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الرسول سيرة فى الكبير المختصر
الكتاني جماعة بن الدين عز

: الكتاب عن نبذة
وسلم عليه الله صلى النبى سيرة ستظل وسلم عليه الله صلى محمد النبى سيرة

النبوة ورثة من المتلحاقة الجيال منه تستمد الذى الول التاريخى الرصيد هى
درس امتدادها. ومن . أصول بقائها مسيرها.وعناصر زاد العقيدة مشاعل وحاملة
رأى والتحقيق والفكر النظر من حاقه . وأعطاه وسلم عليه الله صلى النبى تاريخ
والفئة وسلم عليه الله صلى الرسول به استعلى العجيب التاريخ من نسقا

إلى بالنسانية الرضى. وارتقوا الجذب وعوامل المادة عناصر على معه المؤمنة
عبد القضاة قاضى هو وأزمانها. والملف عصورها امتداد على تشهدها لم درجات
. وهو الشافعى الدار المصرى المولد الدمشقى الصل الحموى جماعة بن العزيز

المام الشيخ وقيل المام بالحافظ المسلمين. عرف . وبركة المحدثين شيخ
.العلمة العالم

 1/  الجزاء عدد

الرحايم الرحامن الله بسم
نستعين وبه

ًا لله الحمد َد ويكافئ نعمائه جزيَل يوافي حامد على والسلم والصلة آلئه مزي
ٍد سيدنا ُد أما وأوليائه وصحبه آله وعلى َأنبيائه خاتم محم في مختَصر فهذا بع
ّيدنا سيرة ٍد س ُته عليه الله {صلى الله رسول محم في كتٍب من وسلم} جمع

َير المغازي الحافظ على المغازي وتأريخ التصحيح من فيه فيما واعتمدُت والِس
ّدثِّ الحّجة الناقد ِلسلم مح الدمياطّي المؤمن عبد محمد أبي الدين شرف ا

ٍر في واقتصرُت َير لعتنائه حَاّرره ما على خلٌف فيه مّما كثي وطول بالِس
ِته َع تعالى الله - رحِاَمه لها ممارس ُته بما ونف ُسبل في بنا وسلَك ذلك من جمع

- آمين المسالك أحاسَن رضاه
ُؤه عليه الله {صلى الله رسوِل َنَسُب َأسما وسلم} و

ّطلب عبد بن الله عبد بن محّمد القاسم أبو هو ْيبة - واسمه الم ُ َش
ُعل َعْمرو - واسمه هاشم بن الَحمد َناف عبد - بن ال - بن الُمغيرة - واسمه َم
ْيد - واسمه ُقَصّي ُيدعى َز ًا و ْعب بن َ ُمّرة بن ِكلب - بن ُمجّمع ّي بن َك َؤ بن ُل
ِلب ْهر بن غا ِلك ابن الصحيح على قريش وهو ِف ّنْضر بن ما قيس - واسمه ال
َنة - بن قريش إنه وقيل َنا ْيمة بن ِك ِركة بن ُخَز ْد بن عمرو وقيل عامر واسمه ُم

َياس ْل ّد بن ِنَزار بن ُمَضر بن إ َع الّمة إجماع هنا إلى َعدنان بن َم

َعدنان كثير ِخلٌف آدم إلى عدنان بعد وفيما َلد - من شك - بل و إسماعيل َو
نسب في النّسابين بعض اختاره وسلم} والذي عليه الله {صلى الله رسول
ّنه عدنان ّد ابن أ َدد بن ُأ َيَسع بن ُأ ْيَسع بن ال َهم بن حَاَمل بن نبت بن َسلمان بن ال
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بن ناحاور بن آزر وهو تارح بن إبراهيم الخليل بن إسماعيل الذبيح بن َقيذار
وسلم} عليه الله {صلى  ظ1 النبّي هود وهو عابر بن فالغ بن أرغو بن ساروع
َيمن قيس جماع - وهو بن َلمك بن نوح بن سام بن أرفخشذ بن شالخ ابن و

ّتوشلخ بن مهلئيل بن يارد - بن السلم - عليه النبّي إدريس وهو أخنوخ بن م
الصلة عليهما محمد أبي آدم ابن الله هبة وهو شيث بن أنوش بن قينان

بن محمد علي أبو ساقه هكذا الدمياطّي الدين شرف الحافظ قال والسلم
ّواني النّسابة علّي بن أسعد وأوضحها وأحاسنها الطرق أصّح وهذه وقال الج
َنسب في شيوخنا رواية وهي ّذبيح أّن من ذكره وما قلُت ال الذي هو إسماعيل ال

عليه الله {صلى إسحاق أنه على وأكثرهم العلماء محققي من جماعة صّححه
ُد عليه الله {صلى أسمائه وسلم} ومن والَحاشر والَماحاي وسلم} أحام

َعاقُب ّفي وال َق َبة ونبّي والُم ّتو ْلَحمة ونبّي الّرحْامة ونبّي ال ُد والفاتُح الَم الله وعب
ّنذيُر والمبّشر ّكل والمصطفى والمين وال َيس وطه والمتو َية ابن قال و في ِدحا

ُفحص إذا ) إنه المصطفى أسماء في ( المستوفي كتابه
ّدمة الكتب من جملتها عن بلغت النبوي والحديث الكريم والقرآن المتق

الثلثمائة
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول أّم

ْهٍب بنُت ُ آمنة هي َناف عبد بن َو ْهَرة بن َم ُأّمها ُمّرة بن ِكلب بن َ ُز بنُت َبّرة و
ُعّزى عبد َأَسد بنت حَابيب أّم وأّمها كلب بن قصي بن الدار عبد بن عثمان بن ال

ُعّزي عبد بن ْوف بنت بّرة وأّمها ِكلب بن ُقصّي بن ال ِويج بن َعبيد بن َع بن َع
ّي ّد ُأّم كعب بن َع ْهب و َلة َمناف عبد بن و ْي ْبَشة أبي بنت َق بن غالب بن َوْجز َك

هو هذا كبشة وأبو ُخزاعة ِمن حَاارثة بن َأفصى بن ِملكان بن عمرو بن الحارثِّ
بن ُسفيان أبي قول وسلم} في عليه الله {صلى الله رسول إليه ُنسب الذي
َقل عند من خرج حاين حُارب ُفه إنه كبشة أبي ابن أْمُر أِمَر لقد ِهْر ِلُك ليخا بني َم

َد الصفر َب َع ْبَشة أبو  و2 و ْعَرى هذا َك قريُش كانت فلذلك العرَب وخالف الّش
َفهم كما لهم لمخالفته وسلم} إليه عليه الله {صلى الله رسوَل َتنُسُب أبو خال
ْبشة ْهب بنت آمنة أّن وروي ك َناف عبد بن و ُهيب عّمها حِاْجر في كانت َم بن و

َناف عبد ْطلب عبد إليه فمشى َم َ آمنة فخطب الله عبد بابنه هاشم بن الم
ّوجها ّياه فز َته ذلك مجلسه في المطلب عبد إليه وخطب إ ُهيب بنُت َ هالة ابن و

ّوجه نفسه على َلَج الناس فقال إياها فز ُد َف ًا لّن َأبيه على الله عب من كان وهب
ّوج الذي إن وقيل قريش أشرف ُد فدخل أبوها آمنة ز حاين آمنة على الله عب
ّوجها َع تز ْعب وسلم} في عليه الله {صلى الله برسول فحملت عليها فوق ِش

ُكبرى الَجْمَرة عند طالب أبي َي الوسطى وقيل ال ما تقول كانت أنها عنها ورو
ً له وجدُت ول به حاملُت أني شعرُت ْقل ُد كما ِث ُء تج رفع أنكرُت أني إل النسا
ّبما حَايَضتي ُد ترفعني كانت ور فقال واليقظان النائم بين وأنا أٍت وأتاني وتعو

َد حَاملِت قد إنِك فقال َأدري ما أقول فكأني حَاملِت أنك شعرت هل ّي هذه س
ُلّمة ّيها ا َنب ّقَن مّما ذلك فكان قالت الثنين يوم وذلك و َلني ثم الَحمَل عندي َي َأمه

َنْت إذا حاتى ِد ُأعيذه ُقولي فقال التي ذلك أتاني ولدتي َد كّل شّر من بالواحا
ُيروى ذلك أقول فكنُت قالت حااِسد َق أراد لّما تعالى الله أّن و ّيه َخل {صلى َنب
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تلك في أمر الجمعة ليلة َرجب ليلة في آمنة أّمه بطن وسلم} في عليه الله
السموات في ونودي الفردوس أبواب يفتح أْن الِجناِن خازَن رضواَن الليلة

هذه في الهادي النبّي منه يكون الذي المخزون المكنون النور بأّن والرض
ُفه يتّم فيه الذي ُأّمه بطن في َيستقّر الليلة ْل إلى ويخرُج َخ

ًا الناس ًا بشير وسلم} - في عليه الله {صلى الله برسول حَاملْت وقيل ونذير
ّيام ّتشريق  ظ2 أ ُتلف ال ِلها زمان في واخ عليه الله - {صلى الله برسول حَام

ّتة وقيل سبعة وقيل ثمانية وقيل عشرة وقيل أشهر تسعة وسلم} - فقيل س
ُد وتوفّي ذلك غير وقيل ُد الله عب وسلم} بدار عليه الله {صلى الله رسول وال

ِله عند بالمدينة النابغة ّي بني أخوا َنّجار بن َعد عبد وأغرَب المشهور هو هذا ال
ورسوُل الله عبد وتوفي والمدينة مكة بين بالبواء توفي أنه قول فحكى الغني

وقيل بشهرين ولدته قبل قيل الصحيح على وسلم} حَاْمٌل عليه الله {صلى الله
ٍر سبعة وقيل شهران وله توفي ًا وعشرون ثمانية وقيل َأشه الله ولعبد شهر

ثمان وقيل ثلثون وقيل وعشرون ثماٍن وقيل سنة وعشرون خمٌس توفي يوم
ِقطعة َأجماٍل َ وخمسة أيمن ُأّم وترك عشرة ٍم َ و ًا َغن ِرثَِّ مأثور وهو وسيف فو

وسلم} عليه الله {صلى الله رسوُل ذلك
ُد ِل وسلم} عليه الله {صلى الله رسول َمو

ّيدنا أّن المشهور َد عليه الله {صلى الله رسول س ِل ّكة وسلم} و الفيل عام َ بم
ًا بثلثين بعده وقيل قيل الثنين يوم الول ربيٍع شهر في بأربعين وقيل عام

َلت ٍ لعشرة ثاني وقيل ثامنه وقيل ثالثة وقيل ثانية وقيل الفجُر طلع حاين منه َخ
َفر في وقيل غيره إسحاق ابن يذكر ولم عشره من عشر الثاني في وقيل َص

ّول والصحيح الخر ربيع شهر في وقيل رمضان شهر أصحاب قدوُم وكان ال
ّق ميلده َ وليلة المحّرم في ذلك قبل الفيل ُتَه ُسمع حاتى ِكسرى إيوان انش صو

َألِف ذلك قبل َتخمد ولم فارس ناُر وخمدت ً ُشرفة عشرة أربع منه وسقط ب
ٍم ّنه وضعته حاين ُ آمنة أّمه ورأت ساوة ُبحيرة وغاضت عا نوٌر منها خرج كأ

َد الشام قصوُر منه أضاءت ُول ًا  و3وسلم}  عليه الله {صلى و ًا مختون َمْسُرور
ُع ً مقبوضة ًا يديه أصاب ّبابة مشير ّبح بالّس َنه المطلب عبد َأّن وروي بها كالمس َت َخ

ِبعه يوَم ُدبة له وجعل سا وسّماه ً مأ

ًا ّهر حاين َختنه السلم عليه جبريل أّن وروي محمد َبه ط عليه الله {صلى قل
َع السموات يخرق إبليس وسلم} وكان عليه الله {صلى عيسى ُولد فلما السب
َبٍع إلى يصل وكان سموات ثلثِّ من وسلم} حُاجب َد فلما َأر {صلى محمد ُول

وروي الثواقب بالّشهب الشياطين وُرميت السبع من وسلم} حُاجب عليه الله
َع رّن إبليس أّن ّنات أرب ّنة ر ّنة ُلعَن حاين ً ر ّنة ُأهبط حاين ً ور ُلد حاين ً ور رسول و

ّنة عليه الله {صلى الله الكتاب فاتحة نزلت حاين ً وسلم} ور
َعه َمْن وسلم} عليه الله {صلى وحَاَضنه َأرَض
ْته لّما َلد ُأّمه عليه الله {صلى و ّيام سبعة أرَضعته وسلم}  َبة َأرضعته ثم َأ ْي َو ُ ُث

َلسلمية َهٍب أبي مولة ا ًا َل ّيام َلَسد عبد بن الله عبد َسلمة أبا معه وأرضعت أ ا
َلبن المخزومّي رسول وكان الَرَضاعة من َ حامزة عّمه أّم وهي َمْسُروح ابنها ب

ُلها عليه الله {صلى الله َيِص وقيل ُتكرمها ُ خديجة وكانت بمكة وهي وسلم} 
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َهٍب أبا سألت إنها ِقها منه تبتاعها أْن في َل ِتعت الله رسول هاجر فلّما يفعل فلم ل
َهٍب أبو َأعتقها المدينة وسلم} إلى عليه الله {صلى َهٍب أبو أعتقها وقيل َل حاين َل
ْته {صلى الله رسول وسلم} وكان عليه الله {صلى الله رسول بولدة بّشر

ِكسوة ٍ بِصلة المدينة من إليها وسلم} يبعث عليه الله ّتى ٍ و أنها خبُرها جاءه حَا
َعه توفيت قد َبر من َمرِج ُنها فعل ما فقال خي مات فقيل َمْسروح اب

َق ولم قبلها ٌد قرابتها من يب ُتلف َأحا َهب أبا ورأى إسلمها في واخ ِه بعُض َل في أهل
َبة ِبَشّر  ظ3 النوم ْي َهب أبو قال لقيَت ماذا فقال ٍ حَا ْق لم َل َدكم َنذ ًء َبع غير رخا
ُنقرة إلى وأشار ُثويبة بعتاقتي هذه في ُسقيُت أني ِلبهام بين التي ال والتي ا
ُأّم عليه الله {صلى َأرضعته ثم الصابع من تليها أبي بنت ُ حاليمة َ َكبشة وسلم} 

ّية الحارثِّ بن الله عبد ذؤيب ْعد حِاْجري في وضعتُه لما قالت أنها عنها فروي الّس
َي عليه أقبل ّلبن من شاء بما َثديا حاتى أخوه معه وشرب روي حاتى فشرب ال
في ول يرويه ما َثديّي في كان وما ذلك قبل ينام أخوه كان وما وناما روي

ِفنا ّذيه ما شار َلب حاافٌل هي فإذا إليها فنظر شارفنا إلى زوجي وقام ُيغ منها فح
ًا ريا انتهينا حاتى وشربت شرب ما إلى - تعني رجعنا ولما ليلة بخير فبتنا وشبع

ُته أتاني - ركبت بلدها َقطعْت فوالله عليها وحامل ٌء عليها يقدر ما بالّركب َل شي
ْلَن َصواحابي إّن حاتى حُاُمرهم من َبعي ُذؤيب أبي بنت يا ويحِك لي َليق علينا اْر

ُنك هذه أليس فيقلن لهَي إنها والله بلى لهّن فأقول عليها خرجِت كنِت التي أتا
ًا لها إّن والله ُعها بالّركِب أضّر قد ذلك قبل وكانت َلشأن ِلضعفها عنهم انقطا

ِدمنا حاليمة قالت وهزالها َلنا فق ًا أعلُم وما مناز َدَب الله أرِض من أرض منها َأج
ِدْمنا حاين علّي تروح َغنمي وكانت ًا معنا به َق ِشباع

ُلب ُلب وما ونشرُب فنح ْطرة إنساٌن يح كان حاتى َضرع في يجدها وما لبٍن َق
ْومنا من الحاضُر َلكم لرعاتهم يقولون َق ْي أبي بنت راعي َيسَرُح حايًث اسَرحاوا و

َؤيب ًا أغنامهم فتروح ُذ ِبّض ما جياع ًا غنمي وتروح لبٍن بقطرة َت ًا ِشباع لبن
عبد بن الحارثِّ بن سفيان أبا عّمه وسلم} ابَن عليه الله {صلى معه وأرضعْت
َبن المطلب َيسة أخي الله عبد  و4 ابنها بل َذافة وقيل َ ُأن أولد الّشيماء وهي حُا
التي هي والّشيماء أسلم إنه قيل وقد السعدي رفاعة بن العزى عبد بن الحارثِّ

َوّركه ُأّمها وسلم} مع عليه الله {صلى الله رسول َتحُضُن كانت ُت التي وهي و
ِدمْت عليه الله {صلى الله رسول عّم ُ حَامزة وكان َهوازن وفد في عليه ق

ًا َترَضع ْعد َبني في له وسلم} ُمس ْكر بن َس {صلى الله رسول أّمه فأرضعت َب
ًا عليه الله َع ُ حامزة وكان حاليمة ُأّمه عند وهو وسلم} يوم الله {صلى النبّي رضي

َبة جهة من وجهين وسلم} من عليه ْي ّية جهة ومن ُثو ْعد ّق حاليمة وعند الّس ُش
ًا َ حاكمة وسلم} وُملئ عليه الله {صلى صدره كان قالت أنها عنها وروي وإيمان
ٍر في الصبّي شباَب اليوم في يشّب ّدته شّب فلما شه خمس ابن وهو أّمه إلى ر
ٍر سنين ٍر سنتين وقيل سنين أربع وقيل وشه رسول على ُ حاليمة وقدمت وشه

َكْت َ خديجة تزوّج وقد َ وسلم} مكة عليه الله {صلى الله إليه فش
ْدَب ّلم البلد َج ًا أربعين فأعطتها خديجة لها فك ًا الغنم من رأس ًا وبعير ّقع ُمو

ً أي للظعينة ّلل الدمياطي الدين شرف الشيخ قال أهلها إلى فانصرفت مذ
ٍد غير فيها َوهَل وقد قال إسلم ول ُصحبة لها ُيعرف ول الله رحامه فذكروها واحا
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َنته بشيء وليس الصحابة في ُأّم عليه الله {صلى وحَاض ْيَمن وسلم}  ُ َبَركة َأ
ّية ِتها وبعد أّمه مع الَحبش ِرثها وكان مو ِه من َو َته وكانت أبي رأيت ما وقالت داي

ًا وسلم} شكا عليه الله {صلى الله رسول ًا ول قّط َجوع َطش إذا يغدو وكان َع
ِء من فيشرب أصبح ّبما ً شربة َزْمَزم ما أنا فيقول الغذاء عليه َعرضُت فر

َشبعان
 ظ4 وسلم} عليه الله {صلى الله رسول أّم آمنة وفاة

ست ابن وسلم} وهو عليه الله {صلى الله برسول خرجت آمنة أّن وروي
ّي بني أخواله إلى سنين ْيَمن ُأّم ومعها به تزورهم بالمدينة النّجار بن َعد تحُضنه َأ
ًا عندهم به فأقامت النابغة دار في به فنزلت بعيرين على وهم فكان شهر

الله رسول
ًا وسلم} يذكر عليه الله {صلى حاين الدار إلى ونظر ذلك مقامه في كانت أمور

ِبر الدار هذه وفي أمي بي نزلت هنا ها فقال المدينة إلى هاجر الله عبد أبي ُق
ّي بني بئر في العوَم وأحاسنُت إليه ينظرون يختلفون قوٌم وكان النجار بن َعد

ْيمن ُأّم فقالت َدهم فسمعُت َأ ُلّمة هذه نبّي هو يقول أحا هجرته دار وهذه ا
ْيُت َوع ّله ذلك ف َعْت ُثّم كلمه من ك ّكة إلى أّمه به رج ْبواء كانوا فلّما م َل ّفيت با ُتو

ُدفنت وهب بنت آمنة ْين على َأيمن ُأّم به فرجعْت هناك و ْين البعيَر قدِموا اللذ
ّكة إلى عليهما ُعمرة وسلم} في عليه الله {صلى الله رسول مّر فلما م

ّية ْيب َد ْبواء الُح َل ِذَن قد الله إّن قال با ٍد أ الله رسول فأتاه أّمه قبر زيارة في لمحم
رسول لبكاء المسلمون وبكى عنده وبكى وسلم} فأصلحه عليه الله {صلى

ْتني فقال له وسلم} فقيل عليه الله {صلى الله َك ُتها أدر وقيل فبكيُت رحام
ّفيت ُدفنت وسلم} بمكة عليه الله {صلى الله رسول ُأّم ُ آمنة ُتو ِشعٍب في و

ّكة الَحجون ِشعاب من الله {صلى النبّي حاّط وهناك قال الثير ابن حاكاه َ بم
عليه الله - {صلى وله توفيت وقيل الِجّن ليلة مسعود ابن وسلم} على عليه

ٌع وقيل سنين وسلم} - ثمان ٌع وقيل سب أنها من أول حاكيناه ما والمشهوُر أرب
ْبواء توفيت َل وبذلك سنين سِت وسلم} ابن عليه الله {صلى الله ورسول با

الله رحامهم وغيرهم الدمياطّي الدين شرف والشيخ فارس وابن سعد ابن جزم
تعالى

 و5 وسلم} عليه الله {صلى الله رسول طالب أبي ثم المطلب عبد َضّم

وفاة بعد وسلم} إليه عليه الله {صلى الله رسول ضّم المطلب عبد أّن روي
ّق أّمه ّقة عليه ور ّقها لم ً ِر ِده على ير َل ْدنيه منه يقّربه وكان َو ُي َيدخل و إذا عليه و
َ عبد فيقول عنه ليؤّخروه أعماُمه فيأخذه فراشه على َيجلس وكان ناَم وإذا َخل

ُعوا ذلك رأى إذا المطلب ِنُس إنه ابني َد ًا َليؤ ْلك فوالله ابني َدعوا رواية وفي ُم
ًا له إّن ْيمن لّم المطلب عبد وقال َلشأن الله {صلى الله رسول تحضُن وكانت َأ

ّني ابني عن تغفلي ل َبَركة وسلم} يا عليه ُته فإ ًا غلماٍن مع وجد من قريب
ْدرة ل المطلب عبد وكان الّمة هذه نبّي ابني أّن يزعمون الكتاب أهل وإّن الّس

ًا يأكل ُيؤتى بابني علّي قال إل طعام أبا أوصى الوفاة حاضرته ولّما إليه به ف
ُدفن ومات وسلم} وحِاياطته عليه الله {صلى الله رسول بحفظ طالب ف

ٍ مائة وقيل وتسعين خمس وقيل ً سنة وثمانين اثنتين ابن يومئذ وهو بالَحجون
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ٍر {صلى الله رسول ُسئل سنة وأربعين ٍ مائة وقيل وعشرين ٍ مائة وقيل وعش
ْذكر عليه الله َأت سنين ثمان ابن يومئذ أنا نعم قال المطلب عبد موَت وسلم} 
ّفي وقيل المشهور وهو به وجزم الدمياطي الدين شرف الشيخ قاله عبد ُتو

ّطلب وقيل عشٌر وقيل سنين وسلم} سُت عليه الله {صلى الله ولرسول الم

ّطلب عبد وفاة بعد طالب أبو عّمه كفله ثم القوال أبعد وهو ثلثٌِّ به وكان الم
ًا ّبه وكان رفيق ًا ُيح ّب ًا حُا ّبه ل شديد َده ُيح َل ّ ينام ل وكان َو ويخرُج َجنبه إلى إل

أو ُفرادى طالب أبي ِعياُل أكل إذا وكان بالطعام َيخّصه وكان معه فيخرج
ًا ِبعوا عليه الله {صلى الله رسول معهم أكل وإذا َيشبعوا لم جميع وسلم} ش
ّديهم أن أراد إذا فكان فيأتي ابني يأتي حاتى أنتم كما يقول ُيعّشيهم  ظ5 أو ُيغ

َيفِصلون معهم وسلم} فيأكل عليه الله {صلى الله رسول وكان طعامهم من ف
ًا يصبحون الصبيان ًا شعث َيصبح ُرْمَص وسلم} عليه الله {صلى الله رسول و

ًا ً َدهين ّهره كحيل َنس من الله وط ّظم فلم َعيٍب كل ومن الجاهلية َد ًا لهم يع َنم َص
ًا يحضر ولم قّط ِرهم َمشاهد من َمشهد ويعصمه فيمتنع لذلك يطلبونه وكانوا كف
َلمين قومه في ُيعَرُف وكان ذلك من تعالى الله َأمانته من شاهدوه ِلما با

ْدق ّية وصفاته طهارته وِص َعل وسلم} عليه الله {صلى ال
ُده ثم الشام وسلم} إلى عليه الله {صلى النبّي خروج َياَن شهو ْن الكعبة ُب

أيام وعشرة وشهرين سنة عشرة وسلم} اثنتي عليه الله {صلى النبّي بلغ لّما
َع وقيل فرآه ُبْصرى بلغ حاتى الشام إلى طالب أبي عّمه مع خرج سنين تس

ِته فعرفه الّراهُب َبحيري َء بصف َذ فجا ّيد هذا وقال بيده وأخ هذا العالمين س
رسول

ُثه هذا العالمين رّب قال هذا علمَت أيَن من له فقالوا للعالمين ً َرحامة اللُه َيبع
َقبة من أقبلتم حاين إنكم َع َق لم ال ّ شجٌر ول حَاَجٌر يب ًا َخّر إل إل يسجد ول ساجد
ّنه الشام به قدمَت لئن طالب لبي وقال ُكتبنا في نجده وإنا لنبّي ُد َلتقتل اليهو

ّده َأْن وسأله ًا ير ّده اليهود من خوف وسلم} مّرة عليه الله {صلى خرج ثم فر
ْيَسرة مع الشام إلى ً ثانية ِديجة غلم َم أْن قبل لها تجارة في عنها الله رضي َخ

ّوجها ًا ٍ شجرة ظّل تحت نزل الشاَم قدَم فلما يتز ْومعة من قريب ُطور َص َنْس ل
ْيَسرة قال ثم نبّي إل قّط ِ الشجرة هذه تحت نزَل ما فقال الّراهب َعينيه أفي لَم

ِر وهو نبّي هو قال ُتفارقه ل نعم قال ٌ حُامَرة الله رسول باع ثم  و6 النبياء آخ
َته عليه الله {صلى ْلع ِلْف فقال َتلٍح رجل وبين بينه فوقع وسلم} ِس باللت احا
ُعّزى لمّر إني قّط بهما حالفُت وسلم} ما عليه الله {صلى الله رسول فقال وال
ِرض ْع ُأ ُلك القوُل الرجل فقال عنهما ف ْيَسرة قال ثم قو ِه هذا َ ِلَم َنبّي - والل  -

ُده ًا أحاباُرنا َتج ْيَسرة وكان كتبهم في َمنعوت ّد الهاجرة كانت إذا َ َم َيرى الَحّر واشت
َلكين ّللن َم ذلك فوعى الشمس وسلم} من عليه الله {صلى الله رسوَل ُيظ

ّله ْيَسرة ك ّبة عليه الله ألقى قد وكان َ َم ْيَسرة من المح ّنه وكان َم ٌد كأ له عب
الله رسول ودخل رجعوا فلّما يربحون كانوا ما ضعَف وربحوا تجارتهم وباعوا
َلكان بعيره على وهو ُ خديجة رأته وسلم} مكة عليه الله {صلى ُيظلّنه وَم
ْته َأر وسلم} عليه الله {صلى الله رسول عليها ودخل لذلك فعجبَن ِنساءها ف

ْيَسرة دخل فلما به فُسّرت ذلك وجههم في ربحوا بما فأخبرها أخبرته عليها ُ َم
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ْيَسرة فقال رأْت بما ُذ هذا رأيت قد ُ َم قال بما وأخبرها الشام من خروجنا من
الخُر قال وبما الراهُب َنسطور

ًا عليه الله {صلى النبّي بلغ ولما ًا وقيل ً سنة وثلثين وسلم} خمس خمس
ُبنيان قريُش اجتمعت وعشرين الكعبة باَب أّن ذلك على حَاملهم والذي ِ الكعبة ِل

فانصدع البيت يدخل حاتى مكة أعلى من يدخل الّسيُل وكان بالرض كان
ً امرأة َأّن انهداِمها سبب أّن وروي البيت ينهدم أْن فخافوا ِ الكعبة ِطيَب وسرق
ّلقت ٌ شرارة منها سقطْت الكعبة تجّمر ِبمجمرة جاءت الكعبة بكسوة فتع

َكْسبكم من بنائها في ُتدخلوا ل بعضهم قال هدمها على أجمعوا ولما فاحاترقت
ّ ًا إل ّيب ًا فيه َتقطعوا لم ما ط ِلموا ولم  ظ6 َرحِام ًا فيه َتظ بن الوليد فبدأ أحاد

ْدمها الُمغيرة َه ْعوَل وأخذ ب ّلهّم يقول وهو الحجارة يطرح عليها قام ثم الِم لم ال
ْع ُد إنما ُتَر َدم الخير نري َهدمْت فه إلى انتهوا فلّما بنائها في أخذوا ثم قريٌش و

ّق نحن قبيلة كّل قالت البيت من الركُن ُيوَضع حايث حاتى واختلفوا بوضعه أحا
ْفنة الدار عبد بنو وقّربت بالقتال هّموا ًا ً مملوءة ً َج ّي وبنو هم تعاقدوا ثم َدَم َعد
َيهم وأدخلوا الموت على ْفنة تلك في الدم ذلك في أيد َعقة فُسّموا الَج ثم الدم َل

ّتفقوا ّول بينهم يجعلوا أْن على ا بينهم يقضي َ َشيبة بني باب من يدخل َمْن َأ
ّوَل عليه الله {صلى الله رسول فكان َمْن وسلم} أ
ثم بيننا يقضي بما َرضينا قد الميُن هذا قالوا رأوه فلما شيبة بني باب من دخل

َع الخبَر أخبروه َطه وسلم} رداءه عليه الله {صلى الله رسول فوض َبَس في و
ْذ قال ثم فيه الركن وَضع ثم الرض ّثوب من ٍ بناحاية ٍ قبيلة كّل ِلتأخ ارفعوه ُثّم ال
ًا َعه به بلغوا إذا حاتى ففعلوا جميع َعه موض عليه الله {صلى الله رسول وَض

خمسة فكان الُخشب موضع إلى انتهوا حاتى عليه َبنوا ثم الطاهرة وسلم} بيده
ًا عشر ّتة على وبنوه عليه البيت سقفوا َجائز من الَحجر وأخرجوا ٍ َأعمدة س
لها يكن ولم َأذرٍع تسعة إسماعيل عهد من كان الكعبة ارتفاع أّن وحُاكي البيت
َبها ورفعوا َأذرٍع تسعة فيها زادوا قريٌش بنتها فلما َسقٌف ليدخلوا الرض عن با

َنعوا شاؤوا َمْن َيم ُؤوا َمْن و َشا
وسلم} عليه الله {صلى النبّي َمبعُث

َوحْاي وسلم} من عليه الله {صلى الله رسول به ُبدئ ما أول كان الّرؤيا ال
ّ رؤيا َيرى ل فكان النوم في الصالحة َلق مثَل  و7 جاءت إل ّبَب ثم الّصبح َف حُا

ِر يخلو فكان الَخلء إليه ّبد حِاَراء بغا َدد ذات الليالي فيه فيتع َع ِزع أْن قبل ال إلى َين
ّود أهله ّود خديجة إلى يرجع ثم لذلك ويتز ّق جاءه حاتى لمثلها فيتز في وهو الح
ْأ فقال الَملُك فجاءه حِاَراء غار َأخذني قال بقارئ َأنا ما فقلُت قال اقر ّطني ف فغ

َغ حاتى ّني بل َد ِم ْه ْأ فقال َأرسلني ثم الَج ما فقلُت اقر
َأخذ قال بقارئ َأنا ّطني َ الثانية في ف َد مني بلغ حاى َفغ ْه فقال أرسلني ثم الَج

ْأ َأخذني قال بقارئ َأنا ما فقلُت اقر ّطني ف ّني بلغ حاتى الثالثة فغ َد م ْه ثم الَج
ْأ فقال أرسلني ِم ( اقَر ّبَك باس َق الذي َر َل َق َخ َل ْنَساَن َخ ِل َلٍق ِمْن ا ْأ َع ّبَك اقَر وَر
ْكَرُم َل ّلَم الذي ا ِم َع َل َق ّلَم ِبال ِلنَساَن َع َلْم َلْم َما ا ْع {صلى الله رسول بها ) فرجع َي

َيْرُجف عليه الله ُده وسلم}  َويلد بنت خديجة على فدخل فؤا زّملوني فقال خ
َخِشيُت لقد الخبَر وأخبرها لخديجة فقال الّروع عنه ذهَب حاتى فزّملوه زّملوني
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ّ ُ خديجة فقالت نفسي على ِزيَك ما والله َكل ًا اللُه ُيخ ّنك أبد َتِصُل إ الّرحِاَم َل
َتحِمُل َتكِسُب الكّل و ُدوَم و ْع ِري الم ْق َت ُتعين الّضيَف و ّق نوائب على و الح

َقة به َأتت حاتى ُ خديجة به فانطلقْت َفل بن َ وَر ُعّزى عبد بن أَسد بن نو عّم ابن ال
ًا وكان خديجة ِعبرانّي الكتاب يكتب وكان الجاهلية في تنّصر امرء من فيكتب ال
ِلنجيل ّية ا ِعبران ًا وكان يكتب أْن الله شاء ما بال ًا شيخ له فقالت َعِمَي قد كبير
ْع َعّم بَن يا خديجة ترى ماذا أخي ابَن يا ورقة له فقال أخيَك ابن من اْسَم
َقة له فقال رأى ما خبَر فأخبره ِزَل الذي الناُموُس هذا ُ وَر {صلى ُموسى على ُأن

ٌع فيها َليتني وسلم} يا عليه الله َذ ًا َأكوُن ليتني يا َج ّي فقال قوُمك ُيخرُجَك إذ حَا
َو عليه الله {صلى الله رسول َأ ِرجّي وسلم}  قّط رجل يأِت لم نعم قال ُهْم ُمخ

ما بمثل

ًا أنصرك يوُمك يدركني وإن عودي إل جئت ًا نصر ْنَشْب لم ثم مؤزر َقة َي  ظ7 ُ وَر
ّفَي أْن َتَر ُتو ْهري قال الوحاي وف َلمة أبو وأخبرني الّز جابر أّن الرحامن عبد بن َس
ّي الله عبد بن ّدثِّ وهو قال النصار َأنا بينما حاديٍث في فقال الوحاي فترة عن يح

ْذ َأمشي ًا سمعُت إ ِء من صوت َلُك فإذا َبَصري فرفعُت السما َءني الذي الَم جا
ِء بين ُكرسّي على جالٌس ِبِحَراء َزّملوني فقلُت منه َفُرِعبُت والرض السما
ّيها ( يا وجل عّز الله فأنزل ّثر أ ّد ْهُجْر قوله ) إلى الُم َع الوحاُي ) فحمَي ( فا وتتاب
رسول يا وسلم} فقال عليه الله {صلى الله رسوَل هشام بن الحارثُِّ وسأل

ْأتيَك كيف الله ًا عليه الله {صلى الله رسول فقال الوحاُي ي يأتيني وسلم} أحايان
ْلَصلة مثَل ّده وهو الَجْرس َص ْفَصم علّي َأَش ُي ّني ف ْيُت وقد َع َع قال ما عنه َو

ًا ّثُل وأحايان َلُك لي يتم ً الَم َأِعي َرُجل - عنها الله - رضي عائشة قالت يقوُل ما ف
ُته ولقد ِزُل رأي اليوم في الوحاُي عليه َين

ِد ِد الشدي ًا يتفّصد جبينه وإن عنه فيفِصم البر ّوة َمبدأ وكان عرق قيل فيما النب
ِلثنين يوم ّول ربيٍع شهر ثامن ا َرَجب شهر في وقيل رمضان شهر في وقيل ال

ّنه وقيل أيام وعشرة أربعون وقيل َسنة وسلم} أربعون عليه الله {صلى وِس
جبريل أّن وغيُره إسحاق ابُن وروى وأربعون ثلثٌِّ وقيل وشهران أربعون
ّوَل عليه الله {صلى النبي وسلم} أتى عليه الله {صلى إليه ُأوحاَي ما وسلم} أ
ّلمه َء فع ّلى الوضو ّلمها وسلم} خديجة عليه الله {صلى النبي فأتى به وص فع

َء ّلى الوضو أّن ُسليمان بن ُمقاتل وعن السلم عليه جبريل فعل كما بها وص
ِلسلم أول في ُفرضت الصلة َغداة َركعتين ا َعِشّي وَركعتين بال ُفرض ثم بال

البعثة بعد وسلم} بمكة عليه الله {صلى الرسول وأقام الِمعراج َ ليلة الَخمُس
ِه إلى يدعو سنين ثلثَِّ ًا الل تعالى قوله الرابعة السنة في عليه َنزل ثم ُمستخفي

ْع  و8 َد َفاْص ْؤَمُر بما (  ِرْض ُت َأع ِركيَن َعِن و ِذْر تعالى ) وقوله الُمْش ْن عشيرتك ( وأ
ِلسلم إلى الدعاء ) فأعلن القربين ّفار ا فكان يقول ِلما ُمنكرين غير قريش وك

إّن إليه ُيشيرون مجالسهم في بهم مّر إذا
ّلم المطلب عبد بني غلم ُيك َتهم عاَب حاتى ذلك فكان السماء من ل وذكَر آله

ّذبون به آمَن َمْن وعداوة لعداوته فانتصبوا الكفر على ماتوا الذين آباءهم َمْن ُيع
َنعة ل ّد عنده َ َم ُيؤذون العذاب أش ّوَل وكان َعذابه على يقدروَن ل من و َمْن أ

ّفان بن عثمان ثم حاارثة بن وزيد بكر وأبو وعلّي ُ خديجة به آمن وعبد والّزبير ع
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ْوف بن الرحامن ّقاص َأبي بن وسعد ع ُدعاء الله ُعبيد بن وطلحة و بكر أبي ب
ّياهم  عنهم الله رضي السلم إلى إ

ُكر الَحبشة إلى الهجرتين ِذ
ّد المؤمنون كثر لّما ِذَن المشركين أذى عليهم واشت الهجرة في لهم تعالى الله أ
ً عَشَر اثنا إليها فهاجر الحبشة أرض إلى ُع رجل ّفان بن ُعثمان ٍ نسوة وأرب وهو ع
ّول ًا خرج َمْن َأ ِدينه فاّر عليه الله {صلى الله رسول بنت رقية زوجته ومعه ب

ْتبة بن حُاذيفة وسلم} وأبو ْهلة وزوجته ُع َهيل بنت َس َلمة وأبو ُس السد عبد بن َس
َلمة أّم وامرأته ّوام بن والّزبير َس َع ْوف بن الرحامن وعبد ُعَمير بن وُمْصعب ال َع
ْظعون بن وعثمان ْثمة أبي بنت ليلى وامرأته َربيعة بن وعامر َم ْبرة وأبو َ حَا بن َس

ْهم أبي ِطب ُر ّيان عمرو بن وحاا َهيل العامر ْهب بن وُس مسعود بن الله وعبد َو
ّوة من الخامسة السنة من َرَجٍب شهر في مخرُجهم وكان  النب

ًا منهم ُيدركوا فلم آثارهم في قريش وخرجت َبشة وأقاموا َأحاد أحاسن في بالَح
ٍر َوا َلغهم ِج دون كانوا إذا حاتى مكة إلى فرجعوا أسلموا  ظ8 مكة أهل أّن فب
ًا َلقوا ٍ بساعة مكة ْكب ما فذكروا حاالهم وعن قريٍش عن فسألوهم ِكنانة من َر
ْغنا قد قالوا ثم الحبشة أرض إلى الرجوع في القوم فائتمر الشّر ِمن عليه ُهم َبل

ُيحدثِّ قريٌش فيه ما فننظر ندخُل َ مكة ًا و َد َمْن عهد فدخلوا َيرجع ثم بأهله أرا
ٌد يدخل ولم َ مكة ٍر إل منهم أحا َوا مكث فإنه مسعود ابن إل ُمستخفيا أو بج

ًا ّوال في مكة قدومهم وكان مكة يدخل ولم الحبشة أرض إلى رجع ثم يسير ش
ّوة من خمٍس سنة ًا قريش من فلقوا النب ًا َتعنيف الشديد بالذى ونالوهم شديد

َطت ِذن عشائرهم بهم وَس وسلم} في عليه الله {صلى الله رسول لهم فأ
ِه رسوَل يا عثمان فقال ثانية ً مّرة الحبشة أرض إلى الخروج ُتنا الل الولى فهجر

وسلم} أنتم عليه الله {صلى الله رسول فقال معنا ولسَت النجاشّي إلى وهذه
ًا الهجرتان هاتان لكم وإلّي الله إلى مهاجرون ُبنا عثمان فقال جميع يا فحس

ّدة وكان الحبشة إلى وهاجروا الله رسول ً ثلثة الرجال من هاجَر َمْن ُ ِع
النساء ومن إسحاق ابن - قال فيه ُيشّك فإنه عّمار فيهم كان - إْن وثمانين

ّية عشرة إحادى ُع قرش على النجاشّي عند الحبشة بأرض وأقاموا غرائب وسب
حااٍل أحاسن
ّعب وسلم} في عليه الله {صلى الله رسول قريش حاصر الِش

ًا بلغ لما ُبر للمسلمين النجاشّي إكراُم بمكة قريش ُبوا عليهم ذلك ك َغِض على و
ًا وكتبوا وسلم} وأصحابه عليه الله {صلى الله رسوِل أْن هاشم بني على كتاب

ِيض  و9 الصحيفة كتب الذي وكان تخالطوهم ول ُتبايعوهم ول ُتناكحوهم ل بن َبغ
ّلت قصّي بن الدار عبد بن َمناف عبد بن هاشم بن عامر ُده فُش ّلقوا ي َع و

ْعب في هاشم بني وحاصروا الكعبة َجوف في َ الصحيفة هلل ليلة طالب أبي ِش
ّوة من سبٍع سنة المحّرم طالب أبي إلى َمناف عبد بن المطلب بنو وانحاز النب

ْعبه في َهٍب َأبو وخرج هاشم بني مع ِش هاشم بني على ُيظاهرهم قريش إلى َل
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ّطلب وبني َيرة عنهم وقطعوا الم ّدة الِم ٍم من إل يخرجون ل فكانوا َ والما َموِس
ٍم إلى ُد بلغهم حاتى َموِس ْه ْعب وراء من ِصبيانهم أصوات وُسمعت الَج فِمن الّش

ْغيَض أصاب ما انظروا وقالوا ساءه َمْن وِمنهم ذلك َسّره َمْن قريٍش عامر بن َب
ْعب في فأقاموا َلع ثم سنين ثلثِّ الّش َله اللُه َأط ِر على رسو وأّن صحيفتهم أم
ٍم من فيها كان ما َأكلت الَرَضة ْل ْور ُظ الله ِذكر من فيها كان ما وبقي وَج

{صلى الله رسول قال كما فوجدوها الصحيفة إلى فأرسلوا طالب أبو فأخبرهم
بني إلى خرجوا ثم السلَح فلبسوا قريٍش من رجاٌل وسلم} وتلوم عليه الله

ّطلب وبني هاشم خروُجهم وكان ففعلوا مساكنهم إلى بالخروج فأمروهم الم
ْعب من ْعب في مكثوا وقيل العاشرة السنة في الّش َسنتين الّش

الطائف وسلم} إلى عليه الله {صلى النبّي خروج ثم وخديجة طالب أبي موت
مكة إلى رجوعه ثم

ْعث من العاشرة السنة في طالب أبو مات َب الخروج بعد التاسعة في وقيل ال
ْعب من ٌع وله الّش النبّي من قريٌش فنالت خديجة وماتت سنة وثمانون سب

إلى فخرج طالب أبي حاياة في َتنال تكن لم وسلم} ما عليه الله {صلى
ٍر سنة شوال من بقين لياٍل في وذلك حاارثة بن وزيد هو الطائف من  ظ9 عش

ّوة ُع ل بالطائف فأقام ذلك غير وقيل النب َد ًا َي ّ أشرافهم من أحاد ّلمه جاءه إل وك
يا وقالوا أحاداثهم على وخافوا ُيجيبوه فلم

َأغروا َبلدنا من ُأخرج محمد إّن حاتى بالحجارة َيرمونه فجعلوا سفهاءهم به و
َلْي َيان عليه الله {صلى الله رسول ِرْج ْدَم َلت ِه حاارثة بن وزيد وسلم}  بنفسه َيقي
ًا رأسه في ُشّج لقد حاتى وسلم} عليه الله {صلى الله رسول فانصرف ِشجاج
ًا الطائف من َلة نزل فلما محزوٌن وهو مكة إلى راجع ّلي قام َ َنخ الليل من يص

ِرف ِبين أهل من ٌ سبعة الِجّن من نفٌر إليه فُص ُأ وهو القرآن فاستمعوا َنِصي يقر
عليه نزل وسلم} حاتى عليه الله {صلى الله رسوُل بهم َيشعر ولم الِجّن سورة
ْذ ْفنا ( وإ ًا إليَك َصَر َفر َتِمعون الِجّن من َن ُقرآَن َيس َلموا ال َلة وأقام ) وأْس ًا بنخ ّيام أ

وهم عليهم تدُخل كيف حاارثة بن زيد له فقال َ مكة إلى الرجوع أراد ثم
ًا ترى ِلما جاعٌل الله إّن زيد يا فقال َأخرجوك ًا َفَرَج دينه ناصُر الله وإّن وَمْخَرج
ّيه وُمظهر ً فأرسل حِاراء إلى سار ثم نب ِعم إلى ُخَزاعة من رجل ْط ّي بن ُم َعد

ِه ودعا نعم فقال جوارك في َأدُخُل عند وكونوا السلَح البسوا وقال وقوَمه َبني
ًا َأجْرُت قد فإني البيت أركان وسلم} عليه الله {صلى الله رسول فدخل محّمد
ّي بن ُمطعم فقام الحرام المسجد إلى انتهى حاتى حاارثة بن زيد ومعه على َعد

ًا َأجرُت قد إني قريٍش معشَر يا فنادى راحالته ِهْجه فل محّمد ٌد َي فانتهى منكم َأحا
ّلى فاستلمه الركن وسلم} إلى عليه الله {صلى الله رسول ركعتين وص

ِطعم بيته إلى وانصرف ّي بن وُم به ُمطيفون وولده َعد
والمعراج السراء

َي ثم َكّرم عليه الله {صلى الله رسول بَجَسد ُأسر المسجد من وسلم} الم
ِرَج ثم القصى المسجد إلى الحرام ُعليا السماء إلى به ُع ْدَرة إلى ال الُمنتهى ِس

َع ً مستوى إلى ُفرض القلم َصريَف فيه سِم الصلوات ُأّمته وعلى عليه و
ّول ربيٍع شهر من  و10 عشرة سبع ليلة وذلك الخمس في ذلك غير وقيل ال
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ّول تأريخه ّي هو وال ُأّم َ عائشة عن المرو َلمة و ُأّم َس عمرو بن الله وعبد هانئ و
ّنه عنهم الله رضي عباس بن الله وعبد وسلم} حاين عليه الله {صلى وِس

ِلسراء السراء في العلماء واختلف ذلك غير وقيل َسنة وخمسون اثنتان ا
ْو واحادة ليلة في كانا هل والمعراج ّيهما ل َأ ّله ذلك كان وهل الخر قبل كان وأ ك

أنه والقول المنام في وبعضه اليقظة في بعضه أو المنام في أو اليقظة في
نزول كان المعراج ليلة صبيحة وفي العلم أهل عند ضعيف المنام في كان

ُته السلم عليه جبريل َيه عليه الله {صلى بالنبّي وإمام ُير أوقات وسلم} ل
الخمس الصلوات

ًا عليه الله {صلى الله رسول َأخبر ولما ِلسراء وسلم} قريش به استهزؤوا با
ّلى ِدس بيَت له الله فج ْق َفه الم ِبْرنا وقالوا إليه ينظر وهو لهم فوص ْيرنا عن َأخ ِع
في وانطلقوا لهم ناقة أضلوا قد بالروحااء فلن بني عير على مررُت فقال
ٌد منهم بها وليس ِرحاالهم إلى فانتهيُت فمررت طلبها ٍء من َقدٌح فإذا َأحا ما

ْير إلى انتهيت ثم ذلك عن فَسلوهم منه فشربُت َلبواء فلٍن بني ِع ُدمها با يق
ُق َجمٌل ْور ّية من عليكم َتطلع هي ها أ َثن ُتها وفلٌن فلٌن وفيها ال ّد وكذا كذا وِع

ُلها َأحاما َلقوا وكذا كذا و َط وسلم} عليه الله {صلى قال كما المَر فوجدوا فان
َلّجوا بالّسحر فرموه ُهون ُطغيانهم في و َيعم

ُء النصار إسلم بد

ّكة أقام وسلم} ما عليه الله {صلى الله رسول أقام الله إلى القبائل يدعو َ بم
َيعرض ّلغ حاتى يؤوه أْن المواسم في ٍ سنة كّل عليهم نفَسه و ّبه10 رسالة يب  ر

ّنة ولهم دينه إظهاَر الله أراد حاتى له تستجيُب العرب من َ قبيلة وليست الَج
ّيه ونصر َده ما وإنجاَز نب َع بهم اللُه يريد ِلما النصار من الحّي هذا إلى فساقه َو

َعقبة عند ٍ ثمانية منهم نفر إلى فانتهى الكَرامة ِلقون وهم الموسم في ال َيح
فقال القرآن عليهم - وقرأ وجّل - عّز الله إلى فدعاهم إليهًم فجلس رؤوَسهم

ّنه لبعٍض بعضهم ُدكم الذي النبّي إ ّنكم فل يهود به ُتوِع ُق ِب لله فاستجابوا إليه َيس
ّدقوا به فآمنوا ولرسوله َعاذ ُزَرارة بن َأسعد وهم وص بن وَرافع عفراء بن وَم

ْكوان مالك َذ َبادة قيس عبد بن و ُع َ َثعلبة بن َيزيد الرحامن عبد وأبو الّصامت بن و
ِلّي من َهيثم وأبو لهم حاليٌف َب ْيهان بن ال ّت َويم لهم حاليٌف ال ُع بل وقيل َساعدة بن و

ّتة كانوا ْوف ُزَرارة بن أسعد ً س َع ِرثِّ بن و ْطبة مالك بن وَرافع الحا ُق عمرو بن و
ٌد قبلهم يكن لم الله عبد بن وجابر نابي بن ما أثبُت عندنا هذا الواقدي قال أحا

َتمع وهو فيهم سمعنا ْوا المدينة وقدموا عليه الُمْج َع َد َفَشا حاتى السلم إلى ف
َق ولم فيها ّ النصار ُدور من داٌر َيب عليه الله {صلى الله رسول من ِذكٌر وفيها إل

ّول ٍد وسلم} فأ القابل العام في ثم ُزَريق بني مسجد القرآن فيه ُقرئ مسج
ً عشر اثنا لقيه َعد العقبة عند النصار من رجل ْوف زَرارة بن أس َع ابنا وُمعاذ و

ْفراء ْكوان َع َذ ْطبة مالك بن وَرافع قيس عبد بن و ُق الرحامن عبد وأبو عامر بن و
ِلّي من َثعلبة بن يزيد َبادة حاليف َب ُع ّباس الّصامت بن َ و َبادة بن وع َنْضلة بن ُع

ْقبة ُع َويم رجلن الوس ومن الخزرج من عشرة فهؤلء نابي بن عامر بن و بن ُع
َهيثم  و11 وأبو َساعدة ْيهان بن ال ّت من ال
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ِلّي حازم ابن - وذكر تعالى الله - رحامه الدمياطّي قال كذا الشهل بني حاليف َب
ّنه َلْشهل عبد َبني من أ َعة على وبايعوا فأسلموا حاليف إنه يقل ولم ا ْي ّنساء َب ال

ًا بالله ُنْشرَك ل أْن على ْهتاٍن نأتي ول أولدنا نقتل ول َنزني ول َنسرق ول شيئ ُب ب
ِه ول وأرجلنا أيدينا بين َنفتريه ْعِصي ّفى َفمْن َمعروف في َن َلُه و ّنة ف ومن الج
ًا ذلك عن َعشَي َء إْن الله إلى أمره فإّن شيئ ّذبه شا َء وإْن ع ولم عنه عفا شا

ُد القتاُل ُفرض يكن ِلسلم الله وأظهر المدينة إلى انصرفوا ثم بع معهم وبعث ا
وُمصعب حازم ابن قال كما مكتوم أّم وسلم} ابَن عليه الله {صلى الله رسوُل

ْير بن ّلم ُعم أسعد على بالمدينة فنزل ُيسلم لم َمْن الله إلى ويدعو أسلم َمْن ُيع
ّلمهم القرآن ُيقرئهم فكان ُزرارة بن ِلسلم شرائع ويع ّنه فقيل ا أول بهم جّمع إ

ِلسلم في ُجّمعت ٍ ُجمعة َياَضة بني حَاّرة َهْزم في ا َنقيع له ُيقال َنقيع في َب
ً أربعون وهم الَخِضمات ّول أّن إسحاق ابن وعند حازم ابن جزم وبهذا رجل َمْن أ

ُزرارة بن أسعد بهم جّمع

ْكوان وأقام ّكة قيس عبد بن َذ وسلم} فهو عليه الله {صلى الله رسول مع َ بم
ّي ّي ُمهاجر ْي على وأسلم حازم ابن قاله ُأحُاد يوم ُقتل أنصار ٌق ُمصعٍب َيد ْل خ

ْيد منهم النصار من كثير ْير بن ُأَس وقال واحاد يوم في ُمعاذ بن سعد ثم حُاَض
ٌد ِلكم كلُم فيه أسلم الذي اليوم في الشهل عبد بني لقومه سع ِئكم ِرجا ونسا
ّلهم فآمنوا ورسوله بالله تؤمنوا لم إْن حاراٌم علّي ُء الرجاُل ك ذلك في والنسا
ْقش بن ثابت بن َعمرو خل اليوم فأسلم ُأحاد يوم إلى إسلُمه تأّخر فإنه َو

ُتْشهد َد يكن ولم واس َأخبَر قّط  ظ11 ً سَجدة لله سج الله {صلى الله رسول ف
منافقة ول منافق الشهل عبد بني في يكن ولم الجنة أهل من وسلم} أنه عليه
ّلهم كانوا الَحّج زماُن حاضرو ولما حازم ابن قاله عليهم الله رضوان مخلصين ك

بالمدينة أسلموا وسلم} الذين عليه الله {صلى الله رسول أصحاب مشى
الله {صلى الله رسول َ وموافاة الحّج إلى المسيَر وتواعدوا بعض إلى بعُضهم

ِلسلم عليه ٍذ وسلم} وا ُعميْر بن ُمصعب ومعهم فخرجوا بالمدينة فاٍش يومئ
ّكة عليه الله {صلى الله رسول على قدموا حاتى ّلموا َ وسلم} م عليه فس

ّيام وسط ً ِمنى فواعدهم ْفر ليلة التشريق أ َن َلول ال ِرْجل هدأت إذا ا يوافوه أْن ال
ْعب في َليمن الّش َقبة أسفل ً ِمنى من انحدروا إذا ا َع اليوم المسجد حايث ال

َأَمرهم ّهوا ل أْن و ًا ينب ًا ينتظروا ول نائم عليه الله {صلى الله رسوُل فوافى غائب
ّباُس عّمه ومعه المذكور المكان وسلم} في الع

ًا ّثق َتو ما منه َيمنعوا أْن وسلم} على عليه الله {صلى الله رسوَل فبايعوا له ُم
َءهم منه َيمنعون ّول فقيل وأنفسهم وأبناءهم نسا َع َمْن أ َبراء باي ْعرور بن ال َم

ْيهان بن الهيثم وقيل ّت ّدتهم وكان ُزرارة بن أسعد وقيل ال ً وسبعين ثلثة ِع رجل
من أخذ موسى وسلم} إّن عليه الله {صلى الله رسول لهم وقال وامرأتين

ًا عَشَر اثني إسرائيل بني ٌد َيِجدّن فل نقيب غيُره ُيؤَخذ أْن نفسه في منكم أحا
ّنما ّيرهم فلما جبريل لي يختاُر فإ َفلء أنتم للنقباء قال تخ َكفالة غيركم على ُك َك

ّيين إلى وانصرفوا نعم قالوا قومي على كفيٌل وأنا َمْريم بن لعيسى الحوار
له اللُه جعل وسلم} إذ عليه الله {صلى الله رسول نفس طابت وقد ِرحاالهم

َنعة ًا ً َم ّدة حَارٍب  و12 أهَل وقوم ُع َنجدة ٍ و ٍ و
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المدينة وسلم} إلى عليه الله {صلى الله رسول ُ ِهجرة ثم المسلمين ُ ِهجرة
ُء جعل المدينة إلى النصار رجع لّما ّد البل المشركين من المسلمين على يشت
ّيقوا الخروج من َيعلمون ِلما من ينالون يكونوا لم ما منهم ونالوا عليهم فض

َلذى الّشتم َكا وا وسلم} إليه عليه الله {صلى الله رسول أصحاُب ذلك فَش
َذنوه ِهجرة في واستأ ِذن المدينة إلى ال َأ ً فخرجوا لهم ف وقدموا مختفين أْرسال

على

َمْن أوُل فقيل حازم ابن قال وواسوهم ونصروهم فآووهم دورهم في النصار
َلمة أبو خرج بَسنة العقبة بيعة قبَل هاجر إنه وقيل الَمخزومّي السد عبد بن َس

َنه الُمغيرة بنو وحاال َلمة ُأّم وهي عّمهم ِ ابنة إمرأته وبين بي المؤمنين أّم َس
ُأمسكت ِذن ثم سنة نحو َ بمكة ف ّلحاِق في لها ُأ غير وقال به فلحقت بزوجها ال

ّول حازم ابن َذيفة أبي َمولى سالم وكان ُعميْر بن ُمصعب هاجر َمْن أ َيؤّم حُا
ُقباء المهاجرين َق وسلم} ولم عليه الله {صلى الله رسول َيقدم أْن قبل ب َيب

ّكة ّ بم ٍر وسلم} وأبو عليه الله {صلى الله رسول إل مفتوٌن أو وعلّي بك
خروَج فخافوا ذلك المشركون ورأى الخروج عن ضعيٌف أو مريٌض أو َمحبوٌس

َوة دار في وسلم} فاجتمعوا عليه الله {صلى الله رسوِل ّند ّلف ولم ال ٌد يتخ أحا
ِر في ِليتشاوروا منهم والِحَجا الرأي أهل من عليه الله {صلى الله رسول أم

ُيسّمى - إبليس ) وحاضرهم ( الّزحامة يوم فيه اجتمعوا الذي اليوم وسلم} و
ٍر شيٍخ صورة - في عليه الله َلعنة ٍد أهل من كبي رسول أمَر  ظ12 فتذاكروا َنج
الله

ْفيه بعُضهم وأشار بحبسه بعُضهم وسلم} فأشار عليه الله {صلى ّد بن ذلك فر
ّي هذا ليس وقال إبليس َذ أْن أرى جهل أبو فقال برأ من ٍ قبيلة كل من نأخ
ًا قريش ًا غلم ْهد ًا َن ًا ُنعطيه ثّم َجلد ًا سيف ِرم َنه صا ٍد رجٍل َ ضربة فيضربو واحا

فقال َيصنعون ما ذلك بعد مناف عبد بنو َيدري فل القبائل في َدُمه فيتفّرق
ّي هذا الفتى َدّر الله إبليس ّ الرأ فأتى عليه وأجمعوا ذلك على فتفّرقوا فل وإل
َأعلمه عليه الله {صلى النبّي جبريُل َأمره بذلك وسلم} ف في يناَم ل أْن و

ِعه ًا عليه الله {صلى الله رسوُل وأمَر الليلة تلك مضج ّي َعل في يبيَت أْن وسلم} 
ًا وتغّشى علّي فيه فبات َ الليلة تلك َمضجعه ًا أحامَر ُبْرد ّي الله رسول كان حَاْضرم
َينام عليه الله {صلى ّلعون قريٍش من النفُر واجتمع فيه وسلم}  ِصير من يتط
َيرُصدونه الباب ّيهم ويأتمرون بياته ُيريدون و الله رسول فخرج عليه يحمل أ

ْفنة فأخذ الباب على ُجلوٌس وسلم} وهم عليه الله {صلى فجعل تراٍب من ً حَا
َيس ويتلو رؤوسهم على َيذّره ُقرآِن (  ٌء بلغ ) حاتى الَحكيم وال َوا َعليهْم ( وَس

ْهم َت َأنذر ِذْرهم َلْم َأْم َأ ْن ُنون ل ُت ْؤِم وسلم} عليه الله {صلى الله رسول ) ومضى ُي
ًا قالوا ُهنا ها َتنتظروَن ما فقال معهم يكن لم مّمن آٍت فأتاهم ُتم قال محمد ِخب

ُتم ْد وخِسْر ِه ق ً منكم ترَك ما بكم - مّر - ولل َع إلى رجل ًا رأِسه على وض ُتراب
َق ِته وانطل ُه ما والله قالوا بكْم ما تروَن َأفل لحاج ُفضون وقاموا أبصرنا ْن التراَب َي

ْوَن ينظرون جعلوا ثم رؤوِسهم عن َير ًا ف ّي ًا الفراِش على عل ِد ُملتِحف ُبْر رسوِل ِب
ِه وسلم} فيقولون عليه الله {صلى الله ٌد هذا إّن والل ًا لمحم ُه عليه نائم ُد ُبر
ِه فقالوا الفراِش عن  و13 علّي فقاَم أصبحوا حاتى كذلك يزالوا فلم والل
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َقنا لقد َد ّدثنا كان الذي َص ًا وسألوا حَا ّي عليه الله {صلى الله رسول عن عل
ْذ ذلك - في - تعالى الله َأنزل مما وكان به لي ِعلَم ل وسلم} قال ُكُر ( وإ بَك َيم

ّذين ُتوَك َكفُروا ال ْثب ُي ُتلوَك أو ِل ُكرون ُيخرُجوك َأو َيق َيم ُكُر و َيم َخيُر واللُه اللُه و
ِكريَن ٍر أبي منزل وسلم} إلى عليه الله {صلى الله رسول ) وصار الَما - بك

ًا عنه الله رضي ُظهَر ِرْج فقال -  هما إنما الله رسول يا فقال عندَك َمْن َأخ
َي في لي َأذَن قد الله وسلم} إَن عليه الله {صلى الله رسول فقال ابنتا

عليه الله {صلى الله رسول فقال الله رسول يا َ الّصَحابة بكر أبو فقال الهجرة
ْذ بكر أبو قال وسلم} نعم َأبي فخ ُأّمي أنَت ب َلتّي إحادى و رسول فقال هاتين راحا

ّثمن عليه الله {صلى الله درهم مائة بثماِن اشتراهما بكر أبو وكان وسلم} بال
ِم من َع ّثمِن وسلم} إحاداهما عليه الله {صلى النبّي فأعطى ُقَشير بني َن بال

َقْصواء وهي ٍر وأبو هو خرج ثم ال ِر إلى فمضيا بك ٍر غا ْو ً شجرة اللُه فأمر فدخله َث
ِم في فنبتت وسلم} وأمَر عليه الله {صلى الله رسول وجَه فسترْت الغار ف

ِم على فنسجْت العنكبوَت اللُه ّيتين حَامامتين وأمَر الغار ف ِم فوقفتا وحاش بف
ِر َأقبل الغا الله {صلى الله رسول ومكَث فانصرفوا ذلك فرأوا قريٍش ِفتياُن و
َغار في بكر وسلم} وأبو عليه بكر أبي بن الله عبد عندهما َيبيُت لياٍل ثلثَِّ ال

ّديق ُيخبرهما بالنهار الخبار يتَسّمع الص َع بما و َء أّن حازم ابن وذكر َسِم أسما
ْنحة بكر لبي وكانت بالطعام تأتيهما كانت ْيرة بن عامُر يرعاها غنم ُ ِم وكان ُفه
ً بها يأتيهم الّسَحر كان فإذا فيحتلبون ليل

َناهما ُ عائشة قالت الناس  ظ13 مع َسَرح ّهز ْعنا الِجهاز أحاّب وج لهم وَصن
ْفرة َقطعْت ِجَراب في ُس ُء ف َكت نطاقها من ً ِقطعة بكر أبي بنت أسما به فأو

َقطعْت الجراَب ّيرته أخرى و ًا فص ِقْربة لفم ِعصام بذات ُسّميت فبذلك ال
َطاقين ّن ًا بكر أبو واستأجَر ال ًا هادي ِيل بني من ِخّريت ّد بن الله عبد له يقال ال

ُكفر ِدين على ُأريِقط ّنهما ال من خرجا بكر وأبا النبي إّن حازم ابن وقال َأِمناه ولك
َتحه الغار جانب في واسع باٍب َء َصخرة في الوقت في لهما اللُه ف ّثر ل َصّما تؤ
َلها المعاوُل فيها َأما ُقدرته وجل - عز اللُه ف ْيقط بن الله عبد وأتاهما - ب ُأر

َأتتهما ِ الثالثة الليلة ُصبح براحالتيهما ُء و ْفرة أسما ّلقتها بالّس الّراحالتين فركبا وع
ْيرة بن عامَر موله بكر أبو وأردف َه ُلهم ومعهم ُف ِيقط بن الله عبد دلي ُلَر وكانت ا
ِلثنين وسلم} يوم عليه الله {صلى ِهجرته َفر في وقيل الول ربيٍع شهر في ا َص
ّنه خمس وقيل الصحيح على وخمسون وسلم} ثلثِّ عليه الله {صلى وِس

َقة عليه الله {صلى للنبّي وعرض خمسون وقيل وخمسون بن ُ وسلم} ُسَرا
ْعُشم بن مالك عليه الله {صلى الله رسول عليه فدعا َفرس على وهو ُج

ُع محّمد يا فقال فرسه قوائم وسلم} فساخت َق أْن لي الله اد َفرسي ُيطل
ّد عنك وأرجع ُأطلق ففعل ورائي َمْن وأُر رسول يلتمسون الناس فوجد ورجع ف

وقد ُهنا ها ما لكم استبرأُت فقد ارجعوا وسلم} فقال عليه الله {صلى الله
ِلمتم َثر َبَصري َع َل ْيَمتي عليه الله {صلى النبّي ومّر عنه فرجعوا با أّم وسلم} بخ
ٍد َب ْع بنت عاتكة َم
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َديد منزلها وكان الصحابّي خالد بن ُخنيس أخت خالد ُق الله {صلى النبّي فنظر ال
َبد ُأّم يا الشاة هذه ما فقال الخيمة ِكسر في ٍ شاة وسلم} إلى عليه ْع قالت َم
ُد هي قالت لبن من بها قال الغنم عن الجهد خلفها  و14 شاة َه قال ذلك من َأج

َبها أْن لي أتأذنيَن َأبي َنعْم قالت َأحال ُأمي ب ًا بها رأيَت إن و َلب ِلبها حَا ِده فمسَح فاحا بي
َعها الطاهرة ِرْك اللهّم وقال تعالى الله وسّمى َضْر ِتها في لها با فتفاّجْت شا

َدّرت عليه ٍء فدعا واجتّرت و ِه فحلَب الّرهَط َيريُض لها بإنا ًا في عله حاتى ثّج
ُء َيْت حاتى فشربت فسقاها البها َبه وسقى َرو ُووا حاتى َأصحا آِخَرهم وشرَب َر
ِم ساقي وقال ِلناء في حالَب ثم آخُرهم القو ًا ا ّتى ثاني َله حا عندها غادره ثم م

ّكة صوٌت وأصبَح عنها وارتحلوا ًا َ بم الصوَت يسمعون والرض السماء بين عالي
يقول وهو يقوله َمْن يرون ول

ِه خير الناس رّب اللُه َجَزى َجزائ
َتْي قال رفيقين ِد ّأّم َخيم َمعب

ْدِي نزل ُهما َه ِه واهتديا بال ب
َق َأمسى َمْن فاَز فقد ِد َرفي محّم
ُقَصّي فيا َوى ما ِل عنكُم اللُه َز
ِه َدد َتجاَرى ل َفعاٍل ِمْن ب ْؤ وُس

ِتهم مكاُن كعٍب بني ِليهن فتا
ُدها َبمْرَصد للمؤمنين ومقع

ُلوا ِتها عْن ُأختكْم َس ِإنائها شا و
َألوا إْن فإنكُم ِد َ الّشاة تْس َتْشه
ّلبْت حاائٍل ٍ بَشاة َدعاها فتح
ًا عليه ُه َصريح ِد ِ الشاة َضّر ِب ُمْز

َدَره ًا فغا ْهن ِلٍب لديها َر لحا
ّددها ٍر في ُير ِرد ُثّم َمْصد ْو َم
َباء عوف بن عمرو بني وسلم} إلى عليه الله {صلى النبّي وانتهى ُق فجلس ِب

ّكر بكر أبو وقام فيهم ّلمون المسلمون وجاء الناَس ُيذ الله رسول على ُيس
وسلم} على عليه الله {صلى الله رسول وسلم} ونزل عليه الله {صلى
ُثوم ْل ْدم بن ُك ِه ْعد وقيل ال َثمة بن س ْي إّن الدمياطي الدين شرف الشيخ وقال َخ
ْبت ُثوم على نزل أنه الث ْل ْدم بن ُك ِه ّنه قال ال ّدثِّ كان ولك أصحابه مع  ظ14 يتح

ْعد منزل في َثمة بن س ْي ْعد على نزل قيل فلذلك َخ َثمة بن س ْي َخ

ّكة عنه الله - رضي علّي وتأّخر ٍم َ ثلثة َ - بم ّدى حاتى أيا رسول عند كانت ودائع أ
وسلم} عليه الله {صلى بالنبّي َلحق ثم وسلم} للناس عليه الله {صلى الله

َباء ُق ْوف بن عمرو بني وسلم} في عليه الله {صلى الله رسول وأقام ب أربع َع
ًا وقيل ليلة عشرة معه كان بَمن سالم بني في فجّمع الُجمعة يوَم وخرج أربع

الله - رحامه الدمياطي الدين شرف الحافظ ذكر هكذا مائة وهم المسلمين من
أربع عوف بن عمرو ببني أقام بأنه القول على الجمعة يوم خروُجه يصّح - ول

الول ربيٍع من خلت ً ليلة عشرة لثنتي الثنين يوم قدم بأنه جزمه مع عشرة
ّور ُيتص ّوَل الثنين ليلة الغار من خرج أنه بعضهم قول على ذلك و ربيٍع شهر أ

- أعلم - والله ولهذا منه مضت عشرة لثنتي الجمعة يوَم المدينة وقدم الول
َباء أقام أنه وذكر المقام مدة تعيين عن حازم ابن عدل ُق ًا ِب ّيام َأّسس أ َدها و مسج
ّنه َجَزم لنه ِدم وقيل أعلم والله الول ربيٍع من عشر ثاني الثنين يوم ِقدم بأ ق
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ّله الثنين يوم وقيل الول ربيٍع من خلت لثماٍن الثنين يوم َ المدينة وقيل ُمسته
ّلمون الناس وجعل ذلك غير النزول وسلم} في عليه الله {صلى الله رسوَل ُيك

ِه عند عليهم َطام ويأخذون سالم بني في َجّمع بعدما رحايل ِته ِبخ ّلوا فيقول ناق َخ
َلها َبَركت ٌ مأمورة فإنها سبي عليه الله {صلى الله رسول مسجد موضع عند ف

ٍذ وسلم} وهو ّلي يومئ ْهٍل ِمْربد وهو المسلمين من رجاٌل فيه ُيص َهيٍل لَس وُس
النّجار بن مالك بني من غلمين

فقامت  و15 ينزل لم الناقة ظهر وسلم} على عليه الله {صلى النبّي وبقي
ٍد غيَر ومَشت ْثنيها وسلم} ل عليه الله {صلى الله ورسول بعي َتْت ثم َي التف

َفها َبركت فيه َبَركت الذي مكانها إلى فرجعْت خل إّن قيل وقد واستقّرْت ثانية ف
ّبار ِلمة بني من َصْخر بن َج َعل المسلمين صالحي - من َس النبّي َ ناقة َينَخُس - َج

ِلتقوم عليه الله {صلى الله رسول ينزَل أْن النّجار لبني ً منافسة وسلم} 
ُقم فلم وسلم} ِعندهم عليه الله {صلى عليه الله {صلى الله رسول ونزَل َت

َه وسلم} فأدخله عليه الله {صلى النبّي َرحْاَل أيوب أبو فحمل وسلم} عنها دار
ّلَم ًا عليه الله {صلى الله رسوَل الناُس وك فقال عليهم النزول في وسلم} ثاني
ُء ِله مع المر ّيوب أبي داَر ونزل َرحْا ِزَمام فأخذ ُزَرارة بن أْسعد وجاء َأ ِته ب راحال

ّوُل ثابت بن زيد قال عنده فكانت ّية فأ الله {صلى الله رسول على دخلْت هد
ّية أيوب أبي منزل وسلم} في عليه ْثرود ُ َقْصعة بها أنا دخلُت هد ُخبٌز فيها َم

َبن وَسْمٌن َل َقْصعة بهذه أرسلْت فقلُت و ودعا فيَك اللُه بارَك فقال ُأّمي ال
ٌد ُعبادة بن َسعد ُ َقْصعة جاءت حاتى الباَب َأرّم فلم فأكلوا أصحابه ٌق َثري ُعَرا و

وسلم} الثلثة عليه الله {صلى الله رسول باب وعلى إل ٍ ليلة من كان وما
ّوَل حاتى ذلك يتناوبون الطعام يحملون والربعة عليه الله {صلى الله رسول تح

ِر سبعة فيه مقاُمه وكان أيوب أبي منزل وسلم} من الله {صلى وسأل أشه
َبد وسلم} عن عليه ُأخبر فيه الناقة َبركت الذي الِمْر اشتراه فقيل َخبُره ف

النّجار بني أّن الصحيح وفي دنانير وسلم} بعشرة عليه الله {صلى الله رسول
َذلوه َبيعه من امتنعوا َب َأَمَر وجّل - عّز لله و وسلم} ببناء عليه الله {صلى - و

ُبني المسجد ِبن ف ّل َدتاه وُجعلت بال َع وَسواريه ِعَضا ُذو ُفه النخل ُج الجريد وَسق
ُله وُجعل  ظ15 ِلي مّما طو الجانبين وفي ذراٍع مائة مؤخره إلى َ الِقبلة ي

ٌع فهو ذلك مثل الخرين ّب ًا الساُس وُجعل المائة من أقّل كان ويقال مر من قريب
ّلبن َبنوه ثم بالِحجارة الرض على َأذرع ثلثة ِل َبناه با الله {صلى الله رسول و
ُبه عليه ويقول الِحجاَرة معهم َينقل وكان وسلم} وأصحا
الِخرة َعيُش إل عيَش ل اللهّم

ِر ِر فاغف والُمهاجرة للنصا
يقول وجعل

َخيبْر حِاماُل ل الِحماُل هذا

َبّر هذا ّبنا َأ ْطهْر َر َأ و
َنه عليه الله {صلى النبّي َبنى ثم ّلبن المسجد جانب إلى وسلم} مساك بال

ّقفها َنخل ِبجذوع وس ِريد ال المهاجرين وسلم} بين عليه الله {صلى وآخى والَج
ّق على والنصار َوارثون فكانوا والمواساة الح َت ُله نزل ّ حاتى بذلَك َي تعالى قو
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ُلوا ُأو ِم ( و َلْرحاا ُهم ا ْعٍض َأولى َبعُض َب ِه ِكتاِب في ِب ُنسَخ الل َف ْدر وقعة بعد ذلك )  َب
ُد وقيل المسجد ِبناء بعد المؤاخاة هذه كانت بن عمر أبو وقال ُيبنى والمسج
َد البر عبد {صلى النبّي وكان أشهر ثمانية وقيل أشهر بخمسة المدينة قدومه بع
{صلى النبّي أصحاَب وبلغ المهاجرين بين آخى الهجرة وسلم} قبل عليه الله
ً وثلثون ٌ ثلثة منهم فرجع المدينة إلى مهاَجُره وسلم} بالَحبشة عليه الله رجل

ّكة وحُابَس بمكة رجلن منهم فمات ٍ ِنْسوة ثمان النساء ومن ْبعة َ بم ٍر َس َف َن
ّية وانتهى الله رسول وكتب وسلم} بالمدينة عليه الله {صلى النبّي إلى ُ البق
ّنجاشّي وسلم} إلى عليه الله {صلى َمْن يبعث أْن الهجرة من َسبٍع سنة ال

َقدموا ففعَل أصحابه من عنده بقَي الله {صلى الله رسول فوجدوا َ المدينة و
َبر عليه ْي َبر فتح قد فوجدوه إليه فشخصوا وسلم} بَخ ْي ّلَم َخ الله {صلى النبّي فك
ِنهم في ُيدخلوهم أْن وسلم} المسلمين عليه ْهَما رسول  و16 وأقام ففعلوا ُس
ِخلف ِبل سنين عشَر الهجرة بعد وسلم} بالمدينة عليه الله {صلى الله
ِته ذكُر َوا ّدة هذه وسلم} في عليه الله {صلى َغْز الحوادثِّ وبعض الم

ُلولى السنة ففي َواء غزوة ا ْب َل ّدان َغزوة وهي ا َفر في َو السنة هذه وفي َص
َع الَحَضر ُ الصلة ُجعلت ْقدِمه بعد َركعتين وكانت ركعات أرب عليه الله {صلى َم

ٍر وسلم} المدينة الله - رضي عائشة قول وهو وغيُره إسحاق ابن قال كذا بشه
ًا ُفرضت إنها - وقيل عنها ّ أربع ًا ُفرضت فإنها الَمغرب إل ُفرضت والُصبح ثلث

ِرع وفيها أعلم والله ذلك غير وقيل ركعتين َلذان ُش َأسلم ا َسلَم بن الله عبد و
َواٍط ُ غزوة الثانية السنة وفي يطلب الولى بدر غزوة ثم الول ربيٍع شهر في ُب
الشهر في جابر بن ُكْرَز

ْيرة ذي غزوة ثم المذكور ُعَش ٍر غزوة ثم الخرة ُجمادى في ال وهي الكبرى بد
ْطَشة َب ِلسلم بها الله أعّز التي ُ ال َفرة رؤوس بها وأهلَك ا َك َعة يوم ال َع الُجم لسب
ً وسبعون أربعة المهاجرين من حاضَرها رمضان شهر من خلوَن عشرة رجل

ٌد مائتان النصار ومن ً وثلثون وواحا وسلم} غزا عليه الله {صلى يكن ولم رجل
ٍد َأحا وخمسة ثلثمائة المسلمين من حاضرها َمْن فجميع ذلك قبل النصار من ب

َدهم ذكر هكذا رجاٍل - الله - رحامه الدمياطي الدين شرف الحافظ شيخنا عد
َعة ثلثمائة وقيل قال ثم ِبْض بن عكرمة حاديث من مسلم صحيح وفي َعَشر و

ّباس ابن عن الحنفّي ِسَماك عن عّمار عنه الله - رضي الخطاب بن عمر عن ع
ً عشر وسبعة ثلثمائة كانوا - أنهم ّدرر كتابه في البّر عبد ابن وجزم رجل في ( ال

َير  ظ16 المغازي اختصار ٍر يوم كانوا المسلمين ) بأّن والّس بد
ً عشر وأربعة ثلثمائة {صلى الله رسول له ضرَب وَمْن المهاجرين عدد رجل

ً وثمانون ثلثة وأجازه وسلم} بسهمه عليه الله وستون أحاد الوس ومن رجل
ً ً وسبعون مائة الخزرج ومن رجل َبَراء إّن البخاري صحيح وفي رجل عازب بن ال
ُتصغرُت قال ٍر يوم ُعمر ابن و أنا اس ٍر يوَم المهاجروَن وكان َبد ًا بد ّيف على َن

ّتين ًا والنصار الس ّيف ً عَشَر أربعة منهم واستْشهد انتهى ومائتين وأربعين َن رجل
ُقتل واللف المائة تسع بين المشركون وكان ً سبعون منهم و ابن وجزم رجل
ٍر يوم كانوا بأنهم البّر عبد ً وخمسين تسعمائة بد من ُمسلم صحيح وفي رجل

ّباس ابن عن ِسَماٍك عن عكرمة حاديث عن ع
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ُنقاع بني غزوة ثم َألٌف - أنهم عنه الله - رضي الخطاب بن عمر ْي ّوال في َق َش
ِويق غزوة ثم َقرة غزوة ثم الحجة ذي في الّس ْدر َقْر ُك هذه وفي المحّرم في ال

ِرفت السنة النصف الثلثاء يوم وقيل َرَجب من النصف الثنين يوم ُ القبلة ُص
زكاة ُفرضت وفيها شعبان في َرَمضان شهر صوُم ُفرض وفيها شعبان من

ْطر ِف سعد ابن قال كما الموال في الزكاة ُتفرض أن قبَل بيومين العيد قبل ال
َنة هذه في ُفرضت الزكاة إّن بعضهم وقال َ بمكة الهجرة قبل ُفرضت وقيل الّس
ُلْضحية عليه الله {صلى النبّي أمَر وفيها - بفاطمة علّي أعرس وفيها وسلم} با
ٍر وقعة - بعد عنها الله رضي ْد َفان غزوة من الثالثة السنة وفي َب َط ٍد إلى َغ َنْج
ذو وهي َأنمار غزوة وهي
ْيم بني غزوة ثم الول ربيٍع شهر في َأَمر َل ُبحران ُس َدى في ب َغزوة ثم الخرة ُجما
ّوال من خلت لسبٍع السبت يوم ُأحُاد َأ ش ّب عليه الله {صلى الله رسول فيها َتع

فيهم رجٍل آلف ثلثة والمشركون رجٍل سبعمائة في وهو وسلم} للقتال
ٍر آلف وثلثة فَرس مائتا ومعهم دارٍع سبعمائة المسلمين مع كان وقيل َبعي
ًا خمسون ُتشهد َفَرس - عنهم الله - رضي سبعون  و17 المسلمين من فيها واس

ّفار من وقيل ً وعشرون اثنان الك َلَسد حامراء غزوة ثم رجل ّوال في ا ًا ش أيض
ِلد السنة هذه وفي - وفيها عنهما الله - رضي علّي بن الَحسن ُو

ّنِضير َبني غزوة الرابعة السنة وفي الرابعة السنة في وقيل الَخمُر حُاّرمت في ال
ٍر غزوة ثم الول ربيع في الّرقاع ذات غزوة ثم القعدة ذي في الصغرى بد

ّلى الغزاة هذه وفي المحّرم وسلم} صلة عليه الله {صلى الله سول ص
َنزلت ُ الصلة ُقِصَرت الّسنة هذه وفي الَخوف ِلد الِحجاب ُ آية و بن الُحسين وو

بينه - وكان عنهما الله - رضي علّي

ٌد ُطهٌر الَحَسن أخيه وبين ْوَمة غزوة الخامسة السنة وفي واحا ْندل ُد ربيٍع في الَج
ْيِسيع غزوة ثم الول ِلق بني غزوة وهي الُمَر َط غزوة ثم شعبان في الُمْص

ْندق ْيظة بني غزوة عقبها ثم الحازاب غزوة وهي الَخ القعدة ذي في كلتاهما ُقَر
ّوال في كلتاهما وقيل ش
ّنها والثابت حازم ابن قال َدق غزوة - يعني َأ ْن عمر ابن لحديِث ِ الرابعة - في الَخ

ِرْضُت َع ابُن وأنا ُأحُاد وسلم} يوم عليه الله {صلى النبّي على ُع َ عشرة أرب
ّدني لم أنه فصّح فأجازني َ عشرة خمَس ابُن وأنا الخندق يوم ُعرضُت ثم فر

ّ بينهما يكن َنة إل ْوَمة قبَل فإنها فقط واحادة َس ْندل ُد ُفرَض الحّج إن وقيل الَج
تسٍع سنة وقيل ثماٍن سنة وقيل سبٍع سنة وقيل سٍت سنة وقيل الَسنة هذه في

ْفك قصة السنة هذه وفي ذلك غير وقيل العلماء بعض ورّجحه ِل غزوة في ا
ْيِسيع َيّمم آية ونزلت السادسة السنة في إنها وقيل الُمر َت بعد السنة هذه في ال

ِلفك قصة َتيّمم آية نزلت وقيل ا ّلى السنة هذه وفي الرابعة السنة في ال ص
السنة وفي قوٍل على الخوف وسلم} صلة عليه الله {صلى الله رسول

الغابة غزوة ثم الول ربيع في ِلْحياَن بني غزوة السادسة
ْعدة ذي في َقَرد ذو وهي ِق َية غزوة ثم ال ْيب َد ْعدة ذي في الُح ًا الق هذه وفي أيض

 ظ17وسلم}  عليه الله {صلى الله رسول فاستسقى الناس قحَط السنة
ُقوا رمضان شهر في بالناس َبر غزوة ِ السابعة السنة وفي فُس ْي َدى في َخ ُجَما
ُلولى - حُاصين بن وعمران هريرة أبو أسلم السنة هذه وفي المحّرم في وقيل ا
ْتح غزوة الثامنة السنة - وفي عنهما الله رضي َف غزوة ثم رمضان شهر في ال
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ًا عليه الله {صلى الله رسول ْين َن ّوال في وسلم} حُا ًا عشر اثني في ش من ألف
أهل من آلف عشرة المسلمين

َنين يوم ِ الملئكة ِسيما وكانت مكة أهل من وألفين المدينة ًا عمائَم حُا قد حُاْمر
ّطائف ُ غزوة - ثم أكتافهم بين َأْرَخوها ّوال في ال ًا َش قيل السنة هذه وفي أيض

فأسلموا المدينة إلى العاص بن وعمرو طلحة بن وعثمان الوليد بن خالد قدم
ًا إن وقيل ًا خالد َعمر ِهدا ذلك قبل أسلما و َبر وش ْي ُعِمَل وفيها الصحيح وهو َخ
ُع إليه وحاّن عليه وسلم} وخطَب عليه الله {صلى النبّي ِمنبُر َذ كان الذي الج

َله الغابة َأثل من وكان السلم في ُعمل ِمنبر أول وهو عنده يخطب غلم عم
درجتين وكان ذلك غير وقيل إبراهيم وقيل مينا اسمه النصار من لمرأة

ًا ومجلس
ُبوك غزو التاسعة السنة وفي ًا ثلثين في َت َوهي فرٍس آلف َعشرة معهم ألف
ِته آخُر ُدها عليه الله {صلى غزوا ٌع وسلم} وعد وبذلك ذكرنا كما وعشرون سب

وابن عقبة بن موسى قول وهو الدمياطّي الدين شرف الحافظ الشيخ جزم
{صلى غزواته كانت وقيل الواقدي وقول سعد ابن عنهما حاكى كما إسحاق

ًا عليه الله وعشرين إحادى وقيل عشرة تسع وقيل وعشرين وسلم} خمس
ًا وقيل ًا وقيل وعشرين ست وسلم} فيها عليه الله {صلى قاتل وعشرين أربع

ُأحُاد َبدٌر تسٍع في َدق و ْن ُقَريظة والَخ ِلق و َط ْيبر والُمْص ْتح  و18 وَخ َف ْين وال َن وحُا
َنضير بني في قاتل وقيل والطائف ُقرى ووداي والغابة ال َخيبر أعمال من ال
ُتسّمى عليه الله {صلى النبّي على فيها وفد َمْن لكثرة الوفود سنة السنة هذه و

مسجد ُهدم وفيها نسائه وسلم} من عليه الله {صلى النبّي آلى وسلم} وفيها
َعن وفيها الّضرار َويِمر وسلم} بين عليه الله {صلى ل َعجلنّي ُع امرأته وبين ال

ّنجاشّي مات وفيها شعبان في العصر بعد مسجده في السنة وفي َأْصَحمة ال
ِدَم العاشرة ِلّي الله عبد بن َجريُر ق َبَج عليه الله {صلى الله رسول على ال

َأسلَم ّيها ( يا تعالى قوله نزَل وفيها رمضان شهر في وسلم} ف َأَمنوا الذين َأ

ُكم ْن ِذ َيستأ َلكْت الذيَن ِل ُكم َم ُن ّد وفيها ذلك قبل يفعلونه ل وكانوا ) الية َأيما ارت
ّذاب ُ ُمسيلمة َك ّدعى ال ّوة وا وسلم} عليه الله {صلى الله رسول حَاّج وفيها النب

َداع َ حَاّجة َو َفة عليه الله {صلى عليه ونزل ال َعَر ُكْم َأكملُت ( اليوَم َ وسلم} ب ل
َنكم َأتمممُت ِدي ُكُم وَرِضيُت ِنعَمتي عليكم و ِلسلَم ل {صلى معه ) ووقف دينا ا

ًا وعشرون ألٍف ُ وسلم} مائة عليه الله َداع حَاّجة وُسّميت ألف َو النبّي لّن ال
وقال وأوصاهم فيها الناس وسلم} خطب عليه الله {صلى
ْلكم ّدعهم هذا عاِمي بعد َتَروني ل َلع وسلم} بعد عليه الله {صلى يحّج ولم وو

ُذ يحّج وسلم} لم عليه الله {صلى النبي إن سعد ابن وقال غيرها الهجرة من
َأ ّب َداع حَاّجة غيَر َتن َو ّكة حَاّج وقيل ال ّوة بعد َ بم حَاّجتين وقيل ُأخرى ً حَاّجة النب

َيين ّوة قبل وسلم} واعتمَر عليه الله {صلى حَاّج حازم ابن وقال ُأخَر وبعدها النب
ًا الهجرة قبل ًا حِاَجج ُعَمر ُدها ُيعَرُف ل و عليه الله {صلى الله رسول واعتمر عد

َع الهجرة وسلم} بعد ٍر أرب ّلها ُعَم ْعدة ذي في ك ِق َية ُعمرة ال ْيب َد ُعمرة الُح و
َقَضاء ُعمرة قابٍل من ال ْعرانة و ُعْمَرة الِج وكانت حَاّجته مع َجمع التي  ظ18 وال
ًا عليه الله {صلى َسراياه ّت الدين شرف الشيخ ذكر كما وخمسين وسلم} ِس
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ًا كانت - وقيل الله - رحامه الدمياطّي ّت َأربعين ِس ًا وقيل و وقيل وأربعين ثماني
ًا ّت وثلثين ِس
ْكُر ِه ِذ وسلم} عليه الله {صلى ِصفت

ّدد القصير ول البائن بالطويل وسلم} ليس عليه الله {صلى كان ول المتر
َهق بالبيض َلْم ْعد ول الدم ول ا َطط الَج َق ْبط ول ال اللون أزهَر الشعر َرْجَل الّس
ًا َهه كأّن ساطٍع بياٍض في بُحمَرة ُمْشَرب ُعنق حَاَسَن البدر َ ليلة القمُر وج كأنه ال

َية ِجيد ِفّضة صفاء في ُدْم َكَراديس ضخَم ال َطَف ال ْو َعج الشفار أ ْد حَاَسَن العينين َأ
ِر ْغ َث َع قَرٍن غير في الحواِجب أزّج ال ْهَل الجبين واس ّدين َس َع الخ ِلي َأشنَب الفم ض

ّلج َف النف حَاَسن السنان ُم
ّفأ مشى إذا َتك ّنما َي َبٍب من َينحّط كأ َفَت إذا َص َت َتفَت ال ِه ال اليدين َضْخَم بجميع

ّينهما ّية كّث َل َد واسعها اللح ِر أسو ًا الشع ًا بادن َء متماسك ِر البطن سوا والصد
ْدر عريض َد الص ْنكبين بين ما بعي ّبة بين ما موصوَل المتجّرد أنوَر الَم والّسّرة الل
ٍر َي الصدر وأعالي والمنكبين الذراعين َأشعَر كالخيط يجري بَشع َيين عار الثد

ّول إذا ذلك سوى مّما والبطن وإذا كتفيه ومع أذنيه ِ شحمة فإلى شعَره ط
ليس ً شعرة عشرين ولحيته رأِسه شيُب يبلغ لم ُأذنيه أنصاف فإلى َقّصره
ْين لحم قليَل َأخمص ِلرجليه َعِقب ِه َصمَت إْن ال َقاُر ِفعلي ّلم وإْن الو وعله سما تك
ُء ٍد من وأبهاه الناس أجمَل البها َنه بعي َو قريٍب من وأحاله وأحاس بين المنطق حال
َتُم كتفيه ّوة خا ْغِض على وقيل حامامة ِ بيضة مثل النب جسده لون اليسر كتفه ُن
ْيلن عليه َله أَر لم واصفه  و119 يقول ِخ َده ول قب َله بع عليه الله {صلى ِمث

الله {صلى الله رسول - رأيُت عنه الله - رضي عازب بن البراء وسلم} وقال
ّلة وسلم} في عليه ًا أَر لم حامراء حُا شيئ
ًا َمسسُت - ما عنه الله - رضي أنس وقال منه أحاسَن َقّط ًا ول ِديباج أليَن حارير
كانت قّط ً رائحة َشممُت وسلم} ول عليه الله {صلى الله رسول كّف من

- رضي بكر أبو وسلم} وكان عليه الله {صلى الله رسول رائحة من أطيَب
وسلم} يقول عليه الله {صلى النبّي رأى - إذا عنه الله

يدعو بالخير ُمصطفى َأميٌن
ِء ِر ِلضو َله البد الظلم َزاي
ْلمى أبي بن زهير قول - ينشد عنه الله - رضي الخطاب بن عمر وكان في ُس
ِرم سنان بن َه

ٍء من كنَت لو ٍر سوى شي َبَش
البدر ِ لليلة المضّي كنَت

وسلم} ولم عليه الله {صلى الله رسول كان كذلك وجلساؤه عمر يقول ثم
طالب أبو َعّمه يقول وفيه غيُره كذلَك يكْن

َأبيُض َغماُم ُيستسقى و ِهه ال َوْج ب
ُع َتامى َربي للرامل ٌ ِعْصمة الي

ٍم آل من الهلل به يطيف هاش
ُهْم ْعمة في عنده ف َواضل ٍ ن وف

ّق وميزاُن ً شعيرة ُيِخّس ل حا
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ُنه عدٍل ووّزان عائل غير وز
وسلم وصحبه آله وسلم} وعلى عليه الله وسلم} {صلى عليه الله {صلى
عليه وسلم صّل اللهم
ِقه ِذكُر وسلم} عليه الله {صلى َأخل
ُلٍق على كان ّبه وصفه كما عظيم ُخ عنها الله - رضي ُ عائشة - وقالت - تعالى َر
ُقه كان يا له قيل الناس أحالَم وكان لرضاه ويرضى لغضبه َيغضب القرآن ُخل

ِه رسوَل ّنما قال المشركين على تدعو أل الل ًا ُأبعْث ولم ً رحامة ُبعثُت إ َعذاب
َع وكان اتقينا القوم القوَم ولقي البأُس حامَي إذا كنا علّي قال الناس أشج

ُد القريُب الناس أعدَل وسلم} وكان عليه الله {صلى الله برسول والبعي
ّي والضعيُف ّق في عنده والقو ٌء الح وأسخى الناس أعّف  ظ19 وكان سوا

ًا ُيسأل ل الناس ّ شيئ َيجد ولم َفَضَل فإْن ِدرهٌم ول ديناٌر عنده َيبيُت ل أعطاه إل
َأه ُيعطيه َمْن ِو لم الليُل وفج ل إليه يحتاُج َمْن إلى منه يتبّرأ حاتى منزله إلى يأ

ِه ُقوَت إل الله أعطاه مما يأخذ ُيؤثُر فقط عام منه ف

ّد وكان ًء أش ْذراء من حايا َع ْدرها في ال ْثبُت ل ِخ ٍد وجه في َبَصَره ُي أكثر وكان أحا
ًا الناس ْعل َيْخِصُف تواضع ّن َقع ال َيْر ّليه الثوَب و ُدم ويخيطه ويف َيْخ ْهنة في و َأهله ِم

ْقبل والعبد الحّر َ دعوة ويُجيب معهّن اللحَم ويقطع َي ّلت وإْن الهدايا و ِفُئ ق ُيكا و
َدقة َيأكل ول ويأكلها َعليها َلَمة َتستتبعُه الَص َدعواه حايُث فيتبعهما والمسكيُن ُ ا

ُيحّب َء و ُيجالسهم والمساكيَن الفقرا َق وكان ويؤاكلهم و ً لهجة الناس أصد
َنهم ً ِذّمة وأوفاهم َطْرف خافَض َ ِعْشرة وأكرَمهم ً َعريكة وألي َظُره ال إلى َن

ِه ُجّل السماء إلى َنظره ِمن أطوُل الرض الناِس أرحاَم وكان الملحاظة نظر
َء ُيصغي ِلنا ِهّرة ا ّد وكان لها ً رحامة تروى حاتى يرفعه فما لل ًا الناس أش إكرام

ّد ل لصحابه َليه َيم ّقدهم المجلس ضاق إذا عليهم ويوّسع بينهم ِرج ويسأُل ويتف
َده مرَض َمْن عنهم له بالدعاء ذلك وأتبع استرجع مات وَمْن له دعا غاب وَمْن عا
ّوف كان وَمْن َد يكوَن أْن يتخ ًا نفسه في َوج منزله في يأتيه حاتى انطلق شيئ

ٍد عن ِبْشَره يطوي ول ضيافتهم ويأكل أصحابه بساتين إلى ويخرج ُع ول أحا َيد
ًا ّلوا ويقول خلفه يمشي أحاد ُع ول للملئكة ظهري خ ًا َيد راكٌب وهو يمشي أحاد
ّدمني قال أبى فإن يحمله حاتى َدَمه َمْن يخدُم تريد الذي المكان إلى تق ما خ

ًا ول امرأة ول خادَمه ضرب أنس قال الله سبيل في يجاهد أن إل قّط شيئ
ُته َعْشَر20 َخدم قال ول قّط ُأّف لي قال فما سنيَن  و

ُته لشيء ٍء ول كذا فعلَت ِلَم فعل ُد وكان كذا فعلَت َأل أفعله لم لشي يعو
َكَت وكان الجنائز ويشهد المرضى ٍر غير في الناس َأْس ْب َلغهم ِك غير في وأب

ًا الناس أكثر وكان تطويٍل ًا وأحاسنهم َتبّسم ُله ل ِبْشر ٌء يهو ِر من شي الدنيا أمو
َيلبس ِدف الُمباٍح من َوَجد ما و َفه ُيْر َده خل ً فمّرة أمكن ما يركب غيَره أو عب
ًا ًا ً ومّرة َفَرَس ًا ً ومّرة ً بغلة ً ومّرة َبعير َطَرِف َفرِسه وجه يمسُح حامار أو ُكّمه ب

َطَرف ِئه ب ّطيَب يحّب ردا ّية الريَح ويكره ال ُيكرم الرد أخلقهم في الفضل أهَل و
ِلُف ِبّر الشرف أهل ويستأ ٍد على يجفو ول َرحاِمه َذوي يِصل لهم بال َيقبل أحا

ِذر َ معذرة ًا إل يقول ول يمزُح الُمعت ّق ِكه ُجّل حا َعب يرى التبّسم ضح فل المباَح الل
ُق ُينكره َله ويساب ّد ل فيما أو تعالى لله عمٍل غير في وقٌت له َيمضي ل أه منه ب
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ٍر على إل يقوم ول يجلُس ل بالسلم َلقيه َمْن َيبدأ نفِسه َصلح من ْك انتهى وإذا ِذ
ٍم إلى ُيعطي بذلك ويأمُر المجلُس به ينتهي حايُث َجلَس قو َبه جلسائه كّل و نصي

ًا جليُسه َيحسُب ل ُدهم إليه جلَس وإذا منه عليه أكرَم أحاد الله {صلى َيقْم لم أحا
َله أْن إل إليه جلَس الذي يقوم وسلم} حاتى عليه يقابُل ول فيستأذنه أمٌر َيتعّج
ًا ّيئة يجزي ول مفحٍش ول بفاحاٍش ليس يكره بما أحاد ّيئة بالس يعفو ولكْن الس

ِقُر ول ويصفح ًا َيْح َفقره فقير ًا َيهاُب ول ِل ِلك ّظم لُملكه َم ّلت وإْن النعَمة ُيع ل َق
ًا منها َيذّم ًا عاَب ما شيئ ّ َأكله اشتهاه إْن قّط طعام َكه وإل جاَره يحفُظ وكان َتر

ُيكرُم َفه و ّير وما ضي ًا يكن لم ما َأيسرهما اختار إل أمرين بين ُخ َعة أو إثم َقطي
ٍم َد فيكون َرحِا وكان ِ الِقبلة  ظ20 مستقبل جلوِسه أكثُر وكان منه الناس أبع
ُثر ِكَر ُيك ُفر الذ في يستغ

َئة الواحاد المجلس ِره ُيسَمع كان ٍ مّرة َ ما البكاء من الِمْرَجل كأزيز أزيٌز لصد
الَحجر َيعِصب وكان الخرة واختار يقبلها فلم الرض خزائن مفاتيَح اللُه وآتاه
َيبيُت الجوع من بطنه على ُله هو و ًا ُبّر ُخبز من يشبع ولم طاويَن الليالَي وأه ثلث
ًا ًا وجّل - عّز الله لقَي حاتى ِتباع ًا ل نفِسه على - إيثار ْقر ً ول َف يأتي وكان ُبخل
َقد ل والشهران الشهُر آله على ِه من بيٍت في ُيو ًا يأكل ل وكان ناٌر بيوت ّتكئ ول م
ٍم من وفراُشه ٍ مائدة على ًا معاتبته وكانت ِليٌف حَاشوه َأد َيأمر َتعريض ِرفق و بال

ْنف عن وينهى ُع ِو على ويحّث ال ِم والصفِح العف مجلُس َمجلُسه الخلق ومكار
ٍء ِعلم َعفاٍف وحَايا ٍر ٍ وصيانة ٍ وأمانة و ول الصوات فيه ُيرفع ل ٍ وسكينة وصب
َبُن ْؤ ويتواَضعون بالتقوى فيه يتعاطفون النساء فيه تذكر ل أي الُحَرُم فيه ُت

ّقُر ُيو ُيرحَام الكباُر و َفظون المحتاَج ويؤثرون الصغاُر و ّلة ويخرجون الغريَب ويح َأد

ومحاسَن الخلق وسلم} كماَل عليه الله {صلى له الله جمع وقد الخير على ً
ّولين ِعلَم وآتاه التاّمة والسياسة الِشيَم في والفوُز ُ النجاة فيه وما والِخرين ال
ِغبطة الخرة ُأ ل ُأّمٌي وهو الدنيا في والَخلُص ُ وال ّلَم ول َيكتُب ول يقر من له ُمع
ِر َبش العالمين جميع على واختاره ال

وسلم} عليه الله {صلى ُمعجزاته ِذكُر

َء ًأعجَز الذي القرآُن فمنها ُفَصحا ِله ٍ بسورة يأتوا أْن وأعياهم ال استعانوا ولو ِمث
ْلق بجميع ُق الَخ َقمر وانشقا ّكة له ال ْذ َ بم ْته إ َع ً آية قريٌش سأل َب بين الماء ون

َطاٌش وهم كلهم العْسكر أهل منه فشرب الطاهرة أصابعه ُؤوا ِع 21 كّل وتوّض
َدح من ذلك و ٍر َق َق صغي ُده تبُسط أْن َضا َأهراق فيه ً المكّرمة ي في َوُضوئه من و

ْين َء ول َتبوك َع َية بئر في أخرى ً ومّرة بها ما ْيب من فشرب بالماء فجاَشتا الُحد
ّلهم الجيش َأهُل َتبوك َعين ُووا حاتى ألوٌف وهم ك ّلهم َر اليوم إلى وفاضْت ك

َية بئر من وشرَب ْيب َد ُووا حاتى وأربعمائة ألٌف الُح ٌء ذلك قبل فيها يكن ولم َر ما
ٍر من تسعمائة وهم الجيَش وأطعَم يدها في سعد بن َبِشير ُ ابنة به أتْت َتْم
ّلهم فأكلوا ِبعوا حاتى منه ك َلُت َش َفَض َلة منه و ّفار جيَش وَرَمى ٌ َفْض ْبَضة الك ُق من ب
َيْت ُتراٍب َعِم ُنهم ف َوَما تعالى الله قول في القرآُن بذلك ونزل عيو ْيَت (  إذا َرَم
ُع إليه ) وحَاّن َرَمى الله ولكّن رميت ْذ ُطُب كان الذي الِج له ُعِمل إذ إليه يخ
ْنبر ُع منه سمع حاتى الِم ِبل صوت ِمثَل الحاضرين جمي ِل فَسكن إليه فضّمه ا
ّلمُه ُع وك َأخبَر َمسموٌم بأنه ِ المسمومة الشاة ِذرا ُيوب و َذر بالغ ًا بأّن فأن عّمار
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ُبه عثمان وأّن الباغية ُ الِفئة تقتله ْلوى ُتصي ّنة بعدها َب - علّي بن الحسَن وأّن ُ الَج
الله رضي

ٌد عنهما ّي المسلمين من عظيمتين فئتين بين - به وجل - عز اللُه ُيْصلح - َس
َأخبَر ذلك كل وكان َتل رجٍل عن و ّنه وجّل - عّز الله سبيل في قا أهِل من - بأ
َتل الرجل ذلك بأّن ذلك فظهر النار ْفَسه َق ْتل وأخبَر ن َلْسود بق ْنِسّي ا َع ّذاب ال الك
ِله َ ليلة ْت ْنعاء وهو َق َيمن بَص ّنجاِشّي بموِت وأخبر َقتله بَمْن وأخبَر ال بالحبشة ال

َبقيع إلى أصحابه وجميع هو وخرج ّلوا ال ُوِجد عليه فص وخرج اليوم ذلك مات قد َف
ِه من ُتلوه ينتظرونه قريٍش من رجٍل ِ مائة على بيت ْعمهم ليق ّتراَب فوضع بَز ال

ْوه فلم ُرؤوسهم على ّلل أصحابه بحْضرة البعيُر إليه وشكا َير ٍر وقال له وتذ َف لن
ُدكم مجتمعين أصحابه من ٍد مثُل ِضْرُسُه  ظ21 النار في َأحا ّلهم فماتوا ُأحُا ك

ِلسلم على ّد ا َنفّي الّرحّاال وهو واحاد منهم َوارت ُقتَل الَح ًا َف ّد ْيلمة مع مَرت ُمَس
ًا آخُركم لخرين وقال الله لعنهما ّنار في موت ًا آخُرهم فسقط ال ْوت ٍر في َم نا

ُه شجرتين ودعا فماَت فاحاترق ًا فأتتا ُتل أنه وأخبر فافترقتا أمرهما ثم جميع ْق َي
َلف بن ُأبّي ًا ُأحُاد يوَم َفَخدَشه الُجمَحي َخ ْدش ًا َخ ّيتُه فكانت لطيف وأخبر منها َمن

َبه ٍر يوم أصحا ْد َهم قريش صناديد بمَصارع َب َقف َو ً مصارعهم على و ً رجل فلم رجل
ّد ٌد منهم يتع َيْت الموضع ذلك واحا ِو َي الرُض له وُز ِر ُأ َقها ف َبها مشار َأخبَر ومغار و

َي ما ُأّمته ببلوغ ِو ُكهم فبلغ ذلك وكان منها له ُز ْل ّول من ُم آخر إلى المشرِق أ
ّتسعوا ولم المغرب الجنوب في َي

ّتساع كّل والشمال ًء أخبر كما ال َع وَمَسح بسواء سوا عليها َينز لم شاة َضْر
َدَرْت فدّرت الفحُل َن َتادة َعيُن و ّدها َفَسقطْت النعمان بن َق عليه الله {صلى فر

ِده َهما عينيه أصّح فكانت المكّرمة المباركة وسلم} بي ّدهما وأحاسن وكانوا وأج
ُعوَن ّطعام َتسبيَح َيسَم ُته يديه بين ال من وسلم} أكثُر عليه الله {صلى ومعجزا

ُتحصى أْن
وسلم} عليه الله {صلى أولده ِذكُر

ُلهم ّو َنى كان وبه القاسم أ ْك َد ُي ّكة ُول ّوة قبل َ بم ًا وعاش النب ّيام قال كما ً يسيرة َأ
ّبة على ركب أْن إلى عاَش وقيل سنين عاش وقيل حازم ابن على وسار الدا

َنجيبة َنب له ُولد ثم ال ْي ّوة قبل َز ّوجه القاسم من أسّن كانت وقيل النب أبو تز
ُعّزى عبد بن الّربيع بن القاسم واسمه العاصي خالتها ابن وهو شمس عبد بن ال

َلدت ُخويلد بنت هالة ًا له فو ّي وسلم} يوَم عليه الله {صلى الله رسول أردفه عل
َفتِح ِه على ال ًا ومات راحالت ُأماَمة  و22 صغير الله {صلى النبّي حاملها التي َ و
ّوجها حاتى وبلغت الصلة وسلم} في عليه - بعد عنه الله - رضي علّي َتز

ْد - ولم السلم - عليهم فاطمة موت ِل ُ الُمغيرة علّي موت بعد تزوّجها ثم له َت
َفل بن ْو ّطلب عبد بن الحارثِّ بن َن ْكنى وبه يحيى له فولدت الم عند وماتت ُي

ْد لم إنها وقيل المغيرة ِل عليه الله {صلى له ُولد ثم ثماٍن سنة َزينب وماتت له ت
ّوة وسلم} قبل ّية النب َق ّنها منهّن واحادة كّل في وقيل كلثوم وأّم وفاطمة ُر أ
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ابن عن صالح أبي عن أبيه عن الكلبّي بن هشام روى والذي ُأختها من أسّن
ّباس ّية الثلثِّ أَسّن أّن ع ّوجها ُرق ّفاِن بن ُعثمان فتز - وهاجر عنه الله - رضي ع

َلدت الهجرتين الحبشة إلى بها ًا مات الله عبد له وو ُتوفيت صغير ّية و يوم ُرق
ًا حاارثة بن زيد قدوم ٍر بقتلى بشير ّوج ثم بد في بها ودخل ُكلثوم ُأّم عثماُن تز

ُسّمي وبهما تسٍع سنة شعبان في وماتت الهجرة من ثلثٍِّ سنة الخرة ُجمادى
ّوجها عنها الله - رضي فاطمة ) وأما النورين ( ذا ُعثمان الله - رضي علٌي - فتز

َعهم بها - ودخل عنه ٍر من مرج ْد ًا له فولدت َب ًا حَاسن ًا وحاسين مات وُمَحّسن
ًا ّوج وزينَب كلثوم وأّم صغير ُد زينَب وتز َلدت طالب أبي بن جعفر بن الله عب فو

ًا له ّي ِقٌب له عل عليه الله {صلى النبّي - بعد عنها الله - رضي فاطمة وماتت َع
ٍر ِ وسلم} بستة عبد اختياُر الول والقول دونها أو ٍ بثلثة وقيل بثمانية وقيل َأشه

َد ثم العلماء من ٍ وجماعة الغني ِل ّوة بعد الله عبد له ُو ُيسّمى الصحيح على ِ النب و
ّيب ّطيُب وقيل الصحيح على والطاهُر  ظ22 الط وقيل ِسواه اثنان والطاهُر ال

له كان

ّهر الطاهُر ِلدا والمط ّيب له كان وقيل َبطٍن في ُو ّيَب الط ًا والمط ِلد ًا ُو في أيض
ْطٍن ّنهم وقيل َب ّلهم إ ّوة قبل ماتوا ك ُد مات النب ّكة الله عب العاص فقال طفل َ بم

َلده انقطع قد السهمّي وائل بن ِئَك - ( إّن - تعالى الله فأنزل أبتر فهو َو هو شان
َتر ْب َل َد ) ثم ا ِل سنة الِحّجة ذي في بالمدينة وسلم} إبراهيم عليه الله {صلى له ُو

ُته وكانت ثماٍن َ َل ِب وسلم} فخرجت عليه الله {صلى الله رسول مولة سلمى قا
َقيب عليه الله {صلى النبّي مولى رافع أبي زوجها إلى ُع إبراهيم ولدة وسلم} 

َلْمته ْع َأ له فوهب به وسلم} فبّشره عليه الله {صلى الله رسول إلى فجاء ف
ًا ّناه َعبد ّق بذلك وسلم} فُسّر عليه الله {صلى جبريل به وك الله {صلى عنه وع
ْبٍش عليه َق سابعه يوَم وسلم} بك َل ُقه رأَسه وحَا َل َق هند أبو حَا ّد َنة فتص ِه َ ِز شعر
َأَمَر ً ِفّضة ُدفن بشعره و َ وسلم} ليلة عليه الله {صلى الله رسول وسّماه ف

ِلده ً السلم - عليه إبراهيم مات سابعه يوم سّماه إنه الزبير وقال مو في - طفل
ِه عند الهجرة من َ العاشرة السنة في الول ربيٍع شهر ْئر بنت خولة ُبردة أّم ِظ

عّم بنت النّجار بن َعدي بن غنم بن عامر بن خداش بن َلبيد بن زيد بن المنذر
كتابه في المين ابن وهم وقد زيد بن عمرو بنت سلمى المطلب عبد ُأّم

الله {صلى النبّي أرضعت إنها ) فقال البّر عبد بن عمرو أبي علي ( الستدراك
ّقب غير من عنه ذلك فحكوا العصريين بعُض وسلم} وتبعه عليه ّلى َتع النبّي وص

ًا له لّن - وقال الصحيح - على إبراهيم ابنه وسلم} على عليه الله {صلى ْئر ِظ
َعه ُتتم ّنة في َرضا َية َلوضعُت إبراهيم  و23 عاش لو وقال الج كّل عن َ الِجز

ًا وقال قبطّي ّق ما إبراهيم عاش لو أيض وقيل ً ليلة سبعين ابن ومات خاٌل له ر
ِر سبعة ابن ًا عشر ثمانية وقيل أشه وسلم} عليه الله {صلى أولده وكّل شهر
َية من فإنه إبراهيم إل خديجة من ِر ّية َشْمعون بنت ما ْبط ِق ّق خديجة وكانت ال َتع
عن
ٍم كل َعن ِبشاتين غل ّد لهم َتسترضع وكانت ٍ بشاة الجارية و ُتع ِدها قبل ذلك و ول
ِته أعماِمه ِذكر وسلم} عليه الله {صلى وعّما
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َناف عبد واسمه طالب أبو ْير َم َب َد والّز ْب َع َكعبة و ْيضاء حَاكيم وأّم ال َب ِتكة ال ُ وعا
َبّرة َأْروى و ْيمة و ُأَم ِئذ بن عمرو بنت فاطمة ُأّمهم المطلب عبد بنو و بن عا

ّيدنا والد الله عبد أّم وهي َمخزوم بن عمران عليه الله {صلى الله رسول س
َلد من فله طالب أبو وسلم} فأّما َو ِلٌب ال َلده أكبر وهو طا ًا مات َو َعِقيٌل كافر و

ُأّم وعلّي وَجعفٌر قريٍش أشراف من فكان الّزبير فأما صحبة لهم وُجَمانة هانئ و
ًا وكان ِم يدرك ولم شاعر ِلسل ُده المطلب عبد أوصى وإليه ا َل َد الله عبد و شه

ًا عليه الله {صلى النبّي مع ٍذ وثبَت وسلم} حُانين ُتشهد يومئ ْين واس َناد َأْج أْن بعد ب
ُته ً سبعة َقتَل َأخوا الّزبير بناُت الّزبير وأّم حَاكيم أّم ويقال الحكم وأّم ُ ُضباعة و
ِلسلم ُيدرك فلم الكعبة عبد وأما ُ صحبة لهّن التي فهي البيضاء حاكيم ُأّم وأّما ا

ّلُم فل لَحَصاٌن إني والله تقول ٌع ُأك َنا ّلم فل وَص ْوأمة وهي ُأع والد الله عبد ُ َت
ّدة وسلم} وهي عليه الله {صلى الله رسول بن ُكَريز بنت َأروى أّم عثمان ُ َج
ِتكة وأما شمس عبد بن حَابيب بن ربيعة ُتلف ُ عا صاحابة وهي إسلمها في فاخ
َبة وزهير الله عبد ُأّم وهي بدر في الرؤيا ْي ُقر َلمة ُأّم  ظ23 ِإخوة الكبرى و َس
َد الله عبد أسلم لبيها ًا مكة فتَح وشه ٍم الطائف وُرمَي والطائف وحُانين بسه
ُقتل ْيبة بعضهم وذكر ف َلمة أبا فولدت بّرة وأما الَصحابيات في ُقَر بن الله عبد َس
عليه الله {صلى النبّي أخا مخزوم بن عمر بن الله عبد بن ِهلل بن السد عبد

ْبرة أبا ثم الرضاع وسلم} من ْهم أبي بن َس ُعّزى عبد بن ُر بن َقيس أبي بن ال
ّد عبد ّي بن عامر بن حِاْسل بن مالك بن نْصر بن ُو َؤ ِلسلم قديما وهما ُل ا

ُتلف أروى وأما ْيب وولدت َأسلمت أنها والصحيح إسلمها في فاخ َل ْير بن ُط ُعَم
َهب بن ْبد بن َو ّولين المهاجرين من كان ُقَصّي بن َع ًا شهد ال ُتشهد بدر واس

َأجنادين ِقٌب له ليس ب ْيمة وأما َع َلدت ُ ُأَم َد فو ّدع الله عب ُتشهد الله في الُمج اس
ُأحُاد ُأّم المؤمنين أّم وَزينَب عبد واسمه العمى الشاعر أحامد وأبا ب حَابيبة حَابيب و

َنة َد عنهم الله - رضي َ وحَاْم ُعبي بن َجْحش أولد بالحبشة تنّصر الذي الله - و
ّد َجْحش أولد الدمياطي ذكر كذا ِرئاب َع ًا البنات ف حابيبة حَابيب ُأّم وقال ثلث
َنة وبين بينها وفّرق ُيسّمها ولم حَابيب ُأّم بعضهم وقال أبو قال كما والكثرون حَاْم
َنة واسمها حَابيبة ُأّم عساكر ابن وقال هاء بغير حَابيب ُأّم قالوا ُعمر فلم حَاْم

ُأم حاارثة بن زيد تحت زينب كانت الّسهيلّي وقال بينهما يفّرق عبد تحت حَابيب و
بن الرحامن

َنة عوف ّطأ في وقع وقال ُعمير بن مصعب تحت وحَاْم ْهٌم المو َينب أّن و كانت ز
ٌد يقله ولم عوف بن الرحامن عبد تحت َلُط َأحا َغ أّن غير بشر منه َيسلم ل وال

زينب اسمها كان حابيب ُأّم أّن  و24 أخبرنا نجاح بن محمد الله عبد أبا شيخنا
ُكنية إحاداهما على َغلبت َزينبان فهما ّطأ حاديث في يكون ل هذا فعلى ال المو
ّوم ُ وحَاْمزة أعلم والله وهٌم َق ُبه والُمغيرة والُم المفتوحاة الجيم بتقديم َجْحل ولق
َقاء ومعناه الساكنة المهملة الحاء على ومعناه الحاء بتقديم وقيل الَضْخم الِس
ْيد َق ْلَخال ال ّية والَخ ّوام بعضهم وزاد ُ وَصف َع ُأّمهم المطلب عبد بنو ال بنت َهالة و

َهيب َناف عبد بن ُو حَامزة وسلم} فأّما عليه الله {صلى النبّي ُأّم آمنة عم بنت َم
ُد فهو ُ ُد الله َأس َأَس ِله و ًا َأسلَم الَرضاعة من وأخوه رسو الثانية السنة في قديم

ّوة من وكان ُعمر إسلم قبل السادسة السنة في وقيل النب
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وكان سنتين وقيل سنين وسلم} بأربع عليه الله {صلى الله رسول من أسّن
ْي بين يقاتل ُد أنا ويقول وسلم} بسيفين عليه الله {صلى الله رسول َيد أس

ُتشهد الله ُأحاد اس ّفار من جماعة قتل أْن بعد ب الله {صلى الله رسول وقال الك
ّيد ُ وسلم} حَامزة عليه ْي وقال الشهداء س ً كنَت لقد عم أ ً للرحام َوُصول َفعول

َد ِللخير َل ِلناثِّ الذكور من ً جماعة و ُبه وانقطع وا ِق - وأما عنه الله - رضي َع
ّوم ّنه العلماء بعض فقال المق ٌد الكعبة وعبد إ وبذلك آخرون بينهما وفّرق واحا

َلم الُمغيرة وأّما الدمياطي جزم ِلسلم ُيدرك ف ّية وأّما ا ّوجها ُ َصف في فتز
ّية بن حَاْرب بن الحارثِّ الجاهلية َلدت شمس عبد بن ُأم الحارثِّ بن صيفّي له فو

ّوجها عنها فمات ّوام فتز يوم ُقتل والسائب الّزبيَر له فولدت خويلد بن الع
ُأّم اليمامة ّية أسلمت حَابيب و ّنها عشرين سنة وماتت وهاجرت ُ َصف ثلثٌِّ وِس

ُدفنت َسنة وسبعون ّباُس بالبقيع و َع ُأّمهما المطلب عبد ابنا وِضَراُر  ظ24 وال

ْتيلة ويقال َنتلة ّنمر بن َكلب بن َجناب بنت ُن ّباُس فأّما قاسط بن ال َع فكان ال
ًا العمام أصغَر ّن سنين وسلم} بثلثِّ عليه الله {صلى النبّي من أسّن وكان ِس
ٍر قبل َأسلَم أنه وروي ثلثٍِّ أو بسنتين منه أسّن كان وقيل ّنه َبد َيكتُم كان ولك

ّكة فتَح وشهد خيبر وقعة قبل َأسلم وقيل إسلمه ًا م يوم وثبَت والطائَف وحُانين
حُانين

ّله عليه الله {صلى الله رسول وكان ّظمه وسلم} يج هاشم بني َأيسَر وكان ويع
َق ًا سبعين موته قبل أعت َفْضل بناٍت وثلثُِّ َبنيَن ُ عشرة له وكان مملوك وبه ال
ُد ولده أكبَر وكان ُيكنى كان ْيد الله وعب َب ُع َثم الله و ُق ُد و َبد الّرحامن وعب ْع وَم

ْون َع ّير و َث ُك َتّمام والحارثُِّ و ُأّم وآمنة أصغرهم وكان و ّية حابيب و ُتوفي وصف
ّباس اثنتين سنة رمضان شهر في وقيل رَجب شهر - في عنه الله - رضي الع
ّياَم فمات ِضَراُر وأّما التسعين قارب وقد وثلثين أربٍع سنة وقيل وثلثين ُأوحاي َأ

ً وسلم} وكان عليه الله {صلى النبّي إلى ًا جميل ّي َثم والحارثِّ سخ ُق عبد ابنا و
ْندب بنت َسْمراء وقيل َصفية أّمهما المطلب بن حابيب بن ِرئاب بن ُجَحير بن ُج

َواءة ِرثُِّ فأما ُس َلد أكبَر فكان الحا حاياة في ومات ُيكنى كان وبه المطلب عبد َو
ِده ِمن َأبيه َل ِده وولده َو َل َثم وأما ُصحبة لهم ٌ َجماعة و ًا فمات ُق ُيدرك ولم صغير

ِلسلم َق ل الحارثِّ إّن قيل وقد ا َثم له شقي ُق ّباس شقيق و الذي هو والول الع
ّدمياطي به جزم َهب وأبو وغيره ال ُعّزى عبد َل ُأّمه المطلب َعبد بن ال ْبنى و بنت ُل
ّية َهاِجر ِده من الُخزاع َل َبة َو ْت ّتب ُع َع َثبتا أسلما وُم ْنين يوَم و ُدّرة  و25 حُا َلها و

َبة ُصحبة ْي َت ُع ًا مات ُ و كافر

َله ُد َقت َلَط عليه الله {صلى النبّي بدعوة بالّزْرقاء الس كما بعضهم وسلم} وغ
َهب أبو مات ُعتبة السد قتله الذي إّن فقال وغيُره الجوزي ابن أفاد ً ِميتة َل

ٍر بعد ً َشنيعة ْد َداق أيام ِ بتسعة َب ْي َفل وقيل ُمصعب واسمه والغ ْو عبد بن َن
ُأّمه المطلب ّنعة و ّقب الُخزاعية عمرو بنت ُمم َداق ُل ْي َغ قريش َأجود كان لنه ال

ْوف ُلّمه وأخوه ْوف عبد بن َع ْهرة بن الحارثِّ بن عبد بن َع عبد أبو ِكلب بن ُز
ْوف بن الرحامن َداق أّن بعُضهم وزعَم العشرة َأحاد َع ْي َغ ً ال ّدم وحَاْجل واحاد المتق

ّينا كما اثنان أنهما الدمياطي منهم جماعة به جزم والذي سعد ابن قال َب
ّطلب َعبد بني من والعِقب ّباس الم ِرثِّ طالب وأبي للع َأبي والحا وقد قال َلهب و
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ّوم َ لحمزة كان فهلكوا لصلبهم أولد المطلب عبد بني والّزبير وحَاْجل والمق
ِبوا لم والباقون ْعق ّباُس ُ حَامزة منهم وأسلم ُي ّية والع ُتلف ُ وَصف إسلم في واخ

َأروى عاتكة ّينا كما و َب
ِته ذكُر وسلم} عليه الله {صلى زوجا
عليه الله {صلى الله رسول قال - قال عنه الله - رضي الُخدري سعيد أبي عن

ّوجُت وسلم} ما ًا تز ّوجُت ول نسائي من شيئ ًا ز جاءني بوحاي إل بناتي من شيئ
ْيلد بنت الطاهرة ُ َخديجة هند أّم - وأولهّن وجل - عز ربي عن جبريل به َو بن ُخ

ُعّزى عبد بن َأَسد ّية ُقَصّي بن ال ُقرش ّية ال َلَسد وكانت َهالة أبي من بولدها ُكنيت ا
َله َلدت مخزوم بن عمر بن الله عبد بن عابد بن َعتيق عند قب ُتدعى ً جارية له فو
َلف ثم ِهند ّباش بن مالك هالة أبو عليها َخ بن وقدان بن  ظ25 ُزَرارة بن الن

ّي بن سلمة بن حابيب كما له فولدت تميم بن عاصم بن أسيد بن جروة بن عد
َلدين حازم ابن قال َكَرين و اسمها ً وابنة والحارثِّ هند وهما ذ

ًا إن وقيل زينب َلف عتيق {صلى الله رسوُل تزوّجها ثم هالة أبي بعد عليها َخ
خمٍس ابن وهو الشام من الثاني سفره من رجع وسلم} لما عليه الله

ّنها وكان ثلثين وقيل وعشرين إحادى وقيل الصحيح على ً سنة وعشرين س
ًا وقيل ً سنة أربعين ًا وقيل ثلثين وقيل وأربعين خمس منه أنكحها وعشرين ثماني

قول الول والقول خويلد بن عمرو أخوها وقيل َأسد بن َعمرو عّمها وقيل َأبوها
وسلم} عليه الله {صلى النبّي أّن وروي الواقدي اختيار والثاني إسحاق ابن

ّدق َمْن أوَل وكانت ذهب أوقية عشرة اثنتي أصدقها عليه الله {صلى بالنبّي ص
ّوْج ولم به وسلم} وآمَن َيرها حاياتها في يتز الله {صلى للنبّي جبريل وقال غ

ّبي من السلَم عليها وسلم} إقرأ عليه ّني ر َبّشرها وم ّنة في ببيٍت و من الِج
ٍر َ بمكة خديجة وماتت َنَصب ول فيه َصَخَب ل قَصٍب شهر من َخلت لعش

بأربٍع وقيل سنين بخمس وقيل الصّح على سنين بثلثِّ الهجرة قبل رمضان
أنها والمشهور طالب أبي حاياة في ماتت وقيل أيام بثلثة طالب أبي وفاة بعد

ِفنت بعده ماتت ُد و

ّوَج ثّم قبرها وسلم} في عليه الله {صلى الله رسول ونزَل بالَحُجون أّم تز
ْودة السود َعة بنت َس ّد عبد بن شمس عبد بن قيس بن َزْم مالك بن َنصر بن ُو

ّي بن عامر بن حِاْسل بن َؤ ّية ِفهر بن غالب بن ُل ّية القرش قبل وكانت العامر
ْكران وسلم} عند عليه الله {صلى النبّي عبد بن شمس عبد بن عمرو بن الّس

ّد ِطب وَسليط وُسهيل َسهل أخي ُو ّلهم وحاا {صلى  و26 النبّي وصحَب أسلم وك
ثم الثانية الهجرة في الحبشة أرض إلى الّسكران بها وسلم} هاجر عليه الله
ّلت فلما بالحبشة مات وقيل بها فمات مكة إلى بها رجع ّوجها حَا الله رسول تز

- عائشة قبل بأيام خديجة موت بعد رمضان شهر وسلم} في عليه الله {صلى
ّوجها - وقيل عنها الله رضي سنين بأربع الهجرة قبل ٍ بسنة خديجة موت بعد تز
ّوجها وقيل الله {صلى النبّي عند وكبرت درهم أربعمائة وأصدقها عائشة بعد تز
لعائشة يومها فوهبت الهجرة من الثامنة السنة في طلقها وسلم} فأراد عليه

َكها زوجاتك في ُأحاَسَب َأْن ُأريد وإنما الرجال في لي حااَجة ل وقالت فأمس
ّلقها إنه وقيل الخطاب بن عمر خلفة آخر ماتت الول والصحيح وراجعها ط
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ّوال في ماتت وقيل ْبت إنه الواقدي وقال وخمسين أربع سنة ش َث قوُل والوُل ال
ّوج ثم الكثرين الله رسول تز

ْودة وسلم} بعد عليه الله {صلى ٍر َس عبد بكر أبي بنت عائشة الله عبد ُأّم بشه
ْيم بن سعد بن كعب بن عمرو بن عامر بن عثمان ُقحافة أبي بن الله ُمّرة بن َت
ّي بن كعب بن َؤ ّوجها ِفهر بن غالب بن ُل وهي بثلثٍِّ وقيل بسنتين الهجرة قبل َتز

ّول الغني عبد قال سنين سبع وقيل سنين ست ابنة في بها وبنى َأصّح وال
ّوال سبعة رأس على وقيل الصحيح على ُمهاجره من أشهر ثمانية رأس على ش
ٍر ًا عشر ثمانية رأس على وقيل أشه ّوِج ولم ِتسٍع ابنة وهي شهر ًا يتز َيرها بكر غ
ّوة من أربع سنة ُولدت شهور من خلوَن عشرة لسبع الثلثاء ليلة وماتت النب

ّلى وخمسين ثماٍن سنة رمضان ُدفنت هريرة أبو عليها وص َبِقيع و في وقيل بال
عليه الله {صلى النبّي من َأسقطت إنها وقيل  ظ26 ذلك غير وفاتها تأريخ

ًا ّنيْت الله عبد ُيسّمى وسلم} َجنين أّن داود أبي ُسنن وفي ذلك يصّح ولم به فك
ّناها عليه الله {صلى الله رسول بن الله عبد أختها بابن وسلم} ك

ّوج - ثم عنهم الله - رضي الزبير وسلم} حَافصة عليه الله {صلى الله رسوَل تز
ّطاب بن ُعَمر بنت َ ُعّزى َعبد بن ُنفيل بن الخ بن ُقرط بن الله عبد بن رياح بن ال

ّي بن رزاح ّي بن كعب بن َعد َله - وكانت عنه الله - رضي فهر بن غالب بن لؤ قب
َنيس عند َذافة بن ُخ ّي بن َقيس بن حُا ْيد أخي سعد بن َعد َع ٍم ابني ُس ْه أخي َس

ْيص بن عمرو ابني جمح ّي بن كعب بن ُهَص رجوعه بعد ً بالمدينة عنها فمات ُلؤ
ٍر من ًا عشر خمسة رأس على بد ًا يشهد ولم الهجرة من شهر ْهمٌي بدر ُه َس غير
ّوجها ثم ثلثين رأس على شعبان وسلم} في عليه الله {صلى الله رسول تز

ًا ّوجها وقيل بشهرين ُأحاد قبل الهجرة من شهر الهجرة من الثانية السنة في تز
ًا إن البر عبد ابن وقال ْيس َن ًا شهد ُخ قال بالمدينة بها مات جراحااٌت ونالته ُأحاد
ّوجها يكون هذا فعلى ّيمت أنها على أجمعوا لنهم ُأحاد بعد تز ْيس من تأ َن ُخ

الله - رحامة الدمياطّي الدين شرف الشيخ به جزم الذي هو الول والقول
ّلقها عليه الله {صلى الرسول أّن - وروي تعالى {صلى جبريل فأتاه وسلم} ط

َع َأْن يأمرَك الله إّن وسلم} وقال عليه الله ّوامة فإنها َ حَافصة تراج ّوامة ص ق
ّنة في زوجتك وإنها ِلدْت فراَجعها الج ّوة قبل ُ حافصة ُو ّفيت سنين بخمس النب ُتو و
ّوج ثم ذلك غير وقيل وأربعين خمٍس سنة َشعبان في بن ُخَزيمة بنت زينَب تز

َناف عبد بن عمرو بن الله عبد بن الحارثِّ  و27 بن عامر بن ِهلل بن َم
ْعَصعة ْكر وسلم} ابني عليه الله {صلى النبي رضيعا سعد أخي معاوية بن َص َب

ِزن بن َوا ّية َعيلن بن قيس بن َخَصفة بن ِعكرمة بن منصور بن َه في القيس
ّنيْت المساكين ُأّم وهي الهجرة من الثالثة السنة في رمضان شهر في بذلك ُك

{صلى الله رسوُل خطبها ولّما إليهم وإحاسانها ورحامتها بهم لرأفتها الجاهلية
ِه َأمَرها وسلم} َجعلت عليه الله ّوجها إلي ًا ً أوقية عشرة اثنتي وأصدقها فتز ونّش

ٍم خمسمائة وذلك النصف والنّش ًا أربعون الوقية لّن دره قبله وكانت درهم
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ّطفيل عند ّطلب بن الحارثِّ بن ال َناف عبد بن الم ّلقها ُقصّي بن َم ّوجها فط فتز
ُقتل الحارثِّ بن ُعبيدة أخوه ٍر يوم عنها ف ًا بد َلَف شهيد الله رسول عليها فخ

بن الله عبد تحت كانت وقيل الدمياطّي جزم وسلم} وبهذا عليه الله {صلى
ّوجها ُأحاد يوم عنها ُقتل َجْحش وسلم} قاله عليه الله {صلى الله رسول فتز

النبّي عند ومكثْت الغني عبد وصّححه شهاب ابن عن وحاكاه البر عبد ابن
ٍر وسلم} ثمانية عليه الله {صلى من الخر ربيٍع شهر آخر في وماتت أشه
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول عليها وصلى الهجرة من الرابعة السنة
َبقيع ودفنها {صلى النبّي عند مكثت إنها وقيل نحوها أو سنة ثلثين بلغت وقد بال

ً ثلثة أو وسلم} شهرين عليه الله

- تعالى الله - رحامه الدمياطي جزم - وبالول الله - رحامه الغني عبد جزم وبه
خديجة وغير غيُرها حاياته وسلم} في عليه الله {صلى أزواجه من َيمْت ولم

َنة وفي ُنه سيأتي كما خلٌف ريحا علي الحسن أبي عن البر عبد ابن وحاكى بيا
إنه وقال لّمها الحارثِّ بنت ميمونة أخت هذه زينب أّن الجرجانّي العزيز عبد بن
ّوج ثم لغيره ذلك يَر لم َلمة ُأّم تز ّية أبي بنت َرملة وقيل هند واسمها َس  ظ27 ُأم

َذيفة َمخزوم بن ُعمر بن الله عبد بن المغيرة بن الراكب زاد وهو ُسهيل وقيل حُا
َقظة بن ّي بن كعب بن ُمّرة بن َي َلمة أبي عند قبله وكانت ِفهر بن غالب بن ُلؤ َس

َعّمة بّرة بن مخزوم بن عمر بن الله عبد بن هلل بن الَسد عبد بن الله عبد
َلمة أبو وسلم} وهاجر عليه الله {صلى الله رسول - إلى عنه الله - رضي َس
َلمة ُأّم بزوجته الحبشة أرض رسول فسّماها َبّرة هناك له فولدت الهجرتين َس
َولدت وسلم} زينب عليه الله {صلى الله َلمة بعدها له و ُدّرة َس استخلفه و

غزوة إلى خرج حاين المدينة وسلم} على عليه الله {صلى الله رسول
ُعشيرة ثم ال

ًا معه شهد ًا بدر ُأحاد ٍم يومئذ وُرمي و ًا فمكث َعُضده في بسه ُجرحَاه يداوي شهر
على المحّرم هلل وسلم} في عليه الله {صلى الله رسول وبعثه الُجرح َبرأ ثم

ًا وثلثين ٍ خمسة رأس ً وخمسين مائة معه وبعث ُمهاجره من شهر من رجل
َطن إلى والنصار المهاجرين ْيد بناحاية َق فغاب ُخزيمة بن أَسد لبني ماء به َف

ًا َخلت لثماٍن منه فمات ُجرحُاه فانتقض المدينة إلى رجع ثم ليلة وعشرين تسع
ّدت الهجرة من أربٍع سنة الخرة جمادى من ّلت َسلمة ُأّم فاعت ٍر وحَا بقين لعش
ّوال شهر من ّوجها أربع سنة ش وسلم} للياٍل عليه الله {صلى الله رسول وتز

عليه الله {صلى الله رسول أّن البر عبد ابن وذكر فيه بها وبنى منه بقيَن
ّوج َلمة ُأّم وسلم} تز ٍر وقعة بعد اثنتين سنة َس َد بد ّوال في عليها عق وابتنى ش

ّوال في بها َلمة أم وماتت - وغيُره الله - رحامه الدمياطّي جزم وبالول ش في َس
ّوال وخمسين تسٍع سنة وقيل معاوية بن يزيد ولية في وستين اثنتين سنة ش

الحارثِّ ) أّن مسلم ( صحيح في لن الصحيح هو  و28 والول القعدة ذي في
َلمة ُأّم على دخل َصفوان بن الله وعبد ربيعة أبي بن الله عبد بن عن فسألها َس

وكانت معاوية بن ويزيد الّزبير ابن أيام في ذلك وكان به ُيخسُف الذي الجيش
ولية
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الذي اليوم وهو ستين سنة رجب من بقين لثماٍن الخميس يوم معاوية بن يزيد
ّوج ثم وستين أربٍع سنة رجب في يزيد ومات معاوية فيه مات {صلى النبي تز
ُأّم عليه الله ْعُمر بن ِرئاب بن َجْحش بنت َزينب الحكم وسلم}  ِبرة بن َي بن َص
ْنم بن َكبير بن ُمّرة َدان بن َغ ْو القعدة ذي ِلهلِل ُمدركة بن ُخزيمة بن َأسد بن ُد
ٍذ وهي الصحيح على أربٍع سنة ّوجها وقيل وثلثين خمٍس بنت يومئ ثلثٍِّ سنة تز

الله رسول فسّماها بّرة اسمها وكان ً ُأميمة عّمته ابنة وهي خمٍس سنة وقيل
َدقة الخير كثيرة وكانت وسلم} زينب عليه الله {صلى َتخرز تدبغ والّص و

ّدق ّلما تعالى قوله نزل وفيها وتتص ٌد قضى ( ف ْي ًا منها َز َطر َكها َو ّوْجنا ) الية ز
ّوجني وسلم} وتقول عليه الله {صلى النبّي نساء على تفخر وكانت من الله ز
قالت عائشة حاديث من مسلم صحيح وفي الِحجاب آية نزلت وفيها السماء

ُكّن عليه الله {صلى الله رسول قال ًا وسلم} أسرع ًا أطولكّن بي لحوق يد
ّفيت فلما اليدين قصيرة وكانت سنة ماتت الصدقة اليد بطول أراد أنما علمنا ُتو

َع فكانت عشرين أسر

ٍء ًا عليه الله {صلى النبّي نسا عليه الله {صلى أخبر كما به وسلم} لحوق
ّطى َنعٍش على حُاملت امرأة أول هي وسلم} وقيل بنت أسماء به أشارت ً ُمغ

ّول أن البر عبد بن عمر أبو ذكر والذي الَحبشة في رأته وكانت ُعميس إمرأة أ
ْعٍش  ظ28 على حُاملت {صلى الله رسول بنت فاطمة أسماء بإشارة مغطى َن

ّوج ثم َجحش بنت زينب وسلم} ثم عليه الله وسلم} عليه الله {صلى تز
َية ْير َو ِلق وهو َجذيمة بن عائذ بن حابيب بن ِضرار أبي بن الحارثِّ بنت َ ُج َط الُمص

بن عامر بن ُمزيقياء عمرو بن حاارثة بن ربيعة بن عمرو بن كعب بن سعد بن
ّية السماء ماء ّية الْزد ِلقية الُخزاع في فوقعت الُمَريسيع يوم ُسبيت الُمصط

ّدى أواقي تسِع على فكاتبها َشّماس بن قيس بن ثابت َسهم عليه الله {صلى فأ
ّوجها كتابتها وسلم} عنها سنة عشرين ابنة وهي الهجرة من سٍت سنة في وتز

ِفع تحت وكانت ُقتل َجذيمة بن مالك بن َسْرح بن ُمسا وقال الُمَريسيع يوم ف
ْعبّي َويرية كانت الّش عليه الله {صلى الله رسول فأعتقها اليمين ِملِك ِمن ُج

ّوجها وسلم} على عليه الله {صلى الله رسول َمّن الحسن وقال وسلم} وتز
َويرية ّوجها ُج وقيل وتز

ذلك وسلم} بعد عليه الله {صلى الله رسوَل َأنكحها ثم فافتداها أبوها جاء
ِدم أباها إن وقيل ْفدي عليه الله {صلى النبّي على ق َي َأسلم ابنته وسلم}  ف

َأسلم ّله َبّرة اسمها وكان أعلم والله قومه من وأناٌس له ابنان معه و رسول فحو
ْيرية وسلم} وسّماها عليه الله {صلى الله َو ِره ُج َبّرة عند من خرج يقال أْن ك

ّفيت ّوج ثم خمسين سنة وقيل وخمسين ست سنة الول ربيع شهر في ُتو تز
َنة عليه الله {صلى بن شمعون بن ُخناقة بن عمرو بن زيد بنت َ وسلم} َريحا

ّنضير بني من زيد ً ً متزوجة وكانت ال َظة بني من رجل ْي َكم له ُيقال ُقَر الح
البر عبد ابن وقال الدمياطي قاله لذلك ُقَريظة بني إلى الرواة بعض فنسبها
الّسبي في وقعت  و29 ً وسيمة ً جميلة امرأة وكانت ُقَريظة بني من أنها الكثر
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ِفّي فكانت ُقَريظة بني يوم ّيرها عليه الله {صلى الله رسول َص بين وسلم} فخ
ِلسلم ِلسلم فاختارت ودينها ا ّوجها فأعتقها ا أوقية عشرة اثنتي وأصدقها وتز

ًا َنش ً شديدة ً غيرة عليه وغارْت الهجرة من سٍت سنة المحّرم في بها وأعرس و
ّلقها فراجعها الحال تلك على وهي عليها فدخل البكاء فأكثرت ً تطليقة فط
َع وماتت بالبقيع ودفنها الوداع حاّجة وسلم} من عليه الله {صلى النبّي مرِج
ّوجها لم إنه وقيل ُأها وكان يتز ّيرها وإنه اليمين ِملك َيط أْن بين خ

ّوجها ّفي حاتى ِملكه في تكون أْن فاختارت ِملكه في تكون أْن وبين يتز عنها ُتو
عمر بن محمد عند القاويل أثبت الول - والقول الله - رحامه الدمياطي قال
َلمُر وهو ّوج ثم العلم أهل عند ا ُأّم عليه الله {صلى تز ِبيبة وسلم}  َلة حَا َ َرْم

ْفيان أبي بنت هند وقيل ّية بن حارب بن َصخر ُس َمناف عبد بن َشمس عبد بن ُأم
ّية ُقصي بن ّية القرش يوم علّي قتله سفيان أبي بن حَانظلة لبويها وأخوها المو
ٍر ًا بد ّية ُأّمهما كافر ّية بن العاص أبي بنت َصف أبي بن عفان بن عثمان عّمة ُأم

في الحبشة أرض إلى َجْحش بن الله ُعبيد زوجها مع حَابيبة ُأّم هاجرت العاص
ِبيبة هناك له فولدت الثانية الهجرة ُكنيت حَا ّد الله ُعبيد زوجها وتنّصر بها ف وارت

ِلسلم عن ِلسلم على حَابيبة ُأّم وثبتت ذلك على ومات ا بن موسى وذكر ا
ْقبة باب في َجْحش بن الله ُعبيد بنت حَابيبة الحبشة أرض إلى هاجر فيمن ُع
بأرض حَابيبة لزوجها َولدت أنها أّمها ترجمة في وذكر سفيان أبي بنت حَابيبة

ّية بن وسلم} عمرو عليه الله {صلى النبي وبعث الحبشة إلى الضمري أم
َنجاشّي سنة  ظ29 الول ربيٍع في وقيل الصّح على المحّرم في ال

ّوجه الهجرة من سبٍع ّياها فز بن سعيد بن خالد عليها وعقد أنكحها الذي وكان إ
ّية بن العاص ّفان بن ُعثمان وقيل الصّح على ُأم رسول عن النجاشّي وأصدق ع

درهم آلف أربعة وقيل الصّح على دينار وسلم} أربعمائة عليه الله {صلى الله
ّهزها حَاسنة بن ُشرحابيل مع بها وبعث وقيل سبٍع سنة في وذلك عنده من وج

ّوجها وقيل سٍت سنة في رجوعها وسلم} بعد عليه الله {صلى الله رسول تز
ّوجها أنه والمشهور الحبشة أرض من مسلم صحيح وفي الحبشة بأرض وهي تز
ّوجها وسلم} أْن عليه الله {صلى النبّي من طلَب سفيان أبا َأن إلى فأجابه يتز

ّد وقد ذلك غير وقيل وأربعين أربع سنة ماتت الله رحامه مسلم أوهام من هذا ُع
ِفنت ذلك ُد ّوَج ثم بدمشق وقيل بالمدينة و ّية عليه الله {صلى تز وسلم} َصف
َيّي بنت َطب بن حُا ّنضير بني من أْخ - موسى أخي ِعمران بن هارون أولد من ال

ُقرظي ِمْشكم بن سلّم عند - كانت والسلم الصلة عليهما ففارقها الشاعر ال
َقيق أبي بن الّربيع بن ِكنانة عليها فخلف ّنضري الُح ُقتل الشاعر ال يوم عنها ف

ٍد َتلد ولم َخيبر ًا منهما لحا وسلم} عليه الله {صلى الله رسول فاصطفاها شيئ
ّوجها فأعتقها لنفسه َقها ِعتقها وجعل وتز َع تبلغ ولم صدا وماتت ً سنة عشرة سب

سٍت سنة وقيل وخمسين اثنتين سنة وقيل خمسين سنة رمضان شهر في
ُدفنت وثلثين َبقيع و بال
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ّوج ثم ُبَجير بن حَاْزن بن الحارثِّ بنت َ وسلم} ميمونة عليه الله {صلى تز بن ال
ُهَزم ْيبة بن ال َو ْعَصعة بن عامر بن هلل بن الله عبد بن ُر ّية َص اسمها وكان العامر

ّوجة َميمونة  و30وسلم}  عليه الله {صلى الله رسول فسّماها َبّرة إياها ز
ّباس ّطلب عبد بن الع ّوال في َأمرها يلي وكان الم خالد خالة وكانت سبٍع سنة ش

ّباس بن الله وعبد الوليد بن بن عمرو بن مسعود عند الجاهلية في وكانت ع
َلف ففارقها الثقفّي ُعمير ْهم أبو عليها وَخ ْيطب أخو ُر َو ُعّزى عبد ابنا حُا ّفي ال فتو
ّوجها عنها بن َفروة عند كانت وسلم} وقيل عليه الله {صلى الله رسول فتز
ُعّزى عبد َبرة عند وقيل ال ْهم أبي بن َسْخ ْيطب عند وقيل ُر َو ُعّزى عبد بن حُا ال
ْهم أبي أخي ِرف ماتت ُر ثمانين بلغت وقد الصّح على وخمسين إحادى سنة بَس
لن باطلن القولن وهذان وستين سٍت سنة وقيل وستين ثلثٍِّ سنة وقيل سنة
ّفيت أنها الصحيح في عشرة ثنتا بهّن المدخول نساؤه هؤلء عائشة حاياة في تو

امرأة
ّينا كما منهّن تسٍع عن ومات ذكره كما المشهور هو ترتيبهّن من ذكرناه وما ب

ّي العظيم عبد محمد أبو الحافظ الدين شرف الشيخ تلميذه جزم وبه المنذر
ّبهُت خلف بعضهّن ترتيب - وفي تعالى الله - رحامهما الدمياطي فيما عليه ن

ّتفق ولم َخطبها وَمْن له وهبت وَمْن بهّن يدخل لم َمْن وأما سبق تزويجها ي
ٍر اختلٍف على امرأة فثلثون ًا ذكرهّن تركنا بعِضهّن في كثي اختصار

وسلم} عليه الله {صلى َسرارية ِذكر
َية ِر ّية شْمعون  ظ30 بنت ما ْبط ُق َلده ُأّم ال ْفن في وكانت إبراهيم و ُكورة من حَا
َنا ْنِص َقس له أهداها ِمصر َصعيد من َأ ْو َق ّفيت الُم خمس وقيل عشرة سنة في ُتو

ّلى عشرة ُدفنت ُعمر عليها وَص َبِقيع و ْيحانة بال بنت ُ َر

ّية زيد ّنْضر بصحيح وليس بأهلها فلحقت أعتقها ثم استسرها البغوي وقال ال
َية َوير ِرثِّ بنت ُج َق وقد قول على الحا الزوجات في ريحانة وذكر ذكرها سب

ٌع له كان عبيدة أبو وقال َية أرب ِر ْيحانة ُ ما ُأخرى وَر الّسبي في أصابها َجميلة و
ُأخرى عليه الله {صلى للنبّي كان َقتادة وقال َجْحش بنَت َزينُب له وهبتها و

َية وسلم} وليدتان ِر َبيحة يقول وبعضهم ما ّية ُر ُقرظ ال
َدِمه ذكُر وسلم} عليه الله {صلى َخ

َنس حامزة أبو الرجال فمن ّي مالك بن َأ ِهند النصار ُء و َأسما حاارثة ابنا و
ّيان َلسلم َلمي كعب بن وَربيعة ا َلْس َنعليه صاحاب وكان مسعود بن الله وعبد ا

ّياهما َألبسه قام إذا ّتى ِذراعه في جعلهما جلس وإذا إ ْقبة يقوم حا ُع عامر بن و
َهني َلسفار في به يقود َبغلته صاحاَب وكان الُج َلع ا َأْس َعوف بن َشريك بن و

ِته صاحاب وكان َل َباح بن وبلل راحا ّذن َر ْوليا وسعد المؤ َم
ّديق بكر أبي ِمْخَمر وذو َظفر ابن وقيل الحارثِّ بن هلل الحمراء وأبو الص

َبر ويقال ُبكير أخته ويقال النجاشّي أخي ابن ِمخ ّداخ بن بكر ويقال و ّليثي ش ال
َلمة ُأّم مولى وُمهاجر الغفاري َذّر وأبو َبد َس َأْر ّي مالك بن والسود و السد

َأيمن مالك بن الِحدرجان بن حُاَريز أخيه وابن اليمانّي ْيد بن و َب على وكان ُع
َثعلبة حااجته وسلم} وتعاطيه عليه الله {صلى الله رسول َمطهرة عبد بن و
ّي الرحامن ًا ومات النصار الله {صلى النبّي حاياة - في - تعالى الله من خوف

ُعبادة بن سعد بن وقيس سالم واسمه الهاشمّي سّلم وأبو  و31وسلم}  عليه
ُنعيم وسابق إياد اسمه إن ويقال الّسْمح وأبو السلمي كعب بن ربيعة بن و
ّدم الهاشمي سلم أبو إنه ويقال ًا أّن الصحيح وفي المتق َأنس
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ًا ٍء من أداوة يحملن كانا النصار من نحوه وغلم َعنَزة ما الله {صلى للنبّي و
ِء وسلم} ومن عليه وسلم} وردت عليه الله {صلى النبّي عن روت َرزينة النسا
ّدها سعد ابن ذكرها بنتها عنها وسلم} عليه الله {صلى مواليه في بعضهم وع

ّية عليه الله {صلى أعتق لّما وقيل َأَمة وابنتها هذه َرزينة َأصدقها وسلم} َصف

ّدها عنها روت التي الله ْيمن وسلم} وأّم عليه الله {صلى َخدِمه في بعضهم ع َأ

ْلمى ّياش وأّم سعد بنت وَميمونة رافع أّم وس عليه الله {صلى توضئه وكانت ع
ّياش أّم إن وقيل الموالي من وسلم} وهّن ّية ابنته مولة ع ّية رق عنها روت وصف

ّدة وَخولة ذكرها السابق َرزينة بنت الله َأَمة َية سعيد بن حافص َج ِر ّدة وما ج
َباب وأّم صالح بن المثنى َية الّر ِر التي أهي أدري ل الثانية في ُعمر أبو ذكرهما ما

ل أم قبلها
ِليه ذكر وسلم} عليه الله {صلى َموا

بن َأيمن ُلّمة أسامة وأخو ُأسامة وابنه َشَراحايل بن حاارثة بن زيد الرجال فمن
ُتشهد َأيمن ُأّم بن ُعبيد َدم في ذكره وسبق حُانين يوم اس َأْسلم الخ ْيد بن و َب ُع
َلم واسمه رافع وأبو ّباس كان ذلك غير وقيل إبراهيم وقيل َأْس للنبّي فوهبه للع

ّباُس اسلَم وسلم} فلّما عليه الله {صلى عليه الله {صلى الله رسوَل َبّشَر الع
َأعتقه بذلك ففرح وسلم} بإسلمه ّوجه و ْلمى مولته وز َقِل على وكان س النبّي َث

ّول اثنان هما وقيل البهّي والد رافع أبو وسلم} وهو عليه الله {صلى قول وال
ّي ّي ومصعب البخار في تقدم الذي وهو الحمَراء  و32 وأبو وجماعة الّزبير

َدم َلة وأبو الَخ ْثي ْبشة وأبو ُأ َليم واسمه َك ًا شهد ُس َنسة بدر َأ ُمسّرح أبا ويكنى و
ْوبان َث ْد بن و ُد ْقران الله عبد أبا ويكنى ُبْح َباح صالح واسمه وُش َيَسار أسود وَر و

َله ُنوبّي قت

ُعَرنيون َفَضالة ال َبة وأبو الخدم في ذكره سبق وقد الّسْمح وأبو يمانّي و ْيه َو ُم
ِهّي أبو ورافع َب َمْن ووهب بعُضهم فأعتقه ولده فورثه العاص بن لسعيد كان ال

َبه ُيعتق لم الخصّي ومأبور وسلم} فأعتقه عليه الله {صلى الله لرسول نصي
َأفلح َعم و ْد ًا مات وقيل َأسود وِم ِكرة عبد ِكْر َقله على وكان و عليه الله {صلى َث

َته ُيمسك وسلم} وكان ّب كتاب في البخاري صحيح وفي َخيبر يوم القتال عند دا
) البخاري ( صحيح من المغازي ) وكتاب ( الموطأ وفي ً َعباءة َغّل أنه الجهاد

ًا أن َعم ْد ّلها ِم ّد وزيد بخيبر ُقتل وكلهما اليوم ذلك في َغ زيد بن َيَسار بن ِبلل ج
ُعبيد عبد بن ُعبيد الموالي في الجوزي ابن وذكر أحامد مسند في منسوب غير و
ّفار َغ ْهمان ال َط ْيَسان أو و ْكوان أو َك يقال أنه بعضهم وذكر َمروان أو َمهران أو َذ

ًا فيه ِم وقيل ميمون أيض وهشام وَسندر واقد أبو أو وواقد ُهرمز وقيل باذا
ّباس وسلم} وهبه عليه الله {صلى النبّي إّن وقيل وحُانين جد وهو فأعتقه للع

حُانين بن الله عبيد بن إبراهيم

حابشّي لقيط وأبو لبابة وأبو ُمّرة وقيل أحامر واسمه َعسيب وأبو زيد بن وسعيد
رومان وقيل أحامر اسمه وقيل فروخ بن مهران واسمه وسفينة نوبّي وقيل
الله {صلى النبّي اشتراه حااتم أبو قال ذلك غير وقيل عبسي وقيل ُعمير وقيل
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َلمة ُأّم أعتقته غيره وقال وسلم} فأعتقه عليه َأبو َس ْنَجشة سعد ُعبيد و َأ و
ّي ُضميرة وأبو  و32 الحادي وهو َروح وقيل َسعد واسمه َيزن ذي آل من حِامير

ّد ِتم وبدر ُضميرة وابنه ُضميرة أبي بن َضميرة بن الله عبد بن الحسين ج وحاا
َدوس َ بن وزيد و ِبق َبول ّدم الهاشمّي سلم وأبو وسا َدم في ذكرهما وتق الخ
{صلى النبّي ُسرية َريحانة والد وَشمعون الفارسّي وسلمان ِكندير أبو وسعيد

ُعبيد عليه الله ُعمر أسلم بن الله وسلم} و وقفيز وعيلن بعمرور ُيعرف و
ُنفيع ونبيه السائب أبو ونافع ومكحول ومحمد الرحامن عبد بن ومحمد وكريب و

ويقال سلمى وأبو البشير وأبو ووردان ُهرمز كيسان وأبو بكرة أبو الحارثِّ بن
ُسلمى وسلم} وأبو عليه الله {صلى الله نبّي راعي حُاريث واسمه سلم أبو

اليسير وأبو هند وأبو ل أم الراعي أهو أدري ل البر عبد ابن قال
َبيد وأبو وسلم} عليه الله {صلى الله رسول خادم قيل البر عبد ابن قال ُع

ْيمن ُأّم النساء ومن اسمه على يقف لم إنه وقال موله وقيل ّية َبَركة َأ ُأم الحبش

َأيمن ُأسامة َية و ِر ْيسر وأختها ُ وما رافع ُأم َوَسلمى سعد بنت وَميمونة وَريحانة َق
ُأّم ّياش و ُأّم ع َباب و َية الّر ِر َية ما ِر ّدة وما سبق وقد وُربيحة صالح بن المثنى ج

َوى وَخِضَرة ذكرهّن ُأّم َعِسيب أبي بنت وميمونة وَرْض ُأميمة ُضميرة و و
ِبه ِذكر ّتا وسلم} عليه الله {صلى ُك
ُعمر بكر أبو صالح إذا وُصلحه عهد إذا لعهوده الكاتَب وكان وعلّي وعثمان و

َطلحة َأبان وخالد ُفهيرة بن وعامر والّزبير و ًا إن وقيل العاصي بنو وسعيد و خالد
كتَب َمْن أوُل إنه وسلم} وقيل عليه الله {صلى الله لرسول كتب َمْن أوُل

ُد الرحايم الرحامن الله بسم َقم بن الله وعب َلْر ّي ا َظلة الّزهر ْن بن وحَا

ّي الّربيع ْيد ُلَس ُأبّي عمله عن غاَب كاتٍب كّل َ خليفة وكان ا وهو  ظ32 كعب بن و
ّوُل قيس بن وثابت النصار وسلم} من عليه الله {صلى الله لرسول كتب َمْن َأ
َنة بن وُشَرحْابيل ثابت بن وَزيد شّماس بن وأخوه ُسفيان َأبي بن وُمعاوية حَاَس

ْعبة بن والُمغيرة َيزيد ّبه عبد بن زيد بن الله وعبد ُش ْيم ر َه ْلت بن وُج وخالد الّص
َعمرو الَحْضرمي بن والعلء الوليد بن َواحاة بن الله وعبد العاص بن و ومحّمد َر
َلمة بن ْيقيب ُأبي بن الله عبد بن الله وعبد َمْس ّيوب وأبو فاطمة أبي بن وُمع َأ

ّي َلنصار ْيم ا َه َقم َسعد بن وُج َلْر َقم أبي بن وا َلْر َفة ا ْي َذ َيَمان بن وحُا يكتب وكان ال
ِر َخْرَص ّول إنه الواقدي وقال َسْرح أبي بن سعد بن الله وعبد الِحجاز َثم َمن َأ
ّد ثم قريش من له كتب ثم مكة إلى ورجع ارت

َلمة وأبو أسلم َلَسد عبد بن َس ُعّزى َعبد بن وحُاويطب ا ْبرة وأبو ال حَارب بن َس
ّباس ابن عن الجوزاء أبي حاديث من داود أبي سنن وفي عمرو بن وحااطب - ع

وسلم} عليه الله {صلى الله لرسول كان كاتب الّسجّل - قال عنهما الله رضي
للكتابة ُيلزمان غيرهما دون ثابت بن وزيد معاوية كان قال حَازم ابن ذلك وأنكر

لّما ذلك غير لهما عمل ل وغيره الوحاي وسلم} في عليه الله {صلى يديه بين
َديبية وسلم} من عليه الله {صلى الله رسول رجع له فقيل الروم إلى كتب الُح
ًا يكون أْن إل ُيقرأ ل كتابك إّن ّتخذ مختوم ًا - فا ثلثة عليه ونقش ِفّضة من خاتم

ُطر َبه به وختم َسطر والله َسطر ورسول َسطر محمد َأس ّتة وبعَث ُكت ٍر س في نف
ّولهم سبٍع َ سنة المحّرم في وذلك واحاد يوم ّية بن َعمرو فأ بعثه الّضْمري ُأم
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ّنَجاشي وسلم} إلى عليه الله {صلى الله رسول َأبجر بن َأْصَحمة واسمه ال

ّية َأْصَحمة  و33 وتفسير إلى أحادهما في يدعوه كتابين إليه وكتب َعطية بالعرب
ِلسلم ّنجاشي فأخذه القرآن عليه ويتلو ا سريره عن ونزل َعينيه على ووضعه ال
َلم ثم الرض على فجلس ّق َ شهادة وشهد أس آتيه َأْن أستطيع كنُت لو وقال الح

ُته ْي ّوجه الخر الكتاب وفي َلت َأمره حَابيبة ُأّم يز َله بَمن إليه يبعث أْن و ِقب
ّق ودعا ففعل ويحملهم أصحابه من َبي فيه فجعل عاٍج من ُبح {صلى النبّي كتا
ٍر ُ الحبَشة تزال لن وسلم} وقال عليه الله ْظهرها بين الكتابان هذا كان ما بخي َأ

ِلنجيل الناس َأعلم من الواقدي قال كما َأْصَحمة النجاشّي وكان ْقل وكان با ِهَر
ّلمون ٍ بشماِمَسة إليه يرسل إليه انصرفوا حَاذقوا فإذا عليه ويقرؤون منه يتع
ّلى آخرين إليه ووّجه مات يوم وسلم} بالمدينة عليه الله {صلى النبّي عليه وَص

ُيروى بالحبشة - وفي عنه الله - رضي قبره على النوُر ُيرى يزال ل كان أنه و
عليه الله {صلى الله رسول كتَب قال َأنس عن َقتادة طريق من مسلم صحيح

ْيَصر وإلى كسرى وسلم} إلى ٍر كل وإلى النجاشّي وإلى َق ّبا الله إلى يدعوهم ج
ّلى الذي بالنجاشّي وليس ابن وسلم} وقال عليه الله {صلى النبّي عليه ص
ّية بن َعمرو إليه ذهب الذي النجاشي إّن حَازم لم الّضْمري ُأم

عليه الله {صلى الله رسول أصحاب إليه هاجر الذي غير وهو قال ُيسلم
َية وبعث وغيُره سعد ابن جزم وبه المشهور هو وسلم} والول َخليفة بن ِدحْا

ْيَصر إلى الستة أحاد وهو الكلبّي َقل واسمه الروم ملك َق النبّي ويدعوه ِهْر
ِلسلم وسلم} إلى عليه الله {صلى َهّم الكتاب فقرأ ا ِلسلم و يوافقه فلم با
َذافة وسلم} أبا عليه الله {صلى وبعَث فأمسَك ُملكه على فخافهم الروم حُا

َذافة بن الله عبد ِلك ِكسرى إلى الستة أحاد وهو الّسهمي حُا  ظ33 فارس م
َبْرويز واسمه ِلسلم إلى يدعوه شروان َأنو الفرس ملك بن ُهْرُمز بن َأ وكتب ا

ًا إليه َق كتاب {صلى النبّي وسلم} فقال عليه الله {صلى الله رسول كتاَب فمّز
َكه اللُه وسلم} مّزق عليه الله َق ُمل َكه اللُه فمّز بعث أنه وروي قومه وُملَك ُمل
إنكم َأما بتراٍب إلّي بعث فقال وسلم} بتراٍب عليه الله {صلى النبّي إلى

ِطب عليه الله {صلى وبعث َأرَضه َستملكون ْلتعة أبي بن وسلم} حاا ّلْخمّي َب ال
ِقس إلى الستة َأحاد وهو ْو َق ِلسكندرية ملك ميناء بن جريج واسمه الُم وِمصر ا

ًا فقال القبط عظيم َلمَر وقارَب خير َأهدى ُيْسلم ولم ا عليه الله {صلى للنبّي و
َية ِر ّتخذها وسلم} ما عبد له فولدت ثابت بن لحّسان فوهبها وشيرين ُسرية فا

ًا جاريتين إليه أهدى إنه وقيل الرحامن ِرية أخت إحاداهما أيض ْيَسر واسمها ما َق
ْهم فوهبها َعبدي قيس بن لَج ْهم بن زكريا ُأّم فهي ال بن عمرو خليفة كان الذي َج
ِمصر على العاص

ًا إليه وأهدى ًا مثقال ألف أيض ًا وعشرين ذهب ًا مصر قباطّي من ثوب ُطَرف من و
ُدل هي َشهباء ً وبغلة ُطرفهم ْل ًا ُد َفير هو أشهب وحامار ًا ُع ّي مأبور له يقال وَخِص

َية عّم ابن إنه قيل ِر ًا ما ّلَزاز وهو وفرس ًا ال َدحا ً قوارير من وق َعسل من وعَسل
ْنها ِكه الخبيُث وسلم} َضّن عليه الله {صلى النبّي فقال َب ْل َء ول بُم لُملكه بقا

َأعجب {صلى وبعث بالبركة فيه ودعا وسلم} العَسُل عليه الله {صلى النبّي و
ْهب بن وسلم} ُشجاع عليه الله ّي َو ِرثِّ إلى الستة أحاد وهو الَسد أبي بن الحا
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ِر َغّساني َشِم ِلك ال ْلقاء م دمشق بغوطة وهو إليه فانتهى الشام أرض من الب
قاله َقيصر فمنعه ذلك على وعزم إليه سائٌر أنا وقال به رمى ثم الكتاب فقرأ

َبلة توّجه إنما هشام ابن قال وغيرهما إسحاق وابن الواقدي ْيهم بن لَج َل وقال ا
ًا لهما البّر عبد ابن أعلم والله ِدحْاية مع لهرقل َتوّجه إنه عساكر ابن وقال مع
وبعث  و34

ِليط عليه الله {صلى ّي عمرو بن وسلم} َس َذة إلى الستة أحاد وهو العامر ْو َه
وسلم} ما عليه الله {صلى النبّي إلى وبعث فأكرمه باليمامة الحنفّي علّي بن

المر بعض لي فاجعل وشاعرهم قومي خطيب وأنا وأجمله إليه تدعو ما أحاسَن
َذة ُيسلم فلم وسلم} ذلك عليه الله {صلى النبّي فأبى ْو الفتح زمن ومات َه
إلى عمرو بن َسليط وسلم} بعث عليه الله {صلى النبّي أّن حازم ابن وذكر
ْوذة َثال بن ُثَماَمة وإلى َه عليه الله {صلى وبعث ذلك بعد ُثماَمة وأسلم ُأ

ٍر إلى ثمان سنة القعدة ذي في العاص بن وسلم} عمرو َف ْي ِعياذ وقيل وعبد َج
َدى ابني ْن َل َلْزد من وهما الُج ِلك ُبعمان ا ْيفر منهما والم ِلسلم إلى يدعوهما َج ا

ّدقا وأسلما ّليا وص بينهم يزل ولم بينهم فيما والحكم الَصدقة وبين عمرو بين وخ
أّن التذييل في فتحون ابن وسلم} وذكر عليه الله {صلى النبّي وفاة بلغته حاتى
َدى إلى العاص بن عمرو وسلم} بعث عليه الله {صلى النبّي ْن َل َفر والد الُج ْي َج
ِلسلم إلى يدعوه وعبد ِلسلم إلى ودعاه عمرو عليه قدم فلما ا َدى قال ا ْن َل الُج
ّلني لقد والله ٍر يأمر ل أنه المّي النبّي هذا صدق على د ّ بخي ّوَل كان إل ٍذ أ به آخ

ّوَل كان إل َشّر عن ينهى ول َيغلُب وأنه له تارٍك أ

َطر فل ْب َغلب ي ُي ُنجز بالعهد َيفي وأنه يضجر فل و ّنه أشهد الموعد وي أنشد ثم نبّي أ
ًا َعلء عليه الله {صلى وبعَث  ظ34 فتحون ابن ذكرها أبيات بن وسلم} ال

َلخنس بن َساوى بن المنذر إلى الَحْضَرمّي ّي ا َعبد َفه البحرين ملك ال من ُمنَصر
َنة ْعَرا َأسلم الفتح قبل وقيل الِج ّدق ف ّية َأبي بن الُمهاِجر وبعث وص المخزومّي ُأم

ّي َكلل عبد بن الحارثِّ إلى َير َيَمن الِحْم وبعث أمره في سينظر بأنه فأجابه بال
في وقيل تبوك من انصرافه عند اليمن إلى َجبل بن ومعاذ الشعري موسى أبا

َيين عشر سنة الخر ربيٍع شهر ِلسلم إلى داع َأسلم ا ملوكهم أهلها ُ عامة ف
ًا وُسوقتهم ْوع َبَجلّي الله عبد بن َجرير وبعث قتال غير من َط َعم بعد ال ْث إلى َخ

ُكلع ذي ِلسلم إلى يدعوهما َعمرو وذي ال ّفي وأسلما ا ُتو {صلى الله رسول و
عندهم وسلم} وَجرير عليه الله

ّية بن عمرو وبعث ّذاب ُمسيلمة إلى ُأم َثه آخر بكتاٍب إليه وكتب بكتاٍب الك وبع
ّوام بن الّسائب مع َع ّوام بن الّزبير أخي ال َع الُجذامّي عمرو بن َفروة إلى وبعث ال

ِلسلم إلى يدعوه َلَم بُمعاٍن لقيصر عامل وكان إليه يبعث لم وقيل ا وكتب فأس
ّية وبعث بإسلمه ِفّضة لها ُيقال َشهباء َبغلة وهي سعد بن مسعود مع ً هد
َفرس َقباء وأثواب َيعفور له يقال وحِامار الّضرب له يقال و ُدس و ْن ّوص ُس ُمخ
َبه عليه الله {صلى النبّي فقرأ بالذهب ِقبل وسلم} كتا الثواب وفّرق هديته و

َقباء وأعطى نسائه في عشرة اثنتي سعد بن َمسعود وأجاز نوفل بن مخَرَمة ال
ّية ِلَك وبلغ ونشا أوق ُفه َفروة إلى فأرَسل ذلك الروم م ّو عن يرجع فلم ُيخ

َلسطين َصلبه وقيل الَحبس في ومات  و35 فَحبَسه السلم ِف ّياش وبعث ب بن ع
ُنعيم وَمسروح الحارثِّ إلى بكتاب المخزومّي ربيعة أبي ْبد بني و من َكَلل َع

َير ِلسلم إلى يدعوهم حِاْم َديل بن محمد وبعث فقبلوا ا الُخزاعي َوْرقاء بن ُب
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ُقتل اليمن أهل إلى الله عبد وأخاه ّفين و عنهما الله رضي بِص
ّذنيه ِذكُر وسلم} عليه الله {صلى مؤ

ّذنين أربعة له كان ّديق بكر أبي مولى َرباح بن ِبلل بالمدينة اثنان َمؤ وهو الص
ّول ّذن من أ َعمرو عليه الله {صلى الله لرسول أ َمكتوم ُأّم بن وسلم} و

ّي القرشّي َير بن أوس َمحذورة وأبو العمى العامر ْع ّكة الُجمَحي ِم وسعد بم
ُقباء ياسر بن عّمار مولى عائذ بن القرظ ب

وسلم} عليه الله {صلى ُأمرائه ِذكر
َذاُن َذام ويقال با فيروز الملك بن ساف جاما الملك بن بلش بن َساَسان بن با

الله {صلى الله رسول َأّمره الفارسّي ُجور بهرام الملك بن يزدُجرد الملك بن
َيمن على كسرى موت وسلم} بعد عليه ّلها ال ٍر أول فهو ك ِلسلم في أمي على ا

َأول اليمن َعَجم ملوك ِمن أسلم َمن و عليه الله {صلى النبّي حاياة في ومات ال
ّلى ْهر ابنه وسلم} فو باذان بن ش

َأعمالها َصنعاء ّلى فقط و ّية َأبي  ظ35 بن المهاجَر وو ْندة المخزومّي أم ِك
ِدف ّفي والّص أبو فبعثه إليها َيِسر وسلم} ولم عليه الله {صلى الله رسول فتو

ّلى المرتدين من ناٍس قتال - إلى عنه الله - رضي بكر البياضّي َلبيد بن زياد وو
ّي ْوت النصار ّلى حَاْضَرَم ّي موسى أبا وو َلشعر َد ا َدن َزبي َع ِرَمع و والساحِال و

ّلى َبل بن ُمعاذ وو َند َج ّتاب وأّمر الَج ّكة على َأسيد بن ع والحّج الَموسم ِ وإقامة م
ّنه في سنة العشرين دون وهو ثماٍن سنة بالمسلمين إحادى ابن وقيل ِس

ّية بن حَارب بن َصْخر ُسفيان أبا وأّمر سنة وعشرين على شمس عبد بن ُأم
ْيماء على ُسفيان أبي بن يزيد ابنه وأّمر َنْجران العاص بن سعيد بن خالد وأّمر َت

ّية بن ُد قتله باذان بن شهر قتل بعد َصنعاء على شمس عبد بن ُأم َعنسّي السو ال
ّذاب وأّمر القرى وادي على العاص بن سعيد بن عمرو أخاه وأّمر الك

ْينة ُقرى على العاص بن سعيد بن أخاهماالحكم َدك وهي ُعَر وأّمر وغيرهما َف
َنة على سعيد بن َأبان أخاهم الرماح إليها ُتنسب التي وهي بالبحَرين الَخّط مدي

ّية ِطيف على الَحْضَرمي بن العلء وأّمر  و36 الخط َق بالبحرين ال

الثقفي العاص أبي بن عثمان وأّمر وأعمالها ُعمان على العاص بن عمرو وأّمر
َية وأّمر الطائف على ْيج بن يغوثِّ عبد بن َجْزء بن َمْحِم َو َبيد بن عمرو بن ُع ُز

بن علي وسلم} وأّمر عليه الله {صلى به تختّص التي الخماس على الّزبيدي
َء وولّه باليمن الخماس على طالب أبي ّي وأّمر بها القضا ِتم بن َعد على حاا

كل على كان لنه الصدقات على ً كثيرة ً جماعة وأّمر وطيء َأسد بني َصدقات
ّديق بكر أبا وأّمر صدقاتها يقبض واٍل قبيلة سنة الحّج موسم إقامة على الص
ْثره على وبعث تسٍع ًا إ ّي براءة سورة الناس َ على يقرأ عل

فْصل
َبَسة بن َعمرو كان وسلم} قبل عليه الله {صلى الله رسول صديق الّسلمّي َع

ّوة {صلى وحاَرَسه ذلك خلف يقتضي ما مسلم صحيح وفي حازم ابن قاله النب
ٍر وسلم} يوم عليه الله بد
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َعريش في نام حاين ويوم َمْسلمة بن محمد ُأحاد يوم وحارَسه ُمعاذ بن سعد ال
ّوام بن الّزبير الخندق ّية بني وليلة الع ُقرى وبوادي َأيوب أبو بصف وحارَسه بلٌل ال

ّقاص أبي بن سعد ْكوان و َذ ّباد حَارِسه على وكان قيس عبد بن و فلما ِبشر بن َع
كانوا والذين الحرَس ) ترَك الناس ِمَن يعِصُمَك ( واللُه تعالى قوله نزل

َلعناق يضربون ِه بين ا والّزبير طالب أبي بن وسلم} علّي عليه الله {صلى يدي
ّوام بن ْقلح أبي بن ثابت بن وعاصم َمْسلمة بن ومحمد عمرو بن والمقداد الع َل ا

الله {صلى منه ُعبادة بن سعد بن قيس وكان الكلبي ُسفيان بن والّضحاك
ْعبة بن الُمغيرة ووقف المير من الشرطة صاحاب وسلم} بمنزلة عليه على ُش

ّية يوم بالسيف رأسه ّذن ِبلل وكان الُحديب أبي بن وُمعيقيب نفقاته على المؤ
ّدوسّي فاطمة َؤيب وكان خاتمه على ال َلة بن ُذ ْلَح الُخزاعّي َعمرو  ظ36 بن حَا

ْدن صاحاَب ذؤيب بن َقبيَصة الفقيه والد وسلم} عليه الله {صلى الله رسول ُب
ِذَن وقد عليها والناظَر َأهدى التي َنَسة السود َرباٌح عليه َأ موسى وأبو مولياه وأ

َلشعري ّبون الذين شعراؤه وكان ا ِلسلم عن َيذ مالك بن كعب بألسنتهم ا
ِلمي َواحاة بن الله وعبد الّس ّيين ثابت بن وحاّسان َر الله {صلى وخطيبُه النصار

َتادة أبو وفارُسه َشّماس بن قيس بن وسلم} ثابت عليه النصاري َق
وسلم} عليه الله {صلى ِسلحِاه ذكُر
ّول وهو مأثور أسياٍف وسلم} تسعة عليه الله {صلى الله لرسول كان سيف أ

ِرثه َملكه من و
َعْضب أبيه َقار وذو وال َف ٍر غنائم من ال {صلى الله رسول فيه رأى الذي وهو بد
ّيا عليه الله ّنه وسلم} الرؤ سيفه ُذباب في كأّن وسلم} رأى عليه الله {صلى فإ
ْلمة ّولها ٌ ُث ل وكان ِعلَط بن الَحّجاج له أهداه وقيل ُأحُاد يوم فكانت ً هزيمة فأ

ِرق ُته قائمتُه وسلم} وكانت عليه الله {صلى النبّي يفا َع ِبي َق َقته و ْل َؤابته وحَا ُذ و
َكَراته َب َنْصله و عليه الله {صلى الله رسول أصابها أسياف وثلثة ِفّضة من و

َقاع بني سلح وسلم} من ُن ْي ِعّي َق ْل َق ّتار ال َب ْتُف وال الله {صلى عنده وكان والَح
َذم الّرُسوب ذلك وسلم} بعد عليه َقضيب والِمخ عليه الله {صلى له وكانت وال

ُفُضول ذات َأدراع وسلم} سبع َيت ال وهي لطولها بذلك ُسّم

ّي الّشْحم أبي عند رهنها التي ّيهود ٍر على ال ِعي ِوَشاح وذاُت لعياله َش وذاُت ال
ّية الَحواِشي ِد ْغ َع كانت إنها وقيَل ْ والّس ِبَسها - التي السلم - عليه داود در حاين ل

ِفّضة جالوَت َقتَل ْتراء و َب ُأحُاد يوَم عليه وكان والِخْرنق ِلقصرها بذلك ُسّميت وال

ُفُضول ذاُت ِدرعان ِفّضة ال َبر يوَم عليه وكان و ْي ُفُضول ذاَت َخ ّية ال ْعد كانت والّس
من والَصفراء والّروحااء الّزوراء ِقسّي ست  و37وسلم}  عليه الله {صلى له
ْوحَاٍط من والبيضاء نبٍع َقوٌس َش ْبٍع من و ًا َن ُتوم ُتدعى أيض َك إذا صوتها لنخفاض ال

ّي النعمان بن َقتادة فأخذها ُأحُاد يوم ُكِسَرت بها رمى َفر ّظ ْبٍع من وقوس ال َن
ًا الّسداد ُتدعى أيض

ْعبة له وكانت ُتسّمى الَجمع ُتسّمى َج َطقة الكافور و ْن ِديم من وِم فيها َمبشور ًأ
َلق ثلثِّ ِزيم ِفّضة من حَا ْب ِل َطْرف ِفّضة من وا يقال ُتْرٌس له وكان ِفّضة من وال

ُق الّزلوق له ُترٌس السلح عنه يزل ُفتق له يقال و ُأهدي ال تمثال فيه ُترٌس له و
ذلك الله فأذهب عليها وسلم} يده عليه الله {صلى فوضع َكبٍش أو ُعقاب

َقاع بني سلح من أصابها أرماٍح ثلثة له وكان التمثال ُن ْي ّي له يقال وُرمح َق ِو ْث الُم
ّني يقال وُرمٌح مكانه ُيقيم به المطعون أن َأي الثوي من َتث حَاربة له وكانت الم

َعة لها يقال ْب ّن ِشبه الّرْمح دون صغيرة وحَاربة البيضاء اسمها كبيرة وحاربة ال
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ّكاز ُع َنَزة لها يقال ال َع َعم وكان ال ْد ُتحمل وكانت يده في وهي بها ويمشي عليها َي
ِعيد في يديه بين َكَز حاتى ال ُتر

َذها َأمامه ّتخ ْترة في ّلي ً ُس ُيص ّوام بن الّزبير من َأخذها إنه وقيل إليها و وأخذها الع
َنجاشّي من الّزبير َنَزة له وكانت ال َفٌر وكان أخرى َع ْغ له يقال حاديد من ِم

ٍه ُوّشَح الموّشح َب َفر بِش ْغ ُبوغ ذو أو المْسبوغ له يقال آخر وِم كان الذي وهو الّس
ّكة دخل حاين المكّرم رأسه على َبُسها ُجباب ثلثِّ له وكانت الفتح يوم م في يل

ّبة فيها الحرب ْندس ُج ْدَر ِمْحَجن له وكان أخضر ُس ويركُب يمشي أكثر أو ِذراع ق
ُقه به ّل ُيع ِه بين و ِره على يدي ُعْرُجون ُتسّمى ِمْخَصرة له وكانت بعي من وقَضيٌب ال

ْوحَاط الله {صلى أسمائه فضل في عياض القاضي وقال الَممُشوق ُيسّمى الش
َقضيب وسلم} صاحِاب عليه َع السيِف أي ال ًا ذلك وق ِلنجيل في مفّسر قال ا
ٍد من َقضيٌب معه ُأّمته به ُيقاتل حادي ِذلك و القضيُب أنه على ُيحَمل وقد قال ك

ُوق َد الن وهو ُيمسكه كان الذي الممش َوة له  ظ37 وكانت الخلفاء عن وهي ِهرا
َعَصا ذكٌر ولها ال

ْوض حاديث في ُمْخَملة َنِمرة من ُمّربعة َسوداء ٌ راية له وكان عنه بها يذود الَح
َقاب لها يقال ُع من رجل عن حَارب بن ِسَماك حاديث من داود أبي سنن وفي ال
وسلم} عليه الله {صلى الله رسول راية رأيُت قال منهم آخر عن قومه

ْفَراء ُته وكانت َص ًا ألوي َلسود فيها جعل وربما ِبيض ّبما ا بعض ُخُمر من كانت ور
َبر لواء له - وكان عنهن الله - رضي نسائه ْغ ّبان بن الشيخ أبو وروى َأ من حا
ّباس ابن حاديث ِته على مكتوٌب قال ع إل إله وسلم} ل عليه الله {صلى رايا

الله رسول محمد الله
وسلم} عليه الله {صلى ملبِسه ِذكُر

ًا كساها الّسحاب ُتسّمى ٌ عمامة له كانت ّي {صلى - وكان عنه الله - رضي عل
ِنس تحتها وسلم} يلبس عليه الله َقل َية ال ِط ّلل ْلبس وكان ا ِنس ي َقل بغير ال

َعمائم ويلبس ال

َعمائم ِنس بغير ال َقل ِنس يلبس وكان ال َقل الذاَن وذوات والمزرورات البيض ال
ٌء له وكان ُفتح ُيسّمى ردا ّكة ودخل ال َفتح يوم َ م َسوداء ِعمامة رأسه وعلى ال
َكتفيه بين ِعمامته ُيرِخي اعتّم إذا وكان أبيه عن حُاريث بن عمرو بن جعفر قاله

الله {صلى الله رسول قميُص كان قال أنس وعن وراءه ويفرزها ُيديرها وكان
ًا عليه ْطن ُق ُكّمين قصيَر الطول قصيَر وسلم}  َديل وعند ال رسول ُكّم كان قال ُب
الله رسول ثوب أّن ُعروة وعن الُرْسغ وسلم} إلى عليه الله {صلى الله

ْفد إلى فيه َيخرج كان وسلم} الذي عليه الله {صلى َداء الو طوله حَاضرمّي َر
َعرُضه َأذرع أربعة َدة أّن الواقدي وعن وِشبر ذراعان و عليه الله {صلى النبّي ُبر

ٍر ٍ ثلثة في أذرٍع ستة طول ً يمانية وسلم} كانت ُه وِشب ُعمان َنْسج من وإزار
َعة يوم َيلبسهما كان وِشبر ذراعين َعْرض في وِشبر أذرٍع أربعة طوله الُجم

ُيطويان ثم والعيدين
َيلبس عليه الله {صلى الله رسول كان جابر وعن َده وسلم}  في الحامر ُبْر

ّباس ابن رأيُت قال ِعكرمة وعن والُجمعة العيدين ّتزر  و38 إذا ع ّدم َأْرخى أ مق
ْيه ظهر على حااشيتاه تقع حاتى إزاره َدم ِلزار ويرفع َق ِلَم له فقلُت وراءه مّما ا
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َأتزُر ِزر عليه الله {صلى الله رسول رأيُت فقال هكذا ت َيأت ِلْزَرة هذه وسلم}  ا
َهه بها مسَح توّضأ إذا ٌ وسلم} خرقة عليه الله {صلى له وكانت ّبما َوج وُر

َطَرف َيمسحه ُبْردان عليه الله {صلى له وكان ردائه ب ٌء أخضران وسلم}  وكسا
ٌء َأسود ِكسا ّبد أحامُر و ًء أخرجت عائشة أّن الصحيح وفي ُمل ًا ِكسا ّبد ًا ُمل وإزار
ًا فارس ابن وقال هذا وسلم} في عليه الله {صلى النبّي روُح ُنزع فقالت َغليظ

ُيقال تعالى الله - رحامه وسلم} ثوبْي عليه الله {صلى الله رسول َترك - و
َبَرة ًا حِا ًا وإزار ّي َيين وثوبين ُعمان ًا ُصحار ًا وقميص ّي ًا َسُحول ّبة ُصحاريا وقميص وُج
ّنية ًء وَخِميصة َيَم ِكسا ِنس أبيض و َقل ًا و ًا طية ل ِصغار ًا أو ثلث ًا أربع طوله وإزار

ٍر خمسة ْلحفة أشبا َوّرَسة ً وِم ُم

والبياض وسلم} القميص عليه الله {صلى الله رسول إلى الثياب أحاّب وكان
َبرة ِبَس حُامرة فيه البرود من َضرٌب وهي والِح َل وسلم} في عليه الله {صلى و

ّبة وقٍت ّية ً ُج ّيقة ً شام ُكّمين ض ّتخذ قباء وقٍت وفي ال وسلم} عليه الله {صلى وا
ًا َتم َهب من خا ّتم َذ َعه َذهب من خواتيَم الناس فصنع به وتخ عليه الله {صلى فنز

َذ به وسلم} ورمى وسلم} عليه الله {صلى النبّي ونهى خواتيَمهم الناُس فنب
ّتم عن َتخ َهب ال ّتخذ ثم بالذ ًا ا َتم ٌد َنقُشه منه َفّصه ِفّضة من خا الله رسوُل محم
ّتم الذي وهو ْئر في سقط ثم عثمان ثم ُعمر ثم بكر أبو بعده به تخ ِريٍس ِب ولم َأ
َدر َتم له وكان عليه ُيق ّي حاديد من خا ْلو الله رسول محمد َنقُشه ِفّضة عليه َم
ِرق من خاتم له كان وقيل اليمن من َجبل بن ُمعاذ إليه به َبعث حَابشّي َفّصه َو
ّتم عليه الله {صلى وكان َيتخ ْنِصره في وسلم}  ّبما اليمن ِخ َليسر في ور ا

َفّص ويجعل ّفه باطن يلي ِمّما ال َء دخل إذا وكان ك َع الخل َتَمه نز ًا ونهى خا علي
ّتم عن ّبابة في التخ ً أّن الترمذي في وروي والوسطى الّس وعليه جاءه رجل

َتم ما فقال حاديد من خا
َتٌم وعليه جاءه ثم النار أهِل َ حِالية  ظ38 عليك أرى لي ْفر من خا لي ما فقال ُص
ُد َية عنك إرم فقال َذهب من خاتٌم وعليه جاءه ثم الصنام ِريَح منَك أج أهِل حِال

ّنة ّي من قال الج ُذه شيء َأ ّتخ ِرٍق من قال َأ ً ُتتّمُه ول َو َأهدى مثقال النجاشّي له و
ّفين ْين أسودين ُخ َذَج من أزواٍج أربعة له وكان عليهما ومسَح فلبسهما سا

ًا الُخفاف ْيبر من أَصابها أيض ّتيتان َنعلن له وكانت َخ ْب ِقبالين ذواتا مخُصوفتان ِس
صفراء كانت إنها وقيل
فصل
ُفسطاط عليه الله {صلى له كان ِكّن يسمى وسلم}  َدٌح له وكان ال ُيسّمى َق

ّيان َدُح الر ًا ُيسّمى آخر وق َدٌح ُمغيث َق ّبٌب و ّد نصف من أكثر بقدر ُمض من وأقّل الُم
ّد ّبات ثلثِّ وفيه الم َقة ِفّضة من ض ْل ّلق وحَا َدح بها ُيع َق من البخاري صحيح وفي ال

َدَح أّن َأنس حاديث الشعب مكان فاتخذ وسلم} انكسر عليه الله {صلى النبّي َق
ًا َدٌح له وكان ِفّضة من َضبب َدٌح زجاج من َق َق ُيوَضع ِعيدان من و

ْوٌر له وكان الليل من فيه يتبوُل سريره تحت المخضب له يقال حِاجارة من َت
ًا منه يتوّضأ َبه من مخَضب له وكان كثير ّناء في يكون َش قعب له وكان الح

َتسٌل الّصادرة ُتسّمى َركوة له وكان الّسفة يسمى ْغ ْفر من وُم ِدهن ُص وكانت وُم
ِقس له أهداها إسكندرانية وسلم} َربعة عليه الله {صلى له َقو َية مع الُم ِر ما
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ًا فيها ينظُر وكان َ الِمرآة فيها وسلم} يجعل عليه الله {صلى فكان من وُمْشط
ْبل إنه قيل عاٍج ُذ ْكَحلة ال ْثِمد من يكتحل وكان والِم ًا النوم عند فيها إ كل في ثلث
ُيمنى في رواية وفي عين ْبعة في ويجعل مرتين اليسرى وفي مّرات ثلثِّ ال الّر
ًا رجاٍل ُ أربعة يحملها الغّراء ُتسّمى َقْصعة له وكانت والّسواك الِمقراضين أيض

ُع لها َلٍق أرب ٌع حَا ٌد  و39 الِفطر َ زكاة به ُيخرُج وَصا َساٍج من قوائمه وَسريٌر وُم
قدم وسلم} لّما عليه الله {صلى الله رسول إلى ُزرارة بن َأسعد به بعث

ّفي حاتى عليه ينام فكان أيوب أبي دار في المدينة ُوِضع ُتو ّلي عليه َف عليه َوُص
الناس وكان

َكته يطلبون موتاهم عليه يحملون الله - رضي وعمر بكر أبو عليه وحُامل بر
ِطيفة له - وكانت عنهما ٍم من ِفراٌش له وكان ٌ َق َد ُوه َأ َئلت ِليٌف حَاْش حَافصة وُس

ِه ِمْسٌح وسلم} قالت عليه الله {صلى الله رسول فراُش كان ما َتين َيثني َي ْن َث
وسلم} عليه الله {صلى عليه فينام
ّبه ذكُر وسلم} عليه الله {صلى َدوا

ْكُب الخيل فمن ّول وهو الّس َكه َفَرس أ ِر أعرابّي من اشتراه َمل وكان َأواٍق بعش
َلعرابّي عند اسمه ّول الّضرس ا َد عليه غزا ما َأ فرٌس المسلمين مع يكن لم ُأحُا
َيار بن ُبْردة لبي فرٍس وغير غيره الُملوح له يقال ِن

ً أغّر وكان ْلق ُمحّجل َيمين َط ًا ال روي قد وكذا أدهم وكان الثير ابن وقال ُكميت
ّباس ابن عن َهُم وسلم} فرٌس عليه الله {صلى الله لرسول كان قال ع ْد أ

ْكب ُيسّمى َتِجز الّس ثابت بن ُخزيمة فيه له شهد الذي وهو أشهَب وكان والُمْر
َته فجعل ّطْرف هو وقيل رجلين شهادة شهاد ْيف النجيب هو وقيل ال ّلَح أهداه وال

ّلزاز الجذامي َعمرو بن َفروة وقيل البراء أبي بن ُ ربيعة له له أهداه وال
ِقس ّظرب المقو َعمرو بن َفروة له أهداه وال
ّي ُأسيد أبا فأعطاه الجذامي ْبَحة الساعد َق الذي وهو وَس َبق عليه ساب ِرح فس فف

ُد به َوْر ّي َتميٌم له أهداه وال عليه - فحمل عنه الله - رضي ُعمَر فأعطاه الدار
ّتفق أفراٍس سبعة فهذه تعالى الله سبيل في ّيدي جمعها وقد عليها ُم والدي س
ّنته َبحبوحاة فأسكنه برحامته الله - تغّمده  ظ39 فقال نظمه بيٍت - في َج

ْكٌب والخيَل ْبَحة ُلحيٌف َس ِرٌب ٌ َس ظ
َتِجٌز ِلزاُز ٌد مر أسرار لها وْر

له كانت وقيل الّسكب ويركب عليه يمتطي كان والذي مّرة غير وأنشدنيه
َلبلق وهي ُأَخر أفراٌس ُعقال وذو أصحابه بعض عليه حامل ا ّلمة وذو ال ال

والبحر واليعبوب واليعسوب والّسرحاان المرواح ويقال والمراوح والمرتجل
هما وقيل والدهم كميت وهو

ًا السجل يكون أن وأخاف الثير ابن قال والِسْجل والسحاء واحاد من مصّحف
ًا عشرة خمس وهذه والنجيب والطرف وملوح العكس أو الشحاء فرس
ِبغال ومن فيها مختلٌف ُدل ال ْل ِقس له أهداها شهباء وكانت ُد َقو َبغلة أول وهي الم
ِلسلم في ُركبت ُبرت وسلم} حاتى عليه الله {صلى بعده وعاشت ا وذهبت ك

َعميت أسنانها ُبع فماتت قفيز في ووقعت الّشعيُر لها ُيجّش وكان و ْن ِي وفي ب
- عنه الله - رضي علّي عليها قاتل حاتى عاشت أنها عساكر لبن دمشق تاريخ
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ِفّضة سفيان أبي بن معاوية ولية في ماتت إنها ويقال الخوارج فروة له أهداها و
الله - رضي الصديق بكر وسلم} لبي عليه الله {صلى النبّي فوهبها الُجذامي

َلة صاحاب له أهداها َشهباء - وبغلة عنه ْي ّنة َأ ْؤبة بن ُيح ْوَمة صاحاب وبعث ُر ُد
َدل ْن َبغلة عليه الله {صلى الله رسول إلى الَج ّبة ً وسلم}  ُدس من ً وُج ْن ُس
ّبة حُاسن من وسلم} يتعّجبون عليه الله {صلى الله رسول أصحاُب فجعل الج
ّنة في ُمعاذ بن سعد وسلم} لَمناديُل عليه الله {صلى الله رسول فقال الَج

ٍد النعام سورة تفسير في الثعالبي وروى  و40 هذا من يعني أحاسُن بإسنا
ً وسلم} بغلة عليه الله {صلى النبّي أهدى كسرى أن عباس ابن إلى ضعيف
ٍر من بُحّل فركبها َع ٌد وهذا خلفه أردفه ثم َش الدمياطي الحافظ ذكر - كما بعي
َلّن الله رحامه عامله وسلم} وأمَر عليه الله {صلى النبّي كتاَب مّزق كسرى - 

َبعِث بقتله بادان باليمن َأخبر وكفره بطغيانه الله فأهلكه إليه رأِسه و رسوُل و
كتاب وفي ُقتل َ ليلة بقتله باليمن عاِمله وسلم} رسوَل عليه الله {صلى الله

ّيان بن الشيخ وسلم} ) لبي عليه الله {صلى النبّي ( أخلق النجاشي أن حا
النبّي َسرج وكان يركبها وكان ً وسلم} بغلة عليه الله {صلى الله لرسول أهدى

ّفتاه عليه الله {صلى ْير الَحمير ومن ِليٍف من وسلم} د َف َكان ُع أهداه َأشهَب و
ِقس له َيعفور الُمقو حامار إّن ويقال الُجذامّي عمرو بن َفروة له أهداه و

ِقس َق ُعفير َ فروة وحِامار َيعفور المقو ونف

طرَح وقيل الوداع حَاّجة وسلم} من عليه الله {صلى النبّي ُمنصرَف َيعفور
ٍر في نفَسه النبّي أّن وروي وسلم} فمات عليه الله {صلى النبّي ماَت يوَم ِبئ

ًا أصاب خيبر فتح وسلم} لما عليه الله {صلى َد حِامار ّلم يركبه وكان َأسو وك
َأسامي كتاب وفي ذلك يثبت وسلم} ولم عليه الله {صلى النبّي َأردفه َمْن ( 

بن سعد دار وسلم} أتى عليه الله {صلى وسلم} ) أنه عليه الله {صلى النبّي
ّلم عبادة ًا فس ُبه وهو ثلث ًا ُيجي ًا فانصرف ِسّر َمنعني ما فقال سعد فخرج راجع

ّد أْن ًا - يعني َأر ْهر ّ َج ِتكثَر - إل أتى يرجع أْن أراد فلما فدخل السلم علينا ل
ٍر ّد ابنه معه فأرسل ٌ َقطيفة عليه بحما ّي بين احامله فقال الِحماَر ِلير فقال َيد
ّق هو نعم الله  ظ40 سبحان سعد ْدر أحا الله رسول يا لَك هو قال حاماره بَص
ًا احامله قال عليه الله {صلى الله رسول بينما أنه الحديث وفي َخلفي إذ

عليه الله {صلى الله رسول فقال حاماٌر معه رجل جاء إذ وسلم} يمشي
ّق وسلم} أنت ْدر َأحا ّ دابتك بْص ُته قد قال لي تجعله أْن إل رواه فركب لَك جعل

َعم ومن حاسن صحيح حاديث وقال والترمذي داود أبو ّن عليها هاجر التي ُ الناقة ال
ّكة من ُتسّمى المدينة إلى م َعْضباء و الوحاُي عليه نزَل إذا يحمله يكن ولم ال

ّي الدين محب الحافظ قال كما غيُرها الله رسول - اشتراها الله - رحامه الطبر
ٍم بأربعمائة الصديق بكر أبي وسلم} من عليه الله {صلى َواء وهي دره َقْص ال

َعاء ْد ٌع ول َعَضٌب بها يكن ولم والَج َد ج

ُهّن وقيل َشهباء وكانت به فُسّميت شيء بأذنها كان وقيل بذلك ُسّميت وإنما
َقت التي وهي ثلثُِّ ِب ّق ُس الله {صلى الله رسول فقال المسلمين على فَش
ًا وسلم} إّن عليه ّق ّء يرتفع ل أْن الله على حا ّ الدنيا هذه من شي َعه إل وقيل َوض

َدامة وعن غيرها المسبوق عليه الله {صلى الله رسول رأيُت قال الله عبد بن ُق
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َباء ناقة على َيرمي حاّجته وسلم} في ْه ْهباء َص الله رسول ووقف الشقراء والَص

َفة عليه الله {صلى َعَر له وكان َأحامر جَمٍل على الوداع حاّجة في َ وسلم} ب
َلب له يقال وسلم} جمل عليه الله {صلى ْع ّث {صلى الله رسول عليه بعث ال

ّية بن وسلم} ِخراَش عليه الله ّكة قريش إلى ِ ُأم ّلغهم الُحديبية يوم بم ُيب جاء ما ِل
َعقروا له َلحاابيش فمنعته ِخَراش قتل وأرادوا الَجمل ف َلق الذي وهو ا رأَس حَا

ّية وسلم} يوم عليه الله {صلى الله رسول ْيب َد ِنَم الُح الله {صلى الله رسول وغ
ٍر وسلم} يوَم عليه ً  و41 بد ًا َجمل ّي ْهر ْهل لبي َم أهداه ِفّضة من ٌ ُبّرة أنفه في َج

َيغيظ الُحديبية وسلم} يوم عليه الله {صلى الله رسول ل
ْعَجة عشرون له وكانت المشركين بذلك َغابة ً َن َغابة بال ٍد على وال المدينة من َبري

ْقَربتيِن ٍ ليلة وسلم} كّل عليه الله {صلى إليه ُيراح الشام طريق عظيمتين ِب
ْقحة له وكانت ألبانها من ِلُب كانت سفيان بن الضّحاك له أهداها ُبْردة ُتدعى ِل َتح
ْقحة َ عشرة خمس له وكانت َغزيَرتان ِلقحتان تحلب كما ًا ً ِل يرعاها كان ِغزار

ْدر وسلم} بذي عليه الله {صلى الله رسول مولى َيَساٌر ٍء َ ناحاية الَج ًا ُقبا قريب
ٍر من ْي ّتة على َع ّيون فاستاقها المدينة من أمياٍل س ُعَرن ًا وقتلوا ال وقطعوا َيَسار
َله َيده ِرج َغرزوا و ْينيه لسانه في الّشوَك و َع مشهورة ِقّصتهم وباقي مات حاتى و
ْدر بذي له وكان الصحيح في ًا الَج ُع أيض ْقحة له وكانت َلقائح سب الحفدة ُتسّمى ِل

ْفد ومعنى ْقحة له وكانت الّسرعة الَح ّية له وكانت مروة اسمها ِل ْهر بها أرسل َم
ْعم من ُعبادة بن َسعد ْيل بني َن َق ّلما َتزيد َأْن ُيريد ل شاة مائة له وكانت ُع ولد ك

ْوثة ُتدعى شاة له وكانت ً شاة مكانها ذبَح ً بهيمة الراعي ٌ وشاة غيثة وقيل َغ
ًا ُتسّمى ْنز َقَمر َع ُيمن ُتسّمى و ال

ٍز وسلم} سبع عليه الله {صلى الله لرسول كانت عباس ابن وعن ُن ْع منائَح َأ
ِديٌك عليه الله {صلى الله لرسول وكان َأيمن ُأّم َترعاهّن َأبيض وسلم} 

ِته ِذكُر وسلم} عليه الله {صلى وفا
ُع وهو فيه مات الذي وسلم} مرُضه عليه الله {صلى به ابتدأ في الرأس وَج
ْيُمونة بيت ْيحانة بيت في وقيل َجْحش بنت َزينب بيت في وقيل المؤمنين ُأّم َم َر
عليه الله {صلى حاياته في  ظ41 ماتت ريحانة أّن الصحيح لن ضعيٌف وهو

ّدمنا وسلم} كما الخميس يوم وسلم} خرج عليه الله {صلى النبّي أّن ويروى ق
ّد وقد المنبَر فرقي دسماء ً عمامة لبَس قد وكان َدْسماء ٍ بعصابة رأَسه ش

ً دعا ثم عليه فجلَس ّية اجتمعوا أن الناس في ينادي أْن فأمره بلل رسول لوص
ّيته آخر وسلم} فإنها عليه الله {صلى الله فاجتمعوا بلٌل فنادى لكم وص

ِوتهم َأبواب وتركوا وكبيرهم صغيرهم ّتحة بي َقهم ً ُمف خرج حاتى حاالها على وأسوا
َعذارى ّية ليسمعوا البيوت من ال الله رسول وص

عليه الله {صلى والنبّي بأهله المسجد غّص وسلم} حاتى عليه الله {صلى
َءكم ِلمن َأوسعوا وسلم} يقول ذرفت ً طويلة ً بليغة ً خطبة فخطبهم قام ثم ورا

بيت في ُيمّرَض أْن في نساءه استأذن ثم القلوب منها ووجلت العيون منها
ِذّن عائشة َأ كان لو فقال وارأساه تقول وهي عائشة على فدخل ذلك في له ف

ّفنِك لِك وأدعو لك فأستغفر حاّي وأنا ذلك ُأك َأدفنِك و َكله فقالت و َث ّنَك والله وا إ
ْلَت ذلك كان ولو موتي َلتحّب َظل ًا يوَمك ل النبّي فقال نسائك ببعض ُمعّرس
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إلى ُأرِسل أْن أردت أو هممُت لقد وارأساه أنا وسلم} بل عليه الله {صلى
ُد أمري فأمضي أخيِك وإلى أبيِك َه ٌع المر في يطمع فل عهدي وأع يقول ول طام

ْو القائلون ّنى َأ َتم ّنون َي ّ المؤمنون ويدفع الله يأبى َكّل قال ثّم المتم بكر أبا إل
ّلى قاله ً تاّمة ً صلة الّصّف في بكر أبي وسلم} وراء عليه الله {صلى النبّي وص

ّلى حازم ابن عليه الله {صلى الله رسول بعهد الياَم تلك بالناس بكر أبو وص
وهو اليام تلك بعض وسلم} في عليه الله {صلى وخرَج ذلك في وسلم} إليه

ّكٌئ ّباس علّي على ُمتو فقعد  و42 بالناس الصلة في بكر أبو أخذ وقد والع
ٍر أبي َيسار وسلم} عن عليه الله {صلى ٍر وأبو بك ِلمام موضع في بك أبو وصار ا

ًا بكر ُع المأموم موضع وسلم} في عليه الله {صلى َيمينه عن واقف الناَس ُيسِم
ّلى عليه الله {صلى الله رسوِل تكبيَر عليه الله {صلى النبّي وسلم} فص

ُؤّمهم وسلم} بالناس ًا َي ُهْم قاعد َفه و ْل الله رسول صّلها ٍ صلة آخر وهي قياٌم َخ
ّد وسلم} بالناس عليه الله {صلى ُعُه به واشت َعُك إني وقال وَج َعُك كما أو يو
وذلك منكم رجلن

َدٌح عنده كان الوفاة حاضرته وسلم} ولّما عليه الله {صلى أجره لعظيم فيه َق
ْدخل فجعل ماء َده ُي ّني اللهّم ويقول وجهه ويمسُح فيه َ المكّرمة ي على َأِع

َكرات َلمة ُأّم وقالت الموت َس ّية ُ - عاّمة عنها الله - رضي َس الله رسول وص
ُنكم َملكت وما َ الصلة الموت وسلم} عند عليه الله {صلى ْيما ّيره َأ اللُه وخ
َءه فاختار َق اللهّم وقال لقا َلعلى الرفي ُقبَض ا وسلم} عليه الله {صلى و

ًا على ً سنة وستين ثلثٍِّ ابن - وهو عنها الله - رضي عائشة صدر إلى ُمستند
ُظم ذلك غير وقيل ستين وقيل وستين خمٍس وقيل الصحيح ْطُب فع ُدهش الخ و
ّباس من أثبُت فيهم يكن ولم الصحابة من ٌ جماعة بكر أبو وخطب بكر وأبي الع
ّنَك تعالى قوله عليهم وتل الناَس ِإ  )
ّيٌت ّنهْم َم ُتوَن وإ ّي َبْت َم عليه الله {صلى الله رسول وُسّجَي عقولهم ) فثا

ِد ُبْر ِب َبرة وسلم}  َية وجاءت َسّجته الملئكة إّن وقيل ٍ حِا ِز الصوَت َيسمعون التع
ُكّل وبركاته الله ُ ورحامة البيت َأهَل عليكم السلُم الشْخص يروَن ول َنْفٌس ( 

َقة ِئ ْوِت ُ َذا ّنما الَم ِإ ّفوَف َو ِه في ) إّن ِ الِقيامة يوَم ُأجوركم ُتو ًء الل كّل عن َعَزا
ًا ٍ ُمصيبة َلف ًا  ظ42 هالٍك كّل من وَخ َدَرك ُقوا فبالله فات ما كّل ِمن و ِث ّياه َف وإ
ِرم َمْن الُمصاَب فإّن فاْرُجوا وبركاته الله ورحامة عليكم والسلُم الثواَب حُا
َتعزية هذه أّن َيروَن وكانوا َع أنه ويروى السلم عليه الَخِضر من ال من الناُس سِم

َله ذكروا حاين الُحجرة باب ّهٌر طاهٌر فإنه َتغسلوه ل ُغس ًا سمعوا ثم ُمط صوت
وهو يكون هل ُغسله في واختلفوا الَخِضر وأنا إبليس ذلك فإّن اغسلوه بعده
ٌد َأو ثيابه في نائٌم يعرفون ل قائل فقال النوَم عليهم تعالى الله فألقى عنها ُمجّر
ففعلوا ثيابه في اغسلوه هو َمْن

ُغِسل ذلك ٍر من فيه مات الذي قميصه في و َغْرس لها ُيقال بئ ّية ال منه ٍ بوص
ِبئر هذه وكانت ْعد ال ْيثمة بن ِلس َباء َخ ُق وسلم} عليه الله {صلى النبّي وكان ب
ِلَي منها يشرُب َو ِخْرقة يده على وكانت وسلم} علّي عليه الله {صلى َغسله و
ُله ّباس وكان القميص تحت من بها ُيغّس َثم الفضل وابناه الع ُق ّلبونه و علّي مع يق
ْقران ُ أسامة وكان ّبان عليه الله {صلى مولياه وُش كان وقيل الماء وسلم} يص
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َء يصّب الفضُل ْوس وحَاضرهم الما ْولّي بن َأ ًا يِل لم النصاري َخ كان وقيل شيئ
ّباُس كان وقيل الماء يحمُل َله يحضر لم بالباب الع كان أنه والمشهور ُغْس

ًا ّفَن حااضر ُك بيٍض أثواٍب ثلثة وسلم} في عليه الله {صلى الله رسول و
ّية ِل ِرج ِعمامة ول قميٌص فيها ليس َسُحو ْد ًا فيها ُأ ْدَراج الذي قميُصه ُنزع وقيل إ

ِطه في كان وقيل ُينَزع لم وقيل فيه ُغِسل ّلى الِمْسُك حَانو المسلمون عليه وص
ًا ُؤّمهم لم أفذاذ ٌد َي ٍد المستدرك في والحاكم البزار روى وقد َأحا أّن ضعيف بإسنا
ّول بذلك وسلم} أوصى عليه الله {صلى النبّي ّلى َمْن فأ ص
ّباس عليه ودخل الناس سائُر ثم النصار ثم المهاجرون ثم هاشم بنو ثم الع

ُمصلّه في فقيل  و43 الدفن مكان في اختلفوا إنهم وقيل النساء ثم الصبيان
َبِقيع وقيل الله {صلى الله رسول - َسِمعُت عنه الله - رضي بكر أبو فقال بال
ّ قّط نبّي ُدفن ما وسلم} يقول عليه واختلفوا فيه ُتوفي الذي المكان في إل
ْلَحد ُي ّفاران بالمدينة وكان ُيضَرح أم له أ ُد َأحادهما حَا ْلح ّي طلحة أبو وهو َي النصار

ً منهما جاء َمْن أّن على فاتفقوا الجّراح بن ُعبيدة َأبو وهو َيْضرح والخر أول
َله عمل ً طلحة أبو فجاء َعم ًا له فحفَر أول ُلِحد قبر ُدفن جانبه في و الله {صلى و
ّفاه الذي الموضع وسلم} في عليه - عائشة بيت في فراِشه تحت فيه الله تو

ُفرش عنها الله رضي ُء له ٌ َقطيفة القبر في تحته - و ودخل يفترشها كان حَامرا
ّباُس قبَره َثُم والفضُل وعلٌي الع ُق ّباس ابنا و ْقران الع كان ويقال موله وُش

َبة بن الُمغيرة إّن ويقال معهم َخولّي بن وأوس ُ ُأسامة ْع يصّح ول قبره نزل ُش
أبو الحاكم قاله

ُأطبق أحامد عليه الله {صلى التراُب عليه ِهيل ثم لبنات تسع َلحده على و
َتلفوا عنهما الله - رضي عمر ثم بكر أبو بالبيت بعده ُدفن وسلم} ثم في - واخ

ّدة يوم اشتكى فقيل ودفنه وفاته وسلم} وتأريخ عليه الله {صلى مرضه م
َفر من بقيت ً ليلة عشرة ِلحادى الربعاء ِهجرة من عشرة إحادى سنة َص ال

ِلثنين يوم وتوفي ً ليلة عشرة اثنتي وقيل ً ليلة َ عشرة ثلثَِّ فاشتكى ِلليلتين ا
من َخلوَن وعشرين لثنتين السبت يوم اشتكى وقيل الول ربيٍع شهر من َمَضتا
َفر اشتكى أنه يصّح ول الول ربيٍع من مضت عشرة لثنتي الثنين يوم وتوفي َص
َفر من بقيت ِلليلة الربعاء يوم َفر ُمستهل أن يقتضي ذلك لن َص الربعاء يوم َص

ّور ل وذلك ّفي وقيل الخميس يوم كان الحّجة ذي أول لن ُيتص الثنين يوم تو
يوم توفي وقيل وجماعة حازم ابن عند الراجح وهو الول ربيع من خلت لثماٍن
َهل الثنين َت الثنين يوم  ظ43 ُتوفي أنه الجمهور عند والراجح الول ربيٍع ُمس
بن الربيع أبو ثم الّسهيلُي قال كما يصّح ول الول ربيٍع من مضت عشرة لثنتي
َداع حاّجة في َ وسلم} بعرفة عليه الله {صلى وقفته لّن سالم َو يوم كانت ال

ول الجمعة
ّور ِر من عشر الثاني الثنين يكون َأْن ذلك مع ُيتص عن والمنقول الول ربيٍع شه

ّد حاين توفي أنه الكثرين وقيَل الغني عبد حازم وبه الثنين يوم من الضحى اشت
ّي صحيح وفي الشمس زاغت حاين ُوفي أنه البخار وصّحح اليوم ذلك آخر ت

ِلكليل في الحاكم ُدفن الثنين يوم في الشمس زاغت حاين توفي أنه ا تلك و
وقيل الثلثاء يوم وقيل الثلثاء ليلة ُدفن وقيل القاويل أثبت إنه وقال الساعة

وصحبه آله وعلى عليه الله صلى الربعاء يوم وقيل الُمرّجح وهو الربعاء ليلة
ّلم ًا وَس ًا تسليم ًا كثير ّنه وعونه الله بحمد المختصر تم دائم وحاسبنا وكرمه وَم
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ّوة ول حاول ول الوكيل ونعم الله ّ ق ّيدنا على َصّل اللهّم العظيم العلّي بالله إل س
ّلْم وأصحابه آله وعلى المّي النبّي محمد ًا وَس ًا تسليم  كثير


