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  ١الظاھرةالظاھرة  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصأوصاف رسول هللا أوصاف رسول هللا 

BCD﷽  
  ما زلنا ىف وجه  سيدن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

مدور الوجه، واسع العينان، حمدودب األنف، ضليع الفم، مقوس احلاجبني يف غري قرن، أي  ملسو هيلع هللا ىلصفكان النيب 
  .غري متصلني

  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصبركة شعره بركة شعره 
مسرتسل الشعر، أي وسط بني النعومة  ملسو هيلع هللا ىلصغزير الشعر سواء شعر الرأس أوشعر اللحية، وكان  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

q رسول هللا : الزائدة واجلعودة، وظل حىت انتقل إىل الرفيق األعلى ومل يبيض من شعره إال سبعة عشر شعرة، وسُئل
  :ملسو هيلع هللا ىلصلشيب، فقال لقد ظهر يف شعرك ا

}}  َوأََخَواتَُھاَوأََخَواتَُھا  ھُودٌ ھُودٌ   شَیَّبَتْنِيشَیَّبَتْنِي{ { 
٢
  

) فاستقم كما أمرت: (عندما يقول له هللا ))ھودھود١١٢١١٢((  }فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن wََب َمَعكَ  {{  :ألن هللا قال له
  !!.؟عز وجلصالته �  ماذا يكون وقعها على الذي كان قلبه ُيسمع له وجيب وحنني على بُعد أميال عند

َأَال بـُْعًدا  {{  ))ھودھود٦٠٦٠((  }َأَال بـُْعًدا ِلَعادٍ { : إن سر شيب رأسه بسبب ذكر البعد: وبعض السادة العارفني قال
، وهذا هو الذي عز وجلفكلما يسمع ويقرأ ذكر البعد خياف من البعد عن احلبيب األعظم  ))ھودھود  --٦٨٦٨((  }لَِثُمودَ 

ة واملرسالت والتكوير وغريها من السور اليت تتحدث عن اآلخرة وما فيها من شيَّبه، وأخوات هود هي الواقع
  :، قال يف الرواية األخرىعز وجلأهوال، وما فيها من عذاب، وما فيها من نعيم من عند هللا 

}}  َرتْ َرتْ كُوِّ كُوِّ   الشَّْمسُ الشَّْمسُ   َوإِذَاَوإِذَا  یَتَسَاَءلُوَن،یَتَسَاَءلُوَن،  َوعَمَّ َوعَمَّ   َوالُْمْرسَالُت،َوالُْمْرسَالُت،  َوالَْواقِعَةُ،َوالَْواقِعَةُ،  ھُودٌ،ھُودٌ،  شَیَّبَتْنِيشَیَّبَتْنِي  {{
٣
  

  .ال حيلق شعر رأسه إال يف املناسبات كالعمرة واحلج أو ماشابه ملسو هيلع هللا ىلصوكان النيب 
وكان عندما حيلق شعر رأسه حيتاط به الصحابة أمجعون، ويتزامحون عليه، ويريد كل رجل منهم أن يفوز 

  .خبصلة من شعره
مع الروم كان يلبس على رأسه قلنسوة، فوقعت يف يف واقعة الريموك  رضى هللا عنهسيد� خالد بن الوليد 

صحبه وقالوا َوَال {: : q خالد يقول هللا تعاىل: صفوف األعداء، فأخذ يقاتل بشدة وشراسة حىت حصل عليها، فالمه 
ُكنت : ؟ فقالفِلَم تُلقي بنفسك يف مجوع األعداء، وال تكاد تسلم منهم ))البقرةالبقرة١٩٥١٩٥((  }تـُْلُقوا ِ�َْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكةِ 

صية رسول هللا  فوضعتها يف قلنسويت، وأعتقد أن كل نصر ُرزقته من هللا  –شعر املقدمة  –قد ُرزقت خبصلة من �
كان بسبب هذه اخلصلة، فلما وقعت مين القلنسوة وفيها هذه اخلصلة خفت أن يضيع مين سبب النصر   عز وجل
صرين فيقولانظر إىل هذه العقيدة اليت هي أرسخ من !! بعد ذلك   :اجلبال، واليت يُعرب عنها رجل من املعا

  عن حبنا ف�ي هللا ال نتح�ولعن حبنا ف�ي هللا ال نتح�ولوإذا الجب�����ال تزحزح�����ت ع�����ن وإذا الجب�����ال تزحزح�����ت ع�����ن 

                                                 
١

 م٦/٢/٢٠١٤ھـ ١٤٣٥من ربیع اآلخر  ٦الخمیس  –المعادي  
٢

  رضى هللا عنھم بن العباس األحادیث المختارة عن عبد هللا 
٣

 رضى هللا عنھمعن عبد هللا بن العباس سنن الترمذي والحاكم  
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  وحق��ائق اآلی��ات عن��ا تُنق��لوحق��ائق اآلی��ات عن��ا تُنق��ل  وح���ي الس����ماء من����زٌل بقلوبن����اوح���ي الس����ماء من����زٌل بقلوبن����ا

  بجنابن���ا یتوس���ل المتوس���لبجنابن���ا یتوس���ل المتوس���ل  ق��ل للحس��ود اخس��أ فإن��ك جاھ��لق��ل للحس��ود اخس��أ فإن��ك جاھ��ل

  ولوللألولی���ا فلن���ا الط���راز األلألولی���ا فلن���ا الط���راز األ  وإذا تجل�����ى بالجم������ال حبیبن������اوإذا تجل�����ى بالجم������ال حبیبن������ا

، ويف أماكن أخرى كثرية من رضى هللا عنهيف مسجد سيد� احلسني  ملسو هيلع هللا ىلصويوجد بعض شعرات حلضرة النيب 
  .أفغانستاناهلند و العامل كرتكيا و 

  !.هل يوجد شعر يعيش كل هذه املدة؟ وانظر كم عمر هذه الشعرات؟
ول دعوته، وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم، فسدل مثلهم، ُحيب أن يوافق أهل الكتاب يف أ ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

  .ملن أراد ذلك ملسو هيلع هللا ىلصلكنه رجع يف آخر حياته فكان يفرق شعر رأسه، ففرق الشعر ُسنَّة عن رسول هللا 
غزير شعر اللحية، وكان  ملسو هيلع هللا ىلصحسن مقدم اللحية وما احندر منها على الصدر، وكان  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول هللا 

طوهلا،وكان  ملسو هيلع هللا ىلصيعفى حليته و¨خذ من شاربه، وكان  يكثر تسريح  ملسو هيلع هللا ىلص¨خذ من حليته الشريفة من عرضها و
 إذا اهتم أكثر من مسِّ  ملسو هيلع هللا ىلصال يفارقه سواكه ومشطه، وكان ينظر يف املرآة إذا سرح حليته، وكان  ملسو هيلع هللا ىلصوكان .حليته

يكثر دهن  ملسو هيلع هللا ىلصإذا توضأ خلل حليته ®ملاء، وكان  ملسو هيلع هللا ىلصإذا اغتم أخذ حليته بيده ينظر إليها، وكان  ملسو هيلع هللا ىلصحليته، وكان 
  .رأسه وتسريح حليته

يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم  ملسو هيلع هللا ىلصمخسة عشر يوما، وكان  يف كل شهر ويقلم أظفاره يف كل ٤يتنور ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
  .اجلمعة قبل أن يروح إىل الصالة

الشعر والظفر والدم : ¨مر بدفن سبعة أشياء من اإلنسان ملسو هيلع هللا ىلص¨مر بدفن الشعر واألظفار وكان  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
ان ال يرتك يف حضر وال سفر عدة أشياء، املرآة واملشط واملكحلة والسواك وك.واحليضة والسن والعلقة واملشيمة

  :وزيت للشعر، تقول السيدة عائشة ²

  َوالُْمْشطُ،َوالُْمْشطُ،  َوالِْمْكَحلَةُ،َوالِْمْكَحلَةُ،  الِْمْرآةُ،الِْمْرآةُ،: : سَفَرٍ سَفَرٍ   َوالَوال  َحَضرٍ َحَضرٍ   فِيفِي  یَدَعُُھنَّ یَدَعُُھنَّ   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  ا9َِّ ا9َِّ   َرسُولُ َرسُولُ   یَكُنْ یَكُنْ   لَمْ لَمْ   َخْمسٌ َخْمسٌ   {{

َواكُ   َرى،َرى،َوالِْمدْ َوالِْمدْ  َواكُ َوالّسِ }}  َوالّسِ
٥
َ   إِنَّ إِنَّ   {{  ::يقوليقول  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصوكان وكان .. َ ا9َّ ٦}}الَْجَماَل الَْجَماَل   یُِحبُّ یُِحبُّ   َجِمیلٌ َجِمیلٌ   ا9َّ

ال خيرج إىل لقاء قوم جاءوا  ملسو هيلع هللا ىلصوكان . . 
رواية أخرى  ويف، ، ٧}}ُخلُقِي ُخلُقِي   فََحِسنْ فََحِسنْ   َخلْقِي،َخلْقِي،  َحسَنْتَ َحسَنْتَ   اللَُّھمَّ كمااللَُّھمَّ كما{ {   :عندها لزqرته إال بعد أن ينظر يف املرآة، ويقول

ى  الَِّذيالَِّذي  9َِِّ 9َِِّ   الَْحْمدُ الَْحْمدُ { {   :إذا نظر ىف املرآة يقول ىسَوَّ مَ   فَعَدَّلَھُ،فَعَدَّلَھُ،  َخلْقِيَخلْقِي  سَوَّ مَ َوكَرَّ   ِمنَ ِمنَ   َوَجعَلَنِيَوَجعَلَنِي فََحسَّنََھا،فََحسَّنََھا،  َوْجِھيَوْجِھي  ُصوَرةَ ُصوَرةَ   َوكَرَّ

٨}}  الُْمْسلِِمینَ الُْمْسلِِمینَ 
..  

  :أنه  رضى هللا عنهاوأخربت عائشة 

فخرج یریدھم وفي الدار ركوة فیھا ماء فخرج یریدھم وفي الدار ركوة فیھا ماء ینتظرونھ على الباب ینتظرونھ على الباب   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصكان نفر من أصحاب رسول هللا كان نفر من أصحاب رسول هللا { { 
إذا خرج أحدكم إلى إذا خرج أحدكم إلى : : قالقال! ! یا رسول هللا وأنت تفعل ھذایا رسول هللا وأنت تفعل ھذا: : فجعل ینظر في الماء ویسّوي شعره ولحیتھ فقلتفجعل ینظر في الماء ویسّوي شعره ولحیتھ فقلت

                                                 
  .یتنور أى یستخدة النورة إلزالة الشعر المسنون إزالتھ عن الجسم ٤

٥
 معجم الطبراني وشعب اإلیمان للبیھقي 
٦

 رضى هللا عنھمصحیح مسلم ومسند أحمد عن عبد هللا بن مسعود  
٧

 مسند أحمد والدعوات للبیھقي 
٨

 رضى هللا عنھمالطبراني والجامع ألخالق االروي عن أنس معجم  
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}}  الجمالالجمال  بُّ بُّ حِ حِ إخوانھ فلیھیىء من نفسھ فإن هللا یُ إخوانھ فلیھیىء من نفسھ فإن هللا یُ 
٩٩  

ف بن ذي يزن امللك الذي طرد احلبشة من ة كانت ُصنعت لسيلَّ حبُ  ملسو هيلع هللا ىلصوملا كثرت الوفود جاءوا لرسول هللا 
أو قطعة واحدة وهلا  - بنطلون وجاكتأى بلغة عصر�  -بالد اليمن، واحللة يف لغة العرب تتكون من قطعتني 

بسبع وعشرين مجًال ليقابل فيها الوفود، وتعددت الرواqت حىت أن إحدى  ملسو هيلع هللا ىلص، فاشرتاها النيب تلبس بطانة
  !!ذكرت أنه اشرتاها ¶ثنني وأربعني مجالً الرواqت 
للجمال والكمال وحماسن اخلالل ومجال الصفات الظاهرة والباطنة  كان مثاالً   ملسو هيلع هللا ىلصحىت نعرف أن رسول هللا  

  .عز وجلمع اخللق ومع احلق 

  صوت الحقصوت الحق

ث ُيسمع من أراد أن ُحيدثه، لكنه كان إذا حتدَّ  خفيفة، وصوته غري جاش أي هادئ، ةٌ صوته فيه حبَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
  :ذات مرة كان على منربه الشريف فقال

ِ،  َرسُولَ َرسُولَ   یَایَا  ::فَقِیلَ فَقِیلَ   غَنٍْم،غَنٍْم،  بَنِيبَنِي  فِيفِي  فََجلَسَ فََجلَسَ   َرَواَحةَ َرَواَحةَ   بْنُ بْنُ   ا9َِّ ا9َِّ   عَبْدُ عَبْدُ   فَسَِمعَ فَسَِمعَ   اْجلِسُوا،اْجلِسُوا،  {{ ِ،ا9َّ   فِيفِي  َجالِسٌ َجالِسٌ   َرَواَحةَ َرَواَحةَ   ابْنُ ابْنُ   ذَاكَ ذَاكَ   ا9َّ

}}  َمكَانِھِ َمكَانِھِ   فِيفِي  فََجلَسَ فََجلَسَ   اْجلِسُوا،اْجلِسُوا،: : لِلنَّاِس لِلنَّاِس   تَقُولُ تَقُولُ   َوأَنْتَ َوأَنْتَ   سَِمعَكَ سَِمعَكَ   غَنٍْم،غَنٍْم،  بَنِيبَنِي
١٠
  

، أي ُيسمع النساء وهن يف )النساء املخبَّئات(كان إذا حتدث ُيسمع العواتق يف خدورهن : وكانوا يقولون
إىل بيو½ن، يف كل أرجاء املدينة، ال إذاعة وال ميكروفون، ولكن القدرة اإلهلية جتعل اهلواء يوصل صوت خري الربية 

وعن ، دون ما سواه صلوات ريب وتسليماته عليه عز وجلما شاء من الربية، وهذه مزية وخصوصية اختصه ¾ا هللا 
  :قال رضى هللا عنهأنس سيد� 

ُ   بَعَثَ بَعَثَ   َماَما  {{ ُ ا9َّ   َحسَنَ َحسَنَ   الَْوْجھِ الَْوْجھِ   َحسَنَ َحسَنَ   فَبَعَثَھُ فَبَعَثَھُ   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  نَبِیَّكُمْ نَبِیَّكُمْ   بَعَثَ بَعَثَ   َحتَّىَحتَّى  الصَّْوِت،الصَّْوِت،  َحسَنَ َحسَنَ   الَْوْجِھ،الَْوْجِھ،  َحسَنَ َحسَنَ   بَعَثَھُ بَعَثَھُ   إِالإِال  قَطُّ قَطُّ   نَبِیQانَبِیQا  ا9َّ

ُع،  یَكُنْ یَكُنْ   َولَمْ َولَمْ   الصَّْوِت،الصَّْوِت، ُع،یَُرّجِ }}  الَْمدِّ الَْمدِّ   بَعْضَ بَعْضَ   یَُمدُّ یَُمدُّ   كَانَ كَانَ   َولَِكنْ َولَِكنْ   یَُرّجِ
١١
  

أحسنھم وجھاً وأحسنھم صوتا، وكان أحسنھم وجھاً وأحسنھم صوتا، وكان   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصما بعث هللا نبیاً إال حسن الوجھ حسن الصوت فكان نبیكم ما بعث هللا نبیاً إال حسن الوجھ حسن الصوت فكان نبیكم { { 
}}یبلغ حیث ال یبلغھ صوت غیره یبلغ حیث ال یبلغھ صوت غیره   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصصوت رسول هللا صوت رسول هللا 

١٢
  

أنه كان يف حجة الوداع معه مائة ألف، وعندما  -ملن ذهب منكم إىل ِمَىن ورآها  -واألعجب من ذلك 
ذهبوا إىل ِمَىن تفرقوا، وكان كثري من العرب مييل إىل ُسكىن أعايل اجلبال إىل وقتنا هذا، ويقول عبد الرمحن بن معاذ 

  :رضى هللا عنهالتيمي 

}}َمنَاِزلِنَا َمنَاِزلِنَا   فِيفِي  َونَْحنُ َونَْحنُ   یَقُولُ یَقُولُ   َماَما  نَْسَمعُ نَْسَمعُ   كُنَّاكُنَّا  َحتَّىَحتَّى  أَْسَماعُنَاأَْسَماعُنَا  فَفُتَِحتْ فَفُتَِحتْ   بِِمنًىبِِمنًى  َونَْحنُ َونَْحنُ   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  ا9َِّ ا9َِّ   َرسُولُ َرسُولُ   َخطَبَنَاَخطَبَنَا  {{
١٣
  

قال  عز وجليُبلغ صوته ملن أراد، ألن هللا  عز وجلالكل مسعه من اخليام مع أن صوته هادئ، لكن كان هللا 
  :: أمثاله من األنبياءفيه ويف
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 مكحول عن عائشة أدب اإلمالء واإلستمالء   ٩

١٠
 معجم الطبراني ودالئل النبوة للبیھقي عن عائشة رضي هللا عنھا 
١١

 الطبقات الكبرى البن سعد والشمائل المحمدیة للترمذي 
١٢

 ابن حجر في فتح الباري 
١٣

  سنن أبي داود والنسائي 
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اختاره  عز وجلحلضرته، ومأمور بطاعته، ألنه رسول احلق، وهللا  كل شيء يف الكون عاليه ودانيه مسخرٌ   
  .عليه الصالة والسالملُيبلغ دعوة هللا إىل خلق هللا  واجتباه

  :وعن أم هاينء ² قالت

}}  عَِریِشيعَِریِشي  عَلَىعَلَى  الْكَعْبَِةَوأَنَاالْكَعْبَِةَوأَنَا  ِعنْدَ ِعنْدَ   اللَّیْلِ اللَّیْلِ   َجْوفِ َجْوفِ   فِيفِي  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  ا9َِّ ا9َِّ   َرسُولِ َرسُولِ   قَِراَءةَ قَِراَءةَ   نَْسَمعُ نَْسَمعُ     كُنَّاكُنَّا{ { 
١٤
  

  :قال رضى هللا عنهوعن جابر بن عبد هللا 

تْ   َخطَبَ َخطَبَ   إِذَاإِذَا  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  ا9َِّ ا9َِّ   َرسُولُ َرسُولُ   انَ انَ كَ كَ { {  تْ اْحَمرَّ   َجیْشًا،َجیْشًا،  یُنِْذرُ یُنِْذرُ   كَأَنَّھُ كَأَنَّھُ   َحتَّىَحتَّى  غََضبُھُ غََضبُھُ   َواْشتَدَّ َواْشتَدَّ   َصْوتُھُ َصْوتُھُ   َوعَالَوعَال  عَیْنَاهُ عَیْنَاهُ   اْحَمرَّ

}}  َوَمسَّاكُمْ َوَمسَّاكُمْ   َصبََّحكُمْ َصبََّحكُمْ : : یَقُولُ یَقُولُ 
١٥
  

  أُذُنھ الواعیةأُذُنھ الواعیة

يف ظاهرها وتكوينها الظاهر، وكانت  ... من ُأذن إلنسان عز وجلأما ُأذنه فكانت على أكمل ما صنع هللا 
ال نسمع   !!كذلك يسمع ¾ا ما 

يسمع ¾ا كالم الوحي، ويسمع ¾ا كالم املالئكة، ويسمع ¾ا كالم العوامل العلوية، ويسمع ¾ا كالم الطيور، 
  !!وكالم الوحوش، وكالم احليوا�ت، وكالم اجلبال

فرف عليه، يقول عبد هللا بن مسعود يُـر ابة صغاره جاء فالكل كان يُكلمه وُحيدثه، فالطري الذي خطف الصح
  :رضى هللا عنه

ُ   َصلَّىَصلَّى  ا9َِّ ا9َِّ   َرسُولِ َرسُولِ   َمعَ َمعَ   كُنَّاكُنَّا{ {  ُ ا9َّ َرةٍ،  فَْرَخافَْرَخا  فِیَھافِیَھا  بِشََجَرةٍ بِشََجَرةٍ   َوَمَرْرنَاَوَمَرْرنَا  سَفٍَر،سَفٍَر،  فِيفِي  َوسَلَّمَ َوسَلَّمَ   َوآَلِھِ َوآَلِھِ   عَلَیْھِ عَلَیْھِ   ا9َّ َرةٍ،ُحمَّ   ُحمَّ

َرةُ   فََجاَءتِ فََجاَءتِ : : قَالَ قَالَ   فَأََخذْنَاھَُما،فَأََخذْنَاھَُما، َرةُ الُْحمَّ ُ   َصلَّىَصلَّى  ا9َِّ ا9َِّ   ولِ ولِ َرسُ َرسُ   إِلَىإِلَى  الُْحمَّ ُ ا9َّ   َصلَّىَصلَّى  النَّبِيُّ النَّبِيُّ   فَقَالَ فَقَالَ   تَِصیُح،تَِصیُح،  َوِھيَ َوِھيَ   َوسَلَّمَ َوسَلَّمَ   َوآَلِھِ َوآَلِھِ   عَلَیْھِ عَلَیْھِ   ا9َّ

 ُ ُ ا9َّ }}  فَُردُّوھَُمافَُردُّوھَُما: : قَالَ قَالَ ..نَْحنُ نَْحنُ   ::فَقُلْنَافَقُلْنَا: : قَالَ قَالَ   بِفَْرَخیَْھا؟بِفَْرَخیَْھا؟  ھَِذهِ ھَِذهِ   فََجعَ فََجعَ   َمنْ َمنْ : : َوسَلَّمَ َوسَلَّمَ   َوآَلِھِ َوآَلِھِ   عَلَیْھِ عَلَیْھِ   ا9َّ
١٦
  

َناُه َفَأwَُه  ملسو هيلع هللا ىلصِلَرُجٍل ِمْن األَْنَصاِر فَِإَذا َمجٌَل، فـََلمَّا رََأى النَِّيبَّ  ار حديقةميشي جبو  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النيب  َحنَّ َوَذرََفْت َعيـْ
  :َفَمَسَح ِذفْـَراُه َفَسَكَت فـََقالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّيبُّ 

ِ،  َرسُولَ َرسُولَ   لِي یَالِي یَا  ::فَقَالَ فَقَالَ   األَنَْصاِر،األَنَْصاِر،  ِمنْ ِمنْ   فَتًىفَتًى  َجاءَ َجاءَ َف َف   )اْجلََمُل؟ َهَذا ِلَمنْ (  الَْجَملِ الَْجَملِ   ھَذَاھَذَا  َربُّ َربُّ   َمنْ َمنْ   {{ ِ،ا9َّ   تَتَّقِيتَتَّقِي  أَفَالأَفَال: : فَقَالَ فَقَالَ   ا9َّ

 َ َ ا9َّ ُ   َملَّكَكَ َملَّكَكَ   الَّتِيالَّتِي  الْبَِھیَمةِ الْبَِھیَمةِ   ھَِذهِ ھَِذهِ   فِيفِي  ا9َّ ُ ا9َّ ١٧}}  َوتُدْئِبُھُ َوتُدْئِبُھُ   تُِجیعُھُ تُِجیعُھُ   أَنَّكَ أَنَّكَ   إِلَيَّ إِلَيَّ   شَكَىشَكَى  فَإِنَّھُ فَإِنَّھُ   إِیَّاھَاإِیَّاھَا  ا9َّ
  

حليوا�ت لرسول هللا وما ورد يف هذا الباب فوق العد، من شكوى ا ، حىت كانت بعض ملسو هيلع هللا ىلصلطيور، وشكوى ا
حليوا�ت تعاونه يف دعوته، وهذا هو العجب العجاب، فعن أيب هريرة    :قال رضى هللا عنها

اِعي  فَطَلَبَھُ فَطَلَبَھُ   شَاةً،شَاةً،  ِمنَْھاِمنَْھا  فَأََخذَ فَأََخذَ   غَنٍَم،غَنٍَم،  َراِعيَراِعي  إِلَىإِلَى  ِذئْبٌ ِذئْبٌ   َجاءَ َجاءَ { {  اِعيالرَّ ئْبُ   فََصِعدَ فََصِعدَ : : قَالَ قَالَ   ِمنْھُ،ِمنْھُ،  انْتََزعََھاانْتََزعََھا  َحتَّىَحتَّى  الرَّ ئْبُ الذِّ   الذِّ

،تَّلٍ،  عَلَىعَلَى ،َوقَالَ   فَأَقْعَىفَأَقْعَى  تَّلٍ ،َوقَالَ َواْستَقَرَّ ــدْتَ   ::َواْستَقَرَّ ــدْتَ عََمـ ُ   َرَزقَنِیھِ َرَزقَنِیھِ   ِرْزقٍ ِرْزقٍ   إِلَىإِلَى  عََمـ ُ ا9َّ ــھُ،  ا9َّ ــھُ،أََخذْتُـ ــھُ   ثُمَّ ثُمَّ   أََخذْتُـ ــھُ انْتََزْعتَـ ُجلُ   ِمنِّي؟فَقَالَ ِمنِّي؟فَقَالَ   انْتََزْعتَـ ُجلُ الرَّ   تَا9َِّ تَا9َِّ ::الرَّ

ئْبُ   فَقَالَ فَقَالَ ! ! یَتَكَلَّمُ یَتَكَلَّمُ   ِذئْبٌ ِذئْبٌ   كَالْیَْومِ كَالْیَْومِ   َرأَیْتُ َرأَیْتُ   إِنْ إِنْ  ئْبُ الذِّ تَیْنِ   بَیْنَ بَیْنَ   النََّخالتِ النََّخالتِ   فِيفِي  َرُجلٌ َرُجلٌ   ھَذَاھَذَا  ِمنْ ِمنْ   ْعَجبُ ْعَجبُ أَ أَ : : الذِّ تَیْنِ الَْحرَّ   َمَضى،َمَضى،  بَِمابَِما  یُْخبُِركُمْ یُْخبُِركُمْ   الَْحرَّ

                                                 
١٤

 دالئل النبوة للبیھقي ومسند أحمد 
١٥

 صحیح مسلم وسنن ابن ماجة 
١٦

 الحاكم والطبراني 
١٧

 رضى هللا عنھمسنن أبي داود ومسند أحمد عن عبد هللا بن جعفر  
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ُجلُ   فَكَانَ فَكَانَ : : قَالَ قَالَ   بَعْدَكُْم،بَعْدَكُْم،  ھَُوكَائِنٌ ھَُوكَائِنٌ   َوَماَوَما ُجلُ الرَّ ِ   إِلَىإِلَى  فََجاءَ فََجاءَ   یَُھوِدیQا،یَُھوِدیQا،  الرَّ ِ النَّبِّي ١٨}}  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ النَّبِيُّ   فََصدَّقَھُ فََصدَّقَھُ   َوأَْسلََم،َوأَْسلََم،  فَأَْخبََرهُ فَأَْخبََرهُ   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِّي
  

آَمَن ِبَك َهَذا الضَّبُّ آَمْنُت ِبَك، فـََقاَل  ِإنْ : وقال له –نوع من الزواحف  –والرجل الذي جاءه ومعه ضب 
 َِّÉملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل ا :  

،  یَایَا  {{ ،َضبُّ ٍ   بِِلسَانٍ بِِلسَانٍ   الضَّبُّ الضَّبُّ   فَتَكَلَّمَ فَتَكَلَّمَ   َضبُّ ٍ عََربِّي   فَقَالَ فَقَالَ   الْعَالَِمیَن،الْعَالَِمیَن،  َربِّ َربِّ   َرسُولَ َرسُولَ   یَایَا  َوسَعْدَیْكَ َوسَعْدَیْكَ   یْكَ یْكَ لَبَّ لَبَّ   ::َجِمیعًاَجِمیعًا  الْقَْومُ الْقَْومُ   یَفَْھُمھُ یَفَْھُمھُ   ُمبِینٍ ُمبِینٍ   عََربِّي

ُ   َصلَّىَصلَّى  ا9َِّ ا9َِّ   َرسُولُ َرسُولُ   لَھُ لَھُ  ُ ا9َّ   سُلْطَانُھُ،سُلْطَانُھُ،  األَْرِض األَْرِض   َوفِيَوفِي  عَْرشُھُ،عَْرشُھُ،  السََّماءِ السََّماءِ   فِيفِي  الَِّذيالَِّذي: : قَالَ قَالَ   تَعْبُدُ؟تَعْبُدُ؟  َمنْ َمنْ : : َوسَلَّمَ َوسَلَّمَ   َوآلِھِ َوآلِھِ   عَلَیْھِ عَلَیْھِ   ا9َّ

؟  یَایَا  أَنَاأَنَا  فََمنْ فََمنْ   ::قَالَ قَالَ   عَذَابُھُ،عَذَابُھُ،  النَّارِ النَّارِ   َوفِيَوفِي  تُھُ،تُھُ،َرْحمَ َرْحمَ   الَْجنَّةِ الَْجنَّةِ   َوفِيَوفِي  سَبِیلُھُ،سَبِیلُھُ،  الْبَْحرِ الْبَْحرِ   َوفِيَوفِي ؟َضبُّ   َربِّ َربِّ   َرسُولُ َرسُولُ   أَنْتَ أَنْتَ : : قَالَ قَالَ   َضبُّ

ُ،  إِالإِال  إِلَھَ إِلَھَ   الال  أَنْ أَنْ   أَْشَھدُ أَْشَھدُ : : األَْعَرابِيُّ األَْعَرابِيُّ   فَقَالَ فَقَالَ   كَذَّبََك،كَذَّبََك،  َمنْ َمنْ   َخابَ َخابَ   َوقَدْ َوقَدْ   َصدَّقََك،َصدَّقََك،  َمنْ َمنْ   أَفْلَحَ أَفْلَحَ   قَدْ قَدْ   النَّبِیِّیَن،النَّبِیِّیَن،  َوَخاتَمُ َوَخاتَمُ   الْعَالَِمیَن،الْعَالَِمیَن، ُ،ا9َّ   ا9َّ

  السَّاعَةَ السَّاعَةَ   ألَنْتَ ألَنْتَ   َوَوا9َِّ َوَوا9َِّ   ِمنَْك،ِمنَْك،  إِلَيَّ إِلَيَّ   أَبْغَضُ أَبْغَضُ   أََحدٌ أََحدٌ   األَْرِض األَْرِض   َوْجھِ َوْجھِ   عَلَىعَلَى  َوَماَوَما  أَتَیْتُكَ أَتَیْتُكَ   لَقَدْ لَقَدْ   َوا9َِّ َوا9َِّ   َحقQا،َحقQا،  ا9َِّ ا9َِّ   َرسُولُ َرسُولُ   نْتَ نْتَ َوأَ َوأَ 

يوَ وَ   َوَخاِرِجي،َوَخاِرِجي،  َودَاِخلِيَودَاِخلِي  َوبَشَِري،َوبَشَِري،  شَعِْريشَعِْري  بِكَ بِكَ   آَمنَ آَمنَ   فَقَدْ فَقَدْ   َوالِِدي،َوالِِدي،  َوِمنْ َوِمنْ   نَفِْسينَفِْسي  ِمنْ ِمنْ   إِلَيَّ إِلَيَّ   أََحبُّ أََحبُّ  يِسّرِ }}َوعَالنِیَتِي َوعَالنِیَتِي   ِسّرِ
١٩
  

صوات لكل الكائنات بكل اللغات، ويتكلم معها كذلك كما علَّمه ®رئ األرض  فكان يسمع كل األ
صحابه فقال هلمعز وجلوالسماوات    :، وانظر إىل مدى مساع هذه اُألذن، ذات مرة كان مع أ

  أََصابِعَ أََصابِعَ   أَْربَعِ أَْربَعِ   َمْوِضعُ َمْوِضعُ   فِیَھافِیَھا  َماَما  تَئِطَّ تَئِطَّ   أَنْ أَنْ   لََھالََھا  السََّماُء َوُحقَّ السََّماُء َوُحقَّ   طَتِ طَتِ أَ أَ   تَْسَمعُوَن،تَْسَمعُوَن،  الال  َماَما  َوأَْسَمعُ َوأَْسَمعُ   تََرْوَن،تََرْوَن،  الال  َماَما  أََرىأََرى  إِنِّيإِنِّي  {{

ِ   سَاِجدًاسَاِجدًا  َجبَْھتَھُ َجبَْھتَھُ   َواِضعٌ َواِضعٌ   َوفیھ َملَكٌ َوفیھ َملَكٌ   إِالإِال َّ9ِ ِ َّ9ِ{{
٢٠
  

صود ¾ا السماء القريبة منا، فهذا الغالف اجلوي، لكن السماء اليت فيها  صوت السماء، وليس املق مسع 
صوت ضخم، فقالوا اً مرة أخرى كان جالسو .ُعمَّار امللكوت األعلى صحابه فأمسعهم وجبة عظيمة أي  ما هذا : بني أ

  :q رسول هللا؟ قال

}}  قَعِْرھَاقَعِْرھَا  إِلَىإِلَى  انْتََھىانْتََھى  فَاآلنَ فَاآلنَ   َخِریفًا،َخِریفًا،  سَبِْعینَ سَبِْعینَ   ُمنْذُ ُمنْذُ   َجَھنَّمَ َجَھنَّمَ   فِيفِي  أُْرِسلَ أُْرِسلَ   َحَجرٌ َحَجرٌ   ھَذَاھَذَا{ { 
٢١
  

وكيف حولتها إىل ! ذ®ت؟وكيف استقبلت اُألذن هذه الذب!وكم تُقدر املسافة؟! كيف مسعوه؟
صوات؟ صطفاه !!أ   .ملسو هيلع هللا ىلصعناية هللا ورعاية هللا حببيب هللا وم

  قوتھ الربانیةقوتھ الربانیة

صري،  ملسو هيلع هللا ىلصوكان  حلد، وال هو ق صدر، عريض ما بني األكتاف، ُعنقه معتدل، ال هو طويل زائد عن ا عريض ال
صرع كل أبطال اجلزيرة العربية يف أخبار متعددة ذلك ُروي ول، وكان غليظ الكفني، وهذا دليل على القوة أنه 

صارعة   .امل

صارعا يقف على جلد ثور أو بقرة فال يستطيع عشرة رجال  صة ركانة وقد كان رجال م ومن أشهر ما ورد ق
صته   :أشداء أن يزحزحوه، وهاكم ق

ِھْم، َوكَاَن ُمْشِركًا، َوكَاَن یَْرعَى غَنًَما لَھُ فِي َواٍد، ُركَانَةُ، َوكَاَن ِمْن أَفْتَِك الُركَانَةُ، َوكَاَن ِمْن أَفْتَِك ال: : قد كَاَن َرُجٌل یُقَاُل لَھُ قد كَاَن َرُجٌل یُقَاُل لَھُ { {  ِھْم، َوكَاَن ُمْشِركًا، َوكَاَن یَْرعَى غَنًَما لَھُ فِي َواٍد، نَّاِس َوأَشَدِّ نَّاِس َوأَشَدِّ
ِ : : یُقَاُل لَھُ یُقَاُل لَھُ  ِ إَِضمٌ، فََخَرَج َرسُولُ ا9َّ ُ عَنَْھا ذَاَت یَْوٍم قِبََل ذَلَِك الَْواِدي، فَلَِقیَھُ ُركَانَةُ َولَیَْس   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصإَِضمٌ، فََخَرَج َرسُولُ ا9َّ ُ عَنَْھا ذَاَت یَْوٍم قِبََل ذَلَِك الَْواِدي، فَلَِقیَھُ ُركَانَةُ َولَیَْس ِمْن بَیِْت خدیجة َرِضَي ا9َّ َمَع َمَع ِمْن بَیِْت خدیجة َرِضَي ا9َّ

 ِ ِ َرسُوِل ا9َّ ى َوتَدَعُو إِلَى إِلَِھَك الْعَِزیِز یَا ُمَحمَّدُ، أَنَْت الَِّذي تَْشتُُم آلَِھتَنَا الالَت َوالْ یَا ُمَحمَّدُ، أَنَْت الَِّذي تَْشتُُم آلَِھتَنَا الالَت َوالْ : : أََحدٌ، فَقَاَم إِلَیِْھ ُركَانَةُ، فَقَالَ أََحدٌ، فَقَاَم إِلَیِْھ ُركَانَةُ، فَقَالَ   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصَرسُوِل ا9َّ ى َوتَدَعُو إِلَى إِلَِھَك الْعَِزیِز عُزَّ عُزَّ

                                                 
١٨

 شرح الُسنَّة 
١٩

 رضى هللا عنھممعجم الطبراني عن عمر بن الخطاب  
٢٠

 رضى هللا عنھمسنن الترمذي وابن ماجةعن أبي ذر  
٢١

 رضى هللا عنھملم ومسند أحمد عن أبي ھریرة صحیح مس 
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الَْحِكیَم یُنِْجیَك ِمنِّي الْیَْوَم، َوسَأَْعِرُض الَْحِكیَم یُنِْجیَك ِمنِّي الْیَْوَم، َوسَأَْعِرُض الَْحِكیِم، لَْوال َرِحٌم بَیْنِي َوبَیْنََك َما كَلَّْمتَُك الْكَالَم َحتَّى أَقْتُلََك، َولَِكِن ادْعُ إِلََھَك الْعَِزیَز الَْحِكیِم، لَْوال َرِحٌم بَیْنِي َوبَیْنََك َما كَلَّْمتَُك الْكَالَم َحتَّى أَقْتُلََك، َولَِكِن ادْعُ إِلََھَك الْعَِزیَز 

ى، فَإِْن أَ   عَلَیَْك أَْمًرا، ھَْل لََك إِلَيَّ عَلَیَْك أَْمًرا، ھَْل لََك إِلَيَّ  ى، فَإِْن أَ أَْن أَُصاِرعََك َوتَدْعُو إِلََھَك الْعَِزیَز الَْحِكیَم أَْن یُِعینََك عَلَيَّ َوأَنَا أَدْعُو الالَت َوالْعُزَّ نَْت نَْت أَْن أَُصاِرعََك َوتَدْعُو إِلََھَك الْعَِزیَز الَْحِكیَم أَْن یُِعینََك عَلَيَّ َوأَنَا أَدْعُو الالَت َوالْعُزَّ

 ِ ِ َصَرْعتَنِي فَلََك عَْشٌر ِمْن غَنَِمي ھَِذِه تَْختَاُرھَا، فَقَاَل ِعنْدَ ذَلَِك َرسُوُل ا9َّ ِ نَعَمْ نَعَمْ : : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصَصَرْعتَنِي فَلََك عَْشٌر ِمْن غَنَِمي ھَِذِه تَْختَاُرھَا، فَقَاَل ِعنْدَ ذَلَِك َرسُوُل ا9َّ ِ ، إِْن ِشئَْت، فَاتَِّخذْ، فَدَعَا نَبِيُّ ا9َّ صلى صلى ، إِْن ِشئَْت، فَاتَِّخذْ، فَدَعَا نَبِيُّ ا9َّ

ى، أَْعنِي عَلَى ُمَحمٍَّد،  هللا علیھ وسلمهللا علیھ وسلم ى، أَْعنِي عَلَى ُمَحمٍَّد،إِلََھھُ الْعَِزیَز الَْحِكیَم أَْن یُِعینَھُ عَلَى ُركَانَةَ، َودَعَا ُركَانَةُ الالَت َوالْعُزَّ فَاتََّخذَهُ َرسُولُ فَاتََّخذَهُ َرسُولُ   إِلََھھُ الْعَِزیَز الَْحِكیَم أَْن یُِعینَھُ عَلَى ُركَانَةَ، َودَعَا ُركَانَةُ الالَت َوالْعُزَّ

 ِ ِ ا9َّ فَلَْسَت الَِّذي فَعَلَْت بِي ھَذَا إِنََّما فَعَلَھُ إِلَُھَك الْعَِزیُز الَْحِكیمُ، َوَخذَلَنِي فَلَْسَت الَِّذي فَعَلَْت بِي ھَذَا إِنََّما فَعَلَھُ إِلَُھَك الْعَِزیُز الَْحِكیمُ، َوَخذَلَنِي : : َوَجلََس عَلَى َصدِْرِه، فَقَاَل ُركَانَةُ َوَجلََس عَلَى َصدِْرِه، فَقَاَل ُركَانَةُ فََصَرعَھُ، فََصَرعَھُ،   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصا9َّ

ى، َوَما َوَضَع أََحدٌ َجنْبِي قَبْلَكَ  ى، َوَما َوَضَع أََحدٌ َجنْبِي قَبْلَكَ الالُت َوالْعُزَّ فَلََك عَْشٌر أُْخَرى تَْختَاُرھَا، فَآَخذَهُ فَلََك عَْشٌر أُْخَرى تَْختَاُرھَا، فَآَخذَهُ عُدْ، فَإِْن أَنَْت َصَرْعتَنِي، عُدْ، فَإِْن أَنَْت َصَرْعتَنِي، : : فَقَاَل لَھُ ُركَانَةُ فَقَاَل لَھُ ُركَانَةُ ..الالُت َوالْعُزَّ

 ِ ِ نَبِيُّ ا9َّ فَلَْسَت الَِّذي فَعَلَْت بِي ھَذَا، إِنََّما فَعَلَھُ إِلَھَُك الْعَِزیُز الَْحِكیمُ، فَلَْسَت الَِّذي فَعَلَْت بِي ھَذَا، إِنََّما فَعَلَھُ إِلَھَُك الْعَِزیُز الَْحِكیمُ، : : فََصَرعَھُ َوَجلََس عَلَى كَبِِدِه، فَقَاَل لَھُ ُركَانَةُ فََصَرعَھُ َوَجلََس عَلَى كَبِِدِه، فَقَاَل لَھُ ُركَانَةُ   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصنَبِيُّ ا9َّ

عُدْ، فَإِْن أَنَْت َصَرْعتَنِي فَلََك عَْشٌر أُْخَرى تَْختَاُرھَا، عُدْ، فَإِْن أَنَْت َصَرْعتَنِي فَلََك عَْشٌر أُْخَرى تَْختَاُرھَا، : : ى َوَما َوَضَع َجنْبِي أََحدٌ قَبْلََك، فَقَاَل لَھُ ُركَانَةُ ى َوَما َوَضَع َجنْبِي أََحدٌ قَبْلََك، فَقَاَل لَھُ ُركَانَةُ َوَخذَلَنِي الالُت َوالْعُزَّ َوَخذَلَنِي الالُت َوالْعُزَّ 

 ِ ِ فَأََخذَهُ نَبِيُّ ا9َّ ةٍ، فَصَ   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصفَأََخذَهُ نَبِيُّ ا9َّ َل َمرَّ ةٍ، فَصَ َودَعَا كُلُّ َواِحٍد ِمنُْھَما إِلََھھُ كََمثَِل فَعََل أَوَّ َل َمرَّ ِ َودَعَا كُلُّ َواِحٍد ِمنُْھَما إِلََھھُ كََمثَِل فَعََل أَوَّ ِ َرعَھُ َرسُوُل ا9َّ لَْسَت لَْسَت : : الثَّاِلثَةَ، فَقَاَل لَھُ ُركَانَةُ الثَّاِلثَةَ، فَقَاَل لَھُ ُركَانَةُ   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصَرعَھُ َرسُوُل ا9َّ

ى، فَدُونَكَ  ى، فَدُونَكَ أَنَْت الَِّذي فَعَلَْت بِي ھَذَا، إِنََّما فَعَلَھُ إِلَھَُك الْعَِزیُز الَْحِكیمُ، َوَخذَلَنِي الالُت َوالْعُزَّ ، ،  ثَالثِیَن شَاةً ِمْن غَنَِمي فَاْختَْرھَا ثَالثِیَن شَاةً ِمْن غَنَِمي فَاْختَْرھَاأَنَْت الَِّذي فَعَلَْت بِي ھَذَا، إِنََّما فَعَلَھُ إِلَھَُك الْعَِزیُز الَْحِكیمُ، َوَخذَلَنِي الالُت َوالْعُزَّ

 ِ ِ فَقَاَل لَھُ َرسُوُل ا9َّ ْن تُْسلِْم ْن تُْسلِْم َما أُِریدُ ذَلَِك، َولَِكْن أَدْعُوَك إِلَى اِإلْسالِم یَا ُركَانَةُ، َوأَنْفَُس بَِك أَْن تَِصیَر إِلَى النَّاِر، إِنََّك إِ َما أُِریدُ ذَلَِك، َولَِكْن أَدْعُوَك إِلَى اِإلْسالِم یَا ُركَانَةُ، َوأَنْفَُس بَِك أَْن تَِصیَر إِلَى النَّاِر، إِنََّك إِ : : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل لَھُ َرسُوُل ا9َّ

ِ ال، إِال أَْن تُِریَنِي آیَةً، قَ ال، إِال أَْن تُِریَنِي آیَةً، قَ : : تَْسلَْم، فَقَاَل لَھُ ُركَانَةُ تَْسلَْم، فَقَاَل لَھُ ُركَانَةُ  ِ اَل لَھُ َرسُوُل ا9َّ ُ عَلَیَْك شَِھیدٌ، لَئِْن أَنَا دَعَْوُت َربِّي فَأََریْتَُك آیَةً : : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصاَل لَھُ َرسُوُل ا9َّ ُ عَلَیَْك شَِھیدٌ، لَئِْن أَنَا دَعَْوُت َربِّي فَأََریْتَُك آیَةً ا9َّ ا9َّ

ِ نَعَْم، َوقَِریٌب ِمنُْھَما شََجَرةُ سَُمٍر ذَاَت فُُروعٍ َوقُْضبَاٌن، فَأَشَاَر إِلَیْ نَعَْم، َوقَِریٌب ِمنُْھَما شََجَرةُ سَُمٍر ذَاَت فُُروعٍ َوقُْضبَاٌن، فَأَشَاَر إِلَیْ : : لَتُِجیبَنِي إِلَى َما أَدْعُوَك إِلَیِْھ؟ قَالَ لَتُِجیبَنِي إِلَى َما أَدْعُوَك إِلَیِْھ؟ قَالَ  ِ َھا َرسُوُل ا9َّ   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصَھا َرسُوُل ا9َّ

ِ، فَانْشَقَّْت بِاثْنَیِْن فَأَقْبَلَْت عَلَى نِْصِف ِشقَِّھا َوقُْضبَانَِھا َوفُُروِعَھا َحتَّى كَ : : َوقَاَل لََھاَوقَاَل لََھا ِ، فَانْشَقَّْت بِاثْنَیِْن فَأَقْبَلَْت عَلَى نِْصِف ِشقَِّھا َوقُْضبَانَِھا َوفُُروِعَھا َحتَّى كَ أَقْبِلِي بِإِذِْن ا9َّ انَْت بَیَْن یَدَْي َرسُوِل انَْت بَیَْن یَدَْي َرسُوِل أَقْبِلِي بِإِذِْن ا9َّ

 ِ ِ ا9َّ أََریْتَنِي عَِظیًما، فَُمْرھَا فَلْتَْرِجْع، فَأََمَرھَا فََرَجعَْت بِقُْضبَانَِھا َوفُُروِعَھا، َحتَّى إِذَا أََریْتَنِي عَِظیًما، فَُمْرھَا فَلْتَْرِجْع، فَأََمَرھَا فََرَجعَْت بِقُْضبَانَِھا َوفُُروِعَھا، َحتَّى إِذَا : : قَاَل لَھُ ُركَانَةُ قَاَل لَھُ ُركَانَةُ َوبَیَْن ُركَانَةَ، فَ َوبَیَْن ُركَانَةَ، فَ   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصا9َّ

 ِ ِ الْتَأََمْت، قَاَل لَھُ َرسُوُل ا9َّ كُوَن قَْد َرأَیُْت عَِظیًما، َولَِكْن أَْكَرهُ أَْن تَسَاَمُع كُوَن قَْد َرأَیُْت عَِظیًما، َولَِكْن أَْكَرهُ أَْن تَسَاَمُع َما بِي إِال أَْن أَ َما بِي إِال أَْن أَ : : أَْسلِْم تَْسلَْم، فَقَاَل لَھُ ُركَانَةُ أَْسلِْم تَْسلَْم، فَقَاَل لَھُ ُركَانَةُ : : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصالْتَأََمْت، قَاَل لَھُ َرسُوُل ا9َّ

اُء الَْمِدینَِة َوِصبْیَانُھُْم أَنَّھُ لَْم اُء الَْمِدینَِة َوِصبْیَانُھُْم أَنَّھُ لَْم نِسَاُء الَْمِدینَِة َوِصبْیَانُُھْم أَنِّي إِنََّما أََجبَْت لُِرْعٍب دََخَل فِي قَلْبِي ِمنَْك، َولَِكْن قَدْ عَلَِمْت نِسَ نِسَاُء الَْمِدینَِة َوِصبْیَانُُھْم أَنِّي إِنََّما أََجبَْت لُِرْعٍب دََخَل فِي قَلْبِي ِمنَْك، َولَِكْن قَدْ عَلَِمْت نِسَ 

ِ َحدٌ َولَْم یَدُْخْل قَلْبِي ُرْعٌب سَاعَةً قَطُّ لَیْال َوال نََھاًرا، َولَِكْن دُونََك فَاْختَْر غَنََمَك، فَقَاَل لَھُ َرسُ َحدٌ َولَْم یَدُْخْل قَلْبِي ُرْعٌب سَاعَةً قَطُّ لَیْال َوال نََھاًرا، َولَِكْن دُونََك فَاْختَْر غَنََمَك، فَقَاَل لَھُ َرسُ یََضْع َجنْبِي قَطُّ أَ یََضْع َجنْبِي قَطُّ أَ  ِ وُل ا9َّ : : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصوُل ا9َّ

 ِ ِ لَیَْس لِي َحاَجةٌ إِلَى غَنَِمَك إِذْ أَبَیَْت أَْن تُْسلَِم، فَانْطَلََق َرسُولُ ا9َّ }}  َراِجعًاَراِجعًا  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصلَیَْس لِي َحاَجةٌ إِلَى غَنَِمَك إِذْ أَبَیَْت أَْن تُْسلَِم، فَانْطَلََق َرسُولُ ا9َّ
٢٢..  

مثل مجيع األمم  ملسو هيلع هللا ىلصكأُمَّة فنبينا   ����جعل إبراهيم  عز وجلإذا كان هللا ، عز وجلمن هللا  ملسو هيلع هللا ىلصفكانت قوته 
  :من البدء إىل اخلتام يف كل املزاq اليت خصَّه ¾ا امللك العالم

ُلُكمْ {  َا َأَ� َبَشٌر ِمثـْ مثله  ملسو هيلع هللا ىلصكلكم من البدء إىل النهاqت، كل ما أوتيه األولون واآلخرون ُأويت   ))الكهفالكهف١١٠١١٠(( }ُقْل ِإمنَّ
  .ملسو هيلع هللا ىلصحلبيب هللا ومصطفاه  ����أضعافاً مضاعفة من فضل هللا، ومن إكرام هللا، واختصاص هللا 

  خاتم النبوةخاتم النبوة

 ظهره مقابل قلبه على اليسار خامت النبوة، وخامت النبوة كان دم متجمع سواء الصدر والبطن، ويف ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
  ).توجه حيث شئت فإنك منصور: (فوقه شعرات مكتوب ¾ذه الشعرات

كان أبوه من كبار أثرqء فارس، وكان يُعترب املشرف على عبادة   رضى هللا عنهولذلك سيد� سلمان الفارسي 
لك ودخل يف املسيحية، وذهب إىل دير، وبعد أن مات الراهب الذي يف الدير النار، لكن سيد� سلمان مل يرقه ذ

ْي بـَُينَّ، َواÉَِّ َما أَ : ملن أذهب بعدك؟ قال: ر آخر، ودير Ðلث، وقال للراهب يف هذا الدير األخريـانتقل إىل دي
ُعوٌث ِبِديِن ِإبـَْراِهيَم َأْعَلُمُه َأْصَبَح َعَلى َما ُكنَّا َعَلْيِه َأَحٌد ِمَن النَّاِس آُمُرَك أَ  ْن Ñَْتَِيُه، َوَلِكنَُّه َقْد َأظَلََّك زََماُن َنِيبٍّ ُهَو َمبـْ

نَـُهَما َخنٌْل، بِِه َعَالَماٌت َال َختَْفى َُْ̈كُل ال: َخيُْرُج �َِْرِض اْلَعَرِب، ُمَهاِجًرا ِإَىل َأْرٍض بـَْنيَ َحرَّتـَْنيِ بـَيـْ صََّدَقَة، َُْ̈كُل اْهلَِديََّة، َوَال 
ِة، فَِإْن اْسَتطَْعَت َأْن تـَْلَحَق بِِتْلَك اْلِبَالِد فَافْـَعْل، قَاَل سلمان مثَُّ َماَت َوَغيََّب، َفَمَكْثُت ِبَعمُّورِيََّة  :بـَْنيَ َكِتَفْيِه َخاَمتُ النـُّبـُوَّ

                                                 
٢٢

 رضى هللا عنھمدالئل النبیوة للبیھقي وأبي نعیم عن أبي إمامة  



 مشائل النىب جسده ملسو هيلع هللا ىلص_احللقة األوىل_٢جـ                             زيدفوزى دمحم أبو  فضيلة الشيخ

  هـ١٤٣٥مجاد األول ٥املوافق  ٦/٣/٢٠١٤حبدائق  املعادى سهرة اخلميس دينية مبقر اجلمعية العامة للدعوة إىل هللاندوة 

َهلُْم َحتِْمُلوِين ِإَىل َأْرِض اْلَعَرِب، َوُأْعِطيُكْم بـََقَراِيت َهِذِه  فـَُقْلتُ  َما َشاَء اÉَُّ َأْن َأْمُكَث، مثَُّ َمرَّ ِيب نـََفٌر ِمْن َكْلٍب ُجتَّارًا،
ْيَمِيت َهِذِه، قَاُلوا نـََعْم، َوَمحَُلوِين، َحىتَّ ِإَذا َقِدُموا ِيب َواِدي اْلُقَرى، ظََلُموِين فـََباُعوِين ِمْن رَُجٍل ِمْن يـَُهوَد َعْبًدا، : َوغُنـَ

نَ َفُكْنُت ِعْنَدهُ  َلَد الَِّذي َوَصَف ِيل َصاِحِيب، َوملَْ حيَِْق ِيل ِيف نـَْفِسي، فـَبَـيـْ َما َأَ� ، َورََأْيُت النَّْخَل، َورََجْوُت َأْن َتُكوَن اْلبـَ
ِإَىل اْلَمِديَنِة فـََواÉَِّ َما ُهَو ِإالَّ َأْن ِعْنَدُه، َقِدَم َعَلْيِه اْبُن َعمٍّ َلُه ِمَن اْلَمِديَنِة ِمْن َبِين قـَُرْيَظَة فَابـَْتاَعِين ِمْنُه، فَاْحَتَمَلِين 
تـَُها ِبِصَفِة َصاِحِيب، فََأَقْمُت ِ¾َا َوبـََعَث اÉَُّ َرُسوَلُه، فََأقَاَم ِمبَكََّة َما َأقَاَم َال  ْمسَُع َلُه ِبذِْكٍر َمَع َما َأَ� ِفيِه ِمْن  رََأيـْتـَُها فـََعَرفـْ َأ

، مثَُّ َهاَجرَ  ْذ ِإَىل اْلَمِديَنِة، فـََواÉَِّ ِإّينِ َلِفي رَْأِس َعْذٍق ِلَسيِِّدي َأْعَمُل ِفيِه بـَْعَض اْلَعَمِل، َوَسيِِّدي َجاِلٌس، إِ  ُشْغِل الرِّقِّ
َلَة، َواÉَِّ ِإنـَُّهْم اْآلَن : َحىتَّ َوَقَف َعَلْيِه، فـََقالَ  َأقْـَبَل اْبُن َعمٍّ َلهُ  َلُمْجَتِمُعوَن بُِقَباَء َعَلى رَُجٍل َقِدَم ُفَالُن قَاَتَل اÉَُّ َبِين قـَيـْ

َة اْليَـْوَم، يـَْزُعُموَن َأنَُّه َنِيبٌّ، قَالَ  ْعتـَُها َأَخَذْتِين اْلُعَرَواُء، َحىتَّ ظَنَـْنُت َسَأْسُقُط َعَلى َسيِِّدي، قَالَ : َعَلْيِهْم ِمْن َمكَّ مسَِ : فـََلمَّا 
ِه َذِلكَ َونـََزْلُت َعِن النَّْخَلِة، َفَجَعْلُت أَ  فـََغِضَب َسيِِّدي فـََلَكَمِين َلْكَمًة : َماَذا تـَُقوُل؟ َماَذا تـَُقوُل؟ قَالَ : ُقوُل ِالْبِن َعمِّ

َا َأَرْدُت َأْن َأْستَـْثِبَت َعمَّا قَاَل، وَ : قـُْلتُ : َأْقِبْل َعَلى َعَمِلَك، قَالَ ! َما َلَك َوِهلََذا: َشِديَدًة، مثَُّ قَالَ  َقْد َكاَن َال َشْيَء، ِإمنَّ
 َِّÉا َأْمَسْيُت َأَخْذتُُه مثَُّ َذَهْبُت ِإَىل َرُسوِل ا ِإنَُّه : َوُهَو بُِقَباَء، َفَدَخْلُت َعَلْيِه، فـَُقْلُت َلهُ  ملسو هيلع هللا ىلصِعْنِدي َشْيٌء َقْد َمجَْعُتُه، فـََلمَّ

َرَ®ُء َذُوو َحاَجٍة، َوَهَذا َشْيٌء َكاَن ِعْنِدي ِللصََّدَقِة، فـََرَأيـُْتُكْم َأَحقَّ َقْد بـََلَغِين َأنََّك رَُجٌل َصاِلٌح، َوَمَعَك َأْصَحاٌب َلَك غُ 
ُتُه ِإلَْيِه، فـََقاَل َرُسوُل اÉَِّ : بِِه ِمْن َغْريُِكْم، قَالَ  َُْ̈كْل، قَالَ : ِألَْصَحابِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصفـََقرَّبـْ ُت ِيف فـَُقلْ : ُكُلوا َوَأْمَسَك َيَدُه فـََلْم 

ًئا، َوَحتَوََّل َرُسوُل اÉَِّ : نـَْفِسي ِإّينِ : ِإَىل اْلَمِديَنِة، مثَُّ ِجْئُت بِِه، فـَُقْلتُ  ملسو هيلع هللا ىلصَهِذِه َواِحَدٌة، مثَُّ اْنَصَرْفُت َعْنُه َفَجَمْعُت َشيـْ
َها َوَأَمَر َأْصَحابَُه فََأَكُلوا َمَعُه، قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفََأَكَل َرُسوُل اÉَِّ : ، قَالَ رََأيـُْتَك َال Ñَُْكُل الصََّدَقَة، َوَهِذِه َهِديٌَّة َأْكَرْمُتَك ِ¾َا : ِمنـْ

نَـَتاِن، قال: فـَُقْلُت ِيف نـَْفِسي َنازًَة ِمْن َأْصَحابِِه، َوَقْد تَِبَع جَ : َوُهَو بَِبِقيِع اْلَغْرَقِد، قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصمثَُّ ِجْئُت َرُسوَل اÉَِّ : َهاwَِن اثـْ
ْل َأَرى اْخلَاَمتَ الَِّذي َوَصَف َعَلْيِه َمشَْلَتاِن َلُه، َوُهَو َجاِلٌس ِيف َأْصَحابِِه، َفَسلَّْمُت َعَلْيِه، مثَُّ اْسَتَدْرُت َأْنظُُر ِإَىل َظْهرِِه، هَ 

 َِّÉفَأَْلَقى رَِداَءُه َعْن َظْهرِِه، : َتَدْرتُُه، َعَرَف َأّينِ َأْستَـْثِبُت ِيف َشْيٍء ُوِصَف ِيل، قَالَ اسْ  ملسو هيلع هللا ىلصِيل َصاِحِيب؟ فـََلمَّا رَآِين َرُسوُل ا
 َِّÉُتُه، َفاْنَكبَـْبُت َعَلْيِه أُقـَبُِّلُه َوَأْبِكي، فـََقاَل ِيل َرُسوُل ا وَّْلُت، فـََقَصْصُت َعَلْيِه َحتَوَّْل، فـََتحَ : ملسو هيلع هللا ىلصفـََنَظْرُت ِإَىل اْخلَامتَِ فـََعَرفـْ

  .َأْن َيْسَمَع َذِلَك َأْصَحابُهُ  ملسو هيلع هللا ىلصفََأْعَجَب َرُسوَل اÉَِّ : َحِديِثي، قَالَ 
 َِّÉمثَُّ قَاَل ِيل رَ : َبْدٌر َوُأُحٌد، قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصمثَُّ َشَغَل َسْلَماَن الرِّقُّ َحىتَّ َفاتَُه َمَع َرُسوِل ا َِّÉملسو هيلع هللا ىلصُسوُل ا : qَ َكاِتْب

: ِألَْصَحابِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اÉَِّ َسْلَمانُ، َفَكاتـَْبُت َصاِحِيب َعَلى َثَالِث ِمائَِة َخنَْلٍة ُأْحِييَها َلُه ِ®ْلقفيز َو�َِْربَِعَني ُأوِقيًَّة، فـََقاَل 
: ْعِين ِ®لنَّْخِل، الرَُّجُل بَِثَالِثَني َوِديًَّة، َوالرَُّجُل بِِعْشرِيَن، َوالرَُّجُل ِخبَْمَس َعْشَرَة، َوالرَُّجُل بَِعْشٍر يَـ َأِعيُنوا َأَخاُكْم، فََأَعانُوِين 

اْذَهْب qَ َسْلَماُن فـََفقِّْر َهلَا، فَِإَذا : ملسو هيلع هللا ىلصاْجَتَمَعْت ِيل َثَالُث ِمائَِة َوِديٍَّة، فـََقاَل ِيل َرُسوُل اÉَِّ  الرَُّجُل بَِقْدِر َما ِعْنَدُه َحىتَّ 
هَ  ُتُه فََأْخبَـْرتُُه، َفَخَرَج فـََرْغَت فَْأِتِين َأُكوُن َأَ� َأَضُعَها بَِيَدّيَ، فـََفقَّْرُت َهلَا، َوَأَعاَنِين َأْصَحاِيب، َحىتَّ ِإَذا فـََرْغُت ِمنـْ ا ِجئـْ

 َِّÉَمِعي ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل ا  َِّÉَها، َفَجَعْلَنا نـَُقرُِّب َلُه اْلَوِديَّ َوَيَضُعُه َرُسوُل ا بَِيِدِه، فـََوالَِّذي نـَْفُس َسْلَماَن بَِيِدِه، َما  ملسو هيلع هللا ىلصِإلَيـْ
 َِّÉَها َوِديٌَّة َواِحَدٌة، فََأدَّْيُت النَّْخَل، َوبَِقَي َعَليَّ اْلَماُل، فَُأِيتَ َرُسوُل ا ِمبِْثِل بـَْيَضِة الدََّجاَجِة ِمْن َذَهٍب ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلص َماَتْت ِمنـْ

ُخْذ َهِذِه فََأدِّ ِ¾َا َما َعَلْيَك qَ َسْلَماُن، : َفُدِعيُت َلُه، فـََقالَ : اْلَفاِرِسيُّ اْلُمَكاَتُب، قَالَ  َما فـََعلَ : بـَْعِض اْلَمَغاِزي، فـََقالَ 
؟ قَالَ َوَأْيَن تـََقُع َهذِ : فـَُقْلتُ  فََأَخْذتـَُها : َسيـَُؤدِّي ِ¾َا َعْنَك، قَالَ  عز وجلُخْذَها فَِإنَّ اÉََّ : ِه qَ َرُسوَل اÉَِّ ِممَّا َعَليَّ

تـُُهْم َحقَُّهْم َوُعِتْقُت،  َها َوالَِّذي نـَْفُس َسْلَماَن بَِيِدِه َأْربَِعَني ُأوِقيًَّة، فََأْوفـَيـْ  ملسو هيلع هللا ىلصُت َمَع َرُسوِل اÉَِّ َفَشِهدْ فـََوزَْنُت َهلُْم ِمنـْ
  .٢٣٢٣اْخلَْنَدَق، مثَُّ َملْ يـَُفْتِين َمَعُه َمْشَهدٌ 

مساء بنت عميس ² عندما انتقل النيب  إىل الرفيق األعلى، وبعض الصحابة من شدة  ملسو هيلع هللا ىلصولذلك السيدة أ
عليه، فأدخلوها، فتحسست موضع اخلامت فلم جتده، فخرجت  أدخلوين: الدهش مل ُيصدق أن النيب مات، فقالت

مقابل القلب يف اجلهة  ملسو هيلع هللا ىلصفكان خامت النبوة لرسول هللا ، ألن خامت النبوة قد رُفع ملسو هيلع هللا ىلصمات رسول هللا : وقالت
                                                 

٢٣
 مسند أحمد والحاكم 



 مشائل النىب جسده ملسو هيلع هللا ىلص_احللقة األوىل_٢جـ                             زيدفوزى دمحم أبو  فضيلة الشيخ

  هـ١٤٣٥مجاد األول ٥املوافق  ٦/٣/٢٠١٤حبدائق  املعادى سهرة اخلميس دينية مبقر اجلمعية العامة للدعوة إىل هللاندوة 

  .عز وجلمؤيد بذلك من رب العزة  ملسو هيلع هللا ىلصاليسرى من ظهره، وكان 
  .طويل، ومبهج للقلب، ومريح للفؤاد، وحلو للروح ملسو هيلع هللا ىلصحلديث عن رسول هللا ا

أن يُكرمنا ®حلبيب، وأن جيعل لنا من حضرته أوىف نصيب، وأن جيعله مشرقًا بنوره يف  عز وجلنسأل هللا 
ته يوم الدين، وأن يرزقنا جواره يف قلوبنا ال يغيب، وأن جيعلنا بني يديه يف الدنيا يف طاعته وُسنته، وحتت لواء شفاع

  جنة النعيم، وأن جيعلنا من الذين يتشبهون به يف كل أحواهلم، ويقتفون أثره يف كل حركا½م وسكنا½م
  وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
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