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 بين يديكم 

  حيقمق سلسل ح  سهلل سق 
سلم ستتليق وبلتت  آلتتل وصتتحهل  جمعتتيق سلحمتتد هلل رب سلعتتالميق وسلصالةوسلستتالم بلتت  سيد

 و عد!
بنن  سل قتتة وسله تتاء  ال، ، هتت ا سلستتطور كاعتت   منيلتتي منتت  بشتت يق باما عتتد متتا ر يتت  

ويبكنني م نني كحبنناء مىمنند صننلى اهلل عليننه ح:ننى كبكنني  هننن620قدامننة المسدسنني الم:نن فى: 
 وكق:رب م  مىمد صلى اهلل عليه وسلم.، ع  قلبي وقلبهم قس ته وسلم كي تب د قراءته

وإليكم مىمد صلى اهلل عليه وسلم و ه  يبكني ،  فال كس:طيع كن كك:ب ككثر م  هذا
فننه والصنالة علينه وإلنيكم وفاتنه وكفننه و ، مىمد صلى اهلل عليه وسلم  نبينا  آه  آه  لفراقنا آه

سطور ت و  مي سلمدينة سلمنورة سللتي تك ه ا سلوبند ق سء، كأعك تشاهدا  أم بينيك،  وقبره
 ال  إ  ظلم  و ع  تنظ  إليها.، تظلق  عدقليإ 

، وسجلنب كاتب ه ا سلسطور حستب سلملتدور متق سل وسيتات سلضتعيف وسلمو توبة 
متتت  كتتا  كتت سلك ، يتتا سلضتتعيفةععتتق تحمتتإ  هتتإ سلعلتتق لتتدر ستت د سلستتي ة سلنهويتتة س حاد

 .ماال يسمح مي س ح ام وسلعلائدسللاريخ وميل يسمح  منلحمإ  يضا  عها تدخإ مي زم ة
سللهتتق صتتإ بلتت  محمتتد كلمتتا ذك عتتاا وكلماهفلنتتا بتتق ذكتت ا بتتدد خللتتك ور تتاء  

وسحشتتت عا وآ اءعتتتا و مهاتناو ستتتات تنا ، عفستتتك وزعتتتة ب شتتتك ومتتتدسد كلماتتتتك سللتتتي ال تنفتتتد
نتل يتارب  نتا بي  وقت ،  مق  حهنتا و حتب عهينتا يتا رب معتل متي جناتتك جنتات سلنعتيقو  ناءعا و
 كلهل               و أملل.
 محمد   وسل الم خا        

 س وسل الم شفيق سللاسمي سلمظاه ي 
 سيلق .مدرسة مظاه سلعلوم : سلاذ

 سلهند .ديو ند.ودسرسلعلوم زك يا
 عاء ليلة س ر  هت 1442/صف   25

 محمد صل  سهلل بليل وسلق ليلة دمق ميها
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  سق سهلل سل حمق سل حيق
سلحمتتتتد هلل رب سلعتتتتالميق وسلصالةوسلستتتتالم بلتتتت  ستتتتيدعا وعهينتتتتا وحهيهناوشتتتتفيعينا 

 وموالعامحمد  حمد ومحمود وبل  آلل وصحهل ومق تهعل إل  يوم سلديق.و عد!

 هخوفهللا و آيات شريفات عن خشية 

 

 :قال هللا جل جالله

 

ِ َواَل يَُكونُوا َكالَِّذينَ أَلَْم يَأِْن ِللَِّذيَن آَمنُوا أَْن تَْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلِذكْ   ﴿ ِ َوَما نََزَل ِمَن اْلَحق   أُوتُوا ِر َّللاَّ

  [16: ]الحديد ﴾ اْلِكتَاَب ِمْن قَْبُل فََطاَل َعلَْيِهُم اأْلََمدُ فَقََسْت قُلُوبُُهْم َوَكثِيٌر ِمْنُهْم فَاِسقُونَ 

 

 [10]األعلى:  ﴾ َسيَذَّكَُّر َمْن يَْخَشى﴿وقال

 

ا َسْت قُ ثُمَّ قَ   ﴿  وقال اَرةِ لَمـَ َن اْلِحَـَ َوةإ َو ِنَّ مـِ دَ قَسـْ اَرةِ أَْو أَشـَ َي َكاْلِحَـَ لُوبُُكْم ِمْن بَْعِد ذَِلَك فَهـِ

ُر ِمْنهُ اأْلَْنَهاُر َو ِنَّ ِمْنَها لََما يَشَّقَُّق فَيَْخُرجُ  ََّ ِ يَتَفَ يَِة َّللاَّ ْن َششـْ ُُ مـِ بِ   ِمْنهُ اْلَماُء َو ِنَّ ِمْنَها لََما يَهـْ

ا تَْعَملُونَ  ُ بِغَافٍِل َعمَّ  [75، 74]البقرة:  ﴾  َوَما َّللاَّ

 

َك اأْلَ ﴿  وقال ِ َوتِلـْ يَِة َّللاَّ عإا ِمْن َششـْ اُل لَْو أَْنَزْلنَا َهذَا اْلقُْرآَن َعلَى َجبٍَل لََرأَْيتَهُ َشاِشعإا ُمتََصد ِ ْمثـَ

 [21]الحشر:  ﴾ نَْضِربَُها ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّرونَ 

 

 ۩  [109]اإلسراء:  ﴾ َويَِخَروَن ِلْْلَْذقَاِن يَْبُكوَن َويَِزيدُُهْم ُشُشوعإا﴿ وقال

 

 :وأولياءه بمثل ذلك فقال أنبياءه عليهم السالم ومدح

 

ِ اَل   ﴿ ْبنَا اسْ فَ ﴿ [89]األنبياء:  ﴾  تَذَْرنِي فَْردإا َوأَْنَت َشْيُر اْلَواِرثِينَ َوَزَكِريَّا  ِْذ نَادَى َربَّهُ َرب  ََ تَ

ْدُعونَنَا َر َ  ِِ َويـَ َرا ا لَهُ َوَوَهْبنَا لَهُ يَْحيَى َوأَْصلَْحنَا لَهُ َزْوَجهُ  ِنَُّهْم َكانُوا يَُساِرُعوَن فِي اْلَخيـْ بـإ

  [90نبياء: ]األ ﴾  َوَرَهبإا َوَكانُوا لَنَا َشاِشِعينَ 

 

ْكَر َوَشِشَي   ﴿  وقال ْرهُ بَِمْغِفَرةٍ َوأَ  ِنََّما تُْنِذُر َمِن اتَّبََع الذ ِ ْحَمَن بِاْلغَْيِب فَبَش ِ ]يس:  ﴾ ْجٍر َكِريمالرَّ

11]  

 

 [ 57]المؤمنون:  ﴾  ِنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َشْشيَِة َرب ِِهْم ُمْشِفقُونَ ﴿ وقال

بِِه أَْن يُوَصَل َويَْخَشْوَن َربَُّهْم َويََخافُ   َوالَِّذيَن يَِصلُونَ ﴿  وقال  ُ  ﴾   وَن ُسوَء اْلِحَسابِ َما أََمَر َّللاَّ

 [21]الرعد: 

  :الكفار على  فلتهم فقال وعاتب    

ا ﴿ فقال ِ َوقَارإ  [ 13]نوح:   ﴾  َما لَُكْم اَل تَْرُجوَن ّلِِلَّ
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 فقيل في التفسير: "ما لكم ال تخافون عظمة هللا؟! 

 

اُل لَْو أَْنَزْلنَا َهذَا اْلقُْرآَن َعلَى َجبٍَل لََرأَْيتَهُ َشاِشعإا مُ ﴿  وقال َك اأْلَْمثـَ ِ َوتِلـْ يَِة َّللاَّ عإا ِمْن َششـْ تََصد ِ

 [21]الحشر:  ﴾ اِس لَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّرونَ نَْضِربَُها ِللنَّ 

 

 [60]المؤمنون:  ﴾ ُهْم  ِلَى َرب ِِهْم َراِجعُونَ َوالَِّذيَن يُْؤتُوَن َما آتَْوا َوقُلُوبُُهْم َوِجلَةٌ أَنَّ ﴿ وقال

 

ْؤِمنِينُكُم الشَّْيطَ  ِنََّما ذَلِ   ﴿  وقال تُْم مـُ افُوِن  ِْن ُكنـْ افُوُهْم َوشـَ اَل تَخـَ اَءهُ فـَ ُُ أَْوِليـَ ِ و  ]آل   ﴾  اُن يُخـَ

 [175عمران: 

 

 [44]المائدة:  ﴾ فاََل تَْخَشُوا النَّاَس َواْشَشْونِ  ﴿ وقال

 

 [41]البقرة:  ﴾ َو ِيَّاَي فَاتَّقُون﴿[ 40]البقرة:  ﴾ اَي فَاْرَهبُونَو ِيَّ ﴿ وقال

 

 [205]األعراُ:  ﴾ َواْذُكْر َربََّك فِي نَْفِسَك تََضَرعإا َوِشيفَة ﴿ وقال

 

ُ َوِجلَْت قُلُوبُُهْم َو ِذَا تُِليَْت َعلَْيِهْم آ﴿  وقال ا  ِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن  ِذَا ذُِكَر َّللاَّ ْم  ِيَمانـإ هُ َزادَتْهـُ يَاتـُ

 [2]األنفال:  ﴾ َوَعلَى َرب ِِهْم يَتََوكَّلُونَ 

 

ابِِريَن َعلَى َما أََصابَُهم﴿ وقال ُ َوِجلَْت قُلُوبُُهْم َوالصَّ  [35]الحج:  ﴾ الَِّذيَن  ِذَا ذُِكَر َّللاَّ

 

َ ﴿ وقال َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء  ِنَّ َّللاَّ  [ 28]فاطر:  ﴾  َعِزيٌز َ فُورٌ  ِنََّما يَْخَشى َّللاَّ

 هللا. مقروٌن بمعرفةٍ  فخوفهم،  حقالذين يعلمون أن هللا  هم:العلماء

 

ُ ﴿  وقال َي َّللاَّ ِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َشاِلِديَن فِيَها أَبَدإا َرضـِ َْ ُِ َعْدٍن تَ َجَزاُؤُهْم ِعْندَ َرب ِِهْم َجنَّا

 [8]البينة:  ﴾ َك ِلَمْن َشِشَي َربَّهُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ذَلِ 

 

َُ َمقَ ﴿ وقال  [46]الرحمن:  ﴾ تَاناَم َرب ِِه َجنَّ َوِلَمْن َشا

 

َوى  ﴿  وقال ِن اْلهـَ ى الـنَّْفَس عـَ ِه َونَهـَ اَم َربـ ِ َُ َمقـَ ا َمْن َشا أَْوى  40َوأَمَّ َي اْلمـَ ةَ هـِ نَـّ ََ ِِنَّ اْل  ﴾  فـَ

 [41، 40]النازعاِ: 

أن  الخـوُ مـن هللا تعـالى مـن تمـام االعتـراُ بملكـه   على فدل  جميع ما وصفناه

 ذ كــان  هلل تعــالى  وأن   فــال ذلــك   فــال العبوديــة، مشــيهته فــي شلقــه وســلطانه ونفــاذ

لثبـوِ يـد المولــى سـبحانه   -عز  وجـل    -لمواله   راهبإا كل  عبٍد ومملوك أن يكون حق   من

 .د له  سبحانه وتعالىوعَز العبد عن مقاومته وترك االنقيا،  وتعالى عليه

ــاء: ــال العلم ــؤمنين ق ة الم ــ  ــالخوُ لعام ــي، ف ــارفينة للعلوالخش ــاء الع ــة ، م والهيب

بين.،  للمحب ين  واإلجالل للمقر 
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 بعض األحاديث الشريفة عن خشية هللا

 

قال: " كان رجـٌل ،  عن النبي صلى هللا عليه وسلم،  عن أبي هريرة رضي هللا عنه

ثـم ،  ثـم اطحنـوني،  موِ قال لبنيه:  ذا أنا مت فأحرقونييسرُ على نفسه فلما حضره ال

فلما ماِ فعل به ،  فوهللا لهن قدر علي ربي ليعذبني عذابإا ما عذبه أحدإا،  حذروني في الري

فقـال: مـا حملـك ، فـِذا هـو قـائمٌ ، ففعلت ، فأمر هللا األرض فقال: اجمعي ما فيك منه،  ذلك 

 (1)" وقال  يره: مخافتك يا رب.فغفر له ، على ما صنعت؟ قال: يا رب ششيتك 

 (2).فتلقاه برحمته، ملك؟ قال: مخافتك ما ح فقال:، فَمعه هللا عز وجل:وفي رواية

 

وسـلم يـروي عـن ربـه جـل وعـال قـال:   عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه

وعزتي ال أجمع على عبدي شوفين وأمنـين  ذا شـافني فـي الـدنيا أمنتـه يـوم القيامـة و ذا 

 (3)ني في الدنيا أشفته يوم القيامة.أمن

 

قـال: " ،  عن بهز بـن حكـيمٍ   :ه فقال رحمه هللاالترمذي قصة في جامع  روى اإلمام

ا فـي صـالة ،  فكـان يـؤم فـي بنـي قشـيرٍ ،  كان زرارة بن أوفى قاضـي البصـرة فقـرأ يومـإ

فكنت فـيمن ،  شر ميتإا،  [9]المدثر:    ﴾  فِذا نقر في الناقور فذلك يومهٍذ يوٌم عسيرٌ ﴿الصبح:  

 (4).احتمله  لى داره

ا كان رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم قلم  قال:،  أن ابن عمر:روى اإلمام الترمذي

يقوم من مَلٍس حتى يدعو بهؤالء الدعواِ ألصحابه: اللهم اقسم لنا من ششيتك ما يحول 

 (5)بيننا وبين معاصيك.

 

ول: اللهـم  نـي أعـوذ بـك مـن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يق،  عن أنٍس 

 (6)ودعاٍء ال يسمع. ،وقلٍب ال يخشع، وعمٍل ال يرفع، علٍم ال ينفع

 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " اللهم  ني أعوذ بـك مـن أربـعٍ: مـن علـٍم ال 

 (7).ومن دعاٍء ال يسمع، ومن نفٍس ال تشبع، ينفع وقلٍب ال يخشع

 

، ومـن قلـب ال يخشـع،  عوذ بك من عين ال تـدمععن النبي صلى هللا عليه وسلم: أ

 (8)ومن دعاء ال يسمع.

 

 
 176/ 4:صحيح سلهخاري (1)

 176/ 4:صحيح سلهخاري :ومي روسية  (2)

 406/ 2:صحيح س ق حها   (3)

 307/ 2:سنق سلل م ي  (4)

 528/ 5:سنق سلل م ي (5)

 849/ 3:مسند   ي دسود سلطيالسي  (6)

 392/ 1:مسند إسحاق  ق رسهويل  (7)

 139/ 11:ملح سلهاري ال ق حج عظ :.وس434/  2:كشف سلمش إ مق حديا سلصحيحيق  (8)
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قال: كان النبي صلى هللا عليه وسلم يدعو يقول: رب اجعلنـي لـك ،  عباٍس عن ابن  

ا ا، شكارإ  (1) ليك أواهإا منيبإا.، لك مخبتإا، لك مطواعإا، لك رهابإا، لك ذكارإ

 

 

 م اسمه الشريف صلى هللا عليه وسل

قصتّي  تق كتالب  تق   حّمد  ق بهد سهلّل  ق بهد سلمطّلب  ق هاشق  ق بهد مناف  قم
 ق مالك  ق سلنّض   تق كناعتة  تق خزيمتة  تق مدركتة  عب  ق لؤّي  ق هالب  ق مه مّ ة  ق ك

 صل  سهلل بليل وسلق. (2). ق إلياس  ق مض   ق عزسر  ق معّد  ق بدعا 
 

 ليه وسلموجوب طاعة سيد المرسلين صلى هللا ع

 :وتعال  لول سهحاعلي
 [.80]سلنساء:  ﴾ هق حفيظاً مق يطع سلّ سول ملد  طاع سهلّل ومق تولّ  مما  رسلناك بلي﴿ 
وما  رسلنا مق رسوٍل إالّ ليطتاع  تتذ  سهلّل ولتو  عّهتق إذ ظلمتوس  عفستهق جتاءوك ماستل ف وس ﴿

 [.64نساء: ]سل ﴾ لوجدوس سهلّل تّوس اً رحيماً  سهلّل وسسل ف  لهق سلّ سول
يق وسلصتتتّ ﴿ ّديليق ومتتتق يطتتتع سهلّل وسلّ ستتتول مأولئتتتك متتتع سلتتتّ يق  ععتتتق سهلّل بلتتتيهق متتتق سلنّهيتتتّ

 [69]سلنساء:  ﴾  وسلّشهدسء وسلّصالحيق وحسق  ولئك رميلاً 

 

 وحب الصحابة له   صلى هللا عليه وسلم تهوجوب محب 

 تعال :  قال سهلل
بشي ت ق و موسٌل سقل ملموها وتجارةٌ قإ إ  كا  آ اؤكق و  ناؤكق وإخوسع ق و زوسج ق و﴿

سولل وجهتاٍد متي ستهيلل مل  ّصتوس تخشو  كسادها ومساكق ت  وعها  حّب إلي ق مق سهلّل ور
 [24]سللو ة:  ﴾ حّل  يأتي سهلّل  أم ا وسهلّل ال يهدي سللوم سلفاسليق

 سلنّهّي  ول   المؤمنيق مق  عفسهق و زوسجل  ّمهتاتهق و ولتو س رحتام  عضتهق  ولت ﴿
ا كتتا    تتهعٍ  متتي كلتتاب سهلّل متتق سلمتتؤمنيق وسلمهتتاج يق إاّل    تفعلتتوس إلتت   وليتتائ ق مع ومتتً

 [6]س حزسب:  ﴾ ذلك مي سل لاب مسطوًرس
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   رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق قتتال: موسلتت ي ، بتتق   تتي ه يتت ة ر تتي سهلل بنتتل
 (1).ال يؤمق  حدكق حل   كو   حب إليل مق وسلدا وولدا، عفسي  يدا
حلت   كتو   حتب ، ال يتؤمق  حتدكق:قال: قال سلنهي صل  سهلل بليل وستلق،   عس  بق

 (2).لدا وسلناس  جمعيقإليل مق وسلدا وو
بق بائشتة قالت : جتاء رجتٌإ إلت  سلنهتي صتل  سهلل بليتل وستلق ملتال: يتا رستول سهلل: 

وإعتي  كتو  متي ، و حتب إلتي متق ولتدي ، إعك  حب إلي مق عفسي و حب إلي مق  هلتي
وإذس ذك ت موتي وموتتك ب مت   عتك إذس ،  مأذك ك مما  صه  حل  آتيك مأعظ  إليك  سلهي 

وإ  دخلتت  سلجنتتة خشتتي   ال  رسك. ملتتق يتت د بليتتل سلنهتتي ، عتت  متتع سلنهيتتيقدخلتت  سلجنتتة رم
ومق يطع سهلل وسل سول مأولئك مع سلت يق  ععتق سهلل ﴿صل  سهلل بليل وسلق حل  عزل  بليل:  

 ﴾ ق وسلشهدسء وسلصالحيق وحسق  ولئك رميًلابليهق مق سلنهييق وسلصديلي
  (3)وسهلل  بلق. .ا ل:صفة سلجنةوه  س روسا سلحامظ   و بهد سهلل سلملدسي مي كل

قال:كنتا متع سلنهتي ،  عل سمع جدا بهد سهلل  تق هشتام،  حدثني   وبليإ زه ة  ق معهد
 .صل  سهلل بليل وسلق وهوآخ   يد بم  ق سلخطاب

ملتال سلنهتي ،  ع   حب إلي مق كإ شيء إال مق عفستي،  ملال لل بم :يا رسول سهلل
ملال لتتل .حلتت   كتتو   حتتب إليتتك متتق عفستتك،  يتتدا وسلتت ي عفستتي، صتتل  سهلل بليتتل وستتلق:ال

 ملتتال سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق:س  ،  عتت   حتتب إلتتي متتق عفستتي، وسهلل، بم :متعتتل س  
 (4) .م بيا

 مت س  ملالزمتا  متي قلتب  تل  وسإليمتا  ستيد سلم ستليق  ومما سهق يلهيق لنا    محهة
  نلصاعل.سلمؤمق تالزما مط دس يزيد  حدهما  زيادة س خ  وينلص 

بتق سلنهتي صتل  سهلل بليتل وستلق قتال: ثتال  متق ،  بق  عس  ق مالك ر تي سهلل بنتل
و   يحتتب ، كتتق ميتتل وجتتد حتتالوة سإليمتتا :    ي تتو  سهلل ورستتولل  حتتب إليتتل ممتتا ستتوسهما

 (5).  ي  ا    يعود مي سل ف  كما ي  ا    يل ف مي سلنارو ،  سلم ء ال يحهل إال هلل

 

 وسلم حتى عند أحتضاره ه للنبي صلى هللا عليه حب أبي بكر رضي هللا عن 
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 ]سلهح  سلطويإ[ بق بائشة  عها قال  و  و     يلضي:
 .. ر يع سليلام  بصمة لألرسمإ ." و  ي  يسلسل  سل مام  وجهل
 (1).ل  سهلل بليل وسلقملال   و    : ذسك رسول سهلل ص

 

 صلى هللا عليه وسلم تابع لحبنا هلل عز وجل   هإن حبنا ل 

  ﴾ إ  كنلق تحّهو  سهلّل ماتّهعوعي يحهه ق سهللّ  إ ق﴿

 

 إن المصطفى صلى هللا عليه وسلم خليل هللا  

، قال:ستتمع  سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق قهتتإ    يمتتوت  خمتتس، حتتدثني جنتتدب 
كمتا ، مت  سهلل تعال  قد ستخ عي خلتيال،  هلل    ي و  لي من ق خليإ وهو يلول:إعي      إل  س

 ال وإ  متق ،  تخ ت   ا   ت  خلتيالالولو كن  ملخ س مق  ملي خليال  ،  يالستخ  إ  سهيق خل
،  ال مال تلخ وس سللهور مستاجد،  كا  قهل ق كاعوس يلخ و  قهور  عهيائهق وصالحيهق مساجد

 (2).إعي  عهاكق بق ذلك

 

 ى هللا عليه وسلم رحمة للعالمينإن النبي صل 

 ﴾ عالميقوما  رسلناك إاّل رحمًة لل﴿ لال بز مق شأعل:م

 إننا نحب سيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم ألنه يبخع نفسه إليماننا 

  ملال جّإ جاللل: 
  ﴾ ملعّلك  اخٌع عفسك بل  آثارهق إ  لق يؤمنوس  ه س سلحديا  سًفا﴿

 ويلول جّإ جاللل:
  ﴾ خٌع عفسك  اّل ي وعوس مؤمنيقلعّلك  ا﴿

 إنه صلى هللا عليه وسلم حريص علينا

 جاللل:لال جّإ م
لسنند ءنناءكم ٌسنن أن منن  كنفسننكم عميننمن عليننه مننا عننن:مم حننريءن علننيكم بننالم مني  ٌءو ن ﴿

 ﴾ٌحيمن 
 

 51المحتضرين البن أبي الدنيا:   (1)
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 إن هللا منع منّا العذاب ما دام هو بيننا صلى هللا عليه وسلم 

 جّإ جاللل: :ملال 
بهم وهم يس:غفرونوما كان اهللم ﴿ بهم وكنت فيهم وما كان اهللم م ذم   ﴾  لي ذم

 

 اتنا يه وسلم سبب لحي إنه صلى هللا عل

 ملال بزمق شاعل: 
س أ إذا  عاكم لما يىييكم﴿   ﴾ يا كيمها المذي  آمن ا اس:جيب ا هللم وللرم

 

 إنه صلى هللا عليه وسلم كان يبكي ألجلنا 

   سلنهتتي ، هتتد سهلل  تتق بمتت و  تتق سلعتتا بق بلتتد صتتح بنتتل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق:م
رب إعهتتق   تتللق ك يتت س متتق ﴿متتي إ تت سهيق: صتتل  سهلل بليتتل وستتلق: تتتال قتتول سهلل بتتز وجتتإ 

إ  تعت  هق متتعهق بهتادك ﴿وقتال بيست  بليتل سلستالم:  ،  س يتة  ﴾  سلناس ممق تهعني متعل منتي
  ﴾  وإ  ت ف  لهق متعك  ع  سلعزيز سلح يق
ملال سهلل بز وجإ: يتا جه يتإ سذهتب إلت  ،  و   ،   مليم مع يديل وقال: سللهق  ملي  

مستتألل متتأخه ا ، اا جه يتتإ بليتتل سلصتتالة سلستتالمه يتتكف مأتتتمستتلل متتا ي، ور تتك  بلتتق، محمتتد
سذهتتب إلتت  ، ملتتال سهلل: يتتا جه يتتإ ، وهتتو  بلتتق، رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق  متتا قتتال

 (1).وال عسوءك، ملإ: إعا سن  يك مي  ملك، محمد
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 ى هللا عليه وسلم يشفعنا يوم القيامة  إنه صل 

دبتوة مستلجا ة   بليتل وستلق قتال: ل تإ عهتي   رستول سهلل صتل  سهلل  ،  ق   ي ه يت ةب
 (1).و ريد     خلهئ دبوتي شفابة  ملي مي س خ ة، يدبو  ها

 إنه صلى هللا عليه وسلم يستغفر ألمته حتى بعد وفاته

قتتال: إ  هلل مالئ تتة  - بليتتل وستتلق صتتل  سهلل -بتتق سلنهتتي ، بتتق بهتتد سهلل  تتق مستتعود
" حيتاتي   ال رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق:يهل و  بق  ملي سلسالم ". قال: وقت،  سياحيق

ممتا ر يت  متق ، وومتاتي خيت  ل تق تعت ي بلتي  بمتال ق،  خي  ل ق تحدثو  ويحد  ل ق
رجتتال  ورجالتتل، ومتتا ر يتت  متتق شتت  سستتل ف ت سهلل ل تتق.روسا سلهتتزسر، خيتت  حمتتدت سهلل بليتتل

 (2)سلصحيح.

 سيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم نّس  

، ولدت  عتا ورستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق بتام سلفيتإ   ل:قا،  بق قيس  ق مخ مة
 (3).دس وسحدسل  و  عا م  د  ل  و  ،  س د  منحق ل  

بق س ق بهاس قال: م ا سلنهي صل  سهلل بليل وسلق  م ة ثال  بش ة سنة يتوح  
 (4).وتومي وهو س ق ثال  وسليق،  سو المدينة بش ،  إليل

 (5).وهو س ق ثال  وسليق سنة بق بائشة:    سلنهي صل  سهلل بليل وسلق مات
ر ي متي ومتاة ستيد   هتت321لإلمام   ي جعفت   حمتد  تق محمتد سلطحتاوي سلملتوم :  

 ملال رحمل سهلل:،  أذك ا  تيجازمسلم سليق 
سهلل بليتل وستلق متي ستنل  اب  يا  مش إ ما سخللتف ميتل  صتحاب رستول سهلل صتل   

 .سللي مات بليها ميما روي بنل كا  قالل مي حياتل

 
 67/ 8:صحيح البخاري  (1)
 24/  9:مَمع الزوائد ومنبع الفوائد   (2)
ة رسول هللا صلى تثنية لدة بكسر الالم وفتح الدال المهملة ألنه جاء في بعض الرواياِ أنا ولد   422/  29:مسند أحمد   (3)

الفتح الربـاني :.، ومعنـاه أننـا ولـدنا فـي زمـن واحـد وسـن واحـد هللا عليه وسلم واصله وولدة فعوضت الهاء، من الواو

اَل   قـال ابـن منظـور:190/  20:لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشـيباني دُون  قـَ ٌِ ولـِ دا ُع لـِ مـْ ََ ْرُب، َواْل دةُ: التـِ  واللـِ 

 اْلفََرْزدَُق:

،رأَ  ٍِ را  رامِ .. وَشْرَخ ِلِديَّ أَسناَن الهِ .ْيَن ُشُروَشُهنَّ ُمؤزَّ

َن الـوالدة، وهمـا  ُجِل تِْربُه، َواْلَهاُء ِعَوٌض ِمَن اْلَواِو الذَّاِهبَِة ِمْن أَوله ألَنه مـِ ْوَهِرَي: َوِلدَةُ الرَّ ََ دان.اْل / 3:لسـان العـرب لـِ
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   ،     متل ماطمتة س نتة سلحستيق حدثلتل،  ق بهد سهلل  ق بمت و  تق ب متا حمد  بق م
بائشة كاع  تلول: إ  رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق قتال لفاطمتة س نلتل متي م  تل سلت ي 

قال  بائشتة:  خه تنتي ،  ئشة ر ي سهلل بنها  عد وماتلمات ميل مما سارها  ل و خه ت  ل با
و خه عتي ،  ي كا   عدا عهي إال باش عصف بمت  سلت ي كتا  قهلتل عل  خه ها "  عل لق ي ق عه

وال  رسعتي إال ذسههتا بلت  ستليق " ،     بيس  صل  سهلل بليل وسلق باش بش يق ومائتة ستنة
 صل  سهلل بليل وسلق: " متا  عتا سهلل بتز بق زيد  ق  رقق ر ي سهلل بنل قال: قال رسول سهلل
مفتي هت يق سلحتدي يق متا قتد دل بلت    لتل ".وجإ عهيا إال باش عصف ما باش سل ي كتا  قه

 .صحة قول مق قال مق  صحا ل إعل تومي بل  ر س سليق سنة
و ، ثتال  وستليق ستنةثق ذك   عدا س حاديا سلدسلتة بلت     ستيد سلم ستليق بتاش  

 خمس وسليق سنة.
كتتا  متتا روي بتتق ، ولمتتا سخللفتتوس متتي ذلتتك هتت س سالختتلالفمتتي عهايتتة سلهتتاب قال:ثتتق 

ضي لمق وسملتل متنهق متي ذلتك بلت  متق خالفتل   سهلل بليل وسلق مي ذلك يلرسول سهلل صل
، ومي ذلك ما قد حلق    سنل صل  سهلل بليل وسلق سل ي تومي بنهتا ستلو  ستنة،  منهق ميل

 سعله .  (1).و اهلل سللوميق 
سيد سلم سليق صل  سهلل بليل وسلق كتا  بنتد م سقنتا وللتاء   ل سلجمهور: أ ول ق قا
لعتتإ سل ستت وهوثال  ستتنوست تتت ك.وسهلل  بلتتتق ، س تتق ثتتال  وستتتليق ستتنة ر تتل جتتّإ جاللتتل

 (2) الصوسب.
محهتتة سل ستتول صتتل  سهلل تظهتت  ، سلمصتتطف  صتتلوست سهلل بليتتل وستتالملمتتوت   تت ك  

تظه آثارا بل  سلجوسرح       للوب إال عل ال  دسلحب إ  كا  مق  بمال سلوإ   ،  بليل وسلق

 
  211/ 5شرح مشكل اآلثار:  (1)
ا مكثـه  نا بحث لطيف إلمام العصر المحدث الكبير آيةمنهو  (2) عليـه  عيسـى آياِ هللا محمد أنـور شـاه الكشـميري: أمـ 

بعين سنةإ، ثـم الصالة والسالم بعد النزول، فالصواب عندي فيه أربعون سنةإ، كما عند أبي داود: فيمكث في األرض أر

ا ما توهم ه رواية مسلم: »أنه يمكث في األرض سبع سنين«، فهو مد ة مكثه مع يتوف ى، فيصل ي عليه المسلمون. اهـ. وأم 

ا  اإلمام المهدي، كما عند أبي داود:وبعد تمام سبع سنين يتوف ى اإلمام،ويبقى عيسى عليه الصالة والسالم بعـد ذلـك ثالثـإ

 سنةإ. وثالثين

ا رف حه الحـافي فـي »اإلصـابة«، وهـو الـذيوأم  رجـع  ليـه السـيوطي فـي »مرقـاة   عه، فكان على ثمانين سـنة، وصـح 

 الصعود.

ا مَموع عمره عليه الصالة والسالم فمهةٌ وعشرون، نب ىء علـى أربعـين منهـا، ورفـع علـى ثمـانين، ويمكـث فـي   وأم 

و ن عيسى عليـه الصـالة :له صلى هللا عليه وسل ماألرض أربعين. وقد مضى منها ثمانون، فبقي أربعون. وهو معنى قو

بـالمعنى، يعنـي بـه نصـف مَمـوع عمـر عيسـى عليـه   - وعشرين، وال أراني ذاهبإا  ال على سـتين  والسالم عاش مهةإ 

ا. و نمـا لـم يفصـل بـين   -بصيغة الماضي    -الصالة والسالم. و نما قال: »عاش«   لكون أكثـره ماضـيإا، ونزولـه معلومـإ

 عين، ألن المقصود كان بيان التنصيف، واإلجمال في مثله شائٌع.ثمانين وأرب

ثم  ن التنصيف باعتبار أولي العزم من األنبياء علـيهم السـالم الـذين جـرى بـذكرهم التـأريخ، أو بحسـب المَمـوع، ال 

نضـبُ بحسب األشخاص واألفراد، فاعلمه. وهـو الـذي يناسـب، فـِن الحسـاب يكـون باعتبـار الوقـائع المهمـة، وبهـا ي

 490/ 3التاريخ. فيض الباري على صحيح البخاري 
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 حمتد   متي حتب  يه تيو يق مق  ،  و سل اذب،  حهل  ميسلصادق  ميميزسهلل  ،  وسلعيو  بل  س قإ 
 و يق مق ال يه ي  موتل وم سقل صل  سهلل بليل وسلق. صل  سهلل بليل وسلق

 قال سلحي سلهاقي سلليوم جّإ جاللل: 
ٌد إاّل رستوٌل قتد خلت  متق   ﴿ قهلتل سلّ ستإ  متت  متات  و قلتإ سعللهتلق بلت  وما محمتّ

اك يق بلا  ق ومق ينللب بل  بلهيتل ملتق يضتّ    ومتا ﴿  144  ﴾  سهلّل شتيًئا وستيجزي سهلّل سلشتّ
ا متتؤّجاًل ومتتق يتت د ثتتوسب سلتتّدعيا عؤتتتل منهتتا ومتتق يتت د  كتتا  لتتنفٍس    تمتتوت إاّل  تتتذ  سهلّل كلا تتً

و  ك يتٌ  و﴿  145﴾  ثوسب س خ ة عؤتل منها وسنجزي سلّشاك يق كأيّق متق عهتّيٍ قاتتإ معتل ر ّيتّ
ا  يق مما وهنوس لما  صا هق مي سهيإ سهلّل ومتا ]آل  ﴾  تعفوس ومتا سستل اعوس وسهلّل يحتّب سلصتّ

 [146 - 144بم س : 
  موتل صل  سهلل بليل وسلق مصّ ح و خه جّإ جاللل

 [30]سلزم :  ﴾  إعّك مّيٌ  وإعّهق مّيلو  ﴿
  34﴾ لخلد  مت  مّ  مهق سلخالدو وما جعلنا لهشٍ  مق قهلك س﴿
 [35، 34]س عهياء:  ﴾ ملنًة وإلينا ت جعو   كّإ عفٍس ذسئلة سلموت وعهلوكق  الّشّ  وسلخي ﴿

 : أ  س خ ة خي  لك مق س ول مهش  جّإ شاعل حهيهل صلوست ر ي بليل وسالمل 
ك متق س ولت  ولآلخ ة خيٌ  ل 3ما وّدبك ر ّك وما قل     2وسلّليإ إذس سج     1وسلّضح   ﴿
 [5 - 1]سلضح :  ﴾ 5ولسوف يعطيك ر ّك مل     4

 هلل بليل وسلق:ل  تكمال مهملل صل  سمأقّ  بينيل جّإ جالل
ا ممتق س تطّ  ﴿ سليوم  كمل  ل ق دين ق و تمم  بلي ق ععملي ور ي  ل تق سإلستالم دينتً

 [3]سلمائدة:  ﴾ مي مخمصٍة هي  ملجاعٍف إلثٍق متّ  سهلّل هفوٌر رحيقٌ 
وقال س ق ج ي  وهي  وسحد: مات رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق  عتد س ق ك ي :قال  

حدثنا س ق ، ثق قال: حدثنا سفيا   ق وكيع .روسهما س ق ج ي ، ب مة  أحد وثماعيق يومايوم  
قال: لما عزل  سليتوم  كملت  ل تق ديتن ق وذلتك يتوم ،  بق   يل،  مضيإ بق هارو   ق بنل ة

لال لل سلنهي صل  سهلل بليل وسلق ما يه يكف قال:    تاعي  عتا كنتا م،     بم ،  سلحج س كه 
 (1).صدق :ملال، مأما إذس  كمإ متعل لق ي مإ شيء إال علص،  يننامي زيادة مق د

 ملال: أعل ي ر دخول سلناس موجا موجا مي دينل ل صل  سهلل بليل وسلق عهي  سهلل   ش 
  سق سهلل سل حمق سل حيق

ا   1لفلح  إذس جاء عص  سهلّل وس مستّهح  حمتد ر ّتك  2ور ي  سلنّاس يدخلو  مي ديتق سهلّل  موسجتً
 3عّل كا  تّوسً ا وسسل ف ا إ
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قتتال:  عزلتت  هتت ا سلستتورة إذس جتتاء عصتت  سهلل وسلفتتلح ، بتتق س تتق بمتت  ر تتي سهلل بنهمتتا
 (1).بل  رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق مي وسط  يام سللش يق وب ف  عل سلودسع

قتال رستول سهلل صتل  ﴾ إذس جتاء عصت  سهلل وسلفتلح﴿ل: لمتا عزلت : قتا،  بق س ق بهاس
 (2).إلي عفسي  أعل ملهوي مي تلك سلسنة سهلل بليل وسلق: ععي 

 سلعام.  عد ه س خه سلنهي صل  سهلل بليل وسلق  أعل ال ي ر سلصحا ة 
وزسد ميتتتل  -   سلنهتتتي صتتتل  سهلل بليتتتل وستتتلق  و تتتع متتتي وسدي محستتت  ، بتتتق جتتتا  

و مت هق     -وزسد ميل   و ععيق:  -، ق جمع وبليل سلس ينة و م هق  الس ينة ش :و ماي م
 (3) .وقال:لعلي ال  رسكق  عد بامي ه س، م إ حص  سلخ في موس  

بق معاذ  ق جهإ قال:لما  ع ل رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق إل  سليمق خ ج معل 
سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق  ورستتول، رسكتتب ومعتتاذ، رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق يوصتتيل

تللاعي  عتد بتامي هت س ولعلتك   ملما م غ قال:يا معاذ إعك بس     ال،  يمشي تح  رسحللل
، ا لفت سق رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلقعً شت  مه   معتاذ ج  ،  وقه ي ،   مسجدي ه س   تم   

 .ثق سللف  مأقهإ  وجهل عحو سلمدينة
 (4).يا كاعوسملال:إ   ول  سلناس  ي سلمللو  مق كاعوس وح

ء  و س  سله تاء  تالهس، ملتال سلنهتي صتل  سهلل بليتل و ستلق ال تهتك يتا معتاذ  ومي روسية:
  (5).مق سلشيطا : إسنادا صحيح

، ر تي سهلل بنتل،  وه س سلحديا ميل إشتارة وظهوروإيمتاء إلت     معتاذسقال س ق ك ي :
 تاليمق حلت  كاعت   متعتل  قتام، وك لك وقع،  اليجلمع  النهي صل  سهلل بليل وسلق  عد ذلك

ثمتاعيق يومتا متق يتوم سلحتج ثق كاع  وماتل بليتل سلصتالة وسلستالم  عتد  حتد و،  حجة سلودسع
 (6)س كه .

وكا   عا معاذ إل  سلتيمق ستنة بشت  قهتإ حتج سلنهتي صتل  سهلل بليتل قال س ق حج :
وستلق كمتتا ذكتت ا سلمصتتنف متتي  وسختت  سلم تتازي وقيتإ كتتا  ذلتتك متتي  وسختت  ستتنة تستتع بنتتد 

صل  سهلل بليل وسلق مق تهوك روسا سلوسقدي  تسنادا إل  كعتب  تق مالتك و خ جتل منص مل  
 ع تل  ق سعد مي سلطهلات بنل ثق ح    ق ستعد  عتل كتا  متي ر يتع س خت  ستنة بشت  وقيتإ 

 
 247/ 5:السنن الكبرى للبيهقي  (1)
  366/ 3:مسند أحمد   (2)
إ..225/ 3سنن الترمذي:  (3)  أوضع:أسرع.وادي محسر: قال األزرقي: وهو شمس مائة ذراع وشمسة وأربعون ذراعا
 376/ 36مسند أحمد:  (4)
 235/ 5:د أحمد مسن  (5)
  382/  7البداية والنهايةك  (6)
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بام سلفلح سنة ثما  وستفلوس بل   عل لق يزل بل  سلتيمق إلت     قتدم متي بهتد   تي   ت  ثتق 
 (1).توجل إل  سلشام ممات  ها

إ قال: كا  سلنهي صل  سهلل بليتل وستلق يعل تف متي كت، بق   ي ه ي ة ر ي سهلل بنل
 (2).ملما كا  سلعام سل ي قه  ميل سبل ف بش يق يوما، رمضا  بش ة  يام
رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق:تزبمو   عتتي متتق  بق معاويتتة قال:قتتالومتتي روسيتتة:

 (3). ال وإعي مق  ول ق وماة، آخ كق وماة
قال:كنتتا جلوستتا بنتتد سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق ملتتال:إعي ال  دري متتا  بتتق ح يفتتة

وسهلتتدوس  هتتدي  و شتتار إلتت    تتي   تت  وبمتت ، ماقلتتدوس  اللتت يق متتق  عتتدي ، ائي متتي ققتتدر  لتت
 (4).وما حدث ق س ق مسعود مق شيء مصدقوا، بمار

، إ  جه يتإ كتا  يعار تني سللت آ  كتإ ستنة مت ة:إلتّي    ست ّ   ماطمتة  ملال ومي روسيتة:
 (5).وال  رسا إال حض   جلي، عل بار ني سلعام م تيقوإ

 جعتلوي صل  سهلل بليل وسلق مأخه عي  عتل يلته  متي  رعي سلنهملال :ساومي روسية:
 (6).سل ي تومي ميل

بق   ي موس  ر ي سهلّل تعتال  بنتل بتق سلنّهتّي صتّل  سهلّل تعتال  بليتل وستّلق قتال إّ  
  عهّيها قهلها مجعلل لها م ًطا وسلًفا  يق يتديها وإذس  رسد سهلّل إذس  رسد رحمة  ّمٍة مق بهادا قه

صتوس  مت ا. بّ  ها وعهّيها حيٌّ مأهل ها وهو ينظ  مل  بينل  هل لها حتيق كتّ  وا وب  هل ة  ّمةٍ 
 (7)صحيح

 وتعبير أبي بكر  رؤيا النبي صلى هللا عليه وسلم عن وفاته

، سهلل بليتتل وستتلق رؤيتتا قتتال: ر ر سلنهتتي صتتل ، بتتق مهشتتٍ  سلستتعدي بتتق س تتق شتتهاٍب 
مستتهللك  م قتتاتيق ، و عتت  متتي درجتتةٍ قتتال: ر يتت  كتتأعي سستتلهل   عتتا ، ملصتتها بلتت    تتي   تت ٍ 

يهليتك سهلل حلت  تت ر متا يست ك ويلت  بينتك. قتال: مأبتاد ،  وعصٍف. قتال: خيتٌ  يتا رستول سهلل
 و بتتيب  عتتدك، ثتتق قتتال: يلهضتتك سهلل إلتت  رحملتتل، و بتتاد   تتو   تتٍ  بليتتل سللتتول، ذلتتك بليتتل

 سعله .وه  س كا .(8)سنليق وعصًفا.

 
  358/ 3:اري البن حَرفتح الب  (1)
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 433/ 7:مصنف ابن أبي شيبة  (4)
 204/ 4:صحيح البخاري  (5)
 204/ 4:صحيح البخاري  (6)
 763األنوار في شمائل النبي المختار:   (7)
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 هل البقيع واألُُحد دعاء النبي صلوات هللا وسالمه على أ

 عتق بلهتةم،  خ ج سلنهي صتل  سهلل بليتل وستلق إلأت   حتد  هت11ومي  وسئإ صف  سنة  
 مصتتل  بلتت   هتتإ  حتتد صتتالتل بلتت ،  تتق بتتام :   سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق ختت ج يومتتا

وإعتي وسهلل  عظت  ، و عتا شتهيد بلتي ق، ملتال: إعتي مت ك ل تق،  نه ثق سعص ف إل  سلم،  سلمي 
وإعتي وسهلل  - و مفتاتيح س ري  -وإعتي  بطيت  مفتاتيح ختزسئق س ري ،   إل  حو تي س 

سلمت سد  الصتالة  (1).ول ق  خاف بلي ق    تنامسوس ميهتا، ما  خاف بلي ق    تش كوس  عدي 
 سلدباء كما قالل  در سلعيني.

مول  رسول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق قتال:  ع نتي رستول سهلل صتل   ةه  ه  ي  و  بق   ي م  
إعتي قتد  مت ت     ستل ف  هإ سلهليتع ، ملال: يا   تا مويههتة، بليل وسلق مق جوف سلليإ سهلل  

، سلستالم بلتي ق يتا  هتإ سلملتا   ملما وقتف  تيق  ظهت هق قتال:، ماعطلل  معل، ماعطلق معي
 قهل  سلفلق ، لو تعلمو  ما عجاكق سهلل منل،  ميل سلناس  مما  صهح،  ليهق ل ق ما  صهحلق ميل

قال:ثق  قهإ بلتي ملال:يا  تا ،  س خ ة ش مق س ول ،  يلهع  ولها آخ ها،  ظلقكلطع سلليإ سلم
، وخيت ت  تيق ذلتك، ثتق سلجنتة،  وسلخلتد ميهتا،  إعي قتد  وتيت  مفتاتيح ختزسئق سلتدعيا،  مويههة

ثتق ،  وسلخلد ميها،  مخ  مفاتيح سلدعيا،  ميو يق للاء ر ي بز وجإ وسلجنة قال: قل : أ ي و 
ثتق ، وسلجنة ثق سستل ف   هتإ سلهليتع، للد سخل ت للاء ر ي،   ا مويههةقال:ال وسهلل يا ،  سلجنة

وجعل سل ي قهضل سهلل بز وجتإ ميتل حتيق  سعص ف مهدئ رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق مي
 (2). صهح

. وسّلق  د ا ش وسا سلّ ي قته  ميتلملّما  صهح رسول سهلّل صّل  سهلل بليل  ومي روسية:
(3) 

مول  رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق قتال: م  رستول ، يههةبق   ي مو  ومي روسية: 
مصل  بليهق رسول سهلل صل  سهلل بليتل ، سهلل صل  سهلل بليل وسلق    يصلي بل   هإ سلهليع

  ج لتتتي دس لتتتيمويههتتتة  ستتت ملمتتتا كاعتتت  سلليلتتتة سل اعيتتتة قال:يتتتا   تتتا، وستتتلق ليلتتتة ثتتتال  متتت ست
، ووقتف بلتيهق،  و مست   سلدس تة،  س لتلمنتزل بتق د،  حلت  سعلهت  إلتيهق،  قال:م كب ومشي 
ي كتب ،  كلطتع سلليتإ ،  ملال:ليهن ق ما  علق ميل ممتا ميتل سلنتاس  تت  سلفتلق   وقال: قام بليهق

إعتي ،  ملال:يا   امويههة،  ثق رجع،  مليهن ق ما  علق ميل،   عضها  عضا س خ ة  شد مق س ول 
 و للتتتاء ر تتتي  جنتتتةوسل، مفتتتاتيح متتتا يفتتتلح بلتتت   ملتتتي متتتق  عتتتدي -خيتتت ت وقتتتال: ،  بطيتتت 

 
 91/ 2:صحيح البخاري  (1)
  376/ 25:مسند أحمد   (2)
 484/ 2:مسند الروياني  (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ليه وسلمصلى هللا ع           الرقة والبكاء في وفاة المصطفى    

 

متاخل ت للتاء ،  بلت  بلههتا متا شتاء سهلل  د   ّ قال:   ت  ،  مأخه عا،  ملل : أ ي و مي يارسول سهلل
 (1)ر ي بز وجإ مما لها  عد ذلك إال سهعا  و ثماعيا حل  قه  صل  سهلل بليل وسلق.

ق  عل صل  د سإلمام  حمد  ق حنهإ سلشيهاعي:سلظاه  وسهلل  بلسلفلح سل  اعي لل تيب مسنومي  
سلخلتد ميهتا متدة طويلتة خشتية    تفلتلق  ملتل  التدعيا سهلل بليل وسلق لق يخل  ختزسئق سلتدعيا و

وهتتو  تتيق وزخارمهتتا مل تتتد بلتت  بلههتتا  ي ت جتتع إلتت  حاللهتتا س ولتت  متتي زمتتق سلجاهليتتة 
  ظه هق ماخلار للاء ر ل 

 بداية الوجع 

 
عتة  م سلمتؤمنيق مي  ي  ميمووسشلد  م ا  ،  س لد ا وجعل مي  ي  بائشةل س ق حزم:قا

، وقيتإ: زينتب، وصح    س لدسء م  ل مت   يت  ميموعتة  وقال سلهيلمي:  (2).ر وس  سهلل بليها
 (3)وقيإ: ريحاعة.

 استأذان النبي صلى هللا عليه من أزواجه  

 
وستتلق قتتال: يق  كتتو  هتتدسف  قال:لمتتا ثلتتإ سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل بتتق جعفتت بق   يتتل

معتت مق  زوسجتتل  عتتل إعمتتا ي يتتد ، و   عتتد هتتدف قالوس:بنتتد مالعتتةيق  كتتقتتال: ، قالوس:بنتتد مالعتتة
 (4) .قد وههنا  يامنا  خلنا بائشة، مللق:يارسول سهلل، بائشة

تعنتي   - عا إل  سلنستاء    -صل  سهلل بليل وسلق  بق بائشة:   رسول سهلل:ومي روسية
متأكو  بنتد   لي  أذ    ت  مت  ر يلق،  ال:إعي ال سلطيع     دور ين قماجلمعق مل  -مي م  ل

 .(5).بائشة معللق" مأذ  لل
 (6).بليل ملما ثلإ سسلأذعهق    ي و  مي  ي  بائشة و   يدر ومي روسية:
 :ملتال عستاؤا، قال : سشل   رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق،  ئشةبق با:ومي روسية

 .ق عأتيكمنح، سعظ  حيا تحب    ت و  ميل
، ماعللإ إل   يت  بائشتة،  قال : ععق  ذلكف  قال صل  سهلل بليل وسلق: وكل ق بل  

 (7).ممات ميل صل  سهلل بليل وسلق
 

  488/ 3:مسند أحمد   (1)
 6جوامع السيرة:    (2)
 561أشرُ الوسائل  لى فهم الشمائل:   (3)
  430/ 7:مصنف ابن أبي شيبة  (4)
 472/  3:سنن أبي داود   (5)
 517/ 1سنن ابن ماجه:  (6)
 582/ 14صحيح ابن حبان:  (7)
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و قام صتّل  سهلّل بليتل وستّلق متي  يت  ميموعتة ستهعة :هتت845سلمل يتزي سلملتوم :قال   
 يتتل    يتتدوريهعتتا إلتت  عستتائل  ستتماء  نتت  بمتتيس يلتتول لهتتق:إ  رستتول سهلّل يشتتّق بل،  يتتام

 نتت  رستتول سهلّل صتتّل  سهلّل  -اطمتتة بليهتتا سلستتالم   م ويتت وي ، محّللنتتل م تتق يحللنتتل، بلتتي قّ 
  هي سللي كاع  تدوربل  عسائل وتلول ذلك بليل وسّلق

وذلتك    زينتب  نت  جحتب ،  وي وي  عل كا  يحمإ مي ثوب يطاف  ل بل  عسائل
يحملتل ، س ر تع يحمتإ  جوسعهتل  م تق يحمتإ متي ثتوب،  كلملل مي ذلك قال:مأعا  دوربلي قّ 

 وشل س  وثو ا  حل  يلسق لهق كما كا  يلسق.، و  و مويههة،   و رسمع موالا
بنتتد ، ميلتتول:  يتتق  عتتا  عتتد هتتدف ميلولتتو ، مجعتتإ يلتتول:  يتتق  عتتا هتتدسف ميلولتتو : بنتتد مالعتتة

 (1)مع ف  زوسجل  عل ي يد بائشة ر ي سهلّل بنها. مالعة!
وسلعشت يق ومتي سليتوم سللاستع    :هننالم: فى:    كف ٌي صفي الرحم  المباٌك:ب الشيخ  
شهد رسول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق جنتازة متي   هت وكا  يوم سإلثنيق11  سنة  مق شه صف

 (2).  خ ا صدسع مي ر سل لط يق سملما رجع وهومي ،  سلهليع
بتتق بائشتتة قالتت :رجع إلتتي رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق ذست يتتوم متتق جنتتازة 

قال:متتا  وسر ستتاا ثتتقاا قتتال:  تتإ  عتتا و عتتا  قول:وسر ستت،  عتتا  جتتد صتتدسبا متتي ر ستتيو،  تتالهليع
قل : ل ني  و ل أعي   ودمنلكف،  ثق صلي  بليك،  م سللك وكفنلك،  قهلي  (3)ّ     ك لو م  

قال :ملهستق ،  وسهلل لو معل  ذلك للتد رجعت  إلت   يلتي مأب ست  ميتل  تهع  عستائك،   ك
 (4).ميل ئ مي وجعل سل ي مات د ثق، رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق

وجميتتع  يتتام ، يومتتا11سهلل بليتتل وستتلق  النتتاس وهتتوم ي   لنهتتّي صتتل وقتتد صتتل  س
 يوما. 14 و  13سلم ي كاع  

 صفة الشكوى

 
مة (5)ةٌ حتت      ]صتتل  سهلل بليتتل وستتلق[ خ تل وكتتا  ، متتع صتتدسع شتتديدة متتع حمتتّ  موصتتّ

ّم  شتت   تتق سلهتت سء  تتق معتت ور ودخلتت  بليتتل  ، ينفتتا متتي بللتتل شتتيئا يشتتهل عفتتا آكتتإ سلز يتتب
ي بليك بل   حد! ملال:إعا يضابف لنا سول سهلّل!ما وجدت م إ ه ا سلحّم  سللملال :يا ر

 
  130/ 2:ع متاع األسما  (1)
  426الرحيق المختوم:   (2)
 3856/ 9:مرقاة المفاتيح:.بَِضِم  اْلِميِم َوَكْسِرَها (3)
  82/ 43:مسند أحمد   (4)
(5)  . ة: الغلظة في الصوِ، يقال: رجل بُحٌّ  275/  6:المفاتيح في شرح المصابيح  .أي: ُسعال شديد، واألصل في البُحَّ

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ليه وسلمصلى هللا ع           الرقة والبكاء في وفاة المصطفى    

 

، متتا يلتتول سلناس!قالتت :يلولو  يتتا رستتول سهلّل:ذست سلجنتتب، سلتتهالء كمتتا يضتتابف لنتتا س جتت 
 (1).إعها همزة سلشيطا ، رسولل ملال:ما كا  سهلّل ليسّلطها بل 

 سلهنتدي سلفّلنتي سل ج ستتي  محمد طاه   تق بلتي سلصتديلي،  جمال سلديققال سلشيخ  
مأخ تل صتل  سهلل بليتل وستلق " حتة"  ضتق موحتدة وشتدة مهملتة  ي ثلتإ :هتت986سلملوم :  

 (2)مي مجاري سلنفوس وهلظ مي سلصوت.
  (3).مجعلنا عشهل عف ل  نفا آكإ سلز يب، معلق ينفا، ملال : سشل    ومي روسية:
ليتل وستلق م  تل سلت ي سشتل   ومت ي رستول سهلل صتل  سهلل ب  محمتد:وقال سلشيخ  

معلتتتق  ي: شتتت ع رستتتول سهلل صتتتل  سهلل بليتتتل وستتتلق ينفتتتا ويلفتتتإ بلتتت  جستتتدا ، متتتات ميتتتل
كطفق يفعتإ كت س  -  س  سلالم  -يلال: بلق يفعإ ك س ،  سلش يف  لي قي عفسل  الل سءة بليل

ا ومعنتتتً   وسلنفتتتا: سللفتتتإ متتتع سل يتتتق ، وسبوقتتتول سلستتتندي هنتتتا:  فتتتلح سلتتتالم هيتتت  صتتت، وزعتتتً
ل  بائشة: مجعلنا  ي: كنا معاش  سلحا  يق بندا عشهل مق سللشتهيل   ي: عشتهل اق،  سلخفيف

 (4). نف ل وتفلل ل مي سلحهوب بق ممل  عف ل وتفلل ذلك  نف ة آكإ سلز يب  ي:
 

 بي بكر ألاعتذار عمر 

سهلل بليتل وستلق و عتا بنتدا     ستول سهلل صتل   (5)ز  ع  ق بهد سهلل  ق زمعتة قال:لمتا سستل  ب
قتتتال: ، ملتتتال:م وس متتتق يصتتتلي  النتتتاس، قتتتال: دبتتتا  تتتالل للصتتتالة، مستتتلميقمتتتي عفتتت  متتتق سل

ملتال: قتق يتا بمت  مصتإ  النتاس. قتال: ،  وكا    و     هائهتا،  متذس بم  مي سلناس،  مخ ج 
وكتا  بمت  رجتال مجهت س ، ملما كه  بم  سمع رسول سهلل صل  سهلل بليل وستلق صتوتل،  ملام
يتأ   ، مو :: مأيق   و    ف يأ   سهلل ذلك وسلمستلال: ملال رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلقق

، مجتتاء  عتتد    صتتل  بمتت  تلتتك سلصتتالة، سهلل ذلتتك وسلمستتلمو  قتتال: مهعتتا إلتت    تتي   تت 
متاذس صتنع   تي يتا س تق ، مصل   الناس. قال: وقال بهد سهلل  ق زمعة: قال لي بمت : ويحتك

، بليتتل وستتلق  متت ك  تت لك يق  م تنتتي إال    رستتول سهلل صتتل  سهللوسهلل متتا ظننتت  حتت، زمعتتة
 ولوال ذلك ما صلي   الناس.

 
مة: ثقيــل رجــل موصــم،  ذا كــان فيــه ثقــل و بطــاء وفتور.اإلبانــة فــي اللغــة . حمــى  129/ 2: متــاع األســماع (1)  موصــ 

  503/ 4:العربية
  140/ 1مَمع بحار األنوار:  (2)
 553/ 14صحيح ابن حبان:  (3)
 440/ 9شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحَا والحاجة  لى سنن ابن ماجه:  (4)
يقال استعز بالمريض  ذا  لب على نفسه   . 376/ 2:كشف المشكل من حديث الصحيحين اشتد وجعه.ويقال: قد استعز على المريض: أي  (5)

 309/  4:معالم السنن .من شدة المرض 
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ول تق حتيق لتق  ر   تا   ت  ،  ليل وسلقب  قال:قل :وسهلل ما  م عي رسول سهلل صل  سهلل
 (1).ر يلك  حق مق حض   الصالة

ة بق محمد  ق قيس قال: سشل   رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق ثالثت ومي روسية:
 (2).وإذس ثلإ صل    و     ،م ا  إذس وجد خفة صل ، بش  يوما

 

 إنكن صواحب يوسف قوله صلى هللا عليه وسلم في مرضه:

متت ك عا سلموسظهتتة بلتت  سلصتتالة ، قتتال: كنتتا بنتتد بائشتتة ر تتي سهلل بنهتتا، ق س ستتودبتت
، قال :لمتتا متت ي رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق م  تتل سلتت ي متتات ميتتل، وسللعظتتيق لهتتا

 .    مليصإ  الناسمأذ  ملال:م وس   ا ، محض ت سلصالة
، اسمليتتإ لتتل:إ    تتا    رجتتإ  ستتيف إذس قتتام متتي ملامتتك لتتق يستتلطع    يصتتلي  النتت

 .مأبادسل ال ة،  و باد مأبادوسلل
مخت ج   تو   ت  مصتل  ،   النتاس  صتوسحب يوستف مت وس   تا   ت  مليصتإ   ملال:إع ق

كتتتأعي ، مختتت ج يهتتتادر  تتتيق رجلتتتيق، فتتتةموجتتتد سلنهتتتي صتتتل  سهلل بليتتتل وستتتلق متتتق عفستتتل خ
مأومأ إليل سلنهي صل  سهلل بليل وسلق ،  مأرسد   و       يلأخ ،  تخطا  مق سلوجع  ظ رجليل ع

 .ثق  تي  ل حل  جلس إل  جنهل،    م اعك
، قيتتإ لألبمب:وكتتا  سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق يصتتلي و  تتو    يصتتلي  صتتالتل 

بتق س بمتب ، بتق شتعهة، ستل ععتق روسا   تو دسودملال:   ،  وسلناس يصلو   صالة   تي   ت 
 (3).م ا    و     يصلي قائما، وزسد   و معاوية جلس بق يسار   ي    ،  عضل

مل :ملتتال رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق، مفعل  حفصتتة:ومتتي روسيتتة بتتق بائشتتة
ملال  حفصتة لعائشتة: متا كنت  ،  م وس   ا   ٍ  مليصإ للناس،  إع ق  علق صوسحب يوسف

 (4). صيب منك خيً س
 (5).ملال مي سل ال ة  و سل س عة:إع ق صوسحب يوسف،  ل :م لللمومي روسية:
، قال : للد رسجع  رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق مي ذلتك،    بائشة:ومي روسية

 قتام، وما حملني بلت  ك ت ة م سجعلتل إال  عتل لتق يلتع متي قلهتي:   يحتب سلنتاس  عتدا رجتاًل 

 
 203/ 31:مسند أحمد   (1)
 235/ 7:دالئل النبوة للبيهقي  (2)
  133/ 1:صحيح البخاري  (3)
 136/ 1صحيح البخاري:  (4)
 143/ 1صحيح البخاري:  (5)
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متتأردت    يعتتدل ، إال تشتتاءم سلنتتاس  تتل نتت   رر  عتتل لتتق يلتتوم  حتتٌد ملامتتلوال ك،   تتًدس ملامتتل
 (1).ذلك رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق بق   ي    ٍ 

 بكاء األنصار في المسجد النبوي الشريف قبل موت النبي صلى هللا عليه وسلم

مليتتإ لتتل: هتت ا س عصتتار  -صتتل  سهلل بليتتل وستتلق  -ق س تتق بهتتاٍس قتتال: تي سلنهتتي بتت
قتتال: ومتتا يه يهتتاف. قتتال: يختتامو     تمتتوت. قتتال:  ،يه تتو  جالهتتا وعستتاؤها متتي سلمستتجدر

باصتٌب ر ستل  عصتا ة ،  طارٌح ط ميل بلت  من هيتل،  مخ ج مجلس بل  منه ا ملعطٌف   وٍب 
متتت  سلنتتاس ي  تت و  وتلتتإ ،  يهتتا سلنتتاس، ثتتق قتتال:  متتا  عتتد، و ثنتت  بليتتل، محمتتد سهلل، ستتخٍ  

، نهقمت هق مليلهتإ متق محستممتق ولتي شتيًئا متق  ،  مي سلطعام  س عصار حل  ي وعوس كالملح
 .وليلجاوز بق مسيئهق

بتتق س تتق ، قلتت : هتتو متتي سلصتتحيح ختتال  ولتتل إلتت  قولتتل: مختت ج مجلتتس.روسا سلهتتزسر
 (2)و لية رجالل رجال سلصحيح.، ولق  ب ف س    سماءهما، بق س ق موس ، ك سمة

 تابا في بداية مرضه أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يكتب ك

قتال رستول سهلل صتل  سهلل ، ول سهلل صل  سهلل بليل وستلق :لما ثلإ رسبق بائشة قال
بليتتل وستتلق لعهتتد سلتت حمق  تتق   تتي    :سئلنتتي   لتتف  ولتتوح حلتت   كلتتب   تتي   تت  كلا تتا 

ملما ذهب بهد سل حمق ليلوم قال:    سهلل وسلمؤمنو     يخللتف بليتك يتا ،  اليخللف بليل
 (3).  ا    

ليتل وستلق متي سليتوم سلت ي  تدئ ل سهلل صل  سهلل بقال : دخإ بلي رسو،  بق بائشة
 .مهيأتك ودمنلك، ملال:وددت    ذلك كا  و عا حي، ملل :وسر ساا، ميل

 و عتتا قتتال:،  تتهع  عستتائك ر:كتتأعي  تتك متتي ذلتتك سليتتوم ب وستتا   ي  ه   قال :مللتت    
 (4).وسر ساا

 بليتل ملتال رستول سهلل صتل  سهلل،   ستااقالت  بائشتة ر تي سهلل بنهتا: وسر  :ومي روسية
وسهلل إعتتي ، اايتت  ل     وس ث  :ملالتت  بائشتتة، ا  و عتتا حتتيٌّ مأستتل ف  لتتك و دبتتو لتتكوستتلق:ذسك لتتو كتت

ملتال سلنهتي ، ًسا  هع   زوسجك   ع  آخ  يومك م   ل   ل  لظ  ،  ولو كا  ذسك،   ظنك تحب موتي
 (5).صل  سهلل بليل وسلق:  إ  عا وسر ساا

 
 12/ 6ح البخاري:صحي  (1)
 36/  10مَمع الزوائد ومنبع الفوائد:  (2)
 235/ 40:مسند أحمد   (3)
  50/ 42:مسند أحمد   (4)
 80/ 9»صحيح البخاري:  (5)
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 بكر لى هللا عليه وسلم خلف أبيسيد المرسلين ص  صالة

 (1).ق بائشة:     ا   ٍ  صل   الناس ورسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق متي سلصتفب
 (2).خلف   ي   ٍ  قابًدس مي م  ل سل ي مات ميل  ومي روسية:

مصل    و   ٍ   الناس ثق إ  رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق وجتد رور س ق حها :
إلت  ععليتل تخطتا  متي سلحصتا و عظت     يت ة وعو تة إعتي  عظت  إلت     خفًة مق عفسل مخ ج  يق

ملمتا رآا   تو   تٍ  ذهتب يلتأخ  مأومتأ ،  طو  قدميل ملال لهما:  جلساعي إل  جنب   ي   ت ٍ 
إليتتل    سثهتت  م اعتتك مأجلستتاا إلتت  جنتتب   تتي   تتٍ  قالتت  م تتا  رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل 

بليتتل وستتلق  ي  صتتالة رستتول سهلل صتتل  سهللوستتلق يصتتلي وهتتو جتتالٌس و  تتو   تتٍ  قتتائٌق يصتتل
 (3).الة   ي    وسلناس يصلو   ص

وه ا سلصالة كا  خ وج سلنهي صتل  سهلل بليتل وستلق إليهتا  تيق   يت ة قال س ق حها :
 (4)وعو ة وكا  ميها مأموًما وصل  قابًدس مي سلصف خلف   ي   ٍ .

نظتت  إلتت  سلنتتاس م، بتتق بائشتتة قال :كشتتف رستتول سهلل ستتل س ومتتلح  ا تتا متتي م  تتل
إعل لتق يمت  عهتي حلت  يؤمتل رجتإ متق ،  مس    لك وقال:سلحمد هلل،   ي    يصلو  خلف  

 (5). ملل
 عتتل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق صتتل  متتي بللتتل صتتالتيق متتي سلمستتجد  قتتال سلهتتدر سلعينتتي:
وسلتدليإ بلت  ، ومي س خ ر كتا  مأمومتا، مي إحدسهما: كا  إماما، جمابة ال صالة وسحدة

ر تتي سهلل  خ بلتتيق رجلتتيق  حتتدهما سلعهتتاس وس خهتت  بهتتد سهلل  تتق جتت يج:  تتي    ذلتتك متتي
مهت س يتدلك بلت   عهتا كاعت  صتالتيق ،  ومي خه  مس وق:خ ج  يق   ي ة وعو تة،  تعال  بنل

 وم ةكا  مأموما.، م ة كا  إماما (6).ال صالة وسحدة

 غ أبو بكر ءة من حيث كان بلراالق ه   وأخذصلى هللا عليه وسلم الصالة  النبيحضور

ل: " لما م ي رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق م  ل سل ي متات اق،  بق س ق بهاٍس 
ا، كتتا  متتي  يتت  بائشتتة، ميتتل قالتت  بائشتتة: يتتا رستتول سهلل عتتدبو لتتك   تتا ، ملتتال:سدبوس لتتي بليتت 

قال   م سلفضإ: ، قال  حفصة: يا رسول سهلل عدبو لك بم ف قال: سدبوا،   ٍ ف قال: سدبوا
ملمتتا سجلمعتتوس رمتتع رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل ، قعتتدبو لتتك سلعهتتاسف قتتال:ععيتتا رستتول سهلل 

 
 150/ 42مسند أحمد:  (1)
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ثتق جتاء ،  ملتال بم :قومتوسبق رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق،  منظ  مس  ،  وسلق ر سل
 .ملال:م وس   ا   ٍ  مليصإ  الناس،  الٌل يؤذعل  الصالة

،  يتت سك يه تتيملالتت  بائشتتة: يتتا رستتول سهلل إ    تتا   تتٍ  رجتتٌإ رقيتتٌق حصتتٌ  وملتت  ال
موجد رسول ، مخ ج   و   ٍ  مصل   الناس،  ملو  م ت بم  يصلي  الناس،   و وسلناس يه

ورجتتالا تخطتتا  متتي ، مختت ج يهتتادر  تتيق رجلتتيق، سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق متتي عفستتل خفتتةً 
مأومتأ إليتل سلنهتي صتل  سهلل بليتل ،  ملما رآا سلناس سهحوس  أ ي   ٍ  م هب ليستلأخ ،  س ري

، وقتام   تو   ت ٍ ،  وسلق مجلتس بتق يمينتل  صل  سهلل بليل  مجاء رسول سهلل،  م اعك  وسلق  ي 
قتال س تق بهتاٍس: ، وسلناس يأتمو   تأ ي   ت ٍ ،  وكا    و   ٍ  يأتق  النهي صل  سهلل بليل وسلق

قتال: وكيتٌع  -و خ  رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق مق سلل سءة مق حيا كتا   لتأ   تو   تٍ  
 (1).ذلكهلل بليل وسلق مي م  ل : ممات رسول سهلل صل  سقال  -وك س سلسنة  

وقال موالعا رشتيد  حمتد رحمتل سهلل تعتال  جامعتاً   وقال سإلمام  عور شاا سل شمي ي:
 يق سلحدي يق جابالً سلوسقعليق ملحدة  أعل بليل سلصالة وسلستالم سقلتدر  والً ثتق صتار إمامتاً 

وقتتال  (2).لول حالتتل و عضتتهق آختت  حالتتحتتيق تتتأخ    تتو   تت  سلصتتديق متت ك   عتت  سلتت وسة  
سلهع   أ  عو ة و  ي ة كاعلا إل   تاب سلهيت  ومتق سلهتاب إلت    تي   ت  كتا  سلعهتاس وبلتي 

 و سامة. وسهلل  بلق.

 مع القوم كان متوشحا  آخر صالة صلىها صلى هللا عليه وسلم

سللتوم   ق  عس  ق مالٍك قال آخ  صالٍة صالها رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق معب
 (3).  ي    شًحا  ل ي يد قابًدس خلف مي ثوٍب وسحٍد ملو

 

 قبل موت النبي صلى هللا عليه وسلم بستة أيام

، ق بهد سهلل قال: ععي إلينا حهيهنا وعهينا  أ ي هتو وعفستي لتل سلفتدسء قهتإ موتتل  ست ب
 .ملما دعا سلف سق جمعنا مي  ي   منا بائشة منظ  إلينا مدمع  بيناا

، رمع تق سهلل،  عصت كق سهلل،  آوسكتق سهلل،  ق سهللظ تحف،  :م حهتا   تق وحيتاكق سهللثق قال 
و وصتتي ،  وصتتي ق  للتتور سهلل، قتتهل ق سهلل، ستتلم ق سهلل، ومل تتق سهلل، رزق تتق سهلل، هتتدسكق سهلل

متت  ،    ال تعلتوس بلت  سهلل متي بهتادا و تالدا، سهلل   ق و سلخلفل بلتي ق إعتي ل تق عت ي مهيق
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متي س ري وال مستادس   لل يق ال ي يدو  بلوس  لك سلدسرس خ ة عجعلهات﴿سهلل قال لي ول ق:  
 .﴾  ليس مي جهنق م ور للمل ه يق﴿وسلعاقهة للملليق ثق قال:

، وإلت  جنتة سلمتأور ، وإل  سدرة سلمنله ، ثق قال: قد دعا س جإ وسلمنللب إل  سهلل 
 ت  حسهل ت  وسل أس س وم  وسل ميق س بل 

 ق ي سلك إذ ف مم،  مللنا: يا عهي سهلل 
 . يلي س دع  ما دع  ال  هإ قال:رج

 و متي  يتاي ،   و متي حلتة يمنيتة،  قلنا: مفيما ع فنكف قال: مي ثيتا ي هت ا إ  شتئلق 
 .مص 

 .قال: قلنا: ممق يصلي بليك مناف مه ينا و   
إذس هستتللموعي ثتتق و تتعلموعي ، وقتتال:مهال هفتت سهلل ل تتق وجتتزسكق بتتق عهتتي ق خيتت س

متت   ول متق يصتلي بلتي ،  اخ جوس بنتي ستابةه س بل  شفي قه ي متبل  س ي ي مي  يلي  
ثتتق إستت سميإ صتتل  سهلل بليتتل ، ثتتق مي ائيتتإ صتتل  سهلل بليتتل وستتلق، خليلتتي وجليستتي جه يتتإ 

ثتتق سلمالئ تتة صتتل  سهلل بلتتيهق ، ثتتق ملتتك سلمتتوت صتتل  سهلل بليتتل وستتلق متتع جنتتودا، وستتلق
 . أجمعها
ت  حسهل    هاكية  تسليما وال تؤذوعي  ثق سدخلوس بلي موجا موجا مصلوس بلي وسلموس 

وسقتت ءوس ، ثتتق  عتتلق  عتتد، وليهتتد   الصتتالة بلتتي رجتتال  هتتإ  يلتتي، قتتال:وال صتتارخة وال رسعتتة
ومتق دختتإ مع تق متتي ، ومتق هتاب متتق إختوسعي متأ ل وا منتتي سلستالم،  عفست ق منتي سلستتالم

عني بلت  دين ق  عدي متعي  شهدكق  عي  ق   سلسالم ت  حسهل قال ت بلتي وبلت  كتإ متق تتا 
 .مةومي إل  يوم سللياديني مق ي
ممتق يتدخلك قهت ك منتاف قال:رجتال  هتإ ،  صل  سهلل بليل وسلق،  قلنا: يا رسول سهلل 

 (1). يلي مع مالئ ة ك ي ة ي وع ق مق حيا ال ت وعهق
بتق ،  ستاعيدها  و  وه س سل الم قد روي بتق مت ةبق بهتد سهلل متق هي وجتلقال سلهزسر:

ق يسمع ه س مق م ة وإعما هو بق ق س صههاعي لوبهد سل حمق  ،   ةبق بهد سهلل مللار،  م ة
 وال  بلق  حدس روسا بق بهد سهلل هي  م ة.، مق  خه ا بق م ة

  إحساس العباس رضي هللا عنه بوفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

خت ج متق بنتد ،   خه ا    بلتي  تق   تي طالتب ر تي سهلل بنتل،    بهد سهلل  ق بهاس 
كيتف ، ملال سلنتاس: يتا   تا حستق، تومي ميل وسلق مي وجعل سل ي   سهلل صل  سهلل بليلرسول  

 
 394/ 5:مسند البزار = البحر الزشار  (1)
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مأخ   يتدا بهتاس  تق ، ملال:  صهح  حمد سهلل  ارئا،  صهح رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلقف
وإعي وسهلل  رر رسول سهلل صتل  سهلل ،  بهد سلمطلب ملال لل: ع  وسهلل  عد ثال  بهد سلعصا

، إعي  ب ف وجوا  ني بهد سلمطلب بنتد سلمتوت،  لوم  مق وجعل ه سبليل وسلق سوف ي
إ  كتا  مينتا بلمنتا ،  سذهب  نا إل  رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق ملنستألل متيمق هت س س مت 

رستتول سهلل  ملتتال بلي:إعتتا وسهلل لتتئق ستتألناها، مأوصتت   نتتا، وإ  كتتا  متتي هي عتتا بلمنتتاا، ذلتتك
وإعتتي وسهلل ال  ستتألها رستتول سهلل ، ايناهتتا سلنتتاس  عتتدصتتل  سهلل بليتتل وستتلق ممنعناهتتا ال يعط

 (1).سهلل بليل وسلق ل ص

 قبل خمسة أيام من الوفاة 

بق بائشة قال : قال رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق: صهوس بلي مق سهع ق ب لق 
مأجلستتناا متتي مخضتتب  :قالتت  بائشتتة، مأبهتتد إلتت  سلنتتاس، تحلتتإ  وكيتتلهق لعلتتي  ستتل يح

ثتق خت ج ،  يشتي  إلينتا    قتد معلتلقلمتاء حلت  طفتق  هنا بليتل متق سوست ،  لحفصة مق عحتاس
صتّهوس  :قتال ومتي روسيتة (2).وسستل ف  للشتهدسء سلت يق قللتوس يتوم  حتد،  و ثن  بليل،  محمد سهلل

 (3).مق آ اٍر شّل ، بلّي مق سهع ق ٍب مق ماءٍ 
 (4)وكاع  تلك سلل ب مق  ئ    ي  يوب س عصاري ر ي سهلل بنل. وقال سلمل يزي:

،    سلنهي صل  سهلل بليل وسلق صل  بل  قللت   حتد،  بلهة  ق بام   قبومي روسية:
سلنتاس إعتي  تيق  يتدي ق   ثتق قال: يهتا،  و ثني بليل،  محمد سهلل،  وقعد بل  سلمنه ،  ثق سعص ف

ول ني قد  بطي  ، وإعي وسهلل ما  خاف بلي ق    تش كوس  عدي ، وإعي بلي ق لشهيد، م ك
ثق دخإ ملق يخت ج ،  و خاف بلي ق    تنامسوس ميها،  ءسلسماسلليلة مفاتيح خزسئق س ري و

 (5).وكاع  آخ  خطهة خطهها حل  قهضل سهلل جإ وبال، مق  يلل حل  قهضل سهلل جإ وبال
صّهوس بلّي مق سهع ق ب مق سهع آ تار  :ملال سلنهي صل  سهلل بليل وسلقومي روسية:

 ج وذلتك قهتإ    حتة مختجتد رسمصتهوس بليتل مو، حل   خ ج إل  سلناس مأبهد إلتيهق،  شل 
 (6).يموت  خمس باصًها ر سل  خ قة حل   هور إل  سلمنه 
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 خطبة النبي صلى هللا عليه وسلم عن األنصار 

وسلعهتاس ر تي ،  يلول:م   تو   ت ،  قال:سمع   عتس  تق مالتك،  بق هشام  ق زيد 
لتس عا مجملال:ما يه ي قف قالوس:ذك ،   مجلس مق مجالس س عصار وهق يه و ،  سهلل بنهما

قتال: ، مدخإ بل  سلنهي صل  سهلل بليل وسلق متأخه ا  ت لك،  نهي صل  سهلل بليل وسلق مناسل
، قتال: مصتعد سلمنهت ،  مخ ج سلنهي صل  سهلل بليل وسلق وقد بصتب بلت  ر ستل حاشتية  ت د

متتتعهق ، ثتتق قال: وصتتي ق  ا عصتتار، محمتتد سهلل و ثنتت  بليتتل، ولتتق يصتتعدا  عتتد ذلتتك سليتتوم
، متتتاقهلوس متتتق محستتتنهق، و لتتتي سلتتت ي لهتتتق، سلتتت ي بلتتتيهقضتتتوس قتتتد قو، ك شتتتي وبيهلتتتي

 (1) .وتجاوزوسبق مسيئهق
قتتال: ختت ج رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق متتي ، بتتق س تتق بهتتاس ر تتي سهلل بنهمتتا

محمتد ،  حلت  جلتس بلت  سلمنهت ،   ملحفة قد بصب  عصتا ة دستماء،  م  ل سل ي مات ميل
حلتت  ي وعتتوس متتي ، ي  تت و  ويلتتإ س عصتتار اسلنتتمتتت  س، ثتتق قتتال:   متتا  عتتد، سهلل و ثنتت  بليتتل

، ممتتق ولتتي متتن ق شتتيئا يضتت  ميتتل قومتتا وينفتتع ميتتل آختت يق، سلنتتاس  منزلتتة سلملتتح متتي سلطعتتام
مليلهتتإ متتق محستتنهق ويلجتتاوز بتتق مستتيئهقج م تتا  آختت  مجلتتس جلتتس  تتل سلنهتتي صتتل  سهلل 

 (2).بليل وسلق
جلستتوعل يسلتّت ي كتتاعوس ي   ذك عتتا مجلتتس سلنّهتتّي صتتّل  سهلّل بليتتل وستتّلققتال س تتق حج :

معل وكا  ذلك مي م ي سلنّهّي صّل  سهلّل بليل وسّلق مخشوس    يمتوت متق م  تل ميفلتدوس 
 (3)ذلك. مجلسل مه وس حزًعا بل  موست

مهتتتتق سلتتتت يق آووا ، يحتتتتب س عصتتتتار -صتتتتل  سهلل بليتتتتل وستتتتلق  -وكتتتتا  رستتتتول سهلل 
مع ملالة   ي     مي س عصار سملما  ،  وقدموس ما يمل و  مق مال و عفس إل  سهلل،  وعص وا

تحامتإ بلت  جستدا سلم لتإ  تالم ي وخت ج إلت    ثتق،  تناول حاشية   د وبصب  هتا ر ستل
 ملال:  وصي ق  ا عصارسلحديا.وقال مي ه ا سلخطهة:، سلناس وصعد سلمنه 

اد سهلّل بتتّز  بتتق بائشتتة قالتت : قتتال رستتول سهلّل صتتّل  سهلل بليتتل وستتّلق: إّ  بهتتًدس متتق بهتتّ
مه ت    تو   تٍ  ر تي ،  ماخلار متا بنتد ر ّتل بتّز وجتّإ ،   يق سلّدعيا و يق ما بند ر ّل   وجّإ خيّ 

وسرع ،  سهلّل بنل وبلق  عّل ي يد عفسل ملال رسول سهلّل صّل  سهلل بليل وسّلق: سّدوس س  توسب سلشتّ
حهة متق   تي ،  مي سلمسجد إاّل  اب   تي   ت ٍ  متتعّي ال  بلتق  حتًدس  مضتإ بنتدي يتًدس متي سلصتّ

 (4).ي سهلّل بنلٍ  ر   
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 (1).ملال لل سلنّهّي صّل  سهلل بليل وسّلق: بل  رسلك يا   ا      ومي روسية:
 .(2)إاّل  اب   ي    ٍ ، قال: سّدوس ه ا س  وسب سلّشوسرع مي سلمسجد  ومي روسية:

يوم سلسته  باشت  ر يتع وكا  ذلك    (3).وكا   اب   ي     ر ي سهلّل بنل مي ه  ّي سلمسجد
 .س ول
 (4).مديناك  آ ائنا و مهاتنا روسية قال   و   : ومي

 أراد صلى هللا عليه وسلم أن يكتب كتابا في مرضه الشديد يوم الخميس

قال:لمتا حضت  رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق ومتي سلهيت  رجتال ،  ق س ق بهتاسب
و  تضتلملتال سلنهتي صتل  سهلل بليتل وستلق:هلق  كلتب ل تق كلا تا ال ،  سلخطاب  ميهق بم   ق

وبنتدكق سللت آ  ، ملال بم :إ  رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق قد هلب بليتل سلوجتع،   عدا
ماخلصموس ممنهق مق يلول:ق  وس ي لب ل ق رستول ،  ماخللف  هإ سلهي ،  حسهنا كلاب سهلل

ملمتا  ك ت وس ، ومتنهق متق يلتول متا قتال بمت ،  سهلل صل  سهلل بليل وسلق كلا ا لق تضتلوس  عتدا
قتتال رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل ، الف بنتتد رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلقختتلسلل تتو وسال

يلتتول: إ  سل زيتتة كتتإ سل زيتتة متتا حتتال  تتيق ، قتتال بهيتتد سهلل: م تتا  س تتق بهتتاس، وستتلق: قومتتوس
 (5).رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق و يق    ي لب لهق ذلك سل لاب مق سخلالمهق ول طهق

سبلتق  :حمل سهلل مي ش ح مستلق  عللتل لطلهتة سلعلتقي روهنا كالم جميإ لإلمام سلنوو
   سلنهي صل  سهلل بليل وسلق معصوم متق سل ت ب ومتق ت ييت  شتيء متق س ح تام سلشت بية 
مي حال صحلل وحال م  ل ومعصوم مق ت ك  يا  ما  م   هياعل وتهليأ ما  وجب سهلل بليتل 

وعحوهتا ممتا ال علتص ميتل   امتهلي ل وليس معصوما مق س م سي وس سلام سلعار ة لألجس 
لمنزللل وال مساد لما تمهتد متق شت يعلل وقتد ستح  صتل  سهلل بليتل وستلق حلت  صتار يخيتإ 
إليل  عل معإ سلشتيء ولتق ي تق معلتل ولتق يصتدر منتل صتل  سهلل بليتل وستلق ومتي هت س سلحتال 
كتتالم متتي س ح تتام مختتالف لمتتا ستتهق متتق س ح تتام سللتتي ق رهتتا متتتذس بلمتت  متتا ذك عتتاا ملتتد 

لف سلعلماء مي سل لاب سل ي هق سلنهي صل  سهلل بليل وسلق  ل مليإ  رسد    ينص بلت  خلس
سلخالمتتة متتي إعستتا  معتتيق لتتئال يلتتع عتتزسع ومتتلق وقيتتإ  رسد كلا تتا يهتتيق ميتتل مهمتتات س ح تتام 
ملخصتتة لي تفتتع سلنتتزسع ميهتتا ويحصتتإ سالتفتتاق بلتت  سلمنصتتو  بليتتل وكتتا  سلنهتتي صتتل  سهلل 

يق ظه  لل  عل مصلحة  و  وحي إليل   لك ثق ظه     سلمصلحة ح بليل وسلق هق  ال لاب
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ت كل  و  وحي إليل   لك وعسخ ذلك س م  س ول و ما كتالم بمت  ر تي سهلل بنتل ملتد ستفتق 
سلعلماء سلمل لمو  مي شت ح سلحتديا بلت   عتل متق دالئتإ ملتل بمت  ومضتائلل ودقيتق عظت ا 

ما بجزوس بنها وسسلحلوس سلعلو تة بليهتا ر  عل خشي    ي لب صل  سهلل بليل وسلق  مورس 
 عها منصوصة ال مجال لالجلهاد ميها ملال بم  حسهنا كلاب سهلل للولل تعال  ما م طنا مي 
سل لتتاب متتق شتتيء وقولتتل سليتتوم  كملتت  ل تتق ديتتن ق معلتتق    سهلل تعتتال   كمتتإ دينتتل متتأمق 

وستلق م تا  بمت   ملتل متق ل سلضالل بل  س مة و رسد سلل ميل بل  رستول سهلل صتل  سهلل بليت
 ق بهاس وموسمليل قال سإلمتام سلحتامظ   تو   ت  سلهيهلتي متي  وسخت  كلا تل دالئتإ سلنهتوة إعمتا 
قصد بم  سللخفيف بل  رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق حيق هلهل سلوجتع ولتو كتا  مت سدا 

للولتتل   اصتتل  سهلل بليتتل وستتلق    ي لتتب متتاال يستتل نو  بنتتل لتتق يل كتتل الختتلالمهق وال ل يتت
تعال   لأ ما  عزل إليك كما لق يل ك تهليأ هي  ذلك لمخالفة متق خالفتل ومعتادسة متق بتادسا 
وكمتتا  متت  متتي ذلتتك سلحتتال  تتتخ سج سليهتتود متتق جزيتت ة سلعتت ب وهيتت  ذلتتك ممتتا ذكتت ا متتي 
سلحتتديا قتتال سلهيهلتتي وقتتد ح تت  ستتفيا   تتق بيينتتة بتتق  هتتإ سلعلتتق قهلتتل  عتتل صتتل  سهلل بليتتل 

ب سسلخالف   ي     ر ي سهلل بنل ثق ت ك ذلتك سبلمتادس بلت  متا بلمتل  لوسلق  رسد    ي
ذلتتك كمتتا هتتق  ال لتتاب متتي  ول م  تتل حتتيق قتتال وسر ستتاا ثتتق تتت ك تعتتال   متتق تلتتدي  سهلل

سل لاب وقال يأ   سهلل وسلمؤمنو  إال   ا     ثتق عهتل  ملتل بلت  سستلخالف   تي   ت   للديمتل 
 (1).إياا مي سلصالة

ملتال: سئلتوعي ،  لّد  تل صتّل  سهلّل بليتل وستّلق وجعتل يتوم سلخمتيسسشو  قال سلمل يزي:
! فمتا لتلف  هجت   : عضهق   دوسة وصحيفة  كلب ل ق كلا ا لق تضلوس  عدا   دس!ملنازبوس ملال

سستتلعيدوا! وقالتت  زينتتب  نتت  جحتتب وصتتوسحهها: سئلتتوس رستتول سهلّل صتتّل  سهلّل بليتتل وستتّلق 
متق ، حستهنا كلتاب سهللّ ، وبنتدكق سللت آ ، ل سلوجتعلهتملال بم  ر تي سهلّل بنل:قتد ه،   حاجلل

، مت  سلنهي صّل  سهلّل بليل وسّلق ليس  مي  حل  يفلحها  -لفالعة ومالعةف يعني مدسئق سل وم
 ولو مات ال عنظ ا كما سعلظ ت  نو إس سئيإ موس !! 

 :ثتق  وصتاهق  ت ال ،  ملما ل طوس بنتدا قتال:دبوعي! ممتا  عتا ميتل خيت  ممتا تستألوعي
و عفت وس ، و جيزوسسلومد  نحو  ما كنلق ت وعي  جيزهق، وسسلمش كيق مق جزي ة سلع ب ج خ

 (2).جيب  سامة
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 قول عمر إذا مرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عصرتن أعينكن 

بق بم   تق سلخطتاب قتال: لمتا مت ي سلنهتي صتل  سهلل بليتل وستلق قتال: سدبتوس لتي 
ثتق قتال: ،  م  هنتا ذلتك  شتد سل  سهتة،  ا   تدس عتد   كلب ل ق كلا ا ال تضلوس،   صحيفة ودوسة

ملتال سلنستوة متق ورسء سلستل :  ال ،  سدبوس لتي  صتحيفة  كلتب ل تق كلا تا ال تضتلوس  عتدا   تدس
إذس ، تستتمعو  متتا يلتتول رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلقف مللتت : إع تتق صتتوسحهات يوستتف

بنلل ملتال رستول  كهلقوإذس صح ر،  م ي رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق بص تق  بين ق
 (1).سهلل صل  سهلل بليل وسلق: دبوهقف متعهق خي  من ق
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 يوم الخميس  آخرصالة صلى النبي صلى هللا عليه بالناس المغرب

قالت : ستمع  سلنهتي صتل  سهلل بليتل وستلق: يلت   متي ،  ق  م سلفضإ  ن  سلحتار ب
 (1).ثق ما صل  لنا  عدها حل  قهضل سهلل، سلم  ب  الم سالت ب ما

 وم الجمعة ي 

يلتتول: ال يمتتوتق ، قهتتإ وماتتتل  تت ال ، قتتال: ستتمع  سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق، بتتق جتتا  
 (2). حدكق إال وهو يحسق  اهلل سلظق

 خروج سيد المرسلين في شكواه إلى المسجد وخطبته

لمتتا حضتت  صتتّل  سهلل بليتتل وستتّلق إلتتي  يتت  بائشتتة  م مناديتتا منتتادر متتي سلمدينتتة   و
، سلمدينتة متق ذكت  و ع تي  متاجلمع كتّإ متق متي،  نهت  صتّل  سهلل بليتل وستّلقة سلسجلمعوس لوصي
وخ ج صّل  سهلل بليل وستّلق وهتو ملوبتك ،  ت كوس   وس هق ودكاكينهق مفّلحة،  وكهي  وص ي 

 (3).حل  جلس بل  سلمنه ، وبلي  ق     طالب ر   سهلل بنهما،   يق سلفضإ  ق سلعهاس
 بليل وسلق خطههق مي ش وسا سل ي تومي   سهلل   سلنهي صل،  بق سلفضإ  ق بهاس

ميتتل محمتتد سهلل و ثنتت  بليتتل ثتتق قال: متتا  عتتد متعتتل قتتد دعتتا منتتي خفتتوق متتق  تتيق  ظهتت كق ممتتق 
 (4).مليسللد منل ومق      لل ظه س مه س ظه ي ، شلم  لل ب  ا مه س ب  ي

بق سلفضتإ  تق بهتاس قتال: جتاءعي رستول سهلل صتل    بق س ق بهاسوبند سلطه سعي:
ملتال: خت   يتدي يتا مضتإ ، ليل وسلق مخ ج  إليل موجدتتل موبوكتا قتد بصتب ر ستلسهلل ب

 .مأخ ت  يدا حل  سعله  إل  سلمنه  مجلس بليل
، محمتد سهلل و ثنت  بليتل، متاجلمع عتاس، ثق قال: صح مي سلناس مصح  مي سلناس 

جلتدت لتل ممتق كنت   ،   ال إعتل قتد دعتا منتي حلتوق متق  تيق  ظهت كق،  ثق قال:يتا  يهتا سلنتاس
،  ال ومق كن  شلم  لتل ب  تا مهت س ب  تي مليستللد منتل، ظه س مه س ظه ي مليسللد منل

 ال ال يلتولق رجتإ:إعي  خشت  سلشتحناء ، ومق كن   خ ت منل ماال مه س مالي مليسللد منل
،  ال وإ  سلشحناء ليس  متق طهعتي وال متق شتأعي،  مق قهإ رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق

 ال ،  و حللنتتي ملليتت  سهلل و عتتا طيتتب سلتتنفس، حلتتا إ  كتتا  لتتلإلتتي متتق  ختت   ال وإ   حتته ق 
ثتتق بتتاد إلتت  ، وإعتتي ال  رر ذلتتك م نيتتا بنتتي حلتت   قتتوم متتي ق متت سرس ثتتق عتتزل مصتتل  سلظهتت 
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متق كتا  بنتدا شتيء ،  ثق قتال: " يتا  يهتا سلنتاس،  معاد إل  ملاللل مي سلشحناء وهي ها،  سلمنه 
سلتتدعيا  يست  متق مضتتوح س خت ة " ملتام إليتتل   وإ  مضتوحال ، مليت دا وال يلتإ: مضتتوح سلتدعيا

 .إ  لي بندك ثالثة درسهق، رجإ ملال: يا رسول سهلل
متهق صتارت لتك بنتديف قال:تت ك  ، ملال:  ما إعا ال ع  ب قائال وال عسلحلفل ميهق

 .يوم م   ك مس يق مأم تني     دمعها إليل
 .قال: سدمعها إليل يا مضإ  

قال: ولق ، دي ثالثة درسهق كن  هلللها مي سهيإ سهلل  ملال: بنثق قام إليل رجإ آخ
 .قال: خ ها منل يا مضإ ، هلللهاف قال: كن  إليها محلاجا

ملتام إليتل رجتإ ،  متق خشتي بلت  عفستل شتيئا ملتيلق  دبتو لتل،  ثق قال: يا  يها سلناس 
 .وإعي لنؤوم، وإعي لمنامق ، إعي ل  سب، ملال:يا رسول سهلل

 .و ذهب بنل سلنوم إذس  رسد، يماعاقل صدقا وإقال: سللهق سرز 
ومتا متق شتيء ، وإعتي لمنتامق ، إعتي ل ت سب، ثق قام إليل رجإ آخ  ملال: وسهلل يتا رستول سهلل 

 .مضح  عفسك، ملال لل بم :يا ه س، مق س شياء إال وقد  تيلل
 .مضوح سلدعيا  يس  مق مضوح س خ ة، قال:مل يا س ق سلخطاب 
 .وصي   م ا إل  خي ، ماعال صدقا وإيثق قال:سللهق سرزق 

ر تينا  تاهلل ، قال:ملتال بمت   تق سلخطتاب ر تي سهلل بنتل:يا رستول سهلل،  م لمهق بم    لمتة
ملال رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق:  عا مق بم  وبم  ،  و محمد عهيا،  و اإلسالم دينا،  ر ا
 (1).وسلحق  عدي مع بم  حيا كا ، مني

 عصوب الرأس في هذه الخطبة  عليه وسلم مكان رسول هللا صلى هللا 

قال:خ ج بلينا رسول سهلل صل  سهلل بليل وستلق متي م  تل ،  ق   ي سعيد سلخدري ب
ملتال:إعي سلستابة قتائق ، سلمنهت   ماتهعلتل حلت  قتام بلت ،  سل ي مات ميل وهومعصتوب سلت  س

طتق لهتا يف ملتق، ثق قال:إ  بهدس ب    بليتل سلتدعيا وزينلهتا ماخلتار س خت ة،  بل  سلحوي
قتال: ثتق ،  إ عفديك  أموسلنا و عفسنا و والدعا،  ملال:  أ ي و مي،  ق سللوم إال   و     حد م

 (2).مما رئي بليل حل  سلسابة، ههط مق سلمنه 
وخت ج يتوم سلسته  باشت  ر يتع   كما قال سلمل يتزي:،  كاع  ه ا سلخطهة يوم سلسه 

حتدق سلنتاس  تل مأ  -رستل  خ قتةها  باصت،  مشلمال قد طت ح ط متي ثو تل بلت  باتليتل  -س ول
 وهو بل  سلمنه .
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ثتتق تشتتّهد وسستتل ف   -إعتتي للتتائق بلتت  سلحتتوي سلستتابة، ملتتال: وسلتتّ ي عفستتي  يتتدا
ثتق قتال: إ  بهتدس متق بهتاد سهلل خيتّ   تيق سلتدعيا و تيق متا بنتد سهلل -للشهدسء سل يق قللوس  أحتد

ديك  آ ائنتتا ل:  تتأ ي و متتي! عفتتماخلتتار متتا بنتتد سهلل سلعهتتد! مه تت    تتو   تت  ر تتي سهلل بنتتل ملتتا
 (1).و أعفسنا و موسلنا، و مهاتنا

 

 يوم السبت وخطب ألسامة خميس يوم العقد اللواء 

ثتق قتال:سهز ، لما  صهح يوم سلخميس بلد صل  سهلل بليتل وستلق  ستامة لتوسء  يتدام
لتتودس مختت ج ر تتي سهلل تعتتال  بنتتل  لوسئتتل مع، وقاتتتإ متتق كفتت   تتاهلل،  استتق سهلل ومتتي ستتهيإ سهلل

ملق يهق  حد متق وجتوا سلمهتاج يق وس عصتارإال سشتلد ،  وبس    الج ف،    يدةمدمعل إل   
منهق   و    وبمت  و  تو بهيتدة  تق سلجت سح وستعد  تق   تي وقتا  ر تي سهلل تعتال  ،  ل لك
مل لق قوم وقالوس:يسلعمإ هت س سل تالم بلت  سلمهتاج يق س ولتيق وس عصتار.... ولمتا ،  بنهق

اليلتتل متتع حدسثتتة ستتنل هضتتب صتتل  سهلل بليتتل وستتلق اللهق وطعتتنهق متتي و لتتأ رستتول سهلل ملتت
محمتد سهلل ،  وصعد سلمنه ،  وخ ج وقد بصب بل  ر سل بصا ة وبليل قطيفة،  هضها شديدس
، ممتا ملالتة  ل لنتي بتق  عضت ق متي تتأمي ي  ستامة،  ثق قال: ما  عد  يها سلنتاس،  و ثن  بليل

لتل وسيتق سهلل إ  كتا  لخليلتا إمتارتي   تاا متق قه  ولئق طعنلق مي تأمي ي  سامة للد طعنلق متي
وإعهمتا مظنتة ،  وإ  كتا  لمتق  حتب سلنتاس إلتّي ،  وإ  س نل متق  عتدا لخليتق سإلمتارة،   اإلمارة
 .ماسلوصوس  ل خي س متعل مق خياركق، ل إ خي 
وكتتا  رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق يمستتح ، وكتتا  يلتتال لتتل سلحتتب س تتق سلحتتب 

 .خشمل وهو ص ي    و ل
وستتلق متتدخإ  يلتتل وذلتتك متتي يتتوم سلستته  لعشتت  خلتتو  متتق  ثتتق عتتزل صتتل  سهلل بليتتل

وجتاء سلمستلمو  سلت يق يخ جتو  متع  ستامة يودبتو  ،  شه  ر يع س ول ستنة إحتدر بشت ة
وثلإ رسول سهلل صل  سهلل ، رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق ويخ جو  إل  سلعس    الج ف

بليتل وستلق   تا   ت   ي وسستل ن  صتل  سهلل  ،  امةمجعتإ يلول: رستلوس  عتا  ست،  بليل وستلق
 (2)و م ا  الصالة  الناس.

 

 
 131/ 2انظر: متاع األسماع:  (1)
  291/ 3:السيرة الحلبية =  نسان العيون في سيرة األمين المأمون  (2)
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 طلب سيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم أخص أصحابه 

قال: لما م ي رسول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق م  تل سلت ي متات ،  بق س ق بهاس
 قتال: سدبتواملال: سدبوس لي بلياقال  بائشة: عدبو لتك   تا   ت ف  ،  كا  مي  ي  بائشة،  ميل

، قالت   م سلفضتإ: يتا رستول سهلل، عتدبو لتك بمت ف قتال: سدبتوا، رستول سهلل قال  حفصة: يا
مست   ملتال بمت : ، ملتق يت  بليتا،  ملما سجلمعتوس رمتع ر ستل  عدبو لك سلعهاسف قال: سدبوا

 (1).بق رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق قوموس

 جدا منع سيد المرسلين صلى هللا عليه أن يتخذ قبره مس

 خهتت سا    رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق لمتتا حضتت تل ، ةوبائشتت،    س تتق بهتتاٍس 
وهتو يلتول: ، متذس سهلق  هتا كشتفها بتق وجهتل،  سلوماة جعإ يللي بل  وجهل ط ف خميصةٍ 

وسلنصارر ستخ وس قهور  عهيائهق مساجدج قال: تلول بائشتة: يحت رهق ،  لعنة سهلل بل  سليهود
 (2).م إ سل ي صنعوس

 يرالكنيسة ض أمهات المؤمين تصاو بع  ذكر

ق بائشة  عهتا قالت : لمتا كتا  مت ي رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق ذكت   عت  ب
عسائل كنيسًة ر ياها  أري سلحهشة وكاع   م سلمة و م حهيهة قد  تلتا  ري سلحهشتة مت ك   

متع سلنهتي كنيسًة ر ينها  أري سلحهشة يلتال لهتا: ماريتة وذكت   متق حستنها وتصتاوي  ميهتا م 
وسلق ر سل ملال: "إ   ولئتك إذس متات متنهق سل جتإ سلصتالح  نتوس بلت  قهت ا   صل  سهلل بليل

 (3).مسجًدس ثق صوروس ميل تلك سلصور و ولئك ش سر سلخلق بند سهلل تعال 

 وصية سيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم

بليل وسلقف  قال: سأل  بهد سهلل  ق   ي  وم : آوص  سلنهي صل  سهلل،  حدثنا طلحة
ملل : كيف كلب بل  سلناس سلوصية  م وس  ها ولق يتو ف قتال:  وصت    لتاب ، ملال: ال

 (4).سهلل
دبتوعي   رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلقبق سعيد  ق جهي  قال:قال س ق بهاس: قال:

و جيتزوس سلومتد ،   وصي ق   ال : خ جوس سلمشت كيق متق جزيت ة سلعت ب،  مال ي  عا ميل خي 
 (5). و قالها مأعسيلها، بق سل ال ة، قال: وس  ، كن   جيزهق نحو ما 

 
 357/ 5:مسند أحمد   (1)
 586/ 14صحيح ابن حبان:  (2)
 454/ 7صحيح ابن حبان:  (3)
 191/ 6بخاري:ال صحيح  (4)
 1257/ 3:صحيح مسلم  (5)
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 اتقوا هللا فيما ملكت أيمانكم، الصالة الصالةقول النبي صلى هللا عليه وسلم 

وسلق حيق حض ا سلموت: كا  بامة وصية رسول سهلل صل  سهلل بليل قال: ق  عسب
. اعلا وما يفي   هالس ي  ه   ها مي صدرحل  جعإ ي  ه ها  و مل    يماع قسلصالةوما

(1) 
قاأ: كان آخر وصية ٌس أ اهلل صلى اهلل عليه وسلم وه  يغرغر بها في  ع  كنس  

 ( 2) .اتس ا اهلل فيما ملكت كيمانكم، وما كان يفيض بها لسانه: الصالة الصالة، صدٌه
بق سفينة مول   م سلمة قتال: كاعت  بامتة وصتية رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق 

حل  جعإ يلجلجها مي صدرا ومتا يفتي  ،    يماع قوما مل ،  سلصالة سلصالةبند موتل:  
 (3) ها لساعل "

ستلتوس سهلل ،  بق بلي قال: كا  آخ  كالم سلنهي صل  سهلل بليل وستلق: سلصتالة سلصتالة
 (4).ميما مل    يماع ق

قال:  م عي سلنهي صل  سهلل بليل وسلق    آتيل  طهتق ي لتب ، بق بلي  ق   ي طالب
قال: قل : إعي  حفظ و بتي. ،  قال: مخشي     تفوتني عفسل،  دال ما ال تضإ  ملل مق  عمي

 (5).وما مل    يماع ق، وسلزكاة، قال:  وصي  الصالة

 صلى هللا عليه وسلم لعلي بن أبي طالب  رسول هللاما أوصى  

مل  ملالت :، ق س سود قال: ذك وس بند بائشة    بلي ا ر ي سهلل بنهما كا  وصتي اب
مللتد سعخنتا ، مدبا  الطس    مسندتل إل  صدريف  و قال : حج ي وقد كن،  ص  إليل و

 (6).ممل   وص  إليل، مما شع ت  عل قد مات، مي حج ي 

 بما لديه  النبي صلى هللا عليه وسلم تصدق 

حدثني   و سلمة قال: قال  بائشة: قال رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق متي م  تل 
،  و سل ماعية،  مجاءت ما  يق سلخمسة إل  سلسهعة،  ما معل  سل هب،  ائشةسل ي مات ميل:يا ب

وهتت ا بنتتدا ، ويلول:متتا ظتتق محمتتد  تتاهلل بتتز وجتتإ لتتو لليتتل، مجعتتإ يللههتتا  يتتدا،  و تستتعة
 (7). عفليها

 
 309/ 5:مسند أبي يعلى الموصلي  (1)

  571/ 14صحيح ابن حبان: (2)
 44المحتضرين البن أبي الدنيا:   (3)
 43المحتضرين البن أبي الدنيا:   (4)
  105/ 2مسند أحمد:  (5)
 3/ 4صحيح البخاري:  (6)
  270/ 40:مسند أحمد   (7)
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 رقود النبي صلى هللا عليه وسلم بعد أداء الدنانير 

صل  سهلل بليل  -  خه عا س ق   ي ملي ة. حدثلني بائشة قال :  صاب رسول سهلل
دعاعي  ملسمها إال سلًة مدمع سلسلة إل   ع  عسائل ملق يأخ ا سلنوم حل  قال: ما  -ق وسل

 معل  سلسلةف قالوس:
دمعلها إل  مالعة! قال: سئلوعي  ها. ملسق منها خمسًة مي خمسة   ياٍت مق س عصار ثق قال:  

 ( 1).ل: س   سسل ح ! م قد سسلنفلوس ه س سلهاقي. وقا

 بيوم واحد  قبل الوفاة م األحد و ي  

  
متدخإ  ستامة ،  وجعتل  -صل  سهلل بليل وسلق  -ملما كا  يوم س حد سشلد   سول سهلل

 وقد ذك عاا. (2).وهو سليوم سل ر لدوا ميل، صل  سهلل بليل وسلق م مور مق معس  ا وسلنه 

   تعظيم النبي صلى هللا عليه وسلم عمه العباس في يوم اللدود يوم األحد

للتد ر يت  متق تعظتيق رستول سهلل صتل  سهلل بليتل ،  ا س تق  خلتيقال  لل: يت،    بائشة 
، وذلك    رسول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق كاعت  تأخت ا سلخاصت ة،  وسلق بمل  م س بجيها

ال عهلتدي    ، م نا علول:  خ  رسول سهلل صل  سهلل بليتل وستلق بت ق سل ليتة،  ميشلد  ل جدس
ماشتلدت  تتل جتتدس حلتت  ، ليتل وستتلق يومتتاصتتل  سهلل بستتول سهلل ثتتق  خت ت ر، علتول سلخاصتت ة

ثق ست ي بتق ،  ملددعاا،  مظننا     ل ذست سلجنب،  ومزع سلناس إليل،  وخفنا بليل،   همي بليل
ملتال: ظننتلق ،  ووجتد  ثت  سللتدود،  مع ف  عل قد لتد،  و ماق،  رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق
ال يهلتت  متتي ، ي  يتتداوسلتت ي عفستت، ستتلطها بلتتيمتتا كتتا  سهلل لي،    سهلل بتتز وجتتإ ستتلطها بلتتي
قالت  بائشتة: ومتق متي سلهيت  ، مت  يلهق يلتدوعهق رجتال رجتال،  سلهي   حتد إال لتد إال بمتي

 زوسج سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل  و لتتأ سللتتدود، ملتت ك  مضتتلهقف ملتتد سل جتتال  جمعتتو ، يومئتت 
إال ،   بلمهتا  سلزعتاد: ال  قتال س تق   تي،  حلت   لتأ سللتدود سمت  ة منتا،  ملدد  سم  ة سمت  ة،  وسلق
مللنتا:  ئستما ظننت     ،  قال : إعي وسهلل صتائمة،  قال: وقال  ع  سلناس:  م سلمة،  ميموعة
وإعهتتا ، ملتتددعاها وسهلل يتتا س تتق  خلتتي، وقتتد  قستتق رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق، عل كتتك
  ي: وجع سلجنب.، قال سلسندي: قولها: تأخ ا سلخاص ة (3).لصائمة

صتل  سهلل بليتل  - م ستلمة قالت :  تدئ   ستول سهلل  بتق    هن:230  د الم: فى:قاأ اب  س 
مي وجعل مي  ي  ميموعة. م ا  إذس خف بنتل متا يجتد خت ج مصتل   النتاس. متتذس   -وسلق  

 
 821/ 2:الطبقاِ الكبرى (1)
 436/ 1:المواهب اللدنية بالمنح المحمدية  (2)
  364/ 41مسند أحمد:  (3)
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وجد ثللًة قال: م وس سلناس مليصلوس! ملخومنا بليل ذست سلجنتب وثلتإ ملتددعاا موجتد سلنهتي 
 تتيف قتتالوس: لتتددعاك! قتتال:  مأمتتاق ملتتال: متتا صتتنعلق خشتتوعة سللتتد -صتتل  سهلل بليتتل وستتلق  -

 ماذسف قلنا:  العود سلهندي وشتيٍء متق ورٍس وقطت ست زيتٍ . ملتال: متق  مت كق  هت سف قتالوس 
  سماء  ن  بميٍس.

قال: ه س طبٌّ  صا لل  أري سلحهشتة. ال يهلت   حتٌد متي سلهيت  إال سللتد إال متا كتا  متق بتق 
 (1)رسول سهلل. يعني سلعهاس.

 سول صلى هللا عليه وسلم ليلة وفاته السمن في مصباح الران  ماك

و مست  رستول سهلل صتل  سهلل بليتل قتال:  بق ستهإ  تق ستعٍد ر تي سهلل بنتل   تسنادا  و
، مأرستل  بائشتة  مصتهاٍح لهتا إلت  سمت  ٍة متق عستائها،  وسلق ليلة سالثنيق متي جديتد سلمتوت

وستتلق   سهلل بليتتل سهلل صتتل متتت  رستتول، حنا متتق ب تتك سلستتمقمصتتهاملالتت : سهتتدي لنتتا متتي 
 . ولل: ي جديد سلموت  .(2). مس  مي جديد سلموت

 وأول يومه من اآلخرة  آخر يومه في الدنيايوم االثنين وما أدراك ما يوم االثنين 

وسستتلنهئ يتتوم ، ق س تتق بهتتاس قتتال: ولتتد سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق يتتوم سإلثنتتيقبتت
وتتومي ،  م سلمدينة يوم سإلثنتيقوقد،  يوم سإلثنيقوخ ج مهاج س مق م ة إل  سلمدينة  ،  سإلثنيق

 (3).صل  سهلل بليل وسلق يوم سإلثنيق
 633يوعيتتو ستتنة  8، 11ستتنة /ر يتتع  ول  /12ذلتتك متتي يتتوم سإلثنتتيق  ومتتاةسل وكتتا 

وإحتتدر وستتليق ، وثالثتتة  يتتام، ستتنة قم يتتة كاملتتة 63مي تتو  بمتت ا بليتتل سلصتتالة وسلستتالم 
 (5).سهلل بليل وسلق  ح  يوم سالثنيقوكاع  وماتل صل   (4).و ر عة وثماعيق يوما، شمسية

 تقول أم المؤمنين عن ليلة يوم االثنين 

ل رسول سهلل صل  سهلل قا ، قال : ما م ت بلي ليلة م إ ليلة، بق بائشة  رور سلهزسر:
، ثق جاء  الل، حل   ذ   الل  الفج ، مأقول: ال، يا بائشة! هإ طلع سلفج ف بليل وسلق:
ملال رسول سهلل صل  سهلل  ، ملل : ه س  الل، ل وسلق: ما ه سف بليهلل صل  سهلل ملال رسول س

 .(6) .بليل وسلق: م ي   ا     مليصإ  الناس.قل : مي سلصحيح منل: م وس   ا    

 
 181/ 2:الطبقاِ الكبرى  (1)
 
  198/ 6:المعَم الكبير للطبراني  (2)
  304/ 4:مسند أحمد   (3)
 243نور اليقين في سيرة سيد المرسلين:  (4)
  903حدائق األنوار ومطالع األسرار في سيرة النبي المختار:  (5)
 400/ 1كشف األستار عن زوائد البزار:  (6)
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 آخر نظرٍة نظرها رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم إلى أصحابه رضي ّللّا عنهم 

 بليتتل وستتلق وخدمتتل صتتل  سهلل ع سلنهتتيوكتتا  تهتت، س عصتتاري  خه عتتي  عتتس  تتق مالتتك 
،      ا     كا  يصلي لهق مي وجع سلنهي صل  سهلل بليل وستلق سلت ي تتومي ميتل  -وصحهل  

م شف سلنهي صل  سهلل بليل وستلق ستل  ، حل  إذس كا  يوم سالثنيق وهق صفوف مي سلصالة
عفلتلق ا     مهممنت،  ثق تهسق يضحك،  سلحج ة ينظ  إلينا وهو قائق كأ  وجهل ورقة مصحف

، متتن ص   تتو   تت  بلتت  بلهيتتل ليصتتإ سلصتتف، سلفتت ح   ؤيتتة سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلقمتتق 
مأشتتار إلينتتا سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل ، وظتتق    سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق ختتارج إلتت  سلصتتالة
 (1)وسلق     تموس صالت ق و رخ  سلسل  ملومي مق يومل.

وستتلق  ا تتا  ينتتل و تتيق صتتل  سهلل بليتتل  قالتت :ملح رستتول سهلل، ومتتي روسيتتة:بق بائشتتة
محمد سهلل بل  ما ر ر مق حستق ،  متذس سلناس يصلو  ورسء   ي    ،   و كشف سل س،  سلناس
، ملتال: يتا  يهتا سلنتاس  يمتا  حتد متق سلنتاس،  ورجاء    يخلفل سهلل ميهق  ال ي رآهق،  حالهق

متت  ،  لتي تصتيهل   يت ي مليلعتز  مصتيهلل  تي بتق سلمصتيهة سل،   و مق سلمؤمنيق  صيب  مصيهة
 (2) حدس مق  ملي لق يصاب  مصيهة  عدي  شد بليل مق مصيهلي.

، قال: كشف رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق بق سلسلارة،  بق س ق بهاسومي روسية:
إعل لق يهتق متق مهشت ست سلنهتوة إال سل ؤيتا ،  ملال: يها سلناس،  وسلناس صفوف خلف   ي    

 مأمتا،  و ستاجدس، ي عهيت      قت   رسكعتا إعتثتق قتال: ال،  لل  ت ر  و  ،  ي سها سلمسلق،  سلصالحة
 (3).ملمق    يسلجاب ل ق، و ما سلسجود: ماجلهدوس مي سلدباء، معظموس ميل سل ب :سل كوع

يلول: آخ  عظ ٍة عظ تها إل  رسول سهلل صتل  سهلل ،  سمع  عس  ق مالٍك ،  بق سلزه ي 
وسلنتاس ،  قتة مصتحٍف كأعتل ور،  لت  وجهتلكشتف سلستلارة يتوم سالثنتيق منظت ت إ،  بليل وسلق

ومتات ،  و للت  سلستجف،  مأشتار إليتل    سثهت ،  متأرسد    يلحت ك،  خلف   ي   ٍ  مي سلصالة
 (4).مي آخ  ذلك سليوم

 استئذان أبي بكٍر الّصديق رضي ّللّا عنه في الذّهاب إلى أهله

سهلّل بليتتل   ّ    تتا   تتٍ  ر ر متتق رستتول سهلّل صتتّل ، ق يزيتتدبق  عتتٍس ر تتي سهلّل بنتتلبتت
ةً وستتلّ  وكتتا  ذلتتك ، وكاعتت  متتي حتتوسئط س عصتتار، ماستتلأذعل إلتت  سم  تتتل  نتت  خارجتتة، ق خفتتّ

 .هاوكاع  ساكنة  الّسنح ش قي سلمدينة  عوسلي(5)مأذ .،  رسحة سلموت وال يشع 

 
 136/ 1:صحيح البخاري  (1)
 510/ 1:سنن ابن ماجه  (2)
 386/ 3:مسند أحمد   (3)
 519/ 1سنن ابن ماجه:  (4)
 ،404/ 1:مسند أبي حنيفة للحارثي  (5)
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  و     يا عهي سهلل إعي  رسك قتد  صتهح   نعمتة متق سهلل ومضتإ   قال  وقال س ق هشام:
 (1).قال ععق ن  خارجة  مآتيها كما تحب وسليوم يوم 
"    ،  بتق  عتس  تق مالتٍك ر تي سهلل بنتل،  بق يزيد  ق بهد سلت حمق،  بق   ي حنيفة
ماستتلأذعل إلتت  س نتتة ، ر ر متتق رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق خفتتةً ،   تتا   تتٍ  ر تتي سهلل بنتتل

 (2).مأذ  لل، وكا  ذلك رسحة سلموت وال يشع ، وكاع  مي حوسئط س عصار، خارجة
لمتا ،     ر ي سهلّل بنل  الّسنح بل  خهيب  ق إساف ويلال: يستافوعزل   و  مائدة:

 و(3)و نتت   عائشتتة ر تتي سهلل بنهتتا  الستتنح متتي  يتت    تتي   تت .، هتتاج  إلتت  سلمدينتتة سلمنتتورة
 . السنح كاع  سم  تل حهيهة  ن  خارجة  ق   ي زهي   ق  خي  ني سلحار   ق سلخزرج

هلّل صتتل  سهلّل بليتتل وستتلق إلتت  اء رستتول سسمتت  ة متتق عستتوسعللهتت  كتتإ قتتال سلمل يزي:
 .سلشديد لعلمهق  أ  رسول سهلل صه  سهلل بليل وسلق شفي مق م  ل (4) يلها.

 آخر ما تكلم به سيد الرسلين صلى هللا عليه وسلم عن األحكام 

 :إ  مق آخ  ما ت لق  ل رسول سهلل صل  سهلل بليل وستلق    قتال  :ق   ي بهيدة قالب
س  مق جزي ة سلع ب وسبلمتوس    شت سر بهتاد سهلل سلت يق ستخت وس ود سلحجاز وعج وس يه خ ج

 (5).قهورهق مساجد

 
 71/ 6:السيرة النبوية البن هشام  (1)
 214اآلثار ألبي يوسف:  (2)
 472/ 14:و 68/ 1:سماعانظر:  متاع األ  (3)
[472/ 14: متاع األسماع  (4)  ]المقريزي: نسبته  لى حارة المقارزة من حاراِ بعلبك 
 171/ 1التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد:  (5)
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 يوم االثنين  طلب النبي صلى هللا عليه وسلم علي بن أبي طالب قبل طلوع الشمس 

وسل ي تحلف  ل  م ستلمة    كتا   قت ب سلنتاس   ق  م موس  قال  قال   م سلمةب
 .يسلق بلهلل بليل وسهلل صل  سبهدس   سول 

لما كا  هدسة قه  رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق مأرستإ إليتل رستول سهلل   :قال  
ثتال   يجتاء بلت:صل  سهلل بليل وستلق يومئتٍ  وكتا   رر متي حاجتة  ظنتل  ع تل مجعتإ يلول

 .م ست
مخ جنتا متق سلهيت  ، ملما    جاء ب م     لل إليتل حاجتة،  مجاء قهإ طلوع سلشمس

ليل وسلق يومئتٍ  متي  يت  بائشتة م نت  متي آخت  متق خت ج سهلل صل  سهلل ب سولد رنوكنا ب
مق سلهي  ثق جلس   دعاهق مق سلهتاب مأكتب بليتل بلتّي م تا  آخت  سلنتاس  تل بهتدس جعتإ 

 (1).يسارا ويناجيل

 ه خروج علي بن أبي طالب من بيت الرسول بعد  

سلعهتتاس  خهتت ا:    خه عتتي بهتتد سهلل  تتق كعتتب  تتق مالتتك س عصتتاري    بهتتد سهلل  تتق  
لي  ق   ي طالب خ ج مق بند رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق مي وجعل سل ي تومي ميتل ب

ملتتال سلنتتاس: " يتتا   تتا سلحستتق كيتتف  صتتهح رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلقف قتتال:  صتتهح 
 (2) حمد سهلل  ارئا "

 

 تشتد الوجع مّرة أخرى 

، مفيلتتا -ل  سهلل بليتتل وستتلقصتت -ثق دختتإ يتتوم سالثنتتيق و صتتهحلتتول سللستتطالعي:ي
مهينا هتو ي يتد سل كتوب إذس رستول ،  مأم  سلناس  ال حيإ ،  مودبل  سامة وخ ج إل  سلمعس  

يمتوت مأقهتإ هتو وبمت  و  تو   مل  م  يمق قد جاء يلول:إ  رسول سهلل صل  سهلل بليل وستلق
 بهيدة.

ول لتل:ال ومي لفظ: مسار حل   لأ سلج ف مأرسل  إليل سم  تل ماطمة  ن  قتيس تلت
مأقهتإ و قهتإ معتل بمت  و  تو بهيتدة  تق ، صل  سهلل بليل وسلق ثليإ   -رسول سهلل  مت   ،  تعجإ 

، متاعلهوس إلت  رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق وهتو يمتوت،  سلج سح ر تي سهلل تعتال  بتنهق
 ملومي رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق حيق زسه  سلشمس.

 
 52الوفاة:  (1)
  22/ 1:الكنى واألسماء للدوالبي  (2)
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صتل  سهلل بليتل   زل  ت ي خشتب قته  سلنهتيومي لفظ  عل ر ي سهلل تعال  بنتل لمتا عت
ودختتإ   يتتدة  لتتوسء  ستتامة ، متتدخإ سلمستتلمو  سلتت يق بستت  وس الج ف إلتت  سلمدينتتة، وستتلق

 (1)حل   ت   ل إل  رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق م  زا بندا.

 صلى هللا عليه وسلمالنبي  مارأيت الوجع أشد من 

رستول سل ي ر ي  متق شتدة متوت  بق بائشة قال : ما  ههط  حًدس  هو  موٍت  عد
 (2).سهلل صل  سهلل بليل وسلق

بق بائشة  عها قال :ما ر ي  سلوجع بل   حتد  شتد منتل بلت  رستول سهلل صتل  سهلل 
 (3).بليل وسلق

قال : ما ر ي  إعساعا قتط  شتد بليتل سلوجتع متق رستول سهلل ،  بق بائشة  ومي روسية:
 (4).صل  سهلل بليل وسلق

 (5)وس وجاع ل معة منزللل. المل    ذلك مق شدة س قال  ع  سلعلماء: مي

 دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم ألسامة 

بق   يل  سامة  ق زيد قال: لمتا ثلتإ رستول سهلل صتل  ،  بق محمد  ق  سامة  ق زيد
متدخل  بلت  رستول سهلل صتل  سهلل ،  سهلل بليل وسلق ههطت  وهتهط سلنتاس معتي إلت  سلمدينتة

ثق يصهها بلي  ب ف  عتل ، يل إل  سلسماءمجعإ ي مع يد، ال يل لقبليل وسلق وقد  صم  م
 (6).يدبو لي

 تقبيل الجد للحسن والحسين رضي هللا عنهما

ودبتتتا ، و وصتتت   همتتتا خيتتت س، ودبتتتا سلحستتتق وسلحستتتيق قهلهمتتتاقتتتال سلمهتتتاركفوري: 
 (7) زوسجل موبظهق وذك هق.

 

 رة الدنياوأول يومه من اآلخترحيب النبي صلى هللا عليه وسلم البنته في آخر يومه من 

م حًها يا  نلي مأقعدها بتق يمينتل  و بتق يستارا ثتق ستارها  شتيء مه ت    تاء :ملال 
 .شديدس

 
 436/ 1:المواهب اللدنية بالمنح المحمدية  (1)
 300/ 3:ن الترمذيسن  (2)
  246/ 42:مسند أحمد   (3)
 310/ 42:مسند أحمد   (4)
 561/ 3المواهب اللدنية بالمنح المحمدية:  (5)
  89/ 36مسند أحمد:  (6)
  53و: المعَزة المحمدية:  430الرحيق المختوم:   (7)
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ثتتتق ستتتارها  شتتتيء مضتتتح   ملمتتتا قتتتام رستتتول سهلل صتتتل  سهلل بليتتتل وستتتلق قلتتت  
 خه ينتي متا قتال   .خصك رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق مق  يننا  الس سر و عت  ته تيق:لها
ملمتا تتوّمي رستول ،  ل  رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق ست اما كن   مشي ب:  ل قا،  لك

متا ستارك  تل رستول ،  سألك  ال ي لي بليتك متق سلحتق  :سهلل صل  سهلل بليل وسلق قل  لها
إ  جه يتتإ كتتا  :ستتارعي متتّ ة س ولتت  ملتتال! متتا س   منعق:ملال ، سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق

ي  تتل سلعتتام متت تيق وال  رر س جتتإ إال قتتد متتّ ة و عتتل بار تتنيعار تتني  تتالل آ  متتي كتتإ بتتام 
يا ماطمتة  ال ت  تيق  عتك ستيدة :ثتق قتال صتل  سهلل بليتل وستلق.  ماتلي سهلل وسصه ي ،  سقل ب

 (1).ه ا س مة  و سيدة عساء سلعالميق مضح  

 فاطمة رضي هللا عنها  بكت ثم ضحكت 

وستتلق متتي  صتتل  سهلل بليتتل قتتال: قالتت  بائشتتة: سشتتل   رستتول سهلل، بتتق   تتي سلطفيتتإ 
مأتلتتل ماطمتتة تمشتتي وسلتت ي عفتتس بائشتتة  يتتدا كتتأ  مشتتيلها مشتتية رستتول سهلل صتتل  سهلل ،  يلتتي

مه   ثق سارها مضح   ملل : متا ، مسارها رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق، بليل وسلق
  خه يني ما قال لكف قالت : متا كنت ، ر ي  كاليوم  ح ا  ق ب مق   اء ملل : يا ماطمة

رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق م اعك ملما تومي رسول سهلل صتل  سهلل بليتل  معإ وقد ر ر  
وستتلق ستتألها ملالتت : إ  رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق قتتال: إ  جه يتتإ كتتا  يعار تتني 

وال  رسعتتي إال متتدبوس  تتل مأجيتتب ،  تتالل آ  متتي كتتإ ستتنة متت ة وقتتد بار تتني  تتل سلعتتام متت تيق
لتال:  متا ت  تيق    زوجتك  ول سلمستلميق إستالما زبت  ثتق ستارعي مماتلي سهلل قال : مج

 (2).و بلمهق بلماف متعك سيدة عساء  ملي كما سادت م يق عساء قومها

 السالم وعلى نبينا   عليهعيسى بن مريم نه يعيش بنصف عيش أخبرها أ

متي م  تل  -صتل  سهلل بليتل وستلق  -وبق بائشة: إعهتا كاعت  تلتول: إ  رستول سهلل 
ل لفاطمتتة: يتتا  نيتة سحنتتي بلتتي مأحنت  بليتتل مناجاهتتا ستابة ثتتق سع شتتف   ي قتته  ميتتل قتاسلت

وهي ته ي وبائشة حا  ة ثق قال رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق  عد ذلك  ستابة: سحنتي 
 بلي يا  نية مأحن  بليل مناجاها سابة ثق سع شف  بنل مضح  . 

متة: عاجتاعي بلت   وك ملال  ماطقال  بائشة: ملل :  ي  نية  خه يني ماذس عاجاك  
ملمتا ،  مشق ذلك بل  بائشة    ي و  س س دوعها،  ظنن   عي  خه   س ا وهوحي،  حال س 

، قالتت :  متتا س   متتنعق، قهضتتل سهلل قالتت  بائشتتة لفاطمتتة: يتتا  نيتتة  ال تخه ينتتي  تت لك سلخهتت 

 
 ،138/ 1.وانظر:شرح مشكل اآلثار:22الوفاة:  (1)
  164/ 22:المعَم الكبير للطبراني  (2)
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ر ل  الل آ  كا  يعا -صل  سهلل بليل وسلق  -عاجاعي مي سلم ة س ول  مأخه عي    جه يإ 
 وإعل بار ني  الل آ  سلعام م تيق. ، إ بام م ةمي ك

و خه عي:  عل  خه ا  عل لق ي ق عهي إال باش عصف بم  سل ي كا  قهلل. و خه عي: 
وال  رسعتتي إال ذسههتتا بلتت  ر س سلستتليق ". ،    بيستت   تتق متت يق بتتاش بشتت يق ومائتتة ستتنة

متتال ، بظتتق رزيتتة منتتكسلمستتلميق سمتت  ة  إعتتل لتتيس متتق عستتاء ، ملتتال: " يتتا  نيتتة، مأ  تتاعي ذلتتك
 ت وعي  دع  مق سم  ة صه س. قل : م ك  سلحديا.

 (1)ومي رجالل  عف.، ورور سلهزسر  عضل  يضا، روسا سلطه سعي  تسناد  عيف

 وا كرب أباه قول فاطمة رضي هللا عنها 

 ملال  ماطمة بليها،  بق  عس قال: لما ثلإ سلنهي صل  سهلل بليل وسلق جعإ يل شاا
 (2)..ملال لها: ليس بل    يك ك ب  عد سليوم،   ااسلسالم: وس ك ب 
قتال: لمتا وجتد رستول سهلل صتل  سهلل ، ر تي سهلل بنتل،  بق  عس  ق مالك  ومي روسية:

ملتتال سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل ، قالتت  ماطمتتة:وسك  اا، بليتتل وستتلق متتق كتت ب سلمتتوت متتا وجتتد
،  لتتارك منتتل  حتتدسا لتتيس متتق   يتتك متت إعتتل قتتد حضتت ، وستتلق: ال كتت ب بلتت    يتتك  عتتد سليتتوم

 مق مات ملد قام  قياملل. (3)سلموسماة يوم سلليامة.
 (4). إعل قد حض  مق   يك ما ليس سهلل  لارك منل  حدس،  يا  نية  ومي ورسية:

بتتق ثا تت  قتتال: لمتتا سحلضتت  رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق  تتملل ماطمتتة إلتت  صتتدرها 
 (5).وسلق: ال ك ب بل    يك  عد سليوميل صل  سهلل بلملال سلنهي ، وقال : وسك ب   ياا

 سيدة نساء أهل الجنة فاطمة 

بق مس وق قال  خه تني بائشتة قالت  كنتا بنتد رستول سهلل   :النسائيومي روسية بند  
صل  سهلل بليل وسلق جميًعا ما ت ادر منا وسحتدة مجتاءت ماطمتة تمشتي وال وسهلل إ  تخطتئ 

 . حل  سعله  إليل هلل بليل وسلقمشيلها مشية رسول سهلل صل  س

 
  2/  9:نبع الفوائد مَمع الزوائد وم  (1)
  15/ 6:صحيح البخاري  (2)
 152/ 2:سنن الترمذي  (3)
 423/ 19مسند أحمد:  (4)
  48المحتضرين البن أبي الدنيا:   (5)
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 عليه وسلم سبب وفاة رسول هللا صلى هللا

قال  بائشة ر ي سهلل بنها:كا  سلنهي صتل  سهلل بليتل وستلق يلتول متي م  تل سلت ي 
مهت س  وس  وجتدت سعلطتاع ،  مات ميل: يا بائشة ما  زسل  جد  لتق سلطعتام سلت ي  كلت   خيهت 

 (1).ّق    ه ي مق ذلك سلس  
متتات متتق سللحتتق سلتت ي  -صتتل  سهلل بليتتل وستتلق  -سهلل ل اس:    رستتووبتتق س تتق بهتت
بلت  ر س سلستنة. كتا  يلتول: " متا زلت   جتد   ّق  ماعلطع   ه ا مق سلس  ،  كاع  سليهودية سملل

 (2)وإسنادا حسق.،  روسا سلطه سعي. اس  منل ح  
 زينتب  نت  سلحتار  س نتة  قٌ وسليهودية سللتي  هتدت سلشتاة سللتي ميهتا ست  قال س ق حج :

قلتإ  يضتا :وقيإ ،  سليهودي سل ي قلإ يوم خيه   (3).هي زوج سالم  ق مش قو،   خي م حب
 وزوجها سالم  ق مش ق.، و خوها ز ي ، وبمها  شار،   وها سلحار 

، :هإ  علق صادقي بق شيٍء إ  سألل ق بنتلفلليهودثق قالومي روسية بق   ي ه ي ة:
اف  قال:هإ جعلتلق متي هت ا،  ملالوس:ععق يا   ا سللاسق متا حمل تق   :قتال،  قتالوس:ععق  سلشتاة ستم 

 (4).وإ  كن  عهي ا لق يض ك، قالوس: ردعا إ  كن  كاذً ا عسل يح، بل  ذلكف
قال: متا كتا  ، بق ذلكف ملال :  ردت  قللك سليهوديةمسألها ومي روسية بق  عس:

قال: مما زل  ،  قال قالوس:  ال علللهاف قال: ال  بليج  - و قال    -قال:    سهلل ليسلطك بل  ذسك
 (5) ب مها مي لهوست رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق

،     م مهش  دخل  بل  رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق مي وجعل سل ي قته  ميتل
متا تتلهق  نفستكفمتعي ال  تهتق إال سلطعتام سلت ي  كتإ معتك ،  ملال : أ ي و مي يا رسول سهلل

هت س  وس  ،  ال  تهتق هيت ا  يتل وستلق قال:و عتاوكا  س نهتا متات قهتإ سلنهتي صتل  سهلل بل،   خيه 
 (6).قطع   ه ي 

، قتال:     حلتف تستعا    رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق قلتإ قتلال،  بق بهتد سهلل
وستختت ا ، وذلتتك    سهلل بتتز وجتتإ جعلتتل عهيتتا،  حتتب إلتتي متتق     حلتتف وسحتتدة  عتتل لتتق يللتتإ 

 
 / 6:صحيح البخاري  (1)
 35/  9:مَمع الزوائد ومنبع الفوائد   (2)
 286/ 1:فتح الباري البن حَر  (3)
جمع: لهاِ، بفتح الـالم،   ،، واشتلف في  سالمها. قوله: في لهواِ.قال البدر: اسمها زينب100/  4ي:صحيح البخار  (4)

قال الَوهري: اللهاة الهنة المطبقة في أقصى سقف الحلق، والَمع اللها، واللهواِ واللهياة، وقال عياض: هي اللحمـة 

: لهواته، ما مغـرب اللهـاة: لحمـة يبدو مـن فيـه عنـد التبسـم، وفـي ال  التي بأعلى الحنَرة من أقصى الفم، وقال الداودي 

 171/ 13مشرفة على الحلق. عمدة القاري:
 1721/ 4صحيح مسلم:  (5)
 356/ 39:مسند أحمد   (6)
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و  تا   ت  ،  إ  سليهود سموا  لو :ويلو،  ملال: كاعوس ي و ،  شهيدس قال:م ك ت ذلك إل  سهيق
 (1).ر ي سهلل بنل

ممتات رستول ،   الشتهادة  -صتل  سهلل بليتل وستلق-مأك م سهلل سهحاعل وتعتال  رستولل  
 شهيدس. -صل  سهلل بليل وسلق-سهلل  

قالتت : متتات رستتول سهلّل صتتّل  سهلل بليتتل وستتّلق متتق ذست ، بتتق بائشتتة ومتتي روسيتتة:
 (2).سلجنب

 تاطق سلجنتب   ّمإ سل هيت ة سلّلتي تظه متييلة وسلتدّ :هي سلّد ذست سلجنبقال س ق س ثي :
، وقّلمتا يستلق صتاحهها. وذو سلجنتب سلّت ي يشتل ي جنهتل  ستهب سلّد يلتة،  وتنفج  إل  دسخإ 

ا وصتتارت ذست سلجنتتب بلمتتاً لهتتا وإ  كاعتت  متتي س صتتإ ، إالّ  ّ  ذو للمتت ّك  وذست للمؤعتتّ
 (3).صفًة مضامة. وسلمجنوب: سلّ ي  خ تل ذست سلجنب

 انت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في آخر وقتهالخميصة التي ك

قالت : كتا  بلت  رستول سهلل صتل  سهلل ،     بائشتة،  بق بهيد سهلل  ق بهد سهلل  تق بلهتة
ومت ة ،  قال : مهو يضتعها مت ة بلت  وجهتل،  بليل وسلق خميصة سودسء حيق سشلد  ل وجعل

 (4).يحت م ذلتك بلت   ملتل  .مساجدوس قهور  عهيائهق  ويلول: قاتإ سهلل قوما ستخ ،  ي شفها بنل
 .سلخميصة: كساء مق سلصوف  سود م  ع لل بلما 

 ذلك إلى ربي يصنع بي ما يشاءقول النبي صلى هللا عليه وسلم: 

قتتال: و تتتاا جه يتتإ بليتتل سلستتالم متتي م  تتل ويلتتول: إ  ر تتك بتتق   تتي سلحتتوي    
ئ  توميلتك وهفت ت وإ  شت، ك وكفيلتكيل ئك سلسالم ورحمتة سهلل ويلتول: إ  شتئ  شتفيل

 .لك قال: " ذلك إل  ر ي يصنع  ي ما يشاء
ويلتول:سللهق  بنتي ، مجعتإ يمستح  تل وجهتل، دبا  لتدح متق متاء،  وكا  لما عزل  ل 

هت س إستناد   .بل  ك ب سلمتوت. سد  منتي يتا جه يتإ سد  منتي يتا جه يتإ سد  منتي يتا جه يتإ 
 (5).منلطع

 

 
 205/ 7:مسند أحمد   (1)
 258/ 8:مسند أبي يعلى الموصلي  (2)
 303/ 1:النهاية في  ريب الحديث واألثر  (3)

  303/ 1:ثرالنهاية في  ريب الحديث واأل
  370/ 43:مسند أحمد   (4)
 ،257/ 2:وانظر: الطبقاِ الكبرى .210/ 7:دالئل النبوة للبيهقي  (5)
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 عليه السالم  عليه بإرسال جبريل  تكريم سيد المرسلين صلى هللا

   رجتتاال متتق قتت يب دخلتتوس بلتت    يتتل بلتتي  تتق ، بتتق   يتتل،  تتق محمتتد ق جعفتت بتت
محتدثنا بتق ، قتالوس:  لت ، سلحسيق ملتال:  ال  حتدث ق بتق رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق

  ي سللاسق قال: لما م ي رسول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق  تتاا جه يتإ ملتال يتا محمتد إ  
 ستألك بمتا هتو  بلتق  تل منتك. ،  وخاصتة لتك،  وتشت يفا لتك،    يما لكهلل  رسلني إليك تس

ثتق جتاءا ، و جتدعي يتا جه يتإ م  و تا،  يلول: كيف تجدكف قال:  جدعي يتا جه يتإ م مومتا
ثق جتاءا ، م د بليل سلنهي صل  سهلل بليل وسلق كما رد  ول يوم،  وقال لل: ذلك،  سليوم سل اعي

 ورد بليل كما رد. ، ومل يل: كما قال  وسل الا ملال ل سليوم
، كتإ ملتك بلت  مائتة  لتف ملتك، يلال لل إسمابيإ بل  مائة  لتف،  وجاء معل ملك

متا سستلأذ  بلت  ،  ثق قال جه يإ: ه س ملك سلموت يستلأذ  بليتك،  مسأل بنل،  سسلأذ  بليل
مستلق بليتل ،  متأذ  لتل،  وال يسلأذ  بل  آدمي  عدك ملال بليل سلسالم:سئ   لتل،  آدمي قهلك

وإ   م تنتي ،  مت   م تنتي     قته  روحتك قهضتلل،  إ  سهلل  رسلني إليك،  : يا محمدثق قال
و مت ت     طيعتك. ،     ت كل ت كلل ملال:  وتفعإ يا ملك سلموتف قال: ععتق  ت لك  مت ت

منظ  سلنهي صتل  سهلل بليتل وستلق إلت  جه يتإ ملتال لتل جه يتإ: يتا محمتد إ  سهلل سشتلاق إلت  
، ملته  روحتل، هلل بليل وسلق لملك سلموت: سم  لما  مت ت  تلملال سلنهي صل  سللائك.  

 (1).ملما تومي رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق
 ي  رسد ردك متق دعيتاك إلت  آخ تتك ليزيتد ،  وسلم سد  لولل: إ  سهلل سشلاق إل  للائك

 لهيهلي . ذك ا سوععملك وق  لك، مي ك سملك

 

 سالمصالة والعليه ال ملك الموتإستأذان 

متي م  تل ،  ق س ق بهاس قال: جاء ملتك سلمتوت إلت  سلنهتي صتل  سهلل بليتل وستلقب
، ملتال: سلستالم بلتي ق ورحمتة سهلل و  كاتتل،  سل ي قه  ميل ماسلأذ  ور سل مي حجت  بلتي

ملتتال سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق: ، ملتتال بلتتي ر تتي سهلل بنتتل: سرجتتع متعتتا مشتتاهيإ بنتتك
ك سلمتوت سدختإ رسشتدسملما دختإ قتال: إ  ر تك بتز حستقف هت س ملت تدري متق هت س يتا   تا  

 
وقال العسقالني: هذا الحديث واهي اإلسـناد أي ضـعيف بخصـوص قال علي القاري:  .267/  7:دالئل النبوة للبيهقي  (1)

المشكاة من أن رجة الحسن، فاندفع ما قال الخضري في حاشية  هذا السند، لكن  ذا انضم  لى  يره يتقوى ويترقى  لى د 

هذا الحديث موضوع، رواه عبد هللا بن محرز، عن يزيد األصم، عن زين العابدين، وابن محرز متروك كما في مقدمة 

مـن مسلم اه. وال يخفى أنه ال يستلزم من كون أحد الرواة متروكـا كـون الحـديث موضـوعا، ال سـيما  ذا جـاء الحـديث  

نه ثابتا، وال يضر عدم كونه صحيحا  ذ ال يتعلق به حكم شرعي، مـع أن طريق آشر، بل وتعدد طرقه، فال يشك في كو

 3858/ 9كمرقاة المفاتيح  أكثر األحكام  نما ثبت باألحاديث الحسان لقلة الصحاح حيث ال معارض، وهللا أعلم.
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مختت ج ملتتك ، وجتتإ يلتت ؤك سلستتالم قتتال: يق جه يإفقتتال: لتتيس هتتو ق يتتب منتتي س   يتتأتي
ملال لل جه يإ بليل سلسالم وهو قائق  الهاب:ما  خ جتك يتا ،  سلموت حل  عزل بليل جه يإ 

جه يإ:ستالم  قتال،   جلستاملك سلموتف قال:سللمستك محمتد صتل  سهلل بليتل وستلق ملمتا 
مهل ني  عل لق يستلق ملتك سلمتوت بلت   هتإ  يت  ،  ومنك  بليك يا  ا سللاسق ه س ودسع مني

 (2).وهو  عيف، وميل سلمخلار  ق عامع قال سلهي مي: (1).وال يسلق  عدا،  قهلل

 دعاء أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها

بليتل وستلق متي    صتل  سهللرستول سهلل  ذي سلجوزسء بق بائشتة قالت  كنت   بتوبق   
سذهب سلهأس رب سلناس سشف  ع  سلشامي سشف شفاء ال ي ادرا سلما سلشفاء :م  ل  قول
 (3).م ن   بوذا مي م  ل سل ي مات ميل: يدك قال 

بتتق بائشتتة ر تتي سهلل بنهتتا:    رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق كتتا  إذس سشتتل   
   بليتتل و مستتح  يتتدا رجتتاء قتتوجعتتل كنتت   ملمتتا سشتتلد ، يل  بلتت  عفستتل  تتالمعوذست وينفتتا

 (4).  كلها

قال : همي بل  سلنهي صل  سهلل بليل وسلق وهو مي حج ي   بق بائشةومي روسية:
 (5).مجعل   مسح وجهل و دبو لل  الشفاء

قال :كا  رسول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق متي م  تل سلت ي ،  بق بائشةومي روسية:
جعلت  ، ملمتا ثلتإ بتق ذلتك،  تالمعوذستبليل وستلق ينفا بل  عفسل صل  سهلل ،  قه  ميل

 (6).ويمسحل  يد عفسل،  عفا بليل  هق

 هافانتزع يده من أم المؤمنين تضع يده الشريفة على صدر النبي صلى هللا عليه وسلم 

   سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق كتتا  إذس بتتاد م يضتتا مستتح بلتت  وجهتتل  بتتق بائشتتة
، ال شتتفاء إال شتتفاؤك،   سلشتتاميوسشتتف  عتت، نتتاسوقال: ذهتتب سلهتتأس رب سل، وصتتدرا  يتتدا

قال :ملمتا مت ي م  تلل سللتي تتومي ميهتا جعلت  آخت   يتدا مأ تعها ،  شفاء ال ي ادرستلما
  (7).قال :ماعلزع يدا مني، و قول سل ي كا  يلولل، بل  صدرا

 
لـم يقـبض نبـي حتـى لما ثبت أنـه    ول البيت أما ألشذ الروح فنعم!ال يستأذن لدش  141/  12:المعَم الكبير للطبراني  (1)

 .وهللا أعلم بالصواب.يخير
 36/  9:مَمع الزوائد ومنبع الفوائد   (2)
  725/ 3:مسند ابن راهويه  (3)
 190/ 6:صحيح البخاري  (4)
 354فوائد أبي محمد الفاكهي:  (5)
  406/ 41:مسند أحمد   (6)
ن، وهـو اسـم جـاء علـى فعيـل، ومعنـاه: األنبياء الذين يسكنون أعلى عل يي  :الرفيق األعلى  .420/  11:شعب اإليمان  (7)

 الَماعة.
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مجعل   م ها ، قال : لما م ي سلنهي صل  سهلل بليل وسلق  خ ت يدا،  بق بائشة
 (1).ماعلزع يدا مق يدي ، :  ذهب سلهأس رب سلناست  ه ا سل لماتبوود، بل  صدرا

 في آخر أيامه راضيا بقدر هللا لم يكن يدعو بالشفاءإن النبي صلى هللا 

قال : كن   بوذ رسول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق  تدباٍء إذس ،     بائشة  ومي روسية:
"  ذهتب    بتوذا  تل:مت هه   قالت :  ،  ويتدبو لتل  تل إذس مت ي،   تل  كا  جه يتإ يعتوذا،  م ي

سشتتف شتتفاًء ال ي تتادر ستتلًما. قالتت : ، ال شتتامي إال  عتت ،  يتتدك سلشتتفاء، سلهتتاس رب سلنتتاس
قال:متعمتا كتا  ينفعنتي متي ،  ملال:سرمعي بنتي،  م هه   دبو لل  ل مي م  ل سل ي تومي ميل

 (2).سلمدة

ال بتتق   تتي سلحتتوي   قتتال:إ  رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق لتتق يشتتلك شتت ور إ
ويلول: يتا ،  متعل لق ي ق يدبو  الشفاء،  حل  كا  مي م  ل سل ي مات ميل،  يةسأل سهلل سلعام

 (3).عفس ما لك تلوذيق كإ مالذ
 

 سواك الّرسول قبيل الوفاة 

ثتق قالت : دختإ بهتد سلت حمق  تق   تي   ت  ومعتل ستوسك ، بق بائشة ر ي سهلل بنها
ي هت س سلستوسك يتا بهتد مللت  لتل:  بطنت،  لقمنظ  إليل رسول سهلل صل  سهلل بليل وست،  يسلق  ل
مأبطيلتل رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق ماستلق ، ثتق مضت لل، ملضتملل،  مأبطاعيتل،  سل حمق

 (4).وهو مسلند إل  صدري ،  ل
 (5).ثق عاولنيها، كأحسق ما كا  مسلناماسلق  ها ومي روسية:
 مضتعف بنتل سلنّهتّي قال  بائشة: دخإ بهد سلّ حمق  ق   تي   تٍ   ستوسٍك    ومي روية:

ومتتي يتتدا ستتوسك  :النسننائي وبنتتد (6).صتتّل  سهلل بليتتل وستتّلق مأخ تتتل ثتتّق مضتت لل ثتتّق ستتننلل  تتل
 (7). خض 

 إدخال النبي صلى هللا عليه وسلم يده الشريفة في الركوة 

وبنتدا قتدح ميتل ، بق بائشتة قالت : ر يت  سلنهتي صتل  سهلل بليتل وستلق وهتو يمتوت
 (1).: سللهق  بني بل  س  ست سلموتمسح وجهل ويلوليم، ميدخإ يدا مي سللدح، ماء

 
  381/ 41:مسند أحمد   (1)
 292/ 43مسند أحمد:  (2)
 ، 257/ 2:وانظر: الطبقاِ الكبرى .210/ 7:دالئل النبوة للبيهقي (3)
  13/ 6:صحيح البخاري  (4)
 13/ 6:صحيح البخاري  (5)
 77/ 8:مسند أبي يعلى الموصلي -  (6)
  48الوفاة:  (7)
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مجعتتإ يتتدخإ يتتدا ميهتتا ، و تتيق يديتتل ركتتوةٌ ميهتتا متتاءٌ  قالتت  بائشتتة ر تتي سهلل بنهتتا:
 (2).إّ  للموت لس  سٌت ،  ويمسح  ها وجهل ويلول: ال إلل إاّل سهللّ 

 بول النبي صلى هللا عليه وسلم قبل وفاته

لق إل  صدري متدبا  طست  سهلل بليل وس  بق بائشة قال : كن  مسندة سلنهي صل 
 .قال س بظمي: إسنادا صحيح (3).مهال ميها

 رؤيةالنبي صلى هللا عليه وسلم مقعده من الجنة

، قالتت : كتتا  رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق، إ  بائشتتة،  خه عتتي بتت وة  تتق سلز يتت 
 (4).ا  و يخي يحيثق ، وهو صحيٌح يلول: إعل لق يله  عهيٌّ قط حل  ي ر ملعدا مق سلجنة

بق سلمطلب  ق بهد سهلل قال: قال  بائشة: كا  رسول سهلل صل  وبند سإلمام  حمد:
ثتق تت د إليتل ميخيت   تيق ، ثتق يت ر سل توسب، سهلل بليل وسلق يلول: ما مق عهٍيّ إال تله  عفستل

 (5).   ت د إليل إل     يلحق 

 عند اشتداد المرض ولكن  أرسلت كل امرأة إلى حميمها

ماطمة إل  بلتي و رستل    و رسل ،  صل  سهلل بليل وسلق سلوجعسول سهلل  د   وسشل
ملتتق يجلمعتتوس حلتت  تتتومي رستتول سهلل ، و رستتل  كتتإ سمتت  ة إلتت  حميمهتتا، حفصتتة إلتت  بمتت 

  (6)صل  سهلل بليل وسلق بل  صدر بائشة ومي يومها.

 تخيير النبي صلى هللا عليه وسلم بين الدنيا واآلخرة 

 تتيق ستتح ي وعحتت ي  - ل  سهلل بليتتل وستتلقصتت -رستتول سهلل بتتق بائشتتة قالتت :قه  
مللت : إ  ،  ملحت ك،  قال :وكت لك يفعتإ  ا عهيتاء،  قال :وظنن   عتل ستي د سهلل بليتل روحتل

 (7).خي ت سليوم ملق تخلارعا

 ال إله إال هللا إن للموت سكرات قول النبي صلى هللا عليه وسلم 

خهت ا    بائشتة كاعت   ، ل  بائشتةومت،       تا بمت و ذكتوس ،   خه عي س ق   ي ملي تة
مجعتتإ يتتدخإ يديتتل متتي سلمتتاء ، ميهتتا متتاء -يشتتك بمتت   -تلتتول: و تتيق يديتتل ركتتوة  و بلهتتة 

 
 46رين البن أبي الدنيا: المحتض  (1)
 2363/ 5:الشريعة لآلجري  (2)
 36/ 1:صحيح ابن شزيمة  (3)
 10/ 6صحيح البخاري:  (4)
  510/ 40مسند أحمد:  (5)
 433/ 6:جامع اآلثار في السير ومولد المختار  (6)
 23/ 8المعَم األوسُ:  (7)
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مجعتإ يلتول: ،  ثق عصتب يتدا،  إ  للموت س  ست،  يلول:ال إلل إال سهلل،  ميمسح  هما وجهل
  (1).مي سل ميق س بل 
 (2).إصهعل سليس ر سٍت ثّق عصب ثّق يلول:ال إلل إاّل سهلل إّ  للموت س    ومي روسية:

 رفع النبي صلى هللا عليه وسلم بصره إلى السماء عند ما نزل به 

وبتت وة  تتق سلز يتت  متتي رجتتاٍل متتق  هتتإ سلعلتتق    بائشتتة ،  خه عتي ستتعيد  تتق سلمستتيب
مأشتخص ، ر ي سهلل بنها قال :ملما عزل  ل ور سل بل  مخ ي هشي بليتل ستابًة ثتق  متاق

 (3). ص ا إل  سلسلف

 ار والموت حتضاال

ملالتت  ماطمتتة ، جعتتإ يل شتتاا، لمتتا ثلتتإ سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق:قال بتتق  عتتس
 (4) .ليس بل    يك ك ب  عد سليوم:ملال لها،  وس ك ب   اا:بليها سلسالم

قالت : قمت  إلتي سلنهتي   -ر ي سهلّل تهارك وتعتال  بنهتا  -بق بائشةرور سلمل يزي: 
يّي و مستت    صتتدرا مجعتتإ ي متت  بينيتتل يق ثتتدصتتل  سهلّل بليتتل وستتلق حلتت    تتع ر ستتل  تت

متا ، مجعلت   ستل  ذلتك سلعت ق، وجههلل ت شح رشحا ما ر يلل مق إعسا  قتط، حل  ي لب
وكنتت   قتتول لتتل إذس  متتاق:  تتأ ي و متتي وعفستتي ، ر يتت  وال وجتتدت رسئحتتة شتتيء  طيتتب منتتل

ق سلمتؤم و هلي! ما تللي جههلك مق سلع ق ملال صتل  سهلّل بليتل وستلق: يتا بائشتة إ  عفتس
 (5). ال شح تخ ج

بل  من هي إذ متال ر ستل عحتو   مهينما ر سل ذست يومٍ وبند سإلمام  حمد بق بائشة:  
موقعت  بلت  ث ت ة ، مخ ج  متق ميتل عطفتٌة  تاردةٌ ، مظنن   عل ي يد مق ر سي حاجةً ،  ر سي
  (6).مظنن   عل هشي بليل مسجيلل ثوً ا، ماقشع  لها جلدي ، عح ي 

هلل صتتتل  سهلل بليتتتل وستتتلق ور ستتتل  تتتيق ستتتح ي رستتتول سقالتتت : قتتته  ، بتتتق بائشتتتة
وإعل لهتيق حتاقنلي وبند سلهخاري:  (8).لق  ظلق ميل  حدس،  ومي دوللي  ومي روسية:  (7).وعح ي 
 (10).قال : ثّق ثلإ وقه  بليل سلّسالم  ومي روسية:  (9).وذسقنلي

 
  13/ 6:صحيح البخاري  (1)
 207/ 7:دالئل النبوة للبيهقي  (2)
 75/ 8:صحيح البخاري:انظر  (3)
  18/ 6:صحيح البخاري  (4)
 .وقد تكلم العراقي فيه.472/ 4:.انظر:  حياء علوم الدين508/ 14: متاع األسماع  (5)
 34/ 43مسند أحمد:  (6)
 391/ 41:مسند أحمد   (7)
 369/ 43:مسند أحمد   (8)
 12/ 6:صحيح البخاري  (9)
 336الدعاء للطبراني:   (10)
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  ي  عل مات وهو مسلند إل  صدرها ومتا يحتاذر ستح ها منتل. وقيتإ ،  سلسح : سل ئة
 عل  الشيق سلمعجمتة  :ا لصق  الحللوم مق  بل  سلهطق. وح   سللليهي بق  عضهقسلسح م
كأعل يضق شتيئا إليتل: ي ، و عل سئإ بق ذلك مشهك  يق  صا عل وقدمها بق صدرا،  وسلجيق

وهتتو سلتت قق  يضتتا. ، وسلشتتج : سللشتتهيك،  عتتل متتات وقتتد  تتملل  يتتديها إلتت  عح هتتا وصتتدرها
 (1)وسلمحفوظ س ول.

 :سلنحتت  ووسلستتح : يق سل تتدييق.، إ متتق سل قق.وسل سقنتتة:ما بتتال منتتلا ستتفقنتتة:مسلحا 
سلسح  الفلح وس و  سلحاء سل ئتة ت يتد  عتل متات وقال س ق حج :مو ع سللالدة مق سلصدر.

 (2).وهو مسلند لصدرها ما  يق جومها وبنلها
ي  ي  يلتي ومتي حيتازتي دو  هيت  :ومتي دوللتي  هتت:  1378قال سلساباتي سلملتوم :  

 (3).لمق عسائ

 رفع النبي صلى هللا عليه وسلم يده أو إصبعه عند الموت  

ممتا ر يت  رستول سهلل   رور سإلمام سلهخاري مي صحيحل بق بائشة ر تي سهلل بنهتا:
مما بدس    م غ رسول سهلل صل  سهلل بليل ، صل  سهلل بليل وسلق سسلق سسلناًعا قط  حسق منل

  (4).ثق قض ،  بل . ثالًثاميق سسل مي :وسلق رمع يدا  و إصهعل ثق قال
ر تتي سهلل بنهتتا     رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق ، بتتق بائشتتة وبنتتد س تتق ك يتت :

، سللهق مي سل ميتق س بلت ،  ويلول: سللهق مي سل ميق س بل ،  جعإ ي مع  صهعل بند سلموت
 (5).سللهق مي سل ميق س بل 

 آخرما تكلم به النبي صلى هللا عليه وسلم

متي رجتال متق  هتإ سلعلتق:    بائشتة ،  وب وة  ق سلز يت ،  د  ق سلمسيبعي سعيه  خ
، قال :ملما عزل  ل ور سل بلت  مخت ي هشتي بليتل ستابة،  زوج سلنهي صل  سهلل بليل وسلق

، قلت : إذس ال يخلارعتا  .ثق قتال: سللهتق سل ميتق س بلت ،  ثق  ماق مأشخص  ص ا إل  سلسلف
الت : م اعت  تلتك آخت  كلمتة ت لتق  هتا سلنهتي ق،  نا  تلوب م   عل سلحديا سل ي كا  يحتدث

 (6).صل  سهلل بليل وسلق قولل: سللهق سل ميق س بل 

 
 346/ 2:لحديث واألثرالنهاية في  ريب ا  (1)
 13/ 1فتح الباري البن حَر:  (2)
  249/ 21:الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني  (3)
 10/ 6صحيح البخاري:  (4)
 414/ 4:تفسير ابن كثير  (5)
  106 /8:صحيح البخاري  (6)
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وقتال: ،  متاعلزع يتدا،  مت هه   قتول،  قالت  بائشتة:  خت ت  يتدا  ومي روسيتة  خت ر:
 (1).وسجعلني مي سل ميق س بل ، سللهق سهف  لي
 (2). بل م مع يدي ثّق قال: سلّلهّق سلّ ميق س  ومي روسية:
قال :مستمع  سلنهتي صتل  سهلل بليتل وستلق متي م  تل سلت ي متات ميتل و خ تتل   ومي روسية:

يلول:مع سل يق  ععق سهلل بليهق مق سلنهيتيق وسلصتديليق وسلشتهدسء وسلصتالحيق وحستق ،   حة
 (4)سلهّحة  الّضّق هلظة مي سلّصوت.قال س ق سالثي : (3).  ولئك رميلا{

سول سهلل صّل  سهلل بليل وستّلق كتا  آخت  كلمتٍة ستمعلها منتل ض  رومي روسية: قال : ملّما ح
 (5)يلول:  إ سلّ ميق س بل  مق سلجنّة.

 (6).وقال: رّب سهف  لي وسجعلني مي سلّ ميق س بل   ومي روسية:
 (7).وقال: سلّلهّق  دخلني مي سلّ ميق س بل ومي روسية:  

 (8)ومي روسيٍة: سل ميق س بل  س سعد.
  (9).و لحلني  ال ميق س بل ، لهق سهف  لي وسرحمنيسل:ومي روسية

 (10).وإس سميإ ، ومي ائيإ ، ال  إ  سأل سهلل سل ميق س بل  مع جه يإ ومي روسية: 
س ستعد متتع جه يتتإ ومي ائيتتإ وإستت سميإ بلتتيهق ،  تتإ  ستتأل سهلل سل ميتتق س بلتت  ومتي روسيتتة: 

 (11).سلسالم

 موسلر ما تكلم به النبي صلى هللا عليه قيل آخ

   رسول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق كتا  آخت  متا ت لتق  تل: ،  بق  عٍس ر ي سهلل بنل
 [[ي سل ميع ملد  ل  جالل ر ]]

ه س حتتديٌا صتتحيح سإلستتناد إال    هتت س سلفارستتي .ثتتق قضتت  صتتل  سهلل بليتتل وستتلق 
 (12).وسهٌق ميل بل  محمد  ق بهد س بل 

 
 422/ 41:مسند أحمد   (1)
 336الدعاء للطبراني:   (2)
 269 /42:مسند أحمد   (3)
 99/ 1:النهاية في  ريب الحديث واألثر  (4)
  189/ 2:حلية األولياء وطبقاِ األصفياء  (5)
 336الدعاء للطبراني:   (6)
 336الدعاء للطبراني:   (7)
 36/  9مَمع الزوائد ومنبع الفوائد:  (8)
  401/ 9السنن الكبرى للنسائي:  (9)
 556/ 14صحيح ابن حبان:  (10)
 402/ 9ي:السنن الكبرى للنسائ  (11)
 58/ 3المستدرك على الصحيحين للحاكم:  (12)
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قتدي     ول كلمتٍة ت لتق لوسقتال سلستهيلي وجتدت متي  عت  كلتب س  قال س ق حجت :
 ها صل  سهلل بليل وسلق وهو مسل  ٌع بند حليمة سهلل  كه  وآخت  كلمتٍة ت لتق  هتا كمتا متي 
حديا بائشة مي سل ميق س بل  ورور سلحاكق مق حديا  عٍس    آخ  ما ت لق  تل جتالل 

(1).ر ي سل ميع
 

 من هم الرفيق األعلى 

ويؤيتتتدا متتتا وقتتتع بنتتتد   تتتي  .لجنتتتةس سل ميتتتق س بلتتت :وقتتتال سلجوه ي قتتتال س تتتق حج :
 تإ سل ميتق هنتا سستق جتنٍس يشتمإ سلوسحتد ومتا موقتل   :وقيتإ   .سل ميتق س بلت  سلجنتة  :إسحاق

 .وقد خلم   لولل وحسق  ولئك رميًلا  .وسلم سد س عهياء ومق ذك  مي س ية
وع لة سإلتيا   ه ا سل لمة  اإلم سد سإلشارة إل      هإ سلجنة يتدخلوعها بلت  قلتب  

 . وسحٍد عهل بليل سلسهيليجإٍ ر
سهلل بتتز وجتتإ  عتتل متتق ، وزبتتق  عتت  سلم ار تتة  عتتل يحلمتتإ    يتت سد  تتال ميق س بلتت  
كما  خت ج   تو دسود متق حتديا بهتد سهلل  تق م فتٍإ رمعتل إ  سهلل رميتٌق يحتب سل متق ،   سمائل

 (2).ك س سقلص  بليل وسلحديا بند مسلٍق بق بائشة
جمابتتتة س عهيتتتاء بلتتتيهق سلصتتتالة وسلستتتالم سلتتت يق ق قلتتت : سل ميتتت قتتتال سلهتتتدر سلعينتتتي:

وهتتو سستتق جتتاء بلتت  معيتتإ وهتتو سلجمابتتة: كالصتتديق وسلخلتتيط يلتتع ، يستت نو   بلتت  بليتتيق
. مت  قلت : متا ملعلتق: متي ﴾  وحسق  ولئك رميًلا﴿بل  سلوسحد وسلجمع ومنل قولل تعال :  

لتك قالتل حتيق وذ  ،سل ميق س بل ف قلت : محت وف يتدل بليتل سلستياق عحتو:  دخلتوعي متيهق
 (3)خي   يق سلموت وسلحياة ماخلار سلموت.

 الثياب التي قبض فيها سيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم 

ا ممتتا يصتتنع ، قتتال: دخلتت  بلتت  بائشتتة، بتتق   تتي  تت دة مأخ جتت  إلينتتا إزسًرس هليظتتً
بليتل   هلل تاهلل إ  رستول سهلل صتل  س     م  ست  قال:مأق  ،  وكساًء مق سللتي يستموعها سلملهتدة،   اليمق

 (4).وسلق قه  مي ه يق سل و يق
ملالت : متي ،  قال:  خ ج  إلينا بائشة إزسًرس وكساًء ملهًدس،  بق   ي   دة  ومي روسية:

 (5).ه س قه  رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق

 
 138/ 8:فتح الباري  (1)
 137/ 8:فتح الباري  (2)
 186/ 16:عمدة القاري  (3)
 . الملبد بفتح الباء هو المرقع.1649/ 3صحيح مسلم:  (4)
 1649/ 3حيح مسلم:ص  (5)
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 وضع رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد موته على الوسادة 

وسلق  يق سح ي وعح ي ومي   ليلسمع  بائشة تلول مات رسول سهلل صل  سهلل ب
دوللتتي لتتق  ظلتتق ميتتل  حتتدس ممتتق ستتفهي وحدسثتتة ستتني    رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق 

ثتتق و تتع  ر ستتل بلتت  وستتادة وقمتت   للتتدم متتع سلنستتاء و  تت ب ، قتته  وهتتو متتي حجتت ي 
 (1)وجهي.

وسالللتتتدسم:  قتتتال س تتتق س ثيتتت : (2)سللتتتدم  تتت ب سلمتتت  ة صتتتدرها ووجههتتتا.:قتتتال سلّليا
 (3)ساء وجوههّق مي سلنّياحة.لنّ   ب س

 سجي النبي صلى هللا عليه وسلم بالحبرة 

 خه تل:      ا     ر ي سهلل بنل  قهإ بل  مت س      بائشة،  قال:  خه عي   و سلمة
، ملتق ي لتق سلنتاس حلت  دختإ بلت  بائشتة، حلت  عتزل متدخإ سلمستجد،  مق مس نل  السنح

م شف بق وجهل ثق  كتب ،  ش    وب حه ة مليمق رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق وهو م
وسهلل ال يجمع سهلل بليك موتليق  ما سلموتتة سللتي ،  ثق قال:  أ ي  ع  و مي،  بليل ملهلل و   

  (4)ها.ل  ملد م  ، كله  بليك
   بائشتتة ر تتي سهلل بنهتتا زوج سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق  خه تتتل:    رستتول سهلل 

 (5) د حه ة.هصل  سهلل بليل وسلق حيق تومي سجي  
، وقتتد ي تتو   خضتت ، كستتاء م  تتع ميتتل صتت   وقتتد ي تتو   ستتود :دٌ     تت   .هطي:ستتجي 

وسلحهتت ة: ، وسلعتت ب تطلتتق س ستتود بلتت  س خضتت  و الع س.وقتتال س تتق سلمنظتتور: وسلحهتت ة
. ٌ م  ن    ٌب مق   ود سليمق م  

(6) 

 عبيه وسلم الريح الطيبة بعد خروج روح سيد المرسلين صلى هللا 

ليتتتل وستتتلق ور ستتتل  تتتيق ستتتح ي  :قه  رستتتول سهلل صتتتل  سهلل بلتتتقا، بتتتق بائشتتتة
 (7)لق  جد ريحا قط  طيب منها.، قال : ملما خ ج  عفسل،  وعح ي 

بق  م سلمة قال : و ع  يتدي بلت  صتدر رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق يتوم 
 (8)مم ت ل  جمٌع آكإ و تو أ وما ي هب ريح سلمسك مق يدي.، مات

 
  1588/ 9:مسند أحمد   (1)
 321/ 2 ريب الحديث البن الَوزي:  (2)
  245/ 4:ية في  ريب الحديث واألثرلنها  (3)
  53/ 7:الكواكب الدراري .متها بضم الميم وكسرها من ماِ يموِ ومن ماِ يماِ .13/ 6:صحيح البخاري  (4)
  147/ 7:صحيح البخاري  (5)
 159/ 4:لسان العرب  (6)
  391/ 41:مسند أحمد   (7)
 478/ 4السيرة النبوية البن كثير:  (8)
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 يرة بن شعبة رضي هللا عنهما عليهغدخول عمر بن الخطاب وم

، مأذعتت  لهمتتا، مجتتاء بمتت  وسلم يتت ة  تتق شتتعهة ماستتلأذعا تلتتول  م سلمتتومنيق بائشتتة: 
ملتال: وسهشتياا متا  شتد هشتي رستول سهلل صتل  سهلل ،  منظ  بمت  إليتل،  سلحجاب  وج    إلي  

  سهلل بليتل صتلملما دعوس مق سلهاب قال سلم ي ة:يا بم  مات رسول سهلل  ،  بليل وسلق ثق قاما
رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق ال  قال:كتت     تتإ  عتت  رجتتإ تحوستتك ملنتتة إ ، وستتلق

 (1).يموت حل  يفني سهلل بز وجإ سلمنامليق
ومتتددت ، مأذعتت  لهمتتا، مجتتاء بمتت  يستتلأذ  ومعتتل سلم يتت ة  تتق شتتعهة ومتتي روسيتتة: 

 شتف بتق وجهتل م،  سلحجاب ملال بم : يا بائشة ما لنهي سهللف قل : هشي بليل من  سابة
 (2).ثق هطاا، إ  ه س لهو سل ق، ملال: وسهماا

قال سلزه ي: و خه عي  عس  ق مالك: عل لما تومي رسول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق 
ملتال: ال  ستمعق  حتدس يلتول: إ  محمتدس صتل  سهلل ، قام بم   ق سلخطاب مي سلناس خطيها

ول تق  رستإ إليتل ر تل كمتا ،  يمت لتق  إ  محمدس صل  سهلل بليل وسلق  ،  بليل وسلق قد مات
 (3).ملها بق قومل  ر عيق ليلة،  رسإ إل  موس 

يخطتب ، قال: وقام بم   ق سلخطاب،  بق ب وة مي ذك  وماتل صل  سهلل بليل وسلق
ويلتتول: إ  رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل ، ويوبتتد متتق قتتال: قتتد متتات  الللتتإ وسللطتتع، سلنتتاس

 (4).قطع وقلإ ، وسلق مي هشيلل لو قد قام
إعتي  :   بم   ق سلخطاب قال مي خطهلل، قال سلزه ي: و خه عي سعيد  ق سلمسيب 

 (5). رجو   يلطع رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق  يدي رجال و رجلهق يزبمو   عتل متات
ر تتي سهلل بنتتل:وسهلل ال  ستتمع  حتتدس يتت ك     رستتول سهلل ، ملال بمتت وبنتتد سإلمتتام سلل متت ي:
 (6).إال    لل  سيفيه  صل  سهلل بليل وسلق ق

قتال بمت   تق سلخطتاب: متق قتال: إ  محمتدس قتد هنن:548الشهرس:اني الم:ن فى:  قال  
  (7).قلللل  سيفي ه س  وإعما رمع إل  سلسماء كما رمع بيس  بليل سلسالم، مات

 
 35/ 43:مسند أحمد   (1)
 214/ 7:دالئل النبوة للبيهقي  (2)
  588/ 14:صحيح ابن حبان  (3)
 217/ 7دالئل النبوة للبيهقي:  (4)
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 150/ 2سنن الترمذي:  (6)
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 -صتل  سهلل بليتل وستلق  -وبق ستالق  تق بهيتد س شتجع  قتال: لمتا متات رستول سهلل
مأختت   لتتائق ستتيفل وقتتال: ال ، -ر تت  سهلل بنتتل -ق سلخطتتاب   تتكتتا   جتتزع سلنتتاس كلهتتق بمتت

 (1).إال    لل  سيف  ه س -صل  سهلل بليل وسلق - سمع  حدس يلول: مات رسول سهلل

 نداء الناس على باب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأنه ما مات 

 صتتل  سهلل بليتتل -بتتق   تتي ستتلمة  تتق بهتتد سلتت حمق قتتال: سقتتلحق سلنتتاس بلتت  سلنهتتي 
مي  ي  بائشة ينظت و  إليتل ملتالوس: كيتف يمتوت وهتو شتهيٌد بلينتا وعحتق شتهدسء   -لق  وس

بل  سلناس ميموت ولق يظه  بل  سلناسف ال وسهلل ما مات ول نل رمع كمتا رمتع بيست  س تق 
وليتت جعق! وتوبتتدوس متتق قتتال إعتتل متتات وعتتادوس متتي حجتت ة  -صتتل  سهلل بليتتل وستتلق  -متت يق 

 (2)لق يم ! -صل  سهلل بليل وسلق  -ت  رسول سهلل ا مبائشة وبل  سلهاب:ال تدمنو

 اة النبي صلى هللا عليه وسلماس عم رسول هللا عن وفإعالن العب 

صتّل  سهلّل بليتل   -حّدثني هشام  ق سعٍد بق زيد  ق  سلق قال: لّما قه  رسول سهلّل  
 -هلّل ل سخ ج سلعّهاس  تق بهتد سلمطّلتب ملتال: هتإ بنتد  حتٍد متن ق بهتٌد متق رستو  -وسّلق  

مي وماتتل ميحتدثنااف ملتالوس: ال! قتال: هتإ بنتدك يتا بمت  متق ذلتكف   -صّل  سهلّل بليل وسّلق  
اس: سشتتهدوس  ّ   حتتًدس ال يشتتهد بلتت  عهتتّي سهلّل  -صتتّل  سهلّل بليتتل وستتّلق  -قتتال: ال! قتتال سلعهتتّ

صتل  سهلل   سهلل   عهٍد بهدا إليل  عد وماتل إال كّ سٌب!وسهلّل سلّت ي ال إلتل إال هتو للتد ذسق رستول
 (3).سلموت بليل وسلق

 رفع الخاتم من بين كتفيه صلى هللا عليه وسلم

قتد ، مي موت سلنّهّي صل  سهلل بليل وسلق قتال  عضتهق  ك  قالوس: لّما ش  وبند سلهيهلي:
 نتت  بمتتيٍس يتتدها  تتيق كلفتتي رستتول سهلل  مو تتع   ستتماء، وقتتال  عضتتهق: لتتق يمتت ، متتات

قد رمتع سلختاتق متق ،  توّمي رسول سهلل صّل  سهلل بليل وسّلق  قدصّل  سهلل بليل وسّلق ملال :  
 (4).م ا  ه س سلّ ي ب ف  ل موتل،   يق كلفيل

ه تتت س  وردا سلحتتتامظ سلهيهلتتتي متتتي كلا تتتل دالئتتتإ سلنهتتتوة متتتق ط يتتتق  قتتتال س تتتق ك يتتت :
وهتو  تعيف وشتيوخل لتق يستمو  ثتق هتو منلطتٌع   تإ حتاٍل ومختالٌف لمتا صتح ،  سلوسقديّ 

 (5)ةٌ وهو رمع سلخاتق ماهلل  بلق  الصوسب.يدوميل ه س ٌة شد

 

  567/ 3المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: (1)
 208/ 2:الطبقاِ الكبرى  (2)
 208/ 2الطبقاِ الكبرى:  (3)
 219/ 7دالئل النبوة للبيهقي:  (4)
 483/ 4السيرة النبوية البن كثير: (5)
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 دخول أبي بكر الصديق على سيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم

 عتتد متتا  -صتتل  سهلل بليتتل وستتلق  - ّ    تتا   تتٍ  سستتلأذ  بلتت  سلنهتتي  رور س تتق ستتعد:
 (1)هلك ملالوس: ال إذ  بليل سليوم! ملال:صدقلق!

ل: وكا  سلناس  مييق لتق ي تق متيهق عهتي قاقال سإلمام   وبيس  سلل م ي رحمل سهلل:  
سعطلتق إلت  صتاحب رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق ، ملالوس: يا سالق،  مأمسك سلناس،  قهلل

 .ملما رآعي، مأتي    ا     وهو مي سلمسجد مأتيلل    ي دهشا، مادبل
 قال:  قه  رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلقف 

     رسول سهلل صل  سهلل بليتل وستلق قته  كقل : إ  بم  يلول: ال  سمع  حدس ي 
 .إال    لل  سيفي ه س

مجاء هو وسلناس قد دخلتوس بلت  رستول سهلل صتل  ، ماعطلل  معل،  ملال لي: سعطلق  
، مأم جوس لتل مجتاء حلت   كتب بليتل ومستل،   م جوس لي،  ملال: يا  يها سلناس،  سهلل بليل وسلق

 .﴾ إعك مي  وإعهق ميلو ﴿ملال: 
 قته  رستول سهلل صتل  سهلل ،  صتاحب رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق  يتاثق قالوس:   

 (2).معلموس    قد صدق، بليل وسلقف قال: ععق

مخ جت  موجتدت   تا   ت  قائمتا متي سلمستجد قتال مو تع   :بق سالق  ق بهيتد قتال
 (3).يدا بل  سابدر ثق  قهإ يمش 

وهتتو متتي ،   تت ٍ  امأتيتت    تت هننن:1014 :علنني بنن  سننلطان المننال السنناٌي الم:نن فىقتتال 
سلظاه   عل وق  صالة سلظه  لما ،  وهو  العوسلي،   ي: مسجد محللل سللي كا  ميها  سلمسجد
بلت   رة ي: العوسلي قت ب سلمدينتة سلمنتوّ  (4).مات  ًح  -صل  سهلل بليل وسلق   -سهق  عل  

 (5).ميإ مق سلمسجد سلنّهويّ 
:  ّ    تا   تٍ   قهتإ بلت  مت ٍس تتل خه -صّل  سهلّل بليل وستّلق    - ّ  بائشة زوج سلنّهّي   

اس حلتتّ  دختتإ بلتت  بائشتتة ، ح حلتتّ  عتتزلن  متتق مستت نل  الستت   ق سلنتتّ متتدخإ سلمستتجد ملتتق ي لتتّ
وهو مسج    هت ٍد حهت ٍة. م شتف بتق وجهتل ثتّق   -صل  سهلل بليل وسّلق    -مليمق رسول سهلل  

ا سلموتتة متو كّب بليل ملّهلل و    ثّق قال:  أ ي  ع ! وسهلّل ال يجمع سهلّل بليتك   تليق   تًدس.  متّ
 س ول  سلّلي كله  بليك ملد مّلها.

 
 203/ 2الطبقاِ الكبرى:  (1)
 150/ 2سنن الترمذي:  (2)
 78انظر:الوفاة:  (3)
 215/ 2شرح الشمائل:جمع الوسائل في   (4)
 287/ 4  :منتهى السؤل على وسائل الوصول  لى شمائل الرسول  (5)
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مجتاء   تو   ت  ملتال: متا ل ستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق يتا بائشتةف قلت :   وبند سلهيهلتي:
 (1).م شف بق وجهل، هشي بليل من  سابة

ا قته   تتاا   تو   تٍ  ملّهلتل    -صتّل  سهلّل بليتل وستّلق    -بق سلههّي:  ّ  سلنّهّي    ال:وقتلمتّ
  أ ي  ع  و ّمي! ما  طيب حياتك و طيب ميللك!

 -صتّل  سهلّل بليتل وستّلق    -:  ّ    ا   تٍ  لتق يشتهد متوت سلنّهتّي  ّي  ه  بق سله    ومي روسية:
مجاء  عد موتل م شف سل ّوب بق وجهل ثّق قّهإ جههلل ثّق قال: ما  طيب محيتاك ومماتتك! 

   (2) ع   ك م بل  سهلّل مق    يسليك مّ تيق!

 سلم رسول هللا صلى هللا عليه و من  أبوبكر ل لموضع الذي قبّ ا

جاء   و   ٍ  متدخإ بليتل. م معت  سلحجتاب ،  بق بائشة قال : لّما تومي رسول سهلل
وب بتتق وجهتتل ماستتل جع ملال:متتات وسهلّل رستتول سهلّل! ثتتّق تحتتّول متتق قهتتإ ر ستتل  م شتتف سل تتّ

إ وجهتل ثتّق رمتع ر ست إ   لملال:وس عهياا! ثّق حدرممتل ملهتّ ملتال:وس خلتيالا! ثتّق حتدر ممتل ملهتّ
 اا  ال ّوب ثّق خت ج.ج  ثّق س  ،  ههللإ ج  ممل مله    ر  د  ثّق رمع ر سل ملال:وس صفياا! ثّق ح  ،  جههلل

صتّل    -سبق س ق بّهاٍس وبائشة قاال: قّهإ   و   ٍ   يق بينيل. يعنيتا  رستول سهلّل    ومي روسية:
 (3)سهلّل بليل وسّلق 

  (4)ريح سلموت.  و     ر شق ، هاموسسلنش  سل يح: ش
مات ،  ملال: إعا هلل وإعا إليل رسجعو ،  ثق جاء   و   ٍ  م مع  سلحجاب منظ  إليلومي روسية:

 (5).رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق

 بعد حضوره يديه  رضي هللا عنه أين وضع أبوبكر

مو تع ممتل ،  تلا     ا   ٍ  دخإ بل  سلنهي صل  سهلل بليل وسلق  عد وم،  بق بائشة
.ااي  ف  وسص  ، وسخليالا، وسعهياا قال:، يله  د  و ع يديل بل  ص  ،   يق بينيل

(6) 
ورستتول سهلّل صتتّل  سهلّل بليتتل وستتّلق قتتد تتتوّمي بلتت  سلفتت سش وسلنّستتوة  وقتتال س تتق ك يتت : 
م شتف بتق رستول ، وسسلل   مق   ي   ٍ  إاّل ما كا  متق بائشتة،  مخّم   وجوههقّ ،  حولل

 (7). بليل وسّلق مج   بليل يلّهلل ويه يهللّ سهلّل صّل  س

 
 214/ 7يهقي:دالئل النبوة للب  (1)
 203/ 2الطبقاِ الكبرى:  (2)
 203/ 2:الطبقاِ الكبرى  (3)
 568/ 3:المواهب اللدنية بالمنح المحمدية  (4)
 35/ 43مسند أحمد:  (5)
 32/ 40مسند أحمد:  (6)
 263/ 5:داية والنهايةالب  (7)
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 أبي بكر الصديق رضي هللا عنه بعد قدومه من السنح  قول 

و لأ سلخه    ا   ت  ر ت  سهلل بنتل وهتو  الستنح مجتاء :هن634كب  الربيع الم: فى:  وقال  
ل تل د م  صدرا وهصصل ت تفتع كلطتع سلحت ة وهتوم  ذلتك ر توس  ست     م  ال  وز  م  ه  وبيناا ت  

حلت  دختإ بلت  رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق مأكتب بليتل ،  بليل جلد سلعلإ سلملالة  سهلل
 .وكشف بق وجهل ومسحل وقهإ جهينل وجعإ يه  

علطع لموتك ما لتق ينلطتع لمتوت  حتد سو،   أ    ع  و م  طه  حيا وميلا  ويلول: 
 صت توخصصت  حلت   ،  وجللت  بتق سله تاء،  معظمت  بتق سلصتفة،  مق س عهياء متق سلنهتوة

ولتتوال    موتتتك كتتا  سخليتتارس لجتتدعا لموتتتك ، وبممتت  حلتت  صتت عا ميتتك ستتوسء، مستتالة
مأمتا متا ال عستلطيع عفيتل بنتا ، لوال  عك عهي  بق سله اء  عف عا بليك ماء سلشو ،   النفوس

سذك عا يا محمد بند ر تك ولتن ق متق ،  سللهق مأ ل ل بنا،  م مد و دعاف يلخالفا  ال يه حا 
سللهتق   لتأ عهيتك بنتا ،  مق سلست ينة لتق علتق لمتا خلفت  متق سلوحشتة  لف ملوال ما خ،   الك

 (1)وسحفظل مينا.

 معنى قول أبي بكر اليجمع هللا عليك موتتثن 

مليتإ هتو بلت  :وسخللف م  قول        ر ت  سهلل بنتل:ال يجمتع سهلل بليتك موتليق
لتو صتح  عتل ، و شار   لك إل  سل د بل  مق زبتق  عتل ستيحيا ميلطتع  يتدر رجتال،  حليللل

مأخه  عتل  كت م بلت  سهلل متق    يجمتع بليتل متوتليق كمتا ،  ذلك للزم    يمتوت موتتة  خت ر 
وهت س ، وكال ر مت  بلت  ق يتة، يارهق وهق  لوف د  كال يق خ جوس مق،  جمعهما بل  هي ا

  و ح س جو ة و سلمها.
، تإذ يحيتتا ليستتئإ ثتتق يمتتو، وقيتتإ:  رسد  عتتل ال يمتتوت موتتتة  ختت ر متت  سللهتت  ك يتت ا

وسب سلتتدسودر. وقيتتإ: ال يجمتتع سهلل متتوت عفستتك ومتتوت شتت يعلك. وقيتتإ: كنتت  وهتت س جتت
مت  متلح س ق حج  ر ال يلل   عد ك ب سلموت ك  ا آخ . قالل  ،   الموت سل اع  بق سل  ب

 (2)سلهارر.

 اآلية حتى جاء أبو بكر   ﴾ وما محمد إال رسول ﴿بن أم مكتوم في مؤخر المسجد يقرأ ا

صتق  تق  م م لتوم قتائق متي متؤخ  سلمستجد يلت   سئتدة  تق س وبم و  ق قتيس  تق ز 
 ﴾  وسيجزي سهلل سلشتاك يق﴿إل  قولل    ﴾  .وما محمد إال رسول قد خل  مق قهلل سل سإ.﴿

 (3).ويه و  ويموجو  ال يسمعو ، وسلناس مي سلمسجد قد ملئوا
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 اجتماع الناس في المسجدالنبوي الشريف وبكائهم  

وقال:  ال مق كا  يعهد محمتدس ،  و ثن  بليل      و   محمد سهلل:رور سإلمام سلهخاري 
وقتال: ، ومق كا  يعهد سهلل مت  سهلل حي ال يمتوت، صل  سهلل بليل وسلق مت  محمدس قد مات

ومتا محمتد إال رستول قتد خلت  متق قهلتل سل ستإ  متت  ﴿وقتال:  ﴾  إعك مي  وإعهق ميلتو ﴿
 شتيئا وستيجزي سهلل ملتق يضت  سهللمات  و قلإ سعللهلق بل   بلا  ق ومق ينللب بل  بلهيتل  

 (1).قال:منشج سلناس يه و ﴾  سلشاك يق
بق  عتس  تق مالتك ر تي سهلل بنتل قتال: لمتا قته  رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق 

بتق  عتس قال:لمتا قته  رستول سهلل صتل  سهلل .(2).وسجلمعتوس،  حدق  ل  صحا ل مه وس حولتل
يه تتتو  ويموجتتتو  ال  لمستتتجدس متتتي سوسلنتتتا قتتتال س تتتق ك يتتت : (3).بليتتتل وستتتلق   تتت  سلنتتتاس

والكل يبكني علنى فنرا  ،  وفاطمة تبكي،  عائشة تبكيكمهات الم مني  يبكي  و  (4)يسمعو .
فم  المسنلمي  من  يسن أ: منات ،  والخبر ين:شر هنا وهناك،  ٌس أ اهلل صلى اهلل عليه وسلم

لينه ى اهلل عصنل  -ومنهم من  يسن أ: م منا منات ٌسن أ اهلل  ،  صلى اهلل عليه وسلم  ٌس أ اهلل
 (5).وسلم

 بكاء أمهات المؤمنين رضي هللا عنهن بعد وفاته  

بتق  متتل قال :كنتت  ممتق دختتإ بلتت  سلنهتتي ، بتتق   يتتل، بتق بهتتد سلحميتتد  تق بمتت س 
م  يتت   زوسجتتل قتتد ، م نتتا صتتفوًما عتتدبو وعصتتل ، صتتل  سهلل بليتتل وستتلق وهتتو بلتت  ستت ي ٍ 

  ق سلوجتتوا  عصتتار يضتتسوعساء، و تتعق سلجاللهيتتب بتتق رءوستتهق يللتتدمق متتي صتتدورهق
 (6)م  ح  حلوقهق مق سلصياح.

 بكاء أبي بكر وعمر رضي هللا عنهما 

قال   و     وقد قام مي سلناس خطيهاً:  ما  عد: ملتد ،   عد    مض  شيء مق سلزما 
كت  رستول سهلل صتل  سهلل بليتل ثتق توقتف و خت  يه تي لمتا ذ، قال سلنهي وهو بل  هت س سلمنهت 

 .وسلق
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وقف بم   ق سلخطاب بنتد ، سلملدس و ذ   الل  الناس   ملح  ي  ما بم   عد   
و  تت  سلصتحا ة معتتل لمتا تتت ك وس إمتتامهق وقتدوتهق محمتتدسً بليتتل ،  حتد سلجتتدر و خت  يه تتي

 (1)[.107]س عهياء: ﴾ وما  رسلناك إال رحمًة للعالميق﴿سلصالة وسلسالم: 

 بكاء أبي بكر وعمر رضي هللا عنهما مع أم أيمن

 
قال   و     لعمت   و بمت    تي ، سلنهي صل  سهلل بليل وسلق  ل:لما قه بق  عس قا

إ  ، ملتاال لهتا: يتا  م  يمتق،  ماعطللا إليهتا مجعلت  ته تي،     :سعطلق  نا إل   م  يمق عزورها
ملالتت : قتتد بلمتت     متتا بنتتد سهلل خيتت  ، متتا بنتتد سهلل خيتت  ل ستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق

مهيجلهمتا بلت  ،    ي بل  خه  سلسماء سعلطع بناول ني  ،  وسلق  ل سول سهلل صل  سهلل بليل
 (2).مجعال يه يا  معها، سله اء

 بكاء سيدة نساء أهل الجنة

يتا ،  ملال : يا   لاا مق ر ل متا  دعتاا،     ماطمة     رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق
 (3).يا   لاا جنة سلف دوس مأوسا،   لاا إل  جه يإ  ععاا
ا دبتتااملمتتا تتتومي قا :ومتتي روسيتتة وس   لتتاا متتق ر تتل متتا ، لتت  ماطمتتة: وس   لتتاا  جتتاب ر تت 

 (4).وس   لاا إل  جه يإ  ععاا،  وس   لاا إل  جنة سلف دوس مأوسا،  دعاا

 فائدة جليلة عن بكاء الصحابة 

حتتدثنا ثا تت  ، حتتدثنا حمتتاد  تتق زيتتد، قتتال سإلمتتام  حمتتد: حتتدثنا يزيتتدقتتال س تتق ك ي :
ل  سهلل بليتتل وستتلق قالتت  ماطمتتة: يتتا  عتتس  طا تت  صتتا دمتتق سلنهتتي قتتال  عتتس: ملمتت، سلهنتتاع 

 عفستت ق    دمنتتلق رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق متتي سللتت سب ورجعتتلقف وه تت س روسا س تتق 
 ماجل مخلصً س مق حديا حماد  ق زيٍد  ل.

 وبندا قال حماٌد: م ا  ثا ٌ  إذس حد   ه س سلحديا     حل  تخللف   البل.
،  اب ذك  مضائلل سلحق بليتل  مضتإ سلصتالة وسلستالم احًة  إ هو مقوه س ال يعد عي

وإعما قلنا ه س    رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق عه  بق سلنياحة.وقد رور سإلمتام  حمتد 
ا يحتد  بتق ح تيق  تق قتيس  تق ،  سمع  قلتادة،  وسلنسائي مق حديا شعهة ستمع  مط متً
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حوس بلي  مت  رستول سهلل صتل  ل قال: وال تنو ع  -ميما  وص   ل إل   نيل    -بق   يل  ،  باصقٍ 
 (1)سهلل بليل وسلق لق ينح بليل.

 

 خطبة أبي بكر الصديق رضي هللا عنه بعد وفاته مباشرة 

وجستٌق ،   تو   ت  قلتٌب عهيتإ ، قال   و   :مق هو   و   صاحب رسول سهلل مي سل تار
عفستل و متات  ،      تدس حيتا قلهتل  اإليمتا  ملتق يمت،  وشتيخ سللجتارب،  وشتاب سإلرسدة،  عحيإ 

هاج سلناس يوم مات سل سول صل  سهلل بليل وسلق مس ق   و ، بق سلشهوست ملق تعب   دسً 
 . رسد    يخه هق  المصاب مأت   العجب سلعجاب، تلع موس مل لق،    

خطيهتا حيتا قضت  سلنتاس بهت ستهق  خطهتة جلهتا سلصتالة ]قتام   تو    [:قال سل زسلي
 .وسلقبل  سلنهي صل  سهلل بليل 

 :هلل و ثن  بليل بل  كإ حال وقالمحمد س
 شهد    ال إلل إال سهلل وحدا صدق وبدا وعص  بهدا وهلب س حزسب وحدا مللتل  

سلحمد وحدا و شهد    محمدسً بهدا ورستولل وختاتق  عهيائتل و شتهد    سل لتاب كمتا شت ع 
هتيق هتو سلحتق سلم  و   سلديق كما ش ع و   سلحديا كما حد  و   سللول كما قال و   سهلل

سللهتتق مصتتإ بلتت  محمتتد بهتتدك ورستتولك وعهيتتك وحهيهتتك و مينتتك وخي تتتك وصتتفوتك 
 أمضتتإ متتا صتتلي   تتل بلتت   حتتد متتق خللتتك سللهتتق وسجعتتإ صتتلوستك ومعاماتتتك ورحملتتك 
بل  سيد سلم سليق وختاتق سلنهيتيق وإمتام سلمللتيق محمتد قائتد سلخيت  وإمتام سلخيت  ورستول 

ملاما محمودس ي هطل  تل س ولتو  ملامل وس ع ل    هاعل وك م  سل حمة سللهق ق ب زلفلل وبظق  
ختت و  وسعفعنتتا  ملامتتل سلمحمتتود يتتوم سلليامتتة وسخلفتتل مينتتا متتي سلتتدعيا وس ختت ة و ل تتل  سو
بلتت  محمتتد وبلت  آل محمتتد و تتارك بلتت  محمتتد  درجتة وسلوستتيلة متتي سلجنتتة سللهتق صتتإ سل

 .مجيدوبل  آل محمد كما صلي  و ارك  بل  إ  سهيق إعك حميد 
ومق كا  يعهد سهلل مت  سهلل ، إعل مق كا  يعهد محمدس مت  محمدس قد مات  !سلناس يها  
مت  سهلل بتز وجتإ قتد سخلتار    وإ  سهلل قد قدم إلي ق مي  م ا مال تدبوا جزبا،  حي لق يم 

وخلتف متي ق كلا تل ، وقهضتل إلت  ثوس تل، لنهيل صل  سهلل بليل وسلق ما بنتدا بلت  متا بنتدكق
يتا  يهتا سلت يق ﴿        ينهما  ع   ق     ق م  وم   ف     ممق  خ   هما ب  ، ليل وسلقصل  سهلل ب  وسنة عهيل

 .﴾ آمنوس كوعوس قوسميق  اللسط
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وبتتالجوس سلشتتيطا  ، وال يشتت لن ق سلشتتيطا   متتوت عهتتي ق وال يفلنتتن ق بتتق ديتتن ق
   (1).  ق ويفلن ق  ق  ح  ل  ي  وا م     ظ  ن  ل  س  ال ت  و  ، واز  ج  ع   الخي  ت  

ق بم  سللميمي مي كلاب سلفلوح لل بق بم و  تق تمتام بتق   يتل يف  طولل سروسا  
و خ جل س تق سلست ق متق ط يتق إ ت سهيق  تق ،  سيف مل وك  :قال س ق   ي حاتق  .بق سللعلاع

 وقال سيف  ق بم   عيف.، سعد بق سيف  ق بم  بق بم و بق   يل
بمتتدة متتي  قلتت : هتتو متتق رجتتال سلل متت ي وهتتو وإ  كتتا   تتعيفاً متتي سلحتتديا مهتتو

 (2)للاريخ ملهول سلنلإ.س
ثق خطب خطهة جّلهتا سلصتالة بلت  سلنهتي صتل  سهلل بليتل ،  زسد   و سل  يع و  و سليمق

 وسلق وقال ميها:
، و شهد    سيدعا محمتدسً بهتدا ورستولل،   شهد    ال إلل إال سهلل وحدا ال ش يك لل

، حتديا كمتا حتّد شت ع و   سلو   سلديق كما  ،  و شهد    سل لاب كما عّزل،  وخاتق  عهيائل
 مي كالم طويإ سعله .،  و   سهلل هو سلحّق سلمهيق، و   سللول كما قال

ومق كا  يعهد سهلل ،  إعل مق كا  يعهد محمدس مت  محمدس قد مات!ثق قال:  يها سلناس
ثق تل  ه ا س ية: ومتا محمتٌد إال رستوٌل قتد خلت  متق قهلتل سل ستإ ،  مت  سهلل حي ال يموت

للهلق بل   بلا  ق ومق ينللب بل  بلهيل ملق يض  سهلل شيئاً وستيجزي  و قلإ سع مت  مات  
 .[144سهلل سلشاك يق ]آل بم س  

 [ 30]سلزم   وإعهق ميلو  زسد س ق بلهة وقال: إعك ميٌ  
 [ 185وقال: كإ عفٍس ذسئلة سلموت ]آل بم س  

 [ 88وقال: كإ شيٍء هالٌك إال وجهل ]سللصص 
 [ 27، 26ل ر ك ذو سلجالل وسإلك سم ]سل حمق ويهل  وج، كإ مق بليها ما ٍ 

و   سهلل ،  زسد   و سل  يع و  و سليمق: إ  سهلل قتد تلتدم ل تق متي  مت ا متال تتدبوا جزبتا
[ 96تعال  قد سخلار لنهّيل ما بندا بل  ما بندكق متا بنتدكق ينفتد ومتا بنتد سهلل  تاٍق ]سلنحتإ 

ومتق مت ق  ينهمتا ، مق  خ   هما ب فم، رسوللوخّلف مي ق كلا ل وسنّة ، وقهضل إل  ثوس ل
[ ال يشتتت لنّ ق 135يتتتا  يهتتتا سلتتت يق آمنتتتوس كوعتتتوس قتتتوسميق  اللستتتط شتتتهدسء هلل ]سلنستتتاء ،  ع تتت 

وبتتالجوس سلشتتيطا   تتالخزي تعجتتزوا وال ، سلشتتيطا   متتوت عهتتّي ق وال يلفلتتن ق بتتق ديتتن ق
 سعله .، تسلنظ وا ميلحق   ق
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حل   قام ديق سهلل و ظه   م  سهلل و ّلأ رستالة  س و  لاازسد س ق بلهة إّ  سهلل بّم  محّمد
سهلل وجاهد  بدسء سهلل حّل  توّماا سهلل صلوست سهلل وسالمل بليل وهو بل  ذلك وت ك ق بلت  
ل متتت  سهلل حتتي ال  سلطّ يلتتة ملتتق يهلتتك هالتتك إال متتق  عتتد سلهينتتة ]وسلشتتفاء ممتتق كتتا  سهلل ر تتّ

 هلك إلهل[ لها ملد ومق كا  يعهد محّمدس وينزلل إ، يموت
متتت  ديتتق سهلل قتتائق ، وتوكلتتوس بلتت  ر  تتق، متتاتلوس سهلل  يهتتا سلنتتاس وسبلصتتموس  تتدين ق

وإ  سهلل عاصتت  متتق عصتت ا ومعتتّز دينتتل و   كلتتاب سهلل  تتيق  ظه عتتا وهتتو سلنتتور ، وكلملتتل  اقيتتة
عهتالي و ل هتدر سهلل محمتدسً صتل  سهلل بليتل وستلق وميتل حتالل سهلل وح سمتل وسهلل ال ،  وسلشفاء

متتا و تتعناها  عتتد ولنجاهتتدّ  متتق ، إّ  ستتيوف سهلل لمستتلولة،  جلتتب بلينتتا متتق خلتتق سهلل متتق
يّق  حتد إال بلت  عفستل.  تمتال يه -صتل  سهلل بليتل وستلق  -هللخالفنا كما جاهدعا متع رستول س

 (1)سعله .
 ملشّهد   تو   تٍ   متا بلمتل متق سلّلشتّهد. وقتال: إّ  سهلّل بتّز وجتّإ ععت   وقال س ق ك ي :

ل  عفسل وهو حيٌّ  يق  ظه كق وععاكق إل   عفس ق وهتو سلمتوت حلت  ال يهلت  متن ق عهّيل إ
  حٌد إاّل سهلّل بّز وجّإ. 

 س ية  144: 3 ﴾ وما محّمٌد إاّل رسوٌل قد خل  مق قهلل سلّ سإ ﴿قال تعال  
 .ملال بم : ه ا س ية مي سلل آ ف وسهلّل ما بلم   ّ  ه ا س ية  عزل  قهإ سليوم

 سهلّل تعال  لمحّمٍد صّل  سهلّل بليل وسّلقوقد قال 
  30: 39 ﴾ إعّك مّيٌ  وإعّهق مّيلو  ﴿

  88: 28 ﴾ كّإ شيٍء هالٌك إاّل وجهل لل سلح ق وإليل ت جعو ﴿ :وقال سهلّل تعال 
  27 -26: 55 ﴾ كّإ مق بليها ماٍ  ويهل  وجل ر ّك ذو سلجالل وسإلك سم﴿:وقال تعال 

  185: 3 ﴾ ت وإعّما توّمو   جوركق يوم سلليامةوذسئلة سلمكّإ عفٍس ﴿:وقال
و ظهت   مت  ، وقال:إّ  سهلّل بّم  محّمًدس صّل  سهلّل بليل وسّلق و  لاا حّل   قام ديتق سهللّ 

أ رستتالة سهللّ ، سهللّ  اا سهلّل بلتت  ذلتتك، وجاهتتد متتي ستتهيإ سهللّ ، و لتتّ وقتتد تتت ك ق بلتت  ، ثتتّق تومتتّ
فاء متتق  عتتد سسلطّ يلتتة ملتتق يهلتتك هالتتٌك إاّل  ل متتتّ  سهلّل حتتيٌّ ال ، لهّينتتة وسلشتتّ ممتتق كتتا  سهلّل ر تتّ

 ومق كا  يعهد محّمًدس وينّزلل إلًها ملد هلك إلهل.، يموت
اس وسبلصتتموس  تتدين ق  متتتّ  ديتتق سهلّل قتتائٌق  وتوّكلتتوس بلتت  ر ّ تتق ، متتاتّلوس سهلّل  يّهتتا سلنتتّ

ةٌ  وهتتو ، وإّ  كلتتاب سهلّل  تتيق  ظه عتتا، لومعتتزٌّ دينتت ،وإّ  سهلّل عاصتتٌ  متتق عصتت ا، وإّ  كلمتتة سهلّل تامتتّ
 .وميل حالل سهلّل وح سمل، و ل هدر سهلّل محّمًدس صّل  سهلّل بليل وسّلق، سلنّور وسلّشفاء

 
 300 /12سبل الهدى والرشاد في سيرة شير العباد:  (1)
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متتا و تتعناها ، وسهلّل ال عهتتالي متتق  جلتتب بلينتتا متتق خلتتق سهلّل إّ  ستتيوف سهلّل لمستتلولةٌ 
مال يه يق  حتد  سهلّل بليل وسّلق  هلّل صّل   ولنجاهدّ  مق خالفنا كما جاهدعا مع رسول س،   عد

 (1)إال بل  عفسل.
 

 تالوةالصحابة هذه اآلية الشريفة 

وما محمٌد إال رسوٌل قد خلت  متق ﴿قال سهلل:    رور سإلمام سلهخاري بق س ق بهاس:
وقتال: وسهلل ،  [144]آل بمت س :    ﴾  سلشتاك يق﴿[ إل  قولتل  144]آل بم س :    ﴾  قهلل سل سإ 

، ملللاهتا منتل سلنتاس كلهتق، هلل  عزل ه ا س ية حل  تالها   و    ٍ يعلموس    س  ل أ  سلناس لق
 (2).مما  سمع  شً س مق سلناس إال يللوها

هت ا س يتة: ومتا محمتٌد إال رستوٌل قتد خلت  متق   ]  تو   [قال: ثتّق تال:يقال سلستهيل
 ملتق يضت  سهلل ومتق ينللتب بلت  بلهيتل،   مت  مات  و قلإ سعللهلق بل   بلا  ق،  قهلل سل سإ 

 وسيجزي سهلل سلشاك يق.، شيئاً 
قال: مو سهلل ل أّ  سلنّاس لق يعلمتوس  ّ  هت ا س يتة عزلت  حلتّ  تالهتا   تو   تٍ  يومئتٍ   

اس بتتق   تتي   تت ٍ  متعّمتتا هتتي متتي  متتوسههق  قتتال  ملتتال   تتو ه يتت ة: قتتال ، قتتال: و ختت ها سلنتتّ
س ري متا تحملنتي   قع  إلت حّل  ومعل ت  ،  بم :وسهلل ما هو إاّل    سمع    ا   ٍ  تالها

 (3)وب م   ّ  رسول سهلل صّل  سهلل بليل وسّلق قد مات.، رجالي 
، وقتتال: وسهلل ل تتأ  سلنتتاس لتتق يعلمتتوس    سهلل  عتتزل هتت ا س يتتة حلتت  تالهتتا   تتو   تت ٍ 

 (4)مما  سمع  شً س مق سلناس إال يللوها.، ملللاها منل سلناس كلهق
مال يوجتد   سمعوها حل  تالها   و    ٍ   اس ما  سلنكأو  :قال شيخ سإلسالم س ق تيمية

 حتتٌد متتق سلنتتاس إال وهتتو يللوهتتا. وسلنتتاس ت يتتب بتتنهق معتتاعي سللتت آ  بنتتد سلحتتوسد  متتتذس 
 (5).ذك وس  ها ب موها

 رجوع عمر بن الخطاب رضي هللا عنه عن قوله لم يمت النبي صلى هللا عليه وسلم  

مت  مستجد رستول  -لر ت  سهلل بنت -بق  عس  ق مالك  عل سمع بمت   تق سلخطتاب
تشهد ثق قال:  متا ، -صل  سهلل بليل وسلق -وسسلور بل  منه ا  -صل  سهلل بليل وسلق  -سهلل
وإع  وسهلل ما وجدت سلملالتة سللت  ،  متع  قل  ل ق  مس ملالة وإعها لق ت ق كما قل ،   عد

 
 243/ 5 :سلهدسية وسلنهاية  (1)
 14/ 6صحيح البخاري:  (2)
 550/ 7الروض األنف ِ الوكيل:  (3)
 476/ 3حيحين لعبد الحق:الَمع بين الص  (4)
 363/ 27مَموع الفتاوى:  (5)
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ن  ول ن  ك -سلقصل  سهلل بليل و  -وال م  بهد بهدا رسول سهلل،  قل  ل ق م  كلاب سهلل
 و ،  ر ي تو  آخ عتا موتتا -حلت  يتد  عا -صل  سهلل بليل وستلق - رجو    يعيب رسول سهلل

وهت س سل لتاب سلت ر ،  ماخلار سهلل بز وجإ ل سولل سل ر بنتدا بلت  سلت ر بنتدكق  -كما قال
 .-صل  سهلل بليل وسلق -هدر سهلل  ل رسولل مخ وس  ل تهلدوس لما هدر لل رسولل

لتق  -صتل  سهلل بليتل وستلق  -لت  قالهتا ثتق رجتع بنهتا: هت     سلنهت ل: سلملالتة سقال   و عص 
 (1).يم  ولق يموت حل  يلطع  يدر و رجإ 

 بق س ق بهاٍس قال:
قال لي بم  مي خالملل:  تدري يا س تق بهتاٍس متا حملنتي بلت  متا قلت  حتيق تتومي 

 لل وعتوس كق  متًة وستطاً رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلقف كن   ق   ه ا س ية: وك لك جعلنتا
وكن   ظق    رسول سهلل صتل  سهلل بليتل ،  شهدسء بل  سلناس وي و  سل سول بلي ق شهيدسً 

 (2)وسلق سيهل  مي  ملل حل  يشهد بليها  آخ   بمالها.م لك حملني بل  ما قل .

 من المالئكة وغيرهم لما توفي سيدالمرسلين جاء ت التعزية

ل سهلل صتتتل  سهلل بليتتتل وستتتلق بتتتزتهق تتتتومي رستتتو بتتتق جتتتا    تتتق بهتتتد سهلل قتتتال: لمتتتا
 (3).يسمعو  سلحس وال ي و  سلشخص، سلمالئ ة

، قال:لمتتا تتتومي رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق عتتادسهق منتتاد، بتتق جتتا   ق بهتتد سهلل
،  هتإ سلهيت  ورحمتة سهلل و  كاتتل  ملال: سلسالم بلي ق،  يسمعو  سلحس وال ي و  سلشخص

، مهتاهلل م لتوس،  كتا متق كتإ هالتكر  ود  ،  ق كتإ مائت وخلفتا مت،  مصتيهةإ  مي سهلل بزسء متق كتإ  
 (4)وسلسالم بلي ق ورحمة سهلل و  كاتل.، متعما سلمح وم مق ح م سل وسب، وإياا مارجوس

، ملما تومي رسول سهلل صل  سهلل بليتل وستلق وجتاءت سللعزيتةومي روسيةبند سلهيهلي:
إ  متتي سهلل ،   كاتتل  وسلهيت  ورحمتتة سهلل سلستتالم بلتي ق  هتتإ ، ستمعوس صتوتامق عاحيتتة سلهيت 

وإيتاا متارجوس ،  مهتاهلل م لتوس،  ودركتامق كتإ مائت ،  وخلفا مق كإ هالك،  بزسء مق كإ مصيهة
 .متعما سلمصاب مق ح م سل وسب

ملال بلي ر ي سهلل بنل:  تدرو  مق ه سف ه س سلخض  بليل سلسالم للتد روينتا هت س  
 (5).مي سلخه  سل ي قهلل  تسناد آخ 

 
 569/ 3المواهب اللدنية بالمنح المحمدية:  (1)
 568/ 1أنساب األشراُ للبالذري:  (2)
 269/ 7:قيدالئل النبوة للبيه  (3)
ين فأحـدهما . ثم قال ابن كثير: ثم قـال البيهقـي: هـذان اإلسـنادان و ن كانـا ضـعيف550/  4السيرة النبوية البن كثير:  (4)

 يتأكد باآلشر، ويدل على أن له أصال من حديث جعفر وهللا أعلم.
اِد،    .الخضر:268/  7:دالئل النبوة للبيهقي  (5) وُز بِفَتْحِ اْلَخاِء َوَكْسِر الضَّ َماِء: يََـُ ِذيِب اأْلَسـْ َوقِيَل بَِكْسٍر َوُسُكوٍن، َوفِي تَهـْ

اِد َمَع فَتْحِ اْلَخاِء َوكَ   3858/ 9:مرقاة المفاتيح ْسِرَها. ِْسَكاُن الضَّ
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 بنتتل قال:لمتتا قتته  رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق بتتق  عتتس  تتق مالتتك ر تتي سهلل
، جستتيق صتتهيح، وسجلمعتتوس متتدخإ رجتتإ  صتتهب سللحيتتة،  حتتدق  تتل  صتتحا ل مه تتوس حولتتل

 .حاب رسول سهلل صل  سهلل بليل سلقثق سللف  إل   ص، رقا هق مه   ملخطا
، هالتك وخلفا متق كتإ ، وبو ا مق كإ مائ ، ملال:إ  مي سهلل بزسء مق كإ مصيهة 

متعمتتا سلمصتتاب متتق لتتق ، وعظتت ة إلتتي ق متتي سلتتهالء متتاعظ وس، وإليتتل متتارههوس، متتتل  سهلل متتأعيهوس
 .وسعص ف،  يجه 

هت س  ختو رستول سهلل ،  ملال  عضهق لهع :تع مو  سل جإفملتال   تو   وبلي: ععتق 
 .صل  سهلل بليل وسلق سلخض  بليل سلسالم

 . قالق ش ك ه س سل لابد  ق بهد سلصمد ليس موإ  كا  بها،  ه س شاهد لما تلدم
 (1).ه س شاهد لما قهلل :سل ههي

ملتال: هتتإ تتدرو  متتق هت سف هتت س سلخضت  صتتلوست سهلّل بليتتل  وبنتد   تتي ععتيق  زيتتادة:
 (2).وبل  جميع س عهياء وس ولياء

م تا  ،  ثق دختإ  هتإ سلمدينتة حلت  إذس م هت  سل جتال دخلت  سلنستاء  قال س ق ك ي :
 .مسمعق هدة مي سلهي  مع مق مس لق، نهقوجزع كهع  ما ي و  م منهق صوت

وخلفتا متق ،  وبو ا متق كتإ مصتيهة،  مق كإ هالك  متذس قائإ يلول: إ  مي سهلل بزسء
 (3)  .وسلمجهورمق جه ا سل وسب وسلمصاب مق لق يجه ا سل وسب، كإ مائ 

 تعزية الصحابة بعضهم بعضا

ي سلنتتاس ّز  ع  ي  سهلل بليتتل وستتلق: ستت  قتتال: قتتال رستتول سهلل صتتل  ، بتتق ستتهإ  تتق ستتعد
م تتا  سلنتتاس يلولتتو : متتا هتت سف ملمتتا قتته  رستتول سهلل ،  عضتتهق  عضتتا متتق  عتتدي تعزيتتة  تتي

صتتل  سهلل بليتتل وستتلق للتتي  عضتتنا  عضتتا يعتتزي  عضتتهق  عضتتا   ستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل 
 (4).وسلق

 غسل النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم

 هللا عليه وسلم يوم الثلثاء وا في غسل النبي صلى طلبت المهاجرون واألنصارأن يشترك

 

 

 
 60/ 3:المستدرك على الصحيحين للحاكم  (1)
 566دالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني:   (2)
 552/ 4:السيرة النبوية البن كثير  (3)
 541/ 13:مسند أبي يعلى الموصلي  (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ليه وسلمصلى هللا ع           الرقة والبكاء في وفاة المصطفى    

 

وع  علىم ٌضى اهلل عنه قاأ: لما كخذنا فنى ءهنار ٌسن أ اهلل صنلمى اهلل علينه وسنلم 
، ومكاننا من  اسسنالم مكانننا،  فنا ت األنصاٌ نى  كخ اله،  كغلسنا الباب  ون الناس ءمي ا

من  كل قن م كحن م بجننارتهم ، فصاح كب  بكر:يام شر المسلمي ،  ونا ت قريش نى  عصب:ه
واهلل م ينندخل عليننه كحنند إم منن  ، فنشنندتكم اهلل فنن نكم إن  خلنن:م كخرتمنن هم عنننه، غيننرهم
 (1). عى

 ؟هل يغسل النبي صلى هللا عليه وسلم 

متت ك   عهتتق  للتتي بلتتيهق سلنعتتاس مستتمعوس قتتائاًل يلتتول: ال ت ستتلوس  قتتال س تتق بهتتاس:
 رسول سهلل متعل كا  طاهً س.

 س:  ال  ل .ملال سلعها
 ملال سلعهاس: ال عدع سنة لصوٍت ال عدري ما هو.، لهي : صدق مال ت سلواوقال  هإ س

 ملال  هإ سلهي :  ال ال.، منادسهق:    هسلوا وبليل ثيا ل، وهشيهق سلنعاس ثاعيةً 
 وقال سلعهاس:  ال ععق.

ياق ميتل ه س تة وهت س سلست  قال س تق ك يت :.  (2).مفلوحٌ   ميٌص ومجولٌ مش بوس مي هسلل وبليل ق
 مجول: ثوب   ي  يجعإ بل  يد مق تدمع إليل سللدسح إذس تجمعوس.سلجدس. 

 ؟هل ينزع قميصه صلى هللا عليه وسلم

، بتتق بائشتتة قالتت : لمتتا تتتومي رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق  حتتدق  تتل  صتتحا ل
كيتف    موقالوس: عج د رسول سهلل صل  سهلل بليل وستلق كمتا عجت د موتاعتا  ،  وش وس مي هسلل
ينتادي متق   متتذس منتادٍ ،  ممتا متنهق رجتٌإ رمتع ر ستل،  ةً ن  هلل جإ وبال بلتيهق ست  عصنعف مأرسإ س

قالت : ،    سهسلوس رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق وبليل ثيا تل -ال يدرو  مق هو   -سلهي   
قال  بائشة: لو سسللهل  مق  مت ي ،  م سلوس رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق وبليل قميصل

 (3).عسائلسسلد  ت ما هسلل هي  ما 
ملالوس: وسهلل ما عدري  عجت د رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق كمتا عجت د ومي روسية:

قالت : مأرستإ سهلل بلتيهق سلنتوم حلت  إ  متنهق متق رجتٍإ إال ،   و ع سلل وبليل ثيا تلف،  موتاعا
ستلوس رستول سهلل    سه  -ما يدرو  متا هتو    -ثق عادر مناٍد مق جاعب سلهي   ،  ذقنل مي صدرا

 
 390/ 18نهاية األرب في فنون األدب:  (1)
 152/ 4السيرة النبوية البن كثير:  (2)
 595/ 14صحيح ابن حبان:  (3)
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م ستلوس رستول سهلل ،  قتال: موثهتوس إليتل وثهتة رجتٍإ وسحتدٍ ،  هلل بليل وسلق وبليل قميصلصل  س
 (1).صل  سهلل بليل وسلق وبليل قميصل

، قتتال: لمتتا  ختت وس متتي هستتإ سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق، بتتق   يتتل، بتتق س تتق   يتتدة
 (2). بليل وسلق قميصلعادسهق مناد مق سلدسخإ: ال تنزبوس بق رسول سهلل صل  سهلل

 نودي أن ال يكشف عن عورته صلى هللا عليه وسلم

بق محمد  ق قيس قال: كا  سل ي هسإ رسول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق بلتي  تق 
وسلفضتتإ  تتق بهتتاس يصتتب بليتتل سلمتتاء قتتال: ممتتا كنتتا ع يتتد    ع متتع منتتل بضتتوس ،   تتي طالتتب

تا ال ت شتفوس بتق عنا متق جاعتب سلهيت  صتوحل  سعلهينا إل  بورتل مسم،  لن سلل إال رمع لنا
 (3).بورة عهي ق

 أسماء الذين اشتركوا في غسل النبي صلى هللا عليه وسلم

 بلّي  1
 بهاس  سلفضإ  ق  2
 شل س   3
 وقف سلعهاس  الهاب   4
 ق ق   5
 (4) سامة.  6

 أسماء اللذان يناوالن الماء 

  (5) .سلماء مق ورسء سلسليناوالعي ، قال بلي: م ا  سلعهاس و سامةال سلهي مي:ق

 المسؤل على الباب عندغسل النبي صلى هللا عليه وسلم

 
 ويحامظ سلهاب.، لعإ سلعهاس يناول سلماء (6).وقيإ: كا  سلعهاس  الهاب

 .ال م ق  يق سلسل  ومحامظةسلهاب (7).وسلعهاس يسل هق  روسيةومي 

 
 597/ 14صحيح ابن حبان:  (1)
 471/ 1:سنن ابن ماجه  (2)
 244/ 7:دالئل النبوة للبيهقي  (3)
  135/ 2: متاع األسماع  (4)
 36/  9:مَمع الزوائد ومنبع الفوائد   (5)
  353اإلشارة  لى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا:  (6)
  324/ 12سيرة شير العباد: سبل الهدى والرشاد في  (7)
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 البئر التي غسل النبي صلى هللا عليه وسلم

 
 ل  سهلل بليل وسلق: ئ ه ٍس مق بيو  سلجنة.ال:قال رسول سهلل صبق س ق بهاٍس ق

بتتق   تتي جعفتتٍ  قال:كتتا  يستتلع ب ل ستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق سلمتتاء متتق  ئتت  
  (1) ه ٍس ومنل هسإ.

 غسل النبي صلى هللا عليه وسلم بسبع قرب

وعي  ستتهع ق بلتتّيٍ قتتال: قتتال رستتول سهلّل صتتّل  سهلل بليتتل وستتّلق: إذس  عتتا متتّ  ماهستتلبتت
 وكا  ه س سلهئ  مي قهاء. (2). ئ ه ٍس ،  ئ ي ق ٍب مق 

   سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق هستتإ متتق  ئتت  ستتعد  تتق ،   تتي جعفتت  كمتتامي روسيتتة
 (3).كا  يش ب منها،  لهاء،  ئ  يلال لها: سل  س، خ يمة

 كانت أعينهم معصوبة عند غسل النبي صلى هللا عليه وسلم

ل  سهلل بليتتل وستتلق    ال ي ستتلل  حتتٌد :  وصتتاعي سلنهتتي صتتقتتال: قتتال بلتتيٌّ ، ق بلتتٍيّ بتت
يصتتهو  سلمتتاء  قتتال بلتتي سللتتاري: (4).متعتتل ال يتت ر بتتورتي  حتتٌد إال طمستت  بينتتاا، هيتت ي 

 (5).و بينهق معصو ة مق ورسء سلسل  لحديا بلي
"متتق ورسء ، يصتتهو  سلمتتاء و بيتتنهق معصتتو ة"  ي: م  وطتتة  عصتتا ة قتتال سلزرقتتاعي: 
 خيفتتة    يهتتدو متتا لتتق يتتؤذ  متتي سلنظتت ، وهتتو ي ستتإ  ظتت و  جستتدا سلشتت يفحل  ال ين سلستتل 
اس ومتتق  عتتدا ال لعلتتي، إليتتل متعتتل لتتق يعصتتب بينيتتل "لحتتديا بلتتي" ، و تتمي   بيتتنهق للعهتتّ

متعتل ال يت ر  حتد بتورتي إاّل ،  صتل  سهلل بليتل وستلق: "ال ي ستلني إال  عت - وصاعي سلنهتي  
"متتعي ، لملتدر هتو ليتإ وهتو تع،  ا وصتورتهازسل  توؤه  -طمس  بيناا"  فلح سلطتاء وسلمتيق

و متا  عت  يتا بلتي متأب ف تحت زك بتق ،  خش  بل  هي ك    تحيق منل لفلة ملطمس بيناا
ا عتتودي وهتتو ي ستتلل    سرمتتع ط متتك عحتتو سلستتماء ، ذلتتك متتال  خشتت  بليتتك".وروي    بليتت 

 (6)خوًما    يديق سلنظ  إليل.
 

 536/ 1أنساب األشراُ للبالذري:  (1)
مياه. نعـم البهـر بهـر  ـرس بفـتح نعم البهر بهر  رٍس هي من عيون الَن ة وماؤها أطيب ال  .471/  1:سنن ابن ماجه  (2)

ل شـرقي الغين المعَمة وسكون الراء وسين مهملة وقيل هي بضم الغين. بهر بينها وبـين مسـَد قبـاء نحـو نصـف ميـ

المسَد  لى جهة الشمال بين النخيل وتعرُ ناحيتها بها وكانت شربت فَددِ بعد السبع مهـة وماؤهـا  زيـر هـي مـن 

وذرعها فيما ذكره ابن النَار في تاريخ المدينة طوال: سبعة أذرع منها ذراعان ماؤها   عيون الَنة وماؤها أطيب المياه

أن النبي صلى هللا تعالى عليه وعلى آله وسلم  سل منها بوصـية منـه   وعرضها عشرة أذرع ولو لم يكن من فضلها  ال

  286/ 6:لكفى.ابن سعد عن عمر بن الحكم مرسال.. فيض القدير
 162/ 1:ة البن شبةتاريخ المدين  (3)
 400/ 1كشف األستار عن زوائد البزار:  (4)
 306/ 1شرح مسند أبي حنيفة:  (5)
 158/ 12ية بالمنح المحمدية:شرح الزرقاني على المواهب اللدن  (6)
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 عدد مرات غسل النبي صلى هللا عليه وسلم

 
اتل   جال سلصحيح بق   ي جعف  سلهاق  محمد  ق بلي  تق ور س ق سعد مي طهلور

سلحسيق ر ي سهلل تعال  بنهق قال: هسإ سلنهي صتل  سهلل بليتل وستلق ثتال  هستالت  متاء 
 (1).وسدر

بق     جعف  محمد  ق بلي قال: هسإ سلنهي صل  سهلل بليل وسلق ثال  هسالت 
 (2). ماء وسدر

 وسدر عليه وسلم بماء  غسل النبي صلى هللا 

قتال: ستمع  محمتد  تق بلتٍيّ   تا ،  بتق بهتد سلملتك  تق جت يجٍ   رور سلهيهلي  سندا:
 (3).قال: هسإ سلنهي صل  سهلل بليل وسلق ثالًثا  السدر، جعف ٍ 

وكتتا   -حلتت  إذس م هتتوس متق هستتإ رستتول سهلل صتل  سهلل بليتتل وستتلقوقتال سلمل يزي:
 (5).وسلسدر وكا  ي سإ  الماء قال س ق ك ي :(4).ي سإ  الماء وسلسدر

وقد هستتإ صتتل  سهلل بليتتل وستتلق :هتتت1014بلتتي  تتق ستتلطا  سلمتتال سللتتاري سلملتتوم : وقتتال 
 (6).وسل ال ة  الماء وسل امور، وسل اعية  الماء وسلسدر، ثال  هسالت س ول   الماء سلل سح

 المتتاء وسل اعيتتة ،  ّ  سل ستتلة سالولتت  كاعتت   المتتاء سللتت سح ي روومتتي تتتاريخ سلخمتتيس:
 (7).سل ال ة  الماء وسل امورو،  وسلسدر

 تولى غسل سفلته صلى هللا عليه وسلم علٌي ومحضنته الفضل 

متولي بلتي ، قال:هستإ سلنهتي صتل  سهلل بليتل وستلق متي قمتيص ق محمد  تق بلتيب
 .سلمحلضق:مق سإل ط إل  سلخاص ة. (8).وسلعهاس يصب سلماء، وسلفضإ محلضنل، سفللل

لفضإ  ق بهاس ي سال  رسول سهلل صتل  سهلل قال: كا  بلي وس  بق سلعلهاء  ق  حم 
 (9).بليل وسلق منودي بلي: سرمع ط مك إل  سلسماء

 
 144/ 3وفاء الوفاء بأشبار دار المصطفى:  (1)
 .214/ 2:. الطبقاِ الكبرى571/ 14 متاع األسماع:  (2)
 245/ 7وة للبيهقي:دالئل النب  (3)
   574/ 14 متاع األسماع:  (4)
 .281/ 5:البداية والنهاية  (5)
  306/ 1شرح مسند أبي حنيفة:  (6)
 171/ 2في أحوال أنفس النفيس:تاريخ الخميس   (7)
 429/ 7:مصنف ابن أبي شيبة  (8)
 244/ 7:دالئل النبوة للبيهقي  (9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ليه وسلمصلى هللا ع           الرقة والبكاء في وفاة المصطفى    

 

قال سلع سقي: لق  قف لل بلت   صتإ وإعمتا ورد  عتل تفتإ متي  ئت  سلهصتة وهتو هت س. 
 -صتتّل  سهلل بليتتل وستتلق  -ومتتي تتتاريخ سلمدينتتة ال تتق سلنجتتار  ستتند  تتعيف م ستتإ    سلنهتتي 

 (1)سإ منها حيق تومي.نها و زق ميها وهتو أ م
مما تناول  بضتوس إال كتا  يللهتل معتي ثالثتو  رجتال حلت    قال بليٌّ   ذك  سلسيوطي:

 (2).م ه  مق هسلل
وسلفضتتإ ، يتتدخإ يتتدا تحتت  سللمتتيص، م ستتلل بلتتي ر تتي سهلل بنتتلوبنتتد سلطه سعي:

خ قتتة ويتتدخإ وبلتت  يتتد بلتتي ر تتي سهلل بنتتل ، وس عصتتاري ينلتتإ سلمتتاء، يمستتك سل تتوب بنتتل
 (3).يدا

وكتا  سلت ي  جلستل ،  يصهو  بليل سلماء ويدل وعل مق ورسء سللميصوبند س ق حها :
 (4). سندا إل  صدرا، مي حج ا بلي  ق   ي طالٍب 

 عند غسل النبي صلى هللا عليه وسلم وكان على يد علي رضي هللا عنه خرقة

بليل ل وسلق صل  سهلل قال:هسإ رسول سهلل صل  سهلل بلي،  ق بهد سهلل  ق سلحار ب
وبل  يد بلٍيّ خ قٌة ، وبل  سلنهي صل  سهلل بليل وسلق قميصل، وسلق بلي ر ي سهلل بنل

 ( 5).وسللميص بليل، وهسلل، مأدخإ يدا تح  سللميص، ي سلل  ها

 كان النبي صلى هللا عليه وسلم طيبا حيا وميتا 

يللمس منتل بليل وسّلق ذهب  قال:لّما هّسإ سلنّهّي صّل  سهلل  ،  ق بلّي  ق   ي طالٍب ب
 (6). وطه  مّيًلا، طه  حي ا، قال: أ ي سلطّّيب، ملق يجدا، ما يللمس مق سلمّي 

، متا يلتلمس متق سلميت ،  ك متل سهلل،     بليا سللمس مق سلنهتي،  بق سعيد  ق سلمسيب
 (7).طه  حيا وطه  ميلا، ملق يجد شيئا ملال:  أ ي و مي

وسطع  ريحل طيهة لق ،  ها ميلاوطي،    طيها حيامجعإ بلي يلول: ما زلومي روسية:
 (8).ملال: إعها ريح حنينك كحنيق سلم  ة، يجدوس م لها

 
  669/ 2:تخريج أحاديث  حياء علوم الدين  (1)
 482/ 2الخصائص الكبرى:  (2)
  229/ 1:المعَم الكبير للطبراني  (3)
 597/ 14صحيح ابن حبان:  (4)
 243/ 7:دالئل النبوة للبيهقي  (5)
  471/ 1:ن ابن ماجهسن  (6)
 429/ 7:مصنف ابن أبي شيبة  (7)
 196/ 3:المعَم األوسُ  (8)
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 سطعت ريح طيبةعند الغسل

وسطع   ، وطيًها ميًلا، مجعإ بليٌّ ر ي سهلل بنل يلول:  أ ي  ع  طيًها حي ا:قال س ق بهاس
 (1) . لق يجدوس م لها قطريٌح طيهةٌ 

   بليا هسإ سلنهي صل  سهلل بليل وسلق  سهلل  ق سلحار و خ ج س ق سعد بق بهد 
مجعإ يلول  أ ي  ع  طه  حيا وطه  ميلا قال وسطع  ريح طيهة ملق يجدوس م لها قّط 

 ( 2).و خ ج سلطه سعّي بق س ق بهاس م لل

 ماذا كان يقول الفضل عندالغسل 

يلستطإ   رحنتي قطعت  وتينتي إعتي  جتد شتيًئا  مجعتإ سلفضتإ يلتول:  بند سلهيهلي:و
 (3).بلي

وسلفضتتإ محلضتتنل يلتتول:  رحنتتي  رحنتتي قطعتت  وتينتتي! إعتتي  جتتد شتتيًئا يلنتتزل  ومتتي روسيتتة:
 (4)م تيق.، بلي

 (5).وسلفضإ آخٌ   حضنل يلول: سبجإ يا بلي سعلطع ظه ي ومي روسية:
 

 حنوط سيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم

 وقتال: هتو مضتإ ،     بليا  وص     يجعإ متي حنوطتل مستك،  ق هارو   ق سعدب
 (6).حنوك سلنهي صل  سهلل بليل وسلق

سلحنوك وسلحنتتاك: كتتإ متتا يطيتتب  تتل هتتت:538سلزمخشتت ي سلملتتوم : وقتتال جتتار سهلل 
 (8).حنّط   امور وقيإ:  مسك (7)سلمّي .

 حنطوا مساجده ومفاصله صلى هللا عليه وسلم

، هتتتت:وحنطوس مستتتاجدا ومفاصتتتلل923شتتتهاب سلتتتديق سلملتتتوم : ،   تتتو سلعهتتتاسال قتتت
 (9).ل ذرسبيل ووجهل وكفيل وقدميل وجم وا بودس وعّدسوو ؤوس من

وشتتد سلتتدسل طيتتب معتت وف  و ، وجمتت وا  ي  ختت وا بتتودس وعتتدس  فتتلح سلنتتو  وت ستت 
 (1)تسليما.، -صل  سهلل تعال  بليل وسلق-،  سلعنه 

 
 229/ 1المعَم الكبير للطبراني: (1)
 483/ 2:الخصائص الكبرى (2)
 245/ 7دالئل النبوة للبيهقي:  (3)
 214/ 2:الطبقاِ الكبرى  (4)
 215/ 2:الطبقاِ الكبرى  (5)
 461/ 2:مصنف ابن أبي شيبة  (6)
 327/ 1:في  ريب الحديث الفائق  (7)
 .413/ 1العقد الثمين فى تاريخ البلد األمين:  (8)
 170/ 2اريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس:وانظر:ت 577/ 3المواهب اللدنية بالمنح المحمدية:  (9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ليه وسلمصلى هللا ع           الرقة والبكاء في وفاة المصطفى    

 

 جففوا النبي صلى هللا عليه وسلم بعد الغسل 

رستتول سهلل صتتل  سهلل وس متتق هستتإ حل  إذس م هتتبنتتد سإلمتتام  حمتتد بتتق س تتق بهتتاس:و
 (2).ثق صنع  ل ما يصنع  المي ، جففوا، وكا  ي سإ  الماء وسلسدر، بليل وسلق

 (3).ثق  درج مي  كفاعل، وسبلص  قميصل ومجولل  وقال س ق ك ي :

 كفن سيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم

ثتوسب ي ثالثتة  ق بائشة ر ي سهلل بنها:    رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق كفق مب
 (4) .سحولية مق ك سف ليس ميهق قميص وال بمامة، يماعية  ي 

مهالفلح عستهة ،   فلجع سلسيق و مها،  قال سلسندي: قولل: سحوليةمي حاشيةسلمسند:
،  و إلت  ستحول سستق ق يتة  تاليمق،  ي: ي ستلها،  عتل يستحلها، وهو سللصتار، إل  سلسحول

وقيتتإ: سستتق سلل يتتة  الضتتق ، قطتتقلنلتتي متتق وهتتو سل تتوب س  تتي  س، و الضتتق جمتتع ستتحال
 (5) يضا.

: مي كق كفنلق رسول سهلل صل  سهلل بليل وستلقف قلت : لعائشة   و   قا وبند حمد:
، وال بمامتة،  لتيس ميهتا قمتيص،  كفناا مي ثالثتة  ثتوسب  تي  ستحولية جتدد يماعيتة،  يا    

 (6). درج ميها إدرسجا
ق متي حلتٍة يمنيتٍة كاعت  لعهتد بليتل وستلهطي رسول سهلل صل  سهلل  قال :،  بق بائشة
م فق مي ثالثتة  ثتوسٍب ستحوٍل يماعيتٍة لتيس ميهتا بمامتٌة وال ، ثق عزب  منل، سهلل  ق   ي    ٍ 

ثق قتال: لتق ي فتق ميهتا رستول سهلل صتل  سهلل ،  وقال:  كفق ميها،  منزع بهد سهلل سلحلة،  قميٌص 
 (7).ملصدق  ها، بليل وسلق مأكفق ميها
وسشل ر لتل بليتل سلستالم حلتة حهت ة  لستعة دعتاعي  وعصتف :سلمل يزي قال تلي سلديق  

ق صتّل  سهلّل بليتل وستّلق ، لي ّفق  ها. ثق  دس لهق مل كوها. ما لابها بهد سهلّل  ق   تي   ت  وكفتّ
 حدها   د حه ة.وقيإ: حدها حلة حه ة وليس ميها قمتيص ،  مي ثالثة  ثوسب سحولّية  ي 

 (8)و درج مي  كفاعل.، وال بمامة

 
 428/ 2نزهة األفكار في شرح قرة األبصار:  (1)
 187/ 4مسند أحمد:  (2)
 521/ 4السيرة النبوية البن كثير:  (3)
 75/ 2:صحيح البخاري  (4)
 149/ 40:مسند أحمد   (5)
 363/ 41:مسند أحمد   (6)
 598/ 14صحيح ابن حبان:  (7)
 136/ 2 متاع األسماع:   (8)
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اسبتق س تق ب ق رستول سهلل صتّل  سهلل بليتل وستّلق متي ثالثتة  ثتوسٍب ثتتو يق  هتّ قتال: كفتّ
 (1).  يضيق وثوب حه ةٍ 

بق س ق بهاس قال:كفق رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق متي ثالثتة  ثتوسب: قميصتل 
  .وحلة عج سعية، سل ي قه  ميل

لجتاج يصتح سالح قال سلنووي ه س سلحديا  عيف ال:تعليق محمد مؤسد بهد سلهاقي
ومتتتي  (3).وحلتتتة  عهجاعيتتة ومتتي روسيتتة: (2). تتل.    يزيتتد  تتتق   تتي زيتتاد مجمتتتع بلتت   تتتعفل

 (4).وجهة لل عج سعية:روسية
: مفيق ع فنكف قتال: متي ثيتا ي هت ا ل سول سهلل صل  سهلل بليل وسلققلناوبند سلهزسر:

 (5). و مي  ياي مص ،  و مي حلة يمنية، إ  شئلق
كتتا  ، سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق متتي حلتتة حمتت سءفتتق رستتول بتتق س تتق بهتتاس قتتال: ك

 (6).: إسنادا  عيف.يلهسها وقميص
كفتتق متتي ثتتو يق ، بتتق س تتق بهتتاس:    رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق :ومتتي روسيتتة

 (7).ومي   د  حم ،    يضيق
 (8).وقميصل سل ي مات ميل، مي ثالثة  ثوسب عج سعية: سلحلة ثو ا ومي روسية:
ة حه ة وقميص. ومتي روسيتة: متي حلتة حمت سء عج سعيتة وقمتيص. ق مي حلوقيإ: كفّ 

وهتو شتاذ. وقيتإ: ، وقيإ: إ  سلحلة سشل ي  لل ملق ي ّفق ميها. وقيإ كّفق متي ستهعة  ثتوسب
 .وهو  عيف، وحلة عج سعية، كفق مي ثالثة  ثوسب: قميصل سلّ ي مات ميل
ول  سهلل   س  ق  ر  : ك ف ّ ّ ق ال  ه    ع  ق  سلش  سٍب  ت  وٍد  -بليتل وستلق  ل  سهللصت  -"ب  و  ة    ثت  ثت  مت   ث ال 

ظٍ  ال  ي ٍة ه 
ن  سرٍ ، ي م  ز  سءٍ ، إ  د  ر  ٍة"،  و  ام  ل ف  و 

(9) 
   سلنهي صل  سهلل بليل وستلق كفتق ،  بق بلي  ق   ي طالب،  بق محمد  ق سلحنفية

 مي سهعة  ثوسب.
 (10)بنل.ل حماد تف د  ، قال سلهزسر: ال ععلق  حدس تا ع س ق بليإ بل  روسيلل ه ا

 
 65/ 6:حلية األولياء وطبقاِ األصفياء  (1)
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  على سريره بعد التكفينسيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم وضع 

قتال: لمتا  درج رستول ،  بتق جتدا،  بق   يل،  دثنا   ي س ق بهاس  ق سهإ  ق سعدح
 (1).ثق و ع بل  شفي  حج تل، سهلل صل  سهلل بليل وسلق مي  كفاعل و ع بل  س ي ا

، و متتا سلعمتتودس  متعّهمتتا  حتتدثا، ا لوسحتت وقتتال سلوسقتتدي:كا  سلستت ي قتتال سلمل يتتزي: 
 و  م  -ر تتتي سهلّل تهتتتارك وتعتتتال  بنهتتتا -وكتتتاعوس يلولتتتو  متتتي سلستتت ي :إعل كتتتا   م مستتتلمة

ماشتتل سا سإلستتحاقيو  متتوسلي معاويتتة  أر عتتة آالف ، -ر تتي سهلّل تهتتارك وتعتتال  بنهتتا -حهيهتتة
 (2)وس لوسح ه ب.، درهق

بلت  ست ي ا متق حتيق  -سهلّل بليل وسّلق صّل    -بق س ق بّهاٍس قال: كا  رسول سهلّل  
 (3)زسه  سلّشمس يوم سالثنيق إل     زسه  سلّشمس يوم سل اّلثاء.
ا متت غ متتق جهتتاز رستتول سهلّل  اٍس قتتال: لمتتّ يتتوم  -صتتّل  سهلّل بليتتل وستتّلق  -بتتق س تتق بهتتّ

 (4)سل اّلثاء و ع بل  س يٍ  مي  يلل.
ل  سهلل بليتتل وستتلق و تتع هلل صتتقتتال: لمتتا تتتومي رستتول س ستتمع  ستتعيد  تتق سلمستتيب

  (6) .وكا   لوسحا ثق  حدث  لل  عد ذلك قوسئق س ي ا (5)بل  س ي ا.

 وضع على شفير حفرتهبعد ادراجه صلى هللا عليه في الكفن 

رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق متتي  كفاعتتل  لما  درجقتتال س تتق ك يتت  بتتق سلوسقتتدي:
 (7).ثق و ع بل  شفي  حف تل، و ع بل  س ي ا

 ين كان السرير عند الصالة على سيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم أ

 
بق س ق بهاس قال:كا  رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق مو توبا بلت  ست ي ا متق 

يصتتلي سلنتتاس ، حتتيق زسهتت  سلشتتمس متتق يتتوم سإلثنتتيق إلتت     زسهتت  سلشتتمس يتتوم سل الثتتاء
 (8).وس ي ا بل  شفي  قه ا، بليل
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 هللا عليه وسلم أبوبكر وعمر  صلىحمل على سرير النبي  

عن  عائشنة قالت:كاننت قنريش بمكنة ولنيس  نيءن هنن 279الم:ن فى:   :اأ النبالذٌي ق
فلمنا قندم ٌسن أ اهلل صنلى اهلل علينه وسنلم المديننة و ننمأ   .كحب إليها م  السرير تنام عليه

. فبلن  هللقاأ صنلى اهلل علينه وسنلم:يا بنا كين ب كمنا لكنم سنريرن  قناأ: م وا،  منمأ كبي كي ب
له عمن  ن ،  كس د ب  رٌاٌة ذلك وق ائمنه ،  فب ث إلى ٌسن أ اهلل صنلى اهلل علينه وسنلم بسنرير 

.. لني .كنان فينه،  فكان يننام علينه ح:نى تىن أ إلنى منملني.  ي ني المسد،  مرم أن بخمم  ،  ساج  
ف ضع عليه وصلى عليه وهن  ف قنه. فطلبنه النناس مننا يىملن ن ،  فكان ينام عليه ح:ى ت في

 والناس طلًبا لبرك:ه.، وعمر، عليه. فىمل عليه كب  بكر   م تاهم
   س ي  سلنهّي صل  سهلل بليل ،  ال سخلالف  ينهق، وقال سلوسقدي:سجلمع  صحا نا  المدينة 

 أر عة آالف ، مق موسلي معاوية، ل بهد سهلل  ق إسحاق سإلسحاقيوسلق سشل ر  لوسح
 (1). درهق

 بعد الصالةعليه من الدنيا إلى األبد  سلمسيد المرسلين صلى هللا عليه و  نودع

  للب حزيق وبيو   اكية عللاا  عد سلموت سلودع  سلودسع سلودسع
  قال:وبند سلهزسرمق حديا بهد سهلل:

 .:ممق يصلي بليك مناف مه ينا و   ل سول سهلل صل  سهلل بليل وسلق قلنا
و تتعلموعي  ي وعإذسهستتللمو، وجتتازسكق بتتق عهتتي ق خيتت س، وقتال:مهال هفتت  سهلل ل تتق 

مت   ول مق يصتلي بلتي ،  ماخ جوس بني سابة،  بل  س ي ي مي  يلي ه س بل  شفي  قه ي 
ثتق ملتك سلمتوت متع ، ثق مي ائيتإ وإست سميإ ، خليلي وجليسي جه يإ صل  سهلل بليل وسلق

 .ثق سلمالئ ة صل  سهلل بليهق  أجمعها، جنودا
وال تتتؤذوعي  هاكيتتة ، امصتتلوس بلتتي وستتلموس تستتليم، ثتتق سدخلتتوس بلتتي موجتتا موجتتا 

 .وليهد   الصالة بلي رجال  هإ  يلي، وال صارخة وال رسعة : حسهل قال
ومتق هتاب متق إختوسعي متأق ءوا منتتي ، و قت ءوس  عفست ق منتي سلستالم، ثتق  عتلق  عتد 
 حستهل قتال: ،  متتعي  شتهدكق  عتي  قت   سلستالم،  ومق دخإ مع تق متي ديتن ق  عتدي ،  سلسالم

 (2).ديني مق يومي ه س إل  يوم سلليامة بل بليل وبل  كإ مق  ايعني 

 
 525/  1أنساب األشراُ للبالذري: (1)
 399/ 1كشف األستار عن زوائد البزار:  (2)
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 وسلم على سيد المرسلين صلى هللا عليه أول من يصلي

مأّول مق يصّلي بلتّي خليلتي وجليستي ور سلهوصي ي:بق بهد سهلل  ق مسعود قال:ر
ثتتّق ، ثتتّق ملتتك سلمتتوت وجنتتودا متتق سلمالئ تتة  أجمعهتتا، ثتتّق إستت سميإ ، ثتتّق مي ائيتتإ ، جه يتتإ 

 (1).اسدخلوس بلّي موجً 

 

 أول من صلى عليه من الناس 

ثتتتق ،  ّول متتتق صتتتّل  بليتتتل سلعهتتتاس و نوهاشتتتق ثتتتق خ جتتتوس ودختتتإ سلمهتتتاج و و
 (2)ثق سلنساء.وقيإ صّلي بليل سثنلا  وسهعو  صالة.، ثق دخإ سلصهيا ، س عصار:زم ة زم ة

 

 كيف كانوا يدخلون عليه للصالة عليه صلى هللا عليه وسلم

قتالوس:كيف عصتلي ، رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلقلت  ال  هز:إعل شتهد سلصتالة بق
ثتق ،  قال: م تاعوس يتدخلو  متق هت س سلهتاب ميصتلو  بليتل،  قال: سدخلوس  رساال  رساال  فبليل

(3).يخ جو  مق سلهاب س خ 
للصتالة للتدخول  ر تي سهلل بنهتا  وحددوس  حد   توسب بائشتة    

 تاب متق سلمستجد سهلل بنهتا   تي  وكا  لهيت  بائشتة ر.وآخ  للخ وج  عد  دسء سلصتالةبليل  
 سلنهوي سلش يف و اب إل  مصل  سلجنائز.

 

 كيفية الدخول للصالة على سيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم

صّل  سهلّل بليتل وستّلق   -ق بهد سهلّل  ق بّهاٍس قال:  ّول مق صّل  بليل. يعني سلنّهّي  ب
سلمهاج و  وس عصار ثّق سلنّتاس   خإ سلعّهاس  ق بهد سلمطّلب و نو هاشٍق ثّق خ جوس ثّق د  -

 (4)رمًلا رمًلا.ملّما سعلض  سلنّاس دخإ بليل سلّصهيا  صفوًما ثّق سلنّساء.

 
 529/ 2: تحاُ الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  (1)
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 حيال سيد المرسلين  قيام علي بن أبي طالب رضي هللا عنه 

د  تق بمت   تق بلتّي  تق   تي طالتٍب بتق   يتل بتق جتّدا بتق ح ّدثني بهد سهلّل  تق محمتّ
بلت  سلستّ ي  قتال بلتّي: ال يلتوم   -صتّل  سهلّل بليتل وستّلق    -سهلّل    بلّيٍ قال: لّما و تع رستول

ا! م تا  يتدخإ سلنّتاس رستال رستال ميصتّلو  بليتل  ا ومّيلتً بليل  حٌد لعّلل يؤّمف هو إمام ق حيت 
ا ليس لهق إماٌم وي ّه و  وبليٌّ قائٌق  حيال رسول سهلل  ا صف   -صل  سهلل بليل وسلق  -صف 

 

 وال يؤمهم أحد فرادى ين صلى هللا عليه وسلم فرادى ل صلوا على سيد المرس

 -صتّل  سهلّل بليتل وستّلق  -ق جعف   ق محّمٍد بق   يل قال: صّلي بلت  رستول سهلّل ب
وس      يتت  إمتتاٍم يتتدخإ بليتتل سلمستتلمو  زمتتً س زمتتً س يصتتّلو  بليتتل ا م هتتوس عتتادر بمتت : خلتتّ ملمتتّ

 (1).سلجنازة و هلها

 قال ابن كثير عن الصالة عليه 

وهتو صتالتهق بليتل مت سدر لتق يتؤمهق  حتٌد بليتل  متٌ  مجمتٌع بليتل ال ،  وه س سلصنيع
 وقد سخللف مي تعليلل.، خالف ميل

ا مي ذلك وي و  مق  اب سللعهد ، ملو صح سلحديا سل ي  وردعاا بق س ق مسعوٍد ل ا  عص 
 سل ي يعس  تعلإ معناا.

قتدمنا  عهتق إعمتا شت بوس متي   عتا قتد، وليس  حتٍد    يلتول  عتل لتق ي تق لهتق إمتامٌ 
وقتد قتال  عت  سلعلمتاء ،  تجهيزا بليل سلسالم  عد تمام  يعة   ي   ٍ  ر ي سهلل بنل و ر تاا

ولل تت ر صتتالة ، إعمتتا لتتق يتتؤمهق  حتتٌد ليهاشتت  كتتإ وسحتتٍد متتق سلنتتاس سلصتتالة بليتتل منتتل إليتتل
ءهق سلمستتتلميق بليتتتل متتت ًة  عتتتد متتت ٍة متتتق كتتتإ متتت د متتت د متتتق آحتتتاد سلصتتتحا ة رجتتتالهق وعستتتا

 (2)وسإلماء. وصهياعهق حل  سلعهيد
 

 
  223/ 2:الطبقاِ الكبرى  (1)
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  ماذا قالوا عند الصالة على سيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم

ال سلوسقدي: حدثني موس   ق محمد  ق إ  سهيق قال: وجدت صحيفة كلا تا  ختط ق
 دختإ   تو   ت ،    ي ميل:  عل لما تومي رسول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق وو تع بلت  ست ي ا

 .قدرما يسع سلهي ، ف  مق سلمهاج يق وس عصارع وبم ومعهما
وستتلق سلمهتتاج و  وس عصتتار ، وقتتاال: سلستتالم بليتتك  يهتتا سلنهتتي ورحمتتة سهلل و  كاتتتل

ملتال   تو   ت  وبمت  وهمتا متي ،  ال يتؤمهق بليتل  حتد،  ثتق صتفوس صتفوما،  كما سلق   و    
 سلصف س ول حيال رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق:

حلت  ، وجاهتد متي ستهيإ سهلل، وعصتح  ملتل،     قد  لأ ما  عتزل إليتل  سللهق إعا عشهد 
ماجعلنتا إلهنتا ممتق يلهتع ، ال شت يك لتل، و ومق  تل وحتدا،  وتم  كلملل،   بز سهلل تعال  دينل

متعتل كتا   تالمؤمنيق ، وتع منتا  تل،  حلت  تع متل  نتا،  وسجمع  يننا و ينتل،  سللول سل ي  عزل معل
 .ميلتول سلنتتاس: آمتيق آمتتيق، وال عشتل ي  تتل ثمنتا   تتدس،    تتدالارءومتا رحيمتا ال عه تتي  اإليمت

 (1).ويدخإ آخ و ، ميخ جو 
   وللد ذك س ق سعد ه ا سل وسية ول ق  ألفاظ  خ ر ول نها ق يهة سلمعن : 

أ متا  عتزل إليتل  يلول: سالٌم بليك  يّها سلنّهّي ورحمتة سهلّل و  كاتتل! سلّلهتّق إعّتا عشتهد    قتد  لتّ
ق يّلهتع ووعصح  ّملل   جاهد مي سهيإ سهلّل حّل   بّز سهلّل دينل وتّم  كلملل! سلّلهّق ماجعلنا ممتّ

 (2)ما  عزل سهلّل إليل وثّهلنا  عدا وسجمع  يننا و ينل! ميلول سلنّاس: آميق آميق!
ثنتتا موستت   تتق محمتتٍد قال:وجتتدت متتي صتتحيفٍة   تتي: ، وقتتال سلوسقتتدي  ومتتي روسيتتة: 

يلولو : سلسالم بليتك  يهتا سلنهتي ، بنل وسلمهاج و  يسلمو   دخإ   و   ٍ  ر ي سهلل تعال 
ورحمة سهلل و  كاتل. وكتا   ول متق ستلق   تو   تٍ  وبمت  ر تي سهلل تعتال  بنهمتا. ثتق جعتإ 

،  عتتتد سلستتتالم: إعتتتا عشتتتهد  عتتتك قتتتد  ل تتت  سل ستتتالة وقتتتالوس، سلمهتتتاج و  يلولتتتو  كمتتتا قتتتاال
سللهق ماجعلنا ممتق يلهتع سللتول ،  لوجاهدت مي سهيإ سهلل حل   بززت دين،  وعصح  س مة
 (3)وسجمع  يننا و ينل.، سل ي  عزل معل

 هل كبروا عند الصالةعليه

قنال ا: ينا   :وكاننت لنه صنىبةن ،  عن  سنالم بن  عبيند  ٌوى اسمام ال:رمذي في الشنمائل  
قنال ا: وكين   ، كيصلى على ٌس أ اهلل  قاأ: ن م،  صاحب ٌس أ اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 
 250/ 7:دالئل النبوة للبيهقي  (1)
 222/ 2:الطبقاِ الكبرى  (2)
 574/ 1للبالذري:أنساب األشراُ   (3)
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ثنننم يننندخل قننن من فيكبنننرون ، ثنننم يخرءننن ن،  من فيكبنننرون ويصنننل ن ويننندع نقنننقننناأ: يننندخل 
 (1).ثم يخرء ن، ويدع ن ويصل ن

يتتا صتتاحب  :قتتالوس:هننن303 :كبنن  عبنند الننرحم  كحمنند النسننائي الم:نن فىاسمننام ٌوى 
 !ععق:رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق هإ عصل  بل  سلنهي صل  سهلل بليل وسلق قال

يتتدخإ قتتوم مي هتت و  ويتتدبو  ثتتق يخ جتتو  ويجتت ء :الق وكيف عصتتل  بليتتل:قتتالوس 
 (3).حل  يف غ سلناس جميًعا ومي روسية: (2).آخ و 

ميصتتلو  بليتتل صتتفا صتتفا لتتيس لهتتق إمتتام ي هتت و  رور س تتق ستتعد بتتق بلتتي قال:
ويلولو  سلسالم بليك  يها سلنهي ورحمة سهلل و  كاتل سللهق إعا عشهد    قد  لأ ما  عتزل إليتل 

د متتي ستتهيإ سهلل حلتت   بتتز سهلل دينتتل وعصتتح  ملتتل وجاهتتد متتي ستتهيإ سهلل جاهتتوعصتتح  ملتتل و
وتمتت  كلملتتل سللهتتق ماجعلنتتا ممتتق يلهتتع متتا  عتتزل إليتتل وثهلنتتا  عتتدا وسجمتتع  يننتتا و ينتتل ميلتتول 

 (4).سلناس آميق آميق
ملتتد جتتاء      تتا   تت  ر تتي سهلل بنتتل دختتإ بليتتل صتتل  سهلل بليتتل ومتتي سلستتي ة سلحلهية:

ثتق دختإ ب متا  ر تي ،   هي ست ثق دخإ بم  ر ي سهلل بنتل م هت   ر عتاع توسلق م ه   ر 
ثتتق تلتتا ع ، ثتتق طلحتتة  تتق بهيتتد سهلل وسلز يتت   تتق سلعتتوسم ر تتي سهلل بنهمتتا، سهلل بنتتل م هتت   ر عتتا

 ي وبل  ه س إعما خصوس سلدباء  ال ك   عتل سلت ي ال يليتق  تل ،  سلناس  رساال ي ه و  بليل
 (5)سلشاروس كيف يدبو  لل مأشي   م إ ذلك.ق سومق ث، صل  سهلل بليل وسلق

 -صل  سهلل بليل وسلق  -قالوس: يا صاحب رسول سهلل مالبلي سللاري سلحنفي:سلقال  
قتال:  -  سهلل بليل وسلق صل -ومي عسخٍة  النو  بل  رسول سهلل ،  يصل   صي ة سلمجهول

ع ت هيتت سٍت وهتتق  ر تت ي:  قتتالوس: وكيتتفف  ي: يصتتل  بليتتل قتتال يتتدخإ قتتوٌم مي هتت و ، ععتتق
صتتل  سهلل بليتتل  - ي: بلتت  سلنهتتي ، ويتتدبو  ويصتتلو ، س ركتتا  بنتتدعا وسلهتتوسقي مستتلحهاٌت 

وسلتتوسو لمطلتتق سلجمتتع إذ سلصتتالة ملدمتتٌة بلتت  سلتتدباء ولتتق يتت ك  سللستتهيح لمتتا هتتو  -وستتلق 
 سلصتالة وسلتدباء سلمخصوصتيق متي هت ا  ق  ي  وإعمتا  ت  ،  معلوٌم مق وقوبل  عد سلل هيت ة س ولت 

 (6).صالة  ما  عد سلل هي تيقسل

 
 338الشمائل المحمدية للترمذي    (1)
 74الوفاة:  (2)
 428/ 5معرفة السنن واآلثار:  (3)
 484/ 2الخصائص الكبرى:  (4)
 503/ 3:السيرة الحلبية  (5)
 216/ 2جمع الوسائل في شرح الشمائل:  (6)
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 اختالف العلماءفي وقت بدأ الصالةعليه

، قتتد قيتتإ إعهتتق صتتلوس بليتتل متتق  عتتد سلتتزوسل يتتوم سالثنتتيق إلتت  م لتتل متتق يتتوم سل الثتتاءو
 (1).وقيإ إعهق م  وس ثالثة  ياٍم يصلو  بليل

 صلى هللا عليه وسلم  عدد الذين صلوا عليه  

ليتل صتالةف ملتال: سثنلتا  وستهعو  صتالة صتلي ب  قال س ق سلماجشو  لمتا ستئإ كتقو
كحمزة. مليإ لل: مق  يق لك ه سف ملال: متق سلصتندوق سلت ي ت كتل مالتك  خطتل بتق عتامع 

 (2).بق س ق بم 
بليل صل  سهلل بليل وسلق متا يلتارب   يقال سلشوكاعي:صلّ قال سلشيخ بائ  سلل عي:

 (3).ودمق بليل سلصالة وسلسالم، وسحدسً وثالثيق  لفاً 

 د المرسلين صلى هللا عليه وسلمسي  قبر

 ميل سلعفاف وميل سلجود وسل  م   عفسي سلفدسء لله   ع  ساكنل
 مطاب مق طيههق سللاع وس كق  يا خي  مق دمن  سللاع  بظمل

 دفنه صلى هللا عليه وسلم موضع  اختالف الصحابة رضي هللا عنهم في 

لّما توّمي قتال  -سهلّل بليل وسّلق صّل   -سهلّل  خه عا مالك  ق  عٍس  عّل  ل ل  ّ  رسول 
ستمع  رستول سهلّل  :وقال آخ و :يدمق  الهليع. مجاء   تو   تٍ  ملتال،  عاٌس:يدمق بند سلمنه 

 يلول: ما دمق عهتيٌّ إال متي م اعتل سلّت ي قته  سهلّل ميتل عفستل. قتال:  -صّل  سهلّل بليل وسلق    -
 (4). ي توّمي ميل محف  لل ميلق بق سلم ا  سلّ صّل  سهلّل بليل وسلّ  رسول سهللّ  مأّخ 

ثق سخللفوس  عد ذلك مي مو ع دمتق هت:429سلملوم :    و منصور  ،  قال س سف سييني
سلنهي صل  سهلل بليل وسلق مأرسد  هإ م ة ردا سل  م ة العها مولدا ومهع تل وقهللتل ومو تع 

 هج تتل ودسر  دسر  و رسد هإ سلمدينة دمنل  هتا  عهتا،  عسلل و ها قه جدا إسمابيإ بليل سلسالم
س بند قهت  جتدا إ ت سهيق منل  هي  سلملدّ ود،   نللل سل   ري سللدس  :وقال آخ و ،   عصارا

وزسل ه س سلخالف  أ  رور لهق   و     سلّصديق بق سلنهتي صتل  سهلل ،  سلخليإ بليل سلسالم
 (5).بليل وسلق إ  س عهياء يدمنو  حيا يلهضو  مدمنوا مي حج تل  المدينة

، بق سللاستتق  تتق محمتتد:قتتال شتتيخ سإلستتالم س تتق حجتت :  والً خطتتوس ثتتق حفتت وس ملتتال
 ملتال   تو   ت  ر تي سهلل بنتل:، س سخللفوس مي دمق سلنهي صل  سهلل بليل وستلققال: كا  سلنا

 
 286/ 5:البداية والنهاية  (1)
 357من الخلفا:اإلشارة  لى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده    (2)
 بترقيم الشاملة آليا  14/ 173دروس الشيخ عائض القرني:  (3)
 224/ 2:الطبقاِ الكبرى  (4)
 12الفرق بين الفرق:  (5)
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سمع  رسول سهلل صل  سهلل بليتل وستلق يلول:متا متق عهتي ]يمتوت[ إال يتدمق حتيق يلته . 
 (1)ثق سدمنوا حيا قه .، مخطوس حول م سش سلنهي صل  سهلل بليل وسلق
خللفوس مي دمق رستول كا  سلمسلمو  سيلول:  ،  ومي مسند إسحاق: سمع  سلحسق

ملالتت  طائفتتة متتنهق: يتتدمق متتي سلهليتتع حيتتا سخلتتارا ف سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق  يتتق يتتدمق
رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق لولدا وللمسلميق قال:ملالوس  تهت زو  قهت  رستول سهلل صتل  

الت  ل متي سلمستجد ملقال: وقال طائفة: عدمن،  ل سهلل بليل وسلق كلما  حد   حد حدثا باذ
بائشتتة: إ  رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق هشتتي بليتتل ملمتتا  متتاق قتتال: قاتتتإ سهلل  قوسمتتا 

ملتتالوس: يتتدمق حيتتا سخلتتار سهلل    ، ستختت وس قهتتور  عهيتتائهق مستتاجد مع متتوس    ذلتتك عهيتتا منتتل
 (2).يله  روحل ميل محف  لل مي  ي  بائشة

ملتال ،  سخللفتوس متي دمنتلسهلل بليتل وستلق  قال :لما قه  رسول سهلل صل     بق بائشة
قال:ما قته  سهلل عهيتا إال ،    و    :سمع  مق رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق شيئا ما عسيلل

 (3)سدمنوا مي مو ع م سشل.، مي سلمو ع سل ي يحب    يدمق ميل
ملتال ،  قال :سخللفوس متي دمتق سلنهتي صتل  سهلل بليتل وستلق حتيق قته ،  وبق بائشة

، سهلل بليل وسلق يلول:ال يله  سلنهي إال مي  حب س م نة إليتل  ع  سلنهي صل   و    :سم
 (4)سدمنوا حيا قه .:ملال

متعل لق يلته  روحتل إال متي م تاٍ  ،  :حيا قه  سهلل روحل و   قا وقال س ق ك ي :
 (5)..طيٍب 

ا قتتّط إال دمتتق حيتت ا بتتق س تتق   تتي ملي تتة قتتال: قتتال رستتول سهلل.  : متتا تتتوّم  سهلّل عهيتت 
 (6).تله  روحل

 رؤيا أم المومنين عائشة رضي هللا عنها عن قبره صلى هللا عليه وسلم 

  بائشتتة زوج سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق قال :ر يتت  ثالثتتة  قمتتار ستتلطق متتي  
قالت : ملمتا تتومي رستول سهلل صتل  سهلل ،  حج تي ملصصت  رؤيتاي بلت    تي   ت  سلصتديق 

 (7).حد  قمارك وهو خي ها و     ه س  قال لها  ، ودمق مي  يلها، بليل وسلق

 
 544/ 17:المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  (1)
 738/ 3:مسند  سحاق بن راهويه  (2)
 329/ 3:يسنن الترمذ   (3)
 46/ 1:مسند أبي يعلى الموصلي  (4)
 533/ 4السيرة النبوية البن كثير:  (5)
 224/ 2:بقاِ الكبرىالط  (6)
 232/ 1:موطأ مالك  (7)
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ر ت متتي سلمنتتام كتتأ  قمتت س جتتاء يهتتوي متتق سلستتماء موقتتع متتي  رحمهتتا سهلل،    بائشتتة
ثالثة  قمار ملصلها بل    ي     ر ي سهلل بنل ملال   تو   ت :إ  ،  ثق قم  ثق قم ،  حج تها

يتتوب:  و قتتال: متتي حج تك.قتتال  ، صتتدق  رؤيتتاك دمتتق خيتت   هتتإ س ري ثالثتتة متتي  يلتتك
قتال   تو ،    و يزيتد سلمتديني قتال: لمتا متات رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق متدمقمحدثني  

، ومتتي روسيتتة: ودمتتق متتي  يلهتتا   تتو   تت  (1)  تت  ر تتي سهلل بنتتل: يتتا بائشتتة هتت س خيتت   قمتتارك.
 (3)ومي روسية: ثالثة هق  مضإ  و خي   هإ س ري. (2)وبم .
  

 سلملى هللا عليه و النبي ص وال غسّ ماحفروا القبر بعد 

و تت د ،  يضتتيق ثق  درج متتي ثالثتتة  ثوسٍب:ثتتو يق بنتد سإلمتتام  حمتتد بتتق س تتق بهتتاس:و
وكتا    تو ، ثق دبا سلعهاس رجليق ملال: لي هب  حدكما إلت    تي بهيتدة  تق سلجت سح،  حه ةٍ 

وكتا    تتو ، وليت هب س خت  إلتت    تي طلحتة  تق ستتهٍإ س عصتاري ، بهيتدة يضت ح  هتإ م تتة
، ل: ثق قال سلعهاس لهما حتيق ست حهما: سللهتق خت  ل ستولكقا،  هإ سلمدينةطلحة يلحد  

، ووجتد صتاحب   تي طلحتة   تا طلحتة، ملق يجد صاحب   تي بهيتدة   تا بهيتدة،  قال: م هها
ثتق  وقتال سلمل يتزي:سوال حفت وس سللهت  (4).ملحتد ل ستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق،  مجاء  تل

 وسهلل  بلق. (5).هسلوا مق  ئ  ب س
 

 المؤمنين عائشة دفن سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلمفي نصف بيت أم 

وقستتٌق ، ستمع  مالتتك  تق  عتتٍس يلتتول: قستق  يتت  بائشتة  اثنيق:قستتٌق كتتا  ميتل سللهتت 
ا ،  و ينهما حتائطٌ ،  كا  ت و  ميل بائشة م اعت  بائشتة ر ّمتا دخلت  حيتا سللهت  مضتال. ملمتّ

 (6).دمق بم  لق تدخلل إال وهي جامعة بليها ثيا ها
هد سلّ حمق  ق ب ما   ق إ  سهيق قال:سمع    ي يت ك  قتال: كاعت  بائشتة  خه عا ب

ا دمتق بمت  تلنّعت  ل  سهلل بهيل وسلقص ت شف قنابها حيا دمق   وها مع رسول سهلل . ملمتّ
 (7)ملق تط ح سللناع.

 
  2365/ 5:الشريعة لآلجري  (1)
 48/ 23:المعَم الكبير للطبراني  (2)
 63/ 3:المستدرك على الصحيحين للحاكم  (3)
 187/ 4مسند أحمد:  (4)
 135/ 2األسماع: متاع   (5)
 224/ 2الطبقاِ الكبرى:  (6)
  225/ 2:الطبقاِ الكبرى  (7)
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 خت وس متي  نائتل ،  لما سلط بليهق سلحائط مي زما  سلوليتد  تق بهتد سلملتك،  بق   يل
مما وجتدوس  حتًدس يعلتق ،  زبوس وظنوس  عها قدم سلنهي صل  سهلل بليل وسلقمف،  لهق قدمٌ   مهدت

متا هتي إال قتدم ،  ذلك حل  قال لهق بت وة:ال وسهلل متا هتي قتدم سلنهتي صتل  سهلل بليتل وستلق
 (1).بم  ر ي سهلل بنل

بق هشام  ق ب وة قال: حدثني   تي قتال: كتا  سلنتاس يصتلو    قال محمد س ج ي:
ملمتا هتدم ،  تق بهتد سلعزيتز رحمتل سهلل م متع حلت  ال يصتلي ميتل سلنتاس  متأم  بمت ،  ه إل  سلل

هٍة  قال: مفزع مق ذلك بم   ق بهد سلعزيز مأتاا ب وة ملال: ه س ستاق ك دت قدٌم  ساٍق ور
 (2).مس ي بق بم   ق بهد سلعزيز، بم  ر ي سهلل بنل وركهلل

 اختالف اآلراء في اللحد والشق 

ل سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق سخللفتتوس متتي سللحتتد لمتتا متتات رستتوقالتت : ، بتتق بائشتتة
ملال بمت : ال تصتخهوس بنتد رستول سهلل ،  وسرتفع   صوستهق،  حل  ت لموس مي ذلك،  وسلشق 

اوسلال  ،  اقل  مأرسلوس إل  سلش  ،   و كلمًة عحوها،  صل  سهلل بليل وسلق حي ا وال ميًلا ، حتد جميعتً
 (3).صل  سهلل بليل وسلقثق دمق ، ل وسلق  سهلل بليملحد ل سول سهلل صل، ، مجاء سلالحد

 

 لحد لسيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم

 ق  عتس قتال: لمتا تتومي رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق كتا  رجتإ يلحتد ورجتإ ب
، مأرستإ إليهمتا،  مأيهمتا ستهق ت كنتاا،  ملالوس: عسلخي  ر نتا بتز وجتإ وع ستإ إليهمتا،  يض ح

 (4). صل  سهلل بليل وسلقملحدوس ل سول سهللمسهق صاحب سللحد 
قال:لمتتا  رسدوس    يحفتت وس ل ستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق وكتتا   بتتق س تتق بهتتاس

وكا    و طلحة زيتد ق ستهإ هتو سلت ي كتا  ،   هإ م ة يحف ،    وبهيدة  ق سلج سح يض ح
  تي  ملتال  حتدهما: سذهتب إلت ، متدبا سلعهتاس رجلتيق، وكتا  يلحتد، يحفت   هتإ سلمدينتة

موجتد صتاحب   تي طلحتة   تا ،  سللهتق خت  ل ستولك،  ولآلخ : سذهب إل    ي طلحة  ،بهيدة
 (5).ملحد ل سول سهلل، طلحة مجاء  ل

 
 103/ 2لبخاري:صحيح ا  (1)
 2390/ 5الشريعة لآلجري:  (2)
 497/ 1:سنن ابن ماجه  (3)
 260/ 7:شرح مشكل اآلثار  (4)
  31/ 1:مسند أبي يعلى الموصلي  (5)
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، وهتتو سلتت ي شتتق قهتتور سلشتتهدسء يتتوم  حتتد.قل :روسا س تتق ماجتتل مطتتوالومتتي سلهزسر:
وستور لحتدا رجتإ متق   وبنتد س تق حهتا :(1)وال للت ي شتق لحتدا.،  وليس ميل ذك  للعهتاس

  (2).سل ي سور لحود سلشهدسء يوم  درعصار وهو س 
، متتاعله   تتل إلتت   صتتإ سلجتتدسر إلتت  سللهلتتة، وحفتت    تتو طلحتتة سللهتت  وقتتال سلمل يتتزي:

 (3).وجعإ ر سل صّل  سهلل بليل وسّلق  ما يلي  ا ل سلّ ي كا  يخ ج منل إل  سلصالة
 

 فرش القطيفة في قبر سيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم 

 سط تحلل سمإ قطيفٍة حمت سء   -صّل  سهلّل بليل وسّلق    -سهلّل    ق:  ّ  رسولق سلحس ب
صتّل   -قال:وكاع   ري عديًّة. بق جا   س ق بهد سهلّل قال: م ش مي قهت  سلنّهتّي   كا  يلهسها

 سمإ قطيفٍة حم سء كا  يلهسها. -سهلّل بليل وسّلق 
ههاء قتتال: ستتمع  سلحستتق يلتتول: قتتال رستت   سهلل لول سهلل. صتتبتتق بلهتتة  تتق   تتي سلصتتّ

 (4).: سم شوس لي قطيفلي مي لحدي متّ  س ري لق تسّلط بل   جساد س عهياءبليل وسلق
 (5).قال: جعإ مي قه  رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق قطيفتة حمت سء،  بق س ق بهاس

يلتول: و تع  متي قهت    بنهمتا  ر ي سهلل،  بق   ي جم ة قال:سمع  س ق بهاسومي روسية:
 (6).ل وسلق قطيفة حم سءل  سهلل بليرسول سهلل ص

   سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق: جعتتإ متتي قهتت ا قطيفتتة ، بق س تتق بهتتاسومتتي روسيتتة:
 (7). رجوس 

 .جعإ تحتت  رستتول سهلّل صتتّل  سهلل بليتتل وستتّلق حتتيق دمتتق قطيفتتٌة حمتت سءومتتي روسيتتة:
وستتلق وقتتال  هتت ا سللطيفتتة  للاهتتا شتتل س  متتول  رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل.قتتال سلنووي:(8)
 (9). ه     يلهسها  حد  عد رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلقك

 (10)كا  يل طاها. وقال س ق حزم:

 
 404/ 1:كشف األستار عن زوائد البزار  (1)
  601/ 14:بانصحيح ابن ح  (2)
 135/ 2 متاع األسماع:  (3)
 229/ 2:الطبقاِ الكبرى  (4)
 665/ 2:مسلمصحيح   (5)
 143المنتقى البن الَارود:   (6)
 326/ 11:المعَم الكبير للطبراني  (7)
 81/ 4:سنن النسائي  (8)
 34/ 7:شرح النووي على مسلم  (9)
 6جوامع السيرة:    (10)
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بق سلحسق قال:جعل  مي قه  رسول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق قطيفتٌة حمت سء كتا  
 (1) صا ها يوم خيه . وإعما معلوس ذلك     ري سلمدينة سهخة. قال: مف ش  تحلل.

قال: لما مات رسول سهلل صل  سهلل بليتل وستلق مت ش بق س ق بهاس  رور سلدوال ي:
 (2).تح  جنهل مي سللحد قطيفة  يضاء  عله ية

بق سليما   تق موست  قتال: جعلتوس متي لحتد رستول سهلّل صتل  سهلّل وقال سلمل يزي:  
و نتوس ، بليل وستلق تحلتل قطيفتة  يضتاء كتا  يجعلهتا بلت  رجلتل إذس ستام  للليتل ختق سلمدينتة

 (3)ا كهناء سللهاب حل  لحق سلهناء  جار سلله .سللهق  نياع بليل
بق س ق بهاس قال:وقتد كتا  شتل س  حتيق و تع رستول سهلل صتل  سهلل رور سلهيهلي: 

كا  رسول سهلل صل  سهلل بليتل وستلق يلهستها ويف شتها   بليل وسلق مي حف تل  خ  قطيفة قد
رستول سهلل صتل  سهلل بليتل مدمن  مع  ،  وقال:وسهلل ال يلهسها  حد  عدك،  مدمنها معل مي سلله 

 وسلق.
مفتي هت ا سل وسيتة إ  كاعت  ثا لتتة داللتة بلت   عهتق لتتق يف شتوها متي سللهت  سستتلعماال  

 (4)للسنة مي ذلك.
 

 
 575/ 1أنساب األشراُ للبالذري:  (1)
 .751704وانظر: موسوعة أطراُ الحديث: .964/ 3:الكنى واألسماء للدوالبي  (2)
 586/ 14: متاع األسماع  (3)
  572/ 3:السنن الكبرى للبيهقي  (4)
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 دفن سيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم  الوقت الذي

ودمتتتق ليلتتتة ، قالتتت : تتتتومي سلنهتتتي صتتتل  سهلل بليتتتل وستتتلق يتتتوم سالثنتتتيق، ق بائشتتتةبتتت
 (1). عاءس ر

قالتت : متتا بلمنتتا  تتدمق رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق حلتت  ستتمعنا ، بائشتتةبتتق 
  (2). صوست سلمساحي مق سلليإ ليلة س ر عاء

 (3).حل  سمعنا صوت سلمساحي مق جوف سلليإ ليلة س ر عاء  ومي روسية:
 (4).مق آخ  سلليإ   ومي روسية:

وستتلق تتتومي يتتوم   سهلل بليتتل بتتق مالتتك  عتتل  ل تتل    رستتول سهلل صتتل حتتدثني يحيتت  
 (5).ودمق يوم سل الثاء،  سإلثنيق

 وقيإ: ليلة سل الثاء.، ودمنوا ليلة س ر عاء سح س. وقيإ: دمق يوم سل الثاء
س ق بهد سلهّ : ك   س ثتاربل   عتل  وقال، قالل سلحاكق وصّححل، وقيإ:يوم سالثنيق بند سلزوسل

 (6) ك   هإ س خهار.، وهوقول، دمق يوم سل الثاء
 

 ل الذين نزلوا في قبر سيد المرسلينالرجا

ق س ق بهاس قال: كا  سلت يق عزلتوس متي قهت  رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق:بلي ب
وشتل س  متول  رستول سهلل صتل  سهلل ،  وق ق  تق سلعهتاس،  وسلفضإ  ق سلعهاس،   ق   ي طالب
بنل: يتا لب ر ي سهلل  وقد قال  وس  ق خولي: لعلي  ق   ي طا  ر ي سهلل بنهق  بليل وسلق

بلي  عشدك سهلل وحظنا مق رسول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق ملتال لتل: سعتزل منتزل متع سللتوم 
قال سلشيخ: وشل س  هو صتالح متول  رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق للهتل ،  م اعوس خمسة

اعوس منتزل م ت ومتي روسيتة: (8).و سامة  ق زيتد،  بهد سلّ حمق  ق بوٍف   ومي روسية:  (7).شل س 
 (9).خمسة

 
 300/ 41:مسند أحمد   (1)
 429/ 2:مسند  سحاق بن راهويه  (2)
 370/ 43:مسند أحمد   (3)
 172/ 43مسند أحمد:  (4)
 231/ 1موطأ مالك:  (5)
 137/ 2:اع األسماع مت  (6)
 87/ 4:السنن الكبرى للبيهقي  (7)
 230/ 2الكبرى: الطبقاِ  (8)
 208/ 11:المعَم الكبير للطبراني  (9)
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 وفي رواية دخلوا القبر تسعة

ودخإ قهت ا صتل  سهلل بليتل وستلق :هتت 832سلملتوم   تلي سلديق محمد سلفاس قال  و
و وس ر ت  سهلل ،  و ستامة،  وبليتإ ،  وس تق بتوف،  وشل س ،  وق ق،  وسلفضإ ،  وبل ،  سلعهاس
 (1)بنهق.

 

 نصب اللبن في قبر سيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم

وسعصتهوس ،  ل: مي م  ل سل ي هلك ميل: سلحتدوس لتي لحتدسق   ي وقا  قا  سعد   
 (2)كما صنع   سول سهلل صل  سهلل بليل وسلق، بلي سللهق عصها

ميل سسلحهاب سللحد وعصب سللهق و عل معإ ذلك   ستول سهلل صتل  سهلل   قال سلنووي:
وستلق   صتل  سهلل بليتلبليل وسلق  اتفاق سلصحا ة ر ي سهلل بنهق وقد عللتوس    بتدد لهناتتل  

 (3).تسع
 

 صلى هللا عليه وسلم أحدث الناس بسيد المرسلين

قد كا  سلم ي ة  ق شعهة يدبي  عل  حد  سلنتاس بهتدس   ستول سهلل صتل  سهلل بليتل و
وإعمتا ط حلتل ،  وقلت : إ  ختاتمي ستلط منتي،  مألليلل مي سلله ،  وسلق يلول  خ ت خاتمي

د  سلنتاس بهتدس  تل صتل  سهلل بليتل سلق متأكو   حتبمدس  مس رسول سهلل صل  سهلل بليل و
 (5)وو علل بل  سل فق ثق خ ج .، منزل  و خ ت خاتمي  ومي روسية: (4)وسلق.

قال  هز:إعتل شتهد سلصتالة بلت  رستول سهلل صتل  سهلل ،   و   ي بسيق،  بق   ي بسيب
دخلو  متق قال: م اعوس ي، قالوس: كيف عصلي بليلف قال: سدخلوس  رساال  رساال، بليل وسلق

قتال: ملمتا و تع متي لحتدا صتل  ، ثق يخ جو  مق سلهتاب س خت ، سلهاب ميصلو  بليل  ه س
، قتالوس: مادختإ مأصتلحل،  قال سلم ي ة:قد  لي مق رجليل شيء لق يصتلحوا،  سهلل بليل وسلق

حلت   لتأ ، مأهالوس بليل سللت سب، ملال:  هيلوس بلي سلل سب، و دخإ يدا ممس قدميل،  مدخإ 
 (6).ا  يلول  عا  حدث ق بهدس   سول سهلل صل  سهلل بليل وسلقم ، ثق خ ج،  عصاف ساقيل

 
 413/ 1العقد الثمين فى تاريخ البلد األمين:  (1)
 34/ 7:شرح النووي على مسلم  (2)
 34/ 7:شرح النووي على مسلم  (3)
  599/ 7:الروض األنف  (4)
  550/ 17:لية بزوائد المسانيد الثمانيةالمطالب العا  (5)
 365 /34:مسند أحمد   (6)
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قتتال سلم يتت ة  تتق شتتعهة ر تتي سهلل بنتتل:إعي  ختت  سلنتتاس بهتتدس  تتالنهي قتتال س تتق حج :
،  لليت  سلفتأس متي سللهت ،  ملما دمنوا وخ جوس،  وإعا حف عا لل ولحدعا،  صل  سهلل بليل وسلق

 بلت  سلنهتي صتل  سهلل بليتل وستلق.  ومسح  يتدي ،  لمأخ ت،  مدخل ،  سلفأس،  ملل :سلفأس
هتتت: و متتا حتتديا سلم يتت ة 762 :قتتال م لطتتاي سلحنفتتي سلملتتوم  .(1)قل :مجالتتد  تتعيف.

 (2).مضعيف
قال  حد  سلناس بهدس   سول سهلل صتل  سهلل بليتل  مي روسيةبق بلي ر ي سهلل بنل:

 (3)وسلق ق ق  ق بهاس.
 

 وسلمرش الماء على قبره صلى هللا عليه 

ا ق جتتا    تتقبتت ، بهتتد سهلل قتتال: رش بلتت  قهتت  سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق سلمتتاء رشتت 
قال:وكتتا  سلتت ي رش سلمتتاء بلتت  قهتت ا  تتالل  تتق ر تتاٍح  ل  تتٍة  تتد  متتق قهتتإ ر ستتل متتق شتتلل 

لتق يلتدر بلت     يتدور متق ، حل  سعلهت  إلت  رجليتل ثتق  ت ب  المتاء إلت  سلجتدسر،  س يمق
 (4)سلجدسر.
 تد  متق ، رشتل  تالل  تق ر تاح  ل يتة، - بليل وستلقصل  سهلل  -رش قه اقال رزيق: و 

 (5)ر سل. ح اا س ق بساك . وجعإ بليل مق حصهاء سلع صة حم سء و يضاء.  قهإ 
 (6)حصهاء.،  عد، وجعل  بليل هن279وقاأ البالذٌي الم: فى: 

 ارتفاع قبر سيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم 

، وسلق  لحد وعصب بليل سللتهق عصتًها  لنهي صل  سهلل بليلق جا    ق بهد سهلل:    سب
 (7).ورمع قه ا مق س ري عحًوس مق شه ٍ 

 (8).بق سفيا  سللمار عل حدثل: عل ر ر قه  سلنهي صل  سهلل بليل وسلق مسنًما
سكشتتفي لتتي بتتق قهتت  رستتول سهلل ، بتتق سللاستتق قال:دخلتت  بلتت  بائشتتة ملل :يتتا  متتاا

مهطوحتٍة ، وال الطيةٍ ،  المش مةٍ ،  ة قهورٍ م شف  لي بق ثالث،  صل  سهلل بليل وسلق وصاحهيل

 
 548/ 17:المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  (1)
 358اإلشارة  لى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا:  (2)
 600/ 7:الروض األنف  (3)
 264/ 7دالئل النبوة للبيهقي:  (4)
ء" حـال مـن حصـباء، وجعل عليه من حصباء العرصـة حمـراء وبيضـا  .582/  3حمدية:المواهب اللدنية بالمنح الم  (5)

 169/ 12:يعني:  نه أشذ من الحصباء الموصوفة بما ذكر شيء ووضع على قبره. شرح الزرقاني على المواهب
  576/ 1أنساب األشراُ للبالذري:  (6)
 602/ 14صحيح ابن حبان  (7)
 103/ 2صحيح البخاري:  (8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ليه وسلمصلى هللا ع           الرقة والبكاء في وفاة المصطفى    

 

هت.قه  سلنهي صل  سهلل بليتل وستلق قهت    تو   تٍ  ر تي سهلل بنتل.قه  ،   هطحاء سلع صة سلحم سء
 بم  ر ي سهلل بنل.

ومتتي روسيتتة   تتي بهتتد سهلل قتتال: م  يتت  سلنهتتي صتتل  سهلل ، هتت س لفتتظ حتتديا سل وذ تتاري 
سلنهتي صتل  سهلل بليتل وستلق وبمت  ر ستل بنتد    تٍ  ر ستل  تيق كلفتيو  ا  ،  بليل وسلق ملدًما

وهتت ا سل وسيتتة تتتدل بلتت     قهتتورهق مستتطحٌة    سلحصتتهاء ال ت هتت  إال بلتت  ، رجتتإ سلنهتتي
 (1)سلمسطح.

وبنتتد   تتي  (2).وبمتت  ر ستتل بنتتد رجلتتي سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق وبنتتد سلحتتاكق:
موت  وص  قال: إذس متا   بم   ق سلخطاب سلملما مات   و   ٍ  دمق معل. ملما حضيعل :  

متت  متتاحملوعي إلتت   تتاب  يتت  بائشتتة ملولتتوس لهتتا: هتت س بمتت   تتق سلخطتتاب يل ئتتك سلستتالم 
ويلول:  دخإ  و  خ جف قتال: مست ل  ستابًةثق قالت :  دخلتوا متادمنوا معتل.   تو   تٍ  بتق 

  (3).وبم  بق يسارا، يمينل
بليتتتل وستتتلق  رستتتول سهلل صتتتل  سهللوقتتتال إ تتت سهيق سلنخعتتتّي:  خه عتتتي متتتق ر ر قهتتت  
 (4).وصاحهيل مسنمة عاشزة مق س ري بليها م م    ي 

حدثنا إسحاق  ق بيس  س ق  ن  دسود  ق   ي هنٍد قال: حدثنا ب يق  ق   ومي روسية:  
 ستتطاٍم سلمتتديني قتتال: ر يتت  قهتت  سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق لمتتا قتتدم بمتت   تتق بهتتد سلعزيتتز 

ا عحتتًوس متتق  ر تتع  صتتا ع بليتتل حصتتهاء إلتت  هلل بليتتل وستتلق م تفم  يتت  قهتت  سلنهتتي صتتل  س عتتً
ور يتت  قهتت    تتي   تتٍ  ر تتي سهلل بنتتل ورسء قهتت  سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق ، سلحمتت ة متتا هتتي

، ور يتت  قهتت  بمتت  ر تتي سهلل بنتتل ورسء قهتت    تتي   تتٍ  ر تتي سهلل بنتتل  ستتفإ منتتل،  ستتفإ منتتل
متتل سهلل: وهتت س قتتال محمتتد  تتق سلحستتيق رحووصتتفل س تتق مخلتتٍد متتي سلحتتديا  تتالخطط ه تت س 

ملد ستفلت  س خهتار كلهتا بلت       تا   تٍ  وبمت  ،  بل  ما ذك ا يحي   ق سلحسيق مي كلا ل
 (5).ر ي سهلل بنهما مدموعا  مع سلنهي صل  سهلل بليل وسلق

 الفاصلة بين القبر الشريف وبين المنبر

س وسلمنه  سلش يف ثوذك  مي "تحليق سلنص ة":    ذرع ما  يق سلله  سلم ال   لد ّ
 (6)ومي روسية:  ر ع وخمسو  ذرسًبا وسدس ذرسع.، وخمسو  ذرسًبا

 
 263/ 7النبوة للبيهقي:دالئل   (1)
 524/ 1حاكم:المستدرك على الصحيحين لل  (2)
 والحديث ضعيف372/ 8مسند أبي يعلى الموصلي:  (3)
 224/ 8:عمدة القاري  (4)
 2391/ 5الشريعة لآلجري:  (5)
 253 :تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد  (6)
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 يدفن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصالة والسالم مع النبي صلى هللا عليه وسلم

قال: قال رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق: ينزل بيس  س ق م يق بليل ، بق بهد سهلل  ق بم 
ثق يموت ميدمق معي  ، ويم ا خمسا و ر عيق سنة ،س ري ميلزوج ويولد لل سلسالم إل 
  وقال سلسخاوي:(1) . يق مق قه  وسحد  يق   ي     وبم مأقوم  عا وبيس  س ق م ، مي قه ي 

وقيإ:  ، ماخللف مي مدة إقاملل مي س ري  عد عزولل آخ  سلزما . مليإ: سهع سنيق
 (2) ر عيق.

سلهي  مو ع قه  مي سلسهوة ومي سلنجار:قال  هإ سلسي :وقال س ق وقال سلسهمودي:
 قال سعيد  ق سلمسيب: ميل يدمق بيس   ق م يق.، سلش قية

الصفة وقيإ: هو ك،  وسلسهوة:  ي  ص ي  منحدر مي س ري قليال شهيل  المخدع وسلخزسعة
 لك  ولعإ سلم سد  ، هو شهيل  ال ف وسلطاق يو ع ميل سلشيءوقيإ:، ي و   يق يدي سلهي 

 (3)بائشة جدسرس وس ن   ل كما سهق.سلمو ع سل ي      بليل 

 قبر سيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم مستوربالجدار 

بتتق سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق قتتال متتي م  تتل سلتت ي ، ق بائشتتة ر تتي سهلل بنهتتابتت
لتتك قالتت : ولتتوال ذ، ستختت وس قهتتور  عهيتتائهق مستتجًدسج، متتات ميتتل: لعتتق سهلل سليهتتود وسلنصتتارر 

 (4).     يلخ  مسجًدس   زوس قه ا هي   عي  خش 
 ي: ل شتتف قهتت  سلنهتتي صتتل  سهلل ، لتتوال خشتتية سالتختتاذ   تت ز قهتت ا قتتال سلهتتدرسلعيني:

  : ، متتاملنع سإل تت سز، ول تتق خشتتية سالتختتاذ موجتتودة، بليتتل وستتلق ولتتق يلختت  بليتتل سلحائتتإ 
ولهتت س لمتتا ،   يوستتع سلمستتجدوهتت س قاللتتل بائشتتة قهتتإ  ، الملنتتاع سلشتتيء لوجتتود هيتت ا، لتتوال
ع سلمستتجد جعلتت  حج تهتتا م ّل تتة سلشتت إ محتتددة حلتت  ال يلتتأت   حتتد    يصتتلي إلتت  وستت

 لفتظ سلجمتع  ي: ل شتفوس قهت ا كشتتفا ، ومتي روسيتتة:   ت زوس .جهتة سللهت  متع سستللهال سللهلتة
 (5).ظاه س مق هي   ناء  ني بليل يمنع مق سلدخول إليل

ق لتتق يهتت زوا  ي:لتتق ل تت،  لفتتظ سلجمتتع، بليتتل سلستتالم    زوس قهتت اقتتال سللستتطالعي:
 (6). سإل  سز ماملنع،  إ  نوس بليل حائالً لوجود خشية سالتخاذ، ي شفوا

 
 39/  2:المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (1)
 
 41/ 1ي ما يحسن اإلحاطة من أشراط الساعة:القناعة ف (2)
 122/ 2الوفاء بأشبار دار المصطفى:وفاء  (3)
 88/ 2صحيح البخاري:  (4)
 135/ 8:عمدة القاري  (5)
 430/ 2شرح القسطالني =  رشاد الساري لشرح صحيح البخاري:  (6)
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قال   و بم  له س سلحديا وسهلل  بلق وروسية بم   ق بهد سلعزيز لل  مت  متي خالملتل 
يستللهإ سللهت     يجعإ  نيا  قه  رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق محتددس  ت كق وسحتد لتيال 

 (1).ميصل  إليل
حدثني رجاء  ق حيوة قال: كلب سلوليد  ق بهد سلملك إل  بم   ق بهد ومي روسية: 

وقتد كتا  سشتل سها ، سلعزيز رحمل سهلل    سكس  مستجد سلنهتي صتل  سهلل بليتل وستلق وحج ستتل
ليتل وستلق وكا  سلوليد هو سل ي  ن  مسجد سلنهي صتل  سهلل ب،  مق  هلها و رهههق مي ثمنها

، و   تهنتي مستجد سلنهتي صتل  سهلل بليتل وستلق، شق ومسجد مص ومسجد م ة ومسجد دم
مجاء بم   ق بهد سلعزيز حل  قعد مي عاحية سلمسجد وقعدت معل ثق  م   هدم سلحجت ست 

حيا كس ت حج ست سلنهي صل  سهلل بليتل ،  مما ر ي   اكًيا وال  اكيًة  ك   مق يومئٍ  جزًبا
  م ست  سلهيت  س ول سلت ي كتا  بليتل مظهت ت ملمتا  رسد    يهنتي بلت  س قهت،  اوسلق ثق  نتا
  مأرسد بم     يلوم ميسويها ويضعو،  وكا  سل مإ سل ي بليل قد سعهار بليها،  سللهور سل الثة

،  صلح سهلل س مي   إعك إ  قم  قام سلناس معك موطئوس س قهت   قال رجاٌء: ملل  لل:،  سلهناء
ك ملال: يا مزسحق قق مأصلحها  قال ورجوت    يأم عي   ل،  جاًل    يصلحهاملو  م ت ر

وقهت    تي   تٍ  ر تي سهلل بنتل ،  رجاء  ق حيوة: م ا  قه  سلنهي صل  سهلل بليل وستلق سلملتدم
ر ستل بنتد وستط ،  خلف ر سل بند وسط سلنهي صل  سهلل بليل وسلق وبم  خلتف   تي   ت ٍ 

 (2).  ي   ٍ  ر ي سهلل بنهما
قتتال متتي "تحليتتق سلنصتت ة": ولتتق يتت  د      هننن 883كبنن  بكننر بنن  رينند الىنبلنني الم:نن فى: قتتال 

بند سلله  سلملدس  عد موت بائشتة ر تي   -صل  سهلل بليل وسلق    - حًدس دخإ  ي  سلنهي  
جتت ة سلشتت يفة سلتت  ي يلتتي ، سهلل بنهتتا  إال  متتا ح تتاا س تتق ز  التتة ار:    جتتدسر سلح  وتهعتتل س تتق سلنجتت 

قتالوس: ممتا ،  ز وظه ت سللهور سلملدسةجنائز لما سلط مي زما  بم   ق بهد سلعزيمو ع سل
 و مت  س تق وردس    ، متأم   لهتاطي مخيطت  ثتق ستل ها،  رؤي   اء  ك ت  منتل متي ذلتك سليتوم

ا،  ي شف بق س ساس ملتام بمت  س تق بهتد سلعزيتز ،  مهينا هتو ي شتف  رمتع يتدا وتنحت   قائمتً
 تق بهتد سهلل  تق بمت  ملتال لتل بهيتد سهلل ، ورسء س ستاس،  سلشتع مت  ر قتدميق وبليهمتا  ،  مزًبا

ك مهما قدما جدك بم  س ق سلخطاب ر ي سهلل بنل  اق سلهي  بنتل ب  ، وكا  حا ً س: ال ي   
ّ متا ر يت ،  محف وس لل مي س ستاس ولمتا م هتوس منتل ،  مفعتإ ،  ملتال بمت : يتا س تق وردس ! هتط 

علت ملتق  متا ستلط بلت  سللهت  متق طتيق ،    ميتلورمعوا  دخإ متزسحق متول  بمت  متق كتوة ج 
 م ا  بم  يلمن     لو كا  تولّ  ذلك.، وعزع سللهاطي،  ت سبو

 
 167/ 1التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد:  (1)
 2390/ 5ري:الشريعة لآلج  (2)
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د      حًدس دخإ  عد  ناء بم   ق بهد سلعزيز له س سلحتايز  إال  متا ح تاا س تق  ثق لق ي   
ا، سلنجار:    مي سنة ثما  و ر عيق وخمسمائة مع مق دسخإ سلحج ة سلش يفة هتد  ا  وكت، س 

ا سلحستينيسلوسلي يومئ   المدينة سلشت يفة س ميت    لتل ،    قاستق  تق مهنت 
ك  وكتا  يفهتق سلعلتق مت  

ملتتق يجتتدوس يومئتت   م تتإ حتتااًل متتق ، ملتتال: ينتتزل شتتخص متتق  هتتإ سلتتديق وسلصتتالح، ذلتتك
م ل متوا متي ذلتك بتق ،  وكا  مجاوًرس،  سلشيح: بم  سلن سائي شيخ شيوخ سلصومية  الموصإ 

مألزمتتل ،  توء متي هالتب سلوقت لنع وسبلت ر  مت ي كتا   تل يحلتاج معتل إلت  سلومتام، س ميت 
ي عفستتي، س ميتت  قاستتق  التتدخول ميلتتال: إعتتل سملنتتع متتق س كتتإ ، ملتتال:  مهلتتوعي حلتت    رو ّ

متأعزلوا  الحهتال ،  وسأل سهلل تعال  إمساك سلم ي بنل  لدر ما يهص  ويخت ج،  وسلش ب مدة
 -وستتلق صتتل  سهلل بليتتل  -منتتزل  تتيق حتتائط سلنهتتي ، ورمتتق  تتيق سلستتلفيق متتق سلطتتايف سلمتت ك
ومش  إل   اب سلهي  ودخإ مق سلهتاب إلت  سللهتور ،  و يق سلحايز ومعل شمعة يسلضيء  ها

بنتل  و مستك سهلل، وكتا  ملتيح سلشتيهة، وكنس ما بليهتا متق سللت سب  لحيلتل،  مأزسلل،  سلملدسة
 سلم ي  لدر ما دخإ وخ ج وباد إل  وجهل.

 يتام قاستق سلمت كور  لنجتار:    متي ستنة  ر تع وخمستيق وخمستمائة متي  وذك  س ق س
، متأم هق  تالنزول،  مت ك وس ذلتك لألميت ،  وجدوس متق دسختإ سلحجت ة سلشت يفة رسئحتة مل يت ّ ة

وعتتزل معتتل سلصتتفي ، متتأ عزل سلطوسشتتي  يتتا   حتتد  ختتدسم سلحجتت ة سلشتت يفة، وتعيتتيق متتق يصتتلح
هارو  سلشاذي سلصومي  عد    ستأل س ميت  وعزل معهما  ،  سلموصلي ملولي بمارة سلمسجد

س قتد ستلط متق سلشتهاك سلت ي متي  بتال ،  ورسجعل و  ل لل جملة مق سلمتال  ذلك موجتدوس هت  
ف  -صل  سهلل بليل وستلق    -سلحايز  يق سلحايز و ي  سلنهي   ، متأخ جوا وطيهتوس م اعتل،  وجيت 

 (1)ق يوم سلسه  حادي بش  ر يع س خ وكا  عزوله

 لمنساء أهل الجنة بعد دفنه صلى هللا عليه وس ماذا قالت سيدة

ملال : يا  عس  طا    عفس ق    تح توس ،  ال  عٌس: ملما دمناا م رت  منزل ماطمةق
 (2)بل  رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق سلل سبف!

بتتق  عتتس  تتق مالتتٍك قتتال: " قالتت  لتتي ماطمتتة: يتتا  عتتس كيتتف ستتخ  ومتتي روسيتتة: 
 (3).رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلقف عفس ق    تح وس سلل سب بل  

 
 258:اجد تحفة الراكع والساجد بأحكام المس (1)
 592/ 14صحيح ابن حبان:  (2)
 522/ 1سنن ابن ماجه:  (3)
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 ل رضي هللا عنه بعد دفنه صلى هللا عليه وسلمأذان بال

، لتق عتنق، بق  م سلمة زوج سلنهي صل  سهلل بليل وسلق قال : عحق مجلمعو  عه ي
إذ ستتمعنا صتتوت سل تت سزيق متتي ، ورستتول سهلل متتي  يوتنتتا وعحتتق عستت ق ل ؤيلتتل بلتت  سلستت ي 

حتدًة و ذ  مارتج  سلمدينة صتيحًة وس،  وصاح  هإ سلمسجدقال   م سلمة:مصحنا  ،  سلسح 
ا، ماعلحتتب، ملمتتا ذكتت  سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق   تت ،  تتالٌل  تتالفج  وبتتالج ، مزسدعتتا حزعتتً

ميا لها مق مصيهٍة! ما  صهنا  عدها  مصيهٍة إال هاع  ،  م لق دوعهق،  سلناس سلدخول إل  قه ا
 (1)إذس ذك عا مصيهلنا  ل صل  سهلل بليل وسلق.

 

 عليه وسلم الترابفاطمة بنت رسول هللا صلى هللا  ترفع

ملالت : كيتف   -ر ت  سهلل بنهتا  -جتاءت ماطمتة  -صتل  سهلل بليتل وستلق  -لما دمتقو
سللتت سبف و ختت ت متتق  -صتتل  سهلل بليتتل وستتلق -طا تت  عفوستت ق    تح تتوس بلتت  رستتول سهلل

 ت سب سلله  سلش يف وو علل بل  بينيها و عشأت تلول:
 هوسليا..    ال يشق مدر سلزما  .مق شق ت  ة  حمد ماذس بل 

 (2) .. صه  بل  س يام بد  لياليا.صه  بلّ  مصائب لو  عها
 وروي  عها قال :

 .. شمس سلنهار و ظلق سلعص س . هه  آماق سلسماء وكورت
 ..  سًفا بليل ك ي ة سل جفا .وس ري مق  عد سلنهي كئيهة
 (3) . وليه ل مض  وكإ يماعي..مليه ل ش ق سلهالد وه  ها

سلة  شه  مما  ح    -صل  سهلل بليل وسلق - عدا -سهلل بنها ر   -وقد باش  ماطمة
 (4)وحق لها ذلك.،  تلك سلمدة

 فاطمة أول الحق به من أهله بعد وفاتهسيدة نساء أهل الجنة 

ا وحتديً ا  ب   ستول ق  م سلمؤمنيق بائشة  عها قال : متا ر يت   حتًدس كتا   شتهل كالمتً
، ورحتب  هتا، وقهلهتا، ذس دخل  بليل قام إليهاوكاع  إ، سهلل صل  سهلل بليل وسلق مق ماطمة

و خ ت ، هلللمل، قام  إليل، وكاع  هي إذس دخإ بليها، و جلسها مي مجلسل، و خ   يدها
 . يدا

 
 267/ 7دالئل النبوة للبيهقي:  (1)
 582/ 3المواهب اللدنية بالمنح المحمدية:  (2)
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 (1).مأخه عي  عي  ول  هلل لحوقا  لوقال  ماطمة:
ستلة  شته  ممتا  -صتل  سهلل بليتل وستلق  - عتدا  -ر   سهلل بنها  -وقد باش  ماطمة

 (2)وحق لها ذلك.، ة ح   تلك سلمد

 ما أصيب المسلمون بمثل ما أصابوا من موت نبيهم صلى هللا عليه وسلم

يحتتد   عتتل ستتمع ،  عتتل ستتمع س تتق بهتتاس، مع  جتتدي   تتا  متتي ستتماك  تتق سلوليتتدستت
لتل سهلل  همتا سلجنتة. رسول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق يلتول:مق كتا  لتل م طتا  متق  ملتي  دخ

مق[  ملكف قال: ومق كا  لل م ك يتا موملتل. قالت : ممتق  ملال  بائشة: ممق كا  لل ]م ك
 (3).لق ي ق لل م ك مق  ملكف قال: مأعا م ك  ملي لق يصا وس  م لي

ا بيننه وبني  النناس  ع  عائشنة     كو كشن  ،  قالنت:ف:  ٌسن أ اهلل صنلى اهلل علينه وسنلم بابنً
وٌءاء كن ،  حس  حالهم  ٌكى م   فىمد اهلل على ما،  ا الناس يصل ن وٌاءكبي بكر  ف ذ،  س:ًرا

كو منن  المنن مني  ، فساأ:يننا كيهننا الننناس كيمننا كحنند  منن  الننناس، يخلفننه اهلل فننيهم بالننذي ٌآهننم
ف ن كحنًدا من  كم:ني لن  ،  فلي: م بمصيب:ه بي ع  المصيبة ال:ي تصيبه بغيري ،  كصيب بمصيبة  

 (4).عليه م  مصيب:ي يصاب بمصيبة  ب دي ك د

 ا صلى هللا عليه وسلمأظلمت المدينة المنورة بعد صاحبه 

 ظلمتت  ، قتتال: لمتتا قتته  رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق، ق  عتتس  تتق مالتتٍك بتت
ملمتا م هنتا ،  متال يهصت ها،  وكتا   حتدعا يهستط يتدا،  حل  لق ينظ   عضنا إل   عٍ  ،  سلمدينة

 (5)مق دمنل حل   ع  عا قلو نا.
بليتل وستلق ملتق  ميتل رستول سهلل صتل  سهلل،  قال: شهدت سليوم سل ي تتومي،  بق  عٍس 

 (6).كا   قهح منل،  ر يوًما

 

 إنكار الصحابة رضوان هللا عليهم أجمعين قلوبهم بعد وفاته

ق  عٍس قال: لما كا  سليوم سل ي دخإ رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق ميل سلمدينتة ب
ومتا عفضتنا بتق ،  يتوم سلت ي متات ميتل  ظلتق منهتا كتإ شتيءٍ ملما كا  سل،    اء منها كإ شيءٍ 

 (1).وإعا لفي دمنل حل   ع  عا قلو نا،  نهي صل  سهلل بليل وسلق س يدي سل

 
  403/ 15حبان:صحيح ابن  انظر:  (1)
 571/ 3المواهب اللدنية بالمنح المحمدية:  (2)
  555/ 2األحكام الكبرى:  (3)
  510/ 1سنن ابن ماجه:  (4)
 265/ 7دالئل النبوة للبيهقي:  (5)
 266/ 7دالئل النبوة للبيهقي:  (6)
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وقال:ما عفضنا بق رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق س يدي حلت   ع  عتا   :ومي روسية
 (2).قلو نا

 الصحابة رضوان هللا عليهم بعده

 (3) س  عخلًة من  قه  رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق.ق س ق بم  قال: ما هب
بق ب وة  ق سلز ي     سلناس   وس بل  رستول سهلل صتل  سهلل ،  بق س ق شهابل س ق  طال:قا

  (4)إعا عخش     عفلق  عدا.، بليل وسلق حيق توماا وقالوس: لوددعا  عا ملنا قهلل
 قال سلسهيلي:

ومق ذلك متا روي بتق بائشتة :بليل وسلقما حد  للّصحا ة بلب وماتل صل  سهلل  
ا قتته  وسرتفعتت  ر تتي سهلل بنهتتا وهي  حا ة  ّ  سلنّهتتّي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق لمتتّ هتتا متتق سلصتتّ

اس وطاشتت  بلتتولهق  ة وستتّج  رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق سلمالئ تتة دهتتب سلنتتّ سلّ عتتّ
رٍي م تا  ممنهق مق خهإ ومنهق مق  صتم  ومتنهق متق  قعتد إلت   ،  وسخللطوس،  و قحموس

ق بم  مّمق خهإ وجعإ يصيح ويحلف ما مات رسول سهلل  صل  سهلل بليل وستلق وكتا  ممتّ
ا ق  قعتد ،   خ س ب ما   ق بّفا  حّل  جعتإ يت هب  تل ويجتاء وال يستلطيع كالمتً وكتا  ممتّ

 (5).مأ ني حّل  مات كمًدس،  و ّما بهد سهلل  ق  عيٍس ، ر ي سهلل بنل ملق يسلطع ح سًكا، بلّي 
متتنهق متتق م، طاشتت  سلعلتتول -صتتل  سهلل بليتتل وستتلق -سلمنيتت : لمتتا متتات وقتتال س تتق

ومتتنهق متتق ، ومتتنهق متتق  ختت س ملتتق يطتتق سل تتالم، ومتتنهق متتق  قعتتد ملتتق يطتتق سلليتتام، خهتتإ 
يتت هب  تتل ويجتتاء وال يستتلطيع ، وكتتا  ب متتا  ممتتق  ختت س، وكتتا  بمتت  ممتتق خهتتإ ،   تتن 
 (6)سهلل س ق  عيس ممات كمدس.و  ن  بهد ، وكا  بل  ممق  قعد ملق يسلطع ح سكا، كالما

 
 601/ 14»صحيح ابن حبان:  (1)
 330/ 21حمد:مسند أ  (2)
 267/ 7دالئل النبوة للبيهقي:  (3)
 285/ 8شرح صحيح البخارى البن بطال:  (4)
 584/ 7:الروض األنف (5)
  570/ 3المواهب اللدنية بالمنح المحمدية:  (6)
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 إالّ  يأكله ذو كبد وما في بيته ما  توفي صلى هللا عليه وسلم

قال : تومي رسول سهلل صل  سهلل بليتل   بق بائشة:ور سإلمام سلهخاري مي صحيحلر
مأكلت  منتل حلت  ، إال شط شتعيٍ  متي رٍفّ لتي، وسلق وما متي  يلتي متق شتيٍء يأكلتل ذو كهتدٍ 

 (1).مفني م للل، طال بلي
، وت ك بندعا شتيًئا متق شتعي ٍ   قال :تومي رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق  بق بائشة

ل جتتوت    يهلتت   ولتتولق ت لتتل، ملتتق يلهتتا    منتتي، ممازلنتتا عأكتتإ منتتل حلتت  كاللتتل سلجاريتتة
 (2). ك  

بتتق بائشتتة قالتت : للتتد متتات رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق ومتتا متتي  ومتتي روسيتتة:
 ليتة عفللهتا سللتي   م تا   قال سلهتدر:  (3)وليلني لق  كلل.،  مفني،  م للل،  ي ٍ  يلي إال شطٌ  مق شع

  (4).تخلص  ها

 

 ماذا ترك رسول هللا صلى هللا عليه بعده 

وال ، متتا تتت ك رستتول سهلل صتتل  سهلل بليتتل وستتلق دينتتارس :قتتال، ق بمتت و  تتق سلحتتار بتت
و ر تتا جعلهتتا ، وستتالحل،  كههتتاإال   للتتل سلهيضتتاء سللتتي كتتا  ي، وال  متتة، وال بهتتدس، درهمتتا

 .ل شميهني: وال شاةومي روسية س (5)ال ق سلسهيإ صدقة.
وقتد ذك عتا متي ،   عّل كا  لل بهيتد وإمتاء  ي:مي سلّ قية،  وال بهدس وال  مةقال سلعيني:

مهت س يتدل بلت  ،  وكاع  لل بش و   مة،  تاريخنا سل هي : عل كا  لل بهيد ما ينيف بل  سّليق
 عتدا   ومتنهق متق  بتللهق ولتق يهتق ،  مي حيتاة سلنّهتي صتل  سهلل بليتل وستلق   منهق مق مات  

 (6).وهو مي سلّ قية، بهد وال  مة
 (7) .وسالحل و رً ا ت كها صدقةً ،  ما ت ك إاّل   للل سلّشههاء  ومي روسية:

 قال سلهدر سلعيني:
 سّ    ال:، صل  سهلل بليل وسلق، إبلق  عل كاع  لل

 ،  هدسها لل سلملوقس، دل  لة شههاء: يلال لها سلدل

 
بفتح الراء وتشديد الفاء: شبه الطاق، وقال ابـن األثيـر: الـرُ، ششـب   ،قال البدر: في رُ.81/  4صحيح البخاري:  (1)

 28/ 15ليه، وجمعه: رفوُ ورفاُ. عمدة القاري:ع عن األرض  لى جنب الَدار يوقى به ما يوضع عيرف
 325/ 14صحيح ابن حبان:   (2)
 274/ 7دالئل النبوة للبيهقي:  (3)
 57/ 23:عمدة القاري  (4)
 18/ 6:صحيح البخاري  (5)
 30/ 14:عمدة القاري  (6)
  229/ 6:سنن النسائي  (7)
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ر تي ، موهههتا   تي   ت ، وة  ق بمت و سلجت سمي هدسها لل م ،  مّضة:و  لة يلال لها
 سهلل تعال  بنل. 

 و  لة  ع ها صاحب دومة سلجندل. 
وقال مسلق: كاعت   يضتاء. ،  ويلال لها: إيلية،   يلةو  لة  هدسها لل س ق سلعلماء ملك  

 و  لة  هدسها لل سلنّجاشّي. 
 .س يلية إالّ ، ولق ي ق ميها  يضاء، وال ي ه  ذلك، هدسها لل كس ر و  لة  

ي    لتتة  ليتت   عتتدا  الم، ولتتق يتت ك   هتتإ سلستتّ الة وسلستتّ إالّ سلدلتتدل. قتتالوس: إعّهتتا ، بليتتل سلصتتّ
وتتأخ ت  يّامهتا ،  بم ت  عتدا صتل  سهلل بليتل وستلق حلتّ  كاعت  بنتد بلتّي  تق   تي طالتب

عي  ،  بند بهد سهلل  ق جعف ،  ل  بنلر ي سهلل تعا،  حّل  كاع   عد بلّي  وكا  يحتب لهتا سلشتّ
ام معاويتتة، لأكلتتل لضتتعفهال اه     سلّلتتي متتي ، مماتتت   ينهتتع، ومتتي سلمتت آة و ليتت  إلتت   يتتّ وسلظتتّ

 (1).ومنل تسم : سلّشههاء  يضاء،     سلشههة هلهة سلهياي بل  سلسوسد، سلحديا هي إيّاها
سهلل بليتتل وستتلق يتتوم تتتومي إال   لتتة قالتت : متتا تتت ك رستتول سهلل صتتل  ، بتتق جوي يتتة

 (2).جعلها صدقة و ر ا،  يضاء وسالحل
، وكاعت  لتل بشت ة  ستياف،  هتو ستيومل و رماحتل،  قولتل: وستالحلقال سلهتدر سلعينتي:  
لتق  :ومتي سلمت آة، وهتو سلّت ي تتأّخ   عتدا، سلّت ي تنفلتل يتوم  تدر،  وسلمشهور منهتا: ذو سلفلتار

ر ي سهلل تعال  ،  حّل  وههل لعلي  ق   ي طالب،  ل وسلقصل  سهلل بلي،  يزل ذو سلفلار بندا
د  تق بهتد سهلل  تق سلحستق  تق ،  ثّق سعللإ إل  محّمد  ق سلحنفّية،  قهإ موتل،  لبن ثتّق إلت  محمتّ

ا  :ومتتي روسيتتة (3)وكاعتت  لتتل خمستتة متتق س رمتتاح.، ر تتي سهلل تعتتال  بتتنهق، سلحستتيق و ر تتً
 (4).جعلها مي سهيإ سهلل
 (5).لإعّما تصدق  ها مي صّحل،  وسلّلي  خيه ، سلّليق: وهي مدك وقال س ق  قال سلهدر:
قالتت :تومي سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق ودربتتل م هوعتتة  ر تتي سهلل بنهتتا بتتق بائشتتة

ومتتي  (7).حتتدثنا س بمتتب: درع متتق حديتتد وقال يعلتت ومتتي روسيتتة: (6)بنتتد يهتتودي   الثتتيق.

 
 30 /14:عمدة القاري  (1)
  163/ 1:المعَم األوسُ  (2)
 31/ 14:مدة القاريع  (3)
 137/ 6:السنن الكبرى للنسائي  (4)
 31/ 14:عمدة القاري  (5)
  19/ 6صحيح البخاري"  (6)
 41/ 4:صحيح البخاري  (7)
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ممتا وجتد لهتا  وبند سإلمام  حمتد: (1).وللد مات ودربل م هوعة حل  سمل ها   و      :روسية
  (2).ما يفل ها  ل
وقد ثه       تا   ت  سلصتديق قضت  بتدست سلنهتي صتل  سهلل بليتل ل بلي سللاري:وقا

و   بليتا قضت  ديوعتل و     تا   ت  متك سلتدرع و ستلمها إلت  ،  وسلق جمع بدة  معن  وبد
 (3)بلي ك م سهلل وجهل.

ٍد  معيوسستتتتق سليهتتتتودي كمتتتتا  خ جتتتتل سإلمتتتتام سلشتتتتا  خه عا:بهتتتتد سلعزيتتتتز  تتتتق محمتتتتّ
رهق رسول سهلّل صّل  سهلّل بليل وستلق دربتل  محمد بق   يل قال: بق جعف  س ق،  سلّدوسورديّ 

 (5).مي شعي ٍ ، رجٍإ مق  ني ظف ٍ   .وبند سلهيهلي:(4)بند   ي سلّشحق سليهودّي.
ستلق ولتق مات وسهلل رسول سهلل صتل  سهلل بليتل و:بق س ق بهاس ر ي سهلل بنهما قال

 (6)سللي كا  يلاتإ ميها رهنا. ت ك دربل، وال بهدس وال  مة، يل ك دينارس وال درهما
 

 المتاع الذي تركه سيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم صدقة

قال: كا  ملاع رسول سهلل صل  سهلل بليل وستلق بنتد بمت   تق ،  ق محمد  ق مهاج ٍ ب
متأدخلهق متي ،  ل: وكا  ر متا سجلمعت  إليتل قت يٌب مي  يٍ  ينظ  إليل كإ يوٍم قا،  بهد سلعزيز

، و بزكق سهلل  تل، ميلول: ه س مي س  مق  ك م ق سهلل  ل،  سللهإ ذلك سلملاعس،  ذلك سلهي  ثق
وقطيفتة ،  وقتدحٌ ،  وجفنتةٌ ،  وم ملتٌة متق  دٍم محشتوةٌ  ليتٍف ،  قال: وكا  س يً س م متواًل  شت يطٍ 

، وكتا  متي سللطيفتة  ثت  وستخ ر ستل،  ها  ستهقٌ كأعها ج ملاعيٌة قال: ورًح  وكناعٌة مي،  صوٍف 
مستعط ،  مت ك  ذلتك لعمت ،  ميسعط  تل،     ي سلوس  ع  ذلك سلوسخ  مطلهوس،  مأصيب رجٌإ 

 (7).مه  

 حفظ ويحفظ هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم وهللا يعصمك من الناس 

وقال سلحامظ جمتال سلتديق   تو بهتد سهلل محمتد  تق   تي جعفت   حمتد  تق خلتف س تق 
سلعتتادل عتتور  كوصتتإ سلستتلطا  سلملتت :سلم قتت  سلخزرجتتي سلتتدميني متتي تتتاريخ سلمدينتتة بيستت 

سلديق محمود  تق زع تي متي صتف  متي ستنة ستهع وخمستيق وخمستمائة إلت  سلمدينتة  ستهب 

 
 359/ 8:المعَم األوسُ  (1)
 149/ 21:مسند أحمد   (2)
 1948/ 5:مرقاة المفاتيح  (3)
اء وأبو الش حم ب .163/ 2:لسنديترتيب ا -مسند الشافعي    (4) فتح المعَمة وسكون المهملة اسمه كنيتـه وففـٌر بفـتح الظـ 

 140/ 5:والفاء بطٌن من األوس وكان حليفإا. فتح الباري البن حَر
 288/ 2:السنن الصغير للبيهقي  (5)
 131/ 1:تاريخ المدينة البن شبة  (6)
 21/ 3أشالق النبي ألبي الشيخ األصبهاني:  (7)
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ذك ها  ع  سلناس ومعل سلفليل بلق سلديق يعلتوب س تق   ت    ت  سلمحلت ق   توا ،  رؤيا رآها
   سلستلطا  محمتود سلمت كور  تت  ،  ا   متق  دركليلة ح يق سلمسجد بق متق حدثتل بتق  كت

يل وسلق ثال  م ست مي ليلة وسحدة وهو يلتول لتل متي كتإ وسحتدة منهتا: سلنهي صل  سهلل بل
شخصيق  شتل يق تجاهتل ماسلحضت  وزيت ا قهتإ سلصتهح مت ك  ، يا محمود  عل ع  مق ه يق

، لتتيس لتتل هيتت ك ملتتال لتتل: هتت س  متت  حتتد  متتي مدينتتة سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل وستتلق، لتتل ذلتتك
هتا متق رجتإ وهيت  ذلتك حلت  دختإ وخ ج بلي بجإ  ملدسر  لف رسحلة وما يلهع،  ملجهز

وزسر وجلس مي سلمسجد ال ي ر ما يصنع ملال ،  وسلوزي  معل،  سلمدينة بل  هفلة مق  هلها
 لل سلوزي :  تع ف سلشخصيق إذس ر يلهماف قال: ععق.

وقتال: ال يهلتيق  حتد  المدينتة ،  يت س ومضتةوم ق بليهق ذههتا ك ،  مطلب سلناس بامة للصدقة
رجال  مجاورس  مق  هتإ س عتدلس متي سلناحيتة سللتي تلت  قهلتة حجت ة ملق يهق إال  ،  إال جاء

ر ي سهلل تهارك  -بند دسر بم   ق سلخطاب،  سلنهي صل  سهلل بليل وسلق مق خارج سلمسجد
مطلههمتتا  -ال  بتتنهقر تتي سهلل تهتتارك وتعتت -سللتتي تعتت ف سليتتوم  تتدسر سلعشتت ة -وتعتتال  بنتتل

 علهإ شيئا.ما ، ماملنعا وقاال: عحق بل  كفاية، للصدقة
ومتا ،  مسألهما بتق حالهمتا،  مجيء  هما ملما رآهما قال سلوزي : هق ه س ،  مجد مي طلههما

 ، جاء  هما
 ملاال: جئنا لمجاورة سلنهي صل  سهلل بليل وسلق ملال:

 ! صدقاعي
و عهمتتا وصتتال ل تتي ،  قتت س  عهمتتا متتق سلنصتتارر ، وت تت ر سلستتؤسل حلتت   مضتت  إلتت  معاقهلهمتتا

ووجدهما قد حف س عفلتا متق تحت  ،  حج ة سلملدسة  اتفاق مق ملوكهقينلال مق مي ه ا سل
ويجعتال  سللت سب متي  ئت  ،  وهما قاصدس  إل  جهة سلحج ة سلش يفة،  حائط سلمسجد سللهلي

 ه  س حدثني بق مق حدثل.، بندهما مي سلهي  سلّ ي هق ميل
ستتلق ختتارج اقهمتتا بنتتد سلشتتهاك سلتتّ ي متتي شتت قّي حجتت ة سلنهتتي صتتل  سهلل بليتتل ومضتت ب  بن
مصتاح  تل متق كتا  عتازال ، وركتب ملوجهتا إلت  سلشتام، ثق  ح قا  النار آخ  سلنهتار،  سلمسجد

متأم   هنتاء ، مطلهوس    يهني بلتيهق ستورس يحفتظ   نتاءهق وماشتيلهق،  خارج سلسور وسسلعاعوس
، وكلتب سستمل بلت   تاب سلهليتع،  نتي متي ستنة ثمتا  وخمستيقمه،  ه س سلسور سلموجود سليتوم

 (1)سعله .، ل  سليوممهو  اق إ

 
 626/ 14:إملاع س سماع  (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ليه وسلمصلى هللا ع           الرقة والبكاء في وفاة المصطفى    

 

 تعالوا نصلي ونسلم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ٰٓأيّها ٱلّت يق ءسمنتوس صتّلوس بليتٱهلّل  ّ   إ ٰٓئ لل يصّلو  بل  ٱلنّهتّي  يتتأ  .ليًماوستّلموس تست  لوملتأ
 [56]س حزسب: 

قتال رستول سهلل صتل  سهلل بليتل وستلق: إ  هلل مالئ تًة ستياحيق متي   بق بهتد سهلل قتال:
 (1).س ري يهل وعي مق  ملي سلسالم
قناأ: لسينني ك نب بن  ،  سنمع عبند النرحم  بن  كبني ليلنى،  حدثني عبد اهلل ب  عيسى

، فسنناأ: كم كهنندي لننك هديننًة سننم :ها منن  النبنني صننلى اهلل عليننه وسننلم  فسلننت: بلننى، عجننرة
الصنالة   كين ،  سألنا ٌس أ اهلل صلى اهلل عليه وسلم فسلننا: ينا ٌسن أ اهلل  فساأ:،  فأهدها لي

فن ن اهلل قند علمننا كين  نسنلم علنيكم  قناأ: : ق لن ا: اللهنم صنل علننى ، علنيكم كهنل البينت
، إننك حميندن مجيندن ،  وعلنى آأ إبنراهيم،  كما صنليت علنى إبنراهيم،  مىمد  وعلى آأ مىمد  

وعلى آأ إبنراهيم إننك ،  كما باٌكت على إبراهيم،  اللهم باٌك على مىمد  وعلى آأ مىمد  
 (2)حميدن مجيدن :

 ذكر نبذة مما رثي به رسول ّللّا صلى ّللّا عليه وسلم

 مممق رثاا و شع    اا   و     سلصديق ر ي سهلل بنل و ر اا ملال:
 .. كأّ  جفوعها ميها كالم . جّدك ما لعينك ال تنام

 .. مدمع سلعيق  هوعل سلسجام.يهة بظم  وجل  م  مص
 مام .. إمام ك سمة ععق سإل.مجعنا  النهي وكا  مينا
 .. منحق سليوم ليس لنا قوسم. وكا  قوسمنا وسل  س منا
 .. ويش و ملدا سلهلد سلح سم.عموج وعشل ي ما قد للينا
 .. لفلد محمد ميها سصطالم .كأ   عومنا القيق جدبا

 .. تمام عهوة و ل سلخلام. هاشميلفلد  ه    ي  
 .. كضوء سلهدر زسيلل سلظالم . ميق مصطفي للخي  يدبو

 .. طوسل سلده  ما سجع سلحمام .ما دم  حيا سأتهع هديل 
 .. قديق مق ذؤس لهق عظام . ديق  دينل ول إ قوم
 .. سيدركل ولو ك ا سلحمام .مال تهعد م إ ك يق قوم

 علها  ساكنها   سم .. مأش.كأ  س ري  عدك طار ميها

 
 43/ 3سنن النسائي:  (1)
 / :صىي  البخاٌي  (2)
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ليه وسلمصلى هللا ع           الرقة والبكاء في وفاة المصطفى    

 

 .. مودبنا مق سهلل سل الم .ملدعا سلوحي إذس ولي  بنا
 توسرثل سلل سطيس سل  سم .. .سور ما قد ت ك  لنا رهينا
 .. بليك  ل سللحية وسلسالم .ملد  ورثلنا مي س  صدق
 .. مق سلف دوس طاب  ها سلملام .مق سل حمق مي  بل  جنا 
 م إ صحهلل عدسم .. وما مي.رميق   يك إ  سهيق ميها
 ..  ها صلوس ل  هق وصاموس .وإسحاق وإسمابيإ ميها

 وقال  يضا ر ي سهلل بنل:
 ..  اق  بلي  ع  هق سلدور .ملحماللما ر ي  عهينا 

 .. وسلعظق مني ما حيي  كسي .وسرتاع قلهي بند ذسك لهل ل
 .. مأ وك مهضوي سلجناح   ي .  بيب ويحك إ  حهي قد ثور 

 .. هيه  مي جد  بلي صخور.إ مهلك صاحهييا ليلني مق قه
 .. يعيا  هق جوسعح وصدور .مللحدثق  دسئع مق  عدا

 :وقال  يضا ر ي سهلل بنل
 .. وحق سله اء بل  سلسيد.  يا بيق   ي وال تسأمي

 .. ومح  سلض يهة وسلمحلد.بل  ذي سلفوس إ وسلم  مات
 ..  مس  ي يب مي سلملحد .بل  خي  خندق بند سلهالء

 .. ورب سلهالد بل   حمد .ل  سلمليك ولي سلعهادمص
 .. وزيق سلمحامإ وسلمشهد .م يف سإلقامة  عد سلحهيب

 (1) .. وكنا جميعا مع سلمهلدي .ناملي  سلممات لنا كل
وقال بم   ق سلخطاب سلملهق يه ي رسول سهلل صل  سهلل بليل وسلق وي ك  مصا ل س بظتق 

 حزعل:ولق يحز  بليل  حد ، سل ي هد ركنل
 .. وثور م يضا خائفا  توقع.ما زل  م  و ع سلف سش لحينل
 .. بنا منهلي  عدا علفجع.شفلا بليل    يزول م اعل

 ..  م مق عشاورة إذس علوجع.دسؤك مق لنا مي  م عاعفسي م
 ..  الوحي مق رب بظيق عسمع .وإذس تحإ  نا سلحوسد  مق لنا

 نها عجوم عزع .. وتناث ت م.لي  سلسماء تفط ت  كمامها
 .. صوت ينادي  النعي سلمسمع.لما ر ي  سلناس هد جميعهق
 .. يه و   بينهق  ماء تدمع .وسلناس حول عهيهق يدبوعل
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 .. بهاس ينعاا وصوت مفظع.ع  صوتا قهإ ذلك هدع وسم
 ( 1)  .. وسلمسلمو    إ  ري تجزع.مليه ل  هإ سلمدينة كلهق 

 وقد بظم   فلد سلنهي صل  سهلل بليل وسلق  لوسا: مي معناا ت وقد قاأ علي ٌضي اهلل عنه
 .. مأرقني لما سسللإ مناديا . ال ط ق سلدسبي  ليإ م سبني

 ..  هي  رسول سهلل إ  كن  عابيا . ت  ملل  لل لما ر ي  سل ي
 .. وكا  خليلي بزتي وحماليا.محلق ما  شفل  منل ولق يئإ 

 مي  ري وجاوزت وسديا ..  ي سلعيس .مو سهلل ال  عساك  حمد ما مش 
 مي   يات  خ  ذك ها بلماء سلسي .وقال  يضا ر ي سهلل بنل 

 ر ..  أثوس ل آس  بل  هالك ثو. مق  عد ت فيق سلنهي ودمنل
 .. بق سلناس منل خي  مق وط ء سلحصا.للد هاب مي وق  سلظالم لدمنل

 .. مخي  خيار ما رزئنا وما ثور .رزئنا رسول سهلل مينا ووحيل
 .. لهق معلإ ميهق ح يق مق سلفدس .نا كالحصق مق دو   هللوكا  ل

 .. صهاح مساء رسح مينا  و سهلدر .وكنا   ؤياا ع ر سلنور وسلهدر 
 .. عهارس وقد زسدت بل  ظلمة سلدج  . عد موتلملد هشيلنا ظلمة 

 .. بل  مو ع ال عسلطاع وال ع ر .وكنا  ل شق س عوف  نخوة
 .. ويا خي  مي   مل سلل ب وسل  ر.اميا خي  مق  ق سلجوسعح وسلحش 
 .. سفينة موج سلهح  وسلهح  قد سما .كأ   مور سلناس  عدك  من 
 مق رحاا بل  شفا  .. مق سلش  ينجو.وهق كالس ارر مق توقع محنة

 .. لفلد رسول سهلل إذ قيإ قد قض .و اق مضاء س ري بنهق   حهل
 لها مق سلسما.. كما   مود  عزل.ملد عزل   المسلميق مصيهة

 .. بل  حيق تق سلديق وسشلدت سللور .ميا حزعي إعا رزئنا عهينا
 .. ولق يجه  سلعظق سل ي منهق وها.ملق يسللإ سلناس تلك مصيهة

 ..   لوس سلهدر ال عجق ميها وال  وس.مي مشهد سف  ليلة كأ  س ل 
 .. وكن  لنا سلنور سلمهيق إذس سبل ر.ميا مق  م  سبل سعا  ظلمة
 .. لنا سلحق مق  عد سلدج  مش ق سلنور .ملجلو سلعم  بنا ميصهح مسف س
 .. بم  سلش ك حل  ي هب سلشك وسلعما.وتجلو  نور سهلل بنا ووحيل

 .. شهيها ولق يدرك لل سلخلق منله . رر لل تطاول ليلي  عني ال
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 ..  الل ويدبو  اسمل كلما دبا .ومي كإ وق  للصالة يهيجل
 .. وكا  سل  ا منا لل حيق يحله  .م صالتنا مول    ا     إما

 .. وخاف  أ  ال يللب سلصه  وسلعزس .  ي سلصه  إال    يلوم ملامل
 حق وسلهدر .. يميز  هإ سلصدق وسل.سينه  قوم  عد قوم لحاد 

 (1) .. وهلل مي س  سلنهوة وسلهدر .وتطلب  قوسم موسريا هالك
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 ى هللا عليه وسلمالرقة والبكاء في وفاة المصطفى صل  :فهرس

 تالمحتويا
 3 .................................................................................................................................. يديكم  بين

 4 .................................................................................................. وشوفه هللا ششية عن شريفاِ آياِ

 6 .............................................................................................. هللا  يةشش  عن الشريفة  األحاديث بعض

 7 ................................................................................................... وسلم عليه هللا صلى  الشريف اسمه

 7 .................................................................................. وسلم عليه هللا صلى  المرسلين سيد  طاعة وجوب

 7 ............................................................................. له الصحابة وحب وسلم عليه هللا صلى محبته وجوب

 8 ................................................... أحتضاره  عند  حتى وسلم عليه هللا صلى للنبي عنه هللا رضي بكر أبي حب

 9 ............................................................................ وجل  عز هلل لحبنا تابع وسلم عليه هللا صلى  له حبنا  ن

 9 ........................................................................................ هللا شليل وسلم عليه هللا ىصل المصطفى  ن

 9 ....................................................................................... للعالمين رحمة وسلم عليه هللا  صلى النبي  ن

 9 ........................................................... مانناإلي نفسه يبخع  ألنه وسلم عليه هللا صلى المرسلين سيد  نحب  ننا

 9 ............................................................................................... علينا حريص وسلم عليه هللا صلى  نه

 10 ..................................................................... وسلم  عليه هللا صلى بيننا  هو دام ما العذاب من ا منع هللا  ن

 10 ............................................................................................... لحياتنا  سبب وسلم عليه هللا صلى  نه

 10 .......................................................................................... ألجلنا يبكي كان وسلم عليه هللا صلى  نه

 11 ........................................................................................ القيامة يوم يشفعنا وسلم يهعل هللا صلى  نه

 11 ........................................................................... وفاته  بعد  حتى ألمته  يستغفر وسلم عليه هللا صلى  نه

ن  11 ............................................................................................ وسلم  عليه هللا صلى المرسلين سيد  س ِ

 15 ..................................................................... بكر  أبي وتعبير وفاته عن  وسلم عليه هللا صلى النبي رؤيا

 16 ........................................................................ واألُُحد البقيع أهل على وسالمه هللا صلواِ النبي دعاء

 17 ............................................................................................................................. الوجع  بداية

 17 .......................................................................................... أزواجه  من عليه هللا صلى النبي  استأذان

 18 .......................................................................................................................... الشكوى  صفة

 19 ................................................................................................................. بكر  عمرألبي اعتذار

 20 .................................................................. يوسف صواحب  نكن: مرضه في وسلم عليه هللا صلى قوله

 21 ............................................ وسلم عليه هللا صلى النبي موِ  قبل الشريف لنبويا  المسَد  في  األنصار بكاء

 21 .......................................................... مرضه بداية في كتابا يكتب أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أراد 

 22 ....................................................................... بكر  أبي شلف  وسلم عليه هللا صلى المرسلين  سيد  صالة

 22 ....................................... بكر أبو بلغ كان حيث من القراءة  ه وأشذ  الصالة وسلم عليه هللا صلى النبيحضور

 23 ................................................................. متوشحا كان القوم  مع وسلم عليه هللا صلى صلىها صالة آشر

 23 .................................................................................... أيام بستة وسلم عليه هللا صلى النبي موِ قبل

 24 ......................................................... وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بوفاة عنه هللا رضي  العباس  حساس

 25 ............................................................................................................. الوفاة  من أيام شمسة قبل

 26 ................................................................................... األنصار عن وسلم عليه هللا صلى النبي شطبة

 27 ..................................................... الشديد  مرضه في كتابا يكتب أن وسلم عليه  هللا صلى أراد  الخميس يوم

 29 ....................................................... أعينكن عصرتن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مرض  ذا عمر قول

 30 ........................................................... الخميس يوم المغرب بالناس عليه هللا صلى النبي صلى آشرصالة

 30 ............................................................................................................................. الَمعة يوم

 30 ........................................................................... وشطبته المسَد   لى  شكواه في المرسلين سيد  شروج

 31 ........................................................ الخطبة هذه في الرأس معصوب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان

 32 .............................................................................. السبت يوم وشطب ألسامة الخميس يوم اللواء عقد 

 33 ....................................................................... أصحابه أشص وسلم عليه هللا صلى ينالمرسل سيد  طلب

 33 ......................................................................... مسَدا  قبره يتخذ  أن عليه هللا صلى المرسلين سيد  منع

 33 ....................................................................................... تصاويرالكنيسة المؤمين أمهاِ بعض ذكر

 33 ......................................................................................... وسلم  عليه هللا صلى المرسلين سيد  وصية

 34 ................................................ أيمانكم  ملكت فيما هللا اتقوا  ،الصالة الصالة وسلم عليه هللا  صلى النبي قول

 34 ................................................................. طالب أبي بن لعلي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أوصى ما

 34 ......................................................................................... لديه بما وسلم عليه هللا صلى النبي تصدق

 35 ................................................................................ الدنانير أداء بعد  وسلم عليه هللا صلى النبي رقود 
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 35 ...................................................................................................... واحد بيوم الوفاة قبل األحد  يوم

 35 ...................................................... األحد  يوم اللدود  يوم في العباس عمه وسلم عليه هللا صلى النبي تعظيم

 36 ............................................................. وفاته  ليلة وسلم عليه  هللا صلى الرسول مصباح في السمن ماكان

 36 ........................................... اآلشرة من يومه وأول الدنيا في يومه آشر االثنين يوم ما أدراك وما االثنين يوم

 36 .............................................................................................. االثنين  يوم ليلة عن المؤمنين أم تقول

 37 ............................................ عنهم  َّللا   رضي أصحابه  لى وسلم عليه َّللا   صلى َّللا   رسول نظرها نظرةٍ  آشر

ديق بكرٍ  أبي  استهذان  37 ................................................................. أهله   لى الذ هاب في عنه َّللا   رضي الص 

 38 ................................................................. األحكام عن وسلم عليه هللا صلى الرسلين سيد   به تكلم ما آشر

 39 .........................................االثنين يوم الشمس طلوع قبل طالب أبي بن علي وسلم عليه هللا صلى النبي طلب

 39 ............................................................................... ه   بعد  الرسول بيت من طالب أبي بن علي شروج

ة الوجع تشتد   39 ............................................................................................................... أشرى مر 

 40 ............................................................................... وسلم ليهع هللا صلى النبي من أشد  الوجع مارأيت

 40 ........................................................................................... ألسامة وسلم عليه هللا صلى النبي دعاء

 40 ..................................................................................... عنهما  هللا رضي والحسين للحسن الَد  تقبيل

 40 ................................... اآلشرة من يومه الدنياوأول من يومه  آشر في  البنته وسلم عليه هللا صلى النبي ترحيب

 41 ........................................................................................... عنها  هللا  رضي فاطمة ضحكت  ثم بكت

 41 .................................................... السالم  نبينا وعلى  عليه مريم  بن يسىع عيش بنصف يعيش نهأ أشبرها

 42 .......................................................................................... أباه كرب وا عنها هللا رضي فاطمة قول

 42 ......................................................................................................... طمةفا الَنة أهل نساء سيدة

 43 ......................................................................................... وسلم  عليه هللا صلى هللا رسول وفاة سبب

 44 ..................................................... وقته آشر في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على كانت التي الخميصة

 44 ............................................................. يشاء  ما بي يصنع ربي  لى ذلك: وسلم عليه هللا  صلى النبي قول

 45 .............................................................. السالم  عليه جبريل بِرسال عليه هللا صلى المرسلين سيد  تكريم

 45 ......................................................................................... والسالم  الصالة عليه الموِ ملك  ستأذان

 46 .......................................................................................... عنها  هللا رضي عائشة المؤمنين أم دعاء

 46 ...................................... منها يده فانتزع وسلم عليه هللا صلى النبي صدر على الشريفة يده تضع المؤمنين أم

 47 ....................................................... هللا  بقدر راضيا أيامه آشر في بالشفاء يدعو يكن لم هللا  صلى النبي  ن

سول  سواك  47 ............................................................................................................ الوفاة  قبيل الر 

 47 ....................................................................... الركوة   في الشريفة يده وسلم عليه هللا صلى النبي  دشال

 48 .......................................................................................... وفاته قبل وسلم عليه هللا  صلى النبي بول

 48 .................................................................................. الَنة  من مقعده وسلم عليه هللا صلى رؤيةالنبي

 48 ........................................................................ ولكن  المرض  اشتداد  عند  حميمها  لى امرأة كل أرسلت

 48 ............................................................................. واآلشرة الدنيا بين وسلم عليه هللا صلى يالنب تخيير

 48 ............................................................... سكراِ للموِ   ن هللا  ال  له ال وسلم عليه هللا  صلى النبي قول

 49 ............................................................. به نزل ما عند  السماء  لى بصره وسلم عليه هللا صلى بيالن رفع

 49 .................................................................................................................... والموِ االحتضار

ِ   عند   صبعه  أو يده وسلم عليه هللا صلى النبي رفع  50 ...................................................................... المو

 50 .......................................................................................... وسلم  عليه هللا صلى النبي به تكلم آشرما

 51 .................................................................................... وسلم  عليه هللا صلى النبي به  تكلم ما آشر قيل

 52 ................................................................................................................. األعلى الرفيق هم من

 52 ...................................................................... وسلم  عليه هللا صلى المرسلين سيد  فيها قبض التي الثياب

 53 ........................................................... الوسادة  على موته  بعد  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأس وضع

 53 .......................................................................................... بالحبرة وسلم عليه هللا صلى النبي سَي

 53 ............................................................ وسلم عبيه هللا صلى  المرسلين سيد  روح جشرو بعد  الطيبة الريح

 54 .............................................................. عليه  عنهما هللا  رضي شعبة بن ومغيرة الخطاب بن عمر دشول

ِ  ما بأنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول باب على الناس نداء  55 ............................................................. ما

 55 ............................................................. وسلم  عليه هللا صلى  النبي وفاة عن هللا رسول عم العباس  عالن

 55 .................................................................................... وسلم  عليه هللا  صلى كتفيه بين من الخاتم رفع

 56 ............................................................. وسلم عليه هللا صلى  المرسلين سيد  على الصديق بكر أبي  دشول

 57 .................................................................. وسلم  عليه هللا صلى هللا رسول أبوبكرمن قب ل الذي  الموضع

 57 .............................................................................. حضوره بعد  يديه عنه  هللا رضي أبوبكر وضع أين

 58 ..................................................................... السنح  من قدومه بعد  عنه هللا رضي الصديق بكر أبي قول

 58 ......................................................................................موتتثن عليك هللا اليَمع بكر أبي قول معنى

 58 ...................................... بكر أبو جاء حتى اآلية﴾  رسول  ال محمد  وما﴿يقرأ المسَد  مؤشر في  مكتوم أم ابن
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 59 ............................................................................... كائهموب الشريف المسَدالنبوي في الناس اجتماع

 59 ................................................................................. وفاته بعد  عنهن  هللا رضي ؤمنينالم أمهاِ بكاء

 59 .............................................................................................. عنهما  هللا رضي وعمر بكر أبي بكاء

 60 ................................................................................ أيمن أم مع عنهما  هللا رضي وعمر بكر أبي بكاء

 60 ............................................................................................................ الَنة  أهل نساء سيدة بكاء

 60 ....................................................................................................... الصحابة بكاء عن جليلة فائدة

 61 ...................................................................... مباشرة وفاته بعد  عنه هللا رضي الصديق بكر أبي شطبة

 64 .................................................................................................... الشريفة اآلية هذه تالوةالصحابة

 64 ...................................... وسلم عليه هللا صلى  النبي يمت لم قوله عن عنه هللا رضي الخطاب بن عمر رجوع

 65 .................................................................. و يرهم المالئكة من التعزية ِ جاء سيدالمرسلين توفي لما

 66 ....................................................................................................... بعضا  بعضهم الصحابة تعزية

 66 ..................................................................................................... وسل م عليه هللا صل ى الن بي    سل

 66 ................................. الثلثاء يوم وسلم عليه هللا  صلى النبي  سل في يشتركوا واألنصارأن المهاجرون طلبت

 67 .............................................................................................. وسلم؟ عليه هللا صلى النبي يغسل هل

 67 ............................................................................................ وسلم؟  عليه هللا صلى قميصه  ينزع هل

 68 ............................................................................. وسلم عليه هللا صلى عورته عن يكشف ال أن نودي

 68 ...................................................................... وسلم عليه هللا صلى النبي  سل في تركوااش الذين أسماء

 68 ........................................................................................................... الماء يناوالن اللذان أسماء

 68 ........................................................................ وسلم  عليه هللا صلى النبي عند سل الباب على  المسؤل

 69 ........................................................................................ وسلم  عليه هللا صلى النبي   سل التي البهر

 69 ....................................................................................... قرب  بسبع وسلم عليه هللا صلى النبي  سل

 69 ................................................................... وسلم  عليه هللا صلى النبي  سل  عند  معصوبة أعينهم كانت

 70 ....................................................................................... وسلم  عليه هللا صلى النبي  سل  مراِ عدد 

 70 ...................................................................................... وسدر بماء وسلم ليهع هللا صلى النبي  سل

 70 ................................................................ الفضل  ومحضنته عليٌ  سلمو عليه هللا صلى سفلته  سل تولى

 71 .............................................. وسلم  عليه هللا  صلى النبي  سل عند  شرقة عنه هللا رضي علي يد  على وكان

 71 .................................................................................... وميتا  احي طيبا وسلم عليه هللا صلى النبي كان

 72 ........................................................................................................ الغسل  طيبةعند  ريح سطعت

 72 .................................................................................................... عندالغسل  الفضل يقول كان ماذا

 72 ......................................................................................... وسلم  عليه هللا صلى المرسلين سيد  نوطح

 72 .................................................................................... وسلم  عليه هللا  صلى ومفاصله  مساجده حنطوا

 73 ....................................................................................... الغسل  بعد  وسلم عليه هللا صلى النبي جففوا

 73 ........................................................................................... وسلم  عليه هللا صلى المرسلين سيد  كفن

 75 ............................................................ التكفين بعد  سريره على وسلم عليه هللا صلى المرسلين  سيد  وضع

 75 .................................................................. حفرته  شفير على وضع الكفن في عليه هللا صلى ادراجه بعد 

 75 ........................................................ وسلم عليه هللا صلى  المرسلين سيد  على الصالة عند   السرير كان أين

 76 ..................................................................... وعمر أبوبكر وسلم عليه هللا صلى النبي سرير على حمل

 76 ............................................... الصالةعليه  بعد  الدنيا من األبد   لى وسلم عليه هللا صلى المرسلين سيد  نودع

 77 ........................................................................ وسلم  عليه هللا صلى المرسلين سيد  على يصلي من أول

 77 ....................................................................................................... الناس  من عليه صلى من أول

 77 ..................................................................... وسلم  ليهع هللا صلى عليه للصالة  عليه يدشلون كانوا كيف

 77 ................................................................ وسلم  عليه هللا صلى المرسلين  سيد  على للصالة الدشول كيفية

 78 .................................................................... المرسلين  سيد  حيال عنه هللا رضي طالب أبي  بن علي قيام

 78 ............................................... أحد  يؤمهم وال فرادى فرادى وسلم عليه هللا  صلى المرسلين  سيد  على  صلوا

 78 ...................................................................................................... عليه  الصالة عن كثير ابن قال

 79 ................................................................ وسلم  عليه هللا صلى المرسلين  سيد  على الصالة عند  قالوا ماذا

 79 ........................................................................................................... الصالةعليه  عند  كبروا هل

 81 ........................................................................................... الصالةعليه  بدأ توق العلماءفي اشتالُ

 81 ........................................................................................ وسلم  عليه هللا صلى عليه صلوا   الذين  عدد 

 81 ............................................................................................ وسلم  عليه هللا صلى المرسلين سيد  قبر

 81 ..................................................... وسلم  عليه هللا صلى دفنه موضع في عنهم هللا رضي الصحابة اشتالُ

 82 ...................................................... وسلم   عليه هللا صلى قبره عن عنها هللا رضي عائشة المومنين  أم رؤيا

 83 ............................................................................ وسلم عليه هللا صلى النبي  ما س لوا بعد  القبر حفروا

 83 .................................................... وسلم  عليه هللا صلى محمد  سيدنا دفن عائشة المؤمنين أم بيت نصف في
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 84 ..................................................................................................... والشق   اللحد  في اآلراء اشتالُ

 84 ........................................................................................... وسلم  عليه هللا صلى المرسلين لسيد  لحد 

 85 ....................................................................... وسلم  يهعل هللا صلى المرسلين سيد  قبر في  القطيفة فرش

 87 ............................................................................. وسلم عليه هللا صلى  المرسلين سيد  دفن الذي الوقت

 87 ......................................................................................... المرسلين  سيد  قبر في نزلوا الذين الرجال

 88 ........................................................................................................ تسعة قبرال دشلوا رواية وفي

 88 ......................................................................... وسلم  عليه هللا صلى المرسلين سيد  قبر في اللبن نصب

 88 ................................................................................ وسلم عليه هللا صلى  لمرسلينا بسيد  الناس أحدث

 89 ......................................................................................... وسلم عليه هللا صلى قبره على الماء رش

 89 ................................................................................... وسلم  عليه هللا  صلى المرسلين سيد  قبر ارتفاع

 90 ............................................................................................ المنبر وبين الشريف قبرال بين الفاصلة

 91 ..................................... وسلم عليه هللا صلى النبي مع والسالم الصالة نبينا وعلى عليه مريم بن عيسى يدفن

 91 .......................................................................... مستوربالَدار  وسلم عليه هللا صلى المرسلين سيد  قبر

 93 ................................................................. وسلم  عليه هللا صلى دفنه بعد  الَنة أهل نساء سيدة قالت ماذا

 94 ......................................................................... وسلم  عليه هللا صلى دفنه بعد  عنه هللا رضي بالل أذان

 94 ...................................................................... التراب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بنت اطمةف  رفعت

 94 .................................................................. وفاته بعد  أهله من به الحق  أول فاطمة الَنة أهل نساء سيدة

 95 ................................................... وسلم  عليه هللا صلى نبيهم موِ من أصابوا ما بمثل المسلمون أصيب ما

 95 .......................................................................وسلم  عليه هللا صلى صاحبها بعد  لمنورةا المدينة أفلمت

 95 ................................................................... وفاته  بعد  قلوبهم أجمعين عليهم هللا رضوان الصحابة  نكار

 96 ................................................................................................... بعده عليهم هللا رضوان الصحابة

 97 .....................................................................  ال   كبد  ذو يأكله ما بيته في وما وسلم عليه  هللا صلى توفي

 97 ........................................................................................... بعده عليه هللا صلى هللا رسول  ترك ماذا

 99 ................................................................... صدقة وسلم عليه هللا صلى  المرسلين سيد  تركه الذي المتاع

 99 ............................................................ الناس  من يعصمك وهللا وسلم عليه هللا صلى نبيه  هللا ويحفي حفي

 101 ..................................................................... وسلم  عليه هللا صلى هللا  رسول على ونسلم نصلي تعالوا

 101 .......................................................................... وسلم عليه َّللا   صلى َّللا   رسول به رثي مما نبذة ذكر

 105 .............................................................. وسلم  عليه هللا صلى المصطفى وفاة في والبكاء الرقة: رسفه
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 ال  له  ال هللا محمد رسول هللا  
    

 الرقة والبكاء في وفاة المصظفى       
                   
 صلى هللا عليه وسلم                  
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