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 بسم هللا الرمحن الرحيم
يسر موقع مرياث األنبياء أن يقدم لكم تسجيالً لدرس يف السرية النبوية ألقاه الشيخ عرفات 

 نسأل هللا سبحانه وتعاىل أن ينفع به اجلميع. –حفظه هللا تعاىل  –حملمدي بن حسن ا
 الدرس الرابع

هللا وحده ال شريك له  إال إلهشهد أن ال أوالصالة والسالم على رسول هللا و احلمد هلل 
 :وبعد - وسلم له وصحبهآصلى هللا عليه وعلى  -عبده ورسوله  شهد أن حممداً أو 

اضي حول قصة الراهب حبرياء الذي جاء ذكره يف جامع الرتمذي سبوع املتكلمنا يف األ
 -وهذه القصة وهي رحلة النيب  - رمحة هللاعليهم  -احلديث اختلف فيه العلماء  أنوذكران 

كان صغريا   -عليه الصالة والسالم  -ىل الشام كان وهو صغري إ -عليه الصالة والسالم 
مام الرتمذي يف جامعه ذا احلديث هو رواه اإلوهل ،سنة مره ال يتجاوز االثنيت عشرةع   أنقالوا 

شعري اب موسى األأ أنشعري جاء يب موسى األأكذلك احلاكم يف مستدركه من حديث و 
شياخ من أيف  -صلى هللا عليه وسلم  -ىل الشام ومعه رسول هللا  إبو طالب أيقول خرج 
رياء يعين فيها خالف فمنهم من يرى تسميته ببح ،يعين حبرياء بشرفوا على الراهأقريش فلما 

حاديث اليت جاءت فيها ذكر تسمية حبرياء و األأدلة األ نأه ال يصح تسميته حبرياء ويرى أن
فجاء يف احلديث  ،و الأعلى كل حال كان امسه كذا  ،هي ضعيفة ومن طرق واهية ال تصح

 وكان هذا الرجل النصراينليهم إليهم الراهب خرج إد ذلك فهبطوا فحلوا رحاهلم فخرج قال بع
ليهم فهذه املرة خرج وهم إليهم وال يلتفت إمروا به ال خيرج  إذايف صومعته وكانوا من قبل 

عليه الصالة  - خذ بيد النيبأفشي وسطهم حىت جاء حيلون الرحال فجعل يتخللهم ومي
  –عليه الصالة والسالم  -خذ بيده وهو صغري القوم أ -والسالم 

 ،رمحة للعاملني هذا سيد العاملني بعثه هللا :خذ بيدهأن أفقال بعد  
غالم هذا الصغري ال أندراك أوما علمك هبذا؟ يعين كيف عرفت؟ وما  :شياخ قريشأفقال له  

 ؟ هو الذي سيكون سيد العاملني
ال إساجدا وال يسجدون  خر   الإمن العقبة مل يبقى شجر وال حجر  شرفتمأكم حني نإ :فقال
 .كتفه  سفل من غضروفأ النبوة عرفه خبامتأ أينو  ،لنيب
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رحاهلم قال هلم هذا الكالم فلما جاءهم وهم كانوا قد حلوا  أنرجع فصنع هلم طعاما بعد  
 ،ليهم بطعامهإقبل أبل فجاء فو رعية اإلأبل ومنهم من كان يف رعاية اإل

صلى هللا  -بل النيب قأف -عليه الصالة والسالم  -ليه يعين اندوا حممدا إ أرسلوا :فقال هلم 
عليه الصالة  -له فلما دان من القوم ظقبل كانت عليه غمامة ت  أوحينما  -عليه وسلم 

  –والسالم 
له فلما دان من القوم ظسه سحابة تأليه عليه غمامة يعين على ر إانظروا  :قال هلم الراهب

دما جاء سبقوه عن -عليه الصالة والسالم  -ل الشجرة النيب ظيفء  إىلوجدهم قد سبقوه 
حتت الشجرة  -عليه الصالة والسالم  -لوا حتتها فلما جلس معهم ظيفء الشجرة واست إىل

  ،لشجرة قد مال عليهذا بفيء اإ
عليه الصالة  -يفء الشجرة مال عليه فبينما هو قائم  إىلانظروا  :خرى الراهبأفقال هلم مرة 

الروم  نإالروم ف إىلال تذهبوا به أم هللا شدكأانكان ينشدهم هذا الراهب يقول هلم   - والسالم
شاء هللا  نإيت معنا ذكر هذا أعندهم وسي اوصفه كان معروف نه عرفوه ابلصفة فقتلوه ألأو ر  نإ

كل هذا مذكور يف كتبهم يعين صفته ووصفه ووقته وزمنه   -عليه الصالة والسالم  -حممدا  أن
لما خشي عليه الراهب كان يناشدهم يقول ف ،اإلجنيلوالرهبان يف التوراة و  األحباريف كتب 

سبعة من الروم قد بذا إالشام بالد الروم وهو خياطبهم  إىلال تذهبوا به يعين أشدكم هللا أانهلم 
 ،فاستقبلهم الراهب ،قبلواأ
  ؟ما تريدون ؟ما جاء بكم: فقال 

بطريقته الراهب خربان خربه فحاول أ   انإهذا النيب خارج يف هذا الشهر و  نجئنا أل :قالوا
  –عليه الصالة والسالم  -يصرفهم عن النيب  أنسلوبه أو 

 ؟حد هو خري منكمأهل خلفكم  :فقال هلم
سلوبه وطريقته حىت ينصرفوا فتكلم معهم أب ،خربان خبربه وحنن على الطريقأا منإال  :فقالوا 

 –عليه الصالة والسالم  -فانصرفوا وما عرفوه ما عرفوا النيب 
  ؟يكم وليهأشدكم هللا أان :يب طالب فقالأ إىلالراهب  مث جاء 

 بو بكر بالالً أمل يزل يناشده حىت رده وبعث معه  وليه فبقي يناشده و أان :بو طالبأفقال 
عليه الصالة  -بو بكر قال لبالل خذ حممدا أده الراهب من الكعك والزيت يعين وزو 
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هذا هو احلديث وعلى  ،كعك والزيتمكة وزوده الراهب من ال إىلوارجع به  -والسالم 
م عليه هذا احلديث اختلف فيه العلماء اختالفا شديدا فمنهم من حيك ،ظهألفايف  اختالف

شد من تكلم يف هذا احلديث أهو  - رمحة هللا عليه –مام الذهيب ابلوضع والنكارة ومنهم اإل
ظنه أال خر يف تلخيصه للمستدرك قآنه حديث منكر جدا وكذلك يف موضع وقال ع

 - و كما قال عليهأه من وضع الطرقية نأخر يف كتاب السري قال عنه آموضوعا ويف موضع 
هل العلم أيضا مجهور من أابن كثري وبعض احملققني وخالفهم ووافق الذهيب  - رمحة هللا

 لباين وابن كثرياجلزري وكذلك السيوطي واحلافظ األالرتمذي واحلاكم واحلافظ ابن حجر و 
صحته لكن كان  إىليشري  - عليه رمحة هللا -ي ابن كثري أه من الغرائب لكن لعله يعين جعل

ي أشعري يب موسى األأشاء هللا وهو ذكر  نإيت معنا أمر يف احلديث وهو سيأيستغرب من 
بعد ال إ -عليه الصالة والسالم  -ابلنيب يلتقبو موسى مل أو  ،بو موسىأراوي احلديث  أن

شهر من قام أعلى قولني و ذًا العلماء اختلفوا يف هذا احلديث إلسابعة خيرب يعين يف السنة ا
  – رمحة هللا - مام الذهيب عليهليه ابلنكارة كما ذكرت لكم هو اإلبتضعيفه واحلكم ع
  ؟- رمحة هللا - مام الذهيب عليههلذا ماذا يقول اإل

 ؟مامإملاذا اي  ،وهو حديث منكر جدا :هيبمام الذيقول اإل
؟ انظروا هذه حجة الذهيب يقول كيف يذكر يف بو بكر كان ابن عشر سننيأين كان أو  :قال 

مكة  إىل -عليه الصالة والسالم  -رجع ابلنيب ااب بكر هو الذي يقول لبالل أ أناحلديث 
ين كان أصغر من رسول هللا بسنتني ونصف و أه نإ؟ كان ابن عشر سنني فبو بكرأين كان أو 

ذا كان إيضا فأال بعد املبعث ومل يكن ولد بعد و إاب بكر مل يشرته أ نإبالل يف هذا الوقت ف
شياء اليت يذكرها يفء الشجرة يعين هذه كلها من األ مييل أنله كيف يتصور ظعليه غمامة ت

ول أف ،فيه نكارة أنه ال يصح و أنه موضوع و ناحلكم على احلديث أبيف الذهيب تقوي حجته 
بالل ما ولد يف ذلك الوقت  نإوذكر بالل ف ث احلدييب بكر الصديق يفأشيء ذكره ذكر 

يقول لبالل  -عليه الصالة والسالم  -صغر من النيب أبو بكر الصديق الذي هو أف وكي
نكارة شديدة يف احلديث قال  ، ؟ قال هذه نكارة-عليه الصالة والسالم  -رجع حممدا أ

الشجرة مييل  إىلذا جاء إ سه وبعد ذلكأي السحابة على ر أالغمامة  أنكذلك كيف يتصور 
يفء  مل الغمامة يعدظ ن؟ قال ألمييل يفء الشجرة ملاذا أنعليه الفيء قال هذا ال يتصور 



 

www.miraath.net 6 

راوي احلديث  أنالشجرة اليت نزل حتتها وكذلك ذكروا من الذين قالوا بضعف احلديث ذكروا 
 -ابلرسول  شعري مل حيضر هذه القصة بل ما التقىبو موسى األأشعري و بو موسى األأهو 

يب طالب أبن يف احلبشة مع جعفر  ناه كنإال بعد خيرب وقالوا إ -عليه الصالة والسالم 
بعد خيرب وخيرب يف السنة  -عليه الصالة والسالم  -ا بعد خيرب فالتقى برسول هللا ءو فجا

 السابعة فكونه يذكر هذا احلديث وهذه القصة هبذا السياق
  .هو ال يصحيضا من املراسيل فأهذا  :قالوا 

الشجر واحلجر سجدوا  نإ :و خامسا فقالواأو رابعا أاثنيا  شيئاً يضا من ضاف أومنهم 
 ؟وهذا ال يصلح مبعىن ماذا قالوا -عليه الصالة والسالم  -للرسول

ا دينه الذي بعث به هو حماربة الشرك منإ -عليه الصالة والسالم  -الرسول  نأل :قالوا 
عليه الصالة  -ي للنيب أشجار لبشر حجار واأل فكيف تسجد األة السجود لغري هللاوحمارب

 .و ابلوضعأهذه حجة من ضعف هذا احلديث وحكم عليه ابلنكارة  ذاً إ ،-والسالم 
ك لكم احلافظ وقبله احلاكم والرتمذي وكذل هل العلم صحح احلديث كما ذكرتأكثري من   

 ،على هذا - رمحهم هللا - كلهم  – هللارمحة  عليه –لباين ابن كثري والسيوطي واجلزري واأل
 -عليه الصالة والسالم  -النيب  نإو مل يصح فأ  ابختصار سواء صح احلديثأانقول أو 

حاديث شاء هللا ذكر مجلة من األ نإيت أهل الكتاب بصفته وبزمانه وسيأمعروف عند 
ة يف قوله عندما لنا وقف ،ديثايت اليت تؤكد هذا ولكن قبل ذلك لنا وقفة مع هذا احلواآل

 كيف عرفت وما علمك به   ؟دراكأله وما  االو لوه قأملا س ؟ى ماذاأر 
مل  :شجار تسجد له فقالحجار واأليت األأ ر أين: قال ،أنه نيبدلته على أذكر  :فقال هلم

 عرفه من خامت النبوة أ ينإو  :ال لنيب مث قالإال خر ساجدا وال يسجدون إشجر وال حجر  يبق  
 ىلاتبارك وتع - فة يسرية مع هذا اخلامت الذي هو من مجلة اخلصائص اليت خص هللاهنا لنا وق

عليه  -هذا اخلامت هو عبارة عن حلمة بني كتفيه  -عليه الصالة والسالم  -هبا نبيه حممدا  -
 -اجلهة اليسرى وهذا عبارة عن بروز من جسده الشريف  إىلوهي مائلة  -الصالة والسالم 
حاديث متفقة على ذكر هذا األ أن ا جندحبجم البيضة الصغرية  هلذ -سالم عليه الصالة وال

محر ويف بعض الرواايت كبيضة احلمامة ويف أأنه ه شيء ابرز ويف بعض الرواايت أناخلامت و 
  ،ر احلجلة واحلجلة هو طائر معروف والزر مبعىن البيضةز  بعض الرواايت قال ك  
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مثال أكتفه اليسرى مجعا عليه خيالن ك  ضعند انغ رواايت قال هو بني كتفيهويف بعض ال
يعين جمموعة جمتمعة كجمع الكف واخليالن هي مجع اخلال هي الشامة املعروفة اليت  ،الثآليل
وصاف أكل هذه   ،ي املصابيح وعليها شعريات سودأمثال الثآليل أك  ،سود يف اجلسدألوهنا 

 .سانيد صحيحةاخلامت جاءت أب
 أنعندما كان يبحث عن احلق وكان يريد  رسيلفااالكثرية وهلذا سلمان  دلةاأل يضاأوجاء  

 األحبارل أل الرهبان ويسأويؤمن به كان يس -عليه الصالة والسالم  -النيب  علىيقف 
 هلم عن العالمات أسيظهر هذا النيب وله عالمات فس ريظهسنعم  :فكانوا يقولون له

عليه من هللا  -ويف ظهره خامت النبوة فجاء سلمان  يقبل اهلدية وال يقبل الصدقة :فقالوا له
عليه الصالة والسالم  -مارات مث وجدها يف النيب ه العالمات واأليبحث عن هذ - الرضوان

 .ى خامت النبوةأوجدها ور  -
عليه الصالة والسالم  -النيب  إىلبن يزيد حينما ذهبت به خالته كذلك يف حديث السائب   

فشربت من وضوئه مث قمت خلفه  أسي ودعا يل ابلربكة مث توضأح ر ليه فمسإفقال فجئت  -
واحلجلة  ،ي مثل البيضةأالنبوة بني كتفيه مثل زر احلجلة خامت  إىلو خلف ظهره فنظرت أ

 .واع الطيورأننوع من 
ه مثل نه وصف هذا اخلامت أبأن - رضي هللا عنه - بن مسرةيضا من حديث جابر أوجاء  

ذكر احلديث  أنفقال بعد  -عليه الصالة والسالم  -ة وهو من جسده البيضة بيضة احلمام
ا قطعة من أهنيعين  ،يت اخلامت عند كتفه مثل بيضة احلمامة يشبه جسدهأو ر أيته أقال فر 

 -عليه الصالة والسالم  -غريبا بل هي من جسده  شيئاً و أخارجيا  شيئاً جسده وليست 
 إىل -عليه الصالة والسالم  -يت النيب أال ر بن سرجس قهللا  وكذلك جاء من حديث عبد

ت خامت النبوة بني كتفيه عند يأفر  :ه قالأنخر احلديث عند مسلم والشاهد من احلديث أ
على كتفه اليسرى مثل قبضة الكف يعين جمموعة مثل الكف وعليها خال وهو أ ضانغ

ى خامت أن ر العلماء حىت الصحابيات منهن مالشامة كما جاء يف صحيح مسلم بل قال 
كانت صغرية يف ذاك   نإم خالد و أومنهن  -عليه الصالة والسالم  -النبوة على كتف النيب

عليه  -النيب  إىلحينما جاءت  - رضي هللا عنها - م خالد بنت خالد بن سعيدأالوقت 
 ،صفرأبيها وكان عليها قميص أمع  -الصالة والسالم 
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حسن فيقول هلا ثوبك هذا  ءيعين ابحلبشية شي ،هسن هفقال هلا الرسول وهو يداعبها: سن 
كانت تلعب به وهي صغرية يعين   ،تلعب خبامت النبوة - رضي هللا عنها - حسن فذهبت

 يب أ رينجفز  :قالت –عليه الصالة والسالم  -متسك هبذا اخلامت الذي بظهر النيب
 ،دعها :-صلى هللا عليه وسلم  -فقال له الرسول 

 - رضي هللا عنه - يب رمزةأمحد من حديث أوجاء يف مسند  ،بخاريهذا جاء يف صحيح ال 
 :الرواية يف ى هذا اخلامت يف ظهره قالأفر  -عليه الصالة والسالم  -النيب  إىله جاء أنالتيمي 

رضي  -بو رمتة أون بني اجللد واللحم وهذا الرجل مثل السلعة يعين السلعة هي الغدة اليت تك
هله أبوه على هذا و أيف الطب وكان كذلك  أنكان طبيبا وكان له ش  هذا الصحايب - هللا عنه

رين الذي أهل بيت طب فأ رجل من أينى خامت النبوة قال اي رسول هللا أعلى هذا فلما ر 
ذا كانت هذه الغدة اليت هي معروفة املرض إتكن سلعة قطعتها يعين  نإبباطن كتفك ف

خربتك اي أتكن غري ذلك  نإعاجلك و أيعين  طبهاأقطعها ويف بعض الرواايت أ أاناملعروف 
ويف بعض الرواايت  ،طبيبها الذي خلقها -عليه الصالة والسالم  - رسول هللا فقال له النيب 

و شيء بل أا مرض أهنويف رواية طبيبها الذي وضعها يعين هذه ليست كما تظن  ،طبيبها هللا
ودليل وعالمة على  -والسالم عليه الصالة  -هي خامت النبوة وهي من خصائص النيب 

 ،نبوته
ا كالتفاحة على كل حال كلها رواايت صحيحة تدل داللة أهنوجاء يف بعض الرواايت  

 - و من مجلة اخلصائص اليت خص هللاأا من مجلة اخلصائص أهنواضحة على هذا الذي 
ل بوجود اخلامت ليله استدلوه عن دأوهلذا هذا الراهب حبرياء عندما سهبا نبيه  - تبارك وتعاىل

 .-عليه الصالة والسالم  -يف ظهره
عليه كتابة  اخلامت مكتوب أنهناك رواايت كثرية ضعيفة بل بعضها قد يكون موضوعا يف 

خلامت اخلامت مكتوب عليه شيء واملقصود اب أنحاديث اليت جاءت وهذا غري صحيح كل األ
  يءالذي يف ظهره مل يصح منه ش

حممد "وبعضهم يقول مكتوب عليه  "هللا إال إلهال "ب عليه ه مكتو أنه جاء أنفمن ذلك 
جر كل هذه ال تصح وقد وضع احلافظ ابن ح  "ت املنصورأنسر و "ومنهم يقول  "رسول هللا

اخلامت الذي يف ظهره مكتوب فيه شيء  أنحاديث اليت فيها : كل ما جاء من األقاعدة وقال
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 - ي اختلط عليه بني اخلامت الذي يف يده وبعض العلماء قال لعل الراو  ،قال كلها ال تصح
وبني اخلامت الذي يف  ،"حممد رسول هللا"وفصه حبشي مكتوب عليه  -عليه الصالة والسالم 

على كل  ،الكتابة يف اخلامت الذي يف ظهره فذهب يروي احلديث على هذا أنظهره فظن 
ا ذكرت ذاً كمإ  .-سالمعليه الصالة وال -حال هذه هي صفات اخلامت الذي يف ظهر النيب 

الوقت  حبار كلهم يعرفون يف ذلكمالرهبان واأل نإو مل يصح فألكم سواء صح حديث حبرياء 
صفاته كذا وكذا وزمانه   -عليه الصالة والسالم  -النيب  أن يعرفونهل العلم منهم أال سيما 

و ل م ا ﴿ :قولي –عز وجل  -ه مذكور عندهم يف كتبهم وهلذا ماذا يقول هللا أنكذا وكذا و 
ان وا م ن قـ ْبل  ي ْستـ ْفت ح ون  ع ل ى ال ذ ين  ك ف ر و  ا ج اء ه ْم ك ت اٌب م ِّْن ع ند  الل ـه  م ص د ٌِّق ل ِّم ا م ع ه ْم و ك 

الرهبان   حباراليهود األ ،[89]البقرة:﴾فـ ل ْعن ة  الل ـه  ع ل ى اْلك اف ر ين   فـ ل م ا ج اء ه م م ا ع ر ف وا ك ف ر وا ب ه  
ه مذكور أنمحد و أامسه  أنه حق و أنخارج و  -عليه الصالة والسالم  -النيب  أنكلهم يعرفون 

ه خارج أنه سيخرج منهم و أنلكنهم كانوا يظنون  اإلجنيلعندهم يف التوراة ومذكور عندهم يف 
ان وا م ن قـ ْبل  ي ْستـ ْفت ح ون  ع ل ى ال ذ ين   ﴿ :من اليهود وهلذا قال هللا  أهل أني أ ﴾ك ف ر واو ك 

 وسنغلبكم وجناهد املشركني مشركي العرب وغريهم فيقولون هلم سيخرج نيب إىلتون الكتاب أي
 ،ذا خرج سنفعل بكم وسنفعل بكمإمعه ونقتلكم ف

عليه الصالة  -لكن جاء هذا النيب  ﴾ي ْستـ ْفت ح ون  ع ل ى ال ذ ين  ك ف ر وا﴿ذاً هذا هو االستفتاح إ 
 ،ن العرب وكان من قبيلة بني هاشمم -والسالم 

فـ ل ْعن ة   ك ف ر وا ب ه  ﴿ ه ما خرج منهم وخرج من العربأنيعين ملا عرفوا  ﴾فـ ل م ا ج اء ه م م ا ع ر ف وا﴿
 ﴾الل ـه  ع ل ى اْلك اف ر ين  
  ﴾و ع ل وًّا و ج ح د وا هب  ا و اْستـ يـْق نـ تـْه ا أ نف س ه ْم ظ ْلًما﴿ وهذا حال اليهود

صافه يف التوراة هلذا جاء يف أو قد جاء ذكره وجاءت  -صلى هللا عليه وسلم  -نيب فال
ن عند قوله آالقر  أذا قر إه كان أنبن العاص بن عمرو  عبد هللاخاري من حديث صحيح الب

ُّ إ ان  أ ْرس ْلن اك  ش اه ًدا و م ب ش ِّرًا و ن ذ يرًا﴿ :تبارك وتعاىل هي  :"كان يقول[45]األحزاب:﴾اي  أ يُـّه ا الن يب 
ت عبدي ورسويل مسيتك أنميني ل  ا لا وحرزً رسلناك شاهدا ومبشرً أ انإيها النيب أيف التوراة اي 

 ة ابلسيئة ولكن يعفوسواق وال يدفع السيئليس بفظ وال غليظ وال صخاب يف األاملتوكل 
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عينا عميا أفتح به ال هللا فيإله إبه امللة العوجاء حىت يقولوا ال قيم نقبضه حىت أويصفح ولن 
  ."غلفا ابو ذاان صما وقلأو 

ه كان يتتبع أن - رضي هللا عنه - رسيالفاسالم سلمان إأسباب من  أنوقد ذكرت لكم 
يت معنا أطريق الرهبان رهبان النصارى وست حبار اليهود ومنأاألحبار طريق  منخبار النيب أ
ا يقولون نعم هو سيخرج وكانوا كانو   األحبارالرهبان و  أنشاء هللا قصته كاملة وكيف  نإ

من آاحلق و  إىلاملدينة يثرب كانوا يسموهنا هكذا وكان سلمان يتتبع حىت وصل  إىليشريون 
  ،-عليه الصالة والسالم  -هبذا الرسول 

ن اه م  اْلك ت اب  م ن قـ ْبل ه  ه م ب ه  يـ ْؤم ن ون  ﴿:نآيف القر  -عز وجل  -وهلذا يقول هللا  و إ ذ ا ال ذ ين  آتـ يـْ
ل ٰى ع ل ْيه ْم ق ال وا آم ن ا ب ه  إ ن ه  احلْ قُّ م ن ر ب ِّن ا إ ان  ك ن ا م ن قـ ْبل ه  م ْسل م ني   ال ذ ين  ﴿ [52/53]القصص: ﴾يـ تـْ

ا يـ ْعر ف ون  أ بـْن اء ه مْ  ن اه م  اْلك ت اب  يـ ْعر ف ون ه  ك م   ﴾احلْ ق  و ه ْم يـ ْعل م ون  و إ ن  ف ر يًقا م ِّنـْه ْم ل ي ْكت م ون   آتـ يـْ
  [146]البقرة:

ل ٰى ع ل ْيه ْم خي  رُّون  ل ْل ْذق ان  س ج ًدا و يـ ق ول ون  ﴿ :وقال تعاىل إ ن  ال ذ ين  أ وت وا اْلع ْلم  م ن قـ ْبل ه  إ ذ ا يـ تـْ
  [107/108]اإلسراء:﴾س ْبح ان  ر ب ِّن ا إ ن ك ان  و ْعد  ر ب ِّن ا ل م ْفع واًل 

يـ ق ول ون  ر بـ ن ا إ ذ ا مس  ع وا م ا أ نز ل  إ ىل  الر س ول  تـ ر ٰى أ ْعيـ نـ ه ْم ت ف يض  م ن  الد ْمع  ِم  ا ع ر ف وا م ن  احلْ ق ِّ و  ﴿
ن ا   [83]املائدة:﴾م ع  الش اه د ين  آم ن ا ف اْكتـ بـْ

ول  الن يب   اأْل م ِّي  ال ذ ي َي  د ون ه  ال ذ ين  يـ ت ب ع ون  الر س  ﴿:-عز وجل  -ضح من ذلكم قول هللا أو و 
ْلم ْعر وف  و يـ نـْه اه ْم ع ن  اْلم نك ر  و حي  لُّ هل  م   يل  أي ْم ر ه م اب  الط ي ِّب ات   م ْكت واًب ع ند ه ْم يف  التـ ْور اة  و اإْل جن 

ان ْت ع ل ْيه ْم و حي  ر ِّم  ع ل ْيه م  اخلْ ب ائ ث  و ي ض ع  ع نـْه ْم إ ْصر ه ْم و ا ل  ال يت  ك  ف ال ذ ين  آم ن وا ب ه  و ع ز ر وه   أْل ْغال 
 [157]األعراف: ﴾و ن ص ر وه  و اتـ بـ ع وا النُّور  ال ذ ي أ نز ل  م ع ه  أ ولـ ٰئ ك  ه م  اْلم ْفل ح ون  

 .اليهود كانوا يعرفون أندلة كثرية على واأل
ان يف السوق وكان ك  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب  أنمحد أمام هلذا جاء يف مسند اإل 

 تقال فلما جئ ،ين كانت تسمى يثربيع ،املدينة إىلذهبت  :عراب قالهناك رجل من األ
مسعن الرجل فل هذا لقنيألفرغت من بيعيت ومن جتاريت قلت  فلما :بتجارة قال أوببضاعة 

رى ما عنده قال: أمسع منه و أو  -الم عليه الصالة والس -حممد  إىلذهب أمنه وأرى  يعين س
 بكر ووجد عمر مع النيب أابيعين ملا ذهب وجد  ، بكر وعمر ميشون فتبعتهمأيبفتلقاين بني 

توا على رجل من اليهود انشر أقال فمشيت خلفهم تبعتهم حىت  -عليه الصالة والسالم  -
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على هذا الرجل من اليهود  و بكر وعمر ووقفواأبالرسول ومعه  إىلا يعين جاء هؤ قر التوراة ي
ا على نفسه من ابن له يف املوت  كان يعزي هب  ؟هاؤ يقر التوراة فماذا يصنع ملاذا  أيقر وهو 

التوراة ويصرب  أوهو يقر  ،فكان ابنه مرميا وقد ماتيعين مات ابنه  ،مجلهمأحسن الفتيان و أك
 أهلذا الرجل وهو يقر  قال -عليه الصالة والسالم  -النيب  ،ابنه اننفسه ويعزيها على فقد

زل التوراة هل جتدين يف كتابك أنشدك ابلذي أن أوزل التوراة أنشدك ابلذي أان: لهالتوراة قال 
صفيت   أنخمرجي عندكم مذكور و  أن مذكور و أينيعين هل جتد يف التوراة  ،ذا صفيت وخمرجي

م عليه يقي أن -م عليه الصالة والسال -يقيم عليه احلجة يريد  أنالرسول يريد  ،كذا وكذا
ام ابنه الذي كان فق ،جد يف التوراةأيقول ال ما شار ابملنع أ ،ي الأسه هكذا أبر  :احلجة فقال

 إلهال  أنواشهد  ك لنجد يف كتابنا صفتك وخمرجانإزل التوراة أني والذي إ :ميتا قام فقال
 ،. احلديث.ك رسول هللاأنهللا و  إال
 -عليه الصالة والسالم  -م كانوا َيدون خمرج النيب أهنلى دلة الصرحية عهذا من األ ذاً إ 

 .وَيدون كذلك صفته وزمانه الذي سيخرج فيه
كان جالسا وكان هناك رجل من   -عليه الصالة والسالم  -النيب  أنوهلذا جاء كذلك  

يكلمه فيقول له هو  -عليه الصالة والسالم  -اليهود كان عليه قميص وسراويل فجعل النيب 
  ،والرجل هذا خياطب النيب ،طب هذا الرجلخيا

 اي رسول هللا :فكان يقول للرسول
 ؟ رسول هللاأينشهد أت :قال له لو فالرس 
 قال اليهودي ال  ،ال :فقال 

  ؟التوراة أأتقر  :-عليه الصالة والسالم  -النيب  له فقال
  ،نعم :قال
 ؟اإلجنيل أأتقر  :قال

،  :قال   نعم  
 ن؟ آوالقر  :قال

 لفعلت ذلك ريدأيعين لو ته أشاء لقر ألو  :الق
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ت ملا أنيعين  ؟جتدين نبياأ اإلجنيلو  التوراة أفبما تقر  :-عليه الصالة والسالم  -فقال له النيب  
 ؟ نيبأينخرج و أ سأينو  ،اإلجنيلهل وجدت ذكري يف التوراة و  اإلجنيل أتالتوراة وقر  أتقر 

ك أن كيناك عرفناأتكون فينا فلما ر  أنت رجوان جند نعتك وخمرجك فلما خرج انإ :له لفقا
  ،ت الرسولأنيعين لست  ،لست به

  ؟أانلست  ذايعين ملا ،اي يهودي ملو  :فالرسول قال له
نفرا  إالبغري حساب وال نرى معك  ألفاً مته اجلنة سبعون أ جنده مكتواب يدخل من انإ :قال

 يسريا 
يعين  ،ألفاً وسبعني  ألفاً كثر من سبعني ميت ألأ نإ :-عليه الصالة والسالم  -فقال له النيب 

 ثر من ذلك الذي تقولهكأميت أالرسول يقول له سيكون هذا و 
م هنيقيم عليهم احلجة أب أنكان خياطبهم ويقررهم ويريد   -عليه الصالة والسالم  -ذاً النيب إ 

وهلذا   -ة والسالم عليه الصال -من به آكثريا منهم ما   أن إالعرفوه وعرفوا خمرجه وصفته 
 .ايهودمنت يب من يب عشرة من اليهود ألآلو : جاء يف بعض الرواايت

 اليهود مر مبدارس   -عليه الصالة والسالم  -ن النيب أوهلذا كذلك جاء  
وهذا  ،كم لتجدون صفيت يف كتبكمنإسلموا فوالذي نفسي بيده أاي معشر اليهود  :فقال هلم

 .ييف البخار  جاء
  -عليه الصالة والسالم  -النيب  أنيضا غري هذا يعين يف مواطن كثرية أد البخاري وجاء عن 

عالمايت وكذلك صفيت يف كتبكم مع ذلك كانوا ال  نكم جتدو نإسلموا و أم كان يقول هل
 .-عليه الصالة والسالم  -يؤمنون ويكفرون ابلنيب 

رضي  - بن سالم بد هللاعيضا قصة النجاشي وقصة أدلة على ذلك مثلة واألضح األأو ومن  
عليه  -ه قال انطلق النيب أنشجعي ن مالك األبذا جاء من حديث عوف هل - هللا عنه

  معه حىت دخلنا كنسية اليهود وكانت ابملدينةأانيوما و  -الصالة والسالم 
روين اثين عشر رجال يشهدون أاي معشر اليهود  :-عليه الصالة والسالم  -فقال هلم النيب  

دمي السماء الغضب أحيط هللا عن كل يهودي حتت  ،هللا حممدا رسول أنهللا و  إال لهإال  أن
 إال إلهسلموا وقولوا هذه الكلمة ال أهو يقول هلم  ،جابوهأفسكتوا وما الذي غضب عليهم 
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جابوه ما رد أسلمتم فسكتوا وما أ إذاهللا حممد رسول هللا فاهلل حيط عنكم ويرضى عنكم يعين 
  –عليه الصالة والسالم  -ماذا قال هلم النيب حد فأعليه 

عليه الصالة  -ه متعجب أنوك ؟يتمأب ؟سالمإلايتم الدخول يف أبيعين هل  ؟يتمأب :قال
 منتمآ النيب املصطفى أان النيب و أان العاقب و أان احلاشر و ان ألينإفوهللا  ؟يتمأبمنهم  -والسالم 

  ،تركهمو   -والسالم  عليه الصالة -النيب  صرفم كذبتم مث انأ
  -عليه الصالة والسالم -برجل من خلف النيب  إذابن مالك فبينما هو منصرف ومعه عوف 

 ت اي حممد أنكما ،ت اي حممدأنكما   :يقول له
تظر فانتظر نا؟ يعين قال للرسول رجل تعلموين فيكم اي معشر اليهودي أ :فقال ذلك الرجل

 اليهود هذا الرجل إىلالتفت مث  -عليه الصالة والسالم  -النيب 
 ؟ ي رجل تعلموينأ عندكم أان :فيقول هلم 

يك أبفقه منك وال من أعلم بكتاب هللا منك وال أفينا ه كان أننعلم  ما وهللا :فقال اليهود
يعين هذا الرجل معروف عندهم ابلعلم والفضل والفقه بل  ،يكأبقبلك وال من جدك قبل 

جداده حىت هؤالء كانوا معروفني ابلعلم والفقه أه و ئابآصح ألاب أوحىت ساللته هو من ساللة 
 علم رجل فيناأكذا وكذا و ت  أنوكذلك ابلصالح عندهم فشهدوا له قالوا له 

ه نيب هللا أنشهد له ابهلل أ ينإف -عليه الصالة والسالم  -ي للنيب أشهد له أ ينإف :فقال هلم
 الذي جتدونه يف التوراة 

  ،كذبت  :فقالوا
وه كذلك وجده أبقبل هذا الكالم كان رجال عاملا فقيها من خري الناس و  أو قبل دقائق يعين

ه هو الذي صفته  أنه هو الذي ذكر يف التوراة و نأب -عليه الصالة والسالم  -فلما شهد للنيب 
 كذا وكذا قالوا له كذبت مث ردوا عليه قوله وقالوا فيه شرا 

قد كنتم تثنون عليه من  ،كذبتم لن يقبل قولكم  :-م عليه الصالة والسال -فقال هلم النيب 
ما  ن؟ فلن يقبل قولكم يعين اآلقلتموقلتم فيه ما  ذبتموهمن فكآ إذاما أثنيتم و أاخلري ما 
تثنون عليه وقد كان فقيها  اآلنكنتم كم  نأل ؟دا ملاذاأبتم كذبة لن نقبل كالمكم أنتصدقون 

عليه الصالة  -ال نقبل خربكم فخرج النيب  إذانه من وصدق جئتم تكذبو آوكذا فلما  عاملا
 -هللا  نإوقالوا  - رضي هللا عنه - ابن سالم عبد هللامع هذا الرجل الذي هو  -والسالم 
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ق ْل أ ر أ يـْت ْم إ ن ك ان  م ْن ع ند  الل ـه  و ك ف ْرمت  ب ه  و ش ه د  ش اه ٌد م ِّن ب ين  ﴿ :زل فيهأن -عز وجل 
ْثل ه  ف آم ن  و اْست ْكرب ْمت ْ إ ْسر ائ يل  ع     [10]األحقاف: ﴾إ ن  الل ـه  ال  يـ ْهد ي اْلق ْوم  الظ ال م ني   ل ٰى م 

  -عليه الصالة والسالم  -النيب  أنالكثرية املتكاثرة تدل داللة صرحية على  األدلةهذه  إذاً 
 .ن كانوا يعرفون هذاوالرهبا األحباركبار   أنو  اإلجنيلكان مذكورا عندهم يف التوراة و 

الشام بعد ذلك  إىل -عليه الصالة والسالم  -انتهينا من قصة حبرياء ومن رحلة النيب  إذاً  
 نجار ألمسيت هذه احلرب حبرب الف   أوجار والسبب حصلت حرب يقال هلا حرب الف  

قيس عيالن من جهة  أوعيالن  قيس بنوبني  ،احلرب دارت بني كنانة وقريش من جهة
م استحلوا احملارم بينهم ومنهم من يقول الفجار هنجار قالوا ألومسيت هذه احلرب ابلف   ،خرىأ

 .شهر احلرمم فجروا ابألهنعلى وزن القتال فهي من املفاجرة أل
تل منهم مث ب رجل ق  من قريش بسب األحالفتداعت  أو اقريش أنهذه سببها ذكر بعضهم  
عليه  -جت هذه احلرب وكان سن النيب وهجموا على قريش بعض القبائل فها جتمعواا

 -النيب  أنهذه احلرب بعض الرواايت جاءت  ،كان عمره عشرين سنة  أو -الصالة والسالم 
 اخلمس عشرة سنة  أوربعة عشر سنة كان ال يتجاوز األ  -عليه الصالة والسالم 

 هأنت جاء يف بعض الروااي ؟يف هذه احلرب -عليه الصالة والسالم  -وهل شارك النيب 
عليهم  أرد كنت أينعمامي مبعىن أبل على أنكنت   أوعمامي أضع النبل على أكنت   :قال 
ا استمرت قرابة أهنهذه احلرب منهم من يقول  ،عماميألنبل نبل العدو حىت ال يسقط على ا

هذه القصة اليت حصلت  أوسانيد هذه احلرب أكثر لكن عند النظر يف أ أواخلمس سنوات 
رها كذلك ابن سناد وذكإبدون  إسحاقصحيح فقد ذكرها ابن  سنادإوجد هلا ه ال يأنجند 

ه ال أنعلم أوهللا الذي يظهر الصحيح فالعلم ذكروها  أهلسنادا وكثري من إهشام ومل يذكر هلا 
جار روها كما ذكرت لكم مسيت ابلفككانت مذكورة يف كتب السري وذ   نإيصح فيها شيء و 

املشاركة  أولة االشرتاك ألكن اختلفوا يف مس ،شهر احلرمأبسبب املفاجرة اليت حصلت يف 
 -النيب  أن أومباشرة يف هذه احلرب وقاتل معهم  -عليه الصالة والسالم  -هل شارك النيب 

ا كما ذكرت لكم حرب فجار يعين بني هنما شارك يف هذه احلرب أل -عليه الصالة والسالم 
لتكون كلمة هللا  إاليقاتل  أنن ملؤمن ذأي -عز وجل  -الكفار حصلت وما كان هللا 

 َيمع  أنراد أكون كلمة هللا هي العليا وبعضهم ت ،َيمع أنراد أوبعضهم 
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كان يصد   أوعمامه كان يقدم النبل أل  إمناو الرسول ما شارك مشاركة مباشرة يف القتال  :فقالوا
 عمامه أحىت ال يصيب  من العدو يتالنبل الذي أي

كان يف نيته   -عليه الصالة والسالم  -املشاركة اليت فعلها النيب  أوشرتاك ولعل هذا اال :قالوا
يدافع عن املقدسات كان يدافع عن احلرم قال هذه نية النيب  أن -عليه الصالة والسالم  -
وعلى كل حال ال يصح شيء يف هذه احلرب اليت هي حرب  -عليه الصالة والسالم  -

 .سانيد غري مذكورةاأل نالفجار أل
 وهو مشهور حبلف الفضول  كذلك حصل حلفبعد ذلك بعد حرب الفجار   إذاً 

 أنهذا احللف جاء ذكره يف بعض الرواايت وكذلك جاء ذكر السبب هذا احللف خالصته 
 بن عبد هللادار رجل كان عندهم فاضال وكرميا وهو  إىلقبائل من قريش تداعت واجتمعوا 

اجتمعوا عنده لشرفه  - رضي هللا عنه - لصديق بكر اأيبجدعان التيمي وهو من قبيلة 
بن ين هم من بين سعد ولسنه وكلهم اجتمعوا بنو هاشم وبنو املطلب وكذلك بنو كعب الذ

جدعان بن  بن كالب كل هؤالء اجتمعوا يف بيت ىر هوز بن عبد العزى سد أتيم وكذلك 
 ،عنه الظلم ارفعو ريهم حىت يها وغأهلَيدوا مبكة مظلوما من  الأ؟ تعاقدوا وتعاهدوا ملاذا عمرو

قاموا معه وكانوا على من ظلمه حىت ترد عليه  إاللو وجدوا رجال مظلوما يرفعون عنه الظلم 
  ،املطلب ن عبدبمن تداعى هلذا احللف هو الزبري ل أو  أن :مظلمته وقالوا
 بن وائلفاستعدى عليه العاص  دزبيرجال قدم من اليمن وهذا الرجل من  أنوسبب ذلك 

 أوالناس ويريدون منه  إىلخذ ماله فذهب هذا اليمين الزبيدي ذهب يشتكي أخذ جتارته و أو 
فذهب يف بعض  ،حدأبن وائل فلم يعنه ذه العاص خأيعينوه على ماله الذي  أنيريد منه 

فلما طلعت  ،ه دخل احلرمأن قبيش وقالوا يف بعض الرواايت أيبالرواايت وارتقى على جبل 
  :على صوته فقالهم حول الكعبة صاح هذا الزبيدي أبديتأنريش يف الشمس وكانت ق

 فهر ملظلوم بضاعته         ببطن مكة انئي الدار والنفر لآاي 
 عمرته   اي للرجال وبني احل ْجر  واحل ج ر   ضشعث مل يقأحمرم و 
 جر الغدرلفاااحلرام ملن متت كرامته        وال حرام لثوب  نإ

 حمرم مع ذلك ما أان يف احلرم و أانخذت جتاريت و أ ظلمت و أانويقول هلم يعين يشتكي ويتظلم 
املطلب فقال ما هلذا  بن عبد؟ قالوا فسمعه الزبري حركتم ساكنا يف نصريت أويتكم حتركتم أر 
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وتيم كل هذه القبائل  ةقبيلة هاشم وزهر  جتمعتفارخ يعين ما نرتكه صما هلذا م أو؟ مسرخا
جدعان فصنع هلم الطعام وحتالفوا وتعاقدوا وتعاهدوا ابهلل  بن هللا عبد أويف بيت جدعان 

 .نصروه إالمظلوما  نَيدو م ال أهن
 أنبن جدعان كان رجال كرميا وهلذا جاء يف صحيح مسلم هللا  هذا الرجل الذي هو عبد 

 عنه  -عليه الصالة والسالم  -لت النيب أس -رضي هللا عنها  -عائشة 
رحم ويطعم املسكني فهل ذلك ابن جدعان كان يف اجلاهلية يصل الاي رسول هللا  :قالت له

 ؟ انفعه
 ."رب اغفر يل خطيئيت يوم الدين"ه مل يقل يوما نإال ينفعه  :قال
رفها وجه املكارم ال طعام وهذه الوجوه اليت كان يص هذه الصدقة وهذا اخلري وهذا اإليعين

ما كان مصدقا  ،" خطيئيت يوم الدينرب اغفر يل"لكونه كافرا مل يقل  خرةاآلينفعه يف 
 مل يصدق إذاابلبعث ومل يصدق كذلك الكافر ال ينفعه العمل 

كان   نإو  ،عماهلم وال يثابون عليها بنعيمأنفعهم الكفار ال ت أنمجاع العلماء على وهلذا إب
بو أوا مبرتبة واحدة ومبنزلة واحدة فقد خيفف على الكافر يعين الكفار ليس أنبعضهم يقول 
ووقف معه  -عليه الصالة والسالم  -و طالب دافع عن النيب أب ، هلبأيبطالب ليس ك

فليس الكافر الذي ال يصد عن سبيل هللا كالكافر  ، هلب فقد صد عن سبيل هللاأيبخبالف 
عمال الصاحلة بل األ لكن يف اجلملة هم ال يثابون وال يقبل منهم ،الذي يصد عن سبيل هللا

 .جهنم والنار دركات خيلدون يف انر
ه من قبيلة عائشة كما ذكرت لكم هو تيمي منهم من نلت عائشة ألأهذا الرجل ملا س إذاً  

 من قبيلتها  - رضي هللا عنها - يقول هو ابن عم عائشة
قارب كان هو األ إىل واإلحسان األرحامهذا الرجل الذي كان معروف ابلكرم وصلة  إذاً 

 .هذا الصلح ونفذوه يف بيته إىلاعوا كان هو من الذين تد  أوالسبب 
: لقد شهدت يف دار قال -عليه الصالة والسالم  -النيب  أنهلذا جاء يف احلديث الصحيح  

 ألجبت اإلسالمليه يف إر النعم ولو دعيت يل به مح   أنحب أبن جدعان حلفا ما هللا  عبد
حضر  -صالة والسالم عليه ال -بن جدعان هذا كما ذكرت لكم هو تيمي النيب هللا  وعبد

بيدي هي كانت السبب يف قصة الز  أني مبعىن أشكال هل هو احللف هذا احللف لكن اإل
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؟ نعم قد صح هل هناك حلف؟ الرواايت كلها اليت جاءت ضعيفة ال تصح لكن هذا احللف
عليه  -بن جدعان وقد شهده النيب هللا  هناك حلف وكان هذا احللف يف بيت عبد أن

هذا احللف الذي يقال له الفضول هو حلف  أنومن العلماء من يقول  -م الصالة والسال
يديهم أوا جبفنة وفيها طيب ووضعوا أتم هناملطيبني الذين هم هاشم وزهرة وخمزوم مسي هبذا أل

عليه  -محد قال أاملظلومني وهلذا جاء يف مسند  نو سينصر م أهنيف هذا الطيب وتطيبوا على 
بُّ أ ن  يل  مح ْر  ش ه  )) :-الصالة والسالم  ٌم ف م ا أ ح  ْلف  اْلم ط ي ب ني  م ع  ع م وم يت  و أ ان  غ ال  ْدت  ح 
بل احلمراء ما كنت موال وهي اإلغلى األأعطيه أول لو يق أانيعين  ،((النـ ع م  و أ ينِّ  أ ْنك ث ه  

يهقي: ما شهدت ية البه كان فيه اخلري ونصرة املظلوم هلذا جاء يف رواننكث هذا احللف ألأل
 . كنت نقضتهينإيل محر النعم و  أنحب أال حلف املطيبني وما إحلفا لقريش 

حلف الفضول هو  أنضر هذا احللف والصحيح ح -صلى هللا عليه وسلم  -النيب  إذاً  
وال ندري ما هي القصة وما هو السبب لتداعي هذا احللف لكن  املطيبنينفسه حلف 

 .ينصروا املظلوم أنجل أا من م اجتمعو أهنخالصة هذا احللف 
نتحالف ونوقع  أن؟ هل َيوز لنا اإلسالموقد يقول قائل وهل هذا احللف َيوز يف  

ْلف  يف  )): قال -عليه الصالة والسالم  -النيب  أن؟ نقول جاء يف احلديث األحالف ال  ح 
م   نفهم هذه هذا يف صحيح البخاري وكذا يف صحيح مسلم فباجلملة نقول حىت  ((اإْل ْسال 

عليه  -النيب  أنوكيف  ؟ال َيوز أم اإلسالموهل هو َيوز يف  ؟النقطة ما معىن هذا احللف
نعلم مجيعا  أنَيب علينا  ؟جبتعيت أليقول يف بعض الرواايت: لو د   -الصالة والسالم 

  خوة متناصرين متعاضدينأوجعلهم  إلسالملف بني املسلمني ابأقد  - تبارك وتعاىل -هللا  أن
عن احللف وهلذا  إلسالماب - عز وجل - غناهم هللاأيدا واحدة مبنزلة اجلسد الواحد فكلهم 

م  )): قال ْلف  يف  اإْل ْسال  ابطل ال شك فهو  اإلسالمخيالف  شيئاً اقتضى  نإفاحللف  ((ال  ح 
 نثري هلذا احللف وال داعي له ألفال أت اإلسالماقتضى ما يقتضيه  نإو  مجاعابإليف هذا 

ال فائدة  إذاً ومجع الكلمة  جتماعابالمر ألف و آمر ابلتأمر ابلتناصر و أري و مر ابخلأقد  سالماإل
كان احللف كما كان يف اجلاهلية   إذاً  ،اإلسالمر مبا يقتضيه أمه سينثري هلذا احللف ألوال أت

قد جاء مبقتضى اخلري الذي كان يف هذا احللف الذي  اإلسالمه ابطل لكن أنفال شك 
 .-عليه الصالة والسالم  -لنيب شهده ا
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عندما ذكر هذا احللف وقال يف  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب  أنهلذا جاء يف احلديث  
د ةً )): بعض الرواايت م  إ ال  ش  ْلٍف ك ان  يف  اجلْ اه ل ي ة  ملْ  ي ز ْده  اإْل ْسال    ((و أ ميُّ ا ح 

ي احللف الذي فيه هذه النصرة أيف اجلاهلية وقع  قد ه كانأن؟ مبعىن ما معىن هذا الكالم
 كيدا شدة وأت إالمبقتضاه مل يزده  اإلسالمللمظلوم واخلري جاء 

ْلف  )) :-عليه الصالة والسالم  -قول النيب  إذاً  بُّ أ ن  يل   ا يف اجلاهليةش ه ْدت  ح  مح ْر   به م ا أ ح 
ْثل ه  يف  اإْل ْسال  النـ ع م   فهذا هو حلف املطيبني كما ذكرت لكم  ((م  أل  ج ْبتو ل ْو د ع يت إىل  م 

 اإلسالموقع هذا يف  فإذا ،حتالفت قريش على نصرة املظلوم وكف الظامل عن ظلمه وحنو ذلك
بطله أما احللف الذي أو  ،الذي جاء بل ويقويه اإلسالميؤكده ملوجب  اإلسالم أنفال شك 

ر بعضها بعض ويسامل بعضها بعض يقوم بعضها على بعض وينص نهو حتالف القبائل أب
خاه ظاملا ومظلوما على طريقة اجلاهلية أ اجلهالء وابلضاللة العمياء فينصر اجلاهليةحبسب 

 .اإلسالموليس على طريقة 
ْلف  يف  )) :بطلها الشارع وبعض العلماء كذلك يذكر فيقولأاليت  األحالفهذه  إذا  ال  ح 

م   هذا  إذااملراد به التوارث واحللف على ما منع به الشرع  ي احللف الذي هوأمبعىن  ((اإْل ْسال 
  ،علمأهو الذي يظهر وهللا 

ليس  -عليه الصالة والسالم  -احللف الذي نفاه  أنالعلم وذكر حمققوهم  أهلوهكذا ذكر 
مثل الذي عقده بني املهاجرين خاء الذي عقده مثال كهو احللف الذي يقصد به اإل

كان فيه نصرة كان هناك حلفا يف اجلاهلية    نإلف و آخي والتآالت إىلنصار والذي يرشد واأل
 إال -عليه الصالة والسالم  -مبا يقتضي ذلك ويؤكده وهلذا قال  اإلسالماملظلوم فقد جاء 

 .كما جاء يف احلديث  أوكيدا زاده شدة وأت
 لف الذي هو حلف الفضول انتهينا من هذا احل إذاً  

عليه الصالة  -سبوع القادم سنتكلم عن زواج النيب يف األ - عاىلتبارك وت - ذن هللاولعلنا إب
  –عليه الصالة والسالم  -من خدَية وكذلك جتارته  -والسالم 

 إلهوهبذا القدر كفاية وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه وصلى اللهم على نبينا حممد وعلى 
 . وصحبه وسلم
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