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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ملسو هيلع هللا ىلص عريف مبوسوعة حممد رسول اهللالت
(1)(

 

وعىل ، ملسو هيلع هللا ىلصاحلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل نبيِّنا وحبيبِنا حممٍد رسول اهلل 

ا بعُد آلِه وصحبِه، وَمن اقتَفى أثَره وعمَل هبدِيه واستنَّ بسنتِه،   :أمَّ

 بجمِعها -التي استغَرَق العمُل فيها نحًوا ِمن عامنيِ -هذه املوسوعُة  تمتازُ ف

 أفضِل ما كتبَه أئمُة 
ِ
 واحٍد، وانتقاء

ٍ
ألهمِّ علوِم السريِة النبويِة الرشيفِة وفنوهنا يف وعاء

سلِفنا الصالِح وعلامؤهم يف كل فنٍّ ِمن فنوهِنا، مما لقَي شهرًة وقبواًل لدى األمِة، وقد 

 قمُت باختصاِر هذه الكتِب وهتذيبِها، نسأل اهلل اإلخالص والقبول.

 اختصاِر كتِب هذه املوسوعِة أن تكوَن عىل أفضِل الطبعاِت وكان منهجي يف

املعتمدِة لكلِّ كتاٍب، مع حذِف الضعيِف وما دوَنه، واالستطراداِت، وما أغنَى عنه 

ًرا سبَق ذكُره، وكذلك أسانيُد األحاديِث إال الصحايبَّ أو َمن دوَنه  غرُيه، أو كان مكرَّ

 عنواناته عىل لفِظ املصنِف وترتيبِه، فإن زدُت يف مما حيتاُج الكالُم إليه، وقد حافظُت 

 شيًئا وضعتُه بني معقوَفنِي، وكذا ما كان ِمن طبعٍة أخرى غرِي التي اعتمدهُتا.

وتيسرَيها؛ لنتعلََّم مجيًعا  ملسو هيلع هللا ىلص وكان هديف ِمن هذا املنهِج تقريَب سرية النبي

 سلِفنا الصالِح األصيلِة،
ِ
َق االقتداَء به  علوَمها وفنوهَنا من كتِب علامء يف  ملسو هيلع هللا ىلصلنحقِّ

  فنسعُد يف الدنيا ونفوُز باآلخرِة.؛ أخالِقهومعامالتِه و عباداتِهعقيدتِه و

وقد اقترصُت يف احلاشيِة عىل التخريِج املوجِز لألحاديِث النبويِة الرشيفِة 

 واآلثاِر، وبياِن غريِب ألفاظها.

                                                 
اًل يف صدر املجلد األول. )*( م التعريف هبا مفصَّ  هذا تعريف موجز باملوسوعة، وقد تقدَّ
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ُل ِمن جامًعا لستِة  «ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل موسوعة حممد ر» وقد جاَء هذا اإلصداُر األوَّ

علوٍم ِمن علوِم السريِة النبويِة الرشيفِة وفنوهِنا يف ستِة جملداٍت، عرَب اختصاِر ثامنيِة 

 كتٍب، وهي عىل النحو التايل:

 هـ([034أليب نعيم )ت« دالئل النبوة»يف علم الدالئل ]كتاب  -1 املجلد األول:

 البن هشام « السرية النبوية»كتاب يف علم السرية النبوية ] -5 املجلد الثاين:

 هـ([552)ت                                  

 «ول يف خصائص الرسولغاية السُّ »يف علم اخلصائص ]كتاب  -3 املجلد الثالث:

 هـ([240البن  امللقن)ت                                       

 تب، هي:يف علم الشامئل، وفيه ثالثة ك  -4                

 هـ([572للرتمذي )ت« ملسو هيلع هللا ىلص شامئل النبي»]كتاب  -                   

 واحلقوق والقيم واألخالق ملسو هيلع هللا ىلص حممد رسول اهلل»]كتاب  -                   

 املزيد[ بن عثامن أمحد .أ.دلـ  ،«وعالج مشكالت العامل املعارص                                    

 البن قيم اجلوزية  « زاد املعاد يف هدي خري العباد»ب ]كتا -املجلد الرابع:  

 هـ([715)ت                                        

 الشفا بتعريف حقوق»: ]كتاب ملسو هيلع هللا ىلص يف علم حقوق النبي -5  املجلد اخلامس:

هـ([100للقايض عياض )ت« املصطفى                                  

 رياض »احلديث النبوي الرشيف: ]كتاب  يف علم -6 :املجلد السادس

 هـ([676للنووي )ت« الصاحلني                                      
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 يف علم اخلصائص النبوية

 تعريفه: 

 للخصائِص  ملسو هيلع هللا ىلصما اخُتصَّ به النبيُّ 
ِ
عت تقسيامُت العلامء دوَن غرِيه. وقد تنوَّ

َمها ابُن امللقن إىل أربعِة  أقسامٍ النبويِة: فقد َقسَّ
(1)

: 

 الواجبات: كمشاورِة ذوي األحالِم يف األموِر. -5

 .ملسو هيلع هللا ىلص كإمساِك َمن كرَهْت نكاَحه ورِغَبْت عنهاملحرمات: -5

 املباحات: كالوصاِل يف الصوِم. -3

 كتحريِم أزواِجه الاليت ُتويفِّ عنهن عىل غرِيه أبًدا.الفضائل: -0

  ته:أهمي

علوِم السريِة النبويِة املطهرِة، وعىل فرًعا أصياًل من « علم اخلصائص»يعترب 

مبثوثًة يف الكتِب احلِديثيِة والفقهيِة، إال أن هذا  ملسو هيلع هللا ىلصالرغِم ِمن كوِن خصائِصه 

ق يف بطوِن الكتِب ِمن خصائِصه   .ملسو هيلع هللا ىلصالعلَم جيمُع لك ما تفرَّ

                                                 

 (.57انظر )ص (1)
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  مثراته:

ه ، وما اختصَّ ملسو هيلع هللا ىلصِمن ثمراِت معرفِة هذا العلِم: معرفُة املنزلِة الرشيفِة للنبيِّ 

 عليهم الصالُة 
ِ
اهلل به ِمن خصائَص وفضائَل عن أمتِه، وعن باقي األنبياء

وغري  ملسو هيلع هللا ىلص من أحكاٍم؛ ككونه ال ُيورُث  ملسو هيلع هللا ىلصوالسالُم، والعلُم بام اخُتصَّ به النبيُّ 

 يف هذه األحكاِم. ملسو هيلع هللا ىلصذلك، وَمن َثم عدُم التأِّسِّ به 

حتى نحذَر ؛ ملسو هيلع هللا ىلصوِمن الثمراِت أيًضا: التعرُف عىل الصحيِح من خصائِصه 

أو اجلفاَء عنه، وطريُق ذلك التزاُم الرشِع دوَن إفراٍط أو  ملسو هيلع هللا ىلصالغلوَّ يف نبينا حممٍد 

باألقيسِة التي ُتناُط هبا األحكاُم  ملسو هيلع هللا ىلصتفريٍط، فال جيوُز إثباُت خصائَص للرسوِل 

 مزيٍد عليه
ِ
العامُة يف الناِس، ولكن الوجُه ما جاَء به الرشُع من غرِي ابتغاء

(1)
 

                                                 

 (.55/ 55يف دراية املذهب للجويني ) انظر: هناية املطلب (1)
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  (هـ240) ابن امللقنترمجة 

 امسه ونسبه:

هو عمُر بُن عيلِّ بِن أمحَد بِن حممِد بِن عبِد اهلل، الرساُج أبو حفِص بِن أيب 

، وُيعرف بابن امللقن ، الشافعيُّ ، املرصيُّ ، األندليسُّ  .احلسِن، األنصاريُّ

 تاريخ مولده:

 هـ( بالقاهرة.753ُولَِد ابُن امللقن يف ربيع األول سنة )

  ه وطلبه للعلم:نشأت

ه ووصيِّه بعَد وفاِة أبيه؛ إذ كان أبوه أندلسيًّا،  نَشَأ ابُن امللقن يف كفالِة زوِج أمِّ

َل ِمن األندلِس إىل التكرورِ  فتحوَّ
(1)

ثم قِدَم القاهرَة فاستوَطنَها حتى وفاتِه، وكان  ،

.قد َأْوََص بمؤلِفنا ابِن امللقن إىل عيسى املغريبِّ ملقِن القرآِن با  جلامِع الطولوينِّ

ه بالتقيِّ السبكي واجلامِل اإلسنائي  فحَفَظ ابُن امللقن القرآَن والعمدَة، وتفقَّ

والكامِل النشائي والعزِّ بن مجاعة، وأَخَذ يف العربيِة عن أيب حيَّان واجلامِل بن هشام 

 دي.والشمِس حممِد بِن عبِد الرمحن بن الصائِغ، ويف القراءاِت عن الربهاِن الرشي

قال الربهان احللبي: اشتَغَل يف كلِّ فنٍّ حتى قَرَأ يف كلِّ مذهٍب كتاًبا وُأِذَن له 

 فيه.
ِ
 باإلفتاء

                                                 

 (.5/32نظر: معجم البلدان )االتكرور: قبيلة من السودان يسكنون أقىص جنوب املغرب،  (1)
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 تصانيفه:

( 344اشتَهَرْت تصانيُف ابِن امللقن يف اآلفاِق، وكان يقوُل: إهنا بلَغْت )

ث بالكثرِي منها وبغريِ  ها ِمن تصنيًفا، وشَغَل الناس فيها ويف غرِيها قدياًم، وحدَّ

 مروياتِه.

قال الربهان احللبي: كان فريَد وقتِه يف التصنيِف، وعبارُته فيها جليٌة جيدٌة، 

 وكذا خلُقُه، مع التواضِع واإلحساِن، الَزْمُته مدًة طويلًة.

 وفاته:

احرتَقْت كتُب ابِن امللقن مع أكثِر مسوداتِه يف أواخِر عمِره، ففَقَد أكثَرها، 

َ حاُله بعَده ربيع األول سنة  56ا، فحَجَبه ولُده إىل أن مات يف ليلِة اجلمعِة وتغريَّ

هـ( فرمحه اهلل تعاىل240)
(1)

. 

                                                 

 باختصار وترصف يسري(. 541 - 6/544نظر: الضوء الالمع للسخاوي )ا (1)
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 (هـ240)البن امللقن  ول يف خصائص الرسولغاية السُّكتاب التعريف ب

 أهميته:

ِمن مكانِة مؤلِفه يف إجادِة التصنيِف، « ولغاية السُّ »تربُز قيمُة كتاِب 

ِده التي استَقى منها مادَة الكتاِب، والتزاِم مؤلِّفه يف مطلِع وإمامتِه، وكثرِة موار

يه الصواَب كثرًيا يف وضِع  كتابِه أنه ال تثبُت خصوصيٌة إال بدليٍل صحيٍح، وحترِّ

املسائِل، وجتنِب األخباِر الواهيِة، بل عنَد ذكِره لبعِضها فإنه ينبِّه عىل بطالهِنا 

 ه يف عبارٍة سهلٍة، وأسلوٍب واضٍح يسرٍي. وعدِم صحتِها، وقد عاَلَج ذلك كلَّ 

 تقسيمه:

، ثم ذَكَر اخلالَف يف  افَتَتَح املصنُف كتاَبه بذكِر أوِل َمن ألَّف يف هذا الفنِّ

َم خصائَص النبيِّ  إىل أربعِة أنواٍع:  ملسو هيلع هللا ىلصجواِز الكالِم عىل اخلصائِص، وقد قسَّ

 .واجباٍت، وحمرماٍت، ومباحاٍت، وفضائَل 

ُ كلُّ مسألٍة  وحتت كلِّ قسمٍ  عن خصيصٍة له  -غالًبا  -ُيوِرُد مسائَل، ُتعربِّ

( مسألة، ويف الثالِث 50( مسألة، ويف الثاين )54، فأوَرَد يف القسِم األوِل )ملسو هيلع هللا ىلص

( مسألة، وكثرًيا ما يذكُر يف ختاِم املسألِة فروًعا 01( مسألة، ويف الرابِع )33)

  اقِب والرتجيحاِت درٌر.وتنبيهاٍت وفوائَد، وله فيه ِمن النظِر الث

: وقد حذفُت ِمن اخلصائِص ما مل َيثُبْت بحديٍث صحيٍح أو حسٍن، قلُت 

وكذا املناقشاُت واختالفاُت املذاهِب، واالستطراُد يف ذكِر الوجوِه واألدلِة، مع 

 احلرِص عىل إتباع اخلصيصِة بدليلِها إذا ذَكَره. 
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 الطبعة املعتمدة يف هذا املختصر:

م، بدار البشائر 5223هـ /5050سنة « ولغاية السُّ » ُطبع كتاُب 

اإلسالمية، بريوت، الطبعة األوىل، حتقيق: عبد اهلل بحر الدين، وهو يف األصِل 

هـ، وقد 5044رسالُة ماجستري مقدمة للجامعِة اإلسالميِة باملدينِة املنورِة سنة 

 ِة يف خمترصنا هذا.اعتمد حمقُقه عىل أربع نسخ خطية، وقد اعتمدنا عىل هذه الطبع
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      ملسو هيلع هللا ىلصموســـــــوعة حممــــــــــد رســـــــول اهلل  
 هه وقبس من حديثصه ومشائله وهديه وحقوقئل نبوته وسريته وخصائدال                                              

 

 

 ول يف خصائص الرسولخمتصر  غاية السُّ
 هـ(804)تمحد حفص عمر بن علي بن أ يأبالبن امللقن 

 

  اختصره

 أمحد بن عثمان املزيد .أ.د

 جامعة امللك سعود - أستاذ الدراسات اإلسالمية
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 ]مقدمة املصنف[

أمحد اهلل عىل  أبو حفص ابن امللقن:قال الشيخ اإلمام العالمة رساج الدين 

 ،وأصيل عىل أرشف خملوقاته وخاتم أنبيائه ،وأشكره عيل توايل آالئه ،إفضاله

 .له وأصحابه ورشف وكرموعىل آ

فهذا خمترٌص نافع إن شاء اهلل تعاىل فيام يتعلَّق بخصائِص أرشِف : وبعد

وعىل سائر النبيني  صىل اهلل عليه وسلم ،املخلوقني، وأفضِل السابقني والالحقني

 وآل كلٍّ وسائِر الصاحلني.

ِم فيه، وإنام ِمن الكالِم فيها؛ ألنه أمٌر انقََض فال معنى للكالمجاعٌة  وقد منعَ 

ُيرشُع االجتهاُد يف النوازِل التي تقُع أو تتوقُع، واستحسنه ابُن الصالح أيًضا 

 وال وجهَ  ،وليس فيه ِمن دقيِق العلِم ما يتعلُّق به التدرُب  ،وقال: إنه قد انقََض 

فيهِ  الظنونِ  برجمِ  الزمانِ  لتضييعِ 
(1)

. 

قال النووي رمحه اهلل  ،لعلمِ ملا فيه من ا ؛زوا ذلكفإهنم جوَّ  ا اجلمهورُ وأمَّ 

ألنه ربام  ؛اه مل يكن بعيدً ولو قيل بوجوبِ  ،هبل باستحبابِ  ،به اجلزمُ  والصواُب  :تعاىل

 ا بأصلِ به أخذً  َل مِ فعَ  الصحيِح  يف احلديِث  ثابتةً  اخلصائصِ  بعَض  جاهٌل  دَ وَج 

وال يعمل هبا عرَف ا لتُ بياهُن  َب فوَج  ؛التأِّسِّ 
(2)

. 

َ  دُ ونقيِّ  ،باجلمهورِ  لتصنيِف ي يف هذا اونحن نقتدِ   .فيه -اهلل بحمدِ - ما تيرسَّ

: بواجباٍت، وحمرماٍت، ومباحاٍت، وفضائَل. فهذه  ملسو هيلع هللا ىلصاعلم أنه  اختُصَّ

 أربعُة أنواٍع:

                                                 
 . 3/151البن الصالح رشح مشكل الوسيط  (1)

 .7/52للنووي روضة الطالبني  (2)
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 باتجالوا: النوع األول

لن »؛ ملا َوَرَد عن اهلل تعاىل: زياُدة الدرجات :واحلكمة يف اختصاِصه هبا

«عليهم ما افرتضُت  أداءِ  بمثلِ بون املتقر   ب إلَّ يتقرَّ 
(1)

، وعلم اهلل أنه أقوُم هبا 

 وأصرُب عليها من غرِيه.

 وهذا النوُع ينقسُم إىل متعلٍق بالنكاِح وإىل غرِيه.

                                                 

 (.6145أخرجه البخاري ) (1)
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 ق بالنكاحتعِلغرُي امل األول:القسم 

وهي واجبة عليه عىل الصحيِح عنَد  مشاورُة ذوي األحالِم يف األموِر: -1

، وظاهُر [512]آل عمران:  (ڤ ڦ ڦ)تعاىل: أصحابِنا؛ لظاهِر قوله 

األمر الوجوب، ووجُه من قال باستحباهبا القياُس عىل غرِيه، واألمُر لالستحباِب 

 استاملًة لقلوهِبم.

قال املاوردي: اخُتلَِف فيام ُيشاِوُر فيه، فقال قوٌم: يف احلروِب ومكايدِة 

نبيًها هلم عىل ِعلِل األحكاِم العدو خاصًة. وقال آخرون: يف أموِر الدنيا والدين تَ 

وطريق االجتهاد
(1)

. وقال الثعالبي: وشاورهم فيام ليس عندك فيه من اهلل تعاىل 

َعهدٌ 
(2)

. 

ُة إنام يلزُمهم  ملسو هيلع هللا ىلصكان جيُب عليه  -2 مصابرُة العدوِّ وإن كثَر عدُدهم، واألمَّ

 الثباُت إذا مل يِزد عدُد الكفاِر عىل الضعِف.

ه، وغُِّيه إنام إذا ر ملسو هيلع هللا ىلصهل كان جيُب عليه  -3 أى ُمنكًرا أن ينكَره ويغِّي 

ووجُهُه أن اهلل تعاىل وعَدُه بالعصمِة واحلفِظ فقال:  يلزُمُه ذلك عند اإلمكاِن؟

 .[67]املائدة:  (ژ ژ ڑ ڑ)

ويف الصحيحنيِ 
(3)

َ رسوُل اهلل »قالت:  من حديِث عائشَة   ما ُخِّي 

، فذذا كان إثاًم كان أبعَد الناِس منه، وما يف أمَريِن إال أَخَذ أيرَسمها ما مل يكن إثاًم  ملسو هيلع هللا ىلص

 .«لنفِسه إال أن ُتنتهَك حرمُة اهلل فينتقُم هلل هبا ملسو هيلع هللا ىلصانتَقَم رسوُل اهلل 

                                                 

 .17-2/16للاموردي احلاوي الكبري  (1)

 .2/307 للثعالبي الكشف والبيان (2)

 (.5357(، صحيح مسلم )3164صحيح البخاري ) (3)
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سؤااًل، فقال: قد يقاُل: هذا ليس من  «الروضةِ »وأوَرَد النووي يف 

راَد ال اخلصائِص بل كلُّ مكلٍَّف متكن من إزالِة املنكِر لزمه تغيرُيه. ثم أجاب بأن امل

يسُقُط عنه للخوِف؛ فإنه معصوٌم بخالِف غرِيه
(1)

. 

كان جيُب عليه قضاُء َدين َمن مات من املسلمني ُمعرًسا عنَد اتساِع  -4

، ففي الصحيحنياملالِ 
(2)

كان  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  من حديِث أيب هريرَة  

َث «هل ترَك لَدينِه من قضاءٍ »ُيؤتى بالرجِل املتوَّفَّ عليه الديُن فيسأُل:  ، فإن ُحدِّ

. فلام فتَح اهلل «َصلُّوا عىل صاِحبِكم»أنه ترك وفاًء صىلَّ عليه، وإال قال للمسلمني: 

َ من املؤمنني فرَتك »عليه الفتوَح قام فقال:  أنا أوىل باملؤمنني من أنُفِسهم، فمن ُتويف 

 .«َدينًا فعََلَّ قضاؤه، ومن ترك ماال فلورَثتِه

عليه بل كان يفعُله تكرًما. وقال النووي: كان وقيل: إنه مل يكن واجًبا 

َيقضيِه من ماِل املصالِح. وقيل: ِمن خاص مالِه
(3)

. 

 

                                                 

 .7/0للنووي روضة الطالبني  (1)

 (.5652(، صحيح مسلم )5522صحيح البخاري ) (2)

 .7/0للنووي روضة الطالبني  (3)
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 بالنكاِح املتعلُق الواجُبالثاني: القسم 

كان جيُب عليه ََتيرُي زوجاتِه بني اختياِر زينة الدنيا ومفارقتِه، وبني  -5

 يف عصمتِه، وال جيُب ذلك ع
ِ
ىل غرِيه؛ قال اهلل تعاىل: اختياِر اآلخرِة والبقاء

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )

 .[52-52]األحزاب:  (ى ى)إىل قوله:  (ۇ ۆ ۆ ۈ

واخُتلَِف يف سبِب نزوهِلا عىل أقواٍل: أحدها: أهننَّ اجتمْعَن وقْلَن: نريُد كام 

يريُد النساُء من احليل والثياِب، فطالْبنَه بذلك وليس عنَده، فتأذَّى، وإلزاُمهن 

 زماِم األمِر الصربَ 
ِ
، ومطالبُتهن إياه بذلك يؤِذيه، فُأِمر بإلقاء  عىل الفقِر ُيؤِذّننَّ

.
ِ
ه منصُبه العايل عن التأذِّي واإليذاء  إليهنَّ ليفعْلَن ما خيرْتَنه، وُنزِّ

 َ ۉ ې )زوجاتِه كافأُهنَّ اهلل عىل ُحسِن صنيعِهنَّ باجلنِة فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوملا َخريَّ

أي: اجلنَة،  [52]األحزاب:  (ې ى ى)أي: املختاراِت،  (ې ې

َج عليهن واالستبداَل هبن  (ِمن)و م عىل رسولِه التزوُّ للبياِن ال للتبعيِض. وبأن حرَّ

 [15]األحزاب:  (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)فقال تعاىل: 

 اآلية.
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 من احملرماِت ملسو هيلع هللا ىلصبه  صَّما اخُت: الثاني النوُع

ِم أكثُر من أجِر ترك املكروِه وفعِل وذلك تكرمًة له، فإن أجَر ترِك املحرَّ 

ُم يف املنهياِت كالواجب يف املأموراِت، وهي أيًضا قسامن:  املندوِب؛ إذ املحرَّ
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 النكاِح يف غرِي احملرماُت :األول

فإهنا حراٌم عليه، وشاركُه يف ذلك ذوو الُقربى بسببِه أيًضا،  الزكاُة: -6

كام أخرجه مسلم «سِ فذهنا أوساُخ النا»فاخلاصيُة عائدٌة إليه؛ 
(1)

ٌه عن  ، ومنصُبه منزَّ

م املنبئ عن ذلِّ اآلخِذ، فُأبِدلوا عنها  ذلك، وهي أيًضا ُتعَطى عىل سبيل الرتحُّ

 بالغنيمِة املأخوذِة بطريِق العزِّ والرشف املنبئ عن عزِّ اآلخِذ وذلِّ املأخوِذ منه.

ا صَدقُة التطوِع ففي حتريِمها عليه وعىل آلِه أرب ها: حترُم وأمَّ عُة أقواٍل، أصحُّ

 عليه دوهَنم.

وحكى ابُن الصالِح عن أمايل أيب الفرِج الرسخيسِّ أن يف رصِف الكفارِة 

 والنذِر إىل اهلاشمي قوَلنِي، والظاهُر جرياهُنام يف املطلبي أيًضا؛ ألنه يف معناه.

ال يأُكُل البصَل والثوَم والكراَث، وما له رائحٌة كرهية من  ملسو هيلع هللا ىلصكان  -7

ُأيِتَ بِقدٍر فيه َخِِضاٍت من البقوِل،  ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحيحني من حديِث جابٍر أنه قول: الب

بوها»فوجد هلا رحًيا، فسأل فُأخرِبَ بام فيها من البقوِل، فقال:  ، إىل بعِض «قر 

«ُكْل؛ فذين أناجي من ال ُتناجي»أصحابِه، فلام رآه كِرَه أكَلها فقال: 
(2)

. 

وجهان، أحدمها: نعم؛ كيال يتأذَّى املََلُك،  وهل كان ذلك حراًما عليه؟ فيه

 يمَتنُِع منه ترفًُّعا. ملسو هيلع هللا ىلصوأشبههام: ال؛ وإنام كان 

ال، ولكن ي »: ويف صحيح مسلٍم من حديِث أيب أيوَب: أحراٌم هو؟ قال

ُيؤتى.  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: فإين أكَرُه ما كِرهَت، قال: وكان النبي «أكَرُهه من أجِل رحيِه

                                                 

 (.5475صحيح مسلم ) (1)

 (.160(، ومسلم )211أخرجه البخاري ) (2)
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وحييعني: يأتيه جربيُل بال
(1)

يف نفي التحريم وإثباِت  . وهذا رصيٌح 

 الكراهِة.

ففي صحيِح البخاريِّ من حديث أيب كان ال يأُكُل متَّكًئا:  ملسو هيلع هللا ىلصأنه  -8

أنا ال آُكُل وأنا »فقال لرجٍل عنده:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنت عند رسوِل اهلل  ُجَحيفَة 

«متَّكئٌ 
(2)

. 

ه وجهان، وهل كان ذلك حراًما عليه أو مكروًها كام يف حقِّ األمة، في

أشبههام الثاين، وجَزَم باألوِل صاحُب التلخيص؛ ملا فيه من الكرِب والعجِب، 

اليشَء  ملسو هيلع هللا ىلصوعلََّل األوُل بأنه مل يثبْت فيه ما يقتَض التحريَم، واجتناُب رسوِل اهلل 

ًما عنده.  واختياُره غريه ال يدلُّ عىل كونه حمرَّ

ر ذلك فام املراُد باملتكئ؟ فيه خالٌف  : قال اخلطايب: املراُد به هنا إذا تقرَّ

 حتَته
ٍ
اجلالُس املعتمُد عىل وطاء

(3)
ه عليه البيهقيُّ يف سننِه ، وأقرَّ
(4)

، وأنكَره عليه 

ه بام قاله  َ ابُن اجلوزيِّ وقال: املراُد به املائُل عىل جنب، وأما صاحب الشفاء ففرسَّ

اخلطايبُّ ثم قال: وليس هو امليَل عىل شقٍّ عنَد املحققني
(5)

، وكذا قال ابُن دحيَة يف 

 أن االتكاَء يف اللغِة هو التمكُن يف األكِل. «املستوَّف يف أسامء املصطفى»كتابِه 

                                                 

 (.5413صحيح مسلم ) (1)

 (.1322صحيح البخاري ) (2)

 . 5/501للخطايب ، معامل السنن 3/5402 للخطايب أعالم احلديث (3)

 .7/065للبيهقي السنن الكربى  (4)

 (.534)صللقايض عياضالشفا  (5)
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عُر:  -9  [02]العنكبوت:  (ژ ڑ ڑ)قال تعاىل: اخَلطُّ والش 

اآلية، ومها حراماِن  [62]يس:  (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ)اآلية، وقال تعاىل: 

 عليه.

ِل إليهام.وال يمتنُِع حتريُمهام وإن مل   حيسنُْهام، ويكون املراُد: حتريُم التوصُّ

 ... هل أنت إال أصبٌع َدِميِت من الرجِز كقولِه:  ملسو هيلع هللا ىلصوما روي عنه 
(1)

، قال 

ى  ملسو هيلع هللا ىلصاألخفُش: إنه ليس بشعٍر. وقيل: إنه  ًزا وال ُيسمَّ مل يقِصدُه، وإنام وقَع مرجَّ

 قائُله شاعًرا. والشعًرا 

: ومل يبُلغني أنه  هِ  ملسو هيلع هللا ىلصقال احلريبٌّ أنشَد بيًتا كاماًل عىل رِويِّ
(2)

. 

: كان حَيُرُم عليه إذا لبَس أَلَْمَتُه أن ينِزَعها حتى يلقى العدوَّ ويقاتَل  -11

 : َن يف الناس باخلروج »ففي سنِن البيهقيِّ ال ينبغي لنبيٍّ إذا أخَذ ألمة احلرِب وأذَّ

«إىل العدو  أن يرجَع حتى يقاتَل 
(3)

ِحِه يف باب املشاورِة، ، وذكرُه البخاريُّ يف صحي

بغري إسنادٍ 
(4)

. 

: الدرع. ومجعها: أَلْم-مهموز–قال ابُن فارس: الألمة 
(5)

 ، كتمرة ومتر.

ڱ ڱ )؛ لقوله تعاىل: كان حَيُرم عليه مدُّ العنِي إىل ما ُمت َع به الناُس  -11

 اآلية. [535]طه:  (ں

                                                 
 (.5726(، ومسلم )5245أخرجه البخاري ) (1)

، والنهاية يف غريب 5/737 أليب موسى املديني انظر: املجموع املغيث يف غريبي القرآن واحلديث (2)

 . 5/522 البن األثري احلديث واألثر

 .7/61للبيهقي السنن الكربى  (3)

 (.7362علقه البخاري قبل حديث ) (4)

 .3/244 البن فارس جممل اللغة (5)
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مكَة آمن  ملا كان يوُم فتِح  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه كان حَيُرُم عليه خائنُة األعنيِ  -12

فلام دعا  الناُس إال ستًة، منهم: عبد اهلل بن أيب رَسٍح، فاختَبَأ عند عثامَن 

فقال: يا نبيَّ اهلل،  ملسو هيلع هللا ىلصالناَس إىل البيعِة جاء به حتى أوقَفُه عىل النبي  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

َل باِيع عبَد اهلل، فرَفَع رأسُه فنظَر إليه ثالًثا، كل ذلك َيأبى، فبايعه بعد ذلك، ثم أقبَ 

أما كان فيكم رجٌل رشيٌد يقوُم إىل هذا حني رآين َكَففُت عن »إىل أصحابِه فقال: 

فقالوا: يا رسول اهلل، ما ندري ما يف نفِسك؟ َأاَل أوَمأَت إلينا  «مبايعتِه فيقتله؟!

«إنه ال َينبغي لنبيٍّ أن يكون له خائنُة األعنيِ »بعينِك. قال: 
(1)

. 

ألعنِي، كام قال ابُن الصالِح يف مشكله، فقيل: واختلف يف املراِد بخائنِة ا

هي اإليامُء بالعني، وقيل: مسارقُة النظرِ 
(2)

. وعبارُة الرافعي هي: اإليامُء إىل مباٍح 

من رضٍب أو قتٍل عىل خالِف ما َيظهُر وُيشِعُر به احلاُل. وإنام قيل هلا: خائنُة 

ما ُيظِهر. وال حَيُرم ذلك عىل األعني؛ تشبيًها باخليانة من حيث إنه خُيِفي خالَف 

غرِيه إال يف حمظورٍ 
(3)

. 

َ عىل َمن عليه َديٌن؟  -13 اختَلَف أصحاُبنا: هل كان حيرُم عليه أن يصيلِّ

عىل وجهنِي، والصواُب: اجلزُم بجواِزه مع الضامِن ثم ُنِسخ التحريُم، فكان النبيُّ 

ده، واألحاديُث يصيلِّ عىل َمن عليه َديٌن وال ضامَن له ويوفِّيه من عن ملسو هيلع هللا ىلص

حٌة بذلك.  الصحيحُة مرصِّ

أن َيمنَّ ليستكثَِر، ومعناه: أن ُيعطي شيًئا ليأخَذ  ملسو هيلع هللا ىلصكان حَيُرم عليه  -14

 .[6]املدثر:  (ۈ ٴۇ ۋ ۋ)أكثَر منه، قال اهلل تعاىل: 

                                                 
 (.0467(، والنسائي )5623أخرجه أبو داود ) (1)

 .3/157البن الصالح رشح مشكل الوسيط  (2)

 .7/005 للرافعي الرشح الكبري (3)
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 بالنكاِح املتعلقُة احملرمات: القسم الثاني

اه البخاريُّ يف واستُشِهَد له بام رو إمساُك من كرهت نكاَحه ورِغبَت عنه: -15

ودنا  ملسو هيلع هللا ىلصأن ابنَة اجلَوِن ملا دخلت عىل رسوِل اهلل  صحيحه من حديث عائشَة 

«لقد ُعذِت بعظيٍم؛ اِْلـَحقي بأهلِك»منها فقالت: أعوُذ باهلل منك، فقال: 
(1)

. 

وُفِهَم منه أنه حرَم عليه نكاُح كلِّ امرأة كرهت صحبَته، وجديٌر أن يكون 

، وَيشهُد لذلك إجياُب التخيرِي املتقدم.األمُر كذلك؛ ملا فيه م
ِ
 ن اإليذاء

ِة الكتابيِة حراٌم عليه -16  (ۋ ۋ): قال اهلل تعاىل نكاُح احلر 

َج أحًدا ِمن أمتى وال  سألُت ريب »: ملسو هيلع هللا ىلصاآلية، وقال  [6]األحزاب:  أالَّ ُأزوَّ

َج إال كان معي يف اجلنِة، فأعطاين «َأتزوَّ
(2)

. 

ك أن تكوين زوجتي ويف البيهقيِّ من حديِث حذيف َة أنه قال المرأتِه: إن رسَّ

ِجني بعدي؛ فإن املرأَة يف اجلنِة آلخِر أزواِجها يف الدنيا؛ فلذلك  يف اجلنِة فال تزوَّ

َم عىل أزواِج النبيِّ  أن ينكْحَن بعَده؛ ألهننَّ أزواُجه يف اجلنةِ  ملسو هيلع هللا ىلصُحرِّ
(3)

. 

يه باألَمِة الكتابيةِ  -17 . خالٌف، لكن األظهر هن يف ترس   ا احللُّ

اختَلَف أصحاُبنا يف حتريِم األَمِة املسلمِة عىل وجَهنِي، أحُدمها: ال  -18

تِه، وهو  هام: حيرُم؛ ألن  ملسو هيلع هللا ىلصحترُم عليه كام يف حقِّ أمَّ تِه. وأصحُّ أوسُع نكاحًا من أمَّ

ِة، ونكاُحه وْ معصوٌم، وبفقداِن طَ  ملسو هيلع هللا ىلصجواَزه مرشوٌط بخوِف العنِت، وهو  ِل احلرَّ

ىل املهِر ابتداًء وانتهاًء، وألن َمن نكَح أَمًة كان ولُده رقيًقا ومنصُبه غرُي مفتقٍر إ ملسو هيلع هللا ىلص

ٌه عن ذلك. ملسو هيلع هللا ىلص  منزَّ

                                                 
 (.1510صحيح البخاري ) (1)

 (.0667) 3/502أخرجه احلاكم  (2)

 (.53055) 7/555أخرجه البيهقي يف الكربى (3)
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 النوع الثالث

 به من املباحات والتخفيفات صَّما اخُت

توسعًة عليه وتنبيًها عىل أنه ما ُخصَّ به ِمن اإلباحِة ال ُتلهيه عن طاعِة اهلل 

 متعلٌق بغرِي النكاِح، ومتعلٌق به.وإن ُأهلَي غرُيه، وهو قسامِن أيًضا: 

واعَلْم أن معظَمها مل يفَعْلها مع إباحتِها له، وليس املراُد باملباِح هنا ما 

واَصَل، وسيأيت أن  ملسو هيلع هللا ىلصاستَوى طرفاه، بل ما ال حرَج يف فعلِه وال يف تركِه، فإنه 

ه اإلماَم قال: إنه قربٌة يف حقِّ
(1)

كام -مِس ، وكذا صفيُّ املغنِم واالستبداُد باخل

قد يكوُن راجَح الفعِل؛ لرصفِه يف أهمِّ املصالِح، وقد يكوُن راجَح الرتِك؛  -سيأيت

لفقِد هذا املعنى؛ فإن أفعاَله وأقواَله كلَّها راجحٌة ُمثاٌب عليها فيام نظنُّه، حتى يف 

، أكلِه ورشبِه؛ ألن الواحَد منَّا ُيندُب له أن يقصَد وجَه اهلل بذلك، وهو بذلك أوىل

 .واهلل أعلم

                                                 

 .0/75للجويني هناية املطلب  (1)
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 النكاِح املباحات له يف غرِي: القسم األول

 :-ملا قيَل له: إنك ُتواِصل!- ملسو هيلع هللا ىلص: قال ملسو هيلع هللا ىلص الوصاُل يف الصوِم أبيَح له -19

، متفٌق عىل صحته«إين لسُت مثَلكم؛ إين ُأطَعم وُأسقى»
(1)

. 

كذا قاله الشافعيُّ 
(2)

واجلمهور أنه من املباحاِت، وقال اإلمام: هو قربٌة يف  

هحقِّ 
(3)

. 

: اصطفاُء ما خيتاُره من الغنيمِة قبل ِقسمتِها من جاريٍة أو غِّيها -21

ى املختاُر الصفيَّ والصفيََّة، واجلمُع: الصفايا.  وُيسمَّ

، اصطفاها وأعتَقها وتزوجها، كام أخرَج ملسو هيلع هللا ىلصومن صفاياُه  : صفيُة بنُت حَييٍّ

، ويف سنن أيب داود من حديث (4)البخاريُّ ومسلٌم من حديث أنس 

أهنا من الصفيِّ  عائشَة 
(5)

. 

وأمجَع العلامُء عىل أنه خاصٌّ به:قال أبو عمر
(6)

. قلُت: حَكى القرطبيُّ عن 

 أنه قال: هو لألئمِة بعَده
ِ
بعِض العلامء

(7)
. 

                                                 

 (. 5545(، ومسلم )5265أخرجه البخاري ) (1)

 (. 26املزين )ص خمترص (2)

 .0/75للجويني هناية املطلب  (3)

 (.5361وأخر(، وصحيح مسلم ) 5223صحيح البخاري ) (4)

 (.5220سنن أيب داود ) (5)

 .54/00 البن عبد الرب ، التمهيد1/23االستذكار  (6)

 ، وهو قول أيب ثور.2/53للقرطبي اجلامع ألحكام القرآن  (7)
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قاِر كان من الصِفيِّ وذَكَر الرافعيُّ أن سيَفه ذا الفَ 
(1)

، وروى أمحُد والطرباينُّ 

لُه يوَم بدرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصأنه  ابن عباٍس  والرتمذي وابُن ماجه من حديث تنفَّ
(2)

. 

وحَكى اإلماُم قبَل كتاِب قسِم الصدقاِت وجَهنِي: يف أن الصفيَّ كان للنبيِّ 

خارًجا من سهِمه، أو كان حمسوًبا عليه من سهِمه ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

.. 

، وبأربعِة أمخاِس الفيء االستبداُد بُخمٍس من ُُخِس الفيء والغنيمة -21

ٻ )ِس الغنيمة سهٌم كسهام الغانمني؛ قال تعاىل: منفرًدا بذلك، وله مع مُخ 

 .[05]األنفال: اآلية  (... ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

ال حيلُّ ل من غنائِِمكم »: ملسو هيلع هللا ىلصوعن عمِرو بن عنبسَة قال: قال رسول اهلل 

رواه أبو داود واحلاكُم وهو عىل  «مثُل هذا، إال اخُلمَس، واخلمُس مردوٌد فيكم

رشِط البخاري
(4)

. 

متفق  «ال ُنوَرث ما تركناُه صدقةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال ال يوَرث عنه أن ماَله -22

عىل صحته من حديث مجاعةٍ 
(5)

. 

                                                 

 .7/006للرافعي الرشح الكبري  (1)

(، املعجم الكبري 5165(، سنن الرتمذي )5242(، سنن ابن ماجه )5001) 0/512مسند أمحد  (2)

 (.54733) 54/343للطرباين 

 .55/135للجويني هناية املطلب  (3)

 .3/02(، املستدرك للحاكم 5711سنن أيب داود ) (4)

 3420ه البخاري )( من حديث أيب بكر. وأخرج5712وأخر(، ومسلم ) 3423أخرجه البخاري ) (5)

( من 5712وأخر(، ومسلم ) 6757( من حديث عمر. وأخرجه البخاري )5717وأخر(، ومسلم )

 ( من حديث أيب هريرة.5765(، ومسلم )5776حديث عائشة. وأخرجه البخاري )
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ا به   عليهم السالم، ففي السنِن  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ليس خاصًّ
ِ
ِمن بنِي سائِر األنبياء

ا معرَش األنبياِء ال ُنوَرُث، ما تركناه »الكربى للنسائي من حديِث الزبرِي وغرِيه:  إنَّ

«فهو صَدقةٌ 
(1)

تِه. ،  نعم يمتاُز به ِمن بنِي أمَّ

 عليهم الصالة والسالم ال يورثون؟ فيه أوجٌه:
ِ
 وما احلكمُة يف كون األنبياء

 : لئال يتمنَّى قريُبهم موهَتم فيهلك بذلك.أحدها

: لئال ينِفَر الناُس عنهم، ويظنوا فيهم الرغبَة يف الدنيا ومَجَْعها لوراثِهم ثانيها

 هبم.

ن بعض الذين أسلموا وتابعوهم بظنِّهم فيهم الرغبَة واجلمَع : لئال ُيفتَ ثالثها

 لوراثِهم.

چ چ ڇ ڇ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)فام اجلواُب عن قوله تعاىل: 

]النمل: اآلية  (ڦ ڦ ڦ)، وقوله تعاىل: [6-1]مريم: اآلية  (ڇ

؟ قلت: املراُد الوراثُة يف النبوِة والعلِم والدين ال يف املاِل، والصواُب الذي [56

ل ذلك بام سبق.عل  ال يورثون، وُيَؤوَّ
ِ
: أن مجيَع األنبياء

ِ
 يه مجيُع العلامء

 ، ويف غرِيه خالٌف.أن َيقِِضَ بعلِمه ملسو هيلع هللا ىلصكان له  -23

كام َقبَِل شهادَة خزيمَة لنفِسه، وقصته  كان يقبُل شهادَة من يشهد له -24

يف أيب داود واحلاكم وصححها
(2)

. 

                                                 

 (،6571النسائي يف الكربى ) (1)

 .3/326، 5/52(، مستدرك احلاكم 3647سنن أيب داود ) (2)
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هام املحتاِج إليهام إذا احتاَج أن يأُخَذ الطعاَم والرشاَب من مالِكِ  ملسو هيلع هللا ىلصله  -25

، وإن كان مالُكُهام حمتاًجا، وعليه البذُل وَيفدي مهَجَته بمهجتِه عليه أفضل إليهام

 .[6]األحزاب:  (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)الصالة والسالم، قال تعاىل: 

كام وقاُه  ملسو هيلع هللا ىلصومثُله: لو قصَدُه ظاملٌ وجب عىل من حَِضه أن يبُذَل نفَسه دونه 

بنفِسه يوَم ُأحدٍ  هلل طلحُة بُن عبيِد ا
(1)

. 

تِه أن حُيبوه أعىل درجاِت املحبة -26 ، كام ثبت يف الصحيِح أنه جيُب عىل ُأمَّ

ال يؤمُن أحُدُكم حتى أكوَن أحبَّ إليه من أهلِه ومالِه ووالِِده ووَلِده »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأنه 

«والناِس أمجعني
(2)

. 

ِت املعنوية، وأسباُب املحبة: اإلجالُل، واإلعظاُم، والكامُل يف الصفا

ه   ؛ فوجبت له املحبُة الكاملة. ملسو هيلع هللا ىلصواحلسِن، واإلشفاِق، وهي كلُّها موجودٌة يف حقِّ

بخالِف غرِيه؛ ألنه كانت تناُم عيناُه وال  كان ال ينَتِقُض وضوؤه بالنومِ  -27

يناُم قلُبه، كام ورد يف الصحيح
(3)

 . 

 وفيه إشارٌة عىل أن نوَم العنِي املجردِة ال ينقُض الوضوَء.

                                                 

 (.3255اري )أخرجه البخ (1)

 (. 00(، ومسلم )51أخرجه البخاري ) (2)

 (.237(، ومسلم )3162أخرجه البخاري ) (3)
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 القسم الثاني

 بالنكاِح املتعلقُة التخفيفاُت

 ملسو هيلع هللا ىلصاجلمُع بني أكثر من أربِع نسوٍة وهو إمجاٌع، وقد مات  ملسو هيلع هللا ىلصُأبيَح له  -28

 عن تسِع زوجاٍت.

ه  ه فائدتان عظيمتان: ملسو هيلع هللا ىلصوالنكاُح يف حقِّ ، ومن مجلِة فوائِِده يف حقِّ  عبادٌة بال شكٍّ

 ُل.: نقُل الرشيعِة التي مل يطَّلِع عليها الرجااألوىل

 مكمُل الظاهِر والباطِن. ملسو هيلع هللا ىلص: نقل حماسنِه الباطنِة فإنه الثانية

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )انعقاُد نكاِحه بلفِظ اهلبِة؛ لقوله تعاىل:  -29

 . [14]األحزاب:  (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 وعىل هذا ال جيُب املهُر بالعقِد وال بالدخوِل كام هو مقتَض اهلبِة.

؛ ألن اعتباَر الويلِّ للمحافظِة عىل انعقاُد نكاِحه بال ولٍّ وال شهودٍ  -31

، واعتباَر الشهوِد ألمِن اجلحوِد وهو  ملسو هيلع هللا ىلصالكفاءِة، وال شكَّ فيه أنه 
ِ
فوَق األكفاء

ال جيحُد، وإن جحَدْت هي مل ُيرَجْع إىل قوهِلا عىل خالف قولِه، بل قال  ملسو هيلع هللا ىلص

 .العراقي يف رشح املهذب: تكوُن كافرًة بتكذيبِه

ڌ ڎ ڎ )، قال اهلل تعاىل: ويِج اهلل عز وجلأن املرأَة حتلُّ له بتز -31

 اآلية. [37]األحزاب:  (ڈ ڈ ژ

أي: أحَللنَا لك نكاَحها، وكانت تفتَِخُر عىل صواحباهِتا بذلك، وتقول: زوجُكنَّ 

جني اهلل من فوِق سبِع سمواٍت. رواه البخاري من قوِل أنٍس   .(1)أهلوُكن، وزوَّ

                                                 

 (.7054صحيح البخاري ) (1)
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 النوع الرابع

 والكرامات  لفضائِلمن ا ملسو هيلع هللا ىلصبه  صَّما اخُت

 وهي أيضا قسامن: متعلٌق بالنكاح، وغرُي متعلق به:

 النكاحب ُقاملتعِل: القسم األول

أن أزواَجه الاليت ُتويف عنهن حمرماٌت عىل غرِيه أبًدا، قال اهلل  -32

 (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ)تعاىل: 

ألحزاب: ]ا (ۋ ۋ)؛ ألهنن أمهاُت املؤمنني، قال تعاىل: [13]األحزاب: 

، وحتريِم نكاحهنَّ ملا يف  [6 أي: مثل أمهاهِتم يف وجوِب احرتاِمهنَّ وطاعتِهنَّ

 إحالهلن لغرِيه من النقِص ملنصبِه.

ج رسوُل اهلل  : ثالًثا وعرشين: سٌت مْتَن كثرًيا، ملسو هيلع هللا ىلصوقد تزوَّ قال املاورديُّ

:قبَله، وتسٌع ماَت قبَلهن،   :هالاليت مْتَن قبلَ فِمن وثامٍن فارقهنَّ

جها قبَل النبوِة عنَد خدجيُة بنُت خويلٍد  ، وهي أوُل نساِئه، تزوَّ

مرجِعه من الشام وعمُره مخس وعرشون سنًة، وهي أمُّ أوالِده خال إبراهيَم، فإنه 

ج عىل خدجيَة حتى ماَتْت، وكان موهُتا قبَل اهلجرة  ِمن ماريَة القبطيِة، ومل يتزوَّ

 قطًعا، وقال  بثالِث سنني، وهي أوُل َمن آمنَ 
ِ
ها:  ملسو هيلع هللا ىلصِمن النساء خُِّي »يف حقِّ

«نسائِها مريُم بنُت عمراَن، وخُِّي نسائِها خدجيةُ 
(1)

: ما ، وقالت عائشُة 

ه أو  غرُت عىل امرأٍة ما غرُت عليها؛ ِمن كثرِة ذكِر رسوِل اهلل إياها، وأمَره ربُّ

جربيُل أن يبرَشها ببيٍت يف اجلنِة من قصٍب، رواه البخاري
(2)

. 

                                                 

 (.3277(، ومسلم )3035أخرجه البخاري ) (1)

 (.5031(، ومسلم )6440أخرجه البخاري ) (2)
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: ا التسُع الاليت مات عنهنَّ  وأمَّ

َجها بعَد موِت خدجيَة بسنتني أو ثالث، : عائشُة بنُت الصديِق فاألوىل  ، تزوَّ

أيًضا بمكَة، وهي بنُت سبع أو ست، وبنى هبا باملدينة يف شوال يف السنة الثانية 

ْج بكًرا غرَيها، ومات عنها وهي بنُت ثامين عرشَة س نًة، وهي بنت تسع، ومل يتزوَّ

َج قبَلها سودَة بنَت زمعَة،  َجها بعَد خدجيَة، وقيل بل تزوَّ وهي أوُل أمرأٍة تزوَّ

 .وكانت عائشُة أحبَّ نساِئه إليه

َجها بعَد عائشَة.: سودُة بنُت زمعةَ الثانية  ، تزوَّ

َجها باملدينِة بعَد سودَة. : حفصُة بنُت عمَر بن اخلطابالثالثة  ، تزوَّ

، كانت حتَت عبيِد اهلل بِن جحٍش -رملة  - بنِت أيب سفيانَ  : أمُّ حبيبةالرابعة

 مات عنها بأرِض احلبشِة.

َجها بعَد وفاِة  : أمُّ سلمَة هنُد بنُت أيب أميَة بن املغِّيِة املخزوميُة،اخلامسة تزوَّ

 أيب سلمَة عبد اهلل بن عبِد األسِد.

َل  : ميمونُة بنُت احلارِث السادسة أبا رافٍع يف  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ خالُة ابِن عباٍس، وكَّ

قبوِل نكاِحها وهي بمكَة، ودَخَل هبا عاَم الفتِح سنة ثامن برسف وبه ماتت، وبدأ 

 املرُض يف بيتِها، قال عطاء: وكانت آخرهن موًتا، ماتت باملدينِة. ملسو هيلع هللا ىلصبه 

ِمن سبي بني النضري، من ولِد هاروَن : صفيُة بنُت حيي بن أخطب، السابعة

َجها يف سنِة سبٍع. ملسو هيلع هللا ىلص عليه السالم، اصطفاها  وأعتَقها وتزوَّ

، من بني املصطلق ِمن خزاعَة، ُسبيْت يف غزوة : جويريُة بنُت احلارِث الثامنة

َجها  ملسو هيلع هللا ىلصعتَقها صداَقها، فلام تسامَع الناُس أن رسوَل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاملريسيع، وجعل  تزوَّ
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! فكانت ملسو هيلع هللا ىلصأرسلوا بام يف أيِدّنم من السبِي فأعتقوهم وقالوا: أصهاُر رسوِل اهلل 

 أبرَك امرأٍة عىل قوِمها؛ ُعتَِق بسببها أكثُر من مائِة أهِل بيٍت من بني املصطلق.

ها أميمُة بنُت عبِد : زينُب بنُت جحشالتاسعة  ٍ، وكانت ابنَة عمتِه؛ ألن أمَّ

 املطلب.

ا الثامن الاليت فارقهنَّ يف حياتِه، فمنهن:  أسامُء بنُت النعامِن الكنديُة وأمَّ

عىل أحِد األقوالِ  املستعيذةُ 
(1)

. 

]األحزاب:  (ۋ ۋ)أمهاُت املؤمنني قال تعاىل  ملسو هيلع هللا ىلصأزواُجه  -33

أمهاُت املؤمنني سواٌء َمن مات حتَته وَمن مات عنها وهي حتَته،  ملسو هيلع هللا ىلص، فأزواُجه [6

 وذلك يف حتريِم نكاِحهن ووجوِب احرتاِمهن وطاعتِهن.

، وال يف النفقِة وال يثبُت هلن حكُم األمومِة يف جواِز اخللوِة واملسافرةِ 

ى ذلك إىل غرِيهن، فال ُيقال: بناهُتن أخواُت املؤمنني.  واملرياِث، وال يتعدَّ

تفضيُل زوجاتِه عىل سائِر النساء، وَجْعِل ثواهبن وعقاهبن مضاعًفا، قال  -34

 .[35-34]األحزاب: اآليتني  (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)اهلل تعاىل: 

ل: عذاٌب يف الدنيا وعذاٌب يف واختلَف العلامُء يف مضاعفِة العذاِب: فقي

اآلخرة، وغريهن إذا عوِقَب يف الدنيا مل يعاَقب يف اآلخرة؛ ألن احلدوَد كفاراٌت. 

ان يف الدنيا.  وقيل: َحدَّ

                                                 

 .57-2/56للاموردي احلاوي الكبري  (1)
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 القسم الثاني

 النكاح ه يف غرِيكراماُت

آخَر  ملسو هيلع هللا ىلصأنه خاَتُم النبيني، وال يعارُضه ما ورَد من نزوِل عيسى  -35

 يعٍة ناسخٍة بل مقرًرا هلا عاماًل هبا.الزماِن؛ فإنه ال يأيت برش

أن ُأمَته خرُي األمم -36
(1)

 ، معصومة ال جتتمُع عىل ضالٍل أبًدا.

 أن إمجاَعها حجٌة عىل الصحيِح، ويف غريها من األمم خالٌف. -37

 أن رشيعَته مؤبدٌة وناسخٌة جلميع الرشائِع. -38

، حمفوٌظ عن التح -39
ِ
ريِف أن كتاَبُه ُمعِجٌز بخالِف سائر كتِب األنبياء

والتبديِل، وأقيَم بعده حجًة عىل الناس، ومعجزاُت سائِر األنبياء انَقَرَضت 

 بانقراِضهم.

كام ثبت يف الصحيح «ُنِِصُت بالرعِب مسِّيَة شهرٍ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأنه  -41
(2)

. 

، وكلُّ نبي ُبعَث إىل قومه خاصةً  -41 أن رسالَتُه عامٌة إىل اإلنس واجلنِّ
(3)

. 

لُته عامًة بعد الطوفان النحصاِر الباقني وأما نوٌح عليه السالم فصارت رسا

 فيمن كان معه يف السفينِة.

تِه األرُض مسجًدا وطهوًرا -42 ُجِعَلت له وألمَّ
(4)

. 

                                                 
ٺ ٿٺ )ويدل له قوله تعاىل:  (1)  [.54]آل عمران:  (ٺ ٺ 

 (.331أخرجه البخاري ) (2)

أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبيل... وكان النبي يبعث إىل قومه خاصة وبعثت  »السابق، والشاهد فيه:  (3)

 .«إىل الناس عامة

أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبيل... وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا، فأيام »السابق، والشاهد فيه:  (4)

 .«جل من أمتي أدركته الصالة فليصلر
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تِه الغنائُم، ومل حتلَّ ألحٍد قبله -43 ُأِحلَّت له وألمَّ
(1)

، بل كانوا جَيمعوهنا 

 فتأكَلها كام جاء مبينًا يف الصحيِح من رواية
ِ
أيب هريرة يف  ثم تأيت ناٌر من السامء

حديِث النبيِّ الذي غزا وَحبَس اهلل تعاىل له الشمَس 
(2)

. 

ُجعلت أمُته شهداَء يوم القيامة عىل األمم بتبليِغ الرسل إليهم  -44

 (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)رساالهِتم، قال اهلل تعاىل: 

 .[503]البقرة: اآلية 

هلم به يف قوله  إخباُر اهلل تعاىل -وإن مل َيَروا ذلك-ومستنُدُهم يف الشهادِة 

، [553]الشعراء:  (ڻ ڻ)، [541]الشعراء: (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)تعاىل: 

 ونحوها من اآليات. [01]سبأ:  (ۆ ۈ)، [505]الشعراء:  (ڦ ڦ)

خرُي األمِة، فكلٌّ منهم أفضُل من كلِّ َمن بعَدُه وإن رقي  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاُبه  -45

يف العلِم والعمل
(3)

. 

عُة عىل ترتيبِهم يف اخلالفِة، ثم بقيُة وأفضُلهم عنَد أهِل السنِة اخللفاُء األرب

ل بعُضهم َمن مات يف حياتِه عىل َمن بقي بعَده.  العرشِة، وفضَّ

تِه كصفوِف املالئكةِ  -46 ُجعلت صفوُف ُأمَّ
(4)

. 

                                                 

أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبيل... وأحلت يل املغانم ومل حتل ألحد قبيل، »السابق، والشاهد فيه:  (1)

 .«وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة

 (.5707(، ومسلم )3550أخرجه البخاري ) (2)

 (.5133(، ومسلم )5615أخرجه البخاري ) «خري الناس قرين ...» :ملسو هيلع هللا ىلصودليله قوله  (3)

أخرجه مسلم « فضلنا عىل الناس بثالث: جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة...: »ملسو هيلع هللا ىلصودليله قوله  (4)

(155.) 
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 شفاعاٌت: ملسو هيلع هللا ىلصله  -47

الشفاعُة الُعظمى يف الفصِل بني أهِل املوقف حني َيفَزعون إليه  :أوالهن

، كام ثبت يف الصحيح
ِ
 يف حديث الشفاعِة. بعد األنبياء

 يف مجاعٍة يدخلون اجلنَة بغرِي حساٍب. :والثانية

وا دخوَل النار. :والثالثة  يف ناٍس اسَتَحقُّ

 يف ناٍس دخُلوا الناَر فُيخَرجون. :والرابعة

 يف رفِع درجاِت ناٍس يف اجلنة. :واخلامسة

حقِّ  وهي َتفيُف العذاِب عىل من استحقَّ اخللوَد فيها، كام يف :والسادسة

أيب طالٍب يف إخراجه من غمراِت النار إىل َضْحَضاِحها
(1)(2)

. 

وهي الشفاعُة ملن مات باملدينِة؛ ملا روى الرتمذي وصححه عن  :والسابعة

من استطاَع أن يموَت باملدينة فلَيُمت هبا؛ فذين أشَفُع »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصابن عمَر أن النبي 

«ملن مات هبا
(3)

ال »ِد بن أيب وقاٍص َرَفَعُه: ، ويف صحيِح مسلٍم من حديث سع

يثُبت أحٌد عىل أَلْوائِها
(4)

«وَجهِدها إال كنُت له شفيًعا أو شهيًدا يوَم القيامة 
(5)

. 

عٍ  -48 أنه أوُل شافٍع وأول ُمَشفَّ
(6)

، أي: أول من جُتاُب شفاعُته فقد يشفُع 

 اثنان وجياُب الثاين َقبَل األول.

                                                 

 )َضْحَضاِحها(: الضحضاح من املاء ما يبلغ الكعب. (1)

 (.342(، ومسلم )3223أخرجه البخاري ) (2)

 (.3257سنن الرتمذي ) (3)

 )أَلَْوائها( الألواء: الشدة واجلوع. (4)

 (.5363صحيح مسلم ) (5)

 (.5572أخرجه مسلم ) (6)
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امةِ أنه أوُل من تنَشقُّ عنه األرض يوم القي -49
(1)

. 

أنه أوُل من َيقَرُع باَب اجلنة -51
(2)

. 

أنه سيُد ولِد آدَم يوَم القيامة. كذا لفظ رواية مسلٍم من حديث أيب  -51

هريرة
(3)

 : «أنا سيُد الناِس يوَم القيامة»، ويف رواية له وللبخاريِّ
(4)

. 

وهو سيد ولد آدَم ُمطلًقا، والسيد: الذي َيفوُق قوَمه، وإنام ُخصَّ يوم 

بذلك لظهوِر ذلك اليوِم لكلِّ أحٍد من غري منازعة، كام يف قوله تعاىل: القيامة 

 بذلك ألمرين: ملسو هيلع هللا ىلصوإنام َأخرَب  [56]غافر: (ېئ ىئ ىئ)

 .[55]الضحى:  (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ): امتثااًل لقوله تعاىل: أحدمها

تِه ليَعرفوه ويعَملوا بمقتضاه.والثاين  : بأنه من البياِن الذي عليه تبليُغه عىل ُأمَّ

ُم من ذلك تفضيُله عىل مجيِع اخللِق؛ ألن مذهَب أهل السنِة أن األنبياء ويلز

 عليهم الصالة والسالم أفضُل من املالئكِة.

 أتباًعا. -52
ِ
 أنه أكثُر األنبياء

كان ال يناُم قلُبه، وكذلك األنبياُء عليهم السالم، كام أخرجه البخاري  -53

 
ِ
يف حديِث اإلرساء
(5)

. 

                                                 

 (.5572أخرجه مسلم ) (1)

 (.526أخرجه مسلم ) (2)

 (.5572أخرجه مسلم ) (3)

 (.520(، ومسلم )0755صحيح البخاري ) (4)

 (.7157صحيح البخاري ) (5)
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 ظهِره كام ي -54
ِ
نظُر أماَمهَيَرى ِمن وراء

(1)
. 

ُع غرِيه  -55 ُعه بالصالِة قاعًدا كتطوِعه قائاًم وإن مل يكن عذٌر، وتطوُّ تطوُّ

عىل النصِف، ففي صحيح مسلم من حديِث عبِد اهلل بِن عمرو بن العاص قال: 

ثُت يا رسوَل اهلل أنك قلَت  ملسو هيلع هللا ىلصأتيُت رسوَل اهلل  صالُة » :يصيل جالًسا، فقلُت: ُحدِّ

أجل، ولكني لسُت »، وأنت تصيل قاعًدا؟ قال: «الصالةِ  الرجِل قاعًدا عىل نصِف 

«كأحٍد منكم
(2)

. 

«السالٌم عليك أهيا النبيُّ » خياطبه املصيل بقوله: -56
(3)

وال خياطُب سائر  

 الناس.

ڻ ڻ ڻ )ال جَيوُز ألحٍد رفُع صوته فوَق صوته؛ قال اهلل تعاىل:  -57

 ، وال أن يناِدَيه من ور[5]حلجرات: اآلية  (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
ِ
اء

 .[0]حلجرات: اآلية  (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ)احلجرات، قال اهلل تعاىل: 

استأذن عىل  فإن قيل: قد ثبَت يف الصحيِح أن عمر بن اخلطاب 

وعنده نسوٌة من قريٍش يكلِّمنَُه عاليًة أصواهُتنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
(4)

. 

فاجلواب: حيتمُل أن يكون ذلك قبَل النهي، وحيتمُل أن يكون علو الصوِت 

 يئة االجتامعيِة ال بانفراِد كلِّ واحدة منهن.كان باهل

                                                 

ها هنا، فواهلل ما خيفى عيل خشوعكم وال ركوعكم، إين ألراكم من هل ترون قبلتي »: ملسو هيلع هللا ىلصودليله قوله  (1)

 (.052أخرجه البخاري ) «وراء ظهري

 (.731أخرجه مسلم ) (2)

 (.045(، ومسلم )235كام يف حديث التشهد يف الصالة، أخرجه البخاري ) (3)

 (.5326(، ومسلم )3520أخرجه البخاري ) (4)
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؛ ترشيًفا هلم؛ إذ هم ورثُة 
ِ
وكِرَه بعُضهم رفَع الصوِت يف جمالس العلامء

 عليهم الصالة السالم.
ِ
 األنبياء

ال جيوُز أن ينادَيُه باسِمه فيقول: يا حممُد، يا أمحُد. ولكن يقول: يا نبيَّ  -58

اهلل، يا رسوَل اهلل، أما ما جاء
(1)

من حديِث أنٍس أن رجاًل من أهل البادية جاء  

فقال: يا حممد
(2)

، أتانا رسولك فَزَعَم لنا أنك تزُعُم أن اهلل أرسَلك ... 

احلديث
(3)

 ، فلعله كان قبل النهِي أو مل يبُلغُه النهي.

أن جُييَبه؛ لقصِة أيب سعيد بن املَُعىلَّ يف  ملسو هيلع هللا ىلصجيب عىل املصيل إذا دعاُه  -59

صحيح البخاري
(4)

. 

وا باسمي، وال تكنَّوا بكنيتي»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصصحَّ عنه أنه  -61 ، كام «َتَسمَّ

أخرجه البخاري ومسلم من روايِة مجاعٍة من الصحابةِ 
(5)

. 

قال النووي: واألقرُب مذهُب مالٍك، وهو جواُز التكني بأيب القاسم مطلًقا 

ٌد ولغرِيه، والنهُي خمتصٌّ بحياتِه  اليهوَد  ؛ ألن سبَب النهي أنملسو هيلع هللا ىلصملن اسُمه حممَّ

قالوا: مل نعنك؛ إظهاًرا  ملسو هيلع هللا ىلصتكنوا به وكانوا ينادون: يا أبا القاسم، فإذا التفَت النبيُّ 

لإليذاء، وقد زال ذلك املعنى
(6)

. 

                                                 

 ثبت ما يقتضيه السياق.وامل«. ملا جاء»جاء يف املطبوع:  (1)

 (، وهو ما يقتضيه كالمه يف املسألة.55/54واملثبت من صحيح مسلم )«. يا رسول اهلل»جاء يف املطبوع:  (2)

 (.55أخرجه مسلم ) (3)

(. ولفظه: عن أيب سعيد بن املعىل، قال: كنت أصيل يف املسجد، فدعاين رسول 0070صحيح البخاري ) (4)

ۋ ۅ ۅ )أمل يقل اهلل: »يا رسول اهلل، إين كنت أصيل، فقال:  فلم أجبه، فقلت: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ۋ 

ې  .«[.... احلديث50]األنفال:  (ۉ ۉ 

 (. 5530، 5533، 5535(، ومسلم )3551، 3550، 5554أخرجه البخاري ) (5)

 (.521)صللنووي ، األذكار 56-7/51روضة الطالبني  (6)
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كانت اهلديُة له حالاًل بخالِف غرِيه من احلكاِم ووالِة األمِر من  -61

 رعاياهم.

جوامَع الَكلِمِ  ملسو هيلع هللا ىلص ُأعطَِي  -62
(1)

ِر سورة ، وأويت اآلياِت األربَع من آخ

البقرِة من َكنٍز حتت العرش، مل ُيعَطُهنَّ أحٌد َقبَله وال بعده
(2)

. 

ركعتان بعد الظهِر فقضامها بعد العرِص ثم داَوَم عليهام  ملسو هيلع هللا ىلصفاَتتُه  -63

بعده
(3)

. 

ا؛ فإن الشيطاَن ال يتمثَُّل يف صورتِه كام  -64 من رآه يف املناِم فقد رآُه حقًّ

صحَّ يف احلديث
(4)

. 

وحيتمُل أن يكوَن املراُد: ما إذا رآه عىل صفتِه املعروفِة  قال القايض عياض:

له يف حياتِه، فإن رآه عىل خالفِها كانت رؤيا تأويٍل ال رؤيا حقيقةٍ 
(5)

. 

؛ للحديث الصحيح يف ذلك -65
ِ
أن األرَض ال تأكُل حلوَم األنبياء

(6)
. 

يف احلديث  ملسو هيلع هللا ىلصعمًدا من الكبائِر؛ لقوله  ملسو هيلع هللا ىلصأن الكذَب عليه  -66

«ذًبا عَلَّ ليس ككِذٍب عىل أحدٍ إن ك»الصحيح: 
(7)

 . 

                                                 

 (. 153(، ومسلم )5277أخرجه البخاري ) (1)

 ( عن حذيفة.53515) 32/527( عن أيب ذر، ويف 55160) 31/006ه أمحد أخرج (2)

(، ولفظه: عن عائشة قالت: كان يصليهام قبل 231، وأخر(، ومسلم )125، 124أخرجه البخاري ) (3)

 « .العرص، ثم إنه شغل عنهام، أو نسيهام فصالمها بعد العرص، ثم أثبتهام، وكان إذا صىل صالة أثبتها

 (.5566(، ومسلم )554خاري )أخرجه الب (4)

 .7/552 للقايض عياض إكامل املُْعلِم بفوائد مسلم (5)

 (.5421(، ابن ماجه )5370(، والنسائي )5407أخرجه أبو داود ) (6)

 (.0(، ومسلم )554أخرجه البخاري ) (7)
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 وال َيكُفر فاعله عىل الصحيِح، وهو قوُل اجلمهوِر.

  ملسو هيلع هللا ىلص َيْبُلُغه -67
ِ
سالُم الناِس عليه بعد موتِه، ويشهُد جلميع النبيني باألداء

يوَم القيامةِ 
(1)

. 

َ مجُعه بحمِد اهلل ومنِّه، وأنا ساٍع يف الزيادِة عليه أعاننا اهلل  هذا آخُر ما تيرسَّ

 عىل ذلك، فخصائُصه يف احلقيقِة ال حُتىص، ومآثُره أكثُر من أن جُياَء هبا فُتستقىَص.

 

                                                 

، أخرجه أبو داود «المَ ما من أحد يسلم عيلَّ إال ردَّ اهلل عيل روحي حتى أردَّ عليه الس»: ملسو هيلع هللا ىلصودليله قوله  (1)

(5405.) 



 45|غاية السولخمتصر 

 

 فهرس املوضوعات

 الصفحة                املوضوع 

 7 ................................................. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل موسوعة حممد رسول بالتعريف 

 2 .................................................................. علم اخلصائص النبوية

  .................................................... 55هـ( 240ترمجة ابن امللقن )

 53 ............... هـ( 240الرسول البن امللقن )ول يف خصائص كتاب غاية السُّ التعريف ب

 ول يف خصائص الرسولخمتصر غاية السُّ

  57 ....................................................................  ]مقدمة املصنف[ 

 52 ............................................................... الواجبات النوع األول:

 52 .......................................... غرُي املتعلِّق بالنكاح :األولالقسم 

 55 ....................................... الواجُب املتعلُق بالنكاِح  الثاين: القسم

 55 ........................................... من املحرماِت  ملسو هيلع هللا ىلصما اختُصَّ به  النوُع الثاين:

 53 ......................................حرماُت يف غرِي النكاِح امل :األولالقسم 

 57 ..................................... املحرمات املتعلقُة بالنكاِح  :الثاينالقسم 

 52 .................................. ما اخُتصَّ به من املباحات والتخفيفات النوع الثالث:

 52 .................................... املباحات له يف غرِي النكاِح  :األولالقسم 

 33 .................................... : التخفيفاُت املتعلقُة بالنكاِح القسم الثاين

 30 ................................ ئِل والكراماتمن الفضا ملسو هيلع هللا ىلصما اختُصَّ به  النوع الرابُع:

 30 ............................................... املتعلُِّق بالنكاح األول: القسم

 37 ......................................... كراماُته يف غرِي النكاح الثاين: القسم

  01 ..................................................................  فهرس املوضوعات


	مختصر غاية السول
	فهرس الموضوعات
	التعريف بموسوعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
	في علم الخصائص النبوية
	ترجمة ابن الملقن
	التعريف بكتاب غاية السول
	مقدمة المصنف
	النوع الأول: الواجبات
	النوع الثاني: ما اختص به صلى الله عليه وسلم من المحرمات 
	النوع الثالث: ما اختص به من المباحات والتخفيفات
	النوع الرابع: ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات


