم يبق دار يف املدينة إاّل وفيها رجال ونساء مسلمون إاّل دار أمية بن هيد املقرئ، 

 .(1)وحطمة ووائل وواقف، فإنهم أسلموا بعد بدر وأحد واخلندق

يف تفسريه: قوله:  ذكر القمي 

(2) إنها ،

                                                           

 .فصل يف هجرته  222ص 2املناقب: ج (1)

 .30سورة األنفال:  (2)



  17من حياة الرسول األعظم  

الدعوة  نزلت مبكة قبل اهلجرة، وكان سبب نزوهلا أنه ملا أظهر رسول اهلل 

متنعوني  :مبكة قدمت عليه األوس واخلزرج. فقال هلم رسول اهلل 

 .جلنةوتكونون لي جارًا حتى أتلو عليكم كتاب ربي وثوابكم على اهلل ا

 .نعم خذ لربك ولنفسك ما شئتفقالوا: 

 .موعدكم العقبة يف الليلة الوسطى من ليالي التشريقفقال هلم: 

فحجوا ورجعوا إىل منى، وكان فيهم ممن قد حج بشر كثري، فلما كان اليو(م 

إذا كان الليل فاحضروا دار  :الثاني من أيا(م التشريق، قال هلم رسول اهلل 

 .لى العقبة، وال تنبهوا نائمًا ولينسل واحد فواحدعبد املطلب ع

فجاء سبعون رجال من األوس واخلزرج فدخلوا الدار، فقال هلم رسول اهلل 

 :متنعوني وجتريوني حتى أتلو عليكم كتاب ربي وثوابكم على اهلل اجلنة. 

فقال سعد بن هرارة، والرباء بن مغرور ] معرور [، وعبد اهلل بن حزا(م: نعم 

 ا رسول اهلل، اشرتط لربك ولنفسك ما شئت.ي

أما ما أشرتط لربي فأن تعبدوه وال تشركوا به شيئًا، وأشرتط لنفسي فقال: 

 .أن متنعوني مما متنعون أنفسكم، ومتنعوا أهلي مما متنعون أهاليكم وأوالدكم

 فقالوا: وما لنا على ذلك؟.

 .العجم يف الدنيا اجلنة يف اآلخرة، ومتلكون العرب، وتدين لكمفقال: 

 فقالوا: قد رضينا.

أخرجوا إليَّ منكم اث ي عشر نقيبًا يكونون شهداء عليكم بذلك كما فقال: 

 .من ب ي إسرائيل اث ي عشر نقيبًا أخذ موسى 

فأشار إليهم جربئيل، فقال: هذا نقيب، هذا نقيب، تسعة من اخلزرج 

 وثالثة من األوس.

لرباء بن مغرور، وعبد اهلل بن حزا(م، وهو فمن اخلزرج: سعد بن هرارة، وا

 أبو جابر بن عبد اهلل، ورافع بن مالك، وسعد بن عبادة، واملنذر بن عمر، 
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 وعبد اهلل بن رواحة، وسعد بن الربيع، وعبادة بن الصامت. 

ومن األوس: أبو اهلشيم بن التيهان وهو من اليمن، وأسد بن حصني، 

 وسعد بن خثيمة.

، صاح إبليس: يا معشر قريش عوا رسول اهلل فلما اجتمعوا وباي

والعرب، هذا حممد والصباة من أهل يثرب على مجرة العقبة يبايعونه على 

 حربكم.

 فأمسع أهل منى وهاجت قريش، فأقبلوا بالسالح، ومسع رسول اهلل 

 .تفرقواالنداء. فقال لألنصار: 

 افنا فعلنا.فقالوا: يا رسول اهلل، إن أمرتنا أن منيل عليهم بأسي

 .مل أؤمر بذلك ومل يأذن اهلل لي يف حماربتهم :فقال رسول اهلل 

 قالوا: أفتخرج معنا؟.

 .أنتظر أمر اهللقال: 

وأمري  فجاءت قريش على بكرة أبيها قد أخذوا السالح، وخرج محزة 

ومعهما السيوف فوقفا على العقبة، فلما نظرت قريش إليهما.  املؤمنني 

 هذا الذي اجتمعتم له؟.قالوا: ما 

 فقال محزة: ما هاهنا أحد، واهلل ال جيوه هذه العقبة أحد إال ضربته 

 بسيفي.

فرجعوا إىل مكة، وقالوا: ال نأمن من أن يفسد أمرنا ويدخل واحد من 

 .(1)، احلديثمشايخ قريش يف دين حممد 
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وذلك بعد  رسول اهلل  اجتمع املشركون يف دار الندوة، ليتآمروا على

بيعة العقبة،  وكان ال يدخل دار الندوة إاّل من قد أتى عليه أربعون سنة، فدخل 

يف صورة شيخ كبري، )لعنه اهلل( أربعون رجاًل من مشايخ قريش، وجاء إبليس 

 فقال له البواب: من أنت؟.

فقال: أنا شيخ من أهل جند، ال يعدمكم م ي رأي صائب، إني حيث بلغ ي 

 جتماعكم يف أمر هذا الرجل فجئت ألشري عليكم.ا

 فقال الرجل: ادخل.

 فدخل إبليس.

فلما أخذوا جملسهم. قال أبو جهل: يا معشر قريش، إنه مل يكن أحد من 

العرب أعز منا، حنن أهل اهلل تغدو إلينا العرب يف السنة مرتني ويكرموننا، وحنن 

حتى نشأ فينا حممد بن عبد اهلل  يف حر(م اهلل ال يطمع فينا طامع، فلم نزل كذلك

فكنا نسميه األمني لصالحه وسكونه وصدق هلجته حتى إذا بلغ ما بلغ وأكرمناه 

وأن أخبار السماء تأتيه، فسفه أحالمنا، وسب آهلتنا،  ادعى أنه رسول اهلل 

وأفسد شبابنا، وفرق مجاعتنا، وهعم أنه من مات من أسالفنا ففي النار، فلم 

 أعظم من هذا، وقد رأيت فيه رأيًا. يرد علينا شيء

 قالوا: وما رأيت؟.

قال: رأيت أن ندّس إليه رجاًل منا ليقتله، فإن طلبت بنو هاشم بدمه 

 أعطيناهم عشر ديات.

 فقال اخلبيث: هذا رأي خبيث.
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 قالوا: وكيف ذلك؟.

قال: ألن قاتل حممد مقتول ال حمالة، فمن ذا الذي يبذل نفسه للقتل منكم؛ 

ا ُقتل حممد تغضب بنو هاشم وحلفاؤهم من خزاعة، وأن ب ي هاشم فإنه إذ

الترضى أن ميشي قاتل حممد على األرض فيقع بينكم احلروب يف حرمكم 

 وتتفانوا.

 فقال آخر منهم: فعندي رأي آخر.

 قال: وما هو؟.

قال: نثبته يف بيت ونلقي إليه قوته حتى يأتي عليه ريب املنون، فيموت كما 

 نابغة وإمرؤ القيس.مات ههري وال

 فقال إبليس: هذا أخبث من اآلخر.

 قال: وكيف ذلك؟.

قال: ألن ب ي هاشم ال ترضى بذلك، فإذا جاء موسم من مواسم العرب 

 استغاثوا بهم واجتمعوا عليكم فأخرجوه.

 قال آخر منهم: ال ولكنا خنرجه من بالدنا ونتفرغ حنن لعبادة آهلتنا.

 يني املتقدمني.قال إبليس: هذا أخبث من الرأ

 قالوا: وكيف ذاك؟.

قال: ألنكم تعمدون إىل أصبح الناس وجهًا، وأنطق الناس لسانًا، 

وأفصحهم هلجة فتحملونه إىل وادي العرب فيخدعهم ويسحرهم بلسانه، فال 

 يفجأكم إاّل وقد مألها عليكم خياًل ورجاًل.

 فبقوا حائرين، ثم قالوا إلبليس: فما الرأي فيه يا شيخ؟.

 ل: ما فيه إاّل رأي واحد.قا

 قالوا: وما هو؟.

قال: جيتمع من كل بطن من بطون قريش واحد ويكون معهم من ب ي هاشم 
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رجل، فيأخذون سكينة أو حديدة أو سيفًا فيدخلون عليه فيضربونه كلهم ضربة 

واحدة حتى يتفرق دمه يف قريش كلها، فال يستطيع بنو هاشم أن يطلبوا بدمه 

 فإن سألوكم أن تعطوا الدية فأعطوهم ثالث ديات. وقد شاركوا فيه،

 فقالوا: نعم وعشر ديات.

 ثم قالوا: الرأي رأي الشيخ النجدي.

، ونزل جربئيل فاجتمعوا ودخل معهم يف ذلك أبو هلب عم النيب 

  على رسول اهلل  وأخربه أن قريشًا قد اجتمعت يف دار الندوة يدبرون

عليك، وأنزل عليه يف ذلك: 

(1) .

واجتمعت قريش أن يدخلوا عليه لياًل فيقتلوه، وخرجوا إىل املسجد يصفرون 

 ويصفقون ويطوفون بالبيت، فأنزل اهلل:

(2).فاملكاء التصفري، والتصدية صفق اليدين ، 

 جاءت قريش ليدخلوا عليه، فقال أبو هلب:  فلما أمسى رسول اهلل 

ال أدعكم أن تدخلوا عليه بالليل؛ فإن يف الدار صبيانًا ونساًء وال نأمن أن تقع 

د خاطئة، فنحرسه الليلة فإذا أصبحنا دخلنا عليه، فناموا حول حجرة بهم ي

 .رسول اهلل 

أن يفرش لـه، ففرش لـه، فقال لعلي بن أبي طالب  وأمر رسول اهلل 

 :أفدني بنفسك. 

 .نعم يا رسول اهللقال: 

 .من على فراشي، والتحف بربدتيقال: 

بربدته، وجاء جربئيل والتحف  على فراش رسول اهلل  فنا(م علي 

                                                           

 .30األنفال:  سورة (1)

 .31سورة األنفال:  (2)
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 فأخرجه على قريش وهم نيا(م، وهو يقرأ عليهم:  فأخذ بيد رسول اهلل 



(1) :وقال لـه جربئيل ،خذ على طريق ثور وهو جبل على طريق ،

 له سنا(م كسنا(م الثور، فدخل الغار وكان من أمره ما كان.منى 

 فلما أصبحت قريش وأتوا إىل احلجرة وقصدوا الفراش، فوثب علي 

 .ما شأنكم؟يف وجوههم، فقال: 

 قالوا له: أين حممد؟.

 أجعلتموني عليه رقيبًا، ألستم قلتم خنرجه من بالدنا فقد خرج قال: 

 .عنكم

 .ب ويقولون: أنت ختدعنا منذ الليلةفأقبلوا يضربون أبا هل

فتفرقوا يف اجلبال، وكان فيهم رجل من خزاعة يقال لـه: أبو كره يقفو 

 اآلثار، فقالوا له: يا أبا كره، اليو(م اليو(م.

، فقال: هذه قد(م حممد، واهلل فوقف بهم على باب حجرة رسول اهلل 

 إنها ألخت القد(م اليت يف املقا(م.

فرده معه، فقال أبو كره: وهذه قد(م  رسول اهلل  وكان أبو بكر استقبل

ابن أبي قحافة أو أبيه ـ ثم قال ـ وهاهنا عرب ابن أبي قحافة. فما هال بهم حتى 

أوقفهم على باب الغار، ثم قال: ما جاوها هذا املكان، إما أن يكونا صعدا إىل 

 السماء أو دخال حتت األرض.

ار، وجاء فارس من املالئكة وبعث اهلل العنكبوت فنسجت على باب الغ

حتى وقف على باب الغار، ثم قال: ما يف الغار واحد. فتفرقوا يف الشعاب 

 .(2)ثم أذن لنبيه يف اهلجرة وصرفهم اهلل عن رسوله 

                                                           

 .2سوة يس:  (1)
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كانت دفاعية بأمجعها، ومل تكن هذه احلروب إاّل بعد  حروب النيب 

قراره فيها وتشكيله حكومًة إسالمية قوية، إىل املدينة واست هجرة رسول اهلل 

مل  دون من، ملن قاتلهمالدفاعي فرض اهلل على املسلمني القتال عند ذلك 

 .(1)يقاتلهم، فقال تعاىل: 

فكانت حرب بدر وأحد واخلندق وغريها، على تفصيل ذكرناه يف كتاب 

 وهنا نكتفي ببعض الكال(م فيها.  (2) مرة يف تاريخ العامل()وألول 

فخرج وكان يرتأسها أبو سفيان، من الشا(م املشركني رجوع قافلة جاء خرب 

ثنيت عشرة ليلة وكان خروجهم يو(م السبت ال إليها مع أصحابه. رسول اهلل 

وثالثة عشر رجاًل،  وخرج معه األنصار، وكانوا ثالمثائة خلت من شهر رمضان.

أرسل شخصا قرتاب من بدر وأحجم عن اال فلما بلغ أبا سفيان مسريه 

اعرتض  بعشرة دنانري على أن يأتي قريشًا مبكة فيستنفرهم وخيربهم أن حممدًا قد

  لعريهم يف أصحابه.

، وحشدوا فيمن حوهلم من تقريبا مسرعني يف ألف مقاتلاملشركون  فنهض

وخرجوا من  بطون قريش سوى عدي بن كعب. العرب، ومل يتخلف من

                                                           

 .220سورة البقرة:  (1)

يف  فصل 220ص 2: جراجع كتاب وألول مرة يف تاريخ العامل، لإلما(م الراحل الشرياهي  (2)

 .غزواته وسراياه 



   /1سلسلة من حياة المعصومين  51 

فخرجوا  .ديارهم وقالوا: أيظن حممد وأصحابه أن نكون كعري ابن احلضرمي؟

 سراعًا وأخرجوا معهم القيان يشربون اخلمور ويضربون بالدفوف.

وفلت أبو سفيان بعري قريش، ولكن املشركني أصروا على حماربة رسول اهلل 

 ره للمسلمني على يد أمري املؤمنني علي بن ووقعت احلرب وأنزل اهلل نص

 وانهز(م جيش األعداء. أبي طالب 

 يسمى ُأُحدا، وكان ذلكاملدينة قرب جبل مشهور وقعت عند  (ُحدغزوة )ُأ

ّن قريشًا ملا رجعوا من بدر إىل مكة منعهم فإ .من العا(م الثالث للهجرةيف شوال 

ليبقوا على حنقهم وغيظهم ويفكروا  ،همأبو سفيان من البكاء والنوح على قتال

وبقوا  يف الثأر لقتالهم، وقال: الدهن والنساء علّي حرا(م حتى أغزو حممدًا.

  للحرب.يستعدون 

كتب العباس بن عبد املطلب  قريش حلرب رسول اهلل استعدت لما ف

خبربهم، واستأجر رجاًل من ب ي غفار  وهو يف مكة كتابًا خيرب رسول اهلل 

ط عليه أن يقطع الطريق إىل املدينة يف ثالثة أيا(م ويوصل الرسالة إىل رسول واشرت

 يف بعض حيطانها فقرأ كان رسول اهلل وقد(م الغفاري املدينة ف .اهلل 

 وأخذ  أخربهم باخلرب.فأن يدخلوا املدينة،  أصحابه وأمر  الرسالة،

جلد واجلهاد. ى فيهم اجلمعة وخطب فيهم وأمرهم بايستشري أصحابه، ثم صّل

 وأخربهم أن النصر هلم إذا صربوا وثبتوا..

على راية املهاجرين علي بن أبي طالب  النيب وجعل  ،وبدأت املعركة

وجعل عبد اهلل بن جبري على باب  ،، وعلى راية األنصار سعد بن عبادة

الشعب يف مخسني من الرماة، وأكد عليهم يف الثبات يف مكانهم وقال هلم: اتقوا 

إن رأيتمونا قد هزمناهم وأدخلناهم إىل مكة فال تربحوا من هذا  ، واصربوااهلل

املكان، وإن رأيتموهم قد هزمونا حتى أدخلونا املدينة، فال تربحوا والتزموا 
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 .مراكزكم حتى أرسل إليكم، ولو قتلنا عن آخرنا فإمنا نؤتى من موضعكم

علي (م أمري املؤمنني وكان أول من بره من املشركني طلحة بن أبي طلحة فقا

  وبره إليه وضربه .وكان لطلحة  ضربة فمات وسقطت الراية من يده

غرير بن عثمان املشركني ثم محل راية . وا فقتلهم علي أربعة إخوة فتقدم

ثم محلها أرطأة  ، ثم محلها عبد اهلل بن مجيلة فقتله علي فقتله علي 

. وملا سقطت الراية ه علي ثم محلها صواٌب احلبشي فقتل ،فقتله علي 

  .بعد محلها التسعة مل يتجرأ أحٌد على محلها

 والوقاتل املسلمون قتااًل شديدًا، وقت ،ثم كان اهلجو(م العا(م بني الفريقني

مجاعة كثرية من رؤساء قريش وأبطاهلم، وانهز(م املشركون، وكانت مع 

ملنهزمني وتقد(م هلم املشركني هنٌد هوجة أبي سفيان فجعلت تدور على املشركني ا

 مياًل ومكحلًة وتقول هلم: إمنا أنتم نساء فاكتحلوا.

جعلت هند جائزة كبرية لـ )وحشي( على أن يقتل أحد ثالثة: حممدًا كما 

  أو عليًا  أو محزة  ،فقال هلا وحشي: أما حممد فال أقدر عليه .

زة فإني ألن أصحابه يطوفون به، وأما علي فإنه أحذر من الذئب، وأما مح

 يبصر بني يديه.  أطمع فيه ألنه إذا غضب ال

وملا ظهرت الغلبة للمسلمني اشتغل املسلمون باغتنا(م األموال.فرأى أصحاب 

وقد أوصاهم )، على باب الشعب الذين يقودهم عبد اهلل بن جبري النيب 

كثريًا بأن يبقوا يف مواضعهم، وال يربحوا منها لو انتصر املسلمون  أو النيب 

 (.انكسروا

يقيمنا  رأى هؤالء أن مجاعتهم من املسلمني انتصروا، فقالوا لعبد اهلل: ما

 ،وأرادوا أن ينزلوا من مواضعهم !هاهنا وقد غنم أصحابنا وحنن نبقى بال غنيمة

فنزلوا  ،هلم، فلم يسمعوا منه فجعل عبد اهلل يذكرهم بوصايا رسول اهلل 

 إال اثنا عشر رجاًل. وأخلوا مواضعهم، ومل يبق مع عبد اهلل
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فرجع هو ذلك وقد جعله أبو سفيان يف مائيت فارس، ورأى خالد بن الوليد 

جبري وأصحابه عبد اهلل بن وعكرمة بن أبي جهل ورجاهلما، ومحلوا على 

ومن معه  . ثم نزل املشركون من مواضعهم وأحاطوا برسول اهلل مفقتلوه

ر املسلمني على رؤوس اجلبال، وهرب أكث ،وقتلوا من املسلمني مقتلة عظيمة

 من النيب قرب خالد بن الوليد عدد قليل وقد إال  ومل يبق مع النيب 

 القتال بنفسه وأصيب جبراح، وأخذ أمري املؤمنني  ، وباشر النيب حياربه

 ونادى جربئيل:  حتى أبعدهم عن رسول اهلل يكر فيهم ميينًا ومشااًل، 

 إال علــــــي           ال سيف إال ذو الفقار ال فتــــــــى             

يواهن  مزة وكان )وحشي( قد اختبأ خلف إحدى الصخور مرتبصًا حل

شهيدا  محزة عم النيب بها فسقط  اهفلما مر محزة من أمامه رم ،حربته بيده

 لت به هند.وقد مّث

النيب  ألنهم خالفوا أوامربكثرة القتلى من املسلمني د ثم انتهت معركة أُح

  بأمر رسول اهلل ونزلوا من اجلبل ألجل الغنيمة. غري أنهم يف النهاية عادوا

 وطاردوهم وهزموهم. كروا على املشركنيو 

 

  يف شوال سنة مخس من اهلجرة النبوية املباركة.غزوة اخلندق كانت 

ني على نقض العهد وامليثاق الذي كان بينهم وباليهود حيث اجتمع وذلك 

فخرجت قريش  واتفقوا مع كفار قريش على حماربة النيب  رسول اهلل 

سفيان بن حرب، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن يف ب ي  وقائدهم أبو

قرارة، واحلارث بن عوف يف ب ي مرة، ومسعر بن دخيلة فيمن تابعه من قومه من 

 جل، حنو املدينة.أشجع، وتوجهوا يف عشرة آالف، وقيل: يف مثانية عشر ألف ر
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قد  وكان سلمان الفارسياملسلمني واستشارهم  مجع رسول اهلل و

أشار حبفر خندق حول املدينة ليكون بني املسلمني والكافرين حجابًا فيؤخرهم 

 ..اخلندق عن اهلجو(م السريع

أصحابه حبفر اخلندق،  فأمر  ،واملسلمون رأيه واستحسن النيب 

من املهاجرين واألنصار حيفرونه،  ثني خطوة قومًاوجعل على كل عشرين أو ثال

 بنفسه معهم وظل حيفر حتى عرق جبينه الشريف. وقد محل رسول اهلل 

وأخريًا هجم مخسة  ،وملا عرف املشركون حبفر اخلندق حول املدينة تضايقوا

اخلندق وأخذ يطلب عمرو اجتاه فود( عبد وعلى رأسهم )عمرو بن أبطاهلم من 

 هل من مباره؟  ؟برفيع صوته: هل من مباره مسلمني وينادي فيهالرباه من امل

إىل  فخرج علي  .. أمري املؤمنني علي  .. إاّل.فلم جيبه أحد 

وأصحابه ينظرون إليه، وقد دمعت عينا رسول  ووقف النيب عمرو، 

 بره اإلميان كله إىل الشرك ويقول: بالنصر  وأخذ يدعو لعلي  اهلل

 .  (1)كله

 ،فلما رأى الكفار ذلك تفرقواعمرًا،  أت املعركة، وقد َقَتل علي وبد

 .  وكفى اهلل املؤمنني القتال بعلي 

                                                           

 .1غزوة األحزاب ح 25باب 121ص 10حبار األنوار:  (1)



   /1سلسلة من حياة المعصومين  58 

 



قمة يف األخالق الطيبة، وقد اهتدى بربكة أخالقه  كان رسول اهلل 

ل يف حقه الكثري من املشركني والكافرين واملنافقني وغريهم إىل اإلسال(م. حتى قا

 . (1)الباري عزوجل يف سورة القلم: 

وقال تعاىل: 

(2). 

 قال ابن شهر آشوب يف )املناقب(:

أحكم الناس وأحلمهم، وأشجعهم وأعدهلم، وأعطفهم  كان النيب 

وأسخاهم، ال يثبت عنده دينار وال درهم، ال يأخذ مما آتاه اهلل إال قوت عامه 

يسري ما جيد من التمر والشعري، ويضع سائر ذلك يف سبيل اهلل، ثم يعود  فقط من

 إىل قوت عامه فيؤثر منه، حتى رمبا احتاج قبل انقضاء العا(م إن مل يأته شيء.

جيلس على األرض وينا(م عليها،وخيصف النعل،ويرقع الثوب،  وكان 

ا أعيا، ويضع ويفتح الباب، وحيلب الشاة، ويعقل البعري، ويطحن مع اخلاد(م إذ

طهوره بالليل بيده، وال جيلس متكئًا، وخيد(م يف مهنة أهله، ويقطع اللحم، ومل 

يتجشأ قط، ويقبل اهلدية ولو أنها جرعة لنب ويأكلها، وال يأكل الصدقة، 

واليثبت بصره يف وجه أحد، يغضب لربه وال يغضب لنفسه، وكان يعصب 

 رد ما وجد.احلجر على بطنه من اجلوع، يأكل ما حضر وال ي

                                                           

 .8سورة القلم:  (1)

 .212سورة آل عمران:  (2)
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يلبس بردًا حربة مينية ومشلة وجبة صوف، والغليظ من القطن  وكان 

والكتان، وأكثر ثيابه البياض، ويلبس القميص من قبل ميامنه، وكان لـه ثوب 

 للجمعة خاصة، وكان إذا لبس جديدًا أعطى خلق ثيابه مسكينًا..

ة، يلبس خامت فضة يف خنصره األمين، ويكره الريح الردي وكان 

ويستاك عند الوضوء، ويردف خلفه عبده أو غريه، ويركب ما أمكنه من فرس 

 أو بغلة أو محار، ويركب احلمار بال سرج وعليه العذار، وميشي راجاًل.

 يشيع اجلنائز، ويعود املرضى يف أقصى املدينة. وكان 

جيالس الفقراء، ويؤاكل املساكني، ويناوهلم بيده، ويكر(م أهل  وكان 

 يف أخالقهم، ويتألف أهل الشر بالرب هلم.الفضل 

يصل ذوي رمحه من غري أن يؤثرهم على غريهم إاّل مبا أمر  وكان 

اهلل، وال جيفو على أحد، يقبل معذرة املعتذر إليه، وكان أكثر الناس تبسمًا ما مل 

ينزل عليه القرآن أو جتر عظة، ورمبا ضحك من غري قهقهة، ال يرتفع على عبيده 

يف مأكل وال يف ملبس، ما شتم أحدًا بشتمة، وال لعن امرأة وال خادمًا وإمائه 

، ال يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إاّل قا(م دعوهبلعنة، وال الموا أحدًا إاّل قال: 

 معه يف حاجته، وال جيزي بالسيئة السيئة، ولكن يغفر ويصفح.

صافحة، وكان يبدأ من لقيه بالسال(م، وإذا لقي مسلمًا بدأه بامل وكان 

اليقو(م وال جيلس إاّل على ذكر اهلل، وكان ال جيلس إليه أحد وهو يصلي إاّل 

 .ألك حاجة؟خفف صالته وأقبل عليه وقال: 

جيلس حيث ينتهي به اجمللس، ويأمر بذلك، وكان أكثر ما جيلس  وكان 

مستقبل القبلة، وكان يكر(م من يدخل عليه حتى رمبا بسط لـه ثوبه، ويؤثر 

 اخل بالوسادة اليت حتته، وكان يف الرضا والغضب ال يقول إال حقًا.الد

يأكل القثاء بالرطب وامللح، وكان أحب الفواكه الرطبة إليه  وكان 

البطيخ والعنب، وأكثر طعامه املاء والتمر، وكان يتمجع اللنب بالتمر ويسميهما 
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م، وكان حيب األطيبني، وكان أحب الطعا(م إليه اللحم، ويأكل الثريد باللح

القرع، وكان يأكل حلم الصيد وال يصيده، وكان يأكل اخلبز والسمن، وكان 

حيب من الشاة الذراع والكتف، ومن الصباغ اخلل، ومن التمر العجوة، ومن 

 .(1)البقول اهلندباء، وكان ميزح وال يقول إال حقًا 

بًا : أنه كان يسأل عن أصحابه فإن كان أحدهم غائومما جاء يف صفته 

دعا لـه، وإن كان شاهدًا هاره، وإن كان مريضًا عاده، وإذا لقيه الرجل فصافحه 

مل ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها، وال يصرف وجهه عن 

وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه، وإذا لقيه أحد فقا(م معه أو جالسه 

ه، وما وضع أحد فمه يف أحد مل ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عن

 أذنه إاّل استمر صاغيًا حتى يفرغ من حديثه ويذهب.

ضحوك السن، أشد الناس خشية وخوفًا من اهلل، وما ضرب  وكان 

 امرأة لـه وال خادمًا، يسبق حلمه غضبه، وال تزيده شدة اجلهل عليه إاّل حلمًا.

، وأجود أحسن الناس ُخُلقًا، وأرجحهم حلمًا، وأعظمهم عفوًا وكان 

باخلري من الريح املرسلة، وأشجع الناس قلبًا، وأشدهم بأسًا، وأشدهم حياًء، 

أشد حياًء من العذراء يف خدرها، وإذا أخذه العطاس وضع يده أو  كان 

 ثوبه على فيه، حيب الفال احلسن، ويغري االسم القبيح باحلسن.

ن العورات، يشاور أصحابه يف األمر، وهو أكثر الناس إغضاء ع وكان 

إذا كره شيئًا عرف يف وجهه، ومل يشافه أحدًا مبكروه، حتى إذا بلغه عن أحد ما 

 يكره مل يقل: ما بال فالن يقول أو يفعل كذا، بل ما بال أقوا(م.

أوسع الناس صدرًا، ما دعاه أحد من أصحابه أو أهل بيته إاّل  وكان 

صبيانهم، وجيلسهم يف  ، وكان خيالط أصحابه وحيادثهم، ويداعبلبيكقال: 

حجره، جييب دعوة احلر والعبد واألمة واملسكني، وال يدعوه أمحر وال أسود 

                                                           

 .فصل يف آدابه ومزاحه  285-281ص 2راجع املناقب: ج (1)
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من الناس إاّل أجابه. مل ير قط مادًا رجليه بني أصحابه، وال مقدمًا ركبتيه بني 

 يدي جليس لـه قط.

عشر سنني فما رأيته قط أدنى ركبتيه من  قال أنس: خدمت رسول اهلل 

ـ إىل أن قال ـ وما قال لشيء صنعُته: ِلَم صنعَت كذا؟، ولقد  ركبة جليسه

 .مشمت العطر فما مشمت ريح شيء أطيب رحيًا من رسول اهلل 

ينادي أصحابه بأحب أمسائهم ويكنيهم، وإذا مسع بكاء  وكان 

 الصغري وهو يصلي خفف صالته.

 هم.أكثر الناس شفقة على خلق اهلل، وأرأفهم بهم، وأرمحهم ب وكان 

أوصل الناس للرحم، وأقومهم بالوفاء وحسن العهد، يأكل  وكان 

آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما جيلس العبد، فإمنا أنا على األرض ويقول: 

يلبس الغليظ، وحيب التيامن يف شأنه كله، يف طهوره وترجله  . وكان عبد

يت، وجيلس وتنعله، يعود املساكني بني أصحابه، ويعلف ناضحه، ويقّم الب

 ويأكل مع اخلاد(م، وحيمل بضاعته من السوق، ال جيمع يف بطنه بني طعامني.

أرجح الناس عقاًل، وأفضلهم رأيًا، ما ُسئل شيئًا قط فقال: ال،  وكان 

 إذا أراد أن يفعل قال: نعم، وإذا مل يرد أن يفعل سكت.

 إذا جاء شهر رمضان أطلق كل أسري، وأعطى كل سائل. وكان 

أصرب الناس على أوهار الناس، ليس بالعاجز وال الكسالن،  وكان 

وما ُرئي يأكل متكئًا قط. وكثريًا ما يصلي يف نعليه، ويلبس القالنس الالطئة، 

ويلبس القلنسوة حتت العمامة، وبدون عمامة، ويتعمم بدون قلنسوة، وكان لـه 

عيدين ويرخيها عمامة سوداء دخل يو(م فتح مكة وهو البسها، وكان يلبسها يف ال

خلفه، وروي أنها كانت تسعة أكوار، وقال بعضهم: الظاهر إنها كانت حنو 

 عشرة أذرع، وكانت لـه بردة خيطب فيها.

: أنه كان حسن اإلصغاء إىل حمدثه، ال يلوي عن ومما جاء يف وصفه 
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أحد وجهه، وال يكتفي باالستماع إىل من حيدثه، بل يلتفت إليه بكل جسمه، 

الكال(م، كثري اإلنصات، ميااًل للجد من القول، ويضحك أحيانًا  وكان قليل

 حتى تبدو نواجذه.

يرقع  كان النيب »قال:  (،اإلرشاد)عن احلسن بن حممد الديلمي يف و

 ،وجيلس على األرض ،ويأكل مع العبد ،وحيلب شاته ،وخيصف نعله ،ثوبه

 ،لسوق إىل أهلهوال مينعه احلياء أن حيمل حاجة من ا ،ويركب احلمار ويردف

ويسلم على  ،وال ينزع يده من يد أحد حتى ينزعها هو ،ويصافح الغ ي والفقري

شف خغ ي وفقري، وال حيقر ما دعي إليه ولو إىل و كبري وصغري من استقبله من

 ،طلق الوجه ،مجيل املعاشرة ،كريم الطبيعة ،ونةئ، وكان خفيف املةالتمر

جوادًا  ،متواضعًا من غري مذلة ،عبوسحمزونًا من غري  ،ًا من غري ضحكشاشب

ومل  ،من شبع قط أومل يتجش ،رحيمًا بكل مسلم ،رقيق القلب ،من غري سرف

 .(1)«ميد يده إىل طمع

وقال أبو الدرداء: ال يزال العبد يزداد من اهلل بعدا ما ُمشي خلفه، وكان 

 يف بعض األوقات ميشي مع األصحاب فيأمرهم بالتقد(م وميشي رسول اهلل 

 .(2)يف غمارهم

فال  وقال أنس: كانت الوليدة من والئد املدينة تأخذ بيد رسول اهلل 

 .(1)ينزع منها يده حتى تذهب به حيث شاءت

وعليه جدري قد يقشر وعنده أصحابه  ودخل رجل على رسول اهلل 

 .(1)جبنبه يأكلون، فما جلس عند أحد إال قا(م من جنبه، فأجلسه النيب 

                                                           

 .31ب 221ص 2إرشاد القلوب: ج (1)
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يصافح الغ ي والفقري والصغري والكبري، ويسلم مبتدئًا   وكان رسول اهلل

على كل من استقبله من صغري أو كبري، أسود أو أمحر، حر أو عبد من أهل 

الصالة. ليس لـه حلة ملدخله وحلة ملخرجه، ال يستحيي من أن جييب إذا دعي 

وإن كان أشعث أغرب، وال حيقر ما دعي إليه وإن مل جيد إال حشف الدقل، 

يرفع غداء لعشاء وال عشاء لغداء، هني املقولة، لني اخللقة، كريم الطبيعة، ال

مجيل املعاشرة، طلق الوجه، بسامًا من غري ضحك، حمزونًا من غري عبوس، 

شديدًا من غري عنف، متواضعًا من غري مذلة، جوادًا من غري سرف، رحيمًا بكل 

ئم اإلطراق، مل يبشم قط ذي قربى، قريبًا من كل ذمي ومسلم، رقيق القلب، دا

 .(1)«من شبع، وال ميد يده إىل طمع

: قال رجل للنيب : »قال وعن معلى بن خنيس عن أبي عبد اهلل 

 يا رسول اهلل علم ي؟. قال: اذهب وال تغضب. فقال الرجل: قد اكتفيت 

 بذاك. 

فمضى إىل أهله فإذا بني قومه حرب قد قاموا صفوفًا ولبسوا السالح، فلما 

: ال تغضب، ذلك لبس سالحه ثم قا(م معهم ثم ذكر قول رسول اهلل  رأى

 فرمى السالح ثم جاء ميشي إىل القو(م الذين هم عدو قومه. فقال: يا هؤالء، 

ما كانت لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر فعلي يف مالي أنا 

 أوفيكموه.

 فقال القو(م: فما كان فهو لكم حنن أوىل بذلك منكم. 

 .(2)«: فاصطلح القو(م وذهب الغضبقال
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 وهو أعرف الناس به  يف وصف رسول اهلل  قال أمري املؤمنني 

يا علي، ما عرف اهلل إال أنا وأنت، وال عرف ي إال اهلل وأنت،  :حيث قال 

 .(1)وال عرفك إال اهلل وأنا

 يف نهج البالغة:  قال 

طهر فتأس بنبيك األطيب األ  فإن فيه أسوة ملن تأسى، وعزاء ملن

تعزى، وأحب العباد إىل اهلل املتأسي بنبيه، واملقتص ألثره، قضم الدنيا قضمًا، 

ومل يعرها طرفًا، أهضم أهل الدنيا كشحًا، وأمخصهم من الدنيا بطنًا، عرضت 

عليه الدنيا فأبى أن يقبلها، وعلم أن اهلل أبغض شيئًا فأبغضه، وحقر شيئًا 

فحقره، وصغر شيئًا فصغره، ولو مل يكن فينا إاّل حبنا ما أبغض اهلل، وتعظيمنا 

يأكل على  ما صغر اهلل لكفى به شقاقًا هلل وحمادة عن أمر اهلل، ولقد كان 

األرض، وجيلس جلسة العبد، وخيصف بيده نعله، ويرقع بيده ثوبه، ويركب 

بيته تكون فيه التصاوير  احلمار العاري، ويردف خلفه، ويكون السرت على باب

يا فالنة ـ إلحدى أهواجه ـ غيبيه ع ي؛ فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا فيقول: 

، فأعرض عن الدنيا بقلبه، وأمات ذكرها من نفسه، وأحب أن تغيب وهخارفها

هينتها عن عينه، لكيال يتخذ منها رياشًا، وال يعتقدها قرارًا، وال يرجو فيها 

ا من النفس، وأشخصها عن القلب، وغيبها عن البصر، مقامًا، فأخرجه

وكذلك من أبغض شيئًا أبغض أن ينظر إليه وأن يذكر عنده، ولقد كان يف رسول 

ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوبها؛ إذ جاع فيها مع خاصته،  اهلل 
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وهويت عنه هخارفها مع عظيم هلفته، فلينظر ناظر بعقله أ أكر(م اهلل بذلك حممدًا 

(م أهانه؟ فإن قال: أهانه، فقد كذب واهلل العظيم وأتى باإلفك العظيم، وإن أ

قال: أكرمه، فليعلم أن اهلل قد أهان غريه؛ حيث بسط الدنيا لـه وهواها عن 

أقرب الناس منه، فإن تأسى متأٍس بنبيه واقتص أثره ووجل موجله، وإال فال يأمن 

، ومبشرًا باجلنة،ومنذرًا بالعقوبة علمًا للساعة اهللكة، فإن اهلل جعل حممدًا 

خرج من الدنيا مخيصًا، وورد اآلخرة سليمًا، مل يضع حجرًا على حجر حتى 

مضى لسبيله، وأجاب داعي ربه، فما أعظم منة اهلل عندنا حني أنعم علينا به 

سلفًا نتبعه، وقائدًا نطأ عقبه. واهلل، لقد رقعت مدرعيت هذه حتى استحييت من 

قال لي قائل: أال تنبذها؟ فقلت: اغرب ع ي، فعند الصباح حيمد  راقعها، ولقد

 .(1)القو(م السرى

                                                           

 .املقدمة 20-2مكار(م األخالق: ص (1)
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هلداية الناس ال لالنتقا(م منهم، فكان يعفو عن  ُبعث رسول اهلل 

 مسيئهم، ويسعى يف هدايتهم باليت هي أحسن وباحلكمة واملوعظة احلسنة.

خرج أعرابي من ب ي سليم يتبدى يف الربية فإذا هو  :قال ،عن ابن عباس

ه وأقبل ّمثم جعله يف ُك ،فسعى وراءه حتى اصطاده ،قد نفر من بني يديه بضّب

وكان من  ،يا حممد ،يا حممد :فلما أن وقف بإهائه ناداه .يزدلف حنو النيب 

يا  :هـل لوإذا قي ،يا حممد :قال .يا حممد :هـإذا قيل ل أخالق رسول اهلل 

وإذا قيل  ،يا أبا القاسم :قال .يا أبا القاسم :وإذا قيل له ،يا أمحد :قال .أمحد

 :فلما أن ناداه األعرابي .ل وجههوتهّل ،لبيك وسعديك :قال .يا رسول اهلل :له

أنت الساحر الكذاب  :قال له .يا حممد ،يا حممد :قال لـه النيب .يا حممد ،يا حممد

أنت  !ء وال أقلت الغرباء من ذي هلجة هو أكذب منكالذي ما أظلت اخلضرا

والالت  ،بعث بك إىل األسود واألبيض الذي تزعم أن لك يف هذه اخلضراء إهلًا

والعزى لوال أني أخاف أن قومي يسمون ي العجول لضربتك بسيفي هذا ضربة 

 .أقتلك بها فأسود بك األولني واآلخرين

 اجلس يا : قال النيب ف ،فوثب إليه عمر بن اخلطاب ليبطش به

إىل األعرابي فقال  ثم التفت النيب  .با حفص فقد كاد احلليم أن يكون نبيًا

هوننا بهكذا تفعل العرب يتهجمون علينا يف جمالسنا جي ،يا أخا ب ي سليم :له

إن من ضربي يف دار الدنيا هو  والذي بعث ي باحلق نبيًا ،يا أعرابي .بالكال(م الغليظ
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إن أهل السماء السابعة  والذي بعث ي باحلق نبيًا ،يا أعرابي .لنار يتلظىيف ا غدًا

أسلم تسلم من النار يكون لك ما لنا  ،يا أعرابي .يسمون ي أمحد الصادق

  .وتكون أخانا يف اإلسال(م ،وعليك ما علينا

والالت والعزى ال أومن بك يا حممد أو يؤمن  :فغضب األعرابي وقال :قال

فلما أن وقع الضب على األرض وىل  ،مهرمى بالضب عن ُكثم  .هذا الضب

فأقبل الضب ينظر إىل النيب  .أقبل إليَّ ،أيها الضب: فناداه النيب  هاربًا

. فقال لـه النيب  :قال: ؟أيها الضب من أنا.  فإذا هو ينطق بلسان

بن أنت حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاشم  :فصيح ذرب غري قطع فقال

أعبد اهلل عزوجل الذي فلق  :قال .؟من تعبد: فقال لـه النيب  .عبد مناف

ثم أنشأ  ،واصطفاك يا حممد حبيبًا ،واختذ إبراهيم خلياًل ،احلبة وبرأ النسمة

 :يقول

فلما أن نظر األعرابي إىل  ،م أطبق على فم الضب فلم حير جوابًاث :قال

ضب اصطدته من الربية ثم أتيت به يف كمي ال يفقه وال ينقه  وا عجبًا :ذلك قال

 بهذا الكال(م ويشهد لـه بهذه الشهادة أنا ال أطلب أثرًا  وال يعقل يكلم حممدًا

 ،عبده ورسوله وأشهد أن حممدًامد ميينك فأنا أشهد أن ال إله إال اهلل  ،بعد عني

 .(1)فأسلم األعرابي وحسن إسالمه

                                                           

 .22ح 3ب 52-22ص 83حبار األنوار: ج (1)
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بأسارى فقد(م رجل  ُاتي رسول اهلل ، قال: عن أبي عبد اهلل 

منهم ليضرب عنقه، فقال لـه جربئيل: أخر هذا، اليو(م يا حممد. فرده وأخرج 

يا حممد، غريه حتى كان هو آخرهم، فدعا به ليضرب عنقه فقال لـه جربئيل: 

ربك يقرئك السال(م ويقول لك: إن أسريك هذا ُيطعم الطعا(م، وُيقري الضيف، 

 ويصرب على النائبة، وحيمل احلماالت. 

: إن جربئيل أخربني فيك عن اهلل بكذا وكذا وقد فقال لـه النيب 

 أعتقتك. فقال لـه: وإن ربك ليحب هذا؟!. 

 فقال: نعم. 

، والذي بعثك باحلق نبيًا نك رسول اهلل قال: أشهد أن ال إله إال اهلل وأ

 .(1)ال رددت عن مالي أحدًا أبدًا

 أتي النيب ، قال: عن أبي عبيدة احلذاء، عن أبي عبد اهلل 

بأسارى فأمر بقتلهم خال رجل من بينهم. فقال الرجل: بأبي أنت وأمي يا 

 حممد، كيف أطلقت ع ي من بينهم؟. 

ربني جربئيل عن اهلل عزوجل أن فيك مخس خصال حيبه اهلل فقال: أخ

عزوجل ورسوله: الغرية الشديدة على حرمك، والسخاء، وحسن اخللق، 

 وصدق اللسان، والشجاعة. 

قتااًل  فلما مسعها الرجل أسلم وحسن إسالمه، وقاتل مع رسول اهلل 

 .(2)شديدًا حتى استشهد

                                                           

 .21122ح 85ب 850ص 2عة: جوسائل الشي (1)

 .11ح 21ب 321-328ص 22حبار األنوار: ج (2)
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أن مجعًا من غطفان قد جتمعوا يريدون أن يصيبوا من  وبلغ رسول اهلل 

 أطراف املدينة، عليهم رجل يقال لـه: دعثور بن احلارث بن حمارب. 

يف أربعمائة ومخسني رجاًل ومعهم أفراس وهرب منه األعراب  فخرج 

ذا أمر وعسكر به، وأصابهم مطر كثري. فذهب  فوق ذري اجلبال، ونزل 

 ابه ذلك املطر فبّل ثوبه، وقد جعل رسول اهلل حلاجة فأص رسول اهلل 

وادي أمر بينه وبني أصحابه، ثم نزع ثيابه فنشرها لتجف وألقاها على شجرة، 

 .ثم اضطجع حتتها واألعراب ينظرون إىل كل ما يفعل رسول اهلل 

فقالت األعراب لدعثور ـ وكان سيدهم وأشجعهم ـ: قد أمكنك حممد وقد 

حيث إن غوث بأصحابه مل يغث حتى تقتله. فاختار سيفًا  انفرد من بني أصحابه

من سيوفهم صارمًا ثم أقبل مشتماًل على السيف حتى قا(م على رأس رسول اهلل 

 بالسيف مشهورًا. فقال: يا حممد، من مينعك م ي اليو(م؟. 

، ودفع جربئيل يف صدره فوقع السيف من يده، فأخذه رسول اهللقال: 

 . من مينعك م ي؟وقال:  وقا(م على رأسه اهلل 

قال: ال أحد وأنا أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل، واهلل ال أكثر 

سيفه ثم أدبر، ثم أقبل بوجهه ثم  عليك مجعًا أبدًا. فأعطاه رسول اهلل 

. فأتى قومه فقيل أنا أحق بذلكقال: واهلل ألنت خري م ي. قال رسول اهلل: 

تقول وقد أمكنك والسيف يف يدك!. قال: وقد كان واهلل ذلك لـه: أينما كنت 

ولك ي نظرت إىل رجل أبيض طويل دفع يف صدري فوقعت لظهري فعرفت أنه 

ملك، وشهدت أن حممدًا رسول اهلل، واهلل ال أكثر عليه، وجعل يدعو قومه إىل 

 .(1)اإلسال(م

                                                           

 .8ب 52-52إعال(م الورى: ص (1)
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ستشارة يف األمور، وعد(م االستبداد يؤكد على مبدأ اال كان رسول اهلل 

يف الرأي، كما نص على ذلك القرآن الكريم، حيث قال تعاىل: 

(1) :وقال عزوجل ،(2). 

فإن األمور تكون بالشورى إاّل فيما ورد فيه النص عن اهلل عزوجل أو 

 االجتهاد يف قبال النص. ، حيث ال جيوهاملعصو(م 

يطبق االستشارة بنفسه، كما استشار يف قصة  وكان رسول اهلل 

اخلندق، وحرب أحد، وغزوة اخلندق، وحتى يف اللحظات األخرية من حياته 

 عندما نزل عليه ملك املوت ...

أتاه اخلرب عن ف ،بأصحابه ذفران رسول اهلل نزل يف غزوة بدر الكربى 

مبسريهم ليمنعوا عريهم، ونزل عليه جربئيل فأخربه بأن العري قد أفلتت،  قريش

أصحابه يف ذلك وأخربهم عن  النيب فاستشار  .لقتالهن قريشًا قد أقبلت أو

امض ملا  ،فقا(م املقداد بن األسود وقال: يا رسول اهلل .قريش وخروجهم إليهم

 و إسرائيل ملوسى: نقول لك كما قالت بن أمرك اهلل فنحن معك، واهلل ال

(1)،  ولكن اذهب أنت وربك

                                                           

 .32سورة الشورى:  (1)

 .212سورة آل عمران:  (2)

 .18سورة املائدة:  (1)
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 الذي بعثك باحلق لو سرت بنا إىل برك الغماد  فقاتال إنا معكما مقاتلون، فو

ـ وهو موضع باليمن ـ جلالدنا معك من دونه حتى تبلغه، ولو أمرتنا أن خنوض 

ه ـخريًا ودعا ل فقال له رسول اهلل  ضا وشوك اهلراس خلضناه معك.مجر الغ

منا يريد األنصار، إو .أشريوا عليَّ أيها الناس :ثم قال رسول اهلل ، خبري

نه يعنيهم، فقا(م سعد بن معاذ أثم أعادها ثانية وثالثة، ففهمت األنصار 

فقال  .أجل :فقال النيب . األنصاري وقال: لكأنك يا رسول اهلل تريدنا؟

إنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما  ،مي يا رسول اهللأسعد: بأبي أنت و

جئت به  هو احلق من عند اهلل، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على 

الذي بعثك  السمع والطاعة، فامض يا رسول اهلل ملا أردت فنحن معك، فو

ناه معك ما ختلف منا رجل باحلق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته خلض

واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدًا، إنا لصرب يف احلرب صدق يف اللقاء لعل 

اهلل يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة اهلل وصل من شئت واقطع من 

 شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت.

  سعد وشكره واألنصار على ذلك.بقول  فسر رسول اهلل 

سريوا على بركة اهلل وأبشروا فإن اهلل قد وعدني إحدى  :ثم قال 

، ثم ارحتل الطائفتني ولن خيلف اهلل وعده، واهلل لكأني أنظر إىل مصارع القو(م

 (1)بهم ونزل قريبًا من بدر. 

 وورد أيضا: 

 ـ بدر واسعةوكانت منطقة  ـ حتى نزل مياه بدر ثم سار رسول اهلل 

جنوبها العدوة القصوى، ومشاهلا العدوة الدنيا، وفيها عدة آبار وعيون للماء 

قريشًا إىل بدر، ومنع قريشًا من السبق  فسبق رسول اهلل  تنزل فيها القوافل.

                                                           

 النيب  212-210ص 2: جانظر كتاب )وألول مرة يف تاريخ العامل(، لإلما(م الشرياهي  (1)

 .يستشري أصحابه
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إليه مطر عظيم أرسله اهلل تعاىل مما يليهم ومل يصب منه املسلمني إال ما لبد هلم 

مياه بدر مما يلي املدينة أتاه احلباب بن املنذر  ا نزل ومل دهس الوادي وأعانهم.

بن عمرو بن اجلموح فقال: يا رسول اهلل، أرأيت هذا املنزل هو منزل أنزلكه اهلل 

يف جوابه:  فقال . ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه أ(م هو الرأي يف احلرب؟

بل هو الرأي.  فقال: يا رسول اهلل، فانهض بنا حتى  إن هذا ليس مبنزل

نأتي أدنى ماء من القو(م فننزله ونغور ما وراءه من القلب، ثم نب ي عليه حوضًا 

هذا  فاستحسن رسول اهلل  فنمأله فيكون املاء يف متناولنا فنشرب ونروى.

 .(1)الرأي وفعله، فكان سببًا من أسباب تفوقهم على املشركني

 مجعه يف غزوة أحد، اجتمعت حلربقد بأن قريش  علم رسول اهلل ملا و

 ، ورأى أشريوا علي :َّأصحابه يستشريهم يف مواجهة املشركني، فقال 

ن مدينتنا إ ،فقال بعضهم: يا رسول اهلل خيرج من املدينة. ـ على رواية ـ أن ال

أصاب منا، وما  عذراء ما فضت علينا قط، وما خرجنا إىل عدو منها قط إاّل

وقال  أصبناهم، يع ي بذلك: عد(م اخلروج من املدينة. دخل علينا قط إاّل

نا نكره اخلروج إليهم جبنًا عن أإنا خنشى أن يظن عدونا  ،بعضهم: يا رسول اهلل

نزل عليه الكتاب ال ُأوقال محزة: والذي  لقائهم فيكون هذا جرأة منهم علينا.

ن هذا رأي وكا جالدهم بسيفي خارجًا من املدينة.ُأطعم اليو(م طعامًا حتى أ

على اخلروج، فصلى بالناس اجلمعة ثم وعظهم  األكثرية، فعز(م رسول اهلل 

جتهاد،وأخرب أن هلم النصر ما صربوا وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم وأمرهم باجلد واال

بالناس العصر وقد حتشدوا، وحضر أهل  ثم صلى  ففرح الناس بذلك.

                                                           

 .التشاور يهدي إىل التفوق 218ص 2: جانظر كتاب )وألول مرة يف تاريخ العامل( لإلما(م املؤلف (1)
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 .(1)ح وخرجالسال العوالي واصطف الناس ينتظرون خروجه، فلبس 

 

سفيان بن حرب،  وقائدهم أبويف حرب األحزاب خرجت قريش ملا 

وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن يف ب ي قرارة، واحلارث بن عوف يف 

ب ي مرة، ومسعر بن دخيلة فيمن تابعه من قومه من أشجع، وتوجهوا يف عشرة 

 مسع رسول اهلل ، ودينةآالف، وقيل: يف مثانية عشر ألف رجل حنو امل

استشار أصحابه، فكان رأيهم على  بتجمع األحزاب وسريهم حنو املدينة املنورة

فأشار سلمان الفارسي  املقا(م يف املدينة وحرب القو(م إن جاءوا إليهم على أنقابها.

بصواب رأي  باخلندق واستحسنه القو(م، ونزل جربئيل على رسول اهلل 

حد إىل راتج، ُأفحدد حفر اخلندق من ناحية  فخرج رسول اهلل  سلمان.

حيث كان سائر أحناء املدينة مشبك بالنخيل والبنيان، وخط موضع احلفر خبط 

ترغيبًا  على األرض، فضرب اخلندق على املدينة فعمل فيه رسول اهلل 

ينقل الرتاب  فحفر بنفسه يف موضع املهاجرين وعلي  ،للمسلمني يف األجر

عيش اآلخرة،  عيش إاّل الوقال:  ا،وعي عرق رسول اهلل من احلفرة حتى 

 .(2)اللهم اغفر لألنصار واملهاجرين

يف النو(م  إن اهلل عزوجل أمر رسول اهلل ، قال: عن أبي عبد اهلل 

أن يدخل املسجد احلرا(م ويطوف وحيلق مع احمللقني، فأخرب أصحابه وأمرهم 

نزل ذا احلليفة أحرموا بالعمرة وساقوا البدن، وساق باخلروج فخرجوا، فلما 

                                                           

 .يستشري أصحابه النيب  283-281ص 2انظر كتاب )وألول مرة يف تاريخ العامل(: ج (1)

 .املشورة تهدي إىل الظفر 252ص 2انظر كتاب وألول مرة يف تاريخ العامل: ج (2)
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ستًا وستني بدنة وأشعرها عند إحرامه، وأحرموا من ذي احلليفة  رسول اهلل 

ملبني بالعمرة قد ساق من ساق منهم اهلدي مشعرات جملالت ـ وساق قصة 

ـ وقال رسول اهلل  احلديبية وصدهم املشركون وكيفية الصلح إىل أن قال 

روا بدنكم واحلقوا رؤوسكم. فامتنعوا وقالوا: كيف ننحر وحنلق ومل : احن

من ذلك وشكا  نطف بالبيت ومل نسع بني الصفا واملروة. فاغتّم رسول اهلل 

ذلك إىل أ(م سلمة. فقالت: يا رسول اهلل، احنر أنت واحلق. فنحر رسول اهلل 

 هلل وحلق، فنحر القو(م على خبث يقني وشك وارتياب. فقال رسول ا 

تعظيمًا للبدن: رحم اهلل احمللقني. وقال قو(م مل يسوقوا البدن: يا رسول اهلل، 

 واملقصرين؛ ألن من مل يسق هديًا مل جيب عليه احللق. فقال رسول اهلل 

ثانيًا: رحم اهلل احمللقني الذين مل يسوقوا اهلدي. قالوا: يا رسول اهلل، 

 .(1)رب، اخلواملقصرين. فقال: رحم اهلل املقصرين

جربئيل عندما نزل عليه ملك ـ وهو إسرافيل حسب  استشار رسول اهلل 

ـ وقال: إن اهلل تعاىل خيريك أن تكون عبدًا رسواًل متواضعًا أو  (2)بعض الروايات

 إىل جربئيل وأومأ جربئيل بيده أن تواضع. ملكًا رسواًل؟. فنظر رسول اهلل 

 .(1)عبدًا متواضعًا رسواًل: فقال 
 

ودخل بيت  أنه ملا استأذن عزرائيل على رسول اهلل يف احلديث: 

 وقال: السال(م عليك يا رسول اهلل وعلى أهل بيتك. فاطمة 

                                                           

 .20222ح 8ب 323-321ص 2سائل: جمستدرك الو (1)

 .15ص 1، وتفسري القمي: ج121ص 22انظر حبار األنوار: ج (2)

 .1باب التواضع ح 211ص 1راجع الكايف: ج (1)
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 : وعليك السال(م يا ملك املوت.رسول اهلل قال لـه 

ك السال(م وخيريك بني لقائه ؤن ربك أرسل ي إليك وهو يقرإ: عزرائيل قال

 والرجوع إىل الدنيا.

حتى ينزل جربئيل ويستشريه، فخرج ملك املوت  رسول اهلل فاستمهله 

 القاسم من عنده وجاء جربئيل فقال: السال(م عليك يا أبا

(1)(2)حلديث، إىل آخر ا. 

 



 .(1)ما تشاور قو(م إال ُهدوا ألرشد أمرهم : قال رسول اهلل

 .دي ألرشد األمورمن أراد أمرًا فشاور فيه وقضى ُه :وقال 

 .مسلمًا وّفقُه اهلل ألرشد أموره ئمن أراد أمرًا فشاور فيه امر : قالو

يا عند ما بعثه إىل اليمن ـ:  ني ـ وهو يوصي أمري املؤمن وقال 

 .(1)علي، ما حار من استخار، وال ند(م من استشار

إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم مسحاؤكم، وأمركم  :وقال 

شورى بينكم، فظهر األرض خري لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم، 

ألرض خري لكم وأغنياؤكم خبالؤكم، ومل يكن أمركم شورى بينكم، فبطن ا

 .من ظهرها

 .عبـد مبشورة، وال سعد باستغنـاء رأي اما شق :وقال 

 ال وحدة أوحش من العجب، وال مظاهرة أوثق من  :وقال 

                                                           

 .1ـ  8الضحى: سورة  (1)

 (.سيأتي تفصيل ذلك يف نهاية هذا الكتاب حتت عنوان )يف بيت فاطمة  (2)

 .8ح 22ب201ص 51حبار األنوار: ج (1)

 .20211ح 1ب 52ص 2ائل الشيعة: جوس (1)
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 .(1)املشاورة

 .(2)دي إىل الرشدما من رجل يشاور أحدًا إال ُه :وقال 

 .(1)حتى يستشري ال يفعلن أحدكم أمرًا :وقال 

، قال رسول اهلل (1)قال: ملا نزلت:  وعن ابن عباس

 : أما إن اهلل ورسوله لغنيـان عنها ولكن جعلها اهلل رمحة ألميت، فمن

 .استشار منهم مل يعد(م رشدًا، ومن تركها لـم يعد(م غيًا

شاوروا العلماء الصاحلني، فإذا عزمتم على إمضاء ذلك  :وقال 

 .فتوكلوا على اهلل

جعل مشورتك من خياف اهلل اآخ من اإلخوان أهل التقى، و :وقال 

 .تعاىل

شاور املتقني، الذين يؤثرون اآلخرة على الدنيا، ويؤثرون  :وقال 

 .على أنفسهم يف أموركم

 .(5)ن تستشري ذا الرأي وتطيع أمرهأاحلـز(م  :وقال 

اك واخلالف عليهم إذا أشار عليك العاقل الناصح فاقبل وإي :وقال 

 .(6)فإن فيه اهلالك

 .(7)اسرتشدوا العاقل ترشدوا،وال تعصوه فتندموا :وقال 

 .من استشاره أخوه املسلم فأشار عليه بغري رشد  فقد خانه :وقال 

                                                           

 .سورة آل عمران 820ح 808ص 2تفسري نور الثقلني: ج (1)

 .سورة الشورى 15ص 2جممع البيان: ج (2)

 .20ف 2ب 132مكار(م األخالق: ص (1)

 .212سورة آل عمران:  (1)

 .2220ح 10ب 381ص 2مستدرك الوسائل: ج (5)

 .82حضمن  82ب 201ص 51حبار األنوار:ج (6)

 .21132ح 2ب 10-22ص 21وسائل الشيعة: ج (7)
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مـن استشار أخاه فأشار عليه بأمر وهو يرى الرشد غري ذلك  :وقال 

 .خانه

 .ن الرشد يف غريه فقد خانهأر يعلم من أشار على أخيه بأمـ :وقال 

 .إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه :وقال 

 .(1)املستشار مؤمتن :وقال 

 .املستشار مؤمتن، فإذا استشري فليشر مبا هو صانع لنفسه :وقال 

 .املستشري معان :وقال 

 .من استشري فأشار بغري رأيه سلبه اهلل تعاىل رأيه :وقال 

 .(2)منه برئُت فقد فـي مشورة املسلمني غش من: ال وق

 من استشاره أخوه املؤمن فلم ميحضه النصيحة سلبه اهلل  :وقال 

 .(1)لبه

                                                           

 .212املسلك الثالث ح 2ب 832ص 2: جئلغوالي الآل، و32ح 2ف 208ص 2: جئلغوالي الآل (1)

 .122ح 32ب 22ص 1: جعيون أخبار الرضا  (2)

 .2212ح 11ب 382ص 2مستدرك الوسائل: ج (1)
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حيث املسلمني على التعليم والتعّلم، ويؤكد كثريًا على  كان النيب 

، والدين رسول العلم والفضيلة العلم والعلماء، فرسول اإلسال(م 

اإلسالمي دين العقل واملنطق، ال السيف واجلرب، قال تعاىل : 

(1) :وقال عزوجل .

(2). 

 .(1)وقال سبحانه: 

حيب العلم والعلماء ويرجح حلقات العلم على حلقات  فكان النيب 

فإذا يف املسجد جملسان: جملس  الدعاء، ففي احلديث: خرج رسول اهلل 

كال اجمللسني إىل خري، أما  :يتفقهون وجملس يدعون اهلل ويسألونه، فقال 

هلل وأما هؤالء فيتعلمون ويفقهون اجلاهل، هؤالء أفضل، هؤالء فيدعون ا

 .(1)، ثم قعد معهمبالتعليم ُأرسلُت

 .(5)طلب العلم فريضة على كل مسلمة ومسلمة :وقال 

يا أبا ذر، اجللوس  :قال: قال رسول اهلل )رضوان اهلل عليه( وعن أبي ذر 

من جناهة الشهداء، ساعة عند مذاكرة العامل أحب إىل اهلل من ألف جناهة 

واجللوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب إىل اهلل من قيا(م ألف ليلة يصلي يف كل 

                                                           

 .112سورة البقرة:  (1)

 .81سورة األنفال:  (2)

 .11-12: سورة الغاشية (1)

 .31ح 8ب 102ص 2حبار األنوار: ج (1)

 . 12110ح 8ب 182ص 25مستدرك الوسائل: ج (5)
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ليلة ألف ركعة، واجللوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب إىل اهلل من ألف غزوة 

 .و قراءة القرآن كله

 قال: يا رسول اهلل، مذاكرة العلم خري من قراءة القرآن كله؟!

يا أبا ذر، اجللوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب  :فقال رسول اهلل 

إليَّ من قراءة القرآن كله اث ي عشر ألف مرة، عليكم مبذاكرة العلم فإن بالعلم 

تعرفون احلالل من احلرا(م، ومن خرج من بيته ليلتمس بابًا من العلم كتب اهلل 

ع أو عزوجل لـه بكل قد(م ثواب نيب من األنبياء، وأعطاه اهلل بكل حرف يستم

يكتب مدينة يف اجلنة، وطالب العلم أحبه اهلل وأحبه املالئكة وأحبه النبيون، 

والحيب العلم إاّل السعيد، وطوبى لطالب العلم يو(م القيامة. يا أبا ذر، واجللوس 

ساعة عند مذاكرة العلم خري لك من عبادة سنة صيا(م نهارها وقيا(م ليلها، والنظر 

 .(1)ألف رقبة إىل وجه العامل خري لك من عتق

ويف )روضة الواعظني(: روي عن بعض الصحابة، قال: جاء رجل من 

فقال: يا رسول اهلل، إذا حضرت جناهة أو حضر جملس  األنصار إىل النيب 

إن كان للجناهة من  :عامل أيهما أحّب إليك أن أشهد؟. فقال رسول اهلل 

ألف جناهة، ومن يتبعها ويدفنها فإن حضور جملس العامل أفضل من حضور 

عيادة ألف مريض، ومن قيا(م ألف ليلة، ومن صيا(م ألف يو(م، ومن ألف درهم 

يتصدق بها على املساكني، ومن ألف حجة سوى الفريضة، ومن ألف غزوة 

سوى الواجب تغزوها يف سبيل اهلل مبالك ونفسك، وأين تقع هذه املشاهد من 

بد بالعلم، وخري الدنيا واآلخرة مشهد عامل، أما علمت أن اهلل ُيطاع بالعلم وُيع

 .(2)مع العلم، وشر الدنيا واآلخرة مع اجلهل

وأكثر مدارسة العلماء ومناظرة احلكماء يف تثبيت  : ال رسول اهللوق

                                                           

 الفصل العشرون يف العلم. 35جامع األخبار: ص (1)

 باب الكال(م يف ماهية العلو(م وفضلها. 21ص 2روضة الواعظني: ج (2)
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سنن العدل على مواضعها، وإقامتها على ما صلح به الناس؛ فإن ذلك حييي 

لناس، ألن السنة الصاحلة احلق ومييت الباطل وُيكتفى دلياًل به على ما صلح به ا

 من أسباب احلق اليت تعرف بها، ودليل أهلها على السبيل إىل طاعة اهلل 

 .(1)فيها

املؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم تكون تلك  :وقال النيب 

الورقة يو(م القيامة سرتًا فيما بينه وبني النار، وأعطاه اهلل تبارك وتعاىل بكل حرف 

ا مدينة أوسع من الدنيا سبع مرات، وما من مؤمن يقعد ساعة عند مكتوب عليه

العامل إاّل ناداه ربه عزوجل: جلست إىل حبييب فو عزتي وجاللي ألسكنتك 

 .(2)اجلنة معه وال أبالي

 . (1)املتقون سادة، والفقهاء قادة، واجللوس إليهم عبادة :وقال 

 . (1)الستهم هيادةاألنبياء قادة، والفقهاء سادة، وجم :وقال 

 .(5)عبادة جمالسة العلماء عبادة، والنظر إىل علي  :وقال  

 : ، قال: قال رسول اهلل عن آبائه  وعن موسى بن جعفر 

النظر يف وجه العامل حبًا لـه عبادة(6) . 

إذا جاء املوت  :يقول مسعنا رسول اهلل  :قال وعن أبي ذر 

 .(7)احلال مات شهيدًاطالب العلم وهو على هذه 

                                                           

 ذكر ما جيب لألمراء وما جيب عليهم. 315ص 2دعائم اإلسال(م: ج (1)

 .33302ح 2ب 22-21ص 15وسائل الشيعة: ج (2)

 .321اجمللس الثامن ح 111األمالي للطوسي: ص (1)

 .2031ح 25اجمللس 853األمالي للطوسي: ص (1)

 .18ح 8ب 108ص 2حبار األنوار: ج (5)

 .12ح 8ب 101ص 2حبار األنوار: ج (6)

 .2ف 211-212منية املريد: ص (7)
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النظا(م السياسي ـ وكذلك االقتصادي ـ يف اإلسال(م نظا(م تعددي تنافسي، 

وهو من مقومات تقد(م اجملتمع، وهذه التعددية اإلجيابية كانت جلية بني املهاجرين 

 واألنصار، ورمبا الفئات األخرى من اجملتمع.

 لفضيلة والتقد(م.وفلسفة التعددية هي التنافس يف اخلري وا

 وهذه التعددية ال تنايف األخوة اإلسالمية كما هو واضح.

مر بقو(م  روي يف )غوالي الآللي( باب السبق والرماية: )أن رسول اهلل 

: أنا يف احلزب الذي فيه ابن األدرع، من األنصار يرتامون، فقال رسول اهلل 

ارموا . قال:  فأمسك احلزب اآلخر وقالوا: لن يغلب حزب فيه رسول اهلل

، فرمى مع كل واحد رشقًا، فلم يسبق بعضهم بعضًا، فلم فإني أرمي معكم

 .(1)يزالوا يرتامون وأوالدهم وأوالد أوالدهم ال يسبق بعضهم بعضًا(

يا معشر املهاجرين وقال فيها:  وكم من خطبة خطبها رسول اهلل 

إىل  (م رسول اهلل ، نشري إىل بعضها: يف قصة حفر اخلندق: قاواألنصار

، قال جابر: يا معشر املهاجرين واألنصار أجيبوا جابرًاشفري اخلندق ثم قال: 

وكان يف اخلندق سبعمائة رجل، فخرجوا كلهم، ثم مل مير بأحد من املهاجرين 

. ويف حرب أحد، أمر رسول اهلل (2)، القصةأجيبوا جابراواألنصار إال قال: 

  :مناديًا ينادير املهاجرين واألنصار، من كانت به جراحة فليخرج يا معش

 .(1)ومن مل يكن به جراحة فليقم

                                                           

 .2ف 211-212منية املريد: ص (1)

 يف اخلندق. معاجز رسول اهلل  252ص 1سري القمي: جتف (2)

 مواساة رجل من األنصار. 211-218ص 2تفسري القمي: ج (1)
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يف )البحار(: يف خرب عن كعب بن عجرة، أن  وروى العالمة اجمللسي 

أينا أوىل به وأحب  املهاجرين واألنصار وب ي هاشم اختصموا يف رسول اهلل 

 .أنا أخوكمأما أنتم يا معشر األنصار فإمنا  :إليه؟. فقال 

 فقالوا: اهلل أكرب، ذهبنا به ورب الكعبة.

 .وأما أنتم معشر املهاجرين فإمنا أنا منكم :وقال 

 فقالوا: اهلل أكرب، ذهبنا به ورب الكعبة.

 .وأما أنتم يا ب ي هاشم فأنتم م ي وإلي :َّوقال 

 .(1)يقول الراوي: فقمنا وكلنا راض مغتبط برسول اهلل 

ملا نزلت هذه اآلية: قال:  عن أبيه  الكاظم وعن اإلما(م 

(2)  مجعهم  ثم قال: يا معشر املهاجرين

واملنسك  واألنصار، إن اهلل تعاىل يقول:

ى يدركه نيب، أال وإن لزو(م اإلما(م وطاعته هو هو اإلما(م، لكل أمة بعد نبيها حت

 .(1)إمامكم بعدي الدين وهو املنسك، وهو علي بن أبي طالب 

يا معشر يقول:  ،قال: مسعت رسول اهلل وعن سلمان الفارسي 

. املهاجرين واألنصار، أال أدلكم على ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا

هذا علي أخي ووهيري ووارثي وخليفيت ل: قالوا: بلى يا رسول اهلل. قا

إمامكم، فأحبوه حليب وأكرموه لكراميت؛ فإن جربئيل أمرني أن أقول لكم ما 

يا معشر املهاجرين واألنصار، أحبوا عليًا حبيب ، قال: . وعنه (1)قلت

 .(5)وأكرموه لكراميت، واهلل ما قلت لكم هذا من قبلي ولكن اهلل أمرني بذلك

                                                           

 .22ح 2ب 321ص 11حبار األنوار: ج (1)

 .25سورة احلج:  (2)

 سورة احلج وما فيها من اآليات يف األئمة اهلداة. 381تأويل اآليات الظاهرة: ص (1)

 .322اجمللس الثامن ح 113األمالي للطوسي: ص (1)

 .210ضمن ح 25ب 301ص 32حبار األنوار: ج (5)
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حيث ضمن للكل  مل تر البشرية من احلريات مثل ما جاء به رسول اهلل 

 حرياتهم املشروعة من دون االعتداء على حرية اآلخرين.

بقولـه:  وقد وصف الباري تعاىل رسوله اخلامت 

(1). 

 

حرية التجارة، حرية البيع، حرية االشرتاط يف العقد، حرية القرض، حرية 

لح، حرية الرهن ، حرية الضمان، حرية احلوالة، حرية الكفالة، حرية الص

الشركة، حرية املضاربة، حرية املزارعة، حرية املساقاة، حرية اإليداع، حرية 

االستعارة، حرية اإلجارة، حرية الوكالة، حرية الوقف، حرية الصدقات، حرية 

السكنى والعمرى والرقبى واحلبس، حرية اهلبة، حرية السبق والرماية، حرية 

ية اخللع، حرية املباراة، حرية الوصية، حرية النكاح، حرية الطالق، حر

اللعان، حرية اإلقرار، حرية اجلعالة، حرية األميان، حرية الشفعة، حرية إحياء 

                                                           

 .215سورة األعراف:  (1)
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، حرية اللقطة، حرية الصيد والذباحة، احلريات ، حرية حياهة املباحاتاملوات

حرية اإلعال(م، حرية التأليف، حرية البيان، حرية النشر والتوهيع، العبادية، 

مع، حرية تأسيس األحزاب واملنظمات واهليئات، حرية التعبري عن حرية التج

الرأي، حرية املعارضة وحقوقها، حرية اخلروج باملظاهرات السلمية، حرية 

اإلقامة والسفر، حرية فتح الشركات واملصانع واملعامل، حرية الكسب 

ة، والتجارة، حرية البناء والعمران، احلريات السياسية، احلريات االقتصادي

 .(1)الكثرية احلرياتغريها من واحلريات االجتماعية، 

                                                           

راجع موسوعة الفقه: كتاب احلريات، وكذلك كتاب )احلرية اإلسالمية( وكتاب )الصياغة اجلديدة(  (1)

 .لإلما(م املؤلف 
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من أهم احلريات السياسية يف اإلسال(م حرية املعارضة وضمان حقوقها، 

وطبقه يف حكومته اإلسالمية باملدينة املنورة،  وهذا ما جاء به رسول اهلل 

لك قصص املنافقني يف فاملعارضة كانوا يتمتعون بكامل حرياتهم، ومن أمثلة ذ

 .عهد النيب 

  قال: ملا قسم رسول اهلل ،(1) (اإلرشاد)يف  روى الشيخ املفيد 

بني عينيه أثر السجود، فسلم ومل خيص أجنأ غنائم حنني، أقبل رجل طويل آد(م 

 ما صنعت يف هذه الغنائم.و، ثم قال: قد رأيتك  النيب

 ؟. وكيف رأيت : قال رسول اهلل

 أرك عدلت!قال: مل 

إذا مل يكن العدل عندي فعند من ويلك، ، وقال:فغضب رسول اهلل 

 !؟يكون

 .فقال املسلمون: أال نقتله؟

ه أتباع ميرقون من الدين كما ميرق السهم من ـدعوه، فإنه سيكون لقال:

  . فقتله أمري املؤمننيالرمية، يقتلهم اهلل على يد أحب اخللق إليه من بعدي

 (م النهروان من اخلوارج.فيمن قتل يو

خط اخلندق  : إن النيب (2) يف )البحار( وروى العالمة اجمللسي 

عا(م األحزاب، وقطع لكل عشرة أربعني ذراعًا، فاحتج املهاجرون واألنصار يف 

                                                           

 .باب طرف من أخبار أمري املؤمنني  282ص 2جاإلرشاد:  (1)

 غزوة األحزاب. 25ب 222ص 10األنوار: ج حبار (2)
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سلمان ـ وكان رجاًل قويًا ـ فقال املهاجرون: سلمان منا. وقالت األنصار: 

 .نا أهل البيتسلمان م :سلمان منا. فقال النيب 

قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن املزني 

وستة من األنصار يف أربعني ذراعًا، فحفرنا حتى إذا كنا جبب ذي ناب أخرج اهلل 

من باطن اخلندق صخرة مروة كسرت حديدنا وشقت علينا. فقلنا: يا سلمان، 

خرة، فإما أن نعدل عنها فإن وأخربه خرب هذه الص إرق إىل رسول اهلل 

 املعدل قريب، وإما أن يأمرنا فيه بأمره؛ فإنا ال حنب أن نتجاوه خطه. 

وهو ضارب عليه قبة تركية، فقال:  قال: فرقي سلمان إىل رسول اهلل 

يا رسول اهلل، خرجت صخرة بيضاء مروة من بطن اخلندق فكسرت حديدنا 

كثري، فمرنا فيها بأمرك فإنا ال حنب أن وشقت علينا حتى ما حييك فيها قليل وال 

 نتجاوه خطك. 

مع سلمان اخلندق والتسعة على شفة اخلندق،  قال: فهبط رسول اهلل 

املعول من يد سلمان، فضربها به ضربة صدعها، وبرق  فأخذ رسول اهلل 

يف جوف بيت مظلم، فكرب  ًامنها برق أضاء ما بني البتيها حتى لكأن مصباح

ثانية   املسلمون، ثم ضربها رسول اهلل ربتكبرية فتح وك رسول اهلل 

فربق منها برق أضاء ما بني البتيها حتى لكأن مصباحًا يف جوف بيت مظلم، فكرب 

ثالثة   املسلمون، ثم ضربها رسول اهلل ربتكبرية فتح وك  رسول اهلل

بيت  فكسرها وبرق منها برق أضاء ما بني البتيها حتى لكأن مصباحًا يف جوف

تكبرية فتح وكرب املسلمون، وأخذ بيد سلمان  مظلم، فكرب رسول اهلل 

فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول اهلل، لقد رأيت منك شيئًا ما رأيته  ورقي. 

 منك قط؟! 

  .رأيتم ما يقول سلمان؟إىل القو(م وقال:  فالتفت رسول اهلل 

 فقالوا: نعم. 
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ق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور ضربت ضربيت األوىل فرب :قال 

احلرية ومدائن كسرى كأنها أنياب الكالب فأخربني جربئيل أن أميت ظاهرة 

عليها، ثم ضربت ضربيت الثانية فربق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور احلمر 

من أرض الرو(م كأنها أنياب الكالب فأخربني جربئيل أن أميت ظاهرة عليها، ثم 

لثة فربق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور صنعاء كأنها ضربت ضربيت الثا

  .اهرة عليها فأبشرواظأنياب الكالب وأخربني جربئيل أن أميت 

 فاستبشر املسلمون وقالوا: احلمد هلل موعد صدق وعدنا النصر بعد احلصر.

يكم ويعدكم الباطل ويعلمكم أنه يبصر من نفقال املنافقون: أال تعجبون مي

حلرية ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم إمنا حتفرون اخلندق من يثرب قصور ا

 الفرق وال تستطيعون أن تربهوا؟! 

فنزل القرآن: 

(1). 

كان املنافقون يعيشون يف ظل رمحة .. وهكذا  وقد تركهم رسول اهلل 

 بكامل حرياتهم. رسول اهلل 

                                                           

 .21سورة األحزاب:  (1)
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يكر(م املرأة أكرب اإلكرا(م مما مل يسبق لـه مثيل يف  كان رسول اهلل 

 التاريخ، بعد ما كانت املرأة مهانة يف اجلاهلية.

 ولوال الدين اإلسالمي لضاعت املرأة ضياعًا كاماًل.

 يا حبر ُحسن اخُللق ُيسر : »ي أبو عبد اهلل عن حبر السقاء قال: قال ل

 . «ـ ثم قال ـ: أال أخربك حبديث ما هو يف يدي أحد من أهل املدينة

 قلت: بلى. 

ذات يو(م جالس يف املسجد إذ جاءت جارية  بينا رسول اهلل : »قال

فلم تقل شيئًا  لبعض األنصار وهو قائم، فأخذت بطرف ثوبه فقا(م هلا النيب 

 شيئًا حتى فعلت ذلك ثالث مرات، فقا(م هلا النيب  هلا النيب ومل يقل 

 يف الرابعة وهي خلفه فأخذت هدبة من ثوبه ثم رجعت. 

ثالث مرات  فقال هلا الناس: فعل اهلل بك وفعل، حبسِت رسول اهلل 

ال تقولني لـه شيئًا وال هو يقول لك شيئًا ما كانت حاجتك إليه؟. قالت: إن لنا 

ل ي أهلي آلخذ هدبة من ثوبه ليستشفي بها، فلما أردت أخذها رآني مريضًا فأرس

فقا(م فاستحييت منه أن آخذها وهو يراني وأكره أن أستأمره يف أخذها 

 .(1)«فأخذتها

                                                           

 .21باب حسن اخللق ح 201ص 1الكايف: ج (1)
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 .(1)للنساء كلما اهداد العبد إميانًا أهداد حبًا :قال رسول اهلل 

 .(2)اتاجلنة حتت أقدا(م األمه:  قالو

 .(1)حتت أقدا(م األمهات روضة من رياض اجلنة :وقال 

: إن والدتي بلغها الكرب، وهي عندي اآلن وقال رجل لرسول اهلل 

أمحلها على ظهري، وأطعمها من كسيب، وأميط عنها األذى بيدي، وأصرف 

 عنها مع ذلك وجهي استحياًء منها وإعظامًا هلا، فهل كافأتها؟. 

ن بطنها كان لك وعاًء، وثديها كان لك سقاًء، وقدمها ال؛ أل :قال 

لك حذاًء، ويدها لك وقاًء، وحجرها لك حواًء، وكانت تصنع ذلك لك وهي 

 .(1)متنى حياتك، وأنت تصنع هذا بها وحتب مماتها

 وقيل: يا رسول اهلل، ما حق الوالد؟. 

 . أن تطيعه ما عاش :قال 

 فقيل: وما حق الوالدة؟. 

هيهات هيهات، لو أنه عدد رمل عاجل، وقطر املطر أيا(م : فقال 

 .(5)الدنيا، قا(م بني يديها، ما عدل ذلك يو(م محلته يف بطنها

 .(6)من سعادة املرء الزوجة الصاحلة: قال و

 .(7)ال حتملوا النساء أثقالكم واستغنوا عنهن ما استطعتم.. :وقال 

 .(8)وجة الصاحلةالدنيا متاع وخري متاعها الز :وقال 
                                                           

 .22321ح 3ب 215ص 28مستدرك الوسائل: ج (1)

 .25233ح 50ب 220ص 21مستدرك الوسائل: ج (2)

 .25233ح 50ب 220ص 21مستدرك الوسائل: ج (1)

 .25231ح 50ب 220ص 21مستدرك الوسائل: ج (1)

 .25235ح 50ب 221ص 21مستدرك الوسائل: ج (5)

 .18222ح 2ب 82ص 10ج وسائل الشيعة: (6)

 .2321ح 8ف 2ب 2. ق802غرر احلكم ودرر الكلم: ص (7)

 .31النوادر للراوندي: ص (8)



   /1سلسلة من حياة المعصومين  91 

 

هو الالعنف، يف خمتلف احلاالت  كان املنهج العا(م يف سياسة رسول اهلل 

 ومع اجلميع، مع املسلم والكافر، مع املؤمن واملنافق، مع الصديق والعدو.

كلها دفاعية، وما أقل القتلى فيها كما  ومن هنا كانت حروب النيب 

 سبق.

أمر جنودك أفضلهم يف نفسك حلمًا، وأمجعهم  ول :ِّ قال رسول اهلل

للعلم وحسن السياسة وصاحل األخالق، ممن يبطئ عن الغضب، ويسرع إىل 

العذر، ويرأف بالضعيف، وال يلح على القوي، ممن ال يسره العنف، وال يقعد 

 .(1)به الضعف

إذا بعث سرية دعا  كان رسول اهلل ، قال: وعن أبي عبد اهلل 

جلسه إىل جنبه وأجلس أصحابه بني يديه، ثم قال: سريوا بسم اهلل بأمريها فأ

، ال تغدروا وال تغلوا وال متثلوا، وباهلل ويف سبيل اهلل وعلى ملة رسول اهلل 

وال تقطعوا شجرة إاّل أن تضطروا إليها، وال تقتلوا شيخًا فانيًا، وال صبيًا، وال 

ظر إىل أحد من املشركني فهو جار امرأة، وأميا رجل من أدنى املسلمني وأفضلهم ن

حتى يسمع كال(م اهلل، فإذا مسع كال(م اهلل عزوجل فإن تبعكم فأخوكم يف 

 .(2)دينكم، وإن أبى فاستعينوا باهلل عليه وأبلغوه مأمنه

كان  إن النيب ، قال: وعن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اهلل 

 عزوجل يف خاصة نفسه ثم يف إذا أراد أن يبعث أمريًا على سرية أمره بتقوى اهلل
                                                           

 ذكر ما جيب لألمراء وما جيب عليهم. 312ص 2دعائم اإلسال(م: ج (1)

 .2يف السرايا ح وأمري املؤمنني   باب وصية رسول اهلل 30ص 1الكايف: ج (2)
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أصحابه عامة، ثم يقول: اغزوا بسم اهلل ويف سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل 

والتغدروا وال تغلوا وال متثلوا،وال تقتلوا وليدًا،وال متبتاًل يف شاهق،والحترقوا 

النخل، وال تغرقوه باملاء، وال تقطعوا شجرة مثمرة، وال حترقوا هرعًا؛ ألنكم 

درون لعلكم حتتاجون إليه، وال تعقروا من البهائم ما يؤكل حلمه إاّل ما البد ال ت

لكم من أكله، وإذا لقيتم عدوًا من املشركني فادعوهم إىل إحدى ثالث فإن هم 

أجابوكم إليها فاقبل منهم وكف عنهم: ادعوهم إىل اإلسال(م وكف عنهم، 

منهم وكف عنهم، وإن أبوا وادعوهم إىل اهلجرة بعد اإلسال(م؛ فإن فعلوا فاقبل 

أن يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا أن يدخلوا يف دار اهلجرة كانوا مبنزلة أعراب 

املؤمنني جيري عليهم ما جيري على أعراب املؤمنني، وال جتري هلم يف الفيء من 

القسمة شيئًا إاّل أن جياهدوا يف سبيل اهلل، فإن أبوا هاتني فادعوهم إىل إعطاء 

عن يد وهم صاغرون؛ فإن أعطوا اجلزية فاقبل منهم وكف عنهم، وإن اجلزية 

 .(1)أبوا فاستعن باهلل عليهم وجاهدهم يف اهلل حق جهاده

 : ، قال: قال أمري املؤمنني وعن السكوني، عن أبي عبد اهلل 

 نهى رسول اهلل أن يلقى السم يف بالد املشركني(2). 

)صلوات اهلل قال: قال أمري املؤمنني  ،وعن السكوني، عن أبي عبد اهلل 

إىل اليمن وقال لي: يا علي، ال تقاتلن أحدًا حتى  بعث ي رسول اهلل : عليه(

تدعوه، وأيم اهلل ألن يهدي اهلل على يديك رجاًل خري لك مما طلعت عليه 

 .(1)الشمس وغربت، ولك والؤه يا علي

                                                           

 .1ح 20ب 232-232ص 2تهذيب األحكا(م: ج (1)

 .22222ح 22ب 21ص 21وسائل الشيعة: ج (2)

 .8يف السرايا ح وأمري املؤمنني  باب وصية رسول اهلل  12ص 1الكايف: ج (1)
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 هخارفها، مبا للكلمة من معنى.هاهدًا يف الدنيا و كان رسول اهلل 

فقال له:  نزل جربئيل على رسول اهلل ، قال: وعن أبي عبد اهلل 

ربك يقرئك السال(م ويقول لك: هذه بطحاء مكة تكون لك رضراضة ذهب وال 

تنقص مما ادخرت لك شيئًا. قال: فنظر رسول اهلل إىل البطحاء فقال: ال يا رب، 

 .(1)يومًا فأسألك ولكن أشبع يومًا فأمحدك وأجوع

دخل عليه عمر وهو على  وعن ابن عباس، قال: إن رسول اهلل 

ما لي حصري قد أثر يف جنبيه. فقال: يا نيب اهلل، لو اختذت فراشًا. فقال: 

وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إاّل كراكب سار يف يو(م صائف فاستظل حتت شجرة 

 .(2)ساعة من نهار ثم راح و تركها

لقد قبض رسول اهلل »قال:  ،عن آبائه  فر بن حممد عن جعو

  وإن درعه ملرهونة عند يهودي من يهود املدينة بعشرين صاعًا من شعري

 .(1)«استلفها نفقًة ألهله

 .(1)ينوعليه َد مات رسول اهلل ويف احلديث أنه 

فإنهم  وهكذا كان أمري املؤمنني واإلما(م احلسن واإلما(م احلسني 

 .(5) وعليهم َديناستشهدوا 
                                                           

 .5ف 128مشكاة األنوار: ص (1)

 له وأخالقه.يف مجل من أحوا 2ب 132ص 22حبار األنوار: ج (2)

 .13522ح 1ب 311ص 22وسائل الشيعة: ج (1)

 .13512ح 1ب 311ص 22وسائل الشيعة: ج (1)

 .13522وح13522ح 1ب 311ص 22وسائل الشيعة: جراجع  (5)



  91من حياة الرسول األعظم  

 

رمحًة للعاملني  الرمحة املهداة، فكان  من صفات رسول اهلل 

 .(1)بأمجعهم، قال تعاىل: 

جاء رجل إىل ، قال: عن أبان األمحر، عن الصادق جعفر بن حممد 

 ، فحمل إليه اث ي عشر درهمًا.وقد بلى ثوبه رسول اهلل 

 فقال: يا علي، خذ هذه الدراهم فاشرت لي ثوبًا ألبسه.

: فجئت إىل السوق فاشرتيت لـه قميصًا باث ي عشر درهمًا، قال علي 

 فنظر إليه. وجئت به إىل رسول اهلل 

 فقال: يا علي، غري هذا أحب إليَّ، أترى صاحبه يقيلنا؟.

 فقلت: ال أدري.

 .فقال: انظر

قد كره هذا، يريد ثوبًا دونه  فجئت إىل صاحبه فقلت: إن رسول اهلل 

، فمشى معي إىل فأقلنا فيه. فرد عليَّ الدراهم وجئت به إىل رسول اهلل 

السوق ليبتاع قميصًا، فنظر إىل جارية قاعدة على الطريق تبكي، فقال هلا رسول 

 : ما شأنِك؟.اهلل 

 أعطوني أربعة دراهم ألشرتي هلم بها قالت: يا رسول اهلل، إن أهل بييت

 حاجة فضاعت فال أجسر أن أرجع إليهم.

أربعة دراهم، وقال: ارجعي إىل أهلِك. ومضى  فأعطاها رسول اهلل 

                                                           

 .205سورة األنبياء:  (1)
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إىل السوق فاشرتى قميصًا بأربعة دراهم ولبسه ومحد اهلل،  رسول اهلل 

جلنة. فخلع وخرج فرأى رجاًل عريانًا يقول: من كساني كساه اهلل من ثياب ا

قميصه الذي اشرتاه وكساه السائل، ثم رجع إىل السوق فاشرتى  رسول اهلل 

باألربعة اليت بقيت قميصًا آخر فلبسه ومحد اهلل ورجع إىل منزله، وإذا اجلارية 

 : ما لِك ال تأتني أهلِك؟.قاعدة على الطريق، فقال هلا رسول اهلل 

 وأخاف أن يضربوني. قالت: يا رسول اهلل، إني قد أبطأت عليهم

 : مري بني يدي ودّلي ي على أهلِك.فقال رسول اهلل 

حتى وقف على باب دارهم، ثم قال: السال(م عليكم  فجاء رسول اهلل 

 يا أهل الدار.

فلم جييبوه، فأعاد السال(م فلم جييبوه، فأعاد السال(م، فقالوا: عليك السال(م 

 يا رسول اهلل ورمحة اهلل وبركاته.

 ما لكم تركتم إجابيت يف أول السال(م والثاني؟. فقال هلم:

 قالوا: يا رسول اهلل، مسعنا سالمك فأحببنا أن تستكثر منه.

 : إن هذه اجلارية أبطأت عليكم فال تؤاخذوها.فقال رسول اهلل 

 فقالوا: يا رسول اهلل، هي حرة ملمشاك.

ركة من : احلمد هلل، ما رأيت اث ي عشر درهمًا أعظم بفقال رسول اهلل 

 .(1)هذه، كسا اهلل بها عريانني وأعتق بها نسمة

رمحًة للجميع حتى لألمة اليت مل يعتنوا بها يف  وهكذا كان النيب 

 اجملتمع اجلاهلي.

                                                           

 2ح 2ب 121-128ص 22حبار األنوار: ج (1)
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يؤكد على الشعائر الدينية مبختلف أنواعها، من  كان رسول اهلل 

جمالس البكاء وما أشبه، بل الصالة والصيا(م واحلج وسائر العبادات، وحتى 

 إليها وحبذها. وحتى الشعائر احلسينية حيث أشار النيب 

 وهذا ما قد رواه الفريقان يف كتبهم.

بكى، فلما رأى  محزة  عن جابر قال: ملا جرد رسول اهلل 

 .(2)شهق (1)أمثاله

د مسع نساء ُحُامن  قال: ملا رجع رسول اهلل  ،عن أنس بن مالكو

، فبلغ ذلك نساء األنصار !«هـلكن محزة ال بواكي ل»فقال:  ،كنياألنصار يب

...، ثم قال: وهو أشهر حديث باملدينة فإن نساء املدينة ال  فبكني حلمزة

 .(1)وإىل يومنا هذا يندبن موتاهن حتى يندبن محزة 

على جناهة ومعه عمر بن اخلطاب  قال: خرج النيب  ،عن أبي هريرةو

دعهن فإن  ،يا عمر: »برهن عمر، فقال رسول اهلل فسمع نساء يبكني فز

 .(1)«والعهد قريب ،والنفس مصابة ،العني دامعة

يو(م أحد محزة حني فاء  عن جابر بن عبد اهلل، قال: فقد رسول اهلل و

أنا الناس من القتال، قال: فقال رجل: رأيته عند تلك الشجرة وهو يقول: 

أ إليك مما جاء به هؤالء ألبي سفيان أسد اهلل وأسد رسوله، اللهم أني أبر
                                                           

 أي ما مثل به. (1)

 .بريوت ـ دار الكتب العلمية بعط 8223ح 122ص 3املستدرك على الصحيحني: ج (2)

 .2805ح 135ص 2املستدرك على الصحيحني: ج (1)

 .2802ح 135ص 2املستدرك على الصحيحني: ج (1)
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 فسار رسول اهلل  .وأعتذر إليك مما صنع هؤالء من انهزامهم ،وأصحابه

فقا(م  ،«أال كفن»ل به شهق، ثم قال: ّثوملا رأى ما ُم ،حنوه فلما رأى جبهته بكى

سيد الشهداء : »قال جابر: فقال رسول اهلل  .رجل من األنصار فرمى بثوب

 .(1)« يو(م القيامة محزةعند اهلل تعاىل

 .ليه شهقإقتل محزة بكى، فلما نظر  قال: ملا بلغ النيب  ،عن جابرو

 .(2)محزة بكى فلما رأى مثاله شهق قال: ملا جرد رسول اهلل  ،وعن جابر

إبراهيم بكى  قالت: ملا تويف ابن رسول اهلل  ،عن أمساء بنت يزيدو

: أنت أحق من عظم ـ بكر وإما عمر إما أبوـ ه املعزي ـفقال ل ،رسول اهلل 

وال نقول ما  ،وحيزن القلب ،تدمع العني: »قال رسول اهلل  .اهلل حقه

يسخط الرب، لوال أنه وعد صادق وموعود جامع وأن اآلخر تابع األول لوجدنا 

 .(1)«عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا وإنا بك حملزونون

عبد األشهل يبكني هلكاهن مر بنساء  ن رسول اهلل إعن ابن عمر: و

فجاء نساء األنصار  ،«لكن محزة ال بواكي له: »يو(م أحد، فقال رسول اهلل 

  يبكني محزة.

 . (1)إىل غريها من الروايات

                                                           

 .8200ح 122ص 3املستدرك على الصحيحني: ج (1)

 ـ دار الريان للرتاث بعط ،باب مقتل محزة رضي اهلل عنه 222وص 222ص 2جممع الزوائد: ج (2)

 .القاهرة

 .بريوت ـ الدار العربية بعباب ما جاء يف البكاء على امليت، ط 82و 85ص 1مصباح الزجاجة: ج (1)

 بريوت، ومسند الشاشي:  ـ دار الكتب العلمية بعط 123ص 8انظر شرح معاني اآلثار: جوللمزيد  (1)

 املوصل. بعط 281ص 3املدينة املنورة، واملعجم الكبري: ج بعط 823ص 1ج
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وهو   على رسول اهلل  قالت: دخل احلسني بن علي ،عن عائشة

قال جربيل  .و منكب وهو على ظهرهوه  فنزا على رسول اهلل ،وحى إليهُي

  .«؟حتبه يا حممد أ: »لرسول اهلل 

  .«ومالي ال أحب اب ي ،يا جربيل»قال: 

يده فأتاه برتبة بيضاء   فمد جربيل .«فإن أمتك ستقتله من بعدك» قال:

  .«يف هذه األرض يقتل ابنك هذا وامسها الطف»فقال: 

  رسول اهلل خرج من عند رسول اهلل   فلما ذهب جربيل

إن جربيل أخربني أن اب ي حسني مقتول  ،يا عائشة»فقال:  .والتزمه يف يده يبكي

إىل أصحابه فيهم علي  ثم خرج  ،«وأن أميت ستفنت بعدي ،يف أرض الطف

فقالوا: ما يبكيك يا رسول  .وأبو بكر وعمر وحذيفة وعمار وأبو ذر وهو يبكي

 ،قتل بعدي بأرض الطفاحلسني ُي أن اب ي  أخربني جربيل»فقال:  .اهلل؟

 .(1)«وجاءني بهذه الرتبة وأخربني أن فيها مضجعه

قال:  .جالسًا ذات يو(م يف بييت  قالت: كان رسول اهلل ،عن أ(م سلمةو

 فسمعت نشيج رسول اهلل ، فانتظرت فدخل احلسني «أحد ال يدخل عليَّ»

 يبكي، فاطلعت فإذا حسني يف حجره والنيب  وهو يبكي ميسح جبينه.  

  .فقلت: واهلل ما علمت حني دخل

قلت: أما يف  .ه؟كان معنا يف البيت، قال: أفتحّب  إن جربيل»فقال: 

فتناول جربيل  .«قال: إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال هلا كربالء .الدنيا فنعم

 . من تربتها فأراها النيب

                                                           

 .القاهرةـ دار الريان للرتاث  بعط 225ص 2ج جممع الزوائد: (1)
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قالوا:  .«ما اسم هذه األرض؟» تل قال:حني ُق فلما أحيط حبسني 

صدق رسول اهلل : »ـ ويف رواية ـ «صدق اهلل ورسوله كرب وبالء»فقال:  .كربالء

 (1)«أرض كرب وبالء. 

يلعبان بني يدي رسول  وعن أ(م سلمة، قالت: كان احلسن واحلسني 

يا حممد، إن أمتك تقتل ابنك هذا من يف بييت، فنزل جربيل فقال:  اهلل 

وضمه إىل صدره  . فبكى رسول اهلل  ، وأومئ بيده إىل احلسنيبعدك

 ، فشمها رسول اهلل وضعت عندِك هذه الرتبة :ثم قال رسول اهلل 

ريح كرب وبالء ـ وقال: ـ يا أ(م سلمة، إذا حتولت هذه الرتبة دمًا فاعلمي وقال: 

. فجعلتها أ(م سلمة يف قارورة ثم جعلت تنظر إليها كل يو(م أن اب ي قد قتل

 .(2)ًا حتولني دمًا ليو(م عظيموتقول: إن يوم

 ،وأنا جالسة على الباب  قالت أ(م سلمة: دخل احلسني على النيبو

فقلت: يا  .يقلبه وهو نائم على بطنه شيئًا  فتطلعت فرأيت يف كف النيب

يف كفك والصيب نائم على بطنك  تطلعت فرأيتك تقلب شيئًا ،رسول اهلل

قتل عليها وأخربني أن الرتبة اليت ُيإن جربيل أتاني ب»فقال:  ؟.ودموعك تسيل

 .(1)«أميت يقتلونه

فقالت: يا   أنها دخلت على رسول اهلل ،عن أ(م الفضل بنت احلارثو

  .إني رأيت حلمًا منكرًا الليلة ،رسول اهلل

  .«ما هو؟»قال: 

  .قالت: إنه شديد

  .«ما هو؟»قال: 

                                                           

 .املوصل بعط 235ح 122ص 13ج :املعجم الكبري. وانظر أيضا 225ص  2جممع الزوائد: ج (1)

 .221ضمن ح 302-300ص 1تهذيب التهذيب: ج (2)

 .الرياض ـ مكتبة الرشد بعط 35322ح 852-855ص 5مصنف ابن أبي شيبة: ج (1)
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  .قالت: رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت يف حجري

تلد فاطمة إن شاء اهلل غالمًا فيكون يف  ،خريًا رأيِت: » ال رسول اهللفق

 فكان يف حجري كما قال رسول اهلل فولدت فاطمة احلسني  .«حجرك

 فدخلت يومًا إىل رسول اهلل ،  فوضعته يف حجره ثم حانت م ي التفاتة

بأبي  ،قالت: فقلت: يا نيب اهلل .تهريقان  من الدموع  فإذا عينا رسول اهلل

  .أنت وأمي مالك؟

  .«فأخربني أن أميت ستقتل اب ي هذا أتاني جربيل »قال: 

  !!فقلت: هذا

 .(1)«نعم وأتاني برتبة من تربته محراء»فقال: 

وكان صاحب  نه سار مع علي إ :عن عبد اهلل بن جني عن أبيهو

عبد  اصرب أبا»فلما حاذى نينوى وهو منطلق إىل صفني فنادى علي:  ،مطهرته

 دخلت على النيب»قال:  .قلت: وماذا؟ .«اهلل، اصرب أبا عبد اهلل بشط الفرات

 اهلل أغضبك أحد، ما شأن عينيك  ،قلت: يا نيب .ذات يو(م وعيناه تفيضان

يقتل  قال: بل قا(م من عندي جربيل قبل فحدث ي أن احلسني  .تفيضان؟

ل: قلت: نعم، فمد قا .قال: فقال: هل لك أن أمشك من تربته؟ .بشط الفرات

 .(2)«يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عي ي أن فاضتا

 .(1)إىل غريها مما هو كثري

                                                           

 .بريوت ـ دار الكتب العلمية بعط 8222ح 228ص 3: جاملستدرك على الصحيحني (1)

 5مصنف ابن أبي شيبة: ج. وانظر أيضا مكة املكرمة بع، ط512ح 351ص 1ج :األحاديث املختارة (2)

 .35325ح 852-855ص

 2بريوت، ومسند أبي يعلى: ج ـ مؤسسة علو(م القرآن بعط 202ص 3انظر مسند البزار: جللمزيد  (1)

الرياض.  ـ دار الراية بعط 302ص 2دمشق. واآلحاد واملثاني: ج ـ ون للرتاثدار املأم بعط 122ص

 املوصل. ـ مكتبة العلو(م واحلكم بعط 201ص 3واملعجم الكبري: ج
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كثري الصالة والعبادة، والتضرع  الصالة عمود الدين، وكان رسول اهلل 

 إىل اهلل عزوجل واخلوف منه.

اهلل جعل ُقرة عي ي يا أبا ذر، إن  :عن أبي ذر، قال: قال رسول اهلل 

يف الصالة، وحّببها إليَّ كما حبب إىل اجلائع الطعا(م وإىل الظمآن املاء، وإن 

 اجلائع إذا أكل الطعا(م شبع والظمآن إذا شرب املاء روي وأنا ال أشبع من 

. وعن أبي ذر ـ يف حديث ـ قال: قلت: يا رسول اهلل، إنك أمرت ي (1)الصالة

 .(2)الصالة خري موضوع اسُتكِثر أ(م اسُتِقل بالصالة ما الصالة؟. قال:

على عبد امللك بن  وعن الزهري، قال: دخلت مع علي بن احلسني 

مروان، قال: فاستعظم عبد امللك ما رأى من أثر السجود بني عي ي علي بن 

. فقال: يا أبا حممد، لقد ُبيَِّن عليك االجتهاد ولقد سبق لك من اهلل احلسني 

قريب النسب وكيد السبب، وإنك  بضعة من رسول اهلل  احلسنى، وأنت

لذو فضل عظيم على أهل بيِتك وذوي عصرك، ولقد أوتيت من الفضل والعلم 

والدين والورع ما مل يؤته أحد مثلك وال قبلك إاّل من مضى من سلفك. وأقبل 

كل ما ذكرته ووصفته  :يث ي عليه ويطريه، قال: فقال علي بن احلسني 

اهلل سبحانه وتأييده وتوفيقه، فأين شكره على ما أنعم، كان رسول اهلل من فضل 

  يقف يف الصالة حتى تور(م قدماه، ويظمأ يف الصيا(م حتى يعصب فوه. فقيل

: له: يا رسول اهلل، أمل يغفر اهلل لك ما تقد(م من ذنبك وما تأخر؟. فيقول 

                                                           

 .1222ح 20ب 82ص 3مستدرك الوسائل: ج (1)

 .1252ح 20ب 83-81ص 3مستدرك الوسائل: ج (2)
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 .(1)أفال أكون عبدًا شكورًا

عند  كان رسول اهلل ، قال: ر وعن أبي بصري، عن أبي جعف

عائشة ليلتها. فقالت: يا رسول اهلل، مل تتعب نفسك وقد غفر اهلل لك ما تقد(م 

من ذنبك وما تأخر؟. فقال: يا عائشة، أال أكون عبدًا شكورًا ـ قال: ـ وكان 

يقو(م على أطراف أصابع رجليه فأنزل اهلل سبحانه وتعاىل:  رسول اهلل 

(2)(1). 

، عن احلسني بن عن آبائه  عن أبيه  وعن موسى بن جعفر 

إن يهوديًا من يهود الشا(م وأحبارهم كان قد قرأ التوراة قال:  علي 

ـ إىل أن قال ـ قال لـه اليهودي: هذا  واإلجنيل والزبور وصحف األنبياء 

: لقد ارت اجلبل معه خلوفه. قال لـه علي داود بكى على خطيئته حتى س

أعطي ما هو أفضل من هذا، إنه كان إذا قا(م إىل  كان كذلك، وحممد 

الصالة مسع لصدره وجوفه أريز كأريز املرجل على األثايف من شدة البكاء وقد 

آمنه اهلل عزوجل من عقابه، فأراد أن يتخشع لربه ببكائه فيكون إمامًا ملن اقتدى 

عشر سنني على أطراف أصابعه حتى تورمت قدماه واصفر  د قا(م به، ولق

وجهه يقو(م الليل أمجع حتى عوتب يف ذلك فقال اهلل عزوجل: 

(1)  بل لتسعد به، ولقد كان يبكي حتى يغشى

ن ذنبك وما تأخر؟. عليه. فقيل لـه: يا رسول اهلل، أليس اهلل غفر لك ما تقد(م م

 .(5)قال: بلى، أفال أكون عبدًا شكورًا

                                                           

 .221ح 22ب 212-211ص  2مستدرك الوسائل: ج (1)

 .1-2ة طه: سور (2)

 .2باب الشكر ح 21ص 1الكايف: ج (1)

 .1-2سورة طه:  (1)

على اليهود من أحبارهم ممن قرأ الصحف والكتب  احتجاجه  110-122ص 2االحتجاج: ج (5)

 وكثري من فضائله. يف معجزات النيب 
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 رؤوفًا باجلميع، حتى بالعصاة واملذنبني. كان رسول اهلل 

 أتى النيب  :عن أبان، عن أبي العباس، قال: قال أبو عبد اهلل 

ن جانبه وجهه عنه، فأتاه م رجل. فقال: إني هنيت فطهرني. فصرف النيب 

اآلخر ثم قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه ثم جاء الثالثة. فقال لـه: يا رسول 

اهلل، إني هنيت وعذاب الدنيا أهون لي من عذاب اآلخرة. فقال رسول اهلل 

 أبصاحبكم بأس ـ يع ي ُجنة ـ؟. فقالوا: ال. فأقر على نفسه الرابعة فأمر به :

رية فلما وجد مس احلجارة خرج أن يرجم، فحفروا لـه حف رسول اهلل 

يشتد، فلقيه الزبري فرماه بساق بعري فسقط فعقله به، فأدركه الناس فقتلوه 

بذلك. فقال: هال تركتموه ـ ثم قال ـ لو استرت ثم تاب  فأخربوا رسول اهلل 

 .(1)كان خريًا له

يو(م حنني قصد إليه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة عن  وملا غزا النيب

فوجد عباسًا، فأتى عن يساره فوجد أبا سفيان بن احلارث، فأتى من خلفه ميينه 

يا إليه وقال:  فوقعت بينهما شواظ من نار فرجع القهقرى، فرجع النيب 

. قال: فنظرت إليه وهلو شيب، يا شيب ادن م ي، اللهم أذهب عنه الشيطان

فلما . يا شيب، قاتل الكفار :أحب إليَّ من مسعي وبصري. فقال 

، الذي أراد اهلل بك خري مما أردته لنفسك :انقضى القتال دخل عليه فقال 

 .(2)وحّدثه جبميع ما هوى يف نفسه فأسلم

                                                           

 .2ح باب صفة الرجم  221ص 5الكايف: ج (1)

 .22ضمن ح 2ب 22ص 22حبار األنوار: ج (2)



  111من حياة الرسول األعظم  

من  وروي: أن سارة موالة أبي عمرو بن ضيفي بن هشا(م أتت النيب 

ب ي عبد املطلب بأسدانها، فأعطاها حاطب بن أبي  مكة مسرتفدة، فأمر 

 إىل مكة، وكان  على أن حتمل كتابًا خبرب وفود النيب  بلتعة عشرة دنانري

، فأخذت الكتاب وأخفته يف شعرها وذهبت، (1)أسر ذلك ليدخل عليهم بغتة

 ..فأتى جربئيل وقص القصة على رسول اهلل 

عليًا والزبري ومقداد وعمارًا وعمر وطلحة وأبا مرثد خلفها  فأنفذ 

اب، فأنكرت وما وجدوا معها كتابًا فهموا فأدركوها بروضة خاخ يطالبوها بالكت

 بالرجوع. 

أخرجي ، وسّل سيفه وقال: واهلل ما كذبنا وال كذبنا :فقال علي 

 . الكتاب وإال واهلل ألضربن عنقِك

الكتاب وجاء إىل النيب  فأخرجته من عقيصتها فأخذ أمري املؤمنني 

 فدعا ،  :حباطب بن أبي بلتعة وقال لـه على ما فعلت؟ما محلك . 

قال: كنت رجاًل عزيزًا يف أهل مكة ـ أي غريبًا ـ ساكنًا جبوارهم فأحببت أن 

 أختذ عندهم بكتابي إليهم مودة ليدفعوا عن أهلي بذلك، فنزل قوله تعاىل: 



(2) (1) ثم تركه رسول اهلل  .. 

بشر بن الرباء بن  وروي: أن امرأة يهودية أتته بشاة مسمومة ومع النيب 

فالكها  الذراع وتناول بشر الكراع، فأما النيب  عاهب، فتناول النيب 

، وأما بشر فالك املضغة وابتلعها فمات، فأرسل إنها مسمومةولفظها وقال: 

  إليها فأقرت وقال :ما محلِك على ما فعلِت؟ . 

                                                           

 وذلك اجتنابا لوقوع حرب وسقوط ضحايا. (1)

 .2سورة املمتحنة:  (2)

 فصل يف املسابقة باحلز(م وترك املداهنة. 288-283ص 1املناقب: ج (1)
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قالت: قتلت هوجي وأشراف قومي فقلت: إن كان ملكًا قتلته، وإن كان 

 . (1)نبيًا فسيطلعه اهلل تبارك وتعاىل على ذلك

 .وعفى عنها رسول اهلل 

وروي: أن سارة موالة ب ي هاشم وكانت مغنية نواحة مبكة، وكانت قد 

املدينة تطلب أن يصلها، وشكت إليه احلاجة وذلك   قدمت على رسول اهلل

 .أما كان لِك يف غنائِك ونياحِك ما يغنيِك؟!هلا:  بعد بدر وأحد. فقال 

 قالت: يا حممد، إن قريشًا منذ ُقتل من قتل منهم ببدر تركوا استماع الغناء. 

 وأوقر هلا بعريًا طعامًا، فرجعت إىل قريش وهي فوصلها رسول اهلل 

 .(2)على دينها

                                                           

 ما جاء يف الشهادات. 232-235راجع قرب اإلسناد: ص (1)

 ذكر بقية اخلرب عن فتح مكة. 22ص 22شرح نهج البالغة: ج (2)
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قمة يف الرضا مبا خيتار اهلل له، فكان حيمد اهلل يف السراء  كان رسول اهلل 

مل يكن »قال:  ،عن عبد اهلل بن أبي يعفور، عن أبي عبد اهلل والضراء. 

وعن سليمان بن خالد،  .(1)«يقول لشيء قد مضى لو كان غريه  رسول اهلل

ذات يو(م  ضحك رسول اهلل ، قال: اهلل، عن آبائه عن أبي عبد 

حتى بدت نواجذه، ثم قال: أال تسألوني مم ضحكت؟. قالوا: بلى يا رسول 

. قال: عجبت للمرء املسلم أنه ليس من قضاء يقضيه اهلل عزوجل له إال اهلل 

. وعن علي بن عبد اهلل بن العباس، قال: عرض (2)كان خريا لـه يف عاقبة أمره

، فسر بذلك (1)ما هو مفتوح على أمته من بعده كفرًا كفرًا على رسول اهلل 

فأنزل اهلل عزوجل: 

(1) قال: فأعطاه اهلل عزوجل ألف قصر يف اجلنة ترابه املسك، ويف ،

على فاطمة  . ودخل رسول اهلل (5)اج واخلد(مكل قصر ما ينبغي له من األهو

  وهي تبكي وتطحن بالرحى وعليها كساء من أجلة اإلبل، فلما رآها بكى

يا فاطمة، جترعي مرارة الدنيا اليو(م لنعيم اآلخرة غدًا فأنزل اهلل تعاىل: وقال: 

(6)(7). 

                                                           

 .23ا بالقضاء حباب الرض 23ص 1الكايف: ج (1)

 .31ح 23ب 282-280ص 22حبار األنوار: ج (2)

 أي: قرية قرية. (1)

 .1-8سورة الضحى:  (1)

 سورة الضحى. 523تأويل اآليات الظاهرة: ص (5)

 .1سورة الضحى:  (6)

 130ص 1تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر: ج (7)
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خري البشر، بل خري الكائنات بأمجعها، وِلنوره ونور  ان رسول اهلل ك

 خلق اهلل عزوجل الكون والكائنات. عرتته الطاهرة 

هل صا(م أحد من آبائك  :عن مساعة قال: قلت ألبي عبد اهلل 

  .شعبان؟

 .(1)صامه خري آبائي رسول اهلل قال: 

(م؟. فقال: إن كنت تريد وعن ابن عباس، قال: أتاه رجل يسأله عن الصيا

 : فإنه كان من أعبد الناس ـ إىل أن قال ـ وقال رسول اهلل  صو(م داود 

 إن أفضل الصيا(م صيا(م أخي داود وكان يصو(م يومًا ويفطر يومًا، وإن ،

فإنه كان يصو(م من أول الشهر ثالثة ومن وسط  كنت تريد صيا(م سليمان 

فإنه كان يصو(م  تريد صو(م عيسى  الشهر ثالثة ومن آخره ثالثة، وإن كنت

فإنها كانت تصو(م  الدهر كله ال يفطر منه شيئًا وإن كنت تريد صو(م مريم 

العربي القرشي أبي القاسم يومني وتفطر يومًا، وإن كنت تريد صو(م 

  :فإنه كان يصو(م ثالثة أيا(م من كل شهر ويقولهي صيا(م الدهر(2). 

:  ثم قال اهلل عزوجل: لعسكري وجاء يف تفسري اإلما(م ا

(1)  قال اإلما(م : واذكروا إذ

آتينا موسى الكتاب وهو التوراة الذي أخذ على ب ي إسرائيل اإلميان به واالنقياد 

                                                           

 .1ح باب صو(م رسول اهلل  20ص 8الكايف: ج (1)

 .23523ح 23ب 832ص 20ة: جوسائل الشيع (2)

 .13سورة البقرة:  (1)
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حلق والباطل، وفرق ما بني احملقني ملا يوجبه، والفرقان آتيناه أيضًا فرق به ما بني ا

واملبطلني، وذلك أنه ملا أكرمهم اهلل تعاىل بالكتاب واإلميان به واالنقياد لـه، 

: يا موسى، هذا الكتاب قد أقروا به، وقد أوحى اهلل بعد ذلك إىل موسى 

بقي الفرقان فرق ما بني املؤمنني والكافرين واحملقني واملبطلني، فجدد عليهم 

به فإني قد آليت على نفسي قسمًا حقًا ال أتقبل من أحد إميانًا وال عماًل إال العهد 

 مع اإلميان به. 

 : ما هو يا رب؟. قال موسى 

قال اهلل عزوجل: يا موسى، تأخذ على ب ي إسرائيل أن حممدًا 

 وسيد املرسلني، وأن أخاه ووصيه عليًا خري الوصيني، وأن أولياءه الذين يقيمهم

سادة اخللق، وأن شيعته املنقادين لـه املسّلمني لـه وألوامره ونواهيه وخللفائه جنو(م 

 .(1)الفردوس األعلى وملوك جنات عدن

ملا أسري به نزل جربئيل  إن رسول اهلل ، قال: وعن أبي جعفر 

  بالرباق، وهو أصغر من البغل وأكرب من احلمار، مضطرب األذنني، عيناه

طاه مد بصره، لـه جناحان حيفزانه من خلفه، عليه سرج من يف حوافره، خ

ياقوت فيه من كل لون، أهدب العرف األمين. فوقفه على باب خدجية ودخل 

فقال: اسكن،  فمرح الرباق، فخرج إليه جربئيل  على رسول اهلل 

 أحب خلق اهلل إليه. فسكن ثم خرج رسول اهلل فإمنا يركبك 

 .(2)وجه حنو بيت املقدسفركب لياًل وت

                                                           

 جناة ب ي إسرائيل إلقرارهم والية حممد  113-111: صتفسري اإلما(م العسكري  (1)

 وجتديدها 

 .213ح

 فصل من روايات اخلاصة. 28ص 2اخلرائج واجلرائح: ج (2)
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الصعاب واملشاكل واألذى يف سبيل اهلل تعاىل،  لقد حتمل رسول اهلل 

 .(1)ما أوذي نيب مثل ما أوذيتحتى قال: 

أسوة لكل العاملني يف سبيل اهلل، فعليهم أن يتحملوا الصعاب  وهو 

 لكسب رضا اهلل تعاىل.

كان من شدة  أن النيب اخلندق:  يف قصة األحزاب وحفرقد ورد و

 اجلوع مستلقيا على قفاه وقد شد على بطنه حجرا.

مستلقي على قفاه ورداؤه  قال جابر: فجئت إىل املسجد ورسول اهلل 

فقلت: يا رسول اهلل إنه قد عرض لنا  (2)حتت رأسه وقد شد على بطنه حجرا

 .جبل ال تعمل املعاول فيه

دعا مباء يف إناء وغسل وجهه وذراعيه ثم  ،مسرعا حتى جاءه فقا(م 

ومسح على رأسه ورجليه ثم شرب ومج ذلك املاء يف فيه ثم صبه على ذلك 

ثم أخذ معوال فضرب ضربة فربقت برقة فنظرنا فيها إىل قصور الشا(م،  ،احلجر

ثم ضرب أخرى فربقت برقة فنظرنا فيها إىل قصور املدائن، ثم ضرب أخرى 

: أما إنه سيفتح إىل قصور اليمن، فقال رسول اهلل فربقت برقة فنظرنا فيها 

اهلل عليكم هذه املواطن اليت برقت فيها الربق، ثم انهال علينا اجلبل كما ينهال 

 الرمل. 

مقوي أي جائع ملا رأيت على بطنه  فقال جابر فعلمت أن رسول اهلل 

                                                           

 .فصل يف مساواته يعقوب ويوسف  185ص 3املناقب: ج (1)

 من اجلوع. (2)
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 ؟يا رسول اهلل هل لك يف الغداء :فقلت ،احلجر

 .عناق وصاع من شعري :فقلت؟ رما عندك يا جاب :قال

  .(1)، احلديثتقد(م وأصلح ما عندك :فقال

يتحملون الصعاب يف سبيل اهلل، وكان  وهكذا كان األنبياء العظا(م 

 .أكثرهم حتمال هو رسول اهلل حممد 

: أنه كان الرجل من الكفار يأتي بابنه وهو ورد يف قصة النيب نوح 

: يا ب ي إن بقيت بعدي فال تطيعن هذا فيقول صغري فيقيمه على رأس نوح 

اجملنون! وكانوا يثورون إىل نوح فيضربونه حتى يسيل مسامعه دما وحتى ال يعقل 

شيئا مما يصنع به فيحمل فريمى يف بيت أو على باب داره مغشيا عليه، فأوحى اهلل 

فعندها أقبل على  (2)تعاىل إليه 

الدعاء عليهم ومل يكن دعا عليهم قبل ذلك فقال 

(1) (1)إىل آخر السورة. 

: ملا أظهر اهلل تبارك وتعاىل نبوة نوح وقال الصادق جعفر بن حممد 

  شيعة نوح ـ بالفرج اشتدت البلوى وعظمت الفرية إىل  أيوأيقن الشيعة ـ

ل األمر إىل شدة شديدة نالت الشيعة والوثوب إىل نوح بالضرب املربح حتى أن آ

يف بعض األوقات مغشيا عليه ثالثة أيا(م جيري الد(م من أذنه، ثم أفاق  مكث 

وذلك بعد سنة ثالمثائة من مبعثه وهو يف خالل ذلك يدعوهم ليال ونهارا 

ون، فهّم بعد فيهربون، ويدعوهم سرا فال جييبون، ويدعوهم عالنية فيول

ثالمثائة سنة بالدعاء عليهم وجلس بعد صالة الفجر للدعاء، فهبط إليه وفد من 

من السماء السابعة وهو ثالثة أمالك، فسلموا عليه ثم قالوا لـه: يا نيب اهلل لنا 

                                                           

 .3ح 25ب 112-122ص 10حبار األنوار: ج (1)

 .32سورة هود:  (2)

 .12-12سورة نوح:  (1)

 .3ب 122ص 22حبار األنوار: ج (1)
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حاجة، قال: وما هي؟ قالوا: تؤخر الدعاء على قومك، فإنها أول سطوة هلل 

 عزوجل يف األرض.

ت الدعاء عليهم ثالمثائة سنة أخرى، وعاد إليهم فصنع ما كان قال: قد أخر

يصنع ويفعلون ما كانوا يفعلون حتى إذا انقضت ثالمثائة سنة أخرى ويئس من 

إميانهم جلس يف وقت ضحى النهار للدعاء، فهبط عليه وفد من السماء السادسة 

سأله وفد فسلموا عليه فقالوا: خرجنا بكرة و جئناك ضحوة ثم سألوه مثل ما 

إىل قومه  السماء السابعة فأجابهم إىل مثل ما أجاب أولئك إليه وعاد 

يدعوهم، فال يزيدهم دعاؤه إال فرارا حتى انقضت ثالمثائة سنة تتمة تسعمائة 

سنة، فصارت إليه الشيعة وشكوا ما يناهلم من العامة والطواغيت وسألوا الدعاء 

فقال لـه: إن  ط عليه جربئيل بالفرج، فأجابهم إىل ذلك وصلى ودعا فهب

اهلل تبارك وتعاىل قد أجاب دعوتك فقل للشيعة: يأكلوا التمر ويغرسوا النوى 

 ويراعوه حتى يثمر فإذا أمثر فرجت عنهم.

فحمد اهلل وأثنى عليه وعّرفهم ذلك، فاستبشروا، فأخربهم نوح مبا أوحى 

 بالثمر إىل نوح  اهلل تعاىل إليه ففعلوا ذلك وراعوه حتى أمثر، ثم صاروا

وسألوه أن ينجز هلم الوعد، فسأل اهلل عزوجل عن ذلك فأوحى إليه قل هلم 

كلوا هذا التمر واغرسوا النوى فإذا أمثرت فرجت عنكم، فلما ظنوا أن اخللف قد 

وقع عليهم ارتد منهم الثلث وثبت الثلثان، فأكلوا التمر وغرسوا النوى حتى إذا 

وه وسألوه أن ينجز هلم الوعد، فسأل اهلل عزوجل فأخرب أمثر أتوا به نوحا 

عن ذلك فأوحى إليه قل هلم كلوا هذا التمر واغرسوا النوى، فارتد الثلث اآلخر 

ثم قالوا  وبقي الثلث، فأكلوا التمر وغرسوا النوى، فلما أمثر أتوا به نوحا 

 نهلك.لـه: مل يبق منا إال القليل وحنن نتخوف على أنفسنا بتأخر الفرج أن 

ثم قال: يا رب مل يبق من أصحابي إال هذه العصابة وإني  فصلى نوح 

أخاف عليهم اهلالك أن تؤخر الفرج عنهم، فأوحى اهلل عزوجل إليه قد أجبت 
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 .(1)دعوتك فاصنع الفلك، فكان بني إجابة الدعاء وبني الطوفان مخسون سنة

و(م أحد عن ملا انهز(م الناس ييقول:  وعن عكرمة قال: مسعت عليا 

حلق ي من اجلزع عليه ما مل يلحق ي قط، ومل أملك نفسي  رسول اهلل 

وكنت أمامه أضرب بسيفي بني يديه، فرجعت أطلبه فلم أره فقلت: ما كان 

ليفر وما رأيته يف القتلى وأظنه رفع من بيننا إىل السماء، فكسرت  رسول اهلل 

قتل، ومحلت على القو(م جفن سيفي وقلت يف نفسي: ألقاتلن به عنه حتى ُا

قد وقع على األرض مغشيا عليه!! فقمت  فأفرجوا ع ي وإذا أنا برسول اهلل 

على رأسه فنظر إلي فقال: ما صنع الناس يا علي؟ فقلت: كفروا يا رسول اهلل 

إىل كتيبة قد أقبلت إليه فقال  وولوا الدبر من العدو وأسلموك، فنظر النيب 

تيبة فحملت عليها أضربها بسيفي ميينا ومشاال حتى لي رد ع ي يا علي هذه الك

: أما تسمع يا علي مدحيك يف السماء إن ملكا ولوا األدبار، فقال النيب 

 يقال لـه رضوان ينادي: ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال علي. 

 .(2)فبكيت سرورا ومحدت اهلل سبحانه وتعاىل على نعمته

                                                           

 .1بالنبوة بعد ذلك ح باب يف ذكر ظهور نوح  1ب 238 – 233ص 2راجع كمال الدين: ج (1)

 فصل يف ذكر غزاة احد. 25-22ص 2راجع االرشاد: ج (2)
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يؤكد كثريًا على الزواج، وأنه ضرورة اجتماعية دينية  اهلل  كان رسول

 خاصة للشباب.

فشكا إليه احلاجة،  جاء رجل إىل النيب قال:  عن أبي عبد اهلل 

 .(1)فقال: تزّوج. فتزّوج فُوّسع عليه

وكان املسلمون يسهلون أمر الزواج، ومل تكن هذه التعقيدات املوجودة 

 اليو(م.

فقال لي:  عة اهلاللي، قال: أتيت إىل رسول اهلل وعن عكاف بن ودا

يا عكاف، ألك هوجة؟ .قلت: ال . 

 . قلت: ال. ألك جارية؟ :قال 

 . قلت: نعم واحلمد هلل. وأنت صحيح موسر؟ :قال 

فإنك إذًا من إخوان الشياطني، إما أن تكون من رهبان  :قال 

وإن من سنتنا النكاح، شراركم النصارى، وإما أن تصنع كما يصنع املسلمون 

عزابكم، وأراذل موتاكم عزابكم ـ إىل أن قال: ـ وحيك يا عكاف تزّوج.. تزّوج 

 : . قلت: يا رسول اهلل، هّوج ي قبل أن أقو(م. فقال فإنك من اخلاطئني

هوجتك كرمية بنت كلثو(م احلمريي(2). 

أنكحت هيد بن حارثة هينب بنت جحش،  :وقال رسول اهلل 

                                                           

 .1اب أن التزويج يزيد يف الرهق حب 330ص 1الكايف: ج (1)

 .22312ح 1ب 212-211ص 28مستدرك الوسائل: ج (2)
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أنكحت املقداد ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب؛ ليعلموا أن أشرف الشرف و

 .(1)اإلسال(م

إن مجاعة من الصحابة كانوا حّرموا على أنفسهم ، قال: وعن علي 

فخرج  النساء واإلفطار بالنهار والنو(م بالليل، فأخربت أ(م سلمة رسول اهلل 

ي النساء وآكل بالنهار وأنا(م إىل أصحابه. فقال: أترغبون عن النساء! إني آت

بالليل، فمن رغب عن سنيت فليس م ي، وأنزل اهلل: 



(2). 

 

، وأفضل منوذج يف احلياة الزوجية السعيدة هلا مقومات بّينها رسول اهلل 

 حيث كان ملؤها اإلميان واحملبة. مع أ(م املؤمنني خدجية  ذلك حياته 

امرأة  يف بيت شرف ويسار. وكانت نشأت خدجية بنت خويلد بن أسد 

حاهمة لبيبة شريفة، وهي يومئذ أوسط قريش نسبًا، وأعظمهم شرفًا، وأكثرهم 

مااًل، وكانت ذات جتارة تبعث بها إىل الشا(م، تستأجر الرجال وتدفع هلم املال 

من صدق حديثه  مضاربة بشيء جتعله منه. فلما بلغها عن رسول اهلل 

ه أن خيرج يف ماهلا تاجرًا وعظيم أمانته وكر(م أخالقه، بعثت إليه وعرضت علي

إىل الشا(م وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غريه من التجار. وبعد ذلك بعثت إىل 

يا ابن عم، إني قد رغبت فيك لقرابتك م ي، وقالت لـه:  رسول اهلل 

وشرفك يف قومك، وسطتك فيهم، وأمانتك عندهم، وحسن خلقك، وصدق 

                                                           

 .3ف 2ب 105مكار(م األخالق: ص (1)

 .18212ح 1ب 12ص 10الشيعة: ج وسائل (2)
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ت أسن منه خبمس عشرة سنة ، ثم عرضت عليه نفسها للزواج، وكانحديثك

قبل النبوة وقد مهرها اثنيت عشرة أوقية  على رواية، فتزوجها رسول اهلل 

وكذلك كانت مهور نسائه. فولدت لـه القاسم ـ وكان يكنى به ـ وعبد اهلل ـ وهو 

. وملا ُبعث رسول اهلل الطاهر والطيب ـ وهينب ورقية وأ(م كلثو(م وفاطمة 

 منت وصدقت وآهرت، فكانت أول من أسلمت من دعاها إىل اإلسال(م فآ

 النساء.

عن حممد بن إسحاق، قال: كانت خدجية أول من آمن باهلل ورسوله، 

وصدقت مبا جاء من اهلل، وواهرته على أمره، فخفف اهلل بذلك عن رسول اهلل 

 وكان ال يسمع شيئًا يكرهه من رد عليه وتكذيب لـه فيحزنه ذلك إاّل فرج ،

بها إذا رجع إليها، تثبته وختفف عنه وتهون عليه  رسول اهلل  اهلل ذلك عن

 .(1)أمر الناس حتى ماتت رمحها اهلل

يف فضلها وعظيم منزلتها أحاديث عديدة رواها  وقد ورد عن النيب 

ُأمرت أن  :املسلمون مجيعًا. فعن عبد اهلل بن جعفر، قال: قال رسول اهلل 

 . (2)يه وال نصبأبشر خدجية ببيت من قصب ال صخب ف

حسبك من نساء العاملني: ، قال: وعن أنس بن مالك، عن النيب 

مريم بنت عمران، وخدجية بنت خويلد، وفاطمة بنت حممد، وآسية ابنة مزاحم 

 . (1)امرأة فرعون

هذه خدجية ، فقال: النيب  وعن أبي هريرة، قال: أتى جربئيل 

 عا(م أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ قد أتتك معها إناء مغطى فيه أدا(م أو ط

 عليها السال(م من ربها وم ي، وبشرها ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه 

                                                           

 .فصل يف مناقب خدجية بنت خويلد أ(م فاطمة  122ص 2كشف الغمة: ج (1)

 .يلد أ(م فاطمة فصل يف مناقب خدجية بنت خو 105ص 2كشف الغمة: ج (2)

 .فصل يف مناقب خدجية بنت خويلد أ(م فاطمة  105ص 2كشف الغمة: ج (1)
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 . (1)وال نصب

 فقال:  وقال ابن هشا(م: حدث ي من أثق به: أن جربئيل أتى النيب 

أقرئ خدجية من ربها السال(م فقال رسول اهلل . : يا خدجية، هذا جربئيل

اهلل السال(م ومنه السال(م، وعلى . قالت خدجية: ِك السال(ميقرئِك من رب

 .(2)جربئيل السال(م

حيبها حبًا مجًا، وكذلك حيّب من حيبها ويكر(م  ولذلك كان رسول اهلل 

ال يسأ(م من  من يكرمها، فلم يتزوج عليها يف حياتها إكرامًا هلا، وكان 

 الثناء عليها واالستغفار هلا. 

فألطفها، فلما خرجت سألته  ت على النيب يروى: أن عجوهًا دخل

إنها كانت تأتينا همن خدجية، وإن حسن العهد من  :عنها عائشة فقال 

 . (1)اإلميان

إذا ذكر خدجية مل يسأ(م من ثناء  وعن عائشة، قالت: كان رسول اهلل 

عليها واستغفار هلا، فذكرها ذات يو(م فحملت ي الغرية فقلت: لقد عوضك اهلل 

غضب غضبًا شديدًا فسقطت يف  رية السن. قالت: فرأيت رسول اهلل من كب

مل أعد لذكرها بسوء  يدي، فقلت: اللهم إنك إن أذهبت بغضب رسولك 

كيف قلِت، واهلل ما لقيت. قال:  ما بقيت، قالت: فلما رأى رسول اهلل 

 لقد آمَنْت بي إذ كفر الناس، وآوت ي إذ رفض ي الناس، وصدقت ي إذ كذب ي

 .(1)الناس، ورهقت م ي الولد حيث حرمتموه

 

                                                           

 .فصل يف مناقب خدجية بنت خويلد أ(م فاطمة  102ص 2كشف الغمة: ج (1)

 .فصل يف مناقب خدجية بنت خويلد أ(م فاطمة  121ص 2كشف الغمة: ج (2)

 .يلد أ(م فاطمة فصل يف مناقب خدجية بنت خو 102ص 2كشف الغمة: ج (1)

 .فصل يف مناقب خدجية بنت خويلد أ(م فاطمة  121ص 2كشف الغمة: ج (1)
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إن امرأًة أتت رسول ، قال: عن ضريس الكناسي، عن أبي عبد اهلل 

 لبعض احلاجة. فقال هلا: لعلِك من املسوفات!.  اهلل 

 قالت: وما املسوفات يا رسول اهلل؟. 

فال تزال تسوفه حتى ينعس قال: املرأة اليت يدعوها هوجها لبعض احلاجة 

 .(1)هوجها فينا(م، فتلك اليت ال تزال املالئكة تلعنها حتى يستيقظ هوجها

من كان لـه امرأة تؤذيه مل يقبل اهلل صالتها ، قال: وعن النيب 

والحسنًة من عملها حتى تعينه وترضيه، وإن صامت الدهر وقامت، وأعتقت 

 وكانت أول من ترد النار. الرقاب، وأنفقت األموال يف سبيل اهلل،

: وعلى الرجل مثل ذلك الوهر والعذاب إذا كان ثم قال رسول اهلل  

هلا مؤذيًا ظاملًا، ومن صرب على سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه اهلل بكل مرة 

يصرب عليها من الثواب مثل ما أعطى أيوب على بالئه، وكان عليها من الوهر يف 

، فإن ماتت قبل أن تعتبه وقبل أن يرضى عنها كل يو(م وليلة مثل رمل عاجل

حشرت يو(م القيامة منكوسًة مع املنافقني يف الدرك األسفل من النار، ومن كانت 

لـه امرأة ومل توافقه ومل تصرب على ما رهقه اهلل وشقت عليه ومحلته ما مل يقدر 

 مت عليه، مل يقبل اهلل هلا حسنًة تتقي بها النار وغضب اهلل عليها ما دا

 .(2)كذلك

عن أمري  عن آبائه  عن أبيه  ويف خرب املناهي: عن الصادق 

ـ أن خترج املرأة  نهى ـ رسول اهلل ، قال: املؤمنني علي بن أبي طالب 

من بيتها بغري إذن هوجها؛ فإن خرجت لعنها كل ملك يف السماء، وكل شيء متر 

أن تتزين لغري هوجها؛ فإن عليه من اجلن واإلنس حتى ترجع إىل بيتها. ونهى 

                                                           

 .11325ح 23ب 221-228ص 10وسائل الشيعة: ج (1)

 .11321ح 21ب 228-223ص 10وسائل الشيعة: ج (2)
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فعلت كان حقًا على اهلل عزوجل أن حيرقها بالنار. ونهى أن تتكلم املرأة عند غري 

 .(1)هوجها وغري ذي حمر(م منها أكثر من مخس كلمات مما البد هلا منه

، قال: سألته عن وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر 

 ما حاهلا؟. املرأة العاصية لزوجها هل هلا صالة، و

 . ال تزال عاصيته حتى يرضى عنها :قال 

 وسألته عن املرأة هلا أن تعطي من بيت هوجها من غري إذنه؟. 

 . ال، إال أن حيللها :قال 

 وسألته عن املرأة هل هلا أن خترج من بيت هوجها بغري إذنه؟. 

 .(2)ال :قال 

اس، إن النساء عندكم أيها النأنه قال يف حجة الوداع:  وعن النيب 

عوان ال ميلكن ألنفسهن ضرًا وال نفعًا، أخذمتوهن بأمانة اهلل، واستحللتم 

فروجهن بكلمات اهلل، فلكم عليهن حق وهلن عليكم حق، ومن حقكم عليهن 

أن ال يوطئن فرشكم، وال يعصينكم يف معروف؛ فإذا فعلن ذلك فلهن رهقهن 

 .(1)وكسوتهن باملعروف وال تضربوهن

فقال: إن لي هوجة إذا دخلت تلقت ي، وإذا  اء رجل إىل رسول اهلل وج

خرجت شيعت ي، وإذا رأت ي مهمومًا قالت لي: ما يهمك إن كنت تهتم لرهقك 

 فقد تكفل لك به غريك، وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك اهلل همًا. 

إن هلل عمااًل وهذه من عماله، هلا نصف أجر  :فقال رسول اهلل 

 .(1)يدالشه

                                                           

 .1ف 21ب 811مكار(م األخالق: ص (1)

 باب ما جيب على النساء يف الصالة. 202قرب اإلسناد: ص (2)

 .23الشهور اثنا عشر شهرًا ح 825ص 1اخلصال: ج (1)

 .18218ح 2ب 31ص 10وسائل الشيعة: ج (1)
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كثري االهتما(م بالشباب، فعندما يرى شابًا يكرمه  كان رسول اهلل 

وحيرتمه ويقبل إليه، فيسأله عن امسه وعن عمله، وهل أنه متزوج أ(م ال؟، ثم 

 يقد(م لـه نصيحة.

شاب  أتى رسول اهلل ، قال: عن أبي بصري، عن أبي عبد اهلل 

فقال لـه: تزوج. فقال الشاب: إني ألستحيي أن  من األنصار فشكا إليه احلاجة،

. فلحقه رجل من األنصار، فقال: إن لي بنتًا وسيمة. أعود إىل رسول اهلل 

فأخربه. فقال رسول  فزوجها إياه، قال: فوسع اهلل عليه فأتى الشاب النيب 

 بالزواج. أي. (1): يا معشر الشباب عليكم بالباهاهلل 

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباه : ، أنه قالوعن النيب 

فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فليدمن الصو(م 

 .(2)فإن لـه وجاء

. يا هيد، تزوجت؟ :وعن هيد بن ثابت، قال: قال لي رسول اهلل 

. قال هيد: من تزوج تستعف مع عفتك، وال تزوجن مخسًاقلت: ال. قال: 

. ال تزوجن شهربة، وال هلربة، وال نهربة، وال هيدرة، وال لفوتًا: هّن؟. قال

أ لستم عربًا، أما الشهربة  :قال هيد: ما عرفت مما قلت شيئًا؟. قال 

فالزرقاء البذية، وأما اللهربة فالطويلة املهزولة، وأما النهربة فالقصرية الدميمة، 

 .(1)ات الولد من غريكوأما اهليدرة فالعجوه املدبرة، وأما اللفوت فذ

                                                           

 .18222ح 22ب 88ص 10وسائل الشيعة: ج (1)

 .2ف 2ب 225مكار(م األخالق: ص (2)

 .18228ح 5ب 32-31ص 10وسائل الشيعة: ج (1)
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يف متناول الفقراء، ومع مجيع طبقات شعبه دائمًا،  كان رسول اهلل 

 حتى عندما شكل احلكومة اإلسالمية يف املدينة وكان قائدًا عامًا هلا.

عن  عن أبيه  قال: قال جعفر بن حممد  عن موسى بن جعفر 

ن يأتي أهل الصفة وكانوا ضيفان رسول اهلل كا أن رسول اهلل  :آبائه 

 كانوا هاجروا من أهاليهم وأمواهلم إىل املدينة، فأسكنهم رسول اهلل ،

  ُصفة املسجد وهم أربعمائة رجل، يسّلم  ،عليهم بالغداة والعشي

فأتاهم ذات يو(م فمنهم من خيصف نعله ومنهم من يرقع ثوبه ومنهم من يتفلى، 

رهقهم مدًا مدًا من متر يف كل يو(م. فقا(م رجل منهم فقال: ي وكان رسول اهلل 

 يا رسول اهلل، التمر الذي ترهقنا قد أحرق بطوننا!.

أما إني لو استطعت أن أطعمكم الدنيا ألطعمتكم،  :فقال رسول اهلل 

ولكن من عاش منكم بعدي فسيغدى عليه باجلفان ويراح عليه باجلفان، ويغدو 

 . يف أخرى، وتنجدون بيوتكم كما تنجد الكعبةأحدكم يف قميصة ويروح 

 فقا(م رجل فقال: يا رسول اهلل، إنا إىل ذلك الزمان باألشواق فمتى 

 هو؟. 

همانكم هذا خري من ذلك الزمان، إنكم إن مألمت بطونكم من  :قال 

 .(1)احلالل توشكون أن متلئوها من احلرا(م

إحدى وعشرين غزوة  وعن جابر بن عبد اهلل، قال: غزا رسول اهلل 

                                                           

 .23822ح 23ب 12ص 21مستدرك الوسائل: ج (1)
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بنفسه، شاهدت منها تسعة عشر وغبت عن اثنتني، فبينا أنا معه يف بعض غزواته 

يف آخرنا يف آخريات  إذ أعيانا ضحى حتيت بالليل فربك، وكان رسول اهلل 

الناس، فيزجي الضعيف ويردف ويدعو هلم، فانتهى إليَّ وأنا أقول: يا هلف 

 أماه وما هال لنا ناضح سوء. 

 . من هذا؟ :ل فقا

 فقلت: أنا جابر بأبي أنت وأمي يا رسول اهلل. 

 . ما شأنك؟ :قال 

 قلت: أعيا ناضحي. 

 . أمعك عصا؟ :فقال 

 فقلت: نعم. 

 . اركبثم بعثه ثم أناخه ووطئ على ذراعه وقال:  (1)فضربه

فركبت فسايرته فجعل مجلي يسبقه، فاستغفر لي تلك الليلة مخسا 

 ، يع ي أباه. ما ترك عبد اهلل من الولد؟ة. فقال لي: وعشرين مر

 قلت: سبع نسوة. 

 . أبوك عليه دين؟ :قال 

 قلت: نعم. 

فإذا قدمت املدينة فقاطعهم، فإن أبوا فإذا حضر جذاذ خنلكم  :قال 

 .فآذني

 . هل تزوجت؟ :وقال 

 قلت: نعم. 

 . مبن؟ :قال 

 نت باملدينة. قلت: بفالنة بنت فالن، بأيم كا

                                                           

 (.و ضربه ضربا خفيفا ال يؤذي احليوان )منه أي أشار إليه بالضرب، أ (1)
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 . فهال فتاة تالعبها وتالعبك؟ :قال 

قلت: يا رسول اهلل، كن عندي نسوة خرق ـ يع ي أخواته ـ فكرهت أن 

 آتيهن بامرأة خرقاء، فقلت: هذه أمجع ألمري. 

 .أصبت ورشدت :قال 

 . بكم اشرتيت مجلك؟ :فقال 

 فقلت: خبمس أواق من ذهب. 

 . قد أخذناه :قال 

يا بالل، أعطه مخس أواق من  :قد(م املدينة أتيته باجلمل، فقال  فلما

 ذهب يستعني به يف َدين عبد اهلل، وهده ثالثًا واردد عليه مجله.

 . هل قاطعت غرماء عبد اهلل؟ :قال 

 قلت: ال يا رسول اهلل. 

 . أ ترك وفاًء؟ :قال 

 . ال عليك، إذا حضر جذاذ خنلكم فآذني :قلت: ال. قال 

فأذنته فجاء فدعا لنا، فجذذنا واستوفى كل غريم ما كان يطلب مترًا وفاء 

 وبقي لنا ما كنا جنذ وأكثر. 

 .(1)، فرفعناه وأكلنا منه همانًا ارفعوا وال تكيلوا :فقال رسول اهلل 

ُأتي ، قال: مسعته يقول: وعن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد اهلل 

سع أهل الصفة مجيعًا، فخص به أناسًا منهم، بشيء فقّسمه فلم ي النيب 

أن يكون قد دخل قلوب آلخرين شيء، فخرج إليهم  فخاف رسول اهلل 

 فقال: معذرة إىل اهلل عزوجل وإليكم يا أهل الصفة، إنا أوتينا بشيء فأردنا 

 أن نقسمه بينكم فلم يسعكم، فخصصت به أناسًا منكم خشينا جزهم 

                                                           

 .يف الرفق بأمته  2ب 138-133ص 22حبار األنوار: ج (1)
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 .(1)وهلعهم

                                                           

 .1باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض ح 110ص 3الكايف: ج (1)
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 يف قمة احلياء والعفة. كان رسول اهلل 

 يف خطبة لـه خاصة يذكر فيها حال النيب ـ  عن أبي عبد اهلل 

فلم مينع ربنا حللمه وأناته وعطفه ما كان من عظيم : »ـ وصفاتهم واألئمة 

حممد  :وأكرمهم عليه ،جرمهم وقبيح أفعاهلم أن انتجب هلم أحب أنبيائه إليه

غري مشوب  ،ويف دومة الكر(م حمتده ،يف حومة العز مولده ،بن عبد اهلل 

بشرت به األنبياء  ،عند أهل العلم صفته ،وال ممزوج نسبه وال جمهول ،حسبه

 مهذب ال  ،وتأملته احلكماء بوصفها ،ونطقت به العلماء بنعتها ،يف كتبها

 ،اءوطبيعته السخ ،شيمته احلياء ى،سامأبطحي الُي ى،هامشي اليواه ،يدانى

 .(1)«...جمبول على أوقار النبوة وأخالقها

 كنت قاعدًا يف البقيع مع رسول اهلل  :وقال اإلما(م أمري املؤمنني 

فوقع يد احلمار يف وهدة فسقطت  يف يو(م دجن ومطر، إذ مرت امرأة على محار

 بوجهه، قالوا: يا رسول اهلل، إنها متسرولة؟.  املرأة، فأعرض النيب 

غفر للمتسروالت ـ ثالثًا ـ يا أيها الناس، اختذوا السراويالت قال: اللهم ا

 .(2)فإنها من أسرت ثيابكم، وحصنوا بها نساؤكم إذا خرجن

حييًا ال ُيسأل شيئًا إال  وعن أبي سعيد اخلدري، قال: كان رسول اهلل 

 .(1)أعطاه
                                                           

 .20ح 22ب 322ص 22حبار األنوار: ج (1)

 .3820ح 5ب 188ص 3مستدرك الوسائل: ج (2)

 .20013ح 23ب 821ص 2مستدرك الوسائل: ج (1)
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أشد حياًء من العذراء يف خدرها، وكان إذا  وعنه قال: كان رسول اهلل 

 .(1)كره شيئًا عرفناه يف وجهه

أيها الناس، إن إىل رجل يغتسل حبيث يراه الناس. فقال:  ونظر النيب 

اهلل حيب من عباده احلياء والسرت، فأيكم اغتسل فليتوار من الناس فإن احلياء هينة 

 .(2)اإلسال(م

 .(1)من ال حياء له فال إميان له :وقال رسول اهلل 

 .(1)اهلل حق احلياء استحيوا من :وقال 

 .(5)احلياء شعبة من اإلميان :وقال 

 .(6)اإلميان عريان ولباسه التقوى وهينته احلياء :وقال 

وقد فسروا احلياء: بانقباض النفس عن القبائح، وقالوا هو من خصائص 

اإلنسان فال يوجد يف احليوان كالفرس والغنم والبقر وحنوها. وقد جعله اهلل تعاىل 

اإلنسان لريتدع عما تنزع إليه نفسه من القبيح فال يكون كالبهيمة، قالوا وهو  يف

 ُخلق مركب من جنب وعفة.

ثالث أخافهن على أميت من بعدي : الضاللة بعد  :وقال رسول اهلل 

 .(7)املعرفة، ومضالت الفنت، وشهوة البطن والفرج

                                                           

 .20018ح 23ب 821ص 2مستدرك الوسائل: ج (1)

 .20010ح 23ب 823ص 2مستدرك الوسائل: ج (2)

 فصل يف احلياء وما قيل فيه.  85ص 22شرح نهج البالغة: ج (1)

 . 85ص 22شرح نهج البالغة: ج (1)

 . 85ص 22شرح نهج البالغة: ج (5)

 . 85ص 22شرح نهج البالغة: ج (6)

 .2باب العفة ح 20ص 1الكايف: ج (7)
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رين خمالفة اهلوى، وقد أكد رسول اهلل من أهم ما يوجب الفوه بسعادة الدا

  على ذلك. وكان النيب  أول من خيالف هواه، كما سبق يف بعض

 أخالقياته.

 .(1)كم متلكوا أنفسكمءجاهدوا أهوا:  قال رسول اهلل

مرحبًا بقو(م قضوا ألصحابه عند عودته من غزوة تبوك:  النيب قال و

وما اجلهاد  ،يا رسول اهلل :قيل .!كربوبقي عليهم اجلهاد األ !اجلهاد األصغر

 .(2)جهاد النفس : قال .األكرب؟

جاهدوا أنفسكم على شهواتكم حتل قلوبكم  :وقال رسول اهلل 

 .(1)احلكمة

 .(1)أعدى عدوك نفسك اليت بني جنبيك : قال رسول اهللو

 الكّيس من الناس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، والعاجز :وقال 

 .(5)من اتبع نفسه هواها ومتنى على اهلل عزوجل األماني

ثالث مهلكات وثالث منجيات، فالثالث املهلكات: شح  :وقال 

 .(6)مطاع وهوى متبع وإعجاب املرء بنفسه، اخلرب

                                                           

 .211ص 1جتنبيه اخلواطر ونزهة النواظر:  (1)

 .5ح 81ب 21ص 25حبار األنوار: ج (2)

 .211ص 1تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر: ج (1)

 .2ح 81ب 28ص 25نوار: جحبار األ (1)

 .23228ح 22ب 221ص 21مستدرك الوسائل: ج (5)

 .23222ح 22ب 223ص 21مستدرك الوسائل: ج (6)
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أن يغري األمساء القبيحة لألشخاص أو  كان من أخالق رسول اهلل 

 مساء حسنة. البلدان إىل أ

إن رسول اهلل  :عن آبائه  فعن احلسني بن علوان، عن جعفر 

 كان يغري األمساء القبيحة يف الرجال والبلدان(1). 

استحسنوا أمساءكم؛ فإنكم تدعون بها يو(م  :وقال رسول اهلل 

 .(2)القيامة، قم يا فالن بن فالن إىل نورك، وقم يا فالن بن فالن ال نور لك

 .بنو من أنتم؟حي من العرب، فقال:  د على رسول اهلل وقد وف

 قالوا: بنو ُنهم، بضم امليم.

 .(1)نهم شيطان، أنتم بنو عبد اهللفقال: 

وفد طيء وفيهم هيد اخليل  ومن الوفود اليت قدمت على رسول اهلل 

وعدي بن حامت، فعرض عليهم اإلسال(م فأسلموا وحسن إسالمهم، ومساه 

 .(1)هيد اخلري رسول اهلل 

 .(5)نهى أن يقال للمدينة يثرب وعن أبي أيوب: أن رسول اهلل 

 .(6)املدينة طيبة وعن عبد اهلل بن جعفر، قال: مسى رسول اهلل 

                                                           

 .15352ح 11ب 320ص 12وسائل الشيعة: ج (1)

 .20ح باب األمساء والكنى 22ص 2الكايف: ج (2)

 حرف النون ـ النون مع اهلاء. 335ص3الفايق يف غريب احلديث: ج (1)

 .2ح 31ب 322-321ص 12حبار األنوار: ج (1)

 ما جاء يف أمساء املدينة. 221ص 2تاريخ املدينة، ابن شبة النمريي: ج (5)

 ما جاء يف أمساء املدينة. 223ص 2يخ املدينة، ابن شبة النمريي: جتار (6)



  127من حياة الرسول األعظم  

وعن مساك بن حرب قال: مسعت النعمان بن بشر يقول: مسعت رسول 

 . (1)يسمي املدينة طابة اهلل 

 .ة طيبةإن اهلل أمرني أن أمسي املدين :وقال 

وعن عبد اهلل بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: ملا أقبلنا من غزوة تبوك قال 

 . (2)هذه طيبة أسكننيها ربي :رسول اهلل 

عا(م تبوك،  وعن أبي محيد الساعدي، قال: خرجنا مع رسول اهلل 

. فخرج إني متعجل فمن أحب منكم أن يتعجل معي فليفعلقال: فقال: 

 .(1)هذه طابةوفى على املدينة قال: وخرجنا حتى إذا أ

وعن جابر بن مسرة: أنهم كانوا يقولون: املدينة ويثرب. فقال رسول اهلل 

 :إن اهلل مساها طابة(1). 

 .(5)طيبة  وعنه قال: كانوا يسمون املدينة بثرب، فسماها رسول اهلل 

، هي: من قال للمدينة: يثرب فليقل: أستغفر اهلل ثالثًا :وقال النيب 

 .(6)طابة، هي طابة، هي طابة

ال تدعونها يثرب فإنها طيبة ، قال: وعن ابن عباس، عن رسول اهلل 

يعنى املدينة، ومن قال: يثرب، فليستغفر اهلل ثالث مرات، هي طيبة، هي 

 .طيبة، هي طيبة

فإن كلمة يثرب مأخوذة من الثرب بالتحريك وهو الفساد، أو من التثريب 

حيب االسم احلسن، وهلذا أمساها طابة  ة بالذنب، وكان وهو املؤاخذ

                                                           

 ما جاء يف أمساء املدينة. 221ص 2تاريخ املدينة، ابن شبة النمريي: ج (1)

 ما جاء يف أمساء املدينة. 223ص 2تاريخ املدينة، ابن شبة النمريي: ج (2)

 اء املدينة.ما جاء يف أمس 228ص 2تاريخ املدينة، ابن شبة النمريي: ج (1)

 ما جاء يف أمساء املدينة. 228ص 2تاريخ املدينة، ابن شبة النمريي: ج (1)

 ما جاء يف أمساء املدينة. 228ص 2تاريخ املدينة، ابن شبة النمريي: ج (5)

 ما جاء يف أمساء املدينة. 221-228ص 2تاريخ املدينة، ابن شبة النمريي: ج (6)
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وطيبة. وأما تسميتها يف القرآن يثرب فذلك حكاية عن قول املنافقني، حيث قال 

تعاىل: 



 (1). 

 ويف شرح النهج: 

ء، مسى أبا بكر عبد اهلل وكان يغري بعض األمسا )كان رسول اهلل 

امسه يف اجلاهلية عبد الكعبة، ومسى ابن عوف عبد الرمحن وكان امسه عبد 

احلارث، ومسى شعب الضاللة شعب اهلدى، ومسى يثرب طيبة، ومسى ب ي 

 الريبة ب ي الرشدة، وب ي معاوية ب ي مرشدة. 

أتى جده  كان سعيد بن املسيب بن حزن املخزومي أحد الفقهاء املشهورين

ال بل أنت  :. قال: حزن. قال ما امسك؟فقال لـه:  رسول اهلل 

. فقال: ال بل أنا حزن. عاوده فيها ثالثًا ثم قال: ال أحب هذا االسم، سهل

. فكان سعيد يقول: فما هلت فأنت حزن :السهل يوطأ وميتهن. فقال 

 .(2)أعرف تلك احلزونة فينا(

                                                           

 .23– 21سورة األحزاب:  (1)

 طرائف حول األمساء والكنى. 322ص 22ح نهج البالغة: جشر (2)
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منوذجًا يف عالقته الطيبة مع اإلنسان مبا هو إنسان،  ان رسول اهلل ك

فكان حيرت(م اجلميع حتى الكفار ويسعى يف هدايتهم إىل احلق باحلكمة واملوعظة 

 احلسنة؛ فإن مل يهتدوا مل يبدأهم حبرب بل يرتكهم وشأنهم.

ي إن اإلسال(م قد جعل يف عالقة املسلمني بغريهم أصواًل كلها عقلية، وه

على أمت وجه، قال تعاىل: 

(1)حلكم بالنسبة إىل املسلمني . ومل خيصص اهلل سبحانه وتعاىل هذا ا

 .يا أيها الناس...فحسب، بل يشمل املسلمني والكفار حيث قال: 

من ظلم ذميًا أو معاهدًا فأنا ، إنه قال: ويف حديث عن رسول اهلل 

 .(2)خصمه يو(م القيامة، ومن كنت خصمه خاصمته

وقال تعاىل: 



(1). 

اختالط املسلمني بغري املسلمني ليطلع غري املسلمني  وقد أراد رسول اهلل 

                                                           

 .23سورة احلجرات:  (1)

 .2152ح 322ص 3راجع لسان امليزان البن حجر: ج (2)

 .2-2سورة املمتحنة:  (1)
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على عقائد املسلمني وحسن أخالقهم وأعماهلم وشعائرهم حتى يرغبوا يف 

إن اإلسال(م مجيل يف كل شؤونه، فإذا رآه غري اإلسال(م عقيدة وعماًل، حيث 

املسلم اجنذب إليه، ومن مقتضيات العالقة بينهما املخالطة وتبادهلم املصاحل 

واملنافع وتقوية الصالت، سواء كانوا كفارًا ذميني أ(م حمايدين أ(م معاهدين، وإمنا 

 املستثنى من ذلك الكفار احملاربون يف اجلملة.

القات وحسن التعامل وحسن املعاشرة بني املسلمني وكان األمر يف حسن الع

وخمتلف الكفار منذ فجر اإلسال(م، وقد ذكرنا يف بعض كتبنا أن األمر املشهور بأن 

غري الكتابي خيري بني قبول اإلسال(م أو احملاربة ال دليل قوي عليه، كما ال أثر لـه 

حظ ذلك بالنسبة يف مرحلة التطبيق اخلارجي يف خمتلف عصور املسلمني، كما يال

إىل حكا(م املسلمني الذين استولوا على اهلند وغري اهلند، ومن القديم كان فيها 

املسلمون وغري املسلمني، الكتابيون وغري الكتابيني، من عبدة األصنا(م، وعبدة 

النار، وعبدة املاء، وعبدة البقر، وغري ذلك من األديان املتعددة اليت ال متت إىل 

 ود والنصارى واجملوس( بشيء.أهل الكتاب )اليه

فمن حق غري املسلمني ـ يف حدودهم وأُطرهم ـ أن ميارسوا شعائرهم 

ويظهروا عقائدهم، وال تهد(م هلم كنيسة وال بيعة وال صلوات وال سائر املعابد، 

وال يكسر هلم صليب أو ما يدل على شعاراتهم ومقدساتهم، وال يهضم هلم 

وا ملتزمني بالوالء للدولة اإلسالمية، حق، وال ينتقص من حقوقهم ما دام

حمرتمني لعقيدتها، غري متعاونني مع أعداء الدولة على صفة اجلواسيس وما أشبه 

 ضد املسلمني.

ولذا نشاهد يف التاريخ أن الذين دخلوا يف اإلسال(م مل يدخلوا فيه عن سيف 

لومني، وإكراه، وإمنا كان السيف ألجل تغيري احلاكم الظامل فقط وإنقاذ املظ

ولكن الناس دخلوا بأنفسهم يف اإلسال(م رغبة، وذلك ملا رأوا فيه من احلسن 

والواقعية واملنطق والربهان والتسامح والالعنف، ثم إن أخذ اجلزية من غري 
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املسلمني هو يف مقابل أخذ الزكاة من املسلمني وإمنا الفرق يف اللفظ، فاجلزية أخذ 

ة اليت هي عبارة عن التزكية والتطهري للنفس جزء من مال الكفار يف مقابل الزكا

 واملال.

ومل يكن اإلسال(م حيرت(م الكفار فيما هلم من احلقوق فحسب، بل كان 

حيرتمهم حتى فيما مل يكن هلم من احلقوق، كما نشاهد ذلك يف قصة هيد الذي 

قد احتاج  قرضًا كان النيب  كان من أحبار اليهود، فإنه أقرض النيب 

أى هيد أن يذهب قبل ميعاد الوفاء احملدد ليطالب بَدينه. قال هيد: إليه، ثم ر

فأخذت مبجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ  فأتيت الرسول 

وقلت: يا حممد، أال تقضي ي َدي ي فو اهلل ما علمتكم يا ب ي عبد املطلب إاّل 

فقال: يا عدو  مطاًل. فنظر إليَّ عمر وعيناه تدوران يف وجهه ثم رماني ببصره

ما أمسع وتصنع به ما أرى! فو الذي نفسي بيده  اهلل، أتقول لرسول اهلل 

 ينظر يف هدوء، فقال:  لوال ما أحاذر لضربت بسيفي رأسك. ورسول اهلل 

 يا عمر، أنا وهو كنا أحوج إىل غري هذا، أن تأمرني حبسن األداء وتأمره حبسن

 .ه عشرين صاعًا من متر مكان ما روعتهاالقتضاء. اذهب يا عمر فأعطه حقه وهد

قال هيد: فذهب عمر فأعطاني حقي وهادني عشرين صاعًا من متر، فقلت: 

 ما هذه الزيادة يا عمر؟.

 .(1)أن أهيدك مكان ما روعتك قال: أمرني رسول اهلل 

ومع ذلك مل يقابله الرسول  فإن اليهودي كان معتديًا على رسول اهلل 

 بالفضل. وهكذا كانت سرية رسول اهلل  باملثل بل قابله  بالنسبة إىل

 سائر الكفار واملشركني واملنافقني.

ثم إن اإلسال(م شرع للمسلم أن يتزوج بالكتابية كما أحل طعامهم، قال 

سبحانه: 

                                                           

 .201ص 3راجع املستدرك للحاكم النيسابوري: ج (1)
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(1). 

وقال تعاىل: 

(2). 

 .(1)وقال عزوجل: 

حيث تدل هذه اآليات على غاية احلنان واللطف والعطف مبا ال جيد اإلنسان 

 مثلها يف أي دين ومبدأ.

وعيادة مرضاهم وتقديم  على هيارة الكفار وقد حرض رسول اهلل 

اهلدايا هلم ومبادرتهم البيع والشراء وسائر املعامالت، وهكذا عمل املسلمون 

طول التاريخ اإلسالمي مع غري املسلمني، سواء كانوا من أهل الكتاب أ(م غري 

مات ودرعه مرهونة عند يهودي يف َدين  أهل الكتاب، وقد ثبت أن النيب 

هار ذلك اليهودي الذي  ثبت أن الرسول لليهودي. كما  على الرسول 

 الرماد. كان يصّب على رأس الرسول 

استعار منه أدرعًا يو(م حنني، وقد كان  ويف حديث صفوان أن النيب 

أن يذهب إىل حرب  صفوان مبثابة وهير الدفاع للكفار، وملا أراد الرسول 

غصبًا يا حممد؟! حنني طلب منه أن يعريه أربعمائة من الدروع. فقال صفوان: أ

كان هو املسيطر  . مع العلم أن النيب (1)بل عارية مضمونة :فقال 

                                                           

 .1سورة املائدة:  (1)

 .82سورة العنكبوت:  (2)

 .18سورة سبأ:  (1)

 .20باب ضمان العارية والوديعة ح 180ص 1اجع الكايف: جر (1)
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 والغالب وكان يتمكن أن يأخذ الدروع.

كان يقبل اهلدايا من الكفار واملشركني، وقصة قبوله  كما أن رسول اهلل 

 .(1)للشاة املشوية املسمومة من تلك اليهودية مشهورة

ذهبت  وبإجاهة من الرسول  الزهراء وورد أن الصديقة فاطمة 

 .(2)إىل عرس أقامها اليهود لبعض بناتهم

الكفار ومل حياسبهم إذا ارتكبوا  ومن جانب آخر ترك رسول اهلل 

احملرمات يف بيوتهم ومل يتظاهروا بذلك يف اجملتمع اإلسالمي، وذلك لقانون 

 .(1)ألزموهم مبا ألزموا أنفسهم :اإللزا(م، حيث قال 

عم ال جيوه للكفار إظهار املناكري؛ ألن ذلك خالف املعايشة السلمية، فإن ن

 الاله(م على من يعيش يف دولة أن حيرت(م قوانينها.

وقد كان املسلمون طول التاريخ اإلسالمي يعاملون غري املسلمني أحسن من 

ن معاملة أمثاهلم هلم، ذكر )نورمان لينزانة( ملا فتح العثمانيون القسطنطينية كا

أكثر الشعب املسيحي يف عشية الفتح ينفرون من أي اتفاق مع كنيسة روما 

الكاثوليكية أشد من نفورهم من االتفاق مع املسلمني، فما هال الناس يرددون 

الكلمة املشهورة اليت نطق بها رئيس يف بيزنطة يف ذلك احلني وهي أنه قال: )خلري 

يها تاج البابوية(؛ وذلك ألن تاج لنا أن نرى العمامة يف مدينتنا من أن نرى ف

البابوية كان يظلمهم ويضطرهم إىل قيود كثرية حتد من حرياتهم، بينما العمامة 

اإلسالمية مل تكن كذلك، وإمنا كانت تعطي هلم احلرية يف خمتلف مشاريعهم 

وشعائرهم. وقد حتدث عنه املقوقس عظيم القبط يف مصر بعد أن قابلوا الفاتح 

وا: رأينا قومًا املوت أحب إليهم من احلياة، والتواضع أحب إليهم اإلسالمي فقال

                                                           

 .1اجمللس األربعون ح 118راجع األمالي للصدوق: ص (1)

 .35ح 3ب 30ص 83راجع حبار األنوار: ج (2)

 .21ح 12ب 311ص 2تهذيب األحكا(م: ج (1)
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من الرفعة، ليس ألحد منهم يف الدنيا رغبة، جلوسهم على الرتاب وأمريهم 

كواحد منهم، ما يعرف كبريهم من صغريهم، وال السيد فيهم من العبد، فإذا 

ن يف حضرت الصالة مل يتخلف عنها أحد، يغسلون أطرافهم باملاء وخيضعو

 صالتهم. 

وملا فتح املسلمون البالد أباحوا للمطرودين والفارين منهم أن يرجعوا إىل 

أوطانهم ساملني، وهلذا أحب الكفار املسلمني ودخلوا يف دين اهلل أفواجًا، فاآلية 

 الكرمية وإن كانت يف همن رسول اهلل 

(1) .إال أن ذلك استمر إىل اليو(م حيث يدخل الكفار يف دين اهلل أفواجًا 

وقد رأيت تقريرًا يقول: إن مجاعة من نساء اليهود دخلوا اإلسال(م حيث 

رأوا السماحة اإلسالمية يف أسلوب معاشرة الرجال للنساء، فإنه خري من أسلوب 

 معاشرة رجال اليهود هلن.

للمسلمني منحها أيضًا لغري املسلمني كل  اهلل فاحلرية اليت منحها رسول 

 يف إطاره ومواهينه على تفصيل ذكر يف التاريخ والتفسري والفقه اإلسالمي.

ولذا نشاهد أن اآليات القرآنية على األغلب متيل إىل خطاب كل طوائف 

البشر، مثاًل قال سبحانه: 

(2) وهكذا يف آيات أخر ،

 . وآله الطاهرين وأحاديث عن النيب 

أيها الناس، إن ربكم واحد يف خطبة الوداع:  ويف حديث رسول اهلل 

وإن أباكم واحد، كلكم آلد(م وآد(م من تراب، إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم، 

                                                           

 .1سورة النصر:  (1)

 .2سورة النساء:  (2)
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 .(1)وليس لعربي على عجمي فضل إاّل بالتقوى، أال فليبلغ الشاهد الغائب

                                                           

 (م على السجع.فصل يف الكال 212ص 2شرح نهج البالغة: ج (1)
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عاد الناس عن العصبيات هي إب من األسس اليت سّنها رسول اهلل 

القومية واللغوية واللونية والعرقية واجلغرافية اخلاصة اليت تسمى بامللية والوطنية 

باملعنى الضيق، وكذلك عن سائر العصبيات اليت تنايف إنسانية اإلنسان، وهذا 

من أهم أسس السلم والسال(م يف اجملتمع، وارتفع باجلماعة أن يكونوا مرتبطني 

و منفصلني بعضهم عن بعض بهذه الروابط الضيقة، فاملوجود بعضهم ببعض أ

البديع الذي هو أبدع موجودات اهلل سبحانه وتعاىل أرفع وأمسى من أن يكون 

بعضهم يواصل بعض أو يقاطع بعض يف لغة أو لون أو جغرافية أو ما أشبه ذلك 

ء مما يسبب خمتلف التناهع والتدابر والتهاجر، ومما يوجب احلقد والشحنا

والبغضاء وظهور العداوات واملخاصمات واليت باآلخرة تنتج انفصا(م عرى 

 اإلنسانية الكاملة وتقويض السال(م وتقضي على روح التعاون واألخوة.

قال سبحانه: 

(1). 

وقال تعاىل: 

(2). 

وقال عزوجل: 

(1). 

                                                           

 .201-202ل عمران:  سورة آ (1)

 .203ل عمران:  سورة آ (2)

 .201ل عمران:  سورة آ (1)
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وقال تعاىل: 

(1). 

 لذا فاملهم يف اإلسال(م هو اإلنسان والعمل الصاحل، كما قال سبحانه: 

(2). 

نعم ورد النهي عن اختاذ الكفار أولياًء وذلك نشرًا للفضيلة وردعًا عن 

املنكرات، حيث جيب يف شرع اهلل سبحانه أن ُيتخذ األولياء أولياًء واألعداء 

ألعداء أعداًء ليس لذاته، بل لقطع دابر الظامل والظاملني، أعداًء، واختاذ ا

واملنحرف واملنحرفني، قال سبحانه: 

(1). 

ويف آية أخرى: 

(1). 

ويف آية ثالثة: 

(5). 

ويف آية رابعة: 

                                                           

 .2سورة النساء:  (1)

 .220ل عمران:  سورة آ (2)

 .222ل عمران:  سورة آ (1)

 .12سورة املائدة:  (1)

 .13سورة التوبة:  (5)
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(1). 

الواضح أن معادة األعداء ـ إاّل ما خرج بالدليل ـ إمنا يكون بقدر، فهو  ومن

كالعملية اجلراحية اليت ال تكون إال بقدر الضرورة، وإال فاألصل ما قاله 

سبحانه: 

(2). 

كما يستثنى من عد(م جواه املواالة، ما كان يف صورة التقية والضرورة، فإنه 

 .(1)ليس شيء مما حرمه اهلل إال وقد أحله ملن اضطر إليهكما يف احلديث: 

وقد قال سبحانه:

(1). 

ؤمنني: وهم املنافقون، فاإلسال(م وهناك قسم ثالث بني الكافرين وامل

يعاملهم معاملة حسنة، فمعاداتهم تكون بقدر، ال بقدر الكفار يف االبتعاد وال 

بقدر املؤمنني يف االقرتاب، فقد قال سبحانه: 







                                                           

 .2سورة املمتحنة:  (1)

 .2سورة املمتحنة:  (2)

 .28012ح 18ب 112ص 21درك الوسائل: جمست (1)

 .12ل عمران:  سورة آ (1)
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(1). 

داللة على أن حكم  (2)َيْحُكُم َبْيَنُكْم َيْو(َم اْلِقَياَمِةويف قولـه سبحانه: 

دنيا ال خيتلف عن حكم املسلمني واملؤمنني، ولكن حسابهم املنافقني يف ال

وعقابهم يكون يف اآلخرة فمصريهم جهنم وبئس املصري، إذن ليس عليهم حكم 

خاص إال ما ينطبق على سائر املسلمني يف الدنيا، وإن كانوا هم العدو فاحذرهم 

 .(1)قاتلهم اهلل، كما يف القرآن احلكيم

أن األمر يف املنافقني دائر بني أن يبقوا يف  وقد الحظ الرسول األعظم 

صف الكفار وحياربوا املسلمني بكل صراحة وجرأة، وبني أن يتظاهروا باإلسال(م 

 ويراعوا ما يكشف باطنهم، وإن كانوا قلبًا مع الكفار.. وكان الثاني أوىل.

ثم إن اإلسال(م مل حيكم على املنافقني حكمًا قاضيًا، بل تركهم وشأنهم، 

صة مسجد ضرار مع أنه وصفهم اهلل سبحانه وتعاىل بأوصاف شديدة، مل ويف ق

 يرتب عليهم حكمًا قاضيًا، فلم ُيقتلوا ومل ُيسجنوا ومل ُيغرموا...

وهذا أمر يدل عليه العقل أيضا، فإنه يرى باختاذ األهم وترك املهم، قال 

سبحانه يف سورة التوبة: 



                                                           

 .288-232سورة النساء:  (1)

 .281سورة النساء:  (2)

 .8سورة املنافقون:  ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم قاَتَلُهُم اللَُّه َأنَّى ُيْؤَفُكوَنإشارة إىل قوله تعاىل:  (1)
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(1). 

وأما قولـه تعاىل: 

(2) فإنه ال يراد بذلك جهاد املنافقني .

كجهاد الكفار بل للمنافقني جهاد خاص، كما أن للكفار جهادًا خاصًا، واجلامع 

 هم جهنم كما يف اآلية.هو اجلهد واالجتهاد.. نعم يف اآلخرة مصري

ثم إن اإلسال(م مبا أنه مل يكن دين تفرقة وتشتيت، بل دين مجع مشل 

ووحدة كلمة وسال(م وهداية، نشاهد أنه جيلل الديانات السماوية واألنبياء مجيعًا 

فقد قال سبحانه: 

(1). 

وقال سبحانه: 

(1). 

 :وقال تعاىل بالنسبة إىل موسى 

(5). 

                                                           

 .220-205سورة التوبة:  (1)

 .53التوبة: سورة  (2)

 .232سورة البقرة:  (1)

 .121سورة البقرة:  (1)

 .88سورة املائدة:  (5)
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 :وقال سبحانه عن النيب عيسى 

(1). 

وقال سبحانه عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى: 

(2). 

من يومهم األول مل حياربوا اليهود وال النصارى  ولذلك نشاهد أن املسلمني

 .(1)يف قصة نصارى جنران أما بالنسبة إىل النصارى فقد صاحلهم النيب 

معهم معاهدة احرتا(م وتعامل  وأما بالنسبة إىل اليهود فقد كتب النيب 

بها..  ولكنهم نقضوا العهد وخانوا املسلمني فحدث بني  طيب، والتز(م 

اليهود بعض املناوشات واحلروب، ومبجرد أن انتهت أكرمهم  املسلمني وبني

أي إكرا(م مل يعرف يف التاريخ ال قبله وال بعده مثله، حيث تزوج  الرسول 

بنت ملكهم صفية بعد أن أسلمت بينما كانت أسرية بيد النيب  رسول اهلل 

 ين..وكان يتمكن أن يتصرف فيها تصرف الغزاة الفاحتني مع األرقاء املأسور 

بشيء من الكال(م اخلشن،  وذات مرة تعرضت هلا بعض نساء النيب 

فسألت منها: من أبوِك ومن عمِك؟. وملا عرفت صفية أنها مغرضة أخذت 

إذا  :نقلت القصة، فقال هلا الرسول  تبكي، فلما جاءها الرسول 

سألوِك بعد ذلك فقولي: جدي موسى كليم اهلل، وعمي هارون نيب اهلل، 

 .(1)حممد رسول اهلل وهوجي

أما بعض القضايا اخلشنة يف التعامل مع أهل الكتاب، الواردة يف بعض 

التواريخ فقد ذكرنا يف موارد متعددة أنها دس يف التاريخ اإلسالمي، والشواهد 

تدل على أنها مدسوسة فإنه مل ير العامل دينا كدين اإلسال(م يف العفو والتسامح 

                                                           

 .82سورة املائدة:  (1)

 .2سورة املائدة:  (2)

 .31ب 152ص 12راجع حبار األنوار: ج (1)

 اإلفك على مارية. 312ص 1راجع تفسري القمي: ج (1)
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اليهود ليس بينهم مثل هذا التسامح الذي جعله والالعنف. وحتى النصارى و

اإلسال(م بالنسبة إليهم، فالعداوة بني اليهود والنصارى شديدة ألن اليهود يدينون 

كاذب والعياذ  بأن ب ي إسرائيل هم شعب اهلل املختار ويزعمون أن عيسى 

بعض  وأمه الطاهرة  باهلل وأتباعه ضالون، بل ينسبون إىل عيسى 

الكبرية، كما قال القرآن احلكيم: املوبقات 

(1) واملسيحيون وان كانوا يقرون بنبوة موسى ،  ،ونزول التوراة

يف نسبه وجيحدون  ولكنهم ينقمون على اليهود أنهم يتهمون عيسى 

املسلمني أيضا  رسالته، كما ينقمون عليهم يف قصة الصليب، كما ينقمون على

ألن اإلسال(م يف هعمهم دين افرتاه رجل عربي. أما عداوة اليهود للمسلمني 

 فأشد، ومع كل ذلك فاإلسال(م احرتمهم وأكرمهم.

وقد ظهر مما سبق أن نظر اليهود والنصارى أحدهما إىل اآلخر، وكذلك 

ظر نظرهما للمسلمني نظر سوء وافرتاء وعداء، أما نظر اإلسال(م إليهما فهو ن

 هداية وإرشاد وتسامح وعفو وإصالح.

 . (2)قال تعاىل : 

 .(1)وقال سبحانه: 

وقال عزوجل: 

(1) . 

وقال تعاىل: 

(5). 

                                                           

 .212سورة النساء:  (1)

 .112سورة البقرة:  (2)

 .82ة العنكبوت: سور (1)

 .12سورة الكهف:  (1)

 .12سورة القصص:  (5)
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مبدأ التسامح مبختلف  من أهم األسس اليت أكد عليها رسول اهلل 

أشد أعدائه، وحينما قدر بأصل التسامح حتى مع  صورها، وقد أخذ النيب 

 عليهم. 

 ويف القرآن احلكيم آيات عديدة تدل على التسامح مبعناه العا(م والشمولي.

قال سبحانه: 

(1). 

ومن الواضح أن اآلية ال ختتص بأهل الكتاب، بل تشمل كل من مل يكن 

 مسلمًا.

وقال تعاىل: 

(2). 

 .(1): وقال عزوجل

 .(1)وقال سبحانه: 

 .(5)وقال تعاىل: 

 .(6)وقال سبحانه: 

                                                           

 .2سورة املمتحنة:  (1)

 .211سورة النحل:  (2)

 .82سورة العنكبوت:  (1)

 .11-12سورة الغاشية:  (1)

 .22سورة يونس:  (5)

 .18سورة اإلسراء:  (6)
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وقال تعاىل: 

(1). 

وقد أمر اهلل سبحانه حبسن املعاملة مع اجلميع وبالوفاء بالعهد مع اجلميع، 

 . وال فرق بني عقد مع مسلم أو كافر.(2)حيث قال: 

وقال تعاىل: 

(1). 

  (1)وقال سبحانه: 

وقال تعاىل: 

(5). 

 الشيء الكثري من أمثلة التسامح، وقد روي عنه  ويف سرية النيب 

أال من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا أنه قال : 

 .ه يو(م القيامةبغري طيب نفس فأنا حجيج

معاهدة مع قبيلة تغلب يف السنة التاسعة من اهلجرة  وقد عقد النيب 

وكان اإلسال(م قد قوي أشد القوة ودانت به العرب واجلزيرة ومع ذلك مل جيربهم 

 نصارى جنران ـ كما  على اإلسال(م وأباح هلم البقاء على نصرانيتهم. وصاحل 

عماله إىل اليمن ألخذ اجلزية ممن  جه سبق ـ وتركهم أحرارًا يف دينهم. وو

مع النصارى واليهود مجيعًا يف بالد  أقا(م على نصرانيته، وكذلك فعل النيب 

 العرب.

                                                           

 .28سورة آل عمران:  (1)

 .2سورة املائدة:  (2)

 .22سورة النحل:  (1)

 .38سورة اإلسراء:  (1)

 .8سورة التوبة:  (5)
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وكان اجملوس موهعني يف بقاع شتى من جزيرة العرب منهم جموس جنران 

وهجر وعمان والبحرين، وهؤالء مجيعًا بقوا على دينهم ودفعوا اجلزية، ومل 

يخ أنه اضُطهد جموسي برتك دينه أو برتك قريته، وقد فتح املسلمون ينقل التار

 بالدًا أخرى وسلكوا مع أهاليها مسلك السماحة. 

كان منذ اليو(م األول، وقد اشرتطت قريش على  وتسامح رسول اهلل 

معهم وقبل  يف صلح احلديبية شروطًا قاسية، وتسامح النيب  النيب 

إىل قريش الترده إىل حممد، ومن جاء من  د بها، منها أن من جاء من حمم

شرطهم اجلائر حلكمة  قريش إىل حممد بغري إذن وليه رده حممد، وقبل النيب 

رآها من توسيع اإلسال(م، كما شاهدناه بعد ذلك وترب(م بعضهم وما كانوا يفقهون 

من توقيع املعاهدة حتى جاء أول امتحان للوفاء، إذ وصل مسلم من مكة امسه 

 جندل بن سهيل يرسف يف احلديد فارًا من أذى قومه وأحل على الرسول أبو 

سلمه لقريش وفاًء بعهده، وقال أبو  يف أن يضمه إليه، لكن الرسول 

اصرب واحتسب فإن اهلل جاعل لك وملن  :جندل: إنهم سيعذبوني. فقال 

(م صلحًا معك من املستضعفني فرجًا وخمرجًا، إنا عقدنا بيننا وبينهم وبني القو

 . وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد اهلل فإنا النغدر بهم

باملدينة أبو بصري عتبة ابن أسيد فرده وقال لـه مثل ما  ثم وفد على النيب 

قال ألبي جندل، ثم اجتمع مجاعة منهم يف الطريق بني مكة واملدينة وكانوا 

لعهد ويقبلوا يقطعون على وفود مكة مما اضطر أهل مكة أن يتناهلوا عن ا

 .(1)بالتحاقهم بالرسول 

أن عامل أسرى بدر معاملة حسنة مل يسبق هلا  وكان من مساحة النيب 

مثيل يف تاريخ األمم، فقد كانت األمم تعامل أسراها معاملة العدو البغيض، 

فتقتلهم أو تبيعهم أو تسرتقهم، أو تسخرهم يف أشق األعمال، أو تعذبهم أشد 

                                                           

 .20ح 10ب 322ص 10صلح احلديبية، حبار األنوار: ج 302ص 1راجع تفسري القمي: ج (1)
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يف شأن أسرى بدر، فأشار بعضهم عليه  ار رسول اهلل العذاب. وقد استش

على الفداء وجعل فداء  بقتلهم، وأشار بعضهم بفدائهم، فوافق الرسول 

 الذين يكتبون أن يعّلم كل واحد منهم عشرة من صبيان املدينة الكتابة.

كما أنه أشار بعض الصحابة أن ميثل بسهيل بن عمر وهو أحد احملرضني على 

سلمني، بأن ينتزع ثنيتيه السفليني فال يستطيع اخلطابة، فرفض النيب حماربة امل

  :وقالال أمثل به فيمثل اهلل بي وإن كنت نبيًا(1). 

. قالوا: ما تظنوني فاعل بكم؟مكة قال لقريش:  وملا فتح النيب 

 خريًا، أخ كريم وابن أخ كريم. 

ال تثريب عليكم  ما أقول إاّل كما قال أخي يوسف ألخوته: :فقال 

 .(2)اليو(م يغفر اهلل لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء

مل يقبل أن يقطع املاء على يهود خيرب، مع أنه كان يف  كما أن الرسول 

 .(1)قطع املاء السيطرة عليهم

إىل أهل الكتاب أنه كان يقرتض منهم مكررا، مع أن  وكان من إحسانه 

 منه. هف على أن يقرتض الرسول بعض الصحابة كانوا أثرياء وكلهم يتل

ذلك تعليمًا لألمة، وتثبيتًا عمليًا ملا يدعو إليه من السلم  وإمنا فعل 

والسال(م والوئا(م حتى مع الكفار، وتدلياًل على أن اإلسال(م ال يقطع عالقات 

 املسلمني مع مواطنيهم من غري دينهم.

القاضي حضر مع يهودي عند شريح  كما أن أمري املؤمنني عليًا 

 . (1)للتقاضي

                                                           

القول فيما جرى يف الغنيمة واألسارى بعد هزمية قريش  3ف 251ص 28شرح نهج البالغة: ج (1)

 ورجوعها إىل مكة.

 .3حر(م مكة حني خلق السماوات واألرض ح باب أن اهلل عزوجل 111ص 8راجع الكايف: ج (2)

 .31ح 11ب 32-30ص 12راجع حبار األنوار: ج (1)

 يف املسابقة بالتواضع. 201ص 1راجع املناقب: ج (1)
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 .(1)إىل بعض قضاته مع مشرك ادعى عليه كذبًا وقبله حضر رسول اهلل 

يهوديًا كان مصاحبًا لـه يف الطريق.. ومل  وقد شايع أمري املؤمنني علي 

 .(2)ثم ملا عرفه يف قصة مذكورة أسلم يعرف اليهودي عليًا 

املفتوحة رحبوا بالفاحتني لذا جند أن شعوب الكفار على اختالفهم ويف البالد 

املسلمني أشد ترحيب، وقد كتب املسيحيون يف الشا(م إىل رئيس املسلمني كتابًا 

يقولون فيه: يا معشر املسلمني، أنتم أحب إلينا من الرو(م وإن كانوا على ديننا، 

أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن والية علينا، ولكنهم غلبونا 

 ى مناهلنا، كما ذكره )فتوح الشا(م( لألهدي البصري.على أمرنا وعل

ويذكر )فتوح البلدان( للبالذري: إن أهل محص أغلقوا أبواب مدينتهم 

حتى ال يدخلها جيش هرقل، وقالوا: إن املسلمني واليتهم وعدهلم أحب إليهم 

 .(1)من ظلم الرومان وتعسفهم

طوياًل، فلما بدأ اإلسال(م وكانت يف الشمال قبائل عربية دانت باملسيحية همنًا 

يصطرع مع الرو(م سارع بعضهم إىل اعتناق اإلسال(م واالنضما(م إىل املسلمني مثل 

 ب ي غسان وغريهم.

وكذلك صنعت بعض القبائل العربية اليت كانت موالية للفرس يف العراق، 

 فقد وفد على قائد املسلمني بعد واقعة القادسية كثري من العرب املسيحيني املقيمني

 على نهر الفرات وأسلموا، كما أسلم إخوان هلم من قبل.

وكذلك رحب القبط يف مصر بالفتح اإلسالمي وبالقائد الفاتح وشكروه؛ 

ألنه أنقذهم من االضطهاد الدي ي ومن عسف الرو(م وتنكيلهم مبخالفيهم يف 

املذهب وإن كان دينهما واحدًا. وملا فتح املسلمون بالد الفرس مل يلقوا من 

                                                           

 .33512ح 22ب 151-158ص 15وسائل الشيعة: ج (1)

 .8ح 20ب 215ص 52راجع حبار األنوار: ج (2)

 .325ح 221ص 2راجع فتوح البلدان: ج (1)
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عب مقاومة عنيفة؛ ألن حكامها كانوا قد استبدوا بهم وأعنتوهم وألنهم كان الش

يناصرون ديانة هرادشت اليت صارت الدين الرمسي للدولة، فقد كانت مبغوضة 

بالنسبة إىل كثري من األهالي، وقد استغل كهنتها نفوذهم يف اضطهاد الفرق 

املسيحيني واليهود  الدينية األخرى وكانت كثرية، كما أنهم كانوا يضطهدون

والصابئة أيضًا، هذا باإلضافة إىل فرض الضرائب الباهضة على خمتلف الطبقات 

وكان الغالب يكرهون بناتهم وأخواتهم وأمهاتهم يف مسألة التزويج، فلما انتصر 

املسلمون عليهم تنفسوا الصعداء من جهة الدين ومن جهة الضرائب ومن جهة 

خالص من ظلم احلكا(م ورغبة يف إعفائهم من النكاح، ورحبوا بهم حبًا لل

اخلدمة العسكرية اجلربية، وألن حكا(م املسلمني أعطوهم احلريات الدينية 

 والعملية.

وملا حارب املسلمون مع أهل الشا(م املسيحيني وأخذوا ينتصرون، ائتمر قادة 

أهل احلرب من النصارى حول عالج األمر وسألوا عن واحد واحد عن سبب 

سلمني عليهم، فأجاب كل جبواب، حتى وصل األمر إىل خاد(م كان تقد(م امل

خيدمهم يف ذلك اجمللس، وملا سألوا عنه عن سبب انتصار املسلمني عليهم مع 

أنهم كفار برابرة أجانب! أجاب اخلاد(م بعد أن أخذ األمان منهم قال: ألنهم 

ليب كل يو(م أفضل منكم وإن كنُت على دينكم لك ي أدع اهلل سبحانه وتعاىل يف ق

أن ينتصر املسلمون، ثم بني السبب قال: قد كانت لي مزرعة نعيش يف املزرعة أنا 

 وهوجيت وأوالدي من البنني والبنات، وملا جئتم أنتم اغتصب هذا الضابط 

ـ وأشار إىل أحدهم ـ ابنيت، وهذا الضابط ـ وأشار إىل آخر ـ هوجيت، وذاك 

هل تريدون م ي أن انتظر انتصاركم أو وأشار إىل ثالث ولدي، وآخر مزرعيت، ف

أخدمكم بكل قليب، وإن أهل الشا(م كلهم على شاكليت، أنتم حتاربونهم يف 

أرهاقهم ومعايشهم وأوالدهم وأراضيهم ومزارعهم وهوجاتهم وبناتهم، لذا 

يرحبون باملسلمني ويكون ذلك سبب انتصار املسلمني عليكم، فإنهم ال يتعاملون 
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 معنا إال باحلسنى.

وهكذا كان انتصار املسلمني على احلكا(م الظلمة حيث كان يرحب بهم أهل 

البالد أعظم ترحيب، وهكذا تقد(م املسلمون يومًا بعد يو(م عندما كان يتحلون 

بالتسامح، ولكن بعد ما تركوا هذا التسامح رجعوا القهقرى وأصبحوا متفرقني 

بعضهم دماء بعض، متشتتني متعصبني، هذا يكفر ذاك وذاك يكفر هذا، وحيل 

كما نشاهده اليو(م.. حتى انفض الناس من حوهلم كما قال سبحانه: 

(1). 

وقد التف بعض الناس اليو(م إىل جهة أخرى قد يكون فيها نوع من 

 التسامح اإلسالمي التسامح، وهم املتحضرون الغربيون، مع الفرق الشاسع بني

والتسامح الغربي، وبني املتحضرين الغربيني اليو(م وبني املسلمني األوائل 

املتساحمني، حيث إن التسامح عند املسلمني أكثر بكثري من تسامح هؤالء املاديني، 

مضافًا إىل أن املسلمني كانوا يبشرون بالدنيا واآلخرة، بينما املتحضرون الغربيون 

بالدنيا، والدنيا ال متأل إال جزًء واحدا من جزئي اإلنسان،  ال يبشرون إاّل

واإلنسان حباجة إىل اجلزء اآلخر املرتبط بروحه وال ميلؤه إاّل اآلخرة. وكل من 

الدنيا واآلخرة عند املسلمني مؤيد بالعقل القطعي والرباهني اجللية واملنطق 

 خرون.اإلنساني الرفيع والفطرة السليمة، وهذا ما يفتقده اآل

ثم إن التسامح الذي ذكرناه ليس يف موضوع خاص، بل يف كل جوانب 

اإلسال(م، ومجيع أحكامه، حيث التسامح بالنسبة إىل املسلم نفسه وبالنسبة إىل 

أهله وعياله وجريانه، وبالنسبة إىل سائر املسلمني، بل وغري املسلمني، بل وحتى 

تها، وامرأة دخلت اجلنة يف احليوانات. وحديث امرأة دخلت النار يف هرة حبس

 .(2)كلب روته، مشهور

                                                           

 .212آل عمران:  سورة (1)

 .2101ح 88ب 301ص 2مستدرك الوسائل: ج (2)
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يكر(م اإلنسان مبا هو إنسان تكرميًا فوق كل تكريم، مع  كان رسول اهلل 

قطع النظر عن دينه ومعتقداته.  يقول سبحانه: 

(1). 

والسؤال هو أنه إذا كان اإلنسان مكّرمًا على كثري، فهل هناك غري الكثري 

 حيث يساوي ب ي آد(م أو يكون أفضل منه؟.

الغي قرآني اجلواب: ال، وإمنا األكر(م هو اإلنسان فقط، والتعبري تعبري ب

حيث يف كثري من األحيان تقتضي البالغة عد(م ذكر الكلية وعد(م اجلز(م باألمر، 

ومن هنا ترى كثريًا ما تستعمل كلمة )لعل( يف القرآن احلكيم مع أن اهلل سبحانه 

. (2)يعلم الواقع،قال سبحانه:

ء العامل كثريًا ما يستخدمون ليت ولعل، وال يتكلمون بالقطع واليقني إن عقال

 وإن كانوا قاطعني متيقنني.

ويف آية أخرى: 

(1). 

اس بال استئذان غري جائز، وهذا تكريم لإلنسان وحفظ فالدخول يف بيت الن

 حلقوقه.

                                                           

 .50سورة اإلسراء:  (1)

 .18سورة سبأ:  (2)

 .15سورة النور:  (1)
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ويف آية أخرى: 

(1). 

وقال سبحانه: 

(2). 

وهناك العديد من حقوق املسلم على املسلم، بل بعض تلك احلقوق تشمل 

غري املسلم أيضًا. ومن أدلة تكريم اهلل اإلنسان قوله تعاىل: 

(1). 

 .ا فإن أفضل منشور حلقوق اإلنسان هو ما جاء به رسول اهلل ومن هن

مرحبًا بالبيت ما نظر إىل الكعبة، وقال:  روي: أن رسول اهلل 

أعظمك وما أعظم حرمتك على اهلل، واهلل للمؤمن أعظم حرمة منك؛ ألن اهلل 

 .(1)حر(م منك واحدة ومن املؤمن ثالثة: ماله، ودمه، وأن يظن به ظن السوء

من آذى مؤمنًا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى اهلل، أيضًا:  قال و 

 .(5)ومن آذى اهلل فهو ملعون يف التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان

 .من آذى ذميا فقد آذانيأيضا:  وقال 

قد أخذوا  ويف التاريخ أنه ملا فر عدي بن حامت، وأن خيل رسول اهلل 

وكساها  فمّن عليها رسول اهلل  اهلل  أخته، وقدموا بها على رسول

وأعطاها نفقة، فخرجت مع ركب حتى قدمت الشا(م وأشارت على أخيها 

وأجلسه على وسادة رمى بها إليه  بالقدو(م، فقد(م وأسلم وأكرمه رسول اهلل 

                                                           

 .2سورة النساء:  (1)

 .11-18سورة الذاريات:  (2)

 .222، سورة طه: 10، سورة الكهف: 22، سورة اإلسراء: 38سورة البقرة:  (1)

 .32األخبار ح 2ب 52ص 28حبار األنوار: ج (1)

 .220ف 285جامع األخبار: ص (5)
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 .(1)بيده

                                                           

 .2ح 31ب 322ص 12راجع حبار األنوار: ج (1)
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يؤكد على حق الناس أكرب التأكيد، فال ُيسمح ألحد  كان رسول اهلل 

 تجاوه على حق أحد أو يتصرف يف نفسه أو ماله بدون إذنه.أن ي

إنه ذكر لنا أن رجاًل  : قال: قلت ألبي عبد اهلل ،عن معاوية بن وهب

وقال: صلوا  من األنصار مات وعليه ديناران دينًا، فلم يصّل عليه النيب 

ذلك  :على صاحبكم، حتى ضمنهما عنه بعض قرابته. فقال أبو عبد اهلل 

إمنا فعل ذلك ليّتعظوا ولريّد بعضهم على  ق ـ ثم قال ـ إن رسول اهلل احل

 .(1)بعض ولئال يستخفوا بالَدين

كل ذنب يكفره القتل يف سبيل اهلل عزوجل ، قال: وعن أبي جعفر 

 .(2)إال الَدين ال كفارة له إال أداؤه، أو يقضي صاحبه، أو يعفو الذي له احلق

ن أكل مال أخيه ظلمًا ومل يرده إليه أكل جذوة م :وقال أبو عبد اهلل 

 .(1)من النار يو(م القيامة

 .(1)ليس بولي لي من أكل مال مؤمن حراما :وقال 

من أكل مال اليتيم درهما واحدا ظلمًا من غري حق،  :وعن العامل 

 .(5)خيلده اهلل يف النار

                                                           

 .1باب الدين ح 23ص 1الكايف: ج (1)

 .2باب الدين ح 28ص 1الكايف: ج (2)

 .21باب الظلم ح 333ص 1الكايف: ج (1)

 .11081ح 2ب 22ص 25وسائل الشيعة: ج (1)

 .21052ح 12ب 221ص 23مستدرك الوسائل: ج (5)
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رعيته، فكان بإمكان كل  أفضل أسوة يف أداء حق كان رسول اهلل 

واحد من املسلمني واملسلمات ـ بل وحتى الكفار ـ أن يصل إليه ويبّث إليه همومه 

 ومشاكله، ويطلب منه قضاء حاجته مباشرة ومن دون حاجب.

إذا كان يف صالة فيقبل عليه أحد، خفف  ويف احلديث أن رسول اهلل 

 .(1)ألك حاجة؟من صالته وأقبل عليه وقال: 

ا أكرب درس للحكومات والوالة ومن أشبه بأن من حقوق الناس عليهم وهذ

 قضاء حوائجهم واالهتما(م بهم.

 : قال: قال رسول اهلل   عن صباح بن سيابة عن أبي عبد اهلل 

 أميا مؤمن أو مسلم مات وترك دينًا مل يكن يف فساد وال إسراف فعلى اإلما(م أن

إن اهلل تبارك وتعاىل يقول: يقضيه، فإن مل يقضه فعليه إثم ذلك، 

(2)  اآلية، فهو من الغارمني ولـه سهم عند

 . (1)اإلما(م، فإن حبسه فإمثه عليه

ال تصلح  :رسول اهلل قال: قال  وعن حنان عن أبيه عن أبي جعفر 

زه عن معاصي اهلل، وحلم ميلك به اإلمامة إاّل لرجل فيه ثالث خصال: ورع حيج

غضبه، وحسن الوالية على من يلي حتى يكون هلم كالوالد الرحيم ـ ويف رواية 

                                                           

 .فصل يف آدابه ومزاحه  285ص 2راجع املناقب: ج (1)

 .20سورة التوبة:  (2)

 .2ح 23ب 182ص 15حبار األنوار: ج (1)
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 .(1)أخرى ـ حتى يكون للرعية كاألب الرحيم

                                                           

 .20ح 23ب 110ص 15حبار األنوار: ج (1)
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 حتى احليوان، حيث ورد عنه  مل حُير(م من رمحة رسول اهلل 

 التأكيد على حقوق احليوان وحرمة إيذائه.

فإذا ركبتم الدواب  ،إن اهلل حيب الرفق ويعني عليه: »رسول اهلل  قال

وإن كانت  ،فإن كانت األرض جمدبة فاجنوا عنها ،العجف فأنزلوها مناههلا

 . (1)«خمصبة فأنزلوها مناههلا

يبدأ بعلفها إذا  :للدابة على صاحبها خصالقال:  ، عن رسول اهللو

 ،وال يضرب وجهها فإنها تسبح حبمد ربهانزل، ويعرض عليها املاء إذا مر به، 

 ،وال حيملها فوق طاقتها وال يقف على ظهرها إاّل يف سبيل اهلل عزوجل،

 .(2)ما تطيق واليكلفها من املشي إاّل

أين  : نه أبصر ناقة معقولة وعليها جهاهها، فقالأ عن النيب و

 .(1)مروه فليستعد غدًا للخصومة ،صاحبها؟

 .(1)وال تتخذوا ظهورها جمالس ،ركوا على الدوابال تتو :قال و

 .(5)نه يوقظ للصالةإف ؛ال تسبوا الديك :قال و

نه صديقي وأنا صديقه وعدوه عدوي، إال تسبوا الديك ف» قال و

والذي بعث ي باحلق لو يعلم بنو آد(م ما يف قرتته الشرتوا ريشه وحلمه بالذهب 
                                                           

 .21باب الرفق ح 210ص 1الكايف: ج (1)

 .1821باب حق الدابة على صاحبها ح 122ص 1من ال حيضره الفقيه : ج (2)

 .1ح 2ب 103ص 22ر األنوار : جحبا (1)

 .1852باب حق الدابة على صاحبها ح 125ص 1من ال حيضره الفقيه : ج (1)

 .23ح 1ب 2ص 21حبار األنوار : ج (5)
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 .(1)نه يطرد مذمومة من اجلنأوالفضة و

 .(2)نه يدل على مواقيت الصالةإف ؛ال تسبوا الديك :قال و

دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها فلم تطعمها ومل تدعها تأكل  :قال و

 .(1)من خشاش األرض

أكثروا من الدواجن يف بيوتكم تتشاغل بها الشياطني عن : »قال و

 .(1) «صبيانكم

 .(5) «اإلبل عز ألهلها :وقال 

لعمته: ما مينعك  قال رسول اهلل »قال:  بر عن أبي جعفرعن جاو

، قالت: يا رسول اهلل ما الربكة؟ فقال: شاة !من أن تتخذي يف بيتك بركة

 .(6)«حتلب، فإنه من كانت يف داره شاة حتلب أو نعجة أو بقرة فربكات كلهن

قيل: وأنت يا رسول اهلل؟ « وقد رعى الغنم ما من نيب إاّل: »وقال 

 .(7) «وأنا: »قال

 .(8)إىل غري ذلك من الروايات الكثرية

                                                           

 فيما يتعلق باملسكن. 2ف 2ب 230مكار(م األخالق: ص (1)

 فيما يتعلق باملسكن. 2ف 2ب 230مكار(م األخالق: ص (2)

 .2101ح 88ب 303ص 2مستدرك الوسائل: ج (1)

 .2812ح 15ب 121ص 2مستدرك الوسائل: ج (1)

 .232ح 21ب 231ص 1احملاسن: ج (5)

 .5باب الغنم ح 181ص 2الكايف: ج (6)

 .1ب 225ص 22حبار األنوار: ج (7)

 .راجع كتاب )الفقه: حقوق احليوان وأحكامه( لإلما(م املؤلف  (8)
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وسياسته العامة إكرا(م الوفود وإن كانوا  كان من أخالق رسول اهلل 

كفارًا، وقد توافدت عليه الوفود بكثرة يف السنة التاسعة والعاشرة من اهلجرة 

 لطيبة.املباركة، وأكرمهم مجيعًا باملال واهلدايا وبأخالقه ا

إذا قد(م الوفد لبس أحسن ثيابه وأمر أصحابه  وكان رسول اهلل 

 .(1)بذلك

عروة بن مسعود الثقفي مسلمًا واستأذن  روي أنه قد(م على رسول اهلل 

. إني أخاف أن يقتلوك :يف الرجوع إىل قومه. فقال  رسول اهلل 

فرجع إىل  ،فقال: إن وجدوني نائمًا ما أيقظوني. فأذن لـه رسول اهلل 

الطائف ودعاهم إىل اإلسال(م ونصح هلم، فعصوه وأمسعوه األذى حتى إذا طلع 

الفجر قا(م يف غرفة من داره فأذن وتشهد، فرماه رجل بسهم فقتله. وأقبل بعد 

قتله من وفد ثقيف بضعة عشر رجاًل هم أشراف ثقيف، فأسلموا فأكرمهم 

لعاص بن بشر، وقد كان وحباهم وأّمر عليهم عثمان بن أبي ا رسول اهلل 

 .(2)تعّلم سورًا من القرآن

وفود العرب فدخلوا يف دين  وملا أسلمت ثقيف ضربت إىل رسول اهلل 

عطارد بن حاجب بن هرارة يف  اهلل أفواجًا كما قال اهلل سبحانه، فقد(م عليه 

أشراف من ب ي متيم منهم: األقرع بن حابس، والزبرقان بن بدر، وقيس بن 

                                                           

 .1ح 31ب 351ص 12حبار األنوار: ج (1)

 .2ح 31ب 328ص 12ر: جحبار األنوا (2)
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ينة بن حصن الفزاري، وعمرو بن األهتم. وكان األقرع وعيينة عاصم، وعي

فتح مكة وحنينًا والطائف، فلما قد(م وفد متيم دخال  شهدا مع رسول اهلل 

 .(1)وأحسن جوارهم معهم فأجارهم رسول اهلل 

: وفد ب ي عامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وممن قد(م عليه 

ن عامر قد قال ألربد: إني شاغل عنك وجهه فإذا أخو لبيد بن ربيعة ألمه، وكا

 : فعلته فأعله بالسيف. فلما قدموا عليه قال عامر: يا حممد خال ي. فقال 

ال حتى تؤمن باهلل وحده  .قاهلا مرتني 

قال: واهلل ألمألنها عليك خياًل محرًا  فلما أبى عليه رسول اهلل 

 . م اكف ي عامر بن الطفيلالله :ورجااًل. فلما وىل قال رسول اهلل 

فلما خرجوا قال عامر ألربد: أين ما كنت أمرتك به؟. قال: واهلل ما هممت 

بالذي أمرت ي به إاّل دخلت بي ي وبني الرجل، أفأضربك بالسيف؟. وبعث اهلل 

على عامر بن الطفيل يف طريقه ذلك الطاعون يف عنقه فقتله يف بيت امرأة من 

واروه إىل بالدهم، وأرسل اهلل على أربد وعلى سلول، وخرج أصحابه حني 

 .(2)مجله صاعقة فأحرقتهما

وقد(م وفد حمارب يف حجة الوداع وهم عشرة نفر فيهم سواء بن احلارث 

منهم، وكان يف  وابنه خزمية، ومل يكن أحد أفظ وال أغلظ على رسول اهلل 

 الذي أبقاني .. فقال ـ الرجل ـ: احلمد هللالوفد رجل منهم فعرفه رسول اهلل 

، ومسح إن هذه القلوب بيد اهلل :حتى صدقت بك. فقال رسول اهلل 

 .(1)وجه خزمية فصارت لـه غرة بيضاء، وأجاههم كما جييز الوفد وانصرفوا

وقد(م وفد جبيلة قد(م جرير بن عبد اهلل البجلي ومعه من قومه مائة ومخسون 

                                                           

 .2ح 31ب 328ص 12حبار األنوار: ج (1)

 .2ح 31ب 321ص 12حبار األنوار: ج (2)

 .1ح 31ب 350ص 12حبار األنوار: ج (1)
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الفج من خري ذي مين على يطلع عليكم من هذا  :رجاًل. فقال رسول اهلل 

 . فطلع جرير على راحلته ومعه قومه فأسلموا وبايعوا. وجهه مسحة ملك

على أن تشهد أن ال إله إال قال جرير: وبسط رسول اهلل يده فبايع ي وقال: 

اهلل وأني رسول اهلل، وتقيم الصالة، وتؤتي الزكاة، وتصو(م شهر رمضان، 

 . كان عبدًا حبشيا وتنصح للمسلمني، وتطيع الوالي وإن

 فقلت: نعم، فبايعته. 

يسأله عما وراءه فقال: يا رسول اهلل، قد أظهر اهلل  وكان رسول اهلل 

فما فعل ذو  :اإلسال(م واألذان وهدمت القبائل أصنامهم اليت تعبد. قال 

 . اخللصة؟

 قال: هو على حاله. 

 فقال: إني إىل هد(م ذي اخللصة وعقد لـه لواء.  فبعثه رسول اهلل 

اللهم اجعله هاديًا صدره وقال:  ال أثبت على اخليل. فمسح رسول اهلل 

 . مهديًا

فخرج يف قومه وهم ههاء مائتني فما أطال الغيبة حتى رجع فقال رسول اهلل 

 :أ هدمته؟ . 

قال: نعم والذي بعثك باحلق وأحرقته بالنار فرتكته كما يسوء أهله. فربك 

 .(1)خيل أمخس ورجاهلا على  رسول اهلل 

كتاب صلح.  وقد(م السيد والعاقب من جنران فكتب هلم رسول اهلل 

 على تفصيل ذكرناه يف كتاب )وألول مرة يف تاريخ العامل(.

 

                                                           

 .1ح 31ب 352ص 12حبار األنوار: ج (1)
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بتليغ رساالت اهلل بأمجعها، وكان تكميلها بوالية  قا(م رسول اهلل 

. قال تعاىل: اإلما(م علي بن أبي طالب 

(1). 

الناس يف غدير خم وأبلغهم أن اخلليفة من بعده  فقد مجع رسول اهلل 

سن واحلسني دون غريه .. ومن بعد علي: احل هو علي بن أبي طالب 

ونزلت اآلية الكرمية:  والتسعة املعصومني من ذرية احلسني 

(2). 

 ِإَلْيَك ِمْن َربَِّكَيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل جاء يف )تفسري القمي(: قوله: 

َوِإْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواللَُّه  قال: نزلت هذه اآلية يف علي 

من  ، قال: نزلت هذه اآلية يف منصرف رسول اهلل (1)َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس

حجة الوداع لتما(م عشر حجج من مقدمه  حجة الوداع.. وحج رسول اهلل 

أيها الناس، . فكان من قولـه مبنى أن محد اهلل وأثنى عليه ثم قال: املدينة

امسعوا قولي واعقلوه ع ي، فإني ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا ـ ثم 

 . قال: ـ هل تعلمون أي يو(م أعظم حرمة؟

 قال الناس: هذا اليو(م. 
                                                           

 .25سورة املائدة:  (1)

 .3سورة املائدة:  (2)

 .25سورة املائدة:  (1)
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 .  قال الناس: هذا. فأي شهر؟ :قال 

 .  قالوا: بلدنا هذا. رمة؟وأي بلد أعظم ح :قال 

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرا(م كحرمة يومكم  :قال 

هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا إىل يو(م تلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، 

 . أال هل بّلغُت أيها الناس؟

 قالوا: نعم. 

يف اللهم اشهد ـ ثم قال: ـ أال وكل مأثرة أو بدعة كانت  :قال 

اجلاهلية أو د(م أو مال فهو حتت قدمي هاتني، ليس أحد أكر(م من أحد إاّل 

 . بالتقوى، أال هل بّلغُت؟

 قالوا: نعم. 

اللهم اشهد ـ ثم قال: ـ أال وكل ربًا كان يف اجلاهلية فهو  :قال 

موضوع... أال وكل د(م كان يف اجلاهلية فهو موضوع وأول موضوع د(م ربيعة، 

 . أال هل بّلغُت؟

 قالوا: نعم. 

اللهم اشهد ـ ثم قال: ـ أال وإن الشيطان قد يئس أن يعبد  :قال 

بأرضكم هذه، ولكنه راض مبا حتتقرون من أعمالكم، أال وإنه إذا أطيع فقد 

عبد. أال أيها الناس إن املسلم أخو املسلم حقًا، ال حيل المرئ مسلم د(م امرئ 

ه، وإني أمرت أن أقاتل الناس حتى مسلم وماله إاّل ما أعطاه بطيبة نفس من

يقولوا: ال إله إال اهلل، فإذا قالوها فقد عصموا م ي دماءهم وأمواهلم إاّل حبقها 

 . وحسابهم على اهلل، أال هل بّلغُت أيها الناس؟

 قالوا: نعم. 

اللهم اشهد ـ ثم قال: ـ أيها الناس، احفظوا قولي تنتفعوا به  :قال 

أال ال ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض  بعدي وافهموه تنعشوا،
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بالسيف على الدنيا؛ فإن فعلتم ذلك ولتفعلن لتجدوني يف كتيبة بني جربئيل 

وميكائيل أضرب وجوهكم بالسيف ـ ثم التفت عن ميينه فسكت ساعة ثم قال :ـ 

 ..إن شاء اهلل أو علي بن أبي طالب

إن أخذمت بهما لن تضلوا: كتاب أال وإني قد تركت فيكم أمرين، ثم قال: 

اهلل، وعرتتي أهل بييت؛ فإنه قد نبأني اللطيف اخلبري أنهما لن يفرتقا حتى يردا 

عليَّ احلوض، أال فمن اعتصم بهما فقد جنا، ومن خالفهما فقد هلك، أال هل 

 . قالوا: نعم.  بّلغُت؟

كم رجال اللهم اشهد ـ ثم قال ـ أال وإنه سريد عليَّ احلوض من :قال 

فيدفعون ع ي، فأقول: رب أصحابي! فقال: يا حممد، إنهم أحدثوا بعدك 

 .وغريوا سنتك. فأقول: سحقًا سحقًا

، (1)ِإذا َجاَء َنْصُر اللَِّه واْلَفْتُحفلما كان آخر يو(م من أيا(م التشريق أنزل اهلل 

 . ثم نادى الصالة جامعة يف مسجدنعيت إليَّ نفسي :فقال رسول اهلل 

نصر اهلل امرأ مسع اخليف، فاجتمع الناس فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: 

مقاليت فوعاها وبلغها من مل يسمعها، فرب حامل فقه غري فقيه، ورب حامل 

فقه إىل من هو أفقه منه، ثالث ال يغل عليهن قلب امرئ مسلم: أخلص العمل 

هم حميطة من هلل، والنصيحة ألئمة املسلمني، ولز(م مجاعتهم؛ فإن دعوت

ورائهم. املؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من 

 . سواهم. أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلني

 قالوا: يا رسول اهلل، وما الثقالن؟. 

كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت، فإنه قد نبأني اللطيف اخلبري أنهما  :قال 

حلوض كإصبعي هاتني ـ ومجع بني سبابتيه ـ وال أقول لن يفرتقا حتى يردا عليَّ ا

 .كهاتني ـ ومجع سبابته والوسطى ـ فتفضل هذه على هذه

                                                           

 .2سورة النصر:  (1)
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فاجتمع قو(م من أصحابه وقالوا: يريد حممد أن جيعل اإلمامة يف أهل بيته، 

فخرج أربعة نفر منهم إىل مكة ودخلوا الكعبة وتعاهدوا وتعاقدوا وكتبوا فيما 

مات حممد أو قتل أن ال يردوا هذا األمر يف أهل بيته أبدًا، فأنزل بينهم كتابًا: إن 

يف ذلك  اهلل على نبيه 

(1) فخرج رسول اهلل .

 ن مكة يريد املدينة حتى نزل منزاًل يقال لـه: غدير خم، وقد علم الناس م

مناسكهم وأوعز إليهم وصيته إذ نزلت عليه هذه اآلية 

(2). 

أيها الناس، هل فقال بعد أن محد اهلل وأثنى عليه:  فقا(م رسول اهلل 

: ألستم تعلمون . فقالوا: نعم، اهلل ورسوله. ثم قال تعلمون من وليكم؟

. فأعاد ذلك اللهم اشهد :. قالوا: بلى. قال أني أوىل بكم من أنفسكم؟

اللهم ل ويقول الناس كذلك ويقول: عليهم ثالثًا كل ذلك يقول مثل قوله األو

فرفعها حتى بدا للناس بياض إبطيهما،  ، ثم أخذ بيد أمري املؤمنني اشهد

أال من كنت مواله فهذا علي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد  :ثم قال 

من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأحب من أحبه ـ ثم رفع رأسه 

. فاستفهمه عمر فقا(م اللهم اشهد عليهم وأنا من الشاهدين إىل السماء فقال: ـ

من بني أصحابه فقال: يا رسول اهلل، هذا من اهلل ومن رسوله؟. فقال رسول اهلل 

 : ،نعم من اهلل ورسوله، إنه أمري املؤمنني وإما(م املتقني وقائد الغر احملجلني

 .(1)نة وأعداءه الناريقعده اهلل يو(م القيامة على الصراط فيدخل أولياءه اجل

                                                           

 .20-52خرف: سورة الز (1)

 .25سورة املائدة:  (2)

 يو(م الغدير. خطبة النيب  258-251ص 2تفسري القمي: ج (1)
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وقد خّلف  هي االمتداد احلقيقي لرسول اهلل  العرتة الطاهرة 

، )سال(م اهلل عليهم أمجعني(يف أمته الثقلني: كتاب اهلل وعرتته أهل بيته  الرسول 

يف خمتلف املناسبات يؤكد للمسلمني ضرورة التمسك بأهل  فكان رسول اهلل 

 ومتابعتهم وعد(م خمالفتهم. هرين بيته الطا

يف  روي بطرق خمتلفة عن أبي سعيد اخلدري وعن غريه، عن النيب 

إني أوشك أن أدعى فأجيب، فإني تارك فيكم الثقلني: أيامه األخرية أنه قال: 

كتاب اهلل عزوجل وعرتتي، كتاب اهلل حبل ممدود بني السماء واألرض، وعرتتي 

بري أخربني أنهما لن يفرتقا حتى يردا عليَّ احلوض أهل بييت، وإن اللطيف اخل

 .(1)فانظروا مبا ذا ختلفوني

 ء،افوهينته الو ،فلباسه احلياء ،اإلسال(م عريان: »قال رسول اهلل و

وأساس اإلسال(م  ،ولكل شيء أساس ،وعماده الورع ،ومروءته العمل الصاحل

 .(2)«حبنا أهل البيت

آخذًا حبلقة باب الكعبة  ت أبا ذر وعن رافع موىل أبي ذر، قال: رأي

ويقول: من عرف ي فقد عرف ي أنا جندب الغفاري، ومن مل يعرف ي فأنا أبو ذر، 

 يقول:  مسعت رسول اهلل 

 من قاتل ي يف األوىل وقاتل أهل بييت يف الثانية حشره اهلل مع الدجال، إمنا

عنها غرق، ومثل  مثل أهل بييت فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف

                                                           

 باب معنى الثقلني والعرتة. 20معاني األخبار: ص (1)

 .815ح 82ب 122ص 2احملاسن: ج (2)
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 .(1)باب حطة من دخلها جنا ومن مل يدخله هلك

كفتاه، واحلسن  أنا ميزان العلم وعلي  :وقال رسول اهلل 

من بعدهم  عالقته، واألئمة  حباله، وفاطمة  واحلسني 

 .(2)يزنون احملبني واملبغضني

ة إن لكل نيب عصب :وعن جابر بن عبد اهلل، قال: قال رسول اهلل 

ينتمون إليها إاّل ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم، وهم عرتتي خلقوا من 

 طينيت، وويل للمكذبني بفضلهم، من أحبهم أحبه اهلل، ومن أبغضهم أبغضه 

 .(1)اهلل

وعن يزيد بن حيان، قال: انطلقت أنا وحصني بن سرية وعمر بن مسلم إىل 

 : هيد بن أرقم، فلما جلسنا عنده قال لـه حصني

ومسعت حديثه،  لقد لقيت يا هيد خريًا كثريًا، رأيت رسول اهلل 

وغزوت معه وصليت معه خلفه، لقد لقيت يا هيد خريًا كثريًا، حدثنا يا هيد ما 

 . مسعت من رسول اهلل 

قال: يا ابن أخي، لقد كربت س ي وقد(م عهدي ونسيت بعض الذي كنت 

ما ال أذكره فال تكلفوني، ثم ، فما حدثتكم فاقبلوه وأعي من رسول اهلل 

فينا خطيبًا مباء يدعى ُخمًا بني مكة واملدينة، فحمد اهلل  قال: قا(م رسول اهلل 

أما بعد، أيها الناس أنا بشر يوشك أن وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: 

يأتي ي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلني: أوهلما كتاب اهلل فيه النور 

ب اهلل واستمسكوا به ـ فحث على كتاب اهلل تعاىل ورغب فيه، ثم فخذوا بكتا

قال ـ وأهل بييت أذكركم اهلل يف أهل بييت، أذكركم اهلل يف أهل بييت، أذكركم اهلل 

                                                           

 .22بشارة املصطفى: ص (1)

 البينات يف األئمة اهلداة.سورة آل عمران وما فيها من اآليات  222تأويل اآليات الظاهرة: ص (2)

 .1ح 5ب 201-208ص 13حبار األنوار: ج (1)
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 .(1)يف أهل بييت

إني فرطكم على احلوض فأسألكم حني تلقوني  :وقال رسول اهلل 

 . عن الثقلني كيف خلفتموني فيهما

ال ندري ما الثقالن حتى قا(م رجل من املهاجرين فقال: يا نيب  فاعتل علينا

 اهلل، بأبي أنت وأمي ما الثقالن؟. 

األكرب منهما كتاب اهلل طرف بيد اهلل تعاىل وطرف بأيديكم،  :قال 

فتمسكوا به وال تزلوا وال تضلوا. واألصغر منهما عرتتي، من استقبل قبليت، 

غزوهم؛ فإني سألت اللطيف اخلبري فأعطاني وأجاب دعوتي، فال تقتلوهم وال ت

أن يردا عليَّ احلوض كهاتني ـ و أشار باملسبحة والوسطى ـ ناصرهما ناصري، 

وخاذهلما خاذلي، وعدوهما عدوي، أال وإنه لن تهلك أمة قبلكم حتى تدين 

 .(2)بأهوائها، وتظاهر على نبيها، وتقتل من يأمر بالقسط فيها

فاطمة بهجة قليب،  :قال: قال النيب وروى الزخمشري بإسناده 

وابناها مثرة فؤادي، وبعلها نور بصري، وأئمة من ولدها أمنائي، وحبل ممدود 

 .(1)بي ي وبني خلقه من اعتصم به جنا، ومن ختلف عنهم هلك

يقول: قال رسول اهلل  وعن أبان بن تغلب، قال: مسعت أبا عبد اهلل 

 :ت ميتيت، ويدخل جنة عدن اليت غرسها من أراد أن حييا حياتي، وميو

اهلل ربي بيده، فليتول علي بن أبي طالب وليتول وليه، وليعاد عدوه، وليسلم 

لألوصياء من بعده؛ فإنهم عرتتي من حلمي ودمي، أعطاهم اهلل فهمي وعلمي، 

إىل اهلل أشكو أمر أميت املنكرين لفضلهم، القاطعني فيهم صليت، وأيم اهلل ليقتلن 

 .(1) أناهلم اهلل شفاعيتاب ي ال

                                                           

 .20ح 5ب 202-205ص 13حبار األنوار: ج (1)

 .252حديث الثقلني ح 225ص 2الطرائف: ج (2)

 اإلمجاع. 1املسألة السابعة ف 322نهج احلق: ص (1)

 .1ح ئمة من الكون مع األ باب ما فرض اهلل عزوجل ورسوله  102ص 2الكايف: ج (1)
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من أحب أن يتمسك بالقضيب الياقوت األمحر ، قال: وعن النيب 

الذي غرسه اهلل تعاىل يف جنة عدن فليتمسك حبب علي بن أبي طالب وذريته 

 .(1)الطاهرين

من أحب أن ينسئ اهلل لـه يف أجله، وأن يتمتع مبا خولـه  :وعن النيب 

الفة حسنة؛ فإنه من مل خيلف ي فيهم بتك اهلل عمره، اهلل، فليخلف ي يف أهلي خ

 .(2)وورد عليَّ يو(م القيامة مسودًا وجهه

من دان بدي ي، وسلك  :وعن ابن عباس، قال: قال رسول اهلل 

منهاجي، واتبع سنيت، فليدن بتفضيل األئمة من أهل بييت على مجيع أميت؛ 

 .(1)رائيلفإن مثلهم يف هذه األمة مثل باب حطة يف ب ي إس

 يقول:   قالت: مسعت رسول اهلل  )رضوان اهلل عليها(وعن أمه أ(م سلمة 

 علي بن أبي طالب واألئمة من ولده بعدي سادة أهل األرض، وقادة الغر

 .(1)احملجلني يو(م القيامة

                                                           

 .221حديث الثقلني ح 222ص 2الطرائف: ج (1)

 .32ح 5ب 222ص 13حبار األنوار: ج (2)

 .2ح 25اجمللس 58األمالي للصدوق: ص (1)

 .12ح 5ب 215ص 13حبار األنوار: ج (1)
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إىل الشا(م هو جيش أسامة، حيث أّمر على  آخر بعث بعثه رسول اهلل 

 (1)امة بن هيد بن حارثة مواله، وأّمره أن يوطئ اخليل ختو(م البلقاءاملسلمني أس

 من أرض فلسطني، فتجهز الناس.. وختلف من ختلف. (2)والدارو(م

ملا أصبح يو(م اخلميس عقد ألسامة اللواء بيده ثم  روي: أن رسول اهلل 

 . أغز بسم اهلل يف سبيل اهلل، فقاتل من كفر باهللقال: 

ر باجلرف، فلم يبق أحد من وجوه املهاجرين األولني فخرج أسامة وعسك

واألنصار إاّل انتدب يف تلك الغزوة فيهم: أبو بكر، وعمر بن اخلطاب، وأبو 

عبيدة بن اجلراح، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن هيد، وغريهم. فتكلم قو(م 

 وقالوا: يستعمل هذا الغال(م على املهاجرين األولني. 

شديدًا فخرج وقد عصب على رأسه عصابة،  غضبًا فغضب رسول اهلل 

أما بعد، أيها الناس فما مقالة بلغت ي فصعد املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: 

عن بعضكم تأمريي أسامة، ولئن طعنتم يف إمارتي أسامة لقد طعنتم يف أمارتي 

. ق لإلمارةأباه من قبله، وأيم اهلل إنه كان لإلمارة خلليقًا وإن ابنه من بعده خللي

بأثر السم،  ثم نزل فدخل بيته وكان ذلك يو(م السبت، وثقل رسول اهلل 

انفذوا بعث أسامة، انفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة، لعن فجعل يقول: 

                                                           

البلقاء: كورة من أعمال دمشق بني الشا(م ووادي القرى، قصبتها عمان وفيها قرى كثرية ومزارع  (1)

 .822ص 2جع معجم البلدان: جواسعة. را

الدارو(م: قلعة بعد غزة للقاصد إىل مصر، الواقف فيها يرى البحر إال أن بينها وبني البحر مقدار  (2)

 .818ص  1. راجع معجم البلدان: ج128فرسخ، خربها صالح الدين ملا ملك الساحل يف سنة 
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 .اهلل من ختلف عن جيش أسامة

 يف )اإلرشاد(: وقال الشيخ املفيد 

 ثم إنه به أن خيرج جبمهور عقد ألسامة بن هيد بن حارثة اإلمرة وند

على إخراج  األمة إىل حيث أصيب أبوه من بالد الرو(م، واجتمع رأيه 

مجاعة من متقدمي املهاجرين واألنصار يف معسكره؛ حتى ال يبقى يف املدينة عند 

من خيتلف يف الرئاسة، ويطمع يف التقد(م على الناس باإلمارة،  وفاته 

يناهعه يف حقه مناهع، فعقد لـه اإلمرة  ويستتب األمر ملن استخلفه من بعده، وال

يف إخراجهم، فأمر أسامة بالربوه عن املدينة مبعسكره  على ما ذكرناه. وجّد 

إىل اجلرف، وحث الناس على اخلروج إليه واملسري معه، وحذرهم من التلو(م 

 .(1)واإلبطاء عنه

م وقد ختلف بعض الصحابة ألسباب سياسية غري خفية على البصري، فشمله

 .لعن رسول اهلل 

                                                           

 .222-220ص 2اإلرشاد: ج (1)
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بل استشهاده يف صبيحة يو(م االثنني أو عند هواله،  كانت وفاة النيب 

لليلتني بقيتا من شهر صفر، سنة إحدى عشرة من اهلجرة، وعمره الشريف 

 يو(م الثالثاء، وقيل: يو(م األربعاء. آنذاك ثالث وستون سنة. ودفن 

مرض قبل وفاته بثالث عشرة ليلة تقريبًا، من  وقد اشتكى رسول اهلل 

 .(1)وكان ذلك من أثر السم، قيل: إنه سم املرأة اليهودية يف قصة خيرب

يؤكد كثريًا خالل مرضه هذا على التمسك بأهل بيته  وكان النيب 

  وضرورة جتهيز جيش أسامة واخلروج من املدينة، ولعن من ختلف عن

املدينة من املنافقني وغريهم، حتى تتهيأ أن خيلي  فأراد  (2) جيش أسامة

اخلالفة. ولكن بعض  األجواء لتسلم أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

يف خروجهم، فهل كانوا على علم  الصحابة ختلفوا وعصوا أمر رسول اهلل 

 ال يشفى من مرضه هذا، وأنه ُسقي مسًا ال يربأ منه؟!. بأنه 
                                                           

خيرب وصاحل اليهود على صاحلهم عليه، أهدت له هينب بنت احلارث  من فتح ملا متكن رسول اهلل  (1)

بن سال(م بن مشكم ـ وهي ابنة أخي مرحب ـ شاة مصلية وقد سألت: أي عضو من الشاة أحب إىل 

؟. فقيل هلا: الذراع، فأكثرت فيها السم ومست سائر الشاة ثم جاءت بها، فلما رسول اهلل 

خذها فالك منها مضغة وانتهش منها، ومعه بشر بن الرباء بن معرور وضعتها بني يديه تناول الذراع فأ

ارفعوا أيديكم؛ فإن كتف هذه الشاة ختربني أنها  :فتناول عظمًا فانتهش منه. فقال رسول اهلل 

. فقال: بلغت من قومي ما مل خيف ما محلِك على ذلك؟. فدعاها فاعرتفت، فقال: مسمومة

ومات  فسيخرب، وإن كان ملكًا اسرتحت منه. فتجاوه عنها رسول اهلل عليك، فقلت: إن كان نبيًا 

تعوده يف مرضه  بشر بن الرباء من أكلته اليت أكل. قال: ودخلت أ(م بشر بن الرباء على رسول اهلل 

يا أ(م بشر، ما هالت أكلة خيرب اليت أكلت خبيرب مع ابنِك تعاودني، فهذا  :الذي تويف فيه. فقال 

مات شهيدًا مع ما أكرمه اهلل به من  . فكان املسلمون يرون أن رسول اهلل أبهريأوان قطعت 

 .11ب 5-2ص 12النبوة. راجع حبار األنوار: ج

 الثاني التخلف عن جيش أسامة. 11ب 831ص 30حبار األنوار: ج (2)
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ادعوا ليَّ بأن فالنًا أخذ يصلي باملسلمني، قال:  رسول اهلل  ملا مسع

فأخرجاه، فدخل املسجد  .  فُدعي فحمله هو وعلي بن أبي طالب العباس

واستأنف الصالة باملسلمني وإنه لقاعد، ثم محل فوضع على منربه فلم جيلس 

األنصار حتى بعد ذلك على املنرب، واجتمع لـه مجيع أهل املدينة من املهاجرين و

 برهت العواتق من خدورهن، فبني باٍك وصائح وصارخ ومسرتجع، والنيب 

 خيطب ساعة ويسكت ساعة، وكان مما ذكر يف خطبته أن قال:

 يا معشر املهاجرين واألنصار ومن حضرني يف يومي هذا ويف ساعيت هذه

 فيه من اجلن واإلنس، فليبلغ شاهدكم الغائب، أال قد خّلفت فيكم كتاب اهلل

النور واهلدى والبيان ما فرط اهلل فيه من شيء حجة اهلل لي عليكم، وخّلفت 

فيكم العلم األكرب علم الدين ونور اهلدى وصيي علي بن أبي طالب، أال هو 

 .(1)حبل اهلل فاعتصموا به مجيعا وال تفرقوا عنه

ونها أيها الناس ال تأتوني غدًا بالدنيا تزفيف وصيته قرب وفاته:  وقال 

هفا ويأتي أهل بييت شعثًا غربًا مقهورين مظلومني تسيل دماؤهم، إياكم وبيعات 

الضاللة والشورى للجهالة، أال و إن هذا األمر لـه أصحاب وآيات قد مساهم 

اهلل يف كتابه وعّرفتكم وبّلغتكم ما أرسلت به إليكم ولك ي أراكم قوما جتهلون، 

الكتاب على غري معرفة وتبتدعون السنة الترجعن بعدي كفارا مرتدين تتأولون 

 .(2)باهلوى، وكل سنة وحديث وكال(م خالف القرآن فهو هور وباطل

                                                           

 .32ح 2ب 822ص 11حبار األنوار: ج (1)

 .58خصائص األئمة: ص (2)
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، وقد يف آخر أيا(م حياته املباركة يف بيت فاطمة  كان رسول اهلل 

 عزرائيل. ملك املوت على رسول اهلل استأذن 

 .من ذا؟ :طمة قال ابن عباس: فلما طرق الباب قالت فا

 .فهل تأذنون لي يف الدخول عليه؟ ،أنا غريب أتيت رسول اهلل قال: 

 .عنك مشغول رمحك اهلل حلاجتك، فرسول اهلل  امِضفأجابت: 

 ،غريب يستأذن على رسول اهلل وقال:  ،فمضى ثم رجع فدق الباب

 .فهل تأذنون للغرباء؟

مفرق اجلماعات، ومنغص ن هذا إ ،يا فاطمة :رسول اهلل فقال 

اللذات، هذا ملك املوت، ما استأذن واهلل على أحد قبلي، وال يستأذن على 

 .أحد بعدي، استأذن عليَّ لكراميت على اهلل، ائذني له

 .السال(م عليك يا رسول اهلل وعلى أهل بيتكوقال: دخل ف

 .وعليك السال(م يا ملك املوت :قال 

ك السال(م وخيريك بني لقائه والرجوع ؤوهو يقرن ربك أرسل ي إليك إفقال: 

 .إىل الدنيا

حتى ينزل جربئيل ويستشريه، فخرج ملك املوت من عنده  فاستمهله 

 .القاسم السال(م عليك يا أبافقال:  ،وجاء جربئيل

 .وعليك السال(م يا حبييب جربائيل :قال 

املوت على  ن ربك إليك مشتاق وما استأذن ملكإ ،يا رسول اهللفقال: 

 .يستأذن على أحد بعدك أحد قبلك وال
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ن ملك املوت قد خريني عن ربي بني لقائه إيا حبييب جربئيل  :قال 

 .وبني الرجوع إىل الدنيا، فما الذي ترى؟

يا رسول اهلل فقال: 

 (1). 

تربح يا حبييب جربئيل حتى ينزل  نعم، لقاء ربي خري لي، ال :قال 

 .مرت لهُأامض ملا  :فنزل ملك املوت فقال لـه رسول اهلل . ملك املوت

 .يا حبييب جربئيل ادن م ي :قال لـه رسول اهلل ثم 

فدنا منه فكان جربئيل عن ميينه، وميكائيل عن مشاله، وملك املوت قابضًا 

 فجذبه إليه وهو يقول:  يده إىل علي  رسول اهلل  ثم مّد . لروحه

ادن م ي يا أخي فقد جاء أمر اهلل. 

 ،ذنهُأمنه حتى أدخله حتت ثوبه الذي كان عليه ووضع فاه يف  فدنا 

ويد أمري املؤمنني  (صلوات اهلل عليه وآله) وجعل يناجيه طوياًل حتى فارقت روحه الدنيا

 ففاضت نفسه فيها فرفعها اليمنى حتت حنكه ، .إىل وجهه فمسحه بها 

 .جوركم يف نبيكم، فقد قبضه اهلل إليهُأأعظم اهلل  :قال علي ثم  

هلا من مصيبة خصت  إنا هلل وإنا إليه راجعون، ياهاره، وقال: إثم مد عليه 

 .األقربني وعمت املؤمنني، ملا يصابوا مبثلها قط وال عاينوا مثلها

وصاح فصاحت فاطمة  ،ندها األصوات بالضجة والبكاءفارتفعت ع

 تقول:  املسلمون، وصاروا يضعون الرتاب على رؤوسهم، وفاطمة 

 ،يا أبتاه إىل جربئيل ننعاه، يا أبتاه من ربه ما أدناه، يا أبتاه جنان الفردوس مأواه

 . يا أبتاه أجاب ربًا دعاه

 .ويبكني واجتمعت نسوة ب ي هاشم وجعلن يذكرن النيب 

                                                           

 .1 -8سورة الضحى:  (1)
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والصالة  بتغسيل رسول اهلل  قا(م أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

عليه، وكفنه ودفنه يف قربه الشريف حيث مزاره اليو(م يف املسجد النبوي  

 الشريف.

 .(1)أن ال يغسله أحد غريي أوصى النيب   :قال اإلما(م علي 

 غسل النيب  أمري املؤمنني : فلما أراد وقال الشيخ املفيد 

استدعى الفضل بن العباس فأمره أن يناولـه املاء لغسله بعد أن عصب عينيه، 

من قبل جيبه حتى بلغ به إىل سرته، وتوىل غسله وحتنيطه  فشق قميصه 

 وتكفينه، والفضل يعطيه املاء ويعينه عليه..

شركه معه فصلى عليه وحده، مل ي فلما فرغ من غسله وجتهيزه تقد(م 

أحد يف الصالة عليه، وكان املسلمون يف املسجد خيوضون فيمن يؤمهم يف الصالة 

 وقال هلم:  عليه، وأين يدفن، فخرج إليهم أمري املؤمنني 

 إن رسول اهلل  إمامنا حيًا وميتًا فيدخل عليه فوج بعد فوج منكم

مكان إاّل وقد  فيصلون عليه بغري إما(م وينصرفون، وإن اهلل مل يقبض نبيًا يف

، فسلم القو(م لذلك ارتضاه لرمسه فيه، وإني لدافنه يف حجرته اليت قبض فيها

 .(2)ورضوا به

 .)سال(م اهلل عليها(وكانت احلجرة هي بيت فاطمة 

الرجال، ثم النساء، ثم الصبيان، ال يؤمهم  فصلى على رسول اهلل 

                                                           

 .فصل يف وفاته  132ص 2املناقب: ج (1)

 .225ص 2اإلرشاد: ج (2)
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أحد وكانت صالتهم: قوله تعاىل: 

(1). 

 ، قال: عن أبي جعفر حممد بن علي الباقر 

 ملا فرغ أمري املؤمنني  من تغسيل رسول اهلل  وتكفينه وحتنيطه أذن

عليه، فدخلوا وقا(م أمري املؤمنني  للناس وقال: ليدخل منكم عشرة عشرة ليصلوا

  :بينه وبينهم وقال

(2) وكان الناس يقولون كما يقول. 

 .(1) وهكذا كانت الصالة عليه  :قال أبو جعفر 

قال: قلت له: كيف كانت  وعن أبي مريم األنصاري، عن أبي جعفر 

 ؟. الصالة على النيب 

وكفنه سجاه، ثم أدخل عليه عشرة  ملا غسله أمري املؤمنني قال: 

يف وسطهم فقال:  فداروا حوله ثم وقف أمري املؤمنني 

(1) ،

 .(5)فيقول القو(م كما يقول، حتى صلى عليه أهل املدينة وأهل العوالي

                                                           

 .12سورة األحزاب:  (1)

 .12سورة األحزاب:  (2)

 .1ح 8اجمللس 32األمالي للمفيد: ص (1)

 .12سورة األحزاب:  (1)

 .31ووفاته ح باب مولد النيب  810ص 2الكايف: ج (5)
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وقبور األئمة الطاهرين من  من املستحبات املؤكدة هيارة قرب رسول اهلل 

 تواتر الروايات.، ودل على ذلك مأهل بيته 

ويأتي من بعد ذلك يف االستحباب والفضل: هيارة قبور األولياء والعلماء 

والصاحلني، ومن ثم هيارة قبور مطلق املؤمنني؛ فإنها تذّكر باآلخرة وتشّد الناس 

 حنو اخلري والتقوى.

إذا كان يو(م القيامة كان على عرش ، قال: عن أبي احلسن موسى 

ولني وأربعة من اآلخرين، فأما األربعة الذين هم من الرمحن أربعة من األ

، وأما األربعة من اآلخرين: األولني: فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى 

، ثم ميد املضمار فيقعد معنا )صلوات اهلل عليهم(فمحمد وعلي واحلسن واحلسني 

إاّل أن أعالهم درجة وأقربهم حبوة هوار قرب ولدي  من هار قبور األئمة 

 .(1)علي 

قد مات فما فائدة هيارته  هذا وال يصح اإلشكال بأن رسول اهلل 

 والتوسل به إىل اهلل عزوجل؟، فإنه مردود باألدلة العقلية والنقلية.

قال تعاىل: 

(2)بحانه: . وقال س

(1). 

                                                           

 .8ح رضا باب فضل هيارة أبي احلسن ال 121ص 8الكايف: ج (1)

 .218سورة البقرة:  (2)

 .222سورة آل عمران:  (1)
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 وأهل بيته الطاهرين  مضافًا إىل خصوص ما ورد يف أن النيب 

الفرق بني حيهم وميتهم، وأنهم يسمعون الكال(م ويردون السال(م عند ما يزورهم 

 سان بعد مماتهم، إىل غري ذلك مما ذكرناه يف الكتب العقائدية.اإلن

ما لكم تسوءون يقول:  عن مساعة، قال: مسعت أبا عبد اهلل 

 . رسول اهلل

 فقلت له: جعلت فداك وكيف نسوؤه؟. 

أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأى معصية ساءه  :قال 

 . (1)ذلك، فال تسوءوا رسول اهلل 

 .(2)من أتاني هائرًا كنت شفيعه يو(م القيامة :وقال رسول اهلل 

 وعن ابن أبي جنران قال: 

 قاصدا؟  عمن هار قرب النيب   (1)سألت أبا جعفر 

 .(1)له اجلنةقال: 

أن أكثر الصالة يف  وعن أبي بكر احلضرمي قال: قد أمرني أبو عبد اهلل 

 إنك ال تقدر عليه كلما شئتما استطعت، وقال:  مسجد رسول اهلل 

 ؟  تأتي قرب رسول اهلل وقال لي: 

 فقلت: نعم.

 . (5)أما إنه يسمعك من قريب، ويبلغه عنك إذا كنت نائيافقال: 

: إني هدت مجالي وعن عامر بن عبد اهلل قال: قلت ألبي عبد اهلل 

ما أيسر هذا قد أحسنت، أدينارين أو ثالث على أن مير بي إىل املدينة، فقال: 

                                                           

 .3ف 1ب 51-52مشكاة األنوار: ص (1)

 .2ح 1ب 21كامل الزيارات: ص (2)

 .أي اإلما(م اجلواد  (1)

 . 3ح 1ب 21كامل الزيارات: ص (1)

 .22382ح 8ب 332 – 332ص 28وسائل الشيعة: ج (5)
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 .  (1)أما إنه يسمعك من قريب ويبلغه عنك من بعيد تأتي قرب رسول اهلل 

من هارني يف حياتي أو بعد موتي كان يف جواري قال:  وعن النيب 

 .  (2)يو(م القيامة

من هارني بعد  :قال: قال رسول اهلل  وعن علي بن أبي طالب 

 .  (1)شهيدا وشافعا يو(م القيامةوفاتي كان كمن هارني يف حياتي وكنت له 

من هار قربي بعد موتي كان كمن هاجر إلّي يف  :وقال رسول اهلل 

 .  (1)حياتي، فإن مل تستطيعوا فابعثوا إلي السال(م فإنه يبلغ ي

 يا أبتاه ما جزاء من  :لرسول اهلل  وقال احلسني بن علي 

 ؟هارك

ان حقا علي أن أهوره يو(م يا ب ي من هارني حيا أو ميتا ك :فقال 

 .(5)القيامة وأخلصه من ذنوبه

تعدل حجة مع  إن هيارة قرب رسول اهلل قال:  وعن أبي عبد اهلل 

 .  (6)مربورة رسول اهلل 

                                                           

 .2ح 1ب 21كامل الزيارات: ص (1)

 .22381ح 3ب 332ص 28ل الشيعة: جوسائ (2)

 .15ح 2ب 283ص 25حبار األنوار: ج (1)

 .2ح 1ب 3ص 2تهذيب األحكا(م: ج (1)

 .3212... حباب ثواب هيارة النيب  155ص 1راجع من ال حيضره الفقيه: ج (5)

 .22382ح 3ب 331ص 28وسائل الشيعة: ج (6)
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ورواياته الشريفة نور للبشرية مجعاء، يلز(م على  كلمات رسول اهلل 

، ويّزينوا بيوتهم وحمالتهم وأسواقهم ودوائرهم املسلمني وغريهم أن يعملوا بها

 وكل مرافق احلياة بها، وخاصة كلمات قصاره وهي فصل اخلطاب.

يف مجاعة من ب ي  قال قيس بن عاصم: وفدت على رسول اهلل 

 متيم... فقلت: يا رسول اهلل عظنا موعظة ننتفع بها. 

.. وإن مع الدنيا آخرة.. يا قيس إن مع العز ذاًل.. وإن مع احلياة موتًافقال: 

وإن لكل شيء حسيبًا.. وعلى كل شيء رقيبًا.. وإن لكل حسنة ثوابًا.. ولكل 

 .(1)احلديث سيئة عقابًا.. 

 . (2)اليد العليا خري من اليد السفلى : قال رسول اهللو

 . ما قّل وكفى خري مما كثر وأهلى :قال و

 . خري الزاد التقوى :قال و

 . رأس احلكمة خمافة اهلل عزوجل :قال و

 . خري ما ألقي يف القلب اليقني :قال و

 . االرتياب من الكفر :قال و

 . السكر مجر النار :قال و

                                                           

 .1ب 32ص 2راجع إرشاد القلوب: ج (1)
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 .1231-1523إليها ح
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 . اخلمر مجاع اآلثا(م :قال و

 . شر املكاسب كسب الربا :قال و

 . شر املآكل أكل مال اليتيم ظلمًا :قال و

 . ظ بغريهالسعيد من وع :قال و

 . الشقي من شقي يف بطن أمه :قال و

 . أربى الربا الكذب :قال و

سباب املؤمن فسوق، قتال املؤمن كفر، أكل حلمه من معصية  :قال و

 . اهلل عزوجل، حرمة ماله كحرمة دمه

 . من يكظم الغيظ يأجره اهلل عزوجل :قال و

  .من يصرب على الرهية يعوضه اهلل :قال و

 . ال يلسع املؤمن من ُجحر مرتني :قال و

 . ال جي ي على املرء إاّل يده :قال و

 . الشديد من غلب نفسه :قال و

 . ليس اخلرب كاملعاينة :قال و

 . اللهم بارك ألميت يف بكورها يو(م سبتها ومخيسها :قال و

 . اجملالس باألمانة :قال و

 . سيد القو(م خادمهم :قال و

 . لو بغى جبل على جبل جلعله اهلل دكًا :قال و

 . ابدأ مبن تعول :قال و

 . املسلم مرآة ألخيه :قال و

 . الناس كأسنان املشط سواء :قال و

 . أي داء أدوى من البخل :قال و

 . احلياء خري كله :قال و
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 . اليمني الفاجرة تذر الديار من أهلها بالقع :قال و

 . أعجل الشر عقوبة البغي :قال و

 . أسرع اخلري ثوابًا الرب :قال و

 . املسلمون عند شروطهم :قال و

 . ارحم َمن يف األرض يرمحك َمن يف السماء :قال و

 . من ُقتل دون ماله فهو شهيد :قال و

 . العائد يف هبته كالعائد يف قيئه :قال و

 . ن يهجر أخاه املؤمن فوق ثالثال حيل للمؤمن أ :قال و

 . من ال َيرحم ال ُيرحم :قال و

 . الند(م توبة :قال و

 . الداّل على اخلري كفاعله :قال و

 . حبك للشيء يعمي ويصم :قال و

 . ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس :قال و

 . ال يؤوي الضالة إاّل الضال :قال و

 . ولو بشق مترةاتقوا النار  :قال و

األرواح جنود جمندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها  :قال و

 . اختلف

 . َمَطل الغ ي ظلم :قال و

 . الناس معادن كمعادن الذهب والفضة :قال و

 . استنزلوا الرهق بالصدقة :قال و

 . ادفعوا البالء بالدعاء :قال و

ى حب من أحسن إليها وبغض من أساء ُجبلت القلوب عل :قال و

 . إليها
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 . ما نقص مال من صدقة :قال و

 . ال صدقة وذو رحم حمتاج :قال و

 . الصحة والفراغ نعمتان مكفورتان :قال و

 . عفو امللك أبقى للملك :قال و

 . هبة الرجل لزوجته تزيد يف عفتها :قال و

 .(1)اخلالق ال طاعة ملخلوق يف معصية :قال و

 : وقال رسول اهلل 

 إن أسرع الثواب على اخلري اللني، وإن أسرع الشر عقوبة البغي، وكفى

باملرء عيبًا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه، وأن يعري الناس مبا ال 

 .(2)يستطيع تركه، وأن يؤذي جليسه مبا ال يعنيه

ت يف وسط اجلنة وبيت يف أنا هعيم ببيت يف أعلى اجلنة وبي :وقال 

 .(1)رياض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقًا

قال حبييب جربئيل: إن مثل هذا الدين كمثل شجرة ثابتة،  :وقال 

اإلميان أصلها، والصالة عروقها، والزكاة ماؤها، والصو(م سعفها، وحسن 

، كذلك اخللق ورقها، والكف عن احملار(م مثرها، فال تكمل شجرة إاّل بالثمر

 .(1)اإلميان ال يكمل إاّل بالكف عن احملار(م

يا ابن آد(م، ال ينسينك ذنب الناس عن ذنبك، وال  :وقال رسول اهلل 

نعمة الناس عن نعمة اهلل عليك، وال تقنط الناس من رمحة اهلل وأنت ترجوها 

                                                           

املوجزة اليت مل يسبق  ومن ألفاظ رسول اهلل  322-352ص 8انظر من ال حيضره الفقيه: ج (1)

 .1231-1523إليها ح

 .3ف 1ب 51-52مشكاة األنوار: ص (2)

 .22222ح 231ب 135ص 21وسائل الشيعة: ج (1)

 .80ح 21ب 322ص 22حبار األنوار: ج (1)
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 .(1)لنفسك

من ثالث من لقي اهلل بهن دخل اجلنة من أي باب شاء،  :وقال النيب 

 .(2)حسن خلقه، وخشي اهلل يف املغيب واحملضر، وترك املراء وإن كان حمقًا

اتق اهلل حيث كنت، وخالق الناس خبلق حسن،  :وقال رسول اهلل 

 .(1)وإذا عملت سيئة فاعمل حسنة متحوها

أول عنوان صحيفة املؤمن بعد موته ما يقول الناس فيه، إن  :وقال 

 ، وأول حتفة املؤمن أن يغفر لـه وملن تبع جناهته.خريًا فخري وإن شرًا فشر

: يا فضل، ال يأتي املسجد من كل قبيلة إاّل وافدها، ومن كل ثم قال 

 أهل بيت إاّل جنيبها. 

يا فضل، إنه ال يرجع صاحب املسجد بأقل من إحدى ثالث: إما دعاء 

عنه بالء الدنيا، يدعو به يدخله اهلل به اجلنة، وإما دعاء يدعو به ليصرف اهلل به 

 . وإما أخ يستفيده يف اهلل عزوجل

: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد فائدة اإلسال(م مثل أخ يستفيده ثم قال

 يف اهلل عزوجل.

ثم قال: يا فضل، ال تزهدوا يف فقراء شيعتنا؛ فإن الفقري منهم ليشفع يو(م 

 القيامة يف مثل ربيعة ومضر.

ؤمن مؤمنًا؛ ألنه يؤمن على اهلل فيجيز اهلل ثم قال: يا فضل، إمنا مسي امل

 أمانه.

ثم قال: أما مسعت اهلل تعاىل يقول يف أعدائكم إذا رأوا شفاعة الرجل منكم 

                                                           

 .3ف 1ب 51مشكاة األنوار: ص (1)

 .22222ح 231ب 132ص 21وسائل الشيعة: ج (2)

 .82ح 21ب 322ص 22حبار األنوار: ج (1)
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 . (1)(2)لصديقه يو(م القيامة: 

عة عند يا أ با ذر، اجللوس سا :قال: قال النيب  وعن أبي ذر 

مذاكرة العلم خري لك من عبادة سنة صيا(م نهارها وقيا(م ليلها، والنظر إىل وجه 

 .(1)العامل خري لك من عتق ألف رقبة

 .(1)إىل غري ذلك من الروايات الكثرية



 وهذا آخر ما أردنا بيانه يف هذا الكتاب، واهلل املوفق للصواب.

رسلني واحلمد هلل رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسال(م على امل

 العاملني، وصلى اهلل على حممد وآله الطيبني الطاهرين.
 
 

 قم المقدسة                                                                      
 محمد الشيرازي                                                                      
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