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افتتاحـية

احلم�د هلل رب العامل�ن، والصاة والس�ام عىل س�يدنا 
حممد وعىل آله وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبع���د: فيرس » دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري 
م إصداَره�ا اجلديد » النبي �  بدب��ي - إدارة البحوث « أن تقدِّ

ف�ي رمض�ان« جلمهور الق�راء من الس�ادة الباحث�ن واملثقفن 
واملتطلعن إىل املعرفة.

وي�أيت هذا الكت�اب الغني عىل إجيازه م�ع هبوب نفحات 
الش�هر الكري�م: ش�هر رمضان، ليصحبن�ا يف رحل�ة ماتعة مع 
النبي � يف أشهر رمضان بدءا من السنة الثانية للهجرة حيث 
ف�رض الصوم وإىل آخر رمض�ان قضاه النبي � يف دنيانا وهو 
رمضان الس�نة العارشة للهجرة، فيكون بذلك قد ش�هد تسعة 
رمضان�ات ُف�رض فيها الص�وم، وتتبعها هذا الكت�اب بدقة يف 
االس�تقصاء، وحرٍص عىل الربط بني األح�داث وإبداء الرأي 
بشأن ما يلتبس منها، ليقدم صورة قريبة حلياة النبي � يف هذه 

األجواء الكريمة: أجواء شهر الصوم.
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء 
ألرسة آل مكت�وم حفظه�ا اهلل تع�اىل الت�ي حتب العل�م وأهله، 
وت�ؤازر قضاي�ا اإلس�ام والعروب�ة ب�كل متي�ز وإق�دام، ويف 
مقدمتها صاحب الس�مو الش�يخ حممد بن راش�د بن سعيد آل 
مكت�وم، نائب رئيس الدولة، رئيس جملس الوزراء، حاكم ديب 
الذي يش�يِّد جمتمع املعرفة، ويرعى البحث العلمي، ويش�جع 

أصحابه وُطابه .

راجن من العيل القدي�ر أن ينفع هبذا العمل، وأن يرزقنا 
التوفي�ق والس�داد، وأن يوف�ق إىل مزيد من العط�اء عىل درب 

التميز املنشود.

  وآخ�ر دعوان�ا أن احلم�د هلل رب العامل�ن، وص�ىلىَّ اهلل 
وس�لىَّم ع�ىل النىَّب�ي األم�ي اخلات�م س�ّيدنا حمم�د وع�ىل آل�ه 

وصحب�ه أمجعن.

               مدير إدارة البحوث 

        الدكتور سيف بن راشد اجلابري
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مقدمة الطبعة الرابعة

احل�م��د هلل مح�د الش�اكرين، وأفض�ل الص�اة وأتم 

رة، سيدنا  التسليم عىل صاحب الس�رية العطرة املنرية املنوِّ

حممد اهلادي األمن، وعىل آله األطهار، وأصحابه األبرار، 

والتابع�ن، وَم�ن تبعهم بإحس�ان وهدًى وتق�وى إىل يوم 

الدين، وبعد:

فإنىَّ من أوقات الصفاء اجلميلة، تلك الس�اعات التي 

يقضيها اإلنس�ان مع سرية النبي الكريم والرسول العظيم 

�، قارئ�ًا ومتأم�ًا ومتعل�ًا ومتزكي�ًا، وأرج�و أن يكون 

هلذا الكتاب نصيب من ذلك، وأن يكون س�بيًا إىل حتقيق 

مقصد من هذه املقاصد املبتغاة.

وأص�ل ه�ذا الكت�اب حم�ارضة وفقني اهلل ع�ز وجل 

إلعدادها وإلقائها - بمناسبة شهر رمضان سنة 1417ه�- 
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يف جملس الدكتور رش�يد العبيدي الثق�ايف الذي كان ُيعقد 

يف مكتبة الش�يخ محدي األعظمي يف حي األعظمية ببغداد 

مساء كل أربعاء.

ث�م عدت إليها وهيأهتا يف كت�اب طبعته دار البحوث 

للدراسات اإلسامية وإحياء الرتاث بديب سنة 1424ه�- 

2003م.

ث�م كانت طبعته الثانية يف دائرة الش�ؤون اإلس�امية 

والعمل اخلريي بديب سنة 1428ه� -2007م.

وصدرت له طبعة ثالثة سنة 1430ه�-2009م عن 

دائرة الش�ؤون اإلس�امية، وعن مراكز األم�رية هيا بنت 

احلسن الثقافية اإلسامية بديب.

وم�ن نعم اهلل اإلقبال عىل قراءته، واالس�تفادة منه يف 

اخلطب والدروس واملواعظ الرمضانية.
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وق�د اس�ُتقبلت األف�كار الت�ي فيه اس�تقباالً حس�نًا، 
وال س�يا حماول�ة التاريخ ملا مل ُي�ؤرخ من ترصف�ات النبي 

� وأحواله.

وي�رسين ويس�عدين أن أكتب هذه الكل�ات بن يدي 
الطبعة الرابعة، سائًا املوىل عز وجل اإلخاص يف القول 

والعمل والقبول يف الدنيا واآلخرة.

وما زلت أرجو أن أجد فسحة زمنية مناسبة واستعدادًا 
نفسيًا الئقًا باملوضوع للتوسع يف الكتاب وصياغته صياغة 

مبسوطة تناسب طبقة عامة من القراء.

وكذل�ك م�ا زل�ت أنتظ�ر مش�اركة الباحث�ن يف هذا 
املوضوع واإلدالء بدلوهم يف بعض املس�ائل املثارة يف هذا 

الكتاب؛ رجاء االرتقاء به، واستكال مباحثه.

وم�ن املمكن تعميم ه�ذا األس�لوب وكتابة جوانب 
أخرى من حياة النبي � وفقه.
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وأقول ختامًا:

إن أردت الصف�اَء بعَض زماِن

والضي�اَء املوف�وَر ف�وق مكاِن

نفس�ًا تغم�ُر  األن�واَر  وأردَت 

وُتفي�ُض ال�رسوَر يف الوجداِن

وتأّم�ْل س�اعًة  اهل�مىَّ  ف�دِع 

يف حي�اِة ) النب�ي يف رمض�اِن (

                                     عبد احلكيم األنيس
ديب يف 23 من مجادى اآلخرة 1433ه�
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املقدمـة

احل�م�د هلل رب الع�امل�ن، وصىّل اهلل وسّلم عىل ن�ب�ي�ه 

األمن، وعىل آل�ه الطاهرين، وأصحابه املختارين.

وبع���د:

فهذه ومضات وقبس�ات وأخبار م�ن حياة النبي � 

وهدي�ه يف ش�هر رمض�ان املب�ارك، وكان عم�يل فيها وفق 

اخلطوات اآلتية:

1- تتبعُته�ا - ع�ىل ق�در م�ا تي�رس يل اآلن - يف كتب 

السرية والسنة.

2- رتبُتها عىل حس�ب تسلس�لها م�ن رمضان األول 

يف الس�نة الثاني�ة من اهلجرة إىل رمضان التاس�ع يف الس�نة 

العارشة، وقد صام النبي � تسعة رمضانات.
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3- اجته�دُت يف معرف�ة تأريخ ما مل ي�ؤرخ، وأبديُت 

بع�ض اآلراء يف ذل�ك، ومث�ُل هذه الطريق�ة - حن ُيربط 

احل�دث بزمانه ومكانه - تزيد الرواية وضوحًا، وتس�اعد 

ع�ىل فه�م أدق وأفضل، وتثري كذلك بعض التس�اؤالت، 

ك�ا س�رتى - أخ�ي الق�ارئ - يف ثنايا هذه الرس�الة، فإن 

ُوفقت فاحلمد هلل، وإن أخطأت فأستغفره سبحانه.

وأرج�و مم�ن يقرأ هذا الكتاب املش�اركة يف اس�تكال 

األحداث فثم رمضانات ال نعرف فيها عن حياة النبي � 

شيئًا، ولعل التوسع يف مراجعة املصادر يدلنا عىل أحداث 

أخرى، تغطي هذه املساحة الفارغة.

وق�د أردت م�ن هذا العم�ل أن أس�هم يف إرواء ظمأ 

نف�وس تتطلع إىل معرفة كليات حياة النبي � وجزئياهتا، 

وترجو أن تعيش حلظات مباركة س�امية معه � يف سريته 
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العط�رة املباركة، ومن ذلك أن تع�رف كيف صام وأفطر، 

وق�ام وص�ىّل، واعتكف وتعّبد، وس�افر وأقام، واس�تقبل 

الوفود وبّلغ الدين، ونرش اإلسام وربىَّى املسلمن، وكيف 

كان�ت حيات�ه الرشيف�ة التي م�أت الدنيا ن�ورًا ورسورًا، 

وهبج�ة وحبورًا، وأش�اعت يف أجوائها عط�رًا يفتح منافذ 

القل�وب، وأرجي�ًا يغس�ل صدأ النف�وس، فص�ىّل اهلل عليه 

وس�ّلم، وبارك وعّظ�م، وجزاه اهلل خري ما ج�زى نبيًا عن 

أمته، وأهلمنا التمس�ك بسنته، والتميل من سريته، والعمل 

عىل هنجه وطريقته.

وال ش�ك أن العودة إىل السرية النبوية، والكينونة مع 

النب�ي � من خاهلا هي من أحس�ن الوس�ائل التي تزيد 

املس�لم عزم�ًا وحزم�ًا، وبص�ارة وبش�ارة، وترتق�ي به يف 

منازل س�ريه اهتداء واقتداء، وال س�يا اليوم ونحن نشهد 
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أه�واالً وأوج�االً، وظل�ات تري�د اإلطباق ع�ىل القلوب 

واألرواح والنفوس.

وهذا الكتاب نواة لعمل كبري أرجو أن ُأوفق - أو ُيوفق 

أحد - للقيام به، وقد جاء خمترصًا موجزًا، وحتت كل فقرة 

كام يطول، وأخبار ونصوص وتعليق ودروس وعرب.

وإذا كان ه�ذا خط�وة ع�ىل الطريق فأرج�و أن تتبعها 

خطوات، واهلل املستعان.

عبد احلكيم األنيس
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رمضان األول يف السنة الثانية

ق�ال الذهب�ي يف »املغ�ازي« م�ن »تاري�خ اإلس�ام« 

يف أح�داث الس�نة الثاني�ة: »ويف رمضان ف�رض اهلل صوم 

رمضان، ونسخ فريضة يوم عاشوراء«)1(.

وقال ابن كثري: »قال ابن جرير: ويف هذه السنة فرض 

- فيا ذكر - صيام ش�هر رمض�ان، وقد قيل: إنه فرض يف 

شعبان منها«)2(.

وق�ال األس�تاذ العم�ري: »أم�ا الص�وم فق�د كان�ت 

فرضيت�ه ي�وم االثن�ن لليلتن خلتا من ش�عبان من الس�نة 

الثانية من اهلجرة«)3(.

          

.)126/2( )1(
)2( البداية والنهاية )254/3(، وتاريخ الطربي )417/2(.

)3( السرية النبوية الصحيحة )627-626/2(.
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وعن أحوال الصيام حيدثنا معاذ بن جبل فيقول: 

»أحيلت الصاة ثاثة أح�وال، وأحيل الصيام ثاثة 

أحوال... وأما أحوال الصيام فإن رسول اهلل � قدم املدينة 

فجعل يصوم من كل شهر ثاثة أيام، وصام عاشوراء.

1- ث�م إن اهلل ف�رض عليه الصي�ام، وأنزل اهلل تعاىل: 

ڤ   ٹ  ٹ  ٹ    ڤ        ٿ  ٹ        ٿ  ٿ    ﴿

ڤ  ڤ  ڦ   ﴾... إىل قول�ه تع�اىل: ﴿ ڇ  ڍ      

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ ﴾ ]البق�رة: 183-184[ ف�كان 

َمْن شاء صام، ومن شاء أطعم مسكينًا فأجزأ ذلك عنه.

2- ث�م إن اهلل ع�زىَّ وجلىَّ أنزل اآلي�ة األخرى ﴿ ڳ   

ۀ      ﴿ قول�ه:  إىل  ڱ﴾...  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  

ہ  ہ  ہ   ہ ﴾ ]البقرة: 185[ فأثبت اهلل صيامه 
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عىل املقي�م الصحي�ح، ورخص في�ه للمريض واملس�افر، 

الصي�ام)1(،  يس�تطيع  ال�ذي ال  للكب�ري  وثب�ت اإلطع�ام 

فهذان حاالن.

3- ق�ال ] معاذ [: وكانوا يأكل�ون ويرشبون ويأتون 

النس�اء م�ا مل ينام�وا، فإذا نام�وا امتنعوا، ث�م إن رجًا من 

َمة« كان يعمل صائًا حتى أمس�ى،  األنصار يقال له: »ِصْ

فج�اء إىل أهله فصىل العش�اء ثم نام فلم ي�أكل ومل يرشب 

حتى أصبح، فأصبح صائًا، فرآه رسول اهلل � وقد جهد 

جهدًا ش�ديدًا فقال: ما يل أراك قد جهدت جهدًا شديدًا؟ 

ق�ال: ي�ا رس�ول اهلل إين عمل�ت أمس فجئ�ت حن جئت 

فألقيت نفيس فنمت، فأصبحُت حن أصبحت صائًا.

قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، فأتى 

)1( قال ابن كثري يف التفسري )215/1(: »حاصل األمر: أن النسخ 
ثابت يف حق الصحيح املقيم بإجياب الصيام عليه...«.
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النب�يىَّ � فذكر ل��ه ذل�ك، ف�أن�زل اهلل ع�زىَّ وجلىَّ ﴿ ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ ﴾... إىل قول�ه: ﴿    ڇ     
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ ﴾ ]البقرة: 187[«)1(.

إذن دخل رس�وُل اهلل � املدينة يف ش�هر ربيع األول 
وجعل يصوم عاشوراء وثاثة أيام من كل شهر- والراجح 
أن صيام عاشوراء كان فرضًا، وأما األيام الثاثة فهي عىل 
س�بيل التط�وع، ومل يثبت ف�رض صيام قب�ل رمضان غري 
عاش�وراء - إىل أن دخلت الس�نة الثانية )وتبدأ عدهتا من 
حم�رم( ففرض صيام رمض�ان، وقد مّر صوم رمضان هبذه 
األح�وال الثاثة التي فّصلها معاذ، فصام رس�ول اهلل � 
واملسلمون)2(، إال أننا ال ندري متى تم إجياب الصيام عىل 
)1( مسند أمحد )246/5-247(، وسنن أيب داود، كتاب الصاة 
)140/1(، واملس�تدرك )274/2(، وانظ�ر: ال�در املنث�ور 

.)184/1(
)2( يف كت�اب »أي�ام حياة النب�ي الكريم �« ص�� 18-19 بحث 
ع�ن أول ي�وم من رمض�ان األول، وعدد أيامه، وي�وم العيد، 
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اجلميع وُنس�خ التخيري، كا أننا ال ندري متى نزلت اآلية: 
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ... ﴾، ترى هل كان هذان 

احلاالن يف رمضان األول أم يف الثاين؟

وُهناك رواية أخرجها الطربي من طريق العويف � وهو 
طريق ضعيف � نصها: »إن عمر بينا هو نائم إذ سولت له 
نفس�ه فأتى أهله، فلا اغتس�ل أخذ يبكي ويلوم نفسه، ثم 
أت�ى رس�ول اهلل � فق�ال: إين أعت�ذر إىل اهلل، وإليك من 
نف�يس، فإهنا زين�ت يل فهل جت�د يل من رخص�ة؟ فقال: مل 
تك�ن بذلك حقيقًا يا عمر. فلا بلغ بيته أرس�ل إليه. فأتاه، 
فعذره يف آية من القرآن، وأمر اهلل رسوله أن يضعها يف املئة 

الوسطى من البقرة«)1(.

وتش�ري هذه الرواية - ورواية أخرى ع�ن الرباء)2( - 

فانظره.
املنث�ور  ال�در  وانظ�ر:   .)498-497/3( البي�ان  جام�ع   )1(

.)206/1(
)2( انظر: الدر املنثور )205/1(.
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إىل الرتاخي يف نزول هذه اآلية.

وع�ىل أي�ة ح�ال فهي رخص�ة مل�ن امتنع ع�ن الطعام 
َمة - ويف اس�مه خاف كث�ري )1( - وملن  فجه�د وه�و ِصْ

قارب زوجه وهو عمر وغريه.

          

وق�د جاء يف اآلي�ة: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  
ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ﴾ ولفظ: ﴿ چ  ڇ     ﴾ نزل 
وح�ده بعد اآلية فقد روى الش�يخان عن س�هل بن س�عد 
ق�ال: أنزل�ت: ﴿ ڄ  ڄ   ﴾ ومل ين�زل ﴿ چ  ڇ     ﴾ 
وكان رج�ال إذا أرادوا الص�وم رب�ط أحده�م يف رجلي�ه 
اخليط األبيض واخليط األسود، وال يزال يأكل حتى يتبن 
له رؤيته�ا، فأنزل اهلل بعده ﴿ چ  ڇ     ﴾ فعلموا أنا يعني 

الليل من النهار)2(.
)1( ينظر: العجاب يف بيان األسباب )446-445/1(.

)2( صحي�ح البخاري، كتاب الصوم: باب قول اهلل تعاىل: ﴿ ڄ  
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ق�ال ابن عطية: »ُروي أنه كان بن طريف املدة عام من 
رمضان إىل رمضان، تأخر البيان إىل وقت احلاجة«)1(.

وق��ال الق�رطب�ي املح��ّدث )ت: 656 ه�(: »روي 
أن�ه كان بينه�ا عام«)2(. ق�ال ابن حج�ر: »ومل يبن االثنان 

مستندًا«)3(.

          

ويف رمضان هذا اعتكف النبي � العرش األول:

روى الط�رباين بس�ند حس�ن ع�ن أم س�لمة قال�ت: 
اعتك�ف رس�ول اهلل � أول س�نة: الع�رش األول، ث�م 
 = :)183-182/8( والتفس�ري   ،)132/4( ڄ...﴾ 
البخ�اري  ڄ  ڄ...﴾ - والع�زو دائ�ًا إىل  = ب�اب ﴿ 
م�ع فتح الب�اري فليعلم -، وصحيح مس�لم، كت�اب الصيام 

.)767/2(
)1( املحرر الوجيز )126/3(.

)2( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )150-149/3(.
)3( فتح الباري )134/4(.
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اعتك�ف العرش الوس�طى، ثم العرش األواخ�ر، وقال: إين 

رأيت ليلة القدر فيها، فأنس�يتها. فلم يزل رس�ول اهلل � 

يعتكف فيهن حتى تويف)1(.

          

ويف رمض�ان ه�ذا كانت وقعة ب�در الكربى يف )17( 

منه، وأحداثها مشهورة معلومة)2(.

          

وفي�ه توفي�ت رقية بن�ت رس�ول اهلل � وكان عثامن 

ُضها وخلَّفه الرسول � عىل ذلك فلم يشهد بدرًا: ُيَمرِّ

اج يف »تارخيه« من طريق  قال اب�ن حجر: »ذكر ال�رسىَّ

هش�ام بن ع�روة عن أبي�ه قال: ختل�ف عثان وأس�امة بن 

)1( املعج�م الكب�ري )412/23(، وجمم�ع الزوائ�د )173/3(، 
والسرية الشامية )441/8(.

)2( انظر: تاريخ الطربي )479-418/2(.
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زيد ع�ن ب�در، فبينا هم يدفنون رقية س�مع عثان تكبريًا، 

فقال: يا أسامة ما هذا؟ فنظروا فإذا زيد بن حارثة عىل ناقة 

رسول اهلل � اجلدعاء بشريًا بقتل املرشكن يوم بدر«)1(.

وق�ال: »أخرج ابن س�عد من طريق ع�يل بن زيد عن 

يوس�ف بن مه�ران)2( عن اب�ن عباس قال: مل�ا ماتت رقية 

ق�ال النب�ي �: احلقي بس�لفنا عثان بن مظع�ون. فبكت 

النس�اء عىل رقية، فجاء عمر بن اخلطاب فجعل يرضهبن. 

فق�ال النبي �: مها يك�ن من العن ومن القلب فمن اهلل 

والرمح�ة، ومه�ا يكن م�ن اليد واللس�ان فمن الش�يطان. 

فقعدت فاطمة عىل ش�فري القرب تبكي، فجعل يمس�ح عن 

عينها بطرف ثوبه.

)1( اإلصابة يف متييز الصحابة )305/4(.
)2( عيل ضعيف، ويوسف لن احلديث، كا يف التقريب ص 468 

و 708.
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ق�ال ال�واق��دي: هذا وهم ولعله�ا غريها من بناته، 
ألن ال�ث�اب�ت أن رقي��ة ماتت بب�در، أو حيمل عىل أنه أتى 

ق�ربه�ا ب�ع�د أن ج�اء م�ن ب�در«)1(. 

          

وفي�ه تويف س�عد بن مالك اخلزرجي الس�اعدي والد 
سهل بن سعد، وكان جتهز إىل بدر فات قبلها يف رمضان. 
قال الذهبي: »فيقال إن النبي � رضب له بس�همه، ورده 

عىل ورثته«)2(.

          

وفيه كانت رسية عمري بن عدي اخلطمي:

ق�ال الذهب�ي: »ذكر الواقدي أن رس�ول اهلل � بعثه 
خلم�س بقن من رمضان، إىل عصاء بنت مروان، من بني 

)1( اإلصابة )304/4(.
)2( املغازي )142/2(.
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أمي�ة بن زيد، كانت تعيب اإلس�ام، وحت�ّرض عىل النبي 
�، وتقول الشعر. فجاءها ُعمري بالليل فقتلها غيلة«)1(.

وانظر تفصيل اخلرب يف »املغازي« للواقدي)2(.

          

ويف آخره ُفرضت صدقة الفطرة كا قال الذهبي)3(.

وق�ال ابن كث�ري: »قال ابن جرير: ويف هذه الس�نة أمر 
الن�اس بزكاة الفط�ر. وقد قيل: إن رس�ول اهلل � خطب 

الناس قبل الفطر بيوم - أو يومن - وأمرهم بذلك«)4(.

)1( املغازي )136/2(.
.)174-172/1( )2(

)3( املغ�ازي )126/2(، وانظ�ر بعض األحاديث عن زكاة الفطر 
يف: بل�وغ املرام البن حجر ص�� 108، برقم )505-503(، 

والرتغيب والرتهيب )150-149/2(.
الط�ربي  وتاري�خ   ،)256-255/3( والنهاي�ة  البداي�ة   )4(

.)418/2(
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وع�ن جرير ريض اهلل عنه ق�ال: قال رس�ول اهلل �: 

»صوم شهر رمضان معلق بن الساء واألرض، وال يرفع 

إال بزكاة الفطر«)1(.

          

ويف أول ش�وال من هذه السنة »صىل النبي � صاة 

العي�د، وخرج بالن�اس إىل املصىل، ف�كان أول صاة عيد 

صاه�ا، وخرج��وا بن ي�دي��ه باحلرب�ة - وكانت للزبري 

َمُل بن يدي رس�ول اهلل  وهبه�ا ل�ه النجايش - فكان�ت حُتْ

� يف األعياد«)2(.

          

)1( رواه أبو حفص ابن شاهن يف »فضائل رمضان« وقال: حديث 
غريب جيد اإلسناد. الرتغيب والرتهيب )150/2(.

الط�ربي  تاري�خ  وانظ�ر:   ،)256/3( والنهاي�ة  البداي�ة   )2(
.)418/2(
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رمضان الثاني يف السنة الثالثة

قض�اه النب�ي � يف املدين�ة ك�ا ي�دل عليه ق�ول ابن 
إس�حاق: »وكانت إق�امة رس�ول اهلل � بع�د قدومه من 
نج�ران، مجادى اآلخرة ورجبًا وش�عبان وش�هر رمضان، 

وغزته قريش غزوة أحد يف شوال سنة ثاث«)1(.

          

وفيه ولد احلسن:

ق�ال الذهب�ي: »ويف رمض�ان ول�د الس�يد أب�و حممد 
احلس�ن ب�ن ع�يل ريض اهلل عنه�ا«)2(، ووالدت�ه يف نصف 

رمضان)3(.

          

)1( سرية ابن هشام )60-59/2(.
)2( املغازي )164/2(. 

)3( أزمنة التاريخ اإلسامي ص� 18.
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وفيه تزوج النبي � بحفصة بنت عمر)1(.

وتزوج زينب بنت خزيمة:

ق�ال الذهب�ي  يف أح�داث الس�نة الرابع�ة: »وفيه�ا 

توفي�ت أم املؤمن�ن زينب بنت خزيمة... وكانت تس�مى 

أم املس�اكن، إلحس�اهنا إليهم، تزوجت أوالً بالطفيل بن 

احل�ارث بن املطل�ب بن عبد من�اف، ثم طلقه�ا فتزوجها 

أخوه عبيدة بن احلارث، فاستش�هد ي�وم بدر، ثم تزوجها 

رس�ول اهلل � يف رمضان س�نة ثاث، ومكثت عنده عىل 

الصحي�ح ثانية أش�هر وقيل: كان�ت وفاهت�ا يف آخر ربيع 

اآلخر، وص�ىل عليها النبي � ودفنه�ا بالبقيع، وهلا نحو 

ثاثن سنة ريض اهلل عنها«)2(.

          

)1( املغازي )164/2(، وانظر عنها: اإلصابة )273/4(.

)2( املغازي )255/2(، وانظر عنها: اإلصابة )315/4(.
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رمضان الثالث يف السنة الرابعة

جيب البحث عن أحداث رمضان هذا، ولعل فيه كان 
م�ا يرويه البخاري عن أيب الدرداء قال: »خرجنا مع النبي 
� يف بع�ض أس�فاره يف يوم حار حتى يض�ع الرجل يده 
عىل رأس�ه من ش�دة احل�ر. وما فينا صائ�م، إال ما كان من 

النبي � وابن رواحة«)1(.

وعن�د مس�لم م�ن طري�ق س�عيد ب�ن عب�د العزي�ز 
أيض�ًا: خرجن�ا م�ع رس�ول اهلل � يف ش�هر رمض�ان، يف 

حٍر شديد)2(.

قل�ُت: هذا ألن النبي � يف الس�نة الثالثة واخلامس�ة 
املدين�ة،  يف  رمض�ان  يق�ي  كان  والس�ابعة  والسادس�ة 

 - الب�اب  يذك�ر  ومل   - الص�وم  كت�اب  البخ�اري،  صحي�ح   )1(
.)182/4(

)2( صحيح مس�لم، كتاب الصيام: باب التخيري يف الصوم والفطر 
يف السفر )790/1(.
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وال يمك�ن مح�ل احلدي�ث ع�ىل ب�در ألن أب�ا ال�درداء مل 

يك�ن أس�لم، وال عىل الفت�ح ألن ابن رواحة استش�هد يف 

مؤتة قبله)1(.

ع�ىل أن م�ن املش�هور أن س�فر النب�ي � يف رمضان 

منحرص يف بدر والفتح فاهلل أعلم.

          

ه�ذا، وقد ص�ام النب�ي � رمضان ه�ذا وقد أصبح 

له حفيدان من ابنته الس�يدة فاطمة: احلس�ن واحلس�ن، إذ 

ولد احلس�ن يف ش�عبان من ه�ذه الس�نة - ريض اهلل تعاىل 

عنهم أمجعن -.

          

)1( انظر: فتح الباري )183-182/4(.
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رمضان الرابع يف السنة اخلامسة

في�ه  املدين�ة، وكان�ت  بدايت�ه إىل  النب�ي � يف  ع�اد 

حمنة اإلفك:

قال األس�تاذ العمري: »ويف يوم االثنن لليلتن خلتا 
من شهر شعبان من السنة اخلامسة للهجرة خرج الرسول 
� بجيش�ه من املدينة نحو ديار بن�ي املصطلق، وهذا هو 
الراجح، وهو قول موس�ى ب�ن عقبة الصحيح، حكاه عن 
الزهري وعن عروة، وتابعه أبو معرش الس�ندي والواقدي 
وابن س�عد، ومن املتأخري�ن ابن القيم والذهب�ي، أما ابن 
إس�حاق فذهب إىل أهنا يف ش�عبان س�نة س�ت، وُيعارض 
ذلك ما يف صحيحي البخاري ومس�لم من اش�رتاك سعد 
بن معاذ يف غزوة بني املصطلق مع استشهاده يف غزوة بني 
قريظ�ة عقب اخلن�دق مبارشة، فا يمك�ن أن تكون غزوة 

بني املصطلق إال قبل اخلندق«)1(.

)1( السرية النبوية الصحيحة )406/2(.
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هل�ال  املدين�ة  إىل   � الرس�ول  »وع�اد  ق�ال:  ث�م 
رمض�ان بع�د أن غاب عنها ش�هرًا إال ليلتن« وأحال عىل 

مغازي الواقدي)1(.

ويف هذه الغزوة - التي اتفق أهل املغازي عىل وقوعها 
يف شعبان، وإن اختلفوا يف السنة )2( - بدأت حادثة اإلفك 
واستمرت - إذن - رمضان كله، ويؤخذ من الروايات أن 
الرباءة نزلت بعد ش�هر، أو أكثر، أي يف ش�وال، وحديث 
املحنة مشهور، وهو عند البخاري وغريه مطوالً من حديث 
عائشة ريض اهلل عنها،ومل أجد فيه ما يشري إىل رمضان)3(!

للذهب�ي  املغ�ازي  وانظ�ر:   ،)408/2( الس�ابق  املص�در   )1(
.)349/2(

)2( انظ�ر: مروي�ات غزوة بن�ي املصطلق للش�يخ إبراهي�م قريبي 
ص�102-89.

)3( ورجعت كذلك إىل جزء »حديث اإلفك« للحافظ عبد الغني 
املق�ديس )ت: 600ه�(، وقد أورد فيه عدة روايات يف ذلك،  
وإىل »مروي�ات غ�زوة بن�ي املصطل�ق«، ومل أجد ما يش�ري إىل 

رمضان أيضًا!
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ق�ال العم�ري: »وما إن رجع الرس�ول � إىل املدينة 
حتى جاءته جويرية بنت احلارث بن أيب رضار تستعينه يف 
عتق نفسها من ثابت بن قيس بن الشاس الذي وقعت يف 
س�همه، وكانت قد كاتبته، وقد َذَكَرْت للرسول مكاهنا يف 

قومها، فقىض عنها كتاب�َها وتزوجها...«)1(.

وإذا علمن�ا أن الرس�ول � رج�ع إىل املدين�ة هل�ال 
رمض�ان خلصنا إىل أن جميء جويرية - حس�ب ظاهر هذا 
الكام - كان يف ذلك احلن، وكذلك زواجه منها، ولكن 
يعارض هذا أّن البيت النبوي كان مشغوالً بمحنة اإلفك، 
فاب�د - واهلل أعل�م - أن يكون الزواج قب�ل الرجوع، أو 

بعده بوقٍت ما.

�ح األوَل - أي كان قبل الرجوع - ما جاء عن  وُيَرجِّ
جويرية: أتانا رس�ول اهلل � ونحن عىل املريسيع، فأسمُع 

أيب يق�ول: أتان�ا ما ال ِقَبَل لن�ا به، قال�ت: وكنت أرى من 

)1( السرية النبوية الصحيحة )413/2(.
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الن�اس واخلي�ل والع�دد ما ال أص�ف من الكث�رة. فلا أن 
أس�لمت وتزوجني رس�ول اهلل � ورجعن�ا جعلت أنظر 
إىل املس�لمن فليس�وا ك�ا كن�ت أرى، فعرف�ت أنه رعب 
م�ن اهلل...«)1(. وكذل�ك يرج�ح ه�ذا س�ياُق اخل�رب ع�ن 

السيدة عائشة)2(.
          

ل النب�ي � اعتكافه إىل  ولعل�ه يف رمض�ان ه�ذا َح�وَّ
العرش األواخر:

اهلل  البخ�اري ع�ن أيب س�عيد اخل�دري ريض  روى 
عن�ه »أن رس�ول اهلل � كان يعتك�ف يف العرش األوس�ط 
م�ن رمض�ان، فاعتك�ف عام�ًا، حت�ى إذا كان ليلة إحدى 
وعرشي�ن - وه�ي الليل�ة الت�ي خي�رج م�ن صبيحتها من 
اعتكاف�ه - قال: َم�ْن كان اعتكف مع�ي فليعتكف العرش 

)1( املغ�ازي للذهب�ي )259/2-260( ع�ن مغ�ازي الواق�دي 
.)408/1(

)2( ينظر يف: املغازي للذهبي )264-263/2(.
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األواخ�ر، فقد ُأِريُت ه�ذه الليلة ثم ُأنِس�يُتها، وقد رأيتني 
أس�جد يف م�اء وطن من صبيحتها، فالتمس�وها يف العرش 
األواخ�ر، والتمس�وها يف كل وت�ر. فمطرت الس�اء تلك 
املس�جد،  املس�جد ع�ىل عري�ش، فوك�ف  الليل�ة، وكان 
فبرصت عيناي رس�ول اهلل � عىل جبهته أثر املاء والطن 

من صبح إحدى وعرشين«)1(.

وج�اء ع�ن أم س�لمة ريض اهلل عنه�ا »أن النب�ي � 
اعتك�ف يف أول س�نة الع�رش األَُول، ث�م اعتك�ف العرش 
الوس�طى، ثم اعتك�ف العرش األواخر، وق�ال: إين رأيت 
ليلة القدر فيها، فأنسيتها. فلم يزل رسول اهلل � يعتكف 

فيهن حتى تويف �«)2(.

)1( صحيح البخاري، كتاب االعتكاف: باب االعتكاف يف العرش 
األواخر... )271/4(.

)2( رواه الطرباين يف املعجم الكبري )412/23(، وإسناده حسن. 
 )441/8( الش�امية  والس�رية   ،)173/3( الزوائ�د  جمم�ع 

. وقد مرىَّ
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ومن جمموع هذين احلديثن قد نخرج با ييل:

- اعتكف النبي العرش األول مرة واحدة.

- اعتكف العرش األوس�ط أكثر من مرة بحيث ُعرف 
ذل�ك عنه، ي�دل عىل ه�ذا قول أيب س�عيد اخل�دري: كان 
يعتك�ف يف العرش األوس�ط من رمض�ان. وأقل ما تعرف 
به الع�ادة ثاث مرات. فيكون اعتك�ف يف رمضان الثاين 
والثال�ث والرابع يف العرش األوس�ط، ويف الرابع هذا لعله 

استمر معتكفًا العرش األواخر.

� كان النب�ي � يف رمضان هذا حمزونًا ملحنة اإلفك، 
وق�د ي�دل ه�ذا ع�ىل انرصاف�ه إىل رب�ه واعتزال�ه الناس، 

وتسلية اهلل تعاىل له بليلة القدر)1(. واهلل تعاىل أعلم.

          

)1( وعن هذه الليلة انظر: زاد املسري ص� 1573-1570.
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رمضان اخلامس يف السنة السادسة

قض�اه النب�ي � يف املدين�ة، ومل يص�ح خروج�ه في�ه 

إىل احلديبية:

ق�ال اب�ن إس�حاق: »ثم أق�ام رس�ول اهلل � باملدينة 

ش�هر رمض�ان وش�واالً وخ�رج يف ذي القع�دة معتم�رًا، 

ال يريد حربًا«)1(.

وق�ال الذهب�ي يف قصة غ�زوة احلديبية: »خ�رج إليها 

رس�ول اهلل � يف ذي القعدة سنة س�ت. قاله نافع وقتادة 

والزه�ري واب�ن إس�حاق وغريه�م وع�روة يف مغازي�ه، 

رواية أيب األسود.

وتفرد عيل بن مسهر عن هشام عن أبيه أنىَّ رسول اهلل 

)1( سرية ابن هشام )308/2(.
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احلديبي�ة  وكان�ت  رمض�ان،  يف  احلديبي�ة  إىل  خ�رج   �

يف شوال...«)1(.

          

ومن املشهور أنه عليه الصالة والسالم استسقى ألمته 

أكثر من مرة، ومن ذلك استسقاؤه يف مصىل العيد:

روى اإلم�ام البخ�اري عن عبد اهلل بن زي�د أن النبي 

� خ�رج إىل املصىل فاستس�قى فاس�تقبل القبل�ة، وقلب 

رداءه، فصىل ركعتن)2(.

)1( املغازي )363/2(.
)2( البخ�اري: كتاب االستس�قاء )497/2-498(. ثم ق�ال أبو 
عبد اهلل البخاري: »كان ابن عيينة يقول: هو صاحب األذان، 
ولكن�ه وه�م ألن ه�ذا عب�د اهلل ب�ن زيد ب�ن عاص�م املازين، 

مازن األنصار«.
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ق�ال ابن حجر: »أف�اد ابن حب�ان أن خروجه � إىل 

املص�ىل لاستس�قاء كان يف ] أول [ ش�هر رمض�ان س�نة 

ست من اهلجرة«)1(.

          

ويف رمض�ان هذا بعث رس�ول اهلل � زيد بن حارثة 

ريض اهلل عنه يف رسية إىل وادي القرى)2(.

          

وفي�ه كانت رسية عب�د اهلل بن عتيك ريض اهلل عنه إىل 

س�ّام ب�ن أب�ي احلق�ي�ق. عىل ق�ول اب�ن س�ع�د)3(.

          

)1( الفتح )499/2(، والس�رية النبوية البن حبان ص� 201، وما 
بن املعقوفتن منه.

)2( انظر التفصيل يف: السرية الشامية )100-99/6(.
)3( انظر: السرية الشامية )105-102/6(.
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وكذل�ك رسي�ة عب�د اهلل ب�ن رواح�ة ريض اهلل عن�ه 
إىل خيرب)1(.

          

)1( انظر: السرية الشامية )112-111/6(.
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رمضان السادس يف السنة السابعة

قال ابن إسحاق: »فلا رجع رسول اهلل � إىل املدينة 

م�ن خيرب أقام هبا ش�هري ربيع ومجادين ورجبًا وش�عبان 

ورمضان وش�واالً، يبعث فيا بن ذلك من غزوه ورساياه 

�. ث�م خ�رج يف ذي القع�دة يف الش�هر الذي ص�ّده فيه 

املرشك�ون معتم�رًا عم�رة القض�اء، م�كان عمرت�ه الت�ي 

صّدوه عنها«)1(.

          

ورمضان الس�ادس هذا أول رمضان صامه أبو هريرة 

مع رسول اهلل �:

وقد روى البخاري عنه)2( عن رسول اهلل � قال:

)1( سرية ابن هشام )370/2(.
)2( إذا كان احلديث يف البخاري اكتفيت بالعزو إليه.
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1- »الصي�اُم ُجنىَّ�ة، ف�ا يرفث وال جيه�ل. وإن امرؤ 

قاتله أو ش�امته فليقل: إين صائ�م - مرتن - والذي نفيس 

بي�ده خللوف ف�م الصائم أطيب عند اهلل من ريح املس�ك، 

يرتك طعامه ورشابه وش�هوته م�ن أجيل)1(، الصيام يل وأنا 

أجزي به)2(، واحلسنة بعرش أمثاهلا«)3(.

ويف لف�ظ آخ�ر: »ق�ال رس�ول اهلل �: ق�ال اهلل: كل 

عمل ابن آدم له، إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي به، والصيام 

ُجنىَّ�ة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فا يرفث وال يصخب، 

فإن سابىَّه أحد أو قاتله فليقل إين امرؤ صائم. والذي نفس 

حمم�د بي�ده خللوف ف�م الصائم أطي�ب عن�د اهلل من ريح 

)1( هذا من رواية النبي � عن ربه، كا يف اللفظ الثاين.
)2( اختل�ف العلاء يف تفس�ري هذا التخصيص ع�ىل عرشة أقوال، 
انظرها يف: إحتاف السادة املتقن للزبيدي )194-189/4(.

الص�وم  فض�ل  ب�اب  الص�وم:  كت�اب  البخ�اري،  صحي�ح   )3(
.)103/4(



 النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف رمضان��

املسك. للصائم فرحتان يفرحها: إذا أفطر فرح، وإذا لقي 
ربه فرح بصومه«)1(.

فلعل أبا هريرة سمعه يف هذه السنة أو فيا بعدها.

2- وكذل�ك روى عن رس�ول اهلل � أن�ه قال: »إذا 
جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة«)2(.

3- وق�ال: »إذا دخ�ل ش�هر رمضان فتح�ت أبواب 
الس�اء، وغلِّقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطن«)3(. 
وزاد الرتم�ذي واب��ن ماج�ه واحل�اكم: »ون�ادى مناد: يا 

ب�اغي اخلري هلم، وي�ا ب�اغي الرش أق�ص�ر«)4(.

)1( صحي�ح البخاري، كتاب الصوم: باب هل يقول إين صائم إذا 
ُشتم )118/4(.

)2( صحي�ح البخاري، كت�اب الصوم: باب هل يق�ال رمضان أو 
شهر رمضان )112/4(. 

)3( املصدر السابق.
املنث�ور  وال�در   ،)192/4( للزبي�دي  اإلحت�اف  انظ�ر:   )4(

.)192/1(
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4- وكذل�ك روى عن�ه أنه قال: »من ق�ام ليلة القدر 

إيانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان 

إيانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه«)1(.

5- وق�ال: ق�ال نب�ي اهلل وه�و يب�رش أصحاب�ه: »قد 

جاءك�م رمضان، ش�هر مب�ارك اف�رتض عليك�م صيامه، 

تفت�ح فيه أب�واب اجلنة، وتغلق فيه أب�واب اجلحيم، وُتَغلُّ 

فيه الشياطن«)2(.

6- وقال: »َمْن مل يدع قول الزور والعمل به فليس هلل 

)1( صحي�ح البخاري، كتاب الصوم: باب من صام رمضان إيانًا 
واحتس�ابًا ونية )115/4(. وقال ابن حج�ر: »املراد باإليان 
االعتقاد بح�ق فرضية صومه، وباالحتس�اب: طلب الثواب 
م�ن اهلل تعاىل. وق�ال اخلطايب: احتس�ابًا أي عزيم�ة، وهو أن 
يصوم�ه ع�ىل معن�ى الرغب�ة يف ثوابه طيب�ًة نفس�ه بذلك، غري 

مستثقل لصيامه، ومستطيل أليامه«.
)2( رواه ابن أيب شيبة. اإلحتاف )192/4(.
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حاجة يف أن يدع طعامه ورشابه«)1(.

7- وق�ال: »ال يتقدم�ن أحُدكم رمض�اَن بصوم يوم 

أو يوم�ن إال َأْن يك�ون رج�ل كان يص�وم صومه فليصم 

ذلك اليوم«)2(.

8- وق�ال: »إذا نيس فأكل ورشب فلُيتِمىَّ صومه، فإنا 

أطعمه اهلل وسقاه«)3(.

9- وق�ال: »بينا نحن جلوس عند النبي � إذ جاءه 

رج�ل فق�ال: يا رس�ول اهلل: هلك�ت، قال: مال�ك؟ قال: 

)1( صحيح البخاري، كتاب الصوم: باب من مل يدع قول الزور... 
.)116/4(

)2( صحيح البخاري، كتاب الصوم: باب ال يتقدم رمضان بصوم 
يوم وال يومن )128-127/4(.

)3( صحي�ح البخ�اري، كت�اب الصوم: ب�اب الصائ�م إذا أكل أو 
رشب ناسيًا )155/4(.
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وقع�ُت عىل ام�رأيت وأنا صائم. فقال رس�ول اهلل �: هل 

جت�د رقبة تعتقها؟ ق�ال: ال. قال: فهل تس�تطيع أن تصوم 

ش�هرين متتابع�ن؟ قال: ال. ق�ال: فهل جتد إطعام س�تن 

مس�كينًا؟ قال: ال. قال: فمكث النبي �، فبينا نحن عىل 

ذلك ُأيِتَ النبي � بَِعَرٍق فيها متر - والعرق: املِْكَتل - قال: 

أين الس�ائل؟ فقال: أن�ا. قال: ُخْذ هذا فتص�دق به. فقال 

الرج�ل: عىل أفقر مني يا رس�ول اهلل؟ فواهلل ما بن البتيها 

- يري�د احلرتن - أهل بيت أفق�ر من أهل بيتي. فضحك 

النبي � حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك«)1(.

الوص�ال  اهلل � ع�ن  وق�ال: »هن�ى رس�ول   -10

يف الص�وم، فق�ال ل�ه رج�ل من املس�لمن: إن�ك تواصل 

)1( صحيح البخاري، كتاب الصوم: باب إذا جامع يف رمضان ومل 
ر )163/4(. وهذا يذكرنا  يكن له يشء فتصدق علي�ه فلُيَكفِّ

بحديث املظاهر سلمة بن صخر األنصاري، وهو غريه.
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يا رس�ول اهلل؟ ق�ال: وأيكم مثيل؟ إين أبي�ت يطعمني ريب 

ويس�قن. فلا أبوا أن ينتهوا ع�ن الوصال واصل هبم يومًا 

ثم يومًا، ثم رأوا اهلال فقال: لو تأخر لزدتكم. كالتنكيل 

هل�م حن أبوا أن ينتهوا«. ويف رواي�ة أخرى: »فاكلفوا من 

العمل ما تطيقون«)1(.

11- وق�ال: س�معت رس�ول اهلل � يقول: »ش�هر 

الصرب وثاثة أيام من كل شهر صوم الدهر«)2(.

12- وق�ال: ق�ال رس�ول اهلل �: »اغ�زوا تغنم�وا، 

وصوموا تصحوا، وسافروا تستغنوا«)3(.

)1( صحي�ح البخ�اري، كت�اب الص�وم: ب�اب التنكي�ل مل�ن أكثر 
الوصال )206-205/4(.

)2( رواه النسائي )218/4-219( بسند صحيح.
)3( رواه الطرباين يف املعجم األوسط )174/8(، برقم )8312(. 

قال املنذري: ورواته ثقات. الرتغيب )100/2(.
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13- وق�ال: ق�ال رس�ول اهلل �: »كل عم�ل اب�ن 
آدم ُيضاَع�ف. احلس�نة ع�رش أمثاهل�ا إىل س�بع مئة ضعف 
- ق�ال اهلل ع�زىَّ وج�لىَّ - إال الصوم فإنه يل وأن�ا أجزي به، 

يدع شهوته وطعامه من أجيل...«)1(.

زاد اب�ن ماج�ه بع�د قول�ه: س�بع مئ�ة ضع�ف: »إىل 
ما شاء اهلل«)2(.

 : 14- وعنه أن رسول اهلل � قال: »قال اهلل عزىَّ وجلىَّ
إن أحب عبادي إيل أعجلهم فطرًا«)3(.

          

الصي�ام  فض�ل  ب�اب  الصي�ام:  كت�اب  مس�لم،  صحي�ح   )1(
.)807/2(

)2( س�نن اب�ن ماجه، كتاب الصيام: باب ما ج�اء يف فضل الصيام 
.)525/1(

)3( رواه أمح�د )329/2(، والرتم�ذي وحس�نه برق�م )696(، 
واب�ن خزيمة وابن حب�ان يف صحيحيها )صحي�ح ابن حبان 

275/8-276(. الرتغيب والرتهيب )143/2(.
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ويف هذه الس�نة تزوج النبي � صفية بنت حيي )من 
هيود خيرب(:

وقد روى البخاري عن عيل بن احلسن ريض اهلل عنها 

أنىَّ صفية زوج النبي � أخربته أهنا جاءت إىل رس�ول اهلل 

تزوره يف اعتكافه يف العرش األواخر من رمضان، فتحدثت 

عنده ساعًة ثم قامت تنقلب فقام النبي � معها يقلبها)1(، 

حتى إذا بلغت باب املسجد عند باب أم سلمة مّر رجان 

من األنصار فس�ّلا عىل رسول اهلل � فقال هلا النبي �: 

عىل رس�لكا، إنا هي صفية بنت حيي. فقاال: سبحان اهلل 

يا رس�ول اهلل، وَكرُبَ عليها، فقال النبي �: إّن الش�يطان 

يبل�غ م�ن اب�ن آدم مبلغ ال�دم وإين خش�يت أْن َيق�ِذَف يف 

قلوبكا شيئًا)2(.

)1( يوصلها إىل بيتها.
)2( صحي�ح البخاري، كتاب االعتكاف: باب هل خيرج املعتكف 

حلوائجه إىل باب املسجد )278/4(.
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فلعلها زارته يف هذه السنة أو يف  العارشة، وأما الثامنة 

فقد كان النبي � يف غزوة  الفتح، وأما التاس�عة فيرتجح 

يل أنه مل يعتكف فيها يف رمضان.

          

ويف رمضان هذا كانت رسية غالب بن عبد اهلل الليثي 

إىل امليفعة)1(.

          

)1( انظر: الس�رية الش�امية )133/6( وفيه: »ذكر ابن سعد وتبعه 
يف »العي�ون« و »املورد« أن يف هذه الرسية َقَتَل أس�امُة بن زيد 
ريض اهلل عنه هنيك بن مرداس الذي قال: ال إله إال اهلل. فقال 
النبي �: أال ش�ققت ع�ن قلبه فتعلم أص�ادق هو أم كاذب 
الخ. وس�يأيت الكام عىل ذلك يف رسية أسامة إىل احلرقات«. 

انظر )193-192/6(.
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رمضان السابع يف السنة الثامنة

) رمضان الفتح (

يف أول ه�ذا الش�هر بع�ث النب�ي � رسي�ة إىل بط�ن 

إضم.. بقيادة أيب قتادة بن ربعي األنصاري، يف ثانية نفر.. 

ليظن ظان أن رسول اهلل � توجه إىل تلك الناحية، وألن 

تذهب بذلك األخبار)1(.

وبعث هشام بن العاص السهمي يف رسية)2(.

ثم كان املسري إىل مكة:

قال ابن إسحاق راويًا بسنده عن ابن عباس: »وخرج 

- أي النبي - لعرش مضن من رمضان، فصام رس�ول اهلل 

)1( طبقات ابن سعد )133/2(، وانظر: الرسايا والبعوث النبوية 
حول املدينة ومكة للدكتور بريك العمري ص� 269، والسرية 

الشامية )191-190/6(.
)2( قاله الواقدي. انظر: اإلصابة )604/3(.
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�، وصام الناس معه، حتى إذا كان بالُكديد، بن ُعسفان 

وَأَم�ج أفطر«)1(. ثم قال: »وكان فتح مكة لعرش ليال بقن 

من شهر رمضان سنة ثان«)2(.

وقال الذهبي: »قال س�عيد بن عب�د العزيز عن عطية 

اب�ن قي�س، ع�ن أيب س�عيد اخلدري ق�ال: خرجن�ا لغزوة 

فت�ح مك�ة لليلتن خلتا من ش�هر رمضان صوام�ًا فلا كنا 

بالكديد، أمرنا رسول اهلل � بالفطر«)3(.

ثم ق�ال: »قال الزه�ري: َفَصبىََّح رس�ول اهلل � مكة 

لثاث ع�رشة ليل�ة خلت م�ن رمض�ان...«)4(. وَثمىَّ قول 

)1( سرية ابن هشام )399/2-400(. والكديد: ماء بن احلرمن. 
وُعسفان: موضع عىل مرحلتن من مكة. القاموس ص� 401 

و 1082.
)2( املصدر السابق )437/2(.

)3( املغازي )536/2(.
)4( املصدر السابق )537/2(.
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آخ��ر)1( - وه�و عن�د الرتمانين�ي)2( - يف )10( رمضان، 

وهو َوَهم.

من أحداث الطريق:

1- روى البخ�اري عن عبد اهلل بن أيب أوىف ريض اهلل 

عنه قال: كنا مع رس�ول اهلل � يف س�فر وهو صائم، فلا 

غاب�ت الش�مس قال لبع�ض الق�وم: يا فان ق�م فاجدح 

لنا)3(، فقال: يا رس�ول اهلل لو أمس�يَت، قال: انزل فاجدح 

لن�ا، قال: يا رس�ول اهلل فلو أمس�يت؟ ق�ال: انزل فاجدح 

لن�ا، ق��ال: إّن علي�ك هن�ارًا، ق��ال: ان�زل فاج�دح لن�ا، 

 فن�زل فج�دح هل�م، ف�رشب النبي � ث�م ق�ال: إذا رأيتم 

)1( السابق )538/2(.
)2( أزمنة التاريخ اإلسامي ص� 24.

)3( اجل�دح: حتريك الس�ويق ونحوه باملاء بعوٍد يق�ال له: املِْجَدح، 
جمنح الرأس. الفتح )197/8(، وانظر: النهاية )243/1(.
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الليل قد أقب�ل م�ن ه�اهن�ا فق�د أف�ط�ر الص�ائم)1(.

ق�ال اب�ن حجر: »ه�ذا الس�فر يش�به أن يكون س�فر 

غزوة الفتح، ويؤيده رواية هش�يم عن الشيباين عند مسلم 

بلفظ: »كنا مع رس�ول اهلل � يف سفر يف شهر رمضان«)2( 

وق�د تقدم أن س�ف�ره يف رمضان منح�رص يف غ�زوة ب�در 

وغ�زوة الفت�ح، ف�إن ثبت فل�م يش�هد اب�ن أيب أوىف بدرًا 

فتعينت غزوة الفتح«)3(.

2- وروى مال��ك يف املوط�أ م�ن طري�ق أيب بكر بن 

عبد الرمحن عن رجل من الصحابة قال: رأيت رسول اهلل 

�  بالع�رج يص�ب امل�اء عىل رأس�ه م�ن العط�ش أو من 

)1( صحي�ح البخاري، كتاب الصوم: ب�اب متى حيل فطر الصائم 
.)196/4(

)2( كت�اب الصيام: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 
.)772/2(

)3( فتح الباري )197/4(.
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احل�ر... فل�ا كان رس�ول اهلل � بالكدي�د دع�ا بالق�دح 
فرشب، فأفطر الناس)1(.

وأح�داث فتح مك�ة معلومة مش�هورة، وكذلك أيام 
مقام النبي � بمكة)2(، فا أتعرض هلا.

          

ويف هذا الشهر:

أرس�ل النب�ي � س�عد ب�ن زيد األش�هيل هل�دم مناة 
لست بقن منه)3(.

وأرس�ل خ�ال��د ب�ن ال�ول�ي�د هل�دم الع�زى خلمس 
بقن منه)4(.

)1( املوطأ برقم )807(، ونقله يف الفتح )182/4(.
)2( انظر: تاريخ الطربي )65-42/3(.

)3( انظر: تاريخ الطربي )66/3(، والسرية الشامية )199/6(.
الش�امية  والس�رية   ،)66-65/3( الط�ربي  تاري�خ  انظ�ر:   )4(

.)196/6(
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وأرس�ل عم��رو ب�ن الع��اص هل��دم س��واع)1(، يف 
ثاث رسايا.

          

)1( انظر: تاريخ الطربي )66/3(، والسرية الشامية )198/6(.
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رمضان الثامن يف السنة التاسعة

) سنة الوفود (

يف هذا الشهر كان وفد ثقيف يف املدينة)1(:

قال ابن إسحاق: »وقدم رسول اهلل � املدينة من تبوك 

يف رمضان، وقدم عليه يف ذلك الشهر وفد ثقيف«)2(.

وق�ال: »حدثن�ي عيس�ى ب�ن عب�د اهلل ب�ن عطي�ة بن 

س�فيان ب�ن ربيعة الثقف�ي عن بع�ض وفدهم، ق�ال: كان 

بال يأتينا حن أس�لمنا وصمنا مع رسول اهلل � ما بقي 

من رمضان، بفطورنا وس�حورنا من عند رس�ول اهلل �، 

فيأتين�ا بالس�حور، وإنا لنق�ول: إنا لنرى الفج�ر قد طلع، 

فيقول: قد تركت رسول اهلل � يتسحر، لتأخري السحور، 

)1( انظر عن هذا الوفد: تاريخ الطربي )96/3-100(، واملغازي 
للذهب�ي )667/2(، وجممع الزوائ�د )149/3(، واإلصابة 

)103/3(، والسرية الشامية )365/6(.
)2( سرية ابن هشام )537/2(.
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ويأتين�ا بفطرنا، وإنا لنقول: ما نرى الش�مس كلها ذهبت 
بعد فيقول: ما جئتكم حتى أكل رس�ول اهلل �، ثم يضع 

يده يف اجلفنة، فيلتقم منها«)1(.

وقد روى أبو داود يف سننه بسنده عن أوس بن حذيفة 
حديثًا فيه صورٌة عن لقاء رسول اهلل � بوفد ثقيف: قال 
أوس: قدمن�ا ع�ىل رس�ول اهلل � يف وف�د ثقي�ف، ق�ال: 
فنزلت األحاف عىل املغرية بن ش�عبة، وأنزل رس�ول اهلل 
� بن�ي مال�ك يف قب�ة له. - ق�ال مس�دد: وكان يف الوفد 
الذين قدموا عىل رس�ول اهلل �  من ثقيف. قال: كان كّل 
ليل�ة يأتينا بعد العش�اء حيدثنا، قال أبو س�عيد: - قائًا عىل 
رجليه حت�ى يراوح بن رجليه من طول القيام - وأكثر ما 
حيدثنا ما لقي من قومه من قريش، ثم يقول: ال سواء، كنا 
مس�تضعفن مستذلن - قال مس�دد: بمكة - فلا خرجنا 

الزوائ�د  جمم�ع  وانظ�ر:   .)537/2( هش�ام  اب�ن  س�رية   )1(
.)152/3(
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إىل املدينة كانت س�جال احل�رب بيننا وبينهم: ُندال عليهم 

وُيدال�ون علينا. فلا كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان 

يأتين�ا فيه، فقلنا: لقد أبطأت عن�ا الليلة، قال: إنه طرأ عيل 

جزئي من القرآن فكرهُت أْن أجيء حتى أمته)1(.

ق�ال أوس: س�ألت أصح�اب رس�ول اهلل � كي�ف 

حيزب�ون الق�رآن؟ قالوا: ثاث، ومخس، وس�بع، وتس�ع، 

املفص�ل  وح�زب  ع�رشة،  وث�اث  ع�رشة،  وإح�دى 

وحده...«)2(.

وع�ن عثان بن أيب العاص - وقد أس�لم يف املدينة يف 

وفد ثقيف)3( - ريض اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل � 

)1( لع�ل النبي � يقصد عرضه القرآن عىل جربيل، إذ كان يتلقاه 
كل ليلة من رمضان فيعرض عليه القرآن كا سيأيت.

)2( س�نن أيب داود )55/2(، ط العرصي�ة، و)237/2(، ط دار 
القبلة.

)3( انظر: اإلصابة )460/2(.
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يق�ول: »الص�وم جنة من النار كجنة أحدك�م من القتال«. 
وس�معت رس�ول اهلل � يقول: »صيام حسن: ثاثة أيام 

من كل شهر«)1(.

ويظهر يل أن تأجيل النبي � اعتكافه إىل ش�وال كان 
يف رمضان هذا:

روى البخ�اري ع�ن عائش�ة ريض اهلل عنه�ا قال�ت: 
كان رس�ول اهلل � يعتك�ف يف كل رمض�ان، ف�إذا ص�ىل 
الغ�داة دخ�ل مكانه ال�ذي اعتكف في�ه. قال: فاس�تأذنته 
عائش�ة َأْن تعتك�ف، فأذن هلا، فرضبت فيه قبة، فس�معت 
هب�ا حفصة فرضبت قبة، وس�معت زينب هبا فرضبت قبة 
أخرى، فلا انرصف رس�ول اهلل � من الغداة أبرص أربع 
قب�اب، فقال: ما هذا؟ فأخرب خربهن فقال: ما محلهن عىل 
ه�ذا؟ آل�رب؟ انزعوها ف�ا أراه�ا. فنزعت، فل�م يعتكف 

)1( رواه ابن خزيمة يف صحيحه )301/3( برقم )2125(. وهو 
يف الرتغيب )101/1(.
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يف رمضان حتى اعتكف يف آخر العرش من شوال)1(.

والذي محلني عىل هذا االستظهار ما ييل:

1- قال ابن العريب يف تعليل اعتكاف النبي � عرشين 
يومًا يف آخر رمضاناته: »حيتمل أن يكون سبب ذلك أنه ملا 
ترك االعتكاف يف العرش األخري بسبب ما وقع من أزواجه 
واعتكف بدله عرشًا من شوال، اعتكف يف العام الذي يليه 
عرشين ليتحقق قضاء العرش يف رمضان« ا. ه�)2(. فيكون 

تركه االعتكاف يف رمضان الثامن هذا)3(.

)1( صحيح البخاري، كتاب االعتكاف: باب االعتكاف يف شوال 
.)284-283/4(

)2( انظر: فتح الباري )285/4(.
)3( وأم�ا ق�ول اب�ن حج�ر )285/4(: »وأقوى من ذل�ك أنه إّنا 
اعتك�ف يف ذلك العام ] أي العام العارش [ عرشين، ألنه كان 
العام الذي قبله مس�افرًا...« ففيه نظر، ألن رمضان السابق -

وهو هذا - قضاه النبي � يف املدينة بيقن، فقد عاد من تبوك 
واس�تقبل وفد ثقيف وصاموا معه ما بقي من رمضان. إال أن 

حيمل السفر عىل سفره يف رمضان الفتح يف العام الثامن. 
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2- أن النبي � كان مش�غوالً بوفد ثقيف، يدعوهم 
إىل اإلسام، ثم بعد إسامهم يفقههم يف الدين، ويتألفهم، 
وق�ول أوس بن حذيف�ة: »كان كل ليلة يأتينا بعد الِعش�اء 
حيدثن�ا قائًا عىل رجلي�ه حتى يراوح ب�ن رجليه من طول 
القي�ام...« قد يش�ري إىل عدم اعتكاف�ه، إذ كان يف اعتكافه 
ين�رصف إىل العب�ادة انرصاف�ًا تام�ًا »كان إذا دخ�ل العرش 

األواخر شدىَّ مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله«.

3- وخيطر يل أنه ربا أمر بالقباب التي رضبتها نساؤه 
أمهات املؤمنن، َفنُِزعت، ألن املس�جد كان مش�غوالً هبذا 
الوف�د )ورب�ا غريه أيض�ًا فهذه س�نة الوف�ود( ووجودها 

يضّيُق عىل املصلن واملعتكفن والوافدين.

          

ويف رمض�ان هذا كان قدوم وفد بني س�عد هذيم)1(، 

)1( انظر: السرية الشامية )344-343/6(.
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وقدوم وفد الدارين)1(، ووفد فزارة وطلبهم االستسقاء، 

ودعاء النبي � ونزول الغيث)2(، وقدوم وفد مرة)3(.

          

ويف رمض�ان الثام�ن ه�ذا ص�ام ع�دي ب�ن حاتم مع 

رسول اهلل �:

وق�د روى البخاري عنه ق�ال: »ملا نزلت: ﴿ ڄ  ڃ  

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ ﴾ عمدُت إىل عقال أسود، 
وإىل عقال أبيض فجعلتها حتت وساديت، فجعلت أنظر يف 

الليل فا يس�تبن يل، فغدوت عىل رسول اهلل � فذكرت 

له ذلك فقال: إنا ذلك سواد الليل وبياض النهار«)4(.

)1( انظر التفصيل يف السرية الشامية )334/6(.
)2( املصدر السابق )394/6(.
)3( املصدر السابق )410/6(.

)4( صحي�ح البخاري، كتاب الص�وم: باب قول اهلل تعاىل ﴿ ڄ  
ڄ...﴾ )132/4(.
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ق�ال اب�ن حج�ر: »قول�ه مل�ا نزل�ت...«، ظاه�ره أنىَّ 
عدي�ًا كان ح�ارضًا ملا نزلت هذه اآلي�ة، وهو يقتي تقدم 
إس�امه، ولي�س كذل�ك ألن ن�زول ف�رض الص�وم كان 
متقدمًا يف أوائل اهلجرة، وإس�ام عدي كان يف التاسعة أو 
العارشة كا ذكره ابن إس�حاق وغريه من أهل املغازي)1(، 
فإم�ا أن ُيقال: إن اآلية الت�ي يف حديث الباب تأخر نزوهلا 
ع�ن نزول ف�رض الصوم وه�و بعيد جدًا، وإم�ا أن يؤول 
ق�ول ع�دي هذا ع�ىل أن امل�راد بقول�ه: »ملا نزل�ت« أي ملا 
ُتلي�ت عيّل عند إس�امي، أو مل�ا بلغني ن�زول اآلية، أو يف 
الس�ياق حذٌف تقديره: ملا نزلت اآلية ثم قدمت فأسلمُت 
وتعلم�ت الرشائع عم�دت)2(، وقد  روى أمح�د)3( حديثه 

)1( يف احلاوي للاوردي )89/18( )كتاب السري( أن قدوم عدي 
يف شعبان من السنة العارشة.

)2( وه�ذه املاحظ�ة تقودنا إىل رضورة الت�أين يف التعامل مع هذه 
العبارة: »ملا نزلت« وأمثاهلا.

)3( يف مسنده )117/32( برقم )19375( ط الرسالة.
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م�ن طريق جمال�د بلف�ظ: »علمني رس�ول اهلل � الصاة 
والصيام فقال: صلِّ كذا، وصم كذا، فإذا غابت الش�مس 
ف�كل حتى يتبن لك اخلي�ط األبيض من اخليط األس�ود، 

قال: فأخذت خيطن... احلديث«)1(.

ومم�ا ج�رى لع�دي ب�ن حاتم م�ع رس�ول اهلل � يف 
اللقاءات األوىل نذكر ما يأيت:

روى أمح�د والبغوي يف معجم�ه وغريمها، من طريق 
أيب عبي�دة بن حذيفة قال: كن�ت أحدث حديث عدي بن 
حات�م فقلت: هذا ع�دي يف ناحي�ة الكوفة، فأتيت�ه فقال: 
ملا ُبع�ث النبي � كرهته كراهية ش�ديدة، فانطلقت حتى 
كن�ت يف أق�ى األرض مم�ا ي�يل ال�روم، فكره�ت مكاين 
أش�دىَّ من كراهت�ه، فقلت: لو أتيته، ف�إن كان كاذبًا مل خيف 
ع�يل، وإن كان صادقًا اتبعته. فأقبل�ت، فلا قدمت املدينة 
اس�ترشفني الناس فقالوا: عدي بن حاتم، فأتيته فقال يل: 

)1( فتح الباري )133-132/4(.
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يا عدي أسلم تسلم. قلت: إن يل دينًا. قال: أنا أعلم بدينك 
منك، ألس�ت ترأس قومك؟ قلت: بىل. قال: ألست تأكل 
املرباع؟ قلت: بىل. قال: فإن ذلك ال حيل لك يف دينك. ثم 
قال: أس�لم تس�لم، قد أظن أنه إنا يمنعك غضاضة تراها 
ممن ح�ويل، وأنك ترى الناس علينا َأْل�َبًا واحدًا. قال: هل 
أتيت احلرية؟ قلت: مل آهتا وقد علمت مكاهنا. قال: يوشك 
أن خت�رج الظعين�ة منها بغري ج�وار حتى تط�وف بالبيت، 
ولتفتح�ن علينا كنوز كرسى بن هرمز. فقلت: كرسى بن 
هرم�ز؟! قال: نع�م، وليفيضن املال حتى هي�م الرجل من 
يقب�ل صدقته. قال عدي: فرأيت اثنت�ن: الظعينة، وكنت 
يف أول خي�ل أغ�ارت ع�ىل كن�وز ك�رسى، وأحل�ف باهلل 

لتجيئن الثالثة)1(.
          

الرس�الة،   ط   )19381( برق�م   )123/32( أمح�د  مس�ند   )1(
واإلصاب�ة )468/2(. ومل ُيْذَكر عدي يف القس�م املطبوع من 

معجم الصحابة للبغوي.
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ويف ه�ذه الس�نة أس�لم واثل�ة ب�ن األس�قع وكان من 

أهل الصفة:

الصف�ة  يف  ونح�ن  رمض�ان  »ح�رض  ق�ال:  وعن�ه 

فصمن�ا، فكنا إذا أفطرن�ا أتى كلىَّ رجٍل من�ا رجٌل، فأخذه 

فانطلق به فعّشاه.

فأت�ت علينا ليل�ة مل يأتنا أح�د، فأصبحن�ا صيامًا، ثم 

أت�ت القابلة علينا فل�م يأتنا أحد، فانطلقنا إىل رس�ول اهلل 

� فأخربن�اه بال�ذي كان من أمرنا، فأرس�ل إىل كل امرأة 

من نس�ائه يس�أهلا: هل عندها يشء؟ فا بقيت منهن امرأة 

إال أرسلت ُتقِسم: ما أمسى يف بيتها ما يأكل ذو كبد.

فقال هلم رس�ول اهلل �: اجتمعوا، فدعا رس�ول اهلل 

� فق�ال: اللهم إنا نس�ألك من فضل�ك ورمحتك، فإهنا 

بيدك ال يملكها أحٌد غريك.
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فل�م يك�ن إال ومس�تأذن يس�تأذن، ف�إذا ش�اة َمْصِليىَّة 

وُرُغ�ٌف، فأم�ر هب�ا رس�ول اهلل � فوِضَعْت ب�ن أيدينا، 

فأكلنا حتى ش�بعنا، فقال لنا رس�ول اهلل �: إنا س�ألنا اهلل 

من فضله ورمحته، وقد ذخر لنا عنده رمحته«)1(.

          

)1( رواه أب�و نعي�م يف احللية )22/2(، وانظ�ر: رجحان الكفة يف 
بيان نبذة من أخبار أهل الصفة للسخاوي ص� 302-301.
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رمضان التاسع يف السنة العاشرة

) وهو األخري (

يف هذه السنة تويف إبراهيم ابن النبي �:

قال ابن حجر: »وقد ذكر مجهور أهل الس�ري أنه مات 

يف السنة العارشة من اهلجرة:

فقيل: يف ربيع األول.

وقيل: يف  رمضان.

وقيل: يف ذي احلجة.

واألكثر عىل أهنا)1( وقعت يف عارش الشهر.

وقيل: يف رابعه.

وقيل: يف رابع عرشة.

)1( أي وفاة إبراهيم.
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ألن  احلج�ة  ذي  ق�ول  ع�ىل  منه�ا  يشء  يص�ح  وال 

النب�ي � كان إذ ذاك بمك�ة يف احلج، وقد ثبت أنه ش�هد 

وفات�ه وكان�ت باملدينة با خاف، نعم قيل إنه مات س�نة 

تس�ع ف�إن ثبت يص�ح، وج�زم الن�ووي بأهنا كانت س�نة 

احلديبي�ة، وجياب بأنه كان يومئ�ذ باحلديبية ورجع منها يف 

آخر الشهر...«)1(.

قل�ت: واملع�روف أن الش�مس ُكِس�َفت ي�وم وف�اة 

إبراهي�م، وقد حقق حممود باش�ا الفلك�ي يف كتابه »نتائج 

األفه�ام يف تقوي�م العرب قبل اإلس�ام ويف حتقيق مولده 

وعم�ره علي�ه الصاة والس�ام« أنىَّ كس�وف الش�مس يف 

املدين�ة كان يف الس�اعة )8( والدقيق�ة )30( بع�د نص�ف 

الليل من يوم )27( يناير سنة )632 م(.

)1( فتح الباري )529/2(، وانظر: اإلصابة )175/1(.
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قال: »وبناء عىل ذلك يكون اليوم التاس�ع والعرشون 

من ش�وال من السنة العارشة للهجرة موافقًا لليوم السابع 

والعرشين من يناير سنة )632(«)1(.

وعىل هذا فيكون إبراهيم يف رمضان هذا حيًا، ولنا أن 

نتصور سعادة النبي � ورسوره بوجوده.

          

يف رمضان ه�ذا كانت رسي�ة عيل ريض اهلل عنه الثانية 

إىل اليمن)2(.

          

)1( نتائ�ج األفه�ام ص�� 19. وانظر: أي�ام حياة النب�ي الكريم � 
ص� 21.

)2( انظر: السرية الشامية )238/6(.



 النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف رمضان ��

وفيه قدم وفد غسان وهم ثاثة نفر)1(.

وفي�ه كان ق�دوم جرير ب�ن عبد اهلل البج�يل ريض اهلل 

عنه، عىل قول حممد بن عمر األسلمي)2(.

          

وفيه اعتكف النبي � عرشين يومًا:

روى البخ�اري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: كان 

النبي � يعتكف يف كل رمضان عرشة أيام، فلا كان العام 

الذي قبض فيه اعتكف عرشين يومًا)3(.

ويف حدي�ث ابن ماجه عن أيب هريرة قال: »كان النبي 

)1( املصدر السابق )391/6(.
)2( انظر تفصيل قدومه يف املصدر السابق )312-311/6(.

)3( صحيح البخاري، كتاب االعتكاف: باب االعتكاف يف العرش 
األوسط من رمضان )285-284/4(.
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� يعتك�ف كل ع�ام ع�رشة أي�ام، فل�ا كان الع�ام الذي 

قبض فيه اعتكف عرشين يومًا، وكان يعرض عليه القرآن 

يف كل ع�ام م�رة، فل�ا كان العام ال�ذي قبض في�ه ُعِرَض 

عليه مرتن«)1(.

وعن هذا يقول ابن عباس:

كان النب�ي � أج�ود الن�اس باخل�ري، وكان أجود ما 

يك�ون يف رمضان ح�ن يلقاه جربي�ل، وكان جربيل عليه 

الس�ام يتلقاه كل ليلة يف رمضان حتى ينسلخ)2(، يعرض 

)1( س�نن اب�ن ماجه، كت�اب الصيام: ب�اب ما ج�اء يف االعتكاف 
املع�اد  وزاد   ،)285/4( الب�اري  فت�ح  وانظ�ر   ،)562/1(

.)89/2(
)2( ي�دل ه�ذا ع�ىل أن اللق�اء واملعارض�ة كانت كل ليل�ة، فا قيل 
م�ن أن س�بب اعتكاف�ه يف رمضان�ه األخري عرشي�ن ليلة ألن 
املعارضة كانت مرتن )كا نقل يف الفتح 285/4( ففيه نظر، 

فاملعارضة مل تكن خمتصة باالعتكاف.
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علي�ه النبي � القرآن، فإذا لقيه جربيل عليه الس�ام كان 

أجود  باخلري من الريح املرسلة. رواه البخاري)1(.

ويق�ول أيض�ًا: »كان رس�ول اهلل � إذا دخ�ل ش�هر 

رمضان أطلق كل أسري، وأعطى كل سائل«)2(.

          

وبع�د هذه اجلول�ة املباركة مع وقائع حي�اة النبي � 

يف رمض�ان، مم�ا ُنصىَّ عىل تارخي�ه، أو اجته�دت يف معرفة 

تارخيه اس�تدالالً واحتاالً، ننتقل إىل ذكر يشء من أحواله 

العامة، س�ائلن اهلل تعاىل أن يقربنا من النبي � واالقتداء 

به صيامًا وقيامًا وسلوكًا:

)1( صحي�ح البخاري، كتاب الصوم: باب أجود ما كان النبي � 
يكون يف رمضان )116/4(.

)2( أخرجه البزار والبيهقي. الدر املنثور )194/1(.
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من أحوال النيب  � يف رمضان

1- »كان � يفط�ر قب�ل أن يص�يل، وكان فطره عىل 

رطب�ات إن وجدها، فإن مل جيدها فعىل مترات، فإن مل جيد، 

فعىل حسوات من ماء.

وُيْذَك�ُر عن�ه � أنه كان يقول عند فط�ره: اللهم لك 

صمت، وعىل رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع 

العليم. وال يثبت.

وُروي عن�ه أيض�ًا أنه كان يق�ول: اللهم لك صمت، 

وعىل رزقك أفطرت. ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه 

بلغه أن النبي � كان يقول ذلك ] فهو مرسل [.

وروي عنه � أنه كان يقول إذا أفطر: » ذهب الظمأ، 

وابتل�ت الع�روق، وثبت األجر إن ش�اء اهلل تعاىل «. ذكره 
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أبو داود من حديث احلس�ن بن واقد، عن مروان بن سامل 

املقفع، عن ابن عمر«)1(.

وع�ن أنس ب�ن مال�ك ريض اهلل عن�ه قال: م�ا رأيت 

رس�ول اهلل � ق�ط صىل ص�اة املغرب حت�ى يفطر، ولو 

عىل رشبة من ماء)2(.

2- »وكان م�ن هدي�ه � أن يدرك�ه الفج�ر وه�و 

جنب من أهله، فيغتس�ل بعد الفج�ر ويصوم. وكان يقبل 

بع�ض أزواجه وهو صائم يف رمضان. وش�بىَّه ُقبلة الصائم 

باملضمضة باملاء«)3(.

)1( زاد املعاد )52-51/2(.
)2( رواه أب�و يعىل، وابن خزيم�ة )276/3( برقم )2063( وابن 
حب�ان )274/8( برقم )3504( م�ن صحيحيها. الرتغيب 

والرتهيب )144/2(.
)3( زاد املعاد )57/2(.
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�- ويظهر أنه كان يتسحر - أحيانًا - مع أصحابه:

روى البخ�اري عن زيد ب�ن ثابت ريض اهلل عنه قال: 

تسحرنا مع النبي � ثم قام إىل الصاة، قال أنس: قلت: 

كم كان بن األذان والسحور؟ قال: قدر مخسن آية)1(.

وع��ن عبد اهلل بن احل�ارث ع�ن رج�ل من أصحاب 

 النب�ي � قال: دخلت عىل النبي � وهو يتس�حر فقال:

 »إهنا ب�ركة أعطاكم اهلل إي�اه�ا ف�ا ت�دع�وه«)2(.

)1( صحي�ح البخ�اري، كتاب الصوم: باب قدر كم بن الس�حور 
وصاة الفجر )138/4(.

وتقدي�ر الوق�ت بق�راءة الق�رآن يش�ري إىل اش�تغال الصحابة   
بالتاوة كثريًا يف هذا الشهر:

ق�ال النووي: »الس�نة كث�رة االعتناء بت�اوة القرآن يف ش�هر   
رمض�ان، ويف العرش األخري منه أكث�ر، وليايل الوتر منه آكد«. 

التبيان ص143. وقد رضبت األمة أروع األمثلة يف ذلك.
)2( رواه النس�ائي )145/4( بإسناد حس�ن. الرتغيب والرتهيب 

.)138/2(
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وعن العرباض بن سارية قال: سمعت رسول اهلل � 

وهو يدعو إىل السحور يف شهر رمضان، وقال: »هلموا إىل 

الغداء املبارك«)1(.

�- وكان يبالغ يف العبادة ال سيام يف العرش األواخر:

روى البخاري عن عائش�ة قالت: كان النبي إذا دخل 

العرش شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله)2(.

�- وكان يصيل يف الليل وحده:

أنىَّ  أخربت�ه  عائش�ة  أن  ع�روة  ع�ن  البخ�اري  روى 

رس�ول اهلل � خ�رج ليل�ة م�ن ج�وف اللي�ل فص�ىل يف 

املس�جد، وصىل رجال بصات�ه، فأصبح الناس فتحدثوا، 

)1( رواه النسائي )145/4(، وانظر )146/4(.
)2( صحي�ح البخ�اري، كت�اب فضل ليل�ة القدر: ب�اب العمل يف 

العرش األواخر من رمضان )269/4(.
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فاجتم�ع أكثر منه�م، فصىل فصل�وا معه، فأصب�ح الناس 

فتحدث�وا، فكث�ر أهل املس�جد من الليل�ة الثالث�ة، فخرج 

رس�ول اهلل فُص�يل بصاته، فلا كانت الليل�ة الرابعة َعَجَز 

املس�جد عن أهل�ه حتى خ�رج لصاة الصب�ح، فلا قىض 

الفجر أقبل عىل الناس فتشهد ثم قال: أما بعُد فإنه مل خيَف 

ع�يّل مكانكم، ولكن خش�يت أن تفرض عليكم فتعجزوا 

عنها. فتويف رسول اهلل � واألمر عىل ذلك)1(.

وقد يصيل معه بعض الصحابة:

ك�ا يف حدي�ث حذيف�ة ب�ن الي�ان ق�ال: صليت مع 

رس�ول اهلل ليلة م�ن رمضان يف حجرة م�ن جريد النخل، 

فق�ام فكرب فق�ال: اهلل أك�رب ذو اجل�ربوت وامللكوت وذو 

الكربياء والعظمة، ثم افتتح البقرة فقرأ فقلت: يبلغ رأس 

)1( صحي�ح البخاري، كتاب ص�اة الرتاويح: باب فضل من قام 
رمضان )251-250/4(.
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املئ�ة، ث�م قل�ت: يبل�غ رأس املئتن، ث�م افتت�ح آل عمران 

فقرأها، ثم افتتح النس�اء فقرأها، ال يمر بآية التخويف إال 

وقف فتعوذ، ثم ركع مثل ما قام يقول: سبحان ريب العظيم 

- يرددهن - ثم رفع رأس�ه فقال: سمع اهلل ملن محده، ربنا 

ل�ك احلم�د - مثل ما ركع - ثم س�جد مثل م�ا قام يقول: 

س�بحان ريب األعىل، ويقول بن السجدتن: رب اغفر يل. 

فا صىل إال أربع ركعات من صاة العتمة � من أول الليل 

إىل آخره � حتى جاء بال فآذنه بصاة الغداة)1(.

�- وكان م�ن هدي�ه � أن�ه هيي�ئ أصحاب�ه لش�هر 

رمضان:

عن عب�ادة بن الصام�ت أنىَّ رس�ول اهلل � قال يومًا 

وحرض رمضان: »أتاكم رمضان ش�هر بركة، يغش�اكم اهلل 

)1( رواه احلاك�م يف املس�تدرك )321/1( وق�ال: ه�ذا حدي�ث 
صحيح عىل رشط الشيخن، ووافقه الذهبي.
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فيه فين�زل الرمحة، وحيط اخلطايا، ويس�تجيب فيه الدعاء، 

ينظ�ر اهلل تعاىل إىل تنافس�كم في�ه، ويباهي بك�م مائكته، 

ف�أروا اهلل م�ن أنفس�كم خ�ريًا، فإّن الش�قي َمن ح�رم فيه 

.)1(» رمحة اهلل عزىَّ وجلىَّ

وع�ن أن�س ب�ن مالك قال: س�معت رس�ول اهلل � 

يق�ول: »ه�ذا رمض�ان قد ج�اء، تفتح في�ه أب�واب اجلنة، 

وتغل�ق في�ه أبواب الن�ار، وتغل في�ه الش�ياطن، ُبعدًا ملن 

أدرك رمضان فلم يغفر له، إذا مل يغفر له فيه فمتى؟«)2(.

»رواه   :)110/2( والرتهي�ب  الرتغي�ب  يف  املن�ذري  ق�ال   )1(
الط�رباين ] يف الكب�ري [ ورواته ثق�ات، إال أن حممد بن ] أيب [ 

قيس ال حيرضين فيه جرح وال تعديل«.
وقال اهليثمي عنه )142/3(: »مل أجد من ترمجه«.  

)2( ق�ال يف جمم�ع الزوائ�د )142/3-143(: »رواه الط�رباين يف 
األوس�ط ] )323/7( برق�م )7627( [، وفي�ه الفض�ل ب�ن 

عيسى الرقايش، وهو ضعيف«.
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�- وكان من هديه � الرتغيب بتفطري الصائم، ويف 

ذلك دعوة إىل الرتاحم والتكافل والتكامل:

عن س�لان قال: قال رسول اهلل �: »َمْن فّطر صائًا 

ع�ىل طع�ام ورشاب م�ن ح�ال صل�ت علي�ه املائكة يف 

ساعات شهر رمضان، وصىل عليه جربيل ليلة القدر«.

رواه الطرباين يف الكبري والبزار وزاد بعد قوله: وصىل 

ع�لي�ه جربي��ل لي�ل�ة ال�ق��در: »ورزق دم�وع�ًا ورق�ة، 

قال س�لان: إن كان ال يقدر ع�ىل قوت�ه؟ ق�ال: عىل كرسة 

خب�ز، أو مذق�ة لبن، أو رشب�ة م�اء كان ل�ه ذل�ك«)1(.

 )1( املعج�م الكب�ري )261/6( برق�م )6162(،  وجمم�ع الزوائد
)3/ 156-157(. وقال: »فيه احلسن بن أيب جعفر: قال ابن 
ع�دي: له أحاديث صاحلة، وهو صدوق، قلت: وفيه كام«. 
والرتغيب والرتهيب )145/2(، وعزاه أيضًا إىل أيب الش�يخ 

ابن حيان يف كتابه الثواب.
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وع�ن زيد ب�ن خالد اجلهني عن النب�ي � قال: »َمْن 

فّط�ر صائ�ًا كان له مثل أج�ره غري أنه ال ينق�ص من أجر 

الصائم يشء«)1(.

�ب باالعت�ار يف رمض�ان وُيعل�م أنىَّ  8- وكان ُيرغِّ

عم�رة يف رمضان تعدل حجة مع�ه)2(. وذلك بعد رجوعه 

من حجة الوداع)3(.

)1( قال املنذري: »رواه الرتمذي ] برقم )804( [، والنس�ائي ]يف 
الك�ربى برق�م )3317( [، واب�ن ماجه ] برق�م )1746( [، 
وابن خزيمة ] برقم )2064( [ وابن حبان ] برقم )3429([ 
يف صحيحيه�ا. وقال الرتم�ذي: » حديث صحيح.. « ولفظ 
اب�ن خزيم�ة والنس�ائي: َمْن جهز غازي�ًا، أو جه�ز حاجًا، أو 
خلف�ه يف أهله، أو فطىَّر صائًا كان له مثل أجورهم من غري أن 

ينقص من أجورهم يشء«. الرتغيب )145/2(.
)2( انظ�ر األحادي�ث ال�واردة يف ذل�ك يف الرتغي�ب والرتهي�ب 
للمن�ذري، كت�اب احل�ج: الرتغي�ب يف العم�رة يف رمض�ان 

.)167/2(
)3( السرية الشامية )450/8(.
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وقد اس�تجابت األمة إىل ه�ذه الدعوات النبوية أمجل 

استجابة، وأصبح رمضان درة مضيئة يف عقد األيام، َيشع 

هدًى وتقًى، وصلة وصاة، وإيانًا وإحس�انًا، ويشهد فيه 

الن�اس تكاتف�ًا وتكافًا، وإنفاق�ًا وإرشاق�ًا، وكل هذا من 

فيض قوله تعاىل فيه: ﴿ ۀ  ہ   ﴾.
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خامتـة

وهك�ذا رأين�ا - يف ه�ذه العجال�ة - أن رمضان�ات 
النب�ي � كانت عام�رة بالعبادة املضاعف�ة: صيامًا وقيامًا 
واعتكافًا، وبتاوة القرآن، واجلهاد يف سبيل اهلل، والدعوة 

إىل اهلل، ونرش أحكام الدين.

وياح�ظ أن س�فره عليه الصاة والس�ام فيه قليل، 
وكأنىَّ ه�ذا ي�دل عىل انرصاف�ه إىل الصيام والقي�ام، مع أن 

سفره كان جهادًا يف سبيل اهلل.

فأين نحن من هذا، وكيف نقي رمضان؟ وما حظنا 
من�ه؟ وم�ا أثره فينا؟ وم�ا حفاظن�ا عليه؟ وما تقديرنا له؟ 

وما اغتنامنا أليامه ولياليه؟

إن رمضان »س�يَد الشهور«)1( موس�م من مواسم اهلل 
ت  الك�ربى، فحري بن�ا أال نضيع هذه املواس�م، وأال نفوِّ
ه��ذه املغان�م، وم�ن اجلميل أن ن�ردد مع رس�ول اهلل � 

)1( انظر عن هذه التسمية: الدر املنثور )194/1(.
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ق�ول��ه: »بعدًا ملن أدرك رمضان فلم ُيغف�ر ل�ه، إذا مل يغفر 
ل�ه في�ه فمتى« فمتى؟!

ويا أخي الكريم:

أي عيد مل�ن أدرك العيد وهو مل يص�م رمضان؟ وأي 
جائزة ملن حرض يوم اجلائزة وهو قد أخفق يف االمتحان؟

تلف�ت حول�ك وانظ�ر: كم فق�دت يف ه�ذا العام من 
قري�ب وصدي�ق، وحبي�ب ورفي�ق، باألم�س كان�وا هنا، 

واليوم قد أمسوا هناك...

وأن�ا وأن�ت وكل من عىل وج�ه األرض، ألس�نا عىل 
األثر؟ فاحزم أمرك وحتزم.

وإذا دخلت العرش األواخر فا أقرب حلول العيد !

كن مس�لًا حقًا، ودع األرض تسعد بوجودك عليها. 
و»رمضان« من أقرب الطرق إىل ذلك. ولك � بعد � اخليار، 
واملصري أحد موضعن ال ثالث هلا: إما اجلنة، وإما النار!
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املصادر

1- إحتاف الس�ادة املتقن برشح إحياء عل�وم الدين للزبيدي 
)ت:1205ه��(، مص�ورة مؤسس�ة التاري�خ الع�ريب - ب�ريوت، 

)1414ه�-1994م(.

2- اإلحس�ان يف تقري�ب صحي�ح اب�ن حب�ان الب�ن بلب�ان 
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مصورة دار إحياء الرتاث العريب - بريوت.

5- أيام حياة النبي الكريم � البن فاطمة )هو موس�ى جار 
اهلل، املتوىف سنة 1369ه� كا يف األعام 320/7(، مطبعة السعادة 

� القاهرة، )1354ه�-1935م(.

6- البداية والنهاية الب�ن كثري )ت:774ه�(، مصورة مكتبة 
املعارف - بريوت.
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7- بل�وغ املرام من أدل�ة األحكام البن حجر )ت:852ه�(، 
حتقيق: رضوان حممد رضوان، دار الكتاب العريب - بريوت.

8- تاري�خ الطربي )ت:310ه�(، حتقي�ق: حممد أبو الفضل 

إبراهيم، مصورة بريوت.

9- التبي�ان يف آداب محل�ة الق�رآن للن�ووي )ت:676ه��(، 

حتقيق: زهري ش�فيق الكبي، دار الكت�اب العريب، ط1 )1415ه�-

1995م(.

10- الرتغيب والرتهيب للمنذري )ت:656هت(، حتقيق: 

أيمن صالح، دار احلديث - القاهرة، ط1 )1415ه�- 1994م(.

11- تفسري ابن كثري )ت:774ه�(، دار إحياء الكتب العربية 

- القاهرة.

12- تفس�ري الط�ربي )ت:310ه��(، حتقيق: حمم�ود وأمحد 

شاكر، دار املعارف - القاهرة.

13- تقري�ب التهذي�ب البن حج�ر )ت:852ه��(، حتقيق: 
حممد عوامة، دار ابن حزم - بريوت، ط1 )1420ه�-1999م(.
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14- احلاوي الكبري للاوردي )ت:450ه�(، حتقيق: حممود 

مطرجي وآخرين، دار الفكر - بريوت 1414ه�-1994م.

15- حدي�ث اإلف�ك لعب�د الغني ب�ن عبد الواح�د املقديس 

)ت:600ه�(، حتقيق: إبراهيم صالح، دار البش�ائر - دمشق، ط1 

)1994م(.

16- الدر املنثور يف التفسري املأثور للسيوطي )ت:911ه�(، 

مطبعة األنوار املحمدية-القاهرة.

17- رجح�ان الكف�ة يف بي�ان نب�ذة م�ن أخب�ار أه�ل الصفة 

وأمح�د  س�لان  آل  مش�هور  حتقي�ق:  )ت:902ه��(،  للس�خاوي 

الشقريات، دار السلف - الرياض، ط1 )1415ه�-1995م(.

18- زاد املسري يف علم التفسري البن اجلوزي )ت:597ه�(، 

املكتب اإلسامي، ط1 )1423ه�(،

19- زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم )ت:751ه�(، 

حتقيق: ش�عيب وعبد القادر األرنؤوط، الرس�الة - بريوت، ط26 

)1412ه�(.
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20- الرساي�ا والبع�وث النبوية حول املدين�ة ومكة للدكتور 

بريك العمري، دار ابن اجلوزي - الدمام، ط1 )1417ه�(.

21- الس�نن الب�ن ماج�ه )ت:273ه�(، حتقي�ق: حممد فؤاد 

عبد الباقي، مصورة دار إحياء الرتاث.

22- الس�نن أليب داود )ت:275ه��(، حتقي�ق: حمم�د حمي�ي 

الدين عب�د احلميد، العرصية - بريوت. وحتقيق: حممد عوامة، دار 

القبلة.

23- س�نن الرتم�ذي )ت:279ه��(، ضمن رشحه�ا »حتفة 

األحوذي« مصورة دار الفكر - بريوت.

24- الس�نن للنس�ائي )ت:303ه��(، بعناي�ة عب�د الفت�اح 

أب�و غ�دة، دار البش�ائر اإلس�امية - ب�ريوت، ط4 )1414ه��-

1994م(.

25- الس�نن الكربى للنس�ائي )ت:303ه�(، حتقيق: حسن 

عبد املنعم ش�لبي، مؤسس�ة الرس�الة - بريوت، ط1 )1421ه�-

2001م(.
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26- الس�رية الش�امية )س�بل اهلدى والرش�اد يف س�رية خري 
العب�اد( ملحمد بن يوس�ف الصاحل�ي الش�امي )ت:942ه�(، دار 

الكتب العلمية - بريوت، ط1 )1414ه�-1993م(.

27- السرية النبوية الصحيحة للدكتور أكرم العمري، مكتبة 
العلوم واحلكم - املدينة، ط1 )1415ه�(.

28- الس�رية النبوية البن حبان )ت:354ه��(، حتقيق: عبد 
السام علوش، املكتب اإلسامي - بريوت، ط1 )1415ه�(.

29- الس�رية النبوي�ة الب�ن هش�ام )ت:213ه��(، حتقي�ق: 
مصطفى السقا وآخرين، دار الفكر - بريوت.

30- صحي�ح اب�ن خزيم�ة )ت:311ه�(، حتقي�ق: د. حممد 
مصطفى األعظمي، املكتب اإلسامي - بريوت، ط2 )1412ه�-

1992م(.

31- صحيح البخاري )ت:256ه�(، مع فتح الباري.

32- صحي�ح مس�لم )ت:261ه��(، حتقي�ق: حمم�د ف�ؤاد 
عبد الباقي، مصورة دار الكتب العلمية، )1413ه�-1992م(.

33- طبقات ابن سعد )ت:230ه�(، مصورة دار صادر.
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34- العجاب يف بيان األس�باب الب�ن حجر )ت:852ه�(، 

حتقي�ق: عبد احلكي�م األني�س، دار اب�ن اجل�وزي - الدم�ام، ط1 

)1418ه�(.

35- فتح الباري برشح البخاري البن حجر )ت:852ه�(، 
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الرسالة، ط5 )1416ه�(.
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)ت:541ه�(، حتقيق: جمموعة، الدوحة، ط1 )1409ه�(.

39- مروي�ات غ�زوة بن�ي املصطل�ق، مجع وحتقيق ودراس�ة 

إبراهي�م بن إبراهيم قريبي، توزيع مكتب�ة العلوم واحلكم - املدينة 
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40- املس�تدرك ع�ىل الصحيح�ن للحاك�م )ت:405ه��(، 
مصورة طبعة حيدر آباد الدكن.

41- مس�ند أمحد بن حنبل )ت:241ه�(، مصورة البوالقية. 
وطبعة مؤسسة الرسالة، فإن أردت الثانية ّصحت.

للط�رباين )ت:360ه��(، حتقي�ق:  األوس�ط  املعج�م   -42
طارق ب�ن ع�وض اهلل وعب�د املحس�ن احلس�يني، دار احلرم�ن - 

القاهرة )1415ه�-1995م(.
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حتقي�ق: د. عم�ر تدم�ري، دار الكت�اب الع�ريب - ب�ريوت، ط2 

)1410ه�(.
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46-  املغ�ازي للواقدي )ت:207ه�(، حتقيق: د. مارس�دن 

جونس، عامل الكتب - بريوت.

47- املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ألمحد بن عمر 

القرطبي )ت:656ه�(، حتقيق: حميي الدين مستو وآخرين، دار ابن 

كثري ودار الكلم الطيب - دمشق، ط1 )1417ه�-1996م(.

48- املوط�أ ملال�ك بن أن�س )ت:179ه�( )رواي�ة حييى بن 

حيي�ى الليثي )ت:234ه�((، حتقيق: د. بش�ار ع�واد معروف، دار 

الغرب اإلسامي - بريوت، ط2 )1417ه�(.

49- نتائ�ج األفه�ام يف تقوي�م الع�رب قب�ل اإلس�ام ويف 

حتقي�ق مولده وعمره عليه الصاة والس�ام ملحمود باش�ا الفلكي 

)ت:1302ه�(، دار املنارة - جدة.

األث�ري  الب�ن  واألث�ر  احلدي�ث  غري�ب  يف  النهاي�ة   -50

)ت:606ه��(، حتقيق: الزاوي والطناحي، مصورة املكتبة العلمية 

- بريوت.
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صدر للمؤلف عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي

1- النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص يف رمض�ان. ط2)1428ه��-2007م(، ط3 
)1430ه��-2009م(. وطبع�ة خاص�ة ع�ن مراك�ز األم�رية هيا 
بن�ت احلس�ن الثقافية اإلس�امية. أّم�ا الطبعة األوىل فكانت س�نة 

)2003م( عن دار البحوث.

2- حقوق الطفل يف القرآن. ط1)1429ه�-2008م(. 

3- أدب املتعلم جتاه املعلِّم يف تارخينا العلمي. ط1)1429ه�- 
2008م(.

اآلخ�ر.  م�ع  احل�وار  يف  وجتربت�ه  الق�رايف  اإلم�ام   -4
ط1)1429ه�- 2008م(.

5- توضيح قطر الندى للعامة األس�تاذ الش�يخ عبد الكريم 
الدبان التكريتي : عناية وتقديم. ط1 )1429ه�- 2008م(، ط2 

)1433ه�- 2012م(.

6- التوقيع عن اهلل ورسوله . ط1)1430ه�- 2009م(.

7- موعظ�ة احلبي�ب وحتفة اخلطي�ب )من خط�ب النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
واخللفاء الراش�دين( للعامة عيّل القاري )ت: 1014ه�(: دراسة 

وحتقيق. ط1)1430ه�- 2009م(.
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8- العناية بطاب العلم عند علاء املسلمن. ط1 )1430ه� 
- 2009م(.

9- قادة األمة يف رمضان. ط1 )1431ه�- 2010م(.

10- رعاية األرسة املسلمة لأبناء: شواهد تطبيقية من تاريخ 
األمة. ط1)1431ه�- 2010 م(.

* عرش رس�ائل يف التفسري وعلوم القرآن لإلمام جال الدين 
السيوطي )ت 911 ه�(: دراسة وحتقيق، وهي:

11- رياض الطالبن يف رشح االستعاذة والبسملة. 

12- األزهار الفائحة يف رشح الفاحتة.

13- الكام عىل أول سورة الفتح. 

14- ميزان املعدلة يف شأن البسملة.

15- املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة.

16- اليد البسطى يف تعين الصاة الوسطى.

17- الفوائد البارزة والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة.

18- املح�رر يف قوله تع�اىل:﴿پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   
ٺ  ٺ  ﴾.

19- إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد.
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20- اإلشارات يف شواذ القراءات.

وهذه الرس�ائل العرش صدرت يف جملدين، ط1)1431ه� -
2010م(، ط2)1432ه�-2011م(.

21- األخبار املروية يف سبب وضع العربية للسيوطي: تقديم 
وحتقيق. ط1 )1432ه�-2011م(.

22- الثغ�ور الباس�مة يف مناقب الس�يدة فاطمة للس�يوطي: 
دراسة وحتقيق. ط1 )1432 ه� - 2011م(.

23- وداع رمضان لإلمام أيب الفرج بن اجلوزي)ت:597ه�(: 
حتقيق وتقديم. ط1 )1432 ه� - 2011م(.

24- قادة الدر املنثور يف ذكر البعث والنشور لإلمام الشيخ 
عب�د العزيز ب�ن أمح�د الديريني)612-688ه�(: حتقي�ق وتعليق.

ط1)1432ه�- 2011م(.

25- ن�داء إىل اآلب�اء واألمهات )مطوي�ة(، ط1 )1432 ه� 
- 2011م(.

26- دليلك إىل العمل اليس�ري واألجر الكبري )مطوية(، ط1 
)1433 ه� - 2012م(.
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