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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة
احلمد هلل الذي أرسل رسوله رمحة للعاملني،وإماماً للمتقني، وقائداً للمجاهدين،وسائقاً إىل جنات النعيم، وأشهد  

دخول النار،وتوجب جنة العزيز الغفار،وأشهد أن حممداً عبده أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له؛شهادة تعصم من 
ورسوله؛شرفه اهلل حبمل رسالته،وتبليغ دعوته،شرح له صدره،ورفع له ذكره،كرم وشرف من أطاعه،وجعل اخلزي والذل على 

سلم تسليماً  ،صلى اهلل عليه،وعلى آله وأصحابه الذين دافعوا عن نبيهم أحسن دفاع،ونالوا بذلك أفضل بقاع،و من عصاه
 .كثرياً 

 :أما بعد

 -     واجب املسلمني يف الدفاع عن الرسول األمني}:فقلد َمنَّ اهلل علّي بعمل هذا البحث الذي هو بعنوان 

 .{- صلى اهلل عليه وسلم

 

والدفاع عنه وكيفيته،  - صلى اهلل عليه وسلم -كبرية،إذ أنه يبني للناس حكم االعتداء عن الرسول   هذا البحث أمهيةوإّن  
،وأيضاً أنه يف وقت كثر يف االستهزاء - صلى اهلل عليه وسلم -ومما جيعل هلذا البحث أمهية عظيمة أنه متعلق حقوق الرسول 

 .- صلى اهلل عليه وسلم -بالرسول 

 

 :كثرية،من أمهها  ختيار هذا املوووع أسبا وكان ال

  به  -عزوجل-التقر  إىل اهلل. 

  صلى اهلل عليه وسلم -إميان العبد إال حبب نبيه،ومن تلك احملبة نصرته أنه ال يكمل - . 

  صلى اهلل عليه وسلم -أنه وسيلة من وسائل الدفاع عن الرسول -. 

 من اهلل أن ينفع به اإلسالم واملسلمني أن أنفع به نفسي،وأرجو. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 يف الدفاع عن الرسول األمني صلى اهلل عليه وسلم واجب املسلمني

 

3 
 

 :وسرت يف هذا البحث على املنهج التايل

  سواء كان االعتداء عليه حكم ذكرت أقوال العلماء يف،و - صلى اهلل عليه وسلم -ذكرت مناذج من االعتداء على الرسول،
 .من املسلم أو الذمي

  مستشهداً باآليات واألحاديث،وبينت حكمه- صلى اهلل عليه وسلم -وذكرت حكم الدفاع عن الرسول،. 

  الدفاع عن نبيهذكرت بعض الوسائل؛اليت يتخذها املسلم يف. 

 وذكرت مناذج من الدفاع عنه من الصحابة،وقارنت بني حال الصحابة وحالنا يف هذا العصر. 

 جعلت حاشية يف أسفل الصفحة؛لإلشارة إىل شيء سابق أو ال حق وغريه. 

 عزوت اآليات إىل مكاهنا،يف احلاشية بذكر السورة ورقم اآلية. 

   ًكاماًل يف احلاشيةخرجت األحاديث،والنصوص املقتبسة،خترجا. 

 چ چ :،هكذاكتبت اآليات القرآنية باخلط العثماين،وجعلتها بني قوسني. 

 جعلت األحاديث خبط عادي،غري أين ووعتها بني قوسني،هكذا: «». 

 جعلت النصوص املقتبسة،من الصحابة والسلف وغريمها،بني قوسني،هكذا:))((. 

 

 

 .مطالب،وخامتةمقدمة،ومتهيد،وثالثة :قسمت حبثي هذا إىلولقد 

o االستفتاحية،وأمهية املوووع،وأسبا  االختيار،ومنهج البحث،وتبويب البحث:أما املقدمة فتشتمل علىف. 

o صلى اهلل عليه  -فقد مهتد فيه للدخول للموووع؛فذكرت فيه ملاذا أوجب اهلل علينا الدفاع عن الرسول :وأما التمهيد

 .- وسلم

o وأما املطلب األول فيشمل مسألتني: 

 صلى اهلل عليه وسلم - مناذج من االعتداء على النيب:األوىل -. 
 صلى اهلل عليه وسلم - حكم االعتداء على النيب:الثانية -. 
o مسألتنياملطلب الثاين فيشمل  اوأم: 

 صلى اهلل عليه وسلم -حكم الدفاع عن النيب :األوىل -. 
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 صلى اهلل عليه وسلم -وسائل الدفاع عن النيب :الثانية -. 

o صلى اهلل عليه وسلم - مناذج من الدفاع عن الرسول :وأما املطلب الثالث واألخري ففيه -. 

o أهم النتائج والتوصيات:وأما اخلامتة فتحتوي على. 

 

 

 

 

 .أسأل اهلل أن جيعله خالصاً لوجهه الكريم،وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني

 .وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 يف الدفاع عن الرسول األمني صلى اهلل عليه وسلم واجب املسلمني

 

5 
 

 الشكر والتقدير

 
 نعمه،وال حنصي ال كلُّه، الشكر وله كلُّه، احلمد فله وآخراً، أوالً  - وجل عزّ  - هلل الشكر إنَّ 

 وأسبغ يعلم، مل ما وعّلمه عدم، من اإلنسان خلق كائن، غري يرده مل وما كان، أراده ما عليه، ثناء حنصى
 .واملنَّة احلمد فله وباطنة، ظاهرة نعمه عليه

 
 .أوفياء وإخوة أجالء، علماء من واإلحسان الفضل لذوي باجلميل والعرفان والتقدير الشكر مث

 ؛(ظه اهللحف) عبد المعين محمد إكرام/بالذكر شيخنا األستاذ الدكتور منهم وأخصّ 
غايته،  بلغ حىت الطويلة تهابعلمه وتوجيهه وخب  حلظاته، فأمدَّه أول هذا البحث منذ على أشرف والذي
 .اهلل يف موازين حسناته ه من مشقة،جعلهاجلزاء،على ما بذله من جهد،وحتمل خري عِّن  اهلل فجزاه

 
 

 .وسلم وصحبه آله وعلى حممد نبينا على والساّلم والصاّلة وآخرًا، أولً  هلل واحلمد
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 التمهيد
محاية :دمه،وحفظ دينه؛لكنها على مراتب متالزمةجاءت الشريعة اإلسالمية الغراء حبماية عرض املسلم،وصون  

احلكام والوالة املسلمني،مث محاية عرض العلماء املخلصني،مث محاية  ضمث محاية عر ،-رضي اهلل عنهم أمجعني - عرض الصحابة
أفضل الناس وأشرفهم نسباً،وأعالهم منزلة،وأمساهم قدراً؛رسل ر  عرض عامة املسلمني،وقبل كل ذلك محاية عرض 

به ؛خري رسل اهلل،ختم اهلل - صلى اهلل عليه وسلم -العاملني؛الذين أرسلهم اهلل مبشرين ومنذرين،وعلى رأسهم حممد بن عبد اهلل
 .إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها حمفوظةً  ملا قبلها،مستمرةً  أنبياءه،وجعل شريعته ناسخةً 

چ ونصرته  ،ومن تلك احلقوق والواجبات؛الدفاع عنهحقوقاً وواجبات   -أيها املسلمون  -فجعل اهلل له علينا  

 .(1)چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

،به هدانا اهلل نه ال منة علينا ألحد بعد اهلل كما هلذا النيب الكرمي،وال فضل لبشر سواه علينا كفضله العميمإإذ )) 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  چ  إىل الصراط املستقيم،ووقانا حر نار اجلحيم

 .(3)(((2)چڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  

قبل البعيد،والصغري قبل الكبري،ومن  القريبمن  -عزوجل- قام بالدعوة إىل اهلل منذ - صلى اهلل عليه وسلم - ولقد أوذي النيب
الرجال والنساء،فدافع عنه رجال صادقون؛هم الصحابة املصطفون،فأدوا حقوقه الواجبة له عليهم،فنالوا من الثوا  

 .العظيم؛ما اهلل به عليم

 

 

ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .٠٤: التوبة (1)
 .12١: التوبة (2)

، 1ري،بريوت،دار ابن حزم،طأبو أسامة سليم بن عيد اهلاليل السلفي األث:السبكي،حتقيقالسيف املسلول على من سب الرسول لتقي الدين علي  (3)
 .١8:،صهـ1٠21
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عتداء على الرسول وها هو حيدث يف عصرنا هذا مما يضيق به النفس،وتدمع منه العني،وتصم به اآلذان، من اال
اليت تشمئز العني من النظر إليها،وإنا هلل وإنا ،وسبه، ورمسه بالصور الشنيعة؛-عليه أفضل الصالة وأمت التسليم-الكرمي 

 .إليه راجعون

فقد أوذي مجيع الرسل ن احلق و الباطل يف صراع دائم إىل أن تقوم الساعة؛إإذ   -عزوجل-وهذه من سنة اهلل 

ک  گ  گ  گ        گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ    چ  واألنبياء من قبله،

 .(2)چۇئ ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ چ  ،(1) چڱ  

يفوزوا ؛حىت دوا حقوقه الواجبة عليهمؤ فعلى املسلمني أن يرجعوا إىل دينهم،ويتمسكوا به،ويدافعوا عن نبيهم وي
 .بروا العلي العظيم،وينالوا جنات النعيم

 -والسلفدفاع الصحابة و  - صلى اهلل عليه وسلم -عتداء عليه وحكمه،وحكم الدفاع عنهوهذا ما سأذكره يف هذا البحث؛من اال

 .عنه -رضي اهلل عنهم أمجعني

 .واهلل سبحانه ولي التوفيق،وهو حسبنا ونعم الوكيل

 

 
 

 

 

ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .1١٠: آل عمران (1)
 .3٣: األحقاف (2)
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 املطلب األول
 

 :مسألتان فيهو    

 .- صلى اهلل عليه وسلم - النيبمناذج من االعتداء على :األوىل    

 .- صلى اهلل عليه وسلم - على النيبحكم االعتداء :الثانية    

 

 

 

 

 

 صلى اهلل عليه وسلم -مناذج من االعتداء على الرسول :املسألة األوىل - : 
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من القريب قبل ،  -عزوجل-من االعتداء ماال يصب عليه أحد خال دعوته إىل اهلل  - صلى اهلل عليه وسلم -لقد واجه النيب 

وينادي يف بطون قريش ليدعوهم إىل اهلل وحده؛امتثااًل ألمر اهلل له حني أنزل البعيد؛فها هو يصعد على جبل الصفا 

بأن أول من يكذبه ويستهزئ به أقر  الناس  - صلى اهلل عليه وسلم - إذ يفاجأ،(1) چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  عليه

ڇ  چ  :نزلت ملا)):حيدثنا عن تلك الواقعة؛حيث يقول -رضي اهلل عنه-إليه؛عمه أبو هلب،ولنرتك لعبد اهلل بن عباس 

 «عدي بّن يا فهر، بّن يا»: ينادي فجعل الصفا، على - صلى اهلل عليه وسلم - النيب صعد ،(1) چڇ  ڇ  ڍ  
 هلب أبو فجاء هو، ما لينظر رسوال أرسل خيرج أن يستطع مل إذا الرجل فجعل اجتمعوا حىت - قريش لبطون -

 جربنا ما نعم،: قالوا «مصدقي؟ أكنتم عليكم، تغري أن تريد بالوادي خيال أن أخبتكم لو أرأيتكم»: فقال وقريش،
 مجعتنا؟ أهلذا اليوم، سائر لك تبا: هلب أبو فقال «شديد عذا  يدي بني لكم نذير فإين»: قال صدقا، إال عليك

 (3).(((2)چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  :فنزلت

 -؛حىت رموا عليه سلى اجلزور وهو ساجد هلل؛فعن عبد اهلل - صلى اهلل عليه وسلم -عليه  االعتداءيف  شركونوهكذا بدأ امل 

 فقذفه جزور، بسلى معيط أيب بن عقبة جاء قريش، من ناس وحوله ساجد، - صلى اهلل عليه وسلم - النيب بينا )):قال -رضي اهلل عنه
 من على ودعت ظهره، من فأخذته  -ارضي اهلل عنه- فاطمة فجاءت رأسه، يرفع فلم وسلم، عليه اهلل صلى النيب ظهر على

 ربيعة، بن وشيبة ربيعة، بن وعتبة هشام، بن جهل أبا: قريش من املأل عليك اللهم» :- صلى اهلل عليه وسلم - النيب فقال صنع،
 أيب أو خلف بن أمية غري بئر، يف فألقوا بدر، يوم قتلوا فرأيتهم - الشاك شعبة - «خلف بن أيب أو خلف بن وأمية

 اهلل رسول رأى إذا كان مجح، بن حذافة بن وهب بن خلف بن أمية))وهذا  ،(٠)(( البئر يف يلق فلم أوصاله، تقطعت

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ : فيه تعاىل اهلل فأنزل وملزه، مهزه وسلم عليه اهلل صلى

 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

ــ  ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ
 .21٠: الشعراء (1)
 .1:املسد (2)
وأنذر )با ،،كتا  املغازيهـ1،1٠22:حممد زهري بن ناصر الناصر،دار طوق النجاة،ط:اجلعفي،حتقيق البخاري اهلل عبد أبو إمساعيل بن مد،حم البخاري صحيح (3)

 .٠88٤/،ح(1/111)،(عشريتك األقربني
 .3١٣٠/،ح(٣/٠٣)مبكة، املشركني من وأصحابه وسلم عليه اهلل صلى النيب لقي ما با ،البخاري صحيح (٠)

 (2).(((1)چچ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   
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يقتلوه وهو يف حجر بيت اهلل؛يصلي ويتعبد؛عن عمرو بن واستمروا يف االعتداء حىت بلغوا منتهاه،وأرادوا أن 
 يف ثوبه فووع معيط، أيب بن عقبة أقبل إذ الكعبة، حجر يف يصلي - صلى اهلل عليه وسلم - النيب بينا)):قال -رضي اهلل عنه -العاص

چ  چ  چ  :قال ، - وسلمصلى اهلل عليه  - النيب عن ودفعه مبنكبه، أخذ حىت بكر أبو شديدا،فأقبل خنقا فخنقه عنقه،

 (٠)(((3).چچ  ڇ  ڇ   ڇ 

ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       چ  ومل يكتفوا بذلك بل قذفوه بالسحر والكذ ؛ 

وإىل  ،(1)چۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ     ىئ  ىئ  چ  سحر؛ إىل الكهانة والنسبوه و ،(٣) چڄ   

 .(8) چی  ی  ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  چ  الشعر؛

طوال العصور املاوية حىت وصل إىل عصرنا  - صلى اهلل عليه وسلم -وهكذا استمر االعتداء على حبيبنا ورسولنا حممد 
من أهل الكفر واخلزي والعار،ونرى ما يرمسونه من الصور الكاركتريية   - صلى اهلل عليه وسلم -هذا؛فها حنن نسمع ما ينسب إليه 

بالصور  - عليه أفضل الصالة وأمت التسليم -؛فهذه الدامنرك ترسم الرسول الكرمي - صلى اهلل عليه وسلم - املؤملة،ويزعمون أهنا لرسول اهلل
قبيحة  -الشنيعة،وتقيم املسابقات بني الرسامني لرسم هذه الصور،وكذلك قام أحد الرسامني السويديني برسم رسوم 

بصور قبيحة أمام العامل أمجع،أمام الشرق  - صلى اهلل عليه وسلم -يرمسون املصطفى ))؛- صلى اهلل عليه وسلم -يدعيها لرسول اهلل  -دنيئة
ور القبيحة اليت يعف اللسان عن ذكرها؛تقديراً والغر ؛يرمسونه يلبس عمامة حتمل القنابل واملتفجرات،إىل آخر هذه الص

 .(١)((- صلى اهلل عليه وسلم -لصاحب املقام األعلى 

ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .٩ - 1: اهلمزة (1)

 -،با  ذكر ما لقي رسوا اهلل هـ2،138٣:مطبعة مصطفى الباين،مصر،ط،مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب:ة النبوية،البن هشام،حتقيقالسري  (2)

 .(1/3٣1)، - وسلمصلى اهلل عليه  - اهلل رسول خلف بن أمية به يؤذي كان ما ذكر:من قومه من األذى،فصل - صلى اهلل عليه وسلم
 .2١: غافر (3)
 .3١٣1/،ح(٣/٠1)مبكة، املشركني من وأصحابه وسلم عليه اهلل صلى النيب لقي ما با ، البخاري صحيح (٠)
 .٠: ص (٣)
 .2٩: الطور (1)
 .3٤: الطور (8)
 .(بتصرف) - صلى اهلل عليه وسلم -إال رسول اهلل :)بعنوانحممد حسان،/خطبة لفضيلة الشيخ الدكتور (١)
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-نساؤهم زناة،ورجاهلا خمنثون،حياة البهائم أفضل من حياهتم؛أال لعنة اهلل عليهم أمجعني -وها هي دولة كافرة 
يستهزؤون ممن شرح اهلل صدره،ورفع له وتقذفه بالتهم والفضائح، - صلى اهلل عليه وسلم -،ها هي السويد تسب خري خلق اهلل 

ھ  ھ  ے   ے   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ :-جال وعال -ذكره،وووع عنه وزره،وأعال له قدره؛ فقال 

چ  :زكاه يف بصره؛فقال ،(2)  چڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎچ  :،وزكاه يف فؤاده؛فقال(1) چۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

ٹ  چ :زكاه يف معلمه فقال ،(٠) چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺچ :،زكاه يف صدقه؛فقال (3) چڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ  ۀ  

حق واهلل هلم ذلك؛وكيف ال حيق ، (1)چ ڱ  ڱ     ڱ  ں  ںچ :-جال وعال -فقال ه،زكاه كلَ (٣) چٹ  ٹ   ٹ
هلم وقد عرفوا أن املسلمني ختلفوا عن دينهم ونبيهم وساروا يف طريق الكفر والضالل؛كيف ال حيق هلم وقد عرفوا أن 

حقوق )لمني ينتظرون منظمات املسلمني يهيجون مع اهلياج،وليس هلم يف اهليجاء نصيب؛كيف ال هلم وقد عرفوا أن املس
 .- صلى اهلل عليه وسلم -تقوم بالدفاع عن الرسول( اإلنسان

 صلى اهلل عليه وسلم -االعتداء على الرسول حكم :املسألة الثانية -: 

إذا سب النيب )):-رمحه اهلل-(8)كافٌر؛قال ابن عثيمنيفإنه   - صلى اهلل عليه وسلم -سب النيب املسلم إذا  اتفق العلماء على أن

ژ  ڑ  چ  :فإنه يكفر سواء كان جاداً،أو مازحا،أو مستهزئاً؛فإنه يكفر لقول اهلل سبحانه وتعاىل - صلى اهلل عليه وسلم -

 . (٩)(((١) چ ڳ  ڳ     ڑ   ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ

 

 

ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .٠ - 1: الشرح (1)
 .11: النجم (2)
 . 18: النجم (3)
 .3: النجم (٠)
 .٣: النجم (٣)
 .٠: القلم (1)
 (.مل أجد له ترمجة يف كتب التاريخ والرتاجم)حممد بن صاحل بن عثيمني النجدي،/هو الشيخ (8)
 .11 - 1٣: التوبة (١)
 .٣3:فتاوى لقاء البا  املفتوح البن عثيمني،اللقاء (٩)
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األنبياء فإنه بقتل حداً والكافر بسب نيب من )):-رمحه اهلل-(1)واتفقوا أيضاً على أنه يقتل حداً وال تقبل توبته؛قال ابن عابدين
ايلّ )):-رمحه اهلل- (3)وقال احلطا  الرُّعيّن،(2)((وال تقبل توبته مطلقاً  َشدَّ

َ
قال عياض عن ابن القاسم،وحممد عن :قلت:"قال امل

قتل إال أن يسلم الكافر،فظاهر ختصيصه بالكافر يدا على أن املسلم ال  - صلى اهلل عليه وسلم -أن من سب النيب :مالك
 :وقال ،(1)((فنعم وسّلم عليه اهلل صّلى النيبّ  شتم إن )):هل يقتل أحد بسب أحد فقال:(٣)مام أمحدسئل اإل،و (٠)(("يسقط

- صلى اهلل عليه وسلم - النيب مسلم يشتم وال اإلسالم عن ارتد فقد شتم إذا أنه وذلك قتل - صلى اهلل عليه وسلم -من شتم النيب ))

ذا  املنتقص له كافر،والوعيد جار عليه بع - صلى اهلل عليه وسلم -أمجع العلماء أن شامت النيب )):(١)حممد بن سحنون وقال،(8)((
قال أبو )):-اهلل رمحه- (1٤) أبو الفضل القاوي عياضوقال ،(٩)((اهلل،وحكمه عند األمة القتل،ومن شك يف كفره وعذابه كفر

مالك بن :يقتل،وممن قال ذلك - صلى اهلل عليه وسلم -أمجع عوام أهل العلم على أن من سب النيب :"بكر بن املنذر
رضي  -وهو مقتضى قول أيب بكر الصديق :"،قال القاوي أبو الفضل"،وأمحد،وإسحاق،وهو مذهب الشافعيأنس،والليث

 .(11)(("،وال تقبل توبته عند هؤالء-اهلل عنه

وهي  - صلى اهلل عليه وسلم -رسول اهلل ب  فقد كذَّ  أميا مسلم سب اهلل،أو سب أحد من األنبياء)):إال أن ابن عباس قال 
 .،وقال بذلك القول بعض العلماء(12)((ردة يستتا ؛فإن رجع،وإال قتل

 

ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 ((.123٤/ص)حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر.)هـ12٣2:كوالده،تويف عام  عمر الدمشقي احلنفي ،مولد بدمشق؛من علمائها؛فقيهحممد أمني بن  (1)
 . هـ2،1٠12:دار الفكر،ط-،بريوت(٠/231)رد احملتار على الدر املختار،ابن عابدين، (2)
هـ ٩٣٠: يف طرابلس الغر  عامهـ ،وتويف٩٤2:مشس الدين علي بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب،فقيه مالكي من علماء املتصوفني،ولد مبكة عام (3)

 ((.8/٣١)األعالم للزركلي.)
 .هـ 3،1٠12:،دار الفكر،ط(1/2١٣)مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل،للحطا  الرعيّن، (٠)
 ((.1/13)للبمكي الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات .)هـ 2٠1هـ ببغداد وتويف هبا عام 11٠أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين املروزي األصل،ولد عام  (٣)
 .هـ 1،1٠2٣:اجلامعة اإلسالمية،ط-،عمادة البحث العلمي(8/33٩٣)،2٠٠٠:مسائل اإلمام أمحد بن حنبل برواية إسحاق بن راهويه،رقم (1)
 .٣13:احلرس الوطّن،ص-حممد حمي الدين عبد احلميد،اململكة العربية السعودية:الصارم املسلول على شامت الرسول،لنب تيمية،حتقيق (8)
 ((.٠/2٤٣)ترتيب املدارك وتقريب املسالك للقاوي عياض.)هـ 2٣1بن سحنون بن سعيد القريواين املالكي،فقيه مناظر،تويف عام  حممد (١)
 ( .2/٠81)هـ ،2،1٠٤8:دار الفيحاء،ط-الشفا بتعريف حقوق املصطفى،للقاوي عياض،عمان (٩)
بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل )هـ براكش،٣٠٠هـ ،وتويف عام ٠81دعامعياض بن موسى بن عياض القاوي اليحصيب البسيت،فقيه حمدث عارف أديب،ول (1٤)

 ((.121٩:رقم)األندلس،
 (.2/٠8٠)الشفا بتعريف حقوق املصطفى،للقاوي عياض، (11)
 .2٤1:،ص الصارم املسلول على شامت الرسول (12)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 يف الدفاع عن الرسول األمني صلى اهلل عليه وسلم واجب املسلمني

 

03 
 

صلى  -لو سب النيب )):(1)الكاساينقال أبو بكر ذهب احلنفية إىل أنه ال ينتقض عهده؛ففقد اختلف فيه العلماء؛ أما الذمي

وذهب الشافعية واحلنابلة إىل أنه ينتقض عهده ويقتل؛قال ،(2)((ال ينتقض عهده،ألن هذا زيادة كفر  على كفر - اهلل عليه وسلم
َمام   أَرَادَ  إَذا )):(3)الشافعي ت بَ  أَنإ  اإلإِ ِزإيَةِ  َعَلى ص لإح   ِكَتا َ  َيكإ  أحدا أن وعلى)): مث ذكر الشروط إىل أن قال ((َكَتبَ  اجلإ

 مث اهلل ذمة منه برئت فقد به، يذكره أن ينبغي ال مبا دينه أو -وجل عز - اهلل كتا  أو - صلى اهلل عليه وسلم - حممدا ذكر إن منكم
 احلر  أهل أموال حتل كما ودمه ماله املؤمنني ألمري وحل األمان عليه أعطي ما ونقض املسلمني ومجيع املؤمنني أمري ذمة

صلى اهلل عليه  -كل من شتم النيب :"مسعت أبا عبد اهلل يقول:"قال حنبل)):-رمحه اهلل- (٣)شيخ اإلسالم ابن تيميةوقال ،(٠)((دماؤهم

إذا أسلم يسقط عنه القتل؛قال :،وقال به املالكية إال أهنم قالوا(1)((،أو تنقصه مسلماً كان أو كافراً؛فعليه القتل- وسلم
ايلّ  )):(8)احلطا  الرُّعيّن َشدَّ

َ
 - صلى اهلل عليه وسلم -أن من سب النيب :قال عياض عن ابن القاسم،وحممد عن مالك:قلت:"قال امل

 (١)(("قتل إال أن يسلم الكافر،فظاهر ختصيصه بالكافر يدا على أن املسلم ال يسقط

 بغري ويقتل يكفر فإنه مسلما كان إن السا  أن: فيه القول وحترير )):-رمحه اهلل-شيخ اإلسالم ابن تيميةقال  
 وهو .... املدينة وأهل مالك مذهب يف أيضا يقتل فإنه ذمياً  كان نإو  .... وغريهم األربعة األئمة مذهب وهو خالف
 .؛وهذا القول هو الذي متيل إليه النفس،واهلل أعلم(٩)((احلديث وفقهاء أمحد مذهب

 

 

ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 ((.2/2٠1)اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية.)،ودفن بظاهر حلب ٣١8:،تويف عاممسعود بن أمحد الكاساين احلنفيأبو بكر بن  (1)

 .هـ 2،1٠٤1:،دار الكتب العلمية،ط(8/113)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،أبو بكر الكاساين، (2)

 ((.٩/3٤)الثقات البن حبان.)هـ 2٤٠عام  فسطاط،وتويف بالهـ 1٣٤حممد بن إدريس بن العباس القرشي املكي،ولد ببغداد عام  (3)

 .هـ 1٠1٤بريوت،-األم،اإلمام الشافعي،دار املعرفة (٠)

طبقات .)82١:هـ ،وتويف بدمشق عام111:أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين؛حافظ ناقد فقيه جمتهد مفسر،حدث يف مصر ودمشق والثغر،ولد علم (٣)
 ((.٠/1٩2)احلفاظ للذهيب

 .٠:،املسألة األوىل،صاملسلولالصارم  (1)

 (.11)سبقت ترمجته،ص (8)

 (.11)سبق خترجيه، (١)

 .٠:الصارم املسلول،املسألة األوىل،ص (٩)
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 املطلب الثاني
 :مسألتان فيهو    

 .- صلى اهلل عليه وسلم -حكم الدفاع عن النيب :األوىل    

 .- صلى اهلل عليه وسلم -الدفاع عن النيب وسائل :الثانية    
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 صلى اهلل عليه وسلم -حكم الدفاع عن الرسول :املسألة األوىل - : 

ونصرته،وقد دل على وجوهبا  - صلى اهلل عليه وسلم -الدفاع عن النيب  -نو أيها املسلم-علينا  -وجل عز - لقد أوجب اهلل 
 :نصوص كثرية؛من الكتا  والسنة ؛ منها

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ٹ ٹ چ  -1

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   

؛فوعد اهلل سبحانه وتعاىل الذين ينصرونه بالفالح يف الدنيا (1) چڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
 .واآلخرة

پ  ڀ  ڀڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ ٹ ٹ چ  -2

 ؛(2) چڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 اَل  يـَنإص ر ونـَه مإ ":َعبَّاس   ابإن   قَالَ ؛چٹ     ٹچ ينصرو  ،دينه ينصر من اهلل ولريى چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ))

، نـَه مإ  اَل  َوه مإ  َأيإ  چٹ  چ هِبِمإ  َويـ ؤإِمن ونَ  ي َكِذب ونـَه مإ  (3).(("يـََروإ

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ٹ ٹ چ  -3

ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

فاآلية ظاهرة يف أن اهلل أخذ امليثاق من النبيني يف نصرة النيب الكرمي،وقد علم من ))؛(٠) چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   
على العلماء،وحتملهم امليثاق  - صلى اهلل عليه وسلم -خالل النصوص أن العلماء ورثة األنبياء،ومقتضى الوراثة وجو  نصرة النيب 

 الرباين يف ذلك،وال شك أن أخذ امليثاق عليهم هو كذلك على أممهم يف ذلك،وعليهم يرتتب 

 
ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .1٣8: األعراف (1)
 .2٣: احلديد (2)
 الكتب أطفيش،دار وإبراهيم البدوين أمحد: ،حتقيق(211/ 18) ،(هـ181: املتوىف) القرطيب اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن القرطيب،حممد تفسري (3)

 . هـ13١٠ ،2:القاهرة،ط - املصرية
 .١1: آل عمران (٠)
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 (1).((چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   چ  :التهديد يف اآلية اليت تليها

إخواهنم نصرة فقد أوجب اهلل على املؤمنني ؛(2)چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ٹ ٹ چ  -٠
 .أوجب- وسلم صلى اهلل عليه -ونصرة النيب املؤمنني،

ت م   َوَلد   أ مُّ  َله   َكاَنتإ  أَعإَمى أَنَّ )):اس  عبّ  ابن عن -٣ ِثر   ،- صلى اهلل عليه وسلم - النَّيبَّ  َتشإ َهاَها ِفيِه، الإَوِقيَعةَ  َوت كإ  تـَنإَتِهي، َفاَل  فَـيَـنـإ
، َفاَل  َويـَزإج ر َها َزِجر  ا تـَنـإ َلةٌ  َكاَنتإ  فـََلمَّ ِبإ  فـََلمإ  ،- صلى اهلل عليه وسلم - النَّيبَّ  ذََكرإتِ  لَيـإ  مث َّ  َبطإِنَها، يف  فَـَوَوَعه   الإِمغإَولِ  ِإىَل  َقامَ  أَنإ  َيصإ

َها اتََّكأَ  َها فََأصإَبحَ  قَـتَـَلَها، َحىتَّ  َعَليـإ َليـإ َ  ِطفإ َها بـَنيإ َليـإ ِ  رِجإ ِم، م َلطإَخنيإ  النَّاسَ  َفَجَمعَ  فَـَقامَ ،- صلى اهلل عليه وسلم - لِلنَّيبِ  َذِلكَ  َفذََكرَ  بِالدَّ
َعإَمى فَأَقـإَبلَ ،«َقامَ  َلَما فَـَعلَ  َما فَـَعلَ  َحق   َعَليإهِ  َرج اًل  اهللَ  أَنإش د  »: َقالَ  مث َّ   َوِهيَ  َصاِحبـ َها اهللِ  َنيبَّ  يَا َواهللِ  أَنَا: فَـَقالَ  يـَتَـَولإَول   األإ
َها َويل  َوَلِدي أ مُّ  ِ، ِمثإل   اثـإَنانِ  ِمنـإ  تـَنإَتِهي، َفاَل  َفأَنـإَهاَها فَـَتس بَُّك، َتذإك ر كَ  َكاَنتإ  َوَلِكنـََّها َلِطيَفٌة، لَرِفيَقةٌ  يب  َكاَنتإ  َوِإنإ  اللُّؤإل َؤتـَنيإ

، َفاَل  َوأَزإج ر َها َزِجر  ِبإ  فَـَلمإ  ِفيكَ  َوَوقَـَعتإ  ذََكرَتإكَ  الإَبارَِحة   َكاَنتِ  فَـَلمَّا تـَنـإ  مث َّ  َبطإِنَها، يف  فَـَوَوعإت ه   الإِمغإَولِ  ِإىَل  ق مإت   أَنإ  َأصإ
َهد  »: - صلى اهلل عليه وسلم - النَّيبُّ  فَـَقالَ  قَـتَـلإتـ َها، َحىتَّ  َعَليإهِ  اتََّكأإت    (3).((«َهَدرٌ  َدَمَها أَنَّ  َأشإ

َرِف، بإنِ  ِلَكعإبِ  َمنإ »: َقالَ  ،- صلى اهلل عليه وسلم - النَّيبَّ  أَنَّ )):-مارضي اهلل عنه- للَّها عبد بن رِ جاب عن -1  اللَّهَ  آَذى َقدإ  َفِإنَّه   اأَلشإ
َلَمةَ  بإن   حم َمَّد   َقالَ  ،«َوَرس وَله   بُّ : َمسإ تـ َله   أَنإ  َأحتِ   - النَّيبَّ  يـَعإِّن  - َهَذا ِإنَّ : فَـَقالَ  َفأَتَاه ،: َقالَ  ،«نـََعمإ »: َقالَ  اللَِّه؟ َرس ولَ  يَا أَقـإ

رَه   اتَـّبَـعإَناه   َقدِ  فَِإنَّا: قَالَ  لََتَملُّنَّه ، َواللَّهِ  َوأَيإًضا،: قَالَ  الصََّدَقَة، َوَسأَلََنا َعنَّانَا َقدإ  -- وسلمصلى اهلل عليه   ِإىَل  نـَنإظ رَ  َحىتَّ  نََدَعه ، أَنإ  فَـَنكإ
َكنَ  َحىتَّ  ي َكِلم ه   يـََزلإ  فَـَلمإ : َقالَ  أَمإر ه ، َيِصري   َما َتمإ  (٠).((فَـَقتَـَله   ِمنإه   اسإ

اريّ  متيم عن -8 ؟: قـ لإَنا «النَِّصيَحة   الِدين  »: قال ،- صلى اهلل عليه وسلم - النيب أن)):الدَّ  َوِلَرس وِلهِ  َوِلِكَتابِهِ  لِلَّهِ »: قَالَ  ِلَمنإ
ةِ  ِلِمنيَ  َوأِلَئِمَّ صلى اهلل عليه  - اهلل لرسول النصيحة وأما)):-عند شرح احلديث- -رمحه اهلل-(1)؛قال اإلمام النووي(٣)((«َوَعامَِّتِهمإ  الإم سإ

 ومواالة عاداه، عن وميتا،ومعاداة حيا وهنيه،ونصرته أمره يف به،وطاعته جاء ما جبميع الرسالة،واإلميان على فتصديقه - وسلم
 (8).((عنها التهمة شريعته،ونفي دعوته،ونشر وسنته،وبث طريقته حقه،وتوقريه،وإحياء وااله،وإعظام من

 -وجل عز -،والذ  عنه من الواجبات؛اليت أوجبها اهلل - صلى اهلل عليه وسلم -فهذه نصوص تدل كلها على أن نصرة النيب 
 .عليه أفضل الصالة وأمت التسليم-علينا جتاه هذا النيب الكرمي 

ـــ ــ ــــ ــ ـــ  ـ
 .،على شبكة ينابيع تربوية - صلى اهلل عليه وسلم -النيب  األدلة على نصرة:حممد الوقشي،بعنوان/مقال للشيخ (1)
 .82: األنفال (2)
 اجمليد عبد بن محدي: ،حتقيق(11/3٣1)،(هـ31٤: املتوىف) الطباين القاسم الشامي،أبو اللخمي مطري بن أيو  بن أمحد بن الكبري،سليمان املعجم (3)

 .2:القاهرة،ط - تيمية ابن السلفي،مكتبة
 .3٤31/ح،(٠/1٠)الكذ  يف احلر ، با صحيح البخاري، (٠)
 الرتاث إحياء الباقي،دار عبد فؤاد حممد: حتقيق،(٣٣) - ٩٣/،ح(8٠/ 1)،(هـ211: املتوىف) النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم، مسلم صحيح (٣)

 .بريوت - العريب
 والعلماء العباد أحد ومرتبه، ووابطه ومهذبه املذهب حمرر النبيل، الشافعي الفقيه احلافظ النووي احلزامي حممد حسني بن حسن بن مري بن شرف بن حيىي (1)

 (.(٩1٤: ص) الشافعيني طبقات.)181:،وتويف هبا عام131:الزهاد،ولد بنوى عام
 .2،13٩2:بريوت،ط - العريب الرتاث إحياء دار،(3١/ 2) ،(هـ181: املتوىف) النووي حيىي الدين حميي زكريا احلجاج،أبو بن مسلم صحيح شرح املنهاج (8)
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 صلى اهلل عليه وسلم - وسائل الدفاع عن النيب:املسألة الثانية -: 

ووع مجلة من الوسائل؛اليت طاملا ونصرته، - صلى اهلل عليه وسلم -ملا أوجب اهلل سبحانه وتعاىل علينا الدفاع عن النيب 
 :ما يلي تلك الوسائلأهم امتثل هبا املسلون فقد أدوا هذا الواجب،أال وإن من 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  چ :-وجل عز -إتباع سنته،والوقوف عند أوامره ونواهيه؛لقول اهلل  -1

 . (1) چ ہ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ :قال تعاىلاالهتداء هبديه؛طاعته،و  -2

 .(2) چٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  

ِسي َوالَِّذي»: - صلى اهلل عليه وسلم - اللَّه رسول قال)):لقا -رضي اهلل عنه- اخلدري سعيد أيب فعنحمبة آل بيته؛  -3  اَل  بَِيِدهِ  نـَفإ
َغض َنا لَ  يـَبـإ  .(3)((«النَّارَ  اللَّه   أَدإَخَله   ِإالَّ  َأَحدٌ  الإبَـيإتِ  أَهإ

 اهللِ  َلعإَنة   فَـَعَليإهِ  َأصإَحايب  َسبَّ  َمنإ »: - وسلمصلى اهلل عليه  - اهلل رسول قال)):قال -رضي اهلل عنه- عباس ابن حمبة أصحابه؛فعن -٠
 .(٠)((«َأمجإَِعنيَ  َوالنَّاسِ  َوالإَماَلِئَكِة،

ې  ې  چ  :،والبعد عنه،وترك صحبته؛قال تعاىل- صلى اهلل عليه وسلم -بغض كل من تعرض له بشيء غري الئق به  -٣

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  

 .(٣) چی  ی  یجئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   

؛ألنه - صلى اهلل عليه وسلم -تربية األبناء والطال ،وتنشئة األجيال على حمبته،والدفاع عنه،والتأسي بسنته،والغرية عليه  -1
 .من شب على شيء شا  عليه

 َفِإنإ  بَِيِدِه، فَـلإيـ َغيِـرإه   م نإَكرًا ِمنإك مإ  رََأى َمنإ »:- صلى اهلل عليه وسلم -استنكار ما حيدث من االعتداء عليه ولو بالقلب؛لقوله  -8
َتِطعإ  ملَإ  َتِطعإ  ملَإ  فَِإنإ  فَِبِلَسانِِه، َيسإ  .(1)«اإلإِميَانِ  َأوإَعف   َوَذِلكَ  فَِبَقلإِبِه، َيسإ

 .خ ل ِقه،وَخلإِقه،وتعامله مع الناس كلهم مسلمهم وكافرهمبيان  -١

 .ختصيص الدروس،وإقامة احملاورات للتعريف بسريته -٩

 .إقامة املسابقات بني املسلمني يف سريته -1٤

ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ
 .8: احلشر (1)
 .٣٠: النور (2)
 دار،عطا القادر عبد مصطفى: ،حتقيق(هـ٠٤٣: املتوىف) البيع بابن املعروف النيسابوري الطهماين الضيب اهلل عبد بن حممد احلاكم،الصحيحني على املستدرك (3)

 .٠818/،ح(112/ 3)هـ ،1٠11 ،1:،طبريوت - العلمية الكتب
 - تيمية ابن السلفي،مكتبة اجمليد عبد بن محدي: ،حتقيق(هـ31٤: املتوىف) الطباين القاسم أبو الشامي، اللخمي مطري بن أيو  بن أمحد بن الكبري،سليمان املعجم (٠)

 .128٤٩/،ح(1٠2/ 12)،2:القاهرة،ط
 .1٠٤: النساء (٣)
 .(٠٩) - 8١/،ح(1٩/ 1) مسلم صحيح (1)
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 .إعداد البامج عب وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة؛للتعريف به -11

 .- صلى اهلل عليه وسلم -إنشاء املواقع االلكرتونية؛للتعريف به،والدفاع عنه  -12

 .سريته ومشائله جبميع اللغاتتأليف املؤلفات اليت تبني  -13

 .املقاطعة الفكرية؛برتك تقليد الغر  يف كل شيء -1٠

 .املقاطعة املطلقة،من البضائع وغريها،اليت تأيت من كل دولة تنشر هذه اإلساءات -1٣

 .ليكونوا عبة لغريهم مقاواة كل من قام بعمل ونشر هذه اإلساءات،من الفنانني،والصحف واجملالت -11

 .؛حىت ال جيرتئ أحد عليه- صلى اهلل عليه وسلم -يف حكم من اعتدى عليه بيان أقوال العلماء  -18

 مسعت)):قال -رضي اهلل عنه-عمر  ابن إحياء فريضة اجلهاد يف سبيل اهلل؛فهي أفضل هذه الوسائل؛فعن -1١
مت إ  بِالإِعيَنِة، تـََبايـَعإت مإ  ِإَذا»: يقول - صلى اهلل عليه وسلم - اللَّه رسول ت م   بِالزَّرإِع، َوَرِويت مإ  الإبَـَقِر، أَذإنَا َ  َوَأَخذإ َهاَد، َوتـَرَكإ  اللَّه   َسلَّطَ  اجلِإ
 .(1)((«ِديِنك مإ  ِإىَل  تـَرإِجع وا َحىتَّ  يـَنإزِع ه   اَل  ذ اًل  َعَليإك مإ 

 .الدعاء على من آذى نبينا،والدعاء لنصرته ديننا؛خاصة يف مواطن اإلجابة:وأخرياً  -1٩

 
 

 .نالوا جنات النعيمعلي العظيم،و بروا الفهذه وسائل إذا متسك هبا املسلمون فقد فازوا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

تاين األزدي بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود أبو،داود أيب سنن (1) ِجسإ ََ  العصرية، املكتبة،احلميد عبد الدين حميي حممد :،حتقيق(هـ28٣: املتوىف) الِس
 .3٠12/،ح(28٠/ 3)،بريوت - صيدا
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 املطلب الثالث
 .- صلى اهلل عليه وسلم -مناذج من الدفاع عن الرسول 
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  صلى اهلل عليه وسلم -مناذج من الدفاع عن الرسول -: 

محو  والذ  عن عروه الشريف حىت - صلى اهلل عليه وسلم -لقد قام رجال أجالء،وصحابه أوفياء بالدفاع عن الرسول 
من كل عدو لئيم،وكافر شحيح،إىل أن لقي ربه ساملاً عزيزاً؛فهذا أنس بن النضري حيرض املسلمني يف  -وجل عز -بعد اهلل 

؛فعن حىت ميوتوا على ما مات عليه - صلى اهلل عليه وسلم -على الدفاع عنه  -ملا أذيعة شائعة أن رسول اهلل قتل -غزوة أحد 
 عمر إىل -أنساً  أنس مسي وبه مالك، بن أنس عم وهو -النضر بن أنس انتهى)):لقا (1)رافع بن الرمحن عبد بن القاسم

 جيلسكم؟ ما: فقال بأيديهم ألقوا وقد واألنصار املهاجرين من رجال يف عنهم اهلل روي اهلل عبيد بن وطلحة اخلطا ، بن
 اهلل رسول عليه مات ما على فموتوا قوموا بعده؟ باحلياة ونعنصت فما: قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قتل:قالوا

 (2).((قتل حىت فقاتل القوم استقبل مث وسلم، عليه اهلل صلى
ويرسل رسالة إىل  - صلى اهلل عليه وسلم -ومع ذلك منشغل بالدفاع عن الرسول  وهذا سعد بن ربيع يف سكراته األخرية

صلى اهلل عليه  -قال رسول اهلل )):قال (3)الرمحن عبد بن اهلل عبد بن حممد؛فعن - صلى اهلل عليه وسلم -قومه يوصيهم فيها بالدفاع عنه 

 لك أنظر أنا: األنصار من رجل فقال،«األموات؟ يف أم هو األحياء أيف الربيع؟ بن سعد فعل ما يل ينظر رجل من»:- وسلم
 أن أمرين  - صلى اهلل عليه وسلم - اهلل رسول إن: له فقلت: قال،رمق وبه القتلى يف جرحيا فوجده فنظر سعد، فعل ما اهلل رسول يا

 إن: له وقل السالم، عّن - صلى اهلل عليه وسلم - اهلل رسول فأبلغ األموات، يف أنا: قال األموات؟ يف أم أنت األحياء أيف أنظر،
 ابن سعد إن: هلم وقل السالم عّن قومك وأبلغ أمته، عن نبيا جزى ما خري عنا اهلل جزاك: لك يقول الربيع بن سعد
 حىت أبرح مل مث: قال،تطرف عني ومنكم - صلى اهلل عليه وسلم - نبيكم إىل خلص إن اهلل عند لكم عذر ال إنه: لكم يقول الربيع
 (٠).((خبه فأخبته - صلى اهلل عليه وسلم - اهلل رسول فجئت: قال مات،

؛قال ابن موقفاً حازماً عندما أشار عليهم يف اخلروج إىل بدر - صلى اهلل عليه وسلم -وهؤالء األنصار يقفون جبانب النيب 
 وأهنم الناس، عدد أهنم وذلك األنصار، يريد وإمنا - «الناس أيها علي أشريوا»:- صلى اهلل عليه وسلم - اهلل رسول قال )):(٣)هشام
 ذمتنا يف فأنت إلينا، وصلت فإذا ديارنا، إىل تصل حىت ذمامك من براء إنا: اهلل رسول يا: قالوا بالعقبة، بايعوه حني

 ممن إال نصره عليها ترى األنصار تكون أال يتخوف - صلى اهلل عليه وسلم - اهلل رسول فكان،ونساءنا أبناءنا منه مننع مما مننعك
 ، - صلى اهلل عليه وسلم - اهلل رسول ذلك قال فلما -بالدهم من عدو إىل هبم يسري أن عليهم ليس وأن عدوه، من باملدينة دمهه
 ما أن وشهدنا وصدقناك، بك آمنا فقد: قال ،«أجل» :قال اهلل؟ رسول يا تريدنا لكأنك واهلل: معاذ بن سعد له قال

  ملا اهلل رسول يا فامض والطاعة، السمع على ومواثيقنا، عهودنا ذلك على وأعطيناك احلق، هو به جئت
ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 (.ومل أجد له ترمجه)هو أخو عدي بن النجار، (1)

 - الفكر زكار،دار سهيل:حتقيق،(هـ1٣1: املتوىف) املدين بالوالء، املطليب يسار بن إسحاق بن ،حممد(واملغازي السري كتا ) إسحاق ابن سرية (2)
 .33٤/هـ،با  خب اآلذان،ص1،13٩١:بريوت،ط

 (.1٤3٤:رواة التهذيبني،رقم.)،من الذين عاصروا صغار التابعنيالنجار بّن أخو املازين، صعصعة أيب بن الرمحن عبد بن اهلل عبد بن حممد (3)

 (.2/٩٣)سرية ابن هشام،با  حزن الرسول على محزة وتوعده املشركني باملثلة، (٠)

 مبصر وتويف البصرة، يف ونشأ ولد. العر  وأخبار واللغة باألنسا  عاملا كان مؤرخ،: الدين مجال حممد، أبواملعافري  احلمريي أيو  بن هشام بن امللك عبد (٣)
 (.1/٣1)،وطبقات النسابني (٠/111)األعالم للزركلي ).213:سنة
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 واحد، رجل منا ختلف ما معك، خلضناه فخضته البحر هذا بنا استعروت لو باحلق، بعثك الذي فو معك، فنحن أردت
 على بنا فسر عينك، به تقر ما منا يريك اهلل لعل. اللقاء يف صدق احلر ، يف لصب إنا غدا، عدونا بنا تلقى أن نكره وما
 (1).((ذلك ونشطه سعد، بقول - صلى اهلل عليه وسلم - اهلل رسول فسر،اهلل بركة

حىت أصيبت  - عليه وسلمصلى اهلل  -امرأة ختوض وسط املعركة تدافع عن تذ  عن الرسول  - رضي اهلل عنها -وهذه أم عمارة  
 .أحد يوم املازنية كعب بنت نسيبة عمارة، أم وقاتلت)):هشام ابن قال؛من اجلروح ما ال يطيق غريها

 يا: هلا فقلت عمارة، أم على دخلت: تقول كانت الربيع بن سعد بنت سعد أم أن: األنصاري زيد أيب بن سعيد فذكر
 اهلل رسول إىل فانتهيت ماء، فيه سقاء ومعي الناس، يصنع ما أنظر وأنا النهار أول خرجت :فقالت خبك، أخبيّن خالة،

 ، - صلى اهلل عليه وسلم - اهلل رسول إىل احنزت املسلمون، اهنزم فلما،للمسلمني والريح والدولة أصحابه، يف وهو ، - صلى اهلل عليه وسلم -
 جرحا عاتقها على فرأيت: قالت،إيل اجلراح خلصت حىت القوس، عن وأرمي بالسيف، عنه وأذ  القتال، أباشر فقمت
 أقبل - صلى اهلل عليه وسلم - اهلل رسول عن الناس وىل ملا! اهلل أقمأه قمئة، ابن: هبذا؟قالت أصابك من: فقلت غور، له أجوف

صلى اهلل عليه  - اهلل رسول مع ثبت ممن وأناس عمري، بن ومصعب أنا له فاعرتوت جنا، إن جنوت فال حممد، على دلوين: يقول

 (2).((درعان عليه كان اهلل عدو ولكن وربات، ذلك على وربته فلقد ولكن الضربة هذه فضربّن ، - وسلم
 :الغزير؛فيقولبشعره  - صلى اهلل عليه وسلم -يدافع عن الرسول  - رضي اهلل عنه -وهذا حسان بن ثابت  

 اجلزاء ذاك يف اهلل وعند   ...    عنه وأجبت حممدا هجوت))
 الفداء خلريكما فشركما    ...   بكفء له تـولس أهتجوه

 الوفاء شيمته اهلل أمني    ...   حنيفا راـب مباركا هجوت
 سواء؟ وينصره وميدحه    ...   منكم اهلل رسول يهجو أمن
 وقاء منكم حممد لعرض    ...       وعروي ووالده أيب فإن

 (3).((الدالء تكدره ال وحبري    ...      فيه عيب ال صارم لساين      
حىت ربوا أوالدهم وأنشؤوهم  - صلى اهلل عليه وسلم -دفاعهم عن الرسول  -رضي اهلل عنهم أمجعني -وهكذا واصل الصحابة  

 مشايل، وعن مييّن عن فنظرت بدر، يوم الصف يف واقف أنا بينا)):قال - رضي اهلل عنه -؛فعن عبد الرمحن بن عوف على ذلك
 هل عم يا: فقال أحدمها فغمزين - منهما أولع بني أكون أن متنيت أسناهنما، حديثة - األنصار من بغالمني أنا فإذا

 والذي ، - صلى اهلل عليه وسلم - اهلل رسول يسب أنه أخبت: قال أخي؟ ابن يا إليه حاجتك ما نعم،: قلت جهل؟ أبا تعرف
 مثلها، يل فقال اآلخر، فغمزين لذلك، فتعجبت منا، األعجل ميوت حىت سواده سوادي يفارق ال رأيته لئن بيده، نفسي

  فابتدراه سألتماين، الذي صاحبكما هذا إن أال: قلت الناس، يف جيول جهل أيب إىل نظرت أن أنشب فلم
ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .(11٣/ 1).وأبو بكر يتعرفان أخبار قريش - صلى اهلل عليه وسلم -الرسول ،هشام ابن سرية (1)

 .(١1/ 2).،حديث أم سعد عن نصيبها يف اجلهاد يوم أحدهشام ابن سرية (2)

 (٠2٠/ 2).،شعر أنس بن زنيم يف االعتذار إىل الرسول مما قال ابن ساملهشام ابن سرية (3)
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 ك لُّ  قَالَ  ،«قَـتَـَله ؟ أَيُّك َما»:فقال فأخباه وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل انصرفا مث قتاله، حىت فضرباه بسيفيهما،
ه َما َواِحد   ت َما َهلإ »: فـََقالَ  قَـتَـلإت ه ، أَنَا: ِمنـإ َفيإك َما؟ َمَسحإ ِ، يف  فَـَنَظرَ  اَل،: قَاالَ  ،«َسيـإ  َسَلب ه   قَـتَـَله ، ِكالَك َما»: فَـَقالَ  السَّيـإَفنيإ
رِو بإنِ  ِلم َعاذِ   (1).((«اجلَم وحِ  بإنِ  َعمإ

عن الرسول الكرمي عليه أفضل الصالة  -رضي اهلل عنهم أمجعني -دفاع الصحابة  اليت تبني النماذج وغري ذلك كثري من 
 - صلى اهلل عليه وسلم -يف زمن الصحابة كان االعتداء على النيب :لنظر إىل حال الصحابة وحالنا جند أن، وبا(2)وأمت التسليم

دو  حجره،أما يف عصرنا فيستهزأ برسولنا املصطفى موجود ومستمر، لكن الصحابة تولوا الدفاع عنه؛حىت أدخلوا كل ع
من قبل قط،حىت غارت الكال  فدافعت عن  - صلى اهلل عليه وسلم - واملسلمون ال حيركون ساكنا،وكأهنم ال يسمعون عن حممد

 عنده فحضر تنصر املغل أمراء بعض أن)):- رمحه اهلل - (3)الطييب حممد بن إبراهيم الدين مجالقال ؛- صلى اهلل عليه وسلم -رسول اهلل 
 من أكثر فلما مربوط صيد كلب وهناك  - صلى اهلل عليه وسلم - النيب ينتقص منهم واحد فجعل واملغل النصارى كبار من مجاعة
 كال فقال - صلى اهلل عليه وسلم - حممد يف بكالمك هذا حضر من بعض وقال منه فخلصوه فخمشه الكلب عليه وثب ذلك

 مرة الكلب فوثب،فأطال فيه كان ما إىل عاد مث أوربه أن أريد أين فظن بيدي أشري وآل النفس عزيز الكلب هذا بل
هذا اخلب يكون ،فب(٠)((املغل من ألفا أربعني حنو ذلك بسبب فأسلم،حينه من فمات،فقلعها زردمته على فقبض أخرى

 .إليه راجعون،إال من رحم اهلل،وإنا هلل وإنا الكال  أفضل من مسلمي هذا العصر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ
 .(٩1/ ٠)وحكم اإلمام فيه،،با  من مل خيمس األسال  ومن قتل قتيال فله سلبه من غري أن خيمس البخاري صحيح (1)

 .- صلى اهلل عليه وسلم -قصة دفاع أيب بكر،وفاطمة بنت حممد :وقد ذكرت يف املسألة األوىل،من املطلب األول (2)

 .متشاهبة مع امسه فال أدري من هويوجد أمساء أخرى  (3)

/ اباد صيدر - العثمانية املعارف دائرة جملس،(هـ١٣2: املتوىف) العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو،الثامنة املائة أعيان يف الكامنة الدرر (٠)
 .(٠/1٣2)هـ،13٩2 ،2:،طاهلند
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 اخلامتة
 :؛إلنتاج هذا البحث،توصلت إىل بعض النتائج والتوصيات،من أمهها ما يليمن خال قراءيت يف الكتب والبحث فيها

 أهم النتائج: 

 .،ال يف عصرنا هذا فقط -عزوجل-كان منذ إقامته بالدعوة إىل اهلل   - صلى اهلل عليه وسلم -أن االعتداء على الرسول  -1

 .- اهلل عليه وسلمصلى  -اهتموا مبسألة حكم االعتداء على النيب   -رمحهم اهلل-أن العلماء  -2

 .أنه يقتل،سواء كان مسلماً أو كافراً :،هو- صلى اهلل عليه وسلم -أن القول الصحيح يف حكم االعتداء على النيب  -3

 .واجب؛بنص القرآن والسنة - صلى اهلل عليه وسلم -أن الدفاع عن النيب  -٠

 .- اهلل عليه وسلم صلى -ووع الكثري من الوسائل،اليت تعمل على الدفاع عنه  -عزوجل-أن اهلل  -٣

 .- صلى اهلل عليه وسلم -محوه من كل من أراد أن ينال منه  ،حىت- صلى اهلل عليه وسلم -أن الصحابة دافعوا عن النيب  -1

 .أن املسلمني يف عصرنا هذا ختاذلوا،وتركوا دينهم،وختلوا عن نبيهم،إال من رحم اهلل -8

 أهم التوصيات: 

 .،يف اجلهر والعالنية-عزوجل-أوصي نفسي،ومجيع املسلمني بتقوى اهلل ...أوالً  -1

،وإرجاع املسلمني إىل - صلى اهلل عليه وسلم -مث أوصي الدعاة والعلماء بالقيام بدورهم الكامل يف الدفاع عن نبيهم  -2
 .دينهم

 .يسوء لإلسالم واملسلمني بالقيام أيضاً بدورهم الكايف،وأن مينعوا عرض إي شيء وأوصي اإلعالميني اإلسالميني -3

فيهم الغرية على  واوأوصي مجيع اآلباء واملعلمني برتبية أبنائهم،وطالهبم،على املنهج الصحيح السوي،وأن يغرس -٠
 .رسوهلم ودينهم

مث أوصي مجيع املسلمني واملسلمات بإظهارهم لغضبهم،وغريهتم،أمام العامل؛لريى الشرق والغر  موقفنا احلازم  -٣
 .- صلى اهلل عليه وسلم -ءات على رسولنا من تلك االعتدا

؛إذ أهنا مسألة خالفية - صلى اهلل عليه وسلم -أوصي الباحثني بالبحث يف مسألة حكم االعتداء على الرسول ...وأخرياً  -1
 .جيب على الباحثني مجعها،وحتريرها

 

آله األطهار،وصحبه األخيار،المهاجرين  وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد المختار،وعلى

 .منهم واألنصار

 .والحمد هلل رب العالمين

 /كتبه الفقير إلى عفو ربه                                                           

                                    
 ه1٠3٠ ماع يف                                                          
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 املراجع
 :منها يف املكان املناسب،وهي يف هذا البحث رجعت إىل بعض الكتب،واقتبست

 .حممد الوقشي، على شبكة ينابيع تربوية/للشيخ( مقال)،- صلى اهلل عليه وسلم -األدلة على نصرة النيب  -1

 العلم ،دار(هـ13٩1: املتوىف) الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن حممد بن حممود بن الدين األعالم،خري -2
 .م 2٤٤2 مايو، 1٣:ط،للماليني

 .حممد حسان/، خطبة لفضيلة الشيخ الدكتور- صلى اهلل عليه وسلم - اهللإال رسول  -3
 مناف عبد بن املطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن حممد اهلل عبد أبو األم،الشافعي -٠

 .م1٩٩٤/هـ1٠1٤بريوت، - املعرفة ،دار(هـ2٤٠: املتوىف) املكي القرشي املطليب
: املتوىف) احلنفي الكاساين أمحد بن مسعود بن بكر أبو الدين، الشرائع،عالء ترتيب يف الصنائع بدائع -٣

 .م1٩١1 - هـ1٠٤1 ،2:العلمية،ط الكتب ،دار(هـ٣١8
: املتوىف) الضيب جعفر أبو عمرية، بن أمحد بن حيىي بن األندلس،أمحد أهل رجال تاريخ يف امللتمس بغية -1

 .م1٩18القاهرة، - العريب الكاتب ،دار(هـ٣٩٩
 جزء: ، حتقيق(هـ٣٠٠: املتوىف) اليحصيب موسى بن عياض القاوي الفضل املسالك،أبو وتقريب املدارك ترتيب -8

: ٣ م،جزء 1٩8٤ - 1٩11 الصحراوي، القادر عبد: ٠ ،3 ،2 م،جزء 1٩1٣ الطنجي، تاويت ابن: 1
 .1:املغر ،ط احملمدية، - فضالة م،مطبعة1٩١3-1٩١1 أعرا  أمحد سعيد: ١ ،8 ،1 شريفة،جزء بن حممد

: املتوىف) الب سيت الدارمي، حامت، أبو التميمي، َمعإبَد، بن معاذ بن حبان بن أمحد بن حبان بن الثقات،حممد -١
 .م1٩83=   ه 13٩3 ،1:اهلند،ط الدكن آباد حبيدر العثمانية املعارف ،دائرة(هـ3٣٠

 اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد اهلل عبد القرطيب،أبو تفسري=  القرآن ألحكام اجلامع -٩
 - املصرية الكتب أطفيش،دار وإبراهيم البدوين أمحد: ،حتقيق(هـ181: املتوىف) القرطيب الدين مشس

 .م 1٩1٠ - هـ13١٠ ،2:القاهرة،ط
 الدين حميي حممد، أبو القرشي، اهلل نصر بن حممد بن القادر احلنفية،عبد طبقات يف املضية اجلواهر -1٤

 .كراتشي - خانه كتب حممد ،مري(هـ88٣: املتوىف) احلنفي
 الدمشقي امليداين البيطار إبراهيم بن حسن بن الرزاق عشر،عبد الثالث القرن تاريخ يف البشر حلية -11

 ،2:بريوت،ط صادر، العربية،دار اللغة جممع أعضاء من - البيطار هبجة حممد: ،حتقيق(هـ133٣: املتوىف)
 .م1٩٩3 - هـ 1٠13

 العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو،الثامنة املائة أعيان يف الكامنة الدرر -12
/ اباد صيدر - العثمانية املعارف دائرة جملس،وان املعيد عبد حممد/  مراقبة: قيق،حت(هـ١٣2: املتوىف)

 .م1٩82/ هـ13٩2 ،2:،طاهلند
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 احلنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمني حممد عابدين، املختار،ابن الدر على احملتار رد -13
 .م1٩٩2 - هـ1٠12 ،2:بريوت،ط-الفكر ،دار(هـ12٣2: املتوىف)

 .رواة التهذيبني -1٠
 األزدي عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود داود،أبو أيب سنن -1٣

تاين ِجسإ ََ  .بريوت - صيدا العصرية، احلميد،املكتبة عبد الدين حميي حممد: ،حتقيق(هـ28٣: املتوىف) الِس
: املتوىف) املدين بالوالء، املطليب يسار بن إسحاق بن ،حممد(واملغازي السري كتا ) إسحاق ابن سرية -11

 .م1٩8١/ هـ13٩١ ،1: بريوت،ط - الفكر زكار،دار سهيل: ،حتقيق(هـ1٣1
 الدين مجال حممد، أبو املعافري، احلمريي أيو  بن هشام بن امللك هشام،عبد البن النبوية السرية -18

 مصطفى ومطبعة مكتبة الشليب،شركة احلفيظ وعبد األبياري وإبراهيم السقا مصطفى: ،حتقيق(هـ213: املتوىف)
 .م 1٩٣٣ - هـ138٣ ،2:مبصر،ط وأوالده احلليب البايب

عيد أبو أسامة سليم بن :السيف املسلول على من سب الرسول لتقي الدين علي السبكي،حتقيق -1١
 .هـ1٠21، 1اهلاليل السلفي األثري،بريوت،دار ابن حزم،ط

 الفضل أبو السبيت، اليحصيب عمرون بن عياض بن موسى بن املصطفى،عياض حقوق بتعريف الشفا -1٩
 .هـ 1٠٤8 ،2:عمان،ط - الفيحاء ،دار(هـ٣٠٠: املتوىف)

 عبد بن السالم عبد بن يماحلل عبد بن أمحد العباس أبو الدين الرسول،تقي شامت على املسلول الصارم -2٤
 عبد الدين حمي حممد: ،حتقيق(هـ82١: املتوىف) الدمشقي احلنبلي احلراين تيمية ابن حممد بن القاسم أيب بن اهلل

 .السعودية العربية اململكة السعودي، الوطّن احلميد،احلرس
 وسننه،- عليه وسلمصلى اهلل  - اهلل رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامع)البخاري  صحيح -21

 النجاة طوق دار،الناصر ناصر بن زهري حممد: قيق،حتاجلعفي البخاري اهلل عبد أبو إمساعيل بن حممد،(وأيامه،
 .هـ1٠22 ،1: ،ط(الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم بإوافة السلطانية عن مصورة)

 ،(- صلى اهلل عليه وسلم - اهلل رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند)صحيح مسلم  -22
 الباقي،دار عبد فؤاد حممد: ،حتقيق(هـ211: املتوىف) النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم: املؤلف
 .بريوت - العريب الرتاث إحياء

از بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين ،مشس(احلفاظ تذكرة)طبقات احلفاظ  -23  الذهيب َقاميإ
 .م1٩٩١ -هـ1٠1٩ ،1:لبنان،ط-بريوت العلمية الكتب ،دار(هـ8٠١: املتوىف)

: املتوىف) الدمشقي مث البصري القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء الشافعيني،أبو طبقات -2٠
 .م 1٩٩3 - هـ 1٠13الدينية، الثقافة عز ،مكتبة حممد زينهم حممد د هاشم، عمر أمحد د: ،حتقيق(هـ88٠

 غيهب بن حيىي بن عثمان بن بكر بن اهلل عبد بن حممد بن زيد أبو اهلل عبد بن النسابني،بكر طبقات -2٣
 .م1٩١8 - هـ 1٠٤8 ،1:ط،الرياض الرشد، ،دار(هـ1٠2٩: املتوىف) حممد بن

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يف الدفاع عن الرسول األمني صلى اهلل عليه وسلم واجب املسلمني

26

.٣3:فتاوى لقاء البا  املفتوح البن عثيمني،اللقاء -21
املروزي، يعقو  أبو هبرام، بن منصور بن راهويه،إسحاق بن وإسحاق حنبل بن أمحد اإلمام مسائل -28

 العربية اململكة املنورة، باملدينة اإلسالمية اجلامعة العلمي، البحث ،عمادة(هـ2٣1: املتوىف) بالكوسج املعروف
 .م2٤٤2 - هـ1٠2٣ ،1:السعودية،ط

بن ن عيم بن محدويه بن حممد بن اهلل عبد بن حممد احلاكم اهلل عبد الصحيحني،أبو على املستدرك -2١
 عطا،دار القادر عبد مصطفى: ،حتقيق(هـ٠٤٣: املتوىف) البيع بابن املعروف النيسابوري الطهماين الضيب احلكم
 .م1٩٩٤ - هـ1٠11 ،1:بريوت،ط - العلمية الكتب

:املتوىف) الطباين القاسم أبو الشامي، اللخمي مطري بن أيو  بن أمحد بن الكبري،سليمان املعجم -2٩
 .2:القاهرة،ط - تيمية ابن السلفي،مكتبة اجمليد عبد بن محدي: ،حتقيق(هـ31٤

إحياء ،دار(هـ181: املتوىف) حيىي النووي الدين حميي زكريا احلجاج،أبو بن مسلم صحيح شرح املنهاج -3٤
 .2،13٩2:بريوت،ط - العريب الرتاث

الطرابلسي الرمحن عبد بن حممد بن حممد اهلل عبد أبو الدين خليل،مشس خمتصر شرح يف اجلليل مواهب -31
 .م1٩٩2 - هـ1٠12 ،3:الفكر،ط ،دار(هـ٩٣٠: املتوىف) املالكي الرُّعيّن باحلطا  املعروف املغريب،

ابن بكر أيب بن إبراهيم بن حممد بن أمحد الدين مشس العباس الزمان،أبو أبناء وأنباء األعيان وفيات -32
.بريوت - صادر عباس،دار إحسان: ،حتقيق(هـ1١1: املتوىف) اإلربلي البمكي خلكان

***** 
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