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 1/  الجأزاء عدد

خطبة
المنيف العلي وقدره الشريف بمولده التعريف في

الظلم في النأوار ومولج الكمم رتاج وفاتق النسم أمشاج بارىء لله الحمد
في نأوحا ونأجى آدم كالفخار صلصال من خلق العدم من الموجأودات ومخرج
) إبراهيم على وسإلما بردا ( كونأي للنار وقال عم الذي الغرق من السفينة

ونأجاه فرعون سإطوة من موسإى وسإلم تضطرم  وهي69 21 النأبياء سإورة
الله صلى بمحمد النأبياء وختم مريم ببراءة المهد في عيسى وأنأطق اليم من

ما على أحمده المم خير وأمته آدم ولد سإيد وجأعله وسإلم أجأمعين وعليهم عليه
الله إل إله ل أن وأشهد وأبرم قضى فيما تعالى إليه أمري وأفوض وأنأعم رزق

المصطفى عبده محمدا أن وأشهد وأسإلم به آمن من شهادة له شريك ل وحده
ورسإوله المكرم

الخلق بأحسن وأختصه والعجم العرب كافة إلى أرسإله المعظم المجتبى
الموفين وأصحابه والكرم الفضل أهل آله وعلى محمد على صل اللهم والشيم
عليه الله {صلى المصطفى وجأود فيه كان بيوم فحقيق بعد أما والذمم بالعهود

سإعيدا طالعا يعقد أن غرته فيه أسإفرت بوقت وخليق عيدا يتخذ وسإلم}أن
بتعظيم تعالى الله إلى وتقربوا الذنأوب عواقب واحذروا الله عباد الله فاتقوا
يعظم ومن ( ذلك الغيوب علم عند حرمته واعرفوا المحبوب النبي هذا شأن

أكرم ما أنأه  واعلموا32 22 الحج ) سإورة القلوب تقوى من فإنأها الله شعائر
لحظ من عند بركتها أعظم وما قدرها عرف من عند الشريفة مولده أيام

يوم وفي الشرف بيضة الكون جأوهرة عن انأبثقت الول ربيع شهر ففي سإرها
أبرز عشره ثإانأي وفي الصدف باطن من المصونأة الدرة ظهرت منه الثإنين
الوعد صادق أنأجز ) المشرفة ( مكة وب العدم كمون من السعد سإابق

ما حمله و أبوه ومات الصم رجأب شهر في أمه به حملت الكرم بمضمون
آمنة الحوامل تشكوه مما وكانأت آمنة المانأة من حملته ما أدت ثإم اسإتتم
 بطلوع طلئعه وبشرت وبدا السعادة صبح أسإفر فحينئذ

بقطب السعود أفلكا ودارت الفضال بعقود الوجأود جأيد وطوق الهدى شمس
رافعا الرض على يديه وسإلم}واضعا عليه الله {صلى فوضعته الكمال دائرة
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مكرما النفاس قذر عن منزها مختونأا السرة مقطوع السماء إلى رأسإه

التي الفرس نأار وخمدت الشام أرض ) من ( بصرى قصور له فأضاءت
وتواصلت كسرى إيوان ولد حين لهيبته وانأشق عام ألف منذ تخمد ولم يعبدونأها

وفادته بميمون النأوار مطالع وأشرقت البشرى هواتف والكهان الرهبان من
إذعانأا وجأوهها على الصنام وخرت ولدته بطيب القطار أرجأاء وتعبقت
وفطاما رضاعا السعدية حليمة تولته ثإم أياما عمه مولة ثإويبة فأرضعته لسيادته
ثإديها فدر مدته في الخيرات منه تتعرف تزل ولم بحضانأته البركات فشملتها

نأاهل تروي ل كانأت أن بعد باللبن شارفها وجأادت عاطل كان أن بعد عليه
ذلك قبل وكانأت بلدها وأخصبت ثإاقل كانأت وقد السير في أتانأها وأسإرعت

ًا يشب وكان الحولن له تم أن بعد فصلته ثإم ماحل الغلمان يشبه ل شباب
من فشقا الصبيان بين من الملكان وأخذه نأبوته مخائل صغره في لها وظهرت

الشيطان حظ هذا وقال سإوداء علقة منه فاسإتخرجأا سإرته إلى صدره تحت
واليمان بالحكمة ختماه ثإم الكوثإر بماء وغسله

جأزم فلذلك زمزم بماء غسله أنأهما الصحيحة الحاديث في المشهور قلت
لسن ماتت ثإم الكوثإر من أفضل زمزم ماء أن المتأخرين من وغيره البلقيني

وعين وسإلم}ينشأ عليه الله {صلى يزل ولم عمه ثإم جأده وكفله أمه تمييزه
خلق كل نأشأ منذ تعالى الله ومنحه ويخشاه يحذره مما وتحفظه ترعاه العناية
والصيانأة بالعفة أقرانأه بين من وعرف الجليل بالمحل القلوب من وأحله جأميل
سإموها أفق في بعثته مطالع أخذت ولما والمانأة بالصدق زمانأه أهل عند وتميز

يخلو فكان بربه للنأس الخلوة إليه حببت علوها من تطلع أن نأبوته لشمس وآن
عليه وتسلم والنأوار الضواء له تظهر وكانأت بقربه ) وتنعم ( حراء في

رؤيا يرى ل فكان إلهاما وتعليمه مناما وحيه كان ثإم والشجار الحجار بالرسإالة
الربعين بلغ فلما والنجح بالفوز ظفر إل أمرا ينوى ول الصبح فلق مثل جأاءت إل

( اقرأ فأقرأه والرسإالة النبوة بمنشور الجللة ذي ربه من المين جأبريل جأاءه
بالقلم علم الذي الكرم وربك اقرأ علق من النأسن خلق خلق الذي ربك باسإم
عليه الله {صلى  فمكث5 96 العلق ) سإورة يعلم لم ما النأسن علم

بالحكمة ربه سإبيل إلى يدعوهم سإنة عشرة ) ثإلثا ( مكة وسإلم}ب
من به وكذب البقاء دار في السعادة له سإبقت من به فآمن الحسنة والموعظة

الشقاء الزل في عليه كتب

وجأبريل فسار العظيم بالسإراء الله خصه الكريم مبعثه من سإنين ولعشر
بالمناجأاة وشرف المنتهى سإدرة وجأاوز العلى السماوات أعلى إلى له مصاحب

) أدنأى أو قوسإين قاب ( فكان عنه ترجأم ما القرب من ونأال السإنى المقام في
سإيف فسل وأسإرته أنأصاره ومأوى هجرته دار إلى هاجأر  ثإم9 53 النجم سإورة
البلد أقفال له الله فتح حتى جأهده غاية الله سإبيل في وجأاهد غمده من الحق

أجأله حضور عند توفاه ثإم كله الدين على دينه وأظهر العباد نأواصي من ومكنه
من فسبحان العظيم والفوز الكرامة من النعيم جأنات في له الله أعد ما إلى

ومعولهم آدم ولد سإيد وجأعله النأام لجميع رحمة وأرسإله الكرام بأنأواع حباه
وشرف المسامع بذكره ومل الشرائع بشرعه ونأسخ وأولهم النبيين وخاتم
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صعب كل وذلل ذاكر كل لسان في بذكره ذكره وقرن والمنابر المنائر برسإالته
أكرمنا الذي تعالى الله نأسأل ركابه في تجاهد الكرام بملئكته وأمده لطلبه

برحمته شملته ممن وإياكم يجعلنا أن بنوره الكفر ظلمات من وأخرجأنا بظهوره
الدنأيا هذه في يشرفنا وأن الرعاية عين أحواله جأميع في حظته ول العناية

وزمرته شفاعته في القيامة يوم ويحشرنأا زيارته واغتنام سإنته واتباع بطاعته
وأكرم لديك الشفعاء أوجأه فهو عليك بحقه إليك ونأتشفع إليك نأتوجأه إنأا اللهم

ول كشفته إل ضرا ول فرجأته إل ولهما غفرته إل ذنأبا لنا تدع ل أن عليك الخلق
ول أصلحته إل واليا ول يسرته إل خيرا ول صرفته إل شرا ول كفيته إل عدوا

إل رضى لك هي حاجأة ول أعنته إل للخير طالبا ول نأصرته إل سإبيلك في مجاهدا
الراحمين أرحم يا قضيتها

الكتاب هذا مضمون سإرد في الول الباب
اللباب أولوا به ليتذكر

معجزاته من بينهما وما وفاته وسإلم}إلى عليه الله {صلى مولده ذكر من
الكتاب سإائر في فصلناه عما لغناه مقتصر عليه اقتصر لو بحيث وغزواته

 وفرطناه

يوم الول ربيع وسإلم}في عليه الله {صلى محمد نأبينا ولد السير علماء قال
حليمة وأرضعته الشهر على منه خلت ليلة عشرة لثنتي خلف بل الثإنين

( بني بلد إلى به رجأعت ) ثإم ( مكة به وقدمت كاملين لحولين وفصلته السعدية
الخامس العام وسإلم}في عليه الله {صلى صدره وشق عليه ) لحرصها سإعد
نأحو عندهم إقامته مدة وكانأت عليه تخوفت لما بعده به قدمت ثإم عندهم وهو

وسإلم}خرجأت عليه الله {صلى مولده من السادسإة السنة وفي أعوام خمسة
) ( البواء ب فماتت به رجأعت ثإم شهرا به ) فأقامت ( المدينة إلى معها أمه به

على المطلب عبد جأده وفد السابعة السنة ) وفي والمدينة ( مكة بين بموحدة
عليه الله {صلى محمد بنبوة والكهان سإيف فأخبره الحميري يزن ذي بن سإيف

وفي طالب أبو عمه وكفله المطلب عبد جأده توفي الثامنة السنة وسإلم}وفي
) رآه ( بصرى بلغوا ) فلما ( الشام إلى طالب أبو عمه به خرج عشرة الثالثة
النبوة صفات فيه فتحقق ممدودا المهملة وكسر الموحدة بفتح الراهب بحيرا
الفاء بكسر الفجار حرب كانأت عشرة الرابعة وفي به فرجأع برده عمه فأمر
{صلى النبي فشهدها قريش على لهوازن الدائرة وكانأت وهوازن قريش بين
عقدت ثإم هوازن على لقريش الدائرة فانأقلبت يوما قومه وسإلم}مع عليه الله

الخامسة وفي قومه مع فشهده المظلوم لنصرة الفضول حلف قريش
الله رضي خديجة غلم ميسرة وسإلم}مع عليه الله {صلى خرج والعشرين

نأبي هذا أن ( أشهد فقال الراهب النون بفتح نأسطور فرآه لها تجارة في عنها
الله {صلى منه شاهد وبما بذلك ميسرة أخبرها رجأعا ) فلما النأبياء آخر وأنأه
قريش بنت والثلثإين الخامسة وفي فنكحها نأفسها إلى وسإلم}فخطبته عليه

الثامنة وفي مكانأه في السإود وسإلم}الحجر عليه الله {صلى ووضع الكعبة
النأوار يرى كان ) ثإم ( حراء بغار يخلو فكان الخلوة إليه الله حبب والثلثإين
الله {صلى مبعثه وقبل والشجار الحجار عليه تسلم كان ثإم الهواتف ويسمع

رؤيا يرى ل وكان مناما وحيه كان أشهر وسإلم}بستة عليه
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عليه الله {صلى بلغ ولما المفلوق الصبح أي الصبح فلق مثل جأاءت إل

بسورة وجأل عز ربه من بالوحي السلم عليه جأبريل جأاءه سإنة وسإلم}أربعين
الله إلى الناس يدعو أمره أول في فكان المزمل ثإم المدثإر ثإم القلم ثإم اقرأ
94 15 الحجر ) بسورة تؤمر بما ( فاصدع عليه الله أنأزل حتى سإرا وجأل عز
مبعثه من الخامسة السنة وفي الدعوة فأظهر بالتوحيد جأموعهم شق أي

وعبد والزبير عثمان منهم الصحابة من جأماعة وسإلم}هاجأر عليه الله {صلى
عشر بها ) فأقاموا ( الحبشة إلى معهم ومن عنهم الله رضي وجأعفر الرحمن

حمزة وسإلم}أسإلم عليه الله {صلى مبعثه من السادسإة السنة وفي سإنين
لمستهل السابعة السنة وفي السإلم بإسإلمهما فعز عنهما الله رضي وعمر

النبي إليهم يسلموا أن إل هاشم بني قطيعة على قريش تعاهدت منها المحرم
في وعلقوها صحيفة بينهم بذلك وكتبوا منه وسإلم}ويبرؤوا عليه الله {صلى
عبد بن المطلب بنو إخوانأهم وتبعهم مناف عبد بن هاشم بنو فاعتزل الكعبة
أن إلى سإنين ثإلثا نأحو به فأقاموا طالب أبي شعب إلى طالب أبي مع مناف
المطلب بن السإود بن وزمعة مناف عبد بن نأوفل بن عدي بن المطعم سإعى

في الشعب من المطلب وبنو هاشم بنو فخرج الصحيفة نأقض في أسإد بن
خديجة بعده ماتت ثإم طالب أبو مات العاشرة السنة وفي التاسإعة السنة أواخر
شديدا حزنأا وسإلم}لموتهما عليه الله {صلى فحزن أيام بثلثإة عنها الله رضي
ونأالت

طالب أبي عمه حياة في تناله تكن لم وسإلم}ما عليه الله {صلى منه قريش
يدعو شهرا بها ) وأقام ( الطائف وسإلم}إلى عليه الله {صلى النبي فخرج
فرجأع سإفهاءهم انأصرافه عند به وأغروا قوله عليه فردوا تعالى الله إلى ثإقيفا
عشرة الحادية السنة وفي عدي بن المطعم بجوار إل يدخلها ) فلم ( مكة إلى

فآمن الموسإم في القبائل على نأفسه عرض وسإلم}في عليه الله {صلى اجأتهد
وفي السإلم فيها ) ففشا ( المدينة إلى ورجأعوا النأصار رؤسإاء من سإتة به

المسجد من موله به أسإرى رمضان أو منها رجأب في عشرة الثانأية السنة
الله فرض الليلة تلك وفي المنتهى سإدرة إلى ثإم القصى المسجد إلى الحرام

اثإنا وافاه الموسإم في السنة تلك آخر وفي صلوات الخمس أمته وعلى عليه
قوله في المذكورة النساء بيعة فبايعوه ) ليل ( العقبة ب النأصار من رجأل عشر
سإورة ) الية يزنأين ول يسرقن ول شيئا بالله يشركن ل أن ( على تعالى

على فأسإلم القرآن يقرئهم عمير بن مصعب معهم  وبعث12 60 الممتحنة
فأسإلم الخزرج سإيد عبادة بن وسإعد الوس سإيد معاذ بن سإعد السعدان يديه

الموسإم في آخرها في عشرة الثالثة السنة وفي قومهما من كثير لسإلمهما
أن على ) أيضا ( العقبة عند فبايعوه النأصار مسلمي من رجأل سإبعون وافاه

له وأخرجأوا وأبناءهم ونأساءهم أنأفسهم منه يمنعون مما إليهم هاجأر إن يمنعوه
) ( المدينة إلى رجأعوا ثإم الوس من وثإلثإة الخزرج من تسعة نأقيبا عشر أثإني
) ( المدينة إلى بالهجرة أصحابه وسإلم}حينئذ عليه الله {صلى النبي فأمر

فهاجأروا
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الهجرة في تعالى ربه من الذن وسإلم}ينتظر عليه الله {صلى وأقام إليها

الندوة دار في قريش فاجأتمعت عنهما الله رضي بكر وأبا عليا معه وحبس
فنزل قتله على وسإلم}فأجأمعوا عليه الله {صلى النبي أمر في للمشاورة

وأمره بذلك فأخبره تعالى الله عند من بالوحي والسلم الصلة عليه جأبريل
المذكورة السنة من صفر أواخر في وذلك إليها ) فهاجأر ( المدينة إلى بالهجرة
وسإلم}ودخل عليه الله {صلى مبعثه من عشرة ثإلثا لتمام عشرة الرابعة
من عشر الثانأي الثإنين ) يوم ( المدينة عوالي وسإلم}من عليه الله {صلى

وبنى ليلة عشرة أربع عوف بن عمرو بني ) عند ( قباء في فلبث الول ربيع
في المطلب عبد جأده أخوال النجار بني في فنزل انأتقل ) ثإم ( قباء مسجد فيها

وفي ومساكنه الشريف مسجده بنى أن إلى شهرا النأصاري أيوب أبي منزل
أو الثانأية السنة أول وفي الذان شرع الهجرة سإني من الولى وهي السنة تلك
تنجيكم تجارة على أدلكم هل ءامنوا الذين ( يأيها تعالى قوله نأزل الولى آخر
سإورة ) اليات الله سإبيل في وتجاهدون ورسإوله بالله تؤمنون أليم عذاب من

تعالى قوله نأزل رجأب في الثانأية السنة وفي بالجهاد  فأمر1011 61 الصف
شطر وجأهك فول ترضاها قبلة فلنولينك السماء في وجأهك تقلب نأرى ( قد

صلى أن بعد لكعبة ا إلى القبلة  فحولت144 2 البقرة ) سإورة الحرام المسجد
نأزل الثانأية السنة أي منها شعبان وفي شهرا عشر سإتة نأحو المقدس بيت إلى

2 البقرة سإورة ) اليات الصيام عليكم كتب ءامنوا الذين أيها ( يا تعالى قوله
الفطر وسإلم}صدقة عليه الله {صلى فيه وفرض رمضان صوم  ففرض183

رمضان من عشر السابع الجمعة يوم ) - في الثانأية السنة ( أي ايضا وفيها
سإورة ونأزلت الجمعان ألتقي يوم الفرقان يوم وهي ) الكبرى ( بدر وقعة كانأت

النبي ) أمر ( بدر ) - بعد الثانأية السنة - ( أي وفيها غنائمها قسمة في النأفال
النضير بني من وأمه الطائي الشرف ابن كعب وسإلم}بقتل عليه الله {صلى

بن محمد عليهم الوس من من خمسة ) فقتله ( يثرب من حصن في وهو
بن رافع أبي وسإلم}بقتل عليه الله {صلى أمر - ثإم واللم الميم - بفتح مسلمة

الله عبد عليهم الخزرج من سإبعة ) فقتله ( خيبر ب حصن في وهو الحقيق ابي
) - الثانأية السنة - ( أي - وفيها كعظيم التحتية على الفوقية - بتقديم عتيك بن

- السإرائيلي الحبر سإلم بن الله عبد رهط قينقاع ) - بنو ( المدينة يهود نأقضت
حكمه على على نأزلوا وسإلم}حتى عليه الله {صلى النبي فحاصرهم العهد

وفي له فوهبهم حلفاءه وكانأوا سإلول ابن أبي بن الله عبد منه فاسإتوهبهم
) فأكرم ( أحد وقعة كانأت منه عشر الخامس اليوم في شوال في الثالثة السنة

قوله ونأزل عنه الله رضى حمزة ومنهم بالشهادة اكرم من فيها تعالى الله
السورة آخر ) الى للقتال مقاعد المؤمنين ء تبوى أهلك من غدوت ( وإذ تعالى
النبي ) بعث ( أحد ) - بعد الثالثة السنة - ( أي  وفيها3 121 عمران آل سإورة
بعض في كانأوا فلما عينا عشرة في ثإابت بن وسإلم}عاصم عليه الله {صلى

الطريق
لحيان بنو بهم ) ظفر الظهران ومر ( عسفان بين لهذيل ماء ) وهو ( الرجأيع ب

وهما أثإنين وأسإروا أثإنان وهرب سإتة منهم فقتلوا بالمان العهد أعطوهم أن بعد
فأشتروهما ) لقريش ( مكة ب فباعوهما الدثإنة وزيدبن عدي بن خبيب

عليه الله {صلى النبي ) بعث ( أحد - بعد الثانأيا السنة أي أيضا وفيها وقتلوهما
القراء وهم رجأل سإبعين السإنة ملعب العامري مالك بن عامر وسإلم}مع
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مالك بن عامر جأوار وأخفروا وذكوان ورعل عصية سإليم قبائل فقتلهم بجواره
وسإلم}يدعو عليه الله {صلى النبي فقنت

وجأد رجأع فلما الضمري أمية بن عمرو أطلقوا وكانأوا لحيان بني وعلى عليهم
وسإلم}لم عليه الله {صلى النبي من جأوار ومعهما فقتلهما عامر بني من اثإنين
النبي قصد الرابعة في أو وسإلم}وفيها عليه الله {صلى النبي فوداهما به يعلم

قتلهما اللذين الرجألين دية في ليستعينهم النضير وسإلم}بني عليه الله {صلى
عليه حجر بطرح فهموا لهم حصن جأدار إلى فاسإتند الضمري أمية بن عمرو
ثإم ذاهب غير أنأه لهم موهما فقام بذلك فأخبره السلم عليه جأبريل فنزل

نأزلت ) وفيهم ( الشام إلى فجلهم وسإلم}بالجيش عليه الله {صلى صبحهم
لول ديارهم من الكتب أهل من كفروا الذين أخرج الذي ( هو الحشر سإورة

بن حيي ) إل ( الشام إلى فجلوا آخرها  إلى2 59 الحشر ) سإورة الحشر
عليه الله {صلى النبي خرج الرابعة السنة ) وفي ( خيبر ب فلحق أخطب

) إلى ( أحد يوم له سإفيان أبي مع موعد في رمضان شهر في وسإلم}بأصحابه
- وسإلم}وفيها عليه الله {صلى النبي فرجأع وقومه سإفيان أبو يأته ) فلم ( بدر

وسإلم}إلى عليه الله {صلى فخرج الرقاع ذات غزوة - كانأت الرابعة السنة أي
فأقمت فيهم كنت ( وإذا فنزلت قتال يكن ولم بهم فالتقى غطفان ) يريد ( نأجد

102 4 النساء سإورة ) اليات الصلة لهم

- نأام رجأع - أي وسإلم}منها عليه الله {صلى قفل ولما الخوف صلة فصلوا
فهم بالشجرة سإيفه وعلق الناس عنه وتفرق القيلولة وقت - شجرة تحت

اذكروا آمنوا الذين أيها ( يا ونأزل منه الله فعصمه به بقتله الحارثا بن غورثا
) عنكم أيديهم فكف أيديهم إليكم يبسطوا أن قوم هم إذ عليكم الله نأعمت
بلغه الرابعة السنة وفي النضير بني قصة أوفي ذلك  في11 5 المائدة سإورة

عليه الله {صلى فخرج لحربه أجأمعوا خزاعة من المصطلق بني أن
من لهم ماء - وهو بمهملت ) - مصغرا ( المريسيع ب لقيهم حتى وسإلم}إليهم

والمدينة ( مكة بين مكان - وهو مكررة ومهملة بقاف ) - مصغرا ( قديد نأاحية
بنت جأويرية المؤمنين أم منهم واصطفى وذراريهم أموالهم وسإبى ) فهزمهم

وسإلم}منها عليه الله {صلى قفل ولما عنها الله رضي المصطلقية الحارثا
سإلول ابن أبي بن الله عبد أمر من وكان ماء على والنأصار المهاجأرون ازدحم

) سإورة الذل منها العز ليخرجأن المدينة إلى رجأعنا ( لئن قوله من كان ما
8 63 المنافقون

الله {صلى دنأا ) ولما ( المنافقون سإورة فيه - ونأزلت ظهر - أي نأفاقه فنجم
في ليل الجيش عن عنها الله رضي عائشة ) تخلفت ( المدينة وسإلم}من عليه

قالوا ما الفك أهل فيها فقال بها يشعروا ولم هودجأها فرحلوا لها حاجأة قضاء
) منكم عصبة بالفك جأاءوا الذين ( إن النور سإورة من اليات عشر ونأزلت
- وهي الخندق وقعة - كانأت الخامسة السنة - أي  وفيها11 24 النور سإورة

وكان ) الصغرى ( بدر غزوة بعد خمس سإنة شوال - في أيضا الحزاب
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) ( وإن ( المدينة أهل على الحصار واشتد ألفا عشر أحد فيها المشركون

الله حكى  كما9 33 الحزاب ) سإورة الحناجأر القلوب وبلغت البصار زاغت
قوله في ذكره بما عنهم الله كشف ثإم شهر نأحو الحصار مدة وكانأت عنهم

سإورة  ونأزلت33 9 الحزاب ) سإورة تروها لم وجأنودا ريحا عليهم ( فأرسإلنا
عليه الله {صلى معجزاته من وقع ) ما ( الخندق أيام في ووقع الحزاب

النبي فهدها اعترضت - التي الكاف - بضم الكدية كحديث وسإلم}الباهرة
عليه الله {صلى النبي دعا حيث جأابر وحديث وسإلم}بالمعول عليه الله {صلى

الخندق جأيش ذلك من فأشبع شعير من وصاع عناق إلى خمسة وسإلم}خامس
إبطه تحت بأقراص أنأسا بعث حيث طلحة أبي وحديث فأكثر ألف وهم كله

جأياعا رجأل وسإلم}ثإمانأين عليه الله {صلى منها فأشبع

مدة في العهد وسإلم}فنقضت عليه الله {صلى له معاهدين قريظة بنو وكانأت
جأبريل جأاء الحصار وانأقضى الحزاب الله هزم فلما المشركين وأعانأوا الحصار

فأمره القيلولة وسإلم}وقت عليه الله {صلى النبي إلى والسلم الصلة عليه
لبابة أبي إلى فأرسإلوا وسإلم}فحاصرهم عليه الله {صلى فخرج إليهم بالخروج

اشتد فلما كان ما عنه الله رضي أمره من فكان يستشيرونأه عنه الله رضي
وكان حلفاءه وكانأوا عنه الله رضي معاذ بن سإعد حكم على نأزلوا الحصار بهم
نأسائهم وسإبي رجأالهم بقتل فيهم ) فحكم ( الخندق يوم بسهم أصيب قد

الله حكم وافقت وسإلم}لقد عليه الله {صلى فقال أموالهم وقسمة وذراريهم
بقدوم فرحا عنه الله رضي لموته العرش فاهتز عنه الله رضي مات ثإم تعالى
المؤمنين أم جأحش بنت زينب تعالى الله زوجأه الخامسة السنة وفي روحه
وأنأعمت عليه الله أنأعم للذي تقول ( وإذ القرآن به نأطق كما عنها الله رضي
{صلى - خرج السادسإة السنة - أي  وفيها37 33 الحزاب سإورة ) اليات عليه
بيعة فوقعت البيت عن قريش فصدته القعدة ذي في وسإلم}معتمرا عليه الله

إليهم رده إل مسلما أحد يأتيه ل أنأه وفيه سإنين عشر الحديبية صلح ثإم الرضوان

يدخل وسإلم}وأل عليه الله {صلى صلحه في وخزاعة صلحهم في بكر بني وأن
عليه الله {صلى ورجأع وحلق هديه فنحر قابل عام من ) إل ( مكة

تحت بايعوكا إذ المؤمنين عن الله رضي ( لقد الفتح سإورة وسإلم}ونأزلت
أبو - انأفلت السادسإة السنة - أي  وفيها18 48 الفتح سإورة ) اليات الشجرة

{صلى النبي فرده ) مسلما ( المدينة - إلى كعظيم ومهملة - بموحدة بصير
بسيف فلحق وانأفلت به رجأعا اللذين الرجألين من واحدا وسإلم}فقتل عليه الله

من ورجأال عمرو بن سإهيل - بن ونأون - بجيم جأندل أبو إليه فانأفلت البحر
سإبيل فقطعوا عصابة منهم ) فاجأتمعت ( مكة ب المستضعفين المسلمين

وسإلم}أن عليه الله {صلى النبي من قريش سإألت ) حتى ( الشام إلى قريش
- أسإلم السابعة السنة - أي وفيها إليه فضمهم آمن فهو جأاءه ومن إليه يضمهم
الله رضي الوليد بن وخالد العاص بن عمرو منهم قريش رؤسإاء من جأماعة
السنة - أي وفيها النجاشي يد ) على ( الحبشة ب عمرو أسإلم أن بعد عنهما

ملوكا إلى بكتبه وسإلم}رسإله عليه الله {صلى النبي - - أرسإل السابعة
القاليم
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عليهم فدعا فمزقه كسرى إلى بكتابه بعثه السهمي حذافة بن الله عبد ومنهم

بكتابه بعثه عنه الله رضي الكلبي خليفة بن دحية ومنهم ممزق كل يمزقوا أن
عن فسأله قيصر فاسإتدعاه سإفيان أبا عنده فوجأد الروم ملك قيصر إلى

بها سإفيان أبو فأخبره دينه وسإلم}وشرائع عليه الله {صلى النبي صفات
لعدم للسإلم يوفق وسإلم}ولم عليه الله {صلى بنبوته قيصر فاعترف
سإفيان أبي قلب في يومئذ من السإلم فوقع شقاوته مع له جأنوده مساعدة

وسإلم} عليه الله {صلى النبي افتتح منها المحرم في السادسإة السنة وفي
نأصفا نأصفين أموالهم قسم ثإم ليلة عشرة سإبع حاصرهم أن ) بعد ( خيبر
مهاجأرة من بقي فيمن جأعفر عليه وقدم المسلمين بين ونأصفا لنوائبه

- المصلية الشاة اليهودية إليه وأهدت لهم فأسإهم عنهم الله ) رضي ( الحبشة
عليه الله {صلى واصطفى بذلك الذراع فأخبره - المسمومة المشوية أي

حيي بنت صفية المؤمنين ) أم ( خيبر سإبايا وسإلم}من

- السابعة السنة - أي منها القعدة ذي وفي عنها الله رضي الهارونأية السإرائيلية
رجأع ثإم ) ثإلثإا ( مكة ب وأقام القضاء وسإلم}عمرة عليه الله {صلى اعتمر
رضي المؤمنين أم الهللية الحارثا بنت وسإلم}بميمونأة عليه الله {صلى فدخل

) - ككتف ( سإرف ) ب ( مكة من منصرفه ليلة وذلك عباس ابن خالة عنها الله
كان المكان ) وبذلك الظهران ومر ( التنعيم بين - وهو مهملة وسإين بموحدة

الله {صلى المنبر له اتخذ السابعة السنة وفي عنها الله رضي وقبرها موتها
مسح حتى الجذع إليه فحن نأخلة جأذع إلى يخطب قبل من وسإلم}وكان عليه
عبد وفد عليه قدم رجأب - في السابعة السنة _ أي وفيها إليه وضمه عليه

عليه - فأثإنى وجأيم - بمعجمة الشج ورئيسهم السإلم عن يسألونأه القيس
جأمادى في الثامنة السنة وفي خيرا وسإلم}وعليهم عليه الله {صلى النبي

قرية - وهي الواو مهموزة الميم مضمومة بفوقية مؤتة غزوة كانأت منها الولى
وابن وزيدا جأعفرا فيها الله ) فأكرم ( الشام أرض ) من ( البلقاء قرى من

رضي الوليد بن خالد الراية أخذ ثإم بالشهادة عنهم الله رضي وجأماعة رواحة
هرقل وكان آلف ثإلثإة وكانأوا بالمسلمين وانأحاز يديه على الله ففتح عنه الله
ألف مئتي في الروم ملك

الصلح انأتقاض ) وسإبب ( مكة فتح كان رمضان - في الثامنة السنة - أي وفيها
الله {صلى النبي ) حلفاء ( خزاعة ) على بكر ( بني حلفاءهم أعانأت قريشا أن

عليه الله {صلى النبي من ) يطلب ( المدينة سإفيان أبو وسإلم}فقدم عليه
الكعبي الخزاعي سإالم بن عمرو وقدم فرجأع إليه يجبه فلم وسإلم}صلحا

وتجهز ذلك إلى فأجأابه قريش وسإلم}على عليه الله {صلى النبي يستنصر
( الجحفة بلغ فلما آلف عشرة ) في ( مكة وسإلم}إلى عليه الله {صلى النبي

) ( المدينة من مراحل ثإلثا - على سإاكنة مهملة حاء ثإم مضمومة ) - بجيم
بعد أسإلم قد وكان معه فرده بأهله مهاجأرا عنه الله رضي العباس عمه لقيه

) على ( مكة ب يقيم أن وسإلم}في عليه الله {صلى النبي ) واسإتأذن ( بدر
عبد بن الحارثا بن سإفيان أبو عمه ابن أيضا ولقيه له فأذن الحاج سإقاية

العيون الله وأخذ معه فرده منه جأرى كان مما معتذرا مسلما أقبل قد المطلب
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{صلى بخروجأه أحد يشعر وسإلم}فلم عليه الله {صلى بدعوته قريش على
على الرقة العباس ) أدركت الظهران ( مر بلغ فلما وسإلم}إليهم عليه الله

أمانأا يأخذوا أن ليخبرهم وسإلم}بإذنأه عليه الله {صلى النبي بغلة فركب قومه
قريش من نأفر في حرب بن سإفيان أبا وسإلم}فلقي عليه الله {صلى منه

إلى سإفيان بأبي ) وأتى ( مكة إلى فردهم الليل في وذلك يتطلعون خرجأوا
وسإلم}فدخل عليه الله {صلى أصبح ثإم وسإلم}فأسإلم عليه الله {صلى النبي

عشر ثإمانأية بها وأقام رمضان من يقيب لعشر وذلك أعلها من ) ضحى ( مكة
الصلة يقصر يوما

عوف بن مالك عليهم آلف أربعة في لحربه ) اجأتمعت ( هوازن أن بلغه ثإم
عشرة في شوال من لعشرين وسإلم}إليهم عليه الله {صلى فخرج النصري

فأعجبتهم ألفا عشر اثإني فكانأوا الفتح يوم أسإلم ممن وألفين الفتح جأيش آلف
ووجأدوا شيئا كثرتهم عنهم تغن فلم قلة من اليوم نأعلب لن فقالوا كثرتهم

) والطائف ( مكة بين واد ) وهو ( حنين شعاب في لهم كمنوا قد المشركين
فانأهزم رماة وكانأوا بالنبل ورشقوهم عليهم شدوا فيه المسلمين توسإط فلما

بغلته عن فنزل جأماعة وسإلم}في عليه الله {صلى النبي وثإبت المسلمون
ًا وأخذ الله ونأصر فانأهزموا المشركين وجأوه في به فرمى الحصى من كف

دونأهم ليقاتلوا معهم جأعلوهم قد وكانأوا وأموالهم ذراريهم فغنموا المسلمين
أبو فأدركهم والذراري المال وسإاقوا الصمة بن دريد عليهم طائفة منهم فانأهزم

رضي عامر أبو قتل أن بعد ) فهزموهم ( أوطاس ب سإرية في الشعري عامر
عليه الله {صلى النبي ) فتوجأه ( الطائف ب أكثرهم ولحق عنه الله

فلم ليلة وعشرين بضعا وحاصرهم شديدا قتال ) وقاتلهم ( الطائف وسإلم}إلى
) مسلمين ( المدينة إلى رجأوعه بعد فأتوه ورجأع بالهداية لهم فدعا بهم يظفر
) ( الطائف وسإلم}من عليه الله {صلى قفل ولما عوف بن مالك يدي على
أحرم ) - ثإم ( مكة من مرحلتين ) - على ( الجعرانأة ) ب ( حنين غنائم قسم
نأسكه ) فقضى ( مكة فدخل القعدة ذي في وذلك بعمرة منها

عليه الله {صلى له فولد القعدة ذي آخر في ) فدخلها ( المدينة إلى رجأع ثإم
الشمس وانأكسفت مات ثإم أشهر ثإلثإة وعاش إبراهيم الحجة ذي وسإلم}في

انأكسفت الناس فقال تسع سإنة من ربيع أول في الضحى وقت وذلك موته يوم
صلة بهم وصلى وسإلم}الناس عليه الله {صلى فجمع إبراهيم لموت الشمس
ينكسفان ل الله آيات من آيتان والقمر الشمس إن فقال خطب ثإم الكسوف

كما أفواجأا الله دين في الناس دخل التاسإعة السنة وفي لحياته ول أحد لموت
وسإلم}ووفدت عليه الله {صلى وفاته على علما وجأعله بذلك تعالى الله أخبر
الكذاب مسيلمة عليهم كثير جأمع ) في حنيفة ( بني وفد فمنهم الوفود عليه
بعده من وسإلم}المر عليه الله {صلى النبي له يجعل أن إل يسلم أن وأبى
عليه عيسى في فحاجأوه نأصارى ) وكانأوا ( نأجران وفد ومنهم خائبا ورجأع

عيسى مثل ( إن فنزلت أب غير من خلقة لكونأه الله ابن أنأه والسلم الصلة
أم غير من  - أي59 3 عمران آل ) سإورة تراب من خلقه آدم كمثل الله عند
جأاءكا ما بعد من فيه حاجأك - ( فمن الملعنة - أي المباهلة آية _ ونأزلت أب ول
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وأنأفسكم وأنأفسنا ونأساءكم ونأساءنأا وأبناءكم أبناءنأا نأدع تعالوا فقل العلم من
 فقال61 3 عمران آل سإورة ) الية الكاذبين على الله لعنت فنجعل نأبتهل ثإم

تفعلوا - ل والعاقب - السيد رئيساهم لهم

لبعثن فقال أصحابك من أمينا رجأل معنا ابعث وقالوا الجزية على صالحوه ثإم
عنه الله رضي الجراح بن عبيدة أبا معهم فبعث أمين حق أمينا رجأل معكم
أهل أتاكم فقال ) فأسإلموا ( اليمن وفود ومنهم المة هذه أمين هذا وقال

معهم وبعث يمانأية والحكمة يمان اليمان قلوبا وألين أفئدة أرق ) هم ( اليمن
زهير بن كعب عليه وقدم عنهما الله رضي الشعري موسإى وأبا جأبل بن معاذ

عرض لشعر دمه أهدر وسإلم}قد عليه الله {صلى النبي وكان عنه الله رضي
وأنأشده منه كان مما إليه واعتذر وسإلم}فأسإلم عليه الله {صلى بالنبي فيه
بردته وكساه عذره ) فقبل سإعاد ( بانأت المشهورة قصيدته المسجد في

( ) إلى ( تبوكا غزوة - كانأت التاسإعة السنة - أي وسإلم}وفيها عليه الله {صلى
من ألفا سإبعين وسإلم}في عليه الله {صلى فخرج الروم ) لقتال الشام

في أتخلفني فقال عنه الله رضي ) عليا ( المدينة على وخلف المسلمين
بمنزلة مني تكون أن ترضى وسإلم}أل عليه الله {صلى فقال والنساء الصبيان
الروم بلد أدنأى ) وهي ( تبوكا بلغ فلما بعدي نأبي ل أنأه إل موسإى من هارون

على الناحيه تلك أهل من جأملة وصالح عدوا يلق ولم ليلة عشرة بضع بها أقام
لتخلفهم إليه يعتذرون المنافقون ) وجأاءه ( المدينة إلى رجأع ثإم الجزية

ووكل عذرهم فقبل بالكذب له وحلفوا العسرة جأيش الله سإماه وقد عنه
كقوله براءة سإورة في أنأزله بما تعالى الله ففضحهم تعالى الله إلى سإرائرهم
فلما الصالحين من ولنكونأن لنصدقن فضله من أتانأا لئن الله عاهد من ( ومنهم

إلى قلوبهم في نأفاقا فأعقبهم معرضون وهم وتولوا به بخلوا فضله من آتاهم
 -75 9 التوبة ) سإورة يكذبون كانأوا وبما وعدوه ما الله أخلفوا بما يلقونأه يوم
واعترفوا وصدقوه خلفوا الذين الثلثإة وأما الفاضحة فسميت ذلك  وغير77

مالك بن كعب وهم فيهم تعالى الله قضاء إلى أمرهم فخلف لهم عذر ل بأنأهم
سإورة فسميت عليهم الله فتاب الربيع - ابن - بالضم ومرارة أمية بن وهلل
عليه الله {صلى النبي لهم نأعى رجأب - في التاسإعة السنة - أي وفيها التوبة

- أي السنة هذه خاتمة وفي جأماعة المصلى في عليه وصلى وسإلم}النجاشي
أن عنه الله رضي بكر وسإلم}أبا عليه الله {صلى النبي - أمر التاسإعة السنة

المشركين من ليبرأ عنه الله رضي عليا بعده بعث ثإم بهم فسار بالناس يحج
السنة وفي عهده مشركا كل إلى فنبذ الكبر الحج يوم براءة سإورة بصدر

وبخلق كلهن بأزواجأه وحج الوداع وسإلم}حجة عليه الله {صلى حج العاشرة
عليه الله {صلى فودع عنهم الله رضي ألفا أربعون الصحابة من فحضرها كثير

وأموالكم دماءكم عليكم حرم الله إن وقال وأنأذرهم وحذرهم وسإلم}الناس
في هذا يومكم كحرمة وأعراضكم
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ثإم اشهد اللهم قال نأعم قالوا بلغت هل أل قال ثإم هذا بلدكم في هذا شهركم

ذي أواخر في ) فدخلها ( المدينة وسإلم}إلى عليه الله {صلى النبي قفل
( الشام إلى بالجهاد ربيع أول في الناس أمر ثإم وصفر المحرم بها فلبث الحجة
جأهازهم في فأخذوا عنهم الله رضي حارثإة بن زيد بن أسإامة عليهم ) وأمر
أمره ينتظرون فأقاموا مرضه وسإلم}وثإقل عليه الله {صلى النبي فمرض
السنة في هجرته من سإنين عشر وسإلم}لتمام عليه الله {صلى فتوفي
واليوم الوقت في الول ربيع من عشر ثإانأي الثإنين يوم ضحى عشرة الحادية
الله {صلى العصر بعد الثلثإاء يوم ) ودفن ( المدينة فيه دخل الذي والشهر

هذا كتابنا عليه اشتمل ما جأملة فهذه لديه وشرفا فضل وسإلم}وزاده عليه
ذلك وسإيأتي وفاته إلى مولده وسإلم}من عليه الله {صلى سإيرته من ملخصا
عليه اشتمل مما ذكره سإبق ما ذكر مع تعالى الله شاء إن موضعه في مفصل
الواردة والحاديث اللحقة الجهاد وخطبة السابقة البليغة كالخطبة أيضا الكتاب

عليه الله {صلى ووفاته مولده ) بلدي والمدينة ( مكة شرف الجهاد فضل في
ما إلى ظهوره قبل به بشر ومن وحسبه آبائه ومآثإر نأسبه وسإلم}وشرف

وسإلم}لكل عليه الله {صلى دينه كنسخ الكلية الدين قواعد من عليه اشتمل
الباهرة معجزاته من وجأملة والمرسإلين النبيين جأميع على وتفضيله دين

من أيضا الكتاب عليه اشتمل ما ذكر ثإم عنهم الله رضي الصحابة وفضائل
بلسانأه له وشكره وسإلم}لربه عليه الله {صلى عباداته

قصيدة من ولي وعظم ومجد وكرم وسإلم}وشرف عليه الله {صلى وقلبه
الوافر من البيات لهذه مسمطة

ما إذا الحادي أيها أل
والخياما طيبة قباب أتيت
السلما سإاكنها واقر فخيم
العتابا منازله من وقبل
بالوصول نأفسك فهن هناكا
وسإولي مأمولي نأفس يا وقل

رسإول من لك يا الله رسإول
العذابا مناهله وردي قفي

خدا القبر ذاكا حول ومرغ
قدا الشواق مرائر وقد
ووجأدا أسإى اقترفت مما ونأح
اكتسابا جأوارحك اجأترحت لما

البراقا ركب من خير يا وقل
الطباقا السبع على من وأكرم
الوثإاقا لي تحل كي أتيتك
المصابا قلبي دهت قد ذنأوبا
حقا المقبول الشافع فأنأت
ترقى ليس معجزات لك وكم

وشرقا غربا لنا اتضحت قد
حسابا فهم ذي كل وأعيت
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بشرى كل ولدكا في أتتنا

قسرا الصنام تساقط غداة
كسرى إيوان هيبة وزلزل

خرابا دولته عرش وأضحى
صدرا شرحت السنين بضع وفي

حرا منك الغمامة وظللت
تترى منك معجزات وجأاءت

العجابا منهن الرهبان رأى
اليقين شمس أشرقت أن إلى

السنين من الربعين تمام
المبين الحق كوكب وأزهر
غابا والبهتان الشركا ونأجم
العباد رب من الحق أتاكا

الجهاد سإاق مشمرا فقمت
الرشاد طرق للورى تبين
والكتابا فيهم الوحي وتتلو

يكونأا أن إلهك سإل بحقك
معينا العدا على عونأا لنا

حصينا حصنا الذى كل ومن
العذابا برحمته ويكفينا

وهجرته ووفاته ونأشأته مولده بلدي والمدينة مكة شرف في الثانأي الباب
وحسبه آبائه ومآثإر ونأسبه قومه وسإلم}وشرف عليه الله {صلى

الله طهر فاعلم والتنزيل الوحي مهبط هما ) اللتين والمدينة ( مكة شرف أما
قد وتعالى سإبحانأه الله أن وحبك حبي الكريم النبي هذا في ووفر وقلبك قلبي
له واختار أقسامه خير كل من ووفر الكرامة بأصناف الكريم النبي هذا أكرم

خير فجعله مناره والخرين الولين جأميع على وأعلى خياره شيء كل من
القبائل خير وقبيلته الكتب خير وكتابه اللغات خير ولغته المم خير وأمته النأبياء
عباده وعلى عليه وأكرمها الله بلد أفضل وبلده

المكرمة مكة ( فضل
للناس وضع بيت أول ( إن فضلها في تعالى الله فقال الحرام ) البلد ( مكة أما

كان دخله ومن إبراهيم مقام بينات ءايت فيه للعلمين وهدى مباركا ببكة للذي
( الحجر فيه البينات اليات  ومن96 3 - 97 عمران آل سإورة ) الية ءامنا

شربه وأن السلم عليه جأبريل بعقب زمزم ماء ) وانأفجار ( الحطيم ) و السإود
ما فضلها ومن والطعام الماء عن يغني بحيث للجأسام وغذاء للسإقام شفاء
الصلة أن الصحيح الحديث في ثإبت

) ( المدينة سإوى غيرها في صلة ألف بمئة الحرم سإائر بل فيها الواحدة
فائدة
 غيرها في الصلة على مكة في الصلة فضل

أيام ثإلثإة مدة ) في ( مكة ب والليلة اليوم صلوات فبلغت ذلك العلماء حسب
غيرها في صلة ألف ألف وخمسين صلة ألف بألف صلة عشرة خمس وهي
ما أقل وهي أيام ) ثإلثإة ( مكة ب أقام فمن سإنة ألف نأحو كصلوات وذلك
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نأوح عمر عمر وكأنأه سإنة ألف غيرها في الله عبد فكأنأه الله يعبد الحاج يقيمه
تعالى قوله في التي المنافع إحدى وهذه تعالى الله طاعة في السلم عليه

بالوقوف ظنك فما الجمع  بصيغة28 22 الحج ) سإورة لهم منافع ( ليشهدوا
) العظيم الفضل ذو والله يشاء من يؤتيه الله فضل ( ذلك ذلك وغير والطواف

) ( مكة من انأصرافه وسإلم}عند عليه الله {صلى  وقال21 57 الحديد سإورة
أخرجأت أنأي ولول الله إلى الله أرض وأحب الله أرض لخير إنأك والله فتحها بعد

العرب وكانأت صحيح غريب حسن حديث وقال الترمذي رواه خرجأت ما منك
القاتل يمشي ) بحيث ( الحرم تحترم الجاهلية في
دخل إذا الصيد من ونأحوه الظبي عن السبع ويقف المقتول ولي مع فيه

بلدا هذا اجأعل ( رب قال إذ والسلم الصلة عليه إبراهيم بدعاء ) وذلك ( الحرم
مولد أنأها فضلها  ومن126 2 البقرة ) سإورة الثمرات من أهله وارزق ءامنا

ثإلثإا بها وأقام ومنشأه رأسإه وسإلم}ومسقط عليه الله {صلى المصطفى
( أولم تعالى بقوله إليه المشار تحريمها فضلها ومن هجرته قبل سإنة وخمسين

67 29 العنكبوت ) سإورة حولهم من الناس ويتخطف ءامنا حرما جأعلنا أنأا يروا
) سإورة شيء كل ثإمرات إليه يجبى ءامنا حرما لهم نأمكن ( أولم تعالى وقوله

يوم الله حرمه البلد هذا وسإلم}إن عليه الله {صلى  وقوله57 28 القصص
شوكة يعضد ل القيامة يوم إلى الله بحرمة حرام فهو والرض السماوات خلق

عليه متفق الحديث صيده ينفر ول
المنورة المدينة فضل
أنأه وثإبت والحجرة الروضة وذات الهجرة دار فهي ) الشريفة ( المدينة وأما

الزاي على الراء بتقديم ينضم أي ليأرز اليمان إن وسإلم}قال عليه الله {صلى
عليه الله {صلى وأنأه عليه متفق جأحرها إلى الحية تأرز ) كما ( المدينة إلى

يقطع ل ثإور إلى عير من ولمسلم كذا إلى كذا من حرم المدينة وسإلم}قال
أحدثا من حدثا فيها يحدثا ول شجرها

صغير جأبل وثإور عليه متفق أجأمعين والناس والملئكة الله لعنه فعليه حدثإا فيها
لحد مقابل وعير أحد إلى عير بين ما ولحمد الشمال جأهة ) من ( أحد خلف
خبث الكير ينفي كما الناس ) تنفي ( المدينة وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه

عليه متفق الحديد
أي انأماع إل ) أحد ( المدينة أهل يكيد ل وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه

وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه عليه متفق الماء في الملح ينماع كما انأذاب
وأنأه عليه متفق الدجأال ول الطاعون يدخلها ل ملئكة المدينة أنأقاب على

فيما صلة ألف من خير هذا مسجدي في صلة وسإلم}قال عليه الله {صلى
بين ما وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه عليه متفق الحرام المسجد إل سإواه
عليه متفق حوضي على ومنبري الجنة رياض من روضة ومنبري بيتي

والمدينة مكة بين المفاضلة
وإنأما الطلق على الله بلد أفضل البلدين هذين أن في العلماء بين خلف ول

) إل ( المدينة ) على ( مكة تفضيل على والجمهور أفضل أيهما في اختلفوا
يدفن كل أن ورد لما الرض في تربة أفضل أنأه فأجأمعوا الشريف قبره موضع

فتربته الخلق وسإلم}أفضل عليه الله {صلى وهو منها خلق التي تربته في
الرض في تربة أفضل

) رضي خديجة ( دار ) ثإم ( المسجد ) ثإم ) ( الكعبة ( مكة في موضع وأفضل
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القاضي قول أحسن وما عاما وعشرين ثإمانأية نأحو فيها أقام لنأه عنها الله

) ( وجأدير والمدينة ( مكة أعني الرياض تلك وصف في تعالى الله رحمه عياض
منها وعرجأت جأبريل عرصاتها في وتردد والتنزيل بالوحي عمرت بمواطن
الله دين من عنها وانأتشر والتسبيح بالتقديس فيها وضجت والروح الملئكة

ومعاهد والخيرات الفضل ومشاهد وآيات مدارس انأتشر ما رسإوله وسإنة
انأفجرت حيث المرسإلين سإيد ومواقف الدين ومناسإك والمعجزات البراهين

تعظم أن ترابها المصطفى جألد مس أرض وأول عبابها وفاض والرسإالة النبوة
رحمه عياض القاضي ) وقال وجأدرانأها ربوعها وتقبل نأفحاتها وتتنسم عرصاتها

الكامل من شعرا ذلك معنى في تعالى الله
به ومن المرسإلين خير دار يا

باليات وخص النأام هدي
وصبابة لوعة لجألك عندي

الجمرات متوقد وتشوق
محاجأري ملت إن عهد وعلي

والعرصات الجدران تلكم من
بالثرى شيبي مصون لعفرن

والرشفات التقبيل كثرة من
تحيتي حفيل من سإأهدي لكن

والحجرات الدار تلك لقطين
نأفحة المعنبر المسك من أذكى

والبكرات بالصال تغشاه
دوحة وسإلم}فهي عليه الله {صلى وحسبه آبائه ومآثإر ونأسبه قومه شرف وأما

الظلماء حجاب بنوره يصدع نأبوة وعمود السماء في وفرعها ثإابت أصلها شرف
حريص عنتم ما عليه عزيز أنأفسكم من رسإول جأاءكم ( لقد تعالى الله قال وقد

) أنأفسكم ( من  ومعنى128 9 التوبة ) سإورة رحيم رءوف بالمؤمنين عليكم
خياركم من أي ) بفتحها أنأفسكم ( من و منكم أي الفاء بضم
عليه الله {صلى بالنبي وصلة ولها إل العرب من قبيلة تكن لم العلماء قال

قرون خير من وسإلم}بعثت عليه الله {صلى وقال قرابة أو ولدة وسإلم}إما
وقال البخاري رواه فيه كنت الذي القرن من كنت حتى فقرنأا قرنأا آدم بني

واصطفى إسإماعيل إبراهيم ولد من اصطفى الله وسإلم}إن عليه الله {صلى
من واصطفى قريشا كنانأة بني من واصطفى كنانأة بني إسإماعيل ولد من

حسن حديث وقال الترمذي رواه هاشم بني من واصطفانأي هاشم بني قريش
صحيح

وسإلم} عليه الله {صلى لنبينا الكبر النسب
بن الله عبد بن محمد القاسإم وسإلم}أبو عليه الله {صلى وهو البخاري قال
القاف بضم - أي قصي بن الميم بفتح أي مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد

أي فهر بن غالب ابن مصغرا أي لؤي بن كعب بن مرة بن كلب - ابن مصغرا
مصغرا أي خزيمة بن كنانأة ابن معجمة بضاد أي النضر بن مالك ابن الفاء بكسر

) عدنأان بن معد بن نأزار بن مضر بن إلياس بن مدركة ابن بالمعجمتين
إسإماعيل إلى عدنأان من بعده وفيما العلماء بين عليه متفق النسب وهذا قلت

اختلف السلم عليهم آدم إلى نأوح من ثإم نأوح إلى إبراهيم من ثإم إبراهيم بن
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لم انأتسب إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه طبقاته في سإعد ابن وروى
ويقول النسابون كذب ويقول يمسك ثإم أدد بن عدنأان بن معد نأسبه في يجاوز

38 25 الفرقان ) سإورة كثيرا ذلك بين ( وقرونأا تعالى الله قال

شرفهم الذين قومه وهم كنانأة بن النضر ولد هم قريش وبطون العلماء قال
 - أي44 43 الزخرف ) سإورة ولقومك لك لذكر ( وإنأه تعالى قوله في به الله
) القربين عشيرتك ( وأنأذر قوله في القربون عشيرته - وهم وشرف ثإناء

عليه الله {صلى أنأه ومسلم البخاري صحيحي في  لما214 26 الشعراء سإورة
يا عدي بني يا فهر بني يا ينادي فجعل الصفا على صعد هذه نأزلت وسإلم}لما

من عنكم أغني ل الله من أنأفسكم - اشتروا قريش - لبطون مناف عبد بني
العرب أفضل قريشا أن على والسإلم الجاهلية أهل واتفق الحديث شيئا الله
وأنأه مناف عبد بني أفضل هاشم بني وأن قريش أفضل مناف عبد بني وأن

من طالب أبو عمه يقول ذلك وفي هاشم بني وسإلم}أفضل عليه الله {صلى
الطويل

لمفخر قريش يوما اجأتمعت إذا
وصميمها سإرها مناف فعبد
منافها عبد أشراف حصلت وإن

وقديمها أشرافها هاشم ففي
محمدا فإن يوما فخرت وإن
وكريمها سإرها من المصطفى هو

وسإلم} عليه الله {صلى الله رسإول والد المطلب عبد بن الله عبد صفة
عليه الله {صلى النبي والد المطلب عبد بن الله عبد وكان السير علماء قال

خلقا وأحسنهم - وجأها وأصبحهم أرفعهم - أي هاشم بني في فتى وسإلم}أنأهد
من أول وهو وجأهه في وسإلم}يلوح عليه الله {صلى النبي نأور وكان وخلقا
سإيأتي كما البل من بمئة فدي
وسإلم} عليه الله {صلى الله رسإول جأد المطلب عبد صفة
عمه لن المطلب عبد سإمي وإنأما الحمد شيبة فاسإمه المطلب عبد وأما

( مكة به فقدم النجارية النأصارية سإلمى أمه من أخذه مناف عبد بن المطلب
فقالوا المطلب اشتراه عبد أنأه الناس فظن اللون أسإمر وكان خلفه ) يردفه

عندهم مبجل قومه في شريفا وكان السإم ذلك فلزمه بعبد المطلب قدم
يسمونأه وكانأوا غيره عليه يجلس ) ل ( الكعبة ظل في بساط له يوضع معظما
وإهلكا زمزم بئر حفر وهما عظيمتان منقبتان وله وكرمه لسماحته الفياض
الفيل أصحاب

الله عبد ولده بذبح المطلب عبد ونأذر زمزم بئر حفر

المطلب عبد فرأى أثإرها وانأدرس السيول دفنتها قد كانأت فإنأها زمزم بئر أما
أن وهموا قريش بطون حسدته حفرها أراد فلما عليها نأبهه من نأومه في

أن يمنعونأه الولد من عشرة الله رزقه لئن فنذر شرهم الله فكفاه يمنعوه
له فقالوا بنذره أعلمهم عشرة العدد تم فلما أحدهم بذبح تعالى الله إلى يتقرب
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يذبحه أن أراد فلما الله عبد على السهم فخرج بينهم فأسإهم بنذركا وأوف
من عشر وعلى عليه يسهم أن كاهن فأفتاه سإنة فيه يكون لئل قريش منعته
الله عبد على السهم فخرج - ففعل الرجأل دية عندهم العشر - وكانأت البل
عبد على السهم فخرج عشرا فزاد يرض لم ربك فإن عشرا زد الكاهن له فقال
ًا فزاد عشرا زد فقال الله بلغ حتى الله عبد على السهم يخرج يزل فلم عشر

السهم فخرج فأعادها القرعة أعد له فقال البل على السهم فخرج مئة العدد
عن فداء فأنأحرها ربك رضى قد له فقال البل على فخرج أعادها ثإم البل على
دية فقررها الشرع جأاء ثإم البل من مئة قريش في الدية فاسإتمرت ففعل ابنك
المسلمين من مسلم لكل

فإن الفيل أصحاب وسإلم}وأما عليه الله {صلى لهم جأرى وما الفيل أصحاب
ب كنيسة بنوا وكانأوا الشرم أبرهة ) وعليهم ( اليمن ملكت لما الحبشة
قريش من رجأال ليل فدخلها ) إليها ( الكعبة حجاج وصرفوا ) كالكعبة ( صنعاء

) ( الكعبة هدم على عزم أبرهة بذلك علم فلما وهربوا بالعذرة ولطخوها
أموال فاسإتاق سإرحها على ) أغار ( مكة شارف فلما عظيم جأيش في فتجهز
عن له نأزل أبرهة رآه فلما المطلب عبد إليه ) فخرج ( عرفه ب ونأزل قريش
فردها البل من مئة نأحو له ان فذكر حاجأته عن وسإأله له إجألل ملكه سإرير
رب أنأا ) فقال ( الكعبة عن النأصراف في كلمته هل المطلب لعبد فقيل عليه
يحميها رب لها والكعبة إبلي

الكامل مجزوء من ويقول الله يدعو وجأعل الجبال رؤوس إلى بقريش وامتاز
يمن المرء أن هم ل
حللك فامنع رحله ع
صليبهم يغلبن ل

محالك غدوا ومحالهم

سإار  - ثإم13 13 الرعد ) سإورة المحال شديد ( وهو ومنه مكركا أي محالك
( عرفة بين واد وهو ) بمهملت ( محسر ب كانأوا ) فما ( مكة إلى أبرهة

حتى أنأفه في الحديد فأدخلوا فأبى فردوه عقبيه على الفيل ) - نأكص ومزدلفة
الله أرسإل إذ كذلك هم ) فبينما ( مكة إلى التوجأه على يساعدهم فلم خرموه
وحجرا رجأليه بين حجرين صغار أحجار ثإلثإة منها طيرا كل يحمل طيرا عليهم

الله فأهلكهم دبره من خرجأت أحدهم رأس على الحجارة وقعت إذا منقاره في
جأميعا
عليه بنعمته له وسإلم}مذكرا عليه الله {صلى نأبيه على الله أنأزل ذلك وفي

كيف تر ( ألم ليلة بخمسين الفيل بعد وولد حمل يومئذ كان لنأه قومه وعلى
- ( وأرسإل إبطال ) - أي تضليل في كيدهم يجعل ألم الفيل بأصحاب ربك فعل

من ) - أي سإجيل من بحجارة - ( ترميهم عصبا عصبا ) - أي أبابيل طيرا عليهم
أكلته كزرع ) - أي مأكول كعصف - ( فجعلهم سإجين أيضا وهو جأهنم قعر

الله جأيران هم وقالوا قريشا الناس احترمت يومئذ ومن الفيل - سإورة البهائم
عنهم يدافع
هاشم ( خبر
المجاعة في الثريد إطعامه لكثرة هاشما سإمي وإنأما عمرو فاسإمه هاشم وأما
الكامل من الشاعر يقول وفيه
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عجاف مسنتون مكة ورجأال
في لها فينحر والطير الوحش يطعم كان إنأه حتى عظيما مبلغا الكرم في وبلغ

منهم الموسإرين ) وأمر ( مكة أهل جأمع القحط وقع إذا وكان الجبال رؤوس
قيصر ) على ( الشام وفد أنأه ثإم بالغيث الله يأتي حتى فقرائهم على بالنأفاق

من ) فأخذ ( اليمن إلى المطلب أخاه وأرسإل لقريش بالمان كتابا منه فأخذ
يرحلون فكانأوا والصيف الشتاء برحلتي قريش تجار أمر ثإم أيضا كتابا ملوكهم

في

من ) فاتسعت ( اليمن إلى الشتاء وفي بردها ) لشدة ( الشام إلى الصيف
وفي هاشم ببركة والجوع الخوف من الله وأنأقذهم بالتجارة معيشتهم يومئذ
) قريش وسإلم}( ليلف عليه الله {صلى نأبيه على تعالى الله أنأزل أيضا ذلك
الشتاء ( رحلة اعتيادهم ) أي ( إلفهم بإيلفهم قريش على الله لنأعام أي

وءامنهم جأوع من أطعمهم ( الذي الكعبة ) أي البيت هذا رب فليعبدوا والصيف
قريش ) سإورة خوف من
مناف عبد خبر
أبيه مقام قام الذي وهو لصباحته البطحاء قمر يسمى فكان مناف عبد وأما

أي والرفادة البيت بسدانأة الدار عبد أخوه وقام الحاج وسإقاية بالسيادة قصي
بآلت العزى عبد وأخوة قصي بناها ) التي الندوة ( دار في الحجيج إطعام
قصي أبيهم من إليهم بوصية والكراع السلح من الحرب

قصي خبر
إلى البوادي من قريشا جأمع من أول لنأه مجمعا يسمى فكان قصي وأما

الطويل من الشاعر يقول وفيه منها خزاعة ) وأخرج ( مكة سإكنى
مجمعا يدعى كان قصي أبوكم

فهر من القبائل الله جأمع به
مني يشتري من فقال شرابه فنفد جأماعة مع ليلة شرب خزاعة سإيد أن وذلك

وأشهد قصي فاشتراها خمر بزق البيت سإدانأة
البسيط من الشاعر يقول ذلك وفي عليه

سإكرت إذ الله بيت خزاعة باعت
البادي صفقة فبئست خمر بزق

وانأتقلت للبيت سإدانأتها باعت
والنادي البيت وظل المقام عن

وسإلم} عليه الله {صلى آبائه صفة
قومه سإيد وهو إل أحد منهم ما سإادات وسإلم}كلهم عليه الله {صلى وآباؤه

الكامل من قيل كما السلم عليه آدم إلى الله عبد أبيه من عصره في
مثلهم تر لم السادات فأولئك

الحقاب متتابع على عين
أحسابهم كريمة الوجأوه زهر

حساب بغير سإائلهم يعطون
وطالما العفاة رد يعرفوا لم

العقاب على أعاديهم ردوا
تراهم تكاد ل أن إلى حلموا
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يجعلوا أن أبوا حتى وتكرموا
باب من وبينهم العفاة بين

أكنافهم في الطير تعيش كانأت
سإحاب كل يشح حين والوحش
محمدا النبي أن وكفاهم

كتاب بكل فمدحهم منهم
نأبوته شمس بزوغ قبل أسإفر وما ظهوره قبل به بشر من ذكر في الثالث الباب

 وسإلم} عليه الله {صلى نأوره صبح من

عليهم النبيين وسإلم}جأميع عليه الله {صلى به بشر وقد السير العلماء قال
ءاتيتكم لما النبين ميثق الله أخذ ( وإذ تعالى الله قال عموما والسلم الصلة

) ولتنصرنأه به لتؤمنن معكم لما مصدق رسإول جأآءكم ثإم وحكمة كتب من
طالب أبي بن علي عن معناها التفسير علماء  روى81 3 عمران آل سإورة
بعث وسإلم}ما عليه الله {صلى محمد هو ( الرسإول قال أنأه عنه الله رضي

ليؤمنن حي وهو محمد بعث لئن الميثاق عليه له أخذ إل آدم لدن من نأبينا الله
وذكر بعثا أخرهم أنأه سإبحانأه علمه مع قدره بعلو لهم ) إعلما ولينصرنأه به

فتاب كلمات ربه من ءادم ( فتلقى تعالى قوله في التفسير علماء من جأماعة
عليهما بمحمد توسإل آدم  أن37 2 البقرة ) سإورة الرحيم التواب هو إنأه عليه

له فغفر ذنأبه غفران في ربه إلى والسلم الصلة
وسإلم} عليه الله {صلى به يبشر والسلم الصلة عليه عيسى
عيسى قال ( وإذ تعالى الله قال خصوصا والسلم الصلة عليه عيسى به وبشر

التوراة من يدي بين لما مصدقا إليكم الله رسإول إنأي إسإرائيل بني يا مريم ابن
6 61 الصف ) سإورة أحمد اسإمه بعدي من يأتي برسإول ومبشرا

وسإلم} عليه الله {صلى به يبشر لؤي بن كعب
لؤي بن كعب جأده النبيين غير من به بشر وممن

والسلم الصلة عليه إبراهيم بدين متمسكا لؤي بن كعب كان السير علماء قال
جأمعة الجمعة يوم سإمى الذي وسإلم}وهو عليه الله {صلى محمد ببعثه مصدقا
في الناس يجمع كان لنأه مهملتين وراء بعين العروبة العرب تسميه وكانأت
عليه الله {صلى محمد ببعثة ويبشرهم ويعظهم يخطبهم الزوال بعد يومها

فزينوا ظنكم خلف والظن أمامكم والله الدار الناس أيها يا ويقول وسإلم}فيهم
منه وسإيخرج عظيم نأبأ له فسيأتي تفارقوه ول به وتمسكوا وعظموه حرمكم

الطويل من ينشد ثإم كريم نأبي
حوادثا واختلف وليل نأهار

ومريرها حلوها علينا سإواء
محمد النبي يأتي غفلة على

خبيرها صدوقا أخبارا فيخبر
وسإلم} عليه الله {صلى به يبشر تبع

الحميري الملك الكامل أسإعد وسإلم}تبع عليه الله {صلى به بشر وممن
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مكيدة ) بسوء النبوية ( المدينة أهل أراد الكامل أسإعد تبع كان السير أهل قال
الله {صلى محمد هجرة دار أنأها الحبار فأخبره ليهلكه أعدائه بعض بها كاده
وتعرف التوراة قرأ ثإم عنهم فانأصرف الزمان آخر في وسإلم}المبعوثا عليه
من يقول وكان بمبعثه وسإلم}فصدق عليه الله {صلى محمد صفة فيها

المتقارب
أنأه أحمد على شهدت
النسم باري الله من رسإول

عمره إلى عمري مد فلو
عم وابن له وزيرا لكنت

وسإلم} عليه الله {صلى به يبشر المطلب عبد
المطلب عبد وسإلم}جأده عليه الله {صلى به بشر وممن

محمد أمر من عجائب على اطلع قد كان المطلب عبد إن السير علماء قال
من خرجأت فضة من سإلسلة أن المنام في وسإلم}فرآى عليه الله {صلى
وطرف بالمشرق وطرف الرض في وطرف السماء في طرف لها ظهره

شجرة كأنأها عادت قد بها إذ المغرب المر من متعجب هو فبينما بالمغرب
المغرب أهل بها تعلق وقد مشرق نأور منها ورقة كل وعلى مورقة عظيمة

كل في السماوات أهل يحمده صلبه من يخرج بمولود له فأولت والمشرق
حبر مرة رآه المطلب عبد أن وذكروا مطيع انأقياد الرض أهل له وينقاد صنيع

نأبوة الخرة وفي لملكا منخريك أحد في إن له فقال الحبار من
مبعثه قرب عند السمع اسإتراق عن الشياطين حجب
أن التفسير علماء عليه اتفق وسإلم}ما عليه الله {صلى به المبشرات ومن

السمع اسإتراق من مولده قبيل منعت الشياطين
وسإلم} عليه الله {صلى ولدته ليلة كسرى إيوان ارتجاج

من شرفة عشرة أربع وسإقوط كسرى إيوان ارتجاس من مولده ليلة ظهر وما
ورؤيا عام ألف منذ خمدت وما يعبدونأها التي فارس نأار وخمود شرفاته

تقود صعابا إبل رأى الفرس عالم وهو معجمة وبذال الموحدة بفتح الموبذان
ذلك يكون أن كسرى فخاف بلدها في ) وانأتشرت ( دجألة قطعت قد عرابا خيل

) ( الشام ب الكاهن سإطيح خاله إلى المسيح عبد فأرسإل وخرابها دولته لفساد
جأمل على المسيح عبد قال سإطيح به أحس فلما الموت على أشفى قد فوجأده
ارتجاس عن ليسأل سإاسإان بني ملك أرسإلك معجمة بشين ضامر أي مشيح
وظهر التلوة كثرت إذا المسيح عبد يا الموبذان ورؤيا النيران وخمود اليوان
( مقام ول شاما ) لسطيح ( الشام فليست سإماوة وداي وفاض الهراوة صاحب
الساقط عدد على وملكات ملوكا منهم يملك مقاما وقومه ) لكسرى العراق

أمر من أبان ما بعد مكانأه سإطيح قضى ثإم آت آت هو ما وكل الشرفات من
أبانأه وسإلم}ما عليه الله {صلى الله رسإول ظهور
وسإلم} عليه الله {صلى به يبشر عيصا
عيصا له يقال ) راهب ( مكة حول كان أنأه السير علماء ذكره ما به بشر وممن

) كل ( مكة يدخل كان وأنأه كثيرا علما أحرز قد وكان تحتية بينهما بمهملتين
( يا وسإلم}فيقول عليه الله {صلى الله رسإول بظهور مبشرا فيقوم موسإم
ظهوره وقت وهذا والعرب العجم له تدين نأبي فيكم سإيظهر إنأه قريش معشر

عليه الله {صلى الله رسإول فيها ولد التي الليلة في كان ) فلما اقترب قد
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صنمان وهما ونأائله إسإافا ) فرأى ( الكعبة ب طائفا المطلب عبد وسإلم}كان

أم أنأا أنأائم ويقول عينيه يمسح وجأعل الشأن ذلك فأذهله سإقطا قد عظيمان
الدلئل من رأى قد كان لما أجأله من ذلك أن علم بالمولود أخبر فلما يقظان

أكرمه رآه فلما ونأاداه عيصا صومعة تحت فوقف الغد من فخرج قبله من
كنت وقد سإناه وظهر البارحة نأجمه طلع قد أباه كن أباه ( كن له وقال وفداه
ثإم أيام ثإلثإة بطنه من يشتكي أنأه ذلك وعلمة كان وقد منكم يكون أن أحب

عندهم تحققت وقد أعداؤه فإنأهم اليهود من فاحفظه السإقام كل من يعافى
) صفاته
وسإلم} عليه الله {صلى به يبشر يزن ذي بن سإيف

الملك يزن ذي بن سإيف مولده وسإلم}بعد عليه الله {صلى به بشر وممن
النبي مولد من الثامنة السنة في عليه وفد المطلب عبد أن وذلك الحميري

أزالهم ) لما ( الحبشة ب بظفره ) يهنئه ( صنعاء وسإلم}إلى عليه الله {صلى
عطايا وأعطاه ملكه سإرير على وأجألسه ) فأكرمه ( اليمن من الله

المي النبي وجأود أوان هذا أن القديمة الكتب في يجد أنأه وأخبره جأزيلة
عنده أنأه المطلب عبد فأخبره وكذا كذا صفته وأن الهاشمي القرشي العربي

عبد فمات والنصارى اليهود كيد من وحذره به فأوصاه الصفة بتلك غلما
السنة تلك في المطلب
وسإلم} عليه الله {صلى به يبشر بحيرا الراهب
وكسر الموحدة بفتح الراهب وسإلم}بحيرا عليه الله {صلى به بشر وممن

السنة ) في ( الشام إلى به خرج طالب أبا عمه أن وذلك ممدودا المهملة
) من ( بصرى بلغوا وسإلم}فلما عليه الله {صلى ولدته من عشرة الثانأية
في عنده المذكورة بصفاته فعرفه معهم المذكور الراهب ) رآه ( الشام أرض

اليهود كيد من عليه خوفا ذلك في الله ونأاشده يرده أن طالب أبا فأمر النأجيل
والزبيب الكعك من شيئا الراهب وزوده به فرجأع والنصارى

وسإلم} عليه الله {صلى الرسإول قتل عن النصارى من نأفرا بحيرا ثإني
رجأوع بعد الراهب بحيرا أتوا النصارى من نأفرا أن جأامعه في الترمذي وروى

النبي طلب في خرجأنا إنأا وسإلم}وقالوا عليه الله {صلى بالنبي طالب أبي
قتله نأريد وإنأا الشهر هذا في هذه بطريقك يمر أنأه كتبنا في وجأدنأا وإنأا المي

ل قالوا يرده أن أحد أيقدر يقضيه أن الله يريد أمرا ( أرأيتم وقال الله فذكرهم
) عنه وانأصرفوا

وسإلم} عليه الله {صلى به يبشر نأسطور الراهب
النون فتح مع بمهملت الراهب وسإلم}نأسطور عليه الله {صلى به بشر ثإم

مع مولده من وعشرين خمس سإنة في وسإلم}خرج عليه الله {صلى أنأه وذلك
بقرب الركب نأزل فلما لها تجارة في عنها الله رضي خديجة غلم ميسرة
حتى فيهم وطاف لحد ينزل ل وكان منها إليهم نأزل المذكور الراهب صومعة

علمات فيه وسإلم}فعرف عليه الله {صلى النبي رأى

النبيين خاتم وأنأه المة هذه نأبي أنأه وعرفهم لجأله وأضافهم فأكرمه النبوة
له فقيل به ميسرة وأوصى والنصارى اليهود كيد من نأفسك على احذر له وقال
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إلى وسإجد إل حجر ول شجر يبق لم أقبلتم لما إنأكم قال فينا أنأه عرفت كيف

أينما معه تسير غمامة ظلته الحر اشتد إذا ( كان يقول ميسرة وكان جأهتكم
{صلى كرامته من رآه بما خديجة ميسرة ) أخبر ( الشام من رجأعا ) فلما سإار
الراهب به أخبر وسإلم}وما عليه الله {صلى وأمانأته وسإلم}وصدقه عليه الله
إلى فخطبته نأكاحه في خديجة فرغبت ذلك وغير له الغمامة تظليل من رآه وما

الله {صلى بها فتزوج ذلك على حريصا قومها أشراف من كل وكان نأفسها
وسإلم} عليه
وسإلم} عليه الله {صلى به يبشر اليادي سإاعدة بن قس

الله {صلى النبي روى وقد سإاعدة بن وسإلم}قس عليه الله {صلى به بشر ثإم
{صلى والنبي مرة فقام خطيبا عكاظ بسوق يقوم كان أنأه وسإلم}قصته عليه
من خير هو دينا لله إن الناس أيها ( يا فقال حاضران بكر وسإلم}وأبو عليه الله

آمن لمن فطوبى أوانأه وأظلكم حينه حان قد نأبيا لله وإن عليه أنأتم الذي دينكم
وبطل النور ظهر وقد قليل فعما إليه فبادروا وعصاه خالفه لمن وويل فهداه به

والوجأه والمغفر والتاج الحمر النجيب صاحب بالحبور محمدا الله وبعث الزور
وصاحب الحور والطرف النور والحجاب الزهر
المدر أهل والحمر السإود إلى المبعوثا محمد فذلكم الله إل إله ل أن شهادة
والوبر

وسإلم} عليه الله {صلى به يبشر نأفيل بن عمرو بن زيد
وكان نأفيل بن عمرو بن زيد مبعثه وسإلم}قبيل عليه الله {صلى به بشر ثإم

إنأه الحبار آخر فأخبره صحيحه في البخاري رواه كما إبراهيم دين يلتمس خرج
) فرجأع ( مكة ب المي النبي خروج زمان أظل قد وأنأه عليه أحد يبق لم

أعبدكا إنأي ( اللهم يقول وكان وسإلم}مرارا عليه الله {صلى النبي به واجأتمع
التوحيد في أشعار ) وله أعبدكا كيف أعرف ول إبراهيم بدين لك وأدين وحدكا
عليه وسإلم}يترحم عليه الله {صلى لنبي ا وكان تعالى الله رحمه شهيدا ومات
وحده أمة يبعث إنأه ويقول
وسإلم} عليه الله {صلى به يبشر الفارسإي سإلمان

الله رضي الفارسإي سإلمان مبعثه وسإلم}قبل عليه الله {صلى به بشر وممن
أحد يبق لم إنأه موته عند آخرهم له قال حتى حبر إلى حبر من يتنقل وكان عنه

بصفاته ) وعرفه ( مكة ب المي النبي خروج آن قد ولكن الحق دين على
) فلم ( المدينة يهود إلى فباعوه الطريق قطاع فأخذه إليها ركب مع فخرج

التي الصفات وسإلم}فعرف عليه الله {صلى النبي إليها هاجأر أن إلى بها يزل
عليه الله {صلى النبي سإعى أن إلى وصدقه به عنه الله رضي فآمن فيه

وسإلم} عليه الله {صلى معجزاته في سإيأتي بما مكاتبته وسإلم}في
وسإلم} عليه الله {صلى به يبشر نأوفل بن ورقة

خديجة عم ابن أسإد بن نأوفل بن ورقة بصفاته عرفه وممن
النأجيل وقرأ تنصر قد وكان البخاري صحيح أول في ما على عنها الله رضي
خديجة به ذهبت وسإلم}بالوحي عليه الله {صلى محمد على جأبريل نأزل فلما
به فآمن السلم عليه عيسى به بشر الذي المي النبي أنأه فتحقق ورقة إلى

يومئذ حاضرا يكون أن ) وتمنى ( مكة من سإيخرجأونأه قومه أن وأخبره وصدقه
الوافر من ذلك في شعره ومن مؤزرا نأصرا لينصره
لجوجأا الذكرى في وكنت لججت
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النشيجا بعث طالما لهم

وصف بعد خديجة من ووصف
خديجا يا انأتظاري طال فقد
فينا سإيسود محمدا بأن

حجيجا له يكون من ويخصم
خسارا يحاربه من فيلقى
فلوجأا يسالمه من ويلقى

ذاكم كان ما إذا ليتني فيا
ولوجأا أولهم فكنت شهدت
قريش كرهت الذي في ولوجأا

عجيجا بمكتها عجت ولو
- تعالى الله - رحمه مات أن يلبث لم إنأه ثإم

بعثته أوان حين إلى ونأشأته ورضاعته الشريف مولده ذكر في الرابع الباب
وسإلم} عليه الله {صلى
ولدته ومكان وسإلم}وتاريخه عليه الله {صلى مولده

الثإنين يوم الول ربيع وسإلم}في عليه الله {صلى النبي ولد السير علماء قال
وقال العاشر بعضهم وقال منه عشر الثانأي ليلة الكثرون قال ثإم خلف بل

المكان وهو طالب أبي شعب في ) المشرفة ( مكة ب وذلك الثامن آخرون
والتبركا والدعاء للذكر الشريف المولد ) ليلة ( مكة أهل فيه يجتمع الذي

عمل بأن المتأخرين من جأماعة وسإلم}وأفتى عليه الله {صلى رأسإه بمسقط
محمود حسن القصد هذا على المولد

وسإلم}  عليه الله {صلى مولده صفة

الرض على يديه واضعا القبلة مستقبل وهو أمه ووضعته السير علماء قال
أي مسرورا مختونأا السماء إلى رأسإه رافعا

الشفاء عن إسإحاق ابن روى الولدة قذر من شيء عليه ليس السرة مقطوع
أنأها ولدته تولت التي وهي عنهما الله رضي عوف بن الرحمن عبد أم بالتشديد

ً سإمعت يدي وسإلم}على عليه الله {صلى النبي سإقط لما قالت يقول قائل
قصور إلى نأظرت حتى والمغرب المشرق بين ما لي وأضاء الله يرحمك
) ( الشام

وسإلم} عليه الله {صلى مولده ليلة وقعت التي اليات
وكان يعبدونأها التي فارس نأار وسإلم}خمدت عليه الله {صلى ولده وليلة

كسرى إيوان وارتجس والسلم الصلة عليه موسإى عهد من مستمرا وقودها
الصنام جأميع وتنكست سإاوة بحيرة وغاضت شرفة عشرة أربع منه وسإقطت

من فمنعت بالشهب الشياطين ورميت إبليس عرش وسإقط الفاق جأميع في
السمع اسإتراق

فائدة
بالشهب الشياطين رمي في

اسإترق من ( إل تعالى لقوله بالشهب ترمى كانأت الشياطين أن التحقيق
فيه يكثر ل رمي  لكنه18 15 الحجر ) سإورة مبين شهاب فأتبعه السمع

عليه الله {صلى ولد فلما للسمع مقاعدهم عن يمنعهم ول بالرجأوم إصابتهم
عليه الله {صلى النبي بعث فلما رجأما أشد بالرجأوم الرمي وسإلم}كان
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عنهم تعالى الله حكاه فيما بذلك صرح كما مقاعدهم عن منعهم وسإلم}اسإتمر

) سإورة رصدا شهابا له يجد الن يستمع فمن للسمع مقاعد منها نأقعد كنا ( وأنأا
قالوا أنأهم أيضا الصحيحين وفي بالكهانأة الوحي يلتبس لئل  وذلك9 72 الجن

أعلم والله السماء خبر وبين بيننا حيل قد
وسإلم} عليه الله {صلى رضاعته

عنه - مولة مصغرة - بمثلثة وسإلم}ثإويبة عليه الله {صلى أرضعته من وأول
السإد عبد بن الله عبد سإلمة وأبا حمزة عمه معه وأرضعت لهب أبي

الله {صلى انأه البخاري صحيح - وفي - بمهملت مسروح ابنها بلبن المخزومي
مولة وثإويبة الزبير بن عروة قال ثإويبة سإلمة وأبا أنأا أرضعتني وسإلم}قال عليه
وسإلم}فلما عليه الله {صلى النبي فأرضعت أعتقها لهب أبو كان لهب أبي

ألق لم قال لقيت ماذا له فقال حالة أسإوء في العباس أريه لهب أبو مات
ثإويبة بعتاقي العذاب عني خفف أنأي غير خيرا بعدكم

وسإلم}كما عليه الله {صلى للنبي كرامة هو إنأما عنه العذاب فتخفيف قلت
فيها صنعوا ما ( وخبط تعالى لقوله العتق مجرد لجأل ل طالب أبي عن خفف

16 11 هود ) سإورة يعملون كانأوا ما وباطل
السعدية حليمة وسإلم}من عليه الله {صلى رضاعته

- من ذئب - مصغر ذؤيب أبي بنت السعدية حليمة احتملته ثإم السير علماء قال
مضر بن إلياس - ابن - بمهملة عيلن بن قيس ثإم هوازن بن بكر بن سإعد بني
يرجأونأه لما الرضعاء يلتمسون قومها مع قدمت حين عدنأان بن معد بن نأزار بن
أهليهم من المعروف من

البادية هواء ولصحة لفصاحتهم فيهم أولدهم ) يسترضعون ( مكة أهل وكان
يمنه من لهم وظهر سإنين خمس نأحو وسإلم}فيهم عليه الله {صلى فأقام

إسإحاق ابن روى العادات وخوارق المعجزات من أنأواع المدة تلك في وبركته
خرجأت حليمة قالت قال عنهما الله رضي طالب أبي بن جأعفر بن الله عبد عن
شهباء سإنة في قمراء لي أتان على الرضعاء نألتمس سإعد بني من نأسوة في

- أي لنا شارف ومعنا بكر بن سإعد بني من العزى عبد بن الحارثا زوجأي ومعي
ما ثإديي في ما صبينا بكاء من أجأمع ليلنا نأنام وما بقطرة تبض - ما مسنة نأاقة

- أي بالركب أذمت ولقد تلك أتانأي على فخرجأت يغذيه ما شارفنا في ول يغنيه
) فوالله ( مكة قدمنا حتى عليهم ذلك شق حتى وعجفا - ضعفا بهم أزرت ولقد

قيل إذا وسإلم}فتأباه عليه الله {صلى الله رسإول عليها عرض إل امرأة منا ما
وما يتيم نأقول فكنا الصبي أبي من المعروف نأرجأو كنا إنأما أنأا وذلك يتيم إنأه لها

معي قدمت ممن امرأة بقيت فما لذلك نأكرهه فكنا وجأده أمه تصنع أن عسى
أن لكره إنأي والله لصاحبي قلت النأطلق أجأمعنا فلما غيري رضيعا أخذت إل

اليتيم ذلك إلى لذهبن والله رضيعا آخذ ولم صواحبي بين من أرجأع

فذهبت قالت بركة فيه لنا يجعل أن الله عسى تفعلي أن عليك ل قال فلخذنأه
رجأعت أخذته فلما قالت غيره أجأد لم أنأي إل أخذه على حملني وما فأخذته إليه

اللبن من شاء بما ثإدياي عليه أقبل حجري في وضعته فلما رحلي إلى به
معه نأنام كنا وما نأاما ثإم رويا حتى ضمرة أخوه معه وشرب روي حتى فشرب
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وشربت شرب ما منها فحلب حافل بها فإذا شارفي إلى زوجأي وقام ذلك قبل
يا تعلمي أصبحنا حين صاحبي يقول قالت ليلة بخير فبتنا وريا شبعا انأتهينا حتى

من فيه بتنا ما إلى تري ألم مباركة نأسمة أخذت قد لراكا إنأي والله حليمة
وحملته تلك أتانأي وركبت خرجأنا ثإم قالت خيرا يرينا الله يزل فلم والبركة الخير
إن حتى حمرهم من شيء عليها يقدر ما بالركب قطعت لقد فوالله معي عليها

- أليست ارفقي - أي علينا إربعي ويحك ذؤيب أبي بنت يا لي ليقلن صواحبي
فيقلن هي لهي إنأها والله بلى لهن فأقول عليها خرجأت كنت التي أتانأك هذه

من أرضا أعلم وما سإعد بني بلد من منازلنا قدمنا ثإم قالت لشأنأا لها إن والله
لبنا شباعا معنا به قدمنا حين علي تروح غنمي فكانأت منها أجأدب الله أرض

ضرع في يجدها ول لبن قطرة منهم غيرنأا إنأسان يحلب وما ونأشرب فنحلب
قومنا من الحاضرون كان حتى

فيسرحون ذؤيب أبي بنت راعي يسرح حيث اسإرحوا ويحكم لرعاتهم يقولون
نأزل فلم لبنا شبعا غنمي وتروح لبن بقطرة تبض ما هزل جأياعا أغنانأهم فتروح
قالت الرضاعة عن ففصلته سإنتاه مضت حتى والبركة الزيادة الله من نأتعرف
القمر عليه نأزل وقد انأفرج قد السقف وجأدت إل بالليل عليه أدخل ل وكنت
الغلمان يشبه ل شبابا وسإلم}يشب عليه الله {صلى - وكان يحدثإه - أي يناغيه

به فقدمنا - قالت الجنبين ممتلئ - أي جأفرا غلما كان حتى سإنتيه يبلغ فلم
فقلت بركته من نأتعرف كنا لما فينا مكثه على شيء أحرص ونأحن أمه على
معنا ردته حتى بها نأزل ) ولم ( مكة وباء عليه نأخشى فإنأا به نأرجأع دعينا لمه

إسإحاق ابن كلم انأتهى
صدره شق حادثإة

مولده من الخامس العام في - أي به مرجأعها من حولين وبعد غيره قال
فشقاه قلبه واسإتخرجأا صدره فشقا ملكان وسإلم}- أتاه عليه الله {صلى

وإيمانأا حكمة مله ثإم منك الشيطان حظ هذا وقال سإوداء علقة منه واسإتخرجأا
كالطابع كتفيه بين النبوة بخاتم ختماه ثإم تعالى الله بإذن الشق فالتأم لماه ثإم
من بمئة زنأه قال ثإم فوزنأهم ففعل أمته من بعشرة زنأه لصاحبه أحدهما قال ثإم

لو والله قال حتى فوزنأهم ففعل أمته من بألف زنأه قال ثإم فوزنأهم ففعل أمته
رأسإه قبل ثإم لوزنأهم كلها وزنأته

لقرت الخير من بك يراد ما تدري لو إنأك ترع لم حبيب يا وقال عينيه بين وما
عني وليا أن إل هو فما قال وسإلم}أنأه عليه الله {صلى النبي عن وروي عيناكا
خلف قمت قال يزيد بن السائب عن البخاري صحيح وفي معاينة المر وكأنأما
أن ولمسلم كتفيه بين النبوة خاتم إلى وسإلم}فنظرت عليه الله {صلى ظهره
اليسرى كتفه جأهة إلى كان الخاتم
أمه إلى وسإلم}ورده عليه الله {صلى النبي على حليمة خوف

إلى فردته ذلك بعد حليمة عليه فتخوفت إسإحاق ابن قال
قالت فأخبرتها عليه حريصة كنت وقد ظئر يا أقدمك ما لها فقالت أمه

ولقد لشأنأا له وإن سإبيل من هذا ابني على للشيطان ما والله عليه أفتخوفت
أرض ) من ( بصرى قصور لي أضاء نأور مني أخرج أنأه به حملت حين رأيت

) ( الشام
أمنه وفاة
إلى أمه به وسإلم}خرجأت عليه الله {صلى مولده من السادسإة السنة وفي
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من النجار بن عدي بنو وهم المطلب عبد جأده أخوال ) لتزيره ( المدينة

أحسنت وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه عنه وروي شهرا به وأقامت الخزرج
) يومئذ ( المدينة يهود وكان يومئذ من النجار بن عدي بني بئر في السباحة
) - ( البواء ب فماتت به رجأعت ثإم النبوة علمات فيه ويتعرفون إليه يختلفون

) والمدينة ( مكة بين مكان - وهو بالموحدة
وسإلم} عليه الله {صلى النبي تحتضن أيمن أم

- أيمن أم حاضنته ) فجاءته ( مكة إلى الخبر انأتهى ) حتى ( البواء ب وبقي
- فاحتملته زيد بن أسإامة وأم المطلب عبد بن الله عبد أبيه مولة

عبد بن وهب بنت آمنة فهي أمه وأما حمل وهو مات الله عبد أباه أن والصحيح
وكانأت فهر بن غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن كلب بن زهرة بن مناف
{صلى - غيره أبويه - أعني يلدا ولم سإيدهم أبوها وكان زهرة بني قومها سإيدة

وسإلم} عليه الله
عظيمة فائدة
وسإلم} عليه الله {صلى بأبويه يتعلق فيما
السابق كتابه في الخطيب بكر أبو الحافظ خرج تذكرته في القرطبي قال

أنأه والمنسوخ الناسإخ كتابه في شاهين بن عمر حفص أبو والحافظ واللحق
أن الله فسألت أمي لقبر ذهبت الوداع حجة في وسإلم}قال عليه الله {صلى
بي فآمنت فأحياها لي يحييها

وسإلم}له عليه الله {صلى النبي والدي إحياء في
عليه الله {صلى خصائصه من أن النأف الروض في السهيلي ذكره وكذا

به فآمنا أبويه له أحيا تعالى الله وسإلم}أن
عليه الله {صلى النبي أن مسلم صحيح في لما نأاسإخ فهذا القرطبي قال

أن فاسإتأذنأته لي فأذن قبرها أزور أن ربي اسإتأذنأت وقال أمه قبر وسإلم}زار
لي يأذن فلم لها أسإتغفر

عليه الله {صلى له كرامة ينفعهما الرجأعة بعد به فإيمانأهما القرطبي قال
بعد الشمس عليه الله رد لما أداء السلم عليه سإليمان صلة وقعت وسإلم}كما

يشاء من بكرامته ويكرم يشاء من برحمته يختص والله له كرامة غروبها
وسإلم} عليه الله {صلى النبي بمبعث والكهان يزن ذي بن سإيف تنبؤ

الحميري يزن ذي بن سإيف على المطلب عبد جأده وفد السابعة السنة وفي
والكهان هو وأخبره ) فأكرمه ( الحبشة ب ) وبظفره ( صنعاء بأخذه لتهنئته

له سإيكون وأنأه أبوه وسإلم}وأنأه عليه الله {صلى محمد بنبوة عليه الوافدون
عظيم شأن
وسإلم} عليه الله {صلى للنبي طالب أبي وكفالة المطلب عبد جأده وفاة
عبد واسإمه طالب أبو عمه فكفله المطلب عبد جأده توفي الثامنة السنة وفي

عنه ودافع والبركة اليمن منه وتعرف كفالته فأحسن الله عبد شقيق لنأه مناف
الله {صلى النبي معهم فأكل وأولده هو أكل إذا وكان ولسانأه بيده مبعثه بعد

يشبعوا لم معهم يأكل لم وإذا وسإلم}شبعوا عليه
وقصة طالب أبي عمه مع الشام وسإلم}إلى عليه الله {صلى النبي خروج

بحيرا الراهب
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) فلما ( الشام إلى تجارة في طالب أبو عمه به خرج عشرة الثالثة السنة وفي
- ممدودا المهملة وكسر الموحدة - بفتح بحيرا الراهب ) رآه ( بصرى بلغوا

من عليه ) خوفا ( مكة إلى يرده أن طالب أبا فأمر النبوة صفات فيه فتحقق
أرادوا الروم من نأفرا أن جأامعه في الترمذي وروى به فرجأع والنصارى اليهود

يقضيه أن الله أراد أمرا أفرأيتم وقال الله وذكرهم بحيرا فمنعهم سإوءا به
وانأصرفوا ل فقالوا يرده أن الناس من أحد أيقدر
الفجار وسإلم}حرب عليه الله {صلى النبي شهود
قريش - بين وجأيم الفاء - بكسر الفجار حرب كانأت عشرة الرابعة السنة وفي

بينهم الحرب وتطاولت الحرام الشهر في لوقوعها بذلك وسإميت وهوازن
وسإلم}يوما عليه الله {صلى شهدها حتى قريش على لهوازن الدائرة وكانأت

هوازن على لهم الدائرة فانأقلبت قومه مع
الفضول وسإلم}حلف عليه الله {صلى النبي شهود

عليه الله {صلى فشهدهم المظلوم لنصرة الفضول حلف قريش عقدت ثإم
وائل بن العاص منه فابتاعه ) بمتاع ( مكة قدم رجأل أن سإببه وسإلم}وكان

قبيس أبي جأبل على فأوفى أحد ينصفه فلم فشكاه الثمن وظلمه السهمي
البسيط من صوته بأعلى وأنأشد

بضاعته لمظلوم فهر آل يا
والنفر الدار نأائي مكة ببطن

عمرته يقض لم أشعث ومحرم
والحجر الحجر وبين للرجأال يا

فجمع المر هذا على لي صبر ل والله هاشم بن المطلب عبد بن الزبير فقال
التيمي جأدعان ابن الله عبد دار في وتيما أسإد وبني زهرة وبني مناف عبد بني
الظالم على للمظلوم عونأا ليكونأن فتحالفوا طعاما جأدعان ابن لهم صنع وقد
النبي أن الحديث وفي قهرا منه الرجأل سإلعة فانأتزعوا وائل بن العاص أتوا ثإم

حلف من جأدعان ابن دار في عمومتي مع شهدت وسإلم}قال عليه الله {صلى
لجأبت اليوم إليه دعيت لو ما الفضول

عنها اله رضي لخديجة تجارة في الشام إلى النبي خروج
غلم ميسرة وسإلم}مع عليه الله {صلى خرج والعشرين الخامسة السنة وفي

له أضعفت رجأعا فلما الناس يربح ما أضعاف فربحا بأجأرة لها تجارة في خديجة
النبوة علمات من أنأواعا السفرة تلك في ميسرة منه وشاهد الجأرة خديجة

وقوفه في وتقف بسيره تسير غمامة ظللته الحر اشتد إذا كان أنأه منها
فائدة

وسإلم}بالغمام عليه الله {صلى النبي تظليل في
ظلله بكر أبا أن الهجرة حديث ففي البعثة قبل كان بالغمام تظليله أن الظاهر

{صلى الله لرسإول تركناها ظليلة شجرة رأينا إذا كنا غورثا قصة وفي بثوب
وسإلم} عليه الله

نأسطور وسإلم}بالراهب عليه الله {صلى النبي مرور
النون - بفتح نأسطور له يقال براهب مروا - أنأهم النبوة علمات من - أي ومنها

فقال الحرم أهل ) من ( مكة أهل من هو فقال الفتى هذا من لميسرة - فقال
النأبياء آخر وأنأه نأبي أنأه أشهد
منها وسإلم}وزواجأه عليه الله {صلى الله لرسإول خديجة خطبة
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بما خديجة ميسرة فأخبر العظيم وخلقه وأمانأته صدقه من شاهده ما ومنها

ميسرة فأخبر العظيم وسإلم}وخلقه عليه الله {صلى معجزاته من شاهده
فخطبته وبركته وسإلم}وخلقه عليه الله {صلى معجزاته من شاهده بما خديجة

وكانأت قصي بن العزى عبد بن أسإد بن خويلد بنت خديجة وهي نأفسها إلى
قومها من كل كان وقد ومال وجأمال ونأسبا حسبا قريش نأساء أفضل من خديجة
من الزل في سإبق لما الله على الخلق بأكرم الله فأكرمها نأكاحها على حريصا

وخمس المبعث بعد عشرا سإنة وعشرين خمسا معه وبقيت فنكحها الكرامة
النساء من يديه على أسإلم من أول وهي الحق على عونأا له وكانأت قبله عشرة

وفاطمة كلثوم وأم وزينب ورقية الطاهر الله وعبد القاسإم كلهم أولده أم وهي
القبطية مارية أمه فإن إبراهيم إل

عمران ابنة مريم نأسائها خير وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه الصحيحين وفي
- زمانأها نأساء خير وخديجة زمانأها نأساء خير مريم - أي خديجة نأسائها وخير
أتتك فإذا خديجة هذه فقال جأبريل أتانأي وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه

لؤلؤ - أي قصب من الجنة في ببيت وبشرها ومني ربها من السلم عليها فاقرأ
أنأها الطبرانأي - زاد صراخ - أي صخب - ول تعب - أي فيه نأصب - ل مجوف

السلم جأبريل وعلى السلم ومنه السلم هو قالت
فائدة

عنهما الله رضي وعائشة خديجة بين التفاضل في

الله رضي عائشة على خديجة تفضيل على الحديث بهذا الئمة بعض احتج
أقرأ وإنأما نأفسه وعن الله عن السلم خديجة أقرأ جأبريل أن حيث من عنهما

عائشة له قالت وسإلم}- لما عليه الله {صلى وبقوله نأفسه عن السلم عائشة
الناس كفر إذ بي آمنت منها خيرا الله أبدلني - ما منها خيرا الله أبدلك قد

يقتضي ل كما تفضيلها يقتضي ل خديجة على الله تسليم بأن الول عن وأجأيب
أمته الله أمر الذي محمد على تفضيلهم النأبياء من وغيره إبراهيم على تسليمه

في - كما السن في منها خيرا عائشة مراد بأن الثانأي وعن عليه بالتسليم
- فقابل الحديث

من أفضل هو الذي الدين في خديجة وسإلم}بخيرية عليه الله {صلى ذلك
أعلم والله السن حداثإة
وسإلم} عليه الله {صلى النبي ومشاركة الكعبة بنيان
فلما أرباعا ) وتقاسإمتها ( الكعبة قريش بنت والثلثإين الخامسة السنة وفي

كادوا حتى موضعه يضعه أيها القبائل تنازعت السإود الحجر موضع إلى انأتهوا
فكان هاشم بني من عليهم داخل أول يحكموا أن على اتفقوا ثإم يقتتلون
المين الصادق هذا محمد هذا فقالوا داخل أول وسإلم}هو عليه الله {صلى
وأمر فيه الحجر ووضع وسإلم}رداءه عليه الله {صلى فبسط فحكموه به رضينا
موضعه إلى فرفعوه الثوب بأرباع يأخذوا أن الربع القبائل رؤسإاء من أربعة

وفي موضعه في فوضعه المباركة وسإلم}بيده عليه الله {صلى فتناوله
هو فذهب الكعبة بناء في يوما وسإلم}حضرهم عليه الله {صلى أنأه الصحيحين

كما عاتقك على إزاركا اجأعل العباس له فقال الحجارة ينقلن العباس وعمه
وقال السماء إلى عيناه وطمحت عليه مغشيا الرض إلى فخر ففعل يفعلون

عليه فشده إزاري أرنأي
وسإلم} عليه الله {صلى عليه النبوة علمات ترادف
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وسإلم}وتحدثا عليه الله {صلى نأبوته علمات ترادفت والثلثإين الثامنة وفي

والكهان الرهبان بها
وسإلم}للخلوة عليه الله {صلى النبي حث
أيام بعد ) أياما ( حراء بغار يخلو فكان الخلوة إليه حببت والثلثإين التاسإعة وفي
أصواتا ويسمع أنأوارا يرى المدة تلك في وكان لها يتزود
الصادقة الرؤيا

عليه الله {صلى وحيه كان أشهر بستة مبعثه قبل الربعين السنة وفي
الصبح مثل أي الصبح فلق مثل جأاءت إل رؤيا يرى ل وكان وسإلم}مناما

1 13 الفلق ) سإورة الفلق برب أعوذ ( قل ومنه المنشق أي المفلوق
وسإلم} عليه الله {صلى عليه والشجر الحجر تسليم
{صلى أنأه الصحيح الحديث وفي بالرسإالة عليه تسلم والشجار الحجار وكانأت

أبعث أن قبل علي يسلم كان بمكة حجرا لعرف إنأي  قال7وسإلم} عليه الله
سإتة من جأزء المؤمن رؤيا وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه الصحيحين وفي

النبوة من جأزءا وأربعين
من جأزء منها السنة ونأصف سإنة وعشرون ثإلثا النبوة مدة لن العلماء قال
من - فيها الله - رحمه البردة صاحب قول أحسن وما جأزءا وأربعين سإتة

البسيط
عنصره طيب عن مولده أبان

ومختتم منه مبتدأ طيب يا
أنأهم الفرس فيه تفرس يوم
والنقم البؤس بحلول أنأذروا قد

منصدع وهو كسرى إيوان وبات
ملتئم غير كسرى أصحاب كشمل
أسإف من النأفاس خامدة والنار
سإدم من العين سإاهي والنهر عليه

بحيرتها غاضت أن سإاوة وسإاء
ظمي حين بالغيظ واردها ورد
بلل من بالماء ما بالنار كأن
ضرم من بالنار ما وبالماء حزنأا

سإاطعة والنأوار تهتف والجن
كلم ومن معنى من يظهر والحق
لم البشائر فإعلن وصموا عموا

تشم لم النأذار وبارقة تسمع
كاهنهم القوام أخبر ما بعد من
يقم لم المعوج دينهم بأن

شهب من الفق في عاينوا ما وبعد
صنم من الرض في ما وفق منقضة

منهزم الوحي طريق عن غدا حتى
منهزم إثإر يقفو الشياطين من

له إن رؤياه من الوحي تنكر ل
ينم لم العينان نأامت متى قلبا
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نأبوته من بلوغ حين وذاكا

محتلم حال فيه ينكر فليس
بمكتسب وحي ما الله تباركا

بمتهم غيب على نأبي ول
وأنأه دين لكل وسإلم}نأاسإخ عليه الله {صلى دينه أن إثإبات في الخامس الباب
النبيين جأميع على وتفضيله أجأمعين الناس إلى رسإالته وعموم النبيين خاتم

 والمرسإلين

عليه الله {صلى فإنأه التوحيد من الثانأي الشطر هو النبوة إثإبات أن اعلم
- نأصف - أي شطر وهو الله إل إله ل قول على اليمان مبنى وسإلم}قال

ًا ذكرنأا وقد الله رسإول محمد الثانأي والشطر الله {صلى نأبوته مبادئ من نأبذ
ويتجنبها يخشى من بها يتذكر التي المبشرات من البعثة وسإلم}قبل عليه

الله {صلى معجزاته من هذا بعد السادس الباب في أيضا وسإنذكر الشقى
الذين ويزداد الكتاب أوتوا الذين به يستيقن ما التواتر مبلغ وسإلم}البالغة عليه
واليمان التصديق قلبه في تقرر لمن هو إنأما والتبشير التذكير ولكن إيمانأا آمنوا

ول حجته يدحض فل لها الجاحد المنكر وسإلم}وأما عليه الله {صلى برسإالته
وبالله فنقول لشبهته المبطلة لحجته القاطعة العقلية البراهين إل شبهته يبطل

بيان ثإم الذوق بطريق النبوة إدراكا في والتحقيق التمهيد سإبيل على التوفيق
يدركا ل أنأه فاعلم الذوق طريق أما صحتها ثإم وجأودها ثإم إمكانأها ثإم أصلها

المعرفة من شيئا بالذوق

الله وأولياء تعالى الله أهل طريق سإلوكا من شيئا يذق لم من النبوة بحقيقة
كرامات لن الخلق وتهذيب القلوب وتصفية وتزكيتها النأفس برياضة تعالى

الله {صلى نأبينا حال أول ذلك كان وقد النأبياء بدايات التحقيق على الولياء
بربه للخلوة العزلة يؤثإر ) وكان ( حراء في يتعبد كان وسإلم}حيث عليه

الله إلى الذهاب وهو الخالق إلى الخلئق عن النأقطاع وهو والتبتل والتجرد
إلى ذاهب إنأي ( وقال بقوله والسلم الصلة عليه الخليل إليه أشار الذي تعالى

له اتضح الطريق تلك مارس  فمن99 37 الصافات ) سإورة سإيهدين ربي
هذه يبلغ لم ومن والعيان بالكشف وخاصيتها هي ما النبوة حقيقة من طرف
لشخص ثإم عموما وجأودها ثإم وإمكانأها أصلها على التنبيه من له بد فل الرتبة
عاقل فكل أصلها دليل وأما إليها الحاجأة مسيس لشدة البرهان بإقامة معين
العلم وطفوليته صغره في العلم مراتب من يدركا ما أول النأسان بأن قاطع

بكل فيدركا واللمس والذوق والشم والبصر السمع هي التي الخمس بالحواس
- كالبصر منها حاسإة عليه تعطلت ومن بالخرى يدركه ل عالما هذه من واحدة

جأاهل مكابرة لها فإنأكاره بالتواتر بسماعها إل اللوان حقيقة ما يدركا - لم مثل
المبصر عليه فيحتج غيره به أحاط وقد بعلمه يحط لم بما وتكذيب يعلم لم بما
فماذا والجيفة المسك رائحة بين يفرق ل أخشم وزيد الشم حاسإة عندكا بأن

والجيفة المسك بين التسوية زعم لو له نأقول
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أنأك يزعم أيضا فهو المشمومات من بعلمه يحط لم بما مكذب أنأه زعمت فإن

بوجأود له تؤمن أن إل يسعك ول المبصرات اللوان من به تحط لم بما مكذب
المطعومات في وهكذا وتنوعها المشمومات بوجأود لك ويؤمن وتنوعها اللوان

من غيره يدركا ل للطفل حاصل الدراكا وهذا والمسموعات والملموسإات
زائدة عقلية أمورا فيه الله خلق التمييز سإن بلغ فإذا التمييز سإن إلى العوالم

قلت فإذا والواجأبات والمستحيلت الجائزات بين كالتمييز الحسية تلك على
ولو المميز دون ذلك جأواز اعتقد كالطين لينا ليصير الحجر هذا رش للطفل مثل

انأكسر القدح هذا الشراب فيه الذي القدح يده من سإقط الذي للمميز قلت
الشراب تبدد القدح انأكسار لوازم من إذ به تهزأ أنأك لعلم يتبدد لم والشراب

سإن بلوغ إلى العالم هذا في وهو ذلك غير له قلت لو وهكذا فيه هو الذي
طورا فيه الله فيخلق تمييزه فيكمل الشرعية المانأة به يتحمل الذي التكليف

ول أحواله لمعظم النفس وتطمئن وأفعاله بأقواله يوثإق بحيث العقل من آخر
سإن وراء طور التمييز سإن بأن يقطع عاقل فكل عقل بالتجربة يزداد يزال

ليس له قلنا بذلك العاقل قطع وإذ التمييز سإن وراء طور العقل وسإن الطفولية
أخر طورا الطور ذلك وفوق آخر طورا طوره فوق أن يحيل ما أيضا العقل في

الطفل يدركه لم ما المميز في يخلق لن صالحة الله قدرة أن فكما جأرا وهلم
في يخلق أن على قادر سإبحانأه فهو المميز يدركه لم ما العاقل وفي العلم من

في عين وفتح الغيب على الطلع من العقلء يدركه ل طورا العقلء بعض
عن والعقل الظاهرة الرأس لعين البصر بمثابة الباطنة البصيرة تسمى القلب

عن التمييز وعزل التمييز عن الحواس قوة كعزل معزول الطور هذا
المعقولت

العمى وإنأكار العقل لطور المميز كإنأكار النبوة لطور العقلء بعض فإنأكار
هذا أن إل له مستند ل إذ الجهل عين وذلك للمشمومات والخشم للمبصرات

تحل فل بمباشرة عقلك يدركه لم إن له فنقول إدراكا عقله يبلغه لم طور
الحاسإة إن يقول أن عليه ويجب المبصرات وجأود العمى يحيل ل كما جأوازه

أدركها فلم في توجأد ولم فأدركها غيري في وجأدت المبصرات بها تدركا التي
أو العالم في وجأودها في أو إمكانأها في يكون أن إما النبوة في الشك فحينئذ

مما فظاهر إمكانأها دليل أما معين لشخص إثإباتها في أو مطلقا وقوعها في
طور فوق طور إلى الكامل النأسان يترقى أن من يحيل ل العقل أن من تقرر

المميز ترقى كما العقل يدركه لم ما بنورها يدركا عينا لقلبه الله يفتح العقل
أن على قادر سإبحانأه الله أن وكما التمييز طور إلى والطفل العقل طور إلى

وجأميع العل وصفاته الحسنى وبأسإمائه به المعرفة عباده قلوب في يخلق
ثإم كلها السإماء ءادم ( وعلم تعالى كقوله واسإطة بغير ابتداء الشرعية تكليفاته
من عبدا ( فوجأدا تعالى  وقوله31 2 البقرة ) سإورة الملئكة على عرضهم

65 18 الكهف ) سإورة علما لدنأا من وعلمناه عندنأا من رحمة ءاتيناه عبادنأا
واسإطة بغير اللدنأي العلم تعليم في اشتركا وكلهما ولي والعبد نأبي وآدم

طور أن يعلم كما به ويؤمن الولي يعلمه الولية طور فوق أيضا النبوة وطور
إلى الله يوصل أن يمنع ل العقل وكذلك ومباشرة ذوقا العقل طور فوق الولية

سإبق بما العلم رسإله من ارتضاه من
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سإواء وتعالى سإبحانأه عنه يبلغهم وبينه بينهم بواسإطة وبأحكامه به المعرفة من
غير من أم البشر سإائر حق في كالنأبياء جأنسهم من الواسإطة ذلك كان

تثبت بما الرسإل وجأاءت ذلك العقل جأوز وإذا الرسإل حق في كالملئكة جأنسهم
واليمان تصديقهم وجأب صدقهم على الدالة المعجزات من الرسإالة بأمثاله

هل معين شخص في الشك وقع فإذا وجأودها دليل وأما به أتوا ما وبجميع بهم
أحدهما بأمرين النبوة من يدعيه بما اليقين تحصيل فسبيل ل أم نأبي هو

بمن خاص وهذا سإنذكره كما للعادات الخارقة المعجزات من أقامه ما مشاهدة
العقلء يدركه ل ما النأبياء إدراكا من أول النبوة خاصية معرفة وثإانأيهما عاصره

الله رضي حنيفة أبا المام أن مثل يعرف أن أراد من أن كما بالتواتر التسامع ثإم
الحكام اسإتنباط وهو هو ما الفقه حقيقة أول يعرف أن فسبيله ل أم فقيه عنه

الفقه من اسإتنبطه مما عنه نأقل فيما ثإانأيا ينظر ثإم الصلية الدلة من الفرعية
له يحصل وسإلم}فإنأه عليه الله {صلى الله رسإول وحديث تعالى الله كتاب من

ثإم النبوة خاصية علم من وكذلك الفقه مراتب أعلى في بأنأه الضروري العلم
محالة ل له حصل الشرع وسإلم}من عليه الله {صلى نأبينا قرره ما إلى نأظر

درجأات أعلى وسإلم}في عليه الله {صلى بكونأه القوي واليمان القطعي العلم
فيقرر الملحد الجاحد وأما اليقين تقوية المؤمنين من أراد لمن كله هذا النبوة
حقيقة يقرر ثإم سإبق كما النبوة وقوع اسإتحالة عدم العقل دليل من أول عليه

الله إيجاد عن عبارة المعجزة فنقول لمدعيها النبوة تثبت بها التي المعجزة
أمرا تعالى

ما فكل له الله تصديق على للدللة الرسإالة مدعي يدي على للعادة خارقا
يعجز مما والسلم الصلة عليهم النأبياء أيدي على وتعالى سإبحانأه الله أظهره
ل كان لما لنأه نأبوتهم على الدالة معجزاتهم من فهو بمثله التيان عن البشر
بلسان قائما أيديهم على إيجاده كان تعالى الله إل الفعل ذلك يوجأد أن يقدر

قال لو كما ادعاه ما في عبدي صدق المقال بلسان التصديق مقام الحال
فلنأا نأصب قد السلطان إن المسلمين معاشر الملك بحضرة عاقل شخص
بتقرير الحاضرون علم الملك عليه ينكر ولم وأطيعوا له فاسإمعوا حاكما عليكم
تعالى الله قول مقام قائمة التحدي مع فالمعجزة القائل ذلك صدق الملك
واعتراف المعجزة تلك معارضته عن عجزهم عند وذلك فاتبعوه عبدي صدق
لما فإنأه ولهذا البشر طوق في داخل غير هذا مثل أن العصر ذلك أهل أعلم
إليهم الله بعثه السحر في التفنن أهله علم غاية السلم عليه موسإى زمن كان

عادتهم به خرق بما جأاءهم ثإم فيه المعرفة كمال يدعون ما تشبه بمعجزة
في التفنن أهله علم غاية السلم عليه عيسى زمن كان ولما سإحرهم وأبطل
دون والبرص الكمه وإبراء الموتى إحياء من عليه يقدرون ل بما جأاءهم الطب

بين شائع بأمر تكون إنأما السلم عليهم النأبياء معجزات سإائر وهكذا معالجته
الكمال درجأات أقصى على به المعرفة في والتفنن به العلم العصر ذلك أهل

ويعترفون الحجة عليهم لتقوى عندهم

محمدا نأبينا الله بعث ولما صحتها وأما مقاومته عن سإواهم من وعجز بعجزهم
والكمال المعرفة وغاية عصره أهل علم منتهى وسإلم}كان عليه الله {صلى
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في ونأظما نأثرا فه والتفنن الكلم وبلغة المنطق فصاحه أحدهما أمران عندهم
فجعل الحوادثا عن والخبار والزجأر الكهانأة علم وثإانأيهما وأشعارهم خطبهم

السإلوب هذا على الحكيم الكتاب من عليه نأزل أ ما العظمى معجزته الله
ثإم بمثله يأتوا أن وتحداهم سإبيله سإلكوا ول طريقه إلى يهتدوا لم الذي الغريب

بالمغيبات الخبار على مشتمل وجأعله فعجزوا بسورة ثإم منه سإور بعشر
وأبطل له العداء أعدى لصدقها وأذعن بصحتها اعترف التي المخبآت وكشف

{صلى أدعى فلما ألفا وتكذب مرة تصدق التي الكهانأة من عليه كانأوا ما بذلك
وعظيم المعجزات وأظهر كافة الناس إلى والرسإالة وسإلم}النبوة عليه الله

أما ادعاه ما صدق على قطعا ذلك دل الوقات جأميع في تعارض لم التي اليات
مؤمن فيه يختلف ل والفاجأر البر بين بالتواتر فمعلوم والرسإالة النبوة دعواه
نأقله فلما الباهرة والمعجزات الظاهرة الدلئل ذلك على إقامته وأما وكافر

وإجأابة الحجر وتسليم القمر كانأشقاق الخارقة المور من السلف عن الخلف
وتكثير أصابعه بين من الماء وتفجير الحصى وتسبيح الجذع وحنين الشجر
ذلك وغير ببركته القليل الطعام

اليات عظيم من ذلك غير إلى وتلويحا تصريحا بعضه إلى الشارة سإتأتي مما
جأميع في الكثير العدد ورواها الخبار ونأقله السير علماء بين بالقطع المعلومة
ظهورا إل اليام مر على تزدد ولم بعدهم فمن والتابعين الصحابة من العصار
وشجاعة حاتم جأود يعلم كما والفاجأر البر بين التواتر مبلغ بالغ معناها ومجموع

كان وأكثرها بل التواتر مبلغ بعينيها منها واقعة كل تبلغ لم وإن بالضرورة علي
رواها ثإم عنهم الله رضي الصحابة من الجمة والعساكر الحفلة المجامع في

نأسبه لما والنأكار رواه فيما للراوي مخالفة منهم أحد عن يرو ولم الكافة عنهم
ما وكثيرا الناطق كنطق منهم الساكت فسكوت وحكاه لها المشاهدة من إليهم

أخبار من جأملة يعلم كمن آخر دون لنأسان بشيء الضروري العلم يحصل
أخبارها تحقق عن فضل وجأودها يعرف ل وآخر النائية والبلدان الماضية الملوكا

نأبوته وآيات وسإلم}الباهرة عليه الله {صلى معجزاته أعظم من إن ثإم
الدهور مر على المستمرة العظيم القرآن معجزة صدقه ودلئل الظاهرة
- العجاز من وجأوه على انأطوى وقد والجان النأس لجميع المشاهدة والزمان

فلما حد بها يحيط ول عد يحصرها - ل السادس الباب في إليها الشارة سإتأتي
واللد البلغاء به أعجز الذي البليغ الكلم وسإلم}هذا عليه الله {صلى أظهر

كان مما الداثإرة والشرائع السالفة القرون نأبأ من عليه اشتمل ما مع الفضحاء
بالتعلم ينالهم ول والرهبان الحبار من الفذ عند إل الواحدة القصة في يوجأد ل
قطع من إل

إليك نأوحيه الغيب أنأباء من ( ذلك تعالى قال الزمان طلبها في وأفنى العمر
يختصمون إذ لديهم كنت وما مريم يكفل أيهم أقلمهم يلقون إذ لديهم كنت وما

إسإرائيل بني على يقص القرآن هذا ( إن تعالى  وقال44 3 عمران آل ) سإورة
76 27 النمل ) سإورة للمؤمنين ورحمة لهدى وإنأه يختلفون فيه هم الذي أكثر

ما ومع آت هو وما كان بما والخبار المغيبات من عليه انأطوى ما مع  هذا77- 
والترغيب والشيم الخلق وكريم والحكم المواعظ بليغ من عليه احتوى
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بسورة يأتوا بأن وتحداهم والتوحيد النبوات وإثإبات والوعيد والوعد والترهيب

النأس اجأتمعت لئن ( قل يفعلوا لن أنأهم أخبرهم أن بعد فعجزوا مثله من
لبعض بعضهم كان ولو بمثله يأتون ل القرآن هذا بمثل يأتوا أن على والجن
كمال مع معارضته عن كلهم عجزوا  فلما88 17 السإراء ) سإورة ظهيرا

بأيديهم وألقوا إفحامه على وتهالكهم دواعيهم وتوفر حرصهم وشدة بلغتهم
ادعاه فيما قطعا صدقه على ذلك دل صاغرين معارضته عن وأحجموا مذعنين

وبعدها النبوة دعوى قبل عنه تواتر قد ما مع هذا الله عند من منزل كتابه وأن
والخلق الكريمة والحوال والصيانأة والعفة والمانأة الصدق ملزمة من

الجد على والمداومة الدنأيا زهرة عن والعراض الحسنة والسيرة العظيمة
المور لهذه اجأتماع بامتناع يقطع العقل إذا الله توفاه أن إلى للخرى والتشمير

هذه الله يجمع أن ويستحيل وأمره تعالى الله بتأييد المؤيدين النأبياء في إل
دينه يظهر ثإم والبهتان الكذب الله على يفتري فيمن الكمالت

في هذا غير معنى والرسإالة للنبوة وهل الديان سإائر على به أخبر كما
عليه الله {صلى نأبوته ثإبتت إذا ثإم الضلل إل الحق بعد وماذا السإتدلل

الناس إلى مبعوثا وأنأه النبيين خاتم أنأه على المنزل ربه كلم دل وسإلم}- وقد
لوجأوب الشرائع لسائر شريعته ونأسخ رسإالته عموم بذلك - ثإبت أجأمعين
في وهو منه يقبل فلن دينا السإلم غير يبتغ ( ومن الكل على واتباعه طاعته
ومسلم البخاري صحيحي  وفي85 3 عمران آل ) سإورة الخاسإرين من الخرة
فجعل فيها لبنة موضع إل وأحسنها فأكملها دارا بنى كرجأل النأبياء ومثل مثلي

خاتم وأنأا اللبنة فأنأا اللبنة هذه موضع لول ويقولون ويتعجبون يدخلونأها الناس
بنبوته اعترف فقد فقط العرب إلى رسإالته خصوص مدع ادعى فإن النبيين

عليه الله {صلى أنأه القطعي العلم حصل وقد اتفاقا النأبياء على ممتنع والكذب
كقوله أجأمعين الناس إلى رسإالته بعموم نأاطق الله عند من بكتاب وسإلم}جأاء

158 7 العراف ) سإورة جأميعا إليكم الله رسإول إنأي الناس أيها يا ( قل تعالى
شيء أي ( قل والقريب والبعيد والسإود الحمر الى الرسإالة عموم ادعى وبأنأه
ومن به لنأذركم القرآن هذا إلى وأوحي وبينكم بيني شهيد الله قل شهادة أكبر
{صلى أنأه عنه النقل - وتواتر القرآن بلغه من  - أي19 6 النأعام ) سإورة بلغ

إلى كتبه وأرسإل اليمان إلى وغيرهم والنصارى اليهود وسإلم}دعا عليه الله
وألزمهم وغيرهم والروم الفرس ملوكا

مكتوبا يجدونأه ( الذي كتبه في يجدونأه ما وفق على وأتباعه طاعته وجأوب
يعرفون كما  ( يعرفونأه157 7 العراف ) سإورة والنأجيل التوراة في عندهم
الله فلعنه به كفروا عرفوا ما جأاءهم  ( فلما146 2 البقرة ) سإورة أبناءهم

وجأوب يناقض ثإم بنبوته هذا يعترف  فكيف89 2 البقرة ) سإورة الكافرين على
أن ويريدون ببعض ونأكفر ببعض نأؤمن ( ويقولون تعالى قال بتكذيبه عصمته
) مهينا عذابا للكافرين واعتدنأا حقا الكافرون هم أولئك سإبيل ذلك بين يتخذوا
رسإالته وعموم نأبوته تحقيق في كاف القدر  فهذا151 - 150 4 النساء سإورة
دين لكل دينه وسإلم}ونأسخ عليه الله {صلى
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والمرسإلين النأبياء وسإلم}على عليه الله {صلى النبي تفضيل

صح فلما والمرسإلين النبيين جأميع وسإلم}على عليه الله {صلى تفضيله وأما
ربه بنعمة فتحدثا فخر ول آدم ولد سإيد وسإلم}أنأا عليه الله {صلى قوله من

ولقوله ويعتقدوه ليعرفوه أمته إلى ذلك وبلغ والخيلء للفخر نأافيا لمره امتثال
 ول110 3 عمران آل ) سإورة للناس أخرجأت أمة خير ( كنتم وتعالى سإبحانأه

من التابع كمال لن نأبيها لكمال تابع وذلك كمالها بحسب المة خيرية أن شك
الله {صلى اختصاصه من الصحيحة الخبار في ورد ما إلى هذا المتبوع كمال
المقام وهو الدين يوم الموقف أهل في العظمى وسإلم}بالشفاعة عليه

في إليه الخلئق رجأوع بعد والخرون الولون فيه يحمده الذي المحمود
لم خمسا أعطيت الصحيحين وفي بالمزية له واعترافهم العظمى الشفاعة

مسجدا الرض لي وجأعلت شهر مسيرة بالرعب نأصرت قبلي أحد يعطهن
وطهورا
الناس إلى وبعثت الشفاعة وأعطيت قبلي لحد تحل ولم الغنائم لي وأحلت

أخرج لما بالله العارفين بعض وقال خاصة قومه إلى يبعث النبي وكان عامة
بربكم ألست أنأفسهم على وأشهدهم ذريتهم ظهورهم من آدم بني ( من الله

وأول الرسإل فأولهم الجأابة في  تفاوتوا172 7 العراف ) سإورة بلى قالوا
تفاضل ل أنأه مع هذا أجأمعين وسإلم}وعليهم عليه الله {صلى محمد الرسإل

زائدة أخر بأمور بينهم التفاضل يكون وإنأما النبوة درجأة في النأبياء جأميع بين
أو وأظهر أكثر أمته تكون أو وأظهر أشهر أحدهم معجزات تكون كأن ذلك على
اليدي أولوا ومنهم العزم أولوا فمنهم الكرامة من به الله يخصهم مما ذلك غير

من ومنهم عليا مكانأا الله رفعه من ومنهم الخيار المصطفون ومنهم والبصار
صبيا الحكم الله آتاه

ورفع الله كلم من منهم بعض على بعضهم فضلنا الرسإل ( تلك تعالى الله قال
) سإورة القدس بروح وأيدنأاه البينات مريم ابن عيسى وءاتينا درجأات بعضهم
164 4 النساء ) سإورة تكليما موسإى الله ( وكلم تعالى  وقال253 2 البقرة

محمد نأبينا معجزات أن بالعلم ممارسإة أدنأى له من على يخفى ليس إنأه ثإم
عليهم المرسإلين سإائر معجزات من وأكثر وسإلم}أشهر عليه الله {صلى
العجاز باب في وأتم أبلغ وإنأها بعضها ذكر سإيأتي كما أجأمعين والسلم الصلة

من العجاز باب في أبلغ الغزير بالماء الصابع انأفجار أن المعلوم من إذ
الحجر انأفجار بخلف عهد ول قط مثله شوهد ما شيء لنأه الحجر من انأفجاره

عهد في شوهد الذي الوجأه غير على كان وإن معهود بالجملة فإنأه بالماء
في أتم شعير من أقراص من الكثير الجيش إشباع وكذلك السلم عليه موسإى

من السلم عليه عيسى على والمائدة والسلوى المن إنأزال من العجاز باب
كانأت حتى صحتها إلى الحال في وإعادتها السائلة العين رد وكذلك السماء
ما نأطق وكذلك والبرص الكمه إبراء من أعجب الصحيحة الخرى من أحسن

من أغرب والذراع والذئب والضب والشجر والحجر كالجذع أصل نأطقه يعهد لم
الجملة في والنطق الحياة منه عهد فقد ينطق كان قد الميت فإن الموتى إحياء
جأميع أن على الجأناس تلك من شيء نأطق الحوال من حال في يعهد ولم

تكون أن تصلح السلم عليهم المرسإلين معجزات
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صدق على دل ما المعجزة حقيقة وسإلم}لن عليه الله {صلى لنبينا معجزة

صدقهم على الدالة فمعجزاتهم به بشر قد المرسإلين من وكل الرسإول
سإائر معجزات إن ثإم نأبوته بصحة شاهدة وبراهين صدقه على دالة معجزات

وأما بموتهم وانأعدمت بانأقراضهم انأقرضت والسلم الصلة عليهم المرسإلين
معجزة وهو القرآن معجزاته وسإلم}فأعظم عليه الله {صلى محمد نأبينا

ثإابتة هي بل تضمحل ول تذهب ول تنقطع ول تبيد ل الزمان مر على مستمرة
وهم إل قرن يظهر ول عصر يمر فل قرن لكل الحجة واضحة البد إلى

على قبلهم من احتج بما عليه محتجون إعجازه بوجأوه الخصم على مستدلون
بسورة فأتوا عبدنأا على نأزلنا مما ريب في كنتم ( وإن قائلين قبله من الخصم

23 2 البقرة ) سإورة مثله من
فائدة

والسحر والكرامة المعجزة بين الفرق في
الدين محيي الربانأي الشيخ قال حق الولياء كرامات أن على السنة أهل أجأمع

جأريج حديث على الكلم في مسلم صحيح شرح في تعالى الله رحمه النووي
ما كل وأن العادات خوارق بجميع تكون وأنأها الولياء كرامات إثإبات فيه الراهب

الولياء كرامات وأن للولياء كرامة يكون أن جأاز للنأبياء معجزة يكون أن جأاز
ودعا وصلى توضأ جأريجا لن اختيارهم وبغير وطلبهم باختيارهم تقع أن يجوز
) انأتهى الراعي فلن فقال أبوكا من للغلم وقال تعالى الله

ل العادة خرق لن السنة أهل مذهب هو تعالى الله رحمه ذكره ما وجأميع قلت
ملت التي والثإار والخبار والسنة الكتاب أدلة تظاهرت وقد العقل يحيله

عصر كل في الولياء كرامات وقوع على الوراق حصرها عن وضاقت الفاق
عندها وجأد المحراب زكريا عليها دخل ( كلما مريم في تعالى كقوله وزمان

37 3 عمران آل ) سإورة الله عند من هو قالت هذا لك أنأى مريم يا قال رزقا
تعالى  وقوله25 19 مريم ) سإورة النخلة بجذع إليك ( وهزي تعالى وقوله

من عفريت ( قال تعالى  وقوله17 19 مريم ) سإورة سإويا بشرا لها ( فتمثل
الثلثإة الغار وأصحاب جأريج  وكحديث39 27 النمل ) سإورة به ءاتيك أنأا الجن
ومشي الجبل سإارية يا الفاروق نأداء وحديث الصديق قصعة بركة حديث وكذا

وتسليم وسإلمان الدرداء أبي قصعة وتسبيح الماء على الحضرمي بن العلء
حصين بن عمران على الملئكة

على أقسم لو من الله عباد من وسإلم}إن عليه الله {صلى قوله إل يكن لم ولو
الصحابة بال ما تعالى الله رحمه أحمد المام وسإئل لكفى لكرمه أي لبره الله
وسإئل إيمانأهم لقوة فقال بعدهم عمن نأقل ما الكرامات من عنهم ينقل لم

العباد على يظهر ما عليهم يظهر ل العلماء بال ما تعالى الله رحمه النووي
إل والمعجزة الكرامة بين فرق ول العبادة دون العلم في الخلص لعزة فقال

أمر أيضا فإنأه بالسحر الكرامة تلتبس قد نأعم النبوة بدعوى المعجزة اقتران
ومخالفة للرسإول الولي باتباع والسحر الكرامة بين الفرق وإنأما للعادة خارق

السإتقامة هي تلبيس إليها يتطرق ل التي فالكرامة له الساحر
وكل الكاذب يد على النبوة دعوى مع الخارق يظهر أن ويستحيل العلماء قال

أعلم والله المتبوع صدق على التابع صدق لدللة لنبيه معجزة لولي كرامة
نأبوته علمات من وظهر معجزاته من اشتهر ما بعض ذكر في السادس الباب

 وسإلم} عليه الله {صلى حياته في
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أصابعه بين من الماء ونأبع له وحبسها الشمس ورد القمر انأشقاق ذلك فمن
وشهادة بالنبوة له وشهادتها والحجر الشجر وكلم ببركته اليسير الطعام وتكثير

دعا لمن دعائه وإجأابة المباركة وكفه بريقه العلل وشفاء بالرسإالة له الحيوانأات
آت هو ومما كان مما المغيبات من به أخبر وما بلمسه فاسإدا كان ما وصلح له

من أنأواع عشرة فهذه الحكيم والذكر العظيم القرآن معجزة وأعظمها
عد يحصره ل ما على منطو منها نأوع كل الظاهرة واليات الباهرة المعجزات

الذين ( ليستيقن منه شيء إلى منها نأوع كل من نأشير ولكنا حد به يحيط ول
 فنقول31 74 المدثإر ) سإورة إيمانأا ءامنوا الذين ويزداد الكتاب أوتوا

الشمس ورد القمر انأشقاق
عليه الله {صلى له وحبسها الشمس ورد القمر انأشقاق وهو الول النوع أما

54 القمر ) سإورة القمر وانأشق الساعة ( اقتربت تعالى الله قال وسإلم}فقد
قال عنه الله رضي مسعود بن الله عبد عن صحيحه في البخاري  وروى1

فوق فرقة وسإلم}فرقتين عليه الله {صلى الله رسإول عهد على القمر انأشق
من معه لمن وسإلم}أي عليه الله {صلى رسإول فقال دونأه وفرقة الجبل

كفار فقال القمر فرقتي بين الجبل رأيت حتى رواية وفي اشهدوا المسلمين
يبلغ ل فإنأه سإحركم كان إن محمدا إن منهم رجأل فقال محمد سإحركم قريش

رأوا هل آخر بلد من يأتيكم من فاسإألوا كلها الرض أهل يسحر أن سإحره من
سإحر هذا جأهل أبو فقال ذلك مثل رأوا أنأهم فأخبروهم فسألوهم فأتوا هذا مثل

مستمر
وسإلم} عليه الله {صلى له وحبسها الشمس رد

الله {صلى النبي أن صحيحين بإسإنادين الحديث مشكل في الطحاوي وخرج
يصل فلم عنه الله رضي علي حجر في ورأسإه إليه يوحى وسإلم}كان عليه
عليه الله {صلى الله رسإول له فقال الشمس غربت حتى العصر علي

عليه الله {صلى الله رسإول فقال ل قال علي يا العصر وسإلم}أصليت
فطلعت الشمس عليه فاردد رسإولك وطاعة طاعتك في كان إنأه وسإلم}اللهم

) ( خيبر غزوة ) في ( الصهباء ب ذلك وكان الجبال على وأشرقت غربت بعدما
به اسإري وسإلم}لما عليه الله {صلى النبي أن بكير بن يونأس الحافظ وروى

العير ) في ( الشام طريق في وجأدهم التي بالرفقة قومه وأخبر الثإنين ليلة
الوقت ذلك كان فلما الربعاء يوم فقال العير تجيء متى له فقالوا إليهم التية

الله فحبس للغروب الشمس ودنأت ينتظرون قريش وأشرفت العير احتبست
سإاعة الشمس

له يحبسها أن وسإلم}ربه عليه الله {صلى النبي دعا أن بعد العير قدمت حتى
وسإلم} عليه الله {صلى أصابعه بين من الماء نأبع

عليه الله {صلى أصابعه بين من الماء نأبع وهو الثانأي النوع وأما
قال عنه الله رضي أنأس عن الصحيحين ففي كثيرة فيه وسإلم}فالحاديث

فالتمس العصر صلة حانأت وسإلم}وقد عليه الله {صلى الله رسإول رأيت
وسإلم}بوضوء عليه الله {صلى الله رسإول فأتي يجدوه فلم الوضوء الناس

عليه الله {صلى الله رسإول فوضع أصابعه يغمر يكاد ل بإنأاء رواية وفي
من ينبع الماء فرأيت قال منه يتوضؤا أن الناس وأمر النأاء ذلك في وسإلم}يده
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رضي مسعود ابن عن أيضا الصحيحين وفي آخرهم عن توضؤا حتى أصابعه بين
ماء معنا وسإلم}وليس عليه الله {صلى الله رسإول مع نأحن بينما قال عنه الله

فأتي ماء فضل معه من وسإلم}اطلبوا عليه الله {صلى الله رسإول لنا فقال
أصابعه بين من ينبع الماء فجعل فيه كفه وضع ثإم إنأاء في فصبه ماء بقليل

وسإلم} عليه الله {صلى
فائدة

ماء وسإلم}فضل عليه الله {صلى طلبه في
باب من ل القليل تكثير باب من ليكون الماء فضل طلب وإنأما العلماء قال

للماء الموجأد أنأه أحد يتوهم لئل العدم من اليجاد

الناس عطش قال عنهما الله رضي الله عبد بن جأابر عن أيضا الصحيحين وفي
فتوضأ ركوة يديه وسإلم}بين عليه الله {صلى الله ) ورسإول ( الحديبية يوم
في يده فوضع هذه ركوتك في ما إل ماء لنا ليس فقالوا نأحوه الناس وأقبل منها

وسإلم}كأمثال عليه الله {صلى أصابعه بين من يفور الماء فجعل الركوة
عنهما الله رضي الكوع بن وسإلمة عازب بن البراء عن الصحيحين وفي العيون

تروي ل الماء قليلة وكانأت قطرة فيها يتركوا فلم الحديبية بئر نأزحوا أنأهم
إليها وأعاده فيه وبصق دلوا وسإلم}منها عليه الله {صلى فنزح شاة خمسين
عن الصحيحين وفي وركابهم أنأفسهم الجيش أروى حتى الغزير بالماء فجاشت
النبي مع وهم شديد عطش الناس أصاب قال عنه الله رضي حصين بن عمران
وهما أصحابه من رجألين فوجأه أسإفاره بعض وسإلم}في عليه الله {صلى
يجدان أنأهما وأعلمهما عنهما الله رضي طالب أبي بن وعلي حصين بن عمران
{صلى النبي إلى بها فأتيا فوجأداها مزادتان عليه بعير معها كذا بمكان امرأة

ثإم يقول أن الله شاء ما فيه وقال مزادتيها من إنأاء في وسإلم}فجعل عليه الله
من يستقوا أن الناس فأمر عزاليهما فتحت ثإم المزادتين في الماء أعاد

حصين بن عمران قال ملؤوه إل سإقاء يدعوا لم حتى أسإقيتهم فملؤوا مزادتيها
الزواد من لها فجمع أمر ثإم امتلء إل يزدادا لم أنأهما لي وتخيل أوكيتهما ثإم

ثإوبها مل حتى

وفي سإقانأا الله ولكن نأنقصه لم أي شيئا مائك من نأأخذ لم فإنأا اذهبي وقال
{صلى الله رسإول مع كنا قال عنه الله رضي الخطاب بن عمر عن الصحيحين

إن حتى شديدا عطشا الناس فعطش العسرة جأيش وسإلم}في عليه الله
{صلى النبي إلى بكر أبو فرغب فيشربه فرثإة فيعصر بعيرة لينحر منا الرجأل

السماء قالت حتى يرجأعهما فلم يديه فرفع الدعاء وسإلم}في عليه الله
صحيح وفي العسكر المطر يجاوز ولم السإقية من معهم ما فملؤوا فانأسكبت

وسإلم}في عليه الله {صلى النبي مع كنا قال عنه الله رضي جأابر عن مسلم
فقال مزادة فم في قطرة إل ماء يجدوا فلم الوضوء نأاد جأابر يا فقال غزوة
فيها وسإلم}كفه عليه الله {صلى النبي فوضع بها فأتيته الراكب بجفنة ائتني

حتى أصابعه بين من يفور الماء فرأيت الله باسإم فقال الماء ذلك عليه وصب
ركابهم واسإقوا فاسإتقوا منها بالسإتقاء الناس فأمر واسإتدارت الجفنة امتلت

لملى وإنأها الجفنة من يده فرفع
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مع كنا قال عنه الله رضي جأبل بن معاذ عن الموطأ في مالك المام وروى
تبض فوجأدنأاها العين ) فوردنأا ( تبوكا غزوة وسإلم}في عليه الله {صلى النبي

{صلى النبي به فغسل إنأاء في شيئا منها فغرفوا الشراكا مثل ماء من بشيء
كحس حس له كثير بماء فجرت فيها وأعاده ويديه وسإلم}وجأهه عليه الله

كذلك فكان بساتين أي جأنانأا هاهنا ما يكون أن يوشك قال ثإم الصواعق
الطعام إكثار
عليه الله {صلى ببركته اليسير الطعام تكثير وهو الثالث النوع وأما

بعثه طلحة أبا أن عنه الله رضي أنأس حديث ذلك فمن أيضا وسإلم}فكثير
ثإمانأين منها وسإلم}وأشبع عليه الله {صلى ففتها إبطه تحت شعير من بأقراص

عليه الله {صلى للنبي صنع أنأه عنه الله رضي جأابر وحديث عليه متفق رجأل
( الخندق أهل في فنادى خمسة خامس وطلب وعناقا شعير من وسإلم}صاعا

بالله وأقسم جأابر قال انأصرفوا حتى كلهم ذلك من فأكلوا جأياعا ألفا ) وكانأوا
عليه الله {صلى النبي وكان ليخبز عجيننا وإن هي كما لتغط برمتنا إن

عليه متفق والعجين البرمة في وسإلم}بصق

ثإمرة يقبلوا أن غرماؤه أبى أبوه مات حين أنأه عليه المتفق أيضا جأابر وحديث
منها واحد بيدر على وسإلم}وجألس عليه الله {صلى النبي فجاء بدينه نأخيله
أبي وحديث البيادر سإائر مع بقية منه له وسإلمت منه أوفاهم حتى لهم فكال
عليه الله {صلى الله لرسإول صنع أنأه عنه الله رضي النأصاري أيوب

{صلى النبي له فقال يكفيهما ما الهجرة في قدومهما عند بكر وسإلم}ولبي
تركوه حتى فأكلوا فدعاهم النأصار أشراف من ثإلثإين وسإلم}ادع عليه الله

فأكلوا فدعاهم سإبعين ادع فقال تركوه حتى فأكلوا فدعاهم سإتين ادع فقال
رجأل خرج وما رجأل ومئة ثإمانأون طعامي من فأكل أيوب أبو قال تركوه حتى
عليه الله {صلى النبي أن أنأس وحديث عليه متفق وبايع أسإلم حتى منهم

حتى لقي من كل له يدعو أن أمره عنها الله رضي بزينب ابتنى وسإلم}حين
يتغدون القوم فجعل حيسا جأعل قد تمر من مدا إليهم فقدم البيت امتل

بكر أبي بن الرحمن عبد وحديث عليه متفق هو كما التمر وبقي ويخرجأون
لنا قال عنهما الله رضي

وذبحت طعام من صاع فعجن ومئة وسإلم}ثإلثإين عليه الله {صلى النبي مع
يحز وسإلم}أن عليه الله {صلى النبي وأمره كبدها أي بطنها سإواد فشوي شاة
ثإم كبدها من حزة له حز وقد إل والمئة الثلثإين من ما الله وايم قال منها لهم

فضلة منهما وفضل أجأمعون منهما فأكلنا قصعتين واللحم الطعام منها جأعل
قال عنه الله رضي الكوع بن سإلمة وحديث عليه متفق البعير على فحملته
عليه الله {صلى النبي مغازي بعض في شديدة مخمصة الناس أصابت

وأعلهم ذلك وفوق الطعام من بالحثية الرجأل فجاء الزواد ببقية وسإلم}فدعا
فحزرته سإلمة قال مسلم زاد نأطع على فجمعوه التمر من بالصاع أتى الذي

ملؤوه إل وعاء الجيش في بقي فما بأوعيتهم الناس دعا ثإم قال العنز كربضة
جأوع أصابني قال عنه الله رضي هريرة أبي وحديث عليه متفق بقية منه وبقي
عند فوجأد تبعته المسجد وسإلم}من عليه الله {صلى النبي خرج فلما شديد
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سإبعين وكانأوا الصفة أهل له أدعو أن فأمرنأي له أهدي قد لبن قدح أهله

أعطي فجعلت منه أسإقيهم وسإلم}أن عليه الله {صلى النبي فأمرنأي فدعوتهم
الله {صلى النبي فقال جأميعهم رووا حتى يروى حتى فيشرب القدح الرجأل

فشربت اشرب فقال رويت حتى فشربت فاشرب وأنأت أنأا وسإلم}بقيت عليه
فأخذ مسلكا له أجأد ل نأبيا بالحق بعثك والذي قلت حتى اشرب يقول زال فما

القدح
عليه متفق وشرب وسإمى الله فحمد
وسإلم} عليه الله {صلى له والشجر الحجر تكليم

الله {صلى بالنبوة له وشهادتهما والحجر الشجر كلم وهو الرابع النوع وأما
الله رسإول مع كنا قال عنهما الله رضي عمر ابن حديث ذلك وسإلم}فمن عليه

يا الله رسإول له فقال أعرابي منه فدنأا سإفر وسإلم}في عليه الله {صلى
خير إلى لك وسإلم}هل عليه الله {صلى قال أهلي إلى قال تريد أين أعرابي

عبده محمدا وأن له شريك ل وحده الله إل إله ل أن تشهد قال هو وما قال
ء بشاطى وهي السمرة هذه قال تقول ما على لك يشهد من قال ورسإوله
فشهدت فاسإتشهدها يديه بين قامت حتى الرض تخد فأقبلت الوادي

الله رضي جأابر عن الصحيحين وفي مكانأها إلى فرجأعت أمرها ثإم الشهادتين
شيئا ير فلم حاجأته وسإلم}ليقضي عليه الله {صلى الله رسإول ذهب قال عنه

أغصان من بغصن فأخذ متباعدتين الوادي ء بشاطى بشجرتين فإذا به يستتر
فيها حلقة أنأفه في المجعول أي المخشوش كالبعير له فانأقادت أحدهما
تعالى الله بإذن فالتأمتا كذلك بالخرى وفعل بالمنصف كانأت إذا حتى الخطام

بن بريدة وعن منبتها إلى منهما واحدة كل وعادت افترقتا حاجأته قضى فلما
قال عنه الله رضي مصغرين الحصيب

له فقال نأبوته على علمة أي وسإلم}آية عليه الله {صلى النبي أعرابي سإأل
فمالت ففعل وسإلم}يدعوكا عليه الله {صلى الله رسإول الشجرة لتلك قل

بين وقفت حتى عروقها تجر جأاءت ثإم عروقها فتقطعت وشمال يمينا الشجرة
له فقال الله رسإول يا عليك السلم وسإلم}فقال عليه الله {صلى يديه

أقبل لي ائذن قال لله إل السجود ينبغي ل قال لك أسإجد لي ائذن العرابي
الله رسإول كان قال عنه الله رضي مرة بن يعلى وعن له فأذن ورجأليك يديك

إلى رجأعت ثإم به فأطافت عظيمة شجرة فأتت وسإلم}قاعدا عليه الله {صلى
تسلم أن ربها اسإتأذنأت وسإلم}إنأها عليه الله {صلى الله رسإول فقال منبتها
الله {صلى النبي - أن تعالى الله - رحمة فوركا بن بكر أبو المام وذكر علي
نأوم سإنة به أي وسإن وهو الطائف غزوة في ليل يسير وسإلم}كان عليه

على وبقيت قال بينهما مر حتى نأصفين له فانأفرجأت سإدر شجرة فاعترضته
الجذع حديث ذلك ومن معظمة معروفة هناكا وهي قال هذا وقتنا إلى سإاقين

كان قالوا عنهم الله رضي الصحابة من جأماعة عن الصحيحين في المشهور
خطب وسإلم}إذا عليه الله {صلى النبي وكان النخل بجذوع مسقوفا المسجد

من العشار كصوت صوتا له سإمعنا المنبر له صنع فلما منها جأذع إلى يقوم
وفي البل
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بكاء وكثر سإعد بن سإهل رواية وفي خواره لشدة المسجد ارتج حتى رواية

النبي وجأاءه الجذع انأشق حتى وداعة أبي بن المطلب رواية وفي الناس
{صلى النبي فقال غيره زاد فسكت عليه يده وسإلم}فوضع عليه الله {صلى

نأفسي والذي وقال تعالى الله ذكر من فقده لما بكى هذا وسإلم}إن عليه الله
الله {صلى النبي به أمر ثإم القيامة يوم إلى هكذا يزل لم ألتزمه لم لو بيده
عليه الله {صلى النبي أن بريدة رواية وفي المنبر تحت وسإلم}فدفن عليه

عروقك لك تنبت فيه كنت الذي البستان إلى أردكا أن شئت إن له وسإلم}قال
ليأكل الجنة في أغرسإك أن شئت وإن وثإمر خوص لك ويجدد خلقك ويكمل
فيه أبلى ل مكان في لكون الجنة في تغرسإني بل فقال ثإمركا من الله أولياء

إنأه قال ثإم فعلت وسإلم}قد عليه الله {صلى النبي فقال الحاضرون فسمعه
بهذا حدثا إذا الله رحمه البصري الحسن وكان الفناء دار على البقاء دار اختار

الحديث

أحق فأنأتم فارقها لما الله رسإول إلى شوقا تحن الخشبة الله عباد يا وقال بكى
قال عنه الله رضي مسعود ابن عن البخاري صحيح وفي لقائه إلى تشتاقوا أن
وفي يؤكل وسإلم}وهو عليه الله {صلى الله رسإوا مع الطعام تسبيح نأسمع كنا

عليه الله {صلى النبي صعد قال عنه الله رضي أنأس عن الصحيحين
بهم فرجأف عنهم الله رضي وعثمان وعمر بكر أبو ) ومعه ( أحد وسإلم}جأبل

- أي وفيهما وشهيدان وصديق نأبي عليك فإنأما أحد اثإبت فقال الجبل
لقريش الكعبة حول كان قال عنهما الله رضي عباس ابن - عن الصحيحين

الله رسإول دخل فلما بالرصاص الرخام على مثبتة صنما وسإتون مئه ثإلثا
ويقول يده في كان بقضيب إليها يشير جأعل الفتح وسإلم}عام عليه الله {صلى
السإراء - سإورة ذاهبا ) - أي زهوقا كان الباطل إن الباطل وزهق الحق ( جأاء

بقي ما حتى لوجأهه وقع إل لقفاه ول لقفاه وقع إل صنم لوجأه أشار  فما81 17
بإخراجأها فأمر صنم منها

وسإلم} عليه الله {صلى له الحيوانأات شهادة
عليه الله {صلى بالرسإالة له الحيوانأات شهادة وهو الخامس النوع وأما

الضب حديث ذلك وسإلم}فمن
الضب شهادة

عليه الله {صلى النبي كان قال عنه الله رضي الخطاب بن عمر عن
صاده قد ضب معه أعرابي جأاء إذ أصحابه من محفل في وسإلم}جأالسا

ل والعزى واللت فقال وسإلم}السإلم عليه الله {صلى النبي عليه فعرض
وسإلم}يا عليه الله {صلى النبي فقال الضب هذا بك يؤمن أن إل بك آمنت
وافى من زين يا وسإعديك لبتك جأميعا القوم سإمعه فصيح بلسان فأجأابه ضب

سإلطانأه الرض وفي عرشه السماء في الذي الله قال تعبد من قال القيامة
العالمين رب رسإول أنأت قال أنأا فمن قال عذابه النار وفي رحمته الجنة وفي

العرابي فأسإلم كذبك من وخاب صدقك من أفلح قد النبيين وخاتم
للراعي الذئب حديث
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عنهما الله رضي هريرة وأبي الخدري سإعيد أبي عن الذئب حديث ذلك ومن
الراعي فأدركه فأخذها منها لشاة الذئب عرض إذ له غنما يرعى راع بينما قال

رزقي وبين بيني حلت تعالى الله تتقي أفل فقال الذئب فأقعى منه فاسإتردها
غنمك على واقف مني أعجب أنأت الذئب فقال يتكلم لذئب عجب الراعي فقال

أبواب له فتحت قد عنده قدرا منه أعظم قط نأبيا الله يبعث لم نأبيا وتركت
هذا إل وبينه بينك وما قتالهم ينظرون أصحابه على العين الحور وأشرفت الجنة

فمن الراعي ) - قال ( أحد يوم ذلك - وكان تعالى الله جأنود في فتصير الشعب
{صلى النبي ووجأد الرجأل فمضى ترجأع حتى أرعاها أنأا الذئب قال بغنمي لي

عليه الله {صلى النبي له فقال الخبر وأخبره فأسإلم وسإلم}يقاتل عليه الله
كذلك فوجأدها فرجأع بوفرها تجدها غنمك إلى عد له قال ثإم فحدثإهم وسإلم}قم

شاة للذئب فذبح
وسإلم} عليه الله {صلى له الغنم سإجود

الله {صلى النبي دخل قال عنه الله رضي أنأس عن الغنم حديث ذلك ومن
غنم الحائط وفي وعمر بكر أبو ومعه النأصار لبعض وسإلم}حائطا عليه

منها لك بالسجود أحق نأحن بكر أبو وسإلم}فقال عليه الله {صلى له فسجدت
تعالى لله إل السجود ينبغي ل إنأه فقال

وسإلم} عليه الله {صلى له الجمل خضوع
دخل قالوا عنهم الله رضي الصحابة من جأماعة عن البعير حديث ذلك ومن
الحائط يدخل أحدا يدع ل جأمل فيه وكان وسإلم}حائطا عليه الله {صلى النبي

ووضع فجاءه وسإلم}دعاه عليه الله {صلى النبي دخل فلما عليه صال إل
بيده نأفسي والذي للحاضرين وقال فخطمه يديه بين وبركا الرض في مشفره

النأس عصاة خل ما الله رسإول أنأي يعلم إل والرض السماء بين شيء من ما
أنأه رواية وفي ذبحه أرادوا أنأهم فأخبروه الجمل شأن عن فسألهم والجن
أردتم وأنأكم العلف وقلة العمل كثرة شكا إنأه لهم وسإلم}قال عليه الله {صلى

الله رسإول يا نأعم فقالوا صغره من الشاق العمل في اسإتعملتموه أن بعد ذبحه
الظبية قصة
كان قالت عنها الله رضي المؤمنين أم سإلمة أم عن الظبية حديث ذلك ومن
ما قال الله رسإول يا ظبية فنادته الصحراء وسإلم}في عليه الله {صلى النبي

في خشفان ولي العرابي هذا صادنأي قالت حاجأتك

وسإلم}فذهبت عليه الله {صلى النبي فأطلقها نأائما العرابي وكان الجبل ذلك
نأعم قال حاجأة وسإلم}ألك عليه الله {صلى للنبي فقال العرابي فانأتبه ورجأعت

إل إله ل أن أشهد وتقول الصحراء في تعدو فذهبت فأطلقها الظبية هذه تطلق
الله رسإول محمد وأنأك الله

المسمومة الشاة ذراع
رضي الصحابة من جأماعة عن الصحيحين في المشهور الذراع حديث ذلك ومن
عليه الله {صلى للنبي ) أهدت ( خيبر فتح أيام يهودية أن عنهم الله

عليه الله {صلى النبي منها فأكل - سإمتها مشوية - أي مصلية وسإلم}شاة
رواية وفي مسمومة أنأها أخبرتني فإنأها أيديكم ارفعوا للقوم قال وسإلم}ثإم

إن فقالت صنعت ما على حملك ما لليهودية وقال الذراع هذا أخبرتني جأابر
بن بشر فمات عنها فعفا منك الناس أرحت ملكا كنت وإن تضركا لم نأبيا كنت

لهوات في أعرفها زلت فما أنأس رواية وفي قصاصا به فقتلها السم من البراء
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أن عنه الله رضي هريرة أبي حديث وسإلم}وفي عليه الله {صلى الله رسإول
أكلة زالت ما فيه مات الذي وجأعه في وسإلم}قال عليه الله {صلى الله رسإول
- تعاودنأي - أي ) تعادنأي ( خيبر
سإعيد أبي حديث _ وفي بالقلب المتعلق الظهر عرق _ أي أبهري قطعت فالن
ابن وعند فأكلنا الله باسإم كلوا وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه عنه الله رضي

شهيدا وسإلم}مات عليه الله {صلى النبي أن ليرون المؤمنون كان إن إسإحاق
النبوة من به الله أكرمه ما مع

الطريق وسإلم}على عليه الله {صلى النبي رسإول يدل السإد
وسإلم}وكان عليه الله {صلى النبي مولى سإفينة مع السإد حديث ذلك ومن

) ( اليمن إلى جأبل بن معاذ إلى وسإلم}برسإالة عليه الله {صلى النبي أرسإله
رسإول مولى أنأا الحارثا أبا يا سإفينة له فقال السإد فاعترضه الطريق فضل

أدله حتى بمنكبيه يغمزه وجأعل طريقه عن وتنحى فهمهم كتابه ومعي الله
الطريق

قلعها بعد عين رد العاهات وذوي المرضى إبراء
عليه الله {صلى المباركة وكفه بريقه العلل شفاء وهو السادس النوع وأما

يوم عينه أصيبت النعمان بن قتادة أن إسإحاق ابن رواه ما ذلك وسإلم}فمن
عليه الله {صلى الله رسإول فردها وجأنته على وقعت ) حتى ( أحد

الطويل من ابنه يقول ذلك وفي عينيه أحسن وسإلم}فكانأت
عينه الخد على سإالت الذي ابن أنأا

الرد أحسن المصطفى بكف فردت
علي عيني شفاء

طالب أبي بن علي عيني في وسإلم}تفل عليه الله {صلى أنأه الصحيحين وفي
وجأع به يكن لم كأن حتى فبرأ رمدا وكان خيبر يوم عنه الله رضي

قطعت ما بعد يدا رده
يده يحمل ) فجاء ( بدر يوم عفراء بن معوذ يد قطع جأهل أبا أن وهب ابن وروى
امرأة وأتته فلصقت وسإلم}وألصقها عليه الله {صلى الله رسإول عليها فبصق

وعقل فنطق إياه فسقته إياها وأعطاه بماء فتمضمض يتكلم ل بصبي خثعم من
الرجأال عقول يفضل عقل
يأكل وهو جأارية وسإلم}وسإألته عليه الله {صلى لقمته أثإر من الجارية في حياء

في الذي فناولها فيه في الذي من يطعمها - أن الحياء قليلة - وكانأت طعاما
الحياء عليها الله ألقى جأوفها في اسإتقر - فلما يسأله شيئا يمنع يكن - ولم فيه

منها حياء ) أشد ( المدينة ب يكن لم حتى
وسإلم} عليه الله {صلى دعائه إجأابة
ما فمنه له دعا وسإلم}لمن عليه الله {صلى دعائه إجأابة وهو السابع النوع وأما
عليه الله {صلى الله رسإول كان قال عنهما الله رضي اليمان بن حذيفة رواه

ولده وولد ولده الدعوة أدركت لرجأل دعا وسإلم}إذا
وسإلم}للمدينة عليه الله {صلى دعاؤه
عليه الله {صلى النبي أن عنها الله رضي عائشة عن الصحيحين وفي

كحبنا المدينة إلينا حبب اللهم فقال الله أرض أوبأ ) وهي ( المدينة وسإلم}قدم
الجحفة إلى حماها وانأقل لنا وصححها أشد أو مكة

مالك بن لنأس دعاؤه
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رسإول يا أمي قالت قال عنه الله رضي أنأس عن صحيحه في البخاري وروى

أعطيته فيما له وباركا وولده ماله أكثر اللهم فقال له الله ادع أنأس خادمك الله
ما العيش رخاء من أصاب أحدا أن أعلم وما لكثير مالي إن ( فوالله أنأس قال

إلى دفنت ولقد المئة نأحو على اليوم ليتعادون ولدي وولد ولدي وإن أصبت
) ولد ولد ول سإقطا أقول ل ولدي من مائة اليوم

عوف بن الرحمن عبد مال في البركة

الرحمن عبد فقال بالبركة عوف بن الرحمن وسإلم}لعبد عليه الله {صلى ودعا
ًا رفعت فلو وصدقاته أمواله كثرة يخفى ول ذهبا تحته أصيب أن لرجأوت حجر

من قدمت بعير مرة وتصدق عبدا ثإلثإين واحد يوم في أعتق إنأه حتى الجزيلة
) ( المدينة فارتجت مجاعة في الناس وكان شيء كل ) تحمل ( الشام
جأمل مئة سإبع وكانأت وأحلسإها بأقتابها حتى عليها وبما بها فتصدق لقدومها

أن بعد أربعا وكن ألفا ثإمانأين زوجأة كل أخذت مات ولما حمل مئة سإبع عليها
ألفا بخمسين أوصى
وسإلم}بالسقيا عليه الله {صلى دعاؤه
الجمعة يوم المسجد دخل أعرابيا أن عنه الله رضي أنأس عن الصحيحين وفي

ولم فسقوا الله فدعا القحط إليه فشكا وسإلم}يخطب عليه الله {صلى والنبي
كثرة فشكا يخطب وهو عليه دخل حتى الخرى الجمعة إلى الشمس يروا

السحاب فانأكشف تعالى الله فدعا المطر
عنهما الله رضي عباس وسإلم}لبن عليه الله {صلى دعاؤه
الله رضي عباس وسإلم}لبن عليه الله {صلى دعا أنأه الصحيحين - أي وفيهما
فكان التأويل ويعلمه الدين في الله يفقهه أن مولود وهو حنكة حين عنهما

علمه لسعه والبحر الحبر يسمى
عنه الله رضي وسإلم}لعلي عليه الله {صلى دعاؤه
الله يكفيه أن عنه الله رضي طالب أبي بن وسإلم}لعلي عليه الله {صلى ودعا
ثإياب يلبس الصيف وفي الصيف ثإياب يلبس الشتاء في فكان والقر الحر

برد ول حر يصيبه ول الشتاء
عنها الله رضي لفاطمة دعاؤه
ل أن عنها الله رضي ابنتيه الزهراء وسإلم}لفاطمة عليه الله {صلى ودعا

ألما للجوع ذلك بعد وجأدت فما الله يجيعها
وسإلم}للنابغة عليه الله {صلى دعاؤه

فما فاكا الله يفضض وسإلم}ل عليه الله {صلى له فقال أبياتا النابغة وأنأشده
مئة وعاش ثإغرا الناس أحسن من وكان سإن له سإقطت

كسرى وسإلم}على عليه الله {صلى دعاؤه
وأما أخرى سإن مكانأها في نأبتت سإن له سإقطت إذا كان وقيل سإنة وعشرين

{صلى أنأه الصحيحين في ما فمنه العداء وسإلم}على عليه الله {صلى دعاؤه
كل ملكه الله يمزق أن كتابه مزق حين كسرى على وسإلم}دعا عليه الله

أقطار جأميع في رئاسإة للفرس بقيت ول باقية لهم يبق لم حتى فتمزقوا ممزق
الدنأيا

لهب أبي بن عتبة وسإلم}على عليه الله {صلى دعاؤه
كلبا عليه الله يسلط أن لهب أبي بن عتبة وسإلم}على عليه الله {صلى ودعا
أصحابه وسإط من وأخذه السإد فجاءه كلبه من
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جأثامة بن محلم وسإلم}على عليه الله {صلى دعاؤه
فلفظته فدفنوه ميتا فأصبح آخر رجأل وسإلم}على عليه الله {صلى ودعا

يحصر أن من أكثر الباب وهذا فتركوه الرض لفظته مرارا فدفنوه الرض
العير راعي بن بشر على دعاؤه
ما اسإتطعت ل قال أسإتطيع ل قال بيمينك كل بشماله يأكل آخر لرجأل وقال
مسلم رواه فيه إلى رفعها فما الكبر إل منعه

الثامن النوع وسإلم}وأما عليه الله {صلى وباشره لمسه فيما وبركاته كراماته
وسإلم} عليه الله {صلى بلمسه فاسإدا كان ما صلح وهو

عنه الله رضي طلحة أبي فرس
النبي فركب مرة ) فزعوا ( المدينة أهل أن صحيحه في البخاري روى ما فمنه

فلما السير بطيء طلحة لبي وسإلم}فرسإا عليه الله {صلى
فرس يجاريه ل ذلك بعد فكان بحرا وجأدنأاه قال رجأع

عنه الله رضي جأابر جأمل نأشاط
فنشط أعيا قد لجابر جأمل وسإلم}نأخس عليه الله {صلى أنأه الصحيحين وفي
زمامه يملك ما كان حتى

عنه الله رضي أنأس دار بئر
عليه الله {صلى فبزق ملحة بئر عنه الله رضي أنأس دار في وكانأت

منها ) أعذب ( المدينة في يكن فلم وسإلم}فيها
المسك رائحته بئر

المسك رائحة منها يفوح أبدا فكانأت إليها أعاده ثإم بئر من دلو في ومج
عنه الله رضي لسلمان النخيل غرس
- النخل أولد من ولد - أي ودية مئة ثإلثا على مواليه الفارسإي سإلمان وكاتب

أوقية كل ذهب من أوقية أربعين وعلى وتثمر تعلق تى حكلها لهم يغرسإها
كلها فعلقت بيده له وسإلم}وغرسإها عليه الله {صلى فقام درهما أربعون

لسانأه على أدارها أن بعد ذهب من الدجأاجأة بيضة مثل وأعطاه لعامها وأثإمرت
أعطاهم ما مثل له وبقي أوقية أربعين لمواليه منها فوزن
فائدة

وسإلم}لسلمان عليه الله {صلى النبي أعطاها التي القطعة وزن في
بيضة وقدر قفلة والدرهم درهما أربعون الوقية

عن مثلها وهي أوقية أربعين منها وزن وقد درهما ثإمانأين يبلغ يكاد ل الدجأاجأة
قفلة آلف وثإلثإة قفلة مئتي عن فذلك قفلة أربعون أوقية كل أوقية ثإمانأين
عنه الله رضي عكاشة سإيف

عليه الله {صلى النبي ) فأعطاه ( بدر يوم محصن بن عكاشة سإيف وانأكسر
هذا وكان المواقف به يشهد صارما سإيفا يده في فعاد حطب من وسإلم}عودا

العون يسمى السيف
وزبدة لبن إلى يتحول ماء

فأعطاهم زادا لهم يجدوا فلم أصحابه من وسإلم}سإرية عليه الله {صلى وبعث
السقاء فم في وزبدة خالصا لبنا وجأدوه فتحوه فلما بيده كاه أو ماء من سإقاء
عنه الله رضي عمرو بن عائذ غرة
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في غرة له فكانأت أصحابه بعض وجأه عن وسإلم}الدم عليه الله {صلى وسإلت
الغر يدعى فكان الفرس كغرة وجأهه
عنه الله رضي ملحان بن قتادة وجأه بريق

كان حتى نأور وجأهه على زال فما آخر وسإلم}وجأه عليه الله {صلى ومسح
الصقيلة المرآة في ينظر كما وجأهه في ينظر

عنه الله رضي عتيك بن الله عبد سإائق
عند انأكسرت لما عتيك بن الله عبد سإاق وسإلم}على عليه الله {صلى ومسح

قلبة به وما فقام رافع أبي قتل
الكدية أمر

في لهم اعترضت التي الكدية به فضرب وسإلم}المعول عليه الله {صلى وأخذ
غير وسإلم}على عليه الله {صلى ومسح فانأهالت الله باسإم وقال الخندق حفر
تعالى الله فشفاهم والمجانأين المرضى من واحد
حنين يوم

فما الكفار وجأوه في بها ورمى تراب من ) قبضة ( حنين ) ويوم ( بدر يوم وأخذ
وانأهزموا القذى منها عينه في ودخل إل أحد منهم بقي
وسإلم} عليه الله {صلى النبي وشعرة خالد

الوليد بن خالد قلنسوة وسإلم}في عليه الله {صلى شعره من شعرات وكانأت
بعض في منه فسقطت النصر رزق إل قتال بها يشهد فلم عنه الله رضي

في فعوتب الفريقين بين عظيمة مقتلة بسببها وقع شدة عليها فشد المعاركا
من جأزء وفيها الكفار أيدي في تقع وأن النصر يفوتني أن خفت فقال ذلك

أن من أكثر النوع هذا أن يخفى وسإلم}ول عليه الله {صلى الله رسإول أجأزاء
يحصر

سإيكون وما الغيوب وسإلم}من عليه الله {صلى عليه اطلع ما
مما المغيبات وسإلم}من عليه الله {صلى به أخبر ما وهو التاسإع النوع وأما
عليه الله {صلى سإنته أو تعالى الله كتاب في هو ما ذلك فمن آت هو ومما كان

وجأوه جأملة من وهو تعالى الله كتاب في المغيبات من به أخبر ما وسإلم}أما
العجاز

بمثله يأتون ل القرآن هذا بمثل ( يأتوا عن والجن النأس بعجز إخباره ذلك فمن
لن بأنأهم إخبارهم  ثإم88 17 السإراء ) سإورة ظهيرا لبعض بعضهم كان ولو

 وإخباره24 2 البقرة ) سإورة تفعلوا ولن تفعلوا لم ( فإن تعالى بقوله يفعلوا
له وإنأا الذكر نأزلنا نأحن ( إنأا تعالى بقوله التحريف التبديل من محفوظ أنأه

أحد يقدر فلم الدين وأعداء الملحدة كثرة  مع9 15 الحجر ) سإورة لحافظون
بخلف حروفه من واحد حرف في تعالى الله بحمد المسلمين تشكيك على

حفظ ووكل بنفسه القرآن حفظ تولى تعالى الله لن وغيرهما والنأجيل التوراة
) سإورة الله كتب من اسإتحفظوا ( بما تعالى بقوله أهلها إلى كتبه من غيره

ما بعد من يحرفونأه ثإم الله كلم يسمعون منهم فريق ( كان  بل44 5 المائدة
من فيه الله وعده ما وقوع ذلك  ومن75 2 البقرة ) سإورة يعلمون وهو عقلوه

تعالى  وقوله67 5 المائدة ) سإورة الناس من يعصمك ( والله تعالى قوله
تعالى  وقوله7 8 النأفال ) سإورة لكم أنأها الطائفتين إحدى الله يعدكم ( وإذ
) سإورة كله الدين على ليظهره الحق ودين بالهدى رسإوله أرسإل الذي ( هو

الصالحات وعملوا منكم آمنوا الذين الله ( وعد تعالى  وقوله33 9 التوبة
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دينهم لهم وليمكنن قبلهم من الذين اسإتخلف كما الرض في ليستخلفنهم

55 24 النور ) سإورة أمنا خوفهم بعد من وليبدلنهم لهم ارتضى الذين

إن الحرام المسجد لتدخلن بالحق الرؤيا رسإوله الله صدق ( لقد تعالى وقوله
27 48 الفتح ) سإورة تخافون ل ومقصرين رؤوسإكم محلقين آمنين الله شاء

تعالى  وقوله45 54 القمر ) سإورة الدبر ويولون الجمع ( سإيهزم تعالى وقوله
) سإورة أفواجأا الله دين في يدخلون الناس ورأيت والفتح الله نأصر جأاء ( إذا

جأنده وأعز وعده وصدق عبده الله ونأصر ذلك جأميع  فوقع2 - 1 110 النصر
وإضمار المنافقين أسإرار من فيه كشف ما مع هذا وحده الحزاب وهزم

آل ) سإورة لك يبدون ل ما أنأفسهم في ( يخفون تعالى كقوله المعانأدين
) نأقول بما الله يعذبنا لول أنأفسهم في ( ويقولون تعالى  وقوله3 154 عمران
ل قل إليهم رجأعتم إذا إليكم ( يعتذرون تعالى  وقوله8 58 المجادلة سإورة

ما  وأما94 9 التوبة ) سإورة أخباركم من الله نأبأنأا قد لكم نأؤمن لن تعتذروا
في هو ما ذلك فمن سإنته في المغيبات وسإلم}من عليه الله {صلى به أخبر

وحسنا صحيحا غيرهما في أو أحدهما في أو الصحيحين
وسإلم} عليه الله {صلى له الرض جأمع

- زاوية في جأمعت - أي الرض لي وسإلم}زويت عليه الله {صلى قوله فمنها
منها لي زوي ما أمتي ملك وسإيبلغ ومغاربها مشارقها فأريت

الطاعون ول الدجأال ول بسوء أرادها من المدينة يدخل ل
يدخلها ) ول ( المدينة يدخل ل الطاعون وسإلم}أن عليه الله {صلى وإخباره

رعب
الماء في الملح ذوب الله أذابه إل بسوء أحد يريدها ل وأنأها الدجأال
والفتوح المن ( ظهور
) والعراق والشام المقدس ( بيت وسإلم}بفتح عليه الله {صلى وإخباره
الله إل تخاف ) ل مكة إلى ( الحيرة من المرأة تظعن حتى المن وظهور
والروم الفرس دولة ذهاب

وذهاب بعده فارس ل حتى فارس وسإلم}بذهاب عليه الله {صلى وإخباره
الدهر آخر إلى قرون ذات الروم وإن بعده قيصر ل حتى قيصر

المة على الله فتح
وزهرتها الدنأيا من أمته على الله يفتحه وسإلم}بما عليه الله {صلى وإخباره

أخرى حلة في ويغدو حلة في أحدهم يروح حتى وقيصر كسرى كنوز وقسمتهم
أخرى وترفع قصعة يديه بين ويوضع
وافتراقهم بعده من المة اختلف

والفتن الختلف من بينهم يحدثا وسإلم}بما عليه الله {صلى وإخباره
الكتاب أهل من قبلهم من سإبيل وسإلوكا فرقة وسإبعين ثإلثا على وافتراقهم

الخمر وشرب والربا الزنأا اسإتحلل
وشرب والربا الزنأا فيهم فشا إذا أمته وسإلم}أن عليه الله {صلى وإخباره

أعداءهم عليهم وسإلط بينهم بأسإهم الله رد الخمر
الزمان آخر في الفتن
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- الهرج وكثرة الزمان آخر في الفتن وسإلم}بظهور عليه الله {صلى وإخباره

يأتي ل وأنأه فالمثل المثل وموت الجهل - وظهور العلم - وقبض القتل وهو
على يكذبون كلهم دجأالون أمته في سإيكون وأنأه منه شر بعده والذي إل زمان

ل وسإلم}بأنأه عليه الله {صلى وإخباره الدجأال المسيح آخرهم ورسإوله الله
الله أمر يأتي حتى لعدوهم قاهرين الحق على ظاهرين أمته من طائفة تزال

ول يحصى ل ما إلى السلم عليه مريم ابن عيسى ونأزول المهدي وبخروج
{صلى الله رسإول فينا قام عنه الله رضي اليمان بن حذيفة قال حتى يستقصى

حفظه حدثإه إل الساعة قيام إلى يكون شيئا تركا فما وسإلم}مقاما عليه الله
كما فأذكره فأراه نأسيته قد الشيء منه يكون وإنأه نأسيه من ونأسيه حفظه من

حديث وفي عليه متفق عرفه رآه إذا ثإم عنه غاب إذ الرجأل وجأه الرجأل يذكر
فتنة قائد وسإلم}من عليه الله {صلى الله رسإول تركا ما والله قال عنه آخر
ذر أبو وقال وقبيلته أبيه واسإم باسإمه لنا سإماه قد إل الدنأيا تنقضي أن إلى

وسإلم}وما عليه الله {صلى الله رسإول تركنا لقد عنه الله رضي
( سإنريهم تعالى الله قال علما منه ذكرنأا إل السماء في جأناحيه طائر يحركا
53 41 فصلت ) سإورة الحق أنأه لهم يتبين حتى أنأفسهم وفي الفاق في آياتنا

والسلم الصلة عليه مريم ابن عيسى نأزول

الله {صلى الله رسإول قال قال عنه الله رضي هريرة أبي عن الصحيحين وفي
عدل حكما مريم ابن فيكم ينزل أن ليوشكن بيده نأفسي وسإلم}والذي عليه

السإلم إل أهلها من يقبل فل - أي الجزية ويضع الخنزير ويقتل الصليب فيكسر
الدنأيا من خيرا الواحدة السجدة تكون وحتى أحد يقبله ل حتى المال - ويفيض

ليؤمنن إل الكتاب أهل من ( وإن شئتم إن اقرؤوا هريرة أبو يقول ثإم فيها وما
 وفي159 4 النساء ) سإورة شهيدا عليهم يكون القيامة ويوم موته قبل به

عليه الله {صلى النبي عن عنها الله رضي عائشة عن أحمد المام مسند
سإنة أربعين عيسى يمكث ثإم فيقتله عيسى فينزل الدجأال يخرج وسإلم}قال

الدجأال قبل يخرج المهدي أن كثيرة طرق من وورد مقسطا وحكما عادل إماما
التحقيق - لكن قرن رأس - أي سإنة مئة رأس على الدجأال ويخرج سإنين بسبع

ثإلثا وهجرته مولده وبين نأوح كألف نأبيها مولد من ابتداؤها المة هذه قرون أن
هجرته من مئة تسع بعد سإنة وأربعين لسبع اللف تمام فيكون سإنة وخمسون

يتوقع ذلك وسإلم}وعند عليه الله {صلى
أعلم والله كان إن الدجأال خروج

القرآن إعجاز في

القرآن معجزة الكبرى والية العظمى المعجزة وهو منه العاشر النوع وأما
فمنها العجاز من وجأوه على المشتملة الدهر آخر إلى المستمرة العظيم
النأس اجأتمعت لئن ( قل تعالى الله قال والنأس الجن بها أعجز التي البلغة
لبعض بعضهم كان ولو بمثله يأتون ل القرآن هذا بمثل يأتوا أن على والجن
- تعالى الله - رحمه عياض القاضي  قال88 17 السإراء ) سإورة ظهيرا

وهم العرباء العرب عادة الخارقة كلمه وفصاحة نأظمه بحسن إعجازه ( ووجأه
جأعل الميدان هذا وفرسإان الشأن هذا أرباب كانأوا لنأهم الفصحاء اللد القوم
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البديهة على ذلك من يأتون وقوة جأبلة فيهم وركبها وخلقة طبعا لهم البلغة الله

الحرب في به ويرتجزون والخطب القصائد المحافل في ويرتجلون بالعجب
ويجعلون قدحوه من ويضعون مدحوه من فيرفعون والضرب الطعن بين

يزري بما ويتمثلون الحلل بالسحر فيأتون ويتغزلون خامل والنبيه كامل الناقص
لهم شفعوا إن الصعاب ويذللون سإألوا إن اللباب ويخدعون اللل عقد على
طوع الكلم أن يشكون ل الدامغة والقوة البالغة الحجة البلغة فنون في

فيها ودخلوا عيونأها واسإتنبطوا فنونأها حووا قد قيادهم ملك البلغة وأن مرادهم
جأاءهم قد كريم رسإول إل راعهم فما السإباب بأوثإق فيها وتمسكوا باب كل من

يديه بين من الباطل يأتيه ( ل حكيم بكتاب

آياته أحكمت  قد42 41 فصلت ) سإورة حميد حكيم من تنزيل خلفه من ول
صارخا مقول كل على فصاحته وظهرت العقول بلغته وبهرت كلماته وفصلت

ريب في كنتم ( وإن لهم قائل السنين مر على لهم ومقرعا حين كل في بهم
إن الله دون من شهداءكم وادعوا مثله من بسورة فأتوا عبدنأا على نأزلنا مما

غاية به ويوبخهم التقريع أشد به يقرعهم يزل ولم البقرة ) سإورة صادقين كنتم
معارضته عن نأاكصون ذلك كل في وهم أعلمهم ويحط أحلمهم ويسفه التوبيخ

إلى بالحروف المعارضة عن أعرضوا حتى مماثإلته عن بالعجز معترفون
في ( قلوبنا بالدنأية والرضى المباهته سإبيل على وقالوا بالسيوف المقارعة

فصلت ) سإورة حجاب وبينك بيننا ومن وقر ءاذانأنا وفي إليه تدعونأا مما أكنة
41 فصلت ) سإورة تغلبون لعلكم فيه والغوا القرءان لهذا تسمعوا ( ل  و5 41
والحسان بالعدل يأمر الله ( إن تعالى قوله المغيرة بن الوليد سإمع  ولما26

تذكرون لعلكم يعظكم والبغي والمنكر الفحشآء عن وينهى القربى ذي ء وإيتآى
أسإفله وإن لطلوة عليه وإن لحلوة له إن والله  قال90 16 النحل ) سإورة
) بشر هذا يقول وما لمورق أعله وإن لمغدق

على ذلك مع وأصر مماثإلته عن وقصورهم معارضته عن البشر بعجز فاعترف
الله {صلى للنبي قالوا إذا لقريش يقول وكان الرشاد سإبيل الله وأضله العناد
إل شيئا هذا من بعاقلين أنأتم ما والله سإاحر أو شاعر أو كاهن وسإلم}إنأه عليه
بشر يقوله ول مثله سإمعت ما والله قول سإمعت ولقد لباطل أنأه أعلم وأنأا

السالفة القرون عن القرآن إخبار

كان مما الخالية والمم السالفة القرون أخبار من به أنأبأ ما إعجازه وجأوه ومن
{صلى أنأه علموا وقد الكتاب أهل أحبار من الفذ إل الواحدة القصة منه يعلم ل

عن يسألونأه الكتاب أهل علماء كان حتى يكتب ول يقرأ ل وسإلم}أمي عليه الله
فيعترف نأصه على به ويأتي وجأهه على لهم فيورده فيه يختلفون مما كثير

بني على يقص القرءان هذا ( إن تعالى الله قال بصدقه له بذلك منهم العالم
76 72 النمل ) سإورة يختلفون فيه هم الذي أكثر إسإرائيل

والسإلوب النظم اعجاز
العليم العزيز بإعلم هو وإنأما بتعليم ذلك ينل لم أنأه والمخالف الموافق ويقطع

سإألوه فيما تكذيبه على له عداوتهم شدة مع اليهود أحبار من أحد يقدر لم حتى
وابنه ولقمان والخضر وموسإى القرنأين وذي وإخوته يوسإف قصة من عنه



 السإلمية مشكاة مكتبة
قصة السلم عليه عيسى وبين بينه كانأت قصة أقرب أن مع الكهف وأصحاب
ثإلثإة ( سإيقولون تعالى الله قال كما فيها الكتاب أهل وكان الكهف أصحاب
سإبعة ويقولون بالغيب رجأما كلبهم سإادسإهم خمسة ويقولون كلبهم رابعهم

) قليل إل يعلمهم ما بعدتهم أعلم ربي ( قل تعالى الله ) فقال كلبهم وثإامنهم
22 18 الكهف ) سإورة أحدا منهم فيهم تستفت ( ول وقال

القصص أقرب في شأنأهم هذا كان فإذا بالحق له وأقروا بالصدق له فاعترفوا
وأصحاب ونأوح وإدريس آدم وابني وإبليس آدم بقصة ظنك فما عصرهم إلى

ل ممن وغيرهم ويعقوب وإسإحاق وإسإماعيل وإبراهيم وثإمود وعاد السفينة
وما الرجأم - كحكم به أخبرهم مما شيء في نأازعوه إذا وكانأوا الله إل يعلمهم

التوراة في عندهم مكتوبا يجدونأه بأنأهم عليهم - احتج نأفسه على إسإرائيل حرم
على افترى فمن صادقين كنتم إن فاتلوها بالتوراة فأتوا ( قل وقال والنأجيل

94 - 93 3 عمران آل ) سإورة الظالمون هم فأولئك ذلك بعد من الكذب الله
2 البقرة ) سإورة الكافرين على الله فلعنة به كفروا عرفوا ما جأاءهم ( فلما

البسيط - من تعالى الله - رحمه البردة صاحب قول أحسن  وما89
ظهرت له آيات ووصفي دعني
علم على ليل القرى نأار ظهور

منتظم وهو حسنا يزداد فالدر
منتظم غير قدرا ينقص وليس

إلى المديح آمال تطاول فما
والشيم الخلق كرم من فيه ما

محدثإة الرحمن من حق آيات
بالقدم الموصوف صفة قديمة

تخبرنأا وهي بزمان تقترن لم
إرم وعن عاد وعن المعاد عن

معجزة كل ففاقت لدينا دامت
تدم ولم جأاءت إذ النبيين من

شبه من تبقين فما محكمات
حكم من تبغين وما شقاق لذي

حرب من عاد إل قط حوربت ما
السلم ملقي إليها العادي أعدى
معارضها دعوى بلغتها ردت

الحرم عن الجانأي يد الغيور رد
مدد في البحر كموج معان لها

والقيم الحسن في جأوهره وفوق
عجائبها تحصى ول تعد فما
بالسأم الكثار على تسام ول

له فقلت قاريها عين بها قرت
فاعتصم الله بحبل ظفرت لقد
لظى نأار حر من خيفة تتلها إن

الشبم وردها من لظى حد أطفأت
به الوجأوه تبيض الحوض كأنأها
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كالحمم جأاؤوه وقد العصاة من

معدلة وكالميزان وكالصراط
يقم لم الناس في غيرها من فالقسط

ينكرها راح لحسود تعجبن ل
الفهم الحاذق عين وهو تجاهل

رمد من الشمس ضوء العين تنكر قد
سإقم من الماء طعم الفم وينكر
بعثه حين من لقاه وسإلم}مما عليه الله {صلى سإيرته بعض في السابع الباب

تعالى الله إلى هاجأر أن إلى الله
والسلم الصلة عليهما ومحمد عيسى بين الفترة

بين فترة قال عنه الله رضي الفارسإي سإلمان عن صحيحه في البخاري روى
سإنة مئة سإت السلم عليهما ومحمد عيسى

الرسإالة زمن
الربعين رأس وسإلم}على عليه الله {صلى رسإالته وكانأت السير علماء قال
مولده من

 الوحي بدء قصة

الزبير بن عروة عن الزهري شهاب بن محمد عن ومسلم البخاري صحيح ففي
عليه الله {صلى الله رسإول به بدئ ما أول قالت عنها الله رضي عائشة عن

مثل جأاءت إل رؤيا يرى ل فكان النوم في الصالحة الرؤيا الوحي وسإلم}من
- ( أي فيه ) فيتحنث ( حراء بغار يخلو وكان الخلء إليه حبب ثإم الصبح فلق
العدد ذوات ) - الليالي التعبد وهو الزهري قال مثلثة ثإم نأون ثإم مهملة بحاء
فيتزود عنها الله رضي خديجة إلى يرجأع ثإم لذلك ويتزود أهله إلى يرجأع أن قبل

أنأا ما قال اقرأ فقال الملك ) فجاءه ( حراء غار في وهو الحق جأاءه حتى لمثلها
- أي الجهد مني بلغ - حتى نأفسي حبس - أي فغطني فأخذنأي قال بقارئ

أنأا ما قلت اقرأ فقال أرسإلني - ثإم المشقة
فقلت اقرأ فقال أرسإلني ثإم الجهد مني بلغ حتى الثانأية وغطني فأخذنأي بقارئ

( اقرأ فقال أرسإلني ثإم الجهد مني بلغ حتى الثالثة فغطني فأخذنأي بقارئ أنأا ما
العلق ) سإورة الكرم وربك اقرأ علق من النأسان خلق خلق الذي ربك باسإم

فدخل فؤاده وسإلم}يرجأف عليه الله {صلى الله رسإول بها  فرجأع3 - 1 96
الروع منه ذهب حتى - فزملوه غطونأي - أي زملونأي زملونأي فقال خديجة على
على خشيت - لقد خديجة - أي الخبر وأخبرها لخديجة - فقال الفزع - أي

- يكرمك بل يهينك ل - أي أبدا الله يخزيك ما والله كل خديجة فقالت نأفسي
تعطي - أي المعدوم - وتكسب المنقطع - أي الكل وتحمل الرحم لتصل إنأك

على - وتعين الطعام تطعمه - أي الضيف - وتقري وفقده قلته مع الشيء
- المحمودة الحوادثا - أي الحق نأوائب
الوحي من عنها الله رضي خديجة تحقق

عم ابن العزى عبد بن أسإد بن نأوفل بن ورقة به أتت حتى خديجة به فانأطلقت
العربي الكتاب يكتب وكان الجاهلية في تنصر - قد رجأل _ أي امرأ وكان خديجة
النأجيل من فيكتب
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يا خديجة له فقالت عمي قد كبيرا شيخا وكان يكتب أن الله شاء ما بالعربية

النبي فأخبره ترى ماذا أخي بن يا ورقة له فقال أخيك ابن من اسإمع عم ابن
الذي الكبر الناموس هو هذا ورقة له فقال رأى ما وسإلم}خبر عليه الله {صلى

قومك يخرجأك إذ حيا أكون ليتني جأذعا فيها ليتني يا موسإى على تعالى الله نأزل
رجأل يأت لم نأعم قال هم مخرجأي وسإلم}أو عليه الله {صلى الله رسإول فقال

- أي مؤزرا نأصرا أنأصركا يومك يدركني وإن عودي إل به جأئت ما بمثل قط
حزن ( حتى الوحي وفتر توفي أن يلبث لم - أي ورقة ينشب لم - ثإم معانأا
رؤوس من يتردى منه غدا شديدا حزنأا بلغنا وسإلم}فيما عليه الله {صلى النبي

الله رسإول إنأك محمد يا وقال جأبريل له تبدى نأفسه يلقي أن أراد فكلما الجبال
) حقا

ذلك بعد القرآن من نأزل وما الوحي فترة
عبد بن جأابر أن عوف بن الرحمن عبد بن سإلمة أبو وأخبرنأي شهاب ابن قال
وسإلم}يحدثا عليه الله {صلى النبي سإمع أنأه - أخبره عنهما الله - رضي الله
صوتا سإمعت إذ أمشي أنأا فبينما فترة عني الوحي فتر ثإم قال الوحي فترة عن
الذي الملك - فإذا جأهتها في - أي السماء قبل بصري فرفعت السماء من

- أي منه فرعبت والرض السماء بين كرسإي على ) قاعد ( حراء ب جأاءنأي
دثإرونأي فقلت أهلي - فجئت سإقطت - أي الرض إلى هويت - حتى فزعت
فأنأذر قم المدثإر أيها ( يا وجأل عز الله فأنأزل - فدثإرونأي غطونأي - أي دثإرونأي

- فاتركا ) - أي _ ( فاهجر النجس ) - أي والرجأز فطهر وثإيابك فكبر وربك
5 - 1 74 المدثإر سإورة

الضحى وسإلم}ونأزول عليه الله {صلى النبي شكوى
ربه قله قريش قالت عنه الوحي فتر لما أنأه رواية وفي

آخر ) إلى قلى وما ربك ودعك ما سإجى إذا والليل ( والضحى تعالى الله فأنأزل
السورة

وسإلم} عليه الله {صلى مبعثه عند السمع اسإتراق عن الشياطين حجب

{صلى الله رسإول انأطلق قال عنهما الله رضي عباس ابن عن الصحيحين وفي
بين حيل وقد عكاظ سإوق إلى عامدين أصحابه من طائفة وسإلم}في عليه الله

فقالوا الشياطين فرجأعت الشهب عليهم وأرسإلت السماء خبر وبين الشياطين
حال ما فقالوا الشهب علينا وأرسإلت السماء خبر وبين بيننا حيل قالوا لكم ما

فانأطلق ومغاربها الرض مشارق فاضربوا حدثا أمر إل السماء خبر وبين بينكم
( وسإلم}ب عليه الله {صلى الله رسإول ) فإذا ( تهامة نأحو منهم توجأهوا الذين
هذا وقالوا له عجبوا القرآن سإمعوا فلما الفجر صلة بأصحابه ) يصلي نأخلة
( إنأا قومنا يا فقالوا قومهم إلى ورجأعوا السماء خبر وبين بينكم حال الذي

) سإورة أحدا بربنا نأشركا ولن به فآمنا الرشد إلى يهدي عجبا قرءانأا سإمعنا
من نأفر اسإتمع أنأه إلى أوحي ( قل نأبيه على تعالى الله  فأنأزل2 - 1 72 الجن
1 72 الجن ) سإورة الجن
سإرا السإلم إلى وسإلم}قومه عليه الله {صلى النبي دعوة
) ومن ( مكة أهل يدعو وجأعل أمره وسإلم}أخفى عليه الله {صلى بعث ولما
أتباع وهم والموالي والنساء الرجأال ضعفاء من نأاس به فآمن سإرا إليها أتى

ذات في المشركين من فلقوا هرقل عن سإفيان أبي حديث في كما الرسإل
{صلى أشار ولذلك التوى ول دينه عن منهم أحد ارتد فما الذى أنأواع تعالى الله
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الدين هذا إن وسإلم}بقوله عليه الله
ما والمحن الفتن من بالله نأعوذ للغرباء فطوبى بدأ كما غريبا وسإيعود غريبا بدأ

بطن وما منها ظهر
بالدعوة الجهر
تعالى قوله وسإلم}نأزل عليه الله {صلى مبعثه من الرابعة السنة وفي

) سإورة المستهزئين كفيناكا إنأا المشركين عن واعرض تؤمر بما ( فاصدع
الدعوة وأظهى ربه وسإلم}أمر عليه الله {صلى  فامتثل95 - 94 15 الحجر

ب السإلم ذكر فشا حتى أرسإال السإلم في الناس فدخل تعالى الله إلى
واسإتخفوا الشعاب إلى ذهبوا الصلة أرادوا إذا المسلمون كان ) ولكن ( مكة

بصلتهم قومهم من
بالدعوة جأهره وسإلم}إثإر عليه الله {صلى النبي من المشركين موقف

آلهتهم ذكر حتى عليه قومه إنأكار يتفاحش لم الحق إلى الخلق دعوة أظهر ولما
الشر له وأجأمعوا عليهم ذلك اشتد فحينئذ أحلمهم وسإفه آباءهم وضلل وسإبها
فلما دينه على بقائه مع دونأه للشر نأفسه وعرض طالب أبو عمه عليه فحدب

أخيك ابن إن له وقالوا طالب أبي إلى ومشوا أشرافهم اجأتمع قريش ذلك رأت
أن وإما عنا تكفه أن فإما آباءنأا وضلل أحلمنا وسإفه ديننا وعاب آلهتنا سإب قد

خلفه من عليه نأحن ما مثل على فإنأك وبينه بيننا تخلي
عنه وسإلم}وتخليه عليه الله {صلى للرسإول نأصرته بين طالب أبو

فكلم أخيه ابن بخذلن نأفسه تطب ولم قومه فراق طالب أبي على فعظم
قد عمه وسإلم}أن عليه الله {صلى النبي وسإلم}فظن عليه الله {صلى النبي

في الشمس وضعوا لو والله عم يا فقال نأصرته عن والعجز تركه له بدا
فيه أهلك أو الله يظهره حتى المر هذا أتركا أن على يساري في والقمر يميني

ما قل أخي ابن يا له فقال وسإلم}باكيا عليه الله {صلى اسإتعبر ثإم تركته ما
الكامل من طالب أبو يقول ذلك وفي أبدا لشيء أسإلمك ل فوالله أحببت
بجمعهم إليك يصلوا لن والله
دفينا التراب في أوسإد حتى

غضاضة عليك ما بأمركا فاصدع
عيونأا منك بذاكا وقر وابشر

نأاصحي أنأك وعرفت ودعوتني
أمينا ثإم وكنت صدقت ولقد

بأنأه علمت قد دينا وعرضت
دينا البرية أديان خير من
مسبة حذار أو الملمة لول

مبينا بذاكا سإمحا لوجأدتني
وسإلم}وأصحابه عليه الله {صلى الرسإول على قريش اشتداد

منهم أسإلم من على قبيلة كل ووثإبت للحرب وتزامروا قريش نأابذته ذلك فعند
يعذبونأهم

هاشم بني من مؤيديه طالب أبي حشد
المطلب وبنو هاشم بنو أربعة وهم مناف عبد بني بطون يحشد طالب أبو وأخذ
عبد بنو وخذله المطلب وبنو هاشم بنو فأجأابه نأوفل وبنو شمس عبد وبنو

لهب أبو هاشم بني من أيضا وانأسلخ نأوفل وبنو شمس
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اللمية طالب أبي قصيدة

عليه الله {صلى النبي على وحميته نأوفل وبني شمس عبد بني وفي
الطويل من الطويلة قصيدته في طالب أبو يقول له وسإلم}ومدحه

ونأوفل شمس عبد عنا الله جأزى
آجأل غير عاجأل شر عقوبة
محمدا نأبزى الله وبيت كذبتم
ونأناضل دونأه نأطاعن ولما

حوله نأصرع حتى ونأسلمه

والحلئل أبنائنا عن ونأذهل
إليكم الحديد في قوم وينهض
الصلصل ذات تحت الروايا نأهوض
سإميدع الشهاب مثل فتى بكفي
باسإل الحقيقة حامي ثإقة أخي
سإيدا أبالك ل قوم تركا وما

مواكل ذرب غير الذمار يحوط
بوجأهه الغمام يستسقى وأبيض

للرامل عصمة اليتامى ثإمال
هاشم آل من الهلف به يلوذ
وفواضل نأعمة في عنده فهم

بأحمد وجأدا كلفت لقد لعمري
المواصل المحب دأب وإخوته
وحميته دونأه بنفسي حدبت

والكلكل بالذرا عنه ودافعت
مؤمل أي الناس في مثله فمن

التفاضل عند الحكام قاسإه إذا
طائش غير عادل رشيد حليم

بغافل عنه ليس إلها يوالي
بسبة أجأيء أن لول الله فو

المحافل في أشياخنا على تجر
حالة كل على اتبعناه لكنا
التهازل قول غير جأدا الدهر من
مكذب ل ابننا أن علموا لقد

الباطل بقول يعنى ول لدينا
أرومة في أحمد فينا فأصبح
المتطاول سإورة عنها تقاصر
فائدة

البيت أهل بتسميتهم المطلب بني تشريف في
شاركوهم لهم وموالتهم هاشم لبني المطلب بني نأصرة ولجأل العلماء قال
قريش سإائر على الكفاءة وفضل البيت أهل بتسميتهم التشريف في

لم إذ الخرين البطنين دون الزكاة وتحريم القربى ذوي سإهم واسإتحقاق
المسيب بن سإعيد عن صحيحه في البخاري وروى إسإلم ول جأاهلية في يفترقوا
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أنأا مشيت قال مناف عبد بن نأوفل بن الحارثا بن عدي بن مطعم بن جأبير عن

إلى مناف عبد بن شمس عبد بن أمية بن العاص أبي ابن أي عفان بن وعثمان
المطلب بني أعطيت الله رسإول يا وسإلم}فقلنا عليه الله {صلى الله رسإول

المطلب بنو إنأما فقال واحدة بمنزلة منك وهم ونأحن وتركتنا مناف عبد ابن أي
وفي خيبر خمس من المطلب بني أعطيت رواية وفي واحد شيء هاشم وبنو

نأوفل لبني ول شمس عبد وسإلم}لبني عليه الله {صلى النبي يقسم ولم أخرى
وهاشم شمس عبد إسإحاق ابن وقال البخاري قال شيئا

الحسنة والموعظة بالحكمة وسإلم}الناس عليه الله {صلى النبي دعوة
انأتهى لبيهم أخاهم نأوفل وكان مرة بنت عاتكة وأمهم وأم لب أخوة والمطلب

مرة ربه سإبيل إلى وسإلم}يدعو عليه الله {صلى النبي وجأعل العلماء قال
بقوله ربه أمره كما بالخشن ومرة اللين بالقول ومرة بالترهيب ومرة بالترغيب

) أحسن هي بالتي وجأادلهم الحسنة والموعظة بالحكمة ربك سإبيل ( ادع تعالى
125 16 النحل سإورة
المسلمين تعذيب
قوم وبقي المشركين أذى من بعشائرهم أسإلم ممن جأماعة وامتنع

وأبيه ياسإر بن كعمار العذاب بأنأواع يعذبونأهم المشركين أيدي في مستضعفون
عنهم الله رضي وغيرهم الرت بن وخباب حمامة بن وبلل وأخته وأمه

عنهم الله رضي ياسإر آل تعذيب
رسإول بهم فيمر لبطن ظهرا فيقلبونأهم وأخته وأمه وأباه عمارا يأخذون فكانأوا

وماتت الجنة موعدكم فإن ياسإر آل صبرا وسإلم}فيقول عليه الله {صلى الله
ياسإر مات ثإم الله ذات في السإلم في قتيل أول فكانأت بذلك عمار أم سإمية
أيضا بعدها وابنته

عنه الله رضي بلل ( تعذيب
كذلك ويتركها صدره على الصخور فيضع به يخرج خلف بن أمية فكان بلل وأما
عنه الله رضي بكر أبو به فمر أحد أحد يقول وبلل فيرفعها يموت يكاد حتى
بعنيه فقال علي أفسدته الذي أنأت فقال العبد هذا في الله تتقي أل لمية فقال
فأعتقه منه فباعه
عنه الله رضي بكر أبي عتقاء
أيضا واشترى بلل سإيدنأا وأعتق سإيدنأا بكر أبو يقول عنه الله رضي عمر وكان
ذلك مثل على أخر رقاب سإت في فهيرة بن عامر
يؤتى الذي التقى ( وسإيجنبها نأزلت عنه الله رضي حقه وفي المفسرون قال
ولسوف العلى ربه وجأه ابتغاء إل تجزى نأعمة من عنده لحد وما يتزكى ماله

17 92 - 21 الليل ) سإورة يرضى
فائدة

الله عند الفضل هو التقى أن في
أ ( إن تعالى لقوله الله عند الفضل هو التقى أن الكريمة الية دللة يخفى ول

13 49 الحجرات ) سإورة أتقاكم الله عند كرمكم
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وأما التعذيب وسإلم}من عليه الله {صلى الله رسإول إلى المسلمين شكوى
عليه الله {صلى النبي أتيت قال عنه البخاري صحيح ففي الرت بن خباب

شدة المشركين من لقينا ولقد الكعبة ظل في وهو بردة متوسإد وسإلم}وهو
من كان لقد فقال وجأهه محمر وهو فقعد لنا الله تدعو أل الله رسإول يا فقلت
ذلك يصرفه ما عصب أو لحم من عظامه دون ما الحديد بمشاط ليمشط قبلكم

عن ذلك يصرفه ما باثإنين فيشق رأسإه مفرق على المنشار ويوضع دينه عن
) ( حضرموت ) إلى ( صنعاء من الراكب يسير حتى المر هذا الله وليتمن دينه

غنمه على الذئب أو الله إل يخاف ما
فائدة
إيمانأه على ثإبت من فضل

مع التأسإي على الدالة النبوية الحاديث أحسن من الحديث وهذا العلماء قال
ل وهم ءامنا يقولوا أن يتركوا أن الناس أحسب ( ألم وتعالى سإبحانأه قوله

الكاذبين وليعلمن صدقوا الذين الله فليعلمن قبلهم من الذين فتنا ولقد يفتنون
ولما الجنة تدخلوا أن حسبتم ( أم وجأل عز  وقوله13 19 العنكبوت ) سإورة

يقول حتى وزلزلوا والضرآء البأسإاء مستهم قبلكم من خلوا الذين مثل يأتكم
البقرة ) سإورة قريب الله نأصر إن أل الله نأصر متى معه ءامنوا والذين الرسإول

أتوا الذين من ولتسمعن وأنأفسكم أموالكم في ( لتبلون تعالى  وقوله214 2
من ذلك فإن وتتقوا تصبرا وإن كثيرا أذى أشركوا الذين ومن قبلكم من الكتب

مبنى أن وتعالى سإبحانأه الله  فأعلمهم186 3 عمران آل ) سإورة المور عزم
نأفسه في المحن اسإتقبلته الله دين لظهار تجرد من وأن الصبر على الدين
عليه نأفوسإهم لتتوطن أول بذلك المؤمنين أعلم وإنأما وأهله وعرضه وماله

ثإم قليل تعبوا العاقبة لهم كانأت ثإم قبلهم من خلوا الذين سإنة هذه أن وأعلمهم
ربهم من صلوات عليهم ( أولئك خطيرا فنالوا حقيرا وبذلوا طويل اسإتراحوا

على حرصهم شدة  ومع157 2 البقر ) سإورة المهتدون هم وأولئك ورحمة
رأيت لئن قال جأهل أبا أن الصحيحين وفي ترعاه الله عين كانأت فقد أذاه

لو وسإلم}فقال عليه الله {صلى النبي فبلغ عنقه على لطأن يصلي محمدا
عضوا عضوا الملئكة لخذته فعل
وأجأنحة وهول نأار من خندقا وبينه بينه رأى بذلك هم لما أنأه والنسائي مسلم زاد

( أريت تعالى الله فأنأزل رأى بما وأخبرهم بيديه يتقي وهو عقبيه على فنكص
بقوله توعده ) ثإم يرى الله بأن يعلم ( ألم قوله ) إلى صلى إذا عبدا ينهى الذي

بالسجود رسإوله أمر ) ثإم الزبانأية ( سإندع قوله ) إلى ينته لم لئن ( كل تعالى
919 96 العلق ) سإورة واقترب واسإجد تطعه ل ( كل فقال به مكترثا غير

الحبشة إلى الولى الهجرة

بأصحابه ما شدة وسإلم}رأى عليه الله {صلى مبعثه من الخامسة السنة وفي
) ( الحبشة إلى بالمهاجأرة فأمرهم الذى من الله دين في نأالهم وما البلء من

بن عثمان إليها فهاجأر جأاره يسلم ل عادل وملكا وسإعة معاشا بها إن لهم وقال
بن وسإلم}والزبير عليه الله {صلى الله رسإول بنت رقية امرأته ومعه عفان

رضي الصحابة من وجأماعة مسعود بن الله وعبد عوف بن الرحمن وعبد العوام
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عنهم الله

الحبشة إلى الثانأية الهجرة
اثإنين بلغوا حتى عنهم الله رضي جأماعة في طالب أبي بن جأعفر تبعهم ثإم

) أكرمهم ( الحبشة إلى وصلوا فلما والصبيان النساء سإوى رجأل وثإمانأين
به فآمن عنه الله رضي جأعفر من القرآن وسإمع جأوارهم وأحسن النجاشي

عنهم إيمانأه فكتم فأبوا بذلك قومه وأمر وصدق
إليها المهاجأرين لسإترداد الحبشة إلى قريش وفد
في العاص بن عمرو النجاشي إلى قريش وجأهت الخبار بذلك شاعت فلما

وقدموا النجاشي على فقدموا ولخواصه للنجاشي بهدايا معهم ووجأهوا جأماعة
هداياهم ورد فغضب منهم ليمكنهم شأنأهم في وكلموه الهدايا من عندهم ما

خائبين فانأقلبوا عليهم
الحبشة مهاجأري بعض ( عودة

الخبر ذلك فاسإتخف ) أسإلموا ( مكة أهل أن ) بلغهم ( الحبشة مهاجأرة إن ثإم
) بان ( مكة بقرب كانأوا إذا حتى راجأعين فأقبلوا رجأل ثإلثإين نأحو منهم جأماعة

بقية وأقام بجوار أو مستخفيا ) إل ( مكة منهم أحد يدخل فلم الخبر فساد لهم
عشر نأحو إقامتهم فمدة الهجرة من سإبع سإنة ) إلى ( الحبشة ب المهاجأرين

سإنين
الحبشة من عنه الله رضي جأعفر قدوم
فجهزهم إليه ليجهزهم النجاشي وسإلم}إلى عليه الله {صلى النبي فكتب

أدري وسإلم}ل عليه الله {صلى وقال لهم ) فأسإهم ( خبير فتح يوم فقدموا
جأعفر بقدوم أم خيبر بفتح أسإر بأيهما
فائدة

الهجرة حكم في

إلى الكبرى الهجرة وبعدها السإلم في هجرة أول الهجرة وهذه العلماء قال
وعبد والزبير وعثمان ) كجعفر ( الحبشة مهاجأرو أيضا حازها ) وقد ( المدينة
وجأد إذا القيامة يوم إلى باق الهجرة وحكم الهجرتين أهل فسموا الرحمن

المر عن العجز عند أو فيه الفتتان خوف عند بالدين الفرار وهو معناها
الفتتان خوف عند أما ة المنكر البدع رد عن أو المنكر عن والنهي بالمعروف

عظيمة معصية عصى السإلم دين إظهار عن عاجأزا الحرب دار في بقي فمن
صحة في اختلف بل

كنتم فيم قالوا أنأفسهم ظالمي الملئكة توفاهم الذين ( إن تعالى لقوله إسإلمه
فيها فتهاجأروا واسإعة الله أرض تكن ألم قالوا الرض في مستضعفين كنا قالوا

 وكذلك97 4 النساء سإورة ) اليات مصيرا وسإاءت جأهنم مأواهم فأولئك
غلب بأرض أو فيها تغييره على يقدر ل الذي والمنكر البدع ببلد أقام من يعصي
مسلم كل على فرض الحلل طلب فإن الحرام عليها

عنهما الله رضي الخطاب بن وعمر حمزة إسإلم
الله رسإول عم المطلب عبد بن حمزة سإيدنأا أسإلم السادسإة السنة وفي

الله رضي الخطاب بن عمر سإيدنأا بعده أسإلم وسإلم}ثإم عليه الله {صلى
بن الله عبد عن البخاري صحيح وفي والمسلمون السإلم بإسإلمهما فعز عنهما
صبأ وقالوا داره عند الناس اجأتمع عمر أسإلم لما قال عنهما الله رضي عمر
فتفرقوا جأار له أنأا وقال وائل بن العاص فجاء البيت ظهر فوق غلم وأنأا عمر
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هاشم لبني قريش وحصر المقاطعة

كنانأة بني بخيف قريش اجأتمعت السابعة السنة من المحرم من ليلة أول وفي
ومسلم البخاري صحيحي في كما الكفر على ) فتقاسإموا ( المحصب وهو

تعاهدوا أنأهم وذلك
والشراء البيع في ومقاطعتهم المطلب عبد وبني هاشم بني قطيعة على

الله {صلى محمدا إليهم يسلموا أو آخرهم عن يهلكوا حتى ذلك وغير والنكاح
لمرها ) تأكيدا ( الكعبة سإقف في وعلقوها صحيفة بذلك وسإلم}وكتبوا عليه
وشدته الحصار مدة

ثإلثا مدة محصورين هنالك وبقوا الشعب في طالب أبي إلى البطنان فانأحاز
النبي بسبب عظيمة مشقة ولحقتهم وعريا وعطشا جأوعا بذلك وتضوروا سإنين

الطويل من طالب أبو يقول ذلك وسإلم}وفي عليه الله {صلى
بيننا ذات على عني أبلغا أل

كعب بني لؤي من وخصا لؤيا
محمدا وجأدنأا أنأا تعلموا ألم
الكتب أول في خط كموسإى نأبيا

كتابكم من التفقتم الذي وأن
السقب كراغية نأحسا كائن لكم

الثرى يحفر أن قبل أفيقوا أفيقوا
الذنأب كذي ذنأبا يجن لم من ويصبح

وتقطعوا الوشاة أمر تتبعوا ول
والقرب المودة بعد أواصرنأا

أحمدا نأسلم البيت ورب فلسنا
كرب ول الزمان عض من لعزاء
سإوالف ومنكم منا تبن ولما
الشهب بالقساسإية أترت وأيد

أزره شد هاشم أبونأا أليس
وبالضرب بالطعان بنيه وأوصى

تملنا حتى الحرب نأمل ولسنا
النكب من ينوب قد ما نأشتكي ول

والنهى الحفائظ أهل ولكننا
الرعب من الكماة أرواح طار إذا

الصحيفة نأقض
السنة أواخر في اجأتمع أكدوه ما وإبطال عقدوه ما حل تعالى الله أراد فلما

نأقض على ) فتعاقدوا ( مكة بأعلى ليل قريش سإادات من سإتة التاسإعة
السإدي أسإد بن السإود بن وزمعة النوفلي عدي بن المطعم منهم الصحيفة

ل والله هلكى هاشم وبنو الثياب ونألبس الطعام أنأأكل قائلهم قال أصبحوا فلما
فقال تشق ل والله كذبت جأهل أبو فقال الظالمة الصحيفة هذه تشق حتى أقعد
إلى قاموا ثإم بليل برم قد أمر هذا جأهل أبو فقال ووثإبوا الكاذب والله أنأت زمعة

أكلت قد الرضة وسإلم}أن عليه الله {صلى النبي فأخبرهم ليشقوها الصحيفة
الله اسإم فيه ما إل جأميعها

عليه الله {صلى النبي وسإلم}وخرج عليه الله {صلى النبي ذكر كما فوجأدوه
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التاسإعة السنة أواخر في الشعب من المطلب وبنو هاشم وسإلم}وبنو

القمر انأشقاق
وسإلم}آية عليه الله {صلى النبي قريش سإألت التاسإعة السنة موسإم وفي
وفي ومسلم البخاري ورواه شقتين القمر انأشقاق ) فأراهم ( منى ب وهو

بينهما حراء رأوا حتى رواية
( فائدة

معجزة تعدلها ل القمر انأشقاق معجزة أن في

معجزات من شيء يعدلها يكاد ل عظيمة معجزة القمر وانأشقاق العلماء قال
العلوي العالم في التصرف إلى بحيلة أحد يطمع ل إذ السلم عليهم النأبياء
) القمر ( وانأشق تعالى بقوله القرآن عليها نأص ولهذا أظهر بها البرهان فصار
1 54 القمر سإورة
طالب أبي وفاة
عليه الله {صلى النبي حزن فاشتد طالب أبو مات العاشرة السنة وفي

وسإلم}
عمه إسإلم وسإلم}على عليه الله {صلى الني حرص
{صلى النبي عليه دخل الوفاة حضرته لما طالب أبا أن البخاري صحيح وفي
أحاج كلمة الله إل إله ل قل عم أي فقال جأهل أبا عنده وسإلم}فوجأد عليه الله
عبد ملة عن أترغب أمية أبي بن الله وعبد جأهل أبو فقال الله عند بها لك

ملة على هو به كلمهم شيء آخر قال حتى يكلمانأه يزال فلم المطلب
عنه أنأه لم ما لك وسإلم}لسإتغفرن عليه الله {صلى النبي فقال المطلب عبد

أولى كانأوا ولو للمشركين يستغفروا أن ءامنوا والذين للنبي كان ( ما فنزلت
فلم  أي113 9 التوبة ) سإورة الجحيم أصحاب أنأهم لهم تبين ما بعد من قربى

نأزلت حتى له يستغفر يزل
طالب أبي عن العذاب تخفيف

وسإلم}ما عليه الله {صلى للنبي قال العباس أن أيضا البخاري صحيح وفي
نأار من ضحضاح في هو فقال لك ويغضب يحوطك كان فإنأه عمك عن أغنيت
على للباطل إيثار كفر كفره لن أي النار من السإفل الدركا في لكان أنأا ولول
يكن لم يشأ لم وما كان تعالى الله شاء وما بذلك وتيقنه بذلك علمه مع الحق
عنها الله رضي خديجة وفاة

حزنأه فتضاعف أيام بثلثإة طالب أبي موت بعد عنها الله رضي خديجة ماتت ثإم
فائت كل عن خلفا له الله كان وسإلم}ولكن عليه الله {صلى
طالب أبي وفاة وسإلم}بعد عليه الله {صلى للنبي قريش إيذاء اشتداد

الذي وسإلم}من عليه الله {صلى النبي من قريش نأالت طالب أبو مات ولما
قال الزبير بن عروة عن البخاري صحيح وفي حياته في به تنله لم ما وفاته بعد

صنعه شيء أشد عن عنهما الله رضي العاص بن عمرو بن الله عبد سإألت
عليه الله {صلى النبي بينما وسإلم}فقال عليه الله {صلى بالنبي المشركون

) ( الحجر في وسإلم}يصلي
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به فخنقه عنقه في ثإوبه فوضع بمهملتين مصغرا أي معيط أبي بن عقبة أقبل إذ

{صلى النبي عن ودفعه بمنكبيه فأخذ عنه الله رضي بكر أبو فأقبل شديدا خنقا
بالبينات جأاءكم وقد الله ربي يقول أن رجأل ( أتقتلون وسإلم}وقال عليه الله
ابن عن ومسلم البخاري صحيحي  وفي28 40 غافر سإورة ) الية ربكم من

عند وسإلم}يصلي عليه الله {صلى النبي بينما قال عنه الله رضي مسعود
تنظرون أل منهم قائل قال إذ المسجد في مجالسهم في ) وقريش ( الكعبة

بين فيضعه بسلها فيجيء فلن بني جأزور إلى يقوم أيكم المرائي هذا إلى
ففعل أيضا معيط أبي بن عقبة أنأه رواية وفي أشقاهم فانأبعث سإجد إذ كتفيه
الله {صلى النبي وثإبت الضحك من بعض على بعضهم مال حتى فضحكوا ذلك
يومئذ وهي عنها الله رضي فاطمة إلى منطلق فانأطلق وسإلم}سإاجأدا عليه

قضى فلما تسبهم عليهم أقبلت ثإم عنه ألقته حتى تسعى فأقبلت جأويرية
ثإم ثإلثإا بقريش عليك اللهم قال وسإلم}الصلة عليه الله {صلى الله رسإول
إلى سإحبوا ) ثإم ( بدر يوم صرعى رأيتهم لقد الله فو الله عبد قال رجأال سإمى

بدر ) قليب ( القليب
وأخواتها فاطمة مولد حول تحقيق

متقدم عنها الله رضي فاطمة مولد أن على يدل وهذا قلت
عنها الله رضي رقية أختها أن وسإبق وأكثر سإنين عشر بمدة السإراء ليلة على
من الحياء منعهن أو كذلك كلثوم وأم زينب ) فلعل ( الحبشة مهاجأرة من

أعلم والله الخروج
وقومه عنه الله رضي الغفاري ذر أبي إسإلم

اركب أنأيس لخيه قال عنه الله رضي الغفاري ذر أبا أن أيضا الصحيحين وفي
ثإم قوله من واسإمع السماء من الخبر يأتيه نأبي أنأه يزعم الذي الرجأل هذا إلى

عليه الله {صلى النبي قول من ) وسإمع ( مكة قدم حتى الخ فانأطلق ائتني
بالشعر هو ما وكلما الخلق بمكارم يأمر رأيته ذر لبي فقال رجأع وسإلم}ثإم

) ( مكة قدم حتى ماء فيها له شنة وحمل فتزود أردت مما شفيتني ما فقال
أن وكره يعرفه ل وسإلم}وهو عليه الله {صلى النبي فالتمس المسجد فأتى

غريب أنأه فعرف على فرآه المسجد في اضطجع الليل أدركه فلما عنه يسأل
احتمل ثإم أصبح حتى شيء عن صاحبه منهما واحد يسأل ولم فتبعه فأضافه

عليه الله {صلى النبي يره ولم اليوم ذلك وظل المسجد إلى وقربته زاده
أن للرجأل آن أما فقال علي عليه فمر مضجعه إلى فعاد أمسى وسإلم}حتى

حتى شيء عن صاحبه منهما واحد يسأل ل معه به فذهب فأقامه منزله يعرف
تحدثإني أل له قال ثإم معه علي فأقامه ذلك مثل علي فعل الثالث يوم كان إذا
فأخبره ففعل فعلت لترشدنأني وميثاقا عهدا أعطيتني إن قال أقدمك الذي ما

شيئا رأيت إن فإنأي فاتبعني أصبحت فإذا الله رسإول وإنأه حق فإنأه علي قال
مدخلي تدخل حتى فاتبعني مضيت وإن الماء أريق كأنأي قمت عليك أخاف
معه وسإلم}فدخل عليه الله {صلى النبي على دخل حتى يقفوه فانأطلق ففعل
من وسإمع



 السإلمية مشكاة مكتبة
قومك إلى وسإلم}ارجأع عليه الله {صلى النبي له فقال مكانأه وأسإلم قوله

عليه الله {صلى النبي فقال مسلم رواية وفي أمري يأتيك حتى فأخبرهم
بعثك والذي فقال يثرب إل أراها ل نأخل ذات أرض لي وجأهت قد وسإلم}إنأي

صوته بأعلى فنادى المسجد أتى حتى فخرج أظهرهم بين بها لصرخن بالحق
حتى فضربوه القوم فقام الله رسإول محمدا وأن الله إل إله ل أن أشهد

غفار من أنأه تعلمون ألستم ويحكم قال ثإم عليه فأكب العباس فأتى أضجعوه
إليه فبادروا الغد من لمثلها عاد ثإم منهم فأنأقذه عليهم تجاركم طريق وأن

في مسلم زاد البخاري لفظ هذا منهم فأنأقذه العباس عليه فأكب فضربوه
وصدقت أسإلمت قد إنأي قلت صنعت ما فقال أنأيسا أخي فأتيت قال عنه روايته
فقالت أمنا فأتينا قال وصدقت أسإلمت أيضا فإنأي دينك عن رغبة بي ما فقال

فأسإلم غفارا قومنا فأتينا وصدقت أسإلمت قد فإنأي دينكما عن رغبة بي ما
) وسإلم}( المدينة عليه الله {صلى الله رسإول قدم إذا نأصفهم وقال نأصفهم

) وسإلم}( المدينة عليه الله {صلى الله رسإول قدم فلما فأسإلمنا إليه قدمنا
ما على أسإلمنا إنأا الله رسإول يا فقالوا أسإلم وجأاءت الباقي نأصفهم أسإلم
لها الله غفر وسإلم}غفار عليه الله {صلى الله رسإول فقال إخوانأنا عليه أسإلم

الله سإالمها واسإلم
الطائف وسإلم}إلى عليه الله {صلى النبي خروج

ثإقيف ) إلى ( الطائف إلى الله رسإول خرج العاشرة وهي السنة هذه وفي
قوله عليه فردوا يمنعوه أن وسإألهم الله إلى يدعوهم شهرا فهيم وأقام

فلما يفعلوا فلم قريش به تشمت لئل عنه يكتموا أن فسألهم به واسإتهزؤوا
عليه اجأتمعوا حتى ويسبونأه خلفه يصيحون سإفاءهم به أغروا عنهم انأصرف
بدعاء حينئذ وسإلم}ودعا عليه الله {صلى لذلك كربه فاشتد حائط إلى وألجؤوه

إل إله ل العظيم العرش رب الله إل إله ل الحليم العظيم الله إل إله ل الكرب
أشكو إنأي اللهم قال ثإم الكريم العرش رب الرض ورب السماوات رب الله
رب أنأت الراحمين أرحم يا الناس على وهوانأي حيلتي وقلة قوتي ضعف إليك

ملكته عدو إلى أم يتجهمني بعيد إلى تكلني من إلى ربي وأنأت المستضعفين
أعوذ لي أوسإع هي عافيتك ولكن أبالي فل علي غضب بك يكن لم إن أمري
أن من والخرة الدنأيا أمر عليه وصلح الظلمات له أشرقت الذي وجأهك بنور
قوة ول حول ول ترضى حتى العتبى لك سإخطك علي يحل أو غضبك بي تنزل

قولهم وسإمع قولك سإمع قد الله إن وقال السلم عليه جأبريل عليه فنزل بك إل
بل فقال شئت بما فيهم لتأمره الجبال ملك إليك الله بعث وقد عليك ردوا وما

أصلبهم من الله يخرج أن أرجأو

عن صحيحهما في ومسلم البخاري وروى شيئا به يشركا ل وحده الله يعبد من
وسإلم}هل عليه الله {صلى الله رسإول سإألت قالت عنها الله رضي عائشة

لقيت ما قومك من لقيت لقد ) قال ( أحد يوم من عليك أشد يوم عليك أتى
أي ياليل عبد ابن على نأفسي عرضت إذ العقبة يوم منهم لقيت ما أشد وكان
وأنأا فانأطلقت أردت ما إلى يجبني فلم بالضم أي كلل عبد ابن مكررة بتحية

وإذا رأسإي ) فرفعت الثعالب ( قرن وأنأا إل أسإتفق فلم وجأهي على مهموم
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الله إن وقال فنادانأي السلم عليه جأبريل فيها فإذا فنظرت أظلتني قد سإحابة

لتأمره الجبال ملك إليك الله بعث وقد عليك ردوا وما لك قومك قول سإمع قد
قد الله إن محمد يا قال ثإم علي فسلم الجبال ملك فنادانأي فيهم شئت بما

بما بأمركا لتأمرنأي إليك ربك بعثني وقد الجبال ملك وأنأا قومك قول سإمع
جأبلي أي الخشبين عليهم أطبق أن شئت إن شئت
أصلبهم من الله يخرج أن أرجأو بل وسإلم}فقلت عليه الله {صلى فقال مكة
شيئا به يشركا ل وحده الله يعبد من

) ( الطائف أهل رؤسإاء وأخوته هو هذا كلل عبد وابن قلت
فائدة

والضرب الطعن من أشد والسب السإتهزاء أن في
العداء وشماتة السإتهزاء من نأاله وسإلم}ما عليه الله {صلى جأعل العلماء قال
نأاله ما مع أصحابه من سإبعين في حمزة قتل ) من ( أحد يوم لقاه مما أشد
وبالقول بالذى تتأذى الكريم نأفس أن إل ذاكا وما الجراحة من نأفسه في

عليه الله {صلى عفا ولهذا والضرب الطعن من به تتأذى مما أشد والسب
فقد ذلك ومع لشتمه تعرض من كل دم وأهدر لقتله تعرض من كل وسإلم}عن

عرضه أو نأفسه في الذى من نأاله ما على وسإلم}صابرا عليه الله {صلى كان
قيل كما الرجأال جأواهر به يتبين الذي اليمان عنوان المتحان بأن لعلمه أهله أو

فالمثل المثل ثإم النأبياء بلء الناس أشد وأن يهان أو المرء يكرم المتحان عند
بصير والله الله عند درجأات ( هم تعالى قال درجأاتهم ورفع حسناتهم في زيادة

163 3 عمران آل ) سإورة يعملون بما
عدي بن المطعم جأوار في وسإلم}مكة عليه الله {صلى النبي دخول

إلى ) بعث ) ( حراء ( الطائف من مرجأعه وسإلم}في عليه الله {صلى بلغ ولما
) يجير ل والحليف حليف أنأا ( إنأما وقال فاعتذر ليجيره شريق بن الخنس

وقال فاعتذر عمرو بن سإهيل إلى فبعث
) فبعث غالب بن لؤي بن كعب بني على تجير ل لؤي ابن أي عامر بني ( أن
المسجد إلى وخرجأوا بيته وأهل هو سإلحه فلبس النوفلي عدي بن المطعم إلى

عليه الله {صلى فدخل ادخل وسإلم}أن عليه الله {صلى النبي إلى وبعثوا
) قال ( بدر يوم كان فلما ) وانأصرف ( الكعبة ب فطاف جأوارهم وسإلم}في

هؤلء في وكلمني حيا عدي بن المطعم كان وسإلم}لو عليه الله {صلى النبي
أسإيرا سإبعين وكانأوا له لتركتهم السإرى يعني النتنى

القبائل على وسإلم}نأفسه عليه الله {صلى النبي ( عرض
عليه الله {صلى النبي اجأتهد منها الموسإم في عشرة الحادية السنة وفي

( منى ب بالموسإم مجامعهم في القبائل على نأفسه عرض وسإلم}في
ليأمرهم المغيرة بن الوليد إلى قريش واجأتمعت ويؤويه يمنعه ) أيهم وعرفات

واحدة كلمتهم لتكون الموسإم وسإلم}في عليه الله {صلى النبي به يرمون بما
هو ما ( والله فقال مجنون أو كاهن أو شاعر أو سإاحرا يقولوا أن عليه وعرضوا

ول النأس كلم من هو ما قول سإمعت ولد مجنون ول كاهن ول سإاحر ول بشاعر
أقرب ( إن قال ثإم نأفسه في ففكر فيه نأقول فكيف ) قالوا الجن كلم من

وبين وزوجأه المرء بين يفرق سإحر هو بقول جأاء سإاحر تقولوا أن فيه القول
أهل من إليهم قدم من إلى يلقونأه وجأعلوا ذلك على فتفرقوا وأخيه المرء

الموسإم
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ودعاهم قوما أتى وسإلم}فكلما عليه الله {صلى النبي أثإر يقفو لهب أبو وكان
( كل تعالى الله أنأزل المغيرة بن الوليد وفي منه وحذرهم عمه كذبه الله إلى
كيف قتل ثإم قدر كيف فقتل وقدر فكر إنأه صعودا سإأرهقه عنيدا لياتنا كان إنأه

هذا إن يؤثإر سإحر إل هذا إن فقال واسإتكبر أدبر ثإم وبسر عبس ثإم نأظر ثإم قدر
1626 74 المدثإر ) سإورة سإقر سإأصليه البشر قول إل

النأصار أمر ابتداء

عليه الله {صلى النبي لقي بهم دينه وإعزاز النأصار كرامة تعالى الله أراد ولما
غيرهم على عرض ما عليهم فعرض منهم نأفر سإتة الموسإم ذلك وسإلم}في

وكان إليه يسبقونأا فل اليهود به تواعدنأا الذي للنبي إنأه والله بينهم فيما فقالوا
تعالى الله قال معه ونأقتلكم نأتبعه سإوف نأبي زمان أظل قد لهم يقولون اليهود

جأاءهم فلما كفروا الذين ( على يستنصرون ) أي يستفتحون قبل من ( وكانأوا
قد  وكانأوا89 2 البقرة ) سإورة الكافرين على الله فلعنة به كفروا عرفوا ما

فوعدوا قبل من لهم أحلت طيبات عليهم وحرمت شاقة تكاليف عليهم وضعت
وسإلم}وهو عليه الله {صلى محمد لسان على الطيبات وحل التكاليف بوضع
يجدونأه الذي المي النبي الرسإول يتبعون ( الذين وتعالى سإبحانأه قوله معنى

في عندهم مكتوبا
الطيبات لهم ويحل المنكر عن وينهاهم بالمعروف يأمرهم والنأجيل التوراة
التي ( والغلل الثقيل حملهم ) أي إصرهم عنهم ويضع الخبائث عليهم ويحرم
إصرا علينا تحمل ول ( ربنا تعالى  وقوله157 7 العراف ) سإورة عليهم كانأت

286 2 البقرة ) سإورة قبلنا من الذين على حملته كما
الموسإم وسإلم}في عليه الله {صلى النبي لقيهم الذين النفر إسإلم

وصدقوه به فآمنوا ليل أتوه النأصار من النفر الستة على نأفسه عرض فلما
علينا أعن رجأل فل بك الله جأمعنا فإن والبغضاء العداوة بينهم قومنا إن وقالوا

من دار تبق فلم السإلم فيهم وفشا قومهم ) أخبروا ( المدينة قدموا فلما منك
عقيب ذلك وسإلم}وكان عليه الله {صلى الله رسإول ذكر وفيها إل النأصار دور
مقتلة فيه وقعت يوم وهو ومثلثه مهملة ثإم مضمومة ) بموحدة ( بعاثا يوم

البخاري صحيح وفي السنة هذه في شوال في والخزرج الوس بين عظيمة
ملؤهم افترق وقد الله رسإول فقدم لرسإوله الله قدمه ) يوما ( بعاثا يوم كان

السإلم في فدخلوا وجأرحوا سإرواتهم وقتلت
عنها الله رضي عائشة وسإلم}من عليه الله {صلى النبي زواج

وفي عنها الله رضي عائشة نأكاح عقد عشرة الثانأية السنة من شوال وفي
موت بعد عائشة ونأكح سإنين بثلثا الهجرة قبل خديجة توفيت البخاري صحيح
تسع بنت وهي بها وبنى سإنين سإت بنت وهي ذلك من قريبا أو بسنتين خديجة

الله {صلى أنأه الصحيحين وفي أيضا شوال في الهجرة من ونأصف سإنة بعد أي
في يحملك الملك رأيت مرتين المنام في أريتك لعائشة وسإلم}قال عليه

من هذا يكن إن فقلت أنأت هي فإذا فأكشف زوجأتك هذه فقال حرير من سإرقة
يمضه الله عند
الولى العقبة بيعة
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فبايعوه النأصار من رجأل عشر اثإنا وافاه عشرة الثانأية السنة من الموسإم وفي
الية آخر ) إلى شيئا بالله يشركن ل أن ( على النساء ) بيعة ( العقبة عند

 ورجأعوا12 60 الممتحنة سإورة
فيها السإلم وانأتشار المدينة إلى عنه الله رضي مصعب بعث

عنه الله رضي عمير بن وسإلم}مصعب عليه الله {صلى النبي معهم وبعث
يقرئهم
عبادة بن وسإعد الوس سإيد معاذ بن سإعد السعدان يديه على فأسإلم القرآن

قومهما من كثير لسإلمهما فأسإلم الخزرج سإيد
الثانأية العقبة بيعة

مع المسلمين من النأصار حجاج خرج عشرة الثالثة السنة من الموسإم وفي
{صلى الله رسإول ) واعدوا ( مكة قدموا فلما المشركين من قومهم حجاج

ليلة كان فلما التشريق ليالي أوسإط ) من ( العقبة وسإلم}في عليه الله
اجأتمعوا فلما مستخفين خرجأوا الليل ثإلث مضى فلما قومهم مع باتوا الميعاد

عمه وسإلم}ومعه عليه الله {صلى الله رسإول ) جأاءهم ( العقبة عند بالشعب
رسإول فتكلم أخيه لبن يتوثإق أن أراد لكن دينه على باق يومئذ وهو العباس

منه تمنعون مما تمنعونأي أن على أبايعكم وسإلم}وقال عليه الله {صلى الله
عشر اثإني منكم إلي اخرجأوا لهم فقال نأعم قالوا وأبناءكم ونأساءكم أنأفسكم

- زرارة بن أسإعد الخزرج من تسعة وهم فأخرجأوهم قومهم على كفلء نأقيبا
وسإعد عجلن بن مالك بن - ورافع - بمهملت معرور بن - والبراء الزاي بضم

بن الله وعبد رواحة بن الله وعبد الصامت بن وعبادة عبادة بن وسإعد الربيع بن
بن أسإيد وهم الوس من وثإلثإة عمرو بن - والمنذر جأابر - والد حرام بن عمرو
بن وسإعد المنذر عبد بن - ورفاعة معجمة وضاد مهملة وبحاء - مصغرين حضير
لهم فقال أجأمعين عنهم الله - رضي مثلثة ثإم وتحتية مفتوحة - بمعجمة خيثمة
ككفالة قومكم على كفلء أنأتم وسإلم}إن عليه الله {صلى الله رسإول

قومي على الكفيل وأنأا مريم ابن لعيسى الحواريين
رجأل وسإبعون ثإلثإة وجأملتهم الجنة الوفاء على ووعدهم فبايعوه نأعم قالوا

عليه الله {صلى النبي جأنب إلى كان السلم عليه جأبريل أن وروي وامرأتان
واحد بعد واحدا إليهم يشير وهو مبايعتهم وسإلم}عند

البيعة من قريشا إبليس تحذير
بصوت صوته مشبها منكرة - صيحة الله - لعنه إبليس صاح البيعة تمت ولما
اجأتمعوا ) قد ( يثرب وأهل محمد ) هذا ( منى أهل يا السهمي الحجاج بن منبه

والله أما الله عدو وسإلم}أي عليه الله {صلى الله رسإول له فقال لحربكم
تفرقوا ثإم لك لفرغن
الحقيقة قريش اسإتجلء

أنأكم بلغنا الخزرج معشر يا وقالوا قريش رؤسإاء عليهم غدت أصبحوا فلما
ما والله وإنأه حربنا على وتبايعونأه أظهرنأا بين من تستخرجأونأه صاحبنا إلى جأئتم
مشركوا فحلف منكم وبينهم بيننا الحرب تنشب أن علينا أبغض العرب من حي

يعلموا لم فإنأهم وصدقوا علمناه ول شيء هذا من كان ما النأصار
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للمبايعين وملحقتها الخبر صحة من قريش تأكد
كان قد فوجأدوه الخبر عن قريش ) فتشت ( منى من الناس تفرق فلما

به فرجأعوا عبادة بن سإعد أدركوا أنأهم إل ففاتوهم القوم طلب في فخرجأوا
أمية بن حرب بن والحارثا عدي بن مطعم منهم فاسإتنقذه يضربونأه أسإيرا
على لهم النأصار تعرض من قريشا وخوفوا رقابها في لسعد كانأت لصائع
) ( الشام طريق

المدينة إلى بالهجرة وسإلم}لصحابه عليه الله {صلى النبي إذن
إخوانأا لكم جأعل قد الله إن لصحابه وسإلم}قال عليه الله {صلى النبي إن ثإم

ًا بها تأمنون ودار
وخير دار خير النأصار عند فلقوا إليها ) فهاجأروا ( المدينة إلى بالهجرة وأمرهم

في عليهم الله أثإنى وبذلك أموالهم في وقاسإموهم أنأفسهم على آثإروهم جأوار
في يجدون ول إليهم هاجأر من ( يحبون تعالى بقوله العزيز كتابه محكم

) سإورة خصاصة بهم كان ولو أنأفسهم على ويؤثإرون أوتوا مما حاجأة صدورهم
وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه الصحيحين وفي عنهم الله  رضي9 59 الحشر

شعبا النأصار وسإلكت واديا الناس سإلك ولو النأصار من امرأ لكنت الهجرة لول
وشعبهم النأصار وادي لسلكت

النأصار وسإلم}على عليه الله {صلى النبي ثإناء
أوصيكم موته قبيل وسإلم}قال عليه الله {صلى - أنأه الصحيحين - أي وفيهما

لهم الذي وبقي عليهم الذي قضوا قد وعيبتي كرشي فإنأهم خيرا بالنأصار
مسيئهم عن وتجاوزوا محسنهم من فاقبلوا
بالهجرة وسإلم}الذن عليه الله {صلى النبي انأتظار
يتخلف ولم الهجرة في الذن ) ينتظر ( مكة وسإلم}ب عليه الله {صلى وأقام
حبسا فإنأهما عنهما الله رضي وعلي بكر أبو وإل المشركون حبسه من إل منهم

صحيحي وسإلم}وفي عليه الله {صلى الله رسإول صحبة على أنأفسهما
أهاجأر أنأي المنام في رأيت وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه ومسلم البخاري

أنأها إلى وهلي فذهب نأخل بها أرض إلى مكة من

يثرب المدينة هي فإذا هجر أو اليمامة
) ( يثرب تسميتها عن ) ونأهى ( طيبة سإماها ) ثإم ( يثرب سإماها هكذا قلت

الوائل المهاجأرون
قدم من أول قال عنهما الله رضي عازب بن البراء عن البخاري صحيح وفي
- أي سإعد قدم ثإم الناس يقرئان وكانأوا مكتوم أم وابن عمير بن مصعب علينا
عشرين في الخطاب بن عمر قدم ثإم ياسإر بن وعمار - وبلل وقاص أبي ابن
عليه الله {صلى النبي قدم وسإلم}ثإم عليه الله {صلى النبي أصحاب من

وسإلم}
الندوة بدار وسإلم}واجأتماعهم عليه الله {صلى النبي خروج من قريش خوف
الجوار وحسن الدار طيب من الله رسإول أصحاب لقي ما قريش رأت فلما

من المحرم أول في وسإلم}فاجأتمعوا عليه الله {صلى النبي خروج خافوا
- إبليس لهم وتصور أمره في ) وتشاوروا الندوة ( دار في عشرة الرابعة السنة

الرأي في لهم مشاركا نأجدي شيخ صورة - في الله لعنه
يموت حتى البواب دونأه وتغلقوا الحديد في تربطوه أن أرى منهم قائل فقال
غيركم قتله وإن منه فتستريحوا أظهركم بين من تخرجأوه أن أرى آخر وقال
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أن عندي الرأي جأهل أبو فقال عزكم عن فعزه بالعرب ظفر وإن شره كفاكم

القبائل في دمه فيتفرق واحدة دفعة فيقتلوه رجأل قبيلة كل من له تخرجأوا
فتفرقوا الرأي هو والله هذا النجدي الشيخ فقال به الثأر طلب عن قومه فيعجز

ذلك على
بالهجرة الذن
ليلة بالهجرة وأمره له قصدوا وسإلم}بما عليه الله {صلى النبي جأبريل فأخبر

الله يقول ذلك وفي فيها به يمكرون أنأهم سإبحانأه الله علم التي الليلة وهي كذا
- ( أو يحبسوكا ) - أي ليثبتوكا كفروا الذين بك يمكر ( وإذ وتعالى سإبحانأه
خير - ( والله الله يحاربهم ) - أي الله ويمكر ويمكرون يخرجأوكا أو يقتلوكا

30 8 النأفال ) سإورة الماكرين
بالهجرة عنه الله رضي بكر أبي إلى السإرار

رسإول له ) فقال ( المدينة إلى للهجرة تجهز قد عنه الله رضي بكر أبو وكان
لي يؤذن أن أرجأو - فإنأي أمهل - أي رسإلك وسإلم}على عليه الله {صلى الله
التمر ورق عنده كانأتا راحلتين بكر أبو فعلف فيها

تبلغ - حين الظهيرة نأحر في جألوس نأحن فبينما عنها الله رضي عائشة قالت
أقبل - إذ الصدر أعلى وهو النحر إلى وصلت كأنأها الرتفاع من منتهاها الشمس

في جأاءنأا ما وأمي أبي فداه بكر أبو وسإلم}فقال عليه الله {صلى الله رسإول
الله {صلى دخل فلما حدثا قد لمر إل فيها يأتينا يكن لم التي الساعة هذه
لي أذن قد فإنأي قال أهلك هم فإنأما قال عندكا من أخرج له وسإلم}قال عليه
أحث فجهزنأاهما عائشة قالت بالتجهيز وأمره السحر وقت وواعده الخروج في

راحلتيهما إليه دفعا قد ماهرا دليل رجأل - واسإتأجأرا أسإرعه أي - بالمثلثة الجهاز
ليال ثإلثا ) بعد ثإور ( غار وواعداه

الغار إلى بكر وسإلم}وأبي عليه الله {صلى النبي خروج
يومئذ وهو بكر أبي بن الله عبد عندهما يبيت ثإلثإا فيه ) فمكثا ( الغار ب لحقا ثإم

فل فيها كبائت قريش ) مع ( مكة ب فيصبح بسحر عندها من ويدلج فطن غلم
عليهما ويرعى الظلم يختلط حين بذلك وأتاهما وعاه إل به يكادان أمرا يسمع
عشيا عليهما فيريحها غنم من منائح بكر أبي مولى فهيرة بن عامر

عندهم من بها وينعق
وسإلم} عليه الله {صلى النبي دار المشركين تطويق

قعدوا قد داره وسإلم}من عليه الله {صلى النبي خروج قبل المشركون وكان
عنه الله رضي وسإلم}لعلي عليه الله {صلى النبي فقال الليلة تلك بابه على له

إليك يخلص لن فإنأه فيه فنم الخضر الحضرمي ببردي وتسبح فراشي ( على
وسإلم}وبيده عليه الله {صلى الله رسإول عليهم وخرج منهم تكرهه شيء
( وجأعلنا تعالى قوله ) إلى ( يس سإورة صدر فيها يتلو وهو التراب من حفنة

يس ) سإورة يبصرون ل فهم فأغشيناهم سإدا خلفهم ومن سإدا أيديهم بين من
آت فآتاهم التراب رؤوسإهم على ينثر وجأعل عنه أبصارهم الله  فأعمى9 36

وما محمد عليكم خرج لقد والله الله خيبكم قال محمدا قالوا تنتظرون ما فقال
التراب فوجأدوا رؤوسإهم فتفقدوا ترابا رأسإه على وضع وقد إل منكم رجأل تركا

فبقوا بالبرد مسجى عليا فوجأدوا الفراش إلى نأظروا ثإم قال كما عليها
وسإلم} عليه الله {صلى النبي على حرصهم وفتر متحيرين

وسإلم}وصاحبه عليه الله {صلى النبي يرد لمن قريش جأائزة



 السإلمية مشكاة مكتبة

وأخذوا الطلب وجأوه بأشد فطلبوهم السإف في وقعوا بخروجأهم علموا فلما
قتله أو أسإره لمن منهما واحد كل دية وجأعلوا بالرصد الطرقات على

الغار باب إلى المشركين وصول
العنكبوت الله وألهم عنهما أبصارهم الله ) فأعمى ( غارهما على ومروا

فعششتا ) وحمامتين ( الغار فم على فنسجت
هكذا كان ما أحد دخله لو قالوا ذلك رأوا فلما فمه على

معنا الله إن تحزن ل
عنه الله رضي الصديق بكر أبي عن مالك بن أنأس حديث من الصحيحين وفي
يا فقلت رؤوسإنا على وهم الغار في ونأحن المشركين أقدام إلى نأظرت قال

ما بكر أبا يا فقال قدميه تحت لبصرنأا قدميه إلى نأظر أحدهم أن لو الله رسإول
الله نأصره فقد تنصروه ( إل تعالى الله يقول ذلك وفي ثإالثهما الله باثإنين ظنك

إن تحزن ل لصاحبه يقول إذ الغار في هما إذ اثإنين ثإانأي كفروا الذين أخرجأه إذ
الله - رحمه البردة صاحب قول أحسن  وما40 9 التوبة ) سإورة معنا الله

البسيط من - فيهما تعالى
له إن المنشق بالقمر أقسمت

القسم مبرورة نأسبة قلبه من
كرم ومن خير من الغار حوى وما

عمي عنه الكفار من طرف وكل
يرما لم والصديق الغار في فالصدق

أرم من بالغار ما يقولون وهم
على العنكبوت وظنوا الحمام ظنوا
تحم ولم تنسج لم البرية خير

مضاعفة عن أغنت الله وقاية
الطم من عال وعن الدروع من
الغار وسإلم}في عليه الله {صلى النبي إقامة مدة
عليه الله {صلى النبي وأردف فارتحلوا بالراحلتين الدليل جأاءهم الثلثا وبعد

السواحل طريق الدليل بهم فأخذ ليخدمهما فهيرة بن وسإلم}عامر
المدينة وسإلم}إلى عليه الله {صلى النبي خروج

بكر أبي عن عنهما الله رضي عازب بن البراء حديث من الصحيحين وفي
وخل الظهيرة قائم قام حتى كلها ليلتنا فأسإرينا قال عنه الله رضي الصديق
عليه تأت لم ظل لها طويلة صخرة لنا رفعت حتى أحد فيه يمر فل الطريق
رسإول فيه ينام مكانأا بيدي وسإويت الصخرة فأتيت عندها فنزلنا بعد الشمس

الله رسإول يا نأم قلت ثإم فروة عليه بسطت وسإلم}ثإم عليه الله {صلى الله
براع أنأا فإذا أسإتبرئه أي حوله ما أنأفض وخرجأت فنام حولك ما لك أنأفض وأنأا

غلم يا أنأت لمن فقلت فلقيته أردنأاه الذي منها يريد الصخرة إلى بغنمه مقبل
غنمك أفي فقلت علم ل صفة ) فهو ( مكة يعني المدينة أهل من لرجأل فقال

نأعم قال لي أفتحلب قلت نأعم قال لبن
في لي فحلب والقذى والتراب الشعر من الضرع انأفض له فقلت شاة فأخذ
الله {صلى للنبي فيها أرتوي إداوة ومعي قال لبن من كثبه قدح أي معه قعب
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عليه الله {صلى النبي فأتيت قال ويتوضأ منها وسإلم}ليشرب عليه

فوافقته رواية وفي اسإتيقظ حتى فوقفت نأومه من أوقظه أن وسإلم}وكرهت
الله رسإول يا فقلت أسإفله برد حتى الماء من اللبن على فصببت اسإتيقظ حين

قال بلى قلت للرحيل يأن ألم قال ثإم رضيت حتى فشرب اللبن هذا من اشرب
الرض من جألد في ونأحن مالك بن سإراقة فاتبعنا الشمس زالت بعدما فارتحلنا

عليه فدعا معنا الله إن تحزن ل فقال أتينا الله رسإول يا فقلت صلب موضع أي
إنأي فقال بطنها إلى فرسإه فارتطمت وسإلم}قال عليه الله {صلى الله رسإول

الطلب عنكما أرد أن لكما فالله لي فادعوا علي دعوتما قد أنأكما علمت قد
قال إل أحدا يلقى ل فجعل وسإلم}فنجا عليه الله {صلى الله رسإول له فدعا

لنا فوفى رده إل أحدا يلقى ول هاهنا ما كفيتكم قد
قباء وسإلم}إلى عليه الله {صلى النبي وصول
أيضا الثإنين ) يوم ( المدينة دخل ) ثإم ( قباء وسإلم}ب عليه الله {صلى فأقام
عندهم بالنزول له النأصار ودعوة وسإلم}المدينة عليه الله {صلى النبي دخول

عليه ينزل أيهم على فتنازعوا ) ليل ( المدينة فقدمنا عنه الله رضي بكر أبو قال
أخوال النجار بني على وسإلم}أنأزل عليه الله {صلى فقال

الغلمان وتفرق البيوت فوق والنساء الرجأال فصعد بذلك أكرمهم المطلب عبد
الله رسإول جأاء محمد جأاء ينادون والخدم

سإراقة إسإلم خبر
عامر فأمر أمن كتاب لي يكتب أن فسألته قال سإراقة أن البخاري صحيح وفي

يدي ) فرفعت ( الجعرانأة ب فلقيته قال عنه إسإحاق ابن زاد فكتب فهيرة بن
فأسإلمت فدنأوت أدن وبر وفاء يوم هذا نأعم فقال لي كتابك هذا فقلت بالكتاب

عليه الله {صلى الله رسإول توجأه أين قريش تدر ولم السير علماء قال
) في ( مكة ب ينشد الجن مؤمني من هاتفا الصبح وقت سإمعوا وسإلم}حتى

الطويل من الهواء
جأزائه خير العرش رب الله جأزى

معبد أم خيمتي حل رفيقين
ترحل ثإم بالبر نأزل هما
محمد رفيق أمسى من فوز فيا

عنكم الله زوى ما قصي فيال
وسإؤدد يجارى ل فخار من به

فتاتهم مكان كعب بني ليهن
بمرصد للمؤمنين ومقعدها

وإنأائها شأنأها عن أختكم سإلوا
تشهد الشاة تسألوا إن فإنأكم

فتحلبت حائل بشاة أتته
مزيد الشاة ضرة بدر عليه
لهم مراقة لحاق بعد معبد بأم بكر وسإلم}وأبي عليه الله {صلى النبي مرور
يجدوا فلم الزاد فسألوها الكعبية الخزاعية معبد أم خيمة على مروا قد وكانأوا
عليه الله {صلى فمسح الغنم عن لضعفها تخلفت قد هزيلة شاة إل عندها

منه شرب غزير بلبن لهم فدرت ضرعها أي ضرتها على المباركة وسإلم}بيده
ما الخيمة لهل وأفضلوا ارتووا حتى وسإلم}وأصحابه عليه الله {صلى النبي
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علمت فحينئذ قريش لصاحب إنأه والله فقال فأخبرته زوجأها أتى ثإم يرويهم
نأاصر الله ) وأن ( المدينة إلى وسإلم}توجأه عليه الله {صلى النبي أن قريش

دينه محالة ل ومظهر عبده
عليه واحتوى العجائب من السإراء حديث عليه اشتمل ما ذكر في الثامن الباب

والغرائب السإرار من
رأى وما أدنأى أو قوسإين قاب إلى ثإم المنتهى سإدرة إلى به العروج من وذلك

به تعالى الله أكرمه مما النأبياء وإمامة والرؤية والمناجأاة الكبرى ربه آيات من
وسإلم} عليه الله {صلى

 السإراء زمن

قال ثإم عشرة الثانأية السنة في أي بسنة الهجرة قبل وكان عياض القاضي قال
من فيه والصل رجأب في روضته في النووي وقال منها رمضان في بعضهم
إلى الحرام المسجد من ليل بعبده أسإرى الذي ( سإبحان تعالى قوله القرآن

حوله باركنا الذي القصا المسجد
قاب فكان فتدلى دنأا ( ثإم تعالى  وقوله1 17 السإراء ) سإورة ءاياتنا من لنريه

) سإورة رأى ما الفؤاد كذب ما أوحى ما عبده إلى فأوحى أدنأى أو قوسإين
ربه ءايات من رأى لقد طغى وما البصر زاغ ( ما قوله  إلى8 53 - 11 النجم

17 53 - 18 النجم ) سإورة الكبرى
والمعراج السإراء ( حديث

الله {صلى به السإراء صحة في الدين وعلماء المسلمين أئمة بني خلف ول
أخرجأه كما الصحابة من جأماعة ورواه العظيم القرآن نأص هو وسإلم}إذ عليه

مسلم رواه ما ووضعا ترتيبا أكملها ولكن المشهورة السإلم أصول في الحفاظ
أن عنه الله رضي مالك بن أنأس عن البنانأي ثإابت حديث من صحيحه في

طويل أبيض دابة ( وهو بالبراق أتيت وسإلم}قال عليه الله {صلى الله رسإول
أتيت حتى فركبته ) قال طرفه منتهى عند حافره يضع البغل ودون الحمار فوق
فصليت المسجد دخلت ثإم النأبياء بها تربط التي بالحلقة فربطته المقدس بيت
فاخترت لبن من وإنأاء خمر من بإنأاء جأبريل فجاءنأي خرجأت ثإم ركعتين فيه

الفطرة اخترت جأبريل فقال اللبن

ومن فقيل جأبريل قال أنأت من فقيل جأبريل فاسإتفتح السماء إلى بي عرج ثإم
عليه بآدم أنأا فإذا لنا ففتح إليه بعث قد قال إليه بعث وق قيل محمد قال معك

جأبريل فاسإتفتح الثانأية السماء إلى بنا عرج ثإم بخير لي ودعا بي فرحب السلم
قد قال إليه بعث وقد قيل محمد قال معك ومن قيل جأبريل قال أنأت من فقيل
عليهما زكريا بن ويحيى مريم بن عيسى الخالة بابني أنأا فإذا لنا ففتح إليه بعث

الول مثل فذكر الثالثة السماء إلى بنا عرج ثإم بخير لي ودعوا بي فرحبا السلم
نأصفه أي الحسن شطر أعطي قد هو وإذا السلم عليه بيوسإف أنأا فإذا لنا ففتح
من منهم أن إلى إشارة وفيه فوقه أو دونأه أو عشره يعطى من الناس ومن

ودعا بي فرحب وسإلم}قال عليه الله {صلى محمد أنأه ويتعين الحسن له أكمل
السلم عليه بإدريس أنأا فإذا مثله وذكر الرابعة السماء إلى بنا عرج ثإم بخير لي
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19 مريم ) سإورة عليا مكانأا ( ورفعناه تعالى الله قال بخير لي ودعا بن فرحب
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فرحب السلم عليه بهارون أنأا فإذا مثله فذكر الخامسة السماء إلى بنا عرج ثإم
عليه بموسإى أنأا فإذا مثله فذكر السادسإة السماء إلى بنا عرج ثإم بخير لي ودعا

مثله فذكر السابعة السماء إلى بنا عرج ثإم بخير لي ودعا بي فرحب السلم
كل يدخله هو وإذا المعمور البيت إلى ظهره مسندا السلم عليه بإبراهيم فإذا
ورقها فإذا المنتهى سإدرة إلى بي ذهب ثإم إليه يعودون ل ملك ألف سإبعون يوم

أي تغيرت غشي ما الله أمر من غشيها فلما كالقلل ثإمرها وإذا الفيلة كآذان
قال حسنها من ينعتها أن يستطيع الله خلق من أحد فما مختلفة بألوان تلونأت

فنزلت وليلة يوم كل في صلة خمسين علي ففرض أوحى ما إلي الله فأوحى
قال صلة خمسين قلت أمتك على ربك فرض ما فقال السلم عليه موسإى إلى

بني بلوت قد فإنأي ذلك يطيقون ل أمتك فإن التخفيف واسإأله ربك إلى ارجأع
فحط أمتي على خفف رب يا فقلت ربي إلى فرجأعت قال وخبرتهم إسإرائيل

ل أمتك إن فقال خمسا عني حط فقلت موسإى إلى فرجأعت خمسا عني
عز ربي بين أرجأع أزل فلم قال التخفيف فاسإأله ربك إلى فارجأع ذلك يطيقون

يوم كل صلوات خمس إنأهن محمد يا قال حتى موسإى وبين وجأل
كتبت يعملها فلم بحسنة هم ومن صلة خمسون فذلك عشر صلة لكل وليلة

شيئا تكتب لم يعملها فلم بسيئة هم ومن عشرا له كتبت عملها فإن حسنة له
انأتهيت حتى فنزلت قال واحدة سإيئة كتبت عملها فإن حسنة كتبت رواية وفي
فقال التخفيف فاسإأله ربك إلى ارجأع فقال فأخبرته السلم عليه موسإى إلى

منه اسإتحييت حتى ربي إلى رجأعت قد وسإلم}فقلت عليه الله {صلى رسإول
إنأهن بقوله له اللزام وسإلم}من عليه الله {صلى أفهمه قد ما مع هذا قلت

( جأود الله رحمه عياض القاضي قال لدي القول يبدل ل أيضا رواية وفي خمس
هذا من بأصوب أحد عنه يأت ولم شاء ما أنأس عن الحديث هذا الله رحمه ثإابت
نأمر أبي بن شريك رواية من سإيما ل كثيرا تخليطا أنأس عن غيره فيه خلط وقد

) انأتهى

ثإابت حديث البخاري يورد لم وإنأما الشيخان عليه اتفق مما شريك وحديث قلت
لم البخاري عند متروكا وهو سإلمة بن حماد طريق من رواه إنأما مسلما لن هذا
وغيره ذر أبي حديث من أيضا الشيخان عليه واتفق تعليقا إل له يرو

فائدة
السإراء دقائق بعض في

أن إلى إشارة النأبياء به تربط التي وسإلم}بالحلقة عليه الله {صلى قوله وفي
إلى وسإلم}ويشير عليه الله {صلى بمحمد مختص غير للسإراء البراق ركوب

ذلك
ظاهر في لكن محمد من الله على أكرم عبد ركبك فما التية الرواية في قوله
مضي بعد إل ببعثه علمهم لعدم ) إشكال إليه بعث ( وقد سإماء كل أهل قول
أهل عن فضل الرض أهل عند وانأتشارها فيها جأبريل تردد كثرة مع المدة هذه

لقوله عندهم المتوقع للعروج إليه البعث عن سإؤال بأنأه بعضهم وأجأاب السماء
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من فتح إنأما أنأه ليعلم مجيئه قبل له يفتح لم وإنأما حسن جأواب ) وهو ( إليه
الجنة باب يقرع من أول وسإلم}أنأا عليه الله {صلى قوله في كما أجأله

باب أن الحبار كعب ذكره ) ما المقدس ( بيت إلى به السإراء في والحكمة
( البيت أن ) كما المقدس ( بيت ) يقابله الملئكة ( مصعد يسمى الذي السماء

شد وسإلم}فضل عليه الله {صلى ليحوز ) وأيضا ( الكعبة ) مقابل المعمور
يوم كل وسإلم}يدخله عليه الله {صلى وقوله الثلثإة المساجأد إلى الرحال
في فيكون منه يخرجأون ل أنأهم أيضا يحتمل إليه يعودون ل ملك ألف سإبعون

وعندهما بالصواب أعلم والله تعالى الله جأنود كثرة وعلى سإعته على دللة ذلك
آدم إل الصالح والخ الصالح بالنبي مرحبا قال نأبي كل أن ومسلم البخاري أي

الصالح والبن له فقال السلم عليهما وإبراهيم
فائدة

وسإلم}بالنأبياء عليه الله {صلى النبي اجأتماع في

تلك أجأسادها نأقل ويجوز العلى العالم في له تشكلت النأبياء أرواح أن الظاهر
السماء بأهل فصلى الحديث في قوله الول ويؤيد أجأمعين لهم إكراما الليلة

سإماء كل في منهم لقيه من اختصاص أن أيضا والظاهر النأبياء أرواح وفيهم
تفاوتهم بحسب وإبراهيم وموسإى وهارون وإدريس ويوسإف وعيسى آدم وهم
لنأه الثانأية في عيسى ثإم النأبياء أول لنأه الدنأيا السماء في فآدم الدرجأات في

الجنة يدخلون محمد أمة لن الثالثة في ويوسإف بمحمد عهدا النأبياء أقرب
عليا مكانأا الله رفعه وقد الوسإطى لنأها الرابعة في وإدريس صورته على

لفضله السادسإة في وموسإى موسإى أخيه من لقربه الخامسة في وهارون
عليه الله صلى محمد بعد النأبياء أفضل لنأه السابعة في وإبراهيم بالتكليم
به الرسإل أشبه كونأه له موسإى مراجأعة اختصاص من والظاهر أجأمعين وعليهم

أعلم والله الكتاب وشرف التباع كثرة في
المنتهى وسإلم}سإدرة عليه الله {صلى النبي رؤية
الجنة أدخلت ثإم هي ما أدري ل ألوان فغشيها رواية وفي
ما السدرة يغشى إذ المأوى جأنة عندها المنتهى سإدرة ( عند تعالى الله قال

الرض من به يعرج ما ينتهي إليها أخرى  وفي16 14 53 النجم ) سإورة يغشى
هذه ثإالثة وفي منها فيقبض فوقها من به يهبط ما ينتهي وإليها منها فيقبض
السدرة وهي سإبيلك على خل أمتك من أحد كل إليها ينتهي المنتهى السدرة
لم لبن من وأنأهار آسإن غير ماء من أنأهار أصلها من يخرج رابعة وفي المنتهى

شجرة وهي مصفى عسل من وأنأهار للشاربين لذة خمر من وأنأهار طعمه يتغير
الخلق مظلة منها ورقة وأن يقطعها ل عاما سإبعين ظلها في الراكب يسير

ظهرت حتى بي عرج ثإم خامسة وفي الملئكة وغشيتها الخالق نأور فغشيها
القلم صريف فيه أسإمع لمستوى

وسإلم}وأمته عليه الله {صلى النبي به خص ( ما
فقال عليه فاسإتعصت ليركب فذهب بالبراق جأاء لما جأبريل أن سإادسإة وفي

عبد ركبك ما الله فو اسإكني جأبريل لها
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الحجاب بها أتى حتى وسإلم}فركبها عليه الله {صلى محمد من الله على أكرم
النبي فقال الحجاب من ملك خرج إذ كذلك هو فبينما الرحمن عرش يلي الذي

إنأي نأبيا بالحق بعثك والذي قال جأبريل يا هذا وسإلم}من عليه الله {صلى
فأذن هذه سإاعتي قبل خلقت منذ رأيته ما الملك هذا وإن مكانأا الخلق لقرب
بأهل فصلى وسإلم}فقدمه عليه الله {صلى محمد بيد وأخذ وأقام الملك

اتخذت إنأك رب يا محمد قال ثإم السلم عليهم النأبياء أرواح وفيهم السماء
له وألنت والحكمة الملك داود وآتيت تكليما موسإى وكلمت خليل إبراهيم
ينبغي ل ملكا سإليمان ووهبت والطير معه يسبحن الجبال له وسإخرت الحديد

قصد أي أصاب حيث لينة أي رخاء بأمره تجري الريح له وسإخرت بعده من لحد
وعلمت القيود أي الصفاد في مقرنأين وآخرين وغواص بناء كل والشياطين

ء يبرى وجأعلته الرجأيم الشيطان من وأمه وأعذته والنأجيل التوراة عيسى
خليل اتخذتك قد محمد يا تعالى الله فقال بإذنأك الموتى ويحيي والبرص الكمه
الناس إلى وأرسإلتك الرحمن حبيب محمد أن التوراة في مكتوب فهو وحبيبا
القيامة يوم والسابقون بعثا الخرون وهم الولون هم أمتك وجأعلت كافة

وجأعلتك ورسإولي عبدي أنأك يشهدوا حتى خطبة لهم تجوز ل أمتك وجأعلت
كنز من البقرة سإورة وخواتيم الفاتحة أي المثانأي السبع وأعطيتك وخاتما فاتحا
خلقي من أحدا ذلك أعط ولم عرشي تحت
فائدة

البراق ركوب من الحكمة في
بما إكرامه له المسافة طي على تعالى الله قدرة مع البراق ركوب في الحكمة
وجأزم بمركوب اسإتدعوه لمن يبعثون الملوكا إذ خرقها مع العادة به جأربت
الله {صلى محمد إل أحد المنتهى سإدرة يجاوز لم بأنأه المحققين من جأماعة

من به يعرج ما ينتهي وسإلم}إليها عليه الله {صلى قوله وسإلم}ويؤيده عليه
الرض
النبي على النأية عرض
رواية في زاد خمر من وإنأاء لبن من بإنأاء وسإلم}فأتيت عليه الله {صلى وقوله

ماء من وإنأاء للبزاز أخرى رواية وفي عسل من وإنأاء الصحيحين في

من تخرج التي النأهار من بإنأاء نأهر كل من أتي أنأه يعلم الربعة وبتمام قلت
فيها تعالى قوله في ثإم السابق الحديث في المذكورة المنتهى سإدرة أصل

لذة خمر من وأنأهار طعمه يتغير لم لبن من وأنأهار ءاسإن غير ماء من ( أنأهار
وفي أعلم  والله15 47 محمد ) سإورة مصفى عسل من وأنأهار للشاربين

لما وسإلم}قال عليه الله {صلى النبي عن عنه الله رضي أنأس عن الصحيحين
منه كنت حتى فتدلى العزة رب الجبار دنأا المنتهى سإدرة إلى جأبريل بي عرج
أدنأى أو قوسإين قدر أي قوسإين قاب

الله {صلى النبي أن عنهما الله رضي عباس ابن وعن شاء بما إلي فأوحى
ربي كلم فسمعت الصوات عني فانأقطعت جأبريل فارقني وسإلم}قال عليه
أدن محمد يا أدن خوفك ليسكن أي روعك ليهدأ يقول وعل جأل

الكوثإر وسإلم}نأهر عليه الله {صلى النبي رؤية
وسإلم}قال عليه الله {صلى النبي عن عنه الله رضي أنأس عن البخاري وفي

اللؤلؤ قباب حافتاه بنهر أنأا إذا الجنة في أسإير أنأا بينما السماء إلى بي عرج لما
طينه فإذا ربك أعطاكا الذي الكوثإر هذا قال جأبريل يا هذا ما فقلت المجوف
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أذفر مسك
النار أهل وسإلم}لبعض عليه الله {صلى النبي رؤية
عليه الله {صلى الله رسإول قال قال أيضا أنأس عن داود أبي سإنن وفي

وجأوههم بها يخمشون نأحاس من أظفار لهم بقوم مررت بي عرج وسإلم}لما
الناس لحوم يأكلون الذين هؤلء قال جأبريل يا هؤلء من فقلت وصدورهم

أعراضهم في ويقعون
وسإلم} عليه الله {صلى النبي لمة والسلم الصلة عليه إبراهيم وصية
عنه الله رضي مسعود ابن عن حسن حديث وقال جأامعه في الترمذي وروى

- السلم - عليه إبراهيم وسإلم}لقيت عليه الله {صلى الله رسإول قال قال
السلم نأبينا وعلى - عليه السلم عني أمتك أقرئ محمد يا فقال بي أسإري ليلة

سإبحان غراسإها وأن قيعان وأنأها الماء عذبة التربة طيبة الجنة أن - وأخبرهم
أكبر والله الله إل إله ول لله والحمد الله

عنه الله رضي الخطاب بن وسإلم}لعمر عليه الله {صلى النبي رآه ما

عن الشيخين شرط على صحيح وقال والحاكم حسن بإسإناد الطبرانأي وروى
ذهب من قصر على أتيت الجنة دخلت لما وسإلم}قال عليه الله {صلى النبي
رسإول قال ثإم الخطاب بن لعمر فقالوا القصر هذا لمن فقلت مشرف مربع
) أحد الله هو ( قل مكتوبة صلة كل بعد قرأ وسإلم}من عليه الله {صلى الله

له الله بنى مرة عشرين قرأها ومن الجنة في قصرا له الله بنى مرات عشر
يا قصورنأا تكثر إذا عنه الله رضي الخطاب بن عمر فقال الجنة في قصرين
ذلك من أوسإع الله فضل قال الله رسإول
ذلك في قريش وموقف بمسراه إخباره

( في قمت قريش كذبتني لما وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه الصحيحين وفي
أنأظر وأنأا آياته عن أخبرهم ) فطفقت المقدس ( بيت لي الله ) فجل الحجر

أصبحت ثإم جأانأبها عن تحولت وما خديجة إلى رجأعت ثإم رواية وفي إليه
مسراي عن تسألني ) وقريش ( الحجر في رأيتني فلقد قريشا فأخبرت
شديدا كربا فكربت أثإبتها ) لم المقدس ( بيت وصف من أشياء عن فسألتني

الخرة ) إلى المقدس ( بيت لي الله فجلى
فائدة

وسإلم} عليه الله {صلى للنبي القصى مجيء تعليل في
عند وضع حتى أنأظر ) وأنأا القصى ( المسجد ب فجيء أحمد للمام رواية وفي
إليه أنأظر وأنأا ) فنعته عقيل ( دار
) المقدس وبيت ( الحرم بين النبي الحجب كشف من أبلغ وهذا العلماء قال
عين طرفة في لسليمان بلقيس عرش إحضار نأظير لنأه

الذي الموضع يصير حتى أجأزاؤها تنقبض بأن الرض انأزواء بطريق وذلك قلت
وسإلم}زويت عليه الله {صلى قوله ذلك ) ومن ( مكة ) ب المقدس ( بيت فيه
فرض أي تصلي أنأك بلغني أصحابنا لبعض قلت أنأي ومنه أعلم والله الرض لي

ذلك يخطر أن بمجرد فقال هذا كيفية أي ) فعلى مكة ( حرم ب جأماعة شئت
ب بمكانأي صرت العود ببالي خطر إذا ) ثإم ( الكعبة تجاه صرت ببالي

أعلم ) والله ( حضرموت
بالصديق تسميته وسإبب عنه الله رضي بكر أبي تصديق
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فقال ) ورجأع المقدس ( بيت بلغ أنأه يزعم محمدا إن بكر لبي فقيل رواية وفي
بكر أبي في وجأل عز الله فأنأزل عين طرفة في الوحي نأزول في لنصدقه إنأا

33 39 الزمر ) سإورة المتقون هم أولئك به وصدق بالصدق جأاء ( والذي
عليه الله {صلى نأبيه تصديق في سإبحانأه الله وأنأزل الصديق الله فسماه

تعالى قوله والهوى والضلل الغي من ذلك في إليه نأسبوه عما وسإلم}وتنزيهه
هوى إذا ( والنجم

) سإورة يوحى وحي إل هو إن الهوى عن ينطق وما غوى وما صاحبكم ضل ما
53 النجم ) سإورة الكبرى ربه آيات من رأى ( لقد قوله  إلى4 - 1 53 النجم

نأفي - على للغروب سإقط - أي هوى إذا الثريا وهو بالنجم تعالى  فأقسم18
والرشد الهدى لثإبات المستلزم وسإلم}والغي عليه الله {صلى عنه الضلل
من إليه يوحى وحي ذلك وأن الهوى عن النطق ونأفى أخبر فيما صدقه وعلى

تلك في إليه أوحى ما كان لما ثإم القوى شديد جأبريل إياه علمه سإبحانأه الله
( فأوحى فقال بالشارة إليه رمز العبارة به تحيط ل ملكوته عظيم من الليلة

- وهو فؤاده تصديق عن أخبر  ثإم10 53 النجم ) سإورة أوحى ما عبده إلى
) رأى ما الفؤاد كذب ( ما بقوله الكبرى ربه آيات من بصره رأى - بما قلبه

قلبه التفات وعدم أدبه حسن - وعن البصر رآه بما  - أي11 53 النجم سإورة
 فقد17 53 النجم ) سإورة طغى وما البصر زاغ ( ما بقوله ربه غير إلى

وسإلم}وبصره عليه الله {صلى لسانأه تزكية على الكريمة اليات هذه اشتملت
زاغ ( ما بقوله ) وبصره الهوى عن ينطق ( وما بقوله لسانأه فزكى وفؤاده
) رأى ما الفؤاد كذب ( ما بقوله ) وفؤاده طغى وما البصر

السإراء ليلة وسإلم}ربه عليه الله {صلى النبي رؤية في الخلف
نأزلة رآه ( ولقد تعالى قوله تفسير في عنهما الله رضي عباس ابن عن وصح
من وكلمه رأسإه بعيني ربه محمد ( رأى قال  أنأه13 53 النجم ) سإورة أخرى

) حجاب غير
سإبيل فسبيله بتوقيف إل عباس ابن ذلك يقول ول العلماء قال

قسم تعالى الله ( أن الحبار كعب وعن مدخل هذا في للرأي ليس إذ المرفوع
وراء من موسإى - فكلمه السلم - عليهما ومحمد موسإى بين ورؤيته كلمه

الماوردي ) نأقله مرتين رأسإه بعيني محمد ورآه مرتين واسإطة بغير الحجاب
يكلمه أن لبشر كان ( وما تعالى قوله تفسير في العلماء من كثير وقال عنه
المشاهدة مع - بل واسإطة غير من  - أبي51 42 الشورى ) سإورة وحيا إل الله

قوله بدليل قالوا السإراء ليلة وسإلم}خاصة عليه الله {صلى لمحمد وذلك
يرسإل - ( أو السلم عليه لموسإى جأاته كمن ) - أي حجاب وراء من ( أو تعالى
ما رسإله إلى بإذنأه - فيوحى جأبريل  - وهو51 42 الشورى ) سإورة رسإول
من غيرهما أحوال - وكسائر السلم عليهما وموسإى محمد أحوال - كأكثر يشاء

إسإماعيل بن علي الحسن أبو المام وقال أجأمعين السلم عليهم النبيين
الله وخصه مثلها نأبينا أوتي فقد نأبي أوتيها آية - ( كل الله - رحمه الشعري

صدره الله شرح أي عطاء ابن قال رأسإه بعيني ربه رأى فمحمد قال بالرؤية
) للتكليم موسإى صدر شرح كما للرؤية

تقله لم لنأها لذلك عنها الله رضي عائشة إنأكار ذلك في يقدح ول العلماء قال
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) البصار يدركا وهو البصار تدركه ( ل تعالى بقوله احتجاجأها وأما رأيها عن إل

) به تحيط ل ( معناه عباس ابن  فقال103 6 النأعام سإورة
أيضا الخرة - في وتعالى - سإبحانأه رؤيته امتناع منه لزم بإطلقها قيل ولو

السنة أهل عليه أجأمع ما خلف وهو القرار دار في للبرار
إذ لها السلم عليه موسإى سإؤال الدنأيا في جأوازها على والدليل العلماء قال

( لن ومعنى عليه يجوز ل وما وجأل عز الله على يجوز ما نأبي يجهل أن يستحيل
الجبل يطيقها ل كما رؤيتي تطيق ) لن ترانأي

عليه الله {صلى محمد نأور من جأزء المخلوقات وجأميع الجبل أن ومعلوم قلت
شيء يستحل لم وإذا الجبل يطيقه ل ما التجلي من يطيق أن عجب وسإلم}فل

ظاهره على قبوله وجأب امتناعه على النقل من قاطع دليل يدل ولم العقل من
الله {صلى حقه في يقول تراه أل فل ل ومن له تأهل لشيء الله أهله ومن
( لو ) ويقول طغى وما البصر زاغ ( ما الكبرى ربه آيات رؤيته وسإلم}عند عليه

18 18 الكهف ) سإورة رعبا منهم ولملئت فرارا منهم لوليت عليهم اطلعت
( ول شاء بما شاء من خص من فسبحان جأنسه أبناء من بشر وهم هذا

ما أحسن  ومن255 2 البقرة ) سإورة شاء بما إل علمه من بشيء يحيطون
البسيط من البردة صاحب قول السإراء حديث في قيل

سإاحته العافون يمم من خير يا
الرسإم الينق متون وفوق سإعيا
لمعتبر الكبرى الية هو ومن
لمغتنم العظمى النعمة هو ومن

حرم إلى ليل حرم من سإريت
الظلم من داج في البدر سإرى كما

منزلة نألت أن إلى ترقى وبت
ترم ولم تدركا لم قوسإين قاب من

بها النأبياء جأميع وقدمتك
خدم على مخدوم تقديم والرسإل

بهم الطباق السبع تخترق وأنأت
العلم صاحب فيه كنت موكب في

لمستبق شأوا تدع لم إذا حتى
لمستنم مرقى ول الدنأو من

إذ بالضافة مقام كل خفضت
العلم المفرد مثل بالرفع نأوديت

مستتر أي بوصل تفوز كيما
مكتتم أي وسإر العيون عن

مشتركا غير فخار كل فحزت
مزدحم غير مقام كل وجأزت

رتب من وليت ما مقدار وجأل
نأعم من أوليت ما إدراكا وعز

لنا إن السإلم معشر لنا بشرى
منهدم غير ركنا العناية من
لطاعته داعينا الله دعا لما
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المم أكرم كنا الرسإل بأكرم

الثانأي القسم
واللواحق المقاصد قسم
وإيراد والموال بالنأفس الله سإبيل في الجهاد على الحث في بليغة خطبة وفيه
في المجاهدين أحوال شرح ثإم العمال أفضل كونأه في صحيحة وأحاديث آيات

عنهم الله رضي وسإلم}وأصحابه عليه الله {صلى النبي سإيرة وهي الله سإبيل
منهم أحد في قدح من على والرد الفضل في وترتيبهم الصحابة وفضل أجأمعين
الفصل بالقول
الله سإبيل في الجهاد على الحث في خطبة

ملك له الذي نأذيرا للعالمين ليكون عبده على الفرقان نأزل الذي لله الحمد
كل وخلق الملك في شريك له يكن ولم ولدا يتخذ ولم والرض السماوات

وصفاته ذاته في له شريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد تقديرا فقدره شيء
السماوات له تسبح كبيرا علوا الظالمون يقول عما وتعالى سإبحانأه وأفعاله
تفقهون ل ولكن بحمده يسبح إل شيء من وإن فيهن ومن والرض السبع

أرسإله الذي ورسإوله عبده محمدا أن وأشهد غفورا حليما كان إنأه تسبيحهم
وسإلم صل اللهم منيرا وسإراجأا بإذنأه الله إلى وداعيا ونأذيرا ومبشرا شاهدا

آله وعلى كثيرا تسليما وسإلم كلها الصلوات بأفضل محمد آل وعلى محمد على
الذين وأتباعه أصحابه وعلى تطهيرا وطهرهم الرجأس عنهم الله أذهب الذين

الكنز هو الله سإبيل في الجهاد فإن بعد أما كبيرا فضل الله من لهم بأن بشرهم
السإلم دين به الله أظهر الذي والعز القسام أحبه لمن منه الله وفر الذي

أنأتم فهل الرابح المتجر على به الله دلكم فقد الله سإبيل في فجاهدوا إخوانأي
بائعون لها أنأتم فهل ملكه هي التي أنأفسكم شراء في وسإاومكم سإامعون

من تنجيكم تجارة على أدلكم هل ءامنوا الذين أيها ( يا وتعالى سإبحانأه فقال
وأنأفسكم بأموالكم الله سإبيل في وتجاهدون ورسإوله بالله تؤمنون أليم عذاب
السورة آخر  إلى1011 61 الصف ) سإورة تعلمون كنتم إن لكم خير ذلكم
الجنة لهم بأن وأموالهم أنأفسهم المؤمنين من اشترى الله ( إن وجأل عز وقال

والنأجيل التوراة في حقا عليه وعدا ويقتلون فيقتلون الله سإبيل في يقاتلون
هو وذلك به بايعتم الذي ببيعكم فاسإتبشروا الله من بعهده أوفى ومن والقرءان

الساجأدون الراكعون السائحون الحامدون العابدون التائبون العظيم الفوز
وبشر الله لحدود والحافظون المنكر عن والناهون بالمعروف المرون

111 9 - 112 التوبة ) سإورة المؤمنين

رب فيها المشتري الحقيرة النأفس هذه بيع في خطيرة صفقة لها يا إخوانأي
السماوات عرضها جأنة والثمن المرسإلين سإيد فيها والواسإطة العالمين
بالثمن الرابح البيع هذا صفقة الله رحمكم فأوجأبوا للمتقين أعدت والرض
المتنافسون فليتنافس ذلك وفي العاملون فليعمل هذا فلمثل الراجأح الجزيل
أنأفسكم دون وقاتلوا الموقنون أيها الجنة والجنة المؤمنون أيها الجهاد فالجهاد

جأاؤوكم فقد والنار العار شؤم أنأفسكم عن وادفعوا الفجار الله أعداء وأموالكم
بمكرهم والمسلمين السإلم شأفة ويستأصلون بكفرهم ورسإوله الله يحادون
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عمران آل ) سإورة أكبر صدورهم تخفى وما أفواههم من البغضاء بدت ( قد و
مع الله أن واعلموا كافة يقاتلونأك كما كافة المشركين  ( وقاتلوا118 3

انأبعاثإهم أن الله ( كره ممن تكونأوا أن  واحذروا36 9 التوبة ) سإورة المتقين
فإنأما جأاهد  ( ومن46 9 التوبة ) سإورة القاعدين مع اقعدوا وقيل فثبطهم

ابتلكم  ولقد6 29 العنكبوت ) سإورة العالمين عن لغني الله إن لنفسه يجاهد
الله يشاء ولو ( ذلك والرض السماوات أهل أفضل به ابتلى كما بالجهاد الله

فالله  ( أتخشونأهم4 47 محمد ) سإورة ببعض بعضكم ليبلوا ولكن منهم لنأتصر
13 9 التوبة ) سإورة مؤمنين كنتم إن تخشوه أن أحق

أيها ( يا الغنيمة هي الله سإبيل في فالشهادة محتومة المنية كانأت إذا إخوانأي
 وإن7 47 محمد ) سإورة أقدامكم ويثبت ينصركم الله تنصروا إن ءامنوا الذين

إحجامكم الجأل عنكم يدفع فلن أحجمتم
وعطاياه مواهبه من هي بنفس وموله سإيده على يبخل عبدا أقبح ما إخوانأي

 ( ومن111 9 التوبة ) سإورة الله من بعهده أوفى ( ومن وعد ما مع هذا
جأزيل وثإوابا جأميل ثإناء ذلك  على122 4 النساء ) سإورة قيل الله من أصدق

نأبيا وبمحمد دينا وبالسإلم ربا بالله رضيت قد بلسانأه يقول عبدا أقبح ما إخوانأي
الجنة من المؤمن يرجأوه ما يرجأو ول الخر وباليوم بالله كافر قتال عن يجبن ثإم

تألمون كما يألمون ( فإنأهم يقول سإبحانأه مولكم سإمعتم أوما الوافر والثواب
104 4 النساء ) سإورة يرجأون مال الله من وترجأون
الله يلقى القيامة يوم وجأه وبأي الله أعداء قتال عن جأبن لمن عذر أي إخوانأي

( قل وخيره شره القدر من جأنة ) ول بغيره مات بالسيف يمت لم ( ومن هذا
) قليل إل عون تم ل وإذا القتل أو الموت من فررتم إن الفرار ينفعكم لن

القتل عليهم كتب الذين لبرز بيوتكم في كنتم لو  ( قل16 33 الحزاب سإورة
ولو الموت يدرككم تكونأوا  ( أينما154 3 عمران آل ) سإورة مضاجأعهم إلى

78 4 النساء ) سإورة مشيدة بروج في كنتم
قال كالذين وكونأوا السبيل لكم وضح فقد الجهاد في عزائمكم فجردوا إخوانأي

حسبنا وقالوا إيمانأا فزادهم فاخشوهم لكم جأمعوا قد الناس ( إن الناس لهم
واتبعوا سإوء يمسسهم لم وفضل الله من بنعمة فانأقلبوا الوكيل ونأعم الله

فل أولياءه يخوف الشيطان ذلكم إنأما عظيم فضل ذو والله الله رضوان
لو  ( ودوا175 - 173 3 عمران آل ) سإورة مؤمنين كنتم إن وخافون تخافوهم
في يهاجأروا حتى أولياء منهم تتخذوا فل سإواء فتكونأون كفروا كما تكفرون

وليا منهم تتخذوا ول وجأدتموهم حيث واقتلوهم فخذوهم تولوا فإن الله سإبيل
أمواتا الله سإبيل في قتلوا الذين تحسبن ( ول  89 4 النساء ) سإورة نأصيرا ول
بالذين ويستبشرون فضله من الله آتاهم بما فرحين يرزقون ربهم عند أحياء بل
من بنعمة يستبشرون يحزنأون هم ول عليهم خوف أل خلفهم من بهم يلحقوا لم

من والرسإول لله اسإتجابوا الذين المؤمنين أجأر يضيع ل الله وأن وفضل الله
أصابهم ما بعد

172 - 169 3 عمران آل ) سإورة عظيم أجأر واتقوا منهم أحسنوا للذين القرح
الحكيم والذكر باليات وإياكم ونأفعني العظيم القرآن في ولكم لي الله باركا
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آمين الكريم وسإلم}النبي عليه الله {صلى محمد سإيدنأا لتباع وإياكم ووفقنا
الجهاد فضل في فصل
كثيرة الله سإبيل في والمجاهدين الجهاد فضل في الواردة الحاديث أن اعلم

قال عنه الله رضي هريرة أبي فعن غيره إلى يشير بعضا نأورد ولكنا مشهورة
بالله إيمان قال أفضل العمل وسإلم}أي عليه الله {صلى الله رسإول سإئل

مبرور حج قال ماذا ثإم قيل الله سإبيل في الجهاد قال ماذا ثإم فقيل ورسإوله
العمل أي الله رسإول يا قلت قال عنه الله رضي مسعود ابن وعن عليه متفق
عليه متفق الله سإبيل في الجهاد قال تعالى الله إلى أحب
حال بحسب الجواب اختلف بأن الحديثين بين الجمع في العلماء وأجأاب قلت

وسإلم}قال عليه الله {صلى الله رسإول أن عنه الله رضي أنأس وعن السائل
أبي وعن عليه متفق فيها وما الدنأيا من خير روحة أو الله سإبيل في لغدوة
 رجأل أتى قال الله رضي الخدري سإعيد

يجاهد مؤمن قال أفضل الناس أي وسإلم}فقال عليه الله {صلى الله رسإول
يعبد الشعاب من شعب في مؤمن قال من ثإم قال الله سإبيل في وماله بنفسه

رضي الساعدي سإعد بن سإهل وعن عليه متفق شره من الناس ويدع ربه الله
الله سإبيل في يوم رباط وسإلم}قال عليه الله {صلى الله رسإول أن عنه الله
وما الدنأيا من خير الجنة في أحدكم سإوط وموضع عليها وما الدنأيا من خير

{صلى الله رسإول قال قال عنه الله رضي هريرة أبي وعن عليه متفق عليها
في - يكلم جأراحة - أي كلم من ما بيده محمد نأفس وسإلم}والذي عليه الله

مسك ريح وريحه دم لون لونأه كلم يوم كهيئته القيامة يوم جأاء إل الله سإبيل
سإرية خلف قعدت ما المسلمين على أشق أن لول بيده محمد نأفس والذي
ويشق سإعة يجدون ول فأحملهم سإعة أجأد ل ولكن أبدا الله سإبيل في تغزو

الله سإبيل في أغزو أنأي لوددت بيده محمد نأفس والذي عني يتخلفوا أن عليهم
رضي أيضا هريرة أبي وعن عليه متفق فأقتل أغزو ثإم فأقتل أغزو ثإم فأقتل

ثإم أجأده ل قال الجهاد يعدل عمل على دلني الله رسإول يا قال رجأل أن عنه الله
فتقوم مسجدكا تدخل أن المجاهد خرج إذا تستطيع هل قال

في المجاهد مثل فلذلك قال ذلك يستطيع ومن قال تفطر ول وتصوم تقتر ول
الله رضي الجهني خالد بن زيد وعن البخاري لفظ وهذا عليه متفق الله سإبيل

الله سإبيل في غازيا جأهز من وسإلم}قال عليه الله {صلى الله رسإول أن عنه
بن البراء وعن عليه متفق غزا فقد بخير أهله في غازيا خلف ومن غزا فقد

مقنع وسإلم}رجأل عليه الله {صلى النبي أتى قال عنهما الله رضي عازب
أسإلم فقال أسإلم ثإم أقاتل الله رسإول يا _ فقال به رأسإه مغطى - أي بالحديد

وسإلم}عمل عليه الله {صلى الله رسإول فقال فقتل قاتل ثإم فأسإلم قاتل ثإم
أن عنه الله رضي أنأس وعن البخاري لفظ وهذا عليه متفق كثيرا وأجأر قليل

الدنأيا إلى يرجأع أن يحب الجنة يدخل أحد ما وسإلم}قال عليه الله {صلى النبي
فيقتل الدنأيا إلى يرجأع أن يتمنى فإنأه الشهيد إل شيء من الرض على ما وله

هريرة أبي وعن عليه متفق الشهادة وفضل الكرامة من يرى لما مرات عشر
مئة الجنة في وسإلم}إن عليه الله {صلى الله رسإول قال قال عنه الله رضي
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السماء بين كما الدرجأتين بين ما الله سإبيل في للمجاهدين الله أعدها درجأة

البخاري رواه والرض

{صلى الله رسإول قال قال عنه الله رضي جأبر بن الرحمن عبد عبس أبي وعن
البخاري رواه النار فتمسه الله سإبيل في عبد قدما اغبرت وسإلم}ما عليه الله

عليه الله {صلى الله رسإول قال قال عنه الله رضي هريرة أبي وعن
شبعه فإن بوعده وتصديقا بالله إيمانأا الله سإبيل في فرسإا احتبس وسإلم}من

الله رضي أنأس وعن البخاري رواه القيامة يوم ميزانأه في وبوله وروثإه وريه
يا ) قالت ( أحد يوم قتل وكان حارثإة أم وهي البراء بنت الربيع أم أن عنه

ابنك وإن الجنة في جأنان إنأها حارثإة أم يا فقال حارثإة عن تحدثإني أل الله رسإول
عنه الله رضي جأندب بن سإمرة وعن البخاري رواه العلى الفردوس أصاب

فصعدا أتيانأي رجألين الليلة وسإلم}رأيت عليه الله {صلى الله رسإول قال قال
أما لي قال منها أحسن قط أر لم وأفضل أحسن هي دارا فأدخلنأي الشجرة بي

رضي مسعود ابن وعن طويل حديث في البخاري رواه الشهداء فدار الدار هذه
جأوف في الشهداء وسإلم}أرواح عليه الله {صلى الله رسإول قال قال عنه الله
إلى تأوي ثإم شاءت حيث الجنة من تسرح بالعرش معلقة قناديل لها خضر طير
فاطلع القناديل تلك

نأسرح ونأحن نأشتهي شيء أي قالوا شيئا تشتهون هل فقال اطلعة ربهم إليهم
فلما شيئا تشتهون هل يقول مرات ثإلثا بهم ذلك ففعل شئنا حيث الجنة من
في أرواحنا ترد أن نأشتهي رب يا قالوا يسألوا أن من يتركوا لن أنأهم رأوا

سإبق قد إنأه قال أخرى مرة سإبيلك في نأقتل حتى الدنأيا إلى وتعيدنأا أجأسادنأا
الذين تحسبن ( ول تعالى الله فأنأزل إخوانأنا عنا فأبلغ قالوا يرجأعون ل إليها أنأهم
آل سإورة ) اليات يرزقون ربهم عند أحياء بل أمواتا الله سإبيل في قتلوا

الله رسإول قال قال عنه الله رضي أنأس وعن مسلم  رواه169 3 عمران
الشهداء منازل الله بلغه بصدق الشهادة الله سإأل وسإلم}من عليه الله {صلى

قال عنه الله رضي الخدري سإعيد أبي وعن مسلم رواه فراشه على مات وإن
دينا وبالسإلم ربا بالله رضي وسإلم}من عليه الله {صلى الله رسإول قال

بين درجأة مئة بها العبد الله يرفع وأخرى قال ثإم الجنة له وجأبت رسإول وبمحمد
في الجهاد قال الله رسإول يا هي وما قال والرض السماء بين كما درجأتين كل

الله رسإول قال قال عنه الله رضي هريرة أبي وعن مسلم رواه الله سإبيل
مسلم رواه أبدا النار في وقاتله كافر يجتمع وسإلم}ل عليه الله {صلى

عليه الله {صلى الله رسإول قال قال عنه الله رضي انأس وعن
رواه والرض السماوات عرضها جأنة إلى ) قوموا ( بدر يوم وسإلم}لصحابه

عليه الله {صلى الله رسإول قال قال عنه الله رضي هريرة أبي وعن مسلم
أل عاما سإتين بيته في صلته من أفضل الله سإبيل في أحدكم وسإلم}مقام

في قاتل فمن الله سإبيل في اغزوا الجنة ويدخلكم لكم الله يغفر أن تحبون
أحمد المام رواه الجنة له وجأبت حلبتيها بين ما قدر أي نأاقة فواق الله سإبيل
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وعن مسلم شرط على صحيح وقال والحاكم حسن حديث وقال والترمذي

عليه الله {صلى الله رسإول قال قال عنه الله رضي حصين بن عمران
الرجأل عبادة من الله عند أفضل الله سإبيل في الصف في الرجأل وسإلم}مقام

الله رضي أنأس وعن البخاري شرط على صحيح وقال الحاكم رواه سإنة سإتين
جأاء للحساب العباد وقف وسإلم}إذا عليه الله {صلى الله رسإول قال قال عنه
والناس الجنة باب على فازدحموا دما تقطر رقابهم على سإيوفهم واضعو قوم
الطبرانأي رواه مرزوقين أحياء كانأوا الشهداء قيل هؤلء من فيقال الموقف في

حسن بإسإناد

وسإلم}ما عليه الله {صلى الله رسإول قال قال عنه الله رضي هريرة أبي وعن
النسائي رواه النملة قرصة من أحدكم يجد كما إل القتل مس من الشهيد يجد

وعن صحيحه في حبان وابن صحيح حسن حديث وقال والترمذي ماجأه وابن
وسإلم}يشفع عليه الله {صلى الله رسإول قال قال عنه الله رضي الدرداء أبي

ابن وعن صحيحه في حبان وابن داود أبو رواه بيته أهل من سإبعين في الشهيد
ربنا وسإلم}يعجب عليه الله {صلى الله رسإول قال قال عنه الله رضي مسعود

حتى فرجأع عليه ما فعلم أصحابه فانأهزم الله سإبيل في غزا رجأل من وعل جأل
رغبة رجأع هذا عبدي إلى انأظروا لملئكته وتعالى تباركا الله فيقول دمه أريق
وعن صحيحه في حبان وابن أحمد المام رواه عندي مما وشفقة عندي فيما
الله {صلى الله رسإول قال قال عنهما الله رضي العاص بن عمرو بن الله عبد

وزينتها بزخرفها فتأتي القيامة يوم الجنة ليدعو وجأل عز الله وسإلم}إن عليه
الجنة ادخلوا وجأاهدوا سإبيلي في قاتلوا الذين عبادي أين سإبحانأه فيقول

الليل بحمدكا نأسبح نأحن ربنا فيقولون الملئكة فتأتي حساب بغير فيدخلونأها
هؤلء وعل جأل الرب فيقول علينا آثإرتهم الذين هؤلء من لك ونأقدس والنهار
وجأاهدوا سإبيلي في وأوذوا وقتلوا سإبيلي في قاتلوا الذين عبادي

الدار عقبى فنعم صبرتم بما عليكم سإلم باب كل من الملئكة عليهم فتدخل
قال قال عنه الله رضي مالك بن أنأس وعن حسن بإسإناد الصبهانأي رواه

هو سإبيلي في المجاهد تعالى الله وسإلم}قال عليه الله {صلى الله رسإول
رواه غنيمة أو بأجأر رجأعته رجأعته وإن الجنة أورثإته قبضته إن علي ضامن

قال قال عنه الله رضي الصامت بن عبادة وعن صحيح حديث وقال الترمذي
في الجهاد فإن الله سإبيل في وسإلم}جأاهدوا عليه الله {صلى الله رسإول
أحمد المام رواه والغم الهم من به الله وينجي الجنة أبواب من باب الله سإبيل
قال عنه الله رضي جأبل بن معاذ وعن السإناد صحيح وقال والحاكم ثإقات برواة

نأكب أو الله سإبيل في جأرحا جأرح وسإلم}من عليه الله {صلى الله رسإول قال
الزعفران لون لونأها كانأت ما كأغزر القيامة يوم تأتي - فإنأها طعن - أي نأكبة

ماجأه وابن والنسائي داود أبو الربعة السنن أصحاب رواه المسك ريح وريحها
رضي العاص بن عمرو بن الله عبد وعن صحيح حسن حديث وقال والترمذي

خير البحر في وسإلم}غزوة عليه الله {صلى الله رسإول قال قال عنهما الله
في والمائد كلها الودية أجأاز فكأنأما البحر أجأاز ومن البر في غزوات عشر من

- وهو البحر
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عليه الله {صلى الله رسإول قال قالت عنها الله رضي حرام أم وعن البخاري
أجأر له والغريق شهيد أجأر - له القيء يصيبه - الذي البحر في وسإلم}المائد

قال قال عنه الله رضي أمامة أبي وعن حسن بإسإناد داود أبو رواه شهيدين
أو أخطأ الله سإبيل في بسهم رمى وسإلم}من عليه الله {صلى الله رسإول
وعن ثإقات برواة الطبرانأي رواه إسإماعيل ولد من رقبة كعتق له كان أصاب

وسإلم}موقف عليه الله {صلى الله رسإول قال قال عنه الله رضي هريرة أبي
) السإود ( الحجر ) عند ( مكة ب القدر ليلة قيام من خير الله سإبيل في سإاعة
صحيحه في حبان وابن البيهقي رواه

فائدة
سإاعة الله سإبيل في وقف من فضل في
ألف ألف مئة قيام من خير الله سإبيل في سإاعة موقف فيكون العلماء قال

غيرها في شهر ألف ألف ) بمئة ( مكة ب القدر ليلة قيام لن شهر

عليه الله {صلى الله رسإول قال قال عنه الله رضي الدرداء أبي وعن
من أمن الله سإبيل في مرابطا مات ومن دهر صيام من خير شهر وسإلم}رباط

حتى المرابط أجأر عليه وأجأري الجنة من وريح برزقه عليه وغدي الكبر الفزع
قال عنه الله رضي أنأس وعن ثإقات برواة الطبرانأي رواه وجأل عز الله يبعثه
وراء من حارسإا ليلة رابط وسإلم}من عليه الله {صلى الله رسإول قال

بإسإناد الطبرانأي رواه وصلى صام ممن خلفه كان من أجأر له كان المسلمين
جأيد

فائدة
الله سإبيل في المرابطين جأزاء في
عبد من أعمال مثل للوالي يكتب الله أن على دليل الحديث وهذا العلماء قال
ابن وعن العظيم الفضل هذا أجأزل وما له بحمايته وليته محل في آمنا الله

ل وسإلم}عينان عليه الله {صلى الله رسإول قال قال عنهما الله رضي عباس
رواه الله سإبيل في تحرس باتت وعين الله خشية من بكت عين النار تمسهما
قال قال عنه الله رضي الصديق بكر أبي وعن حسن حديث وقال الترمذي

بالعذاب الله عمهم إل الجهاد قوم تركا وسإلم}ما عليه الله {صلى الله رسإول
حسن بإسإناد الطبرانأي رواه
عليه الله {صلى الله رسإول قال قال عنه الله رضي أمامة أبي وعن

غازيا يخلف أو الله سإبيل في غازيا يجهز أو الله سإبيل في يغز لم وسإلم}من
أبو رواه القيامة يوم قبل بقارعة تعالى الله أصابه بخير أهله في الله سإبيل في

عليه الله {صلى الله رسإول أن عنه الله رضي أنأس وعن حسن بإسإناد داود
داود أبو رواه وألسنتكم وأنأفسكم بأموالكم المشركين جأاهدوا وسإلم}قال

الله رسإول أن عنهما الله رضي أوفى أبي بن الله عبد وعن صحيح بإسإناد
مالت حتى انأتظر فيها العدو لقي التي أيامه بعض وسإلم}في عليه الله {صلى

واسإألوا العدو لقاء تتمنوا ل الناس أيها فقال خطيبا الناس في قام ثإم الشمس
ثإم السيوف ظلل تحت الجنة أن واعلموا فاصبروا لقيتموهم فإذا العافية الله
وانأصرنأا اهزمهم الحزاب وهازم السحاب ومجري الكتاب منزل اللهم قال

من عشرة الصحيحين في منها عشرون حديثا أربعون فهذه عليه متفق عليهم
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 وحسنا صحيحا المعتمدة الحديث كتب من غيرهما من حديثا

وفاته وسإلم}إلى عليه الله {صلى سإيرته من اشتهر ما في باب
في المجاهدين وسإلم}وأصحابه عليه الله {صلى سإيرته في الن ولنشرع

الهجرة سإني ترتيب على جأهاده حق الله سإبيل
المدينة وسإلم}إلى عليه الله {صلى النبي وصول زمن
) الشريفة وسإلم}( المدينة عليه الله {صلى النبي دخل السير علماء قال

النبوية الهجرة من يوم أول وهو الول ربيع عشر ثإانأي الثإنين يوم ضحى
التاريخ بداية الهجرة اعتماد

عدوا ما قال عنه الله رضي الساعدي سإعد بن سإهل عن البخاري صحيح وفي
مقدمه من إل عدوا ما وفاته من وسإلم}ول عليه الله {صلى النبي مبعث من

) ( المدينة
بمكة إقامته ومدة المدينة قدم وسإلم}حين عليه الله {صلى النبي عمر

والمدينة
أنأزل قال عنهما الله رضي عباس ابن - عن البخاري صحيح - أي أيضا وفيه
( مكة ب فمكث سإنة أربعين ابن وسإلم}وهو عليه الله {صلى الله رسإول على

بها ) فمكث ( المدينة إلى فهاجأر بالهجرة أمر ثإم إليه يوحى سإنة عشرة ) ثإلثا
سإنة وسإتين ثإلثا ابن وسإلم}وهو عليه الله {صلى توفي ثإم سإنين عشر

الله رضي النأصاري أيوب أبي دار وسإلم}في عليه الله {صلى النبي سإكنى
 عنه

الله ) {صلى ( المدينة قدم لما أنأه عنها الله رضي عائشة عن الصحيحين وفي
بها وبنى ليلة عشرة أربع عوف بن عمرو بني ) عند ( قباء ب وسإلم}أقام عليه

وأول يوم أول من التقوى على أسإس الذي المسجد ) وهو ( قباء مسجد
وقد راحلته راكبا أيضا الثإنين ) يوم ( قباء من ارتحل ثإم السإلم في بني مسجد
يا هلم وقالوا اعترضوه النأصار دور من دارا حاذى كلما وكان الزمام لها أرخى

فإنأها سإبيلها خلو لهم فيقول نأاقته بزمام ولزموا والمنعة القوة إلى الله رسإول
والناس وشمال يمينا تنظر وهي يحركها وما زمامها لها أرخى وقد مأمورة
{صلى مسجده باب موضع على بركت حيث بركت - حتى جأانأبيها - يعني كنفيها

أيوب أبي باب على بركت حتى فسارت عليها وهو ثإارت وسإلم}ثإم عليه الله
الول مبركها في وبركت ثإارت ثإم النجار بني أحد وهو عنه الله رضي النأصاري

هذا وقال وسإلم}عنها عليه الله {صلى فنزل وأرزمت بالرض جأرانأها وألقت
بيته وأدخله رحله النأصاري أيوب أبو فاحتمل تعالى الله شاء إن المنزل هو

ما له الله فاختار ذلك يحب وكان النجار بني المطلب عبد جأده أخوال في فنزل
بنى حتى أيوب أبي منزل وسإلم}في عليه الله {صلى يزل ولم يختاره كان

شهرا عنده إقامته وكانأت ومساكنه مسجده
الصحيحين في كذا قلت
أنأه يخفى ول التقوى على أسإس الذي المسجد ) وهو ( قباء مسجد بها وبنى

) التقوى على أسإس ( لمسجد تعالى لقوله عنها الله رضي عائشة تفسير من
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صحيح في وسإلم}كما عليه الله {صلى تفسيره عائشة تفسير يعارض لكن
فسأل التقوى على أسإس الذي المسجد في اختلفا رجألين أن والترمذي مسلم
أعلم والله الصواب وهو هذا مسجدي هو وسإلم}فقال عليه الله {صلى النبي
وسإلم}المدينة عليه الله {صلى النبي قدوم بعد ولد مولد أول

عبد ولدت قالت عنها الله رضي بكر أبي بنت أسإماء عن البخاري صحيح وفي
الهجرة بعد السإلم في ولد مولود أول ) وكان ( قباء ب الزبير بن الله
بالمدينة مات من أول

) عثمان ( المدينة ب مات من أول إن العلء أم - عن البخاري صحيح - أي وفيه
عنهما الله رضي عمر بن الله وعبد حفصة خال وهو مظعون بن

النبوي المسجد بناء
ويرتجز أصحابه مع اللبن ينقل وسإلم}كان عليه الله {صلى مسجده بنى ولما

معهم
عليه الله {صلى النبي قدم لما قال عنه الله رضي انأس عن الصحيحين وفي

بن عمرو بنو لهم يقال حي ) في ( المدينة أعلى في ) نأزل وسإلم}( المدينة
إلى أرسإل ثإم ليلة عشرة أربع وسإلم}فيهم عليه الله {صلى النبي فأقام عوف

ثإامنونأي النجار بني يا - فقال المسجد ببناء أمر - لما النجار بني من مل
هبة منهما يقبله أن فأبى الله إلى إل ثإمنه نأطلب ل والله ل فقالوا هذا بحائطكم

وفيه خرب وفيه المشركين قبور فيه وكان مسجدا بناه ثإم منهما ابتاعه حتى
فقطع وبالنخل فسويت بالخرب ثإم فنبشت المشركين بقبور النبي فأمر نأخل

الصخر ينقلون وجأعلوا الحجارة عضادتيه وجأعلوا المسجد قبلة النخل فصفوا
يقول وهو وسإلم}معهم عليه الله {صلى والنبي يرتجزون وهم

الخرة خير إل خير ل
والمهاجأره للنأصار فاغفر
الله رسإول أن يبلغنا ولم شهاب ابن قال والمهاجأرة النأصار فانأصر رواية وفي

البيات هذه غير تام شعر ببيت وسإلم}تمثل عليه الله {صلى
المسجد بناء تجديد

المسجد أن عنهما الله رضي عمر ابن عن نأافع - عن الصحيحين - أي وفيهما
الجريد وسإقفه باللبن وسإلم}مبنيا عليه الله {صلى الله رسإول عهد على كان

شيئا فيه بكر أبو يزد فلم الخشب وعمده
وسإلم}باللبن عليه الله {صلى النبي عهد في بنيانأه على وبناه عمر وزاد

جأداره وبنى كثيرة زيادة فيه فزاد عثمان غيره ثإم خشبا عمده وأعاد والجريد
- وجأعل ومهملة مفتوحة بقاف وهي النورة - أي والقصة المنقوشة بالحجارة

عباس ابن عن البخاري صحيح وفي بالساج وسإقفه منقوشة حجارة من عمده
والنصارى اليهود زخرفت كما لتزخرفنها قال أنأه عنهما الله رضي

الباغية الفئة يد على بقتله وسإلم}عمارا عليه الله {صلى إخباره

لبنة نأعمل المسجد بناء في كنا قال عنه الله رضي الخدري سإعيد أبي عن وفيه
عنه التراب وسإلم}فنفض عليه الله {صلى النبي فرآه لبنتين لبنتين وعمار لبنة
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النبوي المسجد فضل
عليه الله {صلى النبي أن عنه الله رضي هريرة أبي عن الصحيحين وفي

ومسجد الحرام المسجد مساجأد ثإلثإة إلى إل الرحال تشد ل وسإلم}قال
القصى والمسجد الرسإول

مساجأد يزور وسإلم}كان عليه الله {صلى النبي - أن الصحيحين - أي وفيهما
وماشيا ) راكبا ( قباء

الذان مشروعية
برؤيا وذلك الخمس للصلوات والقامة الذان شرع أيضا الولى السنة وفي

عن نأافع عن الصحيحين وسإلم}وفي عليه الله {صلى النبي ارتضاها مشهورة
) يجتمعون ( المدينة قدموا حين المسلمون كان قال عنهما الله رضي عمر ابن

اتخذوا بعضهم فقال ذلك في يوما فتكلموا لها ينادى ليس الصلة فيتحينون
عمر فقال اليهود بوق مثل بوقا بل بعضهم وقال النصارى نأاقوس مثل نأاقوسإا

بلل وسإلم}يا عليه الله {صلى النبي فقال بالصلة ينادي منكم رجأل تبعثون أول
حديث في وسإبق القامة يوتر وأن الذان يشفع أن وأمره بالصلة فناد قم

ولم الخمس بالصلوات وأمر وسإلم}الذان عليه الله {صلى سإمع أنأه السإراء
الله رضي طالب أبي بن علي عن حسن بإسإناد البزار رواه والحديث به يؤمر
حتى به أسإري ليلة البراق ركب وسإلم}أنأه عليه الله {صلى النبي عن عنه
ملك خرج إذ كذلك هو فبينما وعل جأل الرحمن عرش يلي الذي الحجاب بها أتى
والذي قال جأبريل يا هذا وسإلم}من عليه الله {صلى النبي فقال الحجاب من

قبل خلقت منذ قط رأيته ما الملك هذا وإن مكانأا الخلق لقرب إنأي بالحق بعثك
الحجاب وراء من له فقيل قال أكبر الله أكبر الله الملك فقال هذه سإاعتي

وراء من فقيل الله إل إله ل أن أشهد الملك قال ثإم أكبر أنأا أكبر أنأا عبدي صدق
آخر إلى الذان بقية في هذا مثل وذكر أنأا إل إله ل أنأا عبدي صدق الحجاب
الحديث

فائدة
الذان في والغزالي القرطبي قول في

وقال العقيدة مسائل على مشتمل ألفاظه قلة على الذان القرطبي قال
إن أنأك واعلم القيامة يوم النداء قلبك في فأحضر النداء سإمعت إذا الغزالي
إلى بالرغبة مشحونأا والسإتبشار بالفرح مملوءا النداء هذا عند قلبك وجأدت

القضاء يوم والفوز بالبشرى النداء سإيأتيك أنأه فاعلم والبتدار المسارعة
المدينة حمى
أصحابه بذلك فتضرر الوباء ) كثيرة ( المدينة وكانأت السير أهل قال

فدعا يكرهوها أن وسإلم}وخاف عليه الله {صلى عليه ذلك وشق المهاجأرون
عنها الله رضي عائشة عن الصحيحين وفي فرفعه عنها الوباء يرفع أن الله

أبو فكان بلل ووعك بكر أبو فوعك الله أرض أوبأ ) وهي ( المدينة قدمنا قالت
الرجأز من يقول الحمى أخذته إذا بكر
أهله في مصبح امرئ كل

نأعله شراكا من أدنأى والموت
الطويل من - يقول صوته - أي عقيرته يرفع الحمى عنه أقلع إذا بلل وكان

ليلة أبيتن هل شعري ليت أل
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وجأليل إذخر وحولي بواد
مجنة مياه يوما أردن وهل
وطفيل شامة لي يبدون وهل
الله {صلى النبي فأخبرت قالت وطفيل شامة ) - أي ( مكة ب جأبلن وهما
وصححها أشد ) أو ( مكة ) كحبنا ( المدينة إلينا حبب اللهم وسإلم}فقال عليه

ومدنأا صاعنا في لنا ) وباركا ( الجحفة ب فاجأعلها حماها وانأقل لنا
السإقام عنهم وانأصرفت المقام له وسإلم}طاب عليه الله {صلى دعوته فبعد
النجار بني أحد أنأس أبي بن صرمة قيس أبو يقول ذلك وفي كرام قوم عند

الطويل من عنه الله رضي
حجة عشرة بضع قريش في ثإوى
مواتيا صديقا يلقى لو يذكر

نأفسه المواسإم أهل في ويعرض
داعيا ير ولم يؤوي من ير فلم
دينه الله أظهر أتانأا فلما

راضيا بطيبة مسرورا فأصبح
النوى به واطمأنأت صديقا وألفى

باديا الله من عونأا له وكنا
لقومه نأوح قال ما لنا يقص

المناديا أجأاب إذ موسإى قال وما
واحدا الناس من يخشى ل فأصبح

نأائيا الناس من يخشى ول قريبا
مالنا كل من الموال له بذلنا

والتآسإيا الوغى عند وأنأفسنا
كلهم الناس من عادى الذي نأعادي
المصافيا الحبيب كان وإن جأميعا
الجهاد وفرض بالقتال الذن

في تعالى بقوله الجهاد في الله أذن للهجرة الهجرة من الثانأية السنة أول في
لقدير نأصرهم على الله وإن ظلموا بأنأهم يقاتلون للذين ( أذن المهاجأرين حق

الناس دفع ولول الله ربنا يقولوا أن إل حق بغير ديارهم من أخرجأوا الذين
كثيرا الله اسإم فيها يذكر ومساجأد وصلوات وبيع صوامع لهدمت لبعض بعضهم

40 - 39 22 الحج ) سإورة عزيز لقوي الله إن ينصره من الله ولينصرن
تنجيكم تجارة على أدلكم هل آمنوا الذين أيها ( يا النأصار حق في تعالى وبقوله

بأموالكم الله سإبيل في وتجاهدون ورسإوله بالله تؤمنون أليم عذاب من
61 الصف سإورة السورة آخر ) إلى تعلمون كنتم إن لكم خير ذلكم وأنأفسكم

أيها ( يا وسإلم}بقوله عليه الله {صلى نأبيه على ذلك الله أوجأب  ثإم11 - 10
73 9 التوبة سإورة ) الية عليهم واغلظ والمنافقين الكفار جأاهد النبي
فائدة

كفاية فرض أو عين فرض الجهاد يكون وقت أي في
الكفاية على وسإلم}فرضا عليه الله {صلى زمنه في الجهاد كان العلماء قال

عين فرض وسإلم}وقيل عليه الله {صلى بإذنأه مشروط عنه التخلف أن إل
منهم بلدنأا دخل لمن ودفعنا كفاية فرض بلدهم إلى الكفار فغزونأا بعده وأما
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) الية وثإقال خفافا ( انأفروا بقوله تركه على وأوعد به الله أمر وقد عين فرض
9 التوبة سإورة ) الية أليما عذابا يعذبكم تنفروا ( إل  وبقوله41 9 التوبة سإورة

24 النور سإورة ) الية حرج العمى على ( ليس بقوله الضرر أولي  وعذر39
سإورة ) الية الضرر أولي غير المؤمنين من القاعدون يستوي ( ل  وبقوله61

95 4 النساء
أخرى فائدة

العظيم القرآن سإور من والمدنأي المكي في

ومعظم المدنأيات السور أوائل من الصف وسإورة الحج سإورة العلماء قال
سإورة ثإلثإين نأحو وهو بعدها نأزل الذي والمدنأي الهجرة قبل نأزل مكي القرآن

والنور والحج وبراءة والنأفال والمائدة والنساء عمران وآل البقرة وهي
عشر وهي الملك إلى والحديد والحجرات والفتح محمد وسإورة والحزاب
والنصر يكن - ولم مدنأية سإورة أول وهي قيل والمطففين متواليات

على أتى وهل الرعد في العلماء واختلف وعشرون سإبع فهذه والمعوذتان
أعلم والله مكية أنأها والراجأح والكوثإر النأسان

والنأصار المهاجأرين بين الخاء
وأسإقط وسإلم}النأصار عليه الله {صلى النبي جأمع ذلك فعند السير علماء قال

اليهود وادع ثإم والنأصار المهاجأرين بين آخى ثإم بينهم كانأت التي الحن
والبعوثا وسإلم}السرايا عليه الله {صلى تجهيزه

وأمر اللوية فعقد الجهاد حق الله في وجأاهد والجأتهاد الجد سإاق عن شمر ثإم
بما الدين أعداء على الغارات وشن والجيوش والبعوثا السرايا وجأهز المراء
بقوله عليه والحث الجهاد في الترغيب مع غيره إلى والشارة بعضه ذكر سإيأتي
والحاديث اليات من كفاية فيه ما القسم هذا صدر في سإبق وقد وفعله

فيه المرغبة
وسإلم} عليه الله {صلى غزواته عدد
الله رسإول غزا قال عنهما الله رضي عازب بن البراء عن البخاري صحيح وفي

غزوة عشرة سإبع معه غزوت غزوة عشرة وسإلم}تسع عليه الله {صلى
القبلة صرف

من شهرا عشر سإتة رأس على القبلة حولت الثانأية السنة من رجأب وفي
الهجرة

) ويقول المقدس ( بيت إلى يصلي قبل وسإلم}من عليه الله {صلى وكان
وكان السلم عليه إبراهيم أبي قبلة ) فإنأها ( الكعبة إلى ربي حولني لو وددت
ما له الله فاختار السماء في وجأهه فيقلب ذلك في عليه الوحي نأزول يتوقع

قبلة فلنولينك السماء في وجأهك تقلب نأرى ( قد تعالى قوله فنزل يختاره
فولوا كنتم ما ( وحيث جأهته ) أي الحرام المسجد شطر وجأهك فول ترضاها

بن البراء عن الصحيحين  وفي144 2 البقرة سإورة ) اليات شطره وجأوهكم
نأحو وسإلم}صلى عليه الله {صلى الله رسإول كان قال عنهما الله رضي عازب
) فأنأزل ( الكعبة إلى يوجأه أن يحب وكان شهرا عشر ) سإتة المقدس ( بيت

) فقال ( الكعبة نأحو ) فتوجأه السماء في وجأهك تقلب نأرى ( قد وجأل عز الله



 السإلمية مشكاة مكتبة
) فقال عليها كانأوا التي قبلتهم عن ولهم ( ما اليهود وهم الناس من السفهاء

) مستقيم صراط إلى يشاء من يهدي والمغرب المشرق لله ( قل تعالى الله
خرج ثإم وسإلم}رجأل عليه الله {صلى النبي مع  فصلى142 2 البقرة سإورة
( بيت نأحو يصلون العصر صلة في النأصار من قوم على فمر صلى بعدما

عليه الله {صلى الله رسإول مع صلى أنأه يشهد هو ) فقال المقدس
) ( الكعبة نأحو القوم ) فتوجأه ( الكعبة نأحو توجأه وسإلم}وأنأه

فائدة
السإلم في منسوخ أول القبلة أن في
شريعتنا في منسوخ أول القبلة كانأت العلماء قال

والمنسوخ الناسإخ

ويجوز لحق بخطاب السابق الشرعي الحكم رفع الصوليين عند النسخ ومعنى
) وإلى ( الكعبة اسإتقبال ) إلى المقدس ( بيت اسإتقبال كنسخ بدل إلى النسخ

( إذا تعالى قوله في النجوى يدي بين صدقة تقديم وجأوب كنسخ بدل غير
تقدموا أن ( ءأشفقتم ) بقوله صدقة نأجواكم يدي بين فقدموا الرسإول نأاجأيتم

أخف بدل  وإلى13 12 58 المجادلة سإورة ) الية صدقات نأجواكم يدي بين
وصية أزواجأا ويذرون منكم يتوفون ( والذين تعالى قوله في عاما العدة كنسخ

ويذرون منكم يتوفون ( والذين ) بقوله إخراج غير الحول إلى متاعا لزواجأهم
234 240 2 البقرة ) سإورة وعشرا أشهر أربعة بأنأفسهن يتربصن أزواجأا
يطيقونأه الذين ( وعلى قوله في والفدية رمضان بين التخيير كنسخ أغلظ وإلى
فليصمه الشهر منكم شهد ( فمن قوله في الصيام ) بتعين مسكين طعام فدية

184185 2 البقرة ) سإورة
إلى بذلك ليتوصلوا لحق بحكم السابق الله حكم نأسخ جأواز اليهود وأنأكرت

زوج كان إن السلم عليه آدم بأن العلماء بعض عليهم وأحتج موسإى شرع تأييد
عليه موسإى شريعة في ذلك بجواز وإما بالنسخ إما اعترفتم فقد ببناته بنيه

إبليس ذرية من فأنأتم إبليس بأبناء وبناته إبليس ببنات بنيه زوج كان وإن السلم
أجأمعين والناس والملئكة الله لعنة وعليهم عليه

القبلة صرف عند اليهود فعله ما

) أكثر ( الكعبة إلى ) بالتوجأه المقدس ( بيت إلى التوجأه نأسخ ولما العلماء قال
قبلتهم عن ولهم ( ما اليهود ) أي الناس من السفهاء ( سإيقول ذلك في اليهود

مستقيم صراط إلى يشاء من يهدي والمغرب المشرق لله قل عليها كانأوا التي
يوم ) أي الناس على شهداء ( لتكونأوا خيارا ) أي وسإطا أمة جأعلناكم وكذلك
جأعلنا ( وما مزكيا ) أي شهيدا عليكم الرسإول ( ويكون الرسإل بتبليغ القيامة
على ينقلب ممن الرسإول يتبع ( من لننظر ) أي لنعلم إل عليها كنت التي القبلة
هدى الذين على ( إل ثإقيلة ) أي ( لكبيرة التحويل قصة ) أي كانأت وإن عقبيه

الله ) ( إن المقدس ( بيت إلى صلتكم ) أي إيمانأكم ليضيع الله كان وما الله
142 2 - 143 البقرة ) سإورة رحيم لرءوف بالناس
الصيام ( فرض

صوم ونأسخ رمضان صوم فرض الثانأية السنة أي السنة هذه من شعبان وفي
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) اليات الصيام عليكم كتب آمنوا الذين أيها ( يا تعالى قوله فنزل عاشوراء

صام قال عنهما الله رضي عمر ابن عن الصحيحين  وفي183 2 البقرة سإورة
تركا رمضان فرض فلما بصيامه وأمر وسإلم}عاشوراء عليه الله {صلى النبي
الفطر صدقة فرض
عن الصحيحين ففي الفطر صدقة فرضت رمضان في الثانأية السنة أي وفيها

وسإلم}زكاة عليه الله {صلى الله رسإول فرض قال عنهما الله رضي عمر ابن
من أنأثى أو ذكر عبد أو حر كل على شعير من صاعا أو تمر من صاعا الفطر

المسلمين
الكبرى بدر غزوة
عليه الله {صلى الله رسإول غزا رمضان - في الثانأية السنة - أي وفيها

من عشر السابع الجمعة يوم الوقعة وكانأت ) الكبرى ( بدر وسإلم}غزوة
القرآن في إليها وأشار الجمعان التقى يوم الفرقان يوم وهو المعظم رمضان

( يوم  وبقوله77 25 الفرقان ) سإورة لزاما يكون ( فسوف بقوله وقوعها قبل
من أشهر  وفضلها16 44 الدخان ) سإورة منتقمون إنأا الكبرى البطشة نأبطش

بدر إلى المسلمين من خرج من عدة يذكر أن

أصحاب عدة إن عنهما الله رضي عازب بن البراء عن البخاري صحيح وفي
إل معه يجاوز ولم النهر معه جأاوزوا الذين طالوت أصحاب عدة ) على ( بدر

السإود بن المقداد وهو واحد فارس معهم عشر وثإلثإة مئة ثإلثا وهم مؤمن
فارسإا ثإمانأون منهم اللف نأحو المشركين وعدة أجأمعين عنهم الله رضي

وأسإر سإبعون المشركين من وقتل عشر أربعة المسلمين من واسإتشهد
سإبعون

وفضلهم بالملئكة المسلمين الله إمداد
أهل عند فضل لهم وصار مردفين الملئكة من ألف في المين جأبريل وشهدها
جأبريل أن البخاري صحيح وفي الرض أهل ) عند ( بدر أهل كفضل السماء

) فيكم ( بدر أهل تعدون وسإلم}ما عليه الله {صلى للنبي قال السلم عليه
أعلم والله الملئكة ) من ( بدرا شهد من وكذلك قال المسلمين أفضل من قال

فائدة
بدر لهل الله منحها التي المزايا في

على اطلع الله لعل وسإلم}قال عليه الله {صلى النبي أن أيضا الصحيحين وفي
أهل من أنأهم الله علم أي لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا ) فقال ( بدر أهل

إل طالوت مع النهر يجاوز لم أنأه كما مؤمن إل يشهدها لم أنأه سإبق لما الجنة
إل الله بحمد منهم أحد يمت ولم الجناية تضره لم العناية له سإبقت ومن مؤمن

كحاطب ذلك بعد هفواتهم على معاقبتهم ذلك ينافي ول الجنة أهل أعمال على
ذنأوبهم أن علم الله أن والمراد وهلل ومرارة ومسطح لبابة وأبي وسإعد

حينئذ يغفر فلم كذلك كان وإذا الدنأيا في والذى البلء من ينالهم لما مغفورة
وسإلم} عليه الله {صلى لمحمد إل ذنأبه من تأخر ما لحد القطع على
تقدم ما له غفر قوله من الشفاعة حديث في ورد كما الخبار بعض في ورد وما
وما قدمت ما لقوله وآخره ذنأبه أول غفران على محمول تأخر وما ذنأبه من

أعلم والله وآخره وأوله أخرت
بدر غزوة سإبب
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بن سإفيان بأبي وسإلم}سإمع عليه الله {صلى النبي أن وسإببها السير أهل قال
عينه جأاءه فلما عليها العيون ) فجعل ( الشام من أقبلت لقريش عير في حرب
أبو وكان عدوا يلقى أنأه يظن يكن ولم المسلمين من معه خف بمن خرج

الخبر وسإلم}فجاءه عليه الله {صلى النبي من خوفا الخبار يتحسس سإفيان
وخرجأت الخروج في قريش فأوعبت يستنفرهم قريش إلى فبعث بمخرجأه

بطونأها سإائر
العير نأجاة بعد وسإلم}أصحابه عليه الله {صلى النبي اسإتشارة

قريش نأفر بلغه الطريق وسإلم}ببعض عليه الله {صلى النبي كان فلما
إحدى وعدنأي الله إن وقال النفير قتال أو العير طلب في أصحابه فاسإتشار
إحدى الله يعدكم ( وإذ تعالى الله قال كما إليهم أحب العير وكانأت الطائفتين
العير وهي السلح ) أي الشوكة ذات غير أن وتودون لكم أنأها الطائفتين

عمر فتكلم عنه فأعرض بكر أبو  فتكلم7 8 النأفال ) سإورة لكم ( تكون
النأصار يريد إنأما أنأه فعلموا علي أشيروا يقول ذلك كل في وهو عنه فأعرض

مما يمنعوه أن على بايعهم إنأما القتال على بايعهم يكن لم لنأه
تمكن قد اليمان كان ) ولكن ( المدينة إلى دهمه ممن أنأفسهم منه يمنعون

لو وسإلم}حتى عليه الله {صلى ونأصرته طاعته وجأوب واعتقدوا قلوبهم في
عنه الله رضي عبادة بن سإعد فقام أمره لمتثلوا وأبنائهم آبائهم بقتل أمرهم
أن أمرتنا لو بالحق بعثك والذي قال نأعم قال الله رسإول يا تريد إيانأا فقال

نأخيضها أن أمرتنا ولو - لفعلنا بالمعجمة ) - أي الغماد ( بركا إلى أكبادها نأضرب
سإيروا وسإلم}فقال عليه الله {صلى الله رسإول بذلك فسر لخضناها البحر
القوم مصارع إلى أنأظر لكأنأي والله الله بركة على

له العريش وبناء الماء إلى وسإلم}قريشا عليه الله {صلى النبي مبادرة
) ( بدر مياه من ماء أدنأى وسإلم}على عليه الله {صلى النبي نأزل حتى فساروا

كلها المياه ويتركا العدو إلى ماء أدنأى على ينزل أن عليه فأشير عسكره إلى
فيه يستظل عريش له وبني ففعل خلفه
قريش وسإلم}على عليه الله {صلى النبي دعاء

قد قريش هذه وسإلم}اللهم عليه الله {صلى النبي قال قريش أقبلت ولما
حينهم أحضر - أي أحنهم اللهم رسإولك وتكذب تحادكا وفخرها بخيلئها أقبلت

في تعبد - ل المسلمين - يعني العصابة هذه تهلك إن اللهم - الغداة هلكهم وهو
فأخذ رداؤه سإقط - حتى يدعوه - أي بربه يهتف زال وما الرض

في بالغت - أي ربك على ألححت فقد الله رسإول يا حسبك وقال بيده بكر أبو
الجمع ( سإيهزم يقول وهو الدرع وسإلم}وعليه عليه الله {صلى - فخرج سإؤاله

45 54 القمر ) سإورة وأمر أدهى والساعة موعدهم الساعة بل الدبار ويولون
 -46

وسإلم}الصفوف عليه الله {صلى النبي تسوية
بالرفع رويناه لكنا الظرفية على الحديث في الولى الساعة نأصب ينبغي قلت

ل أن وأمرهم صفوفهم وسإلم}يعدل عليه الله {صلى أخذ ثإم التلوة كلفظ
يأمرهم حتى يحملوا

النصر وسإلم}ربه عليه الله {صلى النبي مناشدة
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فقال انأتبه ثإم خفقة فخفق عنه الله رضي بكر أبو ومعه العريش إلى رجأع ثإم

صف إلى خرج ثإم فرسإه بعنان آخذ جأبريل هذا الله نأصر أتاكا بكر أبا يا أبشر
وجأوه في بها ورمى الحصباء من حفنة أخذ الناس تزاحف فلما أصحابه

تعالى الله بإذن فيهم الهزيمة فكانأت الله باسإم شدوا لصحابه وقال المشركين
) سإورة ( بدر غنائم قسمة في تعالى الله وأنأزل جأنده وأعز عبده الله ونأصر

وما قتلهم الله ولكن تقتلوهم ( فلم لهم الناصر أنأه ليعلموا أيضا وفيها النأفال
17 8 النأفال سإورة رمى الله ولكن رميت إذ رميت
وسإلم}لهم عليه الله {صلى النبي ومخاطبة القليب في المشركين بعض طرح
في فألقوا المشركين بقتلى وسإلم}أمر عليه الله {صلى أنأه الصحيحين وفي

ربكم وعدكم ما وجأدتم هل بأسإمائهم يناديهم فجعل القليب على قام ثإم قليب
منهم أقول لما بأسإمع أنأتم ما بيده نأفسي والذي قال ثإم حقا

بالنصر وتهنئته المدينة وسإلم}إلى عليه الله {صلى النبي عودة
إلى المسلمون ) ولقيه ( المدينة إلى وسإلم}راجأعا عليه الله {صلى قفل ثإم

لله والحمد ظلموا الذين القوم دابر ( فقطع والظفر بالنصر ) يهنئونأه ( الروحاء
45 6 النأعام ) سإورة العالمين رب

فائدة
بدر في بالنصر ربه وسإلم}على عليه الله {صلى النبي إلحاح سإبب في

ربك على ألححت فقد الله رسإول يا حسبك فقال بيده بكر أبو فأخذ قوله
من بربه أوثإق كان عنه الله رضي بكر أبا أن أحد يتوهم أن يجوز ل العلماء قال

ذلك على له الحامل بل وغيرها الحالة تلك وسإلم}في عليه الله {صلى النبي
الدعوة مستجاب مشفع شفيع أنأه يعلمون كانأوا لنأهم أصحابه قلوب تقوية
قال فلما نأفوسإهم لتسكن الدعاء في فبالغ شهدوه مشهد أول اليوم ذلك وكان

{صلى النبي فخرج النصر ووقوع الدعاء إجأابة اعتقد قد أنأه علم قال ما بكر أبو
أعلم وسإلم}والله عليه الله

عنها الله رضي وسإلم}بعائشة عليه الله {صلى بناؤه
عليه الله {صلى النبي ) دخل ( بدر بعد شوال  في5 الثانأية السنة أي وفيها

سإنين تسع بنت وهي عنهما الله رضي بكر أبي بنت وسإلم}بعائشة
رافع وأبي الشرف بن كعب قتل ) كان ( بدر بعد الثانأية السنة أي وفيها
الشرف بن كعب قتل سإبب

) ( بدر ب انأتصر وسإلم}لما عليه الله {صلى النبي فإن الشرف بن كعب أما
النضير بني من وأمه اليهودي الطائي الشرف بن كعب الله عدو حزن اشتد
بالثأر الخذ على قريشا ) وحرض ( مكة وقدم بقصائد المشركين قتلى فرثإى

للنبي والبغضاء العداوة فأظهر منيع حصن له ) وكان ( يثرب إلى رجأع ثإم
المسلمين بنساء شعره في يشبب وجأعل وسإلم}وأصحابه عليه الله {صلى

قد فإنأه الشرف بن لكعب وسإلم}من عليه الله {صلى النبي فقال ويؤذيهم
فقتلوه الوس من ثإم النأصار من خمسة له فانأتدب ورسإوله الله آذى

الحقيق أبي بن سإلم قتل سإبب
له ) - وكان ( الحجاز أهل تاجأر الحقيق أبي بن رافع أبي لقتل أيضا وانأتدب
- عليه وسإلم}ويعين عليه الله {صلى الله رسإول يؤذي ) وكان ( خيبر ب حصن
فقتلوه الخزرج من سإبعة

الشرف بن كعب قتل وسإلم}على عليه الله {صلى النبي تحريض
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الله رسإول قال قال عنهما الله رضي الله عبد بن جأابر عن الصحيحين وفي
فقال ورسإوله الله آذى قد فإنأه الشرف بن لكعب وسإلم}من عليه الله {صلى
فلقل لي ائذن قال نأعم قال الله رسإول يا أقتله أن أتحب مسلمة بن محمد

- أي عنانأا وقد منا الصدقة أراد قد الرجأل هذا إن له فقال فأتاه قال قل قال
حتى نأدعه أن ونأكره أتبعناه قد إنأا قال لتملنه والله وأيضا كعب - فقال أتعبنا
ترهنني فما قال سإلفا تسلفني أن أردت وقد أمره يصير شيء أي إلى نأنظر
له قال نأساءنأا أنأرهنك العرب أجأمل أنأت قال نأساؤكم ترهنني قال تريد ما قال

ولكن تمر من وسإقين في رهن فيقال أحدنأا ابن يسب قال أولدكم ترهنونأي
أوس بن بالحارثا يأتيه أن فواعده فنعم - قال السلح - يعني اللمة نأرهنك

له فقالت ليل فدعوه فجاؤوا قال بشر بن وعباد جأبر بن عبس وأبي نأائلة وأبي
ورضيعه سإلمة بن محمد هذا إنأما قال الموت فيه صوتا لسإمع إنأي والله امرأته

لصحابه مسلمة بن محمد فقال لجأاب طعنة إلى دعي لو الكريم إن نأائلة أبو
وهو فنزل فدونأكم منه اسإتمكنت فإذا رأسإه إلى يدي أمد فسوف جأاء إذا إنأي

أعطر فلنأة تحتي نأعم قال الطيب ريح منك نأجد إنأا له فقالوا بالسيف متوشح
فشم نأعم قال منه أشم أن لي أفتأذن مسلمة بن محمد قال العرب نأساء

دونأكم قال ثإم منه وتمكن نأعم قال أعود أن لي أتأذن قال ثإم فشم فتناول
ثإم فقتلوه

وسإلم}فأخبروه عليه الله {صلى النبي أتوا
أبي بن سإلم لقتل عتيك بن الله وسإلم}عبد عليه الله {صلى النبي بعث

الحقيق

الله رسإول بعث قال عنهما الله رضي عازب بن البراء عن البخاري صحيح وفي
وكان عتيك بن الله عبد عليهم وأمر النأصار من وسإلم}رجأال عليه الله {صلى

له حصن في وكان عليه وسإلم}ويعين عليه الله {صلى النبي يؤذي رافع أبو
قال بسرحهم الناس وراح الشمس غربت وقد منه دنأوا ) فلما ( الحجاز بأرض

منطلق - فإنأي السور خارج - أي مكانأكم اجألسوا لصحابه عتيك بن الله عبد
- أي بثوبه تقنع ثإم الباب من دنأا حتى أقبل ثإم أدخل أن لعلي للبواب ومتلطف

إن هذا يا البواب به فهتف الناس دخل وقد الحاجأة يقضي - كأنأه رأسإه به غطى
- أي فكمنت فدخلت قال الباب أغلق أن أريد فإنأي فادخل تدخل أن تريد كنت

قال وتد على المفاتيح علق ثإم الباب البواب أغلق الناس دخل - فلما اختفيت
في أصحابه مع يسمر رافع أبو وكان الباب ففتحت فأخذتها الغاليق إلى فقمت

أغلقت بابا فتحت كلما فجعلت إليه صعدت سإمرة أهل عنه ذهب فلما له علية
- أي أقتله حتى منهم أحد إلي يخلص لم القوم بي يدر إن وقلت داخل من علي
أين أدري ل عياله وسإط مظلم بيت في هو فإذا إليه - فانأتهيت بعده قتلونأي وإن
وأنأا بالسيف فضربته الصوت نأحو فأهويت هذا من فقال رافع أبا يا فقلت هو

فما دهش
ما فقلت إليه دخلت ثإم بعيد غير فمكثت البيت من فخرجأت وصاح شيئا أغنيت

البيت في رجأل إن فقال أغيثه كأنأي صوتي وغيرت رافع أبا يا الصوت هذا
بطنه في السيف ظبة وضعت ثإم فأثإخنته ضربة فضربته قال بالسيف ضربني

البواب أفتح فجعلت قتلته قد أنأي فعرفت ظهره من خرج حتى عليه واعتمدت
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إلى انأتهيت قد أنأي أظن وأنأا رجألي فوضعت له درجأة إلى انأتهيت حتى بابا بابا

ل والله وقلت الباب على جألست ثإم فعصبتها سإاقي فانأكسرت فوقعت الرض
على الناعي فقام الديك صاح أن إلى فمكثت قتلته أنأي أعلم حتى الليلة أخرج

فقلت أصحابي إلى ) فانأطلقت ( الحجاز أهل تاجأر رافع أبا أنأعي وقال السور
وسإلم}فحدثإته عليه الله {صلى النبي إلى فانأتهينا رافع أبا الله قتل فقد النجاء
قط أشكها لم فكأنأي بيده فمسحها فبسطتها رجألك ابسط فقال

قينقاع بني غزوة
) ( المدينة يهود قينقاع بنو - نأقضت الثانأية السنة - أي أيضا السنة هذه وفي
فيهم حكمه على نأزلوا وسإلم}حتى عليه الله {صلى النبي فحاصرهم العهد

أموالهم وأخذ حلفاءه وكانأوا سإلول أبي ابن الله لعبد فوهبهم
أحد غزوة
من للنصف السبت يوم وقعتها ) وكانأت ( أحد غزوة كانأت الثالثة السنة وفي

شوال
قريش خروج
طلب في ) واجأتهدوا ( بدر بعد تحاشدوا قريشا ) أن ( أحد حديث من وكان
- حتى العرب جأموع - أي الحابيش من أطاعهم ومن بظعنهم وخرجأوا الثأر
فارس مئتا منهم آلف ثإلثإة ) وكانأوا ( أحد ب نأزلوا

الخروج في وسإلم}أصحابه عليه الله {صلى النبي مشاورة
الخروج في أصحابه وسإلم}اسإتشار عليه الله {صلى الله رسإول بهم علم فلما

بقرا وأن ثإلمة سإيفي في كأن منامي في رأيت إنأي لهم وقال القامة أو إليهم
فإن يصاب بيتي أهل من رجأل وأن يقتلون أصحابي من نأفرا أن وتأولتها تذبح
بشر أقاموا أقاموا فإن نأزلوا حيث ) وتدعوهم ( المدينة ب تقيموا أن رأيتم
من رأي غلب حتى ذلك في آراؤهم فاختلفت فيها قاتلناهم دخلوها وإن مقام
فاتهم ما على السإف من معهم ) حصل ( بدرا يشهد لم من وكان الخروج أحب
الفضيلة من
وسإلم}للخروج عليه الله {صلى النبي تهيؤ

رجأحوا قد فوجأدهم عليهم وخرج لمته وسإلم}فلبس عليه الله {صلى فدخل
بهم فسار يقاتل حتى يضعها أن لمته لبس إذا لنبي ينبغي ل فقال القعود رأي

فرس فيهم ليس اللف نأحو وكانأوا
بالمنافقين أبي بن الله عبد انأخذال
الناس بثلث مطاعا وكان سإلول أبي بن الله عبد فانأخذل

للقتال وسإلم}المسلمين عليه الله {صلى النبي تعبئة
( أحد إلى ظهره وسإلم}وجأعل عليه الله {صلى فنزل رجأل مئة سإبع نأحو فبقي

اهلك من غدوت ( وإذ تعالى قال كما أصحابه ) ورتب
سإورة ) اليات للقتال مقاعد المؤمنين ء - ( تبوى عائشة منزلة من غدا - وكان

) - مصغرا ( عنين جأبل على خمسون وهم الرماة  وأقعد121 3 عمران آل
غلبنا أو غلبنا إن مكانأكم تبرحوا ل لهم - وقال مكررة ونأون بمهملة
فيه الرماة ودور المسلمين انأتصار
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على وأصحابه هو وحمل درعين بين وسإلم}يومئذ عليه الله {صلى وظاهر

إذ وعده الله صدقكم ( ولقد تعالى الله قال كما تعالى الله فهزمهم المشركين
رجأل وعشرون اثإنان منهم  وقتل152 3 عمران آل ) سإورة بإذنأه تحسونأهم

النصر بعد البتلء
بعضهم فأبى تنتظرون فما أصحابكم ظهر فقد قوم يا الغنيمة الرماة فقالت
وخالف مكانأكم تبرحوا وسإلم}ل عليه الله {صلى الله رسإول لقول مكانأه مثبت

أي الدنأيا يريد من ( منكم تعالى الله قال كما الغنيمة على فأقبلوا الخرون
عنهم عفا ) لكن ليبتليكم عنهم صرفكم ثإم الخرة يريد من ومنكم الغنيمة

3 عمران آل ) سإورة المؤمنين على فضل ذو والله عنكم عفا ( ولقد بقوله
عليهم حملوا الرماة عن خالية المسلمين ظهور قريش خيل رأت  فلما152

خلفهم من المسلمين وأتوا الرماة من بقي من فقتلوا
الذى من لقيه وسإلم}وما عليه الله {صلى النبي مقتل إشاعة
المسلمين صفوف فانأفضت قتل قد محمدا إن أل تعالى الله لعنه إبليس وصرخ

عليه الله {صلى الله رسإول إلى العدو وخلص هزيمتها بعد قريش وتراجأعت
السفلى اليمنى رباعيته وكسرت لشقه وقع حتى بالحجارة وسإلم}فرموه

السفلى شفته وجأرحت
وجأنته في المغفر حلق من حلقتان فدخلت وجأهه على الليثي قمئة ابن وضربة
قتله على شيء أحرص وكانأوا البيضة هشم حتى رأسإه على آخر وضربه
أصحابه ينادي وسإلم}ثإابت عليه الله {صلى وهو منهم وجأل عز الله فعصمه

الدرع الحديد في وهو قتل قد أنأه وظنوا يعرفوه لم إذ أحد عليه يلو فلم
والرسإول أحد على تلوون ول تصعدون ( إذ تعالى الله قال كما والمغفر
آل سإورة غم بعد ) أي بغم ( غما جأزاكم ) أي فأثإابكم أخراكم في يدعوكم
153 3 عمران

مقتله إشاعة وسإلم}بعد عليه الله {صلى النبي عرف من أول
عليه الله {صلى النبي عرف عنه الله رضي النأصاري مالك بن كعب إن ثإم

عليه الله {صلى الله رسإول فهذا أبشروا المسلمين معشر يا وسإلم}فصاح
الشعب إلى ونأهضوا المسلمين من نأفر عليه وسإلم}فعطف

وسإلم}ليقتله عليه الله {صلى النبي عن يبحث خلف بن أبي

عليه وشد نأجا إن نأجوت ل محمد أين يقول وهو فارسإا خلف بن أبي فأدركهم
النبي وسإلم}فقال عليه الله {صلى النبي دون المسلمين من رجأال فاعترضه

حتى فهزها الحربة وتناول طريقه خلوا أي هكذا وسإلم}بيده عليه الله {صلى
عن لها تدأدأ بطعنة عنقه في فدقه اسإتقبله ثإم بأسإه لشدة حوله من تطايروا

أن المشركون فهم فمات أصحابه إلى فرجأع الدرع من ونأفذت مرارا فرسإه
الله فحماهم الشعب في وسإلم}وأصحابه عليه الله {صلى النبي على يكروا
منهم

المؤمنين النعاس تغشية
عليهم العدو كرة خوف ومن أصابهم مما الغموم عليهم ترادفت لما إنأهم ثإم

المنافقين إل لهم منه أمنة النعاس عليهم الله ألقى
أنأزل ( ثإم تعالى الله قال كما السوء لظنهم منهم أحدا النعاس يغش فلم

أنأفسهم أهمتهم قد وطائفة منكم طائفة يغشى نأعاسإا أمنة الغم بعد من عليكم
154 3 عمران آل سإورة ) اليات الجاهلية ظن الحق غير بالله يظنون
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المعركة بعد سإفيان أبي شماتة

عليه الله {صلى النبي فقال محمد القوم أفي فقال أشرف سإفيان أبا إن ثإم
القوم أفي قال تجيبوه ل قال قحافة أبي ابن القوم أفي فقال تجيبوه وسإلم}ل

فلم لجأابوا أحياء كانأوا فلو قتلوا هؤلء إن فقال تجيبوه ل قال الخطاب ابن
ما لك الله أبقى قد الله عدو يا كذبت فقال نأفسه عنه الله رضي عمر يملك

وسإلم}أجأيبوه عليه الله {صلى النبي فقال هبل أعل سإفيان أبو فقال يخزيك
عزى ول العزى لنا سإفيان أبو قال وأجأل أعلى الله قولوا قال نأقول ما قالوا
الله قولوا قال نأقول ما قالوا وسإلم}أجأيبوه عليه الله {صلى النبي فقال لكم

وتجدون سإجال ) والحرب ( بدر بيوم يوم سإفيان أبو قال لكم مولى ول مولنأا
عازب بن البراء عن البخاري رواه تسؤنأي ولم بها آمر لم مثلة

فائدة
أحد يوم بالشهادة الله أكرمه فيمن

أكرم من فيه الله أكرم وإكرام وتمحيص بلء ) يوم ( أحد يوم وكان العلماء قال
ومثلت عنهم الله رضي المسلمين من شهيدا سإبعين في حمزة فقتل بالشهادة

بطن فبقروا قريش نأساء بهم

عليه ترحم وسإلم}كذلك عليه الله {صلى إليه نأظر فلما كبده وقطعوا الحمزة
ثإم مكانأك منهم بسبعين لمثلن بهم الله أظفرنأي لئن والله قال ثإم عليه وأثإنى

لهو صبرتم ولئن به عوقبتم ما بمثل فعاقبوا عاقبتم ( وإن تعالى الله قول ذكر
 فاختار127 - 126 16 النحل ) سإورة بالله إل صبركا ما واصبر للصابرين خير

المثلة عن ينهى وكان تعالى الله أمره كما الصبر
الشهداء دفن

ولم يغسلهم ولم بدمائهم الشهداء بدفن وسإلم}أمر عليه الله {صلى إنأه ثإم
بين يجمع - وكان لهم - أي القيامة يوم هؤلء على شهيد أنأا وقال عليهم يصل

إلى له أشير فإذا للقرآن أخذا أكثر أيهم يقول ثإم واحد ثإوب في الرجألين
اللحد في قدمه أحدهما

أحد يوم في القرآن من نأزل ما
عند أحياء بل أمواتا الله سإبيل في قتلوا الذين تحسبن ( ول فيهم الله وأنأزل
3 عمران آل سإورة ) اليات فضله من الله آتاهم بما فرحين يرزقون ربهم
تحزنأوا ول تهنوا ( ول لعزائمهم وتقوية للمؤمنين تسلية الله  وأنأزل170 - 169
) - مثله قرح القوم مس فقد قرح يمسسكم إن مؤمنين كنتم إن العلون وأنأتم

 -139 3 عمران آل ) سإورة الناس بين نأداولها اليام ) - ( وتلك ( بدر يوم أي
( وليعلم تعالى بقوله عليهم وقدره قضاه فيما الحكمة وجأه على  ودلهم140
ويميزهم إيمانأهم يظهر ) - أي آمنوا الذين الله
) - كحمزة شهداء منكم - ( ويتخذ وذويه أبي بن الله كعبد المنافقين عن

يخلص ) - أي آمنوا الذين الله وليمحص الظالمين يحب ل - ( والله وأصحابه
141 - 140 3 عمران آل ) سإورة الكافرين - ( ويمحق إيمانأهم
السإد حمراء ( غزوة
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للذين القرح أصابهم ما بعد من والرسإول لله اسإتجابوا ( الذين تعالى قال

) ( الروحاء بلغت لما قريشا أن  وذلك172 3 عمران آل ) سإورة منهم أحسنوا
بهم علم فلما بزعمهم المسلمين من بقي من لسإتئصال بالرجأوع أيضا هموا
معنا يخرج ل وقال للقائهم للخروج أصحابه وسإلم}نأدب عليه الله {صلى النبي

معبد بهم ) فمر السإد ( حمراء بلغ حتى بهم فسار بالمس يومنا حضر من إل
{صلى الله رسإول بمخرج فأخبرهم قريش إلى فأسإرع نأزول وهم الخزاعي

في الله وألقى لقائهم عن قريشا ذلك فثنى إليهم وسإلم}وأصحابه عليه الله
أن على جأعل لهم فجعلوا ركب عليهم ) فمر ( مكة إلى فأدبروا الرعب قلوبهم
إلى بانأصرافهم يخبروهم ول عليهم الكرة يريدون أنأهم وأصحابه محمدا يخبروا
الله ( حسبنا قالوا بذلك وأخبروهم المسلمين على الركب مر ) فلما ( مكة
العدو لقاء ينتظرون ثإلثإا  وأقاموا173 3 عمران آل ) سإورة الوكيل ونأعم

والرسإول لله اسإتجابوا ( الذين سإبحانأه الله فأنأزل فرجأعوا مسيرهم فبلغهم
لهم قال الذين عظيم أجأر واتقوا منهم أحسنوا للذين القرح أصابهم ما بعد من

) الناس
فزادهم فاخشوهم لكم جأمعوا - ( قد قريشا ) - أي الناس - ( إن الركب - أي
لم وفضل الله من بنعمة فانأقلبوا الوكيل ونأعم الله حسبنا وقالوا إيمانأا

3 عمران آل ) سإورة عظيم فضل ذو والله الله رضوان واتبعوا سإوء يمسسهم
172 174

عنه الله رضي النضر بن أنأس موقف

عن غاب النضر بن أنأس عمي إن قال عنه الله رضي أنأس عن الصحيحين وفي
أشهدنأي وسإلم}لئن عليه الله {صلى للنبي قتال أول عن غبت ) فقال ( بدر
انأهزم فلما أصنع ما الله وسإلم}ليرين عليه الله {صلى النبي مع قتال الله

- يعني هؤلء صنع مما إليك أعتذر إنأي اللهم ) قال ( أحد يوم المسلمون
بن سإعد فلقيه بسيفه فتقدم المشركون به جأاء مما إليك - وأبرأ المسلمين

وثإمانأون بضع به ووجأد ) فقتل ( أحد دون الجنة ريح أجأد إنأي سإعد يا قال معاذ
- عن الصحيحين - أي وفيهما عنه الله رضي بسهم ورمية وضربة طعنه من

ما صدقوا رجأال المؤمنين ( من الية هذه أن نأرى كنا قال عنه الله رضي أنأس
وأشباهه النضر بن أنأس في  نأزلت23 33 الحزاب ) سإورة عليه الله عاهدوا

) ( أحد قتلى من
وسإلم} عليه الله {صلى النبي عن ودفاعها الملئكة حضور
رأيت قال عنه الله رضي وقاص أبي بن سإعد - عن الصحيحين - أي وفيهما

عليهما يقاتلن رجألن ) ومعه ( أحد يوم وسإلم}يقاتل عليه الله {صلى النبي
بعد ول قبل رأيتهما ما بيض ثإياب
عنه الله رضي وقاص أبي بن سإعد قتال
فداكا ارم ) وقال ( أحد يوم كنانأته وسإلم}لي عليه الله {صلى النبي نأثل وقال

قال عنه الله رضي طالب أبي بن علي - عن الصحيحين - أي وفيهما وأمي أبي
مالك بن لسعد إل لحد أبويه وسإلم}جأمع عليه الله {صلى النبي سإمعت ما

وأمي أبي فداكا ) ارم ( أحد يوم له يقول سإمعته فإنأي
لقيه وسإلم}بما عليه الله {صلى النبي تأثإر

على الله غضب اشتد قال عنهما الله رضي عباس ابن عن البخاري صحيح وفي
الله نأبي وجأه أدمى من على الله غضب واشتد الله نأبي قتله من
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عنه الله رضي وسإلم}جأابرا عليه الله {صلى النبي بشارة

يوم أبي قتل لما قال عنهما الله رضي الله عبد بن جأابر عن الصحيحين وفي
عليه الله {صلى النبي فقال وجأهه عن الثوب وأكشف أبكي ) جأعلت ( أحد

فضل وذلك رفع حتى بأجأنحتها تظله الملئكة زالت ما تبكيه ل أو وسإلم}تبكيه
العظيم الفضل ذو والله يشاء من يؤتيه الله

معونأة وبئر ( الرجأيع

وأصحابه عاصم ) أصيب ( أحد - بعد الثالثة السنة - أي أيضا السنة هذه وفي
النأصار الله ) ليمتحن معونأة ( بئر أصحاب السبعون ) والقراء ( الرجأيع ب

الصحيحين في مشهورة الفريقين وقصة الجأر عظيم لهم ويضاعف بالصبر
الرجأيع بعث

ثإابت بن عاصم وسإلم}بعث عليه الله {صلى النبي فإن الرجأيع أصحاب أما
لهذيل ماء ) وهو ( الرجأيع ب كانأوا فلما عينا أصحابه من عشرة في النأصاري

لبني ) ذكروا ( مكة من مرحلتين على ) وعسفان الظهران ومر ( عسفان بين
وأصحابه عاصم فالتجأ رام مئة نأحو منهم فتبعهم هذيل من بطن وهم لحيان

وأعطوهم فأمنوهم إليهم الوصول على يقدروا ولم القوم بهم فأحاط أكمة إلى
كافر ذمة في أنأزل فل أنأا أما عاصم فقال يقتلونأهم ل اسإتسلموا إن أنأهم العهد
من ثإمانأية في عاصم قتل حتى فقاتلوهم رسإولك عنا أخبر اللهم أبدا بالله

أصحابه
خبيب و زيد أسإر

بهما فانأطلقوا بهما فغدروا بالمان الدثإنة بن وزيد عدي بن خبيب إليهم ونأزل
بأبيه فقتله خلف بن أمية بن صفوان فاشتراه زيد فأما ) فباعوهما ( مكة إلى

نأوفل بن عامر بن الحارثا بنو فاشتراه خبيب ) وأما ( بدر يوم أباه قتل وكان
) أيضا ( بدر يوم أباهم قتل وكان بأبيهم فقتلوه
عنه الله رضي زيد مقتل
) وقربوه ( الحل أدنأى ) إلى ( الحرم من بزيد خرجأوا فلما

تضرب مكانأك محمدا أن أتحب زيد يا الله أنأشدكا سإفيان أبو له قال للقتل
شوكة مكانأه في الن تصيبه محمدا أن أحب ما والله قال أهلك في وأنأت عنقه
أي الدبر عنه فحمتهم رأسإه أخذ أرادوا ثإم فقتلوه أهلي في جأالس وأنأا تؤذيه

الله أعطى قد وكان فاحتمله سإيل فجاءه ليأخذوه الليل إلى فتركوه الزنأابير
وفى كما وفاته بعد ذلك له الله فأتم مشركا يمسه ول مشركا يمس ل أن عهدا

حياته في هو به
عنه الله رضي حبيب ( مقتل

وقال فيهما وأوجأز ركعتين وصلى فتوضأ بماء دعا ليقتلوه بخبيب خرجأوا ولما
التقديم عند الركعتين هاتين سإن من أوال فهو لزدت جأزعا بي أن تظنوا أن لول

الطويل من تعالى الله رحمه أنأشد ثإم للقتل

مسلما أقتل حين أبالي ولست
مصرعي الله في كان جأنب أي على

يشأ وإن الله ذات في وذلك
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ممزع شلو أوصال على يباركا

قال مصلوب وسإلم}أنأه عليه الله {صلى النبي بلغ فلما صلبوه ثإم فقتلوه
الجنة وله خشبته عن خبيبا يحمل وسإلم}أيكم عليه الله {صلى
) ( مكة إلى فسارا فارسإين السإود بن والمقداد العوام بن الزبير له فانأتدب
الزبير ألقاه أرهقوهما ) فلما ( مكة أهل عليهما فأغار فرسإه على الزبير فحمله

الرض بليع فسمي الرض فابتلعته
معونأة بئر وقعة
ملعب العامري مالك بن عامر البراء أبا فإن بالنون معونأة بئر أصحاب وأما

الله رسإول عليه وسإلم}فعرض عليه الله {صلى النبي على قدم السإنة
إلى أصحابك من رجأال معي ابعث محمد يا وقال يبعد ولم يسلم فلم السإلم

الله {صلى الله رسإول معه فبعث جأار لهم وأنأا أمركا إلى ) يدعونأهم ( نأجد أهل
وأمر القراء نأسميهم كنا أنأس قال المسلمين خيار من رجأل وسإلم}سإبعين عليه

عشر الثإني النقباء أحد الساعدي الخزرجأي النأصاري عمرو بن المنذر عليهم
بالمسلمين الطفيل بن عامر غدر
رئيس الطفيل بن عامر إلى ملحان بن حرام ) أنأطلق معونأة ( بئر ب نأزلوا فلما

ثإم عامر وسإلم}فأمنه عليه الله {صلى الله رسإول من رسإالة ليبلغه المكان
الله حرام فقال الطعنة أنأفذ حتى بالرمح فطعنه خلفه رجأل إلى فأومأ به غدر
( رعل سإليم بقبائل أصحابه على اسإتصرخوا ثإم فقتلوه الكعبة ورب فزت أكبر

البراء أبي ذمة وأخفروا رجألين خل ما آخرهم عن ) فقتلوهم وعصية وذكوان
مالك بن عامر

راحا فلما أصحابهم إبل في كانأا وأنأصاري الضمري أمية بن عمرو هما والرجألن
عمرا وتركوا أيضا النأصاري فقتلوا واقفة والخيل صرعى أصحابهما وجأدا بهما
بني من رجألين ) فوجأد ( المدينة إلى عمرو فرجأع ضمرة من أنأه أخبرهم حين

به يعلم وسإلم}لم عليه الله {صلى النبي من جأوار معهما وكان فقتلهما عامر
قتلت لقد فقال وسإلم}الخبر عليه الله {صلى النبي ) أخبر ( المدينة قدم فلما

لدينهما رجألين
عليهم وحزنأه معونأة بئر أصحاب قتلة وسإلم}على عليه الله {صلى النبي دعاء

وقنت شديدا ) حزنأا معونأة ( بئر أصحاب وسإلم}على عليه الله {صلى وحزن
عصوا ) الذين وعصية وذكوان ( رعل سإليم قبائل على الخمس الصلوات في
لك ( ليس تعالى قوله عليه نأزل أن إلى شهرا أيضا لحيان وبني ورسإوله الله
3 عمران آل ) سإورة ظالمون فإنأهم يعذبهم أو عليهم يتوب أو شيء المر من

القنوت  فتركا128
عنه الله رضي فهيرة بن عامر أمر

عنهما الله رضي بكر أبي مولى فهيرة بن ) عامر معونأة ( بئر ب قتل وممن
الطفيل بن عامر أن الضمري أمية بن عمرو عن صحيحه في البخاري وروى

فهيرة بن عامر هذا عمرو له فقال فهيرة بن عامر إلى له وأشار هذا من له قال
وبين بينه السماء إلى أنأظر إنأي حتى السماء إلى قتل بعدما رفع رأيته لقد فقال

الرض
النضير بني غزوة
البخاري رواه ما وسإببها النضير بني غزوة كانأت الرابعة في أو السنة هذه وفي

الرجألين دية في يستعينهم إليهم وسإلم}خرج عليه الله {صلى الله رسإول أن
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ابن قال كما الصواب على فهي خطأ الضمري أمية بن عمرو قتلهما اللذين

من لهم حصن جأدار إلى ) فاسإتند معونأة ( بئر ) وبعد ( أحد بعد إسإحاق
عليه جأبريل فأخبره الحصن من رأسإه على حجر بطرح رجأل فأمروا حصونأهم

الله ) فأنأزل ( المدينة إلى ورجأع أصحابه وتركا لهم موهما فقام بذلك السلم
يبسطوا أن قوم هم إذ عليكم الله نأعمت اذكروا ءامنوا الذين أيها ( يا تعالى
) المؤمنون فليتوكل الله وعلى الله واتقوا عنكم أيديهم فكف أيديهم إليكم
هم الذي الحارثا بن غورثا قصة في نأزلت إنأها  وقيل11 5 المائدة سإورة
وسإلم} عليه الله {صلى النبي بقتل

النضير بني حصار
وحرقها نأخيلهم وقطع فحصرهم عليهم غازيا أصبح ثإم

نأافقوا الذين إلى تر ( ألم قوله من عنهم الله حكى ما المنافقون إليهم فدس
ول معكم لنخرجأن أخرجأتم لئن الكتاب أهل من كفروا الذي لخوانأهم يقولون

) اليات لكاذبون إنأهم يشهد والله لننصرنأكم فوتلتم وإن أبدا أحدا فيكم نأطيع
نأصرة من وأيسوا الله أعداء على الحصار اشتد  فلما11 59 الحشر سإورة

{صلى النبي فصالحهم الصلح فطلبوا الرعب قلوبهم في الله قذف المنافقين
أقلت ما لهم وأن أرض إلى أرض من الخراج أي الجلء وسإلم}على عليه الله

الحقيق أبي وآل أخطب بن حيي آل ) إل ( الشام إلى فجلوا السلح إل البل
مما أموالهم وكانأت الحشر سإورة فيهم الله ) وأنأزل ( خيبر إلى جألوا فإنأهم

بين وسإلم}فقسمها عليه الله {صلى الله لرسإول خالصة رسإوله على الله أفاء
بهم نأفر لثلثإة إل شيئا منها النأصار يعط ولم حاجأتهم لشدة خاصة المهاجأرين

في يجدون ( ول بقوله عليهم الله أثإنى كما النأصار نأفوس بذلك وطابت حاجأة
) سإورة خصاصة بهم كان ولو أنأفسهم على ويؤثإرون أوتوا ممآ حاجأة صدورهم

عباس لبن قلت قال جأبير بن سإعيد عن البخاري صحيح  وفي9 59 الحشر
البخاري صحيح أي وفيه النضير سإورة قل قال الحشر سإورة عنهما الله رضي

بني نأخل وسإلم}حرق عليه الله {صلى النبي أن عنهما الله رضي عمر ابن عن
البويرة وهي وقطع النضير
أو لينة من قطعتم ( ما وجأل عز الله فأنأزل عليه المشركون ذلك فعاب

59 الحشر ) سإورة الفاسإقين وليخزى الله فبإذن أصولها على قائمة تركتموها
الوافر من ثإابت بن حسان يقول ولها عمر ابن  قال5

لؤي بني سإراة على وهان
مستطير بالبويرة حريق
الوافر من المطلب عبد بن الحارثا بن سإفيان أبو فأجأابه

صنيع من ذلك الله أدام
السعير نأواحيها في وحرق
بنزه منها أينا سإتعلم
تضير أرضينا أي وتعلم

النضير بني أموال مآل
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مما النضير بني أموال كانأت قال أنأه عنه الله رضي عمر عن الصحيحين وفي
وكانأت ركابا ول خيل عليه المسلمون يوجأف لم مما رسإوله على الله أفاء

ثإم سإنة نأفقة منها أهله على ينفق وسإلم}خاصة عليه الله {صلى الله لرسإول
الله سإبيل في عدة والكراع السلح في بقي ما يجعل
نأجد غزوة أو الرقاع ذات غزوة
وسإلم}غزوة عليه الله {صلى النبي غزا الرابعة وهي أيضا السنة هذه وفي
ذات

الحفاء من نأقبت أقدامهم لن بذلك سإميت غطفان ) يريد ( نأجد إلى الرقاع
) فلقي ( نأجد وسإلم}إلى عليه الله {صلى فانأتهى الخرق عليها يلفون وكان
نأدم بأصحابه الظهر صلى فلما قتال يكن ولم فتقاربوا غطفان من جأمعا

لهم فإن دعوهم قالوا ثإم الصلة في عليهم حملوا يكونأوا ل أن المشركون
قاموا فإذا العصر صلة يعنون وأبنائهم آبائهم من إليهم أحب هي صلة بعدها
تعالى قوله وهي الخوف بصلة السلم عليه جأبريل فنزل عليهم فشدوا إليها

معك منهم طائفة فلتقم الصلة لهم فأقمت فيهم كنت ( وإذا
لم أخرى طائفة ولتأت ورائكم من فليكونأوا سإجدوا فإذا أسإلحتهم وليأخذوا

خرج البخاري صحيح  وفي102 4 النساء سإورة ) الية معك فليصلوا يصلوا
جأمعا ) فلقي ( نأخل بطن من الرقاع ذات وسإلم}إلى عليه الله {صلى النبي

محارب غزوة وهي البخاري وقول الخوف ركعتي بهم فصلى غطفان من
العطف بواو وثإعلبة صوابه ثإعلبة بني من خصفة

الحارثا بن غورثا خبر
منزل القيلولة وقت نأزلوا الغزوة هذه وسإلم}من عليه الله {صلى قفل ولما

فجاء ونأام سإيفه بها وعلق شجرة وسإلم}تحت عليه الله {صلى ونأزل وتفرقوا
النبي فاسإتيقظ فاخترطه السيف فأخذ الحارثا بن غورثا يسمى أعرابي
فسقط الله قال مني يمنعك من العرابي له وسإلم}فقال عليه الله {صلى
مني يمنعك من وسإلم}وقال عليه الله {صلى النبي فأخذه يده من السيف

قومه إلى فذهب يعاقبه ولم فتركه آخذ خيرا كن فقال
المصطلق بني غزوة
بني وسإلم}غزوة عليه الله {صلى النبي غزا الرابعة وهي السنة هذه وفي

بني أن بلغه أنأه وذلك بهملت ) مصغرا ( المريسيع ب خزاعة من المصطلق
لحربه أجأمعوا خزاعة من المصطلق

وهزيمتهم الفريقين التقاء

) مصغرا ( قديد نأاحية من لهم ماء ) وهو ( المريسيع ب فلقيهم إليهم فخرج
) وخليص والمدينة ( مكة ) بين ورابغ ( خليص بين مكان قديد أي وهو أيضا
أولدهم وسإبى منهم قتل من وقتل الله ) فهزمهم ( مكة من مراحل ثإلثإة على

الحارثا بنت جأويرية لنفسه سإبيهم من واصطفى أموالهم وغنم ونأساءهم
عليه الله {صلى قفل ولما عنها الله رضي المؤمنين أم المصطلقية

حديث وثإانأيهما المنافقين سإورة نأزل أحدهما حدثإان قفوله في وسإلم}اتفق
الفك
المنافقين سإورة نأزول سإبب

الماء على وأنأصاري مهاجأري ازدحم أنأه فذلك المنافقين سإورة نأزول أما
على المهاجأرون فتكاثإر الفريقان فتداعى
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فغلبوهم النأصار

سإلول ابن أبي بن الله عبد مقالة
تنفقوا ل ويقول يوبخهم أي أصحابه يؤنأب سإلول ابن أبي بن الله عبد فجعل

عنده من على النأفاق تركتم لو أي عنه ينفضوا حتى الله رسإول عند من على
رجأعنا لئن والله ولكن إليكم محتاجأا وحيدا وتركوه عنه لنأفضوا المهاجأرين من
في لهم تركناها وإما لنا تركوها إما الذل منها العز ) ليخرجأن ( المدينة إلى
كثير كلم
سإمع وسإلم}بما عليه الله {صلى النبي يخبر عنه الله رضي أرقم بن زيد

له الوحي وتصديق
كلمه فحمل ذلك عليه فشق عنده حاضرا عنه الله رضي أرقم بن زيد وكان
وسإلم}إلى عليه الله {صلى النبي وسإلم}فشكاه عليه الله {صلى النبي إلى

الله {صلى النبي إلى وجأاء أرقم بن زيد وكذب فأنأكره ذلك على فعاتبوه قومه
الله لرسإول أنأك يشهد وإنأه ذلك من شيئا قال ما إنأه بالله وسإلم}فحلف عليه
أرقم بن زيد لذلك فحزن تعالى الله إلى سإريرته ووكل علنأيته منه فقبل حقا

عليه الله {صلى الله رسإول كذبك أن إل أردت ما قومه له وقال شديدا حزنأا
المنزل ذلك وسإلم}من عليه الله {صلى ارتحل فلما الناس وسإلم}وكذبك

بسورة المين جأبريل فنزل فتى يومئذ وكان خلفه أرقم بن زيد أردف
) فقال ( المنافقون

النبي وتلها الله صدقك فقد أبشر أرقم بن وسإلم}لزيد عليه الله {صلى النبي
إنأك نأشهد قالوا المنافقون جأاءكا ( إذا الناس وسإلم}على عليه الله {صلى
اتخذوا لكاذبون المنافقين إن يشهد والله لرسإوله إنأك يعلم والله الله لرسإول
اليات الناس وبين الباطن كفرهم بين الظاهر في وقاية ) أي جأنة أيمانأهم
12 63 المنافقون سإورة
سإلول ابن أبي بن الله عبد مواقف من صور
عليه الله {صلى النبي قام إذا جأمعة كل في يقوم أبي بن الله عبد وكان

فانأصروه أظهركم بين الله رسإول هذا المسلمين معشر يا يقول وسإلم}يخطب
أراد قتل من منهم فقتل المؤمنين وخذل الناس ) بثلث ( أحد يوم انأصرف فلما

من فانأصرف الله عدو يا أسإكت وقالوا الناس فأقعده ذلك مقامة يقوم أن
فلوى الله رسإول لك يستغفر ارجأع له فقيل مغاضبا الخطبة حال في المسجد

بقوله قبائحه السور هذه في الله فعدد اسإتغفاره إلى بي حاجأة ل وقال رأسإه
يصدون ورأيتهم رءوسإهم لووا الله رسإول لكم يستغفر تعالوا لهم قيل ( وإذا
الله يغفر لن لهم تستغفر لم أم لهم اسإتغفرت عليهم سإواء مستكبرون وهم
عند من على تنفقوا ل يقولون الذين هم الفاسإقين القوم يهدي ل الله إن لهم

ل المنافقين ولكن والرض السماوات خزآئن ولله ينفضوا حتى الله رسإول
العزة ولله الذل منها العز ليخرجأن المدينة إلى رجأعنا لئن يقولون يفقهون

58 63 المنافقون ) سإورة يعلمون ل المنافقين ولكن وللمؤمنين ولرسإوله
أبيه من عنه الله رضي سإلول ابن أبي بن الله عبد ابن موقف
وكان أبي بن الله عبد ابن أيضا الله عبد يسمى ابن أبي بن الله لعبد وكان
تخلف قد ) وكان ( المدينة يدخل أن أبوه أراد فلما اليمان حسن صادقا مؤمنا
والله وقال رده الناس عن قليل
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تعلم وسإلم}حتى عليه الله {صلى الله رسإول من بإذن إل تدخلها ل الله عدو يا
النبي إليه فأرسإل عنقك لضربن الله رسإول أمرنأي ولئن الذل وأنأت العز أنأه

عليه الله {صلى النبي وأتى عنه فخلى عنه خل وسإلم}أن عليه الله {صلى
بل فقال بذلك فمرنأي برأسإه آتيك أن شئت إن الله رسإول يا وسإلم}وقال

يقتل محمدا أن الناس يتحدثا لئل نأموت أو يموت حتى حسنة معاشرة نأعاشره
قميصه في وكفنه حياته مدة وسإلم}بالحسان عليه الله {صلى فعامله أصحابه

عليه يصلي أن وأراد قبره على وقام عنه ينهى أن قبل له واسإتغفر وفاته بعد
قبره على تقم ول أبدا مات منهم أحد على تصل ( ول تعالى قوله بنزل فنهي
84)  التوبة ) سإورة فاسإقون وهم وماتوا ورسإوله بالله كفروا إنأهم

الفك حديث
قالت عنها الله رضي عائشة عن ومسلم البخاري فروى الفك حديث وأما

هودجأي في أحمل فأنأا غزاة وسإلم}في عليه الله {صلى الله رسإول مع خرجأت
بالرحيل وسإلم}ليلة عليه الله {صلى الله رسإول ) آذن ( المدينة من دنأونأا فلما

فاحتملوا يرحلونأي كانأوا الذين الرهط فأقبل فأبطأت حاجأتي لقضي فقمت
فيه ليس فإذا المنزل فجئت فيه أنأي يحسبون وهم بعيري على فرحلوه الهودج

فأصبح الركب عن تخلف قد المعطل بن صفوان وكان مكانأي فجلست أحد
أنأاخ ثإم كلمة كلمني ما الله فو فاسإترجأع عرفني سإوادي رآى فلما بالمنزل
حتى بي يقود بزمامها وأخذ فركبتها لي راحلته

أبي بن الله عبد ذلك كبر تولى الذي وكان قالوا ما الفك أهل فقال الجيش أتى
بالمر لها مسطح أم وإخبار عنها الله رضي عائشة مرض

ول الفك أهل قول في يفيضون والناس شهرا بها ) فاشتكت ( المدينة فقدمنا
بفتح للبراز مسطح وأم أنأا ليلة فخرجأت شفيت أي نأقهت حتى بذلك لي علم

في مسطح أم فعثرت الكنف نأتخذ أن قبل وذلك البارز المكان أي الموحدة
) قالت ( بدرا شهد لرجأل قلت ما بئس لها فقلت مسطح تعس فقالت مرطها

أهل بقول فأخبرتني الفك حديث في خاض ممن وكان قال ما تمسعي ألم
الله رسإول علي دخل بيتي إلى رجأعت فلما مرضي على مرضآ فازددت الفك

أي اللطف منه أرى ل أنأي منه رابني وقد وسإلم}فسلم عليه الله {صلى
ثإم عني ويسأل ويسلم يدخل إنأما أشتكي حين منه أراه كنت الذي بالتحريك
لي فأذن الخبر أسإتيقن أن أريد وأنأا أبوي آتي أن لي أتأذن له فقلت ينصرف
عنهما الله رضي لبنتها رومان أم مواسإاة

على هونأي بنية يا فقالت به الناس يتحدثا ماذا أماه يا لمي فقلت أبوي فأتيت
أو الله سإبحان فقلت حسدت إل زوجأها عند امرأة حظيت فقلما المر نأفسك

بنوم أكتحل ول دمع لي يرقأ ل الليلة تلك فبكيت بهذا الناس تحدثا لقد
عنها الله رضي عائشة بشأن وسإلم}أصحابه عليه الله {صلى النبي اسإتشارة

وأسإامة طالب أبي بن علي وسإلم}اسإتشار عليه الله {صلى النبي اصبح فلما
فراقي في زيد بن

يا فقال علي وأما خيرا إل نأعلم ما والله أهلك الله رسإول يا فقال أسإامة فأما
تصدقك الجارية وسإل كثير سإواها والنساء عليك الله يضيق لن الله رسإول

في رأيت هل بريرة يا فقال وسإلم}بريرة عليه الله {صلى الله رسإول فدعا
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بالحق بعثك والذي ل قالت يريبك شيئا عائشة
فائدة

وسإلم} عليه الله {صلى خاطره إراحة على الصحابة حرص في
عليه الله {صلى النبي من عنه الله رضي علي رأى إنأما العلماء قال

خاطره راحة فأراد وقلقا وسإلم}انأزعاجأا
أن أمر كل من عليهم أشد خاطره انأزعاج يرون كانأوا أنأهم على يدل ومما قلت
الله {صلى النبي اعتزل أشد بل قال الغسانأي أجأاء للنأصاري قال لما عمر
وسإلم}نأساءه عليه

الفك وسإلم}بشأن عليه الله {صلى النبي خطبة
عبد من واسإتعذر الناس وسإلم}في عليه الله {صلى رسإول فقام عائشة قالت

ما فوالله بيتي أهل في أذاه بلغني رجأل من يعذرنأي من فقال أبي بن الله
ذكروا ولقد خيرا إل بيتي أهل على علمت

والله أنأا فقال الوس سإيد معاذ بن سإعد فقام خيرا إل عليه علمت ما رجأل
أمرتنا الخزرج إخوانأنا من كان وإن عنقه ضربنا الوس من كان إن منه أعذركا
الحمية احتملته ولكن صالحا رجأل - وكان عبادة بن سإعد فقام أمركا فيه ففعلنا
في الحيان فتثاور ذلك على تقدر ول تقتلنه ل والله كذبت معاذ بن لسعد - فقال

عليه الله {صلى الله رسإول يزل فلم يقتتلوا أن هموا حتى المسجد
اكتحل ول دمع لي يرقا ل ذلك يومي وبكيت قالت سإكتوا حتى وسإلم}يخفضهم

ويوما ليلتين بكيت وقد أبواي عندي وأصبح قالت المقبلة ليلتي بكيت ثإم بنوم
علينا دخل إذ أبكي وأنأا عندي هما فبينما قالت كبدي فالق البكاء أن أظن حتى

يجلس ولم قالت عندي جألس ثإم وسإلم}فسلم عليه الله {صلى الله رسإول
بشيء شأنأي في إليه يوحى ل شهرا مكث وقد قيل ما قيل يوم من عندي

بلغني فإنأه عائشة يا بعد أما قال وسإلم}ثإم عليه الله {صلى الله رسإول فتشهد
ألممت كنت وإن الله فسيبرئك بريئة كنت فإن وكذا كذا عنك

الله تاب تاب ثإم بذنأبه اعترف إذا العبد فإن إليه وتوبي الله فاسإتغفري بذنأب
ما والله وسإلم}فقال عليه الله {صلى الله رسإول عني أجأب لبي فقلت عليه
عليه الله {صلى الله رسإول عني أجأيبي لمي فقلت له أقول ما أدري

بريئة إنأي لكم قلت لئن والله فقلت له أقول ما أدري ما والله وسإلم}فقالت
الناس به تحدثا ما أنأفسكم في اسإتقر وقد بذلك تصدقونأي ل ذلك يعلم والله
ولكم لي أجأد ما فوالله لتصدقني لبريئة منه أنأي يعلم والله بذنأب اعترفت ولئن
والله جأميل ( فصبر قال إذ فدهشت يعقوب اسإم والتمست يوسإف أبا إل مثل

تحولت ثإم  قالت18 12 يوسإف ) سإورة تصفون ما على المستعان
أن أظن كنت وما سإيبرئني الله أن أعلم والله وأنأا فراشي على واضطجعت

ولكن ذلك من أحقر كان نأفسي في ولشأنأي يتلى وحيا شأنأي في الله ينزل
بها الله يبرئني وسإلم}رؤيا عليه الله {صلى الله رسإول يرى أن أرجأو كنت

الوحي ثإقل من البرحاء من يأخذه كان ما أخذه حتى مجلسه من قام ما فوالله
أحمد ل فقلت الله برأكا فقد عائشة يا أبشري وقال يضحك وهو عنه سإري ثإم
غيرتموه ول أنأكرتموه فما سإمعتموه لقد براءتي أنأزل الذي الله إل
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سإيرتها بحسن لعلمهم براءتها إلى بالنسبة لهم حمد ل أنأهم فبينت العلماء قال
عز الله وأنأزل قالت العذر وجأه فأظهرت غضبا كنت ما أشد وكنت رواية وفي
لكم خير هو بل لكم شرا تحسبوه ل منكم عصبة بالفك جأآءو الذين ( إن وجأل
عظيم عذاب له منهم كبره تولى والذي الثإم من اكتسب ما منهم ء امرى لكل
11 24 النور سإورة الخرة في ) أي

فائدة
الفك حديث روايات طرق في

بن وهشام عروة عن الزهري طريق من الفك حديث ومسلم البخاري روى
بن مسروق طريق من له بروايته البخاري وانأفرد عائشة عن أبيه عن عروة

بكر أبو زعمه ما يرد وهو منها بسماعه مصرحا عائشة أم رومان أم عن الجأدع
{صلى النبي حياة في ماتت رومان أم أن من الحفاظ من وجأماعة الخطيب

ل وفيه التخيير آية نأزل حديث بل سإت سإنة عليها وسإلم}وصلى عليه الله
رواية في به صرح كما رومان وأم بكر أبا أي أبويك تستأمري حتى تعجلي
أعلم والله تسع سإنة التخيير لن قالوه ما يرد أحمد المام

عنهما الله رضي حسان من عائشة ( موقف
وحمنة ومسطحا ثإابت بن حسان إل غيره الفك أهل من يسم لم عروة قال
تعالى الله قال كما عصبة أنأهم غير جأحش بنت
يقول الذي إنأه وتقول حسان عندها يسب أن تكره عائشة وكانأت عروة أي قال
الوافر من
وعرضي ووالده أبي فإن

وقاء منكم محمد لعرض
الله رضي عائشة مدح وفي فيه شعره ومن ذلك عن يعتذر أيضا حسان وكان
الطويل من قوله عنها

بريبة تزن ما رزان حصان
الغوافل لحوم من غرثإى وتصبح
غالب بن لؤي من حي عقيلة
زائل غير مجدهم المساعي كرام

خيمها الله طيب قد مهذبة
وباطل سإوء كل من وطهرها

زعمتم قد الذي قلت قد كنت فإن
أنأاملي إلي سإوطي رفعت فل

ونأصرتي حييت ما وودي وكيف
المحافل زين الله رسإول لل
كلهم الناس على عال شرف له

المتطاول سإورة عنه تقاصر
وكان بكر أبو قال براءتي تعالى الله أنأزل فلما عنها الله رضي عائشة قالت
قال الذي بعد أبدا مسطح على أنأفق ل والله منه لقرابته مسطح على ينفق

أن والسعة منكم الفضل أولوا يأتل ( ول وجأل عز الله فأنأزل قال ما لعائشة
أل وليصفحوا وليعفوا الله سإبيل في والمهاجأرين والمساكين القربى أولى يؤتوا

بكر أبو  فقال22 24 النور ) سإورة رحيم غفور والله لكم الله يغفر أن تحبون
عليه يجرى الذي مسطح إلى فرجأع لي الله يغفر أن لحب إنأي والله بلى
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فائدة

بريئة تكن لم عنها الله رضي عائشة أن يعتقد من كفر في

وجأوه من مناسإبة الفك وحديث المنافقين سإورة نأزول حديث بين أن يخفى ل
في المنافقين سإورة إن ومنها واحدة غزوة من الرجأوع في وقعا إنأهما منها

براءة في الفك وحديث به المتهم الكذب وهو الفك عن أرقم بن زيد براءة
إن حتى القرآن بنص قطعية براءة فهي به قذفت عما عنها الله رضي عائشة

عنهما الله رضي عباس ابن قال بل بالجأماع كافر فهو براءتها في يشكك من
نأوحا نأوح  - امرأة10 66 التحريم ) سإورة ( فخانأتاهما تعالى قوله تفسير في

بن صفوان أن الصحيحين وفي قط نأبي امرأة تزن - لم لوطا لوط وامرأة
كشفت ما والله قال المعطل

) ( الخندق أن - وسإيأتي النساء يأتي ل حصورا كان أنأه - أي قط أنأثى كنف عن
ب أصيب معاذ بن سإعد لن شوال قبل الفك حديث أن فيلزم شوال في

سإبق كما الفك وسإلم}في عليه الله {صلى النبي بعذر القائم ) وهو ( الخندق
العلم من ومنزلتها عائشة فضل

) ( بدر بعد شوال وسإلم}في عليه الله {صلى النبي بها دخل عائشة أن وسإبق
تأمل ومن سإنة عشرة إحدى من أقل الفك يوم سإنها فيكون تسع بنت وهي
) يتلى قرآنأا في الله ينزل أن من أحقر نأفسي في ( ولشأنأي كقولها فيه ثإباتها
من منكم زكى ما ورحمته عليكم الله فضل ( ولول يشاء من يزكي الله أن علم
من فأشهر العلم في ذلك بعد درجأتها علو  وأما21 24 النور ) سإورة أبدا أحد
وسإلم}ربه عليه الله {صلى محمد رأى هل مسروق قال لما كقولها يذكر أن

- مخففة كذبوا قد أنأهم وظنوا عروة لها قال لما وقولها شعري قف لقد فقالت
بربها ذلك تظن الرسإل تكون أن الله معاذ - فقالت

من ولرسإله التنزيه من سإبحانأه لله يجب فيما قدرها جأللة يعلم ذلك وبمثل
بعد مرة المنافق أبي بن الله عبد معا الحدثإين كبر تولى الذي إن ومنها العصمة

معاشرة وسإلم}له عليه الله {صلى النبي معاشرة من سإبق ما مع أخرى
حسنة

المصلحة ترجأيح باب من وسإلم}له عليه الله {صلى تقريره وكان العلماء قال
ل بقوله إليه المشار السإلم عن التنفير وخشية القلوب تأليف وهي العامة
سإعد وأن له قومه غضب من سإبق ما مع أصحابه يقتل محمدا أن الناس يتحدثا

) إل وبدر ( العقبة شهود بعد لسعد يكن لم ولو هذا الحمية حملته عبادة بن
( بركا إلى أكبادها نأضرب أن أمرتنا لو بالحق بعثك ) ( والذي ( بدر يوم قوله

العامة المصلحة هذه ) فترجأحت معك لخضناها البحر نأخيضها أو ) لفعلنا الغماد
وإلى إليه راجأع الذى وسإلم}لن عليه الله {صلى به الخاصة المفسدة على
الذي الحارثا بن غورثا عن عفا كما العامة المسلمين لمصلحة فاحتمله أهله

أعلم والله ذلك وغير السم أطعمته التي اليهودية وعن السيف عليه اخترط
الحزاب أو الخندق غزوة
غزوة ) وتسمى ( الخندق غزوة - كانأت الرابعة - وهي السنة هذه وفي

قريظة بني غزوة ) ثإم ( أحد غزوة من الحول لحول منها شوال في الحزاب
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سإببها

أجألى وسإلم}لما عليه الله {صلى الله رسإول أن ) فسببها ( الخندق غزوة أما
إلى ذلك بعد ) ذهب ( خيبر ب أخطب بن حيي رئيسهم ولحق النضير بني

الله {صلى الله رسإول حرب إلى قريشا ودعوا قومه من رجأال ) في ( مكة
أهدى أنأتم بل فقالوا محمد أم نأحن سإبيل أهدى أينا سإألوهم أن وسإلم}بعد عليه
الكتاب من نأصيبا أوتوا الذين إلى تر ( ألم تعالى الله أنأزل وفيهم منه سإبيل

- ( المشركين طغاة والطاغوت الصنام ) - والجبت والطاغوت بالجبت يؤمنون
الله لعنهم الذين أولئك سإبيل آمنوا الذين من أهدى هؤلء كفروا للذين ويقولون

52 - 51 4 النساء ) سإورة نأصيرا له تجد فلن الله يلعن ومن
لمشركين خروج

أهل - من - بمهملة عيلن قيس قبائل إلى تقدموا ذلك إلى قريش أجأابتهم فلما
فأجأابوهم ذلك مثل إلى فدعوهم وغيرهم وهوازن ) وغطفان ( الطائف
وسإلم}أصحابه عليه الله {صلى النبي مشاورة

عليه فأشار أصحابه وسإلم}اسإتشار عليه الله {صلى النبي بهم علم فلما
بين وقسمه فيه فشرع الخندق بحفر عنه الله رضي الفارسإي سإلمان

بحيث ورسإوله الله رضا في متنافسين حفره في فاجأتهدوا والنأصار المهاجأرين
وسإلم} عليه الله {صلى النبي يستأذن حتى لحاجأته منهم أحد ينصرف ل

العمل وسإلم}أصحابه عليه الله {صلى النبي مشاركة
معهم ويكابد عاتقه على التراب معهم وسإلم}ينقل عليه الله {صلى وكان

والجوع النصب
أصحابه وسإلم}مع عليه الله {صلى النبي ارتجاز

الرجأز من رواحة بن الله عبد بأبيات معهم ويرتجز
اهتدينا ما الله لول والله

صلينا ول تصدقنا ول
علينا سإكينة فأنأزلن

قينا ل إن القدام وثإبت
علينا بغوا قد الذين إن
أبينا فتنة أرادوا إذا

الرجأز من يرتجزون وكانأوا أبينا أبينا صوته بها ويمد
محمدا بايعوا الذين نأحن
أبدا بقينا ما الجهاد على

للنأصار فاغفر الخرة عيش إل عيش ل وسإلم}اللهم عليه الله {صلى فيجيبهم
بالنقل للنأصار فاغفر الخرة عيش العيش إن اللهم وأصله والمهاجأره
النبي رأيت عنهما الله رضي عازب بن البراء عن الصحيحين وفي والمهاجأره

جألدة الغبار عني وارى حتى الخندق تراب من وسإلم}ينقل عليه الله {صلى
وسإلم}كان عليه الله {صلى لنأه الصدر أعالي شعر أي الشعر كثير وكان بطنه
المسربة دقيق
المسلمين حصار

ب وأحاطوا الف عشرة في الحزاب جأموع وأقبلت الخندق من فرغوا ولما
تعالى الله قال كما المسلمين على الحصار واشتد جأهاتها جأميع ) من ( المدينة

القلوب وبلغت البصار زاغت وإذ منكم أسإفل ومن فوقكم من جأاءوكم ( إذ
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) شديدا زلزال وزلزلوا المؤمنون ابتلى هنالك الظنونأا بالله وتظنون الحناجأر

1011 33 الحزاب سإورة
النفاق ظهور
الله قال كما اليمان ضعفاء إيمان واضطرب المنافقين نأفاق ظهر ذلك وعند

إل ورسإوله الله وعدنأا ما مرض قلوبهم في والذين المنافقون يقول ( وإذ تعالى
نأفتح أن محمد يعدنأا يقولون  وكانأوا12 33 الحزاب سإورة ) اليات غرورا
الحصار وامتد الغائط إلى يذهب أن يقدر ل ) وأحدنأا والعراق والشام ( مكة
فلم قريظة بني إلى تقدم أخطب بن حيي أن شدة المر زاد ثإم شهر من قريبا
العهد نأقضوا حتى بهم يزل

العهد قريظة بني نأقض
الشدة من فيه أصحابه ما رأى وسإلم}لما عليه الله {صلى النبي إن ثإم

عوف بن والحارثا الفزاري حصن بن عيينة يعطي أن في النأصار اسإتشار
سإعد له فقال الجمع يفرقا أن ) على ( الميدنأة ثإمار ثإلث غطفان قائدي المري

لله والطاعة فالسمع منه بد ل به الله أمركا أمر أهذا عنه الله رضي معاذ بن
عن رمتكم قد العرب رأيت لنأني بل ل قال لنا تصنعه أمر هو أم ولرسإوله

على وهؤلء ونأحن كنا قد سإعد له فقال شوكتهم أكسر أن فأردت واحدة قوس
أفحين بيعا أو قرى إل بتمرة منا يطمعون ل وهم الشركا
السيف إل نأعطيهم ل والله أموالنا نأعطيهم بك وأعزنأا بالسإلم الله أكرمنا

الحزاب وسإلم}على عليه الله {صلى النبي دعاء
سإريع الكتاب منزل اللهم وسإلم}وقال عليه الله {صلى الله رسإول بذلك فسر

إل قتال القوم بين يكن ولم وزلزلهم اهزمهم اللهم الحزاب اهزم الحساب
التخاذل بينهم الله فأوقع والحصى بالنبل الرمي

وسإلم}بالريح عليه الله {صلى نأبيه الله تأييد
برد في الشديدة الصبا ريح الليل من شديدة ظلمة في عليهم الله أرسإل ثإم

بعضها خيولهم جأالت حتى وزلزلتهم نأيرانأهم وأطفأت خيامهم فأسإقطت شديد
خائبين فارتحلوا الظلمة تلك في بعض في

أخبار ليتحسس اليمان بن وسإلم}حذيفة عليه الله {صلى  ي5 النب بعث
المشركين

القوم بخبر يأتيني من وسإلم}قال عليه الله {صلى النبي أن الصحيحين وفي
{صلى النبي فقال أنأا الزبير فقال القوم بخبر يأتيني من قال ثإم أنأا الزبير فقال
الزبير أن إسإحاق ابن زاد الزبير وحواري حواريا نأبي لكل وسإلم}إن عليه الله
شديدة ظلمة الظلمة هذه إن سإفيان أبو فنادى بينهم فدخلت فذهبت قال

منكم كل فليسأل

ثإم ارتحلوا أن إلى ومكثت أنأت من وقلت بجليسي فبدأت قال هو من جأليسة
الله فأنأزل عليه وأثإنى الله فحمد وسإلم}بخبرهم عليه الله {صلى النبي أتيت

اذكروا ءامنوا الذين أيها ( يا تعالى قوله عليهم به من ما لعباده مذكرا وجأل عز
) أي تروها لم وجأنودا ريحا عليهم فأرسإلنا جأنود جأاءتكم إذ عليكم الله نأعمة

الله وكفى خيرا ينالوا لم بغيظهم كفروا الذين الله ( ورد قوله إلى الملئكة
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9 - 25 33 الحزاب ) سإورة عزيزا قويا الله وكان القتال المؤمنين

الكدية أمر الخندق حفر في اليات وسإلم}من عليه الله {صلى للنبي ظهر ما
الله {صلى نأبوته علمات من باهرة ) معجزات ( الخندق حفر أيام في ووقع
حفر في لهم اعترضت التي الجبل من قطعة وهي الكدية وسإلم}كحديث عليه

عليه الله {صلى فأخذ الحيل فيها وأعيت المعول فيها يعمل ) فلم ( الخندق
كالكثيب فانأهالت فضربها الله وسإمى وسإلم}المعول

عنه الله رضي أنأس طعام تكثير
{صلى ففتها إبطه تحت شعير من بأقراص أنأسا بعث حيث طلحة أبي وكحديث

ثإمانأين منها وسإلم}وأطعم عليه الله
عنهما الله رضي الله عبد بن جأابر طعام تكثير

على خمسة وسإلم}خامس عليه الله {صلى النبي دعا حيث جأابر وكحديث
وسإلم}قد عليه الله {صلى النبي رأى لما لهم ذبحها وعناق شعير من صاع
وسإلم}في عليه الله {صلى فبصق الجوع شدة من بطنه على حجرا ربط

من بهم ما على ألفا ) وكانأوا ( الخندق أهل في ونأادى العجين وفي البرمة
ولحما وثإريدا خبزا جأميعا فأشبعهم الجوع
ليخبز عجيننا وإن هي كما لتغط برمتنا وإن انأصرفوا لقد بالله فأقسم جأابر وقال

هو كما
لهم قريش غزو وسإلم}بانأتهاء عليه الله {صلى إخباره

بعدها قريش تغزونأا لن الحزاب انأصرفت وسإلم}لما عليه الله {صلى وكقوله
الشدائد خاتمة الشدة تلك وكانأت قال كما فكان يغزونأنا ول نأغزوهم بل أبدا

قريظة بني غزوة
العهد نأقضهم من سإبق ما فسببها قريظة بني غزوة وأما
قريظة بني إلى وسإلم}بالمسير عليه الله {صلى نأبيه تعالى الله أمر

) ( الخندق من رجأع وسإلم}لما عليه الله {صلى النبي أن الصحيحين وفي
والله السلح وضعت قد فقال السلم عليه جأبريل أتاه واغتسل السلح ووضع

قريظة بني إلى بيده وأشار هاهنا قال أين فإلى قال إليهم فاخرج وضعناه ما
وسإلم} عليه الله {صلى النبي إليهم فخرج

بالخروج أصحابه وسإلم}يأمر عليه الله {صلى ( النبي
إل العصر أحد يصلين ل وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه الصحيحين أي وفيهما

حتى نأصلي ل بعضهم فقال الطريق في العصر بعضهم فأدركا قريظة بني في
لم نأصلي بل بعضهم وقال اللفظ بظاهر متمسكا الشمس غربت ولو أي نأأتيها

عليه الله {صلى للنبي ذلك فذكر به خصصه معنى النص من ففهم ذلك منا يرد
منهم واحدا يعنف وسإلم}فلم

مصيب مجتهد كل وأن عنهم الله رضي المجتهدين للئمة فسحة ذلك وفي قلت
الفريقين من وسإلم}أحدا عليه الله {صلى النبي يخص لم إذ الفروع في أي

إليه ذهب ما بصواب
عنه الله رضي لبابة أبي شأن
وطأته عليه واشتدت وحاصرهم وسإلم}بساحتهم عليه الله {صلى نأزل فلما

وكانأوا الوسإي النأصاري مكررة بموحدة لبابة أبا إلينا أرسإل أن إليه أرسإلوا
في يبكون والصبيان النساء تلقاه عليهم أقبل فلما إليهم فأرسإله الوس حلفاء
إلى بيده وأشار نأعم قال محمد حكم على نأنزل أن أترى فقالوا لهم فرق وجأهه
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ورسإوله الله خان قد أنأه وعلم مقامه في نأدم ثإم الذبح حكمه أن يعني حلقه
) وربط ( المدينة إلى ذهب وسإلم}بل عليه الله {صلى النبي إلى يرجأع فلم

{صلى النبي يطلقني حتى ذواقا أذوق ل والله وقال المسجد في بسارية نأفسه
مغشيا خر حتى ذواقا يذوق ل أيام سإبعة ذلك على فأقام وسإلم}بيده عليه الله

سإيئا وءاخر صالحا عمل خلطوا بذنأوبهم اعترفوا ( وءاخرون فيه فنزل عليه
الله  فتاب102 9 التوبة ) سإورة رحيم غفور الله إن عليهم يتوب أن الله عسى
بلد يطأ ولم وسإلم}بيده عليه الله {صلى النبي فأطلقه ورحمه له وغفر عليه
وكان فيها ورسإوله الله خنت ببلد أرى ل والله يقول وكان مات حتى قريظة بني
عنه الله رضي فتركها أموال بها له

عنه الله رضي معاذ بن سإعد حكم على قريظة بني نأزول
قبل ما منهم يقبل وسإلم}أن عليه الله {صلى النبي سإألوا قريظة بني إن ثإم

عليهم فأبى البل أقلت ما ولهم بلدهم عن يجلو بأن النضير بني إخوانأهم من
عليه الله {صلى حكمه على فنزلوا الشر من أخطب بن حيي من تولد لما

بني وهبت كما الله رسإول يا لنا هبهم وقالوا الوس من حلفاؤهم وسإلم}فجاء
أل فقال الخزرج لحلفائهم قينقاع

بلى قالوا معاذ بن سإعد سإيدكم فيهم يحكم أن ترضون

قريظة بني إلى عنه الله رضي سإعد توجأه
عليه الله {صلى النبي ) فجعله ( الخندق يوم بسهم أصيب قد سإعد وكان

على فاحتملوه قومه فأتاه قرب عن ليعوده المسجد في خيمة وسإلم}في
فقال حلفائك أي مواليك في أحسن عمرو أبا يا يقولون وهم به وأقبلوا حمار

من دنأا فلما قاتلهم أنأه فعلموا لئم لومة الله في تأخذه ل أن لسعد آن لقد
له فقاموا سإيدكم إلى قوموا عنده لمن وسإلم}قال عليه الله {صلى النبي

بها عم قد قالوا والنأصار النأصار أراد إنأما قالوا فالمهاجأرون
قريظة بني في عنه الله رضي سإعد حكم

النبي فقال الموال وقسمه والنساء الذراري وسإبي الرجأال بقتل فيهم فحكم
فيهم الله بحكم حكمت وسإلم}لقد عليه الله {صلى

قريظة بني في الحكم تنفيذ
منهم قتل من عدد وكان فيه وألقاهم رجأالهم أعناق وضرب أخدود لهم فخد
الله أنأزل وفيهم التاء بتقديم مئة تسع نأحو وقيل السين بتقديم مئة سإبع نأحو

الذين وأنأزل خيرا ينالوا لم بغيظهم كفروا الذين الله ( ورد بقوله متفضل تعالى
أعانأوا ) أي ظاهروهم

قرون وأصلها حصونأهم ي ) أ صياصيهم من الكتاب أهل ( من وأحزابها قريشا
وأورثإكم فريقا وتأسإرون تقتلون فريقا الرعب قلوبهم في ( وقذف البقر

) قديرا شيء كل على الله وكان تطئوها لم وأرضا وأموالهم وديارهم أرضهم
2527 33 الحزاب سإورة
عنه الله رضي معاذ بن سإعد وفاة
فقال تعالى الله ) دعا ( الخندق يوم أصيب لما عنه الله رضي سإعد وكان

لي فاجأعله وإل لها فأبقني شيئا قريش حرب من أبقيت كنت فإن ( اللهم
شأنأهم انأقضى ) فلما قريظة بني من عيني تقر حتى رب يا تمتني ول شهادة
فيها فمات جأرحه فانأفجر دعوته له الله اسإتجاب بالمسجد خيمته إلى ورجأع

فتحت الذي هذا من فقال السلم عليه جأبريل نأزل حتى بموته أحد يشعر ولم
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النبي فقام لقدومه طربا أي الرحمن عرش له واهتز السماء أبواب لروحه
عنه الله رضي مات قد سإعد فإذا وسإلم}مسرعا عليه الله {صلى

عنها الله رضي جأحش بنت زينب وسإلم}من عليه الله {صلى الرسإول زواج

زينب المؤمنين وسإلم}بأم عليه الله {صلى النبي بنى الخامسة السنة وفي
رسإول عمة المطلب عبد بنت أميمة وأمها عنها الله رضي السإدية جأحش بنت
جأليل شأن لزواجأها وكان إياها الله زوجأه أن وسإلم}بعد عليه الله {صلى الله

حارثإة بن زيد لموله أول خطبها وسإلم}كان عليه الله {صلى النبي أن وذلك
فأنأزل جأحش بن الله عبد أخوها وسإاعدها وجأمالها نأسبها لشرف عليه فترفعت

أن أمرا ورسإوله الله قضى إذا مؤمنة ول لمؤمن كان ( وما فيهما وجأل عز الله
) مبينا ضلل ضل فقد ورسإوله الله يعص ومن أمرهم من الخيرة لهم يكون
36 33 الحزاب سإورة

عليه الله {صلى النبي فأنأكحها ولرسإوله الله طاعة رضيا ذلك سإمعا فلما
عليه الله {صلى النبي رآها ثإم الله شاء ما عنده فمكثت وسإلم}زيدا
الله فأوقع زيد طلقها لو نأكاحها في ورغب فأعجبته متزينة وسإلم}يوما

في وسإلم}يستأمره عليه الله {صلى النبي إلى فجاء زيد قلب في كراهيتها
سإبب غير من طلقها في أي الله واتق زوجأك عليك أمسك له فقال فراقها

النبي بعثه عدتها انأقضت لما أنأها مسلم صحيح وفي وطلقها طلقها إل فأبى
في عظمت جأئتها فلما زيد قال له ليخطبها وسإلم}إليها عليه الله {صلى
عليه الله {صلى للنبي إجألل إليها أنأظر أن أسإتطيع ما حتى صدري

عليه الله {صلى الله رسإول أرسإلني زينب يا وقلت ظهري وسإلم}فوليتها
إلى فقامت ربي أوامر حتى شيئا بصانأعة أنأا ما فقالت يذكركا وسإلم}إليك

الله أنأعم للذي تقول ( وإذ تعالى بقوله القرآن فنزل السإتخارة تصلي مسجدها
الله واتق زوجأك عليك ( أمسك بالعتق ) أي عليه ( وأنأعمت بالسإلم ) أي عليه

سإتكون أنأها علمه في سإبق لنأه مظهره ) أي مبديه الله ما نأفسك في وتخفى
( وتخشى لك

يظهر ذلك أن تستحي  أي37 33 الحزاب ) سإور تخشاه أن أحق والله الناس
ابنك منكوحة نأكحت أنأك واليهود المنافقون عليك يشنع لئل

التبني تحريم

كان ( ما بقوله المة وعلى عليه ذلك الله حرم ثإم زيدا تبنى قد قبل من وكان
) الية الله عند أقسط هو لبآئهم ( ادعوهم ) وقوله رجأالكم من أحد أبا محمد
المة به لتقتدي إياها أنأكحه بل بنكاحها الله  فأمره5 40 33 الحزاب سإورة

على يكون ل لكي زوجأناكها وطرا منها زيد قضى ( فلما تعالى الله قال كما
) مفعول الله أمر وكان وطرا منهن قضوا إذا ادعيآئهم أزواج في حرج المؤمنين

عليها وسإلم}فدخل عليه الله {صلى الله رسإول  فجاء37 33 الحزاب سإورة
مسلم صحيح في كما اسإتئذان بغير

لها الله بتزويج عنها الله رضي زينب افتخار
النبي فجعل يشكو حارثإة بن زيد جأاء قال مالك بن أنأس عن الصحيحين وفي

أنأس قال زوجأك عليك وأمسك الله اتق له وسإلم}يقول عليه الله {صلى
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عليه الله {صلى النبي لزواج فتقول تفتخر عنها الله رضي زينب وكانأت

سإماوات سإبع فوق من ربي وزوجأني أهاليكن زوجأكن عنهن وسإلم}ورضي
فائدة

النبي أن من تقدم ما أنأس عن قتادة حديث من وغيره إسإحاق ابن روى كذا
لو نأكاحها في فرغب فأعجبته متزينة زينب وسإلم}رأى عليه الله {صلى
حديث من البخاري وفي قوية بأسإانأيد المفسرين من جأمع ذلك روى زيد طلقها
مبديه الله ما نأفسك في ( وتخفى الية هذه أن مالك بن أنأس عن البنانأي ثإابت

ولم حارثإة بن وزيد جأحش بنت زينب شأن في  نأزلت37 33 الحزاب ) سإورة
له وقال زوجأته سإتكون أنأها من الله أعلمه ما هو أخفاه الذي أن وسإبق يزد

في وليس أجأله الكتاب يبلغ أن إلى للحال ) اسإتصحابا زوجأك عليك ( أمسك
حتى الجليل منصبه في قدح زيد طلقها لو نأكاحها في ورغبته لها اسإتحسانأه

جأعلها قد بل القصة هذه في المنقولة الثابتة الروايات في الطعن يوجأب
به اسإتدلوا أصل أصحابنا من العلماء

في رغب من طلق وسإلم}وجأوب عليه الله {صلى خصائصه من أن على
وأن غيره منكوحة نأكاح في رغبته فجوزوا إجأابتها ووجأوب زوجأها على نأكاحها

عليه الله {صلى المصطفى بقدر التنويه من يخفى مال القصة هذه في
ما يحب سإبحانأه وأنأه وتعالى سإبحانأه ربه عند مكانأته بعظيم وسإلم}والعلم

منه علما إظهاره من اسإتحيا ما إظهار في عنه وينوب يكرهه ما ويكره يحبه
قال كما هواها عن لنفسه وردا لشهوته قمعا ذلك يفعل إنأما بأنأه سإبحانأه
ل والله منكم فيستحي النبي يؤذي كان ذلكم ( إن الخرى الية في سإبحانأه
ابن عن عياض القاضي نأقله  فما53 33 الحزاب ) سإورة الحق من يستحي

زيد طلقها لو نأكاحها في رغبته تجويز من سإبق ما أن من وقرره القشيري
وقلة قائله من عظيم إقدام

وأعلم أعلم والله ودليل بحثا وسإلم}مردود عليه الله {صلى النبي بحق معرفة
مع عليها دخوله حال في نأزلت لنأها الحجاب آية نأزول قبل كان إليها نأظره أن
عليه الله {صلى عنه يحتجبن كن ما النساء أن المحققين عند أيضا الراجأح أن

وسإلم}
عنها الله رضي زينب وسإلم}على عليه الله {صلى النبي وليمة
الحجاب بشأن الناس أعلم أنأا قال عنه الله رضي أنأس عن الصحيحين وفي
أصبح وسإلم}بزينب عليه الله {صلى النبي مبتنى في أنأزل ما أول في وكان
من بحيس سإليم أم معي فأرسإلت عروسإا وسإلم}بها عليه الله {صلى النبي

رجأال لي ادع فقال أمرنأي ثإم ضعها لي فقال برمة في إليه وأقط وسإمن تمر
بأهله غاص البيت فإذا فرجأعت به أمرنأي الذي ففعلت لقيت من وادع سإماهم
بما وتكلم الحيسة تلك على يده وسإلم}وضع عليه الله {صلى النبي ورأيت

الله اسإم اذكروا لهم ويقول منها يأكلون عشرة عشرة يدعو جأعل ثإم الله شاء
النبي خرج ثإم يتحدثإون نأفر وبقي كلهم تفرقوا حتى يليه مما رجأل كل وليأكل
ذهبوا قد إنأهم فقلت إثإره في وخرجأت الحجرات وسإلم}نأحو عليه الله {صلى
الذين أيها ( يا يقول وهو الحجرة لفي وإنأي الستر وأرخى البيت ودخل فرجأع
) الية الحق من يستحي ل ( والله قوله ) إلى النبي بيوت تدخلوا ل ءامنوا
رسإول أولم قال أيضا أنأس عن البخاري صحيح  وفي53 33 الحزاب سإورة

وسإلم} عليه الله {صلى الله
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داعيا فأرسإلت رواية وفي ولحما خبزا الناس فأشبع جأحش بنت بزينب بنى حين
ويخرجأون فيأكلون قوم يجيء ثإم ويخرجأون فيأكلون قوم فيجيء الطعام على

فقال أدعوه أحدا أجأد ما الله نأبي يا فقلت أدعو أحدا أجأد ما حتى فدعوت
طعامكم ارفعوا

الحديبية صلح
وسإلم}بعمرة عليه الله {صلى النبي أحرم الخامسة وهي السنة هذه وفي
الله {صلى أنأه وذلك الرضوان بيعة بعد الحديبية صلح فوقع البيت عن فصد
البدن وأشعر الهدي وقلد فأحرم معتمرا القعدة ذي في وسإلم}خرج عليه

عليهم يدخلها أن على رأيه فاجأتمع البيت عن تصده أن على قريش فاجأتمعت
عبد بن الحارثا بن سإفيان لبي جأوابا ثإابت بن حسان يقول ذلك وفي قهرا

من فيه هجا الذي شعره وسإلم}عن عليه الله {صلى النبي عم ابن المطلب
الوافر
عنه فأجأبت محمدا هجوت

الجزاء ذاكا في الله وعند
تقيا برا محمدا هجوت
الوفاء شيمته الله رسإول
بكفء له ولست أتهجوه

الفداء كما لخير فشركما
وعرضي ووالده أبي فإن

وقاء منكم محمد لعرض
تروها لم إن خيلنا عدمنا

كداء موردها النقع تثير
مصعدات العنة ينازعن

الظماء السإل أكبادها على
اعتمرنأا عنا أعرضتم فإن

الغطاء وانأكشف الفتح وكان
يوم لضراب فاصبروا وإل
يشاء من فيه الله يعز

عبدا أرسإلت قد الله وقال
خفاء به ليس الحق يقول

فينا الله رسإول وجأبريل
كفاء له ليس القدس وروح

قريش لمفاوضة عفان بن وسإلم}عثمان عليه الله {صلى النبي إرسإال
رضي عفان بن عثمان إليهم وسإلم}أرسإل عليه الله {صلى الله رسإول إن ثإم

بن سإعيد بن أبان عمه ابن فاجأازه عثمان يقتلوا أن سإفهاؤهم فهم عنه الله
عليه الله {صلى النبي فقال عثمان قتلت قريشا أن فشاع أمية بن العاص

لنأاجأزنأهم قتلوه ولئن والله أما عثمان بعد الحياة في خير وسإلم}ل
الرضوان ( بيعة
ثإم مئة وأربع ألفا وكانأوا فبايعوه الموت على البيعة تجديد إلى الناس ودعا

الخرى على يديه وسإلم}بإحدى عليه الله {صلى فضرب الخبر كذب تحقق
لعثمان هذه وقال
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وجأل عز الله وأنأزل عنه الله رضي لعثمان الفضيلة من ذلك في ما يخفى ول
18 48 الفتح ) سإورة الشجرة تحت يبايعوكا إذ المؤمنين عن الله رضى ( لقد

) إل ( مكة يدخل ل أن على سإنين عشر صالحهم ثإم سإمرة شجرة تحت وكانأوا
إلى ورجأع وحلق نأحر ثإم إليهم رده مسلما منهم أتاه من وأن القابل العام من

الفتح سإورة منصرفه في الله ) وأنأزل ( المدينة
الصلح كيفية
الله رضي الحكم بن ومروان مخرمة بن المسور عن البخاري صحيح وفي
الله {صلى الله رسإول خرج - قال الخر حديث منهما واحد كل - يصدق عنهم
بركت منها عليهم يهبط التي بالثنية كان إذا ) حتى ( الحديبية وسإلم}زمن عليه

خلت ما - فقال حزنأت - أي القصواء خلت فقالوا فألحت فزجأروها راحلته به
نأفسي والذي قال ثإم الفيل حابس حبسها ولكن بخلق لها ذاكا وما القصواء

أعطيتهم إل الله حرمات فيها - يعظمون طريقا - أي خطة يسألونأي ل بيده
قليل ماء ) على ( الحديبية بأقصى نأزل حتى عنهم فعدل فوثإبت زجأرها ثإم إياها

يجعلوه أن وأمرهم كنانأته من سإهما فانأتزع العطش إليه فشكوا الناس يتبرضه
بن بديل جأاء إذ كذلك هم فبينما عنه صدروا حتى الغزير بالماء لهم فجاش فيه

فقال البيت عن وصادوكا مقاتلوكا وهم قريشا تركت إنأي فقال الخزاعي ورقاء
رسإول

وإن معتمرين جأئنا ولكنا أحد لقتال نأجئ لم وسإلم}إنأا عليه الله {صلى الله
أن - على مدة صالحتهم - أي ماددتهم شاؤوا فإن الحرب بهم أضرت قد قريشا
الناس فيه دخل فيما يدخلوا أن شاؤوا فإن أظهر فإن الناس وبين بيني يخلوا
لقاتلنهم فوالله أبوا وإن مدة الحرب - من اسإتراحوا - أي جأموا فقد وإل فعلوا
قال أمره الله - ولينفذن عنقي صفحة - أي سإالفتي تنفرد حتى المر هذا على
النبي قال بما فحدثإهم قريشا أتى حتى فانأطلق قال تقول ما سإأبلغهم بديل

عرض قد هذا إن قوم أي وقال مسعود بن عروة وسإلم}فقام عليه الله {صلى
النبي يكلم فجعل فأتاه ائته قالوا آتيه ودعونأي فاقبلوها رشد خطة عليكم
عليه الله {صلى النبي له فقال أصحابه وسإلم}ويرمق عليه الله {صلى

ًا لقد والله قوم أي فقال قريش إلى عروة فرجأع لبديل قاله مما وسإلم}نأحو
ملكا رأيت فما والنجاشي وقيصر كسرى على ووفدت الملوكا على وفدت
وقعت إل نأخامة تنخم ما والله محمدا محمد أصحاب يعظم ما أصحابه يعظمه

وإذا أمره ابتدروا أمرا أمرهم وإذا وجألده وجأهه بها فدلك منهم رجأل كف في
يحدون وما عنده أصواتهم خفضوا تكلم وإذا وضوئه على يقتتلون كادوا توضأ

فاقبلوها رشد خطة عليكم عرض قد وإنأه له تعظيما إليه النظر
وبنوده الصلح عقد عنه الله رضي علي كتابة

وسإلم}قد عليه الله {صلى النبي قال أقبل فلما عمرو بن سإهيل إليه فأرسإلوا
{صلى النبي فدعا كتابا وبينكم بيننا اكتب هات فقال سإهيل فجاء المر سإهل

الله رضي طالب أبي بن علي وهو وسإلم}الكاتب عليه الله
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ما فوالله الرحمن أما سإهيل فقال الرحيم الرحمن الله بسم اكتب فقال عنه

ما والله المسلمون فقال تكتب كنت كما اللهم باسإمك اكتب ولكن هو ما أدري
وسإلم}اكتب عليه الله {صلى النبي فقال الرحيم الرحمن الله بسم إل نأكتبها

لو والله سإهيل فقال الله رسإول محمد عليه قاضى ما هذا قال ثإم اللهم باسإمك
بن محمد اكتب ولكن قاتلناكا ول البيت عن صددنأاكا ما الله رسإول أنأك نأعلم كنا

وإن الله لرسإول إنأي وسإلم}والله عليه الله {صلى النبي فقال الله عبد
البيت وبين بيننا تخلو أن على قال ثإم الله عبد بن محمد اكتب كذبتمونأي

- ولكن قهرا - أي ضغطة أخذنأا أنأا العرب تتحدثا ل والله سإهيل قال به فنطوف
وإن منا رجأل يأتيك ل أنأه وعلى سإهيل فقال فكتب القابل العام من لك ذلك
إلى يرد كيف الله سإبحان المسلمون فقال إلينا رددته إل دينك على كان

بن سإهيل بن جأندل أبو جأاء إذ كذلك هم فبينما مسلما جأاء وقد المشركين
وكان بينهم بنفسه ) فرمى ( مكة أسإفل من خرج وقد قيوده في يرسإف عمرو

المشركين إلى أرد المسلمين معشر أي وقال شديدا عذابا الله في عذب قد
من أول محمد يا هذا سإهيل فقال لقيت قد ما إلى ترون أل مسلما جأئت وقد

الله {صلى النبي فقال أبدا أصالحك ل فوالله وإل إلي ترده أن عليه أقاضيك
لك بمجيزه أنأا ما فقال لي فأجأزه بعد الكتاب نأقض لم وسإلم}إنأا عليه

الصلح شروط من عنه الله رضي الخطاب بن عمر موقف
على ألسنا قلت بلى قال حقا الله نأبي ألست فقلت الخطاب بن عمر قال

إنأي قال إذا ديننا في الدنأية نأعطي فلم قلت بلى قال الباطل على وعدونأا الحق

سإنأتي أنأا تحدثإنا كنت ليس أو قلت نأاصري وهو أعصيه ولست الله رسإول
آتيه فإنأك قال ل قلت العام هذا نأأتيه أنأا فأخبرتك بلى قال به فنطوف البيت

الله نأبي هذا أليس بكر أبا يا فقلت غائبا وكان بكر أبا فأتيت قال به ومطوف
فلم قلت بلى قال الباطل على وعدونأا الحق على ألسنا قلت بلى قال حقا

وهو ربه يعصي وليس الله لرسإول أنأه الرجأل أيها قال إذا ديننا في الدنأية نأعطي
كان أوليس قلت الحق على إنأه الله فو بركابه أي بغرزه فاسإتمسك نأاصره
بلى قال سإنين عشر صالحهم قد هو وها أي به فنطوف البيت سإنأتي أنأا يحدثإنا

رضي عمر قال به ومطوف آتيه فإنأك قال ل قلت العام هذا تأتيه أنأك أفأخبركا
رسإول على بالكلم جأرأتي على لتكفر البر من أي أعمال لذلك فعملت عنه الله
إلى رجأع وسإلم}لما عليه الله {صلى النبي إن وسإلم}ثإم عليه الله {صلى الله

بسيف ولحقوا فانأقلبوا فردهم قريش من مسلمون رجأال ) لحقه ( المدينة
اعترضوها إل لقريش عير بهم تمر ل فجعلوا عصابة منهم اجأتمعت حتى البحر

عليه الله {صلى النبي إلى قريش فأرسإلت أموالهم وأخذوا فقتلوهم
فضمهم آمن فهو إليه خرج من وأن إليه ضمهم لما والرحم الله وسإلم}تناشده

فائدة
اللهام أهل مقام فوق الصديقية مقام أن في
بد فل ويصيبون يخطئون اللهام أهل أن على الدلة أوضح من هذا العلماء قال
الكتاب على ذلك من قلوبهم في وقع ما عرض من



 السإلمية مشكاة مكتبة
بن عمر المؤمنين أمير سإيدنأا وهذا ويصيبون الجأتهاد أهل ء يخطى كما والسنة

{صلى النبي وفاة وفي الموطن كهذا أماكن في أخطأ عنه الله رضي الخطاب
في وسإلم}له عليه الله {صلى بقوله له المشهود وسإلم}وهو عليه الله

ًا الصحيحين سإلك إل فجا سإالكا الشيطان لقيك ما الله فو الخطاب ابن يا إيه
لقد أيضا الصحيحين أي وسإلم}فيهما عليه الله {صلى وبقوله فجك غير فجا
عمر فإنأه أحدا أمتي في يك فإن ملهمون أي محدثإون المم من قبلكم فيما كان
أنأبياء يكونأوا أن غير من يكلمون رجأال قبلكم كان فيمن كان لقد رواية وفي
أن رواية وفي الوحي يوافق ما كثيرا ولهذا فعمر منهم أحد أمتي في يكن فإن
عليه الله {صلى النبي لكلم بكر أبي كلم مطابقة من فعجبت قال عمر

عند يردونأهم اللهام أهل مقام فوق الصديقية مقام أن إلى وسإلم}فأشار
الحق إلى خطئهم

عليه الله {صلى طاعته وجأوب من القصة هذه في ما يخفى ول العلماء قال
النفوس كرهته أو القياس مقتضى ذلك ظاهر خالف وإن لمره وسإلم}والنأقياد

الصلح عين وأنأه به أمر فيما الخير أن يعتقد أن مكلف كل على فيجب
على جأار وأنأه والخرة الدنأيا لسعادة المتضمن

أمره وعاقبة غايته إدراكا عن قصرت العقول أكثر أن غير وأكملها الوجأوه أتم
القوم لصلح عنهم الله رضي الصحابة حزن
رأيكم اتهموا الناس أيها يا صفين يوم قال حنيف بن سإهل أن الصحيحين وفي
الله رسإول أمر أرد أن أسإتطيع ولو جأندل أبي يوم رأيتني فلقد دينكم على

الذين جأعل ( إذ قال أن بعد بعينها القصة هذه في تعالى الله قال ولهذا لرددته
وإنأكارهم البيت عن بصدهم ) - أي الجاهلية حمية الحمية قلوبهم في كفروا
من ) - أي تعلموا لم ما ( فعلم تعالى قوله - إلى الرحيم الرحمن الله لسإم
- سإورة الحديبية صلح ) - أي قريبا فتحا ذلك دون من - ( فجعل المر عاقبة
تعدون عازب بن البراء عن الصحيحين في كما فتحا  فسماه27 - 26 48 الفتح
بيعة الفتح نأعد ونأحن ) فتحا ( مكة فتح كان ) وقد ( مكة فتح الفتح أنأتم

) ( الحديبية يوم الرضوان

) سإورة مبينا فتحا لك فتحنا ( إنأا تعالى قوله في بالفتح المراد فهي العلماء قال
ذلك دون من ( فجعل فيها قال ثإم منها انأصرافهم عند نأزلت  لنأها1 48 الفتح
بعد افتتحوها ) لنأهم ( خيبر فتح به  والمراد27 48 الفتح ) سإورة قريبا فتحا

الله نأصر جأاء ( إذا ) بقوله ( مكة فتح وعدهم ) ثإم ( الحديبية من انأصرافهم
1 110 النصر ) سإورة والفتح

) ( الحديبية صلح من أعظم الفتح قبل فتح يكن ولم العلماء قال
أخلق منهم وسإمعوا الهدنأة تلك في بالمسلمين اختلطوا المشركين أن وذلك
المدة تلك في منهم فأسإلم شريعته وسإلم}ومحاسإن عليه الله {صلى النبي

فظهر كثير خلق في الوليد بن وخالد العاص بن كعمرو رؤسإائهم من جأماعة
بأن علمه في سإبق ما مع كرهوه الذي الصلح ذلك في لهم الله اختيار حسن
نأهار من وسإلم}سإاعة عليه الله {صلى محمد لنبيه بها القتال يحل ) إنأما ( مكة
3 65 الطلق ) سإورة قدرا شيء لكل الله جأعل _ ( وقد و فتحها يوم وهي

216 2 البقرة ) سإورة تعلمون ل وأنأتم يعلم ( والله
عنهما الله رضي الوليد بن وخالد العاص بن عمرو إسإلم
وذلك عنهما الله رضي الوليد بن وخالد العاص بن عمرو أسإلم السنة هذه وفي
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النجاشي على فقدم فأكرمه له صديقا وكان النجاشي إلى بذهب عمرا أن

إليه وسإلم}ليجهز عليه الله {صلى النبي من رسإول الضمري أمية بن عمرو
قتل النجاشي من العاص بن عمرو ) فسأل ( الحبشة مهاجأرة من عنده من

رسإول أقتل أن مني أتسأل وقال النجاشي فغضب الضمري أمية بن عمرو
كذلك أهو فقلت عمرو قال موسإى يأتي كان الذي الكبر الناموس يأتيه رجأل
كما خالفه من على وليظهرن الحق على فإنأه واتبعه عمرو يا فأطعني نأعم قال

ثإم النجاشي يد على حينئذ عمرو فأسإلم وجأنوده فرعون على موسإى ظهر
من مقبل الوليد بن خالد ) فلقي ( المدينة إلى ) عامدا ( الحبشة من خرج

أين إلى له فقال ) أيضا ( المدينة ) إلى ( مكة

قال لصادق الرجأل وإن الحق لي اسإتبان فقد والله لسإلم قال سإليمان أبا يا
فأسإلم خالد ) تقدم ( المدينة قدمنا فلما عمرو قال لسإلم إل جأئت ما والله وأنأا

من تقدم ما لي الله يغفر أن على أبايعك الله رسإول يا فقلت دنأوت ثإم وبايع
قبلها كان ما تجب الهجرة وإن قبله كان ما يجب السإلم إن عمرو يا فقال ذنأبي
) ( خيبر ) وقبل ( الحديبية بعد ذلك وكان قال
الملوكا وسإلم}إلى عليه الله {صلى الله رسإول كتب
وسإلم}رسإله عليه الله {صلى النبي - أرسإل السابعة - أي السنة هذه وفي
إلى بكتابه بعثه السهمي حذافة بن الله عبد ومنهم القاليم ملوكا إلى بكتبه

أبا عنده فوجأد قيصر إلى بكتابه بعثه الكلبي خليفة بن ودحية فمزقه كسرى
رسإول أن عنهما الله رضي عباس ابن عن الصحيحين وفي حرب بن سإفيان

إلى يدفعه أن فأمره كسرى إلى بكتابه وسإلم}بعث عليه الله {صلى الله
عظيم

المسيب ابن قال مزقه قرأه فلما كسرى إلى البحرين عظيم فدفعه البحرين
ممزق كل يمزقوا وسإلم}أن عليه الله {صلى النبي عليهم فدعا

الروم ملك قيصر إلى عنه الله رضي دحية ( بعث
الله رسإول أن عنهما الله رضي أيضا عباس ابن - عن الصحيحين - أي وفيهما
مع إليه بكتابه بعث السإلم إلى يدعوه قيصر إلى وسإلم}كتب عليه الله {صلى

ب وهو قيصر إلى ليدفعه بصرى عظيم إلى يدفعه أن وأمره الكلبي دحية
حين وسإلم}قال عليه الله {صلى الله رسإول كتاب قيصر جأاء ) فلما ( إيلياء

أبو فأخبرنأي عباس ابن قال عنه لسإألهم قومه من أحدا هاهنا لي التمسوا قرأه
في تجارا قدموا قريش من رجأال ) في ( الشام ب كان أنأه حرب بن سإفيان
قريش كفار وسإلم}وبين عليه الله {صلى الله رسإول بين كانأت التي المدة

وبأصحابي بي ) فانأطلق ( الشام ببعض قيصر رسإول فوجأدنأا سإفيان أبو قال
التاج وعليه ملكه مجلس في جأالس هو فإذا عليه ) فأدخلنا ( إيلياء قدمنا حتى
الرجأل هذا إلى نأسبا أقرب أيهم سإلهم لترجأمانأه فقال الروم عظماء حوله وإذا

الركب في وليس نأسبا إليه أقربهم أنأا فقلت سإفيان أبو قال نأبي أنأه يزعم الذي
بأصحابي وأمر مني أدنأوه قيصر قال غيري مناف عبد بني من أحد يومئذ

ظهري خلف فجعلوا
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في فكذبوه كذب فإن حديثا الرجأل هذا سإائل إنأي لصحابه قل لترجأمانأه قال ثإم

ذو فينا هو قلت فيكم الرجأل هذا نأسب كيف له قل لترجأمانأه قال ثإم وجأهه
تتهمونأه كنتم فهل قال ل قلت قبله منكم أحد القول هذا قال فهل قال نأسب

ل قلت ملك من آبائه من كان فهل قال ل قلت قال ما يقول أن قبل بالكذب
أم فيزيدون قال ضعفاؤهم بل قلت ضعفاؤهم أم اتبعوه الناس فاشراف قال

فيه يدخل أن بعد لدينه سإخطة أحد يرتد فهل قال يزيدون بل قلت ينقصون
أبو قال يصنع ما نأدري ل مدة في الن ونأحن ل قلت يغدر فهل قال ل قلت

غيرها عني تؤثإر أن أخاف ل به انأتقصه شيئا فيها أدخل كلمة يمكني ولم سإفيان
دول كان قلت وحربكم حربه كان فكيف قال نأعم قلت قاتلتموه فهل قال

نأعبد أن يأمرنأا قلت يأمركم فماذا قال أخرى عليه ونأدال مرة علينا يدال وسإجال
نأشركا ل وحده الله

والوفاء والعفاف والصدقة بالصلة ويأمرنأا آباؤنأا يعبد كان عما وينهانأا شيئا به
فزعمت فيكم نأسبه عن سإألتك إنأي له قل لترجأمانأه فقال المانأة وأداء بالعهد

أحد قال هل وسإألتك قومها نأسب في تبعث الرسإل وكذلك نأسب ذو فيكم أنأه
القول هذا قال منكم أحد كان لو فقلت ل أن فزعمت قبله القول هذا منكم
تتهمونأه كنتم هل وسإألتك قبله قيل قد - بقول يقتدي - أي يأتم رجأل قلت قبله

الكذب ليدع يكن لم أنأه فعرفت ل أن فزعمت قال ما يقول أن قبل بالكذب
ل أن فزعمت ملك من آبائه من كان هل وسإألتك الله على ويكذب الناس على

أشراف وسإألتك آبائه ملك يطلب رجأل قلت ملك من آبائه من كان لو فقلت
الرسإل أتباع وهم اتبعوه ضعفاؤهم أن فزعمت ضعفاؤهم أم اتبعوه الناس

حتى اليمان أمر وكذلك يزيدون أنأهم فزعمت ينقصون أو يزيدون هل وسإألتك
ل أن فزعمت فيه يدخل أن بعد لدينه سإخطة منهم أحد يرتد هل وسإألتك يتم

يغدر هل وسإألتك أحد يسخطه ل القلوب بشاشته تخالط حين اليمان فكذلك
فزعمت وقاتلكم قاتلتموه هل وسإألتك يغدرون ل الرسإل وكذلك ل أن فزعمت

وأن فعل قد أن

الخرى عليه وتدالون المرة عليكم يدال ودول سإجال يكون وحربكم حربة
أنأه فزعمت يأمركم بماذا وسإألتك العاقبة لها تكون ثإم تبتلى الرسإل وكذلك
أباؤكم يعبد كان عما وينهاكم شيئا به تشركوا ول الله تعبدوا أن يأمركم

نأبي صفة وهذه المانأة وأداء بالعهد والوفاء والعفاف والصدقة بالصلة ويأمركم
فيوشك حقا قلت ما يك وإن منكم أنأه أظن لم ولكن خارج أنأه أعلم كنت وقد
كنت ولو لقيه لتكلفت إليه أخلص أنأي أرجأو ولو هاتين قدمي موضع يملك أن

وسإلم}فقرأه عليه الله {صلى الله رسإول بكتاب دعا ثإم قدميه لغسلت عنده
هرقل إلى ورسإوله الله عبد محمد من الرحيم الرحمن الله باسإم فيه فإذا

السإلم بدعاية أدعوكا فإنأي بعد أما الهدى اتبع من على سإلم الروم عظيم
الريسيين إثإم عليك فإن توليت فإن مرتين أجأركا الله يؤتك وأسإلم تسلم أسإلم
إل نأعبد أل وبينكم بيننا سإواء كلمة إلى تعالوا الكتاب أهل ( يا - و الرعايا - أي
فقولوا تولوا فإن الله دون من أربابا بعضا بعضنا يتخذ ول شيئا به نأشركا ول الله

انأقضت فلما سإفيان أبو  قال64 3 عمران آل ) سإورة مسلمون بأنأا اشهدوا
ماذا أدري فل لغطهم وكثر الروم عظماء من حوله الذين أصوات علت مقالته

أمره أن مستيقنا ذليل زلت ما والله سإفيان أبو قال فأخرجأنا بنا وأمر قالوا
كاره وأنأا قلبي في السإلم الله أدخل حتى سإيظهر
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أبوابها بإغلق وأمر دسإكرة في الروم عظماء جأمع هرقل أن رواية في وزاد

يثبت وأن والرشد الفلح في لكم هل الروم معشر يا وقال عليهم وأشرف
فوجأدوها البواب إلى شديدة نأفرة فنفروا النبي لهذا تبايعوا أن البد إلى ملككم

إنأي وقال علي ردوهم قال إيمانأهم من وأيس نأفرتهم هرقل رآى فلما غلقت قد
ورضوا له فسجدوا رأيت وقد دينكم على شدتكم بها أختبر تلك مقالتي قلت
عنه

فائدة
هرقل أضل الذي هو الرئاسإة حب أن في

على به اسإتدل بما فهمه وثإقوب إدراكه وقوة هرقل سإياسإة حسن تخفى ل
لو القناعية البراهين من وسإلم}وصدقه عليه الله {صلى محمد نأبوة صحة

غلب الذي العضال الداء وهو الرئاسإة حب عليه غلب ولكن التوفيق سإاعده
وفق كما للهداية الله وفقه ولو الشقاوة سإبق مع واسإتكبر فأبى إبليس على

بيده المسلمين إلى وأحسن بقلبه وآمن ظاهره في لقومه لتلطف النجاشي
منه وكان علم على الله أضله ممن ولكنه والخرة الدنأيا ملك بين فجمع ولسانأه

وأصحابه جأعفر قتال في ورسإوله الله محاربة في خروجأه من قريبا سإيأتي ما
بالله والعياذ وأشقاه يديه على بالشهادة تعالى الله ) فأكرمهم ( مؤتة بغزوة
الوهاب أنأت إنأك رحمة لدنأك من لنا وهب هديتنا إذ بعد قلوبنا تزغ ل ( ربنا تعالى

8 3 عمران آل ) سإورة
خيبر غزوة
وسإلم} عليه الله {صلى النبي افتتح المحرم في السادسإة السنة أول وفي

مراحل ) ثإلثا ( المدينة وبين بينها وقرى لحصون جأامع اسإم ) وهو ( خيبر
سإببها

والحزاب قريشا وحزب بها لحق أخطب بن حيي أن سإبق لما
وسإلم}بفتحها عليه الله {صلى النبي وبشارة خيبر على الغارة
أكبر الله قال بساحتهم نأزل وسإلم}فلما عليه الله {صلى النبي إليهم فسار
ثإلثإا قالها المنذرين صباح فساء قوم بساحة نأزلنا إذا - إنأا أهلها - أي خيبر خربت

حصونأها ( افتتاح
لهم حصن إلى انأتهى حتى حصنا حصنا ويفتتحها يقاتلها حصونأها على أقبل ثإم

ليلة عشرة بضع فحاصرهم أموال وأوسإعها أعظمها وكان السللم يسمى
أخذته وسإلم}قد عليه الله {صلى النبي وكان والقتال عليه الحصار واشتد
ولم رجأع ثإم شديدا قتال فقاتل بكر أبو الراية فأخذ الناس إلى يخرج فلم شقيقة

عليه يفتح ولم رجأع ثإم شديدا قتال فقاتل عمر أخذها ثإم عليه يفتح
عنه الله رضي علي شأن
لحق ثإم بعينيه كان ) لرمد ( المدينة ب تخلف قد عنه الله رضي علي وكان

النبي قال الحصن صباحها في الله فتح التي الليلة مساء كان فلما بالمسلمين
الله يحب يديه على الله يفتح رجأل غدا الراية وسإلم}لعطين عليه الله {صلى

ورسإوله الله ويحبه ورسإوله
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يومئذ إل المارة أحببت ما عمر قال يعطاها أيهم يخوضون ليلتهم الناس فبات
الحصن وباب عنه الله رضي علي
يعطاها أن يرجأوا وسإلم}وكلهم عليه الله {صلى النبي على غدوا أصبحوا فلما

نأرجأوه كنا وما أقبل قد بعلي نأحن فإذا الراوي قال طالب أبي بن علي أين فقال
يكن لم كأن حتى لوقته فبرأ عينيه في وبصق فدعاه عينيه يشتكي هاهو فقالوا

فقال اليهود من رجأل عليه فأشرف الحصن إلى فتقدم الراية أعطاه ثإم وجأع به
رئيسهم له فبرز وهارون موسإى ورب الن علوتم قال علي أنأا قال أنأت من

به فتترس الحصن عند كان بابا علي فتناول فطرحه علي ترس فضرب مرحب
علي بيد الباب يزل ولم يديه على الفتح كان ثإم فقتله مرحب رأس ضرب ثإم

الله رسإول مولى رافع أبو قال طرحه ثإم القتال انأقضى أن إلى عنه الله رضي
فلم الباب ذلك نأقلب أن نأجهد ثإمانأية ثإامن رأيتني وسإلم}فلقد عليه الله {صلى

نأقلبه
خيبر وسإلم}أهل عليه الله {صلى النبي مصالحة

عليه الله {صلى النبي من وسإألوا اسإتسلموا بالهكلة الحصن أهل أيقن فلما
يطلبون إليه ) فأرسإلوا ( فدكا أهل بهم وسإمع ففعل دماءهم يحقن وسإلم}أن

{صلى للنبي خالصة ) فيئا ( فدكا و ) غنيمة ( خيبر فكانأت لهم ففعله ذلك منه
ركاب ول بخيل عليه المسلمون يوجأف لم وسإلم}مما عليه الله

خيبر غنائم قسمة
فارس مئة وكانأوا المسلمين وسإلم}بين عليه الله {صلى الله رسإول قسم ثإم

لفرسإه وسإهمين له سإهما أسإهم ثإلثإة للفارس فجعل راجأل مئة عشرة وأربع
له فأسإهم الله عبد بن جأابر ) إل ( خيبر ) عن ( الحديبية أهل من أحد يغب ولم

وسإلم} عليه الله {صلى النبي
عليه الله {صلى النبي وفرح عنه الله رضي طالب أبي بن جأعفر قدوم

وسإلم}به
لهم فأسإهم القسمة وقبل الوقعة ) بعد ( الحبشة مهاجأرة في جأعفر عليه وقدم
عليه الله {صلى النبي قام جأعفر أقبل وسإلم}ولما عليه الله {صلى النبي

) أم ( خيبر بفتح أسإر بأيهما أدري ما وقال واعتنقه عينيه بين وسإلم}فقبل
جأعفر بقدوم

منائحهم النأصار إلى المهاجأرين رد
منائح المهاجأرين مع وكانأت العظيم ) الرخاء ( خيبر فتح من المسلمين وحدثا

) ( خيبر فتحنا حتى التمر من شبعنا ما عمر ابن قال عليهم فردوها النأصار من
أموالهم من النصف على خيبر وسإلم}أهل عليه الله {صلى النبي مصالحة

ويكفوا يعملوها أن ) على ( خيبر وسإلم}يهود عليه الله {صلى النبي وعامل
من منها يخرج ما نأصف ولهم بالجهاد مشغولين داموا ما مئونأتها المسلمين

الثمار
المسمومة الشاة خبر

مسمومة مشوية وسإلم}شاة عليه الله {صلى للنبي اليهود من امرأة وأهدت
الله {صلى النبي أن بلغها لما الذراع في السم من وأكثرت مسموما وطعاما

عليه الله {صلى النبي ورفع منها أكلوا فلما الذراع يعجبه وسإلم}كان عليه
وسإلم}الذراع

مسموم أنأه ليخبرنأي العظم هذا إن قال يبتلعها ولم فمه في لقمة منها وأخذ
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فقال فاعترفت بالمرأة دعا ثإم البراء بن بشر إل لقمة القوم من أحد يبتلع ولم

كان إن فقلت عليك يخفى ل ما قومي من بلغت إنأك قالت ذلك على حملك ما
الله باسإم كلوا للقوم فقال يضره لم نأبيا كان وإن منه الناس أرحت ملكا

فلما الولى لقمته من فمات بشر إل شيء يضرهم ولم فأكلوا عنها وتجاوز
{صلى النبي لهوات في السم أعرف زلت فما أنأس قال قصاصا به قتلت مات
) ( خيبر أكلة وسإلم}من عليه الله

عنها الله رضي حيي بنت وسإلم}بصفية عليه الله {صلى النبي زواج
بنت صفية المؤمنين ) أم ( خيبر سإبايا وسإلم}من عليه الله {صلى واصطفى

عمها ابن على ) عروسإا ( خيبر فتح يوم وكانأت عنها الله رضي أخطب بن حيي
وجأنتها على فلطمها زوجأها على رؤياها وقصت حجرها في وقع القمر أن فرأت
فقتل العرب ملك محمدا تتمنين أنأك إل هذا ما وقال عينها منها خضرت لطمة
اللطمة أثإر وسإلم}وبها عليه الله {صلى النبي إلى بها وأتي يومئذ وزوجأها أبوها

فدخل الطريق أثإناء ) في ( المدينة إلى مرجأعه على له وحلت حيضة فاسإتبرأها
وسإلم}يضع عليه الله {صلى وكان البعير على خلفه وأردفها عليها وأولم بها

( المدينة ودخل تركب ثإم ركبته على رجألها فتضع تركب أن أرادت إذا لها ركبته
ما ليذهب أبيها قتل من إليها يعتذر زال وما عمر ابن قال خلفه مردفها ) وهو

عنها الله رضي نأفسها في
فائدة

وعير أحد في
من ) راجأعا ( المدينة قدم وسإلم}لما عليه الله {صلى أنأه الصحيحين وفي

يبغضنا جأبل وعير بعضهم زاد ونأحبه يحبنا جأبل هذا ) قال ( أحد له ) وبدا ( خيبر
ونأبغضه

الله سإخر كما الجبل إلى الحقيقي الحب إسإناد من مانأع ل المحققون قال
يحبونأنا قوم جأبل هذا المراد بأن فسره من على وردوا يسبحن لداود الجبال
مقابل ) أيضا ( المدينة جأبال من وهو ونأبغضه يبغضنا جأبل وعير بقوله ونأحبهم

أعلم والله حرم بينهما وما لحد
القضاء عمرة
عليه الله {صلى النبي اعتمر السابعة أي السنة هذه من القعدة ذي وفي

) ثإلثإا ( مكة ب وأقام القضاء وسإلم}عمرة
عنها الله رضي الحارثا بنت ميمونأة وسإلم}من عليه الله {صلى النبي زواج

من منصرفه عند عنها الله رضي الهللية الحارثا بنت بميمونأة فدخل رجأع ثإم
رضي ماتت ) وبه الظهران ومر ( التنعيم بين مكان ) وهو ( سإرف ) ب ( مكة

قال عنهما الله رضي عباس ابن عن الصحيحين وفي هناكا فقبرها عنها الله
وبنى محرم وهو القضاء عمرة في وسإلم}ميمونأة عليه الله {صلى النبي تزوج

) ( سإرف ب ) وماتت ( سإرف ب حلل وهو بها
القيس عبد وفد

وسإلم}من عليه الله {صلى النبي على قدم منها رجأب في السابعة السنة وفي
مرحبا قال عليه دخلوا فلما الشج ورئيسهم القيس عبد ) وفد ( البحرين

خصلتين فيك إن للشج قال ثإم ونأهاهم وأمرهم نأدامى ول خزايا غير بالقوم
والنأاة الحلم الله يحبهما

الجذع وحنين المنبر بناء
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قبله وكان وسإلم}المنبر عليه الله {صلى النبي اتخذ السابعة السنة أي وفيها

للجذع سإمعوا المنبر إلى الجذع عن عدل فلما نأخلة جأذع إلى يستند خطب إذا
المسجد فارتج العشار كصوت صوتا

عليه وسإلم}يده عليه الله {صلى النبي وضع حتى الناس بكاء وكثر لخواره
ألتزمه لم لو بيده نأفسي والذي الله ذكر من فقد لما بكى هذا إن وقال فسكت

المنبر تحت فدفن به أمر ثإم القيامة يوم إلى هكذا يزل لم
مؤته ( غزوة

الميم ) بضم ( مؤتة غزوة كانأت منها الولى جأمادى في الثامنة السنة أي وفيها
) انأتهت ( دمشق ) دون بالشام ( البلقاء قرى من قرية وهي وبفوقية مهموزا
وكان بالشهادة رواحة وابن وجأعفرا زيدا فيها وجأل عز الله وأكرم إليها غزوتهم

وأمر آلف ثإلثإة وهم جأيشا وسإلم}بعث عليه الله {صلى النبي أن خبرها من
بن الله فعبد جأعفر قتل وإن فجعفر زيد قتل إن وقال حارثإة بن زيد عليهم
رواحة

المسلمين وتشاور العدو عدة
أن في المسلمون فتشاور ألف مئتي في هرقل ) فلقيهم ( الشام إلى فساروا
بأمره يأمرهم أو وسإلم}فيمدهم عليه الله {صلى الله رسإول يراجأعوا

النصر إما الحسنيين إحدى هي إنأما قوم يا وقال رواحة بن الله عبد فشجعهم
صدقت فقالوا الشهادة وإما

الثلثإة المراء واسإتشهاد القتال ابتداء
جأعفر فأخذها قتل حتى بالراية فقاتل زيد ) فتقدم ( مؤتة ب التقوا حتى فمضوا
أول فكان فعقرها فرسإه عن نأزل به أحاطوا فلما فارس وهو شديدا قتال فقاتل

بشماله الراية فأخذ يمينه قطعت حتى قاتل ثإم السإلم في فرسإا عقر من
يطير جأناحين بهما الله فعوضه قتل حتى بعضديه الراية فاحتضن أيضا فقطعت

والحاكم الترمذي رواه الطيار فسمي الجنة في بهما
جأعفرا فالتمسنا الغزوة تلك في فيهم كنت قال عمر ابن عن البخاري وفي

منها ليس بسهم ورمية ضربة من طعنه وتسعين بضعا جأسده في ما فوجأدنأاه
للموت كراهة نأفسه من فوجأد رواحة بن الله عبد الراية أخذ ثإم دبره في شيء

الرجأز من شعرا فأنأشد
تموتي تقتلي إل نأفس يا

صليت قد الموت حمام هذا
أعطيت فقد تمنيت وما
هديت فعلهما تفعلي إن
قتل حتى قاتل ثإم

الجيش قيادة عنه الله رضي الوليد بن خالد تولي
عن ودافع شديدا قتال وقاتل مشورة غير من الوليد بن خالد الراية فأخذ

إل يومئذ منهم يستشهد ولم الله ونأجاهم جأبل إلى بهم انأحاز حتى المسلمين
الثلثإة المراء منهم ثإمانأية

رواحة وابن وجأعفرا وسإلم}زيدا عليه الله {صلى النبي نأعي
أصيبوا يوم للناس وسإلم}نأعاهم عليه الله {صلى النبي أن البخاري صحيح وفي

أخذها ثإم فأصيب زيد الراية أخذ قال ثإم عليه وأثإنى الله فحمد المنبر وصعد
أنأهم يسرهم ما وقال تذرفان وعيناه فاصيب رواحة ابن أخذها ثإم فأصيب جأعفر
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أي عليهم الله فتح حتى تعالى الله سإيوف من سإيف الراية أخذ ثإم قال ثإم عندنأا
عنهما الله رضي عمر ابن أن البخاري صحيح أي وفيه بسببه عنهم الله فرج
الجناحين ذي ابن يا عليك السلم قال جأعفر بن الله عبد على سإلم إذا كان

انأقطعت لقد قال عنه الله رضي الوليد بن خالد عن البخاري صحيح أي وفيه
وهي يمانأية صفيحة إل يدي في بقي فما أسإياف ) تسعة ( مؤتة يوم يدي في

العاشرة
فائدة

جأعفر بهما لقب الذين الجناحين تأويل في
الطائر كجناحي أنأهما الذهن إلى الجناحين ذكر من يتبادر ( قد السهيلي قال

هي إنأما الملئكة أجأنحة وكذا الملئكة صفة أعطي جأعفرا أن المراد وإنأما
أعلم ) والله حقيقتها تعلم ل صفات

عنهما الله رضي جأعفرا ثإابت بن حسان رثإاء
الكامل من قوله عنهما الله رضي جأعفرا حسان به رثإى ومما
جأعفر مهلك وعز بكيت ولقد
كلها البرية على النبي حب
لي نأعيت حين وقلت جأزعت ولقد
وظلها العقاب لدى للجلد من

أغمادها من تسل حين بالبيض
وعلها الرماح وإنأهال ضربا

جأعفر المباركا فاطمة ابن بعد
وأجألها كلها البرية خير
مكة فتح

) ( مكة فتح كان الثامنة وهي السنة هذه من رمضان وفي
( مكة وفتح قريش إسإلم بإسإلمها تنتظر كانأت العرب لن الفتوح فتح ويسمى
فإن وغيرهم الفيل أصحاب من تعالى الله أجأارهم وقد الحرم أهل هم ) وتقول

يد ) على ( مكة الله فتح فلما حقا الله رسإول فهو محمدا عليهم الله سإلط
وعد كما أفواجأا الله دين في الناس وسإلم}دخل عليه الله {صلى الله رسإول

) والفتح الله نأصر جأاء ( إذا بقوله أجأله قرب علمة ذلك وجأعل ذلك نأبيه الله
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الغزوة سإبب

بني وبين بينها كان خزاعة ) وأن ( الحديبية صلح انأتقاض الفتح غزوة وسإبب
الله رسإول عهد ) في ( الحديبية صلح يوم دخلت خزاعة وكانأت عداوة بكر

عليه الله {صلى الله لرسإول نأصح عيبة وسإلم}وكانأوا عليه الله {صلى
ودخلت هاشم لبني حلفاء الجاهلية في كانأوا لنأهم وكافرهم وسإلم}مسلمهم

بنو بيتت ثإم شهرا عشر ثإمانأية نأحو ذلك على فمكثوا قريش عهد في بكر بنو
) وأعانأتهم ( عرنأة نأاحية من الوتير يسمى لهم ماء على شعبان في خزاعة بكر

سإالم بن عمرو فركب خزاعة من رجأال فقتلوا الليل سإواد في مختفين قريش
وهو عليه وسإلم}فوقف عليه الله {صلى الله رسإول إلى الكعبي ثإم الخزاعي
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الرجأز من وأنأشده الناس ظهرانأي بين المسجد في

محمدا نأاشد إنأي رب يا
التلدا وأبيه أبينا حلف

أعتدا نأصرا الله هداكا فانأصر
مددا يأتوا الله عباد وادع
تجردا قد الله رسإول فيهم

مزبدا يجري كالبحر فيلق في
الموعدا أخلفوكا قريشا إن

المؤكدا ميثاقك ونأقضوا
وسإجدا ركعا وبيتونأا

أحدا أدعو لست أن وزعموا
عددا وأقل أذل وهم
هجدا بالوتير بيتونأا هم

وسإجدا ركعا وقتلونأا
عمرو يا وسإلم}نأصرت عليه الله {صلى الله رسإول له فقال
الصلح ليجدد سإفيان أبي قدوم
العهد تجديد ) يريد ( مكة من حرب بن سإفيان أبو قدم إذ عندهم هو فبينما

وسإلم}ورده عليه الله {صلى الله رسإول عليه فأبى الصلح مدة في والزيادة
ل مدة في منه ونأحن هرقل حديث في أدخل لما سإفيان أبا ولعل فانأصرف

جأهته من عليه الغدر بإدخال عوقب صانأع هو ما نأدري
الله {صلى النبي إن ثإم المر وكتمانأه وسإلم}للغزو عليه الله {صلى النبي تهيؤ
حوله من ) وآذن ( مكة إلى بالجهاز الناس آذن رمضان دخل وسإلم}لما عليه
بلدها في نأبغتها حتى قريش عن والخبار العيون خذ اللهم وقال العراب من
عنه الله رضي بلتعة أبي بن حاطب أمر

الله {صلى الله رسإول بعثني قال عنه الله رضي علي عن الصحيحين وفي
) خاخ ( روضة تأتوا حتى انأطلقوا فقال والمقداد والزبير وسإلم}أنأا عليه

فأخذنأاه فأدركناها منها فخذوه كتاب معها ظعينة بها فإن مكررة بمعجمة أي
) ( مكة ب المشركين من نأاس إلى بلتعة أبي بن حاطب من فيه فإذا منها

الله رسإول له وسإلم}فقال عليه الله {صلى الله رسإول أمر ببعض يخبرهم
يد عندهم لي يكون أن أحببت فقال هذا على حملك وسإلم}ما عليه الله {صلى
عنه الله رضي وسإلم}وعذره عليه الله {صلى النبي فصدقة

الطريق في العباس ولقاؤه مكة وسإلم}لفتح عليه الله {صلى النبي خروج
) ( الجحفة بلغ فلما رمضان من مضين وسإلم}لعشر عليه الله {صلى وخرج

بنفسه ) وفادى ( بدر يوم أسإر كان وقد وبيته بأهله مهاجأرا العباس عمه لقيه
) على ( مكة ب يقيم وسإلم}أن عليه الله {صلى النبي واسإتأذن وأسإلم
معه عمه فرد له فأذن سإقايته
عنه الله رضي الحارثا بن سإفيان أبي إسإلم
إليه واعتذر فأسإلم المطلب عبد بن الحارثا بن سإفيان أبو عمه ابن أيضا ولقيه

معه ورده فعذره منه جأرى كان مما
إسإلمه قبل منه كان عما الحارثا بن سإفيان أبي اعتذار
الطويل من شعرا سإفيان أبو وأنأشد
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راية أحمل يوم إنأي لعمركا
محمد خيل اللت خيل لتغلب

ليله أظلم الحيران لكالمدلج
وأهتدي أهدى حين أوانأي فهذا

ودلني نأفسي غير هاد هدانأي
مطرد كل طردت من الحق على
محمد عن جأاهدا وأنأاي أصد

محمد من أنأتسب لم وإن وأدعى
عليه قريش وتحسس الظهران وسإلم}مر عليه الله {صلى النبي نأزول

) في الظهران ( مر نأزل وسإلم}حتى عليه الله {صلى الله رسإول مضى ثإم
عليه الله {صلى النبي بغلة فركب لقريش الرقة العباس فأدركت الف عشرة

المان فيطلبوا قريش إلى بعثه أحدا يصادف أن رجأاء بإذنأه الليل وسإلم}في
من نأفر في حرب بن سإفيان أبا وسإلم}فلقي عليه الله {صلى النبي من

واسإتنكروها الجيش نأيران فرأوا الخبار يتحسسون خرجأوا كانأوا وقد قريش
بمخرج لهم شعور ) ول ( عرفة أهل نأيران لكأنأها والله سإفيان أبو قال حتى
سإفيان أبو له فقال الخبر العباس فأخبرهم وسإلم}إليهم عليه الله {صلى النبي

معي أنأت ) وتركب ( مكة أهل ليخبروا معك من ترد أن الحيلة قال الحيلة فما
لك وسإلم}فأسإتأمنه عليه الله {صلى الله رسإول بك آتي حتى

عنهما الله رضي العباس يد على سإفيان أبي إسإلم

وسإلم}قال عليه الله {صلى النبي إلى به انأتهى فلما أصحابه ورجأع معه فركب
له فقال به جأاء اصبح فلما به فأتني أصبحت فإذا رحلك إلى به اذهب للعباس

بأبي بلى قال تسلم أن سإفيان أبا يا لك يأن وسإلم}ألم عليه الله {صلى النبي
ابا إن الله رسإول يا العباس له فقال وأسإلم وأرحمك أحلمك ما وأمي أنأت

أبي دار دخل من نأعم فقال شيئا له فاجأعل والخيلء الفخر يحب رجأل سإفيان
آمن فهو بابه عليه أغلق ومن آمن فهو المسجد دخل ومن آمن فهو سإفيان
سإفيان أبي وسإلم}على عليه الله {صلى الرسإول جأيوش عرض
احبس للعباس وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه البخاري صحيح وفي

النبي سإار ثإم فحبسه الله جأنود إلى ينظر حتى الخيل حطم عند سإفيان أبا
لم كتيبة به مرت حتى كتيبة كتيبة تمر الكتائب وسإلم}فجعلت عليه الله {صلى

عبادة بن سإعد عليهم النأصار هؤلء فقال هؤلء من عباس يا فقال قط مثلها ير
جأاءت ) ثإم ( الكعبة تستحل اليوم الملحمة يوم اليوم يقول وهو الراية معه

عليه الله {صلى المصطفى فيها قدرا وأجألهم عددا أقلهم وهي كتيبة
أبو فقال العوام بن الزبير مع والراية المهاجأرين خواص من وسإلم}ووزراوه

سإعد قال ما إلى تسمع ألم الله رسإول وسإلم}يا عليه الله {صلى للنبي سإفيان
ولكن سإعد كذب ) فقال ( الكعبة تستحل اليوم قال قال قال ما قال عبادة بن
يركز أن وسإلم}الزبير عليه الله {صلى ) وأمر ( الكعبة فيه تعظم يوم هذا

ومنهم المسجد إلى لجأ من ) فمنهم ( مكة أهل ) وتفرق ( الحجون ب رأيته
داره عليه أغلق من

وسإلم}مكة عليه الله {صلى النبي دخول
رمضان من بقين لعشر ) وذلك ( مكة أعلى وسإلم}من عليه الله {صلى ودخل

قتال له يعرض ولم المعظم
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مكة المسلمين دخول
لهم فعرض أسإفلها من يدخلوا أن المهاجأرين من جأمع في الوليد بن خالد وأمر

قريش من جأمع في عمرو بن وسإهيل أمية بن وصفوان جأهل أبي بن عكرمة
عليه الله {صلى النبي كان وقد رجأل عشر ثإلثإة منهم وقتل خالد فهزمهم

قاتلهم من إل يقتلوا ل أن أمرائه إلى وسإلم}عهد
المشركين من نأفر وسإلم}دماء عليه الله {صلى النبي إهدار

بأسإتار متعلقين وجأدتموهم وإن اقتلوهم فقال سإماهم جأماعة بقتل أمر أنأه إل
وسإلم}فقال عليه الله {صلى النبي أتى رجأل أن البخاري صحيح وفي الكعبة

وهو فقتل والبيهقي أحمد وزاد اقتلوه فقال الكعبة بأسإتار متعلق خطل ابن إن
الكعبة بأسإتار متعلق
قريش من رجألين عنها الله رضي ء هانأى أم إجأارة
النبي فقال قتله علي فأراد هبيرة ابن أجأارت ء هانأى أم أن الصحيحين وفي

دليل هذا وفي قلت ء هانأى أم يا أجأرت من أجأرنأا وسإلم}قد عليه الله {صلى
) المعظمة ( الكعبة حرمة من أشد ورسإوله الله عند المؤمن حرمة أن على

من المسجد وتطهيره العتيق وسإلم}بالبيت عليه الله {صلى النبي طواف
الصنام

رأسإه منكس راحلته راكب وهو وسإلم}المسجد عليه الله {صلى دخل ثإم
وكان يديه في بمحجن الركن يستلم راكبا سإبعا بالبيت فطاف تعالى لله تواضعا

عليه الله {صلى فجعل بالرصاص مثبتة صنما وسإتون مئة ثإلثا البيت حول
كان الباطل إن الباطل وزهق الحق ( جأآء ويقول بالمحجن وسإلم}يطعنها

81 17 السإراء ) سإورة زهوقا
لوجأهه وقع إل قفاه إلى ول قفاه إلى وقع إل صنم وجأه إلى أشار فما

الصور وطمس الوثإان وكسر وسإلم}الكعبة عليه الله {صلى دخوله
بن طلحة أبي بن طلحة بن عثمان بيد وكان بالمفتاح دعا طوافه من فرغ ولما

عبد بن شيبة بن طلحة أبي بن عثمان بن شيبة عمه ابن وبيد الدار عبد بن شيبة
ودعا نأواحيه في وكبر ركعتين فيه وصلى ودخل البيت ففتح قصي بن الدار

السلم عليه إبراهيم مقام وأخرج الصور وطمس الوثإان من فيه ما وكسر
أهله إلى الكعبة وسإلم}مفتاح عليه الله {صلى النبي إعطاء
فنزل السقاية إلى البيت سإدانأة له يجمع أن عنه الله رضي العباس فسأله
) أهلها إلى المانأات تؤدوا أن يأمركم الله ( إن تعالى بقوله السلم عليه جأبريل

فأعطاهما وشيبة عثمان فدعا يتلوها وهو  فخرج58 4 النساء سإورة الية
ظالم إل منكم ينزعها ل تالدة خالدة خذوها وقال المفتاح

الكعبة باب وسإلم}على عليه الله {صلى النبي خطبة

وحده الله إل إله ل ) وقال ( الكعبة باب وسإلم}على عليه الله {صلى قام ثإم
معشر يا قال ثإم وحده الحزاب وهزم جأنده وأعز عبده ونأصر وعده صدق

اذهبوا فقال كريم أخ وابن كريم أخ خيرا قالوا بكم فاعل أنأي ترون ما قريش
وهو لكم الله يغفر اليوم عليكم تثريب ( ل يوسإف قال كما أقول الطلقاء فأنأتم
قد الله إن قريش معشر يا قال  ثإم92 12 يوسإف ) سإورة الراحمين أرحم
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نأخوة عنكم أذهب

إنأا الناس أيها ( يا تل ثإم تراب من وآدم آدم من الناس بالباء وتعظمها الجاهلية
الله عند أكرمكم إن لتعارفوا وقبآئل شعوبا وجأعلناكم وأنأثى ذكر من خلقناكم

13 49 الحجرات ) سإورة خبير عليم الله إن أتقاكم
الفتح وسإلم}غداة عليه الله {صلى النبي ( خطبة

) ( مكة إن وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه ومسلم البخاري صحيح وفي
أن الخر واليوم بالله يؤمن ء مرى ل يحل فل الناس يحرمها ولم الله حرمها
عليه الله {صلى الله رسإول لقتال ترخص أحد فإن دما بها يسفك

من سإاعة لي أذن وإنأما لكم يأذن ولم لرسإوله أذن الله إن له وسإلم}فقولوا
الغائب منكم الشاهد فليبلغ بالمس كحرمتها اليوم حرمتها عادت وقد نأهار

ووفد الطائف غزوة ثإم وأوطاس حنين غزوة كانأت الثامنة السنة أي وفيها
الشمس وكسوف إبراهيم ومولد الجعرانأة وعمرة هوازن
حنين ( غزوة

هوازن أن بلغه الفتح من فرغ وسإلم}لما عليه الله {صلى فإنأه حنين غزوة أما
فأجأمع بمعجمة النصري عوف بن مالك عليهم آلف أربعة في لحربه أقبلت
أمية بن صفوان إلى وأرسإل إليهم المسير وسإلم}على عليه الله {صلى

عليه الله {صلى النبي عليه عرض لما صفوان وكان السلح منه ليستعير
أشهر أربعة أمهلتك قد قال رأيي فيه أرى شهرا أمهلني قال وسإلم}السإلم

محمد يا أغصبا فقال درع مئة عنده وكان
السلح من يتبعها ما مع درع مئة فأعطاه مضمونأة عارية بل ل قال

حنين إلى مكة وسإلم}من عليه الله {صلى النبي خروج
الفتح بعد أسإلم ممن وألفين الفتح وسإلم}بجيش عليه الله {صلى خرج ثإم

فيها يقصر وكان يوما عشر ثإمانأية نأحو الفتح ) بعد ( مكة ب إقامته مدة وكان
الصلة
أصحابه وسإلم}وبعض عليه الله {صلى النبي وثإبات المسلمين هزيمة

وجأد الصبح غلس ) في والطائف ( مكة بين واد ) وهو ( حنين إلى انأتهى فلما
في المسلمون توسإط فلما شعابه في وكمنوا إليه سإبقوه قد المشركين

ل راجأعين المسلمون فانأشمر واحد رجأل شدة عليهم المشركون شد الوادي
{صلى النبي وثإبت الفتح مسلمي الهزيمة سإبب وكان أحد على أحد منهم يلوي
وابنه العباس عمه منهم بيته أهل من جأماعة معه وسإلم}وثإبت عليه الله

وأخوه المطلب عبد بن الحارثا بن سإفيان وأبو طالب أبي بن وعلي الفضل
البخاري صحيحي وفي عنهم الله رضي وعمر بكر أبو المهاجأرين ومن ربيعة

الله رسإول عن أفررتم عنهما الله رضي عازب بن للبراء قال رجأل أن ومسلم
عليه الله {صلى الله رسإول لكن ) قال ( حنين وسإلم}يوم عليه الله {صلى

بزمامها آخذ سإفيان أبو عمه وابن البيضاء بغلته على رأيته ولقد يفر وسإلم}لم
يقول وهو

كذب ل النبي أنأا
المطلب عبد ابن أنأا

الله رضي العباس عن إسإحاق ابن وروى منه أشد يومئذ الناس في رئي فما
) فلزمته ( حنين وسإلم}يوم عليه الله {صلى الله رسإول مع شهدت قال عنه
نأفارقه فلم الحارثا بن سإفيان وأبو أنأا
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القتال واحتدام المسلمين عودة
بغلته يركض الله رسإول فطفق مدبرين المسلمون ولى الجمعان التقى فلما
فقال تسرع ل أن إرادة أكفها بغلته بلجام آخذ وأنأا عباس قال الكفار قبل

الرضوان بيعة أهل أي السمرة أصحاب نأاد عباس وسإلم}يا عليه الله {صلى
يا لبيك يا فقالوا السمرة أصحاب أين صوتي بأعلى فقلت صيتا العباس وكان
أولدها على البقر عطفة صوتي سإمعوا حين علي عطفتهم لكأن الله فو لبيك

فقال قتالهم وسإلم}إلى عليه الله {صلى الله رسإول فنظر والكفار هم فاقتلوا
الوطيس حمي حين هذا

بالحصى وسإلم}المشركين عليه الله {صلى النبي رمي
ًا عليه الله {صلى أخذ ثإم وقال الكفار وجأوه به فرمى الحصباء من وسإلم}كف

القبضة تلك من ترابا عينه ملئت إل إنأسانأا منهم الله خلق فما الوجأوه شاهت
الله وهزمهم مدبرين فولوا

حنين يوم في القرآن من نأزل ما
ويوم كثيرة مواطن في الله نأصركم ( لقد ذلك في الله وأنأزل

عنكم تغن ( فلم قلة من اليوم نأغلب لن قالوا ) وكانأوا كثرتكم أعجبتكم إذ حنين
ثإم مدبرين وليتم ( ثإم سإعتها من ) أي رحبت بما الرض عليكم وضاقت شيئا
) سإورة تروها لم جأنودا وأنأزل المؤمنين وعلى رسإوله على سإكينته الله أنأزل

معلمين ) أي مسومين الملئكة من آلف ( بخمسة جأبريل  أي2526 9 التوبة
وسإلم}وأصحابه عليه الله {صلى بالنبي مكة أهل شماتة

بن لصفوان أخ فقال الفتح مسلمي من كثير بهم شمت المسلمون انأهزم ولما
- فاكا الله فض اسإكت صفوان له فقال محمد سإحر بطل اليوم أمه من أمية

من إلي أحب قريش من رجأل يسودنأي أي يربني لن الله - فو الله كسره أي
هوازن من رجأل يربني أن

إسإلمه وسإلم}ثإم عليه الله {صلى النبي قتل شيبة محاولة
اسإتدبرت قال عنه الله رضي العبدري طلحة أبي بن عثمان بن شيبة وعن

ما على الله فأطلعه ) لقتله ( حنين وسإلم}يوم عليه الله {صلى الله رسإول
شيبة يا بالله أعيذكا وقال صدري على بيده فضرب إلي فالتفت نأفسي في

أنأك أشهد وقلت وبصري سإمعي من إلي أحب وهو يده فرفع فرائصي فارتعدت
نأفسي في ما على أطلعك قد الله وأن الله رسإول
أوطاس سإرية

معها خرجأت قد هوازن ) وكانأت ( أوطاس إلى الشعري عامر أبي بعث وأما
طائفة منهم انأحاز انأهزموا فلما وأموالها بأهليها

{صلى النبي فبعث الصمة بن دريد ) عليهم ( أوطاس نأاحية إلى والمال بالهل
آثإارهم في المسلمين من جأيش في الشعري عامر وسإلم}أبا عليه الله

فقتله إخوة تسعة قتل أن بعد عامر أبو فاسإتشهد القتال فناوشوهم فأدركوهم
ففتح منه باسإتخلف الشعري موسإى أبو أخيه ابن منه الراية فأخذ عاشرهم

من سإباياهم وكانأت أموالهم وغنم وهزمهم عامر أبي قاتل وقتل يديه على الله
بها فأمر عددا تحصر فل والغنم البل وأما آلف ة سإت نأحو والصبيان النساء
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صحيحي ) وفي ( الجعرانأة ب له وسإلم}فحبست عليه الله {صلى النبي

الله {صلى النبي فرغ لما قال عنه الله رضي موسإى أبي عن ومسلم البخاري
دريد ) فلقي ( أوطاس إلى جأيش على عامر أبا ) بعث ( حنين وسإلم}من عليه

مع وبعثني موسإى أبو قال أصحابه الله وهزم دريد فقتل الصمة ابن مصغرا أي
فقلت إليه فانأتهيت ركبته في فأثإبته بسهم ركبته في عامر أبو فرمي عامر أبي

قد عامر لبي قلت ثإم فقتلته إليه فقصدت قاتلي ذاكا فقال رماكا من عم يا
عليه الله {صلى النبي ء وأقرى السهم هذا فانأزع فقال صاحبك الله قتل

ثإم الناس على عامر أبو واسإتخلفني لي يستغفر له وقل السلم وسإلم}عني
بماء فدعا وسإلم}فأخبرته عليه الله {صلى الله رسإول فأتيت فرجأعت مات

عامر أبي لعبيد اغفر اللهم فقال إبطيه بياض رأيت حتى يديه رفع ثإم فتوضأ
رسإول يا ولي فقلت الناس من خلقك من كثير فوق القيامة يوم اجأعله اللهم

القيامة يوم وأدخله ذنأبه قيس بن الله لعبد اغفر اللهم فقال فاسإتغفر الله
كريما مدخل

الطائف ( غزوة

إليها شرد من لقتال إليها وسإلم}توجأه عليه الله {صلى فإنأه الطائف غزوة وأما
ذكره السابق النصري عوف بن مالك بحصن طريقه على ) ومر ( حنين من
من ليلة وعشرين ) بضعا ( الطائف أهل فحاصر ارتحل ثإم فهدمه هوازن قائد
وحرق بالمنجنيق رماهم أن بعد بهم يظفر فلم شديدا قتال وقاتلهم شوال شهر

فهداهم بهم وائت ثإقيفا اهد اللهم فقال عليهم ادع له قيل انأصرف فلما أعنابهم
عوف بن مالك قبلهم تقدم أن بعد ) مسلمين ( المدينة إلى فأتوا بدعوته الله

عليه الله {صلى النبي إلى بهم وأتى الله إلى فدعاهم إليهم رجأع ثإم فأسإلم
الكامل من أسإلم حين عوف بن مالك شعر ومن وسإلم}مسلمين

بمثله سإمعت ول رأيت إن ما
محمد كمثل كلهم الناس في

اجأتدي إذا للجزيل وأعطى أوفى
غد في عما يخبركا تشأ ومتى

أنأيابها عردت الكتيبة وإذا
مهند كل وضرب بالسمهري

أشباله على ليث فكأنأه
مرصد في خادر الهباءة وسإط

المسلمين ارتحال
بن عمر بن الله عبد عن ومسلم البخاري صحيحي وفي

وسإلم} عليه الله {صلى النبي حاصر لما قال عنهما الله رضي الخطاب
على ذلك فثقل الله شاء إن غدا قافلون إنأا قال شيئا منهم ينل ) فلم ( الطائف

جأراح فأصابهم فغدوا القتال على اغدوا فقال نأفتحه ول نأذهب وقالوا أصحابه
عليه الله {صلى النبي فضحك ذلك فأعجبهم الله شاء إن غدا قافلون إنأا فقال

وسإلم}
الغنائم وقسم وسإلم}بالجعرانأة عليه الله {صلى نأزوله
) فقسم ( الجعرانأة ب ) نأزل ( الطائف وسإلم}من عليه الله {صلى رجأع ولما

من مئة مئة قلوبهم والمؤلفة الرؤسإاء من جأماعة ) وأعطى ( حنين غنائم بها
قريش غير ومن أمية بن وصفوان حرب بن سإفيان أبو قريش من منهم البل
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حابس بن والقرع الفزاري حصن بن عيينة

وسإلم}فيه عليه الله {صلى النبي ويعاتب عطاءه يسخط مرداس بن العباس
البل من خمسين الشاعر مرداس بن وسإلم}العباس عليه الله {صلى وأعطى

{صلى النبي وأنأشد حابس بن والقرع حصن بن كعيينة يجعله لم إذ فسخطها
المتقارب من فيها يقول وسإلم}أبياتا عليه الله

العبيد ونأهب نأهبي أتجعل
والقرع عيينة بين
حابس ول حصن كان وما

مجمع في مرداس يفوقان
منهما ء أمرى دون كنت وما

يرفع ل اليوم تضع ومن
وسإلم}مئة عليه الله {صلى النبي له فأكمل

المسلمين سإائر على الغنائم ( توزيع
ما فقال جأبلين بين غنما رأى أعرابيا أن حتى عدد بغير منها فأعطى الغنم وأما
قومه بها فأتى لك وسإلم}هي عليه الله {صلى النبي فقال الغنام هذه أكثر

محمدا إن الله فو أسإلموا لهم وقال
عليه الله {صلى أنأه الصحيحين وفي الفقر يخاف ل من عطاء ليعطى

قتادة أبو قال سإلبه فله قتله قتيل على بينة أقام من القسمة قبل وسإلم}نأادى
لي بدا ثإم فجلست لي يشهد أحدا أر فلم قتيلي على بينة ألتمس فقمت

القتيل هذا سإلح رجأل وسإلم}فقال عليه الله {صلى الله لرسإول أمره فذكرت
بينهما وجأمع عمر فقال أحمد وعند بكر أبو فقال منه فأرضه عندي يذكر الذي
بمعجمة ضبع تصغير قريش من أضيبعا نأعطيه ل والله كل قال منهما كل بأن

الله {صلى الله رسإول فقام ورسإوله الله عن يقاتل الله أسإود من أسإدا ونأدع
شرهت العطايا هذه وأعطى المقاسإم هذه قسم ولما و إلي وسإلم}فأداه عليه

عليه فألحوا المال إلى حينئذ إيمانأهم ضعف مع العرب وجأفاة العراب أنأفس
رداءه فخطفت سإمرة إلى اضطروه حتى السؤال وسإلم}في عليه الله {صلى

ل ثإم بينكم لقسمته نأعما العضاه هذه عدد لي كان فلو ردائي أعطونأي فقال
البخاري رواه جأبانأا ول كذابا ول بخيل تجدونأي

التميمي الخويصرة ذي أمر
فمن أعدل لم إن ويحك فقال اعدل قال أعرابيا أن البخاري أي أيضا وروى
عليه الله {صلى فقال الله وجأه بها أريد ما قسمة هذه قال حر وأنأا يعدل

قد موسإى أخي الله وسإلم}رحم
فصبر هذا من بأكثر أوذي
وسإلم}فيهم عليه الله {صلى النبي وخطبة الغنائم بشأن النأصار مقالة
هذه من يعطهم فلم إيمانأهم إلى النأصار وسإلم}وكل عليه الله {صلى وكان

ذلك قبل يقع لم ما أنأفسهم في ووقع شديدا وجأدا فوجأدوا شيئا المقاسإم
البسيط من قوله ذلك في ثإابت بن حسان وأنأشده

ينحدر العين فدمع هموم زادت
درر عبرة حفلته إذا سإحا
مؤتمن خير يا فقل الرسإول وأت

البشر عدد ما إذا للمؤمنين
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نأازحة وهي سإليم تدعى علم
نأصروا وهم آووا هم قوم قدام

لنصرهم أنأصارا الله سإماهم
تستعر الحرب وعوان الهدى دين

واعترفوا الله سإبيل في وسإارعوا
ضجروا وما خاموا وما للنائبات
لنا ليس فيك علينا ألب والناس

وزر القنا وأطراف السيوف إل
أحد على نأبقي ل الناس نأجالد

السور به توحي ما نأضيع ول
طابت حتى إليهم واعتذر وخطبهم وسإلم}جأمعهم عليه الله {صلى إنأه ثإم

قال قال عنه الله رضي مالك بن أنأس عن ومسلم البخاري رواه كما أنأفسهم
رجأال وسإلم}يعطي عليه الله {صلى الله رسإول طفق حين النأصار من نأاس
قريشا يعطي الله لرسإول الله يغفر فقالوا البل من المئة هوازن أموال من

الله {صلى الله رسإول فحدثا أنأس قال دمائهم من تقطر وسإيوفنا ويتركنا
يدع ولم أدم من قبة في فجمعهم النأصار إلى فأرسإل وسإلم}بمقالتهم عليه

ما وسإلم}فقال عليه الله {صلى النبي قام اجأتمعوا فلما غيرهم أحدا معهم
أنأاس وأما شيئا يقولوا فلم رؤسإاؤنأا أما النأصار فقهاء فقال عنكم بلغني حديث

وسإيوفنا ويتركنا قريشا يعطي الله لرسإول الله يغفر فقالوا أسإنانأهم حديثة منا
رجأال لعطي وسإلم}إنأي عليه الله {صلى الله رسإول فقال دمائهم من تقطر

برسإول وتذهبوا بالموال الناس يذهب أن ترضون أما أتألفهم بكفر عهد حديثي
يا رضينا قد فقالوا به ينقلبون مما خير به تنقلبون لما فوالله رحالكم إلى الله

الله رسإول
فائدة

النأصار عن هوازن وسإلم}أموال عليه الله {صلى النبي حجب سإبب في
ل الغنيمة أصل من شيئا النأصار يعط لم أنأه ) أي شيئا النأصار يعط ( لم قوله
قلوبهم المؤلفة منه أعطى الذي الخمس من
وقد إل يرجأعوا فلم انأهزموا كانأوا أنأهم وسإببه العلماء قال

فيها وسإلم}ففعل عليه الله {صلى نأبيه إلى الغنيمة أمر الله فرد الكفار انأهزم
أعلم والله إيمانأهم إلى النأصار ووكل للتأليف فعل ما

وسإلم}سإباياهم عليه الله {صلى النبي ورد مسلمين هوزان وفد ( قدوم
{صلى للنبي ومناشدين مسلمين غنائمهم قسمة بعد جأاؤوا هوازن وفد إن ثإم

أشعارا ذلك في وأنأشدوه غنائمهم عليهم يرد أن فيهم وسإلم}برضاعه عليه الله
البسيط من منها
ترضعها كنت قد نأسوة على أمنن

الدرر مخضها من يملؤه فوكا إذ
نأعامته شالت كمن تجعلنا ل

زهر معشر فإنأا منا واسإتبق
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الخمس فرض أبواب في بقوله البخاري إليه وأشار مطول إسإحاق ابن ذكره
النبي هوازن سإأل ما المسلمين لنوائب الخمس أن على الدليل ومن باب

الرضاعة من وأخته أمه أيضا وأتته فيهم وسإلم}برضاعة عليه الله {صلى
لهما ورق عليه وأجألسهما رداءه لهما فبسط الشيماء وبنتها السعدية حليمة
عليه الله {صلى النبي أن صحيحه في البخاري وسإلم}وروى عليه الله {صلى

أموالهم عليهم يرد أن فسألوه مسلمين هوازن وفد جأاءه حين وسإلم}قام
فاختاروا أصدقه إلي الحديث أحب وإن ترون من معي إن لهم فقال وسإبيهم

الله رسإول فقام سإبينا نأختار إنأا فقالوا السبي وإما المال إما الطائفتين إحدى
قد إخوانأكم فإن بعد أما قال ثإم أهله هو بما الله على فأثإنى المسلمين في

ذلك يطيب أن أحب فمن سإبيهم إليهم أرد أن رأيت قد وإنأي تائبين جأاؤوا
الله يفيء ما أول من إياه نأعطيه حتى حظه على يكون أن أحب ومن فليفعل

الله رسإول يا ذلك طيبنا قد الناس فقال فليفعل علينا
الحج على وسإلم}عتابا عليه الله {صلى النبي واسإتخلف الجعرانأة عمرة

بعمرة ) محرما ( الجعرانأة وسإلم}من عليه الله {صلى الله رسإول انأصرف ثإم
) عتاب ( مكة على واسإتخلف نأسكه ) فقضى ( مكة فدخل القعدة ذي في

الثامنة أي السنة تلك في بالناس فحج الهمزة بفتح أسإيد ابن الفوقية بتشديد
القعدة ذي آخر في ) فدخلها ( المدينة إلى انأصرف ثإم

وسإلم}ووفاته عليه الله {صلى النبي ابن إبراهيم ولدة خبر
الشمس وكسفت أشهر ثإلثإة نأحو فعاش إبراهيم ولده الحجة ذي في له وولد
النبي أن ومسلم البخاري صحيحي وفي تسع سإنة من الول ربيع في موته يوم

فجعلت بنفسه يجود فوجأده مرضه في عليه وسإلم}دخل عليه الله {صلى
ابن يا له فقال الله رسإول يا وأنأت عوف بن الرحمن عبد له فقال تذرفان عيناه
العين إن وقال بأخرى أتبعها ثإم عباده قلوب في الله جأعلها رحمة إنأها عوف
لمحزونأون إبراهيم يا بفراقك وإنأا ربنا يرضي ما إل نأقول ول يحزن والقلب تدمع
الجنة في مرضعا له إن وقال

لموت الشمس كسفت قالوا الناس أن ومسلم البخاري صحيحي أي وفيهما
الكسوف صلة وصلى ذلك وسإلم}عن عليه الله {صلى النبي فنهاهم إبراهيم
إن وقال والعتق الصدقة على فحثهم الناس خطب ثإم انأجلت حتى فيها فأطال

لموت ينكسفان ول عباده بهما الله يخوف الله آيات من آيتان والقمر الشمس
لحياته ول أحد

الوفود ( عام
سإبحانأه الله أعلم كما أفواجأا الله دين في الناس دخل التاسإعة السنة وفي

وفي أجأله لقرب علما وجأعله وسإلم}بذلك عليه الله {صلى رسإوله وتعالى
ما له قال عنه الله رضي عمر أن عنهما الله رضي عباس ابن عن الصحيحين

رسإول أجأل هو فقلت السورة ختم ) حتى والفتح الله نأصر جأاء ( إذا في تقول
) فتح والفتح الله نأصر جأاء ( إذا قال له الله وسإلم}أعلمه عليه الله {صلى الله

أجألك علمة ) فذلك أفواجأا الله دين في يدخلون الناس ) ( ورأيت ( مكة
عمر  فقال13 110 النصر ) سإورة توابا كان إنأه واسإتغفره ربك بحمد ( فسبح

تعلمه ما إل منها أعلم ما
يحنيفة بني وفد
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مسيلمة عليهم حنيفة بني وسإلم}وفد عليه الله {صلى عليه وفد الوفود ومن
قال عنهما الله رضي عباس ابن عن ومسلم البخاري صحيحي وفي الكذاب

{صلى الله رسإول إليه فأقبل قومه من كثير بشر في الكذاب مسيلمة قدم
الله رسإول وفي النأصاري شماس بن قيس بن ثإابت وسإلم}ومعه عليه الله

أصحابه في مسيلمة على وقف حتى جأريد من وسإلم}قطعة عليه الله {صلى
الله رسإول فقال تبعته بعده من المر محمد لي جأعل إن يقول مسيلمة فجعل

الله أمر تعدو ولن أعطيتكها ما القطعة هذه سإألتني وسإلم}لو عليه الله {صلى
ثإابت وهذا أريت ما فيه أريت الذي لراكا وإنأي الله ليعقرنأك أدبرت ولئن فيك

{صلى الله رسإول قول عن فسألت عباس ابن قال عنه انأصرف ثإم عني يجيبك
رضي هريرة أبو فأخبرنأي أريت ما فيه أريت الذي لراكا وسإلم}إنأي عليه الله
يدي في رأيت نأائم أنأا بينما وسإلم}قال عليه الله {صلى النبي أن عنه الله

فنفختهما انأفخهما أن المنام في إلي فأوحي شأنأهما فأهمني ذهب من سإوارين
مسيلمة والخر العنسي السإود أحدهما بعدي يخرجأان كذابين فأولتهما فطار

) ( صنعاء صاحب بينهما أنأا اللذين الكذابين فأولتهما رواية وفي الكذاب
( اليمن ب فيروز قتله الذي أي العنسي أخرى رواية ) وفي ( اليمامة وصاحب

(
حمزة قاتل الحبشي حرب بن وحشي قتله الذي أي الكذاب مسيلمة والخر

النبوة ادعى والسإود مسيلمة من كل وكان الردة لهل الوليد بن خالد قتال في
وسإلم} عليه الله {صلى النبي وفاة بعد
نأجران وفد

{صلى النبي حاجأوا لما الملعنة آية نأزلت ) وفيهم ( نأجران وفد الوفود ومن
الله ابن إنأه فقالوا والسلم الصلة عليه مريم ابن عيسى وسإلم}في عليه الله

العلم من جأآءكا ما بعد من فيه حاجأك ( فمن تعالى الله فأنأزل نأصارى وكانأوا
نأبتهل ثإم وأنأفسكم وأنأفسنا ونأساءكم ونأسآءنأا وأبناءكم أبنآءنأا نأدع تعالوا فقل

{صلى النبي  فأخذ61 3 عمران آل ) سإورة الكاذبين على الله لعنت فنجعل
يمشي وعلي خلفه تمشي وفاطمة والحسين الحسن وسإلم}بيد عليه الله

الله فو تفعلوا ل لصحابهما والعاقب السيد منهما حبران قال رأوهم فلما خلفها
أبا معهم وبعث الجزية على صالحوه ثإم أبدا تفلحوا ل الوجأوه هذه لعنتم لئن

رضي اليمان بن حذيفة عن ومسلم البخاري صحيحي وفي الجراح بن عبيدة
الله {صلى النبي ) إلى ( نأجران صاحبا والعاقب السيد جأاء قال عنهما الله

كان لئن الله فو تفعل ل لصاحبه أحدهما فقال يلعناه أن وسإلم}يريدان عليه
وابعث سإألتنا ما نأعطيك إنأا قال ثإم بعدنأا من عقبنا ول نأحن نأفلح ل فلعننا نأبيا

أمين حق أمينا رجأل معكم لبعثن فقال أمينا إل معنا تبعث ول أمينا رجأل معنا
أبا يا قم وسإلم}فقال عليه الله {صلى الله رسإول أصحاب لها فاسإتشرف

هذه أمين وسإلم}هذا عليه الله {صلى النبي قال قام فلما الجراح بن عبيدة
المة

فائدتان
والسلم الصلة عليه عيسى بولدة شبهتهم في النصارى على الحجة
كمثل الله عند عيسى مثل ( إن تعالى بقوله النصارى على الحجة وجأه الولى
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فاحتج أب بل أم من خلق كونأه فيه شبهتهم  إن59 3 عمران آل ) سإورة ءادم
اتفاقا الله بابن وليس أب ول أم غير من خلق آدم بأن عليهم الله
أب ول أم غير من الله خلقه قسم أقسام أربعة تقتضي والقسمة العلماء قال
وهي أم بل أب من وقسم ذريته سإائر وهو بعكسه وقسم السلم عليه آدم وهو

السلم عليه عيسى في الله فأبرزه الرابع القسم وبقي حواء
بعض على بعضهم صحابته بتفضيل النبي شهادة في

الثانأية

بفضيلة أصحابه وسإلم}لبعض عليه الله {صلى الرسإول شهد إذا العلماء قال
أبا بأن نأقطع أن فيجب الفضيلة تلك في منهم أفضل بأنأه القطع وجأب عليهم
قال حيث ذر أبا وأن المانأة فضيلة في وغيرهما وعمر بكر أبي من أفضل عبيدة

عليا وأن الصدق تحري في جأميعا منهم أفضل فصار ذر أبو لهجة أصدقكم فيه
حيث والحرام بالحلل أعلمهم معاذا وأن علي أقضاكم قال حيث أقضاهم

بذلك أيضا وصفه حيث أفرضهم زيدا وأن بذلك وصفه
رضي بكر كأبي الفضل خصال جأمع من السنة أهل بإجأماع المطلق والفضل

اليوم منكم اصبح من وسإلم}بقوله عليه الله {صلى إليه أشار حيث عنه الله
فقال أنأا بكر أبو فقال مريضا اليوم منكم عاد من فقال أنأا بكر أبو فقال صائما

أجأمعين عنهم الله رضي الحديث أنأا بكر أبو فقال جأنازة اليوم منكم تبع من
أعلم والله
اليمن أهل وفد

عليهم وسإلم}وأثإنى عليه الله {صلى ) فبشرهم ( اليمن أهل وفد الوفود ومن
وفي عنهما الله رضي الشعري موسإى وأبا جأبل بن معاذ معهم وبعث خيرا

عليه الله {صلى الله رسإول لهم فقال تميم بنو جأاءت الصحيحين
عليه الله {صلى وجأهه فتغير فأعطنا بشرتنا فقالوا تميم بني يا وسإلم}ابشروا

لم ) إذ ( اليمن أهل يا البشرى اقبلوا ) فقال ( اليمن من نأاس وسإلم}فجاء
إلى بيده وأشار هاهنا اليمان فقال الله رسإول يا قبلنا قد فقالوا تميم بنو يقبلها

أفئدة أرق ) هم ( اليمن أهل أتاكم الصحيحين أي لهما رواية ) وفي ( اليمن
يمانأية والحكمة يمان والفقه يمان اليمان قلوبا وألين

الشعري موسإى أبا وسإلم}بعث عليه الله {صلى أنأه الصحيحين - أي وفيهما
( اليمن و قال مخلف على منهما واحد كل ) وبعث ( اليمن إلى جأبل بن ومعاذ

عليه الله {صلى وأنأه تنفرا ول وبشرا تعسرا ول يسرا قال ثإم ) مخلفان
أن إلى فادعهم جأئتهم فإذا كتاب أهل قوما سإتأتي إنأك لمعاذ وسإلم}قال

بذلك لك أطاعوا هم فإن الله رسإول محمدا وأن الله إل إله ل أن يشهدوا
هم فإن وليلة يوم كل في صلوات خمس عليهم فرض قد الله أن فأخبرهم

من تؤخذ أموالهم في صدقة عليهم فرض قد الله أن فأخبرهم بذلك لك أطاعوا
أموالهم وكرائم فإياكا بذلك لك أطاعوا هم فإن فقرائهم على فترد أغنيائهم

( أهل فضل في جأاء ومما حجاب الله وبين بينها ليس فإنأها المظلوم دعوة واتق
قال حاتم قالوا العرب أجأود من الناس سإأل عنه الله رضي عمرا ) أن اليمن
القيس امرؤ قالوا شاعرها فمن قال كرب معدي بن عمرو قالوا فارسإها فمن
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ابن ) وأن ( اليمن فضل بهذا كفى قال الصمصامة قالوا أقطع سإيوفها فأي قال

- سإهيل - أي نأجمها السماء ) من ( اليمن لهل قال عنهما الله رضي عباس
) ركنها ( الكعبة ومن

عنه الله رضي زهير بن كعب إسإلم
- سإلمى أبي بن زهير بن وسإلم}كعب عليه الله {صلى النبي على أيضا وقدم

سإبق وسإلم}مما عليه الله {صلى النبي إلى واعتذر فأسإلم - المزنأي بالضم
وذم بذمه لتعريضه دمه أهدر وسإلم}قد عليه الله {صلى النبي وكان منه

وسإلم}حين عليه الله {صلى النبي وأنأشد له شعر في عنه الله رضي الصديق
البسيط من ) ومنها متبول اليوم فقلبي سإعاد ( بانأت المشهورة قصيدته وافاه
أوعدنأي الله رسإول أن نأبئت

مأمول الله رسإول عند والعفو
ال نأافلة أعطاكا الذي هداكا مهل

وتفضيل مواعيظ فيه قرآن
ولم الوشاة بأقوال تأخذنأي ل

القاويل في كثرت ولو أذنأب
خلفته أيام في سإفيان أبي بن معاوية منه فاشتراها بردته وكساه عنه فعفا
فيها يكفن أن وأوصى درهم ألف بمئة

تبوكا غزوة

عليه الله {صلى النبي غزا منها رجأب - في التاسإعة - وهي السنة هذه وفي
عليه الله {صلى النبي غزاها غزوة آخر ) وهي ( تبوكا وسإلم}غزوة

أنأه وذلك الحر شدة في لوقوعها العسرة سإاعة تعالى الله وسإلم}وسإماها
لغزو بالتهيؤ أصحابه أمر العرب من عدو له يبق لم وسإلم}لما عليه الله {صلى
فأنأفق المعسرين إعانأة على منهم الموسإرين ) وحث ( الشام إلى الروم
مئة تسع على وحمل ذهبا دينار ألف فيها عنه الله رضي عفان بن عثمان

ألف فذلك الله سإبيل في فرسإا وخمسين بعيرا وخمسين
الله {صلى النبي قال حتى العسرة جأيش مجهز عنه الله رضي سإمى وبذلك

عمل ما عثمان ضر ما وقال راض عنه فإنأي عثمان عن ارض وسإلم}اللهم عليه
حوصر حين عنه الله رضي عثمان أن ومسلم البخاري صحيحي وفي اليوم بعد

الله {صلى الله رسإول أصحاب إل أنأشد ول بالله أنأشدكم وقال عليهم أشرف
جأهز من وسإلم}قال عليه الله {صلى النبي أن تعلمون وسإلم}ألستم عليه

الله {صلى الله رسإول أن تعلمون ألستم فجهزتهم الجنة فله العسرة جأيش
قال فيما فصدقوه فحفرتها الجنة فله رومة بئر حفر من وسإلم}قال عليه

سإبعين بلغوا وسإلم}حتى عليه الله {صلى الله رسإول مع المسلمون وأوعب
ذكرهم التي خلفوا الذين الثلثإة سإوى معذور أو منافق إل عنها يتخلف ولم ألفا

عليه الله {صلى الله رسإول أن الصحيحين ففي عنه الله رضي علي وسإوى
) فقال ( المدينة على عنه الله رضي عليا ) واسإتخلف ( تبوكا إلى وسإلم}خرج

من هارون بمنزلة مني تكون أن ترضى أل فقال والنساء الصبيان في أتخلفني
عليه الله {صلى - أنأه الصحيحين - أي وفيهما بعدي نأبي ل أنأه إل موسإى

) إن ( تبوكا ب وسإلم}قال
فيه معنا وهم إل شعبا ول واديا قطعنا ما العذر حبسهم أقواما بالمدينة

العراب من المعذرين أمر
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على ول المرضى على ول الضعفاء على ( ليس المعذرين في أيضا الله وأنأزل
من المحسنين على ما ولرسإوله لله نأصحوا إذا حرج ينفقون ما يجدون ل الذين
91 9 التوبة ) سإورة رحيم غفور والله سإبيل

المنافقين أمر
وهم يستئذنأونأك الذين على السبيل ( إنأما تعالى قوله المنافقين في وأنأزل
قلوبهم على الله - ( وطبع النساء ) - أي الخوالف مع يكونأوا بأن رضوا أغنياء
93 9 التوبة ) سإورة يعلمون ل فهم

البكائين أمر
الله رسإول إلى الشعري موسإى أبا أرسإلوا الشعريين أن أيضا الصحيحين وفي

غزوة وهي العسرة جأيش في لهم الحملن وسإلم}يسأله عليه الله {صلى
- كما عليه أحملكم شيئا أجأد ل أي شيء على أحملكم ل والله ) فقال ( تبوكا

ما إذا الذين على ( ول فيهم الله فأنأزل يبكون - فرجأعوا الخرى الرواية في
حزنأا الدمع من تفيض وأعينهم تولوا عليه أحملكم ما أجأد ل قلت لتحملهم أتوكا

عليه الله {صلى النبي إن  ثإم92 9 التوبة ) سإورة ينفقون ما يجدون أل
إلى بها فانأطلق خذها فقال موسإى أبي إلى بها فأرسإل أبعرة سإتة وسإلم}ابتاع

وسإلم}بسبيله عليه الله {صلى ومضى أصحابك
بالحجر وسإلم}وأصحابه عليه الله {صلى النبي مرور
- قال ثإمود - ديار بالحجر وسإلم}لما عليه الله {صلى أنأه الصحيحين وفي

أن إل أصابهم ما يصيبكم أن أنأفسهم ظلموا الذين مساكن تدخلوا ل لصحابه
- غطاه - أي رأسإه قنع ثإم باكين تكونأوا

الوادي أجأاز حتى السير وأسإرع
وأذرح وجأرباء أيلة وسإلم}أهل عليه الله {صلى النبي مصالحة

وصالح ليلة عشرة بضع بها أقام الروم بلد أدنأى ) وهي ( تبوكا إلى انأتهى ولما
عدوا يلق ) ولم ( المدينة إلى رجأع ثإم الجزية على الناحية أهل من جأملة

تخلفهم عن المنافقين اعتذار
له ويحلفون عنه تخلفهم عن إليه يعتذرون المنافقون ) جأاء ( المدينة قدم فلما

فيهم تعالى الله فأنأزل تعالى الله إلى سإرائرهم ووكل معذرتهم منهم فقبل
من الله نأبأنأا قد لكم نأؤمن لن تعتذروا ل قل إليهم رجأعتم إذا إليكم ( يعتذرون

القوم عن يرضى ل الله فإن عنهم ترضوا ( فإن قوله إلى ) اليات أخباركم
ابن وسإماها براءة سإورة فيهم  ونأزلت96 - 94 9 التوبة ) سإورة الفاسإقين

فيهم ينزل لم - وقال تعالى بالله - والعياذ الفاضحة عنهما الله رضي عباس
ذكرته إل منهم أحدا تبق لم أنأها ظنوا ) حتى ) ( ومنهم ) ( ومنهم ( ومنهم

الربيع بن ومرارة أمية بن وهلل مالك بن كعب أمر

الوسإي أمية بن وهلل الخزرجأي مالك بن كعب وهم خلفوا الذين الثلثإة أما
اسإتطاعتهم مع كسل بل لعذر ول لنفاق يتخلفوا لم فإنأهم الربيع بن ومرارة

من وكان عليهم الله تاب ثإم فعوقبوا العقاب فاسإتحقوا كسل الصلة تركا كمن
الله رضي مالك بن كعب عن صحيحيهما في ومسلم البخاري ذكره ما خبرهم

إل غزاها غزوة وسإلم}في عليه الله {صلى الله رسإول عن أتخلف لم قال عنه
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) ولم ( بدرا أشهد لم أنأي ) غير ( تبوكا غزوة في

عنه تخلفت حين مني أيسر ول أقوى قط أكن ولم عنها تخلف أحدا الله يعاتب
من أقض وسإلم}ولم عليه الله {صلى الله رسإول فتجهز الغزوة تلك في

حتى المر بي يتباطأ يزل فلم بيومين أو بيوم بعده أتجهز فقلت شيئا جأهازي
مغموصا رجأل إل أجأد ل أنأي أحزنأني الناس في خرجأت إذا فكنت الغزو تباعد
أن بلغني فلما الضعفاء من الله عذر ممن رجأل - أو به معيرا - أي بالنفاق عليه

وأقول الكذب أتذكر طفقت راجأعا وسإلم}قفل عليه الله {صلى الله رسإول
بشيء عنه أخرج ل أنأي وعرفت الكذب عني زاح ثإم غدا سإخطه من أخرج بماذا
وسإلم} عليه الله {صلى الله رسإول قدم فلما صدقه فأجأمعت كذب فيه

منهم فقبل له ويحلفون إليه يعتذرون فطفقوا المخلفون ) جأاءه ( المدينة
عليه فسلمت فجئته تعالى الله إلى سإرائرهم ووكل لهم واسإتغفر علنأيتهم
من غيركا عند جألست لو والله فقلت خلفك ما قال ثإم المغضب تبسم فتبسم

والله ولكني جأدل أعطيت ولقد بعذر سإخطه من سإأخرج أن لرأيت الدنأيا أهل
علي الله يسخطك أن ليوشكن عني به ترضى كذب حديث اليوم حدثإتك لئن

كان ما والله ول الله عفو فيه لرجأو إنأي فيه علي تجد صدق حديث حدثإتك ولئن
يقضي حتى فقم صدق فقد هذا وسإلم}أما عليه الله {صلى فقال عذر من لي

أكون ل - أن اللم بكسر - أي سإلمة بني من رجأال فلمني فقمت فيك الله
نأعم قالوا أحد هذا معي لقي هل فقلت المخلفون إليه اعتذر كما اعتذرت

صالحين رجألين لي فذكروا الواقفي أمية بن وهلل العمري الربيع بن مرارة

الله رسإول ونأهى لي ذكروهما حين فمضيت أسإوة ) فيهما ( بدرا شهدا قد
الناس فاجأتنبنا خاصة الثلثإة أيها كلمنا عن وسإلم}المسلمين عليه الله {صلى
ذلك على فلبثنا أعرف التي بالرض هي فما الرض تنكرت حتى لنا وتغيروا

تعالى الله ذكرها التي الحال على وأنأا الفجر صلة صليت فلما ليلة خمسين
جأالس وأنأا سإمعت نأفسي علي وضاقت رحبت بما الرض علي ضاقت وقد
مالك بن كعب يا صوته بأعلى ) يقول ( سإلع على أوفى صارخا بيتي ظهر على
وسإلم}الناس عليه الله {صلى الله رسإول آذن وقد سإاجأدا لله فخررت أبشر
ثإوبي له نأزعت صوته سإمعت الذي جأاءنأي فلما يبشرونأنا فذهبوا علينا الله بتوبة

فلبستهما ثإوبين واسإتعرت يومئذ غيرهما أملك ما ووالله ببشراه إياهما فكسوته
فوجأا فوجأا الناس وسإلم}فيتلقانأي عليه الله {صلى الله رسإول إلى وانأطلقت

- لي وسإلم}قال عليه الله {صلى النبي على وسإلمت المسجد دخلت فلما
الله وأنأزل أمك ولدتك منذ عليك مر يوم بخير - ابشر السرور من يبرق ووجأهه

في اتبعوه الذين والنأصار والمهاجأرين النبي على الله تاب ( لقد رسإوله على
بهم إنأه عليهم تاب ثإم منهم فريق قلوب يزيغ كاد ما بعد من العسرة سإاعة
رحبت بما الرض عليهم ضاقت إذا حتى خلفوا الذين الثلثإة وعلى رحيم رؤوف

ليتوبوا عليهم تاب ثإم إليه إل الله من ملجأ ل أن وظنوا أنأفسهم عليهم وضاقت
التواب هو الله إن

117 9 التوبة ) سإورة الصادقين مع وكونأوا الله اتقوا آمنوا الذين أيها يا الرحيم
في أعظم للسإلم هدانأي أن بعد قط نأعمة من علي الله أنأعم ما الله  فو119- 

كذبته أكون ل وسإلم}وأن عليه الله {صلى الله لرسإول صدقي من نأفسي
ما شر الوحي أنأزل حين كذبوا للذين قال الله فإن كذبوا الذين هلك كما فأهلك

فأعرضوا عنهم لتعرضوا إليهم انأقلبتم إذا لكم بالله ( سإيحلفون فقال لحد قال
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لترضوا لكم يحلفون يكسبون كانأوا بما جأزاء جأهنم ومأواهم رجأس إنأهم عنهم
9 التوبة ) سإورة الفاسإقين القوم عن يرضى ل الله فإن عنهم ترضوا فإن عنهم

9596
فائدة

مالك بن كعب توبة تعالى الله قبول في

واضح دليل عليك مر يوم بخير أبشر وسإلم}لكعب عليه الله {صلى قوله في
) ( العقبة ب وبايع أسإلم كعب إذ نأقص إليها يتطرق ل عبده على الله توبة أن

غير عاقبتها لكن شريفة أيام هذه وكل المشاهد ) من وتبوكا ( بدر غير وشهد
ذما يتحول ل عباده من عليه أثإنى من على الله ثإناء أن يعلم وبذلك مأمونأة
تقرير وسإيأتي عنهم وسإلم}ورضي عليه الله {صلى نأبيه أصحاب على كثنائه

لفضلهم معقود فصل في ذلك
النجاشي وفاة
عليه الله {صلى النبي لهم نأعى رجأب في التاسإعة السنة أي وفيها

{صلى أنأه الصحيحين وفي جأماعة المصلى في عليه وصلى وسإلم}النجاشي
صاحب النجاشي لهم وسإلم}نأعى عليه الله

في بهم وصف لخيكم اسإتغفروا وقال فيه مات الذي اليوم ) في ( الحبشة
أربعا وكبر عليه فصلى المصلى

عنه الله رضي بكر أبي حج
بالناس عنه الله رضي بكر أبو حج التاسإعة السنة أي السنة هذه خاتمة وفي
من المشركون اعتاده ما فذكر يحج أن وسإلم}هم عليه الله {صلى النبي وكان

وأمر الحج عن ذلك فثناه المعاهدة من وبينهم بينه ما مع حجهم في الجهالت
أبي عن ومسلم البخاري وروى براءة سإورة بصدر معه وبعث الحج على بكر أبا

الله رسإول عليها أمره التي الحجة في بعثه بكر أبا أن عنه الله رضي هريرة
النحر يوم الناس في يؤذن رهط في الوداع حجة وسإلم}قبل عليه الله {صلى

إلى بكر أبو فنبذ قال عريان بالبيت يطوف ول مشركا العام بعد يحج ل أن
النبي فيه حج الذي القابل العام في يحج فلم عهودهم العام ذلك في الناس
الذي العام في تعالى الله وأنأزل مشركا الوداع وسإلم}حجة عليه الله {صلى

فل نأجس المشركون إنأما ءامنوا الذين أيها ( يا عنه الله رضي بكر أبو فيه حج
28 9 التوبة ) سإورة هذا عامهم بعد الحرام المسجد يقربوا

ببراءة بصدر عنه الله رضي وسإلم}عليا عليه الله {صلى النبي بعث
براءة بصدر عنه الله رضي وسإلم}عليا عليه الله {صلى النبي ( بعث

النبي بعث إسإحاق ابن ) وقال ( منى أهل في ببراءة معنا فأذن هريرة أبو قال
بعده بعث ثإم أميرا بكر وسإلم}أبا عليه الله {صلى

لئل براءة سإورة صدر الناس على يقرأ بأن العهود نأبذ يتولى أن وأمره عليا
تولى من إل العقود نأبذ يتولى أل عادتهم من كان إذ عذر للمشركين يبقى

أبا علي أدركا فلما إسإحاق ابن قال بيته أهل من رجأل أو صاحبها وهو عقدها
ب ينادي علي فكان مضيا ثإم مأمور بل فقال مأمور أم أأمير بكر أبو له قال بكر

تعالى لقوله ي أ له عهد ل ثإم أشهر أربعة فله أجأل له كان من ) أن ( منى
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2 9 التوبة ) سإورة أشهر أربعة الرض في ( فسيحوا

أو أنأت إل البراءة أي يؤديها لن ( إنأه له فقال أتاه جأبريل أن الطبرانأي وروى
) منك رجأل
الوداع حجة
وسإميت الوداع وسإلم}حجة عليه الله {صلى النبي حج العاشرة السنة وفي
عني خذوا وقال فيها الناس وسإلم}ودع عليه الله {صلى لنأه الوداع حجة

عليه الله {صلى وحج هذا عامي بعد أحج ل لعلي أدري ل فإنأي مناسإككم
الله رضي الصحابة من كثير وبخلق عنهن الله رضي كلهن وسإلم}بأزواجأه

الله {صلى به يأتم أن يلتمس كلهم ألفا أربعون الصحابة من فحضرها عنهم
عليه الله {صلى وقال الجاهلية شعائر وأبطل المناسإك وسإلم}فعلمهم عليه

هاتين قدمي تحت موضوع الجاهلية أمر من شيء كل إن أل خطبته وسإلم}في
تضلوا لن ما فيكم تركت وقد موضوع الجاهلية وربا موضوعة الجاهلية ودماء
نأشهد قالوا قائلون أنأتم فما عني تسألون وأنأكم الله كتاب به تمسكتم إن بعده
قوله علينا ونأزل مرات ثإلثا أشهد اللهم فقال ونأصحت وأديت بلغت قد أنأك

السإلم لكم ورضيت نأعمتي عليكم وأتممت دينكم لكم أكملت ( اليوم تعالى
3 5 المائدة ) سإورة دينا

ب وسإلم}واقف عليه الله {صلى وهو العصر بعد عرفة يوم نأزولها وكان
له فقال بكى عنه الله رضي عمر سإمعها ولما الجمعة يوم ) وذلك ( عرفات

قال نأقص إل شيء يكمل لم إنأه قال يبكيك وسإلم}ما عليه الله {صلى النبي
بعدها ينزل ولم أشهر ثإلثإة وسإلم}نأحو عليه الله {صلى بعدها فعاش صدقت

ابن عن ومسلم البخاري صحيحي وفي الحكام من غيرهما ول حرام ول حلل
عليه الله {صلى والنبي الوداع بحجة نأتحدثا كنا قال عنهما الله رضي عمر

ذكر ثإم عليه وأثإنى الله فحمد الوداع حجة ما نأدري فل أظهرنأا وسإلم}بين
أنأذره أمته أنأذر وقد إل نأبيا الله بعث ما وقال ذكره في فأطنب الدجأال المسيح

يخفى فليس شأنأه من عليكم خفي فما فيكم يخرج وإنأه بعده من والنبيون نأوح
أل طافية عنبة عينه كأن اليمنى العين أعور وإنأه بأعور ليس ربكم أن عليكم

في هذا بلدكم في هذا يومكم كحرمة وأموالكم دماءكم عليكم حرم الله وإن
ويحكم أو ويلكم ثإلثإا اشهد اللهم قال نأعم قالوا بلغت هل أل هذا شهركم
الصحيحين أي وفيهما بعض رقاب بعضكم يضرب كفارا بعدي ترجأعوا ل انأظروا

فقال عيدا اليوم ذلك لتخذنأا فينا الية هذه نأزلت لو قالوا اليهود من أنأاسإا أن
دينكم لكم أكملت ( اليوم فقالوا هي آية أية عنه الله رضي الخطاب بن عمر

عنه الله رضي عمر ) فقال دينا السإلم لكم ورضيت نأعمتي عليكم وأتممت
عليه الله {صلى الله ورسإول أنأزلت أنأزلت مكان أي لعلم إنأي والله

) ( المدينة وسإلم}إلى عليه الله {صلى قفل ) ثإم ( عرفة ب وسإلم}واقف
وصفر والمحرم الحجة ذي بقية بها فأقام
عنهما الله رضي زيد بن أسإامة سإرية

رضي حارثإة بن زيد بن أسإامة عليهم ) وأمر ( الشام إلى بالجهاز الناس أمر ثإم
عند التي القرية يحرق ) وأن ( البلقاء تخوم الخيل ء يوطى أن وأمره عنهم الله
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فطعن المشركين من ثإأره يدركا أن بذلك وأراد زيد أبوه قتل ) حيث ( مؤتة

المهاجأرين جألة على غلما أمر وقالوا مولى ولكونأه سإنه لحداثإة إمارته في نأاس
ذلك بلغه فلما وسإلم}المرض عليه الله {صلى الله برسإول وابتدأ والنأصار

عليهم أمره من وبطاعة بالجهاز وأمرهم عليه وأثإنى تعالى الله فحمد خرج
النبي بعث قال عنهما الله رضي عمر ابن عن ومسلم البخاري صحيحي وفي

في الناس بعض فطعن زيد بن أسإامة عليهم وأمر وسإلم}بعثا عليه الله {صلى
إمارته في تطعنوا إن وسإلم}فقال عليه الله {صلى الله رسإول فقام إمارته

وإن للمارة لخليقا كان إن الله وأيم قبل من أبيه إمارة في تطعنون كنتم فقد
بعده إلي الناس أحب لمن هذا وإن إلي الناس أحب لمن كان

ما ينتظرون وسإلم}فأقاموا عليه الله {صلى فثقل جأهازهم في الناس فأخذ
رسإوله في قاض الله

وسإلم} عليه الله {صلى النبي مرض
يوعك وكان والحمى والصداع وسإلم}بالحاضرة عليه الله {صلى وجأعه وكان
عائشة بيت في يمرض أن اسإتأذنأهم ثإم نأسائه على به يدار وكان شديدا وعكا
فصلى بالناس يصلي أن بكر أبا أمر الصلة إلى الخروج عن عجز فلما له فأذن
بهم

وسإلم} عليه الله {صلى النبي مرض اشتداد
على دخلت قال عنه الله رضي مسعود ابن عن ومسلم البخاري صحيحي وفي
فمسسته شديدا وعكا يوعك وهو مرضه وسإلم}في عليه الله {صلى النبي
كما لوعك إنأي أجأل قال شديدا وعكا لتوعك إنأك الله رسإول يا فقلت بيدي

مسلم من ما كذلك ذلك أجأل قال أجأرين لك بأن ذلك قلت منكم رجألن يوعك
ورقها الشجرة تحاثا كما سإيئاته به كفر إل فوقها فما شوكة أذى يصيبه

بالناس يصلي أن عنه الله رضي بكر وسإلم}أبا عليه الله {صلى النبي أمر

{صلى النبي ثإقل قالت عنها الله رضي عائشة - عن الصحيحين - أي وفيهما
عليه فأغمي فاغتسل ففعلنا المخضب في ماء لي ضعوا وسإلم}فقال عليه الله
الناس أصلى فقال الخرة العشاء بصلة المسجد في عكوف والناس أفاق ثإم

رسإول فراجأعت قالت بالناس فليصل بكر أبا مروا فقال ينتظرونأك هم ل قلنا
لم أنأه إل مراجأعته كثرة على حملني وما ذلك وسإلم}في عليه الله {صلى الله
لن أنأه أرى كنت ول أبدا مقامه قام رجأل بعده الناس يجب أن قلبي في يقع

{صلى الله رسإول ذلك يعدل أن فأردت به الناس تشاءم إل أحد مقامه يقوم
أبي وسإلم}إلى عليه الله {صلى النبي فأرسإل بكر أبي وسإلم}عن عليه الله
بالناس صل عمر - يا رقيقا رجأل - وكان بكر أبو فقال بالناس يصلي بأن بكر

{صلى النبي إن ثإم اليام تلك بالناس بكر أبو وصلى بذلك أحق أنأت عمر فقال
بين الظهر لصلة فخرج خفة نأفسه من - وجأد أيام بعد وسإلم}- أي عليه الله

النبي إليه فأومأ ليتأخر ذهب بكر أبو رآه فلما بالناس يصلي بكر وأبو رجألين
فجعل فأجألساه جأنبه إلى أجألسانأي وقال يتأخر ل وسإلم}بأن عليه الله {صلى

يأتمون وسإلم}والناس عليه الله {صلى النبي بصلة يأتم وهو يصلي بكر أبو
- لهم كالمبلغ - أي بكر أبي بصلة
فائدة

بالناس يصلي أن بكر وسإلم}أبا عليه الله {صلى النبي أمر في
أبا إن له تقول مرات ثإلثا راجأعته عنها الله رضي عائشة أن الصحيحين وفي
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بالناس فليصل عمر فمر الناس يسمع فلم البكاء غلبه قرأ إذ رقيق رجأل بكر
مروا فقال أيضا فراجأعته حفصة فأمرت بالناس فليصل بكر أبا مروا يقول وهو

يوسإف صواحب فإنأكن بالناس فليصل بكر أبا
حملني ( وما قولها من سإبق ما أضمرت عائشة أن المشابهة وجأه العلماء قال
- آخره ) - إلى رقيق رجأل أنأه - ( وأظهرت آخره ) - إلى مراجأعته كثرة على

بالضيافة إكرامهن وأظهرت النسوة اسإتدعت التي العزيز امرأة فأشبهت
في بذلك صرحت كما رأينه إذ يوسإف بحب شغفها في يعذرنأها أن وأضمرت

أعلم  والله32 12 يوسإف ) سإورة فيه لمتنني الذي ( فذلكن قولها
كتابا لصحابه يكتب وسإلم}أن عليه الله {صلى النبي هم

لقد مرضه في وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه أيضا عنها الصحيحين وفي
المتمنون ينتمي أو القائلون يقول أن وأعهد وابنه بكر أبي إلى أرسإل أن هممت

المؤمنون ويدفع الله يأبى قلت ثإم
الناس وسإلم}في عليه الله {صلى خطبته
النبي أن عنه الله رضي الخدري سإعيد أبي - عن الصحيحين - أي وفيهما
ما وبين الدنأيا بين عبدا خير الله إن فقال الناس وسإلم}خطب عليه الله {صلى

ما نأفسي في - فقلت لبكائه فعجبنا بكر أبو فبكى قال الله عند ما فاختار عنده
ما فاختار الله عند ما وبين الدنأيا بين عبدا خير الله يكون أن الشيخ هذا يبكي
أبو وكان العبد وسإلم}هو عليه الله {صلى الله رسإول فكان وجأل عز الله عند
- به أعلمنا بكر

علي الناس أمن من إن تبك ل بكر أبا وسإلم}يا عليه الله {صلى النبي فقال
ولكن بكر أبا لتخذت ربي غير خليل متخذا كنت ولو بكر أبا وماله صحبته في

بكر أبي باب إل سإد إل باب المسجد في يبقين ل ومودته السإلم أخوة
وبشارته عنها الله رضي فاطمة إلى وسإلم}نأفسه عليه الله {صلى النبي نأعي
لها

شكواه في فاطمة ابنته وسإلم}دعا عليه الله {صلى أنأه الصحيحين أي وفيهما
قالت فضحكت بشيء فسارها دعاها ثإم فبكت بشيء فسارها فيها قبض التي

ثإم فبكيت ذلك وجأعه في يقبض أنأه أخبرنأي فقالت موته بعد فسألتها عائشة
أشهر بستة بعده عنها الله رضي فماتت فضحكت يتبعه أهله أول أنأي أخبرنأي

قبض التي السنة وسإلم}في عليه الله {صلى النبي على الوحي نأزول كثرة
فيها

{صلى رسإوله على تابع الله إن قال عنه الله رضي أنأس عن البخاري وروى
رسإول توفي ثإم الوحي كان ما أكثر توفاه حين الوحي وسإلم}نأزول عليه الله
وسإلم}بعد عليه الله {صلى الله
الحكام عن وسإؤالهم الوفود لكثرة وذلك العلماء قال
وسإلم} عليه الله {صلى بأبيها ألم لما عنها الله رضي فاطمة تأثإر

وسإلم}جأعل عليه الله {صلى النبي ثإقل لما قال أيضا عنه الصحيحين أي وفيه
على ليس لها فقال أباه واكرب السلم عليها فاطمة فقالت الكرب يتغشاه

أطابت أنأس يا السلم عليها فاطمة قالت دفناه فلما قال اليوم بعد كرب أبيك
التراب نأبيكم على تحثوا أن أنأفسكم
قبضه وسإلم}عند عليه الله {صلى النبي ( تخيير



 السإلمية مشكاة مكتبة

صحيح وهو الله رسإول كان قالت عنها الله رضي عائشة عن الصحيحين وفي
الدنأيا بين ويخير الجنة في مقعده يرى حتى قط نأبي يقبض لن إنأه يقول

الذين ( مع بحة أخذته وقد يقول فيه مات الذي مرضه في فسمعته والخرة
أولئك وحسن والصالحين والشهدآء والصديقين النبيين من عليهم الله أنأعم

قال ثإم السماء إلى بصره شخص ثإم رواية  وفي69 4 النساء ) سإورة رفيقا
يحدثإنا كان الذي حديثه أنأه وعرفت يختارنأا ل إذا فقلت العلى الرفيق اللهم
بالرفيق وألحقني وارحمني لي اغفر اللهم قال أنأه رواية وفي صحيح وهو

العلى
وفاته يوم وسإلم}صبيحة عليه الله {صلى تلنبي ( خروج

في هم بينما المسلمين أن عنه الله رضي مالك بن أنأس عن الصحيحين وفي
الله رسإول إل يفجأهم لم لهم يصلي بكر وأبو الثإنين يوم من الفجر صلة

صفوف وهم إليهم فنظر عائشة حجرة سإتر كشف وسإلم}قد عليه الله {صلى
أن وظن الصف ليصل عقبيه على بكر أبو فنكص يضحك فتبسم الصلة في

وهم أنأس فقال الصلة إلى يخرج أن وسإلم}يريد عليه الله {صلى الله رسإول
عليه الله {صلى الله برسإول فرحا صلتهم في يفتتنوا أن المسلمون

ومات الستر وأرخى الحجرة ودخل صلتكم أتموا أن بيده إليهم وسإلم}فأشار
يومه من

الموت وسإلم}سإكرات عليه الله {صلى النبي معالجة
ركوة عنده وسإلم}كانأت عليه الله {صلى الله رسإول أن الصحيحين أي وفيهما

الله إل إله ل أن أشهد ويقول وجأهه بها ويمسح فيها يديه يدخل فجعل ماء فيها
قبض حتى العلى الرفيق في يقول فجعل يده نأصب ثإم سإكرات للموت إن

وسإلم} عليه الله {صلى يده ومالت
فائدة

العلى الرفيق وسإلم}لقاء عليه الله {صلى الرسإول حب في
كلمة وهي عليه يعاد يزل لم التخيير لن يكررها يزل لم إنأما العلماء قال

ومنه والقلب باللسان الذكر وسإر التوحيد لباب هو الذي الله لقاء حب تتضمن
مات ) إذا الله إل إله ( ل ب يتلفظ أن المحتضر نأجاة في يشترط ل أنأه يستفاد

أعلم والله باليمان مطمئن وقلبه
قبض وسإلم}يوم عليه الله {صلى النبي عمر

الله رسإول بعث قال عنهما الله رضي عباس ابن عن البخاري صحيح وفي
سإنة عشرة ) ثإلثا ( مكة ب ومكث سإنة وسإلم}لربعين عليه الله {صلى
ابن وهو ومات سإنين ) عشر ( المدينة إلى فهاجأر بالهجرة أمر ثإم إليه يوحى
سإنة وسإتين ثإلثا

وسإلم} عليه الله {صلى النبي لوفاة المسلمين دهشة
دهشة عنهم الله رضي أصحابه دهش عنده ما له واختار إليه الله قبضه ولما

وأبي العباس من أثإبت فيهم يكن ولم المصيبة لعظم أحلمهم وطاشت عظيمة
السنن في ماجأه وابن النبوية الشمائل في الترمذي وروى عنهما الله رضي بكر
الله {صلى النبي فيه دخل الذي اليوم كان لما قال عنه الله رضي أنأس عن

مات الذي اليوم كان ولما شيء كل منها ) أضاء وسإلم}( المدينة عليه
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رسإول عم ابن الحارثا بن سإفيان أبو يقول ذلك وفي شيء كل منها أظلم فيه
الوافر وسإلم}من عليه الله {صلى الله

يزول ل ليلي فبات أرقت
طول فيه المصيبة أخي وليل

فيما وذاكا البكاء وأسإعدنأي
قليل به المسلمون أصيب

وجألت مصيبتنا عظمت لقد
الرسإول قبض قد قيل عشية

عراها مما أرضا وأضحت
تميل جأوانأبها بنا تكاد

فينا والتنزيل الوحي فقدنأا
جأبرائيل ويغدو به يروح
عليه سإالت ما أحق وذاكا

تسيل كادت أو الناس نأفوس
عنا الشك يجلو كان نأبي
يقول وما إليه يوحى بما

ضلل نأخشى فما ويهدينا
دليل لنا والرسإول علينا

عذر فذاكا جأزعت إن أفاطم
السبيل ذاكا تجزعي لم وإن

قبر كل سإيد أبيك فقبر
الرسإول الناس سإيد وفيه

وسإلم} عليه الله {صلى النبي وفاة من عنه الله رضي بكر أبي موقف
بكر وأبو وسإلم}مات عليه الله {صلى النبي أن صحيحه في البخاري وروى
مات ما والله يقول عنه الله رضي عمر ) فقام ( العالية ب عنه الله رضي

رجأال أيدي فليقطعن الله وسإلم}وليبعثنه عليه الله {صلى الله رسإول
عليه الله {صلى الله رسإول وجأه عن فكشف بكر أبو فجاء وأرجألهم

يذيقك ل بيده نأفسي والذي وميتا حيا طبت وأمي أنأت بأبي وقال وسإلم}وقبله
الله فحمد الناس إلى خرج ثإم متها فقد عليك كتبت التي الموتة أما موتتين الله

محمدا وسإلم}فإن عليه الله {صلى محمدا يعبد كان من أل قال ثإم عليه وأثإنى
حي الله فإن الله يعبد كان ومن مات قد

30 39 الزمر ) سإورة ميتون وإنأهم ميت ( إنأك تعالى قوله تل ثإم يموت ل
قتل أو مات أفإين الرسإل قبله من خلت قد رسإول إل محمد ( وما تعالى وقوله

الله وسإيجزى شيئا الله يضر فلن عقبيه على ينقلب ومن أعقابكم على انأقلبتم
وكأن حينئذ بالبكاء الناس فنشج  قال144 3 عمران آل ) سإورة الشاكرين

الناس منه فتلقاها بكر أبو تلها حتى الية هذه أنأزل الله أن يعلموا لم الناس
تلها بكر أبا سإمعت أن إل هو ما والله عنه الله رضي عمر قال يتلوها كلهم

مات وسإلم}قد عليه الله {صلى النبي أن وعلمت فعقرت
وسإلم} عليه الله {صلى النبي وفاة زمن

الول ربيع عشر ثإانأي الثإنين يوم وسإلم}ضحى عليه الله {صلى وفاته وكانأت
الثلثإاء يوم ودفن



 السإلمية مشكاة مكتبة
النبي ( دفن
بكر أبو عنهم الشك أزال حتى موته في لختلفهم دفنه تأخر وإنأما

في قال من ومنهم مسجده في قال من فمنهم يدفن أين أيضا اختلفوا ثإم
( القدس إلى يحمل قال من ومنهم وأصحابه إبراهيم ابنه دفن ) حيث ( البقيع

الله رضي أيضا الصديق الشك أزال حتى السلم عليه إبراهيم أبيه قبر ) عند
إل نأبي دفن ما وسإلم}يقول عليه الله {صلى الله رسإول سإمعت فقال عنه

) ( السنن في ماجأه وابن الموطأ في مالك أخرجأه يموت حيث
سإاعدة بني سإقيفة أمر
بن لسعد الخلفة يعقدوا وأن المهاجأرين عن يتميزوا أن أرادوا النأصار إن ثإم

الئمة بأن عنه الله رضي الصدقي بكر أبي يد على الفتنة نأار الله فأطفأ عبادة
المة هذه لهلكت بكر أبو ( لول عنه الله رضي هريرة أبو قال ولهذا قريش من

(
عنه الله رضي بكر أبي مبايعة

الخطاب بن عمر أن عنهما الله رضي عباس ابن عن البخاري صحيح وفي
إنأه - فقال بكر أبي بيعة حديث - فذكر خلفته في الناس خطب عنه الله رضي

النأصار أن وسإلم}إل عليه الله {صلى نأبيه الله توفى حين خيرنأا من كان
أبي إلى المهاجأرون واجأتمع سإاعدة بني سإقيفة في بأسإرهم واجأتمعوا خالفونأا

حتى فانأطلقنا النأصار من هؤلء إخوانأنا إلى بنا انأطلق بكر لبي فقلت بكر
آحاد إليها اجأتمع التي - أي السإلم وكتيبة الله أنأصار نأحن قائلهم فقال أتيناهم
له فأنأتم خير من فيكم ذكرتم ما بكر أبو فقال أمير ومنكم أمير - فمنا الناس

ودارا نأسبا العرب أوسإط هم قريش من الحي لهذا إل المر هذا يعرف ولن أهل
أبي وبيد بيدي وأخذ شئتم أيهما فبايعوا الرجألين هذين أحد لكم رضيت وقد

بن عبيدة
فيضرب أقدم أن والله كان غيرها قال مما أكره فلم بيننا جأالس وهو الجراح بن

بكر أبو فيهم قوم على أتأمر أن من إلي أحب إثإم من ذلك يقربني ل عنقي
حضرنأا فيما وجأدنأا ما الختلف من خفت حتى الصوات وارتفعت اللغط وكثر
يبايعوا أن بيعة تكن ولم فارقناهم إن خشينا بكر أبي مبايعة من أقوى أمر من

الفساد فيقع نأخالفهم أن وإما نأرضى ل ما على نأبايعهم أن فإما بعدنأا منهم رجأل
ثإم المهاجأرون وبايعه فبايعته يده فبسط بكر أبا يا يدكا ابسط بكر لبي فقلت
عنه الله رضي علي سإيدنأا وأما الغد من العامة بيعة كانأت ثإم النأصار بايعه

{صلى الله رسإول بغسل مشغولين البيعة وقت في فكانأوا هاشم بني وسإائر
وسإائر وعمر بكر أبي اسإتبداد من أنأفسهم في فوقع وسإلم}وتكفينه عليه الله

إليها بادر إنأما روية عن تقع لم أنأها وسإبق عليهم بالمر والنأصار المهاجأرين
ولم لنأعقادها البيعة منهم بكر أبو يسأل فلم الفتنة في الوقوع من خوفا عمر

إليها هم يبادروا
النبي من ميراثإها عنها الله رضي فاطمة طلب

{صلى الله رسإول تركا مما نأصيبها بكر أبا سإألت عنها الله رضي فاطمة إن ثإم
بني أموال ) من ( المدينة ) وصدقات وفدكا ( خيبر وسإلم}من عليه الله
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الله رسإول سإمعت وقال ذلك بكر أبو عليها فأبى وقريظة والنضير قينقاع
كان من سإأعول ولكني صدقة تركناه ما نأورثا ل وسإلم}يقول عليه الله {صلى

الله رسإول كان شيئا تاركا لست وسإلم}وقال عليه الله {صلى يعوله النبي
من شيئا تركت إن أخشى فإنأي به عملت إل وسإلم}يفعله عليه الله {صلى

أزيغ أن أمره
فلما عنها الله رضي ماتت أن إلى بكر أبا فهجرت ذلك من نأفسها في فوقع
أن بكر أبي - إلى هاشم بني جأمع أن - بعد عنه الله رضي علي أرسإل ماتت
ولم فضلك عرفنا قد إنأا وقال تخلفه من علي إليه فاعتذر فأتاهم وحده يأتيهم

عينا ففاضت علينا بالمر اسإتبددت ولكنك إليك الله سإاقه خير على نأحسدكا
الله رسإول لقرابة والله وقال روية غير من البيعة بوقوع إليهم واعتذر بكر أبي

موعدكا علي له فقال قرابتي من أصل من إلي وسإلم}أحب عليه الله {صلى
الله رضي فبايعوه المسجد إلى هاشم بني من معه بمن راح ثإم للبيعة العشية

عنه الله رضي لعلي وقالوا والنأصار المهاجأرون بذلك فسر أجأمعين عنهم
- أن ومسلم البخاري - أي أيضا ورويا ومسلم البخاري ذلك روى أصبت أصبت

السابق الصدقة من نأصيبهما عنه الله رضي بكر أبي من سإأل والعباس عليا
عليه الله {صلى النبي عصبة هو والعباس فاطمة نأصيب علي سإأل ذكرها

الصحابة من جأماعة واسإتشهد عليهما فأبى عمر سإألها ثإم عليهما وسإلم}فأبى
نأورثا ل وسإلم}قال عليه الله {صلى النبي أن على الرحمن وعبد عثمان منهم

إليهما دفع ثإم عنهما الله رضي والعباس علي أيضا بذلك واعترف فشهدوا
عليه الله {صلى الله رسإول عمل بما فيها يعمل أن ) على ( المدينة صدقات

عليها تغلب عنه الله رضي عليا إن ثإم فأخذاها عنه الله رضي بكر وسإلم}وأبو
نأصفين بينهما ليقسمها عمر إلى فاختصما شيئا منها العباس عمه يعط فلم

يسع فلم إرثا أنأها تظن لئل القسم اسإم عليها يجري أن وكره عليهما ذلك فأبى
وعمر بكر أبو فيها عمل بما إل فيها يعمل أن خلفته مدة عنه الله رضي علي

{صلى النبي أزواج أن أيضا الصحيحين وفي أجأمعين عنهم الله رضي وعثمان
فقالت ميراثإهن يسألنه بكر أبي إلى عثمان يبعثن أن وسإلم}أردن عليه الله
النأبياء معاشر وسإلم}نأحن عليه الله {صلى الله رسإول قال أليس عائشة لهن

صدقة تركنا ما نأورثا ل
عنهن توفي وسإلم}اللواتي عليه الله {صلى زوجأاته
بكر أبي بنت عائشة وهن زوجأات تسع وسإلم}عن عليه الله {صلى وتوفي

أبي بنت رملة حبيبة وأم المصطلقية الحارثا بنت وجأويرية عمر بنت وحفصة
وصفية العامرية زمعة بنت وسإودة السإدية جأحش بنت وزينب الموية سإفيان

الحارثا بنت وميمونأة الهارونأية السإرائيلية النضرية أخطب بن حيي بنت
سإائر وعن عنهن الله رضي المخزومية أمية أبي بنت هند سإلمة وأم الهللية
أجأمعين الله رسإول أصحاب

تذييل
بعد الحق المام وفي المامة وشرائط المام نأصب وجأوب في فصول فيه

سإائر ثإم الربعة الخلفاء فضل وسإلم}وفي عليه الله {صلى الله رسإول
أجأمعين عنهم الله رضي الصحابة

 المام نأصب وجأوب في فصل
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الصحابة لجأماع المة على واجأب المام نأصب أن السنة أهل مذهب أن اعلم
خلو امتناع وسإلم}على عليه الله {صلى الله رسإول وفاة بعد عنهم الله رضي

في خطبته في عنه الله رضي الصديق قال وقد وإمام له خليفة عن الوقت
ل وأنأه مات قد محمدا وإن ( أل والنأصار المهاجأرين ) بين سإاعدة بني ( سإقيفة

ل أحد يقل ولم قوله قبول إلى الكل ) فبادر به يقوم إمام من الدين لهذا بد
أهم به اهتمامهم لشدة وتركوا له واجأتمعوا عليه اتفقوا بل ذلك إلى لي حاجأة

لم ثإم سإبق وسإلم}كما عليه الله {صلى الله رسإول تجهيز وهو عندهم الشياء
نأصب فإن وأيضا والعصار المصار جأميع في ذلك على بعدهم الناس يزل

مصالح انأتظمت قاهر رئيس لهم كان إذا الناس لن الضرر دفع يتضمن المام
من فيه ورسإوله الله شرع فيما الشريف الشرع مقاصد لن ودنأياهم دينهم

إما الخلق إلى عائدة مصالح هي إنأما الدين شعائر وإظهار والحدود الحكام
وإل اختلفهم عند إليه يرجأعون بإمام إل يتم ل ذلك أن ومعلوم آجأل وإما عاجأل

بحيث الئمة موت عند الفتن من يثور ما لذلك ويشهد الهلكا إلى ذلك لفضى
والمعاد المعاش أمور لتعطلت تمادت لو بأنأها يقطع

الشتات نأار وأوقد مطامعه ومد رأسإه أطلع الله لعنه الشيطان أن سإبق وقد
أطفأها وسإلم}حتى عليه الله {صلى الله رسإول موت بعد الخلف راية ونأصب

الله قال بغيرهم الظن فما عنهم الله رضي المة أفضل أنأهم مع بالصديق الله
الله ولكن الرض لفسدت ببعض بعضهم الناس الله دفع ( ولول وتعالى سإبحانأه

بن الله عبد قول أحسن  وما251 2 البقرة ) سإورة العالمين على فضل ذو
البسيط من تعالى الله رحمه المباركا

معضلة بالسلطان يدفع الله
دنأيانأا إصلح وبه ديننا عن
سإبل لنا تأمن لم الئمة لول

لقوانأا نأهبا أضعفنا وكان
 المامة شروط في فصل

وهي بشروط لشخص والدنأيا الدين أمور في عامة رئاسإة أنأها المامة وحد
بالغا يكون أن الثانأي ودين عقل نأاقصات النساء إذ ذكرا يكون أن الول عشرة
نأفسه لتصرفات المجنون يصلح ل إذ عاقل يكون أن الثالث الصبي عقل لقصور

ولنأه سإيده بخدمة مشغول العبد إذ حرا يكون أن الرابع غيره عن فضل
الفاسإق لن عدل يكون أن الخامس له النأقياد عن النفوس تستنكف مستحقر

شرعا مأمون غير
رأي ذا يكون أن السادس مصارفها غير في الشياء وصرف الحقوق ضيع فربما

شجاعا يكون أن السابع الملك بأمر يقوم ل المغفل لن المور بتدبير وبصارة
العدو لجرأة المسلمين وحريم الدين حوزة عن الذب على له قوة ل الجبان لن

قريش من وسإلم}الئمة عليه الله {صلى لقوله قرشيا يكون أن الثامن عليه
الله {صلى قوله وأما عليه وإجأماعهم به عنهم الله رضي الصحابة عمل مع

والطاعة السمع على فمحمول حبشي لعبد ولو وأطيعوا وسإلم}اسإمعوا عليه
في مجتهدا عالما يكون أن التاسإع المام ولة من ونأحوهم الجيوش لمراء
لن الحوادثا في بالفتوى مشتغل وأعرابها العرب ولغة وفروعه الدين أصول
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الشبه وحل العقائد حفظ من يتمكن ل الجأتهاد رتبة عن القاصر أو الجاهل
 النزاع عند الخصومات فصل من ول والبراهين الحجج وإقامة

أو بكر كأبي والعقد الحل أهل يبايعه بأن إما طوعا المامة تعقد أن العاشر
عنه الله رضي الخطاب بن كعمر المامة لشروط جأامع سإابق إمام يستخلفه
البيعة صحة وشرط للمام البيعة عاقدي في الشروط

في يشترط ول بالمصالح ومعرفة رأي ذوي عدول يكونأوا أن العاقدين وشرط
عن فضل والعقد الحل أهل من ببلدها منهم الحاضرين إجأماع البيعة صحة

حضور إلى بكر لبي عقدها في يفتقروا لم الصحابة لن القطار أهل إجأماع
واحد ببيعة يكتفى بل أجأمعين عنهم الله رضي هاشم بني وسإائر وعباس علي
أهل سإائر على له المعقود اتباع ووجأوب له عقدها لمن المامة ثإبوت في منهم

سإبق كما بكر لبي عمر بعقد الدين في صلبتهم مع الصحابة لكتفاء السإلم
سإيأتي كما لعثمان عوف بن الرحمن عبد وعقد
إذا ثإم له عقدها في والربط الحل لهل السبق تم الذي للمام المامة انأعقاد

اتفق فإن الفتنة ثإوران إلى لدائه لخر عقدها يجز لم لشخص المامة انأعقدت
أمر إلى يفيء حتى يقاتل أن فيجب أصر إن باغ وغيره للسابق فالمامة التعدد

الختيار عليه وقع لمن العقد واسإتؤنأف الجميع في بطل السابق جأهل فإن الله
وعزله المام خلع جأواز

المسلمين مصالح وانأتقاض الدين أمور إخلل يقتضي ما المام من وجأد إذا ثإم
المضرة كان إذا إل ابتداء نأصبه لهم كان كما وعزله خلعه والعقد الحل لهل جأاز
المضرتين أدنأى فيحتمل تقريره في المضرة من أعظم خلعه في

بوجأود شروطها بعض فقد لمن المامة تقليد والعقد الحل لهل الجواز عدم
شروطها جأميع المستوفي الكامل

الكامل وجأود مع الشرائط لبعض فاقدا ينصبوا أن والعقد الحل لهل يجوز ول
المعتبر إذ أصلح المفضول كان إذا الفضل وجأود مع المفضول نأصب لهم نأعم
القيام على والقوة ومفاسإده مصالحه معرفة به والقيام أمر كل ولية في

أعلم بالرئاسإة هو وعمله علمه في مفضول ورب ومقاصده بلوازمه
فاقد نأصب الكامل فقد عند والعقد الحل لهل يجوز وكذا أقوم وبشرائطها

وبعض الئمة بنصب إل تندفع ل التي للمفاسإد دفعا السابقة الشرائط لبعض
المصلح من المفسد يعلم والله بعض من أهون الشر
وسإلم} عليه الله {صلى الله رسإول بعد الحق المام في فصل
الله {صلى الله رسإول بعد الحق المام أن على وخلفا سإلفا السنة أهل أجأمع
رضي الخلفة في ترتيبهم على علي ثإم عثمان ثإم عمر ثإم بكر وسإلم}أبو عليه
بل معين رجأل خلفة على ينص لم النبي أن على المة معظم وأجأمع عنهم الله

فليصل بكر أبا مروا كقوله بذلك وصية غير من بعده سإيكون ما إلى أشار
بكر أبا إل والمسلمون الله ويأبى وقوله بالناس

وبحضور مرضه في للصلة بكر أبي وسإلم}بتقديم عليه الله {صلى النبي أمر
علي
عليه الله {صلى الله رسإول قدم يقول كان عنه الله رضي عليا أن وثإبت
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شاء ولو مريض غير وصحيح غائب غير حاضر وأنأا بالناس فصلى بكر وسإلم}أبا

عليه الله {صلى الله رسإول رضيه من لدنأيانأا نأرضى أفل قدمني يقدمني أن
وسإلم}لديننا

جأباية إل الصلوات في المامة بعد الخلفة أمر من بقي وهل العلماء قال
الصلوات في المامة عن بكر أبو يعزل أن لغيري أو لي يحسن وكيف الزكوات

 الدين شعائر أعظم هي التي الصلوات في به مأموما خليفة غيره يكون أو

مفتاح وشيبة عثمان أعطى وسإلم}لما عليه الله {صلى أنأه وسإبق قلت
قال أولى فالمامة ظالم إل منكم ينزعها ل تالدة خالدة خذاها ) قال ( الكعبة

مسلم صحيح شرح في تعالى الله رحمه النووي الدين محيي الربانأي الشيخ
رضي الصحابة بإجأماع بل صريح بنص تكن لم عنه الله رضي بكر أبي ( وخلفة

نأص هناكا كان ولو عندهم فضله لشهرة فقدموه له عقدها على عنهم الله
أمير ( منا بقولهم أي النأصار من أول المنازعة تقع لم غيره على أو عليه صريح
بكر أبو احتج كما أي إليه ولرجأعوا معه ما النص حافظ ) ولذكر أمير ومنكم

قال إليه ورجأعوا قريش من وسإلم}الئمة عليه الله {صلى بقوله النأصار على
) عنه الله رضي بكر أبي على اتفقوا ثإم أول تنازعوا لكن

وسإلم}عليا عليه الله {صلى الرسإول اسإتخلف في الشيعة آراء تفنيد
أصل ل فباطل عنه الله رضي علي على النص من الشعية تدعيه ما ( وأما قال

نأص عنده كان ولو عنه الله رضي علي كذبهم من وأول المسلمين باتفاق له
) انأتهى اليام من يوم في ذكره أنأه ينقل ولم لذكره

تتوفر مما ذلك إذ عادة سإتره يمكن ولم لتواتر نأص ثإم كان ولو العلماء قال
إجأماعا بكر أبي لغير توجأد لم فالبيعة نأص يكن لم وإذا نأقله على الدواعي

عقد على المجمع عثمان ثإم عمر منصوبه ثإم الحق المام هو يكون أن فوجأب
عنهم الله رضي علي ثإم له الخلفة

فلم النص أظهر قد عنه الله رضي عليا أن الشيعة تدعيه ما وأما العلماء قال
المحض الكفر وباطنها الرفض ظاهرها التي الشنيعة أكاذيبهم فمن منه يقبل

على أجأمعوا لو إذ وحملوه الدين هذا نأقلوا الذين الصحابة على بذلك لزرائهم
وبطل عدالتهم وبطلت روايتهم لردت دفنه وقبل موته بعد نأبيهم وصية نأبذ

كره ولو كله الدين على يظهره أن الله وعد الذي أصله من الدين هذا حينئذ
المشركون

عنهم الله رضي وعثمان وعمر بكر أبا علي مبايعة

أبا وبايع عمر ول بكر أبا ينازع لم عنه الله رضي عليا أن على المة اجأتمعت وقد
لعثمان الخلفة عقد وأنأه موتهما بعد عليهما وأثإنى عمر وعن عنه وترضى بكر
يرى عنه الله رضي كان أو نأص عنده كان فلو وشغر الخلفة دسإت خل أن بعد
يزعمه وما معاوية أيام في الباغية الفئة نأازع كما لنازعهم للخلفة يتعين أنأه

علي منصب عنه يتحاشى الله دين في عنه الله رضي مداهنته من المبطلون
عنده وتبطل المثال بشجاعته تضرب الذي وهو كيف عنه الله رضي العلي

ل الذين الصحابة وبين هاشم بني نأخبة العشيرة عزة من فيه هو ما مع البطال
الهل الله سإبيل في بهجرهم القرآن لهم يشهد لئم لومة الله في تأخذهم
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من قوله من عنه سإبق كما كلها قريشا قاوم طالب أبو كان وإذا والوطان

الكامل
بجمعهم إليك يصلوا لن والله
دفينا التراب في أوسإد حتى

السإد التبول وبعل الرسإول أخي إلى ينسب أن السإلم يدعي لمن يجوز فكيف
وسإلم}أو عليه الله {صلى الله رسإول وصية نأبذ أنأه غالب بني ليث المواثإب

) عظيم بهتان هذا سإبحانأك بهذا نأتكلم أن لنآ يكون ( ما الله دين في داهن
16 224 النور سإورة

الله رضي علي كون توهم التي الظواهر من الشيعة به يتمسك وما العلماء قال
بل تلويحا الصديق تعين إلى تشير كثيرة بنصوص معارض للمامة متعينا عنه

قام وقد مقتضاها على الجأماع لنأعقاد عارضها ما وتأويل تقريرها يجب تصريحا
أن من القرون من بعدهم فمن الصحابة عصمة على القطعي المتواتر الدليل

والعدوان الثإم على تعاونأوا فلو أمة خير الله سإماهم وقد الضلل على يجتمعوا
غير اتبع نأم الله وعد وقد كيف أمة شر لكانأوا والبهتان الباطل أهل يزعم كما

غير ويتبع الهدى له تبين ما بعد من الرسإول يشاقق ( ومن تعالى فقال سإبيلهم
4 النساء ) سإورة مصيرا وسإآءت جأهنم ونأصله تولى ما نأوله المؤمنين سإبيل
115
أجأمعين عنهم الله رضي الربعة الخلفاء فضل في فصل
قريش من الئمة

 اثإنان منهم بقي ما قريش في المر هذا يزال وسإلم}ل عليه الله {صلى قال

{صلى وقال قريش من الخلفة تزيلوا ل أي المر بمعنى خبر هو العلماء قال
وقال عليهما متفق الدين أقاموا ما قريش في المر هذا وسإلم}إن عليه الله
في ليستخلفنهم الصالحات وعملوا منكم ءامنوا الذين الله ( وعد تعالى الله

لهم ارتضى الذي دينهم لهم وليمكنن قبلهم من الذين اسإتخلف كما الرض
الله {صلى عنه  وثإبت55 24 النور سإورة ) الية أمنا خوفهم بعد من وليبدلنهم

عضوضا ملكا تكون ثإم سإنة ثإلثإون بعدي الخلفة قال وسإلم}أنأه عليه
لها الله يقيم أن بد ل المة هذه أن من الحق الله بوعد الكريمة الية فدلت
أمنا خوفهم بعد من ويبدلهم لهم ارتضى الذي الدين لهم يمكن نأبيها بعد خلفاء
كان وإن اتفاقا فباطل الئمة الربعة الخلفاء بعد من حق في كان إن وذلك
ترتيبهم وصحة خلفتهم صحة حينئذ وتعين فيهم الله وعد صدق الذين فهم فيهم

التمكين تحقيق في الوسإط دون وعلي بكر أبو وهما الربعة من الطرفين لن
إلى ليعودوا الردة أهل قاتل إنأما عنه الله رضي الصديق إذ الدين في الموعود

لتفيء الباغية الفئة قاتل إنأما عنه الله رضي وعلي السإلم من عليه كانأوا ما
رضي وعثمان عمر مدة في حصل إنأما الدين في التمكين وحقيقة الله أمر إلى
الول الطرف في صدقه وجأب الوسإط في الحق الوعد صدق وإذا عنهما الله

عليه الله {صلى منه حكم ففيه الشريف الحديث وأما إجأماعا الخر وفي قطعا
الله {صلى عليه هو كان ما على أي بعده بالخلفة القائمين مدة وسإلم}بأن

سإيدنأا خلفة أيام مع الربعة الخلفاء مدة قدر هو وذلك سإنة وسإلم}ثإلثإون عليه
بالخلفة له بويع عنه الله رضي الصديق لن عنهما الله رضي علي بن الحسن

( بني سإقيفة وسإلم}في عليه الله {صلى رسإول فيه مات الذي اليوم في
سإبق كما اليوم ذلك غد من العامة البيعة له بويع ) ثإم سإاعدة
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عنه الله رضي الصديق بكر أبي وفاة

ثإلثا سإنة الولى جأمادى شهر من بقين ليال لثمان عنه الله رضي وتوفي
الله رضي وسإنه شهر ونأصف وشهران سإنتان خلفته فمدة الهجرة من عشرة

عليه الله {صلى الله رسإول كسن سإنة وسإتون ثإلثا مات يوم عنه
حجرته في معه وسإلم}ودفن

عمر إلى بالخلفة الصديق عهد

وليت وقال عنه الله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير إلى بالخلفة وعهد
بقين لربع الربعاء يوم من الصبح صلة في شهيدا عمر وتوفي خيرهم عليهم

وسإتة سإنين عشر خلفته فمدة الهجرة من وعشرين ثإلثا سإنة الحجة ذي من
أشهر

وخلفته عنه الله رضي عثمان انأتخاب
الرحمن وعبد وعلي عثمان وهم العشرة من سإتة بين شورى بالخلفة وأوصى

عثمان على البحث شدة بعد رأيهم فأجأمع وسإعد والزبير وطلحة عوف بن
أربع سإنة أول المحرم غرة السبت يوم بالخلفة فبايعوه عنه الله رضي

الهجرة من وعشرين
عنه الله رضي عثمان مقتل
الحجة ذي من خلت ليلة عشرة لثمانأي الجمعة يوم ) شهيدا ( المدينة ب وقتل
ثإمانأين قارب وقد سإنة عشرة اثإنتا خلفته فمدة الهجرة من وثإلثإين خمس سإنة
) ( البقيع ب ودفن سإنة

بالكوفة ومقتله بالخلفة عنه الله رضي علي مبايعة
له بويع ثإم النأصار دور من دار في اليوم ذلك في عنه الله رضي لعلي وبويع
صبح ) شهيدا ( الكوفة ب ) وقتل النبوي ( المسجد في الغد من العامة البيعة

الهجرة من أربعين سإنة المعظم رمضان من خلت ليلة عشرة لسبع الجمعة
وعنهم عنه الله رضي التاء بتقديم اشهر وتسعة سإنين أربع خلفته ومدة

أجأمعين
 أجأمعين عنهم الله رضي الصحابة فضائل من شيء ذكر في فصل

الله رضي هم رتبوه ما على وأفضلهم الصحابة خير أن على السنة أهل أجأمع
هو ما الفضل حقيقة إذ المؤخر فهو أخروه ومن المقدم فهو قدموه فمن عنهم
عليه الله {صلى الله رسإول إل عليه يطلع ل غيب وذلك وجأل عز الله عند فضل

عموما أصحابه وسإلم}على عليه الله {صلى ثإنائه من ورد وسإلم}وقد
سإمعوها الذين الصحابة إل حقائقها ويعرف دقائقها يدركا ل نأصوص وخصوصا
الله {صلى النبي كان ما وشاهدوا أحوالها وقرائن أسإبابها وعرفوا وحملوها

التقديم من بعض دون بعضهم به ويخص أصحابه به وسإلم}يعامل عليه
والتنزيل الوحي شاهدوا الذين الصحابة إلى ذلك في الرجأوع فوجأب والتعظيم

غير من عنهم الله رضي أجأمعوا وقد التفضيل مراتب الحوال بقرائن وعلموا
على وفاته وسإلم}وبعد عليه الله {صلى الله رسإول حياة في تردد ول توقف

بين نأفاضل كنا ومسلم البخاري صحيحي وفي عمر ثإم بكر أبو أفضلهم أن
بكر أبو أفضلهم وسإلم}فنقول عليه الله {صلى الله رسإول زمان في الصحابة
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بينهم نأفاضل فل الله رسإول أصحاب نأتركا ثإم رواية وفي علينا ينكر فل عمر ثإم

طالب أبي بن علي بن محمد عن الصحيحين أي وفيهما
النبي بعد خير الناس أي لبي قلت قال الحنفية ابن وهو عنهما الله رضي

على المة واتفقت عمر قال من ثإم قلت بكر أبو وسإلم}فقال عليه الله {صلى
الربعة الخلفاء الصحابة خير أن

) ثإم ( بدر أهل بقية ثإم بالجنة لهم المشهود العشرة تمام ثإم السنة أهل قال
الله رحمه النووي الدين محيي الشيخ قال الرضوان بيعة أهل ) ثإم ( أحد أهل

وقدم عمر ثإم بكر أبو الطلق على أفضلهم أن على السنة أهل ( وأجأمع تعالى
للخلفة الصحابة اختارته ولهذا الصحيح وهو علي على عثمان جأمهورهم

) انأتهى بالترتيب أعلم وهم وقدموه

لعمر بكر أبو وعقدها تردد غير من للصديق الخلفة الصحابة عقد ولهذا قلت
عمر أبو الحافظ الجليل المام وقال له يعقدها فيمن عمر وتوقف تردد غير من

المام موطأ شرح في تعالى الله رحمه المالكي البر عبد بن محمد بن يوسإف
بكر أبو نأبيها بعد المة أفضل أن على السنة أهل ( أجأمع تعالى الله رحمه مالك

في الخلف يختلف فل اليوم وأما وعلي عثمان في السلف بعض ووقف عمر ثإم
ابن أحمد لدن من الحديث أهل عامة وعليه قال علي ثإم عثمان الترتيب أن

) انأتهى جأرا وهلم حنبل
{صلى الله رسإول عن ذلك عنهم الله رضي الصحابة فهم ل ولو العلماء قال
ول لئم لومة الله في تأخذهم ل كانأوا إذ كذلك المر رتبوا وسإلم}لما عليه الله

صارف الحق أهل عن يصرفهم
عليهم الله رضوان الربعة الخلفاء فضل أدلة في فصل
لهم الموجأبة عنهم الله رضي الربعة الخلفاء فضل على الشاهدة الدلة ومن
غيرهم على المزية زيادة

عنه الله رضي الصديق ( فضائل
متفق خليل بكر أبا لتخذت خليل متخذا كنت وسإلم}لو عليه الله {صلى قوله
وصاحبي أخي ولكنه أخرى وفي أفضل السإلم أخوة ولكن رواية في زاد عليه

من أفضل الغار في والصحبة الخوة من به الله سإماه بما له تسميتي أن أي
بكر أبو وماله صحبته في علي الناس أمن إن رواية وفي بالخلة له وصفي
وواسإانأي صدقت بكر أبو وقال كذبت فقلتم بعثني الله إن وقوله عليه متفق

 عليه متفق وماله بنفسه

- مرات - ثإلثا صاحبي لي تاركو أنأتم فهل صاحبي لي تاركو أنأتم فهل وقوله
أن أخشى إنأي وقوله عليه متفق بالناس فليصل بكر أبا مروا وقوله عليه متفق
بكر أبا إل والمؤمنون ذلك الله ويأبى بالمر أولى أنأا قائل يقول أو متمن يتمنى
بكر أبو ) ومعه ( أحد به رجأف وسإلم}لما عليه الله {صلى وقوله عليه متفق
متفق وشهيدان وصديق نأبي إل عليك فما أحد اسإكن أو أثإبت وعثمان وعمر
يفعل من مقام له إقامة الحقيقة على محمول المحققين عند والخطاب عليه

الله رسإول أنأي ويعلم إل شيء من وسإلم}ما عليه الله {صلى قوله مع لتحركه
عليه الله {صلى النبي فقال يتكلم وذئب تتكلم أبقرة الله سإبحان وقالوا
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عليه متفق وعمر بكر وأبو أنأا بذلك أومن وسإلم}فإنأي

ثإم قيل أبوها قال الرجأال ومن قيل عائشة قال إليك الناس أحب من له وقيل
عليه متفق عمر قال من

عنه الله رضي عمر فضائل
سإلك إل فجا سإلكت ما والله الخطاب ابن يا وسإلم}إيه عليه الله {صلى وقوله

من فهو دار أينما معه يدور الحق أن أي عليه متفق فجك غير فجا الشيطان
15 الحجر ) سإورة سإلطان عليهم لك ليس عبادي ( إن فيهم الله قال الذين

المهملتين - بفتح المحدثإين من عمر وسإلم}بأن عليه الله {صلى  وشهادته42
عليه وسإلم}رأى عليه الله {صلى - وإنأه للصواب الموافق اللهام أهل من أي

الله {صلى وأنأه عليه متفق أيامه في الدين بوفور وأوله يجره ضافيا قميصا
عمر وأن عليه متفق بالعلم وأوله عمر اللبن من فضلة وسإلم}سإقى عليه

والفتوحات الخيرات بكثرة العلماء وأوله عليه متفق أرواهم حتى الناس سإقى
أيامه في

عنه الله رضي عثمان فضائل
- عثمان - يعني تصيبه بلوى على بالجنة وسإلم}بشره عليه الله {صلى وقوله
عليه متفق

عنه الله رضي علي فضائل
ورسإوله الله يحب رجأل غدا الراية وسإلم}لعطين عليه الله {صلى وقوله
عليه الله {صلى قوله مع عليه متفق عليا فأعطاها ورسإوله الله ويحبه

عليه متفق موسإى من هارون بمنزلة مني تكون أن ترضى وسإلم}أما
عنه الله رضي الصديق مناقب

تردد غير من التصديق إلى سإبقه من عنه الله رضي للصديق اشتهر ما مع هذا
والفاجأر البر عرفه كان وما الله سإبيل في ماله بجميع مرة غير التصدق وكثرة

أفضل عليه بالنبي والسإلم الجاهلية في اختصاصه شدة من والكافر والمؤمن
الثبات من به الله أيده ما ثإم وميتا حيا له ومجاورته منه وقربه والسلم الصلة

الفتنة نأار إطفاء ثإم المسلمين وسإلم}ووعظه عليه الله {صلى النبي موت عند
المعروف تقواه ومن الدين اسإتقام حتى الردة أهل وجأهاد الصحابة تنازع عند

في اليقين ووقر التوحيد في القدم ورسإوخ النفس وكمال للمعروف وصنائعه
الصدر
عنه الله رضي عمر مناقب

وانأتهاء ابتداء بإسإلمه السإلم عزة من عنه الله رضي للفاروق عرف ما ومع
بين السياسإة في والجمع الدين في الشدة ومن

وعدله مرة غير في للوحي رأيه وموافقة الفتوحات وكثرة واللين العنف
المة هذه أن لو السير أهل قال حتى المشهورة سإيرته وحسن وإحسانأه
المتقدمين من ملكا أن يعلم لم إذ لفخرتها عمر بسيرة المم جأميع فاخرت

سإيرته سإار والمتأخرين
عنه الله رضي عثمان مناقب

الملئكة باسإتحياء الشهيد وسإلم}لعثمان عليه الله {صلى الرسإول شهادة ومع
بيده ) وضربه ( بدر يوم وأجأره بسهمه له وضربه واحتراما إجألل منه الكرام
عنهما الله رضي بابنتيه له وتزويجه الرضوان بيعة في عنه اليسرى على اليمنى

القرآن لمصاحف جأمعه من اشتهر ما مع لزوجأتكها ثإالثة عندي كان لو قال ثإم
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السلح بوضع المة على وشفقته والقيام الصيام وكثرة تلوته على ومواظبته

وحفر العسرة جأيش كتجهيز المشهورة وصدقاته الدماء سإفك على منه تورعا
بالجنة عليها ) الموعود ( رومة بئر

عنه الله رضي علي مناقب

بأنأه طالب أبي بن علي وسإلم}للمرتضى عليه الله {صلى شهادته ومع
بابنته له وتزويجه الباغية الفئة عمارا وتقتل الناجأية الفئة قائد وأنأه أقضاهم
سإبطي والحسين الحسن وأم الجنة أهل نأساء - سإيدة الزهراء فاطمة

ورسإوخ إسإلمه قدم من اشتهر ما وسإلم}- مع عليه الله {صلى المصطفى
رسإول من القربى القرابة وشرف الله دين نأصرة في وشجاعته وزهده علمه

البصيرة بعين نأظر ومن أجأمعين عنهم الله وسإلم}ورضي عليه الله {صلى الله
أوردنأاه - كما أحدهما في أو الصحيحين في الواردة الربعة الخلفاء مناقب في
على الفضل في تربيتهم في الصحابة إصابة له - ظهر الهواء به تمل ولم

) سإورة خبير تعملون بما والله الحسنى الله وعد ( وكل الخلفة في تربيتهم
 10 57 الحديد
أجأمعين عنهم الله رضي الصحابة فضل أدلة في فصل
عليه الله {صلى بالنبي اجأتمع مسلم كل أن المحدثإين جأمهور عليه الذي

من عنهم الله رضي فضلهم في ورد وقد الصحابة من فهو لحظة وسإلم}ولو
في ومسلم البخاري فروى يحصى ل ما النبوية والحاديث القرآنأية اليات

الناس - خير رواية - وفي خيركم وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه صحيحهما
- التابعين تابعو - أي يلونأهم الذين - ثإم التابعون - أي يلونأهم الذين ثإم قرنأي

على الناس خير - ( ورواية تعالى الله - رحمه النووي الدين محي الشيخ قال
أهل تفضيل منه يلزم ول واللحقة السابقة القرون جأملة منه والمراد عمومها

قرن كل إلى بالنسبة القرون جأملة المراد إذ السلم عليهم النأبياء على قرنأه
يلونأهم الذين ثإم التابعون يلونأهم الذين ثإم الصحابة بالقرن والمراد قال بجملته

) انأتهى التابعين تابعو
آخرهم موت وسإلم}إلى عليه الله {صلى مبعثه من الصحبة قرن وأول قلت
الوفاة من لمئة الهجرة من المئة بعد عشر رأس على الطفيل أبو وهو موتا
حينئذ الصحبة لتعذر الوفاة من وأوله حينئذ لتعذرها التبعية قرن آخر أيضا وهو

 أعلم والله

الله {صلى ورسإوله تعالى الله بشهادة القرون خير كانأوا وإنأما العلماء قال
الدين في والشدة والتقوى والصدق الخلص من فضيلة بكل وسإلم}لهم عليه

النفوس وبذل سإبيله في والجهاد ورسإوله الله ونأصرة المؤمنين على والرحمة
أخرجأت أمة خير وكونأهم أنأفسهم على وإيثارهم تعالى الله من وبيعها والموال

والبشارة والفلح الفوز على والحائزين عنه ورضوا عنهم الله رضي وقد للناس
يخلف ل ووعده يتبدل ل الله ومدح ذلك غير إلى الرحمن وجأوار الجنان بأعلى

وما العين بخائنة والعالم المور عواقب على المطلع سإبحانأه هو إذ يتحول ول
ممدوحا وكان الحسنى منه له سإبقت من إل وعل جأل يمدح فل الصدور تخفي

المهاجأرين من الولون ( والسابقون تعالى الله قال والولى الخرة في
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جأنات لهم وأعد عنه ورضوا عنهم الله رضي بأحسان اتبعوهم والذين والنأصار

 100 9 التوبة ) سإورة العظيم الفوز وذلك أبدا فيها خالدين النأهار تحتها تجري
وأنأفسهم بأموالهم جأاهدوا معه آمنوا والذين الرسإول ( لكن سإبحانأه وقال

تحتها من تجري جأنات لهم الله أعد المفلحون هم وأولئك الخيرات لهم وأولئك
( تعالى  وقال89 - 88 9 التوبة ) سإورة العظيم الفوز ذلك فيها خالدين النأهار

وأموالهم أنأفسهم المؤمنين من اشترى الله إن

111 9 التوبة ) سإورة ويقتلون فيقتلون الله سإبيل في يقاتلون الجنة لهم بأن
بينهم رحماء الكفار على أشداء معه والذين الله رسإول ( محمد تعالى وقال

أثإر من وجأوههم في سإيماهم ورضوانأا الله من فضل يبتغون سإجدا ركعا تراهم
29 48 الفتح سإورة ) الية النأجيل في ومثلهم التوراة في مثلهم ذلك السجود

ديارهم من أخرجأوا الذين المهاجأرين ( للفقراء المهاجأرين حق في تعالى وقال
هم أولئك ورسإوله الله وينصرون ورضوانأا الله من فضل يبتغون وأموالهم

تبوءوا ( والذين النأصار حق في تعالى  وقال8 59 الحشر ) سإورة الصادقون
حاجأة صدورهم في يجدون ول إليهم هاجأر من يحبون قبلهم من واليمان الدار
نأفسه شح يوق ومن خصاصة بهم كان ولو أنأفسهم على ويؤثإرون أوتوا مما

لهم التابعين حق في تعالى  وقال9 59 الحشر ) سإورة المفلحون هم فأولئك
- منهم الله - جأعلنا القلوب غل من السالمين لهم المستغفرين بإحسان
باليمان سإبقونأا الذين ولخوانأنا لنا اغفر ربنا يقولون بعدهم من جأاءوا ( والذين

59 الحشر ) سإورة رحيم رؤوف إنأك ربنا آمنوا للذين غل قلوبنا في تجعل ول
أن لو بيده نأفسي فوالذي أصحابي تسبوا وسإلم}ل عليه الله {صلى  وقال10

قال عليه متفق نأصيفة ول أحدهم مد بلغ ما ) ذهبا ( أحد مثل أنأفق أحدكم
- ( ومعنى تعالى الله - رحمه النووي الدين محيي الشيخ

نأفقة ثإواب ثإوابه بلغ ما ) ذهبا ( أحد مثل الله سإبيل في أحدكم أنأفق لو الحديث
عنهم الله رضي نأفقتهم كون ذلك وسإبب قال نأصيفة ول طعام من مدا أحدهم

وسإلم}وحماية عليه الله {صلى نأصرته وفي الحال وضيق الضرورة وقت في
بعدهم فيمن معدوم وذلك طاعاتهم وسإائر جأهادهم كان وكذلك وإعزازه دينه
وذلك بشيء درجأتها تنال ول فضيلة توازيها ل بلحظة ولو الصحبة فضيلة أن مع

ل بقوله والمخاطب ) انأتهى العظيم الفضل ذو والله يشاء من يؤتيه الله فضل
خص أو أصحابه من ليس من منزلة الساب نأزل أنأه أو المة أصحابي تسبوا

عبد سإب الوليد بن خالد أن الحديث سإبب في ورد كما منهم السابقين بالصحبة
عوف بن الرحمن

فضيلة بكل عنهم الله رضي عليهم ورسإوله الله ثإناء ثإبت وإذا العلماء قال
ظهره وراء الله كتاب نأبذ لمن يبقى دين فأي الجليلة بالمناقب لهم والشهادة

الظالمون يقول عما - تعالى الله بأن الجاهل هذا أيقول باطل إلى فنسبهم
فتبدل حالهم إليه يؤول بما جأاهل كان عليهم وأثإنى وصفهم - لما كبيرا علوا
بالثناء رسإوله خان ولكنه بذلك عالما كان أم كذبا والصدق باطل الحق قوله
الفاسإقين بصحبة عنده المجتبى لرسإوله ورضي للثناء أهل ليس من على
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الله ( وكان وأهلها الفضائل بتلك أحق كانأوا لقد والله كل المنافقين ومصافاة

40 33 الحزاب ) سإورة عليما شيء بكل

قضى من فمنهم عليه الله عاهدوا ما صدقوا ( رجأال الله وصفهم كما وكانأوا
نأشهد إنأا  اللهم23 33 الحزاب ) سإورة تبديل بدلوا وما ينتظر من ومنهم نأحبه
الفضائل من عليهم أثإنيت بما عليهم ونأثني أمة خير أنأهم من وصفتهم كما أنأهم

جأاهدوا الذين لنأهم المنة والعامة الخاصة رقاب قلدوا قد أنأهم ونأعتقد الجمة
نأقلوه كما الناس إلى حملوه ثإم الدين هذا قرروا حتى جأهاده حق الله في

واحترامهم تعظيمهم وجأوب ونأعتقد والنصح الجهد غاية ذلك في باذلين
يورده عما والعراض بهم الظن وحسن بينهم شجر عما والكف ومحبتهم

غير وهم الله عصمه من إل بشر مثله من يسلم ل مما عنهم الخباريون
بحر في كدرة قطرة هي التي الهفوات من عنهم صح ما وحمل معصومين

ول قدرهم بجللة يليق بما وتأويله المحامل أحسن على محاسإنهم من صاف
وأحينا سإبهم عن واعصمنا بحبهم فانأفعنا اللهم التوفيق حرم من إل ذلك يحرم
وما الراحمين أرحم يا زمرتهم في واحشرنأا ملتهم على وتوفنا سإنتهم على

البسيط من - فيهم تعالى الله - رحمه البردة صاحب قول أحسن
معتركا كل في يلقاهم زال ما

وضم على لحما بالقنا حكوا حتى
سإاحتهم حل ضيف الذين كأنأما
قرم العدا لحم إلى قرم بكل
سإابحة فوق خميس بحر يجر

ملتطم البطال من بموج يرمي
محتسب لله منتدب كل من

مصطلم للكفر بمستأصل يسطو
بهم وهي السإلم ملة غدت حتى
الرحم موصولة غربتها بعد من

أب بخير منهم أبدا مكفولة
تئم ولم تيتم فلم بعل وخير

الخاتمة
وأقواله النفسية أحواله وسإلم}في عليه الله {صلى سإيرته من شيء ذكر في

القدسإية
الول الباب

عليه الله {صلى خلقته حسن في سإبعة فصول وفيه النفسية أحواله في
وزهده وشجاعته وسإماحته عشرته وحسن عقله ووفور خلقه وسإلم}وحسن

 وسإلم} عليه الله {صلى خلقته حسن في فصل

وسإلم}حائزا عليه الله {صلى نأبينا وجأد الكمال خصال إلى نأظر من أن اعلم
كما كان وسإلم}فقد عليه الله {صلى خلقته حسن أما بشتاتها محيطا لجميعها

حتى خلقا وأحسنهم صورة وأكملهم وجأها الناس أحسن الصحيح الحديث في
أجأمل البدر ليلة القمر تللؤ وجأهه تلل ضحك إذا وجأهه في تجري الشمس كأن
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بعده ول قبله أر لم نأاعته يقول قريب من وأحسنهم وأحلهم بعيد من الناس

عليه الله {صلى وكان قصه جأاوزها فإذا أذنأيه شحمة يبلغ شعر له وكان مثله
أطيب مسك ول عنبر يشم ل طبعا والعرق الطيب طيب الجسم وسإلم}نأظيف

ل أم بطيب مسها سإواء يده ريح يجد يومه فيظل المصافح يصافح ريحه من
طريق في يمر ول بريحه الصبيان بين من فيعرف الصبي رأس على يده ويضع
الله {صلى يكره شيء منه يكن لم طيبه من سإلكه أنأه عرف إل أحد فيتبعه

وسإلم} عليه
فائدة

وسإلم} عليه الله {صلى بالنبي صورة الناس أشبه في
وابناها فاطمة أولده وسإلم}من عليه الله {صلى بالنبي صورة الناس أشبه

الثلثإة أعمامه بنو وهم أربعة بيته أهل ومن عنهم الله رضي والحسين الحسن
والسائب الحارثا بن المغيرة سإفيان وأبو العباس بن وقثم طالب أبي بن جأعفر

المام جأد يزيد بن
- بعض علي بن الحسن مع الربعة هؤلء نأظم وقد عنهم الله رضي الشافعي
البسيط من فقال الفضلء
مضر من المختار شبه بخمسة

الحسن وجأهه من خولوا ما حسن يا
قثم المصطفى عم وابن كجعفر
والحسن سإفيان وأبي وسإائب

وسإلم}  عليه الله {صلى خلقه حسن في فصل

الحميدة الخلق فيه كانأت وسإلم}فقد عليه الله {صلى خلقه حسن وأما
أثإنى حتى غايتها في والعتدال كمالها في النأتهاء على جأميعها المجيدة والداب

 وفي4 68 القلم ) سإورة عظيم خلق لعلى ( وإنأك فقال بذلك عليه الله
العدل من عليه احتوى ما على مطبوعا - أي القرآن خلقه كان الصحيحين
- الجاهلين عن معرضا بالعرف آمرا للعفو آخذا القربى ذي وإيتاء والحسان

وكان الخلق مكارم لتمم وسإلم}بعثت عليه الله {صلى وقال ذلك غير إلى
أول في عليها مطبوعا خلقته أصل في عليها وسإلم}مجبول عليه الله {صلى
نأفحات بترادف كمال ازداد ثإم الرحمانأي والتخصيص اللهي بالجود فطرته
واتساق والرسإالة النبوة شمس وطلوع والحكم المعارف أنأوار وإشراق الكرم

إل يعلمه ول الوهم يدركه ول الوصف به يحيط ل ما إلى والمحبة الخلة بدر
ومبديه الفضل ومعيد ومسديه مانأحه
وسإلم} عليه الله {صلى عقله وفور في فصل
تدبيره حسن تأمل وسإلم}فمن عليه الله {صلى لبه وذكاء عقله وفور وأما

للخاصة وسإياسإته وظواهرهم الخلق بواطن وسإلم}لمور عليه الله {صلى
من وقرره العلم من نأشره عما فضل سإيره وغريب شمائله عجيب مع والعامة
عليه واطلعه قدرته وآيات وأرضه سإماواته ملكوت من الله علمه وما الشرع

ومع حكمه وبدائع كلمه جأوامع من به الله خصه ما ومع سإيكون ومما كان مما
الفكر به ويذهب العجب يقتضي فإنأه السماوي بالوحي والعصمة اللهي التأييد
لم ما ( وعلمك وتعظيما وتكريما له تشريفا تعالى قوله مصداق يقينا ويعلم

بن وهب  وعن113 4 النساء ) سإورة عظيما عليك الله فضل وكان تعلم تكن
الله أن فيها فوجأدت كتابا وسإبعين أحد في قرأت - قال تعالى الله - رحمه منبه
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محمد نأبيه عقل جأنب في العقل من والخرين الولين جأميع يعط لم تعالى

عنصر العقل أن شك ول الدنأيا رمال من رمل كحبة وسإلم}إل عليه الله {صلى
عليه الله {صلى عقله فبحسب والمعرفة العلم ينبعث ومنه الشريفة الخلق

خلقا الناس أحسن والسلم الصلة عليه وهو ومعارفه علومه وسإلم}كانأت
وطبعا فيه سإجية وذلك وعقل ومعرفة وعلما
 وخلقه خلقه وسإلم}في عليه الله {صلى النبي به امتاز ما وصف

البسيط من - فيها تعالى الله - رحمه البردة صاحب قول أحسن وما
خلق وفي خلق في النبيين فاق
كرم ول علم في يدانأوه ولم

ملتمس الله رسإول من وكلهم
الديم من رشفا أو البحر من غرفا

حدهم عند لديه وواقفون
الحكم شكلة من أو العلم نأقطة من
وصورته معناه تم الذي فهو
النسم بارئ حبيبا اصطفاه ثإم

محاسإنه في شريك عن منزه
منقسم غير فيه الحسن فجوهر

وسإلم} عليه الله {صلى عشرته حسن في فصل
فقد ورحمته شفقته وسإلم}ووفور عليه الله {صلى عشرته حسن في وأما
حريص عنتم ما عليه عزيز أنأفسكم من رسإول جأاءكم ( لقد تعالى الله قال

أنأه الصحيحين  وفي128 9 التوبة ) سإورة رحيم رؤوف بالمؤمنين عليكم
وألينهم عشرة وأكرمهم صدرا الناس أوسإع وسإلم}كان عليه الله {صلى
عنده وصاروا أبا لهم فصار وخلقه بسطه الناس وسإع - قد خبرة - أي عريكة

ويحذر عليهم ويوليه قوم كل كريم ويكرم ينفرهم ول يؤلفهم سإواء الحق في
أصحابه ويتعهد بشره منهم أحد عن يطوي أن غير من منهم ويحترس الناس

ومن منه عليه أكرم أحدا أن جأليسه يحسب ول نأصيبه جألسائه كل ويعطي
من بميسور أو بها إل يرده لم حاجأة سإأله ومن ينصرف حتى صابره جأالسه
الخذ يرسإلها حتى فأرسإلها بيده أحدا أخذ وما القول
لبيك قال إل أحد دعاه وما فقير أو غني أو عبد أو حر من دعاه من يجيب وكان
أصحابه ويمازح عليها ويكافئ الهدية ويقبل المعتذر عذر ويقبل المرضى ويعود
ويداعب حجره في أطفالهم ويضع ويحادثإهم ويخالطهم حقا إل يقول ل ولكن

يقطع ول والمصافحة بالسلم لقيه من ويبدأ أسإمائهم بأحب ويدعوهم صبيانأهم
إذا وأمانأة وصدق وحياء حلم مجلس مجلسه وكان ينتهي حتى حديثه أحد على
فصل الطير رؤوسإهم على كأنأما جألساؤه أطرق تكلم
وسإلم}  عليه الله {صلى وجأوده سإماحته في

بالمحل كان أنأه المعلوم وسإلم}فمن عليه الله {صلى وجأوده سإماحته وأما
وأجأود بالخير الناس أجأود وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه الصحيح وفي الكمل

من بالخير أجأود السلم عليه جأبريل لقيه إذا كان وأنأه رمضان في يكون ما
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غير من رجأل أعطى أنأه وسإبق ل فقال قط شيء عن سإئل وما المرسإلة الريح

يعطي محمدا فإن أسإلموا قوم يا فقال قومه إلى فرجأع جأبلين بين غنما سإؤال
عدد عندي كان لو وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه الفاقة يخاف ل من عطاء

جأبانأا ول كذوبا ول بخيل تجدونأي ل ثإم بينكم لقسمته نأعما العضاه هذه

مثل لي يكون أن أحب ما وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه الصحيحين وفي
الله عباء في به أقول أن إل شيء مئة وعندي ثإالثة علي تمسي ) ذهبا ( أحد
الله {صلى وأنأه وشماله يمينه وعن وخلقه يديه بين وحثا وهكذا وهكذا هكذا
على بطرحه - فأمر ألف مئة نأحو ) - أي ( البحرين من مال وسإلم}جأاءه عليه
فرقة حتى مجلسه من قام فما إليه انأصرف ثإم العصر فصلى المسجد في نأطع

عطاء
وسإلم} عليه الله {صلى شجاعته في فصل
يجهل ل الذي بالمكان ذلك في كان وسإلم}فقد عليه الله {صلى شجاعته وأما

مرة غير منه الكماة وفر الصعبة المواقف حضر فقد عرفه من وصفه بذلك
) ( حنين ) ويوم ( أحد يوم في سإبق كما يتزحزح ل ومقبل يبرح ل ثإابت وهو

- الضرغام والليث المقدام البطل - وهو قال أنأه عنه الله رضي علي عن وثإبت
{صلى الله برسإول اتقينا الحدق واحمرت البأس واشتد الوطيس حمي إذا كنا

كان من أشجعنا وكان منه العدو إلى أقرب أحد يكون وسإلم}فما عليه الله
بلجام آخذ ) وأنأا ( حنين يوم في عنه الله رضي العباس قول وسإبق إليه أقرب
عازب بن البراء وقول تسرع ل أن إرادة وسإلم}أكفها عليه الله {صلى بغلته
رأيته ولقد يفر وسإلم}لم عليه الله {صلى الله رسإول لكن عنهما الله رضي
ل النبي أنأا يقول وهو يكفها بلجامها آخذ سإفيان أبو عمه وابن البيضاء بغلته على
عليه الله {صلى منه أشد يومئذ الناس من رئي فما المطلب عبد ابن أنأا كذب

وسإلم}
فصل

وسإلم}  عليه الله {صلى زهده في

اشتهر ما فحسبك للعقبى وإيثاره الدنأيا وسإلم}في عليه الله {صلى زهده وأما
( ول وتعالى سإبحانأه ربه لقول امتثال زهرتها عن وإعراضه منها تقلله من عنه

ورزق فيه لنفتنهم الدنأيا الحياة زهرة منهم أزواجأا به متعنا ما إلى عينيك تمدن
وسإلم}- كما عليه الله {صلى  وكان131 20 طه ) سإورة وأبقى خير ربك

قدر على ومسكنه وملبسه نأفقته في - مقتصرا عنه الخبار نأقلة عليه اتفق
تكون أن أو ) ذهبا ( مكة بطحاء له تجعل أن عليه عرضت ولقد منها الضرورة

يوما ويشبع يوما يجوع عبدا نأبيا يكون أن فاختار فيها عليه حساب ل ذهبا الجبال
فصرفها والهدية والجزية والزكوات والخمس الغنائم من الموال إليه جأيئت ثإم

يستأثإر ولم عيلتهم به وأغنى فاقتهم به وسإد بها المسلمين وقوى مصارفها في
عليه الله {صلى الله نأبي شبع ما الصحيحين وفي دونأهم بشيء منها

إلى لننظر كنا وإنأا الدنأيا فارق حتى تباعا أيام ثإلثإة بر خبز من وسإلم}وأهله
النبي أبيات في أوقد وما شهرين في أهلة ثإلثإة الهلل ثإم الهلل ثإم الهلل
خالة يا قال وسإلم}نأار عليه الله {صلى

عليه الله {صلى وأنأه والماء التمر إل هو ما السإودان قالت يعيشكم كان فما
وسإلم}مات عليه الله {صلى وأنأه الجوع من بطنه عاصبا يرى ما وسإلم}كثيرا
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شعير من صاعا بثلثإين يهودي عند مرهونأة ودرعه
وسإلم} عليه الله {صلى النبي زهد وصف

البسيط من فيها البردة صاحب قول أحسن وما
إلى الظلم أحيا من سإنة ظلمت

ورم من الضر قدماه اشتكت أن
وطوى أحشاءه سإغب من وشد
الدم مترف كشحا الحجارة تحت

ذهب من الشم الجبال وراودته
شمم أيما فأراها نأفسه عن

ضرورته فيها زهده وأكدت
العصم على تعدو ل الضرورة إن

من ضرورة الدنأيا إلى تدعو وكيف
العدم من الدنأيا تخرج لم لوله
الثانأي الباب

القدسإية أقواله في
لواحق وفي الصلة وفي الصلة سإوابق في لربه ذكره في عشرة فصول وفيه

الجهاد وفي الحج وفي السفر وفي الصيام وفي وتوابعه المرض وفي الصلة
المعاشرة وفي المعاش وفي

 الصلة سإوابق في فصل

نأومه من اسإتيقظ وسإلم}إذا عليه الله {صلى أذكاره ففي الصلة سإوابق أما
التوجأه وفي الطهارة وفي الحاجأة قضاء وفي بيته من خرج وإذا ثإوبه لبس وإذا
الذان سإماع وعند المسجد إلى

أصبح وإذا أمسى وسإلم}إذا عليه الله {صلى دعاؤه
باسإمك قال فراشه إلى آوى إذا كان وسإلم}أنأه عليه الله {صلى عنه فثبت
وإليه أماتنا ما بعد أحيانأا الذي لله الحمد قال اسإتيقظ وإذا وأموت أحيا اللهم

من ما وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه السني ابن وروى البخاري رواه النشور
وله الملك له له شريك ل وحده الله إل إله ل روحه إليه الله رد حين يقول عبد

البحر زبد مثل كانأت وإن ذنأوبه الله غفر إل قدير شيء كل على وهو الحمد
قال النوم من اسإتيقظ إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه داود أبي سإنن وفي

علما زدنأي رب رحمتك وأسإألك لذنأبي أسإتغفركا اللهم سإبحانأك أنأت إل إله ل
الوهاب أنأت إنأك رحمة لدنأك من لي وهب هديتني إذ بعد قلبي تزغ ول

من قام إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه ومسلم البخاري صحيحي وفي
( إن عمران آل سإورة من الخواتم العشر اليات وقرأ السماء إلى نأظر نأومه
السورة آخر ) إلى والرض السماوات خلق في

جأديدا ثإوبا لبس وسإلم}إذا عليه الله {صلى دعاؤه
لله الحمد فقال جأديدا ثإوبا لبس من قال وسإلم}أنأه عليه الله {صلى عنه وثإبت
تقدم ما له الله غفر قوة ول مني حول غير من ورزقنيه الثوب هذا كسانأي الذي

جأديدا ثإوبا لبس من وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه السني ابن رواه ذنأبه من
عمد ثإم حياتي في به وأتجمل عورتي به أواري ما كسانأي الذي لله الحمد فقال

سإتر وفي الله كنف وفي الله حفظ في كان به فتصدق أخلق الذي الثوب إلى
عليه الله {صلى وأنأه السإناد صحيح وقال والحاكم الترمذي رواه وميتا حيا الله
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حميدا وعش جأديدا البس فقال جأديدا ثإوبا عنه الله رضي عمر على وسإلم}رأى

السني وابن ماجأه ابن رواه شهيدا ومت
بيته من خرج وسإلم}اذا عليه الله {صلى ( دعاؤه

الله باسإم قال بيته من خرج إذا كان وسإلم}أنأه عليه الله {صلى عنه وثإبت

أو أظلم أو أزل أو أزل أو أضل أو أضل أن بك أعوذ إنأي اللهم الله على توكلت
أبو وهم صحيح بإسإناد الربعة السنن أصحاب رواه علي يجهل أو أجأهل أو أظلم
وأنأه صحيح حسن حديث الترمذي وقال ماجأه وابن والنسائي والترمذي داود

على توكلت الله باسإم بيته من خرج إذا قال من وسإلم}قال عليه الله {صلى
- هديت الملئكة له تقول - أي حينئذ له يقال بالله إل قوة ول حول ل الله

قد برجأل لك كيف آخر لشيطان وقال الشيطان عنه وتنحى ووقيت وكفيت
ووقي وكفي هدي

منه خرج أو الخلء دخل وسإلم}إذا عليه الله {صلى دعاؤه
إنأي اللهم الخلء دخول عند يقول كان وسإلم}أنأه عليه الله {صلى عنه وثإبت
وسإلم}كان عليه الله {صلى وأنأه عليه متفق والخبائث الخبث من بك أعوذ
صحيح بإسإناد داود أبو رواه غفرانأك الخلء من خرج إذا يقول

الوضوء وسإلم}في عليه الله {صلى دعاؤه
الله اسإم يذكر لم لمن وضوء ل قال وسإلم}أنأه عليه الله {صلى عنه وثإبت
وغيره داود أبو رواه عليه
ذنأبي لي اغفر اللهم وضوئه أثإناء في يقول وسإلم}كان عليه الله {صلى وأنأه

بإسإناد السني وابن النسائي رواه رزقي في لي وباركا داري في لي ووسإع
أشهد الفراغ بعد أي فقال توضأ من وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه صحيح

له فتحت إل ورسإوله عبده محمدا أن وأشهد له شريك ل وحده الله إل إله ل أن
اللهم وزاد والترمذي مسلم رواه شاء أيها من يدخل الثمانأية الجنة أبواب

المتطهرين من واجأعلني التوابين من اجأعلني
الصلة إلى خرج وسإلم}إذا عليه الله {صلى دعاؤه
إذا يقوله ما قال الصلة إلى خرج إذا كان وسإلم}أنأه عليه الله {صلى عنه وثإبت
وفي نأورا قلبي في اجأعل اللهم وقال مسلم صحيح في وزاد بيته من خرج

خلفي من واجأعل نأورا بصري في واجأعل نأورا سإمعي في واجأعل نأورا لسانأي
نأورا أعطني اللهم نأورا تحتي ومن نأورا فوقي من واجأعل نأورا أمامي ومن نأورا
أخرجأه لم فإنأه هذا مخرجأي وبحق عليك السائلين بحق اللهم السني ابن زاد

أسإألك سإخطك واتقاء مرضاتك ابتغاء خرجأت سإمعة ول رياء ول بطرا ول أشرا
من تعيذنأي أن

الجنة وتدخلني النار
المسجد دخول وسإلم}عند عليه الله {صلى دعاؤه

بالله أعوذ المسجد دخل إذا قال من قال وسإلم}أنأه عليه الله {صلى عنه وثإبت
الشيطان قال الرجأيم الشيطان من القديم وسإلطانأه الكريم وبوجأهه العظيم

عليه الله {صلى وأنأه حسن بإسإناد داوود أبو رواه اليوم سإائر مني حفظ
وإذا رحمتك أبواب لي افتح اللهم فليقل المسجد أحدكم دخل إذا وسإلم}قال
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عليه الله {صلى كان وأنأه مسلم رواه فضلك من أسإألك إنأي اللهم فليقل خرج

قال خرج وإذا محمد على صل اللهم الله باسإم قال المسجد دخل وسإلم}إذا
محمد على صل اللهم الله باسإم

الذان سإمع وسإلم}إن عليه الله {صلى ( دعاؤه
ما مثل فقولوا النداء سإمعتم إذا قال وسإلم}أنأه عليه الله {صلى عنه وثإبت
إذا وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه مسلم وروى عليه متفق المؤذن يقول

مثل فقولوا المؤذن سإمعتم
ثإم عشرا بها عليه الله صلى صلة علي صلى من فإنأه علي صلوا ثإم يقول ما

الله عباد من لعبد إل تبتغي ل الجنة في منزلة فإنأها الوسإيلة لي الله سإلوا
وجأبت - أي الشفاعة له حلت الوسإيلة لي الله سإأل فمن هو أنأا أكون أن وأرجأو

-
أنأه البخاري وروى إياه أنأا أكون أن والفصح هو أنأا النسخ جأميع في هكذا قلت

- اللهم الفراغ بعد - أي النداء يسمع حين قال من وسإلم}قال عليه الله {صلى
وابعثه والفضيلة الوسإيلة محمدا آت القائمة والصلة التامة الدعوة هذه رب

القيامة يوم شفاعتي له حلت وعدته الذي محمودا مقاما
الصلة افتتاح وسإلم}في عليه الله {صلى أذكاره الصلة في فصل
والركوع والقيام الفتتاح ففي الصلة وسإلم}في عليه الله {صلى أذكاره وأما

{صلى عنه فثبت بعده وما التشهد وفي بينهما والجلوس والسجودين والعتدال
كبر وإذا منكبيه حذو يديه يرفع الصلة افتتح إذا كان وسإلم}انأه عليه الله

لمن الله سإمع وقال أيضا كذلك رفعهما الركوع من رأسإه رفع وإذا للركوع
وأنأه عليه متفق السجود في ذلك يفعل ل وكان الحمد ولك ربنا قال ثإم حمده

اليمنى يده يضع ثإم يديه يرفع الصلة في يدخل وسإلم}حين عليه الله {صلى
يضع أن الصلة في يؤمرون الناس كان البخاري وفي مسلم رواه اليسرى على

 اليسرى ذراعه على اليمنى يده الرجأل

عنه وثإبت لموله المستسلم العبد صفة أنأه إلهية هذه في والحكمة العلماء قال
وبحمدكا اللهم سإبحانأك الحرام تكبيرة بعد قال وسإلم}أنأه عليه الله {صلى
رواه غيركا إله ول جأدكا وتعالى اسإمك وتباركا

بعد قال رجأل وسإلم}سإمع عليه الله {صلى وأنأه ماجأه وابن داود وأبو الترمذي
فقال وأصيل بكرة الله وسإبحان كثيرا لله والحمد كبيرا أكبر الله الحرام تكبيرة
الله {صلى أنأه أيضا مسلم وروى مسلم رواه الجنة أبواب لها فتحت لها عجبت

السماوات فطر للذي وجأهي وجأهت الصلة افتتح إذا يقول وسإلم}كان عليه
لله ومماتي ومحياي ونأسكي صلتي إن المشركين من أنأا وما حنيفا والرض

في حبان ابن ورواه المسلمين من وأنأا أمرت وبذلك له شريك ل العالمين رب
وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه البخاري وروى مسلما حنيفا بعد وزاد صحيحه

وبين بيني باعد اللهم يقول
ينقى كما خطاياي من نأقني اللهم والمغرب المشرق بين باعدت كما خطاياي

والبرد والثلج بالماء خطاياي اغسل اللهم الدنأس من البيض الثوب
القيام وسإلم}في عليه الله {صلى أذكاره
بالله أعوذ الصلة في القراءة قبل يقول وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه وثإبت

وثإبت الربعة السنن أصحاب رواه وهمزه ونأفثه نأفخه من الرجأيم الشيطان من
ولفظ عليه متفق الكتاب بفاتحة إل صلة ل وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه
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الكتاب بفاتحة فيها يقرأ ل صلة تجزئ ل صحيحتهما في حبان وابن خزيمة ابن
خزيمة ابن رواه الفاتحة من آية البسملة وسإلم}عد عليه الله {صلى وأنأه

وصححاه والحاكم
ول عليهم المغضوب ( غير المام قال إذا وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه

- قول التأمين حالة في - أي قوله وافق من فإنأه آمين ) فقولوا الضالين
متفق ذنأبه من تقدم ما له - غفر أخرى رواية في كما السماء في - أي الملئكة

في إل سإورة الفاتحة بعد يقرأ وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه وثإبت عليه
الصبح في يقرأ وسإلم}كان عليه الله {صلى وأنأه عليه متفق والرابعة الثالثة

بقصاره المغرب وفي بأوسإاطه والعشاء العصر وفي المفصل بطوال والظهر
( آلم الجمعة صبح في يقرأ كان وأنأه الحجرات ل المف وأول النسائي رواه

عليه ) متفق أتى ( هل الثانأية وفي الولى الركعة ) في تنزيل

الخلص بسورتي الفجر سإنة ركعتي في وسإلم}قرأ عليه الله {صلى وأنأه
مسلم رواه والكافرون

الركوع وسإلم}في عليه الله {صلى أذكاره
يديه ورفع الهوي ابتداء مع كبر ركع إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه وثإبت
الشيخان والرفع التكبير في رواه ثإلثإا العظيم ربي سإبحان ويقول منكبيه حذو
الله {صلى أنأه مسلم وروى داود أبو التسبيح تثليث وفي مسلم التسبيح وفي
وبك ركعت لك اللهم الليل صلة في ركوعه في أيضا يقول وسإلم}كان عليه

ابن وزاد وعصبي وعظمي ومخي وبصري سإمعي لك خشع أسإلمت ولك آمنت
العالمين رب لله قدمي به اسإتقلت وما حبان

الركوع من اعتداله وسإلم}في عليه الله {صلى أذكاره
قائل يديه رفع الركوع من رأسإه رفع إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه وثإبت
عليه متفق الحمد لك ربنا قال انأتصب فإذا حمده لمن الله سإمع
فقولوا حمده لمن الله سإمع المام قال إذا وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه
متفق ذنأبه من تقدم ما له غفر الملئكة قول قوله وافق من فإنأه الحمد لك ربنا

ملء الليل صلة في يريد وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه مسلم وروى عليه
أحق والمجد الثناء أهل بعد شيء من شئت ما وملء الرض وملء السماوات

ول منعت لما معطي ول أعطيت لما مانأع ل اللهم عبد لك وكلنا العبد قال ما
الجد منك الجد ذا ينفع

السجود وسإلم}في عليه الله {صلى أذكاره
زاد عليه متفق سإجد إذا لهويه يكبر وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه وثإبت

زاد كفيه ثإم ركبتيه ويضع الربعة السنن أصحاب زاد ليديه رفع بل البخاري
الله {صلى أنأه مسلم وروى ثإلثإا داود أبو زاد العلى ربي سإبحان ويقول مسلم

وبك سإجدت لك اللهم فيقول سإجوده في الليل صلة في يريد وسإلم}كان عليه
أسإلمت ولك آمنت
أحسن الله تباركا وبصره سإمعه وشق وصوره خلقه للذي وجأهي سإجد

يكون ما أقرب وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه أيضا مسلم وروى الخالقين
الدعاء فأكثروا سإاجأد وهو ربه من العبد
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{صلى عنه وثإبت السجدتين بين جألوسإه وسإلم}في عليه الله {صلى أذكاره

زاد عليه متفق السجود من رأسإه رفع إذا يكبر كان وسإلم}أنأه عليه الله
أبو زاد صحيح حسن وقال وسإلم}مفترشا عليه الله {صلى ويجلس الترمذي

واهدنأي وارفعني واجأبرنأي وارحمني لي اغفر رب يقول ثإم ماجأه وابن داود
وتر في كان وسإلم}إذا عليه الله {صلى أنأه البخاري وروى وعافني وارزقني

البخاري - وروى للسإتراحة - أي قاعدا يستوي حتى ينهض لم صلته من
إلى قمت إذا صلته في للمسيء وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه ومسلم
القرآن من معك تيسر ما اقرأ ثإم فكبر القبلة اسإتقبل ثإم الوضوء فأسإبغ الصلة

تطمئن حتى اسإجد ثإم قائما تستوي حتى ارفع ثإم راكعا تطمئن حتى اركع ثإم
حتى ارفع ثإم سإاجأدا تطمئن حتى اسإجد ثإم جأالسا تستوي حتى ارفع ثإم سإاجأدا
تستوي

كلها صلتك في ذلك افعل ثإم قائما
فائدة
الصلة في القرآن من يتلى فيما
وجأوب وعدم فيه ذكر ما وجأوب على الدللة الحديث ظاهر العبد دقيق ابن قال

فلبي فالزائد بالزائد والخذ طرقه جأميع على متوقف وذلك فيه يذكر لم ما
وحينئذ شئت بما ثإم وزادا حبان وابن أحمد للمام وكذا القرآن بأم اقرأ ثإم داود

به عمل منه أقوى دليل عدمه أو الوجأوب عارض إن
التشهد وسإلم}في عليه الله {صلى أذكاره
يقول كان وأنأه التشهد يعلمهم كان وسإلم}أنأه عليه الله {صلى عنه وثإبت

الله ورحمة النبي أيها عليك السلم لله الطيبات الصلوات المباركات التحيات
وأشهد الله إل إله ل أن أشهد الصالحين الله عباد وعلى علينا السلم وبركاته

قولوا فقال عليك نأصلي كيف قالوا وأنأهم مسلم رواه الله رسإول محمدا أن
آل وعلى إبراهيم على صليت كما محمد آل وعلى محمد على صل اللهم

آل وعلى إبراهيم على باركت كما محمد آل وعلى محمد على وباركا إبراهيم
عليه متفق مجيد حميد إنأك إبراهيم

فائدة
النبي أيها عليك السلم قول في

أيها عليك ( السلم في - كما - بالخطاب عليك الصلة قولوا لهم يقل لم إنأما
وقد وفاته وبعد حياته في صالحة صلة لتكون له الله من دعاء جأعلها ) بل النبي
فلما أظهرنأا بين وهو النبي أيها عليك السلم نأقول كنا إنأما البخاري في ثإبت

بطريق وقع إنأما الخطاب أن على فدل النبي على السلم قلنا قبض
غير وسإلم}وإنأه عليه الله {صلى موته بعد تغييره يحسن لم الذي السإتصحاب

متعين
التشهد وسإلم}بعد عليه الله {صلى أذكاره
ليتخير ثإم آخره في قال ثإم التشهد وسإلم}علمهم عليه الله {صلى أنأه وثإبت

إذا وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه عليه متفق فيدعو إليه أعجبه الدعاء من
ومن جأهنم عذاب من أربع من بالله فليتعوذ الخر التشهد من أحدكم فرغ

متفق الدجأال المسيح فتنة شر ومن والممات المحيا فتنة ومن القبر عذاب
ما لي اغفر اللهم التشهد آخر في يدعو وسإلم}كان عليه الله {صلى وأنأه عليه

مني به أعلم أنأت وما أسإرفت وما أعلنت وما أسإررت وما أخرت وما قدمت
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عليه الله {صلى وأنأه مسلم رواه أنأت إل إله ل المؤخر وأنأت المقدم أنأت

في به يدعو دعاء عنه الله رضي الصديق بكر أبا وسإلم}علم
لي فاغفر أنأت إل الذنأوب يغفر ول كثيرا ظلما نأفسي ظلمت إنأي اللهم صلته

{صلى أنأه وثإبت عليه متفق الرحيم الغفور أنأت إنأك وارحمني عندكا من مغفرة
ورحمة عليكم السلم فيقول بالسلم الصلة من يتحلل وسإلم}كان عليه الله
وفي اليمن خده يرى حتى الولى في ملتفتا وشمال يمينا مرتين وبركاته الله

أنأه وثإبت صحيحه في حبان وابن الدارقطني رواه اليسر خده يرى حتى الثانأية
في يقول أن عنهما الله رضي علي بن الحسن وسإلم}علم عليه الله {صلى
فيمن وتولني عافيت فيمن وعافني هديت فيمن اهدنأي اللهم الوتر قنوت
يقضى ول تقضي فإنأك قضيت ما شر وقني أعطيت فيما لي وباركا توليت
الربعة السنن أصحاب رواه وتعاليت ربنا تباركت واليت من يذل ل وإنأه عليك

محمد وأن آخره وسإلم}في عليه الله {صلى النبي على الصلة وزاد والبيهقي
صلة في به يدعو أبي كان الذي هو الدعاء هذا إن قال الحنفية ابن علي بن

قنوته في الفجر
 الصلة لواحق في فصل

من السلم وسإلم}بعد عليه الله {صلى يقوله كان ففيما الصلة لواحق وأما
وفي متفرقة أوقات في أذكاره وفي والمساء الصباح في أذكاره وفي الصلة
النوم عند أذكاره وفي عنه مأثإورة أدعية وفي التلوة في أذكاره
الصلة من الفراغ وسإلم}بعد عليه الله {صلى دعاؤه
ثإلثإا اسإتغفر صلته من انأصرف إذا كان وسإلم}أنأه عليه الله {صلى عنه فثبت
والكرام الجلل ذا يا وتعاليت تباركت السلم ومنك السلم أنأت اللهم وقال
إل إله ل قال صلته من فرغ إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى وأنأه مسلم رواه
ل اللهم قدير شيء كل على وهو الحمد وله الملك له له شريك ل وحده الله
عليه متفق الجد منك الجد ذا ينفع ول منعت لما معطي ول أعطيت لما مانأع
وثإلثإين ثإلثإا صلة كل دبر في الله سإبح من وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه

الله إل إله ل المئة تمام وقال وثإلثإين ثإلثإا الله وكبر وثإلثإين ثإلثإا الله وحمد
خطاياه غفرت قدير شيء كل على وهو الحمد وله الملك له له شريك ل وحده

مسلم رواه البحر زبد مثل كانأت وإن
لحبك إنأي والله معاذ يا جأبل بن لمعاذ وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه

وشكركا ذكركا على أعني اللهم تقول أن صلة كل دبر في تدعن ل وأوصيك
عليه الله {صلى وأنأه صحيح بإسإناد والنسائي داود أبو رواه عبادتك وحسن

أشهد قال ثإم اليمنى بيده جأبهته مسح منها فرغ أي صلته قضى إذا وسإلم}كان
السني ابن رواه والحزن الهم عني أذهب اللهم الرحيم الرحمن الله إل إله ل أن

انأصرف إذا يقول وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه السني ابن أي أيضا وروى
يوم أيامي وخير خواتمه عملي وخير آخره عمري خير اجأعل اللهم صلته من

ثإم جأماعة في الفجر صلى من وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت ألقاكا
وعمرة حجة كأجأر له كانأت ركعتين صلى ثإم الشمس تطلع حتى الله يذكر قعد
عليه الله {صلى وأنأه صحيح حسن حديث وقال الترمذي رواه تامة تامة تامة

يصلي حتى الصبح صلة من ينصرف حين مصله في قعد من وسإلم}قال
رواه البحر زبد مثل كانأت وإن خطاياه غفرت خيرا إل يقول ل الضحى ركعتي
داود وأبو أحمد المام
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إله ل يتكلم أن قبل صلة كل دبر في قال من وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه
شيء كل على وهو ويميت يحيى الحمد وله الملك له له شريك ل وحده الله إل

له ورفعت سإيئات عشر عنه ومحيت حسنات عشر له كتبت مرات عشر قدير
من وحرس مكروه كل من حرز في كله ذلك يومه وكان درجأات عشر

رواه تعالى بالله الشركا إل اليوم ذلك في يدركه أن لذنأب ينبغ ولم الشيطان
صحيح حسن حديث وقال الترمذي

والمساء الصباح وسإلم}في عليه الله {صلى دعاؤه
ومساء يوم كل صباح في يقول عبد من ما وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه
وهو السماء في ول الرض في شيء اسإمه مع يضر ل الذي الله باسإم ليلة كل

حديث وقال والترمذي داود أبو رواه شيء يضره لم مرات ثإلثا العليم السميع
ربي أنأت اللهم السإتغفار سإيد وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه صحيح حسن

لك أبوء اسإتطعت ما ووعدكا عهدكا على وأنأا عبدكا وأنأا خلقتني أنأت إل إله ل
أعوذ أنأت إل الذنأوب يغفر ل فإنأه لي فاغفر أقر أي بذنأبي لك وأبوء علي بنعمتك

دخل فمات يصبح حين ذلك قال من السيئة أعمالي أي صنعت ما شر من بك
{صلى وأنأه البخاري رواه الجنة دخل فمات يمسي حين ذلك قال ومن الجنة

عليك أنأت إل إله ل ربي أنأت اللهم نأهاره أول قال من وسإلم}قال عليه الله
حول ول يكن لم يشأ لم وما كان الله شاء ما العظيم العرش رب وأنأت توكلت

أعلم العظيم العلي بالله إل قوة ول

أعوذ إنأي اللهم علما شيء بكل أحاط قد الله وأن قدير شيء كل على الله أن
صراط على ربي إن بناصيتها آخذ أنأت دابة كل شر ومن نأفسي شر من بك

مصيبة تصبه لم النهار آخر قالها ومن يمسي حتى مصيبة تصبه لم مستقيم
ماله ول أهله ول نأفسه في يصبه لم رواية وفي السني ابن رواه يصبح حتى

لقيت ما الله رسإول يا رجأل له وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه يكرهه شيء
بكلمات أعوذ أمسيت حين قلت لو إنأك أما فقال البارحة لدغتني عقرب من
عليه الله {صلى وإنأه مسلم رواه تضركا لم خلق ما شر من التامات الله

نأموت وبك نأحيا وبك أمسينا وبك أصبحنا بك اللهم اصبح إذا يقول وسإلم}كان
أبو رواه آخره إلى أصبحنا وبك أمسينا بك اللهم قال أمسى وإذا النشور وإليك
وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه الصحيحة بالسإانأيد ماجأه وابن والترمذي داود
{صلى وبمحمد دينا وبالسإلم ربا بالله رضيت يمسي وحين يصبح حين قال من
والنسائي داود أبو رواه يرضيه أن الله على حقا كان وسإلم}نأبيا عليه الله

وقال والحاكم غريب صحيح حسن حديث هذا وقال والترمذي جأيدة بأسإانأيد
السإناد صحيح

إنأي اللهم يمسي أو يصبح حين قال من وسإلم}قال عليه الله {صلى وإنأه
ل الله أنأت أنأك خلقك وجأميع وملئكتك عرشك حملة وأشهد أشهدكا أصبحت

قالها فمن النار من ربعه الله أعتق ورسإولك عبدكا محمدا وأن أنأت إل إله
النار من أرباعه ثإلثإة الله أعتق ثإلثإا قالها ومن النار من نأصفه الله أعتق مرتين

بأسإانأيد أيضا وروي جأيد بإسإناد داود أبو رواه النار من الله أعتقه أربعا قالها فإن
ما اللهم يصبح حين قال من وسإلم}قال عليه الله {صلى الله رسإول أن جأيدة
أدى فقد الشكر ولك الحمد لك لك شريك ل وحدكا فمنك نأعمة من بي أصبح
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صحيح وفي ليلته شكر أدى فقد يمسي حين ذلك مثل قال ومن يومه شكر

يمسي وحين يصبح حين قال من وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه مسلم
أحد إل به جأاء مما بأفضل القيامة يوم أحد يأت لم مرة مئة وبحمده الله سإبحان

عليه زاد أو قال ما مثل قال
متفرقة أوقات وسإلم}في عليه الله {صلى دعاؤه

اللهم جأالس وهو الفجر ركعتي بعد يقول وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه وثإبت
بك وسإلم}أعوذ عليه الله {صلى النبي ومحمد وإسإرافيل وميكائيل جأبريل رب
الله {صلى أنأه السني ابن أي أيضا وروى السني ابن رواه مرات ثإلثا النار من

الله أسإتغفر الغداة صلة قبل الجمعة يوم صبيحة قال من وسإلم}قال عليه
هو إل إله ل الذي
البحر زبد مثل كانأت ولو ذنأوبه له الله غفر مرات ثإلثا إليه وأتوب القيوم الحي
طلعت إذا يقول وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه السني ابن أي أيضا وروى

من بالشمس وجأاء عافيته ألبسنا أي اليوم جأللنا الذي لله الحمد الشمس
ملئكتك به وشهدت لنفسك به شهدت بما لك أشهد أصبحت إنأي اللهم مطلعها
القائم أنأت إل إله ل الله أنأت أنأك خلقك من العلم وأولوا عرشك وحملة

وأولي ملئكتك بعدشهادة شهادتي اكتب الحكيم العزيز أنأت إل إله ل بالقسط
أبو وروى شهادته مكان شهادتي فاكتب به شهدت ما بمثل يشهد لم ومن العلم
عند المؤذن سإمع إذا يقول وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه والترمذي داود
لي فاغفر دعاتك وأصوات نأهاركا وإدبار ليلك إقبال هذا إن اللهم المغرب آذان

سإنة يصلي أن بعد يقول وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه لسني ا ابن وروى
والنسائي داود أبو وروى دينك على قلوبنا ثإبت القلوب مقلب يا المغرب
إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه الصحيح بالسإناد

أيضا ورويا مرات ثإلثا النسائي زاد القدوس الملك سإبحان قال الوتر من سإلم
اللهم الوتر بعد يقول وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه والنسائي داود أبو أي

أحصي ل منك بك وأعوذ عقوبتك من وبمعافاتك سإخطك من برضاكا أعوذ إنأي
حسن حديث وقال الترمذي أيضا ورواه نأفسك على أثإنيت كما أنأت عليك ثإناء

التلوة وسإلم}في عليه الله {صلى أفكاره

به فله تعالى الله كتاب من حرفا قرأ من وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت
{صلى وأنأه حسن حديث وقال الترمذي رواه أمثالها بعشرة والحسنة حسنة

وابن النسائي رواه وخاصته الله أهل هم القرآن أهل وسإلم}قال عليه الله
لم آيات بعشر قام من وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه صحيح بإسإناد ماجأه
كتب آية بألف قام ومن القانأتين من كتب آية بمئة قام ومن الغافلين من يكتب

خزيمة وابن داود أبو - رواه الجأر من قنطار له كتب ممن - أي المقنطرين من
سإورة آخر من باليتين قرأ من وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه صحيحه في

ليلة في البقرة
عليه الله {صلى وأنأه عليه - متفق الليل قيام وعن سإوء كل من - أي كفتاه

السبع ) وهي العالمين رب لله ( الحمد القرآن في سإورة أعظم وسإلم}قال
عليه الله {صلى وأنأه البخاري رواه أوتيه الذي العظيم والقرآن المثانأي
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وأنأه أيضا البخاري رواه القرآن ثإلث ) تعدل أحد الله هو ( قل وسإلم}قال

إل إله ل ( الله القرآن في آية أعظم الكرسإي آية وسإلم}قال عليه الله {صلى
البقرة سإورة وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه مسلم ) رواه القيوم الحي هو

آية وهي منه خرج إل شيطان فيه بيت في تقرأ ل القرآن آي سإيدة هي آية فيها
وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه وصححاه والحاكم الترمذي رواه الكرسإي

أحمد المام رواه له غفر إل الله وجأه بها يريد رجأل يقرؤها ل القرآن قلب يس
السإناد صحيح وقال والحاكم ماجأه وابن والنسائي داود وأبو
شفعت آية ثإلثإون القرآن من سإورة إن وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه

الربعة السنن أصحاب ) رواه الملك بيده الذي ( تباركا وهي له غفر حتى لرجأل
وددت للحاكم رواية وفي السإناد صحيح وقال والحاكم صحيحه في حبان وابن
بيده الذي ( تباركا قرأ من وللنسائي له أخرى وفي مؤمن كل قلب في أنأها

الله {صلى وأنأه القبر عذاب من الله ومنعه وأطنب أكثر فقد ليلة ) كل الملك
تصبح حين ) والمعوذتين أحد الله هو ( قل اقرأ أصحابه لبعض وسإلم}قال عليه

والنسائي داود أبو رواه شيء كل من تكفيك مرات ثإلثا تمسي وحين
صحيح حسن حديث الترمذي وقال الصحيحة بالسإانأيد والترمذي

وسإلم} عليه الله {صلى عنه مأثإورة أدعية

ربكم ( وقال قرأ ثإم العبادة هو الدعاء وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت
داخرين جأهنم سإيدخلون عبادتي عن يستكبرون الذين إن لكم اسإتجب ادعونأي
حسن حديث الترمذي وقال الربعة السنن أصحاب  رواه60 40 غافر ) سإورة

صحيحه في حبان وابن صحيح
أصحابه بعض وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه السإناد صحيح وقال والحاكم

رواه تحب بما ادع ثإم نأبيك على وصل أهله هو بما الله فاحمد فقعدت صليت إذا
الله {صلى وأنأه صحيحه في حبان وابن الربعة السنن وأصحاب أحمد المام
وقنا حسنة الخرة وفي حسنة الدنأيا في آتنا ( ربنا دعائه أكثر وسإلم}كان عليه

عليه الله {صلى وأنأه البخاري  رواه201 2 البقرة ) سإورة النار عذاب
المقال بلسان - أي الجنة قالت مرات ثإلثا الجنة الله سإأل من وسإلم}قال

مرات ثإلثا النار من بالله اسإتجار ومن الجنة أدخله - اللهم الحال لسان وقيل
حبان وابن ماجأه وابن والنسائي الترمذي رواه النار من أجأره اللهم النار قالت

من وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه السإناد صحيح وقال والحاكم صحيحه في
أن من إليه أحب شيئا الله سإئل وما الرحمة أبواب له فتحت الدعاء باب له فتح

بالدعاء الله عباد فعليكم ينزل لم ومما نأزل مما ينفع الدعاء وأن العافية يسأل
وصححه الحاكم رواه

أنأك أشهد بأنأي أسإألك إنأي اللهم يقول رجأل وسإلم}سإمع عليه الله {صلى وأنأه
أحد كفوا له يكن ولم يولد ولم يلد ( لم الذي الصمد الحد أنأت إل إله ل الله أنأت

به دعي وإذا أعطى به سإئل إذا الذي العظم بالسإم الله سإألت لقد له ) فقال
في حبان وابن حسن حديث وقال والترمذي ماجأه وابن داود أبو رواه أجأاب

رجأل وسإلم}سإمع عليه الله {صلى وأنأه السإناد صحيح وقال والحاكم صحيحه
وقال الترمذي رواه فسل لك اسإتجيب قد فقال والكرام الجلل ذا يا يقول
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يا يقول بمن موكل ملكا لله إن وسإلم}قال عليه الله {صلى وإنأه حسن حديث
عليك أقبل قد الراحمين أرحم إن الملك له قال ثإلثإا قالها فمن الراحمين أرحم
دعوة وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه السإناد صحيح وقال الحاكم رواه فسل
رجأل بها يدع لم الظالمين من كنت إنأي سإبحانأك أنأت إل إله ل النون ذي أخي

وقال والحاكم والنسائي الترمذي رواه له اسإتجيب إل قط شيء في مسلم
السإناد صحيح

يعط لم أحدا فإن والعافية العفو الله سإلوا وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه
حديث وقال والترمذي صحيح بإسإناد النسائي رواه العافية من خيرا اليقين بعد

حسن
النوم وسإلم}عند عليه الله {صلى دعاؤه
أويتما إذا عنهما الله رضي وفاطمة لعلي وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت

وثإلثإين ثإلثإا واحمدا وثإلثإين ثإلثإا وسإبحا وثإلثإين ثإلثإا الله فكبرا فراشكما إلى
إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى وأنأه وثإلثإين أربعا فكبرا رواية وفي عليه متفق

وأنأه عليه متفق جأسده بهما ومسح بالمعوذات وقرأ يديه في نأفث مضجعه أخذ
وضوؤكا فتوضأ مضجعك أتيت إذا أصحابه لبعض وسإلم}قال عليه الله {صلى
إليك نأفسي أسإلمت إنأي اللهم وقل اليمن شقك على اضطجع ثإم للصلة

إليك ورهبة رغبة إليك ظهري وألجأت إليك وجأهي ووجأهت إليك أمري وفوضت
فإن أرسإلت الذي ونأبيك أنأزلت الذي بكتابك آمنت إليك إل منك منجا ول ملجأ ل

عليه متفق تقول ما آخر فاجأعلهن الفطرة على وأنأت مت ليلتك من مت
 وتوابعه المرض في فصل

المرضى وعيادة البلء على الصبر فضيلة من وتوابعه المرض في أذكاره وأما
الصلة وفضل له والمعزى والمصاب والمحتضر والعائد المريض يقوله وما

عليه الله {صلى أنأه فثبت القبور زائر يقوله وما دفنه وحضور الميت على
ول أذى ول حزن ول هم ول وصب ول نأصب من المسلم يصيب ما وسإلم}قال

{صلى وأنأه عليه متفق خطاياه من بها لله كفرا إل يشاكها الشوكة حتى غم
يعمل كان ما مثل له الله كتب سإافر أو العبد مرض إذا وسإلم}قال عليه الله

أصحابه لبعض وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه البخاري رواه صحيحا مقيما
أعوذ مرات سإبع وقل ثإلثإا الله باسإم وقل جأسدكا من تألم الذي على يدكا ضع

داود وأبو مالك زاد عليه متفق وأحاذر أجأد ما شر من وقدرته الله بعزة
به كان ما عنه الله فأذهب ذلك فعل العاص أبي بن عثمان أي وأنأه والترمذي

الذي لله الحمد فقال بلء صاحب رأى من وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه
البلء ذلك يصبه لم تفضيل خلق ممن كثير على وفضلني به ابتلكا مما عافانأي

عاد من وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه حسن حديث وقال الترمذي رواه
العرش رب العظيم الله أسإأل مرات سإبع عنده فقال أجأله يحضر لم مريضا

والنسائي داود أبو رواه المرض ذلك من الله عافاه إل يشفيك أن العظيم
على صحيح وقال والحاكم صحيحه في حبان وابن حسن حديث وقال والترمذي

على مرضاكم تكرهوا ل وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه البخاري شرط
وقال والترمذي ماجأه ابن رواه ويسقيهم يطعمهم الله فإن والشراب الطعام
بيده مسحه المريض عوذ إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى وأنأه حسن حديث
إل شفاء ل الشافي أنأت أشفه الباس أذهب الناس رب اللهم ويقول اليمنى
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إل شافي ل لهما رواية وفي عليه متفق يتركا ل أي سإقما يغادر ل شفاء شفاؤكا

أنأت

الله جأبر المصيبة عند اسإترجأع من وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت
به بأس ل بإسإناد الطبرانأي رواه يرضاه خلفا له وجأعل عقباه وأحسن مصيبته

عندي المؤمن لعبدي ما تعالى الله يقول وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه
وأنأه البخاري رواه الجنة إل احتسبه ثإم الدنأيا أهل من صفيه قبضت إذا جأزاء

ولد قبضتم لملئكته الله قال العبد ولد مات إذا وسإلم}قال عليه الله {صلى
قال ماذا فيقول نأعم فيقولون فؤاده ثإمرة قبضتم فيقول نأعم فيقولون عبدي
وسإموه الجنة في بيتا لعبدي ابنوا الله فيقول واسإترجأع حمدكا فيقولون عبدي

صحيحه في حبان وابن حسن حديث وقال الترمذي رواه الحمد بيت
المرضى عيادة

تذكركم الجنائز واتبعوا المرضى عودوا وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه
عليه الله {صلى وأنأه صحيحه في حبان وابن والبزار أحمد المام رواه الخرة

تعدنأي فلم مرضت آدم ابن يا القيامة يوم يقول وجأل عز الله إن وسإلم}قال
العالمين رب وأنأت أعودكا كيف رب يا قال
لوجأدتني عدته لو أنأك علمت أما تعده فلم مرض فلنأا عبدي أن علمت أما قال

رب وأنأت أطعمك كيف رب يا قال تطعمني فلم اسإتطعمتك آدم ابن يا عنده
أنأك علمت أما تطعمه فلم فلن عبدي اسإتطعمك أنأه علمت أما قال العالمين

رب يا قال تسقني فلم اسإتسقيتك آدم ابن يا عندي ذلك لوجأدت أطعمته لو
فلم فلن عبدي اسإتسقاكا أنأه علمت أما قال العالمين رب وأنأت أسإقيك كيف

مسلم رواه عندي ذلك لوجأدت سإقيته لو أنأك علمت أما تسقه
والمحتضر والعائد المريض يقوله ما

كان فإن به نأزل لضر الموت أحدكم يتمنين ل وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه
الوفاة كانأت إذا وتوفني لي خيرا الحياة كانأت ما أحيني اللهم فليقل فاعل بد ل

ل أيام بثلثإة موته قبل وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه عليه متفق لي خيرا
الله {صلى وأنأه مسلم رواه وجأل عز بالله الظن يحسن وهو إل أحدكم يموتن

ما فإنأه الموت - يعني قاطعها - أي اللذات هادم ذكر أكثروا وسإلم}قال عليه
وأنأه حسن بإسإناد الطبرانأي رواه قلله إل كثير في ول أجأزله إل قليل في كان

الناس - وأحزم أعقلهم - أي الناس أكيس عن وسإلم}سإئل عليه الله {صلى

أولئك اسإتعدادا له وأكثرهم ذكرا للموت أكثرهم - فقال حذرا أشدهم - أي
جأيد بإسإناد ماجأه ابن رواه الخرة وكرامة الدنأيا بشرف ذهبوا الكياس

في وهو شاب على وسإلم}دخل عليه الله {صلى وأنأه حسن بإسإناد والطبرانأي
عليه الله {صلى قال ذنأوبي وأخاف الله أرجأو قال تجدكا كيف فقال الموت

يرجأو ما الله أعطاه إل الموطن هذا مثل في عبد قلب في يجتمعان وسإلم}ل
عليه الله {صلى وأنأه حسن بإسإناد ماجأه وابن الترمذي رواه يخاف مما وآمنه

آخر كان من وزاد والترمذي مسلم رواه الله إل إله ل موتاكم لقنوا وسإلم}قال
الجنة دخل الله إل إله ل كلمه
دفنه وحضور الميت على الصلة فضل
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فقال خيرا عليها فأثإنوا بجنازة عليه وسإلم}مروا عليه الله {صلى أنأه وثإبت

عليه أثإنيتم من قال ثإم وجأبت فقال شرا عليها فأثإنوا بجنازة عليه ومروا وجأبت
في الله شهداء أنأتم النار له وجأبت شرا عليه أثإنيتم ومن الجنة له وجأبت خيرا

ضرب من منا ليس وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت عليه متفق الرض
عليه متفق الجاهلية بدعوى ودعا الجيوب وشق الخدود

رواه أجأره مثل فله مصابا عزى من وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت
فقال بناته إحدى إلى وسإلم}أرسإل عليه الله {صلى وأنأه والبيهقي الترمذي

عنده شيء وكل أعطى ما وله أخذ ما لله أن وأخبرها ولتحتسب فلتصبر مرها
شهد من وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت عليه متفق مسمى بأجأل

مثل قيراطان فله تدفن حتى شهدها ومن قيراط فله عليها يصلي حتى الجنازة
مسلم من ما وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه عليه متفق العظيمين الجبلين

داود أبو رواه الجنة له وجأبت إل المسلمين من صفوف ثإلثإة عليه فيصلي يموت
عليه الله {صلى أنأه وثإبت صحيحه في حبان وابن حسن حديث وقال والترمذي

واعف وعافه وارحمه له اغفر اللهم دعائه في فقال جأنازة على وسإلم}صلى
الخطايا من ونأقه والبرد والثلج بالماء واغسله مدخله ووسإع نأزله وأكرم عنه
من خيرا وأهل داره من خيرا دارا وأبدله الدنأس من البيض الثوب نأقيت كما

عذاب من وأعذه الجنة وأدخله زوجأه من خيرا وزوجأا أهله

وأنأه النار وعذاب القبر وفتنة رواية وفي مسلم رواه النار عذاب ومن القبر
وميتنا لحينا اغفر اللهم فقال جأنازة على وسإلم}صلى عليه الله {صلى

على فأحيه منا أحييته من اللهم وغائبنا وشاهدنأا وأنأثانأا وذكرنأا وكبيرنأا وصغيرنأا
بعده تفتنا ول أجأره تحرمنا ل اللهم اليمان على فتوفه منا توفيته ومن السإلم

البخاري شرط على صحيح وقال والحاكم والبيهقي والترمذي داود أبو رواه
وقف الميت دفن من فرغ إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه وثإبت ومسلم

داود أبو رواه يسأل الن فإنأه التثبيت له واسإألوا لخيكم اسإتغفروا وقال عليه
حسن بإسإناد والبيهقي

القبور زائر يقوله ما
عليكم السلم قال المقبرة إلى خرج إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه وثإبت

رواه العافية ولكم لنا الله أسإأل لحقون بكم الله شاء إن وإنأا مؤمنين قوم دار
صحيحة بأسإانأيد ماجأه وابن والنسائي داود وأبو مسلم
الصيام وسإلم}في عليه الله {صلى أذكاره وأما الصيام في فصل
علينا أهله اللهم قال الهلل رأى إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه فثبت

الله وربك ربنا وترضى تحبه لما والتوفيق والسإلم والسلمة واليمان بالمن
عليه الله {صلى أنأه داود أبو وروى مسنده في والدارمي الترمذي رواه

رشد هلل وخير رشد هلل وخير رشد هلل قال الهلل رأى إذا وسإلم}كان
وجأاء كذا بشهر ذهب الذي لله الحمد يقول - ثإم - ثإلثإا خلقك بالذي آمنت وخير
كذا بشهر

الرفث وسإلم}عن عليه الله {صلى نأهيه
أحدكم صوم يوم كان فإذا جأنة الصيام وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت

- متفق - مرتين صائم إلي فليقل شاتمه أو قاتله امرؤ وإن يجهل ول يرفث فل
عليه

أفطر وسإلم}إذا عليه الله {صلى يقوله كان ما
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وابتلت الظمأ ذهب قال أفطر إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه وثإبت

والنسائي داود أبو رواه تعالى الله شاء إن الجأر وثإبت العروق
الصائم دعاء

مني فتقبل السني ابن زاد أفطرت رزقك وعلى صمت لك اللهم داود أبو زاد
فطره عند للصائم إن وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه العليم السميع أنأت إنأك

السني وابن ماجأه ابن رواه ترد ما لدعوة
 عنده أفطر وسإلم}لمن عليه الله {صلى به يدعو كان ما

عندكم أفطر لهم دعا قوم عند أفطر إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى وأنأه
بإسإناد داود أبو رواه الملئكة عليكم وصلت البرار طعامكم وأكل الصائمون

السني وابن صحيح
القدر وسإلم}ليلة عليه الله {صلى دعاؤه
إنأك اللهم يقول أن القدر ليلة صادف من وسإلم}أمر عليه الله {صلى أنأه وثإبت
بأسإانأيد ماجأه وابن والنسائي الترمذي رواه عني فاعف العفو تحب عفو

صحيح حسن حديث الترمذي وقال صحيحة
السفر وسإلم}في عليه الله {صلى أذكاره وأما السفر في فصل
كلها المور في السإتخارة يعلمهم وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه فثبت

ركعتين فليركع بالمر هم وسإلم}إذا عليه الله {صلى يقول القرآن من كالسور
فضلك من وأسإألك بقدرتك وأسإتقدركا بعلمك أسإتخيركا إنأي اللهم ليقل ثإم

كنت إن اللهم الغيوب علم وأنأت أعلم ول وتعلم أقدر ول تقدر فإنأك العظيم
أو أمري وعاقبة ومعاشي ديني في لي خير حاجأته ويسمي المر هذا أن تعلم
كنت وإن فيه لي باركا ثإم لي ويسره لي فاقدره وآجأله أمري عاجأل في قال
أمري عاجأل قال أو أمري وعاقبة ومعاشي ديني في لي شر المر هذا أن تعلم

رواه به رضني ثإم كان حيث الخير لي واقدر عنه واصرفني عني فاصرفه وآجأله
البخاري

عليه الله {صلى وأنأه الخلص بسورتي الفاتحة بعد فيهما ويقرأ العلماء قال
يريد حين عندهم يركعهما ركعتين من خيرا أهله عند أحد خلف ما وسإلم}قال

الطبرانأي رواه سإفرا
بالمعوذتين الفاتحة بعد فيهما ويقرأ العلماء بعض قال

سإافر وسإلم}إذا عليه الله {صلى دعاؤه
جألوسإه من ينهض حين قال إل سإفرا يرد وسإلم}لم عليه الله {صلى أنأه وثإبت
اللهم له أهتم لم وما أهمني ما اكفني اللهم اعتصمت وبك توجأهت إليك اللهم

الله {صلى وأنأه توجأهت أينما للخير ووجأهني ذنأبي لي واغفر التقوى زودنأي
تضيع ل الذي الله اسإتودعكم يخلف لمن فليقل سإفرا أراد من وسإلم}قال عليه

حفظه شيئا اسإتودع إذا الله إن ولحمد السني ابن رواه ودائعه
مسافرا ودع وسإلم}إذا عليه الله {صلى يقوله كان ما

وأمانأتك دينك الله أسإتودع له فقال رجأل وسإلم}ودع عليه الله {صلى وأنأه
{صلى وأنأه صحيح حسن حديث وقال والترمذي داود أبو رواه عملك وخواتيم

لك ويسر ذنأبك وغفر التقوى الله زودكا له فقال آخر رجأل وسإلم}ودع عليه الله
 حسن حديث وقال الترمذي رواه كنت حيثما الخير
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الله بتقوى أوصيك له فقال آخر وسإلم}ودع عليه الله {صلى أنأه أيضا وروى

السفر عليه وهون البعد له اطو اللهم قال ولى فلما شرف كل على والتكبير
حسن حديث الترمذي قال

راحلته ركب وسإلم}إذا عليه الله {صلى يقوله كان ما
سإفر إلى خارجأا بعيره على اسإتوى إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه وثإبت

ربنا إلى وإنأا مغرنأين له كنا وما هذا لنا سإخر الذي ( سإبحان قال ثإم ثإلثإا كبر
البر هذا سإفرنأا في نأسألك إنأا  اللهم14 - 13 443 الزخرف ) سإورة لمنقلبون
اللهم بعده عنا واطو هذا سإفرنأا علينا هون اللهم ترضى ما العمل ومن والتقوى

بك نأعوذ إنأا اللهم والولد والمال الهل في والخليفة السفر في الصاحب أنأت
- أي المنقلب - وسإوء تغيره - أي المنظر - وكآبة شدته - أي السفر وعثاء من

تائبون آيبون فيهن وزاد قالهن رجأع وإذا والولد والهل المال - في المرجأع
{صلى النبي وكان وزاد داود وأبو مسلم رواه حامدون لربنا سإاجأدون عابدون

سإبحوا هبطوا وإذا كبروا الثنايا علوا إذا وسإلم}وجأيوشه عليه الله
وأنأه شرف كل على الشرف سإبحانأه له أن إلى الشارة والحكمة العلماء قال

وعل جأل الخفض عن منزه
السفينة ركوب دعاء
ركبوا إذا الغرق من لمتي أمان قال وسإلم}أنأه عليه الله {صلى عنه وثإبت
لغفور ربي إن ومرسإاها مجراها الله ( بسم يقولوا أن البحر
قبضته جأميعا والرض قدره حق الله قدروا  ( وما41 11 هود ) سإورة رحيم

) سإورة يشركون عما وتعالى سإبحانأه بيمينه مطويات والسماوات القيامة يوم
السني ابن  رواه67 39 الزمر
الدابة ضلت إذا الدعاء
فليناد فلة بأرض أحدكم دابة انأفلتت إذا وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت

حاضرا الرض في وجأل عز لله فإن احبسوا الله عباد يا احبسوا الله عباد يا
السني ابن رواه سإيحبسه

السفر في والجرس الكلب اصطحاب كراهة

أو كلب فيها رفقة الملئكة تصحب ل وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت
دخولها يريد قرية يريد وسإلم}لم عليه الله {صلى أنأه وثإبت مسلم رواه جأرس

السبع الرضين ورب أظللن وما السبع السماوات رب اللهم يراها حين قال إل
خير من نأسألك ذرين وما الرياح ورب أضللن وما الشياطين ورب أقللن وما
أهلها وشر القرية هذه شر من بك ونأعوذ فيها ما وخير أهلها وخير القرية هذه
- صحتها - أي حماها ارزقنا اللهم وزاد السني وابن النسائي رواه فيها ما وشر

إلينا أهلها صالحي وحبب أهلها إلى وحببنا وباها من وأعذنأا
منزل نأزل وسإلم}إذا عليه الله {صلى دعاؤه
الله بكلمات أعوذ قال ثإم منزل نأزل من وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت

مسلم رواه ذلك منزله من يرتحل حتى شيء يضره لم خلق ما شر من التامات
والترمذي مالك والمام
السفر من رجأع وسإلم}إذا عليه الله {صلى دعاؤه

عابدون آيبون تائبون ) قال ( المدينة رأى وسإلم}لما عليه الله {صلى وأنأه
عليه ) متفق ( المدينة قدم حتى ذلك يقول يزل ولم حامدون لربنا سإاجأدون

حجه وسإلم}في عليه الله {صلى أذكاره وأما الحج في فصل
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من رجأع يفسق ولم يرفث فلم حج من وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه فثبت
في عمرة وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه عليه متفق أمه ولدته كيوم ذنأوبه

عليه الله {صلى وأنأه معي مسلم وزاد عليه متفق حجة تعدل رمضان
وابن أحمد زاد عليه متفق الجنة إل جأزاء له ليس المبرور الحج وسإلم}قال

الكلم وطيب الطعام إطعام قال بره وما قيل والحاكم خزيمة
الحج في النفقة فضل
الله سإبيل في كالنفقة الحج في النفقة وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه

حين بإسإناد أحمد المام رواه درهم مئة بسبع الدرهم
وعمرة بحج للمحرم يباح ل ما

ول العمائم ول القمص المحرم يلبس ل وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه
الخفاف ول البرانأس ول السراويلت

التلبية فضل
وشماله يمينه عن ما لبى إل يلبي ملب من ما وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه
صحيحه في خزيمة وابن ماجأه وابن الترمذي رواه مدر أو شجر أو حجر من

من ما وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه شرطهما على صحيح وقال والحاكم
حسن حديث وقال الترمذي رواه بذنأوبه الشمس غابت إل محرما يظل مؤمن
صحيح
 عرفات يوم فضل

ملئكة عرفات بأهل يباهي الله إن وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت
أحمد المام رواه غبرا شعثا جأاؤونأي هؤلء عبادي إلى أنأظروا فيقول السماء

الله {صلى وأنأه شرطهما على صحيح وقال والحاكم صحيحه في حبان وابن
يوم من النار من عبيدا فيه الله يعتق أن من أكثر يوم من ما وسإلم}قال عليه

الله {صلى وإنأه مسلم رواه الملئكة بهم يباهي ثإم يتجلى أي ليدنأو وإنأه عرفة
الخطايا يحط اليمانأي الركن و الحجر اسإتلم إن وسإلم}قال عليه

بالبيت الطواف فضل
قدما يضع ولم قدما يرفع لم بالبيت طاف من وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه

ومن درجأات عشر له ورفع سإيئات عشر عنه وحط حسنات عشر له كتبت إل
والترمذي أحمد المام رواه رقبة كعدل كان ركعتين وصلى سإبوعا بالبيت طاف
السإناد صحيح وقال والحاكم صحيحه في خزيمة وابن

السإود الحجر اسإتلم فضل
يوم الله ليبعثنه والله السإود الحجر في وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه

رواه بحق اسإتلمه لمن يشهد به ينطق ولسان بهما يبصر عينان له القيامة
صحيحهما في حبان وابن خزيمة وابن حسن حديث وقال الترمذي

البيت حجاج على الرحمة نأزول
الحرام بيته حجاج على يوم كل الله ينزل وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه

رواه للناظرين وعشرين للمصلين وأربعين للطائفين سإتين رحمة ومئة عشرين
حسن بإسإناد البيهقي

الصلة من أفضل الطواف أن وفيه قلت
الحاج ذنأوب ( غفران

راحلته تخط لم بيته من الحاج خرج إذا وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت
ذنأوبه له غفرت بعرفات وقف فإذا خطيئة بها وحط حسنة بها له كتب إل خطوة
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ماله أحد يدري ل الجمار رمى وإذا عالج رمل وعدد السماء قطر عدد كانأت وإن
وإذا القيامة يوم نأور شعرة بكل فله شعره حلق وإذا القيامة يوم يوفاه حتى

طوافه آخر قضى
صحيحه في حبان وابن والبزار الطبرانأي رواه أمه ولدته كيوم ذنأوبه من خرج
الجمار رمي

له عرض المناسإك الله خليل إبراهيم أتى لما وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه
خزيمة ابن رواه حصيات بسبع إبراهيم ) فرماه العقبة ( جأمرة عند الشيطان

فإن فارموا عباس ابن قال شرطهما على صحيح وقال والحاكم صحيحه في
ما فقال الرمي حصى عن وسإلم}سإئل عليه الله {صلى وأنأه ترمون الشيطان

وقال والحاكم الطبرانأي رواه الجبال مثل لرأيتموها ذلك ولول رفع منها تقبل
السإناد صحيح
زمزم ( ماء
فيه زمزم ماء الرض وجأه على ماء خير وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه

حبان وابن الطبرانأي رواه السقم وشفاء الجوع من المشبع أي الطعم طعام
رواه له شرب لما زمزم ماء وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه صحيحه في

السإناد صحيح وقال والحاكم الدارقطني
المكانأية والعمرة الحج مواقيت

( ذا المدينة لهل بالحج للحرام وسإلم}وقت عليه الله {صلى أنأه وثإبت
) ( يلملم اليمن ) ولهل ( قرنأا نأجد ) ولهل ( الجحفة الشام ) ولهل الحليفة
مكة ولدخول وسإلم}للحرام عليه الله {صلى اغتساله

أيضا واغتسل الترمذي رواه لحرامه وسإلم}اغتسل عليه الله {صلى وأنأه
عليه ) متفق ( مكة لدخول
وسإلم}مكة عليه الله {صلى دخوله

من ) ويخرج العليا ( الثنية ) من ( مكة يدخل وسإلم}كان عليه الله {صلى وأنأه
عليه ) متفق السفلى ( الثنية
البيت رأى وسإلم}حين عليه الله {صلى دعاؤه

زد اللهم ودعا يديه ) رفع ( البيت أبصر إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى وأنأه
ممن وكرمه شرفه من وزد ومهابة وبرا وتكريما وتعظيما تشريفا البيت هذا

مسنده في الشافعي المام رواه وبرا وتعظيما وتكريما تشريفا اعتمره أو حجه
والبيهقي

شيبة بني باب وسإلم}من عليه الله {صلى دخوله
عند ) وقال شيبة ( بني باب ) من ( المسجد وسإلم}دخل عليه الله {صلى وأنأه

البيهقي رواه بالسلم ربنا فحينا السلم ومنك السلم أنأت اللهم المسجد دخول
وسإلم}بالبيت عليه الله {صلى طوافه

عليه متفق بالبيت وسإلم}الطواف عليه الله {صلى به بدأ شيء أول وأن
الله أن إل الصلة بمنزلة بالبيت الطواف وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت

على صحيح وقال الحاكم رواه بخير إل ينطق فل نأطق فمن النطق فيه أحل قد
) أتى ( مكة قدم وسإلم}لما عليه الله {صلى أنأه أيضا وثإبت مسلم شرط

أربعا ومشى ثإلثإا فرمل يمينه عن مشى ثإم ) فاسإتلمه ( الحجر
وتقبيله السإود وسإلم}الركن عليه الله {صلى اسإتلمه
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وضع ثإم قبله ) ثإم ( الحجر وسإلم}اسإتلم عليه الله {صلى أنأه الشيخان وروى
كل في اليمانأي الركن يستلم كان وأنأه طوفة كل في عليه الكريمة جأبهته
الحاء ) - بكسر ( الحجر يليان اللذين الركنين يستلم ل كان وأنأه يقبله ول طوفة

-
اليمانأيين الركنين وسإلم}بين عليه الله {صلى دعاؤه
آتنا ( ربنا اليمانأيين الركنين بين يقول وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه وثإبت

داود أبو ) رواه النار عذاب وقنا حسنة الخرة وفي حسنة الدنأيا في
الطواف وسإلم}في عليه الله {صلى ورمله اضطباعه

) ( الجعرانأة من اعتمروا وسإلم}وأصحابه عليه الله {صلى أنأه أيضا وروي
عواتقهم على وأطرافها آباطهم تحت أرديتهم فجعلوا واضطبعوا بالبيت فرملوا

اليسرى
ثإانأية الحجر واسإتلمه الطواف وسإلم}ركعتي عليه الله {صلى صلته
) ( المقام خلف ركعتين الطواف بعد وسإلم}صلى عليه الله {صلى أنأه وثإبت
الثانأية ) وفي الكافرون أيها يا ( قل الولى في يقرأ مسلم زاد عليه متفق

أن ) بعد السإود ( الحجر وسإلم}اسإتلم عليه الله {صلى أنأه وثإبت الخلص
) ( المقام خلف ركعتين صلى
والمروة الصفا وسإلم}بين عليه الله {صلى سإعيه

وقرأ به الله بدأ بما ابدؤوا وقال بالصفا ) وبدأ ( الصفا باب من للسعي خرج ثإم
( الصفا على  فرقي158 2 البقرة ) سإورة الله شعائر من والمروة الصفا ( إن

له له شريك ل وحده الله إل إله ل وقال وكبره الله ) فوحد ( البيت رأى ) حتى
ونأصر وعده أنأجز وحده الله إل إله ل قدير شيء كل على وهو الحمد وله الملك
وفعل مرات ثإلثا هذا مثل قال ذلك بين دعا ثإم وحده الحزاب وهزم عبده
) ( الصفا على فعل ) كما ( المروة على
وقصرها وسإلم}الصلوات عليه الله {صلى النبي جأمع

وقت في جأمعا والعصر الظهر بالناس وسإلم}صلى عليه الله {صلى أنأه وثإبت
( المزدلفة إلى أفاض ثإم الغروب ) إلى ( عرفة ب وقف ) ثإم ( نأمرة ب الظهر
وقت في جأمعا والعشاء المغرب بها صلى وصلها ) فلما

عليه متفق العشاء
عرفة وسإلم}يوم عليه الله {صلى دعاؤه

ما ) وخير ( عرفة يوم دعاء الدعاء خير وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت
له شريك ل وحده الله إل إله ) - ل ( عرفة يوم - أي قبلي من والنبيون أنأا قلت

وزاد والبيهقي الترمذي رواه قدير شيء كل على وهو الحمد وله الملك له
لي اشرح اللهم نأورا بصري وفي نأورا سإمعي وفي نأورا قلبي في اجأعل اللهم

ما وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه أيضا البيهقي وروى أمري لي ويسر صدري
ل يقول ثإم بوجأهه القبلة فيستقبل ) بالموقف ( عرفة عشية يقف مسلم من
مئة قدير شيء كل على وهو الحمد وله الملك له له شريك ل وحده الله إل إله

وعلى محمد على صل اللهم يقول ثإم مرة ) مئة أحد الله هو ( قل يقرأ ثإم مرة
- وعلينا مجيد حميد إنأك إبراهيم آل وعلى إبراهيم على صليت كما محمد آل

وأثإنى هللني هذا عبدي جأزاء ما ملئكتي يا تعالى الله قال إل مرة - مئة معهم
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ولو نأفسه في وشفعته له غفرت قد أنأي ملئكتي يا أشهدكم نأبيي وعلى علي

الموقف أهل في لشفعته هذا عبدي سإألني
وسإلم}بمزدلفة عليه الله {صلى مبيته
بها الصبح صلى ) حتى ( مزدلفة ب وسإلم}بات عليه الله {صلى أنأه وثإبت

أتى حتى القصواء ركب الصبح صلى فلما مسلم زاد عليه متفق بغلس
يزل ولم ووحد وهلل وكبر تعالى الله ودعا القبلة ) فاسإتقبل الحرام ( المشعر

بسبع ) رماها ( الجمرة أتى ) فلما ( منى إلى سإار ثإم جأدا أسإفر حتى واقفا
ب ) فطاف ( مكة إلى سإار ثإم حلق ثإم ذبح ثإم حصاة كل مع يكبر حصيات
) ( منى إلى عاد ثإم الركن ) طواف ( البيت
وسإلم}للمحلقين عليه الله {صلى دعاؤه
فقالوا المحلقين ارحم اللهم وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت

قال والمقصرين قالوا المحلقين ارحم اللهم فقال الله رسإول يا والمقصرين
عليه متفق والمقصرين الرابعة في

بمنى وسإلم}الناس عليه الله {صلى إفتاؤه
- أي أخر ول قدم يومئذ شيء عن سإئل وسإلم}ما عليه الله {صلى أنأه وثإبت

عليه متفق حرج ول افعل قال - إل والطواف والذبح والحلق الرمي من
وسإلم}بمنى عليه الله {صلى النبي مبيت
إلى يوم كل يرمي التشريق ) ليالي ( منى ب وسإلم}بات عليه الله {صلى وأنأه

( الجمرة ب يبدأ حصيات بسبع جأمرة ) كل الثلثا ( الجمرات

) بعد العقبة ( جأمرة ) ثإم ( الوسإطى ) ثإم الخيف ( مسجد تلي ) التي الولى
) والثانأية ( الولى عند ويقف الظهر يصلي أن وقبل ويغتسل الشمس تزول أن

من الرمي بعد ) وانأصرف ( الثالثة عند يقف ول ويدعو تعالى الله يذكر طويل
الظهر به ) فصلى ( المحصب ب ) فنزل ( مكة إلى الثالث اليوم في عندها

عليه متفق جأمعا والعصر
التشريق أيام صيام وسإلم}عن عليه الله {صلى نأهيه

لله وذكر وشرب أكل أيام التشريق أيام وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت
مسلم رواه تعالى
الوداع وسإلم}بطواف عليه الله {صلى أمره
) ( البيت ب طاف الحج أعمال من فرغ وسإلم}لما عليه الله {صلى أنأه وثإبت

يكون حتى أحد ينفرن ل وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه البخاري رواه للوداع
- وروى الطواف - أي وزاد داود وأبو مسلم ) رواه ( البيت ب عهده آخر

عهدهم آخر يكون أن الناس أمر قال عنهما الله رضي عباس ابن عن الشيخان
الحائض المرأة عن خفف أنأه ) إل ( البيت ب

وسإلم}للحاج عليه الله {صلى ( دعاؤه
الحاج له اسإتغفر ولمن للحاج اغفر اللهم وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت
عليه الله {صلى وأنأه مسلم شرط على صحيح وقال والحاكم البيهقي رواه

رواه نأفقتك وأخلف ذنأبك وغفر حجك الله قبل الحج من رجأع لغلم وسإلم}قال
السني ابن

وسإلم} عليه الله {صلى النبي زيارة فضل
له وجأبت قبري زار من وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه قطني الدار وروى

حج من وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه الكامل في عدي ابن وروى شفاعتي
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جأفانأي فقد يزرنأي فلم

الشريفة ( الروضة
رياض من روضة ومنبري بيتي بين ما وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت
ومنبري قبري بين ما عساكر ولبن عليه متفق حوضي على ومنبري الجنة
فائدة

وسإلم}ومنبره عليه الله {صلى الرسإول قبر بين المسافة في
على الحديث أن على والجمهور ذراعا وخمسون ثإلثإة والمنبر القبر بين ما قدر

لشرفه الجنة إلى بعينه المكان ذلك فينقل ظاهره
عليه سإلم من على وسإلم}السلم عليه الله {صلى رده

يسلم أحد من ما وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه صحيح بإسإناد داود أبو وروى
عليه الله {صلى السلم عليه أرد حتى روحي علي الله رد إل علي

- العتبي عن النووي الدين محيي الشيخ وروى وكرم وعظم وسإلم}وشرف
{صلى النبي قبر عند جأالسا كنت - قال الموحدة قبل بفوقية تعالى الله رحمه

الله سإمعت الله رسإول يا عليك السلم فقال أعرابي وسإلم}فجاء عليه الله
الله فاسإتغفروا جأاءوكا أنأفسهم ظلموا إذ أنأهم ( ولو يقول وتعالى سإبحانأه

جأئتك  وقد64 4 النساء ) سإورة رحيما توابا الله لوجأدوا الرسإول لهم واسإتغفر
البسيط من يقول أنأشأ ثإم ربي إلى بك مستشفعا ذنأبي من مستغفرا

أعظمه الترب في دفنت من خير يا
والكم القاع طيبهن من فطاب
سإاكنه أنأت لقبر الفداء نأفسي

والكرم الجود وفيه العفاف فيه
شفاعته ترجأى الذي النبي أنأت
القدم زلت ما إذا الصراط عند
النوم وسإلم}في عليه الله {صلى النبي فرأيت سإنة فأخذتني انأصرف ثإم قال

له غفر قد الله بأن فبشره العرابي الحق عتبي يا لي فقال
الجهاد وسإلم}في عليه الله {صلى أذكاره وأما الجهاد في فصل
في أوصاه سإرية أو جأيش على أميرا أمر وسإلم}إذا عليه الله {صلى أنأه فثبت

الله باسإم اغزوا قال ثإم خيرا المسلمين من معه وبمن تعالى الله بتقوى خاصته
متفق وليدا تقتلوا ول تمثلوا ول تغدروا ول بالله كفر من قاتلوا الله سإبيل في

عليه
أورده وإنأما ومسلم البخاري إلى أذكاره في النووي المام عزاه كذا قلت

بلوغ بعد البخاري في به أظفر لم فإنأي كذلك وهو مسلم أفراد في الحميدي
أعلم والله عنه الكشف في الجهد
مسيره وسإلم}جأهة عليه الله {صلى كتمانأه
عليه متفق بغيرها ورى إل غزوة يريد يكن وسإلم}لم عليه الله {صلى أنأه وثإبت

العدو أرض بدخول هم وسإلم}إذا عليه الله {صلى دعاؤه
( خيبر خربت أكبر الله ) قال ( خيبر صبح وسإلم}لما عليه الله {صلى أنأه وثإبت
{صلى أنأه وروي عليه متفق المنذرين صباح فساء قوم بساحة نأزلنا إذا ) إنأا
النداء عند الدعاء تردان ل دعوتان وسإلم}قال عليه الله
صحيح بإسإناد داود أبو - رواه القتال - أي البأس - وحين - الذان أبي

 العدو لقاء وسإلم}عند عليه الله {صلى دعاؤه
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ونأصيري عضدي أنأت اللهم قال غزا إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه وثإبت
والنسائي والترمذي داود أبو رواه أقاتل وبك أصول وبك أحول بك

قوما خاف وسإلم}إذا عليه الله {صلى دعاؤه
في نأجعلك إنأا اللهم قال قوما خاف إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه وثإبت

والنسائي داود أبو صحيح بإسإناد رواه شرورهم من بك ونأعوذ نأحورهم
العدو لقاء وسإلم}تمني عليه الله {صلى كراهيته

يبتليكم ما تدرون ل فإنأكم العدو لقاء تتمنوا ل وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه
بيدكا وقلوبهم وقلوبنا وربهم ربنا أنأت اللهم فقولوا لقيتوهم فإذا منهم به الله

السني ابن رواه أنأت تغلبهم وإنأما
عدوه إلى النظر وسإلم}عند عليه الله {صلى دعاؤه
- العدو لقي لما وسإلم}قال عليه الله {صلى - أنأه السني ابن - أي أيضا وروى

الراوي ) قال نأستعين وإياكا نأعبد ( إياكا الدين يوم مالك ) - يا ( بدر يوم أي
خلفها ومن يديها بين من الملئكة تضربها صرعى الرجأال رأيت فلقد
عليه الله {صلى قاله ) ما ( بدر غزوة وفي الجهاد خطبة آخر في سإبق وقد

العدو لقاء وسإلم}عند
شدة أو كرب به نأزل وسإلم}إذا عليه الله {صلى دعاؤه
مسلم رواية وفي الكرب عند يقول وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه أيضا وثإبت

رب الله إل إله ل الحليم العظيم الله إل إله ل كربه أي بالموحدة أمر حزبه إذا
الكريم العرش ورب الرض ورب السماوات رب الله إل إله ل العظيم العرش

عليه متفق
السفر من رجأع وسإلم}إذا عليه الله {صلى دعاؤه
يكبر عمرة أو حج أو غزو من رجأع إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه وثإبت
له له شريك ل وحده الله إل إله ل يقول ثإم ثإلثإا الرض من شرف كل على

لربنا سإاجأدون عابدون تائبون آيبون قدير شيء كل على وهو الحمد وله الملك
البخاري رواه وحده الحزاب وهزم عبده ونأصر وعده الله صدق حامدون

 المعاش في فصل

عليه الله {صلى أنأه فثبت المعاش وسإلم}في عليه الله {صلى أذكاره وأما
عذاب وقنا رزقنا فيما لنا باركا اللهم الطعام إليه قرب إذا يقول وسإلم}كان

كان لغلم وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه السني ابن رواه الله باسإم النار
عليه متفق يليك مما وكل بيمينك وكل الله سإم غلم يا الصحفة في يده تطيش

فإن تعالى الله اسإم فليذكر أحدكم أكل إذا وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه
داوود أبو رواه وآخره أوله الله باسإم فليقل أوله في الله يذكر أن نأسي

دخل إذا وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه صحيح حسن حديث وقال والترمذي
ل لعوانأه أي الشيطان قال طعامه وعند دخوله عند الله فذكر بيته الرجأل
الشيطان قال دخوله عند الله اسإم يذكر فلم دخل وإذا عشاء ول لكم مبيت

قال طعامه عند الله يذكر لم وإذا المبيت أدركتم
عاب وسإلم}ما عليه الله {صلى أنأه وثإبت مسلم رواه والعشاء المبيت أدركتم
يشتهه لم وإن ولمسلم عليه متفق تركه كرهه وإن أكله اشتهاه إن قط طعاما
ل قال الله رسإول يا الضب أحرام له وسإلم}قيل عليه الله {صلى وأنأه سإكت
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لو وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه أعافه فأجأدنأي قومي بأرض يكن لم ولكنه
عليه متفق لقبلت ذراع إلي أهدي ولو لجأبت شاة كراع أي كراع إلى دعيت
به والتأدم الخل فضيلة
فدعا خل إل عندنأا ما فقالوا الدم أهله وسإلم}سإأل عليه الله {صلى أنأه وثإبت

مسلم رواه الخل الدم نأعم ويقول منه يأكل فجعل به
الطعام صاحب دعاه من غير تبعه إذا الضيف يفعل ما

خامس له صنعه وسإلم}لطعام عليه الله {صلى النبي دعا رجأل أن وثإبت
هذا وسإلم}إن عليه الله {صلى النبي قال الباب بلغ فلما رجأل فتبعهم خمسة

الله رسإول يا له آذن بل ل قال رجأع شئت وإن له تأذن أن شئت فإن اتبعنا
عليه متفق

الطعام آداب من
بيمينك كل له فقال بشماله يأكل رجأل وسإلم}رأى عليه الله {صلى أنأه وثإبت
مسلم رواه فيه إلى رفعها فما الكبر إل منعه ما اسإتطعت ل قال أسإتطيع ل قال

الطعام على الجأتماع
الله اسإم واذكروا طعامكم على اجأتمعوا وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت
ماجأه وابن داود أبو رواه فيه لكم يباركا

الطعام من فرغ إذا يقال ما

رب لله الحمد قال الطعام من فرغ إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه وثإبت
ول مودع ول مكفور ول مكفي غير فيه مباركا طيبا كثيرا حمدا العالمين
الله إن وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه البخاري رواه ربنا عنه مستغنى
عليها فيحمده الشربة يشرب أو عليها فيحمده الكلة يأكل أن العبد عن ليرضى

الحمد قال طعامه من فرغ إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى وأنأه مسلم رواه
{صلى وأنأه والترمذي داود أبو رواه مسلمين وجأعلنا وسإقانأا أطعمنا الذي لله
وسإوغه وسإقى أطعم الذي لله الحمد قال وشرب أكل إذا وسإلم}كان عليه الله

صحيح بإسإناد رواه مخرجأا له وجأعل
فقال طعاما أكل من وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه والنسائي داود أبو

غفر قوة ول مني حول غير من ورزقنيه الطعام هذا أطعمني الذي الله الحمد
حسن حديث وقال والترمذي ماجأه وابن داود أبو رواه ذنأبه من تقدم ما له الله

اللبن في جأاء ما
باركا اللهم فليقل طعاما الله أطعمه من وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت

وزدنأا فيه لنا باركا اللهم فليقل لبنا الله سإقاه ومن منه خيرا وأطعمنا فيه لنا
داود أبو رواه اللبن غير والشراب الطعام عن يجزئ شيء ليس فإنأه منه

حسن حديث وقال والترمذي
النأاء خارج ثإلثإا التنفس اسإتحباب

أنأفاس ثإلثإة تنفس النأاء من شرب إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه وثإبت
السني ابن رواه آخرهن في ويشكره نأفس كل في الله يحمد

الضيف إكرام اسإتحباب
فليكرم الخر واليوم بالله يؤمن كان من وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت
عليه متفق ضيفه

الطعام بعد الله ذكر اسإتحباب
ول والصلة وجأل عز الله بذكر طعامكم أذيبوا وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه
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السني ابن رواه قلوبكم له فتقسو عليه تناموا
المعاشرة في فصل

 السلم إفشاء

للمتزوج والدعاء العاطس وتشميت واللقاء كالسلم المعاشرة في أذكاره وأما
حق وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه فثبت ونأحوهم المولود وتسمية وللمولود
وإذا فأجأبه دعاكا وإذا عليه فسلم لقيته إذا سإت المسلم على المسلم

مات وإذا فعده مرض وإذا فشمته الله فحمد عطس وإذا له فانأصح اسإتنصحك
خير السإلم وسإلم}أي عليه الله {صلى سإأله رجأل أن وثإبت مسلم رواه فاتبعه

عليه متفق تعرف لم ومن عرفت من على السلم وتقرأ الطعام تطعم قال
وسإلم}فقال عليه الله {صلى النبي إلى جأاء رجأل أن والترمذي داود أبو وروى

عليه الله {صلى النبي فقال جألس ثإم السلم عليه فرد عليكم السلم
فقال وجألس عليه فرد الله ورحمة عليكم السلم فقال آخر فجاء وسإلم}عشر

فجلس عليه فرد وبركاته الله ورحمة عليكم السلم فقال آخر جأاء ثإم عشرون
حسن حديث الترمذي قال ثإلثإون فقال
وبركاته الله ورحمة عليكم السلم فقال آخر أتى ثإم زاد داود لبي رواية وفي

الفضائل تكون هكذا وقال أربعون فقال ومغفرته
بالسلم المبتدئ فضيلة
بالسلم بدأهم من بالله الناس أولى إن وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت
حسن حديث وقال والترمذي جأيد بإسإناد داود أبو رواه

والنساء الصبيان على السلم في جأاء ما
وأنأه عليه متفق عليهم فسلم صبيان على وسإلم}مر عليه الله {صلى أنأه وثإبت

ماجأه وابن دواد أبو رواه عليهن فسلم نأسوة على وسإلم}مر عليه الله {صلى
حسن حديث وقال والترمذي
الكبير على والصغير الماشي على الراكب يسلم أن اسإتحباب

والماشي الماشي على الراكب يسلم وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت
الكبير على والصغير البخاري زاد عليه متفق الكثير على والقليل القاعد على

منه الخروج وعند المجلس دخول عند السلم اسإتحباب
فليسلم المجلس إلى أحدكم انأتهى إذا وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت
رواه الخرة من بأحق الولى فليست فليسلم يقوم أن أراد فإذا
حسن حديث وقال والترمذي جأيد بإسإناد داود أبو

ثإلثإا السإتئذان اسإتحباب
فارجأع وإل لك أذن فإن ثإلثا السإتئذان وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت
عليه متفق
غيره بيت في النظر تحريم

متفق البصر أجأل من السإتئذان جأعل إنأما وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه
السلم فقل ارجأع له وسإلم}فقال عليه الله {صلى عليه دخل رجأل وأن عليه

حسن حديث وقال والترمذي داود أبو رواه أأدخل عليكم
المصافحة اسإتحباب



 السإلمية مشكاة مكتبة
إل فيتصافحان يلتقيان مسلمين من ما وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت
الله {صلى وأنأه ماجأه وابن والترمذي داود أبو رواه يتفرقا أن قبل لهما غفر
وتذهب تحابوا وتهادوا قلوبكم من الغل يذهب تصافحوا وسإلم}قال عليه

التقى إذا وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه مالك المام رواه الشحناء
الله وحمدا فتصافحا المسلمان

- ما السني ابن - أي أيضا وروى السني ابن رواه لهما الله غفر واسإتغفرا تعالى
( آتنا اللهم قال حتى ففارقه رجأل وسإلم}بيد عليه الله {صلى الله رسإول أخذ
) النار عذاب وقنا حسنة الخرة وفي حسنة الدنأيا في
والتثاؤب العطاس في جأاء ما

التثاؤب ويكره العطاس يحب الله إن وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت
يقول أن سإمعه مسلم كل على حقا كان تعالى الله فحمد أحدكم عطس فإذا

ما فليرده أحدكم تثاءب فإذا الشيطان من هو فإنأما التثاؤب وأما الله يرحمك له
في وزاد البخاري رواه الشيطان منه ضحك تثاءب إذا أحدكم فإن اسإتطاع

- أي بالكم ويصلح الله يهديكم فليقل الله يرحمك صاحبه له قال فإذا رواية
أو يده وضع العطاس جأاءه إذا وسإلم}كان عليه الله {صلى أنأه - وثإبت شأنأكم

حسن حديث وقال والترمذي داود أبو رواه صوته بها وخفض فيه على ثإوبه
على بيده فليمسك أحدكم تثاءب إذ وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه صحيح

فإن فيه
مسلم رواه يدخله الشيطان

النكاح خطبة

نأحمده الله الحمد النكاح خطبة وسإلم}علمهم عليه الله {صلى أنأه وثإبت
الله يهد من أعمالنا وسإيئات أنأفسنا شرور من الله ونأعوذ ونأستغفره ونأستعينه

له شريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد له هادي فل يضلل ومن له مضل فل
ول تقاته حق الله اتقوا آمنوا الذين أيها ( يا ورسإوله عبده محمدا أن وأشهد
الذي الله  ( واتقوا103 3 عمران آل ) سإورة مسلمون وأنأتم إل تموتن

أيها  ( يا1 4 النساء ) سإورة رقيبا عليكم كان الله إن والرحام به تساءلون
ذنأوبكم لكم ويغفر أعمالكم لكم يصلح سإديدا قول وقولوا الله اتقوا آمنوا الذين
71 - 70 33 الحزاب ) سإورة عظيما فوزا فاز فقد ورسإوله الله يطع ومن
حسن حديث الترمذي وقال الربعة السنن أصحاب رواه

للمتزوج الدعاء
عليه متفق عليك الله باركا للمتزوج وسإلم}دعا عليه الله {صلى أنأه وثإبت
في بينكما وجأمع عليك وباركا لك الله باركا ماجأه وابن والترمذي داود أبي وعند
صحيح حسن حديث الترمذي قال خير

الجماع عند يقوله أن يستحب ما
باسإم قال أهله جأامع إذا أحدكم أن لو وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت

يضره لم بولد بينهما فقضي رزقنا ما الشيطان وجأنب الشيطان جأنبنا اللهم الله
أبدا شيطان يضره لم للبخاري رواية وفي عليه متفق

بولي إل نأكاح ل
والترمذي داود أبو رواه بولي إل نأكاح ل وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت
وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه وصححه والحاكم صحيحه في حبان وابن

صحيحه في خزيمة وابن والترمذي داود أبو رواه له ولي ل من ولي السلطان
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فيه حرمة ل الذي اللعب في الرخصة

النبي رأيت قالت عنها الله رضي عائشة عن ومسلم البخاري صحيحي وفي
في يلعبون الحبشة إلى أنأظر وأنأا بردائه وسإلم}يسترنأي عليه الله {صلى

السن الحديثة الجارية قدر فاقدروا أسإأم الذي أنأا أكون ) حتى ( المسجد
اللهو على الحريصة

اليمان كمال من الهل معاشرة حسن
أحسنهم إيمانأا المؤمنين أكمل من إن وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت
عليه الله {صلى أنأه وثإبت والنسائي الترمذي رواه لهله وألطفهم خلقا

والترمذي داود أبو رواه عنهما الله رضي علي بن الحسن أذن في وسإلم}أذن
صحيح حسن حديث وقال

المولود أحكام في جأاء ما

وأقام اليمنى أذنأه في فأذن مولود له ولد من وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه
الله {صلى أنأه وثإبت السني ابن رواه الصبيان أم تضره لم اليسرى أذنأه في

داود أبو رواه ويحنكهم بالبركة لهم فيدعو بالصبيان يؤتى وسإلم}كان عليه
سإابعه يوم المولود بتسمية وسإلم}أمر عليه الله {صلى أنأه وثإبت صحيح بإسإناد
_ أي أيضا وروى حسن حديث وقال الترمذي رواه والعق عنه الذى ووضع

عنه تذبح بعقيقته رهين غلم كل وسإلم}قال عليه الله {صلى - أنأه الترمذي
{صلى أنأه وثإبت صحيح حسن حديث الترمذي قال ويسمى ويحلق سإابعه يوم
أبائكم وأسإماء بأسإمائكم القيامة يوم تدعون إنأكم وسإلم}قال عليه الله

جأيد بإسإناد داود أبو رواه أسإماءكم فأحسنوا
الله عبد وجأل عز الله إلى أسإماءكم أحب إن وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه

بأسإماء تسموا وسإلم}قال عليه الله {صلى وأنأه مسلم رواه الرحمن وعبد
الله {صلى أنأه ومسلم البخاري صحيحي وفي والنسائي داود أبو رواه النأبياء

ملك تسمى - رجأل وأذل أوضع - أي الله عند اسإم أخنع إن وسإلم}قال عليه
شاه شاهان الملكا ملك ومثل عيينة ابن قال الله إل مالك ل مسلم زاد الملكا

سإهل أنأت فقال حزن اسإم وسإلم}غير عليه الله {صلى أنأه وثإبت عليه متفق
أصرم اسإم وغير مسلم رواه جأميلة أنأت فقال عاصية اسإم وغير البخاري رواه
داود أبو رواه سإلما حربا وسإمى حسن بإسإناد داود أبو رواه زرعة أنأت فقال
أيضا

متفق بكنيتي تكتنوا ول باسإمي تسموا وسإلم}قال عليه الله {صلى أنأه وثإبت
الشافعي المام - ذهب تعالى الله - رحمه النووي الدين محيي الشيخ قال عليه

النهي بظاهر أخذا مطلقا القاسإم بأبي التكني تحريم - إلى تعالى الله - رحمه
عليه الله {صلى بحياته خاص النهي أن - إلى تعالى الله - رحمه مالك وذهب

بأبي يكتنون يزالون ل العلم الئمة لن قوي وهو النووي المام وسإلم}قال
مشهور هو لما ذلك النهي من فهموا قد فيكونأون العصار جأميع في القاسإم

هذا زال وقد لليذاء غيركا أردنأا ويقولون القاسإم أبا يا بحضرته اليهود نأداء من
أعلم والله المعنى
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قبل فقال لغطه فيه فكثر مجلس في جألس وسإلم}من عليه الله {صلى قال
أنأت إل إله ل أن أشهد وبحمدكا اللهم سإبحانأك ذلك مجلسه من يقوم أن

داود أبو رواه ذلك مجلسه في كان ما له غفر إل إليك وأتوب أسإتغفركا
وروى صحيحه في حبان وابن صحيح حسن حديث وقال والترمذي والنسائي

بالمكيال يكتال أن أحب من قال أنأه عنه الله رضي علي عن نأعيم أبو الحافظ
عما العزة رب ربك - ( سإبحان يقوم حين - أو مجلسه آخر في فليقل الوفى
37 الصافات ) سإورة العالمين رب لله والحمد المرسإلين على وسإلم يصفون

به ينفعنا أن الله نأسأل توفيقه وحسن وعونأه الله بحمد الكتاب  تم182 - 180
وسإلم} عليه الله {صلى لقائه يوم قائله وشفاعة فيه بما العمل ويرزقنا
الثإنين يوم ظهر منه الفراغ ) ووافق المصرية الكتب ( دار مخطوط خاتمة

على الله وصلى ختامه الله أحسن  ه1104 سإنة محرم الشهور فجر المباركا
) بتريم الحقاف ( مكتبة مخطوط خاتمة والسلم الصلة أفضل محمد سإيدنأا

تأليف النبوية الحمدية الحضرة بسيرة الشاهية الحمدية الحضرة بصيرة آخر
به ونأفع عنه الله رضي بحرق عمر بن محمد الدين جأمال العلمة الهمام المام
سإنة القعدة شهر عشر سإادس الربعاء يوم ذلك رقم من الفراغ وكان آمين

مخطوط خاتمة العالمين رب لله والحمد وألف ومائتين وأربعين إحدى  ه1241
ثإانأي الثإنين نأهار المباركة السيرة هذه نأسخ من الفراغ ) وكان ( النأصاري

 من638 سإنة شهور أحد الحرام البلد في الحرام محرم عن يوما وعشرين
إلى الفقير العبد يد على والسلم الصلة أفضل صاحبها على النبوية الهجرة

بعده من الله شاء ولمن لنفسه المصري الناصر عبد بن علي الغني الله كرم
آخره الخط في الله بحمد بلغت

آخره دنأياي بعد ألقي وسإوف
قرأته ما إذا خطي قارئا فيا

سإاطره الله يرحم أن داعيا فكن
ما بمثل يثبك بل كريم يجبك

ذاكره فلتك شئت فمهما دعوت
 وسإلم وصحبه وآله محمد سإيدنأا على الله وصلى


