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المصطفى فضائل بتعريف الوفا
الجوزى لبن 

مصنفه أن حيث المحمدية، الكريمة والشمائل النبوية السيرة في يبحث كتاب
إلى آدم ولدة منذ بها يتعلق ما وكل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإيرة أورد
والمعارك، والهجرة والبعثة كالنشأة التاريخية الناحية أورد حيث القيامة يوم

وآداب زهد من والخألقية الخلقية والصفات كالمعجزات والمناقب المآثر وناحية
رسإول بأحوال أوفى حيث لعنوانه موافقا الكتاب موضوع . فجاء ذلك وغير وعبادة

. وسإلم عليه الله صلى الله

وسإلم عليه الله صلى نبينا بداية أبواب

الول الباب
عليه آدم زمن من وسإلم عليه الله صلى محمد نبينا بذكر التنويه ذكر في

السلم
ِعْرباض عن َية بن ال ِر ّني عليه الله صلى الله رسإول قال: قال سإا ِإ َد وسإلم: « ْن ِع
ِتُم الله ّييَن َلَخا ِب ّن ِإّن ال َدَم و ِدٌل آ ْنَج ِته» . ِفي لُم َن ْي ِط
ْيَسرة عن َفْجر َم ّيا؟. كنت متى الله رسإول يا قال: قلت ال نب

َدُم ْيَن قال: «وآ ْوِح َب ِد». الّر َوالَجَس
ًا؟. كنت متى الله، رسإول يا قال: قلت ميسرة عن نبي

َلّما َق قال: « َل ّلُه خَأ َلْرَض، َتعالى ال َوى ا َت ِء، إلى واسْإ ُهّن الّسَما ّوا َع َفَس ْب سَإ
َق سَإَمواٍت، َل َعْرَش، وخَأ َتَب ال ٌد سَإاِق َعلى َك َعْرِش: ُمَحّم ِتُم الله َرسُإوُل ال خَأا

ِء، َيا ِب ْن َق ال َل ّلُه وخَأ َعالى ال ّنَة َت َها التي الَج َن َك َدَم َأسْإ َء، آ ّوا َتَب َوَح َك على اسْإِمي ف
َواِب ْب ْوَراِق ال َل َباِب وا ِق َيام، وال ْيَن وآدُم والِخ ْوِح َب ِد، الّر ُه َفلّما َوالَجَس َيا ّلُه َأْح ال

َظَر َتعالى َعْرِش إلى َن ُه اسْإِمي، َفَرأى ال َبَر ّلُه فأخْأ ّنُه َتعالى ال ُد أ ّي َفلّما سَإ ِدَك.  َل َو
ُهَما َطاُن َغّر ْي َبا الَش َعا َتا َف َتْش ِإليه» . باسْإِمي واسْإ

عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عنه الله رضي الخطاب بن عمر عن
َئَة، آدُم أَصاَب وسإلم: «لّما ْي ِط َع الَخ َف ْأسَإُه َر ّق َفقال: َرّب َر ٍد ِبَح ّ ُمَحّم َغَفْرَت إل
ْوَحى َأ َف ّلُه ِلي.  َعالى ال َوَما َت ُد، ِإليه:  ُد؟ َوَمْن ُمَحّم ّنك َفقال: َرّب، ُمَحّم لّما إ

ْتَمْمَت ْلِقي أ ْعُت خَأ َف ُتوٌب َعليه فإذا َعْرِشَك، إلى َرأسِإي َر ْك ّ اله ل َم ّلُه إل ٌد ال ُمَحّم
ِلْمُت َرسإوُل َع َف ّنه الله.  ْكَرُم أ ِقَك أ ْل َليك، خَأ ْنَت إذ َع اسْإِمَك. قال: مع اسْإَمُه َقَر

َعْم ْد َن َفْرُت َق ِء آخِأُر َوهو لَك، َغ َيا ِب ْن ِتَك، من ال ّي ْولَه ُذّر ُتَك» . ما َول ْق َل خَأ

ّي ولد جبير: اخأتصَم بن سإعيد وقال ْلق آدم: أ تعالى؟. الله على أكرُم الخ
ملئكته. له وأسْإجد بيده، الله خألقه بعضهم: آدُم، فقال
الله. يعصوا لم الذين الملئكة آخأرون: بل وقال

فاسإتويت قدمّي، تبلغ لم الروُح فّي نفخ آدم: لّما فقال لدم، ذلك فذكروا
ًا، الخلق أكرُم الله. فذاك رسإول فيه: محمد فنظرت العرش، لي فبرق جالس

وجل. عز الله على
ّكة، ذو الله آدم: أنا إلى تعالى الله قال: أوحى وهب عن ُلها ب وزوارها خأيرتي، أه
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يأتونه الرض، وأهل السماء بأهل بيتي) أعمره (وفيها كنفي، وفي وفدي
ًا ًا أفواج ْعث ًا، ُش ُعّجون ُغبر ًا، بالتكبير َي ًا، بالتلبية ويزجون عجيج ويثجون زجيج
ًا، بالبكاء ونزل إلّي، ووفد وضافني، زارني، فقد غيره يريد ل اعتمده فمن ثجيج

ّق بي، ِذكره البيت ذلك أجعل بكرامتي، أتحفه أن لي وح ومجده وشرفه و
َءه يديه على وأقضي قواعده له أرفع له: إبراهيم، يقال ولدك من لنبَي وسإنا
ِبطِ عمارته، ْن ّله وأريه سإقايته، له وأ ّلُمه وَحَرمه، ِح ْعُمره ثم مشاعره، وأع المم َت
وسإلم، عليه الله صلى له: محمد يقال ولدك من نبي إلى ينتهي حتى والقرون

عني سإأل فمن وسإقاته، وحجابه وولته سإكانه من أجعله النبيين، خأاتم وهو
ْعث مع فأنا يومئذ ْبر الّش ُغ ربهم. إلى المقبلين بنذرهم الموفين ال

خألقت ما محمد السلم: لول عليه عيسى إلى تعالى الله عباس: أوحى ابن عن
رسإول محمد الله إل إله ل عليه فكتبت فاضطرب، العرش خألقت ولقد آدم،
َكن. الله فَس

الثاني الباب
 وسإلم عليه الله صلى محمد منها خألق التي الطينة ذكر في

ًا يخلق أن تعالى الله أراد قال: لما الحبار كعب عن عليه الله صلى محمد
موضع هي التي البيضاء بالقبضة فأتاه يأتيه أن السلم عليه جبريل أمر وسإلم

ّتْسنيم، بماء فعجنت وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول قبر في غمست ثم ال
ًا الملئكة فعرفت والرض، السموات في بها وطيف الجنة، أنهار َفْضله محمد و
جبهة ُغّرة في ُيرى وسإلم عليه الله صلى محمد نور كان ثم آدم، تعرف أن قبل

والمرسإلين. النبياء من ولدك سإيد هذا آدم له: يا آدم. وقيل
بطن كل في تلد وكانت حواء، إلى آدم عن انتقل بشيت حواء حملت فلما

ًا، إل ولدين وسإلم. عليه الله صلى لمحمد كرامة وحده، ولدته فإنها شيت
وسإلم. عليه الله صلى ولد أن إلى طاهر إلى طاهر من ينتقل يزل لم ثم

الجنة؟. في وآدم كنت أين الله، رسإول قال: قلت: يا عباس ابن عن
ْنُت ُك ِبه، في قال: « ْل ِبطَِ ُص ْه ُأ َلْرِض إلى و ِه، ِفي َوأنا ا ِب ْل ْبُت ُص ِك َنَة َوَر ْي ِف ِفي الّس

ْلِب ْفُت نوٍح، َأبي ُص ِذ ُق ِر في و ّنا ْلِب في ال ِهيم، أبي ُص ْبَرا َتِق لم ِإ ْل َواِن لي َي َب َقطِّ أ
َفاٍح، على ُلني َيَزْل لم سِإ ُق ْن ِة الْصلِب من َي ِهَر ّطا ِم إلى ال َلْرَحا ِة ا ّي ِق ّن ًبا ال ّذ َه ل ُم

ّعُب َتَش َتاِن َت َب ْع ّ ُش ْنُت إل ِهما، في ُك ِر ْي َذ خَأ ّلُه أخَأ ِة لي ال ّو ّنب ِقي، بال َثا ْي ِة وفي ِم ْوَرا ّت ال
ْنِجيِل وفي ِبي، َبّشَر ِل َهَر ا ُق اسْإِمي، َش ِر ِهي الْرُض ُتْش َوْج ُء ِل ِتي» . والّسما َي ْؤ ِلُر
أمتدحك. أن أريد إني الله، رسإول العباس: يا وقال
ُقْل فقال َ له: « ْفُضضُ ل ّلُه َي َفاَك» . ال
يقول: فأنشأ

وفي الظلل في ِطبت قبلها مْن
ُق ُيْخصف حيث مستودع َوَر ال

َد هبطَت ثم أنت بشٌر ل البل
ُق ول مضغٌة ول َعل
وقد السفين تركب نطفٌة بل

ًا ألجم َله نْسر الغَرق وأه
ْدَت ًا الخليل نار ور ُمكتتم
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ُق ولست فيها تجوُل تحتر
رحم إلى ُصلٍب من ُتنقل

َلٌم مضى إذا ُق بدا عا طب
من المهيمن بيتك احتوى حتى

ُق تحتها علياء خِأندف ّنط ال
 الر أشرقت وردت لما وأنت

َءْت ُض الفق بنورك وضا
النو وفي الضياء ذاك في فنحن

ُق الرشاد وسُإبل ر تختر

الثالث الباب
وسإلم عليه الله صلى محمد بإيجاد الخليل إبراهيم دعاء في
َنا129ش2فقال: {س مكة لهل دعا الكعبة السلم عليه الخليل بنى لما ّب َر

َعْث ْب ِهْم َوا ً ِفي ُهْم َرسُإول ْن ْا ّم ُلو ْت ِهْم َي ْي َل ِتَك َع َيا ُهُم آ ّلُم َع ُي َتاَب َو ِك ْل ْكَمَة ا ْلِح ِهْم َوا ّكي ُيَز َو
ّنَك ِزيُز َأنَت ِإ َع ِكيُم ال } الَح

).129(البقرة: 
وسإلم. عليه الله صلى محمد أشياخأه: هو عن السدي قال
ِعْرباض عن ّني عليه الله صلى الله رسإول قال: قال سإارية بن ال ِإ َد وسإلم: « ْن ِع
ِتُم الله ّييَن، َلَخا ِب ّن َدُم وإّن ال ِدٌل آ ْنَج ِته في لُم َن ْي ُكم ِط ِبُر ُأخْأ ّوِل وسإ ذلك: بأ
َنا ُة أ َو ْع ِهيم، أبي َد ْبَرا ُة ِإ ِبَشاَر ْيَسى، و َيا ِع ْؤ َأْت، التي ُأّمي َوُر َهاُت وكذلَك َر ُأّم

ّيين ِب ّن ْيَن» . ال ُيَر
ًا وضعته حين رأت أمه فقال: وإن معاوية عن ليث ورواه قصور منه أضاءت نور

الشام.

الرابع الباب
ِلنجيلوذكر التوراة في ذكره بيان في بذلك الكتاب علماء واعتراف أمته، وا
ِذيَن157ش7تعالى: {س الله قال ّل ُعوَن ا ِب ّت ِبّى الّرسُإوَل َي ّن ُلّمّى ال ِذى ا ّل َنُه ا ُدو َيِج

ًبا ُتو ْك ُهْم َم َد ِة ِفى ِعن ْوَرا ّت ِلنِجيِل ال ُهم َوا ْأُمُر ْعُروِف َي ْلَم ُهْم ِبا َها ْن َي ِر َعِن َو َك ْن ْلُم ا
ُيِحّل ُهُم َو َباِت َل ّي ّط ُيَحّرُم ال ِهُم َو ْي َل ِئَث َع َبا ْلَخ ُع ا َيَض ُهْم َو ْن ُهْم َع ْغَلَل ِإْصَر لل ِتى َوا ّل ا
َنْت ِهْم َكا ْي َل ِذيَن َع ّل ْا َفا ُنو ِه َءاَم ُه ِب َعّزُرو ُه َو َنَصُرو ْا َو ُعو َب ّت ّنوَر َوا ِزَل ال ُأن ِذى?  ّل َعُه ا َم

ِئَك ْوَل ِلُحوَن ُهُم ُأ ْف ْلُم )157}(العراف:  ا
ْعته.  يجدون والمراد: أنهم َن

ِذيَن157ش7{س ّل ُعوَن ا ِب ّت ِبّى الّرسُإوَل َي ّن ُلّمّى ال ِذى ا ّل َنُه ا ُدو ًبا َيِج ُتو ْك ُهْم َم َد ِعن
ِة ِفى ْوَرا ّت ِلنِجيِل ال ُهم َوا ْأُمُر ْعُروِف َي ْلَم ُهْم ِبا َها ْن َي ِر َعِن َو َك ْن ْلُم ُيِحّل ا ُهُم َو َباِت َل ّي ّط ال

ُيَحّرُم ِهُم َو ْي َل ِئَث َع َبا ْلَخ ُع ا َيَض ُهْم َو ْن ُهْم َع ْغَلَل ِإْصَر لل ِتى َوا ّل َنْت ا ِهْم َكا ْي َل ِذيَن َع ّل َفا
ْا ُنو ِه َءاَم ُه ِب َعّزُرو ُه َو َنَصُرو ْا َو ُعو َب ّت ّنوَر َوا ِزَل ال ُأن ِذى?  ّل َعُه ا ِئَك َم ْوَل ِلُحوَن ُهُم ُأ ْلُمْف ا

{
)157(العراف: 
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الرحام. وصلة الخألق، وهو: مكارم
المنكر} وهو: الشرك. عن {وينهاهم

ُيِحل التي الشحوم وقيل: هي تستطيبه، العرب كانت الطيبات} وهو: ما لهم و
والحامي. والوصيلة، والسائبة، والبحيرة، إسإرائيل، بني على حرمت

يستحلون كانوا وما تستخبثه، العرب كانت الخبائَث} وهي: ما عليهم {ويحّرم
الخنزير. ولحم والدم، الميتة، من

ُع َيض تحريم من إسإرائيل بني على كانت التي إْصرهم} وهي: الثقال عنهم {و
والعروق. والشحوم، السبت،

عليهم} . كانت التي {والغلل
ِذكر إسإحاق أبو قال القتل في ُيقبل ل أن عليهم وكان تمثيٌل، الغلل الزجاج: 
أموال. من أصابهم ما يقرضوا وأن السبت، في يعملوا ل وأن دية،
}81ش3س49تعالى: {ع قوله في عنه، الله رضي طالب أبي بن علي عن
الية
).81عمران:  (آل

ًا، تعالى الله يبعث قال: لم محمد في العهد عليه أخأذ إل بعده، وَمن آدم نبي
يأخأذ أن وأمره ولينصرنه، به ليؤمنن َحي وهو بعث وسإلم: لئن عليه الله صلى
قومه. على العهد

النبيين} . ميثاق الله أخأذ قتادة: {وإذ عن
ٌق قال: هذا ًا، بعضهم يصدق أن النبيين، على تعالى الله أخأذه ميثا وأخأذ بعض

وسإلم عليه الله صلى بمحمد يؤمنوا أن رسإلهم بلغتهم فيما الكتاب أهل مواثيق
ويصدقوه. 

فقلت: عنه الله رضي العاص بن عمرو بن عبدالله يسار: لقيت بن عطاء عن
التوراة. في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول صفة عن أخأبرني

َأَجْل، القرآن: في بصفته التوراة في لموصوف إنه والله قال: 
َها45ش33{س ّي أ

َ ِبّى يا ّن ّنآ ال َناَك ِإ ْل ًا َأْرسَإ ِهد ًا َشا َبّشر ًا َوُم ِذير َن }(الحزاب: َو
ًا ) ،45 ّيين، وحرز ول بفظ، لست المتوكل، سإميتك ورسإولي عبدي أنت للم

وتغفر، تعفو ولكن السيئة بالسيئة تجزي ول السإواق، في َصخاب ول غليظ،
َأن العوجاء الملة به يقيم حتى الله يقبضه ولن به فيفتح الله، إل إله ل يقولوا ب
ًا ًا، أعين ًا عمي ًا، وآذان ًا صّم ًا. وقلوب ُغلف
البخاري. بإخأراجه انفرد

التوراة: في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: صفُة سَإلم بن عبدالله عن
ًا أرسإلناك {إنا ًا شاهد ًا ومبشر ًا} وحرز ّيين، ونذير ول غليظ، ول بفظ ليس للم

أتوفاه ولن ويصفح، يعفو ولكن السيئة، بالسيئة يجزي ول السإواق، في صخاب
ًا به وأفتح العوجاء الملة به أقيم حتى ًا، آذان ًا ُصّم ًا، وقلوب ًا ُغلف ًا، وأعين بأن عمي

الله. إل إله يقولوا: ل
ًا: كيف سإأل أنه عباس ابن عن في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول تجد كعب

التوراة؟.
ٌد َبة، إلى ومهاَجُره بمكة، مولده الله، رسإول قال: نجده: محم ُملكه ويكون طا

السيئة، بالسيئة يكافىء ول السإواق، في صخاب ول بفحاش، ليس بالشام،
يعفو. ولكن
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ًا: محمد كعب: نجد وقال صخاب ول غليظ، ول فظ ل الله، رسإول مكتوب
الحمادون، وأمته ويغفر، يعفو ولكن السيئة، بالسيئة يجزي ول بالسإواق،

أنصافهم، على يأتزرون منزلة، كل في ويحمدونه َنجد كل على الله يكبرون
َدى بهم أطرافهم على ويتوضئون وصفهم القتال في صفهم السماء، جو في ينا

ٌء، الصلة في ُه بمكة مولده النحل، كدوي دوي بالليل لهم سإوا بطابة.  ومهاجر

بفظ، ليس المختار، عبدي الله رسإول الول: محمد الشطر في قال كعب عن
يعفو ولكن السيئة، بالسيئة يجزي ول السإواق، في صخاب ول غليظ، ول

َطيبة، وهجرته بمكة مولده ويغفر، بالشام. وُملكه ب
ٌد الشطر في السراء في الله يحمدون الحمادون، أمته الله رسإول الثاني: محم

ّبرونه منزلة، كل في الله يحمدون والضراء، ُة َشرف، كل على ويك رعا
ويأتزرون كناسإة، رأس على كانوا ولو وقتها جاء إذا الصلة يصلون الشمس،

أصوات السماء (في) جو بالليل وأصواتهم أطرافهم، ويوضئون أوسإاطهم على
النحل.

وسإلم: عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن
َلت لّما ُموسَإى «إّن َة َنَز ْوَرا ّت َها ال َأ َقَر َد و ْكَر ِفيها َوَج ِذه ِذ ِة» . ه ُلّم ا

لهم، المشفوع السابقون الخأرون هم أمة اللواح في أجد إني قال: رب
أمتي. فاجعلها

محمد. أمة قال: تلك
فاجعلها لهم، المستجاب المستجيبون هم أمة اللواح في أجد إني قال: رب

أمتي.
أحمد. أمة قال: تلك
ًا، يقرءونه صدورهم، في أناجيلهم أمة اللواح في أجد إني قال: رب ظاهر
أمتي. فاجعلها

أحمد. أمة قال: تلك
عليها. يؤجرون بطونهم في الصدقة يجعلون أمة اللواح في أجد إني قال: رب
أمتي. فاجعلها

أحمد. أمة قال: تلك
تكتب لم يعملها ولم بسيئة أحدهم هّم إذا أمة اللواح في أجد إني قال: رب

أمتي. فاجعلها سإيئة، عليه كتبت عملها فإن عليه،
أحمد. أمة قال: تلك
َتون أمة اللواح في أجد إني قال: رب قرن يقتلون الخأر، والعلم الول العلم يؤ

أمتي. فاجعلها الدجال، المسيح الضللة
أحمد. أمة قال: تلك
ُأعطَي أحمد، أمة من فاجعلني قال: رب خأصلتين. ذلك عند ف

آتيتك ما فخذ وبكلمي برسإالتي الناس على اصطفيتك إني موسإى قال: يا
الشاكرين. من وكن

رب. رضيت قال: قد
ًا رأى الحبار كعب أن وروي قال: يبكيك؟ له: ما فقال يبكي، اليهود من َحبر
المر. بعضُ ذكرت
ّني؟.  أبكاك ما أخأبرتك لئن الله كعب: أنشدك فقال ُدق َتْص ل
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قال: نعم.
نظر السلم عليه موسإى أن المنزل، الله كتاب في تجد هل الله قال: أنشدك

يأمرون للناس، أخأرجت أمة خأير أمًة أجد فقال: رب: إني التوراة، في
ويقاتلون الخأر، والكتاب الول بالكتاب ويؤمنون المنكر عن وينهون بالمعروف

أمتي. فاجعلهم الدجال، العور يقاتلون حتى الضللة، أهل
أحمد. أمة قال: تلك

الحبر: نعم. قال
التوراة في نظر موسإى أن المنزل الله كتاب في تجد هل الله قال: أنشدك

ّكمون، الشمس رعاة الحّمادون هم أمة أجد إني فقال: رب ًا أرادوا إذا المح أمر
أمتي. الله. فاجعلهم شاء إن قالوا: نفعله

أحمد؟. أمة قال: هم
الحبر: نعم. قال

التوراة؟. في نظر موسإى أن المنزل الله كتاب في تجد هل الله، قال: فأنشدك
ًا هبطِ وإذا الله، كبّر شرف على أحدهم أْشرف إذا أمة أجد إني فقال: رب، وادي

ُد الله، حمد ُهور، لهم الصعي ّهرون كانوا، ما حيث مسجد لهم والرض ط من مط
ُهورهم الجنابة، ِعيد ط لر الماء، يجدون ل حيث بالماء كطهورهم بالّص ُلون ُغ محّج

أمتي. فاجعلهم الوضوء، آثار من

موسإى؟. يا أحمد أمة قال: هم
الحبر: نعم. قال

التوراة. في نظر موسإى أن المنزل الله كتاب في تجد هل الله قال: أنشدك
اصطفيتهم، الذين الكتاب يرثون ضعفاء، مرحومة أمًة أجد إني فقال: رب

ًا أجد فل بالخيرات، سإابق ومنهم ُمقتصد، ومنهم لنفسه ظالم فمنهم منهم أحد
ّ ًا، إل أمتي. فاجعلهم مرحوم

موسإى. يا أحمد أمة قال: هم
الحبر: نعم. قال

التوراة في نظر موسإى أن المنزل الله كتاب في تجد هل الله، قال: أنشدك
ّفون صدورهم، في مصاحفهم أمًة التوراة في أجد إني فقال: رب في يَص

النار يدخأل ل النحل، كدوي مساجدهم في أصواتهم الملئكة، كصفوف صلتهم
فاجعلهم الشجر، من الحرج برىء ما مثل الحسنات من برىء من إل أحد، منهم
أمتي.

موسإى؟. يا أحمد أمة قال: هم
الحبر: نعم.  قال

ًا الله أعطى الذي الخير من موسإى عجب فلما من ليتني قال وأمته محمد
/ش144ش7بهن: {س يرضيه آيات ثلثا إليه الله محمد: فأوحى أصحاب

ُتَك ِإن?ى َياُموسَإى َقاَل145 ْي َف َط َلى اْص ّناِس َع ِتي ال ِرسَإاَل َكَلِمي ِب ِب ْذ َو َمآ َفُخ
ُتَك ْي َت ُكْن ءا ِريَن ّمَن َو ِك َنا الّشا ْب َت َك َو َواِح ِفى َلُه *  ْل لل ٍء ُكّل ِمن ا َظًة َشْى ْوِع ّم

ً ْفِصيل َت ُكّل َو ٍء ّل َها َشْى ْذ ٍة َفُخ ّو ُق ْأُمْر ِب ْوَمَك َو ْا َق ُذو ْأخُأ َها َي ِن َأْحَس ُكْم ِب ِري ْو ُأ َداَر سَإ
َفاسِإِقيَن ْل } الية ا
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)145 ،144(العراف: 
ِم َوِمن159ش7تعالى: {س وقال ْو ُدوَن ُأّمٌة ُموسَإى َق ْه ّق َي ْلَح ِه ِبا ِب ُلوَن َو ِد ْع } َي

)159(العراف: 
الرضا. كّل موسإى فرضي

ً سإمع أنه كعب عن جمعوا الناس كأن المنام في رأيت يقول: إني رجل
ُدعي للحساب، ولكّل نورين، نبي لكل ورأى أمته، نبي كل مع فجاء النبياء، ف

ًا اتبعه من شعرة لكل فإذا وسإلم عليه الله صلى محمد فدعي به، يمشي نور
بهما. يمشي نوران اتبعه من ولكل نور، ووجهه رأسإه في

ّدثك رؤيا: من أنها يشعر ل وهو كعب، فقال هذا؟. ح
المنام. هذا رأيُت هو إل إله ل الذي والله قال: أنا

منامك؟. في هذا رأيَت لقد هو إل إله ل الذي فقال: بالله
قال: نعم.

بيده، وسإلم عليه الله صلى محمد نفس والذي أو بيده، كعب نفس قال: والذي
كتاب في وأممها النبياء وصفة وأمته وسإلم عليه الله صلى محمد لصفة إنها

التوراة. من قرأه لكأنما الله،
الله صلى الله رسإول ذكر يدرسإون قريظة بني يهود نملة: كانت أبي ابن وقال
ْعلمون كتبهم في وسإلم عليه ُي فلما المدينة وُمهاجره واسإمه، بصفته الولدان و
وأنكروا. وبغوا حسدوا ظهر

عبد بني يقول: جئت سإنان بن مالك أبي الخدري: سإمعت سإعيد أبو وقال
ًا الشهل يوشع فسمعت الحرب، من هدنة في يومئذ ونحن فيهم، لتحدثا يوم
الحرم.  من أحمد: يخرج له يقال نبي خأروُج يقول: أظّل اليهودي

صفته؟. به: ما كالمستهزىء الشهلي، ثعلبة بن خأليفة له فقال
ويركب الّشْملة يلبس حمرة، عينيه في بالقصير، ول بالطويل ليس قال: رجل

ُمهاجره. البلد وهذا الحمار،
فأسإمع يوشع، يقول مما أتعجب يومئذ وأنا خأدرة بني قومي إلى قال: فرجعت

ً هذا. تقول يثرب يهود كل وحده؟ هذا يقول يقول: ويوشع منا رجل
ًا فأخأذوا قريظة بني جئت حتى سإنان: فخرجت بن مالك أبي قال جميع

وسإلم. عليه الله صلى النبي فتذاكروا
نبي لخروج إل يطلع لم الذي الحمر الكوكب طلع باطا: قد بن الزبير فقال

مهاجره. وهذه أحمد، إل أحد يبق ولم وظهوره،
أبي أخأبره المدينة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قدم سإعيد: فلما أبو قال
ْو عليه الله صلى الله رسإول فقال الخبر، هذا َل َلَم وسإلم: « ْيُر َأسْإ َب ُووه الّز َذ من و

ِء َؤسَإا َد ُر ُهو َلَمْت َي ُد َلسْإ َها، َيهو ّل ّنَما ُك ُع» . َله ُهم إ َب َت
له: يقال واحد يهودي إل الشهل عبد بني في يكن مسلمة: لم بن محمد وقال

البيت، هذا نحو من يبعث نبي خأروج أظلكم غلم: قد وأنا يقول فسمعته يوشع،
فليصدقه. أدركه فمن تعالى، الله بيت إلى بيده أشار ثم

ُبعث ُهرنا بين وهو فأسإلمنا، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ف ْظ ُيسلم، ولم أ
ًا ًا. حسد وبغي

ْوصف رجل والخزرج الوس في كان قال: ما ثابت بن خأزيمة بن عمارة عن أ
ويسائلهم اليهود يألف كان الراهب، عامر أبي من وسإلم عليه الله صلى لَمحمد
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دار هذه وأن وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول بصفة ويخبرونه الدين عن
فسأل الشام إلى خأرج ثم ذاك، بمثل فأخأبروه تيماء يهود إلى خأرج ثم هجرته،

فرجع يثرب، مهاجره وسإلم. وأن عليه الله صلى النبي بصفة فأخأبروه النصارى
ّين يقول: أنا وهو عامر أبو ًا الحنيفية. وأقام دين على د المسوح، ولبس مترهب

عليه الله صلى النبي خأروج ينتظر وأنه السلم عليه إبراهيم دين على أنه وزعم
وسإلم. 

ما على وأقام إليه، يخرج لم بمكة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ظهر فلما
َغى حسد المدينة وسإلم عليه الله صلى النبي قدم فلما عليه، كان ونافق، وب

بعثت؟. بم محمد، فقال: يا وسإلم عليه الله صلى النبي فأتى
ِة عليه الله صلى النبي فقال ّي ِف ْي ِن ْيِن وسإلم: «بالَح ِهيم» . ِد ْبَرا إ

عليها. (قال: فأنا
ّنَك عليه الله صلى الله رسإول قال َليها) . َلْسَت وسإلم: إ َع

بغيرها. تخلطها فقال: أنت
ْيُت عليه الله صلى النبي فقال َت َأ َء ِبها وسإلم: « ْيَضا ّيٌة، َب ِق ْيَن َن ِبُرَك َكان َما أ ُيْخ

َباُر ِد مَن الْح َهو ّنَصاَرى الي ِتي؟» . ِمن وال َف ِص

وصفوا. بالذي فقال: لسَت
ْبَت» . عليه الله صلى الله رسإول فقال َذ َك وسإلم: «

كذبُت. فقال: ما
ِذُب عليه الله صلى الله رسإول فقال َكا َته وسإلم: «ال ّلُه َأَما ًدا ال ْي ًدا» . َوِح ِري َط

فقال: آمين.
عليه. كان ما وترك دينهم، يتبع قريش مع فكان مكة إلى رجع ثم

ًا بها فمات بالشام لحق الطائف أهُل أسْإلم أخأرى: فلما رواية وفي ًا طريد وحيد
ًا. غريب
الله برسإول والخزرج الوس على يستفتحون كانوا يهود عباس: إن ابن وقال
ْبعثه، قبل وسإلم عليه الله صلى ما وجحدوا به كفروا العرب من الله بعثه فلما م
فيه. يقولون كانوا
قد وأسإلموا، الله اتقوا يهود، معشر يا البَراء بن وبشر جبل بن معاذ لهم فقال
وتخبرونا شرك، أهل وإنا وسإلم عليه الله صلى بمحمد علينا تستفتحون كنتم

بصفته. لنا وتصفونه مبعوثا أنه
نعرفه. بشيء جاءنا ما لكم، نذكر كنا بالذي هو مشكم: ما بن سإلم فقال

َلّما89ش2قولهم: {س مْن ذلك في تعالى الله فأنزل ُهْم َو َء َتاٌب َجآ ِد ّمْن ِك ِعن
ِه ّل ٌق ال ّد ُهْم ّلَما ُمَص َع ْا َم ُنو َكا ْبُل ِمن َو ِتُحوَن َق ْف َت َلى َيْس ِذيَن َع ّل ْا ا َفُرو َلّما َك ُهم َف َء َجآ
ْا ّما ُفو ْا َعَر َفُرو ِه َك َنُة ِب ْع َل ِه َف ّل َلى ال ِريَن َع ِف َكا ْل )89} (البقرة:  ا
 .

العرب. مشركي على وسإلم عليه الله صلى محمد بخروج يستنصرون يقول
ًا تعالى الله بعث فلما الكتاب، أهل بذلك يعني وسإلم عليه الله صلى محمد

وحسدوه. به كفروا غيرهم من ورأوه
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كفروا} . الذين على يستفتحون {وكانوا قتادة عن
كانوا العرب، كفار على وسإلم عليه الله صلى بمحمد تستفتح يهود قال: كانت

ُده الذي النبّي ابعث يقولون: اللهم ونقتلهم. نعذبهم التوراة، في نج
ًا به كفروا غيرهم مْن ُبعَث فلما للعرب. حسد
ْوقس، على دخأل شعبة: إنه بن المغيرة وقال ًا له: إن قال وإنه المق نبي محمد

اتبعوه. والروم القبطِ أصاب ولو ُمْرسإل،
ِلسإكندرية المغيرة: فأقمت قال ُتها إل كنيسة أعد ل با من أسإاقفها وسإألت دخأل

ُقف وكان وسإلم، عليه الله صلى محمد صفة من يجدون عّما ورومها قبطها أسْإ
أر لم لهم، فيدعو بمرضاهم يأتونه كانوا يحنس، أبي كنيسة رأُس هو القبطِ من

ًا ّد الخمس الصلوات يصلي قطِ أحد ًا أش منه. اجتهاد
ٌد بقي هل فقلت: أخأبرني النبياء؟. من أح

ْينه ليس النبياء، آخأر وهو قال: نعم، ٌد، مريم بن عيسى وبين ب قد نبي وهو أح
ول بالطويل ليس أحمد، اسإمه العربي، المّي النبي وهو باتباعه، عيسى أمرنا

ُيبالي ول عاتقه على سإيفه بالدم، ول بالبيضُ وليس ُحْمرة عينيه في بالقصير،
ُبه بنفسه. ومعه القتال يباشر لقى، من ْفدونه أصحا ّبا أشد له هم بأنفسهم، َي ُح
َقرظ أرض من يخرج وآبائهم، أولدهم من ويهاجر حرم، إلى يأتي حرم ومن ال
السلم، عليه إبراهيم بدين يدين ونخل، سإباخ ذات أرٍض إلى

صفته. في شعبة: زدني بن المغيرة قال
ُيخص أطرافه، ويغسل وسإطه، على قال: يأتزر قبله. النبياء به ُيخّص ل بما و

ُبعث قومه إلى يبعث النبي كان ًا الرض له وُجعلت كافة، الناس إلى و مسجد
ًا ُهور ْته أينما وط ْبله كان ومن ويصلي، تيمم الصلة أدرك ٌد ق ّد ُيصلون ل عليه مش

والبيع.  الكنائس في إل

ذلك، بجميع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وأخأبر فأسإلم جاء المغيرة إن ثم
والثلثة. اليومين في ذلك أحدثهم أصحابه. قال: فكنت يسمعه أن فأعجبه

إلى انتهيا حتى الدين، يلتمسان خأرجا سإعيد بن وزيد نوفل، بن ورقة وروي: أن
ْوصل، راهب أقبلت؟. أين لزيد: من فقال بالم

إبراهيم. بيت فقال: مْن
تلتمس؟ قال: وما

الدين. قال: ألتمس
أرضك. في تطلب الذي يظهر أن يوشك فإنه قال: ارجع،

يقول: وهو فرجع
ْيك ّب ّقا ل ًا، ح ًا حق ّبد ّقا. تع ِر و
َد قال: سإألت المنقري عبدة بن خأليفة عن َي بن محم أبوك سإّماك كيف عد

ًا. محمد
بني من أربعة رابع فقال: خأرجُت عنه، سإألتني عما أبي سإألُت إني قال: أَما

ربيعة، بن عمرو بن ويزيد دارم، بن ُمجاشع بن وسإفيان أحدهم، أنا تميم،
ْندب، بن مالك بن وأسإامة ْفنة ابن نريد ج الغّساني. ج

ُقْربه شجيرات، فيه غدير على الشام: نزلنا قدمنا فلما ديراني، وفيه ديٌر و
البلد. هذا لهل هي ما اللغة هذه وقال: إن علينا فأشرف
ُمضر. من قوٌم نحن قلنا: نعم
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ّي قال: من المضرين. أ
ْندف. قلنا: من خأ
ًا فيكم سإيبعث إنه قال: أما لي وشيك منه بحظكم وخأذوا إليه، فسارعوا نب
محمد. واسإمه النبيين خأاتم فإنه تْرشدوا،

ْفنة ابن عند من انصرفنا فلما فسماه غلم منا رجل لكّل ولد أهلنا، إلى وصرنا ج
ًا. محمد

الشهل. عبد بني في يهود من جاٌر لنا قال: كان وقش بن سإلمة بن سإلمة عن
ًا علينا قال: فخرج بيسير، وسإلم عليه الله صلى النبي َمبعث قبل بيته من يوم

الشهل. عبد بني مجلس على وقف حتى
َدثا يومئذ سإلمة: وأنا قال ًا، فيه من أح أهلي. بفناء فيها مضطجع ُبْردة علّي سإن

والنار. والجنة، والميزان، والحساب، والقيامة، البعث، فذكر
ٍم ذلك فقال ْون ل أوثان، أصحاب شرك أهل لقو ًا أن ير الموت. بعد كائن بعث

ًا، هذا ترى فلن يا فقالوا: ويحك ٍر إلى موتهم بعد يبعثون الناس أن كائن فيها دا
بأعمالهم. فيها يجزون ونار جنة

ّد به، يحلف والذي قال: نعم، ّور أعظم النار تلك من بحظه له أن لو ُيْحمونه َتن
ًا. النار تلك من ينجو وأن عليه، فيطبقونه إياه يدخألونه ُثّم الدار في غد

ذلك؟. آية وما له: ويحك قالوا
واليمن. مكة نحو بيده البلد. وأشار هذه نحو من يبعث قال: نبي

نراه؟. قالوا: ومتى
ًا، أحدثهم من وأنا إلّي قال: فنظر ْدركه. ُعْمره الغلم هذا يستنفد قال: إن سإن ُي

عليه الله صلى رسإوله الله بعث حتى والنهار الليل ذهب ما سإلمة: فوالله قال
لي وهو وسإلم ّنا أظهرنا، بين ح ًا به وكفر به فآم ًا. حسد وبغي
قلت؟. ما فيه لنا قلت الذي ألست فلن يا له: ويلك فقلنا

به. وليس قال: بلى،
دخأل أنه وذلك الجنة، رجل لدخأال نبيه ابتعث تعالى الله مسعود: أن ابن عن

النبي صفة على أتوا فلما التوراة عليهم يقرأ يهودي بيهود. وإذا هو فإذا الكنيسة
مريضُ. رجل ناحيتها وفي أمسكوا، وسإلم عليه الله صلى
ُكْم وسإلم: «َما عليه الله صلى النبي فقال ُتم؟» . َل ْك َأْمَس

حتى يحبو المريضُ جاء فأمسكوا. حتى نبي صفة على أتوا المريضُ: إنهم قال
قال: هذه وسإلم، عليه الله صلى النبي صفة على أتى حتى فقرأ التوراة أخأذ

مات. الله. ثم رسإول وأنك الله، إل إله ل أن أشهد أنا أمتك وصفة صفتك،
ِفنوا وسإلم عليه الله صلى النبي فقال ْد ُكم» . لصحابه: «ا أخَأا

ٌع قدم قال: لّما كعب بن أبّي عن ّب يهود أحبار إلى بعث بقناة، ونزل المدينة ُت
دين إلى المر ويرجع يهوديٌة به تقوم ل حتى البلد هذا ُمْخرب فقال: إني

العرب.
ّي، سإاموُك له فقال يومئذ: أعلمهم وهو اليهود

ٌد هذا إن الملك، أيها ُده إسإماعيل، ولد من نبي مهاجُر إليه يكون بل مكة، مول
القتل من به يكون به أنت الذي هذا منزلك وإن هجرته، دار وهذه أحمد، اسإمه

عدوهم. وفي أصحابه في كثير أمٌر والجراح
ّبع: وَمْن قال يزعمون؟. كما نبي وهو يومئذ يقاتله ُت

هنا. ها فيقتتلون قوُمه إليه قال: يسير
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قبُره؟. قال: فأين
البلد. قال: بهذا
الدائرة.  تكون لمن قوتل قال: فإذا

ْقتل عليه، تكون به أنت الذي المكان وبهذا مرة، وعليه مرة له قال: تكون ُي به و
ً أصحابه ْوطن، في يقتلوه لم قتل هذا ينازعه فل يظهر ثم العاقبة، له تكون ثم َم

أحد. المر
صفته؟. قال: وما

ويلبس البعير يركب حمرة، عينيه في بالطويل، ول بالقصير ليس قال: رجٌل
ُفُه الّشملة، حتى عم أو عم، ابن أو أخ، من لقاه بمن يبالي ل عاتقه، على سإي

أمره. يظهر

يدي. على خأرابها ليكون كان وما سإبيل، من البلد هذه إلى لي ُتبع: ما قال
ّبع فخرج ًا ُت اليمن. إلى منصرف

لَما وسإلم عليه الله صلى بالنبي صدق حتى ُتبع يمت سإلم: لم بن عبدالله قال
ًا وإن يخبرونه، يثرب يهود كان ًا. مات تبع ُمْسلم
ًا وجدت قال: إني اليهود أعلم وكان باطا بن الزبير عن ْفر يختمه أبي كان سِإ

َقرظ، بأرض يخرج أحمد: نبي فيه: ذكر علّي، وكذا. كذا صفته ال
يبعث. لم يومئذ وسإلم عليه الله صلى والنبي أبيه بعد الزبير به فيحدثا

ذلك إلى عمد بمكة خأرج قد وسإلم عليه الله صلى بالنبي سإمع أن إل هو فما
به. وقال: ليس وصفته، وسإلم عليه الله صلى النبي شأن وكتم فمحاه، الّسفر

َدك والنضير قريظة يهود قال: كانت عباس ابن عن َف النبي صفة يجدون وخأيبر و
المدينة. هجرته دار وأن يبعث أن قبل وسإلم عليه الله صلى
الليلة، أحمد يهود: ولد أحبار قالت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ولد فلما
طلع. قد الكوكب هذا

الكوكب. طلع قد أحمد، قالوا: تنبأ تنبأ فلما
والبغي. الحسد إل ويصفونه، به ويقّرون ذلك يعرفون كانوا
فلما تجارات، بمنى يبيع بمكة يهودي قالت: سإكن عنها الله رضي عائشة وعن
من مجلس في قال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فيها ولد التي الليلة كانت

الليلة؟. هذه مولود من فيكم كان قريش: هل مجالس
نعلمه. قالوا: ل

المة هذه نبي الليلة لكم: ولد أقول ما أحصوا قريش، معاشر يا قال: انظروا
شعرات.  فيها كتفيه بين شامة وبه أحمد،

منازلهم في صاروا فلما حديثه، من يتعجبون وهم مجالسهم من القوم فتصدع
غلم الليلة المطلب عبد بن لعبدالله لبعضهم: ولد فقيل لهاليهم، ذلك ذكروا

ًا. وسإماه محمد
مولود. فينا ولد أنه فقالوا: علمنا منزله، في اليهودي وأتوا

قبله؟. أم خأبري قال: أبعد
أحمد. واسإمه قالوا: قبله
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إليه. بنا قال: فاذهبوا
فرأى إليهم فأخأرجته عنها، الله رضي آمنة على دخألوا حتى معه فخرجوا
ويلك. لك أفاق. قالوا: ما ثم اليهودي على فغشي بظهره، الشامة

أنه مكتوب وهذا أيديهم، من الكتاب وخأرج إسإرائيل، بني من النبوة قال: ذهبت
أما قريش؟ معشر يا به أفرحتم بالنبوة، العرب فازت أحبارهم، ويبيد يقتلهم
والمغرب. المشرق من نبؤها يخرج سإطوة بكم ليسطون والله
بيت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عنه: قال: أتى الله رضي هريرة أبي عن

ِرُجوا المدارس َلَمكم» . إلّي فقال: «أخْأ ْع َأ

فناشده وسإلم عليه الله صلى الله رسإول به صوريا. فخل بن فقالوا: عبدالله
الغمام، من وظللهم والّسلوى، المن من وأطعمهم عليهم الله أنعم وبما بدينه،
الله؟. رسإول أني أتعلم

في لمبين ونعتك صفتك وإن أعرف، ما ليعرفون القوم وإن نعم، قال: اللهم
حسدوك. ولكن التوراة

َفَما ُعَك قال: « َن ْنَت؟» . َيْم َأ

فأسإلم. ويسلموا يتبعوك أن عسى قومي، خألَف قال: أكره
التوراة، دراسإتهم عند اليهود آتي عنه: كنت الله رضي الخطاب بن عمر وقال

القرآن. التوراة موافقة من فأعجب
ٌد ما عمر فقالوا: يا تغشانا. لنك منك، إلينا أحب أح
ًا. بعضه الله كتاب تصديق من لعجب أجيء قلت: إنما بعض

فقالوا: هذا وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول مّر إذ يوم ذات عندهم أنا فبينا
صاحبك.

الله؟. رسإول أنه أتعلمون الكتاب من عليكم أنزل وما الله، فقلت: أنشدكم
فأخأبروه. الله سإيدهم: نشدكم قال

فأخأبْره. سإيدنا قالوا: أنت
الله. رسإول أنه نعلم فقال: إنا
تتبعوه.  لم ثم الله رسإول أنه تعلمون كنتم إن أهلككم قلت: فما

ًا لنا قالوا: إن ًا الملئكة من عدو ْلم ّونا الملئكة، من وسإ ملك وهو جبريل، عد
ْلمنا والغلظة، الفظاظة واللين. الرأفة ملك وهو ميكائيل، وسِإ

أن لميكائيل ول ميكائيل، سِإلم يعادي أن لجبريل يحل ما أشهد قلت: فإني
جبريل. عدو يسالم

َ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فاسإتقبلني قمت، ثم َأل ُتَك فقال: « َأ ْقَر َياٍت أ آ
َلْت َلّي َنَز ْبُل؟ َع ّوا َكاَن َمن ُقْل97ش2فتل: {س َق ُد ِريَل َع ْب ّنُه ّلِج ِإ َلُه َف َلى َنّز َع
ِبَك ْل ْذِن َق ِإ ِه ِب ّل ًقا ال ّد ْيَن ّلَما ُمَص ِه َب ْي َد ًدى َي ُه ُبْشَرى َو ِنيَن َو ْؤِم ْلُم ).97}(البقرة:  ِل

الخبير اللطيف فإذا يهود، بقول لخأبرك إل جئت ما بالحق، بعثك فقلت: والذي
سإبقني. قد

الحَجر. من أصلَب الله دين في رأيتني عمر: فلقد قال
ًا الّصلت أبي بن وأمية أنا قال: خأرجت حرب بن سإفيان أبي عن إلى تجار

ً نزلنا كلما فكنا الشام، ًا رحله من أخأرج منزل ْفر علينا. يقرؤه سِإ
وذهب له وأهدوا وعرفوه فرأوه النصارى، قرى من بقرية نزلنا حتى كذلك فكنا

ْيعتهم، إلى معهم ثوبين واسإتخرج ثوبيه فطرح النهار وسإطِ في رجع ثم َب
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ِلم في لك هل سإفيان، أبا قال: يا ثم فلبسهما، أسإودين النصارى علماء من عا
لك؟. بدا عما تسأله الكتب علم تناهى إليه

قلت: ل.
ْدأة بعد وجاءنا وحده، هو فمضى على انجدل ثم ثوبيه فطرح الليل، من َه
أصبح. حتى قام ول نام ما فوالله فراشه
ًا وأصبح ًا كئيب فقلت الهم، من به ما على ليلتين فسرنا نكلمه، ول يكلمنا ما حزين
صاحبك. عند من به رجعَت الذي مثل رأيت له: ما

َقلبي. ْن قال: لُم
َقلب؟. من لك قلت: وهل ْن ُم

ولحاسإبن. لموتن والله قال: إي
ِني؟. قابٌل أنت قلت: فهل أما
َلى ماذا؟. قال: ع
تحاسَإب. ول ُتبعث ل أنك قلت: على

وفريق الجنة في فريق وليدخألن ولنحاسإبن، لنبعثن والله وقال: بلى فضحك
النار. في

صاحبك؟. أخأبرك أنت أيهما قلت: ففي
نفسه.  في ول فّي بذلك لصاحبي علم قال: ل

فبعنا دمشق، غوطة قدمنا حتى منه، ونضحك منا يعجب ليلتنا، ذلك في فكنا
شهرين. وأقمنا متاعنا

وذهب له وأهدوا جاؤوه رأوه فلما النصارى، قرى من قرية نزلنا حتى ارتحلنا ثم
فذهب السإودين ثوبيه فلبس النهار، نصف مع جاءنا حتى بيعتهم، إلى معهم
فوالله فراشه، على بنفسه رمى ثم ثوبيه فطرح الليل، من َهدأة بعد جاءنا حتى

ًا فأصبح قام، ول نام ما ًا مبثوث نكلمه. ول يكلمنا ل حزين
ّدثني صخر، قال: يا ثم ليالي، فسرنا فرحلنا ربيعة: أيجتنب بن ُعتبة عن ح

والمظالم؟ المحارم
والله. قلت: إي

بصلتها؟ ويأمر الرحم قال: ويصل
قلت: نعم.

العشيرة؟ في وسإطِ الطرفين قال: وكريم
قلت: نعم.
ًا تعلم قال: فهل منه. أشرف ُقرشي

والله. قلت: ل
هو؟ قال: أُمْحوٌج

ٍر. ماٍل ذو بل قلت: ل، كثي
السنين؟ من له أتى قال: كم
قاربها. قد سإبعين ابن قلت: هو

به. أْزَريا والشرف قال: فالسن
ًا. زاداه بل والله قلت: ل خأير
ذاك. قال: هو

ِلم هذا جئت أني بي رأيَت الذي إن ثم ُينتظر. الذي هذا عن فسألته العا
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العرب. تحجه بيت أهل من العرب من رجل فقال: هو
العرب. تحّجه بيت فقلت: فينا

إذ مثله، أصابني ما شيء قريش. فأصابني من وجيرانكم إخأوانكم من قال: هو
هو. أنا أكون أن أرجو وكنت والخأرة، الدنيا فوز يدي من خأرج

ْفه لي. قلت: فِص
لب قال: رجل ُء الكهولة، في دخأل حين شا المحارم يجتنب أنه أمره بد
في متوسإطِ الطرفين كريم ُمْحوج وهو بصلتها، ويأمر الرحم ويصل والمظالم،
الملئكة. من جنده أكثر العشيرة،
ذلك؟ آية قلت: وما
مصيبة، فيها كلها رجفة ثمانين مريم بن عيسى رفع منذ الشام رجفت قال: قد
أثرها. على يخرج مصيبة، فيها عامة رجفة وبقيت

ً الله بعث لئن الباطل، هو فقلت: هذا ّنا إل يأخأذه ل رسإول ًا. مس شريف

لهكذا.  إنه به يحلف أمية: والذي قال

َكنا ليلتان مكة وبين بيننا كان إذا حتى فخرجنا هو فإذا خألفنا، من راكب أدر
عظيمة. مصائب وأصابتهم فيها أهلها دّمر رجفة بعدكم الشام يقول: أصابت

سإفيان؟ أبا يا ترى أمية: كيف فقال
ًا. إل صاحبك أظن ما فقلت: والله صادق

ًا، الحبشة أرض جئت حتى انطلقت ثم مكة، وقدمنا خأمسة فيها فمكثت تاجر
ّلمون الناس فجاء مكة قدمت ثم أشهر، الله صلى محمد آخأرهم وفي علّي يس

ٌد وسإلم، عليه سَإفري عن وسإألني بي ورحب علي فسلم صبيانها، تلعب وهن
َدمي، انطلق. ثم ومق

إل بضاعة معي له قريش من أحد جاءني ما لعجب الفتى هذا إن فقلت: والله
َغْت، وما عنها سإألني َل ما ثم عنها بأغناهم هو ما لبضاعة معي له إن ووالله ب
عنها. سإألني

بشأنه؟ علمَت فقالت: أوما
شأنه؟ وفزعت: وما فقلت

الله رسإول أنه قالت: يزعم
ووجمُت. النصارى قول فذكرُت

النصارى؟ حديث تذكر فقلت: هل أمية، على فنزلُت الطائَف قدمُت ثم
قال: نعم.
كان. قلت: قد

قال: ومن؟
ًا فتصبب وسإلم، عليه الله صلى عبدالله بن قلت: محمد ظهر وقال: إن عرق

لي وأنا ًا. نصره في الله ُلبلين ح عذر
بلغك، ما الرجل أمر من كان فقلت: قد أمية، على فنزلت اليمن، من فعدت
منه؟ أنت فأين

ًا ثقيف غير من برسإول لومن كنت ما قال: والله أبد
إلى دعانا مما قالوا: إن قومه من رجال عن َقتادة بن عمر بن عاصم عن

ِلسإلم يهود. من نسمع كنا َلَما وهداه الله رحمة مع ا
وكانت عندنا، ليس علم عندهم كتاب أهل وكانوا أوثان، أصحاب شرك أهل كنا
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تقارَب لنا: إنه قالوا يكرهون ما بعضُ منهم نلنا فإذا شرور، وبينهم بيننا تزال ل
وإرم.  عاد قتَل معه فنقتلكم نتبعه الن، يبعث نبي زمان

ًا فكنا الله إلى دعانا حين أجبناه رسإوله الله بعث فلما منهم، ذلك نسمع ما كثير
وفيهم ففينا وكفروا، به فآمنا إليه، فبادرناهم به يتواعدوننا كانوا ما وعرفنا
ِد ِمْن كتاٌب جاءهم اليات: {ولّما هذه نزلت ّدق الله عن معهم} إلى لما ُمَص

َلّما89ش2قوله: {س ُهْم َو َء َتاٌب َجآ ِد ّمْن ِك ِه ِعن ّل ٌق ال ّد ُهْم ّلَما ُمَص َع ْا َم ُنو َكا ِمن َو
ْبُل ِتُحوَن َق ْف َت َلى َيْس ِذيَن َع ّل ْا ا َفُرو َلّما َك ُهم َف َء ْا ّما َجآ ُفو ْا َعَر َفُرو ِه َك َنُة ِب ْع َل ِه َف ّل ال
َلى ِريَن َع ِف َكا ْل )89}(البقرة:  ا

ثعلبة إسإلم كان عما تدرون قريظة: هل بني من شيخ لي عاصم: وقال قال
ُد سإعية ابني وأسإد معهم كانوا قريظة، بني إخأوة ذهل بني من نفر عبيد بن وأسإ

ِلسإلم؟ في سإادتهم كانوا ثم جاهليتهم في ا
أدري. قلت: ل

ً قال: فإن ّيبان ابن له يقال الشام أهل يهود من رجل َه ِلسإلم قبل علينا قدم ال ا
ً رأينا فما أظهرنا، بين فحّل قحطِ إذا وكان منه، أفضل الخمس يصلي ل رجل

ترون ما يهود معشر قال: يا الوفاة حضرته فلما فنسقى، لنا اسإتسقى المطر
والبؤس؟ الجوع أرض إلى أخأرجني

أعلم. قلنا: أنت
ّكُف البلدة هذه قدمت قال: فإني البلدة هذه زمانه، أظل قد نبي خأروج أتو

يا إليه ُتسبقن فل زمانه أظلكم وقد فأتبعه، يبعث أن أرجو وكنت مهاجره،
ْبي الدماء بسفك يبعث فإنه اليهود، معشر فل خأالفه، مما والنساء الذراري وسَإ

منه. ذلك يمنعنكم
هؤلء قال ُقريظة بني وحاصر وسإلم عليه الله صلى رسإوله الله بعث فلما

ًا وكانوا الفتية، ًا: يا شبان فيه إليكم عهد الذي النبي إنه والله قريظة، بني أحداث
ّيبان ابن به. قالوا: ليس اله

ْهليهم.  وأموالهم دماءهم وأحرزوا فأسإلموا لهو. فنزلوا إنه والله قالوا: بلى وأ

إلى الدين، طلب في الرهبان صحب أنه عنه الله رضي الفارسإي سَإلمان عن
عليه كنا ما مثل على أصبح أعلمه ما بني: والله صحبه: أي من آخأر له قال أن

إبراهيم، بدين مبعوثا نبي زمان أظلك قد ولكنه تأتيه، بمكان الناس من أحد
ل علمات به نخل، بينهما حّرتين بين أرض إلى ُمهاجره العرب، بأرض يخرج

النبوة. خأاتم كتفيه بين الصدقة، يأكل ول الهدية تخفى: يأكل
يقول: صومعته في راهب فإذا ُبصرى سإوق عبيدالله: حضرت بن طلحة وقال
الحرم؟ أهل من أحد فيكم هل الموسإم أهل سإلوا
أنا. نعم طلحة: فقلت قال
ُد بمكة لي: ظهر قال أحمد؟ بع

أحمد؟ قلت: ومن
وَمخرجه النبياء، آخأر وهو فيه يخرج الذي شهره هذا المطلب، عبد قال: ابن

وسإباخ. وَحرة نخل إلى ومهاجره الحرم من
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فقلت: مكة، قدمت حتى فخرجت الراهب، قال ما قلبي في طلحة: فوقع قال
حديث؟ من كان هل

ّبأ المين عبدالله بن محمد قالوا: نعم َبعه تن ُقَحافة. أبي ابن وتا
الرجل؟ هذا اتبعت له وقلت فأخأبرته بكر أبا أتيت حتى فخرجت

ْعه انطلق قال: نعم معه. بكر أبو الحق. وذهب إلى يدعو فإنه فتاب
وما الراهب خأبر فأخأبرته وسإلم عليه الله صلى الله رسإول طلحة: فأتيت قال
لي. قال

َبير عن ْطعم: لما بن ُج أمره فظهر وسإلم عليه الله صلى نبيه تعالى الله بعث ُم
ُبصرى كنت فلما الشام، إلى خأرجُت بمكة فقالوا النصارى من جماعة أتاني ب

أنت؟ الحرم أهل لي: أمن
قلت: نعم.

فيكم؟ تنبأ الذي هذا قالوا: فتعرف
ًا وأدخألوني بيدي قلت: نعم. فأخأذوا وصور. تماثيل فيه لهم دير

أر فلم فنظرت فيكم، بعث الذي النبي هذا صورة ترى هل فقالوا: انظر
صورته.
ًا صورته. فأدخألوني أرى قلت: ل أكثر وصور تماثيل فيه فإذا ذاك، من أكبر دير

بصفة أنا فإذا فنظرت صورته؟ ترى هل لي: انظر فقالوا الدير، ذلك في مما
ٌذ وصورته بكر أبي بصفة أنا وإذا وصورته، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول آخأ
 صفته؟ ترى لي: هل فقالوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بعقب

قلت: نعم.
يقولون. ما أعرف حتى أخأبرهم قلت: ل

هذا؟ هو قالوا: هل
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول صفة إلى قلت: نعم. فأشاروا

هو. أنه أشهد نعم، قلت: اللهم
ٌذ الذي هذا قالوا: تعرف بعقبه؟ آخأ

قلت: نعم.
بعده. من الخليفة هذا وأن صاحبكم، هذا أن قالوا: نشهد

عليه الله صلى الله رسإوَل قريش أذى أكره قال: كنت مطعم بن جبير عن
الديارات، من بدير لحقت حتى خأرجت سإيقتلونه أنهم ظننت فلما وسإلم،
له ينبغي الذي حقه له فقال: أقيموا فأخأبروه، رئيسهم إلى الدير أهل فذهب

ًا. ثلث
الصورة. أحضروه ثلثا مرت فلما

ًا رأيت ما قال: قلت الصورة. هذه من بشيء أشبه شيئ
يقتلوه؟ أن قال: فتخاف
منه. فرغوا قد قلت: أظنهم

تعالى. الله وليظهرنه لنبي، وإنه قتله، يريد من وليقتلن يقتلونه ل قال: والله
المدينة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قدم قالت: لما ُحيّي بنت صفية عن

مغلسين. أخأطب بن ياسإر أبو وعمي أخأطب بن حيّي أبي عليه غدا قباء ونزل
ّلين فأتيا الشمس، غروب كان حتى يرجعا قالت: فلم سإاقطين كسلنين كا

الهم، من بهما ما مع منهما أحد إلّي التفت فما إليهما فهششت الهوينا، يمشيان
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هو؟ لبي: أهو يقول ياسإر أبا عمي فسمعت
والله. قال: نعم

وتعرفه؟ قال: أتثبته
قال: نعم.
منه. نفسك في قال: فما

ًا. بقيُت ما والله قال: عداوته أبد
ْيريق حديث ومن ًا وكان ُمَخ ًا َحبر يعرف وكان النخل، من المال كثير عالم

ْلف عليه وغلب بصفته وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على يزل فلم دينه، إ
السبت. يوم وكان ُأحد، يوم كان حتى ذلك

لق. عليكم محمد نْصر أن لتعلمون إنكم والله اليهود معشر فقال: يا لح

السبت. يوم اليوم قالوا: فإن
سإبت.  قال: ل

ُأحد، وسإلم عليه الله صلى النبي أتى حتى وخأرج سإلحه أخأذ ثم يوم وكان ب
ِتلُت قومه: إن من ورائه من إلى وعهد السبت، يصنع لمحمد فمالي اليوم هذا ُق

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فكان ُقتل حتى تعالى. فقاتل الله أراه ما فيه
ُق بلغني فيما ْي ْير ْيُر يقول: «ُمَخ ُهود» . وقبضُ خَأ عليه الله صلى الله رسإول َي

منها. وسإلم عليه الله صلى الله رسإول صدقات فعامة أمواله وسإلم
ًا عباس: أن ابن عن وائل، بن والعاص المغيرة بن الوليد فيهم اجتمعوا قريش
فبعثوا قريش، وسإائر المطلب، بن والسإود خألف، ابنا وأبّي وأمية جهل، وأبو

المدينة، إلى الحارثا بن والنضر معيطِ أبي بن عقبة منهم رهطِ، خأمسة منهم
ومبعثه، صفته وعن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن اليهود يسألون

من يتعلم أنه نزعم وإنا فقير، يتيم وهو محمد واسإمه نبي أنه وقالوا: يزعم
الكذاب. مسيلمة

كتفيه. بين النبوة وخأاتم التوراة في وصفته نعته فقالوا: نجد
ُلوه ولكن فاتبعوه، حق وأمره مرسإل نبي فهو وصفتم كما كان قالوا: إن عن سإ

ًا، كان إن بالثالثة يخبركم ول بخصلتين يخبركم فإنه خأصال، ثلثا قد فإنا نبي
يتعلم أنه زعمتم وقد هي، ما يدر فلم خأصال الثلثا هؤلء عن مسيلمة سإألنا

مسيلمة. من
عليه الله صلى الله رسإول فأتوا اليهود، من بالخبر قريش إلى الرسإل فرجعت
وعن القرنين، ذي عن ثلثا: أخأبرنا خأصال عن أخأبرنا محمد فقالوا: يا وسإلم،
الكهف. أصحاب وعن الروح،

ًا» . ولم بذلك فقال: «أخأبركم الله. شاء إن يقل غد
ًا عشر خأمسة جبريل عليه فأبطأ فجاء عليه، ذلك فشق السإتثناء، لترك يوم

علّي» . فقال: «أبطأت جبريل
24َ/ش23ش18{س السإتثناء، فقال: لتركك َلّن َول ْقو ٍء َت ّنى ِلَشْى َفاِعٌل ِإ

ِلَك ًا ذا ّ َغد ِإل َء َأن *  ّلُه َيَشآ ُكر ال ْذ ّبَك َوا َذا ّر ُقْل َنِسيَت ِإ َيِن َأن َعَسى َو ِد ْه ّبى َي َر
ْقَرَب َذا ِمْن ّل ًدا َها ) 24  ــــ23} (الكهف:  َرَش
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علم ل ربي أمر من وقال: الروح الكهف، وأصحاب القرنين، ذي بخبر أخأبره ثم
به. لي

والفرقان. التوراة تظاهرا. يعنون فقالوا: سإاحران
ْبُت بن عمرو عن الباطل، أنها ورأيت الجاهلية في قومي آلهة عن عبسة: َرِغ

ً فلقيت تنفع، ول تضر ل وهي الحجارة يعبدون فسألته الكتاب، أهل من رجل
ويأتي قومه آلهة عن ويرغب مكة من رجل فقال: يخرج الدين أفضل عن

فاتبعه. به سإمعت فإذا الدين، بأفضل
لم لي يكن فلم أمر؟ فيها حدثا هل فأسإأل آتيها مكة إل ه

فيقولون: ل.
مر إذ لقاعد فيقولون: ل. فإني فأسإألهم الركبان وأعترض أهلي، إلى فأنصرف

جئت؟ أين فقلت: من راكب بي
مكة. قال: من
حدثا؟ فيها حدثا قلت: هل
غيرها. إلى ودعا قومه آلهة عن رغب رجل قال: نعم،
أريد. الذي صاحبي قلت: هذا
فأسإلمت. وجئت راحلتي فشددت

صلى الله رسإول على قدموا نجران أسإاقفة من ثمانية قال: إن عباس ابن عن
ش3فيهم: {س تعالى الله فأنزل والعاقب، السيد منهم وسإلم عليه الله
ِه َحآّجَك َفَمْن61 ِد ِمن ِفي ْع َءَك َما َب ِم ِمَن َجآ ْل ِع ْل ُقْل ا ْا َف ْو َل َعا ُع َت ْد َنا َن َء َنآ ْب ُكْم َأ َء َنآ ْب َأ َو

َنا َء ِنَسآ ُكْم َو َء ِنَسآ َنا َو ُفَس َأن ُكْم َو ُفَس َأن ِهْل ُثّم و َت ْب َعل َن َنْج َنُت َف ْع ِه ّل ّل َلى ال ِبيَن َع ِذ َكا ْل ا
}الية

)61عمران:  (آل
.

قينقاع وبني والنضير قريظة بني إلى أيام. فذهبوا ثلثة قالوا: فأخأرنا
نجده الذي النبي فهو يلعنوه، ول يصالحوه أن عليهم فأشاروا فاسإتشاروهم،

ِلنجيل. التوراة في وا
في حلة وألف صفر في حلة ألف على وسإلم عليه الله صلى النبي فصالحوا

ودراهم.  رجب

ًا عكرمة: أّن عن قبل وسإلم عليه الله صلى بمحمد آمنوا الكتاب أهل من ناسإ
ْوَم106ش3تعالى: {س قوله فذلك به، كفروا بعث فلما يبعث، أن َيضُّ َي ْب َت

ٌه ّد ُوُجو َو َتْس ٌه َو َأّما ُوُجو ِذيَن َف ّل ّدْت ا َو ُهْم اسْإ ُه ُتْم ُوُجو َفْر ْك َد َأ ْع ُكْم َب ِن ْا ِإيَما ُقو ُذو َف
َذاَب َع ْل ُتْم ِبَما ا ْن ُفُروَن ُك ْك )106عمران:  }(آل َت

.
ًا كان قال: إنه عثيمة مولى سإهل عن ًا وكان نصراني وعمه، أبيه حجر في يتيم

ِلنجيل. يقرأ وكان ا
ًا قال: فأخأذت فإذا كثافتها فأنكرت ورقة بي مرت حتى فقرأته، لعمي مصحف

ل وسإلم: أنه عليه الله صلى محمد نعت فيها فوجدت ففتفتها ملصقة، هي
الصدقة، يقبل ول الحتباء، يكثر النبوة، خأاتم كتفيه بين أبيضُ، طويل، ول قصير

ًا ويلبس الشاة، ويحتلب والبعير، الحمار ويركب ًا، قميص ذرية من وهو مرقوع
أحمد. اسإمه إسإماعيل،
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ْتح لك وقال: ما فضربني، الورقة فرأى عمي قال: فجاء الورقة؟ هذه وف
أحمد. النبي نعت فقلت: فيها

بعد. يأت لم قال: إنه
ورقة جدي عند أو أبي عند قال: كان الناس، خأيار من وكان حفص، بن عمر عن

ِلسإلم قبل يتوارثونها في الظالمين وقول الحق وقوله الله فيها: بسم بزمان، ا
ويغسلون أوسإاطهم على يأتزرون الزمان، آخأر في تأتي لمة الذكر هذا تباب،

ما نوح قوم في كانت لو صلة فيهم أعدائهم، على البحار ويخوضون أطرافهم،
بالصيحة. أهلكوا ما ثمود في أو بالطوفان، أهلكوا

عليه فقرأوها وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى بها جاؤوا أنهم فأخأبرني
المصحف. أضعاف في يضعوها أن فأمرهم خأبرها، وأخأبروه

إليه: أوحى فيما السلم عليه عيسى إلى تعالى الله قال: أوحى عباس ابن عن
ّدق أن خألقت ما محمد فلول به، يؤمنوا أن منهم أدركه من أمتك وُمر بمحمد، ص

فكتبت فاضطرب العرش خألقت ولقد والنار، الجنة خألقت ما محمد ولول آدم،
فسكن.  الله رسإول محمد الله إل إله ل عليه

ّيا مبتعث شعيا: إني إلى تعالى الله منبه: أوحى بن وهب وقال ًا نب به أفتح أمي
ًا ًا أذان ًا صم ًا، وقلوب ضميره، والتقوى شعاره، والبر لباسإه، السكينة أجعل غلف

والعدل خألقه، والمعروف والعفو طبيعته، والوفاء والصدق معقوله، والحكمة
ِلسإلم إمامه، والهدى شريعته، والحق سإيرته، به أهدي اسإمه، وأحمد ملته، وا

ْيلة) بعد به (وأغني القلة، بعد به وأكثر الجهالة، بعد به وأعلم الضللة، بعد َع ال
مختلفة، وأمم متشتتة وأهواء قلوب بين به وأؤلف الفرقة، بعد به وأجمع
القلوب. لتلك طوبى الشمس رعاة وهم أمة، خأير أمته وأجعل
«أوراشليم»: أبشري واسإمها المقدس، ببيت قرية وهي ليلياء، أشعياء وقال

البعير، راكب بعده ويأتيك عيسى، يعني الحمار، راكب الن يأتيك أوراشليم،
ًا يعني وسإلم. عليه الله صلى محمد

ً أن وروي قد نسوة على فأتى مكة، قدم النصارى من الشام أهل من رجل
فقال: أمورهن بعضُ في أزواجهن غاب وقد أعيادهم، من عيد يوم في اجتمعن

منكن امرأة فأيتما أحمد له يقال نبي فيكم سإيكون إنه قريش نساء يا
ًا له تكون أن اسإتطاعت فلتفعل. فراش

حديثه. خأديجة فحفظت الرجل ومضى
التوراة) في وسإلم عليه الله صلى النبي (ذكر
القديمة. قول الله كتب في الموجودة وسإلم عليه الله صلى نبينا أعلم ومن
السلم: عليه «التوراة» لبراهيم من الول الّسفر في تعالى الله
ّثرته عليه، وباركت إسإماعيل، في دعاءك أجبت «قد ّظمته وك ًا وع ًا، جد جد

ًا، عشر اثني وسإيلد عظيمة». لمة وأجعله عظيم
ًا. وزاد السفر في ذلك بمثل موسإى أخأبر ثم شيئ

سَإارة، أمة هاجر وقال: يا الله ملك لها تراءى سإارة من هاجر خأرجت فلما يقال
يحصوا ل حتى وزرعك ذريتك سإأكثر فإني لها، واخأضعي سإيدتك إلى ارجعي
ًا وتلدين تحبلين أنت وها كثرة، سإمع قد تعالى الله لن إسإماعيل، وتسمينه ابن

ُد الجميع، يد فوق يده وتكون خأشوعك، بالخضوع.  إليه مبسوطة الجميع وي
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ً فيه فإن القول، هذا قتيبة: فتدبر ابن قال ًا دليل ّين رسإول به المراد أن على ب
وسإلم. عليه الله صلى الله

إليه مبسوطة إسإحاق يد كانت ول إسإحاق، يد فوق يده تكن لم إسإماعيل لن
وهما والعيص، إسإرائيل ولد في والنبوة والملك ذلك يكون وكيف بالخضوع،

ولد إلى النبوة انتقلت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بعث فلما إسإحاق، أبناء
وخأتم شريعة، كل به الله ونسخ المم، له وخأضعت الملوك له فدانت إسإماعيل

فوق أيديهم فصارت الزمان، آخأر في والملك الخلفة لهم وجعل النبيين، به
بالخضوع. مبسوطة إليهم بالرغبة الجميع وأيدي الجميع، أيدي
سإاعير من وأشرق سإيناء من الله «التوراة» قال: «جاء في أعلمه ومن

فاران». جبال من واسإتعلن
إنزاله سإيناء من الله مجيء لن غموض؛ ول تدبره من على خأفاء بهذا وليس

يجب وكذلك وعندنا الكتاب أهل عند هو هكذا سإيناء، بطور موسإى على التوراة
ِلنجيل، المسيح على إنزاله سإاعير من إشراقه يكون أن يسكن المسيح وكان ا

نصارى، اتبعه من سإمي وباسإمها ناصرة، تدعى بقرية الخليل بأرض سإاعير
يكون أن يجب فكذلك بالمسيح سإاعير من إشراقه يكون أن وجب وكما

في وسإلم عليه الله صلى محمد على القرآن بإنزاله فاران جبال من اسإتعلنه
أن في خألف الكتاب وأهل المسلمين بين وليس مكة، جبال وهي فاران، جبال

قلنا: وإفكهم تحريفهم من بنكير وليس مكة غير أنها ادعوا مكة. فإن هي فاران
فاران؟ وإسإماعيل هاَجر أسإكن إبراهيم أن التوراة في أليس

ّلونا ُد الذي والنبّي فاران، واسإمه منه الله اسإتعلن الذي الموضع على وقلنا: 
ًا عليه أنزل المسيح. بعد كتاب

ْعلَن ليس أو َلن اسإت َع وانكشف؟ ظهر وهما واحد بمعنًى و
ًا تعلمون فهل ِلسإلم ظهوَر ظهر ِدين ومغاربها الرض مشارق في وفشا ا

ّوه. فُش
ْفر في لموسإى تعالى الله «التوراة» : قال في أعلمه ومن الخامس»: «الّس
ًا إسإرائيل لبني أقيم إني َلك، إخأوتهم من نبي فمه.  على كلمي أجعل مث

ْغلب تقول: بكٌر كما (ابن) إسإماعيل، هو إل إسإرائيل بني (ِمن) إخأوة َفمن َت و
ُيْرجع بني إخأوة تغلب وبنو بكر، أخأو تغلب تقول ثم وائل، أبناء ذلك في بكر. 
ّوة إلى البوين. أخأ
ًا هو لهم يقيمه أن الله وعد الذي النبي قالوا: هذا فإن إسإرائيل، بني من أيض
َذبتهم إسإرائيل، بني إخأوة إسإرائيل بني لن ْك في لن النظر؛ وأكذبهم التوراة أ

موسإى. مثل إسإرائيل بني في يقم لم أنه التوراة
ًا لهم أقيم أني أراد لو النظر: فإنه وأما لقال: موسإى، مثل إسإرائيل بني من نبي
ُفسهم من لهم أقيم ْن ً أن لو إخأوتهم. كما من يقل موسإى. ولم مثل أ قال رجل

ْغلب بني من برجل لرسإوله: ائتني، بني من برجل يأتيه أن يجب وائل. فل بن َت
بكر.

حبقون: جاء قال دانيال زمان في المتنبىء حبقون قول قتيبة: ومن ابن قال
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أحمد تحميد من الرض فامتلت فاران، جبال من والقديُس التيمن من الله
َلك وتقديسه، المم. ورقاَب بيمينه الرَض وم

ًا: تضيء قال: وقال ُتْحَمل الرض لنوره أيض ُله و البحر. في خأي
ِرع كلم في قيل الكتاب: أنه أهل بعضُ في وزاد ْت ُت قسيك في حبقون: وسإ

ًا ًء. محمد يا بأمرك السهام وترتوي إتراع ارتوا
وصفاته. باسإمه إفصاح وهذا
ّدعوا فإن ٍر ذلك وليس ـ نبينا غير أنه ا ُنك َفمْن جْحدهم من ب ُد وتحريفهم:  أحم

َلك فاران جبال من جاء والذي تحميده، من الرض امتلت الذي الرض فم
المم. ورقاب

ْعيا ذكر قتيبة: ومن ابن قال به سُإّرت الذي وجل: عبدي عز الله عن له َش
نفسي.
ْفسي، رضى خِأيرتي، فقال: عبدي، آخأر وترجمه روحي.  عليه ُأفيضُ َن

ْدله، المم في َفيظهر وحيي، عليه فقال: أنزل آخأر وترجمه المم ويوصي ع
ُيْسمع العور، العيون يفتح السإواق، في صوته ُيْسمع ول يضحك ل بالوصايا، و

ْلف، القلوب ويحيي الّصّم، الذاَن ُغ ًا أعطي ل أعطيته وما ال ُد غيَره، أحد أحم
ًا الله يحمد ًا، حمد ْفرح الرض، أقصى من يأتي حديث ّيَة ُي َبّر َنها، ال يهللون وسإكا
رابية. كل على ويكبرونه َشَرف، كل على الله
ُعف الترجمة: ل في آخأر وزاد َلب، ول يْض ْغ في ُيْسمع ول الهوى، إلى يميل ول ُي

ُته، السإواق ّوي بل الضعيفة، كالقصبة هم الذين الصالحين ُيذل ول صو يق
ْطفأ ل الذي الله نور وهو المتواضعين، ركُن وهو الّصديقين، حتى يخصم ول ُي

ّبت ْذر، به وينقطع ُحّجتي الرض في يث ُع ْوراته وإلى ال الجن. تنقاد َت
وبصفاته. باسإمه إفصاح وهذا
له؟ توراة قالوا: أي فإن

لكم. التوراة مقام يقوم بكتاب يأتي أنه قلنا: أراد
ّنك فقيل الخراَب، تعالى الله إلى المقدس بيُت كعب: شكا قول ومنه ِدل ْب َل له: 
ًة ً ُمحدثة، تورا َدثين، وعّمال عليك ويتحننون النسور، زفيَف بالليل يزفون ُمْح

ْيضها، على الحمامة تتحنن كما ًا ويملونك ب ًا. خأدود سُإّجد
ُتك الله، قال: «أنا له شعيا ذكر قتيبة: ومن ابن قال ّظم نور وجعلتك بالحق، ع

َد المم ْيفون، وعه ْنقذ العميان، أعين لتفتح الص ُت إلى الظلمات من السْإرى و
النور».

ُنه من الخامس: «إيليا الفصل في قال: وقال كتفه». على سإلطا
فإنه العبراني في السرياني. فأما التفسير في هذا كتفه على نبوته يريد: علمة
النبوة. علمة كتفه يقول: على

ّبحوا في له داود ذكر قتيبة: وِمن ابن قال ُبور: «سإ ًا الرّب الّز ًا، تسبيح حديث
أجل من صهيون، وبيوت بخالقه إسإرائيل ليفرح الصالحون، هيكله الذي سإبحوا

ّدد النصر وأعطاه أّمته له اصطفى الله أن بالكرامة، منه الصالحين وش
ّبحونه ّبرون مضاجعهم على يس ذات سإيوف بأيديهم مرتفعة، بأصوات الله ويك
ْفرتين، بالقيود ملوكهم يوثقون يعبدونه، ل الذين المم (لله) من لينتقموا ش
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بالغلل». وأشرافهم
ْفرتين ذات سإيوفها التي المة هذه قتيبة: فمن ابن قال العرب؟ غير من ش
يعبدونه؟ ل الذين المم من بها المنتِقم ومن
وسإلم؟ عليه الله صلى نبينا غير النبياء من بالسيف المبعوثا ومن
ْد مزمور قتيبة: وفي ابن قال ّل ناموسإك فإن السيف، الجبار أيها آخأر: «تق

تحتك». يخّرون والمم مسنونة، وسِإهاُمك يمينك، بهيبة مقرونة وشرائعك
ُد فَمْن ّل وسإلم؟ عليه الله صلى نبينا غيُر النبياء من السيف متق
وسإلم؟ عليه الله صلى غيره تحته المم خأّرت وَمْن
ِرنت وَمْن ْيبة، شرائعه ُق السيف؟ أو الجزية أو القبول فإما باله

ُنِصْرُت عليه الله صلى قوله ونحوه ْعِب» . وسإلم: «و بالّر
ً صيفون من أظهره الله آخأر: «أن مزمور قال: وفي ًا. إكليل محمود

ِلكليل ضرب ً ا ِلمامة للرياسإة مثل وسإلم. عليه الله صلى محمد ومحمود: هو وا
(إلى النهار لدن النهر) ومن (إلى البحر من يحوز آخأر: «أنه مزمور قال: وفي

ويلحس ُركبهم على يديه بين الجزائر أهل تخر وأن الرض، منقطع النهار) إلى
بالطاعة المم له وتدين له، وتسجد بالقرابين الملوك تأتيه التراب، أعداؤه

ّلص لنه والنقياد، الذي الضعيف وينقذ منه، أقوى هو ممن البائس المضطهد يخ
َطى وأنه والمساكين، بالضعفاء ويرأف له، ناصر ل ْع َبأ، بلد ذهب من ُي ويصلى سَإ

ْكُره ويدوم يوم، كل في ويبارك وقت، كل في عليه البد».  إلى ِذ

والفرات ِدْجلة بين وما والنهر البحر بين ما ملك الذي هذا قتيبة: فمن ابن قال
ّلى الذي ذا ومن الرض، منقطع إلى ُيبارك عليه يص النبياء من وقت كل في و

غيره؟
حتى الّسنة، حامل ابعث داود: «اللهم «الزبور» قال من آخأر موضع قال: وفي

ْعلم بشر». أنه الناس َي
بأحقاب. يريد: قبلهما وسإلم عليه الله صلى محمد وعن المسيح عن إخأبار وهذا
ًا ابعث بشٌر. المسيح أن الناس َيعلم حتى محمد
ْعلم ّدعون أنهم داود ُي ّدعوا. ما للمسيح سإي ا

ّبر ترى ما فانظر نظارا لي: قْم شعيا: «قيل قال: وفي ْين قلت: أرى به فخ راكب
ْقبلين، للخأر: سإقطْت أحدهما يقول جمل، على والخأر حمار على أحدهما ُم

المنجّرة». وأصنامها بابل

الحمار صاحب كان فإذا المسيح، هو النصارى وعند عندنا الحمار قال: فصاحُب
الجمل؟ صاحب وسإلم عليه الله صلى محمد يكون ل فلَم المسيح

في يزْل ولم بالمسيح؟ ل يديه، وعلى به المنجّرة والصنام بابل سإقوط ليس أو
هو ليس السلم. أو عليه إبراهيم لدن من الوثان يعبدون ملوك بابل إقليم

الحمار؟ بركوب المسيح من أشهُر الجمل بركوب
ِلنجيل») في وسإلم عليه الله صلى النبي (ذكر «ا
ْكر قتيبة: فأما ابن قال ِلنجيل»: في وسإلم عليه الله صلى النبي ذ «ا
ل الذي الحق روح قليطِ الفار وسإيأتيكم أذهب للحواريين: «أنا المسيح قال

ّلم لنكم تشهدون وأنتم علّي يْشهد وهو له، يقال كما هو إنما نفسه، ِقبل مْن يتك
به». يخبركم لكم الله أعده شيء وكّل الناس، َقبل من مع

لم ما يجيئكم ل قليطِ قال: «الفار أنه المسيح عن يوحنا حكاية قال: وفي
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ّبخ جاء فإذا أذهب، مما ولكنه نفسه، تلقاء من يقول ول الخطيئة، على العالم و
والحوادثا». بالغيوب ويخبركم بالحق، ويسوسإكم يكلمكم، به يسمع

هو باسإمي، أبي يرسإله الذي الحق روح قليطِ الفار أخأرى: «إن قال: حكاية
شيء».  كّل يعلمكم

ًا إليكم يبعث أن أبي سإائٌل وقال: «إني البد، إلى معكم يكون آخأر، فاراقليط
شيء». كل يعلمكم

لكم يجيء بعده من قليطِ والفار ذاهب، البشير أخأرى: «إن حكاية وفي
أجيئكم فإني له، شهدت كما لي يشهد وهو شيء، كّل لكم ويفسر بالسإرار
بالتأويل». يأتيكم وهو بالمثال

متقاربة. اخأتلفها على الشياء قتيبة: وهذه ابن قال
ِلنجيل نقل َمْن لن اخأتلفت وإنما ٌة. المسيح عن ا ّد ع
إليه؟ يوحى بما إل يتكلم ل الحق روح هو الذي هذا فمْن
ّلغ؟ قد بأنه له والشاهد للمسيح العاقب ومن ب
وطلوع الدابة وظهور الدجال خأروج مثل الزمنة، في بالحوادثا أخأبر الذي ومن

والجنة والحساب القيامة أمر من وبالغيوب هذا، وأشباه مغربها من الشمس
ْذكر لم مما ذلك، وأشباه والنار ِلنجيل، التوراة في ُي عليه الله صلى نبينا غير وا

وسإلم؟
ّتى»: أنه «إنجيل قتيبة: وفي ابن قال ْقتل زكريا بن يحيى حبس لما م ُي بعث ل

غيرك؟ نتوقع أو التي هو أنت له وقال: قولوا المسيح إلى تلميذه
ُقم لم إنه لكم، أقول اليقين وقال: «الحق المسيح فأجابه ُء ت أفضل عن النسا

ًا بعضها يتلو النبياء وكتب التوراة وإن زكريا، بن يحيى من والوحي بالنبوة بعض
فمن يأتي، أن ُمْزمع الياهو فإن فاقتلوا، شئتم فإن الن فأما يحيى، جاء حتى
فليسمع». سإامعة أذن له كانت

خألل: إحدى من السإم هذا يخلو قتيبة: وليس ابن قال
الله قال كما السإم، يأتي» فغيروا أن ُمْزمع أحمد قال: «إن يكون أن إما

َها51ش5تعالى: {س ّي أ
َ ِذيَن َي ّل ْا ا ُنو َ َءاَم ْا ل ُذو ّتِخ َد َت ُهو َي ْل ّنَصاَرى ا َء َوال َيآ ِل ْو َأ

ُهْم ْعُض ُء َب َيآ ِل ْو ْعضٍُ َأ ُهْم َوَمن َب ّل َو َت ُكْم َي ّنُه ّمن ِإ ُهْم َف ْن ّلَه ِإّن ِم َ ال ِدى ل ْه ْوَم َي َق ْل ا
ِلِميَن ّظا } ال
)51(المائدة: 

إيليا.  جعلوه

ومجيء وجل، عز الله هو يأتي» وإيل أن مزمع إيل قال: «إن يكون أن وإما
سإيناء» أراد من الله التوراة: «جاء في قال كما بكتابه، رسإوله مجيء هو الله
القرآن. إل المسيح بعد كتاٌب يأت ولم الله، بكتاب سإيناء من موسإى جاء
مجمعون لنهم عندهم يجوز ل وهذا السإم، بهذا المسمى النبّي أراد يكون وإما
المسيح. بعد نبّي ل أنه على
المتقدمة) الكتب في والبيت والحرم مكة (ذكر
المتقدمة: الكتب في والبيت والحرم مكة قتيبة: ذكر ابن قال
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ّبحون، قيدار، آل قصوُر والمدن البادية سإتملؤ «شعيا»: «إنه كتاب وفي يس
ُثون الكرامة، لله يجعلون الذين هم ينادون، الجبال رؤوس ومن في تسبيحه ويب
والبحر». البر

ًا وقال: «أرفع ُيْصفر بعيد من المم لجميع علم هم فإذا الرض أقاصي من بهم ف
يأتون». سإراع

بإجماع إسإماعيل ابن هو قيدار لن العرب، هم قيدار قتيبة: وبنو ابن قال
الناس.
النبوة. هو ُيرفع الذي والعلَم

نحو يأتون. وهو سإراع هم فإذا للحج الرض أقاصي من بهم: دعاؤهم والصفير
ّذن27ش22تعالى: {س الله قول َأ ّناِس ِفى َو ْلَحّج ال ُتوَك ِبا ْأ ً َي َلى ِرَجال َع ُكّل َو

ٍر ِتيَن َضاِم ْأ ِيٍق َفّج ُكّل ِمن َي )27} (الحج:  َعم
ْبعث كتاب من آخأر موضع وفي َي ًا الّصبا من «شعيا»: «سإ من فيأتون قوم

ًا مجيبين المشرق ًة، كالصعيد أفواج ّيان ومثل كثر برجليه يدوس الذي الط
ًا هناك من الله يبعث الشمس، مطلع من يأتي الطين» والصبا أهل من قوم

ضاهاها. وما خأراسإان
ًا بالتلبية مجيبين فيأتون الّصبا بمهّب نازل هو الذي فمن كثرة كالتراب أفواج

الطين؟ برجليه يدوس الذي الطيان و(من) مثل
ً منهم أن يريد ّلين، رجال بالبيت. طافوا إذا الهْرولة أراد يكون أن يجوز وقد كا
َتلم: قال الحَجر ذكر في قتيبة: وقال ابن قال السيد: الرب شعيا: «قال المْس
ًا الله بيت وهو بصهيون مؤسإس ذا هأنا مكّرمة». زاوية في حجر

ُيلثم.  يْستلم أن والكرامة البيت، زاوية في والحجر و

مكة: ذكر في شعيا وقال
تحبلي، لم إذ وافرحي بالتسبيح وانطقي تلد، لم العاقر أيتها واهتّزي «سإيري

أهلي». من أكثر يكونون أهلك فإن
ْقدس بيت أهَل بأهله يعني إسإرائيل. بني من الم
بيت أهل من أكثر والعّمار الحجاج من يأتيهم بمن يكونون مكة أهل أن أراد

المقدس.
ْد، لم عاقر بامرأة مكة فشبه عليه الله صلى الله رسإول قبَل فيها يكن لم لنه تل
كتاب. بها ينزل ولم وحده، إسإماعيل إل وسإلم

الوحي، ومهبطِ النبياء بيت لنه المقدس، بيَت بالعاقر أراد يكون أن يجوز ول
ّبه ول النساء. من بالعاقر يش

ًا وفي مكة: ذكر مْن «شعيا» أيض
كذلك بالطوفان، الرَض أغرق ال نوح أيام كقسمي بنفسي أقسمُت «قد

تنحطِ، والقلع تزول الجبال فإن أرفضك، ول عليك أسإخطِ ل أن أقسمُت
تزول». ل عليك ونعمتي

َدة يا مسكينة قال: «يا ثم ّينك حجارتك، بالحسن باٍن ذا هأنا مضطه ومز
ّلٌل بالجواهر، فل الظلم من وتبعدين أبوابك، وبالّزبْرجد سإقفك، باللؤلؤ ومك

ٌع يصنعه سإلح وكل تضعفي، فل الضعف ومن تخافي، وكل فيك، يعمل فل صان
معها». تفلحين بالخصومة معك تقوم لغة وكل لسان

ًا الله قال: «وسإيسّميك ثم ًا». اسإم جديد
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الكعبة. يسمى ذلك قبل وكان الحرام المسجد سإمي أنه يريد
عليك». الله ووقار نورك دنا قد فإنه فأشرقي، «فقومي
ًا وبناتك بنوك يأتيك مجتمعون، فإنهم حولك، بعينك «انظري ّو تسّرين فحينئذ غد

وسإادات إليك، مجتمعٌة قيدار غنم وكل قلبك، ويشبع عدوك ويخاف وتْزهرين،
يخدمونك». بناوت

إسإماعيل. ابن هو وبناوت
بناوت. أخأو وهو وسإلم عليه الله صلى النبي أبو هو وقيدار

ًا أبوابك قال: «وتفتح ثم ْدعين قبلًة، ويتخذونك تغلق، ل والنهار، الليل دائم ُت و
الّرب». مدينَة ذلك بعد

وجل. عز الله أي: بيت
«شعيا»:  من آخأر موضع وفي

إليك يصل أنه أجل من وتفرحين، تستبهجين حولك ما إلى بصرك «ارفعي
ِلبل قطر تعمرك حتى المم، عساكر إليك ويحج البحر، ذخأائر ّبلة، ا وتضيق المؤ
ْدين، كباش إليك وتساق إليك، تجمع التي القطرات عن أرضك أهل ويأتيك م

بناوت». رجالت ويخدمك قيدار، بأغنام إليك وتسير سإبأ
إسإماعيل. بن بناوت ولد من هم إنما البيت، سإدنة يعني
شعيا) في مكة طريق (ذكر
«شعيا»: في مكة طريق قتيبة: ذكُر ابن قال

تعالى: الله «شعيا» عن وفي
ْعطي «إني الكرمال». وبها لبنان كرامة البادية أ

المقدس. وبيت ولبنان: الشام والكرمال
بالحج للبادية النبياء، وظهور هناك بالوحي كانت التي الكرامة أجعل يريد

وسإلم. عليه الله صلى وبالنبي
والماكن الفيافي وتكون الفلة، أرض في وسإواق مياه البادية في «وتشق
ًا، ينابيع العطاش أنجاس به يمّر ل الحرم وطريق محّجة، هناك ويصير ومياه

ممر هناك ويكون أسإد، ول سإباع به يكون ول هناك، يصل ل به والجاهل المم،
المخلصين».

ّبههم إسإرائيل بني معاصي ذكر «حزقيل»: أنه كتاب وفي َكْرمة وش عداها ب
الرض، على بها ورمي بالسخطة، قلعت أن الكرمة تلك تلبث فقال: «ما

ْدو في غْرٌس ُغرس ذلك فعند ثمارها، الّسمائم وأحرقت المهملة الرض في الب
فيها توجد لم حتى تلك، ثمار أكلت ناٌر العاضلة أغصانها من وخأرجت العطشى،

قضيب». ول قوية عصا
شعيا) كتاب في الحرم (ذكر
«شعيا»: كتاب في الحرم قتيبة: ذكر ابن قال

ًا» وكذلك يرعيان فيه والجمل الذئب قال: «إن ول تؤذي ل السباع جميع مع
عاودت الحرم من خأرجت إذا الوحوش تلك ترى ثم َحَرمي، كل في تفسد
ّذعر كان كما الصيد في والحرص الطلب في السبع وكان السباع، من وهربت ال

الحرم. دخأوله قبل
بدر) يوم وذكر وسإلم عليه الله صلى النبي أصحاب (ذكر
بدر:  يوم وذكر وسإلم عليه الله صلى النبي أصحاب قتيبة: ذكر ابن قال
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وينزل البيادر، كدياس المم بدر: «يدوسإون يوم العرب قصة شعيا: وذكر قال
ويهزمون». العرب بمشركي البلء

ْي بين قال: «ينهزمون ثم َد شدة ومن موتورة وقسَي مسلولة سإيوف ي
الملحمة».

الكتاب، أهل أيدي في الباقية المتقدمة الله كتب في ما قتيبة: فهذا ابن قال
يسمحون ل فإنهم السلم، عليه نبينا اسإم خأل ظاهره، يجحدون ول يتلونه

ِلقرار ًا، به با وسإلم عليه الله صلى النبي اسإم لن عنهم، ذلك يعبأ ولن تصريح
ّقح» فمشقح عندهم بالسريانية بغير وسإلم عليه الله صلى محمد هو «مش

شك.
ًا أنهم واعتباره لله» فإذا يقولوا: «الحمد أن أرادوا للهنا» إذا يقولون: «شقح

ًا» «فمشقح» محمد الحمد كان وسإلم. عليه الله صلى «شقح
ٌق هي بها أقروا التي الصفات ولن ومبعثه وَمخَرجه وزمانه لحواله وفا

وشْرعته.
ّلونا لطاعته وانقادت يديه بين المم خأّرت ومْن الصفات، هذه له من على فليد

وأين به، وأصنامها بابل هلكت الذي الجمل صاحُب ومن لدعوته، واسإتجابت
بالتلبية الجبال رؤوس من ينادون الذي إسإماعيل بن قيدار ولد من المة هذه

والبحر؟ البر في تسبيحه بثوا والذين والذان،

وأمته. محمد في إل ذلك يجدوا أن هيهات
القرآن في أودع فيما يكن لم كتبهم في الخأبار هذه تكن لم قتيبة: ولو ابن قال
دليل. كتبهم في ما ذكر من

ْا70ش7تعالى: {س كقوله ُلو? َنا َقا َت ْئ َد َأِج ُب ْع َن ّلَه ِل ُه ال َد َذَر َوْح َن ُد َكاَن َما َو ُب ْع َي
َنا ُؤ َبا َنا َءا ِت ْأ َنآ ِبَما َف ُد ِع ِقيَن ِمَن ُكنَت ِإن َت ِد )70}(العراف:  الّصا

.
ْهَل70ش3وقوله: {س َأ َتاِب يا ِك ْل ُفُروَن ِلَم ا ْك َياِت َت أ

َ ِه ِب ّل ُتْم ال َأن ُدوَن َو َه }(آل َتْش
)70عمران: 

ِذيَن146ش2وقال: {س ّل ُهُم ا َنا ْي َت َتاَب آ ِك ْل َنُه ا ُفو ِر ْع ُفوَن َكَما َي ِر ْع ُهْم َي َء َنآ ْب ِإّن َأ َو
ًقا ِري ُهْم َف ْن ُتُموَن ّم ْك َي ّق َل ْلَح ُهْم ا َلُموَن َو ْع } َي

)146(البقرة: 
 .

ُقوُل43ش13وقال: {س َي ِذيَن َو ّل ْا ا َفُرو ً َلْسَت َك َفى ُقْل ُمْرسَإل ِه َك ّل ًا ِبال ِهيد َش
ِني ْي ُكْم َب َن ْي َب ُه َوَمْن َو َد ْلُم ِعن َتاِب ِع ِك ْل } ا

)43(الرعد: 
.

عندهم ليس بما عليهم يحتج أن وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول جاز فكيف
ًا تجدوني أنكم نبوتي علمة ويقول: من كان وقد يجدونه، ل عندكم. وهم مكتوب

ّيا ينفرهم. بما يدعوهم أن غن
أسإلموا. أسإلم ومْن سإلَم بن عبدالله بالحال تيقن ولما

بصفاته، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يعرفون الكتاب أهل زال قلت: وما
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ِعدون به، ويقّرون ِليمان أهاليهم ويوصون بظهوره، وي آمن ظهر فلما به، با
ُد وحمل عقلؤهم، عامر وأبي أخأطب، ابن كُحيّي العناد على آخأرين الحس
ْلت. أبي بن وأمية الراهب، الّص

ًا وصنفوا الكتاب، أهل متأخأري علماء من جماعة أسإلم وقد فيها يذكرون كتب
ِلنجيل. التوراة في التي صفاته وا

ّقن ممن فالعجُب النار. في بالخلود الرضا على الحسد يحمله ثم الحق وجود يتي

الخامس الباب
عليه الله صلى الله رسإول ببعثة غالب بن كعب بن لؤي بن كعب إعلم في

الكتاب أهل من يسمع كان وسإلملما
ّي بن كعب قال: كان عوف بن الرحمن عبد عن ْهر بن غالب بن ُلؤ مالك، بن ف

َعُروبة»، تسمي قريش وكانت الجمعة، يوم قومه يجمع فيخطبهم الجمعة: «
ّلموا، فاسإمعوا بعد، فيقول: أما ضاح، ونهار سإاٍج ليٌل واعلموا، وافهموا وتع

ٌد، والرض كالخأرين، والولون أعلم والنجوم أوتاد، والجبال بناء، والسماء مها
ّذكر، والنثى واحفظوا أرحامكم، صائرون. فصلوا بلًى إلى يهيج وما والزوج وال

أموالكم. وثّمروا أصهاركم،
تقولون، ما غير والظّن أماَمكم، الدار ُنشر؟ ميت أو َرَجع، هالك مْن رأيتم فهل

نبي منه وسإيخرج عظيم نبأ له فسيأتي به، وتمّسكوا وعظموه زينوه حَرَمكم
يقول: كريم. ثم

ْوٍب كّل وليٌل نهاٌر بحادثٍا أ
ٌء ُلها علينا سإوا ونهاُرها لي

ّوبا حين بالحداثا يؤوبان تأ
ّنعم  سإتوُرها علينا الضافي وبال

ٍة على ٌد النبّي يأتي غفل محم
ُيْخبر ًا ف ٌق أخأبار ُدو خأبيرها َص

ْبُت ورجل ويد وبصر سإْمع ذا فيها كنُت لو يقول: والله ثم َتنّصَب فيها لتنّص
ْلت الجَمل، الفحل. إرقال فيها ولْرق

ْعوته فحواء شاهد ليتني يا َد
ْبغي العشيرة حيَن ّق َت ْذلنا الح خُأ
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مبعث وبين لؤي بن كعب موت بين وكان

سإنة. وسإتون سإنة خأمسمائة

السادس الباب
ّلْخمي ربيعة بن َنْصُر رآه منام ذكر في عليه الله صلى نبينا وجود على يدل ال

وسإلم
الّسير: أهل قال
ْع فلم هالته، رؤيا ربيعة بن َنْصُر رأى َد ًا ي ًا ول كاهن وقال إليه، جمعه إل منّجم

ْتني، رؤيا رأيت لهم: إني َل بتأويلها. فأخأبروني ها
علينا. فقالوا: اقُصْصها

ْعرف ل فقال: إنه ْبل َعَرفها من إل تأويلها َي بها. أخأبره أن َق
َق. وهما سَإطيح إلى فابعث ذلك تريد كنت قالوا: فإن كاهنين. اسإم وش
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أصبَت أصبتها فإن هالتني رؤيا رأيت (له): إني فقال سإطيح فقدم إليهما فبعث
تأويلها.

ِهمة بأرٍض فوقعت ُظلمة، من خأرجت ُحَمَمًة فقال: رأيت ذات كّل منها فأكلت َت
ُجْمجمة.

ًا منها أخأطأَت الملك: ما فقال فيها؟ عندك فما سإطيح، يا شيئ
َبش، أرضكم لتهبطن َحنش، من الَحّرتين بين بما قال: أحلف ما فليملكن الَح

ْبين بين ُجَرش، إلى أ
بعده؟ أم زماني أفي هو؟ فمتى موجع، لغائظ لنا هذا إن الملك: وأبيك له فقال

سإبعين. إلى سإتين من الحيُن بحين، بعده بل قال: ل،
ينقطع؟ أم ملكهم من ذلك يدوم قال: فهل

هاربين. منها يخرجون ثم السنين، من يمضين وتسعين لبضع ينقطع بل قال: ل
ذلك؟ يلي قال: ومن
ًا يترك فل َعدن، من عليهم يخرج يزن، ذي قال: إرم باليمن. منهم أحد

ذلك؟ قال: أفيدوم
ينقطع. بل قال: ل

يقطعه. قال: ومن
لي َبل) العلّي. من الوحي يأتيه زكي، قال: نب ِق )

النبي؟ هذا قال: ومن
ّنْضر، بن مالك بن فهر بن غالب ولد مْن قال: رجل إلى قومه في الُملك يكون ال

الدهر. آخأر
 آخأر؟ من للدهر قال: وهل

به ويشقى المحسنون فيه ويْسعد والخأرون، الولون فيه ُيجمع يوم قال: نعم،
المسيئون.
به؟ تخبرني ما قال: أحق
لحق. به أنبأتك ما إن والفلق، والغسق، والّشفق، قال: نعم،

لق قدم فرغ فلما قال كما بها. فأخأبره فأخأبرني رؤيا رأيت له: إني فقال ش
قال: أن إلى سإطيح، قال ما نحو على الممالك بتقلب وأخأبره سإطيح،

الفْصل. يوم إلى قومه في الُملك يكون والعدل، بالحق يأتي رسإوٌل يأتي ثم
الفْصل؟ يوم قال: وما
للميقات. الناس ويجمع الولدة، فيه تجزى قال: يوم

السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى محمد نبينا نَسب ذكر في

ُقصي، بن مناف، عبد بن هاشم، بن المطلب، عبد بن عبدالله، بن هو: محمد،
ّي، بن كعب، بن ُمّرة، بن كلب، بن ّنضر، بن مالك، بن فهر، بن لؤ كنانة، بن ال
ْدركة، بُن خأزيمة، بن عدنان. بن َمعد، بن نزار، بن ُمضر، بن الياس، بن ُم
إلى: عدنان. النسابون يختلف ول
ّد، بن يقول: عدنان فبعضهم بعده، فيما يختلفون ثم بن حمل بن الهميسع، بن أ

إبراهيم. بن إسإماعيل ابن قيدار،
أدد. بن ذكر: أد غير من يقول: عدنان وبعضهم

ْدناُن أنه وسإلم عليه الله صلى النبي عن سإلمة أم حديث وفي ِد بُن قال: «ع َد ُأ
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ّي بِن ْعَراِق بِن ُلؤ ّثَرى» . أ ال
ْبت. وأعراق هو: الهميسع. ويرى سإلمة: فزيد أم قالت هو: الثرى هو: ن

بكار. بن الزبير حكى إسإماعيل. كذلك
ًا وحكى قالوا: ما بالنار يحترق لم رأوه لما لنهم الثرى: إبراهيم، أعراق أن أيض

الثرى. أعراق إل هو
ّدثنا زيد. وقد لنا ضبطِ وهكذا زيد هو قال: إنما أنه العسكري أحمد أبي عن ح

دلمة. أبي اسإم مثل
ًا وجدنا قال: ما عروة عن عدنان. وراء ما يعرف أحد

خأيثمة: أبي ابن وقال
ِلم علم في وجدنا ما ْعر ول عا ًا شاعر ش ّد وراء ما يعرف أحد عدنان بن مع

َثبت. ب

الثامن الباب
وشرفهم آبائه طهارة ذكر في
قال:  وسإلم عليه الله صلى النبي أن السإقع بن واثلة عن

ّلَه «إّن َفى ال َط ِد ِمن اْص َل ِهيم َو ْبَرا ْيُل، إ َفى إسْإَماِع َط ِني مْن واْص ِني إسْإَماِعيَل َب َب
َنَة، َنا َفى ِك َط ِني ِمن واْص َنَة َب َنا ْيًشا، ِك َفى ُقَر َط ْيٍش من واْص ِني ُقَر َهاِشم، َب

ِني َفا َط ِني من واْص َهاِشم» . َب
مسلم. بإخأراجه انفرد

وسإلم: عليه الله صلى النبي قالت: قال عنها الله رضي عائشة عن
َقاَل ْبُت « َل َق ْيَل:  ِر ْب َق ِج ِر َها الْرِض َمَشا َب ِر َغا َلْم وم ْد َف ً َأِج ْفَضَل َرُجل ٍد ِمن أ ُمَحّم
ْبُت وسإلم، عليه الله صلى َل َق َق و ِر َها الْرِض َمَشا َب ِر َغا َلْم وَم ْد َف ًتا َأِج ْي ْفَضَل َب من أ
ْيِت ِني َب ٍم» . َب َهاِش
قال: وسإلم عليه الله صلى النبي أن هريرة أبي عن

ْثُت ِع ُب ِر من « ْي ِني ُقروِن خَأ َدَم َب ًا آ َن ًا، َقْر َقْرن ّتى َف ْثُت َح ِع َقْرِن مَن ُب ْنُت الذي ال ُك
ِفيه» .

ًا إن الله، رسإول قال: قلت: يا المطلب عبد بن العباس عن جلسوا قريش
ْبوة في تنبت نخلة مثل فجعلوك أحسابهم، فتذاكروا الرض. من َك

ّلَه وسإلم: «إّن عليه الله صلى الله رسإول فقال َق يوَم وَجّل عّز ال َل َق خَأ ْل الَخ
ِني َل َع ِهم، في َج ِر ْي ُهم حيَن ثّم خَأ َق َلني َفَر َع ِر في َج ْي ْين، خَأ َق ِري َف َعَل ِحيَن ثّم ال َج
ِئَل َبا َق ِني ال َل َع ِر في َج ٍة، خَأي َل ْي ِب َعَل حيَن ثّم َق ُبيوَت َج ِني ال َل َع ِر من َج ِتهم، خَأي ُيو َأنا ب ف
ُهم ْيُر ًا خَأ ْيت ُهم َب ْيُر ْفًسا» . وخَأ َن

ًا ربيعة: إن وقال نسمع وسإلم: إنا عليه الله صلى للنبي قالوا النصار من ناسإ
ِكبا. في تنبت نخلة مثل محمد مثل منهم: إنما القائل يقول حين قومك من

َأل عليه الله صلى الله رسإول فقال َق الله إّن وسإلم: « َل َقُه، خَأ ْل َهَم ُثّم خَأ َق َفر
َتين، َق ِني ِفْر َعل ِر من َفَج َقين، خَأي َفري ُهم ثّم ال َل َع ِئَل َج َبا ِلني َق َع ِهم في َفَج ِر ِيلًة، خَأي َقب

ًا خأيُركُم فأنا ْت َي َيُركم ب ًا» . وخأ َنفَس
الكناسإة. وهو الكبا: مقصور،

ّد الصمعي: فإذا قال البحر. فهو م
الكبوة.  يسمع َشّمر: ولم قال
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التاسإع الباب
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ولدوا العرب جميع أن بيان في
عليه الله صلى الله لرسإول إل قريش من بطن يكن قال: لم عباس ابن عن

ِلَك23ش42فنزلت: {س قرابة، فيهم وسإلم ِذى َذ ّل َبّشُر ا ّلُه ُي ُه ال َد َبا ِذيَن ِع ّل ا
ْا ُنو ْا َءاَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ّ ُقل الّصا ُكْم ل ُل َئ ِه َأسْإ ْي َل ًا َع ّ َأْجر َة ِإل ّد َو ْلَم َبى ِفى ا ُقْر ْل َوَمن ا
ِرْف َت ْق َنًة َي ْد َحَس ِز َها َلُه ّن ًا ِفي ّلَه ِإّن ُحْسن ُفوٌر ال ُكوٌر َغ } َش

)23(الشورى: 
.

وبينكم. بيني ما قرابة تصلوا أن أي: إل
ًا عليه أسإألكم ل الية: {قل هذه في علينا الناُس الشعبي: أكثر وقال إل أجر

القربى} . في المودة
وبينكم. بيني ما قرابة تصلوا أن أي: إل
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عباس: إن ابن فكتب عباس، ابن إلى فكتبت

لي يكن لم قريش، في النسب واسإطِ كان ولدوه، وقد إل قريش أحياء من ح
ًا عليه أسإألكم ل تعالى: { قل الله فقال ُقْربى} . في المودة إل أجر ال

ّدوا ذلك. في وتحفظوني منكم قرابتي أي: تو
ْد128ش9تعالى: {س قوله في عباس ابن عن َق ُكْم َل َء ُكْم ّمْن َرسُإوٌل َجآ َأنُفِس

ِزيٌز ِه َع ْي َل ّتْم َما َع ِن ِريٌص َع ُكْم َح ْي َل ِنيَن َع ْؤِم ْلُم ُءوٌف ِبا )128}(التوبة:  ّرِحيٌم َر
.

ّيها، وسإلم عليه الله صلى النبي ولدت إل قبيلة العرب من قال: ليس مضر
ّيها، ّيها. وربيع ويمان

العاشر الباب
ْدُت عليه قوله في ُول َكاٍح ِمن السلم: « َفاٍح» ِمن ل ِن سِإ
من قال: «خَأَرْجُت وسإلم عليه الله صلى النبي طالب: أن أبي بن علي عن

َكاٍح، َفاٍح، ِمن أخْأُرْج ولْم ِن ُدْن من سِإ َدَم َل ِني أْن إلى آ َد َل ِبي َو ُأِمّي، أ ِني ولْم و ْب ُيِص
َفاِح ِمن ِة سِإ ّي ِل ِه ٌء» .  الَجا َشْي

َلْم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عباس: أن ابن عن َتِق قال: « ْل َي َي َوا َب َقطِّ أ
َفاٍح، َعلى ّلُه َيَزل لْم سِإ ِني ال ُل ُق ْن ِة الْصلِب من َي َب ّي ّط ِم إلى ال ِة الْرَحا ِهَر ّطا ال

ّفى ًا، ُمَص ّذب َه ّعُب ول ُم َتَش َتاِن ت َب ْع ِهما» . في ُكنُت إل ُش ِر خَأي

عشر الحادي الباب
عليه الله صلى الله رسإول وجود على يدل المطلب عبد رآه منام ذكر في

وسإلم
ًا منها ففزعت هالتني، رؤيا رأيت الحجر في نائم أنا المطلب: بينا عبد قال فزع

ًا، منكبي. تضرب وَجمتي خأَز مطرف وعلّي قريش كاهنة فأتيت شديد
بال فقالت: ما قومي سإيد يومئذ وأنا التغير، وجهي في عرفت إلي نظرت فلما

شيء؟ الدهر حدثان من رابه هل اللون؟ متغير أتانا قد سإيدنا
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يضع ثم اليمنى، يدها يقبل حتى الناس من أحد يكلمها ل وكان لها: بلى، فقلت
قومي. كبير كنت لني أفعل ولم بحاجته، يبدو ثم رأسإه، أم على يدها

رأسُإها نال قد نبتت، شجرة كأن نائم وأنا الليلة رأيت فقلت: إني فجلست
ًا رأيت وما والمغرب المشرق بأغصانها فضربت السماء، أعظم منها، أزهر نور

ًا. ورأيت بتسعين الشمس نور من تزداد وهي لها، سإاجدين والعجم العرب ضعف
ًا سإاعة كل ًا عظم ًا، ونور ًا ورأيت تزهر، وسإاعة تخفى سإاعة وارتفاع من رهط

ًا ورأيت بأغصانها، تعلقوا قد قريش دنوا فإذا قطعها، يريدون قريش من قوم
ًا منه أحسن قطِ أر لم شاب، أخّأرهم منها ًا، منه أطيب ول وجه فيكسر ريح

ًا منها لتناول يدي فرفعت أعينهم، ويقلع أظهرهم لك نصيب لي: ل فقال قسم
فيها.

نصيب؟ له فقلت: ومن
ًا إليها. فانتبهت وسإبقوك بها تعلقوا وللذين لها فقال: النصيب ًا. فزع مرعوب

صلبك من ليخرجن رؤياك صدقت قالت: لئن ثم تغير، قد الكاهنة وجه فرأيت
الناس. له وتدين والمغرب المشرق يملك رجل

المولود.  هذا عم تكون أن طالب: لعلك لبي قالت ثم

خأرج قد وسإلم عليه الله صلى والنبي الحديث، بهذا يحدثا طالب أبو فكان
المين. القاسإم أبا أعلم والله الشجرة ويقول: كانت

به؟ تؤمن له: أل فيقال
والعار فيقول: السبة

عشر الثاني الباب
عليه الله صلى الله رسإول على يدل العاص بن سإعيد بن خأالد رآه منام ذكر في

وسإلم
ًا ليلة ذات سإعيد: قال: كنت بن خأالد عن صلى الله رسإول يبعث أن قبل نائم
ّفه امرؤ يبصر ل حتى ظلمة مكة غشيت كأنه فقال: رأيت وسإلم، عليه الله ك
ثم البيت، في فأضاء السماء في عل ثم زمزم)، (من نور خأرج إذ كذلك هو فبينا

ُبسر أنظر كأني حتى بها فأضاء يثرب نخل إلى ثم كلها، مكة أضاءت في ال
الرأي، َجزل وكان سإعيد بن عمرو أخأي على فقصصتها فاسإتيقظت النخل،

من خأرج أنه ترى أل المطلب، عبد بني في يكون المر هذا إن أخأي فقال: يا
أبيهم. حفيرة

أسإلم من خأالد: فأول أم (به) للسإلم. قالت الله هداني لِمّما خأالد: فإنه قال
فقال: وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول رؤياه ذكر أنه ابني. وذلك

الله» . رسإول وأنا النور، ذلك والله أنا خأالد «يا
بعده. عمرو وأسإلم خأالد فأسإلم به، الله بعثه ما عليه فقص

عشر الثالث الباب
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على يدل مرة بن عمرو رآه منام ذكر في
ًا قال: خأرجت يحدثا كان الجهني: أنه ُمرة بن عمرو عن من جماعة في حاّج

ًا بمكة وأنا المنام في فرأيت الجاهلية، في قومي ًا نور الكعبة من خأرج سإاطع
ًا فسمعت جهينة، وأشعر يثرب جبل إلى الكعبة من لي أضاء حتى في صوت
النبياء. خأاتم وبعث الضياء، وسإطع الظلماء يقول: انقشعت وهو النور
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فسمعت المدائن، وأبيضُ الحيرة قصور إلى نظرت حتى أخأرى إضاءة أضاء ثم
ًا ِلسإلم، يقول: ظهر وهو النور في صوت الرحام. ووصلت الصنام، وكسرت ا

ًا، فانتبهت حدثا. قريش من الحي هذا في ليحدثن لقومي: والله فقلت فزع
رأيت.  بما وأخأبرتهم

ً أن الخبر جاءنا بلدنا إلى انتهينا فلما بعث. قد له: أحمد يقال رجل
َيا فقال رأيت بما فأخأبرته أتيته، حتى فخرجت َو لي: « ِبّي أنا ُمّرة، بَن َعْمر ّن ال
ِد إلى الُمْرسَإُل َبا ِع ٍة، ال ّف ُهم َكا ْدعو ِم، إلى أ ِلسْإل ُهم ا ْقِن وآُمُر ِء، ِبَح ّدَما ِة ال َل وِص
ِم ِة الْرَحا َد َبا ْفضُِ الله، وِع ِم، وَر َنا ْيِت، وَحّج الْص َب ِم ال َيا ِر وِص ْه ْهٌر َرَمَضاَن َش َش

َني من ًا، َعَشَر اث ْهر ّنَة َدخَأَل أَجاَب َفَمْن َش ّناُر، فلُه َعَصى وَمن الَج يا بالله َفآِمْن ال
َو َة بَن َعْمر ُنَك ُمّر َؤّم ّلُه ُي ْوِل من ال ّنَم» . َه َه َج

ذلك أرغم وإن وحرام، حلل من به جئت ما بكل آمنُت الله، رسإول فقلت: يا
ًا القوام. من كثير

ًا أنشدته ثم فقمت له سإادنا أبي وكان صنم لنا وكان به، سإمعت حين قلتها أبيات
وسإلم: عليه الله صلى بالنبي لحقت ثم فكسرته إليه

لق الله بأن شهدُت وأنني ح
تارِك أول الحجار للهة

ِلزاَر سإاقي عن وشّمرت ًا ا مهاجر
ّدعَث إليك أجوب ّدكادِك بعد ال ال

ًا الناس خأير لصحب ًا نفس ووالد
الحبائِك فوق الناس مليك رسإول
ًبا عليه الله صلى النبي فقال َو َيا ِبَك وسإلم: «َمْرَح ُمّرة» . بَن َعْمر

وجّل عّز الله لعل قومي إلى بي ابعث وأمي، أنت بأبي الله، رسإول فقلت: يا
علي. بك مّن كما بي عليهم يمّن

ْيَك إليهم فبعثني َل َع ْفِق وقال: « ْوِل بالّر َق ِد، وال ِدي ّظا َتُك ول الّس ّبًرا ول َف َك َت َول ُم
ًا» .  َحسود

الله رسإول رسإول إني جهينة معاشر يا بل رفاعة، بني فقلت: يا قومي، فأتيت
بحقن وآمركم النار، وأحذركم الجنة إلى أدعوكم إليكم، وسإلم عليه الله صلى

شهر وصيام البيت، وحج الصنام، ورفضُ الله، وعبادة الرحام وصلة الدماء،
ًا، عشر اثني من شهر رمضان النار. فله عصى ومن الجنة فله أجاب فمن شهر

في إليكم وبغضُ منه، أنتم من خأيار جعلكم الحمد وله الله إن جهينة معشر يا
ويخلف الخأتين، بين يجمعون كانوا العرب، من غيركم إلى حبب ما الجاهلية

َغَزاة أبيه، امرأة على الرجل المرسإل النبي هذا فأجيبوا الحرام، الشهر في وال
ذلك في وسإارعوا الخأرة وكرامة الدنيا شرف تنالوا غالب، بن لؤي بني من
وجّل. عّز الله عند فضيلة لكم تكن

ً إل فأجابوا أن أتأمرنا عيشك الله أمّر مرة بن عمرو فقال: يا فقام منهم، رجل
القرشي هذا إليه يدعو ما إلى آبائنا دين ونخالف جماعتنا ونفرق آلهتنا نرفضُ

ًا ل تهامة؟ أهل من كرامة. ول حب
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يقول: الخبيث أنشأ ثم
بمقالة أتى قد مّرة ابن هذا

صلحا يريد من مقالَة ليست
وفعاله قوله لحسب إني

ًا، ِرياَحا الزمان طال وإن يوم
ّفُه ُنَس مضى قد فيمن الشياخ أ

فلحا أصاب فل ذاك رام من
وأكمه لسانه وأبكَم عيشه الله أمّر وبينك بيني مرة: الكاذب بن عمرو فقال

أسإنانه.
َعمي الطعام، طعم يجد ل فكان فوه، سإقطِ حتى مات ما عمرو: فوالله قال و

وخأرس.
عليه الله صلى النبي أتوا حتى معه قومه من أسإلم ومن ُمّرة بن عمرو فخرج

ًا لهم وكتب وحياهم بهم فرحب وسإلم، نسخته:  هذه كتاب

الله رسإول لسان على تعالى الله من أماٍن كتاُب هذا الرحيم الرحمن الله بسم
الُجهني: مرة بن عمرو مع ناطق، وحق صادق بكتاب وسإلم، عليه الله صلى

ِقلَع وظهورها، الرض بطوَن لكم إن زيد، بن أجهينة ْون وسإهولها، الودية و َع تر
ِفيه، وتشربون نباته ّلوا بالُخمس ُتقّروا أن على صا وفي الَخمس، صلة وتص

ّتبعة أهل على ليس شاة، فشاة افترقا وإن اجتمعا إذا شاتان والصريمَة ال
المسلمين. من حضر وَمْن بيننا ما على يشهد والله صدقة، الِميرة
ُمّرة: بن عمرو يقول حين فذلك

َهَر الله أن تر ألم ْظ دينه أ
َبين ُقران ُبرهان و لعاِمر ال
لجمعنا نوٌر الرحمن من كتاٌب

ٍد كل في وأخألفنا وحاضر با
كلها الرض على يمشي من خأير إلى

َها ِل الضرائر اعتكار عند وأفض
َنا ْع َط تقطعت لّما الله رسإول أ
ّظبا العادي بطون والخواِصر بال
َنى قد َقبيٌل فنحن ُد َب ْولنا المْج ح

الكابر هاُم الحرب في اجتلبت إذا
ْقريها الحرب بنو ٍد َن ٍة بأي طويل

َ وبيضٍُ ِر أكّف في تلَل ِو المغا
ْوله ترى سإربه يْحمون النصار َح

ِتر والّصفاح العوالي بُسْمر البوا
عظيمة كل عند دارت الحرب إذا

ِر بالليوثا رحاها ودارت الهواِص
ّلج ُهه وازداد اللوُن منه تب وج

ْدر ضياء كمثل َب ْيَن ال َهواصر َب ال
أو خأيل في وّجهه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن سُإويد بن ياسإر وذكر
الله صلى الله رسإول إلى أمه فحملته مولود، له فولد حامل، وامرأته سَإرية
ْيل. في وأبوه المولود هذا ولدت قد الله، رسإول فقالت: يا وسإلم عليه الَخ
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ّهم عليه يده فأَمّر وسإلم عليه الله صلى النبي فأخأذه ِثْر وقال: «الل ْك ُهم أ َل رَجا
ِقّل َأ ُهم و َء ُهم، ول ِنَسا ِر ول َتحوَج ُهم ُت َث َدا ْيه خَأَصاَصًة». ثم أْح ًا قال: «سَإّم ِرع ُمْس
ٌع َفهو ِم» . ِفي إسْإَرا ِلسْإل ا

عشر الرابع الباب
 زهرة بني إلى عبدالله وابنه المطلب عبد تزويج ذكر في

ِليلف، رحلتي في اليمن إلى المطلب: خأرجُت عبد عن من رجل على فنزلت ا
ُبور، يقرأ اليهود جسدك؟ بعضُ إلى أنظر أن لي أتأذن المطلب عبد فقال: يا الّز

عورة. يكن لم ما قلت: نعم،
ًا، منخريك أحد في فقال: أجد منخري، في فنظر ْلك ّوة، الخأر وفي ُم َب لك فهل ُن

شاعة؟ من
الشاعة؟ قلت: وما

قال: الزوجة.
فل. اليوم قلت: أّما
فتزوج. مكة قدمت قال: فإذا

له فولدت زهرة، بن مناف عبد بن وهب بنت هالة فتزوج المطلب عبد فقدم
وصفية. حمزة

الله صلى الله رسإول فولدت وهب بنت آمنة المطلب عبد بن عبدالله تزوج ثم
وسإلم. عليه

أبيه. على عبدالله فلج قريش: تقول فكانت
ْهرة، بني في ذلك نجد وإنا نبوة، الخأر قال: وفي أنه أخأرى رواية وفي فإذا ُز

فيهم. فتزوج رجعت

عشر الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى نبينا أبي عبدالله ذكر في
عمرو. بنت فاطمة واسإمها واحدة، لم والزبير طالب وأبو عبدالله كان

ً المنام في رأى قد المطلب عبد وكان له زمزم. ونعت له: احفر يقول قائل
موضعها.

َنذر قريش، فنازعته الحارثا، إل يومئذ ولد له وليس يحفر، فقام له ولد لئن َف
الكعبة. عند لله أحدهم لينحرّن يمنعوه أن بلغوا ثم الولد من عشرة

لل وكتب فأطاعوه بنذره، أخأبرهم سإيمنعونه أنهم وعرف عشرة تموا فلما ك
ْدح، في اسإمه منهم ّيم وأعطاها وجمعها ِق َبل ق هؤلء. بقداح وقال: اضرب ُه

من قريش إليه فقامت ليذبحه، الّشفرة وأخأذ فأخأذه عبدالله، على القدح فخرج
ْعذر حتى تفعل وقالوا: ل أنديتها َعّرافة. إلى به فيه. فانطلق ُت
ِلبل. قالت: قّربوا من َعْشر قال فيكم؟ الدية له: كم فقالت وقربوا صاحبكم، ا
ًا ِلبل، من عشر ْدَح، وعلى عليه اضربوا ثم ا ِق ِلبل) ال على خأرجت فإن (ا

ِلبل من فزيدوا صاحبكم ِلبل على خأرجت فإذا ربكم، يرضى حتى ا رضي فقد ا
صاحبكم.  ونجا
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ًا، عبدالله فقّربوا َعْشر ًا فزادوا عبدالله، على فخرجت و عليه، فخرجت عشر
ْدح فخرج مائة، جعلوها حتى كذلك يزالوا فلم فزادوا ِق ِلبل على ال ُنحرت ا ثم ف
ّد ل تركت ُبع. ول إنسان عنها ُيَص سَإ

عشر السادس الباب
ّوج ذكر في َوهب بنت آمنة عبدالله تز
ِلبل نحرت لما ّتال أّم على أبيه مع مّر لعبدالله فداء ا بن أسإد بن نوفل بنت ق
ُعّزى، عبد تذهب؟ أين عبدالله فقالت: يا ورقة، أخأت وهي ال

أبي. قال: مع
ِلبل مثل عندي قالت: لك ْع عنك ُنحرت التي ا َق علّي. و
فراقه. أسإتطيع ل أبي مع قال: إني

ّوجه ُزهرة، بن مناف عبد بن وهَب به أتى حتى المطلب عبد به فخرج آمنة، فز
وسإلم. عليه الله صلى الله برسإول مكانه. فحملت عليها فوقع عليها فدخأل

لها: ما قال نفسها، عليه َعَرضت كانت التي المرأة أتى حتى عندها من خأرج ثم
بالمس؟ علّي عرضت كنت ما اليوم علّي تعرضين ل لك

حاجة. اليوم بك لي فليس بالمس، معك كان الذي النوُر له: فارقك قالت
وكان الكتب، وقرأ تنصر قد وكان نوفل بن ورقة أخأيها من تسمع كانت وقد
لي المة هذه في كائن أنه أدرك فيما إسإماعيل. ولد من نب
كاهنة على به مّر ليزوجه بعبدالله المطلب عبد خأرج قال: لما عباس ابن عن

ًا، وجهه على فرأت الكتب قرأت قد تبالة، أهل من مر بنت فاطمة لها يقال نور
ِلبل؟ من مائًة وأعطيك علّي تقع أن لك هل فتى، فقالت: يا يقول: فأنشأ ا

ُدونه فالمماُت الحراُم أما
َنه ِحّل ل والِحّل ِبي َت فأسْإ
تبغينه الذي بالمر فكيف

ومضى. تركها ثم
مر، بنت فاطمة لها يقال خأثعم من بامرأة عبدالله قال: مر الفياض أبي عن

وكان الكتب، قرأت قد وكانت وأعفهن، وأشبههن النساء أجمل من وكانت
فتى فقالت: يا عبدالله، وجه في النبوة نور فرأت إليها، يتحدثون قريش شبان

ِلبل؟ من مائة وأعطيك علي تقع أن لك قالت: فهل فأخأبرها، أنت؟ َمْن فنظر ا
وقال: إليها،

دونه فالممات الحراُم أما
 فأسإتبينه ِحّل ل والحّل

ْنوينه الذي بالمر فكيف َت
وما وجمالها الخثعمية ذكر ثم معها، فكان وهب بنت آمنة امرأته إلى مضى ثم

ِلقبال من منها ير فلم عليها فأقبل عليه، عرضت ًا عليه ا أولً، منها رآه كما آخأر
قلت؟ فيما لك فقال: هل
مثلً. ل. فذهبت فاليوم مرة ذلك كان فقالت: قد
بعدي؟ صنعت شيء وقالت: أي

وهب. بنت آمنة زوجتي على قال: وقعت
وجهك، في النبوة نور رأيت ولكنني ريبة، بصاحبة لست والله قالت: إني

َبى فّي ذلك يكون أن فأردت جعله. حيث إل يجعله أن الله وأ
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ّيه المطلب عبد بن عبدالله على عرضت ما قريش شباَب وبلغ عنها، وتأب
تقول: فأنشأت لها ذلك فذكروا

بلغت َمخيلًة رأيت إني
ِر بحناتم فتللت ْط الق
ُتها ًا فلَما له يضيء نور

الفِجر كإضاءة حولَه ما
ًا ورأيته ُء َشَرف به أبو

ِده قادِح كّل ما ِري ِزن يو
ًا: وقالت أيض

ٍم بني أخأيكُم من غادرت قد هاش
ْعتلجاِن للباه إذ أمينُة َي
َد المصباُح غادر كما ّوه بع ُب خُأ

َثْت قد فتائَل بدهان له ِمي
َتى يحوي ما كل وما تلده من الف

ٍم ِني فاته ما ول بحز لتوا
ًا طالبَت إذا فأجمْل فإنه أمر

ْكفيكه َي ّدان سإ يْصطرعان َج
ٌد إما سإتكفيكه ّلة َي ْقفع ُم

ٌد وإما ببناِن مبسوطٌة َي
قضْت ما أمينُة منه قضت ولما

َبا َكّل عنه َبَصري َن لساني و

عشر السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى الله برسإول حملها في لمنة جرى ما ذكر في
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن نسمع قالت: كنا ربيعة بن وهب عمة عن
وجدت ول به، حملت أني شعرُت تقول: ما كانت وهب بنت آمنة به حملت لما
ً له النائم بين وأنا آت فأتاني حيضتي، رفع أنكرت أني إل النساء، تجد كما ثقل

فقال: إنك أدري، أقول: ما فكأني حملت؟ أنك شعرت فقال: هل واليقظان
الثنين. يوم ونبيها. وذلك المة هذه بسيد حملت

ّقن مما ذلك قالت: فكان أتاني ولدتي دنت إذا حتى أمهلني ثم الحمَل، عندي ي
فقال:  التي ذلك

حاسإد. كل شر من بالواحد، قولي: أعيذه
ًا تعلقي فقلن بلساني ذلك فذكرت ذلك أقول قالت: كنت عضديك في حديد

عنقك. وفي
ًا (علّي) إل يترك يكن فلم قالت: ففعلت ّلقه. ل (قطع) فكنت قد فأجده أيام أتع

أن وضعته. وأمرْت حتى مشقة وجدت فما به علقت آمنة: لقد قالت ولقد
أحمد. تسميه

عشر الثامن الباب
المطلب عبد بن عبدالله وفاة ذكر في
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تزوج ثم شروان، أنو كسرى ملك من مضت سإنة وعشرين لربع عبدالله ولد
توفي. وسإلم عليه الله صلى الله برسإول حملت فلما آمنة،
في الشام إلى المطلب عبد بن عبدالله قال: خأرج الرحمن عبد بن أيوب عن
انصرفوا، ثم تجارتهم من ففرغوا تجارات، يحملون قريش عيارات من عير

ّلف مريضُ، يومئذ وعبدالله بالمدينة، فمروا ّي بني أخأوالي عند فقال: أتخ بن عد
النجار.
ًا عندهم فأقام ًا، مريض مكة. فقدموا أصحابه ومضى شهر

مريضُ. وهو أخأواله عند فقالوا: خألفناه عبدالله عن المطلب عبد فسألهم
دار في ودفن توفي قد فوجده الحارثا، ولده أكبر المطلب عبد إليه فبعث

فوجد المطلب عبد فأخأبر النجار. فرجع بن عدي بني من رجل وهو النابغة،
ًا عليه ًا. َوْجد شديد

يومئذ. حمل وسإلم عليه الله صلى الله ورسإول
سإنة. وعشرون خأمٌس توفي يوَم الله ولعبد
ذلك فورثا غنم، وقطعة أجمال وخأمسة أيمن أّم عبدالله الواقدي: ترك قال

وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول
يصح. ول وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ولدة بعد توفي عبدالله إن قيل وقد

عشر التاسإع الباب
وسإلم عليه الله صلى نبينا مولد ذكر في
الفيل. عام الول ربيع من خألون لعشر الثنين يوم وسإلم عليه الله صلى ولد

َلتا وقيل: لليلتين منه. خَأ
ليلة. عشرة وقيل: لثنتي

الفيل. يوم عباس: ولد ابن وقال
المحرم من بقيت ليلة عشرة لثلثا الحد يوم أصحابه وهلك الفيل قدوم وكان
من سإنة وأربعين اثنتين لمضي وذلك الجمعة، السنة تلك المحرم أول وكان
شروان.  أنو كسرى ملك

يوسإف بن محمد بدار تعرف التي الدار في وسإلم عليه الله صلى ولد وقيل: إنه
الحجاج. أخأي الثقفي

فلم طالب، أبي بن لعقيل وهبها كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إن وقيل
التي داره فبنى يوسإف، بن محمد من ولده فباعها توفي حتى عقيل يد في تزل
وجعلته الخيزران أخأرجته حتى الدار في ذلك وأدخأل يوسإف، ابن دار لها يقال

ًا فيه. يصلى مسجد
ً قتادة: أن أبي عن يوم صوم عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإأل رجل

ْوٌم الثنين. فقال: «ذلَك ْدُت َي ِل ِزَل ِفيه ُو ْن ُأ َلّي و ِفيه» . َع
مسلم. بإخأراجه انفرد
الفيل عام الثنين يوم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إسإحاق: ولد ابن قال

. الول ربيع شهر من مضت ليلة عشرة لثنتي
يصح. ول سإنين بعشر الفيل بعد قال: ولد أنه الزهري عن روي وقد

َلون لثمان الثنين ليلة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول البَراء: ولد وقال من خَأ
نيسان. من العشر يوم الول ربيع

َفعة لغلم ثابت: إني بن حسان وقال يهودي إذا سإنين، ثمان أو سإنين سإبع ابن ي
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قال: ويلك؟ لك قالوا: ما اجتمعوا يهود. فلما معشر غداة: يا ذات يصرخ بيثرب
الليلة. هذه به يولد الذي أحمد نجم طلع قد

يؤمن فلم اليهودي قال: فأدركه
ًا حسان عن ُطم، وهو فارع لعلى قال: إني أيض ًا سإمعت إذ الّسحر؛ في ُأ صوت
ًا قطِ أسإمع لم َذ صوت َف معه المدينة آطام من أطم على يهودي فإذا منه، أن

أحمد كوكب فقال: هذا ويلك لك فقالوا: ما إليه الناس فاجتمع نار، من شعلة
أحمد. إل النبياء من يبق ولم بالنبوة، إل يطلع ل كوكب هذا طلع، قد

به. يأتي لما ويعجبون منه يضحكون الناس فجعل

العشرون الباب
الفيل قصة في
َنى علماء قال َته وقال: لست مثلها ُيَر لم كنيسًة أبرهة السير: ب ْن أصرف حتى ُبُم
العرب. حجاج إليها
فيها. فأحدثا رجل منهم خأرج ذلك العرب عرفت فلما

فيهدمه.  البيت إلى ليسيرن وحلف أبرهة فغضب

سإيد عن سَإْل أصحابه لبعضُ وقال نهبها مكة إلى انتهى فلما الفيل، ومعه فخرج
ّنا وقل مكة، أهل البيت. هذا لهدم جئنا إنما لحربكم، َنأِت لم له: إ
ُدّل بذلك لنا وما َحْربه نريد ما فقال: والله قال، ما فأخأبره المطلب، عبد على ف
بيته. فهو يمنعه وإن إبراهيم، خأليله وبيت الحرام الله بيت هذا طاقة، من
ّله فأكرمه إليه ُحِمل ثم وقال: حاجتك؟ وأج

ّد قال: أن لي. أصبتها بعير مائتي علّي تر
ْدت ثم رأيتك، حين أعجبتني كنت له: قد لترجمانه: قل فقال حين فيك زه

ًا وتترك بعير مائتي في أتكلمني كلمتني جئت قد آبائك ودين دينك هو بيت
لهدمه؟

ِلبل، رب فقال: أنا ًا للبيت وإن ا سإيمنعه. رب
الجبال في والتحرز مكة من بالخروج فأمرهم قريش إلى المطلب عبد وخأرج

ًا والشعاب َعّرة من عليهم تخوف بحلقة فأخأذ المطلب عبد قام الجيش. ثم م
وقال: الكعبة باب

َواكا لهم أرجو ل رّب يا سِإ
َكا منهُم وامنع رب يا ِحَما

ّو إن عاداكا من البيت عد
ِفناكا ُيْخربوا أن امنعهُم

ًا: وقال أيض
ُع المرء إن ُهّم ل ْن َرْحـ يم

ِحلَلْك فامنع وِحلَله ـله
ْغلبّن ل ُهم َي َصليب

ًا وِمَحالهم ْدو ِمَحالك َغ
َع َجّروا بلدهم جمو

ُبوا كي والفيَل عيالْك َيْس
ُدوا بكيدهم ِحَماك عَم
ً ُقبوا وما جهل َجلَلْك َر
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َكهم كنت إن وكعبتنا تار
َدالك ّما فأمٌر َب

ْيل فأقبل الفيل، وهيأ للدخأول تهيأ أبرهة إن ثم َف ْثعمي حبيب بن ُن بأذن وقال الَخ
الحرام. الله بلد في فإنك جئت، حيث من وارجع محمود وقال: ابرك الفيل

فبرك.
َفيل ومضى ّد ُن اليمن إلى فوجهوه فأبى، ليقوم الفيل فضربوا الجبل، في يشت
فبرك. مكة إلى ووجهوه فهرول؛
ًا تعالى الله وأرسإل أحجار ثلثة منهم طائر كل مع الخطاطيف، أمثال طير
يصيب ل والعدس الحمص أمثال رجليه، في وحجران منقاره في حجر يحملها،

ًا هلك. إل أحد
وجبل.  سإهل كل في منه. فهلكوا جاؤوا الذي الطريق يبتدرون هاربين فخرجوا

مثل وهو (به) صنعاء فقدموا أنامله فسقطت جسده، في بداء أبرهة وأصيب
قلبه. عن صدره انصدع حتى مات فما الفرخ،

وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول العام هذا في وولد
عام ولد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن الناس أجمع قتيبة: وقد ابن قال

َيَن وقد الفيل، َويطب حزام ابن حكيُم ذلك عا ُعّزى عبد بن وُح بن وحسان ال
ِلسإلم وفي سإنة، سإتين الجاهلية في عاشوا هؤلء وكل ثابت، سإنة سإتين ا

ومشاهدته. المر عيان عن ذلك في الشعراء وقالت
َفيل منهم إلى الطريق على ليدلها أخأذته الحبشة وكانت جاهلي وهو حبيب، بن ُن
فقال: بحيلة منهم فهرب مكة

ّدي أل َنا ركائبنا ُر ْي َد ُر
ِعْمناكم ِهْجران على َن َنا ال ْي َع

َلْن رأيت لو فإنك ِه و ْي َتَر
َدى ْنب ل رأينا ما الُمحّصب َج

ًا عاينُت إذ الله جمدُت طير
َقى حجارة وخأفُت علينا ُتل
ِئل وكلهُم ُنفيل عن ُيَسا

َنا للحبشان َعلّي كأن ْي َد
الّصلت: أبي بن أمية وقال

ّبنا آياِت إن بيناٌت ر
ُفوُر إل فيهن ُيَماري ما َك ال

َبس حتى بالمغّمس الفيَل َح
ُبو ظّل ْعقوُر كأنه َيْح َم

ِدين أعميين بمكة وسإائسه الفيل قائد عنها: رأيت الله رضي عائشة قالت ْقع ُم
الناس. يستطعمان

ِلله على بينة أنه الفيل أمر قتيبة: وفي ابن قال فعل وإنما للطير، المسّخر ا
ُنصرة ذلك َلكة ارتضاه من ل َه كانوا فإنهم قريش، لنصرة ل عليه، سإخطِ من و

ًا كتاب. لهم والحبشة لهم، كتاب ل كفار
التوحيد. إلى الداعي أنه وسإلم عليه الله صلى محمد بذلك المراد أن يخفى فل
ًا عائشة عن مقعدين أعميين بمكة وسإائسه الفيل قائد قالت: رأيت أنها أيض
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الناس. يستطعمان

والعشرون الحادي الباب
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول آمنة وضع عند جرى ما ذكر في

ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وضع ليلة رأيت آمنة: لقد قالت أضاءت نور
رأيتها.  حتى الشام قصور له

ًا آمنة وقالت تدلى النجوم إلى أنظر قالت: فجعلت المخاض ضربها لما أيض
علّي. لتقعّن قلت حتى
ًا. إل ترى ل جعلت حتى والدار البيت له أضاء نور منها خأرج وضعته فلما نور

ّفاء وقالت ًا آمنُة ولدت الرحمن: لما عبد أم الّش وسإلم عليه الله صلى محمد
ًا اسإتهل يدي على ووقع ً فسمعت صارخأ ربك. يقول: رحمك قائل
ّفاء: فأضاء قالت بعضُ إلى نظرت حتى والمغرب المشرق بين ما لي الّش
الشام. قصور

أسإفر ثم وقشعريرة ورعب ظلمة غشيني أن أنشب فلم اضطجعت قالت: ثم
ً فسمعت يميني، عن لي به؟ ذهبت يقول: أين قائل

ثم والقشعريرة، والظلمة الرعب عاودني المغرب. ثم إلى به قال: ذهبُت
ً فسمعت يساري عن لي أسإفر به؟ ذهبت يقول: أين قائل

ًا. يعود ولن المشرق إلى به قال: ذهبت أبد
وسإلم عليه الله صلى رسإوله الله ابتعث حتى بال على مني الحديث يزل فلم

ًا. الناس أول في فكنت إسإلم
ًا آمنة: ولدتُه وقالت من قبضة قبضُ ثم السماء، إلى ينظر ركبتيه على جاثي
ًا، وأهوى الرض ًء عليه وضعت وكنت سُإرته، قطعت وقد وولد سإاجد فوجدت إنا

ِلناء ًا. يشخب إبهامه يمّص وهو عنه انفلق قد ا لبن
ولد هل قريش معشر قال: يا أصبح فلما ولد، حين اليهود من رجل بمكة وكان
نعلمه. قالوا: ل مولود؟ الليلة فيكم

شعرات، فيها ظفراء سإوداء منكبيه بين شاَمة له العَرب نبي الليلة قال: ولد
قالوا: نعم. ولد؟ الليلة المطلب لعبد ولد هل أهليهم فسألوا القوم فرجع

إسإرائيل. بني من النبوة فقال: ذهبت اليهودي فأخأبروا
َأْت عليه الله صلى الله رسإول قال أمامة أبي عن ّنه ُأّمي وسإلم: «َر َأ خَأَرَج َك
ْنها َءْت ُنوٌر ِم ْوُر ِمنه أَضا ِم» . ُقُص الّشا
برمة تحت وضعته أمه ولدته لما وسإلم عليه الله صلى النبي عكرمة: أن عن

ّق َقد هو فإذا إليه عنه. قالت: فنظرت فانفلقت السماء.  إلى ينظر بصره َش

عليه الله صلى الله رسإول آمنة ولدت قالت: لما َزمعة بن وهب عمة وعن
معه الحْجر في جالس وهو البشير فجاءه المطلب، عبد إلى أرسإلت وسإلم
ًا، ولدت آمنة أن فأخأبروه قومه، من ورجال ولده المطلب، عبد بذلك فُسّر غلم
ْته عليها فدخأل معه كان ومن هو وقام وما لها، قيل وما رأت ما بكل فأخأبر

تعالى الله يدعو عندها وقام الكعبة، فأدخأله المطلب عبد فأخأذه به، أمرت
أعطاه. ما ويشكر
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يومئذ: قال المطلب عبد أن واقد: فأخأبرُت ابن قال
ُد أعطاني الذي لله الحم

ّيب الغلَم هذا الْرداِن الط
َد قد ْهد في سإا الغلماِن على الَم

الركاِن ذي بالبيت أعيذه
َغ أراه حتى البنيان بال

شنآِن ذي شّر من أعيذه
ٍد من عليه الله صلى الله رسإول العباس: ولد وقال العيان مضطرب حاسإ

ًا وسإلم ًا، مختون شأن. لبني وقال: ليكونن المطلب عبد جده فأعجب مسرور
شأن. له وكان

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ولد قال: لما عوف بن الرحمن عبد عن
َبيس أبي على الجن هتفت قريش وكانت المقبرة، بأصله الذي الَحُجون على ُق

فقال: ثيابها فيه تبل
ْقسم ُأ َبْت الناس من أنثى ما ف أنج

َثى ولدت ول واحده الناس من أن
ْهرية ولدت كما ْفَخر ذاُت ُز َم

ّية ِم من َنِج ماجده القبائِل لؤ
َلدت وقد ًا البرية خأيَر َو أحمد

ٌد فأكرم ْكرم مولو ُأ قبيس: أبي على الذي وقال والده و
ْغلطوا ل البطحاء سإاكني يا َت

ّيزوا َمَضى بفعٍل المَر وم
ْهرة بني إن سِإّركم ِمْن ُز
ْند المر غابر في َدى وع ُب ال

ٌة لنا فهاتوا منكم واحد
بقى من أو الناس في مضى فيمن
ًة مثلها غيرهم من واحد
ُنها ّتِقى النبي مثَل جني ال

والعشرون الثاني الباب
ًا ولدته في ًا مسرور مختون
ّني َكَراَمتي وسإلم: «من عليه الله صلى الله رسإول قال: قال أنس عن ْدُت َأ ِل ُو

ًا َلَم َمْختون ٌد َيَر و ِتي» . أَح ْوأ سَإ
ّهر يولد لم قيل: فلَم فإن ّق حتى الشيطان، حظ من القلب مط صدره ُش

 قلبه؟ وأخأرج

ْدون أخأفى سإبحانه الله َعِقيل: لن ابن قال ْين أ أن العادة جرت الذي التطهير
التجمل آثار فأظهر القلب، وهو أشَرفهما وأظهر والطبيب، القابلة تفعله

الوحي. طرقات في بالعصمة والعناية

والعشرون الثالث الباب
ولدته ليلة كانت التي الحوادثا ذكر في
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قال: سإنة، ومائة خأمسون له وأتت أبيه، عن هانىء، بن مخزوم عن
إيوان ارتجس وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فيها ولد التي الليلة كانت فلما

نار وخأمدت سإاوة، ُبحيرة وغاضت شرفة، عشرة أربع منه وسإقطت كسرى
ً الموبذان ورأى عام، بألف ذلك قبل تخمد ولم فارس ًا إبل ً تقود صعاب خأيل
ًا بلدها. في وانتشرت ِدجلة قطعت قد عراب
ًا، عليه فصبر رأى ما أفزعه كسرى أصبح فلما ذلك يكتم ل أن رأى ثم تشّجع
ومَرازبته. وزرائه عن

قال: أتدرون عنده اجتمعوا فلما إليه، وجمعهم سإريره، على وقعد تاجه، فلبس
إليكم؟ بعثت فيم

الملك. يخبرنا أن إل قالوا: ل،
غّمه. إلى غّما فازداد النيران، بخمود كتاب عليهم ورد كذلك هم فبينا

َذان: وأنا، فقال ْوب َلح الُم (رؤيا). وقص الليلة هذه في رأيت قد الملك، الله أْص
ِلبل. في الرؤيا عليه ا

موبذان؟ يا هذا يكون شيء فقال: أي
العرب. عند من يكون قال: حادثا

فوّجه بعد، أما المنذر، بن النعمان إلى الملوك ملك كسرى ذلك: من عند فكتب
ً إلّي ًا رجل عنه. أسإأله أن أريد بما عالم

ّيان بن عمرو بن المسيح عبد إليه فوّجه ْيلة بن ح َق الغساني. ُب
عنه؟ أسإألك أن أريد بما علم عندك له: هل قال عليه قدم فلما

ُيْخبْرني بمن أخأبرته وإل علم منه عندي كان أحّب) فإن (عما الملك قال: ل
يعلمه.
له يقال الشام مشارَف يسكن لي خأال عند ذلك فقال: علم رأى بما فأخأبره
ِطيح. سإ

بجوابه. وائتني عنه سإألتك عما فاسإأله قال: فأته
الموت، على أْشفى وقد سإطيح على قدم حتى راحلته المسيح عبد فركب
ّياه عليه فسلم ًا. َيحْر فلم وح جواب
يقول: المسيح عبد فأنشأ
ِريُف يْسَمع أم َأُصّم ْط َيَمْن ِغ  ال

َد َأْم َلّم َفا ُو به َفاْز ْأ َنْن َش َع ال
ِة فاصل يا ّط َوَمْن َمْن أعيْت الُخ

سإنْن آل من الحّي شيُخ أتاك
َحجن بن ذئب آل من وأمه
َدن الرداء فضفاَض أبيضَُ والب

للوسإن يسري العجم قيل رسإول
َد َيرهب ل الزمْن ريب ول الوغ

ٌة الرض بي تجوب شزن علندا
ًا ترفعني وَجْن بي وتهوي وجن

والقطْن الجآجي عاري أتى حتى
ْوغاء الريح في تلفه ّدَمْن ب وقال: عبد رأسإه رفع شعره سإطيح سإمع فلما ال

ملُك بعثك الضريح، على أوفى وقد سإطيح، إلى أتى مشيح، جمل على المسيح
ِليوان، لرتجاس سإاسإان، بني ً رأى الموبذان، ورؤيا النيران، وخأمود ا ًا، إبل صعاب
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ً تقود ًا، خأيل بلدها. في وانتشرت دجلة، قطعت قد عَراب

ُبعث التلوة، كثرت إذا المسيح عبد يا السماوة وادي وفاض الهراوة، صاحُب و
يْملك بشام، لسطيح الشام فليست فارس، نار وخأمدت سإاوة، بحيرة وغاضت

آت. آت هو ما وكل الشرفات، عدد على وملكات ملوك منهم
مكانه. سإطيح قضى ثم

يقول: وهو راحلته إلى المسيح عبد فثار
ِشّميُر الهم ماضي فإنك َشّمْر

ٌق يفزعنك ل وتغييُر تفري
ْفرطهم سإاسإان بني ُملك ُيمس إن أ

دهاريُر أطوار الدهر ذا فإن
ٍة أْضحوا ربما فربّما بمنزل
َلهم تهاب المهاصيُر السْإد صو
ْهراٌم الّصرح أخأو منهم وإخأوته ُب

ُهْرمزان وسإابوُر وسإابوٌر وال
علموا فمْن علّت أولد والناُس

ْد أن َقّل َق ْهُجوُر فمحقوٌر َأ وَم
ًا رأوا إن إما الم بنو وهم نشب

ْيِب فذاك َغ ومنصوُر محفوٌظ بال
َقَرٍن في مقرونان والشّر والخيُر
ٌع فالخيُر َب محذور والشّر مت

ِدم فلما ُد ق ِطيح، بقول أخأبره كسرى على المسيح عب َيْملك أن فقال: إلى سَإ
أموٌر. كانت قد عشر أربعة منا

ٌة منهم فملَك َع عشر رضي عفان بن عثمان خألفة إلى الباقون وملَك سإنين، أرب
عنه.  الله

ًا سَإطيح وكان الجمجمة إل عصب ول عظم فيه يكن لم َوضم، على لحم
ْطوى والكفين، شيء منه يكن ولم الثوب، ُيطوى كما رجليه إلى ترقوته من وي

وضمة. على ُيْحَمل وكان لسانه، إل يتحرك

والعشرون الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى سِإنيه في الحوادثا أمهات ذكر في

ُق مولده من الولى السنة في الحوادثا أعظم من وكان ِليوان، انشقا وقصة ا
َبلة. ويوم الفيل، َج

َبلة، يوم العرب آيات عبيدة: أعظُم أبو قال صلى الله رسإول ولد عام وكان َج
ٍر وكان وسإلم، عليه الله ْبس لعام َع وتميم. ذبيان على و
الّرِضّي: قال وقد

ّلت الذى إباء فِمن جماجَمها خَأ
َناصلها على ْبٌس َم َياُن َع ْب ِذ و

فقيل عنه، تغن فلم بمكة فعولج شديد، رمد أصابه مولده من سإبع سإنة  وفي1
ًا عكاظ ناحية في المطلب: إن لعبد العين. يعالج راهب

ْبه، فلم مغلق وديره فناداه إليه فركب يسقطِ أن خأاف حتى ديره به فتزلزل يج
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ًا. فخرج عليه مبادر
على لَخّر إليك أخأرج لم ولو المة، هذه نبي الغلم هذا إن المطلب عبد فقال: يا

الكتاب. أهل بعضُُ يغتاله ل واحفظه به فارجع ِديري،
به. يعالج ما وأعطاه عالجه ثم

يراه. من وكل قومه قلوب في المحبة له الله وألقى
كسرى ومات طالب، أبو وكفله المطلب عبد مات مولده من ثمان سإنة  وفي1

ِلي شروان أنو ُهْرمز. ابنه وو
ٍر سإنة  وفي1 ِفَجار كان وسإلم عليه الله صلى مولده من َعش الول.  ال

ُع له أتْت فلما َفر في خأرج سإنة عشرة بض ٍد فمّروا الّزبير، عمه مع سَإ فيه بوا
ِلبل من َفْحل َتاز، من يمنع ا الله صلى الله رسإول فقال النحراف فأرادوا َيْج
وحك برك البعير رآه فلما الّركب، أمام فدخأل أكفيكموه، وسإلم: أنا عليه

ْلكلته، الرض َك ّلى ثم الوادي جاوز حتى فسار وركبه بعيره عن فنزل ب عنه. خأ
الله رسإول فقال فوقفوا يتدفق، ماء مملوء بواد مروا سَإفرهم من رجعوا فلما

الماء. فلما الله فأيبَس واتبعوه اقتحمه وسإلم: اتبعوني. ثم عليه الله صلى
ًا. الغلم لهذا الناس: إن فقال بذلك تحدثوا مكة إلى وصلوا لشأن
ْفرش وكان رسإول فكان حوله، يجلسون وبنوه الكعبة ظل في المطلب لعبد ُي
ْفر غلم وهو يأتي وسإلم عليه الله صلى الله فيأخأذه مكانه، في فيجلس َج

ًا. له إن فوالله ُبنّي فيقول: دعوا ليؤخأروه، أعمامه لشأن
الخأر. الفجار كان مولده من عشرة أربع سإنة  وفي1
ُعكاظ. سإوق قامت مولده من عشرة خأمس سإنة  وفي1
ِلي كسرى بن ُهْرمز هلك مولده من عشرة تسع سإنة  وفي1 أبرويز. ابنه وو
الفضول. ِحلف كان مولده من عشرين سإنة  وفي1
ِدمت مولده من وثلثين خأمس سإنة  وفي1 وبنيت. الكعبة ُه
ّبىء سإنة أربعون له تمت  فلما1 الوحي. فجاءه ُن

ًا عشرين  وبعد1 بالشهب. الشياطين رميت مبعثه من يوم
ْع94ش15نزل: {س ثم سإنين ثلثا بالنبوة  واسإتتر1 َد ْؤَمُر ِبَما َفاْص ِرْض ُت ْع َأ َو

ِكيَن َعِن ِر ْلُمْش )94}(الحجر:  ا
.

ْوه آلهتهم سَإّب حتى عليه ُتنكر ل قريش  وكانت1 َذ أصحابه. وآذوا فآ
َبه  فأمر1 الحبشة. إلى بالهجرة النبوة من خأمس سإنة في أصحا
النبوة. من سإبع سإنة في ُبعاثا وقعة  وكانت1
أيام. بثلثة بعده خأديجة وماتت طالب أبو مات النبوة من عشر سإنة  وفي1
القبائل. على نفسه َيعْرض خأرج عشرة إحدى سإنة  وفي1
المعراج. كان عشرة اثنتي سإنة  وفي1
العقبة.  في النصار بايعه عشرة ثلثا سإنة  وفي1

بين آخأى الغار. وفيها إلى خأرج الهجرة سإني من الولى السنة  وفي1
والنصار. المهاجرين
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ّولت اثنتين سإنة  وفي1 وكانت رمضان، فريضة ونزلت الكعبة، إلى القبلة ح
بدر. َغَزاة

خأيبر. غزاة السابعة وفي أُحد غزاة كانت الثالثة السنة  وفي1
الفتح. غزاة كانت الثامنة  وفي1
وسإلم. عليه الله صلى حّج العاشرة  وفي1
وسإلم. عليه الله صلى توفي عشرة الحادية  وفي1

والعشرون الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى محمد نبينا أسإماء ذكر في
عليه الله صلى الله رسإول قال: قال أبيه عن مطعم، بن ُجبير بن محمد عن

وسإلم:
َء: أنا خَأْمَسُة «لي ُد، أسْإَما َأنا ُمَحّم ُد، و ّلُه َيْمُحو الذي الَماِحي وأنا أْحَم ْفَر، ِبه ال ُك ال
ّناُس ُيْحَشُر الذي الَحاِشُر وأنا َلى ال َدِمي، َع ِقُب» . وأنا َق َعا ال

ًا: أن وعنه قال: وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أيض
َء: أنا «لي ُد، أسْإَما ُد، وأنا ُمَحّم ّناُس ُيْحَشُر الذي الَحاِشُر وأنا أْحَم َدِمي، على ال َق
ّلُه َيْمُحو الذي الَماِحي وأنا ْفَر، ِبَي ال ُك ِقُب وأنا ال َعا ْيَس الذي ال ِدي َل ْع لي» . َب ِب َن
أسإماء نفسه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لنا قال: سإمى موسإى أبي عن
قال: يحفظ لم ما ومنها حفظناه ما منها
ُد، «أنا ُد، وأنا ُمَحّم ّفي، أْحَم َق َنبّي والَحاِشُر، والُم ِة، و َب ْو ّت ِبّي ال َن الَملَِحم» . و

ًا وعنه منها أسإماء نفسه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لنا قال: سإمى أيض
فقال: حفظناه ما

ُد، «أنا ُد، ُمَحّم ّفي، وأْحَم َق ِبّي والَحاِشُر، والُم َن ِة، و َب ْو ّت ِبّي ال َن ْلَحَمة» . و الَم
وسإلم: عليه الله صلى الله رسإول قال: قال جابر عن
ِعَم «ما ْط َعاٌم ُأ ٍة، على َط ِئد ِلَس ول ما َليها، ُج ِدَر إل اسْإِمي وفيها َع ْكُل ُق أ

َتين» . مّر
وسإلم:  عليه الله صلى الله رسإول قال: قال طالب أبي بن علي عن

َع «َما َتَم ْوٌم اْج ٍة ِفي َقطِّ َق ِهم َمُشوَر ِفي ُد اسْإُمه َرُجٌل َو ْدخِألوه لم ُمَحّم في ُي
ِهم ِت َباَرْك لْم إل َمُشوَر ُهم ُي ِفيه» . َل

ًا: وعشرين ثلثة وسإلم عليه الله صلى لنبينا اللغوي: أن فارس ابن عن اسإم
ونبي الرحمة، ونبي والمقفي، والعاقب، والحاشر، والماحي، وأحمد، محمد،
ّتال، والضحوك، والبدر، والمبشر، والشاهد، الملحم، ونبي التوبة، والق

والمي، والنبي، والرسإول، والمصطفى، والخاتم، والمين، والفالج، والمتوكل،
َثم. ُق وال

خألفه. وهم يقدمهم قدميه على الناس يحشر والحاشر: الذي
العاقب. وكذلك النبياء، والمقفي: آخأر

والملحم: الحروب.
ًا. النفس طيب كان أنه وذلك التوراة، في والضحوك: اسإمه فكه

ْثم والقثم: من ِلعطاء، وهو الق الناس. أجود وكان ا
ْلك على دينه ظهور إلى الماحي: إشارة وفي الفتوح. وكثرة الكفر ومْحوه الم
قبله أحد يسّم لم أنه وسإلم عليه الله صلى نبوته أعلم قتيبة: ومن ابن قال

له يجعل لم إذ زكريا، بن بيحيى فعل كما السإم، لهذا الله من صيانة باسإمه،
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ًا. قبل من سإمي

السإم جعل فلو النبياء، به وبشرت المتقدمة، الكتب في سإماه أنه وذلك
ًا أهل وبشر زمنه قرب لما أنه إل الشبهة، ووقعت الدعاوى شاعت فيه مشترك
زمنه، وقرب باسإمه وأخأبرهم، راهب، عند أنفس أربعة حضر بقربه الكتاب
غيرهم. يعرف ول بذلك، أولدهم فسموا

والعشرون السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى كنيته ذكر في
أمه. ولدته ولد أول لنه القاسإم، أبا يكنى وسإلم عليه الله صلى كان
من وسإلم عليه الله صلى النبي بن إبراهيم ولد قال: لما مالك بن أنس عن

عليه جبريل أتاه حتى منه، وسإلم عليه الله صلى النبي نفس في يقع كاد مارية
بكنيته. يكنى أن نهى إبراهيم. وقد أبا يا عليك فقال: السلم السلم

رجلً: يا رجل فنادى بالبقيع، كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن أنس عن
القاسإم.  أبا

إنما الله، رسإول يا أِعنك الرجل: لم فقال وسإلم، عليه الله صلى النبي فالتفت
ًا. عنيت فلن
ْوا عليه الله صلى الله رسإول فقال َتَسّم ّنوا ول باسْإِمي وسإلم: « َك ِتي» . ُت َي ْن ُك ِب

ً أن جابر عن ًا، يسميه أن فأراد غلم، له ولد النصار من رجل النبي فأتى محمد
ْوا فسأله وسإلم عليه الله صلى َتَسّم ّنوا ول باسْإِمي فقال: « َك ِتي» . ُت َي ْن ُك ِب

وسإلم: «من عليه الله صلى الله رسإول قال: قال جابر عن الزبير، أبي عن
ّني فل ِباسْإِمي َتَسّمى َك ِتي، ُي َي ْن ُك َنى ومن ِب َت ِتي اك َي ْن ُك َتَسّمى فل ِب باسْإِمي» . َي

النبي اسإم بين يجمع أن يكره أنه عنه فروي أحمد، عن الرواية اخأتلفت وقد
يكره. لم اسإمه عن الكنية أفرد فإن وكنيته، وسإلم عليه الله صلى
ِلفراد. الجمع في الجملة في كراهية عنه وروي وا
جاءت امرأة أن عائشة حديث في روي لما الجملة، في الكراهة نفي عنه وروي

ًا ولدت فقالت: إني وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى ًا فسميته غلم محمد
ذلك. تكره أنك لي فذكر القاسإم، أبا وكنيته

ِتي»؟ وَحّرَم اسْإِمي أَحّل الذي فقال: «َما َي ْن ِتي َحّرَم أو: «َماالذي ُك َي ْن وأَحّل ُك
اسْإِمي» .
وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول بعد يأتيه ولد في لعلي ذلك أجاب قلت: وقد

وأكنيه باسإمك أسإميه ولد بعدك لي ولد إن أرأيت الله رسإول علي: يا وقال
قال: «نعم» . بكنيتك؟
لعلي. وسإلم عليه الله صلى الله رسإول من رخأصة فكانت

لن بكنيته، يكتنى أن يكره كان قد أنه الحاديث في النظر يقتضيه قلت: والذي
السإم. وبين بينها يجمع ول الكنية تكره فل بعده فأما بالكنية، لمثله الخطاب

والعشرون السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى أرضعه من أول ذكر في

ًا. لهب أبي مولة ثويبة أرضعه من  أول1 أيام
حليمة.  قدمت  ثم1
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عبدالله ابنه وزوج مناف، عبد بن وهب بنت هالة تزوج قد المطلب عبد وكان
الله رسإول ولد ثم حمزة، فولد واحد، مجلس في مناف عبد بن وهب بنت آمنة

ًا، مسروح ابنها بلبن ثويبة فأرضعتهما وسإلم، عليه الله صلى قال ولذلك أيام
َها حمزة ابنة عليه عرضت وقد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ّن ليتزوجها: «إ

َ ّنها ِلي، َتِحّل ل ْنُت إ ِني َأخِأي ِب ْت َع َها َأْرَض َبا َأ َبة» . َو ْي َو ُث
خأديجة تزوج ما بعد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على تدخأل ثويبة وكانت

ثم أَمة، يومئذ وهي خأديجة، وتكرمها وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فيكرمها
لهب. أبو أعتقها
وصلة بكسوة الهجرة بعد إليها يبعث وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وكان
أسإلمت. أنها يعلم ول خأيبر، فتح بعد ماتت حتى

إسإلمها. في اخأتلف أنه العلماء بعضُ الصبهاني: حكى نعيم أبو قال قد بل
الله صلى النبي فأعتقها. فأرضعت لهب لبي مولة ثويبة قال: كانت عروة عن

أبا يا لقيت فقال: ماذا النوم، في أهله بعضُ رآه لهب أبو مات فلما وسإلم، عليه
ًا، بعدكم رأيت فقال: ما لهب؟ النقرة إلى وأشار ـ هذه في سإقيت أني غير َروح
ِلبهام فوق التي ثويبة. بعتقي ـ ا

سإلمة. وأبا وسإلم عليه الله صلى النبي أرضعت قال: وكانت

والعشرون الثامن الباب
ثويبة بعد أرضعته التي وهي حليمة ذكر في

شجنة. وزوجها بن الحارثا بن عبدالله واسإمه ذؤيب، أبي بنت وهي: حليمة
ُعزى عبد بن الحارثا رفاعة. بن ال

حليمة: عبدالله، رضاعة من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إخأوة واسإم
َدامة وأنيسة فل اسإمها على ذلك غلب هي: الّشيماء وخِأدامة الحارثا؛ بنو وخِأ
أخأت أني فقالت: اعلموا ُحنين يوم سإبيت الشيماء أن به. ويزعمون إل تعرف

فأغناها. عرفها بها أتي نبيكم. فلما
بكر. بن سإعد بني من حليمة وكانت
بالّركب. أذّمت قد َقمراء لي أتان على حليمة: خأرجت قالت

ْبق لم شهباء سإنة في وخأرجنا قالت؛ ًا، ُت ُعّزى.  عبد بن الحارثا وزوجي أنا شيئ ال

ننام ما والله لنا صبي ومعي لبن، بقطرة تبضُّ إْن والله لنا، شارف قالت: ومعنا
َلنا ْغنيه، لبن ثديي في ما بكائه، من لي نرجو أنا إل يغذيه، لبن من شارفنا في ول ُي

الفرج.
ْبق لم مكة قدمنا فلما عليه الله صلى الله رسإول عليها ُعرض إل امرأة منا ت

المولود، أبي من له نرضع من رضاعة في الكرامة نرجو كنا وإنما فتأباه، وسإلم
ًا وكان نأبى. فكنا أمه بنا تصنع أن عسى فقلنا: ما وسإلم، عليه الله صلى يتيم
ًا أخأذت إل امرأة صواحباتي من يبق لم حتى آخأذ ولم أرجع فقلت غيري، رضيع
ًا ذلك إلى لرجعن لزوجي: والله فقلت صواحباتي، أخأذ وقد ذلك، فكرهت أحد

فلخأذنه. اليتيم
أخأذتيه؟ زوجي: قد لي فقال َرحلي، إلى به رجعت ثم فأخأذته، قالت: فأتيته

فيه يجعل أن الله عسى أصبِت غيره. قال: قد أجد لم أني قلت: نعم. وذاك
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ًا. خأير
لبن، من شاء بما ثدياي عليه فأقبل حجري في وضعته أن إل هو ما قالت: والله

شارفنا إلى الحارثا زوجي وقام روي، حتى أخأوه وشرب روي، حتى فشرب
حتى وشربت روي حتى فشرب شئنا ما علينا فحلب َثّجاء هي فإذا الليل من

رويت.
ًا ليلة بخير قالت: فمكثنا قد إل أراك ما حليمة يا زوجي: والله رواء. فقال شباع

روينا. وقد صبياننا نام قد مباركة، نَسمة أصبت
ما حتى قطعتهم قد الركب أمام أتاني خأرجت لقد فوالله خأرجنا، قالت: ثم

علينا كفي الحارثا بنت يا ليقولون: ويحك إنهم حتى أحد، منهم بها يتعلق
لها والله. فيقولون: إن فأقول: بلى عليها؟ خأرجت التي أتانك أهذه النَصب،

لشأنا.
بكر.  بن سإعد بني منازل حاضر من منازلنا قدمنا حتى

َدب على قالت: فقدمنا كانوا إن بيده حليمة نفس الله. قالت: فوالذي أرض أج
ّفل غنمي وتروح ُغنيمتي، راعي وأسإرح أصبحوا إذا أغنامهم ليسرحون ًا، ُح بطان

ًا أغنامهم وتروح ًا، جياع لبن، من شئنا ما فنشرب لشربة، لبن من بها ما هلك
لرعاتهم: يجدها. قالت: فيقولون ول قطرة يْحلب أحد من الحاضر من وما

الذي الشعب في حليمة. فيسرحون راعي يسرح حيث تسرحون أل ويلكم
ًا غنمهم وتروح فيه، يسرح ّفل غنمي وتروح لبن، من بها ما جياع ًا. ُح لبن

شباب الشهر في ويشب الشهر في الصبي شباَب اليوم في يشب قالت: وكان
سإنة. في الصبي

وقال لها فقلت أمه على به َجفر. قالت: فقدْمنا غلم وهو سإنتين قالت: فبلغ
أضن مكة. قالت: ونحن وباء عليه نخاف فإنا به، فلنرجع ابني زوجي: دعي لها

وسإلم. عليه الله صلى بركته من رأينا لما به شيء
به. ارجعي قالت حتى بها نزل فلم

شهرين. عندنا قالت: فمكث
ًا هو قالت: فبينما ولبيه: لي فقال يشتد، أخأوه جاء إذ البيت خألف إخأوته مع يوم

ْدركا بطنه. قالت: فخرجت فشقا فأضجعاه رجلن جاءه فقد القرشي، أخأي أ
واعتنقته، فاعتنقه لونه، ممتقع نائم وهو إليه فانتهينا نحوه، نشتد أبوه وخأرج

بني؟ يا لك وقال: ما
ما أدري ما فوالله بطني، وشقا فأضجعاني بيضُ ثياب عليهما رجلن قال: أتاني

صنعا.
إل الغلم أرى ما والله حليمة زوجي: يا يقول به. قالت فرجعنا قالت: فاحتملناه

عليه. نتخوف ما به يظهر أن قبل أمه إلى فلنرده أصيب. فانطلقي قد
ّدكما ما أمه: قالت إلى به قالت: فرجعنا فقلنا: عليه؟ حريصين كنتما فقد به؟ ر

ّدينا كفلناه قد أنا إل والله، ل الحداثا، عليه وتخوفنا فيه، الحق من علينا الذي وأ
أمه. عند يكون فقلنا

بنا زالت ما وخأبره. قالت: فوالله خأبركما فأخأبراني بكما، ذاك ما قالت: والله
خأبره. أخأبرناها حتى

 عنه؟ أخأبركما شأنا. أل هذا لبني إن والله ل عليه؟ قالت: أتخافين
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ً أحمل فلم به، حملت لما إني منه. ولقد بركة أعظم ول منه أخأف هو قطِ حمل
ًا وقع لقد الصبيان، تقع كما يقع فلم وضعته ًا الرض في يده واضع رأسإه رافع

بشأنكما. وألحقا السماء. دعاه إلى

والعشرون التاسإع الباب
وسإلم عليه الله صلى صغره في صدره شْرح ذكر في
سإعد: بن محمد قال

مع يعدو وكان سإنين، أربع حليمة عند وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مكث
َبهم في وأخأته أخأيه ًا ال واسإتخرجا بطنه فشقا هناك ملكان فأتاه الحي، من قريب
وزن ثم ذهب، من طست في الثلج بماء بطنه وغسل فطرحاها سإوداء علقة
فوزنهم. أمته من بألف

َدعه، أحدهما قال ثم لرجحها. كلها بأمته وزنته فلو للخأر: 
أبوه، ومعها تعدو أمه القرشي. فخرجت أخأي أدركي أماه يصيح: يا أخأوه وجاء

آمنة إلى به فذهبت اللون، ممتقع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فيجدان
أنفنا. جدع على إل نرده ل وقالت: إنا خأبره فأخأبرتها وهب بنت
ًا، به رجعت ثم ًا يذهب تدعه ل نحوها أو سإنة عندها فكان أيض ًا. ثم مكان بعيد

أمره، من ذلك فأفزعها سإارت، سإار وإذا وقفت وقف إذا تظله غمامة رأت
سإنين. خأمس ابن وهو لترده أمه إلى به فقدمت

ً أن وروي يا شأنك أول فقال: كيف وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإأل رجل
الله؟ رسإول

ْهم في لها وابن أنا فانطلقت بكر، بن سإعد بني من حاضنتي قال: كانت ولم لنا ب
ًا، معنا نأخأذ أخأي أمنا. فانطلق عند من بزاد فأتنا اذهب أخأي فقلت: يا زاد

لصاحبه: أحدهما فقال نسران، كأنهما أبيضان طائران فأقبل البهم، عند ومكثت
قال: نعم.  هو؟ أهو

قلبي اسإتخرجا ثم بطني فشقا القفا، إلى فبطحاني فأخأذاني يبتدران فأقبل
ثلج. فغسل بماء لصاحبه: أيتني أحدهما فقال سإوداوين، علقتين فأخأرجا فشقاه

بالّسكينة. قال: ايتني قلبي. ثم به بَرد. فغسل بماء قال: أيتني ثم جوفي، به
ْطه. فخاطه أحدهما قال قلبي. ثم في فذّراها بخاتم عليه وخأتم لصاحبه: خأ

ًا واجعل كفة في لصاحبه: اجعله أحدهما النبوة. وقال كفة. في أمته من ألف
أمته أن بعُضهم. فقال: لو علّي يخّر أن أشفق فوقي اللف إلى أنظر أنا فإذا

بهم. لمال به وزنت
ًا فرقُت وقد وتركاني انطلقا ثم ًا، فرق فأخأبرتها أمي، إلى انطلقت ثم شديد

بالله. فحملتني بي. فقالت: أعيذك التبس يكون أن على فأشفقت لقيت بالذي
وذمتي أمانتي فقالت: أديُت أمي إلى بلغت حتى خألفي، وركبت الرحل على

لقيت. بالذي وحدثتها
ًا مني خأرج حين رأيت وقالت: إني ذلك يُرعها فلم قصور منه أضاءت نور

الشام.
يلعب وهو جبريل أتاه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مالك: أن بن أنس عن
ّق فصرعه فأخأذه الغلمان، مع القلب شق ثم القلب، فاسإتخرج قلبه عن وش
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من طست في منك. فغسله الشيطان حّظ فقال: هذا علقة منه فاسإتخرج
مكانه. في أعاده ثم لمه، ثم زمزم، بماء ذهب

ًا فقالوا: إن ــــ ظئره يعني ــــ أمه إلى يسعون الغلماء وجاء قتل. قد محمد
ممتقع. وهو فاسإتقبلوه

وسإلم. عليه الله صلى صدره في المخيطِ أثر أرى كنت أنس: وقد قال
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عند جلوس نحن قال: بينا أوس بن شداد عن

شأنك.  ببدء أنبئني محمد فقال: يا عامر بني من شيخ أقبل إذ

َأنا ُة قال: « َو ْع ِهيَم، أبي َد ْبَرا ُبْشَرى إ ْيَسى أخِأي و َيَم، ابَن ِع لّما ُأّمي أّن وذلَك َمْر
ِني ْت َع ْنُت َوَض ًا ُك َع َتْرَض ِني في ُمْس ِد َب ْع ٍر، ْبِن سَإ ْك َنا َب ْي َب َنا َف ْوٌم َذاَت َأ ٌذ َي ِب َت ْن من ُم

ِلي ْه ْطِن في أ ٍد َب ْتراٍب مع وا َياِن، من لي أ ْب َذا الّص ْهطٍِ أنا إ ٍة ِبَر ُهم َثلث َع ِطْسٌت َم
َهٍب من ٌء َذ ِلي ْلًجا، َم ِني َث َذ َأخَأ ِبي، بيِن من َف ِبي َفَخَرَج أْصَحا ًا أْصَحا حتى َهَراب

ْوا َه َت ْن ِر إلى ا ِدي َشِفي َوا َبلوا ثم ال ْق ْهطِِ َعلى أ َقالوا: َما الّر ُكم َف ُب ِم؟ هذا إلى َأْر ُغل ال
ّنه ْيَس َفإ ّنا، َل ِد ابُن هذا م ّي ْيٍش، سَإ ُتم فإن ُقَر ْن ّد ل ُك ِليه ُب ِت َتاُروا َقا ّنا َفاخْأ َنا ِم ّي ُتْم َأ ْئ ِش

ُتلوه» . ْق َفا
َد َعَم َف ُهم « ُد َعني، أَح ّق ُثم فأْضَج ِري َش ْد َء أخَأَرَج ُثم َص ِني أْحَشا ْط َلها ثم َب َغَس

ْلِج بذلَك ّث َعَم ال ْن َأ َلها، َف َدها ثَم َغْس َعا َنها. ثَم أ ِني َقاَم َمكا ّثا ُهم ال ِبه: فقاَل من ِلَصاِح
َنّحى َت َف َنّح.  ّني، َت ْدخَأَل ُثَم َع ُه أ َد ِفي ِفي َي ْو ِبي وأخْأَرَج َج ْل َأنا َق ُظُر و ْن ِه أ َعه إلي َد َفَص

َغًة ِمْن أخْأَرَج ثَم َء ُمْض َدا ْو ِده َقال ثَم ِبها، فَرَمى سَإ َي ّنه ِمنه ِب َأ َوُل َك َنا َت ًا، َي َئ ْي أنا فإذا َش
ِتٌم ِده ِفي َبَخا ٍر من َي ِظروَن َيَحاُر ُنو ّنا َتَم ال َفَخ َنه.  ِبي به دو ْل َل َق َت ًا، َفاْم َده ثم نور أعا
َنه ْدُت َمكا َوَج َد ف ِم َبْر َت ِبي في الَخا ْل ًا. ثَم َق ْهر َفأَمّر َقال َد َنّح.  َت َده الثالُث:  من َي
ِرِق ْف ِري َم ْد َهى إلى َص َت ْن َنتي، ُم َأم َعا َت ّق ذلَك َفال َعالى، الله بإذِن الّش َذ ُثم َت أخَأ
ِدي َي ِني ِب َهَض ْن َكاني من َفأ ًا َم َهاَض ًا. ثم إن َف ِطي ِهم إلى َضّموني ل ِر ّبلوا ُصدو َق ما و
ْيَن َنّي وبيَن رأسِإي ب ْيَب وقالوا: يا َعي ِب ِري لو إنَك ُتزع ِلَم الله َح ُد ما َتد من بَك ُيرا

ِر ْي َقّرَت الَخ َناَك» .  ل ْي َع

َنا َذلَك َنحُن قال: «فبي ْد بالَحّي أنا إذا َك ِهم، َجاؤوا َق ِر ْي ِف َذا وهي ُأّمي، وإذا بَح
ِري ْئ ِتُف الحّي أَماَم ِظ َلى َته ْع ِتها: يا بأ ْو َفاه، َص ِعي َذاه يا َض ّب سُإماه» . يا َح

ّبوا َك َفأ ّبلوا علّي « َق ْأسِإي َف َنّي َبيَن وما ر ّبذا َعي َقالوا: َح ِعيٍف. ثم من أنَت و َض
َعٌف َقالْت َتْض َأُمْس ْئرى:  ِبَك َبين ِمن أنَت ِظ ِتلَت أْصَحا ُق ِفَك. ثم ُف ْع ِني لَض ْت إلى َضّم

َها» . ِر ْد َص
َوالذي َف ْفِسي « ِه َن ِد َي ّني ِب ِفْي إ ِرها َل ِدي وإّن ِحْج ِد َلِفي َي ِهم، َي ْعِض ْنُت َب َن َظ أّن و

ْوَم َق ُهم ال َن ْبِصرو ْبِصروَن» . ل ُهم فإذا ُي ُي
ْعضُُ «فقاَل ِم: إّن َب َقو َذا ال ُغلُم ه ِه ال ِئٌف أو َلَمٌم ِب الِجّن» . مَن َطا

َهبوا َذ َف ِهِن إلى بي « َكا َقّصوا ال َليه َف ِتي، َع ُتوا ِقّص ُك َقال: اسْإ ّتى َف َع ح مَن أسْإَم
ِم ُغل ّنه ال َلُم َفإ ْع ِره َأ َأْم ُكم» . ب ْن ِم

َلني َأ َفَس َقَصْصُت « َليه َف ِتي، َع َثَب ِقّص َو ِني إلّي َف ِره إلى َفَضّم ْد َدى ُثَم َص َلى َنا ْع بأ
ِته: يا ْو َعَرْب َص ْل ّتلوا َل ِني الغلَم هذا اق ُتلو ْق َعه، وا ُعّزى فواللِت َم ُه إْن وال ُتمو ْك َتَر
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ْدَرك ّدلّن وأ َب ُي ُكم» . َل َن دي
َهذا «ثَم َف ِني.  َتَملو ُء اْح ْد ِني» . َب َأ َش

ُق قامت قال: لما أبيه عن أسإلم بن زيد وقال حليمة انطلقت عكاظ سإو
صبيانهم. الناُس يريه ُهذيل من عّراف إلى وسإلم عليه الله صلى الله برسإول

العرب. معشر يا هذيل معشر وقال: يا صاح إليه نظر فلما
الصبّي. هذا فقال: اقتلوا الموسإم أهل من الناس إليه فاجتمع

حليمة. به وانسلت
ًا. قد يرون الصبي. فل فيقول: هذا صبي؟ أي يقولون الناس فجعل شيئ

ًا، فيقول: رأيت هو؟ ما له أمه. فيقال به انطلقت أهل ليقتلن وآلهته، غلم
عليكم. أمره وليظهرون آلهتكم، وليكسرن دينكم،
ُطلب ُعكاظ ف يوجد.  فلم ب

هذا إن وآلهته، هذيل، يصيح: يا الهذلي الشيخ عمر: وجعل بن محمد قال
ًا لينتظر ْغري السماء. وجعل من أمر ينشب وسإلم. فلم عليه الله صلى بالنبي ُي

ُلُه، وذهب وله أن ًا. مات حتى عق كافر
فوجدته وسإلم عليه الله صلى النبي تطلب حليمة قال: خأرجت عباس ابن عن
وجد ما أماه أخأته: يا فقالت فيه؟ أنت الذي الحر هذا ما أبني فقالت أخأته، مع

حتى معه سإارت سإار وإذا وقفت، وقف فإذا عليه، تظل غمامة رأيت حّرا، أخأي
الموضع. هذا إلى انتهى

وقد بمكة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على قدمت حليمة أن روينا وقد
ّوج ْدَب إليه فشكت خأديجة، ز الماشية. وهلك البلد َج

شاة أربعين فأعطتها فيها خأديجة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فكلم
ًا ًا وبعير أهلها. إلى للظعينة. فانصرفت موقع

ِلسإلم بعد عليه قدمت ثم وبايعا. وزوجها هي فأسإلمت ا

َكدر بن محمد عن ٌة قال: اسإتأذنت الُمن وسإلم عليه الله صلى النبي على امرأ
لها فبسطه ردائه إلى أمي. وعمد قال: أمي عليه دخألت فلما أرضعته، كانت

عليه. فقعدت
ذلك. مثل ففعل عمر وإلى فأكرمها بعده بكر أبي إلى جاءت أنها روي وقد
سإنين. عشر له تم أن بعد صدره شرُح أعيد أنه روي وقد
ًا هريرة أبو كعب: كان بن ُأبي عن عليه الله صلى الله رسإول سإؤال على جريئ

من رأيت ما أوُل ما الله رسإول فقال: يا غيره، عنها يسأله ل أشياء عن وسإلم
النبوة؟ أمر

ًا فاسإتوى ْد جالس َق َل ْلَت وقال: « َأ َبا يا سَإ َة» .  أ ْيَر ُهَر

ّني َء َلِفي «إ ِر ابُن َصْحَرا ٍر، سِإنيَن َعْش ُه َأْش َذا و ٍم وإ َكل َق َب ْو ْأسِإي، َف َذا َر َرُجٌل وإ
َو َيقوُل ُه َو؟ ِلَرُجل: أ ِني ُه ْقبل َت ٍه َفاسْإ ُوُجو َها َما ِب ُت ْي أ

َ َلى ر ٍد َع َبل َقطِّ، أَح ْق إلّي فأ
َياِن ّتى َيْمِش َذ َح ٍد ُكّل أخَأ ُهَما واِح ْن ِدي ِم َعُض ُد ل ب ِهَما أِج ِذ َقاَل لخْأ ُهَما َمّسا. ف ُد أَح

ِني َعا ْعُه. فأْضَج ِبه: أْضِج َ ِلَصاِح ٍر ِبل ٍر. فقاَل ول َقْص ُهَما َهض ُد ْق أَح ُل ْف ِبه: أ لَصاِح
َوى َفه ْدَره.  ُهَما َص ُد ِري إلى أَح ْد َقه َص َل َف ْيَما َف َ أَرى ِف ٍم ِبل َله: فقاَل َوَجٍع ول َد
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ِرْج ِغّل أخْأ َد. فأخْأَرَج ال ًئا والَحَس ْي ِة َش َئ ْي َه ِة. ثم َك َق َل َع َها ال َبذ َقال َن َها. ف َطَرَح له: َف
ْدخِأِل َفَة أ َفإذا الّرأ ْثُل والّرْحَمَة.  ْبَه َأخْأَرَج الذي ِم ِة. ثَم ِش ِفّض َهاَم َهّز ال ْب ِلي إ رْج

َنى ُيْم ُد ال ْع َقال: أ ْعُت َف َفَرَج ّلم.  َها وسَإ ُدوا ب ْع َفًة أ ِغير على َرأ وَرْحَمًة الّص
ِر» . ْي ِب َك لل

الثلثون الباب
من سإنين خأمس تمام بعد وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول جرى ما ذكر في

وسإلم عليه الله صلى مولده
ًا وحملت أتاني حليمة: ركبت قال: قالت كعب عن به، أسإير يدي بين محمد

فوضعته مجتمعة، جماعة وعليه مكة أبواب من العظم الباب أتيت حتى
فقلت: أره فلم فالتفت شديدة، هدة فسمعت شأني، وأصلح حاجة لقضي
الصبّي؟ أين الناس معاشر

الصبيان؟ قالوا: أي
وأشبع وجهي به الله نّضر الذي المطلب عبد بن عبدالله بن قلت: محمد

من وأخأرج أمه إلى لرده به أتيت سإروري أدركت إذا حتى ربيته جوعي،
ُعّزى واللت يدي، بين من اخأتلس أمانتي، من نفسي لرمين أره لم لئن وال
الجبل. هذا شاهق

ًا. رأينا قالوا: ما شيئ
واولداه. فأبكيت وقلت: وامحمداه رأسإي على يدي وضعت أيأسإوني فلما

بالبكاء.  معي الناس وضج لبكائي، البكار الجواري

دعوتهم غالب. وكانت آل ونادى: يا سإيفه فسّل فأخأبرته المطلب عبد فأتيت
قريش. الجاهلية. فأجابته في

محمد. ابني فقال: فقد
ًا خأضت فلو معك، نركب قريش: اركب فقالوا وركبوا معك. فركب خأضناه بحر
ًا، ير فلم أسإفلها، على وانحدر مكة أعل على فأخأذ إلى وأقبل الناَس فترك شيئ
ًا فطاف الحرام، البيت يقول: أنشأ ثم أسإبوع

ّد رّب يا محمدا راكبي ُر
ّده َدا عندي واتخذ لي ُر َي

ًا فسمعوا ّبا لمحمد إن تضجوا، ل الناس يقول: معاشر الهواء في ينادي منادي َر
بوادي قال: هو هو؟ وأين به لنا ومن الهاتف المطلب: أيها عبد يضيعه. قال ل

اليمن. شجرة عند تهامة،
يجذب شجرة تحت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فإذا المطلب، عبد فمضى

الجهاز. أحسن حليمة وجهز مكة إلى فحمله بالورق، ويعبث الغصان
عبد فأخأبرت الناس، في ضاع به قدمت لما حليمة أن أخأرى رواية وفي

فقال: الكعبة فأتى المطلب
محمدا راكبي رد هّم ل

َيدا عندي واتخذ رب رده
ًا لي جعلته الذي أنت عُضد
هذا. فقال حاجة في به بعث المطلب عبد أن رواية وفي
ابن وسإلم عليه الله صلى الله ورسإوُل مكة، كاهن قال: قدم حازم أبي عن

قريش معشر فقال: يا المطلب عبد إلى ظئره به قدمت وقد سإنين، خأمس
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المطلب. عبد به ويقتلكم. فهرب يفّرقكم فإنه الفتى هذا اقتلوا
حذرهم. الكاهن كان ما أمره من تخشى قريش تزل ولم

والثلثون الحادي الباب
آمنة أمه وفاة ذكر في
بنت آمنة أمه مع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان عباس ابن عن

ّنجار بن عدي بني أخأواله إلى به خأرجت سإنين سإّت بلغ فلما وهب، بالمدينة ال
النابغة، دار به فنزلت بعيرين، على وهم تحضنه، أيمن أم ومعه به، تزورهم
ًا. عندهم به فأقامت شهر

ًا يذكر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وكان ذلك.  مقامه في كانت أمور

ُطم إلى نظر  لما1 ألعب فقال: كنت عرفه بالمدينة النجار بن عدي بني أ
نطير أخأوالي من غلمان مع وكنت الطام، هذه على النصار من جارية أنيسة
ًا يقع. عليه كان طائر
بن عبدالله أبي قبر الدار هذه وفي أمي، بي نزلت هنا فقال: ها الدار إلى ونظر

ْوم وأحسنُت المطلب، النجار. بن عدي بني بئر في الع
أحدهم أيمن: فسمعت أم إليه. قالت ينظرون يختلفون اليهود من قوم  وكان1

ذلك. هجرته. فوعيت دار وهذه المة هذه نبي يقول: هو
وهب، بنت آمنة أمه توفيت بالبواء كانوا فلما مكة، إلى أمه به رجعت ثم

هناك. فقبرها
تحضنه. وكانت مكة إلى أيمن أم به فرجعت

قال: بالبواء الحديبية ُعمرة في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول َمّر  فلما1
ّلَه «إن ْد ال ِذَن َق ٍد ُأ ِة ِفي لُمَحّم َياَر ِر ز ْب عليه الله صلى الله رسإول ُأّمه» . فأتاه َق

ِني له، فقيل لبكائه، المسلمون وبكى عنده، وبكى فأصلحه وسإلم ْت َك ْدَر فقال: «أ
ُتها َرْحَمٌة ْيُت» . َرِحْم َك َب َف

قبر جذم أتى مكة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فتح قال: لما مرثد أبي عن
يبكي وهو قام ثم المخاطب، كهيئة فوقف حوله، الناس وجلس إليه فجلس

الله رسإول يا وأمي أنت فقال: بأبي عليه، الناس أْجرأ من وكان عمر فاسإتقبله
ْبُر قال: «هذا أبكاك؟ الذي ما ْلُت ُأّمي، َق َأ ّبي سإ َة َر َياَر ِذَن الّز َأ ُته ِلي، ف ْل َأ وسَإ

َفاَر ْغ ِت َلْم السْإ َذْن َف ْأ َها ِلي، َي ُت َكْر َذ ْفُت َف َق َو ْيُت» . َف َك َب َف
ًا أكثر كان يوم ُيَر فلم يومئذ. من باكي
بالبواء. قبرها إنما بمكة قبرها ليس غلطِ، سإعد: هذا ابن قال
وأبكى فبكى أمه قبر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: زار هريرة أبي عن
ْنُت عليه الله صلى الله رسإول حوله. فقال من َذ َتأ ّبي وسإلم: «اسإ وَجّل عّز َر
ِفَر أْن في ْغ َت َها أسْإ َلْم َل َذْن ف ْؤ ُته ِلي، ُي ْن َذ َتأ ْوَر َأْن في واسإ َها أُز ْبَر ِذَن َق ِلي، َفأ

ْوُروا ُبوَر َفُز ُق ّنها ال ُكُم َفإ ِكّر ّذ ْوَت» . ُت الَم
مسلم.  بإخأراجه انفرد

على فوقف وسإلم، عليه الله صلى النبي مع قال: أتيت أبيه عن ُبريدة أبي عن
ًا فنظر عسفان صلى ثم فتوضأ الماء، فورد أمه، قبر وأبصر وشمالً، يمين
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ببكائه. إل يفجأنا فلم ركعتين،

وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول لبكاء فبكينا
ُكم؟» قالوا: بكيت الذي فقال: «َما إلينا انصرف ثم َكا ْب الله. رسإول يا فبكينا أ

ُتم؟» . قال: «وما ْن َن َظ
علينا. نازل العذاب أن قالوا: ظننا
ُكن قال: «لْم ٌء» . َذلَك ِمن َي َشْي

ّلفت أمتك أن فقالوا: فظننا تطيق. ل ما العمال من ك
ُكن قال: «لْم ٌء، َذلَك ِمن ي ِني َشْي ّن ِك َل ِر َمَرْرُت و ْب َق ْيُت ُأّمي، ِب ّل ْيِن َفَص َت َع ْك َر
ْنُت َذ ْأ َت ّبي واسإ ِفَر أْن في َر ْغ َت َها أسْإ ْيُت، َل ِه ُن ْيُت؛ َف َك َب ْدُت ُثَم َف ْيُت ُع ّل ْيِن َفَص َت َع ْك َر
ْنُت َذ َتأ ّبي واسْإ ِفَر أْن في َر ْغ َت َها أسْإ َعل َزْجًرا، َفُزِجْرُت َل ِئي» . َف َكا ُب

ّية إل سإار فما فركبها، براحلته دعا ثم َن الوحي؛ بثقل الراحلة قامت حتى ُه
ِبّى َكاَن َما113ش9تعالى: {س الله فأنزل ّن ِذيَن ِلل ّل ْا َوا ُنو? ْا َأن َءاَم ِفُرو ْغ َت َيْس

ِكيَن ِر ْلُمْش ْو ِل َل ْا َو ُنو? ِلى َكا ْو َبى ُأ ِد ِمن ُقْر ْع ّيَن َما َب َب ُهْم َت ُهْم َل ّن أ
ِم َأْصَحاُب َ ْلَجِحي } ا

)113(التوبة: 
.

ُكم عليه الله صلى النبّي فقال ُد ِه ّني وسإلم: «أْش ٌء أ َنَة من َبري َبّرأ َكَما آِم َت
ِهيُم ْبرا ِه» . ِمن إ ِبي أ

َ

أن المأمون إلى قال: ُرفع بمكة المجاورين من وكان جابر، بن الحسن عن
هناك، معروف وسإلم. لموضع عليه الله صلى الله رسإول أّم قبر يدخأل الّسيل

بإحكامه. المأمون فأمر
وضعه. بمكة وأنا لي وصف البراء: قد ابن قال

بها. فدفنت مكة إلى حملت ثم بالبواء توفيت يكون أن فيجوز

والثلثون الثاني الباب
أمه موت بعد وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول المطلب عبد كفالة ذكر في

 آمنة

آمنة أمه مع يكون وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان جبير بن نافع عن
ّق وضمه المطلب عبد جده إليه قبضه توفيت فلما وهب، بنت لم رقة عليه ور

ْدنيه يقربه وكان ولده، على يرقها ُي يجلس وكان نام، وإذا خأل إذا عليه ويدخأل و
ًا. ليؤتين إنه ابني ذلك: دعوا رأى إذا المطلب عبد فيقول فراشه على ْلك م

ْدلج بني من قوم  وقال1 ًا نر لم فإنا به، المطلب: احتفظ لعبد ُم أشبه قدم
يقول ما طالب: اسإمع لبي المطلب عبد منه. فقال المقام في التي بالقدم

به. يحتفظ طالب أبو هؤلء. فكان
عليه الله صلى الله رسإول تحضن وكانت أيمن، لم المطلب عبد  وقال1

هذه نبي ابني أن يزعمون الكتاب أهل فإن ابني، عن تغفلي ل بركة وسإلم: يا
المة.

ًا يأكل ل المطلب عبد  وكان1 إليه. به بإبني. فيؤتى قال: علّي إل طعام
الله صلى الله رسإول بحفظ طالب أبا أوصى الوفاة المطلب عبد حضرت فلما
وحياطته. وسإلم عليه
ل الحْجر في َمفرش المطلب لعبد يقول: كان أبي قال: سإمعت عباس ابن عن
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ْفرش، دون حوله يجلسون دونه فَمْن أمية بن حرُب وكان غيره، عليه يجلس الَم
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فجاء على فجلس يبلغ، لم غلم وهو يوم

عبد فقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فبكى رجل، فجذبه المفرش
على يجلس أن له: أراد قالوا يبكي؟ لبني بصره: ما ُكّف بعد ما وذلك المطلب،
من يحّس فإنه عليه يجلس ابني المطلب: دعوا عبد فمنعوه. فقال المفرش

ًا، نفسه لي يبلغه لم ما الشرف من يبلغ أن وأرجو شَرف َده. ول قبله عرب بع

والثلثون الثالث الباب
عند يستسقون وسإلم عليه الله صلى الله برسإول المطلب عبد خأروج ذكر في

رقيقة منام
أمَحلت سإنون قريش على قالت: تتابعت المطلب عبد ِلدة وهي رقيقة، عن

ّقت الّضْرع العظم.  وأد

ْينا َب قريش معشر يقول: يا َصِحل بصوت يصرخ هاتف إذا مهومة أو نائمة أنا ف
ّبان وهذا أيامه، أظلتكم قد فيكم المبعوثا النبي هذا إن ً نجومه إ َيا فحيهل بالَح

ً فانظروا أل والخصب، ًا منكم رجل ًا وسإيط ًا، عظام أوطَف َبّضا أبيضُ جَسام
َنين أشّم الخدين، سإهل الهداب، إليه، ُتهدى وسُإنة عليه، يكظم فخر له العر
َيْخلص ّنوا رجل، بطن كل من إليه وليهبطِ وولده، هو فل َت الماء من فليس
ّيب، من وليمّسوا َبيس، أبا ليرتقوا ثم الركن يستلموا ثم الط َيْستسق ُق الرجل فل
ْثتم القوم، من وليؤّمن ِغ شئتم. ما ف

ْدي اقشعر قد مذعورة الله َعلم فأصبحُت َله جل رؤياي، واقتَصَصت عقلي، وو
ْبطحي بقي ما والَحَرم فوالحرمة ْيبة قال: هذا إل (بها) أ الحمد. َش

ومّسوا فسنوا رجل، بطن كل من إليه وهبطِ قريش، رجالت إليه فتتاّمت
َبيس، أبا ارتقوا ثم واسإتلموا، ْهلًة، سإعيهم َيبلغ ما جانبيه وطبقوا ُق إذا حتى ُم

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ومعه المطلب عبد قام الجبل بذروة اسإتووا
ّد فقال: اللهم َكرب، أو أيفع قد غلم وهو ّلة سإا ُكْربة وكاشف الَخ ّلٌم أنت ال مع
ٍم، غير ّل ُعدرات وإماؤك عبادك وهؤلء ُمبَخل، غير ومسؤول ُمع يشكون حرمك ب

ًا فأمطرنا اللهم والظلف، الُخّف أذهبت سإنتهم، إليك ًا غيث ًا. ُمغدق ممرع
فلسمعت بثجيجه، الوادي واكتظ بمائها السماء تفجرت حتى راحوا ما فوالكعبة
َدالله قريش شيخان ْدعان، بن وجلتها: عب بن وهشام أمية، بن وحرب ُج

ًا لعبد يقولون المغيرة، أهل بك عاش البطحاء. أي أبا لك المطلب: هنيئ
البطحاء.

رقيقة: تقول ذلك وفي
بلدتنا الله أسإقى الحمد بَشيبة

ْدنا لما َذ الحيا فق ّو المطُر واجل
لي بالماء فجاد ْون سَإبل له َج
والشجُر النعام به فعاشت سإّحا

َباَرُك به الغمام ُيْستسقى المُر ُم
ْدٌل له النام في ما خأطر ول ِع
ّنا طائره بالميمون الله من م

ْير ًا بشَرت َمْن وخَأ ُمضُر به يوم
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 والثلثون الرابع الباب

ْيف لتهنئة المطلب عبد خأروج ذكر في َد سإيٍف بالُملكوتبشير َيَزن ذي بن سَإ عب
نْسله من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإيظهر بأنه المطلب

َبش وقتل اليمن أرَض َيَزن ذي بن سإيُف ملك قال: لّما الكلبي ابن عن الَح
ّظفر. من الله سإاق بما ليهنئوه ورؤسإاؤهم العرب أشراُف إليه وفدت وأبادهم ال

ِفد ُد وو وأمية هاشم، بن المطلب عظمائهم: عبد من خأمسة وكانوا قريش، وف
بن مناف عبد بن ووهب أسإيد، بن وخُأويلد ُجدعان، بن وعبدالله شمس، عبد بن

زهرة.
ْوا حتى فساروا َف له يقال بقصر نازل يزن ذي بن وسإيف صنعاء، مدينة وا
فأناخ سإليمان، بأمر لبلقيس الشياطين بنتها التي القصور أحد وكان ُغْمدان،

لهم. فأذن سإيف على واسإتأذنوا وأصحابه المطلب عبد
كراسإي على اليمن أشراف وحوله ذهب، من سإرير على جالس وهو فدخألوا

ْفرقه، من يلوح المسك وبصيُص بالعنبر متضمخ وهو الذهب، من ّيوه َم بتحية فح
قام فإنه المطلب عبد إل عليها فجلسوا الذهب كراسإي لهم ووضعت الملك،

ً الكلم. في واسإتأذنه يديه بين ماثل
فتكلم. الملوك يدي بين تتكلم ممن كنت له: إن فقيل

ً أحلك قد الله إن الملك فقال: أيها ًا َمِحل ًا رفيع ًا، شامخ َبتك منيع ْن ًا وأ ْنبت طابت َم
َبسق أصله وثبت جرثومته، وعّزت أرومته وأعذب مغرس أطيب في َفْرعه، و
ُع الملك أيها فأنت منبت، َمعادها، إليه الذي ووْردها َملذها، إليه الذي العرب ربي
ُفك ولن خألفه، أنت من الله يهلك ولن خألف، خأير منهم لنا وأنت سإلف، خأير سإل
سإلفه. أنت من َيْخمل
َهجنا الذي إليك أوفدنا الله، بيت وسإدنة الله َحَرم أهل الملك أيها نحن ْب ِمن أ

َدحنا، الذي الضر َكْشف ّتهنئة وفد فنحن َف الترزئة. وفد ل ال
الباطح؟ قريش سإيف: أنتم فقال

قالوا: نعم.
ًا ً قال: مرحب ً وناقة وأهل ًا ورحل ًا سإهلً، وُمناخأ ً وملك ًء يعطي سَإمحل جزلً، عطا

والثناء والحمد الشرف أهل فأنتم فضلكم، وعرف مقالتكم الملك سإمع قد
انصرفتم.  إذا الواسإع والحباء أقمتم ما الكرامة فلكم والمجد،

أنت؟ المطلب: أيهم لعبد قال ثم
ُد قال: أنا ّطلب عب هاشم. بن الم

وانزلوا انطلقوا القوام، وسإيد النام ربيع فأنت حشدت، ولك أردت قال: إياك
بكم. أدعو حتى

وإكرامهم. بإنزالهم أمر ثم
ًا فأقاموا المطلب: ايتني عبد إلى فأرسإل يوم ذات انتبه حتى يدعوهم، ل شهر
َدك أصحابك. بين ِمن وح

ًا فوجده فأتاه َد ل مستخلي ثم سإريره، على معه أجلسه حتى فقّربه عنده، أح
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ًا علمي من إليك ألقي أن أريد إني المطلب عبد قال: يا لم يكون غيرك لو سإر
ًا عندك فليكن معدنه، رأيتك أني غير إليه، به أبْح فيه الله يأذن حتى مصون

ُغ وعده منجز الله فإن بأمره، أمره. وبال
َدك عبد قال الملك. أيها الله المطلب: أرش
ّناها التي السابقة والعلوم الصادقة الكتب في أجد سإيف: إني قال اخأتز

ًا غيرنا عن وسإتْرناها لنفسنا، ًا خأبر ًا عظيم ًا وخأطر الحياة شرف فيه جسيم
خأاصة. ولك كافة، ولرهطك عامة، للعرب الممات، وفخر
الملك هيبة ولول وافد، به آب ما بخير أبُت لقد الملك المطلب: أيها عبد فقال

ًا. إياي سإروره من يزيدني أن لسألته وإعظامه سإرور
وهذا ومحمد أحمد اسإمه قرنك، من ورسإوٌل عقبك، من يبعث سإيف: نبي فقال
(قد وعمه جده ويكفله وأمه، أبوه يموت ولد، قد لعله أو فيه يولد الذي زمانه
ًا) والله ولدناه ًا، باعثه مرار ًا، منا له وجاعل جهار ويذل أولياءه بهم يعز أنصار

الكفر ويزجر المنان الواحد ويعبد النيران، مولده عند تخمد أعداءه، بهم
ْدل، وحكمه فصل قوله والوثان، اللت ويكسر والطغيان، بالمعروف يأمر َع

ويبطله. المنكر عن وينهى ويفعله،
سإاّري الملك فهل عمرك، وطال فضلك ودام كعبك المطلب: عل عبد قال

وإيضاح؟ وتفسير بإفصاح
ّده المطلب عبد يا إنك والكتب، واليات الُحُجب، ذي سإيف: والبيت قال غير لج

كذب.
ًا. المطلب عبد فخّر سإاجد
أحسست فهل أمرك، وعل عمرك، وطال صدُرك ثلج رأسإك، سإيف: ارفع قال

 لك؟ ذكرت مما بشيء

ًا، به كنت ابن لي كان الملك، أيها المطلب: نعم عبد قال ّوجته معجب كريمة فز
ًا سإميته بغلم فجاءت وهب، بنت آمنة لها يقال قومي كرائم من وأحمد، محمد

وعمه. أنا وكفلته وأمه، أبوه مات
سإبيلً، عليه لهم يجعل لم الله وإن أعداءه، عليه فاحذر أبوك، لله هو قال: هو

حتى ورجلي بخيلي إليه لسْرت ظهوره قبل مجتاحي الموت بأن علمي ولول
أمره، اسإتتباب بيثرب أن آبائي كتب في أجد فإني ملكي، دار يثرب مدينة أجعل
الغايات بلوغه من أجد ما ولول قبره، موضع وفيها ونصرته، دعوته أهل وهم
عِقبه، العرب وأوطأت اسإمه لظهرت العاهات، عنه أدفع وأن الفات أقيه وأن
أمر أصحابك. ثم من معك بمن فانصرف إليه. قم ذلك فسأصرف أعش وإن
من أرطال وعشرة الحبش من أعبد وعشرة بعير بمائتي منهم رجل لكل

له: وقال لهم، أمر ما جميع بمثل المطلب لعبد البرود. وأمر من وحلتين الذهب
وانصرفوا ودعوه بخبره. ثم علّي فاقدم وترعرع محمد شّب إذا المطلب عبد يا

مكة. إلى

ذلك كان وإن دونكم إياي الملك بكرامة تغبطوني يقول: ل المطلب عبد فكان
ً ًا، كان وإن إلّي إحسانه وفضل جزيل شرٍف من إلّي ألقاه بأمر اغبطوني كثير

هو؟ له: ما يقولون بعدي. فكانوا من ولعقبي لي
حين. بعد فيقول: سإتعرفونه

ًا باليمن سإيف فمكث ًا ركب وإنه أحوال، عدة ملك يركب كان ما كنحو يوم
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ًا السودان من اتخذ قد كان وقد للصيد فعطفوا بحرابهم، يديه بين يجهزون نفر
ًا عليه يدع ل أن وأمره ُهْرمز إليهم فرد أنوشروان كسرى وبلغ فقتلوه يوم
َد قتله. إل أسإو

صلى النبي مولد بعد الحبشة على يزن ذي ابن ظهر قال: لما عباس ابن عن
وفد أتاه فيمن فأتاه وتمدحه، تهنيه وشعراؤها العرب وفود أتت وسإلم عليه الله
بن وعبدالله شمس، عبد بن وأمية هاشم، بن المطلب عبد فيهم قريش من

ْدعان، فإذا صنعاء، عليه فقدموا قريش، وفود من ناس في أسإد بن وخأويلد ج
الصلت:  أبي بن أمية ذكره الذي غمدان رأس في هو

ًا اشرب ًا التاُج عليك هنيئ مرتفع
ًا ُغمدان رأس في محلل منك دار

ِلذن عليه فدخأل لهم. فأذن بمكانهم، فأخأبره ا
يدي بين يتكلم ممن كنت له: إن فقال الكلم في واسإتأذنه المطلب عبد فدنا

لك. أذنا فقد الملوك
ً الملك أيها أحلك الله فقال: إن ًا محل ًا رفيع ًا صعب ًا منيع ًا، شامخ وأنبتك باذخأ

ًا موطن أكرم في فرعه، وبسق أصله وثبت جرثومته، وعّزت أرومته طابت منبت
له الذي العرب وأمير يخصب، الذي وربيعها العرب ملك فأنت معدن، وأطيب

(لك) سإلفك العباد، إليه تلجأ الذي وَمعقلها العماد عليه الذي وعمودها تنقاد،
من يهلك ولن سإلفه، أنت من يخمل فلن خألف، خأير منهم لنا وأنت سإلف، خأير
َدنة وجل عز الله حرم أهُل الملك أيها خألفه. نحن أنت إليك أشخصنا بيته، َوسَإ

َدحنا، الذي الكرَب كشفك من أبهجنا الذي المرزئة. وفد ل التهنئة وفد فنحن ف
المتكلم؟ أيها أنت قال: وأيهم

هاشم. بن المطلب عبد قال: أنا
النصار. يعني أخأتنا؟ قال: ابن

قال: نعم.
ًا القوم وعلى عليه أقبل ثم قال: أدنه. فأدناه ورحلً، وناقة وأهلً، فقال: مرحب

ًا ًا سإهلً، ومستناخأ ً وملك ًء يعطي سَإَمْحل مقالتكم الملك سإمع قد جزلً، عطا
ما الكرامة ولكم والنهار، الليل أهل وأنتم وسإيلتكم، وقبل قرابتكم وعرف
ظعنتم. إذا والحباء أقمتم

ًا فأقاموا والرفد، الضيافة دار إلى نهضوا ثم لهم يأذن ول إليه يصلون ل شهر
وأخأله مجلسه فأدنى المطلب عبد إلى فأرسإل انتباهة لهم انتبه ثم بالنصراف،

ّوض إني المطلب عبد وقال: يا لم غيرك يكن لم لو ما علمي سإّر من إليك مف
ًا عندك فليكن عليه، فأطلعتك معدنه رأيتك ولكني به، أبْح الله يأذن حتى مطوي

الذي المخزون والعلم المكنون الكتاب في أجد فإني أمره، بالغ الله فإن فيه،
ًا غيرنا دون واحتجبناه لنفسنا اخأتزناه ًا خأبر ًا عظيم ًا، وخأطر شرف فيه جسيم
خأاصة. ولك كافة، ولرهطك عامة، للناس الوفاة وفضيلة الحياة

ًا الوبر أهل لك فدا هو؟ فما وبّر سَإّر مثلك الملك المطلب: أيها عبد قال ُزمر
ُزمر. بعد

ِلمامة له كانت شامة، كتفيه بين غلم بتهامة، مولود ولد قال: إذا به ولكم ا
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القيامة. يوم إلى الزعامة،
الملك هيبة ولول وافد، به آب ما بخير أبُت لقد اللعن، المطلب: أبيَت عبد فقال

ًا. به أزداد ما إياي سإاّره من لسألت وإعظامه وإجلله سإرور
أبوه يموت محمد، واسإمه ولد، قد أو فيه يولد الذي حينه يزن: هذا ذي ابن قال

ًا ولدناه قد وعمه، جده ويكفله وأمه، ًا باعثه والله مرار منا له وجاعل جهار
ًا ويمسح َعْرض عن الناس بهم يضرب أعداءه، بهم ويذل أولياءه بهم يعز أنصار

ْدحر الرحمن، ويعبد النيران ويخمد الوثان، يكسر الرض، كرائَم بهم َي و
المنكر عن وينهي ويفعله، بالمعروف يأمر عدل، وحكمه َفْصل قوله الشيطان،

ويبطله.
الملك فهل ُعمرك وطال ُملكك ودام كعبك وعل جدك المطلب: عز عبد قال

ِليضاح؟ بعضُ لي أوضح فقد بإفصاح سإاّري ا
عبد يا إنك النصب على والعلمات الحجب ذي يزن: والبيت ذي ابن قال

ّده المطلب كذب. غير لج
ًا، المطلب عبد فخّر ُلج رأسإك له: ارفع فقال سإاجد فهل أمرك، وعل صدُرك ث

ًا أحسست لك؟ ذكرت مما شيئ
ًا به وكنت ابن لي كان الملك قال: أيها ًا، وعليه معَجب من كريمًة زوجته رفيق

ًا فولدت وهب، بنت آمنة قومي كرائم ًا، فسميته غلم وأمه أبوه مات محمد
وعمه.  أنا وكفلته

عليه واحذر بابنك فاحتفظ قلَت، كما لك قلُت الذي يزن: إن ذي ابن قال
ِو سإبيلً، عليه لهم الله يجعل ولن أعداء له فإنهم اليهود، عن لك ذكرُت ما واط
يكون أن من النفاسإة َتدخألهم أن آمن لست فإني معك، الذين الرهطِ هؤلء
ْنصبون الغوائل لك فيطلبون الرياسإة؛ لكم َي أو فاعلون وهم الحبائل، لك و

ْبعثه قبل مجتاحي الموت أن أعلم ولول أبناؤهم، حتى ورحلي بخيلي لِسْرت َم
ّير بيثرب أن السابق والعلم الناطق الكتاب في أجد فإني ملكي، دار يثرب أص

ِقيه أني ولول قبره، وموضع نصرته وأهُل أمره اسإتحكام عليه وأحذر الفات أ
ولكني عِقبه، العرب أسإنان ولوطأت أمَره سإنه حداثة على لعلنت العاهات

بعشرة منهم واحد لكل معك. وأمر بمن تقصير غير من إليك ذلك سإأصرف
ْعبد، ِلبل، من ومائة إماء، وعشرة أ ًا أرطال وخأمسة البرود، من وحلتين ا ذهب

ًا، مملوءة وكرش فضة أرطال وعشرة أضعاف بعشرة المطلب لعبد وأمر عنبر
الحول. يحول أن قبل يزن ذي ابن فائتني. فمات الحول جاء وقال: إذا ذلك

ًا المطلب عبد وكان ْغبطني ل قريش معشر يقول: يا ما كثير عطاء بجزيل أحد ي
ْبقى مما ليغبطني ولكن نفاد، إلى فإنه كثر وإن الملك بعدي من ولعقبي لي َي
حين. بعد ولو قال: سإيعلم ذلك؟ قيل: ومتى فإذا وشرفه ومجده ذكره
شمس: عبد بن أمية يقول ذلك وفي
َنا ْب َل ُبُه النصَح ج ُق المطايا َتْح
ِر على ُنوِق أجماٍل أكوا و

ُعها ُمغلغلًة ثقال َمَراب
َء إلى عميِق َفَج ِمْن صنعا
ْقرى يزن ذي ابن بنا َنؤّم َت و

الطريق أّم بطونها ذواَت
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َقْت فلما حلت صنعاء واف
ِر العريق والحسِب الُملك بدا

والثلثون الثاني الباب
أمه موت بعد وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول المطلب عبد كفالة ذكر في

 آمنة

آمنة أمه مع يكون وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان جبير بن نافع عن
ّق وضمه المطلب عبد جده إليه قبضه توفيت فلما وهب، بنت لم رقة عليه ور

ْدنيه يقربه وكان ولده، على يرقها ُي يجلس وكان نام، وإذا خأل إذا عليه ويدخأل و
ًا. ليؤتين إنه ابني ذلك: دعوا رأى إذا المطلب عبد فيقول فراشه على ْلك م

ْدلج بني من قوم  وقال1 ًا نر لم فإنا به، المطلب: احتفظ لعبد ُم أشبه قدم
يقول ما طالب: اسإمع لبي المطلب عبد منه. فقال المقام في التي بالقدم

به. يحتفظ طالب أبو هؤلء. فكان
عليه الله صلى الله رسإول تحضن وكانت أيمن، لم المطلب عبد  وقال1

هذه نبي ابني أن يزعمون الكتاب أهل فإن ابني، عن تغفلي ل بركة وسإلم: يا
المة.

ًا يأكل ل المطلب عبد  وكان1 إليه. به بإبني. فيؤتى قال: علّي إل طعام
الله صلى الله رسإول بحفظ طالب أبا أوصى الوفاة المطلب عبد حضرت فلما
وحياطته. وسإلم عليه
ل الحْجر في َمفرش المطلب لعبد يقول: كان أبي قال: سإمعت عباس ابن عن

ْفرش، دون حوله يجلسون دونه فَمْن أمية بن حرُب وكان غيره، عليه يجلس الَم
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فجاء على فجلس يبلغ، لم غلم وهو يوم

عبد فقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فبكى رجل، فجذبه المفرش
على يجلس أن له: أراد قالوا يبكي؟ لبني بصره: ما ُكّف بعد ما وذلك المطلب،
من يحّس فإنه عليه يجلس ابني المطلب: دعوا عبد فمنعوه. فقال المفرش

ًا، نفسه لي يبلغه لم ما الشرف من يبلغ أن وأرجو شَرف َده. ول قبله عرب بع

والثلثون الثالث الباب
عند يستسقون وسإلم عليه الله صلى الله برسإول المطلب عبد خأروج ذكر في

رقيقة منام
أمَحلت سإنون قريش على قالت: تتابعت المطلب عبد ِلدة وهي رقيقة، عن

ّقت الّضْرع العظم.  وأد

ْينا َب قريش معشر يقول: يا َصِحل بصوت يصرخ هاتف إذا مهومة أو نائمة أنا ف
ّبان وهذا أيامه، أظلتكم قد فيكم المبعوثا النبي هذا إن ً نجومه إ َيا فحيهل بالَح

ً فانظروا أل والخصب، ًا منكم رجل ًا وسإيط ًا، عظام أوطَف َبّضا أبيضُ جَسام
َنين أشّم الخدين، سإهل الهداب، إليه، ُتهدى وسُإنة عليه، يكظم فخر له العر
َيْخلص ّنوا رجل، بطن كل من إليه وليهبطِ وولده، هو فل َت الماء من فليس
ّيب، من وليمّسوا َبيس، أبا ليرتقوا ثم الركن يستلموا ثم الط َيْستسق ُق الرجل فل
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ْثتم القوم، من وليؤّمن ِغ شئتم. ما ف
ْدي اقشعر قد مذعورة الله َعلم فأصبحُت َله جل رؤياي، واقتَصَصت عقلي، وو
ْبطحي بقي ما والَحَرم فوالحرمة ْيبة قال: هذا إل (بها) أ الحمد. َش

ومّسوا فسنوا رجل، بطن كل من إليه وهبطِ قريش، رجالت إليه فتتاّمت
َبيس، أبا ارتقوا ثم واسإتلموا، ْهلًة، سإعيهم َيبلغ ما جانبيه وطبقوا ُق إذا حتى ُم

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ومعه المطلب عبد قام الجبل بذروة اسإتووا
ّد فقال: اللهم َكرب، أو أيفع قد غلم وهو ّلة سإا ُكْربة وكاشف الَخ ّلٌم أنت ال مع
ٍم، غير ّل ُعدرات وإماؤك عبادك وهؤلء ُمبَخل، غير ومسؤول ُمع يشكون حرمك ب

ًا فأمطرنا اللهم والظلف، الُخّف أذهبت سإنتهم، إليك ًا غيث ًا. ُمغدق ممرع
فلسمعت بثجيجه، الوادي واكتظ بمائها السماء تفجرت حتى راحوا ما فوالكعبة
َدالله قريش شيخان ْدعان، بن وجلتها: عب بن وهشام أمية، بن وحرب ُج

ًا لعبد يقولون المغيرة، أهل بك عاش البطحاء. أي أبا لك المطلب: هنيئ
البطحاء.

رقيقة: تقول ذلك وفي
بلدتنا الله أسإقى الحمد بَشيبة

ْدنا لما َذ الحيا فق ّو المطُر واجل
لي بالماء فجاد ْون سَإبل له َج
والشجُر النعام به فعاشت سإّحا

َباَرُك به الغمام ُيْستسقى المُر ُم
ْدٌل له النام في ما خأطر ول ِع
ّنا طائره بالميمون الله من م

ْير ًا بشَرت َمْن وخَأ ُمضُر به يوم

 والثلثون الرابع الباب

ْيف لتهنئة المطلب عبد خأروج ذكر في َد سإيٍف بالُملكوتبشير َيَزن ذي بن سَإ عب
نْسله من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإيظهر بأنه المطلب

َبش وقتل اليمن أرَض َيَزن ذي بن سإيُف ملك قال: لّما الكلبي ابن عن الَح
ّظفر. من الله سإاق بما ليهنئوه ورؤسإاؤهم العرب أشراُف إليه وفدت وأبادهم ال

ِفد ُد وو وأمية هاشم، بن المطلب عظمائهم: عبد من خأمسة وكانوا قريش، وف
بن مناف عبد بن ووهب أسإيد، بن وخُأويلد ُجدعان، بن وعبدالله شمس، عبد بن

زهرة.
ْوا حتى فساروا َف له يقال بقصر نازل يزن ذي بن وسإيف صنعاء، مدينة وا
فأناخ سإليمان، بأمر لبلقيس الشياطين بنتها التي القصور أحد وكان ُغْمدان،

لهم. فأذن سإيف على واسإتأذنوا وأصحابه المطلب عبد
كراسإي على اليمن أشراف وحوله ذهب، من سإرير على جالس وهو فدخألوا

ْفرقه، من يلوح المسك وبصيُص بالعنبر متضمخ وهو الذهب، من ّيوه َم بتحية فح
قام فإنه المطلب عبد إل عليها فجلسوا الذهب كراسإي لهم ووضعت الملك،

ً الكلم. في واسإتأذنه يديه بين ماثل
فتكلم. الملوك يدي بين تتكلم ممن كنت له: إن فقيل

ً أحلك قد الله إن الملك فقال: أيها ًا َمِحل ًا رفيع ًا، شامخ َبتك منيع ْن ًا وأ ْنبت طابت َم
َبسق أصله وثبت جرثومته، وعّزت أرومته وأعذب مغرس أطيب في َفْرعه، و
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ُع الملك أيها فأنت منبت، َمعادها، إليه الذي ووْردها َملذها، إليه الذي العرب ربي
ُفك ولن خألفه، أنت من الله يهلك ولن خألف، خأير منهم لنا وأنت سإلف، خأير سإل
سإلفه. أنت من َيْخمل
َهجنا الذي إليك أوفدنا الله، بيت وسإدنة الله َحَرم أهل الملك أيها نحن ْب ِمن أ

َدحنا، الذي الضر َكْشف ّتهنئة وفد فنحن َف الترزئة. وفد ل ال
الباطح؟ قريش سإيف: أنتم فقال

قالوا: نعم.
ًا ً قال: مرحب ً وناقة وأهل ًا ورحل ًا سإهلً، وُمناخأ ً وملك ًء يعطي سَإمحل جزلً، عطا

والثناء والحمد الشرف أهل فأنتم فضلكم، وعرف مقالتكم الملك سإمع قد
انصرفتم.  إذا الواسإع والحباء أقمتم ما الكرامة فلكم والمجد،

أنت؟ المطلب: أيهم لعبد قال ثم
ُد قال: أنا ّطلب عب هاشم. بن الم

وانزلوا انطلقوا القوام، وسإيد النام ربيع فأنت حشدت، ولك أردت قال: إياك
بكم. أدعو حتى

وإكرامهم. بإنزالهم أمر ثم
ًا فأقاموا المطلب: ايتني عبد إلى فأرسإل يوم ذات انتبه حتى يدعوهم، ل شهر
َدك أصحابك. بين ِمن وح

ًا فوجده فأتاه َد ل مستخلي ثم سإريره، على معه أجلسه حتى فقّربه عنده، أح
ًا علمي من إليك ألقي أن أريد إني المطلب عبد قال: يا لم يكون غيرك لو سإر

ًا عندك فليكن معدنه، رأيتك أني غير إليه، به أبْح فيه الله يأذن حتى مصون
ُغ وعده منجز الله فإن بأمره، أمره. وبال

َدك عبد قال الملك. أيها الله المطلب: أرش
ّناها التي السابقة والعلوم الصادقة الكتب في أجد سإيف: إني قال اخأتز

ًا غيرنا عن وسإتْرناها لنفسنا، ًا خأبر ًا عظيم ًا وخأطر الحياة شرف فيه جسيم
خأاصة. ولك كافة، ولرهطك عامة، للعرب الممات، وفخر
الملك هيبة ولول وافد، به آب ما بخير أبُت لقد الملك المطلب: أيها عبد فقال

ًا. إياي سإروره من يزيدني أن لسألته وإعظامه سإرور
وهذا ومحمد أحمد اسإمه قرنك، من ورسإوٌل عقبك، من يبعث سإيف: نبي فقال
(قد وعمه جده ويكفله وأمه، أبوه يموت ولد، قد لعله أو فيه يولد الذي زمانه
ًا) والله ولدناه ًا، باعثه مرار ًا، منا له وجاعل جهار ويذل أولياءه بهم يعز أنصار

الكفر ويزجر المنان الواحد ويعبد النيران، مولده عند تخمد أعداءه، بهم
ْدل، وحكمه فصل قوله والوثان، اللت ويكسر والطغيان، بالمعروف يأمر َع

ويبطله. المنكر عن وينهى ويفعله،
سإاّري الملك فهل عمرك، وطال فضلك ودام كعبك المطلب: عل عبد قال

وإيضاح؟ وتفسير بإفصاح
ّده المطلب عبد يا إنك والكتب، واليات الُحُجب، ذي سإيف: والبيت قال غير لج

كذب.
ًا. المطلب عبد فخّر سإاجد
أحسست فهل أمرك، وعل عمرك، وطال صدُرك ثلج رأسإك، سإيف: ارفع قال

 لك؟ ذكرت مما بشيء
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ًا، به كنت ابن لي كان الملك، أيها المطلب: نعم عبد قال ّوجته معجب كريمة فز
ًا سإميته بغلم فجاءت وهب، بنت آمنة لها يقال قومي كرائم من وأحمد، محمد

وعمه. أنا وكفلته وأمه، أبوه مات
سإبيلً، عليه لهم يجعل لم الله وإن أعداءه، عليه فاحذر أبوك، لله هو قال: هو

حتى ورجلي بخيلي إليه لسْرت ظهوره قبل مجتاحي الموت بأن علمي ولول
أمره، اسإتتباب بيثرب أن آبائي كتب في أجد فإني ملكي، دار يثرب مدينة أجعل
الغايات بلوغه من أجد ما ولول قبره، موضع وفيها ونصرته، دعوته أهل وهم
عِقبه، العرب وأوطأت اسإمه لظهرت العاهات، عنه أدفع وأن الفات أقيه وأن
أمر أصحابك. ثم من معك بمن فانصرف إليه. قم ذلك فسأصرف أعش وإن
من أرطال وعشرة الحبش من أعبد وعشرة بعير بمائتي منهم رجل لكل

له: وقال لهم، أمر ما جميع بمثل المطلب لعبد البرود. وأمر من وحلتين الذهب
وانصرفوا ودعوه بخبره. ثم علّي فاقدم وترعرع محمد شّب إذا المطلب عبد يا

مكة. إلى

ذلك كان وإن دونكم إياي الملك بكرامة تغبطوني يقول: ل المطلب عبد فكان
ً ًا، كان وإن إلّي إحسانه وفضل جزيل شرٍف من إلّي ألقاه بأمر اغبطوني كثير

هو؟ له: ما يقولون بعدي. فكانوا من ولعقبي لي
حين. بعد فيقول: سإتعرفونه

ًا باليمن سإيف فمكث ًا ركب وإنه أحوال، عدة ملك يركب كان ما كنحو يوم
ًا السودان من اتخذ قد كان وقد للصيد فعطفوا بحرابهم، يديه بين يجهزون نفر
ًا عليه يدع ل أن وأمره ُهْرمز إليهم فرد أنوشروان كسرى وبلغ فقتلوه يوم
َد قتله. إل أسإو

صلى النبي مولد بعد الحبشة على يزن ذي ابن ظهر قال: لما عباس ابن عن
وفد أتاه فيمن فأتاه وتمدحه، تهنيه وشعراؤها العرب وفود أتت وسإلم عليه الله
بن وعبدالله شمس، عبد بن وأمية هاشم، بن المطلب عبد فيهم قريش من

ْدعان، فإذا صنعاء، عليه فقدموا قريش، وفود من ناس في أسإد بن وخأويلد ج
الصلت:  أبي بن أمية ذكره الذي غمدان رأس في هو

ًا اشرب ًا التاُج عليك هنيئ مرتفع
ًا ُغمدان رأس في محلل منك دار

ِلذن عليه فدخأل لهم. فأذن بمكانهم، فأخأبره ا
يدي بين يتكلم ممن كنت له: إن فقال الكلم في واسإتأذنه المطلب عبد فدنا

لك. أذنا فقد الملوك
ً الملك أيها أحلك الله فقال: إن ًا محل ًا رفيع ًا صعب ًا منيع ًا، شامخ وأنبتك باذخأ

ًا موطن أكرم في فرعه، وبسق أصله وثبت جرثومته، وعّزت أرومته طابت منبت
له الذي العرب وأمير يخصب، الذي وربيعها العرب ملك فأنت معدن، وأطيب

(لك) سإلفك العباد، إليه تلجأ الذي وَمعقلها العماد عليه الذي وعمودها تنقاد،
من يهلك ولن سإلفه، أنت من يخمل فلن خألف، خأير منهم لنا وأنت سإلف، خأير
َدنة وجل عز الله حرم أهُل الملك أيها خألفه. نحن أنت إليك أشخصنا بيته، َوسَإ

َدحنا، الذي الكرَب كشفك من أبهجنا الذي المرزئة. وفد ل التهنئة وفد فنحن ف
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المتكلم؟ أيها أنت قال: وأيهم
هاشم. بن المطلب عبد قال: أنا

النصار. يعني أخأتنا؟ قال: ابن
قال: نعم.

ًا القوم وعلى عليه أقبل ثم قال: أدنه. فأدناه ورحلً، وناقة وأهلً، فقال: مرحب
ًا ًا سإهلً، ومستناخأ ً وملك ًء يعطي سَإَمْحل مقالتكم الملك سإمع قد جزلً، عطا

ما الكرامة ولكم والنهار، الليل أهل وأنتم وسإيلتكم، وقبل قرابتكم وعرف
ظعنتم. إذا والحباء أقمتم

ًا فأقاموا والرفد، الضيافة دار إلى نهضوا ثم لهم يأذن ول إليه يصلون ل شهر
وأخأله مجلسه فأدنى المطلب عبد إلى فأرسإل انتباهة لهم انتبه ثم بالنصراف،

ّوض إني المطلب عبد وقال: يا لم غيرك يكن لم لو ما علمي سإّر من إليك مف
ًا عندك فليكن عليه، فأطلعتك معدنه رأيتك ولكني به، أبْح الله يأذن حتى مطوي

الذي المخزون والعلم المكنون الكتاب في أجد فإني أمره، بالغ الله فإن فيه،
ًا غيرنا دون واحتجبناه لنفسنا اخأتزناه ًا خأبر ًا عظيم ًا، وخأطر شرف فيه جسيم
خأاصة. ولك كافة، ولرهطك عامة، للناس الوفاة وفضيلة الحياة

ًا الوبر أهل لك فدا هو؟ فما وبّر سَإّر مثلك الملك المطلب: أيها عبد قال ُزمر
ُزمر. بعد

ِلمامة له كانت شامة، كتفيه بين غلم بتهامة، مولود ولد قال: إذا به ولكم ا
القيامة. يوم إلى الزعامة،

الملك هيبة ولول وافد، به آب ما بخير أبُت لقد اللعن، المطلب: أبيَت عبد فقال
ًا. به أزداد ما إياي سإاّره من لسألت وإعظامه وإجلله سإرور

أبوه يموت محمد، واسإمه ولد، قد أو فيه يولد الذي حينه يزن: هذا ذي ابن قال
ًا ولدناه قد وعمه، جده ويكفله وأمه، ًا باعثه والله مرار منا له وجاعل جهار

ًا ويمسح َعْرض عن الناس بهم يضرب أعداءه، بهم ويذل أولياءه بهم يعز أنصار
ْدحر الرحمن، ويعبد النيران ويخمد الوثان، يكسر الرض، كرائَم بهم َي و

المنكر عن وينهي ويفعله، بالمعروف يأمر عدل، وحكمه َفْصل قوله الشيطان،
ويبطله.

الملك فهل ُعمرك وطال ُملكك ودام كعبك وعل جدك المطلب: عز عبد قال
ِليضاح؟ بعضُ لي أوضح فقد بإفصاح سإاّري ا

عبد يا إنك النصب على والعلمات الحجب ذي يزن: والبيت ذي ابن قال
ّده المطلب كذب. غير لج

ًا، المطلب عبد فخّر ُلج رأسإك له: ارفع فقال سإاجد فهل أمرك، وعل صدُرك ث
ًا أحسست لك؟ ذكرت مما شيئ
ًا به وكنت ابن لي كان الملك قال: أيها ًا، وعليه معَجب من كريمًة زوجته رفيق

ًا فولدت وهب، بنت آمنة قومي كرائم ًا، فسميته غلم وأمه أبوه مات محمد
وعمه.  أنا وكفلته

عليه واحذر بابنك فاحتفظ قلَت، كما لك قلُت الذي يزن: إن ذي ابن قال
ِو سإبيلً، عليه لهم الله يجعل ولن أعداء له فإنهم اليهود، عن لك ذكرُت ما واط



مكتبة                                             المصطفى فضائل بتعريف الوفا
 السإلمية مشكاة

يكون أن من النفاسإة َتدخألهم أن آمن لست فإني معك، الذين الرهطِ هؤلء
ْنصبون الغوائل لك فيطلبون الرياسإة؛ لكم َي أو فاعلون وهم الحبائل، لك و

ْبعثه قبل مجتاحي الموت أن أعلم ولول أبناؤهم، حتى ورحلي بخيلي لِسْرت َم
ّير بيثرب أن السابق والعلم الناطق الكتاب في أجد فإني ملكي، دار يثرب أص

ِقيه أني ولول قبره، وموضع نصرته وأهُل أمره اسإتحكام عليه وأحذر الفات أ
ولكني عِقبه، العرب أسإنان ولوطأت أمَره سإنه حداثة على لعلنت العاهات

بعشرة منهم واحد لكل معك. وأمر بمن تقصير غير من إليك ذلك سإأصرف
ْعبد، ِلبل، من ومائة إماء، وعشرة أ ًا أرطال وخأمسة البرود، من وحلتين ا ذهب

ًا، مملوءة وكرش فضة أرطال وعشرة أضعاف بعشرة المطلب لعبد وأمر عنبر
الحول. يحول أن قبل يزن ذي ابن فائتني. فمات الحول جاء وقال: إذا ذلك

ًا المطلب عبد وكان ْغبطني ل قريش معشر يقول: يا ما كثير عطاء بجزيل أحد ي
ْبقى مما ليغبطني ولكن نفاد، إلى فإنه كثر وإن الملك بعدي من ولعقبي لي َي
حين. بعد ولو قال: سإيعلم ذلك؟ قيل: ومتى فإذا وشرفه ومجده ذكره
شمس: عبد بن أمية يقول ذلك وفي
َنا ْب َل ُبُه النصَح ج ُق المطايا َتْح
ِر على ُنوِق أجماٍل أكوا و

ُعها ُمغلغلًة ثقال َمَراب
َء إلى عميِق َفَج ِمْن صنعا
ْقرى يزن ذي ابن بنا َنؤّم َت و

الطريق أّم بطونها ذواَت
َقْت فلما حلت صنعاء واف
ِر العريق والحسِب الُملك بدا

والثلثون الخامس الباب
 المطلب عبد موت ذكر في

صلى الله رسإول بحفظ طالب أبا أوصى الوفاة المطلب عبد حضرت قالوا: لما
واحدة كل أسإمع. فبكته وأنا لبناته: ابكينني وقال وحياطته، وسإلم عليه الله

ْيمة قول سإمع فلما بشعر، منهن قد رأسإه: أي يحرك جعل لسانه أمسك وقد ُأَم
قولها: وهو لذلك كنت صدقت. وقد

ِرر بدمع جودي أعينّي َد
ّيب على َتصْر الِخيم ط ْع والُم
ّد ماجد على ِد واري الَج الزنا

ّيا جميل الخطر عظيم الُمح
َبة على المكرمات ذي الحمد شي
والمفتخر والعز المجد وذي
النائبات في والفضل المجد وذي
الفَحْر َجم المكارم كثير
ُتْشوه فلم المنايا أتته

القدر وريب الليالي َبصْرف
وعشر مائة سإنة. ويقال: ابن وثمانين اثنتين ابن وهو المطلب عبد قال: ومات
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سإنة. وعشرين مائة سإنين. ويقال: ابن
قال: المطلب؟ عبد موت وسإلم: أتذكر عليه الله صلى الله رسإول وسإئل
َعْم، َن َأنا « ٍذ َو ِئ ْوَم ْيَن» . َثَماِن ابُن َي ِن سِإ

عبد سإرير خألف وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أيمن: رأيت قالت: أم
يبكي. المطلب

ًا قال: كنا جريج ابن عن الحرام المسجد في رباح أبي بن عطاء مع جلوسإ
من فتعجبنا خألفه، الطواف في عبدالله بن وعلي وفضله، عباس ابن فتذاكرنا

وجوههما. وحسن قامتهما تمام
أربع ليلة القمر رأيت ما عباس بن عبدالله حسن من حسنهما عطاء: وأين قال

ًا الحرام المسجد في وأنا عشرة وجه تذكرت إل قبيس أبي جبل من طالع
ًا رأيتنا ولقد عباس، بن عبدالله بدوي قديم شيخ أتاه إذا الحجر في معه جلوسإ

من لبعضُ الشيخ فقال فأجابه، مسألة عن فسأله عصاه، على يعتمد هذيل من
الفتى. هذا المسجد: من في

المطلب. عبد بن عباس بن الله عبد قالوا: هذا
ما إلى المطلب عبد بن عباس بن عبدالله حسن غير الله، الشيخ: سإبحان فقال
أرى. 

المطلب عبد يقول: كان أبي يقول: سإمعت عباس ابن عطاء: سإمعت قال
ًا، الناس وأحسن قامة الناس أطول في مفرش له كان أحبه، إل أحد رآه ما وجه
َوي وكان أحد، عليه يجلس ول غيره، عليه يجلس ما الحجر ْد ّن قريش من ال
الله صلى الله رسإول فجاء الفرش، دون يجلسون دونه فمن أمية بن حرب
ًا وسإلم عليه فبكى رجل فجذبه الفرش، على فجلس يبلغ لم غلم وهو يوم

بصره: كّف ما بعد وذلك المطلب عبد فقال وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول
يبكي؟ لبني ما

فمنعوه. الفرش على يجلس أن فقالوا: أراد
بشَرف، نفسه من يحّس فإنه عليه، يجلس ابني المطلب: دعوا عبد فقال

بعده. ول قبله عربي يبلغه لم ما الشرف من يبلغ أن وأرجو

سإنين، ثمان ابن يومئذ وسإلم عليه الله صلى والنبي المطلب عبد قال: ومات
بالحجون. دفن حتى يبكي المطلب عبد جنازة خألف وكان

بالحجون. المطلب عبد قال: ودفن
طالب أبا لن طالب؛ أبا وسإلم عليه الله صلى الله برسإول أوصى وإنما

أبي تقديم سإبب في أن غير لمهما، الزبير كان وقد لم، أخأوين كانا وعبدالله
أقوال: ثلثة طالب

إليه. المطلب عبد أحدها: وصية
طالب. لبي القرعة فخرجت اقترعا والثاني: أنهما

اخأتاره. وسإلم عليه الله صلى الله رسإول والثالث: أن

والثلثون السادس الباب
 وسإلم عليه الله صلى الله رسإول طالب أبي كفالة ذكر في
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صلى الله رسإول طالب أبو قبضُ المطلب عبد توفي قال: لما عباس ابن عن
يحبه كان إن له، مال ل طالب أبو وكان معه يكون فكان إليه وسإلم عليه الله
ًا ًا حب ّ ينام ل وكان ولده، يحبه ل شديد به وصّب معه فيخرج ويخرج جنبه، إلى إل
أكل وإذا بالطعام، يخصه كان وقد قطِ، بشيء مثلها يصّب لم صبابة طالب أبو

ًا طالب أبي عيال صلى الله رسإول معهم أكل وإذا يشبعوا، لم فرادى أو جميع
يحضر حتى أنتم قال: كما يغذيهم أن أراد إذا فكان شبعوا، وسإلم عليه الله

من يفضلون فكانوا معهم، فيأكل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فيأتي ابني،
لمبارك طالب: إنك أبو فيقول يشبعوا لم معهم يكن لم وإذا طعامهم،

ًا يصبحون الصبيان وكان ًا رمص وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ويصبح شعث
ًا كحيلً. دهين
النبي فجاء عليها، يقعد وسإادة له يلقي طالب أبو قال: كان سإعيد بن عمرو عن

ابن إن ربيعة طالب: وآلهة أبو فقال عليها يقعد غلم وهو وسإلم عليه الله صلى
بنعيم. ليحس أخأي
يعني أخأي، ابن ومعي المجاز بذي قال: كنت طالب أبا أنا سإعيد بن عمرو عن

أخأي ابن يا فقلت إليه فشكوت العطش فأدركني وسإلم، عليه الله صلى النبي
ًا عنده أن أرى وأنا له قلت وما عطشت، قد ثم وركه قال: فثنى الجوع، إل شيئ

فإذا الرض إلى بعقبه نعم. فأهوى قال: قلت أعطشت؟ عم فقال: يا نزل
فشربت. عم يا فقال: اشرب بالماء،

والثلثون السابع الباب
طالب أبي عمه مع الشام إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول خأروج ذكر في

بحيرى ولقائه
الله رسإول معه خأرج الشام إلى طالب أبو خأرج قال: لما الحسين بن داود عن

نزل فلما سإنة، عشرة اثنتي ابن وهو الولى المرة في وسإلم عليه الله صلى
النصارى علماء وكان له، صومعة في راهب وبها الشام من بصرى الركُب
يدرسإونه.  كتاب عن يتوارثونها الصومعة تلك في يكونون

ًا وكانوا بحيرى بدير نزلوا فلما ذلك كان إذا حتى يكلمهم، ل به يمرون ما كثير
ً ونزلوا العام ًا منزل صنع مروا كلما ذلك قبل ينزلونه كانوا قد صومعته من قريب
ًا لهم وغمامة طلعوا حين رآهم أنه دعائهم على حمله وإنما ودعاهم، طعام

تحت نزلوا حتى القوم دون من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول تظلل
أغصان فاخأضلت الشجرة تلك أظلت الغمامة تلك إلى نظر ثم الشجرة،
رأى فلما تحتها، اسإتظل حتى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على الشجرة
فقال: إليهم وأرسإل به، فأتي الطعام بذلك وأمر صومعته عن نزل ذلك بحيرى

ًا لكم صنعت قد إني ول كلكم تحضروه أن أحب فأنا قريش، معشر يا طعام
ًا منكم تخلفوا ًا ول صغير ًا كبير ًا، ول حر به. تكرموني شيء هذا فإن عبد
ًا لك رجل: إن له فقال اليوم؟ شأنك فما هذا، تصنع كنت ما بحيرى، يا لشأن

حق. ولكم أكرمكم أن أحب قال: إني
لحداثة القوم بين من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وتخلف إليه فاجتمعوا

بحيرى نظر فلما الشجرة، تحت رحالهم في منه، أصغر القوم في ليس سإنه
يرى فل ينظر وجعل عنده، ويجدها يعرف التي الصفة ير ولم القوم إلى

عليه الله صلى الله رسإول على متخلفة ويراها القوم من أحد على الغمامة
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طعامي. عن أحد منكم يتخلفن ل قريش معشر بحيرى: يا فقال وسإلم،
ًا القوم أحدثا وهو غلم إل أحد تخلف قالوا: ما رحالهم. في سإن

أني مع واحد رجل ويتخلف تحضروا أن أقبح فما طعامي ليحضر فقال: ادعوه
أنفسكم. من أراه

ًا، أوسإطنا والله القوم: هو فقال طالب، أبا يعنون الرجل، هذا أخأي ابن وهو نسب
المطلب. عبد ولد من وهو

المطلب عبد ابن يتخلف أن للؤم بنا إن المطلب: والله عبد بن الحرثا فقال
والغمامة الطعام على أجلسه حتى به وأقبل واحتضنه إليه قام بيننا. ثم من

رأسإه. على تسير
ًا يلحظه بحيرى وجعل ًا لحظ يجدها كان قد جسده في أشياء إلى وينظر شديد
صفته.  في عنده

اللت بحق أسإألك غلم وقال: يا الراهب إليه قام الطعام عن تفرقوا فلما
َ عليه الله صلى الله رسإول أسإألك. فقال عما أخأبرتني إل والعزى وسإلم: «ل
ِني ْل َأ ُعّزى، ِباللِت َتْس َوالله وال َغْضُت َما َف ْب ًا أ ْيئ ُهَما» . َش ْغَض ُب

عنه. أسإألك عما أخأبرتني إل قال: فبالله
ِني ْل َدا َعّما قال: «سَإ َلَك» . َب
ثم عنده، ما ذلك فيوافق يخبره وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: فجعل

على كتفيه بين النبوة خأاتم فرأى ظهره عن كشف ثم عينيه، بين ينظر جعل
ّبل عنده، التي الصفة موضع الخاتم. موضع فق
ًا. الراهب عند لمحمد قريش: إن فقالت قدر
أخأيه. ابن على يخاف الراهب من يرى لما طالب أبو وجعل
منك؟ الغلم هذا طالب: ما لبي الراهب فقال
ابني. طالب: هو أبو قال

ًا. أبوه يكون أن الغلم لهذا ينبغي وما ابنك هو قال: ما حي
أخأي. قال: فابن
أبوه؟ فعل قال: فما

به. حامل وأمه قال: هلك
أمه؟ فعلت قال: ما

ًا. قال: توفيت قريب
رأوه لئن فوالله اليهود، عليه واحذر بلده إلى أخأيك بابن ارجع قال: صدقت،

ًا، ليبغنه أعرف ما منه وعرفوا نجده عظيم، شأن هذا أخأيك لبن كائن فإنه عنت
النصيحة. إليك أديت قد أني وأعلم آبائنا، عن روينا وما كتابنا في

ًا. وكان به خأرج تجارتهم من فرغوا فلما رسإول رأوا قد يهود من رجال سإريع
بحيرى إلى فذهبوا يغتالوه أن فأرادوا صفته، وعرفوا وسإلم عليه الله صلى الله

صفته؟ أتجدون لهم وقال النهي أشد فنهاهم أمره، فذاكروه
قالوا: نعم.

وتركوه. سإبيل. فصدقوه إليه لكم قال: فما
ًا به خأرج فما طالب، أبو ورجع ًا ذلك بعد سإفر عليه.  خأوف
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رسإول معه وخأرج الشام، إلى طالب أبو قال: خأرج موسإى أبي بن بكر أبي عن
الراهب على أشرفوا فلما قريش، من أشياخ في وسإلم عليه الله صلى الله

رحالهم، يحلون يلتفت. قال: فهم ول إليهم يخرج فل به يمرون ذلك قبل وكانوا
عليه الله صلى الله رسإول بيد فأخأذ جاء، حتى يتخللهم فجعل إليهم فخرج
رحمة الله يبعثه هذا العالمين، رب رسإول هذا العالمين، سإيد وقال: هذا وسإلم

للعالمين.
به؟ علمك قريش: ما من أشياخ له فقال

ًا، خأّر إل حجر ول شجر يبق لم العقبة من أشرفتم حين قال: إنكم ول سإاجد
ّ يسجدون مثل كتفه غضروف أسإفل) من (في النبوة خأاتم أعرف وأنا لنبي، إل
التفاحة.

ًا لهم فصنع رجع ثم ِلبل، رعية في هو وكان به أتاهم فلما طعام فقال: أرسإلوا ل
إليه.

فيء إلى سإبقوه قد هم إذا القوم من دنا فلما تظله، غمامة وعليه فأقبل
الشجرة فيء إلى فقال: انظروا عليه الشجرة فيء مال جلس فلما الشجرة،

عليه. مال
رأوه إذا الروم فإن الروم، إلى به يذهبوا أل يناشدهم وهو عليهم قائم هو فبينما

الروم من أقبلوا قد نفر بسبعة هو فإذا فالتفت فقتلوه، بالصفة عرفوه
بكم؟ جاء فقال: ما فاسإتقبلهم

إليه بعث إل طريق يبق فلم الشهر، هذا في خأارج النبي هذا أن قالوا: أخأبرنا
ُبعثنا خأبره ُأخأبرنا وإنا ناس هذه. طريقك إلى ف

ٌد خألفكم فقال: هل منكم؟ خأير هو أح
قالوا: ل.

ًا قال: أفرأيتم رده؟ الناس من أحد يستطيع هل يقضيه أن الله أراد أمر
َيعوه وليه؟ أيكم الله قال: أنشدكم معه) ثم وأقاموا قالوا: ل. (فبا

الكعك. من الراهب فزوده رده حتى يناشده يزل طالب: أنا. فلم أبو قال

والثلثون الثامن الباب
الفجار حرب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول حضور ذكر في

الثاني. والفجار الول، اثنان: الفجار الفجار
الحرب وكانت سإنين، عشر وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول فكان الول أما
مرات:  ثلثا فيه

الناس على يفتخر كان الغفاري معشر بن بدر أن الولى: فسببها المرة أما
ًا فبسطِ فليضربها مني أعز أنه زعم فمن العرب، أعز وقال: أنا رجله يوم

بالسيف.
بالسيف فضربه مازن بن الحمر له يقال معاوية بن نصر بني من رجل فوثب
فاقتتلوا. فأندرها ركبته على
بسوق جالسة كانت عامر بني من امرأة أن سإببها الثاني: فكان المرة وأما

فأبْت، تْسفر أن فسألوها كنانة بني من قريش من شباب بها فأطاف عكاظ،
فلما بشوكة، عجزها فوق ما إلى درعها طرف وحّل خألفها فجلس أحدهم فقام

لنا وُجدتي وجهك إلى النظر وقالوا: منعتينا فضحكوا دبرها انكشف قامت
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دبرك إلى بالنظر
دماء بينهما ووقعت كنانة، بني مع واقتتلوا بالسلح عامر. فتنادوا آل فنادت: يا
صاحبتهم. ُمثلة من عامر بني وأرضى أمية بن حرب فتوسإطها

على دين عامر بن جشم بني من لرجل كان أنه سإببها الثالثة: فكان المرة وأما
ّيان، واقتتل خأصومة بينهما فجرت به، فلواه كنانة بني من رجل ابن وحمل الح

ماله. من ذلك جدعان
وسإلم. عليه الله صلى يحضرها لم اليام وهذه
كنانة بني لن الفجار سإمي وإنما وقريش، هوازن بين فكان الثاني الفجار وأما

الفريقان. فاقتتل ففجروا، الَحَرم اسإتحلوا وهوازن
ْنُت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وحضر ُك ّبُل وقال: « َن ْعَماِمي َعلى ُأ ْوَم أ َي

ِر» . ِفَجا ال
النبل. أي: أناولهم

ويقال: سإنة، عشرة أربع يومئذ وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول وكان
سإنة. عشرون

والثلثون التاسإع الباب
ُفُضول ِحلَف وسإلم عليه الله صلى الله رسإول حضور ذكر في ال

ًا أن الحلف هذا وسإبُب الَحَرم. في تتظالم كانت قريش
ْدعان بن عبدالله فقال على التحالف إلى المطلب: فدعوا عبد بن والزبير ج

ابن دار في وتحالفوا فأجابوهما الظالم، من للمظلوم الخأذ من التناصر
ْدعان.  ُج

ً أن الفضول حلف سإبب قال: كان عبيدة أبي عن مكة قدم اليمن من رجل
فأبى ماله فسأله بحقه، الرجل فلوى سإهم، بني من رجل فاشتراها ببضاعة

وقال: الحْجر، على فقام عليه، فأبى متاعه فسأله عليه،
بضاعته لمظلوم فهر آل يا

ْبطن ّنفر الدار نائي مكة ب وال
ْهم بني من أقائٌم بذمتهم سإ

ْعتمر مال ضلل في ذاهٌب أْم شبة بن قيس العلماء: إن بعضُ قال: وقال ُم
ًا باع السلمي من برجل فاسإتجار بحقه، وذهب فلواه خألف بن أبّي من متاع

قيس: فقال بجواره، يقم فلم ُجمح
الحرْم في هذا قصّي يا

الكرْم وأخألق البيت وحرمة
ْظلم ْنع ل أ †ظلْم من مني ُيم
حقه. عليه ردوا حتى سإفيان وأبو العباس فقام

الظلم رد على فتحالفوا جدعان، بن عبدالله دار في قيس من رجال واجتمعت
الله عبد دار في حلفهم وكان بحقه، له وأخأذوا منعوه إل أحد يظلم ل وأن بمكة،

جدعان. بن
ْد عليه الله صلى الله رسإول فقال َق َل ْدُت وسإلم: « ِه ًا َش ْلف ِر في ِح ْبِن َدا ا

َعاٍن، ْد ْو ُحْمُر ِبه ِلي أّن ُأِحّب َما ُج َل َو َعْم.  ّن ْيُت ال ِلسْإلَم ِفي ِبه ُدِع ْبُت» . ا َلَج

الفضول. فسمي: حلف الحلف، من فْضل والله قريش: هذا من قوم فقال
ُجْرهم من قوم عليه تحالف حلف مثال على آخأر: وتحالفوا الزبير: وقال قال
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ًا يقروا ل أن المر، هذا في ّيروه. وأسإماؤهم إل مكة ببطن ظلم بن الفْضل غ
قضاعة. بن والفضل بضاعة، بن والفضل شراعة،

الفضول: بنو حلف قال: أهل العنسي عمر بن العزيز عبد الزبير: وحدثني قال
ّطلب، وبنو هاشم، ُعّزى، عبد بن أسإد وبنو الم تحالفوا تيم، وبنو زهرة، وبنو ال

ًا كنا إل أحد ُيظلم ل أن بالله له نأخأذ حتى الظالم على المظلوم مع جميع
ًا ظلمه ممن مظلمته ًا. شريف ووضيع

أبيه، عن مصعب بن عبدالله جدي عن حمزة، بن إبراهيم الزبير: وحدثني قال
يقال المظالم يردون رجال جرهم في كان الفضول: أنه حلف سإمي قال: إنما

الفضول.  حلف سإمي فلذلك وفضل، ومفضل وفضال فضيل لهم

الفضل بن إسإحاق عن عمارة، بن نوفل عن حسين، بن محمد قال: وحدثني
ًا الفضول: أن حلف الحلف هذا قريش سإّمت قال: إنما يقال جرهم من نفر

هذه عليه تحالفت ما مثل على تحالفوا والفضل وفضال، لهم: الفضل،
الفصائل.

وتيم وأسإد المطلب وبنو هاشم بنو قال: تداعت خأربوذ بن معروف عن
ًا الحابيش في ول كلها بمكة يدعوا ل أن على وتحالفوا إلى يدعوهم مظلوم

ْظلمته، عليه يردوا حتى أنجدوه إل نصرته ْبلوا أو م ًا، ذلك في ُي ذلك وكره عذر
ًا الفضول حلف وسإّموه بأسإرهم والحلف المطيبون من وقالوا: هذا له، عيب

الفضول. حلف القوم. فسمي فضول
ْنصرف الفضول حلف قال: كان أنه حزام بن حكيم عن الفجار، من قريش ُم

سإنة. عشرين ابن يومئذ وسإلم عليه الله صلى الله ورسإوُل
ذي في الحلف وهذا شوال، في الفجار قال: كان الضحاك غير وأخأبرني
المطلب، عبد بن الزبير إليه دعا من وأول قطِ، كان حلف أشرف وكان القعدة،

لهم فصنع جدعان بن عبدالله دار في وتيم زهرة وبنو هاشم بنو فاجتمعت
ًا، ّقه إليه يؤدى حتى المظلوم مع ليكونن وتعاهدوا فتعاقدوا طعام بحٌر بل ما ح
حلف الحلف ذلك قريش فسمت المعاش، في (وعلى) التآسإي صوفة

الفضول.
أّن ُأِحّب وسإلم: «َما عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مطعم بن جبير عن
ْلٍف ِلي ُته ِبِح ِر ِفي َحَضْر ْبِن َدا َعاٍن ا ْد ِم، ُحْمُر ُج َع ّن َلو ال ْيُت َو ْبُت» وهو َله ُدِع َلَج

الفضول. حلف
الحلف. بهذا هاشم بني من سإبق أحد يعلم عمرو: ل بن محمد قال
ْدُت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن عوف بن الرحمن عبد عن ِه قال: «َش

ْلَف ُفُضوَل ِح ِتي َمع ال َأنا ُعموَم ِم ُحْمَر ِلي أّن ُأِحّب َفَما ُغلٌَم، َو َع ّن ّني ال ُته» . َوأ ْث َك َن
إلى يوحى أن قبل كان الحلف هذا أن الهاشمي حبيب بن محمد ذكر وقد

سإنين. بخمس وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

 الربعون الباب
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النبوة قبل به يتعبد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان ما ذكر في
ْبغضُ الصبا زمن في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان يلتفت ول الصنام، ي

منها يقرب ول يفعل فل ناحيتها إلى معهم يخرج أن يسألونه أهله وكان إليها،
ويعيبها.

ًا بوانة قالت: كانت أيمن أم قال: حدثتني عباس ابن عن قريش تحضره صنم
ًا عنده ويعكفون عنده، رؤوسإهم ويحلقون المناسإك، له وتنسك وتعظمه، يوم

يكلم وكان قومه، مع يحضره طالب أبو وكان السنة، في يوٌم وذلك الليل، إلى
رسإول فيأبى قومه مع العيد ذلك يحضر أن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

عماته ورأيت عليه غضب طالب أبا رأيت حتى ذلك، وسإلم عليه الله صلى الله
اجتناب من تصنع مما عليك لنخاف يقلن: إنا وجعلن الغضب، أشد عليه غضبن
ًا لقومك تحضر أن محمد يا تريد يقلن: ما وجعلن آلهتنا ًا. لهم تكثر ول عيد جمع
ًا رجع ثم الله، شاء ما عنهم فغاب ذهب حتى به يزالوا فلم ًا، فزع فقلن مرعوب

دهاك؟ عماته: ما له
ّني ُكوَن أْن أخْأَشى قال: «إ َلَمٌم» . ِبْي َي
الذي فما فيك، ما الخير خأصال من وفيك بالشيطان ليبتليك الله كان فقلن: ما

رأيت؟
ّني ّلَما قال: «إ ْوُت ُك َن ٍم ِمن َد َن َها َص ْن ّثَل ِم َيضٌُ َرُجٌل لي َتَم ْب ْيٌل أ ِبي: َيِصيُح َطو

َءَك ُد يا َوَرا َتَمّسه» . ل ُمَحّم
وسإلم. عليه الله صلى نبىء حتى عيدهم إلى عاد قالت: فما

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالوا: قال أشياخأه عن عمرو بن محمد عن
ِني لبحيرى: «ل ْل َأ ُعّزى، ِباللِت َتْس َوالله وال َغْضُت ما َف ْب ًئا أ ْي ُهَما» . َش ْغُض ُب

على كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إن قال حنبل: من بن أحمد قال
النصب. على ذبح ما يأكل ل كان أليس سإوء، قول فهو قومه دين
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عقيل: كان بن علي الوفا أبو قال قبل متدين
إبراهيم. شريعة من أنه عنده يصح بما عليه الوحي ونزول بعثه
قبله؟ من بشريعة يتعبد كان فهل مبعثه بعد فأما
روايتان:  فيه

ًا كان أحدهما: أنه من ل إليه الوحي بطريق قبله من شرائع من صح بما متعبد
قول وهو التميمي الحسن أبو المنزلة. واخأتاره كتبهم ول بعلمهم ول جهتهم

حنيفة. أبي أصحاب
في إليه أوحي ما إل الشرائع من بشيء يتعبد يكن لم الثانية: أنه والرواية
والشعرية. المعتزلة قول وهو شريعته،

كالروايتين. قولن الشافعي ولصحاب
ًا كان شريعة بأي قبله، من بشرع متعبد بأنه القائلون قال: واخأتلف فقال متعبد

الشافعي. أصحاب ذهب خأاصة. وإليه إبراهيم بعضهم: بشريعة

ًا كان أنه إلى منهم قوم وذهب شرعنا. في نسخ ما إل موسإى بشريعة متعبد
ْبت لم ما قبله النبي شريعة أنه صح ما بكل يتعبد كان أنه أحمد كلم وظاهر يث

ِئَك90ش6تعالى: {س قوله عليه نْسخه. يدل ْوَل ِذيَن ُأ ّل َدى ا ّلُه َه ُهُم ال َدا ُه ِب َف
ْه ِد َت ْق ّ ُقل ا ُكْم ل ُل َأ ِه َأسْإ ْي َل ًا َع َو ِإْن َأْجر ّ ُه ْكَرى ِإل َلِميَن ِذ َعا ْل )90}(النعام:  ِل

.
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إسإماعيل. دين من بقايا على العرُب تَزل قتيبة: لم ابن وقال
ًا، كان إذا الطلق وإيقاع والختان، البيت، ذلك: حج من الرجعة للزوج وأن ثلث
ِلبل، من مائة النفس ودية والثنين، الواحدة في وتحريم الجنابة، من والغسل ا

والصهر. بالقرابة المحارم ذوات
ِليمان من عليه كانوا ما على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وكان بالله ا

والحج.  والغسل الختان في بشرائعهم والعمل

ِلَك قال: وقوله َذ َك ْيَك تعالى: {حم? * ع?س?ق? *  َل ِإ َلى ُيوِحى?  ِإ ِذيَن َو ّل ِمن ا
ِلَك ْب ّلُه َق ِزيُز ال َع ْل ِكيُم ا ْلَح َلُه ا َواِت ِفى َما *  للْرِض ِفى َوَما الّسَما َو ا ُه ِلّى َو َع ْل ا

ِظيُم َع ُد ال َكا َت َواُت *  ّطْرَن الّسَما َف َت ِهّن ِمن َي ِق ْو َكُة َف ِئ ْلَمَل ّبُحوَن َوا ِد ُيَس ِهْم ِبَحْم ّب َر
ِفُروَن ْغ َت َيْس للْرِض ِفى ِلَمن َو َ ا ّلَه ِإّن َأل َو ال ُفوُر ُه َغ ْل ِذيَن الّرِحيُم ا ّل َوا ْا *  ُذو ّتَخ ِمن ا

ِه ِن َء ُدو َيآ ِل ْو ّلُه َأ ِهْم َحِفيٌظ ال ْي َل ِهم َأنَت َوَمآ َع ْي َل ِكيٍل َع َو ِلَك ِب َذ َك َو َنآ *  ْي ْوَح ْيَك َأ َل ًا ِإ َءان ُقْر
ًا ّي ِب ِذَر َعَر ُتن ُقَرى ُأّم ّل ْل َها َوَمْن ا َل ْو ِذَر َح ُتن ْوَم َو ْلَجْمِع َي َ ا ْيَب ل ِه َر ٌق ِفي ِري ِة ِفى َف ّن ْلَج ا

ٌق ِري َف ِر ِفى َو ِعي ْو الّس َل َو َء *  ّلُه َشآ ُهْم ال َل َع ًة ُأّمًة َلَج َد ِكن َواِح ْدخِأُل َوَل ُء َمن ُي َيَشآ
ِه ِفى ِت ِلُموَن َرْحَم ّظا ُهْم َما َوال ِلّى ّمن َل َ َو ٍر َول ِم َنِصي َأ ْا *  ُذو ّتَخ ِه ِمن ا ِن َء ُدو َيآ ِل ْو َأ

ّلُه َو َفال ِلّى ُه َو ْل َو ا ُه َتى ُيْحِى َو ْو ْلَم َو ا ُه َلى َو ٍء ُكّل َع ِديٌر َشْى َوَما َق ُتْم *  ْف َل َت ِه اخْأ ِفي
ٍء ِمن ْكُمُه َشْى َلى َفُح ِه ِإ ّل ُكُم ال ِل ّلُه َذ ّبى ال ِه َر ْي َل ْلُت َع ّك َو ِه َت ْي َل ِإ ِنيُب َو ِطُر ُأ َفا  *

َواِت للْرِض الّسَما َعَل َوا ُكم َج ُكْم ّمْن َل ُفِس ًا َأن َواج ِم َوِمَن َأْز َعا ْن لل ًا ا ُكْم َأْزواج ُؤ ْذَر َي
ِه ْيَس ِفي ِه َل ِل ْث ٌء َكِم َو َشْى ُه ُع َو الّسِمي

َبِصيُر ْل َلُه ا ُد *  ِلي َق َواِت َم للْرِض الّسَما ْبُسطُِ َوا َق َي ُء ِلَمن الّرْز ِدُر َيَشآ ْق َي ّنُه َو ُكّل ِإ ِب
ٍء ِليٌم َشْى َع َع ُكم * َشَر ِديِن ّمَن َل ِل ِه َوّصى َما ا ًا ِب َنآ ُنوح ْي ْوَح َأ ِذى?  ّل ْيَك َوا َل َوَما ِإ
َنا ْي ِه َوّص ِهيَم ِب ْبَرا ْا َأْن َوِعيَسى َوُموسَإى ِإ ِقيُمو ّديَن َأ َ ال ْا َول ُقو َفّر َت ِه َت ُبَر ِفي َلى َك َع

ِكيَن ِر ْلُمْش ُهْم َما ا ُعو ْد ِه َت ْي َل ّلُه ِإ ِه ال ْي َل ِإ ِبى?  َت ُء َمن َيْج ِه َيَشآ ْي َل ِإ ِدى?  ْه َي ِنيُب َمن َو * ُي
ْا َوَما ُقو? َفّر ّ َت ِد ِمن ِإل ْع ُهُم َما َب َء ْلُم َجآ ِع ْل ًا ا ْغي ُهْم َب َن ْي َ َب ْول َل ِلَمٌة َو َقْت َك َب ّبَك ِمن سَإ ّر
َلى ُقِضَى ّمَسّمى َأَجٍل ِإ ُهْم ّل َن ْي ِإّن ِب ِذيَن َو ّل ْا ا ُثو ِر َتاَب ُأو ِك ْل ِهْم ِمن ا ِد ْع َشّك َلِفى َب
ْنُه ِريٍب ّم ِلَك ُم َذ ِل َف ُع *  ْد ِقْم َفا َت َ ُأِمْرَت َكَمآ َواسْإ ْع َول ِب ّت ُهْم َت َء َوآ ْه ُقْل َأ ِبَمآ َءاَمنُت َو

ّلُه َأنَزَل َتاٍب ِمن ال ُأِمْرُت ِك ِدَل َو ْع ُكُم ّل َن ْي ّلُه َب َنا ال ّب ُكْم َر ّب َنآ َوَر َنا َل ُل ْعَما ُكْم َأ َل َو
ُكْم ُل ْعَما َ َأ َنا ُحّجَة ل َن ْي ُكُم َب َن ْي َب ّلُه َو ُع ال َنا َيْجَم َن ْي ِه َب ْي َل ِإ ْلَمِصيُر َو ِذيَن ا ّل َوا ِفى ُيَحآّجوَن * 

ِه ّل ِد ِمن ال ْع ُتِجيَب َما َب ُهْم َلُه اسَإ ُت َد َداِحَضٌة ُحّج ِهْم ِعن ّب ِهْم َر ْي َل َع ُهْم َغَضٌب َو َل َذاٌب َو َع
ٌد ِدي ّلُه َش َأنَزَل * ال ِذى?  ّل َتاَب ا ِك ْل ّق ا ْلَح ْلِميَزاَن ِبا ِريَك َوَما َوا ْد َعّل ُي َعَة َل ِريٌب الّسا َق

ْعِجُل َت َيْس َها *  ِذيَن ِب ّل َ ا ُنوَن ل ْؤِم َها ُي ِذيَن ِب ّل ْا َوا ُنو ُقوَن َءاَم َها ُمْشِف ْن َلُموَن ِم ْع َي َها َو ّن أ
َ

ّق ْلَح َ ا ِذيَن ِإّن َأل ّل ِة َفى ُيَماُروَن ا َع ٍد َضَلَل َلِفى الّسا ِعي ّلُه َب ِطيٌف * ال ِه َل ِد َبا ِع ِب
ُق ُء َمن َيْرُز َو َيَشآ ُه ّى َو ِو َق ْل ِزيُز ا َع ْل ُد َكاَن * َمن ا ِري ِة َحْرثَا ُي للخِأَر ْد ا ِز  َلُه َن

ِه ِفى ِث ُد َكاَن َوَمن َحْر ِري َيا َحْرثَا ُي ْن ّد ِه ال ِت ْؤ َها ُن ْن ِة ِفى َلُه َوَما ِم للخِأَر * ّنِصيٍب ِمن ا
ُهْم َأْم ُء َل َكا ْا ُشَر ُعو ُهْم َشَر ّديِن ّمَن َل َذن َلْم َما ال ْأ ِه َي ّلُه ِب َ ال ْول َل ِلَمُة َو َفْصِل َك ْل ا
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ُقِضَى ُهْم َل َن ْي ِإّن َب ِلِميَن َو ّظا ُهْم ال َذاٌب َل ِليٌم َع َتَرى َأ ِلِميَن *  ّظا ِفِقيَن ال ِمّما ُمْش
ْا ُبو َو َكَس ُه ٌع َو ِق ِهْم َوا ِذيَن ِب ّل ْا َوا ُنو ْا َءاَم ُلو َعِم َو

ِلَحاِت ْوَضاِت ِفى الّصا ّناِت َر ْلَج ُهْم ا ُءوَن ّما َل َد َيَشآ ِهْم ِعن ّب ِلَك َر َو َذ َفْضُل ُه ْل ِبيُر ا َك ْل ا
ِلَك َذ ِذى *  ّل َبّشُر ا ّلُه ُي ُه ال َد َبا ِذيَن ِع ّل ْا ا ُنو ْا َءاَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ّ ُقل الّصا ُكْم ل ُل َئ َأسْإ

ِه ْي َل ًا َع ّ َأْجر َة ِإل ّد َو ْلَم َبى ِفى ا ُقْر ْل ِرْف َوَمن ا َت ْق َنًة َي ْد َحَس ِز َها َلُه ّن ًا ِفي ّلَه ِإّن ُحْسن ال
ُفوٌر ُكوٌر َغ َأْم َش ُلوَن *  ُقو َتَرى َي ْف َلى ا ِه َع ّل ًا ال ِذب ِإن َك ِإ َف ّلُه َيَش ِتْم ال َلى َيْخ ِبَك َع ْل َق
َيْمُح ّلُه َو ِطَل ال َبا ْل ّق ا ُيِح ّق َو ْلَح ِه ا ِت ِلَما َك ّنُه ِب ِليٌم ِإ َذاِت َع ِر ِب ُدو َو الّص ُه َو ِذى *  ّل َبُل ا ْق َي
َبَة ْو ّت ِه َعْن ال ِد َبا ْا ِع ُفو ْع َي َئاِت َعِن َو ّي َلُم الّس ْع َي ُلوَن َما َو َع ْف َتِجيُب َت َيْس َو ِذيَن *  ّل ا
ْا ُنو ْا َءاَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ُهم الّصا ُد ِزي َي ِه ّمن َو ِل ِفُروَن َفْض َكا ْل ُهْم َوا َذاٌب َل ٌد َع ِدي * َش

ْو َل ّلُه َبَسطَِ َو َق ال ِه الّرْز ِد َبا ِع ْا ِل ْو َغ َب للْرِض ِفى َل ِكن ا َنّزُل َوَل ٍر ُي َد َق ُء ّما ِب ّنُه َيَشآ ِإ
ِه ِد َبا ِع ِبيُر ِب َو َبِصيٌر خَأ ُه َو ِذى *  ّل َنّزُل ا ْيَث ُي َغ ْل ِد ِمن ا ْع ْا َما َب ُطو َن َينُشُر َق َتُه َو َو َرْحَم ُه َو
ِلّى َو ْل ُد ا ْلَحِمي َوِمْن ا ِه *  ِت َيا ُق َءا ْل َواِت خَأ للْرِض الّسَما ِهَما َبّث َوَما َوا ٍة ِمن ِفي ّب َو َدآ ُه َو
َلى ِهْم َع ِع َذا َجْم ُء ِإ ِديٌر َيَشآ َوَمآ َق ُكْم *  َب ٍة ّمن َأَصا َب ِبَما ّمِصي َبْت َف ُكْم َكَس ِدي ْي َأ

ْا ُفو ْع َي ٍر َعن َو ِثي َوَمآ َك ُتْم *  ِزيَن َأن ْعِج للْرِض ِفى ِبُم ُكْم َوَما ا ِه ُدوِن ّمن َل ّل ِلّى ِمن ال َو
َ ٍر َول َوِمْن َنِصي ِه *  ِت َيا ِر َءا َوا ْلَج ِر ِفى ا َبْح ْل ِم ا ْعَل لل ِإن َكا ْأ *  ِكِن َيَش الّريَح ُيْس

ْلَن َل ْظ َي َد َف ِك َوا َلى َر ِه َع ِر ْه ِلَك ِفى ِإّن َظ َياٍت َذ ُكّل ّل ٍر ّل ّبا ٍر َص ُكو ْو َش َأ ُهّن *  ْق ِب ِبَما ُيو
ُبوا  َكَس

ْعُف َي ٍر َعن َو ِثي َلَم َك ْع َي َو ِذيَن *  ّل ُلوَن ا ِد َنا ُيَجا ِت َيا َءا ُهْم َما ِفى?  َفَمآ ّمِحيٍص ّمن َل  *
ُتْم ِتي ٍء ّمن ُأو ُع َشْى َتا ِة َفَم ْلحيا َيا ا ْن ّد َد َوَما ال ِه ِعن ّل ْيٌر ال َقى خَأ ْب َأ ِذيَن َو ّل ْا ِل ُنو َلى َءاَم َع َو
ِهْم ّب ُلوَن َر ّك َو َت ِذيَن َي ّل َوا ُبوَن *  ِن َت ِئَر َيْج َبا ِم َك ْث ِل َواِحَش ا َف ْل َذا َوا ِإ ْا َما َو ُبو ُهْم َغِض

ِفُروَن ْغ ِذيَن َي ّل َوا ْا *  ُبو َتَجا ِهْم اسْإ ّب ْا ِلَر َقاُمو َأ َة َو ُهْم الصل َأْمُر ُهْم ُشوَرى َو َن ْي َوِمّما َب
ُهْم َنا ْق ُقوَن َرَز ِذيَن ُينِف ّل َوا َذآ *  ُهُم ِإ َب ْغُى َأَصا َب ْل َتِصُروَن ُهْم ا ُء َين َوَجَزآ ٍة *  َئ ّي َئٌة سَإ ّي سَإ

َها ُل ْث َفا َفَمْن ّم َلَح َع َأْص ُه َو َأْجُر َلى َف ِه َع ّل ّنُه ال َ ِإ ِلِميَن ُيِحّب ل ّظا َلَمِن ال َو َتَصَر *  َد ان ْع َب
ِه ْلِم ِئَك ُظ ْوَل ُأ ِهْم َما َف ْي َل ِبيٍل ّمن َع ّنَما سَإ ِإ ِبيُل *  َلى الّس ِذيَن َع ّل ِلُموَن ا ْظ ّناَس َي ال

ُغوَن ْب َي للْرِض ِفى َو ِر ا ْي َغ ّق ِب ْلَح ِئَك ا ْوَل ُهْم ُأ َذاٌب َل ِليٌم َع َلَمن َأ َو َبَر *  َفَر َص َغ ِلَك ِإّن َو َذ
ِم َلِمْن ِر َعْز َوَمن الُّمو ِلِل *  ّلُه ُيْض ِلّى ِمن َلُه َفَما ال ِه ّمن َو ِد ْع َتَرى َب ِلِميَن َو ّظا ال
ْا َلّما ُو َأ َذاَب َر َع ْل ُلوَن ا ُقو َلى َهْل َي ّد ِإ ِبيٍل ّمن َمَر ُهْم سَإ َتَرا َو ْعَرُضوَن *  َها ُي ْي َل َع

ِعيَن ّذّل ِمَن خَأاِش ُظُروَن ال ِفّى َطْرٍف ِمن َين َقاَل خَأ ِذيَن َو ّل ْا ا ُنو? ِريَن ِإّن َءاَم ْلَخاسِإ ا
ِذيَن ّل ْا ا ُهْم خَأِسُرو? ُفَس ِهْم َأن ِلي ْه َأ ْوَم َو ِة َي َياَم ِق ْل َ ا ِلِميَن ِإّن َأل ّظا َذاٍب ِفى ال ٍم َع ّمِقي
َوَما ُهم َكاَن *  َء ّمْن َل َيآ ِل ْو ُهم َأ َن ِه ُدوِن ّمن َينُصُرو ّل ِلِل َوَمن ال ّلُه ُيْض ِمن َلُه َفَما ال
ِبيٍل ْا سَإ ُبو َتِجي ُكْم * اسْإ ّب ْبِل ّمن ِلَر ِتَى َأن َق ْأ ْوٌم َي ّ َي ّد ل ِه ِمَن َلُه َمَر ّل ُكْم َما ال ّمن َل
ٍأ ْلَج ٍذ ّم ِئ ْوَم  َي

ُكْم َوَما ٍر ّمن َل ِكي ِإْن ّن َف ْا *  ْعَرُضو َناَك َفَمآ َأ ْل ِهْم َأْرسَإ ْي َل ًا َع ْيَك ِإْن َحِفيظ َل ّ َع ُغ ِإل َبَل ْل ا
ّنآ ِإ َذآ َو َنا ِإ ْق َذ ِلنَساَن َأ ّنا ا ِرَح َرْحَمًة ِم َها َف ِإن ِب ُهْم َو ْب َئٌة ُتِص ّي ّدَمْت ِبَما سَإ ِهْم َق ِدي ْي ِإّن َأ َف

ِلنَساَن ُفوٌر ا ِه َك ّل ِل ْلُك *  َواِت ُم للْرِض الّسَما ُق َوا ُل ُء َما َيْخ َهُب َيَشآ ُء ِلَمن َي ًا َيَشآ َناث ِإ
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َهُب َي ُء ِلَمن َو ُكوَر َيَشآ ّذ ْو ال َأ ُهْم *  ّوُج ًا ُيَز ْكَران ًا ُذ َناث ِإ َعُل َو َيْج ُء َمن َو ًا َيَشآ ّنُه َعِقيم ِإ
ِليٌم ِديٌر َع َوَما َق ٍر َكاَن *  َبَش ّلَمُه َأن ِل َك ّلُه ُي ّ ال ًا ِإل ْو َوْحي ِء ِمن َأ ْو ِحَجاٍب َوَرآ ُيْرسِإَل َأ

ً ُيوِحَى َرسُإول ِه َف ِن ْذ ِإ ُء َما ِب ّنُه َيَشآ لى ِإ ِل ِكيٌم َع ِلَك َح َذ َك َو َنآ *  ْي ْوَح ْيَك َأ َل ًا ِإ ّمْن ُروح
َنا ِر ِرى ُكنَت َما َأْم ْد َتاُب َما َت ِك ْل َ ا ِليَماُن َول ِكن ا ُه َوَل َنا ْل َع ًا َج ِدى ُنور ْه ِه ّن ُء َمن ِب ّنَشآ

َنا ِمْن ِد َبا ّنَك ِع ِإ َلى َو ِإ ِدى?  ْه َت ٍم ِصَراٍط َل َتِقي ِه * ِصَراِط ّمْس ّل ِذى ال ّل ِفى َما َلُه ا
َواِت للْرِض ِفى َوَما الّسَما َ ا َلى َأل ِه ِإ ّل } الُّموُر َتِصيُر ال

)

)52الشورى: 
ِلسإلم، به: شرائع يعني ِليمان به يرد ولم ا ِلقرار هو الذي ا آباءه لن بالله، ا
شركهم. مع له ويحجون بالله يؤمنون كانوا الشرك في ماتوا الذين

والربعون الحادي الباب
ابن الملئكةوهو مع وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول جرت حالة ذكر في

 طالب أبا عمه بها وأخأبر سإنة عشرين

َبيد الزبير بن عبدالله سإأل عليه الله صلى الله رسإول مبعث عن ُعَمير بن ُع
وأزواجه: وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب عن فقال: أحدثك وسإلم

عمه إلى سإنة عشرين ابن يومئذ وهو شكا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن
َعّم، طالب أبي َأ ّني فقال: « ُذ ِإ ْن َياٍل ُم ِني َل ْي ِت أ

َ َعه آٍت َي َباِن َم ُظروَن َله، َصاِح ْن َي َف
َو إلّي ُه ُقولوَن:  َي َو و َلَم ُه ُيَك َكاَن َله. فإذا يأِن و ُهم كَرُجٍل رأ ْن ِكٍت م ْد سَإا َق ِني َف َل َها

َذلَك» .
حلمت. بشيء ليس أخأي بن فقال: يا

َيا ذلك بعد إليه رجع ثم َطا َعّم فقال: « َكْرُت الذي الّرُجُل بي سَإ ْدخَأَل َلَك َذ َأ َده َف َي
ِفي ِفي ْو ّتى َج ّني َح ُد إ َدها» . َلِج َبْر

ّبب الكتاب أهل من رجل إلى عمه به فرجع فقال: حديثه، فحدثه بمكة، يتط
عالَجه.
ّوب ّعد به فص مناف عبد بن وقال: يا كتفيه، بين ونظر قدميه، عن وكشف وص

وليس قتلته، يهود به ظفرت إن علمات، فيه للخير طبيب، طيب هذا ابنك
للنبوة. القلوب يتجسسون الذين النواميس من ولكنه الشيطان، من الرائي
َء َما ِحّسا أْحَسْسُت وسإلم: «َما عليه الله صلى الله رسإول فقال فرجع ّلُه، َشا ال
ّتى ْيُت َح َناِمي ِفي َرأ ً َم َع َرُجل ُه َوَض َد ِبي، َعلى َي ِك ْن ْدخَأَل ُثَم َم ُه أ َد َأخْأَرَج َي ِبي، َف ْل َق

َقلٌب ُثَم ّيٌب َقال:  ٍد ِفي َط ّيٍب، َجَس ُه ُثَم َط ّد ْظُت» . َر َق ْي َت َفاسْإ
ْيُت ثم َأ َأنا قال: «َر ِئٌم و ْقَف َنا ْيَت سَإ َب َنا الذي ال َعْت ِفيه أ ِز َبُه ُن ْدخِأَل خَأَش ُأ ّلٌم و سُإ

َنَزَل ِفَضًة، ْنه إلّي و َلس َرُجلَن، ِم ُهُما َفَج ُد ًبا أَح ِن َلى والخَأُر َجا ِبي، إ ْن َع َج َنَز َع َف ْل ِض
ِبي ْن َتْخَرَج ُثَم َج ِبي، اسْإ ْل ْعَم َق ِن َقاَل:  ْلُب َف َق ُبه، ال ْل ْلُب َق ِلٍح َرُجٍل َق ِبَي َصا َن ّلٍغ، َو َب ُثَم ُم

ّدا ِبي َر ْل َنه َق َكا ِعي َم ْل َدا» .  ُثَم وِض ِع َص

ْظُت َق ْي َت َفاسْإ ْقُف « َلى والّس ِله، َع ْوُت َحا َك َلى َفَش ْيَجَة ِإ ِد َ خَأ َلْت: ل َقا ُع َف َن ّلُه َيْص ال
ّ ِبَك ًا» . ِإل ْير خَأ
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والربعون الثاني الباب
ْعيه ذكر في الغنم َر
ًا الله بعث قال: «ما وسإلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن رعى إل نبي

الغنم» .
أصحابه: وأنت؟ فقال

َعْم، َن ْنُت قال: « َها ُك َعا َلى أْر ْيطَِ َع ِر ْهِل َقَرا َء ِ ّكَة» . ل َم
البخاري. بإخأراجه انفرد
بقيراط. شاة كل سإعيد: يعني بن سُإويد قال

الفضة. من القراريطِ بذلك يرد ولم الحْربي: قراريطِ: موضع إبراهيم وقال
َعة إلى يحتاج الراعي كان عقيل: لما ابن قال للمداراة، صدر وانشراح خألق سِإ

ّدين النبياء وكان َع حقهم. في هذا َحُسن المم ِلصلح ُم

والربعون الثالث الباب
النبوة قبل بالتجارة اشتغاله ذكر في

أحمد، بن عبدالله حدثنا القطيعي، أنبأنا الراهب، ابن أنبأنا الحصين، ابن أنبأنا
عن خأثيم، بن عثمان بن عبدالله حدثنا وهيب، حدثنا عفان، حدثنا أبي، حدثنا

الله صلى الله رسإول يشارك كان السائب: أنه أبي بن السائب عن مجاهد،
ِلسإلم قبل وسإلم عليه التجارة. في ا
ًا عليه الله صلى النبي فقال جاءه الفتح يوُم كان فلما َب َأخِأي وسإلم: «َمْرَح ِب

ِكي، ْي ِر َ َكاَن َوَش ُء ل ِري َدا َ ُي ِري» . َول ُيَما
َبه. ويخاصم يشاغب بمعنى يدارىء: مهموز، صاح

والربعون الرابع الباب
في أخأرى مرة الشام إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول خأروج ذكر في

خأديجة تجارة
َنية بنت نفيسة عن ْعلى أخأت ُم الله صلى الله رسإول بلغ قالت: لما منية بن َي

ًا وسإلم عليه وقد لي، مال ل رجل طالب: أنا أبو له قال سإنة وعشرين خأمس
بنت وخأديجة الشام، إلى خأروجها حضر قد قومك عير وهذه علينا، الزمان اشتد

َويلد ً تبعث خُأ َتها فلو عيراتها، في قومك من رجال عليها نفسك فعرضت جئ
إليك.  لسإرعت

وقالت: أنا ذلك في إليه فأرسإلت له، عمه محاورة من كان ما خأديجة وبلغ
ْعف أعطيك ً أعطي ما ِض قومك. من رجل

ٌق طالب: هذا أبو فقال لك. الله سإاقه رز
العير. أهَل به يوصون عمومته وجعل ميسرة غلمها مع فخرج
نسطورا فقال شجرة، ظل في فنزل الشام، أرض من ُبْصرى قدموا حتى

نبي. إل قطِ الشجرة هذه تحت نزل الراهب: ما
تفارقه؟ ل حمرة عينيه لميسرة: أفي قال ثم

قال: نعم.
النبياء. آخأر وهو نبي قال: هذا

والعزى. فقال باللت له: احلف فقال تلٍح، رجل وبين بينه فوقع سإلعته، باع ثم
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ْفُت وسإلم: «َما عليه الله صلى الله رسإول له َل ِهَما َح ّني َقطِّ، ِب ِهَما َلُمّر َوإ َفل ِب
ِفُت َت ِهَما» . أل ْي ِإل
َقوُل فقال ًا أحبارنا تجده نبي والله لميسرة: هذا قال قولك. ثم الرجل: ال منعوت

كتابهم. في
صلى الله رسإول يظلن ملكين يرى الحر واشتد الهاجرة كانت إذا ميسرة وكان
ميسرة. كله ذلك فوعى الشمس، من وسإلم عليه الله

يربحون. كانوا ما ضعَف وربحوا تجارتهم وباعوا
صلى الله رسإوَل فرأت لها، ُعلية في وخأديجة الظهيرة سإاعة في مكة ودخأل

َكان بعيره على وهو وسإلم عليه الله َءها فأرته عليه، يظلن ومل فعجبن نسا
لذلك.
ّبرها وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عليها ودخأل وجوههم. في ربحوا بما فخ

بذلك. فسّرت
من خأرجنا منذ هذا رأيت فقال: قد رأت، بما أخأبرته ميسرة عليها دخأل فلما

البيع. في خأالفه الذي الخأر قال وبما نسطورا الراهب قال بما الشام. وأخأبرها

والربعون الخامس الباب
خأديجة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول تزويج في
ّية بنت نفيسة عن َن قالت: ُم
في وخأديجة مكة دخأل الشام من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رجع لما

ّلية ًا قريش أوسإطِ وهي حازمة، َجلدة وكانت يظلنه، َملكين فرأت لها ُع نسب
طلبوها قد ذلك، على قدروا لو نكاحها على حريص قومها وكّل مالً، وأكثرهم

الموال.  لها وبذلوا

ًا فأرسإلتني الشام، من رجع أن بعد وسإلم عليه الله صلى محمد إلى دسإيس
تتزوج؟ أن يمنعك ما محمد فقلت: يا
ِدي قال: «َما َي ّوُج» . َما ِب َتَز َأ

أفل والكفاءة، والشرف والمال الجمال إلى ودعيت ذلك، كنت قلت: فإن
تجيب؟

َفَمْن ِهَي؟» . قال: «
قلت: خأديجة.
ْيَف َك َو َذلَك؟» . ِلي قال: « ِب
قلت: علّي.
َأنا َف ْفعَل» . قال: « َأ

عمها إلى وكذا. وأرسإلت كذا سإاعة إيت أن إليه وأرسإلت فأخأبرتها فذهبت
ليزوجها. أسإد بن عمرو

ابن وهو فتزوجها عمومته في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ودخأل فحضر
ٍذ وخأديجة سإنة وعشرين خأمس سإنة. أربعين بنت يومئ

ّوجها، أباها أن روي وقد الفجار. قبل مات أباها لن بصحيح وليس ز
الذي لله فقال: الحمد يومئذ خأطب طالب أبا أن فارس بن الحسين أبو وذكر
وجعلنا مضر، وعنصر معد، وضئضىء إسإماعيل وزرع إبراهيم ذرية من جعلنا
ًا لنا وجعل حرمه، وسإواس بيته سإدنة ًا بيت ًا محجوج ًا، وحرم الحكام وجعلنا آمن
الناس. على
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في كان وإن رجحه، إل رجل به يوزن ل عبدالله بن محمد هذا أخأي ابن إّن ثم
ّ المال لل المال فإن قل وقد قرابته، عرفتم قد من ومحمد حائل، وحال زائل ظ
ُله ما الصداق من لها وبذل خأويلد بنت خأديجة خأطب مالي. من وعاجله آج

َد والله وهو جليل. وخأطر عظيم نبأ له هذا بع
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول فتزوجها

أبو فتزوجها نكاح، بينهما يقضَُ فلم نوفل، بن لورقة ُذكرت قد خأديجة وكانت
ًا له فولدت النباش، بن وقيل: مالك واسإمه: هند، هالة ذكران، وهما وهالة هند

هند. اسإمها جارية له فولدت المخزومي عائذ ابن عتيق عليها خألف ثم
ًا يقدم وبعضهم هالة. أبي على عتيق

إبراهيم. إل منها أولده فكل وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول تزوجها ثم

والربعون السادس الباب
الحجر ووضعه الكعبة بنيان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول شهود ذكر في

 بيده

وكان الكعبة مكان فجعله المعمور البيت أنزل تعالى الله أن البيت وضع أول
والحجارة، بالطين أولده بناه ثم البيت، مكانه آدم وبنى رفع ثم حمراء، ياقوتة

الخليل، بناه أن إلى السيول، يعلوها ل أكمة مكانه وبقي نوح زمن في غرق ثم
قريش. بنته ثم جرهم، بنته ثم العمالقة، بنته ثم

رجل فدعي الولى، الهدمة في منقور حجر البيت في قال: وجد طلحة عن
بمكة مولده المختار، المثبت المتمكن المتحبب فيه: عبدي فإذا فقرأه

أمته الله، إل إله ل أن ويشهد العوجاء، الملة يقيم حتى يذهب ل َطيبة، ومهاجره
ويطهرون أوسإاطهم على يأتزرون أكمة، بكل تعالى الله يحمدون الحمادون
أطرافهم.

ًا العمر من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بلغ فلما هدمت سإنة وثلثين خأمس
بالسيل. تضعضعت قد كانت لنها وبنتها، الكعبة قريش
الحجارة. معهم ينقل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وكان
تواعدوا حتى ترفعه، أن تريد قبيلة فكل اخأتصموا، الركن موضع البنيان بلغ فلما

ًا، مملوءة جفنة الدار عبد بنو وقربت للقتال، الدم في أيديهم وأدخألوا دم
الدم. لعقة الموت. فسموا على وتعاقدوا
رأس وهو المغيرة، بن أمية أبو تشاوروا. فقال ثم ليالي ذلك على فمكثوا

المسجد. هذا باب من يدخأل من أول بينكم قريش: اجعلوا
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول عليهم دخأل من أول فكان
به. رضينا المين قالوا: هذا رأوه فلما
ُلّموا الخبر وأخأبروه إليهم انتهى فلما َه ًا» . فأتي قال: « ْوب الركن فأخأذ به، َث

َذ ثم بيده، فيه فوضعه ْأخُأ َت ِل ٍة ُكّل قال: « َل ْي ِب ٍة َق َي َناِح ْوِب مَن ِب ّث ُعوه ُثَم ال َف اْر
ًا» . حتى عليه. بنى ثم بيده وضعه موضعه به بلغوا إذا َجِميع

عليه: ُينَزل أن قبل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول تسمي قريش وكانت
المين.

وسإلم عليه الله صلى نبوته ذكر أبواب
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الول الباب
 وسإلم عليه الله صلى نبينا بنبوة الهواتف ذكر في

ّنْضر عن َذلي سإفيان بن ال فلما الشام، إلى لنا عير في قال: خأرجنا أبيه عن اله
َعان، الزرقاء بين كنا بين (وهو يقول بفارس إذا الليل، من عّرسإنا وقد وَم

ّيام والرض): أيها السماء أحمد، خأرج قد رقاد، بحين هذا فليس ُهبوا الن
ْطرد. كل الجن وطردت م
هم فإذا أهلنا إلى فرجعنا هذا، سإمع قد (حَزاورة) كلهم رفقٌة ونحن ففزعنا
ًا يذكرون اسإمه المطلب عبد بني من فيهم خأرج ونبي قريش بين بمكة اخأتلف

أحمد.
ُقَرظي كعب بن محمد عن إذ المسجد في قاعد الخطاب بن عمر قال: بينما ال
الماّر؟ أتعرف المؤمنين أمير رجل: يا فقال المسجد، مؤخأر في رجل به مّر

هو؟ قال: من
ْوضع، شَرف له اليمن أهل من رجل وهو قارب، بن هذا) سإواد (قال وهو وم
وسإلم. عليه الله صلى النبي بظهور يخبره رئيه أتاه الذي
به. عمر: علّي فقال
قارب؟ بن سإواد فقال: أنت به فدعا

قال: نعم.
وسإلم؟ عليه الله صلى الله رسإول بظهور رئيك أتاك الذي (قال: فأنت
قال: نعم)
كهانتك؟ من عليه كنت ما على قال: فأنت

ًا (فغضب ًا غضب منذ أحد بهذا اسإتقبلني ما المؤمنين أمير وقال: يا شديد
أسإلمت.

من عليه كنت مما أعظم الشرك من عليه كنا ما والله الله، عمر: سإبحان فقال
وسإلم. عليه الله صلى النبي بظهور رئيك بإتيان كهانتك) أخأبرني

المؤمنين. أمير يا قال: نعم
برجله. فضربني آت أتاني إذ ليلة ذات نائم أنا بينا

َد يا وقال: قْم رسإول بعث قد إنه تعقل، كنت إن واعقل فافهم قارب بَن سإوا
يقول: أنشأ ثم عبادته، وإلى الله إلى يدعو غالب بن لؤي من

وتْجساسإها للجن عجبُت
َدها بأحلسإها العيَس وش

َدى تبغي مكة إلى تهوي اله
ّير ما كأرجاسإها الجّن خأ

ٍم من الصفوة إلى فارحل هاش
ًا، لقوله أرفع قال: فلم رأسإها إلى بعينيك واسإُم فإني أنام وقلت: دعني رأسإ

ًا.  أمسيت ناعس

بن سإواد يا لك أقل وقال: ألم برجله، فضربني أتاني الثانية الليلة في كان فلما
غالب بن لؤي من نبي بعث قد إنه تعقل، كنت إن واعقل فافهم، قم قارب
يقول: الجني أنشأ ثم عبادته، وإلى الله إلى يدعو



مكتبة                                             المصطفى فضائل بتعريف الوفا
 السإلمية مشكاة

ْطلبها للجن عجبُت َت و
ّدها بأقتابها العيَس وش

َدى تبغي مكة إلى تهوي اله
ُق ما ّذابها الجن صاد كك

ٍم من الصفوة إلى فارحل هاش
َداماها ليس ًا، لقوله أرفع قال: فلم كأذنابها ُق فإني أنام وقلت: دعني رأسإ

ًا. أمسيت ناعس

بن سإواد يا لك أقل وقال: ألم برجله، فضربني أتاني الثالثة الليلة كانت فلما
غالب بن لؤي من رسإول بعث قد إنه تعقل، كنت إن واعقل فافهم قم قارب،
يقول: الجني أنشأ ثم عبادته وإلى الله إلى يدعو

وأخأبارها للجن عجبُت
َدها بأكوارها العيَس وش

َدى تبغي مكة إلى تهوي اله
ككفارها الجّن مؤمن ما

هاشم من الصفوة إلى فارحل
وأحجارها روابيها بين

ِلسإلم حب قلبي في قال: فوقع على شددت أصبحت فلما فيه، ورغبت ا
ًا وانطلقت راحلتي مكة. إلى متوجه

إلى هاجر قد وسإلم عليه الله صلى النبي أن أخأبرت الطريق ببعضُ كنت فلما
المدينة.
في لي فقيل وسإلم عليه الله صلى النبي عن فسألت المدينة فقدمت

عليه الله صلى الله رسإول فإذا ناقتي، فعقلت المسجد إلى فانتهيت المسجد،
الله. رسإول يا مقالتي فقلت: تسمع حوله، والناس وسإلم
يديه. بين صرت حتى بي يزل أدنه. فلم بكر: أدنه لبي فقال

الله. رسإول يا مقالتي فقلت: اسإمع
رئيك. فقلت: بإتيانك فقال: هات. فأخأبرني

ٍء بعد نجّي أتاني ْد ْقدة َه وَر
ِذِب بلوُت قد فيما أُك ولم بكا

ليلة كل قولُه لياٍل ثلثَا
ّي من رسإوٌل أتاك غالِب بن لؤ

ِلزاَر ذيلي عن فشّمرت ووسّإطت ا
ْعلُب بَي ّذ َوْجناء ال ْين ال َباسإِب َب الّس

ْيره رب ل الله أن فأشهد َغ
غائِب كل على مأموٌن وأنك
ْدنى وأنك وسإيلًة المرسإلين أ
الطايِب الكرمين بن يا الله إلى

َيَر يا يأتيك بما فمْرنا ُمْرسإل خأ
 الذوائب شيُب جاء فيما كان وإن

ًا لي وكْن شفاعة ذو ل يوم شفيع
ِرب بن سإواد عن بمغن سإواك قا
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ًا وأصحابه بإسإلمي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: ففرح ًا فرح شديد
وجوههم. في الفرح رئي حتى

منك هذا أسإمع أن أحب وقال: كنت فالتزمه، الخطاب بن عمر إليه قال: فوثب
ّيك يأتيك (فهل ِئ اليوم؟ ر

ْعم فل، القرآن قرأت فقال: مذ َن الجن). من الله كتاب العوُض و
في الجن من تابع لها كان امرأة أن المدينة قدم خأبر أول قال: إن جابر عن

قال: ونحدثك؟ تحدثنا تأِت لم لك فقالت: ما الحائطِ، على فسقطِ طائر، صورة
علينا. الزنى وحرم القرار منع َمْن ظهر قد إنه
بنت فاطمة لها يقال النجار بني من امرأة قال: كانت حسين بن علي عن

الجن. من تابع ولها النعمان،
على وانقضُ وسإلم، عليه الله صلى النبي هاجر حين فأتاها يأتيها، قال: فكان

تأتي؟ كنت كما تأت لم لك فقالت: ما الحائطِ،

والخمر. الزنى يحرم الذي جاء قال: قد
ببدء أخأبرك الخطاب: أل بن لعمر فاتك بن خأريم قال: قال هريرة أبي عن

إسإلمي؟
َعم طلب في أنا بينا ّنني إذ لي َن ْبرق الليل َج صوتي: بأعلى فناديت العزاف بأ

سإفهائه. من الوادي هذا بعزيز أعوذ
بي: يهتف هاتف وإذا
ْذ الَجلل ذي بالله فتى يا ُع

ِد ّنعماء والمج ِلفضال وال وا
النفال من بآياٍت واقرأ
تبال ول الله ووّحد

فقلت:
تقول ما الهاتف أيها يا

ٌد تضليل أم عندك أرش
ّين †السبيُل ما ُهديَت لنا ب

فقال:
الخيراِت ذو الله رسإوُل هذا

ِة الجنات إلى يدعو والنجا
وبالصلة بالصوم يأمُر

َنات عن الناس وينزع ِه ال
ُعَماني عبدالله عن َغُضوبة بن مازن له يقال رجل فينا قال: كان ال َيْسدن ال

ًا قبائل. تعظمه عمان) وكانت من سإمايا لها يقال (بقرية صنم
ًا الذبيحة) فسمعت (وهي عتيرة صنم عند يوم ذات مازن: فعترنا قال من صوت

يقول: الصنم
الله (بدين مضر، من نبي ُبعث شر، وبطن خأير ظهر ُتَسّر، اسإمع مازن يا

ًا فدع الكبر)، سإقر.  َحّر من تسلم حجر، من نحيت

ًا فسمعت أخأرى، عتيرة أيام بعد عترنا لذلك. ثم قال: ففزعت الصنم من صوت
فآمن منزل بحق جاء مرسإل، نبي هذا تجهل، ل ما تسمع أقبل، إلّي يقول: أقبل

بالجندل. وقودها تْشعل، نار حر عن تعدل، كي به
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بي. يراد لخير وإنه لعجب هذا إن مازن: فقلت قال
وراءك؟ الخبر فقلنا: ما الحجاز أهل من رجل علينا وقدم

الله. داعي أجيبوا أتاه لمن يقول محمد، له يقال رجل قال: ظهر
سإمعت. ما نبأ فقلت: هذا

صلى الله رسإول على قدمت حتى راحلتي وركبت فكسرته الصنم إلى فثرت
ِلسإلم لي فشرح وسإلم عليه الله فأسإلمت. ا
عند ليلة نحن فبينا الصنام، إلى تتحاكم العرب قال: كانت خأثعم من رجل عن
وهو هاتف هتف بيننا) إذ يفرق (أن بيننا وقع قد شيء في إليه تقاضينا وقد وثن

يقول:
الجسام ذوو الناس أيها يا

الصنام إلى الحكم ومسند
ِم وطائُش أنتُم ما الحل

لي هذا ُد نب النام سإي
َدل ْع ْكم في أ ِم من الُح الحكا
ِلسإلم بالنور َيْصدع وبا
ِزع ْن َي الثام عن الناَس و

الحرام البلد في مستعلٌن
ًا، الشعر ذلك وصار عنده من وتفرقنا ففزعنا الله صلى النبي أن بلغنا حتى حديث

فأسإلمت. فجئت المدينة قدم ثم مكة من خأرج قد وسإلم عليه

عليه الله صلى الله رسإول بعث حين بالشام قال: كنت الداري تميم عن
عظيم جوار في فقلت: أنا الليل، فأدركني حاجتي، بعضُ إلى فخرجت وسإلم،

الليلة. الوادي هذا
ْذ ل ينادي بمناد أنا إذا مضجعي أخأذت قال: فلما ُع تجير ل الجن فإن بالله، أراه: 

ًا خألفه وصلينا الله، رسإول المين الرسإول خأرج قد تعالى، الله على أحد
ْق بالشهب، ورميت الجن كيد وذهب واتبعناه، وأسإلمنا بالَحُجون إلى فانطل

فأسإلم. العالمين رب رسإول محمد
ًا فسألت أيوب دير إلى ذهبت أصبحت تميم: فلما قال الخبر، وأخأبرته راهب

إليه. ُتْسبق فل النبياء خأير وهو الحرم، من يخرج صدقوك، قد الراهب فقال
وسإلم.  عليه الله صلى الله رسإول جئت حتى الشخوَص تميم: فتكلفت قال

ًا، صنم عند قال: كنا الضمري خأويلد عن ًا جوفه من سإمعنا إذ جلوسإ صائح
مهاَجره أحمد، اسإمه مكة، لنبي بالشهب ورمي الوحي، اسإتراق يصيح: ذهب

للرحام. والصلت والبر والصيام بالصلة يأمر يثرب، إلى
أحمد. اسإمه مكة نبي فقالوا: خأرج فسألنا الصنم عند من فقمنا

ًا قال: كنا مطعم بن جبير عن الله رسإول يبعث أن قبل ببوانة صنم عند جلوسإ
ًا نحرنا بشهر، وسإلم عليه الله صلى جوفه: اسإمعوا من يصيح صائح فإذا جزور

َهاَجره أحمد اسإمه بمكة لنبي بالشهب ورمي الوحي اسإتراق ذهب العجب ُم
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول وعجبنا. وخأرج يثرب. فأمسكنا إلى
له يقال له بصنم أوصاني الوفاة أبي حضرت قال: لما مْرداس بن العباس عن

مرة. يوم كل آتيه بيت. وكنت في َضَمار. فجعلته
ًا سإمعت وسإلم عليه الله صلى النبي ظهر فلما راعني، الليل جوف من صوت
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ًا، ضمار إلى فوثبت يقول: وهو جوفه من بالصوت فإذا مستغيث
كلها سُإليم من للقبيلة ُقْل

ِد أهل وعاش النيُس هلك المسج
ُد وكان ضماُر أودى َب ْع مّرة ُي
ْبل محمد النبي إلى الكتاب ق
َدى النبوة ورثا الذي إن ُه وال
ْعد ِدي قريٍش من مريم ابن َب ْهت ُم

ُته ًا سإمعت الحزاب من الناس رجع الناس. فلما فكتم يقول: منامي في صوت
العضباء. الناقة صاحب مع الثلثاء ليلة وقع الذي النور

فأسإلمت. وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى فرحلت
له تدين بالمعلت سإواع له يقال الذي الصنم قال: كان ربه عبد بن راشد عن

َفر وبنو هذيل َليم، من ُظ سُإليم بني بهدية ربه عبد بن راشد ظفر بنو فأرسإلت سُإ
سإواع. إلى

َفْجر مع فألقيته قال: فأتيته َواع، قبل صنم إلى ال جوفه: من يصرخ صارخ فإذا سُإ
والذبح والربا الزنى يحّرم المطلب، عبد نبي خأروج من العجب، كّل العَجُب

بالشهب. ورمينا السماء وحرسإت للصنام،

ْعبد، وكان الضمار، جوفه: ترك من آخأر صنم هتف ثم نبي محمد، النبي خأرج ُي
للرحام.  والصلت والبر والصيام بالزكاة ويأمر الصلة يصلي

هاتف: آخأر صنم جوف من هتف ثم
َدى النبوة ورثا الذي إن ُه وال
ْعد مهتدي قريٍش مْن مريَم ابن َب
غد.† في يكون وبما سإبق بما يخبر نبي
َواع عند راشد: فألفيت قال ما ويأكلن حوله ما يلحسان الفجر مع ثعلبين سُإ

َدى، ْه ربه: عبد بن راشد يقول ذلك ببولهما. فعند عليه يعرجان ثم ي
لب ّثعلبان يبوُل أر برأسإه ال
الثعالُب عليه بالت من َذّل لقد

وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول مخرج عند وذلك

الثاني الباب
بنبوته الوحش إعلم ذكر في
َذلي عمرو أبي عن ُه ًا قومي من رجال مع قال: حضرت ال َواع، يقال صنم له: سإ
ْقنا وقد الذبائح. إليه سُإ

ًا فسمعنا الصنم، على فذبحتها سإمينة، بقرة إليه قّرب من أوَل فكنت من صوت
الزنى يحّرم الخأاشب، بين نبي خأروُج العجب ُكّل (يقول): العجُب جوفها
بالّشهب. وُرمينا السماء للصنام. وحرسإت الذبح ويحرم

ًا نجد فلم فسألنا مكة فقدمنا فتفرقنا عليه الله صلى محمد بخروج يخبرنا أحد
إلى يدعو بمكة أحد أخأرج بكر أبا الصديق. فقلت: يا بكر أبا لقينا حتى وسإلم،

أحمد؟ له يقال تعالى الله
الخبر. فأخأبرته ذاك؟ قال: وما

وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول هو فقال: نعم
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ِلسإلم، إلى دعانا ثم قومنا. يصنع ما ننظر فقلنا: حتى ا
ٍذ. فأسإلمنا أسإلمنا أنا ليت ويا بعده. يومئ
له يقال رودس غزوة في ونحن الجاهلية أدرك شيخ قال: حدثني مجاهد عن
ذريح: قول آل جوفها: يا من فسمعت لنا لل بقرة أسإوق قال: كنت عنبس ابن

الله. إل إله ل يقول يصيح، رجل فصيح،
ِدْمنا بمكة. خأرج وقد وسإلم عليه الله صلى النبي مكة. فوجدنا قال: فق

الراعي فطلبه شاة، منها فأخأذ غنم راعي إلى ذئب قال: جاء هريرة أبي عن
ْثغر فأقعى تل على الذئب فصعد منه، انتزعها حتى إلى وقال: عمدت واسإت
مني؟ انتزعته تعالى الله رزقنيه رزق
يتكلم ذئٌب كاليوم، رأيُت إن الرجل: بالله فقال
مضى بما يخبركم الحّرتين بين النخلت في رجل هذا من الذئب: أعجُب قال
بعدكم.  من كائن هو وما

ًا الرجل وكان وصدقه خأبره فأخأبره وسإلم عليه الله صلى النبي إلى فجاء يهودي
َها عليه الله صلى النبي قال ثم النبي، ّن ِإ ٌة وسإلم: « ِة، َأَماَراِت ِمن َأَماَر َع الّسا
ْوَشَك َ َيْخُرَج أن الّرُجُل أ َع َفل ّتى َيْرِج ُثه َح ّد ْعلَه ُتَح ُطه َن ْو َدثَا ِبَما َوسَإ ُله أْح ْه أ

َده» . ْع َب

الثالث الباب
بعثه قبل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رآها التي النبوة أمارات ذكر في
سإنة؛ عشرة خأمس بمكة وسإلم عليه الله صلى النبي قال: أقام عباس ابن عن

ًا إليه. يوحى سإنين وثمان الصوت، ويسمع والنور الضوء يرى سإبع
من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول به بدىء ما قالت: أول عائشة عن

الصبح، فلق مثل جاءت إل رؤيا يرى ل فكان النوم، في الصادقة الوحي: الرؤيا
وجاءه الحق فجأه حتى فيه فيتحنث حراء يأتي فكان الخلء، إليه حبب ثم

الملك.
يناديه: يا من سإمع برز إذا كان وسإلم عليه الله صلى النبي ميسرة: أن أبي عن

ًا، انطلق الصوت سإمع محمد. فإذا َيا ذلك لها فذكر خأديجة فأتى هارب فقال: «
ْيَجَة ْد خَأد ْيُت َق ُكوَن أْن خَأِش َلطَِ َي ِلي خَأا ْق ٌء، َع ّني َشْي َذا إ ُع َبَرْزُت إ ًا أسْإَم ْيئ ِدي َش َنا ُي

َ ًا، َأَرى َفل ْيئ ُق َش ِل َط ْن َأ ًا» . ف ِرب َها
بك. ذلك ليفعل الله كان فقالت: ما

ًا وكان بكر، أبي إلى ذلك فأسإّرت بيده بكر أبو فأخأذ الجاهلية، في له نديم
خأديجة. به حدثته بما فحدثه ذاك؟ فقال: وما ورقة، إلى بنا فقال: انطلق

ًا؟ ترى ورقة: هل له فقال له ذلك فذكر ورقة فأتى شيئ
ّني قال: «لَ، ِك َل َذا َو ْعُت َبَرْزُت إ َء سَإِم َدا ّن َ ال ًا َأَرى َول ْيئ ُق َش ِل َط ْن َأ ًا َف ِرب َذا َها ِإ َو َف ُه

ِدي ْن ِدي» . ِع َنا ُي
لك. يقول ما تسمع حتى له فأثبت النداء، سإمعت إذا تفعل، قال: فل

محمد. سإمع: يا برز فلما
قال: «لبيك».

ًا أن وأشهد الله، إل إله ل أن قال: قل: أشهد قال: ثم ورسإوله، عبده محمد
الكتاب.  فاتحة من فرغ حتى العالمين رب لله قل: الحمد
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أنت أنك أشهد أبشر، ثم أبشر، ثم فقال: أبشر؛ له ذلك فذكر ورقة أتى ثم
تؤمر أن يوشك يوشك الله، رسإول أنك أشهد وأنا محمد، أنك أشهد وأنا أحمد،

معك. فلقاتلن حي وأنا بالقتال أمرت وإن بالقتال،
َقس وسإلم: «رأيت عليه الله صلى الله رسإول ورقة. فقال فمات الجنة في ال
خأضر» . ثياب عليه

الرابع الباب
عليه والشجار الحجار تسليم ذكر في
ّني عليه الله صلى الله رسإول قال: قال َشُمرة بن جابر عن ِرُف وسإلم: «إ ْع َل

ًا ّكة َحَجَر ّلُم َكاَن ِبَم َلّي ُيَس ْبَل َع َعَث َأْن َق ْب ّني ُأ ُفه ِإ ِر ْع الن» . َل
بمكة، وسإلم عليه الله صلى النبي مع قال: كنت طالب أبي بن علي عن

ًا نواحيها بعضُ في فخرجنا بشجر يمر فلم والشجر، الجبال بين مكة من خأارج
الله. رسإول يا عليك قال: السلم إل حجر ول
يقول: «لّما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: سإمعت سإمرة بن جابر عن

َنْت ِلي َكا َيا ْثُت َل ِع ٍر َمَرْرُت ما ُب َ ِبَشَج ٍر َول َليَك قال: الّسلُم إل َحَج َرسُإول َيا َع
الله» .

ًا تعالى الله ابتدأ قالت: لما بّرة عن أبعد لحاجته خأرج إذا كان بالنبوة محمد
ًا يرى ل حتى قال: إل شجر ول بحجر يمر فل والودية، الشعاب إلى ويفضي بيت

ًا. يرى فل وخألفه وشماله يمينه عن يلتفت فكان الله رسإول يا عليك السلم أحد

الخامس الباب
الوحي بدء ذكر في
في الصالحة الرؤيا الوحي من الله رسإول به بدىء ما قالت: أول عائشة عن

الصبح. فلق مثل جاءت إل رؤيا يرى ل فكان النوم،
ّنث حراء غار يأتي فكان الخلء إليه ُحبب ثم ذوات الليالي التعبد؛ وهو فيه يتح

لمثلها. فيتزود خأديجة إلى يرجع ثم لذلك، ويتزود العدد،
غائر. وهو الحق فجأه حتى

أنا وسإلم: «ما عليه الله صلى الله رسإول فقال: إقرأ. قال فيه الملك فجاءه
بقارىء» . 

ِني َذ ِني «فأخَأ ّط َغ ّتى َف َغ َح َل ّني َب َد ِم ْه ِني ُثَم الَج ُقلُت: َما أْرسَإل َف ْقَرأ.  َقال: إ َنا َف أ
ٍء» . ِرى َقا ب
ِني َذ َأخَأ َف ِني « ّط َغ َيَة، َف ِن ّثا ّتى ال َغ َح َل ّني َب َد ِم ْه ِني ُثَم الَج َل ْلُت: أْرسَإ ُق َف ْقَرأ.  َقال: إ َف

َنا َما ٍء» . َأ ِرى َقا ِب
ِني َذ َأخَأ َف ِني « ّط َغ َثَة َف ِل ّثا ّتى ال َغ َح َل ّني َب َد، ِم ْه ِني ُثَم الَج َل َقال: {إقرأ َأْرسَإ باسإم َف

يعلم} » . لم {ما بلغ خألق} حتى الذي ربك
ِني خأديجة على دخأل حتى بوادره ترجف بها فرجع ِني» . فقال: «َزّملو َزّملو

َيا الروع عنه ذهب حتى فزملوه ْيَجَة فقال: « ِد ِلي؟» . َما خَأ
ْد الخبر، وأخأبرها َق ْيَت قال: « َلى خَأِش ْفِسي» . َع َن
ّ فقالت ًا، الله يخزيك ل فوالله أبشر، له: كل َتْصدق الرحم لتصل إنك أبد و
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َتْحمل الحديث، َكّل، َو ْقري ال َت الحق. نوائب على وتعين الضيف، و
وكان خأديجة عم ابن وهو نوفل، بن ورقَة به أتت حتى خأديجة به انطلقت ثم

ًا ًا وكان العربي الكتاب يكتب وكان الجاهلية، في تنّصر امرء ًا شيخ قد كبير
أخأيك. ابن من اسإمع عم، ابن خأديجة: أي فقالت عمي،
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول فأخأبره ترى؟ ما أخأي ورقة: يا فقال
ليتني َجذعا، فيه ليتني يا موسإى، على أنزل الذي الناموس ورقة: هذا فقال
ّيا أكون قومك. يخرجك حين ح
َو عليه الله صلى الله رسإول فقال َأ ِرِجّي وسإلم: « ُهْم؟» . ُمْخ

ِدي إل به جئت ما بمثل قطِ رجل يأت ولم قال: نعم، يومك يدركني وإن عو
ًا أنصْرك ًا. نصر مؤّزر

ْنَشب لم ثم توفي. أن ورقة َي
ًا بلغنا فيما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول حزن حتى الوحي وفتر َدا حزن َغ
ًا منه ّدى كي مرار الجبال. شواهق رؤوس من يتر

َفى فكلما ْو ّدى منه نفسه يلقي لكي جبل ِبذْروة َأ السلم عليه جبريل له تب
ًا. فيسكن الله رسإول إنك محمد، فقال: يا فيرجع. نفسه وتقّر جأشه بذلك حق

له تبدى جبل بذروة أوفى فإذا ذلك، لمثل َغدا الوحي فترة عليه طال فإذا
ذلك. مثل فقال جبريل

أخأرجاه.
يحدثا وهو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: سإمعت عبدالله بن جابر عن
َنا في فقال الوحي، فترة عن ْي َب َف َنا حديثه: « ْعُت َأْمِشي أ ًا سَإِم ْوت ِء، مَن َص الّسما

ْعُت َف َلُك َفإذا َرأسِإي َفَر َء الذي الَم َء في َجا ِلٌس ِحَرا َلى َجا ِء َبيَن ُكْرسِإٍي َع الّسَما
ْيُت والْرِض َث ْنه َفَج ًا ِم ْعب ْعُت ُر ِني َفَرَج ّثرو َد َف ِني.  ُو ْلُت: َزّمل ُق ْنَزَل َف ّلُه َفأ َعالى ال َت

المدثر}» . أيها { يا
أخأرجاه.

لها ذكر أنه خأديجة له ذكرت ورقة: لما قالت: قال عنها الله رضي عائشة عن
الوثان، فيها تعبد التي الرض هذه في يذكر لجبريل وما سإبوح، جبريل: سإبوح

رأى، ما فيه رأى الذي المكان إلى به اذهبي رسإله، وبين بينه الله أمين جبريل
يراه. ففعلت. ل الله عند من يكن فإن فتحّسري، أتاه فإذا

ّيب تحّسرت قالت: فلما قال: إنه ورقة فأخأبرت فرجعت يره، فلم جبريل تغ
ّلمه ل الذي الكبر الناموس ليأتيه بالثمن. إل أبناءهم إسإرائيل بنو يع

الدعوة. ينتظر ورقة قام ثم
أن تستطيع عم ابن وسإلم: يا عليه الله صلى الله لرسإول قالت أنها خأديجة عن

جاءك؟ إذا يأتيك الذي هذا بصاحبك تخبرني
َعْم» . َن فقال: «

فأخأبرني. جاءك فقالت: إذا
عنده. وأنا يوم ذات جبريل قالت: خأديجة: فجاءه

َيا ْيَجَة، فقال: « ِد َذا خَأ ِبي َه ِذي َصاِح ِني ال ْي ِت أ
ْ ْد َي َء» . َق َجا

تراه؟ عليها. فقلت: هل فخذي. فجلس على فاجلس فقلت: قم
َعْم» . َن قال: «
ّول تراه؟ فقلت: هل عليها، اليسرى. فجلس فخذي على فاجلس فقلت: تح

َعْم» . َن قال: «
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تراه؟ خأماري. فقلت: هل خأديجة: فطرحت قالت
فقال: «لَ» .

والله.  ل شيطان هو ما كريم ملك والله فقلت: هذا

ًا يعتكف أن نذر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عائشة: أن عن بحراء، شهر
فسمع: ليلة ذات وسإلم عليه الله صلى النبي رمضان. فخرج شهر ذلك فوافق
َها السلم ُت ْن َن َظ َف ُة عليك. قال: « َأ ْئُت الِجّن َفْج ًا َفِج ِرع ّتى ُمْس ْلُت َح َلى َدخَأ َع
ْيَجَة ِد ِني خَأ ْت ًا َفَسّج ْوب َقالت: َما َث ُنَك؟ َو ْأ ْبِشْر، َش َأ َقالت:  َف َها:  ُت َبْر َأخْأ الّسلََم فإن َف
ْيٌر» . خَأ

ُثّم ًة خَأَرْجُت قال: « َذا ُأخْأَرى َمّر ِإ ْيَل َف ِر ْب َلى ِبِج َناٌح الّشْمِس َع ِرِق َله َج ِبالَمْش
َناٌح ِرِب، له َوَج ْغ ْلُت بالَم ِه ْئُت ِمنه قال: ف ًا، َفِج ِرع ِني هو فإذا ُمْس ْي َبيَن َب َباِب، و ال

ّلَمني َك ّتى َف ِنْسُت َح ِني ُثَم ِبه، َأ َد َع ًا و ْوِعد ْئُت َم َأ َله، َفِج َط ْب أ
َ َلّي َف ْيُت َع َأ أْن َفَر

َنا َفإذا َأْرِجع، ْيَل به أ ِئ َكا ْي ْد وم ّد َق َق، سَإ ُف ُل َبطَِ ا َه ْيُل َف ِر ْب ِني ِج َق َل ِة َفَس َو َفا َلَحل َق ُثَم ال
ّق َلى َش ِبي َع ْل َتْخَرَجُه، َق َتْخَرَج ُثَم َفاسْإ ْنه اسْإ ُء َما ِم ِرَج، أن َيَشا َتْخ َله ُثَم َيْس َغَس
َهٍب من ِطْسٍت ِفي ِء َذ َده ُثَم َزْمَزَم، ِبَما َعا َنه َأ َكا َتَم ُثَم َلُمه، ُثَم َم ِري. ِفي خَأ ْه َظ

ْأ ْقَر َقال: ا ِم َف ْلُت ِباسْإ َع َفَج ّبَك.  ِني ل َر َقا ْل َ َحَجٌر َي ْيَك َقال: الّسلُم إل َشَجٌر َول َل َع
ّتى َرسُإوَل َيا ْلُت الله. َح َلى َدخَأ َقالت: الّسلُم َع َف ْيَجَة.  ِد ْيَك خَأ َل الله» . َرسُإوَل َيا َع

وسإلم عليه الله صلى رسإوله به الله (ما) ابتدأ (كان) بدء قال: كيف عبيد عن
جبريل؟ جاءه حتى النبوة من

سإنة كل حراء في يجاور وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عبيد: كان فقال
ًا، ّنث مما ذلك وإن شهر الجاهلية.  في قريش به تح

ْطعم سإنة كل من الشهر يجاور وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وكان من ُي
من جواره وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قضى فإذا المساكين، من جاءه
بيته، يدخأل أن قبل الكعبة جواره من انصرف إذا به يبدأ ما أول كان الشهر ذلك

ًا بها يطوف الشهر كان إذا حتى بيته، إلى يرجع ثم ذلك، من الله شاء ما أو سإبع
الله بعثه التي والّسنة برسإالته، كرامته أراد) من (ما (به) فيه الله أراد الذي
ًا، فيها وسإلم عليه الله صلى الله رسإول خأرج رمضان، شهر الشهر وذلك نبي
أكرمه التي الليلة كانت إذا حتى أهله، ومعه لجواره يخرج كان كما حراء إلى
تعالى. الله من جبريل جاءه برسإالته فيها الله
ِني عليه الله صلى الله رسإول إسإحاق: قال ابن قال َء َفَجا َأنا وسإلم: « ِئٌم َو َنا

َنَمطٍِ َباٍج ِمن ِب ْي َتاٌب، فيه ِد ْأ، ِك ْقَر َوَما فقال: ا ْلُت:  ُأ؟ ُق ْقَر ِني َأ ّط َغ ّتى َف ْنُت َح َن ّنه َظ َأ

ْوُت، ًا، َذلك َقاَل الَم ِني ُثَم َثلَث َل َذا َأْرسَإ ْلُت: َما ُق ْقَرأ.  ِا َقال:  ُأ؟ َف ْقَر ُقوُل َما َأ َذلَك َأ
ّ ًء إل َدا ِت ْف َد، أن ِمنه ا ُعو َقال: {س َي ْأ1ش96َف ْقَر ِم ا ّبَك ِباسْإ ِذى َر ّل َق ا َل } خَأ

)1(العلق: 
.«

ًا تعالى الله قال: بعث البراء ابن عن يومئذ وله وسإلم عليه الله صلى محمد
بالرسإالة له ظهر ثم الحد، وليلة السبت ليلة جبريل فأتاه ويوم، سإنة أربعون

نزل موضع أول وهو حراء، في رمضان من خألت ليلة عشرة لسبع الثنين يوم
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ْعلم} . فقطِ لم قوله: { ما ربك} إلى باسإم نزل: { اقرأ القرآن فيه ثم َي
ركعتين. والصلة الوضوء فعلمه ماء منها فنبع الرض بعقبه فحص

السادس الباب
والصلة الوضوء وسإلم عليه الله صلى الله رسإول جبريل تعليم ذكر في
ما أول في أتاه جبريل وسإلم: أن عليه الله صلى النبي عن زيد، بن أسإامة عن

ماء من غرفة أخأذ الوضوء من فرغ فلما والصلة، الوضوء فعلمه إليه أوحي
فرجه.  بها فنضح

قال: أنه البراء ابن عن ذكرنا وقد الحديث، هذا في الصلة كيفية يذكر قلت: لم
«ركعتين».

ِلسإلم أول في المسلمين على الله سإليمان: فرض بن مقاتل وقال صلة ا
المعراج. ليلة في الخمس فرض ثم بالعشّي، وركعتين بالغداة ركعتين

النبوة. أول في الشمس زوال عند صلى حديث: أنه في جاء وقد
ًا الليل قيام فكان «المزمل» بمكة، سإورة التفسير: نزلت علماء وقال فرض

فنسخ وعليهم، عليه ذلك فشق المؤمنين، من طائفة ومعه يقوم عليه. فكان
ّبَك ِإّن20ش73تعالى: {س بقوله وعنهم عنه ذلك َلُم َر ْع ّنَك َي ُقوُم َأ َنى َت ْد ِمن َأ
َثِى ُل ْيِل ُث ّل َفُه ا ِنْص َثُه َو ُل ُث َفٌة َو ِئ َطآ ِذيَن ّمَن َو ّل َعَك ا ّلُه َم ّدُر َوال َق ْيَل ُي ّل َهاَر ا ّن ِلَم َوال ّلن َع َأ

ُه َتاَب ُتْحُصو ُكْم َف ْي َل ْا َع ُءو ْقَر َيّسَر َما َفا َءاِن ِمَن َت ُقْر ْل ِلَم ا ُكوُن َأن َع َي ُكْم سَإ ِمن
َءاخَأُروَن ّمْرَضى ُبوَن َو ِر للْرِض ِفى َيْض ُغوَن ا َت ْب ِه َفْضِل ِمن َي ّل َءاخَأُروَن ال ُلوَن َو ِت َقا ُي

ِبيِل ِفى ِه سَإ ّل ْا ال ُءو ْقَر َيّسَر َما َفا ْنُه َت ْا ِم ِقيُمو َأ َة َو ْا الصل ُتو َءا َة َو ُا الزكا ِرُضو ْق َأ َو
ّلَه ًا ال ًا َقْرض ْا َوَما َحَسن ّدُمو َق ُكْم ُت ُفِس ٍر ّمْن ّلن ْي ُه خَأ ُدو َد َتِج ِه ِعن ّل َو ال ًا ُه ْير َظَم خَأ ْع َأ َو
ًا ْا َأْجر ِفُرو ْغ َت ّلَه َواسْإ ّلَه ِإّن ال ُفوٌر ال )20}(المزمل:  ّرِحيٌم َغ

.
تقوم أنك يعلم ربك قوله: {إن سإليمان: نزل بن ومقاتل يسار، بن عطاء وقال
أصح. الليل} بالمدينة. والول ثلثي من أدنى
ُنسخ وقال ْيِل َوِمَن79ش17تعالى: {س بقوله حقه في الليل قيام قوم:  ّل ا

ْد َهّج َت ِه َف َلًة ِب ِف َثَك َأن َعَسى ّلَك َنا َع ْب ّبَك َي ًا َر َقام ًدا َم )79}(السإراء:  ّمْحُمو
الخمس. بالصلوات المؤمنين حق في ونسخ

عليه. َفْرضه وبقي المة عن وقيل: نسخ
ًا كان وقيل: إنما دونهم. عليه مفروض

ْين عباس: كان ابن قال سإنٌة.  وآخأرها المزمل أول نزول َب

السابع الباب
وعلي بخديجة النبوة بداية في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول صلة ذكر في

السلم عليهما
ًا قال: كنت جده عن أبيه، عن الكندي عفيف ابن عن ًا، امرء فقدمت تاجر

التجارة. بعضُ منه لبتاع المطلب عبد بن العباس فأتيت للحج،
إلى ينظر منه قريب خأباء من خأرج رجل إذا بمنى لعنده فوالله قال: إني
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منه خأرج الذي الخباء ذلك من امرأة خأرجت يصلي. ثم قام رآها فلما الشمس،
الخباء ذلك من الحلم راهق حين غلم خأرج تصلي. ثم خألفه فقامت الرجل ذلك
يصلي. معه فقام

هذا؟ ما عباس، للعباس: يا قال: فقلت
أخأي. ابن المطلب عبد بن عبدالله بن قال: محمد

المرأة؟ هذه قلت: من
خأويلد. بنت خأديجة قال: امرأته
الفتى؟ هذا فقلت: َمْن
عمه. ابن طالب أبي بن قال: علي
يصنع؟ الذي هذا قلت: فما

هذا عمه وابن امرأته إل أمره على يتبعه ولم نبي، أنه يزعم وهو قال: يصلي،
وقيصر كسرى كنوز عليه تفتح أنه يزعم وهو الفتى،
فحُسن ذلك بعد وأسإلم ــــ يقول قيس بن الشعث عم ابن وهو عفيف، وكان

ِلسإلم رزقني الله أن ــــ: لو إسإلمه ًا فأكون يومئذ ا طالب أبي بن علي مع ثاني
عنه الله رضي

الثامن الباب
وسإلم عليه الله صلى عليه الوحي نزول صفة في
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإأل هشام بن الحارثا عائشة: أن عن

الوحي؟ يأتيك كيف الله، رسإول فقال: يا
ًا عليه الله صلى الله رسإول فقال َيان َأْح ِني وسإلم: « ْي ِت أ

ْ ْثِل ِفي َي ِة ِم َل ْلَص َص
ُهو الَجَرِس، ُه َو ّد َلّي، َأَش ْفَصُم َع ُي ّني َف ْد َع َق ْيُت َو َع ًا َقال، َما َو َيان ّثُل وأْح َتَم ِلي َي

َلُك ً الَم ِني َرُجل ّلُم َك ُي َأِعي َف ُقوُل» . َما َف َي
وإن عنه فيفصم البرد الشديد اليوم في عليه ينزل رأيته عائشة: ولقد قالت
ًا.  ليتفصد جبينه عرق

ْعلى عن حين الله نبي أرى الخطاب: ليتني بن لعمر يقول كان أمية: أنه بن َي
ْعرانة كان فلما إليه، يوحى قد ثوب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وعلى بالِج
متضمخة جبة عليه رجل جاءه إذ عمر، منهم أصحابه من ناس ومعه به، أظل

بعدما جبة في بعمرة أحرم رجل في ترى كيف الله، رسإول فقال: يا بطيب،
بطيب؟ تضّمخ
عمر فأشار الوحي، فجاءه سإكت ثم سإاعة، وسإلم عليه الله صلى النبي فنظر

يعلى: تعال. إلى
يغطِّ الوجه محمر وسإلم عليه الله صلى النبي فإذا رأسإه، فأدخأل يعلى فجاءه
سإاعة. كذلك فمكث كذلك

ْيَن عنه، سإري ثم َأ ِذي فقال: « ِني ال َل َأ ِة َعن سَإ ُعْمَر ًا؟» . ال ِنف آ
ُتمس َأّما عليه الله صلى النبي فقال به، فأتي الرجل فال ْيُب وسإلم: « ّط ِذي ال ال

ْله ِبَك َبَة وأّما َمّراٍت، َثلثََا َفاغِس َها، الّج ْع ْنَز ْع ُثَم َفا َن ِتَك ِفي اْص ُع َما ُعْمَر َن ِفي َتْص
َحّجَك» .

الصحيحين. في قبله والذي هذا
الله صلى النبي جنب إلى قاعد ثابت: إني بن زيد قال: قال زيد بن خأارجة عن

ًا وسإلم عليه إليه. أوحي إذ يوم
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السكينة. غشيته حين فخذي على فخذه فوقع السكينة، قال: وغشيته
ًا وجدت ما والله زيد: فل قال عليه الله صلى الله رسإول فخذ من أثقل شيئ

وسإلم.
زيد» . يا قال: «اكتب عنه سإري ثم

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على نزلت إذا قال: كان ثابت بن زيد عن
ْدر على والكرب الشدة من أخأذه الشديدة السورة أنزلت وإذا السورة، شدة َق

ْدر على ذلك من أصابه اللينة السورة عليه لينها. َق
عليه الله صلى الله رسإول على الوحي نزل إذا قال: كان ثابت بن زيد عن

ُقل وسإلم ّدر لذلك َث ًا جبينه وتح البرد. في كان وإن الُجمان، كأنه عرق
عليه الله صلى الله رسإول على الوحي نزل إذا قال: كان الخطاب بن عمر عن

النحل. كدوي وجهه عند ُيسمع وسإلم
رسإول فقلت: يا وسإلم عليه الله صلى النبي قال: سإألت عمرو بن عبدالله عن

بالوحي؟ تحس هل الله،

ُع عليه الله صلى الله رسإول فقال ُكُت ُثَم َصلَِصَل وسإلم: «أسْإَم َد َأسْإ ْن َذلك. ِع
ٍة ِمن َفَما ْنُت ِإلّي يوَحى َمّر َن َظ َو ْفِسي َأّن (إل)  َبضُُ» . َن ْق ُت
بيته بفناء وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: بينما عباس بن عبدالله عن

ْظون، بن عثمان به مّر إذ جالس بمكة عليه الله صلى الله رسإول إلى فكشر َم
َ عليه الله صلى الله رسإول له فقال وسإلم، َأل ِلُس؟» . وسإلم: « َتْج

قال: بلى.
ْينما ُمْستقبله وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فجلس َب َشَخَص إذ يحدثه، هو ف
السماء إلى سإاعة فنظر السماء، إلى ببصره وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

صلى الله رسإول فتحرف الرض، في يمينه على وضعه حتى بصره بعضُُ فأخأذ
ينفضُ فأخأذ بصره، وْضع جنب إلى عثمان عن جليسه عن وسإلم عليه الله

ينظر. مظعون وابن له، يقال ما يستفهم كأنه رأسإه
عليه الله صلى الله رسإول بصر شخص له يقال ما واسإتفقه حاجته قضى فلما

السماء. في توارى حتى بصره وأتبعه مرة أول شخص كما السماء إلى وسإلم
ما وآتيك؟ أجالسك كنت فيما محمد، قال: يا الولى، بجلسته عثمان على فأقبل
الغداة؟ كفعلك تفعل رأيتك

َوَما ِذي قال: « ِني ال َت ْي َأ ْلُت؟» . َر َع َف
يمينك على وضعته حيث وضعته ثم السماء إلى بصرك شخص قال: رأيتك

ًا تستفقه كأنك رأسإك تنفضُ فأخأذت وتركتني، إليه فتحرفت لك. يقال شيئ
ْنُت ِط َف َو ِلك؟» . قال: « َذ ِل

عثمان: نعم. قال
ِني عليه الله صلى الله رسإول قال َتا ًا الله َرسُإوُل وسإلم: «أ ْنَت آنف ِلٌس» . وأ َجا

الله؟ قال: رسإول
َعْم» . َن قال: «

لك؟ قال قال: فما
ْدل يأُمر الله قال: إّن َع ِلحسان بال َبى ِذي وإيتاء وا ُقْر ْنهى ال َي َفْحشاء عن و ال
ْنكر ْغي والُم َب ِعظكم وال ّكرون} لعلكم ي تذ

)41(النفال: 
.
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ِليمان اسإتقّر حين عثمان: فذلك قال ًا وأحببت قلبي في ا عليه الله صلى محمد
وسإلم. 

ٌة قالت: إني يزيد بنت أسإماء عن َعْضباء بزمام لخأذ صلى الله رسإول ناقة ال
الناقة. عضد تدق ثقلها من وكادت كلها، المائدة عليه نزلت إذ وسإلم عليه الله
َبادة عن الوحي عليه نزل إذا كان وسإلم عليه الله صلى النبي الصامت: أن بن ُع

ّبد له كرب وجهه. وتر
َوى أبي عن ّدوسإي َأْر عليه الله صلى الله رسإول على ينزل الوحي قال: رأيت ال

فربما ينقصم، ذراعها أن أظن حتى يديها وتفتل فترغو راحلته، على وإنه وسإلم
ليتحدر وإنه الوحي ثقل من عنه يسّري حتى يديها، مؤبدة قامت وربما بركت

الجمان. مثل منه
لذلك رقد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى أوحي إذا قال: كان عكرمة عن

السكران. كهيئة سإاعة

الوحي عليه نزل إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان هريرة أبي عن
ِدع بالحناء. رأسإه فغلف ص
لما الجنون إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول نسبوا عقيل: إنما ابن قال
ِلغماء من الملك نزول عند يعتاده كان والشدة. ا
الجنون، إغماء بين ذلك بين الفرق بترك المعنى من الصورة وراء ما أغفلوا ثم

الجنون. إغماء بخلف والحق، الصواب بيان له يجري كان ما أثر فإن
ًا؛ الله يخزيك ل فقالت: والله خأديجة تلّمحته الذي وهذا ُدق إنك أبد َتْص الحديث ل

الحق. نوائب على وتعين
نزول حين البرحاء من عليه يجري كان قائل: ما قال عقيل: فإن ابن قال

وضوءه؟ ينقضُ هل الوحي
ًا كان لنه فالجواب: ل، كان فإذا قلبه، ينام ول عيناه تنام منامه، في محفوظ

فيها أكرم التي فالحالة وضوءه، ينقضُ ل الوكاء، فيه يستطلق الذي النوم
ِللقاء بالمساّرة ُهدى قلبه إلى وا من معصومة فيها طباعه تكون أن أولى ال

الذى.

التاسإع الباب
ِرن فيمن الخلف ذكر في في الملئكة من وسإلم عليه الله صلى الله برسإول ُق

 نبوته

سإنة أربعين ابن وهو وسإلم عليه الله صلى النبوة عليه قال: نزلت عامر عن
ُقرن من ينزل ولم والشيء، الكلمة يعلمه فكان سإنين، ثلثا إسإرافيل بنبوته ف

لسانه. على القرآن
لسانه. على القرآن فنزل جبريل بنبوته قرن سإنين ثلثا مضت فلما
ابن وهو النبوة عليه أنزلت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن عامر، عن

به وقرن إسإرافيل، عنه عزل ثم سإنين، ثلثا إسإرافيل معه وكان سإنة، أربعين
َهاجره سإنين وعشر بمكة سإنين عشر السلم عليه جبريل بالمدينة. م
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ْعرف فقال: ليس عمر، بن لمحمد الحديث هذا سإعد: فذكرت ابن قال أهل َي
علماءهم وإن وسإلم، عليه الله صلى بالنبي قرن إسإرافيل أن ببلدتنا العلم
ْقرن يقولون: لم منهم السيرة وأهل الوحي عليه أنزل حين من جبريل إل به ُي
وسإلم. عليه الله صلى قبضُ أن إلى

العاشر الباب
ّوي آية يريه أن ربه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإؤال في عنده ما تق
ُهّم بالحُجون وسإلم عليه الله صلى النبي قال: كان عمر عن ِني فقال: «الل ِر َأ

َيًة َ آ ِلي ل َبا ِني َمْن ُأ َب ّذ َها َك َد ْع ْيٍش» . ِمْن َب ُقَر
الشجرة. هذه له: ادع فقيل

ّد أقبلت ثم فقطعها، عروقها على فأقبلت فدعاها بين وقفت حتى الرض، تخ
تريد؟ ما تشاء قالت: ما ثم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يدي

ِعي َلى قال: «اْرِج َنِك» . فرجعت ِإ َكا َوالله مكانها إلى َم ِلي َما فقال: « َبا َمن ُأ
ِني َب ّذ ْيٍش» . ِمن َك ُقَر

يوم ذات وسإلم عليه الله صلى النبي إلى جبريل قال: جاء مالك بن أنس عن
لك؟ له: ما فقال مكة، أهل بعضُ ضربه بالدماء، خأضب قد حزين جالس وهو

َعَل َف ِء ِبي قال: « ُلوا» . َهؤل َع َف َو
آية؟ أريك أن جبريل: أتحب له فقال

َعْم» . َن قال: «
الشجرة. فدعاها تلك فقال: ادع الوادي وراء من شجرة إلى قال: فنظر

إلى فرجعت فلترجع. فأمرها يديه. فقال: ُمْرها بين قامت حتى تمشي فجاءت
مكانها.

ِبي» .  عليه الله صلى الله رسإول فقال وسإلم: «َحْس

عشر الحادي الباب
ُهب الشياطين َرْمي في وتنكيس وسإلم عليه الله صلى النبي بعث حين بالّش

الصنام
من طائفة في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: انطلق عباس ابن عن

السماء خأبر وبين الشياطين بين حيل وقد عكاظ، سإوق إلى عامدين أصحابه
لكم؟ فقالوا: ما قومهم إلى الشياطين فرجعت الشهب، عليهم وأرسإلت

الشهب. علينا وأرسإلت السماء خأبر وبين بيننا قالوا: حيل
الرض مشارق فاضربوا حدثا، ما إل السماء خأبر وبين بينكم حال قالوا: ما
حدثا. الذي المر هذا ما فانظروا ومغاربها،
حال الذي المر هذا ما ينظرون ومغاربها الرض مشارق فضربوا فانطلقوا

السماء. خأبر وبين بينهم
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى تهامة نحو توجهوا الذين قال: فانطلق

َنْخلة فلما الفجر، صلة بأصحابه يصلي وهو عكاظ، سإوق إلى عامد وهو ِب
السماء. خأبر وبين بينكم حال الذي فقالوا: هذا له تسّمعوا القرآن سإمعوا
َلّى ُأوِحَى ُقْل2/ش1ش72{س قومنا فقالوا: يا قومهم إلى رجعوا فهنالك ِإ

ّنُه َع َأ َتَم َفٌر اسْإ ْلِجّن ّمَن َن ْا ا ُلو? َقا ّنا َف َنا ِإ ْع ًا سَإِم َن َءا ًا ُقْر َلى َعَجب ِإ ِدى?  ْه َي ِد *  الّرْش
ّنا َئاَم ِه َف َلن ِب ِرَك َو َنآ ّنش ّب ًا ِبَر )2 ،1}(الجن:  َأَحد
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.
َلّى ُأوِحَى ُقْل1ش72نبيه: {س على تعالى الله وأنزل ّنُه ِإ َع َأ َتَم َفٌر اسْإ ّمَن َن
ْلِجّن ْا ا ُلو? َقا ّنا َف َنا ِإ ْع ًا سَإِم َن َءا ًا ُقْر )1}(الجن:  َعَجب

 .

وُرُموا الجن زِجر وسإلم عليه الله صلى محمد بعث قال: لما عباس ابن عن
ْقعد الجن من قبيل ولكل يسمعون، ذلك قبل بالكواكب. وكانوا يستمعون َم

إبل له كان من للهتهم، يذبحون فجعلوا الطائف أهل لذلك فزع ما فيه. فأول
لبعضُ: أما بعضهم وقال تناهوا ثم تذهب أموالهم كادت حتى يوم، كل غنم أو

أمر إبليس: هذا وقال شيء؟ منها يذهب لم هي، كيف السماء معالم ترون
فيشمها بالتربة يؤتى بتربة. فكان أرض كل من ايتوني الرض، في حدثا

ِتي حتى ويلقيها الحدثا. هنا وقال: ها فشمها تهامة بتربة أ
وأتوا ثقيف النجوم ِلَرْمي فزع العرب أول قال: إن الخأنس بن يعقوب عن

حدثا؟ ما تر فقالوا: ألم أمية بن عمرو
أنواء بها ويعرف بها يهتدي التي النجوم معالم كانت فإن فانظروا، قال: بلى

ْلق هذا وذهاب الدنيا َطّي فهو والشتاء الصيف ًا كانت وإن فيها، الذي الَخ نجوم
ّدثا العرب. فقد في يبعث ونبي الخلق بهذا الله أراد فأمٌر غيرها بذلك. تح

ّبأ حتى مريم بن عيسى رفع منذ بنجم ُيْرَم قال: لم كعب بن أبي عن رسإول تن
ًا قريش فرأت بها، رمي تنبأ فلما وسإلم، عليه الله صلى الله تراه، تكن لم أمر

ُبون فجعلوا ّي الفناء. أنه يظنون أرقاءهم ويعتقون أنعامهم يس
َد فبلغ ذلك، مثل ثقيف ففعلت الطائف أهَل فعلهم من ذلك فبلغ بن ياليل عب

ِلم ثقيف صنعت ما عمرو أرى؟ ما فعلتم قال: و
السماء. من تهافت أنها فرأينا بالنجوم قالوا: رمي

ْعَجلوا فل شديد، ذهابه بعد المال إفادة قال: إن ًا تكن فإن وانظروا، ت نجوم
ًا تكن وإن الناس، فناء عند فهو تعرف حدثا. أمر عند فهو تعرف ل نجوم

ْعرف، ل هي فإذا فنظروا ْهلة فيه فقال: المر فأخأبروه ُت ُد، ُم ظهور عند هذا بع
نبي.
ًا إل مكثوا فما فجاء أمواله، إلى حرب بن سإفيان أبو الطائف قدم حتى يسير
يدعي عبدالله بن محمد سإفيان: ظهر أبو فقال النجوم، أمر فتذاكروا ياليل عبد
مرسإل. أنه

بها.  رمي ذلك ياليل: فعند عبد قال

ومحمد عيسى بين الفترة في ُتْحرُس السماء تكن قال: لم عباس ابن عن
(مقاعد) للسمع. منها يقعدون كانوا وسإلم، عليه الله صلى
ًا الله بعث فلما ًا السماء حرسإت وسإلم عليه الله صلى محمد ًا، حرسإ شديد

ّنا10ش72فقالوا: {س ذلك وأنكروا الشياطين، ورجمت َأ َ َو لر ل َأَش ِرى?  ْد َن
َد ِري للْرِض ِفى ِبَمن ُأ َد َأْم ا ِهْم َأَرا ُهْم ِب ّب ًا َر )10}(الجن:  َرَشد

.
فقال: تفرقوا الجن، إليه حدثا. واجتمعت الرض في حدثا إبليس: لقد فقال
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السماء. في حدثا الذي هذا ما وأخأبروني الرض في
تهامة إلى فبعثهم الجن، أشراف وهم نصيبين أهل من بعث ركب أول وكان

يصلي وسإلم عليه الله صلى الله نبي فوجدوا َنْخلة، وادي بلغوا حتى فاندفعوا
قالوا: أنصتوا. القرآن يتلو سإمعوه فلما نخلة ببطن الغداة صلة
ّبه: كان بن وهب قال كيف فيهن ويتقلب كلهن السموات إلى يصعد إبليس من
أربع من حجب فحينئذ عيسى، رفع أن إلى الجنة من آدم أخأرج منذ ُيْمنع ل شاء

وسإلم عليه الله صلى نبينا بعث سإموات. فلما ثلثا في يتردد فصار سإموات،
بالكواكب. ويقذفون السمع يسترقون وجنوده هو فصار الثلثا من حجب

صنم كل أصبح وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بعث قال: لما هريرة أبي عن
ًا، أصبح وقد إل صنم من الرض على فقالت: ما إبليس، الشياطين فأتت منكس

ًا. قال: هذا ِعث قد نبي نكوسإ فقالوا: الرياف. فالتمسوه قرى في فالتمسوه ُب
صاحبه. نجده. قال: أنا لم

قرن عند فوجده مكة. فالتمسه القلب بحبة فنودي: عليك يلتمسه فخرج
عندكم؟ فما جبريل معه وجدته فقال: قد الشياطين إلى الثعالب. فخرج

ّين ُنَز ّببها أصحابه أعين في الشهوات قالوا:  إليهم. ونح
إذن. آسَإى قال: فل

عشر الثاني الباب
ْبعث عند أبرويز كسرىالمسمى أحوال في التغير من وقع ما ذكر في عليه نبينا َم

 السلم

ًا تجري دجلة كانت تصب أن إلى محفوظة مسالك في خأوجى أرض في قديم
ْوب وجَرْت ُغوّرت ثم فارس، بحر في سإدها على الكاسإرة فأنفق واسإطِ، َص

ً القديم مجراها إلى وإعادتها السد. يثبت ولم كثيرة أموال
الماء وغلب عظيم، بثق كسكر أسإافل في انبثق فيروز بن قباذ ولي فلما

ّيات، بنى شروان أنو ولي فلما كثيرة، عمارات فأغرق تلك بعضُ فعاد ُمَسن
وكان شروان، أنو بن هرمز بن أبرويز ملك أن إلى ذلك على وبقيت العمارة

ًا القوم أشد من وأنفق العوراء دجلة لغيره. فسكر يتهيأ لم ما له وتهيأ بطش
فوق والتاج ويجلس تاجه فيه يعلق وكان مجلسه، طاق وبنى يحصى، ل ما عليها
ثقل. رأسإه على له يكون أن غير من معلق رأسإه
ً وسإتون ثلثمائة عنده منبه: وكان بن وهب قال والحزاة: الحزاة، من رجل

له يقال العرب من رجل فيهم وكان ومنجم، وسإاحر، كاهن، بين من العلماء
ّلما العرب اعتياف يعتاف السائب اليمن. من باذان (به) إليه يخطىء. بعث ق

هذا في فقال: انظروا ومنجميه وسإحرته كهانه جمع أمر حزبه إذا كسرى فكان
هو. ما المر
ًا الله بعث أن فلما وقد غداة ذات كسرى أصبح وسإلم عليه الله صلى محمد

طاق وقال: انفصم أحزنه ذلك رأى فلما وسإطها، من ملكه طاق انفصمت
انكسر. بشكست» يقول: الملك «شاه العوراء دجلة وانخرقت ملكي

وقال: بذلك فأخأبرهم، معهم، السائب ودعا ومنجميه وسإحرته كهانه دعا ثم
المر. ذلك في انظروا
سإحره لساحر يمضُ ولم علمهم، في وتسكعوا الرض عليهم فأظلمت فنظروا
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نجومه. علم لمنجم ول كهانته، لكاهن ول
ًا يرمق الرض من ربوة على ظلماء ليلة في السائب وبات أرض من نشأ برق

تحت ما إلى ينظر ذهب أصبح المشرق. فلما بلغ حتى اسإتطار ثم الحجاز
من ليخرجن أرى ما صدق يعتاف: لئن فيما خأضراء. فقال روضة فإذا قدميه
عن أخأصبت ما كأفضل الرض عنه تْخصب والغرب الشرق يبلغ سإلطان الحجاز

قبله.  كان ملك

إل علمكم وبين بينكم حيل ما لبعضُ: والله بعضهم قال الحزاة اجتمعت فلما
الملك هذا َيْسلب مبعوثا هو أو بعث قد لنبي وإنه السماء، من جاء لمر

ًا بينكم فأقيموا ليقتلنكم، ملكه لكسرى نعيتم ولئن ويكسره، تقولونه. أمر
على وضعت الذين ُحسابك فوجدنا هذا في نظرنا له: إنا فقالوا كسرى فجاؤوا

وإنا النحوس، على وضعوه العوراء دجلة وسَإكرت ملكك طاق ِحسابهم
ًا لك سإنحسب يزول. فل بنيانك عليه تضع حساب

فبناه. له: ابنه قالوا ثم له قال: فاحسبوا. فحسبوا
إذا حتى هو، ما ُيدرى ل ما الموال من فيها وأنفق أشهر، ثمانية دجلة في فعمل

سإورها؟ على لهم: أجلس قال فرغ
بالمرازبة وأمر عليها فوضعت والرياحين والفرش بالبسطِ قالوا: نعم. فأمر

ّعابون وجمع له، فجمعوا انتسفت هنالك هو فبينا عليها، جلس حتى خأرج ثم الل
من قتل أخأرجوه فلما رمق، بآخأر إل يستخرج فلم تحته، من البنيان دجلة

ًا الحزاة بي؟ وقال: تلعبون مائة من قريب
ًا لك سإنحسب ولكنا قبلنا، من أخأطأ كما أخأطأنا الملك قالوا: أيها حتى حساب

السعود. من الوفاق على تضعها
تقولون. ما قال: انظروا

نفعل. قالوا: فإنا
ثمانية هو ما يدرى ل ما الموال من وأنفق ابنه. فبنى له قالوا ثم له فحسبوا

فأقعد؟ قال: أفأخأرج ثم أشهر
ًا قالوا: نعم. فركب فلم بالبنيان دجلة انتسفته إذ عليها يسير وخأرج له برذون

ْترعّن آخأركم على لمرّن فقال: والله فدعاهم رمق، بآخأر إل يدرك أكتافكم ول
ّني أو الفيلة، أيدي بين ولطرحنكم ُدق َتْص  علي؟ تلفقون الذي المر هذا ما ل

طاق وانفصمت دجلة عليك انخرقت حين أمرتنا الملك أيها نكذبك، قالوا: ل
بأقطار علينا وأخأذ الرض علينا فأظلمت فنظرنا علمنا، في ننظر أن مجلسك
وأنه السماء، من حدثا لمر هذا أن فعرفنا علمه، لعالمنا يستقم فلم السماء

ْينا إن فخشينا علمنا، وبين بيننا حيل فلذلك مبعوثا، هو أو نبي بعث قد َع َكَك َن ْل ُم
حين دجلة وعن عنهم ولهى رأيت. فتركهم بما أنفسنا على فعللناك تقتلنا أن

غلبته.
صلى الله رسإول كتاب يأتيه أن قبل كسرى حديث من إسإحاق: كان ابن وقال
َكر كان أنه بلغني فيما وسإلم عليه الله الموال من فيها وأنفق العوارء دجلة سَإ
بعينه. سإقناه الذي الحديث هو. وذكر ما يدرى ل ما
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رسإول أصحاب أن البصري الحسن عن أتهم ل من إسإحاق: وحدثني ابن وقال
فيك؟ كسرى على الله حجة ما الله، رسإول قالوا: يا وسإلم عليه الله صلى الله

َعَث َب ّلُه قال: « ِه ال ْي ًا ِإل َك َل َأخْأَرَج َم َده َف ِر ِمن َي ِته سُإو ْي ِذي َب َو ال َل ِفيه ُه َلّما َتل َف ُنوًرا. 
َع» . َرآها ِز َف

ِلَم ْع قال: « ْفَز ّلَه إّن ِكْسَرى؟ َيا َت ْد ال َعَث َق ً َب ْنَزَل َرسُإول َليه وأ ًا َع َب َتا ْعُه ِك ِب ّت َفا
َلَم َتْس َياَك ِل ْن ُظر» . ُد ْن َقال: سَإأ ُتَك.  َوآخِأَر
ًا الله إسإحاق: بعث ابن وقال بيوت بعضُ من بيت في وهو كسرى إلى ملك
ًا هو إل يرعه فلم فيه، عليه يدخأل ل الذي إيوانه عصا يده في فراشه على قائم

هذه أكسر أو أتسلم كسرى فقال: يا فيها، يقيل كان التي الساعة في بالهاجرة
العصا؟

َهَل َب َهَل. فقال:  َب
هذا أدخأل وقال: من عليهم، فتغيظ وحجابه حراسإه دعا ثم عنه فانصرف

رأيناه. ول أحد عليك دخأل قالوا: ما علي؟ الرجل
له. ثم قال كما له فقال فيها أتاه التي الساعة أتاه القابل العام كان إذا حتى

ُتْسلم العصا؟ هذه أكسر أو قال: أ
بهل. قال: بهل

ّوابيه، ُحّجابه كسرى فدعا عنه فخرج أول قال كما لهم وقال عليهم فتغيظ وب
مرة.

ًا رأينا قالوا: ما عليك.  دخأل أحد

له قال كما وقال فيها، جاءه التي الساعة في أتاه الثالث العام في كان إذا حتى
العصا؟ هذه أكسر أو له: أتسلم قال ثم

بهل. قال: بهل
ّور أن إل يكن خأرج. فلم ثم العصا قال: فكسر ملكه. ته

قال: ذكر سإلمة أبي عن الحديث هذا العزيز عبد بن عمر الزهري: حدثت قال
قال: أسإلم. ثم يديه في بقارورتين عليه دخأل إنما الملك أن لي

كان. ما هلكه من خأرج. فكان ثم فرّضهما بالخأرى إحداهما فضرب يفعل فلم
ًا وكان ويدة، بن خأالد عن إذا كسرى قال: كان أسإلم، ثم المجوس في رأسإ

برب. ولست عبد بساعة: أنت سإاعة له فيقولن رجلن أمامه ركب ركب
نعم. برأسإه: أي فيشير

ًا قال: فركب شرطته صاحب ذلك فعلم برأسإه، ُيِشْر فلم ذلك له فقال يوم
سإمعه في الدواب حوافر صوت وقع فلما نام، قد كسرى وكان ليعاتبه، فأتاه

َدعوني ولم فقال: أيقظتموني شرطته، صاحب عليه فدخأل اسإتيقظ إني أنام، َت
بين رجل فإذا تعالى، الله يدي بين فوقفت سإموات سإبع فوق بي رقي أنه رأيت
ّلم لي فقال ورداء، إزار عليه يديه ألست هذا إلى أرضي خأزائن مفاتيح بحر سإ

بكذا؟ المأمور
ِلزار قال: وصاحب وسإلم. عليه الله صلى النبي به يعني والرداء ا

ً المنام في قال: رأيت أبرويز قتيبة: أن ابن عن ّيرتم لي: إنكم يقول قائل غ
ّير أحمد. إلى المكان ونقل بكم ما فغ

ًا إليه: أن النعمان كتب حتى تحدثا، حادثة يتوقعون وكانوا بتهامة َنجم خأارج
والرض. السماء إله رسإول أنه يخبر
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يتوقعه. كان الذي أنه وعلم لذلك فانزعج
ْبعث عند المم ممالك قتيبة: فانقضت ابن قال عليه الله صلى الله رسإول َم

سإبق لما يعقوب فإن إبراهيم، بن إسإحاق دعوة من سإبق ِلَما الروم، خأل وسإلم
بالنماء للعيص إسإحاق فدعا ولده، في النبوة صارت إسإحاق ابنه دعوة إلى

ولده. من كلهم فالروم والكثرة،
ظهر ثم أباه، شيرويه قتل انتقاضها أول وكان فارس، مملكة وانتقضت
يلبثوا. ولم الملك تعاوروا ثم فيه، فهلك ملكه في الطاعون

يزن، ذي بن سإيف الحبشة قتل ذلك أول وكان اليمن، أهل ملك وانتقضُ
ّلكوا ناحية أهل بعده. فكل المر وانتشر ً م ِلسإلم. جاء حتى رجل ا

المنذر. بن النعمان بعد الحيرة مملكة وانتقضت
ْفنة أبي ملك وانتقضُ َبلة منهم ملك من آخأر وكان َج في تنّصر الذي اليهم بن َج

عنه. الله رضي عمر خألفة

عشر الثالث الباب
ِلسإلم إلى الناس وسإلم عليه الله صلى الله رسإول دعاية ذكر في ا
ِلسإلم إلى الناس يدعو نبوته أول في وسإلم عليه الله صلى كان سإّرا. ا

ًا يدعو بكر أبو وكان قومه. من به يثق َمْن أيض
ْع94ش15{س عليه سإنين: نزل ثلثا النبوة من مضت فلما َد ْؤَمُر ِبَما َفاْص ُت

ِرْض ْع َأ ِكيَن َعِن َو ِر ْلُمْش )94} (الحجر:  ا
الدعوة. فأظهر

أول من يدعو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان الرحمن عبد أبي عن
ًا، سإنين ثلثا النبوة عليه أنزلت ما من جاءه بما يصدع أن أمر أن إلى مستخفي

الدعوة. يظهر وأن الله عند
ِلسإلم إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: دعا الزهري عن ًا ا سإر

ًا، من كثر حتى الناس، وضعفاء الرجال أحداثا من شاء من لله فاسإتجاب وجهر
مجالسهم في عليهم مّر إذا يقول. فكان لما منكرين غير قريش وكفار به، آمن

ّلم المطلب عبد بني غلم إليه: إن يشيرون السماء. من ليك
ماتوا الذين آبائهم هلك وذكَر يعبدونها، كانوا التي آلهتهم عاب حتى كذلك فكان
ُقوا الكفر، على َق وعادوه. وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فشا
ْنُت عليه الله صلى الله رسإول قالت: قال عائشة عن ُك ْيَن وسإلم: « َشّر َب

ْيِن، ْيَن َجاَر ِبي َب أ
َهٍب َ َبَة َل ْق ُع ْبِن َو ِبي ا أ

ْيطٍِ، َ َع َنا ُم َياِن َكا ِت أ
ْ ُفروثِا َي َها» . بال َن ْطَرُحو َي َف

َيا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فيخرج ِني فيقول: « ِد َب ْب َناٍف، َع ّي َم ٍر أ َوا ِج
بالطريق. يلقيه َهذا؟» ثم

عشر الرابع الباب
 المواسإم في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إنذار ذكر في

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: رأيت المحاربي عبدالله بن طارق عن
ينادي وهو حمراء حلة وعليه فمّر لي، بياعة في وأنا الَمجاز بسوق مرتين: مرة
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َيا بأعلى ّيها صوته: « ّناس أ َ ُقولوا ال ّ اله ل ّلُه إل ِلُحوا» . ال ْف ُت
ل الناس أيها يقول: يا وهو وعرقوبيه كعبيه أدمى قد بالحجارة يتبعه ورجل

كذاب. فإنه تطيعوه
هذا؟ قلت: َمْن
المطلب. عبد بني من غلم قالوا: هذا

يرميه؟ يتبعه الذي ذا قلت: فمن
لهب. أبو وهو العزى؛ عبد عمه قالوا: هذا

يتتبع سإنين عشر بمكة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: مكث جابر عن
ّنة بعكاظ منازلهم في الناس ِني؟ بمنى: «َمْن المواسإم وفي ومج ِوي َمْن ُيؤ

ِني ْنُصُرو ّتى َي َغ َح ّل َب َلَة ُأ ّبي ِرسَإا ُله َر ّنَة؟» حتى َو أو اليمن من ليخرج الرجل إن الَج
يفتنك. ل قريش غلم فيقولون: احذر قومه فيأتيه مضر من

عشر الخامس الباب
عشيرته إنذاره ذكر في
عليه أنزل حين وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قام هريرة أبي عن

ِذْر ْن َتك {وأ َيا عشير ْعَشَر القربين} فقال: « ُوا َم َتر ْيٍش: اش ُكم ُقَر ُفَس ْن الله ِمَن أ
َلى، َعا ِني ل َت ْغ ُكم ُأ ْن ًا، الله مَن َع َئ ْي ِني َيا َش َد َب ْب ِلِب، َع ّط ِني ل الُم ْغ ُكم ُأ ْن الله مَن َع
ًا، ْيئ ّباس َيا َش ِد بَن َع ْب ِلِب، ع ّط ِني ل الُم ْغ ْنَك أ ًا، الله مَن َع ْيئ ّيَة يا َش ِف َعّمَة َص

ِني ل وسإلم، عليه الله صلى الله َرسإوِل ْغ ْنِك ُأ ًا، الله مَن َع ْيئ ِطَمَة يا َش ْنَت َفا ب
ٍد ِني ُمَحّم ِلي ْئِت َما سَإ ِلي من ِش َ َما ِني ل ْغ ْنِك ُأ ًا» . الله ِمَن َع ْيئ َش

ِذْر تعالى الله أنزل عباس: لما ابن عن ْن َتك {وأ صلى النبي القربين} أتى عشير
صباحاه» .  نادى: «يا ثم عليه فصعد الّصفا وسإلم عليه الله

رسإول فقال رسإوله، يبعث رجل وبين إليه يجيء رجل بين إليه الناس فاجتمع
ِني وسإلم: «يا عليه الله صلى الله َد َب ْب ِلِب، َع ّط ِني َيا الُم ٍر، َب ْه ِني َيا َف ِني، َيا َب َب

ُتم ْي َأ ُكم َلو َأَر ُت َبْر ً أّن أخْأ ْيل ْفِح خَأ َذا ِبَس َبِل َه ُد الَج ْي ْيَر أن ُتر ِغ ُكم ُت ْي َل ِني؟ َع ُتُمو ْق ّد َص
ّني ِإ َف َقال:  َعْم.  َن ْوا:  ِذيٌر َقال ُكم َن ْيَن َل ْي َب َد َذاٍب َي ٍد» . َع ِدي َش

ّبا أبو فقال ّ دعوتنا ما اليوم، سإائر لك لهب: ت {س تعالى الله فأنزل لهذا؟ إل
ّبْت1ش111 َدآ َت ِبى َي أ

َهٍب َ َتّب َل )1} (المسد:  َو
عشيرتك {وأنذر نزلت قال: لما عمر بن وزهير مخارق بن قبيصة عن

أعلها على جبل من قمة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول القربين} صعد
ًا َيا فجعل حجر ِني ينادي: « َد َب ْب َناٍف َع ّنَما َم ْيٌر، َأنا ِإ ِذ ّنَما َن ِلي إ َث ُكم َم ُل َث َكَرُجٍل َوَم
َأى ّو َر ُد َع َهَب ال َذ ِذُر َف ْن َله ُي ْه ُقوه َأن َفَخِشَي َأ َعَل ُيْش ِدي َفَج َنا ِتُف ُي ْه َي َيا َو

َباَحاه» . َص
قبله. الحديثين على واتفقا مسلم، الحديث هذا بإخأراج انفرد

ْنذْر نزلت قال: لما عباس ابن عن ْقَربين} صعد عشيرتك { وأ الله رسإول ال
قريش» . معشر فقال: «يا الصفا وسإلم عليه الله صلى

يا لك قالوا: ما واجتمعوا، يهتف. فأقبلوا الّصفا على قريش: محمد فقالت
محمد.

ُكُم ْيت َأ ُكم لو قال: «أَر ُت َبْر ً أن أخْأ ْيل ْفِح خَأ َبِل هذا ِبَس ُتم الَج ْن ِني؟» . ُك ُقو ّد ُتَص
َهم، غيُر عندنا أنت قالوا: نعم، ّت ًا عليك جّربنا وما م قطِ. كذب

َفإني ِذيٌر قال: « ُكم َن ْيَن َل َذاٍب َب ٍد، َع ْي ِد ِني َيا َش ِد َب ْب ِلِب، َع ّط ِني َيا الُم ِد َب ْب َناٍف، َع َم
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ِني َيا ٍة، َب ْهر ّتى ُز ّد َح َذ ع ْفَخا ْيٍش، من ال ِني وَجّل عّز الله إن ُقَر ِذَر أن أَمَر ْن ُأ

ِبيَن، َعِشيَرتي ْقَر َل ِني ا ِلُك ل إ ُكم أْم َيا مَن َل ْن ّد َعًة ال َف ْن َ َم ِة ِمَن ول ًا الخِأَر ْيب ّ َنِص إل
ُوا أن ُقول َ َت ّ اله ل ّلُه» .  إل ال

ّبا أبو قال: يقول جمعتنا ألهذا اليوم سإائر لك لهب: ت
ّبْت تعالى الله فأنزل َت َدا {  َهٍب} السورة أبي َي كلها. َل

الله صلى الله رسإول على الية هذه نزلت قال: لما طالب أبي بن علي عن
ِذْر214ش26{س وسإلم عليه َأن َتَك َو ِبيَن َعِشيَر ْقَر لل )214}(الشعراء:  ا
ْقُت عليه الله صلى الله رسإول قال َفِض َذلك وسإلم: « ًا ب ْفُت َذْرع َعَر ّني َو َتى َأ َم

ِهم ْي َباد أ
َهذا ُ ُهم َأَرى ِب ْن َفَصَمّت َما ِم ُه.  ْكَر ّتى َأ ِني َح َء ِيَل َجا ْبر َيا ِج َقال:  ُد، َف ُمَحّم

ّنَك َ إْن إ َعْل ل ْف ْؤَمُر َما َت ُبَك ِبه ُت ّذ َع ّبَك» . ُي َر
َيا عليه الله صلى الله رسإول فقال ِلّي وسإلم: « ْع َع َن ًعا ِلي اْص ٍم، من َصا َعا َط

َعْل ِه واْج ْي َل ٍة، ِرْجَل َع َل َشا َبٍن، ِمن َعّسا لنا َواْم ْع ُثّم َل ِني ِلي اْجَم ِلِب َب ّط ّتى الُم َح
ُهْم ّلَم َك ُأِمْرُت» . َما أ

ً يزيدون رجلً، أربعون وهم له دعوتهم ثم به، أمرني ما ففعلت أو رجل
ْنقصونه، لهب. وأبو والعباس، وحمزة، طالب، أبو أعمامه فيهم َي

رسإول تناول وضعته فلما به، فجئت صنعُت، الذي بالطعام دعا اجتمعوا فلما
الصحفة، نواحي في ألقاها ثم بأسإنانه، فشقها جرة، وسإلم عليه الله صلى الله
إل أرى وما حاجة، بشيء لهم ما حتى القوم الله» . فأكل باسإم قال: «خأذوا ثم

جميع ليأكل الواحد الرجل كان إن بيده علي نفس الذي الله وأيم أيديهم، موضع
لجميعهم. قدمُت ما
ُعّس بذلك القوم» فجئت قال: «اسإِق ثم ًا، رووا حتى منه، فشربوا ال وأيم جميع

مثله. ليشرب منهم الواحد الرجل كان إن الله
َدره يكلمهم أن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أراد فلما الكلم إلى لهب أبو َب

صاحبكم. فقال: سإحركم
َيا فقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يكلمهم ولم القوم فتفرق الغد: «

ِلّي ِني الّرُجَل هذا إن َع َق َب ْعَت ما إلى سَإ ْوِل؛ مَن سَإِم َق ّد ال ِم ِمَن لنا َفأِع َعا ّط ْثَل ال م
ْعَت َما َن ُهْم ُثّم َص ْع ِلي» .  أْجَم

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول تكلم ثم وشربوا، فأكلوا وجمعتهم فقمت
َيا ِني فقال: « ِد َب ْب ِلِب، َع ّط ّلُه إني الُم َلُم َما وال ْع ّبا أ َعَرِب مَن َشا َء ال ْوَمه َجا َق

ْفَضَل ْد ِمّما بأ ُكم َق ُت ْئ ّني ِبه، ِج ْد إ ُكْم َق ُت ْئ ِر ِج ْي َيا ِبَخ ْن ّد ِة، ال ْد والخِأَر َق ِني و ّبي َأَمَر َر
ُكم أْن ُعو ْد ِه، ُأ ْي ُكم إل ّي ِني فأ ِزُر َؤا َلى ُي ِر َهذا َع َلْم َلى ا ُكوَن أن َع َأخِأي» . َي

ّنا: أنا أحدثهم وأنا فقلت، القوم فأحجم الله. نبي يا سإ
يضحكون. القوم فقام

عشر السادس الباب
رسإالته عموم ذكر في
َكاَن وسإلم عليه الله صلى النبي عبدالله: أن بن جابر عن ِبّي قال: « ّن َعُث ال ْب ُي
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ِه إلى ْوِم ْثُت خَأاّصًة، َق ِع ُب ّناِس إلى و َعاّمَة» . ال
هريرة، وأبي أمامة، وأبي موسإى، وأبي ذر، وأبي علي، عن الباب وفي

الحاديث. هذه عمرو. وسإتأتي بن وعبدالله

عشر السابع الباب
†وسإلم عليه الله صلى الجن إلى إرسإاله ذكر في
فرغ فلما الرحمن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول علينا قال: قرأ جابر عن

ُكْم ِلي قال: «َما ًتا؟ َأَرا ْو ُك ْلِجّن سُإ ُنوا َل ُكم أْحَسَن َكا ْن ّدا، ِم َأُت َما َر ِهم َقر ْي َل َع
ّي ّبكما آلء {فبأ ّذبان} إل ر َ تك ُلوا: ول ٍء َقا ِتَك من ِبَشْي ْعَم َنا ِن ّب ّذُب َر َك َلَك ُن َف

ُد» . الَحْم
حتى معه بي وانطلق وسإلم عليه الله صلى النبي قال: انطلق مسعود ابن عن
ًا لي خأطِّ ثم البراز، إلى بي أتى َ ثم خأط ْبَرْح قال: «ل ّتى َت َع َح ْيَك» فما َأْرِج ِإل
ْلُت الّسَحَر، حتى جاء ُأْرسِإ الِجّن» . إلى فقال: «

أسإمعها؟ التي الصوات هذه قلت: فما
َهذه ُهم قال: « ُت َوا ِني حيَن َأْص ّدعو ّلُموا َو َلّي» . وسَإ َع

عشر الثامن الباب
النبيين خأاتم كونه في
ِتَم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن ّيوَن» ِبَي وسإلم: «خُأ ِب ّن ال

 .

بن علّي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: خألف وقاص أبي بن سإعد عن
ّلفني الله رسإول فقال: يا تبوك، غزاة في طالب أبي والصبيان؟ النساء في تخ

َأَما ُكوَن أْن َتْرَضى قال: « ّني َت ِة ِم َل ِز ْن ُوَن ِبَم ّ ُموسَإى، مْن َهار ّنه ِإل َ َأ ِبّي ل َن
ِدي» . ْع َب
أخأرجاه.

ِتُم وسإلم: «أنا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال ثوبان عن ّيَن خَأا ِبي ّن َ ال ِبّي ل َن
ِدي» . ْع َب

مسلم. بإخأراجه انفرد

عشر التاسإع الباب
صابر وهو الكفار أذى من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لقى ما ذكر في
باللت، فتعاقدوا الحْجر، في اجتمعوا قريش من المل عباس: أن ابن عن

ًا رأينا قد لو الخأرى؛ الثالثة ومناة والعزى، فلم واحد رجل قيام إليه قمنا محمد
نقلته. حتى نفارقه

عليه الله صلى أبيها على دخألت حتى تبكي السلم عليها فاطمة قال: فأقبلت
قاموا رأوك لو أن تعاقدوا قد الحْجر في قومك من المل فقالت: هؤلء وسإلم،
دمك. من نصيبه عرف إل رجل منهم فليس إليك،

َيا ّيَة فقال: « َن ِني ُب ِر ًءا» . أ َوُضو
هو. هذا هذا قالوا: هو رأوه فلما المسجد، عليهم دخأل ثم فتوضأ

يقم ولم أبصارهم إليه يرفعوا فلم مجالسهم في وعقروا أبصارهم فخفضوا
رؤوسإهم على قام حتى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأقبل رجل، منهم
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َهت فحصبهم تراب من قبضة فأخأذ ُه» . بها. وقال: «َشا ُوجو ال
ً أصاب قال: فما ًا. بدر يوم قتل إل حصاة منهم رجل كافر

ًا رأيت جهل: إن أبو قال: قال عباس ابن عن لتينه الكعبة عند يصلي محمد
رقبته. على أطأ حتى
ْو عليه الله صلى الله رسإول فقال َل َعَل وسإلم: « ْتُه َف َذ َكُة َلخَأ ِئ َ ًا» . الَمل َيان َع

ًا رأيت ما أكثر له: ما قيل أنه العاص بن عمرو بن عبدالله عن من أصابت قريش
 عداوته؟ من تظهر كانت فيما وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول

ًا أشرافهم اجتمع وقد قال: حضرتهم صلى الله رسإول فذكروا الِحْجر، في يوم
َبْرنا ما مثل رأينا فقالوا: ما وسإلم عليه الله ّفه قطِ، الرجل هذا من عليه َص سإ

منه صبرنا لقد آلهتنا، وسإب جماعتنا، وفّرق ديننا، وعاب آباءنا، وشتم أحلمنا،
عظيم. على

فأقبل وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول عليهم طلع إذ ذلك على هم فبينما
ًا بهم مر ثم الركن، اسإتلم حتى يمشي ببعضُ غمزوه بهم مر فلما بالبيت، طائف

يقول. ما
فقال: بمثلها، فغمزوه الثالثة بهم فمر مضى ثم وجهه، في ذلك قال: فعرفت

َتْسَمعوَن ْعَشَر يا « ْيٍش َم ْفُس والذي َأَما ُقَر ٍد َن ِده ُمَحّم َي ْد ِب َق ُكم َل ُت ْئ ْبِح» . ِج ّذ بال
حتى واقع، طائر رأسإه على كأنما إل رجل منهم ما حتى كلمته، القوم فأخأذت

إنه حتى القوم من يجد ما بأحسن يترضاه ذلك قبل وصاة فيه أشدهم إن
ًا، انصرف القاسإم، أبا يا ليقول: انصرف جهولً. كنت ما فوالله راشد
اجتمعوا الغد كان إذا حتى وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول قال: فانصرف

عنه، بلغكم وما منكم بلغ ما لبعضُ: ذكرتم بعضهم فقال معهم، وأنا الحجر في
تركتموه تكرهون بما باداكم إذا حتى

رجل وثبة إليه فوثبوا وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول طلع ذلك على هم فبينا
عنه يبلغهم كان لما وكذا؟ كذا تقول الذي له: أنت يقولون به فأحاطوا واحد،

ْيب من َعْم عليه الله صلى الله رسإول ودينهم. قال: فيقول آلهتهم ع َن وسإلم: «
ْلُت الذي أنا ِلَك» . ُق َذ

ً رأيت قال: فلقد ردائه. بمجامع أخأذ منهم رجل
ً يبكي: أتقتلون وهو يقول دونه الصديق بكر أبو قال: وقام ربي يقول أن رجل

عنه. انصرفوا ثم الله
ًا رأيت ما لشد ذلك فإن قطِ. منه بلغوا قريش
من قريش نالت ما قال: أكثر عنه الله رضي عفان بن عثمان عن عمرو، عن

وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول
ّكر من ذرفتا عثمان عيني عمرو: فرأيت قال  ذلك تذ

يد في ويده بالبيت يطوف وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عثمان: كان قال
َعيطِ، أبي بن عقبة جلوس نفر ثلثة الحْجر وفي بكر، أبي هشام، بن جهل وأبو ُم

خألف. بن وأمية
يكره، ما بعضَُ أسإمعوه حاذاهم فلما وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول فمر
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بيني كان حتى منه فدنوت وسإلم، عليه الله صلى النبي وجه في ذلك فعرفت
ًا. طفنا حتى أصابعي في أصابعه فأدخأل بكر، أبي وبين جميع
أن تنهانا وأنت صوفة بحٌر َبّل ما نصالحك ل جهل: والله أبو قال حاذاهم فلما
آباؤنا. يعبد ما نعبد

به فصنعوا عنهم مضى ذلك» . ثم وسإلم: «أنا عليه الله صلى الله رسإول فقال
ذلك. مثل الثالث الشوط في

ثوبه، بمجمع يأخأذ أن يريد جهل أبو فوثب ناهضوه، الرابع الشوط كان إذا حتى
رسإول ودفع خألف، بن أمية بكر أبو ودفع اسإته، على فوقع صدره في فدفعت

الله رسإول عن انفرجوا ثم معيطِ، أبي بن عقبة وسإلم عليه الله صلى الله
ُهوَن ل َوالله لهم: «أَما قال ثم واقف وهو وسإلم عليه الله صلى َت ْن ّتى َت َيِحّل َح
ُبه َقا َعاِجلً» . ِع

فجعل يرتعد، وجعل الخوف أخأذه وقد إل رجل منهم ما عثمان: فوالله قال
ْئَس وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ِب ْوُم يقول: « َق ُتم ال ْن ُكم» . أ ّي ِب َن ل

ثم السدة، على فوقف بيته، باب إلى انتهى حتى وتبعناه بيته إلى انصرف ثم
ْبِشروا، ثم بوجهه علينا أقبل ّلَه َفإّن قال: «أ ْظهٌر َوَجّل عّز ال َنه ُم ْي َتّمٌم ِد َته وُم ِلَم َك

َناِصٌر ّيه، و ِب ْوَن الذين َهؤلء إّن َن َبُح ِمّما َتَر ْذ ّلُه َي ُكم ال ِدي ْي انصرفنا َعاِجلً» . ثم بأ
بيوتنا. إلى

بأيدينا وجّل عّز الله ذبحهم قد رأيتهم لقد فوالله
ًا اليوم رأيُت العوام: لقد بن الزبير لي قالت: قال بكر أبي بنت أسإماء عن  َعجب

ًا رأيت ًا المشركين من نفر هشام، بن جهل أبو ورئيسهم الكعبة حول جلوسإ
عليهم فوقف بمناهضته، يتآمرون وهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأقبل

ُتم ّبْح ُق ّبح وقال: « ُق ُكم» . فكأنهم و ُب يقوم. ول يتكلم أحد فيهم ما خأرسإوا َصاِح

ويقول: كف إليه يعتذر أثره في يعدو وهو وأنجسهم أخأبثهم إلى نظرت ولقد
عنك. ونكف عنا

ُكّف يقول: «ل وسإلم عليه الله صلى الله ورسإول ْنَك أ ّتى ع ْؤِمَن ح ْو ِبالله ُت أ
ُلَك» . ُت ْق أ

قتلي؟ على تقدر قال: وأنت
ّلُه ُلَك قال: «ال ُت ْق ُتُل َي ْق َي ِء» . و َهؤل

منكسرين. وأولئك جهل أبو فانصرف
ّد العاص: أخأبرني بن عمرو بن لعبدالله قال: قلت الزبير بن عروة عن بأش

وسإلم. عليه الله صلى الله برسإول المشركون صنعه شيء
ْقبة أقبل إذ الكعبة، بفناء وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: بينا أبي بن ُع

عنقه في ثوبه ولوى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بمنكب فأخأذ معيطِ،
ًا فخنقه ًا، خأنق صلى الله رسإول عن ودفعه بمنكبه فأخأذ بكر أبو فأقبل شديد

ً وقال: أتقتلون وسإلم عليه الله من البينات جاءكم وقد الله، ربي يقول أن رجل
ربكم؟

قريش على دعا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأيت قال: ما عبدالله عن
واحد. يوم غير
فقالوا: َمْن منه، قريب جزور وسإل جلوس، قريش من ورهطٌِ يصلي كان فإنه
ظهره. على فيلقيه السل هذا يأخأذ
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ًا يزل فلم ظهره، على فألقاه معيص: أنا. فأخأذه أبي بن عقبة قال: فقال سإاجد
ظهره. عن فأخأذته فاطمة جاءت حتى
ُهّم عليه الله صلى الله رسإول فقال ْيَك وسإلم: «الل َل عل ْيٍش، من الَم ُهّم ُقَر الل
ْيَك َبَة، َعل ْق ُع ُهّم ِب ْيَك الل َبَة، َعل ْي ُهّم ِبَش ْيَك الل ِبي َعل ْهٍل ِبأ ٍم، ْبِن َج ُهّم ِهَشا ْيَك الل َعل
َبَة ْق ُع ِبي ْبِن ِب أ

ْيطٍِ، َ َع ُهّم ُم ْيَك الل َل َبّي َع أ
ُ َلٍف ْبِن ب ْو خَأ ّيَة َأ َلٍف» .  ْبِن ُأَم خَأ

ًا بدر يوم قتلوا رأيتهم عبدالله: فلقد قال أبّي غير القليب، إلى سإحبوا ثم جميع
ً كان فإنه أمية أو ًا رجل فتقطع. ضخم

عليه الله صلى الله رسإول خألف على المشركون أجمع إسإحاق: لما ابن عن
وأبي وشيبة، كعقبة، أشرافهم من جماعة فمشى طالب، أبو عمه منعه وسإلم
ّفه ديننا، وعاب آلهتنا، سإب قد أخأيك ابن فقالوا: إن طالب أبي إلى جهل وسإ

على فإنك وبينه، بيننا تخلي أن وإما عنا، تكفه أن فإما آباءنا، وضلل أحلمنا،
فنكفيه. خألفه من عليه نحن ما مثل

ً طالب أبو لهم فقال ًا، قول ًا وردهم رقيق ً رد فانصرفوا. جميل
ِري عليه، هو ما على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ومضى بينه المُر َفَش
ًا بعضهم فحضُّ وبينهم، على نصبر فقالوا: ل طالب أبي إلى عادوا ثم عليه، بعض

هذا.
من تحّملني فل وكذا، كذا وقالوا جاؤوني قد قومك إّن أخأي، ابن له: يا فقال
أطيق. ل ما المر

َيا ُه، فقال: « ُعوا َلو والله َعّما ّني في الّشْمَس َوَض َقَمَر َيِمي ِري ِفي َوال َلى َيَسا َع
ْتُرَك أْن ُته َما الْمُر هذا َأ ْك ّتى َتَر ُه ح ِهَر ْظ ّلُه ُي َلَك أو ال ْه ِفيه» . أ

ّلى فلما وقام، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بكى ثم طالب: أقبل أبو ناداه و
أخأي. فأقبل. ابن يا إلّي

ًا. لشيء أسإلمك ل فوالله أحببت، ما فقل فقال: اذهب أبد
يعذبونهم المسلمين من فيها من على قبيلة كل ووثبت الحرب، فبدأت

فدعاهم المطلب وبني هاشم بني في طالب أبو وقام دينهم، عن ويفتنونهم
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول عن المنع إلى

فضرب فقاتلوهم، قومهم من يستخفون الشعاب إلى ذهبوا صلوا إذا وكانوا
ً وقاص أبي ابن سإعد َلْحي المشركين من رجل فشجه. جمل ب
ِلسإلم. في أريق دم أول فكان ا

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأتاه طالب، أبو قال: مرض عباس ابن عن
فيه. وقعد جهل أبو فقام رجل، مقعد رأسإه وعند يعوده،

آلهتنا. في يقع أخأيك ابن قالوا: إن
 يشكونك؟ قومك شأن قال: ما

َيا ُهم َعّم، قال: « ُت ْد َلى أَر ٍة َع ِلَم ٍة َك َد ِديُن َواِح ُهم َت َعَرُب، َل ّدي ال َيؤ َعَجُم و ِهم ال ْي إل
َيَة» . الِجْز

هي؟ قال: ما
َ ّ اله قال: «ل ّلُه» . إل ال
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ًا اللهة فقالوا: أجعل ًا. إله واحد
َءاِن بلغ حتى الذكر} فقرأ ِذي والقرآن ونزل: {ص ُقْر ْل َوا ِر ِذى {ص?  ْك ّذ َبِل ال  *

ِذيَن ّل ْا ا َفُرو ٍة ِفى َك َقاٍق ِعّز َكْم َوِش َنا *  ْك َل ْه ِهم ِمن َأ ِل ْب ْا َقْرٍن ّمن َق َدو َنا ِحيَن ّولََت َف
َناٍص ْا َم ُبو? َعِج َو ُهم َأن *  َء ِذٌر َجآ ُهْم لمن ْن َقاَل ّم ِفُروَن َو َكا ْل َذا ا ّذاٌب سَإاِحٌر َها * َك
َعَل َهَة َأَج ِل ل

ل ًا ا ًا اله َذا ِإّن َواِحد ٌء َها َق ُعَجاٌب َلَشْى َل َط َوان ُل *  ْلَم ُهْم ا ْن ْا َأِن ِم اْمُشو
ْا ِبُرو ْاْص َلى َو ُكْم َع ِت َه ِل َذا ِإّن َءا ٌء َها ُد َلَشْى َنا * َما ُيَرا ْع َذا سَإِم َها ِة ِفى ِب ّل ْلِم ِة ا للخِأَر ا

َذا ِإْن ّ َها ٌق ِإل َ ِتل ِزَل اخْأ َءن َأ ِه *  ْي َل ْكُر َع ّذ َنا ِمن ال ِن ْي ِرى ّمن َشّك َفى ُهْم ْبل َب ْك َبل ِذ
ْا ّلّما ُقو ُذو َذاِب َي َأْم َع ُهْم *  َد ِئُن ِعن ِة خَأَزآ ّبَك َرْحَم ِز َر ِزي َع ْل ّهاِب ا َو ْل َأْم ا ُهم *  ْلُك َل لم

َواِت للْرِض الّسَما ُهَما َوَما َوا َن َي ْا َب ُقو َت َيْر ْل َباِب ِفى َف للسْإ ٌد ا ِلَك ّما * ُجن َنا ْهُزوٌم ُه ّمن َم
للَحَزاِب َبْت ا ّذ َك ُهْم *  َل ْب ْوُم َق ٌد ُنوٍح َق َعا ْوُن َو َع ِفْر ِد ُذو و َتا ْو لل ُد ا َثُمو َو ْوُم *  َق ُلوٍط َو
َأْصَحاُب ِة َو َك ْي َئ ِئَك ل ْوَل للْحَزاُب ُأ ِإن ا لل *  ّ ُك ّذَب ِإل لرسُإَل َك ّق ال َقاِب َفَح * ِع

ُظُر َوَما ّ هؤلء َين ْيَحًة ِإل ًة َص َد َها ّما واِح َواٍق ِمن َل ْا َف ُلو َقا َو َنا *  ّب َنا َعّجل َر َنا ّل ّط ِق
ْبَل ِم َق ْو ْلِحَساِب َي ِبر ا َلى * اْص ُلوَن َما َع ُقو ُكْر َي ْذ َنا َوا َد ْب َد َع ُوو ِد َذا َدا ْي لل ّنُه ا ّواٌب ِإ * َأ

ّنا َنا ِإ َباَل سَإّخْر َعُه الِج ّبْحَن َم َعِشّى ُيَس ْل ِلْشَراِق ِبا ْيَر َوا ّط َوال ًة *  لل َمْحُشوَر ّلُه ُك
ّواٌب َنا َأ ْد َد َوَش َكُه *  ْل ُه ُم َنا ْي َت َءا ْكَمَة َو ْلِح َفْصَل ا َطاِب َو ْلِخ َهْل ا َو َتاَك *  ُؤا َأ َب ِم َن ْلَخْص ا

ْذ ْا ِإ ّوُرو ْلِمْحَراَب َتَس ْذ ا ِإ ْا *  ُلو َلى َدخَأ َد َع ُوو َع َدا ِز َف ُهْم َف ْن ْا ِم ُلو َ َقا خَأْصَماِن َتَخْف ل
َغى َنا َب ْعُض َلى َب ْعضٍُ َع ُكْم َب َنا َفاْح َن ْي ّق َب ْلَح َ ِبا ِططِْ َول َنآ ُتْش ِد ْه َلى َوا ِء ِإ َوآ الّصَراِط سَإ
ِإّن َذآ *  ٌع َلُه َأخِأى َه ُعوَن ِتْس ِتْس ْعَجًة َو ِلى َن ْعَجٌة َو ٌة َن َد َقاَل َواِح َها َف ِني ْل ِف ْك ِنى َأ َعّز َو
َطاِب ِفى ْلِخ َقاَل ا ْد *  َق َلَمَك َل َؤاِل َظ ِتَك ِبُس ْعَج َلى َن ِه ِإ َعاِج ِإّن ِن ًا َو ِثير ِء ّمَن َك َطآ َل ْلُخ ا

ُهْم ْعُض َب ِغى?  ْب َي َلى َل ْعضٍُ َع ّ َب ِذيَن ِإل ّل ْا ا ُنو ْا َءاَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ِليٌل الّصا َق ُهْم ّما َو
َظّن ُد َو ُوو ّنَما َدا ُه َأ ّنا َت َفَر َف ْغ َت ّبُه َفاسْإ ًا َوخَأّر َر ِكع َناَب َرا َأ َنا َو َفْر َغ َف ِلَك َلُه *  ِإّن َذا َلُه َو
َنا َد َفى ِعن ْل َئاٍب َوُحْسَن َلُز ُد َم ُوو َدا ّنا * يا َناَك ِإ ْل َع َفًة َج ِلي للْرِض ِفى خَأ ُكْم ا ْيَن َفاْح َب

ّناِس ّق ال ْلَح َ ِبا ِبِع َول ّت َوى َت َه ْل ّلَك ا ُيِض ِبيِل َعن َف ِه سَإ ّل ِذيَن ِإّن ال ّل ّلوَن ا ِبيِل َعن َيِض سَإ
ِه ّل ُهْم ال َذاٌب َل ُد َع ِدي ْا ِبَما َش ْوَم َنُسو ْلِحَساِب َي َوَما ا َنا *  ْق َل َء خَأ للْرَض الّسَمآ َوَما َوا

ُهَما َن ْي ً َب ِطل ِلَك َبا ِذيَن َظّن َذا ّل ْا ا َفُرو ْيٌل َك َو ِذيَن َف ّل ْا ّل َفُرو ِر ِمَن َك ّنا َأْم ال َعُل *  َنْج
ِذيَن ّل  ا

ْا ُنو ْا َءاَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ِديَن الّصا ْفِس ْلُم للْرِض ِفى َكا َعُل َأْم ا ّتِقيَن َنْج ْلُم ِر ا ُفّجا ْل * َكا
َتاٌب ُه ِك َنا ْل ْيَك َأنَز َل َباَرٌك ِإ ْا ُم ّبُرو? ّد َي ِه ّل ِت َيا ّكَر َءا َذ َت َي ِل ُلو َو ْو َباِب ُأ ْل لل َنا ا ْب َه َو َو َد *  ُوو َدا ِل

ْيَماَن َل ْعَم سُإ ُد ِن ْب َع ْل ّنُه ا ّواٌب ِإ ْذ َأ ِإ ِرَض *  ِه ُع ْي َل َعِشّى َع ْل َناُت ِبا ِف ُد الّصا َيا ْلِج َقاَل ا َف  *
ْبُت َب َأْح ّنى?  ِإ

ِر ُحّب ْي ْلَخ ِر َعن ا ْك ِبى ِذ ّتى َر َواَرْت َح ْلِحَجاِب َت َها ِبا ّدو َلّى * ُر َق َع ِف َط ًا َف َمْسح
َناِق ِبالّسوِق ْع لل ْد َوا َق َل َو ّنا *  َت ْيَماَن َف َل َنا سُإ ْي َق ْل َأ َلى َو ِه َع ّي ًا ُكْرسِإ َناَب ُثّم َجَسد * َأ

ِفْر َرّب َقاَل ْغ َهْب ِلى ا ًا ِلى َو ْلك ّ ُم ِغى ل َب ٍد َين ّنَك ّمن ّلَح ِإ ِدى?  ْع ّهاُب َأنَت َب َو ْل * ا
َنا ِرى الّريَح َلُه َفَسّخْر ِه َتْج ِر َأْم ًء ِب ْيُث ُرخَأآ ِطيَن َأَصاَب َح َيا َوالّش ٍء ُكّل *  ّنآ ّواٍص َب َغ َو

ِريَن َءاخَأ َو ِنيَن *  َقّر ِد ِفى ُم َفا للْص َذا ا َها َنا *  ُؤ َطآ ُنْن َع ْو َفاْم ِر َأْمِسْك َأ ْي َغ * ِحَساٍب ِب
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ِإّن َنا َلُه َو َد َفى ِعن ْل َئاٍب َوُحْسَن َلُز ُكْر َم ْذ َوا َنآ *  َد ْب ّيوَب َع ْذ َأ َدى ِإ ّبُه َنا ّنى َر ِنَى َأ َمّس
َطاُن ْي ُنْصٍب الّش َذاٍب ِب َع ُكضُْ َو ِلَك * اْر ِرْج َذا ِب َتَسٌل َها ْغ ٌد ُم ِر َنا َوَشَراٌب َبا ْب َه َو َو َلُه * 

َلُه ْه ُهْم َأ َل ْث ُهْم َوِم َع ّنا َرْحَمًة ّم ْكَرى ّم ِذ ِلى َو ْو ل َباِب ل ْل لل ْذ ا َوخُأ ِدَك *  َي ًا ِب ْغث ِرب ِض َفاْض
ِه َ ّب َنْث َول ّنا َتْح ُه ِإ َنا ْد ًا َوَج ِبر ْعَم َصا ُد ّن ْب َع ْل ّنُه ا ّواٌب ِإ ُكْر َأ ْذ َوا َنآ *  َد َبا ِهيَم ِع ْبَرا ِإ

َق ِإسْإَحا ُقوَب َو ْع َي ِلى َو ْو ِدى ُأ ْي لل ِر ا ْبَصا لل ّنآ َوا ِإ ُهْم *  َنا َلْص ٍة َأخْأ ِلَص ْكَرى ِبَخا ِر ِذ ّدا * ال
ُهْم ّن ِإ َنا َو َد ْيَن َلِمَن ِعن َف َط ْلُمْص ِر ا َيا للخْأ ُكْر ا ْذ َوا َع ِإسْإَماِعيَل *  َيَس ْل َذا َوا ْفِل َو ِك ْل لل ا ُك َو

ِر ّمَن َيا للخْأ َذا ا َها ْكٌر *  ِإّن ِذ ّتِقيَن َو ْلُم َئاٍب َلُحْسَن ِل ّناِت َم ْدٍن * َج ّتَحًة َع َف ُهُم ّم ّل
َواُب ْب لل ِئيَن ا ِك ّت َها * ُم ُعوَن ِفي ْد َها َي ٍة ِفي َه ِك َفا ٍة ِب ِثيَر ُهْم َوَشَراٍب َك َد َوِعن َقاِصَراُت * 
ّطْرِف ْتَراٌب ال َذا َأ َها ُدوَن َما *  َع ِم ُتو ْو َي ْلِحَساِب ِل ِإّن ا َذا *  َنا َها ُق ِرْز ٍد ِمن َلُه َما َل َفا ّن
َذا َها ِإّن *   َو

ّطاِغيَن َئاٍب َلَشّر ِلل ّنَم َم َه َها * َج َن ْو َل ْئَس َيْص ِب ُد َف َها ْلِم َذا ا َها ُه *  ُقو ُذو َي ْل َحِميٌم َف
ٌق َغّسا َءاخَأُر َو َو ِه ِمن *  ِل ْك َواٌج َش َذا َأْز َها ْوٌج *  َتِحٌم َف ْق ُكْم ّم َع َ ّم ًا ل ِهْم َمْرَحب ُهْم ِب ّن ِإ

ُلو ِر َصا ّنا ْا ال ُلو َقا ُتْم َبْل *  َ َأن ًا ل ُكْم َمْرَحب ُتْم ِب ُه َأن ُتُمو ّدْم َنا َق ْئَس َل ِب َقَراُر َف ْل ْا ا ُلو َقا  *
َنا ّب ّدَم َمن َر َنا َق َذا َل ُه َها ْد ِز ًا َف َذاب ًا َع ْعف ِر ِفى ِض ّنا ْا ال ُلو َقا َو َنا َما *  َ َل ً َنَرى ل ِرَجال
ّنا ُهْم ُك ّد ُع ِر ّمَن َن للْشَرا ُهْم ا َنا ْذ ّتَخ َأ ًا *  ّي ِر َغْت َأْم سِإْخ ُهُم َزا ْن ْبَصاُر َع َل ِإّن ا ِلَك *  َذ

لق ْهِل َتَخاُصُم َلَح ِر َأ ّنا ُقْل ال ّنَمآ *  ْا ِإ َن ِذٌر َأ ّ اله ِمْن َوَما ُمن ّلُه ِإل ُد ال َواِح ْل ّهاُر ا َق ْل * ا
َواِت َرّب للْرِض الّسَما ُهَما َوَما َوا َن ْي ِزيُز َب َع ْل ّفاُر ا َغ ْل ُقْل ا َو *  ٌأ ُه َب ِظيٌم َن ُتْم َع َأن ْنُه *  َع

ِرُضوَن ْع ٍم ِمْن ِلَى َكاَن * َما ُم ْل ِل ِع ْلََم َلى ِبا ْع لل ْذ ا َتِصُموَن ِإ ِإن َيْخ َلّى ُيوَحى *  ّ ِإ ِإل
ّنَمآ ْا َأ َن ِذيٌر َأ ِبيٌن َن ْذ ّم ِإ ّبَك َقاَل *  ِة َر َك ِئ ْلَمَل ّنى ِل ٌق ِإ ِل ًا خَأا َذا ِطيٍن ّمن َبَشر ِإ َف  *

ُتُه ْي ّو َفْخُت سَإ َن ِه َو ْا ّروِحى ِمن ِفي ُعو َق ِديَن َلُه َف َد سَإاِج َفَسَج َكُة *  ِئ ْلَمَل ُهْم ا ّل ُك
ُعوَن ّ َأْجَم ِإل ِليَس *  ْب َبَر ِإ ْك َت َكاَن اسْإ ِريَن ِمَن َو ِف َكا ْل َقاَل ا ِليُس *  ْب ِإ َعَك َما يا َن َأن َم

َد ْقُت ِلَما َتْسُج َل ّى خَأ َد َي َبْرَت ِب ْك َت ِليَن ِمَن ُكنَت َأْم َأسْإ َعا ْل َقاَل ا ْا *  َن ْيٌر َأ ْنُه خَأ ِنى ّم َت ْق َل خَأ
ٍر ِمن َتُه ّنا ْق َل َقاَل ِطيٍن ِمن َوخَأ َها َفاخْأُرْج *  ْن ّنَك ِم ِإ ِإّن َرِجيٌم َف َو ْيَك *  َل َلى َع ِإ ِتى?  َن ْع َل
ِم ْو ّديِن َي َقاَل ال َلى َرّب *  ِإ ِنى?  ِظْر َأن ِم َف ْو ُثوَن َي َع ْب َقاَل ُي ّنَك *  ِإ ِريَن ِمَن َف َظ ْلُمن * ا
َلى  ِإ

ِم ْو ْقِت َي َو ْل ِم ا ُلو ْع ْلَم َقاَل ا ِتَك *  ِعّز ِب ُهْم َف ّن َي ِو ْغ ِعيَن لئ ّ َأْجَم ِإل َدَك *  َبا ُهُم ِع ْن ِم
َلِصيَن ْلُمْخ َقاَل ا ّق *  ْلَح ّق َفا ْلَح ُقوُل َوا ّلّن َأ ّلْم ّنَم *  َه َعَك َوِمّمن ِمنَك َج ِب ُهْم َت ْن ِم

ِعيَن ُقْل َأْجَم ُكْم َمآ *  ُل َئ ِه َأسْإ ْي َل ٍر ِمْن َع َنآ َوَمآ َأْج ّلِفيَن ِمَن َأ َك َت ْلُم ِإْن ا َو *  ّ ُه ْكٌر ِإل ِذ
َلِميَن َعا ْل َلُمّن ّل ْع َت َل َو ُه *  َأ َب َد َن ْع ).5 ،1}(ص:  ِحيِن َب

العشرون الباب
وسإلم: عليه الله صلى الله برسإول صيفي بن أكثم إيمان عن روي ما ذكر في
خأروجه بلغه لّما
عليه الله صلى الله رسإول َمْخرج صيفي بن أكثم قال: بلغ عمير ابن عن

َدعوه، أن قومه فأبى يأتيه أن فأراد وسإلم، ّلغه فقال: َمْن َي عنه؟ ويبلغني عني يب
بن أكثم رسإل فقال: نحن وسإلم عليه الله صلى النبي فأتيا رجلن فانتدب
جئت؟ وبم أنت، وما أنت، َمْن يسألك، وهو صيفي،

َنا عليه الله صلى النبي فقال ُد وسإلم: «أ ِدالله، بُن مَحّم ْب َنا َع َأ ُد و ْب الله َع
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ُله» ثم ّلَه ِإّن90ش16{س عليهما تل َوَرسُإو ْأُمُر ال ْدِل َي َع ْل ْلْحَساِن ِبا ِء َوا َتآ ِإي ِذى َو
َبى ُقْر ْل َهى ا ْن َي ِء َعِن َو َفْحَشا ْل ِر ا َك ْن ْلُم ْغى َوا َب ْل ُكْم َوا ُظ ِع ُكْم َي ّل َع ّكُروَن َل َذ } َت

)90(النحل: 
الية.

ّد حفظوه. حتى عليهم القول. فرده هذا علينا فقال: ر
رمى وقد مضر، في النسب واسإطِ فوجدناه نسبه، عن فقال: سإألناه أكثم وأتيا
ِم يأمر أراه قوم، قال: يا أكثم سإمعهن كلمات. فلما إلينا وينهى الخألق، بمكار
ًا، المر في فكونوا ملئمها، عن ًا، تكونوا ول رؤوسإ ول أولً، فيه وكونوا أذناب

ًا. فلم تكونوا الوفاة. حضرته أن يلبث آخأر
ّلي، من للشجّي أكثم: ويٌل فقال ْهف يا الخ ولم أدركه لم أمر على نفسي َل

ْتني، ُف الباطل.  دفع قام إذا الحق إن مالك، يا العامة، على بل عليك آسَإى ما َي

في كان فلما وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول إلى وخأرج نفس، مائة فتبعه
ّق فنحرها رواحلهم، إلى ُحبيش عمد الطريق بعضُ مزادة من معهم كان ما وش

صلى الله رسإول باتباع معه َمْن وأوصى فمات العطُش، أكثَم فجهد وهرب،
أسإلم. أنه وأشهدهم وسإلم، عليه الله

َهاِجْر َوَمن100ش4فيه: {س فأنزل ِبيِل ِفى ُي ِه سَإ ّل ْد ال للْرِض ِفى َيِج ًا ا َغم ُمَرا
ًا ِثير َعًة َك ِه ِمن َيْخُرْج َوَمن َوسَإ ِت ْي ًا َب َهاِجر َلى ُم ِه ِإ ّل ِه ال ِل ْكُه ُثّم َوَرسُإو ِر ْد ْوُت ُي ْلَم ْد ا َق َف
َع َق ُه َو ِه َعلَى َأْجُر ّل َكاَن ال ّلُه َو ًا ال ُفور ًا َغ } ّرِحيم

)100(النساء: 
.

والعشرون الحادي الباب
َبه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أمر في الحبشة أرض إلى بالخروج أصحا

َها وقال: «إّن ًكا ِب ِل َلُم ل َم ْظ ّناُس ُي ِده، ال َ َتَحّرُزوا ِببل َده َف ْن ّتى ِع ُكم َح ّلُه َيأتي َفَرٍج ال ِب
ْنه» . ِم
بإسإلمهم. آخأرون واسإتخفى جماعة فخرج

ً عشر أحد كانوا الحبشة إلى خأرجوا والذين نسوة. وأربع رجل
ّبىء حيث من الخامسة السنة من رجب في خأروجهم وكان صلى الله رسإوُل ُن
وسإلم. عليه الله

ففاتوهم. آثارهم في قريش وخأرجت
وسإمعوا: (تلك النجم سإورة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قرأ فلما

َلى) وإنما الغرانيق ُع الله رسإول لسان على جَرْت أنها ل الشياطين بعضُ قالها ال
ورفع معه، المشركون سإجد السورة في سإجد فلما وسإلم، عليه الله صلى
ًا الوليد ّف جبهته. إلى تراب من ك
عشائرنا. إلى فلنرجع آمنوا قد كانوا فقالوا: إذا الحبشة، أهَل ذلك فبلغ

َكر فسألوهم، َركب فلقيهم فرجعوا، عن عاد ثم فبايعوه، آلهتكم محمد فقالوا: ذ
بالشر. له فعادوا ذكرها

ٍر إل منهم أحد يدخأل فلم ً مكث فإنه مسعود، ابن إل بِجوا أرض إلى رجع ثم قليل
الحبشة.
َطْت ِذن وآذوهم، عشائرهم بهم فَس وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لهم فأ

ْلق معهم وخأرج فخرجوا، أخأرى، مرة الخروج في كثير.  خَأ
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َق َمْن إسإحاق: جميع ابن قال خأرجوا الذين أبنائهم سإوى الحبشة بأرض لح
ًا معهم ّيٌف ولدوا أو صغار منهم. ياسإر بن عمار كان إن رجلً، وثمانون بها: ن
ُقَرشية عشرة إحدى النساء ومن رجلً، وثمانين ثلثة الواقدي: كانوا وقال
غرائب. وسإبع

ً جمعُت الخندق عن الحزاب مع انصرفنا قال: لما العاص بن عمرو عن رجال
ّني، ويسمعون مكاني يرون كانوا قريش من إني والله لهم: تعلمون فقلت م

ًا الموَر يعلو محمد أمَر َلرى ّو ًا، عل ْنكر ًا رأيت قد وإني ُم فيه؟ ترون فما رأي
رأيَت؟ قالوا: وما

ْلحق أن قال: رأيُت كنا قومنا على محمد ظهر فإن عنده، فنكون بالنجاشي َن
محمد، يدي تحت نكون أن من إلينا أحّب يده تحت نكون أن فإنا النجاشي، عند
ْفنا مّمن فنحن قومنا ظهر وإن خأير. إل منهم يأتينا فلن َعَر

ُي. هذا فقالوا: إن الرأ
ِدي ما قلت: فاجَمعوا ْه َدى ما أحّب وكان له، ُن ْه َدم أرضنا من إليه ُي له فجمعنا ال

ًا َدم ًا. أ كثير
ِدْمنا حتى خأرجنا ثم الّضْمري، أمية بن عمرو جاء إذ لعنده إنا فوالله عليه، ق

وأصحابه، جعفر شأن في إليه بعثه قد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وكان
عنده. من خأرج ثم عليه قال: فدخأل

لسألته النجاشي على دخألُت قد لو أمية، بن عمرو لصحابي: هذا قال: قلت
ْأُت قد أني قريش رأت ذلك فعلُت فإذا عنقه، فضربت فأعطانيه إياه عنها أَجَز
محمد. رسإوَل قتلُت حين

أهديَت بصديقي، فقال: مرحبا أصنع، كنت كما له فسجدت عليه قال: فدخألت
ًا؟ بلدك من لي شيئ

َدما لك أهديت قد الملك، أيها قال: قلت: نعم ًا. أ كثير
ّدمته قال: ثم ً رأيت قد إني الملك قلت: أيها ثم واشتهاه، فأعجبه إليه ق قد رجل

َو رجٍل رسإوُل وهو عندك، من خأرج من أصاب قد فإنه لقتله، فأعطنيه لنا، عد
وخأيارنا. أشرافنا

ّد ثم قال: فغضب انشقت فلو كسره، قد أنه ظننت ضربًة أنفه فضرب يده م
منه.  َفَرقا فيها لدخألت الرض لي

سإألتكه. ما هذا تكره أنك ظننت لو والله الملك، فقلت: أيها
يأتي كان الذي الكبر الناموس يأتيه رجل رسإوَل أعطيك أن فقال: أتسألني

لقتله؟ موسإى
هو؟ أكذلك الملك قلت: أيها

َلى والله فإنه واتبعه، أطعني عمرو يا قال: ويحك ْظهرن الحق، لع َي ما على ول
وجنوده. فرعون على موسإى ظهر كما خأالفه

ِلسإلم؟ على له قلت: أفتبايعني قال: نعم. ا
ِلسإلم. على فبايعته يده فبسطِ ا

إسإلمي أصحابي وكتمُت عليه، كان عما رأيي حاَل وقد أصحابي إلى خأرجت ثم
ًا خأرجت ثم فأسإلمت. وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول عامد
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َعثنا مسعود ابن عن َب النجاشي إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: 
ٌو ونحن ُعَمارة العاص بن عمرو قريش وبعثت رجلً، ثمانين من نح الوليد بن و
ًا قال: إن ثم له سَإَجدا النجاشي على دخأل فلما بهدية، نزلوا عمنا بني من نفر

ملتنا. وعن عنا وَرِغبوا بأرضك
هم؟ قال: فأين

أرضك. قال: في
اليوم. فاتبعوه. خأطيبكم جعفر: أنا فقال إليهم، فبعث
للملك؟ تسجد ل له: مالك فقالوا يسجد، ولم فسلم

الله صلى رسإوله إلينا بعث تعالى الله إن وجّل، عّز لله إل نسجد ل قال: إنا
ّ فأمرنا وسإلم، عليه والزكاة. بالصلة وأمرنا وجّل، عّز لله إل لحد نسجد أل
مريم. بن عيسى في يخالفونك العاص: فإنهم بن عمرو قال

وأمه؟ مريم بن عيسى في تقولون قال: ما
ُتول العذراء إلى ألقاها وروحه الله كلمة الله: هو قال كما قالوا: نقول َب التي ال

ْقرعها ولم بشر يمّسها لم ذكر. َي
ًا قال: فرفع والقسيسين، الحبشة، معشر قال: يا ثم الرض، من عود
هذا. يساوي ما فيه يقول الذي على تزيدون ما والله والرهبان،

ًا في نجد الذي فإنه الله، رسإول أنه أشهد عنده، من جئتم وبمن بكم مرحب
ِلنجيل، أنا ما لول والله شئتم، حيث انزلوا مريم، بن عيسى به بّشر الذي وإنه ا

ْلك من فيه ّدت الخأرين بهدايا وأمر نعليه َأْحمل أنا أكون حتى لتيته الُم فر
إليهم. 

والعشرون الثاني الباب
المطلب وبني هاشم بني من التبّري من المشركون كتبه ما ذكر في
اجتمعت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن المطلب وبنو هاشم بنو دفع لّما

ًا وكتبوا قريش ّ فيه تعاقدوا كتاب ْنكحوا أل ول المطلب وبني هاشم بني إلى َي
ْنكحوهم، منهم. يبتاعوا ول يبيعوهم ول ُي

النبوة. من سإبع سإنة في ذلك وكان
ّلقوا ًا الكعبة جوف في الكتاب ذلك وع للمر. توكيد

في عليه فدخألوا طالب أبي إلى المطلب وبنو هاشم، بنو انحاز ذلك فعلوا فلما
َهَر لهب أبو منهم وخأرج ِشعبه، المشركين. وظا

يخرجون ل فكانوا عنهم، والمادة الميرة وقطعوا سإنين ثلثا ذلك على فأقاموا
ْهد. بلغهم حتى موسإم، إلى موسإم من إل الَج

ْدخأل ربيعة بن عمرو بن هشام وكان ذلك. ويكتم طعام أحماَل إليهم ُي
قولن: نقضه سإبب وفي المكتوبة، الصحيفة ُحكم ُنِقضُ ثم

صحيفتهم، أمر على وسإلم عليه الله صلى نبيه أطلع تعالى الله أحدهما: أن
ْور من فيها كان ما أكلت قد الَرضة وأن الله، ِذكر من كان ما وبقي وظلم، َج

لق أبو فقال طالب، لبي وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل ذلك فذكر طالب: أح
أخأي؟ بن يا به تخبرني ما

عم. يا والله قال: نعم
َذبني ما وقال: والله لخأويه، طالب أبو ذلك فذكر قطِ. ك
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ترى؟ قالوا: فما
ِمن ذلك لهم فنذكر قريش إلى وتخرجوا ثيابكم أحسَن تلبسوا أن قال: أرى

ْبل ْبلغهم أن َق الخبر. َي
فيه، فأجيبوا أمر في جئنا قد طالب: إنا أبو فقال المسجد، دخألوا حتى فخرجوا

ًا وأهلً. بكم قالوا: مرحب
ْكذبني ولم أخأبرني قد أخأي ابن قال: إن ّلطِ تعالى الله أن قطِ َي على سإ

ْور من فيها كان ما كّل فلحست الَرضَة صحيفتكم رحم، قطيعة أو ظلم أو َج
ًا أخأي ابن كان فإن تعالى، الله به ُذكر ما كّل فيها وبقي سإوء عن نزعتم صادق

ًا كان وإن رأيكم، ُته كاذب شئتم. إن اسإتحييتموه أو فقتلتموه إليكم دفع
أنصفتنا.  قالوا: قد

عليه الله صلى الله رسإول قال كما هي إذا فتحوها فلما الصحيفة، إلى فأرسإلوا
ِكسوا ثم القوم، أيدي في فُسِقطِ وسإلم، طالب: هل أبو فقال رؤوسإهم، على ُن

ّين ْولى أنكم لكم تب والقطيعة. بالظلم َأ
انصرفوا. منهم. ثم أحد يراجعه فلم
له. أشياخ عن سإعد بن محمد رواه

َهير إلى مشى العمري الحارثا بن عمرو بن هشام والثاني: أن أمية أبي بن ُز
وتنكح الثياب وتلبس الطعام تأكل أن أرضيت زهير فقال: يا المغيرة، بن

َتاع ول يبتاعون ل علمَت قد حيث وأخأوالك النساء، ْب ْنكحون ول منهم، ُي ْنكح ول َي ُي
إلى دعوته ثم هشام، بن الحكم أبي أخأوال كان لو بالله أحلف إني أَما إليهم
ًا. إليه أجابك ما منهم إليه دعاك ما مثل أبد

آخأر معي كان لو والله واحد، رجل أنا إنما أصنع؟ فماذا هشام، يا قال: ويحك
ْقضها. في لقمُت َن

رجلً. وجدَت قال: قد
هو؟ قال: َمْن
قال: أنا.

ًا. قال: ابغنا ثالث
ْطعم إلى فذهب ّي، بن الُم ْطنان تهلك أن أرضيَت مطعم، له: يا فقال عد من َب

ذلك في لقريش موافق وأنت مناف، عبد بني
واحد. رجل أنا إنما أصنع؟ ماذا قال: ويحك

ًا. وجدُت قال: قد ثالث
هو؟ قال: َمْن

أمية. بن قال: زهير
ِغنا ًا. قال: اب رابع

ّي أبي إلى فذهب ِر َت َبْخ ًا له فقال هشام بن ال ْطعم قال مما نحو عدي، بن للُم
ِعين أحد من فقال: وهل هذا؟ على ُي
َهير، قال: نعم، معك. وأنا والمطعم، ُز
ًا. قال: ابغنا خأامس

أحد؟ المر هذا على فكلمه. فقال: وهل السإود بن َزْمعة إلى فذهب
القوَم. له قال: نعم. فسّمى

ّتعدوا ينقضوها. حتى الصحيفة في القيام على وتعاهدوا واجتمعوا، فا
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الشراب، ونشرب الطعام، نأكل إنا مكة، أهل قال: يا ثم فطاف ُزهير فغدا
َكى، هاشم وبنو الثياب، ونلبس ْل ّق حتى أقعد ل والله َه الصحيفة هذه ُتَش

القاطعة. الظالمة
ُتشق. ل والله جهل: كذبت أبو فقال
َذُب، والله َزْمعة: أنت فقال ْك ُكتبت.  حين كتابتها رضينا ما أ

ّي: صدق أبو فقال َتر َبْخ به. نقّر ول فيها كتب ما نرضى ل َزمعة، ال
ْبرأ ذلك، غير قال من وكذب فقال: المطعم: صدقتما ُكتب ومما منها الله إلى َن

فيها.
ًا عمرو بن هشام وقال ذلك. من نحو
ِوَر بليل ُقِضي أمٌر جهل: هذا أبو فقال ُتُشو المكان. هذا بغير فيه و
ّ أكلتها قد الرضة فوجد ليشقها الصحيفة إلى مطعم فقام من كان ما إل

اللهم». «باسإمك
ّلت هاشم بن عكرمة بن منصور كاتبها وكان يده. فْش

وهو النحر يوم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن
َنْحُن ًنى: « ُلوَن بم ِز ًا َنا ْيِف َغد ِني ِبَخ َنَة َب َنا ْيُث ِك َقاسَإُموا َح َلى َت ِر» . َع ْف ُك ال

ًا أن بذلك: المحّصب. وذلك يعني وبني هاشم بني على تحالفوا وكنانة قريش
ّ المطلب الله صلى الله رسإوَل إليهم يسلموا حتى يبايعوهم ول يناكحوهم أل

وسإلم. عليه

والعشرون الثالث الباب
الوافد الْزدي َضماد مع وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول جرى ما ذكر في
ًا عباس: أن ابن عن ِقي وكان شنوءة، َأْزد من وكان مكة، ِقدم ضماد من َيْر

َء فسمع الريح، ًا يقولون: إن مكة أهل سإفها مجنون. محمد
يدي على يشفيه أن الله لعل الرجل، هذا رأيُت أني فقال: لو

من يدي على يشفي الله وإن الريح من أرقي إني محمد، فقلت: يا قال: فأتيته
لك؟ فهل شاء،
َد وسإلم: «إّن عليه الله صلى الله رسإول فقال ُده ِد الَحْم ُنه، َنْحَم ْي ِع َت َنْس َمْن و
ِده ْه ّلُه َي َ ال ِلْل َوَمن له، ُمِضّل َفل َي فل ُيْض ِد ُد َله، َها َه َ أْن وأْش ّ اله ل ّلُه إل ُه ال َد وْح

َ ْيَك ل ِر ًا وأّن َلُه َش ُده ُمَحّمد ْب ُله. أّما َع ُد» . وَرسُإو ْع َب
ْد َلّي فقال: أِع هؤلء. كلماتك َع

فقال: لقد مرات، ثلثا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل عليه فأعادهن
ولقد هؤلء كلماتك مثَل سإمعت فما والشعراء، والّسحرة الكهنة قوَل سإمعُت

ِلسإلم. فبايعه.  على أبايعك يدك هات البحر، قاموس بلغُت ا

َلى عليه الله صلى الله رسإول فقال َع ْوِمَك؟» . وسإلم: «و َق
قومي. قال: وعلى

ِريًة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فبعث صاحب فقال بقومه، فمروا سَإ
ًا؟ هؤلء من أصبتم الجيش: هل شيئ

ًة. منهم رجل: أصبت قال ُمظهر
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ّدها ِضَماد. قوم هؤلء فإن قال: ُر

والعشرون الرابع الباب
ربيعة بن عتبة مع وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول جرى ما ذكر في
ًا قريش قال: اجتمعت عبدالله بن جابر عن َلمكم فقالوا: انظروا يوم ْع َأ

َيأت والشعر، والكهانة، بالّسحر، ْل وّشتت جماعتنا، فّرق قد الذي الرجل هذا ف
ّلمه ديننا، وعاب أمرنا، ّد ماذا فلينظر فليك عليه. ير

ًا نعلم فقالوا: ما ربيعة. بن عتبة غير أحد
الوليد. أبا يا فقالوا: ائته

فسكت. عبدالله؟ أم خأيٌر أنت محمد، فقال: يا ُعتبة، فأتاه
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول فسكت المطلب؟ عبد أم خأيٌر قال: أنت ثم

ْبتها، التي اللهة عبدوا فقد منك خأيٌر هؤلء أن تزعم كنت فقال: فإن كنت وإن ِع
قومه على أشأَم سَإْخلة رأينا ما قولك، نسمع حتى فتكلم منهم خأير أنك تزعم
ّتت جماعتنا، فّرقت منك، فيهم طار لقد حتى العرب، في وفضحتنا أمَرنا، وش

ًا، قريش في أن ًا، قريش في وأن سإاحر صيحة مثل إل ننتظر ما والله كاهن
بك إنما كان إن الرجل أيها نتفانى، حتى بالسيوف لبعضُ بعضنا يقوم أن الحبلى

ّي فاخأتر الباه ًا، فلنزوجك قريش نساء أ ّنما كان وإن عشر جمعنا الحاجة بك إ
رجلً. قريش أغنى تكون حتى أموالنا من لك

وسإلم: «فرغت؟» . عليه الله صلى الله رسإول فقال
قال: نعم.

الرحيم. كتاٌب الرحمن من تنزيٌل وسإلم: {حم عليه الله صلى الله رسإول فقال
ًا آياته ُفّصلت ًا ُقْرآن ّي ٍم عرب ًا لقو ًا} حتى يعلمون. بشير ش41قرأ: {س ونذير

ِإْن13 ْا َف ْعَرُضو ُقْل َأ ُكْم َف ُت َذْر َقًة َأن ْثَل َصاِع ِة ّم َق ٍد َصاِع َد َعا َثُمو )13}(فصلت: َو
هذا؟ غير عندك فما عتبة: حسبك، له فقال

قال: «ل» .
 وراءك؟ له: ما فقالوا قريش، إلى فرجع

ًا تركُت قال: ما كلمته. وقد إل به تكلموه أن أرى شيئ
أجابك؟ قالوا: فهل
قال: نعم.

ّية َنَصبها والذي قال: ل ِن مثل صاعقة قال: «أنذرتكم أنه غير قال مما فهمت ما ب
ٍة وثمود». عاد صاعق

ّلمك قالوا: ويلك يقول ما تدري ول بالعربية يك
ًا فهمت ما قال: والله الصاعقة. ذكر غير قال مما شيئ

والعشرون الخامس الباب
عليه الله صلى الله رسإول أمر في قريش على الوليد به أشار ما ذكر في

وسإلم
َبير: أن بن سإعيد عن ذا وكان قريش، من نفٌر إليه اجتمع المغيرة بن الوليد ُج
الموسإُم. حضر وقد فيهم، سإَن

العرب وفود وإن الموسإم، هذا حضر قد إنه قريش، معشر لهم: يا فقال
ُدم ْق َت ًا فيه فأجمعوا هذا، صاحبكم بأمر سإمعوا وقد فيه، عليكم سإ ًا رأي ول واحد
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ّذب تختلفوا َك ُي ًا بعضكم ف ًا. بعضه قولكم ويرد بعض بعض
ِقْم فقل شمس عبد أبا يا قالوا: فأنت ًا لنا وأ به. نقل رأي

واسإمعوا. فقولوا أنتم قال: بل
كاهن. إنه قالوا: نقول

سَإْجعهم. ول بَزْمَزمتهم هو فما الكهان، رأينا لقد بكاهن، هو قال: ما
مجنون. إنه قالوا: نقول

ُلجه، ول بخنقه، هم فما وعرفناه، الجنون رأينا لقد بمجنون، هو قال: ما ول تخا
وسإوسإته.

شاعر. إنه قالوا: فنقول
ومقبوضه، وهزجه، رجزه، كله الشعر عرفنا لقد بشاعر، هو قال: ما

بالشاعر. هو فما ومبسوطه،
قالوا: فنقول: سإاحر.

ْفثه، هو فما وسِإحرهم، السحار رأينا لقد بساحر، هو قال: ما َن ْقده. ول ب َع
نقول؟ قالوا: فما
ْذق أصله وإن حلوة، لقوله إن قال: والله َع بقائلين أنتم وما َلَجناة فرعه وإن ل

ًا هذا من سإاحر، تقولوا: هذا أن فيه القول أقرب وإن باطل، أنه ُعرف إل شيئ
المرء وبين وزوجته، المرء وبين وأخأيه، المرء وبين وابنه، المرء بين يفّرق

بذلك.  عنه وعشيرته. فتفّرقوا

فما وقريضه رجزه الشعر سإمعت قال: قد المغيرة بن الوليد عمرو: أن عن
ًا، له وإن لطلوة عليه إن بشعر، هو ما يعني: القرآن، هذا؛ مثل سإمعت لنور

َلى. وما يعلو وإنه ْع ُي
فقرأ وسإلم عليه الله صلى النبي إلى جاء المغيرة بن الوليد عكرمة: أن عن

ّق فكأنه القرآن عليه قومك إن عم، فقال: أي فأتاه جهل، أبا ذلك فبلغ له، َر
مالً. لك يجمعوا أن يريدون

قال: ولم؟
ًا أتيت فإنك قال: ليعطوكه نقوله. لما تتعرض محمد

مالً. أكثرها من أني قريش علمت قال: قد
ً له قال: فقل ْبلغ قول ْنكر أنك قوَمك َي له. كاره وأنك قال لما ِم
الذي يشبه ما والله مني، بالشعار أعلم منكم ما فوالله فيه؟ أقول قال: وماذا

ًا يقول ْثمر وإنه لطلوة، عليه وإن لحلوة لقوله إن والله هذا، من شيئ أعله لُم
ٌق ِد ْغ ِطم وإنه أسإفله، ُم َيْح ْيعلو وإنه تحته، ما ل َلى. وما َل ْع ُي

فيه. تقول حتى قومك يرضى ما فقال: والله
إليه. انظر حتى قال: فدعني

َيأثره سإحر قال: هذا فكر قال: فلما فيه: {س غيره. فنزل عن يؤثر. أي: 
ِنى11ش74 ْقُت َوَمْن َذْر َل ًا خَأ } َوِحيد

)11(المدثر: 

والعشرون السادس الباب
ّطفيل مع وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول جرى ما ذكر في عمرو بن ال
من يَرى ما على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إسإحاق: وكان بن محمد قال
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ْبذل قومه قريش فيه) وجعلت هم (مما النجاة إلى ويدعوهم النصيحة، لهم َي
ّذرونه منهم الله منعه حين العرب.  من عليهم قدم وَمْن الناَس يح

َفيل وكان ّط ْوسإي عمرو بن ال ّد ّدثا: أنه ال الله صلى الله ورسإوُل مكة قدم يح
ً الطفيل وكان قريش، من رجال إليه فمشى بها، وسإلم عليه ًا رجل شريف

ًا ًا، شاعر َفيل، له: يا فقالوا لبيب ِدْمت إنك ُط َدنا ق ُهرنا بين الذي الرجل وهذا بل ْظ َأ

ْعَضَل قد َفّرق بنا، َأ أبيه، وبين الرجل بين يفرق كالّسحر، قوله وإنما جماعتنا، و
قومك وعلى عليك َنْخَشى وإنما وزوجته، الرجل وبين أخأيه، وبين الرجل وبين

ّلمه فل علينا، دخأل قد ما منه. تسمع ول تك
ّ على أجمعُت حتى بي زالوا ما قال: فوالله ًا منه أسإمع أل ّلمه، ول شيئ حتى أك

ًا، المسجد إلى َغدوت حين ُأذنّي حشوُت ًا ُكْرسُإف ْبلغني أن من َفَرق من شيء َي
أسإمعه. أن أريد ل وأنا قوله،

ّلي قائٌم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فإذا المسجد، إلى قال: فغدوُت يص
الكعبة. عند

ًا قال: فقمت َبى منه، قريب قوله. بعضَُ ُيْسمعني أن إل الله فأ
ًا قال: فسمعت ًا، كلم ْكل في فقلت َحَسن ُث لرجل إني والله أمي نفسي: وا

َفى ما شاعر لبيب هذا من أسإمع أن من يمنعني فما القبيح، من الَحَسُن علّي َيْخ
ًا به يأتي الذي كان فإن يقول، ما الرجل ُتُه، حسن ْل ِب ًا كان وإن َق تركته. قبيح

فاتبعته بيته، إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول انصرف حتى قال: فمكثت
قالوا، وكذا. للذي كذا لي قالوا قومك إن محمد، فقلت: يا عليه، دخألت حتى

ّوفونني برحوا ما فوالله ْدُت حتى أمَرك يخ َد ُكْرسُإف أذني سَإ َلك، أسإمع لئل ب قو
َبى ثم ً فسمعُت ُيْسمعنيه، أن إل الله أ ًا، قول أمَرك. علّي فأعرض حسن

ِلسإلم، علّي قال: فعرض ً سإمعت ما فوالله القرآن، علّي وتل ا أحسَن قطِ قول
ًا ول منه. أعدَل أمر

في ُمطاع أمرؤ إني الله، نبي وقلت: يا الحق، شهادة وشهدُت قال: فأسإلمُت
ِلسإلم، إلى وداعيهم إليهم راجع وأنا قومي، ُع ا لتكون آية لي يجعل أن الله فاد

ًا لي إليه. أدعوهم فيما عليهم َعون
ُهّم َعْل قال: فقال: «الل َيًة» .  َلُه اْج آ

ّية كنت إذا حتى قومي إلى قال: فخرجت ِن َث ِلعني ب ْط بين نوٌر وقع الحاضر على ُت
المصباح. مثل عينّي

ْثلٌة أنها يظنوا أن أخأشى فإني وجهي غير في اجعله قال: فقلت: اللهم وقعت ُم
َنهم. لفراقي وجهي في ِدي

ّول ْوطي. فجعل رأس في فوقع قال: فتح ْون الحاضرون سَإ َء في النور ذلك يترا
ّلق كالقنديل سإوطي ْنهبطُِ وأنا المع ّثنية. من إليهم َأ ال

ًا وكان أبي أتاني نزلُت فلما فيهم، فأصبحُت جئتهم قال: حتى ًا. شيخ كبير
ّني. ولسَت منك فلسُت أبت، يا عني قال: فقلت: إليك م

ِلم بنّي؟ أي قال: و
ًا وبايعت قال: قلت: أسإلمُت وسإلم. عليه الله صلى محمد
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دينك. فديني بني، قال: أي
ّهر فاغتسل (قال: فقلت: فاذهب علمت. ما أعلمك حتى تعال ثم ثيابك، وط

ّهر قال: فذهب) فاغتسَل ِلسإلم عليه فعرضت جاء ثم ثيابه، وط فأسإلم. ا
مني. ولست منك فلسُت عني لها: إليك فقلت صاحبتي، أتتني قال: ثم

وأمي؟ أنت بأبي قالت: ولم
ِلسإلم. فأسإلمْت. وبينك بيني قال: قلت: فّرق ا

ًا دعوت ثم ِلسإلم، إلى دوسإ عليه الله صلى الله رسإول جئت ثم علّي فأبطأوا ا
ْوس غلبتني قد إنه الله، نبي فقلت: يا بمكة وسإلم عليهم. الله فادع َد

ُهّم ِد قال: «الل ْه ْوسًإا، ا ْع َد ْوِمَك إلى اْرِج ُهْم َق ُع ْد ْق َفا ُف ِهم» . واْر ِب
ِلسإلم إلى أدعوهم دوس بأرض أزل فلم قال: فرجعت الله رسإول هاجر حتى ا

ًا وقضى المدينة، إلى وسإلم عليه الله صلى ًا بدر ِدْمُت ثم والخندق، وأحد على َق
صلى الله ورسإول قومي من معي أسإلم بمن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

ًا ثمانين أو بسبعين المدينة نزلُت حتى بخيبر، وسإلم عليه الله دوس. من بيت

والعشرون السابع الباب
 موته عند طالب أبي مع وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول جرى ما ذكر في

ّيب بن سإعيد عن الله صلى الله رسإول أتاه طالب أبو احتِضر قال: لما المس
النبي له فقال هشام، بن جهل وأبو ُأمية، أبي ابن عبدالله وعنده وسإلم عليه
َيا عليه الله صلى ّنك َعّم، وسإلم: « َظُم إ َع ّناَس أ َلّي ال ّقا َع ُهم َح ُن ِدي وأْحَس ْن ًدا، ِع َي
ْنَت َل َظُم و ْع َلّي َأ ًا َع ِدي، من َحق ِل ُقْل َوا ِلَمًة َف َها َلَك َتِجُب َك َعَة ب َفا ْوَم الّش َي

ِة، َياَم ِق ّ اله ُقل: ل ال ّلُه» . إل ال
َغب فقال َتْر المطلب؟ عبد ملة عن له: أ

ومات. المطلب عبد ملة على فقال: أنا
ِفَرّن وسإلم: «والله عليه الله صلى الله رسإول فقال ْغ َت َءسْإ ْنَه َلْم َما َلَك ل ْنَك» ُأ َع

.
ُنوا والذين للنبّي كان تعالى: { ما الله فأنزل ْغفروا أن آَم َت ولو للمشركين َيْس
َبى} إلى أولي كانوا ِبّى َكاَن َما114/ش113ش9قوله: {س ُقْر ّن ِذيَن ِلل ّل َوا

ْا ُنو? ْا َأن َءاَم ِفُرو ْغ َت ِكيَن َيْس ِر ْلُمْش ْو ِل َل ْا َو ُنو? ِلى َكا ْو َبى ُأ ِد ِمن ُقْر ْع ّيَن َما َب َب ُهْم َت َل
ُهْم ّن أ

ِم َأْصَحاُب َ ْلَجِحي َوَما ا َفاُر َكاَن *  ْغ ِت ِهيَم اسْإ ْبَرا ِه ِإ ِبي ّ ّل ٍة َعن ِإل َد ْوِع َهآ ّم َد َع َو
ُه ّيا َلّما ِإ ّيَن َف َب ّنُه َلُه َت لو َأ ُد ِه َع ّل َأ ِل َبّر ْنُه َت ِهيَم ِإّن ِم ْبَرا ٌه ِإ ّوا ِليٌم َل  ـ113}(التوبة:  َح

114(
َ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن ُقْل: ل اله لعمه: «
ّلُه إل ُد ال َه َها َلَك أْش َد ِب ْن ْوَم الله ِع ِة» . َي َياَم ِق ال

ّيرني أن فقال: لول بها لقَرْرُت الَجَزع ذلك على َحَمله إنما فيقولون قريٌش تع
ْينك. َع
ّنَك56ش28وجل: {س عز الله فأنزل َ ِإ ِدى ل ْه ْبَت َمْن َت َب ِكّن َأْح ّلَه َوَل ِدى ال ْه َي

ُء َمن َو َيَشآ ُه َلُم َو ْع ِديَن َأ َت ْه ْلُم } ِبا
)56(القصص: 

.
مسلم. بإخأراجه انفرد
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ثعلب: ذلك. قال ينكرون اللغة وأهل ـ والزاي بالجيم ـ الَجَزع لنا ُروي وهكذا
َور.  الضعف وهو ـ والراء بالخاء ـ الَخَرع هو إنما والخ

َعير بن ثعلبة بن عبدالله عن ْذري ُص ُع لول أخأي، ابن طالب: يا أبو قال: قال ال
ّبًة فتكون الَجَزع وهرني قريش تقول أن رهبة لفعلت أبيك، بني وعلى عليك سُإ
َوْجدك شكرك من أرى ِلَما عينك بها وأقررت تقول، الذي لي. ونصيحتك بي َو

من سإمعتم ما بخير تزالوا فقال: لن المطلب عبد بني دعا طالب أبا إن ثم
ِبعوه أمَره اتبعتم وما وسإلم، عليه الله صلى محمد ّت َتْرشدوا. وأعينوه فا

ِلَم عليه الله صلى الله رسإول فقال ُهْم وسإلم: « َها َتأُمْر َها ِب ُع َد َت ْفِسَك؟» . و َن ِل
تقول، الذي على لبايعتك صحيح وأنا الكلمة سإألتني لو إنك طالب: أما أبو فقال
ًا أخأذتها أني قريش فترى الموت عند َأْجَزع أن أكره ولكن ْدتها َجَزع َد في ور

صحتي.
طالب أبي بموِت وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل قال: أخأبرُت علي عن

َهْب ثم فبكى، ْذ ْلُه قال: «ا ْغِس ْنُه َفا ّف َك ْنُه و ِف ْد َفَر َوا ّلُه َغ َوَرِحَمه» . لُه ال
قال: ففعلت.

ًا له يستغفر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: وجعل من يخرج ول أيام
ِبّى َكاَن َما113ش9الية:{س بهذه جبريل عليه نزل حتى بيته، ّن ِذيَن ِلل ّل َوا

ْا ُنو? ْا َأن َءاَم ِفُرو ْغ َت ِكيَن َيْس ِر ْلُمْش ْو ِل َل ْا َو ُنو? ِلى َكا ْو َبى ُأ ِد ِمن ُقْر ْع ّيَن َما َب َب ُهْم َت َل
ُهْم ّن أ

ِم َأْصَحاُب َ ْلَجِحي } ا
)113(التوبة: 

الية.
فاغتسلت. وسإلم عليه الله صلى الله رسإول علي: فأمرني قال
الضال الشيخ عمك فقلت: إن وسإلم عليه الله صلى النبي قال: أتيت علي عن

مات.
ًا ُتْحدثا ول فواره قال: «اذهب تأتيني» . حتى شيئ

ِرض ما يسّرني ما بدعوات لي دعا ثم فاغتسلت، فأمرني له، فقلت فأتيته ُع
شيء. من بهن
طالب أبي جنازة وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: عارَض عباس ابن عن

ْتَك َل ّلُه وَجَزاَك َرِحٌم، فقال: «وَص ْيًرا ال َعّم» .  َيا خَأ

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: أتيت المطلب عبد بن العباس عن
ينفعه هل ويمنعك، لك يغضب كان طالب، أبو عّمك الله، رسإول فقلت: يا

ذلك؟
َعْم، َن َو قال: « ٍر، مْن َضْحَضاٍح ِفي ُه َ َنا ْول َل َنا َو َكاَن أ ّدْرِك ِفي َل َفِل ال َلسْإ مَن ا

ِر» . ّنا ال
الصحيحين. في أخأرجاه

ُقَرظي كعب بن محمد عن الذي شكواه طالب أبو اشتكى لما أنه قال: بلغني ال
هذه من إليك فيرسإل أخأيك ابن إلى أرسإل طالب، أبا قريش: يا قالت فيه قبضُ
ّنة شفاء. لك يكون بشيء يذكر التي الَج
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معه بكر وأبو وسإلم، عليه الله صلى الله رسإوَل وجد حتى الرسإول قال: فخرج
سإقيم، ضعيف كبير إني أخأي ابن لك: يا يقول عّمك محمد، فقال: يا جالس،
ّنتك من إلّي فأرسإل ْذكر التي هذه َج فيه لي يكون بشيء وشرابها طعامها من َت
شفاء.

الكافرين. على َحّرمها الله بكر: إن أبو قال
ّلغت فأخأبرهم. فقال: قد إليهم فرجع ًا ب لي ُيِجْز فلم أرسإلتموني الذي محمد
ًا، محمد. الكافرين. فسكت على حرمها الله بكر: إن أبو فقال شيئ

ً يرسإل حتى عليه أنفسهم فحملوا في الرسإول فوجدت عنده، من رسإول
مجلسه.

ّلَه وسإلم: «إّن عليه الله صلى الله رسإوُل فقال ذلك، مثل له قال: فقال ال
َها َلى َحّرَم ِريَن َع ِف َكا َها ال َعاَم َها» . َط َب َوَشَرا

ًءا فوجده البيت معه دخأل حتى الرسإول أثر في قام ثم ً مملو فقال: رجال
ّلوا عمي» . عن «خأ

قرابة لنا فإن قرابة لك كانت إن منا، به بأحق أنت وما بفاعلين، نحن فقالوا: ما
قرابتك. مثل

َيا إليه فجلس ْيَت َعّم، فقال: « ِز ًا، ُج ْير ِني خَأ َت ْل َف ًا َك ْير ِغ ِني َص َت ْن ًا، وحَض ِبير َك
ْيَت ّني َفُجز ًا َع ْير ُه، يا خَأ ّني َعّما َلى أِع ْفِسَك َع ٍة َن ِلَم َك ٍة، ِب َد ُع َواِح َف َها َلَك أْش َد ِب ْن ع

ْوَم الله ِة» . َي َياَم ِق ال
أخأي؟ بن يا هي قال: وما

ُقْل َ قال: « ّ اله ل ّلُه ِإل ُه ال َد َ وْح ْيَك ل ِر َلُه» .  َش

َناصح، لي قال: إنك ّير لول والله َل ِزع بعدي بها ُتع الموت. عند عّمك فيقال: َج
َنك. بها لقَرْرُت عي

الشياخ. ملة الحنيفية رأُس أنت طالب، أبا القوم: يا قال: فصاح
ّدثا ل الشياخ، ملة على فقال: أنا ِزع عمك أن قريٌش تح الموت. عند َج

َ عليه الله صلى الله رسإول فقال ِفُر أَزاُل وسإلم: «ل ْغ َت ّبي َلَك أسْإ ّتى َر َح
ِني» . ّد َيُر
ولذوي لبائنا نستغفر أن يمنعنا المسلمون: ما مات. فقال بعدما له فاسإتغفر

فاسإتغفروا لعمه؟ يستغفر محمد وهذا لبيه، إبراهيُم اسإتغفر وقد قرابتنا،
ِبّى َكاَن َما113ش9الية: {س نزلت حتى للمشركين ّن ِذيَن ِلل ّل ْا َوا ُنو? َأن َءاَم

ْا ِفُرو ْغ َت ِكيَن َيْس ِر ْلُمْش ْو ِل َل ْا َو ُنو? ِلى َكا ْو َبى ُأ ِد ِمن ُقْر ْع ّيَن َما َب َب ُهْم َت ُهْم َل ّن أ
َأْصَحاُب َ

ِم ْلَجِحي )113} (التوبة:  ا
الية. من فرغ حتى

والعشرون الثامن الباب
طالب أبي موت بعد وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول جرى ما ذكر في

وخأديجة
َقير بن بن) ثعلبة (عبدالله عن وكان وخأديجة، طالب أبو توفي قال: لما ُص

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على اجتمعت أيام، وخأمسة شهر بينهما
َته فلزم مصيبتان، تطمع ول تنال تكن لم ما قريش منه ونالت الخروَج، وأقّل بي

(به).
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ًا كنَت وما أردَت، لما امضُِ محمد، فقال: يا فجاء لهب أبا ذلك فبلغ كان إذ صانع
ّيا طالب أبو أموت. حتى إليك ُيوصل ل واللت ل فاصنعه، ح

ْيطلة ابُن وسإّب َغ منه، فنال لهب أبو عليه فأقبل وسإلم، عليه الله صلى النبّي ال
ّلى َأ قريش، معشر يصيح: يا فو َب عتبة. أبو َص

المطلب، عبد ديَن فارقُت فقال: ما لهب، أبي على وقفوا حتى قريش فأقبلت
يريد. لما يمضي حتى ُيَضام أن أخأي ابَن أمنع ولكن

َأْجَملت أحسنَت فقالوا: قد ْلت و الّرحم.  ووَص

ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل فمكث يعترض ول ويأتي، يذهب كذلك، أيام
ُبوا قريش، من أحد له ْقبة جاء إذ لهب، أبا وها َعيطِ أبي بن ُع إلى جهل وأبو ُم

ْيَن أخأيك ابُن له: أخأبرك فقال لهب أبي ْدخأل أ أبيك؟ ُم
المطلب؟ عبد مدخأل أين محمد، لهب: يا أبو له فقال

ْع ِه» . قال: «َم ْوِم َق
ُته فقال: قد إليهما، لهب أبو قال: فخرج قومه. فقال: مع سإأل
النار في أنه فقال: يزعم

النار؟ المطلب عبد أيدخأل محمد، فقال: يا
َعْم، عليه الله صلى الله رسإول فقال َن َلى َماَت وَمْن وسإلم: « ْثِل َع َماَت َما ِم
ْيه َل ُد َع ْب ِلِب َع ّط ّناَر» . َدخَأَل الُم ال
ِرْحُت ل لهب: والله أبو فقال ًا لك َب ّو ًا عد في المطلب عبد أن تزعم وأنت أبد

قريش. وسإائُر عليه النار. فاشتد
ْطعم بن جبير بن محمد عن من قريش تناولت طالب أبو توفي قال: لما ُم

إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل فخرج وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول
الطائف.

والعشرون التاسإع الباب
الطائف إلى خأروجه في وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول جرى ما ذكر في
بعد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: خأرج مطعم بن جبير بن محمد عن

َبِقين) من ليال في وذلك حارثة، بن زيد ومعه الطائف إلى طالب أبي موت )
عشر. سإنة شوال

ِلسإناد: فأقام هذا بغير عمر، بن محمد قال غيره: أيام. وقال عشرة بالطائف ا
ًا. ل َدع شهر ًا َي ّلمه. جاءه إل أشرافهم من أحد وك

ْق بلدنا من اخأرج محمد، فقالوا: يا أحداثهم، على وخأافوا يجيبوه فلم والح
ّبك الرض. من بَمَحا
ْغَروا ْدميان، رجليه إن حتى بالحجارة، يرجمونه فجعلوا سإفهاءهم به وأ َت وزيد ل

ًا. رأسإه في ُشّج لقد حتى بنفسه، يقيه حارثة بن شجاج
محزون. وهو مكة إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فانصرف

أهل الجن من نفر سإبعة إليه فانصرف الليل، من يصلي قام نخلَة نزل فلما
ًا بنخلة فأقام فاسإتمعوا، َنِصيبين الدخأول.  أراد ثم أيام
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ً أخأرجوك. فأخأرَج قد وهم عليهم تدخأل زيد: وكيف له فقال خأزاعة من رجل
جوارك؟ في عدي: أدخأُل ابن مطعم إلى

قال: نعم.
ُقرظي: لما كعب بن محمد وقال إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول انتهى ال

إخأوة وهم يومئذ، وأشرافهم ثقيف سإادة هم َثِقيف، من نفر إلى عمد الطائف
ْبد ثلثة ْيل، َع َل فدعاهم إليهم فجلس عمير، بن عمرو أولد وحبيب، ومسعود، يا
ِلسإلم على نصرته من له جاء بما وكلمهم تعالى الله إلى على معه والقيام ا
قومه. من خأالفه من

أرسإلك. الله كان إن الكعبة ثياَب َيْمُرط أحدهم: هو فقال
ً الله وجد الخأر: أَما وقال غيرك يرسإله رسإول
ًا، أكلمك ل الثالث: والله وقال ً كنت إن أبد ًا أعظم لنت تقول كما رسإول خأطر

ّد أن من ْكذب كنت وإن الكلم، عليك أر أكلمك. أن لي ينبغي ما الله على ت
ثقيف، خَأير من يئس وقد عندهم من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقام

ّبونه وعبيدهم سإفهاءهم به وأغَروا الناس، عليه اجتمعت حتى به، ويصيحون يس
من عنه ورَجع فيه، ربيعة) وهما بن (وشيبة ربيعة بن لعتبة حائطِ إلى وألجؤوه

يتبعه. كان َمن ثقيف سإفهاء
ٍة إلى فعمد ْبل ما ويريان إليه، ينظران ربيعة وابنا ظلها، في فجلس عنب من ُح
ثقيف، سإفهاء من لقي
ُهّم ذكر فيما قال، اطمأن فلما ّني لي: «الل ُكو إ ْيَك أْش ْعَف إل ِتي َض ّو ّلَة َق ِق َو

ِتي َل ِني ِحي َوا َه ّناِس». َعلى و ال
ْنَت الّراِحِميَن، أْرَحَم َيا َعِفيَن، َرّب أ َتْض ْنَت الُمْس ّبي، وأ ُلني؟ َمن إلى َر ِك َلى َت ٍد إ ِعي َب

ِني ّهُم َتَج َو إلى أو ُي ُد َته َع ْك ّل ِري، َم ُكْن لْم وإن أْم َلّي ِبَك َي َ َغَضٌب َع ِلي، َفل َبا ِكن ُأ ول
َتَك َي ِف ُع هي َعا ْوسَإ ُذ ِلي أ ُو ِر َأع ُنو ِهَك ِب ِذي وْج َقْت ال ُلَماُت ِبه أْشَر ُظ ُلَح ال ِه وَص َلي َع

َيا أْمُر ْن ّد ِة ال ِزَل أْن من والخِأَر ْن َبك، بي ُت َلّي ُتِحّل أو َغَض َطَك، َع َبى َلَك سَإَخ ْت ُع ال
ّتى َ َتْرَضى، َح ْوَل ل َ َح َة ول ّو ّ ُق ِبَك» . إل

َوا لِقي، ما وشيبة عتبة ربيعة ابنا رأى فلما َع ًا َد ًا لهما غلم له يقال نصراني
ّداس به اذهب ثم الطبق، ذلك في فضعه العنب هذا من قطفا له: خأذ فقال َع

منه. يأكل له فقل الرجل ذلك إلى
فلما وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول يدي بين وضعه حتى به أقبل ثم ففعل
ِم يده وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وضع ِبْس أكل. الله» . ثم قال: «
ّداس فنظر البلد. هذه أهل يقوله ما الكلم هذا إن قال: والله ثم وجهه، إلى َع
ّي وسإلم: «وِمْن عليه الله صلى الله رسإول له فقال ِد أ َ ِبل ْنَت ال ُنَك؟» . َوَما أ ْي ِد

نينوى. أهل من رجل وأنا نصراني، قال: أنا
ِة وسإلم: «ِمْن عليه الله صلى الله رسإول له فقال َي ِلِح الّرُجِل َقْر ُنَس الّصا ْبَن ُيو

ّتى؟» . َم
ّتى؟ بن يونس ما يدريك له: وما قال َم

َذاَك ًا َكاَن َأخِأْي قال: « ّي ِب َنا َن َأ لي» . َو ِب َن
ّداس فأكّب ّبل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على َع ورجليه. ويديه رأسإه فق

َده فقد غلُمك لصاحبه: أّما أحدهما ربيعة ابنا قال: يقول عليك. أفس
ّداس جاءهما فلما ّبل لك ما عداس، يا له: ويلك قال ع ويديه الرجل هذا رأَس تق

وقدميه؟
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إل يعلمه ل بأمر أخأبرني لقد الرجل هذا من خأير الرض في ما سإيدي، قال: يا
نبي.
ْد عليه الله صلى الله رسإول قال: قال أنس عن َق َل ْفُت وسإلم: « َوَما الله في ُأخِأ

ٌد، َيَخاُف ْد أَح َق َل ِذيُت و ْو َذى وما الله ِفي أ ٌد، ُيؤ ْد أَح َق َتْت َول َلّي أ ُثوَن َع ْين ِمْن َثل َب
ٍم ْو ٍة َي َل ْي َل َعاٌم ِلي وَما َو ُله َط ُك ٍد ُذو يأ ِب ٌء إل َك ِه َشْي ِري ْبطُِ ُيوا ِبلٍَل» . إ
صحيح. حديث الترمذي: هذا قال

ًا خأرج حين وسإلم عليه الله صلى النبي ومعناه: أن إنما بلل، ومعه مكة من فاّر
إبطه. تحت ُيحمل ما الطعام من بلل مع كان

الثلثون الباب
 الطائف من رجع لّما مكة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول دخأول في

َنس إلى أرسإل الطائف من وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل رجع لّما بن الخْأ
ِريق، َهْل َش ِري أنَت فقال: « ْي ّتى ُمِج َغ َح ّل َلَة أب ّبي؟» . َرسَإا َر

الّصريح. على يجير ل الحليف الخأنس: إن فقال
َهيل للرسإول: أيت فقال ًا له: إن فقل عمرو بن سُإ أنت لك: هل يقول محمد

ّلغ حتى ُمِجيري بن عامر بني (فقال): إن ذلك له فقال فأتاه، ربي؟ رسإالَة أب
كعب. بني على تجير ل لؤي

ِعم فقال: أيت فأخأبره، وسإلم عليه الله صلى النبي إلى قال: فرجع ْط بن الُم
ّي. فقل ًا له: إن َعد ّلغ حتى ُمجيري أنت لك: هل يقول محمد ربي؟. رسإالَة أب

ْدخأل. قال: نعم َي فل
فأخأبره. إليه فرجع

المسجد، فدخأل أخأيه، وبنو وبنوه هو سإلحه لبس قد عدي بن المطعم وأصبح
تابع؟ أم قال: أمجيٌر جهل أبو رآه فلما

مجير. قال: بل
أجرَت. من قال: أَجْرنا

وصلى فاسإتلمه الركن إلى فانتهى وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول فدخأل
به. ُمطيفون وأولده ومطعم بيته، إلى وانصرف ركعتين

عليه الله صلى الله رسإول قال: قال أبيه عن مطعم بن جبير بن محمد عن
ْو َل َعُم َكان وسإلم: « ْط ّي ابِن الُم ِد ّيا َع ِني ح ّلَم َك َنى، َهؤلِء في َف ْت ّن ِني ال ْع َأسَإاَرى َي

ٍر، ْد ُهم َب ُت ْق َل ْط َلُه» . َل

والثلثون الحادي الباب
المواسإم في القبائل على نفَسه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول َعْرض في
فيقول: القبائل على الموسإم في يقُف وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان
َيا ِني « ّني ُفلن، َب ُكْم، الله َرسُإوُل إ ْي ُكْم إل ْأُمُر ُه أن َي ُبدو ْع َ َت ُكوا َول ِر ًا» . ِبه ُتْش ْيئ َش

َفه يمشي فكان تطيعوه. ويقول: ل لهب أبو خأل
َة وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل وأتى َد ْن منه. يقبلوا فلم منازلهم في ِك
ّدوا منازلهم في َحنيفة بني وأتى َد. أقبَح عليه فر َر
ْعصعة. بن عامَر وأتى َص
ُع ل وكان َد عنده.  ما عليه وعَرض دعاه إل وشَرف اسإٌم له من العرب من ي
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عشر بمكة وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل عبدالله: مكث بن جابر وقال
ّتبع سإنين ّنة بعكاظ منازلهم في الناَس ي ِني يقول: «َمن المواسإم وفي وِمَج ِوي ُيؤ

ِني؟» . َمن ْنُصُر َي
نفسه يعرض وسإلم عليه الله صلى النبي قال: كان عبدالله بن جابر عن

َ بالموقف ِني َرُجٌل ويقول: «أل ُل َلى َيْحِم ْوِمه، إ ًا فإّن َق ْيَش ْد ُقَر ِني َق ُو َنع َغ َأْن َم ّل َب أ
ّبي» . َكلََم َر

فصل
ِليمان قليل أو لملحد َعَرض ربما في يدخأل أن الرسإول احتياج َوْجه فقال: ما ا

يؤويني؟ المواسإم: من في يقول وأن كافر، خأفارة
ًا أمره كان فلو ّق ُله كان ح ينصره. ُمْرسإ

ِلله أن ثبت له: قد فيقال ًا يفعل ل القادر ا لحكمة. إل شيئ
ْعله حكمُة خأفيت فإذا له. التسليم علينا وجب عنا ِف
َدر إنما للرسإول جرى وما ّليات، قوانيَن أقام الذي الحكيم عن ص وأدار الك

ٍم بتدبير الرياح، وأرسإل المياه وأجرى الفلك، َك فيه. خألل ل ُمْح
ّد رسإوله رأينا فإذا ْقهر الجوع من الَحَجر يش ُي َذى، و ُيؤ ذلك تحت أن علمنا و

َكما، حكمتان: البلء سُإُجف خألل من لحت بعَضها تلّمْحنا إن ِح
َلى إحداهما: اخأتبار َت َيْسكن المب ُبه ل ّدي بالبلء، الرضا إلى قل ّلف ما القلُب فيؤ ك

ذلك. من
َثاب الحجج خِألَل من الشبهة والثانية: بّث ُي الشبه. دفع في المجتهد ل

والثلثون الثاني الباب
إحدى النصارسإنة مع وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول جرى ما ذكر في

النبوة من عشرة
ْعرض الموسإم في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول خأرج القبائل على نفَسه َي
موسإم. كل في يصنع كان كما

ْينا َب َقبة عند هو ف َع ًا لقي ال ُتم؟» فقال: «َمْن الخزرج، من رهط ْن أ
الخزرج. قالوا: من

َ َفل ِلُسوَن قال: «أ ّتى َتْج ُكم؟» َح ّلَم َك أ
قالوا: بلى.

ِلسإلم، عليهم وعرض تعالى الله إلى فدعاهم معه، قال: فجلسوا عليهم وتل ا
القرآن.

غالب.  بني من نبي سإيظهر أنه يسمعون قدماؤهم وكان

عامر بن عمرو بن ثعلبة بن حارثة بن أوَس حضرت قال: لما ُجميع ابن عن
له الخزرج أخأوك وهذا فتأبى، شبابك في بالتزويج نأمرك كنا له: قد قالوا الوفاة
مالك. غير لك وليس بنين، خأمس

مالك. مثَل َترك هالك يهلك فقال: لن
وأنشد:

ْأِت ألْم ْومي َي ًة لله أّن َق ْعو َد
ِة أهُل بها يفوُز ِبّر السعاد وال
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ِعث إذا غالٍب آِل ِمْن المبعوثُا ُب
ْيَن فيما بمكَة ِر َزمزَم َب والِحْج

ُغوا هنالك ببلدكم نصَره فاب
ٍر بني ِر في السعادة ِإّن عام النص

من يسمعون وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عليهم عرض الذين أولئك وكان
نبي. زماُن أظّل قد أنه اليهود
ّلمهم فلما ِعدكم الذي للنبي إنه لبعضُ: والله بعضهم قال ك ُد َت يسبقنكم فل يهو
إليه.

آمنوا. قد بلدهم إلى راجعين وانصرفوا فأجابوه
ْفراء، بن وعوف ُزَرارة، بن نفر: أسإعد سإتة وكانوا ْطبة مالك، بن ورافع َع ُق بِن و
ْقبة عامر، ُع ِرئاب. بن عبدالله بن وجابر عامر)، بن (و
وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل لهم ذكروا قومهم على المدينَة قدموا فلما

ِلسإلم إلى ودعوهم فيهم. فشا حتى ا
َقبة، فلقوه رجلً، عشر اثنا النصار من قدم المقبل العام من كان فلما بالع
ْفراء، بن وُمعاذ جابر، سإوى ِذكرهم تقدم الذين الستة منهم َوان َع ْك َذ عبد بن و

َبادة قيس، ُع ْعلبة، بن ويزيد الصامت، بن و َويم عبادة، بن وعباس َث ُع بن و
ّيهان. بن الهيثم وأبو سإاعدة، ّت ال
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإوُل فبايعهم

َبادة قال العَقبة ليلَة وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل الصامت: بايعنا بن ُع
ً عشر اثنا ونحن ُدهم، أنا رجل بالله ُنْشرك ل أن على النساء بيعَة فبايعناه أح
ًا، َدنا، نقتل ول نزني، ول نسرق، ول شيئ أيدينا بين نفتريه ببهتان نأتي ول أول

ْفرض أن قبل وذلك معروف، في نعصيه ول وأرجلنا، بذلك وفيتم فإن الحرب، ُت
ًا غشيتم وإن الجنة، فلكم ّذب. شاء وإن غفر شاء فإن الله، إلى فأمُركم شيئ ع

َعَب معهم بعث وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن انصرفوا فلما بن ُمْص
ّقه المدينة إلى ُعَمير القرآن. ويقرئهم أهلها يف

ٌق فأسإلم ْل كثير. خَأ

والثلثون الثالث الباب
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول معراج ذكر في
من خألت ليلة عشرة لسبع السبت ليلة الَمْسَرى رجاله: كان عن الواقدي قال

ًا. عشر بثمانية الهجرة قبل المبعث، من عشرة الثانية السنة في رمضان شهر
ًا وَروى ُأسْإري له أشياخ عن أيض ليلة وسإلم عليه الله صلى الله برسإول قالوا: 
بسنة. الهجرة قبل الول ربيع من عشرة سإبع
وعائشة. عباس ابن قول وهذا

ِلسإراء قوم: كان يقول: قال ناصر بن الفضل أبا شيخنا وسإمعُت الهجرة قبل ا
أشهر. بستة الهجرة آخأرون: قبل بسنة. وقال

ذلك فيكون أشهر لثمانية قال الول. ومن ربيع في ذلك فيكون ِلَسنة قال فمن
رمضان. في ذلك فيكون أشهر لستة قال رجب. ومن في

رجب. من وعشرين سإبع ليلة في كان قلت: وقد
ْعصعة بن مالك أن مالك بن أنس عن ّدثه: أن َص عليه الله صلى الله نبي ح

قال: به أسإري ليلة عن حدثهم وسإلم
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َنَما ْي َب َنا « ِم» ، في َأ ْي ِط ٌع قتادة: في قال وربما الَح َطِج ْذ الحجر. «ُمْض ِني إ َتا آٍت أ
َعَل ُقوُل َفَج ْوسَإطُِ َي ِبه: ال ِني بيَن لَصاِح َأتا َف ِة» . قال: « َث َثل ّد» ، ال َق وسإمعت َف
ّق قتادة َفَش ْيَن َما يقول: « هذه» . ِإلى َهذه َب
به؟ يعني جنبي: ما إلى وهو للجارود قتادة: فقلت قال

شعرته. إلى َنْحره ثغرة قال: من
شعرته. إلى َقّصه يقول: من سإمعته وقد

َتْخَرَج َفاسْإ ْيُت قال: « ِت أ
ُ ِبي» . قال: «ف ْل ِطْسٍت َق َهٍب مْن ِب ًة َذ َء ًا َمْملو ْيَمان إ

ْكَمًة، َغَسَل وِح ِبي َف ْل َد، ُثَم ُحِشَي ُثَم َق ْيُت ُثَم ُأعي ّبة ُأت ْغِل ُدوَن ِبدا َب َق ال ْو َف ِر َو الِحَما
َيضَُ» . ْب أ

حمزة؟ أبا يا البراق الجارود: أهو قال
َوه يضع قال: نعم، طرفه. أقصى عند خأط

ْلُت َفُحِم ِه» .  قال: « َلي َع

َق َل َط ْن َفا ِريَل بيَن قال: « ْب ّتى ِج َتى ح َء أ َيا، الّسما ّدن َتَح ال ْف َت َهذا؟ َفِقيل: َمْن فاسْإ
َوَمن ْيل:  ِق ِريُل.  ْب َعك؟ َقال: ِج ْد َم َق َو َأ ِقيل:  ٌد.  ْيه؟ ُأْرسِإَل َقاَل: ُمَحّم َل َعم. ِإ َن قاَل: 

ًا ْعَم ِبه ِقيَل: َمْرَحب ِن ِء و َء» . الَمِجي َجا
َتَح، َف َف ُلْصُت َفلّما قال: « َهذا ِفيها إذا خَأ َقاَل:  َدُم.  َدُم أبوَك آ ّلْم آ ِه. َفَس َلي َع

ّلْمُت َليه، َفَس ّد َع ًا ثَم الّسلَم َفَر ِلِح ِبالِبِن َقال: َمْرَحب ِبّي الّصا ّن ِلِح» . وال الّصا
ُثَم َد « َع ّتى َص َتى َح َء أ َية، الّسما ِن ّثا َتَح ال ْف َت ِقيل: َهذا؟ َفِقيل: َمْن َفاسْإ ِريُل.  ْب َقاَل: ِج
َعك؟ وَمْن ْد َم َق َو َأ ِقيل:  ًا ِإليه؟ ُأْرسِإَل َقاَل: ُمَحّمد.  ِقيل: َمْرَحب َعَم)  َن َقاَل:  به (
ْعَم ِن َتَح» . الَمِجيء و َف َف َقال:  َء.  َجا

َفلّما ُلْصُت « َيى إذا خَأ َيْح ْيَسى ِب ُهما وِع َنا َو ْب ِة، ا َل َيى َقال: هذا الَخا ْيَسى، َيْح وِع
ّلْم ّلْمُت َفَس َفَس َقاَل:  ِهَما.  َلي ّدا َع ًا ُثَم الّسلَم َفَر َب ِلِح بالِخ َقالَ: َمْرَح ِبّي الّصا ّن وال

ِلِح» . الّصا
ُثَم َد « َع ّتى َص َتى َح َء َأ َثة الّسما ِل ّثا َتَح ال ْف َت ِريُل. قيل: هذا؟ َفِقيل: َمْن َفاسْإ ْب َقال: ِج
َعك؟ وَمْن ْد َم َق َو َأ ِقيل:  ِه؟ ُأْرسِإَل َقال: ُمَحّمد.  ْي ًا ِإل ْيَل: َمْرَحب ِق َعْم.  َن ِبه َقاَل: 
ْعَم ِن ِء َو َتَح» . الَمِجي َف َف َقال:  َء.  َجا

َلّما َف ُلْصُت « َهذا ُيوسُإَف، إذا خَأ ّلْم يوسُإَف َقاَل:  ّلْمُت َفَس َفَس ِه.  َلي ِه َع َلي ّد َع َفَر
ًا ُثَم الّسلَم، َلِخ َقال: َمْرَحب ِلِح با ّنبّي الّصا ِلِح» .  وال الّصا

ُثَم َد « َع ّتى َص َتى َح َء أ َعَة، الّسَما ِب َتَح الّرا ْف َت ِريُل. هذا؟ َفِقيل: َمْن َفاسْإ ْب َقال: ِج
َعك؟ ِقيل: وَمْن ْد َم َق َو َأ ْيه؟ ُأْرسِإَل َقال: ُمَحّمد. قيل:  َل ِقيل ِإ َعْم.  َن ًا َقاَل:  ِبه َمْرَحب

ْعَم ِن ِء َو َتح» . الَمِجي َف َف َقال:  َء.  َجا
َفلّما ُلْصُت « ْيَس إذا خَأ ِر ْد ِه إ َلي ْيُس َقاَل: هاذا الّسلُم، َع ِر ْد ّلْم ِإ ِه َفَس َلي َقال: َع

ّلْمُت َليه َفَس ّد َع ًا ُثَم الّسلَم، َفَر ِبّي َقال: َمْرَحب ّن ِلِح بال َلِخ الّصا ِلِح» . وا الّصا
ُثَم َد قال: « َع ّتى َص َتى َح َء أ َتَح الَخاِمَسَة، الّسَما ْف َت َقاَل: َهذا؟ َفِقيَل: َمْن َفاسْإ

ِقيل: وَمْن ْيُل.  ِر ْب َعك؟ ِج ْد َم َق َو َأ ِقيل:  ٌد.  ِه؟ ُأْرسِإَل قال: ُمَحّم ْي َل ْيَل: ِإ ِق َعْم.  َن َقاَل: 
ًا َب ْعَم ِبه َمْرَح ِن ِء و َتَح الَمِجي َف َف َقال:  َء.  َلّما َجا ُلْصُت َف َذا خَأ ِإ َهذا ف َقاَل:  َهاُروَن. 
ّلم َهاُروُن ِه َفَس ْي َل ّلْمُت َع ِه، َفَس َلي ّد َع ًا الّسلُم َفَر َقاَل: َمْرَحب ِبّي و ّن ِلِح بال الّصا
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َلِخ ِلِح» . وا الّصا
ُثَم َد قال: « َع ّتى َص َتى َح َء َأ ِدسَإَة، الّسَما َتَح الّسا ْف َت َقاَل: هذا؟ َفِقيل: َمْن َفاسْإ

ِقيل: وَمْن ْيل.  ِر ْب َعك؟ ِج ْد َم َق َو َأ ِقيل:  ٌد.  ْيه؟ ُأْرسِإَل َقاَل: ُمَحّم ِقيل: ِإل َعم.  َن َقاَل: 
ًا ْعَم ِبه َمْرَحب ِن ِء و َء» . الَمِجي َجا
َلّما َف ُلْصُت « َذا خَأ ِه ُموسَإى إ َلي َهذا الّسلُم َع ّلْم ُموسَإى ِقيل:  ِه، َفَس َلي ّلْمُت َع َفَس
ِه، َلي ًا َع َقال: َمْرَحب ِبّي َف ّن ِلِح ِبال َلِخ الّصا ِلِح» . وا الّصا
َفلّما َوْزُت « َكى، َتَجا ْيَك؟ َله: ما َفِقيَل َب ِك ْب ُغلٌم ُي ِعَث َقاَل:  ْعدي ُب ْدخُأُل َب ّنَة َي ِمن الَج

ِته ْكثُر ُأّم ْدخُأُل ِمّما َأ ِتي» . من َي ُأّم

ُثَم َد قال: « َع ّتى َص َتى َح َء َأ َعَة، الّسما ِب َفِقيل: َمْن الّسا َتَح.  ْف َت َقاَل: هاذا؟ َفاسْإ
ِقيل: وَمْن ْيل.  ْبر َعك؟ ِج ْد َم َق َو َأ ِقيل:  ٌد.  ِه؟ ُأْرسِإَل ِقيل: ُمَحّم ْي ْيَل: ِإل ِق َعْم.  َن َقاَل: 

ًا ْعَم ِبه، َمْرَحب ِن ِء و َتَح» . الَمِجي َف َف َقال:  َء.  َجا
َلّما َف ُلْصُت « َذا خَأ ِهيُم، إ ْبَرا َهذا إ َقال:  ِهيُم َف ْبَرا ّلْم إ ّلْمُت َفَس َفَس ِه.  َلي َليه َع ّد َع َفَر

ًا ُثّم الّسلَم ْبِن َقاَل: َمْرَحب ِلِح بال ِبّي الّصا ّن ِلِح» . وال الّصا
ُثَم َعَت قال: « ِف ُة لي ُر ْدر َهى، سِإ َت ْن َذا الُم ُقها َفإ ْب ْثُل َن ُقها وإذا َهَجر، ِقلَل ِم ْثُل َوَر ِم

َقال: هذه آذاِن ِة.  َل َي ِف ُة ال ْدَر َذا سِإ َقاَل: وإ َهى.  َت ْن َعُة الُم َب ٍر، َأر َها ْن ْهَراِن أ َناِن َن ِط َبا
ْهَراِن َن ِهَراِن و ْلُت: َما َظا ُق َف ْيُل َيا هذاِن ( ِر ْب َنان قال:) أّما ِج ِط َبا ْهَراِن ال َن في َف
ِة، ّن ِهراِن وأما الَج ّظا ْيُل ال ّن ُفَراُت» . فال وال

ُثَم َع قال: « ِف ْيُت ِلَي ُر َب ْعُموُر» . ال الَم
أنه وسإلم عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبي عن الحسن، َقتادة: وحدثنا قال
فيه. يعودون ل ثم ملك َألف سإبعون يوم كّل يدخأله المعمور البيَت رأى
ُثَم أنس حديث إلى رجع ثم ْيُت قال: « ِت ٍء ُأ َنا ٍر، ِمْن ِبإ ٍء خَأْم ِإنا َبٍن، ِمْن َو ٍء َل َنا ِإ ِمْن و

ْذُت َعَسٍل، َأخَأ َبَن، َقاَل: ف ّلل ِذه ا ُة َقاَل: ه ْطَر ِف ْنَت ال َها أ ْي َل ُتك» . َع ُأّم و
ُثَم ِرَضْت قال: « َلّي ُف ٍة خَأْمُسوَن َع َ ٍم» . ُكّل َصل ْو َي

ْعُت َفَرَج َلى َفَمَرْرُت قال: « ِبَم ُموسَإى َع َقاَل:  ُأِمْرُت ُأِمْرَت؟ َف ِبَخْمِسيَن ُقلُت: 
ٍة َ َقاَل: إّن ُكّل َصل ٍم.  ْو َتَك َي َ ُأّم ُع ل ْي ِط َت ًة، خَأْمِسيَن َتْس َ ّني َصل ْد وإ ِبْرُت َق ّناَس خَأ ال
َلَك ْب َلْجُت َق َعا ِني و ِئيَل َب ّد إسْإَرا ِة أَش َلَج َعا ْع الُم ّبَك إلى َفاْرِج ْلُه َر ّتْخِفيَف َفَس ال

ِتَك» .  ُلّم

ْعُت َفَرَج َع قال: « ُوِض ّني َف ًا َع ْعُت آخَأر، َعْشر ِبَم ُموسَإى إلى فَرَج ُأِمْرَت؟ َقاَل: 

ِعيَن َب َأْر ِب ٍة ُقلُت:  َ َقاَل: إّن ُكّل َصل ٍم.  ْو َتَك َي ُع ل ُأّم ِطي َت َبعيَن َتْس ٍة أْر َ ٍم، ُكّل َصل ْو َي
ّني ِإ ْد َو ِبْرُت َق ّناَس خَأ َلَك، ال َب َلْجُت َق َعا ِني و ِئيَل َب ّد إسْإَرا ِة، أَش َلَج َعا ْع الُم َلى َفاْرِج إ
ّبَك ْلُه َر ّتْخِفيَف َفَس ِتَك» . ال ُلّم

ْعُت َفَرَج َع قال: « ُوِض ّني َف ًا َع ْعُت آخَأر، َعْشر َلى َفَرَج ِبَم ُموسَإى إ َقال:  ُأِمْرَت؟ َف

ُأِمْرُت ِثيَن ُقلُت:  َثل ٍة ِب َ َقاَل: إّن ُكّل َصل ٍم.  ْو َتَك َي ُع ل أّم ِطي َت ِثيَن َتْس َثل ٍة ل َ ُكّل َصل
ٍم، ْو ّني َي ْد وإ ِبْرُت َق ّناَس خَأ َلَك، ال ْب َلْجُت َق َعا ِني و ِئيَل َب ّد إسْإَرا ِة، أَش َلَج َعا ْع الُم َفاْرِج
ّبَك إلى ْلُه َر ّتْخِفيَف َفَس ِتَك» . ال ُلّم

ْعُت َفَرَج َع قال: « ُوِض ّني َف ًا َع ْعُت آخَأر، َعْشر َلى َفَرَج ِبَم ُموسَإى إ ُأِمْرَت؟ َقال: 

ُأِمْرُت ِعْشريَن ُقلُت:  ٍة ِب َ َقاَل: إّن ُكّل َصل ٍم.  ْو َتَك َي ُع ل أّم ِطي َت ِريَن َتْس ِعْش ٍة ِل َ َصل



مكتبة                                             المصطفى فضائل بتعريف الوفا
 السإلمية مشكاة

ٍم، ُكّل ْو ّني َي ْد وإ ِبْرُت َق ّناَس خَأ َلَك ال ْب َلْجُت َق َعا ِني و ِئيَل َب ّد إسْإَرا ِة، أَش َلَج َعا الُم
ْع ّبَك إلى َفاْرِج ْلُه َر ّتْخِفيَف» . َفَس ال

ْعُت َفَرَج ُأِمْرُت قال: « ِر َف َعْش َلواٍت ِب ٍم، ُكّل َص ْو َتَك َقاَل: إن َي َ أّم ُع ل ِطي َت ِر َتْس َعْش ِل
َلواٍت ٍم، ُكّل َص ْو ّني َي ِبرُت َقد وإ ّناَس خَأ َلَك ال ْب َلْجُت َق َعا ِني و ِئيَل َب ّد إسْإَرا أَش

ِة، َلَج َعا ْع الُم َلى فاْرِج ّبَك إ ْلُه َر ّتْخِفيَف َفَس ِتَك» .  ال ُلّم

ْعُت َفَرَج ُأِمْرُت قال: « َلواٍت ِبَخْمِس َف ٍم، ُكّل َص ْو ْعُت َي َلى َفَرَج ِبَم ُموسَإى إ َقاَل:  َف
ُأِمْرُت ُأِمْرَت؟ َلواٍت ِبَخْمِس ُقلُت:  ٍم. قاَل: إّن كّل َص ْو َتَك َي ُع ل أّم ِطي َت ِلَخْمِس َتْس
َواٍت ٍم، ُكّل َصل ْو ّني َي ْد وإ ِبْرُت َق ّناَس خَأ َلَك، ال ْب َلْجُت َق ِني وعا ِئيَل َب ّد إسْإَرا أَش

ِة َلَج َعا ْع الُم َلى فاْرِج ّبَك إ ْلُه َر ّتْخِفيَف َفَس ِتَك» . ال ُلّم

ْد َق ُقلُت:  ْلُت قال: « َأ ّبي سَإ ّتى َر ْيُت، َح َتَح ّني اسْإ َلّما أْرَضى ولك َف ّلُم.  ُأسَإ َذْت و َنَف
َدى ْد َنا َق ٍد:  َنا ْيُت ُم ِتي أْمَض ِريَض ْفُت َف ّف ِدي» . َعْن وخَأ َبا ِع
ِني قال: «لّما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: إن جابر عن ْت َب ّذ ْيٌش ك ُقَر

َي ِحيَن ِر ُقْمُت بي ُأسْإ ِر ِفي ( ّلُه َفَجل الِحْج ْيَت ِلي ال ْقُت َب َطِف َف ِدِس)  ْق ُهم الَم ِبُر ُأخْأ

ِته َعْن ُظُر وأنا آيا ْن ْيه» . أ َل ِإ
أخأرجاهما.

َلَة كاَن وسإلم: «لّما عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عباس ابن عن ْي َل
َي ِر َبْحُت ِبي ُأسْإ َأْص ّكَة َف ْعُت ِبَم ِظ ِري، َف َأْم ْفُت ِب َعَر ّناَس أّن و ِبّي» . ال ّذ َك ُم

ْدُت َع َق َف ً قال: « ِزل َت ْع ًا» . ُم ْين ِز َح
من كان كالمستهزىء: هل له فقال إليه جلس حتى فجاء جهل، أبو به فمّر

شيء؟
َعم» . عليه الله صلى الله رسإول فقال َن وسإلم: «

هو؟ قال: وما
ّني ِإ َي قال: « ِر َلَة» . ِبَي ُأسْإ ْي ّل ال
أين؟ قال: إلى

َلى ِإ ْيِت قال: « ِدِس» . َب ْق الَم
ظهرانينا؟ بين أصبحَت قال: ثم

َعْم» . َن قال: «
ِره قال: فلم ُبه أنه ُي ّذ َفَة مك ْد أن مخا قال: إليه، قوَمه دعا إن الحديَث َيْجح

حدثتني؟ ما أتحدثهم قومك دعوُت إن أرأيَت

َعْم» . عليه الله صلى الله رسإول قال َن وسإلم: «
حتى وجاؤوا المجالس، إليه انتفضت لؤي. حتى بن كعب بني معشر قال: هيا

ّدثا إليهما، جلسوا حدثتني.  بما قوَمك فقال: ح

ّني عليه الله صلى الله رسإول فقال ِإ َي وسإلم: « ِر َلَة» . ِبَي ُأسْإ ْي ّل ال
أين؟». قالوا: «إلى
َلى ْيِت قال: «إ ِدِس» . َب ْق الَم

ظهرانينا؟ بين أصبحت قالوا: ثم
َعْم» . َن قال: «
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ْين قال: فِمْن ّفق، َب ًا رأسإه على يده واضح بين ومن مص للكذب. متعجب
ْنعت أن تستطيع قالوا: أو ثم َد؟ لنا َت ذلك إلى سإافر قد َمْن القوم وفي المسج

المسجد. ورأى البلد
َفَما عليه الله صلى الله رسإول فقال ْلُت وسإلم: « َعُت ِز ْن ّتى َأ َبَس َح َت َلّي ال َع
ْعضُُ َء َب َفِجي ْعِت» . قال: « ّن ِد ال َنا بالَمْسِج َأ ُظُر و ْن ّتى أ َع َح ْيٍل َداَر ُدوَن ُوِض َق أو ُع

َقاٍل، ّته ُع َع َن َأنا َف ُظُر و ْن ْيه» . أ ِإل
أصاب. والله فقد النعت القوم: أّما فقال
ِلسإراء المعراج حديَث َروى وقد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن وا

ُأبّي، ذر، وأبو وعلي، مسعود، منهم: ابن جماعة وجابر، سإعيد، وأبو وحذيفة، و
هانىء. وأم عباس، وابن هريرة، وأبو
بن حماد رواية وفي عنه، شريك رواية من مالك، بن أنس حديث في ذكرنا وقد

ْعُت أنه أنس عن ثابت، عن سإلمة، َلى قال: «َرَج ّبي إ ّني َفَحطِّ َر ًا َع َلَم خَأْمس و
ُع ُأَزْل ّبي َبيَن ُأَراِج ْيَن َر َب َيُحطِّ ُموسَإى و ّني َو ًا َع ًا» . خَأْمس خَأْمس

حديث من ومسلم البخاري اتفق قد لنه أصح؛ والول مسلم، أفراد من وهذا
ًا. فهذه حطِ أنه نفسه عن أنس حديث ومن مالك، بن أنس التي الرواية عشر
َفَحطِّ فيها ًا « ًا» غلطِ خَأْمس الراوي. من خَأْمس
َلُة عليه الله صلى الله رسإول قال: قال أنس عن ْي َل َي وسإلم: « ِر ِني ِبي ُأسْإ َتا أ

ْيُل ِر ْب ُبَراِق ِج ًا ِبال ْلَجًما، ُمْسَرج ْبُت ُم َه َذ َبُه َف َك َعَب لْر َتْص َلّي، َفاسْإ ْيُل: َفقاَل َع ِر ْب ِج
ٍد ِبُمَحّم أ

َعُل َ ْف َبَك َما والله َهذا؟ َت ِك لي َر ِب ْكَرُم َن ْنه َأ َلى ِم َفضُّ الله َع َفاْر َلى.  َعا َت
ُق ُبَرا ًا» . ال َعَرق

 والثلثون الرابع الباب

في الثانية العقبة النصارفي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لقاء ذكر في
النبوة من عشرة ثلثا سإنة
َنا مكة، قدمنا حتى قومنا حجاج في قال: خأرجنا مالك بن كعب عن ْد َع ووا

َقبة وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل َع التشريق. أيام أوسإطِ من ال
قومنا ِمن معنا َمْن نكتم وكنا جابر، أبو حرام، بن عمرو بن عبدالله معنا وكان

وشريٌف سإاداتنا، من سإيد إنك جابر، أبا وقلنا: يا فكلمناه أمَرنا، المشركين من
ّنا أشرافنا، من ًا تكون أن فيه أنت عما بك نرغب وإ ًا. للنار َحطب غد
ِلسإلم، إلى دعوناه ثم َلم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بميعاد وأخأبرناه ا ْث َأ ف

ًا. وكان العقبة، معنا وشهد نقيب
ِنْمنا رحالنا من خأرجنا الليل ثلث مضى إذا حتى رحالنا، في قومنا مع الليلة تلك ف

ّلُل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لميعاد َتس َتْخفين َن ّلَل ُمْس َطا. َتَس َق ال
ً سإبعون ونحن العقبة، عند الّشعب في اجتمعنا حتى امرأتان: ومعهم رجل

ْيبة ِدي. بن عمرو بنت وأسإماء ُعمارة، أم كعب بنت ُنَس ع
رسإوُل فجاءنا وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول ننتظر الّشعب في فاجتمعنا

أنه إل يومئذ، قومه دين على وهو العباس، عمه ومعه وسإلم عليه الله صلى الله
له. ويتوثق أخأيه ابن أمَر يحضر أن أحّب
ُيسمون) هذا إنما العرب قال: وكانت الخزرج، معشر (قال: يا جلس فلما

ًا وخأزرجها: إن أوسإها الخزرج، النصار من الحّي ّنا محمد وقد علمتم، قد حيث م
َنعة قومه من عَز في وهو فيه، رأينا مثل على هو ممن قومنا من منعناه في وَم
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َبى وقد بلده، إليه دعوتموه بما وافون أنكم ترون كنتم فإن إليكم، النقطاع إل َأ
ُمْسلموه أنكم ترون كنتم وإن ذلك، من تحّملتم وما فأنتم خأالفه، ممن ومانعوه
ُعوه الن فمن خأاذلوه َد قومه. من ومنعة عَز في ف

ّلْم قلت، ما سإمعنا فقلنا: قد ْذ الله، رسإول يا فتك أحببت.  ما وربك لنفسك وخُأ

ِلسإلم، إلى ودعا القرآن وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل فتل قال: ثم ا
ُكم ُع ِي َبا أ

ُ َلى « ِني أن َع ُعو َن ُعوَن ِمّما َتْم َن ْنُه َتْم ُكم ِم َء ُكم» . ِنَسا َء َنا ْب وأ
ُء فأخأذ َبرا ْعرور بن ال ّيا بالحق بعثك قال: والذي ثم بيده َم نمنع مما لنمنعك نب
ُأُزَرنا. منه

َنا ْع ْلقة وأهل الحرب أهل فنحن الله، رسإول يا فباي ًا ورثناها الَح كابر. عن كابر
ّيهان بن الهيثم أبو القوَم فاعترض ّت الناس وبين بيننا إن الله، رسإول فقال: يا ال

ً الله أظهرك ثم ذلك فعلنا نحن إن عسيت فهل يعني: العهود قاطعوها وإنا حبال
َدعنا. قومك إلى ترجع أن َت و

َبِل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فتبسم ّدَم وقال: « ّدَم، ال ْدَم ال َه ْدَم، وال َه ال
ُتم ْن ّني أ َنا ِم ُكم، وأ ْن ِرُب ِم ُتْم َمْن ُأَحا ْب ِلُم َحاَر ُأسَإا ُتْم» . َمْن و َلْم سَإا

ِرُجوا ُكم ِإلّي وقال: «أخْأ ْن َني ِم ْث ًا َعَشَر ا ْيب ِق ُوَن َن ُون َلى َيك ِهم» . َع ْوِم َق
ًا، عشر اثني فأخأرجوا الوس. من وثلثًة الخزرج من تسعًة نقيب

ْعبد إسإحاق: فحدثني ابن قال َمن أوَل قال: كان كعب أبيه عن حديثه في َم
ُء عليه الله صلى الله رسإول يد على َضرب َبَرا ْعرور، بن وسإلم: ال تتابع ثم َم

الناس.
العقبة رأس من الشيطان خأرج وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل بايعنا فلما
َباجب أهل قطِ: يا سإمعته صوت بأبعد في لكم هل ـ والجباجب: المنازل ـ الَج

َذّمم حربكم. على أجمعوا قد معه والّصباة ُم
َهذا عليه الله صلى الله رسإوُل فقال ْي َأَزّب وسإلم: « ِة. أ َقب َع ّو ال ُد الله. أَما َع
َغّن َوالله َلَك» . َلفُر

ُعوا عليه الله صلى الله رسإول قال ثم ُكْم» . إلى وسإلم: «اْرِج ِل ِرَحا
ًا لنميلّن شئَت إن بالحق بعثك ُعبادة: والذي بن العباس له فقال أهل على غد
ًنى بأسإيافنا. م

ّني عليه الله صلى الله رسإول فقال ِإ ْوَمْر َلْم وسإلم: « ِلَك» .  ُأ َذ ِب

َدْت أصبحنا فلما أصبحنا، حتى فنمنا فرجعنا ّلُة علينا غ في جاؤونا حتى قريش، ِج
هذا صاحبنا إلى جئتم قد أنكم بلغنا قد إنه الخزرج، معشر فقالوا: يا منازلنا،

ٌد العرب من ما إنه والله حربنا، على وتبايعونه أظهرنا بين من تستخرجونه أح
ْنَشب أن إلينا أبغضُ منكم. وبينهم بيننا الحرُب َت

شيء هذا من كان ما بالله يحلفون قومنا مشركي من هنالك َمْن قال: فانبعث
علمناه. وما
َدقوا وقد بعضُ. إلى ينظر منا. قال: فبعضنا كان ما يعلموا لم َص
الموسإم: «َمْن في يقول وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان جابر عن

نترك متى قلنا: حتى ثم وصدقناه، فآويناه يثرب من الله بعثنا يؤويني» . حتى
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ويخاف؟ مكة جبال في ُيطرد وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل
العقبة، ِشعب فواعدناه الموسإم، في عليه قدموا حتى سإبعون منا فرحل

نبايعك؟ علم الله رسإول فقلنا: يا عنده فاجتمعنا
ِني ُعو َباي ُت َلى فقال: « ِة الّسْمع َع َع ّطا ّنَشاِط ِفي َوال َكَسِل، ال ِة وال َق َف ّن في وال

ِر ُعْس ِر، ال ُيْس َلى وال َع ِر و َلْم ْعُروِف ا ْهي بالَم ّن ِر؛ َعِن وال َك ْن ُولوا وأَن الُم َق الله ِفي َت
ُفوَن ل ْوَمَة َتَخا ٍم، َل ِئ َ َلى ل َع ِني أْن و ْنُصرو ِني ُت ُعو َن َتْم ِدْمُت إذا َف ُكم َق ْي َل ِمّما َع

ُعوَن َن ُكْم ِمنه َتْم ُفَس ْن ُكْم أ َواَج ُكْم، وأْز َد َ ْول ُكْم وأ َل ّنَة» . و الَج

فبايعناه. إليه فقمنا
ًا أصغرهم ِمن وهو ُزَرارة، بن أسإعد بيده وأخأذ لم إنا يثرب، أهل يا وقال: رويد

َد نضرب ِلبل أكبا ْعلم ونحن إل ا مفاَرقُة اليوم إخأراَجه وإن الله، رسإوُل أنه َن
ْتُل كافًة، العرب َق َعّضكم وأن خأياركم و على تصبرون قوم أنتم فإما السيوُف، َت

َنًة أنفسكم من تخافون قوم أنتم وإما الله، على وأجُركم ذلك ْب ّبتوا ُج فهو فث
َذُر الله.  عند لكم أع

ُع ل فوالله أسإعد، يا عنا فقالوا: أِمطِْ ًا البيعة هذه َند ُلبها ول أبد ًا. فقمنا َنْس أبد
الجنة. ذلك على ويعطينا وشرط، علينا فأخأذ فبايعناه،

والثلثون الخامس الباب
ْلم في ذلك في يفعلوا أن تشاوروا وما للنصار، جرى ما قريش ِع
ًنى من الناس تفّرق مالك: لما بن كعب قال ّطس م قد وجدوه الخبر القوُم وتن

كان.
َد فأدركوا القوم، طلب في فخرجوا َذاخِأر في عبادة بن سإع عمرو. بن والمنذَر َأ

ًا وأخأذوا القوَم، فأعجَز المنذر فأما إلى به أقبلوا ثم عنقه إلى يديه فربطوا سإعد
تجارتنا. ُيِجيز كان أمية. فقال: قد بن والحارثا مطعم بن جبير فجاء مكة،

فخلصاه.
إلى بالخروج أصحابه وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل إسإحاق: وأمر ابن قال

َذن أن ينتظر وأقام أرسإالً، فخرجوا المدينة، من أحد عنه يتخلف ولم له، ُيؤ
ُأخأذ إل المهاجرين وعلّي. بكر أبي سإوى وفتن (من) 

ْعجل. ل فيقول الخروج في يستأذنه بكر أبو وكان َت
ًا نزلوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب أن المشركون علم فلما دار
إليهم. سإيخرج وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن علموا َتمنع

ّندوة ودار أمره، في يتشاورون الندوة دار في فاجتمعوا بن ُقَصي دار هي ال
ًا تقضي ل قريش وكانت كلب، ّ أمر يصنعون. ما يتشاورون فدخألوا فيها، إل

ّتهم ل (من إسإحاق: وحدثني ابن قال َنِجيح، أبي عبدالله) بن عن أصحابنا، من أ
هيئة في إبليس اعترضهم لذلك اجتمعوا قال: لما عباس ابن عن مجاهد، عن

الشيخ؟ فقالوا: َمْن الدار، باب على فوقف جليل شيخ
ْدتم بالذي سإمع نجد، أهل من قال: شيخ َع ّت ل أن وعسى معكم، فحضر له ا

ْعدمكم ونصح. رأي منه َي
قبيلة. كل من قريش أشراف اجتمع وقد معهم فقالوا: ادخأل. فدخأل

نأمنه ما والله وإنا كان، ما أمره من كان قد الرجل هذا لبعضُ: إن بعضهم فقال
ًا.  فيه فأجِمعوا تبعه، بمن علينا الوثوب على رأي
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ًا، عليه وأغلقوا الحديد في منهم: احبسوه قائل فقال أصاب ما به تربصوا ثم باب
َهَه الشعراء. من أشبا

من أمُره لخرج حبستموه لو والله برأي، هذا ما والله النجدي: ل الشيخ فقال
أيديكم. من فانتزعوه فوثبوا أصحابه، إلى الباب وراء
أظهرنا. بين من قائل: نخرجه فقال
َة حديثه ُحْسَن تروا ألم برأي، هذا ما النجدي: والله فقال َغلبته منطقه وحلو و
من حي على َيُحّل أن أمنُت ما ذلك فعلتم ولو به، يأتي بما الرجال قلوب على

إليكم. بهم يسير ثم يبايعوه، حتى بقوله عليهم فيتغلب العرب
ًا فيه لي إن جهل: والله أبو فقال ُد. عليه وقعتم أراكم ما لرأي بع

هو؟ قالوا: ما

ًتى قبلة كل من نأخأذ أن قال: أرى ًا ف ّب ًا شا ْلد ًا َج ًا، َنِسيب كل نعطي ثم وسإيط
ًا منهم فتى ًا، سإيف ْعمدون ثم صارم فيقتلونه، واحد رجل ضربة فيضربونه َي

عبد بنو تقدر فلم كلها، القبائل في دمه تفّرق ذلك فعلوا إذا فإنهم فنستريح،
ًا قومهم حرب على مناف ْقل منا ورضوا جميع َع لهم. فعقلناه بال
غيره. لكم أرى ل الرجل هذا قال ما النجدي: القوُل الشيخ فقال

ذلك. على القوم فتفرق
ِبْت فقال: ل وسإلم عليه الله صلى النبّي جبريُل فأتى فراشك على الليلة هذه َت
عليه. تبيت كنت الذي
َعتمُة كانت فلما ُبون ينام متى ترّصدوه ثم بابه، على اجتمعوا ال ِث َي عليه. َف
طالب: أبي بن لعلي قال مكانهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأى فلما
َنْم َلى « َتَسبّح ِفَراِشي َع ُبْردي و ِر، الَحْضَرِمّي ب ّنه الخْأَض ُلُص ل فإ ْيَك َيْخ ٌء إل َشي

ُهه ْكَر ُهم» . وكان َت ْن ذلك. برده في ينام وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل ِم
ْذ قوله في عباس ابن عن ِإ َو ُكُر تعالى: { ِذيَن ِبَك َيْم ّل ْا ا َفُرو ُتوَك َك ِب ْث ُي ْو ِل ُلوَك َأ ُت َيْق
ْو ِرُجوَك َأ ُكُروَن ُيْخ َيْم ُكُر َو َيْم ّلُه َو ّلُه ال ْيُر َوال ِريَن خَأ ِك ْلَما )30} (النفال:  ا
 .

بالوثاق. فأثبتوه أصبح بعضهم: إذا فقال بمكة، ليلة قريش قال: تشاورت
اقتلوه. بعضهم: بل وقال
أخأرجوه. بعضهم: بل وقال

لي فبات ذلك، على وسإلم عليه الله صلى نبيه تعالى الله فأطلع السلم عليه عل
صلى النبي وخأرج الليلة، تلك وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فراش على
ّيا يحرسإون المشركون وبات بالغار، لحق حتى وسإلم عليه الله يحسبونه عل

وسإلم. عليه الله صلى النبي
ّيا رأوه فلما إليه، ثاروا أصبحوا فلما ّد عل صاحبك؟ فقالوا: أين مكرهم الله ر

أدري. قال: ل
بالغار، فمروا الجبل في فصعدوا عليهم، اخأتلطِ الجبل بلغوا فلما أثره، فاقتصوا

العنكبوت. نسج يكن لم ههنا دخأل فقالوا: لو العنكبوت، نسج بابه على فرأوا
ليال. ثلثا فيه فمكث
تراب من حفنًة فأخأذ فخرج بابه، على القرظي: اجتمعوا كعب بن محمد وقال
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َنا9ش36وقرأ: {س يروه فلم رؤوسإهم على فنثرها ْل َع ْيِن ِمن َوَج ِهْم َب ِدي ْي ًا َأ ّد سَإ
ِهْم وِمْن ِف ْل ًا خَأ ّد ُهْم سَإ َنا ْي ْغَش ُهْم َفأ َ َف ْبِصُروَن ل )9}(يس:  ُي

أراد. حيث انصرف ثم
ههنا؟ تنتظرون فقال: ما معهم يكن لم ممن آٍت فأتاهم

ًا. قالوا: محمد
ّطلعون محمد. فجعلوا عليكم خأرج قد قال: والله ّيا فيرون ي السلم عليه عل

ُبْرده. عليه محمد فيقولون: هذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ُبرد عليه
الصباح. إلى فأقام

فرأوني. الفراش عن علي: فقمت قال
أبي بن والحكم جهل، ينتظرونه: أبو كانوا الذين أشياخأه: إن عن الواقدي قال

ُعقبة العاص، َعيطِ، أبي بن و ّنضر ُم َلف، بن وأمية الحارثا، بن وال وابن خَأ
ْيطلة، َغ َلف، بن وأبّي لهب، وأبو عدي، بن وطعمة السإود، بن وَزمعة ال ونبيه خأ

ّبه الحجاج. ابنا ومن

وسإلم عليه الله صلى هجرته ابواب

الول الباب
 الغار إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول خأروج ذكر في

ْينا أنها عنها الله رضي عائشة عن َب َحّر في بكر أبي بيت في جلوٌس نحن قالت: 
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بكر: هذا لبي قائل قال الظهيرة ّنع في متق

فيها. يأتينا يكن لم سإاعة
ٌء أبو قال أمٌر. إل الساعة هذه في به جاء ما وأمي، أبي له بكر: فدا

ِذن فاسإتأذَن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: فجاء له. فأ
ِرْج لبي فقال فدخأل َأخْأ عندك» . َمْن بكر: «
ُلك هم بكر: إنما أبو فقال الله. رسإول يا أه

ّني َفإ ْد قال: « ِذَن َق الُخُروِج» . ِفي ِلي ُأ
الله رسإول يا أنت بأبي بكر: الصحبة أبو فقال

قال: «نعم» .
هاتين. راحلتّي إحدى قال: فُخذ

ّثَمِن» . عليه الله صلى الله رسإول فقال وسإلم: «بال
ْفرة لهما ووضعنا الجهاز، أحّب عائشة: فجهزناهما قالت فقطعت جراب، في سُإ

سإّميت فبذلك الجراب، فم به فربطت نطاقها من قطعة بكر أبي بنت أسإماء
النطاقين. ذات

ٍر بكر وأبو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لحق قالت: ثم ْور جبل في بغا َث
لياٍل. ثلثَا فيه فمكثا
ُدالله عندهما يبيت ِقٌف شاب غلم وهو بكر، أبي بن عب ِقٌن، َث ْدلج َل ُي عندهما ِمن ف

ًا يسمع فل كبائٍت، قريش مع فيصبح بَسَحر، َكادان أمر يأتيهما حتى وعاه إل به ُي
الظلم. يختلطِ حين ذلك بخبر

َعى َهيرة بن عمُر عليهما وير ْولى ُف ْنَحًة بكر أبي َم َنم من ِم ِريحها َغ ُي عليهما، ف
ْنحتهما، لبن وهو ِرسْإل في فيبيتان العشاء، من سإاعة تذهب حتى ْنعق حتى ِم َي
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َهيره بن عامر بها َلس، ُف الثلثا. الليالي من ليلة كل في ذلك يفعل بغ
ّديل، بني (رجلً) من بكر وأبو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول واسإتأجر وهو ال

َد ثور غاَر وواعداه راحلتيهما، إليه ودفعا فأّمناه، قريش كفار دين على ثلثا بع
براحلتيهما. ليال
أراد لّما بكر أبا أتى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عائشة: أن عن روينا وقد
ثور.  جبل إلى عمدا ثم بيته، ظهر في بكر لبي خأوخأة من فخرجا يخرج، أن

بمنزل أقام وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أشياخأه: أن عن الواقدي، وروي
الغار. إلى خأرجا ثم الليل، إلى بكر أبي

ليال. ثلثا صفر من بقي وقد خأروجهما وكان

الثاني الباب
الغار في جرى ما ذكر في
ّدثه بكر أبا أن أنس عن في ونحن وسإلم عليه الله صلى للنبي قال: قلت ح

لبصرنا. قدميه إلى نظر أحدهم أن الغار: لو
َيا َبا فقال: « ٍر، أ ْك ّنَك َما َب ْيِن ظ َن ْث ّلُه ِبا ُهَما» . ال ُث ِل َثا

الصحيحين. في أخأرجاه
ْعني الله، رسإوَل بكر: يا أبو قال الغار ليلُة كانت قال: لما أنس عن أدخأل َد

ْبلك، ْبلك. بي (شيء) كان فيه كان فإن َق َق
قال: «أدخأل» .

ًا رأى فكلما بيديه، يلتمس فجعل بكر، أبو فدخأل ّقُه بثوبه قال ُجحر ثم فش
عليه. َعِقبه فوضع ُجحر أجمع. قال: فبقي بثوبه ذلك فعل حتى الُجحر، ألقمه

الله صلى النبي له قال أصبح فلما وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول دخأل ثم
ْيَن عليه ُبَك وسإلم: «أ ْو َبا َيا َث ٍر؟» . أ ْك َب

ُهّم يديه وسإلم عليه الله صلى النبي فرفع صنع، بالذي فأخأبره َعْل فقال: «الل اْج
َبا ٍر أ ْك ِعَي َب ِتي ِفي َم ْوَم َدَرَج ِة» . فأوحى َي َياَم ِق اسإتجيب إليه: قد تعالى الله ال

لك.
َليلة قال: والله أنه الخطاب بن عمر عن عمر. آل من خأير ويوم بكر أبي من ل
ويومه؟ بليلته أحدثك بأن لك هل

ّدثني. المؤمنين أمير قال: قلت: يا ح
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول خأرج لما ليلته قال: أّما مكة أهل من مختفي

ًة يمشي فجعل بكر، أبو فتبعه ليلً، خأرج ْلفه، ومرة أمامه، مر عن ومرة خَأ
شماله. عن ومرة يمينه،
َبا َيا هذا وسإلم: «َما عليه الله صلى الله رسإوُل له فقال ٍر؟ أ ْك ِرُف َما َب ْع هذا أ

ِلَك» . ِمن ْع ِف
َلب وأذكر أمامك، فأكون الّرَصد أذكر الله، رسإول فقال: يا ْلفك، فأكون الط خَأ

عليك.  آمن ل يسارك، وعن يمينك عن ومن

حتى أصابعه أطراف على ليلته وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: فمشى
به يشتد وجعل كاهله، على حمله حفيت قد أنها بكر أبو رآها فلما رجله، َحفيت
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فأنزله. الغار به أتى حتى
بي نزل شيء فيه كان فإن أدخأله، حتى تدخأله ل بالحق بعثك قال: والذي ثم

َلك، ًا، ير ولم ففعل قب وأدخأله. فحمله شيئ
شيء منهن يخرج أن بكر أبو فخشي وأفاع، حيات فيه خأرق الغار في وكان

َدمه، فألقمه وسإلم، عليه الله صلى الله رسإوَل فيؤذي ْلن ق َع يضربنه فَج
عليه الله صلى الله ورسإوُل تتحدر، دموعه وجعلت والفاعي، الحيات ويلسعنه

َيا وسإلم َبا يقول: « ٍر، أ ْك َ َب ّلَه ِإّن َتْحَزْن ل َنا» . فأنزل ال َع ِكينته الله َم أي ـ سَإ
ليلته. بكر. فهذه لبي ـ طمأنينته

وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل قريش أشياخأه: طلبت عن الواقدي، وقال
ّد َلب، أش ًا عليه قالت: إن الغار، باب إلى انتهت حتى الط ميلد قبل لعنكبوت

وسإلم. فانصرفوا. عليه الله صلى محمد

ْدر بكر: لم أبي بنت أسإماء وقالت من الجن من رجل أقبل حتى بالحال، َن
َء يغني مكة أسإفل حتى يرونه، ول صوته يسمعون يتبعونه، والناس العرب غنا
يقول: وهو مكة أعلى من خأرج
جزائه خأيَر الناس رّب الله َجَزى

ّ رفيقين َتْي َحل ِد ُأّم خأيم ْعب َم
تعالى. الله شاء إن القصة ذكر وسإيأتي

الثالث الباب
المدينة إلى طريقه في له جرى ما ذكر في
ليلة الغار من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول البراء: خأرج الحسن أبو قال

الول. ربيع شهر لغرة الخميس
ْون لربع الثنين ليلة الغار من خأرج سإعد: أنه بن محمد وذكر َل الول. ربيع من خَأ

ًا، الغار في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قلت: أقام بكر، أبو معه وخأرج ثلث
َهيرة، بن وعامر قومه، دين على وكان الليثي، ُأَريقطِ بن عبدالله ودليلهم ُف
َق بهم فأخأذ السواحل.  طري

َبَراء عن ًا، عازٍب ِمن بكر أبو قال: اشترى عازب بن ال ِر سإرج َء فقال: ُم َبَرا ال
َيْحمله منزلي. إلى فل
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول خأرج حين صنعَت كيف تحدثنا حتى قال: ل،

معه؟ وأنت
َلْجنا بكر: خأرجنا أبو قال ْد َأ ْثنا ف َث َأْح َهْرنا حتى وليلتنا يوَمنا َف ْظ قائُم وقام َأ

ّ أرى هل ببصري فضربُت الظهيرة، ِوي ظل فأهويت بصخرة، أنا فإذا إليه، آ
ّويته ظلها، بقية هو فإذا إليها، له وفرشت وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول فس
ًة الله. فاضطجع. رسإول يا وقلت: اضطجع فرو

ًا أرى هل أنظر خأرجُت ثم َلب، من أحد ّط أنت فقلت: لَمْن غنم، براعي أنا فإذا ال
غلم؟ يا

لبن؟ من غنمك في فقلت: هل فعرفته، قريش. فسماه من فقال: لرجل
قال: نعم.
لي؟ حالب أنت قلت: هل

ُته ًة فاعتقل قال: نعم. فأمر َعها فنفضُ أمرته ثم منها، شا ثم الغبار، من ضر



مكتبة                                             المصطفى فضائل بتعريف الوفا
 السإلمية مشكاة

ّفه فنفضُ أمرته ْثبة لي فحلب خأرقة، فمها على إداوة ومعي الغبار، من ك من ُك
َدح على فصببت اللبن َق أسإفله. َبرد حتى ال

الله. رسإول يا فقلت: اشرب وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل أتيت ثم
رضيت. حتى فشرب

الرحيل. آن قلت: قد ثم
َنا ْل ْعُشم بن مالك بن سُإَراقة إل منهم أحد يدركنا فلم يطلبوننا، والقوُم فارتَح ُج

َنا. قد الطلُب هذا الله، رسإول فقلت: يا له، فرس على َق َلَح
ّلَه إّن َتْحَزْن فقال: «ل َنا» . ال َع َم

ُد وبينه بيننا وكان منا دنا إذا حتى الله، رسإول قلت: يا ثلثة أو رمحين أو رمح قي
لحقنا. وبكيت. قد الطلب هذا

ِلَم ِكي؟» . قال: « ْب َت
عليك. أبكي ولكن أبكي، نفسي على ما والله قلت: أَما

ُهّم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عليه فدعا ُه فقال: «الل َنا ِف ْك ْئَت» . ِبَما ا ِش
محمد، وقال: يا عنها، فوثب صلد، أرض في بطنها إلى فرسإه قوائم فساخأت

فوالله فيه، أنا مما ينجيني أن وجل عز الله فادع عملك، هذا أن علمُت قد
ًا، منها فخذ كنانتي وهذه الطلب، من ورائي َمْن على لعمهّن سإتمر فإنك سإهم

حاجتك.  منها فخذ وكذا، كذا موضع في وغنمي بإبلي

َ عليه الله صلى الله رسإول فقال َها» . ودعا ِلي َحاَجَة وسإلم: «ل ْي فانطلق له، ِف
أصحابه. إلى ورجع

ْدلجّي مالك بن الرحمن عبد عن َقَة أنه) سإمع أخأبره أباه (أن الُم يقول: سُإَرا
وأبي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول في يجعلون قريش كفار ُرسُإل جاءنا
أسَإره. أو قتله لمن منهما واحد كّل ديَة بكر
علينا قام حتى منهم رجل أقبل قومي مجالس من مجلس في جالس أنا فبينا

ًا رأيت إني سإراقة، فقال: يا ًة آنف ًا أراها بالساحل َأسْإود وأصحابه. محمد
ًا رأيت ولكنك بهم، ليسوا فقلت: إنهم هم، أنهم سإراقة: فعرفت قال ًا فلن وفلن

قمت ثم سإاعة، المجلس في لبثُت ثم لهم)، ضالًة (يبتغون بأعييننا انطلقوا
علّي، فتحبسها أكمة وراء من وهي بفرسإي تخرج أن جاريتي فأمرت فدخألت
َفْضت الرَض بُزّجه فخططت البيت ظهر من به فخرجت رمحي وأخأذت وخأ
ُتها فركبتها فرسإي، أتيت حتى عاليه، فعثرت منه، دنوت حتى بي، تقّرب فرفع

َويت فقمت عنها، فخَرْرت فرسإي بي ْه منها فاسإتخرجت كنانتي إلى يدي فأ
فرسإي فركبُت أكره، الذي فخرج ل؟ أم بها: أضّرهم فاسإتقسمُت الزلم

وهو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قراءة سإمعت إذا حتى الزلم، وعصيت
َدا سإاخَأْت اللتفات، يكثر بكر وأبو يلتفت ل بلغتا حتى الرض في فرسإي َي

اسإتوت فلما يديها، تخرج تكد ولم فنهضت زجرتها ثم عنها، فخَرْرُت الركبتين،
بالزلم فاسإتقسمت الدخأان، مثل السماء في سإاطع غباٌر يديها لثر إذا قائمة
جئتهم. حتى فرسإي فركبت فوقفوا المان فناديتهم أكره، الذي فخرج
ْبس من لقيت ما لقيت حين نفسي في ووقع رسإول أمُر سإيظهر َأْن عنهم الَح
وسإلم. عليه الله صلى الله

بهم، الناس يريد ما أخأباَر الديَة. وأخأبرتهم فيك جعلوا قد قومك له: إن فقلت
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َد عليهم وعرضت ًا) إل َيْسألني ولم َيْرزآني فلم والمتاع، الزا قال: أن (شيئ
عنا.  َأخْأِف

َهيرة بن عامَر فأمر أمن، كتاَب لي يكتب أن فسألته َدم. من رقعة في فكتب ُف أ
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول مضى ثم

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الزبير: أن بن عروة الزهري: وأخأبرني قال
ْكب في الزبيَر لقي ًا كانوا المسلمين من َر الزبيُر فكَسا الشام، من قافلين تجار

بياض. ثياَب بكر وأبا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل

الرابع الباب
ْعبد أم حديث ذكر في َم
ْعبد أبي عن مكة من هاجر لما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الُخَزاعي: أن َم
َهيرة، بن وعامر بكر، وأبو هو المدينة إلى ْيقطِ، بن عبدالله ودليلهم ُف فمّروا ُأَر

ْعبد أم بخيمتي ْلدة امرأة وكانت الُخَزاعية، َم الخيمة، بفناء وتقعد َتْحتبي َبْرزة َج
وتطعم. تسقي ثم

ًا فسألوها ًا تمر ًا عندها يصيبوا فلم يشترونه، ولحم القوم فإذا ذلك، من شيئ
َوزكم ما شيء عندنا كان لو فقالت: والله ُمْسنتون، ُمْرملون ْع ِقَرى. َأ ال

فقال: «َما الخيمة، ِكْسر في شاة إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فنظر
َة هذه َبد؟» . ُأّم َيا الّشا ْع َم

ّلفها شاة فقالت: هذه ُد خَأ ْه الغنم. عن الَج
َهْل َها قال: « َبٍن؟» . ِمْن ِب َل
ُد قالت: هي َه ذلك. ِمن َأْج

ِنيَن َذ ْأ َت َها؟» . أَن ِلي قال: «أ َب ِل أْح
ًا. بها رأيت كان إن وأمي أنت بأبي قالت: نعم َلب َح

الله اسإم وذكر ضرعها، فمسح الشاة، وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل فدعا
ُهّم ِرْك وقال: «الل َها َبا ِتها» . ِفي َل َشا

َدّرت قالت: فتفاّجت َتّرت، و حتى َثّجا فيه فحلب الرهطَِ ُيْربضُ بإناء فدعا واج
ّثَمال. عله ال

عليه الله صلى وشرب رووا، حتى أصحابه وسإقى رويت، حتى فشربت فسقاها
ًا وشربوا آخأرهم، وسإلم َلل جميع أراضوا. حتى نهل بعد َع

ًا ثانية فيه حلب ثم ْود ْدء على َع عنها. ارتحلوا ثم عندها فغادره َب
ْعبد أبو زوُجها جاء أن لبث ما فقّل ًا يسوق َم ّيل أعتر ًا ُح ْكَن عجاف َو ً يتسا ُهْزل

بهن.  ِنقى ل قليل ُمّخهن

ُلوبة ول عازبة والشاة هذا، لكم أين وقال: من عجب اللبن رأى فلما في َح
البيت؟

وكيت. كيت حديثه من كان ُمبارك، رجل بنا مّر أنه إل والله، قالت: ل
معبد. أم يا لي صفيه تطلب، الذي قريش صاحَب لراه إني قال: والله

ً قالت: رأيت ّلج الوضاءة، ظاهَر رجل ْلق، حسن الوجه، متب ْبه لم الَخ ِع ُثْجلة، َت
ْعلة، به ُتْزر ولم َعج، عينيه في وسإيم، َقِسيٌم ُص َطف، أشفاره وفي َد وفي و
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َور، َصَحل، صوته َطع، عنقه في الشعر، سإواد شديد أقرن، أزّج، أكحل، َأْح سَإ
َأّن البهاء، وعله سإَما تكلم وإذا الوقار، فعليه صمت إذا كثافة، لحيته وفي ك

ْنطقه ِظْمن خأرزاٌت َم ّدْرن، ُن ْنطق حلو يتح َذر، ول َنْزر ل َفْصل الَم َهر َه الناس َأْج
َنؤه ل ربعة قريب، من وأحسنه وأحله بعيد، ِمن وأجمله ْين َتْش ول ُطول، من َع
ْين ُغْصٌن ِقصر، من عين تقتحمه َهى فهو ُغْصنين، َب ْب أ

ًا الثلثة َ وأحسنهم منظر
ّدا، ّفون رفقاء له ق ُفود لمره، تبادروا أمر وإذا لقوله، اسإتمعوا قال إذا به، يح َمْح

ِند. ول عابس ل َمْحُشود، ْف ُم

وافيته كنت ولو ذكر، ما أمره من له ُذكر الذي قريش صاحب والله قال: هذا
سإبيلً. ذلك إلى وجدُت إن ولفعلّن َأْصحبه، َأْن للتمسُت

ًا بمكة صوٌت وأصبح وهو يقوله من يرون ول يسمعونه والرض السماء بين عالي
يقول:
جزائه خأيَر الناس رّب الله َجَزى

ْين َق ّ رفي ِد أّم خأيَمتْي َحل َب ْع َم
ِبّر َنَزل هما به وارتحل بال

َلح ْف َق أْمَسى من فأ ِد رفي محم
َوى ما ُقَصَي فياَل عنكُم الله َز

ِد ُتَجاَزى ل ِفعاٍل من به َد ْؤ وسُإ
ُلوا ِتها عن أخأتكم سَإ وإنائها شا
َألوا إْن فإنكُم ِد الشاة َتْس َتْشه
ٍة دعاها َبْت حائٍل بشا ّل فتح

ُة بصريح له ِة َضّر ِد الشا ِب ُمْز
َدره ًا فغا لحالٍب لديها َرهن
ٍر في َبدّرتها ِد ثم َمْصد ِر ْو َم
َأجابه أم خأيمتي على وأجدوا نبيهم فقدوا قد القوم فأصبح بن حسان معبد. ف

فقال:  ثابت

ّيهم عنهم زاَل قوٌم خأاب لقد نب
ّدس ُق ْغتدي إليه َيْسري من و َي و
ٍم عن ترّحَل ُلهم فزالت قو عقو
ٍر قوم على وحّل ِد بنو ّد مج
ّفهوا قوم ُضلُّل َيْستوي وهل تس
ٌة عًمى ِدي يقتدون وهدا بمهت
لي َله الناُس يَرى ل ما يرى نب حو

ِد كل في الله كتاَب ويتلو َمْشه
ٍم في قال وإْن ِئٍب مقالَة يو غا

ُقها ِد أو اليوم ضحوة في فتصدي غ
ْهِن َي ُة بكر أبا ل ّده سإعاد َج

ِعد َمْن بُصْحبته، ِد الله ُيْس َع َيْس
ْهِن فتاتهم مكاُن كعب بني وي

ُدها ِد للمسلمين ومقع بَمْرَص
البرزة: الكبيرة.
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زادهم. نفد والُمْرملون: الذين
َنة والُمْسنتون: من ْدب. وهي الّس الَج

ِكْسر الخيمة: جانبها. و
والجهد: المشقة.
لتحلب. رجليها بين ما وتفاّجت: فتحت

ُيْربضُ فيربضوا. الرهطِ: يثقلهم و
ّثَمال: الرغوة. وال

َلل: مرة َع أخأرى. بعد وال
رووا. وأراضوا: أي

ّيل: اللتي بحوامل. َلْسن والُح
المرعى. في والعازب: البعيد

ّلج: المشرق. والمتب
ْلة: عظم أسإفله. واسإترخأاء البطن والثْج
ْعلة: صغر الرأس. والّص

القسيم. وكذلك والوسإيم: الحسن،
ّدعج: سإواد العين. وال

والوطف: الطول.
والّصَحل: كالبّحة.
ُد ِد والحور: الشدي خألقًة. الهداب أصول سإوا

َطع: الطول. والّس
ويده. برأسإه عل سإَما»: أي تكلم وقولها: «إذا

تحتقره. عين: أي تقتحمه وقولها: ل
ِرم. َه ِند: ال ْف والُم

والصريح: الخالص.
الضرع. والضرة: لحم

الله رسإوَل فجئت بي فنزلوا راحلتين، على أربعٌة علينا قالت: طلع معبد أم عن
منه فأدنيتها َدَر، ذات هي فإذا له، أذبحها أن أريد بشاة وسإلم عليه الله صلى

تذبحيها. قال: ل ثم ضرعها فلمس
فتغدى وأصحابه، هو فأكل لهم، وطبختها فذبحتها بأخأرى وجئت فأرسإلتها

وسإعت ما منها وزودتهم وأصحابه، منها وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
ْفرتهم، أكثره.  أو لحمها عندنا وبقي سُإ

كان حتى ضرعها، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لمس التي الشاة وبقيت
الهجرة. من عشرة ثماني سإنة وهي عمر، زمن الرمادة عام

ًا نحلبها قالت: وكنا ُبوح ًا، َص ُبوق َغ كثير. ول قليل الرض في وما و

الخامس الباب
إلى طريقهم في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن بكر أبي تورية في

المدينة
الله رسإول كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول هاجر قال: لما أنس عن

ِديفه. بكر وأبو يركب وسإلم عليه الله صلى َر
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بالقوم يمر وكان الشام، إلى لخأتلفه الطريق في ُيعرف بكر أبو وكان
ٍد بكر؟ أبا يا يديك بين هذا فيقولون: َمْن الطريق. إلى يهديني فيقول: ها

ْوا فلما َن أمامة أبي إلى النصار، من أسإلموا الذين القوم إلى بعث المدينة من د
ْين فقالوا: ادخأل إليهما فخرجوا وأصحابه، َن ْين. (فدخأل). آم َع مطا

ًا رأيت أنس: فما قال صلى الله رسإول دخأَل يوم من أحسَن ول أنوَر قطِ يوم
المدينة. بكر وأبو وسإلم عليه الله

ًا رأيت فما وفاته، وشهدت َلم قطِ يوم فيه توفي الذي اليوم من أقبح ول أظ
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول

السادس الباب
ُبَريدة طريق في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لقاء في السإلمي، المدينة

إياه بريدة وخأدمة باسإمه وتفاؤله
ّير، ل كان وسإلم عليه الله صلى النبي أبيه: أن عن ُبَريدة، بن عبدالله عن يتط

ِلبل من مائة جعلت قريش وكانت يتفاءل، وكان الله صلى الله نبّي يأخأذ فيمن ا
المدينة. إلى توجه حين عليهم فيرده وسإلم عليه

ًا سإبعين في ُبَريدة فركب ْهم، بني من بيته أهل من راكب صلى الله نبّي فتلقى سَإ
وسإلم. عليه الله

ْنَت؟» . وسإلم: «َمْن عليه الله صلى الله رسإول فقال أ
ُبَريدة. فقال: أنا

َيا الّصديق بكر أبي إلى فالتفت َبا فقال: « ٍر، أ ْك َد َب َنا َبُر ُلَح» ، أْمُر قال: ثم َوَص
ْنَت؟» . «ِمّمْن أ

َأسإلم. قال: ِمْن

َنا» . لبي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال ِلْم بكر: «سَإ
قال: «مَمْن؟» . 

سإهم. بني قال: من
ْهُمَك قال: «خَأَرَج َيا سَإ َبا ( ٍر)» . أ ْك َب

أنت؟ وسإلم: َمْن عليه الله صلى للنبي بريدة فقال
َأنا ُد قال: « ِدالله بِن ُمَحّم ْب الله» . َرسُإوُل ع

ًا أن وأشهد الله إل إله ل أن بريدة: أشهد فقال ورسإوله. عبده محمد
ًا. معه كان َمْن وأسإلم ُبريدة فأسإلم جميع

ْدخُأْل وسإلم: «ل عليه الله صلى للنبي قال أصبح فلما َنَة َت ْي ِد ّ الَم َعَك إل َوَم
ٌء» . فحّل َوا ّدها ثم عمامته ِل الله، نبي يديه. فقال: يا بين مشى ثم رمح، في ش

ْنزل علّي. َت
ِتي وسإلم: «إّن عليه الله صلى النبي فقال َق ٌة» . هذه َنا ْأُموَر َم
ْهم بنو أسإلمْت الذي لله ُبريدة: الحمد فقال ْكرهين. غير طائعين سَإ ُم

السابع الباب
إليها ودخأوله وسإلم عليه الله صلى الله رسإول المدينة أهل تلقي ذكر في
الله رسإول بَمْخرج بالمدينة المسلمون قالت: سإمع عنها الله رضي عائشة عن

مكة. من وسإلم عليه الله صلى
ْغدون وكانوا الظهيرة. حّر يردهم حتى ينتظرونه الَحّرة إلى غداة كل َي
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ًا فأقبلوا ْوا فلما انتظارهم، أطالوا ما بعد يوم َو َفى بيوتهم إلى أ ْو من رجٌل َأ
ٍم على اليهود ُط َبُصر إليه، ينظر لمر آطامهم من ُأ عليه الله صلى الله برسإول ف
ِيضين وأصحابه وسإلم ْب السراُب. بهم يزوُل ُم

ّدكم هذا العرب، معشر صوته: يا بأعلى قال أن اليهودي يملك فلم الذي َج
تنتظرونه.

ْوا السلح، إلى المسلمون فثار ّق ْهر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فتل َظ ب
َدل الَحّرة، َع عوف. بن عمرو بني في بهم نزل حتى اليمين ذات بهم ف

ًا. وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وجلس للناس بكر أبو فقام صامت

الثامن الباب
المدينة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فيه قدم الذي اليوم ذكر في
ِدم قال َق لثنتي الثنين يوم المدينة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الّزهري: 

الول.  ربيع من خألت ليلة عشرة

َنش وروى عليه الله صلى الله رسإول قال: ولد عباس، ابن عن الصنعاني، َح
ّبىء الثنين، يوم وسإلم َع الثنين، يوم ون َف ًا وخأرج الثنين، يوم الَحَجر ور مهاجر

ُقبضُ الثنين، يوم المدينة وقدم الثنين، يوم المدينة إلى مكة من الثنين، يوم و
وسإلم. عليه الله صلى

التاسإع الباب
المدينة دخأل حين وسإلم عليه الله صلى به نزل الذي المكان ذكر في
معه وأنا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: مضى الصديق بكر أبي عن

ِدْمنا حتى واشتد الباعر، وعلى الطرق في فخرجوا الناس فتلقاه المدينة، َق
محمد. جاء الله، رسإول جاء أكبر يقولون: الله الطريق في والصبيان الخدم

عليه. ينزل أيهم القوم قال: وتنازع
َلَة وسإلم: «أنزُل عليه الله صلى الله رسإول فقال ْي ّل َلى ال ِني َع ِر، َب ّنّجا َواِل ال َأخْأ

ِد ْب ِلِب َع ّط ُهْم الُم ِرَم ْك ِلَك» . ُل َذ ِب
ُأِمر. حيث غدا أصبح فلما

ًا أن الخؤولة قلت: بيان ًة تزوج هاشم له فولدت النجار، بن عدي بني من امرأ
المطلب. عبد
ًا عائشة حديث في ذكرنا وقد في نزل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن آنف
َباء. أهل وهم عوف بن عمرو بني ِق
ْدم بن كلثوم على إسإحاق: فنزل ابن قال َه وقيل: عوف، بن عمرو بني أخأي ال
ًا كان أنه وذلك خأيثمة، بن سإعد على نزل له. أهل ل عَزب

يوم عوف بن عمرو بني في بقباء وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأقام
خأرج ثم مسجدهم، وأسّإس الخميس، ويوم الربعاء، ويوم الثلثاء، ويوم الثنين،

الجمعة. يوم عنهم
ًا. عشر بضعة فيهم وقيل: مكث يوم

دعاه إل النصار دور من بدار تمّر ل فجعلت الزمام، لها وأرخأى ناقته، ركب ثم
ُلها َعدد إلى الله رسإول يا وقالوا: هلّم عندهم النزول إلى أه ّدة، ال ُع فيقول وال

ّلوا َها لهم: «خَأ ّنها ِزَماَم ِإ ٌة» .  ف ْأُموَر َم
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يومئذ وهو المسجد، باب على فبركت اليوم، مسجده موضع إلى انتهى حتى
ْبركها إلى رجعت ثم بعيد، غير فسارت فوثبت عنها، ينزل فلم َمْربد، الول َم

فاحتمل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ونزل ِجَرانها، ووضعت فيه، فبركت
َله. أيوب أبو َرْح

ومساكنه. مسجده بنى حتى عنده فأقام أيوب أبي على فنزل
ِدم أشياخأه: لما عن الواقدي وقال أقام وسإلم عليه الله صلى الله رسإول َق
َع الجمعة يوم كان فلما عوف، بن عمرو ببني وركب براحلته، دعا النهار ارتفا

ْتُه ويساره، يمينه عن معه والناس نبي يا قالوا: هلّم إل يمّر ل النصار فاعترض
ًا لهم فيقول والمنعة، القوة إلى الله ّنها خأير ٌة» . ويقول: «إ ْأُموَر َم

فحطِّ أيوب أبو فجاء وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول مسجد عند فبركت
َله َله، وأدخأله رح ُء عليه الله صلى النبي فقال منز ْع وسإلم: «الَمْر ِله» . َم َرْح
ُد وجاء عنده. فكانت راحلته بزمام فأخأذ ُزرارة بن أسإع
والربعة الثلثُة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول باب وعلى إل ليلة من كان وما

ّول حتى يتناوبون، أيوب. أبي منزل من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول تح

أشهر. سإبعة فيه مقامه وكان
َد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وبعث مكة إلى رافع وأبا حارثة، بن زي

ِدما وبعيرين، درهم خأمسمائة وأعطاهما ْودة ابنتيه، كلثوم وأم بفاطمة فق وسَإ
زيد. بن وأسإامة زوجته
عائشة. فيهم بكر أبي بعيال معهم بكر أبي بن عبدالله وخأرج
النعمان. بن جارية بيت في أنزلهم المدينة قدموا فلما
نزل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قدم الهاشمي: لما حبيب بن محمد قال
العزاب، منزَل وسإمي خأيثمة بن سإعد منزل في يتحدثا وكان كلثوم، على قباء

جمعة أول وكانت سإالم، بني في فجمع المدينة يؤم الجمعة يوم قباء من وركب
ِلسإلم. في جمعها ا

العاشر الباب
 بقدومه المدينة أهل فرح ذكر في

الحبشة لعبت المدينة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قدم قال: لما أنس عن
ًا بحرابها بذلك. فرح

ٍر مّر وسإلم عليه الله صلى النبي أن أنس عن ّنين وهن النصار، من بجوا يتغ
ْلن: ُق َي
ٍر نحن ِر بني من َجوا النجا

ّبذا ٌد وَح ِر ِمْن محم جا
ّلُه عليه الله صلى الله رسإول فقال َلُم وسإلم: «ال ْع ّني َي ُكم» . َأ ّب ُأِح

جعل المدينة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قدم قالت: لما عائشة عن
يقلن: والولئد والصبيان النساء

َع َل ُدر َط َعلينا الب
ّيات من ِن الوداِع َث
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ْكُر وجب َنا الش ْي َل َع
َعا َما داِع لله َد

عشر الحادي الباب
َدالله وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لقاء ذكر في دخأل حين سإلَم بن عب

المدينة
انجفل المدينة وسإلم عليه الله صلى النبي قدم قال: لما سَإلَم، بن عبدالله عن

فسمعته كذاب، وجه غير أنه عرفت وجهه رأيت فلما أتى، فيمن وكنت الناس،
َها ّي ّناُس، يقول: «أ ْفُشوا ال ُلوا الّسلََم، أ َلْرَحاَم، َوِص ِعُموا ا ْط َعاَم، وأ ّط ّلوا ال وَص

ْيل ّل ّناُس بال َياٌم، وال ُلوا ِن ْدخُأ ّنَة َت ٍم» . الَج َ ِبَسل

عشر الثاني الباب
المدينة فضل في
ُهّم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: سإمعت أنس عن َعْل يقول: «الل اْج

ِة َن ِدي َفْي بالَم ْع ْلَت َما ِض َع ّكَة َج ِة» . ِمَن ِبَم َك َبَر ال
وأخأرجاه.

َ وسإلم عليه الله صلى النبي عن سإعد حديث مسلم: من أفراد وفي قال: «ل
ُبُت ْث ٌد َي َلى أح َها َع ِئ َوا َها ْل ِت ّد ّ وِش ْنُت إل ًعا َله ُك ْي ِف ْوَم َش ِة» . َي َياَم ِق ال
َع وسإلم: «َمن عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عمر ابن عن َطا َت أْن اسْإ

ِة َيُموَت َن ْي ِد َيُمْت، بالَم ِة َماَت مْن َفإّن َفل َن ْي ِد ْعُت بالَم ِف ْوَم َله َش ِة» .  َي َياَم ِق ال

َياُم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عمر ابن عن ِر وسإلم: «ِص ْه َرَمَضاَن َش
ِة َن ْي ِد ِم بالَم َيا ٍر َألِف َكِص ْه ْيَما َش َها، ِف َوا ُة سِإ ِة َوَصل َع ِة الُجُم َن ْي ِد َألِف بالَم ٍة َك َ ِبَما َصل

َها» . َوا سِإ
َباُر عليه الله صلى الله رسإول قال: قال ثابت أبي عن ُغ ِة وسإلم: « َن ِدي ٌء الَم َفا ِش
ِم» . ِمَن َذا الُج
َنُة عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن ّبُة وسإلم: «الَمدي ُق

ِم َ ِلسْإل ْلُب ا َق ْيَماِن، َو ِل ْيَن َوَما ا ِم» . الَحلَِل َب والَحَرا

عشر الثالث الباب
وسإلم عليه الله صلى الرسإول مسجد بناء ذكر في
بن عمرو بني في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: لبث عائشة عن

فيه وصلى التقوى، على أسإس الذي المسجد وأسإس ليلة، عشرة بضع عوف
الناس، معه يمشي وسإار راحلته ركب ثم وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول

يصلي وهو بالمدينة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مسجد عند بركت حتى
ًا وكان المسلمين، من رجال فيه في يتيمين غلمين وسُإهيل لَسهل للتمر مربد

به: بركت حين وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال زرارة، بن أسإعد حجر
ليتخذه بالمربد فساومهما الغلمين دعا الله» . ثم شاء إن المنزل «هذا

ًا، ُبه فقال: بل مسجد ًا، بناه الله. ثم رسإول يا لك نه معهم ينقل وطفق مسجد
ِبن ويقول: بنائه، في الل

ْلِحَمال هذا ْيبره ِحَمال ل ا خَأ
ّبنا أبّر هذا َهره َر ْط َأ و
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الخأره خأيُر الخيَر إن اللهم
َهاجره النصار فارحم والُم

حي في (المدينة) فنزل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قدم أنس عن
عوف.  بن عمرو بنو لهم يقال

بني إلى أرسإل ثم ليلة، عشرة أربع فيهم وسإلم عليه الله صلى النبي فأقام
على وسإلم عليه الله صلى النبي إلى أنظر وكأني بالسيوف، فجاؤوا النجار،
ُل ِردفه، بكر وأبو راحلته وكان أيوب، أبي بفناء ألقى حتى حوله، النجار بني وم

ببناء أمر وإنه الغنم، مرابضُ في ويصلي الصلة، أدركته حيث يصلي أن يحب
َيا النجار بني إلى فأرسإل المسجد، ِني فقال: « ِر َب ّنّجا ِني ال ُنو ُكْم َثاِم ِط ِئ ِبَحا

َذا» . َه
الله. إلى إل ثمنه نطلب ل والله قالوا: ل

ِرٌب، المشركين قبور فيه كان لكم، أقول ما فيه أنس: فكان قال نخل، وفيه وخَأ
بالخرب ثم فنبشت، المشركين بقبور وسإلم عليه الله صلى النبي فأمر

حجارة، عضادتيه وجعلوا المسجد، قبلَة النخل فصفوا فقطع، وبالنخل فسويت
وهو معهم وسإلم عليه الله صلى والنبي يرتجزون، وهم الصخر ينقلون وجعلوا
يقول:
الخأره خأير إل خأير ل اللهم

والمهاجره للنصار فاغفر
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عهد على المسجد قال: كان عمر ابن عن

ًا بكر أبو فيه يزد فلم النخل، من الخشب وعمده الجريد، وسإقفه باللبن، مبني
ًا، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عهد في بنائه على وبناه عمر، فيه وزاد شيئ
ًا. ثم عمده وأعاد والجريد، باللبن ّيره خأشب وبنى كثيرة، زيادة فيه وزاد عثمان غ
َقّصة، المنقوشة بالحجارة جداره وسإقفه منقوشة حجارة من عمده وجعل وال

بالساج.
البخاري. بإخأراجه انفرد

عشر الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مسجد فضل في
َ وسإلم عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبي عن ّد قال: «ل ّ الّرَحاُل ُتَش َلى إل إ

ِة َث َ ُد َثل َد: الَمْسِج ِدي؛ الَحَراُم؛ َمَساِج ُد َوَمْسِج ْقَصى، والَمْسِج ٌة ال َ ِفي َوَصل
ِدي ْفَضُل َمْسِج ٍة َألِف ِمَن َأ َ ْيَما َصل ُه ِف َوا ُد إل سِإ الَحَراُم» .  الَمْسِج

ٌة عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مطعم بن جبير عن ِفي وسإلم: «صل
ِدي َذا َمْسِج ْفَضُل َه ٍة ألِف ِمن أ َ ْيَما َصل ُه ِف َوا ّ سِإ ُد إل الَحَراُم» . الَمْسِج

ًا كان ما إلى مسجدي» إشارة في عقيل: قوله: «صلة ابن قال في مسجد
الزيادة. من المسجد في أدخأل ما إلى ل زمانه

من التقوى على أسإس الذي المسجد في رجلن قال: تماَرى سإعيد أبي عن
صلى الله رسإول مسجد الخأر: هو قباء. وقال مسجد رجل: هو فقال يوم، أول
َو عليه الله صلى الله رسإول وسإلم. فقال عليه الله ُه ِدي» . وسإلم: « َمْسِج
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مسلم. أخأرجه

عشر الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى ومنبره بيته بين ما ذكر في
ْيَن قال: «َما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن زيد بن عبدالله عن ِتي َب ْي َب

ِري َب ْن ْوَضٌة َوِم َياِض ِمَن َر ِة» . ِر ّن الَج
أخأرجاه.

ْيَن قال: «َما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن سإعيد وأبي هريرة أبي عن َب
ِتي ْي ِري َب َب ْن ْوَضٌة َوِم َياِض ِمَن َر ِة، ِر ّن ِري الَج َب ْن َلى وِم ْوِضي» . َع َح

أخأرجاه.
ْيَن قال: «َما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن عبدالله بن جابر عن َب

ِتي ِري ُحْجَر َب ْن ْوَضٌة وِم َياِض ِمن َر ِة، ِر ّن ِري وإّن الَج َب ْن َلى ِم ٍة َع َع ِة، ِتَرِع ِمن ِتْر ّن الَج
ْيَن َوَما ِر َب َب ْن ْيِت الِم َب ِئَشَة َو ْوَضٌة َعا َياِض ِمن َر ِة» . ِر ّن الَج

المرتفع. المكان على والترعة: الروضة

عشر السادس الباب
أزواجه ومنازل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بيوت ذكر في
أزواج منازل كانت الرجاء: أين أبي بن مالك قال: سإألت عمر بن محمد عن

وسإلم؟ عليه الله صلى النبي
إلى قمَت إذا اليسر الشق في كلها كانت أنها أمه، عن أبيه عن فأخأبرني

ِلمام وجه إلى الصلة ُده. هذا المنبر، وجه في ا أبع
بيتها.  سإلمة أّم أدخأَل خأزيمة بنت زينب توفيت ولما

وحوله، المسجد من قريبة منازل النعمان بن لحارثة عمر: كانت بن محمد قال
ً وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أحدثا فكلما ّول أهل منزله، عن حارثة له تح
وأزواجه. وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول كلها منازله صارت حتى
ْودة سإعد: وأوصت ابن قال لعائشة. ببيتها سَإ
َيي بنت صفية أولياء وباع درهم. ألف وثمانين ألف بمائة معاوية من بيتها ُح

ألف. ثمانين وقيل ألف، وثمانين ألف بمائة منزلها عائشة من معاوية واشترى
َتها، سإكناها لها وشرط حتى مجلسها من قامت فما المال، إليها وحمل حيا
قسمته.

المال تحمل أجمال خأمسة إليها بعث عائشة، من الزبير ابُن اشتراه وقيل: بل
ًا؟ منه خأبأِت لها: لو فقيل المال، ففّرقت حياتها، سإكناها لها وشرط درهم

ّكرتموني فقالت: لو فعلُت. ذ
ًا، له يأخأذ فلم عمر ابن فورثه بيتها حفصة وتركت المسجد. في فأدخأل ثمن

َذلي: رأيت يزيد بن عبدالله سإعد: قال ابن قال ُه الله صلى النبي أزواج منازَل ال
الوليد خألفة في المدينة أمير وهو العزيز عبد ابن عمُر هدمها حين وسإلم، عليه

ًا كانت المسجد، في وزادها الملك عبد بن جريد، من ُحَجر ولها باللبِن مبنية بيوت
ْدُت َد لبن. من وحجرتها سإلمة أّم بيَت ورأيت بُحَجرها، أبيات تسعَة ع

َنْت الجندل؛ ُدوَمة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول غزا شهاب: لما ابن قال َب
َناء؟» . َهذا قال: «َما قدم فلما بلبن، حجرتها سإلمة أّم ِب ال

الناس. أبصاَر أكّف أن فقالت: أردت
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َهَب َما َشّر فقال: «إّن ِه َذ ِء َماُل ِفي ِم الَمْر ِل َياُن» . الُمْس ْن ُب ال
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أزواج ُحَجر الخراسإاني: أدركت عطاء وقال

الوليد كتاَب فحضرُت أسإود، شعر من المسوح أبوابها على النخل جريد من
ْقرأ؛ مسجد في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أزواج ُحَجر بإدخأال يأمر ُي

وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول
ًا رأيت فما ًا أكثر يوم  اليوم ذلك من باكي

ّيب بن سإعيد فسمعت ْدُت يومئذ: والله يقول المس ِد حالها على تركوها أنهم لو
َدم المدينة أهل من أناس ينشأ حتى ْق َي ّهد مما ذلك فيكون القادم، و الناس يز
والتفاخأر التكاثر في

عشر السابع الباب
ّبب أن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول دعاء في المدينة أصحابه إلى الله يح
ِدم عائشة عن َق فمرض وبيئة، وهي المدينَة وسإلم عليه الله صلى النبّي قالت: 
يقول: الحّمى أخأذته إذا فكان بكر، أبو
ٍء كّل ّبٌح امرى أهله في ُمَص

َنى والموُت ْد ِله ِشَراِك من َأ ْع َن
يقول: الحّمى أخأذته إذا بلل وكان

ْعري ليت أل ليلًة أبيتّن هل ِش
ٍد ْولي بوا ْذخأٌر وَح ِليل إ َوج
َدْن وهل ِر ًا أ ٍة مياه يوم ّن َمَج
َوْن وهل ُد ْب َطِفيُل شامٌة لي َي و
ُأمية ربيعة بن وشيبة ربيعة بن عتبَة العن اللهم من أخأرجونا كما خألف، بن و
مكة.
ُقوا ما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأى فلما ُهّم ل ّبْب قال: «الل َنا َح ْي إل

َنَة ْي ِد َنا الَم ّب ّكَة َكُح ْو َم ّد، أ ُهّم َأَش َها الل ِرك َصّحْح َبا َنا و َها ِفي َل َها َصاِع ّد ُقل َوُم ْن وا
َها َها ُحّما ْل َع ِة» . َفاْج َف ِبالُجْح

عشر الثامن الباب
القبلة وتحويل المقدس بيت إلى وسإلم عليه الله صلى صلته في
َو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: صلينا البراء عن المقدس بيت نح

ًا، عشر سإتة ًا، عشر سإبعة أو شهر ِرفنا ثم شهر الكعبة. إلى ُص

عشر التاسإع الباب
فيه حولت الذي الوقت ذكر في
بشر أّم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الهاشمي: زار َحبيب بن محمد قال
َلمة، بني في معرور بن البراء بن شعبان، من للنصف الثلثاء يوم في وذلك سَإ

إلى الظهر من ركعتين بأصحابه فصلى الظهيرة وجاءت وأصحابه، هو فتغدى
الشام.

مسجد فسّمي الصلة أتم ثم خألفه، الصفوف ودارت الكعبة، يستقبل أن أمر ثم
القبلتين. 
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عشر السبعة رأس على رجب من للنصف الثنين يوم هذا الواقدي: كان قال
ًا. شهر
ّولت وقال ّدي: ح ًا. عشر ثمانية رأس على الّس شهر

العشرون الباب
رمضان فرض نزول في
ُأنزل الخدري سإعيد أبي عن إلى القبلة ُصرفت بعدما رمضان فرُض قال: 

ْبل الفطر بزكاة وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل وأمر بشهر، الكعبة أن َق
ْفرَض الموال. في الزكاة ُت

والعشرون الحادي الباب
بالمدينة ُيْحرس كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن في
ِرق عائشة عن َأ قال: ثم ليلة ذات وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قالت: 

ً آتني اللهم ًا رجل السلح، صوَت سإمعُت الليلة. إذ يحرسإني أصحابي من صالح
هذا؟» . وسإلم: «من عليه الله صلى الله رسإول فقال
ُد قال أحرسإك. أتيُت الله رسإول يا وقاص: أنا أبي بن سإع

غطيطه. سإمعت حتى وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل عائشة: فنام قالت
َها67ش5عائشة: فنزلت: {س عن رواية وفي ّي أ

َ ْغ الّرسُإوُل َي ّل ِزَل َمآ َب ْيَك ُأن َل ِإ
ّبَك ِمن ِإن ّر َعْل ّلْم َو ْف ْغَت َفَما َت ّل َتُه َب َل ّلُه ِرسَإا ْعِصُمَك َوال ّناِس ِمَن َي ّلَه ِإّن ال َ ال ل

ِدى ْه ْوَم َي َق ْل ِريَن ا ِف َكا ْل } ا
)67(المائدة: 

.
ّبة من رأسإه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأخأرج َدم ُق ُفوا َأ ِر ْنَص وقال: «ا

َها ّي ّناُس، أ ْد ال َق ِني َف ّلُه َعَصَم َلى» . ال َعا َت
وسإلم عليه الله صلى معجزاته أبواب
ْدقه. على العقلء تدّل وسِإَمته وهيئته وسإلم عليه الله صلى نبينا صورة كانت ِص
َهه رأيت سَإلَم: فلما بن عبدالله قال ولهذا كذاب. بوجه ليس أنه عرفت وْج
ْدخأله لم آدابه ورأى كلَمه سإمع وَمْن شك. َي
الخألق. وجميل والصدق، بالمانة، ُيعرف ِصغره في وكان
َذر يكن سإفيان: لم أبي حديث في قيصر قال وقد َي ِذَب ل َك ويكذب الناس على ال
تعالى. الله على

ًا معجزاته أمهات وسإنذكر تعالى.  الله شاء إن أبواب

الول الباب
العزيز القرآن وهو الكبر معجزه ذكر في
معجزاته، في بجنسه جاءهم السلم عليه موسإى زمن في الّسْحُر غلب لّما

َق َل َف العصا. وألقى البحر، ف
الموتى، فأحيا بجنسه، جاءهم السلم عليه عيسى زمن في الطّب غلب ولّما
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َأ ْبَر َأ الكمة. و
الله صلى نبينا زمن في والنثر والنظم، الشعر، وقوْل الفصاحة، غلبت ولّما
بالقرآن. جاءهم وسإلم عليه
ْعجٌز وهو أوجه: من ُم

ِليجاز في والبلغة الفصاحة من عليه اشتمل أحدها: ما ًة ا ِلطالة. فتار يأتي وا
الولى. بمقصود ُيخّل فل الوجيز، باللفظ يعيدها ثم الطويل، باللفظ بالقصة

الشعار. وأوزان الكلم لسإاليب والثاني: مفارقته
ْين وبهذين َي َن ّيروا فعجزوا العرب، تحدثت المع َقّروا وتح َأ قال حتى بفضله، و
ًة له إن المغيرة: والله بن الوليد لطلوة. عليه وإن لحلو

سإَن ذا وكان قريش، من ونفر هو اجتمع المغيرة بن الوليد عباس: أن ابن عن
َدم العرب وفود فقال: إن الموسإُم، حضر وقد فيهم، ْق َت سإمعوا وقد عليكم سإ

ُعوا هذا، بصاحبكم َأْجِم ًا، فيه ف ّذب تختلفوا ول رأي ًا، بعضكم فيك ّد بعض قول وير
ًا. بعضكم بعض

ُقْل قالوا: أنت ًا لنا وأقم ف به. نقول رأي
أسإمع. فقولوا أنتم قال: بل

فقالوا: نقول: كاهن.
وسإحره. الكاهن بَزْمَزمة هو فما الكهان، رأيت لقد بكاهن، هو فقال: ما

مجنون. فقالوا: نقول
ول َتَخالجه ول بخنقه هو فما وعرفناه الجنون رأينا ولقد بمجنون، هو فقال: ما

وسإوسإته.
شاعر. فقالوا: نقول

ومقبوضه وقريضه وهزجه، برجزه الشعر عرفنا قد بشاعر، هو قال: ما
بالشعر. هو فما ومبسوطه،
سإاحر. قالوا: نقول

ْفثه هو فما وسإحرهم، الّسّحار رأينا قد بساحر، هو قال: ما َن ْقده. ول ب َع
 شمس؟ عبد أبا يا تقول قالوا: فما

ْغدق أصله وإن حلوة، لقوله إن قال: والله أنتم فما لمثمر، فرعه وإن لُم
ًا هذا من بقائلين سإاحر. تقولوا أن القول أقرب وإن باطل، أنه ُعرف إل شيئ
وأخأيه. وزوجه المرء بين يفّرق سإاحر هو فقولوا

بذلك. عنه فتفرقوا
ْلدة بن الحارثا بن النضر وكان ما أمٌر بكم نزل لقد قريش، معشر يقول: يا َك

ِليتم ُت مجنون. ول شاعر ول كاهن ول بساحر هو ما والله بمثله، اب
عليه: فقرأ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عند ربيعة بن عتبُة حضر ولما
ِإْن13ش41فقال: {س بلغ أن الرحيم} إلى الرحمن من َتنزيٌل {حم َف

ْا ْعَرُضو ُقْل َأ ُكْم َف ُت َذْر َقًة َأن ْثَل َصاِع ِة ّم َق ٍد َصاِع َد َعا َثُمو )13}(فصلت:  َو

ُكّف، أن بالّرِحم وناشده فيه على عتبة . فأمسك ْفُت وقال َي أن لصحابه: خِأ
ْنزل العذاُب. بكم َي
ّيروا الله: فلما رحمه المصنف قال وسإكتوا وأدهشهم القرآن سإماع عند تح

َفأتوا بقوله مماثلته، عن بالعجز عليهم نودي ٍة تعالى: {  ثم مثله} ، ِمْن بسور
ِإن24ش2قال: {س ْا ّلْم َف ُلو َع ْف َلن َت ْا َو ُلو َع ْف ْا َت ُقو ّت ّناَر َفا ِتى ال ّل َها ا ُد ُقو ّناُس َو ال
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ُة ْلِحَجاَر ّدْت َوا ِريَن ُأِع ِف َكا ْل } ِل
)24(البقرة: 
ّية النفوس أن ومعلوم ُوسْإع. اسإتفرغت هذا بمثل ُقرعت إذا الب ال

َدلوا فلما َبة إلى َع ْبي ورضوا والقتال، المحار َأخْأذ الذراري بَس ُعلم الموال، و
كلمهم. جنس من والقرآُن والفصاحة، البلغة معدن وهم َعْجزهم،

ِدمهم أقدم ولما ْق تأليف لن فعارضها، القصار الّسوَر إلى نظر معارضته على ُم
الحد. على الزائدة الفصاحة به تبين الطوال
وخأرطوم وبيل ذنب له الفيل، ما أدراك وما فقال: الفيل الفيل سإورة فعارض
كم ُنقي ضفدعين تأنيث ضفدع لقليل. وقال: يا ربنا خألق من ذلك وإن طويل،
ّقين، ّدرين الماء ل الطين، في وأسإفلك الماء في أعلك تن الشراب ول تك

ًا تحلب سإوداء شاة العجائب تمنعين. قال: ومن أبيضُ.  لبن

لهم. أصلح كان سإكتوا ولو هذا، بمثل فضائحهم فظهرت
َعّري، العلء أبو قلبه على ُطِمس وممن ًا جمع فإنه الَم سإماه: «الفصول كلم

َد رأيت فما رأيته وقد واليات، السور بزعمه والغايات» يعارض ذلك من أبر
أسإمَج ول الكلم

ْعجم حروف على جعله وقد النعال اللف: «كان حرف فمن كلماته، آخأر في الُم
ّطلح عصى على فَخّب لهم، تستغفر والظلماء الهوادج في الركائب يعارضون ال

ًا الشمس، وضياء القمر ّنوق لتاركي وهنيئ يحوم الفلة غيطان في طلئح ال
من أقعد لبنها اللبان ترد أوراك، وسإنان السرحان، بها ويطيف داية، ابن عليها

الغطاء».
البارد. الجنس هذا من وكله
إعجاَز نتذاكر قال: كنا النحوي مسلم بن محمد أبو لي عقيل: وحكى ابن قال

ْعجز فيه فقال: ما الفضل، كبير شيخ ثّم وكان القرآن، عنه. الفضلء َي
بما أيام ثلثا بعد سإيناديهم أنه ووعد ومحبرة، صحيفة ومعه غرفة إلى ترقى ثم

ْعلمه القرآن. يضاهي مما َي
ًا فوجده واحد صعد الثلثة، اليام انقضت فلما ًا مستند على يده جفت وقد يابس

القلم.
َلوي المرتَضى كان قلت: وقد َع العرب صرف تعالى الله وأن بالّصْرفة، يقول ال

ِلتيان عن عجزوا. أنهم ل بمثله، ا

ِلتيان عن عقيل: الّصْرُف ابن قال لل بمثله ا فإن حاصلة، لهم القدرة أن على دا
ُع الّصْرف في كان ًا نفسه في القرآن كوَن أن إل إعجاز، نو ِلتيان على ممتنع ا

َلُم الدللة في أكبُر إليه نعود لمعنًى بمثله القرآن. لفضيلة وأع
عصى إلى الناظرين عيون قال: إن َمْن بمثابة إل بالّصْرفة قال َمْن قوُل وما

ّيل موسإى انقلبت. نفسها في أنها ل وثعبان، حية أنها لهم تخ
ّدي ّدى ل كما َيْحُسن، ل الشيء عن للمصروف قال: والتح َتح َعجم ُي بالعربية. ال

عقيل. ابن قول هذا
على يقدروا أن نزوله عند طباعهم بتغيير الشيء عن ُيْصرفون أقول: إنما وأنا

مثله.
ْبل منهم لحد وِجد فهل اعتمادهم مع يقاربه كلٌم العرب وجد منذ الّصْرفة َق

 الفصاحة؟
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التي النبياء وسإير السالفة المم أخأبار من تضمن القرآن: ما معجز في والثالث
ّيا بها التي كون مع الكتب، أهل عرفها ِلم ول يقرأ، ول يكتب ل أم بمجالسة ُع
لم الحبار علماء ويجالس ويقرأ يكتب العرب من كان ومن الكهان، ول الحبار
ِرك ْد القرآن. به أخأبر ما ُي

َلة الغيوب عن والرابع: إخأباره ًا صدقه على الدالة المستقب على لوقوعها قطع
ّنوا أخأبر، ما َنْت ِإن ُقْل95/ش94ش2قال: {س الموت} ثم كقوله: {فتم َكا

ُكُم ّداُر َل ُة ال للخِأَر َد ا ِه ِعن ّل ِلَصًة ال ّناِس ُدوِن ّمن خَأا ْا ال ُو ّن َتَم ْوَت َف ْلَم ُتْم ِإن ا ْن ُك
ِقيَن ِد َلن َصا َو ُه *  ْو ّن َتَم ًدا َي َب ّدَمْت ِبَما َأ ِهْم َق ِدي ْي ّلُه َأ ِليٌم َوال ِلميَن َع ّظا } ِبال

)95 ،94(البقرة: 
ُتوا ْأ َف ِإن23ش2قال: {س مثله} ثم بسورة وقوله: { ُتْم َو ْيٍب ِفى ُكن ّمّما َر

َنا ْل َلى َنّز َنا َع ِد ْب ْا َع ُتو ْأ ٍة َف ِه ّمن ِبُسوَر ِل ْث ْا ّم ُعو ْد ُكم َوا َء َدآ َه ِه ُدوِن ّمن ُش ّل ُتْم ِإن ال ُكن
ِقيَن ِد } َصا

)23(البقرة: 
فعلوا. فما

ِذيَن ُقْل12ش3وقوله: {س ّل ْا ّل َفُرو ُبوَن َك َل ْغ ُت ُتْحَشُروَن سَإ َلى َو ّنَم ِإ َه ْئَس َج ِب َو
ُد َها ْلِم )12عمران:  }(آل ا

.
ُغلبوا: و

ْد27ش48وقوله: {س َق َق ّل َد ّلُه َص َلُه ال َيا َرسُإو ْؤ ّق الّر ْلَح ُلّن ِبا ْدخُأ َت َد َل ْلَمْسِج ا
ْلَحَراَم َء ِإن ا ّلُه َشآ ِنيَن ال ّلِقيَن َءاِم ُكْم ُمَح ُءوسَإ ِريَن ُر َقّص َ َوُم ُفوَن ل ِلَم َتَخا َع َلْم َما َف
ْا َلُمو ْع َعَل َت ِلَك ُدوِن ِمن َفَج ًا َذ ْتح ًا َف ِريب } } َق

)27(الفتح: 
ودخألوا.

َلى3ش111لهب: {س أبي في وقوله َيْص ًا سَإ َهٍب َذاَت َنار } َل
)3(المسد: 

كان. وكذلك الكفر، على يموتان أنهما على دليل وهذا
والتناقضُ. الخأتلف من محفوظ والخامس: أنه

ًا فيه لوجدوا الله غير عند من كان ولو ًا. وقال اخأتلف ش15تعالى: {س كثير
ّنا9 َنا َنْحُن ِإ ْل ْكَر َنّز ّذ ّنا ال ِإ ُظوَن َلُه َو ِف }  َلَحا

)9(الحجر: 
.

حيث من تبديل، عليها يدخأل ل التي وسإوره وآياته جميعه عقيل: حفظ ابن قال
عن الخلئق عجز حيث من نفسه، حافظ القرآن فكان مثلها، عن الخلئق عجز
مثله.

ِء ِمَن قال: «َما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول هريرة: أن أبي عن َيا ِب ْن ِمْن ال
ِبَي ّ َن ْد إل َق ِطَي و ْع ِه آَمَن َما الياِت ِمْن ُأ ْي َل َبَشُر، َع ّنما ال ْيُت الذي َكاَن وإ ِت ًا ُأو َوْحي

ْوَحى ّلُه أ َأْرُجوا إلّي، َوَجّل عّز ال ُكوَن أْن َف ُهْم أ َثُر ْك ًا أ ِبع ْوَم َتا ِة» . َي َياَم ِق ال
ْعلم أن أردت عقيل: إذا بن علي الوفا أبو قال رسإول قول من ليس القرآن أن َت
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ًقى هو إنما وسإلم عليه الله صلى الله ْل عن يمتاز كيف كلمه إلى فانظر إليه، ُم
ْين ما وتلّمح القرآن، ِلنسان كلم أن ومعلوم والسإلوبين، الكلمين َب يتشابه ا

القرآن. َنَمطِ ُتَشاكر كلمٌة وسإلم عليه الله صلى للنبي وما
ًا يمكن ل أنه القرآن إعجاز عقيل: ومن ابن قال قد آيًة منه َيْستخرج أن أحد
ْكشف الناس زال ما فإنه سإبق، قد كلم من معناها أخأذ بعضُ عن بعضهم َي

البحتري. من أخأذ فيقال: المتنبي
ما يترجم العزيز الكتاب هذا كان له: لو فقيل عيسى بن علي سإئل قال: وقد

به؟ (أن) يترجم ينبغي كان الذي
كلمنا. من بشيء ل منه بآية يترَجم أن ينبغي فقال: كان
بها؟ يترجم التي الية هذه قالوا: وما
َذا52ش14تعالى: {س قال: قوله ٌغ َها ّناِس َبَل ْا ّلل َذُرو ُين ِل ِه َو ْا ِب َلُمو? ْع َي ِل ّنَما َو َأ

َو ٌد اله ُه ّكَر َواِح ّذ َي ِل ْا َو ُلو ْو َباِب ُأ ْل َل )52}(إبراهيم:  ا
ًا الكتاب يترجم إنما لنه عندي، عيسى ابُن أصاب عقيل: ما ابن قال لئل تعريف

نفسه في النظر سإيوجد النظير ممتنع الكتاب هذا كان فإذا بكتاب، كتاب يختلطِ
 يترجم؟ فلماذا غيره، به يختلطِ ل

بغيره، اخأتلطه وعدم بإعجازه تمييزه مع الكتب تترجم كما يترجم أن جاز ولو
ْعلم ُي جبهة على ُيكتب أن جاز الكتب آيات كعادة هو، من وتأليف هو، من كلم ول

الله صنعة الدمي: هذا جبهة وعلى والبعير، الحيوانات: كالفرس،

ّينتها التي للعلة ذلك يحسن لم فلّما سإائغة. الترجمة أن بطل ب
ّوغ ل وأنا ترجمة. له أسإ
ًقى العزيز المصحف هذا وجدنا ولو فيه بما أخأبَرنا أحد، به جاء ما َبّرية، في مل
الله. عند من أنه الدليل من

ًا المعصوم به جاء وقد فكيف بالمعجزات؟ مؤيد
عجيبين: معنيين اسإتخرجت الله: وقد رحمه المصنف قال

ٌد قال فلو بموتهم، ذهبت النبياء معجزات أحدهما: أن على دليل اليوم: أي ملح
وموسإى؟ محمد صدق
ّق له: محمد فقيل البحر. له شق وموسإى القمر، له ُش

محال. لقال: هذا
ًا القرآن هذا سإبحانه الله فجعل ْبقى وسإلم عليه الله صلى لمحمد معجز ًا، َي أبد
ْدقه دليُل ليظهر َله وفاته، بعد ِص ً وجع ّدق هو إذ النبياء، صدق على دليل لهم مص
حالهم. ومخبر

مكتوبة وسإلم عليه الله صلى محمد صفة بأن الكتاب أهَل أخأبر والثاني: أنه
ِلنجيل، التوراة في عندهم ِليمان، لحاطب وشهد وا وهذه بالبراءة، ولعائشة با

غيٍب. على شهاداٌت
ِلنجيل التوراة في يكن لم فلو ًا ذلك كان صفته وا ّفر ِليمان عن لهم من ولو به، ا
َفرا به لهما شهد ما خألَف أنفسهما من وعائشة حاطب علم ِليمان. عن َن ا

الثاني الباب
القمر بشق معجزه في
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى المشركون عباس: اجتمعت ابن قال
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ًا كنت فقالوا: إن ّق صادق فرقتين. القمر لنا فُش
تؤمنون؟» . فعلُت وسإلم: «إن عليه الله صلى الله رسإول لهم فقال

قالوا: نعم.
ّبه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فسأل قالوا. ما يعطيه أن ر

َيا وسإلم عليه الله صلى الله ورسإول فرقتين، القمر فانشق َيا ُفلَُن، ينادي: «
ُدوا» . ُفلَُن َه اْش
الهجرة.  قبل بمكة وذلك

َق فرقٌة فوقعت القمر، مجاهد: انشق قال وراء من فرقة وذهبت الجبل، فو
الجبل.
أبي على الخأر والنصف قيعان، على نصفه ُيرى كان انشق زيد: لما ابن وقال

قبيس.
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عهد على القمر قال: انشق مسعود ابن عن

ُدوا» . عليه الله صلى الله رسإول إليه. فقال نظروا حتى شقتين َه وسإلم: «اْش
أخأرجاه.

رسإول فقال الجبل، يسترها وشقة الجبل فوق شقة القمر لفظ: انشق وفي
وسإلم: «اشهدوا» . عليه الله صلى الله
أن وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل سإألوا مكة أهل مالك: أن بن أنس عن

َء رأوا حتى شقتين القمر فأراهم آية، يريهم ْينهما. حرا َب
عليه الله صلى النبي زمان في القمر عباس: انشق ابن البخاري: عن قال

وسإلم.
أخأرجاهما.

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عهد على القمر قال: انشق عبدالله عن
ْقدمون الذين فاسإألوا كبشة، أبي ابُن سإحرهم سإحٌر قوم: هذا فقال عليكم، َي
فسألوهم الّسفار سإحر. فقدموا فهو وإل صدق، فقد رأيتم ما مثل كان فإن

القمر. انشق قد رأيناه، قد فقالوا: نعم

َبِت قوله في عمر ابن عن َتَر ْق َعُة تعالى: {ا ّق الّسا َقَمُر َوانَش ْل ِإن ا َو ْا *  ْو َيًة َيَر َءا
ْا ِرُضو ْع ْا ُي ُلو ُقو َي لر سِإْحٌر َو َتِم ْا ّمْس ُبو ّذ َك َو ْا *  ُعو? َب ّت ُهْم َوا َء َوآ ْه ُكّل َأ ٍر َو لر َأْم ِق َت * ّمْس

ْد َق َل ُهم َو َء ِء ّمَن َجآ َبآ للن ِه َما ا َدَجٌر ِفي ْكَمٌة ُمْز َغٌة * ِح ِل ِنى َفَما َبا ْغ ُذُر ُت ّن َوّل ال َت َف  *
ُهْم ْن ْوَم َع ُعو َي ْد ّداِع َي َلى ال ٍء ِإ ٍر َشْى ُك ًا ّن ُهْم * خُأّشع ْبَصاُر َداثِا ِمَن َيْخُرُجوَن َأ للْج ا
ُهْم ّن أ

َ ٌد َك َتِشٌر َجَرا ِعيَن ّمن ِط ْه َلى * ّم ّداِع ِإ ُقوُل ال ِفُروَن َي َكا ْل َذا ا ْوٌم َها * َعِسٌر َي
َبْت ّذ ُهْم َك َل ْب ْوُم َق ْا ُنوٍح َق ُبو ّذ َك َنا َف َد ْب ْا َع ُلو َقا ُنوٌن َو ُدِجَر َمْج َعا َواْز َد َف ّبُه *  ّنى َر َأ

ُلوٌب ْغ َتِصْر َم َنآ َفان َتْح َف َف َواَب *  ْب ِء َأ ٍء الّسَمآ ٍر ِبَما َهِم ْن َنا ّم َفّجْر َو للْرَض *  ًا ا ُيون ُع
َقى َت ْل ُء َفا َلى الَمآ ٍر َع ْد َأْم ِدَر َق ُه ُق َنا ْل َوَحَم َلى *  َواٍح َذاِت َع ْل ٍر َأ ُدسُإ ِرى َو َتْج َنا *  ِن ُي ْع َأ ِب

ًء ِفَر َكاَن ّلَمن َجَزآ ْد ُك َق َل َو َها *  َنا ْك َيًة ّتَر َهْل ءا ٍر ِمن َف ِك ّد ْيَف ّم َك َف ِبى َكاَن *  َذا َع
ِر ُذ ُن ْد َو َق َل َو َنا *  َءاَن َيّسْر ُقْر ْل ِر ا ْك ّذ َهْل ِلل ٍر ِمن َف ِك ّد َبْت ّم ّذ َك ٌد *  ْيَف َعا َك َكاَن َف

ِبى َذا ِر َع ُذ ُن ّنآ َو ِإ َنا *  ْل ِهْم َأْرسَإ ْي َل ًا َع ًا ِريح ِم ِفى َصْرَصر ْو َتِمّر َنْحٍس َي ُع ّمْس ِز َتن  *
ّناَس ُهْم ال ّن أ

َ ْعَجاُز َك ٍر َنْخٍل َأ ِع َق ْيَف ّمن َك َف ِبى َكاَن *  َذا ِر َع ُذ ُن ْد َو َق َل َو َنا *  َيّسْر
َءاَن ُقْر ْل ِر ا ْك ّذ َهْل ِلل ٍر ِمن َف ِك ّد َبْت ّم ّذ َك ُد *  ِر َثُمو ُذ ّن ْا ِبال ُلو? َقا َف ًا *  َبَشر ّنا َأ ًا ّم َواِحد
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ُعُه ِب ّت ّنآ ّن ًا ِإ ٍر َضَلٍل ّلِفى ِإذ ُع ِقَى َوسُإ ْل ُء َأ ْكُر *  ّذ ِه ال ْي َل َنا ِمن َع ِن ْي َو َبْل َب ّذاٌب ُه * َأِشٌر َك
َلُموَن ْع َي ًا سَإ ّذاُب ّمِن َغد َك ْل  ا

للِشُر ّنا ا ِإ ْا *  ُلو ِة ُمْرسِإ َق ّنا َنًة ال ْت ُهْم ِف ُهْم ّل ْب ِق َت ِبْر َفاْر َط ُهْم َواْص ْئ ّب َن َو َء َأّن *  ْلَمآ ِقْسَمٌة ا
ُهْم َن ْي َتَضٌر ِشْرٍب ُكّل َب ْا ّمْح ْو َد َنا َف ُهْم *  َب َطى َصاِح َعا َت َقَر َف َع ْيَف َف َك َف ِبى َكاَن *  َذا َع
ِر ُذ ُن ّنآ َو ِإ َنا *  ْل ِهْم َأْرسَإ ْي َل ْيَحًة َع ًة َص َد ْا َواِح ُنو َكا ِم َف َهِشي ِر َك ِظ َت ْلُمْح َقد ا َل َو َنا *  َيّسْر

َءاَن ُقْر ْل ِر ا ْك ّذ َهْل ِلل ٍر ِمن َف ِك ّد َبْت ّم ّذ َك ْوُم *  ِر ُلوٍط َق ُذ ّن ّنآ ِبال ِإ َنا *  ْل ِهْم َأْرسَإ ْي َل َع
ًا ّ َحاِصب ُهم ُلوٍط آَل ِإل َنا ْي ٍر ّنّج ْعَمًة ِبَسَح ّن َنا ّمْن *  ِد ِلَك ِعن َذ ِزى َك َكَر َمن َنْج * َش
ْد َق َل ُهْم َو َذَر َنا َأن َت ْطَش ْا َب ْو َتَماَر ِر َف ُذ ّن ْد ِبال َق َل َو ُه *  ُدو َو ِه َعن َرا ِف ْي َنآ َض َطَمْس ُهْم َف َن ُي ْع َأ

ْا ُقو ُذو ِبى َف َذا ِر َع ُذ ُن ْد َو َق َل َو ُهم *  ّبَح ًة َص ْكَر َذاٌب ُب لر َع ِق َت ْا ّمْس ُقو ُذو َف ِبى *  َذا ِر َع ُذ ُن َو
ْد َق َل َو َنا *  َءاَن َيّسْر ُقْر ْل ِر ا ْك ّذ َهْل ِلل ٍر ِمن َف ِك ّد ْد ُم َق َل َو َء *  ْوَن َءاَل َجآ َع ُذُر ِفْر ّن * ال
ْا ُبو ّذ َنا َك ِت َيا َئا َها ِب ّل ُهْم ُك َنا ْذ َأخَأ َذ َف ٍز َأخْأ ِزي ٍر ِع ِد َت ْق ُكْم ّم ّفاُر ُك َأ ْيٌر *  ُكْم ّمْن خَأ ِئ ْوَل ُكم َأْم ُأ َل
ٌة َء ِر ِفى َبَرآ ُب َأْم الّز ُلوَن *  ُقو ٌع َنْحُن َي َتِصٌر َجِمي ْهَزُم ّمن ُي ُع * سَإ ْلَجْم ّلوَن ا َو ُي ُبَر َو ّد * ال

َعُة َبِل ُهْم الّسا ُد ْوِع َعُة َم َهى َوالّسا ْد َأَمّر َأ ِإّن َو ِرِميَن *  ْلُمْج ٍر َضَلٍل ِفى ا ُع * َوسُإ
ْوَم ُبوَن َي ِر ِفى ُيْسَح ّنا َلى ال ِهْم َع ِه ْا ُوُجو ُقو َقَر َمّس ُذو ّنا سَإ ِإ ٍء ُكّل *  ُه َشْى َنا ْق َل خَأ

ٍر َد َق َوَمآ ِب َنآ *  ّ َأْمُر ٌة ِإل َد َلْمٍح َواِح ِر َك َبَص ْل ْد ِبا َق َل َو َنآ *  ْك َل ْه ُكْم َأ َع َيا َهْل َأْش ٍر ِمن َف ِك ّد ّم
ُكّل َو ٍء *  ُه َشْى ُلو َع ِر ِفى َف ُب ُكّل الّز َو ٍر *  ِغي ٍر َص ِبي َك َطٌر َو َت ِإّن ّمْس  * 

ّتِقيَن ْلُم ّناٍت ِفى ا ٍر َج َه َن ِفى َو ِد *  َع ْق ْدٍق َم َد ِص ِليٍك ِعن ِر َم ِد َت ْق )1}(القمر:  ّم
فرقتين. وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عهد على القمر قال: انشق

الثالث الباب
الطعام تكثير في وسإلم عليه الله صلى معجزاته إظهار في
في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: عملنا عبدالله بن جابر عن

الله لرسإول صنعناها فقلت: لو سإمينة جذعة عنز شويهة عندي وكانت الخندق
وسإلم. عليه الله صلى

ًا لنا فطحنت امرأتي فأمرُت ًا، منه لنا وصنعت شعير، من شيئ تلك وذبحت خأبز
وسإلم. عليه الله صلى الله لرسإول فشويناها الشاة،

عن النصراَف وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وأراد أمسينا قال: فلما
ًا فيه نعمل قال: وكنا الخندق، قال: قلت: يا أهلنا، إلى رجعنا أمسينا فإذا نهار
ًا معها وصنعنا عندنا، كانت شويهة لك صنعت قد إني الله، رسإول خأبز من شيئ

منزلي. إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول معي ينصرف أن فأحّب الشعير،
وحده. وسإلم عليه الله صلى الله رسإول معي ينصرف أن أريد وإنما
قال: «نعم». ذلك له قلت فلما

ًا أمر ثم إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع انصرفوا فصرخ: أن صارخأ
راجعون. إليه وإنا لله جابر. قال: قلت: إنا بيت

فأخأرجناها فجلس معه، الناس وأقبل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأقبل
وجاء قاموا قوم فرغ كلما الناُس أكل. وتواردها ثم وسإّمى إليه. قال: فبارك

َدر حتى ناس عنها. الخندق أهُل َص
أخأرجاه.
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أو أباه، يعني حرام، بن عمرو بن عبدالله قال: توفي عبدالله بن جابر عن
َدين. وعليه اسإتشهد،
ُعوا أن غرمائه على وسإلم عليه الله صلى الله برسإول فاسإتعنت ْينه من َيَض َد

ًا، ْوا. إليهم فطلب شيئ فأب
َهْب عليه الله صلى الله رسإول لي فقال ْذ ّنْف وسإلم: «ا ًفا َتْمَرَك َفَص َنا أْص

ُة َو َعْج ٍة َعلى ال َد ُق ِح َذ َع ٍد و َلى (ابُن) َزي ٍة َع َفه ِحد َنا َعْث ُثَم وأْص ْب إلّي» .  ا

في أو أعله في فجلس وسإلم، عليه الله صلى الله رسإوُل فجاء ففعلت،
ِكْل ثم وسإطه، ِم» . قال: « ْو َق لل

ْلت ِك ْيتهم، حتى لهم قال: ف َف ْو شيء. منه ينقص لم كأْن تمري وبقي َأ
البخاري. بإخأراجه انفرد

عليه الله صلى الله رسإول مع قال: كنا أبيه عن عمرة، أبي بن الرحمن عبد عن
الله صلى الله رسإوَل الناُس فاسإتأذن َمْخمصٌة، الناس فأصاب غزاة، في وسإلم
ْهرهم بعضُ َنْحر في وسإلم عليه ّلغنا َظ به. الله وقالوا: يب
يأذن أن َهّم قد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن الخطاب بن عمر رأى فلما
ًا القوم لقينا نحن إذا بنا كيف الله، رسإول قال: يا ظهرهم بعضُ نحر في لهم غد

ًا أزوادهم ببقايا الناس ندعو أن الله رسإول يا رأيت إن ولكن رجالً؟ جياع
ّلغنا تعالى الله فإن بالبركة، فيها الله تدعو ثم لهم، نجمعها بدعوتك. أو سإيب

دعوتك. في لنا قال: سإيبارك
ُثون الناس فجعل أزوادهم، ببقايا وسإلم عليه الله صلى النبي فدعا بالحثوة َيْح
تمر. من بصاع جاء من أعلهم وكان ذلك، وفوق الطعام من

يدعو، أن الله شاء ما قال: فدعا ثم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فجمعها
إل وعاء الجيش في بقي فما َيْحثوا، أن وأمَرهم بأوعيتهم، الجيَش دعا ثم

مثله. وبقي مملوءة
ُد نواجذه بدت حتى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فضحك َه أْن وقال: «أَش

َ ّ اله ل ّلُه إل ّني ال َأ َ الله، َرسُإوُل و َقى ل ْل ّلَه َي ٌد ال ْب ْؤِمٌن َع ِهَما ُم ّ ِب َبْت إل ْنُه ُحِج َع
ّناُر ْوَم ال ِة» . َي َياَم ِق ال
في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: خأرجنا الخطاب بن عمر عن

جياع، ونحن شباع وهم الروم إلينا خأرج الله، رسإول فقلت: يا تبوك، غزوة
نواضحهم. ينحروا أن النصار وأرادت
َده َكاَن الناس: «َمْن في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول منادي فنادى ْن ِع
ِد َفْضُل َنا» . َزا ِت ْأ َي َفل

َع فحَزْرنا ًا فوجدوه به جاؤوا ما جمي ًا.  وعشرين سإبع صاع

ُيها ثم فيه فدعا جنبه إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فجلس قال: «أ
ّناُس، ُذوا ال ُبوا» . ول خُأ ِه َت ْن َت
ِر الجُرب في فأخأذوه ّد الرجل جعل حتى والغرائ حتى فيه، فيأخأذ قميصه يق
يحزرون. كانوا ما نحو وإنه َصدروا

غزاة، في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: خأرجنا إياس أبي عن
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عليه الله صلى الله رسإول فأمر ظهرنا، بعضُ ننحر هممنا حتى جهد فأصابنا
ًا، له فبسطِ مزاودنا، فجمعنا وسإلم النطع، على القوم زاد فاجتمع نطع

مائة. عشرة أربع ونحن العنز كربضة هو فإذا لحزره فتطاولُت
ًا شبعنا حتى قال: فأكلنا ُجربنا. حشونا ثم جميع

مسلم. بإخأراجه انفرد
رسإول صوَت سإمعُت سإليم: لقد لم طلحة أبو قال: قال مالك بن أنس عن
ًا وسإلم عليه الله صلى الله شيء من عندك فهل الجوع، فيه أعرف ضعيف

ًا (قالت: نعم). فأخأرجت ًا أخأرجت ثم شعير، من أقراص ّفت لها، خأمار الخبز فل
ّدتني ثوبي تحت دسّإته ثم ببعضه، صلى الله رسإول إلى أرسإلتني ثم بعَضه، ور

وسإلم. عليه الله
ومعه المسجد في وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل فوجدت به، قال: فذهبت

َلَك عليه الله صلى الله رسإول فقال عليهم، فقمت الناس، أبو وسإلم: «أْرسَإ
ْلَحَة؟» . َط

فقلت: نعم.
ٍم؟» . َعا َط ِب قال: «

فقلت: نعم.
ُقوُموا» . وسإلم: لمن عليه الله صلى الله رسإول لي فقال معه: «

طلحة: يا أبو فأخأبرته. فقال طلحة أبا جئت حتى أيديهم بين وانطلقت فانطلق
من عندنا وليس بالناس، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول جاء قد سإليم، أم

يطعمهم. ما الطعام
أعلم. ورسإوله فقالت: الله

أبو فأقبل وسإلم، عليه الله صلى الله رسإوَل لقي حتى طلحة أبو قال: فانطلق
صلى الله رسإول فقال دخأل، حتى وسإلم عليه الله صلى الله ورسإول طلحة

ُلّمي عليه الله َه ٍم أّم َيا وسإلم: « ْي َل َدِك» . َما سُإ ْن ِع

ُفّت، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول به فأمر الخبز، بذلك فأتت أم وعصرت ف
ّكة سإليم ْته. ثم لها ُع َدَم شاء ما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فيه قال فآ

َذْن يقول: ثم أن الله ٍة» . قال: «إئ َعَشَر ِل
ثمانون والقوم وشبعوا، القوم فأكل خأرجوا ثم شبعوا، حتى فأكلوا لهم، فأذن
رجلً.

أخأرجاه.
بأهله، فدخأل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: تزوج مالك بن أنس عن

ْيسا، سإليم أم أمي قال: فصنعت ْور في فجعلته َح بهذا اذهب أنس، فقالت: يا َت
تقرئك وهي أمي، إليك بهذا فقل: بعثت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى

قليل. منا لك هذا لك: إن وتقول السلم
تقرئك أمي فقلت: إن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى به قال: فذهبت

قليل. منا لك هذا لك: إن وتقول السلم،
ْعُه» . فقال: «َض

َهْب ثم ْذ ُع قال: «ا ْد ًا َفا ًا، ُفلَن ُفلَن ْيَت» . وسإّمى َمْن أو و ِق رجالً. َل
لقيت. ومن سإّمى َمْن قال: فدعوت

كانوا؟ لنس: كما قال: قلت
ثلثمائة. قال: زهاء
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َيا عليه الله صلى الله رسإول فقال َنْس، وسإلم: « ْوَر» . فدخألوا َهاِت أ ّت حتى ال
ّلْف عليه الله صلى الله رسإول فقال والحجرة، الّصفة امتلت َتَخ َي ِل وسإلم: «
ٌة ٌة، َعَشَر ُكْل َعَشَر ْأ َي ْنَساٍن ُكّل ِل ِه» . مّما إ ِلي َي

كلهم. أكلوا حتى طائفة ودخألت طائفة، وخأرجت شبعوا، حتى قال: فأكلوا
َيا ثم َنْس، قال: « ْع» . فما َأ َف َثَر ُوضعت حين أدري اْر ِفعت؟. حين أم (كان) أك ُر

ثلثين وسإلم عليه الله صلى النبي مع قال: كنا أنه بكر أبي بن الرحمن عبد عن
َهْل عليه الله صلى النبي فقال ومائة، ْع وسإلم: « ٍد َم ُكْم َأَح ْن َعاٌم؟» فإذا ِم مع َط
ُعْجن. نحوه، أو طعام من صاع رجل ف

لن مشرك رجل جاء ثم عليه الله صلى النبي فقال يسوقها، بغنم طويل ُمشعا
ًعا ْي َب ّيًة؟» أو أم وسإلم: «أ ِط َبًة» . َع ِه قال: «

بيع. قال: بل
ًة منه فاشترى أن البطن بسواد وسإلم عليه الله صلى النبي وأمر فُصنعت، شا
َوى.  ُيْش

عليه الله صلى الله رسإوُل َحّز قد إل والمائة الثلثين من ما الله قال: وايم
ًة وسإلم ًا كان إن بطنها، سإواد من َحّز ًا كان (إياه) وإن أعطاه شاهد له. خأبأ غائب

قصعتين. منها قال: وجعل
كما بعير. أو على فحملناه القصعتين، في وفضل وشبعنا، أجمعون قال: فأكلنا

قال.
أخأرجاه.

وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول مع قال: خأرجنا عنه الله رضي علي عن
لم كأنه الشراب وبقي رووا، حتى فشربوا ُبعس دعا ثم المطلب، عبد بني فدعا
ُله ُيمّس َيا بشرب، أو ِني فقال: « َد َب ْب ِلِب، َع ّط ّني الُم ْثُت إ ُكْم ُبع ْي َلى خَأاّصًة، إل وإ
ّناِس ْد َعاّمًة، ال َق ُتْم َو ْي ّني َرأ ِة، َهذه ِم َي ُكم ال ّي ِني فأ ُع ِي َبا َلى ُي ُكوَن أْن َع َأخِأي َي

ِبي؟» . َوَصاِح

أحد. إليه يقم قال: فلم
القوم. أصغر وكنت إليه، قال: فقمت

ِلْس» . ثم لي: فيقول إليه، أقوم ذلك كّل مرات، قال: ثلثا قال: فقال: «اْج
يدي. على بيده ضرب الثالثة كانت إذا «اجلس» . حتى

ْينا ُجندب بن سَإُمرة عن بقصعة ُأتي وسإلم عليه الله صلى النبي عند نحن قال: ب
ثريد. فيها

ّظهر من قريب إلى يتداولونها يزالوا فلم القوم، وأكل قال: فأكل كل يأكل ال
فيتعاقبونه. قوم يجيء ثم قوم،

ّد كانت رجل: هل له قال: قال بطعام؟ ُتم
ُكوَن (إلّ) أْن َفلَ، الْرِض ِمَن قال: «أّما َنْت َت ّد َكا ِء» . ِمَن ُتَم الَسما

وأبي وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول قال: صنعت النصاري أيوب أبي عن
ًا بكر عليه الله صلى الله رسإول فقال به، فأتيتهما يكفيهما، ما قدَر طعام

َهْب ْذ ُع وسإلم: «ا ْد ِثيَن ِلي َفا َ ِر» . أْشَراِف مْن َثل ْنَصا ال
ّق أزيده. ما عندي ما علّي، ذلك قال: فش
تثاقلت. قال: وكأني

َهْب ْذ ُع فقال: «ا ْد ِثيَن ِلي َفا َ ِر» . َأْشَراِف مْن َثل ْنَصا ال
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َعموا، فجاؤوا فدعوتهم َدروا، حتى فأكلوا فقال: اط الله رسإول أنه شهدوا ثم ص
يخرجوا.  أن قبل بايعوه ثم وسإلم عليه الله صلى

َهْب ثم ْذ ُع قال: «ا ْد ِعيَن ِلي َفا ِر» . ِمَن ِتْس ْنَصا َل ا
ّني والستين بالتسعين أخْأوُف قال: فأنا بالثلثين. م

َدُروا، حتى فأكلوا قال: فدعوتهم أن قبل وبايعوه الله رسإول أنه شهدوا ثم َص
النصار. من كلهم رجلً، وثمانون مائٌة ذلك طعامي من يخرجوا. قال: فأكل

ًا له فالتمس ضيف، وسإلم عليه الله صلى بالنبي قال: نزل هريرة أبي عن شيئ
ًا، له يجد فلم يطعمه، فقال: «سَإّم بها أتاه ثم أجزاء، فجّزأها لقمة وجد ثم شيئ

ُكْل» . فأكل وسإلم: إنك عليه الله صلى للنبي الرجل فقال فضلة، وفضلت َو
صالح. لرجل

الرابع الباب
السمن تكثير في وسإلم عليه الله صلى معجزه ذكر في
به ملت ما سإمنها من فجمعت شاة لي قالت: كانت مالك بن أنس أم عن

ّكة، العكة بهذه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى امضي زبيبة، فقالت: يا ُع
بها. يأتدم

َليم أم إن الله، رسإول فقالت: يا إليه بها فمضت العكة بهذه إليك أرسإلت سُإ
َتدم ْأ َت بها. ل

َها ُذو َها فقال: «خُأ ُغو َفّر َها َف ّدو َها» . َوُر ْي َل َع
َليم وأّم بها فانصرفت أم رجعت فلما وتد، على فعلقتها المنزل، عن غائبة سُإ

َليم ًا مملوءة العكة رأت سُإ ْقطر، سإمن بَحْمل إليك أتقدم ألم زبيبة، فقالت: يا َت
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول إلى العكة

فاسإأليه. تصدقيني لم وإن حملتها فقالت: قد
بها. لتأتدم سَإْمن بعكة إليك وّجهت كنت الله، رسإول فقالت: يا فمضت

ْد َق َلْت» . قال: « َوَص
ًا مملوءة وجدتها لقد الحق، ودين بالهدى بعثك قالت: والذي تقطر. سإمن

ِبيَن ْعَج َت َف َعَمِك أْن قال: «أ ْط ّلُه َأ َعْمِت َكَما ال ْط ّيه؟ أ ِب ِبي ِن َه ْذ ِلي ا ُك َعِمي» . َف ْط وأ
ّدمنا ما وأبقيت لنا، عكة في منها ففرغت فانصرفُت َأ ًا به ت شهرين.  أو شهر

ْهرية مالك أم جابر: أن عن ِف ًا لها عكة في تهدي كانت ال الله رسإول إلى سإمن
ْينا عليه الله صلى َب ِلداَم يسألونها بنوها وسإلم. ف عمدت شيء، عندها وليس ا
ّكتها إلى فوجدت وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول إلى فيها ُتهدي كانت التي ُع
ًا، فيها ْأدم زال فما سإمن ْدَم لها َي ْته. حتى بيتها ُأ عَصَر

ِتيه؟» . وسإلم عليه الله صلى النبي فأتت ْعَصْر قال: «أ
قالت: نعم.

ِتيه قال: «لو ْك ِلَك َزاَل َما َتَر ْيًما» . َلِك َذ ِق ُم
مسلم. بإخأراجه انفرد

الخامس الباب
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التمر تكثير في وسإلم عليه الله صلى معجزه في
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: أتيت هريرة أبي عن بتمرات يوم

بالبركة. فيهن لي الله فقلت: ادع
ّفهن ُهّن وقال دعا، ثم يديه بين قال: فص َعل ِدَك ِفي لي: «اْج ْدخِأَل ِمْزو َدك وأ ول َي

ُه» . ُثْر ْن َت
ًا وكذا كذا منه قال: فحملُت يفارق ل وكان وأطعم، وآكل الله، سإبيل في وسَإق

ْقوي، فسقطِ. حقوي انقطع عثمان قتل فلما ِح
ُأصبُت هريرة أبي عن وكنت وسإلم عليه الله صلى النبي بثلثا: موت قال: 

ْقتل وخأويدمه، ُصويحبه وبالِمْزود. عثمان، وَم
الزود؟ قالوا: وما
فقال َمْخمصة، الناس فأصابت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: كنا

َيا عليه الله صلى الله رسإول َبا وسإلم: « َة، أ ْيَر ٍء؟» . ِمْن َهْل ُهَر َشْي
مزود. في تمر من شيء قلت: نعم

ِتني ْأ َف ِبه» . قال: «
ُع ثم فبسطها، قبضًة فأخأرج يده، فأدخأل به، فأتيته ْد ًة» . ِلي قال: «ا َعَشَر

ثم فبسطها، قبضًة فأخأرج يده أدخأل شبعوا. ثم حتى فأكلوا عشرة، له فدعوت
ُع ْد ًة» فدعوت ِلي قال: «ا شبعوا. حتى فأكلوا عشرة، له َعَشَر

وشبعوا. كله الجيش أطعم حتى ذلك يصنع زال فما
ْذ قال ثم ْئَت َما لي: «خُأ ْدخِأْل ِبه، ِج َدَك وأ َتِصْر َي ْق َ َوا ّبُه» .  َول ُك َت

َة منه أكلت به، جئت ما أكثر على هريرة: فقبضت أبو قال صلى الله رسإول حيا
وأطعمت، عمر وحياة وأطعمت، بكر أبي وحياة وأطعمت، وسإلم عليه الله

ُتهب عثمان قتل فلما وأطعمت، عثمان وحياة المزود. فذهب بيتي ان
وأصابهم غزاة في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان هريرة أبي عن
َوز َيا الطعام، من َع َبا فقال: « َة، أ ْيَر َدَك ُهَر ْن ٌء؟» . ِع َشْي

لي. ِمْزود في تمر من شيء قلت: نعم
ْء ِبه» . قال: «ِجي

واحد هو فإذا التمر، على فقبضُ يده فأدخأل فبسطته، النطع على به فجئت
أتى حتى ويسّمي تمرة كل يضع الله» . فجعل قال: «بسم ثم تمرة، وعشرون

فجمعه. هكذا به فقال التمر، على
ُع ْد ًا فقال: «ا َبه» . فدعوت ُفلَن ًا وأْصَحا وخأرجوا. وشبعوا، فأكلوا، وأصحابه فلن

ُع ثم ْد ًا قال: «ا َبه» . فأكلوا ُفلَن وخأرجوا. وشبعوا وأْصَحا
ْد» . فقال تمر، وفضل ُع ْق لي: «ا

ُكْل» . فأكلت فقعدت، وأكل. فقال: «
َيا المزود في فأدخأله تمر وفضل َبا فقال: « َة، أ ْيَر َذا ُهَر ْدَت إ ًا أَر ْيئ ْدخِأْل َش َأ َدَك َف َي

َ َفأ َول ْك ُأ َت َف ْك ُي ْيَك» . َف َل َع

ًا أريد كنت قال: فما خأمسين منه جهزت ولقد فأخَأذت، يدي أدخألت إل تمر
ًا ًا وكان الله، سإبيل في وسَإق فذهب. عثمان زمن فوقع رحلي خألف معلق

بنت َعْمرة أمي قالت: بعثتني بشير بن النعمان أخأت سإعد بن بشير ابنة عن
ًا فأعطتني رواحة، وخأالك أبيك إلى اذهبي بنية، فقالت: أي ثوبي في تمر
بغدائهما. رواحة بن عبدالله
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أبي ألتمس وأنا وسإلم عليه الله صلى الله برسإول فمررت بذلك، فانطلقت
َلْي وخأالي، َعا َت ِة َيا فقال: « ّي َن َذا َما ُب َعِك؟» . َه َم
وخأالي سإعد بن بشير أبي إلى أمي به بعثت تمر هذا الله، رسإول قلت: يا
ّديان رواحة بن عبدالله به. يتغ

ْيه» .  ِت َها قال: «

وأمر ملهما، فما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كفي في قالت: فصببته
َهِل ِفي ِلنسان: «اْصُرْخ قال ثم عليه، التمر دحى ثم فبسطِ بثوب َدِق: أ ْن الَخ
ُلّموا َلى َه ِء» . إ َدا َغ ال

أهل عنه صدر حتى يزيد، وجعل منه، يأكلون فجعلوا الخندق أهل فاجتمع
الثوب. أطراف من ليسقطِ وإنه الخندق

السادس الباب
الماء تكثير في وسإلم عليه الله صلى معجزته في
َفر في قال: كنا ُحَصين بن ِعْمران عن وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول مع سإ
ْعنا الليل آخأر في كنا إذا حتى أسْإَرينا وإنا َق المسافر عند أحلى وقعة ول وقعًة، و

الشمس. َحّر إل أيقظنا فما منها،
ثم عوف، ونِسيهم رجاء أبو يسّميهم كان فلن، ثم فلن اسإتيقظ َمْن أول فكان
الرابع. الخطاب بن عمر
َقظ لم نام إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وكان يستيقظ هو يكون حتى ُيو

نومه. في له َيْحدثا ما ندري ل لنا
ً وكان الناَس، أصاب ما ورأى عمر اسإتيقظ فلما ًا، أجوف رجل ّبر جليد قال: فك
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول بصوته اسإتيقظ حتى بالتكبير، صوته ورفع
ْوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول اسإتيقظ فلما فقال: أصابهم، الذي إليه شك
َ ْير «ل ْو َض َ َأ ّير، ل ُلوا» . َتَض َتِح اْر

َوضوء، فدعا نزل ثم بعيد، غيَر فسار فارتحلوا فصلى بالصلة ونودي فتوضأ بال
بالناس.

َعَك قال: «َما القوم، مع يصّل لم معتزل برجل هو إذا صلته من انفتل فلما َن َيا َم
ّلي َأْن ُفلََن َع ُتَص ِم؟» . َم ْو َق ال

ماء. ول جنابة أصابتني الله، رسإول فقال: يا
ْيَك َل َع ِعيد» . قال: « ِبالّص

فنزل العطش، الناُس إليه وشكا وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول سإار ثم
ًا، فدعا َء أبو يسّميه كان فلن ًا ودعا َعوف، ونسيه رجا ّي لنا فابغيا فقال: اذهبا عل

الماء.
ْين أو َمَزادتين بين امرأة فلقيا قال: فانطلقا َت ِطيَح فقال بعير، على ماء من سَإ

الماء؟ لها: أين
ُلوف.  ونفُرنا الساعة هذه أمس بالماء فقالت: عهدي خُأ

إذن. لها: انطلقي فقال
أين؟ قالت: إلى
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وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول قال: إلى
الصابىء؟ له يقال الذي قالت: هذا

ْعنين، الذي قال: هو فانطلقي. َت
ّدثاه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى بها فجاءا فاسإتنزلوها الحديث، فح

أفواه من منه فأفرغ بإناء، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ودعا بعيرها، عن
ْوكأ السطيحتين أو المزادتين َأ ِلي، وأطلق أفواههما، و َعَزا الناس: في ونودي ال

واسإتقوا. اسإقوا أن
َقى أصابته الذي أعطى أن ذلك آخأر وكان شاء، َمْن واسإتقى شاء َمْن فس
ًء الجنابة َهْب ماء، من إنا ْذ ْغُه فقال: «ا ِر ْف َأ ْيَك» . َف َل َع

َعل ما تنظر قائمة قال: وهي بمائها. ُيف
َلع لقد الله، قال: وأيم ْق ّيل وإنه عنها َأ ّد أنها إلينا ليخ ْلئًة أش فيها. ابتدأ حين منها ِم

ُعوا عليه الله صلى الله رسإول فقال لها» . وسإلم: «اْجَم

ًا لها جمعوا حتى وسَإويقة، ودقيقة عجوة بين من لها فجمعوا ًا، طعام كثير
يديها. بين الثوب ووضعوا بعيرها، على وحملوها ثوب في وجعلوه

ْعلمين عليه الله صلى الله رسإول لها فقال َت َنا ما َوالله وسإلم: « ْئ ِز ِئِك ِمْن َر َما
ًا، ْيئ ّكَن َش َنا» . الذي هو وَجّل عّز الله ول َقا سَإ

فلنة؟ يا حبسك فقالوا: ما عنهم، احتبست وقد أهلها قال: فأتت
ففعل الصابىء، له يقال الذي هذا إلى بي فذهبا رجلن لقيني قالت: العجب

ْين َمْن لسْإَحُر إنه فوالله وكذا، كذا بمائي السبابة بإصبعيها وهذه. وقالت هذه َب
الله لرسإول إنه أو والرض، تعني: السماء السماء؛ إلى فرفعتهما والوسإطى

ًا. حق
يصيبون ول المشركين من حولها َمْن على ُيغيرون المسلمون قال: فكان

ًا فقالت منه، هي الذي الّصْرَم َدعونكم القوم هؤلء أن أرى لقومها: ما يوم َي
ًا، ِلسإلم؟ في لكم فهل َعْمد ا

ِلسإلم. في فدخألوا فأطاعوها ا
أخأرجاه.

َديبية، إلى قال: انتهينا البراء عن عشرة أربع ونحن ُنزحت، قد بئر وهي الُح
مائة. 

ًا، منها قال: فنزع فيه مّجه ثم منه وسإلم عليه الله صلى النبي فتمضمضُ دلو
ْينا َو ْينا. ودعا. قال: فر َو َأْر و

َور عن الله صلى الله رسإول قال: خأرج الحكم بن ومروان َمْخرمة، بن الِمْس
بذي كانوا إذا حتى أصحابه، من مائة عشرة بضع في الحديبية زمان وسإلم عليه

َليفة ْدي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قلد الُح َه َأْشعره ال َأْحرم و ُعمرة، و بال
ِدل فسار ْع الناس يتبّرضه الماء قليل ثَمد على الحديبية بأقصى نزل حتى بهم َي

ًا، ْلبثه فلم تبّرض نزحوه. أن الناُس ُي
ًا فانتزع العطَش، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى فشكونا من سإهم

فيه. يجعلوه أن أمرهم ثم كنانته
َدروا حتى بالّري لهم يجيش زال ما قال: فوالله عنه. ص

على فأتينا مسير، في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: كنا البراء عن
ًكى ُأدليت سإادسإهم، أنا سإتة فيها فنزل الماء قليلة يعني زّمة، ر دلو إلينا ف
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َكى، شقة على وسإلم عليه الله صلى الله ورسإول أو نصفها فيها فجعلنا الر
فيها يده فغمس وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول إلى فُرفعت ثلثها، قريب
ٍء الدلو إلينا فعادت يقول، أن الله شاء ما وقال فيها. بما

الغرق. خأشية بثوب أخأرج أحدنا رأيت قال: فلقد
ًا. جرت حتى سإاحت قال: ثم نهر

فبايعته وسإلم عليه الله صلى النبي قال: أتيت الّصدائي الحارثا بن زياد عن
ِلسإلم، على ٌد أتى ثم ا لنا إن الله، رسإول يا فقالوا بإسإلمهم، قومي من وف
ًا ماؤها قّل الصيف كان فإذا إليه، فاجتمعنا ماؤها وسَإعنا الشتاء كان إذا بئر

ُدو، لنا حولنا من كّل اليوم، نتفرق أن نستطيع ل وإنا حولنا، مياه على فتفرقنا ع
قال: ثم ودعا يده في ففرقهن حصيات بسبع فدعا ماؤها، يسعنا أن الله فادع
َذا َها «إ ُتُمو ْي َت َها َأ ُقو ْل َأ ًة َف َد ُكْروا َواِح ْذ َلى» . فما الله اسْإَم َوا َعا أن اسإتطاعوا َت

بعد. قعرها إلى ينظروا

الله رسإول فأفرغها ماء، من نقطة فيها بإداوة رجل قال: جاء إياس أبي عن
ْغِفقه كلنا فتوضأنا قدح، في وسإلم عليه الله صلى َد َقًة ُن َف ْغ ثم مائة، عشر أربع َد
ُد جاء ُهور؟ من فقالوا: هل ثمانية، بع ط

ْد عليه الله صلى الله رسإول فقال َق َغ وسإلم: « ُء» . َفَر َوُضو ال
مسلم. بإخأراجه انفرد

ُكْم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: خأطبنا قتادة أبي عن ّن ِإ فقال: «
ْيُروَن ُكم َتِس َت ّي ُكْم، َعِش َت َل ْي َل ُتوَن َو ْأ َت َء َو ًدا الَما َء إْن َغ ّلُه» . َشا ال
ْلوي ل الناُس فانطلق ْينا أحد، على أحد َي َب وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل َف

ْبهاّر حتى يسير ْنبه، إلى وأنا الليل ا وسإلم، عليه الله صلى الله رسإوُل فنعس َج
َعْمته فأتيت راحلته، عن فمال َد راحلته. على اعتدل حتى أوقظه أن قبل ف

ّور حتى سإار ثم َعْمته راحلته عن فمال الليُل، ته َد حتى أوقظه أن غير من ف
اعتدل.

ْيلًة مال الّسَحر آخأر من كان حتى سإار ثم ْين) الولتين من أشد َم َت حتى (الميل
ْنجفل، كاد َعْمته. فأتيته َي فد

َهذا؟» . فقال: «َمْن رأسإه فرفع
قتادة. قلت: أبو

َتى ّني؟» . َمِسيُرَك َهذا َكاَن قال: «َم ِم
الليلة. منذ مسيري هذا زال قال: ما

َظَك ِف ِبَما قال: «َح ّلُه)  ْظَت (ال ِف ّيه» . ِبه َح ِب َن
َهْل ثم َنا قال: « َفى َتَرا َلى َنْخ ّناِس؟» ثم َع َهْل ال ٍد؟» . ِمْن َتَرى قال: « َأَح

ْكب. سإبعة فكنا اجتمعنا حتى آخأر راكب قلت: هذا راكب. ثم قلُت: هذا َر
(ثم) قال: رأسإه فوضع الطريق، عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل فماَل

َفْظ َنا «اْح ْي َل َنا» . َع َت َ َصل
ْهره، في والشمُس وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل اسإتيقظ َمْن أول فكان َظ
ُقْمنا ِزعين، ف قال: «اركبوا» . ثم َف
فيها معي كانت بِميضأة فدعا نزل الشمس ارتفعت إذا حتى فِسْرنا فركبنا
قتادة: لبي قال ثم ماء، من شيء فيها وبقي منها، فتوضأ ماء، من شيء

َفْظ َنا «اْح ْي َل ِتَك َع َأ ُكوُن ِميَض َي َها َفَس ٌأ» .  َل َب َن
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ّذن ثم صلى ثم ركعتين، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فصلى بالصلة، بلل أ
معه. وركبنا وركب يوم كل (كان) يصنع كما فصنع الغداة
ُة بعضُ: ما إلى يهمس بعضنا فجعل صلتنا؟ في بتفريطنا صنعنا ما كفار

ُكْم فقال: «أَما ٌة؟» ثم ِفّي َل َو َأَما ُأسْإ ّنه قال: « ْيَس ِإ ْيطُِ َل ْفر ّت ْوم، ِفي ال ّن ّنَما ال إ
ْيطُِ ِر ْف ّت َلى ال َة ُيَصّل َلْم َمْن َع َ ّتى الّصل َء َح ْقُت َيِجي ِة َو َ ُلخْأَرى، الّصل َعَل َفَمْن ا َف

ِلَك َها َذ ّل َيَص ْل ِبه حيَن َف َت ْن َها» . َي َل

ًا. هلكنا الله، رسإول يقولون: يا وهم الناس إلى فانتهينا عطش
َ ْلَك فقال: «ل ُكم» . ُه ْي َل َع

ُقوا ثم ِل ْط ِري» . ودعا ِلي قال: «أ الله صلى الله رسإول فجعل بالميضأة، ُغَم
ُد فلم يسقيهم، قتادة وأبو يصب، وسإلم عليه ْع ًء الناس رأى أن ي الميضأة في ما

ّبوا ُنوا عليه الله صلى الله رسإوُل فقال عليها، فتكا َأْحِس َل وسإلم: « ُكم الَم ّل ُك
َوى» . َيْر سَإ

غيري بقي ما حتى وأسإقيهم، يصّب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فجعل
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول وغيُر

لي: «اْشَرْب» . فقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل صّب ثم
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول يشرب حتى أشرب قلت: ل

ِقي قال: «إّن ِم سَإا ْو َق ُهْم ال ًا» . آخِأُر ُشْرب
َء) جاّمين الناس فأتى وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول وشرب فشربُت (الما

ًء. َوا ِر

السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى أصابعه بين من الماء نبع ذكر في
بإناء فأتي بالّزوراء، كان وسإلم عليه الله صلى الله نبي مالك: أن بن أنس عن
فجعل الماء، في كفه فوضع يتوضؤوا، أن أصحابه فأمر أصابعه، َيغْمر ل ماء فيه

ْنبع الماء القوم. توضأ حتى أصابعه، وأطراف أصابعه بين من َي
ثلثمائة. قال: كنا كنتم؟ لنس: كم فقلت

أخأرجاه. 

معنا وليس وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع نحن قال: بينما عبدالله عن
ُبوا عليه الله صلى الله رسإول لنا فقال ماء، ُل ْط َعه َمْن وسإلم: «ا ٌء» . َم َما

بين من يخرج الماء فجعل فيه، كفه وضع ثم إناء، في فصبه بماء، فأتي ففعلنا،
َلى قال: «َحّي أصابعه. ثم ِر َع ُهو ّط َباَرِك، ال َكُة الُم َبَر بطني الله» . فملُت ِمَن َوال

الناس. واسإتقى منه
البخاري. أخأرجه

العسكر في وليس وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: أصبح عباس ابن عن
ماء. العسكر في ليس الله، رسإول فقال: يا رجل فأتاه ماء،

َهْل َدَك قال: « ْن ٌء؟» . ِع َشْي
قال: نعم.

ِني ِت ْأ َف ِبه» . قال: «
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قليل. ماء من شيء فيه بإناء قال: فأتاه
ِلناء فم في أصابعه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: فجعل وفتح ا

ً وأمر عيون، أصابعه من فانفجرت أصابعه، ِد بلل َنا ّناِس ِفي فقال: « ُء ال َوُضو ال
َباَرُك» . الُم

َفر، في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: كنا عبدالله عن يجدوا فلم سإ
ْور فأتي ماء َت بين وفّرج يده فيه وسإلم عليه الله صلى النبي فوضع ماء، من ب

عليه الله صلى الله رسإول أصابع بين من يتفجر الماء قال: فرأيت أصابعه
َلى وسإلم. فقال: «َحّي ِء َع َوُضو َكُة ال َبَر َلى» . الله ِمَن وال َعا َت

ْعد أبي بن سإالم العمش: فأخأبرني قال عبدالله: كم بن لجابر قال: قلت الَج
قال: يومئذ؟ الناس كان

ًا قال: كنا وخأمسمائة. ألف
البخاري. أخأرجه

وسإلم عليه الله صلى الله ورسإول الحديبية، يوم الناس قال: عطش جابر عن
ْكوة، يديه بين ُكم؟» . فقال: «َما نحوه الناس على أقبل ثم منها فتوضأ َر َل

ركوتك. في ما إل نشرب ول به يتوضأ ما عندنا ليس الله، رسإول قالوا: يا
بين من يفور الماء فجعل الركوة، في يده وسإلم عليه الله صلى النبي فوضع

العيون. كأمثال أصابعه
َأنا، قال: فشربنا يومئذ؟ كنتم لجابر: كم فقلت وتوض

مائة. عشرة خأمس كنا (ألف) لكفانا، مائة كنا قال: لو
أخأرجاه. 

َيا عليه الله صلى الله رسإول فقال العسكر، قال: أتينا جابر عن ِبْر، وسإلم: « َجا
ِد ُؤوا» . َنا َوّض َت

وضوء». أل َوُضوء فقال: «أل
ْطرة، من الركب في وجدت ما الله، رسإول فقلت: يا النصار من رجل وكان َق

ْبرد َء وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول ُي لي: فقال له، َأْشَجاب في الما
ْق ِل َط ْن ْيه» . «ا َل ِإ

َء في قطرة إل أجد فلم فانطلقت يابسه، لشربه أفرغه أني لو َشْجٍب عزل
َهْب ْذ ِني فقال: «ا ِت ِبه» . َفأ

وقال: أعطانيه، ثم بيده، ويغمزه هو ما أدري ما بشيء يتكلم فجعل بيده فأخأذه
َيا ِبر، « ِد َجا ٍة» . َنا َن ْف ِبَج

في بيده فقال يديه، بين فوضعها ُتْحمل، بها الّركِب. فأتيت جفنَة فقلت: يا
َيا الجفنة قعر في وضعها ثم أصابعي، بين وفّرق فبسطها الجفنة، ِبْر، وقال: « َجا

َلّي ُصّب ُقْل َع ِم َو الله. وقلت: بسم عليه الله» . فصببت ِبْس
الجفنة فارق ثم وسإلم، عليه الله صلى أصابعه بين من يفور الماء فرأيت
َيا امتلت حتى ودارت ِبْر، فقال: « ِد َجا ٍء» . َحاَجٌة َله َكاَن َمْن َنا ِبَما

من يديه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ورفع رووا، حتى فسقوا الناس فأتى
الجفنة.

الثامن الباب
اللبن تكثير في وسإلم عليه الله صلى معجزه في
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ولقد الجوع، من بالرض كبدي على لعتمد كنت إني قال: والله هريرة أبي عن
كتاب من آية عن فسألته بكر أبو فمّر منه، يخرجون الذي طريقهم على قعدت

ْتبعني، إل سإألته ما الله، َت َيْس يفعل. فلم فسألته عمر يفعل. فمّر فلم ل
فقال: نفسي، في وما بوجهي ما فعرف وسإلم، عليه الله صلى القاسإم أبو فمر
َيا َبا « َة» . َأ ْيَر ُهَر

ّبيك الله. رسإول يا فقلت: ل
ّتبعته، ْق» . فا ًا فوجد لي، فأذن فاسإتأذنت قال: «إلح فقال: «ِمْن قدح في لبن

ْيَن ُكْم َأ َذا َل َبُن؟» . َه ّل ال
فلن. وآل فلن فقالوا: أهداه

َبا َأ ِهَر» . قال: «
ّبيك الله.  رسإول يا قلت: ل

ْق ِل َط ْن َلى قال: «ا ْهِل إ ّفة» . َأ الّص
ِلسإلم، أضياف الّصفة قال: وأهُل رسإول جاءت إذا مال، ول أهل إلى يأووا لم ا

جاءته وإذا منها، إليهم وبعث منها أصاب هديٌة وسإلم عليه الله صلى الله
منها. ُيِصْب ولم إليهم بها أرسإل الصدقة

ّوى شربًة اللبن من أصيب أن أرجو وكنت ذلك، قال: فأْحزنني يومي بقيَة بها أتق
لي يبقى فما أعطيهم، الذي أنا كنت القوم جاء إذا الرسإول فقلت: أنا وليلتي،

اللبن. هذا من
لد يكن ولم فأقبلوا فدعوتهم، فانطلقت رسإوله، وطاعة الله طاعة من ب

َبا ثم البيت، من مجالسهم فأخأذوا لهم، فأذن فاسإتأذنوا َأ ْذ ِهَر، قال: « خُأ
ِهم» . فأخأذت ِط ْع َأ حتى فيشرب القدح الرجل فيأخأذ أعطيهم، فجعلت القدح َف

ّد ثم يروي أتيت حتى القدح، يرد ثم يروي حتى فيشرب الخأر وأعطيه القدح، ير
آخأرهم. على

يده في فوضعه القدح، فأخأذ وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول إلى ودفعته
َبا وتبسم فنظر رأسإه رفع ثم فضلة، فيه وبقي َأ ِهَر» . وقال: «

الله. رسإول يا قلت: لبيك
ْيُت ِق َب َنا قال: « ْنَت» . َأ َأ َو

الله. رسإول يا فقلت: صدقت
ْد ُع ْق َواْشَرْب» . قال: «ا

يقول زال لي: «اْشَرْب» . فشربت. فما قال فشربت. ثم قال: فقعدت
ًا. فّي لها أجد ما بالحق بعثك والذي قلت: ل حتى وأشرُب اشرْب مسلك

ِني ْل ِو َنا َدَح» . فرددت قال: « َق الفضلة. فشرب القدح إليه ال
في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: كنا ُصْحبة له وكانت نافع عن

َهاء وكنا سإفر، ّق ماء، فيه ليس موضع في فنزلنا رجل، أربعمائة ُز على ذلك فش
العطش. الله، رسإول فقالوا: يا أصحابه،

َويهة قال: فجاءت عليه الله صلى الله رسإول يدي بين فقامت قرنان، لها ُش
َيا ثم ُرووا، حتى أصحابه وسإقى ُروي حتى فشرب فحلبها، وسإلم ُع، قال: « ِف َنا
َها ْك ِل َلَة اْم ْي ّل َها» . َأَراَك َوَما ال ُك ِل َتْم
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َها ُت ًا، لها فوتدت قال: فأخأذ أر فلم الليل بعضُ في قمت ثم بحبل، ربطتها ثم وتد
ًا، الحبل ورأيت الشاة، من فأخأبرته وسإلم عليه الله صلى النبّي فجئت مطروح

َيا فقال يسألني، أن قبل ُع، لي: « ِف َهَب َنا َها َذ َء الذي ِب َها» . َجا ِب

التاسإع الباب
إليه الشجر بمجيء وسإلم عليه الله صلى معجزته ظهور في
ْعلى عن َنا الثقفي ُمّرة بن َي ْي َب عليه الله صلى الله رسإول مع نسير نحن قال: 

ً فنزلنا وسإلم؛ تشق شجرة فجاءت وسإلم، عليه الله صلى النبي فقام منزل
ْته، حتى الرض َي مكانها. إلى رجعت ثم غش

ِهَي له ذلك ذكرت اسإتيقظ فلما ٌة فقال: « َنْت َشَجر َذ َتأ ّبها اسْإ َأّن في َوَجّل َعّز َر

ّلَم َلّي ُتَس ِذَن َع َأ َها» . َف َل
يوم ذات وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: خأرجت مّرة بن يعلى عن
َبرْزنا. حتى الجبانة إلى أ

ْيَحَك، َو ُظْر قال: « ْن ٍء من َتَرى َهْل ا ِني؟» . َشْي ْي ِر َوا ُي
ًا أرى قلت: ما تواريك. أراها ما شجرة إل يواريك شيئ

َفَما ُبها؟» . قال: « ُقْر
ًا أو مثلها قلت: شجرة منها. قريب

َهْب ْذ َفا ِهَما قال: « ْي ُقل: إّن إل ُكَما وسإلم عليه الله صلى الله َرسُإوَل َف أْن َيأُمَر
َعا َتِم ْذِن َتْج َلى» . الله ِبإ َعا َت

َهْب رجع ثم لحاجته، فبرز قال: فاجتمعتا، ْذ ِهَما فقال: «ا ْي ُقل إل ُهَما: إّن َف َل
ُكَما وسإلم عليه الله صلى الله َرسُإوَل ْأُمَر ٍة ُكّل َتْرِجع أْن َي َد ُكَما َواِح ْن َلى ِم إ

َها» فرجعت.  ِن َكا َم

َنا عبدالله بن جابر عن نزلنا حتى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: سِإْر
ًا َيَح، وادي ْف فاتبعته حاجته، يقضي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فذهب أ

ًا ير فلم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فنظر ماء، من بإداوة به، يستتر شيئ
إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فانطلق الوادي، بشاطىء شجرتان وإذا

ِدي أغصانها من بغصن فأخأذ إحداهما، َقا ْن ِعي فقال: «ا ْذِن َم َلى» . الله ِبإ َعا َت
َده، يصانع الذي الَمْخشوش كالبعير معه فانقادت الخأرى الشجرة أتى حتى قائ

ِدي أغصانها من بغصن فأخأذ َقا ْن َلّي فقال: «ا ْذِن َع َلى» . فانقادت الله ِبإ َعا معه َت
ِئَما بينهما لم بينهما مما بالمنصف كان إذا حتى كذلك، َت ْذِن فقال: «إل الله ِبإ
َلى َعا َلّي» . فالتأمتا. َت َع

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يحّس أن مخافة َأْحضر جابر: فخرجت قال
ُقْربي ً وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فإذا فجلست فيبتعد، ب وإذا مقبل

سإاق. على منهما واحدة كل فقامت افترقتا، قد الشجرتان
نزلنا حتى فجئنا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: خأرجنا جابر عن

ًا َيا عليه الله صلى الله رسإول فقال شجر، فيه ليس موضع ِبُر، وسإلم: « َجا
ِني ْع َب ْت ٍء» . ا ِبَما
عليه الله صلى الله رسإول فقال شجر، فيه موضع إلى انتهينا حتى فاتبعته

َيا ِبُر، وسإلم: « ْيِت َجا ْيِن ا َت ْيِن َها َت ُقْل الَشَجَر ُهَما: إّن َف الله صلى الله َرسُإوَل َل
ُكَما َيقوُل وسإلم عليه ْنَضّما» . َل ا
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ّدان فأقبلتا ًا الرَض َتُخ ّد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فتوضأ انضّمتا، حتى خأ
َيا ثم ِبُر، قال: « ِهَما َجا ِت ْي ُقل ا ُهَما َف َداِن َل ُعو َلى َي ِهَما» . إ ِع ْوِض َم

َدة ابن عن ْي فقال: وسإلم عليه الله صلى النبي إلى أعرابي قال: جاء أبيه عن ُبَر
ًا فأرني أسإلمُت قد الله، رسإول يا ًا. به أزدد شيئ يقين

َفَما ُد؟» . الذي قال: « ْي ُتر
فلتأتك. الشجرة تلك قال: ادع

َهْب ْذ َها» .  قال: «ا ُع ْد َفا

على وسإلم. فمالت عليه الله صلى الله رسإوَل فقال: أجيبي العرابي فأتاها
َقطعت جوانبها من جانب َقها، ف فقطعت الخأر الجنب على مالت ثم عرو

رسإول يا عليك فقالت: السلم وسإلم عليه الله صلى النبي أتت حتى عروقها،
الله.
حسبي. العرابي: حسبي فقال
ِعي» . فرجعت عليه الله صلى النبي لها فقال على فجلست وسإلم: «اْرِج

عروقها.
أعرابي، فأقبل سإفر، في وسإلم عليه الله صلى النبي مع قال: كنا عمر ابن عن

ْيَن عليه الله صلى الله رسإول له قال منه دنا فلما َأ ُد؟» . وسإلم: « ْي ُتر
أهلي. قال: إلى

َهْل َف ٍر؟» . في َلَك قال: « ْي خَأ
هو؟ قال: وما

ُد َه َتْش َ أْن قال: « ّ اله ل ّلُه إل ُه ال َد َ َوْح ِريَك ل َأّن َلُه َش ًا َو ُه ُمَحّمد ُد ْب ُله» . َع َوَرسُإو
تقول؟ (على) ما يشهد قال: ومن

ِه ِذ َه ُة» . قال: « الّشَجَر
ّد فأقبلت الوادي، بشاطىء وهي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فدعاها تخ
ّدا، الرَض ًا فاسإتشهدها يديه بين قامت حتى خأ إلى رجعت قال. ثم كما أنه ثلث

ّتبعوني وقال: إن قومه إلى العربي منبتها. ورجع ُتك ا فكنت رجعت وإل بهم، أتي
معك.

فقال: يا وسإلم عليه الله صلى النبي إلى أعرابي قال: جاء عباس، ابن عن
الله؟ رسإول أنك أعرف بم الله، رسإول

ْيَت َأَرأ ْوُت إْن قال: « َع َق َهذا َد ْذ ِع ِه ِمن ال ِذ ِة َه َل ّنْخ َء، ال ُد َفَجا َه ّني َتْش َرسُإوُل َأ
الله؟» .

قال: نعم.
ْنقُز جعل ثم الرض في سإقطِ حتى النخلة من ينزل فجعل فدعاه أتى حتى َي
ْد» . فعاد فقال وسإلم، عليه الله صلى النبي ُع مكانه. إلى له: «

الله. وآمن. رسإول أنك قال: أشهد
أنذرت شجرة أن أبوك مسروق: أخأبرني لي قال عبدالله بن عبيدة أبي عن

بالجن. وسإلم عليه الله صلى النبّي
ِللحاد: هذا أهل قال فإن سإحر. ا

حقيقة. ل وشعبذة خأيال قلنا: السحر
ْا َبْل َقاَل66ش20تعالى: {س الله قال ُقو ْل َذا َأ ِإ ُهْم َف ُل َبا ُهْم ِح ّي ّيُل َوِعِص ِه ُيَخ ْي َل ِإ
ِهْم ِمن ِر َها سِإْح ّن أ

َعى َ }  َتْس
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)66(طه: 
ًا السحر كان عقيل: لو ابن قال ْلب َوى للعيان َق ِلعجاَز لسا العلُم علينا وتعذر ا

ًا لنا يجعل لم سإبحانه الله لن الصادق، بصدق المعجز كون إل العلم إلى طريق
ّ ًا بكونه الصدق على دال ْقلب الساحر إن قلنا فمتى عنه، معجز كما العيان َي

ْبق لم وسإلم عليه الله صلى النبي حق في نقول ّد ميزة، َت إلى الطريق وانس
التحقيق. حصول

ّي قال قال: فإن ش4قوله: {س مع بالمدَركات لنا تبقى ثقة قائل: فأ
ِهْم157 ِل ْو َق ّنا َو َنا ِإ ْل َت ْلَمِسيَح َق ْبَن ِعيَسى ا َيَم ا ِه َرسُإوَل َمْر ّل ُه َوَما ال ُلو َت َوَما َق

ُه ُبو َل ِكن َص ّبَه َوَل ُهْم ُش ِإّن َل ِذيَن َو ّل ْا ا ُفو َل َت ِه اخْأ ْنُه َشّك َلِفى ِفي ُهْم َما ّم ِه َل ٍم ِمْن ِب ْل ِع
ّ َع ِإل َبا ّت ّظّن ا ُه َوَما ال ُلو َت ًا َق )157}(النساء:  َيِقين

غيره؟ المقتول أن وجل عز أخأبر . وقد
َلب القادر فالجواب: أن اقتضت ما على الصلح، حسَب المدارَك حينئذ سَإ

جاز بالمدارك الثقة ُعدمت ولو عليه، عزموا عما الكفار وتعجيز صيانته، الحكمة
والمزجة، المطاعم من الغرض من يتطّرق لَما العسل، بحلوة الثقة عدم

ْدَرك ُمّرا. حاٍل في في
َة يجانس ما وقوع فائدة قائل: فما قال فإن وغير والكهانة، الّسحر، من المعجز

ذلك.
َظى الشعبذة من المعجزة لتخليص التكليف، المراد فالجواب: أن َيْح ُق ل الفار

والرسإُل بعضُ، في بعضهم يطعن السحرة يزال وما الجتهاد، بثواب
متساعدون.

العاشر الباب
وسإلم عليه الله صلى لمره وسإكونه لجله الجبل تحّرك في
على وهو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: سإمعت زيد بن سإعيد عن

ُكْن ثم برجله، فضربه الجبُل فتحرك ِحَراء، ُء، قال: «اسْإ ّنه ِحَرا ْيَس َفإ ْيَك ل َل إل َع
لي، ٌق، أو َنب ّدي ْو ِص ٌد» . أ ِهي َش
ْلَحة، وعلي، وعثمان، وعمر، بكر، أبو ومعه َط الرحمن، وعبد وسإعد، والّزبيَر، و

ْيُت.  التاسإع أسإمي أن شئت ولو لسّم

عليه: أخأبْرنا. فأكثروا
فقال: أنا.

عشر الحادي الباب
وسإلم عليه الله صلى له منها المستصعب وذل إليه البهائم شكوى ذكر في
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: دخأل بن) جعفر (عبدالله عن يوم

ًا عليه الله صلى الله رسإول رأى فلما جمل، وإذا النصار حيطان من حائط
سإراته وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فمسح عيناه، وذرفت حّن وسإلم

ِذفراه، الَجَمِل؟» . َصاِحُب فقال: «َمْن فسكن، و
ًتى فجاء الله. رسإول يا لي فقال: هو النصار، من ف
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ِقي قال: «أل ّت ّلَه َت ِه ِفي ال ِذ ِة َه ْيَم ِه َب ِتي ال َكَك ال ّل ّلُه َم ّنه َوَجّل، َعّز ال َكى إ إلّي َش
ّنَك ُعه أ ْي ُبُه» . ُتِج ْدئ ُت و

مسلم. بإخأراجه انفرد
ْعلى عن ًا قال: كنت مّرة بن َي ذات وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع جالس
فقال: عيناه، ذرفت ثم يديه، بين بجرانه ضرب حتى فخبت جمل جاء إذ يوم

ْيَحَك، َو ُظْر « ْن ًنا» . َله إّن الَجَمُل، َهذا ِلَمْن ا ْأ َلَش
َبه، ألتمس فخرجت إليه. فدعوته النصار من لرجل فوجدته صاح

ْأُن فقال: «َما ِلَك َش َهذا؟» . َجَم
ْلنا شأنه، ما والله أدري قال: ل فائتمرنا السقاية، عن عجز حتى عليه عم
لحمه. ونقّسم ننحره أن البارحَة

َ َفل َعْل، قال: « ْف ْبُه َت ْيه» . أو ِلي َه ِن ْع ِب
الله. رسإول يا لك هو قال: بل

(به) إليه. بعث ثم الصدقة، بميسم قال: فوسّإمه
ُنون جمل لهم النصار من بيت أهل قال: كان أنس عن الجمل وإن عليه، َيْس

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى فجاؤوا ظهره، فمنعهم عليهم اسإتصعب
الزرع. عطش وقالوا: قد اسإتصعابه، إليه فشكوا

ْوُموا» . وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال ُق لصحابه: «
وسإلم عليه الله صلى النبي ناحيته. فمشى في والجمل الحائطِ فدخألوا فقاموا

عليك نخاف وإنا الكلب، مثل صار قد الله نبي يا النصارية: إنه فقالت نحوه
َته. صول

ْيَس َل َلّي فقال: « ْنُه َع ْأٌس» .  ِم َب

خأّر حتى نحوه أقبل وسإلم عليه الله صلى الله رسإوِل إلى الجمل نظر فلما
ًا كان ما أذّل بناصيته وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأخأذ يديه، بين سإاجد

العمل. في أدخأله حتى
فنحن نعقل ونحن لك، يسجد يعقل ل بهيمة هذا الله، نبي أصحابه: يا له فقال
لك. نسجد أن أحق

َ ُلُح قال: «ل ٍر َيْص َبَش َد أْن ِل ٍر، َيْسُج َبَش ْو ِل َل ُلَح َو َد أْن َص ٍر؛ َبَشٌر َيْسُج َبَش َلَمْرُت ِل

َة َأ َد َأْن الَمْر َها َتْسُج ْوِج ِم ِمْن ِلَز ْظ ّقه ُع َها» . َح ْي َل َع
حتى سإفر من وسإلم عليه الله صلى النبي مع قال: أقبلنا عبدالله بن جابر عن
إل أحد الحائطِ يدخأل ل جمل فيه وإذا النصار، حيطان من حائطِ إلى دفعنا إذا

ّد عليه. ش

فرغا الحائطِ، أتى حتى فجاء وسإلم، عليه الله صلى للنبي ذلك قال: فذكروا
ًا وجاء البعير ْفره واضع الله رسإول فقال يديه، بين برك حتى الرض، إلى َش
ُتوا عليه الله صلى َها َطاًما» فخطمه، وسإلم: « صاحبه. إلى ودفعه خِأ

ّنه الناس إلى التفت قال: ثم ْيَس فقال: «إ ٌء َل ِء بيَن َشْي َلْرِض الّسَما ّ وا َلُم إل ْع َي
ّني ّ وسإلم عليه الله صلى الله َرسُإوُل َأ ْنِس الِجّن َعاِصي إل ِل » . وا
ٍد جمل فإذا سإفر، في وسإلم عليه الله صلى النبي مع قال: خأرجت جابر عن با

ًا. خأّر السماطين بين كان إذا حتى سإاجد
َصاِحُب للناس: «َمْن وقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فجلس

الَجَمِل؟» .
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ْتية فإذا الله. رسإول يا لنا قالوا: هذا النصار من ِف
َفَما ُنه؟» . قال: « ْأ َش

ْينا َن فنقسمه ننحره أن فأردنا شحمة، به وكانت سإنة، عشرين منذ عليه قالوا: سإ
منا. فانفلت غلماننا بين

ْيه؟» . ِن ُو ْيع ِب َت قال: «
الله. رسإول يا لك هو بل قالوا: ل،

َأَما َ قال: « ُنوا ل َأْحِس ِه َف ْي ّتى ِإل ِتيه َح ْأ ُله» . َي َأَج

البهائم.  من لك بالسجود أحق نحن الله، رسإول ذلك: يا عند المسلمون فقال

ِغي قال: «ل َب ْن َد أْن َي ٍء، ُيْسَج ْو ِلَشْي َل ِلَك َكاَن َو ُء َكاَن َذ ّنَسا ِهّن» . ال َواِج َلْز

ُكْم قال: «إّن أنه أخأرى، رواية وفي ِعيَر َذا َب ُكْم، َه ُكو ُعُم َيْش ُكْم َيْز ّن ُه أ ُتُمو ْل ْعَم َت اسْإ
ّبا ّتى َشا َذا ح ِبَر إ ُتْم َك ْد ُه» . أَر َنْحَر

عشر الثاني الباب
المركوب في ظهرت التي وسإلم عليه الله صلى معجزته ذكر في
عليه الله صلى الله رسإول فانطلق ليلًة، المدينة أهل قال: فزع أنس عن

َبل وسإلم َلْن وهو ورجع طلحة، لبي ُعْرٍي فرس على الصوت ِق يقول: «
ُعوا» . ُتَرا

َأ، الفرس أنس: وكان قال ّط َب ذلك. بعد سُإبق فما ُي
َيا، جمل على أسإير قال: كنت جابر عن ْع ّبه، أن فأردت فأ رسإول فلحقني أسإي
ًا فسار له، ودعا برجله فضربه وسإلم، عليه الله صلى الله َله. َيِسْر لم سإير مث

أخأرجاهما.

عشر الثالث الباب
فمل تراب من بكَف المشركين وجوه في وسإلم عليه الله صلى رميه في

أعينهم
على وسإلم عليه الله صلى الله ورسإول بحنين المسلمون قال: انهزم أنس عن

ُدل»، يسميها وكان الشهباء بغلته ُدل عليه الله صلى الله رسإول لها فقال «
ُدل ُدل ِدي» . فألزقت وسإلم: « َب الله صلى الله رسإول فإذا بالرض، بطنها ال

ل وقال: «حم وجوههم، في بها فرمى تراب، من حفنة أخأذ وسإلم عليه
ْنَصُرون» فانهزَم ْينا وما القوُم، ُي ّنا ول بسهم رَم برمح. طع

ًا منهم الله خألق رواية: فما وفي ًا. عينه مل إل إنسان تراب
تعالى. الله شاء إن حنين غزاة في الحديث هذا طرق وسإنذكر

عشر الرابع الباب
فوقعت الصنام إلى وسإلم عليه الله صلى إشارته في
الفتح) يوم (مكة وسإلم عليه الله صلى النبي قال: دخأل مسعود بن عبدالله عن

ٍد يطعنها فجعل صنم، مائة وثلثا سإتون الكعبة وحوَل َء يده في بعو ويقول: «َجا
ّق َق الَح َه ِطُل َوَز َبا ِطل إّن ال َبا ًقا» . َكاَن ال ُهو َز

أخأرجاه. 
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وحول مكة فتح يوم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: دخأل عباس ابن عن
ًا، وسإتون مائة ثلثا البيت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يد وفي صنم

َء إليها يشير فجعل قضيب، ّق ويقول: «َجا َق الَح َه ِطُل، وَز َبا ِطَل إّن ال َبا َكاَن ال
ًا، ُهوق َء َز ّق َجا ُء وما الَح ِدى ْب ِطُل ُي َبا ُد» . فجعلت َوَما ال ْي ِع أن غير من تستلقي ُي
يمّسها.

عشر الخامس الباب
بالغائبات وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إخأبار في
أكلت الرضة بأن أخأبر منها: أنه أشياء ذكر سإبق الله: قد رحمه المصنف قال

ْور. ظلم من هاشم بني من بالبراءة المشركون كتبها التي الصحيفة في ما وَج
يقول: وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: سإمعت سَإُمرة بن جابر عن

َتَحّن ْف َت َبٌة «ل ِلِميَن ِمَن ِعَصا ْنَز الُمْس ِر ِفي الذي ِكْسَرى آِل َك َقْص َيضُِ» . ال ْب ال
َذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول هريرة: أن أبي عن َلَك قال: «إ ِكْسَرى َه
َ َده، ِكْسَرى َفل ْع َلَك وإذا َب ْيَصُر َه َ َق ْيَصَر َفل َده، َق ْع ْفُس والذي َب ٍد َن ِده ُمَحّم َي ِب

َقّن َف ْن ُت ِهَما ل ِز ُنو ْيِل ِفي ُك ِب الله» . سَإ
َذا رسإول قال: قال سإمرة بن جابر عن َلَك الله: «إ َ ِكْسَرى َه َده، ِكْسَرى َفل ْع َب
َلَك وإذا ْيَصُر َه َ َق ْيَصَر َفل َده، َق ْع ْيُم َب َقّن الله َوا َف ْن ُت ُهَما ل ْنَز ْيِل ِفي َك ِب الله» . سَإ

الصحيحين. في أخأرجاهما
َلك قائل: فقد وقال الحديث هذا أشكل الله: وربما رحمه المصنف قال بعد َم

ِلك كّل فإّن السإم، بهذا سُإّموا جماعة وقيصر كسرى يسّمى لفارس كان م
قيصر. يسمى للروم كان ملك وكل كسرى،

َلك ما فالجواب: أنه ْلكه كان َمن َم ْلكهم زال وما ثبوت، ول طائل لِم ً ُم متزلزل
انمحق. حتى
َد وكنت الهلل فتراءينا والمدينة، مكة بين عمر مع قال: كنا أنس عن البصر حدي

تراه؟ لعمر: أما أقول فجعلت فرأيته،
فراشي.  على مستلٍق وأنا قال: سإأراه

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان قال: إْن بدر، أهل عن يحدثنا أخأذ ثم
ُيرينا ُع يقول: «هذا بالمس مصارعهم َل ًا ُفلٌن َمْصَر َد َء إْن َغ ّلُه، َشا َهذا ال و

ُع ًدا ُفلٌَن َمْصَر َء إْن َغ ّلُه» . َشا ال
عليها. ُيْصرعون قال: فجعلوا

عليها. يصرعون كانوا تيك، أخأطؤوا ما بالحق بعثك قال: قلت: والذي
مسلم. بإخأراجه انفرد

فقال خأيبر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: شهدنا هريرة أبي عن
ّدعي ممن لرجل َهذا ي ِلسإلم: « ْهِل ِمْن ا ِر» . َأ ّنا ال
ً الرجل قاتل القتال حضرنا فلما ًا، قتال رسإول فقيل: يا جراحة، فأصابته شديد
ً اليوم قاتل فإنه النار أهل من إنه قلَت الذي الرجُل الله، ًا قتال مات. وقد شديد
َلى عليه الله صلى النبي فقال ِر» . وسإلم: «إ ّنا ال
به ولكن يمت لم قيل: إنه إذ ذلك على هم فبينما يرتاب، أن القوم بعضُ فكاد
ُأخأبر نفسه، فقتل الجراح على يصبر لم الليل من كان شديد. فلما جراح النبي ف
ّلُه بذلك وسإلم عليه الله صلى َبُر، فقال: «ال ْك ُد أ َه ّني أْش ُد أ ْب ُله» . الله َع َوَرسُإو

ً أمر ثم ّنه في فنادى بلل َ الناس: «إ ْدخُأُل ل ّنَة َي ّ الَج ْفٌس إل ِلَمٌة، َن ّلَه فإّن ُمْس ال
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ُد ّي َؤ ْيَن، َهذا ُي ّد ِر» . بالّرُجِل ال َفاِج ال

سإعد. بن سإهل حديث من أخأرجاه
عاَم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: خأرجنا الساِعدي ُحميد أبي عن

َها تبوك ّن ِهّب فقال: «إ َت ُكْم سَإ ْي َل ْيٌح َع ٌة، ِر َد ْي ِد ُقوَمّن َفل َش َها َي ْيٌر َله وَمْن َرُجٌل، ِفي َبع
ْق ِث ُيو ْل َله» . َف َقا ِع

ّبت الليل من كان فلما حميد: فعقلناها، أبو قال فيها فقام شديدة، ريح علينا ه
طيىء. جبل في فألقته رجل

أخأرجاه. 

ْوبان عن ّلَه وسإلم: «إّن عليه الله صلى الله رسإول قال: قال َث َوى َوَجّل َعّز ال َز
َلْرَض ِلَي ْيُت ا َأ َها َفَر َق ِر َها، َمَشا َب ِر َغا ْلَك وإّن وَم ّتي ُم ُغ أَم ُل ْب َي َي َما سَإ ِو َها، ِلْي ُز ْن ِم

ّني ْيُت وإ ِط ْع ْيِن ُأ ْنَز َك َلْحَمَر ال َيضَُ» . ا ْب َل وا
فكان بلد، على له سإلطان ول محسوٌر وهو قاله الله: هذا رحمه المصنف قال
المغرب آخأر إلى الترك بلد من المشرق أول من أمته ملُك بلغ وقد قال، كما
الندلس. وبحر البربر بلد من
عليه الله صلى الله رسإول قتادة: أن أبو قال: أخأبرني الخدري سإعيد أبي عن

ُلَك قال وسإلم ُت ْق َت َئُة لعمار: « ِف َيُة» . ال َباِغ ال
مسلم. بإخأراجه انفرد

في مضطجع وأنا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: جاءني ذر أبي عن
ًا فاسإتويت برجله، فغمزني المسجد، َيا فقال جالس َبا لي: « ٍر، أ ْيَف َذ ُع َك َن َذا َتْص إ
ِرْجَت َها؟» . ُأخْأ ْن ِم

بيتي. وإلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مسجد إلى فقلت: أرجع
ْيَف َك َف ُع قال: « َن َذا َتْص ِرْجَت إ ُهَما» . ُأخْأ ْن ِم

يخرجني. َمْن به أضرب سإيفي آخأذ فقلت: إذن
ًا ْقر َع ُد َبْل فقال: « َقا ُهم ُت َع ْيُث َم ُدوَك، َح ُق َقا ُتَسا ُهْم و َع ْيُث َم ُقوَك َح ْو سَإا َل ٌد َو ْب َع

ٌد» . َو َأسْإ

على كان أسإود رجل فتقدم الصلة، أقمت الربذة إلى ُنِفيت ذر: فلما أبو قال
َعَم ّدمني، ليرجع أخأذ رآني فلما الصدقة، ن ْنقاد بل أنت، فقلت: كما وليق لمر أ

وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: حدثنا هريرة أبي عن فقال: «َمْن يوم

ْبُسطُِ َبه ُي ْو ّتى َث َغ ح ْفَر ِثي ِمْن َأ ِدي ِبَضُه ُثّم َح ْق ِه، َي ْي َل ّنه ِإ ْيَس َفإ ْنَسى َل ًا َي ْيئ َعه َش سَإِم
ّني ًا» . ِم َبد أ

َنمرتي، أو ثوبي، قال: فبسطت ّدثنا، ثم قال:  نسيت ما فوالله إلّي، فقبضته ح
ًا منه. سإمعته شيئ

أخأرجاه. 

ًا سإمع أنه رافع بن عبدالله عن عليه الله صلى الله رسإول يقول: بعثني علي
ُقوا والمقداد والزبير، أنا، وسإلم ِل َط ْن ّتى فقال: «ا ُتوا َح ْوَضَة َتأ َها َفإّن خَأاٍخ، َر ِب
َنٌة ْي ِع َها َظ َع َتاٌب َم ُذوه ِك َها» . َفُخ ْن ِم
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ُلنا، بنا تعادي فانطلقنا فقلنا: أخأرجي بالظعينة، نحن فإذا الروضَة، أتينا حتى خأي
الكتاب.

كتاب. من معي قالت: ما
الثياب. لتلقين أو الكتاب فقلنا: لتخرِجّن

فيه: من فإذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول به فأتينا الكتاَب، فأخأرجت
ْلعتة بن حاطب الله رسإول أمر ببعضُ يخبرهم بمكة المشركين من ناس إلى َب

وسإلم. عليه الله صلى
َيا عليه الله صلى الله رسإول فقال ِطُب، وسإلم: « َهذا؟» . َما َحا

ًا امرأ كنت إني الله، رسإول يا علّي تعجل قال: ل ْلصق أكن ولم قريش، في ُم
بمكة، أهليهم يحمون قرابات لهم المهاجرين من كان َمْن وكان أنفسهم، من

ّنسب من ذلك فاتني إذ فأحببت ًا فيهم اتخذ أن فيهم ال قرابتي، بها َيْحمون يد
ًا ذلك فعلت وما ًا ول كفر ِلسإلم. بعد بالكفر َأْرَضى ول ديني، عن ارتداد ا

ّنه عليه الله صلى الله رسإول فقال ْد وسإلم: «إ ُكم» . َق َق َد َص
ْعني فقال َد المنافق. هذا عنق أضرب عمر: 

ّنه ْد فقال: «إ َد َق ِه ًا، َش ْدَر ْيَك َوَما َب ِر ْد ّلَه أّن ُي َع ال َل ّط َلى أ ْهِل َع ٍر َأ ْد ُلوا َب ْعَم َقال: ا َف
ُتم َما ْئ َقد ِش َفْرُت َف ُكم» . َغ َل

أخأرجاه.
ْكرة أبي عن الحسن وكان يصلي، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان َب
ِثُب علي بن وسإلم: عليه الله صلى الله رسإول فقال سإجد، إذا ظهره على ي

ِني «إّن ْب ٌد، َهذا ا ّي ِلُح سَإ ُيْص ّلُه وسَإ ْيَن ِبه ال ْيِن َب َت َئ ِلميَن» . ِمَن ِف الُمْس
ِدم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول جابر: أن عن َفَر، من َق ُقْرب كان فلما سَإ

وسإلم: عليه الله صلى الله رسإول فقال الراكب، تدفع تكاد ريح هاجت المدينة
ّبْت َه ْيُح َهذه « ْوِت الّر ِفٍق ِلَم َنا ِة» .  َماَت ُم َن ْي ِد بالَم

اليوم.. ذلك مات المنافقين من عظيم منافق فإذا المدينة، فقدم
ّي عن ْينا حاتم بن عد َب رجل، أتاه إذ وسإلم عليه الله صلى النبي عند أنا قال: 

َع إليه فشكا آخأر أتاه ثم الفاقة، إليه فشكا ْط السبيل. َق
َيا ّي، فقال: « ِد ْيَت َهْل َع َأ َة؟» . َر ْيَر الِح
عنها. أنبئت وقد أرها قلت: لم

َلْت فقال: «إْن ٌة ِبَك َطا َيا َيّن َح َتَر َنَة َل ِعي ّظ َتِحُل ال ِة مَن َتْر ْيَر ّتى الِح ُطوَف َح َت
ِة َب ْع َك ًا) إل َتَخاُف ل بال َأَحد ّلُه» . ( ال

ّعار نفسي: فأين وبين بيني قلت، ّعروا قد الذين طيء ُد البلد؟. سَإ
َلْت قال: «وإْن ٌة ِبَك َطا َيا َتَحّن َح ْف َت ِكْسَرى» . ُكنوُز ل

ُهْرمز؟. بن قلت: كسرى
ِكْسَرى ُهْرُمْز» . بُن قال: «

َلْت «وإْن ٌة ِبَك َطا َيا َتَريّن َح ِرُج الّرُجَل َل َء ُيْخ ّفه ِمْل ًا ك َهب ِفّضًة، َذ ُلُب و ْط َمْن َي
ُله َب ْق ْنه، َي َ ِم ُد َفل ًا َيِج ُله أَحد َب ْق ْنه» . َي ِم
ّظعينة عدي: فرأيت قال إل تخاف ل بالكعبة تطوف حتى الِحيرة من ترتحل ال
ُهرمز. بن كسرى كنوز افتتح فيمن وكنت الله،
ُوّن حياة بكم طالت وإن ُيْخرج وسإلم عليه الله صلى القاسإم أبو قال ما لتر
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كفه. ِمْلء
أخأرجاه.

من حائطِ في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع كان موسإى: أنه أبي عن
َتْح عليه الله صلى النبي فقال يستفتح، رجل فجاء المدينة حيطان ْف َله وسإلم: «ا
ُه َبّشْر ِة» فإذا و ّن فقال: آخأر رجل اسإتفتح ثم عنه، الله رضي بكر أبو هو ِبالَج
َتْح ْف ُه َله «ا َبّشْر ّنة» فإذا و رجل اسإتفتح ثم بالجنة، وبّشرته له ففتحت عمر، ِبالَج
ًا وكان آخأر، َتْح فجلس، متكئ ْف ُه َله فقال: «ا َبّشْر ِة و ّن َلى ِبالَج َوى َع ُبه» . َبل ْي ُتِص
الله قال: فقال بالذي فأخأبرته بالجنة، وبّشرته له ففتحت عثمان، فإذا

المستعان.
أخأرجاه. 

َ عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن ُقوُم وسإلم: «ل َاعُة َت الّس
ّتى ُلوا َح ِت َقا ًا ُت ْوم ُهم َق ُل َعا ْعُر، ِن ّتى الّش ُوا وح ِتل َقا ّترَك ُت َغاَر ال ُيِن ِص ْع َل (ُحْمُر ا

ِه)، ُوُجو ْلُف ال ُلنوِف، ُذ ُهم كأّن ا َه ْطرقة» . الَمَجاّن وُجو الُم
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عند نحن قال: بينما الخدري سإعيد أبي عن
ًا يقسم وهو َويصرة ذو جاءه إذ قسم فقال: يا تميم بني من رجل وهو الُخ

اعدل. الله، رسإول
َلَك، ْي َو ِدُل وَمْن قال: « ْع َذا َي ِدْل َلْم إ ْع َقد َأ ْبُت َف ُكْن َلْم إْن وخَأِسْرُت خِأ ِدُل» . َأ ْع َأ

عنقه. فأضرب فيه لي عمر: ائذن فقال
ْعه، َد ًا، َله فإّن فقال: « ِقُر أْصَحاب ُكم َيْح ُد َته أَح َ َع َصل ِهم، َم ِت َ َياَمُه َصل َع َوِص َم

ِهم، َياِم ْقَرؤوَن ِص ُقرآَن َي ِوُز ل ال ُهم، ُيَجا َناِجَر ُقوَن َح ْيِن مَن َيْمُر ّد ُق َكَما ال َيْمُر
ْهُم ِة، ِمن الّس ّي َظُر الّرِم ْن َلى ُي ِله إ َ َنْض ُد َفل ِه ُيوَج ٌء، ِفي َظُر ثم َشْي ْن ِفه إلى ُي ِرَضا

َ ُد َفل ِه ُيوَج ٌء، ِفي َظُر ُثَم َشْي ْن َلى ُي ّيه إ َو َنِض ُه ْدُحُه َو ُد َفل ِق ٌء، ِفيه ُيوَج َظُر ُثَم َشْي ْن ُي
َلى ِذه إ َذ َ ُق ُد َفل ٌء ِفيه ُيوَج ْد َشْي َق َق َب َفْرثَا سَإ ّدَم، ال ُهم وال ُت ُد رُجٌل آي ْو َدى أسَإ إْح

ْيه َد ْثُل َعُض ْدِي ِم ِة، َث َأ ْثُل أو الَمْر ِة ِم َع َبْض َدُر، ال َدْر َلى َيْخُرُجوَن َت ْيِن َع ٍة ِح َق مَن ُفْر
ّناِس» . ال

َوأشهد أبو قال عليه الله صلى الله رسإول من الحديث هذا سإمعت أني سإعيد: 
الرجل بذلك وأمر معه، وأنا قاتلهم طالب أبي بن علي أن وأشهد وسإلم،

ُتمِس، ُأتي فال ْعت على إليه نظرت حتى به ف الذي وسإلم عليه الله صلى النبي َن
َنعته.

َقبة وهي رضفة، والرضاف: جمع َوى َع ْل ْدخَأل على ُت السهم. في النصل َم
ْدح ِق ّنضّي: ال يبحث. أن قبل وال

َذذ: ريش ُق السهم. وال
ً َمَرق والمعنى: أنه ْعلق فلم عاجل دم.  به َي

وأتي خأيبر، يوم بصفية ُأتي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول جابر: أن عن
ًا يكتما ل أن على المان أعطاهما قد وكان وأخأيها، بزوجها كتماه فإن شيئ
ْكتمه، ولم فصدقه أحدهما فأما دماءهما، اسإتحّل صفية زوج وهو كنانة وأما َي
َيا كثير، حلي فيه وكان الجمل، َمسك فكتمه َنَة، فقال: « َنا ّنَك ِك ْد إ ِني َق َت ْي َط ْع أْن أ
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َ ِني ل ُتَم ْك ًا، َت ْيئ ْيَن َش الَجَمُل؟» . ُمِسَك فأ
ًا. كتمتك فقال: ما شيئ

لصحابه: وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال بمكانه، فأخأبره جبريل فأتاه
ُبوا َه ْذ ّنه «ا َكاِن ِفي َفإ َذا َم َذا» . َك َك َو

ْذ وقال أعناقهما، فضربت بهما، أمر به ُأتي فلما ِد لبلل: «خُأ َي ّيَة» . ِب ِف َص
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ذلك فكره القبيلتين، بين بها فمر بيدها فأخأذ
وسإلم. فخيرها عليه الله صلى الله رسإول عليها فدخأل وجهه، في رؤي حتى
لنفسه. فيتخذها تسلم أو أهلها، من بقي َمْن إلى فترجع يعتقها أن بين

ورسإوله. الله فقالت: أخأتار
ُفوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فنادى ِر ْنَص ُكم» . حتى َعْن الناس: «ا ُأّم

في عليها فوجد فأبت بها، يعرس أن يريد مال خأيبر من أميال سإتة على كان إذا
َلِك فقال: «َما فطاوعته، هناك إلى مال بالصهباء كان فلما نفسه، َلى َحَم َع

ِئِك؟» . َبا ِإ
يهود. قرَب عليك قالت: خأشيت

يدور وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل يحرس أيوب أبو وبات بها، فأعَرس
قال: «َمْن الوطء وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإمع فلما خأبائه، حول

َهذا؟» .
زيد. بن قال: خأالد
َلَك؟» . قال: «َما
عليك. الجارية هذه مخافة الليلة هذه نمت فقال: ما

فرجع. وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأمره
سإفيان أبا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: لقي عباس بن عبدالله عن
َيا عليه الله صلى الله رسإول فقال الطواف، في َياَن، َأبا وسإلم: « ْف َكاَن َأَما سُإ

َنَك ْي ْيَن َب َب ٌد و ْن َذا ِه َذا» . َك َك َو
ولفعلن.  بها لفعلن سِإّري، هند علّي نفسه: أفَشْت في سإفيان أبو فقال

فقال: سإفيان أبا لحق طوافه من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فرغ فلما
َيا َبا « َياَن، َأ ْف َ سُإ ِلْم ل ْظ ًا، َت َد ْن َها ِه ّن ْفِش َلْم فإ ًا» . سِإّرَك ِمْن إلّي ُت ْيئ َش

نفسي في بما أنبأك فمن الله، رسإول أنك سإفيان: أشهد أبو فقال
قال: النصار من رجل قال: حدثني أبي قال: حدثني كليب بن عاصم عن

رجل فتلقانا وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول مع غلم وأنا أبي مع خأرجت
طعام. إلى وأصحابك تدعوك فلنة الله، رسإول فقال: يا
من الغلمان مقاعد فقعدنا معه، وَمْن وسإلم عليه الله صلى النبي فانطلق
وضعوا يده وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وضع فلما بالطعام، فجيء آبائهم،
فكفوا أكلًة يلوك وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى القوم فنظر أيديهم،
أيديهم.

َلْحُم لفظها، ثم الكلة قال: فلك ٍة وقال: « َذْت َشا ِر ُأخِأ ْي َغ ْذِن ِب َها» . إ ِل ْه أ
طعام، على وأصحابك أجمعك أن أردت (الله)، رسإول فقالت: يا المرأة فقامت
ًا أجد فلم البقيع، إلى فبعثت شاتك، إلّي ابعث أن أخأي إلى فبعثُت يباع، شيئ

ُله فدفع َثّم أخأي يكن فلم َة. إلّي أه الشا
ْؤتة أصحاَب وسإلم عليه الله صلى النبي قال: نعى أنس عن فبدأ المنبر، على ُم
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َواحة. ابن ثم بجعفر، ثم بزيد، َر
تعالى. الله سإيوف من سإيف وهو الوليد، بن خأالد اللواء قال: وأخأذ ثم

فقالت: ما امرأة إلى عائشة أرسإل وسإلم عليه الله صلى النبي عائشة: أن عن
طائلً. رأيت

ْد َق َل ْيِت قال: « َأ ً َر َها خَأال ّد َعّرْت ِبَخ ْقَش ْنه ا ُتِك» . ِم َب ُؤا َذ
لر، دونك فقالت: ما ُتمك أن يستطيع وَمْن سِإ ْك َي

الحزاب: يوم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال ُصَرد بن سإليمان عن
ُهم ْغُزو َن » َ َنا» . َول ْغُزو َي

ْغَز ولم فغزاهم، ذلك الله نعيم: فحقق أبو قال ذلك.  بعد ُي

وسإلم: عليه الله صلى الله رسإول قال: قال المطلب عبد بن العباس عن
َهُر ْظ َي ّديُن « ّتى ال ِوَز َح ِر، ُيَجا ِبَحا ّتى ال ِبَحاُر ُتَخاُض وَح ْيِل ال الله» . سَإبيِل ِفي بالَخ

ًا قال أنه وسإلم عليه الله صلى النبي عن أبيه، عن صهيب، بن عثمان عن يوم
َقى لعلَي: «َمْن الناس؟» . َأْش
َقر قال: الذي الله. رسإول يا الناقة ع

ْقَت، َد َقى َفَمْن قال: «َص ْيَن؟» . َأْش ِر الخِأ
الله. رسإول يا لي علم قال: ل

ِرُب قال: «الذي َلى َيْض ِذه» وأشار َع يافوخأه. إلى وسإلم عليه الله صلى النبي َه
انبعث أنه لوددت والله العراق: أما لهل يقول عنه الله رضي علّي فكان

ّدم على يده ووضع هذه، من ـ لحيته يعني ـ هذه فخضب أشقاها َق رأسإه. ُم
حين يقول وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: سإمعت عمر بن عبدالله عن

وسإلم: عليه الله صلى الله رسإول فقال بقبر، فمررنا الطائف إلى معه خأرجنا
َهذا ْبُر « َغال، َأبي َق َو ِر ُه ُبو َو ْيٍف؛ أ ِق َكاَن َث َد، مْن و َهذا وكاَن َثُمو ُع الَحَرم ِب َف ْد َعنه، َي
ْتُه منه خَأَرَج فلّما َب ْقَمُة أَصا ّن َبْت التي ال ْوَمه أَصا َكان، بهذا َق ِفَن الَم ُد وآيُة ِفيه، َف
ِلَك ّنه َذ ِفَن َأ َعُه ُد َهٍب، مْن ُغْصٌن َم ُتم إْن َذ ْن ُتم َأ َبْش ْنه َن ُتُموه َع ْب َعه» . أَص َم

الغصن. منه فاسإتخرجوا الناُس فابتدره
في السماء من الخبُر وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل قال: أتى عمر ابن عن

ْنسي فيها (التي) قتل الليلة َع ِتَل ليبّشرنا، ال ُق ُد فقال: « َو َلسْإ ِرَحَة، ا َبا َلُه ال َت َق
َباَرٌك» . َرُجٌل ُم

قيل: َمْن؟
فيروز» .  بان قال: «فيروز

فإني وابشري تبكي فقال: ل بكيت الوفاة ذر أبا حضرت قالت: لما ذر أم عن
َتّن أنا لنفر يقول وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإمعت َيُمو َل َرُجٌل فيهم: «

ُكم ْن ِة ِم َفل ُده الْرِض ِمَن ِب َه َبٌة َيْش النفر أولئك من الُمؤِمنيَن» . وليس ِمَن ِعَصا
ٌد َذبُت ما والله بالفلة، أموت الذي وأنا جماعة، أو قرية في مات وقد إل أح ول َك

ِذبُت الطريق. فأبصري ُك
الطريق. وتقطعت الحاج ذهب قد قالت: فقلت: إنه

على برجال أنا فإذا فأمرضه، إليه أرجع ثم الكثيب، إلى أشتد قالت: فكنت
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َلْحُت رواحلهم، َأ لك؟ وقالوا: ما فأسإرعوا بثوبي ف
يموت. المسلمين من قلت: رجل
هو؟ قالوا: ومن

ذر. قلت: أبو
وسإلم؟ عليه الله صلى الله رسإول صاحب قالوا

ّدوه َف َف ودفنوه. أحدهم فكفنه وأمهاتهم، بآبائهم قلت: نعم. 
َفاِن عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن ْن ْهِل ِمْن وسإلم: «ِص َأ

ِر ّنا ْوٌم َلْم ال َق ُهَما:  ُهْم َأَر َع َياٌط َم َناِب سِإ ْذ َأ ِر َك َق َب ُبوَن ال ِر َها َيْض ّناَس، ِب ٌء ال ِنَسا َو
َياٌت َياٌت، َكاسِإ ِر ِئلٌَت َعا ْيلٌَت، َما ِة رؤوسِإهّن ُمِم ِنَم َأسْإ ُبْخِت َك ِة، ال ِئل ْلَن ل الَما ْدخُأ َي

ّنَة َ الَج ْدَن َول َها، َيِج ْيَح َها وإّن ِر ْيَح ُد ِر ُيوَج ِة ِمْن َل ْيَر َذا َمِس َذا» . َك َك و
له: فقالت أسإماء أمه إلى الحجاج أرسإل الزبير ابُن قتل قال: لما نوفل أبي عن
ًا ثقيف في أن حدثنا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إن ّذاب ًا، ك ِبير فأما وُم

ّذاب ِبير وأما فرأيناه، الك إياه. إل أخأالك فل الُم
مسلم. بإخأراجه انفرد

عبيد. بن هو: المختار والكذاب
ًا الخدري سإعيد أبي على دخألنا إذا قال: كنا العبدي هارون أبي عن قال: مرحب

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إن وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول بوصية
ّنه ُكم قال: «إ ْي ِت أ

ْ َي ِر ِمْن ِرَجاٌل سَإ َطا ْق َلْرِض َأ ُهوا ا ّق َف َت َي َذا ل ِإ ُكْم َف ْو َت ْوُصوا أ َت ِهْم َفاسْإ ِب
ًا» .  ْير خَأ

ُعوَن عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عباس ابن عن َتْسم ُع وسإلم: « ُيْسَم و
ُكْم، ْن ُع ِم ُيْسَم ُع ِمّمْن و ُكْم» . َيْسَم ْن ِم

كان وسإلم عليه الله صلى الله نبي الحارثا: أن بن عبدالله بنت ورقة أم عن
مرضاكم، ُأمّرض معك، فأخأرج لي بدر: أتأذن يوم قالت وإنها جمعة، كل يزورها
ْهدي الله لعل جرحاكم، وأداوي شهادة؟ لي ُي

َقّري، ِدي َوَجّل َعّز الله فإّن قال: « ْه ًة» . َلِك ُي َد َها َش
ًا لها جارية أعتقت وكانت قطيفة في فغّماها عليهما، فطال منها، َدبر عن وغلم

وهربا. ماتت، حتى
وهربا. وجاريتها غلُمها قتلها ورقة له: إن فقيل عمر فأتى
أّم يزور كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال: إن الناس في عمر فقام
ُقوا ورقة ِل َط ْن ُأتي َنُزوُر ويقول: «ا َة» و َد ِلبا. بهما الّشهي َفُص
مال. لي قال: ليس الفداء منه وطلب العباس ُأسإر قال: لما عباس ابن عن

ْيَن عليه الله صلى الله رسإول له فقال أ
َ َف َته الذي الَماُل وسإلم: « ْع ّكَة َوَض ِبَم

ْيَن َد خَأَرْجَت ِح ْن َفْضِل أّم ِع ْيَس ال َل ُكَما َو َع ٌد، َم ْلَت: إن أَح ُق ْبُت و ِري ِفي ُأِص َف سَإ
َفْضِل َهذا ِلل َذا َف ُتم َك ْن َذا وأ ِدالله َك ْب َع ِل َذا» . و َك

ٌد بهذا َعلم ما بالحق بعثك قال: والذي أعلم وإني وغيرك، غيري الناس من أح
الله. رسإول أنك
بعد أمية بن صفوان مع جلس وهب بن عمير إسإحاق: أن بن محمد روى وقد

الحجر. في وهو بيسير بدر أهل مصاب
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يؤذي وكان قريش، شياطين من عمير وكان

القليب أصحاب فذكر بدر، أسإارى في عمير ابن وهب ابنه وكان بمكة، وأصحابه
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خأير. من بعده العيش في ما صفوان: والله فقال ومصابهم
قضاء، عندي له ليس علّي َديٌن لول والله أما والله، عمير: صدقت له فقال

فيهم لي فإن أقتله، حتى محمد إلى لركبت بعدي الّضيعة عليهم أخأشى وعيال
أيديهم. في أسإير ابني علة،
كأسإوتهم. أسإوتهم عيالي مع وعيالك عنك، أقضيه أنا دينك صفوان: فعلّي فقال

وشأنك. شأني علّي عمير: فاكتم قال
قال: أفعل.

ًا إن ثم عمر فرآه المدينة، قدم حتى انطلق ثم وسُإّم، فُشحذ بسيفه أمر عمير
ًا المسجد باب على بعيره أناخ قد قد عمير الله عدو فقال: هذا السيف، متوشح

ّ جاء ما جاء بدر. يوم للقوم وحَزرنا بيننا َحّرش الذي وهو لشر، إل
هذا الله، رسإول فقال: يا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على عمر دخأل ثم

ًا جاء قد عمير الله عدو سإيفه. متوشح
ْلُه ْدخِأ َأ َف َلّي» . فأقبل قال: « َبه عنقه في سإيفه بحمالة أخأذ حتى عمر َع ّب بها فل

وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول على النصار: ادخألوا من لرجال وقال
مأمون. غير فإنه عليه، الخبيث هذا واحذروا عنده، فاجلسوا

آخأذ وعمر رآه فلما وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول على عمر به دخأل ثم
ْلُه عنقه في سإيفه بحمالة َأْرسِإ ْدُن ُعَمر، َيا قال: « ْير» . َيا ا ُعَم

ًا، قال: انعم ثم فدنا بينهم. الجاهلية أهل تحية وكانت صباح
ْد رسإول فقال َق َنا الله: « ْكَرَم ّلُه َأ ّيًة ال َتِح ْيٌر ِب َتَك ِمْن خَأ ّي ْيُر، َيا َتِح ّيُة الّسلَُم ُعَم َتِح
ْهِل ِة، َأ ّن َء َما الَج ْيُر؟» . َيا ِبَك َجا ُعَم

إليه. فأحسنوا أيديكم في لي أسإير فداء في قال: جئُت
َفَما ْيِف َباُل قال: « ِقَك؟» . ِفي الّس ُن ُع
َنْت وهل سإيوف من الله قال: قبحها ًا. أغ شيئ

ِني ْق ُد ْئَت الذي ِفي قال: «اْص َلُه» . ِج
لذلك. إل جئت قال: ما

َبْل ْدَت فقال: « َع ْنَت َق َواَن أ ْف ِر، ِفي َوَص ُتَما الِحْج َكْر َذ ْيِب أْصَحاَب َف ِل َق ِمن ال
ْيٍش، َ ُثّم ُقَر ْول َل ْيٌن ُقلَت:  َلّي َد ِلي َع َياٌل َو ّتى َلَخَرْجُت ِع ُتَل َح ْق ًدا، َأ َتَحّمَل ُمَحّم َف

َواُن َلَك ْف ّيَة بُن َص ِنَك أَم ْي َد ِلَك ِب َيا َلى َوِع ِني، أْن َع َل ُت ْق ّلُه َت ِئٌل وال ِني َحا ْي َنَك» .  َب ْي َب َو

ّذبك، كنا قد الله رسإول أنك عمير: أشهد فقال أنا إل يحضره لم أمر وهذا نك
ِلسإلم هداني الذي لله فالحمد الله، إل به أتاك ما لعلم إني فوالله صفوان، ل
الحق. شهادة تشهد المساق. ثم هذا وسإاقني

ُهوا عليه الله صلى الله رسإول فقال ّق ُكْم وسإلم: «ف ِه، ِفي َأخَأا ِن ُه ِدي ّلُمو َع و
ُقْرآَن، ُقوا ال ِل ْط ُه» . ففعلوا. َلُه وأ ْيَر َأسِإ

ًا كنت إني الله، رسإول قال: يا ثم لمن الذى شديد الله نور إطفاء في جاهد
َدم لي تأذن أن أحب وإني الله، دين على كان وإلى الله إلى فأدعوهم مكة، فأق
ِلسإلم، دين أؤذي كنت كما دينهم في آذيتهم وإل يهديهم، أن الله لعل ا

أصحابك.
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لقريش: أبشروا يقول عمير خأرج حين صفوان وكان بمكة، فلحق له، فأذن
بدر. وقعة تنسيكم أيام في الن تأتيكم بوقعة
ل أن فحلف بإسإلمه، فأخأبره راكب قدم حتى الركبان، عنه يسأل صفوان وكان
ًا، يكلمه ًا. بنفع ينفعه ول أبد أبد
ِلسإلم إلى يدعو بها أقام مكة قدم فلما يديه على فأسإلم خأالفه، من ويؤذي ا

ناس.
المصنف: قال
ِلعلم على وسإلم عليه الله صلى الرسإول عقيل: إقداُم بن الوفا أبو قال ا

فضحهما ومسيلمة السإود لن عظيمة، مخاطرة فيه والمستقبلَت بالغائبات
به. َأخأبرا ما خألف على الخبر فخرج تخمينهما،

َلى3ش111يقول: {س وسإلم عليه الله صلى ونبينا َيْص ًا سَإ َهٍب َذاَت َنار } َل

)3(المسد: 
َلم أنه فلو كان أنه على دليل وذلك العواقب، طالع وإنما فيه، ما هذا في كان َأسْإ

بأمور ينهدم أن يخاف ل باٍن وأنه ذلك، على ثبته الذي لله فالحمد الثقة، شديد
ِلتمام. على قادر عن صادر هو وإنما التهم، توجب ا

عشر السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى له الصخر إلنة في
يحفرون وهم وأصحابه وسإلم عليه الله صلى النبي قال: مكث جابر عن

ًا الخندق ًا، يذوقوا لم ثلث ْديًة ههنا إن الله، رسإول فقالوا: يا طعام الجبل.  من ُك

َها عليه الله صلى الله رسإوُل فقال ِء» . وسإلم: «ُرّشو ِبالَما
ْعول أخأذ ثم ِم الِم ِبْس ًا الله» . فضربها وقال: « ًا فصارت ثلث تنهال. كثيب

ّد قد وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل فإذا التفاتة، مني جابر: فحانت قال َش
ًا. بطنه على حجر

أخأرجاه.
الخندق، بحفر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: أمرنا عازب بن البراء عن

إلى فشكونا المعاول، فيها تأخأذ ل الخندق من مكان في صخرة لنا فعرضت
ِم الِمعول فأخأذ فجاء وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول ِبْس الله» . وقال: «
ّلُه الحجر، ثلَث فكسر ضربة، وضرب َبُر، وقال: «ال ْك ْيُت أ ِط ْع ْيَح ُأ ِت َفا ِم، َم الّشا

ّلُه ّني وال ْبِصُر ِإ َها ُل ْوَر ِني ِمْن الُحْمَر ُقُص َكا َهذا» . َم
ِم ثم ِبْس ّلُه الحجر ثلث فكسر أخأرى، ضربة الله» . وضرب قال: « وقال: «ال

َبُر، ْك ْيُت َأ ِط ْع ْيَح ُأ ِت َفا ِرٍس، َم ّلُه َفا ّني وال ُظُر ِإ ْن ِئَن َل َدا ْبِصُر الَم ُأ َها و ْوَر ْيضَُ ُقُص ِب ال
ِني ِمْن َكا َهذا» . َم
ِم ثم ِبْس ّلُه الحجر بقية فقطع أخأرى، ضربة الله» وضرب قال: « فقال: «ال

َبُر، ْك ْيُت َأ ِط ْع ْيَح ُأ ِت َفا َيَمِن، َم ّني والله ال ُظُر ِإ ْن َواَن َل ْي َء ِإ َعا ْن ِني ِمْن َص َكا َهذا» . َم

عشر السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى إليه الجذع حنين ذكر في
نخلة، جذع إلى يخطب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان جابر عن

ًا لي إن الله، رسإول نجار: يا غلم لها كان النصار من امرأة فقالت ًا، غلم نجار
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ًا لك يتخذ آمره أفل عليه؟ تخطب منبر
قال: «بلى» .

ًا، له قال: فاتخذ المنبر. على خأطب الجمعة يوم كان فلما منبر
ُع قال: فأّن الله صلى النبي فقال الصبي، يئّن كما عليه يقوم كان الذي الجذ

َكى َهذا وسإلم: «إّن عليه َد ِلَما َب َق ِر» . ِمَن َف ْك ّذ ال
أن لك هل الله، رسإول قال: قلت: يا أبيه عن كعب، بن ُأبي بن الطفيل عن

ًا لك أعمل ُتْسمعهم الناس يراك حتى الجمعة يوَم عليه تقوم منبر  خأطبتك؟ و

َعْم» . َن قال: «
الله رسإول وأراد موضعه، في ووضع المنبر صنع فلما درجات، ثلثَا له فصنع
ُع خأاَر إليه، فمّر المنبر، على يقوم أن وسإلم عليه الله صلى أن كاد حتى الجذ

ّق، ثم سإكن، حتى بيده فمسحه وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول فنزل ينش
ّير؛ المسجد هدم المنبر. فلما إلى رجع ُغ َع ذلك أخأذ و فكان كعب، بن أبّي الجذ

ًا. وعاد الرضة، وأكلته َبلي حتى داره في عنده ُرفات
إلى الجمعة يوم يخطب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان أنس عن

ُنوا الناس كثر فلما إليها، ظهره ُيسند خأشبة جنب ْب ْنبًرا» . ِلْي قال: «ا ِم
ًا له فبنوا ّنت يخطب المنبر على قام فلما عتبتان، له منبر رسإول إلى الخشبة َح
وسإلم. عليه الله صلى الله
تحن زالت فما الواله، حنين تحّن الخشبة فسمعت المسجد، في أنس: وأنا قال
فسكتت. فاحتضنها إليها نزل حتى

ّدثا إذا الحسن فكان تحّن الخشبُة الله، عباد قال: يا ثم بكى، الحديث بهذا ح
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى وجّل، عّز الله من لمكانه إليه، شوق

ّق فأنتم لقائه. إلى تشتاقوا أن أح
فلما جذع، إلى يخطب كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عمر: أن ابن عن

فمسحه. وسإلم عليه الله صلى النبي فأتى الجذع، فحّن إليه، تحول المنبر اتخذ
البخاري. أخأرجه

جذع، إلى يخطب كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عباس: أن ابن عن
ْع رومي رجل فأتاه َن ًا ِلْي فقال: «اْص َبر ْن ُطُب ِم ِه» . َأخْأ ْي َل َع
الناقة حنين الجذع حّن يخطب عليه قام فلما ترون، الذي هذا منبره له فصنع

فسكت، إليه فضّمه وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول إليه فنزل ولدها، إلى
َفن أن به فأمر ْد له.  ويحفر ُي

قام خأطب إذا كان وسإلم عليه الله صلى النبي أبيه: أن عن ُبريدة، ابن عن
إلى وأقيم له فحفر نخلة، بجذع فأتى قيامه، عليه يشق فكان القيام، فأطال
اسإتند عليه القيام وطال خأطب، إذا وسإلم عليه الله صلى النبي فكان جنبه،

الناس: لو من يليه لمن فقال المدينة، ورد كان رجل به فبصر عليه، فاتكأ إليه
ًا أن أعلم َدني محمد ُفق شيء في َيْحم ًا له لصنعت به ير فإن عليه، يقوم مجلس
قام. شاء وإن شاء، ما جلس شاء

ِني وسإلم عليه الله صلى النبي ذلك فبلغ ُتو ْي ُأتي فقال: «ا أن فأمره به به» . ف
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راحًة. ذلك في وسإلم عليه الله صلى النبي فوجد المراقي، هذه له يصنع
َع، وسإلم عليه الله صلى النبي فارق فلما َجزع له، ُصنع الذي إلى وعمد الجذ

وسإلم. عليه الله صلى النبي فارقه حين النافة تحن كما فحّن الجذع
رجع الجذع سإمع حين وسإلم عليه الله صلى النبي أبيه: أن عن بريدة فسمع

َتْر عليه يده فوضع إليه ْغُرسَإَك َأْن وقال: «اخْأ َكاِن ِفي َأ ْنَت الذي الَم ِه ُك ُكوَن ِفي َت َف
ْنَت، َكَما ْئَت َوإْن ُك ِرسُإَك ِش ْغ َأ ِة ِفي َف ّن َتْشَرُب الَج َها ِمْن َف ِر َها ْن َها، أ ِن ُيو ُع َيْحُسُن َو َف

ُتَك، ْب ْثِمُر، َن ُت ُكُل و ْأ َي ُء َف َيا ِل ْو ِتَك ِمْن الله أ ْلُت» . ـ َثَمَر َع َف
َعْم وهو وسإلم عليه الله صلى النبي من سإمع أنه فزعم َن ْلُت» . يقول: « َع َف

مرتين.
َأَحّب وسإلم عليه الله صلى النبي فسئل ْغُرسَإُه َأْن فقال: « ِة» . ِفي َأ ّن الَج

إلى يصلي وسإلم عليه الله صلى النبي قال: كان أبيه، عن كعب، بن أبّي عن
ًا، وكان جذع الجذع. ذلك إلى يخطب وكان عريش
ًا لك نجعل أصحابه: أل من رجل فقال يراك حتى الجمعة يوم عليه تقوم شيئ

خأطبتك؟ الناس ويسمع الناس
َعْم» . َن قال: «

له فقال الجذع إليه فأصغى يقوم كان كما عليها فقام درجات ثلثا له فصنع
ُكْن» .  «اسْإ

ْأ فقال: «إْن التفت، ثم ِرسْإَك َتَش ْغ ِة ِفي َأ ّن ُكُل الَج ْأ َي ْنَك َف ِلُحوَن، ِم ْأ وإْن الّصا َتَش
ْدَك ًبا أِع ْط ْنَت» . فأخأتار َكَما َر الله صلى النبي قبضُ فلما الدنيا، على الخأرة ُك
الرضة. أكلته أن إلى عنده يزل فلم أبي إلى ُدفع وسإلم عليه
إلى الشجار ومجيء الجذع حنين من ُيتعّجب أن ينبغي عقيل: ل ابن قال

تجذب خأاصيًة المغناطيس في َجعل َمْن فإن وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول
إليه. تجذب خأاصية الرسإول في يجعل أن يجوز إليه، الحديد

عشر الثامن الباب
يده في الحصى تسبيح في
بكر، وأبو هو مكان في جلس وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ذر: أن أبي عن

َيات سإبع وسإلم عليه الله صلى النبي فتناول وعثمان، وعمر، ّبْحن، َحَص حتى فس
ًا لهن سإمعت فخرسْإن. وضعهن ثم النحل، كحنين َحنين

ّبحن بكر أبي يد في فوضعهن أخأذهن ثم ًا لهن سإمعت حتى فس كحنين حنين
فخرسْإن. وضعهن النحل. ثم

ًا لهن سإمع حتى عمر يد في فوضعهن تناولهن ثم وضعهن ثم النحل كحنين حنين
فخرسإن.

ّبحن عثمان يد في فوضعهن تناولهن ثم ًا لهن سإمعت حتى فس كحنين حنين
فخرسْإن. وضعهن ثم النخل،

عشر التاسإع الباب
المشركين من أذاه قصد عمن سإتره في
ّبْت1ش111قال: {س عباس ابن عن َدآ َت ِبى َي أ

َهٍب َ َتّب َل } َو
)1(المسد: 

رآها فلما بكر، أبو ومعه وسإلم عليه الله صلى النبي إلى لهب أبي امرأة جاءت



مكتبة                                             المصطفى فضائل بتعريف الوفا
 السإلمية مشكاة

ّية امرأة إنها الله، رسإول قال: يا ِذ تؤذيك. ل قمَت فلو َب
َها ّن ِإ ِني» . َلْن قال: « َتَرا

ُبك بكر، أبا فقالت: يا فجاءت بِشعره. َهَجاني صاح
الشعر. يقول ما قال: ل،

ّدق عندي قالت: أنت وانصرفت. مص
ترك. لم إنها الله، رسإول فقال: يا

َلٌك َيَزْل َلْم قال: «لَ، ِني َم ُتُر َها َيْس ْن ِه» . ِم َناِح ِبَج
سإفيان. أبي أخأت حرب بنت جميل هي: أم لهب أبي امرأة

 العشرون الباب

ِلنس من وسإلم عليه الله صلى أذاه أراد من دفع في ا
ْونا عبدالله بن جابر عن َغَز َبل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال:  َنْجد، ِق

ْته معهم، قفلُت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قفل فلما َك في القائلة فأدر
ٍد ِعَضاه، كثير وا الشجر، تحت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاُب فنزل ال

ّلق سَإُمَرة تحت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ونزل سَإيفه. بها فع
ِنْمنا قال فجئناه يدعونا، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إذا ثم نومًة، جابر: ف
َهذا وسإلم: «إّن عليه الله صلى الله رسإول فقال جالس، عنده أعرابي فإذا

َتَرَط ِفي اخْأ ْي َنا سَإ ِئٌم، َوأ ْظُت، َنا َق ْي َت َو َفاسْإ ُه ِه ِفي َو ِد ًا َي ْلت َقال َص ُعَك ِلي: َمْن َف َن َيْم
ّني؟ ُو ِم َه ّلُه.  ْلُت: ال ِلٌس» . َذا ُق َجا

وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول يعاقبه لم ثم
أخأرجاه.

من رجع لما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: إن عبدالله بن جابر عن
رأس على قام حتى الحارثا، بن غورثا له يقال رجل جاءه محارب، بني غزاة

ّني؟ يمنعك فقال: َمْن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «الله» . م
وقال: «َمْن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأخأذه يده من السيف فسقطِ
ُعَك َن ّني؟ َيْم ْيَر ُكن ِم ُد خَأ َه َتْش َأ ٍذ» . قال: « َ أْن آخِأ ّ اله ل ّلُه؟؟» . ِإل ال

سإبيله. يقاتلونك. فخلى قوم مع أكون ول أقاتلك ل أن أعاهدك ولكن قال: ل،
ّفر جهل: هل أبو قال: قال هريرة أبي عن أظهركم؟ بين فيكم وجهه محمد يع

قال: فقيل: نعم.
وجهه ولعفرّن رقبته على لطأّن ذاك يفعل رأيته إْن والعزى، فقال: واللت

التراب. في
عنقه. ليطأ زعم يصلي وهو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأتى

ْنكص وهو إل منه فجأهم قال: فما لك؟ له: ما فقالوا بيده، ويتقي عقبيه على َي
ًا وبينه بيني قال: إن ً نار من لخندق ْول َه وأجنحة. و

ْو عليه الله صلى الله رسإول فقال َل َنا وسإلم: « ّني َد ُته ِم ْف َط َت ًوا لخْأ ًوا» . ُعْض ُعْض
مسلم.  بإخأراجه انفرد

صلى الله رسإول فأمر الفتح، يوم الظهر قال: جاء أشياخأه عن الواقدي حكى
ً وسإلم عليه الله فّر وقد الجبال فوق وقريش الكعبة، فوق بالظهر يؤذن أن بلل
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وتغيبوا. وجوههم
ًا أن قال: أشهد فلما جهل: لعمري، أبي بن جويرية الله. يقول رسإول محمد
الحبة. َقتل َمن نحب ما ووالله فنصلي، الصلة أما ِذكرك، لك رفع لقد

اليوم. بهذا يسمع فلم أبي أكرم الذي لله أسإيد: الحمد بن خأالد وقال
ً أسإمع أن قبل مّت ليتني هشام: واثكله بن الحارثا وقال فوق ينهق بلل

الكعبة
ُد يصيح الجليل، الحادثا واللت العاص: هذا أبي بن الحكم وقال َجَمح بني عب
ّية على ينهق ِن طلحة. أبي َب

ًا هذا كان عمرو: إن بن سإهيل وقال فسيغيره. لله سإخط
ًا، أقول فل أنا حرب: أما بن سإفيان أبو وقال ًا قلت ولو شيئ ْته شيئ َبر هذه لخأ

الحصاة.
وقف حتى فأقبل خأبرهم، فأخأبره وسإلم عليه الله صلى النبي جبريل فأتى

َأّما عليهم ْنَت فقال: « ْلَت ُفلَُن َيا أ ُق َذا، َف ْنَت َك َأ ْلَت ُفلَُن َيا و ُق َذا» . َف َك
ًا. قلُت فما الله رسإول يا أنا سإفيان: أما أبو فقال شيئ

وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول فضحك
وسإلم عليه الله صلى النبي غزا عثمان: لما بن شيبة قال: قال عكرمة عن

ًا: فذكرت َنين َلهما وعمي أبي ُح لي قت ْدرك فقلت: اليوَم وحمزة، عل من ثأري ُأ
محمد.
ْلفه، ِمن فجئته ْبق لم حتى ودنوت منه فدنوت خَأ سإورة بالسيف ُأسإوره أن إل َي

َواظ إلّي ُرفع صلى النبي إلّي فالتفت القهقرى، فنكصت البرق، كأنه نار من ُش
َعاَل وسإلم عليه الله َت َبَة» . فوضع َيا فقال: « ْي واسإتخرج صدري، على يده َش
وبصري. سإمعي من إلّي أحّب وهو بصري إليه فرفعت قلبي، من الشيطاَن الله

ً أن أبيه، عن سإليمان، بن المعتمر عن الله رسإول إلى قام مخزوم بني من رجل
ْهر يده وفي وسإلم عليه الله صلى وسإلم، عليه الله صلى الله رسإوَل به يرمي ِف
عليه الله صلى الله رسإول ليدفع الفهر وفيها يده رفع سإاجد وهو أتاه فلما

ْنَت أصحابه إلى فرجع يده فيبست وسإلم، ُب الرجل؟ عن فقالوا: َج
َله. فتعجبوا أسإتطيع ل يدي في هذا ولكن قال: ل، أصابعه ووجدوا ذلك من ُأرسإ

يراد. شيء هذا وقالوا خألصوها حتى أصابعه فعالجوا الِفهر على يبست قد
في منك أعجَز رأينا له: ما قالوا الحكم حديث في الدنيا أبي بن بكر أبو وروى

وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول أمر
ًا سإمعنا منه دنونا فلما له، تواعدنا لقد تلومونا فقال: ل ْلفنا صوت ّنا خأ ما أنه ظن

التقتا والمروة الّصفا فرأيت أخأرى ليلة تواعدنا ثم ألقيت، إل جبال بتهامة بقي
وبينه. بيننا فحالتا

والعشرون الحادي الباب
وسإلم عليه الله صلى آذاه من بعضُ هلك كيفية في
عمران. وكان وآل البقرة يقرأ وكان فأسإلم، نصراني رجل قال: كان أنس عن

ًا فعاد وسإلم، عليه الله صلى للنبي يكتب إل محمد يدري يقول: ما وكان نصراني
له. كتبت ما

محمد فعُل فقالوا: هذا الرض، لفظته وقد فأصبح فدفنوه، الله، فأماته
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فأصبح وأعمقوا له فحفروا صاحبنا. فألقوه عن نبشوا منه هرب لّما وأصحابه
صاحبنا. على نبشوا وأصحابه، محمد فعل الرض. فقالوا: هذا لفظته وقد

ليس أنه فعلموا الرض لفظته وقد فأصبحوا اسإتطاعوا، ما وأعمقوا له فحفروا
فألقوه. الناس من
ّنا95ش15تعالى: {س قوله المفسرون قال َناَك ِإ ْي َف ِءيَن َك ِز ْه َت ْلُمْس } ا

)95(الحجر: 
ّين وبالقرآن، وسإلم عليه الله صلى الله برسإول يستهزئون كانوا قوم أنهم ب

ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل جبريل فأتى يطوفون والمستهزئون يوم
هذا؟ تجد جبريل: كيف المغيرة. فقال بن الوليد بهم فمّر بالبيت،

ْئَس ِب ُد قال: « ْب الله» . َع
ُكفيت.  قال: قد

فمنعه بإزاره، نبله من شظية فتعلقت َنبلَ، يريش برجل فمّر سإاقه إلى وأومأ
ْبر َطامن أن الك فمات. فمرض لينزعها ُي
هذا؟ تجد جبريل: كيف فقال وائل، بن العاص ومّر

ْئَس ِب ُد قال: « ْب فمات. قدمه أخأمص إلى الله» . فأشار َع
هذا؟ تجد فقال: كيف يغوثا عبد بن السإود ومّر

ًا. فمات بطنه إلى الله» . فأشار عبد قال: «بئس َبن َح
هذا؟ تجد فقال: كيف قيس بن الحارثا ومّر

ْئَس ِب ُد قال: « ْب فمات. رأسإه فانتفخ رأسإه إلى الله» . فأومأ َع
بدر. قبل المستهزئون عكرمة: هلك قال
وليلة. يوم في السائب: هلكوا ابن قال

والعشرون الثاني الباب
الشياطين من وسإلم عليه الله صلى أذاه قصد من دفع في
ِإّن وسإلم عليه الله صلى النبي هريرة: أن أبي عن ًا قال: « ْيت ِر ْف الِجّن ِمَن ِع

ّلَت َف َلّي َت ِرَحَة َع َبا َع ال َط َق َلّي َف ِتي، َع َ ِني َصل َن َك َأْم ّلُه َف ْنُه ال ّتُه ِم َع َذ ْدُت َف َأَر أْن َو
َطُه ِب أْر

َلى َ ٍة ِإ َي ِر ِري ِمْن سَإا َوا ِد سَإ ّتى الَمْسِج ِبُحوا َح ُظُروا ُتْص ْن َت ِه َف ْي َل ُكْم ِإ ّل ُك
ُعوَن، َكْرُت َأْجَم َذ َة َف َو ْع ْيَماَن َأخِأي َد َل ِفْر َرّب َقاَل35ش38{س سُإ ْغ َهْب ِلى ا َو

ًا ِلى ْلك ّ ُم ِغى ل َب ٍد َين ّنَك ّمن ّلَح ِإ ِدى?  ْع ّهاُب َأنَت َب َو ْل } ا
)35(ص: 

ُتُه ْد َد َفَر ًا» . ». قال: « خَأاسِإئ
ّته: خأنقته. ومعنى َع َذ ف

ّتياح أبي عن َبيش: كيف بن الرحمن لعبد قال: قلت ال صلى الله رسإول صنع ُح
ْته ليلة وسإلم عليه الله َد الشياطين؟ كا

ّدرت الله رسإول يريدون والودية الجبال من الليلة تلك الشياطين عليه قال: تح
وجه بها يحرق أن يريد نار من شعلة بيده شيطان وفيهم وسإلم، عليه الله صلى

قل. محمد، فقال: يا جبريل فجاءه وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول
ُقوُل» .  فقال: «َما َأ
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ُذ ُعو َأ ُقْل:  ِلَماِت قال: « َك ّتاّماِت الله ِب َها ال ّل َق َما َشّر ِمْن ُك َل َأ خَأ َذَر َأ، َو َبَر وِمْن َو
ِزُل َما َشّر ْن ِء ِمَن َي ْعّرُج َما َشّر َوِمْن الَسَما َها، َي ْي َتِن َشّر َوِمْن ِف ْيِل ِف ّل ِر، ال َها ّن َوال

ِرٍق ُكّل َشّر َوِمْن ّ َطا ُق (إل ْطُر َي ًا)  ِرق ٍر َطا ْي َرْحماُن» . َيا ِبَخ
تعالى. الله وهزمهم نارهم قال: فطفئت

والعشرون الثالث الباب
شيطان وسإلم عليه الله صلى له كان أنه بيان في
ً وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: خأرج عائشة عن ِغْرت ليل عليه، ف

ِئَشُة، َيا َلِك فقال: «َما أصنع ما فعرف فجاء َأِغْرِت؟» . َعا

مثلك. على مثلي يغار ل لي قالت: وما
َذِك َأخَأ َف َأ ُنِك؟» . قال: « َطا ْي َش

شيطان؟ قلت: أومعي
َعْم» . َن قال: «

إنسان؟ كل قلت: ومع
َعْم» . َن قال: «

الله؟ رسإول يا قلت: ومعك
َعْم، َن ِكّن قال: « ّبي َل ِني َر َن َعا ِه َأ ْي َل َلَم» . َع َأسْإ َف

مسلم. بإخأراجه انفرد
َيينة بن سإفيان إل الميم، يقولون: «أسإلَم» بفتح الرواة وأكثر قال: فأسإلم، ُع

بخير». إل يأمرني قال: «فل اللفاظ بعضُ في لنه بصحيح؛ وليس بضمها
ْلُت عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عمر ابن عن ُفّض َلى وسإلم: « َدَم َع آ

َكاَن ْيِن:  َت َل ِني ِبَخْص َطا ْي ًا َش ِفر ِني َكا َن َعا َأ ّلُه َف ِه ال ْي َل َلَم، َع َأسْإ ُكّن َف َواِجي َو ًا أْز َن ْو َع
َكاَن َطاُن ِلي. و ْي َدَم َش ًا آ ِفر َنْت َكا َكا ُتُه و ْوَج ًا َز ْون ْيه» . َع َل َع

والعشرون الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى عنه الهوام أذى دفع في
ّفيه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: دعا أمامة أبي عن يلبسهما، بخ

ّية. منها فخرجت بها فرمى الخأرى، فاحتمل غراب، جاء ثم إحداهما فلبس َح
ْؤِمُن َكاَن وسإلم: «َمْن عليه الله صلى الله رسإول فقال ِم ِبالله ُي ْو َي ِر وال َ الخِأ َفل
ِبْس ْل ْيه َي ّف ّتى خُأ ُهَما» .  ح ُفَض ْن َي

والعشرون الخامس الباب
فاسإتقامت خأرجت وقد وسإلم عليه الله صلى أصحابه بعضُ عين إعادته في
ّي، بن الهيثم عن َتادة أبي عيُن قال: أصيبت أبيه عن عد ّظفري النعمان بن َق ال
َبا َيا َهذا فقال: «َما يده في وهي وسإلم عليه الله صلى النبّي فأتى ُأحد، يوم َأ

َدة؟» . َتا َق
الله. رسإول يا ترى ما قال: هذا
ْئَت قال: «إن َبْرَت ِش َلَك َص ّنَة، َو ْئَت وإْن الَج َها ِش ُت ْد َد ْوُت َر َع َد ّلَه َو َلْم َلَك ال ْد َف ِق ْف َت

َها ْن ًا» . ِم ْيئ َش
ْبتلى رجل ولكني جليل، وعطاء جزيل لجزاء الجنة إن الله، رسإول قال: يا ُم

ْدنني، فل أعور يقلن إن النساء، بحب الجنة. لي الله وتسأل لي تردها ولكن ُير
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َعُل ْف َأ َبا َيا فقال: « َة» . ثم َأ َد َتا بيده وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أخأذها َق
بالجنة. له الله ودعا مات، أن إلى عينيه أحسن فكانت موضعها، إلى فأعادها

فتى؟ يا أنت عمر: َمْن له فقال العزيز عبد بن عمر على ابنُه قال: فدخأل
فقال:

ُنه الخد على سإالت الذي ابُن أنا عي
ّدت الّرد أحسن المصطفى بكّف فُر
حالها لحسن كانت كما فعادت

ْيٍن ما ُحسَن فيا ّد ما طيَب ويا ع َي
المتوسإلون. إلينا فليتوسإل هذا عمر: بمثل فقال

قال: ثم
َبان ل المكارم تلك ْع لبٍن من َق
َبا ٍء ِشي َدا بما ُد فعا َ بع أبوال

والعشرون السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى بحضرته الجدار كلم في
ْدري: أن أسإيد أبي عن َب قال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول (الساعدي) ال

َيا عبد بن للعباس َبا المطلب: « َفْضِل، َأ َ ال ِرْم ل َلَك َت ِز ْن ًدا َم ْنَت َغ ُنوَك، أ َب ِإّن َو ِلْي َف
ُكْم ْي َحاَجًة» . ِف

ُكْم» . فقال: «الّسلَُم فجاء فانتظروه ْي َل َع
وبركاته. الله ورحمة السلم قالوا: وعليكم

ْيَف َك ُتْم؟» . قال: « َبْح أْص
قالوا: بخير.
الله؟ رسإول يا أصبحت قالوا: كيف
ٍر ْي ِبَخ ُد قال: « ّلَه» .  َأْحَم ال

ُبوا َقاَر َت َيْزَحْف فقال: « ُكْم ِل ْعُض َلى َب ًا. ِإ ْعضٍُ» . ثلث َب
َكنوه فلما َهذا بملءته عليهم اشتمل َأْم ّباُس وقال: « َع ْنو َعّمي ال ِبي، َوِص أ

ِء َ َ ُؤل َه و
ْهُل ِتي، َأ ْي ُهّم َب ُهْم الل ُتْر ِر ِمَن اسْإ ّنا ِري ال ْت ُهْم َكَس ّيا ِتي إ َء َ َهذه» . ِبَمل

ّفة قال: فأّمنت ُك ًا. آمين البيت وحوائطِ الباب ُأسْإ ثلث

والعشرون السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى له الظبية تكليم في
بظبية وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: َمّر الخدري سإعيد أبي عن

ّلني الله، رسإول فقالت: يا خأباء إلى مربوطة ثم خأْشفّي فأرضع أذهب حتى ُح
فتربطني. أرجع
ُد عليه الله صلى الله رسإول فقال ْي ٍم وسإلم: «َص ْو َطُة َق ْي ِب ٍم» . فأخأذ َوَر ْو َق
ّلها، له، فحلفت عليها ً إل مكثت فما فح في ما نفضت وقد جاءت حتى قليل

َء أتى ثم وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول فربطها ضرعها، أصحابها خأبا
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول فحلها له، فوهبوها منهم، فاسإتوهبها

بعضُ في يوم ذات وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: مر عباس ابن عن
وقال: «َما الله. فوقف، رسإول فنادته: يا قوم، رحل في بظبية هو فإذا شأنه،

ُنِك؟» . ْأ َش
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ْقني جياع وهما خِأْشفين، لي قالت: إن إليك وأرجع فأرويهما لنطلق فأطل
ّدني. فتش

ْيَن؟» . ِل َع ْف َت َأ قال: «
َعّشار. عذاب الله يعذبني وإل قالت: نعم، ال

جاءت أن لبث فما مكانه، وجلس وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول فحلها
ّق اللبن، من فارغ وضرعها فاسإتوهبها وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لها فر

فأطلقها. له فوهبها الرجل من
فإذا الصحراء، في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: كان سإلمة أم عن
ًا. ثم ير فلم الله. فالتفت رسإول ينادي: يا مناد موثوقة ظبية فإذا التفت شيئ

مني. أدُن الله، رسإول فقالت: يا
َهْل منها فدنا ٍة؟» . ِمْن َلِك فقال: « َحاَج

ّلني الجبل، ذلك في خِأْشفين لي إن قالت: نعم، ثم فأرضعهما أذهب حتى فح
إليك.  أرجع

ْيَن؟» . ِل َع ْف َت َو قال: «
أفعل. لم إن العّشار عذاب الله قالت: عذبني

َأطلقها عليه الله صلى النبي فأوثقها رجعت، ثم خأشفيها فأرضعت فذهبت ف
الله؟ رسإول يا حاجة فقال: ألك العرابي وانتبه وسإلم،

َعْم َن ُق قال: « ِل ْط ِذه» . فأطلقها ُن الله إل إله ل أن وتقول: أشهد تعدو فذهبت َه
الله. رسإول وأنك

والعشرون الثامن الباب
وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول الضب كلم في
ًا عمر: أن ابن عن ّبا صاد أعرابي أهله إلى يجيء أن يريد ُكّمه في فجعله َض

الجماعة؟ هذه فقال: ما بجماعة، هو فإذا ويأكله، ويشويه فيذبحه
عبدالله. بن محمد وهو نبي، أنه يذكر رجل قالوا: على

ّق حتى فجاء فقال: وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على أقبل ثم الناس، ش
ّلمُت ما والعزى، واللت ْهجة ذي على سإ ُيسّميني أن ولول منك، إلّي أبغضُ ُم
َعُجول قومي ْلت ال َد بقتلك فَسَرْرت فقتلتك، عليك لعج وأرجُت والبيضُ، السإو

آلهتنا. تسّب إذ وغيرهم، هاشم بني
َيا وسإلم عليه الله صلى النبي فعرفه ِني َأخَأا فقال: « ٍم، َب ْي َل َلَك َما سُإ َلى َحَم َع
ْلَت الذي َلْم ُق ِني َو ِرْم ْك ِلِسي؟» . في ُت َمْج

ْتني َل َك َث ًا قال: و الضب. هذا بك يؤمن حتى بك آمنت ل والعزى، اللت أيض
يديه. بين الضب فطرح
عنقه. أضرب لي عمر: ايذن فقال

َأما ِلْمَت فقال: « ْيَم أّن َع ِل َد الَح ُكوُن َكا ًا» . َي ِبي َن
َيا فقال الضب، على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أقبل ثم َضّب» . له: «

ّبيك ْعديك. لسان قال: ل ْفهم مبين عربي وسَإ ًا. القوم ُي جميع
َيا فقال ُد؟» . َمْن َضّب له: « ُب ْع َت

وفي سإبيله، البحر وفي سإلطانه، الرض وفي عرُشه، السماء في قال: الذي
عقابه. النار وفي رحمته، الجنة

َفَمْن َنا؟» . قال: « َأ
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ّدقك، من أفلح قد النبيين، وخأاتم العالمين، رب قال: رسإول من وخأاب ص
كذبك. 

ًا أبتغي العرابي: ل قال له، شريك ل وحده الله إل إله ل أن أشهد عين بعد أثر
ًا وأن ْعري، ورسإوله عبده محمد َبَشري، بَش أتيتك لقد والله وعلنيتي، وسإّري، و
سإمعي، من إلي أحب الن ولنت منك، إلّي أبغضُُ هو أحد الرض وجه على وما

وولدي. ووالدي، وبصري،
ُد عليه الله صلى الله رسإول فقال َداَك الذيِ د وسإلم: «الَحْم ِبْي» . َه

َليم بني من أعرابي قال: خأرج عباس ابن عن ّدى سُإ هو فإذا البّرية، في يتب
وسإلم عليه الله صلى النبي إلى جاء ثم كمه، في جعله ثم فاصطاده بضب،

َعُجول يسموني قومي أن أخأاف أني ولول الساحر، أنت محمد، فناداه: يا ال
هذا. بسيفي لضربتك

ِلْس عليه الله صلى النبي فقال به، ليبطش عمر له فوثب َبا وسإلم: «اْج َأ

ْفٍص، ْد َح َق َد َف ْيُم َكا ِل ًا» . يكوُن الَح ّي ِب َن
ِلْم فقال العرابي، إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول التفت ثم له: «أسْإ

َلُم ِر» . ِمَن َتْس ّنا ال
من الضّب رمى الضب. ثم هذا بك يؤمن حتى أومن ل والعزى فقال: واللت

ّلى ًا، الضب كمه. فو َها عليه الله صلى الله رسإول له فقال هارب ّي وسإلم: «أ
ِبْل» . فأقبل، الَضّب ْق َنا؟». له: «َمْن فقال َأ َأ

َأ ثم المطلب، عبد بن عبدالله بن محمد قال: أنت يقول: الضب أنش
ٌق إنك الله رسإوَل يا أل صاد

ًا فبوركَت ْهدي َيا وبوركَت َم ِد ها
َهْرَت ِة ديَن لنا َش بعدما الحنيف

ْدنا َب الطواغيا الَحِمير كأمثال ع
َو خأيَر فيا ْدع ُمْرسإل خأيَر ويا َم

ِلنس ثم الجن إلى ْيك ا ّب َيا ل داع
واضٍح الله من ببرهاٍن أتيَت

َأصبحَت َق فينا ف َيا القول صاد واع
ّيا الحوال في فبوركت ًا ح ّيت وَم
ًا وبوركت َيا وبوركت مولود  ناش

ًا فقال الضب، سإكت ثم لب العرابي: واعجب به أتيت ثم البّرية من اصطدته ض
ًا يكلم كّمي، في ًا أطلب ل أنا الشهادة بهذه له ويشهد الكلم بهذا محمد بعد أثر

ًا أن وأشهد الله، إل إله ل أن أشهد عين، وحسن ورسإوله. فأسإلم عبده محمد
ّلُموا إلى التفت إسإلمه. ثم َع ِبّي أصحابه. فقال: « ْعَرا َل َوًرا ا ُقْرآِن» . ِمَن سُإ ال

فصل
ْنقل لم المعجزات من رويتم قائل: ما قال فإن التواتر. نقَل ُي

ًا يورثا الوقائع قلنا: مجموع ًا علم حاتم. وُجود علَي كشجاعة ضروري
ًا قائم فمعجزه فيه، ُيْرتاب ل الذي القرآن عندنا ثم ِدي أبد التحدي: منار على ينا
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ْأتوا َف مثله} . من بسورة { 
أهل وإقرار وضعفه، فقره مع وسإلم عليه الله صلى لنبينا الملك إذعان ثم

الدلة. أكبر من بصفته الكتاب

والعشرون التاسإع الباب
نبي إل يعلمها ل مسائل على اليهود وسإلم عليه الله صلى إجابته في
ْقدمه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أتى سإلم بن عبدالله أن أنس عن َم

نبي. إل يعلمهن ل خأصال ثلثا عن سإائلك إني الله، رسإول فقال: يا المدينة،
قال: «سَإْل» .

ُيْشبه أين ومن الجنة؟ أهل منه يأكل ما أول وما الساعة؟ أشراط أول قال: ما
ُد وأمه؟ أباه الول
ِني عليه الله صلى الله رسإوُل فقال َبَر َأخْأ ِهّن وسإلم: « ْيُل ِب ِر ْب ًا» . ِج ِنف آ

الملئكة. من اليهود عدو قال: ذاك
َأّما ّوُل قال: « َناٌر أْشَراُط أ َف ِة:  َع ُهْم الّسا ِرِق إلى َتْحُشُر ِمَن َتْخُرُج الَمْش

َأّما َو ِرِب.  ْغ ّوُل الَم ُكُل َما َأ ْأ ْنه َي ْهُل ِم ِة أ ّن ُة الَج َد َيا ِز ِد َف ِب ْوِت» . َك الُح
َبُه «وأما ِد َش َل َو َباه ال ِإذا أ َف َق َوأّمه:  َب ُء سَإ َء الّرُجُل َما ِة َما َأ َع الَمْر ِه َنَز ْي ُد، إل َل َو وإذا ال
َق َب ُء سَإ ِة َما َأ َء الَمْر َع الّرُجِل َما ُد َنَز َل َو َها» . ال ْي إل

الله.  رسإول وأنك الله إل إله ل أن فقال: أشهد

ْهت، قوٌم اليهود إن الله، رسإول قال: يا ثم ْبهتوني بإسإلمي يعلموا إن وإنهم ُب َي
ْلهم إليهم فأرسإل عندك، ّي عن فاسإأ فيكم. سإلم ابُن رجل أ
ّي إليهم فأرسإل ُكم؟» . سَإلََم ابُن َرُجٍل فقال: «أ ْي ِف

َقهنا عالمنا، وابن وعالمنا خأيرنا، وابن قالوا: خأيرنا َف أفقهنا. وابن وأ
ُتْم ْي َأ َأَر َلَم ِإْن قال: « ُدالله؟» . َأسْإ ْب َع
ذلك من الله قالوا: أعاذه
ًا وأن الله إل إله ل أن فقال: أشهد سَإلَم ابُن قال: فخرج الله. رسإول محمد

جاهلنا. وابن وجاهلنا، شرنا، وابن فقالوا: شّرنا،
الله. رسإول يا أخأاف كنت الذي فقال: هذا

البخاري. بإخأراجه انفرد
فقالوا: وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول إلى يهود قال: أقبلت عباس ابن عن

نبي أنك عرفنا بها أنبأتنا أنت فإن أشياء، خأمسة عن نسألك نحن القاسإم، أبا يا
واتبعناك.

ِلَك َقاَل28ش28قالوا: {س إذ بنيه على إسإرائيل أخأذ ما عليهن قال: فأخأذ َذ
ِنى ْي َنَك َب ْي َب ّيَما َو ْيِن َأ َل للَج ْيُت ا َ َقَض َواَن َفل ْد َلّى ُع ّلُه َع َلى َوال ُقوُل َما َع ِكيٌل َن } َو

)28(القصص: 
.

ّدثنا النبي. علمة عن قالوا: ح
َناُم َت ُه قال: « َنا ْي َ َع َناُم َول ُبه» . َي ْل َق

ّنث كيف قالوا: أخأبرنا ُتذكر؟ وكيف المرأة، تؤ

ِقي َت ْل َي َءاِن قال: « ِإْن الَما َ َف ُء َعل ِة َما َأ َء الَمْر ّثْت، الّرُجِل َما ِن ِإْن ُأ َ و ُء َعل الّرُجِل َما
َء ِة َما َأ َكَرْت» . الَمْر ُأذ
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قالوا: صدقت.
نفسه. على إسإرائيل حّرم قالوا: ما

َكاَن ِكي قال: « َت َق َيْش ِء، ِعْر ّنَسا َلْم ال ْد َف ًا َيِج ْيئ ِئُمُه َش ّ ُيل َباَن إل ْبِل، أل ِل َفَحّرَم ا
َها» . ْوَم ُلُح

قالوا: صدقت.
الرعد. هو ما قالوا: أخأبرنا
َلٌك ِة ِمَن قال: «َم َك ِئ َ ّكٌل الَمل َو ِده بالّسَحاِب ُم َي ْو ِب ِده ِفي َأ ٌق َي ٍر ِمْن ِمْخَرا َيْزُجُر َنا

ُفه الّسَحاَب ِبه ُيَصّر ْيُث و ُه َح ّلُه َأَمَر َلى» . ال َعا َت
 ُيسمع؟ الذي الصوت هذا قالوا: فما

ُتُه» . ْو قال: «َص
قالوا: صدقت.

يأتيه إل نبي من ليس إنه اتبعناك، بها أخأبرتنا إن التي وهي واحدة بقيت إنما
صاحبك؟ من بالخبر يأتيك فمن السماء، من بالخبر ملك

ْيُل» . ِر ْب قال: «ِج
ّونا ذاك والقتال، بالحرب ينزل الذي ذاك قالوا: جبريل قلت لو الملئكة، من عد

والقطر والنبات بالرحمة ينزل الذي ميكائيل
ّوا َكاَن َمن ُقْل97ش2تعالى: {س الله فأنزل ُد ِريَل َع ْب ّنُه ّلِج ِإ َلُه َف َلى َنّز ِبَك َع ْل َق
ْذِن ِإ ِه ِب ّل ًقا ال ّد ْيَن ّلَما ُمَص ِه َب ْي َد ًدى َي ُه ُبْشَرى َو ِنيَن َو ْؤِم ْلُم } ِل

)97(البقرة: 
الية.
يحدثا وهو وسإلم عليه الله صلى الله برسإول يهودي قال: مّر عبدالله عن

نبي. أنه يزعم هذا إن يهودي، قريش: يا أصحابه. فقالت
نبي. إل يعلمه ل شيء عن قال: لسإألنه

ِلنسان؟ يخلق مم محمد، قال: يا ثم جلس، حتى قال: فجاء ا
َيا ّي، قال: « ِد ُهو ُق، ُكَل ِمَن َي َل ِة ِمْن ُيْخ َف ْط ِة وِمْن الّرُجِل ُن َف ْط ِة، ُن َأ َأّما الَمْر َفُة ف ْط ُن

َفٌة الّرُجِل ْط ُن َظٌة َف ْي ِل َها َغ ْن ْظُم ِم َع َعَصُب، ال َفُة وأّما وال ْط ِة ُن َأ َفٌة الَمْر ْط ُن َقٌة َف ْي ِق َر
َها ْن ّدُم ِم ّلْحُم» . ال وال
ْبلك. َمْن يقول كان فقال: هكذا اليهودي فقام َق
ْوبان عن ًا قال: كنت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مولى َث رسإول عند قائم
ْبر فجاء وسإلم، عليه الله صلى الله يا عليك فقال: السلم اليهود أحبار من َح

ِلَم منها، ُيْصرع كاد دفعة محمد. فدفعته تدفعني؟ فقال: 
الله رسإول يا تقول فقلت: أل

أهله. به سإماه الذي باسإمه أدعوه اليهودي: إنما فقال

ٌد اسْإِمي وسإلم: «إّن عليه الله صلى الله رسإول فقال ِني الذي ُمَحّم ِبه سَإّما
ِلي» . ْه أ

أسإألك. اليهودي: جئت فقال
َهْل عليه الله صلى الله رسإول فقال ُعَك وسإلم: « َف ْن ٌء َي ُتَك؟» . إْن َشْي ْث ّد َح

بأذني. قال: أسإمع
ٍد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فنكث معه. فقال: «سَإْل» .  بعو



مكتبة                                             المصطفى فضائل بتعريف الوفا
 السإلمية مشكاة

والسموات؟ الرض غير الرض تبدل يوم الناس يكون اليهودي: أين فقال
ِة وسإلم: «في عليه الله صلى الله رسإول فقال ْلَم ّظ ْوَن ال ِر» . ُد الِجْس

ًة؟ الناس أول قال: فَمْن إجاز
ُء َقَرا ُف ْيَن» . قال: « ِر َهاِج الُم

الجنة. يدخألون حين ُتْحفتهم اليهودي: فما قال
ُة َد َيا ِز ِد قال: « ِب ْوِن» . َك ّن ال

أثرها. في غذاؤهم قال: فما
ْنَحُر ُي ُهْم قال: « ْوُر َل ِة َث ّن ُكُل َكاَن الذي الَج ْأ َها» . ِمْن َي ِف ْطَرا أ

عليه؟ شرابهم قال: فما
ْيٍن قال: «ِمْن َها َع ْي ْيلً» . ُتَسّمى ِف ِب ْلَس سَإ

قال: صدقَت.
رجلن. أو رجل أو نبي إل الرض من أحد يعلمه ل شيء عن أسإألك قال: وجئت

ُعَك َف ْن َي ُتَك؟» . إْن قال: « ْث ّد َح
الولد. عن أسإألك جئت بأذني، قال: أسإمع
ُء َيضُُ الّرُجِل قال: «َما ْب ُء أ ِة َوَما َأ َفُر، الَمْر َذا أْص َعا َفإ َتَم َ اْج َعل ِنّي َف ِنّي الّرُجِل َم َم

ِة َأ َكَر الَمْر ْذ ْذِن أ َ وإذا الله، ِبإ ِنّي َعل ِة َم َأ ِنّي الَمْر ّنثا الّرُجِل َم ْذِن أ الله» . ِبإ
انصرف. لنبي. ثم وإنك صدقَت، اليهودي: لقد فقال
ْد عليه الله صلى الله رسإول فقال َق َل ِني وسإلم: « َل َأ ِني الذي َعْن َهذا سَإ َل َأ ْنه سَإ َع

ْلٌم ِلْي َوَما ٍء ِع ْنه، ِبَشي ِني ُثّم ِم َتا ّلُه َأ ِبه» . ال
مسلم. بإخأراجه انفرد

الثلثون الباب
وسإلم عليه الله صلى ظهره وراء من الشياء رؤيته في
ْقبل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان أنس عن أن قبل بوجهه علينا ُي

ّبر، ْوا يك َتَراّص ُلوا، فيقول: « ِد َت ْع ّني وا ِإ ُكْم ف ِء ِمْن أَرا ِري» . َوَرا ْه َظ
َهْل عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن ْوَن وسإلم: « ِتي َتَر َل ْب ِق
َنا، َها َوالله ُه َفى َما َف َلّي َيْخ ُكْم َع َع َ خُأُشو ُكْم، َول َع ُكو ّني َر ُكْم ِإ ِء ِمْن َلَرا َوَرا

ِري» . ْه َظ
الصحيحين.  في الحديثان

ْيُموا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال أنس عن ِق َأ ُفوَف، وسإلم: « ّني الّص ِإ َف
ُكْم ْلِف ِمْن َأَرا ِري» . خَأ ْه َظ

والثلثون الحادي الباب
الضوء في يرى كما الظلمة في يرى كان وسإلم عليه الله صلى أنه في
يرى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: كان عنها الله رضي عائشة عن
ْلمة في الضوء. في يرى كما الظ

والثلثون الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى دعائه إجابة في
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ْيَن يوم قال وسإلم عليه الله صلى النبي سإعد: أن بن سإهل عن ِلّي خأيبر: «أ َع
ِبي ْبَن أ

ِلٍب؟» . َ َطا
عينيه. يشتكي فقيل: هو

ُلوا َأْرسِإ َف ْيه» فأتي قال: « َل في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فبصق به ِإ
وجع. به يكن لم كأن فبرىء له، ودعا عينيه

أخأرجاه.
يلبس علي وكان علي، مع َيْسُمر أبي قال: كان ليلى، أبي بن الرحمن عبد عن

َته الصيف. فقيل: لو في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف ثياب فسأله، سإأل
ُد وأنا إلّي بعث وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال: إن خأيبر، يوَم العين َأْرَم
ُد إني الله، رسإول فقلت: يا ِهْب وقال: «اللهم عيني في العين. فتفل أرم أذ

َد» . فما الحّر عنه ًا ول َحّرا وجدُت والبر يومئذ. منذ برد
ْعلى عن سإفر، في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: خأرجت ُمّرة بن َي

فقالت: يا لها، صبي معها جالسة بامرأة مررنا الطريق ببعضُ كنا إذا حتى
مرة. كم أدري ما النوم في يؤخأذ داء أصابه هذا الله، رسإول

ِه» . فدفعته ْي ِن ْي ِل ِو َنا فاه فغر ثم الّرحل، واسإطة وبين بينه إليه. فجعله قال: «
ًا، فيه فتفل ِم ثلث ِبْس َدالله، َيا الله وقال: « ْب ْأ َع ّو َيا اخْأَس ُد َها ُثَم الله، َع َل َو ُه، َنا ّيا ِإ

َنا ْي ِق َقاَل: ال ِة ِفي َو َع َكاِن َهذا ِفي الّرْج َنا الَم ْي ِر ِب َأخْأ َعَل» . َما َف َف
ثلثا. فقال: «َما شياه معها المكان ذلك في فوجدناها ورجعنا، قال: فذهبنا

َعَل ّيِك؟» .  َف ِب َص

ًا منه حَسْسنا ما بالحق بعثك قالت: والذي ِرْر الساعة، حتى شيئ هذه فاجت
الغنم.

ِزْل ْن ْذ قال: «ا َها َفُخ ْن ًة ِم َد ّد َواِح ّيَة» . َوُر ِق َب ال
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول إلى بولدها جاءت امرأة أن عباس ابن عن

ًا، به إن الله، رسإول فقالت: يا طعامنا. عند يأخأذه وإنه َلَمم
ّع ودعا، صدره وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: فمسح َث ّعة، ف ِمن فخرج ث

السإود. فسعى. الَجْرو مثُل فيه
الله صلى الله رسإول عهد على سَإنٌة الناَس قال: أصابت مالك بن أنس عن

وسإلم. عليه
قام إذ الجمعة يوم المنبر على يخطب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فبينا

ُع العيال، وجاع الماُل، هلك الله، رسإول فقال: يا أعرابي يسقينا. أن الله فاد
َعٌة، السماء في وما يديه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فرفع فثار َقَز

َدُر المطر رأينا حتى منبره عن ينزل لم ثم الجبال، أمثال السحاُب على يتحا
لحيته.

ِطْرنا َد الغد، وِمن يوَمنا، قال: فُم الخأرى. الجمعة إلى يليه والذي الغد، وبع

ّدم الله، رسإول فقال: يا غيره رجل أو العرابي ذلك فقام المال وغرق البناء ته
لنا. الله فادع
َده وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فرفع ُهّم ي َنا وقال: «الل ْي َل َوا َ َح َنا» . َول ْي َل َع

صارت حتى انفرجت، إل السماء من ناحية إلى بيديه يشير جعل قال: فما
َبة مثل في المدينة ْو ًا. قناة الوادي سإال حتى الَح شهر

ّدثا إل أحد يجىء قال: ولم ْود. ح بالَج
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أخأرجاه.
يرفع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان سإئل: هل أنه مالك بن أنس عن
الدعاء؟ في يديه

قحطِ الله، رسإول له: يا فقيل الناس، يخطب جمعة في هو بينا قال: نعم،
َدبت المطر، َأْج وجل.  عز الله فادع الرُض، و

فما سإحابة، السماء في وما فاسإتسقى إبطيه، بياض رأينا حتى يديه فرفع
ُيهّمه الدار القريب الشاب إن حتى الصلة قضينا ُع ل فدامت أهله، إلى الرجو
ّدمت الله، رسإول قالوا: يا الخأرى الجمعة كانت فلما جمعة، البيوت، ته

المال. وهلك الّركبان، واحتبس
يديه: بين ففّرق هذا، بيده قال ثم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فتبّسم
ُهّم َنا «الل ْي َل َوا َ َح َنا» . َول ْي َل َع

المدينة. عن قال: فتكّشطت
ّدثها أباها سإعد: أن بنت عائشة عن نزل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن ح

ًا ًا وادي ْهس ُقلب إلى المشركون وسإبقه به، ماء ل َد وأصاب عليها، فنزلوا ال
ونجَم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى فشكوا العطش، المسلمين

ُق، ًا كان المنافقين: لو بعضُ وقال النفا ّي كما لقومه لسإتسقى يزعم كما نب
موسإى. اسإتسقى

َو وسإلم عليه الله صلى النبي ذلك فبلغ َأ َها فقال: « ْو ُل ْا ُكْم» . َأْن َعَسى َق َي ِق َيْس
ُهّم كفيه بسطِ ثم َنا وقال: «الل ْل ّل ًا َج ًا سَإَحاب ْيف ِث ًا َك ِدق ْو َد ْغ ْنُه َتْضَحُك ُم ُء ِم َلْرَجا ا

َنا ِطُر ْنُه ُتْم ًا ِم َذاذ ْد َر َع َق ِط ً ُق ًا، سَإْجل ّعاق ِم» . الَجلَِل َذا َيا َن ْكَرا ِل وا
ّد فما ٍة كل في تتلون سإحابة أظلتنا حتى ردائه من يديه ر الله رسإول وصَف صف

السحاب. صفات من وسإلم عليه الله صلى
وأفعم وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول قالها التي الضروَب ُأمطرنا قال: ثم
وارتووا. الناس فشرب الوادي، السيُل

ْييبية، يوم كان قال: لما أنس عن َد عليه الله صلى الله رسإول إلى هبطِ الُح
ً ثمانون وأصحابه وسإلم َبل من السلح في مكة أهل من رجل التنعيم، جبل ِق

عفان مال وأخأذوا عليهم، فدعا وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول ِغّرة يريدون
َو24ش48الية: {س هذه ونزلت عنهم فعفا ُه ِذى َو ّل ُهْم َكّف ا َي ِد ْي ُكْم َأ َعن

ُكْم َي ِد ْي َأ ُهم َو ْن ْطِن َع َب ّكَة ِب ِد ِمن َم ْع ُكْم َأْن َب َفَر ْظ ِهْم َأ ْي َل َكاَن َع ّلُه َو ُلوَن ِبَما ال ْعَم َت
ًا }  َبِصير

)24(الفتح: 
.

َطب بن عمرو عن ًء، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: اسإتسقى َأْح ما
ُتها، شعرة فيه وكانت ماء، فيه بقدح فأتيته ُهّم فأخأذ ْلُه» . فقال: «الل َجّم

بيضاء. شعرة لحيته في ليس سإنة وتسعين أربع ابن وهو قال: فرأيته
ُهّم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لي قال: دعا أنس عن ِثْر فقال: «الل ْك أ

َلُه ُه َما َد َل َو ِطْل َو َأ َتُه» . فأكثَر و َيا السنة في ْيحمل مالي كنز إن حتى مالي الله َح
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ْلبي وولدي مرتين وسإتة. مائة لُص
وسإلم، عليه الله صلى النبي يسّب لهب أبي ابن قال: كان أبيه عن نوفل، عن

ْتبة، واسإمه ُهّم عليه الله صلى النبي فقال ُع ّلطِْ وسإلم: «الل ِه سَإ ْي َل ًا َع ْلب ِمْن َك
ِبَك» . َ ِكل

ً فنزلوا أصحابه، مع قافلة في الشام يريد فخرج لخأاف إني فقال: والله منزل
محمد. دعوة

كلّ. له قال: فقالوا
َع قال: فحطوا يحرسإونه. حوله وقعدوا المتا

به. فذهب فانتزعه السبع قال: فجاء
ّذنُت بلل عن جابر، عن ّذنُت ثم أحد، يأِت فلم باردة، ليلة في بالصبح قال: أ أ
ُهْم وسإلم: «َما عليه الله صلى النبي فقال أحد، يأتي فلم ُن أ

ْ ِبلَُل؟» . َيا َش
َبدهم َك ُد. قلت:  َبْر ال

ُهّم ْكِسْر فقال: «الل ُهم أ ْن َد» . َع َبْر ال
ّوحون. رأيتهم بلل: فلقد قال يتر
بن له: يا فقال وسإلم عليه الله صلى النبي فعاده مرض؛ طالب أبا أن أنس عن

ُع أخأي، يعافيني. أن تعبده الذي ربك اد
ُهّم ْنشطِ كأنما طالب أبو َعّمي» . فقام اْشِف قال: «الل َقال. قال: يا من أ بن ِع

ْنَت تعبده الذي ربك إن أخأي ُيطيعك. قال: «وأ ُه َيا َل ْو َعّما ْعَت َل َط ّلَه َأ ال
َعَك» . َطا َل

فصل
ً المؤمنون تبعه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول معجزات ظهرت ولما عمل

ًا. ل بالدليل تقليد
كذا. وفعلت ونهيتنا فيقولون: واصلَت السبب، ليعرفوا يتعرضون كانوا ولهذا
ذلك. سإبب لهم فيبين
َنْت فلما ِلسإلم وشاع القلوُب له أذع ِنيت ا ّذبيه قلوُب َض وحاسإديه.  مك

ًا النار في بالخلود اليهود فرضي رسإول أنه علمهم ومع الحسد، لمقتضى اتباع
وسإلم. عليه الله صلى الله

ْعمهم، يقولون قوم وأخأذ ّقي ضفدع قال: يا فإنه القرآن: كمسيلمة، مثَل بَز ُن
ّقين. كم تن

فنبت صبي رأس على مسح وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن وسإمع
فقرع. صبي رأس على فمسح شعره،
ّي فجاشت بئر في بصق وسإلم عليه الله صلى النبي أن وبلغه هو فبصق بالر

فيبست. بئر في
ِلسإلُم فشا فلما ُفتحت وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول بعد ا اجتمع البلدان، و

نظهر حتى فهلموا بالمسلمين، لنا طاقة فقالوا: ل الملحدين من جماعة
ِلسإلَم ُندحل ا الفات. فيه و

ِلسإلم يظهرون الباطنية، وهم فإذا واصطيادهم، الجهاُل ومقصودهم والتعبد ا
ّلكوا ُفوا منهم تم ِللحاد. كاش با

َق معه سإلكُت الباطنية برئيس اجتمعُت عقيل: لو ابن قال ِلزراء طري على ا
أتباعه. وعقول عقله
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ُع ووجوه، طرق أقول: للمال فكنت َوْض ِلياس جهة في المل و ٌق. ا ُحْم
ّبقت وقد ِلسإلُم شريعة ط وتمكنت. الرَض ا
المساجد. في ومجامع الجمعة، في أسإبوع وكل بعرفه، سإنة كّل َمْجَمع فلها

ّدثون فمتى َتْمِحيق الزاخأر البحر هذا بتكدير أنفسكم تح في الظاهر المر هذا و
ّذن يوم وكّل الفاق، الرسإول. هذا باسإم منار ألف مائتي على يؤ
ْؤَمن لم ظهر لو خألوة، في حديٌث عليه أنتم ما وغاية قائله. هلك ُي

َق أعرُف فل منكم أحم
المناظرة باب يجيء أن إلى هذا
العلء كأبي المسلمين، في الملحدين من جماعة اندّس المصنف: وقد قال

َعّري، َوندي وابن الم َتا قبله، الرا صفة. أقبح على فما
ّدثين، في جماعة منهم واندّس ْيَن بها يقصدون أحاديث فوضعوا المح َش

وتناقضها. الشريعة
َء الله فأظهر الخطأ. من الصواَب ويبينون فضائحهم، يكشفون علما
ما على يتكلمون قوٌم وأخأذ الغيوب، عن يخبرون فأقبلوا التكهن، قوٌم وأظهر

ًا. يكون عّما والمنّجم القلوب، في غد
ِلسإلم دين أن ليظهروا ذلك كّل بمعجزة.  يأِت لم ا

نوره. يتم أن إل الله ويأبى
أن وسإلم، عليه الله صلى نبينا صدق على الدلئل أكبر عقيل: ومن ابن قال

ًا الكذاب ُيْمهل إنما سإبحانه الباري بالعذاب. يستأصله ثم يسير
ّبت ثم سإنين، عليه يكذب من ُيّمهل أن فيجوز بعده؟ شريعته يث

ّلل قبله، شريعتين نسخ على أقدم وقد ْبت، وح المم على أتباعه ينصر ثم الّس
ِلعجاز؟ حكمته ويؤيد با

َتبين لم فعله لو إذ ذلك، يفعل أن حاشاه ُق ُي المحال. من الصد
ْو44ش69يقول: {س تعالى تسمعه ألم َل ّوَل َو َق َنا َت ْي َل ْعضَُ َع ِويِل َب َقا لل } ا

)44(الحاقة: 
.

على يتوجه الطعن لن وحكمته؛ الباري عدل في طعن صدقه في طعن فمن
ِعين. الم

مصر نيل إلى عمر فكتب أصحابه، على معجزاته أشعُة فاضت قال: ولقد
الله صلى مسجده في فقّسمت كسرى بكنوز وجيء فأسإمعه، سإاريَة ونادى
وسإلم. عليه

وخأصائصه السلم، عليهم النبياء على فضله أبواب
صلى النفوس على محبته وتقديم بطاعته ووجو أمته ومثل به، بعث ما ومثل
وسإلم عليه الله

الول الباب
والسلم الصلة وعليهم النبياءعليه على فضله ذكر في

الجوهرية، جودة في الغاية فمنها مختلفة، النفوس أنشأ تعالى الله أن اعلم
ِدر ومنها َك ْتبة كل وفي ال درجات. ُر

ُلحت العيب، من سإليمًة أبدانهم خُألقت الغاية، هم فالنبياء النفوس لحلول فَص
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يتفاوتون. ثم الكاملة،
ًا، النبياء أصح وسإلم عليه الله صلى نبينا فكان َلهم مزاج ًا، وأكم وأصفاهم بدن
ًا. روح

ذلك. يبين وصفاته أخألقه من نذكره ما وبمعرفة
ّدمه ولذلك ُكّل. على وجّل عّز الله ق ال

ُق ذلك فمن ْل نفوسإهم. خَألق قبل نفسه خَأ
ْنُت عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن ُك ّوَل وسإلم: « ّييَن أ ِب ّن ال
ْلِق ِفي ُهْم الَخ ْعِث» . ِفي وآخِأَر َب ال
الكتاب. أول في طينته خُألقت كيف ذكرنا وقد
النبياء.  على الميثاق له أخأذ ذلك: أنه ومن

َد18ش3وجّل: {س عّز فقال ِه ّلُه َش ّنُه ال ّ ل? اله َأ َو ِإل َكُة ُه ِئ ْلَمَل ْا َوا ُلو ْو ُأ َو
ِم ْل ِع ْل ًا ا ِئَم ِقْسطِِ َقآ ْل َ ِبا ّ اله ل َو ِإل ِزيُز ُه َع ْل ِكيُم ا ْلَح } ا

)81عمران:  (آل
.

َد، وألهمهم له، كالتباع النبياء فَجعل اتباعه. عليهم وجب أدركوه فلو النقيا
ْو الصلة عليه قال وقد َل ْوسَإى َكاَن والسلم: « ّيا ُم َعُه َما ح ّ َوسِإ َباِعي» . إل ّت ا

ّدم ّنآ163ش4وجل: {س عّز فقال النبياء على ذكَره وق َنآ ِإ ْي ْوَح ْيَك َأ َل َكَمآ ِإ
َنآ ْي ْوَح َلى َأ ّييَن ُنوٍح ِإ ِب ّن ِه ِمن َوال ِد ْع َنآ َب ْي ْوَح َأ َلى َو ِهيَم ِإ ْبَرا ِإسْإَماِعيَل ِإ َق َو ْإسْإَحا َو

ُقوَب ْع َي َباِط َو للسْإ ّيوَب َوِعيَسى َوا َأ ُنَس َو ُيو َهاُروَن َو ْيَماَن َو َل َنا َوسُإ ْي َت َءا َد َو ُوو َدا
ًا ُبور } َز

)163(النساء: 
َنا35ش2تعالى: {س فقال باسإمه نبي كّل وخأاطب ْل ُق َدُم َو َءا ُكْن َيا ْنَت اسْإ َأ

ْوُجَك ّنَة َوَز ْلَج َ ا ُكل َها َو ْن ًدا ِم َغ ْيُث َر ُتَما َح ْئ َ ِش َبا َول ْقَر ِه َت ِذ َة َها َنا الّشَجَر ُكو َت ِمَن َف
ِلِميَن ّظا ْل } ا
)35(البقرة: 

ُنوُح ِقيَل48ش11{س ، ِبطِْ يا ْه ٍم ا ّنا ِبَسَل َكاٍت ّم َبر ْيَك َو َل َلى َع َع ٍم َو ّمّمن ُأَم
َعَك ُأَمٌم ّم ُهْم َو ُع ّت ُنَم ُهْم ُثّم سَإ ّنا َيَمّس َذاٌب ّم ِليٌم َع } َأ

)48(هود: 
ِهيُم76ش11{س ، ْبَرا ِإ ِرْض ي ْع َذآ َعْن َأ ّنُه َها ْد ِإ َء َق ّبَك َأْمُر َجآ ُهْم َر ّن ِإ ِهْم َو ِتي آ

َذاٌب ْيُر َع ٍد َغ ُدو } َمْر

)76(هود: 
َيى12ش19{س ، َيْح ِذ يا َتاَب خُأ ِك ْل ٍة ا ّو ُق ُه ِب َنا ْي َت ْكَم َوآ ْلُح ًا ا ّي ِب } َص

) 12(مريم: 

ُد26ش38{س ، ُوو َدا ّنا يا َناَك ِإ ْل َع َفًة َج ِلي للْرِض ِفى خَأ ُكْم ا ْيَن َفاْح ّناِس َب ّق ال ْلَح ِبا
َ ِبِع َول ّت َوى َت َه ْل ّلَك ا ُيِض ِبيِل َعن َف ِه سَإ ّل ِذيَن ِإّن ال ّل ّلوَن ا ِبيِل َعن َيِض ِه سَإ ّل ُهْم ال َل

َذاٌب ُد َع ِدي ْا ِبَما َش ْوَم َنُسو ْلِحَساِب َي )26} (ص:  ا
ْذ110ش5{س ّلُه َقاَل ِإ ْبَن ياِعيَسى ال َيَم ا ُكْر َمْر ْذ ِتى ا ْعَم ْيَك ِن َل َلى َع َع ِتَك َو َد ِل َوا
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ْذ ّتَك ِإ ّيد ُدِس ِبُروِح َأ ُق ْل ّلُم ا َك ّناَس ُت ِد ِفى ال ْه ْلَم ً ا ْهل َك ْذ َو ِإ ُتَك َو ّلْم َتاَب َع ِك ْل ْكَمَة ا ْلِح َوا
َة ْوَرا ّت ِلنِجيَل َوال ْذ َوا ِإ ُق َو ُل ّطيِن ِمَن َتْخ ِة ال َئ ْي َه ِر َك ْي ّط ِنى ال ْذ ِإ ُفُخ ِب َتن َها َف ُكوُن ِفي َت َف

ًا ْير ِنى َط ْذ ِإ ُء ِب ِرى ْب ُت ْكَمَه َو لل ْبَرَص ا لل ِنى َوا ْذ ِإ ْذ ِب ِإ ِرُج َو َتى ُتْخ ْلَمو ِنى ا ْذ ِإ ْذ ِب ِإ ْفُت َو َكَف
ِءيَل ِإسْإَرا ِنى?  ْذ َعنَك َب ُهْم ِإ َت ْئ َناِت ِج ّي َب ْل َقاَل ِبا ِذيَن َف ّل ْا ا َفُرو ُهْم َك ْن َذا ِإْن ِم ّ َها ِإل

ِبيٌن سِإْحٌر } ّم
)110(المائدة: 

ّيآ7ش19{س ، ِر َك ّنا ياَز َبّشُرَك ِإ ٍم ُن ُغَل َيى اسْإُمُه ِب َعل َلْم َيْح ْبُل ِمن ّلُه َنْج ًا َق ّي سَإِم
{

)7(مريم: 
َيى12ش19{س ، َيْح ِذ يا َتاَب خُأ ِك ْل ٍة ا ّو ُق ُه ِب َنا ْي َت ْكَم َوآ ْلُح ًا ا ّي ِب } َص

)12(مريم: 
ًا بالسإم نبينا يخاطب ولم َها1ش33قال: {س بل له، تعظيم ّي أ

َ ِبّى ي ّن ّتِق ال ّلَه ا ال
َ ِطِع َول ِريَن ُت ِف َكا ْل ِفِقيَن ا َنا ْلُم ّلَه ِإّن َوا ًا َكاَن ال ِليم ًا َع ِكيم } َح

)1(الحزاب: 
َها67ش5{س ، ّي أ

َ ْغ الّرسُإوُل َي ّل ِزَل َمآ َب ْيَك ُأن َل ّبَك ِمن ِإ ِإن ّر َعْل ّلْم َو ْف ْغَت َفَما َت ّل َب
َتُه َل ّلُه ِرسَإا ْعِصُمَك َوال ّناِس ِمَن َي ّلَه ِإّن ال َ ال ِدى ل ْه ْوَم َي َق ْل ِريَن ا ِف َكا ْل } ا

) 67(المائدة: 

َوَما144ش3تعالى: {س فقال الرسإالة، بذكر قرنه للتعريف اسإمه ذكر فلما
ٌد ّ ُمَحّم ْد َرسُإوٌل ِإل َلْت َق ِه ِمن خَأ ِل ْب ْين الّرسُإُل َق ِإ أف

ْو ّماَت َ ِتَل َأ ُتْم ُق ْب َل َق َلى ان َع
ُكْم ِب َقا ْع ِلْب َوَمن َأ َق َلى َين ِه َع ْي َب ِق َلن َع ّلَه َيُضّر َف ًا ال ْيئ ِزى َش َيْج ّلُه َوسَإ ِريَن ال ِك } الّشا

)144عمران:  (آل
ٌد29ش48{س ، ِه ّرسُإوُل ّمَحّم ّل ِذيَن ال ّل َعُه َوا ُء َم ّدآ َلى َأِش ِر َع ّفا ُك ْل ُء ا ُهْم ُرَحَمآ َن ْي َب

ُهْم ًا َتَرا ّكع ًا ُر ُغوَن سُإّجد َت ْب ً َي ِه ّمَن َفْضل ّل ًا ال َوان ِرْض ُهْم َو ِهْم ِفى سِإيَما ِه ِر ّمْن ُوُجو َث َأ

ِد ِلَك الّسُجو ُهْم َذ ُل َث ِة ِفى َم ْوَرا ّت ُهْم ال ُل َث ِلنِجيِل ِفى َوَم ُه َأخْأَرَج َكَزْرٍع ا َأ ْط ُه َش َفآَزَر
َلَظ ْغ َت َوى َفاسْإ َت َلى َفاسْإ ِه َع ِق ْعِجُب سُإو َع ُي ِغيَظ الّزّرا َي ِهُم ِل ّفاَر ِب ُك ْل َد ا َع ّلُه َو ِذيَن ال ّل ا

ْا ُنو ْا َءاَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ُهم الّصا ْن ًة ِم ِفَر ْغ ًا ّم َأْجر ًا َو ِظيم } َع
)29(الفتح: 

ِذيَن2ش47{س ، ّل ْا َوا ُنو ْا َءاَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ْا الّصا ُنو َءاَم َلى ُنّزَل ِبَما َو ٍد َع ُمَحّم
َو ُه ّق َو ْلَح ِهْم ِمن ا ّب ّفَر ّر ُهْم َك ْن ِهْم َع ِت َئا ّي َلَح سَإ َأْص ُهْم َو َل } َبا

)2(محمد: 
ّلقب، وذكره باسإمه الخليل ذكر الخليل مع ذكره ولّما تعالى: {س فقال بال

َلى ِإّن68ش3 ْو ّناِس َأ ِهيَم ال ْبَرا ِإ ِذيَن ِب ّل ُه َل ُعو َب ّت َذا ا َها ِبّى َو ّن ِذيَن ال ّل ْا َوا ُنو ّلُه َءاَم َوال
ِلّى ِنيَن َو ْؤِم ْلُم } ا
)68عمران:  (آل

.
كقولهم: {س بأسإمائهم، أنبياءهم يخاطبون كانوا المم أّن تعالى الله وأخأبر

ُلوَن َأْم35ش11 ُقو ُه َي َتَرا ْف ُتُه ِإِن ُقْل ا ْي َتَر ْف َلّى ا َع ْا ِإْجَراِمى َف َن َأ ٌء َو ِرى? ّمّما َب
} ُتْجَرُموَن

) 53(هود: 
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ْا62ش11{س ، ُلو ِلُح َقا ْد ياَصا َنا ُكنَت َق ّوا ِفي ْبَل َمْرُج َذا َق َنآ َها َها ْن َت أ
َد َأن َ ُب ْع َما ّن

ُد ُب ْع َنا َي ُؤ َبا َنا ءا ّن ِإ َنآ ّمّما َشّك َلِفى َو ُعو ْد ِه َت ْي َل ِريٍب ِإ } ُم
)62(هود: 

ْا َقاَل38ش7{س ، ُلو ْدخُأ ٍم ا ُأَم ْد ِفى?  َلْت َق ُكم ِمن خَأ ِل ْب ْلِجّن ّمن َق ْنِس ا ِل ِفى َوا
ِر ّنا ّلَما ال َلْت ُك َنْت ُأّمٌة َدخَأ َع َها ّل َت ّتى ُأخْأ َذا َح ْا ِإ ُكو ّداَر َها ا ًعا ِفي َلْت َجِمي ُهْم َقا ُأخْأَرا

ُهْم َنا لّوَل ّب َنا هؤلء َر ّلو ِهْم َأَض ِت َئا ًبا َف َذا ًفا َع ْع ِر ّمَن ِض ّنا ُكّل َقاَل ال ْعٌف ِل ِكن ِض ّ َوَل ل
َلُموَن ْع } َت

)38(العراف: 
ْذ112ش5. {س ّيوَن َقاَل ِإ ِر َوا ْلَح ْبَن ياِعيَسى ا َيَم ا ُع َهْل َمْر ِطي َت ّبَك َيْس َأن َر

َنّزَل َنا ُي ْي َل ًة َع َد ِئ ِء ّمَن َمآ ْا َقاَل الّسَمآ ُقو ّت ّلَه ا ُتم ِإن ال ِنيَن ُكن ْؤِم } ّم

)112(المائدة: 
63ّش24تعالى: {س فقال باسإمه، يخاطبوه أن أمته ونهى ْا ل ُلو َع َء َتْج َعآ ُد

ُكْم الّرسُإوِل َن ْي ِء َب َعآ ُد ُكْم َك ْعِض ًا َب ْعض ْد َب َلُم َق ْع ّلُه َي ِذيَن ال ّل ُلوَن ا ّل َتَس ُكْم َي ًا ِمن َواذ ِل
ِر َذ َيْح ْل ِذيَن َف ّل ُفوَن ا ِل ِه َعْن ُيَخا ِر ُهْم َأن َأْم َب َنٌة ُتِصي ْت ْو ِف ُهْم َأ َب َذاٌب ُيِصي ِليٌم َع } َأ
)63(النور: 

.
63ّش24تعالى: {س قوله في عباس ابن عن ْا ل ُلو َع َء َتْج َعآ ُكْم الّرسُإوِل ُد َن ْي َب

ِء َعآ ُد ُكْم َك ْعِض ًا َب ْعض ْد َب َلُم َق ْع ّلُه َي ِذيَن ال ّل ُلوَن ا ّل َتَس ُكْم َي ًا ِمن َواذ ِر ِل َذ َيْح ْل ِذيَن َف ّل ا
ُفوَن ِل ِه َعْن ُيَخا ِر ُهْم َأن َأْم َب َنٌة ُتِصي ْت ْو ِف ُهْم َأ َب َذاٌب ُيِصي ِليٌم َع } َأ
)63(النور: 

.
الله. رسإول يا قولوا محمد، يا تقولوا قال: ل

أنفسهم. عن أممهم يجادلون النبياء كانت وقد
ْلَملئا َقاَل60ش7نوح: {س قوم يقول ِه ِمن ا ْوِم ّنا َق َنَراَك ِإ ِبيٍن َضَلٍل ِفي َل } ّم

) 60(العراف: 

ِم َقاَل61ش7نفسه: {س عن دافعا فقال ، ْو َق ْيَس َيا َلٌة ِبى َل ّني َضَل ِك َل َرسُإوٌل َو
َلِميَن ّرّب ّمن َعا ْل } ا

)61(العراف: 
.

ُل َقاَل66ش7هود: {س قوم وقال ْلَم ِذيَن ا ّل ْا ا َفُرو ِه ِمن َك ْوِم ّنا َق َنَراَك ِإ ِفي َل
ٍة َه َفا ّنا سَإ ِإ ّنَك ِو ُظ َن ِبيَن ِمَن َل ِذ َكا ْل } ا

)66(العراف: 
ِم َقاَل67ش7(فقال: {س ْو َق ْيَس َيا َهٌة ِبى َل َفا ّنى سَإ ِك َل ّرّب ّمن َرسُإوٌل َو

َلِميَن َعا ْل } ا
)67(العراف: 

.
ْد101ش17لموسإى: {س فرعون وقال َق َل َنا َو ْي َت َع ُموسَإى َءا َياٍت ِتْس َناٍت َءا ّي َب

َأْل ِنى َفاسْإ ِءيَل َب ْذ ِإسْإَرا ُهْم ِإ َء َقاَل َجآ َعوُن َلُه َف ّنى ِفْر ّنَك ِإ ُظ َمْسُحوًرا ياُموسَإى َل
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{
)101(السإراء: 

.
ْد َقاَل102ش17موسإى: {س فقال َق ِلْمَت َل ّ هؤلء َأنَزَل َمآ َع َرّب ِإل

َواِت للْرِض الّسَما ِئَر َوا ّنى َبَصآ ِإ ّنَك َو ُظ َعوُن َل ِفْر ُبوًرا يا ْث } َم
)102(السإراء: 

ّلى وسإلم. عليه الله صلى نبيه عن المجادلة وجّل عّز الله فتو
ُه َوَما69ش36تعالى: {س الله قال شاعر قالوا: هو فلما َنا ّلْم ْعَر َع َوَما الّش

ِغى َب َو ِإْن َلُه َين ّ ُه ْكٌر ِإل َءاٌن ِذ ُقْر ِبيٌن َو } ّم

)69(يس: 
42َش69تعالى: {س فقال وقالوا: كاهن، ْوِل َول َق ِهٍن ِب ً َكا ِليل ّكُروَن ّما َق َذ } َت

)42(الحاقة: 
ُكْم َضّل َما2ش53تعالى: {س الله وقالوا: ضال. فقال ُب َوى َوَما َصاِح } َغ

)2(النجم: 
.

ِة َأنَت َمآ2ش68تعالى: {س الله وقالوا: مجنون. فقال ْعَم ِن ّبَك ِب ُنوٍن َر } ِبَمْج
)2(القلم: 

.
ّظم. القسم يقع وإنما بحياته، وتعالى سإبحانه الحق وأقسم بالمع

ًا ذرأ وما تعالى الله خألق قال: ما عباس ابن عن صلى محمد من أكرَم هي نفس
وسإلم. عليه الله
َعْمُرَك72ش15فقال: {س غيره، أحد بحياة أقَسم الله سإمعُت وما ُهْم َل ّن َلِفى ِإ

ِهْم ِت ْكَر ُهوَن سَإ ْعَم )72} الحجر:  َي
عقيل:  ابن قال

4ًش20لموسإى: {س قوله من وأعظُم ِزيل َلق ّمّمْن َتن للْرَض خَأ َواِت ا َوالّسَما
َلى ُع ْل )4}(طه:  ا

ِذيَن ِإّن10ش48قوله: {س ّل َنَك ا ُعو ِي َبا ّنَما ُي ُعوَن ِإ ِي َبا ّلَه ُي ُد ال ِه َي ّل َق ال ْو ِهْم َف ِدي ْي َأ

َكَث َفَمن ّنَما ّن ِإ ُكُث َف َلى َين ِه َع ْفِس َفى َوَمْن َن ْو َد ِبَما َأ َه ِه َعا ْي َل ّلَه َع ِه ال ِتي ْؤ ُي ًا َفَس َأْجر

ًا ِظيم } َع
)10(الفتح: 

2َ/ش1ش90وقوله: {س ْقِسُم ل َذا ُأ َها ِد ِب َل َب ْل َأنَت ا َو لل *  َذا ِح َها ِد ِب َل َب ْل } (البلد: ا
1، 2(
.

فيه. فلنك بالبلد أقسمت فإن بالبلد، ل المعنى: أقسم
ًا. إل تجىء ول نعليك اخألع موسإى يا ماشي
ُبراق اركب محمد يا ًا إل تجىء ول ال راكب

عليهم. التوبة ذكر ثم النبياء أحوال إلى تعالى الله أشار وقد
َقاَل حق في وقال ّنى َرّب موسإى: { ْلُت ِإ َت ُهْم َق ْن ًا ِم ْفس َأخَأاُف َن ُلوِن َأن َف ُت ْق } َي

)33(القصص: 
له. لي} فغفر اغفر قال: { رّب ثم
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ْد َقاَل24ش38داود: {س حق في وقال َق َلَمَك َل َؤاِل َظ ِتَك ِبُس ْعَج َلى َن ِه ِإ َعاِج ِن
ِإّن ًا َو ِثير ِء ّمَن َك َطآ َل ْلُخ ُهْم ا ْعُض َب ِغى?  ْب َي َلى َل ْعضٍُ َع ّ َب ِذيَن ِإل ّل ْا ا ُنو ْا َءاَم ُلو َعِم َو

ِلَحاِت ِليٌل الّصا َق َظّن ُهْم ّما َو ُد َو ُوو ّنَما َدا ُه َأ ّنا َت َفَر َف ْغ َت ّبُه َفاسْإ ًا َوخَأّر َر ِكع َناَب َرا َأ } َو
)24(ص: 

َنا25ش38قال: {س ثم َفْر َغ ِلَك َلُه َف ِإّن َذا َنا َلُه َو َد َفى ِعن ْل َئاٍب َوُحْسَن َلُز } َم

)25(ص: 
.

ْد34ش38وقال: {س َق َل ّنا َو َت ْيَماَن َف َل َنا سُإ ْي َق ْل َأ َلى َو ِه َع ّي ًا ُكْرسِإ َناَب ُثّم َجَسد } َأ
)34(ص: 

أناَب} . قال: {ثم ثم ،
ًا، له يذكر أن غير من نبينا ذنب بغفران تعالى وأخأبر ش48فقال: {س ذنب

ِفَر2 ْغ َي ّلُه َلَك ّل ّدَم َما ال َق ِبَك ِمن َت َأخّأَر َوَما َذن ِتّم َت ُي َتُه َو ْعَم ْيَك ِن َل َيَك َع ِد ْه َي ًا َو ِصَراط
ًا َتِقيم } ّمْس
) 2(الفتح: 

ّبه سإأل آدم النبياء: أن على فضله بيان ومن كما عليه، يتوب أن محمد بحرمة ر
ذكرنا.

ّينا قومه، على دعا نوحا وأن ُهّم ونب ِفْر قال: «الل ْغ ْوِمي ا َق ُهْم ِل ّن َ َفإ َلُموَن» . ل ْع َي
ً اتخذه قد ثم ّتخذ كما خأليل َولكّن عليه فقال إبراهيم، ا ُكْم السلم: « َب ْيُل َصاِح ِل خَأ

الله» .
ِإّن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: سإمعت عباس ابن عن يقول: «

ُكْم َب ْيُل صاِح ِل نفَسه. الله» يعني خَأ
ًا، جعله ثم لغيره. ليست وهذه حبيب

اتخذتك ربه: «قد له قال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول هريرة: أن أبي عن
الرحمن» . حبيب مكتوب: محمد التوراة في وهو خأليلً،

َذ عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن ّتَخ ّلُه وسإلم: «ا ْيَم ال ِه ْبَرا إ
َوُموسَإى ِليلً.  ّيا، خَأ ِني َنِج َذ ّتَخ ًا، وا ْيب ِب ِتي ُثَم َح َوِعّز ِثَرّن َقاَل:  ِبي ُلو ْي ِب َلى َح ِلي َع ْي ِل خَأ

ّيي» . َنِج و
ّينا رمى فقد الصنام، َكسر إبراهيم كان الله: فإن رحمه المصنف قال رسإول نب
َبَل وسإلم عليه الله صلى الله إلى الفتح يوم أشار ثم الكعبة، أعلى من ُه

ًا وسإتين ثلثمائة فوقعت. صنم
ّدبور، قومه على ُنصر هود كان وإن عليه الله صلى الله رسإول نبينا ُنصر فقد بال

َبا. وسإلم بالّص
َءه فمّزقت الخندق. يوم أعدا

ِلبل سإجدت فقد ناقة، لصالح كان وإن وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول لنبينا ا
البدر. ليلة كالقمر نبينا كان فقد الصورة، مليح يوسإف كان وإن
ُء نبع فقد لموسإى، انفجر الحَجر كان وإن الله رسإول نبينا أصابع بين من الما

ْعَجُب، وهو وسإلم، عليه الله صلى الحجارة. من يخرج يزال ما الماء لن َأ
موسإى. عصا حالت من أعجُب نبينا إلى وحنينه النخل وخأوار

َة وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل نبينا دعا وقد ّقت الشجر وجاءت الرَض فش
إليه.
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ّبحت الجبال كانت وإن ّبح فقد داود، مع سإ عليه الله صلى نبينا كّف في الحصا سإ
وسإلم.

ّين الحديد كان وإن وسإلم.  عليه الله صلى لنبينا الصخر لن فقد لداود ل

مال الغار وسإلم عليه الله صلى الله رسإول دخأل الصبهاني: لما ُنعيم أبو وقال
ّين عنهم، شخصه ليخفي الجبل إلى برأسإه رأسإه، فيه أدخأل حتى الجبل الله فل

ّثر حتى له َفلن أصّم جبل من حجر إلى واسإتروَح ُعه فيه أ ُده. ذرا وسإاع
ويرونه. الحاج يقصده مشهور وذلك

يلتمسون والناس دابته، به فربطِ العجين، كهيئة المقدس بيت صخرة وعادت
اليوم. إلى الموضع ذلك
لنبينا جيء فقد الدنيا، ملَك ُأعطي سإليمان كان الله: وإن رحمه المصنف قال

ًا. فأباها الرض خأزائن بمفاتيح وسإلم عليه الله صلى ْهد ُز
ّوها لسليمان، سُإّخرت الريح كانت وإن الله صلى فنبينا شهر، وَرواحها شهر غد
ليلة. بعضُ في شهر مسيرة المقدس بيت إلى سإار وسإلم عليه

ْعُب وسإاَر شهر. مسيرة يديه بين الّر
العرش. إلى سإنة ألف خأمسين مسيرة به وعرج

كلَم وسإلم عليه الله صلى نبينا فهم فقد الطير، كلَم فهم سإليمان كان وإن
والحجر. والشجر والذئب البعير

وسإلم عليه الله صلى نبينا إلى جاءت فقد لسليمان، سُإّخرت الجن كانت وإن
به. مؤمنة الجن من طائفة

ّفد سإليمان كان وقد ّلت فلما منهم، عصاه َمن يص َف صلى نبينا على عفريت ت
منه) وأسَإره. (تمكن وسإلم عليه الله
ًا الجن كانت وقد ّينا يخدمونه، لسليمان أعوان ُنه وسإلم عليه الله صلى ونب أعوا

أعداءه. ويدفعون يديه بين يقاتلون الملئكة
وهو وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل أتى لما جهل أبا أن تقدم فيما ذكرنا وقد

ّلي ًا وبينه بيني وقال: إن عقبيه على نكص عنقه على ليطأ يص نار من لخندق
ً ْول َه وأجنحة. و

ُغيوب، يخبر عيسى كان وإن ذلك. في وسإلم عليه الله صلى نبينا شاَركه فقد بال

ْكر عند وجّل عّز باسإمه وسإلم عليه الله صلى نبينا اسإَم تعالى الله قَرن وقد ذ
َها59ش4تعالى: {س فقال والمعصية، الطاعة ّي أ

َ ِذيَن َي ّل ْا ا ُنو ْا َءاَم ُعو ِطي ّلَه َأ ال
ْا ُعو ِطي َأ ِلى الّرسُإوَل َو ْو ُأ ِر َو للْم ُكْم ا ْن ِإن ِم ُتْم َف ْع َناَز ٍء ِفى َت ُه َشْى ّدو َلى َفُر ِه ِإ ّل ال

ُتْم ِإن َوالّرسُإوِل ُنوَن ُكن ْؤِم ِه ُت ّل ِم ِبال ْو َي ْل ِر َوا للخِأ ِلَك ا ْيٌر ذا َأْحَسُن خَأ ً َو ِويل ْأ } َت
)59(النساء: 

.
ُنوَن71ش9وقال: {س ْؤِم ْلُم َناِت َوا ْؤِم ْلُم ُهْم َوا ْعُض ُء َب َيآ ِل ْو ْعضٍُ َأ ْأُمُروَن َب َي
ْعُروِف ْلَم ْوَن ِبا َه ْن َي ِر َعِن َو َك ْن ْلُم ُيِقيُموَن ا َة َو ُتوَن الصل ْؤ ُي َة َو ُعوَن الزكا ِطي ُي ّلَه َو ال

َلُه ِئَك َوَرسُإو ْوَل ُهُم ُأ َيْرَحُم ّلُه سَإ ّلَه ِإّن ال ِزيٌز ال ِكيٌم َع } َح
)71(التوبة: 
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.

َها59ش4وقال: {س ّي أ
َ ِذيَن َي ّل ْا ا ُنو ْا َءاَم ُعو ِطي ّلَه َأ ْا ال ُعو ِطي َأ ِلى الّرسُإوَل َو ْو ُأ َو

ِر للْم ُكْم ا ْن ِإن ِم ُتْم َف ْع َناَز ٍء ِفى َت ُه َشْى ّدو َلى َفُر ِه ِإ ّل ُتْم ِإن َوالّرسُإوِل ال ُنوَن ُكن ْؤِم ُت
ِه ّل ِم ِبال ْو َي ْل ِر َوا للخِأ ِلَك ا ْيٌر ذا َأْحَسُن خَأ ً َو ِويل ْأ } َت

)59(النساء: 
.

َلُمو?ا41ش8وقال: {س ْع ّنَما َوا ُتم َأ ِنْم ٍء ّمن َغ َأّن َشْى ِه َف ّل ِللّرسُإوِل خُأُمَسُه ل َو
ِذى ِل َبى َو ُقْر ْل َتاَمى ا َي ْل ِكيِن َوا ْلَمَسا ْبِن َوا ِبيِل َوا ُتْم ِإن الّس ُتم ُكن ْن ِه َءاَم ّل َنا َوَمآ ِبال ْل َأنَز

َلى َنا َع ِد ْب ْوَم َع َقاِن َي ُفْر ْل ْوَم ا َقى َي َت ْل َعاِن ا ْلَجْم ّلُه ا َلى َوال ٍء ُكّل َع ِديٌر َشْى } َق
) 41(النفال: 

ُفوَن74ش9وقال: {س ِل ِه َيْح ّل ْا َما ِبال ُلو ْد َقا َق َل ْا َو ُلو ِلَمَة َقا ِر َك ْف ُك ْل ْا ا َفُرو َك َد َو ْع َب
ِهْم ْا ِإسْإَلِم َهّمو ْا َلْم ِبَما َو ُلو َنا ْا َوَما َي َقُمو? ّ َن ُهُم َأْن ِإل َنا ْغ ّلُه َأ ُلُه ال ِه ِمن َوَرسُإو ِل َفْض

ِإن ْا َف ُبو ُتو ًا َيُك َي ْير ُهْم خَأ ِإن ّل ْوا َو ّل َو َت ُهُم َي ْب ّذ َع ّلُه ُي ًبا ال َذا ِليًما َع َيا ِفى َأ ْن ّد ِة ال للخِأَر َوا
ُهْم َوَما للْرِض ِفى َل ِلّي ِمن ا َ َو ٍر َول } َنِصي

)74(التوبة: 
.

ِذيَن ِإّن57ش33وقال: {س ّل ُذوَن ا ْؤ ّلَه ُي َلُه ال ُهُم َوَرسُإو َن َع ّلُه َل َيا ِفى ال ْن ّد ال
ِة للخِأَر ّد َوا َع َأ ُهْم َو ًا َل َذاب ًا َع ِهين } ّم

)57(الحزاب: 
َة ِإّن36ش9وقال: {س ّد ِر ِع ُهو َد الّش ِه ِعن ّل َنا ال ْث ًا َعَشَر ا ْهر َتاِب ِفي َش ِه ِك ّل ال

ْوَم َق َي َل َوات خَأ للْرَض الّسَما َهآ َوا ْن َعٌة ِم َب ِلَك ُحُرٌم َأْر ّديُن ذا ّيُم ال َق ْل َ ا ْا َفل ِلُمو ْظ َت
ِهّن ُكْم ِفي ُفَس ْا َأن ُلو ِت َقا ِكيَن َو ِر ْلُمْش ّفًة ا ُكْم َكَما َكآ َن ُلو ِت َقا ّفًة ُي ْا َكآ َلُمو? ْع ّلَه َأّن َوا ال

َع ّتِقيَن َم ْلُم } ا
)63(التوبة: 

ْا29ش9وقال: {س ُلو ِت ِذيَن َقا ّل َ ا ُنوَن ل ْؤِم ِه ُي ّل َ ِبال ِم َول ْو َي ْل ِر ِبا للخِأ َ ا ُيَحّرُموَن َول
ّلُه َحّرَم َما ُلُه ال َ َوَرسُإو ُنوَن َول ِدي ّق ِديَن َي ْلَح ِذيَن ِمَن ا ّل ْا ا ُتو َتاَب ُأو ِك ْل ّتى ا ْا َح ُطو ْع ُي

َيَة ْلِجْز ٍد َعن ا ُهْم َي } َصاِغُروَن َو
)29(التوبة: 

َكر وسإلم: «ل عليه الله صلى لنبينا قال تعالى الله أن ذكرنا وقد ْذ ُذكرَت إل ُأ
معي» .

عليهم:  الله صلوات النبياء على تفضيله في المنقولة الحاديث وأما

ْيُت وسإلم عليه الله صلى النبي عبدالله: أن بن جابر عن ِط ْع ُأ لم خَأْمًسا قال: «
ُهّن َط ْع ٌد ُي ِء ِمَن َأَح َيا ِب ْن ُنِصْرُت ال ِلي:  ْب ْعِب َق َة ِبالّر ٍر، َمِسيَر ْه َلْت َش ِع َلْرُض ِلَي وُج ا
ًا ُهوًرا، َمْسِجد َط ّيَما و أ

َ ِتي ِمْن َرُجٌل َف ْتُه ُأّم َك ْدَر ُة أ ُيَصّل، الّصل ْل ّلْت َف ُأِح ِلَي و
ِئُم َنا َغ َلْم ال ٍد َتِحّل َو ِلي، َلَح ْب ْيُت َق ِط ْع ُأ َعَة، و َفا َكاَن الَش ِبّي و ّن َعُث ال ْب ْوِمه إلى ُي َق
ْثُت خَأاّصُة، ُبع ّناِس إلى و َعاّمًة» . ال
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ْثُت وسإلم عليه الله صلى النبي أن هريرة أبي عن ُبع َواِمِع قال: « ِم، ِبَج ِل َك ال
ُنِصْرُت ْعِب، و َنا ِبالّر ْي َب َنا و ِئٌم َأ ِني َنا ُت ْي َأ ْيُت ر ِت ْيَح ُأ ِت ِئِن َبَمفا َلْرِض خَأَزا َعْت ا ُوِض ِفي َف
ِدي» . َي

الصحيحين. في الحديثان
اليسيرة. اللفاظ في الكثيرة المعاني َيْجمع الكلم: أن وجوامع

ْيُت عليه الله صلى الله رسإول قال: قال َذَر أبي عن ِط ْع ُأ ًا وسإلم: « َلْم خَأْمس
ُهُن َط ْع ٌد ُي ْثُت َأَح ِع ُب ِلي:  ْب ِر إلى َق َلْحَم ِد، ا َو َلسْإ َلْت وا ِع ْورا الْرُض ِلَي وُج ُه َط

ًدا، ّلْت َوَمْسِج ُأِح ِئُم ِلَي و َنا َغ َلْم ال ٍد َتِحّل و ِلي، َلَح ْب ُنِصْرُت َق ْعِب، و َعُب ِبالّر ُير َف
ّو ُد َع ّني َوهو ال َة ِم ْيَر ٍر، َمِس ْه ْيَل َش ِق َطُه، ِلي: سَإْل و ْع ْأُت ُت َب َت ِتي فاخْأ َو ْع َعًة َد َفا َش
ِتي ْوَم ُلّم ِة، َي َياَم ِق ِهي ال ِئلٌة َف َء إْن َنا ّلُه َشا ِرْك َلْم َمْن ال ًا» .  ِبالله ُيْش ْيئ َش

ْيُت عليه الله صلى الله رسإول قال: قال موسإى أبي عن ِط ْع ُأ خَأْمًسا: وسإلم: «
ْثُت ِع ِر إلى ُب َلْحَم ِد، ا َو َلسْإ َلْت وا ِع َلْرُض ِلَي وُج ًا ا ُهوًرا، َمْسِجد َط ّلْت َو ُأِح ِلَي و

ِئُم َنا َغ َلْم ال ِلي، َكاَن ِلَمْن َتِحّل و ْب ُنِصْرُت َق ْعِب و ْهًرا، بالّر ْيُت َش ِط ْع ُأ َعَة، و َفا الَش
ِبَي ِمن وَما ّ َن ْد إل َق َأَل و َعًة، سَإ َفا ّني َش ْأُت وإ َب َت ِتي اخْأ َع َفا َها ُثَم َش ُت ْل َع َكاَن ِلَمْن َج
ِتي ِمْن َ ُأّم ِرُك ل ًا» . ِبالله ُيْش ْيئ َش
ْلُت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن أمامة أبي عن ُفّض َلْت قال: « ِع َبٍع: ُج َأْر َب

َلْرُض ِتي ا ًدا ُلّم ُهوًرا، َمْسِج َط ّلْت َو ُأِح ِئُم..» . ِلَي و َنا َغ ال
الله صلى الله رسإول يقول: قال طالب أبي بن علّي سإمع أنه الحنفية ابن عن

ْيُت عليه ِط ْع ُأ ْعطَِ َلْم َما وسإلم: « ٌد ُي ِء» . ِمَن َأَح َيا ِب ْن َل ا

هو؟ ما الله، رسإول فقلنا: يا
ُنِصْرُت ْعِب، قال: « ْيُت ِبالّر ِط ْع ُأ ْيَح و ِت َفا َلْرِض، َم ْيُت ا َد، وسُإّم ِعَل َأْحَم ّتراُب وُج ال

ُهوًرا، ِلي َلْت َط ِع ِتي وُج ْيُر ُأّم ِم» . خَأ ُلَم ا
َعيب، بن عمرو عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن جده، عن أبيه، عن ُش
أصحابه من رجال وراءه فاجتمع يصلي، الليل من قام تبوك غزاة عام

ْيُت لهم: «لقد قال إليهم وانصرف صلى، إذا حتى يحرسإونه، ِط ْع َلَة ُأ ْي ّل خَأْمًسا ال
ُهّن َما َي ِط ْع ٌد ُأ ِلي. َأح ْب َق
َنا َأّما ْلُت َأ ُأْرسِإ ِهْم الناِس إلى َف ّل ِلي َمن وكان َعاَمة، ُك ْب ّنما َق ِه. إلى ُأْرسِإَل إ ْوِم َق

ُنِصْرُت َلى و ّو َع ُد َع ْعِب، ال ْو ِبالّر َل ِني َكاَن َو ْي ُهْم َب َن ْي َب َة و ٍر َمِسيَر ْه َء َش ِلى ّني َلُم ِم
ًبا. ْع ُر

ّلْت ُأِح ِئُم ِلَي و َنا َغ َها، ال ّل َكاَن ُك ِلي َمْن َو ْب ّظُموَن َق َع َها ُي َل ْك ُنوا أ َنها.  َكا ُقو ِر ُيْح

َلْت ِع َلْرُض ِلَي وُج ُد ا ُهوًرا، َمَساِج َط َنَما َو ْي ِني َأ ْت َك ْدَر ُة أ َ ْيُت َتَمّسْحُت الّصل ّل َوَص
َكاَن ْبلي َمْن َو ّظُموَن َق َع ِلَك، ُي ّنما َذ ُنوا ِإ ّلوَن َكا ِهْم ِفي ُيَص ِئِس َنا ِهْم. َك ِع َي ِب َو

ْيَل ِهَي َما والَخاِمَسُة: هَي ِبٍي ُكّل فإّن ِلْي: سَإْل، ِق ْد َن َأخّأْرُت َق َف َأَل.  ِتي سَإ َل َأ َمْس
ْوَم ِة، َي َياَم ِق ِهَي ال ُكْم َف ِلَمْن َل َد َو ِه َ أْن َش ّ اله ل ّلُه» . ِإل ال
الله صلى النبي أتى عنه الله رضي الخطاب بن عمر عبدالله: أن بن جابر عن

الله صلى النبي على فقرأه الكتاب، أهل بعضُ ِمْن أصابه بكتاب وسإلم عليه
ُوَن فغضب وسإلم عليه ّول َه ُأُم َها وقال: « ْي ْبَن َيا ِف ّطاِب ا ْفِسي والذي الَخ ِده َن َي ِب
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ْد َق ُكْم َل ُت ْئ َها ِج َء ِب ْيَضا ّيًة َب ِق َ َن ُهْم ل ُو َأل ٍء َعْن َتْس ُكْم َشْي ِبرو ُيْخ َق َف ُبوه ِبَح ّذ َك ُت ْو َف َأ

ِطٍل َبا ُه، ِب ُقو ّد ُتَص ِذي َف ّل ْفِسي وا ِه َن ِد َي ْو ِب ِه ُموسَإْى َكاَن َل ْي َل ّيا الّسلُم َع َعُه َما َح َوسِإ
ّ ِني» . أْن إل ُع ِب ّت َي

َدا وسإلم: «لو عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عبدالله بن جابر عن ُكْم َب َل
ُه ُموسَإى ُتُمو ْع َب ّت ِني ُثَم فا ُتُمو ْك ُتم َتَر ْل َل ِء َعْن َلَض َوا ْيِل، سَإ ِب ْو الّس َل ًا ُموسَإى َكاَن َو ّي َح

ْدَرَك ُثْم ِتي أ ّو ِني» . ُنب َع َب ّت ل
َنا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال حذيفة عن ُفّضل َلى وسإلم: « ّناِس َع ال

َلْت ِع َثلثٍَا: ُج َنا ِب ُف ُفو ُفوِف ُص ِة، َكُص َك ِئ َ َلْت الَمل ِع َنا وُج َلْرُض َل َها ا ّل َمْسِجدا، ُك
َلْت ِع َها وُج ُت َب َنا ُتَر ُهوًرا َل َذا َط َء» . َنِجد َلْم إ الَما

ْلُت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن هريرة أبي عن ُفّض َلى قال: « ِء َع َيا ِب ْن ال
ْيُت ِط ْع ُأ َع ِبِسَت:  َواِم ِم، َج ِل َك ُنِصْرُت ال ْعِب، و ّلْت ِبالّر ُأِح َنا و ِئُم، َل َنا َغ َلْت ال ِع ِلَي وُج

َلْرُض ُهوًرا ا ًدا، َط ْلُت وَمْسِج ُأْرسِإ َلى و ْلِق إ ّفة، الَخ ِتَم َكا ّيوَن» . ِبَي وخُأ ِب ّن ال
ًة فقرأ يصلي، رجل فدخأل المسجد في قال: كنت كعب بن أبّي عن قراء

ًة فقرأ آخأر دخأل ثم عليه، أنكرتها َوى قراء صاحبه. قراءة سِإ
ًا دخألنا الصلة قضينا فلما فقلت: وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول على جميع

ُتها قراءة قرأ هذا إّن َوى فقرأ آخأر ودخأل عليه، أنكر صاحبه. قراءة سِإ
عليه الله صلى النبي فحّسن فقرآ، وسإلم، عليه الله صلى الله رسإوُل فأقرأهما

شأنهما. وسإلم
الجاهلية. في كنت إذ ول التكذيب من نفسي في فسقطِ

صدري، في ضرب َغِشيني قد ما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأى فلما
ِفْضُت ًا ف ًا، الله إلى أنظر وكأني عَرق َيا فَرق َبّي، فقال: « َأْن َأْرسِإَل ُأ ْقَرأ ِإلّي:  ا
ُقْرآَن َلى ال ْدُت َع َد َفَر ِه: أْن َحْرٍف.  ْي َل ّوْن ِإ َلى َه ِتي. َع ُأّم

ّد َيَة: أْن إلّي فر ِن ّثا ُه ال ْأ ْقَر َلى ا ْدُت َحرٍف َع َد ِه: أْن َفَر ْي َل ّوْن ِإ َلى َه ِتي. َع ُأّم

ّد َثَة: أْن إلّي فر ِل ّثا ُه ال ْأ ْقَر َلى ا ِة َع َع ْب َلَك َأْحُرٍف، سَإ ُكّل و ٍة ِب ّد َها َر َك ّت ْد َد َلًة َر َأ َمْس
َها» . ْي ِن ْل َتَس

ُهّم ِفْر فقلت: «الل ْغ ِتي، ا ُهّم ُلّم ِفْر الل ْغ ِتي، ا َثَة وأخّأْرُت ُلّم ِل ّثا ْوَم ال َي ُغُب ِل ِفيه َيْر
ُق إلّي ْل ُهْم، الَخ ّل ّتى ُك ْيَم َح ِه ْبَرا َواُت ِإ َل ِه» . الله َص ْي َل َع
مسلم.  أفراد من قبله وحديثان الحديث هذا

ّلَه قال: «إّن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن أمامة أبي عن ِني ال َل َفّض
َلى ِء، َع َيا ِب ْن َفّضل ال ِتي و َلى ُأّم ِم، َع ُلَم ِني ا َل َأْرسَإ َلى و َناِس إ ّفًة، ال ُنِصْرُت َكا و

ْعِب ْيُر بالّر ْيَن َيِس ّي َب َد َفُه َي َذ ُلوِب ِفي َق ِئي، ُق َدا ْع َلْت أ ِع َلْرُض وُج َها ا ّل ًدا ِلي ُك َمْسِج
ُهوًرا، َط ّيَما َو ٌد فأ ْب ْته َع َك ْدَر ُة أ َ َده الّصل ْن ِع ُده َف ُهوُره، َمْسِج َط ّلْت و ُأِح ِئَم» ِلَي َو َنا َغ ال

.
ْيُت عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عباس ابن عن ِط ْع ُأ َلم خَأْمًسا وسإلم: «

ْعطَِ ٍد ُت ِء ِمَن َلَح َيا ِب ْن َلْت ال ِع ِلي: ُج ْب ًدا الْرُض ِلَي َق ُهوًرا، َمْسِج َط َلْم َو ُكن و لي َي ِب َن
ِء ِمَن َيا ِب ْن ِني ال ْع ّلي َي ّتى ُيَص َغ َح ُل ْب َبه، َي ُنِصْرُت ِمْحرا ْعِب و َة بالّر ٍر َمِسيَر ْه ُكوُن َش َي

ِني ْي ْيَن َب َب ْيَن َو ِك ِر ُة الُمْش ْيَر ٍر َمِس ْه ِذَف َش ْق َي ّلُه َف ْعَب ال ِهم، ِفي الّر ِب َكاَن ُقلو ِبّي َو ّن ال
َعُث ْب ِة إلى ُي ِه، خَأاّص ْوِم ْثُت َق ِع ُب ْنِس، الِجّن إلى و ِل َنت وا َكا ُء و َيا ِب ْن َل ُلوَن ا ِز ْع َي
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ُء الُخْمَس َتِجي ّناُر َف ُله، ال ُك ْأ َت ُأِمْرُت َف ْقِسَمه أْن و ِتي، ِفي َأ َلْم ُأّم َق و ْب لي َي ِب َقد إل َن َو
ِطَي ْع َله ُأ َأخّأْرُت سُإؤ َنا و َعَة أ َفا ِتي» . الّش ُلّم

ِلماء العبيد أن ومعلوم سإراري، لسليمان كان قائل: قد قال فإن الغنيمة، أثُر وا
ّلت قول وجه فما ُأِح الغنائم».  لي الرسإول: «

ّدموا جاهدوا إذا النبياء كان فالجواب: أنه وأطعمة أمتعٌة هي التي الغنيمة وق
ّلها: خُأْمس فأكلتها نار نزلت وأموال في ما عليه الّمة. يدل وسإهام النبي ذلك ك

وسإلم: عليه الله صلى الله رسإول هريرة: قال: قال أبي حديث من الصحيحين
َغَزا لي « ِب ِء ِمَن َن َيا ِب ْن ُعوا ال ِنُموا، َما َفَجَم َلت َغ َب ْق َأ ّناُر َف َله ال ُك ْأ َت َبْت ِل أ

َ َعَمه أْن َف ْط ُت
َقاَل ِبّي َف ّن ُكم عليه الله صلى ال ْي ِف ٍة َرأِس ِمثَل ُغلوٌل. فأخْأَرُجوا وسإلم:  َقَر َب

ُعوه َوَض َلت الَماِل، ِفي َف َب ْق ّناُر فأ ْته» . ال َل َك َأ َف
َلْم َف ِئَم َتِحّل « َنا َغ ٍد ال َلنا، َلَح ْب ِلَك َق َأّن َذ ّلَه ِب َلى ال َعا َأى َت َنا َر َف ْع َنا َض َعْجَز َها و ّيب َط َف
َنا» . َل
ِلماء العبيد وأما ًا تكون فإنها والحيوانات وا ْلك يجوز فل النبياء، دون للغانمين ِم

ُذ للنبياء ذلك. ونحو والهدية بالبتياع بل الغنيمة بسبب ذلك من شيء أخأ
سإليمان. َتسّري هذا وِمْن
َء الُخْمَس يأخأذ وكان وسإلم، عليه الله صلى لنبينا ذلك يجوز وكان َفْي وال

النبياء. دون خأصائصه من وهما فيه، ويتصّرف
ِلماء قيل: فالعبيد فإن ًا؟ غنيمة وا أيض

ُأحّل خأاصة، النبياء على حّرم ذلك ولكن قلنا: نعم، وسإلم عليه الله صلى لنبينا و
النبياء. عن بذلك فانفرد

َأنا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن ُد وسإلم: « ّي ّناِس سَإ ال
ْوَم ِة، َي َياَم ِق َهل ال ْدروَن َو ِلَك؟ ِلَم َت ُع َذ ِليَن الله َيْجَم ّو ْيَن ال ِر ٍد ِفي والخِأ ْي ِع ٍد، َص َواِح

ْدنو َت ُغ الّشْمُس، و ُل ْب َي ّناُس َف َغّم ِمَن ال َكْرِب ال ُقوَن، ل َما وال ِطي ُقوُل ُي َي ْعضُُ َف َب
ّناِس َ ال ْعضٍُ: أل َب ُظُروَن ِل ْن ُع َمْن َت َف ُكْم َيْش َلى َل ُكْم ِإ ّب ُتوَن َوَجّل؟ َعّز َر ْأ َي َدَم» . َف آ
َكر الخلق. في يشفع الذي هو وأنه الشفاعة، حديث وذ

الحاديث في ويذكر تعالى، الله شاء إن الشفاعة باب في الحديث هذا وسإيأتي
ّدمه إليه كلهم الخلق احتياَج هناك عليهم.  وتق

َأنا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مالك بن أنس عن ّوُل وسإلم: « ّناِس أ ال
ُثوا، إذا خُأروًجا ِع َنا ُب َأ ُهْم و ُب ْي ِط َذا خَأ ُدوا، إ َف َنا َو ُهْم وأ َبّشُر َذا ُم ِيُسوا، إ أ

َأنا َ ْكَرُم و ِد أ َل َو
َدَم َلى آ َ الله َع َفْخَر» . َول

َأنا أنه وسإلم عليه الله صلى النبي عن أنس عن رواية وفي ْكَرُم قال: « ِليَن أ ّو ال
ِريَن َلى والخِأ َ الله َع َفْخَر» . َول

َأنا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال أنس عن ُهْم وسإلم: « ُل ّو َذا خُأروًجا َأ إ
ُثوا، ِع َأنا ُب ُهْم و ُد ِف َذا َوا ُدوا، إ ِف َأنا َو ُهْم و ُب ْي ِط َذا خَأ ُتوا، إ ْنَص ُهْم وأنا أ ُع ْي ِف َذا َش ِبُسوا، إ ُح

َأنا َبّشُرهم و َذا ُم ُيُسوا، إ ِتيُح َأ َفا ٍذ والَم ِئ ْوَم ِدي، َي َي َنا ِب َأ ْكَرُم و ِد أ َل َدُم َو َلى آ ّبي، َع َر
ُوُف َلّي َيط ٍم ألُف َع ِد ُهْم خَأا ّن ْيضٌُ َكأ ْكنوٌن َب ٌؤ أو َم ُثوٌر» . لؤل ْن م
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وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب من ناس قال: جلس عباس ابن عن
ًا بعضهم فإذا يتذاكرون، فسمعهم منهم دنا حتى فخرج ينتظرونه، يقول: عجب

ً خألقه من اتخذ الله إن خأليله. وإبراهيُم خأليل
ّلم أن من بأعجب آخأر: ماذا وقال ًا. موسإى الله يك تكليم
وروحه. الله كلمة آخأر: فعيسى وقال
الله. اصطفاه آخأر: آدم وقال

ّلم عليهم فخرج ْد ثم فس َق ْعُت قال: « ُكْم سَإِم ُكْم َكلََم ِب َعَج ْيَم أّن َو ِه ْبَرا ْيُل إ ِل خَأ
ِلَك، وهو الله، َذ ّيه، وُموسَإى َك َو َنِج ُه ِلَك، و ْيَسى َكذ ُته، ُروُحه َوِع ِلَم َك ِلَك، وهو و َكذ

َ َنا أل ْيُب وأ ِب َأنا َفْخَر، َول الله َح َء َحاِمُل و َوا ِد ِل ْوَم الَحْم ِة َي َياَم ِق َأنا َفْخَر، ول ال ّوُل و أ
َقَة ُيَحّرُك َمْن ْل ِة َباِب َح ّن َ الَج َتُح َفْخَر، َول ْف َي ّلُه َف َها ال ْي ِن ْل ْدخِأ ُي ِعَي َف ُء َوَم َقَرا ُف

ْؤِمنيَن َ الُم َنا َفْخَر، َول َأ ْكَرُم و ِليَن أ ّو ْيَن ال ِر َلى والخِأ َ الله َع َفْخَر» .  َول

ًا الله خألق قال: «ما عباس ابن عن ْلق َأه ول خَأ الله صلى محمد من إليه أحب بر
وسإلم». عليه
خأليل وسإلم: إبراهيم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب قال: قال حذيفة عن

ًا، الله كلمه وموسإى الله، يا ُأعطيَت فما وروحه، الله كلمة وعيسى تكليم
الله؟. رسإول

ُد َل َو َدَم قال: « ُهْم آ ّل ِئي، َتْحَت ُك َأنا ِلوا ّوُل و َتُح َمْن َأ ْف ِة» . َباُب َله ُي ّن الَج
َيا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال أنس عن ْلُت:  ُق ّنه َرّب وسإلم: « َلْم إ
ُكْن لي َي ِب ّ َن ْد إل َق َته، َو ْكَرْم ْلَت أ َع ْيَم َفَج ِه ْبَرا ْيلً، إ ِل ًا، وُموسَإى خَأ ْيم ِل َد َوسَإّخْرَت َك ُو َدا ِل

َباَل ْيَماَن الِج َل ْيَح ولُس ْيَن، الّر ِط َيا ْيَت والّش َي ْيَسى وأْح ِع َتى، ِل ْو ْلَت َفَما الَم َع ِلي؟» َج
.

َو َأ ْيَس قال: « ْد َل ُتَك َق ْي َط ْع َو َما أ ْفَضَل ُه ِلَك ِمْن َأ َ َذ ّله: ل َكُر ُك ْذ ّ ُأ ِكْرَت إل ِعي، ُذ َم
ْلُت َع ُدوَر َوَج ِتَك ُص ْيَل أّم َناِج ُوَن أ ْقَرؤ ُقَرآَن َي ًا، ال ِهر َلْم َظا َها َو ِط ْع ُأّمًة» . ُأ

َي قال: «لّما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن سإعيد أبي عن ِر إلى ِبي ُأسْإ
ِء َيا الّسَما ْلُت:  ْذَت رّب ُق ّتَخ ْيَم ا ِه ْبَرا ْيلً، إ ِل ّلْمَت خَأ َك ًا، ُموسَإى و ْيم ِل ْك ْعَت َت َف َوَر
ْيَس ِر ْد ًنا إ َكا ّيا، َم ِل ْيَت َع َت َد وآ ُو ْوًرا، َدا ُب ْيَت َز َط ْع ْيَماَن وأ َل ًكا سُإ ْل َ ُم ِغي َول َب ْن ٍد َي ِمْن َلَح
ِده، ْع َذا َب َرّب؟» .  َيا ِلْي َفَما

َيا ُتَك قال: « ْذ ّتَخ ُد،ا ً ُمَحّم ْيل ِل ْذُت َكَما خَأ ّتَخ ِهيَم ا ْبَرا ِليلً، إ ُتَك خَأ ّلْم َك ّلْمُت َكَما و َك
ًا، ُموسَإى ِليم ْك ُتَك َت ْي َط ْع َأ ِتَحُة و َتاِب َفا ِك ْيَم ال ِت َوا ِة َوخَأ ِة سُإوَر َقَر َب َلْم ال َها َو ِط ْع ّيا ُأ ِب َن
َلَك، ْب ُتَك َق ْل َلى وأْرسَإ ِد ِإ َو َهِل َأسْإ ِهْم الْرِض أ ِر ْنِسهم وأْحَم ِإ ِهْم، و ّن َلْم َوِج ُأْرسِإل و

َلى َلَك، َجَماِعهْم إ ْب ْلُت َق َع ِتَك َلَك الْرَض َوَج ُلّم ًا و ًا، َمْسِجد ُهور َط َعْمُت َو ْط ُتَك وأ أّم
َء َفْي َلْم ال ّله َو ٍة ُأِح َها، َلّم َل ْب ُتَك َق َنَصْر ّتى ِبالّرعِب، و ّوَك إّن ح َعُب َعد ُيْر ْنَك ل ِم

ْلُت ْنَز َأ ْيَك و َل َد َع ّي ُتِب، سَإ ُك ًا َقاَل ال ًا، ُقرآن ّي ِب ْعُت َعَر َف ْكَرَك َلَك َوَر ّتى ِذ َكُر ل َح ْذ ّ ُأ إل
ِكْرَت ِعي» . ُذ َم

ّلَه وسإلم: «إّن عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عبدالله بن جابر عن ال
ِني َتاَر َلى اخْأ َلِميَن َع َعا ّييَن ِمَن ال ِب ّن ِليَن» . ال والُمْرسَإ

ّلَه وسإلم: «إّن عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عبدالله بن جابر عن ال
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ِني َتاَر َلى اخْأ َعالِميَن َجِميِع َع ّييَن ِمَن ال ِب ّن الُمْرسَإليَن» . ال
ّلَه وسإلم: «إّن عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عبدالله بن جابر عن ال

َطى ْع َكلََم، ُموسَإى أ ِني ال َطا ْع َيَة، وأ ْؤ ِني الّر َل َفّض ِم َو َقا ِد ِبالَم ْوِض الَمْحُمو َوالَح
ِد» . ْوُرو الَم

ْلُت عليه الله صلى الله رسإوُل قال: قال عمر ابن عن ُفّض َلى وسإلم: « َدَم َع آ
َكاَن ْيِن:  َت َل ِني ِبَخْص َطا ْي ًا َش ِفر ِني َكا َن َعا َأ ّلُه َف ِه ال َلي َلَم، َع َأسْإ ُكّن َف َواِجي َو ًا أْز ْون ِلي َع

َطاُن َوكاَن ْي َدَم َش ًا، آ ِفر َنْت َكا َكا ُته و ّوَج ًا َز ْون َلى َع ِته» . َع َئ ِطي خَأ
فصل
ْلق إلى قال: «وبعثت قائل: كيف قال فإن كافة» .  الَخ

المم من غيرهم جاءه لو إسإرائيل بني إلى ُبعث لّما موسإى أن ومعلوم
َغ يسألونه ْتمه، له َيُجْز لم الله عن به جاء ما تبلي ذلك إظهاُر عليه يجب بل َك

لهم؟
ْلق ُأهلك قد ثم رسإالته؟ لعموم إل ذلك كان وما نوح، زمن في الَخ

شريعة لكل ناسإخة جاءت نبينا شريعة فقال: «إن عقيل ابُن هذا عن أجاب فقد
ْبلها، ّيان الواحد العصر في يجتمع كان وقد َق شريعة إلى واحد كل يدعو وثلثة نب

ينسخها». ول إليها النبياء من غيره يدعو ول تخّصه،
ْو ونسخ، الكّل دعا فإنه وسإلم، عليه الله صلى نبينا بخلف َل ُموسَإى َكاَن وقال: «

ّيا ُعُه َما َح ّ َوسِإ َباِعي» وما إل ّت موسإى. حق في هذا يقول أن عيسى يمكن كان ا
لي زمنه في يكن لم فإنه نوح وأما ملته. إلى يدعو نب

الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى خأصائصه ذكر في
ومباحات، ومحظورات، بواجبات، وسإلم عليه الله صلى النبي خُأّص قد

وتكّرمات.
ْتر، فالواجبات: السواك، ِو خألف. الليل قيام الفجر. وفي وركعتا والْضحية، وال
ِلماء، والتزويج المفروضة، الصدقة وأكل بالعين، والمحظورات: الرمُز ْلع با وخَأ

ْلقى حتى الحرب لمة ّو. َي العد
ِنع وإنما المحظورات، في ذكرت فقد والكهانة الشعر قول وأما ل ذلك، من ُم
عليه. حّرم أنه

ِنع وقد الصوم، في الوصال المباحات: فمنها وأما ُذ غيره، منه ُم َأخْأ من الماء و
ِفّي الُخمس، وخُأْمس العطشان، َنم، من والّص ْغ شاء، عدد بأي والتزوج الَم

ْهر بغير والنكاح َبة. وبلفظ ولَي ول َم ِه ال
ْعُل الدنيا، في غيره على أزواجه التكّرمات: فتحريم وأما الجنة. في أزواجه وَج

ُبعث ْلق إلى و َده. نبّي ول كافة، الَخ ْع َب
ّلدت ْنسخ، فلم شريعته وخأ ْعِجُزه وُجعل ُت ًا ُم ّفح باقي ّدى القيامة يوم إلى ُيتص ُيتح و

به. 
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ْلُت عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مالك بن أنس عن ُفّض َلى وسإلم: « َع
ّناِس ِء، ال َبٍع: بالّسَخا َأْر ِة، َب َع ِة والّشَجا ْثَر َك ِة الِجَماِع، و ّد ْطِش» . َوِش َب ال

الثالث الباب
الجنة من وسإلم عليه الله صلى له قطف إنفاذ في
فقال: «إن وسإلم عليه الله صلى النبي إلى جبريل قال: جاء مالك بن أنس عن
وسإلم. عليه الله صلى القطف» فأخأذه بهذا إليك وأرسإلني السلم، يقرئك الله

الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى إليه الدنيا مقاليد إنفاذ في
ْيُت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: سإمعت جابر عن ِت ُأ َد يقول: « ْي ِل َقا ِبَم

َيا ْن ّد َلى ال َق َفَرٍس َع َل ْب ْيه َأ َل َفٌة َع ْي ِط ُدٍس» . ِمْن َق ْن سُإ

الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى ذكره رفع في
ْدري سإعيد أبي عن ِني عليه الله صلى الله رسإول قال: قال الُخ َتا وسإلم: «أ

ْيَل ِر ْب َقاَل: إّن ِج ّلَه َف ُقوُل َوَجّل عّز ال ِري َي ْد َت ْيَف َلَك:  ْعُت َك َف ْكَرَك؟ َلَك َر َذا ِذ إ
ِكْرُت ِكْرَت ُذ ِعي» . ُذ َم

السادس الباب
النبياء ومثل وسإلم عليه الله صلى مثله ذكر في
َثلي عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن َثُل وسإلم: «َم وَم

ِء َيا ِب ْن ِلي ِمْن ال ْب َثِل َق َنى َرُجٍل َكَم َت ْب ًا ا ُيوت َها ُب َن َأْحَس َلها َف ْكَم َلها، وأ َأْجَم ّ و َع إل ْوِض َم
َنًة ِب ٍة ِمن َل َي ِو َها، من َزا َيا َوا َعَل َز ّناُس َفَج ُبوَن َيطوفوَن ال ْعَج َي َياِن، ِمن و ْن ُب ال

ُقولون: أل َي ْعَت َف َنا َها َوَض َنًة ُه َب ِتّم ِل َي ُنَك؟» . َف َيا ْن ُب
ْنُت عليه الله صلى النبي قال ُك َف َنا وسإلم: « َنَة» .  أ ِب ّل ال

ْيل عن َف ّط وسإلم: قال: عليه الله صلى النبي عن أبيه، عن كعب، بن أبّي بن ال
َثلي ّييَن ِفي «َم ِب ّن َثِل ال َنى َرُجٍل َكَم ًا َب َنها َداَر َلها فأْحَس َأْجَم َتَرَك و َها َو َع ِفي ْوِض َنًة َم ِب َل

َها، َلْم ْع َعَل َيَض ّناُس َفَج َياِن يطوفوَن ال ْن ُب ْعَجبوَن بال َي ُولوَن ِمنه و َيق ْع َلْم ِلَم و ُتوَض
ِه َنُة، َهذ ِب َنا الل ّيَن ِفي فأ ِبي ّن ُع ال ْوِض َنَة» . ِتلَك َم ِب ّل ال

السابع الباب
به الله بعثه ما ومثل وسإلم عليه الله صلى مثله ذكر في
ْيد عن قال: «إّن وسإلم عليه الله صلى النبي عن موسإى، أبي (عن) ابن ُبَر

ِلي َث َثَل َم ِني َما وَم َث َع ّلُه َب َثِل به ال َتى َرُجٍل َكَم َيا َقوَمه أ َقاَل:  ْوُم َف ّني َق ْيُت إ َأ َر
ْيَش ِني، الَج ْي َع َأنا ِب ّنذيُر و َياُن ال ُعْر َء» . ال ّنَجا فال

ْته َع َطا َأ َف َفٌة « ِئ ْوِمه ِمْن َطا َلُجوا َق ُقوا َفأد َطل ْن َلى وا ْهٍل، َع ْوا، َم َنج ْته ف َب ّذ َفٌة وك ِئ َطا
ْنهم، َبحوا ِم ُهم َفأْص َن َكا ُهْم م ّبَح ْيُش َفَص ُهْم الَج َك َل ْه ُهْم، فأ َتاَح ِلَك واْج َذ َثُل َف َمْن َم

ِني َع َطا َع أ َب ّت ْئُت َما وا َثُل ِبه، ِج ِني َمْن وَم ّذب َعَصا َك ْئُت َما َو ّق» . ِمَن ِبه ِج الَح
أخأرجاه.
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الثامن الباب
المم على وسإلم عليه الله صلى أمته فضل في
َنحُن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن هريرة، أبي عن ُوَن قال: « الخِأر

ِبقوَن ْوَم الّسا ِة، َي َياَم ِق َد ال ْي ُهم َب ّن ُتوا أ َتاَب ُأو ِك ِلنا ِمْن ال ْب َناه َق ْي ِت ُأو ِدهم، ِمْن و ْع َهذا َب َف
ُهم ْوُم ُفوا الذي َي َتل َدانا ِفيه اخْأ َه ّلُه َف ّناُس له، ال َنا ال ٌع، ِفيه ل َب ِد َت َيهو ٌد ِلل ّنَصاَرى َغ ولل

َد ْع ٍد» .  َب َغ

ّني وسإلم: «والله عليه الله صلى الله رسإوُل قال: قال سإعيد أبي عن َلْرُجو إ

ُنوا أْن ُكو َع َت ْب ْهِل ُر ِة، أ ّن ّني والله الَج ُنوا أْن َلْرُجو إ ُكو ُلَث ت ّنة، أهِل ُث ّني والله الَج إ
ُنوا أْن َلْرُجو ُكو ْهِل ِنْصَف ت ِة» . أ ّن الَج

الصحيحين. في الحديثان
ُلكم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن عمر ابن عن َثُل قال: «َمث ُد وَم ُهو َي ال

ّنَصاَرى ْعَمَل َكَرُجٍل وال َت ً اسإ َقال: َمْن ُعّمال ْعَمُل َف ِة ِمْن َي َ ْبِح َصل ِنْصِف إلى الّص
ِر َها ّن َلى ال ْيَراٍط؟ َع َ ِق َلِت َأل َعِم ُثَم َف ُد.  ُهو َي ْعَمُل َقاَل: َمْن ال ِر ِنْصِف ِمْن ِلي َي َها ّن ال

َلى ِة إ َ ِر؟ َصل َعْص َ ال َلِت أل َعِم ُثّم َف ّنَصاَرى.  ْعَمُل َقاَل: َمْن ال ِة ِمْن ِلي َي َ ِر َصل َعْص ال
ْيِن، َعلى الّشْمِس ُغُروِب إلى َط َ ِقيَرا ُتْم َأل ْن َأ ُتْم. الذيَن َف ْل َعِم

َغِضَب ُد َف ُهو َي ّنَصاَرى ال َنْحُن وال ُلوا:  َقا َثُر َف ْك ً أ َأقّل َعَمل ًء. َو َطا َع
َهل َف ُكم َقاَل:  ُت َلْم ُكم ِمْن َظ ّق ًا؟. َح ْيئ َش
ُلوا: لَ. َقا

ّنَما َفإ ِلي هو َقاَل:  ِه َفْص ْي ِت ُء» . َمْن أو َأَشا

البخاري. بإخأراجه انفرد
ْهز عن صلى الله رسإول قال: سإمعت جده عن أبيه، عن معونة، بن حكيم بن َب
َ وسإلم عليه الله َأل ّنكم يقول: « ُفوَن ِإ ْيَن ُتو ِع ْب ُتم ُأّمًة، سَإ ْن َها أ ْيُر َها خَأ ْكَرُم َلى وأ َع
َوَجّل» . َعّز الله
ِري وسإلم: «لّما عليه الله صلى الله رسإول قال: قال أنس عن َلى ِبي ُأسْإ إ

ِء ِني الّسَما َب ّبي َقّر َلى، َر َعا ّتى َت َذا َح ِني َكاَن إ ْي َنه َب ْي َب َقاِب َو ْيِن َك ْوسَإ ْو َق َنى َأ ْد َقاَل: َأ
ْيبي َيا ِب ْيَك َيا َح ّب َل ْلُت:  ُق ُد.  َهل َيا ُمَحّم َقاَل:  ُتَك أْن َغّمَك رّب.  ْل َع ّييَن؟ آخِأَر َج ِب ّن ال

َ ْلَت: ل ْغ َرّب، َيا ُق ِل ْب َأ َتَك َقاَل:  ّني ُأّم ُهم الّسلََم، َع ِبْر ّني وأخْأ ُتها أ ْل َع ِم آخِأَر َج ُلَم ا
ْفَضَح ُلَمَم َل ُهم ا َد ْن َ ِع ُهم َول ْفَضُح َد أ ْن ِم» .  ِع ُلَم ا

التاسإع الباب
أمته ومثل وسإلم عليه الله صلى مثله ذكر في
ِلي عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن َث َثِل وسإلم: «َم َكَم

َد َق ْو َت ًا، اسْإ َءْت َفلّما َنار َله َما أَضا ْو َعل َح َفَراُش َج َواّب وهذه ال ّد ْعَن التي ال َق ِفي َي
ِر ّنا ْعَن ال َق َعَل ِفيها، ي ُهّن وَج َنه َيْحِجُز ْب ِل ْغ َي َقّحْمَن و َت َي . ِفيها َف

أخأرجاه.
النائم يرى فيما أتاه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن عباس ابن عن

َلكان، رجليه: عند الذي فقال رأسإه، عند والخأر رجليه عند أحدهما فقعد م
َثَل اضرْب أمته. ومثل هذا َم
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ٍم كمثل أمته ومثل مثله قال: إّن ٍر قو ْف يكن فلم مفازة، رأس إلى انتهوا سَإ
أتاهم كذلك هم فبينما به، يرجعون ما ول المفازة به يقطعون ما الزاد من معهم
ّلة، في ُمَرّحل رجل ًا به وردُت إن فقال: أرأيتم ُح ْعشبًة رياض ًا ُم ًء وحياض ِروا

أتتبعوني؟
قالوا: بلى.
ِإّن ْين قال: ف ًا أيديكم َب ْعَشَب رياض ًا هذه، من أ َوى وحياض فاتبعوني. هذه، من َأْر

ّنه. وقالت والله، طائفة: صدق فقالت َنتبع عليه. نقيم بهذا رضينا طائفة: لقد ل

العاشر الباب
َبل لم ومن وسإلم عليه الله صلى به جاء ما قبل من مثل ذكر في ْق َي
َثُل وسإلم عليه الله صلى النبي عن موسإى أبي عن ِني َما قال: «َم َث َع ّلُه َب ِبه ال
َدى ِمَن ُه ِم ال ْل ِع َثِل وال ْيِث َكَم َغ ِر ال ِثي َك َنْت أْرًضا، أَصاَب ال َكا ْنها َف َفٌة ِم ِئ ّيٌة َطا ِق َن

َلْت ِب َء َق َتْت الَما َب ْن َل وأ َك ُعْشَب ال ِثيَر، وال َك َكاَن ال َها َو ْن ِدُب ِم َكت أَجا َء أْمَس َع الَما َف َن
ّلُه َها ال ّناَس ِب ُبوا ال ِر ْوا َفَش َق ُعوا، َوسَإ َأَصاَب َوَزَر َها و ْن َفًة ِم ِئ ّنما أخْأَرى َطا ِهي إ

َعاُن ْي َ ِق ًء ُتْمِسُك ل ِبُت ول ما ْن ًل.  ُت َك

ِلَك َذ َثُل َف ُقه َمْن َم ْيِن ِفي َف َعه الله ِد َف َن ِني َما و َث َع ّلُه َب ِلَم ِبه ال َع ّلَم، َف َع َثُل و َمْن َوَم
َفِع َلْم ِلك َيْر َذ ْأسًإا ِب َلْم َر َبْل َو ْق َدى َي ْلُت الذي الله ُه ِبه» . ُأْرسِإ

أخأرجاه.
ْهدي: أن عثمان أبي عن البطحاء إلى خأرج وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الن

ًا، عليه وخأطِّ فأقعده مسعود، ابن ومعه ّط ْبَرَحّن قال: «ل ثم خأ ّنه َت ِهي َفإ َت ْن َي سَإ
ْيَك َ ِرَجاٌل إل ُهم َفل ّلَم َك ُهم ُت ّن ّلُموَك» . َلْن َفإ َك ُي

الخطِ إلى ينتهون جعلوا ثم أراد، حيث وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فمضى
وسإلم. عليه الله صلى النبي إلى َيْصدرون يجاوزونه فل

نفخ. نام إذا وكان فخذي، فتوسّإد إلّي جاء الليل آخأر من كان إذا حتى
َنا ْي َب ٌد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ف كأنهم رجاٌل أتاني راقد فخذي متوسإ

عند طائفة قعد حتى الَجَمال، من بهم ما أعلُم الله بيضُ ثياٌب عليهم الِجَمال،
ًا رأينا بينهم: ما فقالوا رجلي، عند وطائفة رأسإي هذا أوتَي ما مثل أوتي عبد
ِإّن لتنامان عينيه إن النبي، ْقظان، قلبه و َي ًا َبنى مثلً: سإيد له اضربوا ل ثم قصر
وشرابه. طعامه إلى الناَس فدعا مأدبة جعل

لي: ذلك. فقال عند وسإلم عليه الله صلى الله رسإول واسإتيقظ ارتفعوا ثم
ِري ْد َت َأ ِء؟» . َما « َ ُؤل َه

أعلُم. ورسإوله قلت: الله
ُهم َكُة» . قال: « ِئ َ الَمل

ضربوه؟» . الذي المثُل ما تدري قال: «وهل
أعلم. ورسإوله قلت: الله

َنى قال: «الّرْحماُن، ّنَة ب َعا الَج َد َها َف ْي َل َده ِإ َبا َبه َفَمْن ِع َته، َدخَأل أَجا ّن َلْم وَمْن َج
ْبه َبه ُيِج َق َبه» . أو َعا ّذ َع

عشر الحادي الباب
 وسإلم عليه الله صلى طاعته وجوب في
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َها59ش4تعالى: {س الله قال ّي أ
َ ِذيَن َي ّل ْا ا ُنو ْا َءاَم ُعو ِطي ّلَه َأ ْا ال ُعو ِطي َأ الّرسُإوَل َو

ِلى ْو ُأ ِر َو للْم ُكْم ا ْن ِإن ِم ُتْم َف ْع َناَز ٍء ِفى َت ُه َشْى ّدو َلى َفُر ِه ِإ ّل ُتْم ِإن َوالّرسُإوِل ال ُكن
ُنوَن ْؤِم ِه ُت ّل ِم ِبال ْو َي ْل ِر َوا للخِأ ِلَك ا ْيٌر ذا َأْحَسُن خَأ ً َو ِويل ْأ } َت

)59(النساء: 
ِطِع ّمْن80ش4وقال: {س ْد الّرسُإوَل ُي َق َع َف َطا ّلَه َأ ّلى َوَمن ال َو َناَك َفَمآ َت ْل َأْرسَإ

ِهْم ْي َل ًا َع } َحِفيظ
)80(النساء: 

ّدثا كان الزبير قال: إن الزبير بن عروة عن ً خأاصَم أنه يح وقد النصار، من رجل
ًا، شهد ْدر به يسقيان كانا الَحّرة من ِشراج في وسإلم عليه الله صلى النبي إلى َب

َلى َأْرسِإْل ُثّم وسإلم: «اسْإِق عليه الله صلى النبي النخل. فقال ِرَك» . إ َجا
عمتك ابن كان أْن الله، رسإول وقال: يا النصاري فغضب
ّون ِبْس ُثّم للزبير: «اسْإِق قال ثم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وجه فتل اْح
َء ّتى الَما َع َح ِر» . ِإلى َيْرِج ْد الَج

َفى ّقه للزبير وسإلم عليه الله صلى النبّي فاسإتو النبي وكان الُحكم، صريح في ح
ْبل وسإلم عليه الله صلى َعة فيه برأٍي الزبير إلى أشار قد ذلك ق له سإ

ّي أغضب فلما وللنصاري، َفى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول النصار اسإتو
ّقه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الحكم. صريح في ح

ش4ذلك: {س في إل نزلت الية هذه أحسب الزبير: ما عروة: قال قال
65َ ّبَك َفل َ َوَر ُنوَن ل ْؤِم ّتى ُي ّكُموَك َح ُهْم َشَجَر ِفيَما ُيَح َن ْي َ ُثّم َب ْا ل ُدو ِفى? َيِج

ِهْم ُفِس ًا َأن ْيَت ّمّما َحَرج ْا َقَض ّلُمو ُيَس ًا َو ِليم )65} (النساء:  َتْس
.

أخأرجاه.

عشر الثاني الباب
 والنفس والولد الوالد على وسإلم عليه الله صلى محبته تقديم وجوب في

َ عليه الله صلى الله رسإول قال: قال أنس عن ُكم ُيؤِمُن وسإلم: «ل ُد ّتى أَح ح
ُكوَن ِه أَحّب أ ْي َل ِده ِمْن إ ِل َلده َوا َو ّناِس َو ِعيَن» . وال أْجَم

ٌذ وهو وسإلم عليه الله صلى النبي مع قال: كنا هشام بن عبدالله عن بيد آخأ
إل شيء كل من إلّي أحّب لنت الله، رسإول عمر: يا له فقال الخطاب، بن عمر

نفسي.
َ عليه الله صلى النبي فقال ْفِسي والذي وسإلم: «ل ِده َن َي ّتى ِب ُكوَن َح ْيَك َأَحّب أ إل

ْفِسَك» . ِمْن َن
نفسي. من إلّي أحّب والله الن عمر: فأنت قال

ُعَمَر» . َيا وسإلم: «الَن عليه الله صلى النبي فقال
قبله. الذي على واتفقا البخاري، الحديث هذا بإخأراج انفرد

عشر الثالث الباب
الذكر في وسإلم عليه الله صلى تقديمه وجوب في
َ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان عبدالله بن جابر عن يقول: «ل
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ِني ُلو َع َدِح َتْج َق ِكِب» . َك الّرا
ُع الّرُجل قال: «إّن َف َعه َيْر َتا َلى َم ِته، َع َل ِغي َراِح َت ْب َي َدِحه ِفي َف ًء َق ُده َما ْي ِع ُي ِفي َف
ِه» . َوت َدا ِإ

ِني ُو َعل ّوِل ِفي قال: «اْج ْيِث َأ ِد ِفي الَح ِطه َو ِفي َوسَإ ِره» . َو آخِأ
بشيء. ليس عبيدة بن المصنف: موسإى قال
فيه. ُذكر قد الحديث هذا يحيى: وتفسير قال
َدح. أخّأر متاعه تعبئة من فرغ إذا الراكب قيل: إن وقد الق

ّذكر. وهو في تؤخأروني الخأر: ل والمعنى الول. المعنى إلى يرجع ال

وسإلم عليه الله صلى جسده صفات أبواب

الول الباب
وسإلم عليه الله صلى رأسإه صفة في
ْند خأاله عن علي، بن الحسن عن َلة، أبي بن ِه صلى الله رسإول قال: «كان ها
الهاَمة» . عظيم وسإلم عليه الله
عليه الله صلى النبي طالب أبي بن علّي لنا قال: وَصف ُجبير بن نافع عن

الهاَمة» . عظيَم فقال: «كان وسإلم

الثاني الباب
 وسإلم عليه الله صلى جبينه صفة في

عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هند عن) خأاله (علي، بن الحسن عن
َع وسإلم الجبين». واسإ

الثالث الباب
وسإلم عليه الله صلى حاجبيه صفة في
َلة، أبي بن هند خأاله عن طالب، أبي بن علي بن الحسن عن قال: «كان ها

َغ الحواجب، أَزّج وسإلم عليه الله صلى الله رسإول َواب بينها َقَرن، غير في سَإ
الغضب». ُيدّره ِعْرق
امتدادها. طويل الحواجب»: أي «أزّج المصنف: قوله قال

الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى وأهدابه عينيه صفة في
َلة، أبي بن هند خأاله عن علي، بن الحسن عن صلى الله رسإول قال: «كان ها
َعَج وسإلم عليه الله ْد َغ الحواِجب أزّج العينين، أ َدَب قَرن، غير من سإواب أه

َفار». الْش
َعُج: سإواد ّد العينين. ال

بالجفان. المتعلق الشعر وهو الشفار، والهدب: الطويل
َأْشكل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان سإُمرة بن جابر عن

العينين».
َهَل ُشعبة عن داود أبو ورواه َأْش العينين». فقال: «

عليه الله صلى الله رسإول إلى نظرُت إذا قال: «كنت سَإُمرة بن جابر عن
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ْكَحَل، قلُت وسإلم بأكحل». وليس أ
العينين»: قوله: «أْشكل المصنف: أّما قال
ْكلة: ُحْمرة أبو قال ْهلة: حمرة العين، بياض في عبيدة: «الّش سإوادها. في والّش

ْلقًة». العين هدب والكَحل: سإواد خِأ
َكَحل: أن قال ّد الّزّجاج: «ال َو الكحل». مواضع يس

الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى خأديه صفة في
صلى الله رسإول قال: «كان هالة أبي بن هند خأاله عن علي، بن الحسن عن
ّدين». سإهَل وسإلم عليه الله الخ

السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى أنفه صفة في
َنى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هالة أبي بن هند عن ْق أ

ِنين، ِعْر ْعلوه، نور له ال أشّم». يتأمله لم من يحسبه َي
َنى: أن َق ِعْرنين: النف. وال ْظم في يكون ال ْوداب النف َع ِد وسإطه.  في اح

ْظُم والَشّم: الذي النف. طرف إلى طويٌل أنِفه َع

السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى وأسإنانه فمه صفة في
ِليع وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: «كان سَإُمرة بن جابر عن الفم». َض
َع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان ُجميع عن ّلج الفم ضلي َف ُم

السإنان».
َلَج وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان عباس ابن عن ْف ْين». أ َت ّي ِن ّث ال
َتّر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هند عن ْف ْثل عن َي حّب ِم

َغمام». ال
كبير. الفم» أي قوله: «ضليع
ُعد َفلج: تبا والّرباعيات. الثنايا بين ما وال

ْغر». حَسن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هريرة أبي عن ّث ال

الثامن الباب
وسإلم عليه الله صلى نكهته صفة في
سإنين، عشر وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل قال: صحبت مالك بن أنس عن

َهًة أشّم فلم كله العطَر وشَمْمُت ْك ْكهته. من أطيَب َن َن

التاسإع الباب
وسإلم عليه الله صلى وجهه صفة في
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هند خأاله عن الحسن، عن فخم

ًا، البدر». ليلة القمر كتللؤ وجهه يتلل مفّخم
ْدوير». وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وجه في قال: «كان علي عن َت
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وجه قال: «كان سَإُمرة بن جابر عن
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ًا». مستدير
َبد: أنها أم عن ْع ً قالت: «رأيت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وصفت َم رجل

َوَضاءة ظاهَر ّلَج ال الوجه». متب
ّلج قال ِرق الوجه»: يعني المصنف: «متب ّلج مضيئه، الوجه ُمْش الّصبح، ومنه: تب
َفر. إذا َأسْإ

العاشر الباب
وسإلم عليه الله صلى الكريمة اللحية ذكر في
عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هند، خأاله عن علي، بن الحسن عن

اللحية». َكّث وسإلم
عظيَم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان طالب أبي بن علي عن

اللحية». 

َبد أم عن ْع للحية». كثيف وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان َم
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول جده: أن عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو عن

َعْرضها طولها من لحيته من يأخأذ «كان ّية». و ِو بالّس

عشر الحادي الباب
وسإلم عليه الله صلى شعره صفة في
َبراء عن ُجّمته الُجّمة، عظيم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان ال
أذنيه». َشْحمة إلى
ْنكبيه». َيْضرب شعر وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول قال: «كان البراء عن ِم
الّشعر، َرْجل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان مالك بن أنس عن

ْعد ول بالّسبطِ ليس َقططِ». الَج ال
َرجل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هند خأاله عن الحسن، عن

ّ ُفرق، َعِقيقته تفرقت إذا الشعر، هو إذا أذنيه شحمًة َشعُره يجاوز فل وإل
ّفره». َو

ًا كان فإذا (فيه) تكسيٌر، الذي الّرْجل: الشعر سإبطِ قيل: شعر منبسط
َعِقيقة: الشعر والقططِ: الشديد الرأس. في المجتمع الُجعودة. وال

أذنيه». نصف إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول شعر قال: «كان أنس عن
َق شعٌر وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول قالت: «كان عائشة عن الُجّمة فو

ُدوَن ْفرة». و َو ال
ِدم هانىء أم عن ُع وله مكة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «ق أرب

َدائر». يعني: ذوائب. َغ
ِدم طالب أبي بنت هانىء أم عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «ق

ْدمًة مكة علينا ُع وله َق غدائر». أرب
أربع. ضفائر له وإذا رواية: رأيته وفي
بالمشطِ امتشطِ إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عائشة عن
الرمال». َحثك كأنه
ْدَل ناصيته َيْسدل وسإلم عليه الله صلى النبي قال: «كان عباس ابن عن أهل سَإ

َق ذلك بعد فرق ثم الكتاب، العرب». َفْر
َدل وسإلم عليه الله صلى النبي أنس: أن عن َيْسدل، أن الله شاء ما ناصيته سإ
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ُد. فَرق ثم بع

عشر الثاني الباب
 وسإلم عليه الله صلى عنقه صفة ذكر في

ْعبد: أنها أم عن عنقه فقالت: «في وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول وصفت َم
سَإطع».

َطع: الطول. قال المصنف: الّس
عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هند، خأاله عن علي، بن الحسن عن

ُد عنقه كأن وسإلم الفضة». صفاء في ُدْمية ِجي
ّدْمية قال ّورة. الصورة المصنف: ال المص
يوم علي أصحاب من وكان خأالي، قال: حدثني الملك، عبد بن عثمان عن

ّفين، عنقه كأن وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان علي، عن ِص
ُق فضة». إبري

عشر الثالث الباب
وسإلم عليه الله صلى منكبيه بين ما بعد في
َبَراء عن بين ما بعيد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان عازب بن ال

المنكبين».
َعْضد رأس المصنف: المنكب: مجتمع قال الكتف. في ال

عشر الرابع الباب
الكتد غلظ في
جليَل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان عنه الله رضي علي عن

َتد». َك ال
الكاهل. وهو الكتفين، مجتمع المصنف: الكتد، قال

عشر الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى صدره صفة في
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هند، خأاله عن الحسن، عن

َء الصدر، عريضُ والصدر». البطن سإوا

عشر السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى بطنه صفة في
ْبه فقالت: «لم وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول وصفت أنها معبد أم عن ِع ت

ُثْجلة».
ّثجلة في أسإفله. واسإترخأاء البطن عظُم المصنف: ال
إل وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول بطن رأيت هانىء. قالت: «ما أم عن

ِنّي القراطيس ذكرُت بعضُ». على بعُضها المث
من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «اعتمر الكعبي، ُمَخّرش عن

ْعرانة ً الِج فضة». سإبيكة كأنه ظهره إلى فنظرُت ليل
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عشر السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى سإرته صفة في
َد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان علي عن َمْسربة».  ذو أجر

َوَر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان هند، خأاله عن الحسن، عن ْن َأ

ّبة بين ما موصوَل المْسربة، دقيق المتجّرد كالخيطِ، يجري بَشعر، والّسرة الل
وأعالي والمنكبين الذراعين أشعَر ذلك، سإوى مما والبطن الثديين عاري

الصدر».

عشر الثامن الباب
وسإلم عليه الله صلى أصابعه ذكر في
ْثَن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان علي عن ّفين َش والقدمين الك

الطراف». سإائل
والقدمين. الكفين من الصابع المصنف: الشثن: الغليظ قال

الصابع. الطراف: الممتد والسائل
واحد. فيهما والنون. والمعنى باللف شائن بعضهم ورواه

عشر التاسإع الباب
وسإلم عليه الله صلى كفيه صفة في
ْثن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان عنه، الله رضي علي عن َش

الكفين».
َرْحب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هند، خأاله عن الحسن، عن

الراحة».
ًا ول خأّزا قطِ مَسْست قال: «ما أنس عن َيَن حرير ْل صلى الله رسإول كف من َأ
وسإلم». عليه الله
أليَن قطِ مَسْست فما وسإلم عليه الله صلى النبّي قالت: «بايعت مارية عن
وسإلم». عليه الله صلى يده من
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: خأرج أبيه عن جحيفة، أبي بن عون عن
ّلى َعنَزة فركز البطح إلى ُيِمّرونها يده يأخأذون أصحابه وجعل إليها، فص على ف

ُد هي فإذا وجهي، على فأمررتها يده وأخأذت فجئت وجوههم، الثلج من أبر
ًا وأطيب المسك. من ريح

العشرون الباب
وسإلم عليه الله صلى زنديه صفة في
ضخَم الزندين طويَل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هند عن

الكراديس».
َأمة مولى صالح عن ْو ّت الله رسإول ينعت عنه الله رضي هريرة أبو قال: كان ال

طويلهما». الذراعين. أي شبح فقال: «كان وسإلم عليه الله صلى

والعشرون الحادي الباب
 وسإلم عليه الله صلى سإاقيه ذكر في
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َقْي في قال: «كان سَإُمرة بن جابر عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإا
ُحُموشة».

الساقين. المصنف: الحموشة: دقة قال
قال: أخأبره سإراقة أخأاه أن أخأبره أباه ُجعشم: أن بن مالك بن الرحمن عبد عن

في سإاقيه فرأيت ناقته، على وهو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول من دنوُت
ُجّمارة. كأنهما َغْرزها

البلغاء: بعضُ قال
َتها التي بالقدم رّب يا ْأ َط ْو أ

ْين قاِب ِمْن ْوسَإ العظَما المَحّل َق
ُبْحرمة ِم و َد َق بها ُجعلت التي ال

ّية كتف ِر َب ّلَما بالرسإالة ال سُإ
ّبْت ْتن على َث ًا الصراط َم َتكّرم

ُكْن قدمي ًا لي و ْنِقذ ّلَما ُم وُمَس
له كانا وَمْن ُذخْأري واجعلهما

ّنَما يخاُف ول العذاَب َأِمَن جه

والعشرون الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى عقبه صفة ذكر في
ْنهوَس وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان سَإُمرة بن جابر عن َم

َعِقب». ال
العقب. لحم قليل أي

مسلم. بإخأراجه انفرد

والعشرون الثالث الباب
وسإلم عليه الله صلى قدميه ذكر في
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هند، خأاله عن الحسن، عن

ْنبوا القدمين، مسيَح الخأمصين، خَأْمصاَن الماء». عنهما َي
علي عن علي، أصحاب من وكان خأالي قال: حدثني الملك عبد بن عثمان عن

ْثن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان والقدم». الكف َش
الرجل. باطن من الرض عن ارتفع الخأمص: ما

فيهم. اللحم بكثير ليس القدم: الذي والمسيح
والشثن: الغليظ.

والعشرون الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى كراديسه ضخامة في
الكراديس». ضخم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان علي عن
العظام. المصنف: الكراديس: رؤوس قال
صلى الله رسإول «كان قال؛ طالب أبي بن علي ولد من محمد، بن إبراهيم عن
الُمَشاش» . جليَل وسإلم عليه الله
والمرفقين، الركبتين، مثل العظام، المصنف: المشاش: رؤوس قال

والمنكبين. 
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والعشرون الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى خألقه اعتدال ذكر في
َدل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هند خأاله عن الحسن، عن معت

ْلقة متماسإك». بادن الخ
ْلق تاّم كان والمعنى: أنه كثيره. ول اللحم بمسترخأي ليس العضاء، خَأ

والعشرون السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى طوله ذكر في
وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل ينعت مالك بن أنس سإمع ربيعة: أنه عن

ْبعًة يقول: «كان القصير». ول البائن بالطويل ليس القوم، من َر
َبراء عن ول بالقصير ليس وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان ال

بالطويل».
ً وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان البراء عن ًا». رجل مربوع

الصحيحين. في الثلثة الحاديث
لي قال: كان طالب أبي بن علي (من) ولد محمد بن إبراهيم عن عليه عل

بالطويل يكن قال: «لم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وصف إذا السلم
ّعطِ القوم». من ربعة وكان المتردد، بالقصير ول الُمَم

ّعطِ: الذاهب قال بعضُ في بعضه والمتردد: الداخأل ُطولً، الصمعي: المم
ًا. ِقَصر

أطوَل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هند، خأاله عن الحسن، عن
ْقَصَر الَمْربوع، ِمن َأ ّذب». من َو المش

ّذب: الطويل اللحم. بكثير ليس الذي المش
يكن لم أنه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول صفة من قالت: «كان عائشة عن

ٌد يماشيه ْنسب أح َله إل الطول إلى ُي وسإلم، عليه الله صلى الله رسإوُل طا
َولهما، الطويلين الرجلين ماَشى وربما َط ُنِسَب الطول، إلى ُنِسبا فارقاه فإذا ف و

ْبعة». إلى هو الّر

والعشرون السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى بشرته رقة في
َيَن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان مالك بن أنس عن الناس أل
ًا، ًة َمَسْسُت ما كف ًة ول خَأّز وسإلم».  عليه الله صلى كفه من أليَن حرير

أبي بن علي أصحاب من وكان خأالي، قال: حدثني الملك عبد بن عثمان عن
ّفين، يوم طالب عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان السلم عليه علي عن ِص
البشرة». رقيق وسإلم

والعشرون الثامن الباب
وسإلم عليه الله صلى لونه صفة في
اللون، أزهر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان مالك بن أنس عن
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َق». بالبيضُ ول بالديم ليس الْمه
البياض. المصنف: المهق: الشديد قال
ِصيغ كأنما أبيضَُ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هريرة أبي عن
فضة». من
ًا». أبيضُ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان علي عن ُمْشَرب

ًا وفي ُحْمَرة». رواية: ُمْشَرب
ُحْمَرة. بياضه في المصنف: الُمْشَرب: الذي قال
َأسْإَمَر». وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لون قال: «كان أنس عن

كلها. الحاديث يخالف وهو يصح، ل الحديث المصنف: هذا قال
الناس أحسَن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان مالك بن أنس عن

ًا». لون

والعشرون التاسإع الباب
وسإلم عليه الله صلى حسنه ذكر في
ًا رأيت قال: «ما البراء عن عليه الله صلى الله رسإول من أحسَن قطِ شيئ

وسإلم».

أخأرجاه.
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وجه للبراء: أكان قال: قيل إسإحاق أبي عن
السيف؟ مثل

القمر. مثل بل قال: ل،
البخاري. بإخأراجه انفرد

وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول من أحسن رأيُت قال: «ما هريرة أبي عن
وجهه». في تجري الشمس كأن
ّلة في وسإلم عليه الله صلى النبي قال: «رأيت سَإُمرة بن جابر عن حمراء، ُح

ُهو القمر، وإلى إليه أنظر فجعلت َل القمر». من عينّي في أحسُن ف
ًا رأيت قال: «ما البراء عن ً حمراء ُحلة في أحد الله، رسإول من أحسَن ُمَرّجل

منكبيه». من قريب شعر له وكان
أخأرجاه.

على بقي وما النبي، يقول: رأيت الطفيل أبا قال: سإمعت الُجَربري سإعيد عن
غيري. رآه أحد الرض وجه

ْفه لي. قلت: ص
ًا أبيضُ قال: كان ًا.  َمليح ْقصد ُم

فقالت: «كان وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول وصفت معبد: أنها أم عن
َلى َهَر بعيد، ِمْن وأجمله الناس أْح قريب». ِمْن وأحسنه الناس وأج

َغ كأنما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان مالك بن أنس عن من ِصي
فضة».

ًا الناس أحسن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عائشة عن وجه
ًا». وأنوَرهم لون

عليه الله صلى الله رسإول وجه قال: «كان عنه الله رضي الصديق بكر أبي عن
القمر». كدارة وسإلم

ِفي بنت للربيع قال: قلت عمار بن محمد عن ّوذ: ص َع صلى الله رسإوَل لي ُم
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وسإلم. عليه الله
َته لو ُبني، قالت: «يا طالعًة». الشمس رأيت رأي

يقم ولم ظل، وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول يكن قال: «لم عباس ابن عن
َء ضوؤه غلب إل قطِ شمس مع غلب إل قطِ سإراج مع يقم ولم الشمس، ضو

الّسراج. ضوء على ضوؤه

الثلثون الباب
وسإلم عليه الله صلى عرقه ذكر في
سإليم أم بيَت يدخأل وسإلم عليه الله صلى النبي قال: «كان مالك بن أنس عن

فيه. وليست فراشها على فينام
ُأتيت فراشها، على فنام يوم ذات فجاء الله صلى الله رسإول لها: هذا فقيل ف
ِرق وقد فجاءت فراشك، على نائٌم وسإلم عليه ْيبتها ففتحت الفراش، َع َع

قواريرها. في فتعصره العَرق ذلك تنشف فجعلت
ْيَن؟» . وسإلم: «َما عليه الله صلى الله رسإول فقال ِع َن َتْص

لصبياننا. بركته قالت: نرجو
ْبِت» . قال: «قد أَص

مسلم. بإخأراجه انفرد
َعَرقه كأّن اللون، أزهر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أنس عن

اللؤلؤ».
مثل وجهه في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عرق قالت: «كان عائشة عن

َفر». الِمْسك من أطيَب الرطب، اللؤلؤ ْذ ال
عرقه وريح اللؤلؤ، َعَرقه كأن وسإلم عليه الله صلى النبي قال: «كان علي عن

كالمسك». 

حين أبي مع قال: «كنت حريش بني من رجل حدثني حردة، أبي بن حبيب عن
ُة أخأذته فلما مالك، بن ماعَز وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل َرَجم الحجار

ريح مثُل إبطه عرق من فسال وسإلم عليه الله صلى إليه فضّمني ُأرعبُت،
المسك».

ّوجت إني الله، رسإول رجل: يا قال: قال هريرة أبي عن أن أحب وإني ابنتي، ز
تعينني.

ِدي قال: «َما ْن ٌء، ِع ِكن َشْي ِني َول َق ْل ًا ا ْء َغد َعَك َوِجي ِة َم َقاُروَر ِة ِب َع ْأِس َواسِإ الّر
َد ْو ُع ٍة» . و َشَجَر

َها القارورة، مل حتى ذراعيه من العَرق يسلت فجعل قال: فجاء ْذ وقال: «خُأ
ِبْر َأخْأ َلَك و ْه َذا أ َدت إ ّيب أْن أَرا َط َت ْغِمَس أْن َت َد هذا َت ُعو ِة ِفي ال ْوَر َقاُر ّيَب ال ّط َت ِبه» َف

.
ّيبت إذا فكانت ًا المدينة أهل شّم تط المطيبين. طيبة. فسّموا ريح

والثلثون الواحد الباب
ّوة خأاتم ذكر في وسإلم عليه الله صلى النب
ْعد عن بي يقول: ذهبت يزيد بن السائب قال: سإمعت الرحمن بن) عبد (الَج

ابن إن الله، رسإول فقالت: يا وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول إلى خأالتي
ٌع. أخأتي َوِج
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ْلف وقمت وضوئه من فشربُت وتوضأ بالبركة، لي ودعا رأسإي فمسح ظهره، خَأ
َلة. ِزّر مثل هو فإذا كتفيه، بين الخاتم إلى فنظرت الَحَج

كذا. حاتم، عن عبدالله، بن محمد عن الصحيح، في البخاري ورواه
ُيَزّر. ومنه جنسه من باب له ويجعل بالثياب يستر كالقبة والحجلة: بيت قوله: و

َء أِعّزوا الحجال. يلَزْمن النسا
الزاء. قبل الحجلة» الراء قال: «رز حاتم عن حمزة، عن إبراهيم رواه وقد

البيهقي. ذكره
ّطابي، يعني سإليمان، أبو وقال الحجل، بيضُ الحجلة زر بعضهم: إن عن الخ

القبج. أبيضُُ هذا على والحجلة
عليه الله صلى الله رسإول كتفي بين الخاتم قال: «رأيت سإمرة بن جابر عن

ّدة وسإلم النعام».  بيضة مثل حمراء ُغ

َيا عليه الله صلى الله رسإول لي قال: قال أخأطب بن عمرو عن َبا وسإلم: « أ
ٍد، ْي ْدُن َز ّني ا ِري» . فمسحت َفاْمَسْح ِم ْه على أصابعي فوقعت ظهره، َظ

الخاتم.
الخاتم؟ قلت: وما

مجتمعات. قال: شعرات
الله صلى الله رسإول خأاتم عن الخدري سإعيد أبا قال: سإألت َنْضرة أبي عن

ناشزة». َبْضعٌة ظهره في فقال: «كان النبوة خأاتم يعني وسإلم، عليه
في وهو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «أتيت سَإْرجس بن عبدالله عن

ُدْرُت أصحابه، من أناس عن الرداء فألقى أريده الذي فعرف خألفه، من ف
َع فرأيت ظهره، الثآليل». كأنه خِأيلَن حولها الُجْمع مثل كتفه على الخاتم موض

معه وأكلت وسإلم عليه الله صلى النبي قال: «رأيت سَإْرِجس بن عبدالله عن
ًا ًا، خأبز ًا. ثم أو ولحم خأاتم إلى نظرُت حتى خألفه ِصرُت حتى ُدْرُت قال: ثريد

ًا اليسرى كتفه نغضُ على كتفيه بين النبوة خِأيلن». عليه ُجْمع
وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول قال: «أتيت ُقّرة بن معاوية أبي عن

ْدخأل أن فاسإتأذنته ّبانه في يدي ُأ لي». دعا أن منعه فما لي، ليدعو وإنه ُجُر
َعة. مثل كتفه نغضُ على قال: فوجدُت ْل الّس

ّبان: جيب قال َفْرعه. القميص. ونغضُُ المصنف: الُجُر الكتف: 

وسإلم عليه الله صلى المعنوية صفاته أبواب

الول الباُب
وسإلم عليه الله صلى خألقه حسن في
ِدم قال: لما أنس عن طلحة أبو أخأذ المدينة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول َق

الله، رسإول فقال: يا وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول إلى بي فانطلق بيدي،
ًا إن ّيس غلٌم أنس فليخدمك. َك

ِر في فخدمتُه ِلَم لشيء لي قال ما والله والحَضر، الَسف ول صنعته؟ صنعتُه: 
هذا؟ صنعَت ل َأْصنعه: لم لم لشيء

أخأرجاه.
َدلّي الله عبد أبي عن ُلق كان لعائشة: كيف قال: قلت الَج صلى الله رسإول خُأ
 أهله؟ في وسإلم عليه الله
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ًا، الناس أحسَن قالت: «كان ًا يكن لم خُألق ًا ول فاحش ًا ول متفّحش في سإّخاب
َلها، بالسيئة يجزي ول السإواق، َيْصفح». يعفو ولكن مث و

ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يكن قال: «لم مالك بن أنس عن ّباب ول سَإ
ًا ّعان ًا، ول ل ِدنا يقول كان َفّحاش َد لح ِرَب عن َت ْعتبة:  َلم جبينُه». ا
َنا مسعود بن الله عبد وعن ْي َب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عند نحن قال: «
ًا ً ثمانين من قريب صفحَة رأيت ما والله ل ُقَرشي، إل فيهم ليس قريش من رجل
ِه ٍذ، وجوههم من أحسَن قطِ رجاٍل وجو ّدثوا النساء فذكروا يومئ فيهن، فتح

يسكت». أن أحببُت حتى معهم فتحدثا
الله صلى الله رسإول تجالس سَإُمرة: أكنت بن لجابر قال: قلت سِإَماك عن

وسإلم؟ عليه
عنده يذكرون أصحابه وكان الضحك، قليَل الصمت طويَل كان قال: «نعم،

َء الّشعر ويتبّسم». فيضحكون أمورهم، من وأشيا
يضربون ِمنًى أيام في جاريتان وعندها عليها دخأل َبكر أبا عائشة: أن عن

بكر، أبو فانتهرهما بثوبه، مسّجى وسإلم عليه الله صلى الله ورسإوُل بالدف،
ُهّن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فكشف ْع َد َبا َيا وقال: « ٍر، أ ْك ّنها َب ّياُم َفإ أ
ٍد» . ْي ِع
وأنا بردائه يسترني وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عائشة: ورأيت قالت
َأم أنا أكون حتى المسجد، في يلعبون الحبشة إلى أنظر َأقعد، أسإ ُدروا ف ْق ْدَر فا َق

اللهو. على الحريصة السن الحديثة الجارية
أخأرجاه.

ّدثنا فقالوا ثابت بن زيد على نفٌر قال: دخأل ثابت بن زيد بن خأارجة عن له: ح
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول أحاديَث

ْكرنا إذا فقال: «كنا معنا». ذكره الطعام ذكرنا وإذا معنا، ذكرها الدنيا َذ
الناس أحسَن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان مالك بن أنس عن

ًا». خُألق
ٌد كان قالت: «ما عائشة عن ًا أحسَن أح عليه الله صلى الله رسإول من خألق

َأنزل إل بيته أهل ول أصحابه من أحد دعاه ما وسإلم، ّبيك. ف تعالى: الله قال: ل
ّنَك4ش68{س ِإ َلى َو َع ُلٍق َل ٍم خُأ ِظي ) 4}(القلم:  َع

.
عليه الله صلى الله رسإول بيت في بالبنات ألعب قالت: «كنت عائشة عن

َأتينني صواحب لي وكّن وسإلم ْعن معي، فيلعبن ي الله رسإوَل رأين إذا فينقم
إلّي ُيَسّربهن وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل فكان وسإلم، عليه الله صلى

معي». فيلعبن
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل لقي إذا قال: «كان مالك بن أنس عن واحد
ْنزع الذي هو الرجل يكون حتى ينصرف فلم معه قام أصحابه من عنه». َي
ّلم بصبيان َمّر وسإلم عليه الله صلى النبي أنس: «أن عن عليهم». فس
ونحن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول علينا قال: «مّر مالك بن أنس عن

ْيان ُكم فقال: «الّسلَُم ِصب ْي َل َيان» . َيا َع ْب ِص
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َباُب الثاني ال
وسإلم عليه الله صلى وصفحه حلمه ذكر في
َأل عباس ابن عن ْعل أن وسإلم عليه الله صلى النبي مكة أهُل قال: سإ لهم َيج

ًا الّصفا َفيْزدرعون. الجبال عنهم ينّحي وأن ذهب
َأني أن شئت له: إن فقيل ْعطيهم أن شئت وإن بهم، َتْست َألوا، الذي ُن فإن سإ
َ من أهلكتم كفروا َتأني َبْل قبلهم. قال: «ل ِهم» . َأسْإ ِب

ّطفيل قال: جاء هريرة أبي عن ّدوسإي عمرو بن ال الله صلى الله رسإول إلى ال
ًا فقال: إّن وسإلم عليه َبْت عَصْت قد دوسإ ُع وأ عليهم. الله فاد

الناس: فقال يديه، ورفع القبلة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فاسإتقبل
هلكوا.

ُهّم ِد فقال: «الل ْه ًا ا ْوسإ ْئِت َد ِهم» . َوا ِب
ًا ركب وسإلم عليه الله صلى النبي أن أخأبره أسإامة أن عروة عن عليه حمار

ّية، قطيفة تحته إكاٌف َد يعود وهو أسإامة، وراءه وأردف َفدك َبادة بن سإع ْبل ُع َق
بدر. وقعة
َبدة والمشركين المسلمين من أخألط فيه بمجلس مّر حتى واليهود، الوثان َع

َبّي، بن الله عبد وفيهم ُد المجلس وفي ُأ َواحة. بن الله عب َر
َبّي بن الله عبد خَأّمر الدابة َعَجاجُة المجلَس غشيت فلما َفه ُأ ّدى أن ثم به وتر

ّبروا قال: ل علينا.  تغ

ّلم ُد له فقال القرآن، عليهم وقرأ تعالى الله إلى فدعاهم ونزل، وقف ثم فس عب
ّقا تقول ما كان إذا هذا من أحسَن ُأبي: ل بن الله مجالسنا في ُتؤذنا فل ح

ّنا جاءك فمن رحلك، إلى (وارجع ْقُصْص م عليه. فا
ْغَشنا بن الله عبد فقال ذلك. نحب مجالسنا) فإنا في رواحة: أ

رسإول يزل فم يتواثبوا، أن كادوا حتى واليهود والمشركون المسلمون فاسإتّب
ّفضهم وسإلم عليه الله صلى الله سإكتوا. حتى يخ
ْي عبادة بن سإعد على دخأل حتى دابته ركب ثم َأ قال ما تسمع ألم سإعد، فقال: 
وكذا. كذا قال ُأبّي، ابن يريد حباب، أبو

وإن أعطاك الذي الله أعطاك لقد فوالله واصفح، الله رسإول يا عنه أعُف قال
ُبَحيرة أهل ّوجوه أن على اصطلحوا قد ال ّد فلما بالعصابة، ويعصبوه يت ذلك الله ر

ِرق أعطاكه الذي بالحق بذلك. َش
وسإلم. عليه الله صلى النبي عنه فعفا

أخأرجاه.
الله عبد يقول: لماتوفي الخطاب بن عمر قال: سإمعت عباس بن الله عبد عن
فلما عليه، فقام عليه، للصلة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ُدعي ُأبّي بن

الله، رسإول فقلت: يا صدره في قمُت حتى تحولُت عليه الصلة يريد وقف
َلى َع ّو أ ّدد كذا وكذا كذا يوم القائل أبّي، ابن الله عد أيامه. عليه وكذا. أع

ّني قال: «أخّأْر عليه، أكثرُت حتى يتبّسم، وسإلم عليه الله صلى الله ورسإوُل َع
ّني ُعَمُر َيا ّيْرُت إ َتْرُت، خُأ ْد َفاخْأ ْغِفر ِقيَل َق َت ُهم ِلي: اسْإ ْو َل َ أ ْغِفر ل َت ُهم، َتْس إن َل

ْغِفر َت ُهم َتْس ِعيَن َل ْب ًة سَإ َلْن َمّر ِفَر َف ْغ ّلُه َي ُهم، ال ْو َل َلُم َل ّني ُأع ْدُت أ ِز َلى (إْن)  َع
ِعيَن ْب ِفَر الّس ُهم ُغ ْدُت» . َل ِز َل
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منه. فرغ حتى قبره إلى معه ومشى عليه صلى قال: ثم
ًا ورسإوله والله وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول على وجرأتي لي قال: فعجب

أعلم. 

ًا كان ما قال: فوالله ِد48ش9اليتان: {س هاتان نزلت حتى يسير َق ْا َل ُو َغ َت ْب ا
َنَة ْت ِف ْل ْبُل ِمن ا ْا َق ُبو ّل َق ُلُموَر َلَك َو ّتى ا َء َح ّق َجآ ْلَح َهَر ا َظ ِه َأْمُر َو ّل ُهْم ال ُهوَن َو ِر } َكا

)48(التوبة: 
.

قبره على قام ول منافق على بعده وسإلم عليه الله صلى الله رسإول صلى فما
الله. قبضه حتى
ً ثمانين أنس: أن عن عليه الله صلى الله رسإول على هبطوا مكة أهل من رجل

ّلحين وسإلم َة يريدون متس فأخأذهم وأصحابه، وسإلم عليه الله صلى النبي ِغّر
ًا َلم َو24ش48تعالى: {س الله واسإتحياهم. فأنزل سَإ ُه ِذى َو ّل ُهْم َكّف ا َي ِد ْي َأ

ُكْم ُكْم َعن َي ِد ْي َأ ُهم َو ْن ْطِن َع َب ّكَة ِب ِد ِمن َم ْع ُكْم َأْن َب َفَر ْظ ِهْم َأ ْي َل َكاَن َع ّلُه َو ِبَما ال
ُلوَن ْعَم ًا َت } َبِصير
)24(الفتح: 

.
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ضرب قالت: ما عائشة عن ول قطِ له خأادم

ًة شيء منه ِنيَل وما الله، سإبيل في يجاهد أن إل بيده َضَرب ول قطِ، امرأ
َتهك أن إل صاحبه من فانتقم ْن عليه ُعرض وما وجّل، عّز لله فينتقم الله محارُم ُت
ًا، يكون أن إل أيسرهما اخأتار إل أمران َثم ْأ ًا كان فإن َم َد كان مأثم الناس أبع

منه.
عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هند، خأاله عن علي، بن الحسن عن

ْغضبه ل وسإلم ّدي فإذا منها، كان وما الدنيا ُت ّق ُتع حتى شيء لغضبه يقم لم الح
لها». ينتصر ول لنفسه يغضب ول له، ينتصر

ّد كان يوٌم عليك أتى وسإلم: هل عليه الله صلى للنبي قالت أنها عائشة عن أش
ُأحد؟ يوم من

ْد َق َل ْيُت فقال: « ِق ْوِمِك، ِمن َل َكاَن َق ّد و ْيُت َما أَش ِق ُهم َل ْن ْوَم ِم ِة، َي َب َق َع َعَرْضُت إذ ال
ْفِسي َلى َن ِني َع ِد َب ْب َلْم ُكلَل َع ِني َف ْب َلى ُتِج ْدُت.  َما إ أَر

ْقُت َل َط ْن َأنا فا ْهُموٌم و َلى َم ِهي، َع َلْم َوْج ْق َف ِف َت َ أسْإ ِلب، ِبقْرن إل َعا ّث ْعُت ال َف َفَر
َذا َرأسِإي َنا َفإ ٍة أ َب ِني، َقد ِبَسَحا ْت ّل َظ َظْرُت أ َن َذا َف َها َفإ ْيُل، ِفي ِر ْب ِني: إّن ِج َدا َنا ّلَه َف ال

ْد َع َق ْوَل سَإِم ْوِمَك َق ّدوا َوَما َلَك َق َليَك، ر ْد َع َق َعَث و َلَك إليَك َب َباِل َم َتأُمَره الِج ِبَما ل
ْئَت ِهم» ِش ِفي

َناداني َف َلُك « َباِل، َم ّلَم الِج َلّي َفَس ّلَه َقال: (إّن ُثَم َع ْد وَجّل عّز ال َع َق ْوَل سَإِم َق
ْوِمَك َلُك وأنا َلَك، َق َباِل، َم ْد الِج َق ِني و َث َع ّبَك َب َليَك َر ِني إ َتأُمَر َيا ل ِرَك)  َأْم ُد َب َفَما ُمَحّم
ْئَت، ْئَت إْن ِش ْقُت ِش َب ْط َليهم أ ْيِن» . َع َب الخْأَش

َبْل عليه الله صلى النبي قال ِرَج أْن أْرُجو وسإلم: « ّلُه ُيْخ ِهم ِمن ال ِب َ َد َمْن أْصل ُب ْع َي
ّلَه َده ال َ َوْح ِرَك َول ًا» . ِبه ُيْش ْيئ َش
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وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع أمشي قال: كنت مالك بن أنس عن
ًة بردائه فجبذه أعرابي فأدركه الحاشية، غليظ َنْجراني ُبْرد وعليه ْبذ شديدة َج
ّثرت قد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عاتق صفحة إليه نظرت حتى بها أ

الذي الله مال من لي ُمْر محمد، قال: يا جبذته. ثم شدة من البرد حاشية
عندك.
بعطاء. له أمر ثم ضحك، ثم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إليه فالتفت

ًا وسإلم عليه الله صلى النبي آثر حنين يوم كان البخاري: فلما قال في ناسإ
َأعطى القسمة، ْينة وأعطى البل، من مائًة حابس بن القرع ف َي ذلك، مثل ْع
ًا وأعطى ٍذ وآثرهم العرب أشراف من أناسإ القسمة. في يومئ

ِقْسمة هذه إن رجل: والله فقال الله. وجه بها أريد وما فيها ُعدل ما ال
وسإلم. عليه الله صلى النبي لخأبرّن فقلت: والله

ِدُل فقال: «َمْن فأخأبرته فأتيته ْع َذا َي ِدُل َلْم إ ْع ّلُه َي ُله ال ّلُه َرِحَم وَرسُإو ْد ُموسَإى ال َق
َي ِذ َثَر ُأو ْك َبر» .  هذا ِمن بأ َفَص

ُع الله، رسإول يا قال: قيل هريرة أبي عن المشركين. على الله اد
ّني َعْث َلْم قال: «إ ْب ًا، ُأ ّعان ّنَما َل ْثُت وإ ِع َرْحمًة» . ُب

طاف مكة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فتح قال: لّما هريرة أبي عن
َتْي وأخأذ الكعبة أتى ثم ركعتين، فيه وصلى بالبيت َد فقال: «َما الباب، بعضا

ُلوَن ُقو ّنوَن؟» . َوَما َت ُظ َت
ًا. ذلك رحيٌم. قالوا حليٌم عَم وابُن أٌخ قالوا: نقول ثلث

ُقوُل عليه الله صلى الله رسإول فقال ش12{س ُيوسُإَف َقاَل َكَما وسإلم: «أ
ّنآ02 ُه ِإ َنا ْل ْنَز ًنا َأ ّيا ُقْرآ ِب ُكْم َعَر ّل َع ُلوَن ّل ِق ْع } َت

)92(يوسإف: 
السإلم. في فدخألوا القبور، من ُنِشروا كأنما فخرجوا

عليه الله صلى الله رسإول أرسإل الفتح يوم كان قال: لما الخطاب بن عمر عن
ْفوان إلى وسإلم هشام. بن والحارثا حرب، بن سإفيان وأبي أمية، أبي بن َص

َكنني عمر: فقلت: قد قال منهم. تعالى الله أم
َلي عليه الله صلى الله رسإول فقال َث ُكم وسإلم: «م ُل َث ُيوسُإَف َقاَل َكَما َوَم

ِته: {ل َو لكم}» . الله يغفر اليوم عليكم تثريب ِلخْأ
ًء قال: فانفضحُت وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول من حيا

الناس يعطي جعل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الله: أن عبد بن جابر عن
ٍة من حنين يوم بلل. ثوب في فض

ِدْل. الله نبي رجل: يا له فقال اع
ْيَحَك عليه الله صلى النبي فقال َو ِدُل َفَمْن وسإلم: « ْع َذا َي ِدْل، َلْم إ ْع ْد َأ ْبُت َق ًا خِأ إذ

ْنُت إذا وخَأِسْرُت ِدُل» . ل ُك ْع َأ

منافق؟ فإنه عنقه أضرُب عمر: أل فقال
َذ َعا ّدثَا أْن الله فقال: «َم َتَح ّناُس َي ّني ال ُتُل أ ْق ِبي» . َأ أْصَحا

ِتي عمر ابن عن ُأ ذهب من بقليل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: 
ْين يقسمه فجعل وفضة، محمد، فقال: يا البادية أهل من رجل فقام أصحابه، َب

تعدل. أراك فما تعدل أْن أمرك الله إن والله
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ْيَحَك َو ِدُل َمْن قال: « ْع ْيَك َي َل ِدي» . َع ْع َب
ّلى فلما ّدوه و ًا.  علّي قال: ر رويد

ْهز عن وسإلم عليه الله صلى النبي أتى أخأاه أن جده، عن أبيه، عن حكيم، بن َب
أخأذوا. ما علّي فقال: جيراني

ُنهيت أنك يزعمون الناس فقال: إن وسإلم، عليه الله صلى النبي عنه فأعرض
به. تستحلي ثم البغي عن

ْنُت فقال: «إْن َعُل ُك ْف ّنه َذلَك أ َعلّي، إ َو َوَما َل ُكم، ُه ْي َل ّلوا َع ْيَرانه» . َله خَأ ِج
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: ابتاع عائشة عن أعرابي من َجُزور

في يجده فلم التمَر، فالتمس منزله، إلى به فجاء الذخأيرة، تمر من بوسإٍق
البيت.

َيا إلى قال: فخرج َد العرابي. فقال: « ْب ّنا الله، َع َنا إ ْع َت ْب ْنَك ا َهذا َجُزوَرَك ِم
َوسْإٍق ِر ِمْن ِب ِة َتْم ْيَر ّذخِأ َنْحُن ال ّنه َنَرى و َدنا» . أ ْن ِع
العرابي: واغدراه. فقال

هذا؟ تقول وسإلم عليه الله صلى الله فقالوا: لرسإول الناس فوكزه
ُعوه» . َد فقال: «

ًا أن هريرة أبي عن في يستعينه وسإلم عليه الله صلى النبي إلى جاء أعرابي
ًا، فأعطاه شيء، ْنُت ثم شيئ ْيَك؟» . قال: «أْحَس َل إ

َأْجَملت. ول قال: ل،

إليه. وقاموا المسلمون قال: فغضب
ّفوا. ثم إليهم: أن فأشار إلى فدعاه العرابي إلى أرسإل ثم منزله فدخأل قام ك
ًا) فرضي (فزاده البيت ّنَك شيئ َنا فقال: «إ َت ْئ َنا ِج َت ْل َأ َناَك َفَس ْي َط ْع َأ ْلَت َف ُق َما و
ْلَت، ِفي ُق ُفِس و ْن ِلِميَن أ ٌء الُمْس ْبَت َفإْن َذلَك، ِمن َشي َب ُقْل أْح ْين َف ِهم َب ِدي ْي َما أ
ّي، َبيَن ُقلَت َد ّتى َي َهَب َح ْذ ِهم مْن َي ِر ُدو َها َما ُص ْي َليَك» . ِف َع

قال: نعم.
وسإلم: «إّن عليه الله صلى الله رسإول فقال جاء، العشي أو الغداة كان فلما

ُكم َب ًا، َكاَن هذا َصاِح ِئع َنا َجا َل َأ َناه، َفَس ْي َط ْع َأ ّنا َقاَل، َما َقاَل َف َناه وإ ْو َع ْيِت إلى َد َب ال
َناه، ْي َط ْع َعَم فأ ّنه َفَز ْد أ َكذاَك؟» . َرِضَي، َق أ

ًا.  وغشيرة أهل من الله فجزاك العرابي: نعم، قال خأير

َثلي إّن وسإلم: «أل عليه الله صلى النبي فقال َثَل َم ِبّي هذا وَم ْعَرا َثِل ال َرُجٍل َكَم
َنْت َقٌة َله َكا َدْت َنا َليه، َفَشَر َعها َع َب ّت ّناُس فا َلم ال َها َف ُدو ْي ًا، إل َيز ُفور ُهم ُن َنادا َف

ّلوا َصاِحُب ِة: خَأ َق ّنا ِني ال ْي َبيَن َب ِتي و َق َأنا َنا ُق َف َف َوّجه أْر َت َف َها.  َها ِب ِة َصاِحُب َل َق ّنا ال
َها بيَن ْي َد َذ َي َأخَأ َها ف ِم ِمْن َل َءْت الْرِض، ُقَما َناخَأْت، َفَجا َت ّد فاسْإ َليها َفَش َلها َع َرْح

َوى َت َليها، واسْإ ّني َع ْو وإ ُكم َل ُت ْك ُتُموه َقاَل، ما الّرُجُل َقاَل ِحيَن َتَر ْل َت َق ّناَر» . َدخَأَل َف ال

اليهود، من رجٌل وسإلم عليه الله صلى النبّي قال: سإَحر أرقم بن زيد عن
ًا، ذلك فاشتكى ً فقال: إن جبريل فأتاه أيام لذلك فعقد سإَحرك اليهود من رجل

ًا. َقد ُع
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأرسإل ّي فجعل بها، فجاء فاسإتخرجها عل
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ّلما ًة حّل ك كأنما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقام خِأفًة، لذلك وَجد عقد
َقال. من نشطِ ِع

ُه لليهودي ذلك َذكَر فما قطِ. وجهه في و(ل) رآ
فما سإنين، عشَر وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل قال: خأدمُت أنس عن

ّبني ّبًة سإ َبس ول انتهرني، ول ضربًة، ضربني ول قطِ، سإ أمرني ول وجهي، في ع
ٌد عاتبني فإن عليه، فعاتبني فيه فتوانيُت بأمر ُعوه، أهله من أح َد ْو قال: « َل َف
ّدَر ٌء ُق َكاَن» . َشي
َدى أراد لّما وجّل عّز الله قال: إن سَإلَم بن الله عبد عن َية بن زيد ُه ْع قال سَإ

لّما اثنتين سإوى وجهه، في عرفته وقد إل شيء النبوة علمات من زيد: ما
ُبرهما ُق أخْأ ُة يزيده ول الجاهل، جهَل حلُمه منه: يسب ًا.  إل عليه الجهل شد ْلم ِح

ًا فخرج حلمه، وأعرف لخأالطه إليه أنطلق فكنت أبي بن علي ومعه يوم
ّي، رجل فجاءه طالب، أسإلموا، فلن بني قرية إن الله، رسإول قال: يا كالبدو

ّدثتهم ًا، أرزاقهم أتتهم (إن) أسإلموا أنهم وح َغد َنٌة أصابتهم وقد ِر ّدة، سَإ وإني وِش
يعينهم. بشيء لهم ترسإَل أن رأيَت فإن السإلم، من يخرجوا أن عليهم ُمْشفق

ُته وكذا بكذا منكم أبتاع زيد: فقلت: أنا قال ًا. فأعطي ًا، ثمانين وسَإق َعها دينار فدف
ْعَجْل الرجل إلى ِهم وقال: «ا ْي َل َها َع ِنهم» . ِب ْغ َفأ
َبل كان فلما عليه الله صلى الله رسإول خأرج ثلثة، أو يومين أو بيوم الَمَحّل ِق

ْذُت أصحابه، من نفر في جنازة إلى وسإلم َب ًة رداءه فج َذ ْب سإقطِ حتى شديدة، َج
ٍه أقبلُت ثم عاتقه، عن ْهم بوج ما فوالله محمد، يا تقضيني فقلت: أل غليظ، َج

ُتكم ِلْم ْطل. المطلب عبد بني َع لُم
ُفلك الخطاب بن عمر فرائُص فارتعدت ْي ببصره رمى ثم المستدير، كال فقال: أ

ّو أرى ما به وتصنع وسإلم، عليه الله صلى الله لرسإول هذا أتقول الله، عد
َته أخأاف ما لول بالحق بعثه فوالذي أسإمع ما وتقول ْو رأسُإك. لسبقني َف

تبّسم ثم وسإكون، ُتؤدة في عمر إلى ينظر وسإلم عليه الله صلى الله ورسإول
َنا َوُج وقال: «أ ِر إلى (وهو) أْح ْي ِني أْن هذا، َغ ِء ِبْحْسِن َتأُمَر َدا َتأُمَره ال ِبْحْسِن و

ِة، َع َبا ّت َهْب ال ْذ ْقِضه ُعَمُر َيا ا ّقه َفا ْده َح ِز ْيَن و ِر ًا ِعْش ٍر» . مْن َصاع َتْم
هذا؟ فقلت: ما

منازعتك. مكاَن أزيدك أن وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: أمرني

عمر؟ يا فقلت: أتعرفني
أنت. قال: ل. فمن

َية. بن زيد قلت: أنا ْع سَإ
ْبر؟ قال: الَح
ْبر. قلت: الح

له وتقوَل فعلت، ما وسإلم عليه الله صلى الله برسإول تفعل أن دعاك قال: فما
قلت.  ما

َق لم إنه عمر، قلت: يا ْب وجه في عرفته وقد إل شيء النبوة علمات من َي
َتين إل إليه نظرُت حين وسإلم عليه الله صلى الله رسإول َن منه: َأخْأبرهما لم اث
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ُق َله، حلُمه يسب ُة يزيده ول جه ًا، إل عليه الجهل شد ْلم منه، اخأتبرته فقد ِح
ّبا بالله رضيت أني عمر يا فأشهدك ًا بالسإلم ر ّيا، وبمحمد دين أّن وأشهدك نب

ْطر ُثرها فإني لله، مالي َش وسإلم. عليه الله صلى محمد أمة على صدقًة مالً، أك
بعضهم. على كلهم. قلت: أو َتَسعهم ل فإنك بعضهم، على عمر: أو فقال

ْعية بن وزيد عمر قال: فرجع فقال وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول إلى سَإ
ًا وأن الله إل إله ل أن زيد: أشهد ورسإوله. عبده محمد

ّدقه به فآمن كثيرة. مشاهد معه وشهد وبايعه وص
ًا قال: إن الّزهري عن ْعت ِمن شيء بقي كان قال: ما يهودي صلى الله رسإول َن
ُته إل التوراة في وسإلم عليه الله ْلم. إل رأي الِح

ُته وإني ْف َل ًا ثلثين َأسْإ يوم، الجل من بقي حتى فتركته معلوم، أجل إلى دينار
ِفني محمد فقلت: يا فأتيته ْو ْطل. المطلب عبد بني معاشر فإنكم حقي، َأ ُم
ُنه لول والله أما ُجننَت؟ يهودي عمر: يا فقال عيناك. فيه الذي لضربُت مكا
َفَر عليه الله صلى الله رسإول فقال َغ ّلُه وسإلم: « َبا َيا َلَك ال ْفٍص، أ ّنا َنْحُن َح ُك
ِر إلى ْي ْنَك هذا َغ َوُج، ِم ُكوَن أن إلى أْح ِني َت َت ِء أَمْر َقَضا َلّي، َما ِب َلى وهو َع ُكوَن أْن إ َت

َته ْن َع ِء ِفي أ ّقه َقَضا َوُج» . َح أْح
ًا، إل عليه جهلي يزده قال: فلم ّقك يحّل إنما يهودي قال: يا حلم ًا. ثم ح قال: غد

َيا َبا « ْفٍص، أ َهْب َح ْذ َلى ا ِئطِِ إ َأَل َكاَن الذي الَحا ّوَل سَإ ٍم، أ ْو َيه فإْن َي ِه َرِض ِط ْع فأ
َكذا َكذا ًا، َو ْده َصاع ِز ْلَت ِلَما َو َكذا َكذا له ُق ًا، َو ِطه َيْرَضه َلُم وإْن َصاع ْع َأ ِمن َذلَك ف

ِئطِِ َكذا» . َكذا َحا َو
َأتى َأعطاه فرضي، الحائطِ به ف وما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال ما ف
الزيادة.  من أمره

وإنه الله، رسإول وأنه الله إل إله ل أن قال: أشهد َتْمَره اليهودي قبضُ فلما
رسإول صفات رأيُت كنُت أني إل عمر يا صنعُت رأيتني ما على حملني ما والله
ْلم، إل كلها التوراة في وسإلم عليه الله صلى الله اليوم حلمه فاخأتبرُت الِح

ُته في مالي وشطَر التمَر هذا أن أشهدك وإني التوراة، في وِصف ما على فوجد
المسلمين. فقراء

بعضهم. بعضهم. فقال: أو على عمر: أو فقال
ًا إل كلهم اليهودي بيت أهل وأسإلم الكفر. على فبقي سإنة مائة له كان شيخ

الثالث الباُب
يصلح ل ما يبلغ أن وسإلم عليه الله نهيهصلى في
وسإلم: «ل عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مسعود بن الله عبد عن

ْغني ّل ٌد ُيب ُكم َأَح ْن ٍد َعْن ِم ِبي من أَح ًا، أْصَحا ّني َشيئ ُكم أخْأُرَج أْن ُأِحّب فإ ْي َنا إل وأ
ْيَم ْدر» . سَإل الّص

َأتاه لصاحبه: يقول وأحدهما يتحدثان، رجلين إلى فانتهيت فقسمه، مال قال: ف
الخأر. والدار الله وجه قَسم التي بقسمته محمد أراد ما والله

له فذكرُت وسإلم عليه الله صلى النبي أتيت ثم سإمعتهما، حين قال: فوثبت
ٌد يبلغني قلت: ل قلُت: إنك ثم ذلك، ًا، أصحابي من أحد عن أح وإنى شيئ

ًا سإمعت ًا فلن َنا وجهه وكذا. فاحمّر كذا يقولن وفلن ْع َد ْد ِمنَك، وقال: « َق َف
َي ِذ ْو َثَر ُموسَإى أ ْك َأ ْثِل ِمن ب َبَر» . َهذا ِم َفَص
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َباُب الّرابع ال
وسإلم عليه الله صلى ومداراته شفقته ذكر في
ّني وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن أنس عن ْدخُأُل قال: «إ ِة ِفي َل َ الّصل
َنا ُد وأ ْي ِر َها أْن ُأ َل ْي ِط ُع ُأ َأسْإَم َء ف ِبّي ُبكا ّوُز الّص َتَج ِتي في فأ َ َلُم ِمّما َصل ْع ِة من أ ّد ِش
ِد ِئه» .  ِمن أّمه َوْج َكا ُب

ّني وسإلم عليه الله صلى النبي أن قتادة أبي عن ْوَم قال: «إ ُق ِة في َل َ الّصل
ُد ْي ِر ُأ ّوَل أْن َف َط َها، ُأ ُع ِفي َأسْإَم َء َف َكا ِبّي ُب ّوُز الّص َتَج َأ ِتي ِفي ف َ َيَة َصل ِه ّق أْن َكَرا ُأُش

ُأّمه» . َعلى

قبله. الذي على واتفقا البخاري، هذا بإخأراج انفرد
من المسجد في حجرة اتخذ وسإلم عليه الله صلى النبي ثابت: أن بن زيد عن

ّلى حصير، ُته، فقد ثم ناس، إليه اجتمع حتى ليالي، فيها فص قد أنه فظنوا صو
ْاَل فقال: «َما إليهم، ليخرج يتنحنح بعضهم فجعل نام، ُكْم َز ْيُت الذي ِب َأ من َر

ُكم، ِع ْي ِن ّتى َص ْيُت َح َتب أْن خَأِش ْك ُكم، ُي ْي َل ْو َع َل ِتَب َو ُكم ُك ْي َل ُتم َما َع ّلوا ِبه، ُقْم في َفَص
ُكم، ِت ُيو ْفَضَل َفإّن ُب ِة أ َ ِء َصل ِته ِفي الَمْر ْي َبُة» . إل َب ُتو ْك الَم

أبي؟ وسإلم: أين عليه الله صلى للنبي رجل قال: قال أنس عن
ِفي ِر» . قال: « ّنا ال

ِبي قال: «إّن وجهه في ما رأى فلما أ
َباَك َ ِر» . ِفي َوأ ّنا ال

قبله. الذي على واتفقا مسلم، الحديث هذا بإخأراج انفرد
أن ربك لنا وسإلم: أدع عليه الله صلى للنبي قريش قال: قالت عباس ابن عن

ًا. ونؤمُن الّصفا لنا يجعل بك. ذهب
ُلوَن؟» . َع ْف َت قال: «و

قالوا: نعم.
لك: إن ويقول السلم عليك يقرأ وجّل عّز ربك فقال: إن جبريل فأتاه فدعا،
ًا، الّصفا لهم أصبح شئَت ّذبته ذلك بعد منهم كفر فمن ذهب ًا ع ًا أعذبه ل عذاب أحد

والرحمة. التوبة باب لهم فتحُت شئت وإن العالمين، من
َبل َبُة (قال: « ْو ّت والّرْحَمُة)» . ال

ًا فتى أن أمامة أبي عن محمد، فقال: يا وسإلم عليه الله صلى النبّي أتى شاب
الزنى. في لي إئذن

مه. وقالوا: مه فزجروه القوُم عليه فأقبل
فقال: «ادنه» .

ًا، منه فدنا ّبه قريب ُتِح ُلّمَك؟» . فجلس. قال: «أ

فداك. الله جعلني والله، قال: ل
ّناُس قال: «ول َنه ال ّبو ِهم» . ُيِح ِت َها ُلّم

ّبه ُتِح َف ِتَك؟» . «أ َن ْب ل
فداك.  الله جعلني الله، رسإول يا والله قال: ل

ّناُس قال: «ول َنه ال ّبو ِهم» . ُيِح ِت َنا َب ِل
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ّبه ُتِح ِتَك؟» «أ ُلخْأ

فداك. الله جعلني الله، رسإول يا والله قال: ل
ّناُس قال: «ول َنه ال ّبو ِهم» . ُيِح ِت َوا َلخَأ

ّبه ُتِح ِتَك؟» «أ َعّم ل
فداك. الله جعلني الله، رسإول يا والله قال: ل

ّناُس قال: «ول َنه ال ّبو ِهم» . ُيِح ِت َعّما ل
ّبه ُتِح ِتَك؟» «أ َل لَخا
فداك. الله جعلني الله، رسإول يا والله قال: ل

ّناُس قال: «ول َنه ال ّبو ِهم» . ُيِح ِت َ لَخال
ُهّم ثم عليه يده قال: فوضع ِفْر قال: «الل ْغ َبه ا ْن ّهْر َذ َط َبه و ْل َفْرَجه» . َوَحّصْن َق

شيء. إلى يلتفت الفتى ذلك بعد يكن قال: فلم
الله قوَل تل وسإلم عليه الله صلى النبي أن العاص بن عمرو بن الله عبد عن

ٍة َوَمثُل26ش14تعالى: {س ِلَم ٍة َك َث ِبي ٍة خَأ ٍة َكَشَجَر َث ِبي ّثْت خَأ ُت ْوِق ِمن اْج للْرِض َف ا
َها َما ٍر ِمن َل )26}(إبراهيم:  َقَرا
.

ُهْم ِإن118ش5عيسى: {س وقوَل ْب ّذ َع ُهْم ُت ّن ِإ ُدَك َف َبا ِإن ِع ِفْر َو ْغ ُهْم َت ّنَك َل ِإ َأنَت َف

ِزيُز َع ْل ِكيُم ا ْلَح )118} (المائدة:  ا
.

ُهّم يديه فرفع ِتي وقال: «الل ِتي» . وبكى. فقال ُأّم جبريل، وجل: يا عز الله ُأّم
ّبك محمد، إلى اذهب ْله أعلم، ور يبكيه. ما َفَس
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول فأخأبره فسأله، جبريل فأتاه

ّنا فقل محمد إلى اذهب جبريل، وجل: يا عز الله قال: فقال في سإنرضيك له: إ
نسؤوك. ول أمتك
ْينا مالك بن أنس عن َب الله صلى الله رسإول مع المسجد في جلوس نحن قال: 

الله رسإول أصحاُب فقال المسجد، في يبول فقام أعرابي جاء إذ وسإلم عليه
مه.  وسإلم: مه عليه الله صلى

ِرُموه، وسإلم: «ل عليه الله صلى الله رسإول فقال ُعوه» . فتركوه ُتْز حتى َد
َد له: «إن فقال دعاه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إن ثم بال، ل الَمَساِج

ُلُح ٍء َتْص ْوِل هذا من ِلَشي َب ِر، ال َذ َق ّنما ال ِر هي إ ْك ِذ َعالى الله ِل ِة َت َ ِة والّصل َء ِقَرا و
ُقْرآِن» . وأمر ً ال ّنه ماء من بدلو فجاء رجل عليه. َفَش

ً أن عائشة عن قال: وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على اسإتأذن رجل
القول. له ألَن عليه دخأل العشيرة» . فلما أخأو فبئس له «ايذنوا
ْنَت ثم قلت، الذي له قلَت الله، رسإول عائشة: يا فقالت َل القول: له أ

َيا ِئَشُة، قال: « ّناِس َشّر إّن َعا َلًة ال ِز ْن َد م ْن ْوَم الله ِع ِة َي َياَم ِق َكُه َمْن ال ّناُس َتَر ال
َء َقا ّت ُفْحِشه؟» . ا

فعطس وسإلم عليه الله صلى النبي مع قال: صليت الحكم بن مسعود عن
َأبصارهم القوم الله. فرماني فقلت: رحمك القوم من رجل َأيديهم وضربوا ب ب
ُتهم فلما أفخاذهم، على سإكّت. ُيْصمتوني رأي

وسإلم. عليه الله صلى النبي قال: فدعاني
ًا رأيُت ما وأمي، بأبي ّلم ًا أحسَن مع منه تعليم



مكتبة                                             المصطفى فضائل بتعريف الوفا
 السإلمية مشكاة

ّبني، ول ضَربني ما ُة هذه قال: «إّن ثم سإ ُلُح ل الّصل َها َيْص ٌء ِفي ِم ِمن َشي َ َكل
ّييَن، َدِم ّنَما ال ِبيُح هو إ ّتْس ُد ال ّتْحِمي ِبيُر» . وال ْك ّت وال

َويرثا، بن مالك عن ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان الُح رحيم
ًا، ْقنا قد أنا فظن ليلة، عشرين عنده فأقمنا رفيق َت َلنا، اْش َلنا أه تركنا عمن فسأ

ُعوا فأخأبرناه، أهلنا، من ُكم إلى فقال: «اْرِج ْي ِل ْه ْيُموا أ ِق ِهم» . َفأ ْي ِف
من الرجُل قعد إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أنس عن

ًا كان فإن عنه، سإأل أيام ثلثة إخأوانه ًا كان وإن له، دعا غائب وإن زاره، شاهد
ًا كان عاده». مريض

َباُب الخاِمس ال
 وسإلم عليه الله صلى حيائه ذكر في

ّد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان الخدري سإعيد أبي عن ًء أش حيا
ْدرها، في العذراء من ًا كره إذا وكان خِأ وجهه». في عرفناه شيئ
ًة رجل على رأى وسإلم عليه الله صلى النبي عنه: أن الله رضي أنس عن ْفَر ُص

ُتْم فكرهها ْو) أَمْر َل ْغِسَل أْن هذا وقال: «( ْفَرة» . هذه َي الّص
ًا يواجه ل وكان يكره. بشيء وجهه في أحد

إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عنها الله رضي عائشة عن
وكذا». كذا له: قلَت يقل لم شيء رجل عن بلغه
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان عنه الله رضي سإعد بن سإهل عن
ّيا َطى». إل شيء عن ُيْسأل ل َحي أع

ِدس الباُب الّسا
وسإلم عليه الله صلى تواضعه ذكر في
المسلم: فقال ويهودي، مسلٌم قال: اسإتّب عنه الله رضي هريرة أبي عن

ًا اصطفى والذي العالمين. على محمد
العالمين. على موسإى اصطفى اليهودي: والذي وقال

ّي فأتى فلطمه، اليهودي على المسلم فغضب الله صلى الله رسإوَل اليهود
فاعترف فسأله وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فدعاه فأخأبره، وسإلم، عليه

بذلك.
ِني السلم: «ل عليه فقال ُو ّير َلى ُتَخ ّناَس فإّن ُموسَإى، َع ُقوَن ال َع ْوَم ُيْص َي

ِة، َياَم ِق ُكوُن ال َأ ّوَل َف ُق، َمْن أ ْي ُد ُيف ًا ُموسَإى فأِج ِنِب ُمْمِسك َعْرِش، ِبَجا ِري َفل ال ْد أ
َكاَن ْيَمْن أ َق ِف ِع َق ُص َفا َأ ِلي، َف ْب َناه ِمّمْن َكاَن أْم َق ْث َت ّلُه اسْإ َلى» . ال َعا َت
ِغي قال: «ما وسإلم عليه الله صلى النبي أن وعنه َب ْن ٍد َي ْب َع ُقوَل؛ أْن ِل َنا َي ْيٌر أ ِمْن خَأ

ُنَس ّتى» . ْبَن ُيو َم
وسإلم: «ل عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عنه الله رضي عمر عن

ِني ْطُرو ْطَرت َكَما ُت ّنَصاَرى أ ْيَسى ال َيَم، ْبَن ِع ّنَما َمْر َنا وإ ُد، أ ْب ُقولوا َع ُد َف ْب الله َع
وَرسُإوله» . 
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تعالى: قوله في وسإلم عليه الله صلى النبي عن عنه، الله رضي هريرة أبي عن
َقاَل50ش12{س ِلُك َو ْلَم ِنى ا ُتو ْئ ِه ا َلّما ِب ُه َف َء ْع َقاَل الّرسُإوُل َجآ َلى اْرِج ّبَك ِإ َر

ْلُه َأ ِة َباُل َما َفاسْإ َو ّنْس ِتى ال ْعَن اّل ّط ُهّن َق َي ِد ْي ّبى ِإّن َأ ِهّن َر ِد ْي َك ِليٌم ِب } (يوسإف: َع
50(

.
ْو عليه الله صلى الله رسإول فقال َل ْنُت وسإلم: « َنا ُك ْعُت أ َبة َلسْإَر وَما الَجا

ْيُت َغ َت ْب ْذَر» . ا ُع ال
يصنع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان ما عنها، الله رضي عائشة وسُإئلت

بيته؟ دخأل إذا
ّلى». خأرج الصلة حضرت فإذا أهله، مهنة في يكون قالت: «كان فص

ً أن عنه الله رضي أنس عن ْيرنا سإيدنا، وابن سإيدنا يا محمد، قال: يا رجل وخَأ
خأيرنا. وابن
َيا عليه الله صلى الله رسإول فقال َها وسإلم: « ّي ّناُس أ ُلوا ال ُكم، ُقو ِل ْو َق َ ِب ول

ُكم ّن َي ِو ْه َت َطاُن، َيْس ْي َنا الّش ُد أ ِد ابن ُمَحّم ْب ُد الله، َع ْب َع ُله، الله و ّلُه وَرسُإو ُأِحّب َما وال

ِني أْن ُعو َف َق َتْر ْو ِتي» . َف َل ِز ْن َم
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يعمل كان عنها: ما الله رضي لعائشة وقيل

بيته؟ في
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان ّلي البشر، من َبَشر ثوبه، يف

نفسه». ويخدم شاته ويحلب
ويرقع النعَل َيْخصف بيته، في أحدكم يصنع كما بيته في رواية: يصنع وفي

الثوَب.

َبَراء عن يوم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «رأيت عنه الله رضي ال
بطنه». بياَض البياُض واَرى وقد التراَب، ينقل الحزاب

ُد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان عنه الله رضي أنس عن ُعو َي
َة ويأتي الجنائز، ويشهد المرضى ًا رأيته ولقد الحمار، ويركب المملوك، دعو يوم

ليف». خأطامه حمار على
فعاده فمرض وسإلم عليه الله صلى النبي يخدم يهودي غلم قال: كان وعنه
ُد وسإلم عليه الله صلى النبي َه َتْش َ أْن وقال: «أ ّ اله ل ّلُه ِإل ّني ال َأ َرسُإوُل و

الله؟» . 

فمات. محمد. فقالها، به يأمرك ما أبوه: قل فقال أبيه، إلى الغلم فنظر
ّلوا عليه الله صلى النبي فقال َلى وسإلم: «َص ُكم َع ْي ُنوه» . َأخِأ ِف ْد وا

ْو وسإلم عليه الله صلى النبي عن عنه، الله رضي هريرة أبي عن َل ْيُت قال: « ُدِع
َلى ْبُت، ِكَراٍع إ َي ولو لَج ِد ْه ٌع إلّي ُأ ْلُت» . ِذَرا ِب َق ل
الله صلى الله رسإول من إليهم أحّب شخص كان عنه: «ما الله رضي أنس عن

لذلك». كراهيته من يعلمون ِلَما يقوموا، لم رأوه إذا وكانوا وسإلم، عليه
فقال: وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول ذكر أنه عنه الله رضي الحسن عن
ْغلق كان ما والله «ل ْغدى ول الُحّجاب، دونه يقوم ول البواب، دونه ُي عليه ُي

بها». عليه ُيَراح ول بالجفان
ًا، كان «ولكنه َقى أن أراد من بارز ْل لقيه». الله نبّي َي

الحمار ويركب الغليظ، ويلبس بالرض، طعامه ويوضع بالرض يجلس «كان
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ُيْردف ْلعق بعده، و َي َده والله و وسإلم». عليه الله صلى ي
ً أن حازم أبي بن قيس عن بين قام فلما وسإلم عليه الله صلى النبي أتى رجل
ْعدة، اسإتقبلته يديه ّون عليه الله صلى النبي له فقال ِر َه ْيَك، وسإلم: « َل ّني َع َفإ

ًا، َلْسُت َك ِل ّنَما َم َنا إ ْبُن أ ٍة ا َأ ْيٍش مْن اْمَر َنْت ُقَر ُكُل َكا ْأ َد» . َت ْي ِد َق ال
رسإول فقالت: يا شيء، عقلها في كانت امرأة أن عنه، الله رضي أنس عن

حاجة. إليك لي إن الله،
َيا ِذي ُفلٍن، ُأّم قال: « ّي في خُأ ْيٍق أ ِر ْئِت َط ّتى فيه ُقوِمي ِش ْوَم ح ُق َعِك» . َأ َم

حاجتها. قضت حتى يناجيها وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل معها فخل
ُة كانت قال: «إن وعنه الله رسإول بيد فتأخأذ تجيء المدينة ولئد من الوليد
ْنزع فما وسإلم، عليه الله صلى شاءت». حيث به تذهب حتى يدها من يده َي

َفى أبي ابن عن ْو ول يأنُف ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان َأ
حاجته».  له فيقضي والمكسين الرملة مع يمشي أن يستكبر

يرمي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «رأيت الله عبد بن قدامة عن
َد، ول َضْرَب ل شهباء، ناقة على الَجْمرة ْيك ول َطْر َل إليك». إ

ًا ركب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الُخزاعي: «أن وهب بن نصر عن حمار
ًا ًا دعا ثم ُجورية، قطيفة عليه موكف سَإْرج بغير َمْرسإون فأردفه». معاذ

ّلم بنسوة مّر وسإلم عليه الله صلى النبي يزيد: «أن بنت أسإماء عن فس
عليهن».

ّلم كان أنه سإبق وقد الصبيان. على يس
عليه الله صلى الله رسإول َذَر. قال: «كان وأبي عنه الله رضي هريرة أبي عن

ْين يجلس وسإلم َنْي َب ْدري فل الغريب أصحابه. فيجيء َظهرا حتى هو أيهم َي
َيْسأل».
ًا يجعل أن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى فطلبنا الغريب يعرفه مجلس

ًا له فبنينا أتاه، إذا بجانبيه. ونجلس عليه يجلس فكان طين، من دكان
فداك، الله جعلني ُكْل، الله، رسإول قالت: قلت: يا عنها الله رضي عائشة عن

ًا ّكئ ْوُن فإنه مت َه عليك. أ
ُكُل َبْل قال: «لَ، ُكُل َكَما آ ْأ ُد َي ْب َع ِلُس ال َأْج ِلُس َكَما و ُد» . َيْج ْب َع ال

ِني عليه الله صلى الله رسإول قالت: قال وعنها َء َلٌك، وسإلم: «َجا َقال: إّن َم َف
ّبَك ُأ َر ْقَر ْيَك َي َل ْئَت ويقول: إْن الّسلََم َع ّيا ِش ِب ًا َن ْبد ِإْن َع ْئَت و ّيا ِش ِب ًا» . َن ِلك َم

َظْرُت َن َف ْيَل إلى « ِر ْب َأْن َفأَشاَر ِج ْع ِلي:  ْفَسَك» . َض َن
ّيا ًا» . فقلت: «نب ْبد َع

ْكثر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أوفى أبي بن الله عبد عن ُي
ّذكَر ُيقّل ال ْغو، و ّل َة ويطيل ال َقّصر الصل ُي أن يستنكف ول يأنف ول الخطبة، و

حاجتهما». لهما يقضي والمسكين الرملة مع يمشي
المهاجرين من عصابة في قال: «كنت عنه الله رضي الخدري سإعيد أبي عن

ًا، ِتُر بعَضهم وإّن جالس َت ُعْري، من ببعضُ َيْس نستمع فكنا علينا، يقرأ لنا وقارىء ال
الله».  كتاب إلى
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ُد عليه الله صلى النبي فقال َعَل الذي ِد وسإلم: «الَحْم ِتي ِمْن َج أْن ُأِمْرُت َمْن ُأّم
ِبَر ُهم أْص َع ْفِسي» . َم َن

ِدَل وسإطنا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول جلس ثم ْع َي بنفسه. فقال: بيننا ل
ُوا ْبِشر َأ َعاِشَر « ْيِك َم ِل َعا َهاِجريَن َص ِر الُم ّنو ّتاّم ِبال ْوَم ال ِة، َي َياَم ِق ْدخُألوَن ال ّنَة َت الَج

ْبَل ِء َق َيا ِن ْغ ِنْصِف ال ٍم، ِب ْو َذلَك َي َئة و ٍم» . خَأْمُسِما َعا

السابع الباب
رحمة ُبعث وسإلم عليه الله صلى أنه في
ُع الله، رسإول قال: قيل: يا عنه الله رضي هريرة أبي عن المشركين. على اد

ّني َعْث َلْم قال: «إ ْب ًا ُأ ّعان ّنَما َل ْثُت وإ ِع َرْحَمًة» . ُب
ّنَما عليه الله صلى الله رسإول قال: قال وعنه ٌة» . َرْحَمٌة أنا وسإلم: «إ َدا ْه ُم

ٌد الَحْصر قلت: وهذا ّي َناَك َوَمآ107ش21تعالى: {س بقوله مؤ ْل ّ َأْرسَإ َرْحَمًة ِإل
َلِميَن َعا ْل )107} (النبياء:  ّل

.

الثامن الباب
ّبهلمن يجعل أن سإبحانه ربه على وسإلم عليه الله صلى اشتراطه ذكر في سإ

ًا المسلمين من سَإّب أجر
ُهّم وسإلم عليه الله صلى النبي أن عنه، الله رضي هريرة أبي عن ّني قال: «الل إ

ُذ ّتِخ َدَك أ ْن ًا ِع ْهد ْيه، َلْن َع ِن َف ِل ّنَما ُتْخ ّي َبَشٌر، أنا إ ْؤِمنيَن فأ ُته الُم ْي َذ ُته أو آ َتْم أو َش
ُتُه ْد َل َعلها َج ًة له َفاْج َ ًة َصل َكا َبًة وَز ُقْر ُبه و َقّر َها ُت ْوَم إليَك ِب ِة» . َي َياَم ِق ال

صلى الله رسإول فرأى يتيمة، سإليم أم عند قال: كانت عنه الله رضي أنس عن
ْنِت، اليتيمة وسإلم آله وعلى عليه الله َيْه، فقال: «آ ْد ِه َق ِبْرِت َل َ َك ِبَر ل ّنِك» . َك سِإ

ّية سُإليم: يا أم فقالت تبكي، سإليم أم إلى اليتيمة فرجعت مالك؟ بن
َبر ل فالن سإني، يكبر ل أن الله نبي علّي قالت: دعا ّني َيك ًا.  سإ أبد

ُلوثُا مستعجلة سإليم أم فخرجت الله صلى الله رسإوَل لقيت حتى خأمارها َت
َلِك فقال وسإلم، عليه ٍم؟» . ُأّم َيا لها: «َما ْي َل سُإ

َبَر أل يتيمتي على فقالت: أدعوَت ْك َها؟ َي ّن سِإ
َيا ثم فضحك ٍم، ُأّم قال: « ْي َل َلِميَن أما سُإ ْع ِطي أّن َت َلى َشْر ّبي َع ّني َر ْطُت َأ َتَر اْش

َلى ّبي َع ّنما َوَجّل، َعّز َر ُقلُت: إ َنا َف َبَشر َيْرَضى َكَما أْرَضى َبَشٌر أ ْغَضُب ال َكَما وأ
ْغَضُب ّيما الّرُجل، َي أ

َ ٌد َف ْوُت َأَح َع َليه َد ِتي مْن َع ْيَس ُأّم َها َل ْهٍل َل َأ َها أْن ِب َل َع له َتْج
ُهوًرا ًة َط َكا َبًة وَز ُقْر ُبه و َقّر ْوَم إلّي ُت ِة» . َي َياَم ِق ال

ثم للزجر وضعت كانت فلو للزجر، فتشريع الخمر في لعنه عقيل: وأما ابن قال
ًا ذلك فيصير موضعها، عن جرت رحمة، أنها أبان المعصية. في ترغيب

الشارع. على جائز غير وذلك
ٍه من به أراد يكون أن إل اللهم ْعن أن (غايته) ذلك في رحمة أنه وج الرسإول َل
ً عليه لعنه ما ارتكاب عن المنع في غاية لعنه من عند يكون لعنه لمن له وحامل
ًا فيكون التوبة، على ْفضت حيث رحمًة للعنة ُمَسّمي تسمية الرحمة، إلى أ

إليه. يؤول ما باسإم للشيء

التاسإع الباب
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وسإلم عليه الله صلى جوده ذكر في
ِئل قال: «ما عنه الله رضي جابر عن ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سُإ شيئ
ل». فقال قطِ
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان عنهما الله رضي عباس ابن عن

َد َد وكان الناس، أجو السلم، عليه جبريل يلقى حين رمضان، في يكون ما أجو
ُه جبريل وكان القرآن». فيدارسإه رمضان من ليلة كل في يلقا

َلَرسإول المرسإلة». الريح من بالخير أجود وسإلم عليه الله صلى الله قال: «ف
ْيْسأُل يكن لم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول «أن عنه، الله رضي أنس عن

ًا أعطاه». إل السإلم على شيئ
ٍء له فأمر فسأله، رجل فأتاه قال الصدقة.  شاء من جبلين بين كثير بشا

ًا فإن أسإلموا، قوم فقال: يا قومه، إلى قال: فرجع ل من عطاء يعطي محمد
الفاقة يخشى

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: بينا عنه الله رضي مطعم بن ُجبير عن
َنين من مقفله الناس ومعه سَإُمَرة إلى اضطّروه حتى يسألونه، العراب َعلقه ُح

رداءه. فخطفت
ّدوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فوقف َلّي وقال: «ُر ِئي، َع َدا ْوَن ِر َتْخَش أ

َلّي ُبْخَل؟ َع ْو ال َل ُد ِلي َكاَن َف َد ِه هذه َع ِعَضا ًا ال َهب ُته َذ َقَسْم ُكم، َل َن ْي ِني ل َب ُدو ً َتِج ْيل َبِخ
ًا ول ّذاب ًا» . ول َك َبان َج
على دخأل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن عنه الله رضي هريرة أبي عن
ٌة وعنده بلل ْبَر بلل» . يا هذا فقال: «ما تمر، من ُص

ّدخِأره الله رسإول يا فقال: أ
َأما ُكوَن أْن َتْخَشى قال: « ِر؟ في سِإَجاٌر َله َي ّنا ْق ال ِف ْن ْقلَلً» . َتْخَش ول ِبلَُل أ إ

ّدخأر ل كان وسإلم عليه الله صلى النبي عنه: «أن الله رضي أنس عن ًا ي شيئ
ِد». لغ

ألف سإبعون وسإلم عليه الله صلى النبي على قال: قدم رئاب بن هارون عن
ّد فما فقسمه، قام ثم حصير، على فوضع قطِ، به أتي ماٍل أكثُر وهو درهم، ر
ً منه. فرغ حتى سإائل

العاشر الباب
وسإلم عليه الله صلى شجاعته ذكر في
أحسن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان عنه الله رضي أنس عن

َد الناس وأشجع الناس ٌع كان الناس، وأجو َبل الناس فخرج بالمدينة َفَز ِق
الفزع فاسإتنبأ سإبقهم قد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فاسإتقبلهم الصوت

َلْم السيف، عنقه في سإرج، عليه ما طلحة لبي ُعْري فرس على فقال: «
ُعوا» . ُتَرا

ًا، للفرس: وجدناه وقال لبحر. وإنه بحر
رسإول عن فقال: أفررتم قيس من رجل سإأله أنه عنه الله رضي البراء عن
َنين؟ يوم وسإلم عليه الله صلى الله  ُح
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ًا هوازن كان يفّر، لم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول البراء: ولكن فقال قوم
َنا انكشفوا، عليهم حملنا لما وإنا ُرَماة، ْب َب ْك بالسهام، فاسإتقبلونا الغنائم، على فأ
سإفيان أبا وإن البيضاء، بغلته على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأيت ولقد

يقول: وهو بلجامها، آخأذ الحارثا بن
ِذْب ل النبّي أنا َك
المطلب عبد ابُن أنا

ُذ ونحن بدر يوم رأيتني قال: «لقد عنه الله رضي علي عن الله صلى بالنبي نلو
يومئذ». الناس أشد من وكان العدو، إلى أقربنا وهو وسإلم عليه
الله صلى الله برسإول اتقينا القوَم القوُم ولقي البأس احمّر إذا قال: «كنا وعنه
ٌد كان فما وسإلم، عليه منه». العدو إلى أقرب أح
ّتقي البأس احمّر إذا والله قال: «كنا عنه الله رضي البراء عن النبي يعني به، ن

ِذي الذي منا الشجاع وإن وسإلم، عليه الله صلى به». يحا

عشر الحادي الباب
وسإلم عليه الله صلى بالحق إل ينطق ل وأنه وملعبته مزاحه ذكر في
ً أن عنه الله رضي أنس عن يهدي وكان له: زاهر، يقال البادية أهل من رجل
صلى الله رسإول فيجهزه البادية من الهدية وسإلم عليه الله صلى النبي إلى
يخرج. أن أراد إذا وسإلم عليه الله

ِهًرا وسإلم: «إّن عليه الله صلى الله رسإول فقال َنا َزا ْي ِد َنْحُن َبا َحاِضُروه» و
ً وكان ًا، رجل ًا وسإلم عليه الله صلى النبي فأتاه دميم متاعه يبيع وهو يوم

هذا؟ من فقال: أرسإلني، يبصره، ل والرجل خألفه، من فاحتضنه
بصدر ظهره ألصق ما يألو ل فجعل وسإلم، عليه الله صلى النبي فعرف فالتفت
عرفه. حين وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
َتري يقول: «َمْن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وجعل َد» . َيْش ْب َع ال

ًا. تجدني والله إذن الله، رسإول فقال: يا كاسإد
َلكاْن عليه الله صلى النبي فقال َد وسإلم: « ْن ٍد. أو َلْسَت الله ِع َكاسِإ ِكْن ِب َل َقال: 
َد أنَت ْن َغاٍل» .  الله ِع

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قالت: خأرجت عنها الله رضي عائشة عن
ُدْن، ولم اللحم أحمل لم جارية وأنا أسإفاره بعضُ في ْب للناس: «تقدموا» فقال أ

فتقدموا.
حملُت إذا حتى عني، فسبقته. فسكت أسإابقك» فسابقته حتى قال: «تعال ثم

ّدُموا» فقال أسإفاره، بعضُ في معه خأرجت ونسيت، وبدنُت اللحَم َق َت للناس: «
َعاِل فقال فتقدموا، َت ّتى لي: « َقِك» فسابقته َح ِب فسبقني. ُأسَإا

ْلَك» . ويقول: «هذه يضحك فجعل ِت ِب
ذا له: «يا قال وسإلم عليه الله صلى النبي عنه: أن الله رضي أنس عن

ْيِن» . َن ُذ ُل ا
أسإامة: يمازحه. أبو قال
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان عنه الله رضي هريرة أبي عن
ُع َل ْد َنه َي َة الصبّي فيرى عنهما، الله رضي علي بن للحسن لسا فيهّش لسانه ُحْمر

إليه».
ً رأيُت قال: «ما عنه الله رضي َجزء بن الحارثا بن الله عبد عن أكثر رجل
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ًا وسإلم». عليه الله صلى الله رسإول من مزاح
ّني عليه الله صلى الله رسإول قالت: قال عنها الله رضي عائشة عن وسإلم: «إ

َ َلْمَزُج ُقوُل َول ّ أ ّقا» . إل َح
ً أن عنه الله رضي أنس عن فقال: وسإلم عليه الله صلى النبّي أتى رجل

احملني.
ّنا ُلوَك فقال: «إ َلى َحاِم ِد َع َل ِة» . َو َق ّنا ال

الناقة؟ بولد أصنع قال: وما
ُد فقال: «وهل ِل ْبَل َت ّ ال ُق» . إل ّنو ال

ْدخُأُل وقال: «ل ّنَة َي َعُجوٌز» . الَج
ًا قال: إن عن فسألته وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على دخألت عجوز

ّنه لها فقال شيء َ ومازحها: «إ ْدخُأُل ل ّنَة َي َعُجوٌز» . الَج

ًء فبكت الصلة، إلى وسإلم عليه الله صلى النبي فخرج الصلة وحضرت بكا
ًا، وسإلم. عليه الله صلى النبي رجع حتى شديد
يدخأل ل لها: إنه قلت لما تبكي المرأة هذه إن الله، رسإول عائشة: يا فقالت
عجوز.  الجنة

َ فضحك ْدخُأُل وقال: «ل ّنَة َي َذا َقاَل ولكْن َعُجوٌز، الَج ِإ َلى: { َعا َعِت َت َق َعُة َو ِق َوا ْل * ا
ْيَس َها َل ِت َع ْق َو َبٌة ِل ِذ ِفَضٌة َكا َعٌة * خَأا ِف َذا ّرا ِإ للْرُض ُرّجِت *  ًا ا ُبّسِت َرّج َو َباُل *  ْلِج ا
ًا َنْت َبّس َكا َف ًء *  َبآ ًا َه ّث َب ُتْم ّمن ُكن َو ًا *  َواج َثًة َأْز َأْصَحاُب َثَل َف ِة *  َن ْيَم ْلَم َأْصَحاُب َمآ ا

ِة َن ْيَم ْلَم َأْصَحاُب ا َو ِة *  َئَم ْلَمْش ِة َأْصَحاُب َمآ ا َئَم ْلَمْش ُقوَن ا ِب َوالّسا ُقوَن *  ِب * الّسا
ِئَك ْوَل ُبوَن ُأ َقّر ْلُم ِفى ا ّناِت *  ِم َج ِعي ّن ّلٌة ال ُث ِليَن ّمَن *  ّو لل ِليٌل ا َق َو ِريَن ّمَن *  للخِأ * ا

َلى ٍر َع ٍة سُإُر َن ْوُضو ِئيَن ّم ِك ّت َها * ّم ْي َل ِليَن َع ِب َقا َت ُطوُف ُم َي ِهْم *  ْي َل َداٌن َع ْل ُدوَن ِو ّل * ّمَخ
َواٍب ْك َأ َق ِب ِري َبا َأ ْأٍس َو َك ِعيٍن ّمن َو ّ ّم ُعوَن * ل ّد َها ُيَص ْن َ َع ُفوَن َول ِز ٍة ُين َه ِك َفا َو ّمّما * 

ّيُروَن َتَخ ِم َي َلْح َو ٍر *  ْي ُهوَن ّمّما َط َت َوُحوٌر َيْش َثاِل ِعيٌن *  َأْم َك ِؤ *  ُل ْؤ ّل ُنوِن ال ْك ْلَم * ا
ًء ْا ِبَما َجَزآ ُنو ُلوَن َكا ْعَم َ َي ُعوَن * ل َها َيْسَم ًا ِفي ْغو َ َل ًا َول ِثيم ْأ ّ َت ِإل  * ً ًا ِقيل سَإَلم

ًا َأْصَحاُب سَإَلم َو َيِميِن *  ْل َيِميِن َأْصَحاُب َمآ ا ْل ِفى ا ٍر *  ْد ٍد سِإ ْلٍح ّمْخُضو َط َو  *
ٍد ِظّل ّمنُضو َو ٍد *  ُدو ٍء ّمْم َوَمآ ُكوٍب *  ٍة ّمْس َه ِك َفا َو ٍة *  ِثيَر ّ َك ٍة * ل َع ُطو ْق َ َم َول

ٍة َع ُنو ُفُرٍش َمْم َو ٍة *  َع ُفو ّنآ ّمْر ِإ ُهّن *  َنا ْأ ًء َأنَش ُهّن ِإنَشآ َنا ْل َع َفَج ًا *  َكار ْب ًا َأ ُعُرب  *
ًا ْتَراب ّلْصَحاِب َأ َيِميِن *  ْل ّلٌة ا ُث ِليَن ّمَن *  ّو لل ّلٌة ا ُث َو ِريَن ّمَن *  للخِأ َأْصَحاُب ا َو  *

ِفى الّشَماِل َأْصَحاُب َمآ الّشَماِل ٍم *  ٍم سَإُمو ِظّل َوَحِمي َو ٍم ّمن *  ّ َيْحُمو ٍد * ل ِر َبا
َ ٍم َول ِري ُهْم َك ّن ِإ ْا *  ُنو ْبَل َكا ِلَك َق ِفيَن َذ ْتَر ْا ُم ُنو َكا َو َلى ُيِصّروَن *   َع

ْلِحنِث ِم ا ِظي َع ْل ْا ا ُنو َكا َو ُلوَن *  ُقو َذا ِي ِء َنا َأ ْت ّنا ِم ُك ًا َو ًا ُتَراب َظام ّنا َوِع ِء ُثوَن َأ ُعو ْب َو َلَم َأ  *
َنا ُؤ َبآ ُلوَن َءا ّو لل ُقْل ا ِليَن ِإّن *  ّو لل ِريَن ا للخِأ ُعوَن َوا َلَمْجُمو َلى *  َقاِت ِإ ٍم ِمي ْو ٍم َي ُلو ْع ّم
ُثّم ُكْم *  ّن َها ِإ ّي أ

ّلوَن َ ُبوَن الّضآ ّذ َك ْلُم ُلوَن ا ِك ّل ٍر ِمن *  ٍم ّمن َشَج ّقو ُِلوَن َز َفَما َها *  ْن ِم
ُطوَن ُب ْل ُبوَن ا ِر َفَشا ِه *  ْي َل ِم ِمَن َع ْلَحِمي ُبوَن ا ِر َفَشا ِم ُشْرَب *  ِهي ْل َذا ا َها ُهْم *  ُل ُنُز

ْوَم ّديِن َي َنْحُن ال ُكْم *  َنا ْق َل َ خَأ ْول َل ُقوَن َف ّد ُتْم ُتَص ْي َء َفَر َأ ُنوَن ّما *  ُتْم ُتْم َءن َأ َنُه *  ُقو ُل َتْخ
ُقوَن َنْحُن َأم ِل ْلَخا َنْحُن ا َنا *  ّدْر ُكُم َق َن ْي ْوَت َب ْلَم ِقيَن َنْحُن َوَما ا ُبو َلى ِبَمْس َع َأن * 

ّدَل َب ُكْم ّن َل َثا ُكْم َأْم َئ ُننِش َ َما ِفى َو َلُموَن ل ْع ْد َت َق َل َو ُتُم *  ِلْم َة َع َأ ّنْش َلى ال َ الّو ْول َل َف
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ّكُروَن َذ ُتم َت ْي َء َفَر َأ ُثوَن ّما *  ُتْم َتْحُر َءن َأ َنُه *  ُعو ُعوَن َنْحُن َأْم َتْزَر ِر ْو الز َل ُء *  َنَشآ
ُه َنا ْل َع ًا َلَج َطام ُتْم ُح ْل َظ ُهوَن َف ّك َف ّنا َت ِإ ْغَرُموَن *  َبْل َلُم ُتُم َمْحُروُموَن َنْحُن *  ْي َء َفَر َأ  *

َء ْلَمآ ِذى ا ّل ُبوَن ا ُتْم َتْشَر َءن َأ ُه *  ُتُمو ْل ْلُمْزِن ِمَن َأنَز ُلوَن َنْحُن َأْم ا ِز ْلُمن ْو ا َل ُء *  َنَشآ
ُه َنا ْل َع ًا َج َ ُأَجاج ْول َل ُكُروَن َف ُتُم َتْش ْي َء َفَر َأ ّناَر *  ِتى ال ّل ُتْم ُتوُروَن ا َءن َأ ُتْم *  ْأ َأنَش

َهآ َت ُئوَن َنْحُن َأْم َشَجَر ْلُمنِش َنْحُن ا َها *  َنا ْل َع ًة َج ِكَر ْذ ًا َت َتاع ِويَن َوَم ْق ْلُم ّبْح ّل َفَس  *
ِم ّبَك ِباسْإ ِم َر ِظي َع ْل َ ا َفل ْقِسُم *  ِقِع ُأ َوا ِم ِبَم ّنُجو ّنُه ال ِإ َو َقَسٌم *  ْو َل َلُموَن ّل ْع ِظيٌم َت َع
ّنُه ِإ َءاٌن *  ُقْر ِريٌم َل ِفى َك َتاٍب *  ُنوٍن ِك ْك ّ ّم ّ َيَمّسُه * ل ّهُروَن ِإل َط ْلُم ِزيٌل ا َتن ّمن * 
َلِميَن ّرّب َعا ْل  ا

َذا َها ِب َف َأ ِديِث *  ْلَح ُتْم ا ُنوَن َأن ِه ْد ُلوَن ّم َع َتْج َو ُكْم *  َق ُكْم ِرْز ّن ُبوَن َأ ّذ َك َ ُت ْول َل َف َذا *  ِإ
َغِت َل ُقوَم َب ْل ْلُح ُتْم ا َأن َو ٍذ *  ِئ َن ُظُروَن ِحي َنْحُن َتن َو ْقَرُب *  ِه َأ ْي َل ُكْم ِإ ِكن ِمن ّ َوَل ل

ْبِصُروَن َ ُت ْول َل َف ُتْم ِإن *  ْيَر ُكن ِنيَن َغ ِدي َهآ َم َن ُعو َتْرِج ُتْم ِإن *  ِقيَن ُكن ِد َأّمآ َصا َف ِإن * 
ِبيَن ِمَن َكاَن َقّر ْلُم ْوٌح ا َفَر ْيَحاٌن *  ّناُت َوَر ٍم َوَج ِعي َأّمآ َن َو َأْصَحاِب ِمْن َكاَن ِإن * 

َيِميِن ْل َفَسَلٌم ا َيِميِن َأْصَحاِب ِمْن ّلَك *  ْل َأّمآ ا َو ِبيَن ِمَن َكاَن ِإن *  ّذ َك ْلُم ّليَن ا * الّضآ
ُنُزٌل ٍم ّمْن َف َيُة َحِمي ِل َتْص َو ٍم *  ِإّن َجِحي َذا *  َو َها ُه ّق َل َيِقيِن َح ْل ّبْح ا َفَس ِم *  ّبَك ِباسْإ َر

ِم ِظي َع ْل )37  ــــ35}(الواقعة:  ا

ُهّن ِئُز و َعَجا الّرْمُص» . ال
ًا ُعمير أبا فرأى سإليم، أم على دخأل وسإلم عليه الله صلى أنه وعنه فقال: حزين

َيا ٍم، ُأّم « ْي َل ٍر أبي َباُل ما سُإ ْي ًا؟» . ُعَم ِزين َح
َغيره. مات الله، رسإول قالت: يا ُن

َيا عليه الله صلى فقال ٍر، أبا وسإلم: « ْي َعَل َما ُعَم ْيُر؟» . َف َغ ّن ال
دعابة». وسإلم عليه الله صلى النبي في قال: «كانت عباس ابن عن
ْفكه من وسإلم عليه الله صلى النبي قال: «كان أنس عن الناس». أ
ًا، كان وسإلم عليه الله صلى النبي عائشة: «أن عن ّلَه يقول: «إّن وكان َمّزاح ال

ُذ ل َؤاخِأ َق الَمّزاُح ُي ِد ُمَزاِحه» . في الّصا
من سإمعته شيء كل أكتب قال: كنت عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد عن

تكتب فقالوا: إنك قريش فنهتني حفظه، أريد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
في يتكلم الله ورسإول وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول من سإمعته شيء كل

الغضب.
فقال: وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول ذلك وذكرت الكتابة، عن فأمسكت

ُتْب، ْك َوالذي «ا ْفِسي َف ِده َن َي ّني خَأَرَج َما ِب ّ ِم ّق» .  إل الَح

َمّر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: نزلُت ُجبير بن خَأوات عن
فرجعت، فأعجبنني، يتحدثن، نسوة فإذا خأبائي من فخرجت الظهران،
صلى الله رسإول وخأرج إليهن جلست ثم فلبستها، حبرة من لي حلة فأخأرجت

َيا قبته، من وسإلم عليه الله َبا فقال: « ِد أ ْب ِلَسَك ما الله، َع ِهّن؟» ُيْج ْي إل
ْبت ِه َشرود لي جمٌل الله، رسإول فقلت: يا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ف
ًا. له أبتغي قيد

ودخأل رداءه فألقى وتبعته، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: فمضى
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َبا جاء ثم وتوضأ، حاجته فقضى الراك ِد فقال: «أ ْب َعَل َما الله، َع ُد َف ِشَرا
ِلَك؟» َجَم

ْيَك لي: «الّسلُم قال إل منزل في يلحقني ل فجعل ارتحلنا، ثم َل َبا َيا َع ِد أ ْب َع
َعَل َما الله، ُد َف ِلَك؟» ِشرا َجَم

َد فاجتنبت المدينة، إلى قال: فتعجلت الله صلى الله رسإول ومجالسَة المسج
ْنُت ذلك طال فلما وسإلم، عليه ّي فخرج أصلي، فجعلت المسجد خألوة سإاعة َتَح

ّلي، فجاء ُحَجره، بعضُ من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بركعتين فصلى يص
ّولت فجلس، جاء ثم خأفيفتين، َدعني، يذهب أن رجاء وط َيا وي َبا فقال: « ِد أ ْب َع

ْئَت َما الله َلْسُت ِش ٍم، َف ِئ َقا ّتى ِب ِرَف» . ح ْنَص َت
صدره. ولبردّن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى لعتذرّن فقلت: والله

ْيَك فقال: «الّسلُم قال: فانصرفُت، َل َبا َيا َع ِد أ ْب َعَل َما الله، َع ُد َف الَجَمِل؟» ِشَرا
َد ما بالحق بعثك فقلت: والذي أسإلمُت. منذ ذلك شر

ّلُه» مرتين فقال: «َرِحَمَك ًا، أو ال ّني أمسك ثم ثلث ْد. فلم ع ُع َي

وسإلم عليه الله صلى وسإمته أبواب: آدابه

الول الباب
ُيْسَرى للطهور وسإلم عليه الله صلى اليمنى يده جعله في الذى لدفع وال
لطهوره اليمنى يده كانت وسإلم عليه الله صلى النبي عائشة: «أن عن

أذى». من به وما لَخلئه اليسرى يده وكانت وطعامه،

الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى عطسته عند فعله في
َيْخفضُ عطس إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هريرة أبي عن

ّقاها صوته وجهه». وخَأّمر بثوبه وتل
وأخأَفى وجهه خَأّمر عطس (كان) إذا وسإلم عليه الله صلى النبي وعنه: «أن
عطسته».

الثالث الباب
وسإلم عليه الله صلى أفعاله في التيامن محبته في
ًا أخأذ إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عائشة عن أخأذه شيئ

شيء». كل في بميامنه ويبدأ بيمينه، أعطى أعطى وإذا بيمينه،

الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى جلسته ذكر في
ْيلة عن المسجد في وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل رأت َمْخرمة: أنها بنت َق
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأيُت قالت: فلما القرفصاء، قاعد وهو

َع ْدُت الجلسة في المتخش َفَرق. من ُأرع ال

الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى احتبائه ذكر في
في جلس إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان سإعيد أبي عن
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َبى المجلس بيديه». احت

السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى اتكائه ذكر في
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: رأيت عنه الله رضي سَإُمرة بن جابر عن

ًا يساره. على وسإادة على متكئ

السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى اسإتلقائه ذكر في
ّباد عن ًا وسإلم عليه الله صلى النبّي رأى أنه عّمه، عن تميم، بن َع في ُمْستلقي

ًا المسجد، الخأرى. على رجليه إحدى واضع

الثامن الباب
وسإلم عليه الله صلى وألفاظه منطقه صفاء في
ًا». الكلمة يعيد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أنس عن ثلث

ّدها بكلمة تكلم «(كان) إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وعنه: أن ًا، ر ثلث
ًا أتى وإذا ّلم قوم ّلم عليهم فس ًا».  سَإ ثلث

َدكم َيْسرد ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عائشة عن هذا سَإْر
ً ُيبينه، بكلم يتكلم كان َيْسمعه». من يحفظه َفْصل
ّدثا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عنها رواية وفي ًا يح لو حديث
ّده ّد َع لحصاه». العا
ًا خأالي قال: سإألت علي بن الحسن عن َق لي فقلت: ِصْف هند ْنط الله رسإول َم

وسإلم. عليه الله صلى
ْكت، طويل حاجة، غير في يتكلم ل فقال: «كان ويختمه الكلم يفتتح الّس

ً الكلم، بجوامع ويتكلم بأشداقه، تقصير». ول فيه ُفُضول ل َفْصل
َبد أم عن ْع فعليه صمت إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان َم

ْنطقه وكأّن الوقار، ٍم خَأرزات َم ّدرن، نظ ْذر». ول َنْزٌر ل المنطق حلو يتح َه
ُرئي تكلم إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان عباس ابن عن

ثناياه». من كالنور

التاسإع الباب
وسإلم عليه الله صلى يتكلم حين يده تحريك ذكر في
عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هند خأاله عن علي، بن الحسن عن

ّلبها، تعّجب وإذا كلها، بكفه أشار أشار إذا وسإلم ّتصل وإذا ق بها (تحدثا) ا
وأشاح». أعرض غضب وإذا اليسرى، إبهامه بطَن اليمنى براحته وضرب

العاشر الباب
وسإلم عليه الله صلى منبره ذكر في
ّي من المنبر عن سإئل سإعد: أنه بن سإهل عن هو؟ ُعود أ

ّي من لعرف إني والله قال: أَما ّي َعمله من وأعرف هو، ُعود أ ُصنع، يوم وأ
ّي وسإلم عليه الله صلى النبّي ورأيت َلس يوم أ عليه. ج
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لها: «ُمري فقال نجار غلم لها امرأة إلى وسإلم عليه الله صلى النبي أرسإل
ّنّجاَر ُغلََمِك ْعَمَل أن ال ًا ِلي َي َواد ْع ِلُس أ َليها أْج ّلْمُت إذا َع ّناَس» .  َك ال

ْته ًا فقطع الغابة إلى فذهب فأَمَر به فأرسإلت درجات، ثلثا المنبر فعمل َطْرف
عليه فجلس ترون، الذي موضعه في فوضعه وسإلم، عليه الله صلى النبي إلى
َبر يوم أول ّك ثم معه، الناس وسإجد فسجد القهقرى نزل ثم ركع، ثم عليه وهو ف
َيا انصرف فرغ. فلما حتى عاد ّيها قال: « ّناُس، أ ّنما ال ْلُت إ َع َتّموا هذا َف َتأ ِبي ل

َلُموا ْع َت ِتي» . و َ َصل

عشر الحادي الباب
وسإلم عليه الله صلى فصاحته ذكر في
ّلَه يقول: «إّن وكان العرب، أفصح وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان ال

ِني َب ّد َأْحَسَن أ ِديبي َف ْأ ْءُت َت َنَشأ ِني في و ْثُت َب ِع ُب ٍد» . وقال: « ْع َواِمِع سَإ ِم» . ِبَج ِل َك ال
ْفَصحنا مالك الله، رسإول قال: يا أنه الخطاب بن عمر عن بين من تخرج ولم أ

ُهرنا؟ ْظ أ
َنْت َكا َغُة قال: « ْيَل ُل ْد إسْإَماِع َء َدَرسَإْت َق َها َفَجا ْيُل ِب ِر ْب َها» . ِج ُت ْظ ِف َفَح

كان الناس، أفصح ِمْن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان بريدة عن
ْدرون ل بالكلم يتكلم يخبرهم». حتى هو ما َي

ُتها وقد إل العرب من غريبًة كلمة سإمعت قال: ما علي عن رسإول من سإمع
ْتَف يقول: «َماَت وسإمعته وسإلم، عليه الله صلى الله ْنِفه» ، َح سإمعتها وما َأ
َله. عربي من قب
َكٌم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كلم الله: كّل رحمه المؤلف قال ِح

وفصاحة.
ُكم ومن ّيا ُء طرائفها: «إ ّدَمِن» . «إن وخَأْضَرا ِبُت مّما ال ْن ُع ُي ُتُل َلَما الّربي ْق ًا ُي ْبط َح

َدغ ُيلّم» . «ول أو ْل ٍر ِمْن الُمؤِمُن ُي ّناُس ُجْح ْيِن» . «وال َت َناِن َمّر الِمْشطِِ» . كأسْإ
ُء ِثيٌر «والَمْر َأخِأيه» . َك ِب

ّلون للنصار: «إنكم وقوله ُق َت َد ل ْن َطَمع ع ُثُروَن ال ْك َت َد و ْن َفَزِع» . ِع ال
ْيُر ٌة الَماِل وقوله: «خَأ ْهَر ٌة، ُم ُثوُر ّكٌة أو َمأ ُبوَرة» . سِإ مأ
ْيُر ْيٌن الَماِل وقوله: «خَأ ٌة َع َد ِه ْيٍن َشا َع ِئَمٌة» . «وَمْن ِل َأ َقا ّط ُله ِبه َب ْع َلْم َعَم ِر ُيْس

ُبه» .  ِبه َنَس

ّبَك َء وقوله: «ُح ْعِمي الَشي ُيّصّم» . «وكّل ُي ِد و ْي ْوِف في الّص َفَرا» . َج ال
َعُة َنا َق ُذ» . ل َماٌل «ال َف ْن َي

كثير. هذا ومثل

عشر الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى بالفارسإية تكلمه في
ُقوُموا قال وسإلم عليه الله صلى النبي أن جابر عن َقد لصحابه: « َع َف َن ُكم َص َل

ِبُر ًا» . َجا ْور سُإ
ْعلب: إنما العباس أبو قال ّلَم وسإلم عليه الله صلى النبي أن هذا من يراد َث تك
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ًا صنع بالفارسإية، ًا أي سُإور الناس. إليه دعا طعام
وأنا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بي قال: َمّر هريرة، أبي عن مجاهد، عن

َيا بطني أشتكي َة أبا فقال: « ْيَر ْيَت ُهَر َك َت َد اْش ْيَت َدْر َك َت َد؟ اْش َليَك َدْر ِة َع َ بالّصل
ّنها ٌء َفإ َفا ٍم» . ُكّل ِمن ِش َق سَإ
ْثبت ل الحديث المؤلف: هذا قال يكن لم هريرة النقل. قالوا: أبو علماء عند َي

ًا، ًا، به خأاطب هريرة أبو هذا قال فالذي فارسإي، مجاهد إنما فارسإي ومن مجاهد
ِهم. وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى رفعه َو
الله رسإول أن الدرداء، أبي طريق من البراء بن إبراهيم الحديث هذا روى وقد

ّدثا وإبراهيم ذلك، له قال وسإلم عليه الله صلى بالموضوعات. الثقات عن يح

عشر الثالث الباب
وسإلم عليه الله صلى الشعر من به تمثل ما ذكر في
التراب ينقل الحزاب يوَم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول البراء: رأيت قال
يقول: وهو إبطيه بياَض التراُب وارى وقد

اهتدينا ما أنت لول اللهم
ّدقنا ول ّلينا ول تص َص

َلْن علينا سإكينًة فأنز
ّبت لقينا إْن القداَم وث

ْوا قد والمشركون َغ علينا َب
َنا فتنًة أرادوا إذا ْي َب أ

حنين: يوم قال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن وعنه
ِذْب ل النبّي أنا َك
المطلب عبد ابْن أنا

عليه الله صلى الله رسإول إصبع حجٌر قال: أصاب البجلي سإفيان بن جندب عن
فقال: فدميت وسإلم

ٌع إل أنت هل دميِت إصب
 لقيِت ما الله سإبيل وفي

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان عنها: هل الله رضي لعائشة قيل وقد
بقوله: ويتمثل َرواحة ابن بشعر يتمثل قالت: كان الشعر؟ من بشيء يتمثل
ِد لم من بالخأبار ويأتيك ّو تز

َق وسإلم: «إّن عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن َد ِلَمًة أْص َك
َلها ِلَمُة َشاِعٌر َقا ٍد: . َك ْي َلب

ّ ٍء ُكّل أل َ َما َشي ّلَه خَأل باطُل» ال
ْلت أبي بن أمية شعر وكاد ُيْسلم. الّص (أن) 

عشر الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى الشعر من سإمع ما ذكر في
َدفني أبيه عن الّشريد بن عمرو عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: أر

َهْل َعَك فقال: « ِر ِمْن َم ْع ْلِت أبي بَن ُأّميَة ِش ٌء؟» . الّص َشي
الله. رسإول يا قلت: بلى

ِهيه» حتى بيت. مائة أنشدته قال: «
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وسإلم. عليه الله صلى النبّي قال: أنشدُت نابغة وعن
َنا ْغ َل َء ب َنا السما ُد وجدودنا َمْج
ّنا َنرجو وإ َق ل َهرا ذلك فو ْظ َم

قلت: الله. ثم شاء إن قلت: الجنة. قال: أجل ليلى؟ أبا يا المظهر فقال: أين
ْيَر ول ْلم في خَأ له يكن لم إذا ِح

َوه َتحمي بوادُر ّدرا أن صف يك
له يكن لم إذا َجهٍل في خأير ول

َد إذا حليٌم َدرا المر أور أْص
ْفُضضُِ وسإلم: «ل عليه الله صلى النبي فقال ّلُه َي َفاَك» . ال

ّيب بن سإعيد عن ِدم المس َق ًا زهير بن كعُب قال:  ّكر الله رسإول أن بلغه حين متن
ّلى أن فلما بكر، أبا فأتى أوعده، وسإلم عليه الله صلى وهو به أتاه الصبَح ص
على يبايعك رجل وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول فقال بعمامته، متلثم

يده. السإلم. فبسطِ
بك. العائذ مقام هذا الله، رسإول يا وأمي أنت فقال: بأبي وجهه، عن فحسر

زهير. بن كعب أنا
ْكره ِمْن كان ِلَما له، وأغلظت النصار فتجهمت وسإلم، عليه الله صلى للنبي ِذ

َنْت ّبوا قريٌش له ول إسإلَمه. وأح
َنه ْدحته فأنَشده وسإلم، عليه الله صلى النبّي فآم فيها: يقول التي ِم
َنْت ُد با ْقلبي سإعا ْتبوُل اليوم َف َم
ّيٌم َت ُبوُل ُيْشَف لم عندها ُم ْك  م

ُه ًة وسإلم عليه الله صلى النبي فكسا آل من سإفيان أبي بن معاوية اشتراها برد
كثير. بمال بعده زهير بن كعب
أبان. ذلك العيدين. زعم في الخلفاء تلبسها التي البردة فهي
وحّسان، رواحة، بن الله وعبد العباس منهم جماعة، أنشده المصنف: وقد قال

ْلق في وعائشة، زنيم، بن وأسإد وضمار، الشعار. كتاب في ذكرتهم قد كثير خَأ

عشر الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى مشيه صفة في
يتوكأ». كأنه مشى إذا وسإلم عليه الله صلى النبي قال: «كان أنس عن
صلى النبي يطلبان له وصاحب هو عائشة أتى أنه أبيه، عن صبرة بن لقيطِ عن
ًا وسإلم عليه الله صلى النبي جاء أن يلبثا فلم يجداه، فلم وسإلم عليه الله ّلع َتق ُم

ّفأ. يتك
ّفأ مشى إذا وسإلم عليه الله صلى النبي قال: «كان علي عن َك ًا ت ّفؤ كأنما تك

ْنقلع َبب، من َي ْبله أر لم َص َله بعده ول َق وسإلم». عليه الله صلى مث
إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هند، خأاله الحسن) عن (عن

َبب، من ينحطِ كأنما مشى ًا، التفَت التفت وإذا َص ّطْرف، خأافضَُ جميع نظُره ال
ِوُل الرض إلى ْط أصحابه يسوق الملحظُة، نظره ُجّل السماء، إلى نظره من أ

بالسلم». لقيه َمْن ويبدأ
جنازة، في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: «كنت هريرة أبي عن

َوى فقلت سإبقته، هرولت وإذا سإبقني، مشيت إذا فكنت ْط الرُض». له ُت
ًا رأيت قال: «ما هريرة أبي عن َع أحد صلى الله رسإول من مْشيته في أسإر
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َوى الرُض كأنما وسإلم؛ عليه الله ْط ُنْجهد إنا له، ُت ْكترثا». غير وإنه أنفسنا ل ُم
َتطأ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأيت قال: «ما الخطاب بن عمر عن

رجله».
أماَمه َيْمشون وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب قال: «كان جابر عن
َدعون خأرج إذا للملئكة». ظهره وي

أخأتبره وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وراء قال: «مشيت عباس ابن عن
َقني بيده فالتمَسني ذلك، يحب أو وراءه أمشي أن فأنظر: يكره به، فألح

ْكره أنه فعرفت ذلك».  َي

عشر السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى وتبسمه ضحكه ذكره في
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأيت قالت: «ما أنها عائشة عن مستجمع

ًا َواته، أدى حتى قطِ ضاحك َه يتبسم». كان إنما َل
أخأرجاه.

ًا رأيت قال: «ما جزء بن الحارثا بن الله عبد عن ًا أكثَر كان أحد من تبسم
وسإلم». عليه الله صلى الله رسإول

ْدت حتى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «ضحك ُصهيب عن نواجذه». َب
ْدت حتى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «ضحك هريرة أبي عن َب

أنيابه».
ْلبي زيد بن ُحَصين عن َك وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأيت قال: «ما ال

ًا، ّ كان ما ضاحك التبّسم». إل
ًا خأالي قال: «سإألت علي بن الحسن عن صلى الله رسإول ضحك صفة عن هند
ْفتر التبسم، ضحكه فقال: ُجّل وسإلم، عليه الله ْثل عن َي الغمام». َحّب ِم
لي قال: أقبل أبيه عن عروة، بن هشام عن بباب أناخ حتى له ناقة على أعراب

ُة الله، نبي على فدخأل المسجد، من نفر في جالس المطلب عبد بن وحمز
ْيَمان، وفيهم والنصار المهاجرين َع ّن َعيمان: ويحك فقال ال ُن فلو سإمينة، ناقته إن ِل

ِرْمنا قد فإنا نحرتها عليه الله صلى الله رسإوَل َغّرْمنا فعلت ولو اللحم، إلى َق
ْلنا وسإلم ًا. فقال: إني وأك علّي. وَجد وأخأبرتموه ذلك فعلت لو لحم

نفعل. قالوا: ل
ّيبني مقداد، فقال: يا ْطبق الحفرة هذه في غ ًا، علّي وأ ًا، علّي تدّل ول شيئ أحد

ْثت قد فإني َد ًا. ففعل. أح َدث ح
وسإلم عليه الله صلى الله نبي فخرج صرخ، ُنحرت قد ناقته العرابي رأى فلما

َعَل وقال: «َمْن هذا؟» . َف
قالوا: نعيمان.

ْيَن أ
َ َوّجه؟» . قال: «ف َت
هنا. قالوا: ها

على أتى حتى وأصحابه، حمزة ومعه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فتبعه
َهْل عليه الله صلى الله رسإول له فقال المقداد ْيَت وسإلم: « َأ ْيَمان؟» َر َع ُن

ّني فصمت، ِبَر ُتْخ َل ْيَن قال: « هو» .  أ
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عليه الله صلى الله رسإول مكانه. فكشف إلى بيده علم. وأشار به فقال: مالي
ْي عنه، وسإلم َدَر وقال: «أ َلَك ما ُغ َلى َحَم ْعَت» َما َع َن َص

ُة به لمرني بالحق بعثك قال: والذي وأصحابه. حمز
ُكم العرابّي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأرضى ُن َها» . وقال: «َشأ ِب
فأكلوها.

ُذه. تبدو حتى ضحك صنيعه ذكَر إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فكان نواج
منذ وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل حَجبني قال: «ما الله عبد بن جرير عن

َضِحك». إل رآني ول أسإلمت،
من ُأخْأرج رجل عن حكى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الصحيح: أن وفي
الدنيا. أضعاف وعشرة تمنيت ما لك فيقال: هو له: تمّن. فيتمنى فقيل النار

َتْسَخر الِملك وأنت بي فيقول: 

ْدت حتى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فضحك نواجذه. َب
كثيرة. أحاديث هذا وفي
بعثني قال: لما طالب، أبي بن علي عن الحاديث هذه يخالف حديث روي وقد

غلم في يختصمون نفر ثلثة أتاني اليمن من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
ًا عليها وقعوا امرأة من ّدعي كلهم واحد، طهر في جميع ْعُت ابنه، أنه ي ْقَر فأ

ُته بينهم الدية. ثلثي و(جعلت) لصاحبيه القرعة أصابته بالذي فألحق
حتى فضحك ذلك، له ذكرت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على قدمُت فلما

ًا ثم الرَض برجله ضرب ْكم فيهم حكمَت قال: «إذ ْد الله» . أو بُح َق َل قال: «
ّلُه َرِضَي ْكَمَك ال ِهم» . ُح ِفي
ْثبت، ل الحديث وهذا الله صلى الله رسإول عن يصح ول مجّرحون، جماعة فيه َي
التبسم. على يزيد كان أنه وسإلم عليه

عشر السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى القول من والحسن الفأَل محبته في
َوى قال: «ل وسإلم عليه الله صلى النبي أن أنس عن ْد َة َول َع َيَر ِني ِط ُب ْعِج ُي و

َفأُل» . ال
ْأل؟ وما الله نبي قالوا: يا َف ال

ِلَمُة َك َنُة» . قال: «ال الَحَس
أخأرجاه. 

ّير وسإلم عليه الله صلى النبي أن عمر ابن عن ْنِت عاصية اسإم غ فقال: «أ
َلٌة» . ْي َجِم

مسلم. بإخأراجه انفرد
أن لحاجته خأرج إذا يعجبه وسإلم: «كان عليه الله صلى النبي أن أنس عن

َنِجيح». يا راشد يسمع: يا
ّير. ول يتفاءل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان عباس ابن عن يتط

الحسن». السإَم يحب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وكان
فقال: فأعجبته كلمًة سإمع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عمر: أن ابن عن

َنا ْذ َلَك «أخَأ ْيَك» . ِمْن َفا ِف
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عشر الثامن الباب
وسإلم عليه الله صلى القبيح السإم تغييره في
ّغير وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هريرة أبي عن القبيح السإَم ي
الحَسن». السإم إلى
ّير وسإلم عليه الله صلى النبي عمر: أن ابن عن ْنِت عاصية اسإَم غ فقال: «أ

َلٌة» . ْي َجِم

عشر التاسإع الباب
وسإلم عليه الله صلى عليها وإثابته الهدية قبوله في
ْقبل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عائشة عن ُيثيب الهديَة َي و

عليها».
يختبزون كانوا ما شهٌر محمد آل على يأتي كان لقد قالت: والله عائشة عن
فيه.

وسإلم؟ عليه الله صلى الله رسإول يأكل كان ما المؤمنين، أّم فقلت: يا
ًا، الله جزاهم النصار من جيران لنا قالت: كان لبن من شيء لهم وكان خأير

ْهدون وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول إلى منه ُي
ْو عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن َل َي وسإلم: « ِد ْه إلّي ُأ

ٌع ْلُت ِكَرا ِب َق ْو َل ْبُت» . ِكَراٍع إلى ُدِعيُت َول لَج

العشرون الباب
وسإلم عليه الله صلى أصحابه مشاورته كثرة في
ً رأيت قالت: ما عائشة عن ًة أكثر رجل صلى الله رسإول من للرجال اسإتشار
وسإلم. عليه الله

والعشرون الحادي الباب
 وسإلم عليه الله صلى يقع مطر أول في فعله ذكر في

ِطْرنا أنس عن عن فحَسَر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع ونحن قال: ُم
الله؟ رسإول يا هذا صنعَت له: لم فقلت المطُر، أصابه حتى رأسإه

ّنه ْيُث قال: «إ ِد ِد َح ْه ّبه َع َوَجّل» . َعّز ِبَر
يكشفون وأصحابه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان هريرة أبي عن

الله رسإول ويقول العام، ذلك في السماء من تكون مطرة أول في رؤوسإهم
َدثُا وسإلم: «هو عليه الله صلى ًا َأْح ْهد ّبنا َع َظَمه ِبَر ْع َكًة» . وأ َبَر

والعشرون الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى عنه التهمة نفي في احتياطه في
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: كان ُحيّي بنت صفية عن فأتيته معتكف

ّدثته ليلً، أزوره ْقلبني معي فقام فانقلبت، قمت ثم فح في مسكنها في وكان ي
عليه الله صلى الله رسإول رأيا فلما النصار، من رجلن فمّر زيد، بن ُأسإامة دار

َلى عليه الله صلى النبي فقال أسْإَرعا، وسإلم َع ُكَما وسإلم: « ِل ّنها ِرسْإ ّيُة إ ِف ْنُت َص ِب
َيّي» . ُح

الله رسإول يا الله فقال: سإبحان
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َطاَن قال: «إّن ْي ِري الّش ْبِن مَن َيْج َدَم، ا ّني آ ْيُت وإ ِذَف أن خَأِش ْق ُكَما في َي ِب ُقلو
ًا ْو َشّر ًا» َأ ْيئ َش
فمّر نسائه، من امرأة مع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان أنس عن

َيا رجل ِتي» . هذه ُفلَُن فقال: « َأ اْمَر
بك. أظن أكن لم فإني به أظن كنت من الله، رسإول فقال: يا

َطاَن فقال: «إّن ْي ِري الّش ْبِن ِمَن َيْج َدَم ا ِم)» . (َمْجَرى آ ّد ال
قبله. الذي على واتفقا مسلم، الحديث هذا بإخأراج انفرد

والعشرون الثالث الباب
وسإلم عليه الله صلى وسإخطه رضاه علمة في
المُر سإّره إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان مالك بن كعب عن

القمر». داَرة كأنه وجهه اسإتنار
احمّر غضب إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان سإلمة أم عن

وجهه». 

ًا َكره إذا وسإلم عليه الله صلى النبي قال: «كان ُحَصين بن ِعْمران عن شيئ
وجهه». في ذلك ُعرف

ّد إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عائشة عن ُده اشت َثر َوْج ْك أ
لحيته». َمّس من

والعشرون الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى للناس مخالطته في
َد خأالي قال: سإألت علي بن الحسن عن الله رسإول َمْخرج عن هالة، أبي بن هن

فيه. يصنع كان كيف وسإلم عليه الله صلى
َنه َيْخزن قال: «كان ْعنيه، فيما إل لسا ّلفهم َي ّفرهم، ول ويؤ َن ْكرم ُي ُي كّل كريَم و

ّليه قوم ُو َذر عليهم، وي َيْح ْطوي أن غير من منهم، ويحترز الناس و ٍد عن َي أح
ُد خُألقه، ول ِبْشَره ويحّسن الناس، في عما الناس ويسأل أصحابه، ويتفق

ّويه الحَسن ّبح ويق ُيوهنه، القبيح ويق َفل ل مختلف، غير المر معتدل و ْغ َفَة َي مخا
ْغفلوا أْن َيُجوزه) الذين ول الحق عن يقّصر (ل عتاد عنده حاٍل لكل يميلوا، أو َي

ُلهم خأياُرهم، الناس من يلونه منزلًة عنده وأعظمهم نصيحًة، أعّمهم عنده أفض
ُنهم َواسإاة أحس ُكر، على إل يجلس ول يقوم ل وكان وُمؤازرة، ُم إلى انتهى وإذا ِذ

ٍم َبه، جلسائه كّل يعطي بذلك، ويأمر المجلُس، به ينتهي حيث َجلس قو ل نصي
ًا أْن جليُسه َيْحسب ٍة في قاومه (أو جالسه (منه) َمن عليه أكرم أحد حاج
َبره ّده ل حاجًة سإأله المنصرف) ومن هو يكون حتى صا من بميسور أو بها إل ير
ُطه الناس وسإع قد القول، ًا لهم فصار وخُألقه َبْس عنده الحق في وصاروا أب
ٍم مجلُس مجلُسه سإواء، ٍء حل ٍر وحيا ٍة، وصب ُتؤبن ول الصوات فيه ُتْرفع ل وأمان

ْلُحَرم، فيه ّقرون متواضعين بالتقوى، فيه يتعاطفون ا ويرحمون الكبيَر فيه يو
ُيؤثرون الصغير، فيه َيْحفظون الحاجة ذا و الغريب». فيه و

جلسائه؟ في سإيرته كانت قلت: فكيف
ِبْشر، دائم فقال: «كان ّين الُخلق، سإهل ال ّياب ليس الجانب، ل َع ّداح، ول ب َم

ّيب ول منه يوئس ول يشتهي، ل عما يتغافل مؤّملة».  يخ
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ْعنيه ل وما والكثار ثلثا: الِمَراء من نفسه ترك «قد َترك َي ثلثا، من الناَس (و
ًا يذم ل وكان َة يطلب يعيبه) ول ول أحد َبه، رجا فيما إل يتكلم ول أحد، عور ثوا
ل تكلموا، سإكت فإذا الطير رؤوسإهم على كأنما جلساؤه أطرق تكلم وإذا

ُثهم حتى له أنصتوا عنده تكلم من الحديَث، عنده يتنازعون ْفرغ. (حدي عنده َي
َبَر قد به، يتعجبون مما ويتعّجب منه يضحكون مما يضحك أولهم)، حديُث ص

َيْستجلبونهم، أصحابه كان إْن حتى ومسألته، منطقه في الجفوة على للغريب
يجوز حتى حديثه أحد على يقطع فارفدوه. ول حاجة طالَب رأيتم ويقول: إذا

ْهي َن قيام». أو (فيقطعه) ب
ُتها قال ًا، الحسيَن الحسن: فكتم ّثته ثم زمان إليه، سإبقني فد فوجدته بها حد

ُته عنه، سإألته عما فسأله ْدخأله عن أباه سإأل ووجد وَمْخرجه. َم

فقال: وسإلم عليه الله صلى الله رسإول دخأول عند أبي الحسين: سإألت قال
ًا ثلثَة دخأوله جّزأ منزله إلى أوى إذا كان ًا لله، أجزاء: جزء ًا لهله، وجزء وجزء

ّد الناس، وبين بينه ُجْزأه جّزأ لنفسه. ثم ّدخأر ول العامة، على بالخاصة ذلك فر ي
ًا. منه عنهم شيئ
ذو فمنهم فضلهم، قدر على الفضل أهل إيثاُر المة؛ جزء في سإيرته ِمْن وكان

يصلحهم فيما ويشغلهم بهم فيتشاغل الحوائج، ذو ومنهم والحاجتين، الحاجة
ّلغ لهم، ينبغي بالذي وإخأبارهم عنهم َمْسألته ِمْن َب ُي ُد ويقول: «ل الغائَب، الشاه

ُبلغوني ْبلغ َمْن فإنه إبلغها، يستطيع ل من حاجَة وأ ًا َأ ل من حاجَة سإلطان
َغها يستطيع ّبَت إبل ًا القيامة» يدخألون يوم قدميه الله ث ّواد عن إل يفترقون ول ر

الخير. على أدلًة ويخرجون ذواق،
إلى ترفع الخاصة أن على يعتمد بالخاصة» أي المصنف: قوله: «فّرد قال

علوَمه. والذواق: العلم.  العامة

َد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان علي عن ًا الناس أجو صدر
َنهم ُحّجة، وأصدقهم َي ْل َأ َبه، بديهًة رآه من عشرة، وأكرمهم عريكًة، و وَمْن ها

َلطه ّبه، معرفة خأا ُته: لم يقول أح ْبله أَر ناع َله بعده ول َق عليه الله صلى مث
وسإلم».

والعشرون الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى حلف إذا يمينه في
عليه الله صلى الله رسإول يمين قال: كانت عنهما الله رضي عمر ابن عن

ّلَب وسإلم: «ل َق ُلوِب» . َوُم ُق ال
البخاري. بإخأراجه انفرد

ْفِسي قال: «والذي أنه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن ذّر، أبي عن ِده َن َي ِب
َيُة ِن ْوِض ل َثُر الَح ْك ِد من أ َد ِم َع ِء ُنُجو َبها الّسَما ِك ْو َك ِة في و َل ْي ّل ِة» . ال َي الُمْصِح
َ عليه الله صلى الله رسإول يمين قال: كان هريرة أبي عن ِفُر وسإلم: «ل ْغ َت وأسْإ

ّلَه» . ال

والعشرون الّسادس الباب
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وسإلم عليه الله صلى مجلسه من قام إذا يقوله كان فيما
ِديج بن رافع عن إليه اجتمع إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان خَأ

َنَك ينهضُ أن فأراد أصحابه ْبَحا ُهّم قال: «سُإ ِدَك الل ِبَحْم ُد و َه َ أْن أْش ّ اله ل ْنَت، إل أ
ِفُرَك ْغ َت ُتوُب أسْإ َأ ْيَك» . َو َل ِإ

ٍة كان قال: لما َبْرزة أبي عن إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان بأخأر
َنَك يقوم أن فأراد المجلس في جلس ْبَحا ُهّم قال: «سُإ ِدَك الل ِبَحْم ُد و َه َ أْن أْش ل

ّ اله ْنَت، إل ِفُرَك أ ْغ َت ُتوُب أسْإ َأ ْيَك» . َو َل ِإ
ًا الن تقول إنك الله، رسإول قالوا: يا خَألَ. فيما تقوله كنَت ما كلم

ُة قال: «هذه ّفاَر ُكوُن َما َك ِلِس» . في َي الَمْج

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول زهد أبواب

الول الباب
 الدنيا عن وسإلم عليه الله صلى إعراضه في

ّثر َحصير على وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: نام الله عبد عن في فأ
َتنا أل الله، رسإول فقلت: يا جنبه، ْن َذ منه؟ َأليَن تحتك فنبسطِ آ

ِلي َيا، فقال: «َما ْن ّد ِلل ّنَما و َثلي أ َثُل َم َيا َوَم ْن ّد ِكٌب ال ٍم في سَإاَر َرا ْو ِئٍف َي َقاَل َصا َف
ٍة َتْحَت َكها» . َراَح ُثّم َشَجَر َتَر و
َعرَض وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال أمامة أبي عن َلّي « ّبي َع َر

َء ْطَحا ّكَة َب ًا، َم َهب ُقلُت: ل َذ ِكْن رّب، يا َف ُع ول ًا أُجو ْوم ُع َي َب َفإذا وأْش ًا.  ْوم ْعُت َي ِب َش
ُتَك ْد ُتَك، َحَم َكْر ْعُت وإذا وَش ْعُت ُج ُتَك» . إليَك َتَضّر ْو َع َد و

ْذخَأر، ليف َحْشوهما فراشين قالت: اتخذُت عائشة عن ِئَشُة، فقال: «يا وإ َعا
ِلي َيا، َما ْن ّد ّنَما ولل َيا أنا أ ْن ّد ِة وال َل ِز ْن ٍة َتْحَت َنَزَل َرُجٍل ِبَم َقاَل َشَجَر َها، ِفي َف ِل أْص
ّتى َء إذا َح ُء َفا َفْي َتَحَل ال َلْم اْر ْع َف َها َيْرِج ْي َل ًا» . ِإ َبد أ

َباُب الثاني ال
وسإلم عليه الله صلى الدنيا من باليسير اقتناعه في
ُهّم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن َعْل وسإلم: «الل َق اْج ِرْز
ٍد آل ًا» . ُمَحّم ُقوت

أخأرجاه.
لغداء عشاء قطِ وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل رفع قالت: «ما عائشة عن
إزارين ول رداءين ول قميصين ل زوجين، شيء، من اتخذ ول لعشاء، غداء ول
ًا قطِ رئي ول النعال، من ول ً يخصف إما بيته، في فارغ أو مسكين لرجل نعل

ًا يخيطِ لرملة». ثوب

الثالث الباب
ًا يدخأر ل كان أنه في وسإلم عليه الله صلى شيئ
ّدخأر ل وسإلم عليه الله صلى النبي قال: «كان أنس عن ًا». َي شيئ

الرابع الباب
 وسإلم عليه الله صلى يدخأر كان أنه روي فيما
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لم مما رسإوله على الله أفاء مما النضير بني أموال قال: «كانت عمر عن
عليه الله صلى الله لرسإول وكانت ِركاب، ول بخيل عليه المسلمون يوِجف
الكراع في جعله بقي وما سإنة نفقة منها أهله على ينفق وكان خأاصًة، وسإلم

ًة والسلح ّد الله». سإبيل في ُع
ْعمر: قال لي قال: قال ُعيينة ابن عن ّثوري: هل لي َم الرجل في سإمعَت ال

سإنة؟ بعضُ أو سإنة قوت لهله يجمع
ًا ذكرت ثم َيْحضرني، معمر: فلم قال َناه حديث ّدث أوس، بن مالك عن الزهري ح
ويحبس النضير بني نخَل يبيع كان وسإلم عليه الله صلى النبي «أن عمر، عن

سإنتهم». قوَت لهله
عليه، متفق وهو واحد حديث والول هذا
ًا يدخأر ل كان أنه رويتم ما وبين بينه الجمع قائل: كيف قال فإن لغد؟ شيئ

ّدخأر كان فالجواب: أنه لنفسه. يدخأر ول نفقاتهم، أهله ليعطي ي

َباُب الخاِمس ال
وسإلم عليه الله صلى نفقته ذكر في
قال: لقيت عامر، أبا يعني الهوزاني، الله عبد قال: حدثني سإلم بن زيد عن
ً ّذن بلل وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول مؤ

ّدثني بلل فقلت: يا وسإلم؟ عليه الله صلى الله رسإول نفقة كانت كيف ح
ِلي كنت الذي أنا إل شيء له كان قال: ما إلى وجّل عّز الله بعثه منذ منه ذلك َأ

هذا. يومي
ًا فرآه المسلم النسان أتاه إذا فكان َتقرض يأمرني عاري وأشتري الشيء فأسْإ

ُبْردة وأطعمه. فأكسوه ال
َتْستقرض فل سإعة، عندي إن بلل، قال: يا المشركين من رجل اعترضني حتى
ّني، إل أحد من ففعلُت. م

التجار. من عصابة في المشرك فإذا أؤذن، قمت ثم توضأت يوم ذات كان فلما
حبشي. قال: يا رآني فلما

ّهمني ً وقال قلت: لبيك. فتج ًا، قول الشهر؟ وبين بينك كم وقال: أتدري غليظ
فقلت: قريب.

الذي أعطك لم فإني عليك، لي بالذي وآخأذك ليال أربع وبينه بينك فقال: إنما
ًا لي لتكون أعطيتك ولكن صاحبك، كرامة من ول كرامتك ِمْن أعطيتك عبد
ّدك ذلك.  قبل كنت كما الغنم ترعى فأر

ُفس في يأخأذ ما نفسي في فأخأذ ْن ّذنت الناس، َأ صليت إذا حتى للصلة فأ
َتمة لي، فأذن عليه فاسإتأذنت أهله، إلى وسإلم عليه الله صلى النبي رجع الع

كنت أني لك ذكرُت الذي المشرك إن وأمي أنت بأبي الله، رسإول فقلت: يا
ّين َد ْقضي ما عندك وليس وكذا، كذا قال قد منه أت فهو عندي، ول عني َي

ْأذن فاضحي، َله الله يرزق حتى أسإلموا الذين الحياء بعضُ آتي أن لي َف ما رسإو
عني. يقضي

رأسإي، عند ونعلي ورمحي سإيفي فحملت منزلي أتيت حتى فخرجت
َق، بوجهي واسإتقبلت ً علّي رأيُت (فإذا انتبهت نمت فكلما الف ِنْمُت) حتى ليل
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ّق ُد انش بلل يدعو: يا يسعى إنسان فإذا أنطلق، أن فأردت الول، الصبح عمو
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإوَل أِجْب

فقد لي: أبشر فقال أحمالهن عليهن ركائب أربع فإذا أتيته حتى فانطلقت
تعالى. الله فحمدت بقضائك الله جاءك

الربع؟ المناخأات الركائب على تمّر فقال: ألم
فقلت: بلى.

عظيُم أهداهن وطعام كسوة عليهن عليهن. فإذا وما رقابهن لك قال: فإن
َدك، دينك. فاقضُ فانهضُ َف

ْطت قال: ففعلت َط صلة تأذين إلى عمدت ثم عقلتهم ثم أحمالهن بعضَُ فح
البقيع إلى خأرجت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول صلى إذا حتى الصبح،
ْطلب فناديت: َمْن أذني في إصبعي فجعلت وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل َي

فليحضر. بدين
ْين وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على يبق لم حتى وأقضي أبيع زلت فما َد
ونصف. أوقية أو أوقيتان عندي فضل حتى الرض، في

عليه الله صلى الله رسإول النهار. فإذا عاّمة ذهب وقد المسجد إلى انطلقت ثم
ّلمت وحده المسجد في قاعد وسإلم َعَل لي: «َما فقال عليه، فس َلَك؟» َما َف َب ِق

َق فلم الله رسإول على كان شيء كّل وجل عز الله قلت: قضى ْب شيء. َي
َفَضَل ٌء؟» . فقال: « َشي

ديناران. قلت: نعم
ُظْر ْن ِني أْن قال: «ا ْيَح ُهَما ُتر ْن َلْسُت ِم َداخِأل َف َلى ِب ٍد َع ِلي ِمْن َأَح ْه ّتى أ ِني َح ْيَح ِر ُت

ُهَما» .  ْن ِم

الثاني، اليوم المسجد في وظل أصبح، حتى المسجد في فبات أحد، يأتنا فلم
حتى وأطعمتهما، فكسوتهما بهما فانطلقت راكبان جاء النهار آخأر كان إذا حتى

َعَل ناداني. فقال: «َما العتمة صلى إذا َلَك؟» . الذي َف َب ِق
ّبر الله أراحك قلت: قد ًا الله، وحمد منه. فك ْدركه أن من شفق وعنده الموُت ُي

ّلم أزواَجه جاء حتى اتبعته ثم ذلك، ِبيته. أتى حتى امرأة امرأة على فس َم
عنه. سإألتني الذي فهذا

َباُب الّسادس ال
وسإلم عليه الله صلى الدنيا في عيشه صفة في
ًا: والذي بإصبعه يشير هريرة أبا قال: رأيت حازم أبي عن أبي نفس مرار

ًا أيام ثلثة وأهله وسإلم عليه الله صلى الله رسإول َشبع ما بيده، هريرة َباع من ِت
الدنيا. فارق حتى حنطة خأبز
بن عمر (يقول: سإمعت بشير بن النعمان قال: سإمعت حرب ين سَإِماك عن

َكر الخطاب) يخطب رسإوَل رأيت فقال: لقد الدنيا من الناس أصاب ما عمر فذ
ً يجد ما يلتوي اليوم يظل وسإلم عليه الله صلى الله ْقل بطنه. به يمل ِد
ًا بعث قالت: والذي أنها عائشة عن عروة عن ً رأى ما بالحق محمد ول منخل
ًا أكل ً خأبز تصنعون كنتم ُقبضُ. قلت: كيف أن إلى الله بعثه منذ منخول

أّف. نقول قالت: كنا بالشعير؟
يحفرون وهم وأصحابه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: مكث جابر عن
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ًا الخندق ًا، يذوقوا لم ثلث َية ههنا إن الله، رسإول قالوا: يا طعام ْد الجبل، من ُك
ِء» . فرشوها وسإلم: «ُرّشوها عليه الله صلى الله رسإول فقال ثم بالماء، ِبالَما
ْعول فأخأذ وسإلم عليه الله صلى النبي جاء ِم ثم المسحاة أو الِم ِبْس قال: «

الله» .
ًا فضربها ًا فصارت ثلث ينهال. كثيب

ّد قد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فإذا التفاتٌة مني جابر: فحانت قال ش
ًا. بطنه على حجر

أخأرجاه.
من بيٍت في يوقد ما وهلل، هلٌل بنا يمر تقول: كان عائشة سإمع أنه عروة عن

نار. وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بيوت
 تعيشون؟ كنتم شيء أي فعلى خأالة، قال: قلت: يا

والماء. التمر السإودين قالت: على
الهلل، بعد الهلل إلى لننظر كنا إْن والله أخأتي، بن قالت: يا أنها عائشة عن

ّلة ثلثَة ِه َقد ما أ نار. وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أبيات في يو
خأالة؟ يا الزمان ذلك في ُيعيشكم كان قلت: فما

وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول كان أنه إل والماء، التمر قالت: السإودان
صلى الله لرسإول فيمنحون َمنائح لهم كانت الجيراُن، نعم النصار من جيران

منها. وسإلم عليه الله
َذلي إياس بن نوفل عن ُه ٍة عوف بن الرحمن عبد بيَت قال: أتينا ال فيها بصحف
ُد بكا وِضعت فلما ولحم، خأبز يبكيك؟ قلت: ما الرحمن، عب

خأبز من بيته وأهُل يشبع ولم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: مات
ّنا أرى ول الشعير، لنا خأيٌر هو لما ُأخّأرنا أ

ّفان عن ُأهديت عائشة قال: أخأبرتني كاهل بن ه ُد ليلة ذات لنا قالت:  من شاة َي
عليه الله صلى الله رسإول على ُلمسكها إني قالت: فوالله بكر، أبي بيت

أحّزها. وأنا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول علّي يمسكها أو ويحّزها، وسإلم
مصباح؟ غير على المؤمنين، أم قلت: يا

ما الشهُر محمد آل على َليأتي كان إْن لكلناه مصباح عندنا كان قالت: لو
ًا فيه يختبزون ُبْرمة. فيه يطبخون ول خأبز

بخبز وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى قال: مشيُت مالك بن أنس عن
ٍة شعير َبَح يقول: «َما سإمعته ولقد سَإنخة، وإهال َ أْص ٍد لِل أْمَسى ول ّ ُمَحّم إل

ٌع» . وإنهن أبيات. تسعة يومئذ َصا
يصلي وهو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على قال: دخألت هريرة أبي عن

ًا، الله؟ رسإول يا أصابك فقلت: ما جالس
ُع» . قال: «الُجو
ْبك فبكيُت. قال: «ل َبا َيا َت َة، أ ْيَر َة فإّن ُهَر ّد ْيُب ل الُجوِع ِش َع، ُتِص ِئ ِني الَجا ْع ِفي َي

ِة َياَم ِق َتَسَب إذا ال ِر في اْح َيا» . َدا ْن ّد ال
عليه الله صلى النبي إلى خأبز بكسرة فاطمة قال: جاءت مالك بن أنس عن

ُة هذه فقال: «َما وسإلم ِكْسَر ِطَمَة»؟ يا ال  َفا
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ُته قالت: قرٌص ِطْب فلم خأبْز الكسرة. بهذه آتيك حتى نفسي َت
ّنه فقال: «أَما ّوُل إ ٍم أ َعا ْيِك َفَم َدخَأَل َط ِب ُذ أ ْن ِة ُم َث َ ٍم» . َثل ّيا أ

ُقبضُ عباس ابن عن مرهونة درعه وإن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: 
ًا ثلثين على يهودي رجل عند ًا أخأذها شعير من صاع لعياله. رزق
عند مرهونة ودرعه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: توفي عائشة عن
اليهودي. شحمة أبي
الله رسإول أرسإل ولقد وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول قال: بعثني أنس عن

ُقل يبيع يهودي إلى خأادمه وسإلم عليه الله صلى ُبّر. فقال:  ثوبين يعطينا له ال
فنقضيه. شيء يجيئنا حتى

ول َزْرع لمحمد ما فقال: والله إلّي التفَت ثم الناَس، ويبايع عني يتشاغل فجعل
ْقضيني؟ أين فمن ضرع، َي
َذَب وسإلم عليه الله صلى النبي فأخأبرت فجئت َك ّو فقال: « ُد ْو الله، َع َل َو

ِني َطا ْع ُته أ ْي َقَض ْنُت ل ُك ًا و ْير ُهم». له خَأ ْن ِم
َبَس قال: «لْن ثم ْل َبه الّرُجُل َي ْو ًا، َث َلم ْع ِني ُم ًا َيع ُقوع ْيٌر َمْر ُكَل َأْن ِمْن َله خَأ ْأ ِفي َي

ِته» . َن َأَما

طهارته أول: أبواب وسإلم عليه الله صلى تعبده أبواب

الول الباب
وسإلم عليه الله صلى الكنيف دخأل إذا يقول كان ما ذكر في
قال: الكنيف دخأل إذا كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن أنس عن

ُهّم ّني «الل ُذ إ ُعو ُبِث ِمَن ِبَك َأ ِئِث» . الُخ َبا والَخ

الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى خأرج إذا يقول كان فيما
الخلء من خأرج إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: كان عائشة عن

َنَك» . ْفَرا ُغ قال: «

الثالث الباُب
وسإلم عليه الله صلى حدثه الرض ابتلع في
الذي يجيء ثم الَخلء تدخأل أراك إني الله رسإول يا قالت: قلت عائشة عن

ًا.  منك يخرج ِلَما يرى فل بعدك يدخأل َثر أ

َيا ِئَشُة، قال: « ِلْمِت أَما َعا ّلَه أّن َع َلْرَض َأَمَر ال َع أْن ا َتل ْب ِء» . ِمن خَأَرَج َما َت َيا ِب ْن ال
الغائطِ من خأرج إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: كان عائشة عن

ًا، أرى فل أثره على دخألُت َيا له ذلك فذكرت شيئ ِئَشُة، فقال: « ِلْمِت أَما َعا أّن َع
َنا َد َتْت أْجَسا َب َلى َن َواِح َع ْهِل أْر ِة أ ّن ّنا خَأَرَج َفَما الَج ٍء ِمْن ِم ْتُه إل َشي َع َل َت ْب َلْرُض» . ا ا

قطِ موضع في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ُيْحدثا قال: لم عباس ابن عن
الرض. ابتلعته إل

الرابع الباُب
وسإلم عليه الله صلى وغسله وضوئه ذكر في
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ًا يتوضأ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أنس عن يكون بإناء ثلث
بالصاع». ويغتسل رطلين،

يغتسل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان الله عبد بن جابر عن
ّد». ويتوضأ بالصاع بالُم

الخامس الباب
صلة لكل يتوضأ كان وسإلم عليه الله صلى أنه في
ًا) يقول: «كان سإمعُت قال عامر بن عمرو عن عليه الله صلى الله رسإول (أنس

تصنعون؟ كنتم كيف قال: فأنتم صلة كل عند يتوضأ وسإلم
ُنُحدثا. لم ما واحد بوضوء الصلوات نصلي قال: كنا

البخاري. بإخأراجه انفرد

الّسادس الباُب
واحد بوضوء الصلوات وسإلم عليه الله صلى جمعه في
ْيدة، بن سإليمان عن يتوضأ وسإلم عليه الله صلى النبي قال: «كان أبيه، عن ُبَر
ّفيه على ومسح توضأ الفتح يوم كان فلما صلة، كل عند الصلوات وصلى خُأ

ًا فعلَت إنك الله رسإول عمر: يا له واحد. فقال بوضوء تفعله». تكن لم شيئ
ًا َعْمد ُته قال: « ْل َع ُعَمَر» . َيا َف

مسلم. بإخأراجه انفرد

الّسابع الباُب
وسإلم عليه الله صلى خأفيه على مسحه في
سَإَفره، في وسإلم عليه الله صلى النبي مع قال: «كنت شعبة بن المغيرة عن

صلى».  ثم خأفيه على ومسح للصلة وضوءه وتوضأ حاجته فقضى

أخأرجاه.

الثامن الباب
وسإلم عليه الله صلى سإواكه ذكر في
ُأِمْرُت عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عباس ابن عن َواِك وسإلم: « ِبالّس

ّتى ْنُت َح َن ْو َظ ْيُت َأ ِزَل أن خَأِش ْن َي َلّي سَإ ُقرآٌن» . ِفيه َع
بالسواك». فاه َيُشوُص وسإلم عليه الله صلى النبي قال: «كان حذيفة عن

التاسإع الباب
وسإلم عليه الله صلى غسله صفة في
ّدثتنا عباس ابن عن ْبت ميمونة قال: ح َب عليه الله صلى الله لرسإول قالت: ص

ً وسإلم َغَسلهما، يساره على بيمينه فأفرغ ُغْسل بيده مال ثم فرجه، غسل ثم ف
ثم وجهه، غسل ثم واسإتنشق، مضمضُ ثم غسلها، ثم بالتراب، فمسحها للرض
قدميه. فغسل تنحى ثم رأسإه، على أفاض

وسإلم عليه الله صلى صلته أبواب
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ّول الباب ال
وسإلم عليه الله صلى صلته صفة في
صلته: يفتتح وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عائشة عن

َنَك ْبَحا ِبُس ُهّم « ِدَك، الل ِبَحْم َباَرَك َو َت َلى اسْإُمَك، َو َتعا ّدَك، َو َ َج ْيُرَك» . اله ول َغ
ًا كان عطاء: أنه عن عليه الله صلى الله رسإول أصحاب من نفر في جالس

َة فذكرنا وسإلم ُحَميد أبو فقال وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول صل
الّساعدي:

َفظكم أنا ُته وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول لصلة أْح ّبر إذا رأي يديه جعل َك
ْنكبيه، حذاء رأسإه رفع فإذا َظهره، صهر ثم ركبتيه من يديه أمكَن ركع وإذا ِم

ْفترش غيَر يديه وضع سإجد فإذا مكانه، فقار كّل َيعود حتى اسإتوى ول ُم
َلَة، رجليه أصابع بأطراف واسإتقبل قابضهما ْب ِق على الركعتين في جلس وإذا ال

َنَصب اليسرى رجله مقعدته. على وقعد اليمنى و
أخأرجاه.

ْكملها».  الصلة يوجز وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أنس عن ُي و

افتتح إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل قال: «رأيت أبيه عن سإالم عن
من رأسإه يرفع وبعدما يركع، أن أراد وإذا منكبيه، يحاذي حتى يديه رفع الصلة

السجدتين». بين يرفع ول الركوع،
أخأرجاه.

أريكم فقال: أل أبزى بن الرحمن عبد إلى قال: جلسنا القاسإم بن الله عبد عن
َة وسإلم؟ عليه الله صلى الله رسإول صل

بلى. قال: فقلنا
ّكبر رفع ثم مأخأذه، عظم كل أخأذ حتى ركبتيه على يديه فوضع ركع، ثم قرأ ثم ف
رفع. فصنع ثم مأخأذه، عظم كل أخأذ حتى سإجد ثم مأخأذه، عظم كل أخأذ حتى
الولى. الركعة في صنع كما الثانية الركعة في
ُة قال: هكذا ثم وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول صل

الثاني الباب
المفروضات الصلوات في وسإلم عليه الله صلى يقرأ كان ما مقدار في
الغداة صلة في يقرأ «كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول برزة: أن أبي عن
المائة». إلى الستين من
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قيام َنْحزر قال: كنا الخدري سإعيد أبي عن
ْدر الظهر من الوليين الركعتين في قياَمه فحَزْرنا والعصر، الظهر في قراءة َق

وحزرنا ذلك، من النصف قدر الخأريين الركعتين في قيامه وحزرنا آية، ثلثين
من الخأريين من قيامه قدر على العصر من الوليين الركعتين في قيامه

ذلك. من النصف على العصر من الخأريين وفي الظهر،
ْلُمْرسَإَلِت1ش77يقرأ: {س سإمعته الفضل أم أن عباس ابن عن ًا َوا } ُعْرف

)1(المرسإلت: 
.

ّكرتني لقد بني، «يا فقالت صلى الله رسإول سإمعُت ما لخأر إنها السورة، هذه ذ
المغرب». في بها يقرأ وسإلم عليه الله
ّليت البراء عن فقرأ العشاء وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: «ص
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والزيتون». بالتين

الثالث الباب
الصلة من الفراغ بعد وسإلم عليه الله صلى يقوله كان فيما
ُتْب بن المغيرة إلى معاوية قال: كتب المغيرة كاتب َوّراد عن بما إلّي شعبة: اك

وسإلم.  عليه الله صلى الله رسإول من سإمعَت

إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإمعت إليه: إني وكتب المغيرة فدعاني
َ الصلة من انصرف ّ اله قال: «ل ّلُه إل ُه ال َد َ َوْح ْيَك ل ِر ْلُك َلُه َله، َش َلُه الُم و

ُد َو الَحْم ُه َلى و ٍء ُكّل َع ْيٌر، َشي ِد ُهّم َق َ الل َع ل ِن ْيَت ِلَما َما َط ْع َ أ ِطَي ول ْع ْعَت ِلَما ُم َن َم
َ ُع ول َف ْن ّد َذا َي ْنَك الَج ّد» . ِم الَج

أخأرجاه.
ْوبان عن أن أراد قال: (كان) إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مولى َث

ُهّم ثم مرات ثلثا اسإتغفر صلته من ينصرف ْنَت قال: «الل ْنَك الّسلَُم أ وِم
ْكَت الَسلَُم َباَر ِم» . الَجلَِل َذا َيا َت ْكَرا ِل وا

الرابع الباب
بالنهار وسإلم عليه الله صلى تنقله في
النوافل من شيء على وسإلم عليه الله صلى النبي يكن قالت: «لم عائشة عن
ًا أشد َعاهد الفجر». ركعتي على منه َت

أخأرجاه.
الله رسإول علّي النصاري: نزل أيوب أبو قال: قال الباهلّي أمامة أبي عن

ًا، وسإلم عليه الله صلى عمُل يده في كان فلو الشمس زالت إذا فرأيته شهر
ًا كان وإن َفّضه، الدنيا َقظ فكأنما نائم أربع يركع ثم يتوضأ أو فيغتسل له، يو

ُيْحِسنهن يتمهن ركعات فيهن. ويتمكن و
َواَب فقال: «إّن ذلك عن فسألته ْب ِء أ َواَب الّسَما ْب َناِن وأ َتُح الِج ْف ْلَك في ُت ِت

ِة، َ الّساع َتُج َفل َواُب ُتْر ْب ِء أ َواُب الّسما ْب َناِن وأ ّتى الِج ّلى َح ُة، هذه ُتَص َ فأْرُجو الّصل
َعد أْن ّني َيْص َلى م ّبي إ ْلَك ِفي َر ِة ِت َع َا ْيٌر» . الّس خَأ

َدع ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عائشة عن ًا َي قبل أربع
حال». كل على الفجر قبل وركعتين الظهر
البخاري.  بإخأراجه انفرد

الله صلى الله رسإول صلة عن عائشَة قال: سإألُت شقيق بن الله عبد عن
ًا الظهر قبل يصلي فقالت: «كان التطوع، من وسإلم عليه ثم بيتي، في أربع

بالمسجد يصلي وكان ركعتين، فيصلي بيتي إلى يرجع ثم بالناس، فيصلي يخرج
يدخأل ثم العشاء، بهم يصلي وكان ركعتين، فيصلي بيتي إلى يرجع ثم المغرب،

ركعتين». فيصلي بيتي
مسلم. بإخأراجه انفرد

الخامس الباب
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الجمعة يوم الفجر صلة في وسإلم عليه الله صلى يقرأ كان فيما
الصبح صلة في يقرأ أنه: «كان وسإلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن
ِزيُل2/ش1ش32الجمعة: {س يوم َتن َتاِب ال?ـم? *  ِك ْل َ ا ْيَب ل ِه َر ّرّب ِمن ِفي

َلِميَن َعا ْل } ا
)2  ــــ1(السجدة: 

َتى َهْل1ش76{س و َلى َأ ِلنَساِن َع ِر ّمَن ِحيٌن ا ْه ّد ُكن َلْم ال ًا َي ْيئ ًا َش ُكور ْذ } ّم
)1(النسان: 

.«
أخأرجاه.

الّسادس الباب
الصلة بعد المسجد وسإلم عليه الله صلى ملزمته في
ّلى إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان الله عبد بن جابر عن ص

الشمس». تطلع حتى ُمَصلّه في جلس الغداة
مسلم. بإخأراجه انفرد

السابع الباُب
الضحى وسإلم عليه الله صلى صلته في
ٌد أخأبرني قال: ما ليلى أبي عن يصلي وسإلم عليه الله صلى النبي رأى أنه أح

ّدثت: أن فإنها هانىء، أّم غير الضحى بيتها دخأل وسإلم عليه الله صلى النبي ح
ّلى قطِ رأيته ما ركعات، ثماني وصلى فاغتسل مكة فتح يوم ًة ص أخأّف صل

والسجود. الركوع يتم كان أنه غير منها،
أخأرجاه.

ًا الضحى يصلي كان وسإلم عليه الله صلى النبي عائشة: «أن عن ما ويزيد أربع
الله». شاء

مسلم. بإخأراجه انفرد
رجل بيت في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: صلى مالك بن أنس عن
يصلي وسإلم عليه الله صلى النبي لنس: كان فقيل ركعتين، أصحابه من

الضحى؟
يومئذ.  إل صلّها رأيته قال: ما

الضحى يصلي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان سإعيد أبي عن
َدعها، ل نقول حتى َدعها ي َي ّليها». نقول: ل حتى و يص

َباُب الثامن ال
وسإلم عليه الله صلى بالليل صلته ذكر في
ّي عائشَة قال: سإألُت مسروق عن الله صلى الله رسإول إلى أحُب كان العمل أ

وسإلم؟ عليه
قالت: الدائُم.

يقوم؟ كان قلت: متى
الصارَخ». سَإمع إذا يقوم قالت: «كان

الليل. يصيح: نصُف ما ناصر: الصارُخ: الديك. وأوُل ابن لنا قال
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َذيفة: أن عن َيُشوص الليل من قام إذا كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ُح
بالّسواك». فاه

أخأرجاه.
الليل من قام إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عائشة عن

ّلي، خأفيفتين». بركعتين صلته افتتح يص
مسلم. بإخأراجه انفرد

َدان بن خأالد عن ْع فقلت: ما عائشَة قال: سإألُت الُجَرشي ربيعة قال: حدثني َم
كان وبَم الليل؟ من قام إذا يقوم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان

يستفتح؟
ّبر قالت: «كان ًا يك ًا، ويحمد عْشر ًا، ويسبح عشر ّلل عشر ًا، ويه ويستغفر عشر

ًا ُهّم عشر ِفْر ويقول: «الل ْغ ِني ِلي ا ِد ْه ُهّم وا ًا. ويقول: «الل ِني» عشر ْق ّني واْرُز إ
ُذ ُعو ْيِق ِمَن ِبَك أ ْوَم الّض ًا». َي الِحَساِب» عشر
يخّص وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل عائشَة: أكان قال: سإألُت علقمة عن

ًا اليام؟ من شيئ
ّيكم ِديَمًة، عمله كان قالت: «ل، عليه الله صلى الله رسإول كان ما ُيطيق وأ

ُيطيق». وسإلم
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول صلة عن عائشَة قال: سإألُت سإلمَة أبي عن
رمضان. في

عشرة إحدى على يزيد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان فقالت: «ما
ًا، يصلي ركعة، ُطولهّن، ُحسنهن عن تَسْل فل أربع ًا يصلي ثم و عن تَسْل فل أربع

ًا». يصلي ثم وطولهن، حسنهن ثلث
توتر؟ قبل تنام الله رسإول فقلت: يا
َيا ِئَشُة، قال: « ّنه َعا ِني إ َناُم أَرا َي َت َنا ْي َ َع َناُم َول ِبي» .  َي ْل َق

الله صلى الله رسإول صلة عن عائشة قال: سإألت شقيق بن الله عبد عن
وسإلم. عليه

َع الليل من يصلي قالت: «كان ً يصلي وكان الوتر، فيهن ركعات تْس ً ليل طويل
ًا ً قائم ً وليل ًا، طويل وهو قرأ وإذا قائم، وهو وسإجد ركع قائم وهو قرأ فإذا جالس
قاعد». وهو وسإجد ركع قاعد
ِدَن لّما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عائشة عن ُقل َب َث يقرأ و
قام آية أربعون أو آية ثلثون السورة من غبر فإذا جالس، وهو الله شاء ما

سإجد». ثم فقرأها
أخأرجاه.

يتهّجد الليل من قام إذ وسإلم عليه الله صلى النبي قال: «كان عباس ابن عن
ُهّم ُد َلَك قال: «الل ْنَت الَحْم ْوُر أ َلْرِض الّسماواِت ُن َلَك ِفيهّن، وَمْن وا ُد و ْنَت الَحْم أ

ّيُم َلَك ِفيهّن، وَمْن والْرِض الّسماواِت َق ُد و ْنَت الَحْم ّق، أ ُدك الَح ْع َو لق، و َح
َقاؤَك ِل لق، و ّنُة َح لق، والَج ّناُر َح لق، وال لق، والّساعُة َح ّوَن َح ُي ِب ّن لق، وال ُد َح لق، وُمَحّم َح

ُهّم َلْمُت، َلَك الل ْيَك أسْإ َل َع ْلُت، و ّك َو ِبَك َت ْنُت، و ْيَك آَم ْبُت، وإل َن ِبَك أ ْيَك خَأاَصْمُت، و وإل
َكْمُت، ِفْر َحا ْغ ّدْمُت ما ِلي فا ْنُت، وَما أسْإَرْرُت وَما أخّأْرُت، وما ق َل ْع ْنَت أ ّدُم أ َق الم

ْنَت َؤخّأُر وأ َ الُم ّ اله ل ْنَت، إل ْيُرَك» . اله ول أ َغ

عليه الله صلى النبي زوج ميمونة عند بات أخأبره: أنه عباس ابن ُكَريب: أن عن
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خأالته. وهي وسإلم
عليه الله صلى الله رسإول واضطجع الوسإادة، عرض في قال: فاضطجعت

أو الليل، انتصف حتى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فنام طولها، في وسإلم
ْبله صلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فاسإتيقظ بقليل، بعده أو بقليل َق
اليات العشر قرأ ثم بيده، وجهه عن النوَم يمسح فجعل وسإلم، عليه الله

فأحسن منها فتوضأ معلقة َشَن إلى قام ثم عمران، آل سإورة من الخواتم
يصلي.  قام ثم وضوءه،

جنبه، إلى فقمت ذهبُت ثم صنع، الذي مثَل فصنعُت عباس: فقمت ابن قال
بأذني وأخأذ رأسإي على اليمنى يده وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فوضع
ِتلها، اليمنى ْف ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، صلى ثم َي

َتر، ثم ْو خأرج ثم خأفيفتين، ركعتين فصلى فقام المؤذن، جاءه حتى اضطجع ثم َأ
الصبَح. فصلى

ُهّم أخأرى: أنه رواية وفي َعْل قال: «الل ِبي ِفي اْج ْل ْوًرا، َق ِعي وفي ُن ْوًرا، سَإْم ُن
ِري وفي ْوًرا، َبَص َعْن ُن ِني و ْي ْوًرا، َيِم َعْن ُن ِلي و ْوًرا، ِشَما َأَماِمي ُن ْوًرا، و ْلِفي ُن وخَأ
ْوًرا، َعْل ُن ْوًرا» . ِلي واْج ُن
ّطل بن صفوان عن في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: «كنت المع

ْقُت سإفر َء فصلى ليلً، صلته فَرَم الليل نصُف كان فلما نام، ثم الخأرة العشا
َعْشر اليات فتل اسإتيقظ ّوك ثم عمران، آل سإورة آخأر من ال وصلى توضأ ثم تس
َوُل، سإجوده أو ركوعه أم أقياُمه أدري فل ركعتين، ْط ثم فنام، انصرف ثم أ
ّوك، ثم اليات فتل اسإتيقظ ّلى ثم يعني، توضأ ثم تس اسإتيقظ ثم نام، ثم ص

ّلى حتى مرة أول فعل كما يفعل لم ثم ذلك، ففعل ركعة». عشرة إحدى ص
َهني خأالد بن زيد عن َقّن أنه الُج َلْرُم َة قال: « عليه الله صلى الله رسإول صل

َطاطه، أو عتبته فتوسّإدُت وسإلم، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فصلى ُفْس
اللتين دون وهما ركعتين صلى ثم طويلتين، ركعتين صلى ثم خأفيفتين ركعتين
دون وهما ركعتين صلى ثم قبلهما، اللتين دون وهما ركعتين صلى ثم قبلهما،
َتَر. فذلك ثم قبلهما، اللتين دون وهما ركعتين صلى ثم قبلهما، اللتين ْو ثلثا َأ
ركعة». عشرة

ّلي كن اللواتي الركعات عدد في الروايات المصنف: اخأتلفت قال بالليل، يص
ْبع، فروى ِتْسع، سَإ ْنقص كان قد أنه عشرة. فالظاهر وثلثا عشرة، وإحدى و َي
ويزيد.

َباُب ّتاسإع ال ال
 وسإلم عليه الله صلى بالليل قيامه طول في

فافتتح ليلًة، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: «صليت حذيفة عن
فمضى ركعة، في بها يصلي فقلت فمضى المائة، عند يركع فقلت، البقرة
يقرأ فقرأها، عمران آل افتتح ثم فقرأها، النساء افتتح ثم بها، يركع فقلت

ّبح، تسبيح فيها بآية مّر إذا مترسّإلً، ّوذ، بتعوذ مّر وإذا سإأل، بسؤال مّر وإذا سَإ تع
ًا ركوعه العظيم. وكان ربي يقول: سإبحان فجعل ركع ثم ثم قيامه، من نحو
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ً قام ثم حمده، لمن الله قال: سإمع ًا طويل فقال: سإجد ثم ركع، مما قريب
ًا سإجوده وكان العلى، ربي سإبحان قيامه». من قريب

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: صليت الله، عبد عن وائل، أبي عن
ًا يَزْل فلم ليلة، ذات ِر َهْممُت حتى قائم سإوء. بأم

َهَمْمَت؟ قال: ما
َدعه. أجلس أن قال: هممُت وأ

حتى قام صلى إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: كان عائشة عن
رجله. تنفطر
وما ذنبك من تقدم ما لك الله غفر وقد هذا أتصنع الله، رسإول عائشة: يا قالت
تأخأر؟

َيا ِئَشُة، قال: « َ َعا َفل ْوُن أ ُك ًدا أ ْب ُكوًرا» . َع َش
حتى يصلي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان شعبة بن المغيرة عن
ِرَم تأخأر؟ وما ذنبك من تقدم ما لك الله َغفر قد له: أليس قدماه. فقيل َت

َ َفل ْوُن قال: «أ ُك ًدا أ ْب ُكوًرا» . َع َش
ّلَه قال: «إّن وسإلم عليه الله صلى النبّي عباس: أن ابن عن َلى ال َعا َعَل َت ُكّل َج ِل
ِبَي ٌة، َن َو ْه ِتي وإّن َش َو ْه َياُم َش ْيِل» . َهذا ِق ّل ال
ًا وجد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أنس: أن عن فقيل: يا وجع، من شيئ

ًا نرى إنا الله، رسإول عليك. لوجٍع أثر
ْع قال: «أّما ْوَن َما َم ْد َتَر ْأُت َق ِرَحَة َقَر َبا َع ال ْب َواَل» . الّس ّط ال

ّبد أنس عن كالّشن صار حتى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «تع
البالي».

العاشر الباب
وسإلم عليه الله صلى بآية الليل طول قيامه في
القرآن من بآية وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «قام عائشة عن

ليلًة». 

ّلى ذر أبي عن حتى بآية فقرأ ليلًة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «ص
ُهْم ِإن118ش5بها: {س ويسجد بها يركع أصبح، ْب ّذ َع ُهْم ُت ّن ِإ ُدَك َف َبا ِإن ِع ِفْر َو ْغ َت

ُهْم ّنَك َل ِإ ِزيُز َأنَت َف َع ْل ِكيُم ا ْلَح )118} (المائدة:  ا
.

َبح فلّما بها تركع أصبحَت حتى الية هذه تقرأ زلَت ما الله، رسإول قلت: يا أْص
بها. وتسجد

ّني ْلُت قال: «إ َأ ّلَه سَإ َعَة وَجّل َعّز ال َفا ِتي، الّش َها، ُلّم ْي ِن َطا ْع َأ َلٌة وهَي ف ِئ َء إْن َنا َشا
ّلُه ِرَك ل َمْن ال ًا» . ِبالله ُيْش ْيئ َش

عشر الحادي الباب
وسإلم عليه الله صلى قراءته صفة في
وأنا بالليل وسإلم عليه الله صلى النبي قراءة أسإمع قالت: «كنت هانىء أم عن

ِريشي». على َع
َلكية، أبي ابن عن وسإلم عليه الله صلى النبي قالت: «كان سإلمة، أم عن ُم

الرحيم». يقول: «الرحمن ثم يقف العالمين». ثم رب لله قراءته: الحمد يقطع
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يقف». ثم
ْبحته في يصلي وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قالت: «كان حفصة عن سُإ

ًا، منها». أطول ِمْن أطوَل تكون حتى ويرتلها بالسورة ويقرأ قاعد
ْعلى عن َلك: أنه بن َي عليه الله صلى الله رسإول قراءة عن سإلمة أم سإأل َمْم

ْدر ينام ثم يصلي كان وصلته لكم فقالت: «وما وصلته، وسإلم ّلى، ما َق ثم ص
ْدَر يصلي ُيْصبح». ثم صلى، ما قدر ينام ثم ينام، ما َق

َتْت هي فإذا قراءته، نعتت ثم ًة نع ًة قراء ًا مفّسر ًا. حرف حرف
ْدَر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قراءة قال: «كانت عباس ابن عن ما َق

البيت». في ومن الحجرة في َمْن َيْسمعه
بالليل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قراءة قال: «كانت هريرة أبي عن

ًا َيْرفع ْور َيْخفضُ َط ًا». و طور

عشر الثاني الباُب
وسإلم عليه الله صلى صوته حسن في
َتادة عن ّيا الله بعث قال: «ما َق ّيكم وكان الّصوت، َحَسَن إل نب الوجه َحَسن نب

الصوت». حسن

ِلث الباُب عشر الثا
وسإلم عليه الله صلى فيه يختم كان الذي الزمان ذكر في
أقّل في القرآن يقرأ ل كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عائشة: «أن عن
ثلثا». من

َباُب عشر الّرابع ال
ًا دعائه في وسإلم عليه الله صلى خأتم إذا قائم
القرآن خأتم إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هريرة أبي عن
ًا». دعا قائم

عشر الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى وتره ذكر في
َتر قد الليل كّل قالت: «ِمْن عائشة عن ْو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول َأ

الّسَحر». إلى وتره فانتهى
أخأرجاه.

ْبَزى، بن الرحمن عبد بن سإعيد عن الله صلى الله رسإول قال: «كان أبيه، عن َأ
ّبح بـ يوتر وسإلم عليه ّبك اسإَم {سَإ {قل الكافرون} و أيها يا {قل العلى} و ر

القدوس. ثلثا الملك قال: سإبحان الوتر من ينصرف أن أراد أحد} وإذا الله هو
الثالثة». في صوته يرفع ثم مرات،

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أبزى بن الرحمن عبد أبي عن
ّبك اسإم {سإبح بـ يوتر الله هو { قل الكافرون} و أيها يا { قل العلى} و ر

ّلم إذا أحد} وكان ِلك قال: سإبحان سإ ّدوس. الملك سإبحان القدوس الم ُق ال
ّول الثالثة». يط

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أبزى بن الرحمن عبد أبي عن
ّبك اسإَم {سإبح بـ يوتر أحد} الله هو {قل الكافرون} و أيها يا {قل العلى} و ر
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ّوذتين». والمع
يقرأ بثلثا، يوتر كان وسإلم عليه الله صلى النبي ُحَصين: «أن بن ِعْمران عن
ّبك اسإَم الولى. { سإبح في الكافرون} أيها يا {قل بـ الثانية العلى} وفي ر

أحد} . الله هو {قل بـ الثالثة وفي
الليل من يصلي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان عمر ابن عن

َنى ْث بركعة». ويوتر مثنى، َم
أخأرجاه.

عشر السادس الباب
 وسإلم عليه الله صلى الليل من ورده فاته إذا يصنع كان فيما

قيام عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ُشغل إذا قالت: «كان عائشة عن
ّلى مرض أو وجع أو بنوم الليل ركعة». عشرة ثنتي النهار من ص

عشر السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى التراويح صلته في
رمضان شهر في صلى وسإلم عليه الله صلى النبي عباس: «أن ابن عن

الوتر». سإوى ركعة عشرين

عشر الثامن الباب
وسإلم عليه الله صلى تفترض أن خأوف إياها قطعه في
رمضان، في يصلي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أنس عن

ْلفه، فقمت فجئت ًا، كنا حتى آخأر، جاء ثم جنبي، إلى فقام رجل وجاء خَأ ْهط َر
ّنا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أحّس فلما َفه أ ْل ّوز خَأ قام ثم صلته، في تج

ًة فصلى منزله فدخأل ّلها لم صل عندنا». يص
ْنَت الله، رسإول قلنا: يا أصبحنا فلما َط َف الليلَة؟ بنا أ

َعْم، َن َذاَك قال: « ِني الذي َف َل َلى َحَم ْعُت» . الذي َع َن َص
الليل جوف في ليلة خأرج وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن عائشة، عن

ّلى بذلك، يتحدثون الناُس فأصبح بصلته، رجاٌل فصلى المسجد، في فص
منهم. أكثر فاجتمع
بذلك، يتحدثون الناس فأصبح بصلته، فصلوا فصلى الثانية الليلة في فخرج
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فخرج الثالثة، الليلة في المسجد أهل وكثر

ّلى، ّلوا فص ُد عجَز الرابعة الليلة كانت فلما بصلته، فص فلم أهله، عن المسج
لصلة خأرج حتى إليهم، يخرج يقولون: الصلة. فلم رجال فطفق إليهم، يخرج

الصبح.
ّهد الناس على أقبل الصلة قضى فلما ُد، قال: «أّما ثم فش ْع ّنه َب َيْخَف َلْم َفإ
َلّي ُكم َع ُن ْأ َلَة، َش ْي ّل ّني ال ْيُت ولك ْفَرَض أن خَأِش ُكم ُت ْي َل ْعَجُزوا َع َت َها» . َف ْن َع
ّغبهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وكان أن غير من رمضان قيام في ير

ِة يأمرهم ٍر يعزيم ًا َرَمَضاَن َقاَم ويقول: «َمْن فيه، أم ْيَمان ًا إ ِتَساب ِفَر واْح َما َله ُغ
ّدَم َق ِبه» . ِمْن َت ْن َذ
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عشر التاسإع الباب
وسإلم عليه الله صلى للشكر سإجوده في
ْكرة أبي عن الشيء جاءه إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان َب
ًا، خَأّر َيُسّر مما ًا سإاجد تعالى». لله شكر

وسإلم عليه الله صلى صومه أبواب

الول الباب
وسإلم عليه الله صلى وفطره الشهر من صومه ذكر في
حتى صام إذا يصوم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أنس عن

ْفطر، ل القائُل يقول يصوم». ل والله القائل: ل يقول حتى فطر إذا ويفطر ُي
عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان عباس، ابن عن جبير، بن سإعيد عن

أن يريد نقول: ما حتى ويفطر يفطر، أن يريد نقول: ل حتى يصوم وسإلم
ًا صام وما يصوم، ًا شهر المدينَة». قدم منذ رمضان غير متتابع

أخأرجاهما.
يصوم فقال: «كان وسإلم عليه الله صلى النبي صوم عن سُإئل أنس: أنه عن
أن يريد ل أنه نرى حتى ويفطر منه، يفطر أن يريد ل أنه نرى حتى الشهر من

ًا، منه يصوم ًا الليل من تراه أن تشاء ل وكنَت شيئ ّلي َته إل مص ًا، رأي ول مصلي
ًا ًا». رأيته إل نائم نائم

الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى شهر كل من أيام ثلثة صومه في
ُغرة من يصوم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أنه الله عبد عن
أيام». ثلثة شهر كل
يصوم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لعائشة: أكان قالت: قلت معاذة عن
أيام؟ ثلثة شهر كل من

قالت: نعم.
ّيه قلت: من يصوم؟ كان أ

ّيه من ُيبالي ل قالت: «كان صام». أ
شهر كل من يصوم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان عمر ابن عن

ِليه، الذي الخميس ثم الشهر، أول من أيام: الثنين ثلثة الذي الخميس ثم َي
َيليه».

الثالث الباب
وسإلم عليه الله صلى والخميس الثنين صومه في
فقالت: وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول صوم عن سُإئلت عائشة: أنها عن

والخميس».  الثنين «يتحّرى

الياَم يصوم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان زيد بن أسإامة عن
من يومين إل يصوم، يكاد ل حتى اليام ويفطر يفطر، يقال: ل حتى َيْسُرد

حتى تصوم إنك الله رسإول يا صامهما. فقلت (و) إل صيامه في كانا إن الجمعة
وإل صيامك في دخأل يومين. إن إل تصوم تكاد ل حتى وتفطر تفطر، تكاد ل
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ُصْمتهما».
ّي ْيِن قال: أ ْوَم ؟. َي

والخميس». قلت: «الثنين
َذلَك ْوَماِن قال: « ْعَرُض َي ِهَما ُت ْعَماُل ِفي َلى ال َلِميَن، َرّب َع َعا ْعَرَض أْن فأِحّب ال ُي

ِلي ِئٌم» . وأنا َعَم َصا
ْعَرُض وسإلم عليه الله صلى النبي قال: أن هريرة أبي عن ُت ْعَماُل قال: « ْوَم ال َي

ْيِن َن ْث ْيِس، ال ْعَرَض أن وأِحّب والَخِم ِلي ُي ِئٌم» . وأنا َعَم َصا
والخميس». الثنين يصوم كان وسإلم عليه الله صلى النبي حفصة: «أن عن

الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى شعبان صومه في
ٍر من يصوم وسإلم عليه الله صلى النبي كان قالت: «ما عائشة عن من شه

كله». يصومه كان شعبان، من صيامه من أكثر الّسنة
أخأرجاه.

شعبان». يصوم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عائشة عن
من يصوم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يكن قال: لم زيد بن أسإامة عن

ما شهر من تصوم أرك َلْم الله، رسإول فقلت: يا شعبان، من يصومه ما شهر
شعبان؟ من تصوم

َذاَك ْهٌر قال: « َفُل َش ْغ ّناُس َت ْنه ال ْهٌر وهو وَرَمَضاَن، َرَجَب َبيَن َع ُع َش َف فيه ُتْر
ْعَماُل َلى ال َلِميَن، َرّب إ َعا ُأِحّب ال َع أن ف َف ِلي ُيْر ِئٌم» . وأنا َعَم َصا

َلمة أم عن شهرين صام وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأيت قالت: «ما سَإ
برمضان». شعبان َيِصل كان أنه إل متتابعين،

صحيح. إسإناد الترمذي: هذا قال

الخامس الباب
 وسإلم عليه الله صلى للصيام مواصلته في

آخأر في وذلك يواصل، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: أخأذ أنس عن
ُلوَن؟ ِرَجاِل َباُل فقال: «ما يواصلون، أصحابه من رجاٌل فأخأذ الشهر، ُيواِص

ُكم ّن ُتم إ ِلي، َلْس ْث ّد لو َوالله أَما ِم ْهُر لْي ُم ْلُت الّش َواَص ً َل ُع ِوَصال َد ُقوَن َي َعّم َت الُم
ُهم» . َق َعّم َت

فقال: أناٌس، فواصل وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: واَصل أنس عن
ّني ُكم، َلْسُت «إ ُل َظّل إني ِمث ِني أ ِعُم ْط ّبي ُي ِني» . ر َيْسِقي َو

السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى عليه يفطر كان ما ذكر في
َطبات على يفطر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أنس عن قبل ُر
َواٍت َحَسا تمرات يكن لم فإن فتمرات، رطبات يكن لم فإن يصلي، أن من َحَس

ماء».

السابع الباب
قوم عند أفطر إذا وسإلم عليه الله صلى يقوله كان فيما
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لهم: قال بيٍت أهل عند أفطر إذا كان وسإلم عليه الله صلى النبي أن أنس عن
َطَر ُكم «أف َد ْن ِئُموَن، ِع َكَل الّصا ُكم وأ َعاَم ْبَراُر، َط ّلْت ال ُكم وَص ْي َل َكُة» . َع ِئ َ الَمل

الثامن الباب
ّده في ِر في وسإلم عليه الله صلى واجتهاده ج َعْش رمضان من الخأير ال
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عنها الله رضي عائشة عن

َله ويوقظ الليَل، ُيْحيي الله توفاه حتى رمضان من الواخأر العشر في يجتهد أه
ّد ْئزر». ويُش الِم

أخأرجاه.
من عشٌر بقي إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عائشة عن

ّد رمضان ْئزره ش أهله». واعتزل ِم

التاسإع الباب
َعشر في وسإلم عليه الله صلى اعتكافه ذكر في رمضان من الواخأر ال
من الواخأر العشر يعتكف كان وسإلم عليه الله صلى النبي عائشة: «أن عن

تعالى». الله توفاه حتى رمضان

العاشر الباب
 الخروج قبل الفطر عيد يوم وسإلم عليه الله صلى أكله في

إذا كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أبيه: «أن عن زيد، بن الله عبد عن
يذبح». حتى يأكل لم النحر يوُم كان فإذا يأكل، حتى يخرج لم الفطر يوَم أفطر

لم الفطر يوم كان إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أنس عن
ًا». يأكلهن تمرات يأكل حتى يخرج أفراد

عشر الحادي الباب
العيد يوم وسإلم عليه الله صلى يديه بين الحربة حمل في
َبًة، العوام بن للّزبير وهب قد النجاشي كان بين ُتْحمل الحربة تلك فكانت َحْر
العياد. في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يدي

عشر الثاني الباب
العيد صلة في وسإلم عليه الله صلى تكبيراته عدد في
َعيب، بن عمرو عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول جده: «أن عن أبيه، عن ُش
ّبر ٍد في َك ًا تكبيرة، عشرة ثنتي عي ًا الولى في سإبع يصّل ولم الثانية، في وخأمس

بعدها». ول قبلها

عشر الثالث الباب
العيد يوم الطريق وسإلم عليه الله صلى مخالفته في
العيد إلى خأرج إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هريرة أبي عن

منه». خأرج الذي الطريق غير في خأرج
البخاري. بإخأراجه انفرد

ورجع طريق من العيد في خأرج وسإلم عليه الله صلى النبي عمر: «أن ابن عن
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أخأرى». في

ُعمرته حّجه أبواب وسإلم عليه الله صلى و
إل الهجرة بعد حّج وما حجات، الهجرة قبل وسإلم عليه الله صلى النبي حج قد

ًة، الوداع. حجة تسّمى التي وهي مر

الول الباب
وسإلم عليه الله صلى إحرامه ذكر في
َبل ِمْن أهّل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عمر: «أن ابن عن ذي مسجد ِق

ْيفة َل َوْت حين الُح ُته». به اسإت راحل

الثاني الباب
 وسإلم عليه الله صلى تلبيته ذكر في

ْيَك عليه الله صلى الله رسإول تلبية عمر: أن ابن عن ّب َل ُهّم وسإلم: « ْيَك، الل ّب َل
ْيَك ّب َ َل ْيَك ل ِر ْيَك، َلَك َش ّب َد إّن َل ْعَمَة الَحْم ّن ْلُك، َلَك وال َ والُم ْيَك ل ِر َلَك» . َش

الثالث الباب
وسإلم عليه الله صلى عرفة يوم دعائه في
َعيب، بن عمرو عن قال: وسإلم عليه الله صلى النبي أن جده، عن أبيه، عن ُش

ْيُر ِء «خَأ َعا ّد ْوُم ال َفَة، َي ْيُر َعَر ْلُت َما وخَأ ّيوَن َأنا ُق ِب ّن َ ِمن وال ِلي: ل ْب ّ اله َق ّلُه إل ال
ُه َد ْيَك ل َوْح ِر ْلُك َله َله، َش َله الُم ُد و َلى وهو الَحْم ٍء ُكّل َع ْيٌر» . َشي ِد َق

عشية لمته دعا وسإلم عليه الله صلى النبي ِمْرداس: أن بن عباس ابن عن
للمظلوم آخأذ فإني الظالم خأل ما لكم غفرُت قد فأجيب: «إني بالمغفرة عرفة

منه» .
ْي ْئَت إْن َرّب، قال: «أ ْيَت ِش َط ْع ُلوَم أ ْظ ِر مَن الَم ْي َفْرَت الَخ َغ ِم» . فلم و ِل ّظا لل

ْبه َأل. فضحك ما إلى فأجيب الدعاء أعاد بالمزدلفة أصبح فلما عشيته، يِج سإ
تبّسم. قال أو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
أضحكك، الذي فما فيها، تضحك كنت ما لساعة هذه عمر: إن أو بكر أبو فقال

ّنك؟ الله أضحَك سإ
ّو قال: «إّن ُد ِليَس الله ع ْب ِلَم لّما إ ّلَه أّن َع َتَجاَب َقد ال ِئي اسْإ َعا َفَر ُد َغ ِتي و َذ ُلّم أخَأ

ّتَراَب َعَل ال ُثو َفَج َلى َيْح ْأسِإه َع ُعو َر ْد َي ْيِل و َو ِر بال ُو ّثب ْكُت وال ْيُت ِمّما َفَضِح َأ ِمْن َر
ِله» . ْع ِف

الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى بيده أضحيته ذبح في
ّبر بيده أضحيته ذبح وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أنس: «أن عن عليها». وك
ْقرنين بكبشين يضّحي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أنس عن أ

ّبر، يسّمي وكان َأْملحين، ًا بيده يذبحهما رأيته ولقد ويك َفاحهما على واضع ِص
قدَمه».

أخأرجاه. 
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َلحين بكبشين وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: ضّحى جابر عن ْقَرنين أْم أ
ْين، ْوُجوء ّدم ِم ِم أحدهما فق ِبْس ّلُه الله فقال: « َبُر، وال ْك ُهّم َأ ْنَك الل ْيَك، ِم َعْن وإل

ِتي َعْن ُأّم َد َمْن و ِه ِد َلَك َش ْي ّتوِح َد بال ِه َبلَِغ» . ثم لي وَش ّدم بال وقال: الخأَر ق
ِم ِبْس ّلُه الله « َبُر، وال ْك ُهّم أ ْنَك الل ْيَك ِم ِإل ٍد َعْن و ٍد» . وآِل ُمَحّم ُمَحّم

ْوجوء: الذي خُأِصي. قد قال: الَم

الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى الحجر واسإتلمه طوافه في
وجعل بالبيت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: طاف أنه عباس ابن عن

فقال: منها، ينزعون عمه وبنو السقايَة أتى ثم بمْحجنه، الحجر يستلم
ُدفع ِني». ف ُلو ِو َنا َ فشرب. ثم الدلو إليه « ْول ّناَس أّن قال: «ل َنه ال ُذو ّتِخ َي ًا سَإ ُنُسك

ُكم َن ُبو ِل ْغ َي َليه و ْعُت َع َنَز ُكم» . ثم َل َع والمروة. الصفا بين فطاف خأرج َم

السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى اليماني الركن اسإتلمه في
ّبل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان عباس ابن عن الركن يق

ّده ويضع اليماني عليه». خأ

السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى والمروة الصفا بين سإعيه في
ْفُت َتْجراة، أبي بنت حبيبة عن عليه الله صلى الله رسإول على قالت: أشَر

ْوا يقول هو فإذا يسعى، وهو وسإلم َع ّلَه فإّن لصحابه: «اسْإ َتَب ال ُكم َك ْي َل َع
ْعَي» . ولقد بياَض رأيت حتى بطنه حول الزاُر يدور السعي شدة من رأيته الّس

وفخذه. إبطه

الثامن الباب
وسإلم عليه الله صلى الجمرة رميه في
ّبى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عباس: «أن بن الفضل عن ُتْرمى حين ل

العقبة». جمرة
ّبَر حصيات بسبع قال: «ورمى حصاة». كل مع وك

التاسإع الباب
 وسإلم عليه الله صلى الكعبة دخأوله في

في دعا البيت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول دخأل قال: لّما عباس ابن عن
َبل في ركعتين ركع خأرج فلما منه، خأرج حتى يصّل ولم كلها، نواحيه الكعبة ِق

ِة» . وقال: «هذه َل ْب ِق ال
أخأرجاه.

أسإامة، ومعه البيت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: دخأل عمر ابن عن
أول وكنت فتح، ثم طويلً، الباب عليهم فأجافوا طلحة، أبي بن وعثمان وبلل،
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ً فلقيت دخأل، من وسإلم؟ عليه الله صلى الله رسإول صلى فقلت: أين بلل
ْين فقال: بين َد صلى؟. كم أسإأله أن المقدمين: فنسيت العمو

العاشر الباب
وسإلم عليه الله صلى الوداع حجة في خأطبته في
وسإلم: عليه الله صلى الله رسإول عباس: قال ابن عن
َيا ّيها « ّناُس، أ ّي ال ٍم أ ْو َهذا؟» َي

حرام. قالوا: يوم
ّي ٍد قال: «أ َل َهذا؟» . َب
حرام. قالوا: بلد

ّي َفأ ٍر قال: « ْه َهذا؟» َش
حرام. قالوا: شهر
ُكم قال: «فإّن ُل َوا ُكم أْم ُء ِدَما ُكم و ْعَراُض ُكم وأ ْي َل ِة َحَراٌم َع ُكم َكُحْرَم ْوِم ِفي َهذا َي

ُكْم ِد َل ُكم ِفي َهذا َب ِر ْه َهذا» . َش
ًا، أعادها ثم ُهّم السماء إلى رأسإه رفع ثم مرار ْغُت؟» ثلثا َهْل فقال: «الل ّل ب

ْغ مرات، ّل َب ُي ِل ُد وقال: « ِه ِئَب، الّشا َغا ُعوا ل ال ِدي َتْرِج ْع ًا َب ّفار ِرُب ُك ُكم َيْض ْعُض َب
َقاَب ْعضٍُ» .  ِر َب

َدوي ُشريح أبي عن َد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قام الع يوم من الغ
ّكَة وقال: «إّن عليه وأثنى الله فحمد الفتح، َها َم ّلُه َحّرَم َلْم ال َها و ّناُس ُيَحّرْم َ ال َفل

ٍء َيِحّل ِرى ِم بالله ُيؤِمُن لْم ْو َي ِر وال َفَك أْن الخِأ َها ُيْس ًا ِب ُد ول َدم ْعَض َها ُي ًة ِب َشَجر
ٌد فإْن َتاِل َتَرخّأَص َأَح ِق َها وسإلم عليه الله صلى الله َرسُإوِل ِل ُقولوا: إّن في ّلَه َف ال
ِذَن وَجّل َعّز ِله َأ َلْم ِلَرسُإو َذْن َو ْأ ُكم، َي ّنما َل ِذَن وإ َها ِلي َأ ْي َعًة ِف ٍر، ِمْن سَإا َها ْد َن َق و

َدْت َها َعا ُت ْوَم ُحْرَم َي َها ال ِت ْغ َكُحْرَم ّل َب ُي ْل َف ُد أْمِس.  ِه ِئَب» . الّشا َغا ال
قبله. بالذي البخاري أخأرجاه. وانفرد

ّدثني نضرة أبي عن ًنى وسإلم عليه الله صلى النبي خأطبة شهد من قال: ح بم
فقال: بعير على وهو التشريق، أيام وسإطِ في
َيا ّيها « ّناُس، أ َ ال ُكم إّن أل ّب ٌد، َر َ َواِح ُكْم وإّن أل َبا ٌد، أ َ َواِح َ أل ِبَي َفْضَل ل َعَر َلى َل َع

َ َعَجِمَي، َ أل َد َفْضَل ل َو َلى لسْإ ّ أْحَمَر َع َوى، إل ْق ّت َ بال ْد أل ْغُت؟» قالوا: نعم. َق ّل َب
ّلغ َب ُي ُد قال: «ل ِه ِئَب» . الّشا َغا ال

حجة في يخطب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: سإمعت أمامة أبي عن
ُقوا الوداع، ّت ّلَه فقال: «ا ّلوا ال ُكم، وَص ُكم، وُصوُموا خَأْمَس ْهَر ّدوا َش َة وأ َكا َز

ُكم ِل َوا ُعوا أْم ْي ِلي وأط ُكم، أو ِر ُلوا أْم ْدخُأ ّنَة َت ُكم» . َج ّب َر

عشر الحادي الباب
وسإلم عليه الله صلى جملة حجته سإياقة في
حجة عن أخأبرني الله عبد بن لجابر قال: قلت أبيه، عن محمد، بن جعفر عن

وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول
ّذن ثم يحج، لم سإنين تسع مكث وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال: إن ُأ

لج. فقدم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول العاشرة: أن السنة في المدينة حا
لل كثير َبَشٌر مثل ويعمل وسإلم عليه الله صلى الله برسإول يأتّم أن يريد وك

عمله. 
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َليفة، ذا أتينا حتى معه فخرجنا في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فصلى الُح
َقْصواء، ركب ثم المسجد ّد إلى نظرُت البيداء على ناقته به اسإتوت إذا حتى ال َم

ذلك، مثل يساره وعن ذلك، مثل يمينه وعن وماٍش، راكٍب بين يديه، بين بصري
ذلك. مثل خألفه ومن
ْيَك فأهّل ّب ُهّم بالتوحيد: «ل ْيَك الل ّب َ ل ْيَك ل ِر ْيَك، َلَك َش ّب َد إّن ل ْعَمَة الَحْم ّن َلَك وال

ْلَك، َ والُم ْيَك ل ِر َلَك» . َش
اسإتلم معه البيت أتينا إذا حتى تلبيته، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ولزم

ًا فرَمل الركن، ًا، ومشى ثلث ش2فقرأ: {س إبراهيم مقام إلى تقدم ثم أربع
ْذ125 ِإ َنا َو ْل َع ْيَت َج َب ْل َبًة ا َثا ّناِس َم ًا ّلل َأْمن ْا َو ُذو ّتِخ ِم ِمن َوا َقا ِهيَم ّم ْبَرا ّلى ِإ ُمَص

َنآ ْد ِه َع َلى َو ِهيَم ِإ ْبَرا ِإسْإَماِعيَل ِإ ّهَرا َأن َو ِتَى َط ْي ِئِفيَن َب ّطآ ِكِفيَن ِلل َعا ْل ّكِع َوا َوالّر
ِد } الّسُجو

)125(البقرة: 
فاسإتلمه. الركن إلى رجع ثم ركعتين، فصل ،

َفا ِإّن158ش2قرأ:{س الصفا من دنا فلما الصفا، إلى الباب من خأرج ثم الّص
َة َو ْلَمْر ِر ِمن َوا ِئ َعآ ِه َش ّل ْيَت َحّج َفَمْن ال َب ْل ِو ا َتَمَر َأ ْع َ ا َناَح َفل ِه ُج ْي َل ّوَف َأن َع ّط ِهَما َي ِب

َع َوَمن ّو َط ْيًرا َت ِإّن خَأ ّلَه َف ِكٌر ال ِليٌم َشا } َع
)158(البقرة: 

القبلة فاسإتقبل البيت، رأى حتى عليه، فرقى بالصفا به. فبدأ الله بدأ بما ابدؤوا
َد َ وكبره، الله فوّح ّ اله وقال: «ل ّلُه إل َده ال َ وْح ْيَك ل ِر ْنَجَز َله، َش َده أ ْع َنَصَر و و
َده، ْب َهَزَم َع َده» . الْحَزاَب و َوْح

ّبت حتى المروة إلى نزل ثم مشى صعدنا إذا حتى الوادي، بطن في قدماه انص
آخأر كان إذا حتى الصفا، على فعل كما المروة على ففعل المروة أتى حتى

ْق لم اسإتدبرت ما أمري من اسإتقبلت أني قال: لو المروة على طواف أسُإ
َي عمرة. ولجعلتها الهد
ْعشم بن مالك بن سإراقة فقام ِلعامنا الله، رسإول فقال: يا ُج للبد.  أم هذا أ

ّبك ثم الخأرى في واحدة أصابعه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: فش
َلْت َدخَأ ُة قال: « ُعْمَر ْيِن، الَحّج، في ال َت َ َمّر ِد َبْل ل َب َبد» . َل َل ا

لي وقدم ْدن اليمن من عل ُب فاطمة فوجد وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول ب
ًا ولبست َحّل ممن ًا ثياب أمرني فقالت: أبي ذلك، عليها فأنكر واكتحلت، صبيغ
بهذا.
َذا وسإلم عليه الله صلى النبي فقال ْلَت لعلّي: «ما الَحّج؟» َفَرْضَت ِحيَن ُق

ِهّل إني اللهم قال: قلت رسإولك. به أهل بما ُأ
ِعَي قال: «فإّن َي َم ْد َه َ ال َتِحّل» . َفل

لي به قدم الذي وكان عليه الله صلى الله رسإول به أتى والذي اليمن من عل
مائة. وسإلم
َقّصُروا كلهم الناُس فحّل ْدي. معه كان ومن وسإلم عليه الله صلى النبي إل و َه
ّلوا منى إلى توجهوا التروية يوم كان فلما صلى الله رسإول فنزل بالحج، فأه
والفجر. والعشاء والمغرب والعصر الظهر بهم فصلى وسإلم عليه الله
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ً مكث ثم ٍة وأمر الشمس طلعت حتى قليل َب ُق َة، له فضربت َشعر من ب َنِمَر ب
عند واقٌف به إل قريٌش تشّك ول وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول فسار

ّية، في تصنع قريش كانت كما الحرام الَمْشعر صلى الله رسإول فأجاز الجاهل
ُقبة فوجد عرفَة، أتى حتى وسإلم عليه الله َنمرة له ُضربت قد ال حتى بها، فنزل ب
َقْصواء أمر الشمُس زاغت إذا الناس فخطب الوادي بطن فأتى له، فرّحلت بال

فقال:
ُكم «إّن َء ُكم ِدَما ُل َوا ُكم وأْم ْي َل ِة َحَراٌم َع ُكم َكُحْرَم ْوِم ُكم ِفي َهذا َي ِر ْه ِفي َهذا َش

ُكم ِد َل َهذا. َب
َ ٍء ُكّل أل ِر مْن َشي ِة َأْم ّي ِل ِه ٌع الَجا ْوُضو َدمي، َتْحَت َم ُء َق ِدَما ّية و ِل ِه َعٌة، الَجا ْوُضو َم

ّوَل وإّن ٍم َأ ُعه َد َنا ِمن أَض ِئ َعَة َدُم ِدَما ْي ِب ِرثِا، ْبَن ر ًعا كاَن الَحا َتْرَض ِني ِفي ُمْس َب
ٍد ْع ْته، سَإ َل َت َق َبا َف ِر ِة و ّي ِل ِه ٌع، الَجا ْوُضو ّوُل م ًا أ ُعه ِرب َبا أَض ّباِس ِر ِد ْبِن َع ْب ِلِب َع ّط الُم
ّنه ٌع َفإ ْوُضو ّله.  َم ُك

ُقوا ّت ّلَه وا ِء ِفي ال ّنَسا ُكم ال ّن ُهّن فإ ُتمو ْذ ِة أخَأ َن َأَما ُتم الله ب َلل َتْح ُهّن واسْإ ِة ُفروَج ِلَم َك ب
ُكم الله، ِهّن ول ْي َل ْئَن ل أْن َع ِط ُكم ُيو ًا ُفُرَش َنه، أَحد ْكَرهو ْلَن فإْن َت َع َذلَك َف

ُهّن ُبو ِر ًا فاْض ْيَر َضْرب ُهّن ُمبّرٍح، َغ َل ُكم و ْي َل ُهّن ع ُق ُهّن ِرْز ُت َو ِكْس ْعُروِف. و بالَم
ْد َق ْكُت و ُكم َتَر ْي ّلوا إْن َما ِف َده َتِض ْع ُتم إْن َب َتَصْم ْع َتاَب ا ِك ُتم الله، به:  ْن ُتْسألوَن وأ
ّني ُتم َفَما َع ْن ُوَن؟» أ ِئل َقا

ْغت قد أنك قالوا: نشهد ّل ونصحت. وأديت الرسإالة َب
ُهّم إلى وينكيها السماء إلى يرفعها السبابة بإصبعه فقال ْد» الناس: «الل َه اْش
مرات. ثلثا

ّذن ثم ًا. بينهما يصل ولم العصر فصلى أقام، ثم أ شيئ
ْوقف، أتى حتى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ركب ثم ناقته بطَن فَجعل الَم

يزل فلم القبلَة، واسإتقبل يديه، بين الشاة حبَل وجعل الّصْخرات، إلى القصواء
ًا ْفَرة وذهبت الشمس غربت حتى واقف ً الّص وأردف القرص، غاب حتى قليل

خألفه. أسإامة
ْقَصواء َشنق وقد وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول ودفع إّن حتى الزماَم، ِلل

ِرك َليصيب رأسإها ْو َها بيده ويقول َرْحله ِم ّي ّناُس اليمنى: «أ َنَة ال ْي ِك الّس
َنَة» . كلما ْي ِك ً أتى الّس ً لها أْرخَأى الجبال من جبل المزدلفَة، أتى حتى قليل

ّبح ولم وإقامتين، واحد بأذان والعشاء المغرَب بها فصلى ًا. بينهما يس شيئ
حين فصلى الفجر، طلع حتى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول اضطجع ثم

ّين وإقامة. بأذان الصبُح له تب
َقْصواء ركب ثم ّبَر ودعا القبلة فاسإتقبل الحرام، الَمْشعر أتى حتى ال َك وهلل َو

َوّحد، ًا يزل فلم و َفَر حتى واقف ّدا.  أسْإ ج

ُمَحّسر بطَن أتى حتى عباس بن الفضَل وأردف الشمس، تطلع أن قبل فدفع
ً فحرك حتى الكبرى، الجمرة على تخرج التي الوسإطى الطريق سإلك ثم قليل

َة أتى ّبر حصيات، بسبع فرماها الشجرة عند التي الجمَر ّك منها، حصاة كل مع ي
ْذف، حصى مثل ًا فنحر المنحر إلى انصرف ثم الوادي، بطن ِمْن رمى الَخ ثلث
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َدنة، وسإتين ّيا أعطى ثم َب َبر ما فنحر عل ْديه، في وأْشَركه غ َدنة كل من أمر ثم َه َب
َبْضعة، ْدر في فُجعلت ب ُطبخت ِق مرقها. وشربا لحمها من فأكل ف

بمكة فصلى البيت إلى فأفاض وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ركب ثم
الظهر.

ُعوا زمزم، على َيْسقون وهم المطلب، عبد بني قال: فأتى ِز ْن ِني فقال: «ا ِد َب ْب َع
ِلِب، ّط َ الُم ْول َل ُكم أْن َف َب ِل ْغ ّناُس َي َلى ال ُكم َع َيت َقا ْعُت سِإ َنَز ُكم» فناولوه َل َع ًا َم دلو

منه فشرب
مسلم. بإخأراجه انفرد

عشر الثاني الباب
ِه عدد في ِر وسإلم عليه الله صلى ُعَم
أربع واعتمر واحدة، حجًة وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: حّج أنس عن

ُته مرات، من وعمرته المدينة، من القعدة ذي في وعمرته الحديبية، زمن عمر
ْعَرانة، َنين، غنائَم قسم حيث الِج ُعْمرته ُح حجته. مع و

أمله،واسإتغفاره، وقصر وورعه، وبكائه، وفكره، وحزنه، وتضرعه، خأوفه، أبواب
وسإلم عليه الله صلى وتوبته

ّول الباب ال
وسإلم عليه الله صلى وتضرعه خأوفه ذكر في
ْدخِأَل وسإلم: «لن عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن ُكْم ُي َد أَح

ُله ّنَة» . َعَم الَج
الله؟ رسإول يا أنت قالوا: ول

َ ّ َأنا قال: «ول ِني أْن إل َد َغّم َت ّلُه َي ِة ال ْنُه ِبَرْحَم َفْضٍل» . ِم َو
ُكم وسإلم: «َما عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن ْن ٌد ِم أَح

ْيه ْنِج ُله» . ُي َعَم
 أنت؟ قالوا: ول

َ ّ َأنا قال: «ول ِني أْن إل َد َغّم َت ّلُه َي ٍة ال ِفَر ْغ ٍة» ووضع ِبَم َده وَرْحَم صلى رأسإه على ي
وسإلم. عليه الله
عليه الله صلى الله رسإول قال: «رأيت أبيه، عن الله، عبد بن ُمطرف عن

ْدره يصلي وسإلم ِلَص ِزيٌز و الِمْرَجل». كأزيز أ
فخرجت وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول مع ليلتي قالت: كانت عائشة عن
َد فسمعته المطروح، كالثوب سإاجد به فإذا ِدي َلَك يقول: «سَإَج َوا ِلي، سَإ َيا وخَأ

ِدي، ِبَك وآَمَن َؤا ِذه َرّب ُف َي َه َدا ْيُت وَما َي َن َها َج َلى ِب ْفِسي، َع ًا يا َن ْيم ِظ ُيْرَجى َع
ُكّل ْيم ِل ِظ ِفْر َع ْغ ْنَب ا ّذ ْيَم» . ال ِظ َع ال

ْيَل قال: «إّن ثم ِر ْب ِني ِج ُقوَل أْن أَمَر ِذه أ ِلَماِت َه َك ْعِت، التي ال ِهّن سَإِم ْي ِل ُقو ِفي َف
ِدِك َلها مْن فإّن سُإُجو ْع َلْم َقا َف ّتى رأسَإه َيْر َفَر ح ْغ َله» . ُي

عنه فتنّزه أمر، في وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قالت: ترخّأص عائشة عن
الغضُب بان حتى فغضب وسإلم عليه الله صلى النبّي ذلك فبلغ الناس، من ناٌس
ٍم َباُل قال: «َما ثم وجهه، في َوا ْق ُبوَن أ َغ َوالله ِفيه، ِلي ُأْرخِأَص َعّما َيْر َنا َف َ ل

ُهم َلُم ْع ُهم ِبالله َأ ّد َيًة» . وأَش خَأْش
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الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى والريح للغيم انزعاجه في
ًا رأى إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: كان عائشة عن ْيم ًا أو َغ ِريح

َغيم رأوا إذا الناُس الله، رسإول وجهه. فقلت: يا في ذلك ُعرف رجاء فرحوا ال
الكراهة؟ وجهك في ُعرف رأيته إذا وأراك المطر، فيه يكون أن

َيا ِئَشُة، قال: « ِني َما َعا ُن ْؤِم ُكوَن أْن ُي َذاٌب؟ ِفيه َي ْد َع ّذَب َق ْوٌم ُع ْيِح، َق ْد بالّر َق و
َأى ْوٌم َر َذاَب َق َع َهذا ال ُلوا:  َقا ِرٌض َف َنا» . َعا ِطُر ُمْم

أخأرجاه.

الثالث الباب
 والصواعق الرعد صوت سإمع إذا يقوله كان فيما

َع إذا النبي قال: كان أبيه، عن الله، عبد بن سإالم عن الرعد صوَت سإم
ُهّم والصواعق َنا ل قال: «الل ْل ُت ْق ِبَك َت َغَض َ َب َنا َول ْك ِل ْه ِبَك، ُت َذا َع َنا ِب ِف َعا ْبَل و ِلَك» . َق َذ

الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى وفكره خأوفه ذكر في
عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان هند، خأاله عن علي، بن الحسن عن

َتواصل وسإلم ْكر، دائم الحزان، ُم ِف راحة». له ليست ال

الخاِمس الباب
وسإلم عليه الله صلى بكائه ذكر في
ّنف: قد قال الله فأوحى وبكى، أّمته في سإأل أنه شفقته باب في ذكرنا المص

ُأرضيك أمتك. في إليه: سإ
ْأ عليه الله صلى الله رسإول لي قال: قال مسعود بن الله عبد عن ْقَر وسإلم: «إ

َلّي» . َع
ْأ الله، رسإول فقلت: يا ْنزل؟ وعليك عليك، أقر ُأ

َعْم، َن ّني قال: « َعه أْن أِحّب إ ِري» . ِمْن َأسْإَم ْي َغ
ْيَف41ش4الية: {س هذه على أتيُت حتى النساء سإورة فقرأت َك َذا َف َنا ِإ ْئ ِج

ٍة ُكّل ِمن ٍد أّم ِهي َنا ِبَش ْئ َلى ِبَك َوِج ًا هؤلء َع ِهيد )41} (النساء:  َش
ُبك» . فنظرت ْذرفان. عيناه فإذا إليه قال: «َحْس َت

أخأرجاه.
يصلي وهو وسإلم عليه الله صلى النبي قال: «أتيت أبيه، عن مطرف، عن

ْوفه ِلَج البكاء». من الِمْرَجل كأزيز أزيٌز و
ْيد عمر بن الله وعبد أنا قال: دخألت عطاء عن َب ُع ْير بن و فقال عائشة، على ُعَم
ّدثيني ابن وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول من رأيِت ما بأعجب عمر: ح

ًا، كان أمره قالت: «كّل ثم فبكت في معي دخأل إذا حتى ليلتي في أتاني عجب
َيا بجلدي، جلده وألصق لحافي ِئَشُة، فقال: « ِنيَن َعا َذ ْأ َت ِة ِفي أ َد َبا ّبي؟ ِع فقلت: َر

َبك لحّب إني وهواك». ُقْر
ْكثر فلم البيت، في ِقْربة إلى قالت: «فقام القرآن، فقرأ قام ثم الماء َصّب ُي
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ّلت دموعه رأيت حتى بكى قالت: ثم ثم اليمن، جنبه على اتكأ ثم ُحْجزته، َب
ّلت قد دموعه رأيت حتى بكى ثم خأده، تحت اليمنى يده وضع الرض».  ب

ْءذنه بلل «فجاءه غفر وقد أتبكي الله، رسإول فقال: يا يبكي، فرآه بالصلة ُيو
َ تأخأر؟ وما ذنبك من تقدم ما لك الله َفل ُكوُن قال: «أ ًا أ ْبد ُكوًرا؟» . َع َش
ِلي ثم َوَما َ قال: « ِكي، ل ْب ْد أ َق ْنَزَل و ّلُه أ َلّي ال َلَة: {س َع ْي ّل ِفى ِإّن190ش3ال

ْلِق َواِت خَأ للْرِض الّسَما ِتَلِف َوا ْيِل َواخْأ ّل ِر ا َها ّن َياٍت َوال ِلى ّل ْو ل َباِب ل ْل لل } ا
)190عمران:  (آل

اليات.
َها ِلَمْن قال: «ويٌل ثم َأ َلْم َقَر ّكْر و َف َت َها» . َي ِفي

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إل قائم فينا وما رأيتنا قال: «لقد علي عن
َبح». يعني حتى ويبكي يصلي شجرة تحت ْدر. ليلة أْص َب
ليلًة، سإفر في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «صحبُت هريرة أبي عن

ِم ِبْس ْيم» فبكى الّرْحماِن الله فقرأ: « مرة، عشرين فقرأها سإقطِ، حتى الّرِح
ْد آخأر لي قال ثم َيْسقطِ، حتى يبكي ذلك كّل َق َل َيْرَحْمه َلْم َمْن خَأاَب ذلك: «

ْيُم» . الّرْحماُن الّرِح

ُد أصيب قال: لّما المخزومي سإلمة عن صلى الله رسإول انطلق حارثة بن زي
صلى الله رسإول فانتحب وجهه، في أجهشت ابنته رأته فلما وسإلم، عليه الله
الله؟ رسإول يا هذا أصحابه: ما بعضُُ له فقال وسإلم، عليه الله

َهذا ُق قال: « ْو ْيِب َش ِب َلى الَح ِبه» . إ ْي ِب َح
وهو إبراهيم على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: دخألنا أنس عن

ْفسه، يجود ْينا فجعلت بن ْذرفان، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول َع وقال: َت
ْيَن «إن َع ُع ال ْدَم َقلُب َت َ َيْحَزُن، وال ُقوُل ول ّ َن َنا، ُيْرِضي َما إل ّب ّنا َر ِقَك وإ ُفَرا َيا ِب

ْيُم ِه ْبَرا ُنوَن» . إ لَمْحُزو
َلْت زيد بن أسإامة عن ًا وسإلم: أن عليه الله صلى النبي بنُت قال: أرسإ لي ابن
َذ َما ِن يقول: «إّن الموت. فأرسإل في َله َأخَأ َطى، َما و ْع ٍء وكّل َأ َده َشي ْن َأَجٍل ع ِب

ُمَسًمى» . 

الله صلى الله رسإول إلى فُرفع رجال، ومعه فقام ليأتينها، عليه تقسم فأرسإلت
ْفسه الصبّي وسإلم عليه َن ْعقع، و َق عليه الله صلى الله رسإول عينا ففاضت ت

الله؟ رسإول يا هذا عبادة: ما بن سإعد فقال وسإلم،
َها قال: «َرْحَمٌة َل َع ّلُه َج ُلوِب ِفي ال ِده، ُق َبا ّنما ِع ِده ِمْن َيْرَحُم وإ َبا َء» . ِع الّرَحَما

ُد قال: اشتكى عمر بن الله عبد عن الله صلى الله رسإول فأتاه عبادة، بن سإع
َقضى؟ فقال: قد أهله، غاشية في وجده دخأل فلما وسإلم، عليه

وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول قالوا: ل. فبكى
ْظعون بن عثمان مات قالت: لما عائشة عن عليه الله صلى النبّي كشف َم

ّبل وجهه عن الثوب وسإلم على رفع ثم طويلً، بكى ثم وبكى، عينيه بين وق
َباَك السرير ُطو ْثَماُن، َيا فقال: « َبْسَك لم ُع ْل َيا َت ْن ّد َلْم ال َها» . و َبْس ْل َت

ْيسرة عن ً أن َمعبد، بن َم رسإول فقال: يا وسإلم عليه الله صلى النبي أتى رجل
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ّنا الله، ّنا إ بنت عندي وكانت الولد، نقتل وكنا أوثان، وعبادة جاهلية أهل ك
ًا فدعوتها دعوتها، إذا بدعائي مسرورة وكانت أتيت حتى فمررت فاتبعتني يوم

ًا أن بها عهدي آخأر وكان البئر، في فوّريتها بيدها فأخأذت بعيد، غير أهلي من بئر
أبتاه. يا أبتاه تقول: يا

َكف حتى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فبكى ُع َو عينيه. َدْم
ْنَت عليه الله صلى الله رسإول جلساء من رجل له فقال رسإوَل وسإلم: أْحَز
الله.
ُكّف فقال ّنه له: « َأُل فإ َهّمه» . َعّما َيْس أ

ْد َلّي قال: أِع َثَك َع ْي ِد . َح
َكف حتى فبكى فأعاده ُع و ّلَه قال: «إّن ثم لحيته، على عينيه من الدم َع َقد ال َوَض

ّية َعْن ِل ِه ِنْف َعِملوا َما الَجا َتأ َلَك» . َفاسْإ َعَم

وسإلم: عليه الله صلى الله رسإول دعاء من قال: كان سَإْرح بن ثابت عن
ُهّم َعْل «الل ْيِن ِلي اْج َن ْي ْيِن َع َت َل ّطا َياِن َه ِك ْب ُذروِف َت ّدموِع ِب َقاِن ال ُتْشِف ِتَك ِمْن و َي خَأْش

ْبَل ْيُر أْن َق ُع َيِص ّدْم ًا ال ًا» . والْضَراُس َدم َجْمر

ِدس الباُب الّسا
وسإلم عليه الله صلى ورعه ذكر في
فيقول: التمرة َليصيب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان قال: إْن أنس عن

َ ْول َل ّني « ّنها أخْأَشى أ ِة ِمَن أ َق َد ُتها» . الَص ْل َك َل

أخأرجاه.
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول جده: أن عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو عن
ًا كان ّور جعل ثم فأكلها فأخأذها جنبه، تحت تمرة فوجد نائم الليل، آخأر من يتض

ّني أزواجه بعضُ لذلك وفزع ْدُت فقال: «إ ًة َوَج ِبي َتْحَت َتْمَر ْن ُتها َج ْل َك ْيُت فأ َفَخِش
ُكوَن أْن ِر ِمْن َت ِة» . َتْم َق َد الّص

السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى أمله قصر في
شهر، إلى دينار بمائة وليدة زيد بن أسإامة قال: اشترى الخدري سإعيد أبي عن

َ وسإلم عليه الله صلى النبي فسمعت ُبوَن يقول: «أل ْعَج ِري ُأسَإاَمَة مْن َت َت الُمْش
َلى ٍر؟» . إ ْه َش
ْيُل ُأسَإاَمَة «إّن َطو َلَمِل، َل ْفِسي والذي ا ِده َن َي َفْت َما ِب َي َطَر َنا ْي ّ َع ْنُت إل َن أّن َظ

ّي ْفَر َياِن ل َش ِق َت ْل ّتى َي َبضَُ، َح ْق َ ُأ ْعُت ول َف ِفي َر ْنُت َطْر َن َظ ّني َف ُعه أ ّتى واِض َح
َبضَُ، ْق َ ُأ َقْمُت ول ْقَمًة َل ْتُت ُل َن َظ ّني َف َ أ َها ل ُغ ْي ّتى أسِإ ُغّص ح َها َأ ْوِت» . ِمَن ِب الَم

َيا ثم ِني قال: « َدَم َب ُتم إْن آ ْن ْعِقلوَن ُك ّدوا َت ُع ُكم َف ُفَس ْن َتى، مَن أ ْو ْفِسي والذي الَم َن
ِده َي ّنما ِب ُدوَن إ َع ُتم وَما لٍت ُتو ْن ِزيَن» . أ ْعِج ِبُم
فيتمسح الماء يهريق كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عباس: أن ابن عن

قريب. منك الماء إن الله، رسإوب فأقول: يا بالتراب،
ِني فيقول: «وَما ْي ِر ْد ّلي ُي َع َ َل َغه» .  ل ُل ْب أ
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َباُب الثامن ال
وسإلم عليه الله صلى واسإتغفاره توبته في
َيا وسإلم عليه الله صلى النبي سإمع عمر: أنه ابن عن ّيها يقول: « ّناُس، أ ُبوا ال ُتو
َلى ُكم، إ ّب ّني َر ُتوُب َفإ ِم ِفي إليه أ ْو َي َئَة ال ٍة» . ِما َمّر
ّد كنا قال: إْن عمر ابن عن المجلس في وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول َلنع

ِفْر يقول: «َرّب ْغ ُتْب لي ا َلّي َو ّنَك َع ْنَت إ ّتواُب أ ْيُم» مائة ال . مرة الّرِح
قال: ثم الضحى، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: صلى عائشة عن

ُهّم ِفْر «الل ْغ ُتْب ِلي ا َلّي َو ّنَك َع ْنَت إ ّتواُب أ ْيُم» . حتى ال مرة. مائة قالها الّرِح
ّني وسإلم عليه الله صلى الله رسإول موسإى: أن أبي عن ِفُر قال: «إ ْغ َت ّلَه َلسْإ ال

ُتوُب ِم في إليه َوأ ْو َي َئَة ال ٍة» . ِما َمّر
الله صلى الله رسإوُل قال: جاءنا جده، عن أبيه، عن بردة، أبي بن سإعيد عن

َبَحْت فقال: «َما جلوس ونحن وسإلم عليه ٌة أْص َدا ّ َقطِّ َغ َفْرُت إل ْغ َت ّلَه اسْإ َها ال ِفي
َئَة ٍة» . ِما َمّر

وسإلم عليه الله صلى دعائه أبواب

الول الباب
وسإلم عليه الله صلى الدعاء عند يديه بسطِ في
إذا يديه يرفع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان الحسين ابنة عن

المسكيُن». يستطعم كما ودعا، ابتهل

الثاني الباب
 وسإلم عليه الله صلى والمساء الصباح عند دعائه في

َدع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يكن قال: لم عمر ابن عن هؤلء ي
ُهّم وحين يصبح حين الدعوات ّني يمسي: «الل ُلَك إ َأ َو أسْإ ْف َع َيَة ال ِف َعا ِني ِفي وال ْي ِد

َي َيا ْن ُد ِلي و ْه ُهّم وَمالي، وأ ُتْر الل ِتي َأسْإ ْوَرا ِتي، وآِمْن َع َعا ْو ُهّم َر ِني الل ْظ َف ِمْن اْح
ّي َبيِن َد ْلِفي، وِمْن َي َعْن خَأ ِني و ْي َعْن َيِم ِلي، و ِقي، وِمَن ِشَما ْو ُذ َف ُعو ِتَك وأ َظَم َع أْن َب

َتاَل ْغ ِتي» . ِمْن ُأ َتْح
قال: يعني: الخسف.

ْبَزى، بن الرحمن عبد عن يقول كان وسإلم عليه الله صلى النبي أن أبيه، عن َأ
َنا وإذا أصبح إذا َبْح َلى أمسى: «أْص ِة َع ْطَر ِم ِف َ َلى السْإل َع ِة و ِلَم َلى الخْألَِص، َك َع و

ْيِن َنا ِد ّي ِب ٍد َن َلى وسإلم، عليه الله صلى ُمَحّم َع ِة و ّل َنا ِم ْي ِب ْيَم أ ِه ْبَرا عليه الله صلى إ
ًفا وسإلم ْي ِن ْيَن» . ِمَن َكاَن وَما َح ِك ِر الُمْش

أصبح: إذا يقول كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن هريرة، أبي عن
ُهّم َنا ِبَك «الل َبْح ِبَك َأْص َنا و ْي ِبَك َأْمَس َيا و ِبَك َنْح ْيَك َنُموُت و ْيُر» . وإل الَمِص

قال: أْمَسى إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان الله عبد عن
َنا ْي ْلُك وأْمَسى «أمَس ُد ِك الُم َِ د والَحْم ّ اله ل ّلُه إل َده ال َ َوْح ْيَك ل ِر ْلُك َله َله، َش الُم

َله ُد و َلى وهو الَحْم ٍء ُكّل َع ْيٌر. َرّب َشي ِد ُلَك َق َأ ْيَر أسْإ ِة َهذه خَأ َل ْي ّل ْيَر ال َدها، َما وخَأ ْع َب
ُذ ِذه ِفي َما َشّر ِمْن ِبَك وأعو ِة َه َل ْي ّل َها َما وَشّر ال َد ْع ُذ َرّب َب َكَسِل مَن ِبَك أعو ال
ِء ِر، وسُإو ْب ِك ُذ رِب ال َذاٍب من ِبَك أعو ِر ِفي َع ّنا َذاٍب ال َع ِر» . ِفي و ْب َق ال
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َنا ذلك قال أصبح وإذا َبْح ًا: «أْص َبَح أيض ْلُك وأْص ِك» . الُم
مسلم. بإخأراجه انفرد

الثالث الباب
 وسإلم عليه الله صلى الكرب عند دعائه في

َ الكرب عند يقول كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن عباس ابن عن «ل
ّ اله ّلُه إل ْيُم ال ِظ َع ْيُم، ال ِل َ الَح ّ اله ل ّلُه إل َعْرِش َرّب ال ِم، ال ْي ِظ َع َ ال ّ اله ل ّلُه إل ال
َلْرِض َوَرّب الّسماواِت رّب َعْرِش َرّب ا ِم» . ال ْي ِر َك ال

َباُب الّرابع ال
ًا دعائه في وسإلم عليه الله صلى مطلق
هذا يقول كان أنه وسإلم عليه الله صلى النبي عن أبيه، عن موسإى، أبي عن

ُهّم ِفْر الدعاء: «الل ْغ ِتي ِلي ا َئ ْي ِط ِلي خَأ ْه ِفي وَج ِري، ِفي وإسْإَرا ْنَت وَما َأْم َلُم أ ْع ِبه أ
ّني، ُهّم ِم ِفْر الل ْغ ّدي ِلي ا ِلي ِج َهْز ِئي و َط ِدي وخَأ َعْم ُكّل و ِلَك و ِدي، َذ ْن ُهّم ِع ِفْر الل ْغ ا

ّدْمُت َما ِلي ْنُت وما أسْإَرْرُت وَما أخّأْرُت وَما َق َل ْع ْنَت وَما َأ َلُم َأ ْع ّني، به َأ ْنَت ِم َأ

ّدُم َق ْنَت الُم َأ َؤخّأُر و ْنَت الُم َأ َلى و ٍء ُكّل َع ِديٌر» . َشي َق
الدعوات: بهؤلء يدعو كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن عائشة عن

ُهّم ّني «الل ُذ إ ُعو ِة ِمْن ِبَك أ َن ْت ِر ِف ّنا َذاِب ال َع ِر و ّنا ِة ال َن ْت ِف ِر و ْب َق َذاِب ال َع ِر، و ْب َق ومْن ال
َنة َشّر ْت ْقر، ِف َف ُذ ال ُعو ْيِح ِمَن ِبَك وأ ّدّجاِل، الَمِس ُهّم ال ْغِسْل الل َي ا َيا َطا ِء خَأ ْلج ِبَما ّث ال

ِد، َبَر ّق وال َن ِبي و ْل َيا ِمَن َق َطا ْيَت َكَما الَخ َق ْوَب َن ّث َيضَُ ال ْب َنِس، ِمَن ال ّد ْد ال َباِع ِني و ْي َب
ْيَن َب َي و َيا َطا ْدَت َكَما خَأ َع ْيَن َبا ِرِق َب ِرِب، الُمْش ْغ ُهّم والَم ّني الل ُذ إ ُعو مَن ِبَك أ

َكَسل ِم ال َهَر ِم وال َث ِم» . والَمأ ْغَر والَم
الصحيحين.  في قبله والذي هذا

ُهّم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان أرقم بن زيد عن ّني يقول: «الل إ
ُذ ُعو ِز ِمَن ِبَك أ َعْج َكَسِل ال ْبِن وال ِم والُج َهَر ُبْخِل وال َذاِب وال َع ِر، و ْب َق ُهّم ال آِت الل

ْفِسي َها َن َوا ْق َها َت ّك ْنَت وز ْيُر أ َها، َمْن خَأ ّكا ْنَت َز َها أ ّي ِل َها، َو َ ْول ُهّم َوَم ّني الل ُذ إ ُعو ِبَك أ
ْلٍب ِمْن ْفٍس َيْخَشع، ل َق َن ُع، ل و َب ٍم َتْش ْل َ وِع َفع، ل ْن ٍة َي َو ْع َد َتَجاُب ل و َها» . ُيْس َل
ُهّم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان أنس عن ّني يقول: «الل ُذ إ ُعو أ
َبَرِص، ِمَن ِبَك ِم، والُجنوِن، ال َذا ّتى والُج ِم» . وَش َقا السْإ
ْكثر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان أنس عن ّلَب يقول: «يا أن ُي ُمق

ُلوِب ُق ّبْت ال ِبي َث ْل َلى َق ِنَك» . َع ْي ِد
علينا؟ تخاف فهل به، جئَت وبما بك آمنا الله، رسإول فقلنا: يا

َعْم، َن ُقلوَب إّن قال: « ْيِن بيَن ال َع َب ِبِع ِمْن إْص َها الله، أَصا ُب ّل َق َباَرَك ُي َلى» . َت َعا َت و
ُهّم كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن عمرو، بن الله عبد عن يدعو: «الل

ِفْر ْغ َنا ا َنا َل َب ُنو َنا ُذ ْلَم ُظ َنا و َل َهْز َنا و ّد َنا وِج َد َعْم ُكّل و َنا، ذلَك و َد ْن ُهّم ِع ّني الل ُذ إ ِبَك أعو
ِة من َب َل ْيِن َغ ّد ِة ال َب َل َغ ّو و ُد َع ِة ال َت ِء» . وَشَما َدا ْع ال

َفى أبي بن عبد عن ْو فيقول: يدعو كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن َأ
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ُهّم ِني «الل ّهْر ْلِج َط ّث ِد بال َبَر ِء وال ِد، والَما ِر َبا ُهّم ال ّهْر الل ِبي َط ْل َيا ِمَن َق َطا َكَما الَخ
ّهْرَت ْوَب َط ّث َيضَُ ال ْب َنِس ِمَن ال ّد ْد ال َباِع ِني و ْي ْيَن َب َب ِبي و ُنو ْدَت َكَما ُذ َع ْيَن َبا َب

ِرِق ِرِب، الَمْش ْغ ُهّم والَم ّني الل ُذ إ ُعو ْلٍب ِمْن ِبَك أ ْفٍس َيْخَشع ل َق َن َ و َبع ل ٍء َتْش َعا ُد و
ٍم ُيْسَمع ل ْل َفع» .  ل وِع ْن َي

الدعوات بهؤلء يدعو كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن اليسر أبي عن
ُهّم ّني السبع: «الل ُذ إ ِم، ِمَن ِبَك أعو َهَر ُذ ال ّدي، مَن ِبَك وأعو ّتَر ُذ ال ِمَن ِبَك وأعو

َغّم ّطْرِق ال ِم، والَحْرِق وال ْد َه ُذ وال ِني أْن ِبَك وأعو َط ّب َتَخ َطاُن َي ْي َد الّش ْن ْوِت، ِع الَم
ُذ ِلَك ِفي َأموَت َأْن مْن ِبَك وأعو ْي ِب ًا، سَإ ِبر ْد ُذ ُم َأعو ًغا» . أموَت أْن ِمْن ِبَك و ّي ِد َل

ّباد بن قيس عن ّلى َع ًة َعّماٌر بنا قال: َص ْوَجز صل َكروا فيها، فأ فقال: ذلك فأن
ِتّم ألم والسجود؟ الركوع أ

قالوا: بلى.
يدعو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان بدعاء فيها دعوت قد إني قال: أَما

ُهّم ْلِمَك به: «الل ِع ْيَب ب َغ ِتَك ال ْدَر ُق َلى و ْلِق َع ِني الَخ ِي ِلْمَت َما أْح َة َع َيا ًا الَح ْير ِلي، خَأ
ِني ّف َو َت َذا و َنْت إ ُة َكا َفا َو ْيًرا ال ُلَك ِلي، خَأ َأ َتَك أسْإ َي ْيِب ِفي خَأْش َغ ِة، ال َد َها ِلَمَة والّش َك و

ّق َغَضِب ِفي الَح َد والّرَضى، ال َقْص ِر ِفي وال ْق َف َنى، ال ِغ َة وال ّذ َل ِر و َظ َن ِهَك إلى ال َوْج
ًقا ْو ِئَك، إلى وَش َقا ُلَك ِل َأ ْيًما وأسْإ ِع ُد، ل َن ْنف َة َي ُقّر ْيٍن و ُع، ل َع ِط َق ْن ُذ َت ُكّل مْن ِبَك وأعو
َء ٍة َضّرا ٍة ُمِضّر َن ْت ِف ٍة، و ّل ُهّم ُمِض َنا الل ّي ِة ز َن ْي ِز ْيَماِن ِب َنا ال ْل َع ًة واْج َدا ِديَن» . ُه َت ْه ُم

ّني يدعو: «رّب وسإلم عليه الله صلى النبي قال: كان عباس ابن عن َ أِع ِعْن ول ُت
َلّي، ِني َع ْنُصْر ْنُصر ول وا َلّي، َت ُكْر َع ُكْر ول ِلي واْم َلّي َتْم ِدني َع ْه َيّسْر وا لي و

َدى، ُه ْنُصْرني ال َلى وا َغى َمْن َع َلّي، َب ِني َرّب َع ْل َع ًا، َلَك اْج ِكر ًا، َلَك َشا ِكر َلَك َذا
ًا، ّهاب ًا، َلَك َر َواع ْط ًا، َلَك ِم ِبت ًا َلَك ُمْخ ّواه ًبا، أ ْي ِن ّبْل َرّب ُم َق ِتي، َت َب ْو ْغِسْل َت ِتي، وا َب ْو َح
ِتي، وأِجْب َو ْع ّبْت َد َث ِتي، و ْد ُحّج ّد ِني، وَش ِد ِلَسا ْه ِبي، وا ْل ُلْل َق ْيَمَة واسْإ سَإِخ

ِبي» .  ْل َق

الله رسإول به يدعو كان شيء عن عائشَة قال: سإألُت نوفل بن عروة عن
ُهّم فقالت: كان وسإلم، عليه الله صلى ّني يدعو: «الل ُذ إ َما َشّر ِمْن ِبَك أعو

ْعَمل» . َلْم َما َشّر وِمْن َعِملُت َأ

ُهّم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان هريرة أبي عن ِلْح يقول: «الل أْص
ِني ِلي ْي ِري، ِعْصَمُة هو الذي ِد ِلْح أْم َي ِلي وأْص َيا ْن َها التي ُد َعاِشي، ِفي ِلح َم لْي وأْص

ِتي َها التي آخِأَر ْي ِدي، إل َعا َعل َم َة واْج َيا ًة الَح َد َيا ٍر، ُكّل ِفي ِلي ِز ْي َعل خَأ الَمَماَت واْج
َشَر» . ُكّل ِمْن ِلي َراَحًة
ُهّم عليه الله صلى الله رسإول دعاء ِمْن قال: كان عمر بن عبد عن وسإلم: «الل
ّني ُذ إ َواِل ِمْن ِبَك أعو ِتَك، َز ْعَم ّوِل ِن َتَح ِتَك، و َي ِف ِة َعا َأ َفْج ِتَك، و ْقَم َع َن ْي ِطَك» َوَجِم سُإْخ

.
ُهّم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان أنس عن ّني يقول: «الل ُذ إ أعو
َهّم ِمَن ِبَك ِز والَحَزِن ال َعْج َكَسِل وال ْبِن وال ُبْخِل والُج ْلِع وال ْيِن وَض ّد ِة ال َب َل َغ و

الّرَجاِل» .
ُهّم عليه الله صلى الله رسإول دعاء من قال: كان هريرة أبي عن وسإلم: «الل
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ِفْر ْغ ّدْمُت َما ِلي ا ْنُت، وَما أسْإَرْرُت وَما أخّأْرُت، وَما ق َل ْع ْنَت وَما أ َلُم أ ْع ّني، ِبه أ ِم
ْنَت ّدُم أ َق ْنَت الُم َؤخّأُر وأ ّ اله ل الُم ْنَت» . إل أ
ُهّم وسإلم عليه الله صلى النبي قال: كان هريرة أبي عن ّني يقول: «الل ُذ إ أعو
ِر مَن ِبَك ْق َف ِة ال ّل ِع ِة، وال ّل ّذ ُذ وال ِلَم أْن ِبَك وأعو ْظ َلَم» . أو َأ ْظ ُأ

ُهّم عليه الله صلى الله رسإول دعاء أكثُر قال: كان أنس عن َنا وسإلم: «الل ِت في آ
َيا ْن ّد ِفي َحَسنة ال ِة و َنا َحَسنًة، الخِأَر ِق َذاَب و ِر» . َع ّنا ال

ُذ وسإلم: «كان عليه الله صلى الله رسإول أن هريرة أبي عن ّو ْهد من يتع البلء َج
َدْرك العداء». وشماتة القضاء، وسإوء الشقاء، و

 وسإلم عليه الله صلى بيته أبواب: آلت

الول الباب
وسإلم عليه الله صلى سإريره ذكر في
سإرير على وهو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على قال: دخألُت أنس عن

َطجع َدم من وسإادة رأسإه وتحت بشريطِ، مزّمل ُمْض عليه فدخأل ليف، َحْشوها َأ
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فانحرف عمر، ودخأل أصحابه من نفر

ْيَن عمر َيَر فلم انحرافًة، ًا، الشريطِ وبين جنبيه َب ّثر وقد ثوب بجنب الشريطُِ أ
الله صلى الله رسإول له فقال عمر، فبكى وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول

ْيَك؟» . وسإلم: «ما عليه ِك ْب ُي
ْكرُم أنك أعلم أكون أن إل أبكي ما قال: والله وقيصر، كسرى ِمْن الله على َأ

أرى. الذي بالمكان الله رسإوُل وأنت الدنيا، من فيه يعيشان فيما يعيشان وهما
َأما ُكوَن أْن َتْرَضى قال: « ُهم َت َيا َل ْن ّد َنا ال َل ُة» ؟ َو الخِأَر
قال: بلى.

ّنه َفإ ِلَك» . قال: « َذ َك
بن عمر عند وسإلم عليه الله صلى الله رسإول متاع مهاجر: كان بن عمرو عن
أدخألهم قريش إليه اجتمعت إذا وكان يوم، كّل إليه ينظر بيٍت في العزيز عبد
َع ذلك اسإتقبل ثم البيَت ذلك ْكَرمكم َمْن ميراثُا فيقول: هذا المتا وأعّزكم الله أ
به.

ًا قال: وكان ً سإرير َفقًة بشريطِ، مزّمل ًا، محشوة َأدم من وِمْر ْفنة ليف ًا وَج َدح َق و
ًا، ُهم، فيها وكنانَة ورًحى وثوب أطيب رأسإه عرق رشح أثُر القطيفة في وكان َأسْإ

ّعطِ الرشح ذلك بعضَُ يغسلوا أن فطلبوا رجٌل المسك. فأصيب ريح من ُيَس به، ف
فبرأ. به فُسعطِ لعمر، ذلك فذكر

الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى حصيره ذكر في
ًا يْحتجر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عائشة عن بالليل حصير

ْبسطِ عليه، فيصلي ُي للناس». عليه فيجلس بالنهار و

ِلث الباُب الثا
وسإلم عليه الله صلى كرسإيه ذكر في
ْلب كرسإي على وهو وسإلم عليه الله صلى النبي قال: «أتيت رفاعة أبي عن خُأ

ٌد».  قوائمه حدي
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ْذري) قال: أتيت رفاعة أبي عن ُع يخطب وهو وسإلم عليه الله صلى النبّي (ال
بكرسإي أتي ثم خأطبته، وترك إلّي دينه. فأقبل عن يسأل غريب فقلت: رجل

ْلب أقبل ثم وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول عليه فقعد حديد، قوائمه خُأ
ّلمه مما يعلمني الله. ع

ًا رأى حميد: أراه قال حديثه في الرحمن عبد أبو قال ًا حسبه أسإود خأشب حديد
مسلم. بإخأراجه انفرد
ْلب. من بكرسإي فقال: أتي قتيبة ابن ذكره وقد خُأ

والخلب: الليف.
قوائمه ليف من يكون أن الليق لكان حميد عن ذكرناه ما المصنف: لول قال
والجريد: السعف. بالراء جريد من

الرابع الباُب
وسإلم عليه الله صلى فراشه ذكر في
َدم من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فراش قالت: «كان عائشة عن أ

ليف». حشوه
ينام الذي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ِضَجاع قالت: «كان عائشة عن

ليف». حشوه أدم من بالليل عليه
ٌة علّي قالت: دخألت عائشة عن الله رسإول فراش فرأت النصار، من امرأ

ًة وسإلم عليه الله صلى ّية، عباء ِن ْث صوٌف. َحْشوه بفراش إلّي فبعثت فانطلقْت َم
َذا؟» . فقال: «َما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول علّي فدخأل َه

ّية فلنة فقلت: إن بهذا. إلّي فبعثت فراشَك فرأت دخألْت النصار
ْيه» . ّد قال: «ُر

ّده قالت: فلم مرات ثلثا ذلك قال قالت: حتى بيتي، في يكون أن وأعجبني أر
ْيه ّد ِئَشُة، َيا فقال: «ُر َوالله َعا ْو َف ْئُت َل ّلُه َلْجَرى ِش َلّي ال َباَل َع َهِب ِج ّذ ِة» ال ِفّض وال

.
ْدته. َد قالت: فر

وفد في الخطاب بن عمر على قال: قدْمُت الحارثي، زياد بن الربيع عن
َباء منا رجل لكل فأمر العراق، َع أمير فقالت: يا حفصَة إليه فأرسإلْت َب

أزيدهم كرامتهم. فقال: ما فأحسْن الناس وجوه العراق أهَل إياك المؤمنين،
ْلين أخأبريني حفصة، يا العباء على َأ عليه الله صلى الله لرسإول فرشِت فراٍش ب

وسإلم. 

لرسإول أفرشه فكنت خأيبر، يوَم أصبناه اللبدة هذه من كساء لنا قالت: كان
ّبعته أني إل ليلة، كّل وسإلم عليه الله صلى الله َيا ليلًة ر ْفَصُة، فقال: « ْيه َح ِد ْي أِع

ِته َلى، ِلَمّر َها الو ّن ِني فإ ْت َع َن ُته َم ْطأ ِرَحَة َو َبا ِة» . ِمْن ال َ الّصل
العباء على أزيدهم ل وقال: والله بالبكاء، عينيه عمر فأرسإل

َألُت أبيه عن محمد بن جعفر عن الله رسإول فراُش كان عائشَة: ما قال: سإ
وسإلم؟ عليه الله صلى

ْيته قالت: ِمْسٌح َن ْنيتين َث ُته لو قلت ليلة ذات كان فلما عليه، فنام َث ْي َن ثنيات أربع َث
َأ كان ْوط ثنيات. أربع له. فثنيناه أ
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ُتم قال: «َما أصبح فلما َلة؟» . ِلي َفَرْش ْي ّل ال
ّ فراُشك، هو قالت: قلنا ّنا (إل ْيناه أ َأربع َثن ْوطأ هو ثنيات) قلنا ب لك. أ

ّدوه ِته قال: «ُر َل َلى، ِلَحا ّنه الو ِإ ِني ف َع َن ُته م َأ ْط َلة» . َصلَتي و ْي ّل ال

َباُب الخاِمس ال
وسإلم عليه الله صلى لحافه ذكر في
طرف وعليه يصلي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عائشة عن

طرفه». عائشة وعلى اللحاف
ْفُت عباس ابن عن ّي فطرحته بكساء فجاءت خأالتي، وهي ميمونَة قال: تض

ْته عند فطرحتها بخرقة ميمونُة جاءت ثم وسإلم، عليه الله صلى للنبي وفرَش
ّلى وقد وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل فجاء الفراش، رأس العشاء ص

ّتَزر الفراش رأس عند التي الخرقة فأخأذ الفراش إلى فانتهى الخأرة، بها فا
لحافها. في معها دخأل ثم فعلقهما، ثوبيه وخألع

َباُب الّسادس ال
وسإلم عليه الله صلى وسإادته ذكر في
وسإادة رأسإه وتحت وسإلم عليه الله صلى النبي على قال: «دخألُت أنس عن
َدم من ليٌف». َحْشوها َأ
حصير على هو فإذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على دخأل عمر: أنه عن
ّثر قد َفقة رأسإه تحت وإذا جنبه، في أ ليف. حشوها أدم من ِمْر

الّسابع الباُب
 الوسإادة على وسإلم عليه الله صلى اتكائه في

ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل قال: «رأيُت سَإمرة بن جابر عن على متكئ
يساره». على وسإادة

ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «رأيت عائشة عن وسإادة على متكئ
ُصور». فيها

الثامن الباب
وسإلم عليه الله صلى قطيفته ذكر في
ٍة َرثّا َرْحٍل على وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: «حّج أنس عن وقطيف

دراهم». أربعة تساوي ل

َباُب ّتاسِإع ال ال
وسإلم عليه الله صلى قبته ذكر في
وسإلم عليه الله صلى النبّي قال: «أتيُت أبيه عن الله عبد بن الرحمن عبد عن
ّبة في وهو َدم». من ُق َأ

وسإلم عليه الله صلى لباسإه أبواب

الول الباب
وسإلم عليه الله صلى قميصه ذكر في
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وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى الثياب أحّب قالت: «كان سإلمة أم عن
القميص».

ْطني قميٌص وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول قال: «كان مالك بن أنس عن ُق
ُكّمين». قصير الطول قصير ال

ًا يلبس وسإلم عليه الله صلى النبي قال: «كان عباس ابن عن فوق قميص
ُكّمين مستوي الكعبين أصابعه». بأطراف ال

َذ عمر ابن عن ّتِخ لر». له قميص وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول قال: «ماا ِز
خأشنان ثوبان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على قالت: «كان عائشة عن

فيهما َتْرشح غليظان خأشنان هذين ثوبيك إن الله؛ رسإول فقلت: يا غليظان،
عليك». فيثقلن

ّي قال: «سإألُت قتادة عن ًا: أ الله صلى الله رسإول إلى أعجَب كان اللباِس أنس
وسإلم؟». عليه

َبرة». قال: «الح
ّي قال: قلت قتادة عن الله صلى الله رسإول إلى أعجَب كان اللباس لنس: أ

وسإلم؟ عليه
َبرة». قال: «الح

أخأرجاه.

الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى جبته ذكر في
ثم وجهه، غَسل وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل شعبة: «أن بن المغيرة عن

ّبة وعليه ذراعيه عن َيْحِسر ذهب ّيقة شامية ُج ُكّمين، ض من يده فأخأرج ال
تحتها». 

ّبًة أسإماء لنا قال: أخأرجت هارون بن زيد عن ًة ج فقالت: «في بالديباج، َمْزرور
ْلقى كان هذه ّو». وسإلم عليه الله صلى الله رسإول َي العد
ْهدى الكلبي: «أنه ِدْحية عن ّبًة وسإلم عليه الله صلى النبي إلى َأ الشام من ج

تخرقا». حتى فلبسهما وخأفين
ّبة وسإلم عليه الله صلى الله لرسإوِل قال: خِأيطت سإعد بن سإهل عن من ج

ْنمار صوف ْعجب فما فلبسها، َأ ويقول: بيده يمّسها فجعل بها، ُأعجب ما بثوٍب ُأ
ُظروا ْن َنها» . َما «ا أْحَس

ْبها الله رسإول فقال: يا أعرابي القوم وفي يده. في فدفعها لي. فخلعها َه

الثالث الباُب
وسإلم عليه الله صلى وكسائه إزاره ذكر في
ّلى وسإلم عليه الله صلى النبي عائشة: أن عن فنظر أعلم، لها خأميصة في ص
ًة، أعلمها إلى ُبوا انصرف فلما نظر َه ْذ ِتي قال: «ا ْيَص ِذه ِبَخِم َلى َه ِبي إ ٍم أ ْه َج

ِني ُو ْئت ِة وا ّي َبَجان ْن أ
َ ٍم، أبي ب ْه ّنها َج ِني فإ ْت َه ْل ِتي» . َعْن ا َ َصل

َلمين. ذو صوف من الخميصة: رداء َع
ّية: كساء ِن ْنبجا َل َلم. له وليس خَأمل له غليظ صوف من وا َع

ًء عائشة لنا قال: أخأرَجْت ُبْردة أبي عن ًا كسا ّبد ًا ُمل ًا، وإزار فقالت: غليظ
ُقبضُ هذين». في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول «
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إلى غداة ذات وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «خأرج عائشة عن
أسإود». شعر من ُمَرّحل ِمْرٌط وعليه المسجد

عثماَن وسإلم عليه الله صلى النبّي قال: بعث أبيه، عن الكوع، بن سإلمة عن
َ َعّم، بن فقال: يا سإعد، ابن أبان فأجاره مكة إلى ًا؟ أراك أل ِبْل متخّشع كما أسْإ

قوُمك. ُيْسبل
ِزُر قال: هكذا ّت ُبنا َي سإاقيه. نصف إلى صاح

َها عن تحدثا عمتي قال: سإمعت سإليم بن الشعث عن ْينا َعّم َب أمشي أنا قال: 
ْع خألفي إنسان إذا َف ّنه إَزاَرَك يقول: «اْر َقى فإ ْن َقى» . فإذا أ ْب َأ الله رسإول هو و

وسإلم. عليه الله صلى
ْلحاء. ُبْردة هي إنما الله، رسإول فقلت: يا َم

َلَك ٌة؟» فنظرُت ِفّي قال: «أَما َو سإاقيه.  نصف إلى إزاره فإذا ُأسْإ

الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى حلته ذكر في
بسبع ُحلة اشترى وسإلم عليه الله صلى النبّي الحارثا: أن بن الله عبد عن

فلبسها. ناقة وعشرين
عليه الله صلى الله رسإول من أحسَن رأيت قال: ما الله عبد بن جابر عن

حمراء. ُحلة في وسإلم

الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى بردته ذكر في
في جالس وهو وسإلم عليه الله صلى النبّي قال: «أتيُت جابر بن سإليم عن

َتٍب هو وإذا أصحابه، ّبردة ُمْح ُبها وقع قد ُب قدميه». على هد
ًة لبس وسإلم عليه الله صلى النبي عائشة: أن عن عائشة: فقالت سإوداء، برد
َدها، بياُضك َيُشوب أْحَسنهاعليك، «ما ُدها سإوا بياَضك». وسإوا
ٌد وعليه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع أمشي قال: «كنت أنس عن ُبْر

لي ِن َية». غليظ َنْجَرا الحاِش
ٌد وسإلم عليه الله صلى للنبي قال: «كان عبدالله بن جابر عن يلبسه أحمر ُبْر
العيدين». في
ُبْردان وعليه وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل قال: «رأيُت ِرْمثة أبي عن

أخأضران».

السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى عمامته ذكر في
وعليه الفتح يوم مكة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «دخأل جابر عن

سإوداء». عمامة
ّذاء خأالد عن كان عمر: كيف لبن قال: قلت السلم عبد أبو قال: أخأبرني الَح

َتّم؟ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ْع َي
ِدير ُي ُيْرخأي ورائه، من ويغرزها رأسإه على العمامة َكور قال:  بين ذؤابًة لها و

كتفيه».
َدل اعتّم إذا كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عمر: أن ابن عن نافع عن سَإ
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كتفيه. بين عمامته
ذلك. يفعل عمر ابن نافع: وكان قال

السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى قلنسوته ذكر في
ًة يلبس وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: «كان عمر ابن عن قلنسو

بيضاء».
بيضاء قلنسوة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «رأيت هريرة أبي عن

شامية». 

في القلنس من يلبس كان وسإلم عليه الله صلى النبي عائشة: «أن عن
َفر المشّمرة». يعني: الشامية. الحضر وفي الذان ذوات الس

قلنس: ثلثا وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول قال: «كان عباس ابن عن
ّية، بيضاء َفر». في يلبسها آذان ذات وقلنسوة َحبرة، ُبْرد وقلنسوة ِمْصر الّس

وله وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «رأيُت ُبْسر بن الله عبد عن
شامية». وقلنسوة آذان، لها وقلنسوة مصّرية، قلنسوة

الثامن الباب
وسإلم عليه الله صلى ردائه ذكر في
ِء طوُل قال: «كان الزبير بن عروة عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ردا

إذا للوفود يلبسه أخأضر ثوب له وكان ونصف، ذراعين وعرضه أذرع، أربعة
عليه». قدموا

إلى فيه يخرج كان الذي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ثوب عروة: «أن عن
عند وهو وشبر، ذراعان وعرضه أذرع، أربعة أخأضر: طوله وثوب رداء، الوفد

َق كان قد اليوم، الخلفاء ِل ُطّرف خَأ الضحى». ويوم الفطر، يوم يلبسونه بثوٍب و
ًا قام وسإلم عليه الله صلى النبي هريرة: «أن أبي عن وسإطِ بلغ حتى يوم

ًا رداء وكان ورائه من بردائه، فجبذ أعرابي فأدركه المسجد، فَحّمر خأشن
رقبته».

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «رأيت أبيه، عن جعفر، بن الله عبد عن
وعمامة». ورداء، بالزعفران، مصبوغان ثوبان وعليه

عليه الله صلى النبي إلى كتب النجاشي أبيه: أن عن ُبَريدة، بن الله عبد عن
ّوجتك قد وسإلم: «إني ًة ز أبي بنت َحبيبة دينك: أم على وهي قومك من امرأ

ًا، هديًة لك وأهديُت سإفيان، ًا، وسإراويَل، جامعة: قميص ّفين وِعطاف وخُأ
َذجين». سإا

عليهما. ومسح وسإلم عليه الله صلى النبي فتوضأ
ِعطاف؟ للهيثم: ما سإليمان: قلت قال ال

قال: الطيلسان.
ْكثر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان مالك بن أنس عن القناع ُي
ّيات». ثوُب ثوبه كأن َز

التاسإع الباب
 وسإلم عليه الله صلى سإراويله ذكر في
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ًا العبدي ومْخرمة أنا قال: جلبت قيس عن رسإوُل فأتانا مكة، إلى هجر من ُبّر
َثّم سإراويل، فاشترى وسإلم عليه الله صلى الله ِزن َوّزاٌن و فقال: «إذا بالجر، َي

ْنَت َأْرجح» . وَز َف

العاشر الباب
وسإلم عليه الله صلى الصوف لبسه في
َتذى الصوف وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: لبس أنس عن واْح

ًا، ولبس المخصوَف، ًا، وأكل خَأشن ْبع الشبع؟ الحسن: ما فسألنا ِش
ماء. بجرعة إل يسيغه كان ما الشعير، قال: غليُظ

الصوف، يلبس وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أيوب أبي عن
ِتي َعْن َرِغَب ويقول: «َمْن الحمار ويركب القميص، ويرقع النعَل، ويخصف َن سُإ

ْيَس َل ّني» . َف ِم
ّبة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «لبس مالك بن أنس عن من ج

ًا منها وجد عرق فلما أيام، ثلثة صوف ًا ريح بها». فرمى كريه

عشر الحادي الباب
وسإلم عليه الله صلى اللباس من يتفق ما لبسه في
وعليه سإيرين بن محمد على راشد بن الّصلت قال: دخأل أيوب بن جليس عن
ّبة ًا أن وقال: أظن محمد منه فاشمأّز صوف، وإزار صوف ج َيلبسون أقوام

مريم. ابن عيسى َلبسه يقولون: قد الصوف،
ّدثني وقد ّتهم ل َمْن ح الكتان، لبس قد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن أ

ّنُة واليمنية، والقطن، ّينا وسُإ ّق نب ّتبع. أن أح ُت

عشر الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى المستجد الثوب لبسه وقت في
ّد إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان مالك بن أنس عن ًا اسإتج ثوب

الجمعة». يوَم لبسه

عشر الثالث الباب
 وسإلم عليه الله صلى اللبس عند يقوله كان فيما

ّد إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان سإعيد أبي عن ًا اسإتج ثوب
ًا أو عمامًة باسإمه، سإّماه ُهّم رداء، أو قميص ُد َلَك يقول: «الل ْيه، َكَما الَحْم ِن َت ْو َكَس

ُلَك َأ ْيَره أسْإ ْيَر خَأ َع َما وخَأ ِن ُذ َله ُص ُعو َع َما َوَشّر َشّره ِمْن ِبَك وأ ِن َله» . ُص

عشر الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى خأفه ذكر في
خأفين وسإلم عليه الله صلى النبي أهدى النجاشي أبيه: أن عن ُبَريدة ابن عن

وصلى. عليهما ومسح فلبسهما سإاذجين، أسإودين
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عشر الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى نعله ذكر في
ْعل قال: «كانت أنس عن َبالن». لهما وسإلم عليه الله صلى النبي َن ِق

َباُل: زمام ِق النعل. وال
ْطرف عن نعَل قال: «رأيُت لنا أعرابي قال: أخأبرني الشّخير عبدالله بن م

مخصوفة». وسإلم عليه الله صلى نبيكم
لهما نعلن وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول قال: «كانت عباس ابن عن

ِزَمامان».
َبيد عن ّية. النعال تلبس عمر: رأيتك بن الله لعبد قال أنه ُجَريج بن ُع ْبت الّس

ْبتية النعال يلبس وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأيت قال: «إني التي الّس
فيها». ويتوضأ شعر فيها ليس
نعلين في يصلي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «رأيت ذر أبي عن

ْين َف البقر». جلود من َمْخصو
بدأ نعليه لبس إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان عباس ابن عن

اليسرى». خألع خألع وإذا باليمنى

وسإلم عليه الله صلى مراكبه ذكر أبواب

الول الباب
وسإلم عليه الله صلى خأيله ذكر في
َد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى أحّب شيء يكن قال: «لم أنس عن بع

الخيل». من النساء
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى الخيل أحّب قال: «كان هريرة أبي عن

َقر َثم الْش ْقدح الْر اليمن».  الشق في الُمَحّجل ال

له: يقال فرس وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول قال: «كان عباس ابن عن
المْرتجز».

َلكه فرس المصنف: أوُل قال يقال فرٌس وسإلم عليه الله صلى الله رسإول َم
ْكب، َتجز، وكان له: الّس وشهد العرابي من اشتراه الذي الفرس وهو له: الُمْر

ّلزاز، يقال وفرس ثابت، بن خأزيمة فيه ّطرف يقال وفرس له: ال وفرس له: ال
ّنحيف، يقال وفرس له: الوْرد، يقال ّلحيف. وبعضهم له: ال يقول: ال

ْعُسوب. بعضَُ يسّمي العلماء وبعضُ َي خأيله: ال

الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى ناقته ذكر في
َعْضباء، تسمى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ناقة قال: كانت أنس عن ال

على ذلك فشق فسبقها، له قعود على أعرابي فجاء ُتْسبق، ل وكانت
ُكْم؟» المسلمين، َل فقال: «َما

العضباء. قالوا: سُإبقت
ّنه ّق فقال: «إ َلى َح َع أْن َوَجّل َعّز الله َع َف ًا َيْر ْيئ ِر مْن َش َيا َأْم ْن ّد ّ ال َعه» . إل َوَض

على مكة فتح يوم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «دخأل عمر ابن عن
َقْصواء». ناقته ال
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ِديَف قال: «كنت معاذ عن جمل على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول َر
أحمر».

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول خأرج قال: لما أبيه، عن عروة، بن هشام عن
ّلف ّلف مريضة وكانت بنته على عثمان وخأ َضّجة سإمعوا إذ هم فبينما أسإامة، وخأ

ْدعاء وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ناقة على حارثة بن زيد فجاء التكبير، الَج
ُقتل وهو ُأسَإر فلن يقول:  فلن. و

َقْصواء: هي أن واعلم َعضباء، ال ْدعاء. وهي ال الَج
ّيب: «كان بن سإعيد قال َجدع». أذنها طرف في المس

أذنها. اسإتؤصلت والجدعاء: التي
ّوة: التي أذنها. بعضُُ ُقطع والمقص

الله رسإول لناقة أسإماء قال: هذه أنه ثعلب، عن ناصر، ابن شيخنا لنا وحكى
ْدعاء تكن ولم وسإلم عليه الله صلى ّوة. ول َج ْقص َم

الثالث الباب
 وسإلم عليه الله صلى بغلته ذكر في

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: شهدُت المطلب عبد بن العباس عن
فلم المطلب، عبد بن الحارثا بن سإفيان وأبو أنا إل معه يثبت فلم حنين يوم

َفْروة له أهداها بيضاء له بغلة على وسإلم عليه الله صلى الله ورسإول نفارقه،
نفاثة. بن

لي قتل قال: لما نباتة بن الصبغ عن الله صلى النبي بغلة ركب النهروان أهل عل
الشهباء. وسإلم عليه
ْلدل. تسمى: الشهباء، بغلته المصنف: كانت قال ّد وتسمى: ال

الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى حماره ذكر في
ْدف قال: «كنت معاذ عن له: يقال حمار على وسإلم عليه الله صلى النبي ِر

عفير».
حمار على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «رأيت مالك بن أنس عن

إكاف». عليه
على النضير ويوم خأيبر يوم وسإلم عليه الله صلى النبي قال: «كان أنس عن

ْبل َمْخطوم إكاٌف عليه حمار ليف». من بح

الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى سإرجه ذكر في
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: شهدُت الفهري الرحمن عبد أبي عن
َيا الحر، شديد صائف يوم في حنين يوم َفَرسِإي» . ِلي أسْإُرْج ِبلَل، فقال: «

ًا فأخأرج ًا سإرج َبطر. ول أَشر فيه ليس لبد من رقيق

السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى ركب إذا يقوله كان فيما
ّبة ُأتي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: رأيت ربيعة بن علي عن بدا



مكتبة                                             المصطفى فضائل بتعريف الوفا
 السإلمية مشكاة

ِم الركاب في رجله وضع فلما ليركبها، ِبْس الله» . قال: «
ُد عليها اسإتوى فلما َنا سَإّخَر الذي ِد قال: «الَحْم ّنا وَما َهذا َل ِنيَن َله ُك ِر ْق ّنا ُم إلى وإ
َنا ّب ُبوَن» . َر ِل َق ْن لم
ًا الله حمد ثم ّبر ثلث ًا، وك َنك ثم ثلث ْبَحا ّ اله ل قال: «سإ ْنَت إل ْد أ َلْمُت َق ْفِسي َظ َن

ْغِفر لي» . َفا
ضحك. ثم

الله؟ رسإول يا ضحكت فقلت: مم
ْعَجُب َي ِده ِمْن الرّب فقال: « ْب ِفْر إذا َع ْغ ُقوُل َقاَل: ا َي ِلَم ِلي. و ِدي َع ْب ّنه َع َ أ ِفُر ل ْغ َي

ّذنوَب ِري» .  ال ْي َغ

صحيح. حسن حديث الترمذي: هذا قال

السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى سإيره صفة في
ْير عن أسإامة قال: سُإئل هشام عن في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سَإ

َنق، سإيره الوداع: فقال: «كان حجة َع ًة وجد فإذا ال َنّص». فجو
ّنّص َق وال العنق. فو

َفْجوة: المتسع. وال
والسلم الصلة عليه وخأدمه مواليه ذكر أبواب

الول الباب
مواليه ذكر في

َلم، َلح. أنسة. بن َعسيب. أسإامة ويكنى: أبا رافع. أحمر ويكنى: أبا أسْإ ْف زيد. أ
ْكوان، أيمن َذ ْوبان.  ْهمان. رافع، مهران، ويقال: هو َث َط بن َرباح. زيد ويقال: 

َلى، بن زيد حارثة، ْو كبشة أبا سإليم: ويكنى الفارسإي، سإلمان سإالم، سإابق، َب
ّدوسإي، ْقَران كنديد، أبو سإعيد ال ضميرة. أبي بن صالح. ُضَميرة واسإمه ُش

َلم. عبيد بن عبدالله َفضالة عبد بن َأسْإ ْيَسان. مهران، الغفار.  َك عبد أبو اليماني. 
َنة غيره: اسإم الحربي. وقال إبراهيم قول في سَإِفينة وهو الرحمن، سَإِفي

َفيع ُن َعم. نافع.  ْد َيَسار ويكنى: أبا رومان. ِم َدان. هشام.  ْكرة. نبيه. واقد. وْر َب
عبيد َضْمرة. أبو الّسمح. أبو البهّي. أبو والد رافع الحمراء. أبو أثيلة. أبو أبو

ْيهبة وقيل: عبيد. أبو سإعد، واسإمه ْو ُبور. ُمَزينة. أبو من وهو َم واقد. كركرة. ما
ُمولدي. هند لقيطِ. أبو لبابة. أبو أبو

الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى مولياته ذكر في
ْلمى. مارية. أيمن، أم ُأميمة. خأضرة. َرْضوى. ريحانة. سَإ واسإمها: بركة. 

ّياش. ُضميرة. أم َعِسيب. أم أبي بنت سإعد. ميمونة بنت ميمونة ع

الثالث الباب
وسإلم عليه الله صلى الحرار من خأدمه َمْن ذكر في
مسعود.  ابن منهم جماعة الحرار من خأدمه قد
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ْلبس عبدالله قال: «كان الرحمن عبد بن القاسإم عن الله صلى الله رسإوَل ُي
في فأدخألهما نعليه نزع مجلسه أتى إذا حتى أمامه، يمشي ثم نعليه وسإلم عليه

َبسه يقوم أن أراد فإذا العصا، وأعطاه ذراعيه ْل أمامه بالعصا مشى ثم نعليه، َأ
الحجرة». يدخأل حتى
ًا، يخدمه بلل كان المصنف: وقد قال َنه وكان كثير ماله. بيت على خأاز

ُة وخَأدمه بن أنس بخدمته أخأّصهم من وكان الصحابة، من كثير وخألق المغير
اليهود. بعضُ خأدمه مالك. وقد

وسإلم عليه الله صلى النبي يخدم يهودي غلم قال: «كان مالك بن أنس عن
وسإلم». عليه الله صلى النبي فعاده فمرض
وسإلم عليه الله صلى زينته ابواب

الول الباب
وسإلم عليه الله صلى خأاتمه ذكر في
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يد في أبصر أنس: أنه عن ِرق من خأاتم َو
ًا ًا، يوم عليه الله صلى الله رسإول فطرح ورق، من خأواتيم الناُس فصنع واحد

خأواتيمهم. الناس فطرح خأاتمه، وسإلم
أخأرجاه.

ًا أخأذ وسإلم عليه الله صلى النبي أن عباس ابن عن قال: ثم فلبسه خأاتم
ِني َل َغ ُكم َهذا «َش ْن ُذ َع ْن ْوَم، ُم َي ْيه ال ٌة ِإل ْظَر ُكم َن ْي ٌة» ثم وإل ْظَر به. رمى َن

فّصه يجعل فكان خأاتم وسإلم عليه الله صلى للنبي قال: «كان عمر ابن عن
يده». باطن في

ًا اتخذ خأواتيمهم. ثم الناُس فطرح يوم ذات قال: فطرحه فكان فضة من خأاتم
يلبسه». ول به َيْختم
ًا اتخذ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مالك: أن بن أنس عن فضة من خأاتم

ّني رسإول عليه: «محمد ونقش ْذُت الله» وقال: «إ ّتَخ َتًما ا ٍة ِمن خَأا َقْشُت ِفّض َن و
ٌد َ َرسُإوُل ِفيه: ُمَحّم َفل ُقُشوا الله.  ْن َليه» . َت َع

أخأرجاه.
َفّصه فضة من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول خأاتم قال: «كان أنس عن

منه».
البخاري. بإخأراجه انفرد

ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «اتخذ عمر ابن عن ورق، من خأاتم
في كان ثم عمر، يد في كان ثم بعده، من بكر أبي يد في كان ثم يده، في وكان

ْقُشه: محمد عثمان، يد الله».  رسإول َن

أريس». بئر في منه وقع حتى عثمان يد في كان مسلم: «ثم زاد
أخأرجاه.

وكان ورق من وسإلم عليه الله صلى النبي خأاتم قال: «كان مالك بن أنس عن
ًا». َفّصه ّي حبش
ْقش قال: «كان أنس عن وسإلم: «محمد عليه الله صلى الله رسإول خأاتم َن

«والله» سإطر». «ورسإول» سإطر سإطر
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فصل
يساره؟ في أو يمينه، في يلبسه كان الرواية: هل واخأتلفت

يمينه». في يتختم كان وسإلم عليه الله صلى النبي جابر: «أن عن
ذاهب البخاري: هو بشيء. قال ميمون. ليس وابن عباد: ضعيف، بن محمد

الحديث.
أصح. واليسار

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول خأاتم َوبيص إلى أنظر قال: «كأني أنس عن
َيْخطبنا». وهو اليسرى يده في
وأبو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أبيه عن محمد بن جعفر عن
ّتمون كلهم والحسين والحسن وعمر بكر اليسار». في يتخ

الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى خأضابه ذكر في
ْوهب بن عبدالله بن عثمان عن إلينا فأخأرجت سإلمة أم على قال: «دخألنا َم

ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول َشعَر ّناء مخضوب َتم». بالح َك وال
بالحناء يخصب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان ِرْمثة أبي عن

َتم، َك منكبيه». أو كتفيه يبلغ شعره وكان وال
ّناء يخضب كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عائشة: «أن عن بالِح

َتم». َك وال
ّيروا َغ َد َفإّن ويقول: « ُهو َي ّيُر» . ل ال َغ ُت

وحده. بالحناء اخأتضب أنه عنه روي وقد
لحيته خأَضب قد فرأيته وسإلم عليه الله صلى النبي قال: «أتيت ِرْمثة أبي عن

بالحناء».
َي ِو َتضب أنه وُر ْفرة. اخْأ بالّص

رأيتك الرحمن، عبد أبا عمر: يا بن الله لعبد قال ُجريج: أنه بن عبيدالله عن
بالصفرة. تصبغ

أن أحّب فأنا بها، يصبغ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأيت فقال: «إني
بها». أصبغ

أخأرجاه.
ّفر كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عمر: «أن ابن عن َوْرس لحيته يص بال

والزعفران».
في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول شيب أكثر قالت: «كان عائشة عن

َدي في الرأس ْو رأسإه».  َف

ْودان: َحْرفا َف َفْرق. وال ال
يتلل الفضة خأيوط كأنه شيبه وكان الذقن، حول لحيته في شيبه أكثر «وكان

ْفرة، مّسه وإذا الشعر سإواد بين ًا وكان بُص خأيوط كأنه صار ذلك، يفعل ما كثير
الذهب».

الخأتلف؟ وجه قيل: فما فإن
تارة. وبهذا تارة بهذا يخضب كان قلنا: قد

َيْخضب. لم أنه روي قيل: قد فإن
فقال: وسإلم؟ عليه الله صلى الله رسإول خأضاب عن أنس قال: سُإئل ثابت عن
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َيْخضب». «لم
الله رسإول خأضب وقاص: هل أبي بن سإعد قال: سإألت سإعد مولى زياد عن

وسإلم؟ عليه الله صلى
ُبه كان به، َهّم ول قال: «ل ْي َفقته في َش ْن ّدها أن أشاء لو وناصيته، ع عددتها». أع

الله رسإول خأضب عبدالله: هل بن جابر قال: سإألت المازنيين مولى بشير عن
وسإلم؟ عليه الله صلى

ُبه كان ما قال: «ل، ُي ًا كان خأضاب، إلى يحتاج َش لو وناصيته، عنفقته في َوضح
َأْحَصيناها». َنْحصيها أن أراد

وجهين: من فجوابه أنس حديُث فالجواب: أّما
عنه. الرواية اخأتلفت قد أحدهما: أنه

ْعَر قال: «رأيت أنس عن ًا». وسإلم عليه الله صلى الله رسإول َش مخضوب
رسإول كان مالك: هل بن أنس قال: سإألت طالب أبي بن عقيل بن محمد عن
خَأَضب؟ وسإلم عليه الله صلى الله

أرى. قال: ما

ْعره من عندنا كان قلت: فإنه ْعٌر َش ُصفرة. فيه َش
ْفرة. يمّسه كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أنس: إن قال بُص

على يخضب» شهادة وقوله: «لم ظن عن َأرى» إخأبار قوله: «ما والثاني: أن
زيد بن وعبدالله ِرْمثة، وأبي عمر ابن مثل الصحابة من غيره قطع وقد نفي،

ّدم والثبات خأضب، أنه على الذان، صاحب َق أحمد جواب وهذا النفي، على ُم
ًا له: إن قيل حين حنبل بن يخضب. يقول: لم أنس

ّي، وجابر: فراويهما سإعد، حديث وأما ّذبه وقد الواقد يحيى: ليس وقال أحمد، ك
والثبات نفي، على شهادتهما ُثم الحديث يضع ُزْرعة: كان أبو بثقة. وقال

ّدم. مق

الثالث الباب
 وسإلم عليه الله صلى المشطِ اسإتعماله في

ْكثر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أنس عن لحيته تسريَح ُي
بالماء». ورأسإه

من َمْضجعه أخأذ إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أنس عن
ُهوره سِإواكه له وضع الليل َط ّبه فإذا ومشطه، و وتوضأ اسإتاك الليل من الله أه

وامتشطِ».

الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى رأسإه فرق في
المشركون وكان شعورهم، َيْسدلون الكتاب أهل قال: «كان عباس ابن عن

ْفرقون أهِل موافقة يحّب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وكان شعورهم، َي
ثم ناصيته وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل فَسدل به، ُيؤمر لم فيما الكتاب

ُد». َفَرق بع

الخامس الباب
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وسإلم عليه الله صلى الدهن اسإتعماله في
ْهن يكثر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أنس عن ويسرح رأسإه َد

لحيته».

السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى المرآة ذكر في
المرآة في وجهه نظر إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: كان أنس عن

ُد ْلِقي َحّسَن الذي ِد قال: «الَحْم ُلِقي خَأ ّني وَزاَن وخُأ ِري» . ِمن َشاَن َما ِم ْي َغ
المرآة في وجهه نظر إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان أنس عن

ُد ّوى الذي ِد قال: «الَحْم ْلِقي سَإ َله، خَأ َد َع َة وكّرَم َف ِهي ُصوَر َنها َوْج ِني َوَحّس َل َع وَج
ِلِميَن» . ِمن الُمْس
المرآة في نظر إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: كان عائشة عن

ُهّم ْنَت َكَما قال: «الل ْلِقي أْحَس ُلِقي» . َفَحّسْن خَأ خُأ
ّود قالت: «كنت عائشة عن ٍة في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أز له، غزا

ًا، أزوده ْهن ًا، ُد ًا». ومكحلة، ومقصين، والمرآة، ومشط وسإواك
ٌع عائشة عن ْب في يتركهن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يكن لم قالت: سَإ

والمقصان، والسواك، والمكحلة، والمرآة، والمشطِ، حضر: القارورة، ول سإفر
ْدرى. والِم

 السابع الباُب

وسإلم عليه الله صلى اللحية من أخأذه في
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان جده عن شعيب، بن عمرو عن

وعرضها». لحيته طول من يأخأذ

الثامن الباب
وسإلم عليه الله صلى شاربه جز في
شاربه». يجّز وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان عباس ابن عن
شاربه يقص كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الغّر: «أن عبدالله أبي عن

الجمعة». إلى يروح أن قبل أظفاره من ويأخأذ

ّتاسإع الباب ال
وسإلم عليه الله صلى النورة اسإتعماله في
ّطلى إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان سإلمة أم عن َلي ا ِو

َته». عان
ّور كان وسإلم عليه الله صلى النبي ثابت: «أن أبي بن حبيب عن َبل ما ين ْق منه، َأ

ّور َن ُي ُله و جسده». سإائر أه
ْعشر: «أن أبي عن ّور أهله، بعضُُ نوّره وسإلم عليه الله صلى النبي َم هو ون

بيده». عورته
ً كليب: «أن بن زياد عن ّور رجل َغ فلما وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول ن بل

ّقه ّور الرُجل َكّف َمرا نفسه». وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ون
ّور، ل كان وسإلم عليه الله صلى النبي مالك: «أن بن أنس عن كثر فإذا ين
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َلقه». شعره َح
الِخَضاب. في الكلم مثل هذا في والكلم

َباُب العاشر ال
وسإلم عليه الله صلى للطيب ومحبته تطيبه في
ّبب وسإلم عليه الله صلى النبي أنس: أن عن ُء إلّي قال: «ُح والطيب، النسا

ِني ُقّرة وُجعلت ْي الصلة» . في َع
ًة ول ِمْسكًة َشمْمت قال: «ما أنس عن صلى الله رسإول ريح من أطيَب عنبر
وسإلم». عليه الله
ًا، الناس أطيَب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أنس عن ما ريح

منه». أطيَب عنبرة ول مسكًة قطِ رائحًة شممت
فكأنها وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يد قال: «َمْست سإمرة بن جابر عن

ّطار». ُجؤنة َع
ّلٌة وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول قال: «كانت أنس عن منها».  يتطيب سَإ

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى الطيب أحّب قالت: «كان عائشة عن
ُعود». ال

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عائشة: أكان قال: سإألت علي بن محمد عن
يتعطر؟

َكارة يتعطر قالت: «كان والعنبر». الِمْسك بذ
ِطيٌب عليه ُعرض وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأيت قال: «ما أنس عن

ّده». فر
وسإلم عليه الله صلى ومأكولته أكله أبواب

الول الباب
وسإلم عليه الله صلى وسإفرته مائدته ذكر في
ًا قال: سإمعت مهران بن الحسن عن وسإلم عليه الله صلى النبي صاحب فرقد

مائدته». على وأكلت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يقول: «رأيت
َوان على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أكل قال: «ما أنس عن في ول خِأ

ُكّرجة، ّقق». له خُأبز ول سُإ ُمر
يأكلون؟ كانوا ما لقتادة: على فقلت

ْفَرة. قال: الّس
على يجلس وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان عباس ابن عن

الرض». على ويأكل الرض

الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى قصعته ذكر في
ْفنة وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول قال: «كان بشر بن عبدالله عن لها َج
َلق». أربع ح

الثالث الباب
وسإلم عليه الله صلى خأبزه صفة في
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الليالي يبيت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان عباس ابن عن
ًا المتتابعات ًا، يجدون ل وأهله طاوي الشعير». خأبزهم أكثر وكان شيئ

ْفضل كان قال: «ما أَمامة أبي عن عليه الله صلى الله رسإول بيت أهل عن َي
الشعير». خأبز وسإلم

َكل له قال: (و) قيل سإعد بن سإهل عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل أ
ِقّي؟ ّن ال
ِقّي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأى قال: ما ّن الله. لقي حتى ال

وسإلم؟ عليه الله صلى الله رسإول عهد على مناخأل لكم كانت له: هل فقيل
َناخأل. لنا كانت فقال: ما َم

بالشعير؟ تصنعون كنتم قيل: كيف
نعجنه.  ثم يطير، ما منه فيطير ننفخه قال: كنا

أكل ول خِأوان على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أكل قال: «ما أنس عن
ًا ًا خأبز ّقق مات». حتى ُمر

الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى البقل اخأتياره في
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى الطعام أحّب قال: «كان أنس عن

ْقل». َب ال

الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى بالخل ائتدامه في
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى الصباغ أحّب قال: «كان عباس ابن عن

الخّل».
فقال: وسإلم عليه الله صلى الله رسإول علّي قالت: دخأل هانىء أم عن

َدَك ْن ٌء؟» «أِع َشي
وخَأّل. يابس خأبز إل فقلت: ل،

َهاِت، َفَر َما فقال: « ْق ْيت أ ِدم َب لل» . ِفيه ُأ خَأ

السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى القثاء أكله في
ّوذ بنت الربيع عن ْفراء بن معاذ قالت: بعثني مع َناع َع ِق جْرو وعليه ُرطب من ب
ّثاء من ْغٍب، ِق وعنده بها فأتيته القثاء، يحب وسإلم عليه الله صلى النبي وكان ُز

ْلية ِدَمْت قد ِح فأعطانيه. منها يده فمل البحرين من عليه َق

السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى الدباء أكله في
ًا أنس: «أن عن َنعه. طعام إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل دعا خأياط ص
الطعام، ذلك إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع أنس: فذهبت قال

ًا الشعير خأبَز وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى فقّرب ّباء فيه ومرق ُد
وقديد.

ّباء يتتبع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أنس: فرأيت قال ُد الّصحفة، من ال
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ّباء أحب أَزل فلم يومئذ. من الد
يقول: يا وهو القرع يأكل وهو مالك بن أنس على قال: دخألت طالوت أبي عن
ّبك ما شجرة، من لك إياك وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ِلُحّب إلّي أح

الثامن الباب
 وسإلم عليه الله صلى والقطِ السمن أكله في

ْهدي عباس ابن عن ُأ وأقطِ سإمن وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول قال: 
ُته َما الّشيء َهذا للضب: «إّن قال ثم والقطِ، السمن فأكل وضب، ْل َك َقطِّ، أ

َء َفَمْن َله أْن َشا ُك ْأ ُكْل َي ْأ َي ْل ِكَل َف ُأ ِنه» . على َف َوا خِأ

التاسإع الباب
وسإلم عليه الله صلى الحيس أكله في
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى الطعام أحّب قال: «كان عباس ابن عن

ْيس». التمر، من الثريد وهو: الَح

العاشر الباب
وسإلم عليه الله صلى الثريد حبه في
ُد قال: َصنع عكرمة عن ًا جبير بن سإعي عباس: ائتني ابن إلى أرسإل ثم طعام
مواليك. من أحببَت وَمْن أنت

الله رسإول إلى الطعام أحب كان فإنه بالثريد، له: ائتنا فقال معه، وجئنا فجاء
الخبز. من الثريد وسإلم عليه الله صلى

عشر الحادي الباب
وسإلم عليه الله صلى طعمين بين جمعه في
يأكل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان الساعدي سإعد بن سإهل عن

بالّرطب». البطيخ
يأكل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «رأيت جعفر بن عبدالله عن

بالرطب». البطيخ
بين يجمع أن يعجبه كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عائشة: «أن عن

والرطب». البطيخ
بيمينه، الرطب يأكل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أنس عن

إليه». الفاكهة أحّب وكان بالبطيخ، الرطب ويأكل يساره، في والبطيخ
بالرطب البطيخ يأكل وسإلم عليه الله صلى النبي قالت: «كان عائشة عن

بالملح». والقثاء

عشر الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى العضاء من يختار كان وما اللحم أكله ذكر في
فأتي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عند قال: كنا جعفر بن عبدالله عن

وسإلم: عليه الله صلى الله رسإول فقال اللحم، ُيلقونه القوم فجعل بلحم،
َيُب ْط ِم «أ ّلْح ِر» .  َلْحُم ال ْه ّظ ال
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إليه فرفعت بلحم ُأتي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول هريرة: «أن أبي عن
تعجبه». وكانت الذراع

َطبخت عبيد أبي عن ًا وسإلم عليه الله صلى للنبي قال:  ْدر الذراع يعجبه وكان ِق
ْلته ِني ثم الذراع، فناو ْل ِو َنا َع» . فناولته. ثم قال: « ّذَرا ِني ال ْل ِو َنا َع» قال: « ّذَرا ال

ذراع؟ من للشاة وكم الله، رسإول فقلت: يا
ْفِسي فقال: «والذي ِده َن َي ْو ِب َكّت َل ِني سَإ َت ْل َو َنا َع َل ّذَرا ْوُت» . َما ال َع َد

الشاة في يعجبه يكن لم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول هريرة: «أن أبي عن
الكتف». إل

عشر الثالث الباب
وسإلم عليه الله صلى القديد أكله في
َقديد قال: «أكلنا عبدالله بن جابر عن وسإلم»، عليه الله صلى الله رسإول مع ال

عشر الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى الشواء أكله في
ًء وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: «أكلنا الحارثا بن عبدالله عن شوا
المسجد». في

عشر الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى الدجاج لحم أكله في
ْهدم عن ّدم موسإى أبي عند قال: كنا الَجْرمّي َز طعامه في وقدم طعامه فق

ًا، ْدُن فلم الله تيم بني من رجل القوم وفي دجاج ْدُن أبو له فقال َي موسإى: «ا
َأكل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأيت فإني الدجاج». لحم ي

عشر السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى الحباري لحم أكله في
عليه الله صلى النبي مع قال: «أكلت جده عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو عن

الحباري». لحم وسإلم

عشر السابع الباب
 وسإلم عليه الله صلى يعافه ما أكل تركه في

ميمونة على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع دخأل الوليد: أنه بن خأالد عن
لحَم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى فقدمت خأالته، وهي الحارثا بنت

َأكل ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وكان َضَب، ًا ي هو، ما يعلم حتى شيئ
يأكل؟ ما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول تخبرين النسوة: أل بعضُ فقال

َكه. َضَب لحم أنه فأخأبرته فتر
َألُت قال هو؟ وسإلم: أحراٌم عليه الله صلى الله رسإول خأالد: فس

ّنه قال: «ل، ِك َعاٌم ول ْيَس َط ْوِمي ِفي َل ِني َق ُد َأِج ُفه» ف َعا أ
ُته قال َترْر ينظر. وسإلم عليه الله صلى الله ورسإوُل فأكلته، خأالد: فاج
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أخأرجاه.
َيا وسإلم عليه الله صلى النبي قال: أتانا شيخ أبي عن ْعَشَر فقال: « ِرٍب، َم ُمَحا

ُكم ّلُه َنَصَر َ ال ِني ل ُقو َلَب َتْس ٍة» . َح َأ اْمَر
ًا النساء في الحلب العسكري: وكان قال ّيرون العرب عند عيب وأنشدوا: به، يع
ٍة َكْم وخأالة َجرير يا لك َعم

ْدعاء ِري َعلّي َحلبْت قد َف النساء يعتري لما كرهه قد يكون أن قال: ويجوز ِعَشا
وغيره. الحيضُ من

َبير بن سإعيد روى ما ذلك على قال: ويدل عليه الله صلى النبي قال: «كان ُج
لحوم من يأكل ول الداوة، ميزاِب من يشرب ل وكان الناس، ألطف ِمْن وسإلم

تحريم». غير من الَجلّلت
قاذورة، يأكل ل كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الزهري: «أن روى وقد
ْعلف». حتى الدجاج يأكل ول ُي

النجاسإات تأكل ما يجتنب كان وكأنه الشيء، يتقذر هنا: الذي ها قال: القاذورة
الطاهر. تعتلف حتى

أتى السلم: «َمْن عليه قوله القبيح. ومنه الفعل به ويقال: القاذورة. ويراد
ًا َوات» . هذه من شيئ ُذر َقا ال

عشر الثامن الباب
ريحه يؤذي ما وسإلم عليه الله صلى اجتنابه في
ًا أكل إذا كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإمرة: «أن بن جابر عن طعام

ُأتي أيوب، أبي إلى َفْضله بعث ًا ف فقال: يا بها فبعث ثوم، فيها بقصعة يوم
هو؟ أحرام الله، رسإول

ّني قال: «لَ، ْكَره ولك ْيَحه» .  أ ِر

ْكره قال: وإني تكره». ما أ
البخاري. بإخأراجه انفرد

عشر التاسإع الباب
وسإلم عليه الله صلى الجمار أكله في
نخل». ُجّمار يأكل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «رأيت عمر ابن عن

العشرون الباب
وسإلم عليه الله صلى والعسل الحلواء حبه في
ْلواء يحب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عائشة عن الَح

َعسل». وال

والعشرون الحادي الباب
وسإلم عليه الله صلى التمر أكله في
إل يوم في أكلتين وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أكل قالت: «ما عائشة عن

تمر». وإحداهما
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى التمر أحب قال: «كان عباس ابن عن

العجوة».
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مما الطعام يأكل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عائشة عن
يده». جالت التمر جاء إذا حتى يليه،
فأتاه وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول علينا قال: «دخأل بشر بن عبدالله عن
يلقيه». ثم إصبعيه ظهر على النوى ويلقي التمر يأكل فجعل وسإويق، بتمر أبي

ّبابة والوسإطى. يعني: الّس

والعشرون الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى العنب أكله في
العنب يأكل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «رأيت عباس ابن عن

ًا». خَأْرط

والعشرون الثالث الباب
وسإلم عليه الله صلى الرطب أكله في
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى قدمت إذا قال: «كنت أنس عن رطب
َنب». وترك الرطب أكل ّذ ال
يفطر أن يستحب وسإلم عليه الله صلى النبي قال: «كان عبدالله بن جابر عن

ًا ويجعلهن رطب، يكن لم إذا التمر وعلى الرطب، زمان في ُرطبات على وتر
ًا ًا أو ثلث ًا». أو خأمس سإبع

والعشرون الرابع الباب
 وسإلم عليه الله صلى الرطب بأول أتي إذا يفعل كان فيما

التمر من بالباكورة ُأتي إذا كان وسإلم عليه الله صلى النبي هريرة: أن أبي عن
ُهّم ِرْك قال: «الل َنا َبا َنا ِفي َل ِت َن ْي ِد َنا َم ّد َنا وُم َعْل َوَصاِع ِة ِمن واْج َك َبَر َكٌة» . ثم ال َبَر

الولدان. من حَضره أصغر يعطيه

والعشرون الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى الخبيص أكله في
المْربد، إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: خأرج سَإلَم بن عبدالله عن
ًا عليها حمل ناقًة يقود عفان بن عثمان فإذا ًا دقيق له فقال وعسلً، وسإمن

ِنْخ» . فأناخ، عليه الله صلى الله رسإول ُبْرمة دعا ثم وسإلم: «أ من فيها فجعل ب
ْنَضج» . أو أدرك حتى تحتها، فأوقد أمر ثم والدقيق، والعسل السمن قال: «أ

ّكلوا» . وأكل عليه الله صلى الله رسإول قال ثم قال: «هذا ثم منه، وسإلم: «
ٌء ُعوه َشي ْد ْيُص» . َت ِب ِرُس: الَخ َفا

والعشرون السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى ولعقها أصابع بثلثا أكله في
يأكل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «رأيت عجرة بن كعب عن

والتي الوسإطى يلعق رأيته ثم والوسإطى، تليها والتي الثلثا: البهام بأصابعه
البهام». ثم تليها،

يأكل كان وسإلم عليه الله صلى النبي أبيه: «أن عن مالك، بن لكعب ابٍن عن
ْلعقها». حتى يده يمسح ول أصابع، بثلثا ي
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مسلم. بإخأراجه انفرد

والعشرون الّسابع الباب
وسإلم عليه الله صلى يليه مما أكله في
وها هنا ها من آكل وأنا غلم وأنا جعفر بن عبدالله قال: رآني الحكم عبد عن
ُد لم أكل إذا كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال: «إن هنا، ْع ُده َت ما ي
ْين يديه». َب

والعشرون الثامن الباب
ًا أكله في وسإلم عليه الله صلى الجوع من مقعي

ُأتي مالك بن أنس (عن فرأيته بتمر، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «
ْقٍع وهو يأكل الجوع)». من ُم

والعشرون التاسإع الباب
ًا يأكل لم أنه في وسإلم عليه الله صلى متكئ
َ َأنا وسإلم: «أّما عليه الله صلى الله رسإول قال: قال ُجَحيفة أبي عن ُكُل َفل آ

ًا» . ِكئ ّت ُم
البخاري. بإخأراجه انفرد

الثلثون الباب
ًا يذّم لم أنه في وسإلم عليه الله صلى طعام
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل عاب قال: «ما هريرة أبي عن قطِ، طعام
ِتَي إذا كان تركه». وإل أكله، اشتهاه إن به ُأ

أخأرجاه.
يذّم ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان طالب أبي بن علي عن

ًا، يمدحه». ول َذواق

والثلثون الحادي الباب
وسإلم عليه الله صلى الصدقة يأكل ل كان أنه في
ْهز عن عليه الله صلى الله رسإول قال: قال جده، عن أبيه، عن حكم، بن َب

َقَة وسإلم: «إّن َد َ الّص ٍد َتِحّل ل َ ِلُمَحّم ٍد» . لِل ول ُمَحّم
صدقة. وقال: هذا بشيء وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل َأتى سإلمان. أنه عن

يأكل. لصحابه: «كلوا» . ولم فقال
وأَمر هدية. فأكل وهذا الصدقة تأكل ل رأيتك قلت: إني بشيء، قال: فجئته

َبه فأكلوا. أصحا
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: بعث رافع أبي عن الصدقة، على سإاعي

ْتبع َت فقال: وسإلم، عليه الله صلى الله لرسإول رافع أبو ذلك فذكر رافع، أبا فاسإ
َقَة «إّن َد َلى َحَراٌم الّص ٍد َع ٍد، وآِل ُمَحّم َلى وإّن ُمَحّم ْو ِم َم ْو َق ِهم، من ال ُفِس ْن أو أ

ُهم» . ْن ِم
سإأل بطعام ُأتي إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان هريرة أبي عن

َقٌة؟» فإن َأْم هو عنه: «أهديٌة َد َدقة َص ُكلوا» . ولم قال قيل: َص لصحابه: «
معهم. فأكل بيده قيل: هدية. ضرب يأكل. وإن
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الله صلى الله رسإول على الصدقة ُحّرمت إنما عقيل: أنه بن الوفاء أبو وذكر
ّية، الهدية لن الهدية؛ له وأبيحت وسإلم عليه َيا تح ّتحا َعّرضة وال للمقابلة م

َكارم، بيُت النبوة وبيُت منها، بأحسن السإتزادة.  في إليهم والرغبات الم

َكنة، تقتضي َمْرحمة والصدقُة َو أن وعن ذلك، عن النبوة بيُت فِصيَن الَمْس ُل ْع َت
َيهم ٌد أيد َي

والثلثون الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى يده وغسل الطعام من الفراغ عند الله حمده في
وُرفعت طعامه من فرغ إذا كان وسإلم عليه الله صلى النبي أن أمامة أبي عن

ُد مائدته ًدا ِد قال: «الَحْم ِثيًرا َحْم ًبا َك ّي ًكا َط َباَر ْيَر ِفيه، ُم ِفَي َغ ْك ّدٍع ول َم ول ُمو
ْغنًى َت ْنه ُمْس ّبنا» . َع َر

البخاري. بإخأراجه انفرد
من فرغ إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان الخدري سإعيد أبي عن

ُد طعامه َنا الذيِ د قال: «الَحْم َعَم ْط َنا أ َقا َنا َوسَإ َل َع ِلِميَن» . وَج ُمْس
فذهبنا طعام، إلى دعاه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن هريرة أبي عن

ِعم فلما معه، ُد يده وغسل َط ِعُم الذي ِد قال: «الَحْم ْط َعُم، ول ُي ْط َنا َمّن ُي ْي َل َع
َنا، َدا َه َنا َف َعَم ْط َنا، وأ َقا ُكّل وسَإ ٍء و ُد َحَسٍن بل َنا. الَحْم ّدٍع غيَرِ د َبل َو ٍأ ول ُم َف ول مكا
ٍر ْكفو ًنى ول َم ْغ َت ّبنا، َعنه، ُمْس ُد َر َعَم الذي ِد الَحْم ْط ِم ِمن َأ َعا ّط َقى ال مَن وسَإ

َكَسى الّشَراِب، ُعْرِي من و َدى ال َه ِة من و َل َ َبّصَر الّضل ُد ِمن و َعَمى. الَحْم الذيِ د ال
ِني َل َلى َفّض ٍر َع ِثي َق ِمّمن َك َل ُد خَأ ْفِضيلً. الَحْم َلِميَن» . َرّبِ د َت َعا ال

أكل إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان النصاري أيوب أبي عن
ُد وشرب َنا الذي ِد قال: «الَحْم َعَم ْط َنا أ َقا َغه وسَإ ّو َعَل وسَإ َمْخَرًجا» . َله وَج
وسإلم عليه الله صلى ومشروباته شربه ابواب

الول الباب
وسإلم عليه الله صلى الماء من له يستعذب كان أنه في
َذُب قالت: «كان عائشة عن ُء وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول ُيْستع من الما

ْقيا». الّس
فلن. بني أرض من الَحّرة أطراف والسقيا: من

 الثاني الباب

وسإلم عليه الله صلى البائت الماء اخأتياره في
ًا أتى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن جابر عن يعود النصار من قوم

ًا، َقى مريض َتس ُكم َكاَن فقال: «إْن منه، قريٌب وجدوٌل فاسْإ َد ْن ٌء ِع ِفي َباَت َقد َما
ّ َشّن، َنا» . وإل ْع َكَر
البخاري. بإخأراجه انفرد

الثالث الباب



مكتبة                                             المصطفى فضائل بتعريف الوفا
 السإلمية مشكاة

وسإلم عليه الله صلى البارد الماء اخأتياره في
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن عبدالله، بن جابر عن الوليد، بن عبادة عن

ْبرد النصار من رجل له «كان َء ُي جريد». من ُجّمارة على أو َأْشجاب، في الما
البارد». الحلو يعجبه كان وسإلم عليه الله صلى النبي عائشة: «أن عن

الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى منها يشرب كان التي النية ذكر في
ْهمان بن عيسى عن خأشب َقدح مالك بن أنس لنا قال: أخأرَج ثابت)، (عن َط

ّبب غليظ وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول قدُح هذا ثابت، فقال: يا بحديد، ُمَض
القدح بهذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل سَإقيُت (قال): لقد أنس عن

واللبن. والعسل، والنبيذ، كله: الماء، الشراَب
ًا بيته في فرأيت أنس على قال: دخألت إسإماعيل بن محمد عن من قدح

ويتوضأ». فيه يشرب وسإلم عليه الله صلى النبي فقال: «كان خأشب،
عليه الله صلى الله رسإول إلى بعث إسإكندرية صاحب عباس: أن ابن عن

َوارير، بقدح وسإلم منه. يشرب فكان َق

الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى اللبن شربه في
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى الشراب أحب قال: «كان عباس ابن عن

اللبن».
َعَمه وسإلم: «َمن عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عباس ابن عن ْط ّلُه أ ال

ًا َعام ُهّم َط ُقل: الل َي ْل ِرْك َف َنا َبا ْلنا ِفيه َل ِد ْب ْيٌر هو َما ِبه وا َقاه وَمْن ِمنه، خَأ ّلُه سَإ ًا ال َبن َل
ُهّم ُقل: الل َي ْل ِرْك َف َنا َبا ْدنا ِفيه َل ِز ّنا ِمنه، و َلُم ل فإ ْع ُء َن ِزى ِم ِمن ُيْج َعا ّط والّشَراِب ال

ْيُره» .  َغ

السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى النبيذ ذلك وصفة النبيذ، شربه في
ْنبذ قالت: كنا عائشة عن ًة وسإلم عليه الله صلى للنبي َن بالعشّي، فيشربه غدو

بالغداة. فيشربه بالعشّي له وننبذ

السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى السويق شربه في
القدح هذا في وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول أسإقي قال: «كنت أنس عن

البارد». والماء والنبيذ، والّسويق، والعسل، اللبن،

الثامن الباب
وسإلم عليه الله صلى شربه كيفية في
ًا، يستاك وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أكثم بن ربيعة عن َعْرض

ًا ويشرب ُأ ويقول: هو مّص َن ْه ُأ» َأ َأْمَر و

التاسإع الباب
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ًا الناء في تنفسه في وسإلم عليه الله صلى ثلث
ّفس وسإلم عليه الله صلى النبي قال: «كان أنس عن ًا». الناء في يتن ثلث

أخأرجاه.
ًا. الناء من الّشرب في يتنفس والمعنى: كان ثلث

ِرَب قال: «إذا أنه وسإلم عليه الله صلى النبي عن قتادة أبو روى وقد ُكم َش ُد أَح
َ ّفْس َفل َن َت ِء» . ِفي َي َنا ال

وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل رأى أنه مالك بن أنس َروى قلنا: ما ما وبيان
قطع، ثم جرع، ثم سَإّمى ثم قطع ثم جرع، ثم سَإّمى ثم قطع، ثم جرعًة َشرب

ًا الله. حمد فرغ فلما فرغ، حتى ثلث
تنفس شرب إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان مسعود ابن عن

َفس كل على الله يحمد أنفاس، ثلثا الناء على آخأرهن». عند ويشكره ن

العاشر الباب
ًا شربه في ًا قاعد وسإلم عليه الله صلى وقائم
ًا شرب وسإلم عليه الله صلى النبي عائشة: «أن عن ًا، قاعد ًا وصلى وقائم حافي

وشماله». يمينه عن وانصرف ومنتعلً،

عشر الحادي الباب
 وسإلم عليه الله صلى سإقاهم إذا أصحابه بعد شربه في

أصحابه. قالوا: يا يسقي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أنس عن
شربَت. لو الله، رسإول

ِقي ِم قال: «سَإا ْو َق ُهْم ال ًا» . آخِأُر ُشْرب

عشر الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى يمينه عن من مناولته في
ْبنا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول علينا قال: دخأل أنس عن ٍة من له فحل شا

لي الدار، في بئر من له وِشيَب داجن، يساره، عن بكر وأبو يمينه، عن وأعراب
أبا عمر: أعطِِ فقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فشرب ناحيًة، وعمر
ْيَمَن العرابّي فناوله بكر، ْيَمَن» . وقال: «ال َل َفا
فشرب بشراب ُأتي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإعد: أن بن سإهل عن

َذُن فقال الشياخ، يساره وعن أعرابي، يمينه وعن منه، ْأ َت أْن ِفي للغلم: «أ
ِطي ْع ِء؟» . ُأ َ ُؤل َه

ّله منك نصيبي أوثر ل فقال: «والله ًا» فت وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل أحد
يد. في

ّله: ألقاه. الصحيحين. ومعنى في الحديثان ت
وسإلم عليه الله صلى أبواب: نومه

الول الباب
بالليل أزواجه وسإلم عليه الله صلى مسامرته في
ّدثا عائشة عن ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: ح ًا، نساءه يوم حديث

خُأَرافة». حديَث الحديث منهن: «كان امرأة فقالت
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ْدُروَن َت َفة؟» . َما فقال: «أ خُأَرا
ً كان ْذرة من رجل ْته ُع ًا فيهم فمكث الجاهلية، في الجن أسَإر ّدوه ثم دهر إلى َر

الناس: حديث فقال العاجيب، من فيهم رأى بما يحدثهم فكان النس،
خأرافة».

معروف. وهو َزْرع، أم حديث الفن هذا المصنف: ومن قال

الثاني الباب
الجمعة ليلة ونزوله وسإلم عليه الله صلى صعوده في
من خأرج الصيُف كان إذا وسإلم عليه الله صلى النبي قال: «كان عباس ابن عن

الجمعة». ليلة البيت ودخأل نزل الشتاء كان وإذا الجمعة، ليلة البيت

الثالث الباُب
 وسإلم عليه الله صلى النوم قبل وضوئه في

وهو ينام أن أراد إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عائشة عن
َأ فرجه غسل ُجنب للصلة». وضوءه وتوض

أخأرجاه.

َباُب الّرابع ال
وسإلم عليه الله صلى نومه عند اكتحاله في
كّل بالثمد يكتحل كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عباس: «أن ابن عن
أميال». ثلثة عين كل في يكتحل وكان ينام، أن قبل ليلة

َباُب الخاِمس ال
وسإلم عليه الله صلى بالليل عليه ينام كان الذي فراشه صفة في
ينام الذي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ِضَجاع قالت: «كان عائشة عن

ّوا أدم من بالليل عليه ًا». محش ليف

َباُب الّسادس ال
وسإلم عليه الله صلى الفراش أتى إذا يصنع كان فيما
ليلة كل في فراشه أتى إذا كان وسإلم عليه الله صلى النبي عائشة: «أن عن

برب أعوذ {قل أحد} و الله هو فيهما: {قل وقرأ فيهما َنفث ثم كفيه جَمع
يبدأ جسده، من اسإتطاع ما بهما مسح الناس} ثم برب أعوذ {قل الفلق} و

ْقبل وما ووجهه رأسإه على بهما مرات». ثلثا ذلك يفعل جسده، من َأ
أخأرجاه.

فراشه إلى أوى إذا كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول هريرة: أن أبي عن
ُهّم ْبِع الّسماواِت رّب قال: «الل َلْرِضيَن َوَرّب الّس ْدسًإا، ا ٍء، ُكّل َوَرّب ُق َق َشي ِل َفا

َوى، الَحّب ّن َنّزُل وال َة ُم ْوَرا ّت ْيَل ال ْنِج ُبوَر وال َقان، والّز ُفْر ُذ وال ُكّل َشّر مْن ِبَك أعو
ٍء ْنَت َشي ٌذ أ ِته، آخأ َي َناِص ْنَت ِب ّوُل أ َل ْيَس ا َل َلَك َف ْب ٌء، َق ْنَت َشي ْيَس الخِأُر وأ َل َدَك ف ْع َب
ٌء ْنَت َشي ِهُر وأ ّظا ْيَس ال َل َقَك َف ْو ٌء، َف ْنَت َشي ِطُن وأ َبا ْيَس ال َل َنَك َف ٌء ُدو ْقضُِ َشي ِا
ّني ْيَن َع ّد ِني ال ِن ْع ِر» . ِمن وأ ْق َف ال
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السابع الباب
 وسإلم عليه الله صلى النوم عند يقوله كان وما نومه، كيفية في

َبراء عن إلى أوى إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: كان عازب بن ال
ُهّم ثم اليمن شقه على نام فراشه ّني قال: «الل َلْمُت إ ْفِسي َأسْإ ْيَك َن ْهُت إل َوّج و
ِهي ْيَك وْج ِري وألَجأُت إل ْه ْيَك، َظ َبًة إل ْغ َبًة َر ْه ْيَك، وَر َأ ل إل ْلَج ْنَجى ول َم ْنَك َم إل ِم
ْيَك، ْنُت إل ِبَك آَم َتا ِك ْلَت الذي ِب ْنَز ّيَك أ ِب َن ْلَت» . الذي و أْرسَإ
ُهّن وسإلم: «َمن عليه الله صلى النبي وقال َل ِته من َماَت ثّم َقا َل ْي َلى َماَت َل َع

ِة» . ْطَر ِف ال
أخأذ إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان اليمان بن حذيفة عن

ُد مضجعه َنا الذي ِد قال: «الَحْم َيا َد أْح ْع َنا َما َب َت ِه أَما ْي ّنُشوُر» . وإل ال

الثامن الباب
وسإلم عليه الله صلى اسإتيقظ إذا يقوله كان ما في
قال: اسإتيقظ إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان ذر أبي عن

ُد َنا الذي ِد «الَحْم َيا َدَما أْح ْع َنا َب َت ِه أَما ْي ّنُشوُر» . وإل ال
عليه الله صلى الله رسإول فنام ميمونة، خأالته عند بات عباس: أنه ابن عن

ْبله أو الليل (إذا) انتصف حتى وسإلم فجعل اسإتيقظ بقليل، بعده أو بقليل ق
آل سإورة من الخواتم اليات العشر قرأ ثم بيده، وجهه عن النوَم يمسح

يصلي. وقام توضأ ثم عمران،
سإفر في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «رأيت عطية بن شمر عن

صلى وسإلم: فلما عليه الله صلى الله رسإول صلة كيف الليلة فقلت: لَْرمقّن
ّيا فنام اضطجع العشاء ِو ّبنا السماء في فنظر اسإتيقظ ثم الليل من َه فقال: {ر

َد} . ُتْخلف ل قوله: {إنك باطلً} إلى هذا خألقت ما الميعا

التاسإع الباب
وسإلم عليه الله صلى قلبه ينام ول عيناه تنام أنه في
ِتر؟ أن قبَل أتنام الله، رسإول قالت: قلت: يا عائشة عن ُتو

َيا ِئَشُة، قال: « َنّي إن َعا ْي َناَمان َع َ َت َناُم ول ِبي» .  َي ْل َق

السماع، وعدم الجفن انطباق في نوَمنا يساوي نومه كان قائل: إذا قال فإن
َفْرق؟ َوْجه فما الشمس، َحّر إل أيقظه فما الصلة عن نام أنه حتى ال
أمرين: يتضّمن فقال: النوُم عقيل، ابن عنه أجاب فقد

فيه. يشاركنا الذي وهو الجسد، أحدهما: راحة
ُبه الثاني: غفلُة ْل َق ًا كان القلب. و ًا متيقظ ًا الحلم، من سإليم في للوحي ُمتلقي

ًا المنام، ّبه، يكون ما مثل على المصالح في متفكر ْغفل فما المتن ُبه َي بالنوم قل
ْغَشى كان وقد له، وِضع عما لو حالٌة وهي ويستطرح، الوحي نزول عند عليه ُي

ًا الحالة تلك في كان وهو وضوءه، انتفضُ أمته بعضَُ أصابت ًا حافظ من محفوظ
َلبات َدثا، مخارج واسإترخأاء الطبع َغ بحال. فالله حينئذ عنا غائب فهو الح

ّير سإبحانه يشاء. ما إليه يس
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وجهان: فله الشمس، طلعت حتى نوُمه وأّما
ّبد ما َيْشرع أن بذلك أريد أحدهما: أنه َيغفل. وهذا ويسهو به يتع الماء كإعدامه و

تيمم. حتى
ّطلته المعارف من تخّصه علوم لنكشاف جَرى ذلك يكون والثاني: أن عن ع

ّقي، بأدب الباطن لشتغال الظواهر، بحقوق القيام َلكه من قال كما التل ْكُر َم ذ
محبوبه:

ِري ما فوالله ْد ُتها إذا َأ ذكر
ْيِن َت ْن ِث ِعَشا صليُت أ َيا َأْم ال ثمان

(و) الركان. بالعمال ُتخّل القلوب ُمهّمات زالت وما

العاشر الباب
وسإلم عليه الله صلى مناماته بعضُ ذكر في
ّلى إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان جندب بن سَإُمرة عن ص

َة ْقبل الغداة صل ٌد رأى فقال: «هل بوجهه علينا َأ رؤيا؟» فإن الليلَة منكم أح
ٌد كان يقول. أن الله شاء ما فيها فيقول عليه، َقّصها رؤيا رأى أح

َلنا ًا فسأ َهْل يوم َأى فقال: « ٌد َر ُكم َأَح ْن َلَة ِم ْي ّل َيا؟» ال ْؤ ُر
قلنا: ل. 

ّني ْيُت قال: «لك َأ َلَة َر ْي ْين الل َل ِني َرُج َيا َت َذا أ َأخَأ ِدي ف َي ِني ِب َأخْأَرَجا ٍء إلى ف ْو َفَضا أ
ٍة، أْرٍض َي ِو َت َلى ِبي فّمرا ُمْس ِئٌم آخَأَر وإذا َرُجٍل، َع َلى َقا ْأسِإه َع ِده َر َي ِمن َكلوٌب ِب
ْيد، ِد ُله َح ْدخِأ ُي ِقه ِفي َف ْد ّقه ِش َيُش ّتى َف َغ ح ُل ْب َفاه، َي ِرَجه ثم َق َله ُيْخ ْدخِأ ُي ِقه ِفي َف ْد ِش
ِئم الخَأَر، َت ْل َي ْدِق. فهو هذا و َعُل الّش ْف ِلَك َي ِبه» . َذ

ْلُت: َما ُق َف َهذا؟» «
ْقُت َل َط ْن ِلق. فا َط ْن َقال: ا ُهَما، « َع ْلق َرُجٌل فإذا َم َت َلى ُمْس َفاه، َع ِئٌم وَرُجٌل َق ِده َقا َي ِب

ْهٌر ٌة أو ِف َدُخ َصْخَر َيْش َها ف ْأسَإه ِب َده َر ْه َد َهَب فإذا الَحَجُر، فيت َذه َذ ْأخُأ َي َد ل َرأسُإه َعا
ُع كان، َكَما َن َيْص ْثُل ف َذلك» . ِم

ُقلُت: ما َف ْق» . هذا؟ « ِل َط ْن َقالَ: ا
ْقُت َل َط ْن ُهَما، «فا َع ْيٌت فإذا َم لي َب ِن ْب َلى َم ِء َع َنا ِر ِب ّنو ّت ْعلَه ال ٌق أ ّي ُله َض َف ٌع، وأسْإ واسِإ

ُد َق ُته ُتو ٌء ِرَجاٌل ِفيه َناٌر، َتْح ِنَسا ٌة، و َدْت فإذا عَرا ِق ْو َفعوا، أ َت ّتى اْر ُدوا ح أن َكا
َدْت فإذا َيْخُرجوا، فيها» . َرَجعوا خَأَم

ْق» . هذا؟ «فقلُت: ما ِل َط ْن قال: ا
ْقُت َل َط ْن ْهٌر فإذا «فا ٍم ِمن َن َلى َرُجٌل ِفيه َد َع ِء و ِطى ِر َشا ْه ّن ْيَن َرُجٌل ال ْيه َب َد َي

ٌة، ْقبُل ِحَجاَر ُي ِر ِفي الذي الّرُجُل ف ّنه َنا فإذا ال َيْخُرَج َد ْيه في الّرُجُل َرَمى ل ًا ِف َحَجر
َع ِنه، إلى َفَرَج َكا َعُل َفهو َم ْف به. ذلك َي

ْق» . هذا؟ فقلت: ما ِل َط ْن قال: ا
ْقُت َل َط ْن ْوَضٌة فإذا «فا ُء َر ٌة ِفيها خَأْضَرا ْيَمٌة، َشَجَر ِظ ْيٌخ وإذا َع ِلها في َش َله أْص ْو َح

َياُن، ْب ْيٌب َرُجٌل وإذا ِص ِر َله منه َق ْو َعى َيُحّشها َناٌر َح َيْس َها، و َل ْو ِعدا َح في بي َفَص
ِني الّشَجَرة ْدخَأل ًا فأ ِني (ثم َدار َ ْدخَأل ًا) هي أ ْفَضُل، أْحَسُن َدار ُشيوٌخ فيها وأ

َباٌب» .  وَش
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ُكَما «فقلُت ّن ُتَما لهما: إ ْف ّو َلة، ِبَي َط ْي ِني الل ِبَرا َعْم» . َعّما َفاخْأ َن َقالَ:  ْيُت.  َأ َر

ّوُل الّرُجُل «أما ْيَت الذي ال ّنه َرأ ّذاٌب فإ ّذُب َك َك َبَة ُي ْذ ِك ُتْحَمُل ال ْنه ف ّتى َع َغ ح ُل ْب َت
َق، َفا ُع فهو ال َن ْيَت ما به ُيْص َأ ِم إلى َر ْو ِة، َي َياَم ِق ُع ُثّم ال َن ّلُه َيْص َء» . َما به ال َشا
ْيَت الذي الّرُجُل «وأما َأ ًا َر ْلِقي َت َتاه َفَرُجٌل ُمْس ّلُه آ َباَرَك ال َلى َت َعا َت ُقْرآُن و َناَم ال َف

ْيِل عنه َلْم بالل ْعَمْل و ِر، ِفيه ِبَما ي َها ّن َعُل فهو بال ْف ْيَت ما به ُي ِم إلى َرأ ْو ِة» . َي َياَم ِق ال
ْيَت الذي «وأما َأ ِر في ر ّنو ّت ُهم ال ُة ف َنا ِني» . الّز َوا والّز
ْيَت الذي «وأما َأ ِر في َر ْه ّن ِكُل ال َبا» . فآ الّر
ْيُخ) الذي «وأما ْيَت (الّش َأ ِة أْصِل في َر ْيُم فهو الَشَجَر ِه ْبَرا ْيُل، إ ِل َياُن وأّما الَخ ْب الّص
َله الذيَن ْو ُد َح َ ْول ّناِس» . فأ ال
ْيَت الذي الّرُجُل «وأما َأ ُد َر ِق ّناَر يو َها ال َيُحّش َذاَك و ِلٌك َف ِزُن َما ِر خَأا ّنا ْلَك ال ِت و

ّناُر» . ال
ّداُر «وأما ْلَت التي ال ً َدخَأ ّول َداُر أ ِة َف ِنيَن. وأّما َعاّم ْؤِم ّداُر الُم َلخْأَرى ال َداُر ا َف

ِء» . َدا َه الُش
َنا ْيل، «وأ ِر ْب ُثّم وهذا ِج َيُل.  ِئ َكا ْي ْع َقال ِم َف ْأسَإَك، ِلي: اْر ِة فإذا َر َئ ْي َه َقال: الّسَحاِب َك َف
ْلَك ِت ِني و َعا َد ُقلُت:  َف ْدخُأُل َداُرَك.  ّنه أ ِري. فقال: إ ْد َدا َلْم َعَمٌل َلَك َبِقي َق

ُله، ْكِم َت ْو َتْس َل ْد َف َته َق ْل ْكَم َت ْلَت اسْإ َدخَأ َداَرَك» . َل
أخأرجاه.

ّدثا وسإلم عليه الله صلى النبي قال: كان أبيه، عن سإالم عن َنا يح ْي َب َنا قال: « أ
ِئٌم ِني َنا ُت ْي َأ ْيُت َر ِت َدٍح ُأ َق ْبُت ِب ِر ْنه َفَش ّتى ِم ّني ح ّي أَرى إ ِري، ِمن َيْخُرُج الّر َفا ْظ ُثّم أ

ْيُت َط ْع ِلي ُأ ُعَمَر» . َفْض
ّولَت قالوا: ما الله؟ رسإول يا ذلك أ

ْلُم» . ِع قال: «ال
أخأرجاه. 

َنا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال الخدري سإعيد أبي عن ْي َب َأنا وسإلم: «

ِئٌم ْيُت َنا َأ ّناَس َر ْعَرُضوَن ال َلّي ُي ِهم َع ْي َل َع َها ُقُمٌص و ْن ُغ َما ِم ُل ْب َي َي ْد ّث َها ال ْن ُدوَن ما وِم
ِلَك، ِرَض َذ ُع َلّي و ّطاِب ْبُن ُعَمُر َع ْيه الَخ َل َع ْيٌص و َيُجّره» . َقِم

ّولت قالوا: فما الله؟ رسإول يا ذلك أ
ّدين» . قال: «ال

أخأرجاه.
ّناَس قال: «رأيُت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن الله عبد عن ْيَن ال ِع َتِم ُمْج
ٍد، في ْي ِع ّدم َص َق َت ٍر أبو َف ْك َع َب َنَز ًا َف ُنوب ْو َذ ْين، أ َب ُنو ْعٌف، َنْزِعه وفي َذ ّلُه َض ِفُر وال ْغ َي
َها ُثّم له، َذ َلْت ُعَمُر أخَأ َتَحا ًا، فاسْإ َلْم َغْرب ًا أَر َف َقّري ْب ّناس في َع ِري ال ْف ّيه، َي ِر ّتى َف ح

ّناُس َضَرَب َطن» . ال َع ِب

أخأرجاه.
َنا وسإلم عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبي عن ْي َب ِئٌم َأنا قال: « ِني َنا ُت ْي َأ ِفي َر

ِة، ّن ٌة فإذا الَج َأ ُأ اْمَر َوّض َت ِنِب إلى َت ِر َجا ِلَمْن َقْص ُقلُت:  َقْصُر؟ هذا َف ُعَمَر. ال ِل قالوا: 
َكْرُت َذ َتَك، َف ْير ْيُت َغ ّل َو ًا» . َف ِبر ْد ُم

الله. رسإول يا أغار عليك وقال: أو عمر فبكى
ّني قال: «رأيُت وسإلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن ُع كأ ْنَز َلى َأ َع
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ٍم َن ٍد َغ ْو ُطها سُإ ِل َنٌم ُمَخا ْفٌر، َغ َء إذ ُع ٍر أبو َجا ْك َع َب َنَز ًا ف ُنوب ْين، أو َذ َب َنْزِعه وفي َذنو
ْعٌف، ِفُر َض ْغ َي ّلُه و ِبي ال ٍر، َل ْك َء إذ َب َذ ُعَمُر َجا َأخَأ َو ف ْل ّد َتَحال ال ًا فاسْإ َوى َغْرب فأْر
ّناَس َدُر ال ُء، وَص َلْم الّشا ّيا أَر َف ِر َق ْب ِري َع ْف ّيه» . َي ِر َف
ّولُت عليه الله صلى الله رسإول فقال َنَم أّن وسإلم: «فأ َغ َد ال َعَرُب، الّسو وأّن ال
ْفَر ُع ُهم ال ُن َوا العاِجُم» .  هذه من إخْأ

ّني قال: «َرأيُت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أنس: أن عن َأ َلَة َك ْي ِر في الل َدا
َبَة ْق ِفٍع، ْبِن ُع ْيُت َرا ِت أ

ُ ٍر ف َتْم ِر مْن ب ْبِن َتْم ّولُت ا َنا أّن َطاٍب. فأ َعَة ل ْف َيا ِفي الّر ْن ّد ال
َبَة ِق َعا ِة، ِفي وال َنا وأّن الخِأَر َن ْي ْد ِد َطاَب» . َق

ْيُت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن عبدالله بن جابر عن ّني قال: «َرأ َأ َك
ْيُت ِت ِة ُأ َل َي ْك ٍر ِبِم ُتها َتْم َعَجْم َدُت َفِمي ِفي َف َوَج ًة ِفيها َف َوا ِني، َن ْت َذ ُتها، آ ْظ َف َل ُثم َف

ْذُت ُتها، أخْأَرى أخَأ َعَجْم ْدُت َف َوَج ًة ِفيها ف َوا ُتها» . َن ْظ َف َل َف
ْعني أبو فقال َد ْعبرها. بكر:  فل

َها» . ُبْر ْع فقال: «ا
ْون ويغنمون، َيْسلمون بعثَت، الذي جيشك قال: هو َق ً فيل ْنشدهم رجل ذمتك َفي

َيدعونه، ْون ثم َف َق ً َيل َدعونه، ذمتك فينشدهم رجل ْلقون ثم في ً َي فينشدهم رجل
َدعونه. ذمتك في

َكذلَك َلُك» . َقاَل قال: « الَم
َنا مسعود ابن عن ْي عليه الله صلى الله رسإول عند ليلة ذات الحديَث قال: أكَر

ْونا ثم وسإلم، َد ِرَضْت عليه َغ ُع َلّي فقال: « ُء َع َيا ِب ْن َلة ال ْي ّل ُأَمِمها، ال َعَل ب ِبّي َفَج ّن ال
َعه َيُمّر َثة، وَم َ ّثل ِبّي ال ّن َعه وال َفُر، وَم ّن ِبّي ال ّن ْيَس وال َعه ول ٌد، َم ّتى أَح ُموسَإى مّر ح
َعه ِعْمراَن ْبَن َبًة وَم ُك ْب ِني ِمن ُك ْيَل، َب ِئ ِني إسْإَرا ُبو ْعَج ْلُت: َمْن فأ ُق ِء؟ ف َ قال: َهؤل

َعه ُموسَإى أخُأوَك ُنو َم ْيَل» . َب ِئ إسْإَرا
ْيَن ُقلُت: أ ِتي؟ «ف ْيل أّم ِق ُظْر َف ْن َظْرُت َعْن ِلي: ا َن َف ِنَك.  ْي ّظَراُب فإذا َيِم ْد ال ّد َق سُإ

ُوُجوه َفِقيل ِب ْيَت؟ الّرَجاِل.  َأَرِض َيا لي:  ْيُت» . َرّب قلُت:  َرِض

ْيَل، ِء َمع إّن «فق َ ِعيَن َهؤل ْب ًا سَإ ْدخُألوَن ألف ّنة َي ْير الَج َغ ِحَساٍب» .  ِب

ُكم عليه الله صلى النبي فقال َدا ِف ِبي وسإلم: « أ
ُأّمي َ ُتم إْن و ْع َط َت ُنوا أْن اسْإ ُكو َت

ِعيَن مَن ْب ُلوا، الّس َع ْف ُتم فإن َفا ُنوا َقّصْر ُكو ْهِل مْن ف ّظَراِب، أ ُتم فإْن ال قّصْر
ُنوا ْهِل مْن فكو ُفِق، أ ُل ّني ا ْد فإ ْيُت َق ًا َرأ َوُشوَن» . َناسإ َها َت َي
ّكاشة فقال من يجعلني أن الله رسإول يا لي الله فقال: ادع ِمْحَصن بن ُع

له. السبعين. فدعا
ْوَن فقال: «َمْن تحدثنا قال: ثم ِء َتَر َ ِعيَن َهؤل ْب ْلِف؟» الّس َل ا

ِلدوا (فقلنا): قوٌم ًا بالله يشركوا لم ثم السإلم في و ماتوا. حتى شيئ
ُهم وسإلم عليه الله صلى النبي ذلك فبلغ َتووَن ل الذيَن فقال: « ْك ُقون ول َي ِر َت َيْس
ّيروَن ول َتط َلى َي َع ِهم و ّب ّكلوَن» . َر َو َت َي

َنا: بمعنى ْي َنا. أكر ْل َط أ
ّظراب: صغار الجبال. وال

ْدخأل َي بعضُ. في بعضهم ويتهاوشون: 
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َنا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن ْي َب َنا وسإلم: « ِئٌم أ ْذ َنا إ
ْيُت ِت ِئَن أو َع الْرِض خَأَزا ُوِض ّي ِفي َف َد َواَراِن َي َهٍب مْن سِإ ُبَرا َذ َك َلّي َف ِني. َع َهّما وأ

ْوِحَي ُأ ُهَما أْن إلّي ف ُفْخ ْن ُهَما أ ُت َفْخ َن َطاَرا َف ُهَما َف ُت ْل ّو ْيِن فأ َب ّذا ْيِن الك َذ ّل ُهَما، أنا ال َن ْي َب
َء َصاِحُب َعا ْن ِة» . وَصاِحُب َص َيَماَم ال

ْيُت وسإلم عليه الله صلى النبي أن أبيه عن سإالم عن ُة قال: «َرأ َء اْمرأ َدا ْو سَإ
َة ِئَر َنَة ِمن خَأَرَجْت الّرأِس َثا ْي ّتى الَمد َعَة، َقاَمْت ح ْي ِه ْلُت ِبَم ّو َأ َء أّن ف َبا ِة و َن ْي ِد الَم
ِقَل َعَة إلى ُن ْهي َفُة» . وهي َم الُجْح
ْينا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن َب ِئٌم أنا وسإلم: « َنا

ْيُت ِط ْع ْيَح ُأ ِت ِئِن َمفا َيا خَأَزا ْن ّد ّتى ال َعْت ح ّفي» .  ِفي ُوِض َك

بنت حَرام أم على وسإلم: يدخأل عليه الله صلى الله رسإول قال: كان أنس عن
ْلحان صلى الله رسإول عليها فدخأل الصامت، بن ُعبادة تحت وكانت فتطعمه، م

ًا وسإلم عليه الله ّلي جلست ثم فأطعمته، يوم صلى الله رسإول فنام رأسإه، تف
وسإلم. عليه الله
يضحكك؟ ما الله، رسإول (قالت): فقلت: يا يضحك وهو اسإتيقظ ثم

َناٌس ِتي ِمن قال: « ِرُضوا ُأّم َلّي ُع ًة َع ْيِل في ُغَزا ِب ُبوَن الله سَإ َك َبَج َيْر ِر هذا َث َبْح ال
ًا ُلوك ْثَل أو السِإّرة على ُم َلى الُملوِك ِم ِة. َشّك َع ُهَما السِإّر ّي َقال» . أ

منهم. يجعلني أن الله أدع الله، رسإول فقلت: يا

ْنِت ْنهم» . قال: «أ ِم
َكَك يضحك. فقلت: «ما وهو اسإتيقظ ثم فنام، رأسإه وضع ثم َرسُإوَل يا أْضَح

الله؟»
َناٌس ِتي ِمْن قال: « ِرُضوا أّم َلّي ُع ًة َع َكَما سإبيل في غزا َلى» . ِفي َقاَل الله.  ُلو ا

منهم. يجعلني أن الله قالت: فقلت: ادع
ِليَن» . من قالت: «أنِت ّو ال

من خأرجت حين دابتها عن فُصرعت معاوية، زمن في البحر ِحَرام أّم فركبْت
فهلكت. البحر

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول علينا قال: خأرج سَإمرة بن الرحمن عبد عن
ٍم ذات ّني المدينة، مسجد في ونحن يو ْيُت قال: «إ َأ َلَة َر ْي ًا» . الل َعَجب

الله؟ رسإول يا هو قالوا: وما
ْيُت ً قال: «رأ ِتي ِمن َرُجل ْته َقد أّم َوَش َت ِطيُن اْح َيا َءه الّش ْكُر َفَجا وَجّل َعّز الله ِذ

ّلَصه ِنهم» . من فَخ ْي َب
ْيُت َأ ً «وَر ِتي من َرُجل ْته أّم َتوَش َكُة اَح ِئ َ َذاِب َمل َع ْته ال َء ُته َفَجا ْته َصل َذ َق ْن َت من َفاسْإ

ِهم» . ْي ِد ْي أ
ً «ورأيُت ِتي من رُجل َهُث أّم ْل ًا َي َطش ّلَما َع َد ُك ْوًضا وَر ِنع، َح َءه ُم ْوُم َفَجا رَمَضاَن َص
َقاه َواه» . َفَس َأز و

ً «ورأيُت ّيوَن ُأّمتي من رُجل ِب ّن ٌد وال ُعو ًا ُق َلق ًا َح َلق ّلَما َح َنا ُك ٍة ِمن َد َق َل ّد، َح َءه ُر َفَجا
َله ِتَسا ْغ ِة من ا َب َنا َذ الَج ِده فأخَأ َي َلَسه ِب َلى وأْج ِبي» .  إ ْن َج



مكتبة                                             المصطفى فضائل بتعريف الوفا
 السإلمية مشكاة

ً «ورأيُت ِتي ِمْن َرُجل ْيِن ِمْن أّم ْيه ب َد ْلَمٌة، َي ْلِفه ومن ُظ ْلَمٌة، خَأ ِنه وعن ُظ ْي َيِم
ْلَمٌة. وعْن ِله ُظ ْلَمٌة، ِشَما ِقه ومن ُظ ْو ْلَمٌة، َف ِته ومْن ُظ ْلَمٌة، َتْح ّيٌر وهو ُظ َتَح ُم

َءه ِفيها، ُته َحّجه َفَجا ُعْمَر َذاه و َق ْن َت ّظلَمة من فاسْإ ْدخَألَه ال ّنوَر» . وأ ال
ً «ورأيُت ِتي من رُجل ّلُم أّم َك َنه ول الُمؤِمنيَن ُي ّلمو َك ْته ُي َء َلُة َفَجا ِم ِص َقالت: الّرِح َف

ْعَشَر يا ّلُموه الُمؤِمنيَن، َم ّنه َك ً كاَن َفإ ّلُموه َواِصل َك َفُحوه» . ِلَرِحِمه. ف وَصا
ً «ورأيُت ِتي ِمن رُجل ِقي أّم ّت َهَج َي ّنار َو ِده وَضَرَرها ال َي ِهه، َعن ِب ْته َوْج َء ُته فَجا َق َد َص
ًا َفَصاَرْت ْتر َلى سِإ ْأسِإه َع ّ َر ِظل َلى و ِهه» . َع َوْج
ً «ورأيُت ِتي من َرُجل ْته قد أّم َذ َيُة أخَأ ِن َبا َكاٍن ُكّل مْن الّز َءه َم ْعروِف َأْمُره َفَجا بالَم

ُيه ْه َن ِر عن و َك ْن َذاه الُم َق ْن َت ِهم مْن فاسْإ ِدي ْي ْدخَألَه أ ِة في وأ َك ِئ َ ِة َمل َفَصاَر الّرْحَم
ُهم» . َع َم

ً «ورأيُت ِتي من َرُجل ًيا أّم ِث َلى َجا ْيه َع َت َب ْك َنه ُر ْي ْيَن َب َب َءه ِحَجاٌب، الله و ُحْسُن َفَجا
ُلِقه َذ خُأ ِده فأخَأ َي َله ِب ْدخَأ َلى َفأ وَجّل» . َعّز الله َع

ْيُت ً «ورأ ِتي من َرُجل ْد أّم َوْت َق ُته َه َف ْي ِله، ِقبَل َصِح َءه ِشَما ُفه َفَجا ْو الله مَن خَأ
َلى َعا َذ َت َته َفأخَأ َف ْي َلها َصِح َع ِنه» . في َفَج ْي َيِم

ْيُت ً «ورأ ِتي من َرُجل ُنه، خَأّف أّم ْيَزا ْته ِم َء َطاه، َفَجا ْفَر ِني َأ ْع َده َي َ ْول َغاُر، أ الّص
ّقلوا َث َنه» . َف ْيَزا ِم

ْيُت ً «ورأ ِتي من َرُجل َلى أّم ِر َع ّنَم، َشِفي َه َءه َج ُله َفَجا َلى الله ِمَن َوَج َعا َذه َت َق ْن َت فاسْإ
َذلك» .  ِمن

ْيُت ً «وَرأ ِتي من َرُجل ِئًما أّم َلى َقا َفُة ُتْرِعد َكَما ُيْرِعد الّصراِط َع ْع ْيٍح في الّس ِر
َءه َعاِصٍف، ّنه ُحْسُن فَجا ّكَن بالله َظ َته َفَس َع ْو َلى وَمَضى َر الّصَراِط» . َع
ْيُت ً «وَرأ ِتي من َرُجل ُبو أّم ًا َيْح َيان ُق أْح ّل َع َت َي ًا، و َيان ْته أْح َء ُته َفَجا َ َلّي َصل َذْت َع َفأخَأ

ِده َي ْته ِب َقاَم َلى َفأ وَمَضى» . الّصراِط َع
ْيُت ً «ورأ ِتي من َرُجل َهى أّم َت ْن َلى ا َواِب إ ْب ِة أ ّن َقْت الَج ّل ُغ ْبواُب َف َنه، ال ْته ُدو َء َفَجا
ُة َد َها َ أْن َش ّ اله ل ّلُه إل َتَحْت ال َف َواَب َف ْب ْته ال َل ْدخَأ ّنَة» . وأ الَج
ّبه أبواب وسإلم عليه الله صلى ِط

الول الباُب
وسإلم عليه الله صلى أمراضه كثرة في
ْعجُب لعائشة: ل يقول ُعْروة قال: كان هشام عن أقول: زوجُة فقهك، من َأ

ْعجُب بكر. ول أبي وابنُة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ْلمك من َأ بالشعر ِع
ْعجُب ولكن بكر، أبي أقول: ابنة الناس، وأيام ْلمك ِمْن َأ ّطب ِع بال

ًا «كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقالت: إن عمره، آخأر في سَإِقيم
َدم فكانت ْق ُد عليه َت ْنعُت َوْجه كل من العرب وفو َت أعالجها، فكنت النعاَت، َف

َثّم». فِمْن

الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى سإحر أنه في
لي وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل قالت: «سَإحر عائشة عن يهود من يهود
ْعصم، بن َلبيد له يقال ُزريق بني وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل كان حتى َأ

ّيل ْفعل أنه إليه يخ َء َي يفعله».  وما الشي
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عليه الله صلى الله رسإول دعا ليلة ذات أو يوم ذات كان إذا قالت: «حتى
َيا دعا. ثم ثم وسإلم ِئَشُة قال: « َعْرِت َعا ّلَه أّن أَش ِني ال َتا ْف ْيَما أ ُته ِف ْي َت ْف َت ِفيه؟ اسْإ
ِني َء َلس َرُجلِن َجا ُهَما َفَج ُد َد أَح ْن َد والخَأُر َرأسِإي ِع ْن َلّي، ِع َقال ِرْج َد الذي َف ْن ع
َلّي َد للذي ِرْج ْن ُع َرأسِإي: ما ِع ْطبوٌب. قال: وَمْن الّرُجِل؟ َوَج ّبه؟ قال: َم قال: َط

ُد ْي ِب ِم. قال: في ْبُن َل ْعَص ّي ال ٍء؟ أ ٍة ُمْشطٍِ قال: في َشي َط ٍة وُجّف وُمَشا َع ْل َط
ٍر. قال: فأين َك ِر قال: في هو؟ َذ ْئ ذروان» . ِب

جاء ثم أصحابه، من ناٍس في وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل فأتاها قال
َيا ِئَشُة، فقال: « َها َلكأّن َعا َء َعُة ما ِء ُنقا ّنا َها وأّن الِح َل ِطيِن» . ُرؤوُس َنْخ َيا الّش

نقتله؟ الله. أفل رسإول قلت: يا
ِني أنا أّما قال: «ل َفا َعا ّلُه، َف ْهُت ال ِر َك ِثيَر أن و َلى ُأ ّناِس َع شّرا» . ال

فدفنت. بها قالت: فأمر
أخأرجاه.

الثالث الباب
وسإلم عليه الله صلى حجامته ذكر في
في ُمْحرم وهو وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: «احتجَم عباس ابن عن

به». كان شيء أو به كان صداع من رأسإه،
أخأرجاه.

ًا؛ يحتجم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أنس عن ًة ثلث على واحد
الخْأدعين». على واثنتين كاهله

القلب. في العنق الكاهل: موصل
العنق. في والخأدعان: عرقان

رأسإه. في يحتجم كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عمر: «أن ابن عن
ُمغيث». أّم ويسّميه

الله رسإول فقال: «احتجم الحّجام َكْسب عن سإئل مالك: أنه بن أنس عن
ّلم طعام من بصاعين له فأَمر طيبة، أبو َحَجمه وسإلم، عليه الله صلى َله وك أه

ْفَضَل وقال: «إّن خَأراجه، من عنه فوضعوا ُتم ما أ ْي َو َدا الِحَجاَمُة» . ِبه َت
َلل ُمْحرٌم وهو احتجم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أنس: «أن عن على بَم

َدم».  ظهر الق

الَحّجام ُأعطي أن وأَمرني احتجم وسإلم عليه الله صلى النبي علَي: «أن عن
أجره».

وتسع عشرة لسبع يحتجم كان وسإلم عليه الله صلى النبي أنس: «أن عن
وعشرين». وإحدى عشرة

الرابع الباُب
وسإلم عليه الله صلى بالحناء تداويه في
كانت فما وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل أخْأدم قالت: «كنت سإلمى عن

الحناء». عليها أضع أن أمرني إل نكبٌة ول َقْرحة، تصيبه
وسإلم عليه الله صلى نكاحه أبواب
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الول الباب
وسإلم عليه الله صلى إليه النساء تحبيب في
ّبَب عليه الله صلى الله رسإول قال: قال أنس عن َيا مَن إلّي وسإلم: «ُح ْن ّد ال

ْيُب ّط ُء ال ّنَسا َلْت وال ِع ُة وُج ِني ُقّر ْي ِة» . في َع َ الّصل
الدنيا» لقامة من إلّي وسإلم: «ُحبب عليه الله صلى قال عقيل: إنما ابن قال

ّبة إلى النتماء من النفس وبراءة العذر الخأتيار. بمجرد الدنيا َمح
ٍر الصلة» لظهور في عينه قرة «وجعلت يظهر ل ما يظهر بها العبودية من آثا

العبادات. سإائر في
َلح، غيُره فيما وضع مضمونه لن أرتضيه ل الكلم المصنف: وهذا قال فأنا أْص

معذور.
ّظَم لّما يقال: إنه أْن الصواب وإنما ّبب) فيه الموّحدين ليجاد التناسإل من َع (ُح

ُله لينسخ ّطيب غيَره. وأّما حا ْلق. ولقاء الحق خأدمة في الدب من فإنه ال الَخ
إليها. ُنسبت الدنيا في كانت لّما فإنها الصلة وأما

الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى وعددهن أزواجه ذكر في

َويلد. بنت خأديجة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أزواِج أول  ــــ1 خُأ
أن بعد بها. وتوفيت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول تزويج ذكُر سإبق وقد

ٌع، النبوة من مضى َعْشر، سإب ْفرض أن قبل وقيل:  الخمس.  الصلوات ُت

ْنفق وكانت ماتت، حتى غيَرها ينكح ولم ًا موتها بعد يكرمها وكان عليه، ُت كثير
ْهدي ُي وقال: فأكَرمها خأديجة ماشطة أزفر أم عليه صدائقها. ودخألت إلى و
َنْت «هذه َنا َكا ْغَشا ِد ِفي َت ْه ْيَجَة، َع ِد ِد ُحْسَن وإّن خَأ ْه َع ْيَماِن» . ِمَن ال ال

َدم قال: إن زيد بن الرحمن عبد عن ًا ذكَر السلم عليه آ عليه الله صلى محمد
َلّي ِبه ُفّضل َما فقال: «إّن وسإلم ِني َع ْب ِر َصاِحُب ا ْي ِع َب َته أن ال ْوَج َنْت َز ًا كا ْون له َع

ِنه، ِفي ْي َنْت ِد ِتي وكا ْوَج ًا َز ْون َلى لي َع ِة» . َع َئ ْي ِط الَخ
السلم. عليها خأديجة إلى المصنف: يشير قال

ًا الحديث هذا وسإيأتي النبياء. على فضله في مرفوع
َدة  ــــ2 ْو ْكران تحت َزْمعة. كانت بنت سَإ إلى وهاَجرا فأسإلَما عمرو، بن الّس

وهاَجر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فتّزوجها زوُجها، فمات الحبشة، أرض
لعائشة. ليلتها وجعلت يفعل ل أن فسألته طلقها أراد كبرت فلما بها،

ّوجها أبي بنت عائشة  ــــ3 بنت وهي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بكر. تز
َنى سإنين، سإت ًا ينكح ولم ِتْسع، بنت وهي بها وب ْكر َع معه غيَرها. وبقيت ِب تس

سإنين.
َنيس عند عمر. كانت بنت حفصة  ــــ4 َذافة، بن خُأ المدينة إلى معه وهاجرت ُح

ّوجها عنها، فمات تطليقًة، طلقها ثم وسإلم، عليه الله صلى الله رسإوُل فتز
ّوامة. فراَجعها. فإنها حفصة تراِجع أن يأمرك الله جبريل: إن له فقال ص

يفعل. ولم بطلقها َهّم وقيل: إنما
َلمة ُأم  ــــ5 سإلمة أبي عند كانت سإهل، واسإمه ُأمية، أبي بنت هند واسإمها سَإ

ّوجها أربع، سإنة وتوفي الحبشة أرض إلى بها فهاجر الله صلى الله رسإول فتز
وسإلم. عليه



مكتبة                                             المصطفى فضائل بتعريف الوفا
 السإلمية مشكاة

جحش، بن الله ُعبيد عند كانت سإفيان، أبي بنت َرْملة َحبيبة: واسإمها ُأم  ــــ6
ُد فتنّصَر الحبشة إلى هاجرا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل فبعث الله، ُعبي
َلت إياه، ليزوجها النجاشي إلى الّضْمري ُأمية بن عمرو ّك َد فو بن سإعيد بن خأال

ّوجها العاص إياه.  فز

ّلقها، حارثة بن زيد عند جحش: كانت بنت زينب  ــــ7 الله رسإول فتزوجها فط
وسإلم. عليه الله صلى

ّلقها، الحارثا بن الطفيل عند خأزيمة: كانت بنت زينب  ــــ8 أخأوه فتزوجها فط
ُقتل الحارثا، بن َعبدة ْدر يوم عنها ف ًا، َب الله صلى الله رسإوُل فتزوجها شهيد
وسإلم. عليه

غزوة في وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل الحارثا: أصابها بنت ُجويرية  ــــ9
َطلق، صلى الله رسإول فكاتبها قيس بن ثابت سَإهم في وقعت قد وكانت الُمْص

َتها فقضى وسإلم عليه الله وتزوجها. كتاب
ُقتل بنت صفية  ــــ10 َيي.  َباها خأيبر، يوَم الربيع بن ِكنانة زوجها ُح رسإوُل فس
ْتقها وجعل فأعتقها فأسإلمت لنفسه، واصطفاها وسإلم عليه الله صلى الله ِع

صداقها.
َباها بنت ريحانة  ــــ11 بني من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول زيد. سَإ

ّوجها فأعتقها النضير ْلك يطأها ويقال: كان وتز يعتقها. ولم اليمين بِم
ِرف، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الحارثا. تزوجها بنت ميمونة  ــــ12 بَس

ّدر عليه الله صلى الله رسإول بها بنى الذي المكان في ماتت أنها تعالى الله وق
فيه. وسإلم
بهن يدخأل ولم النساء من جماعة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وتزوج

ِكلَبية. فمنهم ومنهم َعْمرة، يسميها من ومنهم فاطمة، يسميها َمْن منهن: ال
العالية. يقول من

ِتيلة النعمان، بنت ومنهن: أسإماء َق شريك، وأم كعب، بنت ومليكة قيس، بنت و
ْولة، َفارية. الحطيم، بنت وليلى وَشراف، وخَأ ِغ وال

النكاح. يتم فلم جماعًة خأطب وقد
ْلقيح». كتاب في ذكرته وقد خألف ذكرنا وفيما ّت «ال

َبى. نسوة عليه ُعرض وقد فأ

الثالث الباُب
وسإلم عليه الله صلى سإراريه ذكر في

َقوقس، بها القبطية: بعث مارية أزواجه. في ذكرناها التي زيد، بنت ريحانة الُم
سُإّرية. كانت إنها قيل وقد

أصابها جميلة وأخأرى وريحانة، مارية، سَإراري، أربع له ُعبيدة: كانت أبو وقال
ْبى، في حجش.  بنت زينُب له وهبتها وجارية الّس

النساء من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عقيل: اسإتكثاُر بن الوفاء أبو قال
ْبِن أنه على لمته: دليل أبيح ما على وزيادته ًا، لنفسه َي الناموَس أراد ولو ناموسإ
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ّبد لشتغل النساء. عن بالتع

الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى الجماع على قوته ذكر في
ِطي الله عبد بن جابر عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: «أع

الكفيت».
الكفيت؟ للحسن: ما قلت

قال: الجماع.

الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى الجماع عند بصره وغضُ اسإتتاره في
َة رأيت عائشة: «ما قال: قالت لعائشة مولى عن الله صلى الله رسإول عور

َقطِّ». وسإلم عليه
َة رأيت قال: «ما أنس عن َقطِّ». وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عور
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل أتى قالت: «ما عائشة عن إل نسائه من أحد

ًا ّنع ُته وما رأسإه، على الثوَب ُيْرخأي مق وسإلم عليه الله صلى الله رسإول من رأي
ّني». رآه ول م
ًة أتى إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: كان سإلمة أم عن من امرأ

ّنع عينيه غمضُ نسائه ْيِك تكون للتي وقال رأسَإه وق َل َع ِة تحته: « َن ْي ِك ِبالّس
ِر» . َقا َو وال

السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى سإاعة في نسائه على طوافه ذكر في
ًا نسائه على طاف وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أنس: «أن عن في جميع
واحد». يوم
الساعة في نسائه على يدور كان وسإلم عليه الله صلى النبي أنس: «أن عن
امرأة». عشرة إحدى وهن والنهار، الليل من

ذلك؟ ُيطيق كان لنس: وهل قلت
َة ُأعطي أنه نتحدثا قال: كنا ثلثين. قو

السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى واحد بغسل نسائه على يطوف كان أنه في
نسائه على يطوف وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أنس عن

واحد». بغسل

الثامن الباب
 وسإلم عليه الله صلى وطء كل في اغتساله في

في نسائه على طاف وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رافع: «أن أبي عن
َته لو الله، رسإول هذه. فقيل: يا وعند هذه عند يغتسل فجعل يوم، ً جعل غسل

ًا؟ واحد
َهذا َكى قال: « َيُب أْز ْط َهُر» . وأ ْط وأ
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التاسإع الباب
وسإلم عليه الله صلى نساءه مداراته في
ٍد يوم َيْزفنون حبش قالت: جاء عائشة عن صلى النبي فدعاني المسجد، في عي
حتى لعبهم، إلى أنظر فجعلت منكبه، على رأسإي فوضعُت وسإلم عليه الله
إليهم. النظر عن أنصرف الذي أنا كنت
ْلواء، يحب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عائشة عن الَح

منهن». فيدنو نسائه على دار العصر صلى إذا وكان والعسل،
فقيل ذلك عن فسألُت يحتبس، مما أكثر عندها فاحتبس حفصة على فدخأل

َدت ٌة لها لي: أه ّكًة قومها من امرأ الله صلى الله رسإول فسقت عسل من ُع
َشْربة. منه وسإلم عليه

له. لنحتالّن والله قلت: أما
َدة ذلك فذكرت ْو له: يا فقولي منك سإيدنو فإنه عليك دخأل وقلت: إذا لَس
َغافير؟ أكلَت الله رسإول فإنه الريح؟ هذه له: ما ل. فقولي لك يقول فإنه َم

ْتني سإيقول َق ُله جرسإت عسلً. فقولي حفُصة لك: سإ ُعرفطِ َنْح ذلك وسإأقول ال
صفية. يا أنِت له وقولي له،

ْودة على دخأل فلما ْودة: والذي قالت: تقول سَإ ْدُت لقد هو إل إله ل سَإ أن ِك
ًا الباب على وإنه قلِت بالذي ُأباديه الله صلى الله رسإوُل دنا فلما منِك، َفرق
َغافير؟ أكلَت الله، رسإول قلت: يا وسإلم عليه م

قال: «ل» .
الريح؟ هذه قلت: فما

ِني ْت َق ْفَصُة قال: «سَإ َبَة َح َعَسٍل» . ُشْر
ُله قلت: جرسإت ُفطِ. نح ُعْر ال

ذلك. مثل له فقالت صفية على دخأل ذلك. ثم مثل له قلت علّي دخأل فلما
منه؟ أسإقيك أل الله، رسإول قالت: يا حفصة على دخأل فلما

ِبه» . ِلي َحاَجَة قال: «ل
َنا. لقد سإودة: والله مولة قالت ِرْم ُح

لها: اسإكتي.  قالت: قلت

فقال: كلٌم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وبين بيني قالت: كان عائشة عن
ْين «َمْن ُكوَن أْن َتْرَض ِني َي ْي َنِك؟ َب ْي َب ْيَن و َتْرِض َة أبا أ َد ْي َب الَجّراِح؟» . ْبَن ُع

علّي. لك يقضي لن رجل ذاك قلت: ل
ْيَن َتْرِض بعمر؟» . قال: «أ

ْفَرق إني قلت: ل عمر. من أ
َطاُن ْي َفالّش ُقه، قال: « ْفَر ْيَن َي ْتَرِض ِبي أ ٍر؟» . بأ ْك َب

قلت: نعم.
ْقضُِ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال فجاء، إليه فبعث ِني «ا ْي ْيَن َب َب و

ِذه» . َه
الله؟ رسإول يا قال: أنا

َعْم» . َن قال: «
ْد فقلت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فتكلم ْقِص الله. رسإول يا له: ا

ْنخراي أنفي منها بدَر لطمًة وجهي فلطم يده بكر أبو قالت: فرفع ًا وِم وقال: دم
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ُد فمن لِك أبا ل ْقص وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل يقصد لم إذا َي

َنا وسإلم: «ما عليه الله صلى الله رسإول فقال ْد عن الدَم فغسل َهذا» . وقام أَر
بيده. وثوبي وجهي

يده وضع غضبُت وسإلم: إذا عليه الله صلى الله رسإول قالت: كان عائشة عن
وقال: منكبي على

ُهّم ِفْر «الل ْغ َها ا َبها َل ْن ِهْب َذ ْذ ْيَظ وأ ِبها َغ ْل َها َق ْذ َتِن» . مَن وأِع ِف ال

العاشر الباب
ِليلء للخطأ بالهجر وسإلم عليه الله صلى أزواجه تأديبه في ًا منهن وا شهر

واعتزالهن
أقوال: ثلثة ذلك سإبب وفي

َنه أحدها: أنهن ْل عنده. ليس ما النفقة من سإأ
ُتِمي علمت فلما حفصة، بيت في بماريَة خأل والثاني: أنه ْك َلّي» قال: «ا َع

عائشة. فأخأبرت
ّدته، نصيبها زينب إلى فبعث هدية إليه ُأهديت والثالث: أنه ّدته، فزادها فر فر
ّد حيث وجهك أقمَت فقالت: لقد ُتّن ُتَر ْن َوُن هديتك. فقال: «أ ْه َلى أ أْن مْن الله َع

ِني، َن ِقْم ْن ْدخُأُل ل ُت ُكّن أ ْي َل ًا» .  َع ْهر َش

ًا قال: تغّضبُت الخطاب بن عمر عن تراجعني، هي فإذا امرأتي، عن يوم
ْنكر فقالت: ما تراجعني، أن فأنكرُت صلى النبي أزواَج إن فوالله أراجعك، أن ُت

ْعنه وسإلم عليه الله الليل. إلى إحداهن وتهجره ليراج
عليه الله صلى الله رسإوَل فقلت: أتراجعن حفصة، على فدخألُت فانطلقُت

وسإلم؟
قالت: نعم.

ْهجره َت الليل؟ إلى اليوَم إحداكن قلت: و
قالت: نعم.

عليها الله يغضب أن إحداكن أفتأمُن وخأسر، منكن ذلك فعل َمْن خأاب قلت: قد
هلكت. قد هي فإذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لغضب

ّلقكن تبكي، وهي حفصة على دخألُت ثم عليه الله صلى الله رسإوُل فقلت: أط
وسإلم؟

ْقَسم المشربة. وكان هذه في معتزٌل هو أدري، قالت: ل عليهن يدخأل ل أن أ
ًا، ْوجدته شدة من شهر عليهن. َم

أخأرجاه.
ْقبل جابر عن َأ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على يستأذن بكر أبو قال: 

َذن فلم جلوٌس ببابه والناُس ِذن ثم له، يؤذن فلم فاسإتأذن عمر أقبل ثم له، ُيؤ َأ

ْوله جالٌس وسإلم عليه الله صلى والنبّي فدخأل وعمر، بكر لبي وهو نساؤه وَح
سإاكت.

ّله وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل عمر: لكلمّن فقال يضحك. لع
ْلتني عمر، امرأة يعني زيد، ابنة رأيَت لو الله، رسإول فقال: يا ًا النفقة سإأ آنف
ُعنقها فوَجأُت
َدْت حتى وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل فضحك ُذه َب َواِج ُهّن َن ِلي وقال: « ْو َح
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ِني َتَرى َكَما َن ْل َقَة» . َيْسأ َف ّن ال
يقول: تسألين كلهما حفصة، إلى عمر وقام ليضربها، عائشة إلى بكر أبو فقام

عنده ليس ما وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإوُل فنهاهما

َد وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل َنْسأل ل نساؤه: والله فقال المجلس هذا بع
عنده. ليس ما

التخيير. آية تعالى الله فأنزل
ّني بعائشة فبدأ ِكٌر فقال: «إ ًا َلِك َذا َ أْمر َلي أن أِحّب ول ْعَج ّتى ِفيه َت ِري ح ْأْم َت َتْس

ْيِك» . َو َب أ
هو؟ فقالت: ما

لزواجك} الية.  ُقْل النبّي عليها: {يأيها فتل

ْأمر عائشة: أفيَك فقالت َت ّي؟ أسإ ّني أبو تذكر ل أن وأسإألك ورسإوله، الله أخأتار إ
اخأترُت. ما نسائك من لمرأة

ّلَه فقال: «إّن ِني َلْم ال ْث َع ْب ًا، َي ّنت َع َت ِني ولكْن ُم َث َع ّلًما َب َع َيّسًرا، ُم ُلني ل ُم َأ ٌة َتْس اْمَرأ
ُهّن َتْرِت َعّما من ّ اخْأ ُتها» . إل َبْر أخْأ
مسلم. بإخأراجه انفرد

عشر الحادي الباب
وسإلم عليه الله صلى وعددهم أولده ذكر في
بمكة وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل ولد من أوَل قال: كان عباس ابن عن
ْبل َنى. ثم وبه النبوة: القاسإُم، َق ْك أم ثم فاطمة، ثم رقية، ثم زينب، له ولد ُي

كلثوم.
ُد في له ولد ثم والطاهر. الطيب فسّمي الله السإلم: عب

ًا وأمهم خُأويلد. بنت خأديجة جميع
وائل: بن العاُص فقال عبدالله، مات ثم ولده: القاسإُم، ِمْن مات من أول وكان

َتر. فأنزل فهو ولده انقطع قد ْب َئك تعالى: {إّن الله أ ِن َتر} . هو شا ْب ال
سإنتين. ابن وهو القاسإم قال: مات أبيه عن مطعم، بن جبير عن

تقبل وكانت المطلب، عبد بنت صفية مولة سُإليمى عمر: كانت بن محمد وقال
ّق وكانت أولدها، في خأديجة بين وكان شاة، الجارية وعن شاتين الغلم عن َتع

َتْرِضع وكانت سإنة، لها ولدين كل ّد لهم، َتْس َع ُي ولدتها. قبَل ذلك و
َبْرقي: يقال: إن بكر أبو قال ّطيب ال ّيب ال ِلدا والمط والطاهر بطن، في و

ّهر َط في ولد لنه الله، لعبد اللقاب هذه أن بطن. والصحيح في ولدا والَم
السإلم.

ًا، عشر سإتة عاش مارية، فمن إبراهيم وأما عشر. وقيل: ثمانية شهر
الهجرة. من ثمان سإنة توفيت ولده أكبر فهي زينب وأما
ّية وأما َق ًا عشر سإبعة رأس على وتوفيت عثمان، فتزوجها ُر الهجرة، من شهر

الهجرة. من تسع سإنة وتوفيت كلثوم، أم بعدها وتزوج
ّوة قبَل فولدت فاطمة وأّما بناته. وقد أصغر أنها سإنين. والصحيح بخمس النب
ّكار بن الزبير ذكر ّية. بناته أصغر أن ب رق

وسإلم عليه الله صلى سإفره أبواب
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الول الباب
وسإلم عليه الله صلى فيه يسافر كان الذي اليوم ذكر في
الله صلى الله رسإوُل كان ما قال: قّل أبيه، عن كعب، بن الرحمن عبد عن

ًا أراد إذا وسإلم عليه َفر الخميس. يوم إل يخرج أن سإ
يوَم يحب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان سإلمة أم عن

فيه». يسافر أن ويستحب الخميس،
يوم يسافر أن يحب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عائشة عن

والخميس». الثنين

الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى السفر إلى خأرج إذا يقوله كان ما ذكر في
يخرج أن أراد إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان عباس ابن عن
ُهّم سإفر إلى ْنَت قال: «الل ِر ِفي الّصاِحُب أ َفُة الَسف ْي ِل ْهِل، ِفي والَخ َل ُهّم ا ّني الل إ

ُذ ِة ِمن ِبَك أعو َن ْت ِف ِر ِفي ال َف ِة الّس َب ِلب، ِفي والكآ َق ْن ُهّم الُم ِبضُْ الل ْق َنا ا الْرَض َل
ّوْن َه َنا و ْي َل َفَر» . َع الّس

سإفر: في خأرج إذا كان وسإلم عليه الله صلى النبي أن سَإْرِجس بن عبدالله عن
ُهّم ّني قال: «الل ُذ إ ِء مْن ِبَك أعو َثا ْع ِر، َو َف ِة الّس َب َكآ ِلب، و َق ْن ِر الُم ْو َد والَح ْع ِر، َب ْو َك ال

ِة َو ْع َد ِم، و ْظلو ِء الَم ِر وسُإو َظ ْن ْهِل في الَم بالهل. والَماِل» يبدأ ال
مسلم.  هذا بإخأراج انفرد

يعني راحلته، ركب إذا كان وسإلم عليه الله صلى النبي أن عمر بن عبدالله عن
ّبر السفر، إلى ًا ك َتاِب ثم ثلث ِك ْل َوا ِبيِن قال: {حم? *  ْلُم ّنا ا ِإ ُه *  َنا ْل َع ًا َج َءان ُقْر

ًا ّي ِب ُكْم َعَر ّل َع ُلوَن ّل ِق ْع ّنُه َت ِإ َو ُأّم *  َتاِب ِفى?  ِك ْل َنا ا ْي َد لى َل ِل َع ِكيٌم َل ِرُب َح َنْض َف َأ ُكُم *  َعن
ْكَر ّذ ًا ال ْفح ُتْم َأن َص ًا ُكن ْوم ِفيَن َق ِر َكْم ّمْس َو َنا *  ْل ِبّي ِمن َأْرسَإ ِليَن ِفى ّن ّو لل َوَما ا  *
ِهم ِتي أ

ْ ِبّى ّمْن َي ّ ّن ْا ِإل ُنو ِه َكا ُءوَن ِب ِز ْه َت َنآ َيْس ْك َل ْه َأ َف ّد *  ُهم َأَش ْن ًا ِم ْطش َثُل َوَمَضى َب َم
ِليَن ّو لل ِئن ا َل َو ُهْم *  َت ْل أ

َ َق ّمْن سَإ َل َواِت خَأ للْرَض الّسَما ُلّن َوا ُقو َي ُهّن َل َق َل ِزيُز خَأ َع ْل ا
ِليُم َع ْل ِذى ا ّل َعَل * ا ُكُم َج للْرَض َل ًا ا ْهد َعَل َم ُكْم َوَج َها َل ً ِفي ُبل ُكْم سُإ ّل َع ُدوَن ّل َت ْه * َت
ِذى ّل ِء ِمَن َنّزَل َوا ًء الّسَمآ ٍر َمآ َد َق َنا ِب َأنَشْر ِه َف ًة ِب َد ْل ًا َب ْيت ِلَك ّم َذ ِذى ُتْخَرُجوَن َك ّل َوا  *
َق َل َواَج خَأ َلْز َها ا ّل َعَل ُك ُكْم َوَج ْلِك ّمَن َل ُف ْل ِم ا َعا ْن لل ُبوَن َما َوا َك ْا َتْر ُوو َت َتْس ِل َلى *  َع

ِه ِر ُهو ْا ُثّم ُظ ُكُرو ْذ ْعَمَة َت ُكْم ِن ّب َذا َر ُتْم ِإ ْي َو َت ِه اسْإ ْي َل ْا َع ُلو ُقو َت ْبَحاَن َو ِذى سُإ ّل َنا سَإّخَر ا َل
َذا ّنا َوَما َها ِنيَن َلُه ُك ِر ْق ّنآ ُم ِإ َو َلى *  َنا ِإ ّب ُبوَن َر ِل َق ْا َلُمن ُلو َع َوَج ِه ِمْن َلُه *  ِد َبا ًءا ِع ِإّن ُجْز

ُفوٌر النَساَن َك ِبيٌن َل ِم ّم َأ َذ *  ّتَخ ُق ِمّما ا ُل َناٍت َيْخ ُكم َب َفا َأْص ِنيَن َو َب ْل َذا ِبا ِإ َو ُبّشَر * 
ُهم ُد َأَح

ً ِللّرْحَماِن َضَرَب ِبَما َثل ُهُه َظّل َم ًا َوْج ّد َو َو ُمْس ُه ِظيٌم َو َوَمن َك َأ ُأ *  َنّش ِة ِفى ُي َي ْل ْلِح ا
َو ُه ِم ِفى َو ْلِخَصا ْيُر ا ِبيٍن َغ ْا ُم ُلو َع َوَج َكَة *  ِئ ْلَمَل ِذيَن ا ّل ُد ُهْم ا َبا ًا الّرْحَماِن ِع َناث ِإ

ْا ُدو ِه ُهْم َأَش َق ْل َتُب خَأ ْك ُت ُهْم سَإ ُت َد َها ُلوَن َش َئ ُيْس ْا َو ُلو َقا َو ْو *  َء َل َما الّرْحَماُن َشآ
ُهْم َنا ْد َب ُهم ّما َع ِلَك َل َذ ٍم ِمْن ِب ْل ّ ُهْم ِإْن ِع َأْم َيْخُرُصوَن ِإل ُهْم *  َنا ْي َت ًا َءا َتاب ِه ّمن ِك ِل ْب َق
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ُهم ِه َف ُكوَن ِب َتْمِس َبْل ُمْس ْا *  ُلو? ّنا َقا َنآ ِإ ْد َنا َوَج َء َبآ َلى َءا ٍة َع ّنا ُأّم ِإ َلى َو ِهم َع ِر َثا َءا
ُدوَن َت ْه ِلَك ّم َذ َك َو َنا َمآ *  ْل ِلَك ِمن َأْرسَإ ْب ٍة ِفى َق َي ٍر ّمن َقْر ِذي ّ ّن َهآ َقاَل ِإل ُفو ْتَر ّنا ُم ِإ

َنآ ْد َنا َوَج َء َبآ َلى َءا ٍة َع ّنا ُأّم ِإ َلى َو ِهم َع ِر َثا ُدوَن َءا َت ْق ُقْل ّم ْو *  َل َو ُكْم َأ ُت ْئ َدى ِج ْه َأ ِمّما ِب
ّتْم ِه َوَجد ْي َل ُكْم َع َء َبآ ْا َءا ُلو? ّنا َقا ُتْم ِبَمآ ِإ ْل ِه ُأْرسِإ ِفُروَن ِب َنا َكا َقْم َت َفان ُهْم *  ْن ُظْر ِم َفان

ْيَف َبُة َكاَن َك ِق ِبيَن َعا ّذ َك ْلُم ْذ ا ِإ َو ِهيُم َقاَل *  ْبَرا ِه ِإ ِبي ِه ّل ْوِم َق ِنى َو ّن ٌء ِإ ُدوَن ّمّما َبَرآ ُب ْع َت
ّ ِإل ِذى *  ّل ِنى ا َطَر ّنُه َف ِإ ِديِن َف ْه َي َها سَإ َل َع َوَج ِلَمًة *  َيًة َك ِق ِه ِفى َبا ِب ِق ُهْم َع ّل َع ُعوَن َل َيْرِج
َبْل ْعُت *  ّت ُهْم هؤلء َم َء َبآ َءا ّتى َو ُهُم َح َء ّق َجآ ْلَح ِبيٌن َوَرسُإوٌل ا َلّما ّم َو ُهُم *  َء َجآ
ّق ْلَح ْا ا ُلو َذا َقا ّنا سِإْحٌر َها ِإ ِه َو ِفُروَن ِب ْا َكا ُلو َقا َو  * َ ْول َذا ُنّزَل َل َءاُن َها ُقْر ْل َلى ا َع
ْيِن ّمَن َرُجٍل َت َي َقْر ْل ٍم ا ِظي ُهْم َع َأ ْقِسُموَن *  ّبَك َرْحَمَة َي َنا َنْحُن َر ُهْم َقَسْم َن ْي َب

ُهْم َت ِعيَش ِة ِفى ّم ْلحيا َيا ا ْن ّد َنا ال ْع َف ُهْم َوَر ْعَض َق َب ْو ْعضٍُ َف َذ َدَرَجاٍت َب ّتِخ َي ُهم ّل ْعُض َب
ًا ْعض  َب

ًا ّي ِر ّبَك َوَرْحَمُة سُإْخ ْيٌر َر ُعوَن ّمّما خَأ َ َيْجَم ْول َل َو ُكوَن َأن *  ّناُس َي ًة ُأّمًة ال َد َنا َواِح ْل َع ّلَج
ُفُر ِلَمن ْك ِهْم ِبالّرْحَماِن َي ِت ُيو ُب ًا ِل ُقف ٍة ّمن سُإ ِرَج ِفّض َعا َها َوَم ْي َل َهُروَن َع ْظ ِهْم َي ِت ُيو ُب ِل َو  *
ًا َواب ْب ًا َأ َها َوسُإُرر ْي َل ُئوَن َع ِك ّت ًا َي َوُزخْأُرف ِإن *  ِلَك ُكّل َو ُع َلّما َذ َتا ِة َم ْلحيا َيا ا ْن ّد ال

ُة للخِأَر َد َوا ِعن

ّبَك ّتِقيَن َر ْلُم َوَمن ِل ْعُش *  ِر َعن َي ْك ّيضُْ الّرْحَماِن ِذ َق ًا َلُه ُن َطان ْي َو َش ُه ِريٌن َلُه َف * َق
ُهْم ّن ِإ ُهْم َو َن ّدو َيُص ِبيِل َعِن َل ُبوَن الّس َيْحَس ُهم َو ّن أ

ُدوَن َ َت ْه ّتى ّم َذا * َح َنا ِإ َء َقاَل َجآ
ْيَت َل ِني يا ْي َنَك َب ْي َب َد َو ْع ْيِن ُب َق ِر ْلَمْش ْئَس ا ِب ِريُن َف َق ْل َلن ا َو ُكُم *  َع َف ْوَم َين َي ْل ُتْم ِإذ ا َلْم ّظ
ُكْم ّن َذاِب ِفى َأ َع ْل ُكوَن ا ِر َت َأنَت ُمْش َف َأ ُع *  ْو الّصّم ُتْسِم ِدى َأ ْه ُعْمَى َت ْل ِفى َكاَن َوَمن ا

ِبيٍن َضَلٍل ِإّما ّم َف َبّن *  َه ْذ ّنا ِبَك َن ِإ ُهم َف ْن ِقُموَن ِم َت ْو ّمن َأ ّنَك *  َي ِر ِذى ُن ّل ُهْم ا َنا ْد َع ّنا َو ِإ َف
ِهْم ْي َل ِدُروَن َع َت ْق َتْمِسْك ّم َفاسْإ ُأوِحَى *  ِذى?  ّل ْيَك ِبا َل ّنَك ِإ َلى ِإ ٍم ِصَراٍط َع َتِقي * ّمْس

ّنُه ِإ ْكٌر َو ِذ ْوِمَك ّلَك َل َق ِل ْوَف َو ُلوَن َوسَإ َئ َواسْإئْل ُتْس َنا َمْن *  ْل ِلَك ِمن َأْرسَإ ْب ِمن َق
َنآ ِل َنا ّرسُإ ْل َع َهًة الّرْحَماِن ُدوِن ِمن َأَج ِل ُدوَن َءا َب ْع ْد ُي َق َل َو َنا *  ْل َنآ ُموسَإى َأْرسَإ ِت َيا َئا َلى ِب ِإ

ْوَن َع ِه ِفْر ْي ّ َقاَل َوَمل ّنى َف َلِميَن َرّب َرسُإوُل ِإ َعا ْل َلّما ا َف ُهم *  َء َنآ َجآ ِت َيا َئا َذا ِب َها ُهم ِإ ْن ّم
ُكوَن َوَما َيْضَح ِهم *  ِي ِر ٍة ّمْن ُن َي ّ َءا َبُر ِهَى ِإل ْك َها ِمْن َأ ِت ُهم ُأخْأ َنا ْذ َأخَأ َذاِب َو َع ْل ُهْم ِبا ّل َع َل
ُعوَن ْا َيْرِج ُلو َقا َو ّيَه *  َأ ُع الّساِحُر يا ْد َنا ا ّبَك َل َد ِبَما َر ِه َدَك َع َنا ِعن ّن ُدوَن ِإ َت ْه َلّما َلُم َف  *

َنا ْف ُهُم َكَش ْن َذاَب َع َع ْل َذا ا ُثوَن ُهْم ِإ ُك َدى َين َنا َو ْوُن *  َع ِه ِفى ِفْر ْوِم ِم َقاَل َق ْو َق ْيَس يا َل َأ

ْلُك ِلى ِه ِمْصَر ُم ِذ َها َهاُر َو ْن ل
ل ِرى ا َ ِمن َتْج َفل َأ ِتى?  ْبِصُروَن َتْح َأْم ُت َنآ *  ْيٌر َأ ّمْن خَأ

َذا ِذى َها ّل َو ا ِهيٌن ُه َ َم ُد َول َكا ِبيُن َي َ ُي ْول َل َف ِقَى *  ْل ِه ُأ ْي َل ٌة َع ِوَر َهٍب ّمن َأسْإ ْو َذ َء َأ  َجآ

َعُه َكُة َم ِئ ْلَمَل ِنيَن ا ِر َت ْق َتَخّف ُم َفاسْإ ْوَمُه *  ُه َق ُعو َطا َأ ُهْم َف ّن ْا ِإ ُنو ًا َكا ْوم * َفاسِإِقيَن َق
َلّمآ َنا َف ُفو َنا َءاسَإ َقْم َت ُهْم ان ْن ُهْم ِم َنا ْق ْغَر َأ ِعيَن َف ُهْم َأْجَم َنا ْل َع َفَج ًا *  َلف ً سَإ َثل ِريَن َوَم للخِأ ّل

َلّما َو ِرَب *  ْبُن ُض َيَم ا ً َمْر َثل َذا َم ْوُمَك ِإ ْنُه َق ّدوَن ِم ْا َيِص ُلو? َقا َو َنا *  ُت َه ِل أا
َ ْيٌر َء َو َأْم خَأ ُه

ُه َما ُبو ّ َلَك َضَر َ ِإل َدل ْوٌم ُهْم َبْل َج ِإْن خَأِصُموَن َق َو *  ّ ُه ٌد ِإل ْب َنا َع َعْم ْن ِه َأ ْي َل َع
ُه َنا ْل َع ً َوَج َثل ِءيَل َم ِإسْإَرا ِنى?  َب ْو ّل َل َو ُء *  َنا َنَشآ ْل َع ُكْم َلَج َكًة ِمن ِئ للْرِض ِفى ّمَل ا
ُفوَن ُل ّنُه َيْخ ِإ َو ْلٌم *  ِع ِة َل َع َ ّللّسا َتُرّن َفل َها َتْم ُعوِن ِب ِب ّت َذا َوا َتِقيٌم ِصَراٌط َها َ ّمْس َول  *
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ُكُم ّن ّد َطاُن َيُص ْي ّنُه الّش ُكْم ِإ لو َل ُد ِبيٌن َع َلّما ّم َو َء *  َناِت ِعيَسى َجآ ّي َب ْل ْد َقاَل ِبا ُكم َق ُت ْئ ِج
ِة ْكَم ْلِح ّيَن ِبا َب ُل ُكم َو ْعضَُ َل ِذى َب ّل ُفوَن ا ِل َت ِه َتْخ ْا ِفي ُقو ّت ّلَه َفا ُعوِن ال ِطي َأ ِإّن َو ّلَه *  َو ال ُه

ّبى ُكْم َر ّب ُه َوَر ُدو ُب ْع َذا َفا َتِقيٌم ِصَراٌط َها َلَف ّمْس َت َفاخْأ للْحَزاُب *  ِهْم ِمن ا ِن ْي ْيٌل َب َو َف
ِذيَن ّل ْا ّل َلُمو َذاِب ِمْن َظ ٍم َع ْو ٍم َي ِلي َهْل َأ ُظُروَن *  ّ َين َعَة ِإل ُهْم َأن الّسا َي ِت أ

ْ َتًة َت ْغ ُهْم َب َو
َ ُعُروَن ل ُء َيْش ّ للخِأل ٍذ * ا ِئ ْوَم ُهْم َي ْعُض ْعضٍُ َب َب لو ِل ُد ّ َع ّتِقيَن ِإل ْلُم ِد ا َبا َ * ياِع ْوٌف ل خَأ

ُكُم ْي َل ْوَم َع َي ْل َ ا ُتْم َول ُنوَن َأن ِذيَن َتْحَز ّل ْا * ا ُنو َنا َءاَم ِت َيا َئا ْا ِب ُنو َكا ِلِميَن َو ْا ُمْس ُلو ْدخُأ * ا
ّنَة ْلَج ُتْم ا ُكْم َأن َواُج َأْز َبُروَن َو َطاُف ُتْح ُي ِهْم *  ْي َل َهٍب ّمن ِبِصَحاٍف َع َواٍب َذ ْك َأ َها َو ِفي َو

ِه َما ِهي َت ُفُس َتْش ْن لل ّذ ا َل َت ُيُن َو ْع لل ُتْم ا َأن َها َو ُدوَن ِفي ِل ْلَك خَأا ِت َو  * 

ّنُة ْلَج َها ا ُتُمو ْث ِر ُأو ِتى?  ّل ُتْم ِبَما ا ُلوَن ُكن ْعَم ُكْم َت َل َها *  َهٌة ِفي ِك ٌة َفا ِثيَر َها َك ْن ُلوَن ّم ُك ْأ * َت
ِرِميَن ِإّن ْلُمْج َذاِب ِفى ا ّنَم َع َه ُدوَن َج ِل َ خَأا ّتُر * ل َف ُهْم ُي ْن ُهْم َع ِه َو ِلُسوَن ِفي ْب َوَما ُم  *

ُهْم َنا َلْم ِكن َظ ْا َوَل ُنو ِلِميَن ُهُم َكا ّظا ْا ال ْو َد َنا َو ِلُك *  ْقضُِ ياَما َي َنا ِل ْي َل ّبَك َع ُكْم َقاَل َر ّن ِإ
ُثوَن ِك ْد ّما َق َل ُكم *  َنا ْئ ّق ِج ْلَح ِكّن ِبا ُكْم َوَل َثَر ْك ّق َأ ْلَح ُهوَن ِل ِر َأْم َكا ْا *  ْبَرُمو? ًا َأ َأْمر

ّنا ِإ ِرُموَن َف ْب َأْم ُم ُبوَن *  ّنا َيْحَس َ َأ ُع ل ُهْم َنْسَم ُهم سِإّر َوا َنْج َلى َو َنا َب ُل ِهْم َوُرسُإ ْي َد َل
ُبوَن ُت ْك ُقْل َي ٌد ِللّرْحَماِن َكاَن ِإن *  َل ْا َو َن َأ ّوُل َف ِديَن َأ ِب َعا ْل ْبَحاَن ا َواِت َرّب * سُإ الّسَما

للْرِض َعْرِش َرّب َوا ْل ُفوَن َعّما ا ُهْم َيِص َذْر َف ْا *  ْا َيُخوُضو ُبو َع ْل َي ّتى َو ْا َح ُقو ُهُم ُيَل ْوَم َي
ِذى ّل ُدوَن ا َع َو ُيو ُه َو ِذى *  ّل ِء ِفى ا ِفى اله الّسمآ للْرِض َو َو اله ا ُه ِكيُم َو ْلَح ِليُم ا َع ْل * ا

َباَرَك َت ِذى َو ّل ْلُك َلُه ا َواِت ُم للْرِض الّسَما ُهَما َوَما َوا َن ْي ُه َب َد ْلُم َوِعن ِة ِع َع ِه الّسا ْي َل ِإ َو
ُعوَن َ ُتْرَج َول ِلُك *  ِذيَن َيْم ّل ُعوَن ا ْد ِه ِمن َي ِن َعَة ُدو َفا ّ الّش َد َمن ِإل ِه ّق َش ْلَح ُهْم ِبا َو
َلُموَن ْع ِئن َي َل َو ُهم *  َت ْل أ

َ ُهْم ّمْن سَإ َق َل ُلّن خَأ ُقو َي ّلُه َل ّنى ال َأ ُكوَن َف َف ْؤ ِه ُي ِل ِقي َو ِإّن ياَرّب * 
ْوٌم هؤلء ّ َق ُنوَن ل ْؤِم َفْح ُي َفاْص ُهْم *  ْن ُقْل َع ْوَف سَإَلٌم َو َلُموَن َفَس ْع }الزخأرف: َي
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ُهّم ثم ّني يقول: «الل ُلَك إ َأ َفري ِفي أسْإ ِبّر َهذا سَإ َوى، ال ْق ّت َعَمل ومن وال ما ال
ُهّم َتْرَضى، ّوْن الل َنا ه َفَر َعلي ِو الّس ْط َنا وا َد، َل ِعي َب ُهّم ال ْنَت الل ِر في الّصاِحُب أ َف الّس

َفُة ْي ِل ْهِل، ِفي والَخ َل ُهّم ا َنا الل ْب َنا في اْصَح ِر َف ْفنا سَإ ُل ِلنا» . ِفي واخْأ ْه أ
ّيا قال: رأيت ربيعة بن علي عن ّبة ُأتي عل في رحله وضع فلما ليركبها، بدا

َوى الله. فلما قال: بسم الّركاب سَإّخر الذي سإبحان لله قال: الحمد عليها اسإت
ّنا وما هذا لنا ِرنين له ُك ْق ّنا ُم ِلبون. ثم ربنا إلى وإ َق ْن ًا الله حمد َلُم ّبر ثلث ًا وك ثم ثلث

لي. فاغفر نفسي َظلمُت قد أنت إل إله ل قال: سإبحانك
المؤمنين؟ أمير يا تضحك فقلت: مم ضحك، ثم

رسإول يا ضحكت ضحك. فقلت: مم ثم فعلُت، ما فعَل الله رسإول قال: رأيت
ْعَجُب الله؟ َي ِده ِمن الّرّب قال: « ْب ِفْر َقال: َرّب إذا َع ْغ ُقوُل ا ّلُه ِلي. ي َلى: ال َعا َت
ِلم ِدي َع ْب ّنه َع َ أ ِفُر ل ْغ ّذنوَب َي ِري» . ال ْي َغ

الثالث الباب
ّدع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان كيف المسافر يو
ْدُن أراد إذا للرجل يقول كان عمر ابن أن سإالم عن ًا: ا َفر ّني سَإ ّدعك م كما أو
ّدعنا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان ُع يو ِد ْو َت ّلُه فيقول: «أسْإ َنَك، ال ِدي



مكتبة                                             المصطفى فضائل بتعريف الوفا
 السإلمية مشكاة

َتَك َن ْيَم وأَما ِت َوا ِلَك» . وخَأ َعَم
ّدع إذا وسإلم عليه الله صلى النبي قال: كان عمر ابن عن ً و أصحابه من رجل

َدَك ّو ّلُه قال: «َز َوى ال ْق ّت َفَر ال َغ َبَك و ْن ْقاَك َذ َل ْيَر و ْيُث الَخ ْهَت» . َح َوّج َت

الرابع الباب
الّسفر في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإير كان كيف
ِر عن سُإئل أنه أسإامة عن ْي حجة في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سَإ

َنق، سإيره قال: «كان شاهد، وأنا الوداع، َع َد فإذا ال ًة وج ْوق َنّص، فجو َف ّنّص:  وال
َنق». َع ال
أخأرجاه.

الخامس الباب
ً نزل إذا يقول كان فيما وسإلم عليه الله صلى الليل من منزل
سإافر أو غزا إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان عمر ابن عن

ّبي بأرض الليل فأدركه ّبِك قال: «ر ّلُه، ور ُذ ال ِفيِك ما وَشّر َشّرِك ِمْن ِبالله أعو
ْيِك، َدّب َما وَشّر َل ُذ ع ٍد كل َشّر ِمن بالله وأعو َد، َأسَإ َو ٍة وأسْإ ّي ْقَرٍب، وَح َع ومن و
ِكني شّر ِد، سَإا َل َب ٍد َشّر ومن ال َد» . ما وال َل َو

السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى السحر في يقوله كان فيما
ٍر في كان إذا كان وسإلم عليه الله صلى النبي هريرة: أن أبي عن َف وأسْإَحر سَإ

َع ٌع يقول: «سَإِم ِد سَإاِم ِئه وُحْسِن الله ِبَحْم َ َنا، َبل ْي َل ّبنا َع ْبنا ر ْفِضْل َصاِح َنا، وأ ْي َل َع
ًا ِئذ ِر» . ِمن بالله َعا ّنا ال

السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى الراحلة على تنفله في
ّلي أن أراد إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: «كان أنس عن على يص

َلة اسإتقبل راحلته ْب ِق ّبر ال ّلى ثم للصلة، وك ّلى راحلته عن خأ توّجهت ما حيث فص
به».

الثامن الباب
الّسفر من رجع إذا وسإلم عليه الله صلى يقوله كان فيما
َفل إذا كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن عمر ابن عن ٍو من َق َحَج أو َغْز
ّبر ُعْمرة أو َ ثم تكبيرات، ثلثَا الرض من َشَرف كل على يك ّ اله يقول: «ل إل

ّلُه َده ال َ َوْح ْيَك ل ِر ْلُك َلُه َله، َش َله الُم ُد و َلى وهو الَحْم ٍء ُكّل َع ِديٌر، َشْي ِيبوَن َق آ
ِئبوَن ِبدوَن َتا ّبنا َعا َق َحاِمدوَن، ِلر َد ّلُه َص َده ال ْع َنَصَر َو َده و ْب َهَزَم َع الْحَزاَب و

َده» . وْح
أخأرجاه.

َع أراد إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان عباس ابن عن من الرجو
ِيبوَن السفر ِئبوَن قال: «آ ّبنا َتا َحاِمدوَن» .  لَر
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ًا أهله على دخأل فإذا ْوب َأ ًا قال: « ْوب ّبنا َأ ًا ِلَر ْوب ِدُر ل َت َغا َنا ُي ْي َل ًا» . َع ْوب َح

التاسإع الباب
وسإلم عليه الله صلى السفر من قدم إذا يضع كان فيما
عليه الله صلى النبي قال: «كان أبيه عن مالك بن كعب بن الرحمن عبد عن

َدم ل وسإلم ْق ّ سإفر من َي ًا إل ّلى بالمسجد بدأ قدم فإذا الضحى، في نهار فيه فص
جلس». ثم ركعتين

من قدم إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان مالك بن كعب عن
ّدر ما يقعد ثم ركعتين، فيه فصلى بالمسجد بدأ سإفر الناِس مسائل في له ق

وسإلمهم».

العاشر الباب
ً أهله يطرق ل كان أنه في وسإلم عليه الله صلى ليل
ْطُرق ل كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مالك: «أن بن أنس عن َله َي أه
ًة عليهم يدخأل كان ليلً، ْدو ًء». أو ُغ ِعشا

وسإلم عليه الله صلى َحربه آلت أبواب

الول الباب
وسإلم عليه الله صلى سإيفه ذكر في
ّفَل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عباس: «أن ابن عن َفه تن الِفَقار ذا سإي
ْدر، يوَم ُأحد». يوَم الرؤيا فيه رأى الذي وهو َب

الِفَقار». ذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإيف اسإُم قال: «كان علي عن
الله صلى الله رسإول سإيَف الحسين بن علّي إلينا قال: «أخأرج عاصم ابن عن

ِبيعته فإذا وسإلم عليه ْلقتان َق ْلته من الحمائُل فيهما اللتان والَح َل فضة. قال: فس
ًا كان نحل، قد هو فإذا ّبه سإيف صلى الله رسإول اتخذه الّسهمي الحجاج بن لمن
ْدر». يوَم وسإلم عليه الله َب
ِبيعة قال: «كانت أنس عن من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإيِف َق

فضة».

الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى درعه ذكر في
ُفضول».  ذا وسإلم عليه الله صلى النبي درع اسإم قال: «كان علي عن ال

َع لنا الحسين بن علّي قال: «أخأرج عبدالله بن جابر عن صلى الله رسإول در
بزرافينها علقت فإذا َزَرافين، ذات رقيقة َيمانية هي فإذا وسإلم، عليه الله

الرَض». َمّست ُأرسإلت فإذا شّمرت،
عليه الله صلى الله رسإول درع في قال: «كانت أبيه عن محمد، بن جعفر عن

فضة». من حلقتان وسإلم
ُأحد يوَم عليه كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول زيد: «أن بن السائب عن

بينهما». ظاهَر قد ِدْرعان

الثالث الباب
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وسإلم عليه الله صلى مغفره ذكر في
وعلى مكة فتح يوم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «دخأل أنس عن

َفر رأسإه ْغ حديد». من ِم

الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى قوسإه ذكر في
يوم يخطبهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان عباس ابن عن

َفر في الجمعة ًا الّس ًا». قوس على متوكئ قائم

الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى رمحه ذكر في
ّلي له ُتْركز عصا أو رمح وسإلم عليه الله صلى للنبي قال: «كان أنس عن فيص

إليها».

السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى حربته ذكر في
َكز كان وسإلم عليه الله صلى النبي عمر: «أن ابن عن بين فتوضع الَحْربة له ُتْر
َفر في ذلك يفعل وكان وراءه، والناُس إليها فيصلي يديه َذها َثّم فمن الس اتخ

ُء». المرا
َتر هل أسإأله عباس ابن إلى الَحُروري نجدة قال: بعثني يزيد ابن عن ُيْس (كان) 
بَحْربة؟ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يدي بين

خأيبر. في قال: نعم

الّسابع الباب
وسإلم عليه الله صلى ولوائه رايته ذكر في
َدة، بن عبدالله عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول راية أبيه: «أن عن ُبَري

أبيضُ». ولواءه سإوداء كانت
وكانت أبيضُ، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لواء قالت: «كان عائشة عن

َء رايته ُمَرّحل».  لعائشة ِمْرط من سإودا

َلى ُعبيد بن يونس عن إلى القاسإم بن محمد قال: بعثني القاسإم بن محمد مو
ِزب بن البراء كانت؟ ما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول راية عن أسإأله عا

ّبعة سإوداء قال: «كانت َنِمرة». من مر
سإوداء وسإلم عليه الله صلى الله رسإول راية قال: «كانت عباس ابن عن

َ مكتوب أبيضُ ولواؤه ّ اله فيه: «ل ّلُه إل ٌد ال الله» . رسُإوُل ُمَحّم
تسّمى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول راية قال: «كانت الحسن عن

َقاب». ُع ال

الثامن الباب
وسإلم عليه الله صلى قضيبه ذكر في
العراجيَن يستحّب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان سإعيد أبي عن
ًا فدخأل شيء، منها يده في يزال فل َد يوم فرأى عرجون، يده وفي المسج
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ّكها القبلة في نخامًة بالعرجون». فح
يده وفي يخطب كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل الزبير: «أن أبي عن

ِمْخَصرة».
ببقيع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان طالب أبي بن علي عن

َقد َغْر يده». ينكث وجعل فنكس ِمْخصرة، ومعه فقعد ال
َد اليوَم وهو قضيب له المصنف: كان قال الخلفاء. عن

التاسإع الباب
وسإلم عليه الله صلى عصاه ذكر في
الله لرسإول كان النبياء، أخألق من العصا على قال: «التوكؤ عباس ابن عن

العصا». على بالتوكؤ ويأمر عليها يتوكأ عصا وسإلم عليه الله صلى
وسإلم عليه الله صلى غزواته أبواب

ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول غزا تسع؛ في منها قاتل غزاة وعشرين سإبع
ْدر، ُأحد، َب ْيسيع، و ْندق، والُمَر ُقَريظة، والَخ والطائف. وُحنين، والفتح، وخَأيبر، و
ُقرى وادي غزاة وفي النضير بني في قاتل إنه قيل وقد َبة. وفي ال الغا

تعالى. الله شاء إن لطيفة إشارة غزواته إلى نشير ونحن

الول الباب
غزا إذا وسإلم عليه الله صلى يقوله كان ما ذكر في
ُهّم غزا إذا وسإلم عليه الله صلى النبي قال: «كان أنس عن ْنَت قال: «الل أ

ِدي، ْنَت َعُض ِري وأ ْي ِبَك َنِص ِتُل» .  َو ُأقا

الثاني الباب
البواء غزاة ذكر في

ّدان غزاة وهي بنفسه، وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل غزاها غزاة أوُل هي َو
ًا عشر اثني رأس على وذلك الهجرة. من شهر

َء وحمل ُة، اللوا ّي، فيهم ليس المهاجرين في وخأرج حمز َء بلغ حتى أنصار ْبوا ال
ًا يعترُض ْلق فلم لقريش ِعير ًا َي َعد كيد وهو الّضْمري عمرو بن َمْخِشّي ووا

ْغزونه. وكتب ول َضْمرة بني يغزو ل أن على سإيدهم، ًا. وبينهم بينه َي كتاب
ليلة. عشرة خأمس غيبته وكانت المدينة، إلى وانصرف

الثالث الباب
بواط غزاة في

ًا عشر ثلثة رأس على الول ربيع في وكانت َهاجره، من شهر َء وحمل ُم اللوا
ُد ّقاص، أبي بن سإع َلف و َد المدينة على واسإتخ معاذ. بن سإع

َلف بن أمية وكان قريش، ِعيَر يعترُض أصحابه من مائتين في وخأرج مائة فيها خأ
بعير. وخأمسمائة وألفان قريش، من رجل
َطا فبلغ َوا َنة جبال وهي ُب ّي ٌو والمدينة بواط وبين ُرْضوى، ناحية من َه أربعة من نح
ٍد، ْلق فلم ُبُر ًا َي المدينة. إلى فرجع كيد

الرابع الباب
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جابر بن كرز طلب غزاة في
ًا. وكان عشر ثلثة رأس على فاسإتاقه، المدينة سَإْرح على أغار قد ُكْرز شهر

ْفوان وادي بلغ حتى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فطلبه بدر ناحية من سَإ
فرجع. ُكْرز، ففاته

الخامس الباب
العشيرة ذي غزاة في

ًا عشر سإتة رأس على َهاجره. واسإتخلف من شهر َلمة أبا المدينة على ُم سَإ
ًا ثلثين على وأصحابه هو وخأرج ْعتقبونها، بعير فيها قريش عير يعترض خأرج َي

ُعَشيرة ذا فبلغ أموالهم، ففاتوه. ُبرد، تسعة المدينة وبين وبينها ال
ْفع قريش وخأرجت الشام من رجعت التي العير وهي ّد بدر. وقعة فكانت عنها لل

السادس الباب
بدر غزاة في
ّتجر لقريش أمواٌل سإفيان أبي مع كان َعدد.  من قلة في وهو بها لهم ي ال

َبه وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل فندب الموال. لطلب فخرجوا أصحا
َغ ْنفر عمرو بن َضْمِضم مكة إلى فبعث سإفيان، أبا فبل َت ًا َيْس لجل قريش

ّق بعيره جدع وقد فجاء أموالهم، قريش معشر يقول: يا وهو قميَصه وش
ِطيمة ّل ُلكم اللطيمة ال ٌد لها َعرض قد سإفيان أبي مع أموا ُبه محم أرى ل وأصحا

ْدركوها، أن الغوثا. الغوثَا ُت
ّهزوا ًا فتج وخأرجوا. سإراع

مكة َضْمَضم قدوم قبل المطلب عبد بنت عاتكُة قال: رأت عباس ابن عن
ّوفُت وقالت: قد العباس بها فأخأبرت أفزعتها، رؤيا لياٍل بثلثِا على يدخأل أن تَخ
لر، منها قومك ًا رأيُت َش َطح وقف حتى له بعير على أقبَل راكب ْب صرخ ثم بال
َدر آل يا صوته: انفروا بأعلى الناُس. ثم له ثلثا. فاجتمع في لمصارعكم ُغ
َثل يتبعونه والناس المسجد دخأل فصرخ: أل الكعبة، ظهر على بعيُره به فم

َبيس أبي جبل على بعيُره به مثل ثلثا. ثم في لمصارعكم ُغدر آل يا انفروا ُق
ًة أخأذ ثم بمثلها، فصرخ بأسإفل (إذا) كانت حتى تهوي فأقبلت أرسإلها، ثم صخر
َفّضْت الجبل ْلقة. منه دخألتها إل داٌر ول مكة بيوت من بيٌت بقي فما اْر َف
فاكتميها. العباس: رؤيا فقال

َدثت متى المطلب عبد بني فقال: يا جهل أبا فلقي العباُس خأرج ثم هذه ح
ّيُة ّبأ أن رضيتم أما عاتكة، قال: رؤيا ذاك؟ قلت: وما فيكم؟ النب حتى رجالكم يتن
ّبأ ًا عليكم كتبنا شيء ذلك من يكن ولم الثلثُا مضت فإذا نساؤكم؟ تتن أنكم كتاب

َذُب ْك العرب. في بيت أهل أ
ًا. رأت تكون أن العباس: فأنكْرُت قال شيئ

لهذا فقالت: أقررتم جاءت إل المطلب عبد بني من امرأة تبق قال: فلم
َوَل قد ثم رجالكم في يقع أن الخبيث النساء. تنا

ِرق قد فقلت: هذا فاسإتتر فرآني له، لتعّرض فخرجُت ُته. وإذا أن َف قد هو شاتْم
َضْمضم. صوَت سإمع
ُء وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بلغ التفسير: لّما أهل قال مكة أهل مجي

(فأْحَسن).  عمر فأْحَسن. وقال بكر أبو أصحابه. فقال اسإتشار
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َداد: يا وقال ْق فنحن الله أمرك لما امضُ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الِم
ّبك أنت لموسإى: اذهب إسإرائيل بنو قالت كما نقول ل والله معك، ّنا فقاتل ور إ
مدينة يعني الغماد، َبْرك إلى بنا سِإْرت لو بالحق بعثك والذي قاعدون، ههنا

ْدنا بالحبشة، َل دونه. َمْن لجا
ًا. وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل له فقال خأير

َلّي. وإنما قال: أشيروا ثم النصار. يريد َع
ُد فقال هذا بنا اسإتعرْضَت لو بالحق بعثك فوالذي أردَت، لما ُمعاذ: امضُ بن سإع
ُبر إنا معك، َلُخضناه َفُخضته البحر الله. بركة على بنا َفِسْر الحرب، عند َلُص

الطائفتين، إحدى وعدني قد الله فإن وأبشروا، الله بركة على فقال: سإيروا
القوم. َمَصارع إلى أنظر لكأني والله

ًا نزل حتى سإار ثم بدر. من قريب
فارجعوا أموالكم نّجى قد الله القوم: إن إلى بعث ثم بالعير، سإفيان أبو ونجا
َد حتى نرجع ل جهل: والله أبو فقال ِر ًا، َن ْدر ًا بدر وكانت َب مواسإم من موسإم

ٌق لها يجتمع العرب ُنقيم عام، كل سإو ًا هناك ف ْنَحر ثلث َن الطعاَم ونطعم الجُزر و
يهابوننا يزالون فل العرُب، بنا وتسمع القياُن، علينا وتضرب الخمور، ونشرب

ًا. أبد
جهل. أبا هشام. يعني بن عمرو عمُل هذا فقال: واقوماه، سإفيان أبا ذلك فبلغ

معهم. فمضى بالمشركين لحق ثم
ُبني فيه. فكان عريٌش وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول و
ْهب بن ُعَمير ونظر فقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب إلى َو

َواضح لصحابه: أرى ْلَجأ لهم ما الناقع، الموَت تحمُل يثرب َن ُفهم، إل َم والله سإيو
َتل أرى ما ْق ُي ً َيقتل حتى منهم رجٌل (أن)  مثل منكم أصابوا فإذا منكم، رجل

ذلك. بعد العيش في خأير فل عددهم
َهّم سَإْحرك. جهل: انتفَخ أبو له فقال بالرجوع، ُعتبة ف

ّد القبلة واسإتقبل اللوية وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل وعقد وقال: يديه وم
ُهّم ِلك إْن «الل ْه َبَة هذه َت ِعَصا ُد ل ال َب ْع الْرِض».  ِفي ُت

َءه فأخأذ بكر أبو فأتاه رداؤه، سإقطِ حتى يستغيث زال فما ّداه ردا التزمه ثم فر
َناشدتك كفاك الله نبي قال: يا ثم ورائه من ْنِجز فإنه ربك ُم ُي وعدك. ما لك سإ

ْتية فخرج المبارزة إلى فدعا الوليد، وابنه شيبة وأخأوه ُعتبة وخأرج النصار من ِف
حاجة. من بكم لنا فقالوا: ما

ِرج محمد مناديهم: يا نادى ثم قومنا. من أكفاءنا إلينا َأخْأ
َيا عليه الله صلى الله رسإوُل فقال ُة وسإلم: « ُة يا ُقْم، َحْمَز َد ْي َب ِلّي يا ُقْم، ُع َع

ُقْم» .
ٌء كرام. فقالوا: أكفا

ُة فبارز ُة وبارز عتبة، عبيد لي وبارز شيبة، حمز الوليد. عل
ُة فقتل َقتل شيبة، حمز لي و ُة واخأتلَف الوليد، عل كلهما ضربتين، وعتبة عبيد
ْثبَت َبه، أ َكّر صاح ُة ف ْتبة على وعلّي حمز فقتله. ُع

حفنًة وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل فأخأذ بعضُ، إلى الناس بعضُُ َزحف ثم
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ًا بها فاسإتقبَل الحصباء من َهِت قريش ُه» . ثم وقال: «َشا ُوُجو لصحابه: قال ال
ّدوا» . «ُش

فكان أخأرى، ثم أخأرى ريٌح جاءت ثم ذهبت، ثم ريٌح فجاءت الملئكُة، ونزلت
إسإرافيل الثالثة وفي ألف، في ميكائيل الثانية وفي ألف، في جبريل الولى في
ِة سِإيَما وكان ألف، في على وهم نور، من وحمر وصفر خُأْضر عمائُم الملئك

ْلٍق. وسإمع خأيٍل ُع المسلم وكان الخيل، َحْمَحمة المشركون ُب ْتب ليقتله الكافر َي
إليه. يصل أن قبَل رأسُإه فيقع

الهزيمُة. فكانت
ُقتل َناديد من ف ِم َص ُأسِإر سإبعون، القو صلى الله رسإول واسإتشار سإبعون، و
والعشيرة، العم بنو بكر: هؤلء أبو فقال السإارى، في أصحابه وسإلم عليه الله

ْدية منهم نأخأذ أن أرى وإني ِف ِديهم أن وعسى الكفار، على لنا قوة فتكون ال ْه َي
(الله). 

ّكنني أْن أرى ولكني بكر، أبو رأى ما أرى ما عمر: والله فقال فلن، من تم
ّيا وتمكن عنقه، فأضرَب لعمر، قريب حمزة وتمكن عنقه، فيضرَب َعِقيل من عل

ٌة قلوبنا في ليست أنه الله يعلم حتى عنقه، فيضرب أخأيه، فلن من َد َهوا
وأئمتهم. َصناديدهم هؤلء للمشركين،

الِفداء. منهم فأخأذ بكر أبي قول إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل فماَل
يميني عن فنظرُت الصف، في بدر يوَم لواقٌف قال: إني الرحمن عبد عن

ْيَن أنا وإذا وشمالي، ّنيُت أسإنانهما حديثٌة النصار من غلمين َب كنت لو أْن فتم
َلع بيَن جهل؟ أبا َتعرف هل عم، لي: يا فقال أحدهما، فغمزني منهما، َأْض

ُتك ما قلت: نعم، أخأي؟ بن يا إليه حاج
لو بيده نفسي والذي وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول سإّب أنه قال: بلغني

ُته ْق لم رأي َده سإوادي يفار ْعجُل. يموَت حتى سإوا ال
إلى نظرت أن أنشب لم ثم لذلك، مثلها. فتعّجبُت لي فقال الخأر قال: فغمزني

تسألن الذي صاحبكما هذا َتريان؟ لهم: أل فقلت الناس، في يزول جهل أبي
عليه الله صلى الله رسإول إلى انصرفا ثم قتله، حتى فضرباه عنه. فاسإتقبلهما

وقال: سإيفيهما في قتلته. فنظر منهما: أنا واحد كّل وقال فأخأبراه وسإلم
َلبه وقضى قتله، كلكما عمرو بن معاذ الجموح. وهما بن عمرو بن لمعاذ بَس
ْفراء. بن ومعاذ َع

الصحيحين. في أخأرجاه
رجله ُضربت وقد يومئذ جهل أبي إلى عبدالله: انتهيُت قال: قال عبيدة أبي عن
ْذته له، بسيٍف عنه الناَس يذّب وهو صريع وهو فقلت: قتلته، حتى فضربته فأخأ

ّو يا الله أخأزاك الذي لله الحمد َتله رجٌل إل الله. قال: (إْن) هو عد قوُمه. ق
ْبُت طائل، غير لي بسيف أتناوله فجعلت َده فأص ُفه فندر ي ْذته سإي ُته فأخأ فضرب

قتلته. حتى
َقّل كأنما وسإلم عليه الله صلى النبي أتيت حتى خأرجُت قال: ثم الرض من ُأ
ّلُه فأخأبرته َ الذي فقال: «ال ّ اله ل ُهو»؟ إل

ّددها ًا. فر ثلث
هو.  إل إله ل الذي فقلت: الله
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ُد عليه قام حتى يمشي فخرج ّو َيا أخْأَزاَك الذي ِد فقال: «الَحْم ُد ّلَه، َع َكاَن هذا ال
ْوَن َع ِذه ِفْر ِة» . َه ُلّم ا

قتال من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فرغ قال: لما قيس بن عطية عن
الغباُر عّصب وقد ورمحه درعه عليه فرس على السلم عليه جبريل جاءه بدر

حتى أفارقك ل أن وأمرني إليك بعثني وجل عز الله إن محمد، فقال: يا رأسَإه
َعْم َأرضيَت؟ َتْرضى َن ْيُت» . فانصرف. قال: « َرَض

السابع الباب
القليب في المشركين رؤوس إلقاء في
ً وعشرين بأربعة أمر وسإلم عليه الله صلى الله نبّي طلحة: أن عن من رجل

َعْرصة أقام قوم على ظهر إذا وكان ُمّخبث، خأبيث بدر يوم قريش َصناديد بال
ّد براحلته أمر الثالث اليوَم ببدر كان فلما أيام، ثلثة ُلها، عليها فُش (مشى ثم َرْح

شقة على قام حاجته. حتى لبعضُ إل ينطلق نرى فقالوا: ما أصحابه و) اتبعه
ِكي، َيا ُفلَن ابَن ُفلَن آبائهم: «يا وأسإماء بأسإمائهم يناديهم فجعل الّر ابَن ُفلَن و
ُكم ُفلَن، َيُسّر ُكم أ ّن ُتم أ ْع َط ّلَه أ َله، ال ّنا وَرسُإو ْد فإ ْدنا َق َدنا َما َوَج َع ّبنا َو ّقا، َر َهْل َح َف

ُتم ْد َد ما وَج َع ُكم َو ّب ّقا؟» ر َح
ّلم ما الله، رسإول عمر: يا فقال ٍد من ُتك فيها. لها أرواح ل أجسا
ْفُس وسإلم: «والذي عليه الله صلى الله نبي فقال ٍد َن ِده ُمَحّم َي ُتم ما ِب ْن َع أ َأسْإَم ِب

ُقوُل ِلَما ُهم» . أ ْن ِم
َله أسْإَمعهم حتى الله قتادة: أحياهم قال ًا قو ًا توبيخ ْقمًة وتصغير ِن ًا. و وندم

أخأرجاه.

الثامن الباب
قينقاع بني غزوة في

ًا. وكانوا عشرين رأس على شوال من للنصف وكانت ًا، شهر لواءه فحمل يهود
ُلبابة. أبا واسإتخلف حمزة
َدروا. ثم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وادعوا وكانوا غ

ُء ولهم أموالهم له وأن حكمه على فنزلوا فحاصرهم ّذرية. النسا وال

التاسإع الباب
 السويق غزاة

َلف وعشرين اثني رأس على ًا. واسإتخ َبابة. أبا شهر ُل
ّدسإم حّرم سإفيان أبا أن وذلك وأصحابه. فوصل محمد من بثأره َيأخأذ حتى ال

ًا وحرق رجلين فقتل المدينة نحو إلى ّلت قد يمينه أّن ورأى أبيات فهرب. َح
سإفيان أبو وجعل إثرهم، في فخرج وسإلم عليه الله صلى النبّي ذلك فبلغ

ّففون وأصحابه ْلقون حتى يتخ فلم المسلمون، فيأخأذها الّسويق، ُجُرب ُي
ْلحقوه، وسإلم. عليه الله صلى النبي فرجع ي

العاشر الباب
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الكدر قرقرة غزاة
ًا. وعشرين ثلثة رأس على شهر
َلَف طالب، أبي بن علّي لواءه حمل تبلغ بنعم فظفر مكتوم، أم ابَن واسإتخ

ورجع. بعير خأمسمائة

عشر الحادي الباب
غطفان غزوة
ًا، وعشرين خأمسة رأس على عفان. بن عثَمان واسإتخلف شهر
ًا أن بلغه أنه وذلك ْورثا وجاء منه، فهربوا فخرج تجمعوا قد َجْمع الحارثا بن َغ

مني؟ َيْمنعك فقال: من سإيف وبيده شجرة تحت وسإلم عليه الله صلى والنبي
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإوُل ورجع فقال: «الله» فأسإلم،

عشر الثاني الباب
سإلم بني غزاة
ًا، وعشرين سإبعة رأس على ُفرع. بناحية شهر ال
ًا بها أن بلغه أنه وذلك َليم، بني من َجْمع فتفرقوا. فخرج سُإ

عشر الثالث الباب
أحد غزاة

ًا حضر َمْن رجع لّما ِعيَر وجدوا مكة إلى المشركين من بدر ِدم التي ال أبو بها ق
سإفيان أبي إلى قريش أشراُف فمَشْت الندوة، دار على موقوفًة سإفيان

ّيبوا فقالوا: نحن ُفس َط ْن ّهز بأن ال ْبح نج ِر ًا العير هذه ب محمد. إلى جيش
معي. مناف عبد وبنو ذلك، إلى أجاَب من أوُل سإفيان: أنا أبو قال

ًا، فصارْت فباعوها ّلم دينار، ألف خأمسين الماُل وكان بعير، ألَف وكانت ذهب فس
ُعزلت أموالهم رؤوس العير أهل إلى َيْستنفرونهم، العرب إلى وبعثوا الرباح، و

ُعن إخأراج على وأجمعوا ْذكروا معهم الظ َي ًا بهم ل ّد فيكون بدر في لهم أش
القتال. 

دارع، سإبعمائة فيهم آلف ثلثة وهم الراهب، عامر أبو ومعهم قريش وخأرجت
ّظعن وكانت بعير، آلف وثلثة فرس، مائتا ومعهم امرأة. عشرة خأمس معهم ال
َليفة. ذا نزلوا حتى فساروا الُح

ْيد عبادة بن وسإعد معاذ بن سإعد وكان ُأسَإ صلى الله رسإول بباب ُحَضير بن و
المدينة. وُحرسإت الناس، من عدة في وسإلم عليه الله

ُي وكان ْأ فطلب المدينة، من يخرج ل أن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول َر
ًا َيْشهدوا لم أحداثٌا فتياٌن ًا يخرجوا، أن بدر الشهادة. على حرص

ّلى بيته ودخأل العصر صلى ثم والجتهاد، بالجد وأمَرهم وعظهم ثم الجمعة فص
َعّمماه وعمر، بكر أبو ومعه َبساه، ف ْل لمته لبس وقد فخرج الناُس له وُصّف وأ

ّلدالسيَف ّتْرَس وألقى وتق َثَة وعقد ظهره وراء من ال على واسإتخلف ألوية ثل
ّلد فرسإه ركب ثم مكتوم، أم ابَن المدينة وفي بيده، ِقبلته وأخأذ القوَس وتق

دارع. مائة المسلمين
في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فبقي ثلثمائة، في ُأبّي ابُن واعتَزل

ّوي وأقبل سإبعمائة، ّلف الصفوف يس ًا وخأ القبلة واسإتقبَل ظهره، وراء ُأحد
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الرماة. من خأمسين وأقام
َد الميمنة (المشركون) على وأقام عكرمة، الميسرة وعلى الوليد، بن خأال
أمية. بن صفوان الخيل وعلى
ُء وجعل ويقلن: الدفوف يضربن المشركين نسا

طارق بنات نحن
ْق على نمشي ّنمار ال

ْق في والمسُك َفار الَم
ْقبلوا إْن ْق ُت َعان ُن

ْدبروا وإْن ْق ُت نفار
َق وامق غير فرا

جماعة وأقبل الغنائم، يأخأذون المسلمون وأقبل المشركون، وانكشف فأقبلوا
الرماة. من

َلل إلى الوليد بن خأالد فنظر َكّر خأ صفوُف وانتقضت عكرمة، وتبعه بالخيل ف
ِتل لعنه إبليس ونادى المسلمين ُق محمد. الله: 

َثبت ّيته فأصيبت أصحابه من عصابة في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول و َباع ُر
وجهه. في وَشّجه ورباعيته أنفه فكسر بحجر َقِمئة ابُن ورماه

منها.  فمات بَحْربة خألف بن ُأبّي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ورَمى

عليه الله صلى الله رسإول يمين عن رأيت قال: «لقد وقاص أبي بن سإعد عن
ّد عنه يقاتلن بيضٌُ ثياب عليهما رجلين ويساره وسإلم قبل رأيتهما ما القتال أش

ُد». ول بع
أخأرجاه.

َباعيته ُكِسرت لما وسإلم عليه الله صلى النبي أنس: أن عن في وُشّج ُأحد يوَم ُر
ْيَف وجهه عن الدم يمسح جعل وجهه ِلُح ويقول: «ك ْف ْوٌم ُي ِهم َوْجَه خَأَضبوا َق ّي ِب َن
ِم ّد ُهو بال ُهم و ُعو ْد َلى َي َلى» . الله إ َعا َت

ْيَس128ش3الية: {س هذه فنزلت ِر ِمَن َلَك َل للْم ٌء ا ْو َشْى ُتوَب َأ ِهْم َي ْي َل ْو َع َأ

ُهْم َب ّذ َع ُهْم ُي ّن ِإ ِلُموَن َف } َظا
)128عمران:  (آل

مسلم. بإخأراجه انفرد
عل َقمئة ابن فرأيت غلم وأنا ُأحد يوَم قال: حضرُت المازني بشر أبي عن

عليه الله صلى الله رسإول فرأيت بالسيف وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل
َوارى، حتى أمامه حفرة في كتفيه على وقع وسإلم غلم، وأنا أصيح فجعلُت َت
قام حتى يحضنه أخأذ عبيدالله بن طلحة إلى فأنظر إليه يأتون الناَس رأيت حتى

وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول
ِفْريابي يوسإف ابن عن َباعية َكسروا الذين أن بلغني قال: لقد ال صلى النبي ُر
َباعية له فنبتت صبي لهم يولد لم وسإلم عليه الله ُر
ّكار بن الزبير عن ُقتل َب َلف بن ُأميُة قال:  ْدر، خَأ َب قد خألف بن أبّي أخأوه وكان ب
ٍذ، ُأسإر ًا عندي وسإلم: إن عليه الله صلى الله لرسإول قال ُفدي فلما يومئ َفرسإ

ًا يوم كّل أعلفه ْقتلك ُذَرة من َفرق عليه الله صلى الله رسإول عليه. فقال أ
َبْل َنا وسإلم: « ُلَك أ ُت ْق َء إْن أ ّلُه» .  َشا ال
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ْعب إلى المسلمون وانحاز ُأحد يوُم كان فلما رسإول خألف بن أبّي أبصر ُأحد ِش
ّد، عليه فحمل وسإلم عليه الله صلى الله ومع العوام بن الزبير عليه فحمل فش

َتْرقوته في بها فطعنه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأخأذها الحربة، الزبير
ًا، فّخر بأٌس بك يقولون: ما فجعلوا خأوار وله فأْرسإوه المشركون فأدركه صريع

ْهران بَمّر مات حتى أقتلك. فحملوه لي: أنا قال قال: أليس ّظ من أميال على ال
مكة.
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإمعت لمية: إني قال أنه معاذ بن سإعد عن

ّنه ُلَك» . يقول: «إ ِت َقا
بدر، يوم ُأمية قتل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يكون أن قلت: يحتمل

َتل َلف بن أبّي وق أصحابي. المعنى. يقتلك يكون أن ويحتمل ُأحد، يوم خأ
َبراء عن الّرماة على وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: َجعل عازب بن ال
َدالله رجلً، خأمسين وكانوا ُأحد، يوَم ُتمونا وقال: «إْن ُجبير، بن عب ْي ُفنا َرأ ِط َتْخ

ْيُر ّط ْبَرحوا فل ال ّتى َت ُكم، ُأْرسِإَل ح ْي ُتُمونا وإن إل ْي َهْرنا رأ ِم على َظ ْو َق ْبَرحوا فل ال َت
ّتى ُكم» . ُأْرسِإَل ح ْي إل

َء رأيت والله فأنا فهزموهم، ْدن النسا َدْت وقد الجبل، على يشتد َأسْإوقتهن ب

َهر جبير: الغنيمة بن عبدالله أصحاُب فقال ثيابهن، رافعات وخألخأيلهن َظ
تنتظرون. فما أصحابكم

وسإلم؟ عليه الله صلى الله رسإول قال ما ُجبير: أنسيتم ابُن قال
ْأتيّن َن َل الغنيمة. من فلنصيبّن الناَس قالوا: 

صلى الله رسإول مع يبق فلم منهزمين، فأقبلوا وجوههم ُصرفت أتوهم فلما
رسإول وكان رجلً، سإبعين منهم فأصابوا رجلً، عشر اثني غير وسإلم عليه الله
ٍر يوَم المشركين من أصاب قد وسإلم عليه الله صلى الله ومائة: أربعين بد

ًا سإبعين قتيلً. وسإبعين أسإير
ًا.  محمد؟ القوم سإفيان: أفي أبو فقال ثلث

ابن القوم قال: أفي يجيبوه. ثم أن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فنهاهم
ًا. أفي ّطاب؟ ابن القوم (أبي) قحافة: ثلث ًا. ثم الخ فقال: أصحابه أقبل ثلث

كفيتموهم. وقد ُقتلوا قد هؤلء
َلك فما ّو يا والله قال: كذبَت أْن نفسه عمر م ْدَت الذين إّن الله، عد َد ٌء ع لحيا

ْعُل أخأذ ثم َيُسوؤني؟ َيسوؤك. قال: ولم ما لك َبقي وقد كلهم َبل، يرتجز: ا ُه
ْعُل َبل. ا ُه

ُبونه؟» . وسإلم: «أل عليه الله صلى الله رسإول فقال ْي ُتِج
نقول؟ ما الله رسإول فقالوا: يا

ّلُه ُقولوا: ال ْولَنا قال: « َ َم ًلى ول ْو ُكم» . َم َل

عشر الرابع الباب
السإد حمراء غزاة في

ًا، وثلثين اثنين رأس على الناُس بات ُأحد من انصرفوا لما أنهم وذلك شهر
ً أمر الصبح وسإلم عليه الله صلى الله رسإول صلى فلما جراحاتهم، ُيداوون بلل
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يخرج فل عدوكم، بطلب يأمركم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن فنادى
َد من إل معنا بالمس. القتال شه

كلمت، قد وشفته مشجوج ووجهه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وخأرج
َكر ّو وذهب السإد، بحمراء فعس المدينة. إلى فرجع العد

عشر الخامس الباب
(بني) النضير غزاة في

ًا. خأرج وثلثين سإبعة رأس على ّلمهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول شهر فك
فقالوا: نفعل. ُأمية، بن عمرو فقتلهما أّمنهما قد كان رجلين دية في ُيعينوه أن

ًة. عليه فأطرح البيت على أظهر جحاش: أنا بن عمرو فقال صخر
ُيخبَرّن فوالله تفعلوا ِمْشكم: ل بن سَإلّم فقال به. هَمْمتم بما ل

ّبص الخبر، فجاءه ًا فتر بلدي، من اخأرجوا إليهم: أن وبعث المدينة، إلى سإريع
َة أّجلتكم وقد ّهزوا.  عشر أيام. فتج

ُتمدكم وغيرهم، قومي من ألفين معي فإن تخرجوا أبّي: ل ابُن إليهم فأرسإَل و
َيّي َغطفان. فطمع من وحلفاؤكم ُقَريظُة (فخرج) إليهم نخرج فقال: ما ُح
لي َيته، يحمل وعل َلف را حصنهم على فقاموا مكتوم، أم ابَن المدينة على واسإتخ

ْبل يضربون ّن ْلتهم والحجارة، بال من وحلفاؤهم أبّي ابُن وخأذلهم قريظة، واعتز
على بلدك. فتحّملوا من فقالوا: نخرج نخلهم، وقطع َغطفان. فحاصرهم

ِة بعير. سإتمائ
ُأخِأذ إل البُل حملت وما دماؤكم ولكم فقال: اخأرجوا ْلقة. ف خأمسين منهم الَح

ًا ْيضة وخأمسين درع ًا. وكان وأربعين وثلثمائة َب ًا ذلك سإيف ُيْسهم لم له خأالص
ًا. منه أحد

عشر السادس الباب
الموعد بدر غزاة في

ُد عن انصرف لّما قال سإفيان أبا أن وذلك الصغرى بدٌر وبينكم بيننا ُأحد: الموع
الحول. رأَس
ُد دنا فلما عليه الله صلى الله رسإول فخرج الخروَج، سإفيان أبو كره الموع

ببضائع طالب. وخأرجوا أبي بن علي لواءه وحمل وخأمسمائة، ألف في وسإلم
ًا الصغرى بدر وكانت لهم، ذي هلَل إليها فانتهوا القعدة، ذي لهلل يقوم سُإوق

وربحوا. فباعوا القعدة
ّظهران َمّر بلغ حتى سإفيان أبو وخأرج ْدب. عاُم وقال: هذا رجع، ثم ال َج

ّنَما173ش2مجاهد: {س قال ُكُم َحّرَم ِإ ْي َل َتَة َع ْي ْلَم ّدَم ا َلْحَم َوال ِر َو ِزي ْلِخن َوَمآ ا
ِهّل ِه ُأ ِر ِب ْي َغ ِه ِل ّل ُطّر َفَمِن ال ْيَر اْض َ َباٍغ َغ ٍد َول َ َعا ْثَم َفل ِه ِإ ْي َل ّلَه ِإّن َع ُفوٌر ال } ّرِحيٌم َغ
)173عمران:  (آل

.
ْدر موعدكم محمد قال: يا سإفيان أبو قال: هذا َبنا. َقتلتم حيث َب أصحا
ًا نزلوا حتى لموعده وسإلم عليه الله صلى النبي فانطلق َفوا بدر َق، فوا السو

ْا174ش3تعالى: {س قوله فذلك ُبو َل َق ْن ٍة َفا ْعَم ِن ِه ّمَن ِب ّل َفْضٍل ال ُهْم ّلْم َو َيْمَسْس
ٌء ْا سُإو? ُعو َب ّت َواَن َوا ِه ِرْض ّل ّلُه ال ٍم َفْضٍل ُذو َوال ِظي } َع
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)174عمران:  (آل
الصغرى.  بدٌر التجارة. وهي من أصابوا والفضل: ما

عشر السابع الباب
الرقاع ذات غزاة
ًا. وذلك عشر سإبعة رأس على ُأخأبر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن شهر

ًا بأن َع، له َجمعوا قد أنمار َتْخلف الجمو أتى حتى وخأرج عفان، بن عثمان فاسإ
ّلهم َقاع، بذات محا َقع فيه جبل وهو الّر وبياض. وسإواد ُحمر ُب
ًة إل يجد فلم الجبل فرقى ْورثا جاء بها ورجع. وقيل: إن فأخأذهن نسو بن َغ

ّني؟ يمنعك وقال: َمْن الحارثا م

عشر الثامن الباب
الجندل دومة غزوة في

َغ وأربعين تسعة رأس على ًا. بل بها أن وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل شهر
ًا ًا جمع َباع واسإتخلف ألف، في فخرج بهم، مّر من يظلمون كثير ُعْرفطة، بن سِإ
إلى ورجع هرب، من وهرب أصاب من فأصاب ورعائهم، ماشيتهم على فهجم

المدينة.

عشر التاسإع الباب
المريسيع غزاة ذكر في
ِلق، لبني بئر اسإم وهو َط َجمع وكان ِضرار، أبي بن الحارثا سإيدهم وكان الُمْص

عليه الله صلى الله رسإول فخرج وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول لحرب
ْبل وتراَموا إليهم، وسإلم ّن وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل أمر ثم سإاعًة، بال

َبه ُقتل واحدة، حملًة فحملوا أصحا ّو من عشرة ف ُأسإر العد ُيقتل الباقون. ولم و
َبى واحد، رجل إل المسلمين من الرجاَل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وسإ

ّنعم، والذرية والنساء َفي البل وكانت وال ْل ْبي آلف خأمسة والشاء بعير أ والّس
البيت. أهل مائتي

َويرية وُجعلت َباها، له، عم وابن قيس بن ثابت سإهم في الحارثا بنت ُج فكات
عليه الله صلى الله رسإول وحده. فجاءت قيس بن ثابت سإهم وقيل: في

ّدى كتابتها في تستعينه وسإلم ّوجها. فقال عنها فأ الله رسإول الناس: أصهاُر وتز
ّقون وسإلم عليه الله صلى َتر أيديهم. في كان ما فأعتقوا ُيْس

العشرون الباُب
الخندق غزاة ذكر في

الحزاب.  غزاة وهي

َلى لّما ّنضير بني وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل أْج أشرافهم من نفٌر خأرج ال
ّلبوا مكة، إلى ًا فأ َدعوهم قريش ثم قتاله، على معهم واجتمعوا الخروج، إلى و

ذلك. مثل على ففارقوهم و(بني) سُإليم غطفان فأتوا خأرجوا
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َء وعقدوا آلف، أربعة فكانوا وجمعوا، قريش وتجهزت الندوة، دار في اللوا
ًا فرس ثلثمائة معهم وقادوا سإفيان. أبو يقودهم وخأرج بعير، وخَأْمسمائة وألف

ْتهم َف ّظهران بمّر سُإليم بنو ووا ْبعمائة، وهم ال أسإد، بنو معهم وخأرجت سَإ
ُة وخأرجت وهم ُمّرة بنو أربعمائة. وخأرجت وهم َأْشجع ألٌف. وخأرجت وهم َفزار
ًا. وكان أربعمائة ُة القبائل من الخندق وافى من جميع أيض وهم آلف، عشر

الحزاب.
ُلهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل بلغ فلما َدب مكة من وصو الناَس، ن

ْلماُن فأشار َكر بالخندق، سَإ إلى بالناس وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل وعس
ْلع، سإفح أيام. سإتة في الخندق من آلف. وفرغوا ثلثة المسلمون وكان سَإ

بيده. وسإلم عليه الله صلى الله رسإول معهم وعمل
َبراء عن بحفر وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل َأمرنا قال: لّما عازب بن ال

فيها تأخأذ ل شديدة عظيمة صخرة الخندق بعضُ في لنا َعرضت الخندق
َكونا صلى الله رسإول وسإلم. فجاء عليه الله صلى النبي إلى ذلك المعاول. فش

َبه إلقى رآها فلما وسإلم عليه الله ْو ْعول وأخأد َث ِم الِم ِبْس الله» ثم وقال: «
ّلُه ثلثها، فكسر ضربًة َضَرب ْبُر وقال: «ال َك ِطيُت أ ْع ْيَح ُأ ِت َفا ِم، م ّني والله الّشا إ
ْبِصُر َعَة» . الُحْمَر ُقصوَرها ُل الّسا

ّلُه ثلثها فقطع الثانية ضرب ثم َبُر الخأر. وقال: «ال ْك ِطيُت أ ْع ِتيَح ُأ َفا ِرٍس، َم َفا
ّني والله ْبِصُر إ َقْصَر ُل َيضَُ ال ْب ِئِن» . ِمن ال َدا الَم

ِم وقال الثالثة ضرب ثم ِبْس ّلُه الحجر، بقية الله» فقطع « َبُر وقال: «ال ْك أ
ِطيُت ْع ِتيَح ُأ َفا َيَمِن. والله َم ّني ال ْبِصُر إ َواَب ُل ْب َء أ َعا ْن ِني ِمن َص َكا ِذه َم َعَة» . ه الّسا

َير: كان علماء قال ّد الّس على وخِأيف الناُس وفشل الخندق، يوَم الخوُف اشت
َطلب والموال، الذراري ًا المشركون و ْقحمون الخندق من َمِضيق َلهم، فيه ُي خأي

ّد. فجعل بن منهم: عمرو جماعٌة منهم فعبَر ِبراز إلى يدعو عبدو ابن وهو ال
لي فبارزه سإنة؛ سإبعين فقتله. عل

يصّل ولم الليل إلى وقاتلوا الوليد، بن خأالد فيها غليظًة َكتيبًة فجمعوا فأصبحوا
ٍذ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ًا يومئ ًا ول ظهر وسإلم عليه الله صلى عصر

َغلونا ِة عن قال: «َش َطى الّصل ُوسْإ ِة ال َ ِر، َصل َعْص َل ال ّلُه َم ُهم ال َت ُهم أو ُبيو ُبوَر ُق
ًا» . َنار

وقيل: ليلة، عشرة بضع وأصحابه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وُحصر
ًا وعشرين. أربع
َعيم وكان ّذل وقريظة قريش بين فمشى أسإلم، قد مسعود بن ُن بينهم، فخ
ّبْت َقام، بدار لستم لصحابه: إنكم سإفيان أبو فقال شديدة، ريٌح وه هلك قد ُم
إني فارتحلوا ترون، ما الريح من ولقينا قريظة، واخأتلف والحافر، الخّف

مرتحل.
ُقتل ٍذ المشركين من و سإتة. المسلمين ومن ثلثة يومئ

والعشرون الحادي الباُب
قريظة بني غزاة ذكر في
فقال: جبريل جاءه الخندق من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول انصرف لّما

ٌد فإني قريظة بني إلى تسير أن يأمرك الله «إن بهم فأزلزل إليهم عام
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حصونهم».
دخأل الحزاب من فرغ لّما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن عائشة عن

َتسل ما السلح؟ فقال: أوَضعتم السلم عليه جبريل فجاءه ليغتسل، المغ
ُد أنا وها أسإلحتها، الملئكة وضعت َه ْن أ

قريظة. بني إلى َ
َعنان. رأسَإه عّصب قد الباب، حلل من جبريل إلى أنظر عائشة: كأني قالت ال
َير: (فأمر علماء قال ّذن وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل الّس ًا) يؤ في مؤذن

ّلوا ل أن يأمركم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الناس: «أن إل العَصر تص
َلف بني في مكتوم».  أم ابَن قريظة. واسإتخ

ّد فحاصرهم آلف، ثلثة في سإاَر ثم صلى الله رسإول إلى فأرسَإلوا الحصار، أش
َبابة أبا إلينا وسإلم: أرسإْل عليه الله َله، عبد بن ُل فأشار فشاوروه، المنذر. فأرسإ

ْنت ندم ثم الذبح، بيده: إنه إليهم في نفسه ورسإوله. فربطِ الله وقال: خُأ
توبته. الله أنزل حتى يأت ولم المسجد،

الله رسإوُل بهم فأمر وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول حكم على نزلوا ثم
َد وسإلم عليه الله صلى ّتفوا َمْسلمة، بن محم ُنّحوا فك َء وعَزل ناحية، و النسا

ًا فكانت أمتعتهم وُجمعت والذرية، وألفي درع، وثلثمائة سإيف، وخَأْمسمائة ألف
ً وَحَجفة، ُتْرس وخَأْمسمائة رمح، نواضح. كانت وِجمال

ّلمت َهبهم أن وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل الوُس وك وكانوا لهم، َي
ْكم وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل فجعل ُحلفاءهم، بن سإعد إلى بينهم الُح

َكم معاذ، ْقتل أن فيهم فح َنم) المواشي، عليه، َحّزب من كّل ُي ْغ ُت ُتْسبى (و و
ُتقسم والذراري، النساء المواُل. و
ْد عليه الله صلى الله رسإول فقال َق َل َكْمَت وسإلم: « ِهم َح ِم ِفي ْك ِمن ِمن الله ِبُح
ْوِق ِة َف َع ْب ٍة» . سَإ َع ِق َأْر

والعشرون الثاني الباب
لحيان بني غزاة ذكر في

َفار، بناحية وكانوا الله رسإول إليهم فخرج سإَت سإنة الول ربيع في وذلك ِغ
عليه الله صلى الله رسإول رجع ثم الجبال، في فهربوا وسإلم عليه الله صلى

وسإلم.

والعشرون الثالث الباُب
 الغابة غزاة في

ًا. وذلك سإت سإنة الول ربيع في ْينة أن أيض َي َقاح على أغار حصن بن ُع رسإول ِل
رسإوُل فخرج الّصريُخ، وجاء راعيها وقتل فاسإتاقها وسإلم عليه الله صلى الله
ّلف مكتوم، أم ابَن واسإتخلف وسإلم عليه الله صلى الله َد وخأ في عبادة ابن سإع

ًء وعقد المدينة يحرسإون ثلثمائة أثرك. في فأنا وقال: امضُ للمقداد، لوا
فقال وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول وجاء الكوع، بن سإلمة وراءهم ومضى

عليه الله صلى الله رسإول ِعطاش. فقال القوم إن الله، رسإول سإلمة: يا له
ْكَت فأسْإِجح» ورجع. وسإلم: «َمل
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َوالعشرون الرابع الباُب
الحديبية غزاة في
العمرة، إلى أصحابه وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل اسإتنفر سإت سإنة في

في السيوف إل بسلح يخرج ولم مكتوم، أم ابَن واسإتخلف وخأرج فأسإرعوا،
ُقرب، ًا وسإاق ال ْدن َليفة. ثم بذي الظهر فصلى وأصحابه، هو ُب ْدن دعا الُح ُب بال
َعرها ثم فُجللت ّلدها، ثم اليمن، الشق في أْش َعر ق ُبه، وأْش سإبعون وهي أصحا

ّبى. وأحرَم بدر، يوَم غنمه الذي جهل لبي جمل فيها َبدنة ول
ّده على فأْجَمعوا خأروَجه المشركون وبلغ َدح وعسكروا َص ْل َب ّدموا ب مائتي وق

َغِميم كراع إلى فارس وتقاربوا. ال
ّلى (مكة) من دنا ثم الخوف، صلة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فص
َبْت، َحْل. فزجروها المسلمون: َحْل فقال راحلته به فبركت فقالوا: خَألت فأ

ُء. َقْصوا ال
َلْت قال: «ما ّنَما خَأ َبَسها وإ ِبُس َح ْيِل َحا ِف ِني ل َوالله أَما ال َألو ْوَم َيْس َي ّطًة ال ِفيها خُأ

ْيُم ِظ ْع ُهم إل الله ُحُرَماِت َت ُت ْي َط ْع ّياها» . أ إ
ّلى فقامت، زجرها ثم ًا فو ًا راجع ْدء على عود من َثمد على بالناس نزل حتى َب

ْثماد َع الماء، قليل الحديبية َأ ًا فانتز لهم فجاَشْت فيها فغرَزه كنانته من سإهم
البئر.  من بأيديهم اغترفوا حتى بالّرواء

ْديل وجاء الحابيَش لك اسإتنفروا قد قومك، عند ِمن جئناك فقال: قد َوْرقاء بن ُب
ُعوذ معهم أطاعهم، وَمن َطافيل ال ْقسمون والصبيان والنساء الَم ُيخلون ل بالله ُي
َتبيد حتى البيت وبين بينك خأضراءهم. َتْس
َلْم عليه الله صلى الله رسإول فقال ْأِت وسإلم: « َتاِل َن ِق ٍد، ِل ّنما أَح َنا وإ ْئ ُطوَف ِج َن ِل
ْيِت، بهذا َب ّدنا َفَمْن ال ْنه َص َناه» . َع ْل َت َقا

َديل فرجع ًا. فبعثوا فأخأبر ُب َة قريش ٍو فكلمه مسعود بن عرو فأخأبر ذلك من بنح
ًا، ّده قريش ويطوف. فيدخأل قابل ِمن ويرجع هذا، عامنا في البيت عن فقالوا: نُر
ُأخأبر مكة، أهل إلى عفان بن عثماَن فأرسإل َع ُقتل، قد أنه ف ْيعة الناس فباي َب

الشجرة. تحت الّرضوان
ُد عليه صالح ما وكتبوا: «هذا الصلح على أجمعوا ثم وسإهيل عبدالله بن محم

ْأمن سإنين عشر الحرب وضع على اصطلحا عمرو، ابن ويكّف الناُس فيها َي
ْيبة بيننا وأن أغلل، ول سإلسإل ل أنه على بعضُ، عن بعُضهم وأنه مكفوفًة، َع

ْهدها قريش عقد في يدخأل أن أحّب من َع َعل، و ًا أتى من وأنه ف منهم محمد
ّده وليه إذن بغير ًا أتى من وأنه إليه، ر ٍد أصحاب من قريش ّدوه، لم محم وأن ير

ًا بها، فيقيم أصحابه في قابل ِمن علينا ويدخأل بأصحابه، هذا عاَمه يرجع محمد
ْدخأل ول بكر أبو القرب. شهد في المسافر: السيوف سإلح إل بسلح علينا َي

ْلمة وابن عبيدة وأبو وسإعد الرحمن وعبد وعثمان وعمر َويطب سَإ َتب وُح وك
لي». عل

ُنْسخته وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عند الكتاب هذا وكان بن سُإهيل عند و
عمرو.
ْندل أبو وخأرج فقال قيوده، في َيْرسُإف وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عند َج

ّده. ثم عليه أقاضيك ما أوُل سُإهيل: هذا عليه الله صلى الله رسإول نحر فر
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ْديه وسإلم ّنا1ش48عليه: {س ونزل َه َنا ِإ َتْح ًا َلَك َف ْتح ًا َف ِبين )1}(الفتح:  ّم
.

والعشرون الخاِمس الباب
 خأيبر غزاة ذكر في

حصونهم دخألوا وصل فلما خأيبر، إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول خأرج
َقتل وقاتلوه، عشر خأمسة المسلمين من واسإتشهد رجلً، وتسعين ثلثة منهم ف

ًا وفتحها رجلً، ًا. وخأرج ِحْصن يديه. على الفتح علّي. وكان فقتله َمْرَحب حصن

ِعشرون الّسادس الباب وال
الفتح غزاة ذكر في
ّهز لّما َفى الفتح لغزاة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول تج وقال: أمره أخْأ

ُهّم ْذ «الل َلى خُأ ِهم َع ِر ْبَصا ِني َفل أ ْو ّ َيَر َتًة» . إل ْغ َب
َفار َأسْإلم العرب، من حوله من إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وبعث وِغ

َهينة وُمَزينة َأْشجع وُج َليم، و على واسإتخلف آلف، عشرة المسلمون وكان وسُإ
َلون لياٍل لعشرة الربعاء يوم مكتوم. وخأرج أم ابَن المدينة رمضان، من خَأ

َقد َديد. والرايات اللوية وع ُق ب
ًا يبلغ ولم َتّس سإفيان أبا فبعثوا مسيُره، قريش لقيَت وقالوا: إن الخأباَر، َيْج

ًا ًا. منه لنا فخذ محمد أمان
َديل حزام بن وحكيم سإفيان أبو فخرج ُب َكر رأوا فلما ورقاء، بن و فزعوا العس
حنظلة. أبا فقال سإفيان أبي صوت العباُس فسمع

ّبيك. قال: ل
وأجاَره، آلف. فأسإلم عشرة في وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: هذا

َلما. وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على وبصاحبيه به ودخأل فأسإ
َلق ومن آمن فهو داره دخأل سإفيان: من لبي وَجعل ْغ آمن. فهو بابه أ
ْلك أصبح للعباس: لقد سإفيان أبو فقال ًا. قال: ويحك أخأيك ابن ُم إنه عظيم
ْلٍك ليس ّوة.  ولكنها بُم ُنب

َهى نفر سإتة بقتل َأمر أنه غير القتال، عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ون
ْكرمة وأربع بنت حكيم أّم امرأته له اسإتأمنْت ثم فهرب جهل أبي بن نسوة: ِع

ّبار وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول فأّمنه الحارثا َه بن وعبدالله السإود، بن و
ْقيس من أخأاه وكان عثماُن له فاسإتأَمَن سَإْرح، أبي بن سإعد بن الرضاعة. وم

َبابة ْيرثا الله عبد بن ُنَميلة قتله ُص َو َقيد بن الليثي. والُح أبي بن علّي قتله ُن
فأسإلمت، عتبة بنت َبْرزة. وهند أبو قتله خَأطل بن هلل بن الله عبد وأبو طالب،
ْيبة ُقتلت، هاشم بن عمرو مولة وسإاّرة ُقَر َنى و َت َفْر ماتت حتى آمنْت ُقتلت. و

عثمان. خألفة في
ًا َيلقوا لم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول جنود وكل لقيه فإنه خأالد، غير جمع

ْفوان َدمة، قريش من جمع وفي وعكرمة، عمرو بن وسإهل أمية بن ص ْلَخن با
ّنبل، ورموا السلح وَشهروا الدخأول من فمنعوه أصحابه في خأالد فصاح بال
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َذيل، من وأربعة قريش من وعشرين أربعة فقتل وقاتلهم رسإول ظهر فلما ُه
ْنه قال: ألم وسإلم عليه الله صلى الله القتال؟ عن أ

فقتل. قوتل فقيل: خأالد
ْنوة مكة ودخأل بالَحُجون قبة وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول وُضربت َع
ثلثمائة الكعبة وحول راحلته، على بالبيت فطاف وكارهين، طائعين فأسإلموا
ًا، وسإتون ويقول: يده في بقضيب إليه يشير منها بصنم مّر كلما فجعل صنم

َء ّق «َجا َق الَح َه ِطُل» فيقع وَز َبا َبل أعظمها لوجهه. وكان الصنم ال تجاه وهو ُه
ناحية. جلس ثم ركعتين خألفه فصلى المقام إلى فجاء الكعبة،

ً أرسإل ثم به، فجاء الكعبة، بمفتاح يأتي أن طلحة أبي بن عثمان إلى بلل
فيها فصلى الكعبة ودخأل الباب وفتح وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقبضُ
ُذوها المفتاح إليه فدفع طلحة أبي بن عثماَن ودعا ركعتين ِني يا وقال: «خُأ أبي َب
ْلَحَة ًة َط ِلد ًة خَأا ِلد ُعها ل َتا ِز ْن ُكم َي ْن ِلٌم» . ودفع إل ِم َقاية َظا العباس.  إلى الّس

ٍذ الضحى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وصلى ّذن ركعات ثماني يومئ َأ بلل و
ُكسرت الكعبة فوق للظهر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وخأطب الصنام، و

الّصفا. على
صعد الكعبة إلى سإار حين وسإلم عليه الله صلى الله رسإول هريرة: أن أبي عن

الرأفُة فأخأذته الرجُل لبعضُ: أّما بعضهم النصار فقالت الناَس، فخطب الصفا
َيا النصار، قالت بما الوحَي الله َقْريته. فأنزل في والرغبة بقومه فقال: «
ْعَشَر ْنَصاَر َم ُقولون: أّما ال ْد الّرُجُل َت َق ْته َف َك ْدَر َفًة أ ْأ ْوِمه َر َق َبٌة ِب ْغ ِته. ِفي َوَر َي َقْر

َنا فَمْن َذْن؟ أ ّ إ ّني والله َكل ُد إ ْب ُله، الله َع َذ وَرسُإو َعا َيا َم ّلُه) الَمْح ُكم (ال َيا َمْح
ُكم» . والَمَماُت ُت َمَما

تفارقنا. أن مخافة إل ذلك قلنا ما الله رسإول يا قالوا: والله
ُتم ْن ُقوَن فقال: «أ ِد َد َصا ْن َد الله ِع ْن ِله» . وِع َرسُإو

بدموعه». نْحَره َبّل من إل منهم ما قال: «فوالله
بايع الصفا على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول جلس المصنف: لما قال

من بقين لعشر الجمعة يوَم الفتُح وكان الناُس، تتابع ثم السإلم، على الناَس
مكة على واسإتعمل ُحنين، إلى وخأرج ليلة عشرة خأمس بها وأقام رمضان،

ّتاب والفقه. السنن يعلمهم جبل بن ومعاذ بهم يصلي ُأسإيد بن ع

ِعشرون الّسابع الباب وال
حنين غزوة في

َوزان. وحنين غزاة وهي ٍد َه ليال. ثلثا مكة وبين بينه َوا
هوزان مشت مكة فتح لّما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن سإببها وكان

ّنَصري، عوف بن مالُك أمَرهم وجمع وحشدوا، بعضُ إلى بعضها وثقيف ّلوا ال فح
ُد وجعلت أوطاس، نزلوا حتى وإمائهم ونسائهم بأموالهم وأخأرجوا تأتيهم، المدا

ُد سإنة ومائة سإبعين ابن وهو أعمى وهو الّصمة بن ُدَريد معهم َقا ِشَجار في ُي
للنساء.  ُيهيأ أعواد من مركب وهو
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ًا، عشر اثني في مكة من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فخرج فلما ألف
ًا، أصحابه َصّف إليهم وصل ْلدل، بغلته وركب صفوف ّد َفر درعين، ولبَس ال ْغ الِم

ْيضة. َب وال
الله رسإول فجعل الناُس، فانهزم واحدة، حملة وحملت هوزان فاسإتقبلتهم

َيا وسإلم عليه الله صلى ْنَصاَر يقول: « ْنَصاَر الله أ ِله، وأ َنا َرسُإو ُد أ ْب الله َع
َله» . َوَرسُإو

وعمر بكر أبو معه وثبت العسكر، إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ورجع
وأسإامة. الحارثا بن وربيعة الحارثا بن سإفيان وأبو والفضل والعباس وعلّي

يوَم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: كنت مسعود بن الله عبد عن
ً ثمانون معه (الناُس) وثبت عنه فولى ُحنين، والنصار، المهاجرين من رجل

َكْصنا ًا أعقابنا على فن ًا ثمانين من نحو ّلهم ولم قدم ُبر، نو ّد صلى الله ورسإول ال
ًا، يمضُ لم بغلته على وسإلم عليه الله الّسْرج، عن فمال بغلته به فحادت قدم

ِني رفعك له: ارتفع فقلت ْل ِو َنا ّفا الله. فقال: « به ُتَراٍب». فضرب ِمْن َك
ًا أعينهم فمل وجوههم ْيَن ثم تراب َهاِجروَن قال: «أ ْنَصاُر؟» الُم وال

هؤلء. قلت: هم
ِتْف ْه ِهم» . فهتفُت قال: «ا الشهب كأنها أيمانهم في وسإيوفهم فجاؤوا بهم ِب

ّلى أدبارهم. المشركون وو
ًا، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: شهدُت العباس عن َنين فلقد ُح

الحارثا، بن سإفيان وأبو أنا إل معه وما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأيت
شهباء بغلة على وهو نفارقه فلم وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل فلزمنا
َوة له أهداها َفاثة بن َفْر الجذامّي.  ُن

ّلى والكفار المسلمون التقى فلما ْدبرين، المسلمون َو الله رسإول وطفق ُم
َبل بغلته ُيركضُ وسإلم عليه الله صلى ّفار. قال ِق ٌذ العباس: وأنا الك بلجام آخِأ
ّفها، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بغلة ُك نحو أسإرع ما يألو ل وهو أ

ٌذ الحارثا بن سإفيان وأبو المشركين، َغْرز آخِأ عليه الله صلى الله رسإول ب
َيا عليه الله صلى الله رسإول فقال وسإلم، ّباُس وسإلم: « َيا َع ِد:  أْصَحاَب َنا

ً الّشَجَرِة». قال: وكنت ًا رجل ّيت الشجرة؟ أصحاُب صوتي: أين بأعلى فقلت َص
َفتهم لكأن فوالله ْط فقالوا: يا الولد، على البقر عطفَة صوتي سإمعوا حين َع

ّبيك ّبيك يا ل ل

ّفار، هم واقتتلوا المسلمون وأقبل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فنظر والك
ْيُس» . ثم َحِمَي ِحيَن فقال: «هذا ِط َو وجوه في بهن فرمى حصيات أخأذ ال

َهَزُموا الكفار ْن ِة». وَرّب وقال: «ا َب ْع َك ال
ْلت فما بحصياته (أن) رماهم إل هو ما فوالله ّدهم أرى ز ً َح ًا وأمرهم كليل مدبر

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى أنظر وكأني تعالى، الله هزمهم حتى
بغلته على خألفهم يركضُ

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: كنت الفهري الرحمن عبد أبي عن
الشجر ظلل تحت فنزلنا الحر شديد قائظ يوم في نسير فكنا حنين، غزاة في

الله رسإول إلى وانطلقت فرسإي وركبت لمتي لبسُت الشمس زالت فلما
الله رسإول يا عليك فقلت: السلم فسطاطه في وهو وسإلم عليه الله صلى
َواح؟ حان َأَجْل» .  الّر فقال: «
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َيا ّبيك طائر، ظّل ظله كأن سَإُمرة تحت من ِبلَُل» . فثار فقال: « فقال: ل
ًا َفَرسِإي» . فأخأرج فداؤك. فقال: «أسْإُرْج وأنا وسإعديك ّفتاه سإرج ليف من َد

ّيتنا فصاففناهم وركبنا، فركب فأسإرج بطر، ول أشر فيها ليس وليلتنا، عش
ّلى َيا عليه الله صلى الله رسإول فقال مدبرين، المسلمون فو َد وسإلم: « َبا ِع

ُد َأنا الله ْب ُله» . ثم الله َع َفا فأخأذ فرسإه عن اقتحم وَرسُإو تراب: فأخأبرني من ك
َهت وجوههم به َضَرب أنه مني إليهم أدنى كان الذي ُه» . وقال: «َشا ُوُجو ال

تعالى. الله فهزمهم
إل أحد منا يبق قالوا: لم أنهم آبائهم عن أبناؤهم عطاء: فحدثني بن يعلى قال

ًا؛ وفمه عيناه امتلت الحديد كإمرار َوالرض السماء بين صلصلة وسَإمعنا تراب
ّطْست على الحديد. ال
سإفيان وأبو حنين يوَم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: رأيت البراء عن
ٌذ المطلب عبد بن الحارثا بن َغْرز آخأ يقول: وهو وسإلم عليه الله صلى النبي ب
ِذْب ل النبّي أنا َك
المطلب عبد ابُن أنا

قبضة حنين يوم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: أخأذ عامر بن يزيد عن
وقال: وجوههم في بها فرمى المشركين على بها أقبل ثم الرض من

ُعوا» . فما عينيه. ويمسح القذى يشكو وهو إل أخأاه يلقى أحد بقي «اْرِج
َبير عن ْطعم بن ُج مثل يقتتلون، الناس القوم هزيمة قبَل رأيُت قال: لقد ُم

ِبَجاد أسإود نمل فإذا القوم وبين بيننا سإقطِ حتى السماء من أقبل السإود ال
القوم. هزيمة إل يكن ولم الملئكة، أنها أشّك لم الوادي، مل قد مبثوثا

ٍذ الملئكة الّسير: نزلت علماء قال حمر. عمائم عليها يومئ
ُد فجاء المدينة، إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ورجع فسألوا َهوزان وف

رجل وقال منهم، أخأذ فيما عليهم َيُمّن أن وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل
الله صلى الله رسإوَل أرَضعوا الذين هم سإعد وبنو بكر، بن سإعد بني من منهم
ّنا وسإلم عليه َلْحنا لو فقال: إ المنذر بن النعمان أو شمر أبي بن للحارثا َم

أنشد:  عطفه. ثم لرجونا

ُنْن ٍم في الله رسإوَل علينا ام َكَر
ُء فإنك ّدخأُر نرجوه المر َن و
ُيَما عليه الله صلى الله رسإول فقال ُكْم َأَحُب وسإلم: «أ َؤ َنا ْب ُكم: أ ْي ُكْم إل َؤ ِنَسا أْم َو

ُكْم؟» َل َوا أْم
وأباؤنا. فقالوا: نساؤنا

ِني ِلي َكاَن َما فقال: «أّما َب ِل ِد و ْب ِلِب َع ّط ُكم، َفهو الُم ْيُت فإذا َل ّل ّناِس َص بال
ّنا ُلوا: إ ُقو ُع ف ِف َتْش ِلِميَن إلى الله ِبَرسُإوِل َنْس ِلِميَن الُمْس ِبالُمْس الله َرسُإوِل إلى و

َنا في ِئ َنا ْب ُكم أ ِطي ْع ُأ َفس ِئنا.  ِنَسا َأُل و ُكم» . وأسْإ َل
ِني لي َكاَن َما فقال: «أّما فقاموا، َب ِل ِد و ْب ِلب َع ّط َو الُم ُكم» . َفه َل

وسإلم. عليه الله صلى الله لرسإول فهو لنا كان ما المهاجرون: أّما فقال
كذلك. النصار وقالت

ْبي فكان فُجمعت، بالغنائم وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل أمر ثم سإتة الّس
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ًا، أربعين والغنم بعير، ألف وعشرين أربعة البل وكانت رأس، آلف وأربعة ألف
البل، من ومائًة أوقية أربعين حرب بن سإفيان أبا فضة. فأعطى أوقية آلف

كذلك. وأعطى يزيد. فأعطاه كذلك. فقال:) ابني معاوية. فأعطاه فقال: (ابني
ذو فقال جماعة أخأرى. وأعطى مرة سإأله ثم البل، من مائة حزام بن حكيَم

ِدْل ْيصرة: اع َو َلَك لم فإنك الُخ ْي َو ِدْل َلْم إذا تعدل. قال: « ْع ِدُل؟» . َفَمْن أ ْع َي

والعشرون الثاِمن الباب
الطائف غزاة ذكر في

قد َثِقيف وكانت الطائَف، يريد حنين من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول خأرج
َنة، ُيْصلحها ما فيه وأدخألت حصنها حّصنت للقتال. وتهيأت لس

ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل فنزل المسلمين فَرموا الحصن، من قريب
ّنبل، ًا، عشر ثمانيَة فحاصرهم بال ْنَجنيق، عليهم ونَصب يوم َدى الِم منادي ونا
ّيَما عليه الله صلى الله رسإول ٍد وسإلم: «أ ْب َنا َنَزَل َع ْي َل لر» فخرج َفهو إ بضعة ُح
ْكرة أبو ونزل رجلً، عشر بكرة.  في َب

َذن ولم ْء فرجع. الطائف، فتح في وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل ُيو

والعشرون التاسِإع الباب
تبوك غزاة ذكر في

تسع. سإنة رجب في كانت
َلغه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن وذلك ًا َجمعت قد الروم أن ب جموع

َلبت لسنة أصحابه رَزق قد هرقل وأن كثيرة، َذام معه وأْج وعاملة ولخم ُج
ّدموا وغّسان ّدماتهم وق ْلقاء. إلى مق َب ال

َلمهم الناَس وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل فندب ْع يريد الذي المكاَن وأ
ّهبوا شديد. حَر في وذلك يستنفرهم العرب وقبائل مكة إلى وبعث لذلك، ليتأ

ّكاؤون وجاء ّذرون عليه» . وجاء أحملكم ما أجد فقال: «ل َيْستحملونه الب المع
َذروا. فاعت
َد المدينة على واسإتخلف َمْسلمة. بن محم

ّلف َبّي ابُن فتخ ُبه، ُأ ّلف وأصحا الثلثة. وتخ
ِدم ًا فق ًا، ثلثين في تبوك ثم ليلة، عشرين بها وأقام فرس، آلف عشرة ومعه ألف

ْلق ولم انصرف ًا َي وسإلم. عليه الله صلى كيد

الثلثون الباب
وسإلم عليه الله صلى حروبه في شعاره ذكر في
وسإلم: أِمْت عليه الله صلى النبي شعار قال: «كان الكوع بن سإلمة عن

أِمْت».
أِمْت». منصور شعاره: «يا علي: كان بن زيد وقال
ّلب عن ْفرة أبي بن المه يقول: «إْن وسإلم عليه الله صلى النبي سإمع عمن ُص

ُكم َي ِق ّو َل َعد ُكم: {حم فإَن ال َعاَر ْنَصرون}» . ل ِش ُي
إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل كان وسإلم عليه الله صلى سإراياه أبواب

الّسرايا بعث يخرج لم
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الول الباب
 وسإلم عليه الله صلى السرايا عن تخلفه عن عذره في

َ عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن ْول َل ّق أْن وسإلم: « أُش
َلى ِلميَن َع ْدُت ما الُمْس َع ٍة خِألََف َق ّي ِر ْغُزو سَإ ْيِل ِفي َت ًا، الله سَإب َبد َ ولكْن أ ُد ل أِج
َعًة ِني، سَإ ُو ِبع ّت َي ْيُب ول َف ِط ُهم َت ُفُس ْن ُوِن أ ِلف َيْخ ْعدي، َف ْفِسي والذي َب ِده َن َي ْدُت ِب ِد َو َل

َو أن ْغُز ْيِل ِفي أ ِب َتُل، الله سَإ ْق ُأ َو ُثّم ف ْغُز َتَل» . أ ْق ُأ ف

الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى سإراياه عدد في

ّتا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بعث ّيًة، وخأمسين سإ ِر نطيل أن نر فلم سَإ
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول باشره أمٌر لنه الغزوات ذكرنا وإنما بذكرها،
بنفسه.

ّهال َعقيل: يقول بن الوفاء أبو قال ًا الملحدة: إّن ُج بالسيف. ُبعث محمد
ْقبلوا لم فلّما والحجج، بالبراهين ُبعث إنما ُمحال، وهذا مكاَن بالسيف ُقتلوا َي

السالفة. للمم الله عذاِب

الثالث الباب
 وسإلم عليه الله صلى السرايا وصاياه في

إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان أبيه عن ُبَريدة بن سإليمان عن
ًا أمّر ِرية أو جيش على أمير وبمن وجّل، عّز الله بتقوى خأاّصته في أوصاه سَإ
ًا، المسلمين من معه ْغُزوا ثم خأير ِم قال: «ا ْيِل ِفي الله ِباسْإ ِب ُلوا الله، سَإ ِت َمْن َقا
َفَر ْغُزوا ِبالله، َك ّلوا ول ا ُغ ُدُروا ول َت ْغ ّثلوا ول َت ُتلوا ول ُتَم ْق ًا، َت َذا واِحد ْيَت فإ ِق َل

ّوَك ِكيَن ِمن َعد ِر ُهم الُمْش ُع ْد ُهن خِأَصاٍل، َثلثِا إلى فا ُت ْي ُبوَك ما َفأ َبل أَجا ْق ُهم َفا ْن ِم
ُكّف ُهم و ُع ْد ُهم: ا ْن َلى َع ِم، إ َ ِلسْإل ُبوَك فإْن ا َبل أَجا ْق ُهم َفا ْن ُكّف ِم ُهم و ُع ْد ُهم. وا ْن َع
ّوِل إلى ّتَح ِهم من ال ِر ِر إلى َدا َهاِجريَن، َدا ُهم الُم ِبْر ُهم وأخْأ ّن َعلوا أ َف ُهم َذلَك (إن)  َل َف
َهاِجريَن، َما ِهم للُم ْي َل َع َلى ما و َهاِجريَن، َع ْوا فإن الُم َب ّولوا أن أ َتَح ُهم ِمنها، َي ِبْر فأخْأ

ّنهم ُكونوَن أ ْعَراِب ي ِلميَن كأ ِري الُمْس ِهم َيْج ْي َل ْكُم َع ِري الذي الله ُح َلى َيْج َع
َ الُمؤِمنيَن، ْهم يكوُن ول ِة ِفي َل ْيَم ِن َغ ِء أو ال َفْي ٌء، ال ُدوا أن إل َشْي ِه َمع ُيَجا

ِلميَن» . الُمْس
ْوا ُهم «فإن َب ُهم أ ْل َيَة، فَس ُبوَك ُهم فإْن الِجْز َبْل أَجا ْق ُهم َفأ ْن ُكّف ِم ُهم» . و ْن َع
ْوا ُهم «فإن َب ِعْن أ َت ُهم» . وَجّل َعّز بالله فاسْإ ْل ِت َقا و
ُدوَك ِحْصٍن أهَل َحاَصْرَت «وإذا َعَل أن على فأَرا ُهم َتْج ِذّمَة الله ِذّمَة َل ّيه، و ِب فل َن
َعل ُهم َتْج َ الله ِذّمَة َل ّيه، ِذّمَة ول ِب َعْل ولكن َن ُهم اْج َتَك َل ِذّمَة ِذّم ِبَك، و ُكم أْصَحا ّن فإ

ِفُروا أْن ُكم َتْخ َت ِذّمَة ِذّم ُكم و ِب َون أْصَحا ْه ِفُروا أن من أ ِذّمَة وَجّل َعّز الله ِذّمَة َتْخ و
ِله» .  َرسُإو
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ُدوَك ِحْصٍن أهَل َحاَصْرَت «وإذا ُهم أن َفأَرا َل ِز ْن َلى ُت ِم َع ْك ُهم فل الله، ُح ْل ِز ْن َلى َت َع
ِم ْك ْلهم ولكن الله، ُح ِز ْن َلى أ ْكِمَك، َع ّنَك ُح ِري ل فإ ْد ْيُب َت ُتِص ْكَم أ ِهم الله ُح ْي ْو ِف أ
لَ» .

َباُب الّرابع ال
السرايا أمير فعل من يصلح ل ما وسإلم عليه الله صلى إنكاره في
َبعث أبيه عن سإالم عن َد وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال:  الوليد بن خأال
َذيمة، بني إلى يقولوا: أسإلمنا. فجعلوا أن ُيْحِسنوا فلم السإلم، إلى فدعاهم ُج

ْأنا َب ْأسإر، يقتل خأالد صبأنا. فجعل يقولون: َص َي ًا، منا رجل كل إلى ودفع و أسإير
ٌد أمَر يوٌم كان إذا حتى أقتل ل فقلت: والله أسإيره، منا رجل كّل َيقتل أن خأال

ِدْمنا حتى أسإيره، أصحابي من رجٌل يقتل ول أسإيري، صلى الله رسإول على َق
ُهّم يده له. فرفع ذلك فذكرنا وسإلم عليه الله ّني وقال: «الل ُأ إ ْبَر ْيَك أ َع ِمّما إل َن َص

ٌد» مرتين. ِل خَأا
وسإلم عليه الله صلى الملوك مكاتبته ابواب

الول الباب
إليه وكتابه المقوقس إلى وسإلم عليه الله صلى إرسإاله في

ِطب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بعث ْلتعة أبي بن حا المقوقس. إلى َب
في وكتب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كتاَب وأخأذ أكرمه وصل فلما

ّيا أن علمُت جوابه: قد َلك. أكرمت وقد بقي، قد نب رسإو
ٍر، أربع إليه وأهدى ًا مارية منهن جوا الدلدل. لها يقال وبغلًة عفير له يقال وحمار

ُيْسلم. ولم
ْلكه الخبيث َضّن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال لملكه. بقاء ول بُم
فولدت لنفسه، مارية واصطفى هديته وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقبل

ْنَصرفه الحمار ونفق إبراهيم، معاوية. زمن إلى البغلة وبقيت الوداع، حجة من ُم

َديبية من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رجع قال: لما جعفر ابن عن في الُح
َطب بعث الهجرة، من سإت سإنة القعدة ذي ْلتعة أبي بن حا المقوقس إلى َب

ًا معه وكتب إسإكندرية، صاحب له قال الكتاَب قرأ فلما السإلم، إلى يدعو كتاب
ًا ًا، وكان الكتاب، وأخأذ خأير َق في فجعله مختوم جارية إلى ودفعه عاج، من ح
رسإول وأهدى ُيْسلم، ولم كتابه جواَب وسإلم عليه الله صلى النبي له وكتب له،
ْعفور وحماره مارية وسإلم عليه الله صلى الله ْلدل وبغلته َي ولم بيضاء وكانت ُد
غيرها. يومئذ العرب في يكن
من سإمع بما حق وسإلم عليه الله صلى النبي أن يعرف المقوقس كان وقد

يؤمن. لم ولكنه الكتاب، أهل من صفاته
ُة إليه وخأرج ْبل المغير ّدثه المغيرة، إسإلم َق بذلك. فح

على دخألوا لّما وأنهم مالك، بني مع المقوقس إلى خأروجه في المغيرة قال
ُتم قال: كيف المقوقس ْلْص ٌد إلّي خَأ ُبه محم وبينكم؟ بيني وأصحا

ْقنا َلِص ذلك. على خِأفناه وقد بالبحر قالوا: 
إليه؟ دعاكم فيما صنعتم قال: كيف

واحد. رجٌل منا تبعه قال: ما
ِلم؟ َدثا بديٍن قالوا: جاءنا قال: و ِدين ل ُمْح ونحن الِملك، به يدين ول الباء به َت
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آباؤنا. عليه كان ما على
َنع قال: كيف َتبعه قوُمه؟ َص َفه َمْن لقاه وقد أحداثهم قالوا:  قومه ِمن خأال

ُة عليهم وتكون كثيرة، مواطن في العرب من وغيرهم لهم. وتكون مّرة، الدائر
ُدقوني ُتْخبروني قال: أَما َتْص يدعو؟ ماذا إلى و

ْعبد أن إلى قال: يدعو َنْخلع له شريك ل وحده الله َن ويدعو الباء، يعبد كان ما و
والزكاة. الصلة إلى

إليه. ينتهي وعدد ُيعرف وقت أله والزكاة الصلة قال: وما
ّلون ُيص ّلها صلوات خأمس والليلة اليوم في قال:  ٍد لمواقيت ك له، سإموه قد وعد

الموال. بصدقة أخأبروه مثقالً. ثم عشرين بلغ ما كل من ويؤدون

 يضعها؟ أين أخأذها قال: فإذا

ّدها الفقراء قال: على َلة ويأمر فقرائهم، على ير بالعهد الوفاء وإدامة الرحم بص
الله. لغير ُذبح ما يأكل ول والخمر، والزنى الربا ويحّرم

لي قال: هو وقد تبعوه، والروم القبطُِ أصاب ولو كافة، الناس إلى مرسَإل نب
قبله، من النبياء به ُبعث منه تصفون الذي وهذا مريم، بن عيسى بذلك أمرهم

ُنه ويظهر أحد ينازعه ل حتى العاقبة له وسإتكون ْنتهى إلى دي والحافر الُخّف ُم
َقطع بالّرماح. يدفعونه قومه ويوشك البحار، ومن
ّلهم الناُس دخأل فقلنا: لو َغضُ ما معه ك ْن َأ ّلعب. في وقال: أنتم رأسَإه، دخألنا. ف ال

ُبه (ثم) قال: كيف قومه. في َنَس
ُطهم قلنا: هو ًا. أوسإ َنسب

ْبعث السلم عليهم والنبياء المسيُح قال: كذلك قومها. نَسب في ُت
ُق قال: فكيف ْد ْدقه. ِمْن الميَن إل ُيسّمى قلنا: ما حديثه؟ ِص ِص

ِدق أترونه أمركم، في قال: انظروا ْينكم فيما َيْص ْينه َب َب ْكذب و الله على وي
قلنا: الحداثا. َتبعه؟ قال: فمن
ُع والمسيح قال: هم َله. النبياء أتبا قب
ُد به فعلْت قال: فما التوراة؟ أهُل فهم يثرب يهو

َلفوا َباهم فقتلهم بها فأوقع قلنا: خأا وجه. كل في وتفرقوا وسإ
ٌة قال: هم نعرف. ما مثَل أمره من يعرفون إنهم أَما َحَسدوا، َحَسد

ًا سإمعنا وقد عنده، ِمن المغيرة: فقمنا قال ّللنا كلم وقلنا: وخأضعنا، لمحمد ذ
ّدقونه العجم ملوُك ْعد في ويخافونه يص وجيرانه أقرباؤه منه،ونحن أرحامهم ُب

ًا جاءنا وقد معه، ندخأل ولم منازلنا. إلى داعي

الثاني الباب
إليه وكتابه قيصر إلى وسإلم عليه الله صلى إرسإاله ذكر في

ًا قيصر قالوا: أصبح ًا يوم الهّم؟ هذا بطارقته: ما له فقالت مهموم
ْلك أن الليلة هذه في قال: رأيت إل تختتن أنه نعلم َظهر. قالوا: ما قد الختان ُم

فاقتلهم. سإلطانك في وهم يهود،
ْينا َب العرب من برجل ُبصرى صاحب رسإوُل أتاهم رأيهم من ذلك في هم ف

ّدثا العرب من هذا إّن الملك أيها فقال: يا يقوده، ٍر عن يح َدثا أم ببلده ح
عجيب. 
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ْله فقال: هرقل ببلده. كان الذي الحدثا هذا لترجمانه: سَإ
ُهرنا بين من فقال: خأرج ْظ لي، أنه يزعم رجٌل َأ َعه نب آخأرون، وخأالفه ناٌس فأتب

ذلك. على فتركتهم َملحُم بينهم وكانت
َبه. أعطوه رأيُت، الذي أوانه هرقل: هذا فقال مختون، هو فإذا فقال: جّردوه ثو

انطلق.
ّلب فقال شرطته، صاحَب دعا ثم ًا الشام لي له: ق ًا ظهر تأتيني حتى وبطن

ِم من برجل نبي. أنه يزعم الذي الرجل هذا قو
شرطته، صاحُب علينا فهجم تجارة في خأرجُت قد سإفيان: وكنت أبو قال

الرجل؟ هذا قوم من فقال: أنتم
قلنا: نعم. فدعانا.

قيصر إلى كتب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن عباس بن عبدالله عن
الله صلى الله رسإول وأمره الكلبي، ِدْحية مع بكتابه بعث السإلم، إلى يدعوه

قيصر. إلى ليدفعه ُبْصرى عظيم إلى يدفعه أن وسإلم عليه
َد عنه الله كشف لّما قيصر وكان ْبسطِ إيلياء إلى ِحْمص من مشى فارس جنو ُت

الّزرابي. له
قال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كتاُب قيصر جاء عباس: فلما ابن قال
ً لي قرأه: التمسوا حين عليه الله صلى الله رسإول عن أسإأله قومه من رجل

وسإلم.
من رجال في بالشام كان أنه حرب بن سإفيان أبو عباس: فأخأبرني ابن قال

ِدموا قريش ًا، َق عليه الله صلى الله رسإول بين كانت النتي المدة في وذلك تجار
قريش. كفار وبين وسإلم

َلنا وأصحابي بي فانطلق قيصر، رسإوُل سإفيان: فأتاني أبو قال فإذا عليه، وأدخأ
ْلكه مجلس في جالس هو الروم. عظماء حوله وإذا التاج، عليه ُم

ْلهم فقال ّيهم لترجمانه: سَإ ًا أقرُب أ قلت: أنا. قال: وما الرجل؟ هذا من نسب
ُتك عمي. قلت: ابُن منه؟ قراب

ْكب في سإفيان: وليس أبو قال قيصر: غيري. فقال مناف عبد بني من رجٌل الّر
لصحابه: إني لترجمانه: قل قال ثم ظهري خألَف فجعلوا بأصحابي أمر ادنه. ثم

َذبني فإْن الرجل، هذا عن هذا سإائل ّذبوه.  ك فك

ُء لول سإفيان: فوالله أبو قال ٍذ الحيا ِثر أن يومئ ْأ ُته الكذب عني أصحابي َي ْب َذ لك
ْيت ولكني، سإألني حين َي ْأثروا أن اسإتح ْقته الكذب عني َي َد عنه. فص

فيكم؟ الرجل هذا َنَسُب كيف له لترجانه: قل قال ثم
نسب. ذو فينا قلت: هو

ٌد القول هذا قال قال: فهل ْبله. أح ق
قلت: ل.

قال؟ ما يقول أن قبل بالكذب تتهمونه كنتم قال: فهل
قلت: ل.

َلك؟ َمْن آبائه من كان قال: فهل َم
قلت: ل.
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ضعفاؤهم. أم اتبعوه الناس قال: فأشراُف
ضعفاؤهم. قلت: بل

ينقصون؟ أم قال: فيزيدون
يزيدون. بل قلت: ل

ّد قال: فهل فيه؟ يدخأل أن بعد لدينه سإخطًة منهم أحد يرت
قلت: ل.

ْغدر. قال: فهل َي
ذلك. نخاف ونحن مدة في منه الن ونحن قلت: ل،

ْدخأل كلمة تمكني سإفيان: ولم أبو قال ًا فيها ُأ أخأاف لني غيرها، به أتنقصه شيئ
ْؤثر أن عني. ُي

وقاتلكم؟ قاتلتموه قال: فهل
قال: نعم.

ُبه كانت قال: فكيف وحربكم؟ حر
ً قلت: كانت َدال سِإَجالً، ُدول َدال المّرة علينا ُي ُن الخأرى. عليه و

يأمركم. قال: فبم
ًا، به نشرك ل وحده الله نعبد أن قلت: يأمرنا آباؤنا، يعبد كان عما وينهانا شيئ

المانة. وأداء بالعهد والوفاء والّصلة والعفاف والصدق بالصلة ويأمرنا
ذو فيكم أنه فزعمت فيكم، نَسبه عن سإألتك له: إني لترجمانه: قل قال: فقال

ْبعث الرسإل وكذلك َنسب، قومها. أنساب في ُت
ٌد القول هذا قال وسإألتك: هل َله. فزعمت أح ٌد كان ل. فقلُت: لو أْن قب قال أح

َله. قيل بقول يتأسّإى لقلت: رجٌل قبله القول هذا قب
ل. فقد أن قال: فزعمت ما يقول أن قبَل بالكذب تتهمونه كنتم وسإألتك: هل

َذر يكن لم أنه عرفت َي الله. على ويكذب الناس على الكذَب ل
َلك من آبائه ِمْن كان وسإألتك: هل آبائه من كان (فقلت: لو ل أْن فزعمت م

ْلك يطلب ِملك) قلت: رجٌل آبائه. ُم
اتبعوه ضعفاؤهم أّن ضعفاؤهم. فزعمَت أم اتبعوه الناس وسإألتك: أشراُف

الرسإل. أتباع وهم
 ينقصون؟ أم وسإألتك: أيزيدون

يتم. حتى اليمان وذلك يزيدون، أنهم فزعمت
ّد وسإألتك ٌد أيرت وكذلك ل، أْن فزعمت فيه؟ يدخأل أن بعد لدينه سَإخطًة أح

ُته تخالطُِ (اليماُن) حين القلوَب. َبَشاش
ْغدر؟ وسإألتك: هل ْغدر. ل الرسإل ل. وكذلك أْن فزعمَت َي َت
َبه وأّن فعل، قد أْن فزعمت وقاتلكم؟ قاتلتموه وسإألتك: هل تكون وحربكم حر

َولً، َداَل ُد ًة عليكم ُي َدالون مر ُت ْبتلى الرسإل وكذلك أخأرى، عليه و لها تكون ثم ُت
العاقبة.

به تشركوا ل وحده الله تعبدوا أْن يأمركم أنه فزعمَت يأمركم؟ وسإألتك: بماذا
ًا، وأداء بالعهد والوفاء بالصدق ويأمركم آباؤكم، يعبد كان عما وينهاكم شيئ

منكم. أنه أظن لم ولكن خأارٌج، أنه أعلم كنُت قد نبَي صفة المانة. وهذه
ّقا قلَت ما يكن وإن َع يملك أْن فيوشك ح أني أعلم لو والله هاتين، قدمّي موض

ُلص َغسلُت عنده كنت ولو لقاءه، لتجّشمُت إليه َأخْأ قدميه. عن َل
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به فأمر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بكتاب دعا سإفيان: ثم أبو قال
ِم فإذا فقريء ِبْس ْيم. ِمن الّرْحماِن الله فيه: « ٍد الّرِح ِد ُمَحّم ْب ِله الله َع إلى وَرسُإو
ْقَل ِم ِهَر ْي ِظ ِم، َع َلى سَإلٌَم الّرو َع َمن َع َب ّت َدى، ا ُه ُد أّما ال ْع ّني َب ُعوَك فإ ْد ِة َأ َي َعا ِد ِب

ِم َ ِلْم السْإل َلْم أسْإ ِتَك َتْس ّلُه ُيؤ ْيِن، أْجَرَك ال َت ْيَت فإن َمّر ّل َو ْيَك َت َل َع ْثُم َف ّييَن: إ ْيِس ِر َل ا
ْهَل ُقْل64ش3{س و َأ َتاِب يا ِك ْل ْا ا ْو َل َعا َلى َت ٍة ِإ ِلَم ٍء َك َوآ َنا سَإ َن ْي ُكْم َب َن ْي َب ّ َو َد َأل ُب ْع ّ َن ِإل

ّلَه َ ال ِرَك َول ِه ُنْش ًا ِب ْيئ َ َش َذ َول ّتِخ َنا َي ْعُض ْعًضا َب ًبا َب َبا ِه ُدوِن ّمن َأْر ّل ِإن ال ْا َف ْو ّل َو َت
ْا ُلو ُقو ْا َف ُدو َه ّنا اْش َأ ِلُموَن ِب } ُمْس

)64عمران:  (آل
.

َلت مقالته قَضى سإفيان: فلما أبو قال الروم، عظماء من حوله الصواُت ع
َغطهم، وكثر فأخأرجنا.  بنا وأمر قالوا ما أدري فل ل

َأِمَر قلت وخألصْت أصحابي مع خأرجت سإفيان: فلما أبو قال أبي ابن َأْمُر لهم: 
ْبشة ِلك ليخافه إنه َك الصفر. بني َم

ً زلُت ما سإفيان: فوالله أبو قال ًا ذليل الله أدخأل حتى سإيظهر أمره أن ُمْستيقن
كاره. وأنا السإلَم قلبي في
لف قال: حدثني الّزهري عن روينا وقد عليه قدم هرقل أن النصارى من أسإق

كتب ثم وخأاصرته، فخذه بين فجعله وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كتاُب
ْبرانّي الكتاب يقرأ وكان برومية، رجل إلى ِع الخبر. يخبره ال

ّية صاحُب إليه فكتب ّتبعه فيه شك ل ننتظره الذي النبي أنه روم ّدقه. فا وص
َكرة، في له فُجمعوا الروم ببطارقة فأمر ُأغلقت َدسْإ ّطلع ثم أبوابها و من عليهم ا
ّلية الرجل هذا كتاُب أتاني إنه الروم، معشر نفسه. فقال: يا على وخأافهم له ُع

ِبّي والله وإنه دينه، إلى يدعوني ّن فلنتبعه فهلم كتبنا في ونجده ننتظر كنا الذي َلل
َتْسلم ْنيانا لنا ف وآخأرتنا. ُد
َنَخروا ّدسْإكرة، أبواَب ابتدروا ثم واحد، رجٍل َنْخرة ف ُأغلقت، قد فوجدوها ال

ّدوهم. فقال: يا فقال في ِصلبتكم كيف لنظر لكم قلت إنما الروم، معشر ر
به. ُأسإّر الذي رأيُت فقد ِدينكم،

ًا فوقعوا وانطلقوا. له سُإّجد
ملك إلى بكتاب وسإلم عليه الله صلى النبي قال: وّجهني خأليفة بن ِدْحية عن

ّبل وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل كتاَب فناولته بدمشق، وهو الروم فق
ًا، عليه كان شيء تحت ووَضعه خأاتمه َدى ثم قاعد وقوُمه، البطاركة فاجتمع نا
ّبتَت وسإائد على فقام منابر. لها تكن لم الروم، فارس كانت وكذلك له، ُث

َبه خأطب ثم ولد من عيسى المسيح به بّشرنا الذي النبي كتاُب فقال: هذا أصحا
َنَخروا بن إسإماعيل ًة، إبراهيم. ف قال: إنما ثم اسإكتوا، أن بيده فأومأ َنْخر

للنصرانية. ُنْصرتكم كيف لنظر جّربتكم
ًا فأدخَألني سإّرا، الغد من إلّي قال: فبعث ًا بيت عشر وثلثة ثلثمائة فيه عظيم

ُبك أين المرسإلين. قال: انظر النبياء صور هي فإذا صورة، هؤلء.  من صاح
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فقلت: هذا. ينظر، كأنه وسإلم عليه الله صلى النبي صورة قال: فرأيت
قال: صدقت.

يمينه؟ عن هذا َمْن قال: صورة
الصديق. بكر أبو له يقال قومه من قلت: رجٌل
يساره؟ عن ذا قال: فمن

الخطاب. بن عمر له يقال قومه من قلت: رجٌل
ُد إنا قال: أما ّدين. الله ُيتم هذين بصاحبيه أّن الكتاب في نج ال

ِدمُت فلما ُته وسإلم عليه الله صلى النبي على َق الخبَر. أخأبر
َدق، ِبي فقال: «ص أ

َ ٍر ِب ْك ُعَمَر َب ِتّم و ّلُه ُي ْيَن َهذا ال ّد َتُح» . ال ْف َي و
ِدْحية: والله قال هرقل أن العلم أهل بعضُ عن إسإحاق ابن وحكى لعلم إني ل

لي صاحبك أّن من نفسي على أخأاف ولكني ننتظره، كنا الذي وأنه ُمْرسإل، نب
لتبعته. ذلك ولول الروم،
َنان، بن خأالد عن إسإحاق ابن وحكى قال: لما الروم، قدماء من رجل عن سِإ

ّية، إلى الشام من الخروَج هرقُل أراد ُقْسطنطين الله رسإول أمْر من بلغه لما ال
َع وسإلم عليه الله صلى ًا عليكم عارٌض وقال: إني الروَم جم فانظروا. أمر

هو؟ قالوا: ما
لي الرجل (أن) هذا والله قال: تعلمون بِصفته، نعرفه كتبنا في نجده ُمْرسإل لنب

نتبعه. فهلم
العرب أيدي تحت قالوا: تكون

ّني أكسر سإنة كل الجزية قال: فأعطيه حربه. من وأسإتريح شوكته ع
ِطي ْع ُن والله. ل والّصغار الذّل العرَب قالوا: 
دون وما وحمص ودمشق والردن فلسطين وهي سإورية، أرَض قال: فأعطيه

ّدْرب. ال
نفعل. قالوا: ل
َتروّن والله قال: أما مدينتكم. في امتنعتم إذا َظفرتم قد أنكم ل

ّدْرب على َأْشَرف إذا حتى فانطلق، له بغل على جلس ثم أرَض اسإتقبل ال
ّية أرض عليِك فقال: السلم الشام دخأل حتى ركضُ الوداع. ثم سإلَم سإور

القسطنطينية.

إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بعد بكر أبو بعث المصنف: وقد قال
قيصر. 

ْقبة بن موسإى عن َعيم العاص بن هشام أن ُع ُن ً عبدالله بن و قد آخأر ورجل
َبلة على قال: فدخألنا بكر، أبي زمان في الروم ملك إلى ُبعثوا سإّماه، بن َج
ْيهم أسإود. حوله شيء كّل وإذا سُإود، ثياٌب عليه وإذا بالغوطة، وهو ال

ًا هذه فقال: لبسُت ْذر كلها. الشام من أخأرجكم حتى أنزعها ول َن
ْد ّتئ ّنه فوالله مجلسك، َتْمنع حتى قلنا: فا ِلك ومن منك لنأخأذ َظم، الم إن الع

َنا تعالى، الله شاء ّينا بذلك أخأبر وسإلم. عليه الله صلى نب
ًا قال: فأنتم الّسمراء. إذ

قلنا: الّسمراء؟
بهم. قال: لستم
هم؟ قلنا: ومن
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الليل. ويقومون النهار يصومون قال: الذين
هم. والله قلنا: نحن

ُتكم؟ فكيف ْفنا َصل َصلتنا. له فوَص
ٌد غشيه لقد قال: فوالله طابق. قطعُة كأنه وجهه صار حتى سإوا

ْلقنا الملك، إلى بنا فأمر قال: فقوموا َط المدينة. بباب الرسإوُل فلقينا فان
ببَراذين. أتيتكم شئتم وإن (أتيتكم) ببغال، شئتم فقال: إن

نحن. كما إل عليه ندخأل ل والله قلنا: ل
سإبيلهم. خَأّل أْن يأبون. قال:) فأرسإل أنهم إليه قال: (فأرسإل

َتّميَن فدخألنا ْع في هو إذا الملك بباب كنا فلما الرواحل، على السيوَف متقلدين ُم
ْعنا إلينا فنظر عالية، له غرفة َف الله. إل إله وقلنا: ل رؤوسإنا فر

ٌق كانا حتى كلها الغرفة لنتقضت أعلُم قال: فالله ْذ ْته ِع الريح. نفَض
َهروا أن لكم ليس هذا إلينا: أّن قال: فأرسإل علّي. بدينكم َتْج

ُحمر ثياب عليه وإذا السقف، إلى فراش على هو فإذا فدخألنا ادخألوا أن وأرسإل
ّلمنا أن يريد هو وإذا الروم، بطارقة إذا) عنده أحمر (عنده شيء كل وإذا يك

برسإول.
نكلمك أن تحب كنت فإن الملك، إلى ُبعثنا وإنما برسإول نكلمه ل والله فقلنا: ل

نكلمك. لنا فاذن
الله. إل إله العربية. فقلنا: ل ُيْحسن فصيح رجل هو وإذا ضحك، عليه دخألنا فلما
وأصحابه. هو رأسإه رفع حتى السقُف انتقضُ قد أعلم فالله

ْعظُم فقال: ما عندكم؟ كلِمكم أ
الكلمة. قلنا: هذه
قبُل؟ قلتموها قال: التي
قلنا: نعم. 

ّوكم بلد في قلتموها قال: فإذا سإقوفهم؟ انتقضت عد
قلنا: ل.

سإقوفهم؟ انتقضت بلدكم في قلتموها قال: فإذا
َلْت رأيناها وما قلنا: ل ّيزَت شيء إل هو وما هذا فع به. ُم

المدائن؟ افتتحتم إذا تقولون فما الصدق أحسَن قال: ما
أكبر. والله الله إل إله نقول: ل قلنا

شيء؟ كل من أكبر أكبر، والله شيء، معه ليس الله إل إله ل قال: تقولون
قلنا: نعم.
ّيوني أن يمنعكم قال: فما نبيكم؟ تحية تح
بها. فنحييك لنا تحل ل وتحيتك لك، تحّل ل نبينا تحية قلنا: إن

تحيتكم؟ قال: وما
الجنة. أهل قلنا: تحية
ّيون كنتم قال: وبها نبيكم؟ تح
قلنا: نعم.
منكم؟ يورثا كان قال: فمن
قرابًة. أقرَب كان قلنا: من

ملوككم؟ قال: وكذلك
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قلنا: نعم.
ًا، فمكثنا حسن ومنزل كثير بنزل لنا قال: فأمر فدخألنا ليلً، إلينا أرسإل ثم ثلث

َدنا أحد، عنده وليس عليه ْدنا كلَمنا، فاسإتعا َع َأ ْبه عنده وإذا عليه، ف الربعة ِش
ًا منها ففتح صغار، أبواب فيها إذا ُمذهبة، العظيمة حرير خأرقة منه فاسإتخرج باب

َواٌل رجل وإذا بيضاء، صورة فيها سإوداء ًا. الناِس أكثر ِط شعر
هذا؟ فقال: أتعرفون

قلنا: ل.
آدم. قال: هذا

ًا وفتح أعاده، ثم ًة منه فاسإتخرج آخأر باب بيضاء، صورة فيها فإذا سإوداء، حرير
ْين الناس أعظم القبطِ كشعر عظيم شعر له عظيم الرأس ضخم رجٌل فإذا ْليت إ

العينين. أحمر
هذا؟ قال: أتعرفون

قلنا: (ل
نوح. قال): هذا

ًا وفتح أعاده، ثم ًة منه فاسإتخرج آخأر باب بيضاء. قال: صورة فيها سإوداء حرير
وسإلم. عليه الله صلى محمد فقلنا: النبي
الله. رسإول محمد هذا قال: والله
نبيكم؟ إنه بدينكم (ثم) قال: آلله وقعد قام أنه أعلم قال: فالله
ّيا. إليه ننظر كأنما نبينا، إنه بديننا قلنا: الله ح

عندكم.  ما لنظر عجلته ولكني البواب، آخأر كان إنه قال: أما ثم

ًا وفتح أعاده ثم رجل فإذا بيضاء، صورة فيها سإوداء خأرقة منه فاسإتخرج آخأر باب
ّلص عابٌس. اللحية، كّث السإنان، ُمتراكب العينين، غائر الشفتين، مق

هذا؟ قال: أتعرفون
قلنا: ل.

ً عينيه في أن غير يشبهه رجل جنبه موسإى. وإلى قال: هذا رأسإه وفي قبل
هارون. فقال: هذا اسإتدارة،

ًا وفتح رفعها ثم أو حمراء صورة فإذا سإوداء، خأرقة منه فاسإتخرج آخأر باب
ُبوع رجل فإذا بيضاء، ْلق من أشبه َمْر عجوز. امرأة خَأ

هذا؟ قال: أتعرفون
قلنا: ل.

داود. قال: هذا
ًا وفتح عاد ثم وإذا بيضاء صورة فيها وإذا سإوداء، حريرة منه واسإتخرج آخأر باب

جناح، منه شيء الظهر) كّل (قصير الرجلين طويل فرس على راكب رجل
ّفه الريح. تح

هذا؟ أتعرفون قال
قلنا: ل.

سإليمان. قال: هذا
ًا فتح ثم شاب هو فإذا بيضاء، صورة فيها سإوداء حريرة منه واسإتخرج آخأر باب

ْفَرة تعلوه هذا؟ قال: أتعرفون اللحية؛ حسن الجبين َصلت ُص
قلنا: ل.
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مريم. بن عيسى قال: هذا
فنزعت. بالربعة وأمر أعاده ثم

نرها لم التي الصور فهذه رأيناه، قد فإنا عرفناها قد نبينا صورة فقلنا: هذه
هي؟ أنها نعرف كيف

إليه فأخأرج (نبّي)، نبّي صورة يريه أن ربه سإأل السلم عليه آدم فقال: إن
في آدم خأزانة في القرنين ذو فأصابها الجنة، من الحرير خِأَرق في صورهم
ّور دانيال كان فلما الشمس، مغرب بأعيانها. فهي الصور هذه ص
ًا أكون أن باليت ما ُملكي عن بالخروج نفسي تطيب لو فوالله (لشدكم عبد

نفسي. تطيب أن عسى ملكة) ولكن
وأخأرجنا.. جائزتنا قال: فأحسن

ً الصديق بكر أبو قال: بعثني العاص بن هشام عن إلى قريش من آخأر ورجل
ونزلنا الغوطة قدمنا حتى فخرجنا السإلم، إلى ندعوه الروم صاحب هرقل
ويعقوب وإسإحاق لوط صفة فيه وذكر الحديث اليهم. فذكر بن جبلة على

ويوسإف. وإسإماعيل
به الله أراد لو وقال: مسكين بكر أبو فبكى حدثناه، بكر أبي على قدمنا فلما
ًا لفعل.  خأير

ْعَت يجدون واليهود أنهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: أخأبرنا ثم َن
ِذيَن157ش7تعالى: {س الله وسإلم. قال عليه الله صلى محمد ّل ُعوَن ا ِب ّت َي

ِبّى الّرسُإوَل ّن ُلّمّى ال ِذى ا ّل َنُه ا ُدو ًبا َيِج ُتو ْك ُهْم َم َد ِة ِفى ِعن ْوَرا ّت ِلنِجيِل ال ُهم َوا ْأُمُر َي
ْعُروِف ْلَم ُهْم ِبا َها ْن َي ِر َعِن َو َك ْن ْلُم ُيِحّل ا ُهُم َو َباِت َل ّي ّط ُيَحّرُم ال ِهُم َو ْي َل ِئَث َع َبا ْلَخ ُع ا َيَض َو

ُهْم ْن ُهْم َع ْغَلَل ِإْصَر لل ِتى َوا ّل َنْت ا ِهْم َكا ْي َل ِذيَن َع ّل ْا َفا ُنو ِه َءاَم ُه ِب َعّزُرو ُه َو َنَصُرو َو
ْا ُعو َب ّت ّنوَر َوا ِزَل ال ُأن ِذى?  ّل َعُه ا ِئَك َم ْوَل ِلُحوَن ُهُم ُأ ْف ْلُم )157} (العراف:  ا

.

الثالث الباب
إليه وكتابه كسرى إلى وسإلم عليه الله صلى إرسإاله ذكر في
َد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: بعث عباس بن عبدالله عن بن الله عب

َذافة إلى البحرين عظيُم فدفعه البحرين عظيم إلى فدفعه كسرى، إلى بكتابه َح
مّزقه. ـ كسرى يعني ـ قرأه فلما كسرى،

ّيب أن شهاب: فحسبت ابن قال الله صلى الله رسإول عليهم قال: فدعا المس
ممّزق. كل ُيمّزقوا أن وسإلم عليه
َد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: بعث إسإحاق بن محمد عن بن الله عب

ِم فارس، ملك هرمز بن كسرى إلى قيس بن حذافة ِبْس الّرْحماِن الله وكتب: «
ِم. ِمن ْي ٍد الّرِح ِم ِكْسَرى إلى الله َرسُإوِل ُمَحّم ِظي ِرٍس َع َلى سَإلٌَم َفا َع َمن َع َب ّت ا

َدى ُه ُعوَك بالله وآَمَن ال ْد ِله. أ ِة وَرسُإو َي َعا ِد ّني الله، ِب َنا فإ ّناِس إلى الله َرسُإوُل أ ال
ّفًة ِذَر َكا ْن ّيا َكاَن َمن ل ّق َح َيِح ْوُل و َق ِلْم على ال ِريَن. فأسْإ ِف َكا َلْم، ال ْيَت فإْن َتْس َب أ
ْثَم فإّن ْيَك» . الَمُجوِس إ َل َع
ّق وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كتاَب قرأ فلما كتابه.  ش
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الذي الرجل هذا إلى ابعث اليمن: أن على وهو باذان إلى كسرى كتب ثم
َدين رجلين عندك من بالحجاز ْل به. فليأتياني َج

ْيه، وهو قهرمانة باذان فبعث ًا وكان بابو ًا، كاتب من برجل معه وبعث حاسإب
ُفْرس ًا معهما وكتب ال أن يأمره وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى كتاب
ْيه: ويلك وقال كسرى، إلى معهما ينصرف َبابو وائتني وكلمه الرجل حال انظر ل
بخبره.
وقالوا بالمدينة. واسإتبشروا فقالوا: هو عنه، فسأل الطائف، قدما حتى فخرجا

الرجل ُكفيتم كسرى، له َنصب قد
بابويه فكلمه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على المدينة قدما حتى فخرجا

يبعث أن يأمره باذان الملك إلى كتب كسرى الملوك ملك شاه شاه وقال: إن
إلى فيك كتبُت فعلَت فإن معي، لتنطلق إليك بعثني وقد بك، يأتيه من إليك
وهو علمَت، قد من فهو أبيت وإن به، عنك ويكّف ينفعك بكتاب الملوك ملك

بلدك. ومخّرب قومك ومهلك مهلكك
وأعفيا لحاهما حلقا وقد وسإلم عليه الله صلى الله رسإوِل على دخأل قد وكانا

ُكَما إليهما النظر فكره شواربهما، َل ْي ُكَما َمن وقال: «و ِبهذا؟» أَمَر
ّبنا. يعنيان بهذا قال: أمرنا ِكْسرى. ر

ّبي وسإلم: «لكّن عليه الله صلى الله رسإول فقال ِني َر ِء أَمَر َفا ْع ِتي بإ َي َقّص ِلْح و
ِبي» . ِر َشا

َعا قال ثم ّتى لهما: «اْرِج ِني ح َيا ِت أ
ْ ًدا» . َت َغ

ّلطِ الله أن الخبر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وأتى َنه ِكسرى على سإ اب
الليل. من ولكذا وكذا كذا ليلة في كذا شهر في فقتله شيرويه

ّبي لهما: «إّن قال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أتيا فلما َتَل َر ُكَما َق ّب َلة َر ْي َل
َذا َذا َك َك َذا و َك َذا ل َك ْيِل، مَن و ّل ّلطَِ ال ْيه سَإ َل َنه َع ْب ْيه ا َو ْيَر َله» . ِش َت َق َف

ِقْمنا قد إنا تقول؟ ما تدري فقال: هل بها أفنكتب هذا، من أيسر هو ما منك ن
الملك؟».  ونخبر

َعْم، َن ِبَراه قال: « ّني، َذلَك أخْأ َ َع ُقول ِني َله: إّن و ْي ِني ِد َطا ْل ُغ وسُإ ُل ْب َي َغ َما سَإ َل ْلُك َب ُم
ِهي ِكْسَرى، َت ْن َهى إلى وي َت ْن ِر، الُخّف، ُم ِف َ والَحا ُقول ّنَك و َلْمَت إن َله: إ ُتَك أسْإ ْي َط ْع أ

ْيَك َتْحَت ما َد ُتَك َي ْك ّل َلى وم ْوِمَك َع َناء» . ِمن َق ْب َل ا
ْنطقة الخأر رفيقه أعطى ثم الملوك. بعضُ له أهداها كان وفضة ذهب فيها ِم

هذا ما فقال: والله (فأخأبراه) الخبر باذان على قدما حتى عنده من فخرجا
ّيا الرجل لرى إني َملك، بكلم قال ما كان فلئن قال، ما ولننظرّن يقول، كما نب
ًا رأينا. فيه فسنرى يكن لم وإن ُمْرسَإل، لنبي إنه حق
ولم كسرى قتلت فإني بعد شيرويه: أّما كتاُب عليه قدم أن باذاُن يلبث فلم

ًا إل أقتله َتْجميرهم أشرافهم بقتل يستحّل كان لما لفارس، غضب ثغورهم في و
َلك، مّمن الطاعة لي فخذ هذا كتابي جاءك فإذا َب كان الذي الرجل وانظر ِق

ِهْجه فل فيه لك كتب كسرى فيه. أمري يأتيك حتى ت
فأسإلم الله، رسإوُل الرجل هذا قال: إن باذان إلى كسرى ابن كتاُب انتهى فلما

(باليمن). منهم كان من فارس، من البناء وأسإلمت
ُبري عن ْق وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى الديلمي فيروز قال: جاء الم

ً أرضك في أن بلغني باذان: أن إلى َكتب ِكسرى فقال: إن ّيا رجل فاربطه نب
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ّبي إلّي: فقال: «إّن به وابعث َلى َغِضَب َر ّبَك َع َله َر َت َق ُنوه َف ٍة» . سَإَحًرا َب َع ِلَسا
إسإلمه. وَحُسن فأسإلم الخبر فسمع عنده من فخرج

الرابع الباب
 إليه وكتابه النجاشي إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إرسإال ذكر في

إلى ُأمية بن عمرو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إسإحاق: بعث ابن قال
َكتب وأصحابه، طالب أبي بن جعفر شأن في النجاشي ِم و ِبْس الله معهم: «
ٍد ِمن الّرِحيم الّرْحماِن ّنَجاِشّي إلى الله َرسُإوِل ُمَحّم ِلِك ال ّني َم ِة. إ َبَش ُد الَح أْحَم

ْيَك ّلَه إل َ الذي ال ّ اله ل ِلُك هو إل ّدوِس الَم َق ْؤِمُن الّسلُم ال ْيِمُن، الُم َه ُد الُم َه َأْش و
ْيَسى أّن َيَم ْبَن ِع ْوُح َمْر ُته الله ُر ِلَم َك َقاها َو ْل َيَم إلى أ ُتوِل َمْر َب ِة ال َب ّي ّط َلْت ال َفَحَم

ْيَسى، ِع ّني ِب ُعوَك وإ ْد َده الله إلى أ ِريَك ل َوْح ِني وأْن َله َش ْع ِب ّت ْؤِمَن َت ُت بالذي و
ِني، َء ّني َجا ْد الله، َرسُإوُل فإ َق ْثُت و َع ْيَك َب ْبَن إل َفًرا َعّمي ا ْع َعه َج َفٌر وَم مْن َن

ِلِميَن. والّسلُم َلى الُمْس َع َمن َع ّتب َدى» . ا ُه ال
َكتب الرحمن الله وسإلم: «بسم عليه الله صلى الله رسإول إلى النجاشي و

الله ورحمة الله نبي يا عليك سإلٌم النجاشي من الله رسإول محمد إلى الرحيم
السإلم. إلى هداني الذي هو إل إله ل الذي وبركاته

َكرت فيما الله رسإول يا كتابك بلغني فقد بعد أما فورّب عيسى، أمر من ذ
ًا، ذكْرت ما على زاد ما السلم عليه عيسى إن والرض السماء كما وإنه ثفُروق

رسإول أنك وأشهد وأصحابه، عمك ابن وقدم إلينا بعثته ما عرفنا قلت. وقد
ُتك وقد الله، وقد العالمين رب لله يديه على وأسإلمت عمك ابن وبايعت بايع
ما أن أشهد الله. فإني رسإول يا فعلُت آتيك أن شئت وإن بابني، إليك بعثت
وبركاته. الله ورحمة عليك والسلم حق، تقول
حتى سإفينة في الحبشة من سإتين في ابنه بعث أنه لي إسإحاق: فذكر ابن قال
فهلكوا.  سإفينتهم بهم غرقت البحر توسإطوا إذا

َكتب عن الواقدي وقال إلى كتابين وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أشياخأه: 
رسإول كتاب فأخأذ القرآن، عليه ويتلو السإلم إلى أحدهما في يدعوه النجاشي

على وجلس سإريره عن ونزل عينيه على فوضعه وسإلم عليه الله صلى الله
ًا، الرض آتيه أن أسإتطع كنت الحق. وقال: لو شهادة وشهد أسإلم ثم تواضع
لتيته.
يد على وإسإلمه وتصديقه، بإجابته وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى وكتب
جعفر.

هاجرت وكانت سإفيان، أبي بنت حبيبة بأم يزوجه أن يأمره الخأر الكتاب وفي
في وأمره ومات، هناك فتنّصر السإدي جحش بن الله عبيد مع الحبشة إلى

َبله بمن إليه يبعث أن الكتاب ذلك. ويحملهم. ففعل أصحابه من ِق
ُد قال: قدم قتادة أبي عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على النجاشي وف

نكفيك. أصحابه: نحن له فقال بنفسه، يخدمهم فكان

ُهم ّن ُنوا فقال: «إ ِرُموَن َكا ْك ِبي ُي ُأِحّب أْصَحا ُهم» . أْن َف َأ ِف َكا ُأ
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اليوم النجاشي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لنا قال: نعى هريرة أبي عن
ّبَر خألفه أصحابه فصف المصلى إلى فخرج فيه مات الذي َك ًا. عليه و َأْربع

ّنا النجاشي مات عنها: لما الله رضي عائشة قال على ُيَرى يزال ل أنه نتحدثا ُك
نور. قبره
ليس وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إليه َكتب الذي النجاشي أن لنا روي وقد

ّلى الذي بالنجاشي عليه. ص
وإلى وقيصر كسرى إلى َكتب وسإلم عليه الله صلى النبي أنس: أن عن

صلى الذي بالنجاشي وليس تعالى، الله إلى يدعوهم جبار كل وإلى النجاشي
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول عليه

الخامس الباب
الغساني، شمر أبي بن الحارثا إلى وسإلم عليه الله صلى إرسإاله ذكر في

إليه وكتابه
َع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالوا: بعث أشياخأه عن الواقدي روى شجا

معه وكتب السإلم، إلى يدعوه ِشْمر أبي ابن الحارثا إلى السإدي وهب بن
ًا.  كتاب

(لقيصر) واللطاف النزال لتهيئة دمشق بغوطة وهو إليه شجاع: فانتهيت قال
إني لحاجبه فقلت ثلثة، أو يومين بابه على فأقمت إيلياء، إلى حمص من

يوم يخرج حتى إليه تصل وسإلم. فقال: ل عليه الله صلى الله رسإول رسإوُل
َيا وكان ـ حاجبه وكذا. وجعل كذا عليه الله صلى الله رسإول عن يسألني ـ روم

ّدثه فكنت وسإلم إليه يدعو وما وسإلم عليه الله صلى الله رسإوِل صفة عن أح
ّق ْغلبه حتى فير ْعته، النبي هذا صفة فأجد النجيل قرأت ويقول: إني البكاء َي َن و

ّدقه، به ُأومن وأنا ويحسن يكرمني يقتلني. فكان أن الحارثا من وأخأاف وأص
ضيافتي.

ًا الحارثا وخأرج إليه فدفعت عليه، لي فأذن رأسإه، على التاج ووضع فجلس يوم
مني ينزع وقال: من به رمى ثم فقرأه وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول كتاَب
(أن) بالخيول وأمر قام، خأتى يعرُض يزْل بالناس. فلم علّي إليه سإائر أنا ُملكي
ُتنعل.

ترى. بما صاحبك قال: أخأبر ثم
ْله إليه تسْر ل قيصر: أن إليه بخبري) فكتب يخبره قيصر إلى (وكتب عنه وا
ِفني بإيلياء. ووا

فقلت: لصاحبك؟ تخرج أن تريد متى لي؛ فقال دعاني كتابه جواُب جاء فلما
ًا. فأمر ًا، دينار بمائة لي غد ُبه ووَصلني ذهب على وقال: اقرأ وكسوة بنفقة حاج

السلم. مني وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
َد فأخأبرته وسإلم عليه الله صلى النبي على فقدمُت ُكه» . فقال: «با ْل ُم

الفتح. عام شمر أبي بن الحارثا ومات

السادس الباب
 إليه وكتابه الحنفي علي بن هوذة إلى وسإلم عليه الله صلى إرسإاله ذكر في
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ِليطِ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بعث قالوا، أشياخأه عن الواقدي روى سَإ
َذة إلى العامري عمرو بن ْو معه وكتب السإلم إلى يدعو الحنفي علي بن َه

ًا، َباه، فأنزله عليه فقدم كتاب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كتاب وقرأ وح
وخأطيبهم، قومي شاعر وأنا وأجمله، إليه تدعو أن أحسَن إليه: ما وكتب

ّتبعك. وأجاز المر بعضُ لي فاجعل مكاني، تهاب والعرب ِليطِ أ عمرو بن سَإ
ًا وكساه يجائزة هجر. نسيج من ثوب
قال، بما عنه وأخأبره وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على كله بذلك فقدم
ْو كتابه وقرأ َل ِني فقال: « َل َأ َيابًة سَإ َلْرِض ِمن سَإ ْلُت، َما ا َع َد َف َد َبا َبا ْيه». ِفي َما و َد َي
فأخأبره جبريل جاءه الفتح من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول انصرف فلما
مات. أنه

السابع الباب
اليهم بن جبلة إلى وسإلم عليه الله صلى إرسإاله ذكر في

يدعوه غسان ملك اليهم بن جبلة إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كتب
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول إلى بإسإلمه وكتب فأسإلم السإلم، إلى
ًا يزل لم ثم إزاره فوطىء بالبيت فطاف الخطاب، بن عمر زمن إلى مسلم

عليه فاسإتعدى أنفه، فهَشم فلطمه يده جبلُة فرفع فانحّل، فزارة بني من رجٌل
ًا ُأقيده أن وإما الرجل ُتْرِضي أن له: إما فقال عمَر أتنتّصر. قال: منك. قال: إذ

هو الليل في الليل. فتحّمل أمري في عنقك. قال: سإأنظر ضربُت تنّصْرَت إن
ذلك. على ومات فتنّصر القسطنطينية أتى حتى وأصحابه

«المنتظم». كتاب في قصته شرحنا وقد

الثامن الباب
الكلع ذي إلى وسإلم عليه الله صلى إرسإاله ذكر في

ًا ْيفع واسإمه الطائف، ملوك من (وكان) ملك اسإتعلى قد َحوشب. وكان بن سَإَم
بن جرير يد على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فكاتبه الربوبية، ادعى حتى

جرير.  َعود قبل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ومات عبدالله،

َكلَع ذو وأقام على فوفد السإلم في رِغب ثم عمر، أيام إلى عليه هو ما على ال
أظن ما ذنٌب لعمر: لي وقال كلهم، وعبيده هو فأسإلم عبد، ثمانمائة ومعه عمر
هو؟ يغفره. قال: ما تعالى الله

ًة قال: تواريُت ّد عمن مر ألف. مائة ُزهاء لي فسجد عليهم أشرفُت ثم لي، تعب
الغفران. بها ُيْرجى بإخألص عمر: التوبة فقال

َكلع ذي إلى بهدية قومي قال: بعثني قومه من رجل عن داود بن علوان عن ال
فلم القصر من ذلك بعد أشرف إنه ثم إليه، أصل ل سَإنة فمكثت الجاهلية، في
ّ أحد يره ًا. ثم له خَأّر إل ًا اشترى قد السإلم في ذلك بعد رأيته سإاجد بدرهم لحم
يقول: وأنشأ فرسإه على فسَمطه يحمله من معه يكن فلم
كذا كانت إذا للدنيا أّف
َذى في منها أنا يوم كّل َأ

َمْن ِقيَل ما إذا كنُت ولقد
َعُم ْن ًا الناِس أ ذا قيَل معاش

ِني ْت َل ّد َد َب ًة ِعّزي بع َو ْق َش
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ّبذا َي فيك ح حبذا َشقا

التاسإع الباب
الجذامي فروة إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كتاب في
َوة قال: كان عمرو بن وائل عن ً الجذامي عمرو بن َفْر فأسإلم للروم عامل

قومه من رجل به وبعث بإسإلمه، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى وكتب
َقباء وأثواب، وحمار وفرس بيضاء ببغلة إليه وبعث ّوص سإندس وب بالذهب. مح
ٍد وسإلم: «ِمن عليه الله صلى الله رسإول إليه وكتب َلى الله َرسُإوِل ُمَحّم َة إ َو َفْر

ٍو، ْبِن ُد أّما َعْمر ْع ْد َب َق ِدَم َف َنا َق ْي َل ُلَك َع َغ َرسُإو ّل َب ْلَت َما و ّبر ِبه، أْرسَإ َلَك َعَما وخَأ ِقب
َنا َتا َقال: وإّن وأ ّلَه بإسْإلَِمَك.  َداَك ال َداه» . َه ُه ِب
ً وأمر َله فأعطى بلل َنّشا. أوقية عشرة اثنتي رسإو و
دين أفارق دينك. قال: ل عن له: ارجع فقال فورة إسإلُم الروم ملَك وبلغ

بملكك. تِضّن ولكنك به بّشر عيسى أن تعلم وإنك وسإلم، عليه الله صلى محمد
وصلبه. فقتله أخأرجه ثم فحبسه

 العاشر الباب

ْندي ابني وعبد جيفر إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كتاب ذكر في َل الَج
َتب ُعمان وهما إليهما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ك بن عمرو مع يدعوهما ب

العاص.
ْدت ٍد إلى قال: فعم ْب وسإلم عليه الله صلى الله رسإوِل رسإوُل فقلت: إني ع

أخأيك. وإلى إليك
ّدم قال: أخأي ْلك، بالسّن علّي المق إليه. أوصلك وأنا والم

ًا، الكتاَب إليه فدفعُت عليه فدخألُت وارجع هذا يومي فقال: دعني فقرأه مختوم
ًا. فرجعت إلّي ّكرُت فقال: إني إليه، غد العرب أضعُف فأنا إليه، دعوتني فيما ف
ْكُت إْن ّل ً م َفْت هنا ها خأيله بلغت وإن هنا، ها خأيله تبلغ ل (وهو يدي في ما رجل ِل َأ

ً ًا. خأارٌج لقى(. قلت: فإني من كقتال ليس قتال غد
َيا وأخأوه هو السإلم إلى فأجاَب إلّي أرسإل أصبح فلما ّل الصدقة وبين بيني وخأ

فقرائهم. في فرددتها فأخأذتها

عشر الحادي الباب
المنذر إلى وسإلم عليه الله صلى إرسإاله في

بن المنذر إلى الحضرمي بن العلء وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل بعث
َوى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى المنذر فكتب بالبحرين، العبدي سإا

والتصديق. بالسإلم

عشر الثاني الباب
 حمير ملوك إلى وسإلم عليه الله صلى كتابه في
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ِدم بكر أبي بن عبدالله عن إسإحاق بن محمد عن صلى الله رسإول على قال: ق
ْقدمه حمير ملوك كتاب وسإلم عليه الله عبد بن الحارثا بإسإلم تبوك من َم

ُنعيم ُكلل ْيل والنعمان كلل عبد بن و ْين ذي َق َع ِهْمدان ُر إليهم فكتب ومعافر، َو
ِم عليه الله صلى الله رسإول ِبْس ِم. ِمن الّرْحماِن الله وسإلم: « ٍد الّرِحي ُمَحّم
ِرثِا إلى الله َرسُإوِل ِد ْبِن الَحا ْب ٍم ُكلٍَل َع ْي َع ُن ِد بِن و ْب ْعَماَن ُكلٍَل َع ّن ْيل وال ذي َق
ْين َع َداَن ُر َهْم ِفُر، و َعا ُد أّما وَم ّني بع ُد فإ ُكم أْحَم ْي ّلَه إل َ الذي ال ّ اله ل ّنه هو، إل فإ

َع َق َنا َو ْي ُكم إل َل ً َرسُإو ِفل ِم، أْرِض ِمن َقا َينا الّرو ِق َل ِة، َف َن ِدي َغ بالَم ّل َب ُتم، َما َف ْل أْرسَإ
َبأنا ْن ُكم وأ ُكم بإسْإلَِم ِل ْت َق ِكيَن، و ِر ّلَه وإّن الُمْش َلى ال َعا ْد َت ُكم َق َدا ِته َه َي َدا ِه إن ِب

ُتم َلْح ُتم أْص ْع َط ّلَه وأ َله ال ُتم وَرسُإو َقْم َة وأ َ ُتم الّصل ْي َط ْع َة وأ َكا ُتم الّز ْي َط ْع ِمن وأ
ِم َنا ْغ ّيه وخُأْمَس الله خُأْمَس الِم ِب ّية، َن ِف َتَب وَما وَص ّلُه َك ْؤِمنيَن َعلى ال ِمن الُم

ِة، َق َد َلى كاَن وَمن الّص ِته َع ّي ِد ُهو ِته، أو َي ّي ِن ّنه َنْصَرا ّيُر ل فإ َغ َها ُي ْن ْيه َع َل َع َيُة» . و الِجْز
الموفق. والله ذكرنا، ما على فاقتصرنا آخأرين، إلى وأرسإل كتب وقد
َتَب أنه وسإلم عليه الله صلى نبينا نبوة صحة على الدليل عقيل: من ابن قال كا

ً اسإتتّب، ما كلهم قومه مع وأْمُره وغيرهما، وقيصر كسرى عامة عن فضل
يفعل لم العاقبة حفُظ إليه َمن جهة من المكاتبة إلى مدفوع أنه ولول العرب،

قطِ. رأٍي ذي رأِي عن َيْصدر ل ذلك فإن ذلك،
ْفَضى ثم يتكلم كان وإنما مسجده، في كسرى غنائم ُقسمت أن إلى المُر أ

ّوها دعوته انتشار من عليه اطلع ما على ُعل ْلك، كل على و أطاَل الذي فذاك الم
َنه الكل. على لسا
ْوَحى الغيب على الطلع في يكون فهل له. بالمرسِإل الثقة ومن هذا من أ
ْلعالم الذي فهذا صدقه.  على به يستدّل أن ِل

ّكين عقوَل أسْإَخف فما ّوته في الشا ْعُشع مع نب صدقه. أنوار َتَش
وسإلم عليه الله صلى عليه الوفود ذكر أبواب

الول الباب
بكر بن سإعد وفد ذكر في
َبعثت عباس بن عبدالله عن ًا ثعلبة بن ِضَماَم بكر بن سإعد بنو قال:  إلى وافد

ِدم عليه الله صلى الله رسإول َقله. المسجد باب على بعيره وأناخ وسإلم. فق وع
وكان أصحابه، في جالس وسإلم عليه الله صلى الله ورسإول المسجد دخأل ثم

ً ضمام ًا رجل ْلد َعر َج ِديرتين، ذا أْش الله رسإول رأس على وقف حتى فأقبل َغ
ّيكم في وسإلم عليه الله صلى المطلب؟ عبد ابُن أصحابه. فقال: أ
ْبُن وسإلم: «أنا عليه الله صلى الله رسإول فقال ِد ا ْب ِلِب» . َع ّط الُم

قال: محمد؟
َعْم» . َن قال: «

ّدد سإائلك إني المطلب، عبد بن قال: يا َدّن فل المسألة، في ومش في تج
نفسك؟

َ ُد قال: «ل ْفِسي ِفي أِج َدا َعّما سَإْل َن لك» . َب
َدك، كائٌن هو من وإله قبلك كان َمْن وإله إلهك الله قال: أنشدك َثك آلله بع بع

رسإولً؟ إلينا
ُهّم َعْم» . قال: «الل َن

أمرك آلله بعدك، كائن هو َمْن وإله قبلك كان َمْن وإله إلهك الله قال: فأنشدك
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ًا كانت التي النداد هذه نخلع وأن له، شريك ل وحده الله نعبد أن تأمرنا أن أوثان
ْعبد الله؟ دون من ُت

ُهّم َعْم» . قال: «الل َن
آلله بعدك كائن هو من وإله قبلك كائن هو من وإله إلهك الله قال: فأنشدك

الخمس؟ الصلوات هذه ُنَصلي أن أمرك
ُهّم َعْم» . قال: «الل َن

والحج، والصيام، الزكاة، فريضة، فريضًة السإلم فرائضَُ يذكر جعل قال: ثم
قبلها. التي في كما) يناشده منها فريضة كل عند (يناشده كلها السإلم وشرائع

ًا أن وأشهد الله إل إله ل أن أشهد قال: فإني فرغ إذا حتى الله، رسإول محمد
أنقص. ول أزيد ل عنه نهيتني ما وأجتنب الفرائضُ هذه وسإأؤدي

ًا انصرف ثم ّلى: جين وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال بعيره، إلى راجع و
ْق «إْن ُد ْيِن ُذو َيْص َت ْيَص ِق َع ْدخُأل ال ّنَة» .  َي الَج

َتى فاجتمعوا قومه على قدم حتى خأرج ثم عقاله، فأطلق بعيره إلى قال: فأ
والعّزى. اللُت قال: بئست أن به تكلم ما أول فكان إليه

والجنون والجذام البرَص اتق ضمام، يا فقالوا: َمْه
ً بعث قد وجل عز الله إن ينفعان، ول يضران ل والله إنهما فقال: ويلكم رسإول

ًا عليه وأنزل الله إل إله ل أن أشهد وإني فيه، كنتم (به) مما اسإتنقذكم كتاب
ًا وأن له شريك ل وحده أمركم بما عنده من جئتكم وقد ورسإوله، عبده محمد

عنه. ونهاكم به
ًا. إل امرأة ول رجٌل حاِضره في أَمْسى ما قال: فوالله مسلم
ٍم بوافد سإمعنا عباس: فما ابن قال: يقول ثعلبة. بن ِضَمام من أفَضَل كان قو

الثاني الباب
مزينة وفد في
ٍد أول قال: كان المزني عبدالله بن كثير عن عليه الله صلى الله رسإول على وف

لهم فجعل خأمس، سإنة رجب في وذلك ُمَزينة، من أربعمائة مضر من وسإلم
ُتم دارهم في الهجرة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ْن َهاِجُروَن وقال: «أ ُم

ْيُث ُتم َح ْن ُعوا ُك َلى َفاْرِج ُكم» . فرجعوا إ ِل َوا بلدهم. إلى أْم

الثالث الباب
فزارة وفد ذكر في
من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رجع قال: لما الّسعدي َوْجزة أبي عن

ُد عليه قدم تبوك ً عشر بضعة َفَزارة، بني وف والُحّر حصن بن خأارجة منهم رجل
َكاٍب على قيس، بن الله رسإول وسإألهم بالسإلم، ُمقّرين فجاؤوا ِعَجاف، ِر

َتْت فقال بلدهم عن وسإلم عليه الله صلى َن ُدنا أحدهم: أسْإ مواشينا وهلكت بل
َثْت َجنابنا وأجدَب ِر َغ ّبك.  لنا فادع عيالنا، و ر

ُهّم ودعا المنبر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فصعد َدَك اسْإِق فقال: «الل َ ِبل
َدَك َبا ْنُشْر وِع َتَك وا َأحي َرْحَم َدَك و َل ّيْت، َب ُهّم الَم َنا الل ِق ًا اسْإ ْيث ًا َغ ْيث ِغ ّيا ُم ِر ًا َم ْيع ِر َم
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ًا، َبق ًعا َط ً َواسِإ ْيَر َعاِجل ًعا آِجٍل َغ ِف ْيَر َنا ُهّم َضاَر، َغ َنا الل ِق َيا اسْإ ْق ٍة سُإ َ َرْحَم َيا ل ْق سُإ
َذاٍب ْدَم ول َع َق ول َه َق، ول َغَر ُهّم َمْح ْيَث اسْإِقنا الل َغ ْنُصْرنا ال َلى وا ِء» . َع َدا ْع ال

ًا، السماء رأوا فما فمطرت ْبت المنبر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فصعد سَإ
ُهّم فدعا ْينا وقال: «الل َل َوا َ َح َنا، َول ْي َل ُهّم َع َلى الل ِم َع َكا ّظَراِب ال ُطوِن وال ُب و

ِة َي ِد ْو ِبِت ال َنا َياِب المدينة عن السحاُب الّشَجَرِة» . قال: فانجاَب وم الثوب. كانِج

الرابع الباب
تجيب وفد ذكر في
ُد قال: قدم الحويرثا عن سإنة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على َتِجيب وف

أموالهم. صدقات معهم وسإاقوا رجلً، عشر ثلثة وهم تسع
ًبا بهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فُسّر ُكم» .وأكرَم وقال: «َمْرَح ِب

ً وأمر منزلهم، ُيجيز كان مما أكثر وأعطاهم وجوازئهم، ضيافتهم يحسن أن بلل
َد. به الوف

َهْل ِقَي وقال: « ُكم َب ْن ٌد؟» ِم َأَح

َدثنا وهو رحالنا على خألفناه قالوا: غلٌم ّنا. أْح سإ
ُلوه َنا» . فأقبل قال: «أْرسِإ ْي َل وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول إلى الغلُم إ

َذى بني من امرؤ فقال: إني ْب ًا أتوك الذين الرهطِ َأ حوائجهم، فقضيَت آنف
حاجتي. فاقضُ

ُتَك؟» قال: «وما َحاَج
قلبي. في َغناي ويجعل ويرحمني لي يغفر أن الله قال: تسأل

ُهّم ِفْر فقال: «الل ْغ َعْل واْرَحْمه َله ا ُه واْج َنا ِبه» . ثم ِفي ِغ ْل لرجٍل أمر بما له أَمر َق
أصحابه. من

في وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل وافوا ثم أهليهم، إلى راجعين فانطلقوا
ًنى الموسإم ْقنع ول مثله رأينا الغلم. فقالوا: ما عن فسألهم عشر سإنة بم منه َأ

وجل.  عز الله رزقه بما

الخامس الباب
اليمن أهل من وهم هذيم سإعد وفد ذكر في
عليه الله صلى النبي عند قال: كنا جده عن أبيه، عن سإعيد، بن فروة عن

ُد فجاءه وسإلم من ببيتين الله أحيانا قد الله، رسإول اليمن. فقالوا: يا أهل وف
القيس. امرىء شعر

َوَما ُهَما؟» قال: «
عليه، نقدر فلم الماء أخأطأنا وكذا كذا بموضع كنا إذا حتى نريدك قالوا: أقبلنا

ليموت شجرة ظل إلى منا رجل كل فانطلق وسَإمر، طلح موضع إلى فانتهينا
ّثل: بعضنا رآه فلما أقبل قد راكٌب إذا رمٍق آخأر في نحن فبينا أصلها، في تم

ِريعة أّن رأْت ولّما هّمها الّش
َبياَض وأن داِمي َفرائصها من ال

ّيممت ضارٍج عند التي العيَن َت
طامي َعْرُمضها الظّل عليها يفيء
الشعر؟ هذا يقول الراكب: َمْن فقال
القيس. بعضنا: امرؤ فقال
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بيننا فإذا إليها الجهد. فرجعنا من بنا ما رأى وقد أمامكم، ضارج والله قال: هذه
ًا وبينها ًا، خأمسين من نحو َعْرمضُ عليها القيس امرؤ وصف كما هي وإذا ذراع ال
الظّل. عليها َيفيء
َذاَك عليه الله صلى الله رسإول فقال ُهوٌر َرُجٌل وسإلم: « ْنيا ِفي َمْش ّد خَأاِمٌل ال

ِة ِفي ُكوٌر الخِأَر ْذ َيا، ِفي َم ْن ّد ُء ال ْوَم َيِجي ِة َي َياَم ِق َعه ال ُء َم َوا ِء ِل َعَرا ُهم الّش ُد ُقو إلى َي
ِر» . ّنا ال

السادس الباب
محارب وفد ذكر في
وهم الوداع حجة في عشر سإنة محارب وفد قال: قدم السعدي َوْجزة أبي عن

ول أفّظ أحد يكن ولم فأسإلموا خأزيمة، وابنه الحارثا بن سإواء منهم نفر عشرة
منهم. وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على أغلظ
فقال: وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يعرفه منهم رجل الوفد في وكان

ّدقُت حتى أبقاني الذي لله الحمد بك. ص
ِذه وسإلم: «إّن عليه الله صلى الله رسإول فقال ُلوُب َه ُق ِد ال َي الله» وَمَسح ِب
َد يجيز كما وأجازه بيضاء غرة له فصارت خأزيمة وجَه وانصرفوا. الوف

السابع الباب
 بجيلة وفد ذكر في

َبجلي عبدالله بن جريُر قال: قدم أبيه، عن جعفر بن الحميد عبد عن المدينة ال
عليه الله صلى الله رسإول فقال رجلً، وخأمسون مائة قومه ومعه عشر سإنة

ُلع ْط َي ُكم وسإلم: « ْي َل َفّج َهذا ِمن َع ِر ِمن ال ْي َلى َيَمٍن ِذي خَأ ِهه َع ْلٍك» . ِمْسَحُة َوْج ُم
وبايعوه. فأسإلموا قومه، ومعه راحلته على جريٌر فطلع

وقال: فبايعني، يده، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول جرير: وبسطِ قال
َلى َع َد أْن « َه َ أْن َتْش ّ اله ل ّلُه إل ّني ال ْيَم الله، َرسُإوُل َوأ ِق ُت َة، و َ ِتَي الّصل ْؤ ُت و

َة، َكا َتُصوَم الّز ْهَر و ْنَصَح َرَمَضاَن، َش َت ِلِميَن، و َع الُمْس ْي ِط ُت ِلي و َوا ًا َكاَن وإْن ال ْبد َع
ّيا» . َبِش َح
فبايعته. قال: نعم

رسإول فقال: يا وراءه، عما يسائله وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وكان
َهدمت والذان السإلَم الله أظهر قد الله، تعبدها. كانت التي أصنامها القبائل و

َلصة؟ ذو فعل قال: فما الَخ
ُهو َلى قال: « ِله» . فبعثه َع ذي هدم إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول َحا
َلصة، ُبت ل فقال: إني لواء، له وعقد الَخ ْث الله رسإوُل الخيل. فمسح على َأ

ُهّم صدره ْتُه وقال: «الل ّب ْلُه َث َع ًيا واْج ِد ّيا» . َها ِد ْه َم
َهاء وهم قومه في فخرج الله رسإول فقال رجع، حتى الغيبة أطاَل فما مائتين، ُز
َته؟» . عليه الله صلى َدْم َه وسإلم: «أ

ُته بالحق، بعثك والذي بالنار وأحرقته قال: نعم، َله. يسوء كما وترك أه
ورجالها. أحمس خأيل على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فباَرك

الثامن الباب
 نهد وفد ذكر في
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ٍد وفد أن طالب أبي بن علي عن ْه ِدموا َن عليه الله صلى الله رسإول على ق
ْوري من الله رسإول يا فقالوا: أتيناك زهير، بن ِطْخفة وفيهم وسإلم ِتهامة َغ
ْكوار على ْيس، َأ َنستحلب الّصبير، نستحلب العيُس، بنا ترتمي الم الخبير، و

َنْستخيل َهام، ونْستخيل الّرهام، و ْوطأ، غليظة الْمبطأ، بعيدة أرض من الج قد الم
ْدهن، يبس َنِشف الُم ْعثن، و ُعْسلوج، ومات الملوج، وسإقطت الِج وهلك ال

َدال، َه َد ال ْدي، وما ْئنا الو ِر َثن من الله رسإول يا إليك َب َو َنَن، ال ُيْحدثا وما والع
سَإنة أصابتنا الّرسَإل، كثير الّرسْإل قليل ووقيٌر أغفال، همَل َنعم ولنا الزَمن،
َدى حمراء، ْك َنهل. ول َعلل لها ليس الّضرع، فيها وامتنع الزرع، فيها أ

ُهّم عليه الله صلى الله رسإول فقال ِرْك وسإلم: «الل ُهْم َبا َها في َل َها َمْخِض وَمْخِض
َها، ِق ْذ ِبْس وَم ّثَمَر واْح ِنِع ال َيا ِر، ِب ّثَم ْفُجْر ال ُهْم وا َد َل ّثَم ِرْك ال َبا ُهم و ِد» . ِفي َل َل َو ال

ًا معه كتب ثم ِم كتاب ِبْس ِم. ِمن الّرْحماِن الله نسخته: « ٍد الّرِحي الله َرسُإوِل ُمَحّم
ٍد، إلى ْه ُكم الّسلَُم َن ْي َل َقاَم َمن َع َة أ َ ًا، َكاَن الّصل ْؤِمن َتى وَمن ُم َة آ َكا َكاَن الّز

ًا، ِلم َد وَمْن ُمْس ِه َ أْن َش ّ اله ل ّلُه إل َتْب َلْم ال ْك ِفلً، ُي ُكم َغا ِة، ِفي َل َف ْي ِظ َو ال
ْيَضَة، ِر َف ُكم ال َل ِرُض و َفا ْيُش، ال ِر َق ًا، ُتْضِمُروا َلْم َما وال ُعوا ولم إَماق َط ْق ًا، َت َق َبا َلْم ِر و

ُكلوا ْأ الّربا». َت
بلد في ونشأنا واحد، أب بنو نحن وأمي أنت بأبي الله، رسإول له: يا فقلت
َد لتكلم وإنك واحد، ْفهم ما بلساٍن العرب وفو ّلَه أكثره. فقال: «إّن ُي ِني ال َب ّد أ

ِبي َفأْحَسَن َد ْأُت أ َنَش ِني ِفي و ٍد» . َب ْع سَإ
الكوار: الّرَحال.
والميس: شجر.
ِبير: سإحاب متراكب. أبيضُ والّص

نحصد. ونستحلب: بمعنى
والخبير: النبات.

ّيلت مطر، ماء فحسبتها رأيتها السحابة: إذا وتستخيل تهيأت إذا السحابة وتخ
 للمطر،

الرض. تروي ل التي الضعاف والرهام: المطار
الموضعين. في الجهام ونستخيل

فيه. ماء والجهام: سإحاب
والمبطأ: البعد.
ْدهن: نقرة تستنقع. الجبل في تكون واسإعة والُم
النبات. والجعثن: أصل

والملوج: الغصن.
ْهَمل من والهدال: ضرب َهمل: الم َفِسيل. وال ْودي: ال بل الشجر. وماد: مات. وال

راع.

إلى منها يرسإل براعيها. والّرسإل: اللبن. والّرسَإل: ما والوقير: الشاة
المراعي.

َدب. وأكدى: انقطع. والنهل: الّشرب الحمراء: سإنة والّسنة الول. الج
ّدر. ما والعلل: الثاني. والوظيفة: كل ُيق
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ِريضة: الهرمة، َف الفارض. والفارض: المريضة. وهي وال
ًا وضعت والقريش: التي النساء. من كالنفساء حديث

ْبل، وهو ربق، والماق: النفة. والرباق: جمع رباق يقطعوا لم والمعنى: ما الَح
أعناقهم. في الذي العهد

التاسإع الباب
صعصعة بن عامر وفد ذكر في

ِدم قتادة بن عمر بن عاصم عن إسإحاق ابن روى َق صلى الله رسإول على قال: 
ُد وسإلم عليه الله ّطفيل، بن فيهم) عامر عامر، (بني وف قيس، بن وأربد ال

ّبار قال قد (وشياطينهم). وكان القوم رؤسإاء الثلثة وهؤلء سإلمى، بن وَج
ِلم لعامر ل أن آليُت كنت لقد أسإلموا. فقال: والله قد الناس فإّن قوُمه: أسْإ
ُع فأنا َعِقبي العرب تتبع حتى أنتهي الفتى هذا َعقبي أتب

َيد: إذا قال ثم ِدْمنا لْر ُله عنك وجهه سإأشغل فإني الرجل هذا على َق ْع فا
بالسيف.

ّلم عامر جعل قدموا فلما َبد من وينتظر وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل يك َأْر

ًا، ُيحْر فلم أمره ما ّنها والله فقال: أَما شيئ ً عليك لْمل ًا خأيل ً ُجْرد ًا. ورجال ُمْرد
ّلى فلما ُهّم عليه الله صلى الله رسإول قال و ِني وسإلم: «الل ِف ْك ْبَن َعاِمَر ا

ْيِل» . َف ّط ال
ويلك؟ به أوصيتك ما لربد: أين عامر فقال

بالسيف؟ أفأضربك الرجل، وبين بيني دخألَت إل بالمر هممُت ما قال: والله
بلدهم.  إلى راجعين وخأرجوا

َأْربد على وأرسإل الله، فقتله طريقه في عامر على الطاعون الله فبعث

فأحرقته. صاعقًة
وقال: وسإادة فَرشه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن الطفيل بن عامر عن

ِلْم َأسْإ َعاِمُر» . َيا «
َوبر لي أن قال: على َبى ولك ال َدر. فأ وسإلم. عليه الله صلى الله رسإوُل الم

ًا عامر وقام ّنها وقال: والله مغضب ً عليك لمل ًا، خأيل ً ُجْرد ًا، ورجال َبطّن ُمْرد ولر
ًا. نخلة بكل فرسإ

ْفِسي وسإلم: «والذي عليه الله صلى النبي فقال ِده َن َي ْو ِب َلَم َل َلَمْت أسْإ ُنو وأسْإ َب
ٍر ًا َلَزاَحَمْت َعاِم ْيش َلى ُقَر َها» . َع ِر ِب َنا َم

َيا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل دعا ثم ْوُم وقال: « ُنوا» ثم َق ُهّم آِم قال: «الل
ِد ْه ِني ا ٍر، َب َغْل َعاِم ّني واْش ْيِل ْبَن َعاِمَر َع َف ّط ْئَت ِبَما ال ّنى ِش ْئَت» . وأ ِش

ْته فخرج ٌة فأخأذ ْد ُلولية، امرأة بيت في ومات البعير، غدة مثل ُغ فقال: يا سَإ
ْبرز موت ّد وأقبل لي، ا ْنزو يشت َي ًة السماء إلى و ُغد ًا البعير، كغدة ويقول:  وموت

ُلولية بيت في سَإ

العاشر الباب
القيس عبد (ذكر) وفد في
الله صلى الله رسإول على قدموا لّما القيس عبد وفد قال: إن عباس ابن عن

َون ثم بالله باليمان أمرهم وسإلم عليه ْدُر َت ْيَماُن َما قال: «أ ِبالله؟» ال
أعلم. ورسإوله قالوا: الله
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ُة َد َها َ أْن قال: «َش ّ اله ل ّلُه إل ًدا وأّن ال َقاُم الله، َرسُإوُل ُمَحّم ِة، وإ َ ُء الّصل َتا ْي وإ
ِة، َكا ْوُم الّز ُطوا وأْن َرَمَضاَن، َوَص ْع ِم» . من الُخْمَس ُت َن ْغ الَم

أخأرجاه.

عشر الحادي الباب
 حنيفة بني (ذكر) وفد في

رسإول إلى بمسيلمة أتو حنيفة بني علمائنا: أن بعضُ إسإحاق: حدثني ابن قال
الله رسإول ومع بالنبوة، له فأقّر بالثياب، يسترونه وسإلم عليه الله صلى الله

ّلم النخل من َعِسيب وسإلم عليه الله صلى عليه الله صلى الله رسإوَل فك
ِني فقال: «لو وسإأله وسإلم َت ْل َأ ْيَب َهذا سَإ َعِس ُتَك» . ما ال ْي َط ْع أ
ّد اليمامة إلى رجعوا فلما مسيلمة. ارت
ُد قدم وقد ّكاء، بني ووفد الداريين، ووفد ِكلَب، ووفد أسإد، بني وف ووفد الب

ْبس، ووفد زبيد، ووفد سُإلمان، ووفد طيء، خَأولن. ووفد ع
ًا، «الطبقات» سإبعين في سإعد بن محمد ذكر وقد وإنما ذكرهم ُنطل فلم وفد

ُمْستطَرف. حديث له من ذكرنا
ثيابه. أحسَن لبس الوفد عليه قدم إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وكان
الوداع حجة من وسإلم عليه الله صلى رجوعه بعد جرى ما أبواب

الول الباب
البقيع لهل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول اسإتغفار في
ِهبة: أن أبي حديث من روينا قد ْي َو خأرج وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ُم

َعه المحّرم في البقيع لهل فاسإتغفر حجته. من َمْرِج
َويهبة أبي عن َلى ُم الله رسإول قال: بعثني وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مو

َيا الليل جوف من وسإلم عليه الله صلى َبا فقال: « َبَة، أ ِه ْي َو ّني ُم ْد إ أْن ُأِمْرُت َق
ِفَر ْغ َت ْهِل أسْإ ْيِع، َل ِق َب ْق ال ِل َط ْن ِعي» . فا َم

ُكم قال: «الّسلَُم أظهرهم بين وقف فلما معه، فانطلقت ْي َل ْهَل َيا َع ِر، أ ِب الَمَقا
ْهَن َي ُكم ل ُتم َما َل َبْح َبَح ِمّما ِفيه أْص ّناُس أْص َلُموَن لو ِفيه، ال ْع ُكم َما َت ّلُه َنّجا ِمنه، ال

َلت َب ْق َتُن أ ِف َطِع ال ِق ْيِل ِك ّل ِم ال ِل ْظ ُع الُم َب ْت َها َي َها، آخِأُر َل ّو ُة أ لر الخِأَر َلى» .  ِمن َش ْو ال

َيا ُمويهبة أبي على أقبل قال: ثم َبا فقال: « َبَة، أ ِه ْي َو ّني ُم ْد إ ْيُت َق ِت ْيَح ُأو ِت َفا َم
ِئِن َيا خَأَزا ْن ّد َد ال ْل ْيها والُخ ّنَة، ُثّم ِف ّيْرُت الَج ْيَن وخُأ ِلَك َب ْيَن َذ َب ِء و َقا ّبي ِل ّنَة» . ر والَج

ْلد الدنيا مفاتيح فخذ وأمي أنت فقلت: بأبي قال َيا ثم فيها والخ الجنة. قال: «
َبا َبَة، أ ِه ْي َو ْد م َق َتْرُت َل َء اخْأ َقا ّبي ِل ّنَة» . ثم ر البقيع. لهل اسإتغفر والَج
الله قبضه الذي وجعه في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول انصرف. فبدأ ثم

أصبح. حين فيه
ُأمر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مولى مويهبة أبي عن الله رسإول قال: 

ّلي أن وسإلم عليه الله صلى ّلى البقيع، أهل على يص ٍة في عليهم فص ثلثُا ليل
َيا الثالثة الليلة كانت فلما مراٍت، َبا قال: « َبَة، أ ِيه ْو ِتي» . حتى ِلي أسْإُرْج ُم ّب َدا
قال: ثم قام أو عليهم ووقف الدابة، وأمسكُت دابته عن فنزل إليهم، انتهى
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ُكم َن ْه َي ُتم َما «ل ْن ّناُس، ِفيه ِمّما ِفيه أ َتْت ال َتُن َأ ِف َطِع ال ِق ْيِل َك ّل ِلم ال ْظ َكُب الُم َيْر
ْعُضها ْعًضا، َب ُة َب لر الخِأَر َلى، ِمَن َش ُكم الو َن ْه َي ْل ُتم َما َف ْن ِفيه» . أ

َيا رجع ثم َبَة، َأبا فقال: « ِه ْي َو ّني ُم ْد أ ْيُت َق ِط ْع ّيْرُت. َما أو ُأ َتَح خُأ ّلُه َف َلى ال ِتي َع ُأّم

ِدي ِمْن ْع ّنَة، َب َء أو والَج َقا ّبي» . ِل َر
فاخأتر. الله، رسإول قال: قلت: يا
َتْرُت َء قال: «اخْأ َقا ّبي» . ِل َر

ًا إل ذلك بعد لبث فما ًا أو سإبع وسإلم. عليه الله صلى ُقبضُ ثم ثماني

الثاني الباب
زيد بن أسإامة وسإلم عليه الله صلى تأميره في
إلى فقال: سِإْر ُأسإامة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الّسير: دعا أهل قال

ْلُجُرف الخيل. فعسكر فأوطئهم أبيك مقتل موضع بكر أبو عسكره في وخأرج با
على الغلَم هذا وقالوا: يستعمل قوٌم فتكلم عبيدة، وأبو وسإعيد وسإعد وعمر

 الولين؟ المهاجرين

ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فغضب ًا، غضب رأسإه عصب وقد فخرج شديد
ُد، وقال: «أّما المنبر فصعد بعصابة، ْع َلٌة َفَما َب َقا ِني َم ْت َغ َل ُكم َب ْن ِري ِفي َع ْي ْأِم َت
ِئن ُأسَإاَمَة، َل ُتم و ْن َع ِري ِفي َط ْي ْأِم ْد ُأسَإاَمَة َت َق ُتم َل ْن َع ِري في َط ْي ْأِم َباه َت ِله، ِمن أ ْب َق

ْيُم ِة كاَن إْن الله وأ ًقا، للَماَر َنه وإّن خألي ْب ِده ِمن ا ْع ٌق َب ْي ِل ِة» . لَخ للَماَر
وجعه. وسإلم عليه الله صلى الله برسإول واشتد

الثالث الباب
مسيلمة بظهور الخبر مجيء في
عليه الله صلى الله لرسإول وشهد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على قدم

ِركُت وقال: إني نبي، أنه وسإلم معه. ُأْش
ِده إلى رجع فلما مسيلمة وسإلم: من عليه الله صلى الله رسإول إلى كتب بل

ْكُت فإني بعد، أما عليك، الله: سإلٌم رسإول محمد إلى الله رسإول في ُأشر
ًا ولكن الرض، نصف ولقريش الرض نصف لنا وإن معك، المر قوم قريش

يعتدون.
ٍد وسإلم: «ِمن عليه الله صلى الله رسإول إليه فكتب إلى الله َرسُإوِل ُمَحّم

ِلَمَة ْي ّذاِب، ُمَس َك ُد أّما ال ْع ُثها ِض الْرَض َفإّن َب ِر ُء َمْن ُيو ِده» . ِمن َيَشا َبا ِع

الرابع الباب
العنسي السإود ظهور في
مذحج فكاتبته الله، رسإول حج بعد خأروجه أول وكان ُيَشعبذ، السإود كان

أمره قوي ثم سإعيد، بن وخأالد حزم، بن عمرو وأخأرجوا نجران، وواعدوه
َقاه سإواحل له ودانت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بمرض ّت المسلمون، وا

الناس.  وسإلم وآله عليه الله صلى الله رسإوُل فأخأبر فيروز، قتله ثم
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َنا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن ْي َب َنا وسإلم: « ِئٌم أ ْيُت َنا ِت ُأ

ِئِن َعْت الْرِض َبَخَزا ُوِض ِدي، ِفي َف ْيُت َي َأ ّي ِفي وَر َد َواَريِن َي َهٍب، ِمن سِإ ُبَرا َذ َك ف
َلّي ِني َع َهّم ُهَما، وأ ُن أ

ْ ُأوِحَي َش ُهَما أن إلّي ف ُفْخ ْن َطارا، أ ُهَما َف ُت ْل ّو َأ ْيِن َف َب ّذا َك ْيِن ال الذ
َنا ُهَما: َصاِحُب أ َن ْي َء َب َعا ْن ِة» . وَصاِحُب َص َيَماَم ال

الخامس الباب
ومسيلمة السإود بعد خأوليد بن طليحة ظهور في

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى وكتب وتبعه. جماعة، النبوة فادعى
ْند في وقاتل أسإلم ثم أمره، تناقضُ ثم الموادعة، يسأله َو ُقتل. نها ف
وسإلم عليه الله صلى ووفاته مرضه أبواب

الول الباب
وسإلم عليه الله صلى سإم أنه في
الله رسإول به وأتت لحم في سإّما جعلت يهوديًة قال: إن مالك بن أنس عن

ّنها منه فأكل وسإلم عليه الله صلى َلْت وقال: «إ َع سُإّما» . ِفيه َج
نقتلها؟ أل الله، رسإول قالوا: يا

قال: «ل» .
َوات في ذلك أعرف فجعلت َه وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول َل
أخأرجاه.

وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول أهدت اليهود من امرأة هريرة: أن أبي عن
ًة ُكوا فقال مسمومة، شا ّنها لصحابه: «أْمِس قال: «ما َمْسُموَمًة» . ثم فإ

َلِك َلى َحَم ْعِت؟» . ما َع َن َص
ّيا كنت إن أعلم أن قالت: أردت ًا كنت وإن (ذلك)، على الله فيسطلعك نب كاذب

منك. الناس أريح
يقبل ول الهدية يأكل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان سإلمة أبي عن

ٌة له فأهدت الصدقة، ًة خأيبر يهود من امرأ ِبْشُر وتناول منها فتناول َمْصلية، شا
َلَك وسإلم: «َما عليه الله صلى النبي إليها فأرسإل البراء، بن َلى َحَم َما َع

ْعِت؟» . َن َص
ّيا كنت فقالت: إن ًا كنت وإن شيء، يضرك لم نب منك.  الناس َأَرْحُت ملك

َلت مرضه: «َما في فقال َلُة َزا ْك َل ْلُت التي ا َك َبَر أ ْي ّدني، ِبَخ َعا َهذا ُت َواُن َف َطاع أ ِق ْن ا
َهري» . ْب أ

َ

ثم َمْصلية، شاة سَإّمت خأيبر أهل من يهودية قال: إن عبدالله بن جابر عن
وسإلم عليه الله صلى النبي فأخأذ وسإلم، عليه الله صلى النبي إلى أهدتها
الله صلى النبي لهم قال ثم معه، أصحابه من الرهطُِ وأكل منها، فأكل الذراع

ُعوا عليه َف ُكم» . وأرسإل وسإلم: «اْر ْي ِد ْي إلى وسإلم عليه الله صلى النبي أ
ِذه لها: «أسَإَمْمِت فقال فدعاها اليهودية َة؟» َه الّشا

أخأبرك؟ وَمْن قالت: نعم،
ِني ْت َبَر ِذه» . وفي قال: «أخْأ الذراع. يده َه

قالت: نعم.
َفَماذا ْدِت قال: « َلى أَر ِلك؟» إ َذ
ّيا كان إن قالت: قلت منك. اسإترحنا يكن لم وإن تضره، لم نب
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يعاقبها. ولم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عنها فعفا
الشاة، من أكلوا الذين وسإلم عليه الله صلى النبي أصحاب بعضُ وتوفي

الشاة، من أكل الذي أجل من كاهله على وسإلم عليه الله صلى النبي واحتجم
َياضة بني مولى هند أبو حجمه َقْرن َب والّشفرة. بال

بن سإلّم امرأة الحارثا بنت سَإّمته: زينب التي المرأة هذه المصنف: اسإُم قال
ِمشكم.

قتلها. وسإلم عليه الله صلى النبي أن عندنا سإعد: والثابت بن محمد قال

الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى أجله تقريب في
ّنا1ش48{س نزلت قال: لما عباس ابن عن َنا ِإ َتْح ًا َلَك َف ْتح ًا َف ِبين } ّم

)1(الفتح: 
ّني فاطمة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول دعا ْد فقال: «إ ْيُت َق ِع إلى ُن

ْفِسي» . فبكت ْبكي فقال: «ل فاطمة، َن ّنِك َت ّوَل فإ ِلي أ ْه ًا» . ِبي أ َلُحوق
فضحكت.

الثالث الباب
وسإلم عليه الله صلى وفاته قبل جبريل على القرآن عرضه في
يعرض وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان عباس بن عبدالله عن

عرضه فيه مات الذي الشهر في كان فلما رمضان، كل في جبريل على القرآن
مرتين».  عليه

الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى به المرض ابتداء في

الهجرة. من عشرة إحدى سإنة صفر أواخأر في ُصداع به ابتدأ
َقيتا الواقدي: لليلتين قال ْفتتح غيره: لليلة. وقيل: بل منه. وقال َب ربيع ُم

(الول).
علّي فدخأل يومه في فخرج ميمونة، بيت في وهو شكواه عائشة: بداية قالت

فقلت: وارأسإاه.
َبْل َنا قال: « ْأسَإاه» . أ َواَر

بيت في يمّرض أن نساءه فاسإتأذن وجعه، واشتد ميمونة بيت إلى رجع ثم
ِذّن عائشة، رجله. تخطِّ بيتها إلى فخرج له، فأ

جنازة من يوم ذات وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: رجع عائشة عن
ًا أجد وإذا فوجدني البقيع من وأقول: وارأسإاه. صداع

ْو َضّرِك قال: «وَما ِلي ِمّت َل ْب ُتِك َق ْل َغّس ُتِك َف ْن ّف َك ْيُت و ّل ْيِك وَص َل ُتِك» . َع ْن َف َد و
بعضُ فيه فعّرسإت بيتي إلى لرجعَت ذلك فعلت لو والله، بك فقلت: لكأني

نسائك
فيه. مات الذي وجعه به بدأ ثم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: فتبسم

مرضه: «أيَن في يسأل كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل عائشة: أن عن
ًا، أنا ًا؟» يريد أنا أيَن َغد شاء. حيث يكون أن أزواجه له عائشة. فأذَن يوم َغد

عندها. وسإلم عليه الله صلى مات حتى عائشة بيت في فكان
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الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى يمرضه أن بكر أبي سإؤال في
فقال: يا وسإلم عليه الله صلى النبي إلى بكر أبو قال: جاء سإالم ابن عن

عليك. أقوم الذي فأكون فأّمرضك لي إئذن الله، رسإول
َيا َبا فقال: « ٍر، أ ْك ّني َب َواِجي ُأَحّمل َلْم إ ِتي أْز َنا َب َدْت إْن ِعلَِجي و ِتي َزا َب ْي ُمِص

ِهم ْي َل ْد ُعظًما، َع َق َع و َق َلى أْجُرَك َو َلى» . الله َع َعا َت

السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى مرضه في أزواجه بيوت على يدور كان أنه في
في ْيْحَمل كان وسإلم عليه الله صلى النبي أبيه: «أن عن محمد، بن جعفر عن
بينهن».  يقسم مريضُ وهو نسائه على به يطاف ثوبه

السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى عليه الوجع اشتداد ذكر في

ّلب يشتكي عائشة: جعل قالت بعُضنا هذا فعل له: لو فقلت فراشه، على ويتق
ْدَت عليه. َوَج

ِنيَن قال: «إّن ْؤِم ُد الُم ّد ِهم» . ُيَش ْي َل َع
َعك، وهو وسإلم عليه الله صلى النبي على قال: دخألت عبدالله عن فمَسْسته يو

ًا لتوعك إنك الله، رسإول فقلت: يا ًا. وعك شديد
ّني قال: «أَجْل َعُك إ ْو َعَك َكَما أ ُكم» . رُجلَِن ُيو ْن ِم

أجرين. لك قلت: إن
َعْم، َن ْفِسي والذي قال: « ِده َن َي ِلٌم الْرِض َعلى َما ِب ُبه ُمْس ْي ًذى ُيِص َفَما َمَرٍض ِمن أ

َواه ّ سِإ ّلُه َحطِّ إل َياه َعنه ال َطا ُة َتُحطِّ َما خَأ َقها» . الّشَجَر َوَر
أخأرجاه.

ًا رأيت قالت: ما عائشة عن ّد أحد الله صلى الله رسإول من الوجع عليه أش
وسإلم. عليه
ِلٌب عليه فإذا وسإلم عليه الله صلى النبّي قال: جئنا الخدري سإعيد أبي عن صا
ُد تكاد ما الحّمى، من َقّر أحدنا َي ّبح، فجعلنا الُحّمى، شدة من عليه َت فقال: نس

ْيَس ٌد «ل ّد أَح ًء أَش َ ِء، ِمَن َبل َيا ِب ْن ُد َكَما ال ّد َنا ُيَش ْي َل ُء َع َ َبل َعُف كذلَك ال َنا ُيَضا َلْجُر» َل ا
.

الكابر؟ على البلء تشديد وجُه قيل: ما فإن
َودعة جواهر فيهم له َعِقيل: كان ابُن قال ْظهرها أن أحّب ُم ًا ويجعلها ُي ُحجج
ّلفين على ًا عنه، المتخ بقضائه. ورًضا بلئه على صبر
ْينا عبيدة أبي عمة فاطمة عن َب عليه الله صلى الله عند) رسإول (نحن قالت: 

ٍء في وسإلم ُعوده، نسا َقاء فإذا َن ْقطر سِإ الحمى، من يجد ما شدة من عليه َي
عنك؟ يكشف أن الله دعوَت لو الله، رسإول فقلنا: يا

ّد فقال: «إّن ّناِس أَش ًء ال َ ُء َبل َيا ِب ْن َثُل ُثّم ال َثُل» . الْم فالْم
يموت وهو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: رأيت أنها عائشة عن

ْدخأل ماء، فيه قدح وعنده ُي ُهّم وجهه به يمسح ثم القدح في يده ف ويقول: «الل
ّني َلى أِع َكَراِت َع ْوِت» .  سَإ الَم
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ًا عائشة عن يموت وهو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: رأيُت أيض
ْدخأل ماء، فيه قدح وعنده ُي ويقول: بالماء وجهه يمسح ثم القدح في يده ف
ُهّم ّني «الل َلى أِع َكَراِت َع ْوِت» . سَإ الَم

ًا أغبطِ قالت: ل عائشة عن ّهون أحد َد الموت عليه ُي شدة من رأيُت الذي بع
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول موِت

ما الموت َكْرب من وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل وجد قال: لما أنس عن
َكْرباه قالت وجد َكربك فاطمة: وا أبتاه. يا ِل

َلى َكْرَب قال: «ل ْيِك َع َد أب ْع ْوَم، َب َي ّنه ال ْد إ ْيِك ِمن َحَضَر َق ِب أ
ْيَس َما َ ِرٍك َل َتا ِمنه ِب

ًدا ّفاه إل أَح ْوَم َو ِة» . َي َياَم ِق ال

الثامن الباب
ْعهد نفُسه لتقوى الماء عليه يصب أن أمره في َي عليه الله صلى الناس إلى ف

وسإلم
ُقل قالت: لّما عائشة عن ّد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول َث قال: وجعه واشت

ُقوا ْي ِر َه ْبِع ِمن علّي « َلْل لم ِقَرٍب سَإ ُهّن ُتْخ ُت َي ِك ْو ّلي َأ َع ُد ل َه ْع ّناِس» . إلى أ ال
ُه إلينا: أن يشير جعل حتى عليه َنُصّب ظفقنا ثم لحفصة، ِمْخضب في فأجلسنا

وخأطبهم. بهم فصلى الناس إلى خأرج فعلتّن. ثم قد
ّبوا في وسإلم عليه الله صلى النبي قالت: قال عائشة عن َلّي مرضه: «ُص َع
َع ْب ْبِع ِمن ِقَرٍب سَإ ٍر سَإ ّتى آبا ّتى َش ّناِس إلى أخْأُرَج ح َهد ال ْع ِهم» .  فأ ْي إل

ْبنا لحفصة، ِمْخَضب في قالت: فأقعدناه ّبا الماء عليه َفَصب ّنا أو ص َن الماء عليه سَإ
ّنا َبل من الشك ـ سَإ الله فحمد المنبر، وصعد فخرج راحة فوجد ـ إسإحاق ابن ِق

ُد، قال: «أّما ثم لهم، ودعا ُأحد أصحاب من للشهداء واسإتغفر عليه وأثنى ْع َب
ْنَصاَر فإّن َبتي ال ْي ْيُت التي َع َو َها، أ ْي َل ِرُموا إ ْك ُهم، فأ ْيَم ِر َوُزوا َك َتَجا ِهم عن و ِئ ْي ّ ُمِس إل
ّد، في ّ َح ًا إّن أل ْبد َباد ِمن َع ْد الله ِع ّيَر َق ّدنيا بيَن خُأ َبين ال َد َما و ْن َتاَر الله، ِع َما َفاخْأ
َد ْن الله» . ِع

َلى عليه الله صلى النبي فقال نفسه، يعني أنه وظن بكر أبو فبكى َع وسإلم: «
ِلَك َبا َيا ِرسْإ ٍر، أ ْك ّدوا َب َواَب هذه سُإ ْب َع ال ِر َوا ِد إلى الّش ّ الَمْسِج ٍر، أبي َباَب إل ْك َب
ّني َ فإ َلُم ل ْع ًءا أ ْفَضَل اْمَر ِدي أ ْن ًدا ِع ِة في َغ َب ِبي ِمن الّصْح ٍر» . أ ْك َب

التاسإع الباب
وسإلم عليه الله صلى نفسه من اقتص أنه يروى فيما
فخرجت وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول قال: جاءني عباس بن الفضل عن
ًا فوجدته إليه ْذ رأسإه، عصب قد ُموعك ِدي» . فأخأذت فقال: «خُأ َي بيده، ِب

ِد ثم المنبر على جلس حتى فانطلق ّناِس» .  في قال: «نا ال
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ُد، قال: «أّما ثم عليه وأثنى الله حمد اجتمعوا فلما ْع َها َب ّي ّناُس، أ ّنه ال ْد إ َنا َق ّني َد ِم
ُلوٌف ُكم، َبيِن ِمن خُأ ِر ُه ْظ ْنُت فَمْن أ ْلدُت ُك ًا َله َج ْهر َهذا َظ ِري َف ْه ْد َظ ِق َت َيْس ْل ِمنه، ف

ْنُت وَمْن ْذُت ُك ً له أخَأ ِلي، َفهذا َمال ْنُت وَمْن َما َتْمُت ُك ًا َله َش عرضي) (فهذا ِعْرض
ْد، ِق َت َيْس َلّن ول فل ُقو ّني َي ٌد: إ َناء أخْأَشى أَح َ الله، َرسُإوِل ِمن الّشْح َء وإّن أل َنا الّشْح

ْيَسْت ِتي ِمن َل َع ْي ِب َ َط ِني، ِمن ول ْأ َ َش ُكم وإّن أل ّب َذ َمن إلّي أَح ًا أخَأ ْيئ أو َله َكاَن َش
ِني َل ّل ْيُت َح ِق َل ّلَه َف َنا ال ّيَب وأ ْفس، َط ّن ّني ال ْيَر َهذا أّن أَرى وإ ْغِن َغ ّتى ُم ْوَم ح ُق أ
ُكم ْي ًا» . ِف ِمَرار

الشحناء في الولى لمقالته فعاد المنبر، على جلس ثم الظهر، فصلى نزل ثم
دراهم. ثلثة عندك لي والله فقال: إذن رجل فقام وغيرها

َيا ِطه» . َفْضُل قال: « ْع أ
َها ثم ّي ّناُس، قال: «أ ْيه َكاَن َمن ال َل ٌء َع ّده، َشي َؤ ُي ْل َلّن ول َف ُقو ُفُضوُح َي َرُجٌل: 

ّدنيا، ّدنيا َفُضوَح فإّن ال َوُن ال ْه ِة» . ُفُضوِح ِمن أ الخَأَر
ْلتها دراهم ثلثة عندي الله، رسإول فقال: يا رجل فقام َل الله. سإبيل في َغ

ِلَم َف َتها؟» قال: « ْل َل َغ
ًا قال: كنت إليها. محتاج

َها ْذ ْنه قال: «خُأ َفْضل» . َيا ِم
يوَم وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل قال: زحمُت بكر أبي بن عبدالله عن

عليه الله صلى الله رسإول ِرْجل على بها فوطئُت كثيفة، نعٍل رجلي وفي خأيبر
َفحني وسإلم ِم يده في بسوٍط نفحًة فن ِبْس ِني» . الله، وقال: « َت ْع ْوَج أ

ًا لنفسي قال: فبّت وسإلم. فبّت عليه الله صلى الله رسإوَل أقول: أوجعُت لئم
ٍة الله. يعلم كما بليل
 فلن؟ يقول: أين رجل إذا أصبحوا فلما

ّوف، وأنا بالمس. فانطلقُت مني كان الذي والله قلت: هذا لي فقال متخ
ّنَك عليه الله صلى الله رسإول ِطئَت وسإلم: «إ ِلَك َو ْع َن َلى ِب ِلي َع بالْمِس ِرْج

ِني َت ْع ْوَج ُتَك وأ َفْخ َن ْفَحًة َف ًة َن َد ْي ُنوَن َفهذه بالّسوِط، َشد ًا َثَما ِم ِمن َرأسإ َن َغ ْذها ال َفُخ
ِبها» .

ّغب عمر ابن عن يوم، ذات الجهاد في وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: ر
ٌة وبقيت سِإلها نزع قد جريدة يده وفي غّموه حتى عليه فاجتمعوا نرها، لم سإل

ّني فقال: «أخّأُروا ْد َهذا ع َق ِني» . َف ُتو َغَمْم

ْدَماه، رجل بطَن وسإلم عليه الله صلى النبّي فأصاب وهو الرجل فخرج فأ
ْعل يقول: هذا ّيك ِف بي. نب

ّقا وسإلم، عليه الله صلى الله رسإوَل به فأتى عمر، فسمعه َأنا فقال: «أح

ُتك؟» . ْب أَص
قال: نعم.
َفَما ُد؟» . قال: « ْي ِر ُت
َتقيد أن قال: أريد منك. َأسْإ

َكنه َة فألقى بطنه، عن فكشف الجريدة، من فأْم ّبل يده من الجريد سُإّرته وق
ْيما أردُت وقال: هذا ْنقمع َك ّبارون َي بعدك ِمن الج

ًا وكان المهاجرين، من رجل قال: كان الخدري سإعيد أبي عن له وكانت ضعيف
ْلقاه أن فأراد وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول إلى حاجٌة فيسأل خَألء على َي
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ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وكان حاجته، يجيء وكان بالبطحاء، معسكر
ّلى الّسحر وجُه كان إذا حتى بالبيت، فيطوف الليل من الغداة. صلة به ص

له َعرض راحلته على اسإتوى فلما أصبح، حتى ليلة ذات الطواُف قال: فحبسه
َيا ناقته، بخطام فأخأذ الرجل حاجة. إليك لي الله، رسإول فقال: 

ّنَك ِرُك قال: «إ ْد ُت َتَك» . فأبى، سَإ َفقة يحبسه أن خأشي فلما َحاَج ثم بالسوط، خَأ
ّلى مضى الغداة.  صلة بهم فص

أمر، حدثا قد أنه عرفوا ذلك فعل إذا وكان القوم، على بوجهه أقبَل انفتل فلما
ْدُت الذي فقال: «أيَن حوله فاجتمعوا َل ًا؟» فأعادها. إْن َج ِنف القوم في كان آ

صلى الله رسإول وجعل برسإله ثم بالله يقول: أعوذ الرجل فليقم. قال: فجعل
ُنه، وسإلم عليه الله ْد ُنه» . حتى يقول: «ا ْد صلى الله رسإول فجلس منه، دنا ا
ِدَك وقال: «خأذ السوَط وناوله يديه بين وسإلم عليه الله َل َتّص» . بَمْج ْق َفا

َلد أن بالله فقال: أعوذ ّيه أْج نب
ّ ُفو» . قال: فألقى أْن قال: «إل ْع الله. رسإول يا عفوُت وقال: قد السوَط َت

ْذكر الله، رسإول فقال: يا َذر أبو إليه فقام بك أسإوق كنت وقد العقبة، ليلَة َت
ْقتها إذا وكنت نائم، وأنت ُتك اعترَضْت، بخطامها أخأذُت وإذا أبطأْت، سُإ َفْق فخ
ْفقًة الله رسإول يا عليك. خأذ بأس القوُم. وقلَت: ل أتاك وقلُت: قد بالسوط خَأ

ْد َق ْوُت» . قال: اقتّص فاقتّص. قال: « َف َلده أحّب فإنه َع الله رسإول إلّي. فج
ّور رأيته فلقد وسإلم، عليه الله صلى ْلد من يتض عليه الله صلى الله رسإول َج

وسإلم.
َيا ثم ّيها قال: « ّناُس، أ ُقوا ال ّت ّلَه، ا َوالله ال ِلُم ل َف ْظ ْؤِمٌن َي ًا ُم ْؤِمن َقَم إل ُم َت ْن ّلُه ا ال

ْوَم ِمنه ِة» . َي َياَم ِق ال
من يسير وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: بينما عمر بن محمد عن

ْعرانة إلى الطائف َنيم وأبو الِج عليه الله صلى الله رسإول ناقة على جنبه إلى ُز
َنيم: فوقع أبو قال وسإلم، الله رسإول فقال فأوجعه، سإاقه على نعلي حرُف ُز
ِني عليه الله صلى َت ْع ْوَج َقرع أخّأْر وسإلم: «أ َلَك» و ما فأخّأرني بالسوط رجلي ِرْج
ّدم صنعت. ما َلعظيم قرآٌن فّي ينزل أن وخأشيت أخّأر، وما ق

ْعرانة أصبحنا فلما ّظهر، أرعى خأرجت بالِج ًا يومي، هو وما ال للنبّي يأتي أن فَرق
ّوحت يطلبني. فلما رسإوٌل وسإلم عليه الله صلى فقالوا: طلبك سإألت الركاب ر

ّنك أرتقب وأنا وسإلم. فجئت عليه الله صلى الله رسإول ِني فقال: «إ َت ْع ْوَج أ
ِلَك ِرْج ُتَك ِب ْع َقَر ُتَك، ِبالّسوِط َف ْع ْوَج ْذ فأ َنَم َهذه َفُخ َغ َوًضا ال ِتي» . َعن ِع َب َضْر

ِرَضاه َف فيها. وما الدنيا من إلّي أحّب كان عني قال: 
ًا. أراد لما َيْستنِفرهم قومه إلى وسإلم عليه الله صلى النبي قال: وبعثه تبوك

العاشر الباب
ّلي أن بكر أبا وسإلم عليه الله صلى وأمره مرضه مدة في بالناس يص

ًا. وقيل: أربعة عشر إثني مرضه مدة كانت ًا، عشر يوم إلى يخرج وكان يوم
َبا وقال: «ُمُروا أيام، ثلثة انقطع أنه الصلة. إل ٍر أ ْك ُيَصّل َب ْل ّناِس» . َف ِبال

ُقل قالت: لما عائشة عن ْءذنه بلل جاءه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول َث يو
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ٍر أبا فقال: «ُمُروا بالصلة، ْك ُيَصّل َب ْل ّناِس» . ف بال
ل َمقامك يقوم متى وإنه َأسِإيٌف رجٌل بكر أبا إن الله، رسإول قالت: فقلت: يا

عمر؟ أمرَت فلو الناَس، ُيسمع
َبا قال: «ُمُروا ٍر أ ْك ُيَصّل َب ْل ّناِس» . َف بال

بكر أبا إن الله، رسإول حفصة: يا له له. فقالت لحفصة: قولي قالت: فقلت
عمر؟ أمرت فلو الناس، ُيسمع ل مقامك يقوم متى وإنه َأسِإيف، رجٌل

ُكّن ّن َواِحُب قال: «إ َبا ُمُروا ُيوسُإَف، َص ٍر أ ْك ُيَصّل َب ْل ّناِس» .  َف بال

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فوجد بالناس، فصلى بكر أبا قالت: فأمروا
ّفًة نفسه من َدى فقام الصلة، في بكر أبو دخأل لّما خِأ َها ِرْجله َرُجلين بين ُي و

ْطان ليتأخأر، ذهب حسه بكر سإمع) أبو (فلما المسجد، دخأل حتى الرض في تخ
الله رسإول أنت. فجاء كما قم أن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إليه فأومأ
صلى الله رسإول فكان بكر، أبي يسار عن جلس حتى وسإلم عليه الله صلى
ًا وسإلم عليه الله ًا، بكر وأبو قاعد صلى الله رسإول بصلة بكر أبو يقتدي قائم
بكر. أبي بصلة يقتدون والناُس وسإلم عليه الله

أخأرجاه.
ّلي كان بكر أبا مالك: أن بن أنس عن عليه الله صلى النبي وجع في بهم يص

كشف الصلة في صفوف وهم الثنين يوم كان إذا حتى فيه، توفي الذي وسإلم
ورقة وجهه كأن قائم وهو إلينا ينظر الحجرة سِإتر وسإلم عليه الله صلى النبّي

ْفتتن أن فهَمْمنا تبّسم، ثم مصحف، عليه الله صلى النبي برؤية الفرح من َن
َيصَل َعِقيبه بكر أبو فنكص وسإلم، عليه الله صلى النبي أن وظن الصّف، ل
وتوفي الستر َصلتكم. وأرخَأى أتّموا أن إليهم فأشار الصلة، إلى خأارج وسإلم

وسإلم. عليه الله صلى يومه من

عشر الحادي الباب
ًا بكر لبي يكتب أن أراد وسإلم عليه الله صلى كونه في يكتب لم ثم كتاب
ُقل قالت: لّما عائشة عن الرحمن لعبد قال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول َث
ِني أبي بن ِت ِاي ِتٍف بكر: « َك ْو ِب ْوٍح أ ّتى َل ُتَب ح ْك ِبي أ ٍر َل ْك ًا َب َتاب َ ِك َلُف ل َت َليه» . ُيْخ َع

أبا يا عليك ُيْختلف أن والمؤمنون الله قال: يأبى ليقوم الرحمن عبد ذهب فلما
بكر.
ًا يكتب أن أراد أنه روي وقد بكر. أبا يذكر ولم كتاب
وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل حضرت قال: لّما عباس بن عبدالله عن

ُة ُلّم الوفا َه ُتُب قال: « ْك ُكم أ ًا َل َتاب ّلوا َلْن ِك َده» .  َتِض ْع َب

الله صلى الله رسإول عمر: إن فقال الخطاب، بن عمر منهم رجال البيت وفي
ّد قد وسإلم عليه ُع، عليه اشت ُبنا القرآن، وعندكم الوج الله. فاخأتلف كتاُب َحْس
عليه الله صلى الله رسإول لكم يقول: يكتب َمْن منهم واخأتصموا، البيت أهُل

وسإلم.
عمر. قال ما مثَل قال َمْن ومنهم

َثروا فلما َغّموا والخأتلَف اللغطِ أك قال: وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل و
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عني. قوموا
ّية يقول: إن عباس ابن وكان ّية كّل الرز ِز الله صلى الله رسإول بيَن حاَل ما الّر
ْيَن وسإلم عليه َب ولغطهم. اخأتلفهم في الكتاب ذلك لهم يكتب أن و

عشر الثاني الباُب
ًا إخأراجه ذكر في وسإلم عليه الله صلى عنده كان المال من شيئ
سإبعة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عند قال: كانت سإعد بن سإهل عن

َيا مرضه في كان فلما عائشة، عند وضعها دنانير ِئَشُة، قال: « ِثي َعا َع ْب َهَب ا ّذ ال
َدِك الذي ْن ِلَي» . (ِع َع إلى) 

ّدق علّي إلى به فبعثت به، ما عائشَة عليه. وشغَل أغمي ثم أمَسى ثم به، فتص
فأرسإلت الموت، جديد في الثنين ليلة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
من مصباحي في لنا فقالت: اقطري بمصباحها النساء من امرأة إلى عائشة
ّكتك ًا. أمَسى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فإن السمن، ُع جديد

َطب: أن بن المطلب عن ْن لعائشة قال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول َح
ُته وهي َيا إلى ُمْسند ِئَشُة، صدرها: « َلْت َما َعا َع ْلَك َف َبُة؟» . ِت ْي َه ّذ ال

عندي. قالت: هي
َها» . ْي ِق ِف ْن قال: «أ

َهْل أفاق فلما عليه، أغمي ثم ْقِت قال: « َف ْن ْلَك أ ِة؟» . ِت َب ْي َه ّذ ال
ّدها، ثم كفه في فوضعها بها قالت: ل. فدعا َظّن قال: «َما ثم سإتة هي فإذا ع

ٍد ّبه ُمَحّم ْو أْن ِبَر ِقَي َل ّلَه َل ِذه ال َه َده» . و ْن ِع
وسإلم. عليه الله صلى اليوم ذلك في ومات كلها فأنفقها

ِلث الباب عشر الثا
 وسإلم عليه الله صلى الموت عند عبيده عتقه في

عليه الله صلى النبي قال: أعتق جده، عن أبيه، عن يوسإف، بن سإهل عن
ًا. أربعين مرضه في وسإلم نفس

َباُب عشر الّرابع ال
وسإلم عليه الله صلى بموته فاطمة ابنته إعلمه في
رسإول ِمْشيُة مشيتها كأن تمشي السلم عليها فاطمُة قالت: أقبلت عائشة عن
ًا وسإلم، عليه الله صلى الله ِتي» . ثم َيا فقال: «َمْرَحب ْن َلسها، ِب أسإّر إنه ثم أْج
ًا إليها وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لها: «اسإتخّصك فقلت فبكت، حديث

تبكين». ثم بحديثه
ًا إليها أسإّر إنه ثم ًا كاليوم رأيُت فقلت: ما فضحكت، حديث حزن من أقرب فرح

عليه الله صلى الله رسإول سِإّر لفشي كنت فقالت: ما قال عما فسألتها
ُقبضُ حتى وسإلم، ْيَل فقال: «إّن إلّي أسإّر فقالت: إنه سإألتها، (إذا)  ِر ْب َكاَن ِج

ِني ِرُض َعا ُقْرآِن ُي ٍم ُكّل ِفي بال ًة َعا ّنه َمّر ِني وإ َتيِن َعاَرَض َ َمّر ُه ول ّ أَرا ْد إل َحَضَر َق
ِلي، ّنِك َأَج ّوُل وإ ْهِل أ ِتي أ ْي ًا َب ْعَم ِبي ُلُحوق ِن لذلك. ثم َلِك» فبكيت َأنا الّسلُف َو

ْيَن قال: «أل ِني أْن َتْرَض ُكو َة َت ّيد ِء سَإ ِة َهذه ِنَسا َلّم ِء أو ا ِنيَن؟» . ِنَسا ْؤِم الُم
لذلك. قالت: فضحكُت

الصحيحين. في أخأرجاه



مكتبة                                             المصطفى فضائل بتعريف الوفا
 السإلمية مشكاة

َباُب عشر الخامس ال
 وسإلم عليه الله صلى موته قبل السواك اسإتعماله في

َعم تقول: ِمن كانت أنها عائشة عن عليه الله صلى الله رسإول أن علّي الله ِن
َنْحَري، سَإحري وبين يومي وفي بيتي في توفي وسإلم ريقي بين جمع الله وأن و
ُد علّي دخأل موته، عند وريقه إلى ُمْسندته وإني سإواك وبيده الرحمن عب

فأشار لك؟ فقلت: آخأذه السواك، يحب أنه فعرفُت ينظر فرأيته صدري،
ْنته برأسإه: أي ّي ْكوة يديه وبين فأمّره، فأحذه نعم. فل فيها عمرو، يشك علبة أو َر

َ وجهه بهما فيمسح الماء في يديه ُيدخأل فجعل ماء ّ اله ويقول: «ل ّلُه، إل إّن ال
ْوِت َكَراٌت» ثم ِللَم ْيِق يقول: «في فجعل يده َنصب سَإ ِف َلى» . حتى الّر ْع ال

وسإلم. عليه الله صلى يده ومالت ُقبضُ

َباُب عشر الّسادس ال
ّير أنه في وسإلم عليه الله صلى والموت البقاء بين خأ
فقال: الناَس وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: خأطب سإعيد بن بشر عن
ّلَه «إّن ّيَر وَجّل َعّز ال ًا خَأ ْبد ّدنيا بيَن َع َد ما وبيَن ال ْن َتاَر الله ِع َد َما َفاخْأ ْن الله» . ِع

َبر أن بكائه من فعجبنا بكر، أبو فبكى عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل َأخْأ
ّير، عبد ّير وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فكان خُأ ْعلمنا بكر أبو وكان المخ َأ

به.
لي يموت ل أن أسإمع قالت: «كنت عائشة عن ّير حتى نب والخأرة. الدنيا بين يخ

مرضه، في شديدة ُبّحٌة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: فأصابت
ِطِع َوَمن69ش4يقول: {س فسمعته ّلَه ُي ِئَك َوالّرسُإوَل ال ْوَل ُأ َع َف ِذيَن َم ّل َعَم ا ْن َأ

ّلُه ِهم ال ْي َل ّييَن ّمَن َع ِب ّن ّديِقيَن ال ِء َوالّص َدآ َه ِلِحيَن َوالّش ِئَك َوَحُسَن َوالّصا ًا ُأوَل ِفيق } َر
)69(النساء: 

ّير». أنه فعلمت خُأ

عشر الّسابع الباب
 وسإلم عليه الله صلى وإيصائهم أصحابه جمعه في

وأمي هو بأبي بشهر، موته قبل نفسه وحبيبنا نبينا لنا قال: نعى مسعود ابن عن
ًا عائشة، أمنا بيت في جمعنا الفراق دنا فلما الِفداء، له ونفسي فقال: «َمْرَحب

ُكْم، ُكم ِب ّيا ّلُه، َح ُكم ال َع َف ّلُه، َر ُكم ال َظ ِف ّلُه، َح ُكم ال َبَر ّلُه، َج َكم ال َق ّلُه، َرَز ُكم ال َع َف َن
ّلُه، ُكم ال َوا ّلُه، آ ُكم ال َقا ّلُه» . و ال

ُكم ْي ْوِص َوى «أ ْق َت ْوِصي الله ِب ُأ ّلَه و ُكم ال ُفه ِب ِل َتْخ ُكم، وأسْإ ْي َل ُكم َع ّذُر ُأَح ّني و ُكم إ ْنه َل ِم
ِذيٌر ْيٌن َن ِب ُلوا ل أْن ُم ْع َلى َت ِده في الله َع َبا ِده، ِع َ ِبل ّنه و ُكم: {س ِلي َقاَل فإ َل و
ْلَك83ش28 ّداُر ِت ُة ال للخِأَر َها ا ُل َع ِذيَن َنْج ّل َ ِل ُدوَن ل ِري ًا ُي ّو ُل للْرِض ِفى ُع َ ا ًا َول َفَساد

َبُة ِق َعا ْل ّتِقيَن َوا ْلُم )83}القصص:  ِل
ُكْم ُثّم31ش39وقال: {س ّن ْوَم ِإ ِة َي َياَم ِق ْل َد ا ُكْم ِعن ّب َتِصُموَن َر } َتْخ

)31(الزمر: 
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. «
ُلك؟ متى الله، رسإول قلنا: يا أَج

َنا ُق قال: «د ِفَرا َلُب ال َق ْن ِة وإلى الله إلى والُم ّن َوى َج ْأ ِة وإلى الَم ْدَر َهى سِإ َت ْن الُم
ْيِق وإلى ِف َلى الّر ْع َفى والكأِس ال ْو َل ْيِش والَحّظ ا َع َنى» . وال ْه ال

يغسلك؟ َمْن الله، رسإول قلنا: يا
ِرَجاُل ْهِل قال: « ِتي، أ ْي َنى َب ْد َنى» . ال ْد َل َفا

ّفنك؟ فيم الله، رسإول قلنا: يا نك
ِفي ِبي قال: « َيا ُتم، إْن َهذه ِث ْئ َياِب أو ِش ْو ِمضَر، ِث ٍة ِفي أ ّل ٍة» . ُح ّي ِن َيَم

ّلي َمْن الله، رسإول قلنا: يا  عليك؟ يص

ً وبكينا، فبكى ْهل ُكم فقال: «َم ّلُه َرِحَم ُكم ال ُكم َعن َوَجَزا ّي ِب ًا، َن ْير ُتم َفإذا خَأ ْن أ
ِني ُتُمو ِني َغَسل ُتُمو ْن ّف ِني وك ُعو َلى َفَض ِري َع ْي ِر َلى َهذا سَإ ِر َع ْي ِف ِري َش ْب ِتي ِفي َق ْي َب

ّني اخْأُرُجوا ُثّم َهذا، َعًة، َع ّوَل فإّن سَإا ّلي َمْن أ َلّي ُيَص ِبي َع ْي ِب ِلي َح ْي ِل ْيُل، وخَأ ِر ْب ُثم ِج
ْيُل، ِئ َكا ْي ْيُل، ُثّم ِم ِف َلُك ُثّم إسْإَرا ْوِت َم ِد ِفي الَم ُنو ِة، ُج َك ِئ َ ْدخُألوا ثم الَمل َلّي ا ْوًجا َع َف

ْوًجا، ّلوا َف َلّي َفَص ّلُموا َع ْيًما، وسَإ ِل ِني ول َتْس ُذو ْؤ ٍة ُت َي ِك َبا ٍة، ول ِب ّن ِر َدأ ُم ْب َي ِة ول َ بالّصل
َلّي ْهِل ِرَجاُل َع ِتي أ ْي ُهم، ُثّم َب ُؤ ُتم ُثّم ِنَسا ْن ُد، أ ْع ْقَرأوا َب َلي الّسلََم وا َغاَب َمْن َع
ّني ِبي ِمن َع َلى أْصَحا َع ِني َمْن و ُع َب ْت َلى َي ِم إلى ِديني َع ْو ِة» . َي َياَم ِق ال

ْدخألك فَمْن الله رسإول قلنا: يا القبر؟ ُي
ِلي ْه ٍة َمع قال: «أ َك ِئ َ ٍر َمل ْي ِث ُكم َك َن ْو ْيُث َيَر ُهم» . ل َح َن ْو َتَر

عشر الثامن الباب
وسإلم عليه الله صلى موته عند بالصلة وصيته في
َحَضره حين وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وصية قال: كانت أنس عن

ُة َ َكْت وَما الموُت: «الّصل َل ُكم» حتى َم ُن ْيَما عليه الله صلى الله رسإول جعل أ
َغْرغر وسإلم لسانه. بها ُيفيضُ وما صدره في بها ُي

َغْرغر وهو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وصية آخأر قال: كان أنس عن بها ُي
ُد وما صدره في ُقوا بها ُيفيضُ يكا ّت ّلَه، لسانه: «ا َة ال َ َة الّصل َ َكْت وَما الّصل َل َم

ُكم» . ُن ْيَما أ

عشر التاسإع الباب
وسإلم عليه الله صلى الدنيا من بشيء أوصى ما أنه في
َفى: أوّصى أبي بن الله لعبد قال: قلت طلحة عن عليه الله صلى الله رسإوُل أو

وسإلم؟
قال: ل.

يوِص؟ ولم بالوصية المؤمنين أمَر قلت: كيف
ْوَصى الله. بكتاب قال: أ

أخأرجاه. 
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ًا، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ترك قالت: ما عائشة عن ًا، ول دينار درهم
ًة، ول ًا، ول شا بشيء. أوصى ول بعير

مسلم. أخأرجه

العشرون الباب
ًا قبره يتخذ أن تحذيره في وسإلم عليه الله صلى مسجد
َطِفق وسإلم عليه الله صلى الله برسإول نزل قال: لّما وعائشة عباس ابن عن

ْطَرح َتّم فإذا وجهه، على له خَأِميصًة َي كذلك: وهو فقال وجهه، عن كشفها اغ
َنُة ْع َل َلى الله « ِد َع ُهو َي ّنَصاَرى ال َذوا وال ّتَخ ُبوَر ا ِهم ُق ِئ َيا ِب ْن ّذر أ َد» يح ما مثل َمَساِج

صنعوا.

والعشرون الحادي الباب
صلى حاله عن يسأله الله من برسإالة أيام بثلثة موته قبل إليه جبريل تردد في
وسإلم عليه الله
الذي مرضه في وسإلم عليه الله صلى النبّي أتى جبريل أن هريرة أبي عن

ُبضُ ْقرئك الله فقال: إن فيه ق تجدك؟ لك: كيف ويقول السلَم ُي
ِني ّد ْيَن َيا قال: «أِج ًا» . الله أِم َوِجع

تجدك؟ لك: كيف ويقول السلم يقرئك الله إن محمد، فقال: يا الغد من جاء ثم
ِني ُد ْيَن َيا قال: «أِج ًا» . الله أِم َوِجع

َلك ومعه الثالث اليوم جاء ثم السلم يقرئك ربك إن محمد فقال: يا الموت م
تجدك؟ لك. كيف ويقول

ِني ُد ْيَن َيا قال: «أِج ًا، الله أِم َعَك؟» . َهذا َمْن َوِجع َم
َلك ُأسإاء ولن بها، عهدك وآخأر بعدك بالدنيا عهدي آخأر وهذا الموت، قال: م

َدك هالٍك على بعدك. أحد إلى الرض إلى أهبطِ ولن آدم، بني من بع
َة وسإلم عليه الله صلى النبي فوجد ّكَر وكلما ماء، فيه قدح وعنده الموت، سَإ
ُهّم وجهه به فمّس الماء ذلك من أخأذ الموت سإكرة وجد ّني ويقول: «الل أِع
َلى َكَراِت َع ْوِت» . سَإ الَم
عليه الله صلى الله رسإول أَجل من بقي قال: لّما أبيه عن محمد، بن جعفر عن

إليك أرسإلني تعالى الله إن محمد، فقال: يا جبريل عليه نزل ثلثٌا وسإلم
ًا ً لك إكرام تجدك.  كيف منك، به أعلُم هو عما يسألك وخأاصًة، لك وتفضيل

ِني ُد ْيُل َيا قال: «أِج ِر ْب ًا، ِج ْغُموم ِني َم ُد َأِج ْيُل َيا و ِر ْب ًا» . ِج ْكُروب َم
أرسإلني تعالى الله إن محمد، فقال: يا جبريل هبطِ الثاني اليوم كان فلما

ًا ً إكرام تجدك؟ يقول: كيف منك به أعلم هو عما يسألك لك وتفضيل
ِني ُد ْيُل َيا فقال: «أِج ِر ْب ًا، ِج ْغُموم ِني َم ُد َأِج ْيُل َيا و ِر ْب ًا» . ِج ْكُروب َم

َلك معه وهبطِ جبريُل نزل الثالث اليوم في كان فلما له: إسإماعيل يقال م
كانت يوم منذ الرض إلى يهبطِ ولم قطِ، السماء إلى يصعد لم الهواء يسكن

الله إن محمد، وقال: يا جبريل، فسبقهم ملك، ألف سإبعين على وهو الرض،
ًا إليك أرسإلني ً لك إكرام منك، به أعلم هو عما يسألك لك، وخأاصة لك وتفضيل

تجدك؟ لك: كيف يقول
ِني ُد ًا، قال: «أِج ْغُموم ِني َم ُد َأِج ًا» . و ْكُروب َم

عليك يستأذن الموت ملك هذا محمد، جبريل: يا فقال الموت، ملك اسإتأذَن ثم
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بعدك. آدمي على يستأذُن ول َقبلك، كان آدمي على يستأذن ولم
َذْن ْئ َله» . قال: «ا

وقال: يا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يدي بين فوقف الموت ملك فدخأل
إن تأمرني، ما كل في أطيعك أن وأمرني إليك أرسإلني الله إن الله، رسإول
ُتها، نفسك أقبضُ أن أمرتني تركتها. أتركها أن أمرتني وإن قبض

َعُل ْف َت َلَك َيا قال: «و ْوِت؟» . َم الَم
أمرتني. ما كل في أطيعك أن ُأمرت قال: بذلك

إليك. اشتاق قد الله جبريل: إن قال
َفاْمضُِ َلَك َيا قال: « ْوِت َم ِبه» . ُأِمْرَت ِلَما الَم

ْوطئي آخأر هذا الله، رسإول يا عليك جبريل: السلم فقال كنَت إنما الرَض، َم
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول الدنيا. فتوفي من حاجتي

والعشرون الثاني الباب
 الموت كراهية على نفسه وسإلم عليه الله صلى معاتبته ذكر في

َويرثا: أن أبي عن إل شكوى َيْشتك لم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الُح
ُع لم فإنه فيه، توفي الذي مرضه في كان حتى العافية، الله سإأل ْد بالّشفاء، َي

َيا وطِفق ْفُس يقول: « َلِك َن ِذيَن َما ُلو ٍذ» . ُكّل َت َ َمل
ّوذ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: كان عائشة عن بهذه نفسه يع

ِهب الكلمات ْذ َأ ِبأَس « ّناِس، َرّب ال ْنَت اْشِف ال ِفي أ َ الّشا َء ل َفا ّ ِش َفاؤَك إل َ ِش ل
ِدُر َغا ًا» . ُي َقم سَإ

ُقل قالت: فلما فيه مات الذي مرضه في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول َث
ِفْر قال: «َرّب ثم مني يده فنزع وأقولها، بها أمسحه فجعلت بيده أخأذُت ْغ ِلي ا

ِني ْق ْلِح ِفيِق» فكان وأ كلمه. من سإمعُت ما آخأر هذا ِبالّر
أخأرجاه.

والعشرون الثالث الباب
وسإلم عليه الله صلى الطاهرة روحه خأروج صفة في
ُقبضُ عائشة عن سَإْحري بين ورأسُإه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: 

َنْحري، ًا أجد لم نفُسه خأرجْت فلما و منها. أطيب قطِ ريح

والعشرون الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى فيها توفي التي الثياب صفة في
ًء عائشة إلينا قال: أخأرجْت ُبْردة أبي عن ًا ِكسا ّبد ًا ُمل ًا وإزار ُقبضُ غليظ فقالت: 

هذين. في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
أخأرجاه.

والعشرون الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى موته وقت ذكر في

اشتداد عند قيل وربما النهار، نصف الثنين يوَم وسإلم عليه الله صلى توفي
َلْت عشرة لثنتي الضحى، عشرة. إحدى سإنة الول ربيع من خَأ
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الثنين. يوَم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: توفي عائشة عن

والعشرون السادس الباب
 وسإلم عليه الله صلى الله رسإول موت في شكوا الناس أن في

مسكنه من َفرس على أقبل بكر أبا أن أخأبرته عائشة سإلمة: أن أبي عن
ْنِح، َد، فدخأل نزل حتى بالّس ّلم فلم المسج عائشة على دخأل حتى الناَس يك

َيّمَم َغّشى وهو وسإلم عليه الله صلى الله رسإوَل ف َبرة، بثوب ُم عن فكشف ِح
الله يجمع ل والله وأمي أنت قال: بأبي ثم وبكى، فقبله عليه أكّب ثم وجهه
ْتين، عليك َت ّتها. فقد عليك كتبت التي الموتة أّما مو ِم

الخطاب بن وعمر خأرج بكر أبا أنا عباس، بن عبدالله عن سإلمة أبو وحدثني
ّلم َبى يا فقال: اجلس الناَس يك إليه الناُس فأقبَل يجلس، أن عمر عمر. فأ

ُد، بكر: أّما أبو فقال عمر وتركوا ْعبد كان فمن بع ًا َي ًا فإن محمد مات، قد محمد
ْعبد كان وَمْن لي الله فإّن الله َي ٌد تعالى: { وما الله يموت. قال ل ح إل محم

َلْت قد رسإوٌل ٌد َوَما144ش3قوله{س الّرسُإل} إلى قبله من خَأ ّ ُمَحّم ِإل
ْد َرسُإوٌل َلْت َق ِه ِمن خَأ ِل ْب ْين الّرسُإُل َق ِإ أف

ْو ّماَت َ ِتَل َأ ُتْم ُق ْب َل َق َلى ان ُكْم َع ِب َقا ْع َوَمن َأ
ِلْب َق َلى َين ِه َع ْي َب ِق َلن َع ّلَه َيُضّر َف ًا ال ْيئ ِزى َش َيْج ّلُه َوسَإ ِريَن ال ِك } الّشا

)144عمران:  (آل
بكر أبو تلها حتى الية هذه أنَزل الله أن يعلموا لم الناس لكأّن قال: والله

ًا أسإمع فلم كلهم، الناُس فتلها ْتلوها. إل الناس من َبَشر َي
ّيب بن سإعيد وأخأبرني بكر أبا سإمعُت أن إل هو ما قال: والله عمر أن المس

ْدُت تلها َع ّلني ما حتى فق َق تلها سإمعته حين الرض إلى أهويت وحتى رجلي ُت
مات. قد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن أخأبرنا
بإخأراجه. البخاري انفرد

ُعقرُت الدارمّي محمد أبا وأخأبرنا ّلني ما حتى قال: ف ْهويُت وحتى رجلي ُتق إلى َأ
تلها. سإمعته حين الرض

الثنين، يوم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: توفي عباس ابن عن
الله رسإول وقالوا: إن الربعاء، ليلة دفن حتى والغد، وليلته يومه بقيَة فُحبس

موسإى.  بروح ُعرج كما بروحه ُعرج ولكنه يُمْت، لم وسإلم عليه الله صلى

ُعرج ولكنه َيُمْت، لم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال: إن عمر فقام
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يموت ل والله موسإى، بروح ُعرج كما بروحه

ّطع حتى َبد حتى يتكلم عمر َيَزْل وألسنتهم. فلم أقوام أيدي يق ْدقاه أْز مما ِش
ويقول. يوِعد
َبشر وإنه مات، قد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال: إن العباس فقام َل
َيأسإن وإنه ْأسإن كما َل ْي البشر، َي من الله على أكرُم فإنه صاحبكم فادفنوا قوم أ
َدكم أيميت إماتتين، يميته أن من الله على أكرُم هو إماتتين؟ ويميته إماتًة أح

ْي ذلك، أن الله على بعزيز فليس تقولون كما يك فإن صاحبكم، فادفنوا قوم أ
ترك حتى مات ما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إن التراَب، عنه يبحث

ًا السبيَل ْهج ًا َن ّق ونكح الحراَم وحّرم الحلَل وأحّل واضح ما وسإالم وحارب وطل
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ْتبع غنم راعي كان ُدر العضاة عليها َيْخبطِ الجبال رؤوَس بها َي َيْم ْوَضها و بيده، َح
ْنَصب ْدأَب ول بأ قوم أي فيكم، كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول من أ
صاحبكم. فادفنوا

عليه الله صلى الله رسإول على أبكي وقالت: ما تبكي، أيمن أّم قال: وجعلت
أبكي ولكني الدنيا، من له خأير هو ما إلى ذهب قد أنه أعلم يكون ل أن وسإلم
انقطع. كيف السماء خأبر على
ُقبضُ أنس عن عمر فقام الثنين، يوم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: 

ّبه ولكن يمت، لم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال: إن كما إليه أرسإل ر
رسإول يعيش أن لرجوا وإني ليلة، أربعين قومه عن فمكث موسإى إلى أرسإل

َتهم المنافقين من رجال أيدي يقطع حتى وسإلم عليه الله صلى الله وألسن
مات. قد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن يزعمون

منها أضاء المدينة وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: (لما) دخأل أنس عن
َفْضنا وما شيء، كل منها أظلَم فيه مات الذي اليوم كان فلما شيء، كّل َن

َبنا أنكْرنا حتى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قبر تراب من اليدي قلو

والعشرون السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى سإنه مبلغ ذكر في
ّفي عباس ابن عن ثلثٍا ابن وهو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: تو

سَإنة. وسإتين
الصحيحين. في أخأرجاه

ُبعث مالك بن أنس عن رأس على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: 
ّفاه سإنين، عشر وبالمدينة سإنين عشر بمكة فأقام سإنة، أربعين على الله وتو
سإنة. سإتين رأس
َفل عن ْغ خأمس ابن وهو ُقبضُ وسإلم عليه الله صلى النبي حنظلة: أن بن َد

سإنة. وسإتين
قد فالنسان الستين، أعشاَر أراد سإتين قال وَمْن الول، المصنف: الصحيح قال

ّني ًا. تبلغ لم الزيادة أن إل عليها، زاد قد أربعون. ويكون يقول: سإ َعْشر

والعشرون الثامن الباب
وسإلم عليه الله صلى وحكمه خألف ما ذكر في
ْيرية أخأو الحارثا بن عمر عن َو َتن الحارثا بنت ُج عليه الله صلى الله رسإول خَأ

ًا، موته عند وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ترك ما قال: والله وسإلم ول دينار
ًا، ًا، ول درهم ًة، ول أمة، ول عبد ًا البيضاء، بغلته إل شا صدقة. جعلها وأرض

ْكنا ما ُنوَرثُا قال: «ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن عائشة عن َتَر
َقٌة» . َد َص

ْقِسُم قال: «ل وسإلم عليه الله صلى النبي أن هريرة أبي عن ِتي َت َث ًا َوَر َنار ْي ول ِد
َهًما ْكُت وَما ِدْر َد َتَر ْع ِة َب َق َف ِئي َن ِة ِنَسا َن ِلي وُمؤ َقٌة» . َفهو َعَم َد َص

َ وسإلم عليه الله صلى النبي عن الصديق، بكر أبي عن ْكنا ما ُنوَرثُا قال: «ل َتَر
َقٌة» . َد َص

ْنُشدكم الرحمن وعبد لسعد قال أنه الخطاب بن عمر عن َأ بالله والزبير: 
ْكنا َما ُنوَرثُا قال: «ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن أتعلمون َتَر



مكتبة                                             المصطفى فضائل بتعريف الوفا
 السإلمية مشكاة

َقٌة» ؟ َد َص
ًا، وعلّي للعباس قالوا: نعم. فقال ذلك.  مثل فقال أيض

ْثمة أبي بن سإهل بن محمد عن سإعد، بن محمد روى وقد صدقة قال: كانت َح
ّنضير بني أموال من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول (وهي) سإبعة: ال

َثب، العراف. والدلل، ُبرقة، والِمي َنى، و (وإنما إبراهيم، أم وَمْشربة وُحْس
ْنزلها، مارية) كانت إبراهيم أم لن إبراهيم أم مشربة سإميت المال ذلك وكان َت
ّنِضيري. ِمْشكم بن لَسلّم ال
َصَفايا، ثلثا وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول كانت الخطاب بن عمر وقال

ّنضير بنو وكانت ًا ال ْبس َدك وكانت لنوائبه، ح لُمؤنة خأيبر وكانت السبيل، لبن َف
ينفق كان وجزء للمسلمين، أجزاء: فجزآن ثلثة َجّزأه قد الُخْمس وكان أهله،
ّده َفْضٌل َفَضل فإن أهله، على منه عليه الله صلى المهاجرين، فقراء على ر

. وسإلم

والعشرون التاسإع الباب
وسإلم عليه الله صلى غسله ذكر في
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لغسل القوُم اجتمع قال: لما عباس ابن عن

ُله: عّمه إل البيت في وليس بن والفضل طالب، أبي بن وعلي العباس، أه
ُقثم العباس، نادى لغسله، اجتمعوا موله، وصالح زيد، بن وأسإامة العباس، بن و

ْولي بن أنُس الباب وراء من ّيا وكان النصاري، خَأ فقال: طالب، أبي بن علّي بدر
ّقنا الله أنشدك علي يا وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول من ح

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول غسَل فحضر علي: ادخأل. فدخأل له فقال
ًا. غسله من َيِل ولم شيئ

َنده لي قال: فأسْإ َثم والفضل، العباس، وكان قميصه، وعليه صدره إلى عل ُق و
ْقلبونه ّبان وصالح أسإامة وكان علي، مع َي َء، يُص لي وجعل الما َيَر ولم يغسله، عل

ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول من يقول: وهو الميت، من يراه مما شيئ
ّيا أطيبك ما وأمي بأبي ًا.  ح وميت

والله قالوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول غسَل أرادوا قالت: لما عائشة عن
ْوتانا نجّرد كما ثيابه من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أنجّرد ندري ما أم َم

َنة عليهم الله أرسإل اخأتلفوا، فلما ثيابه؟ وعليه نغسله من ما والله حتى الّس
ًا. قالت: ثم صدره في وذقنه إل رجل القوم ّلمهم نائم ل هاتٌف البيت ناحية من ك
ْدرون ثيابه. وعليه وسإلم عليه الله صلى النبي فقال: اغسلوا هو، َمْن َي

َفاض قميصه، وعليه فغسلوه إليه قالت: فقاموا ْدر، الماء عليه ُي ّلكه والّس ويد
بالقميص. الرجال
صلى الله رسإوَل غسَل ما اسإتدبرُت ما أمري من اسإتقبلُت تقول: لو وكانت

نساؤه. إل وسإلم عليه الله
عليه الله صلى النبي جفون من َيْستنقع الماء قال: كان محمد بن جعفر عن

لي وكان وسإلم َيْحسوه. عل
وسإلم عليه الله صلى النبي يغسل السلم عليه علّي قال: جعل عباس ابن عن
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ًا منه َيَر فلم َيبك يقول: ما وهو الميت، من يراه مما شيئ ْط ّيا أ ًا. ح وميت
فلم الوسإطى في بطنه فعصر وسإلم عليه الله صلى النبي غسل علي: أنه عن

ًا وأمي، أنت فقال: بأبي شيء يخرج ّيب ًا الموت في ط الحياة. في وطيب
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: غسل أبيه، عن محمد، بن جعفر عن

لي ُغسل زيد، بن وأسإامة والعباس، والفضل، عل ْدر بماء غسلت ثلثَا و من وسِإ
منها. يشرب كان خأيثمة، بن لسعد بئر

العرس. البئر لتلك رواية: ويقال وفي
ثيابه في وجدوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مات قال: لما الحسن عن

ِفَجة ّيبت ِمْسك نا ُبه. بها فط ثيا

الثلثون الباب
وسإلم عليه الله صلى كفنه ذكر في
ّففوه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول غسلوا قال: لما عباس ابن عن ثم ج

َنع كما به ُصنع ِرج ثم بالميت، ُيْص ْد ُبْرد أبيضين، ثلثة: ثوبين في ُأ َبرة. و ِح
ّفن عمر ابن عن ُك أثواب: ثلثة في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: 

ْين، ثوبين ّي ُبْرد سُإُحول َبرة.  و ِح

ّفن عائشة عن ُك بيضُ أثواب ثلثة في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: 
ّية عمامة. ول قميص فيها ليس سُإُحول

والثلثون الحادي الباب
وسإلم عليه الله صلى عليه الصلة ذكر في
ّلي أبيه، عن محمد، بن جعفر عن عليه الله صلى الله رسإول على قال: ُص

ًا المسلمون يدخأل إمام، بغير وسإلم ّلون ُزَمر ّلوا فلما ويخرجون، عليه ُيَص ص
َدى عليه َلها. الجنازة عمر: خَألوا نا وأه
الله رسإول توفي قال: لما جده، عن أبيه، عن الساِعدي، سإعد بن سإهل عن

ْدرج وسإلم عليه الله صلى َفانه في ُأ يصلون الناس فكان سإريره، على ووضع أك
ًا عليه َفق ًا، ُر َفق ٌد، عليه يؤّمهم ل ُر ّلوا الرجال دخأل أح النساء. ثم عليه فص
ُلوه الحسين عن ّفنوه وسإلم عليه الله صلى قال: غّس ّنطوه وك على وضع ثم وح

ًا المسلمون عليه فدخأل سإريره، يخرجون، ثم عليه، يصلون يدخألون أفواج
ّلوا حتى آخأرون ويدخأل عليه. كلهم ص

والثلثون الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى قبره موضع ذكر في
لم وسإلم عليه الله صلى النبي أصحاب أن أبي قال: أخأبرني ُجَريج ابن عن

ْدروا ُبرون أين َي ْق رسإول بكر: سإمعُت أبو قال حتى وسإلم عليه الله صلى النبي َي
َلْم وسإلم عليه الله صلى الله َبْر يقول: « ْق لي ُي ِب ّ َن ْيُث إل َيُموُت» . فأخّأروا َح

فراشه. تحت له وحفروا فراشه
دفنه في اخأتلفوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ُقبضُ قالت: لما عائشة عن

ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول من بكر: سإمعت أبو فقال نسيته ما شيئ
َبضَُ قال: «َما ّلُه َق ّيا ال ِب ّ َن ْوِضِع ِفي إل َفَن أْن ُيِحّب الذي الَم ْد في ِفيه» . ادفنوه ُي

فراشه. موضع
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ِبضَُ يقول: «ما وسإلم عليه الله صلى النبي قال: سإمعت الصديق بكر أبي عن ُق
لي ِب ّ َن ِفَن إل ْيُث ُد َبضُُ» . َح ْق ُي
ندفنه؟ قالوا: أين وسإلم عليه الله صلى النبي مات قالت: لما عائشة عن

فيه.  مات الذي الموضع بكر: في أبو فقال

عليه الله صلى الله رسإول توفي قال: لّما َيْربوع بن سإعيد بن الرحمن عبد عن
َبِقيع، قال قبره، موضع في اخأتلفوا وسإلم ْكثر كان فقد القائل: بال السإتغفار ُي
فقال: إن بكر أبو فجاء مصلّه، القائل: في منبره. وقال القائل: عند وقال لهم،

ًا هذا من عندي ًا، خَأبر يقول: «َما وسإلم عليه الله صلى النبي سإمعُت وعلم
ِبضَُ لي ُق ِب ّ َن ِفَن إل ْيُث ُد ّفَي» . َح ُو ُت

في سإقطن أقمار ثلثة كأنه المنام في بكر: رأيت لبي قالت أنها عائشة عن
رسإول أن يتحدثون الناس يحيى: فسمعت بكر: خأيٌر. قال أبو حجرتي. فقال

ُد بكر: هذا أبو فقال بيتها، في دفن ُقبضُ لّما وسإلم عليه الله صلى الله أح
أقمارك.

دفنه في اخأتلفوا وسإلم عليه الله صلى النبي ُقبضُ قالت: لما عائشة عن
وسإلم؟ عليه الله صلى الله رسإول ُيدفن فقالوا: أين

نفس فيها قبضُ بقعة من الله على أكرم بقعٌة الرض في ليس علي: إنه فقال
وسإلم. عليه الله صلى نبيه

والثلثون الثالث الباب
وسإلم عليه الله صلى لحده ذكر في
دعا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لغسل اجتمعوا قال: لّما عباس ابن عن

عبيدة أبو وكان الجراح، بن عبيدة أبي إلى أحدكما فقال: ليذهْب رجلين العباُس
ْلحد طلحة أبو وكان طلحة، أبي إلى الخأر وليذهَب مكة، لهل َيْضرح لهل َي

المدينة.
أبي صاحُب يجد لنبيك. فلم خأيْر سإّرحهما: اللهم حين العباس قال قال: ثم

الله صلى الله رسإوَل فلَحد طلحة أبا طلحة أبي صاحُب عبيدة. ووجد أبا عبيدة
وسإلم. عليه
ُدوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن عبدالله، بن جرير عن ْلِح ول قال: «إ

ّقوا، َد فإّن َتُش ّلْح َنا ال ّق َل َنا» . والّش ِر ْي َغ ِل
ًا أن وقاص، أبي (بن سإعد بن عامر عن قال): الحدوا الوفاة حضرته حين سإعد

ًا ّلبن علّي وانصبوا (لي) لحد ًا، ال عليه الله صلى الله برسإول ُصنع كما نصب
وسإلم.
مسلم. بإخأراجه انفرد

 والثلثون الرابع الباب

وسإلم عليه الله صلى قبره في نزل ما ذكر في
قطيفة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قبر في قال: ُجعل عباس ابن عن

خأاصة. وسإلم عليه الله صلى للنبي وكيع: هذا حمراء. قال
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حمراء قطيفة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قبر في قال: ُجعل الحسن عن
خأيبر. يوَم أصابها كان

سَإبخة. أرضها المدينة لن قال: جعلوها

والثلثون الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى دفنه وقت ذكر في
ُقبضُ محمد بن جعفر عن الثنين يوم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: 

ُدفن الثلثاء، وليلة اليوَم ذلك فمكث الليل. من و
سإمعنا حتى وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل بدفن علمنا قالت: ما عائشة عن

الّسَحر. في الثلثاء ليلة المساحي صوَت
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قبر على قال: ُرّش عبدالله بن جابر عن

الماء.

والثلثون السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى قبره نزلوا الذين ذكر في
لي، عليه الله صلى الله رسإول قبر في قال: نزل عمر ابن عن وسإلم: عل

َعِقيل والعباس، ْقران. والفضل، طالب، أبي بن و وُش
َة شهد َعِسيب: أنه أبي عن وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول على الصل

الخأر. الباب من يخرجون ثم عليه فيصلون الباب هذا من يدخألون قال: كانوا
يصلحوه. قالوا: لم شيء رجليه من بقي المغيرة: قد قال لحده في وضع فلما

التراب. علّي وقال: أهيلوا قدميه، فمّس يده وأدخأل فأصلْحه. فدخأل فادخأل
َدثكم يقول: أنا خأرج. فكان ثم سإاقيه، أنصاف بلغ حتى عليه، فأهالوا برسإول َأْح

وسإلم. عليه الله صلى الله

والثلثون السابع الباب
وصاحبيه وسإلم عليه الله صلى قبره صفة في

ّفة في صاحبيه وقبر قبره أن أعلم عنها. الله رضي عائشة بيت ُص
الشكل: هذا على أنها فروي قبورهم صفة في الرواية اخأتلفت وقد

†عمر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
†بكر أبو

َوى الشكل: هذا على أنها آخأرون ور
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

بكر أبو
 عمر

ّنم هو هل الرواية اخأتلفت وقد ّطح، أو ُمِس ًا. الّصنعان فروى مس جميع

والثلثون الثامن الباب
والسلم الصلة عليه قبره فضل في
َفَزاَر َحّج وسإلم: «َمن عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عباس ابن عن

ِري ْب َد َق ْع ِتي َب ْو ِني َكَمْن َكاَن َم ِتي» . ِفي َزاَر َيا َح
ِري َزاَر وسإلم: «َمْن عليه الله صلى النبي عمرقال: قال ابن عن ْب َبْت َق َله َوَج
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ِتي» . َع َفا َش
ِري َزاَر وسإلم: «َمن عليه الله صلى النبّي قال: قال مالك بن أنس عن ْب َق

ِة َن ْي ِد ًبا ِبالَم َتِس ْنُت ُمْح ًعا َله ُك ْي ِف ًدا َش ْي ِه ْوَم وَش ِة» . َي َياَم ِق ال
َليكة أبي ابن عن وسإلم عليه الله صلى النبي ِوَجاه يقوم أن أحب قال: من أنه ُم

رأسإه. على القبر عند القبلة في الذي القنديل فليجعل
َديك أبي ابن عن عند وقف من أنه يقول: بلغنا أدركُت من بعضَُ قال: سإمعت ُف
ّلَه ِإّن56ش33الية: {س هذه فتل وسإلم عليه الله صلى النبي قبر َتُه ال َك ِئ َوَمَل

ّلوَن َلى ُيَص ِبّى َع ّن َها ال ّي أ
َ ِذيَن يا ّل ْا ا ُنو ْا َءاَم ّلو ِه َص ْي َل ْا َع ّلُمو ًا َوسَإ ِليم } َتْس

)56(الحزاب: 
الله ملك: صلى ناداه مرة، سإبعين يقولها محمد، يا عليك الله فقال: صلى

حاجة. لك تسقطِ لم فلن يا عليك
ّوار بعضُ وقال قبره: ز
ُتك ً أتي ْدُت راجل ِد َو أني َو

ْكُت َل َواد َم ِه عيني سَإ َتطي َأْم

المآقي على أسِإيُر ل لي وما
ٍر إلى ِه الله رسإوُل قب في

والثلثون التاسإع الباب
وسإلم عليه الله صلى بقبره السإتسقاء في
ْوزاء أبي عن ْلَج َقِحطِ ا ًا المدينة أهُل قال:  ًا، قحط ْوا شديد َك عائشة إلى فش

ّوا منه فاجعلوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قبر فقالت: انظروا إلى َك
ًا فمطروا قال: ففعلوا، سإقف، السماء وبين بينه يكون ل حتى السماء مطر

الفتق.  عام فسمي ُفتقت حتى البل وسَإِمنت العشُب نبت حتى

ْلَحّرة أيام كان قال: لما العزيز عبد بن سإعيد عن ّذن لم ا رسإول مسجد في يؤ
ًا وسإلم عليه الله صلى الله َقْم، ولم ثلث ّيب بن سإعيد َيبرح ولم ُي من المس

َهْمهمة إل الصلة وقت يعرف ل فكان المسجد، الله رسإول قبر من يسمعها ب
وسإلم. عليه الله صلى

ّي أبي عن َقر ْن َبراني، أنا قال: كنت الِم ّط الله رسإول َحَرم في الشيخ وأبو وال
ّثر حالة، على وكنا وسإلم عليه الله صلى ْلنا الجوع، فينا فأ فلما اليوم، ذلك فواَص
وقلت: يا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قبَر حضرُت العشاء وقت كان

وانصرفت. الجوع الجوع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
الموت. أو الرزق يكون أن فإما الشيخ: اجلس أبو لي فقال
شيء. فحضر في ينظر جالٌس والطبرانّي الشيخ، وأبو أنا، بكر: فنمت أبو قال

ّي بالباب ِو َل ّق َع فيه كبير زنبيل منهما واحد كل مع غلمان معه فإذا الباب، فد
ّلى الغلم، يأخأذه الباقي أن وظننا وأكلنا، كثير. فجلسنا شيء عندنا وترك فو

الله رسإول إلى أشكوتم قوم، العلوي: يا قال الطعام من فرغنا فلما الباقي،
النوم في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأيت فإني وسإلم؟ عليه الله صلى

إليكم شيء بحمل فأمرني

الربعون الباب
وسإلم عليه الله صلى عليه فاطمة ندب ذكر في
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ُقل قال: لّما أنس عن َكْرب، يتغّشاه جعل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول َث ال
ْيَس أبتاه. فقال فاطمة: واكرب فقالت َلى لها: «ل ْيِك َع َد َكْرٌب أب ْع ْوَم» . َب َي ال

ّبا أجاب أبتاه قالت: يا مات فلما أبتاه يا مأواه، الفردوس جنة أبتاه يا دعاه، ر
أن أنفسكم طابت كيف أنس فاطمة: يا قالت ُدفن لما أنعاه. ثم جبريل إلى

ُثوا التراَب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على َتْح
جاءْت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مات قال: لما السلم عليه علي عن

عينيها، على فوضعته القبر، تراب من قبضة فأخأذت السلم، عليها فاطمة
تقول: وأنشأت فبكت

َبة َشّم من على ماذا ٍد ُتْر  أحم

َيا الزمان مدى َيُشّم ل أن َل َوا َغ
ّبْت أنها لو مصائٌب َعلّي ُص
ّبت ْدَن اليام على ُص َيا ُع ِل َيا َل

َبْت وسإلم: «إذا عليه الله صلى الله رسإوُل قال: قال عطاء عن ُكم أَصا َد أَح
َبٌة ْي ُكْر ُمص ْذ َي ْل َبه ف ّنها ِفّي، ُمَصا ِم ِمن فإ َظ ْع ِئِب» . أ الَمَصا

والربعون الحادي الباب
وسإلم عليه الله صلى عليه الصلة فضل في
ّلى وسإلم: «َمْن عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن َلّي َص َع

ًة َد ّلى َواِح ّلُه َص ِه ال ْي َل َعْشًرا» . َع
مسلم. بإخأراجه انفرد

ّلى وسإلم: «َمْن عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مالك بن أنس عن َص
َلّي ًة َع َد ّلى َواِح ّلُه َص َعْشَر ال ِه)  ْي َل َع َواٍت، ( َل ْنه وَحطِّ َص َئاٍت» . َعْشَر َع ْي ِط خَأ
عليك. كلها صلتي جعلت إني الله، رسإول رجل: يا قال: قال كعب بن أبّي عن

ًا ْكِفيَك قال: «إذ ّلُه َي َهّمَك ما ال ِر ِمن أ َياَك أْم ْن ِتك» . ُد وآخِأَر
جاء وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن أبيه، عن طلحة أبي بن عبدالله عن
ُبْشَرى يوم ذات ِني وجهه، في وال َتا َلُك فقال: «أ َقال: يا الَم ُد َف ّبَك إّن ُمَحّم َعّز َر
ُقول وَجّل ْيَك َلك: أَما َي ّنه ُيْرِض ّلي ل أ ْيَك ُيَص َل ٌد َع ِتَك ِمن أَح ّ ُأّم ْيُت إل ّل َليه َص َع

َلى» . َعْشًرا؟ َب َقاَل: 
يقول: «َمْن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: سإمعت ربيعة بن عامر عن

ّلى َلّي َص ًة َع َ َكُة َتَزل َلْم َصل ِئ َ ّلي الَمل ْيه ُتَص َل ّلى َما َع َلّي، َص ِقّل َع ُي ْل ْو َذلَك ِمن َف أ
ِثَر» .  ْك ُي

فتوجه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: خأرج عوف بن الرحمن عبد عن
ًا، فخّر القبلة فاسإتقبل فدخأل مسجده نحو أن ظننا حتى السجود فأطال سإاجد
فقال: من رأسإه فرفع جلس ثم منه فدنوت فيها، نفسه قبضُ قد تعالى الله

عليه الله صلى الله رسإول قلت: يا شأنك؟ قال: ما الرحمن، قلت: عبد هذا؟
ْيَل فيها. فقال: «إّن نفسك قبضُ قد الله يكون أن فخشيت سإجدَت، وسإلم ِر ْب ِج
ِني َتا ِني أ َبّشَر َقال: إّن َف ّلَه َف َلى ال َعا ُقوُل َت ّلى َلَك: َمْن ي ْيَك َص َل ْيُت َع ّل ْيه، َص َل َع
ّلَم وَمْن ْيك سَإ َل ّلْمُت َع ْيه سَإ َل ْدُت َع ًا» . ِت َفَسَج ْكر ُش
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ّيَب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: أصبح النصاري طلحة أبي عن َط
النفس طيب اليوم أصبحت الله رسإول فقالوا: يا البشر، وجهه في ُيرى النفس

ِني قال: «أَجْل، البشر وجهك في َتا ّبي ِمن آٍت أ َقال: َمن َر ّلى َف ْيَك َص َل ًة َع َ َصل
َتَب ّلُه َك َها َله ال َناٍت َعْشَر ِب ْنه وَمَحا َحَس َئاٍت َعْشَر َع ّي َع سَإ َف َدَرَجاٍت َعْشَر له وَر
ّد ْيه َوَر َل َها» . َع َل ْث ِم
من فرأيُت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول علّي قال: دخأل طلحة أبي عن

َطلقته بشره رأيتك ما الله، رسإول الحال. فقلت: يا تلك مثل على أره لم ما و
الحال؟ هذه مثل على

ِني فقال: «وَما ُع َن ْلَحَة، أبا َيا َيْم ْد َط َق ْيُل خَأَرَج و ِر ْب ِدي ِمن ِج ْن ًا ِع ِنف ِني آ َتا ٍة َفأ ِبَشاَر ِب
ّبي ِمْن َلى، َر َعا ِني َت َث َع َبّشُرَك َب ّنه ُي ْيَس أ ٌد َل ِتَك من أَح ّلي أّم ْيَك ُيَص َل َة َع َ إل َصل

ّلى ّلُه َص ْيه ال َل ُته َع َك ِئ َ ًا» . وَمل َعْشر
ّي سإعد بن سإهل عن فإذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: خأرج الساعد
لرى إني الله، رسإول يا وأمي أنت فقال: بأبي فتلقاه، فقام طلحة، بأبي هو

وجهك.  في السرور

ِني قال: «أَجْل، َتا ْيُل أ ِر ْب ًا ِج ِنف َقال: يا آ ُد َف ّلى َمْن ُمَحّم ْيَك َص َل ًة. أو َع َقاَل َمّر
َتَب َك ًة.  َد ّلُه َواِح َناٍت، َعْشَر َله ال ْنه وَمَحا َحَس َئاٍت، َعْشَر َع ّي َع سَإ َف َعْشَر َله وَر

َدَرَجاٍت» .
ّلت إل أعلمه حبيب: ول بن محمد قال مّرات. عشر الملئكة عليه قال: وص
يوم. ذات وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على قال: دخألت طلحة أبي عن
ّد قطِ أره فلم ًا أش ًا أطيب ول َفَرح صلى الله رسإول فقلت: يا يومئذ، منه نفس
ّد قطِ أرك لم إني وأمي، أنت بأبي عليك، الله ًا أش ًا أطيب ول فرح منك نفس

اليوم.
َيا ْلَحَة، َأبا قال: « ِني وما َط ُع َن ّ َيْم ُكوَن أل ّنَما َكذلَك، أ ِني وإ َق ِريُل َفاَر ْب ًا ِج ِنف َقال: آ َف

ُد َيا ّبي إّن ُمَحّم ِني َر َث َع ْيَك َب ّنه وهو إل ُقول: إ ّلي َلْن َي ْيك ُيَص َل ٌد َع ِتَك ِمن أَح ًة ُأّم َ َصل
ّ ّد إل ّلُه َر ْثَل ال ِته ِم َ ْيَك، َصل َل ّ َع َتَب وإل ّلُه َك َها َله ال َناٍت َعْشر ِب ْنه وَحطِّ َحَس َعْشَر َع

ّيئاٍت، َع سَإ َف ُكوُن َدَرَجاٍت. ول َعْشَر َله وَر ِته َي َ ًهى لَصل َت ْن ْوَن ُم َعْرِش، ُد َتُمّر ل ال
َلٍك ّلوا إل ِبَم َلى َقال: َص ِلها َع ِئ ّلى َكَما َقا َلى َص ٍد َع وسإلم» . عليه الله صلى ُمَحّم

وجهه وأسإاريُر وسإلم عليه الله صلى النبي على قال: دخألُت طلحة أبي عن
ْبرق ًا أطيب رأيتك ما الله، رسإول فقلت: يا َت ًا أظهَر ول منك نفس في منك ِبْشر
هذا. يومنا

َ ِلي قال: «وَما ْيُب ل ِط ْفِسي َت َهُر َن ْظ َي ِري و ّنَما ِبْش ِني وإ َق ْيُل َفاَر ِر ْب َعَة، ِج َا الّس
َيا َقال:  ُد َف ّلى َمن ُمَحّم ْيَك َص َل ِتَك ِمن َع ًة أّم َ َتَب َصل ّلُه َك َها َله ال َناٍت، َعْشَر ِب َحَس

ْنه وَمَحا ّيئاٍت، َعْشَر َع َع سَإ َف َلك له وقال َدَرَجاٍت»، َعْشر َله وَر . قال ما مثَل الم
َيا ْلُت:  ْيُل ُق ِر ْب َلُك؟ َذلَك وَما ِج  الَم

ّلُه قال: إّن َلى ال َعا َكّل َت ًا ِبَك و َلك ُدْن ِمن َم َقَك َل َل َثَك، أْن إلى خَأ َع ْب ّلي ل َي ْيك ُيَص َل َع
ٌد ّ أَح ْنَت َقال؛ إل ّلى وأ ّلُه َص ْيك» . ال َل َع
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من أفضل وسإلم عليه الله صلى النبي على قال: الصلة الصديق بكر أبي عن
ْتق السيف ضرب من أفضُل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وُحّب الّرقاب، ِع
قال. كما الله. أو سإبيل في

والربعون الثاني الباب
والسلم الصلة وسإلم عليه الله صلى إليه الملئكة تبليغ في
ّلى وسإلم: «َمْن عليه الله صلى الله رسإول قال: قال علي عن َلّي َص ًة َع َ َصل

ّلى ّلُه َص َها ال ْيه ِب َل َواٍت، َعْشَر َع َل َق َص َب َت َكاِن واسْإ َل َغاِن َم ّل َب ْنه ُروِحي ُي الّسلََم» . ِم
َكٌة قال: «ِل وسإلم عليه الله صلى النبي عن مسعود ابن عن ِئ َ ّياُحوَن َمل ِفي سَإ

ِني الْرِض ُغو ّل َب ِتي َعْن ُي الّسلَم» . ُأّم
ّلى وسإلم: «من عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن َلّي َص َع
ّكل قبري عند ّلغني، َملٌك به و ِفَي يب ُك ًا له وكنت وآخأرته، دنياه أمر و أو ـ شهيد

ًا القيامة» . يوم ـ شفيع
يقول: «إن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: سإمعت ياسإر بن َعّمار عن
ًا أعطى الله ّيم فهو الخلئق، أسإماع الملئكة من ملك يوم إلى قبري على َق

َلّي يصلي ل القيامة، صلى محمد فقال: يا أبيه، واسإم باسإمه سَإّماه إل أحد َع
ّفل بن فلن عليك ّد أن وجل عز الرّب لي فلن. وتك ًا» . صلة بكل إليه ير عشر

والثلثون الثالث الباب
عليه وسإلم عليه الله صلى الصلة كيفية في
خأرج هدية؟ لك ُأهدي فقال: أل ُعجرة بن كعب قال: لقيني ليلى أبي ابن عن

عليك؟ الصلة كيف الله رسإول فقلنا: يا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول علينا
إبراهيم، على صليَت كما محمد آل وعلى محمد على صّل قال: «قولوا: اللهم

مجيد». حميد إنك
.  أخأرجاه

ّلوا آمنوا الذين أيها الية: {يا هذه نزلت قال: لّما َعْجرة بن كعب عن عليه َص
ّلموا ًا} قلنا: يا وسَإ ِلمنا قد الله، رسإول تسليم الصلة فكيف عليك، السلم َع
عليك؟

إبراهيم على صليَت كما محمد آل وعلى محمد على صّل قال: «قولوا: اللهم
مجيد» . حميد إنك إبراهيم وآل

والربعون الرابع الباب
وسإلم عليه الله صلى عليه يصل فلم عنده ذكر من ذم في
من قال: «البخيل وسإلم عليه الله صلى النبي أن أبيه عن الحسين بن علي عن

علّي». يصّل فلم عنده ذكرُت
فقال: آمين، المنبر َصعد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن هريرة أبي عن

قلت: آمين، المنبر صعدت حين إنك الله رسإول قيل: يا نزل آمين. فلما آمين،
آمين. آمين،

فدخأل فمات له ُيغفر فلم رمضان شهر أدرك فقال: من أتاني جبريل قال: «إن
َده النار، ْيه أدرك آمين. ومن آمين. فقلت الله. قل فأبع َو َب فلم أحدهما أو أ

ُذكرَت آمين. ومن آمين. فقلت قل الله، فأبعده النار، فدخأل فمات يبّرهما
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آمين» . آمين. فقلت قل الله، فأبعده النار، فدخأل فمات عليك ُيصّل فلم عنده
ًا قوٌم جلَس قال: «ما وسإلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن لم مجلس

وإن عذبهم، شاء فإن ِتَرة، عليهم كان إل نبيهم على يصلوا ولم فيه الله يذكروا
َفر شاء لهم» . َغ

والربعون الخامس الباب
وسإلم عليه الله صلى الله برسإول التعزية من سإمع ما ذكر في
جاء وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ُقبضُ قال: لما طالب أبي بن علي عن
الله في إن الله، ورحمة عليكم فقال: السلم شخِصه ُيرى ول صوته ُيْسمع آِت

ًا ًا مصيبة كل من ِعوض ًا هالك كل من وخَألف َدَرك فثقوا فبالله فائت، كل من و
الثواب. والسلم. ُحرم من المحروم فإن فارجوا، وإياه

والربعون السادس الباب
 وسإلم عليه الله صلى يبلى ل أنه في

أفضل من وسإلم: «إن عليه الله صلى الله رسإوُل قال: قال أوس بن أوس عن
ِبضُ، وفيه آدم، خُألق فيه الجمعة، يوم أيمانكم َقة، وفيه النفخة وفيه ُق ْع الّص
َلّي الصلة من فأكثروا علّي» . معروضٌة صلتكم فإن فيه، َع
ِرْمت، وقد عليك صلتنا تعرض وكيف الله رسإول قالوا: يا بليت؟ أي أ

النبياء» . أجساد تأكل أن الرض على َحّرم الله قال: «إن

والربعون السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى عليه أمته أعمال عرض في
ْوس حديث في سَإبق قد قال: «إن أنه وسإلم عليه الله صلى النبي عن َأ

القيامة» . يوَم علّي ُتعرض أعمالكم
خأيٌر وسإلم: «حياتي عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عبدالله بن بكر عن
ِدثون لكم ُدثا ُتْح َيْح ًا وفاتي كانت ِمّت أنا فإذا لكم، و ْعَرض لكم، خأير علّي ُت

ًا رأيُت فإْن أعمالكم، لكم» . اسإتغفرت شّرا رأيت وإن الله، حمدت خأير
خأير وسإلم: «حياتي عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مالك بن أنس عن
ْنزل لكم عليكم، َيْحرم وما لكم يحّل بما فأخأبركم السماء، من الوحُي علّي َي

ِتي حمدت حَسن من كان فما خأميس، كّل أعمالكم علّي ُتعرض لكم خأير ومو
ذنوبكم» . الله أسإتوهب ذنب من كان وما عليه، الله

والربعون الثامن الباب
وسإلم عليه الله صلى المنام في رؤيته في
فقد المنام في رآني قال: «من وسإلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن

صورتي» . في يتمثّل ل الشيطان فإن رآني
في رآني وسإلم: «من عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مالك بن أنس عن

بي» . يتمثّل ل الشيطان فإن رآني، فقد المنام
ّق، رأى فقد رآني قال: «من وسإلم عليه الله صلى النبي أن سإعيد أبي عن الح
بي» . يتكوّن ل الشيطان فإن
وسإلم: «من عليه الله صلى الله رسإول قال: قال الشجعي مالك أبي عن
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رآني» . فقد المنام في رآني
وسإلم عليه الله صلى له يجري وما وحشره بعثه أبواب

ّول الباب  ال

وسإلم عليه الله صلى القيامة يوم الرض عنه تنشق من أول أنه في
الناس أوُل وسإلم: «أنا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مالك بن أنس عن

ًا ُبعثوا» . إذا خأروج
َعقون الناس قال: «إن أنه وسإلم عليه الله صلى النبي عن سإعيد أبي عن ُيْصع
ل العرش عند موسإى فأجد التراب من رأسَإه يرفع من أول فأكون القيامة يوم

ل» . أم ُصعق فيمن أكان أدري
. أخأرجاه

ُد وسإلم: «أنا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال سإعيد أبي عن آدم ولد سإي
ّق من وأول ّفع» . وأول شافع وأول الرض، عنه تنش مش
من أول وسإلم: «أنا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال سإلم بن عبدالله عن

فخر» . ول الرض عنه تنشق
ّق من أوُل قال: «أنا وسإلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن عنه تنش

فخَر» . ول القيامة يوم الرض

الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى نبينا مع مريم بن عيسى حشر في
وسإلم: «ينزل عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عمرو بن عبدالله عن

ًا ويمكث له، ويولد فيتزوج الرض إلى مريم بن عيسى ثم سإنة، وأربعين خأمس
أبي بين واحد قبر من مريم بن وعيسى أنا فأقوم قبري، في معي فيدفن يموت

وعمر» . بكر

ِلث الباُب الثا
وسإلم عليه الله صلى حشره كيفية في
من أول وسإلم: «أنا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مالك بن أنس عن

ّق والنصاَر المهاجرين وحولي قبري من فأخأرج القيامة، يوم الرُض عنه تنش
ْنفضون رؤوسإهم» . عن التراب َي

ّق من أول وسإلم: «أنا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عمر ابن عن تنش
ُيْحشرون البقيع أهَل آتي ثم عمر، ثم بكر أبو ثم الرض عنه أنتظر ثم معي، ف
.  الَحرمين بين المطرز: فأحشر مكة» . زاد أهل

ْعب عن ٍر من قال: ما الحبار َك ًا سإبعون نزل إل يطلع فج حتى الملئكة من ألف
ّفوا ّلون بأجنحتهم َيْضربون بالقبر، يح حتى وسإلم عليه الله صلى النبي على ويص

ُلهم وهبطِ َعرجوا أمَسوا إذا خأرج الرض انشقت إذا حتى ذلك، مثل فصنعوا مث
ًا سإبعين في ّفونه الملئكة من ألف وسإلم. عليه الله صلى يز
ُيحشر عليه الله صلى الله رسإول قال: قال سإيف بن يوسإف عن وسإلم: «
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ً الناُس ُأحشر رجال ًا و ُبَراق على راكب ّي بين وبلٌل ال فإذا حمراء، ناقة على يد
َلغنا ُد فإذا بالذان، بلل نادى الناس َمْجَمع ب أن وأشهد الله إل إله ل أن قال: أشه

ًا ّدقه الله رسإول محمد والخأرون» . الولون ص

َباُب الّرابع ال
وسإلم عليه الله صلى لوائه ذكر في
ُء عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مالك بن أنس عن الَحْمد وسإلم: «لوا

بيدي» .
الحمد وسإلم: «لواء عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مالك بن أنس عن

فخر» . ول القيامة يوم لوائي تحت النبيين من دونه وَمن آدُم فخر، ول بيدي

َباُب الخاِمس ال
ًا النبياء أكثر أنه في وسإلم عليه الله صلى تبع
القيامة يوم وسإلم: «يجيء عليه الله صلى الله رسإول قال: قال أنس عن

ًا الناس أكثر وأنا الرجلن ومعه ويجيء الرجُل، ومعه القيامة» . يوم تبع

َباُب الّسادس ال
وسإلم عليه الله صلى حوضه ذكر في
ْدر قال: «إن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن مالك بن أنس عن حوضي َق
َلة بين ما ْي السماء» . نجوم كعدد الباريق من فيه وإن اليمن، من وصنعاء َأ

وسإلم: «حوضي عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عمرو بن عبدالله عن
ُة كنجوم وكيزانه المسك من أطيب وريحه اللبن من أبيضُ ماؤه شهر، مسير

ًا» . يظمأ ل منه شرب من السماء، أبد
َد من الحوض على َفَرطكم قال: «أنا أنه وسإلم عليه الله صلى النبي عن ور

ِرب ْظمأ لم شرب ومن َش ًا» .  َي أبد

وسإلم: «أنا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مسعود بن عبدالله عن
ِلجّن الحوض على َفَرطكم َت َيْخ أصحابي. فيقال: رب فأقول: يا دوني رجاٌل ول

ْدري ل إنك َدثوا ما َت بعدك» . َأْح
ًا أمامكم وسإلم: «إن عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عمر ابن عن حوض
ْذرح» . َجْرباء بين كما ناحيتيه بين ما َأ و

بيده نفسي قال: «والذي الحوض؟ آنية ما الله رسإول يا قال: قلت ذر أبي عن
ْلَماء الليلة في وكواكبها السماء نجوم عدد من أكثر لنيته ّظ آنية الْمصحية، ال
الجنة من ميزابان فيه َيْشخب عليه، ما آخأر يظمأ، لم منها شرب من الجنة

ْيلة، إلى َعمان بين ما طوله مثل عرضه ًا أشد ماؤه َأ من وأحلى اللبن، من بياض
العسل» .

من لبعد حوضي وسإلم: «إن عليه الله صلى الله رسإول قال: قال حذيفة عن
ُذود إني بيده نفسي والذي عدن، إلى أيلة البَل الرجل يذود كما الرجال عنه ل

حوضه» . عن الغربية
وتعرفنا؟ الله، رسإول قالوا: يا

ُدون قال: «نعم، ِر ُمَحّجلين» . ُغّرا علّي َت
من هذا قبل ما على واتفقا مسلم، قبله والذي الحديث هذا بإخأراج انفرد
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الحاديث.

السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى النبي شفاعة ذكر في
قال: «أنا أنه وسإلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي حديث في سإبق قد

ُمّشفع» . وأول شافع أول
ُأتي هريرة أبي عن الذراع إليه فرفع بلحم وسإلم عليه الله صلى النبي قال: 

ْهسًة منها فنهس تعجبه، وكانت وهل القيامة، يوم الناس سإيد قال: «أنا ثم َن
الداعي ُيْسمعهم واحد صعيد في والخأرين الولين الله يجمع ذلك؟ لم تدرون

ُذهم ول يطيقون، ل ما والكرب الغم من الناس فيبلغ الشمُس وتدنو البصر وينف
بلغ قد ما ترون أل فيه؟ أنتم ما ترون لبعضُ: أل الناس بعضُ فيقولون يحتملون،

 وجّل؟ عّز ربكم إلى لكم يشفع من تنظرون أل بكم؟

أبو أنت آدم فيقولون: يا آدم آدم. فيأتون لبعضُ: أبوكم الناس بعضُ فيقول
َلقك البشر، لنا اشفع لك فسجدوا الملئكة وأمَر روحه من فيك ونفخ بيده الله خَأ

ربي آدم: إن فيقول بلغنا؟ قد ما ترى أل فيه، نحن ما ترى أل وجّل، عّز ربك إلى
ًا اليوم غضب قد َله يغضب لم غضب َله، قب نهاني وإنه مثله، بعده يغضب ولن مث

نوح. إلى اذهبوا غيري، إلى اذهبوا نفسي، نفسي فعصيته، الشجرة عن
ًا فيأتون ًا سإّماك الرض، أهل إلى الرسإل أول فيقولون: أنت نوح ًا، عبد ُكور ش
نوح: إن فيقول بلغنا؟ قد ما ترى أل فيه، نحن ما ترى أل ربنا، إلى لنا فاشفع

ًا اليوم غضب قد ربي قد وإنه مثله، بعده يغضب ولن مثله قبله يغضب لم غضب
إلى اذهبوا غيري، إلى اذهبوا نفسي، نفسي قومي، على دعوة لي كانت

إبراهيم.
أهل من وخأليله الله نبي أنت إبراهيم فيقولون: يا السلم عليه إبراهيم فيأتون
لهم فيقول بلغنا؟ قد ما ترى أل فيه، نحن ما ترى أل ربك، لنا اشفع الرض،

ًا اليوم غضب قد ربي إبراهيم: إن بعده يغضب ولن مثله، قبله يغضب لم غضب
موسإى. إلى اذهبوا غيري، إلى اذهبوا نفسي، نفسي ِكذباته، وذكر مثله،

برسإالته الله اصطفاك الله، رسإول أنت موسإى فيقولون: يا موسإى فيأتون
قد ما ترى أل فيه، نحن ما ترى أل ربك، إلى لنا إشفع الناس، على وبتكليمه

ًا اليوم غضب قد ربي موسإى: إن فيقول بلغنا؟ ولن مثله، قبله يغضب لم َغَضب
َله، بعده يغضب ًا قتلت وإني مث إلى اذهبوا نفسي، نفسي بقتلها، ُأمر لم نفس
عيسى. إلى إذهبوا غيري،
مريم، إلى ألقاها وكلمته الله رسإول أنت عيسى فيقولون: يا عيسى فيأتون
أل ربك، إلى لنا المهد. فاشفع في الناَس هو) وكلمت هكذا (قال منه، وروح
غضب قد ربي عيسى: إن لهم فيقول بلغنا؟ قد ما ترى أل فيه؟ نحن ما ترى

ًا اليوم َله يغضب لم غضب ًا، يذكر ولم مثله، بعده يغضب ولن مثله، قب ْنب اذهبوا َذ
وسإلم. عليه الله صلى محمد إلى اذهبوا غيري، إلى

تقدم ما لك الله غفر النبيين، وخأاتم الله رسإوُل أنت محمد فيقولون: يا فيأتوني
قد ما ترى أل فيه، نحن ما ترى أل ربك، إلى لنا فاشفع تأخأر، وما ذنبك من
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بلغنا؟
ًا فأقع العرش تحت فآتي فأقوم علّي الله يفتح ثم وجّل، عّز لربي سإاجد

ُيلهمني ًا عليه الثناء وحسن محامده من و فيقال: قبلي، أحد على يفتحه لم شيئ
َطه، سَإْل رأسإك ارفع محمد يا ْع ّفع. واشفع ُت ُتَش

ْدخأل محمد فقال: يا أمتي، أمتي رب يا أمتي، ُأمتي رب يا فأقول من أمتك من َأ
سإواه فيما الناي شركاء وهم الجنة، أبواب من اليمن الباب من عليه حساب ل

البواب. من
ْين لما بيده نفسي قال: والذي ثم مكة بين لكما الجنة مصاريع من مصراعين َب

َهَجر، ُبْصَرى» . مكة بين وكما و و
يوم المؤمنون قال: «يجتمع وسإلم عليه الله صلى النبي عن مالك بن أنس عن

َهمون القيامة ْل ُي من فأراحنا وتعالى تبارك ربنا اسإتشفعنا فيقولون: لو ذلك، َف
ًا قبله. الحديث في مما مكاننا» . قريب

ُيؤذن ربي على فأسإتأذن قال: «فأقوم أن إلى وقعُت ربي رأيت فإذا لي، ف
ًا َدعني لربي، سإاجد رأسإك ارفع محمد يقال: يا ثم يدعني أن الله شاء ما في
َطه وسَإْل ْع ّفع» . واشفع ُت ُتَش
ٍد فأحمده رأسإي فأرفع ّلمنيه بتحمي ّد أشفع ثم يع ًا لي فيح ُأدخألهم حد ثم الجنة، ف
عليه وجب القرآن» أي حبسه ل من إل بقي ما رب فأقول: يا الرابعة أعود

الخلود.
ُيخرج وسإلم عليه الله صلى النبي أن مالك بن أنس فحدثنا النار من قال: «(

من ُيْخَرج شعيرة) ثم يزن ما الخير من قلبه في وكان الله إل إله ل قال من
ًة، يزن ما الخير من قلبه في وكان الله، إل إله ل قال من النار من يخرج ثم َذّر
ًة» . يزن ما الخير من قلبه في وكان الله إل إله ل قال من النار ُبّر
دعا قد دعوة نبي لكل قال: «إن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن أنس عن
ُتِجيب بها، القيامة» . يوم لمتي شفاعًة دعوتي اخأتبأت قد وإني له، فاسإ

الصحيحين.  في الثلثة الحاديث

يوم كان قال: «إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن كعب بن ُأبّي عن
فخر» . ول شفاعتهم وصاحب وخأطيبهم الناس إمام ُكنت القيامة

تعبر أمتي أنتظر لقائم قال: «إني وسإلم عليه الله صلى النبي أن أنس عن
يسألون، محمد يا جاءتك قد النبياء فقال: هذه عيسى جاءني إذا الصراط على

َع يفرق أن الله ويدعون إليك قال: يجتمعون أو الله، يشاء حيث إلى المم جمي
ِعظم ْلَجمون فالخلق فيه، هم ما ل كالزكيبة؛ عليه فهو المؤمن فأما العرق؛ في ُم

إليك. أرجع حتى الموت. فقال: انتظر فيغشاه الكافر وأما

َق لم ما فلقي العرش تحت فقام وسإلم عليه الله صلى الله نبي فذهب ْل َلك َي م
ًفى له: فقل محمد إلى أذهب جبريل: أن إلى الله فأوحى مرسَإل، نبي ول مصط

ْعطه سَإْل رأسإك ارفع كل من ُأخْأرج أن أمتي في تشفع. فشفعت واشفع ُت
ًا وتسعين تسعة ًا، إنسان ّدد زلت فما واحد منه أقوم فل وجّل عّز ربي إلى أر
ًا ّفعت، إل مقام أمتك من أدخأل محمد قال: يا أن ذلك من الله أعطاني حتى ُش

ْلف من ًا الله إل إله ل أن شهد من الله خَأ ًا يوم ًا واحد ذلك» . على ومات مخلص
النار من قال: «يخرج وسإلم عليه الله صلى النبي عن حصين بن عمران عن
الجهنميين» . فيسّمون محمد بشفاعة قوم
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البخاري. بإخأراجه انفرد
لهل وسإلم: «شفاعتي عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مالك بن أنس عن

ُأمتي» . من الكبائر

ّيرت عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عمرو بن عبدالله عن بين وسإلم: «خُأ
ْدخأل أن وبين الشفاعة ْطر َي َفى، أعّم لنها الشفاعة فاخأترت الجنة، أمتي َش ْك وأ
المتلوثين» . للمذنبين ولكنها ل المتقين؟ للمؤمنين أفترونها

دعوة نبي لكل وسإلم: «إن عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عيدالله عن
للمذنبين القيامة يوم لمتي شفاعًة دعوتي اخأتبأت وإني الدنيا، في ُيعّجلها

ّطخين» .  المتل

ُد وسإلم: «أنا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال سإعد أبي عن آدم ولد سإي
فخر» . ول القيامة يوم شافع أول وأنا فخر، ول القيامة يوم
دعوة نبي لكل قال: «إن وسإلم عليه الله صلى النبي أن عبدالله بن جابر عن
القيامة» . يوم لمتي شفاعًة دعوتي وخأبأُت أمته، في بها دعا

ومسلم. . اليخاري أخأرجه
يوم كان وسإلم: «إن عليه الله صلى الله رسإول قال: قال كعب بن أبّي عن

فخر» . ول شفاعتهم وصاحب وخأطيبهم النبيين إمام كنت القيامة

َباُب الثامن ال
المحمود المقام ذكر في
ْبعث وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن مالك بن كعب عن ُي الناس قال: «
َذن ثم خأضراء ُحلًة ربي ويكسوني َتّل على وأمتي أنا فأكون القيامة يوم لي ُيؤ

المحمود» . المقام أقول. فذلك أن الله شاء ما فأقول
لقوم وسإلم: «إني عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مسعود ابن عن

ًة بكم جيء إذا قال: ذاك المحمود، المقام َفا ً عراة ُح ًا فأقوم ُغْرل مقام
ًا. قال: هو لمتي» . فيه أشفع الذي المحمود المقام محمود

رّب وسإلم: «يقيمني عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن
ًا العالمين بعدي» . أحد يقيمه ولن فبكى، أحد، يقمه لم مقام

ْبعثك أن تعالى: { عسى قوله في عباس ابن عن ًا ربك َي ًا}. قال: مقام محمود
ْقعده العرش». على ُي

ًا؟ قوله معنى قيل: ما فإذا محمود
الخلق. على لرفعته هو َيْحَمده مقام فذلك العرش على ُيقعده قلنا قلنا: إن

َثك أن تعالى: {عسى قوله في عباس ابن عن َع ْب ًا ربك َي ًا} . مقام محمود
ًا ربه من لمحمد قال: إن لي يقومه ل مقام َقّرب، ملك ول مرسإل نب الله يبين ُم

َله للخلئق وجّل عّز والخأرين. الولين جميع على فض
القيامة يوم كان قال: «إن وسإلم عليه الله صلى النبي أن حسين بن علي عن

ّدت ّد الرض ُم قدميه» .  موضع إل للنسان يكون ل حتى الديم َم

ْدعى، من أوَل وسإلم: «فأكون عليه الله صلى النبي قال يمين عن وجبريل ُي
إلّي. أرسإلت أنك أخأبرني هذا إن فأقول: رّب قبلها، رآه ما والله الرحمن،



مكتبة                                             المصطفى فضائل بتعريف الوفا
 السإلمية مشكاة

أطراف في عبادك رب فأقول: يا أشفع وتعالى: صدق. ثم تبارك الله فيقول
المحمود» . المقام فهو الرض،

التاسإع الباب
الصراط على المؤمنين وسإلم عليه الله صلى تخليصه في
ُيضرب هريرة أبي عن الله صلى النبي جهنم. قال جسر على الصراط قال: 

يجوزه» . من أول وسإلم: «فأكون عليه
. أخأرجاه

صلى الله رسإوُل قال: قال هريرة وأبي حذيفة حديث من مسلم أفراد وفي
ّلم يقول: رّب الصراط على قائم وسإلم: «نبيكم عليه الله سإلم» . سإ
قال: أنا القيامة يوم لي َيشفع أن وسإلم عليه الله صلى النبي أنس: سإألت عن

تطلبني ما أوَل قال: اطلبني الله؟ نبي يا القيامة يوم أطلبك فأين فاعل. قلت
َقك لم الصراط. قال: قلت: فإن على ْل الميزان. عند قال: فأنا الصراط؟ على أ

َقك لم قال: قلت: فإن هذه أخأطىء ل الحوض، عند قال: فأنا الميزان؟ عند أل
. المواطن الثلثة

َباُب العاشر ال
الجنة يدخأل من أول وسإلم عليه الله صلى نبينا أن ذكر في
يوم الجنة باَب وسإلم: «آتي عليه الله صلى الله رسإول قال: قال ثابت عن

ل ُأمرُت فأقول: محمد. فيقول: بك أنت؟ الخازن: من فيقول فأسإتفتح القيامة
َلك» . لحد أفتح قب
من أول وسإلم: «أنا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مالك بن أنس عن

ْقرع فأفتح فأقول: محمد. فيقول: أقوم أنت؟ الخازن: من فيقول الجنة باب َي
بعدك» . لحد أقوم ول قبلك لحد أقم فلم لك

. مسلم بإخأراجه انفرد
الله خأليُل وسإلم: إبراهيم عليه الله صلى النبي أصحاب قال: قال حذيفة عن

ّلمه وموسإى ًا، الله ك ُأعطيَت؟ فماذا وروحه، الله كلمة وعيسى تكليم

ُد ْفتح من أول وأنا القيامة يوم رايتي تحت كلهم آدم قال: «ول الجنة» أبواب له ُت
 .

الجنة قال: «إن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن الخطاب بن عمر عن
ِم على وُحّرمت أدخألها، حتى كلهم النبياء على ُحّرمت أمتي» . تدخألها حتى الم

شافعهم وسإلم: «أنا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مالك بن أنس عن
ّبشرهم وأنا ُحبسوا، إذا َلُسوا، إذا ْم ْب بيدي» . الجنة ومفاتيح َأ

من أوُل أنا وسإلم: «إنما عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن
َفْخر» . ول الجنة يدخأل

عشر الحادي الباُب
وسإلم عليه الله صلى أمته فضل ذكر في
الخأرون قال: «نحن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن هريرة أبي عن

ْيد القيامة، يوم السابقون فهذا بعدهم، من وأوتيناه قبلنا ِمن الكتاَب أوتوا أنهم َب
َتلفوا عليهم ُفرض الذي يومهم َبع، لنا فهم له، الله فهدانا فيه فاخأ ًا فاليهود َت غد
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غد» . بعد والنصارى
ْهز عن الله صلى النبي قال: سإمعت جده عن أبيه، عن معاوية، بن حكيم بن َب

ٍة سإبعين ُتوفون إنكم يقول: «أل وسإلم عليه الله على وأكرُمها خأيرها أنتم أم
تعالى» .

َذيفة عن َيمان بن ُح ًة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «سإجد ال سإجد
ّيرني ربي قال: إن رأسإه رفع فلما فيها، ُقبضت قد نفسه أن فظننا أمتي في خأ

ْفعل ماذا ْلقك هم قلت: رّب بهم؟ َي ّيرني خَأ َبادك. فخ كذلك. له فقلت الثانية وِع
أمتي من الجنة يدخأل من أوَل أن وبّشرني محمد، يا أمتك في ُأخأزيك قال: ل

ًا سإبعون معي ًا، سإبعون ألف كل مع ألف إلّي أرسإل ثم حساب، عليهم ليس ألف
ْعطَِ وسَإْل ُتَجْب فقال: ادع َو فقلت ُت ِطّي لرسإوله: أ ْع فقال: ما سإؤلي؟ ربي ُم

ليعطيك.  إل إليك أرسإلني

ل أن وأعطاني تأخأر، وما ذنبي من تقدم ما لي وغفر فخر ول ربي أعطاني ولقد
ْغلب، ول أمتي َتُجوع حوضي، في يسيل الجنة في نهر وهو الكوثر، وأعطاني ُت

ْي بين يسير والرعب والنصب العز وأعطاني ًا، أمتي يد أول أني وأعطاني شهر
ّيَب الجنة، أدخأل النبياء َط ًا لنا وأحّل الغنيمة، ولمتي لي و ّدد مما كثير على ش

َحرج» . من علينا يجعل ولم َقبلنا، من

عشر الثاني الباب
ّو ذكر في الجنة في الخلق على وسإلم عليه الله صلى منزلته عل
درجٌة وسإلم: «الوسإيلة عليه الله صلى الله رسإول قال: قال سإعيد أبي عن
ُلوا درجة، فوقها ليس تعالى الله عند الوسإيلة» . يؤتيني أن الله َفَس
علّي صليتم قال: «إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن هريرة أبي عن

الوسإيلة» . لي الله فاسإألوا
الوسإيلة؟ وما الله، رسإول فقيل: يا

َلى ُع هو» . أنا أكون أن وأرجو واحد، رجل إل ينالها ل الجنة في درجة قال: «أ
ّلوا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال وعنه لكم زكاة فإنها علّي وسإلم: «ص

ُلوا ذلك أكون أن أرجو وأنا لرجل وهي الجنة، من الوسإيلة الدرجة لي الله وسَإ
الرجل» .

سإمعتم يقول: «إذا وسإلم عليه الله صلى النبي سإمع أنه عمرو بن عبدالله عن
ّلوا ثم يقول ما مثَل فقولوا المؤذن الله صلى صلة علّي صلى من فإنه علّي، ص

ًا، عليه ُلوا ثم عشر ّلت الوسإيلة لي الله سإأل فمن الوسإيلَة، وجل عز الله سَإ ح
الشفاعة» . عليه
اللهم وسإلم: «قال عليه الله صلى الله رسإول قال: قال ثابت بن رويفع عن

ْله محمد على صلي َعد وأنز ّلت في عندك المقّرب المق شفاعتي له الجنة. ح
القيامة» . يوم

والربعون الخامس الباب
 وسإلم عليه الله صلى الله برسإول التعزية من سإمع ما ذكر في
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جاء وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ُقبضُ قال: لما طالب أبي بن علي عن
الله في إن الله، ورحمة عليكم فقال: السلم شخِصه ُيرى ول صوته ُيْسمع آِت

ًا ًا مصيبة كل من ِعوض ًا هالك كل من وخَألف َدَرك فثقوا فبالله فائت، كل من و
الثواب. والسلم. ُحرم من المحروم فإن فارجوا، وإياه

والربعون السادس الباب
وسإلم عليه الله صلى يبلى ل أنه في
أفضل من وسإلم: «إن عليه الله صلى الله رسإوُل قال: قال أوس بن أوس عن

ِبضُ، وفيه آدم، خُألق فيه الجمعة، يوم أيمانكم َقة، وفيه النفخة وفيه ُق ْع الّص
َلّي الصلة من فأكثروا علّي» . معروضٌة صلتكم فإن فيه، َع
ِرْمت، وقد عليك صلتنا تعرض وكيف الله رسإول قالوا: يا بليت؟ أي أ

النبياء» . أجساد تأكل أن الرض على َحّرم الله قال: «إن

والربعون السابع الباب
وسإلم عليه الله صلى عليه أمته أعمال عرض في
ْوس حديث في سَإبق قد قال: «إن أنه وسإلم عليه الله صلى النبي عن َأ

القيامة» . يوَم علّي ُتعرض أعمالكم
خأيٌر وسإلم: «حياتي عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عبدالله بن بكر عن
ِدثون لكم ُدثا ُتْح َيْح ًا وفاتي كانت ِمّت أنا فإذا لكم، و ْعَرض لكم، خأير علّي ُت

ًا رأيُت فإْن أعمالكم، لكم» . اسإتغفرت شّرا رأيت وإن الله، حمدت خأير
خأير وسإلم: «حياتي عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مالك بن أنس عن
ْنزل لكم عليكم، َيْحرم وما لكم يحّل بما فأخأبركم السماء، من الوحُي علّي َي

ِتي حمدت حَسن من كان فما خأميس، كّل أعمالكم علّي ُتعرض لكم خأير ومو
ذنوبكم» . الله أسإتوهب ذنب من كان وما عليه، الله

والربعون الثامن الباب
وسإلم عليه الله صلى المنام في رؤيته في
فقد المنام في رآني قال: «من وسإلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن

صورتي» .  في يتمثّل ل الشيطان فإن رآني

في رآني وسإلم: «من عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مالك بن أنس عن
بي» . يتمثّل ل الشيطان فإن رآني، فقد المنام

ّق، رأى فقد رآني قال: «من وسإلم عليه الله صلى النبي أن سإعيد أبي عن الح
بي» . يتكوّن ل الشيطان فإن
وسإلم: «من عليه الله صلى الله رسإول قال: قال الشجعي مالك أبي عن

رآني» . فقد المنام في رآني
وسإلم عليه الله صلى له يجري وما وحشره بعثه أبواب

ّول الباب ال
وسإلم عليه الله صلى القيامة يوم الرض عنه تنشق من أول أنه في
الناس أوُل وسإلم: «أنا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مالك بن أنس عن

ًا ُبعثوا» . إذا خأروج
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َعقون الناس قال: «إن أنه وسإلم عليه الله صلى النبي عن سإعيد أبي عن ُيْصع
ل العرش عند موسإى فأجد التراب من رأسَإه يرفع من أول فأكون القيامة يوم

ل» . أم ُصعق فيمن أكان أدري
. أخأرجاه

ُد وسإلم: «أنا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال سإعيد أبي عن آدم ولد سإي
ّق من وأول ّفع» . وأول شافع وأول الرض، عنه تنش مش
من أول وسإلم: «أنا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال سإلم بن عبدالله عن

فخر» . ول الرض عنه تنشق
ّق من أوُل قال: «أنا وسإلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن عنه تنش

فخَر» . ول القيامة يوم الرض

الثاني الباب
وسإلم عليه الله صلى نبينا مع مريم بن عيسى حشر في
وسإلم: «ينزل عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عمرو بن عبدالله عن

ًا ويمكث له، ويولد فيتزوج الرض إلى مريم بن عيسى ثم سإنة، وأربعين خأمس
أبي بين واحد قبر من مريم بن وعيسى أنا فأقوم قبري، في معي فيدفن يموت

وعمر» . بكر

الثاني الباب
 وسإلم عليه الله صلى نبينا مع مريم بن عيسى حشر في

وسإلم: «ينزل عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عمرو بن عبدالله عن
ًا ويمكث له، ويولد فيتزوج الرض إلى مريم بن عيسى ثم سإنة، وأربعين خأمس
أبي بين واحد قبر من مريم بن وعيسى أنا فأقوم قبري، في معي فيدفن يموت

وعمر» . بكر


