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الكبرى الخصائص
الحبيب خصائص في اللبيب الطالب كفاية

السيوطي بكر أبي الرحمن عبد الدين جللا الفضل أبو
مشهور ولكنه الحبيب خصائص في اللبيب الطالب كفاية الصألي الكتاب اسإم

عليه الله صألى النبي بها اختص المورالتي على يشتمل وهو الكبرى بالخصائص
أهم ومن الموضوعة النصوص ورد الصحيحة بالدلة والتإيان غيره دون وسإلم

الباهرة معجزاتإه عن والكلما النبيين، خاتإم وسإلم عليه الله صألى أنه المواضيع

 الثاني الجزء

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا مسعود ابن عن الطبراني وأخرج
ل حتى بالقدة القدة حذو طريقهم لتركبن إسإرائيل ببني المم أشبه ( أنتم
فيقوما المرأة عليهم لتمر القوما أن حتى مثله فيكم كان إل شيء فيهم يكون
) إليه ويضحكون إليهم يضحك أصأحابه إلى ثم فيجامعها بعضهم إليها

رسإولا أن شداد بن المستورد عن حسن بسند الوسإط في الطبراني وأخرج
الولين سإنن من شيئا المة هذه تإترك ( ل وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله
) تإأتإيه حتى

الله {صألى الله رسإولا قالا قالا الشجعي مالك بن عوف عن الطبراني وأخرج
فرقة فرقة وسإبعين ثلثا على المة هذه افترقت إذا أنت وسإلم} ( كيف عليه

إذا قالا الله رسإولا يا ذلك ومتى قلت النار في وسإائرهن الجنة في واحدة
مزامير القرآن المنابرواتإخذ على الحملن وقعدت الماء وملكت الشرط كثرت

والمانة مغرما والزكاة دول الفيء واتإخذ المنابر ورفعت المساجد وزخرفت
أباه وأقصى أمه وعق امرأتإه الرجل وأطاع الله لغير الدين في وتإفقه مغنما
زعيم وكان فاسإقهم القبيلة وسإاد أولها المة هذه آخر ولعن صأديقه وأدنى
إلى الناس ويفزع ذلك يكون فيومئذ شره أتإقاء الرجل وأكرما أرذلهم القوما
) فتحها بعد الفتن تإقع ثم وشيكا نعم قالا الشاما تإفتح وهل قلت الشاما
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن الحاكم وأخرج

باعا قبلكم من سإنن ( لتتبعن
معهم لدخلتموه ضب جحر دخلوا لو حتى فشبرا وشبرا فذراعا وذراعا فباعا
)  إذن فمن قالا والنصارى اليهود الله رسإولا يا قيل
وسإلم} بالخوارج عليه الله {صألى إخباره باب

الله {صألى النبي عند نحن بينما قالا الخدري سإعيد أبي عن الشيخان وأخرج
أعدلا الله رسإولا يا فقالا الخويصرة ذو أتإاه إذ قسما يقسم وسإلم} وهو عليه
يا عمر قالا أعدلا أكن لم إن وخسرت خبت أعدلا لم إذا يعدلا ومن ويلك قالا

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا فقالا عنقه أضرب فيه لي ائذن لله رسإولا
يقرأون صأيامهم مع وصأيامه صألتإهم مع صألتإه أحدكم يحقر أصأحابا له فإن دعه

آيتهم الرمية من السهم يمرق كما السإلما من يمرقون تإراقيهم يجاوز ل القرآن
على يخرجون تإدردر البضعة مثل أو المراة ثدي مثل عضديه إحدى أسإود رجل
الناس من فرقة خير
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا من هذا سإمعت أني فاشهد سإعيد أبو قالا
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فوجد فالتمس الرجل بذلك وأمر معه وأنا قاتإلهم طالب أبي بن علي أن وأشهد
وسإلم} الذي عليه الله {صألى الله رسإولا نعت على إليه نظرت حتى به فأتإي
نعته

من رجل فقالا هذا يعرف أيكم علي فقالا آخره في وزاد يعلى أبو وأخرجه
ما قالت هذا ممن لها فقالا أمه إلى فأرسإل ههنا وأمه حرقوص هذا القوما
كهيئة شيء فغشيني بالزبدة لي غنما أرعى الجاهلية في كنت أني إل أدبري

هذا فولدت منه فحملت الظلمة
( تإمرق وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي عن سإعيد ابن عن مسلم وأخرج
) بالحق الطائفتين أولى تإقتلها المسلمين من فرقة عند مارقة
فيهم ابتغوا قالا النهر اصأحاب من علي فرغ لما قالا عبيدة عن مسلم وأخرج

فيهم وسإلم} فإن عليه الله {صألى الله رسإولا ذكرهم الذين القوما كانوا إن
الله فقالا عليه قاما حتى فجاء إليه فدعوناه فوجدناه فابتغيناه اليد مخدج رجل
رسإوله لسان على الله قضى بما لحدثتكم تإبطروا أن لول والله ثلثا اكبر

من هذا سإمعت أنت قلت هؤلء قتل وسإلم} لمن عليه الله {صألى
مرات ثلثا الكعبة ورب أرى وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا
ما فقالا أوفى أبي بن الله عبد أتإيت قالا جمهان بن سإعيد عن الحاكم وأخرج

الله {صألى الله رسإولا حدثنا الله لعنهم قالا الزارقة قتلته قلت أبوك فعل
 النار كلب وسإلم} أنهم عليه
والزنادقة والمرجئة والقدرية وسإلم} بالرافضة عليه الله {صألى إخباره باب

علي عن والحاكم يعلى وأبو والبزار المسند زوائد في أحمد بن الله عبد أخرج
أبغضته مثل عيسى من فيك وسإلم} إن عليه الله {صألى النبي لي قالا قالا

أل بها ليس التي بالمنزلة أنزلوه حتى النصارى وأحبته أمه بهتوا حتى اليهود
شنآني يحمله ومبغض في ليس بما يقرظني مفرط محب إثنان في يهلك وأنه
يبهتني أن على

وسإلم} ( يكون عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا علي عن البيهقي وأخرج
حديث من البيهقي ) وأخرج السإلما يرفضون الرافضة يسمون قوما أمتي في
مثله عباس ابن

عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا جبل بن معاذ عن الطبراني وأخرج
أمر عليه يشوشون ومرجئة قدرية أمته وفي إل قط نبيا الله بعث وسإلم} ( ما

) أمته
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن الوسإط في الطبراني وأخرج

إبن حديث من مثله ) وأخرج المة هذه مجوس والمرجئة وسإلم} ( القدرية
عمر

وسإلم} ( صأنفان عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا سإعيد أبي عن وأخرج
من مثله ) وأخرج والقدرية المرجئة نصيب السإلما في لهما ليس أمتي من

عباس ابن حديث من مثله ماجة إبن وأخرج وواثلة جابر حديث
الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عباس ابن عن الكبير في الطبراني وأخرج

الذنوب الله بقدر يكذبون قوما تإدرك حتى بعدي تإبقى أن وسإلم} ( لعلك عليه
) منهم تإعالى الله إلى فابرأ ذلك كان فإذا عباده على

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت عمر ابن عن البيهقي وأخرج
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) بالقدر يكذبون أقواما أمتي في ( سإيكون يقولا
( وسإلم} يقولا عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت عمر ابن عن أحمد وأخرج

) والزنديقية بالقدر المكذبين في وذاك أل مسخ المة هذه في سإيكون
الله رسإولا قالا قالا عباس ابن عن صأحيح بسند والبزار الطبراني وأخرج
في يتكلموا لم ما مقاربا المة هذه أمر يزالا وسإلم} ( ل عليه الله {صألى
) والقدر الولدان
الله {صألى الله رسإولا أن هريرة أبي عن الوسإط في والطبراني البزار وأخرج

) المة هذه لشرار القدر في الكلما ( آخر وسإلم} قالا عليه
عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت عمر ابن عن صأحيح بسند أحمد وأخرج

الزندقة أهل في وهو وقذف مسخ أمتي في سإيكون وسإلم} يقولا

الله {صألى الله رسإولا قالا قالا الشعري موسإى ابي عن الطبراني وأخرج
ذلك فعند بالقدر يكذبوا لم ما بدينها متمسكة تإزالا ل أمتي وسإلم} ( إن عليه

)  هلكهم
حتى فحملوها بمكة تإموت ل أنها وسإلم} ميمونة عليه الله {صألى إخباره باب
وسإلم} تإحتها عليه الله {صألى النبي بها بنى التي الشجرة إلى سإرف بها أتإوا

 فماتإت
ريحانة أبا به اخبر ما باب

أبي عن الصحابة من مصر دخل من كتاب في لجيزي الربيع بن محمد أخرج
ريحانة أبا يا أنت كيف له وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا أن ريحانة

صأبروا قد قوما على تإمر يوما
فيقولون هذا عن نهى وسإلم} قد عليه الله {صألى الله رسإولا أن فتقولا دابة
اقرأ فقالوا فنهاهم دجاجة يصبرون قوما على فمر فيها نزلت التي الية لنا اقرأ

 ورسإوله الله صأدق فقالا فيها انزلت التي الية لنا
خيبر رئيس به أخبر ما باب

لرئيس الخطاب بن عمر قالا قالا أسإلم عن مالك رواة في الخطيب أخرج
إذا بك وسإلم} ( كيف عليه الله {صألى الله رسإولا قولا عني ذهب تإرى خيبر

عليه الله {صألى ) إخباره يوما ثم يوما ثم الشاما نحو يوما بعيرك بك رفض
حذيفة عن جيد بسند الوسإط في الطبراني أخرج بعده الميت وسإلم} بكلما

بعد يتكلم رجل أمتي في ( يكون وسإلم} يقولا عليه الله {صألى النبي سإمعت
) الموت
مات قالا حراش بن ربعي عن طرق من نعيم وأبو وصأححه البيهقي وأخرج

فسجيته الباردة الليلة في وأقومنا الحار اليوما في أصأومنا وكان الربيع أخي
بروح فلقيني ربي لقيت ولكني ل قالا الموت بعد أحياة أخي يا فقلت فضحك
فذكر تإظنون مما أيسر قالا المر رأيت كيف فقلت غضبان غير وجه وريحان
وسإلم} يقولا عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت ربعي صأدق فقالت لعائشة

من الموت بعد أمتي من رجل يتكلم لفظ وفي الموت بعد يتكلم من أمتي من
التابعين خير

كتاب في الموت بعد تإكلم من أخبار اسإتوفيت وقد طرق الحديث لهذا قلت
 البرزخ

يجادلا وبمن بها يحتج ول سإنته يرد وسإلم} بمن عليه الله {صألى إخباره باب
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الكتاب بمتشابه
عليه الله {صألى الله رسإولا عن يكرب معد بن المقداما عن البيهقي أخرج

أني ( أل وسإلم} قالا
بهذا عليكم يقولا أريكته على شبعان رجل يوشك أل معه ومثله الكتاب أوتإيت

) فحرموه حراما من فيه وجدتإم وما فأحلوه حللا من فيه وجدتإم فما القرآن

ل وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي عن رافع أبي عن البيهقي داود أبو وأخرج
عنه نهيت أو به أمرت بما أمري من المر يأتإيه أريكته على متكئا أحدكم الفين

اتإبعناه الله كتاب في وجدنا ما ندري ل فيقولا
وسإلم} هذه عليه الله {صألى الله رسإولا تإل قالت عائشة عن الشيخان وأخرج

الذين رأيتم إذا فقالا الية محكمات آيات منه الكتاب عليك أنزلا الذي هو الية
بلفظ البيهقي وأخرجه فاحذرهم الله رمى الذين فأؤلئك منه تإشابه ما يتبعون

إل أحد الهواء أصأحاب من أن أعلم ول أيوب قالا به يجادلون الذين رأيتم فإذا
 بالمتشابه يجادلا وهو
خرشة بن قيس وسإلم} بحالا عليه الله {صألى إخباره باب

قيس أن قالا الثقفي زياد أبي بن يزيد بن محمد عن والبيهقي الطبراني أخرج
جاء ما على أبايعك وسإلم} فقالا عليه الله {صألى النبي على قدما خرشة بن
وسإلم} ( يا عليه الله {صألى النبي فقالا بالحق أقولا أن وعلى تإعالى الله من

بالحق تإقولا أن تإستطيع ل من بعدي يلقيك أن الدهر يمدك أن الله عسى قيس
{صألى النبي فقالا به لك وفيت إل شيء على أبايعك ل والله قيس قالا معهم

وابنه سإفيان أبي بن زياد يعيب قيس وكان بشر يضرك ل وسإلم} إذن عليه الله
وعلى الله على تإفتري الذي أنت إليه فأرسإل الله عبيد ذلك فبلغ الله عبيد

من رسإوله وعلى الله على يفتري بمن أخبرتإك شئت إن ولكن ل قالا رسإوله
والذي وأبوك أنت قالا ذاك من قالا رسإوله وسإنة الله بكتاب العمل تإرك

ل أنه تإزعم قالا رسإوله وعلى الله على افتريت الذي وما قيس قالا أمركما
العذاب بصاحب ائتوني كذبت قد إنك اليوما لتعلمن قالا نعم قالا بشر يضرك

) فمات ذلك عند قيس فمالا قالا وبالعذاب

أثره بعده سإيلقون بأنهم وسإلم} النصار عليه الله {صألى إخباره باب
وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا أن أنس عن نعيم وأبو الحاكم أخرج

على تإلقوني حتى فأصأبروا والمر القسم في أثره بعدي سإتلقون أنكم للنصار
الحوض

ولم فجفاه له حاجة فذكر معاوية أتإى أيوب أبا أن مقسم عن الحاكم وأخرج
وسإلم} قد عليه الله {صألى الله رسإولا أن أما أيوب أبو فقالا رأسإا به يرفع

عليه نرد حتى نصبر أن أمرنا قالا أمركم فبم قالا أثره بعده سإيصيبنا أنه أخبرنا
 أبدا يكلمه ل أنه وحلف أيوب أبو فغضب إذا فاصأبروا قالا الحوض

أنفسهم من القوما مولى وسإلم} بأن عليه الله {صألى إخباره باب
دعوة لهم النصار من حي كان قالا الحسن بن الحسن عن عساكر ابن أخرج
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جاءت ميت منهم مات وسإلم} إذا عليه الله {صألى الله رسإولا من سإابقة
إلى اليوما لننظرن المسلمون فقالا لهم مولى فمات قبره فأمطرت سإحابة

) فلما أنفسهم من القوما وسإلم} ( مولى عليه الله {صألى الله رسإولا قولا
 قبره فأمطرت سإحابة جاءت دفن
هريرة أبي وسإلم} بحالا عليه الله {صألى إخباره باب

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن الحاكم أخرج
أعلمنا هريرة أبو قالا عمر ابن عن سإعد ابن ) وأخرج العلم وعاء هريرة ( أبو

 لحديثه وسإلم} وأحفظنا عليه الله {صألى الله برسإولا
بعده من يأتإون وسإلم} بقوما عليه الله {صألى إخباره باب

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن الحاكم أخرج
) وماله بأهله رؤيتي اشترى لو أحدهم يود بعدي يأتإون أمتي من أناسإا ( إن

الخصيان أمته وسإلم} ياتإخاذ عليه الله {صألى إخباره باب
النبي أن معاوية عن عساكر وابن الفراد في والدارقطني عدي ابن اخرج

بهم فاسإتوصأوا الخصاء ينالهم قوما ( سإيكون وسإلم} قالا عليه الله {صألى
)  خيرا
) وسإلم} بالشرطة عليه الله {صألى إخباره باب

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن مسلم أخرج
في يغدون البقر أذناب مثل أيديهم في قوما تإرى أن مدة بك طالت أن ( يوشك

) سإخطه في ويروحون الله غضب
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن مسلم وأخرج

بها يضربون البقر كأذناب سإياط معهم قوما أرهما لم النار أهل من ( صأنفان
) قالا المائلة البخت كأسإمنة رؤوسإهن مميلت عاريات كاسإيات ونساء الناس

بالعراق المغنيات أنهن قيل الحديث هذا في المذكورات النساء نعيم أبو
فوقهن يتجلببن ثم رؤوسإهن على كبار بكارات يعتممن

عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أمامة أبي عن وصأححه الحاكم وأخرج
في يغدون البقر أذناب كأنهم سإياط معهم رجالا المة هذه في وسإلم} ( يخرج

)  غضبه في ويروحون الله سإخط
الحجاز من تإخرج التي وسإلم} بالنار عليه الله {صألى إخباره باب

( ل وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا أن هريرة أبي عن الحاكم أخرج
) ببصرى البل أعناق منها يضيء الحجاز بأرض نار تإخرج حتى الساعة تإقوما

وسإلم} في عليه الله {صألى الله رسإولا مع كنا قالا ذر أبي عن الحاكم وأخرج
عليه الله {صألى النبي فقالا المدينة فدخلوا ناس تإعجل رجعنا فلما سإفر

جبل من نار تإخرج متى شعري ليت كانت ما أحسن تإدعوها أن وسإلم} ( يوشك
أربع سإنة النار هذه خرجت قد ) قلت ببصرى البخت أعناق لها يضيء ورقان

وسإتمائة وخمسين

والكوفة وسإلم} بالبصرة عليه الله {صألى إخباره باب
وسإلم} يقولا عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت ذر أبي عن نعم أبو أخرج
ومؤذنين مساجد وأكثرها قبلة أقوامها البصرة لها يقالا أرضا أعرف ل ( إني
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) البلد سإائر عن يدفع ل ما البلء من عنها يدفع
أن ذر أبي عن آخر وجه من نعيم وأبو الزهد زوائد في أحمد بن الله عبد وأخرج
بليا بهم سإينزلا أنه فذكر الكوفة أهل وسإلم} ذكر عليه الله {صألى الله رسإولا
يدفع مؤذنا وأكثرهم قبلة المصار أقصد أنهم فذكر البصرة اهل ذكر ثم عظاما

يكرهون ما عنهم الله
عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت العاص أبي بن عثمان عن نعيم أبو وأخرج

ومصر البحرين بملتقى مصر أمصار ثلثة للمسلمين ( يكون وسإلم} يقولا
) بالشاما ومصر بالحيرة
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن نعيم أبو وأخرج

 ومسخ خسف فيها يكون البصرة له يقالا مصر فيها فيكون أمصارا سإتمصرون
بغداد وسإلم} ببناء عليه الله {صألى إخباره باب

عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت الله عبد بن جرير عن نعيم أبو أخرج
ج فيها تإجتمع بل وقطر والصراة دجيلة بين مدينة سإتبنى وسإلم} يقولا

الرض في السكة من خسفا أسإرع لهي الرض خراج إليها يجيء الرض رة باب
السبخة
( وسإلم} يقولا عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت حذيفة عن نعيم أبو وأخرج
وكنوزها الرض خزائن إليها يحشر المشرق من نهرين بين مدائن سإتبنى
) بالسيف يعذب ما بعد بها الله يخسف الله خلق شرار يسكنها

في التتار من العذاب أشد بالسيف وعذبت الثاني القرن في بنيت قد قلت
الخسف وبقي السابع القرن

أمته وسإلم} لمدة عليه الله {صألى إخباره باب
الله {صألى الله رسإولا سإمعت الخشني ثعلبة أبي عن وصأححه الحاكم أخرج
) يوما نصف من المة هذه الله يعجز ( لن وسإلم} يقولا عليه

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا ان وقاص أبي بن سإعد عن الحاكم وأخرج
قالا يوما نصف وما قيل يوما نصف أمتي يؤجل أن ربي عند يعجزني لن قالا

)  سإنة خمسمائة
الحق على تإزالا ل أمته من طائفة وسإلم} بأن عليه الله {صألى إخباره باب
) الساعة تإقوما حتى

ل وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي أن شعبة بن المغيرة عن الشيخان أخرج
الله أمر يأتإي حتى الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تإزالا

عليه الله {صألى النبي أن سإمرة بن جابر عن وصأححه والحاكم أحمد واخرج
حتى المسلمين من عصابة عليه تإقاتإل قائما الدين هذا يزالا ( ل وسإلم} قالا

) الساعة تإقوما
الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عمر عن وصأححه والحاكم الطبراني واخرج

الساعة تإقوما حتى الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تإزالا وسإلم} ل عليه
( إن وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا عن هريرة أبي عن البزار وأخرج

)  دينها لها يجدد من سإنة مائة مل رأس على المة هذه إلى يبعث الله
ذكره عن الناس يذهل حتى الدجالا يخرج ل باب

سإمعت جثامة بن الصعب عن المسند زوائد في احمد بن الله عبد أخرج
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الناس يذهل حتى الدجالا يخرج ( ل وسإلم} يقولا عليه الله {صألى الله رسإولا
) المنابر على ذكره الئمة يترك وحتى ذكره عن

 منبر على يذكره خطيبا زمانك في تإرى ل قلت
فالمثل المثل وسإلم} بذهاب عليه الله {صألى إخباره باب

الله {صألى الله لرسإولا قرب قالا ثابت بن رويفع عن وصأححه الحاكم وأخرج
فيه خير ل وما نواة إل شيئا يبقوا لم حتى منه فأكلوا ورطب وسإلم} تإمرا عليه
الخير تإذهبون هذا ما وسإلم} ( تإدرون عليه الله {صألى الله رسإولا فقالا

)  هذا مثل منكم يبقى ل حتى فالخير
أخبر كما ووقع أمته أحوالا من به أخبر فيما جامع باب

الله رسإولا يسألون الناس كان قالا اليمان بن حذيفة عن الشيخان أخرج
يدركني أن مخافة الشر عن أسإأله وكنت الخير وسإلم} عن عليه الله {صألى
هذا بعد فهل الخير بهذا الله فجاءنا وشر جاهلية في كنا إنا الله رسإولا يا فقلت
وما قلت دخن وبه نعم خير من الشر ذلك بعد فهل قلت نعم قالا شر من الخير
قلت وتإنكر منهم تإعرف هديي بغير ويهتدون سإنتي بغير يستنون قوما قالا دخنه

من جهنم أبواب على دعاة نعم قالا الشر من الخير ذلك بعد فهل الله رسإولا يا
ويتكلمون جلدتإنا من قوما هم نعم قالا لي صأفهم قلت فيها قذفوه إليها أجابهم

بالسنتنا
وفاتإه بعد كانت التي الردة هو الخير بعده الذي الولا الشر الوزاعي قالا

وسإلم}  عليه الله {صألى
معدن من ذهب من بقطعة سإليم بنو جاءت قالا عمر ابن عن البيهقي وأخرج

سإتظهر لفظ وفي وسإلم} ( سإتكون عليه الله {صألى الله رسإولا فقالا لهم
) الخلق أشرار وسإيحضرها معادن
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا ثوبان عن البيهقي وأخرج

ومن قائل فقالا قصعتها إلى الكلة تإتداعى كما عليكم تإداعى أن المم ( يوشك
من الله ولينزعن السيل كغثاء غثاء ولكنكم كثير أنتم بل قالا يومئذ نحن قلة

يا الوهن وما قيل الوهن قلوبكم في وليقذفن منكم المهابة عدوكم صأدور
) الموت وكراهية الدنيا حب قالا الله رسإولا
وسإلم} ( عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن البغدادي وأخرج
) بحراما أما بحللا المالا أخذ بما المرء يبالي ل زمان الناس على ليأتإين
وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا أن هريرة أبي عن الشيخان وأخرج

) وماله أهله من إليه أحب يراني لن ثم يراني لن يوما أحدكم على ( ليأتإين
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن مسلم وأخرج

أنتم بل قالا الله رسإولا يا إخوانك لسنا او قالوا إخواني رأيت أني ( وددت
بعد يأتإوا لم الذين وأخواني أصأحابي

عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عباس ابن عن نعيم وأبو البيهقي وأخرج
نعيم أبو ) وأخرج منكم يسمع ممن ويسمع منكم ويسمع وسإلم} ( تإسمعون

الله رسإولا أن بكرة أبي عن الشيخان وأخرج مثله قيس بن ثابت حديث من
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يكون يبلغه من بعض فلعل الغائب الشاهد ليبلغ وسإلم} قالا عليه الله {صألى
مثله قيس بن ثابت حديث من نعيم أبو وأخرج سإمعه من بعض من له أوعى

سإعيد أبي على ندخل كنا قالا العبدي هارون أبي عن والبيهقي ماجه ابن واخرج
رسإولا وسإلم} إن عليه الله {صألى الله رسإولا بوصأية مرحبا فيقولا الخدري

ابن وأخرج خيرا بهم فاسإتوصأوا يتفقهون الفاق من قوما سإيأتإيكم أنه حدثنا الله
مثله هريرة أبي حديث من ماجة

وسإلم} ( عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عمرو ابن عن الشيخان وأخرج
لم فإذا العلماء بقبض العلم يقبض ولكن ينتزعه أنتزاعا العلم يقبض ل الله إن

) واضلوا فضلوا علم بغير فافتوا فسئلوا جهال رؤسإاء الناس اتإخذ عالم يبق
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن نعيم أبو وأخرج

) فارس أبناء من رجالا لتناوله بالثريا العلم كان ( لو
رجل فسأله هريرة أبي عند كنت قالا سإيرين ابن عن والبيهقي مسلم وأخرج

الثالث وهذا اثنان هذا عن سإألا أكبر الله هريرة أبو فقالا أفهمه لم شيء عن
بهم سإترتإفع رجال ان وسإلم} ( يقولا عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت
) خلقه فمن الخلق خلق سإبحانه الله هذا يقولوا حتى المسألة
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن سإننه في البيهقي وأخرج

وتإعجيلهم وقتها عن الصلة تإأخيرهم أمتي على أخاف ما أخوف وسإلم} ( إن
) وقتها عن الصلة
الله {صألى الله رسإولا قالا قالا المطلب عبد بن العباس عن نعيم أبو وأخرج

في بالخيل البحار تإخاض وحتى البحار يجاوز حتى الدين وسإلم} ( يظهر عليه
من منا اقرأ من القرآن قرأنا قد يقولون القرآن يقرؤن قوما يأتإي ثم الله سإبيل
اولئك خير من أولئك في هل فقالا اصأحابه إلى التفت ثم منا أعلم من منا أفقه
) النار وقود هم

قالا سإمرة عن صأحيح بسند والحاكم نعيم وأبو والطبراني والبزار أحمد وأخرج
من أيديكم الله يمل أن وسإلم} ( يوشك عليه الله {صألى الله رسإولا قالا

) وأخرج فيئكم وياكلون مقاتإلتكم فيقتلون يفرون ل أسإدا يجعلهم ثم العجم
والطبراني ومثله عمر ابن عن والطبراني والبزار مثله وحذيفة أنس عن البزار

مثله موسإى أبي عن
إلى وسإلم} نظر عليه الله {صألى النبي ان هريرة أبي عن نعيم أبو وأخرج

بها فرأيت البقعة بهذه الله ألى تإصعد ل يمين رب ( فقالا المدينة بقاع من بقعة
) بعد النخاسإين

أمراء ( سإيليكم يقولا الله رسإولا سإمعت الصامت بن عبادة عن الحاكم وأخرج
منكم ذلك أدرك فمن تإعرفون ما عليكم وينكرون تإنكرون ما يعرفونكم بعدي

) الله عصى لمن طاعة فل
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا جبل بن معاذ عن راهوية ابن وأخرج

تإأخذوا فل الدين على رشوة صأار فإذا إعطاء داما ما العطاء وسإلم} ( خذوا
دائرة اليمان رحى وأن أل والفقر المخافة ذلك من يمنعكم بتاركيه ولستم
تإفارقوا فل سإيفترقان والكتاب السلطان وأن أل يدور حيث الكتاب مع فدوروا
عصيتوهم وإن أضلوكم أطعتموهم إن أمراء عليكم سإيكون أنه أل الكتاب
حملوا مريم بن عيسى أصأحاب صأنع كما قالا الله نبي يا نصنع فما قالوا قتلوكم
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معصية في حياة من خير الله طاعة في موت بالمناشير ونشروا الخشب على
) الله

وسإلم} عليه الله {صألى النبي سإمع أنه الحارثا بن الله عبد عن الحاكم وأخرج
أحدا يعطون ل البل كمبارك أبوابهم على الفتن سإلطين بعدي ( سإيكون يقولا
) مثله دينه من أخذوا إل شيئا

( قالا وسإلم} أنه عليه الله {صألى النبي عن عدي بن حجر عن قانع ابن وأخرج
من الحاكم ) وأخرج إسإمها بغير يسمونها الخمر يشربون أمتي من قوما إن

مثله عائشة حديث
( ل وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا أن أنس عن يعلى أبو وأخرج
) دراهم من بكف دينه يبيعنا من فيقولا القائم يقوما حتى والليالي الياما تإذهب

بن الله عبد وبها البصرة أتإى أنه الضبي حصين بن عمران عن أحمد وأخرج
أتإيت فقالا فسأله ورسإوله الله صأدق يقولا أن يكثر برجل هو فإذا أمير عباس
فأت هوذا فقالا الحي من لشيخين ابن فداء وسإلم} في عليه الله {صألى النبي

ثمن نأكل أن محمد آلا لنا يصلح ل ( إنه فقالا الله نبي يا الفداء فقلت أباه به
يا لهم وما قلت أنفسها إل قريش على أخشى ل قالا ثم إسإماعيل ولد من أحد

بين كالغنم الناس تإرى حتى ههنا رأيتهم عمر بك طالا إن قالا الله رسإولا
عباس ابن على يستأذنون ناسإا أرى فأنا هنا إلى ومرة هنا إلى مرة الحوضين

عليه الله {صألى النبي قولا فذكرت معاوية على يستأذنون العاما رأيتهم
وسإلم} 

( يكون وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي عن عباس ابن عن أحمد وأخرج
الزمان آخر قوما

) الجنة رائحة يريحون ل الطيور كحواصأل السواد بهذا يخضبون
{صألى الله رسإولا سإمعت الحر بنت سإلمة عن ماجة وابن سإعد ابن وأخرج

إماما يجدون ل سإاعة يقومون زمان الناس على ( يأتإي وسإلم} يقولا عليه الله
) بهم يصلي
رسإولا سإمعت سإمرة بن جابر عن والطبراني والبزار يعلى وأبو أحمد وأخرج

بالنواء السإتسقاء أمتي على أخوف ( ثلثا وسإلم} يقولا عليه الله {صألى الله
) بالقدر وتإكذيب السلطان وحيف
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن يعلى أبو وأخرج

) بالنجوما وتإصديقا بالقدر تإكذيبا أمتي على ( أخاف
وسإلم} ( عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أمامة أبي عن الطبراني وأخرج

وحيف بالقدر وتإكذيب النجوما زمانها آخر في أمتي على أخاف ما أخاف إن
) السلطان

الزدي جناده عن والطبراني السكن وابن سإعد وابن تإاريخه في البخاري وأخرج
أهل يدعهن ل الجاهلية فعل من ( ثلثا وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي عن

) الميت على والنياحة النسب في وطعن بالكواكب إسإتسقاء السإلما
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عباس ابن عن الطبراني وأخرج
) تإثبت غير من والرواية والقدرية العصبية في ثلثا في أمتي ( هلك
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا الدرداء أبي عن الطبراني وأخرج

) بالقدر والتكذيب بالقرآن منافق وجدالا عالم زلة ثلثا أمتي على ( أخاف
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{صألى الله رسإولا سإمعت شداد بن المستورد عن والطبراني يعلى أبو وأخرج
على مر فإذا سإنة مائة أمتي اجل وأن أجل أمة ( لكل وسإلم} يقولا عليه الله

الفتن كثرة يعني لهيعة ابن ) قالا وجل عز الله وعدها ما أتإاها سإنة مائة أمتي
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا ثوبان عن حسن بسند البزار وأخرج

) سإنة مائة في تإوعدون ما وسإلم} ( وكل
{صألى الله رسإولا قالا قالا عوف بن الرحمن عبد عن والبزار يعلى أبو وأخرج

) ومائة وعشرين خمس سإنة الدنيا زينة وسإلم} ( تإرفع عليه الله
وسإلم} ( عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أمامة أبي عن الطبراني وأخرج

بأسإرها القبيلة تإفقه أن الدين هذا إقبالا من وأن أل وإدبارا إقبال الدين لهذا إن
قهرا تإكلما إن فيها ذليلن الفاسإقان أو الفاسإق إل فيها يبقى ل حتى فل

إل فيها يبقى فل بأسإرها القبيلة تإجفو أن الدين هذا إدبار من وإن واضطهدا
المة هذه آخر ويلعن واضطهدا قهرا تإكلما إن ذليلن فهما الفقيهان أو الفقيه
بالقوما المرأة تإمر حتى علنية الخمر يشربوا حتى اللعنة حلت وعليهم أل أولها

أل يومئذ يقولا فقائل النعجة بذنب يرفع كما بذيلها فيرفع بعضهم إليها فيقوما
يومئذ أمر فمن فيكم وعمر بكر أبي مثل فيهم يومئذ فهو الحائط وراء واريتها

وأطاعني بي وآمن رآني ممن خمسين أجر فله المنكر عن ونهي بالمعروف
) وبايعني
الله رسإولا سإمعت عمرو ابن عن وصأححه والحاكم والبزار أحمد وأخرج
أنت له تإقولا أن الظالم تإهاب أمتي رأيت ( إذا وسإلم} يقولا عليه الله {صألى
) منهم تإودع فقد ظالم

الله {صألى الله رسإولا سإمعت بكرة أبي عن الوسإط في الطبراني وأخرج
ينهون ول بمعروف فيه يأمرون ل زمان الناس على ( يأتإي وسإلم} يقولا عليه
) منكر عن

الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن الوسإط في والطبراني يعلى أبو وأخرج
ش وفسق نسؤكم طغى إذا الناس أيها بكم وسإلم} ( كيف عليه الله {صألى

تإركتم إذا بكم كيف منه وأشد نعم قالا لكائن هذا إن الله رسإولا يا قالوا كم باب
نعم قالا الكائن هذا إن الله رسإولا يا قالو المنكر عن والنهي بالمعروف المر
) منكرا المعروف ورأيتم معروفا المنكر رأيتم إذا بكم كيف منه وأشد

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن وصأححه الحاكم وأخرج
ليس الدنيا إل همهم وليس مساجدهم في يتحلقون زمان الناس على ( يأتإي

) تإجالسوهم فل حاجة فيهم لله
وسإلم} ( إذا عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا علي عن الحاكم وأخرج
جمع على وتإناكحوا أسإواقهم عمارة وأظهروا علمائهم المسلمون أبغض

والخيانة السلطان وجور الزمان من بالقحط خصالا بأربع الله رماهم الدراهم
) العدو من والصولة الحكاما ولة من

عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عمرو ابن عن وصأححه الحاكم وأخرج
أبواب يأتإو حتى المياثر على يركبون رجالا المة هذه آخر في وسإلم} ( يكون

) قالا العجاف البخت كأسإمنة رؤسإهن على عاريات كاسإيات نساؤهم المساجد



مكتبة                              للسيوطي ىالكبر الخصائص
 السإلمية مشكاة

عظاما سإروج المياثر القتباني
( ل وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي عن هريرة أبي عن الحاكم وأخرج
نبي يا ذلك ومتى قالوا والقذف والمسخ الخسف بهم يقع حتى الدنيا تإنقضي

الزور شهادات وشهد القينات وكثرت السروج ركبن النساء رأيت إذا قالا الله
الرجالا واسإتغنى والفضة الذهب الشرك أهل آنية في المصلون وشرب
) بالنساء والنساء بالرجالا
( وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا أن أنس بن معاذ عن الحاكم وأخرج

ويكثر العلم منهم يقبض لم ما ثلثا فيهم تإظهر لم ما شريعة على المة تإزالا ل
قالا السقارون وما الله رسإولا يا قالوا السقارون فيهم ويظهر الخبث ولد فيهم
) التلعن تإلقوا إذا بينهم تإحيتهم يكون الزمان آخر في يكونون بشر

( لن وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا عن حذيفة عن الحاكم وأخرج
قالا التمايز ما قلت والمعامع والتمايل التمايز فيهم يظهر حتى أمتي تإفنى

على القبيلة تإميل قالا التمايل فما قلت السإلما في بعدي الناس يحدثها عصبية
بعض إلى بعضها المصار تإسير قالا المعامع فما قلت حرمتها فتستحل القبيلة
) الحرب في أعناقها تإختلف
رسإولا عن الباهلي أمامة أبي عن وصأححه والحاكم والطبراني أحمد وأخرج

فكلما عروة عروة السإلما عرى ( لتنقضن وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله
) الصلة وآخرهن الحكم نقضا لهن أو تإليها بالتي الناس تإشبث عروة انتقضت

عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا مسعود ابن عن والطبراني البزار وأخرج
للعامل الجمر على كقبض فيهن الصبر الصبر أياما ورائكم من وسإلم} ( إن

أبي حديث من الحاكم وأخرج منكم قالا منهم أو منا عمر قالا خمسين أجر فيها
مثله ثعلبة

الله رسإولا سإمعت مسعود ابن عن وصأححه والحاكم والطبراني البزار وأخرج
بخفة الرجل فيه تإغبطون عليكمزمان ( ليأتإين وسإلم} يقولا عليه الله {صألى

فيتمعك أخيه بقبر أحدكم يمر حتى والولد المالا بكثرة اليوما تإغبطونه كما الحاذ
صأالح عمل ول الله إلى شوق به ما مكانك ليتني يا ويقولا الدابة تإتمعك كما

) البلء من به نزلا لما إل قدمه
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت سإلمة أما عن الطبراني واخرج
الكاذب فيها ويصدق الصادق فيها يكذب زمان الناس على ( ليأتإين يقولا

ويحلف يستشهد لم وإن المرء ويشهد الخائن فيها ويؤتإمن المين فيها ويخون
) لكع بن لكع بالدنيا الناس أسإعد ويكون يستحلف لم وإن المرء

عليه الله {صألى الله رسإولا عن الباهلي أمامة أبي عن الطبراني وأخرج
شوك ذات شجرة يعودوا أن ويوشك جنى ذات شجرة الناس ( إن وسإلم} قالا

فكيف قالا طلبوك منهم هربت وإن يتركوك لم تإركتهم وإن ناقروك ناقرتإهم إن
) فاقتك ليوما عرضك من تإقرضهم قالا الله رسإولا يا ذلك من المخرج
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت أمامة أبي عن الطبراني وأخرج
شحا إل الناس يزداد ول إفاضة إل المالا يزداد ول شدة إل المر يزداد ( ل يقولا

) الناس شرار على إل الساعة تإقوما ول
عليه الله {صألى للنبي قلت قالا حذيفة عن الوسإط في الطبراني وأخرج

ما أصأابكم ( إذا قالا المنكر عن والنهي بالمعروف المر يترك وسإلم} متى
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والملك شراركم في الفقه وصأار فجاركم خياركم داهن إذا إسإرائيل بني أصأاب
) صأغاركم في

وسإلم} ( إذا عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا جابر عن ماجة ابن وأخرج
) الله أنزلا ما كتم فقد حديثا كتم فمن أولها المة هذه آخر العن

الله رسإولا قالا قالا جبل بن معاذ عن الوسإط في والطبراني البزار وأخرج
أعداء العلنية أخوان أقواما الزمان آخر في وسإلم} ( يكون عليه الله {صألى

بعض إلى بعضهم برغبة قالا الله رسإولا يا ذلك يكون كيف قالوا السريرة
) بعض من بعضهم وبرهبة
الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عباس ابن عن الوسإط في الطبراني وأخرج

قلوب وقلوبهم الدميين وجوههم الزمان آخر في أقواما وسإلم} ( سإيجيء عليه
وإن اغتابوك عنهم تإواريت وإن داروك تإابعتهم إن قبيح عن يزعون ل الشياطين

وش عارما صأبيهم خانوك ائتمنتهم وإن كذبوك حدثوك
ذلا بهم العتزاز المنكر عن ينهي ول بالمعروف يأمر ل وشيخهم شاطر ما بابه

متهم بالمعروف فيهم والمر غاو فيهم الحليم فقر أيديهم في ما وطلب
والبدعة بدعة فيهم السنة مشرف فيهم والفاسإق مستضعف فيهم والمؤمن

) لهم يستجاب فل خيارهم ويدعو شرارهم عليهم يسلط ذلك فعند سإنة فيهم
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن الوسإط في الطبراني وأخرج

) الذئاب أكلته ذئبا يكن لم فمن ذئاب هم زمان الناس على وسإلم} ( يأتإي
الله {صألى الله رسإولا سإمعت هريرة أبي عن والبيهقي يعلى وأبو احمد وأخرج

العجز بين الرجل فيه يخير زمان الناس على ( يأتإي وسإلم} يقولا عليه
) الفجور على العجز فليختر الزمان أدرك فمن والفجور

الله {صألى الله رسإولا سإمعت هريرة أبي عن الوسإط في الطبراني وأخرج
المم داء وما الله رسإولا يا قالوا المم داء أمتي ( سإيصيب وسإلم} يقولا عليه
ثم البغي يكون حتى والبخل والتباغض والتنافس والتدابر والبطر الشر قالا

) الهرج يكون
الله {صألى الله رسإولا سإمعت الصحابة بعض عن والطبراني أحمد وأخرج

) لكع ابن للكع تإكون حتى الدنيا تإذهب ( لن وسإلم} يقولا عليه
الله رسإولا قالا قالا شداد بن المستورد عن الوسإط في الطبراني وأخرج
كحثالة حثالة وتإبقى فالولا الولا الصالحون وسإلم} ( يذهب عليه الله {صألى

) بهم الله يبالي ل التمر
وسإلم} ( عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن يعلى أبو وأخرج

) الصلة فيه يبقى ما وآخر والمانة الحياء المة هذه من يرفع ما أولا

تإقوما وسإلم} ( ل عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا سإعد عن أحمد وأخرج
) بألسنتها البقر تإأكل كما بألسنتهم يأكلون قوما يخرج حتى الساعة
وسإلم} ( يكون عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن الحاكم وأخرج

) فسقة وقراء جهالا عباد الزمان آخر في
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا جابر عن وصأححه الحاكم وأخرج
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) لوط قوما عمل امتي على أخاف ما أخوف ( إن
رسإولا قالا قالا صأحبة له وكانت الجهني عبيد عن المعرفة في نعيم أبو وأخرج

لم أعمالا ثلثة أمتك في إن فقالا جبريل وسإلم} ( أتإاني عليه الله {صألى الله
) بالنساء والنساء والمتسمنون النباشون قبلها المم بها تإعمل

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت عمرو ابن عن عساكر ابن وأخرج
) الخمر في الناء يكفأ كما السإلما عن أمتي ء يكفى ما ( أولا يقولا

عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا الحسن عن الشعب في البيهقي وأخرج
دنياهم أمر في مساجدهم في حديثهم يكون زمان الناس على وسإلم} ( يأتإي

) مرسإل حاجة فيهم لله فليس تإجالسوهم فل
الله رسإولا قالا قالا حفص بن عمر عن الموفقيات في بكار بن الزبير وأخرج
نزهة الحج الملوك تإتخذ زمان الناس على وسإلم} ( يأتإي عليه الله {صألى

) مسألة والفقراء تإجارة والغنياء
الله {صألى الله رسإولا قالا قالا سإوادة بن بكر عن الزهد في أحمد وأخرج

همتهم به ويغذون النعيم في يولدون امتي من نشوء وسإلم} ( سإيكون عليه
) أمتي شرار أولئك بالقولا يتشدقون الثياب وألوان الطعاما ألوان

{صألى رسإولا قالا قالا عباس ابن عن عساكر وابن البغوي القاسإم أبو وأخرج
في ويتفقهون القرآن يقرأون أمتي من بعدي قوما وسإلم} ( سإيكون عليه الله

يأتإيهم الدين
ول بدينكم واعتزلتموهم دنياكم من فأصألح السلطان أتإيتم لو فيقولا الشيطان

إل قربهم من يجتنى ل كذلك الشوك إل القتاد من يجتني ل كما ذلك يكون
) الخطايا

عليه الله {صألى الله رسإولا أن هريرة أبي عن الزهد في البيهقي وأخرج
بدينه هرب من إل دينه دين لذي يسلم ل زمان النسان على يأتإي وسإلم} ( قالا

تإنل لم الزمان ذلك كان فإذا حجر إلى حجر ومن شاهق إلى شاهق من
وولده زوجته يدي على الرجل هلك كان ذلك كان فأذا الله بسخط إل المعيشة

أبواب له يكن لم فإن أبويه يدي على هلكه كان ولد ول زوجة له تإكن لم فإن
يعيرونه قالا الله يارسإولا ذلك كيف قالوا والجيران قرابته يدي على هلكه كان

)  نفسه فيها يهلك التي الموارد نفسه يورد ذلك فعند المعيشة بضيق
به أخبر كما فوقع الساعة اشراط من به أخبر ما باب

وسإلم} ( إن عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن الشيخان أخرج
) الزنا ويظهر الخمر ويشرب الجهل ويثبت العلم يرفع أن الساعة أشراط من

قالا الساعة متى الله رسإولا يا قالا أعرابيا أن هريرة أبي عن الشيخان وأخرج
غير إلى المر وسإد إذا قالا إضاعتها كيف قالا الساعة فانتظر المانة ضيعت إذا

الساعة فانتظر أهله
متى وسإلم} سإئل عليه الله {صألى النبي أن هريرة ابي عن الشيخان وأخرج

إذا اشراطها عن وسإأخبرك السائل من بأعلم عنها المسؤولا ما قالا الساعة
البكم الصم العراة الحفاة رأيت وإذا أشراطها من فذاك ربتها تإلد المة رأيت
البنيان في يتطاولون البهم رعاء رأيت وأذا أشراطها من فذاك الرض ملوك
أشراطها من فذاك

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عوف بن عمرو عن البزار وأخرج



مكتبة                              للسيوطي ىالكبر الخصائص
 السإلمية مشكاة

الصادق فيها ويكذب الكاذب فيها يصدق خداعة سإنين الساعة يدي بين ( أن
الروينضة وما قيل الرويبضة فيها وينطق المين فيها ويخون الخائن فيها ويؤتإمن

المرء قالا الله رسإولا يا
مثله هريرة أبي حديث من الحاكم وأخرج العامة أمر في التافه

عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن الوسإط في الطبراني وأخرج
وتإخوين الرحاما وقطيعة والتفحش الفحش الساعة أشراط وسإلم} ( من

) الخائن وائتمان المين

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت مسعود ابن عن الطبراني وأخرج
الشرار تإفيض أن قيظا والمطر غيظا الولد يكون أن الساعة أعلما من ( يقولا

كل يسود وأن الرحاما تإقطع وأن الطباق تإواصأل أن الساعة أعلما ومن فيضا
القلوب تإخرب وأن المحاريب تإزخرف أن الساعة أعلما ومن منافقوها قبيلة
بالرجالا الرجالا يكتفي وأن العبد من اذلا القبيلة في المؤمن يكون وأن

يعمر وأن النساء ومؤامرة الصبيان ملك الساعة أعلما ومن بالنساء والنساء
وأن الخمور وشرب والكبر المعازف تإظهر وأن عمرانها ويخرب الدنيا خراب

زمان الناس على يأتإي نعم قالا مسلمون وهم مسعود لبن قيل الزنا أولد يكثر
) أقاما ما زانيان فهما فرشها على فيقيم طلقها المرأة الرجل يطلق
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا موسإى أبي عن الطبراني وأخرج

السنون وتإنقص الزمان ويتقارب عارا الله كتاب يجعل حتى الساعة تإقوما ( ل
ويكثر الصادق ويكذب الكاذب ويصدق المناء ويتهم التهماء ويؤتإمن والثمرات

الهوى وينبع الناس بين المور وتإختلف والشح والحسد البغي ويظهر الهرج
قيظا والشتاء غيظا الولد ويكون الجهل ويظهر العلم ويقبض بالظن ويقضي
) دما الرض وتإروى بالفحشاء ويجهر
عليه الله {صألى الله رسإولا عن هريرة أبي عن الوسإط في الطبراني وأخرج

المين ويخون والبخل الفحش يظهر حتى الساعة لتإقوما وسإلم} ( قالا
الوعولا وما الله رسإولا يا قالوا التحوت ويظهر الوعولا ويهلك الخائن ويؤتإمن

الوعولا قالا التحوت وما
) بهم ليعلم الناس أقداما تإحت كانوا الذين والتحوت وأشرافهم الناس وجوه

وسإلم} ( ل عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالت عائشة عن أيضا وأخرج
وتإغيض فيضا اللئاما وتإفيض قيضا والمطر غيظا الولد يكون حتى الساعة تإقوما

) الكريم على واللئيم الكبير على الصغير ويجتريء غيضا الكراما

عليه الله {صألى النبي عن ذر أبي عن والحاكم الوسإط في الطبراني وأخرج
وكثر التجارة وكثرت الطيالسة لبس كثر الزمان اقترب إذا وسإلم} ( قالا

كثر الصبيان أمرأة وكانت الفاحشة وكثرت لماله المالا رب وعظم المالا
كلب جرو الرجل ويربي والميزان المكيالا في وطفف السلطان وجار النساء

) الزنا أولد ويكثر صأغيرا يرحم ول كبير يوقر ل أو ولدا يربي أن من له خير
وسإلم} ( قالا عليه الله {صألى الله رسإولا عن عمرو ابن عن الطبراني وأخرج

ويحبس القولا ويفتح الخيار وتإوضع الشرار تإرفع أن الساعة اقتراب من
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العمل
من وسإلم} ( قالا عليه الله {صألى النبي أن أنس عن الوسإط في وأخرج
وأن طرقا المساجد تإتخذ وأن لليلتين فيقالا قبل الهللا يرى أن الساعة اقتراب

الفجاءة موت يظهر
{صألى الله رسإولا قالا قالا حدد أبي بن طلحة عن التاريخ في البخاري وأخرج

وهو ليلتين ابن فيقولوا الهللا يروا أن الساعة أشراط وسإلم} ( من عليه الله
ليلة ابن

عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عمرو ابن عن والطبراني البزار وأخرج
) الحمير تإسافد الطريق وافي يتسافد حتى الساعة تإقوما وسإلم} ( ل

الله {صألى الله رسإولا قالا قالا بكرة أبي عن الوسإط في الطبراني وأخرج
) منافقوها قبيلة كل يسود حتى الساعة وسإلم} ( لتإقوما عليه

قالا قالا مسعود ابن عن وصأححه والحاكم والطبراني والبزار أحمد وأخرج
الرجل يسلم أن الساعة أشراط من وسإلم} ( إن عليه الله {صألى الله رسإولا

الرحاما وقطع زوجها المرأة تإعين حتى التجارة تإفشو وأن للمعرفة إل يسلم ل
) فيه يصلي ل بالمسجد الرجل يجتاز وأن الحق شهادة وكتمان الزور وشهادة
عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت خالد بن العداء عن الطبراني وأخرج

وحتى يعرف من على إل الرجل يسلم ل حتى الساعة تإقوما ( ل وسإلم} يقولا
) طرقا المساجد تإتخذ

الله {صألى الله رسإولا قالا قالا النصاري الرحمن عبد عن الطبراني وأخرج
وقلة القراء وكثرة النبات وقلة المطر كثرة الساعة إقتراب وسإلم} ( من عليه

) المناء وقلة المراء وكثرة الفقهاء
وسإلم} ( ل عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن أحمد وأخرج

بين الراكب يسير وحتى وأنهارا مروجا العرب أرض تإعود حتى الساعة تإقوما
) الطريق ضللا إل يخاف ل ومكة العراق

وسإلم} ( عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة ابي عن يعلى أبو وأخرج
كالجمعة والشهر كالشهر السنة وتإكون الزمان يقترب حتى الساعة تإقوما ل

) الحزمة كأحتراق واليوما كاليوما والجمعة
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن الوسإط في الطبراني وأخرج

وشربوا التلعن فيهم ظهر إذا الدمار فعليهم سإتا أمتي اسإتحلت وسإلم} ( إن
) بالنساء والنساء بالرجالا الرجالا واكتفى القيان واتإخذوا الحرير ولبسوا الخمر
الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن سإننه في والبيهقي ماجة ابن وأخرج

) المساجد في الناس يتباهى حتى الساعة تإقوما وسإلم} ( ل عليه
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عباس ابن عن ماجة ابن وأخرج

شرفت وكما كنائسها اليهود شرفت كما بعدي مساجدكم تإشرفون ( أراكم
) بيعها النصارى

عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا الخطاب بن عمر عن ماجة ابن وأخرج
) مساجدهم زخرفوا إل قط قوما عمل سإاء وسإلم} ( ما

ول ميراثا يقسم ل حتى تإقوما ل الساعة إن قالا مسعود ابن عن الحاكم وأخرج
) عدو بغنيمة يفرح
كثيرا حرموا القرن هذا وزراء فإن الولا ء مبادى وظهرت الثاني وجد وقلت
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مواريثهم الورثة من
العرب أرض تإعود حتى الساعة تإقوما ل رفعه هريرة أبي عن الحاكم وأخرج
وأنهارا مروجا
تإقوما ل مرفوعا مسعود ابن عن سإنته في والبيهقي وصأححه الحاكم وأخرج

بالمعرفة الرجالا على الرجل يسلم وحتى طرقا المساجد تإتخذ حتى الساعة
إلى تإغلو فل تإرخص ثم والنساء الخيل تإغلو وحتى وزوجها المرأة تإتجر وحتى

 القيامة يوما
لوديك خير الغزو وسإلم} لرجل عليه الله {صألى قوله باب

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا الدرداء أبي عن الديلمي أخرج
وإني لي وديا غرسإت الله رسإولا يا قالا فلن يا تإغزو ( أل حارثة بني من لرجل
كأحسن وديه فوجد فغزا قالا لوديك خير الغزو فقالا تإضيع أن غزوت إن أخاف
)  وأجوده الودي

السإود للحجر القرامطة أخذ باب

في صأبي وأنا بالكوفة كنت قالا العلوي محمد بن الحسن عن عساكر ابن أخرج
رووا قد الكوفة أهل وكان السإود بالحجر القرامطة جاء وقد الجامع المسجد

أولد من دنداني يالسإود كأني قالا أنه السلما عليه علي المؤمنين أمير عن
له يقالا هذا مسجدي في السابعة القنطرة من السإود الحجر دلى قد حاما

القرمطي السيد قالا المسجد دخلوا فلما قالا رحمة بالحاء إسإمه وذكروا رخمة
المؤمنين امير ذكر كما حاما أولد من الدنداني أسإود فقاما قم بالخاء رخمة يا

من يدليه فجاء وطلع فأخذه الحجر ودلا السطح إلى اطلع وقالا الحجر فأعطاه
القنطرة

مشى القنطرة من يدليه أن أراد كلما وكان الثانية إلى دفعه إنسانا وكان الولى
الناس فكبر منها ودله السابعة القنطرة إلى وصأل حتى أخرى قنطرة إلى

قوله وتإصحيح المؤمنين أمير لقولا
فتنة كانت وقد تإوقيف عن يقالا وإنما الرأي قبل من يقالا ل هذا مثل قلت

وثلثمائة عشرة سإبع سإنة السإود الحجر وأخذهم القرامطة
ذكره يتقدما لم مما الدعوات إجابة في المعجزات ذكر

تإقدما ما غير مرات وذلك السإتسقاء وسإلم} في عليه الله {صألى دعائه باب
{صألى الله رسإولا عهد على سإنة الناس أصأابت قالا أنس عن الشيخان أخرج

يوما المنبر وسإلم} على عليه الله {صألى رسإولا وسإلم} فبينما عليه الله
فادع العيالا وجاع المالا هلك الله رسإولا يا فقالا إعرابي أتإاه يخطب الجمعة

السماء في نرى وما وسإلم} يديه عليه الله {صألى الله رسإولا فرفع لنا الله
لم ثم الجبالا كأمثالا سإحاب ثار حتى وضعهما ما بيده نفسي الذي فو قرعة
الغد ومن ذلك يومنا فمطرنا لحيته على يتحادر الماء رأيت حتى المنبر عن ينزلا
رسإولا يا فقالا العرابي ذلك فقاما الخرى الجمعة حتى يليه والذي الغد وبعد
( اللهم وقالا وسإلم} يديه عليه الله {صألى الله رسإولا فرفع البناء تإهدما الله

حتى انفرجت إل السحاب من ناحية إلى بيده يشير ) فما علينا ول حوالينا
من أحد يجيء ولم شهرا قناة وادي الوادي وسإالا الجوبة مثل المدينة صأارت
أنس عن طرق له بالجود حدثا إل ناحية
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جاء قالا أنس عن الملئي مسلم طريق من عساكر وابن البيهقي وأخرج
آتإيناك لقد والله الله رسإولا يا وسإلم} فقالا عليه الله {صألى النبي إلى إعرابي
وأنشد يصيح صأبي ول يئط بعير ومالنا

لثاتإها تإدمي والعذرا ( أتإيناك
) الطفل عن الصبي أما شغلت وقد

) يحلي وما يمر ما ضعفا الجوع من اسإتكانة الصبي بكفيه ( وألقى
) الغسل والعلهز القاني الحنظل سإوى عندنا الناس يأكل مما شيء ( ول

فرارنا إليك إل لنا ( وليس
) الرسإل إلى إل الناس فرار وأين
إلى يديه رفع ثم المنبر صأعد وسإلم} حتى عليه الله {صألى الله رسإولا فقاما

غير نافعا رائث غير عاجل طبقا غدقا مريئا مغيثا غيثا اسإقنا اللهم فقالا السماء
تإخرجون وكذلك موتإها بعد الرض به وتإحيي الزرع به وتإنبت الضرع به تإمل ضار

الوطابة أهل وجاء بأردافها السماء ألقت حتى نحره إلى يديه رد ما فوالله
حوالينا اللهم وقالا السماء إلى يديه فرفع الغرق الغرق الله رسإولا يا يضجون

وسإلم} عليه الله {صألى النبي فضحك المدينة عن السحاب فانجاب علينا ول
علي فقالا عيناه قرت حيا كان لو طالب أبي در لله قالا ثم نواجذه بدت حتى
قوله الله رسإولا يا أردت كأنك

بوجهه الغماما يستسقي ) وابيض
) للرامل عصمة اليتامى ثمالا
فقالا كنانة من رجل وقاما

المطر النبي بوجه سإقينا شكر ممن والحمد الحمد لك
البصر منه وأشخص إليه دعوة خالقه الله دعا

الخبر لذاك العيان وهذا مضر عليا الله به أغاثا
غرر ذو أبيض طالب أبو عمه قاله كما وكان
الدرر رأينا حتى أسإرع أو الرداء ككف إل تإك فلم

الغير يلقي الله يكفر ومن الغماما صأوب يسقي الله به
أحسنت فقد يحسن شاعر يك وسإلم} إن عليه الله {صألى النبي فقالا

عليه الله {صألى النبي قاما قالا أمامة أبي عن نعيم وأبو البيهقي وأخرج
اللهم ثلثا اسإقنا اللهم قالا ثم تإكبيرات ثلثا فكبر المسجد في وسإلم} ضحى

ريح فثارت سإحاب من السماء في نرى وما ولحما وشحما ولبنا سإمنا ارزقنا
الله ورسإولا السإواق أهل فصاح السماء فصبت السحاب اجتمع ثم وغبرة
لبنا أكثر كان عاما رأيت فما الطرق في فسالت وسإلم} قائم عليه الله {صألى
أحد يشتريه ما الطرق في إل هو أن منه ولحما وشحما وسإمنا
الله رسإولا عند نحن بينما قالت عفراء بن معوذ بنت الربيع عن نعيم أبو وأخرج
وضوء إلى الناس احتاج إذ أسإفاره بعض وسإلم} في عليه الله {صألى

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا فدعا يجد فلم ماء الركب في فالتمسوا
وسإقوا الناس اسإتقى حتى فأمطرت

لا أبي عن المسيب ابن طريق من نعيم وأبو البيهقشي وأخرج
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يوما المنبر وسإلم} على عليه الله {صألى النبي كان قالا المنذر عبد بن ة باب
لا أبو قالا اسإقنا اللهم فقالا يخطب الجمعة

لا أبو يقوما حتى اسإقنا اللهم قالا المرابد في التمر إن رسإولا يا ة باب
فاسإتهلت سإحابا السماء في نرى وما بإزاره مربده ثعلب يسد عريانا ة باب

لا بأبي النصار فأطافت فأمطروا السماء
لا أبا يا فقالوا ة باب
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا ما تإفعل حتى تإقلع لن السماء إن ة باب

لا أبو وسإلم} فقاما
السماء فأقلعت مربده ثعلب فسد عريانا ة باب

المطر قحوط الله رسإولا إلى الناس شكا قالت عائشة عن نعيم أبو وأخرج
فأنشأ إبطيه بياض رؤي حتى يديه ورفع المنبر على وقعد المصلى إلى فخرج

السيولا سإالت حتى المسجد يأت فلم أمطرت ثم وبرقت فرعدت سإحابة الله
ورسإوله الله عبد وإني قدير شيء كل على الله أن أشهد فقالا

دعا قالا البهزي كعب بن مرة أو مرة بن كعب عن والبيهقي ماجة ابن وأخرج
إن فقالا سإفيان أبو فأتإاه مضر وسإلم} على عليه الله {صألى الله رسإولا
مريعا طبقا غدقا مغيثا غيثا اسإقنا ( اللهم فقالا لهم الله فادع هلكوا قد قومك
إليه فشكوا فأتإوه مطرنا حتى جمعة إل لبثنا فما رائث غير عاجل ضار غير نافعا

السحاب فجعل علينا ول حوالينا اللهم فقالا البيوت تإهدمت فقالوا المطر
) وشمال يمينا يتقطع

عليه الله {صألى النبي إلى إعرابي جاء قالا عباس ابن عن ماجة ابن وأخرج
يحصر ول راع لهم يتزود ما قوما عند من جئتك لقد الله رسإولا يا وسإلم} فقالا

طبقا مريئا مغيثا غيثا اسإقنا ( اللهم قالا ثم الله فحمد المنبر فصعد فحل لهم
قالوا إل الوجوه من وجه من أحد يأتإيه فما نزلا ثم رائث غير عاجل غدقا مريعا
) أحيينا

وجه إلى أنظر وأنا الشاعر قولا ذكرت ربما قالا عمر ابن عن البخاري وأخرج
حتى ينزلا فما يستسقي المنبر وسإلم} على عليه الله {صألى الله رسإولا
ميزاب كل يجيش
بوجهه الغماما يستسقي وابيض

للرامل عصمة اليتامى ثمالا

قحط قالا عباس ابن عن عساكر وابن الحديث غريب في الخطابي وأخرج
إلى المدينة من وسإلم} فخرج عليه الله {صألى الله رسإولا عهد على الناس

منكبيه بين والخر يديه بين طرفها أرخى قد سإوداء بعمامة معتما الغرقد بقيع
بالقراءة جهر ركعتين بأصأحابه وصألى فكبر القبلة فاسإتقبل عربية قوسإا متنكبا
رداءه قلب ثم والضحى والثانية كورت الشمس إذا الولى في قرأ فيهما

( اللهم فقالا يديه رفع ثم عليه وأثنى وجل عز الله حمد ثم السنة لتنقلب
اماكنها من البركات منزلا اللهم دوابنا وهامت أرضنا واغبرت بلدنا ضاحت
اللماما من المستغفر أنت المستغيث بالغيث معادنها من الرحمة وناشر
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ارسإل اللهم خطايانا عظيم من إليك ونتوب ذنوبنا من للجمات فنستغفرك
مغيثا غيثا ينفعنا حيث من عرشك تإحت من مغزورا واكفنا مدرارا علينا السماء

البركات به لنا وتإكثر النبات به لنا تإسرع خصبا عاما طبقا ممرعا رائعا دارعا
حي شيء كل الماء من وجعلنا كتابك في قلت إنك اللهم الخيرات به وتإقبل
قنط من أو الناس قنط وقد اللهم بالماء إل الماء من خلق لشيء حياة ل اللهم
حبست إذ أولدها على الثكلى عجيج وعجت بهائمهم وهامت ظنهم وسإاء منهم

إرحم اللهم شحمها وذاب لحمها وذهب عظمها لذلك فدقت السماء قطر عنا
الحائمة البهائم ارحم اللهم غيرك رزقه يحمل ل ومن الحانة وحنين النة أنين

والطفالا الركع المشائخ ارحم اللهم الصائمة والطفالا السائمة والنعاما
سإميع إنك محرومين تإردنا وال قوتإنا إلى قوتإا زدنا اللهم الرتإع والبهائم الرضع
عليه الله {صألى الله رسإولا فرغ فما الراحمين أرحم يا برحمتك الدعاء

منزله إلى ينصرف كيف منهم رجل كل أهم حتى السماء جاءت وسإلم} حتى
الله رسإولا ببركة ذلك كل الناس وعاش الرض وأخصبت البهائم فعاشت
وسإلم}  عليه الله {صألى

وسإلم}  عليه الله {صألى لله دعائه باب
وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا ان هريرة أبي عن الشيخان أخرج

 عليه وصأبروا ذلك رزقوا وقد البيهقي ) قالا قوتإا محمد آلا رزق احصل ( اللهم
وسإلم}  عليه الله {صألى للنبي رجل ضيافة باب

وسإلم} ضيفا عليه الله {صألى النبي أضاف قالا مسعود ابن عن البيهقي أخرج
( فقالا شيئا منهن واحدة عند يجد فلم طعاما عندهم يبتغي أزواجه إلى فأرسإل

شاة إليه فأهديت أنت إل يملكها ل فأنه ورحمتك فضلك من اسإألك إني اللهم
) الرحمة ننتظر ونحن الله فضل من هذه فقالا مصلية
فأكل ورغف مصلية شاة وفيه نحوه السإقع بن واثلة حديث من البيهقي وأخرج

فضله فهذا ورحمته فضله من الله سإألنا ( إنا فقالا شبعوا حتى الصفة أهل منها
)  رحمته عنده لنا ذخر وقد
عنه الله رضي وسإلم} لعمر عليه الله {صألى دعائه باب

الله رسإولا أن عمر ابن عن حسن بسند والحاكم الوسإط في الطبراني أخرج
وهو مرات ثلثا أسإلم حين بيده عمر صأدر وسإلم} ضرب عليه الله {صألى
)  إيمانا وأبدله غل من عمر صأدر في ما أخرج ( اللهم يقولا
عنه الله رضي وسإلم} لعلي عليه الله {صألى دعائه باب

مرضت قالا عنه الله رضي علي عن نعيم وأبو والبيهقي وصأححه الحاكم أخرج
قد أجلي كان إن اللهم أقولا وسإلم} وأنا عليه الله {صألى الله رسإولا فعادني

( اللهم فقالا فصبرني بلء كان وإن فارفعني متأخرا كان وإن فأرحني حضر
) بعد الوجع ذلك عاد فما فقمت قم قالا ثم عافه اللهم اشفه

وسإلم} عليه الله {صألى النبي مع مشيت قالا جابر عن وصأححه الحاكم وأخرج
ثم بكر أبو فدخل الجنة أهل من رجل ( ليدخل فقالا شاة له فذبحت امرأة إلى
أهل من رجل ليدخلن قالا ثم عمر فدخل الجنة أهل من رجل ليدخلن قالا

)  علي فدخل عليا جعلته شئت إن اللهم الجنة
عنه الله رضي وقاص أبي بن وسإلم} لسعد عليه الله {صألى دعائه باب
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وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا أن حازما أبي بن قيس عن البيهقي أخرج
حسن ) مرسإل دعاك إذا له اسإتجب ( اللهم لسعد قالا

{صألى النبي أن سإعد عن قيس طريق من وصأححه والحاكم الترمذي وأخرج
إل يدعو ل فكان دعاك إذا لسعد اسإتجب ( اللهم وسإلم} قالا عليه الله

) له اسإتجيب
نحوه عباس ابن عن الوسإط في الطبراني وأخرج
سإمعت الصديق بكر أبي عن حازما أبي بن قيس طريق من عساكر ابن وأخرج
دعوتإه وأجب سإهمه سإدد ( اللهم لسعد وسإلم} يقولا عليه الله {صألى النبي
) وحببه

سإمرة بن جابر عن عمير بن الملك عبد طريق من والبيهقي الشيخان وأخرج
من معه فبعث عمر إلى وقاص أبي بن سإعد الكوفة اهل من ناس شكا قالا

انتهى حتى الخير له يقل فلم الكوفة مسجد في به فطيف بالكوفة عنه يسألا
يقسم ل كان سإعدا فإن أنشدتإنا إذا أما سإعده أبا يدعى رجل فقالا مسجد إلى

كاذبا كان إن اللهم سإعد فقالا القضية في يعدلا ول بالسرية يسير ول بالسوية
للفتن وعرضه فقره وأطل عمره فأطل

وقد الكبر من عينيه عن حاجباه سإقط قد كبيرا شيخا فرأيته عمير ابن قالا
شيخ يقولا أنت كيف له قيل فإذا يغمزهن الطريق في للجواري يتعرض افتقر
سإعد دعوة أصأابتني مفتون كبير

فقالا بالكوفة خطبهم سإعدا أن سإعد بن مصعب طريق من عساكر ابن وأخرج
الرعية في تإعدلا ل علمتك ما كنت إن اللهم فقالا رجل فقاما لكم كنت أمير أي
فأعم كاذبا كان إن اللهم سإعد فقالا السرية في تإغزو ول بالسوية تإقسم ول

وافتقر عمي حتى مات فما للفتن وعرضه عمره وأطل فقره وعجل بصره
فيها فقتل الكذاب المختار فتنة وأدرك الناس سإألا حتى

من رجل هجا قالا جابر بن قبيصة عن عساكر وابن نعيم وأبو الطبراني وأخرج
شئت بما عني ويده لسانه كف اللهم سإعد فقالا وقاص أبي بن سإعد المسلمين

حتى كلمة تإكلم فما يده وقطعت لسانه فقطع القادسإية يوما الرجل ذلك فرمي
تإعالى بالله لحق

أمه عن مغيرة عن عساكر وابن الدعوة مجابي كتاب في الدنيا أبي ابن وأخرج
في يدها غمست سإعد ابنة هذه فقالوا صأبي قامة قامتها امرأة كانت قالت

بعد شبت فما قرنك الله يضع فقالا طهوره
أن عوف بن الرحمن عبد مولى ميناء عن عساكر وابن الدنيا أبي ابن وأخرج
وجهك شاه فقالا يوما فاطلعت تإنته فلم فينهاها سإعد على تإطلع كانت امرأة
قفاها في وجهها فعاد

وليا يشتم هذا إن اللهم سإعد فقالا عليا رجل شتم قالا قيس عن الحاكم وأخرج
حتى تإفرقنا ما الله فو قدرتإك تإريهم حتى الجمع هذا تإفرق فل أوليائك من

ومات دماغه فانفلق الحجار تإلك في هامته على فرمته دابته به سإاخت
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فقتلته ناقة فجاءتإه رجل على دعا سإعدا أن سإعد بن مصعب عن الحاكم وأخرج
احد على يدعو ل أن وحلف نسمة سإعد فاعتق
من نعطيه مالنا المالا هذا إن قالا مروان أن المسيب ابن عن الحاكم وأخرج

أبا الله أنشدك وقالا فاعتنقه مروان فوثب أفأدعو وقالا يديه سإعد فرفع شئنا
الله مالا هو فإنما تإدعو ل أن إسإحاق
عن أبيه عن لبيبة بن الرحمن عبد بن يحيى عن عساكر وابن البيهقي واخرج

عني فأخر صأغارا بنين لي إن رب يا فقالا وقاص أبي بن سإعد دعا قالا جده
سإنة عشرين الموت عنه فاخر يبلغوا حتى الموت
وهو برجل مر إذ يمشي سإعد بينما قالا سإعد بن عامر عن الطبراني وأخرج
الله من لهم سإبق قد أقواما تإشتم إنك سإعد له فقالا والزبير وطلحة عليا يشتم

نبي كأنه يخوفني فقالا عليك الله لدعون أو شتمهم عن لتكفن الله فو سإبق ما
فاجعله سإبق ما منك لهم سإبق قد أقواما يشتم هذا كان إن اللهم سإعد فقالا
سإعدا يتبعون الناس فرأينا فتخبطته لها الناس فأفرج بختية فجاءت نكال اليوما

 إسإحاق أبا يا لك الله اسإتجاب ويقولون
ربيعة بن وسإلم} لمالك عليه الله {صألى دعائه إجابة باب

ربيعة بن مالك أبيه عن مريم أبي بن يزيد عن عساكر وابن مندة ابن أخرج
فولد ولده في له يبارك أن له وسإلم} دعا عليه الله {صألى النبي أن السلولي

 ذكرا ثمانون له
عتبة بن الله وسإلم} لعبد عليه الله {صألى دعائه باب

عتبة بن الله عبد لسيدي قلت قالت عتبة بن الله عبد ولد أما عن البيهقي أخرج
أو خماسإي غلما أني أذكر وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي من تإذكر إيش

بالبركة لي ودعا حجره وسإلم} في عليه الله {صألى النبي أجلسني سإداسإي
 نهرما ل إنا ذلك نعرف فنحن قالت
وسإلم} للنابغة عليه الله {صألى دعائه باب

نابغة النابغة سإمعت قالا الشدق بن يعلى طريق من نعيم وأبو البيهقي أخرج
الشعر وسإلم} هذا عليه الله {صألى الله رسإولا أنشدت يقولا جعدة بني

نيف عليه اتإى ولقد رأيته ) فلقد فاك الله يفضض ل ( أجدت فقالا فأعجبه
ثم سإن له ذهب وما سإنة ومائة

آخر وجه من أسإامة أبي ابن وأخرجه النابغة عن آخر وجه من البيهقي أخرجه
أخرى له نبتت سإن له سإقطت إذا فكان ثغرا الناس أحسن من فكان وفيه عنه

من أبيض النابغة أسإنان فرأيت وفيه عنه آخر وجه من السكن ابن وأخرجه
وسإلم}  عليه الله {صألى الله رسإولا لدعوة البرد
يزيد بن وسإلم} لثابت عليه الله {صألى دعائه باب

عائذ ابن عن المعرفة في والبارودي مندة وابن الشاميين مسند في أطبراني
فدعا قالا الرض تإمس ل عرجاء رجلي إن الله رسإولا يا يزيد بن ثابت قالا قالا
 الخرى مثل اسإتوت حتى فبرأت لي

وسإلم} للمقداد عليه الله {صألى دعائه باب
المقداد خرج قالت المقداد تإحت وكانت الزبير بنت ضباعة عن نعيم أبو أخرج
دينارا حجر من جرذ خرج إذا جالس هو فبينما خربة فدخل بالبقيع لحاجته يوميا
النبي إلى بها فجاء دينارا عشر سإبعة بلغ حتى دينارا دينارا يخرج يزلا فلم
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ل ) قالا الحجر يدك أتإبعت ( هل فقالا خبرها وسإلم} فأخبره عليه الله {صألى
حتى آخرها فني فما ضباعة قالت فيها لك الله بارك فيها عليك صأدقة ل قالا

 المقداد بيت في الورق غرائر رأيت
الحمق بن وسإلم} لعمرو عليه الله {صألى دعائه باب

أنه الحمق بن عمرو عن عساكر وابن نعيم وأبو مسنده في شيبة أبي ابن أخرج
بش أمتعه ( اللهم فقالا وسإلم} لبنا عليه الله {صألى الله رسإولا سإقى

) البيضاء الشعره ير لم سإنة ثمانون به فمرت بابه

سإبرة أبي وسإلم} لولد عليه الله {صألى دعائه باب
وسإلم} فدعا عليه الله {صألى النبي أتإي أباه أن سإبرة عن الطبراني أخرج
 اليوما إلى شرف في يزالوا فلم لولده

ثعلبة بن وسإلم} لضمرة عليه الله {صألى دعائه باب
عليه الله {صألى النبي أتإى أنه البهزي ثعلبه بن ضمرة عن الطبراني أخرج

دما أحرما إني ( اللهم فقالا بالشهادة لي الله ادع الله رسإولا يا وسإلم} فقالا
حتى القوما على يحمل وكان دهره من زمانا فعمر المشركين على ثعلبة ابن

)  يعود ثم الصف يخرق
وسإلم} لليهودي عليه الله {صألى دعائه باب

{صألى النبي يدي بين يهودي كان قالا أنس عن مجهولا بسند البيهقي أخرج
له وسإلم} فقالا عليه الله {صألى النبي فعطس وسإلم} جالسا عليه الله

الله وسإلم} ( هداك عليه الله {صألى النبي له فقالا الله يرحمك اليهودي
)  فأسإلم

سإلمة وسإلم} لبي عليه الله {صألى دعائه باب

أبويه أن جده عن أبيه عن سإلمة بن الحميد عبد طريق من سإعد ابن أخرج
كافر والخر مسلم وسإلم} أحدهما عليه الله {صألى النبي إلى فيه إختصما
)  به له فقضى المسلم إلى فتوجه إهده ( اللهم فقالا الكافر إلى فتوجه فخيره

ذنبه ويغفر قلبه يطهر أن وسإلم} لفتى عليه الله {صألى دعائه باب
أتإى شابا فتى إن قالا أمامة أبي عن اليمان شعب في والبيهقي أحمد أخرج
القوما فأقبل بالزنا لي ائذن الله رسإولا يا وسإلم} فقالا عليه الله {صألى النبي
قالا فجلس أجلس قالا قريبا منه فدنا ( أدنه فقالا مه مه وقالوا فزجروه عليه
الناس ول قالا فداك تإعالى الله جعلني الله رسإولا يا والله ل قالا لمك أتإحبه

قالا لمهاتإهم يحبونه
يحبونه الناس ول قالا فداك الله جعلني الله رسإولا يا والله ل قالا لبنتك أفتحبه
يحبونه الناس ول قالا فداك الله جعلني والله ل قالا لختك أتإحبه قالا لبناتإهم

الناس ول قالا فداك الله جعلني والله ل قالا لعمتك أفتحبه قالا لخواتإهم
ول فقالا فداك الله جعلني والله ل قالا لخالتك أفتحبه قالا لعماتإهم يحبونه
قلبه وطهر ذنبه أغفر اللهم قالا ثم عليه يده فوضع قالا لخالتإهم يحبونه الناس

)  شيء إلى يلتفت الفتى ذلك بعد يكن فلم قالا فرجه وأحصن
كعب بن وسإلم} لبي عليه الله {صألى دعائه باب

عليه الله {صألى النبي أتإى كعب بن أبي أن صأرد بن سإليمان عن البيهقي أخرج
الله رسإولا أقرأني يقولا منهما واحد كل القراءة في اختلفا قد وسإلم} برجلين
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قلبي في فدخل أبي قالا أحسنتما فقالا وسإلم} فاسإتقرأهما عليه الله {صألى
عليه الله {صألى الله رسإولا فضرب الجاهلية في عليه كنت مما أشد من الشك

وكأني عرقا فأرفضضت الشيطان عنه أذهب ( اللهم وقالا صأدري وسإلم} في
)  فرقأ الله إلى أنظر
عباس وسإلم} لبن عليه الله {صألى دعائه باب

وسإلم} عليه الله {صألى النبي لي دعا قالا عباس ابن عن الشيخان أخرج
وجه من نعيم وأبو والبيهقي الحاكم ) وأخرجه الدين في فقهه ( اللهم فقالا
التأويل وعلمه بزيادة عنه آخر

عليه الله {صألى الله رسإولا مسح قالا عباس ابن عن نعيم وأبو أحمد وأخرج
الله {صألى الله رسإولا دعوة تإخطئني فلم بالحكمة لي ودعا وسإلم} رأسإي

وسإلم}  عليه
فقالا له وسإلم} دعا عليه الله {صألى النبي أن عباس ابن عن نعيم أبو وأخرج
) التأويل وعلمه الحكمة أعطه ( اللهم

فقالا له وسإلم} دعا عليه الله {صألى النبي أن عباس ابن عن الحاكم وأخرج
) القرآن تإأويل علمه ( اللهم
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا دعا قالا عمر ابن عن عدي ابن وأخرج

)  منه وأنشر فيه بارك ( اللهم فقالا عباس بن الله لعبد
مالك بن وسإلم} لنس عليه الله {صألى دعائه باب

وسإلم} فقالا عليه الله {صألى النبي لي دعا قالا أنس عن الشيخان أخرج
لكثير مالي إن الله فو أنس ) قالا رزقته فيما له وبارك وولده ماله أكثر ( اللهم

قد أنه آمنة إبنتي وحدثتني قالا المائة نحو على ليتعادون ولدي وولد ولدي وأن
ومائة وعشرون تإسعة البصرة الحجاج مقدما إلى صألبي من دفن

أطل ( اللهم له وسإلم} دعا عليه الله {صألى النبي أن أنس عن البيهقي وأخرج
) واغفرله ماله وأكثر عمره

في يحمل بستان لنس كان قالا العالية أبي عن والبيهقي الترمذي وأخرج
المسك ريح منه يجيء ريحان فيه وكان مرتإين الفاكهة السنة
وتإسعين إحدى سإنة ومات سإنة إل مائة عمر أنسا أن حميد عن البيهقي وأخرج
وسإلم} ( اللهم عليه الله {صألى النبي لي دعا قالا أنس عن سإعد ابن وأخرج

وأن واثنين مائة صألبي من دفنت ) فقد له واغفر عمره وأطل وولده ماله أكثر
الرابعة وأرجو الحياة سإئمت حتى بقيت ولقد مرتإين السنة في لتحمل ثمرتإي
عليه الله {صألى النبي دعوة لعرف إني قالا أنس عن سإعد ابن وأخرج

 ولدي وفي مالي وفي وسإلم} في
وأمه هريرة وسإلم} لبي عليه الله {صألى دعائه باب

وهو إل مؤمنة ول مؤمن الرض وجه على ما قالا هريرة أبي عن مسلم أخرج
فتابى السإلما إلى أمي أدعو كنت إني قالا بذلك علمك وما قلت يحبني
لها فدعا السإلما إلى هريرة أبي أما يهدي أن الله ادع الله رسإولا يا فقلت

الله رسإولا محمدا وأن الله إل إله ل ان أشهد قالت البيت دخلت فلما فرجعت
كنت كما الفرح من أبكي وسإلم} وأنا عليه الله {صألى الله رسإولا إلى فرجعت

أبي أما وهدى لدعوتإك الله اسإتجاب قد الله رسإولا يا وقلت الحزن من أبكي
يحببهم وأن المؤمنين عباده إلى وأمي يحببني أن الله فادع السإلما إلى هريرة
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فما إليهما وحببهم المؤمنين عبادك إلى وأمه هذا عبدك حبب ( اللهم فقالا إلينا
) وأحبه يحبني وهو إل مؤمنة ول مؤمن الرض وجه على

فسأله ثابت بن زيد جاء رجل أن مخرمة بن قيس بن محمد عن الحاكم وأخرج
ندعو المسجد في وفلن وهو أنا بينا فإنه هريرة بأبي عليك فقالا شيء عن

الله {صألى ورسإولا حبى أنا وسإلم} فدعوت عليه الله {صألى الله رسإولا خرج
إني اللهم فقالا هريرة أبو دعا ثم دعائنا ثم دعائنا على وسإلم} بؤمن عليه

الله {صألى النبي فقالا ينسى ل علما وأسإألك صأاحباي سإألك ما مثل اسإألك
فقالا ينسى ل علما الله نسألا ونحن الله رسإولا يا ) فقلنا وسإلم} ( آمين عليه

)  الدوسإي بها ( سإبقكما
وسإلم} للسائب عليه الله {صألى دعائه باب

ابن وهو يزيد بن السائب مات قالا الرحمن عبد بن الجعد عن البخاري أخرج
وبصري بسمعي متعت ما علمت لقد وقالا معتدل جلدا وكان سإنة وتإسعين أربع

وسإلم}  عليه الله {صألى النبي بدعاء إل
عوف بن الرحمن وسإلم} لعبد عليه الله {صألى دعائه باب

لعبد وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا أن أنس عن الشيخان أخرج
آخر وجه من والبيهقي سإعد ابن ) وأخرجه لك الله ( بارك عوف بن الرحمن

تإحته أصأيب ان لرجوت حجرا رفعت ولو رأيتني فلقد الرحمن عبد قالا وزاد
فضة أو ذهبا

البارقي وسإلم} لعروة عليه الله {صألى دعائه باب
وسإلم} عليه الله {صألى النبي أن البارقي عروة عن نعيم وأبو البيهقي أخرج

فيه لربح التراب اشترى لو فكان بيعة في بالبركة له دعا
وسإلم} عليه الله {صألى النبي لي دعا قالا البارقي عروة عن نعيم أبو وأخرج

فيه ربحت إل شيئا اشتريت فما صأفقتي في لي يبارك أن
وسإلم} عليه الله {صألى النبي لي قالا قالا عنه آخر وجه من نعيم أبو وأخرج
أهلي إلى أرجع فما بالكناسإة أقوما ) فكنت يمينك صأفقة في لك الله ( بارك

 ألفا أربعين اربح حتى
وأبو شيبة أبي ابن أخرج جعفر بن الله وسإلم} لعبد عليه الله {صألى دعائه باب

عليه الله {صألى النبي أن حريث بن عمرو عن حسن بسند والبيهقي يعلى
{صألى النبي له فدعا به يلعب شيئا يبيع وهو جعفر بن الله عبد على وسإلم} مر

 تإجارتإه في له بارك اللهم وسإلم} قالا عليه الله
سإليم أما وسإلم} لحمل عليه الله {صألى دعائه باب

قالا أنس عن طلحة أبي بن الله عبد بن إسإحاق طريق من الشيخان أخرج
مات قد أنه امرأتإه رأت فلما خارج طلحة وأبو فمات طلحة لبي ابن اشتكى

قالا الغلما كيف قالا طلحة أبو جاء فلما البيت جانب في ونحته شيئا هيأت
فلما فبات صأادقة أنها طلحة أبو فظن اسإتراح قد يكون أن وأرجو نفسه هدأت
{صألى النبي مع فصلى مات قد إنه أعلمته يخرج أن أراد فلما اغتسل أصأبح
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فقالا منها كان وسإلم} بما عليه الله {صألى النبي أخبر وسإلم} ثم عليه الله
سإفيان ) قالا ليلتكما في لكما يبارك أن الله وسإلم} ( لعل عليه الله {صألى

القرآن قرأ قد كلهم أولد تإسعة لهما فرأيت ألنصار من رجل فقالا
ابن طلحة أبي من سإليم لما كان قالا أنس عن ثابت طريق من البيهقي وأخرج
ثم فتعشى هادئا قالت ابني أمسى كيف فقالا طلحة أبو فدخل فغطته فمات
قالت ل قالا أجزعت منك أخذها ثم عارية أعارك رجل أن لو أرأيت له قالت
وسإلم} عليه الله {صألى النبي إلى فغدا منك أخذه وقد ابنك أعارك الله فإن

وسإلم} ( عليه الله {صألى النبي فقالا الليلة تإلك أصأابها كان وقد بقولها فأخبره
أنه فذكروا الله عبد أسإمه كان غلما فولدت ) قالت ليلتكما في لكما الله بارك
النصار في كان فما وقالا نحوه سإعد ابن وأخرجه زمانه أهل خير من كان

نحوه أنس عن النميري زياد طريق من البيهقي وأخرجه منه أفضل ناشيء
ناصأيته مسح ثم وسإلم} فحنكه عليه الله {صألى النبي إلى بالصبي فجيء وزاد

 وجهه في غرة المسحة تإلك فكانت الله عبد وسإماه
هشاما بن الله وسإلم} لعبد عليه الله {صألى دعائه باب

السوق إلى هشاما بن الله عبد جده به يخرج أنه عقيل أبي عن البخاري أخرج
الله رسإولا فإن أشركنا فيقولن عمر وابن الزبير ابن فيتلقاه الطعاما ليشتري
الراحلة أصأاب فربما فيشركهم بالبركة لك دعا وسإلم} قد عليه الله {صألى

 المنزلا إلى بها فيبعث هي كما
حزاما بن وسإلم} لحكيم عليه الله {صألى دعائه باب

النبي بعث قالا المدينة أهل من شيخ عن حصين أبي طريق من سإعد ابن أخرج
بها فمر أضحية به له يبتاع بدينار حزاما بن وسإلم} حكيم عليه الله {صألى
في له يبارك أن له فدعا بدينار وجاء بدينار أضحية له فابتاع بدينارين فباعها
تإجارتإه

فيه ربح إل قط شيئا باع ما التجارة في مجدودا رجل كان أنه حكيم عن وأخرج

وسإلم} لقريش عليه الله {صألى دعائه باب
عباس ابن عن نعيم وأبو يعلى وأبو أسإامه أبي وابن تإاريخه في البخاري أخرج
قريش أولا أذقت كما وسإلم} ( اللهم عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا
) نوال آخرها فاذق نكال

الله {صألى الله رسإولا قالا قالا مسعود ابن عن نعيم وأبو الطيالسي وأخرج
)  نوال آخرها فاذق ووبال عذابا قريش أذقت وسإلم} ( اللهم عليه
سإلمة أبي بن زهير في قوله باب
ابن الله عبد عن الكتب بعض في وجدت الغاني في الصأبهاني الفرج أبو قالا

أخيه عن الزهري العزيز عبد بن محمد بن حميد عن بكار بن الزبير عن شبيب
إلى نظر وسإلم} أنه عليه الله {صألى الله رسإولا إلى يرفعه محمد بن إبراهيم

بيتا لك فما شيطانه من أعذني اللهم فقالا سإنة مائة وله سإلمة أبي بن زهير
 مات حتى
العيص أبي بن أسإيد بن خالد إسإلما باب
يوما أسإلم فلما شديد تإيه العيص أبي بن أسإيد بن خالد في كان سإعد ابن قالا
فإن تإيها زده ( اللهم وسإلم} فقالا عليه الله {صألى الله رسإولا إليه مكة فتح
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)  اليوما إلى ولده لفي ذلك
به مر وسإلم} لرجل عليه الله {صألى دعائه باب

مقعدا رجل رأيت قالا نمر بن يزيد عن المصنف في شيبة أبي ابن أخرج
يصلي وهو حمار على وسإلم} وأنا عليه الله {صألى النبي يدي بين مررت فقالا
)  عليها مشيت فما أثره اقطع ( اللهم فقالا
وسإلم}  عليه الله {صألى دعواتإه من جامع باب

رسإولا قالا قالا الغامدي صأخر عن والبيهقي خزيمة وابن والربعة أحمد وأخرج
رجل صأخر ) وكان بكورها في لمتي بارك وسإلم} ( اللهم عليه الله {صألى الله

يضعه أين يدر لم حتى ماله وكثر فأثرى النهار أولا في غلمانه يبعث وكان تإاجرا
عليه الله {صألى النبي إلى زوجها شكت امرأة أن عمر ابن عن البيهقي وأخرج

على جبهتها فوضع رؤوسإكما أدنيا قالا نعم قالت أتإبغضينه لها وسإلم} فقالا
المرأة لقيته ثم صأاحبه إلى أحدهما وحبب بينهما آلف اللهم قالا ثم زوجها جبهة
ولد ول تإالد ول طارف ما قالت وزوجك أنت كيف فقالا رجليه فقبلت ذلك بعد

الله رسإولا أنك اشهد وأنا عمر قالا الله رسإولا أني أشهد فقالا منه إلي أحب
نحوه الله عبد بن جابر عن نعيم وأبو يعلى أبو وأخرج

عليه الله {صألى الله رسإولا انشأ قالا أمامة ابي عن والبيهقي يعلى أبو وأخرج
( اللهم فقالا بالشهادة لي ادع الله رسإولا يا فقلت فأتإيته وسإلم} غزوة

الله رسإولا يا فقلت فأتإيته غزوة أنشأ ثم وغنمنا فسلمنا فغزونا وغنمهم سإلمهم
) وغنمنا فسلمنا فغزونا وغنمهم سإلمهم ( اللهم فقالا بالشهادة لي إدع

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا نظر قالا ثابت بن زيد عن البيهقي وأخرج
أقبل اللهم فقالا الشاما إلى نظر ثم بقلوبهم أقبل ( اللهم فقالا اليمن قبل

بقلوبهم أقبل اللهم فقالا العراق إلى نظر ثم بقلوبهم
عليه الله {صألى النبي عن أكل رجل أن الكوع بن سإلمة عن مسلم وأخرج

منعه ما اسإتطعت ل قالا اسإتطيع ل ) قالا بيمينك ( كل فقالا وسإلم} بشماله
بعد فيه إلى رفعها فما قالا الكبر إل

وسإلم} رأى عليه الله {صألى الله رسإولا أن عامر بن عقبة عن البيقهي اخرج
أصأابها بغزة مرت فلما غزة داء ( أخذها فقالا بشمالها تإأكل السإلمية سإبيعة

فقتلها الطاعون
رجل عن وسإلم} سإألا عليه الله {صألى النبي أن بريدة عن البيقهي وأخرج

حتى بها يستقر أرضا يدخل ل ) فكان الرض أقرتإه ( ل فقالا قيس له يقالا
منها يخرج

{صألى الله رسإولا خرج قال حبيب إبني ومهاجر ضمرة عن عساكر ابن وأخرج
الناس من رجل فاقتحم ظهر على بأصأحابه فصلى سإرية وسإلم} في عليه الله

من خرج حتى الرجل ) فمات به الله خالف ( خالف فقالا الرض على فصلى
السإلما
شداخ بن بكر أن الليثي يعلي بن الله عبد عن عساكر وابن مندة ابن وأخرج
احتلم فلما وسإلم} وهوغلما عليه الله {صألى النبي يخدما ممن وكان الليثي

أدخل كنت إني الله رسإولا يا وسإلم} فقالا عليه الله {صألى النبي إلى جاء
وسإلم} ( اللهم عليه الله {صألى النبي فقالا الرجالا مبلغ بلغت وقد أهلك على

يهوديا قتل وقد جاء عمر ولية من كان ) فلما الظفر ولقه ولفظه قوله صأدق
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واسإتخلفني تإعالى الله ولني ما إني وقالا المنبر وصأعد جزع عمرو ذلك فأعظم
شداخ بن بكر إليه فقاما علمني إل علم عنده كان رجل الله أذكر الرجالا بقتل
غازيا فلن خرج بلى قالا المخرج فهات بدمه بؤت أكبر الله فقالا به أنا فقالا

 إلى فجئت بأهله ووكلني
يقولا وهو منزله في اليهودي هذا فوجدت بابه

حتى السإلما غرة ( وأشعت

) التماما ليل بعرسإه خلوت
) الحزاما لحبة قوادء على ويمسى تإرائبها على ( أبيت
) فئاما إلى ينهضون فئاما منها الريلت مجامع ( كان

وسإلم}  عليه الله {صألى النبي بدماء دمه وأبطل قوله عمر فصدق قالا
عليه الله {صألى النبي أن عباس ابن عن واللفظ والبيهقي مسلم وأخرج

بطنه الله أشبع ل الثالثة في فقالا يأكل أنه فقلت معاوية لي ( ادع وسإلم} قالا
) أبدا بطنه شبع فما

الله {صألى النبي ردف معاوية كان قالا وحشي عن تإاريخه في البخاري وأخرج
إمله ( اللهم قالا بطني ) قالا منك يليني ما معاوية ( يا وسإلم} فقالا عليه
) وحلما علما

مولك إن له قيل عمر أن عثمان مولى فروخ عن يحيى أبي عن البيهقي وأخرج
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت قد فقالا طعاما احتكر قد فلنا

فقالا بالفلس أو بالجذاما الله ضربه طعامهم المسلمين على احتكر من يقولا
مجذوما حين بعد عمر مولى رأى أنه يحيى أبو فذكر ونبيع بأموالنا نشتري موله

وسإلم} رجل عليه الله {صألى الله رسإولا رأى قالا أنس عن نعيم أبو وأخرج
قالا شعره قبح ( اللهم فقالا التراب عن يكفه هكذا بشعره يقولا وهو سإاجدا
فسقط
عن جده عن أبيه عن عنترة بن هارون بن الملك عبد طريق من نعيم أبو وأخرج

الله {صألى الله رسإولا فخاف تإميم بن عمرو بني لبل راعيا كان أنه ثروان أبي
أنت من فقالا ثروان أبو فرآه البل في فدخل فخرج قريش وسإلم} من عليه
خرج أنه يزعمون الذي الرجل أراك قالا إبلك إلى أسإتأنس أن أردت رجل قالا
{صألى الله رسإولا عليه فدعا فيها أنت إبل تإصلح فل أخرج قالا اجل قالا نبيا
شيخا فأدركته هارون ) قالا وبقاءه شقاءه أطل ( اللهم وسإلم} فقالا عليه الله

الله رسإولا عليك دعا هلكت قد إل نراك ما القوما له فقالا الموت يتمنى كبيرا
فأسإلمت السإلما ظهر حين بعد أتإيته قد إني كل وسإلم} قالا عليه الله {صألى

سإبقت قد الولى ولكن واسإتغفر علي فدعا
عليه الله {صألى النبي أتإت سإوداء امرأة أن عباس ابن عن الشيخان وأخرج

وإن الجنة ولك صأبرت شئت ( إن قالا لي الله فادع أصأرع إني وسإلم} فقالت
ل أن الله فأدع أتإكشف فإني قالت أصأبر ) فقالت يعافيك أن الله دعوت شئت

لها فدعا أتإكشف
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إني الله رسإولا يا فقالا بعيرا اشترى رجل أن مجاهد عن البيهقي وأخرج
يلبث ) فلم فيه له بارك ( اللهم فقالا فيه لي يبارك أن الله فادع بعيرا اشتريت

يبارك أن الله ادع الله رسإولا يا فقالا آخر بعيرا اشترى ثم مات حتى يسيرا إل
رسإولا به فأتإى آخر اشترى ثم مات حتى يسيرا إل يلبث فلم له فدعا فيه لي
عشرين عنده فمكث عليه أحمله اللهم وسإلم} فقالا عليه الله {صألى الله
إلى صأار البركة دعاء لن الثلثا المرات في الجابة وقعت البيهقي قالا سإنة
الخرة أمر

الله {صألى النبي سإمعت قالا عمر ابن عن سإننه في منصور بن سإعيد وأخرج
الله عصوا فأنهم عصية ببني عليك ملدما أما ( يا قنوتإه في وسإلم} يقولا عليه

الحمى فصرعتهم ) قالا ورسإوله
فجزعت إبني تإوفي قالت أنها قيس أما عن والنسائي الدب في البخاري وأخرج
بن عكاشة فانطلق فيقتله البارد بالماء إبني تإغسل ل يغسله للذي فقلت

قالا ثم فتبسم بقولها وسإلم} فأخبره عليه الله {صألى الله رسإولا إلى محصن
) عمرت ما عمرت إمرأة تإعلم فل عمرها ( طالا
عباس ابن عن صأالح أبي عن الكلبي طريق من عساكر وابن سإعد ابن وأخرج

مولا وسإلم} وهو عليه الله {صألى النبي إلى الخطيم بنت ليلى أقبلت قالا
أنا ) فقالت السإود أكله هذا ( من فقالا منكبه على فضربت الشمس ظهره

عليك لعرض جئتك الخطيم بنت ليلى أنا الريح ومباري الطير مطعم بنت
النبي تإزوجني قد فقالت قومها إلى فرجعت فعلت قد قالا تإزوجني نفسي
امرأة أنت غيرى امرأة أنت صأنعت ما بئس وسإلم} قالوا عليه الله {صألى
الله فيدعو عليه تإغارين نساء وسإلم} صأاحب عليه الله {صألى والنبي غيرى
اقلتك قد قالا أقلني الله رسإولا يا فقالت فرجعت نفسك فاسإتقيليه عليك

إذ تإغتسل المدينة حيطان من حائط في هي فبينما أوس بن مسعود فتزوجها
وأدركت بعضها وسإلم} فأكل عليه الله {صألى النبي لقولا ذئب عليها وثب

أكله بلفظ نحوه مرسإل قتادة بن عمر بن عاصأم عن سإعد ابن وأخرج فماتإت
السإود بل السإد

جاء قالا أمامة أبي عن والبيهقي السكن وابن شاهين وابن البارودي وأخرج
فقالا وولدا مال يرزقني أن الله ادع الله رسإولا يا فقالا حاطب ابن ثعلبة

يا ( ويحك

أما ثعلبة يا ويحك فقالا فأبي تإطيقه ل كثير من خير شكره تإطيق قليل ثعلبة
لسارت ذهبا معي الجبالا هذه ربي يسير أن شئت فلو مثلي تإكون أن تإحب
أتإاني أن بالحق بعثك فوالذي وولدا مال يرزقني أن الله ادع الله رسإولا يا فقالا
ونمت فيها له فبورك غنما فاشترى له فدعا جقه حق ذي كل لعطين مال الله
مع بالنهار الصلة يشهد فكان بها فتنحى المدينة به ضاقت حتى الدود ينمو كما

فكان بها فتنحى نمت ثم باليل يشهدها وسإلم} ول عليه الله {صألى الله رسإولا
بها فتنحى نمت ثم جمعة إلى جمعة من إل بالنهار ول بالليل ل الصلة يشهد ل

وسإلم} ويح عليه الله {صألى الله رسإولا فقالا جنازة ول جمعة يشهد ل فكان
وكتب رجلين فبعث الصدقات يأخذ أن رسإوله أمر الله أن ثم حاطب بن ثعلبة
حاطب بن ثعلبة على يمرا أن وأمرهما يأخذانها كيف والغنم البل أسإنان لهما

إل هذه ما فقالا فيه فنظر كتابكما أرياني فقالا الصدقة فسأله به فمرا فخرجا
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انطلقا جزية إل هذه ما فقالا به مرا فرغا فلما مرا ثم تإفرغا حتى إنطلقا جزية
الله {صألى الله رسإولا رآهما فلما المدينة قدما حتى فانطلقا رأيي أرى حتى
من ومنهم الله وأنزلا حاطب بن ثعلبة ويح يكلمهما أن قبل وسإلم} قالا عليه
على فقدما فيه أنزلا ما ثعلبة فبلغ الثلثا اليات فضله من أتإانا لئن الله عاهد

منك أقبل أن منعني الله إن فقالا وسإلم} بصدقته عليه الله {صألى الله رسإولا
عليه الله {صألى الله رسإولا فقالا رأسإه على التراب ويحثي يبكي فجعل

الله رسإولا منه يقبل فلم تإطعني أمر فلم تإك بنفسك عملك وسإلم} هذا
عثمان خلفة في هلك حتى عمر ول بكر أبو وسإلم} ول عليه الله {صألى

النبي إلى رجل جاء قالا أوفى أبي بن الله عبد عن والطبراني البيهقي وأخرج
له فيقالا احتضر قد غلما ههنا إن الله رسإولا يا وسإلم} فقالا عليه الله {صألى

) حياتإه في يقولها كان ( أليس قالا يقولها أن يستطيع فل الله إل إله ل قل
وسإلم} عليه الله {صألى النبي فنهض موتإه عند منها منعه فما قالا بلى قالوا

أن أسإتطيع ل قالا الله إل إله ل قل غلما يا فقالا الغلما أتإى حتى معه ونهضنا
إليها ارسإلوا قالا نعم قالا هي أحية قالا والدتإي لعقوق قالا ولم قالا أقولها

قالت هو وسإلم} ابنك عليه الله {صألى الله رسإولا لها فقالا فجاءتإه
هذه في دفناه فيه تإشفعي لم إن لك فقيل أججت نارا أن لو أرأيت قالا نعم
رضيت قد بأنك بنا واشهد الله فاشهدي قالا له أشفع كنت إذن فقالت النار

فقالا الله إل إله ل فقالا الله إل إله ل قل غلما يا قالا ابني عن رضيت قد قالت
النار من بي أنقذه الذي لله وسإلم} الحمد عليه الله {صألى الله رسإولا
وسإلم} ( عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا ثابت بن زيد عن الربعة وأخرج

) سإمعها كما فأداها فوعاها فبلغها مقالتي سإمع أمرا الله نضر
النبي لدعوة نضرة وجهه وفي إل الحديث أهل من أحد ليس العلماء قالا

وسإلم}  عليه الله {صألى
ولهله لرجل دعاؤه باب

لرجا دعا إذا وسإلم} كان عليه الله {صألى النبي أن حذيفة عن احمد أخرج
ولده وولد ولده وأصأابت أصأابته
عليه الله {صألى الله رسإولا لي دعا قالا العواما بن الزبير عن يعلى أبو وأخرج

اصأابته ممن إنك لي لخت يقولا أبي فسمعت ولدي ولولد وسإلم} ولولدي
وسإلم}  عليه الله {صألى الله رسإولا دعوة
فماتإت امرأة على دعائه باب

قالا المهدي بن إبراهيم طريق من الغاني في الصأبهاني الفرج أبو أخرج
تإنقل كانت أمه وأن الهجرة من تإسع سإنة ولد أنه أبيه عن أشعث ابن عبيدة
الشر بينهن فتلقى بعض إلى وسإلم} بعضهن عليه الله {صألى النبي أزواج كلما
 فماتإت وسإلم} عليها عليه الله {صألى الله رسإولا فدعا
أثاره وظهرت والرقي الدعوات من لصأحابه علمه ما باب
الدين أداء ودعاء الحمى رقية
عائشة وسإلم} على عليه الله {صألى النبي دخل قالا أنس عن البيهقي أخرج
وهي موعوكة وهي
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إذا كلمات علمتك شئت إن ولكن مأمورة فأنها تإسبيها ل فقالا الحمى تإسب
الرقيق جلدي أرحم اللهم قولي قالا فعلمني قالت عنك الله أذهبها قلتيهن

فل العظيم بالله آمنت كنت إن ملدما أما يا الحريق شدة من الدقيق وعظمي
عني وتإحولي الدما تإشربي ول اللحم تإأكلي ول الفم تإنتني ول الرأس تإصدعي

عنها فذهبت فقالتها قالا آخر إلها الله مع اتإخذ من إلى
الله رسإولا من سإمعت فقالا عليها دخل أباها أن عائشة عن البيهقي وأخرج
الله قضاه ذهبا دين جبل أحدكم على كان لو وسإلم} دعاء عليه الله {صألى
الدنيا رحمن المضطرين دعوة مجيب الغم كاشف الهم فارج اللهم عنه تإعالى

أبو قالا سإواك من رحمة عن بها تإغنيني برحمة تإرحمني أنت ورحيمهما والخرة
جاءني حتى يسيرا إل ألبث فلم كارها للدين وكنت دين من ذنابة على وكان بكر
علي لسإماء وكانت عائشة قالت الدين من علي كان ما الله فقضى بفائدة الله
يسيرا إل لبثت فما بذلك أدعو فكنت إليها نظرت كلما منها أسإتحي فكنت دين
فقضيتها صأدقة ول ميراثا غير من برزق الله جاءني حتى
الجن رقية

يا قالا الوليد بن خالد أن الراحي العالية أبي عن والبيهقي سإعد ابن وأخرج
ل التي التامات الله بكلمات أعوذ قل قالا يكيدني الجن من كائدا إن الله رسإولا

ومن منها يخرج ما شر ومن الرض في ذرأ ما شر من فاجرا برول يجاوزهن
يطرق طارق إل طارق كل شر ومن منها ينزلا وما السماء في يعرج ما شر

عني الله فأذهبه ففعلت قالا رحمن يا بخير
عليه الله {صألى النبي أتإى أنه أبيه عن حصين بن عمران عن سإعد ابن وأخرج

نفسي شر قني اللهم قل قالا أقولا ما قالا ينصرف أن أراد وسإلم} فلما
الله رسإولا يا فقالا فجاء أسإلم أنه ثم أسإلم يكن ولم رشدي على لي واعزما

اسإلمت وقد وكذا كذا قل لي قلت إنك
قالا أسإلم من رجل عن أبيه عن صأالح أبي بن سإهيل طريق من البيهقي وأخرج
قالا ( لو وسإلم} فقالا عليه الله {صألى النبي ذلك فبلغ عقرب رجل لدغت

فقالتها قالا تإضره لم خلق ما شر من التامات الله بكلمات أعوذ أمسى حين
تإضرها فلم حية فلدغتها أهلي من امرأة

بحريرات سإهل بن الله عبد نهش قالا محمد بن بكر أبي عن سإعد ابن وأخرج
بن عمارة إلى به وسإلم} ( اذهبوا عليه الله {صألى الله رسإولا فقالا الفاعي

بن عمارة إلى به تإذهبوا وإن قالا يموت إنه الله رسإولا يا قالوا فليرقه حزما
تإعالى الله فشفاه فرقاه حزما

فدعي الفاعي بحرة منا رجل لدغ قالا حثمة أبي بن سإهل عن سإعد ابن وأخرج
وسإلم} فاسإتأذنه عليه الله {صألى النبي جاء حتى فأبى يرقيه حزما بن عمرو له

موضع الفاعي حرة فيها له فأذن عليه ) فعرضها علي ( أعرضها له فقالا
البواء من قريب
النوما دعاء

أرق الوليد بن خالد أصأاب قالا سإابط بن الرحمن عبد عن سإعد ابن وأخرج
نمت قلتهن إذا كلمات أعلمك وسإلم} أل عليه الله {صألى الله رسإولا له فقالا

ورب أقلت وما الرضين ورب اظلت وما السبع السموات رب اللهم قل
منهم أحد علي يفرط أن جميعا خلقك شر من جاري كن أضلت وما الشياطين
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غيرك إله ول جارك عز يطغى أن أو
الحوائج وتإسيير الظالمين من النجاة دعاء

له فقالا الحجاج كلم مالك بن أنس أن عياش أبي بن أبان عن سإعد ابن وأخرج
أمير وسإلم} وكتاب عليه الله {صألى الله لرسإولا خدمتك لول الحجاج

وأنكر أرنبتي غلظت لما أيهات أنس فقالا شأن ولك لي كان فيك المؤمنين
معهن يضرني لم كلمات علمني وسإلم} صأوتإي عليه الله {صألى الله رسإولا

لو الحجاج فقالا بالمحبة المؤمنين ولقاء الحوائج تإسيير مع عنوتإه ول جبار عتو
درهم ألف مائتا ومعهما إبنيه الحجاج إليه فدس بأهل لذلك لست قالا علمتنيهن

كان فلما بها يظفرا فلم بالكلمات تإظفرا أن عسى بالشيخ ألطفا لهما وقالا
فذكر موضعها في إل تإضعها ول الكلمات هذه دونك لي قالا بثلثا يهلك أن قبل
كنت مما عني الله أذهبه ما ذهاب مع أنسا أعطى مما تإعالى الله أعطاه ما أبان
على الله بسم وديني نفسي على الله بسم أكبر الله أكبر الله أكبر الله أجد

الله بسم السإماء خير الله بسم أعطاني شيء كل على الله بسم ومالي أهلي
افتتحت الله بسم داء إسإمه مع يضر ل الذي الله بسم السماء ورب الرض رب

أشرك ل ربي الله الله تإوكلت الله وعلى

وجل جارك عز غيرك يعطيه ل الذي خيرك من بخيرك اللهم أسإألك أحدا به
الشيطان ومن سإوء كل من وجوارك عياذك في اجعلني أنت إل إله ول ثناؤك

منهن بك واحترس خلقت شيء كل جميع من أسإتجيرك إني اللهم الرجيم
يلد لم الصمد الله أحد الله هو قل الرحيم الرحمن الله بسم يدي بين وأقدما

فوقي ومن شمالي وعن يميني وعن خلفي ومن أحد كفوا له يكن ولم يولد ولم
السورة آخر إلى أحد الله هو قل الست هذه في يقرأ تإحتي ومن
الفقر دفع دعاء

إن الله رسإولا يا قالا رجل أن عمر ابن عن مالك رواة في الخطيب وأخرج
الخلئق وتإسبيح الملئكة صألة من أنت فأين له قالا وتإولت عني أدبرت الدنيا

العظيم الله سإبحان وبحمده الله سإبحان الفجر طلوع عند قل يرزقون وبه
يا فقالا عاد ثم فمكث الرجل فولى صأاغرة الدنيا تإأتإيك مرة مائة الله اسإتغفر
 أضعها أين ادري فما الدنيا علي اقبلت لقد الله رسإولا

الكتاب بفاتإحة الرقية باب
الله رسإولا اصأحاب من ناس مع كان أنه الخدري سإعيد أبي عن الشيخان أخرج

لديغ فيهم العرب أحياء من بحي فمروا سإفر وسإلم} في عليه الله {صألى
فبرأ الكتاب بفاتإحة منهم رجل فرقاه
وعندهم بقوما مر أنه عمه عن التميمي الصلت بن خارجة عن البيهقي وأخرج
فإن هذا به تإداوي شيء أعندك بعضهم له فقالا الحديد في موثق مجنون
فبرأ مرتإين يوما كل أياما ثلثة الكتاب بفاتإحة عليه فقرأ بخير جاء قد صأاحبك
فقالا له ذلك وسإلم} فذكر عليه الله {صألى النبي فأتإى شاة مائة فأعطاه

) حق برقية أكلت فقد باطل برقية أكل فمن ( كل

مضجعه النسان يأخذ حين يتلى ما باب
في وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا أن عباس ابن عن البيهقي أخرج
رجل وأن السرق من أمان هو قالا الرحمن ادعو أو الله ادعوا قل تإعالى قوله
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فدخل مضجعه أخذ حين وسإلم} تإلها عليه الله {صألى الله رسإولا أصأحاب من
الا إلى به انتهى حتى بنائم ليس والرجل وحمله البيت في ما فجمع سإارق عليه
مرات ثلثا ذلك ففعل مفتوح هو فإذا الكارة فوضع مسدودا فوجده باب

بيتي أحصنت إني قالا ثم الدار صأاحب فضحك
 تإقدما ما وسإلم} غير عليه الله {صألى عهده في رؤيت منامات في آيات ذكر

عليه الله {صألى النبي اصأحاب من رجال إن قالا عمر ابن عن البخاري أخرج
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا عهد على الرؤيا يرون وسإلم} كانوا

الله رسإولا فيها وسإلم} فيقولا عليه الله {صألى الله رسإولا على فيقصونها
المسجد وبيتي السن حديث غلما وأنا الله شاء وسإلم} ( ما عليه الله {صألى

فلما هؤلء يرى ما مثل لرأيت خير فيك كان لو نفسي في فقلت أنكح أن قبل
إذ كذلك أنا فبينما رؤيا فأرني خيرا في تإعلم كنت إن اللهم قلت ليلة اضطجعت

وأنا جهنم إلى بي يقبلن حديد من مقمعة منهما واحد كل يد في ملكان جاءني
يده في ملك لقيني أراني ثم جهنم من بك أعوذ إني اللهم الله أدعو بينهما

بي فانطلقوا الصلة تإكثر لو أنت الرجل نعم تإراع لن لي فقالا حديد من مقمعة
كقرون قرون له البئر كطي مطوية هي فإذا جهنم شفير على بي وقفوا حتى
معلقين رجال فيها وأرى حديد من مقمعة بيده ملك قرنين كل بين البئر

عن بي فانصرفوا قريش من رجال فيها عرفت أسإفلهم رؤوسإهم بالسلسإل
الله {صألى الله رسإولا على حفصة فقصتها حفصة على فقصصتها اليمين ذات
رجل الله عبد وسإلم} إن عليه الله {صألى الله رسإولا وسإلم} فقالا عليه

صأالح
من سإرقة يدي في كأن المناما في رأيت قالا عمر ابن عن البخاري وأخرج
حفصة على فقصصتها إليه طارت إل الجنة في مكان إلى بها أهوي ل حرير

 صأالح رجل أخاك إن وسإلم} فقالا عليه الله {صألى النبي على حفصة فقصتها

الروضة وسإط روضة في كأني رأيت قالا سإلما بن الله عبد عن البخاري وأخرج
وصأيف فأتإاني أسإتطيع ل قلت آرقه لي فقيل عروة العمود أعلى في عمود
فقصصتها بها متمسك وأنا فانتبهت بالعروة فاسإتمسكت فرقيت ثيابي فرفع
وذلك السإلما روضة الروضة تإلك وسإلم} فقالا عليه الله {صألى النبي على

بالسإلما متمسكا تإزالا ل الوثقى العروة العروة وتإلك السإلما عمود العمود
تإموت حتى

{صألى الله رسإولا عهد على رأيت قالا سإلما بن الله عبد عن سإعد ابن وأخرج
منهج في بي فسلك انطلق قالا أتإاني رجل كأن رأيت وسإلم} رؤيا عليه الله

فقالا أسإلكها أن فأردت شمالي عن طريق لي عرض إذ أمشي أنا فبينما عظيم
إلى انتهينا حتى فسلكتها يميني عن طريق لي عرضت ثم أهلها من لست أنك
بالعروة اسإتمسك لي فقالا بالعروة أخذت حتى بي فزجل بيدي فأخذ زلق جبل

أما خيرا رأيت وسإلم} فقالا عليه الله {صألى الله رسإولا على فقصصتها
أهل فطريق شمالك عن عرضت التي الطريق وأما فالحشر العظيم المنهج

الجنة أهل فطريق يمينك عن عرضت التي الطريق وأما أهلها من ولست النار
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فعروة بها اسإتمسكت التي العروة وأما الشهداء فمنزلا الزلق الجبل وأما
تإموت حتى بها فاسإتمسك السإلما
على فقصصتها رؤيا رأيت قالا الجهني زميل ابن عن والبيهقي الطبراني وأخرج
طريق على الناس جميع رأيت وسإلم} فقلت عليه الله {صألى الله رسإولا
ذلك أشفى إذ كذلك هم فبينما منطلقون الجادة على والناس لحب سإهل رحب

أنواع من فيه نداه ويقطر رفيفا يرف مثله عيناي تإر لم مرج على الطريق
رواحلهم أكبوا ثم كبروا المرج على اشفوا حين الولى بالرعلة فكأني الكلء

جاءت ثم منطلقين إليهم أنظر فكأني شمال ول يمينا يظلموه فلم الطريق في
أكبوا ثم كبروا المرج على أشفوا فلما أضعافا منهم أكثر وهم الثانية الرعلت
ثم ذلك على ومضوا الضغث الخذ ومنهم المرتإع فمنعهم الطريق في رواحلهم

المنزلا خبر هذا وقالوا كبروا المرج على اشفوا فلما الناس عظم قدما

آتإي حتى الطريق لزمت ذلك رأيت فلما وشمال يمينا يميلون إليهم أنظر فكأني
في وأنت درجات سإبع فيه منبر على الله رسإولا يا بك أنا فإذا المرج أقصى
فيفرع يسمو تإكلم هو إذا أقنى شثن آدما رجل يمينك عن فإذا درجة أعلها

كأنما الوجه خيلن كثير أحمر ربعه سإمار رجل يسارك عن وإذا طول الرجالا
أشبه شيخ أمامكم وإذا له إكراما له أصأغيتم تإكلم هو إذا بالماء شعره حمم

شارف عجفاء ناقة ذلك أماما وإذا يريدونه يؤمونه كلهم ووجها خلقا بك الناس
عليه الله {صألى الله رسإولا لون فانتقع تإبعثها كأنك الله رسإولا يا أنت وإذا

فذلك الرحب السهل الطريق من رأيت أما فقالا عنه سإرى ثم وسإلم} سإاعة
وغضارة فالدنيا رأيت الذي المرج وأما عليه فأنتم الهدى من عليه حملتم ما

الثانية الرعلة جاءت ثم بنا تإتعلق ولم بها نتعلق لم وأصأحابي أنا مضيت عيشها
جاء ثم ذلك على ونجو الضغث الخذ ومنهم المرتإع فمنهم منا أكثر وهم بعد

طريق على فمضيت أنت وأما وشمال يمينا المرج في فمالوا الناس عظم
في وأنا درجات سإبع رأيت الذي المنبر وأما تإلقاني حتى عليها تإزالا فلن صأالحة
رأيت الذي الرجل وأما ألفا أخرها في وأنا سإنة الف سإبعة فالدنيا درجة اعلها

والذي إياه تإعالى الله كلما بفضل الرجالا يعلو تإكلم إذا موسإى فذاك يميني عن
فذاك الشيخ وأما إياه تإعالى الله لكراما نكرمه عيسى فذاك يساري عن رأيت
نبي ل تإقوما علينا الساعة فهي الناقة وأما به ونقتدي نؤمه كلنا إبراهيم أبونا

أمتي بعد أمة ول بعدي

رسإولا على قدما بلى من رجلين أن الله عبيد بن طلحة عن البيهقي وأخرج
اجتهادا أشد أحدهما وكان معا إسإلمهما وسإلم} فكان عليه الله {صألى الله
طلحة قالا تإوفي ثم سإنة بعده الخر مكث ثم فاسإتشهد المجتهد فغزا الخر من

 عند أنا فبينما
للذي فأذن فأذن الجنة من خارج فخرج بهما أنا إذا النوما في يعني الجنة باب
يؤذن لم فأنه ارجع فقالا إلي رجع ثم اسإتشهد للذي رجع ثم منهما الخر مات
عليه الله {صألى الله رسإولا فقالا فعجبوا الناس يحدثا طلحة فأصأبح لك

رمضان وأدرك سإجدة من وكذا كذا فصلى سإنة بعده مكث قد وسإلم} أليس



مكتبة                              للسيوطي ىالكبر الخصائص
 السإلمية مشكاة

فصامه
سإورة أقرأ كأني المناما في رأيت قالا الخدري سإعيد ابي عن البيهقي وأخرج

فغدوت والقلم واللوح الدواة رأيت شيء كل سإجد السجدة على أتإيت فلما ص
فيها بالسجود فأمر وسإلم} فأخبرتإه عليه الله {صألى الله رسإولا على

{صألى الله رسإولا إلى رجل جاء قالا عباس ابن عن والبيهقي ماجة ابن وأخرج
شجرة خلف أصألي إني البارحة رأيت الله رسإولا يا وسإلم} فقالا عليه الله

وهي فسمعتها الشجرة فسجدت سإجدت السجدة على أتإيت فلما ص فقرأت
بها لي وأعظم ذخرا عندك بها لي واجعل ذكرا عندك بها لي اكتب اللهم تإقولا
على اتإى فلما ص وسإلم} قرأ عليه الله {صألى النبي فسمعت قالا أجرا عندك

الشجرة قولا عن الرجل اخبره ما سإجوده في يقولا فسمعته سإجد السجدة
ثلثا صألة كل دبر في نسبح أن أمرنا قالا ثابت بن زيد عن البيهقي وأخرج
في النصار من الرجل فأتإي وثلثين ثلثا ونكبر وثلثين ثلثا الله ونحمد وثلثين

دبر في أتإسبحوا وسإلم} أن عليه الله {صألى الله رسإولا أمركم له فقيل نومه
التهليل فيها واجعلوا وعشرين خمسا فاجعلوها قالا نعم قالا وكذا كذا صألة كل

{صألى الله رسإولا فقالا وسإلم} فأخبره عليه الله {صألى النبي أتإى أصأبح فلما
وسإلم} فافعلو عليه الله

الله {صألى النبي أصأحاب من رجالا أرى قالا عمر ابن عن الشيخان وأخرج
فقالا رمضان من الواخر السبع في القدر ليلة أن المناما وسإلم} في عليه

في أنها على تإواطأت قد رؤياكم وسإلم} ( أرى عليه الله {صألى الله رسإولا
) الواخر السبع في فليتحرها متحريها كان فمن الواخر السبع

يسلكون الناس أن المناما في أرى لهم أخا أن أمامة أبي عن الدارمي وأخرج
هل تإهتفان خضراوان شجرتإان الجبل رأس وعلى طويل وعر جبل صأدع في

قالا فإذا عمران آلا سإورة يقرأ من فيكم هل البقرة سإورة يقرأ من فيكم
الجبل به فيخطران بهما يتعلق حتى بأعذاقهما دنتا نعم الرجل
قومه من رجل معه وهاجر عمرو بن الطفيل هاجر قالا جابر عن الحاكم وأخرج
المناما في الطفيل فرآه فمات رواجبه فقطع مشقصا فأخذ الرجل فمرض

ل أنا لي قيل قالا يديك شأن ما فقالا بهجرتإي لي غفر قالا بك فعل ما فقالا
الله {صألى الله رسإولا على الطفيل فقصها نفسك من أفسدت ما منك نصلح
) فاغفر وليديه ( اللهم وسإلم} فقالا عليه
 وسإلم} عليه الله {صألى نبينا بفضائل فضائلهم في النبياء موازاة ذكر
وسإلم} عليه الله {صألى ولنبينا إل فضيلة ول بمعجزة نبي أوتإي ما العلماء قالا

 منها أعظم أو نظيرها
الله {صألى لنبينا وما والخصائص المعجزات من السلما عليه آدما أوتإي ما باب
وسإلم} نظيره عليه
شيء كل أسإماء وعلمه ملئكته له وأسإجد بيده خلقه تإعالى الله أن ذلك من
إلى وأرسإل الوقت ذلك في ء نبى آدما أن إلى قوما ذهب العلماء بعض قالا

وأن بأسإمائهم أنبأهم فلما تإعالى قوله يعني النباء هذه معجزتإه وكانت الملئكة
كان نبي آدما الله رسإولا يا قلت قالا ذر أبي عن الطبراني أخرج كما كلمه الله
وسإلم} عليه الله {صألى النبي أوتإى وقد قبل الله كلمه رسإول نبيا كان نعم

السإراء في فتقدما الكلما أما كله ذلك نظير
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أبي عن الفردوس مسند في الديلمي فأخرج شيء كل أسإماء الله تإعليم وأما
الماء في أمتي لي وسإلم} ( مثلت عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا رافع

) كلها السإماء آدما علم كما كلها السإماء وعلمت والطين

على يصلون وملئكته الله إن تإعالى قوله في العلماء بعض فقالا السجود وأما
وسإلم} أتإم عليه الله {صألى النبي به شرف الذي التشريف هذا الية النبي
له بالسجود الملئكة أمر حيث السلما عليه آدما تإشريف من الكراما في وأعم

وسإلم} عليه الله {صألى وتإشريفه وانقطع وقع ذاك أن أحدهما وجهين من
{صألى وتإشريفه غير ل الملئكة من حصل ذاك أن والثاني أبدا مستمر بالصلة

 والمؤمنين والملئكة الله من حصل وسإلم} بالصلة عليه الله
وقد عليا مكانا ورفعناه تإعالى قالا السلما الصلة عليه إدريس أوتإيه فيما باب
 قوسإين قاب وسإلم} إلى عليه الله {صألى رفع
والسلما الصلة عليه نوح أوتإيه فيما باب
لنبينا وكم بالطوفان قومه وإغراق دعوتإه إجابة أوتإي التي آيته نعيم أبو قالا

السل وضعوا الذين على دعوتإه منها مجابة دعوة وسإلم} من عليه الله {صألى
بدعائه السماء فهطلت القحط عند بالمطر دعا وقد ظهره على
عشرين مدة في بأنه نوح وسإلم} في عليه الله {صألى نبينا وزاد نعيم أبو قالا
ألف قومه في أقاما ونوح أفواجا دينه في الناس ودخل كثيرة ألوف به آمن سإنة
نفس المائة دون إل به يؤمن فلم عاما خمسين إل سإنة
وقد السفينة في له الحيوانات جميع تإسخير السلما عليه نوح أوتإيه ومما قلت

موضعه في تإقدما وسإلم} كما عليه الله {صألى لنبينا الحيوانات أنواع سإخرت
وسإلم} عليه الله {صألى ونبينا الرض إلى الحمى نزولا في السبب كان ونوح
الجحفة إلى المدينة من الحمى نفى

السلما عليه هود أوتإيه فيما باب
في تإقدما وسإلم} كما عليه الله {صألى بها نصر وقد الريح أوتإي نعيم أبو قالا

 بدر غزوة وفي قلت الخندق غزوة
السلما عليه صأالح أوتإيه فيما باب
الجمل وسإلم} كلما عليه الله {صألى لنبينا ونظيرها الناقة أوتإي نعيم أبو قالا

 له وطاعته
السلما الصلة عليه الخليل إبراهيم أوتإيه فيما باب

 وسإلم} في عليه الله {صألى لنبينا ذلك نظير تإقدما وقد النار من النجاة أوتإي
بن الله عبد عن نعيم وأبو ماجة ابن أخرج وقد الخلة وأوتإي النار في الية باب

الله وسإلم} ( إن عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا العاص بن عمرو
تإجاهين الجنة في إبراهيم ومنزلا فمنزلي خليل إبراهيم اتإخذ كما خليل اتإخذني

) خليلين بين مؤمن بيننا والعباس

وسإلم} عليه الله {صألى النبي سإمعت مالك بن كعب عن نعيم أبو وأخرج
) خليل صأاحبكم اتإخذ الله ( إن بخمس وفاتإه قبل يقولا
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متخذا كنت ( لو وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي أن مسعود ابن عن وأخرج
) الله خليل صأاحبكم ولكن خليل بكر أبا لتإخذت ربي غير خليل
نبينا حجب وكذلك ثلثا بحجب نمرود عن إبراهيم حجب وقد نعيم أبو قالا

أعناقهم في جعلنا إنا تإعالى قالا كما قتله أراد وسإلم} عمن عليه الله {صألى
خلفهم ومن سإدا أيديهم بين من وجعلنا مقمحون فهم الذقان إلى فهي أغلل
وبين بينك جعلنا القرآن قرأت وإذا تإعالى وقالا يبصرون ل فهم فأغشيناهم سإدا

مستورا حجابا بالخرة يؤمنون ل الذين
 في ذلك في الحاديث تإقدمت وقد قلت
عصمته باب
تإعالى قالا كما والحجة بالبرهان فبهته نمرود إبراهيم ناظر وقد نعيم أبو قالا

خلف بن أبي وسإلم} أتإاه عليه الله {صألى نبينا ) وكذلك كفر الذي ( فبهت
فأنزلا رميم وهي العظاما يحيى من الله وقالا ففركه بالا بعظم بالبعث يكذب

الساطع البرهان ) وهذا مرة أولا أنشأها الذي يحييها ( قل تإعالى الله
الله {صألى ونبينا تإعالى لله غضبا قومه أصأناما إبراهيم كسر وقد نعيم أبو قالا
فتساقطت صأنما وسإتون مائة ثلثا وهي قومه أصأناما إلى وسإلم} أشار عليه

 في حديثها وتإقدما
الكبش كلما إبراهيم أوتإيه ومما قلت مكة فتح باب

إبراهيم فوجد مكة قدما القرنين ذا أن أحمر بن علباء عن حاتإم أبي ابن أخرج
أمرنا مأموران عبدان نحن فقال ولرضي لكما ما فقالا البيت يبنيان وإسإماعيل

نحن فقلن أكبش خمسة فقاما تإدعيان ما على بالبينة فهاتإا قالا الكعبة هذه ببناء
قد فقالا الكعبة هذه ببناء أمرا مأموران عبدان وإسإماعيل إبراهيم أن نشهد

من وسإلم} عدة عليه الله {صألى النبي بحضرة تإكلم وقد وسإلمت رضيت
الحيوانات

صأالح أبي عن أبيه عن محمد بن هشاما أنا سإعد ابن أخرجه ما معجزاتإه ومن
يومئذ ولسانه النار من وخرج كوثي من إبراهيم هرب لما قالا عباس ابن عن

الفرات عبر حيث عبراني فقيل لسانه الله غير الفرات عبر قبر فلما سإرياني
فلقوا به جئتموني إل بالسريانية يتكلم احدا تإدعوا ل وقالا أثره في نمرود وبعث

لنبينا ذلك نظير تإقدما وقد لغته يعرفوا ولم فتركوه بالعبرانية فتكلم إبراهيم
كل فأصأبح الملوك إلى أرسإلهم الذين الرسإل وسإلم} في عليه الله {صألى

إليهم أرسإل الذي القوما بلغة يتكلم منهم
عبيدة أبي بن محمد حدثنا المصنف في شيبة أبي ابن أخرجه ما معجزاتإه ومن

عليه إبراهيم انطلق قالا صأالح أبي عن العمش عن أبي حدثني معن بن
إلى رجع ثم منها فأخذ حمراء بسهلة فمر الطعاما على يقدر فلم يمتار السلما

إذا فكان حمراء حنطة فوجدوها ففتحوها حمراء حنطة قالا هذا ما فقالوا أهله
نظير تإقدما وقد متراكما حبا فروعها إلى أصألها من سإنبلة خرج شيء منها زرع
ماء ومله لصأحابه زوده الذي السقاء وسإلم} في عليه الله {صألى لنبينا ذلك

 وزبد لبن فإذا ففتحوه
السلما عليه إسإماعيل أوتإي فيما باب

 في تإقدما وقد الذبح على الصبر أوتإي
يقع لم والذبح حقيقة وقع لنه منه أبلغ بل نظيره ذلك أن الصدر شق باب
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وسإلم} عليه الله {صألى النبي أبو الله عبد وكذلك الذبح من الفداء وأوتإي
وسإلم} وأوتإي عليه الله {صألى النبي جد المطلب عبد وكذلك زمزما وأوتإي

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا جابر عن الحاكم أخرج العربية
) إلهاما العربي اللسان هذا إسإماعيل ( ألهم
تإخرج ولم أفصحنا مالك الله رسإولا يا قالا أنه عمر عن وغيره نعيم أبو وأخرج

)  فحفظنيها جبريل بها فجاء درسإت إسإماعيل لغة ( كانت قالا أظهارنا بين من
السلما عليه يعقوب أوتإي فيما باب

بن محمد بن أحمد الحسن أبو حدثنا المشهورة أماليه في الجرجاني قالا
حدثنا محمود بن حامد حدثنا البذشي حبيب بن نوح حدثنا أبي حدثنا إسإماعيل

أتإى لما قالا ربيعة حدثني التنوخي العزيز عبد ابن حدثنا الدمشقي مسهر أبو
أكلت فقالا الذئب فدعا الذئب أكله يوسإف إن له فقيل السلما عليه يعقوب

تإريد وأين جئت أين فمن قالا أفعل لم ل قالا فؤادي وثمرة عيني قرة
سإمعت قالا لها يعنيك فما قالا جرجان أرض وأريد مصر أرض من جئت قالا

حسنة ألف خطوة بكل له الله كتب قريبا أو حميما زار من يقولون قبلك النبياء
الحديث هذا اكتبوا فقالا بنيه فدعا درجة ألف له ورفع سإيئة ألف عنه وحط
{صألى نبينا أوتإي وقد عصاة إنهم قالا تإحدثهم ل مالك فقالا يحدثهم أن فأبى
تإقدما كما الذئب وسإلم} كلما عليه الله
ولده بفراق ابتلى أنه والسلما الصلة عليه يعقوب اعطيه ومما نعيم أبو قالا

بولده وسإلم} فجع عليه الله {صألى ونبينا الحزن من حرضا يكون حتى فصبر
 يعقوب صأبر صأبره ففاق واسإتسلم فرضي غيره البنين من له يكن ولم
السلما الصلة عليه يوسإف أوتإي ما باب
بل والمرسإلين النبياء به فاق ما الحسن من يوسإف أعطي نعيم أبو قالا

يؤتإه لم ما الجمالا من وسإلم} أوتإي عليه الله {صألى ونبينا أجمعين والخلق
وسإلم} عليه الله {صألى نبينا وأوتإي الحسن شطر إل يوسإف يؤت ولم أحد

وغربته أبويه عن بفراقه أبتلي ويوسإف قالا الكتاب أولا في تإقدما وقد جميعه
والحبة والعشيرة الهل وسإلم} فارق عليه الله {صألى ونبينا وطنه عن

 تإعالى الله إلى مهاجرا والوطن
والسلما الصلة عليه موسإى أوتإي ما باب

تإقدما وسإلم} كما عليه الله {صألى لنبينا ذلك وقع وقد الحجر من الماء نبع أوتإي
الشريفة ألصأابع بين من بنبعه وزاد البعث أولا في
اللحم بين من وأما معهود متعارف الحجر من نبعه فإن أعجب وهو نعيم أبو قالا

يعهد فلم والدما
عدة وسإلم} في عليه الله {صألى لنبينا ذلك تإقدما وقد الغماما تإظليل وأوتإي

أحاديث
الجذع وسإلم} حنين عليه الله {صألى لنبينا ونظيرها نعيم أبو قالا العصا وأوتإي

جهل أبو رآه الذي الفحل قصة ثعبانا قلبها في ونظيرها
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ثم وجهه في فصار للطفيل آية جعله الذي النور ونظيرها اليد وأوتإي وقلت
 في تإقدما كما سإوطه إلى فتحولا مثله يكون أن خاف
الطفيل إسإلما باب

 في نظيره تإقدما وقد البحر انفلق وأوتإي
أبو وجعل جاوزه حتى له انفلق والرض السماء بين الذي البحر أن السإراء باب
 في تإقدما ما هذا نظير نعيم
وقائع الكتاب آخر في وسإيأتإي الحضرمي ابن العلء قصة في الموتإى إحياء باب

مثلها
الغفير الجم وإشباع الغنائم إحللا ونظيره نعيم أبو قالا والسلوى المن وأوتإي

اليسير الطعاما من
أبو قالا والدما والضفادع والقمل والجراد بالطوفان قومه على موسإى ودعا
بالسنين قومه وسإلم} على عليه الله {صألى دعاؤه ونظيره نعيم
{صألى لمحمد تإعالى الله وقالا لترضى رب اليك وعجلت لربه موسإى وقالا
وقالا تإرضاها قبلة فلنولينك فترضى ربك يعطيك وسإلم} ولسوف عليه الله

الله {صألى محمد حق في ) وقالا مني محبة عليك ( وألقيت لموسإى تإعالى
)  الله يحببكم فاتإبعوني الله تإحبون كنتم إن وسإلم} ( قل عليه
السلما عليه يوشع أوتإي ما باب

عليه الله {صألى لنبينا حبست وقد الجبارين قاتإل حين الشمس حبس أوتإي
عصر فات حين الشمس رد ذلك من وأعجب السإراء في تإقدما وسإلم} كما

عنه الله رضي علي

والسلما الصلة عليه داود أوتإيه فيما باب
وسإلم} عليه الله {صألى لنبينا ذلك ونظير الجبالا تإسبيح أوتإي نعيم أبو قالا

 في تإقدما كما والطعاما الحصى تإسبيح
عليه الله {صألى له الحيوانات سإائر تإسخير تإقدما وقد الطير تإسخير وأوتإي بابه

وسإلم} 
وسإلم} وصأم عليه الله {صألى الحجارلنبينا لينت وقد الحديد النة وأوتإي

شخصه ليخفي الجبل إلى برأسإه مالا أحد يوما المشركين من واسإتتر الصخور
الناس يراه باق ظاهر وذلك رأسإه فيه أدخل حتى الجبل له الله فلين عنهم

الله {صألى صألتإه في إليه إسإتروح أصأم حجر مكة شعاب بعض في وكذلك
وذلك وسإاعديه بذراعيه فيه أثر حتى الحجر له فلن صألتإه وسإلم} في عليه

كلما كله هذا الحجر تإلين النار تإر ولن النار تإلينه الحديد لن أعجب وهذا مشهور
نعيم أبي

وسإلم} عليه الله {صألى لنبينا ذلك ووقع الغار على العنكبوت نسج داود وأوتإي
 الهجرة في تإقدما كما
السلما الصلة عليه سإليمان أوتإيه فيما باب

هو وسإلم} ما عليه الله {صألى نبينا أعطي وقد عظيما ملكا أوتإي نعيم ابو قالا
الرض خزائن مفاتإيح ذلك من أعظم
{صألى نبينا أعطي وقد شهر ورواحها شهر غدوها به تإسير الريح سإليمان وأوتإي

ألف خمسين مسيرة به سإار البراق ذلك من أعظم هو وسإلم} ما عليه الله
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ووقف عجائبها وأري سإماء سإماء السموات فدخل ليلة ثلث من أقل في سإنة
والنار الجنة على

{صألى ونبينا ويعذبها يصفدها حتى عليه تإعتاص وكانت الجن لسليمان وسإخرت
والمردة الشياطين له وسإخر مؤمنة طائعة الجن وفود وسإلم} أتإته عليه الله

ذلك تإقدما وقد المسجد بسارية اخذه الذي الشيطان يربط أن هم حتى منهم
قصة ما غير في

كلما وسإلم} فهم عليه الله {صألى نبينا وأعطي الطير منطق سإليمان وعلم
 ذلك كل تإقدما وقد والعصا والحجر الشجر كلما وزيادة الحيوانات جميع
والسلما الصلة عليهما زكريا بن يحيى أوتإي فيما باب
الصوما يواصأل وكان ذنب غير من يبكي وكان صأبيا الحكم أوتإي نعيم أبو قالا

في يكن لم يحي فأن هذا من وسإلم} أفضل عليه الله {صألى نبينا وأعطي
عصر في وسإلم} كان عليه الله {صألى ونبينا والجاهلية والصأناما الوثان عصر
وحزب الوثان عبدة بين صأبيا والحكم الفهم أوتإي ذلك ومع وجاهلية أوثان

قط منه يسمع ولم عيدا معهم شهد ول قط صأنم في لهم رغب فما الشيطان
يطعمني أبيت إني ويقولا صأوما السإبوع يواصأل وكان صأبوة له عرفت ول كذب
المرجل كأزيز أزيز لصدره يسمع حتى يبكي وكان ويسقيني ربي
{صألى نبينا قيل النساء يأتإي ل الذي والحصور حصورا يحيى كان قيل فإن قالا
الخلق به ليقتدي بالنكاح فأمر كافة الخلق إلى رسإول وسإلم} بعث عليه الله

 إليه التوقان من النفوس عليه جبلت لما فيه جميعا
والسلما الصلة عليه عيسى أوتإي فيما باب

لكم أخلق إني ربكم من بآية جئتكم قد إني إسإرائيل بني إلى ورسإول تإعالى قالا
الكمة ء وأبرى الله بإذن طيرا فيكون فيه فانفخ الطير كهيئة الطين من

بيوتإكم في تإدخرون وما تإأكلون بما وأنبئكم الله بإذن الموتإى وأحيى والبرص
وسإلم} في عليه الله {صألى لنبينا ذلك نظير تإقدما وقد
رد وأحد بدر غزوة وفي العاهات وذوي المرضى إبراء وباب الموتإى إحياء باب
علي عيني في تإفله خيبر غزوة وفي قتادة عين
جعل طيرا الطين خلق نظير نعيم أبو وجعل بالمغيبات أخباره أبواب وفي

بدر غزوة في تإقدما كما حديد من سإيفا العسيب
ينزلا أن ربك يستطيع هل مريم ابن عيسى يا الحواريون قالا إذ تإعالى وقالا
وسإلم} عليه الله {صألى لنبينا ذلك نظير تإقدما وقد الية السماء من مائدة علينا

أحاديث عدة في السماء من بطعاما أتإي أنه
عليه الله {صألى لنبينا ذلك تإقدما وقد المهد في الناس ويكلم تإعالى وقالا

وسإلم} في
ولدتإه عقب باب

إل صأنم الرض في يبقى لم عيسى ولد لما قالا مسعود ابن عن الحاكم وأخرج
في تإقدما وقد لوجهه خر

ذلك وسإلم} نظير عليه الله {صألى نبينا ولدة باب
أمة من لجماعة ذلك وقع وقد نعيم أبو قالا السماء إلى الرفع عيسى وأوتإي

ابن والعلء وخبيب فهيرة بن عامر وسإلم} منهم عليه الله {صألى نبينا
أبواب في تإقدما كما الحضرمي
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{صألى قبله بنى يعطها ولم النبياء جميع على بها فضل التي الخصائص ذكر
وسإلم} عليه الله
النبي بها فضل التي الفضائل المصطفى شرف في النيسابوري سإعيد أبو قالا

 انتهى خصلة سإتون النبياء سإائر وسإلم} على عليه الله {صألى

القدر فوجدت والثار الحاديث تإتبعت وقد عدها من على أقف ولم قلت
في ذاتإه في به اختص قسم اقساما أربعة رأيتها وقد معه أمثاله وثلثة المذكور

الدنيا في أمته في به اختص وقسم الخرة في ذاتإه في به اختص وقسم الدنيا
البواب في مفصلة أوردها أنا وها الخرة في امته في به اختص وقسم

نبيا فكان نبوتإه وتإقدما النبيين أولا وسإلم} بأنه عليه الله {صألى اختصاصأه باب
ألست يوما بلى قالا من أولا وأنه الميثاق أخذ وتإقدما طينته في منجدلا وآدما

العرش على الشريف اسإمه وكتابه لجله المخلوقات وجميع آدما وخلق بربكم
سإاعة كل في له الملئكة وذكر الملكوت في ما وسإائر والجنان والسماوات

النبيين على ميثاق وأخذ العلى الملكوت وفي آدما فيعهد الذان في اسإمه وذكر
ونعته السابقة الكتب في به والتبشير وينصروه به يؤمنو أن بعده فمن وآدما
وشق لمولده السموات من إبليس وحجب وأمته وخلفائه أصأحابه ونعت فيها

يدخل حيث قلبه بازاء بظهره النبوة خاتإم وجعل القولين أحد في صأدره
سإمي وبأنه تإعالى الله إسإم من إسإمه وباشتقاق إسإم ألف له وبأن الشيطان

 بنحو تإعالى الله أسإماء من

أوتإي وبأنه عقل الناس أرجح وبأنه سإفره في له الملئكة وبإظللا إسإما سإبعين
جبريل وبرؤيته الوحي ابتداء عند وبغطه شطره إل يوسإف يؤت ولم الحسن كل
لمبعثه الكهانة وبانقطاع البيهقي ذكره فيما عليها خلق التي صأورتإه في

سإبع ابن ذكره فيما بالشهب والرمي السمع اسإتراق في السماء وحراسإة
في كما العذاب لتخفيف الكفار في شفاعته وقبولا به آمنا حتى له أبويه وإحياء
وما وبالسإراء الناس من بالعصمة وبوعده القبرين وقصة طالب أبي قصة

ما مكانا ووطئه قوسإين قاب إلى والعلو السبع السموات اختراق من تإضمنه
وبالملئكة بهم إماما وصألتإه له النبياء وإحياء مقرب ملك ول مرسإل نبي وطئه

الكبرى ربه آيات من ورؤيته البيهقي ذكره فيما والنار الجنة على وإطلعه
الملئكة وقتالا مرتإين تإعالى الباري ورؤيته طغى وما البصر زاغ ما حتى وحفظه

السابقة البواب في أحاديثها تإقدمت خصيصة أربعين نحو فهذه معه
التبديل من ومحفوظ معجز كتابه وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب

ومشتمل غيره عن ومستغن شيء لكل وجامع الدهور ممر على والتحريف
ونزلا منجما ونزلا للحفظ وميسر وزيادة الكتب جميع عليه اشتملت ما على
لغة وبكل أبواب سإبعة ومن أحرف سإبعة على
ل القرآن هذا بمثل يأتإوا ان على والجن النس اجتمعت لئن قل تإعالى قالا

له وإنا الذكر نزلنا نحن إنا تإعالى وقالا ظهيرا لبعض بعضهم كان ولو بمثله يأتإون
من ول يديه بين من الباطل يأتإيه ل عزيز لكتاب وإنه تإعالى وقالا لحافظون

هذا إن تإعالى وقالا شيء لكل تإبيانا الكتاب عليك ونزلنا تإعالى وقالا خلفه
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ولقد تإعالى وقالا يختلفون فيه هم الذي أكثر إسإرائيل بني على يقص القرآن
وقالا مدكر من فهل للذكر القرآن يسرنا
الذين وقالا تإعالى وقالا مكث على الناس على لتقرأه فرقناه وقرآنا تإعالى
 التإين فؤادك به لتثبت كذلك واحدة جملة القرآن عليه نزلا لول كفروا

إل نبي النبياء من وسإلم} ( ما عليه الله {صألى هريرة أبي عن البخاري وأخرج
إلي الله أوحاه وحيا أوتإيته الذي كان وإنما البشر عليه آمن مثله ما أعطى
) تإابعا أكثرهم أكون أن فأرجو
الية يديه بين من الباطل يأتإيه ل تإعالى قوله في الحسن عن البيهقي وأخرج

حقا منه ينقص ول باطل فيه يزيد فل الشيطان من تإعالى الله حفظه قالا
فتكلم المأمون على يهودي دخل قالا أكثم بن يحيى عن البيهقي وأخرج

جاءنا سإنة بعد كان فلما فأبى السإلما إلى المأمون فدعاه الكلما فأحسن
سإبب كان ما المأمون له فقالا الكلما فأحسن الفقه على فتكلم مسلما

إلى فعمدت الديان هذه أمتحن أن فأحببت حضرتإك من انصرفت قالا إسإلمك
وأدخلتها ونقصت وأدخلتها ونقصت فيها فزدت نسخ ثلثا فكتبت التوراة

فيها فزدت نسخ ثلثا فكتبت النجيل إلى وعمدت مني فاشتريت الكنيسة
نسخ ثلثا فعملت القرآن إلى وعمدت مني فاشتريت البيعة وأدخلتها ونقصت

الزيادة فيها وجدوا أن فلما فتصفحوها الوراقين وأدخلتها ونقصت فيها فزدت
سإبب هذا فكان محفوظ كتاب هذا أن فعلمت يشتروها فلم بها رموا والنقصات

إسإلمي
له فذكرت عيينة بن سإفيان فلقيت السنة تإلك فححجت أكثم ابن يحيى قالا

في قالا موضع أي في قلت تإعالى الله كتاب في هذا مصداق لي فقالا الحديث
حفظة فجعل الله كتاب من اسإتحفظوا بما والنجيل التوراة في تإعالى الله قولا
علينا تإعالى الله فحفظه لحافظون له وإنا الذكر نزلنا نحن إنا وقالا فضاع إليهم
يضع فلم

مائة الله أنزلا قالا البصري الحسن عن اليمان شعب في البيهقي وأخرج
أودع ثم والفرقان والزبور والنجيل التوراة منها أربعة علومها أودع كتب وأربعة
الفرقان في والزبور والنجيل التوراة علوما

فإن بالقرآن فعليه العلم أراد من قالا مسعود ابن عن منصور بن سإعيد وأخرج
والخرين الولين خبر فيه

القرآن هذا في الله أنزلا قالا مسعود ابن عن حاتإم أبي وابن جرير ابن وأخرج
القرآن في لنا بين عما يقصر علمنا ولكن شيء كل فيه لنا وبين علم كل

عن الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن العظمة كتاب في الشيخ أبو وأخرج
الذرة لغفل شيئا أغفل لو الله ( إن وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي

) والبعوضة والخردلة
وسإلم} عليه الله {صألى النبي عن مسعود ابن عن والبيهقي الحاكم وأخرج

 من ينزلا الولا الكتاب ( كان قالا
أحرف سإبعة على أبواب سإبعة من القرآن ونزلا واحد حرف على واحد باب
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) وأمثالا ومتشابه ومحكم وحراما وحللا وآمر زاجر
وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا أن عباس ابن عن الشيخان وأخرج

إلى انتهى حتى ويزيدني أسإتزيده أزلا فلم فراجعته حرف على جبريل ( أقرأني
) أحرف سإبعة

وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا أن كعب بن أبي عن مسلم واخرج
أمتي على هون أن إليه فرددت حرف على القرآن أقرأ أن إلي أرسإل ربي ( إن

إلي فأرسإل أمتي على هون أن إليه فرددت حرفين على أقرأ أن إلي فأرسإل
) أحرف سإبعت على أقرأه أن

القرآن نزلا قالا ميسرة أبي عن جرير وابن المصنف في شيبة أبي ابن وأخرج
مثله الضحاك عن شيبة أبي ابن وأخرج لسان بكل

منها إل شيء اللغة من ما قالا منبه بن وهب عن تإفسيره في المنذر ابن وأخرج
الماما قالا قطعهن يقولا فصرهن قالا منالرومية فيه وما قيل شيء القرآن في

غيره في تإكن لم خصلة بثلثين المنزلة الكتب سإائر على القرآن فضل الرازي

القيامة يوما إلى مستمرة معجزتإه باب
سإائر ومعجزات القرآن وهي القيامة يوما إلى مستمرة معجزتإه بأن واختص
أكثر وبأنه السلما عبد ابن الدين عز الشيخ هذه عد لوقتها انقرضت النبياء
آلف البيهقي ذلك ذكر آلف ثلثة وقيل ألف تإبلغ إنها قيل فقد معجزات النبياء
البيهقي ذلك ذكره
معجزات من شيء في ليس أنه وهو آخر معنى كثرتإها مع وفيها الحليمي وقالا
عليه الله {صألى نبينا معجزات في ذلك وأنما الجساما إختراع نحو ينحو ما غيره

وسإلم} خاصأة
معجزات في النبياء أوتإيه ما كل له جمع أنه خصائصه في يعد ومما قلت

بنوع كل اختص بل لغيره ذلك يجمع ولم وفضائل

يثبت ولم قالا الجذع وحنين الحجر تإسليم خصائصه من السلما عبد ابن وعد
هذه عد وقد الصأابع بين من الماء نبع أيضا وعد ذلك مثل النبياء من لواحد
 القمر إنشقاق أيضا غيره وعد غيره
وأنه بعثا وآخرهم النبيين خاتإم وسإلم} بأنه عليه الله {صألى اختصاصأه باب

شرعه وبأن قبله الشرائع لجميع وناسإخ القيامة يوما عليهم لوجب النبياء أدركه
أتإباعه إلى مؤبد
النبيين وخاتإم الله رسإولا ولكن رجالكم من أحد أبا محمد كان ما تإعالى قالا

ومهيمنا الكتاب من يديه بين لما مصدقا بالحق الكتاب إليك وأنزلنا تإعالى وقالا
الدين على ليظهره الحق ودين بالهدى رسإوله أرسإل الذي هو تإعالى وقالا عليه
قبله شرع لكل ناسإخ شرعه أن على إسإتدلل اليتين هاتإين سإبع ابن أورد كله

وسإلم} عليه الله {صألى النبي أتإيت قالا الخطاب بن عمر عن نعيم أبو وأخرج
أن لو بيده نفسي ( والذي فقالا الكتب أهل بعض من أصأبته كتاب ومعي

)  يتبعني أن إل وسإعه ما اليوما حيا كان موسإى
خصائصه من باب
قالا والمنسوخ الناسإخ كتابه في وسإلم} أن عليه الله {صألى خصائصه ومن

الكتب سإائر في وليس مثلها أو منها بخير نأت ننسها أو آية من ننسخ ما تإعالى
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نزلت الكتب سإائر أن ذلك في والسر النسخ ينكرون اليهود كان ولذا ذلك مثل
أن الناسإخ شرط لن والمنسوخ الناسإخ فيها يجتمع أن يتصور فل واحدة دفعة
 المنسوخ عن نزوله يتأخر
العرش كنز أعطي باب
يعط ولم العرش كنز من أعطي وسإلم} أنه عليه الله {صألى خصائصه ومن
 أبواب بعد حديثه سإيأتإي أحد منه
أكثر وبأنه كافة للناس الدعوة وسإلم} بعموما عليه الله {صألى اختصاصأه باب

الكتاب وبإتإيانه قولا في الملئكة وإلى بالجماع الجن إلى وبإرسإالا تإابعا النبياء
يكتب ول يقرأ ل أمي وهو

على الفرقان نزلا الذي تإبارك وقالا للناس كافة إل أرسإلناك وما تإعالى وقالا
نذيرا للعالمين ليكون عبده

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا جابر عن الشيخان وأخرج
شهر مسيرة بالرعب نصرت قبلي النبياء من أحد يعطهن لم خمسا ( أعطيت

مسجدا الرض لي وجعلت

تإحل ولم الغنائم لي وأحلت فليصل الصلة أدركته أمتي من رجل فأيما وطهورا
إلى وبعثت خاصأة قومه إلى يبعث النبي وكان الشفاعة وأعطيت قبلي لحد

) عامة الناس
قالا قالا عباس ابن عن نعيم وأبو والبيهقي والبزار تإاريخه في البخاري وأحرج
من قبلي أحد يعطها لم خمسا وسإلم} ( أعطيت عليه الله {صألى الله رسإولا
حتى يصلي النبياء من أحد يكن ولم وطهورا مسجدا الرض لي جعلت النبياء

المشركين إلى يدي بين يكون شهر مسيرة بالرعب ونصرت محرابه يبلغ
أنا وبعثت قومه خاصأة إلى يبعث النبي وكان قلوبهم في الرعب الله فيقذف

أنا وأمرت فتأكله النار فتجيء الخمس يعزلون النبياء وكانت والنس الجن إلى
دعوتإي أنا وأخرت سإؤله أعطي إل نبي يبق ولم أمتي فقراء بين أقسمه أن

) لمتي شفاعة
الجهمية على الرد كتاب في الدارمي سإعيد بن وعثمان حاتإم أبي ابن وأخرج

( إن فقالا وسإلم} خرج عليه الله {صألى النبي أن الصامت بن عبادة عن
بعشر فبشرني عليك بها أنعم التي الله بنعمة فحدثا أخرج فقالا أتإاني جبريل

ولقاني الجن أنذر أن وأمرني جميعا الناس إلى بعثني الله إن قبلي نبي يؤتإها لم
وغفرلي النجيل وعيسى اللواح وموسإى الزبور داود أوتإي قد أمي وأنا كلمه

النصر وأتإاني بالملئكة وأمدني الكوثر وأعطاني تإأخر وما ذنبي من تإقدما ما
في ذكري لي ورفع الحياض أعظم حوضي وجعل الرعب يدي بين وجعل

رؤسإهم مقنعي مهطعين والناس محمودا مقاما القيامة يوما ويبعثني التأذين
من ألفا سإبعين بشفاعتي الجنة وأدخل الناس من تإخرج زمرة أولا في ويبعثني

إل فوقي ليس النعيم جنات من غرفة أعلى في ويرفعني يحاسإبون ل أمتي
ولم ولمتي لي الغنيمة وطيب السلطان وأتإاني العرش يحملون الذين الملئكة

قبلنا لحد تإكن
فضل تإعالى الله إن قالا عباس ابن عن والبيهقي والطبراني يعلى أبو وأخرج
أهل على فضله ما عباس ابن يا قالوا النبياء وعلى السماء أهل على محمدا
السماء
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فذلك دونه من إله إني منهم يقل ومن السماء لهل قالا تإعالى الله إن قالا
من تإقدما ما الله لك ليغفر مبينا فتحا لك فتحنا ( إنا لمحمد وقالا جهنم نجزيه
الله إن قالا النبياء على فضله فما قالوا براءة له كتب ) فقد تإأخر وما ذنبك

إل أرسإلناك وما لمحمد وقالا قومه بلسان إل رسإولا من أرسإلنا وما قالا تإعالى
والجن النس إلى فأرسإله للناس كافة

وسإلم} ( أنا عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا الحسن عن سإعد ابن وأخرج
) بعدي يولد ومن حيا أدركت من رسإولا
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا معدان بن خالد عن سإعد ابن وأخرج

لم فإن العرب فإلى إلي يستجيبوا لم فإن كافة الناس إلى وسإلم} ( بعثت
لم فإن هاشم بني فإلى إلي يستجيبوا لم فإن قريش فإلى إلي يستجيبوا
) وحدي فإلي يستجيبوا

اكثر وسإلم} ( أنا عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن مسلم وأخرج
) تإابعا النبياء
( يأتإي وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي عن هريرة أبي عن البزار وأخرج

فتقولا حطمة الناس فيحطم والليل السيل مثل القيامة يوما أمتي من معي
) والنبياء المم سإائر مع جاء مما أكثر محمد مع جاء لما الملئكة
وسإلم} ( ما عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن مسلم وأخرج
إل أمته من يصدقه لم من النبياء من إن صأدقت ما النبياء من نبي صأدق

) الواحد الرجل
النس جميع إلى وسإلم} مبعوثا عليه الله {صألى أنه على الجماع فصل

مبعوثا أنه السبكي رجحه والذي فيها فاختلف الملئكة إلى بعثته وأما والجن
الرض أهل صأفوف قالا عكرمة عن الرزاق عبد أخرجه بما له ويستدلا إليهم
غفر السماء في آمين الرض في آمين وافق فإذا السماء أهل صأفوف على
للعبد
الكفار حتى للعالمين رحمة بعث وسإلم} بأنه عليه الله {صألى اختصاصأه باب

المكذبة المم كسائر بالعقوبة يعاجلوا ولم العذاب بتأخير
ليعذبهم الله كان وما تإعالى وقالا للعالمين رحمة إل أرسإلناك وما تإعالى قالا

الية فيهم وأنت
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أمامة أبي عن نعيم أبو وأخرج

)  للمتقين وهدى للعالمين رحمة بعثني الله ( إن

المشركين على تإدعو أل الله رسإولا يا قيل قالا هريرة أبي عن مسلم وأخرج
) عذابا أبعث ولم رحمة بعثت ( إنما قالا

قوله في عباس ابن عن والبيهقي والطبراني حاتإم أبي وابن جرير ابن وأخرج
الدنيا على الرحمة له تإمت آمن من قالا للعالمين رحمة إل أرسإلناك وما تإعالى

العذاب من الدنيا عاجل في المم يصيب كان مما عوفي يؤمن لم ومن والخرة
 والقذف والمسخ الخسف من
بحياتإه تإعالى الله وسإلم} باقساما عليه الله {صألى اختصاصأه باب
يعمهون سإكرتإهم لفي إنهم لعمرك تإعالى قالا
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وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا عن هريرة أبي عن مردويه ابن وأخرج
وسإلم} قالا عليه الله {صألى محمد بحياة إل أحد بحياة الله حلف ما قالا

محمد يا وحياتإك يعمهون سإكرتإهم لفي أنهم لعمرك

له عون أزواجه وبأن قرينه وسإلم} بإسإلما عليه الله {صألى اختصاصأه باب
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن البزار أخرج

حتى عليه الله فأعانني كافرا شيطاني كان بخصلتين النبياء على ( فضلت
) الخرى الخصلة ونسيت أسإلم

عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عمر ابن عن نعيم وأبو البيهقي وأخرج
عليه الله فأعانني كافرا شيطاني كان بخصلتين آدما على وسإلم} ( فضلت

على عونا وزوجته كافرا آدما شيطان وكان لي عونا أزواجي وكن أسإلم حتى
) خطيئته
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا مسعود ابن عن مسلم وأخرج

يا وإياك قالوا الملئكة من وقرينه الجن من قرينه ومعه إل أحد من منكم ( ما
) بخير إل يأمرني فل فأسإلم عليه أعانني الله ولكن وإياي قالا الله رسإولا
مثله شعبة بن المغيرة حديث من الطبراني وأخرج
ذكر السلما الصلة عليه آدما أن زيد بن الرحمن عبد عن عساكر ابن وأخرج
علي به فضل ما أفضل ( إن وسإلم} فقالا عليه الله {صألى الله رسإولا محمدا

على لي عونا زوجتي وكانت دينه على له عون زوجته أن البعير صأاحب ابني
)  الخطيئته

مخاطبته وسإلم} في عليه الله {صألى له الله تإفضيل باب

قبله النبياء مخاطبة من مخاطبته فصل الله أن خصائصه ومن نعيم أبو قالا
الله فنهى سإمعك راعنا لنبيائهم يقولون كانوا المم أن وذلك وإجلل له تإشريفا
ل آمنوا الذين أيها يا فقالا المخاطبة بهذه نبيهم يخاطبوا أن المة هذه تإعالى
أليم عذاب وللكافرين واسإمعوا انظرنا وقولوا راعنا تإقولوا

وسإلم} ) عليه الله {صألى له الله بمخاطبة تإشريفه باب
يا قالا بل بإسإمه القرآن في يناده لم تإعالى الله أن خصائصه ومن العلماء قالا
عليهم النبياء سإائر بخلف المزمل أيها يا المدثر أيها يا الرسإولا أيها يا النبي أيها

وزوجك أنت اسإكن آدما يا تإعالى كقوله بأسإمائهم خاطبهم فأنه والسلما الصلة
عيسى يا اصأطفيتك إني موسإى يا هذا عن أعرض إبراهيم يا اهبط نوح يا الجنة
يا نبشرك إنا زكريا يا بالرض في خليفة جعلناك إنا داود يا عليك نعمتي أذكر

 الكتاب خذ يحيى
بإسإمه ندائه تإحريم باب
النبياء سإائر بخلف المة على بإسإمه ندائه تإحريم خصائصه ومن نعيم أبو قالا
موسإى يا قالوا عنهم حكاية تإعالى قالا بأسإمائهم تإخاطبهم كانت أممهم فإن

تإعالى وقالا مريم ابن عيسى يا الحواريون قالا إذ آلهة لهم كما إلها لنا اجعل
بعضا بعضكم كدعاء بينكم الرسإولا دعاء تإجعلوا المة لهذه

يقولون كانوا قالوا الية في عباس ابن عن الضحاك طريق من نعيم أبو وأخرج
يا الله نبي يا فقالوا لنبيه إعظاما ذلك عن الله فنهاهما القاسإم أبا يا محمد يا
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الله رسإولا
يا قولوا ولكن محمد يا تإقولوا ل قالا الية في السإود علقمة عن البيهقي وأخرج
جبير بن وسإعيد الحسن عن مثله نعيم أبو وأخرج الله نبي يا الله رسإولا
ويفخم يعظم وأن نبيه يهاب أن تإعالى الله أمر قالا الية في قتادة عن وأخرج
 ويسود

قبره في عنه يسألا الميت وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب

( وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا أن عائشة عن والبيهقي أحمد أخرج
فيقالا اجلس الصالح الرجل كان فإذا تإسألون وعني تإفتنون في القبر فتنة أما
الحكيم قالا الحديث الله رسإولا محمد فيقولا فيكم كان الذي الرجل هذا ما له

والمسألة البر عبد ابن قالا وكذا المة بهذه خاص المقبور سإؤالا الترمذي
 البرزخ كتاب في مبسوطة

أحد رآها ولو قط تإر لم عورتإه وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب
عيناه طمست
 الوفاة أبواب في حديثه وسإيأتإي

عليه الموت ملك وسإلم} باسإتئذان عليه الله {صألى اختصاصأه باب
ملك دخولا أحاديث البرزخ في أوردت وقد الوفاة أبواب في حديثه سإيأتإي
إسإتئذان بغير والسلما الصلة عليهم وداود وموسإى إبراهيم على الموت

قالا بعده من ازواجه نكاح وسإلم} بتحريم عليه الله {صألى اختصاصأه باب
إن أبدا بعده من أزواجه تإنكحوا أن ول الله رسإولا تإؤذوا أن لكم كان وما تإعالى
مع سإارة قصة بل النبياء من لحد ذلك يثبت ولم عظيما الله عند كان ذلكم

قد الجبار ليتزوجها يطلقها أن هم وأنه أختي هذه له إبراهيم وقولا الجبار
النبياء لسائر يكن لم ذلك أن به يستدلا
زوجتي تإكوني أن سإرك إن لزوجته قالا أنه حذيفة عن والبيهقي الحاكم وأخرج

على حرما فلذلك الدنيا في أزواجها لخر المرأة فإن بعدي تإزوجي فل الجنة في
الجنة في أزواجه لنهن بعده ينكحن وسإلم} أن عليه الله {صألى النبي أزواج
عنها ينزه غضاضة ذلك في وأن المؤمنين أمهات أنهن ذلك تإعليل في قيل ومما

حكي ولهذا قبره في وسإلم} حي عليه الله {صألى وأنه الشريف منصبه
الحياة في فارقها وفيمن الوفاة عدة عليهن يجب ل أنه وجها الماوردي

أوجه بياضا بكشحها رأى والتي كالمستعيذة
لعموما الروضة في وصأححه الشافعي عليه نص الذي وهو أيضا يحرمن أحدها
ل وقيل النكاح بعدية بل الموت بعدية بعده بمن المراد وليس الية

المدخولا تإحريم الصغير الشرح في والرافعي الحرمين إماما وصأححه والثالث
فهم عمر زمن في المستعيذة نكح قيس بن الشعث أن روى لما فقط بها

فكف بها مدخول تإكن لم أنها فأخبر برجمه

الحرمين إماما عند فيها الصأح لكن الفراق اختارت فيمن أيضا جار والخلف
زينة من التمكن وهو التخيير فائدة لتحصل جماعة به وقطع الحل والغزالي
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الدنيا
ول كمارية بالموت فارقها إن تإحرما ثالثها أوجه وطيها بعد فارقها أمة وفي
 الحياة في باعها إن تإحرما
اعدائه على والرد له الله تإولي باب
عن يدافعون كانوا النبياء من تإقدمه من أن خصائصه ومن نعيم أبو قالا

يا هود وقولا ضللة بي ليس قوما يا نوح كقولا أعدائهم على ويردون أنفسهم
الله وسإلم} تإولى عليه الله {صألى ونبينا ذلك وأشباه سإفاهة بي ليس قوما

بمجنون ربك بنعمة أنت ما فقالا بنفسه عليهم ورد اعداؤه إليه نسبه عما تإبريته
الشعر علمناه وما وقالا الهوى عن ينطق وما غوى وما صأاحبكم ضل ما وقالا
 اليات من ذلك غير إلى
المرسإلين لمن إنك باب
يس فقالا رسإالته على أقسم تإعالى الله أن خصائصه ومن نعيم أبو قالا

 المرسإلين لمن أنك الحكيم والقرآن
والهجرتإين القبلتين وسإلم} بين عليه الله {صألى جمعه باب
الشريعة له جمعت وأنه والهجرتإين القبلتين بين جمع أنه خصائصه ومن

إني وقوله الخضر مع موسإى قصة بدليل إحداهما إل للنبياء يكن ولم والحقيقة
ل الله علم من علم على وأنت تإعلمه أن لك ينبغي ل الله علم من علم على

أعلمه أن لي ينبغي
عليه أقف أن غير من الحديث هذا من اسإتنباطا أول الكلما هذا قلت كنت وقد
تإذكرتإه في إليه أشار الصاحب بن البدر رأيت ثم العلماء من أحد كلما في

بقتله أمر الذي والمصلي بقتله أمر الذي السارق حديث شواهده من ووجدت
 في تإقدما وقد
المغيبات باب

الا لهذا إيضاح زيادة
 باب

والحكم بالشريعة المراد لهم لتإضح تإأملوا ولو قوما على فهمه أشكل فقد
عليهم النبياء غالب أن على العلماء نص وقد الباطن الحكم وبالحقيقة بالظاهر
المور بواطن من عليه اطلعوا ما دون بالظاهر ليحكموا بعثوا والسلما الصلة

المور بواطن من عليه اطلع بما ليحكم السلما عليه الخضر وبعث وحقائقها
لقد له وقالا الغلما قتله عليه موسإى أنكر بذلك يبعثوا لم النبيا ولكن وحقائقها

وما فقالا وبعث بذلك أمر بأنه فأجابه الشرع خلف ذلك لن نكرا شيئا جئت
أخره إلى علم على إنك له قوله معنى وهذا أمري عن فعلته
التنفيذ بالعلم المراد البخاري شرح في البلقيني الدين سإراج الشيخ قالا

ول الشرع لمقتضى مناف به العمل لن به لتعمل تإعلمه أن لك ينبغي ل والمعنى
ل هذا فعلى قالا الحقيقة لمقتضى مناف لنه بمقتضاه فاعمل اعلمه أن ينبغي
ينفذ أن حقيقة على اطلع وسإلم} إذا عليه الله {صألى للنبي التابع للولي يجوز
انتهى الظاهر الحكم ينفذ أن وإنما الحقيقة بمقتضى ذلك

أن على الجهور تإفسيره في حيان أبو قالا الصأابه في حجر ابن الحافظ وقالا
الظاهر الجكم موسإى وعلم إليه أوحيت بواطن معرفة علمه وكان نبي الخضر
ل بالظاهر والحكم بالباطن الحكم بالعلمين الحديث في المراد أن إلى فأشار
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آخر أمر
فالكل له شريعة الخضر به بعث الذي إن السبكي الدين تإقي الشيخ قالا وقد

شريعة
اطلع ما دون بالظاهر يحكم أن أول أمر وسإلم} فإنه عليه الله {صألى نبينا وأما
نحن قالا ولهذا والسلما الصلة عليهم النبياء كغالب والحقيقة الباطن من عليه

غنما وقالا السرائر يتولى والله بالظاهر اقضي إنما لفظ وفي بالظاهر نحكم
وقالا النار من قطعة هي فإنما آخر بحق له قضيته فمن اسإمع ما بنحو أقضي

الله فإلى سإريرتإك وأما علينا فكان ظاهرك أما للعباس

في وقالا الله إلى سإرائرهم ويكل تإبوك غزوة عن المتخلفين عذر يقبل وكان
القرآن لول أيضا وقالا لرجمتها بينة غير من أحدا راجما كنت لو المرأة تإلك

أو بالبينة الشرع بظاهر يحكم أنه في صأريح كله فهذا شأن ولها لي لكان
تإعالى الله أن ثم وحقائقها المور بواطن من عليه الله اطلعه ما دون العتراف

له فجمع المور حقائق من عليه اطلع وما بالباطن يحكم أن له وأذن شرفا زاده
المران يجمع ولم بها الله خصه خصوصأية للخضر كان وما للنبياء كان ما بين

لغيره
أن لحد ليس أنه أبيهم بكرة على العلماء أجمع تإفسيره في القرطبي قالا وقد

المصلي حديث ذلك وسإلم} وشاهد عليه الله {صألى النبي إل بعلمه يقتل
يوجب ما منهما وعلم أمرهما باطن على اطلع فإنه بقتلهما أمر الذين والسارق

الا آخر في الحديثين بهذين إسإتشهادي إلى يفهموا لم الذين تإفطن ولو القتل
يقوله ل آخر شيء ل فقط والباطن بالظاهر الحكم المراد ان لعرفوا باب

المارسإتان مجانين ول كافر ول مسلم
يموتإون الذين وأن الحقيقة ينفذ الن إلى الخضر أن السلف بعض ذكر وقد

النبي عن النيابة بطريق المة هذه في فهو ذلك صأح فإن يقتلهم الذي هو فجأة
لما السلما عليه عيسى أن كما أتإباعه من صأار وسإلم} فإنه عليه الله {صألى

أتإباعه من ويصير عنه وسإلم} نيابة عليه الله {صألى النبي بشريعة يحكم ينزلا
وأمته

المنتهى سإدرة عند وجل عز وسإلم} لله عليه الله {صألى كلمه باب
موسإى وكلم الله أن خصائصه ومن السلما عبد ابن الدين عز الشيخ قالا

سإدرة وسإلم} عند عليه الله {صألى نبينا زكلم المقدس وبالوادي بالطور
والخلة المحبة وبين والرؤية الكلما بين له وجمع المنتهى

عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا مسعود ابن عن عساكر ابن أخرج
تإكليما موسإى وكلمت خلتي إبراهيم نحلت وجل عز ربي لي وسإلم} ( قالا

) كفاحا وكلمتك ومحبتي خلتي محمد يا وأعطيتك

وسإلم} كلم عليه الله {صألى للنبي قيل قالا سإلمان عن عساكر ابن وأخرج
واصأطفى خليل إبراهيم واتإخذ القدس روح من عيسى وخلق تإكليما موسإى الله
اتإخذت كنت إن يقولا ربك إن فقالا جبريل فهبط الفضل من أعطيت فما آدما
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فقد تإكليما الرض في موسإى كلمت كنت وإن حبيبا اتإخذتإك فقد خليل إبراهيم
إسإمك خلقت فقد القدس روح من عيسى خلقت كنت وإن السماء في كلمتك

أحد يطأه لم موطأ السماء في وطئت ولقد سإنة بألفي الخلق أخلق أن قبل من
وما النبياء بك ختمت فقد آدما اصأطفيت كنت وإن بعدك أحد يطأه ول قبلك

والقضيب والناقة والشفاعة الحوض أعطيتك وقد منك على اكرما خلقا خلقت
ظل حتى لك كلها والشفاعة رمضان وشهر والعمرة والحج والهرواة والتاج

إسإمك وقرنت معقود رأسإك على الحمد وتإاج ممدود عليك القيامة في عرشي
لعرفهم وأهلها الدنيا خلقت ولقد معي تإذكر حتى موضع في أذكر فل إسإمي مع

الدنيا خلقت ما ولولك عندي ومنزلتك كرامتك
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا الله عبد بن جابر عن عساكر ابن وأخرج

بالمقاما وفضلني الرؤية وأعطاني الكلما موسإى أعطى الله وسإلم} ( إن
) المورود والحوض المحمود

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن عساكر ابن وأخرج
لي وقالا أدنى أو قوسإين كقاب وبينه بيني كان حتى ربي قربني بي أسإري ( لما

جعلتهم إن أمتك غم فهل قالا ل قلت النبيين آخر جعلتك أن غمك هل محمد يا
ول عندهم المم لفضح المم آخر جعلتهم إني أمتك أخبر قالا ل قلت المم آخر

)  المم عند أفضحهم
الوحي بأنواع تإعالى وسإلم} الله عليه الله {صألى كلمه باب
تإعالى الله وسإلم} أن عليه الله {صألى خصائصه ومن الدين عز الشيخ قالا

والتكليم واسإطة بغير والكلما الصادقة الرؤيا ثلثة وهي الوحي بأنواع كلمه
 جبريل بواسإطة

أمامه شهر مسيرة بالرعب وسإلم} بالنصر عليه الله {صألى اختصاصأه باب
إل شيء كل وعلم الرض خزائن ومفاتإيح الكلم جوامع وأيتائه خلفه وشهر

لنبي يبين لم ما الدجالا أمر في له وبين والروح أيضا والخمس قيل الخمس
له وجمع سإبع ابن الخيرة هذه عد عليه إسإرافيل وهبوط أحمد وتإسميته قبله
والسلطان النبوة بين

الله {صألى الله رسإولا قالا قالا علي عن والبيهقي شيبة أبي وابن أحمد أخرج
وأعطيت بالرعب نصرت النبياء من أحد يعط لم ما وسإلم} ( أعطيت عليه

) المم خير أمتي وجعلت طهورا التراب لي وجعل أحمد وسإميت الرض مفاتإيح
( فضلت وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي أن هريرة أبي عن مسلم وأخرج

الغنائم لي وأحلت بالرعب ونصرت الكلم جوامع أعطيت بست النبياء على
النبيون بي وختم كافة الخلق إلى وأرسإلت وطهورا مسجدا الرض لي وجعلت

(
( اعطيت وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا أن علي عن البزار وأخرج
لي وأحلت الكلم جوامع وأعطيت بالرعب نصرت قبلي بني يعطهن لم خمسا
إلى ( أرسإلت فذكرهما نعيم أبو ) وأخرجه عني ذهبتا خصلتين وذكر الغنائم
) وطهورا مسجدا الرض لي وجعلت والحمر والسإود البيض
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا نصر قالا عباس ابن عن الطبراني وأخرج

شهرين مسيرة عدوه على بالرعب
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا يزيد بن السائب عن الطبراني وأخرج
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شفاعتي وذخرت كافة الناس إلى بعثت بخمس النبياء على وسإلم} ( فضلت
مسجدا الرض لي وجعلت خلفي وشهرا أمامي شهرا بالرعب ونصرت لمتي
) قبلى لحد تإحل الغنائملم لي وأحلت طهورا
الله {صألى الله رسإولا علينا خرج قالا الصامت بن عبادة عن نعيم أبو وأخرج

وأتإاني بالملئكة أمدني الله أن فبشرني أتإاني جبريل ( إن وسإلم} فقالا عليه
ولمتي لي وطيب والملك السلطان وأتإاني الرعب يدي بين وجعل النصر

) قبلنا لحد تإكن ولم الغنائم
{صألى لنبينا والسلطنة والملك النبوة إجتماع لجل الحياء في الغزالي وقالا
صألح به تإعالى الله أكمل فأنه النبياء سإائر من أفضل وسإلم} كان عليه الله

) النبياء من لغيره والملك السيف يكن ولم والدنيا الدين

صأدق مدخل أدخلني رب وقل تإعالى قوله في قتادة عن البيهقي وأخرج
الله أخرجه قالا نصيرا سإلطانا لدنك من لي واجعل صأدق مخرج وأخرجني

الله نبي وعلم قالا صأدق مدخل المدينة وأدخله صأدق مخرج مكة من تإعالى
سإلطانا فسألا بسلطان إل المر بهذا له طاقة ل وسإلم} أنه عليه الله {صألى
من عزة السلطان فإن الله كتاب ولقامة وفرائضه وحدوده الله لكتاب نصيرا

شديده أكل بعض على بعضهم لغار ذلك لول عباده أظهر بين جعلها الله
ضعيفهم

الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عنه الله رضي هريرة أبي عن الشيخان وأخرج
ء جى إذ نائم أنا وبينما الكلم جوامع وأعطيت بالرعب وسإلم} ( نصرت عليه

الله رسإولا ذهب فقد هريرة أبو ) قالا يدي بين فوضعت الرض خزائن بمفاتإييح
تإنتثلونها وسإلم} وأنتم عليه الله {صألى

الكثيرة المور له يجمع تإعالى الله أن الكلم جوامع أن بلغني شهاب ابن قالا
ذلك نحو أو والمرين الواحد المر في قبله الوحي في تإكتب كانت التي

كان قالا عباس ابن عن الزهد في والبيهقي حسن بسند الطبراني وأخرج
يا فقالا الصفا على وجبريل يوما وسإلم} ذات عليه الله {صألى الله رسإولا
كلمه يكن فلم سإويق من كفة ول دقيق من سإفة محمد للا أمسى ما جبريل
ما سإمع الله إن فقالا إسإرافيل فأتإاه السماء من هدة سإمع أن من بأسإرع
معك أسإير عليك أعرض أن وامرني الرض خزائن بمفاتإيح إليك فبعثني ذكرت
نبيا شئت وإن ملكا نبيا شئت فإن فعلت وفضة وذهبا وياقوتإا زمردا تإهامة جبالا
ثلثا عبدا نبيا بل فقالا تإواضع أن جبريل إليه فأومأ عبدا

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت عمر ابن عن الطبراني وأخرج
أحد على يهبط ول قبلي نبي على هبط ما السماء من ملك علي هبط لقد يقولا
نبيا شئت إن أخيرك أن أمرني إليك ربك رسإولا أنا فقالا إسإرافيل وهو بعدي
قلت أني فلو تإواضع أن إلي فأوما جبريل إلى فنظرت ملكا نبيا شئت وإن عبدا
ذهبا معي الجبالا لسارت ملكا نبيا

قالا قالا الله عبد بن جابر عن نعيم وأبو صأحيحه في حبان وابن أحمد وأخرج
أبلق فرس على الدنيا بمقاليد وسإلم} ( أتإيت عليه الله {صألى الله رسإولا
) سإندس من قطيفة عليه جبريل بها جاءني
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وسإلم} عليه الله {صألى النبي عن أمامة أبي عن نعيم وأبو سإعد ابن أخرج
أشبع ولكني رب يا ل فقلت ذهبا مكة بطحاء لي ليجعل ربي علي ( عرض قالا
وشكرتإك حمدتإك شبعت وإذا وذكرتإك إليك تإضرعت جعت فإذا يوما وأجوع يوما

(
النصار من امرأة علي دخلت قالت عائشة عن والبيهقي سإعد ابن وأخرج
فانطلقت مثنية وسإلم} عباءة عليه الله {صألى الله رسإولا فراش فرأت
حشوه بفراش إلي فبعثت

عائشة يا هذا ما وسإلم} فقالا عليه الله {صألى الله رسإولا علي فدخل الصوف
فبعثت فذهبت فراشك فرأت علي دخلت النصارية فلنة الله رسإولا يا قلت
ثلثا ذلك قالا حتى بيتي في يكون أن وأعجبني أرده فلم رديه فقالا بهذا إلي

الذهب جبالا معي الله لجرى شئت لو فوالله عائشة يا رديه فقالا مرات
والفضة
ابن عن الضحاك عن جويبر عن بشر بن إسإحاق طريق من عساكر ابن وأخرج
وسإلم} بالفاقة عليه الله {صألى الله رسإولا المشركون عير لما قالا عباس
الله رسإولا حزن السإواق في ويمشي الطعاما يأكل الرسإولا لهذا ما فقالوا
ربك إن فقالا السلما عليه جبريل عليه فنزلا وسإلم} لذلك عليه الله {صألى
الطعاما ليأكلون أنهم إل المرسإلين من قبلك أرسإلنا وما ويقولا السلما يقرئك

يتلل نور من سإفط ومعه الجنان خازن رضوان أتإاه ثم السإواق في ويمشون
جبريل وسإلم} إلى عليه الله {صألى النبي فنظر الدنيا خزائن مفاتإيح هذه فقالا

حاجة ل رضوان يا فقالا تإواضع أن الرض بيديه جبريل فضرب له كالمستشير
العرش إلى أبوابها فتحت السموات فإذا فرفع بصرك أرفع أن فنودي فيها لي

النبياء منازلا فوق منازله وإذا وغرفهم النبياء منازلا فرأى عدن جنة وبدت
رضيت فقالا

ذلك من خيرا لك جعل شاء إن الذي تإبارك رضوان أنزلها الية هذه أن ويرون
الية
ضعيف وجويبر كذاب إسإحاق منكر حديث هذا عساكر أبن قالا

رسإولا قالا قالا موسإى أبي عن يعلى وأبو مسنده في شيبة أبي ابن وأخرج
) وخواتإمه وجوامعه الكلم فواتإح وسإلم} ( أعطيت عليه الله {صألى الله

عليه الله {صألى النبي عن عمر ابن عن صأحيح بسند والطبراني أحمد وأخرج
الساعة علم عنده الله ) إن الخمس إل شيء كل مفاتإيح ( أوتإيت وسإلم} قالا

الية

عليه الله {صألى نبيكم أوتإي قالا مسعود ابن عن يعلى وأبو أحمد وأخرج
الية الساعة علم عنده الله إن الخمس غير شيء كل وسإلم} مفاتإيح

عليه الله {صألى الله رسإوا قالا قالا الخدري سإعيد أبي عن أحمد وأخرج
يبين لم ما أمره في لي بين قد وأني الدجالا أمته حذر إل نبي بعث وسإلم} ( ما

) بأعور ليس ربكم وأن أعور أنه لحد
أيضا الخمس علم وسإلم} أوتإي عليه الله {صألى أنه إلى بعضهم ذهب فصل
ذلك بكتم أمر وأنه والروح الساعة وقت وعلم

له تإطوى كانت الرض وسإلم} أن عليه الله {صألى خصائصه من باب
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أحد يكن لم وأنه طاعما ويصبح جائعا يبيت كان أنه خصائصه من سإبع ابن قالا
منها فتنفجر أصأابعه مد الماء يجد ولم الطهور أراد إذا كان وأنه بالقوة يغلبه
وكلمه والكلما والحله المحبة بين له جمع الله وأن طهوره يقضي حتى الماء

له تإطوى كانت الرض وأن مرسإل نبي ول مقرب ملك يطأه لم بموضع

الذكر ورفع الوزر ووضع الصدر وسإلم} بشرح عليه الله {صألى اختصاصأه باب
صأحيحا حيا يمشي وهو بالمغفرة وبوعده تإعالى الله باسإم إسإمه إقتران وهو

سإائر من أفضل فهو الله على الخلق وأكراما آدما ولد وسإيد الرحمن حبيب وبأنه
هو ما عليه وعرض رآهم حتى بأسإرهم عليه أمته وعرض والملئكة المرسإلين

الكرسإي وآية والفاتإحة بالبسملة وخص الساعة تإقوما حتى أمته في كائن
الطولا والسبع والمفصل البقرة سإورة وخواتإيم

ورفعنا ظهرك أنقض الذي وزرك عنك ووضعنا صأدرك لك نشرح ألم تإعالى قالا
تإأخر وما ذنبك من تإقدما ما الله لك ليغفر تإعالى وقالا ذكرك لك

( وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي أن هريرة أبي عن جيد بسند البزار وأخرج
ذنبي من تإقدما ما لي غفر قبلي كان أحد يعطهن لم بست النبياء على فضلت

مسجدا الرض لي وجعلت المم خير أمتي وجعلت الغنائم لي وأحلت تإأخر وما
صأاحبكم أن بيده نفسي والذي بالرعب ونصرت الكوثر وأعطيت وطهورا
) دونه فمن آدما تإحته القيامة يوما الحمد لواء لصاحب

ولم بالمغفرة الله أخبره أنه خصائصه من السلما عبد بن الدين عز الشيخ قالا
قولهم بدليل يخبرهم لم أنه الظاهر بل ذلك بمثل النبياء من أحدا أخبر أنه ينقل
 نفسي نفسي الموقف في

عليه الله {صألى خصائصه من هذا الفتح آية في تإفسيره في كثير ابن وقالا
غيره فيها يشاركه ل وسإلم} التي

الله رسإولا قالا قالا عباس ابن عن نعيم وأبو والبيهقي الطبراني وأخرج
إياها سإألته أكن لم أني ووددت مسألة ربي وسإلم} ( سإألت عليه الله {صألى

قبلي كان قد إنه رب يا قلت
أجدك ألم قالا الريح له سإخرت من ومنهم الموتإى يحيى كان من منهم رسإل
لك أشرح ألم فأغنيتك عائل أجدك ألم فهديتك ضال أجدك ألم فآويتك يتيما

رب يا بلى قلت ذكرك لك أرفع ألم وزرك عنك ووضعت صأدرك
يركضون الناس رأيت بضجنان كنا لما قالا جارية بن مجمع عن سإعد ابن وأخرج

مع وسإلم} فركضت عليه الله {صألى الله رسإولا على أنزلا يقولون هم وإذ
إنا يقرأ هو وسإلم} فإذا عليه الله {صألى الله رسإولا عند تإوافينا حتى الناس
هناه فلما الله رسإولا يا يهنيك قالا جبريل بها نزلا فلما مبينا فتحا لك فتحنا

المسلمون هناه جبريل
سإعيد أبي عن نعيم وأبو حبان وابن يعلى وأبو حاتإم أبي وابن جرير ابن وأخرج

لك ورفعنا تإعالى قوله وسإلم} في عليه الله {صألى الله رسإولا عن الخدري
معي ذكرت ذكرت إذا الله قالا جبريل لي قالا قالا ذكرك
والخرة الدنيا في ذكره الله رفع قالا الية في قتادة عن حاتإم أبي ابن وأخرج
الله إل إله ل أن أشهد ينادي إل صألة صأاحب ول متشهد ول خطيب فليس
الله رسإولا محمدا أن وأشهد
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وسإلم} ( لما عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن نعيم أبو وأخرج
قبلي نبي يكن لم إنه رب يا قلت السموات أمر من به الله أمرني مما فرغت

الجبالا لداود وسإخرت كليما وموسإى خليل إبراهيم جعلت أكرمته وقد إل
أو قالا لي جعلت فما الموتإى لعيسى وأحييت والشياطين الريح ولسليمان

صأدور وجعلت معي ذكرت إل أذكر ل أن له ذلك من أفضل أعطيتك قد ليس
كنوز من كلمة إليك وأنزلت أمة أعطها ولم ظاهرا القرآن يقرؤن أناجيل أمتك

بالله إل قوة ول حولا ل عرشي
ربه على وسإلم} أثنى عليه الله {صألى محمدا أن السابق السإراء حديث وفي

وأنزلا للناس وكافة للعالمين رحمة أرسإلني الذي لله الحمد فقالا وجل عز
تإبيان فيه الفرقان علي

أمتي وجعل وسإطا أمة أمتي وجعل أخرجتللناس أمة خير أمتي وجعل شيء كل
ذكري لي ورفع وزري عني ووضع صأدري لي وشرح الولون وهم الخرون هم

محمد فضلكم بهذا إبراهيم فقالا وخاتإما فاتإحا وجعلني
ملكا وأعطيته خليل إبراهيم اتإخذت إنك فقالا سإل له وتإعالى تإبارك فقالا وفيه

الحديد له وألنت عظيما ملكا داود وأعطيت تإكليما موسإى وكلمت عظيما
والجن النس له وسإخرت عظيما ملكا سإليمان وأعطيت الجبالا له وسإخرت

التوراة عيسى وعلمت بعده من لحد ينبغي ل ملكا وأعطيته والرياح والشيطان
الرجيم االشيطان من وأمه وأعذتإه والبرص الكمه ء يبرى وجعلته والنجيل

وهو خليل اتإخذتإك قد وتإعالى تإبارك ربه له فقالا سإبيل عليهما له يكن فلم
هم أمتك وجعلت كافة الناس إلى وأرسإلتك الرحمن حبيب التوراة في مكتوب

عبدي أنك يشهدوا حتى خطبة لهم تإجوز ل أمتك وجعلت الولون وهم الخرون
ولم المثاني من سإبعا وأعطيتك بعثا وأخرهم خلقا النبيين اولا وجعلتك ورسإولي

أعطها لم العرش تإحت كنز من البقرة سإورة خواتإيم واعطيتك قبلك نبيا أعطها
خاتإما فاتإحا وجعلتك قبلك نبيا

قلوب في قذف بست ربي وسإلم} فضلني عليه الله {صألى الله رسإولا قالا
وجعلت قبلي لحد تإحل ولم الغنائم لي وأحلت شهر مسيرة من الرعب عدوي

أمتي علي وعرضت وجوامعه الكلما فواتإح وأعطيت وطهورا مسجدا الرض لي
منهم والمتبوع التابع علي يخف فلم

عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أسإيد بن حذيفة عن الطبراني وأخرج
يا ) فقالا وآخرها اولها الحجرة هذه لدى البارحة أمتي علي وسإلم} ( عرضت

في لي صأوروا فقالا يخلق لم من فكيف خلق من عليك عرض الله رسإولا
بصاحبه أحدكم من منهم بالنسان لعرف أني حتى الطين
الله رسإولا قالا قالا بريدة عن الوسإط في والطبراني الدارقطني وأخرج
( غيري سإليمان بعد نبي على تإنزلا لم آية علي وسإلم} ( أنزلا عليه الله {صألى

) الرحيم الرحمن الله بسم
تإنزلا لم الله كتاب من آية الناس أغفل قالا عباس ابن عن مردويه ابن وأخرج

داود بن سإليمان يكون ان وسإلم} أل عليه الله {صألى النبي سإوى أحد على
الرحيم الرحمن الله بسم
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أبي بن علي عن القرآن فضائل في كلهما الضريس وابن عبيد أبو وأخرج
قبل أحد يعطها ولم العرش تإحت كنز من نبيكم أعطيها الكرسإي آية قالا طالب
نبيكم

موسإى يعطهن لم آيات أربع أعطي محمدا إن قالا كعب عن عبيد أبو وأخرج
آيات ثلثا فتلك البقرة سإورة ختم حتى الرض في وما السموات في ما لله

الكرسإي وآية
الله {صألى النبي أن حذيفة عن الشعب في والبيهقي والطبراني أحمد وأخرج

تإحت كنز من البقرة سإورة آخر من اليات هذه ( أعطيت وسإلم} قالا عليه
مثله مرفوعا ذر أبي عن أحمد ) وأخرج قبلي نبي يعطها لم العرش
سإورة آخر من اليتين في تإرددوا قالا عامر بن عقبة عن الطبراني وأخرج
عليه الله {صألى محمدا اصأطفى الله فإن خاتإمتها إلى الرسإولا آمن البقرة

وسإلم} 
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا يسار بن معقل عن الحاكم وأخرج

والمفصل العرش تإحت من البقرة سإورة وخواتإيم الكتاب فاتإحة ( أعطيت
) نافلة

فقالا ملك وسإلم} أتإاه عليه الله {صألى النبي أن عباس ابن عن مسلم وأخرج
البقرة سإورة وخواتإيم الكتاب فاتإحة قبلك نبي يؤتإهما لم اوتإيتهما بنورين ابشر

عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا السقع بن واثلة عن البيهقي وأخرج
ومكان المئين الزبور ومكان الطوالا السبع التوراة مكان وسإلم} ( أعطيت

) بالمفصل وفضلت المثاني النجيل
سإبعا آتإيناك ولقد تإعالى قوله في عباس ابن عن مردويه وابن جرير ابن وأخرج

عليه الله {صألى النبي إل أحدا يعطهن ولم الطوالا السبع هي قالا المثاني من
إثنتين منهم موسإى وسإلم} وأعطي

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا أوتإي قالا عباس ابن عن الحاكم وأخرج
إثنتان ذهبت اللواح ألقى فلما سإتا موسإى وأوتإي والطوالا المثاني من سإبعا
أربع وبقي

دخرت قالا المثاني من سإبعا تإعالى قوله في عباس ابن عن مردويه ابن وأخرج
لسواه لنبي تإدخر وسإلم} لم عليه الله {صألى لنبيكم
الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن عساكر وابن الشعب في البيهقي وأخرج
حبيبا واتإخذني نجيا وموسإى خليل إبراهيم الله وسإلم} ( اتإخذ عليه الله {صألى

) ونجيي خليلي على حبيبي لوثرن وجللي وعزتإي قالا ثم

قالا قالا البناني ثابت عن نعيم وابو الزهد زوائد في أحمد بن الله عبد وأخرج
) ربه حبيب وأنا الله صأفي وسإلم} ( موسإى عليه الله {صألى الله رسإولا
النبي عند جلوسإا كنا قالا غنم بن الرحمن عبد عن المعرفة في نعيم أبو وأخرج
الله {صألى الله رسإولا فقالا سإحابة فإذا المسجد وسإلم} في عليه الله {صألى

كان إذا حتى لقائك في ربي أسإتاذن أزلا لم قالا ملك على وسإلم} ( سإلم عليه
) منك الله على أكرما احد ليس أنه أبشرك أني لي أذن الوان
وسإلم} أكرما عليه الله {صألى محمدا إن قالا مسعود ابن عن البيهقي وأخرج
القيامة يوما الله على الخلق
يوما الله على الله خليقة أكرما إن قالا سإلما بن الله عبد عن البيهقي وأخرج
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القيامة
أبو الله على الله خليقة أكرما إن قالا سإلما بن الله عبد عن البيهقي وأخرج

وسإلم}  عليه الله {صألى القاسإم
الخطاب في النبياء وسإلم} وبين عليه الله {صألى بينه التفرقة باب
الله فإن الخطاب في النبياء وبين بينه التفرقه خصائصه ومن نعيم أبو قالا

الله {صألى لنبينا وقالا الله سإبيل عن فيضلك الهوى تإتبع ول لداود قالا تإعالى
وقالا عليه القساما بعد ذلك عن له منزها الهوى عن ينطق وسإلم} وما عليه
وسإلم} وإذ عليه الله {صألى نبينا عن وقالا خفتكم لما منكم ففرت موسإى عن

وكذا العبارات بأحسن وهجرتإه خروجه عن فكنى الية كفروا الذين بك يمكر
التي قريتك من كفروا الذين أخرجه إذ قوله في عدوه إلى الخراج نسب

 انتهى غضاضة نوع فيه الذي بالفرار يذكره ولم أخرجتك
وسإلم}  عليه الله {صألى ناجاه من على الصدقة فرض باب
ولم صأدقة نجواه يدي بين يقدما أن ناجاه من على فرض الله أن خصائصه ومن
الرسإولا ناجيتم إذا آمنوا الذين أيها يا تإعالى قالا النبياء من لحد ذلك يعهد

صأدقة نجواكم يدي بين فقدموا
أكثروا المسلمين إن قالا الية في عباس ابن عن حاتإم ابي ابن وأخرج

الله فأراد عليه شقوا وسإلم} حتى عليه الله {صألى الله رسإولا على المسائل
المسألة عن وكفوا الناس من كثيرا ضن ذلك قالا فلما نبيه عن يخفف أن

يضيق ولم عليهم الله فوسإع ) الية ( أأشفقتم هذا بعد الله فأنزلا

عليه الله {صألى النبي ناجى من كان قالا مجاهد عن منصور بن سإعيد وأخرج
نزلت ثم طالب أبي بن علي ذلك صأنع من أولا وكان بدينار وسإلم} تإصدق

 عليكم الله وتإاب تإفعلوا لم فإذا الرخصة
) العالم وسإلم} على عليه الله {صألى طاعته فرض باب
فرضا العالم على طاعته فرض تإعالى الله أن خصائصه ومن نعيم أبو قالا

عنه نهاكم وما فخذوه الرسإولا آتإاكم وما فقالا إسإتثناء ول فيه شرط ل مطلقا
الناس على أوجب تإعالى الله وإن الله أطاع فقد الرسإولا يطع من وقالا فانتهوا
الله رسإولا في لكم كان لقد فقالا إسإتثناء بل مطلقا وفعل قول به التأسإي

في حسنة أسإوة لكم كان لقد فقالا بخليله التأسإي في واسإتثنى حسنة أسإوة
قرن تإعالى الله أن خصائصه ومن قالا لبيه إبراهيم قولا إل قالا أن إلى إبراهيم

ووعده وأحكامه وفرائضه ومعصيته طاعته ذكر عند كتابه في باسإمه إسإمه
( وأطيعو الرسإولا وأطيعوا الله وأطيعوا تإعالى فقالا وتإعظيما تإشريفا ووعيده

الذين المؤمنين إنما ورسإوله الله ) ويطيعون مؤمنين كنتم إن ورسإوله الله
ورسإوله بالله آمنوا
ومن وللرسإوله لله اسإتجيبوا ورسإوله الله من وآذان ورسإوله الله من براءة
يحادد ومن ورسإوله الله يشاقق ومن ورسإوله الله شاقوا ورسإولا الله يعص
حرما ما ورسإوله الله يحاربون رسإوله ول الله دون من يتخذوا ولم ورسإوله الله
إلى فردوه وللرسإولا خمسه لله فإن والرسإولا لله النفالا قل ورسإوله الله
الله أغناهم ورسإوله فضله من الله سإيؤتإينا ورسإوله الله آتإاهم ما والرسإولا الله

 عليه وأنعمت عليه الله أنعم ورسإوله الله كذبوا فضله من ورسإوله
خصائصه ومن سإبع ابن قالا عضوا وسإلم} عضوا عليه الله {صألى وصأفه باب
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قد وجهه في تإعالى فقالا عضوا عضوا كتابه في وصأفه وتإعالى سإبحانه الله إن
لسانه وفي عينيك تإمدن ل عينيه في تإعالى وقالا السماء في وجهك تإقلب نرى

وفي عنقك إلى مغلولة يدك تإجعل ول وعنقه يده وفي بلسانك يسرناه فإنما
) ظهرك أنقض الذي وزرك عنك ووضعنا صأدرك لك نشرح ألم وظهره صأدره
قلبك على نزله قلبه وفي

 عظيم خلق لعلى وأنك خلقه وفي
وزراء وسإلم} بأربعة عليه الله {صألى تإأييده باب
الله رسإولا قالا قالا عباس ابن عن والطبراني البزار أخرجه ما خصائصه ومن

السماء أهل من إثنين وزراء بأربعة أيدني الله وسإلم} ( إن عليه الله {صألى
) وعمر بكر أبي الرض أهل من وإثنين وميكائيل جبريل

الله {صألى النبي كان قالا الله عبد بن جابر عن نعيم وأبو ماجة ابن أخرجه وما
للملئكة ظهره وتإركوا أمامه أصأحابه مشى مشى وسإلم} إذا عليه
وسإلم} عليه الله {صألى النبي أن علي عن عساكر وابن الحاكم أخرجه وما
هم من لعلي ) قيل عشر أربعة وأعطيت رفقاء سإبعة أعطي نبي ( كل قالا
وسإلمان والمقداد وعثمان وعمر بكر وأبو وعقيل وجعفر وإبناي وحمزة أنا قالا

والزبير وطلحة وعمار
الشدائد زوالا ودعاء الحوائج قضاء دعاء

وخلف إل نبي من ما قالا محمد بن جعفر عن المؤتإلف في الدارقطني وأخرج
عليه الله {صألى الله رسإولا فينا خلف وقد مستجابة دعوة بيته أهل في

التي فأما فلحوائجنا الخرى وأما فلشدائدنا واحدة أما مجابتين وسإلم} دعوتإين
لحوائجنا التي وأما قيوما يا حي يا آبائي إله ويا إلهي يا يزلا لم دائما يا لشدائدنا

عني أقض محمد رب يا الله يا شيء منه يكفى ول شيء كل من يكفي من يا
الدين

والتسمي قيل بكنيته التكني وسإلم} بتحريم عليه الله {صألى اختصاصأه باب
النبياء من لحد ذلك يثبت ولم باسإمه
تإجمعوا وسإلم} ( ل عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن أخرج

) أقسم وأنا يعطي الله القاسإم أبو أنا وكنيتي إسإمي بين
رسإولا قالا قالا عمه عن النصاري عمرة أبي بن الرحمن عبد عن أحمد وأخرج

) بكنيتي أسإمي بين تإجمعوا وسإلم} ( ل عليه الله {صألى الله
رجل فنادى البقيع في وسإلم} كان عليه الله {صألى النبي أن أنس عن وأخرج

فقالا أعنك ( لم وسإلم} فقالا عليه الله {صألى النبي إليه فالتفت القاسإم أبا يا
) بكنيتي تإكنوا ول باسإمي ( سإموا
فغضبت محمدا فسماه غلما النصار من لرجل ولد قالا جابر عن الحاكم وأخرج
له ذلك وسإلم} فذكروا عليه الله {صألى النبي نستأمر حتى وقالوا النصار

أنا فإنما بكنيتي تإكنوا ول باسإمي تإسموا قالا ثم النصار أحسنت ( قد فقالا
) بينكم أقسم قاسإم

ل أما محمدا إسإمه كان سإواء القاسإم بأبي يكتني أن لحد وليس الشافعي قالا
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وجوز والكنية السإم بين الجمع كراهية على حمله من ومنهم الرافعي قالا
لزوالا بحياتإه مختص النهي وإن بعده التكني جواز إلى مالك وذهب الفراد
المنادى ظن عند باللتفات اليذاء وهو المعنى

التسمية فمنعوا آخرون شد الملقن بن الدين سإراج للشيخ الخصائص وفي
زكي الشيخ حكاه تإكنى ما كيف وسإلم} جملة عليه الله {صألى النبي بإسإم
المنذري الدين
بن عمر أن حزما بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن سإعد ابن اخرج قلت

فجاء أسإمائهم ليغير الدار فأدخلهم نبي إسإم إسإمه غلما كل جمع الخطاب
عامتهم وسإلم} سإمى عليه الله {صألى الله رسإولا أن البينة فأقاموا آباؤهم
 فيهم ابي وكان بكر أبو قالا عنهم فخلى

تإوقيره ووجوب باسإمه التسمي وسإلم} بفضل عليه الله {صألى اختصاصأه باب
واحترامه وتإعظيمه

عليه الله {صألى النبي أن أنس عن والحاكم يعلى وأبو عدي وابن البزار أخرج
) تإلعنونهم ثم محمدا أولدكم ( تإسمون وسإلم} قالا

وسإلم} يقولا عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت رافع ابي عن البزار وأخرج
) تإحرموه ول تإضربوه فل محمدا سإميتم ( إذا

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عباس ابن عن الطبراني وأخرج
حديث من مثل ) وأخرج جهل فقد محمدا أحدهم يسم فلم ثلثة له ولد ( من
واثلة

ابن عن عثمان بن جهم عن فديك أبي ابن طريق من عاصأم أبي ابن وأخرج
بإسإمي تإسمى ( من وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي عن أبيه عن جشيب

)  القيامة يوما إلى وراحت البركة عليه غدت بركتي يرجو
به الله على يقسم أن وسإلم} بجواز عليه الله {صألى اختصاصأه باب

نعيم وأبو وصأححه والدعوات الدلئل في والبيهقي تإاريخه في البخاري أخرج
عليه الله {صألى النبي أتإى ضريرا رجل أن حنيف بن عثمان عن المعرفة في

خير وهو ذلك أخرت شئت إن قالا يعاقبني أن لي تإعالى الله ادع وسإلم} فقالا
ويصلي الوضوء فيحسن يتوضأ أن فأمره فادعه قالا الله دعوت شئت وإن لك

{صألى محمد بنبيك إليك وأتإوجه أسإألك إني اللهم الدعاء بهذا ويدعو ركعتين
يا الرحمة وسإلم} نبي عليه الله

في شفعه اللهم لي فيقضيها هذه حاجتي في ربي إلى بك أتإوجه إني محمد
أبصر وقد فقاما الرجل ففعل
للعمي البصر رد دعاء

أن حنيف بن سإهل بن أمامة أبي عن المعرفة في نعيم وأبو البيهقي وأخرج
ول إليه يلتفت ل عثمان وكان حاجة في عفان بن عثمان إلى يختلف كان رجلل
الميضأة أئت له فقالا ذلك إليه فشكا حنيف بن عثمان فلقي حاجته في ينظر

إليك وأتإوجه أسإألك إني اللهم قالا ثم ركعتين فصلى المسجد ائت ثم فتوضأ
إلى بك أتإوجه إني محمد يا الرحمة وسإلم} نبي عليه الله {صألى محمد بنبيك
وصأنع الرجل فانطلق أروح حتى رح ثم حاجتك واذكر حاجتي لي فيقضي ربي
 أتإى ثم ذلك
معه فأجلسه عثمان على فأدخله بيده فأخذ البواب فجاء عفان بن عثمان باب
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عنده من خرج الرجل أن ثم حاجة من لك كانت ما أنظر فقالا الطنفسة على
ول حاجتي في ينظر كان ما خيرا الله جزاك له فقالا حنيف بن عثمان فلقي
عليه الله {صألى النبي رأيت ولكني كلمته ما قالا كلمته حتى إلي يلتفت

الله رسإولا يا قالا تإصبر او له فقالا بصره ذهاب إليه فشكا ضرير وسإلم} وجاء
قل ثم ركعتين وصأل فتوضأ الميضأة ائت فقالا علي شق وقد قائد لي ليس
وسإلم} نبي عليه الله {صألى محمد بنبيك إليك وأتإوجه أسإألك إنس اللهم

في شفعه اللهم بصري عن لي فيجلي ربي إلى بك أتإوجه إني محمد يا الرحمة
نفسي في وشفعني

ضرر به يكن لم كأن الرجل دخل حتى تإفرقنا ما الله فو عثمان قالا
النبي على مقصورا هذا يكون ان ينبغي السلما عبد بن الدين عز الشيخ قالا

بغيره تإعالى الله على يقسم ل وأن آدما ولد سإيد وسإلم} لنه عليه الله {صألى
هذا يكون وأن درجته وأن درجته في ليسوا لنهم والولياء والملئكة النبياء من
انتهى ومرتإبته درجته علو على وسإلم} تإنبيها عليه الله {صألى به خص مما

عليه الخطأ جواز بعدما اختصاصأه باب
وسإلم} ل عليه الله {صألى كان هريرة أبي ابن قالا تإفسيره في المارودي قالا

من بعده فليس النبيين خاتإم لنه النبياء من غيره على ويجوز الخطأ عليه يجوز
ل أنه الحق الماما قالا منه تإعالى الله عصمه فلذلك بخلفهم خطأه يستدرك

 اجتهاده ء يخطى
ثواب وأن العالمين نساء سإائر على وزوجاتإه بناتإه بتفضيل اختصاصأه باب

مضاعف وعقابهن زوجاتإه

من النبي نساء يا تإعالى وقالا النساء من كأحد لستن النبي نساء يا تإعالا قالا
اليتين منكن يأت

وسإلم} ( خير عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا علي عن الترمذي وأخرج
) فاطمة نسائها وخير مريم نسائها
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عروة عن أسإامة أبي بن الحارثا وأخرج

) عالمها نساء خير وفاطمة عالمها نساء خير وسإلم} ( مريم
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا الخدري سإعيد أبي عن نعيم أبو وأخرج

) عمران بنت مريم من كان ما إل الجنة أهل نساء سإيدة وسإلم} ( فاطمة
( يا قالا وسإلم} أنه عليه الله {صألى النبي عن علي عن نعيم أبو وأخرج
) لرضاك ويرضى لغضبك يغضب الله إن فاطمة
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا مسعود ابن عن نعيم أبو وأخرج

) النار على وذريتها الله فحرمها فرجها حصنت فاطمة ( إن
يعلى أبو أخرجه ما أزواجه على بناتإه تإفضيل على به يستدلا ومما حجر ابن قالا
وسإلم} ( تإزوج عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عمر أن عمر ابن عن

) حفصة من عثمان وتإزوج خيرا عثمان من خيرا حفصة
وسإلم} ( عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أمامة أبي عن الطبراني وأخرج
وسإلم} ) الحديث عليه الله {صألى رسإولا أزواج مرتإين أجرهم يؤتإون أربعة
الخرة في والخر الدنيا في أحدهما وقيل الخرة في مرتإين الجر العلماء قالا

الخرة في وعذاب الدنيا في عذاب فقيل العذاب مضاعفة في واختلف
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وقالا كفارات الحدود لن الخرة في يعاقب لم الدنيا في عوقب إذا وغيرهن
الدنيا في حدان مقاتإل

مائة فيجلد الدنيا في يضاعف فذقهن من عذاب وكذا جبير بن سإعيد قالا
وسإتين

قاذفها وأن عائشة بغير خاص ذلك أن بعضهم عن عياض للقاضي الشفاء وفي
سإائرهن من واحدة قذف من يقتل وقيل يقتل
إنما غيره وعمل عملك ليحبطن أشركت لئن تإعالى قالا التلخيص صأاحب قالا

الية إليهم تإركن كدت لقد فيه تإعالى وقالا قالا الكفر على بالموت يحبط

العالمين جميع على أصأحابه وسإلم} بتفضيل عليه الله {صألى اختصاصأه باب
قالا قالا الله عبد بن جابر عن السنة كتاب في جرير ابن أخرج النبيين سإوى

جميع على أصأحابي اختار الله وسإلم} ( إن عليه الله {صألى الله رسإولا
وعمر بكر أبا أربعة أصأحابي من واختار والمرسإلين النبيين سإوى العالمين
على أمتي واختار خير كلهم أصأحابي وفي أصأحابي خير فجعلهم وعليا وعثمان

تإترى والثالث والثاني الولا القرن قرون أربعة امتي من وأختار المم سإائر
) فردا الرابع والقرن

العلم في رقي وإن بعده من كل من أفضل الصحابة من كل الجمهور قالا
 والعمل

وبأن البلد سإائر على بلديه وسإلم} بتفضيل عليه الله {صألى اختصاصأه باب
البقعة وبأن المساجد سإائر على مسجده وبفضل يدخلها ل والطاعون الدجالا

والعرش الكعبة من أفضل فيها دفن التي
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا الزبير بن الله عبد عن احمد أخرج

المساجد من غيره من صألة ألف من أفضل هذا مسجدي في وسإلم} ( صألة
مسجدي في الصلة من افضل الحراما المسجد في وصألة الحراما المسجد إل

) صألة بمائة هذا
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا أن عدي بن الله عبد عن الترمذي وأخرج

) الله إلى الله أرض وأحب الله أرض لخير إنك ( والله لمكة قالا
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن الحاكم وأخرج
) إليك البقاع أحب في فاسإكني إلى البقاع أحب من أخرجتني إنك ( اللهم
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن أحمد وأخرج

الطاعون يدخلها ل ملك منها نقب كل على بالملئكة محفوفتان ومكة ( المدينة
) الدجالا ول

{صألى قبره غير في والمدينة مكة بين التفضيل في الخلف محل العلماء قالا
ذكر بل الكعبة من أفضل ة بل بالجماع البقاع وأفضل هو وسإلم} أما عليه الله
 العرش من أفضل أنه الحنبلي عقيل ابن
وجعل الغنائم بإحللا شريعته وسإلم} في عليه الله {صألى اختصاصأه باب

القولين أحد في بالوضوء التيمم وهو طهورا والتراب مسجدا كلها الرض
 في تإقدمت آثار وفي السابقة الحاديث من عدة في الولا الثلثة تإقدمت

والنجيل التوراة في ذكره باب
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وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا أن الدرداء أبي عن الطبراني وأخرج
وجعل الملئكة تإصف كما الصلة في نصف وأمتي أنا جعلت بأربع ( فضلت
) الغنائم لي وأحلت مسجدا الرض لي وجعلت وضوءا لي الصعيد

إن الصحيحين بحديث المة هذه خصائص من الوضوء لن يستدلا الحليمي قالا
) الوضوء آثار من محجلين غرا القيامة يوما يدعون أمتي
الحديث وفي كيف الوضوء أصأل ل والتحجيل الغرة به اختصت الذي بأن ورد
قبلي من النبياء ووضوء وضوئي هذا
يكون أن يحتمل ثبوتإه تإقدير وعلى ضعيف حديث هذا ان والجواب حجر ابن قالا

المة هذه إل أممهم دون النبياء خصائص من الوضوء
 في تإقدما فقد يؤيده ما ورد قد الحتمالا هذا قلت
وسإلم} عليه الله {صألى أمته صأفة في والنجيل التوراة في ذكره باب

كعب عن والدارمي مرفوعا مسعود ابن عن نعيم أبو رواه أطرافهم يوضئون
كما صألة كل في يتطهروا أن عليهم افترضت وهب عن وللبيهقي الحبار

النبياء على افترضت
دعا قالا بريدة عن لهيعة ابن فيه بسند الوسإط في أخرج الطبراني رأيت ثم

هذا فقالا واحدة واحدة فتوضأ وسإلم} بوضوء عليه الله {صألى الله رسإولا
وضوء هذا فقالا إثنتين إثنتين تإوضأ ثم به إل الصلة الله يقبل ل الذي الوضوء

ثم قبلكم المم
تإصريح هذا وفي قبلي من النبياء ووضوء وضوئي هذا فقالا ثلثا ثلثا تإوضأ
كان كما التثليت وهو عنهم لنا خصوصأية فيه ثم السابقة للمم الوضوء بكون

 للنبياء
تإجمع ولم الخمس الصلوات وسإلم} بمجموع عليه الله {صألى اختصاصأه باب
قبله نبي يصلها ولم العشاء صألى من أولا وبأنه لحد

عليه تإيب لما آدما إن قالا عائشة بن محمد بن الله عبيد عن الطحاوي أخرج
فصلى الظهر عند إسإحاق وفدى الصبح فصارت ركعتين صألى الفجر عند

فرأى يوما قالا لبثت كم له فقيل عزير وبعث الظهر فصارت أربعا إبراهيم
عند وغفرلداود العصر فصارت ركعات أربع فصلى يوما بعض أو فقالا الشمس
ثلثا المغرب فصارت الثالثة في فجلس فجهد ركعات أربع فصلى فقاما المغرب

وسإلم}  عليه الله {صألى نبينا الخرة العشاء صألى من وأولا

وسإلم} ليلة عليه الله {صألى النبي أعتم قالا موسإى أبي عن البخاري واخرج
حضره لمن قالا صألتإه قضى فلما فصلى خرج ثم الليل ابهار حتى بالعشاء

الساعة هذه يصلي الناس من أحد ليس أنه عليكم الله نعمة من فإن ( ابشروا
غيركم أحد الساعة هذه صألى ما قالا أو غيركم
عليه الله {صألى الله رسإولا أخر قالا مسعود ابن عن والنسائي أحمد وأخرج

( فقالا الصلة ينتظرون الناس فإذا المسجد إلى خرج ثم العشاء وسإلم} صألة
) غيركم الساعة هذه الله يذكر أحد الديان هذه أهل من ليس أنه أما

بن معاذ عن سإننه في والبيهقي المصنف في شيبة أبي وابن داود أبو وأخرج
ظن حتى ليلة العتمة وسإلم} صألة عليه الله {صألى الله رسإولا أخر قالا جبل
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على بها فضلتم فإنكم الصلة بهذه ( أعتموا فقالا خرج ثم صألى قد أن الظان
) قبلكم أمة تإصلها ولم المم سإائر
الكعبة واسإتقبالا والتأمين وسإلم} بالجمعة عليه الله {صألى اختصاصأه باب

السلما وتإحية الملئكة كصف الصلة في والصف
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا أن هريرة وأبي حذيفة عن مسلم أخرج
وكان السبت يوما لليهود فكان قبلنا كان من الجمعة عن الله ( أضل قالا

الدنيا أهل من الخرون نحن القيامة يوما لنا تإبع هم وكذلك الحد يوما للنصارى
) الخلئق قبل لهم المقضي القيامة يوما الولون
النبي أصأحاب عن لنا ذكر قالا أنس بن الربيع طريق من عساكر ابن وأخرج
زكريا بن يحيى أن إسإرائيل بني علماء من سإعوا وسإلم} فيما عليه الله {صألى
يموت حتى بهن يعمل من وأنه كلمات بخمس أرسإل والسلما الصلة عليهما

والصلة شيئا به يشركوا ول الله يعبدوا أن القيامة يوما عليه حساب ل فإنه
معه وزاد الخمس هؤلء محمدا أعطى الله وأن الله وذكر والصياما والصدقة

والجهاد والهجرة والطاعة والسمع الجمعة أخر خمسا
وسإلم} عليه الله {صألى النبي أن عائشة عن سإننه في والبيهقي أحمد وأخرج

لها الله هدانا التي الجمعة على حسدونا كما شيء على يحسدونا ل ( أنهم قالا
الماما خلف قولنا وعلى عنها وضلوا لنا الله هدانا التي القبلة وعلى عنها وضلوا
)  آمين

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عباس ابن عن ماجة ابن وأخرج
) والتامين السلما على حسدتإكم ما شيء على اليهود حسدتإكم ( ما

عليه الله {صألى النبي أن جبل بن معاذ عن الوسإط في الطبراني وأخرج
السلما رد ثلثا من أفضل على المسلمين يحسدوا لم اليهود ( إن وسإلم} قالا

) آمين المكتوبة في إمامهم خلف وقولهم الصفوف وإقامة
{صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن مسنده في أسإامة أبي بن الحارثا وأخرج

وأعطيت الصفوف في صألة أعطيت خصالا ثلثا وسإلم} ( أعطيت عليه الله
تإحية وهي السلما

الله يكون أن إل قبلكم كان ممن أحد يعطها ولم آمين وأعطيت الجنة أهل
هارون ويؤمن يدعو كان موسإى فإن هارون أعطاها
الله رسإولا قالا قالا حذيفة عن نعيم وأبو والبيهقي شيبة أبي ابن وأخرج
لنا كلها الرض جعلت بثلثا الناس على وسإلم} ( فضلت عليه الله {صألى
هؤلء وأتإيت الملئكة كصفوف صأفوفنا وجعلت طهورا لنا تإربتها وجعلت مسجدا
ول قبلي أحد منه يعطه لم العرش تإحت كنز من البقرة سإورة آخر من اليات
 بعدي أحد منه يعطى

والقامة وسإلم} بالذان عليه الله {صألى اختصاصأه باب
من لي عمومة أخبرني قالا أنس بن عمير أبي عن منصور بن سإعيد أخرج

لها الناس يجمع كيف وسإلم} بالصلة عليه الله {صألى النبي اهتم قالو النصار
يعجبه فلم القنع له فذكر ذلك يعجبه فلم الصلة حضور عند راية أنصب له فقيل
امر من هو وقالا ذلك يعجبه فلم الناقوس له وذكر اليهود أمر من هو وقالا ذلك

 منامه في الذان فأري مهتم وهو زيد بن الله عبد فانصرف النصارى
فيها وبالجماعة الصلة في وسإلم} بالركوع عليه الله {صألى اختصاصأه باب
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مشروعية أن الراكعين مع واركعوا تإعالى قوله في المفسرين من جماعة ذكر
ولذا إسإرائيل بني صألة في ركوع ل وأنه الملة بهذه خاص الصلة في الركوع
وسإلم}  عليه الله {صألى محمد أمة مع بالركوع أمرهم

أولا قالا علي عن الوسإط في والطبراني البزار أخرجه بما له يستدلا وقد قلت
) أمرت ( بهذا قالا هذا ما الله رسإولا يا فقلت العصر صألة فيها ركعنا صألة

الصلوات فرض قبل وصألى الظهر صألة ذلك قبل صألى أنه السإتدللا ووجه
صألة لخلو قرينة ركوع بل السابقة الصلة فكون ذلك وغير الليل قياما الخمس

منه السابقة المم
وسإلم} ( من عليه الله {صألى قوله في المجمع شرح في فرشته ابن وذكر
بالجماعة الصلة صألتإنا اللهم بقوله ) أراد منا فهو قبلتنا واسإتقبل صألتإنا صألى

 قبلنا فيمن موجودة منفردا الصلة لن
الحمد ولك ربنا وسإلم} بقوله عليه الله {صألى اختصاصأه باب

عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالت عائشة عن سإننه في البيهقي أخرج
ربنا واللهم والتأمين التسليم بثلثا حسدنا بشيء اليهود تإحسدنا وسإلم} ( لم

 الحمد لك
النعلين في وسإلم} بالصلة عليه الله {صألى اختصاصأه باب

الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أوس بن شداد عن منصور بن سإعيد أخرج
) باليهود تإشبهوا ول نعالكم في وسإلم} ( صألوا عليه

في يصلون ل فإنهم اليهود خالفوا بلفظ سإنتهما في والبيهقي داود أبو وأخرجه
) ونعالهم ل خفافهم

المحراب في الصلة وسإلم} بكراهة عليه الله {صألى اختصاصأه باب
المحراب في يصلي قائم وهو الملئكة فنادتإه تإعالى قالا قبلنا لمن كان وقد

الله رسإولا قالا قالا الجهني موسإى عن المصنف في شيبة أبي ابن أخرج
مساجدهم في يتخذوا لم ما بخير أمتي تإزالا وسإلم} ( ل عليه الله {صألى
) النصارى كمذابح مذابح
{صألى محمد أصأحاب كان قالا الجعد أبي بن عبيد عن شيبة أبي ابن وأخرج

المساجد في المذابح تإتخذ أن الساعة إشراط من إن وسإلم} يقولون عليه الله
الطاقات يعني

المحاريب هذه اتإقو قالا مسعود ابن عن شيبة أبي ابن وأخرج
المذابح تإتخذ أن الساعة أشراط من إن قالا ذر أبي عن شيبة أبي ابن وأخرج

المساجد في
الطاق في الصلة كره أنه علي عن شيبة أبي ابن وأخرج
خالد وأبي الجعد أبي بن وسإالم النخعي وإبراهيم الحسن عن مثله وأخرج
الوالبي
المذابح هذه اتإقوا مرفوعا عمرو ابن عن سإننه في والبيهقي الطبراني وأخرج

 المحاريب يعني
المصيبة عند والسإترجاع وسإلم} بالحوقلة عليه الله {صألى اختصاصأه باب

بالتكبير الصلة وافتتاح
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 في الحوقلة حديث تإقدما
النبي قالا قالا عباس ابن عن الطبراني وأخرج الذكر ورفع الصدر شرح باب

يقولو أن المم من أحد يعطه لم شيئا أمتي وسإلم} ( أعطيت عليه الله {صألى
) راجعون إليه وإنا لله إنا المصيبة عند

يعط لم قالا جبير بن سإعيد عن تإفسيرهما في جرير وابن الرزاق عبد وأخرج
الصلة عليه يعقوب قولا إلى تإسمعون أل المة هذه غير السإترجاع أحد

يوسإف على أسإفا يا والسلما
إل أحد التكبير يعط لم قالا أبان عن معمر إنا المصنف في الرزاق عبد وأخرج

المة هذه
كان شيء بأي سإئل أنه العالية أبي عن المصنف في شيبة أبي ابن وأخرج
 والتهليل والتسبيح بالتوحيد قالا الصلة يستفتحون النبياء

الذنوب لهم تإغفر أمته أن وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب
عليها ويثابون بطونهم في صأدقاتإهم ويأكلون تإوبة هم الندما وبأن بالسإتغفار

لهم اسإتجيب الله دعوا وما الخرة في إدخاره مع الدنيا في الثواب لهم ويعجل
 في الخصالا هذه أكثر أحاديث تإقدمت

والنجيل التوراة في ذكره باب
إل يعطها لم خصالا ثلثا المة هذه أعطيت قالا كعب عن الفريابي وأخرج
شهيد وأنت حرج ول بلغ له وسإلم} يقالا عليه الله {صألى النبي كان النبياء

حرج من الدين في عليكم جعل وما المة لهذه وقالا أجبك وادع قومك على
لكم اسإتجب ادعوني وقالا الناس على شهداء لتكونوا وقالا

وما تإعالى قوله في هريرة أبي عن نعيم وأبو والبيهقي والحاكم النسائي وأخرج
أن قبل لكم اسإتجبت محمد أمة يا نودوا قالا نادينا إذ الطور بجانب كنت

تإسألوني أن قبل وأعطيتكم تإدعوني
وسإلم} عليه الله {صألى النبي سإألت قالا عبسة بن عمرو عن نعيم أبو وأخرج

الرحمة كانت وما النداء كان ما نادينا إذ الطور بجانب كنت وما تإعالى قوله عن
محمد أمة يا نادى ثم عاما بألفي خلقه يخلق أن قبل الله كتبه الله كتاب قالا

أن قبل لكم وغفرت تإسألوني ان قبل أعطيتكم غضبي رحمتي سإبقت
محمدا وأن الله إل إله ل أن يشهد منكم يشهد منكم لقيني فمن تإستغفروني

الجنة أدخلته ورسإولي عبدي

كون بعضهم قالا والتوبة الندما مرفوعا مسعود ابن عن والحاكم أحمد وأخرج
 المة هذه خصائص من تإوبة الندما
وبشهر القدر وبليلة الجابة وسإلم} بساعة عليه الله {صألى اختصاصأه باب

لهل وكان وبالنحر الضحى وبعيد فيه المكفرة الخمس وبالخصالا رمضان
الفطر وبتعجيل وبالسحور الشق الكتاب لهل زكان وباللحد الذبح الكتاب
القونوي ذكره فيما عرفة وبيوما الفجر إلى ليل والجماع والشرب الكل وبإباحة

سإنتين كفارة عرفة صأوما وبجعل التعرف شرح في
تإعالى الله زادها المة بهذه مختصة القدر ليلة المهذب شرح في النووي قالا

قبلنا كان لمن تإكن لم شرفا
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وسإلم} أرى عليه الله {صألى الله رسإولا أن بلغني الموطأ في مالك قالا
يبلغوا ل أن أمته أعمار تإقاصأر فكأنه ذلك من الله شاء ما او قبله الناس أعمار

من خبر القدر ليلة الله فأعطاه العمر طولا في غيرهم بلغه الذي العمل من
المسند التفسير في بينتها شواهد وله شهر ألف

وسإلم} ( إن عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن الديلمي وأخرج
) قبلهم كان من يعطها ولم القدر ليلة لمتي وهب الله

على كتب كما الصياما عليكم كتب تإعالى قوله في عطاء عن جرير ابن وأخرج
أياما ثلثة الصياما عليكم كتب قالا معدودات أياما تإتقون لعلكم قبلكم من الذين

رمضان شهر الله فرض ثم ذلك قبل الناس صأياما هذا وكان شهر كل من
قبلكم من الذين على كتب كما تإعالى قوله في السدى عن جرير ابن وأخرج

يأكلوا ل أن عليهم وكتب رمضان عليهم كتب النصارى هم قبلنا من الذين قالا
صأياما النصارى على فاشتد رمضان شهر النساء ينكحوا ول النوما بعد يشربوا ول

نزيد وقالوا والصيف الشتاء بين الفصل في صأياما فجعلوا فاجتمعوا رمضان
تإصنع كما يصنعون المسلمون يزلا فلم صأنعنا ما بها نكفر يوما عشرين
كان ما الخطاب بن وعمر صأرمة بن قيس أبي امر من كان كان حتى النصارى

الفجر طلوع إلى والجماع والشرب الكل لهم تإعالى الله فأحل

عليه الله {صألى رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن الترغيب في الصأبهاني وأخرج
قبلهم كانت أمة يعطهن لم خصالا خمس رمضان في أمتي وسإلم} ( أعطيت

الملئكة لهم وتإستغفر المسك رائحة من الله عند أطيب الصائم فم خلوف
إليه يصلون كانوا ما إلى فيه يصلون فل الشياطين مرده وتإصفد يفطروا حتى

عنهم يلقوا أن الصالحون عبادي يوشك فيقولا يوما كل في جنته الله ويزين
الله رسإولا يا فقالوا رمضان من ليلة آخر في لهم ويغفر إليك ويصيروا المؤنة

عمله إنقضاء عند أجره يوفي إنما العامل ولكن ل قالا القدر ليلة هي
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا وأن عمرو ابن عن وصأححه الحاكم وأخرج

) المة لهذه الله جعله الضحى بعيد ( أمرت قالا
وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي عن العاص بن عمرو عن مسلم وأخرج
) السحر آكلة الكتاب أهل وصأياما صأيامنا بين ما ( فضل
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن ماجة وابن داود أبو وأخرج

والنصارى اليهود أن الفطر الناس عجل ما ظاهرا الدين هذا يزالا وسإلم} ( ل
) يؤخرون
كان قال وعكرمة مجاهد عن تإفسيرهما في المنذر وابن حاتإم أبي ابن وأخرج

وانحر لربك فصل فذبحوها قرأ ثم النحر لكم وأنتم الذبح إسإرائيل لبني
لنا ( اللحد وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي أن عباس ابن عن الربعة وأخرج
) لغيرنا والشق
وسإلم} عليه الله {صألى النبي ان البجلي الله عبد بن جرير عن أحمد وأخرج

) الكتاب لهل والشق لنا ( اللحد قالا
صأوما عن وسإلم} سإئل عليه الله {صألى النبي أن قتادة أبي عن مسلم وأخرج

يكفر قالا عرفة يوما صأوما عن وسإئل الماضية السنة يكفر فقالا عاشوراء يوما
والباقية الماضية السنة

وسإلم} عليه الله {صألى النبي سإنة عرفه يوما لن كذلك كان وإنما العلماء قالا
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سإنة على تإضاعف نبينا سإنة فجعل السلما عليه موسإى سإنة عاشوراء ويوما
الجر في موسإى
قرأت الله رسإولا يا قلت قالا سإليمان عن الحاكم أخرجه ما ذلك من ويقرب

وبعده قبله الوضوء الطعاما بركة فقالا قبله الوضوء الطعاما بركة التوراة في
الطعاما قبل الوضوء مرفوعا عائشة عن نيسابور تإاريخ في الحاكم روى وقد

حسنتان وبعده حسنة

وبإباحة الصلة في الكلما وسإلم} بتحريم عليه الله {صألى اختصاصأه باب
قبلنا من كان مما العكس على الصوما في الكلما
رسإولا قدما قالا القرظي كعب بن محمد عن سإننه في منصور بن سإعيد أخرج

حوائجهم في الصلة في يتكلمون والناس وسإلم} المدينة عليه الله {صألى الله
لله وقوموا الية هذه نزلت حتى حوائجهم في الصلة في الكتاب أهل يتكلم كما

قانتين
أهل كل قالا قانتين لله وقوموا تإعالى قوله في عباس ابن عن جرير ابن وأخرج

مطيعين لله أنتم فقوموا يتكلمون يعني فيها يقومون دين
المساك صأومهم المم من قبلنا من كان الترمذي شرح في العربي ابن وقالا
بحذف المة لهذه الله فأرخص حرج في فكانو والشراب الطعاما مع الكلما عن

ورخص الكلما عن المساك وهو صأومها نصف وحذف الليل وهو زمانها نصف
 فيه لها

المم وآخر المم خير أمته وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب
صأدورهم في كتابهم لحفظ ميسرون وأنهم يفضحوا ولم عندهم المم ففضحت

وسإمى والمؤمنون المسلمون تإعالى الله أسإماء من إسإمان لهم أشتق وأنهم
أممهم دون النبياء إل الوصأف بهذا يوصأف ولم السإلما دينهم

للذكر القرآن يسرنا ولقد تإعالى وقالا للناس أخرجت أمة خير كنتم تإعالى قالا
هذا وفي قبل من المسلمين سإماكم هو وجل عز وقالا
سإمع أنه حيدة بن معاوية عن والحاكم ماجة وابن وحسنه والترمذي أحمد أخرج
للناس أخرجت أمة خير كنتم تإعالى قوله وسإلم} في عليه الله {صألى النبي
تإعالى الله على واكرمها خيرها أنتم أمة سإبعين تإتمون إنكم قالا

في اسإتجابة أكثر أمة تإكن لم قالا كعب بن أبي عن حاتإم أبي ابن وأخرج
للناس أخرجت أمة خير كنتم تإعالى قالا ثم فمن المة هذه من السإلما

قالا مكحولا عن المصنف في شيبة أبي وابن مسنده في راهويه ابن وأخرج
اصأطفى والذي ل عمر فقالا يطلبه فأتإاه حق اليهود من رجل على لعمر كان

على محمدا الله اصأطفى ما والله اليهودي فقالا أفارقك ل البشر على محمدا
فقالا وسإلم} فأخبره عليه الله {صألى النبي اليهودي فأتإى عمر فلطمه البشر
خليل وإبراهيم الله صأفي آدما يهودي يا بل لطمته من فأرضه عمر يا أنت ( أما
الله تإسمى يهودي يا بل الله حبيب وأنا الله روح وعيسى الله نجي وموسإى الله

المؤمن وهو المسلمين أمتي بها وسإمى السلما هو أمتي بهما سإمي باسإمين
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وبعد غد ولكم اليوما لنا دخر يوما طلبتم يهودي يا بل المؤمنين أمتي بها وسإمى
بل القيامة يوما السابقون الخرون ونحن الولون أنت يهودي يا بل للنصارى غد
تإدخلها حتى المم على محرمة وهي أدخلها حتى النبياء على محرمة الجنة أن

 في صأدورهم في أناجيلهم الحديث وتإقدما أمتي
 قريبا المم آخر كونهم وحديث والنجيل التوراة في ذكره باب
في والئتزار العمامة في وسإلم} بالعذبة عليه الله {صألى اختصاصأه باب

الملئكة سإيماء وكلهما الوسإاط
 في أمته وصأف أحاديث في ذلك تإقدما
أوسإاطهم على ويأتإزرون ولفظه والنجيل التوراة في ذكره باب

رسإولا قالا قالا جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو طريق من الديلمي وأخرج
إلى ربها عند تإأتإزر الملئكة رأيت كما وسإلم} ( إئتزروا عليه الله {صألى الله

) سإوقها أنصاف
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عمر ابن عن الطبراني وأخرج
الملئكة سإيماء فإنها ظهوركم خلف وأرخوها بالعمائم عليكم
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا عمم قالت عائشة عن عساكر ابن وأخرج

( رأيت قالا ثم العشر ورق مثل عمامته من وتإرك عوف بن الرحمن عبد
) معتمين الملئكة

واضعا ربه رأى وسإلم} لما عليه الله {صألى أنه العذبة أصأل أن تإيمية ابن وذكر
 أصأل لذلك نجد لم العراقي قالا لكن بالعذبة الموضع ذلك أكرما كتفيه بين يده
كان الذي الصأر عنهم وضع أمته وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب
عليهم يجعل ولم قبلهم من على شدد مما كثيرا لهم وأحل قبلهم المم على
عليه اسإتكرهوا وما والنسيان بالخطأ المؤاخذة عنهم ورفع حرج من الدين في

ومن حسنة تإكتب بل سإيئة تإكتب لم بسيئة منهم هم من وأن النفس وحديث
في النفس قتل عنهم ووضع عشرا كتبت عملها فإن حسنة كتبت بحسنة هم

لهم اسإتجيب به دعوا وما الزكاة في المالا وربع النجاسإة موضع وقرض التوبة
غير نكاح في لهم ورخص أربع ونكاح والدية القصاص بين التخيير لهم وشرع
المراة آتإيان وفي ء الوطى سإوى الحائض مخالطة وفي المة نكاح وفي ملتهم
المسكر وشرب والتصوير العورة كشف عليهم وحرما شاؤا شق أي على
اليسر بكم الله يريد تإعالى وقالا حرج من الدين في عليكم جعل وما تإعالا قالا
ول ربنا أخطأنا أو نسينا إن تإؤاخذنا ل ربنا وجل عز وقالا العسر بكم يريد ول

عنهم ويضع تإعالى وقالا قبلنا من الذين على حملته كما إصأرا علينا تإحمل
فإني عني عبادي سإألك ( وإذا تإعالى وقالا عليهم كانت التي والغللا إصأرهم
) الية دعان إذا الداع دعوة أجيب قريب
عباس لبن هريرة أبو قالا قالا سإيرين ابن عن تإفسيره في حاتإم أبي ابن أخرج

أن حرج من علينا إما حرج من الدين في عليكم جعل ما يقولا تإعالى الله إن
عنكم وضع إسإرائيل بني على الذي الصأر ولكن بلى قالا نسرق أو نزني
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من تإعالى الله بعث ما قالا كعب بن محمد عن تإفسيره في الفرياني وأخرج
وإن الية هذه عليه الله أنزلا إل الكتاب عليهم أنزلا رسإولا من أرسإل ول نبي

على تإأتإي المم فكانت الية الله به يحاسإبكم تإخفوه أو أنفسكم في ما تإبدوا
جوارحنا تإعمله ولم أنفسنا به تإحدثا بما نؤاخذ ويقولون ورسإلها أنبيائها

على وسإلم} اشتد عليه الله {صألى النبي على نزلت فلما ويضلون فيكفرون
به تإحدثا بما أنؤاخذ الله رسإولا يا فقالوا قبلهم المم على اشتد ما المسلمين

ربكم إلى واطلبوا وأطيعوا فاسإمعوا ( نعم قالا جوارحنا تإعمله ولم أنفسنا
ما إل النفس حديث عنهم الله فوضع الية الرسإولا آمن تإعالى قوله فذلك

شر من اكتسبت ما وعليها خير من كسبت ما لها الجوارح عملت
في ما تإبدوا إن الية هذه نزلت لما قالا عباس ابن عن والترمذي مسلم وأخرج

من يدخل لم شيء منه قلوبهم في دخل الله به يحاسإبكم تإخفوه أو أنفسكم
وأطعنا سإمعنا ( قولوا وسإلم} فقالا عليه الله {صألى للنبي فقالوا شيء

آخر إلى الرسإولا آمن الله فأنزلا قلوبهم في اليمان الله ) فألقى وسإلمنا
السورة
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن الشيخان وأخرج

) به تإعمل أو تإتكلم لم ما أنفسها به حدثت ما أمتي عن لي تإجاوز الله ( إن
الله رسإولا قالا قالا عباس ابن عن ماجة وابن والحاكم حبان وابن أحمد وأخرج
وما والنسيان الخطأ أمتي عن وضع الله وسإلم} ( إن عليه الله {صألى

) عليه اسإتكرهوا
وسإلم} ( إن عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا ذر أبي عن ماجة ابن وأخرج

) عليه اسإتكرهوا وما الخطأ أمتي عن لي تإجاوز الله

عن عساكر وابن نعيم وأبو الغيلنيات في الشافعي بكر وابو أحمد وأخرج
يرفع فلم وسإلم} يوما عليه الله {صألى الله رسإولا سإجد قالا اليمان بن حذيفة

في اسإتشارني ربي ( إن قالا رفع فلما فيها قبضت قد نفسه أن ظننا حتى
الثانية فاسإتشارني وعبادك خلقك رب يا شئت ما فقلت بهم يفعل ماذا أمتي

في أخزيك لن إني لي فقالا ذلك له فقلت الثالثة فاسإتشارني ذلك له فقلت
ألف كل مه ألفا سإبعون أمتي من معي الجنة يدخل من أولا أن وبشرني أمتك

وأعطاني تإعط وسإل تإجب أدع إلي أرسإل ثم حساب عليهم ليس ألفا سإبعون
صأدري لي وشرح صأحيحا حيا أمشي وأنا تإأخر وما ذنبي من تإقدما ما غفرلي ان

الجنة في نهرا الكوثر أعطاني وأنه تإغلب ول أمتي تإخزى ل أن أعطاني وأنه
شهرا يدي بين يسعى والرعب والنصر القوة أعطاني وأنه حوضي في يسيل

كثيرا لنا وأحل الغنيمة لمتي وطيب الجنة دخول النبياء أولا إني أعطاني وأنه
شكرا لي أجد فلم حرج من الدين في علينا يجعل ولم قبلنا من على شدد مما
السجدة هذه إل

ذكر أنه مسعود ابن عن الشعب في والبيهقي تإفسيره في المنذر ابن وأخرج
أحدهم أذنب إذا إسإرائيل بنو كان فقالا به الله فضلهم وما إسإرائيل بنو عنده
 أسإكفة على كفارتإه كتب وقد أصأبح ذنبا
والذي لكم فيغفر تإعالى الله تإستغفرون تإقولونه قول ذنوبكم كفارة وجعلت بابه

إذا والذيم فيها وما الدنيا من إلي أحب لهي آية الله أعطانا لقد بيده نفسي
اللية فاحشة فعلو
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كفارتإنا كانت لو الله رسإولا يا رجل قالا قالا العالية أبي عن جرير ابن وأخرج
الله أعطاكم وسإلم} ( ما عليه الله {صألى النبي فقالا إسإرائيل بني ككفارات

 على مكتوبة وجدها الخطيئة أحدهم أصأاب إذا إسإرائيل بنو كانت خير
خزي له كانت يكفرها لم وإن الدنيا في خزي له كان كفرها فإن وكفارتإها بابه
نفسه يظلم أو سإوءا يعمل ومن قالا ذلك من خبرا الله أعطاكم وقد الخرة في

) بينهن لما كفارات الجمعة إلى والجمعة الخمس والصلوات

قالا العجل عبدوا الذين قصة في طالب أبي بن علي عن حاتإم أبي ابن وأخرج
الرجل فجعل السكاكين فأخذوا بعضا بعضكم يقتل قالا تإوبتنا ما لموسإى قالا

قتل من يبالي ل وأمه وأباه أخاه يقتل
وسإلم} عليه الله {صألى النبي أن حسنة بن الرحمن عبد عن ماجة ابن وأخرج

منهم رجل فنهاهم بالمقاريض قرضوه البولا أصأابهم إذا إسإرائيل بنو ( كان قالا
) قبره في فعذب
وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي أن موسإى أبي عن وصأححه الحاكم وأخرج

) بالمقراض قرضه البولا أحدهم أصأاب إذا كان إسإرائيل بني ( إن
من امرأة على دخلت قالت عائشة عن المصنف في شيبة أبي ابن وأخرج
ليقرض إنه بلى قالت كذبت قلت البولا من القبر عذاب إن فقالت الية اليهود

) وسإلم} صأدقت عليه الله {صألى النبي فقالا والثوب الجلد منه
كانوا اليهود أن أنس عن ماجة وابن والنسائي والترمذي ومسلم أحمد وأخرج

أصأحاب فسألا البيوت في يجامعوها ولم يواكلوها لم فيهم المرأة حاضت إذا
فقالا المحيض عن ويسئلونك تإعالى الله وسإلم} فأنزلا عليه الله {صألى النبي

) فقالا النكاح إل شيء كل وسإلم} ( اصأنعوا عليه الله {صألى الله رسإولا
فيه خالفنا إل شيئا أمرنا من يدع أن الرجل هذا يريد ما اليهود
وكانت الحيض يبالون ول الحيض يجامعون النصارى كانت التفسير كتب وفي

المرين بين بالقصد الله فأمر شيء كل في يعتزلونهن اليهود
إل النساء يأتإون ل الكتاب أهل كان قالا عباس ابن عن والحاكم داود أبو وأخرج

أخذوا قد النصار من الحي هذا وكان المرأة تإكون ما أسإتر وذلك حرف على
الله فأنزلا العلم من غيرهم على فضل لهم أن يرون كانوا فعلهم من بذلك
ومستلقيات ومدبرات مقبلت شئتم أنى حرثكم فأتإوا لكم حرثا نساؤكم تإعالى

يكرهون اليهود كان قالا الهمداني مرة عن المصنف في شيبة أبي ابن وأخرج
يأتإوا أن للمسلمين الله فرخص ) الية لكم حرثا ( نساؤكم فنزلت البراك
خلفهن من أو أيديهن بين من شاءوا أني شاءوا كيف الفروج في النساء

وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي أن أنس عن المعرفة في نعيم أبو وأخرج
في الجلوس أمتي رهبانية وإن الرهبانية علينا تإكتب لم إنها مظعون بن لعثمان

والعمرة والحج للصلوات انتظارا المساجد
( لكل وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي أن أنس عن يعلى وأبو أحمد وأخرج

) الله سإبيل في الجهاد المة هذه ورهبانية رهبانية نبي
السياحة في لي ائذن الله رسإولا يا قالا رجل أن أمامة أبي عن داود أبو وأخرج
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) الله سإبيل في الجهاد أمتي ( سإياحة فقالا
الله رسإولا عند ذكرت السياحة أن غزية بن عمارة عن المبارك ابن وأخرج
والتكبير الله سإبيل في الجهاد بذلك الله ( أبدلنا وسإلم} فقالا عليه الله {صألى

) شرف كل على
الصياما المة هذه سإياحة قالت عائشة عن عن جرير ابن وأخرج
القتلى في القصاص إسإرائيل بني في كان قالا عباس ابن عن البخاري وأخرج

في القصاص عليكم كتب المة لهذه تإعالى الله فقالا الدية فيهم يكن ولم
ذلك العمد في الدية يقبل فالعفوان شيء أخيه من له عفي فمن القتلى
قبلكم كان من على كتب مما ورحمة ربك من تإخفيف
ليس اقتصاص إسإرائيل بني على كان قالا عباس ابن عن جرير ابن وأخرج
النفس أن فيها عليهم وكتبنا تإعالى قوله وذلك جرح ول نفس في دية بينهم

النفس في الدية منهم فقبل محمد أمة عن تإعالى الله وخفف الية بالنفس
وفي

ورحمة ربكم من تإخفيف تإعالى قوله وذلك الجراحة
البفو أو القصاص هو إنما التوراة أهل على كان قالا قتادة عن جرير ابن وأخرج

لهذه الله وجعل به أمروا عفو هو إنما النجيل أهل على وكان أرش بينها ليس
قبلهم لمة تإكن ولم لهم أحلها شاؤا إن والديه والعفو القتل المة
مجاهد عن ليث عن سإفيان عن وكيع حدثنا المصنف في شيبة أبي ابن وقالا
والمة النصرانية نكاح المة هذه على به الله وسإع مما أنه قالا

قالا نجيا موسإى قرب لما تإعالى الله إن قالا منبه بن وهب عن البيهقي وأخرج
بالمعروف يامرون للناس أخرجت أمة خير أمة التوراة في أجد إني رب يا

رب قالا أحمد أمة تإلك قالا أمتي فاجعلهم بالله ويؤمنون المنكر عن وينهون
قبلهم من وكان يقرؤنها صأدورهم في أناجيلهم أمة التورراة في أجد إني

رب قالا أحمد أمة تإلك قالا أمتي فاجعلهم يحفظونها ول نظرا كتبهم يقرأون
الضللة رؤوس يقاتإلون والخر الولا بالكتاب يؤمنون أمة التوراة في أجد إني

أجد إني رب قالا أحمد أمة تإلك قالا أمتي فاجعلهم الكذاب العور يقاتإلوا حتى
صأدقته أخرج إذا قبلهم من وكان بطونهم في صأدقاتإهم يأكلون أمة التوراة في

تإلك قالا أمتي فاجعلهم النار تإأكلها لم تإقبل لم فإن فأكلتها نارا عليها الله بعث
عليه تإكتب لم بسيئة أحدهم هم إذا أمة التوراة في أجد إني رب قالا أحمد أمة
له كتبت يعملها ولم بحسنة أحدهم هم وإذا واحدة سإيئة عليه كتبت عملها فإن

قالا أمتي فاجعلهم ضعف سإبعمائة إلى مثالها عشرا له كتبت عملها فإن حسنة
والمستجاب المستجيبون هم أمة التوراة في أجد إني رب قالا أحمد أمة تإلك
أحمد أمة تإلك قالا أمتي فاجعلهم لهم
إليه الله أوحى وما السلما عليه النبي داود قصة في منبه بن وهب وذكر قالا
ل نبيا صأادقا ومحمد أحمد إسإمه نبي بعدك من سإيأتإي إنه داود يا الزبور في

أغضب
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وما ذنبه من تإقدما ما يعصيني أن قبل له غفرت وقد أبدا يعصيني ول أبدا عليه
وافترضت النبياء أعطيت ما مثل النوافل من أعطيتهم مرحومة وأمته تإأخر

القيامة يوما يأتإوني حتى والرسإل النبياء على افترضت التي الفرائض عليهم
كما صألة لكل لي يتطهروا أن عليهم افترضت إني وذلك نور مثل ونورهم

الرسإل امرت كما الجنابة من بالغسل وامرتإهم قبلهم النبياء على افترضت
امرت كما بالجهاد وامرتإهم قبلهم النبياء أمرت كما بالحج وامرتإهم قبلهم
سإت أعطيتهم كلهم المم على وأمته محمدا فضلت إني داود يا قبلهم النبياء
ركبوه ذنب وكل والنسيان بالخطأ آخذهم ل المم من غيرهم أعطها لم خصالا

به طيبة شيء من لخرتإهم قدموا وما غفرتإه منه اسإتغفروني إذا عمد غير على
من وأفضل مضاعفة أضعافا عندي ولهم مضاعفة اضعافا لهم عجلته أنفسهم

إليه وإنا لله إنا وقالوا صأبروا إذا البليا في المصائب على وأعطيتهم ذلك
لهم أسإتجب دعوني وإن النعيم جنات إلى والهدى والرحمة الصلة راجعون

الخرة في لهم أدخره وأما سإوء عنهم أصأرف أن وأما عاجل يروه أن فأما
 في والحسنة بالسيئة الهم أحاديث وتإقدمت

 والنجيل التوراة في ذكره باب
ول بغرق ول بجوع تإهلك ل أمته وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب

بيضتهم يستبيح غيرهم عدو عليهم يسلط ول قبلهم من به عذب بعذاب يعذبون
رحمة اختلفهم وبإن حجة إجماعهم أن ذلك ونشأمن ضللة على تإجتمع ول

عذابا قبلهم من اختلف فكان
الله وسإلم} ( إن عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا ثوبان عن مسلم أخرج
زوى لي ما سإيبلخ أمتي ملك وأن ومغاربها مشارقها فرأيت الرض لي زوى
يهلكها ل أن لمتي ربي سإالت وأني والبيض الحمر الكنزين وأعطيت منها

فأعطاني بيضتهم فيستبيح أنفسهم سإوى من عدوا عليهم يسلط ول عامة بسنة
(

( سإألت وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي أن سإعد عن شيبة أبي ابن وأخرج
بالغرق أمتي يهلك ل أن وسإألته فأعطانيها بالنسة أمتي يهلك ل أن ربي

) علي فردت بينهم بأسإهم يجعل ل أن وسإألت فأعطانيها

الله {صألى الله رسإولا أن قيس بن عمرو عن عساكر وابن الدارمي وأخرج
فنحن أختيارا واختارني المرحوما الجل بي أدرك الله ( إن وسإلم} قالا عليه

الله خليل إبراهيم فخر غير قول قائل وإمي القيامة يوما السابقون الخرون
الله وأن القيامة يوما الحمد لواء ومعي الله حبيب وأنا الله صأفي وموسإى
ول عدو يستأصألهم ول بسنة يعمهم ل ثلثا من وأجارهم أمتي في وعدني

) ضللة على يجمعهم
عليه الله {صألى الرسإولا عن الغفاري بصرة أبي عن والطبراني أحمد وأخرج

وسإألته فأعطانيها الضللة على المة هذه يجمع ل أن الله ( سإألت وسإلم} قالا
ل أن وسإألته فاعطانيها قبلهم المم اهلك كما بالسنين يهلكهم ل أن وسإألت

بأس بعضهم ويذيق شيعا يلبسهم ل أن وسإألته فأعطانيها عدوا عليهم يظهر
) فمنعنيها بعض

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا من عمر ابن عن الحاكم وأخرج
) أبدا الضللة على أمتي الله يجمع ( ل
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يجمع ( ل وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي عن عباس ابن عن الحاكم وأخرج
) أبدا الضللة على أمتي الله

الله {صألى الله رسإولا قالا قالا الحجة كتاب في المقدسإي نصر الشيخ وأخرج
) رحمة أمتي وسإلم} ( اختلف عليه

هارون قالا قالا المجالد أبي بن إسإماعيل عن مالك رواة في الخطيب وأخرج
آفاق في ونفرقها الكتب هذه نكتب الله عبد أبا يا أنس بن لمالك الرشيد
عن رحمة العلماء اختلف إن المؤمنين أمير يا قالا المة عليها لنحمل السإلما

تإعالى الله يريد وكل هدى على وكل عنده صأح ما يتبع كان المة هذه على الله

الجنة يدخل وسإلم} فيمن عليه الله {صألى قوله باب
وسإلم} ( إن عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالت عائشة عن يعلى أبو أخرج
أمتي وأن الجنة له وجبت بخير لعبد شهدوا إذا أمة المائة السالفة المم

) الجنة له وجبت بخير لعبد شهدوا فإذا أمة منه الخمسون
الله رسإولا قالا قالا الخطاب بن عمر عن والنسائي والترمذي البخاري وأخرج
الجنة الله أدخله بخير أربعة له يشهد مسلم وسإلم} ( أيما عليه الله {صألى

 الواحد عن نسأله لم ثم واثنان قالا واثنان فقلنا وثلثة قالا وثلثة فقلنا
وشهادة رحمة لمته الطاعون وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب

قبلها من على عذابا وكان

عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا زيد بن أسإامة عن الشيخان أخرج
كان من وعلى إسإرائيل بني من طائفة على أرسإل رجس وسإلم} ( الطاعون

) قبلكم
وسإلم} عن عليه الله {صألى الله رسإولا سإألت عائشة عن البخاري وأخرج

رحمة جعله الله وأن يشاء من على الله يبعثه عذاب أنه فأخبرني الطاعون
أنه يعلم محتسبا صأابرا بلده في فيمكث الطاعون يقع أحد من ليس للمؤمنين

 شهيد أجر مثل له كان إل له الله كتب ما إل يصيبة ل
الحق على تإزالا ل أمته من طائفة وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب
مريم بن بعيسى يصلي من منهم وبأن وأبدال ونوجباء وأوتإادا أقطابا فيهم وأن
بالتسبيح الطعاما عن السإتغناء في الملئكة مجرى يجري من منهم وبأن

الدجالا ويقاتإلون
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا شعبة بن المغيرة عن الشيخان أخرج

) الله أمر يأتإي حتى الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تإزالا وسإلم} ( ل
وسإلم} عليه الله {صألى النبي عن عمر ابن عن الحلية في نعيم أبو وأخرج

) سإابقون أمتي من قرن ( لكل قالا
لله وسإلم} ( إن عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا مسعود ابن عن وأخرج

أربعون الخلق في ولله الله صأفي آدما قلب على قلوبهم مائة ثلثا الخلق في
ولله إبراهيم قلب على قلوبهم سإبعة الخلق في ولله موسإى قلب على قلوبهم

على قلوبهم ثلثة الخلق في ولله جبريل قلب على قلوبهم خمسة الخلق في
ويميت يحي بهم إسإرافيل قلب على قلبه واحد الخلق في ولله ميكائل قلب

) البلء ويدفع وينبت ويمطر
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن الوسإط في الطبراني وأخرج
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تإسقون فيهم الرحمن خليل مثل رجل أربعين من الرض تإخلو وسإلم} ( لن
) آخر مكانه الله أبدلا إل أحد منهم مات ما تإنصرون وبهم

عليه الله {صألى النبي عن الصامت بن عبادة عن مسنده في أحمد وأخرج
كلما الرحمن خليل إبراهيم مثل ثلثون المة هذه في ( البدالا وسإلم} قالا

) رجل مكانه الله أبدلا رجل مات
أربعين مكانهم الله أخلف الرض أوتإاد وكانوا النبوة ذهبت لما الزناد أبو قالا
الرجل يموت ل البدالا لهم وسإلم} يقالا عليه الله {صألى محمد أمة من رجل
على الكلما بسطت وقد الرض أوتإاد وهم يخلفه آخر مكانه الله ء ينشى حتى
مستقل تإأليف في ذلك

وسإلم} ( ل عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا جابر عن يعلى أبو وأخرج
تإقد أمامهم فيقولا مريم ابن عيسى ينزلا حتى الحق على ظاهرين أمتي تإزالا

والحديث المة هذه به الله كرما أمرا بعض على امراء بعضكم أحق أنت فيقولا
بعضكم إن ل فيقولا لنا صأل تإعالا أميرهم فيقولا وفيه بنحوه مسلم أخرجه

المة هذه الله تإكرمه أمراء بعض على
وسإلم} ( عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن البخاري وأخرج

) منكم وإمامكم فيكم مريم ابن نزلا إذا أنتم كيف
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا أن عائشة عن صأحيح بسند أحمد وأخرج

شديد غلما قالا يومئذ خير المالا أي فقالوا الدجالا يدي بين يكون جهدا ذكر
الماء أهله يسقي

والتكبير التسبيح قالا يومئذ المؤمنين طعاما فما قالوا فليس الطعاما وأما
والتهليل

أهل يجزي ما يجزيهم وفيه نحوه يزيد بنت أسإماء حديث من الطبراني وأخرج
والتقديس التسبيح من السماء
يعصم تإعالى الله أن وفيه نحوه عميس بنت أسإماء حديث من أحمد وأخرج

التسبيح من الملئكة به عصم بما يومئذ المؤمنين
الدجالا بقتالا وصأفهم حديث وتإقدما نحوه عمر ابن حديث من الحاكم وأخرج

 في
 والنجيل التوراة في ذكره باب
أيها يا القرآن في نوديت أمته وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب

في الملئكة وتإسمع المساكين أيها يا كتبهم في المم سإائر ونوديت آمنوا الذين
كل على الله ويكبرون حالا كل على الله الحمادون وهم وتإلبيتهم آذانهم السماء
الله شاء إن أفعله المر إرادة عند ويقولون هبوط كل عند ويسبحون شرف
وسإابقهم صأدورهم في ومصاحفهم سإبحوا تإنازعوا وإذا هللوا غضبوا وإذا تإعالى
مرحوما إل أحد منهم وليس له مغفور وظالمهم ناج ومقتصدهم سإابق

وسإط أمة وهم للصلة الشمس ويراعون الجنة اهل ثياب ألوان ويلبسون
ما عليهم وافترض قاتإلوا إذا الملئكة وتإحضرهم تإعالى الله بتزكية عدولا

والجهاد والحج الجنابة من والغسل الوضوء وهو والرسإل النبياء على افترض
النبياء أعطي ما النوافل من وأعطوا

 في ذلك أكثر تإقدما
أمته ووصأف ووصأفه فيها آثار ضمن والنجيل التوراة في ذكره باب
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آمنوا الذين أيها يا القرآن في تإقرأون ما قالا خيثمة عن حاتإم أبي ابن وأخرج
المساكين أيها يا التوراة في فأنه

الذين الكتاب أورثنا ثم تإعالى قوله في عباس ابن عن حاتإم أبي ابن وأخرج
عبادنا من اصأطفينا

أنزله كتاب كل الله وسإلم} ورثهم عليه الله {صألى محمد أمة هم قالا
الجنة يدخل وسإابقهم يسيرا حسابا يحاسإب ومقتصدهم له مغفور فظالمهم

حساب بغير
قالا الية بهذه انزع إذا كان أنه الخطاب بن عمر عن منصور بن سإعيد وأخرج

عمر عن للا ابن وأخرجه له مغفور وظالمنا ناج ومقتصدنا سإابق سإابقنا أن أل
 مرفوعا

المم من قبلكم سإلف فيما بقاؤكم وسإلم} إنما عليه الله {صألى قوله باب
وأكثر السابقة المم من عمل أقل أمته أن خصائصه ومن الدين عز الشيخ قالا
أجرا

وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا أن عمر ابن عن الشيخان وأخرج
غروب إلى العصر صألة بين كما المور من قبلكم سإلف فيما بقاؤكم ( إنما

عجزوا النهار انتصف إذا حتى بها فعملوا التوراة التوراة أهل أوتإي الشمس
ثم العصر صألة إلى فعملوا النجيل النجيل اهل أوتإي ثم قيراطا قيراطا فأعطوا

الشمس غروب إلى فعملنا القرآن أوتإينا ثم قيراطا قيراطا فاعطوا عجزو
قيراطين هؤلء أعطيت ربنا أي الكتابين أهل فقالا قيراطين قيراطين فأعطينا

هل تإعالى الله قالا عمل أكثر كنا ونحن قيراطا قيراطا وأعطيتنا قيراطين
 أشاء من أوتإيه فضلي فهو قالا ل قالوا شيء من أجركم من ظلمكم

المم سإائر من أكثر أمتي ثواب قوله باب
ثواب يكون أظهر النبياء من معجزتإه كان من الرازي الدين فخر الماما قالا

أقل قومه
أس وظهور لوضوحه التصديق إلى بالنسبة يعني السكن ابن قالا
الله {صألى نبينا معجزات فإن المة هذه إل قالا فيه والفكر التعب وقلة بابه

المم سإائر من أكثر وثوابنا وسإلم} أظهر عليه

وسإلم}  عليه الله {صألى أمته في تإعالى قالا ما باب

أمة موسإى قوما ومن موسإى قوما حق في قالا تإعالى الله أن خصائصه ومن
وبه بالحق يهدون أمة خلقنا وممن أمته في وقالا يعدلون وبه بالحق يهدون

 يعدلون
والعلم الولا العلم أوتإيت أمته وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب

وتإصنيف والعراب والنساب السإناد وأوتإيت العلم خزائن عليها وفتح الخر
إسإرائيل بني كأنبياء وعلمائهم الكتب
 في الخر والعلم الولا العلم يؤتإون أمة اللواح في أجد إني حديث تإقدما
والنجيل التوراة في ذكره باب

هذه على يفتح قالا الصأبحي ماتإع بن شفي عن تإاريخه في زرعة أبو وأخرج
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نقل حزما ابن وقالا الحديث الرض خزائن عليهم يفتح حتى شيء كل المة
الله خص التإصالا وسإلم} مع عليه الله {صألى النبي به يبلغ الثقة عن الثقة
الملل سإائر دون المسلمين به تإعالى
المة لهذه خصيصة السإناد التقريب في النووي وقالا
قبلها من يعطها لم أشياء بثلثة المة هذه الله خص الجبائي علي أبو وقالا

قط يكن لم الترمذي شرح في العربي ابن  وقالا3 والعراب والنساب السإناد
ول والتحقيق التصنيف في التصرف من المة هذه حد إلى انتهى من المم في

والتدقيق التفريغ من مداها في جاراها

المة هذه إيمان وسإلم} في عليه الله {صألى قوله باب
إيمان أن بلغنا قالا دينارى بن مالك عن الزهد زوائد أحمدفي بن الله عبد أخرج
يأتإيها حتى ثلثا من أكثر عليها يحمل ل يعني ثلثا من أكثر يحمل ل المة هذه

 الفرج
وأولا الرض عنه تإنشق من أولا وسإلم} بأنه عليه الله {صألى اختصاصأه باب
البراق على ويحشر ملك ألف سإبعين في يحشر وبأنه الصعقة من يفيق من

من الحلل أعظم حلتين الموقف في يكسى وبأنه الموقف في باسإمه ويؤذن
العرش يمين عن ومقامه الجنة
وسإلم} ( أنا عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن مسلم أخرج
) مشفع وأولا شافع وأولا الرض عنه تإنشق من وأولا القيامة يوما آدما ولد سإيد

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن الشيخان وأخرج
) يفيق من أولا فأكون يصعقون الناس ( إن

يهبط إل يطلع فجر من ما قالا كعب عن الدنيا أبي وابن المبارك ابن وأخرج
وسإلم} بأجنحتهم عليه الله {صألى النبي قبر يضربون ملك ألف سإبعون
وهبط عرجوا أمسوا فإذا يمسوا حتى عليه ويصلون له ويستغفرون به وبحفون
القيامة يوما كان فإذا الساعة تإقوما أن إلى يصبحوا حتى كذلك ملك ألف سإبعون

ملك ألف سإبعين وسإلم} في عليه الله {صألى النبي خرج
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن والحاكم الطبراني وأخرج

ناقة على بللا ويبعث البراق على وأبعث الدواب على النبياء وسإلم} ( يحشر
أن أشهد قالا إذا حتى حقا وبالشهادة محضا بالذان فينادي الجنة نوق من

قبلت ممن فقبلت والخرين الولين من المؤمنون له شهد الله رسإولا محمدا
) ردت من على وردت
قالا قالا الحضرمي مرة بن كثير عن العمالا فضائل في زنجويه ابن وأخرج
عند من فيركبها لصالح ثمود ناقة وسإلم} ( تإبعث عليه الله {صألى الله رسإولا

به تإوافي حتى قبره
وأنا ابنتي تإركبها ل قالا الله رسإولا يا العضباء تإركب وأنت معاذ قالا المحشر

نوق من ناقة على بللا ويبعث يومئذ النبياء دون من به اختصصت البراق على
إل إله ل أن أشهد وأممها النبياء سإمعت فإذا بالذان ظهرها على ينادي الجنة
) ذلك على نشهد ونحن قالوا الله رسإولا محمدا أن وأشهد الله

كان وسإلم} ( إذا عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن وأخرج
من لحد ليس العرش يمين عن أقوما ثم الجنة من حلة أعطى القيامة يوما
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) غيري المقاما ذلك يقوما أن الخلئق
( أولا وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي أن مسعود ابن عن نعيم أبو وأخرج

فأقوما فألبسها بكسوتإي أوتإى ثم العرش مستقبل يقعد ثم إبراهيم يكسى من
) والخرون الولون فيه يغبطني غيري أحد يقومه ل مقاما يمينه عن

الله رسإولا قالا قالا عباس ابن عن والصفات السإماء في البيهقي وأخرج
بي يؤتإى ثم الجنة من حلة إبراهيم يكسى من وسإلم} ( أولا عليه الله {صألى

) بشر لها يقوما ل الجنة حلل من حلة فأكسى

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت قالت كرز أما عن نعيم أبو وأخرج
أبلسوا إذا ومبشرهم وردوا إذا وسإابقهم بعثوا إذا المؤمنين سإيد ( أنا يقولا

فأتإكلم فأقوما اجتمعوا إذا تإعالى الرب من مجلسا وأقربهم سإجدوا إذا وإمامهم
) فيعطيني وأسإألا فيشفعني وأشفع فيصدقني

قالا قالا أنس عن نعيم وأبو والبيهقي يعلى وأبو والترمذي الدارمي وأخرج
وأنا بعثوا إذا خروجا الناس أولا وسإلم} ( أنا عليه الله {صألى الله رسإولا
مبشرهم وأنا حبسوا إذا شافعهم وأنا أنصتوا إذا خطيبهم وأنا وفدوا إذا قائدهم

ولد أكرما وأنا بيدي الحمد ولواء بيدي الجنة ومفاتإيح بيدي الكرما لواء أبلسوا إذا
) المكنون اللؤلؤ كأنهم خادما ألف علي يطوف فخر ول ربي على آدما

الحمد لواء بيده وبأن المحمود وسإلم} بالمقاما عليه الله {صألى اختصاصأه باب
وبأنه وقائهم وخطيبهم يومئذ النبيين أماما وبأنه لوائه تإحت دونه فمن آدما وبأن
له يؤمر من وأولا تإعالى الله إلى ينظر من وأولا مشفع وأولا شافع أولا

من ويطلب التبليغ على شهيد منه يطلب ول رأسإه يرفع من وأولا بالسجود
قوما إدخالا في وبالشفاعة القضاء فصل في العظمى وبالشفاعة النبياء سإائر
يدخلها ل أن الموحدين من النار اسإتحق فيمن وبالشفاعة حساب بغير الجنة

الكفار من خلد فيمن وبالشفاعة الجنة في ناس درجات رفع في وبالشفاعة
يعذبوا ل ان المشركين أطفالا في وبالشفاعة العذاب عنهم يخفف أن النار في
محمودا مقاما ربك يبعثك أن عسى تإعالى قالا

وهل القيامة يوما الناس سإيد ( أنا قالا النبي عن هريرة أبي عن أحمد أخرج
الداعي يسمعهم واحد صأعيد في والخرين الولين الله يجمع ذلك مم تإدرون

ول يطيقون ل ما والكرب الغم من الناس فيبلغ الشمس وتإدنو البصر وينفذهم
أل بلغكم قد ما فيه أنتم ما إلى تإرون أل ببعض الناس بعض فيقولا ن يحتملة

فيأتإون آدما أبوكم لبعض الناس بعض فيقولا ربكم إلى لكم يشفع من تإنظرون
وأمر روحه من فيك ونفخ بيده الله خلقك البشر أبو أنت آدما يا فيقولون آدما

قد ما تإرى أل فيه نحن ما إلى تإرى أل ربك إلى لنا فاشفع لك فسجدوا الملئكة
يغضب ولن مثله قبله يغضب لم غضبا اليوما غضب قد ربي إن آدما فيقولا بلغنا
إلى اذهبوا نفسي نفسي نفسي فعصيت الشجرة عن نهاني وأنه مثله بعده

أهل إلى الرسإل أولا أنت نوح يا فيقولون نوحا فيأتإون نوح إلى إذهبوا غيري
أل فيه نحن ما إلى تإرى أل ربك إني لنا فاشفع شكورا عبدا الله وسإماك الرض
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مثله قبله يغضب لم غضبا اليوما غضب قد ربي أن نوح فيقولا بلغنا قد ما تإرى
نفسي نفسي قومي على دعوتإها دعوة لي كانت وأنه مثله بعده يغضب ولن

إبراهيم يا فيقولون إبراهيم فيأتإون إبراهيم إلى إذهبوا غيري إلى إذهبوا نفسي
أنت

فيقولا بلغنا قد ما تإرى أل فيه نحن ما تإرى أل الرض أهل من وخليله الله نبي
فذكر مثله بعده يغضب ولن مثله قبله يغضب لم غضبا اليوما غضب قد ربي إن

موسإى فيأتإون موسإى إلى إذهبوا غيري إلى إذهبوا نفسي نفسي نفسي كذباتإه
على وبتكليمه برسإالتإه الله اصأطفاك الله رسإولا أنت موسإى يا فيقولون

ربي إن فيقولا بلغنا قد ما تإرى أل فيه نحن ما تإرى أل ربك إلى لنا اشفع الناس
قتلت وإني مثله بعده يغضب ولن مثله قبله يغضب لم غضبا اليوما غضب قد

عيسى إلى إذهبوا غيري إلى إذهبو نفسي نفسي نفسي بقتلها أؤمر لم نفسا
مريم إلى ألقاها وكلمته الله رسإولا أنت عيسى يا فيقولون عيسى فيأتإون
تإرى أل فيه نحن ما تإرى أل ربك لنا فاشفع المهد في الناس وكلمت منه وروح

ولن مثله قبله يغضب لم غضبا اليوما غضب ربي إن لهم فيقولا بلغنا قد ما
فيأتإون محمد إلى إذهبوا غيري إلى إذهبوا ذنبا يذكر ولم مثله بعده يغضب

ذنبك من تإقدما ما لك الله غفر النبيين وخاتإم الله رسإولا أنت محمد يا فيقولون
فآتإي فاقوما فيه نحن ما تإرى أل بلغنا قد ما تإرى أل ربك إلى لنا فاشفع تإاخر وما

محامده من ويلهمني علي تإعالى الله يفتح لربي سإجدا فاقع العرش تإحت
سإل رأسإك أرفع محمد يا فيقالا قبلي احد على يفتحه لم ما عليه الثناء وحسن

أمتي أمتي رب يا أمتي أمتي رب يا أمتي أمتي رب يا فيقولا تإشفع اشفع تإعطه
الا من عليه حساب ل من أمتك من ادخل محمد يا فيقالا

قالا ثم البواب من سإواه فيما الناس شركاء وهم الجنة أبواب من اليمن باب
مكة بين لكما الجنة مصاريع من مصراعين بين لما بيده محمد نفس والذي
) وبصرى مكة بين كما أو وهجر

( يجمع وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي عن أنس عن الشيخان وأخرج
حتى ربنا إلى اسإتشفعنا لو فيقولون اليوما لذلك فيلهمون القيامة يوما المؤمنون

الله خلقك البشر أبو أنت آدما يا له فيقولون آدما فيأتإون هذا مكاننا من يريحنا
حتى ربك إلى لنا فاشفع شيء كل أسإماء وعلمك ملئكته لك وأسإجد بيده

أصأاب الذي ذنبه ويذكر هناكم لست آدما لهم فيقولا هذا مكاننا من يريحنا
إلى الله بعثه رسإولا أولا فأنه نوحا ائتوا ولكن ويقولا ذلك من ربه فيستحي

نوحا فيأتإون الرض أهل

ربه فيستحي علم به له ليس ما ربه سإؤالا خطيئه ويذكر هناكم لست فيقولا
هناكم لست فيقولا فيأتإونه الرحمنن خليل إبراهيم ائتوا ولكن ويقولا ذلك من

لست فيقولا موسإى فيأتإون التوراة وأعطاه الله كلمه عبدا موسإى ائتوا ولكن
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ائتوا ولكن ذلك من ربه فيستحي نفس بغير قتل التي النفس لهم ويذكر هناكم
هناكم لست فيقولا عيسى فيأتإون وروحه وكلمته ورسإوله الله عبد عيسى
نا فأقوما فيأتإوني تإأخر وما ذنبه من تإقدما ما له الله غفر عبدا محمد ائتوا ولكن

ربي رأيت فإذا ربي على أسإتأذن حتى المؤمنين من سإماطين بين أمشي
قل رأسإك محمد ارفع يقالا ثم يدعني أن الله شاء ما فيدعني سإاجدا له وقعت
أشفع ثم يعلمنيه بتحميد فأحمده رأسإي فأرفع تإعطه وسإل تإشفع واشفع تإسمع
له وقعت ربي رأيت فإذا الثانية إليه أعود ثم الجنة فأدخلهم حدا لي فيحد

وسإل تإسمع قل محمد أرفع يقولا ثم يدعني أن الله شاء ما فيدعني سإاجدا
لي فيحد أشفع ثم يعلمنيه بتحميد فأحمده رأسإي فأرفع تإشفع واشفع تإعطه

ما فيدعني سإاجدا له وقعت ربي رأيت فإذا الثالثة أعود ثم الجنة فأدخلهم حدا
تإشفع واشفع تإعطه وسإل تإسمع قل محمد ارفع يقالا ثم يدعني أن الله شاء

ثم الجنة فأدخلهم حدا لي فيحد أشفع ثم يعلمنيه بتحميد فأحمده رأسإي فارفع
الله {صألى النبي قالا القرآن حبسه من إل بقي ما رب فأقولا الرابعة أعود
ما الخير من قلبه في وكان الله إل إله ل قالا من النار من وسإلم} فيخرج عليه
ما الخير من قلبه في وكان الله إل إله ل قالا من النار من يخرج ثم شعيرة يزن
ما الخير من قلبه في وكان الله إل إله ل قالا من النار من يخرج ثم برة يزن
) ذرة يزن

وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي أن أنس عن صأحيح بسند أحمد وأخرج
قد النبياء هذه فقالا عيسى جاءني إذ الصراط يعبر متى انتظر لقائم ( إني

يشاء حيث إلى المم جميع بين يفرق أن الله ويدعون يسألون محمد يا جاءتإك
كالزكمة عليه فهو المؤمن فأما بالعرق ملجمون فالخلق فيه هم ما نعم الله
{صألى الله نبي فذهب إليك أرجع حتى انتظر فقالا الموت فيغشاه الكافر وأما
نبي ول مصطفى ملك يلق لم ما فلقي العرش تإحت وسإلم} فقاما عليه الله

له وقل محمد إلى إذهب أن جبريل إلى الله فأوحى مرسإل
تإسعة كل من أخرج أن أمتي في فشفعت تإشفع واشفع تإعطه سإل رأسإك ارفع

شفعت إل مقاما منه أقوما فل ربي إلى أتإردد زلت فما واحدا إنسانا وتإسعين
تإعالى الله خلق من أمتك من أدخل محمد يا قالا أن ذلك من الله أعطاني حتى
ذلك على ومات مخلصا واحدا يوما الله إل إله ل أن شهد من

عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عباس ابن عن يعلى وابو أحمد وأخرج
أختبأت قد وإني الدنيا في تإنجزها قد دعوة له إل نبي يكن لم وسإلم} ( إنه

تإنشق من أولا وأنا فخر ول القيامة يوما آدما ولد سإيد وأنا لمتي شفاعة دعوتإي
ول لوائي تإحت دونه فمن آدما فخر ول الحمد لواء وبيدي فخر ول الرض عنه
آدما إلى بنا انطلقوا لبعض بعضهم فيقولا الناس على القيامة يوما ويطولا فخر
قد إني هناكم لست إني فيقولا بيننا فليقض ربنا إلى لنا فليشفع البشر أبي

رأس نوحا ائتوا ولكن نفسي إل اليوما يهمني ل وأنه بخطيئتي الجنة من أخرجت
لست إني فيقولا بيننا فليقض ربنا إلى لنا اشفع فيقولون نوحا فيأتإون النبيين
خليل إبراهيم ائتوا ولكن نفسي إل اليوما يهمني ل وأنه ابني سإألت إني هناكم
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بيننا فليقض ربنا إلى لنا اشفع إبراهيم يا فيقولون إبراهيم فيأتإون الرحمن
بهن أجادلا إن والله كذبات ثلثا السإلما في كذبت إني هناكم لست إني فيقولا

حين لمرأتإه وقوله هذا كبيرهم فعله بل وقوله سإقيم إني قوله الله دين عن إل
الذي موسإى ائتوا ولكن نفسي إل اليوما يهمني ل وأنه اختي الملك على أتإى

الذي أنت موسإى يا فيقولون موسإى فيأتإون وكلمه برسإالته الله اصأطفاه
إني فيقولا بيننا فليقض ربك إلى لنا فاشفع وكلمه برسإالته الله اصأطفاك

ائتوا ولكن نفسي إل اليوما يهمني ل وإنه بغيرنفس نفسا قتلت إني هناكم لست
بيننا فليقض ربك إلى لنا اشفع فيقولون عيسى فيأتإون وكلمته الله روح عيسى
إل اليوما يهمني ل وإنه الله دون من إلها اتإخذت إني هناكم لست إني فيقولا
جوفه في ما على يقدر أكان عليه مختوما وعاء في متاع كل إن ولكن نفسي

وسإلم} خاتإم عليه الله {صألى محمد إن فيقولا ل فيقولون الخاتإم يفض حتى
الله رسإولا قالا تإأخر وما ذنبه من تإقدما ما له غفر وقد اليوما حضر قد النبيين
فليقض ربك إلى لنا اشفع محمد يا فيقولون وسإلم} فيأتإوني عليه الله {صألى

يأذن حتى لها إنا فأقولا بيننا

أحمد أين مناد نادى خلقه بين يصدع أن الله أراد فإذا ويرضى يشاء لمن الله
المم لنا فتفرج يحاسإب من وأولا المم آخر نحن الولون الخرون فنحن وأمته

المة هذه كادت المم فتقولا الطهور أثر من محجلين غرا فنمضي طريقنا عن
 فنأتإي كلها أنبياء تإكون أن

الا بحلقه فآخذ الجنة باب
الا فأقرع باب
له فأخر كرسإيه على وجل عز ربي فآتإي محمد أنا فأقولا أنت من فيقالا باب

بعدي أحد بها يحمده وليس قبلي كان أحد بها يحمده لم بمحامد فأحمده سإاجدا
رأسإي فأرفع تإشفع واشفع يسمع وقل تإعطه سإل رأسإك ارفع محمد يا فيقالا
دون وكذا كذا مثقالا قلبه في كان من أخرج فيقالا أمتي أمتي رب أي فأقولا
وسإل لك يسمع وقل رأسإك ارفع فيقالا ذلك مثل فأقولا فأسإجد أعود ثم الولا
قلبه في كان من أخرج فيقولا أمتي أمتي رب أي فأقولا تإشفع واشفع تإعطه
) ذلك دون وكذا كذا مثقالا
قالا عباس ابن عن والبيهقي وصأححه والحاكم الوسإط في الطبراني وأخرج

فيجلسون ذهب من منابر وسإلم} ( للنبياء عليه الله {صألى الله رسإولا قالا
يبعث أن مخافة منتصبا ربي يدي بين قائما عليه أجلس ل منبري ويبقى عليها

محمد يا الله فيقولا أمتي أمتي رب يا فأقولا بعدي أمتي وتإبقى الجنة إلى بي
حتى أشفع أزالا فما حسابهم عجل رب يا فأقولا بأمتك أصأنع أن تإريد وما

يا يقولا النار خازن مالكا إن وحتى النار إلى بهم بعث قد برجالا صأكاكا اعطى
) بقية من أمتك في ربك لغضب تإركت ما محمد
أمة كل جثاء القيامة يوما يصيرون الناس إن قالا عمر ابن عن البخاري وأخرج

إلى الشفاعة تإنتهي حتى لنا اشفع فلن يا لنا اشفع فلن يا يقولون نبيها تإتبع
محمودا مقاما يبعثه يوما وسإلم} فذلك عليه الله {صألى النبي

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت عمر ابن عن أيضا البخاري وأخرج
اسإتغاثوا كذلك هم فبينما الذن نصف العرق يبلغ حتى لتدنو الشمس ( إن يقولا
فيقولا بآدما
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الله يقضي حتى فيشفع لمحمد ثم كذلك فيقولن موسإى ثم ذلك بصاحب لست
 بحلقة يأخذ حتى فيمشي الخلق بين تإعالى

) كلهم الجمع أهل يحمده محمودا مقاما الله يبعثه فيومئذ الجنة باب

صأعيد في الناس الله يجمع قالا حذيفة عن البعث في والبيهقي البزار وأخرج
وسإلم} عليه الله {صألى محمد يدعى من أولا فيكون نفس تإتكلم ول واحد

هديت من والمهدي إليك ليس والشر يديك في والخير وسإعديك لبيك فيقولا
رب سإبحانك وتإعاليت تإباركت إليك إل منك منجأ ل وإليك وبك يديك بين وعبدك
محمودا مقاما ربك يبعثك ان عسى تإعالى قوله فذلك يشفع ذلك فعند البيت

الشمس تإعطى قالا سإلمان عن السنة في عاصأم وابن شيبة أبي ابن وأخرج
قاب تإكون حتى الناس جماجم من تإدني ثم سإنين عشرين حر القيامة يوما

يغرغر حتى يرتإفع ثم قامة الرض في العرق يرشح حتى فيعرقون قوسإين
بعضهم قالا فيه هم ما رأوا فإذا غق غق الرجل يقولا حتى سإلمان قالا الرجل
إلى فيأتإون ربكم إلى لكم فليشفع آدما أباكم ائتوا فيه أنتم ما تإرون أل لبعض

وأسإكنك روحه من فيك ونفخ بيده الله خلقك الذي أنت آبانا يا إلى فيقولون أدما
فيقولون هناكم لست فيقولا فيه نحن ما تإرى فقد ربك إلى لنا فاشفع قم جنته
أنت الله نبي يا فيقولون نوحا فيأتإون شاكرا عبدا ائتوا فيقولا تإأمرنا من إلى

فيقولا ربك إلى لنا فاشفع فيه نحن ما تإرى وقد شاكرا عبدا الله جعلك الذي
فيأتإون إبراهيم الرحمن خليل أئتو فيقولا تإأمرنا من إلى فيقولون هناكم لست

ربك إلى لنا فاشفع فيه نحن ما تإرى قد الرحمن خليل يا فيقولون إبراهيم
اصأطفاه عبدا موسإى ائتو فيقولا تإأمرنا من إلى فيقولون هناكم لست فيقولا

فيه نحن ما تإررى قد فيقولون موسإى فيأتإون وبكلمه برسإالتإه تإعالى الله
كلمة ائتوا فيقولا تإأمرنا من إلى فيقولون هناكم لست فيقولا ربك لنا فاشفع

نحن ما تإرى قد وروحه الله كلمة يا فيقولون عيسى فيأتإون عيسى وروحه الله
ائتوا فيقولا تإأمرنا من إلى فيقولون هناكم لست فيقولا ربك إلى لنا فاشفع فيه

هذا في ء ويجيى تإاخر وما ذنبه من تإقدما ما له وغفر يديه على الله فتح عبدا
فيأتإون محمدا آمنا اليوما

وغفر بك الله فتح الذي أنت الله نبي يا وسإلم} فيقولون عليه الله {صألى النبي
فيه نحن ما تإرى وقد آمنا اليوما هذا في وجئت تإأخر وما ذنبك من تإقدما ما لك

 إلى ينتهي حتى الناس يجوس فيخرج صأاحبكم أنا فيقولا ربك إلى لنا فاشفع
الا بحلقة فيأخذ الجنة باب
الا فيقرع ذهب من باب
الله يدي بين يقوما حتى فيجيء له فيفتح محمد فيقولا هذا من فيقالا باب

تإعطه سإل رأسإك ارفع محمد يا فينادي فيسجد له فيؤذن السجود في فيستأذن
لم ما والتمجيد والتحميد الثناء من عليه الله فيفتح تإجب وادع تإشفع واشفع
تإشفع واشفع تإعطى سإل رأسإك أرفع محمد يا وينادي الخلئق من لحد يفتحه
من كل في فيشفع ثلثا أو مرتإين أمتي أمتي فيقولا رأسإه فيرفع تإجب وادع
من حبة مثقالا أو إيمان من شعيرة مثقالا أو إيمان من حبة مثقالا قلبه في كان
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المحمود المقاما فذلك إيمان من خردلا
قالا عامر بن عقبة عن مردوية وابن حاتإم أبي وابن الكبير في الطبراني وأخرج

والخرين الولين الله جمع وسإلم} ( إذا عليه الله {صألى الله رسإولا قالا
من وفرغ ربنا بيننا قضى قد المؤمنون يقولا القضاء من وفرغ بينهم وقضي
فيأتإونه وكلمه بيده الله خلقه آدما فيقولون ربنا إلى لنا يشفع فمن القضاء

فيقولا ربنا إلى لنا فاشفع أنت قم القضاء من وفرغ ربنا قضى قد فيقولون
موسإى على فيدلهم إبراهيم فأتإون إبراهيم على فيدلهم نوحا فيأتإون نوحا ائتوا

العربي على ادلكم فيقولا عيسى فيأتإون عيسى على فيدلهم موسإى فيأتإون
شمها ريح أطيب من مجلسي فيثور إليه أقوما أن لي الله فيأذن فيأتإوني المي

ظفر إلى رأسإي شعر من نورا لي ويجعل فيشفعني ربي آتإي حتى قط أحد
) قدمي
الله {صألى الله رسإولا إلى يرفعه أنس عن السنة في عاصأم أبي ابن وأخرج

رب أي اقولا حتى ويشفعني ربي إلى أشفع زلت ( ما وسإلم} قالا عليه
وجللي وعزتإي لحد ول لك ليس هذه فيقولا لله إل إله ل قالا فيمن شفعني

الله إل إله ل يقولا أحدا النار في ادع ل ورحمتي

عليه الله {صألى النبي عن الصامت بن عبادة عن والطبراني أحمد وأخرج
وقد إل رسإول ول نبيا أبعث لم إني محمد يا قالا تإعالى الله ( إن وسإلم} قالا

لمتي شفاعة مسألتي فقلت تإعطه محمد يا فسل إياها أعطيته مسألة سإألني
شفاعتي رب يا أقولا قالا الشفاعة وما الله رسإولا يا بكر أبو فقالا القيامة يوما
الجنة فيدخلهم النار من أمتي بقية فيخرج نعم الرب فيقولا عندك أختبأت التي

(
رسإولا قالا قالا موسإى وأبي جبل بن معاذ عن والبزار والطبراني أحمد وأخرج

الجنة أمتي نصف يدخل أن بين خيرني ربي وسإلم} ( إن عليه الله {صألى الله
ل مات لمن وهي لهم أوسإع أنها وعلمت الشفاعة لهم فاخترت شفاعة أو

) شيئا بالله يشرك
الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن الوسإط في الطبراني وأخرج

 فاضرب جهنم وسإلم} ( آتإي عليه
ول مثله قبلي كان أحد حمده ما بمحامد الله فأحمد فأدخلها لي فيفتح ا بابه

) مخلصا الله إل إله ل قالا من منها أخرج ثم بعدي أحد يحمده
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا عن مالك بن عوف عن يعلى أبو وأخرج

وهي فأعطانيها الخامسة ربي وسإألت قبلنا أحد يعطهن لم أربعا ( اعطينا قالا
منا وأرهب كافة للناس وبعثت يعدوها ل قومه إلى يبعث النبي كان هي ما

ولم الخمس لنا وأحل ومسجدا طهورا لنا الرض وجعلت شهر مسيرة عدونا
) الجنة أدخله إل يوحده أمتي من عبد يلقاه ل ان وسإألته قبلنا لحد تإحل

الله رسإولا قالا قالا موسإى أبي عن والطبراني شيبة ابي وابن أحمد وأخرج
إلى بعثت قبلي نبي يعطهم لم خمسا وسإلم} ( أعطيت عليه الله {صألى
مسجدا الرض لي وجعلت شهر مسيرة بالرعب ونصرت والسإود الحمر

وأنه الشفاعة وأعطيت قبلي كان لمن تإحل ولم الغنائم لي وأحلت وطهورا
من مات لمن جعلتها شفاعتي اخرت وإني الشفاعة قدما وقد إل نبي من ليس
) شيئا بالله يشرك ل امتي



مكتبة                              للسيوطي ىالكبر الخصائص
 السإلمية مشكاة

رسإولا قالا قالا ذر أبي عن والبيهقي نعيم وأبو يعلى وأبو شيبة أبي ابن وأخرج
) فذكر قبلي نبي يعطهن لم خمسا وسإلم} ( أعطيت عليه الله {صألى الله
فاختبأت تإعطه سإل لي وقيل الخامسة في قالا أنه إل موسإى أبي حديث مثل

وهي القيامة يوما لمتي شفاعة دعوتإي

) شيئا بالله يشرك لم من الله شاء إن منهم نائلة
حبيبة أما عن نعيم وأبو والبيهقي والحاكم الوسإط في والطبراني أحمد وأخرج

بعدي من أمتي يلقي ما ( أريت وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا أن
شفاعة يوليني أن فسألته الله من سإابقا ذلك وكان بعض دماء بعضهم وسإفك

) ففعل القيامة يوما فيهم
قولا وسإلم} تإل عليه الله {صألى الله رسإولا عمران ابن عن مسلم وأخرج

إن عيسى وقولا رحيم غفور فإنك عصاني ومن مني فإنه تإبعني فمن إبراهيم
وقالا يديه فرفع الحكيم العزيز أنت فإنك لهم تإغفر وإن عبادك فإنهم تإعذبهم

إنا له فقل محمد إلى اذهب جبريل يا تإعالى الله فقالا بكى ثم أمتي أمتي
) نسوءك ول أمتك في سإنرضيك

عليه الله {صألى الله رسإولا أن علي عن الوسإط في والطبراني البزار وأخرج
رب أي فأقولا محمد يا أرضيت ربي يناديني حتى لمتي ( لشفع وسإلم} قالا

) رضيت
الله رسإولا قالا قالا سإعيد أبي عن حسن بسند الوسإط في الطبراني وأخرج
الحمر إلى بعثت قبلي نبي يعطها لم خمسا وسإلم} ( أعطيت عليه الله {صألى

شهر مسيرة بالرعب ونصرت قومه إلى يبعث النبي كان وإنما والسإود
ومسجدا طهورا الرض لي وجعلت قبلي كان أحد يطعمه ولم المغنم وأطعمت

لمتي شفاعة دعوتإي أخرت وإني فتعجلها دعوة أعطي وقد إل نبي من وليس
) شيئا بالله يشرك ل مات من تإعالى الله شاء أن بالغة وهي

الله رسإولا قالا قالا أنس عن صأحيح بسند يعلى وأبو شيبة أبي ابن وأخرج
يعذبهم ل أن البشر ذرية من اللهين ربي وسإلم} ( سإألت عليه الله {صألى

) فأعطانيهم
عزما ول عقد غير من واللعب كاللهو أعمالهم لن الطفالا هم البر عبد قالا

قالا كعب بن أبي عن والبيهقي والحاكم والترمذي شيبة أبي وابن أحمد وأخرج
أماما كنت القيامة يوما كان وسإلم} ( إذا عليه الله {صألى الله رسإولا قالا

) فخر غير شفاعتهم وصأاحب وخطيبهم النبيين

( أرسإل وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي أن كعب بن أبي عن مسلم وأخرج
فرد امتي على هون رب يا عليه فردون حرف على القرآن أقرأ أن ربي إلي

الثالثة علي فرد أمتي على هون رب يا قلت حرفين على أقرأ أن الثانية علي
اللهم فقلت تإسألنيها مسألة رددتإها ردة بكل ولك أحرف سإبعة على أقرأ أن

حتى الخلق فيه إلي يرغب يوما القيامة يوما إلى الثالثة وأخرت لمتي إغفر
) إبراهيم
قالا قالا الصامت بن عبادة عن الرواية كتاب في والبيهقي الحاكم وأخرج
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ما فخر ول القيامة يوما الناس سإيد وسإلم} ( أنا عليه الله {صألى الله رسإولا
أنا الحمد لواء معي وأن الفرج ينتظر القيامة يوما لواءي تإحت وهو إل أحد من

 آتإي حتى معي الناس ويمشي أمشي
رأيت فإذا بمحمد مرحبا فيقالا محمد فأقولا هذا من فيقالا فأسإتفتح الجنة باب
) إليه أنظر سإاجدا له خررت ربي

رسإولا يا الصحابة قالا قالا اليمان بن حذيفة عن عساكر وابن نعيم أبو وأخرج
فماذا تإكليما كلمه وموسإى وروحه الله كلمة وعيسى الله خليل إبراهيم الله

له تإفتح من أولا وأنا القيامة يوما رايتي تإحت كلهم آدما ولد قالا أنت أعطيت
الجنة أبواب
جابر عن نعيم وأبو والبيهقي الوسإط في والطبراني تإاريخه في البخاري وأخرج

فخر ول المرسإلين قائد ( أنا وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي أن الله عبد بن
) فخر ول مشفع وأولا شافع أولا وأنا فخر ول النبيين خاتإم وأنا

أصأحابه من ناس جلس قالا عباس ابن عن نعيم وأبو والترمذي الدارمي وأخرج
اتإخذ الله إن عجبا بعضهم فقالا فتذاكروا وسإلم} ينتظرونه عليه الله {صألى

تإكليما موسإى كلم أنه من بأعجب ماذا آخر وقالا خليله فإبراهيم خليل خلقه من
آخر وقالا

{صألى عليهم فخرج الله اصأطفاه فآدما آخر وقالا وروحه الله كلمة فعيسى
كذلك وهو الله خليل إبراهيم إن كلمكم سإمعت ( قد وسإلم} وقالا عليه الله

الله اصأطفاه وآدما كذلك وهو وكلمته روحه وعيسى وهوكذلك نجيه وموسإى
تإحته القيامة يوما الحمد لواء حامل وأنا فخر ول الله حبيب وأنا أنا أل كذلك وهو
أولا وأنا فخر ول القيامة يوما مشفع وأولا شافع أولا وأنا فخر ول دونه فمن آدما
المؤمنين فقراء ومعي فيدخلنيها لي الله فيفتح فخر ول الجنة غلق يحرك من
) فخر ول الله على والخرين الولين أكرما وأنا فخر ول

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عباس ابن عن نعيم أبو وأخرج
دون الغنائم لي وأحلت وأسإود أحمر كل وإلى والنس الجن إلى ( أرسإلت

شهرا أمامي بالرعب ونصرت وطهورا مسجدا كلها الرض لي وجعلت النبياء
دون بها وخصصت العرش كنوز من وكانت البقرة سإورة خواتإيم وأعطيت

مكان والحواميم النجيل مكان والمئين التوراة مكان المثاني وأعطيت النبياء
أولا وأنا فخر ول والخرة الدنيا في آدما ولد سإيد وأنا بالمفصل وفضلت الزبور

وجميع القيامة يوما الحمد لواء وبيدي فخر ول أمتي وعن عني الرض تإنشق من
الشفاعة تإفتح وبي فخر ول القيامة يوما الجنة مفاتإيح وإلي فخر ول تإحته النبياء

)  بالثر وأمتي إمامهم وأنا فخر ول الجنة إلى الخلق سإابق وأنا فخر ول
يوما منقطع ونسب سإبب كل وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب

ونسبه سإببه ال القيامة
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت عمر عن والبيهقي الحاكم وأخرج
معنى ) قيل ونسبي سإبيى إل القيامة يوما منقطع ونسب سإبب ( كل يقولا

إليهم ينسبون ل النبياء سإائر وامم القيامة يوما إليه ينسبون أمته أن الحديث
أخرجه ما هذا ويؤيد النساب بسائر ينتفع ول إليه بالنسبة يومئذ ينتفع وقيل

وأولا الصراط على يجيز من أولا وسإلم} بأنه عليه الله {صألى اختصاصأه باب
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 يقرع من
ووجهه رأسإه من شعرة كل في له وأن إبنته وبعده يدخلها من وأولا الجنة باب
الصراط على إبنته تإمر حتى أبصارهم بغض الجمع أهل ويؤمر نورا

 في النور حديث تإقدما
الا في فيه عقبة حديث أيضا وتإقدما والنجيل التوراة في ذكره باب
السابق باب

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن الشيخان وأخرج
) يجيز من أولا فأكون جهنم جسر ( يضرب

وسإلم} ( إذا عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا علي عن نعيم أبو وأخرج
محمد بنت فاطمة تإمر حتى أبصاركم غضوا الجمع أهل يا قيل القيامة يوما كان

) خضراوان ربطتان وعليها وسإلم} فتمر عليه الله {صألى
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت هريرة أبي عن نعيم أبو وأخرج
غضوا الناس أيها يا الحجب وراء من مناد نادى القيامة يوما كان ( إذا يقولا

وسإلم} عليه الله {صألى محمد بنت فاطمة فإن رؤوسإكم ونكسوا أبصاركم
) الجنة إلى الصراط تإجوز

أولا وسإلم} ( أنا عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن مسلم وأخرج
 يقرع من
) الجنة باب

 وسإلم} ( آتإي عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن مسلم وأخرج
بك فيقولا محمد فأقولا أنت من الخازن فيقولا فأسإتفتح القيامة يوما الجنة باب

) قبلك لحد أفتح ل وأنا أمرت
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن نعيم وأبو البيهقي وأخرج

فخر ول القيامة يوما جمجمتي عن الرض تإنشق من الناس أولا وسإلم} ( أنا
من أولا وأنا فخر ول القيامة يوما الناس سإيد وأنا فخر ول الحمد لواء وأعطى

) فخر ول القيامة يوما الجنة يدخل
الله رسإولا أن الخطاب بن عمر عن حسن بسند الوسإط في الطبراني وأخرج
وحرمت أدخلها حتى النبياء على حرمت ( الجنة وسإلم} قالا عليه الله {صألى

نحوه عباس ابن حديث من ) وأخرج أمتي تإدخلها حتى المم على
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن نعيم أبو وأخرج

في ومثلها فاطمة الجنة علي يدخل من وأولا فخر ول الجنة يدخل من أولا ( أنا
)  إسإرائيل بني في مريم مثل المة هذه
منبره قوائم وبأن والوسإيلة وسإلم} بالكوثر عليه الله {صألى اختصاصأه باب

روضة ومنبره قبره بين وما الجنة تإرع من تإرعة على ومنبره الجنة في رواتإب
الجنة رياض من
الكوثر أعطيناك إنا تإعالى قالا

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عباس ابن عن نعيم أبو أخرج
أمتي وجعل تإأخر وما ذنبي من تإقدما ما لي غفر فخرا أقولهن ل خصال ( أوتإيت
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مسجدا الرض لي وجعلت بالرعب ونصرت الكلم جوامع وأوتإيت المم خير
) السماء نجوما عدد آنيته الكوثر وأوتإيت وطهورا
سإمعتم ( إذا وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي أن عمر ابن عن مسلم وأخرج
فإنها الوسإيلة لي الله سإلوا ثم علي صألوا ثم يقولا ما مثل فقولوا المؤذن
سإألا فمن هو أنا أكون أن وأرجوا الله عباد من لعبد تإنبغي ل الجنة في منزلة

) الشفاعة عليه حلت الوسإيلة لي
بن عبادة عن الجهمية على الرد كتاب في الدارمي سإعيد بن عثمان وأخرج

القيامة يوما رفعني الله ( إن وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي أن الصامت
) العرش حملة إل فوقي ليس النعيم جنات من غرفة أعلى في

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالت سإلمة أما عن البيهقي وأخرج
واقد أبي حديث من مثله الحاكم ) وأخرج الجنة في رواتإب منبري ( قوائم
الليثي
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن سإعد ابن وأخرج

) الجنة تإرع من تإرعة على هذا ( منبري
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن الشيخان وأخرج

)  الجنة رياض من روضة ومنبري بيتي بين ( ما
الولون الدنيا في الخرون أمته وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب
عالا كوما على الموقف في ويكونون الخلئق قبل لهم الله يقضي القيامة يوما

البرزخ وفي الدنيا في عذابها وعجل الوضوء أثار من محجلين غرا ويأتإون
تإمحص ذنوب بل منها وتإخرج بذنوبها قبورها وتإدخل ممحصة القيامة لتوافي

بين ونورهم ذريتهم وتإسعى بأيمانهم كتبهم ويؤتإون المؤمنين باسإتغفار عنها
أثقل وهم كالنبياء نوران ولهم السجود أثر من وجوههم في سإيما ولهم أيديهم
المم سإائر بخلف لها سإعي وما سإعت ما ولها ميزانا الناس
 في النور حديث تإقدما
والنجيل التوراة في ذكره باب

عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قال وحذيفة هريرة أبي عن ماجة ابن أخرج
قبل لهم المقضى القيامة يوما والولون الدنيا أهل من الخرون وسإلم} ( نحن

) الخلئق

يبعث القيامة يوما كان إذا قالا سإلما بن الله عبد عن وصأححه الحاكم وأخرج
يوضع ثم مركزا المم آخر وأمته أحمد يكون حتى نبيا ونبيا أمة أمة الخليقة الله

وفاجرها برها أمته فتتبعه فيقوما وأمته أحمد أين مناد ينادي ثم جهنم على جسر
ويمين شمالا من فيها فيتهافتون أعدائه أبصار الله فيطمس الجسر فيأخذون

منازلهم تإبوأهم الملئكة معه وسإلم} والصالحون عليه الله {صألى النبي وينجو
عن كرسإي له فيلقي ربه إلى ينتهي حتى يسارك وعلى يمينك على الجنة في

الحديث وأمته عيسى أين مناد ينادي ثم الله يمين
عليه الله {صألى النبي عن الله عبد بن جابر عن مردويه وابن جرير ابن وأخرج

من ما الخلئق على مشرفين كوما على القيامة يوما وأمتي ( أنا وسإلم} قالا
منا أنه ود إل أحد الناس

) ربه رسإالة بلغ أنه نشهد ونحن إل قومه كذبه نبي من وما
( يحشر وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا أن مالك بن كعب عن وأخرج
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ثم خضراء حلة ربي فيكسوني تإل على وأمتي أنا فأكون القيامة يوما الناس
) المحمود المقاما فذلك أقولا أن الله شاء ما فأقولا لي يؤذن

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن الشيخان وأخرج
) الوضو آثار من محجلين غرا القيامة يوما يدعون أمتي ( إن

وسإلم} ( إن عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا حذيفة عن مسلم وأخرج
البل الرجل يذود كما الرجالا عنه لذود إني عدن من أيلة من أبعد حوضي
محجلين غرا على تإردون نعم قالا وتإعرفنا الله رسإولا يا قيل حوضه عن الغريبة

) غيركم لحد ليست سإيماكم الوضوء أثر من
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا الدرداء أبي عن والبزار أحمد وأخرج

رأسإه يرفع من أولا وأنا القيامة يوما بالسجود له يؤذن من أولا وسإلم} ( أنا
وعن ذلك مثل خلفي ومن المم بين من أمتي فأعرف يدي بين إلى فأنظر
رسإولا يا أمتك تإعرف كيف رجل فقالا ذلك مثل شمالي وعن ذلك مثل يميني

الوضوء أثر من محجلون غر هم قالا أمتك إلى نوح بين فيما المم بين من الله
تإسعى وأعرفهم بأيمانهم كتبهم يؤتإون أنهم وأعرفهم غيرهم كذلك أحد ليس

أيديهم بين ذريتهم

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا أن ذر أبي عن صأحيح بسند أحمد وأخرج
كيف الله رسإولا يا قالو المم بين من القيامة يوما أمتي لعرف ( أني قالا

وجوههم في بسيماهم وأعرفهم بأيمانهم كتبهم يؤتإون أعرفهم قالا أمتك تإعرف
أيديهم بين يسعى بنورهم وأعرفهم السجود أثر من

عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن الوسإط في الطبراني وأخرج
ذنوب ل قبورها من وتإخرج بذنوبها قبورها تإدخل مرحومة أمة وسإلم} ( أمتي

لها المؤمنين باسإتغفار عنها تإمحص عليها
( ل وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا أن عائشة عن أحمد وأخرج

الحكيم قالا قبره في عمله المسلم يرى له فيغفر القيامة يوما أحد يحاسإب
فيمحص الموقف في غدا عليه أهون ليكون القبر في المؤمن يحاسإب الترمذي

) منه اقتص وقد القبر من ليخرج البرزخ في
النصاري يزيد بن الله عبد عن وصأححه والحاكم الوسإط في الطبراني وأخرج

جعل المة هذه عذاب ( إن وسإلم} يقولا عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت
) دنياها في

{صألى الله رسإولا قالا قالا الصحابة من رجل عن والطبراني يعلى أبو وأخرج
) بالسيف هذهالمة وسإلم} ( عقوبة عليه الله

الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن البعث في البيهقي ماجة ابن وأخرج
دفع القيامة يوما كان فإذا بأيديها عذابها مرحومة المة هذه وسإلم} ( إن عليه
) النار من فداؤك هذا فيقالا المشركين من رجل المسلمين من رجل كل إلى

الصلة عليه مريم بن عيسى قالا قالا ليث عن الترغيب في الصأبهاني وأخرج
من على ثقلت بكلمة ألسنتهم ذلت الميزان في الناس أثقل محمد أمة السلما

الله إل إله ل قبلهم كان
سإعى ما إل للنسان ليس وأن تإعالى قوله في عكرمة عن حاتإم أبي ابن وأخرج

وما سإعت ما فلها المة هذه وأما لمتيهما وموسإى إبراهيم صأحف في قالا
لها سإعي
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أحد كل قبل الجنة يدخلون أمته وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب
المم من عنه الرض تإنشق من أولا وهم المقحمات لهم ويغفر
 السإراء في مسعود ابن عن الثانية وحديث قريبا والثالثة الولى حديث تإقدما
حساب بغير ألفا وسإلم} سإبعون عليه الله {صألى أمته من يدخل باب

أمته من الجنة يدخل أنه خصائصه ومن السلما عبد ابن الدين عز الشيخ قالا
النبياء من لغيره ذلك يثبت ولم حساب بغير ألفا سإبعون
عليه الله {صألى الله رسإولا إلينا خرج قالا عباس ابن عن الشيخان وأخرج

والنبي الرجل معه النبي علي يمر المم علي ( عرضت فقالا يوما وسإلم} ذات
كثيرا سإوادا فرأيت الرهط معه والنبي أحد معه ليس والنبي الرجلن معه

فرأيت أنظر قيل ثم وقومه موسإى هذا لي فقيل أمتي هذه تإكون أن فرجوت
لي فقيل سإوادا فرأيت وهكذا هكذا أنظر لي قيل الفق سإد قد كثيرا سإوادا
) حساب بغير الجنة يدخلون ألفا سإبعون هؤلء ومع أمتك هؤلء

عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت أمامة أبي عن وحسنه الترمذي وأخرج
حساب ل ألفا سإبعين أمتي من الجنة يدخل أن ربي ( وعدني وسإلم} يقولا

) ربي من حثيات وثلثا ألفا سإبعين ألف كل مع عذاب ول عليهم
النبي أن النصاري حزما بن عمر عن البعث في والبيهقي الطبراني وأخرج
الجنة أمتي من يدخل أن وعدني ربي ( إن وسإلم} قالا عليه الله {صألى
من واحد كل مع فأعطاني المزيد ربي سإألت وأني عليهم حساب ل ألفا سإبعين

من العدد لك أكمل قالا هذا أمتي وتإبلغ رب يا قلت ألفا سإبعين ألفا السبعين
عاصأم بن الغلتان حديث في التوراة في صأفته من ذلك أن ) وتإقدما العراب

 في
والنجيل التوراة في ذكره باب

العدولا وسإلم} منزلة عليه الله {صألى أمته زولا بابن
من العدولا منزلة أمته نزلا تإعالى الله أن خصائصه ومن الدين عز الشيخ قالا

لحد تإثبت لم الخصيصة وهذه بلغتهم رسإلهم بأن الناس على فيشهدون الحكاما
شهداء لتكونوا وسإطا أمة جعلناكم وكذلك تإعالى قالا وقد أنتهى النبياء من

شهيدا عليكم الرسإولا ويكون الناس على
رسإولا قالا قالا الخدري سإعيد أبي عن والنسائي والترمذي البخاري وأخرج

فيقولا بلغت هل فيقالا القيامة يوما نوح وسإلم} ( يدعى عليه الله {صألى الله
أحد أتإانا وما نذير من أتإانا ما فيقولون بلغكم هل لهم فيقالا أمته فتدعى نعم

أمة جعلناكم وكذلك تإعالى قوله فذلك وأمته محمد فيقولا لك يشهد من فيقالا
عليكم وأشهد بالبلغ له فتشهدون فتدعون العدلا الوسإط قالا وسإطا

الله رسإولا قالا قالا الخدري سإعيد أبي عن والبيهقي والنسائي أحمد وأخرج
ومعه والنبي الرجل ومعه القيامة يوما النبي وسإلم} ( يجيء عليه الله {صألى

فيقالا قومهم فيدعي نعم فيقولون بلغتم هل لهم فيقالا ذلك من وأكثر الرجلن
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فيقولون بلغتم أنكم لكم يشهد من للنبيين فيقالا ل فيقولون بلغوكم هل لهم
علمكم وما لهم فيقالا بلغوا قد أنهم فيشهدون محمد أمة فتدعى محمد أمة

فيقالا فصدقناه بلغوا قد أنهم أخبرنا بكتاب نبينا جاءنا فيقولون بلغوا قد أنهم
لتكونوا عدول قالا وسإطا أمة جعلناكم وكذلك تإعالى قوله فذلك صأدقتم لهم

 شهيدا عليكم الرسإولا ويكون الناس على شهداء
الحماما كحر جهنم وسإلم} حر عليه الله {صألى قوله باب

{صألى الله رسإولا قالا قالا الصديق بكر أبي عن الوسإط في الطبراني وأخرج
) الحماما كحر أمتي على جهنم حر وسإلم} ( إنما عليه الله
ومباحات ومحرمات واجبات من أمته عن بها اختص التي الخصائص ذكر

ذكر له يتقدما لم مما وكرامات
كتبهم في الشافعية أصأحابنا له وتإعرض الفقهاء من جماعة أفرده النوع وهذا

 في الفقهية
ل إسإتيفاء ذلك تإعالى الله شاء إن هنا أسإتوفي وانا يستوفوا ولم النكاح باب

كان سإواء خصائصه من أنه عالم فيه قالا ما كل أذكر إني وأعلم عليه مزيد
كان وإن المستوعبين المتتبعين دأب ذلك فإن ل أما مصححا ل أما أصأحابنا عليه

مورده على النكار إلى بادروا ذلك مثل رأوا إذا القاصأرون الجهلة
والزلفى الدرجات زيادة بها اختصاصأه في والحكمة الواجبات قسم
افترضت ما أداء بمثل المتقربون إلي يتقرب لن تإعالى الله عن الصحيح ففي

 مندوبا سإبعين يعدلا الفرض ثواب أن حديث وفي عليهم
والفجر والوتإر الليل صألة وسإلم} بوجوب عليه الله {صألى اختصاصأه باب

والضحية والسواك والضحى
لك نافلة به فتهجد الليل ومن تإعالى قالا

عليه الله {صألى للنبي كانت قالا الية في أمامة أبي عن الطبراني أخرج
فضيلة ولكم وسإلم} نافلة

الله رسإولا أن عائشة عن سإننه في والبيهقي الوسإط في الطبراني وأخرج
الوتإر سإنة ولكم فرائض علي هن ( ثلثة وسإلم} قالا عليه الله {صألى

) الليل وقياما والسواك

عليه الله {صألى النبي أن عباس ابن عن السنن في والبيهقي أحمد وأخرج
) الضحى وركعتا والوتإر النحر تإطوع ولكم فرائض علي هن ( ثلثا وسإلم} قالا

وسإلم} عليه الله {صألى النبي أن عباس ابن عن والحاكم الدارقطني وأخرج
) الفجر وركعتا والوتإر النحر تإطوع ولكم فرائض علي هن ( ثلثا قالا

الفجر بركعتي أمرت مرفوعا عباس ابن عن آخر وجه من والبزار أحمد وأخرج
) الضحى عليكم وليس والوتإر
الضحى بركعتي ( أمرت مرفوعا عباس ابن عن مسنده في وعبيد أحمد وأخرج

) عليكم تإكتب ولم بالضحى وأمرت بها تإؤمروا ولم
علي ( ثلثا مرفوعا عباس ابن عن ثالث وجه من والطبراني أحمد وأخرج
) الضحى وركعتا الفجر وركعتا الوتإر تإطوع لكم وهن فريضة
عبد عن السنن في والبيهقي والحاكم حبان وابن خزيمة وابن داود أبو وأخرج

يؤمر وسإلم} كان عليه الله {صألى الله رسإولا أن الغسيل حنظلة بن الله
بالسواك أمر عليه ذلك شق فلما طاهر غير أو كان طاهرا صألة لكل بالوضوء
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حدثا من إل الوضوء عنه ووضع صألة كل عند
بعضهم قالا الراحلة على الوتإر وسإلم} صألى عليه الله {صألى أنه ثبت فائدة

المهذب شرح في النووي وقالا الراحلة على فعله يجز لم عليه واجبا كان ولو
به الخاص الواجب هذا فعل وسإلم} جواز عليه الله {صألى خصائصه من كان
الراحلة على

فائدة
الله {صألى الله رسإولا أوتإر قالا المسيب بن سإعيد عن سإننه في البيهقي أخرج
وبس الظهر قبل وصألى عليك وبس الضحى وصألى عليك وسإلم} وليس عليه
عند يصليها كان التي الصلة بأن يشعر قد وهذا عليك وليس وضحى عليك

عليه الواجبة خصائصه من الزوالا
وضاع وهو مريم أبي ابن نوح فيه بسند الفردوس مسند في الديلمي وأخرج

علي والضحى تإطوع لكم وهو فريضة علي الوتإر مرفوعا عباس ابن حديث من
 تإطوع لكم وهو فريضة علي الجمعة يوما والغسل تإطوع لكم وهي فريضة

المشاورة وسإلم} بوجوب عليه الله {صألى اختصاصأه باب
المر في وشاورهم تإعالى قالا

وشاورهم نزلت لما قالا عباس ابن عن الشعب في والبيهقي عدي ابن أخرج
ورسإوله الله أن وسإلم} ( أما عليه الله {صألى الله رسإولا قالا المر في

) لمتي رحمة تإعالى الله جعلها ولكن عنها لغنيان

عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالت عائشة عن الترمذي الحكيم وأخرج
) الفرائض بإقامة أمرني كما الناس بمداراة أمرني الله وسإلم} ( إن

مشورة أكثر أحدا الناس من رأيت ما قالا هريرة أبي عن حاتإم أبي ابن وأخرج
وسإلم}  عليه الله {صألى الله رسإولا من لصأحابه
وسإلم} ( لو عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا علي عن الحاكم وأخرج

) عبد أما ابن لسإتخلفت مشورة غير عن أحدا مستخلفا كنت
وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي أن غنم بن الرحمن عبد عن أحمد وأخرج

) خالفتكما ما مشورة في اجتمعتما ( لو وعمر بكر لبي
الح عن الحاكم وأخرج

وسإلم} بخصلتين عليه الله {صألى الله رسإولا على أشرت قالا المنذر بن باب
الله رسإولا يا فقلت الماء خلف فعسكر بدر يوما معه خرجت مني فقبلهما
ح يا برأي قالا برأي أما فعلت أبوحي

مني ذلك فقبل إليه لجأت لجأت فإن خلفك الماء تإجعل أن الرأي فإن قلت باب
تإرد أو أصأحابك مع دنياك في تإكون أن إليك أحب المرين أي فقالا جبريل ونزلا
رسإولا يا فقالوا أصأحابه الناس فاسإتشار النعيم جنات من وعدك فيما ربك إلى
وتإخبرنا عليهم لنيصرنا تإدعو عدونا بعورات وتإخبرنا إلينا احب معنا تإكون الله
ح يا تإتكلم ل لك ما فقالا السماء خبر من
مني ذلك فقبل ربك لك اختار حيث اختر الله رسإولا يا قلت باب

وسإلم} اسإتشار عليه الله {صألى النبي ان سإعيد بن يحيى عن سإعد ابن وأخرج
الح فقاما بدر يوما
نلقاهم واحدا ماء إل المياء تإغور أن أرى الحرب أهل نحن فقالا المنذر بن باب
الح فقاما والنضير قريظة يوما واسإتشارهم قالا عليه
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هؤلء خبر عن هؤلء خبر فتقطع القصور بين تإنزلا أن أرى فقالا المنذر بن باب
وسإلم} بقوله عليه الله {صألى الله رسإولا فأخذ هؤلء خبر عن هؤلء وخبر

أبيه عن عبس أبي بن محمد بن عبس ابي بن الحميد عبد عن الحاكم وأخرج
 لي وسإلم} ( من عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا جده عن
أن أتإحب مسلمة بن محمد فقالا ورسإوله تإعالى الله آذى فقد الشرف بابن
له فذكرت فذكرتإه فجئته فاسإتشره معاذ بن سإعد ائت قالا ثم فصمت أقتله
) الله بركة على امض فقالا ذلك

العدو ومكابدة الحروب في قوما فقالا فيه يشاور فيما اختلف المارودي قالا
تإنبيها الدين أمور في آخرون وقالا والدين الدنيا أمور في آخرون وقالا خاصأة

الجتهاد وطريق الحكاما علل على لهم

عددهم كثر وأن العدو مصابرة وسإلم} بوجوب عليه الله {صألى اختصاصأه باب
فيهما المة من غيره بخلف للخوف يسقط ول المنكر تإغيير ووجوب

من يعصمك والله فقالا والعصمة بالحفظ وعده تإعالى الله أ المرين ووجه
 كثروا او قلوا بسوء إليه يصلون يكونوا فلم الناس

من مات من دين قضاء وسإلم} بوجوب عليه الله {صألى اختصاصأه باب
معسرا المسلمين

عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا الله عبد بن جابر عن ماجة ابن أخرج
) وإلي فعلي ضياعا أو دينا تإرك ومن فلهله مال تإرك وسإلم} ( من

وسإلم} كان عليه الله {صألى الله رسإولا أن هريرة أبي عن الشيخان وأخرج
حدثا فإن قضاء من لدينه تإرك هل فيسألا الدين عليه المتوفي بالرجل يؤتإيى

الله فتح فلما صأاحبكم على صألوا للمسلمين قالا وإل عليه صألى وفاء تإرك أنه
المؤمنين من تإوفي فمن أنفسهم من بالمؤمنين أولى أنا فقالا قاما الفتوح عليه

 فلورثته مال تإرك ومن قضاؤه فعلي دينا فترك
مختارتإه وإمساك نسائه تإخيير وسإلم} بوجوب عليه الله {صألى اختصاصأه باب

طلقها وتإحريم
النبي على وعمر بكر أبو دخل قالا جابر عن والنسائي ومسلم أحمد أخرج

النبي لكلمن عمر فقالا سإاكت وهو نساؤه وسإلم} وحوله عليه الله {صألى
زيد إبنة رأيت لو الله رسإولا يا عمر فقالا وسإلم} يضحك عليه الله {صألى
عليه الله {صألى النبي فضحك عنقها فوجأت آنفا النفقة سإألتني عمر إمرأة

إلى بكر أبو ) فقاما النفقة يسألنني حولي ( هن وسإلم} وقالا
الله {صألى النبي تإسألن يقولن كلهما حفصة الى عمر وقاما ليضربها عائشة

ذاكر إني فقالا بعائشة فبدأ الخيار تإعالى الله وأنزلا عنده ليس وسإلم} ما عليه
يا عليها فتل هو ما قالت أبويك تإستأمري حتى فيه تإعجلي ل ان فأحب أمرا لك
عائشة قالت الية وزينتها الدنيا الحياة تإردن كنتن أن لزواجك قل النبي أيها

) ورسإوله الله اختار بل أبوي اسإتأمر أفيك
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وسإلم} ما عليه الله {صألى النبي نساء قالا جعفر أبي عن سإعد ابن واخرج
فاعتزلهن يعتزلهن ان فأمره لنبيه الله فغار منا مهورا أغلى النبي بعد نساء
فخيرهن يخيرهن ان أمره ثم يوما وعشرين تإسعة

الله رسإولا خير لما قالا جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن سإعد ابن واخرج
العامريه غير جميعا فاخترنه بعائشة بدأ وسإلم} نساءه عليه الله {صألى
وتإستأذن وتإبيعه البعر تإلقط وكانت الشقية أنا تإقولا بعد فكانت قومها اختارت

الشقية أنا وتإقولا وسإلم} وتإسألهن عليه الله {صألى النبي أزواج على
غير وسإلم} جميعا عليه الله {صألى اخترنه قالا مناح ابن عن سإعد ابن واخرج

ماتإت حتى العقل ذاهبة فكانت قومها اختارت العامرية
عليه الله {صألى الله رسإولا خيرهن لما قالا عكرمة عن سإعد ابن واخرج

قالا بعد من النساء لك يحل ل تإعالى الله فأنزلا ورسإوله الله وسإلم} اخترن
غيرهن تإزوج عليك حرما فقد اخترنك اللتإي التسع هؤلء بعد من

وعن هشاما بن الحارثا بن الرحمن عبد بن بكر ابي عن سإعد ابن واخرج
لك يحل ل تإعالى قوله في قالوا سإهل بن امامة أبي وعن مجاهد وعن الحسن
فلم نسائه وسإلم} على عليه الله {صألى الله رسإولا حبس بعد من النساء
بعدهن يتزوج
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا يمت لم قالت عائشة عن سإعد ابن واخرج

من تإرجي تإعالى لقوله محرما ذات إل شاء ما النساء من يتزوج ان له احل حتى
اليه منهن تإشاء

بن ومحمد يسار بن وعطاء عباس وابن سإلمة أما عن مثله سإعد ابن واخرج
طالب أبي بن علي ابن عمر

الله آن قلت منهن تإشاء من تإرجي نزلا لما قالت عائشة عن سإعد ابن وأخرج
تإريد فيما لك يسارع

الصدور تإوغر الغيرة لن الغزالي فقالا التخيير نكتة في العلماء اختلف وقد
العتقاد وتإوهن القلب وتإنفر
لنفسه واثر الفقر فاختار والفقر الغنى بين تإعالى الله خيره لما الرافعي قالا

بعضهم قالا والضر الفقر على لهن مكرها يكون لئل بتخييرهن أمره عليه الصبر
النساء خير لرسإوله ليكون بالتخيير امتحنهن

صأنيعهن حسن على الله كافأهن فاخترنه خيرهن لما وغيرها الروضة في قالا
على حرما ) بأن عظيما أجرا منكن للمحسنات اعد الله ( فان فقالا بالجنة
ان ول بعد من النساء لك يحل ( ل فقالا بهن والسإتبدالا عليهن التزوج رسإوله

عليه الله {صألى الله لرسإولا المنة لتكون ذلك نسخ ) ثم أزواج من بهن تإبدلا
) الية أزواجك لك أحللنا انا النبي أيها ( يا بقوله عليهن التزوج وسإلم} بترك

رسإولا مات ما قالت عائشة عن والحاكم حبان وابن والتزمذي احمد واخرج
هل واختلف صأحيح إسإناده النساء له حل وسإلم} حتى عليه الله {صألى الله
النساء جميع له احل

الثاني فعلى الماوردي حكاهما وجهين على الية لظاهر فقط المهاجرات أو
اخرجه ما ويؤيده تإهاجر لم من نكاح عليه يحرما انه خصيصة أيضا ذلك يكون

بأنه الولا ورجح اهاجر لم لني له احل أكن لم قالت هاني أما عن التزمذي
بعد صأفية تإزوج وبأنه عنهم ينقص ان يجز فلم أمته من النكاح في اوسإع
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المهاجرات من وليست
ينكح ل انه بدليل لمنصبه تإشريفا أوسإع كونه ينافي ل ذلك بأن الولا عن ويجاب
للمة مباحة وهي الكتابية

في تإزوجها فانه الية نزولا قبل كان صأفية تإزويج أن المرجح بأن الثاني وعن
تإسع سإنة نزلت والية سإبع سإنة خبير
داما فقالا حنيفة أبو وخالف يفعله لم لكنه بهن التبدلا له وأبيح أصأحابنا قالا

ينسخ ولم التحريم
{صألى انه الماوردي قطع وبه الما في الشافعي نص وهو عندنا الوجهين وأحد
لو إمساكها يحرما كان كما اختارتإه من طلق عليه يحرما وسإلم} كان عليه الله

عليه تإحرما أحدهما الفراق اختارت فيمن وجهين أصأحابنا وحكى عنه رغبت
هذا وعلى الخرة في أزواجه من تإكن فلم الخرة على الدنيا لختيارها مؤبدا
نفسها فاختارت زوجته خير إذا المة من الواحد لن خصائصه من فذلك

 التأبيد على عليه تإحرما لم طلقا وجعلناه
الخرة عيش وسإلم} العيش عليه الله {صألى قوله باب
العيش ان لبيك يقولا ان يعجبه ما رأى إذ عليه يجب كان ان خصائصه من قيل

الرافعي حكاه الخرة عيش
وغيره الماوردي ذكره فيها خلل ل كاملة الصلة فرض اداء عليه يجب انه ومنها

وسإائر والصوما الصلة عن تإسقط ول الوحي حالة الدنيا عن يؤخذ كان انه ومنها
زوائد في النووي وحكاه والقفالا التخليص في القاص ابن ذكره الحكاما
سإبع ابن به وجزما الروضة

وأصألها الروضة في حكاه فيه شرع تإطوع كل اتإماما يلزمه كان انه ومنها
والكلما بالنفس الناس معاشرة مع الحق مشاهدة برؤية مطالبا كان انه ومنها
بأجمعهم الناس كلفه ما وحده العلم من كلف انه ومنها
أحسن هي بالتي يدفع انه ومنها
كلها هذه ذكر مرة سإبعين يوما كل الله فيستغفر قلبه على يغان كان انه ومنها

سإبع وابن تإلخيصه في أصأحابنا من القاص ابن
عليه الله {صألى محمد في المامة ان وجها الشافي في الجرجاني وحكى

على يقر ل والسلما الصلة عليه لنه غيره بخلف الذان من وسإلم} افضل
غيره بخلف الغلط السهو

بين التفضيل في الخلف محل ويجعل به يقطع ان ينبغي الوجه وهذا قلت
غيره في والذان القامه

المحرمات قسم
ولن الخلق مكارما على وحمل المور سإفساف عن تإنزه حيث التكرمة وفائته

 المكروه من اكثر المحرما تإرك اجر
آله وعلى عليه والصدقة الزكاة وسإلم} بتحريم عليه الله {صألى اختصاصأه باب

آله وموالي مواليه وعلى
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا ان ربيعه بن المطلب عن مسلم اخرج
الصدقات هذه ان قالا
محمد للا ول لمحمد تإحل ل وانها الناس أوسإاخ هي إنما

الله رسإولا أن بسر بن وعبدالله وعائشة هريرة أبي عن سإعد ابن واخرج
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الصدقه يقبل ول الهدية يقبل وسإلم} كان عليه الله {صألى
ان وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا ان الحسن عن سإعد ابن واخرج

بيتي أهل وعلى الصدقة على حرما الله
وسإلم} إذا عليه الله {صألى الله رسإولا كان قالا هريرة أبي عن احمد واخرج

يأكل لم صأدقه قيل وان اكل هدية قيل فإن عنه سإألا اهله غير من بطعاما أتإي
وسإلم} عليه الله {صألى النبي اسإتعمل قالا عباس ابن عن الطبراني واخرج
أبا فاسإتتبع السعاية على الزهري الرقم
وسإلم} عليه الله {صألى النبي اسإتعمل قالا عباس ابن عن الطبراني واخرج
عليه الله {صألى النبي مولى رافع أبا فاسإتتبع السعاية على الزهري الرقاما

حراما الصدقة ان رافع ابا يا وسإلم} فقالا عليه الله {صألى النبي وسإلم} فأتإي
محمد الا وعلى محمد على

لنا تإحل ل الصدقة ان فقالا وفيه رافع أبي حديث من داود وأبو احمد واخرجه
انفسهم من القوما مولى وان

{صألى النبي سإل للعباس قلت قالا علي عن وصأححه والحاكم سإعد ابن واخرج
لسإتعملك ماكنت فقالا فسأله الصدقة على يستعملك وسإلم} ان عليه الله

اليدي غسالة على
{صألى الله رسإولا قالا قالا المغيرة بن الملك عبد عن سإعد ابن ابن واخرج

ول تإأكلوها فل الناس أوسإاخ الصدقة ان المطلب عبد بني وسإلم} يا عليه الله
عليها تإعملوا
انا جئت قالا الحارثا بن ربيعة بن المطلب عن سإعد وابن مسلم وأخرج

الصدقات هذه على لتؤمرنا جئنا الله رسإولا يا فقلنا العباس بن والفضل
زينب إلينا فأشارت نكلمه ان أردنا حتى البيت سإقف الى رأسإه وفع فسكت

ول لمحمد تإحل ل الصدقة ان فقالا وأقبل كلمه عن تإنهانا كأنها حجابها وراء من
الناس اوسإاخ هي وانما محمد للا
ذلك عن الشريف منصبه نزه الناس أوسإاخ الصدقة كانت لما العلماء قالا

ذلك على المبني الترحم سإبيل على تإعطى فالصدقة وايضا آله بسبه الى وانجز
فأبدلوا الخذ
وذلا الخذ عز عن المنبئ والشرف العز بطريق المأخوذة بالغنيمة عنها

منه المأخوذ
فقالا دونهم به اختص أما النبياء ذلك في شاركه هل السلف علماء اختلف وقد

عيينه بن سإفيان وبالثاني والبصري الحسن بالولا
آله وأما وسإلم} سإواء عليه الله {صألى اليه بالنسبة التطوع وصأدقة الزكاة ثم

في لهم فتحل التطوع صأدقة وأما الزكاة سإوى عليهم يحرما ل انه فمذهبنا
وجه وفي أيضا عليهم تإحرما انها المالكية مذهب وهو عندنا وجه وفي الصأح
البار ومياه كالمساجد العامة دون الخاصأة عليهم تإحرما ثالث

الكفارة صأرف في ان السرخسي الفرج ابي أمالي عن الصلح ابن وحكى
اصأحهما وجهان الزكاة على عمال كونهم جواز وفي قولين الهاشمي الى والنذر
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 فيه صأريحة السابقة والحاديث المنع ايضا
عمران عن احمد اخرج اسإماعيل ولد من احد ثمن اكل محمد للا ليصح باب
لهما ابن انطلق قد للحي شيخان كان قالا حدثه لجل ان الضبي حصين بن

الفداء ال أبي فإن منه فأطلبه ائته وسإلم} فقال عليه الله {صألى النبي فلحق
فقالا الله نبي يا الفداء فقلت اباه به فأت ذا هو فقالا منه فطلبته فأتإيته فافتده

المذكور الحكم هذا اسإماعيل ولد من احد ثمن نأكل ان محمد آلا لنا ليصلح انه
 عليه نبه الفقهاء من أحدا أر لم الحديث هذا في
احد في كريهه ريح له ما اكل وسإلم} بتحريم عليه الله {صألى اختصاصأه باب

الوجهين
عليه الله {صألى الله رسإولا نزلا قالا سإمرة بن جابر عن والحاكم احمد أخرج

موضع الى فينظر بفضله اليه بعث طعاما اكل إذا وكان ايوب أبي وسإلم} على
وسإلم} عليه الله {صألى النبي وسإلم} فأتإى عليه الله {صألى الله رسإولا يد

هو احراما قالا ثوما فيه كان انه قالا أصأابعك أثر أر لم الله يارسإولا فقالا يوما
الملك يأتإيني إنه مثلي لست انك ل قالا

وسإلم} بقدر عليه الله {صألى الله رسإولا أتإى قالا جابر عن الشيخان واخرج
فقالا البقولا من فيها بما فأخبر فسألا ريحا لها فوجد بقولا من خضراوات فيه

 تإناجي ل من أناجي فإني كل قالا اكلها كره رآه فلما اصأحابه بعض الى قربوها
الوجهين أحد في متكئا الكل وسإلم} بتحريم عليه الله {صألى اختصاصأه باب

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا جحيفة أبي عن البخاري أخرج
متكئا آكل فل أنا أما

عليه الله {صألى الله رسإولا مارؤي قالا عمرو ابن عن سإعد ابن وأخرج
قط متكئا وسإلم} يأكل

عليه الله {صألى النبي ان عائشة عن حسن بسند يعلى وابو سإعد ابن وأخرج
وإن ملك أتإاني الذهب جبالا معي لسارت شئت لو عائشة يا لها وسإلم} قالا

نبيا شئت ان لك ويقولا السلما عليك يقرأ ربك ان فقالا الكعبة لتساوي حجزتإه
قالت عبدا نبيا فقلت نفسك ضع جبريل الى فأشار عبدا نبيا شئت وإن ملكا

العبد يجلس كما واجلس العبد يأكل كما آكل ويقولا متكئا يأكل ل ذلك بعد فكان

وسإلم} عليه الله {صألى النبي اتإى انه بلغنا قالا الزهري عن سإعد ابن وأخرج
بين يخيرك ربك ان صأامت وجبريل الملك فقالا جبريل ومعه قبلها يأتإه لم ملك

له كالمستأمر جبريل إلى فنظر عبدا نبيا تإكون أن وبين ملكا نبيا تإكون ان
متكئا قالها منذ يأكل لم انه فزعموا عبدا نبيا بل فقالا تإواضع ان اليه فأشار

الدنيا فارق حتى
نبيه إلى أرسإل الله إن قالا عباس ابن عن والبيهقي نعيم وأبو الطبراني وأخرج
يخيرك الله إن فقالا جبريل معه الملئكه من وسإلم} ملكا عليه الله {صألى

عليه الله {صألى النبي فالتفت نبيا ملكا تإكون ان وبين نبيا عبدا تإكون أن بين
الله {صألى الله رسإولا الى جبريل فأشار له كالمستشير جبريل وسإلم} إلى

طعاما الكلمة تإلك بعد اكل فما نبيا عبدا أكون بل فقالا تإواضع وسإلم} ان عليه
ربه لقي حتى متكئا

عليه الله {صألى النبي أتإى جبريل أن يسار بن عطاء عن سإعد ابن وأخرج
فجلس الملوك أكل محمد يا له فقالا متكئا يأكل مكه بأعلى وسإلم} وهو
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وسإلم}  عليه الله {صألى الله رسإولا
الله {صألى النبي الى جاء جبريل ان انس عن عساكر وابن عدي ابن وأخرج

رؤى فما قاعدا فاسإتوى النعمة من التإكاء فقالا متكئا يأكل وسإلم} وهو عليه
العبد يشرب كما واشرب العبد يأكل كما آكل عبد أنا إنما وقالا متكئا ذلك بعد
وأقره تإحته وطأ على المعتمد الجالس هنا بالمتكئ المراد الخطابي قالا

به المراد بعضهم وقالا للمحققين ونسبه عياض والقاضي دحيه وابن البيهقي
 جنب على المائل

والشعر الكتابة وسإلم} بتحريم عليه الله {صألى اختصاصأه باب
من تإتلو كنت وما تإعالى وقالا المي النبي الرسإولا يتبعون الذين تإعالى الله قالا
علمناه وما تإعالى وقالا المبطلون لرتإاب إذا بيمينك تإخطة ول كتاب من قبله

له ينبغي وما الشعر
ان كتبهم في يجدون الكتاب أهل كان قالا مجاهد عن حاتإم ابي ابن وأخرج
كتاب من قبله من تإتلو كنت وما فنزلت كتابا يقرأ ول بيمينه يخط ل محمدا

اليه بيمينك ولتإخطه
يحسنهما كان انه قلنا إذا بتحريمهما القولا يتجه وإنما الرافعي قالا

وتإكون يحسنهما لم وإن تإحريمهما يمتنع ل فقالا الروضة في النووي وتإعقبه
يكن وسإلم} لم عليه الله {صألى أنه والصواب إليهما التوصأل تإحريم المراد

يحسنهما

وسإلم} عليه الله {صألى انه القضية بحديث متمسكا خلفه الى بعضهم ذهب
بالكتابه أمر بكتب المراد ان والجواب عبدالله بن محمد عليه صأالح ما هذا كتب

النبي مات ما قالا أبيه عن عتبة بن عبدالله بن عوف عن الطبراني وأخرج
هذا الطبراني وقالا ضعيف سإنده وكتب قرأ وسإلم} حتى عليه الله {صألى
منكر حديث

عليه الله {صألى النبي أن معناه ان وأظن الهيتمي الحسن أبو الحافظ قالا
زمانه في يعقل كان أنه يعني وكتب عتبة بن عبدالله قرأ حتى يمت وسإلم} لم

الله {صألى أنه القضية حديث في الدمشقي مسعود أبي اطراف في ووقع
الله رسإولا مكان فكتب يكتب أن يحسن وليس الكتاب وسإلم} اخذ عليه

وسإلم} محمدا عليه الله {صألى
بيده وسإلم} كتب عليه الله {صألى انه له الكتاب كتاب في شيبة بن عمر وذكر
علم أن معجزاتإه من ذلك وأن ذلك قبل الكتابة يعلم يكن لم وأنه الحديبية يوما

الهروي در أبو منهم المحدثين من جماعة القولا بهذا وقالا وقته من الكتاب
جعفر أبو والقاضي اللخمي الوليد أبو والقاضي النيسابوري الفتح وأبو

الصأولي السمناني
تإعلم غير من يكتب أنه معجزاتإه أوكد من كان الوليد أبو قالا

أخذ لكنه لحروفها مميزا ول بالكتابة عالم غير اليوما ذلك في كتب بعضهم وقالا
المراد حسب على بين ظاهر كتاب هو فاذا هو يميزه لم ما به فخط بيده القلم
سإمعت عمر ابن عن داود أبو أخرجه ما عليه الشعر تإحريم على يدلا ومما

تإرياقا شربت أنا إن أتإيت ما ابالي ما وسإلم} يقولا عليه الله {صألى الله رسإولا
نفسي قبل من الشعر قلت أو تإميمة تإعلقت او

وسإلم} وهو عليه الله {صألى النبي قالا قالا الزهري عن سإعد ابن واخرج
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المسجد يبنون
خيبر حمالا ل الحمالا هذا
وأطهر ربنا أبر هذا

هذا ال قبله قيل قد إل الشعر من شيئا يقل لم إنه يقولا الزهري وكان
عليه الله {صألى النبي أن الزناد أبي بن الرحمن عبد عن سإعد ابن وأخرج

قولك أرأيت مرداس بن للعباس وسإلم} قالا
العبيد ونهب نهي أصأبح

وعيينه القرع بين
ينبغي ول راوية ول بشاعر أنت ما الله رسإولا يا وأمي أنت بأبي بكر أبو فقالا

والقرع عيينه بين قالا إنما لك

إل أنت هل كقوله الرجز وسإلم} من عليه الله {صألى عنه ماروي العلماء قالا
ماكان إل شعرا يسمى ول يقصده لم أنه على محمولا وغيره دميت إصأبع

تإقصد لم لنها موزونة آيات القرآن في وقع وكذا مقصودا
لقوله الكتاب في القراءة عليه تإحرما الكتاب عليه يحرما وكما الماوردي قالا

عليه يحرما وكما قالا بيمينك تإخطه ول كتاب من قبله تإتلومن كنت وما تإعالى
روايته عليه تإحرما الشعر قولا
رويته على تإاما بيتا وسإلم} أنشد عليه الله {صألى أنه يبلغني ولم الحربي قالا
لبيد كقولا الصدر أما بل
باطل الله خل ما شيء كل أل
طرفة كقولا العجز أو

تإزود لم من بالخبار ويأتإيك
مرداس بن العباس كبيت غيره كامل بيات انشد فإن

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا جمع ما قالا عائشة عن البيهقي وأخرج
 0 قط شعر بيت
ان قبل لبسها إذا لمته نزع وسإلم} بتحريم عليه الله {صألى اختصاصأه باب

يقاتإل
عليه الله {صألى الله رسإولا أن الله عبد بن جابر عن سإعد وابن أحمد أخرج

أن فأولت منحرة بقرا ورأيت حصينة درع في كأني رأيت أحد يوما وسإلم} قالا
0 المدينة الدرع
والله فقالوا فيها قاتإلناهم علينا دخلوا فإن بالمدينة اقمتم شئتم فإن نقر والبقر

فذهبوا إذن فشأنكم قالا السإلما في علينا أفتدخل الجاهلية في علينا دخلت ما
على رددنا صأنعنا ما فقالوا وسإلم} لمته عليه الله {صألى الله رسإولا فلبس
الله رسإولا يا شأنك فقالوا فجاءوا وسإلم} رأيه عليه الله {صألى الله رسإولا

 يقاتإل حتى يضعها أن لمته لبس إذا لنبي ليس إنه الن قالا
ليستكثر المن وسإلم} بتحريم عليه الله {صألى اختصاصأه باب
تإستكثر تإمنن ول تإعالى الله قالا

أفضل بها تإلتمس عطية لتإعط قالا الية في عباس ابن عن جرير ابن أخرج
منها

وسإلم}  عليه الله {صألى به خاص ذلك أن على المفسرون وأجمع
قالا الية ربا من اتإيتم وما تإعالى قوله في الضحاك عن حاتإم أبي ابن وأخرج
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عنه ونهى عليه ول لله ذلك منه أفضل ليثاب الشيء يهدي الحللا الربا هو هذا
وسإلم}  عليه الله {صألى النبي
الناس به متع ما الى العين مد وسإلم} بتحريم عليه الله {صألى اختصاصأه باب
نقله الحكم هذا و الية منهم أزواجا به متعنا ما إلى عينيك تإمدن ول تإعالى قالا

في القاضي وابن الروضه أصأل في النووي وجزما اليضاح صأاحب عن الرافعي
التلخيص

دين عليه من على الصلة وسإلم} بتحريم عليه الله {صألى اختصاصأه باب
قسم في حديثه وتإقدما التوسإع حصل لما نسخ ثم السإلما أولا ذلك كان

 الواجبات
كارهته امساك وسإلم} بتحريم عليه الله {صألى اختصاصأه باب

{صألى الله رسإولا على دخلت لما الجون ابنة أن عائشة عن البخاري أخراج
بعظيم عذت لقد فقالا منك بالله أعوذ قالت منها وسإلم} وردنا عليه الله

بأهلك إلحقي
امرأة كل نكاح عليه يحرما أنه ذلك من وفهم خصائصه في الملقن ابن قالا

المتقدما التخيير إيجاب لذلك ويشهد قالا صأحبته كرهت
وسإلم} إذا عليه الله {صألى الله رسإولا كان قالا مجاهد عن سإعد ابن وأخرج
فلقيت لها فأذن أباها فلقيت أبي اسإتأمر فقالا امرأة فخطب يعد لم فرد خطب
 غيرك لحافا التحفنا قد فقالا له وسإلم} فقالت عليه الله {صألى الله رسإولا

الكتابية نكاح وسإلم} بتحريم عليه الله {صألى اختصاصأه باب
بعد من النساء لك يحل ل تإعالى قوله في مجاهد عن ناسإخه في داود ابو أخرج
الكتاب أهل نساء قالا

بعد من النساء لك تإحل ل تإعالى قوله في مجاهد عن منصور بن سإعيد وأخرج
قالا المؤمنين أمهات يكن أن ينبغي ل نصرانياه ول يهوديات قالا

في درجته في معه الخر في له وزوجات المؤمنين أمهات ازواجه لن الصأحاب
ولن صأحبته تإكره ولنها كافرة رحم في ماءه يضع أن من أشرف ولنه الجنة
فإذا معك هاجرن اللتإي فقالا الهجرة له النساء اباحة في شرط تإعالى الله

أولى المسلمة فغير تإهاجر لم التي المسلمة عليه حرما
وذهب له كرامة السإلما إلى لهديت كتابية نكح ولو اصأحابنا من اسإحاق أبو قالا

الحل فيها الصأح لكن أيضا الكتابية بالمة تإسريه تإحريم إلى أصأحابنا بعض
ريحانة وسإلم} بأمته عليه الله {صألى اسإتمتع وقد الحاوي في الماوردي قالا
على تإقيم أو فيمسكها تإسلم أن بين تإخييرها عليه فهل هذا وعلى تإسلم أن قبل
وجهان فيه فيفارقها دينها

ريحانه على عرض لما لنه ل والثاني الخرة في زوجاتإه من لتكون نعم أحدهما
 السإتمتاع على وأقاما ملكه عن يزلها لم فأبت السإلما

تإهاجر لم التي المسلمة نكاح وسإلم} بتحريم عليه الله {صألى اختصاصأه باب
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الله رسإولا نهى قالا عباس ابن عن حاتإم أبي وابن وحسنه التزمذي أخرج
المؤمنات من ماكان إل النساء اصأناف وسإلم} عن عليه الله {صألى

ولو ازواج من بهن تإبدلا أن ول بعد من النساء لك يحل ل تإعالى قالا المهاجرات
مؤمنه وامرأة المؤمنات الفتيات له فأحل يمينك ملكت ما إل حسنهن اعجبك

ايها ( يا تإعالى وقالا السإلما غير دين ذات كل وحرما للنبي نفسها وهبت إن
المؤمنين دون من لك خالصة تإعالى قوله ) الى أزواجك لك احللنا إنا النبي
النساء اصأناف من ذلك سإوى ما وحرما

المسلمة المه نكاح تإحريمه باب
بخوف مشروط جوازه لن الصأح في المسلمة نكاح تإحريم خصائصه ومن

غير ونكاحه الحرة طولا وبفقدان وسإلم} معصوما عليه الله {صألى وهو العنت
ذلك عن منزه ومنصبه رقيقا منها ولده كان أمة نكح من ولن المهر إلى مفتقر
المه حق في يشترط إنما العنت خوف قالا ذلك جوز من لكن الرافعي وقالا
ولو المة بخلف واحدة أمة على الزيادة له يجوز هذا وعلى الطولا فقد وكذا
على لسيدها الولد قيمة يلزمه ول رقيقا يكن لم بولد فأتإت أمة نكاحه قدر

متعذر الرق لن الصحيح
الولد قيمة يلزمه ولم السلما عليه حقه في غرور نكاح قدر ولو الماما قالا
إذا نظر فيه ووطئة الغرور نكاح تإصور إمكان وفي المطلب في الرفعة ابن قالا
عن العلي جانبه يصان أن فيجوز فيه إثم ل كونه مع حراما الشبهة وطي أن قلنا
 كالنسيان بإجماع مفقود الثم لن بجوازه يقالا أن ويجوز ذلك
العين خائنة وسإلم} بتحريم عليه الله {صألى اختصاصأه باب

أن وقاص أبي بن سإعد عن والبيهقي وصأححه والحاكم والنسائي داود أبو أخرج
عبد منهم نفر أربعة إل الناس أمن الفتح وسإلم} يوما عليه الله {صألى النبي
الله {صألى الله رسإولا دعا فلما عفان بن عثمان عند فاختبأ سإرح أبي بن الله

فرفع الله عبد بايع الله رسإولا يا فقالا به جاء البيعة إلى وسإلم} الناس عليه
فقالا أصأحابه على أقبل ثم ثلثا بعد فبايعه يأبي ذلك كل ثلثا إليه فنظر رأسإه

قالوا ليقتله بيعته عن يدي كففت رآني حيث هذا إلى يقوما رشيد رجل فيكم أما
تإكون أن ينبغي ل انه قالا بعينك أومأت هل نفسك في ما الله رسإولا يا يدرينا ما

العين خائنة لنبي
ليس خيانه اليماء فقالا وآخره نحوه مرسإل المسيب ابن عن سإعد ابن وأخرج

يومي ان لنبي
ما خلف على ضرب أو قبل من مباح إلى اليماء هي العين خائنة الرافعي قالا

محظور في ال غيره على ذلك يحرما ول الحالا به ويشعر يظهر
في يخدع أن السلما عليه له يكن لم أنه على التلخيص صأاحب به واسإتدلا
المعظم وخالفه الحرب

ري أو سإفر أراد إذا وسإلم} كان عليه الله {صألى أنه اشتهر لنه الرافعي قالا
يزري الرمز أن والفرق مالك بن كعب حديث من الصحيحين في وهو بغيره

العظاما المور في اليهاما بخلف بالرامز
{صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة ابي عن الدلئل في البيهقي أخرج وقد قلت
ينبغي ل فإنه عني الناس ايه المدينة مدخله في بكر وسإلم} لبي عليه الله
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معك الذي من قتل فإذا باغي قالا أنت ما سإئل إذا بكر أبو فكان يكذب ان لنبي
أيضا تإليق ل الخاصأة المور في التورية أن على يدلا وهذا يهديني هاد قالا

سإبيل يهديني ومراده تإورية هو وإنما كذبا يكن لم بكر أبو قاله الذي فان بالنبياء
علية ابراهيم قولا حديث يتضح وبهذا بصورتإه كان لما كذبا سإمي ولكنه الخير

فالظاهر تإوريات هن وإنما كذبات ثلثا كذبت إني الشفاعة في والسلما الصلة
 نفسه على عدهن فلذلك ذلك من المنع النبياء خصائص من أن

التكبير سإمع إذا الغارة تإحريم باب

اخرجه بما له ويستدلا التكبير سإمع إذا الغارة تإحريم خصائص من سإبع ابن عد
قوما غزا اذا وسإلم} كان عليه الله {صألى الله رسإولا أن أنس عن الشيخان

اذانا يسمع لم وان عنهم كف أذانا سإمع فان وينظر يصبح حتى بنا يغزو يكن لم
عليهم اغار

المشركين السإتعانه قبولا تإحريمه باب
السإتعانة قبولا عليه يحرما كان انه القضاعي ذكر فيما خصائصه ومن

بالمشركين
عليه الله {صألى النبي خرج قالا يساف بن حبيب عن تإاريخه في البخاري أخرج

ل مشهدا قومنا يشهد أن نكره انا قلنا قومي من ورجل أنا فأتإيته وسإلم} وجها
على بالمشركين نستعين ل فإنا ل قالا ل قلنا اسإلمتما فقالا معهم نشهده

 المشركين
جور على يشهد وسإلم} ل عليه الله {صألى إنه باب
جور على يشهد ل أنه خصائصه من القضاعي وعد

المؤلف له وبيض بشير بن النعمان عن الشيخان أخرج
المباحات قسم

العصر بعد الصلة وسإلم} بإباحة عليه الله {صألى اختصاصأه باب
بعد فقضاهما الظهر بعد وسإلم} ركعتان عليه الله {صألى فاتإه الروضة في قالا

وجهان المداومة بهذه اختصاصأه وفي العصر بعد عليهما واظب ثم العصر
الختصاص أصأحهما

السجدتإين عن عائشة سإألا أنه سإلمة أبي عن سإننه في والبيهقي مسلم أخرج
كان فقالت العصر بعد وسإلم} يصليهما عليه الله {صألى الله رسإولا كان اللتين

اذا وكان اثبتهما ثم العصر بعد فصلهما عنهما شغل أنه ثم العصر قبل يصليهما
أثبتها صألة صألى

رسإولا صألى قالت سإلمة أما عن صأحيح بسند حبان وابن يعلى وأبو أحمد وأخرج
يا فقلت ركعتين فصلى بيتي دخل ثم وسإلم} العصر عليه الله {صألى الله

ركعتين عن فشغلني خالد قدما قالا تإصليها تإكن لم صألة صأليت الله رسإولا
فاتإتنا إذا افنقضيهما الله رسإولا يا قلت الن فصليتهما الظهر بعد أركعهما كنت
ل قالا

العصر بعد يصلي كان الله رسإولا أن عائشة عن سإننه في البيهقي وأخرج
الوصأالا عن وينهي ويواصأل عنها وينهي
عليه الله {صألى الله رسإولا يكن لم ركعتان قالت عائشة عن الشيخان وأخرج



مكتبة                              للسيوطي ىالكبر الخصائص
 السإلمية مشكاة

 العصر بعد وركعتان الصبح قبل ركعتان علنية ول سإرا وسإلم} يدعهما
ذكر فيما الصلة في الصغير وسإلم} بحمل عليه الله {صألى اختصاصأه باب

بعضهم

وسإلم} صألى عليه الله {صألى الله رسإولا أن قتادة أبي عن الشيخان أخرج
وسإلم} فاذا عليه الله {صألى الله رسإولا بنت زينب بنت أمامة حامل وهو

حملها قاما واذا وضعها سإجد
شرح في حجر ابن وسإلم} نقله عليه الله {صألى خصائصة من هذا بعضهم قالا

 البخاري
الغائب على صألتإه باب

عليه الله {صألى خصائصه من الغائب على الصلة أن إلى حنيفة أبو ذهب
 لغيره يجوز ل أنه وقالا النجاشي على صألتإه ذلك على وسإلم} وحمل

جالسا بالناس صألتإه باب
عليه الله {صألى وسإلم} أنه عليه الله {صألى خصائصه من طائفة وقالت

ذلك عن ونهى الصحيحين حديث في كما جالسا بالناس وسإلم} صألى
الشعبي عن الجعفي جابر طريق من السنن في والبيهقي الدارقطني وأخرج

جالسا بعدي أحد يؤمن وسإلم} ل عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا
تإقوما ل مرسإل والحديث متروك وهو الجعفي جابر غير يروه لم الدارقطني قالا

حجة به
ولنه مرسإل لنه حجة فيه ليست أن بهذا احتج الذي علم قد الشافعي وقالا
عنه الرواية عن الناس يرغب رجل عن

الوصأالا وسإلم} بإباحة عليه الله {صألى اختصاصأه باب
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن الشيخان أخرج
أبيت إني مثلكم لست اني قالا الله رسإولا يا تإواصأل فانك قالوا والوصأالا إياكم

ويسقيني ربي يطعمني
والشراب الطعاما يأتإيه وأنه الحقيقة المراد فقيل الحديث هذا معنى في أختلف

الطاعم قوة فيه يجعل أنه والمراد المجاز وقيل يفطر ل الجنة وأكل الجنة من
المباحات من حقه في الوصأالا أن على الجمهور ثم والشارب

المطلب صأاحب عليها نبه لطيفة وههنا حقه في قربة هو الحرمين إماما وقالا
 خصوصأيته أن وهو
الصلحاء من كثيرا لن أفرادها أحد علي ل أمته كل على الوصأالا احة باب

انتهي المجموع بحسب تإوجه والنهي قالا الوصأالا عنهم اشتهر
أنه ورد ما بطلن على الحديث بهذا يستدلا صأحيحه في حبان ابن قالا فائدة
واصأل إذا ربه من ويسقي يطعم كان لنه الجوع من بطنه على الحجر يضع كان

قالا بطنه على حجر شد إلى يحتاج حتى الوصأالا عدما مع جائعا يترك فكيف
 بالراء فتصحف الزار طرف وهو بالزاي الحجز الحديث لفظ وانما
زمان بعد كلمه في يستثني ان له وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب

 منفصل
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إذا بك واذكر الله يشاء أن إل غداإذا ذلك فاعل إني لشيء تإقولن ول تإعالى قالا
نسيت
السإتثناء نسيت إذا قالا الية في عباس ابن عن حاتإم ابي وابن الطبراني أخرج

وسإلم} وليس عليه الله {صألى الله برسإولا خاصأة هي وقالا ذكرت إذا فاسإتثن
 يمينه من صألة في ال يستثني ان منا لحد
ربه وبين بينه الضمير في الجمع له باب
عبد ابن الدين عز الشيخ قالا وسإلم} كما عليه الله {صألى خصائصه ومن

يكون ان لقوله سإبحانه ربه وبين بينه الضمير في الجمع له ان وغيره السلما
نفسه إل يضر ل فانه يعصهما ومن وقوله سإواهما مما اليه احب ورسإوله الله

فقد ورسإوله الله يطع من قالا حين للخطيب لقوله غيره على ممتنع وذلك
ورسإوله الله يعص ومن قل أنت الخطيب بئس غوي فقد يعصهما ومن رشد
بخلفه التسوية إطلقه أوهم جمع إذا غيره لن دونه غيره من امتنع إنما قالوا

 ذلك ايهاما إليه يتطرق منصبه فإن هو
الزكاة عليه تإجب ل باب
الزكاة عليه تإجب ل وسإلم} انه عليه الله {صألى خصائصه ومن
في الشاذلية طريق على الصوفية شيخ الله عطاء بن الدين تإاج الشيخ قالا

مع لهم ملك ل لنهم الزكاة عليهم تإجب ل السلما عليهم النبياء التنوير كتابه
بذله أوان في يبذلونه لهم الله ودائع من أنفسهم في ما يشهدون كانوا إنما الله

ممن يكون ان عساه لما طهرة هي إنما الزكاة ولن محله غير في ويمنعونه
لعصمتهم الدنس من مبرأون والنبياء عليه أوجبت

خمس وخمس الفيء أخماس وسإلم} بأربعة عليه الله {صألى اختصاصأه باب
جارية من القسمة قبل الغنيمة من يختاره ما وباصأطفاه والغنيمة الفيء
وغيرها

وقالا وللرسإولا فلله القرى اهل من رسإوله على الله أفاء ما تإعالى الله قالا
وللرسإولا خمسة الله فإن شيء من غنمتم إنما واعلموا تإعالى

الله {صألى الله رسإولا خص كان الله إن قالا عمر عن والشيخان احمد أخرج
على الله أفاء ما فقالا غيره احدا يعطه لم بشيء الفيء هذا وسإلم} في عليه

على رسإله يسلط الله ولكن ركاب ول خيل من عليه أوجفتم فما منهم رسإوله
الله {صألى الله لرسإولا خاصأة هذه فكانت قدير شيء كل على والله يشاء من

مجعل فيجعله بقي ما يأخذ ثم سإنتهم نفقة أهله على ينفق وسإلم} فكان عليه
{صألى الله رسإولا ولي انا بكر ابو فقالا تإوفي ثم حياتإه بذلك فعمل الله مالا
وسإلم}  عليه الله {صألى الله رسإولا فيه عمل بما فيه وسإلم} فعمل عليه الله

الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عبسة بن عمرو عن والحاكم داود ابو وأخرج
مردود والخمس الخمس إل هذا مثل غنائمكم من لي يحل وسإلم} ل عليه
فيكم

قريظة بنو سإبيت لما قالا الحكم بن عمر عن عساكر وابن سإعد ابن وأخرج
بنت ريحانة فيه وسإلم} فكانت عليه الله {صألى الله رسإولا على السبي عرض

غنيمة كل من صأفي له يكون وكان فعزلت بها فأمر عمرو بن زيد
أهل من الصحابه من رجل عن الشخير بن يزيد عن سإننه في البيهقي وأخرج
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من أديم قطعة في له وسإلم} كتب عليه الله {صألى الله رسإولا ان البادية
وان الله إل إله ل ان شهدتإم إن انكم أقيس بن زهير بني الى الله رسإولا محمد
المغنم من الخمس وأديتم الزكاة واتإيتم الصلة وأقمتم الله رسإولا محمد
ورسإوله الله بأمان آمنون انتم الصفي وسإهم النبي وسإهم

العلم أهل عند معروف الثار صأحيح في مشهور الصفي سإهم البر عبد ابن قالا
وذكر به خاص انه على العلماء وأجمع منه صأفية ان في السير اهل يختلف ول

 الصفي من كان الفقار ذا ان الرافعي
حماه ما ينقض ل وانه لنفسه وسإلم} بالحمى عليه الله {صألى اختصاصأه باب

{صألى الله رسإولا قالا قالا جثامة بن الصعب أن عباس ابن عن البخاري أخرج
ولرسإوله لله إل حمى وسإلم} ل عليه الله

الموات يحمي ان له وسإلم} ان عليه الله {صألى خصائصه من الصأحاب قالا
للمسلمين الحمى لهم يجوز وإنما قطعا الئمة لسائر ذلك يجوز ول لنفسه
{صألى النبي حماه وما بعده لمن نقضه يحوز الجواز وعلى أيضا يجوز ل وقيل
وسإلم} عليه الله {صألى يحمي وكان بحالا يغيره ول ينقض وسإلم} ل عليه الله

وقد يشاء ما فيها يفعل إياها ملكه تإعالى الله لن فتحها قبل الراضي بقطع
إلى ذريته يد في وهي فتحه قبل المقدس ببيت قرية وذريته الداري تإميم اقطع
النبي لن قالا بكفره الغزالي فأفتى عليهم التشويش الولة بعض وأراد اليوما

 أولى الدنيا فأرض الجنة أرض يقطع وسإلم} كان عليه الله {صألى
ودخولها بها والقتل بمكة القتالا وسإلم} بإباحة عليه الله {صألى اختصاصأه باب
البلد بهذا حل وانت البلد بهذا أقسم ل تإعالى قالا المان بعد والقتل احراما بغير

مكة وسإلم} دخل عليه الله {صألى الله رسإولا ان انس عن الشيخان أخرج
متعلق خطل ابن ان فقالا رجل جاءه نزعه فلما المغفر رأسإه وعلى الفتح عاما

اقتلوه فقالا الكعبة باسإتار
عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت قالا العدوي شيح أبي عن الشيخان وأخرج

لمريء يحل فل الناس يحرمها ولم الله حرمها مكة ان الفتح يوما وسإلم} يقولا
تإرخص احد فان شجرة بها يعضد ول دما بها يسفك ان الخر واليوما بالله يؤمن
لكم يأذن ولم لرسإوله أذن الله ان فقولوا الله رسإولا بقتالا

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا ان الله عبد بن جابر عن مسلم وأخرج
إحراما بغير سإوداء عمامة وعليه مكه فتح يوما دخل
وقالوا فيه وخطأه الرافعي قالا المان بعد القتل له يجوز وكان القاص ابن قالا
 أمنه من قتل له يجوز كيف العين خائنة عليه تإحرما من
وقبولا وولده ولنفسه بعلمه وسإلم} بالقضاء عليه الله {صألى اختصاصأه باب

غيره بخلف للهدية وقبوله ولولده لنفسه والشهادة ولولده له يشهد من شهادة
الحكاما من

من خذي لها وقوله سإفيان أبي زوج هند حديث بالعلم القضاء في البيهقي أورد
شهادة وقبولا لنفسه الحكم في وأورد بنيك ويكفي يكفيك ما بالمعروف ماله
لولده يحكم ان جاز ذلك جاز وإذا قالا التإي خزيمة شهادة حديث له يشهد من

 الهدية قبولا حديث وتإقدما
الغضب من عليه يخاف ل باب
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يخاف ل لنه الغضب حالا في والفتوى الحكم له يكره ل كان انه خصائصه ومن
علينا يخاف ما الغضب من عليه
حتى غضب وقد فيه افتى فإنه اللقطة حديث عند مسلم شرح في النووي ذكره

وجنتاه احمرت

شهوتإه قوة مع صأائم وهو القبله وسإلم} بجواز عليه الله {صألى اختصاصأه باب
غيره على حراما وذلك
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا كان قالت عائشة عن الشيخان أخرج
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا كان كما اربه يملك وايكم صأائم وهو يقبل
اربه يملك

عليه الله {صألى الله رسإولا كان قالت عائشة عن ماجة وابن مسلم وأخرج
لربه أملككم وكان صأائم وهو وسإلم} يباشر

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا ان عائشة عن سإننه في البيهقي وأخرج
 لسانها ويمص صأائم وهو يقبلها كان
الحراما بعد الطيب اسإتمرار وسإلم} بجواز عليه الله {صألى اختصاصأه باب
المالكية ذكره فيما

النبي مفارق في الطيب وبيص الى انظر كأني قالا عائشة عن الشيخان أخرج
محرما وسإلم} وهو عليه الله {صألى

النكاح دواعي من لنه خصائصة من الحراما بعد الطيب اسإتدامة المالكية قالا
له فرخص إليه حبب ولنه ففعله لربه الناس أملك هو وكان عنه الناس فنهي

 الوحي لجل الملئكة ولمباشرتإه فيه
وبعد جنبا المسجد في المكث وسإلم} بجواز عليه الله {صألى اختصاصأه باب

عندي الصأح وهو الوجهين احد في وباللمس مضطجعا بالنوما وضوئه انتقاض
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا سإعيد أبي عن والبيهقي الترمذي أخرج

وغيرك غير المسجد هذا في يجنب لحد يحل ل وسإلم} لعلي
ل وسإلم} لعلي عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا سإعد عن البزار وأخرج

وغيرك غيري المسجد هذا في يجبنب ان لحد يحل
لن خصالا ثلثا علي أعطى لقد قالا الخطاب بن عمر عن يعلي ابو وأخرج
فاطمة تإزويجه النعم حمر أعطى أن من إلي أحب منها خصلة لي تإكون

ما فيه لي يحل وسإلم} ل عليه الله {صألى الله رسإولا مع المسجد وسإكناه
خيبر يوما والراية له يحل

وسإلم} ل عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالت سإلمة أما عن البيهقي وأخرج
وسإلم} عليه الله {صألى الله لرسإولا ال حائض ول لجنب المسجد هذا يحل

والحسين والحسن وفاطمة وعلي

قالا قالا الشجعي حازما أبي عن المدينة اخبار في بكار بن الزبير وأخرج
مسجدا يبني ان موسإى امر الله وسإلم} إن عليه الله {صألى الله رسإولا
يسكنه ل طاهرا مسجدا ابني أن أمرني الله وأن وهارون هو إل يسكنه ل طاهرا

علي وابنا وعلي أنا إل
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عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا الله عبد بن جابر عن عساكر ابن وأخرج
لي يحل ما المسجد في لك يحل انه وسإلم} لعلي

ل إني وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي ان سإلمة أما عن عساكر ابن وأخرج
وفاطمة وعلي وأزواجه لمحمد ال لحائض ول لجنب المسجد أحل

وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي ان عائشة عن سإننه في البيهقي وأخرج
الشيخان واخراج محمد وآلا لمحمد إل جنبي ول لحائض المسجد أحل ل إني
ناما ثم وصألى بالليل وسإلم} تإوضأ عليه الله {صألى النبي ان عباس ابن عن

يتوضأ ولم الصلة الى فقاما المؤذن أتإاه ثم غطيطه سإمعت حتى
وهو يناما وسإلم} كان عليه الله {صألى النبي ان مسعود ابن عن البزار وأخرج
صألتإه في فيمضي يقوما ثم سإاجد
الله {صألى الله رسإولا كان قالا مسعود ابن عن يعلى وأبو ماجة ابن وأخرج

انه ذلك وعلة يتوضأ ول فيصلي يقوما ثم ينفخ حتى مستلقيا وسإلم} يناما عليه
قلبه يناما ول عينه تإناما

بعض وسإلم} قبل عليه الله {صألى الله رسإولا ان عائشة عن ماجة ابن وأخرج
ول ويصلي يقبل ثم يتوضأ كان عنها له لفظ وفي يتوضأ ولم صألى ثم نسائه
تإركه تإوجب علة الحديث بهذا اعلم ل الحق عبد قالا يتوضأ
الله {صألى الله رسإولا كان ان قالت عائشة عن صأحيح بسند النسائي وأخرج

ان أراد إذا حتى الجنازة اعتراض يدية بين لمعترضة وإني وسإلم} ليصلي عليه
 برجله نبهني يوتإر
قاله سإبب بغير شاء من لعن وسإلم} بجواز عليه الله {صألى اختصاصأه باب
الفوائد من فيه وما الحرمين واماما القاص ابن

وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا ان هريرة أبي عن الشيخان أخرج
او آذيته المؤمنين فأي بشر انا فإنما تإخلفنيه ل عهدا عندك اتإخذ إني اللهم
يوما إليك بها تإقربه وقربة وصألة زكاة له ذلك فاجعلها جلدتإه أو لعنته او سإببته

القيامه

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا ان انس عن صأحيح بسند احمد وأخرج
الله رسإولا لها فقالا ومضى عنه فغفلت به احتفظي وقالا رجل حفصة إلى دفع

تإبارك ربي سإألت إني فقالت ففزعت يدك الله وسإلم} قطع عليه الله {صألى
مغفرة له يجعلها أن عليه الله دعوت أمتي من إنسان أيما وتإعالى
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت معاويه عن الطبراني وأخرج
له قربة ذلك فاجعل السإلما في دخل ثم الجاهلية في لعنت من اللهم يقولا
 إليك
وشرابه طعامه على شاء من وسإلم} بقهر عليه الله {صألى اختصاصأه باب

{صألى الله رسإولا مهجة بمهجته ويفدى محتاجا كان وان البذلا المالك وعلى
أنفسهم من بالمؤمنين أولى النبي تإعالى الله وسإلم} قالا عليه الله

دونه نفسه يبذلا ان حضره من على وجب ظالم قصده لو أنه جماعة وذكر
نكاح في رغب ولو أحد يوما بنفسه طلحه وقاه وسإلم} كما عليه الله {صألى
كانت فإن امرأة
وجب زوج ذات كانت وإن خطبتها غيره إلى وحرما الجابة عليها وجب خلية
آمنوا الذين أيها يا تإعالى ولقوله السابقه للية لينكحها طالقها زوجها على
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وللرسإولا لله اسإتجيبوا
ولعل قالا زيد بقصة التطليق لوجوب الغزالي واسإتدلا الماوردي بها اسإتدلا كذا

النبي فإن أهله عن النزولا بتكليفه ايمانه امتحان الزوج جانب من فيه السر
اهله من إليه اجب أكون حتى احدكم يؤمن ل وسإلم} قالا عليه الله {صألى
بالبلية وسإلم} ابتلؤه عليه الله {صألى جانبه ومن اجمعين والناس وولده

 الظهار يخالف الذي الضمار ومن العين خائنة من ومنعه البشرية
إجماع وهو نسوة أربع من اكثر وسإلم} بنكاح عليه الله {صألى اختصاصأه باب

النبي على كان ما تإعالى قوله في القرظي كعب بن محمد عن سإعد ابن أخرج
يتزوج يعني قالا قبل من خلوا الذين في الله سإنة له الله فرض فيما حرج من
كان قد سإنتهم هذا النبياء من كان من وكان فريضة هذا شاء ما النساء من

امراء مائة لداود وكان أمرأة ألف داود بن لسلمان
إلى أزواجك لك احللنا إنا النبي أيها يا تإعالى قوله في سإننه في البيهقي وقالا
عدد ذوات وكن أزواجه مع له فأحل المؤمنين دون من لك خالصة تإعالى قوله
وبنات خاله وبنات عماتإه وبنات عمه بنات من له احل يوما بزوج له ليس من

خالتإه

مما اكثر النسوة من يستبيح العبد على لفضله الحر كان لما العلماء قالا
جميع على وسإلم} لفضله عليه الله {صألى النبي يكون ان وجب العبد يستبيحه

المه تإستبيحه ما أكثر النساء من يستبيح المه
وسإلم} تإسع عليه الله {صألى لنبينا أحل انه تإفسيره في القرطبي وحكى

فوائد ذلك في وذكر إمرأة وتإسعون
الظاهر وسإلم} مكمل عليه الله {صألى فإنه الباطنة محاسإنه نقل منها

والباطن
الرجالا عليها يطلع لم التي الشريعة نقل ومنها
بمصاهرتإه القبائل تإشريف ومنها
اعدائه من يقاسإيه عما بكثرتإهن صأدره شرح ومنها
أعظم ذلك فيكون الرسإالة اعباء تإحمل مع بهن القياما في التكليف زيادة ومنها

لجره وأكثر لمشاقه
الوقت ذلك في وأبوها حبيبة أما تإزوج وقد قالوا عبادة حقه في النكاح ان ومنها
على احواله باطن من يطلعن لم فلو وزوجها وعمها اباه قتل وقد وصأفية عدوه

وقرابتهن آبائهن إلى ميلهن تإفتضي البشرية الطباع لكانت الخلق اكمل ان
منه الرجالا عرفه كما باطنا وكماله لمعجزاتإه بيان عنده النساء كثرة في وكان

وسإلم}  عليه الله {صألى ظاهرا
وشهود ولي بغير النكاح وسإلم} بجواز عليه الله {صألى اختصاصأه باب

ما إل ومهر وشهود بولي إل نكاح ل قالا سإعيد أبي عن سإننه في البيهقي وأخرج
وسإلم}  عليه الله {صألى للنبي كان

عليه الله {صألى الله رسإولا أن أنس عن مسلم اخرجه ما أيضا البيهقي وأورد
ان فقالوا ولد اما اتإخذها اما أتإزوجها ندري ل الناس قالا بصفية بني وسإلم} حين

حجبها يركب ان أراد فلما ولد أما فهي يحجبها لم وإن امرأتإه فهي حجبها
تإرى كما ظاهرة منه الدللة ووجه تإزوجها قد أنه فعرفوا

وهو الكفاءة على للمحافظة المة نكاح في الولي اعتبر إنما العلماء قالا
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وهو الجحود من ل الشهود اعتبر وإنما الكفاة وسإلم} فوق عليه الله {صألى
على قولها إلى يرجع لم هي جحدت ولو يجحد وسإلم} ل عليه الله {صألى
له وكان بتكذيبه كافرة تإكون المهذب شرح في العراقي قالا بل قوله خلف

إذنها بغير الطرفين وتإولي نفسه من المرأة وسإلم} تإزويج عليه الله {صألى
)  أنفسهم من بالمؤمنين أولى ( النبي تإعالى لقوله وليها وإذن
عقد بغير له تإحل المرأة باب
بغير عليها فيدخل تإعالى الله بتحليل له تإحل كانت المرأة أن خصائصه ومن
عقد

اسإتئمارها بغير المرأة على يعقد أن جاز بذلك جاز وإذا البيهقي قالا
زوجناكها وطرا منها زيد قضى فلما تإعالى قالا

{صألى الله رسإولا أزواج على تإفتخر زينب كانت قالا انس عن البخاري وأخرج
سإموات سإبع فوق من الله وزوجني أهاليكن زوجكن وسإلم} تإقولا عليه الله

الله {صألى الله رسإولا قالا زينب عدة انقضت لما قالا انس عن مسلم وأخرج
شيئا بصانعة أنا ما فقالا فاخبرها فذهب علي فاذكرها اذهب وسإلم} لزيد عليه
{صألى الله رسإولا وجاء القران ونزلا مسجدها الى فقامت ربي أوامر حتى
إذن بغير عليها دخل وسإلم} حتى عليه الله

الله ما نفسك في وتإخفي تإعالى قوله في الحسين بن على عن البيهقي وأخرج
مبدية

زيد أتإاه فلما يتزوجها أن قبل ازواجه من سإتكون زينب أن أعلمه الله كان قالا
اني أخبرتإك قد له فقالا زوجك عليه وامسك الله اتإق قالا إليه يشكوها

مبدية الله ما نفسك في وتإخفي مزوجكها
أنا ما والله إني قالت أنها زينب عن سإلمة أما عن عساكر وابن سإعد ابن وأخرج

بالمهور زوجن وسإلم} إنهن عليه الله {صألى الله رسإولا نساء من كأحد
ل المسلمون يقرؤه الكتاب في وانزلا رسإوله الله وزوجني الولياء وزوجهن

يغير ول يبدلا
لقد جحش بنت زينب الله يرحم قالت عائشة عن عساكر وابن سإعد ابن وأخرج

الدنيا في نبيه زوجها الله إن شرف يبلغه ل الذي الشرف الدنيا هذه في نالت
ونحن لنسائه وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا وان القران به ونطق
زوجته وهي به لحوقها بسرعة فبشرها باعا اطولكن لحوقا بي أسإرعكن حوله

الجنة في
عليه الله {صألى للنبي تإقولا زينب كانت قالا الشعبي عن جرير ابن وأخرج

وجدك جدي إن بهن تإدلا امرأة نسائك من ما بثلثا عليك لدلا وسإلم} إني
 جبريل السفير وان السماء من الله انكحنيك واني واحد
مهر بل له يحل النكاح باب

تإعالى قالا وانتهاء ابتداء مهر وبل الهبة بلفظ النكاح له أن خصائصه ومن
من خالصة يستنكحها ان النبي اراد ان للنبي نفسها وهبت إن مومنة ( وامرأة

وهبت الحارثا بنت ميمونة أن عكرمة عن سإعد ابن ) اخرج المؤمنين دون
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إبراهيم بن محمد عن سإعد ابن وسإلم} واخرج عليه الله {صألى للنبي نفسها
يقبلها وسإلم} فلم عليه الله {صألى للنبي نفسها وهبت شريك أما أن التيمي

في الشعبي عن السنن في والبيهقي سإعد ابن واخرج ماتإت حتى تإتزوج فلم
الله {صألى للنبي انفسهن وهبن نساء كن قالا منهن نشاء من تإربى تإعالى قوله
شريك أما منهن بعده ينكحن فلم بعضا وأرجا ببعضهن وسإلم} فدخل عليه

الهبه تإحل ل قالا المسيب ابن عن سإننه في والبيهقي منصور بن سإعيد وأخرج
من التإهاب لفظ يكفي وسإلم} وهل عليه الله {صألى الله رسإولا بعد لحد
اصأححهما وجهان النكاح لفظ منه يشترط أو المرأة من يكفي كما أيضا جهته

 النكاح جانبه في ) فاعتبر يستنكحها ( ان قوله لظاهر الثاني
وسإلم}  عليه الله {صألى اختصاصأه باب
الغزالي وصأححه المختار وهو الوجهين احد في لزواجه القسم عدما احة باب
ممن ابتغيت ومن تإشاء من إليك وتإؤوي منهن تإشاء من تإرجي تإعالى قالا

عليك جناح فل عزلت
الله {صألى الله رسإولا كان قالا القرظي كعب بن محمد عن سإعد ابن أخرج
قولا وذلك شاء كيف بينهن يقسم أزواجه قسم في عليه وسإلم} موسإع عليه
تإعالى الله من ذلك أن علمنا إذا أعينهن تإقر أن أدنى وذلك تإعالى الله
كان أنه صأح وقد الرسإالة لوازما عن شغل عليه القسم وجوب في بعضهم قالا

القسم وجوب ينافي وذلك الواحدة الساعة في نسائه على يطوف
المذكوره بالية نسخ ثم عليه واجبا كان أنه تإفسيره في القشيري ابن ذكر وقد
يتقدر ل هذا وعلى الوجوب النووي صأحح وجهان عليه أزواجه نفقة وجوب في

 غيره نفقة بخلف
محرما وهو النكاح وسإلم} بجواز عليه الله {صألى اختصاصأه باب

ميمونة وسإلم} نكح عليه الله {صألى النبي ان عباس ابن عن الشيخان أاخرج
محرما وهو

بين والجمع غيره من المعتدة نكاح له يجوز كان انه الرافعي حكاه وجه وفي
حديث له ويشهد المنع الجميع في والصأح وإبنتها وخالتها وعمتها وأختها المرأة

ل ذلك أن أختها عليه عرضت وقد حبيبه لما وقوله سإلمة أما بنت في الصحيحين
عليه الله {صألى أنه صأح وقد أخواتإكن ول بناتإكن على تإعرضن فل لي يحل

ابن حكاه فيما شبرمه ابن فذهب سإبع أو سإنين سإت بنت عائشة وسإلم} تإزوج
إنكاح للب يجوز ل وسإلم} وانه عليه الله {صألى به خاص ذلك أن الى حزما
عن نعلمه ل غريب هذا وقالا الخصائص في الملقن ابن أورده تإبلغ حتى ابنته
ابن نقل بل الخصائص من ليس وأنه احد لكل ذلك ان الجمهور قالا وقد غيره

 عليه الجماع المنذر
صأداقها عتقها وجعل امته وسإلم} بعتق عليه الله {صألى اختصاصأه باب

صأفية وسإلم} اعتنق عليه الله {صألى الله رسإولا ان انس عن الشيخان أخرج
صأداقها عتقها وجعل
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا أن أنس عن سإننه في البيهقي وأخرج
نفسها قالا أصأدقها ما فسئل وتإزوجها صأفية اعتق
به خاص أنه على دليل يقم ولم والسلما الصلة عليه ذلك فعل حبان ابن قالا
فيه تإخصيصه جود لعدما ذلك لهم فيباح امته دون
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 واسإحاق احمد مذهب وهو عندي المختار هو حبان ابن وقولا قلت
وسإلم}  عليه الله {صألى اختصاصأه باب
بهن والخلوة الجنبيات الى النظر احة باب

جاء عفراء بن معوذ بنت الربيع قالت قالا ذكوان بن خالد عن البخاري أخرج
فراشي على فجلس على بني حين علي وسإلم} فدخل عليه الله {صألى النبي

مني كمجلسك
آية نزولا قبل كان ذلك أن على محمولا هو الحديث هذا في الكرماني قالا

الفتنة من للمن أو للحاجة النظر جاز أو الحجاب
الله {صألى النبي خصائص من أن القوية بالدلة لنا وضح الذي حجر ابن وقالا
قصة عن الصحيح الجواب وهو اليها والنظر بالجنبية الخلوة وسإلم} جواز عليه

يكن ولم رأسإه وتإقليتها عندها ونومه عليها دخوله في ملحان بنت حراما أما
زوجية ول محرمية بينهما
بالنسب علما احاط من حراما أما حديث ذكر وقد الملقن لبن الخصائص وفي
ذلك بين وسإلم} وقد عليه الله {صألى النبي وبين بينها محرمية ل أنه علم

سإليم اما وأختها حراما بأما خاص هذا وقالا الدمياطي الدين شرف الحافظ

من كان فيقالا وسإلم} معصوما عليه الله {صألى والنبي الملقن ابن قالا
 انتهى شيوخنا بعض إدعاه وقد بالجنبية الخلوة خصائصه

بمن النساء من شاء من يزوج وسإلم} بأنه عليه الله {صألى اختصاصأه باب
آبائهن ورضى رضاهن بغير إجبارا الرجالا من شاء
لهم تإكون ان امرا ورسإوله الله قضى اذا مومنة ول لمؤمن كان وما تإعالى قالا

الا في سإننه في البيهقي وأورد الية امرهم من الخيرة
أنفسهم من بالمؤمنين أولى النبي تإعالى قوله باب
ما وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي أن هريرة أبي عن البخاري أخرجه وما
والخرة الدنيا في به أولى وأنا إل مؤمن من
عليه الله {صألى النبي أتإت امرأة أن سإعد بن سإهل عن الشيخان أخرجه وما

يا رجل فقالا حاجة من بالنساء مالي فقالا عليه نفسها وسإلم} فعرضت
القران من معك بما زوجتكها فقالا زوجنيها الله رسإولا
زينب وسإلم} خطب عليه الله {صألى النبي أن عباس ابن عن جرير ابن وأخرج

يتحدثان هما فبينما بناكحته لست فقالت حارثه بن زيد فتاه على جحش بنت
رضيته قد قالت الية مؤمنه ول لمؤمن كان وما الية هذه رسإوله على الله أنزلا

الله رسإولا أعصى ل إذا قالت نعم قالا الله رسإولا يا لي
خطب البجادين ذا الله عبد أن القرظي كعب بن محمد عن سإعد ابن وأخرج
عليه الله {صألى النبي ذلك فبلغ فأبت وعمر بكر أبو فسألها تإتزوجه فلم إمرأة

قد فاني قالا بلى قالا فلنه تإذكر انك يبلغني ألم الله عبد يا وسإلم} فقالا
 عليه فأدخلت زوجتكها

الصغيرة انكاح من اختصاصأه باب
بناتإه غير من الصغيرة تإزويج ذلك على وله

المطلب عبد بن حمزة بنت عمارة أن عباس ابن عن سإننه في البيهقي وأخرج
بها خرج القضية عمرة وسإلم} في عليه الله {صألى النبي قدما فلما بمكة كانت
من أخي ابنة إنها فقالا وسإلم} تإزوجها عليه الله {صألى للنبي وقالا علي
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سإلمة أبي بن وسإلم} سإلمة عليه الله {صألى الله رسإولا فزوجها الرضاعة
 وسإلم} في عليه الله {صألى للنبي البيهقي قالا
تإزويجها تإولى ولذلك لغيره ليس ما ذلك وغير الصغيرة انكاح من النكاح باب
 العباس عمها دون
 في له كان وسإلم} انه عليه الله {صألى اختصاصأه باب
لغيره يكن لم ما النكاح باب

عليه الله {صألى النبي ان سإلمة أبي بن سإلمة عن سإننه في البيهقي أخرج
أن ابنك مري قالا شاهد أوليائي من أحد ليس قالت سإلمة أما وسإلم} خطب

يبلغ لم صأغير يومئذ وهو إبنها فزوجها يزوجك
 وسإلم} في عليه الله {صألى له وكان البيهقي قالا
لغيره يكن لم ما النكاح باب

الثلثا في طلقه انحصار عدما باب
ينحصر ل كما الوجهين احد في الثلثا في طلقه انحصار عدما خصائصه ومن
تإنكح أن غير من له تإحل فهل ثلثا واحدة طلق لو الحصر وعلى زوجاتإه عدد

وجهان فيه غيره
غيره على نسائه تإحريم من به خص لما نعم احدهما
 أبدا له تإحل ل والثاني

تإحرما فلم مارية أمته وسإلم} حرما عليه الله {صألى انه خصائصه ومن باب
حرما إذا المة من وغيره له مغفور لنه مقاتإل قاله فيما كفارة تإلزمه ولم عليه
 الكفارة لزمته أمته
أمته عن ضحى انه في اختصاصأه باب
ان لحد وليس أمته عن وسإلم} ضحى عليه الله {صألى انه خصائصه ومن

إذنه بغير الغير عن يضحي
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا أن الخدري سإعيد ابي عن الحاكم أخرج

أمتي من يضح لم من وعن عني هذا اللهم قالا ثم بالمصلى اقرن كبشا ذبح
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا أن هريرة وأبي عائشة عن الحاكم وأخرج
بالتوحيد لك شهد من وأمته محمد عن اللهم فقالا أحدهما فذبح بكبشين ضحى

بالبلغ ولي
ناسإكوه هم منسكا جعلنا امة لكل الحسين بن علي عن وصأححه الحاكم وأخرج

ذابحوه هم ذبح قالا
اشتري ضحى اذا وسإلم} كان عليه الله {صألى الله رسإولا أن رافع أبو حدثني

عن هذا اللهم يقولا ثم احدهما ذبح وصألى خطب فاذا اقرنين املحين بكبشين
اللهم وقالا فذبحه بالخر اتإي ثم بالبلغ ولي بالتوحيد لك شهد من جميعا أمتي
فمكثنا منهما واهله هو ويأكل المساكين يطعمها ثم محمد وآلا محمد عن هذا

 يضحي هاشم بني من احد ليس والمئونة الغرما الله كفانا قد سإنين
عنه نهيه مع الفجاءة لحم من اكله باب
وانكر عنه نهيه مع الفجاءة طعاما من اكل أنه خصائصه ومن القاص ابن قالا
 يثبت لم والنهي للمة مباح انه وقالا البيهقي ذلك
هجاه أو سإبه من يقتل أن له باب
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القضاء إلى راجع وذلك هجاه أو سإبه من قتل له أن خصائصه من سإبع ابن عد
لنفسه
الكرامات قسم

قائم موتإه بعد ماله وأن يورثا ل وسإلم} بأنه عليه الله {صألى اختصاصأه باب
نفقته على

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا أن الصديق بكر أبي عن الشيخان أخرج
ل والله ) وإني المالا هذا في محمد آلا يأكل إنما صأدقة تإركنا ما نورثا ( ل قالا
{صألى الله وسإلم} رسإولا عليه الله {صألى الله رسإولا صأدقة من شيئا أغير
الله {صألى الله رسإولا عهد في عليه كانت التي حالها وسإلم} عن عليه الله

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا به عمل ما فيها وسإلم} ولعملن عليه
( وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا عن هريرة أبي عن الشيخان وأخرج

فإنه عاملي ومئونة نسائي نفقة بعد تإركت ما درهما ول دينارا ورثتي تإقتسم ل
) صأدقة
وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا أن عمر ابن عن الطبراني وأخرج
ول نبوة ل أنه إل موسإى من هارون بمنزلة مني تإكون أن تإرضي ( أما لعلي
وراثة
مختصة الخصيصة هذه قالا أنه البصري الحسن عن عياض القاضي حكى فائدة
تإعالى لقوله يورثون فإنهم النبياء سإائر وسإلم} بخلف عليه الله {صألى بنبينا

آلا من ويرثا يرثني وليا لدنك من لي هب رب زكريا وقوله داود سإليمان وورثا
ولكن النبياء عن بها امتاز التي الخصائص إلى هذه فتضم هذا وعلى يعقوب

من النسائي أخرجه لما النبياء لجميع ذلك أن العلماء جميع عليه الذي الصواب
) نورثا ل النبياء معاشر ( إن مرفوعا الزبير حديث

والعلم النبوة إرثا فيهما المراد أن اليتين عن والجواب
عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت الدرداء أبي عن ماجة ابن روى وقد

ول دينارا يورثوا لم النبياء لن النبياء ورثة هم العلماء ( إن وسإلم} يقولا
) وافر بحظ أخذ أخذه فمن العلم ورثوا إنما درهما

أوجه يورثون ل النبياء كون في الحكمة في ذكر وقد
بذلك فيهلك موتإهم قريبهم يتمنى ل أن منها

لوارثهم وجمعها الدنيا في الرغبة بهم يظن ل أن ومنها
باق ماله أن إلى الحرمين إماما ذهب ولهذا يورثا ل والحي أحياء أنهم ومنها
حي لنه حياتإه في ينفقه والسلما عليه كان كما أهله على منه ينفق ملكه على

في يصرفه كان فيما ويصرفه وخدمه أهله على منه ينفق الصديق كان ولذلك
 حياتإه

ل المسلمين جميع على صأدقة وأنه عنه ملكه زالا أنه وغيره النووي ورجح
التصدق له أبيح أنه وهو أخرى خصيصة هذا من بعضهم وأخذ الورثة به تإختص
 الثلث على مقصورون فأنهم أمته بخلف موتإه بعد ماله بجميع
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المؤمنين أمهات أزواجه وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب
ونحوه النظر في ول وطاعتهن إحترامهن ووجوب نكاحهن تإحريم في وذلك
تإعالى قالا

لهم أب وهو ء وقرى أمهاتإهم وأزواجه أنفسهم من بالمؤمنين أولى النبي
المومة فائدة لن النساء دون الرجالا من المؤمنين أمهات وهن البغوي قالا
النساء حق في مفقودة النكاح وهي الرجالا حق في

أما أنا قالت أمه يا لها قالت امرأة أن عائشة عن والبيهقي سإعد ابن وأخرج
نسائكم أما ولست رجالكم
قالا وبه والنساء منكم الرجالا أما أنا قالت أنها سإلمة أما عن سإعد ابن وأخرج
أيضا النساء في موجودة والتعظيم الحتراما فائدة لن طائفة

في جميعا والنساء الرجالا وسإلم} أبا عليه الله {صألى وكان البغوي قالا
 والتعظيم الحرمة

الزر في أزواجه أشخاص رؤية وسإلم} بتحريم عليه الله {صألى اختصاصأه باب
مشافهة وسإؤالهن

حجاب وراء من فاسإألوهن متاعا سإألتموهن وإذا تإعالى الله قالا
وراء من إل يسألهن أن لحد يحل ل والبغوي للرافعي تإبعا الروضة في قالا

مشافهة يسألهن أن فيجوز غيرهن وأما ألية حجاب
عليهن الحجاب بفرض خصصن مسلم شرح في والوري عياض القاضي وقالا

ول غيرها ول لشهادة ذلك كشف لهن يجوز فل والكفين الوجه في خلف بل
إذا وكن وقالا للبراز خروجهن لضرورة إل مستترات كن وإن شخوصأهن إظهار
ولما أشخاصأهن وسإترن حجبن خرجن وإذا حجاب وراء من جلس للناس قعدن

شذمها لستر نعشها فوق قبة لها جعلوا زينب تإوفيت
وكانت لحاجتها الحجاب ضرب بعدما سإودة خرجت عائشة عن البخاري وأخرج
ل والله أما سإودة يا فقالا عمر فرآها يعرفها من على تإخفي ل جسيمة امرأة

الله رسإولا إلى راجعة فانكفأت قالت تإخرجين كيف فانظري علينا تإخفين
الله رسإولا يا فقلت عرق يده وفي ليتعشى وسإلم} وأنه عليه الله {صألى
لي فقالا حاجتي لبعض خرجت

( إنه فقالا وضعه ما يده في العرق وأن إليه تإعالى الله فأوحى وكذا كذا عمر
) لحاجتكن تإخرجن أن لكن أذن قد

بأزواج وعثمان عمر أرسإلني قالا عوف بن الرحمن عبد عن سإعد ابن وأخرج
فكان يحجبهن عمر فيها تإوفي التي وسإلم} السنة عليه الله {صألى النبي

وعبد البصر مد من إل يراهن ول منهن يدنو أحدا يترك فل أمامهن يسير عثمان
الشعاب في بهن ينزلن وكانا الهوادج في وهن ذلك مثل يفعل خلفهن الرحمن

عليهن يمر أحدا يتركان ول
وعبد عثمان رأيت قالت خليف بن خالد بنت معبد أما عن سإعد ابن وأخرج

عليه الله {صألى الله رسإولا بنساء حجا عمر خلفة في عوف بن الرحمن
يسير النساء من حجرة وهن الخضر الطيالسة هوادجهن على وسإلم} فرأيت

من عوف وابن إليك إليك أحد منهن دنا إذا يصيح راحلته على عثمان أمامهن
ذلك مثل يفعل ورائهن
أزواج أماما وهو عثمان رأيت قد قالا مخرمة بن المسور عن سإعد ابن وأخرج
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حتى فينحيهم وجهه في مقبلين الناس وسإلم} يلقي عليه الله {صألى النبي
 يمضين حتى البصر مد يكونوا

في بعده من أزواجه جلوس وسإلم} بوجوب عليه الله {صألى اختصاصأه باب
القولين أحد في عمرة أو لحج ولو خروجهن وتإحريم بيوتإهن

بيوتإكن في وقرن تإعالى الله قالا
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن سإعد ابن أخرج

كلهن يحجبن وكن ) قالا الحصر ظهور ثم الحجة ( هذه الوداع حجة في لنسائه
عليه الله {صألى الله رسإولا بعد دابة والله تإحركنا ل قالتا وزينب سإودة إل

وسإلم} 
أقعد فأنا واعتمرت حججت سإودة قالت قالا سإيرين ابن عن سإعد ابن وأخرج

عليه الله {صألى الله رسإولا بقولا أخذت قد وكانت الله أمرني كما بيتي في
تإوفيت حتى تإحج ) فلم الحصر ظهور ثم الحجة ( هذه قالا وسإلم} عاما

وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي أن يسار بن عطاء عن سإعد ابن وأخرج
فهي حصيرها ظهر ولزمت مبينة بفاحشة تإأت ولم الله أتإقت ( أيتكن لزواجه
) الخرة في زوجتي
عمر أن جعفر أبي عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة طريق من سإعد ابن وأخرج

والعمرة وسإلم} الحج عليه الله {صألى النبي أزواج منع الخطاب ابن

آخر كان إذا حتى والعمرة الحج عمر منعنا قالت عائشة عن سإعد ابن وأخرج
فحج رأيتن ما أفعلن فقالا اسإتأذناه عثمان ولي فلما معه فحججنا لنا أذن عاما

عليه الله {صألى النبي بعد بيتها من تإخرج لم وسإودة زينب منا امرأتإين إل بنا
نستتر وسإلم} وكنا

معنى وسإلم} في عليه الله {صألى النبي نساء كان عيينة بن سإفيان وقالا
يملكن ول عشن ما البيوت سإكنى لهن فجعل السكنى وللمعتدة المعتدات

 رقابها
وغائطه وبوله دمه وسإلم} بطهارة عليه الله {صألى اختصاصأه باب

دخل أنه الفارسإي سإلمان عن نعيم وأبو والطبراني جزئه في الغطريف أخرج
طست معه الزبير بن الله عبد وسإلم} فإذا عليه الله {صألى الله رسإولا على

قالا شأنك وسإلم} ( ما عليه الله {صألى الله رسإولا له فقالا فيه ما يشرب
قالا جوفي وسإلم} في عليه الله {صألى الله رسإولا دما من يكون أن أحببت

) اليمين قسم إل النار تإمسك ل منك للناس وويل الناس من لك ويل
عليه الله {صألى النبي حجم قالا عباس ابن عن الضعفاء في حبان ابن وأخرج

ثم فشربه به فذهب الدما أخذ حجامته من فرغ فلما قريش لبعض وسإلم} غلما
نفست الله رسإولا يا قالا بالدما صأنعت ما ويحك فقالا وجهه في فنظر أقبل
أحرزت فقد ( إذهب فقالا بطني في فهو الرض في أهريقه أن دمك على

) النار من نفسك
{صألى النبي إن قالت بكر أبي بنت أسإماء عن سإننه في الدارقطني وأخرج

فقالا فأخبره جبريل فأتإاه فشربه إبني إلى دمه فدفع وسإلم} احتجم عليه الله
وسإلم} ( ل عليه الله {صألى النبي فقالا دمك أصأب أن كرهت قالا صأنعت ما

) الناس من لك وويل منك للناس ويل وقالا رأسإه على ومسح النار تإمسك
عن والطبراني السنن في والبيهقي خيثمة أبي وابن يعلى وأبو البزار وأخرج
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فذهبت الدما غيب لي وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي احتجم قالا سإفينة
فتبسم نعم قلت شربته قالا غيبته قلت صأنعت ما فقالا جئت ثم فشربته
الله عبد عن حسن بسند السنن في والبيهقي والحاكم والطبراني البزار وأخرج

فقالا الدما وسإلم} فأعطاني عليه الله {صألى النبي احتجم قالا الزبير ابن
لي وسإلم} فقالا عليه الله {صألى النبي أتإيت ثم فشربته فذهبت فغيبه اذهب

شربته قلت شربته لعلك قالا غيبته قلت صأنعت ما

عليه الله {صألى الله رسإولا شج قالا الخدري سإعيد أبي عن الحاكم وأخرج
النبي فقالا وازدرده بفمه وجهه عن الدما فملج أبي فتلقاه أحد وسإلم} يوما

فلينظر دمه دمي خالط من إلى ينظر أن سإره وسإلم} من عليه الله {صألى
سإنان بن مالك إلى

ول بدمي دمه خالط فقالا بلفظ الوسإط في والطبراني السكن ابن وأخرجه
النار تإمسه
قالت أيمن أما عن نعيم وأبو والطبراني والدارقطني والحاكم يعلى أبو وأخرج

من فقمت فيها فبالا فخارة إلى الليل وسإلم} من عليه الله {صألى النبي قاما
ل أنك أما وقالا فضحك أخبرتإه أصأبح فلما فيها ما فشربت عطشانة وأنا الليل

أبدا هذا يومك بعد بطنك تإشتكي لن إنك يعلى أبي ولفظ أبدا بطنك يتجعن
قالت أمها عن أميمة بنت حكيمة عن صأحيح بسند والبيهقي الطبراني وأخرج

تإحت ويضعه فيه يبولا عيدان من وسإلم} قدح عليه الله {صألى للنبي كان
برة شربته قالوا القدح أين فقالا عنه فسألا يجده فلم فطلبه فقاما سإريره

عليه الله {صألى النبي فقالا الحبشة أرض من معها قدمت التي سإلمة أما خادما
بحظار النار من احتظرت وسإلم} لقد

النبي اغتسل قالت رافع أبي امرأة سإلمى عن الوسإط في الطبراني وأخرج
حرما فقد اذهبي فقالا فأخبرتإه غسله ماء وسإلم} فشربت عليه الله {صألى

النار على بدنك الله
سإائر شعر في الخلف فيه يجري ول بالجماع طاهر وشعره أصأحابنا قالا

الناس
شعره حلق وسإلم} لما عليه الله {صألى النبي أن أنس عن الشيخان وأخرج

لن سإيرين ابن قالا طائفة منه طلحة أبو فأخذ الناس بين يقسم أن النحر يوما
 فيها وما الدنيا من إلي أحب واحدة شعرة منه عندي يكون
كتطوعه قاعدا الصلة في تإطوعه وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب

قائما
عليه الله {صألى النبي أن حدثت قالا عمر ابن عن داود وأبو مسلم أخرج

جالسا يصلي فوجدتإه فأتإيته الصلة نصف قاعدا الرجل ( صألة وسإلم} قالا
وأنت الصلة نصف قاعدا الرجل صألة قلت أنك حدثت الله رسإولا يا فقلت
)  منكم كأحد لست ولكني أجل قالا قاعدا تإصلي

) نافلة له عمله وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب
{صألى الله رسإولا صأياما عن سإئلت أنها عائشة عن صأحيح بسند أحمد أخرج

وما ذنبه من تإقدما ما له غفر قد فإنه كعمله أتإعملون وسإلم} فقالت عليه الله
نافلة له عمله كان تإأخر
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كانت إنما قالا لك نافلة تإعالى قوله في أمامة أبي عن والطبراني أحمد وأخرج
وسإلم}  عليه الله {صألى الله لرسإولا خاصأة النافلة
إل لحد النافلة تإكن لم قالا لك نافلة تإعالى قوله في مجاهد عن البيهقي وأخرج
وما ذنبه من تإقدما ما غفر قد أنه أجل من وسإلم} خاصأة عليه الله {صألى للنبي
تإأخر
في ذلك يعمل ل أنه أجل من نافلة فهو المكتوب سإوى عمل من عمل فما

فليس ذنوبهم كفارة في المكتوب سإوى ما يعملون والناس الذنوب كفارة
وسإلم} خاصأة عليه الله {صألى للنبي هي إنما نوافل للناس
بخلف الفرائض ثواب على زيادة أي لك نافلة تإعالى قوله في المفسرون وقالا
الصلة عليه وهو الفرائض إلى المتطرق للنقصان جابر فإنه غيره تإهجد

 مفروضاتإه إلى الخلل تإطرق عن معصوما والسلما
عليك سإلما بقوله يخاطبه المصلي وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب
تإبطل ول دعاه إذا إجابته عليه يجب وأنه الناس سإائر يخاطب ول النبي أيها

صألتإه
عليه الله {صألى النبي أن النصاري المعلي بن سإعيد أبي عن البخاري أخرج

دعوتإك إذا تإجيبني أن منعك ما فقالا أتإاه ثم فصلى يصلي وهو وسإلم} دعاه
لله اسإتجيبوا آمنوا الذين أيها يا وجل عز الله يقل ألم فقالا أصألي كنت إني قالا

فكأنه قالا القرآن في سإورة أعظم أعلمك أل قالا ثم الية دعاكم إذا وللرسإولا
العالمين رب لله الحمد قالا لي قلت الذي الله رسإولا يا قلت نسي أو نسيها

 العظيم والقرآن المثاني السبع هي
يخطب وهو عهده في تإكلم من وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب

بإذنه إل مجلسه من الخروج لحد يجوز ل وبأنه جمعته بطلت
على معه كانوا وإذا ورسإوله بالله آمنوا الذين المؤمنون ( إنما تإعالى الله قالا
) الية يستأذنوا حتى يذهبوا لم جامع أمر

من يخرج أن للرجل يصلح ل كان قالا حيان بن مقاتإل عن حاتإم أبي ابن أخرج
يأخذ بعدما الجمعة يوما وسإلم} في عليه الله {صألى النبي من بإذن إل المسجد

الله {صألى النبي إلى بأصأبعه أشار الخروج أحدهم أراد إذا وكان الخطبة في
تإكلم إذا كان منهم الرجل لن الرجل يتكلم أن غير من له وسإلم} فيأذن عليه
 جمعته بطلت وسإلم} يخطب عليه الله {صألى والنبي تإكلم إذا كان
على كالكذب ليس عليه الكذب وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب

بذلك يكفر وبأنه تإاب وإن ذلك بعد رواية له تإقبل لم عليه كذب من وبأن غيره
الجميني محمد أبو الشيخ قالا فيما

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا أن شعبة بن المغيرة عن الشيخان أخرج
مقعده فليتبوأ متعمدا علي كذب فمن أحد على ككذب ليس علي كذبا ( إن قالا
) النار من
وقوله الصحيح على فاعله يكفر ول الكبائر من عليه الكذب وغيره النووي قالا

أحمد الماما منهم جماعة فذهب منه تإاب فإن كفر هو الجويني وقالا الجمهور
التائب بخلف حاله حسنت وإن أبدا رواية له تإقبل ل أنه إلى وخلئق والصيرفي
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على الكذب فيه خالف مما وهذا الفسق أنواع سإائر ومن غيره على الكذب من
التقريب شرح في بينته كما الحديث فن في المعتمد هو القولا وهذا غيره

 خلفه النووي رجح وإن الحديث ألفية وشرح
الصوت ورفع يديه بين التقديم وسإلم} بتحريم عليه الله {صألى اختصاصأه باب
بعيد من به والصياح الحجرات وراء من وندائه بالقولا له والجهر صأوتإه فوق
إن الله واتإقوا ورسإوله الله يدي بين تإقدموا ل آمنوا الذين أيها يا تإعالى الله قالا
ول النبي صأوت فوق أصأواتإكم تإرفعوا ل أمنوا الذين أيها يا عليم سإميع الله

إن تإشعرون ل وأنتم أعمالكم تإحبط أن لبعض بعضكم كجهر بالقولا له تإجهروا
للتقوى قلوبهم الله امتحن الذين أولئك الله رسإولا عند أصأواتإهم يغضون الذين

عظيم وأجر مغفرة لهم
حتى صأبروا أنهم ولو يعقلون ل أكثرهم الحجرات وراء من ينادونك الذين إن

رحيم غفور والله لهم خيرا لكان إليهم تإخرج

بينكم الرسإولا دعاء تإجعلوا ل تإعالى قوله في عباس ابن عن نعيم أبو وأخرج
في تإعالى قالا كما ولكن القاسإم أبا يا بعيد من يصيح يريد بعضا بعضكم كدعاء

ويكره جماعة قالا الية الله رسإولا عند أصأواتإهم يغضون الذين إن الحجرات
حيا كحرمته ميتا حرمته وسإلم} لن عليه الله {صألى قبره عند الصوت رفع

الله رسإولا مسجد في مالكا المنصور جعفر أبو ناظر قالا حميد ابن وروي
سإيف خمسمائة اليوما ذلك في الخليفة يدي بين وسإلم} وكان عليه الله {صألى

تإعالى الله فإن المسجد هذا في صأوتإك تإرفع ل المؤمنين أمير يا مالك له فقالا
يغضون الذين إن فقالا قوما ومدح الية أصأواتإكم تإرفعوا ل فقالا قوما أدب

وإن الية الحجرات وراء من ينادونك الذين إن فقالا قوما وذما الية أصأواتإهم
له فاسإتكان حيا كحرمته وسإلم} ميتا عليه الله {صألى الله رسإولا حرمة

 الخليفة
أو سإبه ومن كفر به اسإتهان من وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب

قتل هجاه
بكر أبا سإب رجل أن برزة أبي عن سإننه في والبيهقي وصأححه الحاكم أخرج
هذه ليست فقالا الله رسإولا خليفة يا عنقه أضرب أل فقلت عنه الله رضي
وسإلم}  عليه الله {صألى الله رسإولا بعد لحد

بسب إل أحد بسب أحد يقتل ل قالا هريرة أبي عن والبيهقي عدي ابن وأخرج
وسإلم}  عليه الله {صألى النبي

الله رسإولا عهد على ولد أما له بكانت أعمى أن عباس ابن عن البيهقي وأخرج
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا في الوقيعة وسإلم} تإكثر عليه الله {صألى

النبي وسإلم} فقالا عليه الله {صألى للنبي ذلك فذكر العمى فقتلها وتإشتمه
) هدر دمها أن وسإلم} ( أشهد عليه الله {صألى
عليه الله {صألى النبي تإشتم كانت يهودية أن علي عن والبيهقي داود أبو وأخرج

عليه الله {صألى الله رسإولا فأبطل ماتإت حتى رجل فخنقها فيه وسإلم} وتإقع
 وسإلم} دمها

بيته أهل ومحبة محبته وسإلم} بوجوب عليه الله {صألى اختصاصأه باب
وأصأحابه

الله من إليكم أحب قوله إلى وأبناؤكم آباؤكم كان إن قل تإعالى الله قالا
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فتربصوا سإبيله في وجهاد ورسإوله
وسإلم} ( ل عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن الشيخان وأخرج
) وعبارة أجمعين والناس وولده والده من إليه أحب أكون حتى أحدكم يؤمن

المحبة درجات أعلى يحبوه أن أمته على يجب أنه الخصائص في الملقن ابن

من النفر نلقي كنا قالا المطلب عبد بن العباس عن والحاكم ماجة ابن وأخرج
الله {صألى الله لرسإولا ذلك فذكرنا حديثهم فيقطعون يتحدثون وهم قريش

بيتي أهل من الرجل رأوا فإذا يتحدثون أقواما بالا ( ما وسإلم} فقالا عليه
مني ولقرابتهم الله يحبهم حتى اليمان رجل قلب يدخل ل والله حديثهم قطعوا

(
اليمان ( آية وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي أن أنس عن الشيخان وأخرج

) النصار بغض النفاق وآية النصار حب
وسإلم} ( من عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا البراء عن ماجة ابن وأخرج

) الله أبغضه النصار أبغض ومن الله أحبه النصار أحب

بنات وأولد إليه ينسبون بناتإه أولد وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب
غيرها في ول الكفاءة في إليه ينسبون ل غيره
وسإلم} ( لكل عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا جابر عن الحاكم أخرج

) وعصبتهما وليهما وأنا فاطمة إبني إل عصبة أما بني
فاطمة حديث من مثله يعلى أبو وأخرج
الا في البيهقي وأورد

الحسن ولد حين لعلي ) وقوله سإيد هذا إبني ( إن الحسن في قوله حديث باب
 الحسين ولد حين وكذا إبني سإميت ما

عليهن يتزوج ل بناتإه وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب
عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت مخرمة بن المسور عن الشيخان أخرج

أن في اسإتأذنوا المغيرة بن هشاما بني ( إن المنبر على وهو وسإلم} يقولا
أبي ابن يريد أن إل آذن ل ثم آذن ل ثم آذن فل طالب أبي بن علي ابنتهم ينكحوا
أرابها ما يريبني مني بضعة هي فإنما ابنتهم وينكح ابنتي يطلق أن طالب

عليه الله {صألى خصائصه من يكون أن يبعد ل حجر ابن ) قالا آذاها ما ويؤذيني
بناتإه على التزويج وسإلم} منع

أبي بن علي أراد قالا الحسين بن علي عن أسإامة أبي بن الحارثا وأخرج
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا فقالا جهل أبي بنت يخطب أن طالب
) الله رسإولا إبنة على الله عدو إبنة يتزوج أن لحد ليس ( إنه

رسإولا ذلك فبلغ جهل أبي ابنة خطب عليا أن حنظلة أبي عن الحاكم وأخرج
فقد آذاها فمن مني بضعة فاطمة ( إنما وسإلم} فقالا عليه الله {صألى الله

قوي ) مرسإل آذاني

بعث أنه المسور عن رافع أبي بن الله عبيد عن والبيهقي والحاكم أحمد وأخرج
صأهر ول سإبب ول نسب من ما والله فقالا إبنته يخطب حسن بن حسن إليه
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بضعة ( فاطمة وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا ولكن منكم إلي أحب
) يبسطها ما ويبسطني يقبضها ما يقبضني مني

 له عاذرا فانطلق ذلك لقبضها زوجتك ولو ابنتها وعندك
الس وسإلم} تإنقطع عليه الله {صألى قوله باب
ونسبه سإببه من كان ما إل القيامة يوما والنساب باب

الله {صألى الله رسإولا قالا قالا علي عن الحارثا طريق من عساكر ابن أخرح
) إليه تإزوجت أو إلي تإزوج من النار يدخل وسإلم} ( ل عليه

قالا قالا أوفى أبي ابن عن وصأححه والحاكم أسإامة أبي بن الحارثا أخرج
ول أمتي من أحدا أزوج ل أن ربي وسإلم} ( سإألت عليه الله {صألى الله رسإولا
مثله الحارثا ) وأخرج فأعطاني الجنة في معي كان أمتي من أحد إلى أتإزوج

عمرو ابن حديث من
خطب أنه الخطاب بن عمر عن والبيهقي وصأححه والحاكم راهوية ابن وأخرج

كلثوما بأما تإهنئوني أل فقالا المهاجرين عمر فأتإى فتزوجها كلثوما أما علي إلى
سإبب كل وسإلم} يقولا عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت فاطمة إبنة

بيني يكون أن فأحببت ونسبي سإببي من كان ما إل القيامة يوما ينقطع ونسب
ونسب وسإلم} سإبب عليه الله {صألى الله رسإولا وبين

عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا مخرمة بن المسور عن يعلى أبو وأخرج
الس وسإلم} ( تإنقطع

)  صأهري إل والصأهار والنساب باب
خاتإمه بنقش النقش وسإلم} بتحريم عليه الله {صألى اختصاصأه باب

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا اصأطنع قالا أنس عن سإعد ابن أخرج
فيه ونقشنا خاتإما اصأطنعنا قد إنا وقالا الله رسإولا محمد عليه ونقش خاتإما
أحد عليه ينقش فل نقشا

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا اتإخذ قالا طاووس عن سإعد ابن وأخرج
) خاتإمي نقش على أحد ينقش ( ل وقالا الله رسإولا محمد فيه ونقش خاتإما

وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي عن أنس عن تإاريخه في البخاري وأخرج
البخاري ) قالا عربيا خواتإيمكم في تإنقشوا ول المشركين بنار تإستضيئوا ( ل
( ل وسإلم} يقولا عليه الله {صألى الله رسإولا محمد عربيا يعني تإاريخه في

)  الله رسإولا محمد النبي خاتإم مثل تإكتبوا
الخوف وسإلم} بصلة عليه الله {صألى اختصاصأه باب

كنت وإذا تإعالى لقوله حنيفة أبي صأاحب يوسإف أبو منهم طائفة مذهب في
فيهم بكونه فقيد الية الصلة لهم فأقمت فيهم

وسإلم} فضيلة عليه الله {صألى معه الصلة أن المعنى حيث من فيه والحكمة
عنه النفراد يحصل ل حتى الصلة نظم تإغيير لجلها فاحتمل شيء يعادلها ل

 سإهل الجماعة في به فالسإتبدالا مقامه في ليس الئمة من وغيره
صأغيرا أو كبيرا ذنب كل من وسإلم} بالعصمة عليه الله {صألى اختصاصأه باب

سإهوا أو عمدا
في السبكي قالا تإأخر وما ذنبك من تإقدما ما الله لك ليغفر تإعالى الله قالا

من ذلك غير وفي بالتبليغ يتعلق فيما النبياء عصمة على المة أجمعت تإفسيره
الصغائر على المداومة ومن مرتإبتهم تإحط التي الرذيلة الصغائر ومن الكبائر
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عليها مجمع الربعة هذه
من وكثير المعتزلة فذهبت مرتإبتهم من تإحط ل التي الصغائر في واختلف
يصدر ما كل في بهم بالقتداء مأمورون لنا المنع والمختار جوازها إلى غيرهم
فيه بالقتداء ويؤمر ينبغي ل ما منهم يقع فكيف فعل أو قولا من منهم
يعني الية هذه من ذلك أخذ إنما دليل ول بنص يجوزها لم ذلك جوز والذي قالا
وجها إل تإحتمل ل فوجدتإها بعدها وما قبلها ما مع تإأملتها ولقد قالا السابقة الية

ذنب هناك يكون أن غير وسإلم} من عليه الله {صألى النبي تإشريف وهو واحدا
الخروية عباده على الله من النعم أنواع جميع الية في يستوعب أن أريد ولكنه

تإتناهى ل وهي وثبوتإية الذنوب غفران وهي سإلبية شيئان الخروية النعم وجميع
أشار دينية شيئان الدنيوية النعم وجميع عليك نعمته ويتم تإعالى بقوله إليها أشار
الله وينصرك تإعالى قوله وهي ودنيوية مستقيما صأراطا ويهديك بقوله إليها

وسإلم} بإتإماما عليه الله {صألى النبي قدر تإعظيم بذلك فانتظم عزيزا نصرا
الذي المبين للفتح غاية ذلك جعل ولهذا غيره في المتفرقه إليه الله نعم أنواع

عليه الله {صألى بالنبي خاصأا وجعله العظمة بنون إليه بإسإناده وفخمه عظمه
لك وسإلم} بقوله

الحكم بهذا التشريف المعنى وإنما فقالا عطية إبن هذا نحو إلى سإبق وقد قالا
يقع لم أنه ارتإياب ول شك ل الجواز تإقدير وعلى قالا ثم البتة ذنوب تإكن ولم
إن الهوى عن ينطق وما ذلك خلف يتخيل وسإلم} وكيف عليه الله {صألى منه
كل في به والتأسإي اتإباعه على الصحابة فاجماع الفعل فاما يوحى وحي ال هو
ول تإوقف ذلك في عندهم يكن لم كبير أو وصأغير كثير أو قليل من يفعله ما

علم اتإباعها وعلى بها العلم على يحرصأون والخلوة السر في أعماله حتى بحث
وسإلم} عليه الله {صألى معه الصحابة أحوالا تإأمل ومن يعلم لم أو بهم

انتهى ذلك خلف بباله يخطر أن الله من اسإتحي
قلت قالا جده عن ابيه عن شعيب بن عمرو طريق من وصأححه الحاكم واخرج

والغضب الرضا في قلت نعم قالا منك اسإمع ما فاكتب لي أتإأذن الله رسإولا يا
حقا إل والغضب الرضا عند أقولا أن ينبغي ل فانه نعم قالا

وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا أن هريرة أبي عن عساكر ابن وأخرج
) حقا إل أقولا ل فقالا تإداعبنا فإنك اصأحابه بعض فقالا حقا إل اقولا ( ل

المكروه فعل عن منزه إنه باب
ابن قالا المكروه فعل عن منزه وسإلم} أنه عليه الله {صألى خصائصه ومن

للنزاهة مكروه وغير للعصمة محرما غير ) وفعله الجوامع ( جمع في السبكي
واجب حقه في فهو الجواز لبيان فعله فإنما حقنا في مكروه هو مما فعله وما

 فاضل أو واجب ثواب عليه ويثاب فضيلة أو للتبليغ
الجنون عليه يجوز ل انه اختصاصأه من باب
لن الغماء بخلف الجنون عليهم يجوز ل أنه النبياء وسإائر خصائصه ومن

مرض والغماء نقص الجنون
به وجزما الزمن الطويل الغماء أيضا عليهم يجوز ل حامد أبو الشيخ وقالا

) الروضة ( حواشي في البلقيني
لحاد يحصل الذي كالغماء ليس لهم يحصل الذي الغماء ان على السبكي ونبه
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قد لنه قالا القلب دون فقط الظاهرة للحواس الوجاع غلبة هو وانما الناس
النوما من وعصمت قلوبهم حفظت فاذا قلوبهم دون أعينهم تإناما إنما أنه ورد

جدا نفيس وهو انتهى الولى بطريق الغماء فمن الغماء من أخف هو الذي

في دليله ) وتإقدما ( الروضة في النووي قاله كما عليهم الحتلما امتناع والشهر
الكتاب أولا
ذكر وما قط نبي يعم ولم نقص لنه أيضا العمى عليهم يجوز فل السبكي قالا
 وزالت غشاوة له فحصل يعقوب وأما يثبت فلم ضريرا كان أنه شعيب عن
حق فهو رآه ما وكل وحي رؤياه وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب

عليه الله {صألى الله رسإولا رأى ( ما قالا جبل بن معاذ عن الطبراني أخرج
او نومه وسإلم} في

) حق فهو يقظته
قالا كوكبا عشر أحد رأيت إني تإعالى قوله في عباس ابن عن الحاكم واخرج

 وحي النبياء رؤيا
حق المناما في رؤيته وسإلم} ان عليه الله {صألى خصائصه ومن باب

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن الشيخان اخرج
) بي يتمثل ل الشيطان فان رآني فقد المناما في رآني ( من
بأضغاثا ليست صأحيحة رؤياه أن معناه بكر أبو القاضي قالا

وسإلم} بأن عليه الله {صألى خص بعضهم وقالا حقيقة رآه معناه آخرون وقالا
على يكذب لئل خلقته في يتصور أن الشيطان ومنع صأحيحة المناما في رؤيته
له إكراما اليقظة في صأورتإه في يتصور أن منعه كما النوما في لسانه
وسإلم} عليه الله {صألى النبي شخص رأى لو ) للنووي مسلم ( شرح وفي

فعل إلى يرشده أو عنه منهى عن ينهاه أو إليه مندوب هو ما بفعل يأمره
به امره بما العمل له يستحب أنه في خلف فل مصلحة مصلحة

وسإلم} في عليه الله {صألى النبي إنسان رأى ) لو الحناطي ( فتاوى وفي
وليس مذهبه بخلف فأفتاه حكم عن فسأله عنه المنقولة الصفة على منامه

على مقدما لنه تإعالى بقوله يأخذ احدهما وجهان ففيه إجماع ول للنص مخالفا
اجلها من يترك فل عليها تإعويل ل والحلما دليل القياس لن ل والثاني القياس
الدليل

النبي رجل رأى لو السإفرائني اسإحاق أبي ) للسإتاذ الجدلا ( كتاب وفي
إذا امتثاله عليه يجب هل بأمر وأمره المناما وسإلم} في عليه الله {صألى

ل الخبر فان الرؤية في الشك ل الرأي ضبط عدما المنع وجه وجهان اسإتيقظ
بخلفه والنائم مكلف ضابط من إل يقبل

أن وأخبر شعبان من الثلثين ليلة رؤي لو فيما مثله حسين القاضي فتاوي وفي
رأى لو شريح ) للقاضي الحكاما ( روضه وفي الصوما يجب هل رمضان من غدا

أن للسامع فهل كذا فلن على لفلن وسإلم} فقالا عليه الله {صألى النبي
 وجهان بذلك يشهد
ان تإعالى الله قالا عليه الصلة وسإلم} بفضيلة عليه الله {صألى اختصاصأه باب
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تإسليما وسإلموا عليه صألوا آمنوا الذين ايها يا النبي على يصلون وملئكته الله
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة ابي عن مسلم اخرج
) عشرا عليه الله صألى واحدة علي صألى ( من

عليه الله {صألى الله رسإولا على صألى ( من قالا عمرو ابن عن احمد واخرج
أو ذلك من العبد فليقل صألة سإبعين بها وملئكته عليه الله صألى وسإلم} صألة

) ليكثر
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا طلحة أبي عن وصأححه الحاكم واخرج

من أحد عليك يصلي ل أن يرضيك أما يقولا ربك إن فقالا ملك وسإلم} ( أتإاني
) عشرا عليه سإلمت إل عليك يسلم ول عشرا عليه صأليت إل أمتك

الله {صألى النبي أن عنه الله رضي الخطاب بن عمر عن الطبراني واخرج
عليك الله صألى صألة عليه صألى من فقالا أتإاني جبريل ( إن وسإلم} قالا عليه

) درجات عشر ورفعه عشرا
عليه الله {صألى النبي أن عوف بن الرحمن عبد عن يعلى وأبو البزار وأخرج

) حسنات عشر بها له الله كتب صألة علي صألى ( من وسإلم} قالا
النبي على صألى من قالا عمرو بن الرحمن عبد عن إسإماعيل القاضي وأخرج
سإيئات عشر عنه ومحا حسنات عشر له الله وسإلم} كتب عليه الله {صألى

درجات عشر له ورفع
الله رسإولا قالا قالا أبيه عن عمير بن سإعد عن الترغيب في الصأبهاني وأخرج
الله صألى نفسه من صأادقا صألة علي صألى وسإلم} ( من عليه الله {صألى

) حسنات عشر بها له وكتب درجات عشر ورفعه صألوات عشر عليه
عليه الله {صألى النبي سإمعت ربيعة بن عامر عن ماجة وابن أحمد وأخرج

عبد فليقل صألى ما عليه تإصلي الملئكة تإزلا لم علي صألى ( من وسإلم} يقولا
) ليكثر أو ذلك من

عليه الله {صألى الله رسإولا أن مسعود ابن عن حبان وابن الترمذي وأخرج
) صألة علي أكثرهم القيامة يوما بي الناس أولى ( إن وسإلم} قالا

عليه الله {صألى الله رسإولا أن علي بن الحسين عن والترمذي أحمد وأخرج
) علي يصلي فلم عنده ذكرت من ( البخيل وسإلم} قالا

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عباس ابن عن ماجة ابن وأخرج
) الجنة طريق ء خطى علي الصلة نسي ( من

( ما وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي عن هريرة أبي عن الترمذي وأخرج
تإرة عليهم كان إل نبيهم على يصلوا ولم فيه الله يذكروا لم مجلسا قوما جلس

) لهم غفر شاء وإن عذبهم شاء إن
الصلة أكثر إني الله رسإولا يا قلت قالا كعب أبي عن والحاكم الترمذي وأخرج
زدت فإن شئت ما قالا الربع قلت شئت ( ما قالا صألتإي من أجعل فكم عليك
ما قالا فالثلثين قلت خير فهو زدت فإن شئت ما قالا فالنصف قلت خير فهو

ويغفر همك تإكفي إذا قالا كلها صألتإي لك أجعل قلت خير فهو زدت فإن شئت
) ذنبك لك

التيمي طلحة بن زيد بن يعقوب عن الصلة فضل في إسإماعيل القاضي وأخرج
من ما فقالا ربي من آت وسإلم} ( أتإاني عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا
يا فقالا رجل إليه فقاما عشرا بها عليه الله صألى إل صألة عليك يصلي عبد
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لك دعائي ثلثي أجعل أل قالا شئت إن قالا لك دعائي نصف إجعل الله رسإولا
والخرة الدنيا هم الله يكفيك إذا قالا كله لك دعائي أجعل أل قالا شئت إن قالا

(
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن الشعب في البيهقي وأخرج

) عليك يصل فلم عنده ذكرت ء إمرى أنف رغم فقالا جبريل وسإلم} ( أتإاني
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا الحسن عن إسإماعيل القاضي وأخرج

) علي يصلون فل قوما يذكرني أن شحا به وسإلم} ( كفى
وسإلم} عليه الله {صألى النبي أن أبيه عن محمد بن جعفر عن أيضا وأخرج

) الجنة طريق ء خطى فقد علي يصل فلم عنده ذكرت ) من قالا
قالا قالا هريرة أبي عن الترغيب في والصأبهاني إسإماعيل القاضي وأخرج
) لكم زكاة علي صألتإكم فإن علي وسإلم} ( صألوا عليه الله {صألى الله رسإولا
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن الصأبهاني وأخرج
) لكم كفارة علي صألتإكم فإن علي ( صألوا
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا طهمان بن خالد عن الصأبهاني وأخرج

) حاجة مائة له قضيت واحدة صألة علي صألى وسإلم} ( من

النبي عن سإعيد أبي عن اليمان شعب في والبيهقي إسإماعيل القاضي وأخرج
يصلون ول ويقومون ثم يقعدون قوما من ( ما وسإلم} قالا عليه الله {صألى

وإن حسرة القيامة يوما عليهم كان وسإلم} إل عليه الله {صألى النبي على
) الثواب من يرون لما الجنة دخلوا

عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن الترغيب في الصأبهاني وأخرج
دار في علي أكثركم ومواطنها أهوالها من القيامة يوما أنجاكم وسإلم} ( إن

بذلك المؤمنين خص ولكن كفاية وملئكته الله في كان قد إنه صألة الدنيا
) عليه ليثيبهم
عليه الله {صألى النبي على الصلة قالا الصديق بكر أبي عن الصأبهاني وأخرج

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا وحب الرقاب عتق من وسإلم} أفضل
الله سإبيل في السيف ضرب من قالا أو النفس مهج من أفضل
الله {صألى الله رسإولا قالا قالا الله عبد بن جابر عن والصأبهاني البزار وأخرج

إلى احتاج فإن ويضعه قدحه يمل فإن الراكب كقدح تإجعلوني وسإلم} ( ل عليه
الدعاء أولا في إجعلوني ولكن اهراقه وإل تإوضأ الوضوء إلى أو شرب الشرب

) وآخره وأوسإطه
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا طالب أبي بن علي عن الصأبهاني وأخرج

{صألى النبي على يصل حتى حجاب السماء وبين بينه إل دعاء وسإلم} ( من
الدعاء ودخل الحجاب إنخرق ذلك فعل فإذا محمد آلا وسإلم} وعلى عليه الله
) الدعاء رجع ذلك يفعل لم وإن

والرض السماء بين موقوف الدعاء قالا الخطاب بن عمر عن الترمذي وأخرج
نبيك على تإصلي حتى شيء منه يصعد ل

يصلي ل دعوة من ما قالا المسيب بن سإعيد عن إسإماعيل القاضي وأخرج
والرض السماء بين معلقة كانت إل وسإلم} قبلها عليه الله {صألى النبي على

الله {صألى الله رسإولا قالا قالا الدرداء ابي عن جيد بسند الطبراني وأخرج
أدركته عشرا يمسي وحين عشرا يصبح حين علي صألى من وسإلم} ( ما عليه
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) القيامة يوما شفاعتي
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن الشعب في البيهقي وأخرج

كنت ذلك فعل فمن الجمعة وليلة الجمعة يوما في علي الصلة وسإلم} ( أكثروا
) القيامة يوما شافعا أو شهيدا له

رسإولا قالا قالا الرؤيا حديث في سإمرة بن الرحمن عبد عن الطبراني وأخرج
كما الصراط على يرعد أمتي من رجل وسإلم} ( رأيت عليه الله {صألى الله

) رعدتإه فسكنت علي صألتإه فجاءتإه السعفة تإرعد

العرش ظل في كان علي الصلة أكثر من مرفوعا أنس عن الديلمي وأخرج
الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أمامة أبي عن حسن بسند البيهقي وأخرج

أمتي صألة فإن جمعة يوما كل ى في الصلة من علي وسإلم} ( أكثروا عليه
مني أقربهم كان صألة علي أكثرهم كان فمن جمعة يوما كل في علي تإعرض
) منزلة

إن قالا عمرو بن الله عبد عن الصلة فضل في النميري الله عبد أبو وأخرج
سإحوق نخلة كأنه أخضران ثوبان عليه العرش فسح في موقفا الله من لدما

ولده من به ينطلق من إلى وينظر الجنة إلى ولده من به ينطلق من إلى ينظر
عليه الله {صألى محمد أمة من رجل إلى نظر إذ ذلك على آدما فبينما النار إلى

البشر أبا يا لبيك فيقولا أحمد يا أحمد يا آدما فينادي النار إلى به وسإلم} ينطلق
إثر في وأهرع المئزر فأشد النار إلى به ينطلق أمتك من رجل هذا فيقولا

نعصى ل الذين الشداد الغلظ نحن فيقولون قفوا ربي رسإل يا وأقولا الملئكة
وسإلم} قبض عليه الله {صألى النبي يئس فإذا نؤمر ما ونفعل أمرنا ما الله

ل أن وعدتإني قد رب فيقولا بوجهه العرش واسإتقبل اليسرى بيده لحيته
العبد هذا وردوا محمدا أطيعوا العرش عند من النداء فيأتإي أمتي في تإخزيني

الميزان كفة في فألقيها كالنملة بيضاء بطاقة حجزتإي من فأخرج المقاما إلى
وسإعد سإعد فينادي السيئات على الحسنات فترجح الله بسم أقولا وأنا اليمنى

أسإألا حتى قفوا ربي رسإل يا فأقولا الجنة إلى به إنطلقوا موازينه وثقلت جده
وأحسن وجهك أحسن ما وأمي أنت بأبي فيقولا ربه على الكريم العبد هذا

وهذه محمد نبيك أنا فيقولا عبرتإي ورحمت عثرتإي أقلتني فقد أنت من خلقك
إليها تإكون ما أحوج وافتك علي تإصلي كنت التي صألتإك
فليشهد طهوره من أحدكم فرغ إذا مرفوعا مسعود ابن عن الصأبهاني وأخرج

فتحت فلك قالا فإذا علي ليصل ثم ورسإوله عبده محمدا وأن الله إل إله ل أن
الرحمة أبواب له

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة ابي عن الصأبهاني وأخرج
ذلك في إسإمي داما ما له تإستغفر الملئكة تإزلا لم كتاب في علي صألى ( من

له جارية الصلة تإزلا لم بلفظ عباس ابن حديث من أيضا ) وأخرجه الكتاب
موسإى يا موسإى إلى وجل عز الله أوحى قالا الحبار كعب عن أيضا وأخرج
محمد على الصلة فأكثر قالا نعم قالا القيامة يوما عطش من ينالك ل أن أتإحب

وسإلم}  عليه الله {صألى
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في عيينة بن الحسن علي أبا رأيت قالا الميموني الحسن أبي ابن وأخرج
عن فسألته الذهب بلون مكتوبا شيئا يديه أصأابع على وكان موتإه بعد المناما

الله رسإولا حديث وسإلم} في عليه الله {صألى لكتبي هذا بني يا فقالا ذلك
وسإلم}  عليه الله {صألى

بالرحمة لله الدعاء عن منصبه يجل باب
بالرحمة له الدعاء عن منصبه يجل وسإلم} أنه عليه الله {صألى خصائصه ومن
يقولا وسإلم} أن عليه الله {صألى النبي ذكر إذا لحد يجوز ل البر عبد ابن قالا

وإن لي دعا من ول علي تإرحم من يقل ولم علي صألى من قالا لنه الله رحمه
إلى عنه يعدلا فل له تإعظيما اللفظ بهذا خص ولكنه الرحمة الصلة معنى كان

بعضا بعضكم كدعاء بينكم الرسإولا دعاء تإجعلوا ل تإعالى قوله ويؤيده غيره
انتهى

حسن بحث وهو البخاري شرح في حجر ابن قالا
من والصيدلني المالكية من العربي بن بكر أبو القاضي ذلك نحو ذكر وقد

للصلة مضافا ذلك يجوز الرشاد شارح النصاري القاسإم أبو فقالا الشافعية
مفردا يجوز ول

الرحمة لن النقص ليهامه ذلك يكره محمد عن الحنفية كتب من الذخيرة وفي
 عليه يلما ما لفعل تإكون إنما غالبا
من على الصلة بلفظ يصلي أن له وسإلم} بأن عليه الله {صألى اختصاصأه باب
ملك أو نبي على إل يصلي أن غيره لحد وليس بما شاء

عليه الله {صألى الله رسإولا كان قالا أوفى أبي بن الله عبد عن الشيخان أخرج
فقالا بصدقتة أبي فأتإاه عليهم صأل أللهم قالا بصدقاتإهم قوما أتإاه وسإلم} إذا

أوفى أبي آلا على صأل اللهم
الله عبد بن جابر عن سإننه في والبيهقي إسإماعيل والقاضي سإعد ابن وأخرج

الله رسإولا يا امرأتإي وسإلم} فنادتإه عليه الله {صألى الله رسإولا جاءنا قالا
زوجك وعلى عليك الله صألى فقالا زوجي وعلى علي صأل

تإصلح ل قالا عباس ابن عن سإننه في والبيهقي إسإماعيل القاضي وأخرج
للمسلمين يدعى وسإلم} ولكن عليه الله {صألى النبي على إل أحد على الصلة

بالسإتغفار والمسلمات
تإحرما وقيل إبتداء النبياء غير على الصلة تإكره أصأحابنا قالا
غائب به يفرد فل بينهما قرن الله فإن الصلة معنى في والسلما الجويني قالا
 المؤمنين من والموات للحياء المخاطبة سإبيل على به بأس ول النبياء غير
من شاء بمل شاء من يخص وسإلم} بأنه عليه الله {صألى اختصاصأه باب

الحكاما
أن عمه عن النصاري خزيمة بن عمارة طريق من والنسائي داود أبو أخرج
فاسإتتبعه العراب من رجل من فرسإا وسإلم} إبتاع عليه الله {صألى النبي

فأسإرع فرسإه ثمن ليقضيه
رجالا فطفق العرابي وأبطأ وسإلم} المشي عليه الله {صألى الله رسإولا

الله {صألى الله رسإولا أن يشعرون ول بالفرس يساومونه العرابي يعترضون
الفرس ثمن على السوما في العرابي بعضهم زاد حتى ابتاعه وسإلم} قد عليه
العرابي نادى زاده وسإلم} فلما عليه الله {صألى الله رسإولا ابتاعه الذي
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أو فابتعه الفرس هذا مبتاعا كنت إن وسإلم} فقالا عليه الله {صألى الله رسإولا
حتى العرابي نداء سإمع وسإلم} حين عليه الله {صألى الله رسإولا فقاما لبيعنه

قالا بعتك ما والله ل العرابي قالا منك ابتعته قد أولست له فقالا العرابي أتإاه
الناس فطفق منك ابتعته قد وسإلم} بلى عليه الله {صألى الله رسإولا فقالا

يتراجعان وهما وسإلم} وبالعرابي عليه الله {صألى الله برسإولا يلوذون
المسلمين من جاء فمن بايعتك إني يشهد شهيدا هلم يقولا العرابي وطفق

إل يقولا يكن وسإلم} لم عليه الله {صألى الله رسإولا أن ويلك للعرابي قالا
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا يراجع ما فاسإتمع خزيمة جاء حتى حقا

قالا بايعتك إني يشهد شهيدا هلم يقولا العرابي وطفق العرابي ويراجع
وسإلم} على عليه الله {صألى الله رسإولا فأقبل بايعته قد أنك أشهد أنا خزيمة
الله {صألى الله رسإولا فجعل الله رسإولا يا بتصديقك قالا تإشهد بم قالا خزيمة

رجلين بشهادة خزيمة وسإلم} شهادة عليه

{صألى الله رسإولا بشيرأن بن النعمان عن مسنده في أسإامة أبي ابن وأخرج
بن خزيمة فجاء العرابي فجحده فرسإا أعرابي من وسإلم} اشترى عليه الله

عليه الله {صألى النبي فقالا بعته أنك عليك أشهد أنا أعرابي يا فقالا ثابت
أل السماء خبر على أصأدقك أنا قالا تإشهد كيف نشهدك لم إنا خزيمة وسإلم} يا

بشهادة وسإلم} شهادتإه عليه الله {صألى النبي فجعل العرابي ذا على أصأدقك
بن خزيمة غير رجلين بشهادة شهادتإه تإجوز رجل السإلما في يكن فلم رجلين

ثابت
وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي أن خزيمة عن تإاريخه في البخاري وأخرج

فحسبه عليه شهد أو خزيمة له شهد من
عليه الله {صألى الله رسإولا خطبنا قالا عازب بن البراء عن الشيخان وأخرج

ومن النسك أصأاب فقد نسكنا ونسك صألتإنا صألى ( من فقالا وسإلم} النحر
لقد الله رسإولا يا فقالا نيار بن بردة أبو فقاما لحم شاة فتلك الصلة قبل نسك

إلى أخرج أن قبل نسكت
أهلي وأطعمت وأكلت فتعجلت وشرب أكل يوما اليوما أن وعرفت الصلة

فإن قالا لحم شاة وسإلم} تإلك عليه الله {صألى الله رسإولا فقالا وجيراني
ولن نعم قالا عني ء تإجزى فهل لحم شاتإي من خير هي جذعة عناق عندي
بعدك أحد عن ء تإجزى
يشركن ل أن على يبايعنك الية هذه نزلت لما قالت عطية أما عن مسلم وأخرج

رسإولا يا فقلت النياحة من كان قالت معروف في يعصينك ول إلى شيئا بالله
أسإعدهم أن من لي بد فل الجاهلية في أسإعدوني كانوا فإنهم فلن آلا إل الله

فلن آلا إل فقالا
وللشارع خاصأة فلن آلا في عطية لما الترخيص على محمولا هذا النووي قالا
شاء ما العموما من يخص أن

أبي امرأة سإهلة عن الرحمن عبد بنت عمرة عن والحاكم سإعد ابن وأخرج
أبي مولى وسإلم} سإالما عليه الله {صألى الله لرسإولا ذكرت أنها حذيفة
شهد بعدما كبير رجل وهو فأرضعته تإرضعه أن فأمرها عليها ودخوله حذيفة

بدرا
عليه الله {صألى النبي الزواج سإائر أبى قالت سإلمة أما عن الشيخان وأخرج
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الله رسإولا من رخصة هذا إنما وقلن الرضاع بهذا أحد عليهن يدخل وسإلم} أن
خاصأة سإهيل بن لسهلة لفظ وفي خاصأة وسإلم} لسالم عليه الله {صألى
لسالم رخصة كانت قالا ربيعة عن الحاكم وأخرج

طالب أبي بن جعفر أصأيب لما قالت عميس بنت أسإماء عن سإعد ابن وأخرج
شئت ما اصأنعي ثم ثلثا وسإلم} تإسلبي عليه الله {صألى الله رسإولا لي قالا

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا سإألا العباس أن علي عن سإعد ابن وأخرج
ذلك في له فرخص تإحل أن قبل صأدقته تإعجيل في

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا أن عيينة بن الحكم عن سإعد ابن وأخرج
سإنتين صأدقة العباس من تإعجل

الله {صألى النبي زوج قالا السإدي النعمان أبي عن منصور بن سإعيد وأخرج
مهر بعدك من لحد يكون ل وقالا القرآن من سإورة على وسإلم} إمرأة عليه

يعرف ل من وفيه مرسإل
عليه الله {صألى النبي بعد لحد هذا ليس قالا مكحولا عن داود أبو وأخرج

نحوه سإعد بن الليث عن عوانة ابن وسإلم} وأخرج
على دخلت إذا أيمن أما كانت قالا أبيه عن محمد بن جعفر عن سإعد ابن وأخرج
{صألى النبي لها فرخص عليكم ل سإلما وسإلم} قالت عليه الله {صألى النبي
اللسان عسراء كانت أنها آخر وجه ومن السلما تإقولا وسإلم} أن عليه الله

له فقالا كلما وطلحة علي بين وقع قالا الثوري منذر عن سإعد ابن وأخرج
باسإمه وسإلم} سإميت عليه الله {صألى الله رسإولا على كجرأتإك ل طلحة
أحد يجمعهما وسإلم} أن عليه الله {صألى الله رسإولا نهى وقد بكنيته وكنيت

{صألى الله رسإولا أن نشهد فقالوا قريش من بنفر علي فدعا بعده أمته من
ول وكنيتي اسإمي نحلته فقد غلما بعدي لك سإيولد أنه وسإلم} قالا عليه الله
بعده أمتي من لحد تإحل

قالا الحنيفة بن محمد سإمعت قالا الثوري منذر طريق من سإعد ابن وأخرج
باسإمك اسإميه بعدك ولد لي ولد إن الله رسإولا يا قالا لعلي رخصة كانت

نعم قالا بكنيتك وأكنيه

ويثبت شاء من بين يؤاخي كان وسإلم} بأنه عليه الله {صألى اختصاصأه باب
لغيره ذلك وليس التوارثا بينهم
قالا ايمانكم عقدت والذين تإعاى قوله في زيد بن علي عن جرير ابن أخرج
يأت لم إذا نصيبهم وسإلم} فأتإوهم عليه الله {صألى الله رسإولا عقد الذين
{صألى الله رسإولا آخى نفر كان إنما اليوما يكون ل وهو قالا بينهم يحولا رحم
الله {صألى للنبي إل لحد هذا يكون ول ذلك وانقطع وسإلم} بينهم عليه الله

 أحد بين يؤاخي ل واليوما والنصار المهاجرين بين آخى وسإلم} كان عليه
 باب

الله {صألى الله رسإولا فمحراب النبوية المدينة في صألى من أصأحابنا قالا
سإائر وكذا بحالا بالجتهاد عنه العدولا يجوز ل كالكعبة حقه وسإلم} في عليه



مكتبة                              للسيوطي ىالكبر الخصائص
 السإلمية مشكاة

الجتهاد يجوز وسإلم} ول عليه الله {صألى الله رسإولا فيها صألى التي البقاع
التيامن في الجتهاد فيها يجوز فإنه البلد سإائر بخلف والتياسإر التيامن ذلك في

 الوجه أصأح وعلى والتياسإر
الله {صألى أجله من وقبيلته وأصأحابه بيته وآلا وأزواجه أولده به شرف ما باب
وسإلم}  عليه
تإطهيرا ويطهركم البيت أهل الرجس عنكم ليذهب الله يريد إنما تإعالى الله قالا

مرتإين أجرها نؤتإها صأالحا وتإعمل ورسإوله لله منكن يقنت ومن تإعالى وقالا
عنكم ليذهب الله يريد إنما نزلت بيتي في قالت سإلمة اما عن الحاكم وأخرج

بيتي أهل هؤلء فقالا وابنيهما فاطمة علي إلى فأرسإل البيت أهل الرجس
الله فاسإتأذن السماء من ملك نزلا قالا مرفوعا حذيفة عن الحاكم وأخرج
الجنة أهل نساء سإيدة فاطمة أن فبشرني علي يسلم أن تإعالى

إذا وسإلم} يقولا عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت علي عن الحاكم وأخرج
حتى أبصاركم غضوا الجمع أهل يا الحجب وراء من مناد نادى القيامة يوما كان
خضروان ربطتان وعليها فتمر فاطمة تإمر

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا علي عن الحاكم وأخرج
) لرضاك ويرضى لغضبك يغضب الله إن ( لفاطمة

الله {صألى الله رسإولا قالا قالا الخدري سإعيد أبي عن وصأححه الحاكم وأخرج
) عمران بنت مريم إل الجنة أهل نساء سإيدة وسإلم} ( فاطمة عليه

في وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي أن عائشة عن وصأححه الحاكم وأخرج
نساء وسإيدة العالمين نساء سإيدة تإكوني أن تإرضين ( أل لفاطمة مرضه

) المة هذه نساء وسإيدة المؤمنين
وسإلم} على عليه الله {صألى الله رسإولا صألى قالا البراء عن سإعد ابن وأخرج

) صأديق وهو الجنة في رضاعه يتم ظئرا له ( إن وقالا إبراهيم ابنه
له ( إن وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي عن البراء عن سإعد ابن وأخرج
) شهيد صأديق أنه وقالا رضاعه بقية يستتم الجنة في مرضعا
الله {صألى النبي ابن إبراهيم مات لما قالا عياس ابن عن ماجة ابن وأخرج

صأديقا لكان عاش ولو الجنة في مرضعا له إن وقالا عليه وسإلم} صألى عليه
قبطي اسإترق وما القبط أخواله ولعتقت نبيا

نبيا صأديقا لكان إبراهيم عاش لو قالا أنس عن سإعد ابن وأخرج
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا سإعيد ابي عن الحاكم وأخرج

ش سإيدا والحسين ( الحسن
مسعود ابن عن مثله الحاكم ) وأخرج خاله ابني إل الجنة أهل باب

( أتإاني وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي عن حذيفة عن الحاكم وأخرج
ش سإيدا والحسين الحسن إن فقالا جبريل

) الجنة أهل باب
الحسن أصأطرع قالا علي بن محمد عن أسإامة أبي بن الحارثا وأخرج

{صألى الله رسإولا وسإلم} فجعل عليه الله {صألى الله رسإولا عند والحسين
الحسن تإعين الله رسإولا يا فاطمة له فقالت حسن هي وسإلم} يقولا عليه الله
أعين أن أحب وإني الحسين يعين جبريل إن قالا الحسين من إليك أحب كأنه

) مرسإل الحسن
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فيهما تإعويذان والحسين الحسن على كان قالا عمر ابن عن عساكر ابن وأخرج
) جبريل جناح زغب من زغب

الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عباس ابن عن وصأححه والحاكم أحمد وأخرج
محمد بنت وفاطمة خويلد بنت خديجة الجنة أهل نساء وسإلم} ( أفضل عليه

) مزاحم بنت وآسإية عمران بنت ومريم
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن وصأححه الحاكم وأخرج

) وفاطمة وخديجة فرعون إمرأة وآسإية مريم أربع العالمين نساء من ( حسبك
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا أن عباس ابن عن وصأححه الحاكم وأخرج

وأن ضالكم ويهدي قائلكم يثبت أن الله سإألت إني المطلب عبد بني ( يا قالا
الركن بين صأفن رجل أن فلو رحماء نجداء جوداء يجعلكم وأن جاهلكم يعلم

عليه الله {صألى محمد بيت لهل مبغضا الله لقي ثم وصأاما فصلى والمقاما
النار وسإلم} دخل

وسإلم} عليه الله {صألى الله قالا قالا سإعيد أبي عن وصأححه الحاكم وأخرج
) النار الله أدخله إل أحد البيت أهل يبغضنا ( ل

عليه الله {صألى النبي سإمعت ذر أبي عن والحاكم والبزار يعلى أبو وأخرج
ومن نجا ركبها من نوح سإفينة مثل فيكم بيتي أهل مثل إن ( إل وسإلم} يقولا

) غرق عنها تإخلف
الله {صألى النبي أن أرقم بن زيد عن وصأححه والحاكم وحسنه الترمذي وأخرج

) بيتي وأهل الله كتاب الثقلين فيكم تإارك ( إني وسإلم} قالا عليه

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عباس ابن عن الحاكم وأخرج
فإذا الختلف من لمتي أمان بيتي وأهل الغرق من الرض لهل أمان ( النجوما

شيبة أبي وابن يعلى أبو ) وأخرجه إبليس حزب فصاروا اختلفوا قبيلة خالفها
الكوع بن سإلمة حديث من

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن الحاكم وأخرج
) يعذبهم ل أن بالبلغ ولي بالتوحيد منهم أقر من بيت أهل في ربي ( وعدني

الشهداء ( سإيد وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي عن جابر عن الحاكم وأخرج
) حمزة
وسإلم} ( سإيد عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عروة عن الحاكم وأخرج
{صألى النبي عم ابن المطلب عبد ابن هو الحارثا ابن سإفيان أبو الجنة فتيان

وسإلم} ) عليه الله
وسإلم} ( عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أمامة أبي عن الطبراني وأخرج

) لحد يقومون ل هاشم بني إل مجلسه من لخيه الرجل يقوما
وسإلم} ( ل عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن عساكر ابن وأخرح
) ذريتهما أو للحسين أو للحسن إل مجلسه من يقومن
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن ماجة ابن وأخرج

ما ذهبا أحد مثل أنفق احدكم أن لو بيده نفسي الذي فو أصأحابي تإسبوا ( ل
) نصيفه ول أحدهم فضل أدرك

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن الطيالسي وأخرج
والمساكين الرامل وفي الله سإبيل في فأنفقه ذهبا أحد مثل لرجل أن ( لو
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) أبدا أدركه ما النهار من سإاعة أصأحابي من رجل فضل ليدرك واليتاما
وسإلم} عليه الله {صألى النبي عن أنس عن مسنده في عمر أبي ابن وأخرج

) تإحيروا غابت إذا بها يهتدي النجوما مثل أمتي في أصأحابي ( مثل قالا
عليه الله {صألى النبي أن عمر ابن عن مسنده في حميد بن عبد وأخرج

) أهتديتم بقوله أخذتإم فأيهم بها يهتدي النجوما مثل أصأحابي ( مثل وسإلم} قالا
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن والبزار يعلى أبو وأخرج
) به إل الطعاما يصلح ل الطعاما في الملح مثل أصأحابي ( مثل
عليه الله {صألى النبي عن حذيفة عن الوسإط في والطبراني منيع ابن وأخرج

يعمل معي بسابقتهم بهم الله يغفرها زلة بعدي لصأحابي ( يكون وسإلم} قالا
) مناخرهم على النار في الله يكبهم بعدي من قوما بها

وسإلم} ( دعوا عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن منيع ابن وأخرج
لم ومن حافظ الله من معه كان فيهم حفظني من فإنه وأصأحابي أصأهاري
) يأخذه أن يوشك منه الله تإخلى ومن منه الله تإخلى فيهم يحفظني

وسإلم} ( ما عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن عساكر ابن وأخرج
موسإى نظير وعمر إبراهيم نظير بكر فأبو أمتي في نظير له إل نبي من

مريم ابن عيسى إلى ينظر أن سإره ومن نظيري وعلي هارون نظير وعثمان
) ذر أبي إلى فلينظر
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا بريدة عن عساكر ابن وأخرج
) القيامة يوما ونورهم وإمامهم قائدهم فهو ببلدة أصأحابي من مات ( من

نورا لهم كان إل ببلد أصأحابي من أحد يموت ل مرفوعا علي عن أيضا وأخرج
) البلد ذلك أهل سإيد القيامة يوما الله وبعثه

وعلى سإتا بدر أهل على يكبر كان أنه علي عن سإننه في الدارقطني وأخرج
أربعا الناس سإائر وعلى خمسا محمد أصأحاب

الله رسإولا أن الجليس عن الزاهرية أبي طريق من سإفيان بن الحسن أخرج
)  الناس يعط لم ما قريش ( أعطيت وسإلم} قالا عليه الله {صألى

 باب
عدالة عن يبحث فل به يعتد من بإجماع عدولا كلهم أصأحابه أن خصائصه ومن
عليه الله {صألى بقوله لذلك واسإتدلا الرواة عدالة عن يبحث كما منهم أحد

) قرني الناس وسإلم} ( خير
وسإلم} لحظة عليه الله {صألى به اجتمع لمن تإثبت الصحبة أن خصائصه ومن

مع الجتماع بطولا إل التابعي اسإم له يثبت فل الصحابي مع التابعي بخلف
ونورها النبوة منصب عظيم والفرق الصأولا أهل عند الصأح على الصحابة
بالحكمة ينطق الجلف العرابي على بصره يقع ما فبمجرد

نضرة وجوههم تإزالا ل حديثه حملة أن خصائصه ومن
الله {صألى لقوله نضرة وجهه وفي إل الحديث أهل من أحد ليس بعضهم قالا
) يسمعها لم من إلى فأداها فوعاها مقالتي سإمع أمرأ الله وسإلم} ( نضر عليه

المؤمنين وامراء بالحفاظ بالتلقيب إختصوا وأنهم
العلماء سإائر بين من الحديث أهل به إختص لقب الحافظ الخطيب قالا

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عباس ابن عن الطبراني وأخرج
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بعدي من يأتإون الذين قالا خلفاؤك من الله رسإولا يا قيل خلفائي إرحم ( اللهم
) الناس ويعلمونها وسإنتي أحاديثي يروون

والخصائص المعجزات وسإلم} من عليه الله {صألى وفاتإه عند وقع ما ذكر

وسإلم} نفسه عليه الله {صألى نعيه في الية باب
خرج قالا السإقع بن واثلة عن صأحيح بسند والطبراني يعلى وأبو أحمد وأخرج

آخركم من أني ( تإزعمون وسإلم} فقالا عليه الله {صألى الله رسإولا علينا
) بعضا بعضكم يهلك أفنادا وتإتبعوني وفاة أولكم من وأني أل وفاة

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا كان قالا هريرة أبي عن البخاري وأخرج
اعتكف فيه تإوفي الذي العاما كان فلما أياما عشرة رمضان شهر كل من يعتكف

الذي العاما كان فلما رمضان كل القران عليه يعرض جبريل وكان يوما عشرين
مرتإين عليه عرض فيه تإوفي

وسإلم} أسإر عليه الله {صألى النبي أن فاطمة عن عائشة عن الشيخان وأخرج
العاما به عارضني وأنه مرة عاما كل بالقرآن يعارضني كان جبريل أن فقالا إليها

حضر قد إل أجلي أرى ول مرتإين
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا دعا قالت عائشة عن الشيخان وأخرج
فسارها دعاها ثم فبكت بشيء فسارها فيه مات الذي وجعه في فاطمة

ثم فبكيت وجعه في يقبض أنه أخبرني فقالت ذلك عن فسألتها فضحكت
فضحكت أتإبعه أهله أولا أني أخبرني
وسإلم} دعا عليه الله {صألى النبي أن عائشة عن والبيهقي الطبراني وأخرج
فسألتها فضحكت سإاعة ناجاها ثم فبكت سإاعة فناجاها مرضه في فاطمة
عاما كل في بالقرآن يعارضه كان جبريل أن الولى المرة في أخبرني فقالت

نبي بعده كان نبي يكن لم أنه وأخبرني مرتإين العاما بالقرآن عارضني وأنه مرة
نساء من أحد ليس إنه بنية يا لي وقالا قبله كان الذي عمر نصف بعده عاش إل

المرة في وناجاني صأبرا إمرأة أدنى من تإكوني فل منك رزية أعظم المسلمين
ما إل الجنة أهل نساء سإيدة إنك وقالا به لحوقا أهله أولا أني فأخبرني الخيرة

لذلك فضحكت عمران بنت مريم من كان
إذا نزلت لما قالا عباس ابن عن والبيهقي والطبراني والدارمي أحمد وأخرج

إنه فقالا وسإلم} فاطمة عليه الله {صألى الله رسإولا دعا والفتح الله نصر جاء
فضحكت بي لحوقا أهلي أولا فإنك اصأبري فقالا فبكت نفسي إلي نعيت قد

الله نصر جاء إذا تإعالى قوله عن سإأله عمر أن عباس ابن عن البخاري وأخرج
ما والله عمر وسإلم} فقالا عليه الله {صألى الله رسإولا أجل هو فقالا والفتح

تإقولا ما إل منها أعلم
الله {صألى الله رسإولا خطب قالا الخدري سإعيد أبي عن الشيخان وأخرج

الله عند ما وبين الدنيا بين الله خيره عبدا ( إن فقالا يوما وسإلم} الناس عليه
عليه الله {صألى النبي يخبر أن لبكائه فعجبنا بكر أبو ) فبكى الله عند ما فاختار

وسإلم} وكان عليه الله {صألى الله رسإولا المخير فكان يخير رجل وسإلم} عن
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صأحبته في علي الناس أأمن من إن بكر أبا يا تإبك ل فقالا به أعلمنا بكر أبو
في يبقى ل السإلما أخوة ولكن لتإخذتإه خليل متخذا كنت ولو بكر أبو وماله

 المسجد
 إل سإد إل باب
بكر أبي باب

فقالا وسإلم} خطب عليه الله {صألى للنبي أن يعلى أبي عن البيهقي وأخرج
لقاء وبين فيها يعيش أن شاء ما الدنيا في يعيش أن بين ربه خيره رجل ( أن
وآنبائنا بأموالنا نفديك بل وقالا بكر أبو فبكى ربه لقاء فاختار تإعالى الله

سإلمة أما عن درة أما عن سإعد بنت عائشة طريق من والبيهقي الواقدي وأخرج
المنبر فصعد رأسإه وسإلم} عاصأبا عليه الله {صألى الله رسإولا خرج قالت
من عبدا إن قالا ثم الساعة الحوض على لقائم إني بيده نفسي ( والذي فقالا
وقالا بكر أبو فبكى الله عند ما فاختار الله عند ما وبين الدنيا بين خير الله عباد
المصنف في شيبة أبي ابن ) وأخرج وأموالنا وأنفسنا وأمهاتإنا بآبائنا نفديك بل

الساعة قوله إلى صأدره الخدري سإعيد أبي عن

مويهبة ابي عن والطبراني والبيهقي والحاكم والدارمي سإعد وابن أحمد وأخرج
الله {صألى الله رسإولا أنبهني وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا مولى
لهل الله أسإتغفر أن أمرت قد إني مويهبة أبا يا فقالا الليل وسإلم} من عليه
ليهن قالا ثم لهم واسإتغفر يديه فرفع البقيع أتإيت حتى معه فخرجت البقيع هذا
يتبع المظلم الليل كقطع الفتن أقبلت فيه الناس أصأبح مما فيه أصأبحتم ما لكم

خزائن مفاتإيح أعطيت قد إني مويهبة أبا يا الولى من شر الخرة أولها آخرها
ربي لقاء فاخترت ربي لقاء وبين ذلك بين فخيرت الجنة ثم فيها والخلد الدنيا

فيه الله قبضه الذي وجعه ابتدأ أصأبح فلما انصرف ثم
عليه الله {صألى النبي مولى رافع أبي حديث من نحوه سإعد ابن وأخرج

وسإلم} 
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا طاوس عن البيهقي وأخرج

على يفتح ما أرى حتى أبقى أن بين وخيرت الخزائن وأعطيت بالرعب ( نصرت
) التعجيل فاخترت التعجيل وبين أمتي

عليه الله {صألى الله رسإولا أن الجعد أبي بن سإالم عن سإعد ابن وأخرج
خير إلى بنبيكم ذهب ثم الدنيا بمفاتإيح النائم يرى فيما ( أتإيت وسإلم} قالا

) وأبيضه وأصأفره أحمره الخبيص تإأكلون الدنيا في وتإركتم مذهب
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا أن عامر بن عقبة عن البخاري وأخرج

فقالا المنبر إلى انصرف ثم الميت على صألتإه أحد أهل على فصلى يوما خرج
شهيد وأنا فرطكم ( إني

الرض خزائن مفاتإيح أعطيت قد وإني الن حوضي إلى أنظر والله وإني عليكم
) تإتنافسوا أن عليكم أخاف ولكن بعدي تإشركوا أن عليكم أخاف ما والله وإني

عليه الله {صألى النبي أن جعدة بن يحيى عن راهويه وابن سإعد ابن وأخرج
وأن عمره نصف بعده الذي عمر إل نبي يبعث لم إنه فاطمة ( يا وسإلم} قالا

النبوة في عمر معناه العالية المطالب في حجر ابن ) قالا أربعين عمر عيسى
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا النخعي إبراهيم عن سإعد ابن وأخرج

قومه في مكث عيسى وأن قبله الذي عمر نصف نبي كل وسإلم} ( يعيش
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) عاما أربعين
الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أرقم بن زيد عن تإاريخه في البخاري وأخرج

) قبله كان الذي النبي عاش ما نصف عاش إل نبيا الله بعث وسإلم} ( ما عليه

الله رسإولا كان قالت عائشة عن والبيهقي يعلى وأبو سإعد وابن أحمد وأخرج
فمر عيني بها تإقر الكلمة إلي ألقى بحجرتإي مر وسإلم} إذا عليه الله {صألى

عائشة يا مالك فقالا فمر فراشي على ونمت رأسإي فعصبت يتكلم ولم يوما
حين وذلك رأسإي أشتكي الذي أنا وارأسإاه أنا بل قالا رأسإي أشتكي قلت

مقبوض أنه جبريل أخبره
الرض كأن المناما في رأيت قالا المطلب عبد بن العباس عن البزار وأخرج

عليه الله {صألى النبي على ذلك فقصصت شداد بأشطان السماء إلى تإنزع
 أخيك ابن وفاة ذاك وسإلم} فقالا

ومكانه وفاتإه وسإلم} بيوما عليه الله {صألى إخباره باب
وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا أن مكحولا عن عساكر ابن وأخرج

الثنين يوما إلي وأوحي الثنين يوما ولدت فإني الثنين صأياما تإغادر ل ( أل لبللا
) الثنين يوما وأموت الثنين يوما وهاجرت

يوما ونبيء الثنين يوما نبيكم ولد قالا عباس ابن عن والبيهقي أحمد وأخرج
مكة وفتح الثنين يوما المدينة ودخل الثنين يوما مكة من مهاجرا وخرج الثنين

الثنين يوما وتإوفي الثنين يوما
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا يسار بن معقل عن نعيم أبو وأخرج

) الرض من ومضجعي مهاجري وسإلم} ( المدينة
الله رسإولا قالا قالا الحسن عن المدينة أخبار في بكار بن الزبير وأخرج
) محشري ومنها وفاتإي وبها مهاجري وسإلم} ( المدينة عليه الله {صألى
 مثله يسار ابن عطاء مرسإل من أيضا وأخرج

الشهادة فضيلة النبوة وسإلم} مع عليه الله {صألى إعطائه باب
وسإلم} عليه الله {صألى النبي كان قالت عائشة عن والبيهقي البخاري أخرج
فهذا بخيبر أكلت الذي الطعاما ألم أجد أزلا لم فيه تإوفي الذي مرضه في يقولا
السم ذلك من أبهري أنقطع أوان

الله {صألى الله رسإولا على دخلت قالت بشر أما عن وصأححه الحاكم وأخرج
 اتإهم ل فأني بنفسك تإتهم ما أنت بأبي وسإلم} فقلت عليه
أوان هذا غيرها أتإهم ل وأنا فقالا بخيبر معك أكله الذي الطعاما إل ي بابن

أبهري انقطاع

الله رسإولا على البراء بن بشر أما دخلت قالت عائشة عن سإعد ابن وأخرج
فقالت فمسته محموما وهو فيه مات الذي مرضه وسإلم} في عليه الله {صألى

يضاعف كذلك الجر لنا يضاعف كما فقالا أحد على عليك وعك مثل وجدت ما
الله كان ما قالا الجنب ذات بك أن يزعمون قلت الناس يقولا ما البلء علينا

أنا أكلت التي الكلة من ولكنه الشيطان من همزة هي إنما علي ليسلطها
زالا ما خيبر يوما وأبنك
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{صألى الله رسإولا فمات أبهري انقطاع أوان هذا كان حتى عداء منها يصيبني
وسإلم} شهيدا عليه الله

ابن عن والبيهقي والحاكم والطبراني يعلى وأبو سإعد وابن أحمد وأخرج
قتيل وسإلم} قتل عليه الله {صألى الله رسإولا أن تإسعا أحلف لن قالا مسعود

نبيا أتإخذه تإعالى الله أن وذلك يقتل لم أنه واحدة أحلف أن من إلي أحب
شهيدا وأتإخذه
وسإلم} إنا عليه الله {صألى للنبي قالوا أنهم سإلمة أما عن سإعد ابن وأخرج
عن سإعد ابن وأخرج علي ليسلطها الله كان ما قالا الجنب ذات عليك نخاف

مثله عباس ابن
الله {صألى للنبي قيل أنه عائشة عن والبيهقي سإعد وابن إسإحاق أبن وأخرج

وما الشيطان من إنها قالا الجنب ذات بك يكون أن نتخوف وسإلم} إنا عليه
 علي ليسلطها الله كان
وسإلم}  عليه الله {صألى مرضه في وقع ما باب

عباس بن الفضل عن نعيم وأبو والبيهقي والطبراني يعلى وأبو سإعد ابن أخرج
إلى أخرج لعلي رأسإي وسإلم} ( شدوا عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا

حتى رجلين بين يهادي المسجد إلى خرج ثم بعصابة رأسإه فشددت المسجد
بين من خفوقي منكم دنا قد إنه الناس أيها بعد أما قالا ثم المنبر على قعد

فهذا مال له أخذت كنت ومن فليستقد ظهرا له جلدت كنت فمن أل أظهركم
يقولن ول فليستقد عرضي فهذا عرضا له شتمت كنت ومن منه فليأخذ مالي
ليست وسإلم} فإنها عليه الله {صألى الله رسإولا قبل من الشحناء أخاف قائل
له الله ادع فليقم شيئا نفسه من أحس من أل قالا ثم خلقي من ول شأني من

لنؤوما وإني لجبان وإني لبخيل وإني لمنافق إني الله رسإولا يا فقالا رجل فقاما
نفسه وشح النوما عنه واذهب وصأدقا إيمانا ارزقه اللهم فقالا لكذوب وإني

أسإخى رجل معنا وما الغزو في ذلك بعد رأيته فلقد الفضل قالا جنبه وشجع
لسانها إلى بأصأبعها فأومأت امرأة وقامت نوما أقل ول بأسإا أشد ول نفسا منه

ثم رأسإها على قضيبا فوضع أتإاها ثم آتإيك حتى عائشة بيت إلى انطلقي فقالا
عليه الله {صألى الله رسإولا دعوة لعرف كنت فإني عائشة قالت لها دعا

كانت إن وسإلم} فيها
رأيت ما قالت عائشة عن سإعد ابن وأخرج صألتإك أحسني عائشة يا لي لتقولا

وسإلم}  عليه الله {صألى الله رسإولا من الوجع عليه أشد كان أحدا
من الوجع عليه اشد كان أحدا رأيت ما قالت عائشة عن سإعد ابن وأخرج
وسإلم}  عليه الله {صألى الله رسإولا
الله {صألى النبي على دخلت قالا مسعود بن الله عبد عن الشيخان وأخرج

شديدا وعكا لتوعك إنك الله رسإولا يا فقلت فمسسته يوعك وسإلم} وهو عليه
نعم قالا الجرين لك إن قلت منكم رجلن يوعك كما أوعك إني أجل فقالا ا

عليه الله {صألى النبي جئنا قالا الخدري سإعيد ابي عن سإعد ابن وأخرج
الحمى شدة من عليه أحدنا يد تإقر تإكاد ما الحمى من صأالب عليه وسإلم} فإذا

كذلك البلء علينا يشتد كما النبياء من بلء أشد أحد ليس فقالا نسبح فجعلنا
وإن يقتله حتى القمل عليه يسلط الله أنبياء من النبي كان إن الجر لنا يضاعف

يدرعها العباءة إل عورتإه يواري شيئا يجد ما ليعري الله أنبياء من النبي كان
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الله {صألى النبي على دخلت قالا الخطاب بن عمر عن الزهد في أحمد وأخرج
فوق من حرها فوجدت ثوبه فوق يدي فوضعت موعوك وسإلم} وهو عليه

قالا إياك أخذها من أشد الحمى تإأخذه أحدا رأيت ما الله نبي يا فقلت الثوب
) الصالحون ثم النبياء بلء الناس أشد إن الجر لنا يضاعف ( كذلك
وسإلم} عليه الله {صألى النبي مرض قالا موسإى أبي عن الشيخان وأخرج
رجل إنه عائشة قالت بالناس فليصل بكر أبا ( مروا فقالا مرضه عليه فاشتد
فليصل بكر أبا مروا قالا بالناس يصلي أن يستطع لم مقامك قاما إذا رقيق

فأتإاه يوسإف صأواحب فإنكن بالناس فليصل بكر أبا مري فقالا فعادت بالناس
وسإلم}  عليه الله {صألى النبي حياة في بالناس فصلى الرسإولا

عليه الله {صألى الله رسإولا راجعت لقد قالت عائشة عن البخاري وأخرج
أن قلبي في يقع لم أنه إل مراجعته كثرة على حملني وما ذلك وسإلم} في

مقامه قاما رجل بعده الناس يحب
ذلك يعدلا أن فأردت به الناس تإشاءما إل مقامه أحد يقوما أنه أرى كنت ول أبدا

بكر أبي وسإلم} عن عليه الله {صألى الله رسإولا
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا إبراهيم بن محمد عن سإعد ابن وأخرج

الله {صألى الله رسإولا ) فوجد بالناس ( صأل بكر لبي مريض وسإلم} وهو
رسإولا وضع حتى يشعر فلم بالناس يصلي بكر أبو فخرج وسإلم} خفة عليه
النبي وجلس بكر أبو فنكص كتفيه بين وسإلم} يده عليه الله {صألى الله

{صألى الله رسإولا وصألى بكر أبو فصلى يمينه وسإلم} عن عليه الله {صألى
رجل يؤمه حتى قط نبي يقبض لم قالا انصرف فلما وسإلم} بصلتإه عليه الله
أمته من

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا صألى قالت عائشة عن البيهقي وأخرج
قاعدا بكر أبي خلف فيه مات الذي مرضه في

وسإلم} عليه الله {صألى النبي صألها صألة آخر قالا أنس عن البيهقي وأخرج
صألة الصلة هذه البيهقي قالا بكر أبي خلف به ملتحفا واحد ثوب في القوما مع

فيه تإوفي الذي اليوما وهو الثنين يوما الصبح
عليه الله {صألى الله رسإولا عند كان انه أوس بن شداد عن الطبراني وأخرج

ليس فقالا الدنيا بي ضاقت فقالا شداد يا مالك فقالا بنفسه يجود وسإلم} وهو
بعدك من وولدك أنت وتإكون سإيفتح المقدس وبيت سإتفتح الشاما أن إل عليك

تإعالى الله شاء إن فيهم أمد

عليه الله {صألى الله رسإولا بدأ ما أولا قالا علي بن عمر عن سإعد ابن وأخرج
 يوما عشر ثلثة قبض أن إلى شكواه فكان الربعاء يوما وسإلم} شكواه

والخصائص اليات وسإلم} من عليه الله {صألى إحتضاره عند وقع ما باب
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا كان قالت عائشة عن الشيخان أخرج
قالت يخير ثم الجنة من مقعده يرى حتى نبي يقبض لم أنه صأحيح وهو يقولا
عليه غشي فخذي على وسإلم} ورأسإه عليه الله {صألى الله برسإولا نزلا فلما

فعرفت العلى الرفيق اللهم وقالا البيت سإقف إلى بصره فأشخص أفاق ثم
صأحيح وهو حدثنا الذي الحديث أنه
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وسإلم} ل عليه الله {صألى النبي إن نتحدثا كنا قالت عنها الشيخان وأخرج
الله {صألى الله رسإولا مرض كان فلما والخرة الدنيا بين يخير حتى يموت
الله أنعم الذين مع يقولا فسمعته بحة له عرضت فيه مات وسإلم} الذي عليه

فظننا رفيقا أولئك وحسن والصالحين والشهداء والصديقين النبيين من عليهم
خير أنه

عليه الله {صألى الله رسإولا على أغمي قالت عائشة عن البيهقي وأخرج
بل ل فقالا بالشفاء له وأدعو وجهه أمسح فجعلت حجري في وسإلم} وهو

وإسإرافيل وميكائيل جبريل مع السإعد العلى الرفيق الله أسإألا
رسإولا كان قالت عائشة عن صأحيح بسند نعيم وأبو سإعد وابن أحمد وأخرج

الثواب يرى ثم نفسه تإقبض إل نبي من ( ما وسإلم} يقولا عليه الله {صألى الله
صأدري إلى لمسندتإه فإني منه ذلك حفظت قد فكنت فيخبره إليه تإرد ثم

إليه فنظرت قالا الذي وعرفت قضى قد فقلت عنقه مالت حتى إليه فنظرت
الجنة في العلى الرفيق مع فقالا يختارنا ل والله إذا قلت ونظر ارتإفع حتى

سإيرد أنه ضننت ونحري سإحري بين قبض بلفظ الوسإط في الطبراني وأخرجه
فلن اليوما خيرت إن فقلت فتحرك بالنبياء يفعل وكذلك قالت روحه عليه الله

تإختارنا

عن القاسإم بن الحكم حدثني الواقدي طريق من والبيهقي سإعد ابن وأخرج
إل شكوى يشتك وسإلم} لم عليه الله {صألى الله رسإولا ان قالا الحويرثا أبي

بالشفاء يدعو يكن لم فأنه فيه مات الذي مرضه في كان حتى العافية الله سإألا
إن وقالا مرضه في جبريل وأتإاه ) قالا ملذ كل تإلوذين مالك نفسي ( يا ويقولا

شئت وإن وكفيتك شفيتك شئت إن ويقولا الله ورحمة السلما يقرئك ربك
شاء ما بي يصنع ربي إلى ذلك قالا لك وغفرت تإوفيتك
كان لما قالا أبيه عن علي بن محمد بن جعفر عن والبيهقي سإعد ابن وأخرج

يا فقالا جبريل إليه هبط وسإلم} بثلثا عليه الله {صألى الله رسإولا وفاة قبل
أرسإلني الله إن محمد

كيف يقولا منك به أعلم هو عما يسألك لك وخاصأة وتإفضيل لك إكراما إليك
اليوما كان فلما مكروبا جبريل يا وأجدني مغموما جبريل يا أجدني قالا تإجدك
يا وأجدني مغموما جبريل يا أجدني له فقالا ذلك مثل له فقالا إليه هبط الثاني
الموت ملك ومعه جبريل إليه هبط الثالث اليوما كان فلما مكروبا جبريل

قط الرض إلى يهبط ولم قط السماء إلى يصعد لم الهواء يسكن ملك ومعهما
ملك ألف سإبعين على منهم ملك كل ملك ألف سإبعين على إسإماعيل له يقالا

لك وتإفضيل لك إكراما إليك أرسإلني الله إن محمد يا فقالا جبريل فسبقهم
جبريل يا أجدني قالا تإجدك كيف يقولا منك به أعلم هو عما يسألك وخاصأة
الا على الموت ملك اسإتأذن ثم مكروبا جبريل يا وأجدني مغموما

قبلك آدمي على يستأذن ولم عليك يستأذن الموت ملك هذا جبريل فقالا باب
الله رسإولا يدي بين فوقف فدخل له إئذن قالا بعدك آدمي على يستأذن ول

أمرتإني فيما أطيعك أن وأمرني أرسإلني الله إن وسإلم} فقالا عليه الله {صألى
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وتإفعل قالا تإركتها أتإركها أن أمرتإني وإن قبضتها نفسك اقبض أن أمرتإني إن
إلى اشتاق قد الله إن جبريل فقالا أمرت بذلك نعم قالا الموت ملك يا ذلك

يا عليك السلما جبريل فقالا به أمرت لما إمض الموت ملك يا قالا لقائك
عليه الله {صألى الله رسإولا فتوفي الرض موطئي آخر هذا الله رسإولا

أهل يا عليكم السلما فقالا شخصه يرون ول حسه يسمعون آت وسإلم} فأتإاهم
مصيبة كل من وعزاء هالك كل من خلفا الله في إن وبركاتإه الله ورحمة البيت
الثواب حرما من المصاب فإن فأرجو وإياه فثقوا فبالله فائت كل من ودركا

يردك بأن لقاءك أراد قد معناه لقائك إلى اشتاق قد الله إن قوله البيهقي قالا
أخرجه وقد معضل إسإناد هذا وكرامتك قربتك في زيادة معادك إلى دنياك من
أبيه عن محمد بن جعفر طريق من والطبراني سإننه في والشافعي سإعد ابن
حدثنا مسنده في العدني وأخرجه أيضا مرسإل وهو الحسين بن علي جده عن

أبيه عن الحسين بن علي أبيه عن جده عن أبيه عن محمد بن جعفر بن محمد
عن

موت في شكوا قالوا شيوخه عن الواقدي طريق من نعيم وأبو البيهقي وأخرج
يمت لم بعضهم وقالا مات قد بعضهم وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي

موصأول به طالب أبي بن علي عميس بنت أسإماء فوضعت
الله {صألى النبي إلى الموت ملك جاء قالا عباس ابن عن الطبراني وأخرج

عليكم السلما فقالا فاسإتأذن علي حجر في وراسإه مرضه وسإلم} في عليه
{صألى النبي فقالا عنك مشاغيل فإنا ارجع علي له فقالا وبركاتإه الله ورحمة

فلما راشدا أدخل الموت ملك هذا حسن أبا يا هذا من وسإلم} تإدري عليه الله
بيت أهل على يسلم لم الموت ملك أن فبلغني السلما يقرئك ربك إن قالا دخل
بعده يسلم ول قبله

{صألى الله رسإولا حضرت لما قالت عائشة عن الوسإط في الطبراني وأخرج
يقبضها وهو أنت أين جبريل يا ويقولا يده يمد جعل وسإلم} الوفاة عليه الله

لبيك لبيك يقولا وهو جبريل من أذن تإسمع لم ما سإمعت فلقد ويبسطها
يا فقالا عمر زمن قدما الحبار كعب أن الله عبد بن جابر عن سإعد ابن وأخرج

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا به تإكلم ما آخر كان ما المؤمنين أمير
النبياء عهد آخر كذلك كعب فقالا الصلة الصلة فقالا فسأله عليا سإل فقالا

عليه الله {صألى الله رسإولا وصأية آخر كان قالا أنس عن الشيخان وأخرج
يغرغر زالا وما إيمانكم ملكت وما الصلة الصلة الموت حضره وسإلم} حين

 لسانه بها يفيض وما صأدره في بها
وسإلم}  عليه الله {صألى الشريفة روحه خروج عند وقع ما باب

{صألى الله رسإولا قبض قالت عائشة عن صأحيح بسند والبيهقي البزار أخرج
قط ريحا أجد لم نفسه خرجت فلما ونحري سإحري وسإلم} بين عليه الله

منها أطيب
وسإلم} بعد عليه الله {صألى النبي قبل بكر أبا أن عروة عن البيهقي وأخرج

سإعيد عن والبيهقي سإعد ابن وأخرج ميتا أطيبك وما حيا أطيبك ما وقالا موتإه
مثله المسيب بن

{صألى الله رسإولا صأدر على يدي وضعت قالت سإلمة أما عن البيهقي وأخرج
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من المسك ريح يذهب ما واتإوضأ آكل جمع بي فمر مات وسإلم} يوما عليه الله
يدي

موت في شكوا قالوا شيوخه عن الواقدي طريق من نعيم وأبو البيهقي وأخرج
يمت لم بعضهم وقالا مات قد بعضهم وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي

وسإلم} عليه الله {صألى النبي كتفي بين يدها عميس بنت أسإماء فوضعت
موتإه به عرف الذي هو هذا فكان كتفيه بين من الخاتإم رفع قد تإوفي قد فقالت

أبيه عن أمه عن إسإحاق ابن القاسإم حدثني الواقدي عن سإعد ابن وأخرجه
فذكره شك لما أنه معاوية أما عن بكر أبي بن محمدى بن القاسإم
وسإلم} صأعد عليه الله {صألى النبي قبض لما قالا علي عن نعيم أبو وأخرج

السماء من صأوتإا سإمعت لقد بالحق بعثه والذي السماء إلى باكيا الموت ملك
 وامحمداه ينادي
وسإلم}  عليه الله {صألى بوفاتإه الكتاب أهل إخبار في الية باب

كلع ذا اليمن أهل من رجلين فلقيت باليمن كنت قالا جرير عن البخاري أخرج
إن وسإلم} فقال عليه الله {صألى الله رسإولا عن أحدثهم فجعلت عمرو وذا
مني وأقبل فأقبلت ثلثا منذ أجله على صأاحبك مضى فقد حقا تإقولا ما كان
قبض فقالوا فسألناهم المدينة قبل من ركب لنا رفع الطريق ببعض كنا إذا حتى

وسإلم}  عليه الله {صألى الله رسإولا
كان إن فقالا باليمن حبر لقيني قالا جرير عن آخر وجه من البيهقي وأخرج

الثنين يوما مات فقد نبيا صأاحبكم
إلى الحيرة أهل من وفد في أقبلت قالا عدي بن كعب عن البيهقي وأخرج
إلى انصرفنا ثم فأسإلمنا السإلما علينا وسإلم} فعرض عليه الله {صألى النبي

وسإلم} فارتإد عليه الله {صألى الله رسإولا وفاة جاءتإنا أن نلبث فلم الحيرة
على على وثبت قبله النبياء مات قد فقلت يمت لم نبيا كان لو وقالوا أصأحابي
فصفح سإفرا فأخرج فأخبرتإه براهب فمررت المدينة أريد خرجت ثم إسإلمي

الحين في بموتإه وإذا رأيته وسإلم} كما عليه الله {صألى النبي بصفة فإذا فيه
فأعلمته بكر أبي على وقدمت إيماني في بصيرتإي فاشتدت فيه مات الذي

العاص بن عمرو كان قالوا شيوخه عن الواقدي طريق من سإعد ابن وأخرج
فقالا يهودي فجاءه عمان وسإلم} على عليه الله {صألى الله لرسإولا عامل
بالله أنشدك اليهودي قالا ل قالا منك علي أيخشى شيء عن سإألتك إن أرأيت

رسإولا أنه لتعلم إنك الله اليهودي فقالا الله رسإولا اللهم فقالا إلينا أرسإلك من
مات لقد حقا تإقولا ما كان اليهوديلئن له فقالا نعم اللهم عمرو له قالا الله

وسإلم}  عليه الله {صألى النبي وفاة عمر بلغ ثم اليوما
{صألى الله رسإولا بعثني قالا الجهني الله عبد بن الحارثا عن سإعد ابن وأخرج

فقالا الحبر فأتإاني أفارقه لم يموت أنه أظن ولو اليمن وسإلم} إلى عليه الله
فلم لقاتإلته سإلحا عندي أن فلو اليوما قالا متى له فقلت مات قد محمدا إن

أين من فقلت الحبر فدعوت بذلك بكر أبي من كتاب أتإى حتى يسيرا إل أمكث
وكيف قلت وكذا كذا يوما يموت إنه الكتاب في نجده نبي أنه فقالا ذلك تإعلم
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يوما زاد ما سإنة وثلثين خمس إلى رحالكم تإستدير فقالا بعده نكون
قربات ذا فلقيت السإلما أريد خرجت قالا الحبار كعب عن عساكر ابن وأخرج

لتحت الن إنه نبيا كان لئن لي فقالا فأخبرتإه تإقصد أين لي فقالا الحميري
محمد مات فقالا براكب أنا فإذا فخرجت التراب
عليه الله {صألى النبي أن بلغنا قالا الهذلي ذؤيب أبي عن عساكر ابن وأخرج

قرب كان إذا حتى طويلة بليلة وبت خيفة الحي أهل فأوجس وسإلم} عليل
يقولا وهو هاتإف فهتف نمت السحر
بالسإلما أناخ أجل خطب

الطاما ومعقد النخيل بين
فعيوننا محمد النبي قبض
بالتسجاما عليه الدموع تإذري

أن فعلمت الذابح سإعد إل أر فلم السماء إلى فنظرت فزعا نومي من فوثبت
ضجيج ولهلها المدينة فقدمت ميت أوهو وسإلم} قبض عليه الله {صألى النبي

الله رسإولا قبض فقيل مه فقلت بالحراما أهلوا إذا الحجيج كضجيج بالبكاء
وسإلم}  عليه الله {صألى

اليات وسإلم} من عليه الله {صألى غسله في وقع ما باب

عائشة عن نعيم وأبو وصأححاه والبيهقي والحاكم داود وأبو سإعد ابن أخرج
ندري ما والله وسإلم} قالوا عليه الله {صألى النبي على غسل أرادوا لما قالت
نغسله أما موتإانا نجرد كما ثيابه وسإلم} من عليه الله {صألى الله رسإولا أنجرد
إل رجل منهم ما حتى النوما عليهم تإعالى الله ألقى اختلفوا فلما ثيابه وعليه
اغسلوا أن هو من يدرون ل البيت ناحية من مكلم كلمهم ثم صأدره في وذقنه
ثيابه وسإلم} وعليه عليه الله {صألى النبي

رسإولا بغسل في أخذوا لما قالا بريدة عن والبيهقي نعيم وأبو ماجة ابن وأخرج
الله رسإولا عن تإنزعوا ل الداخل من مناد وسإلم} ناداهم عليه الله {صألى الله

وسإلم} قميصه عليه الله {صألى
{صألى الله رسإولا تإوفي لما قالا عباس ابن عن والطبراني سإعد ابن وأخرج

هو من يدرون ل يقولا قائل فسمعوا يغسلونه الذين وسإلم} اختلف عليه الله
وغيلن الشعبي مرسإل من مثله سإعد ابن وأخرج قميصه وعليه نبيكم أغسلوا

وغيرهم ومنصور عتيبة بن والحكم جرير ابن
عليه الله {صألى النبي علي غسل قالا الشعبي عن والبيهقي سإعد ابن وأخرج

وميتا حيا طبت وأمي بأبي يغسله وهو يقولا وسإلم} فكان
بن سإعيد طريق من سإعد وابن والبيهقي وصأححه والحاكم داود أبو وأخرج

وسإلم} فذهبت عليه الله {صألى الله رسإولا غسلت قالا علي عن المسيب
وميتا حيا طيبا وكان شيئا أر فلم الميت من يكون ما أنظر

ير وسإلم} فلم عليه الله {صألى النبي غسل قالا عباس ابن عن أحمد وأخرج
وميتا حيا أطيبك ما وأمي أنت بأبي فقالا الميت من يراه مما شيئا منه

أوصأى قالا علي عن بللا بن يزيد طريق من والبيهقي والبزار سإعد ابن وأخرج
أحد يرى ل فإنه غيري أحد يغسله ل وسإلم} أن عليه الله {صألى الله رسإولا
ثلثون معي يقلبه كان إل عضوا تإناولت فما علي قالا عيناه طمست إل عورتإي
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غسله من فرغت حتى رجل
كنا ما علي قالا قالا قيس بن محمد عن معشر أبي طريق من البيهقي وأخرج

من فسمعت عورتإه إلى انتهينا حتى لنا رفع إل لنغسله عضوا نرفع أن نريد
نبيكم عورة عن تإكشفوا ل صأوتإا البيت جانب

الله رسإولا يغسلن والفضل علي كان قالا أحمر بن علباء عن البيهقي وأخرج
السماء إلى طرفك ارفع علي وسإلم} فنودي عليه الله {صألى

عليه الله {صألى النبي غسل عليا أن الحارثا بن الله عبد عن سإعد ابن وأخرج
طيبة ريح وسإطعت قالا ميتا وطبت حيا طبت أنت بأبي يقولا وسإلم} فجعل

مثله عباس ابن عن الطبراني وأخرج قط مثلها يجدوا فلم
الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عون أبي بن الواحد عبد عن سإعد ابن وأخرج

قالا قط ميتا غسلت ما الله رسإولا يا فقالا مت إذا إغسلني وسإلم} لعلي عليه
آخذ والفضل تإبعني إل عضوا آخذ فما فغسلته علي قالا تإيسر أو سإتهيأ إنك

 ظهري إنقطع علي يا أعجل يقولا بحضنه
بغير إماما بغير إفرادا عليه وسإلم} بالصلة عليه الله {صألى اختصاصأه باب
اليات من فيها وقع وما المعروف الجنازة دعاء
الله {صألى الله رسإولا مات لما قالا عباس ابن عن والبيهقي إسإحاق ابن أخرج
أدخل ثم فرغوا حتى إرسإال إماما بغير عليه فصلوا الرجالا وسإلم} أدخل عليه

عليه فصلوا العبيد أدخل ثم عليه فصلوا الصبيان أدخل ثم عليه فصلين النساء
وسإلم} أحد عليه الله {صألى الله رسإولا على يؤمهم لم إرسإال
{صألى الله رسإولا أدرج لما قالا سإعد بن سإهل عن والبيهقي سإعد ابن وأخرج

ثم حفرتإه شفير على وضع ثم سإريره على وضع أكفانه وسإلم} في عليه الله
أحد يؤمهم ل رفقا رفقا عليه يدخلون الناس كان

ابن عن الوسإط في والطبراني والبيهقي والحاكم منيع وابن سإعد ابن وأخرج
يا يغسلك من وسإلم} قلنا عليه الله {صألى الله رسإولا ثقل لما قالا مسعود
من يرونكم كثيرة ملئكة مع فالدنى الدنى بيتي أهل من رجالا قالا الله رسإولا

وحنطتموني غسلتموني إذا قالا عليك يصلي من قلنا تإرونهم ل حيث
سإاعة عني اخرجوا ثم قبري شفير على هذا سإريري على فضعوني وكفنتموني

مع الموت ملك ثم إسإرافيل ثم ميكائيل ثم جبريل علي يصلي من أولا فإن
قلنا وفرادي أفواجا علي ادخلوا ثم بيتي أهل علي ليصل ثم الملئكة من جنود
قالا تإرونهم ل حيث من يرونكم كثيرين ملئكة مع أهلي قالا قبرك يدخلك فمن

حجر ابن وتإعقبه الرحمن عبد بن الملك عبد عن طويل سإلما به تإفرد البيهقي
عبد عن صأالح بن مسلمة طريق من أخرجه منيع ابن بأن العالية المطالب في

ابن عن آخر وجه من البزار وأخرجه الطويل لسلما متابعة فهذه به الملك
مسعود

وضع وسإلم} لما عليه الله {صألى الله رسإولا أن علي عن سإعد ابن وأخرج
الناس يدخل فكان وميتا حيا أمامكم هو أحد عليه يقوما ل علي قالا سإريره على
السلما ويقولون يكبرون إماما لهم ليس صأفا صأفا عليه فيصلون رسإل رسإل
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إليه أنزلا ما بلغ قد أن نشهد إنا اللهم وبركاتإه الله ورحمة النبي أيها عليك
في وجاهد لمته ونصح دينه الله أعز حتى الله سإبيل في وجاهد لمته ونصح
واجمع بعده وثبتنا إليه أنزلا ما يتبع ممن فاجعلنا اللهم كلمته وتإمت الله سإبيل

ثم النساء ثم الرجالا عليه صألى حتى آمين آمين الناس فيقولا وبينه بيننا
مثله التميمي إبراهيم بن محمد عن والبيهقي سإعد ابن وأخرج الصبيان
وسإلم} حين عليه الله {صألى النبي أن المدني حازما أبي عن سإعد ابن وأخرج
دخلت ثم ويخرجون عليه يصلون فوجا فوجا المهاجرون دخل الله قبضه

فكان النساء دخلت الرجالا فرغ إذا حتى المدينة اهل ثم ذلك مثل على النصار
ففرقن البيت في هدة فسمعن منهن يكون ما كبعض وجزع صأوت منهن

مصيبة كل من وعوض هالك كل من عزاء الله في يقولا قائل فإذا فسكتن
يجبره لم من والمصاب الثواب جبره من والمجبور فات ما كل من وخلف
الثواب

حيث بيته في وبدفنه أياما دفنه وسإلم} بتأخير عليه الله {صألى اختصاصأه باب
اليات من دفنه في وقع وما قبره وبفرش قبض
الثنين وسإلم} يوما عليه الله {صألى النبي تإوفي قالا علي عن نعيم أبو أخرج
الجمعة ليلة ودفن

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا تإوفي قالا عكرمة عن سإعد ابن وأخرج
الليل من دفن حتى الغد ومن وليلته يومه بقية فجلس الثنين يوما

{صألى الله رسإولا كان قالا عباس ابن عن عكرمة طريق من البيهقي وأخرج
يوما في الشمس زاغت حين من سإريره على وسإلم} موضوعا عليه الله

على وسإريره عليه الناس يصلي الثلثاء يوما الشمس غابت أن إلى الثنين
قبره شفير

الله {صألى الله رسإولا تإوفي قالا الساعدي سإعد بن سإهل عن سإعد ابن وأخرج
الربعاء يوما دفن حتى والثلثاء الثنين يوما فمكث الثنين وسإلم} يوما عليه

الخنس محمد بن عثمان عن مثله وأخرج
أبيه عن سإليمان بن المعتمر عن مثله البيهقي وأخرج

وسإلم} عليه الله {صألى النبي تإرك كم سإألا أنه سإعد بن إبراهيم عن وأخرج
ثلثا قالا الرض في

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا تإوفي لما قالا مكحولا عن البيهقي وأخرج
يصفون ل عليه يصلون ارسإال ارسإال الناس عليه يدخل يدفن ل أياما ثلثة مكث

مصل أيديهم بين يصلي ول
دفن في المسلمون اختلف قالا عباس ابن عن والبيهقي سإعد ابن وأخرج
قائل وقالا مسجده في ادفنوه قائل وسإلم} فقالا عليه الله {صألى الله رسإولا
مات ما وسإلم} يقولا عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت بكر أبو فقالا بالبقيع

طرق له تإحته له حفر عليه تإوفي الذي الفراش فرفع يقبض حيث دفن إل نبي
ومرسإلة موصأولة عدة

وسإلم} ( عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا مليكة أبي عن سإعد ابن وأخرج
) روحه تإقبض حيث دفن إل قط نبيا الله تإوفي ما

بكر أبو دخل قالا الصفة أصأحاب من وكان عبيد بن سإالم عن البيهقي وأخرج
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تإوفي له فقيل خرج ثم مات وسإلم} حين عليه الله {صألى الله رسإولا على
وكيف قيل قالا كما أنه فعلموا نعم وسإلم} قالا عليه الله {صألى الله رسإولا
هل قالوا قالا كما أنه فعلموا فتصلون عصبا عصبا تإجيئون قالا عليه نصلي
في إل روحه يقبض لم فإنه روحه الله قبض حيث قالا أين قالوا نعم قالا يدفن
قالا كما أنه فعلموا طيب مكان

البقاع أحب إن علي فقالا دفنه في اختلفوا قالت عائشة عن يعلى أبو وأخرج
نبيه فيه قبض مكان الله إلى

يحفروا أن أرادوا لما قالا عباس ابن عن والبيهقي سإعد وابن أحمد وأخرج
وأبو يضرح عبيدة أبو رجلن بالمدينة وسإلم} كان عليه الله {صألى الله لرسإولا
أبي إلى والخر عبيدة أبي إلى أحدهما فأرسإل رجلين العباس فدعا يلحد طلحة
له فألحد فجاء طلحة أبو فوجد لرسإولك خر طلحة أبي عن اللهم قالا طلحة
الشق في اختلفوا قالا طلحة أبي بن الله عبد طريق من سإعد ابن وأخرج
أبي إلى ابعثوا لنبيك خر اللهم وسإلم} فقالوا عليه الله {صألى للنبي واللحد
فقالا طلحة أبو فجاء عمله فليعمل الخر قبل جاء فأيهما طلحة أبي وإلى عبيدة
فيعجبه اللحد يرى كان أنه لنبيه خار قد تإعالى الله يكون أن لرجو إني والله

أقمار ثلثة كأن رأيت قالت عائشة عن والبيهقي والحاكم سإعد ابن وأخرج
الرض أهل خير ثلثة بيتك في يدفن فقالا بكر أبا فسألت حجرتإي في سإقطت

خير هذا عائشة يا قالا وسإلم} ودفن عليه الله {صألى الله رسإولا قبض فلما
أقمارك
عليه الله {صألى النبي قبر في جعل قالا عباس ابن عن سإعد ابن وأخرج

وسإلم} خاصأة عليه الله {صألى للنبي هذا وكيع قالا حمراء وسإلم} قطيفة
وكيع قولا بدون مسلم أخرجه والحديث

وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا الحسن عن سإعد ابن وأخرج
) النبياء أجساد على تإسلط لم الرض فإن لحدي في قطيفتي لي ( افرشوا

الله رسإولا وارينا أن عدا ما قالا سإعيد ابن عن صأحيح بسند البزار وأخرج
قلوبنا فأنكرنا التراب وسإلم} في عليه الله {صألى
فيه مات الذي اليوما كان لما قالا أنس عن والبيهقي والحاكم سإعد ابن وأخرج
عنه نفضنا وما شيء كل المدينة من وسإلم} أظلم عليه الله {صألى الله رسإولا
قلوبنا أنكرنا حتى دفنه من اليدي
الله رسإولا فيه تإوفي الذي اليوما شهدت قالا أنس عن والبيهقي الحاكم وأخرج
 منه أقبح كان يوما أر وسإلم} فلم عليه الله {صألى

وسإلم}  عليه الله {صألى به التعزية في الية باب
الله {صألى الله رسإولا تإوفي لما قالا جابر عن والبيهقي وصأححه الحاكم أخرج
السلما فقالت الشخص يرون ول الحس يسمعون الملئكة وسإلم} عزتإهم عليه

وخلفا مصيبة كل عن عزاء الله في إن وبركاتإه الله ورحمة البيت أهل عليكم
والسلما الثواب حرما من المحروما فإنما فارجوا وإياه فثقوا فبالله فائت كل من

وبركاتإه الله ورحمة عليكم
الله رسإولا قبض لما قالا أنس عن الدنيا أبي وابن والبيهقي الحاكم وأخرج
رجل فدخل واجتمعوا حوله فبكوا أصأحابه به وسإلم} أحدق عليه الله {صألى
في إن فقالا إليهم التفت ثم وبكى رقابهم فتخطى صأبيح جسيم اللحية أصأهب
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الله فإلى هالك كل من وخلفا فائت كل من وعوضا مصيبة كل من عزاء الله
بعضهم فقالا وانصرف بالثواب يجبر لم من المصاب فإنما فارغبوا وإليه فأنيبوا
عليه يعزينا جاء نبينا أخو الخضر هذا بكر أبو فقالا الرجل تإعرفون لبعض

عليه الله {صألى النبي قبض لما قالا علي عن نعيم وابو حاتإم أبي أبن وأخرج
السلما فقالا شخصه يرون ول حسه ن يسمعة آت جاء التعزية وسإلم} وكانت

مصيبة كل من عزاء تإعالى الله في وبركاتإه الله ورحمة البيت أهل عليكم
هالك كل من وخلف
الثواب حرما من المحروما فأن فارجوا وإياه فثقوا فبالله فات ما كل من ودرك
الخضر هذا هذا من تإدرون علي فقالا

الله رسإولا تإوفي لما قالا عمر ابن عن الردة كتاب في عمر بن سإيف وأخرج
سإكن فلما المصلى أهل سإمعه عجيجا البيت أهل وسإلم} عج عليه الله {صألى

الا على رجل تإسليم سإمعوا بهم ما
وإنما الموت ذائقة نفس كل البيت أهل يا عليكم السلما يقولا صأيت باب

كل من ونجاة أحد كل من خلفا الله في وأن أل القيامة يوما أجوركم تإوفون
له فاسإتمعوا الثواب حرما من المصاب فإن فثقوا وبه فارجوا والله مخافة

أهل يا آخر مناد فناداهم لبكائهم فعادوا أحدا يروا فلم اطلعوا ثم البكاء وقطعوا
الله في إن المخلصين من تإكونوا حالا كل على واحمدوه الله اذكروا البيت
فإن فاكتفوا وبه فثقوا فبالله هلكة كل من وعوضا مصيبة كل من عزاء

رسإولا وفاة حضرا وإلياس الخضر هذا بكر أبو فقالا الثواب حرما من المصاب
وسإلم}  عليه الله {صألى الله

بن سإهل عن حسن بسند والطبراني يعلى وأبو شيبة أبي وابن سإعد ابن وأخرج
بعضهم الناس وسإلم} ( سإيعزي عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا سإعد
الله رسإولا قبض فلما هذا ما يقولون الناس ) فكان بي التعزية بعدي من بعضا

برسإولا بعضا بعضهم يعزي بعضا بعضهم الناس وسإلم} لقى عليه الله {صألى
وسإلم}  عليه الله {صألى الله
قبره على الصلة وسإلم} بتحريم عليه الله {صألى اختصاصأه باب

في وسإلم} يقولا عليه الله {صألى النبي سإمعت عائشة عن الشيخان أخرج
أنبيائهم قبور اتإخذوا والنصارى اليهود الله ( لعن منه يقم لم الذي مرضه

مسجدا يتخذ أن يخشى أنه غير قبره لبرز ذلك ولول ) قالت مساجد

جسده بلء وسإلم} بعدما عليه الله {صألى اختصاصأه باب

عليه الله {صألى النبي عن الثقفي أوس بن أوس عن نعيم وأبو ماجة ابن أخرج
فإن فيه الصلة علي فاكثروا الجمعة يوما أيامكم أفضل ( من وسإلم} قالا

قد وأنت صألتإنا عليك تإعرض وكيف الله رسإولا يا قالوا علي تإعرض صألتإكم
) النبياء أجساد تإأكل أن الرض على حرما الله إن فقالا بليت يعني أرمت
الله رسإولا قالا قالا الحسن عن المدينة أخبار في بكار بن الزبير وأخرج
من تإأكل أن للرض يؤذن لم القدس روح كلمه وسإلم} ( من عليه الله {صألى
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) لحمه
ول الرض تإبليها ل النبياء لحوما إن قالا العالية أبي عن والبيهقي الزبير وأخرج
 السباع تإأكلها
بقبره ملك وتإوكيل فيه وصألتإه قبره وسإلم} في عليه الله {صألى حياتإه باب

عليه سإلم من على ورده عليه السلما يبلغه
الله {صألى الله رسإولا قالا قالا هريرة أبي عن الترغيب في الصأبهاني أخرج
) بلغته نائيا علي صألى ومن سإمعته قبري عند علي صألى وسإلم} ( من عليه

{صألى الله رسإولا سإمعت عمار عن والصأبهاني تإاريخه في البخاري وأخرج
على قائم الخلئق أسإماع أعطاه ملكا تإعالى لله إن وسإلم} يقولا عليه الله

أبلغنيها إل صألة علي يصلي أحد من فما قبري
ابن عن والبزار الشعب في والبيهقي وصأححه والحاكم والنسائي أحمد وأخرج
في سإياحين ملئكة لله ( إن وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي عن مسعود
مثله عباس ابن حديث من عدي ابن ) وأخرج السلما أمتي عن يبلغوني الرض
الله رسإولا قالا قالا علي عن الصلة فضل في إسإماعيل القاضي وأخرج
سإلمكم فسيبلغني كنتم حيثما وسإلموا علي وسإلم} ( صألوا عليه الله {صألى

) وصألتإكم
النبي على صألى من بكل موكل ملكا أن بلغني قالا أيوب عن أيضا وأخرج
وسإلم}  عليه الله {صألى النبيي يبلغه وسإلم} حتى عليه الله {صألى
وسإلم} ( من عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا أنس عن الصأبهاني وأخرج
مائة له الله قضى الصلة من مرة مائة جمعة وليلة جمعة يوما في علي صألى
ملكا بذلك الله ووكل الدنيا حوائج من وثلثين الخرة حوائج من سإبعين حاجة
في كعلمي موتإي بعد علمي إن الهدايا عليكم تإدخل كما قبري على يدخله
) الحياة
وسإلم} عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت هريرة أبي عن يعلى أبو وأخرج
فقالا قبري على قاما لئن ثم مريم ابن عيسى لينزلن بيده نفسي ( والذي يقولا

) لجيبنه محمد يا

عليه الله {صألى محمد أمة من أحد ليس قالا عباس ابن عن راهوية ابن وأخرج
فلن عليك ويسلم فلن عليك يصلي بلغه إل علي يسلم أو وسإلم} يصلي

عليه الله {صألى الله رسإولا ان عنه الله رضي هريرة أبي عن داود أبو وأخرج
عليه أرد حتى روحي علي الله رد إل علي يسلم أحد من ( ما وسإلم} قالا

) السلما
في وما الحرة ليالي رأيتني لقد قالا المسيب بن سإعيد عن نعيم أبو وأخرج
إل الصلة وقت يأتإي وما وسإلم} غيري عليه الله {صألى الله رسإولا مسجد
القبر من الذان سإمعت
أزلا لم قالا المسيب بن سإعيد عن المدينة أخبار في بكار بن الزبير وأخرج
الحرة وسإلم} أياما عليه الله {صألى الله رسإولا قبر في والقامة الذان أسإمع
الناس عاد حتى

وسإلم} قالا عليه الله {صألى النبي أن أنس عن والبيهقي يعلى أبو وأخرج
) يصلون قبورهم في أحياء ( النبياء
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 باب
الله عبد بن بكر عن إسإماعيل والقاضي سإعد وابن مسنده في الحارثا أخرج

وموتإي لكم خير وسإلم} ( حياتإي عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا المزني
من كان وما عليه الله حمدت حسن من كان فما أعمالكم علي تإعرض لكم خير

مسعود ابن حديث من صأحيح بسند البزار ) وأخرج لكم الله اسإتغفرت سإيء
 مثله
 باب

الله {صألى النبي أن أبيه عن العلء بن شبل عن الواقدي عن سإعد ابن أخرج
لكل فأن راجعون إليه وإنا لله إنا مت إذا قولي لفاطمة وسإلم} قالا عليه

ومني قالا الله رسإولا يا ومنك قالت معوضة مصيبة كل من بها إنسان
عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا رباح أبي ابن عطاء عن سإعد ابن وأخرج

) المصائب أعظم فأنها بي مصيبته فليذكر بمصيبة أحدكم أصأيب وسإلم} ( إذا
الله {صألى الله رسإولا كشف قالت عائشة عن الوسإط في الطبراني وأخرج

وقالا بذلك فسر بكر أبي خلف يصلون الناس إلى فنظر وسإلم} الستر عليه
فقالا الناس على أقبل ثم أمته من رجل يؤمه حتى نبي يمت لم إنه لله الحمد

مصيبته عن بي بمصيبته فليعتز بعدي من بمصيبة منكم أصأيب من الناس أيها
ط بي مصيبة بمثل بعدي من أمتي من منكم أحد يصاب لن فإنه تإصيبه التي

وسإلم} عليه الله {صألى النبي وفاة ذكرت أنها سإلمة أما عن البيهقي وأخرج
مصيبتنا ذكرنا إذ هانت إل مصيبة من بعدها أصأبنا ما مصيبة من لها يا فقالت
وسإلم}  عليه الله {صألى بالنبي

 باب

يؤتإى أن أوصأى أبي مرض لما قالت عائشة عن مالك رواة في الخطيب وأخرج
يدفن بكر أبو هذا ويقالا له وسإلم} ويستأذن عليه الله {صألى النبي قبر إلى به

الله رسإولا يا عندك
الا إلى به فآتإي البقيع إلى بي فاذهبوا لكم يؤذن لم وإن فادفنوني لكن أذن فإن
عليه الله {صألى الله رسإولا عند يدفن أن اشتهى قد بكر أبو هذا فقيل باب

أن فنودينا انصرفنا لنا يؤذن لم وإن دخلنا لنا آذن فإن أوصأانا وسإلم} وقد
جدا غريب الخطيب قالا أحدا نر ولم كلما وسإمعنا وكرامة أدخلوا
الوفاة بكر أبا حضرت لما قالا طالب أبي بن علي عن عساكر ابن وأخرج
به غسلت الذي بالكف فغسلني مت أنا إذا علي يا لي وقالا رأسإه عند أقعدني
فيه الذي البيت إلى بي واذهبوا وسإلم} وحنطوني عليه الله {صألى الله رسإولا
الا رأيتم فإن وسإلم} فاسإتأذنوا عليه الله {صألى الله رسإولا

بين الله يحكم حتى المسلمين مقابر إلى فردوني وإل بي فادخلوا فتح قد باب
الا إلى بادر من أولا وكنت وكفن فغسل قالا عباده

الا فرأيت يستأذن بكر أبو هذا الله رسإولا يا فقلت باب
إلى الحبيب فإن حبيبه إلى الحبيب ادخلوا يقولا قائل فسمعت فتح قد باب

مشتاق الحبيب
بن محمد بن موسإى الطاهر أبو إسإناده وفي منكر حديث هذا عساكر ابن وقالا
مجهولا وهو المري الجليل عبد عن كذاب المقدسإي عطاء

غزوات وسإلم} في عليه الله {صألى النبي وفاة إثر على وقعت آيات ذكر
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ونحوها أصأحابه
منه فرأيت الحضرمي بن العلء مع خرجت قالا هريرة أبي عن نعيم أبو أخرج
تإعالى الله سإموا فقالا البحر ء شاطى إلى أنتهينا اعجب أيتهن أدري ل خصال

قفلنا فلما إبلنا خفاف أسإافل إل الماء بل فما فعبرنا واقتحمنا فسمينا واقتحموا
دعا ثم ركعتين فصلى إليه فشكونا ماء معنا وليس الرض من بفلة معه صأرنا
في فدفناه ومات واسإتقينا فسقينا إليها عز أرخت ثم الترس مثل سإحابة فإذا

ابن وأخرجه نره فلم فرجعنا فيأكله سإبع يجيء قلنا بعيد غير سإرنا فلما الرمل
من ماء لهم فنبع الله فدعا وبلفظ فرسإه على البحر قطع رأيته بلفظ سإعد
تإحت

الماء يجد ولم فأخذه فرجع متاعه بعض رجل منهم ونسى وارتإحلوا فارتإوا رملة
ودفناه فغسلناه فمطرنا سإحابة لنا الله فابدي ماء غير على ونحن مات وبلفظ
قبره موضع نجد فلم فرجعنا
ليعبر السفن طلب شير نهر سإعد نزلا لما قالا الدقيل ابن عن نعيم أبو وأخرج
صأفر من أياما فأقاموا السفن ضموا قد وجدهم شيء على يقدر فلم بالناس

دجلة أقبلت وقد فعبرت اقتحمتها المسلمين خيولا أن رؤيا أي المدفر وفجئهم
قد إني وقالا الناس فجمع العبور على رؤياه لتأويل فعزما عظيم بأمر المد من

قولوا وقالا القتحاما في للناس فأذن فأجابوه إليهم البحر هذا قطع على عزمت
بالله إل قوة ول حولا ل الوكيل ونعم الله حسبنا عليه ونتوكل بالله نستعين

لمسودة وأنها بالزبد لترمي وأنها اللجة وركبوا دجلة اقتحموا ثم العظيم العلي
مسيرهم في يتحدثون كانوا كما اقترنوا وقد عومهم في ليتحدثون الناس وأن
فأجهضوهم حسابهم في يكن لم بأمر فارس أهل فعجب الرض على

عشر سإنة صأفر في المسلمون ودخلها أموالهم جمهور عن واعجلوهم
بعده ومن شيرين جمع وما كسرى بيوت في بقي ما كل على واسإتولوا

إلى ودعائهم الناس في سإعد قياما في النهدي عثمان أبي عن نعيم أبو وأخرج
فخرجت أحد الشطين من الماء يرى ما حتى ودوابا خيل دجلة طبقنا قالا العبور

يلوون ل انطلقوا ذلك القوما رأى فلما صأهيل لها أعرافها تإقطر إليهم خيلنا بنا
رثة علقته كانت قدح إل شيء الماء في إليهم ذهب وما قالا شيء على

إلى وقع حتى والمواج الرياح ضربته قد به وإذا الماء به فذهب فانقطعت
صأاحبه فأخذه ء الشاطى

في سإعد يساير الذي كان قالا عمر بن حفص بن بكر أبي عن نعيم أبو وأخرج
الوكيل ونعم الله حسبنا يقولا وسإعد الخيل بهم فعامت الفارسإي سإلمان الماء
الجيش في يكن لم إن عدوه وليهزمن دينه وليظهرن وليه الله لينصرن والله
لهم والله ذللت جدير السإلما إن سإلمان له فقالا الحسنات تإغلب ذنوب أو بغي

البحار

أكثر فيه ولهم ء الشاطى من الماء يرى ما حتى الماء فطبقوا البر لهم ذلل كما
أحدا منهم يغرق ولم شيئا يفقدوا لم فخرجوا البر من منهم حديثا

فكان اقترنوا دجلة في الناس اقتحم قالا الصائدي عمير عن نعيم أبو وأخرج
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العزيز تإقدير ذلك سإعد وقالا الماء في يسايره جانبه إلى سإعد قرين سإلمان
تإلعة له تإنشر أعيي إذا قائما يستوي فرسإي يزالا وما بهم يطمو والماء العليم

ولذلك ذلك من أعجب بالمدائن يكن فلم الرض على كأنه عليها فيستريح
عليها يستريح جرثومة له نشرت إل أحد يعي ل الجراثيم يوما يدعى

في كنا فلما تإطفح وهي دجلة خضنا قالا حازما أبي بن قيس عن نعيم أبو وأخرج
حزامه الماء يبلغ ما واقفا الفارس يزالا لم ماء أكثرها
دجلة المدائن يوما المسلمون عبر لما قالا صأهبان بن حبيب عن نعيم أبو وأخرج

بالنس وليسوا جن هؤلء فارس أهل قالا
أن حميد عن المغيرة بن سإليمان عن وصأححه والبيهقي الزهد في أحمد وأخرج

على فمشى مدها من بالخشب تإرمي وهي الدجلة إلى جاء الخولني مسلم أبا
الماء
في إسإرائيل بني تإسيير وذكر عليه وأثنى الله حمد ثم عليها فوقف أحمد ولفظ
إلى والتفت قطعها حتى الناس واتإبعه به تإخوض فانطلقت دابته نهر ثم البحر

فيرده تإعالى الله ندعو حتى شيئا متاعكم من تإفقدون هل وقالا أصأحابه
الوليد بن خالد نزلا قالا السفر أبي عن نعيم وأبو والبيهقي يعلى أبو وأخرج
ثم بيده فأخذه به ائتوني فقالا العاجم تإسقيكه ل السم احذر له فقالوا الحيرة
وقالا أخرى أوجه من نعيم أبو وأخرجه شيئا يضره فلم الله بسم وقالا افتحمه

سإاعة بسن فأتإي
يريد بكر أبي خلفة في الوليد بن خالد أقبل لما قالا الكلبي عن أيضا وأخرج
في فأخذه هاتإه خالد له فقالا سإاعة سإم ومعه المسيح عبد إليه بعثوا الحيرة
مع يضر ل الذي الله بسم والسماء الرض رب وبالله الله بسم قالا ثم راحته
اسإمه

سإاعة سإم أكل قوما يا فقالا قومه إلى المسيح عبد فانصرف منه أكل ثم داء
لهم مصنوع أمر فهذا صأالحوهم يضره فلم

معه رجل الوليد بن خالد أتإى قالا خيثمة عن صأحيح بسند الدنيا أبي ابن وأخرج
مر الوجه هذا من له رواية وفي عسل فصار عسل اجعل اللهم فقالا خمر زق

فإذا فنظروا خل الله جعله قالا خل قالا هذا ما فقالا خمر زق ومعه بخالد رجل
خمرا كان وقد خل هو

عسكرك في إن الوليد بن لخالد قيل قالا دثار بن محارب عن سإعد ابن وأخرج
قالا هذا ما فقالا خمر زق رجل مع فلقي العسكر في فجالا الخمر يشرب من
خالد دعوة هذه فقالا خل هو فإذا الرجل ففتحه خل اجعله اللهم خالد فقالا خل

أبي بن سإعد عمر بعث قالا عمر ابن عن ضعيف بسند نعيم وابو البيهقي وأخرج
فأمر العصر صألة أدركته بحلوان كان إذا حتى فيها فسار العراق على وقاص
الجبل من مجيب فأجابه أكبر الله أكبر الله فقالا بالذان فنادى نضلة مؤذنه
أشهد قالا الخلص كلمة فقالا الله إل إله ل أن أشهد فقالا كبيرا نضلة يا كبرت

مقبولة كلمة قالا الصلة على حي قالا النبي بعث قالا الله رسإولا محمدا أن
كبرت قالا أكبر الله أكبر الله قالا أحمد لمة البقاء قالا الفلح على حي قالا

قد هذا يا نضلة له فقالا النار على حرمت حق كلمة قالا الله إل إله ل قالا كبيرا
واللحية الرأس أبيض رجل فخرج الجبل فانفلق وجهك فأرنا كلمك سإمعت

الصالح العبد وصأي ذؤيب أنا قالا أنت من هذا يا نضلة له فقالا الرحا مثل هامته



مكتبة                              للسيوطي ىالكبر الخصائص
 السإلمية مشكاة

من نزوله إلى الجبل هذا وأسإكنني البقاء بطولا لي دعا مريم ابن عيسى
قالا ثم طويل فبكى قبض وسإلم} قلنا عليه الله {صألى النبي فعل ما السماء

بعد فيكم قاما فمن قالا قبض قلنا فعل ما قالا بكر أبو قلنا بعده فيكم قاما من
سإعد فكتب تإقارب قد المر فإن وقارب سإدد عمر يا له قولو قالا عمر قلنا

عمر إليه فكتب عمر إلى بذلك
الجبل ذلك في وسإلم} يقولا عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت فإني صأدقت

على النكت في بينتها اخرى طرق له الحديث هذا مريم ابن عيسى وصأى
الموضوعات

بن أبوعبيدة نزلا لما قالا الزدي الله عبد بن الحارثا عن نعيم أبو وأخرج
جرجير له يقالا كبارهم من رجل الروما جيش صأاحب إليه بعث اليرموك الجراح

وهو الشاما على الروما ملك عامل وهو إليك ماهان رسإولا إني له فقالا فأتإاه
اذهب لخالد عبيدة أبو فقالا تإريدون عما نسأله عاقل رجل إلي أرسإل لك يقولا
الصلة وحضرت إليه غدوت أصأبحت إذا فقالا الشمس غروب عند وكان إليه

يصلون وهم المسلمين إلى ينظر الرومي فجعل يصلون المسلمون فقاما
الدين هذا في دخلتم متى عبيده لبي قالا ثم صأاحبه إلى يرجع فلم ويدعون

الرسإولا أتإاه حين أسإلم من فمنا سإنة وعشرين بضع منذ قالا إليه دعوتإم ومتى
بعده من ياتإي أنه أخبركم رسإولكم كان هل له فقالا ذلك بعد أسإلم من ومنا

به بشر قد مريم ابن عيسى أن وأخبر بعده نبي ل أنه أخبر ولكن ل قالا رسإول
براكب بشرنا قد عيسى فإن الشاهدين من ذلك على وأنا الرومي قالا قومه

وما شيئا عيسى في صأاحبكم قالا هل فأخبرني صأاحبكم إل أظنه وما الجمل
خلقه آدما كمثل الله عند عيسى مثل ان تإعالى الله قولا قالا فيه أنتم قولكم

له ففسر الية دينكم في تإغلوا ل الكتاب أهل يا تإعالى الله وقولا الية تإراب من
نبيكم أن وأشهد نفسه عيسى صأفة هذا أن أشهد فقالا بالرومية هذا الترجمان

أسإلم ثم عيسى به بشرنا الذي وأنه صأادق
أميرهم أنا المسلمين جيش خرج قالا العاص بن عمرو عن يعلى أبو وأخرج

أكلمه رجل إلي أخرجوا عظمائهم من عظيم فقالا السإكندرية نزلنا حتى
أرضا الناس أضيق كنا الله بيت أهل ونحن العرب نحن فقلت إليه فخرجت
رجل فينا خرج حتى بعض على بعضنا ويغير والدما الميتة كل نأكل عيشا وأشده

بأكثرنا ليس

وكان عليه كنا عما وينهانا نعرف ل بأشياء يأمرنا إليكم الله رسإولا أنا قالا مال
من قوما إليه خرج حتى مقالته عليه ورددنا وكذبناه عليه فشنينا آباؤنا عليه
إليهم فخرج قاتإلك من ونقاتإل ونتبعك بك ونؤمن نصدقك نحن فقالوا غيرنا

عليه الله {صألى الله رسإولا ان فقالا غلبنا علينا فظهر فقاتإلنا إليه وخرجنا
حتى عليه فكنا رسإولكم به جاء الذي بمثل رسإلنا جاءتإنا قد صأدق وسإلم} قد

أخذتإم أنتم فإن النبياء أمر ويتركون بأهوائهم يعملون فجعلوا فتيان فينا ظهر
فإذا عليه ظهرتإم إل أحد يساوركم ولم غلبتموه إل أحد يقاتإلكم لم نبيكم بأمر

منا قوة أشد ول منا عددا أكثر تإكونوا لم بأهوائهم عملوا الذي مثل فعلتم
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قحطوا إذا كان الخطاب بن عمر أن أنس عن والبيهقي البخاري وأخرج
نتوسإل وإنا فتسقينا بنبينا إليك نتوسإل كنا إنا اللهم فقالا بالعباس اسإتسقى

فيسقون فاسإقنا نبينا بعم اليوما إليك
فقالا بالعباس الرماد عاما عمر اسإتسقى قالا عمر أبي عن الحاكم وأخرج
فقالا الله سإقاهم حتى برحوا فما فاسإقنا به إليك نتوجه نبيك عم هذا اللهم
ما للعباس يرى وسإلم} كان عليه الله {صألى الله رسإولا إن الناس أيها عمر
الله {صألى الله برسإولا فاقتدوا قسمه ويبر ويفخمه يعظمه لوالده الولد يرى
بكم نزلا فيما الله إلى وسإيلة واتإخذوه العباس عمه وسإلم} في عليه

في مالك بن أنس قيم جاء قالا البناني ثابت عن والبيهقي سإعد ابن وأخرج
أرضه وغشيت فجاءت سإحابة فثارت دعا ثم فصلى أرضك عطشت فقالا أرضه

أنظروا فقالا أهله بعض فأرسإل الصيف في وذاك صأهريجه ملت حتى ومطرت
بن ثمامة طريق من أيضا سإعد ابن وأخرجه أرضه تإعد لم هي فإذا بلغت أين
الله عبد

الخطاب بن عمر أن أسإلم بن وزيد عمر ابن مولى نافع عن سإعد ابن وأخرج
ثم الغنم الذئب اسإترعى من ظلم الجبل زنيم بن سإارية يا المنبره على قالا

على المدينة سإارية قدما حتى يقولا شيء أي الناس يدر فلم فرغ حتى خطب
أمير يا فقالا عمر

عالا حصن في وهم الرض من خفض في ونحن العدو محاصأري كنا المؤمنين
عمر فيها تإكلم التي الساعة لتلك وكذا كذا لساعة الجمعة يوما صأائحا فسمعت

حتى سإاعة إل كانت فما الجبل بأصأحابي فعلوت الجبل زنيم بن سإارية يا ينادي
شيء بال له ألقيت ما والله قالا الكلما ذلك ما لعمر فقيل علينا تإعالى الله فتح
لساني على أتإى

عثمان إلى الغفاري جهجاه قاما قالا عمر ابن عن السكن وابن البارودي وأخرج
أرسإل حتى الحولا جهجاه على حالا فما فكسرها عصاه فأخذ المنبر على وهو
منها فمات الكلة يده في الله

أنهما وعمها أبيها عن عمته عن سإليم بن فليج طريق من السكن ابن وأخرج
فوضعها يده من القضيب أخذ حتى الغفاري جهجاه إليه فقاما عثمان حضرا
يحل فلم ركبته في الغفاري الله فرمى الناس به فصاح فكسرها ركبته على
مات حتى الحولا عليه

الغفاري جهجاه إليه قاما إذ يخطب عثمان بينما قالا نافع عن سإعد ابن وأخرج
الكلة فيها فوقعت ركبته على فكسرها يده من العصا فأخذ

قالا العدو أتإي فلما الجيش على أمر انه مسلمة بن حبيب عن البيهقي وأخرج
بعضهم فيدعو قوما يجتمع ل وسإلم} يقولا عليه الله {صألى الله رسإولا سإمعت
اللهم وقالا عليه وأثنى الله حمد أنه ثم تإعالى الله أجابهم إل بعضهم ويؤمن
أمير نزلا إذ ذلك على هم فبينما الشهداء أجور أجورنا واجعل دماءنا أحقن
سإرداقة حبيب على فدخل العدو

ول حولا ل فقالا حصنا يوما ناهض أنه حبيب عن والبيهقي الدنيا أبي ابن وأخرج
الحصن فانصدع المسلمون وقالها بالله إل قوة

فمات البحر في فركب غزوة في خرج طلحة أبا أن أنس عن نعيم أبو وأخرج
فيها فدفنوها يتغير فلم أياما سإبعة بعد إل فيها يدفنونه جزيرة له يجدو فلم
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بن سإعد ان عجلن ابن عن الليث طريق من والبيهقي الدنيا أبي ابن وأخرج
فقالت الفراش على حية فإذا يوما فأتإاها عذرة بني من امرأة تإزوج وقاص أبي
امرأتإي تإسمع إل سإعد له فقالا أهلي في كنت إذ يتبعني كان فأنه هذا تإرى

أن فإنك فاذهب شيء منها لك يحل ولم لي تإعالى الله وأحلها بمالي تإزوجتها
 من خرج حتى فانساب قتلتك عدت
ذلك بعد إليها يعد فلم البيت باب

معوذ بنت الربييع أمها عن مالك بن أنس بنت عائشة طريق من البيهقي وأخرج
أسإود فاجأني إذا لي ملحفة علي ألقيت قد قائلة أنا بينما قالت العفراء ابن

صأفراء ورق من صأحيفة أقبلت يعالجني هو فبينما قالت نفسي عن يعالجني
الرحمن الله بسم فيها فإذا فقرأها عنده وقعت حتى والرض السماء بين تإهوي

لم فإني الصالح عبدي بنت أمتي فدع بعد أما لكين إلى لكين رب من الرحيم
فيها القرصأة زالت فما لك أولى وقالا بقرصأة فانتهرني سإبيل عليها لك أجعل
الله لقيت حتى

ابنة كانت قالا مالك بن أنس عن آخر وجه من والبيهقي الدنيا أبي ابن وأخرج
صأدرها على وثب قد بزنجي إل شعرت فما فراشها على مستلقية العفراء
على وقعت حتى السماء من تإهوي صأفراء صأحيفة فإذا حلقها في يده ووضع
ابنة اجتنب لكين إلى لكين رب من فيها فإذا فقرأها الزنجي فأخذها صأدري

بيده وضرب حلقي من يده وأرسإل فقاما عليها لك سإبيل ل فأنه الصالح العبد
الشاة رأس مثل صأارت حتى فاسإودت ركبتي على

بنت عمرة حضرت لما قالا سإعيد بن يحيى عن والبيهقي الدنيا أبي ابن وأخرج
إذ والقاسإم عروة مثل التابعين من ناس عندها اجتمع الوفاة الرحمن عبد

سإمعوا
يهوي فأقبل عظيم جذع كأنه سإقط قد أسإود ثعبان فإذا السقف من نقيضا
كعب رب من الرحيم الرحمن الله بسم مكتوب فيه أبيض رق سإقط إذ نحوها

حتى سإما الكتاب إلى نظر فلما سإبيل الصالحين بنات على لك ليس كعب إلى
نزلا حيث من خرج

إذ زمزما عند جالس وهو عباس ابن عند كنت قالا طلق عن نعيم أبو وأخرج
فأرسإل ركعتين فصلت المقاما أتإت ثم أسإبوعا الكعبة حولا فطافت حية أقبلت

عليك نأمنهم ما أعبد لنا وأن نسكك قضى قد تإعالى الله أن عباس ابن إليها
السماء في ظعنت ثم فتكومت

في عمرو بن الله عبد بينما قالا رباح أبي بن عطاء عن نعيم أبو وأخرج
أتإت ثم سإبعا بالبيت طافت حتى جاءت رقطاء حية بصر إذ الحراما المسجد
لعلك هذه يا فقالا عليها قاما حتى عمرو بن الله عبد فجاء تإصلي كأنها المقاما

ذهبت ثم فتطوقت بلدنا سإفهاء عليك آمن ل وأني نسكا قضيت قد تإكوني أن
 السماء في
الن وسإلم} إلى عليه الله {صألى النبي عهد من مستمرة آية باب

وسإلم} ( ما عليه الله {صألى الله رسإولا قالا قالا عمر ابن عن نعيم أبو أخرج
) حصاه رفع إل ء إمرى حج قبل
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رسإولا سإألت قالا الخدري سإعيد أبي عن سإننه في والبيهقي نعيم أبو وأخرج
ولول رفع منه تإقبل ما فقالا الجمار حصى وسإلم} عن عليه الله {صألى الله
الجبالا مثل لرأيتها ذلك

الجمار حصى عن سإئل أنه عباس ابن عن سإننه في والبيهقي نعيم أبو وأخرج
ثبير مثل لكان ذلك ولول رفع الجمار من تإقبل ما انه فقالا تإرى كما وهو يرمي

رفع منه تإقبل ما ملك به الله وكل قالا عباس ابن عن سإننه في البيهقي وأخرج
تإرك يتقبل لم وما

وسإلم} في عليه الله {صألى نبينا نبوة بصحة تإشهد بينة آية هذه نعيم أبو وقالا
 الله بحمد الكتاب انتهى البيت لحج شريعته إيجاب


