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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
 

 :مقدمة 
.   الحمد هلل والصالة والسالـ عمى رسولو األميف 

فقد أحدث اإلسالـ تغييرًا نوعيًا وكميًا في حياة البشرية بما أسسو مف 
منيج  رباني تغيرت بو نفوس معتنقيو أواًل فأحدث ذلؾ تغييرًا في 

مجتمعاتيـ حتى وصؿ التغيير إلى آفاؽ المعمورة فتغير وجو الدنيا ، 
وأضاء اإلسالـ سماء اإلنسانية بنجـو آيات الكتاب والسنة لتيتدي بيا في 

. ظممات الحياة إلى ما يسعدىا في الداريف
وفي ىذا الوقت الذي تبحث فيو األمة اإلسالمية عمى مستوى 

الجماعات واألفراد عف تغيير جذري أو تحسيف مف واقعيا المؤلـ فقد ظير 
في األقطار اإلسالمية كثيٌر مف العمـو والمعارؼ الوافدة مف حضارات 
وثقافات أخرى قد ثبت بالتجربة فاعميتيا وجدواىا في إحداث مستويات 

عالية مف التغيير المنشود في الحياة عند أصحاب تمؾ الحضارات والثقافات 
. ، ومف تمؾ المعارؼ ما اصطمح عمى تسميتو عمـ القيادة

فقد وقفت عمى كتاب صدر حديثًا في ىذا المجاؿ يعنى بجانب ميـ 
 ، وىو كتاب القيادة عند محمد مف جوانب حياة حبيبنا وقدوتنا محمد 

()  لجوف أدير ، فأدركت أىميًة دراسة ىذا الكتاب ألمور منيا :
 . تعمؽ مادة الكتاب بشخص النبي : أواًل 
 ، مف أحد الغربييف دراستو لجانب مف جوانب حياة النبي :  ثانيًا 

. المتخصصيف في عمـ القيادة
أف مف واجبي كمتخصص في السنة وعموميا أف أدرس ما يكتب : ثالثًا 

.  بغية تقويمو وتسديدهعف النبي 
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لجوف  ()القيادة عند محمد : كتاب :   فكتبت ىذا البحث بعنواف 
أدير دراسة نقدية   

: وتخريج ألحاديثو ، معتنيًا فيو بجانبيف ميميف 
دراسة نقدية لمكتاب ، بإظيار ما جانب فيو المؤلؼ الصواب ، : األوؿ 

. وذلؾ ببيانو وتوضيح المشكؿ فيو ، وما أصاب فيو فينشر ويشكر عميو
تخريج األحاديث التي أوردىا المؤلؼ في كتابو ، فقد كاف مف : الثاني 

منيج المحدثيف في التأليؼ تخريج أحاديث الكتب التي تشتير بيف الناس ، 
لذا فقد رأيت أىمية تخريج أحاديث  

الكتاب حتى ال يغتر بما ورد فيو مف أحاديث مردودة مف يقرأ الكتاب فيبني 
. عمى ما ال يصح منيا مفاىيـ وقواعد تعارض أصؿ االتباع 

: وجاءت خطة البحث كما يمي 
: المقدمة

 (.)التعريف بالمؤلف ، وبكتابو متابعة محمد : الفصل األول 
. ترجمة مختصرة لممؤلؼ: المبحث األوؿ 
 .التعريؼ بالكتاب ، وأىميتو: المبحث الثاني 

. المنيج الوصفي لممؤلؼ في كتابو: المبحث الثالث 
. مصادر المؤلؼ في كتابو: المبحث الرابع 
. الدراسة النقدية لمكتاب: الفصل الثاني 
 .نقد الكتاب مف الناحيتيف العممية والمنيجية:  المبحث األوؿ 
  . آراء المؤلؼ اإليجابية عف القيادة عند  النبي : المبحث الثاني 
. تخريج األحاديث التي أورىاالمؤلف في كتابو: الفصل الثالث  

: الخاتمة 
:. المراجع 
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:  وكاف منيج الدراسة والتخريج كما يمي 
  قرأت الكتاب عدة مرات في نسختو اإلنجميزية ، واستخرجت منو

منيج المؤلؼ في الكتاب ، والممحوظات العممية والمنيجية عمى 
. الكتاب ، وما أتى بو مف مسائؿ متعمقة بالنبي 

 جمعت كؿ مسألة مع ما يشبييا مف المسائؿ .
  أنقؿ ترجمة كالـ المؤلؼ مف كتابو مف النسخة اإلنجميزية ، وبياف

 .موضع كالمو

  أعقب بعد كؿ فقرة بما تيسر لمرد عمى المؤلؼ فيما جانب فيو
 .الصواب

  أتيت باألحاديث كما ىي في مصادر الحديث الشريؼ، وأذكر بعدىا
. شيء مما تصرؼ فيو المؤلؼ في ألفاظيا

 سمكت في التخريج منيجًا متوسطًا يفي بالغرض مف دراسة الكتاب. 

  رتبت األحاديث حسب ورودىا في الكتاب  ، ورقمتيا ترقيمًا متسمساًل
، ووضعت بعد الرقـ المتسمسؿ رقـ الصفحة التي ورد فييا الحديث 

 .في أصؿ الكتاب

  زدت في النصوص المنقولة مف الكتاب جممة الصالة عمى النبي 
. ()بيف قوسيف 

. والحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات
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 (.)التعريف بالمؤلف ، وبكتابو متابعة محمد : الفصل األول 
: ()ترجمة مختصرة لممؤلف : المبحث األول 
 .ـ1934 مايو 18ولد في  ( John Adair)جوف أدير  :االسم والوالدة 
:  المكانة العممية 

واصؿ تعميمو حتى حصؿ عمى الدكتوراه مف كمية لندف الممكية عاـ - 
 .ـ1966

-1961ًا في األكاديمية العسكرية الممكية بيف  محاضراً  أستاذعمؿ- 
 . ـ1967

، وظؿ  ـ1979 دراسات القيادة في جامعة ساري في عاـ  صبح أستاذأ- 
 .ـ1984يشغؿ ىذا المنصب حتى عاـ 

 . ـ2000 إلى عاـ 1990جامعة إكستر مف عاـ  أستاذًا زائرًا فيعمؿ - 
 كمية موظفي األمـ المتحدة في عاـ االستراتيجية في رئيسًا لمقيادة ُعيف- 

.  ـ2009
اعترافًا منيا بالبحوث  جميورية الصيف الشعبية لقب أستاذ فخري منحتو - 

 .المتميزة والمساىمة الفاعمة قي مجاؿ القيادة
: مؤلفاتو 

 :صدر لو أربعيف كتابًا في القيادة منيا 
 .لمبادئ السبعة الرئيسية لتنمية القيادة الفعالةا .ٔ
 .القيادة لإلبداع .ٕ
 .فف التفكير اإلبداعي .ٖ
 .القائد المميـ .ٗ

                                                 

:   و صفحة التعريف بو في كتاب http://www.johnadair.co.ukالموقع الشخصي لممؤلف   ( )
 (.  )القيادة عند محمد 

 

http://www.johnadair.co.uk/
http://www.johnadair.co.uk/
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 .القيادة والتحفيز .٘
 .تطوير ميارات القيادة لديؾ .ٙ
 .صنع القرار واستراتيجيات حؿ المشكالت .ٚ
 . الفعالةاإلستراتيجيةلقيادة ا .ٛ
 .موجز إلدارة الوقت والتنمية الشخصية .ٜ

 
 
 
 

 :التعريف بالكتاب ، وأىميتو : المبحث الثاني 

القيادة  )The Leadership of Muhammad : اسـ الكتاب
. قيادة محمد : ، وقد اشتير الكتاب باسـ  ()عند محمد 

: اليدف من التأليف 
يعد الكتاب آخر كتاب صدر لممؤلؼ ضمف سمسمة مؤلفاتو عف القيادة ، 

: ووضع أسبابًا لتأليؼ ىذا الكتاب في المقدمة كما يمي 
 (  )الكتاب عبارة عف سيرة بحثية في مفيـو القيادة في حياة النبي .ٔ

 .
( )الكتاب ييدؼ إلى تمكيف القارئ ليحكـ بنفسو كيؼ كاف النبي  .ٕ

. قائدًا مثالياً 
إنما ىي إلثبات  ()الكتاب يناقش  أف القيادة في حياة النبي  .ٖ

. الحقيقة العالمية حوؿ طبيعة القيادة وتطبيقاتيا
: موووعات الكتاب إجماالً 
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 ، مركزًا عمى عدة مراحؿ مف حياة دراسة لجانب القيادة عند النبي محمد 
 مستيعنًا في ذلؾ بجممة وافرة مف النصوص المتعمقة بسيرتو النبي 

العاطرة ، وأضفى عمييا شيئًا مف خبراتو العممية والعممية في مجاؿ القيادة ، 
:  ومف أجؿ الوصوؿ إلى ىدفو مف الكتاب فقد جاءت خطة كتابو كما يمي 

ذكر فييا أسباب تأليفو ، وشيء مف منيجو فيو، وعالقتو بالعالـ : المقدمة 
. العربي

: وقسـ الكتاب إلى ثمانية فصوؿ 
. في خياـ بني سعد السوداء: الفصؿ األوؿ بعنواف 
. راعي الغنـ: الفصؿ الثاني بعنواف 
. قائد القافمة:الفصؿ الثالث بعنواف 
. القاطنوف في الصحراء: الفصؿ الرابع بعنواف 

. الموثوؽ بو األوحد ()محمد : الفصؿ الخامس بعنواف 
. المشاركة في المشقة: الفصؿ السادس بعنواف 
. التواضع: الفصؿ السابع بعنواف 
. مف الماضي إلى الحاضر: الفصؿ الثامف بعنواف 

 :الخاتمة 
 (.)سيرة مختصرة لمنبي محمد 

: أىمية الكتاب 
: تظير أىمية الكتاب مف خالؿ النقاط التالية 

 .أف الكتاب تناوؿ جانبًا ميمًا مف حياة نبينا محمد  .ٔ

يعتبر الكتاب مف الكتب الحديثة والفريدة التي كتبت في الغرب في  .ٕ
.  الثناء عمى النبي 
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 والتي ظيرت في جاء الكتاب إثر موجة الحقد الظالمة عمى النبي  .ٖ
 .بالد الغرب وكأف الكتاب كالرد عمييـ مف أنفسيـ

مكانة المؤلؼ في تخصصو ، وخبرتو العممية والعممية في مجاؿ  .ٗ
. القيادة ، تجعؿ لمكتاب أىمية ذات بعد فكري و عالمي

 ، إنصاؼ المؤلؼ وتجرده مف إسقاطات الثقافة الغربية تجاه النبي  .٘
 .والذي يممسو القارئ في ثنايا ىذا الكتاب

الكتاب يفتح بابًا ميمًا لممتخصصيف في السنة النبوية ، لتأصيؿ  .ٙ
. العمـو االجتماعية والنفسية

حصؿ الكتاب عمى جائزة أفضؿ كتاب في عمـ اإلدارة مف المعيد  .ٚ
. ـ2011البريطاني لإلدارة لعاـ 

 :بعض ما قيل عن الكتاب ، والمؤلف
عمى األرجح مف أكثر الشخصيات التاريخية التي يساء  ()النبي محمد 

فيميا في الغرب ، مع أنو زرع بذور الحضارة القائمة عمى المعرفة والتي 
ساعدت الغرب عمى إيجاد النيضة األوروبية ، كتاب القيادة عند محمد 

()  لجوف أدير ىو محاولة فريدة مف نوعيا لتسميط الضوء عمى بعض
. ()الجوانب مف قيادتو التي غيرت العالـ 

قاـ جوف أدير بعمؿ ممتاز بتسميط الضوء عمى الصفات القيادية التي 
. ()ورسالتو  ()وجدت في حياة النبي محمد 

جوف أدير ىو أوؿ أستاذ في دراسات القيادة في العالـ ويبقى أكثر شخص 
. ()مميز في ىذا المجاؿ 

                                                 

 .محمد عبد الباري ، السكرتير العام لممجمس اإلسالمي البريطاني ، من غالف الكتاب.د ( )

 .منازير إحسان ، المدير العام لممؤسسة اإلسالمية ، من غالف الكتاب.د ( )

 .، من غالف الكتاب (Sunday Times)صحيفة  ( )
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: طبعات الكتاب 
 Kogan)ـ صدر عف دار 2010طبع الكتاب الطبعة اإلنجميزية عاـ 

page)  المممكة المتحدة–في لندف  .
رامي : ـ ، بترجمة األستاذ2011 ترجـ الكتاب إلى المغة العربية عاـ 

. الكالوي ، صدر عف دار اليربوع ، دبي
. المنيج الوصفي لممؤلف في كتابو: المبحث الثالث 

: المنيج الوصفي لمكتاب 
 ، أو يضع عنوانًا لكؿ فصؿ يرمز بو إلى مرحمة مف حياة النبي  .ٔ

صفة مف صفاتو الشريفة عدا الباب األخير فقد جعمو كحمقة لوصؿ 
. الماضي مع الحاضر

يضع بعد العنواف حديثًا ، أو حكمة عربية أو مف غيرىا مف  .ٕ
. الثقافات

. يبدأ بالسرد التاريخي لمرحمة مف حياة النبي  .ٖ
يقدـ شرحًا لبعض المعاني القيادية التي يمكف أف تستقى مف تمؾ  .ٗ

. المرحمة
يضع تحتيا عدة فوائد : نقاط أساسية : يذكر في آخر كؿ فصؿ   .٘

في عمـ القيادة ، وقد سماىا في المقدمة بحبات المؤلؤ ، بحيث إذا 
. أخذ بيا القائد أصبحت كالعقد مف الحكـ 

 .يختـ الفصؿ بحديٍث ، أو حكمة عربية أو مف غيرىا مف الثقافات .ٙ

يفصؿ النصوص التي ينقميا عف كالمو بخط مختمؼ ، إال في  .ٚ
. بعض المواضع كاف النص المنقوؿ كغيره مف حيث الرسـ

 :مصادر المؤلف في كتابو : المبحث الرابع 

 



 (10) 

لـ يحدد المؤلؼ المصادر التي استقى منيا مادة الكتاب خاصة فيما ذكره 
 (.)عف النبي 

 :وكاف مف المصادر التي ذكرىا في ثنايا البحث  
آية وكاف يضع  (21)حيث ذكر في كتابو ترجمة لتفسير : القرآف الكريـ 

عقبيا إشارة إلى رقـ السورة واآلية ، ولـ يذكر المصدر الذي استقى منو 
الترجمة الترجمة 

، ولـ يذكر في أي  (27)رجع إلى عدد مف األحاديث الشريفة بمغ عددىا 
. 90منيا المصدر الذي رجع إليو سوى حديث واحد عزاه البف ماجو ص 

نقؿ جممة مف مواقؼ السيرة النبوية مف غير بياف لمواضعيا في المصادر 
. التي استقى منيا تمؾ النصوص 

، سيرة ابف ىشاـ  (82)سيرة ابف إسحاؽ ص : وذكر في ثنايا البحث   
(. 52)ص 

مقدمة ابف خمدوف ص : ومف المصادر العربية التي ذكرىا في ثنايا البحث 
. () 91نيج البالغة ص  ، 102و101و100و99

                                                 

 صاحب المعتزلي، يالرافض المتكمم المرتوى الشريف الحسينى العموي الحسين بن ىعل:" قال الذىبي  ( )
 نيج كتاب بووع المتيم وىو سنة، وثمانين إحدى عن وأربعمائة، وثالثين ست سنة ومات  ،التصانيف
 المؤمنين أمير عمى مكذوب بأنو جزم البالغة نيج كتابو طالع ومن العموم، في قوية مشاركة ولو البالغة،

 من وفيو عنيما، اهلل روي وعمر بكر، أبي: السيدين عمى والحط الصراح السب ففيو عنو، اهلل روي عمى
 بعدىم ممن غيرىم وبنفس الصحابة القرشيين بنفس معرفة لو من التي والعبارات الركيكة واألشياء التناقض

 .3/124ميزان االعتدال ،  " باطل أكثره الكتاب بأن جزم المتأخرين من
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. الدراسة النقدية لمكتاب: الفصل الثاني 
 

 .نقد الكتاب من الناحيتين العممية والمنيجية:  المبحث األول 
 

فمف خالؿ مراجعة الكتاب رأيت أف المؤلؼ قد جانب الصواب في 
: الناحيتيف المنيجية العممية في كتاب مف خالؿ النقاط التالية 

 
. االستشياد باألحاديث الموووعة والوعيفة: أواًل 

 ، وىذا القصد فيحمد لممؤلؼ سعيو إلظيار صفات القيادة عند النبي 
النبيؿ ال يعفيو ىو والغيره مف وجوب االعتماد عمى األحاديث الصحيحة ، 
وقد استشيد المؤلؼ بأحاديث كثيرة مردودة ، ولعؿ مف يقرأ الكتاب قد يعذره 
بحكـ أنو غير مسمـ لكف منيجية البحث العممي تقتضي التحقؽ مما ينقؿ 

 أولى عف اآلخريف ، فإذا كاف ىذا في حؽ عمـو البشر فسيدىـ محمد 
 كما بذلؾ وأحؽ ، مع عمـ المؤلؼ بوجود أحاديث موضوعو عف النبي 

قاؿ في خاتمة الكتاب ، والوصوؿ لألحاديث الصحيحة في ىذا العصر 
متيسر وسيؿ ، وكاف بإمكانو طمب التعاوف مع أحدى المؤسسات 

اإلسالمية المعتبرة في بالد الغرب لتزويده بالمقبوؿ مف الحديث ، وقد بينت 
في مصادر الكتاب أنو لـ يذكر مراجعو التي استقى منيا األحاديث التي 

. أوردىا في كتابو
 

عدم الرجوع إلى المصادر األصمية التي يستقى منيا منيج النبي : ثانيًا 
 .

 



 (12) 

في العرؼ األكاديمي عند الغربييف أف مف وصؿ إلى مرتبة عممية يحؽ لو 
الكتابة مف غير توثيؽ لما ينقمو ، وىذا المنيج يمكف تطبيقو فيما ىو 

 فكاف لزامًا عميو متخصص فيو أما ما أورده مف أحاديث عف النبي 
الرجوع إلى المصادر التي يمكف أف يجد فييا كنوزًا كثيرة في ىذا الموضوع 
، والمؤلؼ ال يخفى عميو المصادر التي جمعت األحاديث الصحيحة عف 

أكثر  :"  ، فقد قاؿ في كتابو ىذا عف مصادر معرفة سيرة النبي النبي 
مجموعتيف مشيورة مف الحديث ىي البخاري  ، مسمـ الحجاج ، إذا ظير 

. ()" القوؿ فييما فإنو يكوف نسبتو جيدة جدًا 
ولو رجع إلى المصادر األصمية لما وقع في بعض األخطاء المنيجية في 

 نقؿ النصوص ، ولوجد فييا مف المعاني السامية في شمائؿ النبي 
وحكمتو ، وحممو ، وتواضعو ، وكؿ ما ىو كامؿ مف األخالؽ واألوصاؼ 

التي ينبغي أف يتحمى بيا المتبع لو سواًء كاف موقعو يتحتـ عميو أف يتصؼ 
 عند المسمميف ىو المثؿ بصفات القائد،  أو في أي عمؿ آخر ، فالنبي 

األعمى في السير إلى اهلل تعالى في كؿ ما ىو مف مرضاة الباري جؿ وعال 
. في تعامالتيـ وكافة أمور حياتيـ 

ومما وقع فيو مف أخطاء في النقؿ مف غير المصادر األصمية أنو نسب 
نما ()قصة جمؿ جابر إلى وىب بف كيساف  ، ووىب ليس مف الصحابة ، وا 

. ىو أحد رواة الحديث عف جابر بف عبد اهلل 
 أف النبي  :"  ، بمفظ في خدمة النبي وأيضًا جاء بحديث أنس 

، () " خدمني أكثر مما خدمتو ، ولـ يغضب مني ، ولـ يعاممني بقسوة
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وىذا مغاير لمحديث الصحيح الوارد في ىذا كما سيأتي بيانو في تخريج 
. ()الحديث 

 
 من مبدأ أنو عظيم من العظماء وليس دراسة القيادة عند النبي : ثالثًا 
. كنبي

. ()" كقائد نستطيع أف نتعمـ القيادة كما تطور محمد :" قاؿ المؤلؼ 
كما يميؽ بقائد عربي عظيـ مع دماثة  ()لقد تصرؼ محمد :" وقاؿ 

. ()"أخالؽ مميزة ، ولمسة مف الطرافة 
في الحقيقة إف توجيو مثؿ ىذا االجتماع لموصوؿ إلى :" و قاؿ المؤلؼ 

قرار عممي ال يحتاج إلى سمطة المنصب وال ىيبة الشخصية ولكف أيضًا 
عندما كاف صبيًا جالسًا عمى حافة  ()الميارة ، ىؿ تتصوروف محمدًا 

خيمة مفتوحة خالؿ انعقاد االجتماع ألف يكتسب تمؾ الميارة ؟ أنا أفعؿ 
"() .

فقد انتشر ىذا النوع مف التأليؼ في كافة الثقافات بأف تدرس الصفات 
الشخصية لكؿ مف كاف لو تأثير واضح عمى العالـ إلبراز ما لدى تمؾ 

 ىو الشخصيات مف صفات محمودة ليقتدي بيا مف بعده ، نعـ محمد 
أعظـ العظماء ، وبطؿ األبطاؿ ، وأرحـ الرحماء ، مع كؿ ما حباه ربو 

 بعد آخر  ، لكف عندنا نحف المسمميف لمنبي سبحانو مف كماؿ بشريتو 
 ونقتدي بو ونجمو ونوقره تقربًا إلى ربما ال يدركو المؤلؼ أننا نتبع النبي 
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 ، واتباعًا لشريعتو ، وامتثااًل ألمر اهلل ربنا جؿ وعال ، ومحبة لنبيو 
. ورسولو في ذلؾ ، وليس ألنو فقط رجؿ عظيـ ومصمح كبير

 َرُسواًل  ِفيِيـْ  َبَعثَ  ِإذْ  اْلُمْؤِمِنيفَ  َعَمى المَّنوُ  َمفَّن  َقدْ ؿ:" يقوؿ اهلل تبارؾ وتعالى 
فْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكتَابَ  َوُيَعمِّكُمُيـُ  َوُيَزكِّكيِيْـ  آَياِتوِ  َعَمْيِيـْ  َيْتُمو َأْنُفِسِيـْ  ِمفْ   ِمفْ  َكاُنوا َواِ 
 .() " ُمِبيفٍ  َضاَلؿٍ  َلِفي َقْبؿُ 

 قموبيـ يطير. وينقييـ ويرفعيـ يطيرىـ،  " َوُيَزكِّكيِيْـ :" يقوؿ سيد قطب 
 ويطير ، وصالتيـ وأعراضيـ بيوتيـ ويطير. ومشاعرىـ وتصوراتيـ

 والخرافة والوثنية الشرؾ أرجاس مف يطيرىـ وأنظمتيـ ومجتمعيـ حياتيـ
 ىابطة وتقاليد وعادات وشعائر مراسـ مف الحياة في تبثو وما واألسطورة،

 وما الجاىمية، الحياة دنس مف ويطيرىـ.. إنسانيتو وبمعنى باإلنساف مزرية
 .()"والمفاىيـ والقيـ والتقاليد والشعائر المشاعر بو تموث

 
 ىي التي شكمت ىذه القدرات أن البيئة التي عاش فييا النبي : رابعًا 

. العالية في القيادة
نتاجًا لممجتمع البدوي لكنو أيضًا كما رأينا  (  )كاف محمد :" قاؿ المؤلؼ 
. ()"قد تجاوزه 

بطرؽ البدو مفيدة جدًا كقائد خالؿ  ()كانت معرفة محمد :" قاؿ المؤلؼ 
. ()"الحرب في الصحراء بيف المسمميف وقريش 

ليتعمـ سياسة الصحراء مف  ()لـ تكف ىناؾ طريقة أفضؿ لمحمد :" وقاؿ 
. ()"أف يكوف قائدًا لقافمة 

                                                 

. 164سورة آل عمران آية  ( )
 .1/507في ظالل القرآن   ( )

 .109النسخة اإلنجميزية ص  ( )

 .48النسخة اإلنجميزية ص  ( )

 



 (15) 

سوؼ أطمب منكـ تقدير الدروس في ( )في ىذا الفصؿ :" قاؿ المؤلؼ 
كشاب شديد الذكاء مف خالؿ األياـ  (  )القيادة التي أخذىا محمد 

 الطويمة مف رعاية قطعاف الغنـ والماعز في تمؾ األودية المترامية يوالمياؿ
. ()"بيف التالؿ والجباؿ تحت الشمس المحرقة حوؿ مكة 

يجابًا ، لكف النبي   ليس صحيح أف اإلنساف ابف بيئتو، تؤثر في سمبًا وا 
كغيره مف البشر ، فقد تواله ربو سبحانو بالرعاية ، والتكميؿ الَخمقي والُخمقي 

 َفآَوى َيِتيًما َيِجْدؾَ  َأَلـْ :" منذ نشأتو عميو الصالة والسالـ  يقوؿ اهلل تعالى 
، قاؿ سيد ()( "  8 )َفَأْغَنى َعاِئاًل  َوَوَجَدؾَ ( 7 )َفَيَدى َضاالاًّل  َوَوَجَدؾَ ( 6)

 وىؿ ربؾ ودعؾ ىؿ.. حياتؾ وماضي حالؾ، واقع في رانظ :"قطب 
 ألـ رعايتو؟ يتمؾ تحط ألـ - األمر؟ بيذا إليؾ يعيد أف قبؿ حتى- قالؾ
 عطاؤه؟ فقرؾ يغمر ألـ ىدايتو؟ حيرتؾ تدرؾ
 أبي عمؾ قمب حتى القموب عميؾ وعطؼ إليو، فآواؾ يتيما ولدت لقد

 كما بالقناعة، نفسؾ اهلل فأغنى فقيراً  كنت ولقد! دينؾ غير عمى وىو طالب
 تحس أف عف( عنيا اهلل رضي خديجة )بيتؾ أىؿ وماؿ بكسبؾ أغناؾ
 مضطربة جاىمية في نشأت لقد ثـ! ثراء مف حولؾ ما إلى تتطمع أو الفقر،

 ،إلييا روحؾ تطمئف فمـ واألوضاع، السموؾ منحرفة والعقائد، التصورات
 فيما وال الجاىمية عند فيما ال ،مطمئناً  واضحاً  طريقاً  لؾ تجد تكف لـ ولكنؾ
 اهلل ىداؾ ثـ.. وتاىوا وانحرفوا وبدلوا حرفوا الذيف وعيسى موسى أتباع عند

. بو يصمؾ الذي وبالمنيج إليؾ، بو أوحى الذي باألمر
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 ال التي الكبرى، المنة ىي فييا الشعاب وضالؿ العقيدة حيرة مف واليداية
 التعب ومف قمؽ يعدلو ال الذي القمؽ مف والطمأنينة الراحة وىي منة تعدليا
 .()"  تعب يعدلو ال الذي

 
 .  يطبق األعراف البدوية الزعم بأن النبي : خامسًا 

في تعميقو عمى إحدى القصص التي ذكره في كتابة عف حياة البدو قاؿ 
. () (  )يمكف ليذه القصة أف تأخذ مكانيا في حياة محمد :" المؤلؼ 

لرؤية األفضؿ في الناس ، وكاف يضع  (  )ماؿ محمد:" قاؿ المؤلؼ 
: عباءتو عمى أخطائيـ وسقطاتيـ ، ممتزمًا بروح الحكمة العربية التي تقوؿ 

. ()"تعامؿ مع أخطاء اآلخريف بمطؼ كما تتعامؿ مع أخطاءؾ " 
القبيمة تخبر القائد : وختـ الفصؿ األوؿ مف الكتاب بما سماه حكمة عربية 

. ()كيؼ يقـو بعممو
 باليدى وديف الحؽ ، الذي فيو وىذا ليس بصحيح فإف اهلل قد بعث نبيو 

 ىو أكمؿ منيج لحياة  عرؼ ومنيج سواه ، فما جاء بو الغنية عف كؿ
البشر مف رب البشر جؿ وعال العالـ بأحواؿ الناس وحاجاتيـ وما يصمح 

 ليس بحاجة بعد ذلؾ إلى األخذ بأعراؼ البادية ، يقوؿ حياتيـ ، والنبي 
 َوَرِضيتُ  ِنْعَمِتي َعَمْيُكـْ  َوَأْتَمْمتُ  ِديَنُكـْ  َلُكـْ  َأْكَمْمتُ  اْلَيْوـَ :" اهلل تبارؾ وتعالى 

ْساَلـَ  َلُكـُ   اْلَبَيافِ  ِإْكَماؿُ  ُىوَ  الدِّكيفِ  ْكَماؿُ فإ :" قاؿ ابف عاشور ،()" ِديًنا اإْلِ
 َأْحَكاـِ  ُنُزوؿِ  َبْعدَ  َفَكافَ  َتْنِجيُمُو، اْلِحْكَمةُ  اْقَتَضتِ  الَّنِذي َتَعاَلى ِلمَّنوِ  اْلُمَرادِ 
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ْساَلِـ  َقَواِعدِ  َأْحَكاـِ  َتَفاِصيؿِ  َوَبْعدَ  َجْيُمَيا، اْلُمْسِمِميفَ  َيَسعُ  اَل  الَّنِتي ااِلْعِتَقاِد،  اإْلِ
 َىْديِ  ِفي َكاِفًيا َوالسُّنَّنِة، ِباْلُقْرآفِ  اْلَحاِصؿِ  التَّنْشِريعِ  َمْجُموعُ  َصارَ  ِبَحْيثُ  ..... 
 َما ِبَحَسبِ  ُعُصوِرَىا، َساِئرِ  ِفي َوِسَياَسِتَيا، َوُمَعاَمَمِتَيا، ِعَباَدِتَيا، ِفي اأْلُمَّنةِ 
"  اْلُمْسِمُموفَ  َيْحتَاُجوُ  ِبَما َوْقتٍ  ُكؿِّك  ِفي َواِفًيا الدِّكيفُ  َكافَ  َفَقدْ  َحاَجاُتَيا، ِإَلْيوِ  َتْدُعو

() .
 

. تحكيم القواعد والنظريات في عمم القيادة في األمور الشرعية: سادسًا 
ألنبياء  ()لو سمح محمٌد :"  قاؿ في أثناء بياف أىمية وجود قائد واحد 

فإف رؤيتو لمديف الجديد والمجتمع ..... آخريف في شبو الجزيرة العربية 
. ()الجديد سوؼ تتحطـ في حياتو 

وىذا تفسير مف وجية نظره في تخصصو ، ولكف عندنا نحف المسمميف 
 ىو خاتـ النبييف ،فال نبي بعده ، وىذا ليس بيد اعتقاد بأف النبي محمد 

 َكافَ  َما:"  وال باختياره لكف ىذا أمر اهلل حيث يقوؿ سبحانو وتعالى النبي 
 ِبُكؿِّك  المَّنوُ  َوَكافَ  النَّنِبيِّكيفَ  َوَخاَتـَ  المَّنوِ  َرُسوؿَ  َوَلِكفْ  ِرَجاِلُكـْ  ِمفْ  َأَحدٍ  َأَبا ُمَحمَّندٌ 
 ِإْرَساؿُ  ِباْلِعَبادِ  َتَعاَلى المَّنوِ  َرْحَمةِ  َفِمفْ :"  قاؿ ابف كثير () " َعِميًما َشْيءٍ 
، َعَمْيِو، َوَساَلُموُ  المَّنوِ  َصَمَواتُ  ُمَحمَّنٍد، ـْ َّـن  ِإَلْيِي  اأْلَْنِبَياءِ  َخْتـُ  َلُيـْ  َتْشِريِفوِ  ِمفْ  ُث

ْكَماؿُ  ِبِو، َواْلُمْرَسِميفَ   َوَرُسوِلوِ  ِكتَاِبِو، ِفي َتَعاَلى َأْخَبرَ  َوَقدْ . َلوُ  اْلَحِنيؼِ  الدِّكيفِ  َواِ 
.  ()  "َبْعَدهُ  َنِبيَّن  اَل  َأنَّنوُ : َعْنوُ  اْلُمَتَواِتَرةِ  السُّنَّنةِ  ِفي
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بالنسبة لممسمميف فإف اهلل ىو القائد األوؿ :" وقاؿ في موضع آخر 
 ، ولعمو أراد معنًى صحيحًا فخانتو الكممات ، فبحكـ ()"والحقيقي 

تخصصو في عمـ القيادة أراد أف يوضح معنى القائد الواحد الذي يجمع 
. فريقو حولو ، ويوحد ليـ طريقة التفكير والعمؿ

 
.  وال بعمم القيادةاالستطراد في موووعات ال عالقة ليا بالنبي : سابعًا 

عنواف الكتاب يحدد موضعوه ومادتو األساسية إال إف المؤلؼ قد أتى فيو 
بأشياء خارجة عف موضوعو ، حتى أصبحت مادة الكتاب المتضمنة في 

ذا عممنا  بأف صفحات الكتاب مائة % 40العنواف ال تتجاوز  مف مادتو وا 
حدى عشرة صفحة ، فالكـ الكبير مف صفحات الكتاب ىي استطرادات  وا 

:  في غير محميا ،ومف األمثمة عمى ذلؾ 
الراعي ، والذي تبمغ عدد صفحاتو ثماف : في الفصؿ الثاني مف الكتاب 

صفحات تكمـ في ستة صفحات عف رعي الغنـ عبر التاريخ فتكمـ عف نبي 
اهلل داود ، ونبي اهلل موسى عمييـ السالـ ، وعالقتيـ برعي الغنـ ، وتكمـ 

.  فقط في صفحة واحدةفي ىذا الفصؿ عف النبي محمد 
قائد القافمة ، والذي تبمغ عدد صفحاتو : في الفصؿ الثالث مف الكتاب 

ثالث عشرة صفحة ، تكمـ في عشرات صفحات منو عف تاريخ قريش وحياة 
البداوة ، وطريقة اتخاذ القرارات عند القابئؿ العربية ، ولـ يذكر النبي محمد 

 إلى في موضعيف ، وذكر حديث جمؿ جابر بف عبد اهلل  في ثالث 
. صفحات

مف الماضي إلى الحاضر، والذي تبمغ : في الفصؿ الثامف مف الكتاب 
صفحاتو ثالث عشرة صفحة ، تكمـ فيو عف صالح الديف األيوبي ، 
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وتيمولنؾ المغولي ، ونقؿ نصوصًا مف كتاب مقدمة ابف خمدوف ، ولـ يذكر 
.  إال في آخر مقطع مف الفصؿ في خمسة أسطرالنبي محمد 

القاطنوف في الصحراء ، والذي تبمغ : في الفصؿ الرابع مف الكتاب 
صفحاتو ثالثة وعشريف صفحة ، تكمـ عف اإلبؿ ، وحياتيا ػ وارتباط الثقافة 
البدوية بيا في أغمب مادة الفصؿ ، ولـ يذكر شيئًا مما يتعمؽ بالنبي محمد 

إال ما يقارب الصفحيتيف  .
 
 

. تمجيد مذىب الصوفية: ثامنًا 
كعادة كثير مف الكتاب الغربيييف يحكموف عمى اإلسالـ مف خالؿ 

بعض الطرؽ التي عندىا شيئ مف ضالالت المعتقد والسموؾ ، ففي خاتمة 
الكتاب ذكر أف اإلسالـ ىو ديف الحب ، ونقؿ عف ابف عربي وسماه الشيخ 

:  األكبر ونقؿ عنو مترجمًا قولو
يماني  . ()أديف بديف الحب أنى توجيت      ركائبو فالحب ديني وا 

وىذا تقميد قوي لدى الصوفية يمكف لمصوفي أف يكتب إف الحب : ثـ قاؿ 
. ()ىو ظؿ اهلل

                                                 

. 43ديوان ترجمان األشواق ص  ( )
: وقال قبل ىذا البيت 

عقد الخالئق في اإللو عقائدًا     وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
لقد صار قمبي قاباًل كل صورة  فمرعى لغزالن ودير راىب 
 وبيت ألوثان وكعبة طائف  وألواح توراة ومصحف قرآن 

 .111النسخة اإلنجميزية ص  ( )
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ذ أف قوؿ ابف عربي مف أشنع األقواؿ التي إوىذا كالـ محؿ نظر وتعقيب 
قيمت في وحدة األدياف فيو يقرر ىذا المعتقد في المقطع الذي انتزع منو 

. ىذا البيت
ْساَلـِ  َغْيرَ  َيْبَتغِ  َوَمفْ :" واهلل سبحانو وتعالى يقوؿ   َوُىوَ  ِمْنوُ  ُيْقَبؿَ  َفَمفْ  ِديًنا اإْلِ

 بغير هلل يديف مف: يأ:" ، قاؿ الشيخ السعدي ()" اْلَخاِسِريفَ  ِمفَ  اآْلِخَرةِ  ِفي
 ديف ألف مقبوؿ، غير مردود فعممو لعباده، اهلل ارتضاه الذي اإلسالـ ديف

 بو يأت لـ فما لرسمو وانقيادا إخالصا هلل، لالستسالـ المتضمف ىو اإلسالـ
 سواه ديف وكؿ بثوابو، والفوز اهلل عذاب مف النجاة بسبب يأت لـ العبد
 .()" فباطؿ

 
. أخطاء عممية منثورة : تاسعًا 

ذكر أف ديار بني سعد في نجد ، وىي صحراء عظيمة شماؿ صحراء - 1
. ()النفود و الربع الخالي 

وىذا خالؼ ما تعارؼ عميو المؤرخوف وكتّاب السيرة ، بأف مكاف ديار بني 
سعد في الموضع الذي يسمى اآلف السيؿ الكبير ، وقرف المنازؿ ، بيف مكة 

 .والطائؼ مف الجية الشرقية لمكة المكرمة
 
"  قوؿ مزعـو لمنبي تقع خارج الشريعة 650.000الغالبية مف :" قاؿ - 2
() .

                                                 

 .85سورة آل عمران آية  ( )

 . 137تيسير الكريم المنان في تفسير كالم الرحمن ص  ( )

 .5النسخة اإلنجميزية ص   ( )

 .116النسخة اإلنجميزية ص  ( )
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 ال تصؿ إلى  أف األحاديث التي وردت عف النبي إذاوىذا قوؿ مبالغ فيو 
ىذا العدد ، نعـ ىناؾ أحاديث موضوعة وقد تصدى عمماء الحديث ببياف 
حكميا ، وصنفوا في ذلؾ المصنفات لتحذير الناس مف شر الوقوع في 

. األحاديث الموضوعة
 
 في غزوة حنيف لممطالبة قاؿ عف الصحابة الذيف ساروا خمؼ النبي - 3

 . ()بنصيبيـ مف الغنائـ أنيـ اتبعوه كسرب الذباب
ف كاف لفظو مجازي إال أف المفظ شنيع في حؽ أصحاب محمد  . وا 

 
 حيث نجده يطمؽ ىذه االضطراب في تسمية مف كاف مع النبي - 4

. البدو ، العرب ، المسمميف: التسميات 
 
 
: قاؿ نقاًل عف ابف ىشاـ أنو يتذكر حيف كاف صبيًا أنو اباه قد حدثو - 5

لغة )أسماعيؿ ابف إبراىيـ ، كاف أو مف ركب الخيؿ وأوؿ مف تكمـ العربية 
وأوؿ مف رمى بسيـ ، ولمحبة اهلل لو فقد جمب اهلل لو مائة مف  (المالئكة

. ()"الخيؿ مف ساحؿ البحر ورعاىا قرب مكة 
 ، طرؼ مف سيرة إسماعيؿ بف إبراىيـ () والذي في سيرة ابف ىشاـ 

. عمييما السالـ ،ولـ يقؿ ابف ىشاـ أف والده قد حدثو بيذا األمر
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 ذكرت في قصة طمب خديجة رضي اهلل عنيا الزواج مف النبي - 6
  تعرض نفسيا عميو لمزواج منياكتب السيرة أنيا بعثت إلى رسوؿ اهلل 

() .
ولعؿ ىذا مف الترجمة التي وقؼ عمييا ففسر كممة بعثت بأنيا كتبت كتابًا 

. () إلى النبي 
.  اليقرأ وال يكتبوىذا ينافي ما ىو معروؼ مف أف النبي  

 
 حيف نادى في غزوة حنيف أنا محمد أنا ابف في تسمية جد النبي - 7

. ()عبد المطمب ، جاءت ترجمة االسـ عبد المتطحب
. وىذا أيضًا لعمو خطأ مف المصادر التي نقؿ عنيا

 
 كاف ينبغي عمى المؤلؼ العناية في كتاب كيذا يتكمـ عف النبي - 8

بالمصطمحات التي يستخدميا مف المغات األخرى ، فمثاًل جاء بتعريؼ 
 ، ()ىي السموكيات العرفية والتقاليد والقواعد المعيارية  : لمُسنة عند العرب 

. ()بالرجوع إلى سنة البدو في الغزوات : ثـ قاؿ في موضع آخر 
ولـ يشتير ىذا المصطمح عند العرب قبؿ اإلسالـ كمصطمح داللي عمى 

المراد الذي أتى بو المؤلؼ فكاف األولى عدـ استخدامو في مثؿ ىذا 
. الموضوع
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 .()  آراء المؤلف اإليجابية عن القيادة عند  النبي : المبحث الثاني 
 

فقد حفؿ الكتاب بمجموعة مف األراء المتميزة في جوانب القيادة مف حياة 
:  ، ومف تمؾ األراء التي أتى بيا المؤلؼ النبي 
القائد النموذجي في الفكر اإلسالمي ىو الذي يتحمى بالتواضع  .ٔ

لياـ ويكوف  ويحظى باالحتراـ في الوقت نفسو ويكوف ذا بصيرة وا 
مكرسًا لخدمة الناس ، ومف خالؿ قراءتكـ ليذه الصفحات آمؿ أف 

 يمثؿ ىذه الصورة تقرروا بأنفسكـ إلى أي درجة كاف محمد 
. () النموذجية 

 
 المعضمة بفطنة حّؿ محمد :في قصة غنائـ بني سعد قاؿ المؤلؼ  .ٕ

 بصبر إلى المحظة المناسبة ، سياسية ممحوظة ، انتظر محمد 
وعندما حانت تمؾ المحظة كاف جاىزًا لطرح التسوية الصحيحة ، قاؿ 
لمرجاؿ مف بني سعد أف يناشدوا جميور المسمميف مستعماًل حكمتو 
العممية في نصحيـ بأسموب صحيح كما أظير حكمة اختيار الوقت 

. () المناسب ليستعمؿ نفوذه 
 

 صفة الشجاعة في حنيف وىي التي مكنت الناس مف أظير محمد  .ٖ
أنو ذلؾ الشيء الذي : مواجية الخطر مف دوف أف يداخميـ الخوؼ 
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يمكف الناس مف مواجية الخطر دوف خوؼ ، وأف يتصرفوا بشجاعة 
. () تحت الضغط وأف يثبتوا في أوقات الشدة

 
القائد العالمي ىو الشخص الذي يمثؿ تمؾ الخصائص اإلنسانية  .ٗ

كالطيبة والمطؼ واإلنسانية والرحمة ، ىؿ رأيتـ تمؾ : المميزة 
:  ، صفة أخرى يتميز بيا القائد العالمي الصفات في محمد 

 رداءه ويجمس عمى األرض فعندما يبسط محمد .... التواضع 
. () عمى نفس المستوى مع الناس ، فذلؾ مف التواضع 

 
إف القائد بالمفيـو العاـ أو العالمي ىو مف يحقؽ أىدافو بنجاح ،  .٘

ويحافظ عمى مجموعتو كوحدة متماسكة ، وييتـ بأفرادىا كأشخاص ، 
وتحقيؽ ىذه الحاجات الثالث المتداخمة يتطمب حكمة ، ولكف أفضؿ 

 ىذا أداء ليا أف تكوف بروح الخدمة ، اخدـ لتقود لقد تعمـ محمد 
الدرس العظيـ كمثاؿ عمى ذلؾ الخدمة المتواضعة التي قاـ بيا 

.. ()  لمصحابي في الرحمة التي كاف يقودىامحمد 
 

إنو مبدأ أساسي وعالمي لمقيادة أف القادة الجيديف يشاركوف في  .ٙ
األخطار والمشقات التي يواجييا أقواميـ وأعني بالمشقات تمؾ 

العوز واأللـ والكدح والتعب والغـ : األمور التي يصعب تحمميا 
. واألذى وتحمؿ الظمـ وما شابو ذلؾ 
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        القادة العظماء الذيف يرتضوف قدرىـ ويسمكوف ىذا الطريؽ المرىؽ 
الشائؾ نحو القيادة         

         ينالوف أمرًا مف النادر أف يحصؿ عميو القائد أال وىو السمطة 
. األخالقية 

         عندما كانت جماعة الموحديف الصغيرة في مكة تتعرض 
لالضطياد والتعذيب مف قبؿ   

. () يشاركيـ تمؾ المشقة كاف محمد ......         األكثرية مف قريش 
 

كاف قبوؿ :  في غزوة بدر قاؿ عند مشورة الحباب بف المنذر  .ٚ
 االستماع لمشورة اآلخريف والعمؿ بيا ، يساعده ويساعد محمد 

. ()قادتو عمى اتخاذ قرارات إستراتيجية حكيمة 
 

قاؿ في قصة غزوة الحديبية ، وقيامو عميو الصالة والسالـ بنحر  .ٛ
ىنا قوة القيادة مف المقدمة نجحت ، فقد سارع : اإلبؿ وحمؽ الشعر

 .()المسمموف إلى االقتداء بو ، وانتيت بذلؾ أزمة الثقة 

 
مف خالؿ مشاركتو قومو في األعماؿ و المخاطر والمشقات مّثؿ  .ٜ

 مبدأ عالميًا لمقيادة الجيدة وىو ما يتوقعو الناس في أعماؽ محمد 
نفوسيـ مف قيادتيـ وعندما ال يتحقؽ ذلؾ فإنو يؤدي دائمًا إلى  

. ()انتقادات معادية 
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 سواء لنفسو أو لخمفائو أيا ىذه معالـ القيادة عند محمد  .ٓٔ

كانوا وبالتأكيد لكؿ مف يكمؼ خدمة اآلخريف مف خالؿ ميمة القيادة 
، أف تكوف رفيقًا فال تبالغ في استعماؿ القوة أكثر مف الضروري 

لمحصوؿ عمى النتيجة المطموبة وأف تبدي لطفًا واىتمامًا باآلخريف ، 
ىذا االجتناب لمشدة والتعامؿ المعتدؿ بشكؿ أساسي كاف صفة محمد 

 () .
 

 يكره مف يغتاب الناس ، وكاف يحرص دائمًا كاف محمد  .ٔٔ
عمى حفاظ مكانة الناس وكرامتيـ ، فعمى سبيؿ المثاؿ إنو لـ يكف 
يتحدث عف أخطاء الناس عالنية مع أف كاف صريحًا معيـ وبشدة 

.  ()عمى انفراد
 

مع أنو جاء في القرآف أف اهلل الذي وحد المؤمنيف ، فإف  .ٕٔ
محمدًا قد عمؿ بجد لتحقيؽ ذلؾ أكثر مف أي قائد آخر ، لقد مكف 
المجتمع اإلسالمي مف العيش والعمؿ بانسجاـ ، وتوحد تحت قيادتو 
المياجروف واألنصار حتى صاروا كيانًا واحدًا يسمى الصحابة ، 
وأعطى كؿ شخص منيـ أماًل جديدًا بأف حاجتو العميقة سوؼ 

. ()تتحقؽ إما في الحياة األخرى أو في ىذه الحياة 
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. تخريج األحاديث التي أورىاالمؤلف في كتابو: الفصل الثالث  
 

َربُ  َأَنا(  5ص  ()(1)حديث رقم   ِفي َوَنَشأْعتُ  ُقَريْعٌش، َوَلَدتْعِني الْعَعَرِب، َأعْع
ٍر، بْعنِ  َسعْعدِ  َبِني نُ  َيأْعِتَيِني َفَأنَّى َبكْع . ()"المَّحْع

حقيقة أنا أفضؿ العرب فيكـ ، أصمي مف قريش ، :" وأتى بو كما يمي 
. ولساني مف بني سعد

 
ِّـك  اْلَحاِرثِ  ِبْنتِ  َحِميَمةَ  َعفْ  (5ص  ()(2)حديث رقم    المَّنوِ  َرُسوؿِ  ُأ

 َبْكرٍ  ْبفِ  َسْعدِ  َبِني ِمفْ  ِنْسَوةٍ  ِفي َخَرْجتُ : َقاَلتْ  َأْرَضَعْتُو، الَّنِتي السَّنْعِديَّنةِ 
ْكِب، َفَزاَحْمتُ  َأَذمَّنْت، َقدْ  َقْمَراءَ  ِلي َأتَافٍ  َعَمى ِبَمكَّنةَ  الرَُّضَعاءَ  َنْمَتِمُس   ِبالرَّن
 َعْبدِ  ْبفُ  اْلَحاِرثُ  َزْوِجيَ  َوَمِعي َشْيًئا تُْبؽِ  َلـْ  َشْيَباءَ  َسَنةٍ  ِفي َوَخَرْجَنا: َقاَلتْ 

 َوَمِعي َلَبٍف، ِمفْ  ِبَقْطَرةٍ  َعَمْيَنا َتِبضُّ  ِإفْ  َوالمَّنوِ  َلَنا، َشاِرؼٌ  َوَمَعَنا: َقاَلتْ  اْلُعزَّنى،
 ِمفْ  َشاِرِفَنا ِفي َوَما ُيْغِنيِو، َما َثْدِيي ِفي َما ُبَكاِئوِ  َمعَ  َلْيَمَتَنا َنَناـُ  ِإفْ  ِلي َصِبيٌّي 
 َعَمْيَيا ُعِرَض  ِإالَّن  اْمَرَأةٌ  ِمنَّنا َتْبؽَ  َلـْ  َمكَّنةَ  َقِدْمَنا َفَممَّنا َنْرُجو، َأنَّنا ِإالَّن  ، َنْغُذوهُ  َلَبفٍ 

نَّنَما َفتَْأَباُه،  المَّنوِ  َرُسوؿُ   َوَكافَ  اْلَمْوُلوِد، َواِلدِ  ِمفْ  َرَضاَعةٍ  َكَراَمةَ  َنْرُجو ُكنَّنا َواِ 
 اْمَرَأةٌ  َصَواِحِبي ِمفْ  َيْبؽَ  َلـْ  َحتَّنى ُأمُُّو؟ َتْصَنعَ  َأفْ  َعَسى َما: َنُقوؿُ  َفُكنَّنا َيِتيًما،
 َصَواِحِبي، َأَخذَ  َوَقدْ  َشْيًئا، آُخذْ  َوَلـْ  َأْرِجعَ  َأفْ  َوَكِرْىتُ  َغْيِري، َصِبياًّلا َأَخَذتْ  ِإالَّن 

 َفَرَجْعُتوُ  َفَأَخْذُتوُ  َفَأَتْيُتوُ : َقاَلتْ  َفََلُخَذنَّنُو، َذِلؾَ  ِإَلى أَلَْرِجَعفَّن  َوالمَّنوِ : ِلَزْوِجي َفُقْمتُ 
،: َفُقْمتُ  َأَخْذِتِو؟ َقدْ : َزْوِجي َفَقاؿَ  َرْحِمي، ِإَلى ـْ  َغْيَرُه، َأِجدْ  َلـْ  َأنِّكي َذاؾَ  َوالمَّنوِ  َنَع
 َأفْ  ِإالَّن  ُىوَ  َما َفَوالمَّنوِ : َقاَلتْ  َخْيًرا، ِفيوِ  َيْجَعؿَ  َأفْ  المَّنوُ  َفَعَسى َأَصْبِت، َقدْ : َفَقاؿَ 
 َفَشِربَ : َقاَلتْ  المَّنَبفِ  ِمفَ  َشاءَ  ِبَما َثْدِيي َعَمْيوِ  َفَأْقَبؿَ : َقاَلتْ  ِحْجِري، ِفي َجَعْمُتوُ 

                                                 

َناِدهِ  َوِفي (5437)أخرجو الطبراني في الكبير ح  ( )  يوع كان: أحمد ال الحمصي قُعَبيْعدٍ  بْعنُ  ُمَبشِّشرُ  إسْع
   . فالحديث وعيف جداً  ، 3/433 ، ميزان االعتدال الحديث منكر: البخاري وقال ، الحديث
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 ِمفَ  َشاِرِفَنا ِإَلى َزْوِجي َوَقاَـ  َرِوَي، َحتَّنى ػ اْبَنَيا َتْعِني ػ َأُخوهُ  َوَشِربَ  َرِويَ  َحتَّنى
 َوَشِرْبتُ : َقاَلتْ  ، َرِويَ  َحتَّنى َفَشِربَ  ِشْئَنا، َما َلَنا َفَحَمبَ  َحاِفٌؿ، ِبَيا َفِإَذا المَّنْيؿِ 
: َقاَلتْ  ِصْبَياُنَنا، َناَـ  َوَقدْ  ِرَواًء، ِشَباًعا ، ِبَخْيرٍ  ِتْمؾَ  َلْيَمَتَنا َفِبْتَنا َرِويُت، َحتَّنى
 َنَسَمةً  َأَصْبتِ  َقدْ  ِإالَّن  َأَراؾِ  َما َحِميَمُة، َيا َوالمَّنوِ : َزْوَجَيا َتْعِني - َأُبوهُ  َيُقوؿُ 

 .() ُمَباَرَكةً 
 

 َوْفدُ  َجاَءهُ  ِحيفَ  َقاؿَ  ،  المَّنوِ  َرُسوؿَ  َأفَّن  ( 13-12ص  ()(3)حديث رقم 
، َأْمَواَلُيـْ  ِإَلْيِيـْ  َيُردَّن  َأفْ  َفَسَأُلوهُ : ُمْسِمِميفَ  َىَواِزفَ  ـْ  المَّنوِ  َرُسوؿُ  َلُيـْ  َفَقاؿَ  َوَسْبَيُي
 : ُّمَّنا السَّنْبيَ  ِإمَّنا الطَّناِئَفَتْيِف، ِإْحَدى َفاْختَاُروا َأْصَدُقُو، ِإَليَّن  الَحِديثِ   َأَحب  َواِ 

 َوَسمَّنـَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصمَّنى المَّنوِ  َرُسوؿُ  َكافَ  َوَقدْ  ، ِبِيـْ  اْستَْأَنْيتُ  ُكْنتُ  َوَقدْ  الَماَؿ،
 َأفَّن  َلُيـْ  َتَبيَّنفَ  َفَممَّنا الطَّناِئِؼ، ِمفَ  َقَفؿَ  ِحيفَ  َلْيَمةً  َعْشَرةَ  ِبْضعَ  آِخَرُىـْ  اْنَتَظرَ 
 َسْبَيَنا، َنْختَارُ  َفِإنَّنا: َقاُلوا الطَّناِئَفَتْيفِ  ِإْحَدى ِإالَّن  ِإَلْيِيـْ  َرادٍّد  َغْيرُ   المَّنوِ  َرُسوؿَ 
َّـن  َأْىُمُو، ُىوَ  ِبَما المَّنوِ  َعَمى َفَأْثَنى الُمْسِمِميَف، ِفي  المَّنوِ  َرُسوؿُ  َفَقاـَ   َأمَّنا: َقاؿَ  ُث
نِّكي تَاِئِبيَف، َجاُءوَنا َقدْ  َىؤاَُلءِ  ِإْخَواَنُكـْ  َفِإفَّن  َبْعُد،  َسْبَيُيـْ  ِإَلْيِيْـ  َأُردَّن  َأفْ  َرَأْيتُ  َقدْ  َواِ 
 َحتَّنى َحظِّكوِ  َعَمى َيُكوفَ  َأفْ  ِمْنُكـْ  َأَحبَّن  َوَمفْ  َفْمَيْفَعؿْ  ُيَطيِّكَب، َأفْ  َأَحبَّن  َمفْ 

ؿِ  ِمفْ  ِإيَّناهُ  ُنْعِطَيوُ   َذِلؾَ  َطيَّنْبَنا َقدْ : النَّناُس  َفَقاؿَ  ، َفْمَيْفَعْؿ؟ َعَمْيَنا المَّنوُ  ُيِفيءُ  َما َأوَّن
، المَّنوِ  َرُسوؿَ  َيا ـْ  ِفي ِمْنُكـْ  َأِذفَ  َمفْ  َنْدِري الَ  ِإنَّنا:   المَّنوِ  َرُسوؿُ  َلُيـْ  َفَقاؿَ  َلُي

 النَّناُس  َفَرَجعَ  ، َأْمَرُكـْ  ُعَرَفاُؤُكـْ  ِإَلْيَنا َيْرَفعَ  َحتَّنى َفاْرِجُعوا َيْأَذْف، َلـْ  ِممَّنفْ  َذِلؾَ 

                                                 

 أبو يعمى في ، و ( 6313) أخرجو إسحاق بن راىويو في مسنده كما في إتحاف الخيرة الميرة ح  ()
،والبييقي في دالئل النبوة  (6335)، ومن طريقو ابن حبان كما في اإلحسان ح  (7163)مسنده ح 

:" وعيف لالنقطاع بين عبد اهلل بن جعفر وحميمة السعدية فقد قال في رواية البييقي :  حديث 1/133
  .حدثت عن حميمة السعدية
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، َفَكمَّنَمُيـْ  ـْ َّـن  ُعَرَفاُؤُى  َطيَّنُبوا َقدْ  َأنَّنُيـْ  َفَأْخَبُروهُ  ،  المَّنوِ  َرُسوؿِ  ِإَلى َرَجُعوا ُث
. () "َوَأِذُنوا

 

 َفَقاؿَ   ، اْلَغَنـَ  َرَعى ِإالَّن  َنِبياًّلا المَّنوُ  َبَعثَ  َما( 17ص  ()(4)حديث رقم 
. ()  َ َمكَّنة أَلْىؿِ  َقَراِريطَ  َعَمى َأْرَعاَىا ُكْنتُ  َنَعـْ   َفَقاؿَ  َوَأْنتَ  َأْصَحاُبوُ 

. وأنا صبي: زاد المؤلؼ جممة 
 

 َمعَ  كنَّنا: َقاؿَ  ، بف مسعود  اهللِ  َعْبدِ  فِ عْ (23ص  ()(5)حديث رقم 
فَّن  ،( ) اْلَكَباثَ  َنْجِني ،  اهللِ  َرُسوؿِ   ِباأَلْسَودِ  َعَمْيُكـْ : َقاؿَ  ،  اهللِ  َرُسوؿَ  َواِ 
 َوَقدْ  ِإالَّن  َنِبيٍّد  ِمفْ  َوَىؿْ : َقاؿَ  اْلَغَنـَ  َتْرَعى َأُكْنتَ : َقاُلوا َأْطَيُبوُ  َفِإنَّنوُ  ِمْنُو،
. ()"َرَعاَىا

. ذكر المؤلؼ أف ىذا كاف بأجياد
 

. () أَحَدُىـْ  َفمُيَؤمِّكُروا َسَفرٍ  في َثاَلَثةٌ  َخَرجَ  ِإَذا( 25ص  ()(6)حديث رقم 
 

 َرُسوؿُ  َبَمغَ  َفَممَّنا: ىشاـٍ  اْبفُ  ؿَ : قاؿ ابف ىشاـ  (31ص  ()(7)حديث رقم 
 بيف الِفَجار حرب ىاجت َسَنةً  عْشرةَ  َخمَس  َأوْ  َسَنًة، عْشرةَ  أربعَ   المَّنوِ 

 .َعْيالف َقْيس وبيف ِكنانة، مف معيا ومف قريش

                                                 

   (.3131)أخرجو البخاري في صحيحو ح   ()

   (.2262)أخرجو البخاري في صحيحو ح   ()

ََراكِ  َثمر ِمنْع  النَّويج ُىو: الكباث  ( )  .4/139 ، النياية في غريب الحديث األْع

 (.5470)، ومسمم في صحيحيو ح  (3225)أخرجو في صحيحو  ح  ( )

، وابن حبان في  (2339)، وابن خزيمة في صحيحو ح  (2608)أخرجو أبو داود في سننو ح  ( )
 .، والحديث حسن (2166)صحيحو كما في اإلحسان ح 
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، َبْعَض  المَّنوِ  َرُسوؿُ  َوَشِيدَ  ـْ ، َأْعَماُموُ  َأْخَرَجوُ  َأيَّناِمِي ـْ  المَّنوِ  َرُسوؿُ  َوَقاؿَ  َمَعُي
  : ُبيا رموىـ إذا عدوِّكىـ، َنْبؿَ  عنيـ أردّ  أي أعمامي، عمى أَنبِّكؿُ  ُكْنت() .
 

. ()سيد القـو في السفر خادميـ  ( 70، 38 ، 35ص  ()(8)حديث رقم 
 

 النَّنِبيِّك  َمعَ  ُكْنتُ : َقاؿَ  ، المَّنوِ  َعْبدِ  ْبفِ  َجاِبرِ  عف( 35ص )(9)حديث رقم 
 َوَسمَّنـَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصمَّنى النَّنِبيُّ  َعَميَّن  َفَأَتى َوَأْعَيا، َجَمِمي ِبي َفَأْبَطأَ  َغَزاٍة، ِفي 
،: َفُقْمتُ  : َجاِبرٌ  َفَقاؿَ  ـْ  َوَأْعَيا، َجَمِمي َعَميَّن  َأْبَطأَ : ُقْمتُ  َشْأُنَؾ؟ َما: َقاؿَ  َنَع

َّـن  ِبِمْحَجِنوِ  َيْحُجُنوُ  َفَنَزؿَ  َفَتَخمَّنْفُت،  َعفْ  َأُكفُّوُ  َرَأْيُتوُ  َفَمَقدْ  َفَرِكْبُت، ، اْرَكبْ : َقاؿَ  ُث
،: ُقْمتُ  َتَزوَّنْجتَ : َقاؿَ  ،  المَّنوِ  َرُسوؿِ  ـْ  ثَيِّكًبا، َبؿْ : ُقْمتُ  ثَيِّكًبا َأـْ  ِبْكًرا: َقاؿَ  َنَع
 َأَتَزوَّنجَ  َأفْ  َفَأْحَبْبتُ  َأَخَواٍت، ِلي ِإفَّن : ُقْمتُ  َوُتاَلِعُبؾَ  ُتاَلِعُبَيا َجاِرَيةً  َأَفالَ : َقاؿَ 
، اْمَرَأةً  ، َتْجَمُعُيفَّن ، َوَتُقوـُ  َوَتْمُشُطُيفَّن  َقِدْمَت، َفِإَذا َقاِدـٌ، ِإنَّنؾَ  َأمَّنا: َقاؿَ  َعَمْيِيفَّن

َّـن  ، الَكْيَس  َفالَكْيَس  ،: ُقْمتُ  َجَمَمؾَ  َأَتِبيعُ : َقاؿَ  ُث ـْ َّـن  ِبُأوِقيَّنٍة، ِمنِّكي َفاْشَتَراهُ  َنَع  ُث
 ِإَلى َفِجْئَنا ِباْلَغَداِة، َوَقِدْمتُ  َقْبِمي، َوَسمَّنـَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصمَّنى المَّنوِ  َرُسوؿُ  َقِدـَ 

،: ُقْمتُ  َقِدْمتَ  آآْلفَ : َقاؿَ  الَمْسِجِد، َبابِ  َعَمى َفَوَجْدُتوُ  الَمْسِجدِ  ـْ  َفَدعْ : َقاؿَ  َنَع
 َلوُ  َيِزفَ  َأفْ  ِباَلاًل  َفَأَمرَ  َفَصمَّنْيُت، َفَدَخْمتُ  ، َرْكَعَتْيفِ  َفَصؿِّك  َفاْدُخْؿ، َجَمَمَؾ،
: َفَقاؿَ  َولَّنْيُت، َحتَّنى َفاْنَطَمْقتُ  الِميَزاِف، ِفي ِلي َفَأْرَجحَ  ِباَلٌؿ، ِلي َفَوَزفَ  ُأوِقيَّنًة،
 ِمْنُو، ِإَليَّن  َأْبَغَض  َشْيءٌ  َيُكفْ  َوَلـْ  الَجَمَؿ، َعَميَّن  َيُردُّ  اآلفَ : ُقْمتُ  َجاِبًرا ِلي اْدعُ 
. ()  "َثَمُنوُ  َوَلؾَ  َجَمَمؾَ  ُخذْ : َقاؿَ 

                                                 

 .1/168 السيرة البن ىشام  ()

. من حديث زيد بن أسمم (207)أخرجو ابن المبارك في الجياد ح  ( )
. سيل بن سعد : من حديث  (8050) والبييقي في شعب اإليمان ح 

  (.1502)ولمحديث طرق أخرى ، وكميا وعيفة ، ينظر سمسمة األحاديث الوعيفة والموووعة ، لأللباني ح 

  (.715)، ومسمم في صحيحو ح  (2097)أخرجو البخاري في صحيحو ، ح    ()
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 المَّنِو، َرُسوؿَ  َيا: َفَقاؿَ   النَّنِبيَّن  َسَأؿَ  َرُجاًل  َأفَّن ( 39ص )( 10)حديث رقم 

. () ِإِبٍؿ؟ ِمفْ  الَجنَّنةِ  ِفي َىؿْ 
 

 رسوؿ مع عيشنا كاف :  تقاؿ سممة أـعف ( 44ص )( 11)حديث رقم 
 قد فكاف ، بالغابة لقائح  اهلل لرسوؿ كانت ، عيشنا وأكثر ، المبف  اهلل

 ،( 1 )العريش ليا يقاؿ غزيرة حمب لقحة لي فكانت ، نسائو عمى فرقيا
 ولـ ، السمراء تدعى  لقحة لعائشة وكانت ، المبف مف شئنا فيما منيا وكنا
" وثمثو لبنيا بمثؿ منيا أغزر لقحتي فتوجد تحمباف فكانتا كمقحتي تكف

 ىند يرعاىا ، الرعي مف أبياتنا عمى تروح كانت:" وفي الرواية الثانية 
 مما ثوبو مؿء ومعو بيا ويأتي ، مرة وبالجماء مرة بأحد يعتقبانيا وأسماء
 الصباح حتى عمؼ في فتبيت الشجر مف عميو ييش مما الشجر مف يسقط

 ما بعد عمينا ويفرؽ  غبوقا ينيموا حتى فيشربوف أضيافو عمى حمبت فربما ،
. صبوح وحالبيا فضؿ

                                                 

، واإلمام أحمد في  (843)، وأبو داود الطيالسي في مسنده ح  (2543)أخرجو الترمذي في سننو ح  ( )
ِخمْعكَ  ِإنْع : َقالَ  :"، من حديث بريدة األسممي ،  وتمامو  (22892)مسنده ح   َما ِفيَيا َلكَ  َيُكنْع  الَجنَّةَ  المَّوُ  ُيدْع

َتَيتْع   المسعودي ، وقد اختمط عتبة بن اهلل عبد بن الرحمن عبد، ومدار الحديث عمى  " َعيْعُنكَ  َوَلذَّتْع  َنفْعُسكَ  اشْع
 اختمط صدوق: وكل من روى ىذا الحديث عنو ممن روى عنو بعد االختالط فال يصح حديثيم ، قال ابن حجر

،  ولمحديث عمة 3919 ، تقريب التيذيب ت 35الكواكب النيرات فيمن اختمط من الثقات ت:  ينظر موتو قبل
 عن مرثد، بن عمقمةأخرى وىي مخافة المسعودي لمن ىو أوثق منو سفيان الثوري ، فقد رواه سفيان عن 

، وابن المبارك في الزىد   (2543)، أخرجو الترمذي في سننو عقب حديث مرسالً  سابط بن الرحمن عبد
ُعوِديِّش  َحِديثِ  ِمنْع  َأَصحُّح   َوَىَذا:" ، قال الترمذي بعد حديث المسعودي 2/77 أي حديث سفيان  ، ورجح  " الَمسْع

 .2/215أبو حاتم رواية سفيان الثوري ، العمل 
. فالحديث وعيف ألن الرواية الراجحة منو مرسمة
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 عف، و يسار  النبي غالـ فييا وكاف:" وفي الحديث زيادة عند ابف سعد 
 قاؿ لقاحو لبف يأتو ولـ   اهلل رسوؿ أمسى لما قاؿ المسيب بف سعيد
 .()  " الميمة محمد آؿ عطش مف اهلل عطش

 اْسِتْيَزاًء،  المَّنوِ  َرُسوؿَ  َيْسَأُلوفَ  َقْوـٌ  َكافَ   ( 44ص )( 12)حديث رقم 
 .()  "َناَقِتي َأْيفَ : َناَقُتوُ  َتِضؿُّ  الرَّنُجؿُ  َوَيُقوؿُ  َأِبي؟ َمفْ : الرَّنُجؿُ  َفَيُقوؿُ 

 
 

 َأوْ  َوَأَتَوكَّنُؿ، َأْعِقُمَيا اهلِل، َرُسوؿَ  َيا: َرُجؿٌ  َقاؿَ ( 45ص )( 13)حديث رقم 
. () " َوَتَوكَّنؿْ  اْعِقْمَيا:   َقاؿَ  َوَأَتَوكَّنُؿ؟ ُأْطِمُقَيا

 
 ناقة اسميا القصواء ، ذكر أنو كاف لمنبي  ( 53ص )( 14)حديث رقم 

. اشتراىا مف أبي بكر
 . ()وأف لو ناقة أخرى اسميا العضباء 

                                                 

 ، 1/494، وابن سعد في الطبقات (90)، و ح  (89) ، ح أخرجو ابن إسحاق في تركة النبي   ()
: حاتم وأبو البخاري وقال ، بثقة ليس: معين ابن قالوالحديث متروك ألنو من رواية محمد بن عمر الواقدي ، 

 غير أحاديثو: عدي ابن وقال ، وعف فيو: الدارقطني وقال ، الحديث يوع: والنسائي حاتم أبو وقال ، متروك
 .3/663 ، ميزام االعتدال منو والبالء محفوظة

: ااَيةَ  َىِذهِ  ِفيِيمْع  المَّوُ  َفَأنْعَزلَ :" ، وتمام الحديث قال ابن عباس  (4622)أخرجو  البخاري في صحيحو ح   ()
َأُلوا الَ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيُّحَيا َيا} َياءَ  َعنْع  َتسْع ُكمْع  َلُكمْع  تُبْعدَ  ِإنْع  َأشْع  .[ 101: المائدة{ ]َتُسؤْع

 ، والبييقي في األداب ح 8/390،وأبو نعيم في حمية األولياء  (2517)أخرجو الترمذي في سننو ح   ( )
، ونكارتو ألن الرواي  " منكر حديث عندي وىذا:" ،  ذكر الترمذي عقبو قال يحيى بن سعيد القطان  (778)

ِرو جعمو من حديث أنس بن مالك ، وىو من حديث  ِسلُ   ِلمنَِّبيِّش  َرُجلٌ  َقالَ : َقالَ  ُأَميَّةَ  بْعنِ  َعمْع  َوَأَتَوكَُّل؟ َناَقِتي ُأرْع
 "وتوكل اعقميا: "قال

،  (731)وابن حبان في صحيحو كما في اإلحسان ح  (970)أخرجو ابن أبي عاصم في ااحاد والمثاني ح 
 بن اهلل عبد بن عمرو بن عقوبي، والحديث حسن ألنو من رواية  (1158)والبييقي في شعب اإليمان ح 

  .640/ 7  ، الثقات البن حبان "الثقات "في المؤلف ذكره ، الومري أمية بن عمرو
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 َأْعَراِبيٌّي  َفَجاءَ  ُتْسَبؽُ  الَ  الَعْضَباَء، ُتَسمَّنى َناَقةٌ   ِلمنَّنِبيِّك  فَ كاثـ أتى بالحديث 
 َحؽٌّي :":  َفَقاؿَ  َعَرَفُو، َحتَّنى الُمْسِمِميفَ  َعَمى َذِلؾَ  َفَشؽَّن  َفَسَبَقَيا، َقُعودٍ  َعَمى
 .() " َوَضَعوُ  ِإالَّن  الدُّْنَيا ِمفَ  َشْيءٌ  َيْرَتِفعَ  الَ  َأفْ  المَّنوِ  َعَمى
 

اْضَمُنوا ِلي ِستاًّلا ِمْف : " َقاؿَ  َأفَّن النَّنِبيَّن ( 62ص )( 15)حديث رقم 
ـُ اْلَجنَّنةَ  ـْ َأْضَمْف َلُك ، َوَأدُّوا ِإَذا : َأْنُفِسُك ـْ ، َوَأْوُفوا ِإَذا َوَعْدُت ـْ اْصُدُقوا ِإَذا َحدَّنْثُت

، َوُكفُّوا َأْيِدَيُكـْ  ـْ وا َأْبَصاَرُك ، َوُغضُّ ـْ ، َواْحَفُظوا ُفُروَجُك ـْ  .()"اْؤُتِمْنُت
                                                                                                                                            

وقع الخالف بين العمماء في تسمية الناقة فمنيم من حممو عمى تعداد النوق فبالتالي تعداد االسم ،   ()
 .ومنيم من جعميا كميا اسماء لناقة واحدة ، وال فائدة من ذكر الخالف ىنا

 (.4802)وأبو داود في سننو ح ،  (2872) أخرجو البخاري في صحيحو ، ح   ()

( 271)، وابن حبان في صحيحو كما في اإلحسان ح  (22757)أخرجو اإلمام أحمد في مسنده ح  ( )
اِمتِ ، من طريق  (8066)،والحاكم في المستدرك ح   .َعِن الْعُمطَِّمِب بْعِن َعبْعِد اهلِل بْعِن َحنْعَطٍب، َعنْع ُعَباَدَة بْعِن الصَّ

روى :" وعيف ألن المطمب بن حنطب لم يدرك عبادة بن الصامت ، قال أبو حاتم : والحديث بيذا اإلسناد 
 .307تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ص " َعن عَباَدة ُمرْعسل لم ُيدْعِركوُ 

َوَما ِىَي؟ : َتَقبَُّموا ِلي ِستًّا َأَتَقبَّلْع َلُكُم الْعَجنََّة َقاُلوا: "  َقاَل َرُسوُل المَِّو : َأَنِس بْعِن َماِلٍك، َقالَ ولو شاىد من حديث 
، : َقالَ  َفُظوا ُفُروَجُكمْع ، َواحْع وا َأبْعَصاَرُكمْع ، َوُغوُّح ُتِمَن َفاَل َيُخنْع َذا اؤْع ، َواِ  ِمفْع َذا َوَعَد َفاَل ُيخْع ، َواِ  ِإَذا َحدََّث َأَحُدُكمْع َفاَل َيكْعِذبْع

" َوُكفُّحوا َأيْعِدَيُكمْع 
،و أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب  (1984)أخرجو وأبو يعمى في مسنده كما في المقصد العمي ح 

 ، والحاكم في 4/393وابن عدي في الكامل  (186)،و الخرائطي في مكارم األخالق ح  (2633)العالية ح
 (.4046)والبييقي في شعب اإليمان ح  (8067)المستدرك ح 

وفي إسناده سعد بن سنان الكندي المصري ، مختمف فيو وفي اسمو ، فقيل سعد بن سنان ، وسنان بن سعد 
 .سعد بن سنان : ، وسعيد بن سنان ، ورجح البخاري أنو 

. فقد وثقو يحيى بن معين ، وابن شاىين : وأما حالو 
 لم أكتب أحاديث سنان بْعن سعد ألنيم اوطربوا بيا فقال بعويم سعد بْعن سنان وسنان ":وجرحو أحمد بقولو 

، وقال "منكر الحديث :" ، وقال النسائي ، وابن سعد  "  تركت حديثو حديث موطرب:"  ، وقال بن سعد
 ".وعيف :" الدارقطني 

َتمُفوَن ِفيِو َيُقوُلوَن سعد بْعن ِسَنان وَسِعيد بْعن ِسَنان َوسَنان بْعن َسِعيد َوَأرْعُجو :" وتوسط ابن حبان فقال  وىم ُمخْع
تبرت َحِديثو َفَرَأيْعت َما َرَوى َعن ِسَنان بْعن سعد يشبو َأَحاِديث الثِّشَقات  ِحيح ِسَنان بْعن سعد َوقد اعْع َأن يكون الصَّ

، و قال ابن عدي  " َوَما َرَوى َعن سعد بْعن ِسَنان وَسِعيد بْعن ِسَنان ِفيِو الْعَمَناِكير َكَأنَُّيَما اثْعَنان َفاهلل أعمم
وىذه األحاديث ومتونيا وأسانيدىا واالختالف فييا يحمل بعويا بعوا :" كالمدافع عن االختالف في اسمو 
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َنَزَؿ َرُسوُؿ المَّنِو َعَمى َأِبي َأيُّوَب َحتَّنى ( 69-68ص )(16)حديث رقم  ََ

ـَ ِلُيَرغِّكَب  َبَنى َمْسِجَدُه َوَمَساِكَنُو َوَعِمَؿ ِفيِو َرُسوُؿ المَّنِو َصمَّنى المَّنُو َعَمْيِو َوَسمَّن
اْلُمْسِمِميَف ِفي اْلَعَمِؿ ِفيِو، َفَعِمَؿ ِفيِو اْلُمَياِجُروَف َواأْلَْنَصاُر َوَدَأُبوا ِفيِو، َفَقاَؿ 

 :َقاِئٌؿ ِمَف اْلُمْسِمِميفَ 
. َلَذاَؾ ِمنَّنا اْلَعَمُؿ اْلُمَضمِّكُؿ * َلِئْف َقَعْدَنا َوالنَّنِبيُّ َيْعَمُؿ 
ـْ َيْبُنوَنُو َيُقوُلوفَ   :َواْرَتَجَز اْلُمْسِمُموَف َوُى
ـْ اأْلَْنَصاَر َواْلُمَياِجَرهْ * اَل َعْيش ِإالَّن َعْيش اآْلِخَره  َّـن اْرَح  المَّنُي

ـْ اْلُمَياِجريف  "  َفَيُقوُؿ َرُسوُؿ المَّنِو  َّـن اْرَح اَل َعْيَش ِإالَّن َعْيُش اآْلِخَرِة، المَّنُي
". واالنصار 

َيا َرُسوَؿ المَّنِو َقَتُموِني : َفدخؿ َعمَّناُر ْبُف َياِسٍر، َوَقْد َأْثَقُموُه ِبالمَّنِبِف َفَقاؿَ : َقاؿَ 
. ()" َيْحِمُموَف َعَميَّن َما اَل َيْحِمُموفَ 
 .لـ يسجؿ (  )لسوء الحظ أف رد محمد :" ذكره المؤلؼ مفرقًا ، ثـ قاؿ 

                                                                                                                                            

وليس ىذه األحاديث مما يجب أن تترك أصال كما ذكره بن حنبل أنو ترك ىذه األحاديث لالختالف الذي فيو من 
سعد بْعن سنان وسنان بْعن سعد ألن في الحديث وفي أسانيدىا ما ىو أكثر اوطرابا منيا في ىذه األسانيد ولم 

، ولعمو كما قال ابن " وعفوه ولم يترك :" ، قال الذىبي  " يتركو أحد أصال بل أدخموه في مسندىم وتصانيفيم
،  (2209)تيذيب الكمال ت   (646)سنن الترمذي عقب الحديث : ينظر ترجمتو " صدوق لو أفراد :" حجر

 . 2344 ، المغني لمذىبي ت 4/396 ، والكامل البن عدي 3210الثقات البن حبان ت 
 .ولعل ما تفرد بو ليس مما ينكر فيترك حديثو من أجمو ، خاصة وأن لمحديث شاىد

   .فيكون الحديث حسنًا بالطريقين

وفي مسند  ، 142-2/141النص منقول من سيرة ابن إسحاق ،كما في السيرة النبوية البن ىشام  ( )
، َأنَّ َرُسوَل المَِّو ( 637)الطيالسي ح  ِمُموَن َلِبَنًة  َعنْع َأِبي َسِعيٍد الْعُخدْعِريِّش  َلمَّا َحَفَر الْعَخنْعَدَق، َوَكاَن النَّاُس َيحْع

ِمُل َلِبَنَتيْعِن َلِبَنَتيْعِن، َقاَل َأُبو َسِعيدٍ  َحاِبي َأنَّ َرُسوَل المَِّو : َلِبَنًة، َوَعمَّاٌر َناِقٌو ِمنْع َوَجٍع َكاَن ِبِو، َفَجَعَل َيحْع َفَحدَّثَِني َأصْع
  َُويْعَحَك َيا ابْعَن ُسَميََّة، َتقْعُتُمَك الْعِفَئُة الْعَباِغَيةُ : َكاَن َينْعُفُض التُّحَراَب َعنْع َرأْعِسِو َوَيُقول »

". َتقْعُتُمَك الْعِفَئُة الْعَباِغَيةُ : ، َقاَل ِلَعمَّارٍ   َأنَّ َرُسوَل اهلِل ( 2916)وحديث أم سممة أخرجو مسمم ح 
ِفرْع  ااِخَرهْع، َعيْعُش  ِإالَّ  َعيْعَش  الَ  المَُّيمَّ  :"  بقولو وأما دعاء النبي  فيو ثابت من " َواأَلنْعَصارِ  ِلمْعُمَياِجِرينَ  َفاغْع

 (. 1804)، ومسمم في صحيحو ح  (3797)وقد أخرجو البخاري في صحيحو ح حديث سيل بن سعد ، 
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َفَرَأْيُت َرُسوَؿ المَّنِو :" بينما تكممة الحديث عند ابف إسحاؽ قالت أـ سممة 
َوْيَح اْبِف : "  َيْنُفُض َوْفَرَتُو ِبَيِدِه، َوَكاَف َرُجاًل َجْعًدا، َوُىَو َيُقوؿُ  َصمَّنى 

". ُسَميَّنَة َلْيُسوا ِبالَّنِذيِف َيْقُتُموَنَؾ، ِإنَّنَما َتْقُتُمَؾ اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة 
 

 ،  المَّنوِ  َرُسوؿَ  َخَدْمتُ : " َقاؿَ  َأَنسٍ عف  ( 69ص )( 17)حديث رقم 
 ِلي َقاؿَ  َواَل  َقطُّ، ُأؼٍّد : ِلي َقاؿَ  َواَل  َقطُّ، َسبَّنةً  َسبَّنِني  َما َوالمَّنوِ  اَل  ِسِنيَف، َعْشرَ 
. () "َفَعْمَتوُ  َأالَّن : َأْفَعْموُ  َلـْ  ِلَشْيءٍ  َواَل  َفَعْمَتُو، ِلـَ : َفَعْمُتوُ  ِلَشْيءٍ 

 خدمني أكثر مما خدمتو ، ولـ أف النبي :" ولكنو أتى بالحديث كما يمي 
وكنت أظف أف ىذا مف أخطاء الترجمة " يغضب مني ، ولـ يعاممني بقسوة 

، ووجدت ()حتى وجدت الحديث بنحو ىذا المفظ في كتب السيرة و التراجـ 
أنيا قد أوردت الحديث األتي بعد ىذا الحديث ، فكأنو قد نقؿ ىذيف 

. الحديثيف مف ترجمة أحد ىذه المصادر
 

 فأمر سفٍر، في  اهلل رسوؿ وكاف ( 70-69ص )( 18)حديث رقم 
. ذبحيا عميَّن  اهلل، رسوؿ يا: رجؿ فقاؿ شاة، بإصالح

. سمخيا عميَّن : آخر وقاؿ
. طبخيا عميَّن : آخر وقاؿ

                                                 

، واإلمام أحمد في المسند  ح  (23)، مسمم في صحيحو ح  (6038)أخرجو البخاري في صحيحو ح  ( )
   .، والمفظ لو (13034)

 ، والوافي بالوفيات 1/19الطبقات السنية في تراجم الحنفية لمغزي  ، و1/75خالصة سير سيد البشر  ( )
  .1/31لمصفدي 
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 نكفيؾ َنحف اهلل َرُسوؿ َيا َقاُلوا ، الحطب جمع وَعَميَّن : "   اهلل رسوؿ فقاؿ
 يكره اهلل َفِإف َعَمْيُكـ أتميز َأف أكره َوَلِكنِّكي تكفوني َأنُكـْ  عممت قد:"  َفَقاؿَ ، 
. () " َأْصَحابو َبيف متميزا يَراهُ  َأف َعبده مف
 

 َيا: َقاؿَ  اْلَجُموحِ  ْبفِ  اْلُمْنِذرِ  ْبفَ  اْلُحَبابَ  فَّن أ ( 70ص  )( 19)حديث رقم 
 َواَل  َنَتَقدَّنَمُو، َأفْ  َلَنا َلْيَس  المَّنوُ  َأْنَزَلَكوُ  َأَمْنِزاًل  اْلَمْنِزَؿ، َىَذا َأَرَأْيتَ  المَّنِو، َرُسوؿَ 
رَ  . َواْلَمِكيَدُة؟ َواْلَحْربُ  الرَّنْأيُ  ُىوَ  َأـْ  َعْنُو، َنتََأخَّن
 َلْيَس  َىَذا َفِإفَّن  المَّنِو، َرُسوؿَ  َيا: َفَقاؿَ  َواْلَمِكيَدُة؟ َواْلَحْربُ  الرَّنْأيُ  ُىوَ  َبؿْ : َقاؿَ 

، ِمفْ  َماءٍ  َأْدَنى َنْأِتيَ  َحتَّنى ِبالنَّناسِ  َفاْنَيْض  ِبَمْنِزِؿ، َّـن  َفَنْنِزَلُو، اْلَقْوـِ  َما  ُنَغوِّكرُ  ُث
َّـن  اْلُقُمِب، ِمفْ  َوَراَءهُ  َّـن  َماًء، َفَنْمَمُؤهُ  َحْوًضا َعَمْيوِ  َنْبِني ُث ، ُنَقاِتؿُ  ُث  َفَنْشَربُ  اْلَقْوـَ
  المَّنوِ  َرُسوؿُ  َفَنَيَض . ِبالرَّنْأيِ  َأَشْرتَ  َلَقدْ :   المَّنوِ  َرُسوؿُ  َفَقاؿَ  َيْشَرُبوَف، َواَل 

َّـن  َعَمْيِو، َنَزؿَ  اْلَقْوـِ  ِمفْ  َماءٍ  َأْدَنى َأَتى إَذا َحتَّنى َفَسارَ  النَّناِس، ِمفْ  َمَعوُ  َوَمفْ   ُث
َرْت، ِباْلُقُمبِ  َأَمرَ   َماًء، َفُمِمئَ  َعَمْيِو، َنَزؿَ  الَّنِذي اْلَقِميبِ  َعَمى َحْوًضا َوَبَنى َفُغوِّك
َّـن  . ()اآْلِنَيةَ  ِفيوِ  َقَذُفوا ُث
 

                                                 

 لم أجد الحديث بيذا المفظ إال في كتب السير والتراجم ، والحكم عميو متعذر لعدم المعرفة بسنده ولم أجد  ()
من تكمم فيو من العمماء إال في جزء من الحديث ففي كتاب الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث لمغزي ح 

 شيء في نفسو يمتين أن أراد   أنو روي لكن،  يعرف ال : أخيو عن المتميز العبد يكره اهلل إن( : 65)
 عبده من يكره اهلل فإن عميكم أتميز أن أكره ولكن تكفوني أنكم عممت قد " قال اهلل رسول يا نكفيك نحن قالوا
 ".أصحابو عن متميزاً  يراه أن

 ، 1/19الطبقات السنية في تراجم الحنفية لمغزي  ، 1/75خالصة سير سيد البشر لممحب الطبري :  ينظر 
  .1/31والوافي بالوفيات لمصفدي 

.  ، عن عروة بن الزبير ، وابن شياب الزىري مرسالً 3/35أخرجو البييقي في دالئل النبوة   ()
.   ، مرسالً 2/272وأخرجو ابن إسحاق في المغازي ، انظر سيرة ابن ىشام 

حديث منكر :" ،ووصمو من حديث الحباب بن المنذر ، قال الذىبي  (5801)وأخرجو الحاكم في المستدرك ح 
." 
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َعَدَؿ ُصُفوَؼ َأْصَحاِبِو َيْوـَ  َأفَّن َرُسوَؿ اهلِل ( 71ص )( 20)حديث رقم 
، َفَمرَّن ِبَسَواِد ْبِف َغِزيَّنَة َحِميِؼ َبِني َعِديِّك ْبِف  َبْدٍر، َوِفي َيِدِه َقَدٌح ُيَعدِّكُؿ ِبِو اْلَقْوـَ

اِر َقاؿَ  ، َفَطَعَف َرُسوُؿ اهلِل : النَّنجَّن ِباْلَقَدِح ِفي َبْطِنِو، َوُىَو ُمْسَتْنِتٌؿ ِمَف الصَّنؼِّك
َيا َرُسوَؿ اهلِل َأْوَجَعْتِني َوَقْد َبَعَثَؾ اهلُل ِباْلَعْدِؿ، : اْسَتِو َيا َسَواُد َفَقاؿَ : َوَقاؿَ 

َيا َرُسوَؿ اهلِل ِإنَّنَؾ َطَعْنَتِني : اْسَتِقْد َقاؿَ َفَقاَؿ َلُو َرُسوُؿ اهلِل : َفَأِقْدِني َقاؿَ 
: اْسَتِقْد َقاؿَ : َعْف َبْطِنِو، َوَقاؿَ  َفَكَشَؼ َرُسوُؿ اهلِل : َوَلْيَس َعَميَّن َقِميٌص َقاؿَ 

َيا َرُسوَؿ اهلِل، : َما َحَمَمَؾ َعَمى َىَذا َيا َسَواُد؟ َقاؿَ : َفاْعَتَنَقُو، َوَقبَّنَؿ َبْطَنُو، َوَقاؿَ 
ـْ آَمِف اْلَقْتَؿ، َفَأَرْدُت َأْف َيُكوَف آِخَر اْلَعْيِد ِبَؾ َأْف َيَمسَّن  َحَضَرِني َما َتَرى، َوَل

 .()" َلُو ِبَخْيرٍ  ِجْمِدي ِجْمَدَؾ، َفَدَعا َرُسوُؿ اهلِل 
  

 ِمفَ  ِبُأُحدٍ  ُقِتؿَ  َمفْ  ِذْكرِ جاء في ( 73-72ص )(21)حديث رقم 
ةِ  ِمفْ  َوَكافَ  ِغيَمًة، ُسَوْيدٍ  ْبفُ  اْلَحاِرثُ  َقَتَموُ  ِزَيادٍ  ْبفُ  َوِمْجَذرُ : اْلُمْسِمِميَف،  ِقصَّن

اِمتِ  ْبفَ  ُسَوْيدَ  َقَتؿَ  َأنَّنوُ  ِزَياٍد، ْبفِ  ِمْجَذرِ   اهللِ  َرُسوؿُ  َقِدـَ  َفَممَّنا اْلَجاِىِميَّنِة، ِفي الصَّن
اِمِت، ْبفِ  ُسَوْيدِ  ْبفُ  اْلَحاِرثُ  َأْسَمـَ  اْلَمِديَنةَ  َوَسمَّنـَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصمَّنى  َوِمْجَذرُ  الصَّن
 َيْقِدْر  َفَمـْ  ِبَأِبيِو، ِلَيْقُتَموُ  ِمْجَذًرا َيْطُمبُ  اْلَحاِرثُ  َفَجَعؿَ  َبْدًرا، َفَشِيَدا ِزَياٍد، ْبفُ 

 ِمفْ  اْلَحاِرثُ  َأتَاهُ  اْلَجْوَلةَ  ِتْمؾَ  اْلُمْسِمُموفَ  َوَجاؿَ  ُأُحدٍ  َيْوـُ  َكافَ  َفَممَّنا َيْوَمِئٍذ، َعَمْيوِ 
َّـن  اْلَمِديَنةِ  ِإَلى َوَسمَّنـَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصمَّنى اهللِ  َرُسوؿُ  َفَرَجعَ  ُعُنَقُو، َفَضَربَ  َخْمِفوِ   ُث
 َأفَّن  َفَأْخَبَرهُ  السَّناَلـُ  َعَمْيوِ  ِجْبَراِئيؿُ  َأتَاهُ  َرَجعَ  َفَممَّنا اأْلََسِد، َحْمَراءِ  ِإَلى َخَرجَ 

  اهللِ  َرُسوؿُ  َفَرِكبَ  ِبَقْتِمِو، َوَأَمَرهُ  ِغيَمًة، ِزَيادٍ  ْبفَ  ِمْجَذرَ  َقَتؿَ  ُسَوْيدٍ  ْبفَ  اْلَحاِرثَ 
 ُسَوْيدٍ  ْبفُ  اْلَحاِرثُ  َقِدـَ  ِإَذا: " َفَقاؿَ  َساِعَدةَ  ْبفَ  ُعَوْيـَ  َدَعا َرآهُ  َفَممَّنا ُقَباَء، ِإَلى
 " ِغيَمةً  ُأُحدٍ  َيْوـَ  َقَتَموُ  َفِإنَّنوُ  ِزَياٍد، ْبفِ  ِباْلِمْجَذرِ  ُعُنَقوُ  َفاْضِربْ  اْلَمْسِجدِ  َبابِ  ِإَلى

                                                 

 ، 1/803أخرجو ابن إسحاق في المغازي والسير ، ومن طريقو أخرجو ابن مندة في معرفة الصحابة  (  )
 .3/1404وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
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ـٌ، َفَأَخَذهُ  ، اهللِ  َرُسوؿَ  ُأَكمِّكـْ  َدْعِني: اْلَحاِرثُ  َفَقاؿَ  ُعَوْي  ُعَوْيـٌ  َعَمْيوِ  َفَأَبى ََ
 َيْرَكَب، َأفْ  ُيِريدُ :  اهللِ  َرُسوؿُ  َوَنَيَض  ، اهللِ  َرُسوؿِ  َكاَلـَ  ُيِريدُ  َفَجاَبَذهُ 
 ِإيَّناهُ  َقْتِمي َكافَ  َما َواهللِ  اهلِل، َرُسوؿَ  َيا َقَتْمُتوُ  َواهللِ  َقدْ : َيُقوؿُ  اْلَحاِرثُ  َفَجَعؿَ 
، َعفِ  ُرُجوًعا ْساَلـِ  ِفيوِ  ُوِكْمتُ  َوَأْمرٌ  الشَّنْيَطاِف، َحِميَّنةُ  َوَلِكنَّنوُ  ِفيِو، اْرِتَياًبا َواَل  اإْلِ
َلى َوَجؿَّن  َعزَّن  اهللِ  ِإَلى َأُتوبُ  َفِإنِّكي َنْفِسي، ِإَلى  ِدَيَتوُ  َوُأْخِرجُ  اهلِل، َرُسوؿِ  َواِ 

 ِإَلى َأُتوبُ  ِإنِّكي ِمْسِكيًنا، ِستِّكيفَ  َوُأْطِعـُ  َرَقَبًة، َوُأْعِتؽُ  ُمَتتَاِبَعْيِف، َشْيَرْيفِ  َوَأُصوـُ 
 َلُيـْ  َيُقوؿُ  اَل  ُحُضوٌر، ِمْجَذرٍ  َوَبُنو:  اهللِ  َرُسوؿِ  ِبِرَكابِ  ُيْمِسؾُ  َوَجَعؿَ  اهللِ 

 َفاْضِربْ  ُعَوْيـُ  َيا َقدِّكْموُ : " َقاؿَ  َكاَلَموُ  اْسَتْوَعبَ  ِإَذا َحتَّنى َشْيًئا،  اهللِ  َرُسوؿُ 
 .()  "ُعُنَقوُ 
  

 َقِضيَّنةِ  ِمفْ  َفَرغَ  مَّناؿَ : جاء في قصة الحديبية ( 76ص )( 22)حديث رقم 
َّـن  َفاْنَحُروا ُقوُموا: أِلَْصَحاِبوِ   المَّنوِ  َرُسوؿُ  َقاؿَ  الِكتَاِب،  َفَوالمَّنوِ : َقاؿَ  ، اْحِمُقوا ُث

 َدَخؿَ  َأَحدٌ  ِمْنُيـْ  َيُقـْ  َلـْ  َفَممَّنا َمرَّناٍت، َثاَلثَ  َذِلؾَ  َقاؿَ  َحتَّنى َرُجؿٌ  ِمْنُيـْ  َقاـَ  َما
ِّـك  َعَمى ُـّ  َفَقاَلتْ  النَّناِس، ِمفَ  َلِقيَ  َما َلَيا َفَذَكرَ  َسَمَمَة، ُأ  المَّنِو، َنِبيَّن  َيا: َسَمَمةَ  ُأ
َّـن  اْخُرجْ  َذِلَؾ، َأُتِحبُّ   َوَتْدُعوَ  ُبْدَنَؾ، َتْنَحرَ  َحتَّنى َكِمَمًة، ِمْنُيـْ  َأَحًدا ُتَكمِّكـْ  الَ  ُث
 َوَدَعا ُبْدَنُو، َنَحرَ  َذِلؾَ  َفَعؿَ  َحتَّنى ِمْنُيـْ  َأَحًدا ُيَكمِّكـْ  َفَمـْ  َفَخَرجَ  َفَيْحِمَقَؾ، َحاِلَقؾَ 
 َحتَّنى َبْعًضا َيْحِمؽُ  َبْعُضُيـْ  َوَجَعؿَ  َفَنَحُروا َقاُموا، َذِلؾَ  َرَأْوا َفَممَّنا َفَحَمَقُو، َحاِلَقوُ 
. ()" َغماًّلا َبْعًضا َيْقُتؿُ  َبْعُضُيـْ  َكادَ 

                                                 

المجذر بن ذياد ، و البييقي في السنن : ، وفيو اسم الصحابي 3/355أخرجو ابن سعد في الطبقات  ( )
 ِإنََّما:"  ، من طريق الواقدي ، وقال البييقي  12/70، والمفظ لو ، وفي معرفة السنن وااثار 8/101الكبرى 
ةُ  َبَمَغَنا َذرِ  ِقصَّ     ".َوِعيفٌ  َوُىوَ ،  ُمنْعَقِطًعا الْعَواِقِديِّش  َحِديثِ  ِمنْع  ِزَياٍد، بْعنِ  ِمجْع

، من طريق زيد العمي عن  (3716)، وابن ماجو في سننو  (1490)أخرجو الترمذي في سننو ح  ( )
 :قال ابن حجر  ، البصري العمي الحواري أبو الحواري ابن يدأنس بن مالك بو ، والحديث وعيف مداره عمى ز

 (.2131) ، تقريب التيذيب ت وعيف
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 َقِدـَ  حيف اهلل رسوؿ َأَتى َعاِمرٍ  َأَبا فَّن أ(  83-82ص )( 23)حديث رقم 

: َفَقاؿَ  ِبِو؟ جئتَ  الَّنِذي الدِّكيفُ  َىَذا َما: َفَقاؿَ  َمكَّنةَ  إَلى َيْخُرجَ  َأفْ  َقْبؿَ  اْلَمِديَنَة،
 إنَّنؾَ : " المَّنوِ  َرُسوؿُ  َلوُ  َفَقاؿَ  َعَمْيَيا، َفَأَنا: َقاؿَ  ،"إْبَراِىيـَ  ِديفِ  ِباْلَحِنيِفيَّنةِ  ِجْئتُ "

 َلْيَس  َما اْلَحِنيِفيَّنةِ  ِفي ُمَحمَّندُ  َيا َأَدَخْمتَ  إنَّنؾَ : َقاؿَ  َبَمى، َقاَؿ، ،"َعَمْيَيا لستَ 
 َأَماَتوُ  اْلَكاِذبُ : َقاؿَ  ،"َنِقيَّنةً  َبْيَضاءَ  ِبَيا ِجْئتُ  َوَلِكنِّكي فعمُت، َما: "َقاؿَ  ِمْنَيا،
. َكَذِلؾَ  ِبَيا جئتَ  َأنَّنؾَ  َأيْ   المَّنوِ  ِبَرُسوؿِ  ُيَعرِّكُض  -َوِحيًدا َغِريًبا َطِريًدا المَّنوُ 
 ُىوَ  َفَكافَ  ،"ِبوِ  َذِلؾَ  َتَعاَلى المَّنوُ  َفَفَعؿَ  َكَذبَ  َفَمفْ  َأَجْؿ،: "  المَّنوِ  َرُسوؿُ  َقاؿَ 
 إَلى َخَرجَ  مكةَ   المَّنوِ  رسوؿُ  اْفَتَتحَ  َفَممَّنا َمكَّنَة، إَلى َخَرجَ  المَّنِو، َعُدوَّن  َذِلؾَ 

 وحيًدا غريًبا طريًدا بيا فمات. بالشاـ َلِحؽَ  الطَّناِئؼِ  َأْىؿُ  َأْسَمـَ  َفَممَّنا. الطَّناِئؼِ 
(). 
  

 اَل  َفَصاَفَحوُ  الرَّنُجؿُ  اْسَتْقَبَموُ  ِإَذا  النَّنِبيُّ  كافَ ( 90ص )( 24)حديث رقم 
 َوْجِيوِ  َعفْ  َوْجَيوُ  َيْصِرؼُ  َواَل  َيْنِزُع، الَّنِذي الرَّنُجؿُ  َيُكوفَ  َحتَّنى َيِدهِ  ِمفْ  َيَدهُ  َيْنِزعُ 
 َجِميسٍ  َيَديْ  َبْيفَ  ُرْكَبَتْيوِ  ُمَقدِّكًما ُيرَ  َوَلـْ  َيْصِرُفوُ  الَّنِذي ُىوَ  الرَّنُجؿُ   َيُكوفَ  َحتَّنى
. () َلوُ 
 

َرُجٌؿ، َفَكمَّنَمُو، َفَجَعَؿ ُتْرَعُد  َأَتى النَّنِبيَّن  ( 90ص )( 25)حديث رقم 
ْف َعَمْيَؾ، َفِإنِّكي َلْسُت ِبَمِمٍؾ، ِإنَّنَما َأَنا اْبُف اْمَرَأٍة تَْأُكُؿ : َفَراِئُصُو، َفَقاَؿ َلوُ  َىوِّك

 .() "اْلَقِديدَ 

                                                 

 .2/235السيرة النبوية البن ىشام  ( )

 (.18298)، واإلمام أحمد في مسنده ح  (2731)أخرجو البخاري في صحيحو ح  ( )

 :حديث مختمف فيو  ( )
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 الَ : َقاؿَ  َأْوِصِني،:   ِلمنَّنِبيِّك  َقاؿَ  َرُجاًل  فَّن أ( 91ص )( 26)حديث رقم 

  .() " َتْغَضبْ  الَ : َقاؿَ  ِمَراًرا، َفَردَّندَ  َتْغَضبْ 
. أن السائل ىو أحد القادة: زاد المؤلف فيو 

 
ْفؽِ  ِمفَ  َحظَّنوُ  ُحِرـَ  َمفْ ( 93ص 27)حديث رقم   َخْيرِ  ِمفْ  َحظَّنوُ  ُحِرـَ  الرِّك

. () َواآْلِخَرةِ  الدُّْنَيا
                                                                                                                                            

ٍن َقالَ  بن أبي الحارث ، عن ج–إسماعيل بن أسد : الوجو األول  َفُر بْعُن َعوْع َماِعيُل بْعُن َأِبي َخاِلٍد، : عْع َحدَّثََنا ِإسْع
ُعودٍ    .َعنْع َقيْعِس بْعِن َأِبي َحاِزٍم، َعنْع َأِبي َمسْع

 .5/69والبييقي في دالئل النبوة  (4366)والحاكم في المستدرك ح  (3312)أخرجو ابن ماجة في سننو 
َدُه َوَصَموُ : ه عقبو قال ابن ماج   ِموِ : َقاَل الدَّاَرُقطْعِنيُّح  ، وإسماعيل َوحْع َماِعيُل َتَفرََّد ِبَوصْع . 6/195 العمل ِإسْع

َماِعيَل بْعِن َأِبي َخاِلٍد، :  َقالَ ىشام بن عمرو الحمصي ، : شقران : الوجو الثاني  نا ِعيَسى بْعُن ُيوُنَس، َعنْع ِإسْع
 .بوَعنْع َجِريٍر،. َعنْع َقيْعِس بْعِن َأِبي َحاِزٍم،

َماِعيَل، َعنْع َقيْعٍس، َعنْع َجِريٍر وقال عقبو  (1260)وأخرجو الطبراني في األوسط ح  ِو َىَذا الْعَحِديَث َعنْع ِإسْع َلمْع َيرْع
 ".ُشقْعَرانُ : ِإالَّ ِعيَسى، َتَفرََّد ِبوِ 

 ".َوِكاَلُىَما َوِىَم :" قال الدارقطني عن الوجيين األول والثاني 
َساًل، َعِن النَِّبيِّش : الوجو الثالث  َماِعيَل، َعنْع َقيْعٍس، ُمرْع  .   ِإسْع

 :فقد رواه عن إسماعيل بن أبي خالد سبعة من أئمة وأعالم الحديث 
، والخطيب في تاريخ بغداد 6/194يحي بن سعيد القطان ، أخرجو الدارقطني في العمل  (1)
،              (44) أخرجو عمي بن محمد الحميري في جزئو ح ، أبو خالد األحمر  (2)، 7/261
زىير بن معاوية ، أخرجو الخطيب في تاريخ بغداد : ىشيم بن بشير ، و أبو خيثمة   (3-4)
( 7) ، 1/23يزيد بن ىارون ، وعبد اهلل ابن نمير ، ابن سعد في الطبقات  (5-6)، 7/261

 .11/273 ، وابن حجر في إتحاف الميرة 7/545سفيان بن عيينة ، ذكره ابن عدي في الكامل 
َساًل، َعِن : َقاَل الدَّاَرُقطْعِنيُّح ورواية الجمع أرجح من رواية من خالفيم ،  َماِعيَل، َعنْع َقيْعٍس، ُمرْع َواُب َعنْع ِإسْع َوالصَّ

 .5/69 دالئل النبوة .ىذا مرسل وىو المحفوظ:"  ، وقال البييقي 6/195 ، العمل النَِّبيِّش 
 .فحكمو وعيف ألنو مرسل

: ، وفيو أن السائل  (20357)واإلمام أحمد في مسنده ح  (6116)أخرجو البخاري في صحيحو ح  ( )
 .جارية بن قدامة السعدي

من حديث عائشة  (4530)، وأبو يعمى في مسنده ح  (3454)أخرجو ابن الجعد في الجعديات ح  ( )
ِطيَ  َمنْع  ِإنَّوُ  َأَما:" روي اهلل عنيا ، بزيادة  ِطيَ  َفَقدْع  الرِّشفْعقِ  ِمنَ  َحظَّوُ  ُأعْع ِخَرةِ  الدُّحنْعَيا َخيْعرِ  ِمنْع  َحظَّوُ  ُأعْع  ، " َوااْع
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. 93ص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الخاتمة 
: الحمد هلل حؽ حمده والصالة والسالـ عمى خير خمقو   أما بعد 
: فقد خرجت بعد االنتياء مف كتابة ىذا البحث بالفوائد التالية 

. أف الخير كؿ الخير فيما جاء في كتاب اهلل وسنة نبيو  .ٔ
 بما حباه ربو مف حسف الشمائؿ ، وكريـ عظـ مكانة النبي  .ٕ

. الخصاؿ
                                                                                                                                            

َرمِ  َمنْع : َقالَ  ،  النَِّبيِّش  َعنِ  َجِريٍر،والحديث صحيح ولو شاىد من حديث  َرمِ  الرِّشفْعَق، ُيحْع أخرجو    ".الْعَخيْعرَ  ُيحْع
 ".يحرم الخير كمو : بمفظ  (4809)، ، وأبو داود في سننو ح (2592)مسمم في صحيحو ح 

 



 (42) 

.  ىو المثؿ األعمى لالقتداء لمف أراد خيري الدنيا واآلخرةأف النبي  .ٖ
برازىا لمناس أىمية العناية بجوانب متعددة مف حياة النبي  .ٗ  ، وا 

 .كافة

أىمية عمـ القيادة في إدارة أمور الحياة بما يحقؽ مصمحة البالد  .٘
. والعباد

 .أف مف الكتاب الغربييف مف ىو منصؼ كحاؿ صاحب ىذا الكتاب .ٙ

 
: واقترح مايمي 

إنشاء مركز عممي يعنى بالدرسات الحديثة في العمـو االجتماعية  .ٔ
. والنفسية وتأصيميا  بما جاء في كتاب اهلل وسنة نبيو 

 مف التواصؿ مع الكتاب الغربييف المنصفيف حتى يكتبوا عف النبي  .ٕ
 .خالؿ المغة التي يفيما أصحابيـ

.والصالة والسالـ عمى نبينا محمد 
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: المراجع 
إتحاؼ الميرة بالفوائد المبتكرة مف أطراؼ العشرة ، ألبي الفضؿ  .ٔ

جمع مف : ، تحقيؽ  ( ىػ852)أحمد بف عمي بف حجر ت
، منشورات وزارة الشؤوف  (ىػ1415 )المحققيف ، الطبعة األولى 

. اإلسالمية ، السعودية
تأليؼ عالء الديف عمي : اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف .ٕ

الطبعة األولى . شعيب األرناؤوط: بف بمباف الفارسي، تحقيؽ
.   بيروت–مؤسسة الرسالة . (ىػ1412- 1408)
ألحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادي ت : تاريخ بغداد .ٖ

) مصطفى عبد القادر عطا ، الطبعة األولى :تحقيؽ  (ىػ463)
 .دار الكتب العممية ، بيروت (ىػ1417

ىػ ، دار 1412ترجماف األشواؽ ، البف عربي الحاتمي ، ط  .ٗ
 .صادر بيروت

: تحقيؽ. (ىػ852ت)البف حجر العسقالني : تقريب التيذيب .٘
األولى . ط دار العاصمة ػ الرياض. صغير الباكستاني

. (ىػ1416)
ألبي الحجاج يوسؼ بف عبد : تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ .ٙ

الطبعة الثانية . بشار عواد معروؼ: تحقيؽ. الرحمف المزي
بيروت  –مؤسسة الرسالة . (ىػ1413ىػ ػ 1403)
، ط  (ىػ1394)التحرير والتنوير ، لمحمد الطاىر بف عاشور ت  .ٚ

. الدار التونسية لمنشر ، تونس
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  ) الدمشقي ت كثير بف عمر بف سماعيؿ ، إلالعظيـ القرآف تفسير .ٛ
 1420 ، الطبعة الثانية سالمة محمد بف سامي : تحقيؽ ( ىػ 774
 ، الرياض ، السعودية والتوزيع لمنشر طيبة دار، 

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف ، لعبد الرحمف بف  .ٜ
عبد الرحمف المويحؽ ، : ، اعتنى بو  (ىػ1376)ناصر السعدي ت 
 .ىػ ، مكتبة الرشد ، الرياض1426الطبعة الثالثة ، 

،   (ىػ354 )ألبي حاتـ محمد بف حباف البستي ت : الثقات .ٓٔ
ىػ ػ 1393)الطبعة األولى . محمد عبد المعيد خاف.د: تحت مراقبة

 .مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ػ اليند. (1403

عبد .د تحقيؽ ، (ىػ323 ) ، تالِحْمَيري محمد بف عمي زءج .ٔٔ
 الرشد، مكتبة،  ىػ 1418 األولى،، ط  البعيمي سميماف بف عزيزاؿ

. الرياض
 )ألبي عيسى محمد بف عيسى الترمذي، ت : الجامع الكبير  .ٕٔ

ـ 1996) بشار عواد معروؼ ، الطبعة األولى .د: تحقيؽ  (ىػ279
 .دار الغرب اإلسالمي ، بيروت (

عبد .د تحقيؽ ، (ىػ323 ) ، تالِحْمَيري محمد بف عمي زءج .ٖٔ
 الرشد، مكتبة،  ىػ 1418 األولى،، ط  البعيمي سميماف بف عزيزاؿ

. الرياض
  )الجعديات ، ألبي القاسـ عبد اهلل بف محمد البغوي ت  .ٗٔ

رفعت فوزي عبد المطمب ، الطبعة . د:     ، تحقيؽ  (ىػ317
. مكتبة الخانجي ، القاىرة (ىػ 1415)األولى 
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احمد محب : خالصة سير سيد البشر ، ألبي العباس  .٘ٔ
ىػ، دائرة 1426محمد عبد الغفار ، ط : الديف الطبري ، تحقيؽ 

 .المعارؼ العثمانية ، اليند

 )دالئؿ النبوة ،ألبي بكر أحمد بف الحسيف البييقي ت  .ٙٔ
) المعطي قمعجي ، الطبعة األولى ، . د:      ، تحقيؽ   (ىػ458

. ، دار الرياف ، القاىرة (ىػ 1408
، تحقيؽ  (ىػ 181 )الزىد ، لعبد اهلل بف المبارؾ  ت  .ٚٔ

، دار  (ىػ 1419 )حبيب الرحمف األعظمي ، الطبعة األولى 
. الكتب العممية ، بيروت 

 في السيئ وأثرىا والموضوعة الضعيفة األحاديث سمسمة .ٛٔ
، ط  (ىػ1420) ، لمحمد بف ناصر الديف األلباني ت األمة

. ىػ ، دار المعارؼ ، الرياض1412
  (ىػ275 )السنف ألبي داود سميماف بف األشعث  السجستاني  .ٜٔ

،  (ىػ1409 )كماؿ يوسؼ الحوت ، الطبعة األولى : تحقيؽ 
 مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت

. ألبي عبد اهلل محمد بف يزيد القزويني ابف ماجو: السنف .ٕٓ
) خميؿ مأموف شيخا ، الطبعة الثانية : ، تحقيؽ  (ىػ275 )ت 

 .دار المعرفة ، بيروت )ىػ 1418

السنف الكبرى ، ألبي بكر أحمد بف الحسيف البييقي، الطبعة  .ٕٔ
.  ، مطبعة مجمس دائرة المعارؼ النظامية، اليند(ىػ1344)األولى 

السيرة النبوية ، ألبي محمد بف عبد الممؾ بف ىشاـ  الحميري  .ٕٕ
ىػ ، 1355مصطفى السقا وآخروف ، ط : ، تحقيؽ  (ت213)ت 

. مطبعة الحمبي ، القاىرة
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. (ىػ )محمد بف إسحاؽ بف خزيمة  ت )صحيح ابف خزيمة  .ٖٕ
المكتب . الطبعة األولى. الدكتور محمد مصطفى األعظمي: تحقيؽ

.  بيروت-اإلسالمي 
صحيح البخاري ، لإلماـ محمد بف إسماعيؿ البخاري ،  .ٕٗ

محمد عمي قطب ، وىشاـ البخاري ، المكتبة : مراجعة وضبط 
. ىػ1424العصرية ، صيدا بيروت 

صحيح مسمـ ، لإلماـ مسمـ بف الحجاج القشيري ، اعتنى بو  .ٕ٘
 .ىػ1424ىيثـ خميفة الطعيمي ، المكتبة العصرية ، صيدا بيروت : 

الطبقات السنية في تراجـ الحنفية ، لتقي الديف عبد القادر  .ٕٙ
عبد الفتاح محمد الحمو ، : ، تحقيؽ  (ىػ1010)التميمي الغزي ت 

 .ىػ، القاىرة1390ط 

ىػ 230 )لمحمد بف سعد بف منيع الزىري ت : الطبقات الكبرى .ٕٚ
،  (ىػ1410) محمد عبد القادر عطا ، الطبعة األولى : ، تحقيؽ  (

. دار الكتب العممية ، بيروت
. د: ،  تحقيؽ (ىػ385 )لمدارقطني عمي بف عمر ت : العمؿ .ٕٛ

، دار  (ىػ1405)الطبعة األولى . محفوظ الرحمف زيف اهلل السمفي
.   المدينة المنورة–طيبة 

ابف = لعبد الرحمف بف محمد بف إدريس الرازي : عمؿ الحديث .ٜٕ
تصوير دار المعرفة، . محب الديف الخطيب: تحقيؽ. أبي حاتـ
. (ىػ1405): بيروت

 .في ظالؿ القرآف ، سيد قطب ، ط دار  الشروؽ ، القاىرة .ٖٓ

لمحمد بف : الكاشؼ في معرفة مف لو رواية في الكتب الستة .ٖٔ
:   أحمد بف عثماف الذىبي
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) محمد عوامة ، الطبعة األولى : ،تحقيؽ (ىػ748 )ت .ٕٖ
دار القبمة لمثقافة ، جدة  (ىػ1413

ألبي أحمد عبداهلل بف عدي : الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ .ٖٖ
الطبعة الثالثة . سييؿ زكار.د: تحقيؽ  (ىػ365 )الجرجاني 

. ، دار الفكر ، بيروت(ىػ1409)
 طبعة ،  (ىػ241 )المسند لإلماـ أحمد بف محمد بف حنبؿ ت  .ٖٗ

.  المكتب اإلسالمي
ألبي عبداهلل محمد بف عبداهلل : المستدرؾ عمى الصحيحيف .ٖ٘

دائرة المعارؼ  (ىػ1334)الطبعة األولى . الحاكـ النيسابوري
. تصوير دار المعرفة. العثمانية ػ اليند

 (ىػ204 )ألبي داود سميماف بف داود الطيالسي ت : المسند .ٖٙ
 )محمد بف عبد المحسف التركي ، الطبعة األولى . د: تحقيؽ 
 .دار ىجر ، القاىرة (ىػ1420

 )ألبي يعمى أحمد بف عمي بف المثنى الموصمي: المسند .ٖٚ
دار  (ىػ1404)الطبعة األولى . حسيف سميـ أسد: ، تحقيؽ (ىػ307

. المأموف لمتراث ، دمشؽ
سعد . المطالب العالية ، مجموعة مف الباحثيف ، تنسيؽ د .ٖٛ

. دار العاصمة ، الرياض  (1420ىػ )الشثري ، الطبعة األولى 
 )ألبي القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني ، ت : المعجـ الكبير .ٜٖ

( ىػ) حمدي عبد المجيد السمفي ، الطبعة الثانية : تحقيؽ  (ىػ360
 .دار إحياء التراث العربي 
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محمد بف احمد الذىبي : المغني في الضعفاء ، ألبي عبد اهلل  .ٓٗ
 (ىػ1418) حاـز القاضي ، الطبعة األولى : ، تحقيؽ  (ىػ748 )ت 

. ، دار الكتب العممية، بيروت
سعد . المطالب العالية ، مجموعة مف الباحثيف ، تنسيؽ د .ٔٗ

. دار العاصمة ، الرياض  (1420ىػ )الشثري ، الطبعة األولى 
لمحمد بف أحمد بف أحمد بف : ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ .ٕٗ

الطبعة األولى . عمي محمد البجاوي: تحقيؽ. عثماف الذىبي
 .دار المعرفة ، بيروت. (ىػ1412)

الوافي بالوفيات ، لصالح الديف ابف إيبؾ الصفدي ، ط  .ٖٗ
 .ـ ،دار إحياء التراث العربي ، بيروت2000

 
 
  

 

 


