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تفكر فيمن سبقوك في مسيرة الحياة ممن عزل 
وحبس وقتل وامتحن وابتلي ونكب وصودر. ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: 

ِتَها، َوَال َعَلى َخاَلِتَها». «َال ُتْنَكُح اْلَمْرَأُة َعَلى َعمَّ
َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: 

ِتَها، َوَال َعَلى َخاَلِتَها». «َال ُتْنَكُح اْلَمْرَأُة َعَلى َعمَّ
َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل:  —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy

"اإليمان 
باِّـالئكة"

معنــى اإليمان بالمالئكــة: التصديق الجازم بوجــود المالئكة، 
وأنهم نوع من مخلوقات اهللا، ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون 
مــا يؤمرون. قال تعالى: {َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن َال َيْســِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل 

َوُهْم ِبَأْمِرِه َيْعَمُلوَن} [األنبياء: 26 - 27].
مــا يؤمرون. قال تعالى: {َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن َال َيْســِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل 

َوُهْم ِبَأْمِرِه َيْعَمُلوَن} [األنبياء: 26 - 27].
مــا يؤمرون. قال تعالى: {َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن َال َيْســِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل 

- واإليمــان بالمالئكــة يتضمــن أربعــة أمــور, وهــي: االيمان 
َوُهْم ِبَأْمِرِه َيْعَمُلوَن} [األنبياء: 26 - 27].

- واإليمــان بالمالئكــة يتضمــن أربعــة أمــور, وهــي: االيمان 
َوُهْم ِبَأْمِرِه َيْعَمُلوَن} [األنبياء: 26 - 27].

بوجودهم, وأسمائهم, وصفاتهم ووظائفهم. 
- واإليمــان بالمالئكــة ركــن مــن أركان اإليمان: قــال تعالى: 
 ِ {آَمَن الرَُّســوُل ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِّــِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباهللاَّ
- واإليمــان بالمالئكــة ركــن مــن أركان اإليمان: قــال تعالى: 
 ِ {آَمَن الرَُّســوُل ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِّــِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباهللاَّ
- واإليمــان بالمالئكــة ركــن مــن أركان اإليمان: قــال تعالى: 

َوَمَالِئَكِتِه َوُكُتِبِه} [البقرة: 285], وقال صلى اهللا عليه وسلم عن 
 ِ {آَمَن الرَُّســوُل ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِّــِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباهللاَّ
َوَمَالِئَكِتِه َوُكُتِبِه} [البقرة: 285], وقال صلى اهللا عليه وسلم عن 
 ِ {آَمَن الرَُّســوُل ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِّــِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباهللاَّ

اإليمــان: "أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورســله واليوم اآلخر، 
َوَمَالِئَكِتِه َوُكُتِبِه} [البقرة: 285], وقال صلى اهللا عليه وسلم عن 
اإليمــان: "أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورســله واليوم اآلخر، 
َوَمَالِئَكِتِه َوُكُتِبِه} [البقرة: 285], وقال صلى اهللا عليه وسلم عن 

وتؤمن بالقدر خيره وشره".
صفات المالئكة: من صفات المالئكة الَخْلقية:

1) أنهــم خلقوا من نور، فقــال عليه الصالة والســالم: «خلقت 
المالئكة من نور...».

2) جعل اهللا تعالى للمالئكة أجنحة يتفاوتون في أعدادها, فقال 
اَواِت َواْألَْرِض َجاِعِل اْلَمَالِئَكِة  ــمَ ِ َفاِطِر السَّ ســبحانه: {اْلَحْمُد ِهللاَّ
2) جعل اهللا تعالى للمالئكة أجنحة يتفاوتون في أعدادها, فقال 
اَواِت َواْألَْرِض َجاِعِل اْلَمَالِئَكِة  ــمَ ِ َفاِطِر السَّ ســبحانه: {اْلَحْمُد ِهللاَّ
2) جعل اهللا تعالى للمالئكة أجنحة يتفاوتون في أعدادها, فقال 

ُرُســًال ُأوِلي َأْجِنَحٍة َمْثَنى َوُثَالَث َوُرَباَع َيِزيُد ِفي اْلَخْلِق َما َيَشاُء ِإنَّ 
اَواِت َواْألَْرِض َجاِعِل اْلَمَالِئَكِة  ــمَ ِ َفاِطِر السَّ ســبحانه: {اْلَحْمُد ِهللاَّ
ُرُســًال ُأوِلي َأْجِنَحٍة َمْثَنى َوُثَالَث َوُرَباَع َيِزيُد ِفي اْلَخْلِق َما َيَشاُء ِإنَّ 
اَواِت َواْألَْرِض َجاِعِل اْلَمَالِئَكِة  ــمَ ِ َفاِطِر السَّ ســبحانه: {اْلَحْمُد ِهللاَّ

َ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر} [فاطر: 1], «ورأى النبي صلى اهللا عليه  اهللاَّ
ُرُســًال ُأوِلي َأْجِنَحٍة َمْثَنى َوُثَالَث َوُرَباَع َيِزيُد ِفي اْلَخْلِق َما َيَشاُء ِإنَّ 
َ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر} [فاطر: 1], «ورأى النبي صلى اهللا عليه  اهللاَّ
ُرُســًال ُأوِلي َأْجِنَحٍة َمْثَنى َوُثَالَث َوُرَباَع َيِزيُد ِفي اْلَخْلِق َما َيَشاُء ِإنَّ 

وسلم جبريَل عليه السالم له ستمائة جناح».
َ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر} [فاطر: 1], «ورأى النبي صلى اهللا عليه  اهللاَّ

وسلم جبريَل عليه السالم له ستمائة جناح».
َ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر} [فاطر: 1], «ورأى النبي صلى اهللا عليه  اهللاَّ

3) قــد يتحول الَمَلُك بقدرة اهللا تعالى إلى هيئة رجل، كما حصل 
لجبريل عليه الســالم حين أرسله اهللا إلى مريم على صورة بشر، 
وكذلــك المالئكة الذين أرســلهم اهللا تعالى إلى إبراهيم ولوط 

عليهما السالم كانوا على صورة رجال.
- إن المالئكــة عالم غيبي، مخلوقون لعبــادة هللا تعالى، فليس 
لهــم من صفــات الربوبية واأللوهية شــيء، بل هــم عباد اهللا 
منقادون تماًما لطاعة اهللا، كما قال ســبحانه عنهم: {َال َيْعُصوَن 
لهــم من صفــات الربوبية واأللوهية شــيء، بل هــم عباد اهللا 
منقادون تماًما لطاعة اهللا، كما قال ســبحانه عنهم: {َال َيْعُصوَن 
لهــم من صفــات الربوبية واأللوهية شــيء، بل هــم عباد اهللا 

َ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن} [التحريم: 6]. اهللاَّ
منقادون تماًما لطاعة اهللا، كما قال ســبحانه عنهم: {َال َيْعُصوَن 

َ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن} [التحريم: 6]. اهللاَّ
منقادون تماًما لطاعة اهللا، كما قال ســبحانه عنهم: {َال َيْعُصوَن 

أنواع المالئكة وأعمالهــم: إن للمالئكة أعماًال يقومون بها في 
هذا العالم، وهم أنواع، ولكل نوع منهم عمل، فمنهم:

-1 المــوكل بالوحي من اهللا تعالى إلى رســله عليهم الســالم، 
وهو جبريل عليه السالم.

-2 الموكل بالمطر وتصاريفه.
ور وهو إسرافيل عليه السالم. -3 الموكل بالصُّ

-4 الموكل بقبض األرواح، وهو ملك الموت وأعوانه.
-5 الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته سواًء كان خيًرا أم شًرا، 

وهم الكرام الكاتبون.
-6 الموكلون بحفظ العبد في إقامته وســفره، ونومه ويقظته، 

وفي جميع حاالته، وهم المعقِّبات.
-6 الموكلون بحفظ العبد في إقامته وســفره، ونومه ويقظته، 

وفي جميع حاالته، وهم المعقِّبات.
-6 الموكلون بحفظ العبد في إقامته وســفره، ونومه ويقظته، 

- ومنهــم َخَزنــة الجنــة، ومنهــم خزنة النــار، ومنهــم مالئكة 
وفي جميع حاالته، وهم المعقِّبات.

- ومنهــم َخَزنــة الجنــة، ومنهــم خزنة النــار، ومنهــم مالئكة 
وفي جميع حاالته، وهم المعقِّبات.

متنقِّلون يتبعون مجالس الخير والذكر، ومنهم الموكل بالجبال، 
- ومنهــم َخَزنــة الجنــة، ومنهــم خزنة النــار، ومنهــم مالئكة 
متنقِّلون يتبعون مجالس الخير والذكر، ومنهم الموكل بالجبال، 
- ومنهــم َخَزنــة الجنــة، ومنهــم خزنة النــار، ومنهــم مالئكة 

ومنهم مالئكة ُصفوف ال يفترون، وقياٌم هللا ال يتعبون، وما يعلم 
جنود ربك إال هو سبحانه.
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في الحديث عن 
أعراض النساء 

في الحديث عن 
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بعد الطالق
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سّرحوُهّن بمعروف
عّد د. مقداد الخوض في أعراض النساء والحديث عن 
مساوئهّن مخالًفا آلداب وأحكام الشريعة اإلسالمية, 
عّد د. مقداد الخوض في أعراض النساء والحديث عن 
مساوئهّن مخالًفا آلداب وأحكام الشريعة اإلسالمية, 
عّد د. مقداد الخوض في أعراض النساء والحديث عن 

فــاهللا عز وجل أمر بالمعروف في الطالق بقوله: "وإذا 
طلقتم الِنساء فبلغَن أجلهّن فأمسكوهّن بمعروف أو 
ســرحوهّن بمعروف وال تمســكوهّن ضراًرا لتعتدوا، 

ومن يفعل ذلك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه".
وقــال: "لذلــك ال يجوز للــزوج بعد طالقــه أن يذكر 
ــا ألوالده؛ وهو  مســاوئ الزوجة, خاصــة إذا كانت أمًّ
ما ينعكس ســلبيًّا على شــخصيتهم وينبت الكراهية 
بينهــم وبين أبيهم"، مستشــهًدا بقوله تعالى: "وال 
يغتب بعضكم بعًضا"؛ مشــيًرا إلى أن ذكر المساوئ 

نوع من أنواع الغيبة. 
وأضاف: "كذلك الخــوض في بعض التفاصيل يؤدي 
إلى تشــويٍه لهذه المطلقة وإلحــاق األذى بها، فقد 
يؤخر زواجها من آخر إذا انتشــرت الســمعة الســيئة 
التي يتحدث بها زوجها الســابق عنهــا، وهذا منهّي 
عنه, كمــا أنه يزيد من المشــاكل وعدم االســتقرار 

وهدم مستقبل الزوجة بعد كثرة الحديث عنها". 
مودة ورحمة

وباسترجاع حال أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم, 
فقد كانوا يطلقون زوجاتهم دون ذكر مســاوئهّن -

تبًعــا لمقداد- ولذلــك كانت المرأة تتزوج مباشــرة 

بعد الطالق وتعيش حياتها باســتقرار، موجًها رسالة 
للشباب مفادها: "ليعلم هؤالء األزواج الذين يطلقون 
زوجاتهم أن ذكرهم لمســاوئ زوجاتهم يلحق األذى 
بهّن, وعليه قبل كل شــيء أن يتذكر محاسنها وأنه 
كان بينهمــا مودة ورحمة, وأن يتذكر لها كل شــيء 
جميل, وإْن ســأله أحد عن ســبب الطــالق يقول: لم 

نتفق مع بعضنا, دون الخوض في التفاصيل". 
وأكمل حديثه: "عليه أن يقول للجميع: ال أتحدث عن 
امــرأة كانت على ذمتي, وهــذه الرجولة بعينها، فإن 

لــم تتفق معك فقد تتفق مــع غيرك، فال تجعل تهور 
حديثك في إحدى الجلســات ســبًبا لهدم حياة زوجة 

عاشت معك في يوم من األيام".
واستشــهد مقداد بقول أبي هريــرة رضي اهللا عنه, 
ِ َصلَّى اهللا َعَلْيــهِ َوَســلََّم: "َلْيَس ِمنَّا  َقــال َرُســوُل اهللاَّ
واستشــهد مقداد بقول أبي هريــرة رضي اهللا عنه, 
ِ َصلَّى اهللا َعَلْيــهِ َوَســلََّم: "َلْيَس ِمنَّا  َقــال َرُســوُل اهللاَّ
واستشــهد مقداد بقول أبي هريــرة رضي اهللا عنه, 

َمْن َخبََّب اْمَرَأًة َعَلى َزْوِجَها َأْو َعْبًدا َعَلى َســيِِّدِه", فأي 
ِ َصلَّى اهللا َعَلْيــهِ َوَســلََّم: "َلْيَس ِمنَّا  َقــال َرُســوُل اهللاَّ
َمْن َخبََّب اْمَرَأًة َعَلى َزْوِجَها َأْو َعْبًدا َعَلى َســيِِّدِه", فأي 
ِ َصلَّى اهللا َعَلْيــهِ َوَســلََّم: "َلْيَس ِمنَّا  َقــال َرُســوُل اهللاَّ

ســلوٍك يفعله رجٌل أو امرأة من شأنه أن يفسد زوجًة 
َمْن َخبََّب اْمَرَأًة َعَلى َزْوِجَها َأْو َعْبًدا َعَلى َســيِِّدِه", فأي 
ســلوٍك يفعله رجٌل أو امرأة من شأنه أن يفسد زوجًة 
َمْن َخبََّب اْمَرَأًة َعَلى َزْوِجَها َأْو َعْبًدا َعَلى َســيِِّدِه", فأي 

على زوجها أو زوًجا على زوجته، فهو ســلوك يبغضه 
اهللا عزَّ وجل.

حاِبيُّ ُجَلْيبيب  الصَّ
اْألَْنصاِريُّ َرِضَي اهللا َعْنُه

حاِبيُّ ُجَلْيبيب  الصَّ
اْألَْنصاِريُّ َرِضَي اهللا َعْنُه

حاِبيُّ ُجَلْيبيب  الصَّ
َأَمَنُة اُألمَّة

 . . 



، رجل مــن األنصار، كان فيه َدَماَمــة وقصر، عرض عليه  ُجَلْيِبيــٌب اْألَْنَصاِريُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم التزويج، فقال: إًذا تجدني كاسًدا، فقال: (َغيَر أنَّك  النبي َصلَّى اهللاَّ
، رجل مــن األنصار، كان فيه َدَماَمــة وقصر، عرض عليه  ُجَلْيِبيــٌب اْألَْنَصاِريُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم التزويج، فقال: إًذا تجدني كاسًدا، فقال: (َغيَر أنَّك  النبي َصلَّى اهللاَّ
، رجل مــن األنصار، كان فيه َدَماَمــة وقصر، عرض عليه  ُجَلْيِبيــٌب اْألَْنَصاِريُّ

عند اهللا لست بكاسد), "حديث صحيح اإلسناد رواه أبو يعلى في مسنده".
َأًة ِمْن اْألَْنَصاِر، فتردد  َم َعَلى ُجَلْيِبيٍب اْمــرَ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َخَطــَب النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ

عند اهللا لست بكاسد), "حديث صحيح اإلسناد رواه أبو يعلى في مسنده".
َأًة ِمْن اْألَْنَصاِر، فتردد  َم َعَلى ُجَلْيِبيٍب اْمــرَ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َخَطــَب النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ

عند اهللا لست بكاسد), "حديث صحيح اإلسناد رواه أبو يعلى في مسنده".

ُ َعَلْيِه  ِ َصلَّى اهللاَّ وا َعَلى َرُســوِل اهللاَّ والداها، َفَقاَلــْت اْلَجاِرَيُة: َأُتِريُدوَن َأْن َتُردُّ
َأًة ِمْن اْألَْنَصاِر، فتردد  َم َعَلى ُجَلْيِبيٍب اْمــرَ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َخَطــَب النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ
ُ َعَلْيِه  ِ َصلَّى اهللاَّ وا َعَلى َرُســوِل اهللاَّ والداها، َفَقاَلــْت اْلَجاِرَيُة: َأُتِريُدوَن َأْن َتُردُّ
َأًة ِمْن اْألَْنَصاِر، فتردد  َم َعَلى ُجَلْيِبيٍب اْمــرَ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َخَطــَب النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ

َوَســلََّم, َأْمــَرُه ِإْن َكاَن َقْد َرِضَيُه َلُكْم َفَأْنِكُحوُه، َوَقــاَال: َصَدْقِت، َفَذَهَب َأُبوَها 
ُ َعَلْيِه  ِ َصلَّى اهللاَّ وا َعَلى َرُســوِل اهللاَّ والداها، َفَقاَلــْت اْلَجاِرَيُة: َأُتِريُدوَن َأْن َتُردُّ
َوَســلََّم, َأْمــَرُه ِإْن َكاَن َقْد َرِضَيُه َلُكْم َفَأْنِكُحوُه، َوَقــاَال: َصَدْقِت، َفَذَهَب َأُبوَها 
ُ َعَلْيِه  ِ َصلَّى اهللاَّ وا َعَلى َرُســوِل اهللاَّ والداها، َفَقاَلــْت اْلَجاِرَيُة: َأُتِريُدوَن َأْن َتُردُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: ِإْن ُكْنَت َقْد َرِضيَتُه َفَقْد َرِضيَناُه، َقاَل:  ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
َوَســلََّم, َأْمــَرُه ِإْن َكاَن َقْد َرِضَيُه َلُكْم َفَأْنِكُحوُه، َوَقــاَال: َصَدْقِت، َفَذَهَب َأُبوَها 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: ِإْن ُكْنَت َقْد َرِضيَتُه َفَقْد َرِضيَناُه، َقاَل:  ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
َوَســلََّم, َأْمــَرُه ِإْن َكاَن َقْد َرِضَيُه َلُكْم َفَأْنِكُحوُه، َوَقــاَال: َصَدْقِت، َفَذَهَب َأُبوَها 

َجَها، ُثمَّ ُفزَِّع َأْهُل اْلَمِديَنِة َفَرِكَب ُجَلْيِبيٌب َفَوَجُدوُه َقْد  (َفِإنِّــي َقْد َرِضيُتُه)، َفَزوَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: ِإْن ُكْنَت َقْد َرِضيَتُه َفَقْد َرِضيَناُه، َقاَل:  ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
َجَها، ُثمَّ ُفزَِّع َأْهُل اْلَمِديَنِة َفَرِكَب ُجَلْيِبيٌب َفَوَجُدوُه َقْد  (َفِإنِّــي َقْد َرِضيُتُه)، َفَزوَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: ِإْن ُكْنَت َقْد َرِضيَتُه َفَقْد َرِضيَناُه، َقاَل:  ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ

ُقِتَل َوَحْوَلُه َناٌس ِمْن اْلُمْشــِرِكيَن َقْد َقَتَلُهْم). "حديث صحيح اإلســناد، رواه 
َجَها، ُثمَّ ُفزَِّع َأْهُل اْلَمِديَنِة َفَرِكَب ُجَلْيِبيٌب َفَوَجُدوُه َقْد  (َفِإنِّــي َقْد َرِضيُتُه)، َفَزوَّ
ُقِتَل َوَحْوَلُه َناٌس ِمْن اْلُمْشــِرِكيَن َقْد َقَتَلُهْم). "حديث صحيح اإلســناد، رواه 
َجَها، ُثمَّ ُفزَِّع َأْهُل اْلَمِديَنِة َفَرِكَب ُجَلْيِبيٌب َفَوَجُدوُه َقْد  (َفِإنِّــي َقْد َرِضيُتُه)، َفَزوَّ

أحمد في مسنده".  
ُ َعَلْيِه  وفقد الصحابة َرِضــَي اهللا َعْنُهم أحبابهم آنذاك، وفقد النبي َصلَّى اهللاَّ

أحمد في مسنده".  
ُ َعَلْيِه  وفقد الصحابة َرِضــَي اهللا َعْنُهم أحبابهم آنذاك، وفقد النبي َصلَّى اهللاَّ

أحمد في مسنده".  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوَســلََّم ُجَلْيِبيًبا، َعْن َأِبي َبْرَزَة َرِضَي اهللا َعْنُه: (َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ
ُ َعَلْيِه، َفَقاَل ِألَْصَحاِبِه: َهــْل َتْفِقُدوَن ِمْن َأَحٍد؟،  َكاَن ِفــي َمْغًزى َلُه َفَأَفــاَء اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوَســلََّم ُجَلْيِبيًبا، َعْن َأِبي َبْرَزَة َرِضَي اهللا َعْنُه: (َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ
ُ َعَلْيِه، َفَقاَل ِألَْصَحاِبِه: َهــْل َتْفِقُدوَن ِمْن َأَحٍد؟،  َكاَن ِفــي َمْغًزى َلُه َفَأَفــاَء اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوَســلََّم ُجَلْيِبيًبا، َعْن َأِبي َبْرَزَة َرِضَي اهللا َعْنُه: (َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ

َقاُلــوا: َنَعْم ُفَالًنا َوُفَالًنــا َوُفَالًنا، ُثمَّ َقاَل: َهْل َتْفِقُدوَن ِمــْن َأَحٍد؟، َقاُلوا: َنَعْم 
ُ َعَلْيِه، َفَقاَل ِألَْصَحاِبِه: َهــْل َتْفِقُدوَن ِمْن َأَحٍد؟،  َكاَن ِفــي َمْغًزى َلُه َفَأَفــاَء اهللاَّ
َقاُلــوا: َنَعْم ُفَالًنا َوُفَالًنــا َوُفَالًنا، ُثمَّ َقاَل: َهْل َتْفِقُدوَن ِمــْن َأَحٍد؟، َقاُلوا: َنَعْم 
ُ َعَلْيِه، َفَقاَل ِألَْصَحاِبِه: َهــْل َتْفِقُدوَن ِمْن َأَحٍد؟،  َكاَن ِفــي َمْغًزى َلُه َفَأَفــاَء اهللاَّ

ُفَالًنــا َوُفَالًنا َوُفَالًنا، ُثمَّ َقاَل: َهْل َتْفِقُدوَن ِمْن َأَحٍد؟، َقاُلوا: َال، َقاَل: َلِكنِّي 
َقاُلــوا: َنَعْم ُفَالًنا َوُفَالًنــا َوُفَالًنا، ُثمَّ َقاَل: َهْل َتْفِقُدوَن ِمــْن َأَحٍد؟، َقاُلوا: َنَعْم 
ُفَالًنــا َوُفَالًنا َوُفَالًنا، ُثمَّ َقاَل: َهْل َتْفِقُدوَن ِمْن َأَحٍد؟، َقاُلوا: َال، َقاَل: َلِكنِّي 
َقاُلــوا: َنَعْم ُفَالًنا َوُفَالًنــا َوُفَالًنا، ُثمَّ َقاَل: َهْل َتْفِقُدوَن ِمــْن َأَحٍد؟، َقاُلوا: َنَعْم 

َأْفِقــُد ُجَلْيِبيًبا َفاْطُلُبوُه َفُطِلــَب ِفي اْلَقْتَلى َفَوَجُدوُه ِإَلى َجْنِب َســْبَعٍة َقْد 
ُفَالًنــا َوُفَالًنا َوُفَالًنا، ُثمَّ َقاَل: َهْل َتْفِقُدوَن ِمْن َأَحٍد؟، َقاُلوا: َال، َقاَل: َلِكنِّي 
َأْفِقــُد ُجَلْيِبيًبا َفاْطُلُبوُه َفُطِلــَب ِفي اْلَقْتَلى َفَوَجُدوُه ِإَلى َجْنِب َســْبَعٍة َقْد 
ُفَالًنــا َوُفَالًنا َوُفَالًنا، ُثمَّ َقاَل: َهْل َتْفِقُدوَن ِمْن َأَحٍد؟، َقاُلوا: َال، َقاَل: َلِكنِّي 

َم َفَوَقَف َعَلْيِه، َفَقاَل:  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َقَتَلُهــْم ُثمَّ َقَتُلوُه، َفَأَتى النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ
َأْفِقــُد ُجَلْيِبيًبا َفاْطُلُبوُه َفُطِلــَب ِفي اْلَقْتَلى َفَوَجُدوُه ِإَلى َجْنِب َســْبَعٍة َقْد 
َم َفَوَقَف َعَلْيِه، َفَقاَل:  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َقَتَلُهــْم ُثمَّ َقَتُلوُه، َفَأَتى النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ
َأْفِقــُد ُجَلْيِبيًبا َفاْطُلُبوُه َفُطِلــَب ِفي اْلَقْتَلى َفَوَجُدوُه ِإَلى َجْنِب َســْبَعٍة َقْد 

َقَتَل َسْبَعًة، ُثمَّ َقَتُلوُه َهَذا ِمنِّي َوَأَنا ِمْنُه َهَذا ِمنِّي َوَأَنا ِمْنُه, َقاَل: َفَوَضَعُه 
َم َفَوَقَف َعَلْيِه، َفَقاَل:  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َقَتَلُهــْم ُثمَّ َقَتُلوُه، َفَأَتى النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ
َقَتَل َسْبَعًة، ُثمَّ َقَتُلوُه َهَذا ِمنِّي َوَأَنا ِمْنُه َهَذا ِمنِّي َوَأَنا ِمْنُه, َقاَل: َفَوَضَعُه 
َم َفَوَقَف َعَلْيِه، َفَقاَل:  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َقَتَلُهــْم ُثمَّ َقَتُلوُه، َفَأَتى النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم, َقاَل: َفُحِفَر  َعَلى َســاِعَدْيِه َلْيَس َلُه ِإالَّ َساِعَدا النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
َقَتَل َسْبَعًة، ُثمَّ َقَتُلوُه َهَذا ِمنِّي َوَأَنا ِمْنُه َهَذا ِمنِّي َوَأَنا ِمْنُه, َقاَل: َفَوَضَعُه 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم, َقاَل: َفُحِفَر  َعَلى َســاِعَدْيِه َلْيَس َلُه ِإالَّ َساِعَدا النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
َقَتَل َسْبَعًة، ُثمَّ َقَتُلوُه َهَذا ِمنِّي َوَأَنا ِمْنُه َهَذا ِمنِّي َوَأَنا ِمْنُه, َقاَل: َفَوَضَعُه 

َلُه َوُوِضَع ِفي َقْبِرِه َوَلْم َيْذُكْر َغْسًال), "رواه مسلم". 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم, َقاَل: َفُحِفَر  َعَلى َســاِعَدْيِه َلْيَس َلُه ِإالَّ َساِعَدا النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ

َلُه َوُوِضَع ِفي َقْبِرِه َوَلْم َيْذُكْر َغْسًال), "رواه مسلم". 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم, َقاَل: َفُحِفَر  َعَلى َســاِعَدْيِه َلْيَس َلُه ِإالَّ َساِعَدا النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ

َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عن ُجليبيب وعــن َصَحاِبة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 
َلُه َوُوِضَع ِفي َقْبِرِه َوَلْم َيْذُكْر َغْسًال), "رواه مسلم". 

َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عن ُجليبيب وعــن َصَحاِبة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 
َلُه َوُوِضَع ِفي َقْبِرِه َوَلْم َيْذُكْر َغْسًال), "رواه مسلم". 

َوَسلََّم والتَّابعين.
َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عن ُجليبيب وعــن َصَحاِبة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 

َوَسلََّم والتَّابعين.
َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عن ُجليبيب وعــن َصَحاِبة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 


