
 الوفا بتعريف فضائل المصطف  
 

 أبواب بداية نبينا صلى هللا عليه وسلم
 

 الباب األول
 في ذكر التنويه بذكر نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم من زمن آدم عليه السالم

النَِّبيِّيَن وِإنَّ آَدَم  هللا َلَخاِتم  ِإّني ِعْنَد »عن الِعْرباض بن ساِرَية قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .لم ْنَجِدٌل ِفي ِطْيَنِته

 عن َمْيَسرة الَفْجر قال: قلت يا رسول هللا متى كنت نبيًّا؟.
ْوِح َوالَجَسدِ »قال:   «.وآَدم  َبْيَن الرُّ

 عن ميسرة قال: قلت يا رسول هللا، متى كنت نبيًا؟.
َماِء، َفَسوَّاه نَّ َسْبَع َسَمواٍت، وَخَلَق الَعْرَش، كَ َلمَّا َخَلَق َّللاَّ  َتعالى »قال:  ََ َعلى اأَلْرَض، واْسَتَوى إلى السَّ َت

ول  هللا َخاِتم  األْنِبَياِء، وَخَلَق َّللاَّ  َتَعالى الَجنََّة التي َأْسَكَنَها آَدَم َوَحوَّ  ََ اْسِمي اَساِق الَعْرِش: م َحمٌَّد َرس  َء، فَكَت
ْوِح َوالَجَسِد، َفلمَّا َأْحَياه  َّللاَّ  َتعالى َنَظَر إلى العَ  على األْبَوابِ  ْرِش واأَلْوَراِق والِقَباِب والِخَيام، وآدم  َبْيَن الرُّ

 . «ليهإِ  َفَرأى اْسِمي، فأْخَبَره  َّللاَّ  َتعالى أنَّه  َسيِّد  َوَلِدَك. َفلمَّا َغرَّه َما الَشْيَطان  َتاَبا واْسَتْشَفَعا باْسِمي
لمَّا أَصاَب آدم  »عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

؟ الَخِطْيَئَة، َرَفَع َرْأَسه  َفقال: َربِّ ِبَحقِّ م َحمٍَّد إاّل َغَفْرَت ِلي. َفَأْوَحى َّللاَّ  َتَعالى ِإليه: َوَما م َحمَّ  ، َوَمْن م َحمَّد  د 
، إنَّ  ول  ك لمَّا أْتَمْمَت َخْلِقي َرَفْعت  َرأِسي إلى َعْرِشَك، فإذا َعليه َمْكت وٌب ال اله إاّل َّللاَّ  م َحمٌَّد َرسَفقال: َربِّ

ِبَياِء نْ هللا. َفَعِلْمت  أنَّه أْكَرم  َخْلِقَك َعَليك، إذ َقَرْنَت اْسَمه  مع اْسِمَك. قال: َنَعْم َقْد َغَفْرت  لَك، َوهو آِخر  األ
 « .يَِّتَك، َولْواَله ما َخَلْقت كَ من ذ رِّ 

 

 وقال سعيد بن جبير: اختصَم ولد آدم: أيُّ الخْلق أكرم  على هللا تعالى؟.
 فقال بعضهم: آدم ، خلقه هللا بيده، وأْسجد له مالئكته.

 وقال آخرون: بل المالئكة الذين لم يعصوا هللا.
، فاستويت جالسًا، فبرق لي العرش، فنفذكروا ذلك آلدم، فقال آدم: لمَّا نفخ فيَّ الروح  لم  ظرت تبلغ قدميَّ

 فيه: محمد رسول هللا. فذاك أكرم  الخلق على هللا عز وجل.
ة، أهل ها خيرتي، وزوارها وفدي وفي كنفي، )وفيها  عن وهَ قال: أوحى هللا تعالى إلى آدم: أنا هللا ذو بكَّ

ون بالتكبير عجيجًا، ويز بيتي( أعمره بأهل السماء وأهل األرض، يأتونه أفواجًا  ْعثًا غ برًا، َيع جُّ جون ش 



، ونزل  بالتلبية زجيجًا، ويثجون بالبكاء ثجيجًا، فمن اعتمده ال يريد غيره فقد زارني، وضافني، ووفد إليَّ
بي، وحقَّ لي أن أتحفه بكرامتي، أجعل ذلك البيت وِذكره وشرفه ومجده وسناَءه لنبَي من ولدك يقال له: 

رفع له قواعده وأقضي على يديه عمارته، وأْنِبط له سقايته، وأريه ِحلَّه وَحَرمه، وأعلِّم ه مشاعره، إبراهيم، أ
ثم َتْعم ره األمم والقرون حتى ينتهي إلى نبي من ولدك يقال له: محمد صلى هللا عليه وسلم، وهو خاتم 

ْعث الغ بْ النبيين، أجعله من سكانه ووالته وحجابه وسقاته، فمن سأل عني يومئذ ف ر الموفين أنا مع الشُّ
 بنذرهم المقبلين إلى ربهم.

 
عن ابن عباس: أوحى هللا تعالى إلى عيسى عليه السالم: لوال محمد ما خلقت آدم، ولقد خلقت العرش 

 فاضطرب، فكتبت عليه ال إله إال هللا محمد رسول هللا فَسَكن.
 

 الباب الثاني
 ى هللا عليه وسلم في ذكر الطينة التي خلق منها محمد صل

 

عن كعَ األحبار قال: لما أراد هللا تعالى أن يخلق محمدًا صلى هللا عليه وسلم أمر جبريل عليه السالم 
ت بماء هللا صلى هللا عليه وسلم، فعجن أن يأتيه فأتاه بالقبضة البيضاء التي هي موضع قبر رسول

التَّْسنيم، ثم غمست في أنهار الجنة، وطيف بها في السموات واألرض، فعرفت المالئكة محمدًا وَفْضله 
قبل أن تعرف آدم، ثم كان نور محمد صلى هللا عليه وسلم ي رى في غ رَّة جبهة آدم. وقيل له: يا آدم هذا 

 ين.سيد ولدك من األنبياء والمرسل
فلما حملت حواء بشيت انتقل عن آدم إلى حواء، وكانت تلد في كل بطن ولدين إال شيتًا، فإنها ولدته 

 وحده، كرامة لمحمد صلى هللا عليه وسلم.
 ثم لم يزل ينتقل من طاهر إلى طاهر إلى أن ولد صلى هللا عليه وسلم.

 .عن ابن عباس قال: قلت: يا رسول هللا، أين كنت وآدم في الجنة؟
َِ َأبي نوٍح، وق ذِ »قال:  ْل ِفْيَنَة ِفي ص  ْلِبِه، َوَرِكْبت  السَّ ْلِبه، وأ ْهِبَط إلى اأَلْرِض َوأنا ِفي ص  ْفت  في ك ْنت  في ص 

َِ أبي ِإْبَراِهيم، لم َيْلَتِق لي أَبَواِن َقطُّ على ِسَفاٍح، لم َيَزْل َيْنق ل ني من األْصالِب الطَّاِهَرةِ  ْل لى إ النَّاِر في ص 
ْنت  في َخْيِرِهما، أَخَذ َّللاَّ  لي بالنُّبوَِّة ِمْيثَ  ْعَبَتاِن إاّل ك  َ  ش  َر اأَلْرَحاِم النَِّقيَِّة م َهذًَّبا ال َتَتَشعَّ اِقي، وفي التَّْوَراِة َبشَّ

ْؤَيِتي ماء  ِلر   « .ِبي، وفي اإِلْنِجيِل َشَهَر اْسِمي، ت ْشِرق  األْرض  ِلَوْجِهي والسَّ
 لعباس: يا رسول هللا، إني أريد أن أمتدحك.وقال ا



ض َّللاَّ  َفاكَ »فقال له:   « .ق ْل اَل َيْفض 
 فأنشأ يقول:

 مْن قبلها ِطبت في الظالل وفي
 مستودع حيث ي ْخصف الَوَرق  
 ثم هبطَت البالَد ال بشٌر أنت

 وال مضغٌة وال َعلق  
 بل نطفٌة تركَ السفين وقد

 ألجم نْسرًا وأهَله الغَرق 
 َت نار الخليل م كتتماً وردْ 

 تجول  فيها ولست تحترق  
ٍَ إلى رحم ل  ت نقل من ص 
 إذا مضى عاَلٌم بدا طبق  

 حتى احتوى بيتك المهيمن من
 ِخندف علياء تحتها النُّطق  

 وأنت لما وردت أشرقت األر 

 

 ض  وضاَءْت بنورك األفق
 فنحن في ذاك الضياء وفي النو

بل الرشاد تخترق    ر وس 
 
 باب الثالثال

 في دعاء إبراهيم الخليل بإيجاد محمد صلى هللا عليه وسلم
ْم َيْتل وْا 129ش2لما بنى الخليل عليه السالم الكعبة دعا ألهل مكة فقال: }س ْنه  واًل مِّ َربََّنا َواْبَعْث ِفيِهْم َرس 

 ِإنََّك َأنَت الَعِزيز  الَحِكيم  { َعَلْيِهْم آَياِتَك َوي َعلِّم ه م  اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوي َزكِّيِهمْ 
 (.129)البقرة: 

 قال السدي عن أشياخه: هو محمد صلى هللا عليه وسلم.
ِبّييَن، وإنَّ آَدم  ِإّني ِعْنَد هللا َلَخاِتم  النَّ »عن الِعْرباض بن سارية قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 



ِل ذلك:لم ْنَجِدٌل في ِطْيَنِته وسأ ْخِبر ك م   بأوَّ
ْؤَيا أ مِّي التي َرَأْت، وكذلَك أ مََّهات  النَِّبيِّين ي َرْينَ   . «أَنا َدْعَوة  أبي ِإْبَراِهيم، وِبَشاَرة  ِعْيَسى، َور 

 ورواه ليث عن معاوية فقال: وإن أمه رأت حين وضعته نورًا أضاءت منه قصور الشام.
 

 الباب الرابع
 نجيلوذكر أمته، واعتراف علماء الكتاب بذلكفي بيان ذكره في التوراة واإلِ 

وَنه  َمْكت وًبا ِعنَده ْم ِفى التَّ 157ش7قال هللا تعالى: }س وَل النَِّبىَّ األ مِّىَّ الَِّذى َيِجد  ْوَراِة الَِّذيَن َيتَِّبع وَن الرَّس 
وِف َوَيْنَهاه ْم َعِن اْلم ْنَكِر َوي ِحلُّ  م  َعلَ  َواإِلنِجيِل َيْأم ر ه م ِباْلَمْعر  ْم َله م  الطَّيَِّباِت َوي َحرِّ ْيِهم  اْلَخَباِئَث َوَيَضع  َعْنه 

وه  َواتََّبع وْا النُّ  وه  َوَنَصر  ر  َر الَِّذى? أ نِزَل َمَعه  و ِإْصَره ْم َواألٌّْغاَلَل الَِّتى َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن َءاَمن وْا ِبِه َوَعزَّ
وَن {)األعراف: أ ْواَلِئَك ه م  اْلم ْفلِ   (157ح 

 والمراد: أنهم يجدون َنْعته. 

 

وَنه  َمْكت وًبا ِعنَده ْم ِفى التَّْوَراِة َواإِلنِجي157ش7}س وَل النَِّبىَّ األ مِّىَّ الَِّذى َيِجد  ِل َيْأم ر ه م الَِّذيَن َيتَِّبع وَن الرَّس 
م  َعَلْيِهم  اْلَخَباِئَث وَ  وِف َوَيْنَهاه ْم َعِن اْلم ْنَكِر َوي ِحلُّ َله م  الطَّيَِّباِت َوي َحرِّ َضع  َعْنه ْم ِإْصَره ْم َواألٌّْغاَلَل يَ ِباْلَمْعر 

وه  َواتََّبع وْا النُّوَر الَِّذى? أ نِزَل َمَعه   وه  َوَنَصر  ر  وَن { الَِّتى َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن َءاَمن وْا ِبِه َوَعزَّ  أ ْواَلِئَك ه م  اْلم ْفِلح 
 (157)األعراف: 

 وهو: مكارم األخالق، وصلة األرحام.
 نهاهم عن المنكر{ وهو: الشرك.}وي

وي ِحل لهم الطيبات{ وهو: ما كانت العرب تستطيبه، وقيل: هي الشحوم التي حرمت على بني إسرائيل، 
 والبحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحامي.

}ويحرِّم عليهم الخبائَث{ وهي: ما كانت العرب تستخبثه، وما كانوا يستحلون من الميتة، والدم، ولحم 
 نزير.الخ

 }وَيضع  عنهم إْصرهم{ وهي: األثقال التي كانت على بني إسرائيل من تحريم السبت، والشحوم، والعروق.
 }واألغالل التي كانت عليهم{ .

قال أبو إسحاق الزجاج: ِذكر األغالل تمثيٌل، وكان عليهم أن ال ي قبل في القتل دية، وأن ال يعملوا في 
 أموال. السبت، وأن يقرضوا ما أصابهم من

 { اآلية81ش3س49عن علي بن أبي طالَ رضي هللا عنه، في قوله تعالى: }ع



 (.81)آل عمران: 
قال: لم يبعث هللا تعالى نبيًا، آدم وَمن بعده، إال أخذ عليه العهد في محمد صلى هللا عليه وسلم: لئن 

 بعث وهو َحي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ العهد على قومه.
 

 ة: }وإذ أخذ هللا ميثاق النبيين{ .عن قتاد
قال: هذا ميثاٌق أخذه هللا تعالى على النبيين، أن يصدق بعضهم بعضًا، وأخذ مواثيق أهل الكتاب فيما 

 بلغتهم رسلهم أن يؤمنوا بمحمد صلى هللا عليه وسلم ويصدقوه. 

 

عن عطاء بن يسار: لقيت عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه فقلت: أخبرني عن صفة رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم في التوراة.

 قال: َأَجْل، وهللا إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن:
رًا َوَنِذيرًا {)األحزاب: يا45ش33}س ( ، وحرزًا لألمّيين، أنت عبدي 45َأيَُّها النَِّبىُّ ِإنَّآ َأْرَسْلَناَك َشاِهدًا َوم َبشِّ

ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ، وال غليظ، وال َصخاب في األسواق، وال تجزي بالسيئة السيئة ولكن 
أعينًا عميًا،  عوجاء بَأن يقولوا ال إله إال هللا، فيفتح بهتعفو وتغفر، ولن يقبضه هللا حتى يقيم به الملة ال

لفًا.  وآذانًا صّمًا، وقلوبًا غ 
 انفرد بإخراجه البخاري.

 عن عبدهللا بن َسالم قال: صفة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في التوراة:
، وال ال صخاب في األسواق}إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا{ وحرزًا لألمّيين، ليس بفظ وال غليظ، و 

ّمًا،  يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أتوفاه حتى أقيم به الملة العوجاء وأفتح به آذانًا ص 
لفًا، وأعينًا عميًا، بأن يقولوا: ال إله إال هللا.  وقلوبًا غ 

 ة؟.عن ابن عباس أنه سأل كعبًا: كيف تجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في التورا 
قال: نجده: محمٌد رسول هللا، مولده بمكة، ومهاَجر ه إلى طاَبة، ويكون م لكه بالشام، ليس بفحاش، وال 

 صخاب في األسواق، وال يكافىء بالسيئة السيئة، ولكن يعفو.
وقال كعَ: نجد مكتوبًا: محمد رسول هللا، ال فظ وال غليظ، وال صخاب باألسواق، وال يجزي بالسيئة 

كن يعفو ويغفر، وأمته الحمادون، يكبرون هللا على كل َنجد ويحمدونه في كل منزلة، يأتزرون السيئة، ول
على أنصافهم، ويتوضئون على أطرافهم بهم يناَدى في جو السماء، صفهم في القتال وصفهم في 

 الصالة سواٌء، لهم بالليل دوي كدوي النحل، مولده بمكة ومهاجره  بطابة. 



 

عن كعَ قال في الشطر األول: محمد رسول هللا عبدي المختار، ليس بفظ، وال غليظ، وال صخاب في 
 يئة، ولكن يعفو ويغفر، مولده بمكة وهجرته بَطيبة، وم لكه بالشام.األسواق، وال يجزي بالسيئة الس

في الشطر الثاني: محمٌد رسول هللا أمته الحمادون، يحمدون هللا في السراء والضراء، يحمدون هللا في كل 
منزلة، ويكّبرونه على كل َشرف، رعاة  الشمس، يصلون الصالة إذا جاء وقتها ولو كانوا على رأس 

 يأتزرون على أوساطهم ويوضئون أطرافهم، وأصواتهم بالليل )في( جو السماء أصوات النحل.كناسة، و 
 

ت التَّْوَراَة إنَّ م وَسى لمَّا َنَزلَ »عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .وَقَرأََها َوَجَد ِفيها ِذْكَر هِذه األ مَّةِ 

 أللواح أمة هم اآلخرون السابقون المشفوع لهم، فاجعلها أمتي.قال: رب إني أجد في ا
 قال: تلك أمة محمد.

 قال: رب إني أجد في األلواح أمة هم المستجيبون المستجاب لهم، فاجعلها أمتي.
 قال: تلك أمة أحمد.

 قال: رب إني أجد في األلواح أمة أناجيلهم في صدورهم، يقرءونه ظاهرًا، فاجعلها أمتي.
 لك أمة أحمد.قال: ت

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

قال: رب إني أجد في األلواح أمة إذا همَّ أحدهم بسيئة ولم يعملها لم تكتَ عليه، فإن عملها كتبت عليه 
 سيئة، فاجعلها أمتي.
 قال: تلك أمة أحمد.

رب إني أجد في األلواح أمة يؤَتون العلم األول والعلم اآلخر، يقتلون قرن الضاللة المسيح الدجال، قال: 
 فاجعلها أمتي.

 قال: تلك أمة أحمد.
 قال: رب فاجعلني من أمة أحمد، فأ عطَي عند ذلك خصلتين.

 .رينقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برساالتي وبكالمي فخذ ما آتيتك وكن من الشاك
 قال: قد رضيت رب.

 وروي أن كعَ األحبار رأى َحبرًا من اليهود يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت بعض األمر.
قنِّي؟.   فقال كعَ: أنشدك هللا لئن أخبرتك ما أبكاك لَتْصد 



 

 قال: نعم.
 المنزل، أن موسى عليه السالم نظر في التوراة، فقال: رب: إني قال: أنشدك هللا هل تجد في كتاب هللا

أجد أمًة خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب األول والكتاب 
 اآلخر، ويقاتلون أهل الضاللة، حتى يقاتلون األعور الدجال، فاجعلهم أمتي.

 قال: تلك أمة أحمد.
 .قال الحبر: نعم

قال: أنشدك هللا هل تجد في كتاب هللا المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال: رب إني أجد أمة هم 
 الحمَّادون رعاة الشمس المحكَّمون، إذا أرادوا أمرًا قالوا: نفعله إن شاء هللا. فاجعلهم أمتي.

 قال: هم أمة أحمد؟.
 قال الحبر: نعم.

 المنزل أن موسى نظر في التوراة؟.قال: فأنشدك هللا، هل تجد في كتاب هللا 
فقال: رب، إني أجد أمة إذا أْشرف أحدهم على شرف كبرَّ هللا، وإذا هبط واديًا حمد هللا، الصعيد  لهم 
ِعيد كطهورهم بالماء  طه ور، واألرض لهم مسجد حيث ما كانوا، مطهَّرون من الجنابة، طه ورهم بالصَّ

ل ون   من آثار الوضوء، فاجعلهم أمتي.حيث ال يجدون الماء، غ رٌّ محجَّ
 

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

 قال: أنشدك هللا هل تجد في كتاب هللا المنزل أن موسى نظر في التوراة.
فقال: رب إني أجد أمًة مرحومة ضعفاء، يرثون الكتاب الذين اصطفيتهم، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 

 ، فال أجد أحدًا منهم إالَّ مرحومًا، فاجعلهم أمتي.م قتصد، ومنهم سابق بالخيرات
 قال: هم أمة أحمد يا موسى.

 قال الحبر: نعم.
قال: أنشدك هللا، هل تجد في كتاب هللا المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال: رب إني أجد في التوراة 

دوي مساجدهم ك أمًة مصاحفهم في صدورهم، يَصفُّون في صالتهم كصفوف المالئكة، أصواتهم في
النحل، ال يدخل النار منهم أحد، إال من برىء من الحسنات مثل ما برىء الحرج من الشجر، فاجعلهم 

 أمتي.



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

 

فلما عجَ موسى من الخير الذي أعطى هللا محمدًا وأمته قال ليتني من أصحاب محمد: فأوحى هللا إليه 
َقاَل َيام وَسى ِإن?ى اْصَطَفْيت َك َعَلى النَّاِس ِبِرَسااَلِتي 145/ش144ش7ثالث آيات يرضيه بهن: }س

ْذ َمآ ءاَتْيت َك َوك   اِكِريَن * َوَكَتْبَنا َله  ِفى األٌّْلَواِح ِمن ك لِّ َشْىٍء مَّْوِعَظًة وَ َوِبَكاَلِمي َفخ  َن الشَّ َتْفِصياًل لِّك لِّ ْن مِّ
ْم َداَر اْلَفاِسِقيَن { اآلية ذ وْا ِبَأْحَسِنَها َسأ ْوِريك  ْذَها ِبق وٍَّة َوْأم ْر َقْوَمَك َيْأخ   َشْىٍء َفخ 

 (145، 144)األعراف: 
وَن ِباْلَحقِّ َوِبِه َيْعِدل وَن {)األعراف: 159ش7}سوقال تعالى:   (159َوِمن َقْوِم م وَسى أ مٌَّة َيْهد 

 فرضي موسى كلَّ الرضا.
عن كعَ أنه سمع رجاًل يقول: إني رأيت في المنام كأن الناس جمعوا للحساب، فد عي األنبياء، فجاء 

 نورًا يمشي به، فدعي محمد صلى هللا عليهمع كل نبي أمته، ورأى لكل نبي نورين، ولكلِّ من اتبعه 
 وسلم فإذا لكل شعرة في رأسه ووجهه نور، ولكل من اتبعه نوران يمشي بهما.

ثك هذا؟.  فقال كعَ، وهو ال يشعر أنها رؤيا: من حدَّ
 قال: أنا وهللا الذي ال إله إال هو رأيت  هذا المنام.

 منامك؟. فقال: باهلل الذي ال إله إال هو لقد رأيَت هذا في
 قال: نعم.

قال: والذي نفس كعَ بيده، أو والذي نفس محمد صلى هللا عليه وسلم بيده، إنها لصفة محمد صلى هللا 
 عليه وسلم وأمته وصفة األنبياء وأممها في كتاب هللا، لكأنما قرأه من التوراة.

تبهم ليه وسلم في كوقال ابن أبي نملة: كانت يهود بني قريظة يدرسون ذكر رسول هللا صلى هللا ع
 وي ْعلمون الولدان بصفته واسمه، وم هاجره المدينة فلما ظهر حسدوا وبغوا وأنكروا.

 
وقال أبو سعيد الخدري: سمعت أبي مالك بن سنان يقول: جئت بني عبد األشهل يومًا ألتحدث فيهم، 

خرج قال له أحمد: يونحن يومئذ في هدنة من الحرب، فسمعت يوشع اليهودي يقول: أظلَّ خروج  نبي ي
 من الحرم. 

 



 فقال له خليفة بن ثعلبة األشهلي، كالمستهزىء به: ما صفته؟.
ْملة ويركَ الحمار، وهذا البلد م هاجره.  قال: رجل ليس بالطويل وال بالقصير، في عينيه حمرة، يلبس الشَّ

قال: فرجعت إلى قومي بني خدرة وأنا يومئذ أتعجَ مما يقول يوشع، فأسمع رجاًل منا يقول: ويوشع 
 يقول هذا وحده؟ كل يهود يثرب تقول هذا.

قال أبي مالك بن سنان: فخرجت حتى جئت بني قريظة فأخذوا جميعًا فتذاكروا النبي صلى هللا عليه 
 وسلم.

األحمر الذي لم يطلع إال لخروج نبي وظهوره، ولم يبق أحد إال  فقال الزبير بن باطا: قد طلع الكوكَ
 أحمد، وهذه مهاجره.

قال أبو سعيد: فلما قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة أخبره أبي هذا الخبر، فقال رسول هللا 
َؤَساِء َيه وَد أَلْسلَ »صلى هللا عليه وسلم:  وه من ر  َبْير  وَذو  لُّهَ َلْو َأْسَلَم الزُّ  « .ا، إنََّما ه م َله َتَبع  َمْت َيهود  ك 

وقال محمد بن مسلمة: لم يكن في بني عبد األشهل إال يهودي واحد يقال له: يوشع، فسمعته يقول وأنا 
غالم: قد أظلكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت، ثم أشار بيده إلى بيت هللا تعالى، فمن أدركه 

 فليصدقه.
 صلى هللا عليه وسلم فأسلمنا، وهو بين أْظه رنا ولم ي سلم، حسدًا وبغيًا.فب عث رسول هللا 

عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: ما كان في األوس والخزرج رجل أْوصف لَمحمد صلى هللا عليه 
وسلم من أبي عامر الراهَ، كان يألف اليهود ويسائلهم عن الدين ويخبرونه بصفة رسول هللا صلى هللا 

م، وأن هذه دار هجرته، ثم خرج إلى يهود تيماء فأخبروه بمثل ذاك، ثم خرج إلى الشام فسأل عليه وسل
النصارى فأخبروه بصفة النبي صلى هللا عليه وسلم. وأن مهاجره يثرب، فرجع أبو عامر وهو يقول: أنا 

الم وأنه ينتظر الس ديِّن على دين الحنيفية. وأقام مترهبًا ولبس المسوح، وزعم أنه على دين إبراهيم عليه
 خروج النبي صلى هللا عليه وسلم. 

 

فلما ظهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمكة لم يخرج إليه، وأقام على ما كان عليه، فلما قدم النبي 
صلى هللا عليه وسلم المدينة حسد وبَغى ونافق، فأتى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: يا محمد، بم 

 بعثت؟.
 « .بالَحِنْيِفيَِّة ِدْيِن إْبَراِهيم»سلم: فقال النبي صلى هللا عليه و 

 )قال: فأنا عليها.
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إنََّك َلْسَت َعَليها( .



 فقال: أنت تخلطها بغيرها.
َهوِد يَأَتْيت  ِبها َبْيَضاَء َنِقيٌَّة، أْيَن َما َكان ي ْخِبر َك األْحَبار  مَن ال»فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: 

 « .والنََّصاَرى ِمن ِصَفِتي؟
 

 فقال: لسَت بالذي وصفوا.
 « .َكَذْبتَ »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

.  فقال: ما كذبت 
 « .الَكاِذب  َأَماَته َّللاَّ  َوِحْيًدا َطِريًدا»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

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

 وفي رواية أخرى: فلما أْسلم أهل  الطائف لحق بالشام فمات بها طريدًا وحيدًا غريبًا.
وقال ابن عباس: إن يهود كانوا يستفتحون على األوس والخزرج برسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل 

 ون فيه.مْبعثه، فلما بعثه هللا من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقول
فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البَراء يا معشر يهود، اتقوا هللا وأسلموا، قد كنتم تستفتحون علينا بمحمد 

 صلى هللا عليه وسلم وإنا أهل شرك، وتخبرونا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته.
 فقال سالم بن مشكم: ما هو بالذي كنا نذكر لكم، ما جاءنا بشيء نعرفه.

ْم َوَكان وْا 89ش2تعالى في ذلك مْن قولهم: }سفأنزل هللا  ٌق لَِّما َمَعه  ْن ِعنِد َّللاَِّ م َصدِّ َوَلمَّا َجآَءه ْم ِكَتاٌب مِّ
وْا ِبِه َفَلْعَنة  َّللاَِّ َعَلى وْا َفَلمَّا َجآَءه م مَّا َعَرف وْا َكَفر  )البقرة: ْلَكاِفِريَن { ا ِمن َقْبل  َيْسَتْفِتح وَن َعَلى الَِّذيَن َكَفر 

89) 
 . 

 

يقول يستنصرون بخروج محمد صلى هللا عليه وسلم على مشركي العرب. يعني بذلك أهل الكتاب، فلما 
 ا به وحسدوه.بعث هللا تعالى محمدًا صلى هللا عليه وسلم ورأوه من غيرهم كفرو 

 عن قتادة }وكانوا يستفتحون على الذين كفروا{ .
قال: كانت يهود تستفتح بمحمد صلى هللا عليه وسلم على كفار العرب، كانوا يقولون: اللهم ابعث النبيَّ 

ه في التوراة، نعذبهم ونقتلهم.  الذي نجد 
 فلما ب عَث مْن غيرهم كفروا به حسدًا للعرب.



: إنه دخل على المقْوقس، وإنه قال له: إن محمدًا نبي م ْرسل، ولو أصاب القبط وقال المغيرة بن شعبة
 والروم اتبعوه.

قال المغيرة: فأقمت باإِلسكندرية ال أعد كنيسة إال دخلت ها وسألت أساقفها من قبطها ورومها عمَّا يجدون 
تونه بي يحنس، كانوا يأمن صفة محمد صلى هللا عليه وسلم، وكان أْسق ف من القبط هو رأس  كنيسة أ

 بمرضاهم فيدعو لهم، لم أر أحدًا قط يصلي الصلوات الخمس أشدَّ اجتهادًا منه.
 فقلت: أخبرني هل بقي أحٌد من األنبياء؟.

قال: نعم، وهو آخر األنبياء، ليس بْينه وبين عيسى بن مريم أحٌد، وهو نبي قد أمرنا عيسى باتباعه، 
ْمرة وليس باألبيض وال وهو النبي األميُّ العربي، اسم ه أحمد، ليس بالطويل وال بالقصير، في عينيه ح 

باآلدم، سيفه على عاتقه وال ي بالي من القى، يباشر القتال بنفسه. ومعه أصحاب ه َيْفدونه بأنفسهم، هم له 
بًّا من أوالدهم وآبائهم، يخرج من أرض الَقرظ ومن حرم يأتي إلى حرم، ويهاجر إلى أرٍض ذا  تأشد ح 

 سباخ ونخل، يدين بدين إبراهيم عليه السالم،
 

 قال المغيرة بن شعبة: زدني في صفته.
 قال: يأتزر على وسطه، ويغسل أطرافه، وي خص بما ال ي خصُّ به األنبياء قبله.

علت له األرض مسجدًا وطه ورًا أينما أدركْته  كان النبي يبعث إلى قومه وب عث إلى الناس كافة، وج 
ٌد عليه ال ي صلون إال في الكنائس والبيع.  الصالة تيمم  ويصلي، ومن كان قْبله مشدَّ

 

إن المغيرة جاء فأسلم وأخبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بجميع ذلك، فأعجبه أن يسمعه أصحابه. ثم 
 قال: فكنت أحدثهم ذلك في اليومين والثالثة.

وروي: أن ورقة بن نوفل، وزيد بن سعيد خرجا يلتمسان الدين، حتى انتهيا إلى راهَ بالمْوصل، فقال 
 لزيد: من أين أقبلت؟.

 يت إبراهيم.فقال: مْن ب
 قال: وما تلتمس؟

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

 فرجع وهو يقول:
 لبَّْيك حقَّا حقًا، تعبُّدًا وِرقًّا.



 عن خليفة بن عبدة المنقري قال: سألت محمَد بن عدَي كيف سمَّاك أبوك محمدًا.
نه، فقال: خرجت  رابع أربعة من بني تميم، أنا أحدهم، وسفيان بن قال: أَما إني سألت  أبي عما سألتني ع

اني.  م جاشع بن دارم، ويزيد بن عمرو بن ربيعة، وأسامة بن مالك بن جْندب، نريد ابن جْفنة الغسَّ
فلما قدمنا الشام: نزلنا على غدير فيه شجيرات، وق ْربه ديٌر وفيه ديراني، فأشرف علينا وقال: إن هذه 

 هي ألهل هذا البلد. اللغة ما
 قلنا: نعم نحن قوٌم من م ضر.

 قال: من أيِّ المضرين.
 قلنا: من خْندف.

قال: أما إنه سيبعث فيكم وشيكًا نبيٌّ فسارعوا إليه، وخذوا بحظكم منه تْرشدوا، فإنه خاتم النبيين واسمه 
 محمد.

 غالم فسماه محمدًا. فلما انصرفنا من عند ابن جْفنة وصرنا إلى أهلنا، ولد لكلِّ رجل منا
 عن سلمة بن سالمة بن وقش قال: كان لنا جاٌر من يهود في بني عبد األشهل.

قال: فخرج علينا يومًا من بيته قبل َمبعث النبي صلى هللا عليه وسلم بيسير، حتى وقف على مجلس بني 
 عبد األشهل.

 بفناء أهلي. قال سلمة: وأنا يومئذ أحَدث من فيه سنًا، علّي ب ْردة مضطجع فيها
 فذكر البعث، والقيامة، والحساب، والميزان، والجنة، والنار.

 فقال ذلك لقوٍم أهل شرك أصحاب أوثان، ال يرْون أن بعثًا كائن بعد الموت.
فقالوا: ويحك يا فالن ترى هذا كائنًا، أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى داٍر فيها جنة ونار يجزون فيها 

 بأعمالهم.

 

ر ي ْحمونه في الدار ث ّم يدخلونه إياه  قال: نعم، والذي يحلف به، لودَّ أن له بحظه من تلك النار أعظم َتنوُّ
 فيطبقونه عليه، وأن ينجو من تلك النار غدًا.

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

 قالوا: ومتى نراه؟.
 فنظر إلّي وأنا من أحدثهم سنًا، قال: إن يستنفد هذا الغالم ع ْمره ي ْدركه.قال: 

قال سلمة: فوهللا ما ذهَ الليل والنهار حتى بعث هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم وهو حيٌّ بين أظهرنا، 



 فآمنَّا به وكفر به حسدًا وبغيًا.
 فقلنا له: ويلك يا فالن ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت؟.

 قال: بلى، وليس به.
عن ابن مسعود: أن هللا تعالى ابتعث نبيه إلدخال رجل الجنة، وذلك أنه دخل الكنيسة فإذا هو بيهود. 

وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة فلما أتوا على صفة النبي صلى هللا عليه وسلم أمسكوا، وفي ناحيتها رجل 
 مريض.

 « .ْم َأْمَسْكت م؟َما َلك  »فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: 
قال المريض: إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا. حتى جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى 

على صفة النبي صلى هللا عليه وسلم، قال: هذه صفتك، وصفة أمتك أنا أشهد أن ال إله إال هللا، وأنك 
 رسول هللا. ثم مات.

 « .اْدِفنوا أَخاك م»حابه: فقال النبي صلى هللا عليه وسلم ألص
عن أبيَّ بن كعَ قال: لمَّا قدم ت بٌَّع المدينة ونزل بقناة، بعث إلى أحبار يهود فقال: إني م ْخرب هذا البلد 

 حتى ال تقوم به يهوديٌة ويرجع األمر إلى دين العرب.
، وهو أعلمهم يومئذ:  فقال له ساموك  اليهوديُّ

ه مكة، اسمه أحمد، وهذه دار أيها الملك، إن هذا بلٌد يكون إ ليه مهاجر  نبي من ولد إسماعيل، مولد 
 هجرته، وإن منزلك هذا الذي أنت به يكون به من القتل والجراح أمٌر كثير في أصحابه وفي عدوهم.

 قال ت بَّع: وَمْن يقاتله يومئذ وهو نبي كما يزعمون؟.
 قال: يسير إليه قوم ه فيقتتلون ها هنا.

 ه؟.قال: فأين قبر  
 قال: بهذا البلد.

 قال: فإذا قوتل لمن تكون الدائرة. 

 

قال: تكون له مرة وعليه مرة، وبهذا المكان الذي أنت به تكون عليه، وي ْقتل به أصحابه قتاًل لم يقتلوه في 
 َمْوطن، ثم تكون له العاقبة، ثم يظهر فال ينازعه هذا األمر أحد.

 قال: وما صفته؟.
ملة، سيف ه  على عاتقه،  قال: رجلٌ  ليس بالقصير وال بالطويل، في عينيه حمرة، يركَ البعير ويلبس الشَّ

 ال يبالي بمن القاه من أخ، أو ابن عم، أو عم حتى يظهر أمره.



 
 قال ت بع: ما لي إلى هذه البلد من سبيل، وما كان ليكون خرابها على يدي.

 فخرج ت بَّع منصرفًا إلى اليمن.
 بن سالم: لم يمت ت بع حتى صدق بالنبي صلى هللا عليه وسلم لَما كان يهود يثرب يخبرونه، قال عبدهللا

 وإن تبعًا مات م ْسلمًا.
، فيه: ذكر أحمد: نبي  عن الزبير بن باطا وكان أعلم اليهود قال: إني وجدت ِسْفرًا كان أبي يختمه عليَّ

 يخرج بأرض الَقرظ، صفته كذا وكذا.
 عد أبيه والنبي صلى هللا عليه وسلم يومئذ لم يبعث.فيحدث به الزبير ب

فر فمحاه، وكتم شأن  فما هو إال أن سمع بالنبي صلى هللا عليه وسلم قد خرج بمكة عمد إلى ذلك السِّ
 النبي صلى هللا عليه وسلم وصفته، وقال: ليس به.

ليه وسلم صلى هللا ع عن ابن عباس قال: كانت يهود قريظة والنضير وَفَدك وخيبر يجدون صفة النبي
 قبل أن يبعث وأن دار هجرته المدينة.

 فلما ولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت أحبار يهود: ولد أحمد الليلة، هذا الكوكَ قد طلع.
 فلما تنبأ قالوا: تنبأ أحمد، قد طلع الكوكَ.

ون به ويصفونه، إال الحسد والبغي.  كانوا يعرفون ذلك ويقرُّ
ضي هللا عنها قالت: سكن يهودي بمكة يبيع بمنى تجارات، فلما كانت الليلة التي ولد فيها وعن عائشة ر 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال في مجلس من مجالس قريش: هل كان فيكم من مولود هذه الليلة؟.
 قالوا: ال نعلمه.

ه ألمة أحمد، وبه شامة بين كتفيقال: انظروا يا معاشر قريش، أحصوا ما أقول لكم: ولد الليلة نبي هذه ا
 فيها شعرات. 

 

فتصدع القوم من مجالسهم وهم يتعجبون من حديثه، فلما صاروا في منازلهم ذكروا ذلك ألهاليهم، فقيل 
 عبد المطلَ الليلة غالم وسماه محمدًا.لبعضهم: ولد لعبدهللا بن 

 وأتوا اليهودي في منزله، فقالوا: علمنا أنه ولد فينا مولود.
 قال: أبعد خبري أم قبله؟.

 قالوا: قبله واسمه أحمد.
 قال: فاذهبوا بنا إليه.



فخرجوا معه حتى دخلوا على آمنة رضي هللا عنها، فأخرجته إليهم فرأى الشامة بظهره، فغشي على 
 يهودي ثم أفاق. قالوا: ما لك ويلك.ال

قال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل، وخرج الكتاب من أيديهم، وهذا مكتوب أنه يقتلهم ويبيد أحبارهم، 
فازت العرب بالنبوة، أفرحتم به يا معشر قريش؟ أما وهللا ليسطون بكم سطوة يخرج نبؤها من المشرق 

 والمغرب.
وا »ل: أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيت المدارس فقال: عن أبي هريرة رضي هللا عنه: قا أْخِرج 

 « .إليَّ أَْعَلَمكم
فقالوا: عبدهللا بن صوريا. فخال به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فناشده بدينه، وبما أنعم هللا عليهم 

 وأطعمهم من المن والّسلوى، وظللهم من الغمام، أتعلم أني رسول هللا؟.
 

 للهم نعم، وإن القوم ليعرفون ما أعرف، وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة ولكن حسدوك.قال: ا
 « .َفَما َيْمَنع َك َأْنَت؟»قال: 

 قال: أكره خالَف قومي، عسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم.
ة ا وقال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه: كنت آتي اليهود عند دراستهم التوراة، فأعجَ من موافقة التور 

 القرآن.
 فقالوا: يا عمر ما أحٌد أحَ إلينا منك، ألنك تغشانا.

 قلت: إنما أجيء ألعجَ من تصديق كتاب هللا بعضه بعضًا.
 فبينا أنا عندهم ذات يوم إذ مرَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالوا: هذا صاحبك.

 هللا؟.فقلت: أنشدكم هللا، وما أنزل عليكم من الكتاب أتعلمون أنه رسول 
 قال سيدهم: نشدكم هللا فأخبروه.

 قالوا: أنت سيدنا فأخبْره.
 فقال: إنا نعلم أنه رسول هللا.

 قلت: فما أهلككم إن كنتم تعلمون أنه رسول هللا ثم لم تتبعوه. 

 

نا جبريل، وهو ملك الفظاظة والغلظة، وِسْلمنا قالوا: إن لنا عدوًا من المالئكة وسْلمًا من ا لمالئكة، عدوُّ
 ميكائيل، وهو ملك الرأفة واللين.

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



؟ فتال:  َزَلْت َأاَل أْقَرَأت َك آَياٍت نَ »ثم قمت، فاستقبلني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:  َعَليَّ َقْبل 
ًقا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه وَ 97ش2}س َله  َعَلى َقْلِبَك ِبِإْذِن َّللاَِّ م َصدِّ وًّا لِِّجْبِريَل َفِإنَّه  َنزَّ ًدى َوب ْشَرى ه  ق ْل َمن َكاَن َعد 

 (.97ِلْلم ْؤِمِنيَن {)البقرة: 
 ود، فإذا اللطيف الخبير قد سبقني.فقلت: والذي بعثك بالحق، ما جئت إال ألخبرك بقول يه

ََ من الحَجر.  قال عمر: فلقد رأيتني في دين هللا أصل
لت تجارًا إلى الشام، فكنا كلما نزلنا منزاًل  عن أبي سفيان بن حرب قال: خرجت أنا وأمية بن أبي الصَّ

 أخرج من رحله ِسْفرًا يقرؤه علينا.
جع رأوه وعرفوه وأهدوا له وذهَ معهم إلى َبْيعتهم، ثم ر فكنا كذلك حتى نزلنا بقرية من قرى النصارى، ف

في وسط النهار فطرح ثوبيه واستخرج ثوبين أسودين فلبسهما، ثم قال: يا أبا سفيان، هل لك في عاِلم من 
 علماء النصارى إليه تناهى علم الكتَ تسأله عما بدا لك؟.

 قلت: ال.
 ح ثوبيه ثم انجدل على فراشه فوهللا ما نام وال قام حتىفمضى هو وحده، وجاءنا بعد َهْدأة من الليل، فطر 

 أصبح.
وأصبح كئيبًا حزينًا ما يكلمنا وال نكلمه، فسرنا ليلتين على ما به من الهم، فقلت له: ما رأيت مثل الذي 

 رجعَت به من عند صاحبك.
 

 قال: لم ْنَقلبي.
 قلت: وهل لك من م ْنَقلَ؟.

 قال: إي وهللا ألموتن وألحاسبن.
 قلت: فهل أنت قابٌل أماِني؟.

 قال: عَلى ماذا؟.
 قلت: على أنك ال ت بعث وال تحاَسَ.

 فضحك وقال: بلى وهللا لنبعثن ولنحاسبن، وليدخلن فريق في الجنة وفريق في النار.
 قلت: ففي أيهما أنت أخبرك صاحبك؟.

 قال: ال علم لصاحبي بذلك فيَّ وال في نفسه. 

 



 فكنا في ذلك ليلتنا، يعجَ منا ونضحك منه، حتى قدمنا غوطة دمشق، فبعنا متاعنا وأقمنا شهرين.
ثم ارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى النصارى، فلما رأوه جاؤوه وأهدوا له وذهَ معهم إلى بيعتهم، حتى 

 حتى جاءنا بعد َهدأة من الليل، فطرح ثوبيه ثمجاءنا مع نصف النهار، فلبس ثوبيه األسودين فذهَ 
 رمى بنفسه على فراشه، فوهللا ما نام وال قام، فأصبح مبثوثًا حزينًا ال يكلمنا وال نكلمه.

ثني عن ع تبة بن ربيعة: أيجتنَ المحارم والمظالم؟  فرحلنا فسرنا ليالي، ثم قال: يا صخر، حدِّ
 قلت: إي وهللا.

 صلتها؟قال: ويصل الرحم ويأمر ب
 قلت: نعم.

 قال: وكريم الطرفين وسط في العشيرة؟
 قلت: نعم.

 قال: فهل تعلم ق رشيًا أشرف منه.
 قلت: ال وهللا.

 قال: أم ْحوٌج هو؟
 قلت: ال، بل ذو ماٍل كثيٍر.
 قال: كم أتى له من السنين؟

 قلت: هو ابن سبعين قد قاربها.
 قال: فالسن والشرف أْزَريا به.

 زاداه خيرًا.قلت: ال وهللا بل 
 قال: هو ذاك.

 ثم إن الذي رأيَت بي أني جئت هذا العاِلم فسألته عن هذا الذي ي نتظر.
 فقال: هو رجل من العرب من أهل بيت تحجه العرب.

ه العرب.  فقلت: فينا بيت تحجُّ
 قال: هو من إخوانكم وجيرانكم من قريش. فأصابني شيء ما أصابني مثله، إذ خرج من يدي فوز الدنيا

 واآلخرة، وكنت أرجو أن أكون أنا هو.
 قلت: فِصْفه لي.

قال: رجل شابٌّ حين دخل في الكهولة، بدء  أمره أنه يجتنَ المحارم والمظالم، ويصل الرحم ويأمر 
 بصلتها، وهو م ْحوج كريم الطرفين متوسط في العشيرة، أكثر جنده من المالئكة.

 قلت: وما آية ذلك؟



رفع عيسى بن مريم ثمانين رجفة كلها فيها مصيبة، وبقيت رجفة عامة فيها قال: قد رجفت الشام منذ 
 مصيبة، يخرج على أثرها.

 فقلت: هذا هو الباطل، لئن بعث هللا رسواًل ال يأخذه إال مسنًّا شريفًا.
 

 قال أمية: والذي يحلف به إنه لهكذا. 

 

فخرجنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة ليلتان أدرَكنا راكَ من خلفنا، فإذا هو يقول: أصابت الشام بعدكم 
ر أهلها فيها وأصابتهم مصائَ عظيمة.  رجفة دمِّ

 فقال أمية: كيف ترى يا أبا سفيان؟
 فقلت: وهللا ما أظن صاحبك إال صادقًا.

وقدمنا مكة، ثم انطلقت حتى جئت أرض الحبشة تاجرًا، فمكثت فيها خمسة أشهر، ثم قدمت مكة فجاء 
الناس يسلِّمون عليَّ وفي آخرهم محمد صلى هللا عليه وسلم، وهنٌد تالعَ صبيانها، فسلم علي ورحَ 

 ني عن َسفري ومقَدمي، ثم انطلق.بي وسأل
فقلت: وهللا إن هذا الفتى لعجَ ما جاءني أحد من قريش له معي بضاعة إال سألني عنها وما بَلَغْت، 

 ووهللا إن له معي لبضاعة ما هو بأغناهم عنها ثم ما سألني عنها.
 فقالت: أوما علمَت بشأنه؟
 فقلت وفزعت: وما شأنه؟
 قالت: يزعم أنه رسول هللا

.  فذكرت  قول النصارى ووجمت 
 ثم قدمت  الطائَف فنزلت  على أمية، فقلت: هل تذكر حديث النصارى؟

 قال: نعم.
 قلت: قد كان.

 قال: ومن؟
قلت: محمد بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم، فتصبَ عرقًا وقال: إن ظهر وأنا حيٌّ أل بلين هللا في نصره 

 عذرًا.
 فقلت: قد كان من أمر الرجل ما بلغك، فأين أنت منه؟ فعدت من اليمن، فنزلت على أمية،

 قال: وهللا ما كنت ألومن برسول من غير ثقيف أبداً 



عن عاصم بن عمر بن َقتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما دعانا إلى اإِلسالم مع رحمة هللا وهداه 
 َلَما كنا نسمع من يهود.

عندهم علم ليس عندنا، وكانت ال تزال بيننا وبينهم كنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب 
شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه تقارَب زمان نبي يبعث اآلن، نتبعه فنقتلكم معه قتَل 

 عاد وإرم. 

 

فكنا كثيرًا ما نسمع ذلك منهم، فلما بعث هللا رسوله أجبناه حين دعانا إلى هللا وعرفنا ما كانوا يتواعدوننا 
به فبادرناهم إليه، فآمنا به وكفروا، ففينا وفيهم نزلت هذه اآليات: }ولمَّا جاءهم كتاٌب ِمْن عنِد هللا م َصّدق 

ٌق لَِّما َمَعه ْم َوَكان وْا ِمن َقْبل  89ش2إلى قوله: }س لما معهم{ ْن ِعنِد َّللاَِّ م َصدِّ َوَلمَّا َجآَءه ْم ِكَتاٌب مِّ
وْا ِبِه َفَلْعَنة  َّللاَِّ َعَلى اْلَكاِفرِ  وْا َفَلمَّا َجآَءه م مَّا َعَرف وْا َكَفر  وَن َعَلى الَِّذيَن َكَفر   (89َن {)البقرة: يَيْسَتْفِتح 

 
قال عاصم: وقال لي شيخ من بني قريظة: هل تدرون عما كان إسالم ثعلبة وأسد ابني سعية وأسد  بن 

 عبيد نفر من بني ذهل إخوة بني قريظة، كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا سادتهم في اإِلسالم؟
 قلت: ال أدري.

فما رأينا  قبل اإِلسالم فحلَّ بين أظهرنا، قال: فإن رجاًل من يهود أهل الشام يقال له ابن الَهيِّبان قدم علينا
رجاًل ال يصلي الخمس أفضل منه، وكان إذا قحط المطر استسقى لنا فنسقى، فلما حضرته الوفاة قال: 

 يا معشر يهود ما ترون أخرجني إلى أرض الجوع والبؤس؟
 قلنا: أنت أعلم.

 هذه البلدة مهاجره، وكنت أرجو أن يبعثقال: فإني قدمت هذه البلدة أتوكَّف  خروج نبي قد أظل زمانه، 
فأتبعه، وقد أظلكم زمانه فال ت سبقن إليه يا معشر اليهود، فإنه يبعث بسفك الدماء وَسْبي الذراري والنساء 

 مما خالفه، فال يمنعنكم ذلك منه.
حداثًا: يا أ فلما بعث هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم وحاصر بني ق ريظة قال هؤالء الفتية، وكانوا شباناً 

 بني قريظة، وهللا إنه النبي الذي عهد إليكم فيه ابن الهيِّبان قالوا: ليس به.
 قالوا: بلى وهللا إنه لهو. فنزلوا فأسلموا وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأْهليهم. 

 



عن َسلمان الفارسي رضي هللا عنه أنه صحَ الرهبان في طلَ الدين، إلى أن قال له آخر من صحبه: 
بمكان تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان  أي بني: وهللا ما أعلمه أصبح على مثل ما كنا عليه أحد من الناس

نبي مبعوث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب، م هاجره إلى أرض بين حرَّتين بينهما نخل، به عالمات ال 
 تخفى: يأكل الهدية وال يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة.

هل فيكم  ل الموسموقال طلحة بن عبيدهللا: حضرت سوق ب صرى فإذا راهَ في صومعته يقول: سلوا أه
 أحد من أهل الحرم؟

 قال طلحة: فقلت نعم أنا.
 قال لي: ظهر بمكة بعد  أحمد؟

 قلت: ومن أحمد؟
قال: ابن عبد المطلَ، هذا شهره الذي يخرج فيه وهو آخر األنبياء، وَمخرجه من الحرم ومهاجره إلى 

 نخل وَحرة وسباخ.
 ى قدمت مكة، فقلت: هل كان من حديث؟قال طلحة: فوقع في قلبي ما قال الراهَ، فخرجت حت

 قالوا: نعم محمد بن عبدهللا األمين تنبَّأ وتاَبعه ابن أبي ق َحافة.
 فخرجت حتى أتيت أبا بكر فأخبرته وقلت له اتبعت هذا الرجل؟

 قال: نعم انطلق فتابْعه فإنه يدعو إلى الحق. وذهَ أبو بكر معه.
 وسلم فأخبرته خبر الراهَ وما قال لي. قال طلحة: فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه

 
َبير بن م ْطعم: لما بعث هللا تعالى نبيه صلى هللا عليه وسلم فظهر أمره بمكة خرجت  إلى الشام،  عن ج 

 فلما كنت بب صرى أتاني جماعة من النصارى فقالوا لي: أمن أهل الحرم أنت؟
 قلت: نعم.

 قالوا: فتعرف هذا الذي تنبأ فيكم؟
 فأخذوا بيدي وأدخلوني ديرًا لهم فيه تماثيل وصور.قلت: نعم. 

 فقالوا: انظر هل ترى صورة هذا النبي الذي بعث فيكم، فنظرت فلم أر صورته.
قلت: ال أرى صورته. فأدخلوني ديرًا أكبر من ذاك، فإذا فيه تماثيل وصور أكثر مما في ذلك الدير، 

، وإذا فة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصورتهفقالوا لي: انظر هل ترى صورته؟ فنظرت فإذا أنا بص
 أنا بصفة أبي بكر وصورته آخٌذ بعقَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا لي: هل ترى صفته؟ 

 



 قلت: نعم.
 قلت: ال أخبرهم حتى أعرف ما يقولون.

 قالوا: هل هو هذا؟
 اروا إلى صفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.قلت: نعم. فأش

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

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

ونه لعن جبير بن مطعم قال: كنت أكره أذى قريش رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما ظننت أنهم سيقت
خرجت حتى لحقت بدير من الديارات، فذهَ أهل الدير إلى رئيسهم فأخبروه، فقال: أقيموا له حقه الذي 

 ينبغي له ثالثًا.
 فلما مرت ثالث أحضروه الصورة.

 قال: قلت ما رأيت شيئًا أشبه بشيء من هذه الصورة.
 قال: فتخاف أن يقتلوه؟

 قلت: أظنهم قد فرغوا منه.
 ونه وليقتلن من يريد قتله، وإنه لنبي، وليظهرنه هللا تعالى.قال: وهللا ال يقتل

يّي قالت: لما قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة ونزل قباء غدا عليه أبي  عن صفية بنت ح 
 حييُّ بن أخطَ وعمي أبو ياسر بن أخطَ مغلسين.

شت إليهما ين يمشيان الهوينا، فهشقالت: فلم يرجعا حتى كان غروب الشمس، فأتيا كالَّين كسالنين ساقط
 فما التفت إليَّ أحد منهما مع ما بهما من الهم، فسمعت عمي أبا ياسر يقول ألبي: أهو هو؟

 قال: نعم وهللا.
 قال: أتثبته وتعرفه؟

 قال: نعم.
 قال: فما في نفسك منه.

 قال: عداوته وهللا ما بقيت  أبدًا.
كثير المال من النخل، وكان يعرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن حديث م َخْيريق وكان َحبرًا عالمًا 

 بصفته وغلَ عليه إْلف دينه، فلم يزل على ذلك حتى كان يوم أ حد، وكان يوم السبت.
.  فقال: يا معشر اليهود وهللا إنكم لتعلمون أن نْصر محمد عليكم لحقٌّ



 
 قالوا: فإن اليوم يوم السبت.

 قال: ال سبت. 

 

خذ سالحه وخرج حتى أتى النبي صلى هللا عليه وسلم بأ حد، وكان يوم السبت، وعهد إلى من ورائه ثم أ
من قومه: إن ق ِتلت  هذا اليوم فمالي لمحمد يصنع فيه ما أراه هللا تعالى. فقاتل حتى ق تل فكان رسول هللا 

 عليه وسلم قبض رسول هللا صلى هللاو « . م َخْيرْيق  َخْير  َيه ود»صلى هللا عليه وسلم فيما بلغني يقول: 
 أمواله فعامة صدقات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منها.

عن ابن عباس: أن قريشًا اجتمعوا فيهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل، وأبو جهل، وأمية وأبّي ابنا 
ضر بي معيط والنخلف، واألسود بن المطلَ، وسائر قريش، فبعثوا منهم خمسة رهط، منهم عقبة بن أ

بن الحارث إلى المدينة، يسألون اليهود عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعن صفته ومبعثه، وقالوا: 
 يزعم أنه نبي واسمه محمد وهو يتيم فقير، وإنا نزعم أنه يتعلم من مسيلمة الكذاب.

 فقالوا: نجد نعته وصفته في التوراة وخاتم النبوة بين كتفيه.
ن كما وصفتم فهو نبي مرسل وأمره حق فاتبعوه، ولكن سل وه عن ثالث خصال، فإنه يخبركم قالوا: إن كا

بخصلتين وال يخبركم بالثالثة إن كان نبيًا، فإنا قد سألنا مسيلمة عن هؤالء الثالث خصال فلم يدر ما 
 هي، وقد زعمتم أنه يتعلم من مسيلمة.

خبرنا سول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالوا: يا محمد أفرجعت الرسل إلى قريش بالخبر من اليهود، فأتوا ر 
 عن خصال ثالث: أخبرنا عن ذي القرنين، وعن الروح، وعن أصحاب الكهف.

 ولم يقل إن شاء هللا.« . أخبركم بذلك غداً »فقال: 
 «أبطأت عليَّ »فأبطأ عليه جبريل خمسة عشر يومًا لترك االستثناء، فشق ذلك عليه، فجاء جبريل فقال: 

. 
َواَل َتْقوَلنَّ ِلَشْىٍء ِإنِّى َفاِعٌل ذاِلَك َغدًا * ِإالَّ َأن َيَشآَء َّللاَّ  24/ش23ش18فقال: لتركك االستثناء، }س

بََّك ِإَذا َنِسيَت َوق ْل َعَسى َأن َيْهِدَيِن َربِّى ألًّْقَرَب ِمْن َهاَذا َرَشًدا { )الكهف:   ( 24ــــ  23َواْذك ر رَّ

 

 ثم أخبره بخبر ذي القرنين، وأصحاب الكهف، وقال: الروح من أمر ربي ال علم لي به.
 فقالوا: ساحران تظاهرا. يعنون التوراة والفرقان.



باطل، يعبدون الحجارة وهي ال عن عمرو بن عبسة: َرِغْبت  عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها ال
تضر وال تنفع، فلقيت رجاًل من أهل الكتاب، فسألته عن أفضل الدين فقال: يخرج رجل من مكة ويرغَ 

 عن آلهة قومه ويأتي بأفضل الدين، فإذا سمعت به فاتبعه.
 فلم يكن لي همٌّ إال مكة آتيها فأسأل هل حدث فيها أمر؟

 
 فيقولون: ال.

أعترض الركبان فأسألهم فيقولون: ال. فإني لقاعد إذ مر بي راكَ فقلت: من أين فأنصرف إلى أهلي، و 
 جئت؟

 قال: من مكة.
 قلت: هل حدث فيها حدث؟

 قال: نعم، رجل رغَ عن آلهة قومه ودعا إلى غيرها.
 قلت: هذا صاحبي الذي أريد.

 فشددت راحلتي وجئت فأسلمت.
دموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منهم السيد عن ابن عباس قال: إن ثمانية من أساقفة نجران ق

ْل َتَعاَلْوْا َنْدع  61ش3والعاقَ، فأنزل هللا تعالى فيهم: }س َك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجآَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفق  َفَمْن َحآجَّ
ْم ث    َنت  َّللاَِّ َعَلى اْلَكاِذِبيَن {اآليةمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّعْ َأْبَنآَءَنا َوَأْبَنآَءك ْم َوِنَسآَءَنا َوِنَسآَءك ْم َوَأنف َسَنا وَأنف َسك 

 (61)آل عمران: 
. 

قالوا: فأخرنا ثالثة أيام. فذهبوا إلى بني قريظة والنضير وبني قينقاع فاستشاروهم، فأشاروا عليهم أن 
 يصالحوه وال يالعنوه، فهو النبي الذي نجده في التوراة واإِلنجيل.

 لنبي صلى هللا عليه وسلم على ألف حلة في صفر وألف حلة في رجَ ودراهم. فصالحوا ا

 

عن عكرمة: أنَّ ناسًا من أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى هللا عليه وسلم قبل أن يبعث، فلما بعث كفروا 
ْم َأْكَفْرت  106ش3سبه، فذلك قوله تعالى: } ْت و ج وه ه  وٌه َفَأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّ وٌه َوَتْسَودُّ و ج  ْم َبْعَد َيْوَم َتْبَيضُّ و ج 

وَن {)آل عمران:  ْنت ْم َتْكف ر   (106ِإيَماِنك ْم َفذ وق وْا اْلَعَذاَب ِبَما ك 
. 

 ه وعمه، وكان يقرأ اإِلنجيل.عن سهل مولى عثيمة قال: إنه كان نصرانيًا وكان يتيمًا في حجر أبي



قال: فأخذت مصحفًا لعمي فقرأته، حتى مرت بي ورقة فأنكرت كثافتها فإذا هي ملصقة، ففتفتها فوجدت 
فيها نعت محمد صلى هللا عليه وسلم: أنه ال قصير وال طويل، أبيض، بين كتفيه خاتم النبوة، يكثر 

ة ، ويحتلَ الشاة، ويلبس قميصًا مرقوعًا، وهو من ذرياالحتباء، وال يقبل الصدقة، ويركَ الحمار والبعير
 إسماعيل، اسمه أحمد.

 قال: فجاء عمي فرأى الورقة فضربني، وقال: ما لك وفْتح هذه الورقة؟
 فقلت: فيها نعت النبي أحمد.

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

اإِلسالم بزمان، فيها: بسم هللا وقوله الحق وقول الظالمين في تباب، هذا الذكر ألمة تأتي في آخر 
الزمان، يأتزرون على أوساطهم ويغسلون أطرافهم، ويخوضون البحار على أعدائهم، فيهم صالة لو 

 كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، أو في ثمود ما أهلكوا بالصيحة.
 
خبرني أنهم جاؤوا بها إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقرأوها عليه وأخبروه خبرها، فأمرهم أن فأ

 يضعوها في أضعاف المصحف.
ق بمحمد، وم ر  عن ابن عباس قال: أوحى هللا تعالى إلى عيسى عليه السالم فيما أوحى إليه: أن صدِّ

قت آدم، ولوال محمد ما خلقت الجنة والنار، ولقد أمتك من أدركه منهم أن يؤمنوا به، فلوال محمد ما خل
 خلقت العرش فاضطرب فكتبت عليه ال إله إال هللا محمد رسول هللا فسكن. 

 

ًا، إني مبتعث نبيًّا أميًا أفتح به أذانًا صمًا وقلوبًا غلفوقال وهَ بن منبه: أوحى هللا تعالى إلى شعيا: 
أجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة معقوله، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو 
والمعروف خلقه، والعدل سيرته، والحق شريعته، والهدى إمامه، واإِلسالم ملته، وأحمد اسمه، أهدي به 

، وأعلم به بعد الجهالة، وأكثر به بعد القلة، )وأغني به بعد الَعْيلة( وأجمع به بعد الفرقة، بعد الضاللة
وأؤلف به بين قلوب وأهواء متشتتة وأمم مختلفة، وأجعل أمته خير أمة، وهم رعاة الشمس طوبى لتلك 

 القلوب.
راكَ  وراشليم، يأتيك اآلنأبشري أ«: أوراشليم»وقال أشعياء إليلياء، وهي قرية ببيت المقدس، واسمها 

 الحمار، يعني عيسى، ويأتيك بعده راكَ البعير، يعني محمدًا صلى هللا عليه وسلم.
وروي أن رجاًل من أهل الشام من النصارى قدم مكة، فأتى على نسوة قد اجتمعن في يوم عيد من 



ه أحمد كم نبي يقال لأعيادهم، وقد غاب أزواجهن في بعض أمورهن فقال: يا نساء قريش إنه سيكون في
 فأيتما امرأة منكن استطاعت أن تكون له فراشًا فلتفعل.

 ومضى الرجل فحفظت خديجة حديثه.
 )ذكر النبي صلى هللا عليه وسلم في التوراة(

فر األول من  ومن أعالم نبينا صلى هللا عليه وسلم الموجودة في كتَ هللا القديمة. قول هللا تعالى في السِّ
 براهيم عليه السالم:إل« التوراة »
قد أجبت دعاءك في إسماعيل، وباركت عليه، وكثَّرته وعظَّمته جدًا جدًا، وسيلد اثني عشر عظيمًا، »

 «.وأجعله ألمة عظيمة
 ثم أخبر موسى بمثل ذلك في السفر وزاد شيئًا.

سيدتك  يقال فلما خرجت هاجر من سارة تراءى لها ملك هللا وقال: يا هاجر أمة َسارة، ارجعي إلى
واخضعي لها، فإني سأكثر ذريتك وزرعك حتى ال يحصوا كثرة، وها أنت تحبلين وتلدين ابنًا وتسمينه 

إسماعيل، ألن هللا تعالى قد سمع خشوعك، وتكون يده فوق يد الجميع، ويد  الجميع مبسوطة إليه 
 بالخضوع. 

 

 قال ابن قتيبة: فتدبر هذا القول، فإن فيه دلياًل بّينًا على أن المراد به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 

ألن إسماعيل لم تكن يده فوق يد إسحاق، وال كانت يد إسحاق مبسوطة إليه بالخضوع، وكيف يكون ذلك 
، وهما أبناء إسحاق، فلما بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والملك والنبوة في ولد إسرائيل والعيص

انتقلت النبوة إلى ولد إسماعيل فدانت له الملوك وخضعت له األمم، ونسخ هللا به كل شريعة، وختم به 
النبيين، وجعل لهم الخالفة والملك في آخر الزمان، فصارت أيديهم فوق أيدي الجميع، وأيدي الجميع 

 مبسوطة بالخضوع.بالرغبة إليهم 
 «.جاء هللا من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران»قال: « التوراة »ومن أعالمه في 

وليس بهذا خفاء على من تدبره وال غموض؛ ألن مجيء هللا من سيناء إنزاله التوراة على موسى بطور 
ن ساعير إنزاله على المسيح سيناء، هكذا هو عند أهل الكتاب وعندنا وكذلك يجَ أن يكون إشراقه م

اإِلنجيل، وكان المسيح يسكن ساعير بأرض الخليل بقرية تدعى ناصرة، وباسمها سمي من اتبعه 
نصارى، وكما وجَ أن يكون إشراقه من ساعير بالمسيح فكذلك يجَ أن يكون استعالنه من جبال 

 وهي جبال مكة، وليس بين فاران بإنزاله القرآن على محمد صلى هللا عليه وسلم في جبال فاران،



المسلمين وأهل الكتاب خالف في أن فاران هي مكة. فإن ادعوا أنها غير مكة وليس بنكير من تحريفهم 
 وإفكهم قلنا: أليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاَجر وإسماعيل فاران؟

لُّونا على الموضع الذي استعلن هللا منه واسمه فاران، والنبيِّ الذي  بعد المسيح. أنزل عليه كتاباً  وقلنا: د 
 أو ليس استْعلَن وَعَلن بمعنًى واحد وهما ظهر وانكشف؟

وَّه.  فهل تعلمون ِدينًا ظهر ظهوَر اإِلسالم وفشا في مشارق األرض ومغاربها فش 
ْفر الخامس»قال هللا تعالى لموسى في « : التوراة »ومن أعالمه في   نبيًا من إني أقيم لبني إسرائيل«: السِّ

 إخوتهم مثَلك، أجعل كالمي على فمه. 

 

ول تغلَ ثم تقَفمن )ِمن( إخوة بني إسرائيل إال هو )ابن( إسماعيل، كما تقول: بكٌر وَتْغلَ أبناء وائل، 
 أخو بكر، وبنو تغلَ إخوة بني بكر. ي ْرجع في ذلك إلى أخوَّة األبوين.

فإن قالوا: هذا النبي الذي وعد هللا أن يقيمه لهم هو أيضًا من بني إسرائيل، ألن بني إسرائيل إخوة بني 
 وسى.ائيل مثل مإسرائيل، أْكَذبتهم التوراة وأكذبهم النظر؛ ألن في التوراة أنه لم يقم في بني إسر 

وأما النظر: فإنه لو أراد أني أقيم لهم نبيًا من بني إسرائيل مثل موسى، لقال: أقيم لهم من أْنف سهم مثل 
موسى. ولم يقل من إخوتهم. كما لو أن رجاًل قال لرسوله: ائتني، برجل من بني َتْغلَ بن وائل. فال 

 يجَ أن يأتيه برجل من بني بكر.
 

قول حبقون المتنبىء في زمان دانيال قال حبقون: جاء هللا من التيمن والقديس  من  قال ابن قتيبة: ومن
 جبال فاران، فامتألت األرض من تحميد أحمد وتقديسه، ومَلك األرَض بيمينه ورقاَب األمم.

 قال: وقال أيضًا: تضيء لنوره األرض وت ْحَمل خيل ه في البحر.
ا م حبقون: وست ْتِرع في قسيك إتراعًا وترتوي السهام بأمرك يوزاد في بعض أهل الكتاب: أنه قيل في كال

 محمد ارتواًء.
 وهذا إفصاح باسمه وصفاته.

فإن ادَّعوا أنه غير نبينا ـ وليس ذلك بن كٍر من جْحدهم وتحريفهم: َفمْن أحمد  الذي امتألت األرض من 
 تحميده، والذي جاء من جبال فاران فمَلك األرض ورقاب األمم.

رَّت به نفسي.قال   ابن قتيبة: ومن ذكر َشْعيا له عن هللا عز وجل: عبدي الذي س 
 وترجمه آخر فقال: عبدي، ِخيرتي، رضى َنْفسي، أ فيض عليه روحي. 

 



وترجمه آخر فقال: أنزل عليه وحيي، َفيظهر في األمم عْدله، ويوصي األمم بالوصايا، ال يضحك وال 
مَّ، ويحيي القلوب الغ ْلف، وما أعطيته  ي ْسمع صوته في األسواق، يفتح العيون العور، وي ْسمع اآلذاَن الصُّ

يََّة وسكاَنها، يهللون ال أعطي أحدًا غيَره، أحمد  ي حمد هللا حمدًا حديثًا، يأتي من أقصى األرض، ي ْفرح الَبرِّ
 هللا على كل َشَرف، ويكبرونه على كل رابية.

وزاد آخر في الترجمة: ال يْضع ف وال ي ْغَلَ، وال يميل إلى الهوى، وال ي ْسمع في األسواق صوت ه، وال ي ذل 
ديقين، وهو ركن  المتواضعين، وهو نور هللا الذيالصالحين الذين هم كالقصبة الضعيف  ة، بل يقوِّي الصِّ

تي وينقطع به الع ْذر، وإلى َتْوراته تنقاد الجن.  ال ي ْطفأ وال يخصم حتى يثبِّت في األرض ح جَّ
 وهذا إفصاح باسمه وبصفاته.

 فإن قالوا: أي توراة له؟
 قلنا: أراد أنه يأتي بكتاب يقوم مقام التوراة لكم.

منه قول كعَ: شكا بيت  المقدس إلى هللا تعالى الخراَب، فقيل له: أَلْبِدلنَّك توراًة م حدثة، وعمَّااًل و 
م ْحَدثين، يزفون بالليل زفيَف النسور، ويتحننون عليك كما تتحنن الحمامة على بْيضها، ويمألونك خدودًا 

دًا. جَّ  س 
ظَّمت ك بالحق، وجعلتك نور األمم وعهَد الصْيفون، أنا هللا، ع»قال ابن قتيبة: ومن ذكر شعيا له قال: 

 «.لتفتح أعين العميان، وت ْنقذ األْسرى من الظلمات إلى النور
 «.إيليا من سلطان ه على كتفه»قال: وقال في الفصل الخامس: 

 ةيريد: عالمة نبوته على كتفه هذا في التفسير السرياني. فأما في العبراني فإنه يقول: على كتفه عالم
 النبوة.

 

ب ور:  الحون، سبِّحوا الربَّ تسبيحًا حديثًا، سبحوا الذي هيكله الص»قال ابن قتيبة: وِمن ذكر داود له في الزَّ
د الصالح ليفرح إسرائيل بخالقه وبيوت صهيون، من أجل أن ين هللا اصطفى له أمَّته وأعطاه النصر وشدَّ

منه بالكرامة، يسبِّحونه على مضاجعهم ويكبِّرون هللا بأصوات مرتفعة، بأيديهم سيوف ذات شْفرتين، 
 «.لينتقموا )هلل( من األمم الذين ال يعبدونه، يوثقون ملوكهم بالقيود وأشرافهم باألغالل

 التي سيوفها ذات شْفرتين من غير العرب؟قال ابن قتيبة: فمن هذه األمة 
 ومن المنتِقم بها من األمم الذين ال يعبدونه؟

 ومن المبعوث بالسيف من األنبياء غير نبينا صلى هللا عليه وسلم؟
تقلَّْد أيها الجبار السيف، فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك، »قال ابن قتيبة: وفي مزمور آخر: 



ون تحتك وِسهام ك مسنونة،  «.واألمم يخرُّ
 فَمْن متقلِّد  السيف من األنبياء غير  نبينا صلى هللا عليه وسلم؟

 وَمْن خرَّت األمم تحته غيره صلى هللا عليه وسلم؟
 وَمْن ق ِرنت شرائعه بالهْيبة، فإما القبول أو الجزية أو السيف؟

َِ »ونحوه قوله صلى هللا عليه وسلم:   « .ون ِصْرت  بالرُّْع
 أن هللا أظهره من صيفون إكلياًل محمودًا.»: وفي مزمور آخر: قال

 ضرب اإِلكليل مثاًل للرياسة واإِلمامة ومحمود: هو محمد صلى هللا عليه وسلم.
أنه يحوز من البحر )إلى النهر( ومن لدن األنهار )إلى األنهار( إلى منقطع »قال: وفي مزمور آخر: 

د ه على ر كبهم ويلحس أعداؤه التراب، تأتيه الملوك بالقرابين وتسجاألرض، وأن تخر أهل الجزائر بين يدي
له، وتدين له األمم بالطاعة واالنقياد، ألنه يخلِّص المضطهد البائس ممن هو أقوى منه، وينقذ الضعيف 

الذي ال ناصر له، ويرأف بالضعفاء والمساكين، وأنه ي ْعَطى من ذهَ بالد َسَبأ، ويصلى عليه في كل 
 «. يبارك في كل يوم، ويدوم ِذْكر ه إلى األبدوقت، و 

 

، ومن لى منقطع األرضقال ابن قتيبة: فمن هذا الذي ملك ما بين البحر والنهر وما بين ِدْجلة والفرات إ
 ذا الذي يصلَّى عليه وي بارك في كل وقت من األنبياء غيره؟

نة، حتى َيْعلم الناس أنه بشر»قال داود: « الزبور»قال: وفي موضع آخر من   .«اللهم ابعث حامل السُّ
لم عوهذا إخبار عن المسيح وعن محمد صلى هللا عليه وسلم قبلهما بأحقاب. يريد: ابعث محمدًا حتى يَ 

 الناس أن المسيح بشٌر.
 ي ْعلم داود أنهم سيدَّعون للمسيح ما ادَّعوا.

قيل لي: قْم نظارا فانظر ما ترى فخبِّر به قلت: أرى راكبْين م ْقبلين، أحدهما على »قال: وفي شعيا: 
 «.حمار واآلخر على جمل، يقول أحدهما لآلخر: سقطْت بابل وأصنامها المنجرَّة

 
َ  الحم ار عندنا وعند النصارى هو المسيح، فإذا كان صاحَ الحمار المسيح فلَم ال يكون قال: فصاح

 محمد صلى هللا عليه وسلم صاحَ الجمل؟
أو ليس سقوط بابل واألصنام المنجرَّة به وعلى يديه، ال بالمسيح؟ ولم يزْل في إقليم بابل ملوك يعبدون 

 وب الجمل أشهر  من المسيح بركوب الحمار؟األوثان من لدن إبراهيم عليه السالم. أو ليس هو برك
 «(اإِلنجيل»)ذكر النبي صلى هللا عليه وسلم في 



 «:اإِلنجيل»قال ابن قتيبة: فأما ذْكر النبي صلى هللا عليه وسلم في 
أنا أذهَ وسيأتيكم الفار قليط روح الحق الذي ال يتكلَّم مْن ِقبل نفسه، إنما هو »قال المسيح للحواريين: 

ل له، وهو يْشهد عليَّ وأنتم تشهدون ألنكم مع من َقبل الناس، وكلُّ شيء أعده هللا لكم يخبركم كما يقا
 «.به

الفار قليط ال يجيئكم ما لم أذهَ، فإذا جاء وبَّخ العالم »قال: وفي حكاية يوحنا عن المسيح أنه قال: 
م بالغيوب سوسكم بالحق، ويخبركعلى الخطيئة، وال يقول من تلقاء نفسه، ولكنه مما يسمع به يكلمكم، وي

 «.والحوادث
 «. إن الفار قليط روح الحق الذي يرسله أبي باسمي، هو يعلمكم كلَّ شيء»قال: حكاية أخرى: 

 

 .«إني سائٌل أبي أن يبعث إليكم فاراقليطًا آخر، يكون معكم إلى األبد، يعلمكم كل شيء: »وقال
إن البشير ذاهَ، والفار قليط من بعده يجيء لكم باألسرار ويفسر لكم كلَّ شيء، »وفي حكاية أخرى: 

 «.وهو يشهد لي كما شهدت له، فإني أجيئكم باألمثال وهو يأتيكم بالتأويل
 : وهذه األشياء على اختالفها متقاربة.قال ابن قتيبة

ٌة.  وإنما اختلفت ألن َمْن نقل اإِلنجيل عن المسيح عدَّ
 فمْن هذا الذي هو روح الحق ال يتكلم إال بما يوحى إليه؟

 ومن العاقَ للمسيح والشاهد له بأنه قد بلَّغ؟
ع الشمس من مغربها ومن الذي أخبر بالحوادث في األزمنة، مثل خروج الدجال وظهور الدابة وطلو 

وأشباه هذا، وبالغيوب من أمر القيامة والحساب والجنة والنار وأشباه ذلك، مما لم ي ْذكر في التوراة 
 واإِلنجيل، غير نبينا صلى هللا عليه وسلم؟

 أنه لما حبس يحيى بن زكريا لي ْقتل بعث تالميذه إلى المسيح وقال:«: إنجيل متَّى»قال ابن قتيبة: وفي 
 له أنت هو اآلتي أو نتوقع غيرك؟ قولوا

الحق اليقين أقول لكم، إنه لم تق م النساء  عن أفضل من يحيى بن زكريا، وإن »فأجابه المسيح وقال: 
التوراة وكتَ األنبياء يتلو بعضها بعضًا بالنبوة والوحي حتى جاء يحيى، فأما اآلن فإن شئتم فاقتلوا، فإن 

 «.له أذن سامعة فليسمع الياهو م ْزمع أن يأتي، فمن كانت
 

 قال ابن قتيبة: وليس يخلو هذا االسم من إحدى خالل:
َيَأيَُّها الَِّذيَن 51ش5فغيروا االسم، كما قال هللا تعالى: }س« إن أحمد م ْزمع أن يأتي»إما أن يكون قال: 



ْم َأوْ  ه  ْم مِّ َءاَمن وْا اَل َتتَِّخذ وْا اْلَيه وَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَيآَء َبْعض  ْم ِإنَّ َّللاََّ اَل ِلَيآء  َبْعٍض َوَمن َيَتَولَّه  نك ْم َفِإنَّه  ِمْنه 
 َيْهِدى اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن {

 (51)المائدة: 
 جعلوه إيليا. 

 

وإيل هو هللا عز وجل، ومجيء هللا هو مجيء رسوله « إن إيل مزمع أن يأتي»وإما أن يكون قال: 
أراد جاء موسى من سيناء بكتاب هللا، ولم يأت كتاٌب « جاء هللا من سيناء»بكتابه، كما قال في التوراة: 

 لمسيح إال القرآن.بعد ا
وإما يكون أراد النبيَّ المسمى بهذا االسم، وهذا ال يجوز عندهم ألنهم مجمعون على أنه ال نبيَّ بعد 

 المسيح.
 )ذكر مكة والحرم والبيت في الكتَ المتقدمة(

 قال ابن قتيبة: ذكر مكة والحرم والبيت في الكتَ المتقدمة:
المدن قصور  آل قيدار، يسّبحون، ومن رؤوس الجبال ينادون، إنه ستملؤ البادية و «: »شعيا»وفي كتاب 

 «.هم الذين يجعلون هلل الكرامة، ويبث ون تسبيحه في البر والبحر
 .«أرفع علمًا لجميع األمم من بعيد في ْصفر بهم من أقاصي األرض فإذا هم سراع يأتون »وقال: 

 سماعيل بإجماع الناس.قال ابن قتيبة: وبنو قيدار هم العرب، ألن قيدار هو ابن إ
 والعلَم الذي ي رفع هو النبوة.

والصفير بهم: دعاؤهم من أقاصي األرض للحج فإذا هم سراع يأتون. وهو نحو قول هللا تعالى: 
ن ِفى النَّاِس ِباْلَحجِّ َيْأت وَك ِرَجااًل َوَعَلى ك لِّ َضاِمٍر َيْأِتيَن ِمن ك لِّ َفجٍّ َعمِيٍق { )الح27ش22}س  (27: جَوَأذِّ

با قومًا فيأتون من المشرق مجيبين أفواجًا «: »شعيا»وفي موضع آخر من كتاب  سَيْبعث من الصَّ
من  والصبا يأتي من مطلع الشمس، يبعث هللا« كالصعيد كثرًة، ومثل الطيَّان الذي يدوس برجليه الطين

 هناك قومًا من أهل خراسان وما ضاهاها.
با  َِّ الصَّ فيأتون مجيبين بالتلبية أفواجًا كالتراب كثرة و)من( مثل الطيان الذي فمن الذي هو نازل بمه

 يدوس برجليه الطين؟
 يريد أن منهم رجااًل كالِّين، وقد يجوز أن يكون أراد الهْرولة إذا طافوا بالبيت.

هو قال الرب السيد: هأنا ذا مؤسس بصهيون و »قال ابن قتيبة: وقال في ذكر الحَجر المْسَتلم: قال شعيا: 
 «.بيت هللا حجرًا في زاوية مكرَّمة



 
 والحجر في زاوية البيت، والكرامة أن يْستلم وي لثم. 

 

 وقال شعيا في ذكر مكة:
 سيري واهتّزي أيتها العاقر لم تلد، وانطقي بالتسبيح وافرحي إذ لم تحبلي، فإن أهلك يكونون أكثر من»

 «.أهلي
 يعني بأهله أهَل بيت المْقدس من بني إسرائيل.

 أراد أن أهل مكة يكونون بمن يأتيهم من الحجاج والعمَّار أكثر من أهل بيت المقدس.
فشبه مكة بامرأة عاقر لم تلْد، ألنه لم يكن فيها قبَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال إسماعيل وحده، 

 ولم ينزل بها كتاب.
أن يكون أراد بالعاقر بيَت المقدس، ألنه بيت األنبياء ومهبط الوحي، وال يشبَّه بالعاقر من  وال يجوز

 النساء.
 أيضًا مْن ذكر مكة:« شعيا»وفي 

قد أقسمت  بنفسي كقسمي أيام نوح اال أغرق األرَض بالطوفان، كذلك أقسمت  أن ال أسخط عليك وال »
 «.متي عليك ال تزولأرفضك، فإن الجبال تزول والقالع تنحط، ونع

يا مسكينة يا مضطهَدة هأنا ذا باٍن بالحسن حجارتك، ومزيِّنك بالجواهر، ومكلٌِّل باللؤلؤ سقفك، »ثم قال: 
وبالزَّبْرجد أبوابك، وتبعدين من الظلم فال تخافي، ومن الضعف فال تضعفي، وكل سالح يصنعه صانٌع 

 «.مة تفلحين معهافال يعمل فيك، وكل لسان وكل لغة تقوم معك بالخصو 
يك هللا اسمًا جديداً »ثم قال:   «.وسيسمِّ

 يريد أنه سمي المسجد الحرام وكان قبل ذلك يسمى الكعبة.
 «.فقومي فأشرقي، فإنه قد دنا نورك ووقار هللا عليك»
انظري بعينك حولك، فإنهم مجتمعون، يأتيك بنوك وبناتك غدّوًا فحينئذ تسرِّين وتْزهرين، ويخاف عدوك »
 «.شبع قلبك، وكل غنم قيدار مجتمعٌة إليك، وسادات بناوت يخدمونكوي

 وبناوت هو ابن إسماعيل.
 وقيدار هو أبو النبي صلى هللا عليه وسلم وهو أخو بناوت.

 .«وتفتح أبوابك دائمًا الليل والنهار، ال تغلق، ويتخذونك قبلًة، وت ْدعين بعد ذلك مدينَة الرَّب»ثم قال: 



 وجل.أي: بيت هللا عز 
 «: شعيا»وفي موضع آخر من 

 

أجل أنه يصل إليك ذخائر البحر، ويحج إليك  ارفعي بصرك إلى ما حولك تستبهجين وتفرحين، من»
عساكر األمم، حتى تعمرك قطر اإِلبل المؤبَّلة، وتضيق أرضك عن القطرات التي تجمع إليك، وتساق 

 «.إليك كباش مْدين، ويأتيك أهل سبأ وتسير إليك بأغنام قيدار، ويخدمك رجاالت بناوت
 ل.يعني سدنة البيت، إنما هم من ولد بناوت بن إسماعي

 )ذكر طريق مكة في شعيا(
 «:شعيا»قال ابن قتيبة: ذكر  طريق مكة في 

 
 عن هللا تعالى:« شعيا»وفي 

 «.إني أْعطي البادية كرامة لبنان وبها الكرمال»
 والكرمال ولبنان: الشام وبيت المقدس.

  عليه وسلم.هللا يريد أجعل الكرامة التي كانت بالوحي هناك وظهور األنبياء، للبادية بالحج وبالنبي صلى
وتشق في البادية مياه وسواق في أرض الفالة، وتكون الفيافي واألماكن العطاش ينابيع ومياهًا، ويصير »

ة، وطريق الحرم ال يمرُّ به أنجاس األمم، والجاهل به ال يصل هناك، وال يكون به سباع وال  هناك محجَّ
 «.أسد، ويكون هناك ممر المخلصين

لك الكرمة ما تلبث ت»أنه ذكر معاصي بني إسرائيل وشبَّههم بَكْرمة عداها فقال: «: حزقيل»وفي كتاب 
مائم ثمارها، فعند ذلك غ رس غْرٌس في البْدو  أن قلعت بالسخطة، ورمي بها على األرض، وأحرقت السَّ
في األرض المهملة العطشى، وخرجت من أغصانها العاضلة ناٌر أكلت ثمار تلك، حتى لم توجد فيها 

 «.ا قوية وال قضيَعص
 )ذكر الحرم في كتاب شعيا(

 «:شعيا»قال ابن قتيبة: ذكر الحرم في كتاب 
وكذلك جميع السباع ال تؤذي وال تفسد في كل َحَرمي، ثم ترى « إن الذئَ والجمل فيه يرعيان معاً »قال: 

 لَ والحرصتلك الوحوش إذا خرجت من الحرم عاودت الذُّعر وهربت من السباع، وكان السبع في الط
 في الصيد كما كان قبل دخوله الحرم.



 )ذكر أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم وذكر يوم بدر(
 قال ابن قتيبة: ذكر أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم وذكر يوم بدر: 

 

يدوسون األمم كدياس البيادر، وينزل البالء بمشركي العرب »قال شعيا: وذكر قصة العرب يوم بدر: 
 «.ويهزمون 
 «.ينهزمون بين يَدْي سيوف مسلولة وقسَي موتورة ومن شدة الملحمة»ثم قال: 

اهره، أهل الكتاب، يتلونه وال يجحدون ظ قال ابن قتيبة: فهذا ما في كتَ هللا المتقدمة الباقية في أيدي
خال اسم نبينا عليه السالم، فإنهم ال يسمحون باإِلقرار به تصريحًا، ولن يعبأ ذلك عنهم، ألن اسم النبي 

 فمشقح هو محمد صلى هللا عليه وسلم بغير شك.« مشقَّح»صلى هللا عليه وسلم بالسريانية عندهم 
« فمشقح» «شقحاً »فإذا كان الحمد « الحمد هلل»إذا أرادوا أن يقولوا: « ناشقحًا إلله»واعتباره أنهم يقولون: 

 محمد صلى هللا عليه وسلم.
 وألن الصفات التي أقروا بها هي وفاٌق ألحواله وزمانه وَمخَرجه ومبعثه وشْرعته.

ته، ومن و فليدلُّونا على من له هذه الصفات، ومْن خرَّت األمم بين يديه وانقادت لطاعته واستجابت لدع
َ  الجمل الذي هلكت بابل وأصنامها به، وأين هذه األمة من ولد قيدار بن إسماعيل الذي ينادون  صاح

 من رؤوس الجبال بالتلبية واألذان، والذين بثوا تسبيحه في البر والبحر؟
 

 هيهات أن يجدوا ذلك إال في محمد وأمته.
م يكن فيما أودع في القرآن من ذكر ما في كتبه قال ابن قتيبة: ولو لم تكن هذه األخبار في كتبهم لم

 دليل.
َنآ70ش7كقوله تعالى: }س نَت  َقال و?ْا َأِجْئَتَنا ِلَنْعب َد َّللاََّ َوْحَده  َوَنَذَر َما َكاَن َيْعب د  َءاَباؤ َنا َفْأِتَنا ِبَما َتِعد  ِإن ك 

اِدِقيَن {)األعراف:   (70ِمَن الصَّ
. 

وَن {)آل عمران: ياأَْهَل الْ 70ش3وقوله: }س وَن ِبَأَياِت َّللاَِّ َوَأنت ْم َتْشَهد   (70ِكَتاِب ِلَم َتْكف ر 
ْم َلَيْكت م  146ش2وقال: }س ْنه  وَن اْلَحقَّ َوه ْم الَِّذيَن آَتْيَناه م  اْلِكَتاَب َيْعِرف وَنه  َكَما َيْعِرف وَن َأْبَنآَءه ْم َوِإنَّ َفِريًقا مِّ
 َيْعَلم وَن {
 (146)البقرة: 

 . 



 

وْا َلْسَت م ْرَساًل ق ْل َكَفى ِباَّللَِّ َشِهيدًا َبْيِني َوَبْيَنك ْم َوَمْن ِعنَده  43ش13وقال: }س  ِعْلم  َوَيق ول  الَِّذيَن َكَفر 
 اْلِكَتاِب {
 (43)الرعد: 

. 
فكيف جاز لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يحتج عليهم بما ليس عندهم ويقول: من عالمة نبوتي 

 أنكم تجدوني مكتوبًا عندكم. وهم ال يجدونه، وقد كان غنيًّا أن يدعوهم بما ينفرهم.
 ولما تيقن بالحال عبدهللا بن سالَم ومْن أسلم أسلموا.

ون به، ويِعدون بظهوره، قلت: وما زال أهل الكتا ب يعرفون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بصفاته، ويقرُّ
ييِّ ابن  ويوصون أهاليهم باإِليمان به، فلما ظهر آمن عقالؤهم، وحمل الحسد  آخرين على العناد كح 

ْلت.  أخطَ، وأبي عامر الراهَ، وأمية بن أبي الصَّ
وصنفوا كتبًا يذكرون فيها صفاته التي في التوراة  وقد أسلم جماعة من علماء متأخري أهل الكتاب،

 واإِلنجيل.
َ  ممن يتيقَّن وجود الحق ثم يحمله الحسد على الرضا بالخلود في النار.  فالعج

 
 الباب الخامس

في إعالم كعَ بن لؤي بن كعَ بن غالَ ببعثة رسول هللا صلى هللا عليه وسلملما كان يسمع من أهل 
 الكتاب

بن عوف قال: كان كعَ بن ل ؤّي بن غالَ بن فْهر بن مالك، يجمع قومه يوم الجمعة، عن عبد الرحمن 
وبة»وكانت قريش تسمي الجمعة:  ، فيخطبهم فيقول: أما بعد، فاسمعوا وتعلَّموا، وافهموا واعلموا، ليٌل «َعر 

ن كاآلخرين، ساٍج ونهار ضاح، واألرض مهاٌد، والسماء بناء، والجبال أوتاد، والنجوم أعالم واألولو 
 واألنثى والذَّكر، والزوج وما يهيج إلى بلًى صائرون. فصلوا أرحامكم، واحفظوا أصهاركم، وثمِّروا أموالكم.

فهل رأيتم مْن هالك َرَجع، أو ميت ن شر؟ الدار أماَمكم، والظنُّ غير ما تقولون، حَرَمكم زينوه وعظموه 
كوا به، فسيأتي له نبأ عظيم وسيخرج منه ن  بي كريم. ثم يقول:وتمسَّ

 نهاٌر وليٌل كلَّ أْوٍب بحادثٍ 
 سواٌء علينا ليل ها ونهار ها

با  يؤوبان باألحداث حين تأوَّ
 وبالنِّعم الضافي علينا ستور ها 



 

 على غفلٍة يأتي النبيُّ محمدٌ 
 في ْخبر أخبارًا َصد وٌق خبيرها

ََ الجَمل، وألْرقْلت فيها إرقال  ْبت  فيها َتنصُّ ثم يقول: وهللا لو كنت  فيها ذا سْمع وبصر ويد ورجل لتنصَّ
 الفحل.

 يا ليتني شاهد فحواء َدْعوته
ْذالناحيَن العشيرة َتْبغي ا  لحقَّ خ 

 وكان بين موت كعَ بن لؤي وبين مبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خمسمائة سنة وستون سنة.
 

 الباب السادس
 في ذكر منام رآه َنْصر  بن ربيعة اللَّْخمي يدل على وجود نبينا صلى هللا عليه وسلم

ير:  قال أهل السَّ
مًا إال جمعه إليه، وقال لهم: إني رأيت رؤيا رأى َنْصر  بن ربيعة رؤيا هالته، فلم يَدْع كا هنًا وال منجِّ

 هاَلْتني، فأخبروني بتأويلها.
ْصها علينا.  فقالوا: اقص 

 فقال: إنه ال َيْعرف تأويلها إال من َعَرفها َقْبل أن أخبره بها.
 قالوا: فإن كنت تريد ذلك فابعث إلى َسطيح وشَق. وهما اسم كاهنين.

 ح فقال )له(: إني رأيت رؤيا هالتني فإن أصبتها أصبَت تأويلها.فبعث إليهما فقدم سطي
ْمجمة. َمَمًة خرجت من ظ لمة، فوقعت بأرٍض َتِهمة فأكلت منها كلَّ ذات ج   فقال: رأيت ح 

 فقال الملك: ما أخطأَت منها شيئًا يا سطيح، فما عندك فيها؟
 ش، فليملكن ما بين أْبين إلى ج َرش،قال: أحلف بما بين الَحرَّتين من َحنش، لتهبطن أرضكم الَحبَ 

 فقال له الملك: وأبيك إن هذا لنا لغائظ موجع، فمتى هو؟ أفي زماني أم بعده؟
 قال: ال، بل بعده بحين، الحين  من ستين إلى سبعين.

 قال: فهل يدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع؟
 اربين.قال: ال بل ينقطع لبضع وتسعين يمضين من السنين، ثم يخرجون منها ه

 قال: ومن يلي ذلك؟
 قال: إرم ذي يزن، يخرج عليهم من َعدن، فال يترك أحدًا منهم باليمن.

 قال: أفيدوم ذلك؟



 قال: ال بل ينقطع.
 قال: ومن يقطعه.

.  قال: نبيٌّ زكي، يأتيه الوحي من )ِقَبل( العليِّ
 قال: ومن هذا النبي؟

 ر، يكون الم لك في قومه إلى آخر الدهر.قال: رجل مْن ولد غالَ بن فهر بن مالك بن النَّْض 
 قال: وهل للدهر من آخر؟ 

 

 قال: نعم، يوم ي جمع فيه األولون واآلخرون، ويْسعد فيه المحسنون ويشقى به المسيئون.
 قال: أحق ما تخبرني به؟

فق، والغسق، والفلق، إن ما أن  بأتك به لحق.قال: نعم، والشَّ
فلما فرغ قدم شقٌّ فقال له: إني رأيت رؤيا فأخبرني بها. فأخبره كما قال سطيح، وأخبره بتقلَ الممالك 

 على نحو ما قال سطيح، إلى أن قال:
 ثم يأتي رسوٌل يأتي بالحق والعدل، يكون الم لك في قومه إلى يوم الفْصل.

 قال: وما يوم الفْصل؟
 ة، ويجمع الناس للميقات.قال: يوم تجزى فيه الوالد

 
 الباب السابع

 في ذكر نَسَ نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم
هو: محمد، بن عبدهللا، بن عبد المطلَ، بن هاشم، بن عبد مناف، بن ق صي، بن كالب، بن م رَّة، بن 

ن م ضر، ب كعَ، بن لؤّي، بن فهر، بن مالك، بن النَّضر، بن كنانة، بن خزيمة، بن  م ْدركة، بن الياس،
 بن نزار، بن َمعد، بن عدنان.

 وال يختلف النسابون إلى: عدنان.
ثم يختلفون فيما بعده، فبعضهم يقول: عدنان بن أّد، بن الهميسع، بن حمل بن قيدار، ابن إسماعيل بن 

 إبراهيم.
 وبعضهم يقول: عدنان من غير ذكر: أد بن أدد.

 « .لثََّرى عْدنان  بن  أ َدِد بِن ل ؤيِّ بِن أْعَراِق ا»م أنه قال: وفي حديث أم سلمة عن النبي صلى هللا عليه وسل
قالت أم سلمة: فزيد هو: الهميسع. ويرى هو: نْبت. وأعراق الثرى هو: إسماعيل. كذلك حكى الزبير بن 



 بكار.
 ثرى.لوحكى أيضًا أن أعراق الثرى: إبراهيم، ألنهم لما رأوه لم يحترق بالنار قالوا: ما هو إال أعراق ا

ثنا عن أبي أحمد العسكري أنه قال: إنما هو زيد مثل اسم أبي دالمة.  وهكذا ضبط لنا زيد. وقد حدَّ
 عن عروة قال: ما وجدنا أحدًا يعرف ما وراء عدنان.

 وقال ابن أبي خيثمة:
 ما وجدنا في علم عاِلم وال شْعر شاعر أحدًا يعرف ما وراء معدِّ بن عدنان بَثبت.

 
 الباب الثامن

 في ذكر طهارة آبائه وشرفهم
 عن واثلة بن األسقع أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

 

، واْصَطَفى مْن َبِني إْسَماِعيَل َبِني ِكَناَنَة، واْصَطَفى ِمن َبِني إنَّ » َّللاََّ اْصَطَفى ِمن َوَلِد إْبَراِهيم إْسَماِعْيل 
 « .ِكَناَنَة ق َرْيًشا، واْصَطَفى من ق َرْيٍش َبِني َهاِشم، واْصَطَفاِني من َبِني َهاِشم

 انفرد بإخراجه مسلم.
 لت: قال النبي صلى هللا عليه وسلم:عن عائشة رضي هللا عنها قا

اًل أْفَضَل ِمن م َحمٍَّد صلى هللا عليه وسلم، وقَ » ْبت  لَ َقاَل ِجْبِرْيَل: َقَلْبت  َمَشاِرَق األْرِض ومَغاِرَبَها َفَلْم َأِجْد َرج 
 « .َمَشاِرَق األْرِض وَمَغاِرَبَها َفَلْم َأِجْد َبْيًتا أْفَضَل من َبْيِت َبِني َهاِشمٍ 

 عن أبي هريرة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:
ْنت  ِفيه»  . «ب ِعْثت  من َخْيِر ق روِن َبِني آَدَم َقْرَنًا َفَقْرنًا، َحتَّى ب ِعْثت  مَن الَقْرِن الذي ك 

عن العباس بن عبد المطلَ قال: قلت: يا رسول هللا، إن قريشًا جلسوا فتذاكروا أحسابهم، فجعلوك مثل 
 في َكْبوة من األرض. نخلة تنبت

مَّ حيَن إنَّ َّللاََّ عزَّ وَجلَّ يوَم َخَلَق الَخْلَق َجَعَلِني في َخْيِرِهم، ث»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
لب يوَت َجَعَلِني ا َفَرَقه م َجَعَلني في َخْيِر الَفِريَقْين، ثمَّ ِحيَن َجَعَل الَقَباِئَل َجَعَلِني في َخيِر َقِبْيَلٍة، ثمَّ حيَن َجَعلَ 

 « .من َخيِر بي وِتهم، فَأنا َخْير ه م َبْيتًا وَخْير ه م َنْفًسا
وقال ربيعة: إن ناسًا من األنصار قالوا للنبي صلى هللا عليه وسلم: إنا نسمع من قومك حين يقول القائل 

 منهم: إنما مثل محمد مثل نخلة تنبت في ِكبا.
من َخيِر  َأال إنَّ هللا َخَلَق َخْلَقه ، ث مَّ َفرَقَهَم ِفْرَقَتين، َفَجَعلِني»سلم: فقال رسول هللا صلى هللا عليه و 



 . «الَفريَقين، ثمَّ َجَعَله م َقَباِئَل َفَجَعِلني في َخيِرِهم َقبِيلًة، فأنا خير كم  بَيْتًا وخَير كم َنفَساً 
 الكبا: مقصور، وهو الكناسة.

 .قال األصمعي: فإذا مدَّ فهو البحر
 قال َشّمر: ولم يسمع الكبوة. 

 

 
 اب التاسعالب

 في بيان أن جميع العرب ولدوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
عن ابن عباس قال: لم يكن بطن من قريش إال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيهم قرابة، فنزلت: 

اِلَحاِت ق ل23ش42}س ر  َّللاَّ  ِعَباَده  الَِّذيَن َءاَمن وْا َوَعِمل وْا الصَّ َة الَّ أَ  َذِلَك الَِّذى ي َبشِّ ْسَئل ك ْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودَّ
ْسنًا ِإنَّ َّللاََّ َغف وٌر َشك وٌر {  ِفى اْلق ْرَبى َوَمن َيْقَتِرْف َحَسَنًة نَِّزْد َله  ِفيَها ح 

 (23)الشورى: 
. 

 أي: إال أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم.
 }قل ال أسألكم عليه أجرًا إال المودة في القربى{ .وقال الشعبي: أكثر الناس  علينا في هذه اآلية: 

 أي: إال أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم.
فكتبت إلى ابن عباس، فكتَ ابن عباس: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان واسط النسَ في 

ًا إال المودة أجر  قريش، لم يكن حيٌّ من أحياء قريش إال وقد ولدوه، فقال هللا تعالى: } قل ال أسألكم عليه
 في الق ْربى{ .

وا قرابتي منكم وتحفظوني في ذلك.  أي: تودُّ
ْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحِريٌص 128ش9عن ابن عباس في قوله تعالى: }س ْن َأنف ِسك  وٌل مِّ َلَقْد َجآَءك ْم َرس 

 (128َعَلْيك ْم ِباْلم ْؤِمِنيَن َرء وٌف رَِّحيٌم {)التوبة: 
. 

 ليس من العرب قبيلة إال ولدت النبي صلى هللا عليه وسلم مضريَّها، وربيعيَّها، ويمانيَّها. قال:
 

 الباب العاشر
لْدت  ِمن ِنَكاٍح ال ِمن ِسَفاحٍ »في قوله عليه السالم:   «و 



ٍح، اَخَرْجت  من ِنَكاٍح، ولْم أْخر ْج ِمن ِسفَ »عن علي بن أبي طالَ: أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 
ْن آَدَم إلى أْن َوَلَدِني أِبي وأ ِمّي، ولْم ي ِصْبِني ِمن ِسَفاِح الَجاِهِليَِّة َشْيءٌ   « . من َلد 

 

َزل َّللاَّ  َلْم َيْلَتِق أَبَواَي َقطُّ َعلى ِسَفاٍح، لْم يَ »عن ابن عباس: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
َبِة إلى األْرَحاِم الطَّاِهَرِة م َصفَّى م   ل ِني من األْصالِب الطَّيِّ ْعَبتَ َيْنق  َ  ش  اِن إال ك نت  في َهذَّبًا، وال تَتَشعَّ

 « .َخيِرِهما
 

 الباب الحادي عشر
 في ذكر منام رآه عبد المطلَ يدل على وجود رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

قال عبد المطلَ: بينا أنا نائم في الحجر رأيت رؤيا هالتني، ففزعت منها فزعًا شديدًا، فأتيت كاهنة 
 مطرف خَز وَجمتي تضرب منكبي. قريش وعليَّ 

فلما نظرت إلي عرفت في وجهي التغير، وأنا يومئذ سيد قومي فقالت: ما بال سيدنا قد أتانا متغير 
 اللون؟ هل رابه من حدثان الدهر شيء؟

فقلت لها: بلى، وكان ال يكلمها أحد من الناس حتى يقبل يدها اليمنى، ثم يضع يدها على أم رأسه، ثم 
 ته، ولم أفعل ألني كنت كبير قومي.يبدو بحاج

ها السماء، فضربت بأغصانها  فجلست فقلت: إني رأيت الليلة وأنا نائم كأن شجرة نبتت، قد نال رأس 
المشرق والمغرب وما رأيت نورًا أزهر منها، أعظم من نور الشمس بتسعين ضعفًا. ورأيت العرب والعجم 

وارتفاعًا، ساعة تخفى وساعة تزهر، ورأيت رهطًا من  ساجدين لها، وهي تزداد كل ساعة عظمًا ونوراً 
قريش قد تعلقوا بأغصانها، ورأيت قومًا من قريش يريدون قطعها، فإذا دنوا منها أخَّرهم شاب، لم أر قط 

أحسن منه وجهًا وال أطيَ منه ريحًا، فيكسر أظهرهم ويقلع أعينهم، فرفعت يدي ألتناول منها قسمًا فقال 
 فيها. لي: ال نصيَ لك

 فقلت: ومن له نصيَ؟
 فقال: النصيَ لها وللذين تعلقوا بها وسبقوك إليها. فانتبهت فزعًا مرعوبًا.

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

 ثم قالت ألبي طالَ: لعلك أن تكون عم هذا المولود. 

 



فكان أبو طالَ يحدث بهذا الحديث، والنبي صلى هللا عليه وسلم قد خرج ويقول: كانت الشجرة وهللا أعلم 
 أبا القاسم األمين.

 قال له: أال تؤمن به؟في
 فيقول: السبة والعار

 
 الباب الثاني عشر

 في ذكر منام رآه خالد بن سعيد بن العاص يدل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
عن خالد بن سعيد: قال: كنت ذات ليلة نائمًا قبل أن يبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: رأيت 

بصر امرؤ كفَّه فبينا هو كذلك إذ خرج نور )من زمزم(، ثم عال في كأنه غشيت مكة ظلمة حتى ال ي
السماء فأضاء في البيت، ثم أضاءت مكة كلها، ثم إلى نخل يثرب فأضاء بها حتى كأني أنظر الب سر 

في النخل، فاستيقظت فقصصتها على أخي عمرو بن سعيد وكان َجزل الرأي، فقال: يا أخي إن هذا 
 المطلَ، أال ترى أنه خرج من حفيرة أبيهم. األمر يكون في بني عبد

قال خالد: فإنه لِممَّا هداني هللا )به( لإلسالم. قالت أم خالد: فأول من أسلم ابني. وذلك أنه ذكر رؤياه 
 لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:

 « .يا خالد أنا وهللا ذلك النور، وأنا رسول هللا»
 خالد وأسلم عمرو بعده. فقص عليه ما بعثه هللا به، فأسلم

 
 الباب الثالث عشر

 في ذكر منام رآه عمرو بن مرة يدل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ًا في جماعة من قومي في الجاهلية، فرأيت  عن عمرو بن م رة الجهني: أنه كان يحدث قال: خرجت حاجَّ

من الكعبة إلى جبل يثرب وأشعر في المنام وأنا بمكة نورًا ساطعًا خرج من الكعبة حتى أضاء لي 
 جهينة، فسمعت صوتًا في النور وهو يقول: انقشعت الظلماء وسطع الضياء، وبعث خاتم األنبياء.

ثم أضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن، فسمعت صوتًا في النور وهو 
 يقول: ظهر اإِلسالم، وكسرت األصنام، ووصلت األرحام.

 فزعًا، فقلت لقومي: وهللا ليحدثن في هذا الحي من قريش حدث. وأخبرتهم بما رأيت.  فانتبهت

 



 يقال له: أحمد قد بعث. فلما انتهينا إلى بالدنا جاءنا الخبر أن رجالً 
َباِد َكافٍَّة، َيا َعْمرَو بَن م رَّة، أنا النَِّبيُّ الم ْرَسل  إلى العِ »فخرجت حتى أتيته، فأخبرته بما رأيت فقال لي: 

َماِء، وِصَلِة األْرَحاِم وِعَباَدِة هللا، وَرْفِض األْصَناِم، وحَ   الَبْيِت، جِّ أْدعوه م إلى اإِلْسالِم، وآم ر ه م ِبَحْقِن الدِّ
، َفآِمْن  وِصَياِم َشْهِر َرَمَضاَن َشْهٌر من اثَني َعَشَر َشْهرًا، َفَمْن أَجاَب َدَخَل الَجنََّة وَمن َعَصى فله  النَّار 

ن َك َّللاَّ  من َهْوِل َجَهنَّمَ   « .باهلل يا َعْمرَو بَن م رََّة ي َؤمِّ
 وحرام، وإن أرغم ذلك كثيرًا من األقوام. فقلت: يا رسول هللا، آمنت  بكل ما جئت به من حالل

ثم أنشدته أبياتًا قلتها حين سمعت به، وكان لنا صنم وكان أبي سادنا له فقمت إليه فكسرته ثم لحقت 
 بالنبي صلى هللا عليه وسلم:

 شهدت  بأن هللا حقٌّ وأنني
 آللهة األحجار أول تاركِ 

 وشمَّرت عن ساقي اإِلزاَر مهاجراً 
كادكِ أجوب إليك الدَّ   عَث بعد الدَّ

 ألصحَ خير الناس نفسًا ووالداً 
 رسول مليك الناس فوق الحبائكِ 

 « .َمْرَحًبا ِبَك َيا َعْمرَو بَن م رَّة»فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: 
فقلت: يا رسول هللا، بأبي أنت وأمي، ابعث بي إلى قومي لعل هللا عّز وجّل يمنُّ عليهم بي كما منَّ بك 

 علي.
ِديِد، وال َتك  َفظًّا وال م َتَكبًِّرا َوال َحسوداً »بعثني إليهم وقال: ف ْفِق والَقْوِل السَّ  .  «َعَلْيَك بالرِّ

 

فأتيت قومي، فقلت: يا بني رفاعة، بل يا معاشر جهينة إني رسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليكم، 
أدعوكم إلى الجنة وأحذركم النار، وآمركم بحقن الدماء، وصلة األرحام وعبادة هللا، ورفض األصنام، وحج 

ر شهرًا، فمن أجاب فله الجنة ومن عصى فله النار. يا البيت، وصيام شهر رمضان شهر من اثني عش
معشر جهينة إن هللا وله الحمد جعلكم خيار من أنتم منه، وبغض إليكم في الجاهلية ما حبَ إلى غيركم 
من العرب، كانوا يجمعون بين األختين، ويخلف الرجل على امرأة أبيه، والَغَزاة في الشهر الحرام، فأجيبوا 

سل من بني لؤي بن غالَ، تنالوا شرف الدنيا وكرامة اآلخرة وسارعوا في ذلك تكن لكم هذا النبي المر 
 فضيلة عند هللا عّز وجّل.

 



فأجابوا إال رجاًل منهم، فقام فقال: يا عمرو بن مرة أمرَّ هللا عيشك أتأمرنا أن نرفض آلهتنا ونفرق 
 أهل تهامة؟ ال حبًا وال كرامة.جماعتنا ونخالف دين آبائنا إلى ما يدعو إليه هذا القرشي من 

 ثم أنشأ الخبيث يقول:
 هذا ابن مرَّة قد أتى بمقالة

 ليست مقالَة من يريد صالحا
 إني ألحسَ قوله وفعاله

 يومًا، وإن طال الزمان ِرياَحا
 أن َسفِّه  األشياخ فيمن قد مضى
 من رام ذاك فال أصاب فالحا

 هللا عيشه وأبكَم لسانه وأكمه أسنانه.فقال عمرو بن مرة: الكاذب بيني وبينك أمرَّ 
 قال عمرو: فوهللا ما مات حتى سقط فوه، فكان ال يجد طعم الطعام، وَعمي وخرس.

فخرج عمرو بن م رَّة ومن أسلم من قومه معه حتى أتوا النبي صلى هللا عليه وسلم، فرحَ بهم وحياهم 
 وكتَ لهم كتابًا هذه نسخته: 

 

ه وسلم، بكتاب عليبسم هللا الرحمن الرحيم هذا كتاب  أماٍن من هللا تعالى على لسان رسول هللا صلى هللا 
صادق وحق ناطق، مع عمرو بن مرة الج هني: أجهينة بن زيد، إن لكم بطوَن األرض وظهورها، وِقاَلع 

وا بالخ مس وتصلُّوا صالة الَخمس، وفي  األودية وسهولها، ترَعْون نباته وتشربون صاِفيه، على أن ت قرُّ
ما  شاة، ليس على أهل الِميرة صدقة، وهللا يشهد علىالتَّبعة والصريمَة شاتان إذا اجتمعا وإن افترقا فشاة 

 بيننا وَمْن حضر من المسلمين.
 فذلك حين يقول عمرو بن م رَّة:

 ألم تر أن هللا أْظَهَر دينه
 وَبين ب رهان الق ران لعاِمر

 كتاٌب من الرحمن نوٌر لجمعنا
 وأخالفنا في كل باٍد وحاضر

 إلى خير من يمشي على األرض كلها
 ا عند اعتكار الضرائروأفضِلهَ 

 أَطْعَنا رسول هللا لمَّا تقطعت



 بطون األعادي بالظُّبا والخواِصر
 فنحن َقبيٌل قد َبَنى المْجد  حْولنا

 إذا اجتلبت في الحرب هام  األكابر
 بنو الحرب َنْقريها بأيٍد طويلةٍ 

 وبيٍض تاَلاَل في أكفِّ المغاِورِ 
 ترى َحْوله األنصار يْحمون سربه

ْمر فاح البواِتر بس   العوالي والصَّ
 إذا الحرب دارت عند كل عظيمة

 ودارت رحاها بالليوث الهواِصرِ 
 تبلَّج منه اللون  وازداد وجه ه

 كمثل ضياء الَبْدر َبْيَن الَهواصر
هه في خيل أو َسرية وامرأته حامل، فولد له  ويد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجَّ وذكر ياسر بن س 

ملته أمه إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت: يا رسول هللا، قد ولدت هذا المولود وأبوه مولود، فح
 في الَخْيل.

 
م أْكِثْر رَجاَله م وَأِقلَّ ِنَساَءه م»فأخذه النبي صلى هللا عليه وسلم فأَمرَّ يده عليه وقال:  وال َتحوَجه م، وال  اللهُّ

ْيه م ْسِرعًا َفهو إْسَراٌع ِفي اإِلْسالمِ »ل: ثم قا«. ت ِر أْحَداَثه م َخَصاَصةً   « .َسمِّ
 

 الباب الرابع عشر
 في ذكر تزويج عبد المطلَ وابنه عبدهللا إلى بني زهرة 

 

ب ور، فقال:  عن عبد المطلَ: خرجت  إلى اليمن في رحلتي اإِليالف، فنزلت على رجل من اليهود يقرأ الزَّ
 يا عبد المطلَ أتأذن لي أن أنظر إلى بعض جسدك؟

 قلت: نعم، ما لم يكن عورة.
 آلخر ن َبوَّة، فهل لك من شاعة؟فنظر في منخري، فقال: أجد في أحد منخريك م ْلكًا، وفي ا

 قلت: وما الشاعة؟
 قال: الزوجة.



 قلت: أمَّا اليوم فال.
 قال: فإذا قدمت مكة فتزوج.

 فقدم عبد المطلَ فتزوج هالة بنت وهَ بن عبد مناف بن زهرة، فولدت له حمزة وصفية.
 يه وسلم.ثم تزوج عبدهللا بن عبد المطلَ آمنة بنت وهَ فولدت رسول هللا صلى هللا عل

 فكانت قريش: تقول فلج عبدهللا على أبيه.
 وفي رواية أخرى أنه قال: وفي اآلخر نبوة، وإنا نجد ذلك في بني ز ْهرة، فإذا رجعت فتزوج فيهم.

 
 الباب الخامس عشر

 في ذكر عبدهللا أبي نبينا صلى هللا عليه وسلم
 ت عمرو.كان عبدهللا وأبو طالَ والزبير ألم واحدة، واسمها فاطمة بن

 وكان عبد المطلَ قد رأى في المنام قائاًل يقول له: احفر زمزم. ونعت له موضعها.
فقام يحفر، وليس له ولد يومئذ إال الحارث، فنازعته قريش، َفَنذر لئن ولد له عشرة من الولد ثم بلغوا أن 

 يمنعوه لينحرنَّ أحدهم هلل عند الكعبة.
خبرهم بنذره، فأطاعوه وكتَ كلٌّ منهم اسمه في ِقْدح، وجمعها فلما تموا عشرة وعرف أنهم سيمنعونه أ

 وأعطاها قيِّم ه َبل وقال: اضرب بقداح هؤالء.
فرة ليذبحه، فقامت إليه قريش من أنديتها وقالوا: ال تفعل حتى  فخرج القدح على عبدهللا، فأخذه وأخذ الشَّ

 ت ْعذر فيه. فانطلق به إلى َعرَّافة.
بوا صاحبكم، وقربوا عشرًا من اإِلبل، ثم اضربوا فقالت له: كم الدية  فيكم؟ قال َعْشر من اإِلبل. قالت: قرِّ

عليه وعلى )اإِلبل( الِقْدَح، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من اإِلبل حتى يرضى ربكم، فإذا خرجت 
 على اإِلبل فقد رضي ونجا صاحبكم. 

 

فقرَّبوا عبدهللا وَعْشرًا، فخرجت على عبدهللا، فزادوا عشرًا فخرجت عليه، فزادوا فلم يزالوا كذلك حتى 
 ت ال ي َصدُّ عنها إنسان وال َسب ع.جعلوها مائة، فخرج الِقْدح على اإِلبل فن حرت ثم ترك

 
 الباب السادس عشر

 في ذكر تزوُّج عبدهللا آمنة بنت َوهَ
لما نحرت اإِلبل فداء لعبدهللا مرَّ مع أبيه على أمِّ قّتال بنت نوفل بن أسد بن عبد الع زَّى، وهي أخت 



 ورقة، فقالت: يا عبدهللا أين تذهَ؟
 قال: مع أبي.

.قالت: لك عندي مثل اإلِ   بل التي ن حرت عنك وَقْع عليَّ
 قال: إني مع أبي ال أستطيع فراقه.

ََ بن عبد مناف بن ز هرة، فزوَّجه آمنة، فدخل عليها فوقع عليها  فخرج به عبد المطلَ حتى أتى به وه
 مكانه. فحملت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

فسها، قال لها: ما لك ال تعرضين عليَّ ثم خرج من عندها حتى أتى المرأة التي كانت َعَرضت عليه ن
 اليوم ما كنت عرضت علّي باألمس؟

 قالت له: فارقك النور  الذي كان معك باألمس، فليس لي بك اليوم حاجة.
وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل وكان قد تنصر وقرأ الكتَ، وكان فيما أدرك أنه كائن في هذه 

 األمة نبيٌّ من ولد إسماعيل.
ابن عباس قال: لما خرج عبد المطلَ بعبدهللا ليزوجه مرَّ به على كاهنة يقال لها فاطمة بنت مر  عن

من أهل تبالة، قد قرأت الكتَ فرأت على وجهه نورًا، فقالت: يا فتى، هل لك أن تقع عليَّ وأعطيك مائًة 
 من اإِلبل؟ فأنشأ يقول:

 أما الحرام  فالممات  د ونه
 ْسَتِبيَنهوالِحلُّ ال ِحلَّ فأ

 فكيف باألمر الذي تبغينه
 ثم تركها ومضى.

عن أبي الفياض قال: مر عبدهللا بامرأة من خثعم يقال لها فاطمة بنت مر، وكانت من أجمل النساء 
وأشبههن وأعفهن، وكانت قد قرأت الكتَ، وكان شبان قريش يتحدثون إليها، فرأت نور النبوة في وجه 

أنت؟ فأخبرها، قالت: فهل لك أن تقع علي وأعطيك مائة من اإِلبل؟ فنظر  عبدهللا، فقالت: يا فتى َمنْ 
 إليها، وقال:

 أما الحرام  فالممات دونه
 والحّل ال ِحلَّ فأستبينه 

 

 فكيف باألمر الذي َتْنوينه
لخثعمية وجمالها وما عرضت عليه، فأقبل ثم مضى إلى امرأته آمنة بنت وهَ فكان معها، ثم ذكر ا



 عليها فلم ير منها من اإِلقبال عليه آخرًا كما رآه منها أواًل، فقال: هل لك فيما قلت؟
 فقالت: قد كان ذلك مرة فاليوم ال. فذهبت مثاًل.

 وقالت: أي شيء صنعت بعدي؟
 قال: وقعت على زوجتي آمنة بنت وهَ.

، ولكنني رأيت نور النبوة في وجهك، فأردت أن يكون ذلك فّي وأَبى قالت: إني وهللا لست بصاحبة ريبة
 هللا أن يجعله إال حيث جعله.

 وبلغ شباَب قريش ما عرضت على عبدهللا بن عبد المطلَ وتأبيِّه عنها، فذكروا ذلك لها فأنشأت تقول:
 

 إني رأيت َمخيلًة بلغت
 فتألالت بحناتم القْطرِ 
 فلَمات ها نورًا يضيء له

 حولَه كإضاءة الفِجرما 
 ورأيته َشَرفًا أبوء  به

 ما كلُّ قادِح ِزنِده يوِري 
 وقالت أيضًا:

 بني هاشٍم قد غادرت من أخيكم  
 أمينة  إذ للباه َيْعتلجانِ 

ب وِّه  كما غادر المصباح  بعَد خ 
 فتائَل قد ِميَثْت له بدهان

 وما كل ما يحوي الفَتى من تالده
 بحزٍم وال ما فاته لتواِني

 فأجمْل إذا طالبَت أمرًا فإنه
ان يْصطرعان  سَيْكفيكه َجدَّ

 ستكفيكه إما َيٌد م ْقفعلَّة
 وإما َيٌد مبسوطٌة ببنانِ 

 ولما قضت منه أمينة  ما قضْت 
 َنَبا َبَصري عنه وَكلَّ لساني

 



 الباب السابع عشر
 في ذكر ما جرى آلمنة في حملها برسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ن ربيعة قالت: كنا نسمع أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما حملت به آمنة بنت عن عمة وهَ ب
وهَ كانت تقول: ما شعرت  أني حملت به، وال وجدت له ثقاًل كما تجد النساء، إال أني أنكرت رفع 

 :حيضتي، فأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان فقال: هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول: ما أدري، فقال
 إنك حملت بسيد هذه األمة ونبيها. وذلك يوم االثنين.

 قالت: فكان ذلك مما يقَّن عندي الحمَل، ثم أمهلني حتى إذا دنت والدتي أتاني ذلك اآلتي فقال: 

 

 : أعيذه بالواحد، من شر كل حاسد.قولي
 قالت: كنت أقول ذلك فذكرت ذلك بلساني فقلن تعلقي حديدًا في عضديك وفي عنقك.

( إال أيامًا فأجده قد )قطع( فكنت ال أتعلَّقه. ولقد قالت آمنة: لقد علقت  قالت: ففعلت فلم يكن يترك )عليَّ
 به فما وجدت مشقة حتى وضعته. وأمرْت أن تسميه أحمد.

 
 الباب الثامن عشر

 في ذكر وفاة عبدهللا بن عبد المطلَ
ولد عبدهللا ألربع وعشرين سنة مضت من ملك كسرى أنو شروان، ثم تزوج آمنة، فلما حملت برسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم توفي.
عن أيوب بن عبد الرحمن قال: خرج عبدهللا بن عبد المطلَ إلى الشام في عير من عيارات قريش 

ملون تجارات، ففرغوا من تجارتهم ثم انصرفوا، فمروا بالمدينة، وعبدهللا يومئذ مريض، فقال: أتخلَّف يح
 عند أخوالي بني عدّي بن النجار.

 فأقام عندهم مريضًا شهرًا، ومضى أصحابه فقدموا مكة.
 فسألهم عبد المطلَ عن عبدهللا فقالوا: خلفناه عند أخواله وهو مريض.

مطلَ أكبر ولده الحارث، فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة، وهو رجل من بني فبعث إليه عبد ال
 عدي بن النجار. فرجع فأخبر عبد المطلَ فوجد عليه َوْجدًا شديدًا.

 ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم حمل يومئذ.
 ولعبد هللا يوَم توفي خمٌس وعشرون سنة.

أجمال وقطعة غنم، فورث ذلك رسول هللا صلى هللا عليه قال الواقدي: ترك عبدهللا أمَّ أيمن وخمسة 



 وسلم.
 وقد قيل إن عبدهللا توفي بعد والدة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال يصح.

 
 الباب التاسع عشر

 في ذكر مولد نبينا صلى هللا عليه وسلم
 ولد صلى هللا عليه وسلم يوم االثنين لعشر خلون من ربيع األول عام الفيل.

 ل: لليلتين َخَلتا منه.وقي
 وقيل: الثنتي عشرة ليلة.

 وقال ابن عباس: ولد يوم الفيل.
وكان قدوم الفيل وهالك أصحابه يوم األحد لثالث عشرة ليلة بقيت من المحرم وكان أول المحرم تلك 

 السنة الجمعة، وذلك لمضي اثنتين وأربعين سنة من ملك كسرى أنو شروان. 

 

 وقيل: إنه ولد صلى هللا عليه وسلم في الدار التي تعرف بدار محمد بن يوسف الثقفي أخي الحجاج.
وقيل إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان وهبها لعقيل بن أبي طالَ، فلم تزل في يد عقيل حتى 

ا ولده من محمد بن يوسف، فبنى داره التي يقال لها دار ابن يوسف، وأدخل ذلك في الدار توفي فباعه
 حتى أخرجته الخيزران وجعلته مسجدًا يصلى فيه.

ذلَك َيْوٌم »عن أبي قتادة: أن رجاًل سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صوم يوم االثنين. فقال: 
ِلْدت  ِفيه وأ ْنِزَل َعَليَّ ِفيه  « .و 

 انفرد بإخراجه مسلم.
قال ابن إسحاق: ولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم االثنين عام الفيل الثنتي عشرة ليلة مضت من 

 شهر ربيع األول .
 وقد روي عن الزهري أنه قال: ولد بعد الفيل بعشر سنين وال يصح.

عشر من ثمان َخَلون من ربيع األول يوم الوقال البَراء: ولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة االثنين ل
 نيسان.

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

 ؤمنقال: فأدركه اليهودي فلم ي



حر؛ إذ سمعت صوتًا لم أسمع قط صوتًا أنَفَذ  عن حسان أيضًا قال: إني لعلى فارع وهو أ ط م، في السَّ
منه، فإذا يهودي على أطم من آطام المدينة معه شعلة من نار، فاجتمع الناس إليه فقالوا: ما لك ويلك 

 ق من األنبياء إال أحمد.فقال: هذا كوكَ أحمد قد طلع، هذا كوكَ ال يطلع إال بالنبوة، ولم يب
 فجعل الناس يضحكون منه ويعجبون لما يأتي به.

 
 الباب العشرون 
 في قصة الفيل

 قال علماء السير: بَنى أبرهة كنيسًة لم ي َر مثلها وقال: لست ب م ْنَته حتى أصرف إليها حجاج العرب.
 فلما عرفت العرب ذلك خرج منهم رجل فأحدث فيها.

 رن إلى البيت فيهدمه. فغضَ أبرهة وحلف ليسي

 

فخرج ومعه الفيل، فلما انتهى إلى مكة نهبها وقال لبعض أصحابه َسْل عن سيد أهل مكة، وقل له: إّنا 
 ئنا لهدم هذا البيت.لم َنأِت لحربكم، إنما ج

فد لَّ على عبد المطلَ، فأخبره ما قال، فقال: وهللا ما نريد َحْربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت هللا 
 الحرام وبيت خليله إبراهيم، وإن يمنعه فهو بيته.

ِمل إليه فأكرمه وأجلَّه وقال: حاجتك؟  ثم ح 
 قال: أن تردَّ علّي مائتي بعير أصبتها لي.

ترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم زهْدت فيك حين كلمتني أتكلمني في مائتي بعير فقال ل
 وتترك بيتًا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه؟

 فقال: أنا رب اإِلبل، وإن للبيت ربًا سيمنعه.
يهم من عل وخرج عبد المطلَ إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في الجبال والشعاب تخوفاً 

 مَعرَّة الجيش. ثم قام عبد المطلَ فأخذ بحلقة باب الكعبة وقال:
 يا ربِّ ال أرجو لهم ِسَواكا
 يا رب وامنع منهم  ِحَماَكا

 إن عدوَّ البيت من عاداكا
 امنعهم  أن ي ْخربوا ِفناكا

 وقال أيضًا:



 ال ه ّم إن المرء يمْنع  َرْحـ
 ـله وِحاَلله فامنع ِحاَللكْ 

 بنَّ َصليبه مال َيْغل
 وِمَحالهم َغْدوًا ِمَحالك

 َجّروا جموَع بالدهم
 والفيَل كي َيْسب وا عيالكْ 

وا ِحَماك بكيدهم  عَمد 
 جهاًل وما َرق بوا َجاَللكْ 

 إن كنت تارَكهم وكعبتنا
 فأمٌر مَّا َبَدالك

قال: ابرك محمود الفيل و ثم إن أبرهة تهيأ للدخول وهيأ الفيل، فأقبل ن َفْيل بن حبيَ الَخْثعمي وقال بأذن 
 وارجع من حيث جئت، فإنك في بلد هللا الحرام. فبرك.

ومضى ن َفيل يشتدُّ في الجبل، فضربوا الفيل ليقوم فأبى، فوجهوه إلى اليمن فهرول؛ ووجهوه إلى مكة 
 فبرك.

ره اوأرسل هللا تعالى طيرًا أمثال الخطاطيف، مع كل طائر منهم ثالثة أحجار يحملها، حجر في منق
 وحجران في رجليه، أمثال الحمص والعدس ال يصيَ أحدًا إال هلك.

 فخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي جاؤوا منه. فهلكوا في كل سهل وجبل. 

 

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

 
 وولد في هذا العام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

قال ابن قتيبة: وقد أجمع الناس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولد عام الفيل، وقد عاَيَن ذلك حكيم  
َويطَ بن عبد الع زَّى وحسان بن ثابت،  وكل هؤالء عاشوا في الجاهلية ستين سنة، وفي ابن حزام وح 

 اإِلسالم ستين سنة وقالت الشعراء في ذلك عن عيان األمر ومشاهدته.
منهم ن َفيل بن حبيَ، وهو جاهلي وكانت الحبشة أخذته ليدلها على الطريق إلى مكة فهرب منهم بحيلة 

 فقال:



ي ركائبنا ر َدْيَنا  أال ر دِّ
 َعْيَنا َنِعْمناكم على الِهْجران

 فإنك لو رأيت وَلْن َتَرْيهِ 
َ ما رأينا  لَدى َجْنَ الم حصَّ

 جمدت  هللا إذ عاينت  طيراً 
 وخفت  حجارة ت لَقى علينا

 وكلهم  ي َساِئل عن ن فيل
 كأن َعليَّ للحبشان َدْيَنا

لت:  وقال أمية بن أبي الصَّ
 إن آياِت ربِّنا بيناتٌ 

 ما ي َماري فيهن إال الَكف ور  
 الفيَل بالمغمِّس حتىَحَبس 

 ظلَّ َيْحب و كأنه َمْعقور  
 قالت عائشة رضي هللا عنها: رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين م ْقعِدين يستطعمان الناس.

ر للطير، وإنما فعل ذلك لن صرة من ارتضاه  قال ابن قتيبة: وفي أمر الفيل أنه بينة على اإِلله المسخِّ
 نصرة قريش، فإنهم كانوا كفارًا ال كتاب لهم، والحبشة لهم كتاب.وَهَلكة من سخط عليه، ال ل

 فال يخفى أن المراد بذلك محمد صلى هللا عليه وسلم أنه الداعي إلى التوحيد.
 عن عائشة أيضًا أنها قالت: رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان الناس.

 
 الباب الحادي والعشرون 

 د وضع آمنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلمفي ذكر ما جرى عن
قالت آمنة: لقد رأيت ليلة وضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نورًا أضاءت له قصور الشام حتى 

 رأيتها. 

 

.  وقالت آمنة أيضًا لما ضربها المخاض قالت: فجعلت أنظر إلى النجوم تدلى حتى قلت لتقعنَّ عليَّ
 فلما وضعته خرج منها نور أضاء له البيت والدار حتى جعلت ال ترى إال نورًا.

فَّاء أم عبد الرحمن: لما ولدت آمنة  محمدًا صلى هللا علي ارخًا ه وسلم ووقع على يدي استهل صوقالت الشَّ



 فسمعت قائاًل يقول: رحمك ربك.
فَّاء: فأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الشام.  قالت الشَّ

قالت: ثم اضطجعت فلم أنشَ أن غشيني ظلمة ورعَ وقشعريرة ثم أسفر لي عن يميني، فسمعت قائاًل 
 يقول: أين ذهبت به؟

به إلى المغرب. ثم عاودني الرعَ والظلمة والقشعريرة، ثم أسفر لي عن يساري فسمعت قال: ذهبت  
 قائاًل يقول: أين ذهبت به؟

 قال: ذهبت به إلى المشرق ولن يعود أبدًا.
 فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعث هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم فكنت في أول الناس إسالمًا.

جاثيًا على ركبتيه ينظر إلى السماء، ثم قبض قبضة من األرض وأهوى ساجدًا، وولد وقالت آمنة: ولدته  
رته، وكنت وضعت عليه إناًء فوجدت اإِلناء قد انفلق عنه وهو يمصُّ إبهامه يشخَ لبنًا.  وقد قطعت س 

لوا: اوكان بمكة رجل من اليهود حين ولد، فلما أصبح قال: يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود؟ ق
 ال نعلمه.

قال: ولد الليلة نبي العَرب له شاَمة بين منكبيه سوداء ظفراء فيها شعرات، فرجع القوم فسألوا أهليهم هل 
 ولد لعبد المطلَ الليلة ولد؟ قالوا: نعم. فأخبروا اليهودي فقال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل.

ْور  ْت أ مِّي َكَأنَّه َخَرَج ِمْنها ن وٌر أَضاَءْت ِمنه ق  َرأَ »عن أبي أمامة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ص 
امِ   « .الشَّ

عن عكرمة: أن النبي صلى هللا عليه وسلم لما ولدته أمه وضعته تحت برمة فانفلقت عنه. قالت: 
 فنظرت إليه فإذا هو َقد َشقَّ بصره ينظر إلى السماء. 

 

لمطلَ، اوعن عمة وهَ بن َزمعة قالت: لما ولدت آمنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرسلت إلى عبد 
رَّ  فجاءه البشير وهو جالس في الحْجر معه ولده ورجال من قومه، فأخبروه أن آمنة ولدت غالمًا، فس 

بذلك عبد المطلَ، وقام هو ومن كان معه فدخل عليها فأخبرْته بكل ما رأت وما قيل لها، وما أمرت به، 
 كر ما أعطاه.فأخذه عبد المطلَ فأدخله الكعبة، وقام عندها يدعو هللا تعالى ويش

 
 قال ابن واقد: فأخبرت  أن عبد المطلَ قال يومئذ:

 الحمد  هلل الذي أعطاني
 هذا الغالَم الطيَِّ األْردانِ 



 قد ساَد في الَمْهد على الغلمانِ 
 أعيذه بالبيت ذي األركانِ 

 حتى أراه بالَغ البنيان
 أعيذه من شرِّ ذي شنآنِ 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مختونًا مسرورًا، فأعجَ من حاسٍد مضطرب العيان وقال العباس: ولد 
 جده عبد المطلَ وقال: ليكونن البني شأن. وكان له شأن.

عن عبد الرحمن بن عوف قال: لما ولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هتفت الجن على أبي ق َبيس على 
 الَحج ون الذي بأصله المقبرة، وكانت قريش تبل فيه ثيابها فقال:

 فأ ْقسم ما أنثى من الناس أنجَبْت 
 وال ولدت أنَثى من الناس واحده

 كما ولدت ز ْهرية ذات  َمْفَخر
 َنِجيَّة من لؤِم القبائِل ماجده

 وقد َوَلدت خيَر البرية أحمداً 
 فأكرم مولوٌد وأ ْكرم والده وقال الذي على أبي قبيس:

 يا ساكني البطحاء ال َتْغلطوا
 َمَضى ومّيزوا األمَر بفعلٍ 

 إن بني ز ْهرة ِمْن ِسّركم
 في غابر األمر وعْند الب َدى

 واحدٌة منكم فهاتوا لنا
 فيمن مضى في الناس أو من بقى

 واحدًة من غيرهم مثلها
 جنين ها مثَل النبي التُِّقى

 
 الباب الثاني والعشرون 

 في والدته مسرورًا مختوناً 
ِلْدت  َمْختونًا وَلَم َيَر أَحٌد سَ » عن أنس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « ْوأِتيمن َكَراَمتي َأّني و 

. 
قَّ صدره وأخرج قلبه؟   فإن قيل: فلَم لم يولد مطهَّر القلَ من حظ الشيطان، حتى ش 



 

قال ابن َعِقيل: ألن هللا سبحانه أخفى أْدون التطهيرْين الذي جرت العادة أن تفعله القابلة والطبيَ، 
 وأظهر أشَرفهما وهو القلَ، فأظهر آثار التجمل والعناية بالعصمة في طرقات الوحي.

 
 الباب الثالث والعشرون 

 ليلة والدته في ذكر الحوادث التي كانت
 عن مخزوم بن هانىء، عن أبيه، وأتت له خمسون ومائة سنة، قال:

فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه أربع 
عشرة شرفة، وغاضت ب حيرة ساوة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، ورأى الموبذان إباًل 

 عابًا تقود خياًل عرابًا قد قطعت ِدجلة وانتشرت في بالدها.ص
عًا، ثم رأى أن ال يكتم ذلك عن وزرائه ومَرازبته.  فلما أصبح كسرى أفزعه ما رأى فصبر عليه تشجُّ

 فلبس تاجه، وقعد على سريره، وجمعهم إليه، فلما اجتمعوا عنده قال: أتدرون فيم بعثت إليكم؟
 نا الملك.قالوا: ال، إال أن يخبر 

ه.  فبينا هم كذلك ورد عليهم كتاب بخمود النيران، فازداد غمًّا إلى غمِّ
 فقال الم ْوبَذان: وأنا، أْصَلح هللا الملك، قد رأيت في هذه الليلة )رؤيا(. وقص عليه الرؤيا في اإِلبل.

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

ه إليَّ رجاًل عالمًا بما أريد  فكتَ عند ذلك: من كسرى ملك الملوك إلى النعمان بن المنذر، أما بعد، فوجِّ
 أن أسأله عنه.

ه إليه عبد المسيح بن عمرو بن حيَّان بن ب َقْيلة الغساني.  فوجَّ
 فلما قدم عليه قال له: هل عندك علم بما أريد أن أسألك عنه؟

( فإن كا َّ  ن عندي منه علم وإال أخبرته بمن يعلمه.قال: لي ْخبْرني الملك )عما أح
 فأخبره بما رأى فقال: علم ذلك عند خال لي يسكن مشارَف الشام يقال له سِطيح.

 قال: فأته فاسأله عما سألتك عنه وائتني بجوابه.
 فركَ عبد المسيح راحلته حتى قدم على سطيح وقد أْشفى على الموت، فسلم عليه وحيَّاه فلم َيحْر جوابًا.

 نشأ عبد المسيح يقول:فأ
مَّ أم يْسَمع ِغْطِريف  الَيَمْن   َأص 



 

 َأْم َفاَد َفاْزَلمَّ به َشْأو  الَعَننْ 
 يا فاصل الخ طَِّة أعيْت َمْن َوَمنْ 

 أتاك شيخ  الحيِّ من آل سننْ 
 وأمه من آل ذئَ بن َحجن

 والبَدنأبيَض فضفاَض الرداء 
 رسول قيل العجم يسري للوسن
 ال َيرهَ الوغَد وال ريَ الزمنْ 

 تجوب بي األرض علنداةٌ شزن 
 ترفعني وجنًا وتهوي بي وَجنْ 

 حتى أتى عاري الجآجي والقطنْ 
َمْن فلما سمع سطيح شعره رفع رأسه وقال: عبد المسيح على جمل مشيح، أتى  تلفه في الريح بْوغاء الدِّ

وفى على الضريح، بعثك ملك  بني ساسان، الرتجاس اإِليوان، وخمود النيران، ورؤيا إلى سطيح، وقد أ
 الموبذان، رأى إباًل صعابًا، تقود خياًل عَرابًا، قد قطعت دجلة، وانتشرت في بالدها.

 
َ  الهراوة، وفاض وادي السماوة وغاضت بحيرة ساوة،  يا عبد المسيح إذا كثرت التالوة، وب عث صاح

فارس، فليست الشام لسطيح بشام، يْملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات، وكل ما  وخمدت نار
 هو آت آت.

 ثم قضى سطيح مكانه.
 فثار عبد المسيح إلى راحلته وهو يقول:

ير   ْر فإنك ماضي الهم ِشمِّ  َشمِّ
 ال يفزعنك تفريٌق وتغيير  

 إن ي مس م لك بني ساسان أْفرطهم
 ر  فإن ذا الدهر أطوار دهاري

 فربمَّا ربما أْضحوا بمنزلةٍ 
 تهاب صوَلهم األْسد المهاصير  
رح ب ْهراٌم وإخوته  منهم أخو الصَّ

 واله ْرمزان وسابوٌر وسابور  



 والناس  أوالد عالَّت فمْن علموا
 أن َقْد َأَقلَّ فمحقوٌر وَمْهج ور  

 وهم بنو األم إما إن رأوا نشباً 
َِ محفوٌظ ومنصور    فذاك بالَغْي

 والشرُّ مقرونان في َقَرنٍ  والخير  
 فالخير  متَبٌع والشرُّ محذور

 فلما قِدم عبد  المسيح على كسرى أخبره بقول َسِطيح، فقال: إلى أن َيْملك منا أربعة عشر قد كانت أموٌر.
 فملَك منهم عشرٌة أربَع سنين، وملَك الباقون إلى خالفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه. 

 

ته إلى ى من ترقو وكان َسطيح لحمًا على َوضم، لم يكن فيه عظم وال عصَ إال الجمجمة والكفين، ويْطو 
 رجليه كما ي طوى الثوب، ولم يكن منه شيء يتحرك إال لسانه، وكان ي ْحَمل على وضمة.

 
 الباب الرابع والعشرون 

 في ذكر أمهات الحوادث في ِسنيه صلى هللا عليه وسلم
 وكان من أعظم الحوادث في السنة األولى من مولده انشقاق  اإِليوان، وقصة الفيل، ويوم َجَبلة.

قال أبو عبيدة: أعظم  آيات العرب يوم َجَبلة، وكان عام ولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان لعامٍر 
 وَعْبس على ذبيان وتميم.

 وقد قال الرَِّضّي:
 فِمن إباء األذى َخلَّت جماجَمها

 على َمَناصلها َعْبٌس وِذْبَيان  
فلم تغن عنه، فقيل لعبد المطلَ: إن في وفي سنة سبع من مولده أصابه رمد شديد، فعولج بمكة  1

 ناحية عكاظ راهبًا يعالج العين.
 فركَ إليه فناداه وديره مغلق فلم يجْبه، فتزلزل به ديره حتى خاف أن يسقط عليه فخرج مبادرًا.

فقال: يا عبد المطلَ إن هذا الغالم نبي هذه األمة، ولو لم أخرج إليك لَخرَّ على ِديري، فارجع به 
 ال يغتاله بعض  أهل الكتاب. واحفظه

 ثم عالجه وأعطاه ما يعالج به.
 وألقى هللا له المحبة في قلوب قومه وكل من يراه.



وفي سنة ثمان من مولده مات عبد المطلَ وكفله أبو طالَ، ومات كسرى أنو شروان ووِلي ابنه  1
 ه ْرمز.

 ألول. وفي سنة َعشٍر من مولده صلى هللا عليه وسلم كان الِفَجار ا 1

 

وا بواٍد فيه َفْحل من اإِلبل يمنع من  فلما أتْت له بضع  عشرة سنة خرج في َسَفر مع عمه الزُّبير، فمرُّ
َيْجَتاز، فأرادوا االنحراف فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أنا أكفيكموه، فدخل أمام الّركَ، فلما رآه 

ه. فلما تى جاوز الوادي ثم خلَّى عنالبعير برك وحك األرض بَكْلكلته، فنزل عن بعيره وركبه فسار ح
رجعوا من َسفرهم مروا بواد مملوء ماء يتدفق، فوقفوا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: اتبعوني. ثم 

 اقتحمه واتبعوه فأيبَس هللا الماء. فلما وصلوا إلى مكة تحدثوا بذلك فقال الناس: إن لهذا الغالم لشأنًا.
 ي ظل الكعبة وبنوه يجلسون حوله، فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأتيوكان ي ْفرش لعبد المطلَ ف

 وهو غالم َجْفر فيجلس في مكانه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه، فيقول: دعوا ب نيَّ فوهللا إن له لشأنًا.
 وفي سنة أربع عشرة من مولده كان الفجار اآلخر. 1
 وفي سنة خمس عشرة من مولده قامت سوق ع كاظ. 1
 وفي سنة تسع عشرة من مولده هلك ه ْرمز بن كسرى ووِلي ابنه أبرويز. 1
 وفي سنة عشرين من مولده كان ِحلف الفضول. 1
 وفي سنة خمس وثالثين من مولده ه ِدمت الكعبة وبنيت. 1
 فلما تمت له أربعون سنة ن بِّىء فجاءه الوحي. 1
 
 وبعد عشرين يومًا من مبعثه رميت الشياطين بالشهَ. 1
َفاْصَدْع ِبَما ت ْؤَمر  َوأَْعِرْض َعِن اْلم ْشِرِكيَن {)الحجر: 94ش15واستتر بالنبوة ثالث سنين ثم نزل: }س 1
94) 

. 
ََّ آلهتهم فآَذْوه وآذوا أصحابه. 1  وكانت قريش ال ت نكر عليه حتى َس
 فأمر أصحاَبه في سنة خمس من النبوة بالهجرة إلى الحبشة. 1
 سنة سبع من النبوة. وكانت وقعة ب عاث في 1
 وفي سنة عشر من النبوة مات أبو طالَ وماتت خديجة بعده بثالثة أيام. 1
 وفي سنة إحدى عشرة خرج َيعْرض نفسه على القبائل. 1



 وفي سنة اثنتي عشرة كان المعراج. 1
 وفي سنة ثالث عشرة بايعه األنصار في العقبة.  1

 

 وفي السنة األولى من سني الهجرة خرج إلى الغار. وفيها آخى بين المهاجرين واألنصار. 1
 وفي سنة اثنتين حّولت القبلة إلى الكعبة، ونزلت فريضة رمضان، وكانت َغَزاة بدر. 1
د وفي السابعة غزاة خيبر.وفي السنة الثالثة كانت غز  1  اة أح 
 وفي الثامنة كانت غزاة الفتح. 1
 وفي العاشرة حجَّ صلى هللا عليه وسلم. 1
 وفي الحادية عشرة توفي صلى هللا عليه وسلم. 1
 

 الباب الخامس والعشرون 
 في ذكر أسماء نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم

بير بن مطعم، عن أبيه قال: قال رس  ول هللا صلى هللا عليه وسلم:عن محمد بن ج 
، وأنا الَماِحي الذي َيْمح و َّللاَّ  ِبه الك ْفَر، وأنا الَحاِشر  الذي ي حْ » ، وَأنا أْحَمد  ر  شَ لي َخْمَسة  أْسَماَء: أنا م َحمَّد 

  َ  « .النَّاس  َعَلى َقَدِمي، وأنا الَعاِق
 وعنه أيضًا: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:

َماَء: أنا م َحمَّد ، وأنا أْحَمد ، وأنا الَحاِشر  الذي ي ْحَشر  النَّاس  على َقَدِمي، وأنا الَماِحي الذي َيْمح و لي أسْ »
َ  الذي َلْيَس َبْعِدي َنِبيٌّ   « .َّللاَّ  ِبَي الك ْفَر، وأنا الَعاِق

ها ما لم حفظناه ومن عن أبي موسى قال: سمى لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفسه أسماء منها ما
 يحفظ قال:

، وَنبيُّ التَّْوَبِة، وَنِبيُّ الَماَلِحم» ، وأنا أْحَمد ، والم َقفِّي، والَحاِشر   « .أنا م َحمَّد 
 وعنه أيضًا قال: سمى لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظناه فقال:

، والم َقفِّي، وال» ، وأْحَمد  ، وَنِبيُّ التَّْوَبِة، وَنِبيُّ الَمْلَحَمةأنا م َحمَّد   « .َحاِشر 
 عن جابر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

ِلَس َعَليها، وفيها اْسِمي إال ق ِدَر أْكل  مرََّتين»  « .ما أ ْطِعَم َطَعاٌم على ماِئدٍة، وال ج 
 عن علي بن أبي طالَ قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 



وَرِتِهم إال لْم ي بَ » ٌل اْسم ه م َحمَّد  لم ي ْدِخلوه في َمش  وَرٍة َوِفيِهم َرج   « .َرْك َله م ِفيهاَما اْجَتَمَع َقْوٌم َقطُّ ِفي َمش 
عن ابن فارس اللغوي: أن لنبينا صلى هللا عليه وسلم ثالثة وعشرين اسمًا: محمد، وأحمد، والماحي، 

والحاشر، والعاقَ، والمقفي، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي المالحم، والشاهد، والمبشر، والبدر، 
 .تم، والمصطفى، والرسول، والنبي، واألمي، والق َثموالضحوك، والقّتال، والمتوكل، والفالج، واألمين، والخا

 والحاشر: الذي يحشر الناس على قدميه يقدمهم وهم خلفه.
 والمقفي: آخر األنبياء، وكذلك العاقَ.

 والمالحم: الحروب.
 والضحوك: اسمه في التوراة، وذلك أنه كان طيَ النفس فكهًا.

 ناس.والقثم: من القْثم وهو اإِلعطاء، وكان أجود ال
 وفي الماحي: إشارة إلى ظهور دينه على المْلك ومْحوه الكفر وكثرة الفتوح.

قال ابن قتيبة: ومن أعالم نبوته صلى هللا عليه وسلم أنه لم يسمَّ أحد قبله باسمه، صيانة من هللا لهذا 
 االسم، كما فعل بيحيى بن زكريا، إذ لم يجعل له من قبل سميًا.

 
المتقدمة، وبشرت به األنبياء، فلو جعل االسم مشتركًا فيه شاعت الدعاوى وذلك أنه سماه في الكتَ 

ووقعت الشبهة، إال أنه لما قرب زمنه وبشر أهل الكتاب بقربه حضر أربعة أنفس عند راهَ، وأخبرهم، 
 باسمه وقرب زمنه، فسموا أوالدهم بذلك، وال يعرف غيرهم.

 
 الباب السادس والعشرون 
 عليه وسلم في ذكر كنيته صلى هللا

 كان صلى هللا عليه وسلم يكنى أبا القاسم، ألنه أول ولد ولدته أمه.
عن أنس بن مالك قال: لما ولد إبراهيم بن النبي صلى هللا عليه وسلم من مارية كاد يقع في نفس النبي 

نهى أن  دصلى هللا عليه وسلم منه، حتى أتاه جبريل عليه السالم فقال: السالم عليك يا أبا إبراهيم. وق
 يكنى بكنيته.

 عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان بالبقيع، فنادى رجل رجاًل: يا أبا القاسم. 

 

 لم أِعنك يا رسول هللا، إنما عنيت فالنًا. فالتفت النبي صلى هللا عليه وسلم، فقال الرجل:
ْنَيِتي»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   « .َتَسمَّْوا باْسِمي وال ت َكنُّوا ِبك 



عن جابر أن رجاًل من األنصار ولد له غالم، فأراد أن يسميه محمدًا، فأتى النبي صلى هللا عليه وسلم 
ْنَيِتيَتَسمَّْوا باْسِمي وال »فسأله فقال:   « .ت َكنُّوا ِبك 

َكنِّي من َتَسمَّى ِباْسِمي فال ي  »عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ْنَيِتي فال َيَتَسمَّى باْسِمي ْنَيِتي، ومن اكَتَنى ِبك   « .ِبك 

سلم وكنيته، هللا عليه و  وقد اختلفت الرواية عن أحمد، فروي عنه أنه يكره أن يجمع بين اسم النبي صلى
 فإن أفرد الكنية عن اسمه لم يكره.

 وروي عنه كراهية في الجملة في الجمع واإِلفراد.
وروي عنه نفي الكراهة في الجملة، لما روي في حديث عائشة أن امرأة جاءت إلى رسول هللا صلى هللا 

 سم، فذكر لي أنك تكره ذلك.عليه وسلم فقالت: إني ولدت غالمًا فسميته محمدًا وكنيته أبا القا
ْنَيِتي»فقال:  َم ك  ْنَيِتي وأَحلَّ اْسِمي»؟ أو: «َما الذي أَحلَّ اْسِمي وَحرَّ َم ك   « .َماالذي َحرَّ

قلت: وقد أجاب ذلك لعلي في ولد يأتيه بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقال علي: يا رسول هللا 
 « .نعم»وأكنيه بكنيتك؟ قال: أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك 

 فكانت رخصة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعلي.
قلت: والذي يقتضيه النظر في األحاديث أنه قد كان يكره أن يكتنى بكنيته، ألن الخطاب لمثله بالكنية، 

 فأما بعده فال تكره الكنية وال يجمع بينها وبين االسم.
 

 الباب السابع والعشرون 
 ول من أرضعه صلى هللا عليه وسلمفي ذكر أ

 أول من أرضعه ثويبة موالة أبي لهَ أيامًا. 1
 ثم قدمت حليمة.  1

 

وكان عبد المطلَ قد تزوج هالة بنت وهَ بن عبد مناف، وزوج ابنه عبدهللا آمنة بنت وهَ بن عبد 
مناف في مجلس واحد، فولد حمزة، ثم ولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأرضعتهما ثويبة بلبن ابنها 

إنََّها اَل »ه وسلم وقد عرضت عليه ابنة حمزة ليتزوجها: مسروح أيامًا، ولذلك قال رسول هللا صلى هللا علي
 « .َتِحلُّ ِلي، إنَّها ِبْنت  َأِخي َأْرَضَعْتِني َوَأَباَها ث َوْيَبة

وكانت ثويبة تدخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد ما تزوج خديجة فيكرمها رسول هللا صلى هللا 
 َمة، ثم أعتقها أبو لهَ.عليه وسلم وتكرمها خديجة، وهي يومئذ أ



وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبعث إليها بعد الهجرة بكسوة وصلة حتى ماتت بعد فتح خيبر، وال 
 يعلم أنها أسلمت.

 بل قد قال أبو نعيم األصبهاني: حكى بعض العلماء أنه اختلف في إسالمها.
أبو  ت النبي صلى هللا عليه وسلم، فلما ماتعن عروة قال: كانت ثويبة موالة ألبي لهَ فأعتقها. فأرضع

لهَ رآه بعض أهله في النوم، فقال: ماذا لقيت يا أبا لهَ؟ فقال: ما رأيت بعدكم َروحًا، غير أني سقيت 
 في هذه ـ وأشار إلى النقرة التي فوق اإِلبهام ـ بعتقي ثويبة.

 قال: وكانت أرضعت النبي صلى هللا عليه وسلم وأبا سلمة.
 

 الثامن والعشرون الباب 
 في ذكر حليمة وهي التي أرضعته بعد ثويبة

وهي: حليمة بنت أبي ذؤيَ، واسمه عبدهللا بن الحارث بن شجنة. وزوجها الحارث بن عبد الع زى بن 
 رفاعة.

واسم إخوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من رضاعة حليمة: عبدهللا، وأنيسة وِخَدامة بنو الحارث؛ 
نين وِخدامة هي: ا يماء غلَ ذلك على اسمها فال تعرف إال به. ويزعمون أن الشيماء سبيت يوم ح  لشَّ

 فقالت: اعلموا أني أخت نبيكم. فلما أتي بها عرفها فأغناها.
 وكانت حليمة من بني سعد بن بكر.

 قالت حليمة: خرجت على أتان لي َقمراء قد أذمَّت بالرَّكَ.
 شيئًا، أنا وزوجي الحارث بن عبد الع زَّى.  قالت؛ وخرجنا في سنة شهباء لم ت ْبق

 

كائه، ما في بقالت: ومعنا شارف لنا، وهللا إْن تبضُّ بقطرة لبن، ومعي صبي لنا وهللا ما ننام ليَلنا من 
 ثديي لبن ي ْغنيه، وال في شارفنا من لبن يغذيه، إال أنا نرجو الفرج.

فلما قدمنا مكة لم تْبق منا امرأة إال ع رض عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتأباه، وإنما كنا نرجو 
ا عسى أن قلنا: مالكرامة في رضاعة من نرضع له من أبي المولود، وكان يتيمًا صلى هللا عليه وسلم، ف

 تصنع بنا أمه فكنا نأبى.
حتى لم يبق من صواحباتي امرأة إال أخذت رضيعًا غيري، فقلت أرجع ولم آخذ أحدًا فكرهت ذلك، وقد 

 أخذ صواحباتي، فقلت لزوجي: وهللا ألرجعن إلى ذلك اليتيم فآلخذنه.
لم أجد  تيه؟ قلت: نعم. وذاك أنيقالت: فأتيته فأخذته، ثم رجعت به إلى َرحلي، فقال لي زوجي: قد أخذ



 غيره. قال: قد أصبِت عسى هللا أن يجعل فيه خيرًا.
قالت: وهللا ما هو إال أن وضعته في حجري فأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، 
اء فحلَ علينا ما شئنا  وشرب أخوه حتى روي، وقام زوجي الحارث إلى شارفنا من الليل فإذا هي َثجَّ

 فشرب حتى روي وشربت حتى رويت.
قالت: فمكثنا بخير ليلة شباعًا رواء. فقال زوجي: وهللا يا حليمة ما أراك إال قد أصبت نَسمة مباركة، قد 

 نام صبياننا وقد روينا.
قالت: ثم خرجنا، فوهللا لقد خرجت أتاني أمام الركَ قد قطعتهم حتى ما يتعلق بها منهم أحد، حتى إنهم 

يحك يا بنت الحارث كفي علينا النَصَ، أهذه أتانك التي خرجت عليها؟ فأقول: بلى وهللا. ليقولون: و 
 فيقولون: إن لها لشأنا.

 حتى قدمنا منازلنا من حاضر منازل بني سعد بن بكر. 

 

قالت: فقدمنا على أجَدب أرض هللا. قالت: فوالذي نفس حليمة بيده إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا 
فَّال بطانًا، وتروح أغنامهم جياعًا هالكًا، ما بها من لبن  أصبحوا وأسرح راعي غ نيمتي، وتروح غنمي ح 

من الحاضر من أحد يْحلَ قطرة وال يجدها. قالت: فيقولون لشربة، فنشرب ما شئنا من لبن، وما 
لرعاتهم: ويلكم أال تسرحون حيث يسرح راعي حليمة. فيسرحون في الشعَ الذي يسرح فيه، وتروح 

فَّال لبنًا.  غنمهم جياعًا ما بها من لبن، وتروح غنمي ح 
 

 ة.الصبي في سن قالت: وكان يشَ في اليوم شباَب الصبي في الشهر ويشَ في الشهر شباب
قالت: فبلغ سنتين وهو غالم َجفر. قالت: فقدْمنا به على أمه فقلت لها وقال لها زوجي: دعي ابني 

فلنرجع به، فإنا نخاف عليه وباء مكة. قالت: ونحن أضن شيء به لما رأينا من بركته صلى هللا عليه 
 وسلم.

 فلم نزل بها حتى قالت ارجعي به.
 قالت: فمكث عندنا شهرين.

قالت: فبينما هو يومًا مع إخوته خلف البيت إذ جاء أخوه يشتد، فقال لي وألبيه: أْدركا أخي القرشي، فقد 
جاءه رجالن فأضجعاه فشقا بطنه. قالت: فخرجت وخرج أبوه نشتد نحوه، فانتهينا إليه وهو نائم ممتقع 

 لونه، فاعتنقه واعتنقته، وقال: ما لك يا بني؟
 ما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني، فوهللا ما أدري ما صنعا.قال: أتاني رجالن عليه



قالت: فاحتملناه فرجعنا به. قالت يقول زوجي: يا حليمة وهللا ما أرى الغالم إال قد أصيَ. فانطلقي 
 فلنرده إلى أمه قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه.

د كفلناه ليه؟ فقلنا: ال وهللا، إال أنا ققالت: فرجعنا به إلى أمه: قالت ما رّدكما به؟ فقد كنتما حريصين ع
ينا الذي علينا من الحق فيه، وتخوفنا عليه األحداث، فقلنا يكون عند أمه.  وأدَّ

 قالت: وهللا ما ذاك بكما، فأخبراني خبركما وخبره. قالت: فوهللا ما زالت بنا حتى أخبرناها خبره.
 ال أخبركما عنه؟ قالت: أتخافين عليه؟ ال وهللا إن البني هذا شأنا. أ

 

إني لما حملت به، فلم أحمل حماًل قط هو أخف منه وال أعظم بركة منه. ولقد وضعته فلم يقع كما تقع 
 ماء. دعاه وألحقا بشأنكما.الصبيان، لقد وقع واضعًا يده في األرض رافعًا رأسه إلى الس

 
 الباب التاسع والعشرون 

 في ذكر شْرح صدره في صغره صلى هللا عليه وسلم
 قال محمد بن سعد:

مكث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند حليمة أربع سنين، وكان يعدو مع أخيه وأخته في الَبهم قريبًا 
وداء فطرحاها وغسال بطنه بماء الثلج في من الحي، فأتاه ملكان هناك فشقا بطنه واستخرجا علقة س

 طست من ذهَ، ثم وزن بألف من أمته فوزنهم.
 ثم قال أحدهما لآلخر: َدعه، فلو وزنته بأمته كلها لرجحها.

وجاء أخوه يصيح: يا أماه أدركي أخي القرشي. فخرجت أمه تعدو ومعها أبوه، فيجدان رسول هللا صلى 
ت به إلى آمنة بنت وهَ فأخبرتها خبره وقالت: إنا ال نرده إال على هللا عليه وسلم ممتقع اللون، فذهب

 جدع أنفنا.
ثم رجعت به أيضًا، فكان عندها سنة أو نحوها ال تدعه يذهَ مكانًا بعيدًا. ثم رأت غمامة تظله إذا وقف 

 وقفت وإذا سار سارت، فأفزعها ذلك من أمره، فقدمت به إلى أمه لترده وهو ابن خمس سنين.
 أن رجاًل سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: كيف أول شأنك يا رسول هللا؟ وروي 

قال: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بْهم لنا ولم نأخذ معنا زادًا، فقلت: 
أنهما كيا أخي اذهَ فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طائران أبيضان 

 نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. 

 



يبتدران فأخذاني فبطحاني إلى القفا، فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا علقتين سوداوين، فأقبال 
فقال أحدهما لصاحبه: أيتني بماء ثلج. فغسال به جوفي، ثم قال: أيتني بماء بَرد. فغسال به قلبي. ثم 

كينة. فذرَّاها في قلبي. ثم قال أحدهما لصاحبه: خْطه. فخا خاتم النبوة. طه وختم عليه بقال: ايتني بالسَّ
وقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة واجعل ألفًا من أمته في كفة. فإذا أنا أنظر إلى األلف فوقي أشفق 

هم. فقال: لو أن أمته وزنت به لمال بهم.  أن يخرَّ عليَّ بعض 
فقت على أن لقيت فأشثم انطلقا وتركاني وقد فرقت  فرقًا شديدًا، ثم انطلقت إلى أمي، فأخبرتها بالذي 

يكون التبس بي. فقالت: أعيذك باهلل. فحملتني على الرحل وركبت خلفي، حتى بلغت إلى أمي فقالت: 
 أديت  أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيت.

 فلم ير عها ذلك وقالت: إني رأيت حين خرج مني نورًا أضاءت منه قصور الشام.
عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعَ مع الغلمان، فأخذه فصرعه عن أنس بن مالك: أن رسول هللا صلى هللا 

وشقَّ عن قلبه فاستخرج القلَ، ثم شق القلَ فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظُّ الشيطان منك. فغسله 
 في طست من ذهَ بماء زمزم، ثم ألمه، ثم أعاده في مكانه.

 
 ن محمدًا قد قتل. فاستقبلوه وهو ممتقع.وجاء الغلماء يسعون إلى أمه ــــ يعني ظئره ــــ فقالوا: إ

 قال أنس: وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى هللا عليه وسلم.
عن شداد بن أوس قال: بينا نحن جلوس عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ أقبل شيخ من بني عامر 

 فقال: يا محمد أنبئني ببدء شأنك. 

 

ْنت  م ْسَتْرَضَعاً » قال:  َأنا َدْعَوة  أبي إْبَراِهيَم، وب ْشَرى أِخي ِعْيَسى ابَن َمْرَيَم، وذلَك أنَّ أ مِّي لمَّا َوَضَعْتِني ك 
ْبَياِن،  ا أنا ذَ إفي َبِني َسْعِد ْبِن َبْكٍر، َفَبْيَنا َأَنا َذاَت َيْوٌم م ْنَتِبٌذ من أْهِلي في َبْطِن واٍد مع أْتراٍب لي من الصِّ

ٍَ َمِليٌء َثْلًجا، َفَأَخَذِني من بيِن أْصَحاِبي، َفَخَرَج أْصَحاِبي َهَرابًا حتى  ِبَرْهٍط َثالثٍة َمَعه م ِطْسٌت من َذَه
بن  َسيِِّد ا ااْنَتَهْوا إلى َشِفيِر الَواِدي ثم أْقَبلوا َعلى الرَّْهِط َفَقالوا: َما َأْرب ك م إلى هذا الغ الِم؟ َفإنَّه َلْيَس منَّا، هذ

وا ِمنَّا َأيَُّنا ِشْئت ْم َفاْقت لوه ْنت م ال ب دَّ َقاِتِليه َفاْخَتار   « .ق َرْيٍش، فإن ك 
ه م فأْضَجَعني، ث م َشقَّ َصْدِري ث م أَخَرَج أْحَشاَء َبْطِني ثم َغَسَلها بذلَك الثَّْلِج َفَأْنَعَم َغْسَلها،» َم ث َفَعَمَد أَحد 

. َفَتَنحَّى َعنِّي، ث َم أْدَخَل َيَده  ِفي َجْوِفي وأخْ أَعاَدها َمكاَنها. ث َرَج َقْلِبي َم َقاَم الثَّاِني منه م فقاَل ِلَصاِحِبه: َتَنحَّ
أنا  َئًا، فإذاوَأنا أْنظ ر  إليِه َفَصَدَعه ثَم أْخَرَج ِمْن م ْضَغًة َسْوَداَء فَرَمى ِبها، ثَم َقال ِبَيِده ِمنه َكَأنَّه َيَتَناَول  َشيْ 

َد الَخاَتِم رْ َبَخاِتٌم ِفي َيِده من ن وٍر َيَحار  النَّاِظروَن دوَنه. َفَخَتَم به َقْلِبي َفاْمَتأَل نورًا، ثم أعاَده َمكاَنه فَوَجْدت  بَ 



. َفأَمرَّ َيَده من َمْفِرِق َصْدِري إلى م ْنَتَهى َعاَنتي، َفالتَ  : َتَنحَّ قُّ بإذِن َأفي َقْلِبي َدْهرًا. ثَم َقال الثالث  م ذلَك الشِّ
دوِرِهم وَقبَّلوا ما بْيَن  هللا َتَعالى، ث م أَخَذ ِبَيِدي َفأْنَهَضِني من َمَكاني إنَهاَضًا لِطيَفًا. ثم َضمُّوني إلى ص 

ََ هللا ِلَم ت زع إنَك لو َتدِري ما ي راد  بَك من الَخْيِر لَقرََّت َعْينَ   « . كَ ارأِسي وبيَن َعيَنيَّ وقالوا: يا َحِبْي

 

فبيَنا َنحن  َكَذلَك إذا أنا بالَحيِّ َقْد َجاؤوا بَحَذاِفْيِرِهم، وإذا أ مِّي، وهي ِظْئِري أَماَم الحيِّ َتهِتف  بأْعَلى »قال: 
ماه  « .َصْوِتها: يا َضِعيَفاه، يا َحبََّذاه يا س 

 
نَت ا عليَّ َفَقبَّلوا رْأِسي وما َبيَن َعيَنيَّ وَقالوا: َحبَّذا أنَت من َضِعيٍف. ثم َقالْت ِظْئرى: َأم ْسَتْضَعٌف أَفأَكبُّو »

 « .ِمن َبين أْصَحاِبَك ف ق ِتلَت لَضْعِفَك. ثم َضمَّْتِني إلى َصْدِرَها
ْبِصروَنه م فإذا ه م ال َيِد َبْعِضِهم، وَظَنْنت  أنَّ الَقْوَم ي  َفَوالذي َنْفِسي ِبَيِدِه إنِّي َلِفْي ِحْجِرها وإنَّ َيِدي َلِفي »

 « .ي ْبِصرونَ 
 « .فقاَل َبْعض  الَقوِم: إنَّ هَذا الغ الم  ِبِه َلَمٌم أو َطاِئٌف مَن الِجنِّ »
ت وا حتَّى أْسَمَع مَن الغ ال» ِتي، َفَقال: اْسك  وا َعَليه ِقصَّ  « .ِم َفإنَّه أَْعَلم  بَأْمِره ِمْنك مَفَذَهبوا بي إلى الَكاِهِن َفَقصُّ
ََ إليَّ َفَضمَِّني إلى َصْدِره ث َم َناَدى بأْعَلى َصْوِته: يا َلْلَعَرْب » ِتي، َفَوَث  اقتُّلوا َفَسَأَلني َفَقَصْصت  َعَليه ِقصَّ

ل  « .نَّ ديَنك مهذا الغالَم واْقت لوِني َمَعه، فوالالِت والع زَّى إْن َتَرْكت موه  وأْدَرك َلي َبدِّ
 « .ثَم اْحَتَملوِني. َفَهذا َبْدء  َشَأِني»

وقال زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما قامت سوق  عكاظ انطلقت حليمة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 إلى عّراف من ه ذيل يريه الناس  صبيانهم.

 فلما نظر إليه صاح وقال: يا معشر هذيل يا معشر العرب.
.فاجتمع إليه ا  لناس من أهل الموسم فقال: اقتلوا هذا الصبيَّ

 وانسلت به حليمة.
فجعل الناس يقولون أي صبي؟ فيقول: هذا الصبي. فال يرون شيئًا. قد انطلقت به أمه. فيقال له ما هو؟ 

 فيقول: رأيت غالمًا، وآلهته، ليقتلن أهل دينكم، وليكسرن آلهتكم، وليظهرون أمره عليكم.
 يوجد. فط لَ بع كاظ فلم 

 



قال محمد بن عمر: وجعل الشيخ الهذلي يصيح: يا هذيل، وآلهته، إن هذا لينتظر أمرًا من السماء. 
 عليه وسلم. فلم ينشَ أن وله وذهَ عقل ه ، حتى مات كافرًا. وجعل ي ْغري بالنبي صلى هللا

عن ابن عباس قال: خرجت حليمة تطلَ النبي صلى هللا عليه وسلم فوجدته مع أخته، فقالت أبني ما 
هذا الحر الذي أنت فيه؟ فقالت أخته: يا أماه ما وجد أخي حرَّا، رأيت غمامة تظل عليه، فإذا وقف 

 معه حتى انتهى إلى هذا الموضع.وقفت، وإذا سار سارت 
وقد روينا أن حليمة قدمت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمكة وقد زوِّج خديجة، فشكت إليه َجْدَب 

 البالد وهالك الماشية.
فكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خديجة فيها فأعطتها أربعين شاة وبعيرًا موقعًا للظعينة. فانصرفت 

 إلى أهلها.
 م قدمت عليه بعد اإِلسالم فأسلمت هي وزوجها وبايعا.ث

 
عن محمد بن الم نَكدر قال: استأذنت امرأةٌ على النبي صلى هللا عليه وسلم كانت أرضعته، فلما دخلت 

 عليه قال: أمي أمي. وعمد إلى ردائه فبسطه لها فقعدت عليه.
 مثل ذلك. وقد روي أنها جاءت إلى أبي بكر بعده فأكرمها وإلى عمر ففعل

 وقد روي أنه أعيد شرح  صدره بعد أن تم له عشر سنين.
عن أ بي بن كعَ: كان أبو هريرة جريئًا على سؤال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أشياء ال يسأله 

 عنها غيره، فقال: يا رسول هللا ما أول  ما رأيت من أمر النبوة؟
 « . ا ه َرْيَرةَ َلَقْد َسَأْلَت يا أبَ »فاستوى جالسًا وقال: 

 

ٌل َيقول  ِلَرج ل: أه وَ إنِّي َلِفي َصْحَراَء ابن  َعْشِر ِسنيَن وأَ » ه َو؟  ْشه ٍر، وإَذا َبَكالٍم َفْوَق َرْأِسي، وإَذا َرج 
َما بعَ  وٍه َما رَأْيت َها َعَلى أَحٍد َقطَّ، فأْقَبال إليَّ َيْمِشَياِن َحتَّى أَخَذ ك لُّ واِحٍد ِمْنه  ِدي ال أِجد  َفاْسَتْقبالِني ِبو ج  ض 

ا. فَقاَل أَحد ه   ه َما لَصاحِ ألْخِذِهَما َمسًّ ِبه: َما ِلَصاِحِبه: أْضِجْعه . فأْضَجَعاِني ِباَل َقْصٍر وال َهضٍر. فقاَل أَحد 
َد. أْفل ْق َصْدَره. َفهَوى أَحد ه َما إلى َصْدِري َفَفَلَقه ِفْيَما أَرى ِباَل َدٍم وال َوَجٍع فقاَل َله: أْخِرْج الِغلَّ والَحسَ 

ْخَرَج ِشْبَه َقِة. ثم َنَبذَها َفَطَرَحَها. فَقال له: أْدِخِل الرَّأَفَة والرَّْحَمَة. َفإذا ِمْثل  الذي أَ فأْخَرَج َشْيًئا َكَهْيَئِة الَعلَ 
ِغير وَرْحَمةً  وا َرأَفًة على الصَّ ِة. ثَم َهزَّ إْبَهاَم رْجِلي الي ْمَنى َفَقال: أْعد  وَسلِّم. َفَرَجْعت  بَها أْعد  « لَكِبْيرِ ل الِفضَّ

. 
 



 لثالثون الباب ا
 في ذكر ما جرى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد تمام خمس سنين من مولده صلى هللا عليه وسلم
عن كعَ قال: قالت حليمة: ركبت أتاني وحملت محمدًا بين يدي أسير به، حتى أتيت الباب األعظم 

ة شديدة، من أبواب مكة وعليه جماعة مجتمعة، فوضعته ألقضي حاجة وأصلح شأني، فسمعت هد
 فالتفت فلم أره فقلت: معاشر الناس أين الصبّي؟

 قالوا: أي الصبيان؟
ر هللا به وجهي وأشبع جوعي، ربيته حتى إذا أدركت  قلت: محمد بن عبدهللا بن عبد المطلَ الذي نضَّ

سروري أتيت به ألرده إلى أمه وأخرج من أمانتي، اختلس من بين يدي، والالت والع زَّى لئن لم أره 
 رمين نفسي من شاهق هذا الجبل.أل

 قالوا: ما رأينا شيئًا.
فلما أيأسوني وضعت يدي على رأسي وقلت: وامحمداه واولداه. فأبكيت الجواري األبكار لبكائي، وضج 

 الناس معي بالبكاء. 

 

فأتيت عبد المطلَ فأخبرته فسلَّ سيفه ونادى: يا آل غالَ. وكانت دعوتهم في الجاهلية. فأجابته 
 قريش.

 فقال: فقد ابني محمد.
فقالوا قريش: اركَ نركَ معك، فلو خضت بحرًا خضناه معك. فركَ وركبوا فأخذ على أعال مكة 

 ًا، فترك الناَس وأقبل إلى البيت الحرام، فطاف أسبوعًا ثم أنشأ يقول:وانحدر على أسفلها، فلم ير شيئ
 يا رّب ر دَّ راكبي محمدا
ه لي واتخذ عندي َيَدا  ر دَّ

فسمعوا مناديًا ينادي في الهواء يقول: معاشر الناس ال تضجوا، إن لمحمد َربًّا ال يضيعه. قال عبد 
 هو بوادي تهامة، عند شجرة اليمن. المطلَ: أيها الهاتف ومن لنا به وأين هو؟ قال:

فمضى عبد المطلَ، فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تحت شجرة يجذب األغصان ويعبث بالورق، 
 فحمله إلى مكة وجهز حليمة أحسن الجهاز.

 وفي رواية أخرى أن حليمة لما قدمت به ضاع في الناس، فأخبرت عبد المطلَ فأتى الكعبة فقال:
 اكبي محمداال همَّ رد ر 

 رده رب واتخذ عندي َيدا



داً   أنت الذي جعلته لي عض 
 وفي رواية أن عبد المطلَ بعث به في حاجة فقال هذا.

عن أبي حازم قال: قدم كاهن مكة، ورسول  هللا صلى هللا عليه وسلم ابن خمس سنين، وقد قدمت به 
 ه عبد المطلَ.يفّرقكم ويقتلكم. فهرب ب ظئره إلى عبد المطلَ فقال: يا معشر قريش اقتلوا هذا الفتى فإنه

 ولم تزل قريش تخشى من أمره ما كان الكاهن حذرهم.
 

 الباب الحادي والثالثون 
 في ذكر وفاة أمه آمنة

عن ابن عباس قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهَ، فلما بلغ ستَّ سنين 
ار بالمدينة تزورهم به، ومعه أم أيمن تحضنه، وهم على خرجت به إلى أخواله بني عدي بن النَّج

 بعيرين، فنزلت به دار النابغة، فأقامت به عندهم شهرًا.
 وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذكر أمورًا كانت في مقامه ذلك. 

 

لما نظر إلى أط م بني عدي بن النجار بالمدينة عرفه فقال: كنت أالعَ أنيسة جارية من األنصار  1
 على هذه اآلطام، وكنت مع غلمان من أخوالي نطير طائرًا كان عليه يقع.

ونظر إلى الدار فقال: ها هنا نزلت بي أمي، وفي هذه الدار قبر أبي عبدهللا بن المطلَ، وأحسنت  العْوم 
 في بئر بني عدي بن النجار.

وكان قوم من اليهود يختلفون ينظرون إليه. قالت أم أيمن: فسمعت أحدهم يقول: هو نبي هذه األمة  1
 وهذه دار هجرته. فوعيت ذلك.

 إلى مكة، فلما كانوا باألبواء توفيت أمه آمنة بنت وهَ، فقبرها هناك.ثم رجعت به أمه 
 فرجعت به أم أيمن إلى مكة وكانت تحضنه.

ِذَن لم َحمٍَّد ِفي إن َّللاََّ َقْد أ  »فلما َمرَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ع مرة الحديبية باألبواء قال:  1
ه ه، فقيل  صلى هللا عليه وسلم فأصلحه وبكى عنده، وبكى المسلمون لبكائفأتاه رسول هللا« . زَياَرِة َقْبِر أ مِّ

 « .أْدَرَكْتِني َرْحَمٌة َرِحْمت ها َفَبَكْيت  »له، فقال: 
عن أبي مرثد قال: لما فتح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة أتى جذم قبر فجلس إليه وجلس الناس 

ي فاستقبله عمر وكان من أْجرأ الناس عليه، فقال: بأبي حوله، فوقف كهيئة المخاطَ، ثم قام وهو يبك
َياَرَة فَأِذَن ِلي، وَسَأْلت ه »أنت وأمي يا رسول هللا ما الذي أبكاك؟ قال:  هذا َقْبر  أ مِّي، سَأْلت  َربِّي الزِّ



 « .االْسِتْغَفاَر َفَلْم َيْأَذْن ِلي، َفَذَكْرت َها َفَوَقْفت  َفَبَكْيت  
 ن أكثر باكيًا من يومئذ.فلم ي َر يوم كا

 قال ابن سعد: هذا غلط، ليس قبرها بمكة إنما قبرها باألبواء.
عن أبي هريرة قال: زار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. فقال رسول هللا 

ْوَر ْم ي ْؤَذْن ِلي، و اسَتأَذْنت  َربِّي عزَّ وَجلَّ في أْن أْسَتْغِفَر َلَها فلَ »صلى هللا عليه وسلم:  اسَتأَذْنت ه في َأْن أز 
وا الق ب وَر َفإنَّها ت ذَِّكرَّك م  الَمْوتَ  ْور   « .َقْبَرَها َفأِذَن ِلي، َفز 

 انفرد بإخراجه مسلم. 

 

عن أبي ب ريدة عن أبيه قال: أتيت مع النبي صلى هللا عليه وسلم، فوقف على عسفان فنظر يمينًا 
 وشمااًل، وأبصر قبر أمه، فورد الماء، فتوضأ ثم صلى ركعتين، فلم يفجأنا إال ببكائه.

 
 فبكينا لبكاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 قالوا: بكيت فبكينا يا رسول هللا.« َما الذي أْبَكاك م؟»إلينا فقال:  ثم انصرف
 « .وما َظَنْنت م؟»قال: 

 قالوا: ظننا أن العذاب نازل علينا.
 « .لْم َيك ن ِمن َذلَك َشْيءٌ »قال: 

 فقالوا: فظننا أن أمتك كلِّفت من األعمال ما ال تطيق.
ي أْن أْسَتْغِفَر ي َمَرْرت  ِبَقْبِر أ مِّي، َفَصلَّْيت  َرْكَعَتْيِن واسَتْأَذْنت  َربِّي فلْم يك ن ِمن َذلَك َشْيٌء، وَلِكنَّنِ »قال: 

؛ ث َم ع ْدت  َفَصلَّْيت  َرْكَعَتْيِن واْسَتأَذْنت  َربِّي في أْن أْسَتْغِفَر َلَها َفز ِجْرت  زَ  ، َفَبَكْيت  ْجًرا، َفَعال َلَها َفن ِهْيت 
 « .ب َكاِئي

حلته فركبها، فما سار إال ه َنيَّة حتى قامت الراحلة بثقل الوحي؛ فأنزل هللا تعالى: ثم دعا برا
وْا ِلْلم ْشِرِكيَن َوَلْو َكان و?ْا أ ْوِلى ق ْرَبى ِمن َبْعدِ 113ش9}س ا َتَبيََّن مَ  َما َكاَن ِللنَِّبىِّ َوالَِّذيَن َءاَمن و?ْا َأن َيْسَتْغِفر 

ْم َأْصَحاب  ا ْم َأنَّه   (113ْلَجِحيِم {)التوبة: َله 
. 

ك م أنِّي َبريٌء من آِمَنَة َكَما َتَبرَّأ إْبراِهيم  ِمن َأِبيهِ »فقال النبّي صلى هللا عليه وسلم:   . «أْشِهد 
يل يدخل قبر أمِّ رسول هللا  عن الحسن بن جابر، وكان من المجاورين بمكة قال: ر فع إلى المأمون أن السَّ

 وضع معروف هناك، فأمر المأمون بإحكامه.صلى هللا عليه وسلم. لم



 قال ابن البراء: قد وصف لي وأنا بمكة وضعه.
 فيجوز أن يكون توفيت باألبواء ثم حملت إلى مكة فدفنت بها.

 
 الباب الثاني والثالثون 

 في ذكر كفالة عبد المطلَ لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد موت أمه آمنة 

 

عن نافع بن جبير قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكون مع أمه آمنة بنت وهَ، فلما توفيت 
خل عليه ولده، وكان يقربه وي ْدنيه ويد قبضه إليه جده عبد المطلَ وضمه ورقَّ عليه رقة لم يرقها على

 إذا خال وإذا نام، وكان يجلس على فراشه فيقول عبد المطلَ إذا رأى ذلك: دعوا ابني إنه ليؤتين مْلكًا.
وقال قوم من بني م ْدلج لعبد المطلَ: احتفظ به، فإنا لم نر قدمًا أشبه بالقدم التي في المقام منه.  1

 َ: اسمع ما يقول هؤالء. فكان أبو طالَ يحتفظ به.فقال عبد المطلَ ألبي طال
وقال عبد المطلَ ألم أيمن، وكانت تحضن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يا بركة ال تغفلي عن  1

 ابني، فإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه األمة.
 وكان عبد المطلَ ال يأكل طعامًا إال قال: عليَّ بإبني. فيؤتى به إليه. 1

 فلما حضرت عبد المطلَ الوفاة أوصى أبا طالَ بحفظ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحياطته.
عن ابن عباس قال: سمعت أبي يقول: كان لعبد المطلَ َمفرش في الحْجر ال يجلس عليه غيره، وكان 

يومًا وهو  محرب  بن أمية فَمْن دونه يجلسون حوله دون الَمْفرش، فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسل
غالم لم يبلغ، فجلس على المفرش فجذبه رجل، فبكى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال عبد المطلَ، 

وذلك ما بعد ك فَّ بصره: ما البني يبكي؟ قالوا له: أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه. فقال عبد 
ه عربيٌّ ن يبلغ من الشرف ما لم يبلغالمطلَ: دعوا ابني يجلس عليه فإنه يحسُّ من نفسه شَرفًا، وأرجو أ

 قبله وال بعَده.
 

 الباب الثالث والثالثون 
 في ذكر خروج عبد المطلَ برسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستسقون عند منام رقيقة

ْرع وأدقَّت العظم.   عن رقيقة، وهي ِلدة عبد المطلَ قالت: تتابعت على قريش سنون أمَحلت الضَّ

 



مبعوث ا النبي الفَبْينا أنا نائمة أو مهومة إذا هاتف يصرخ بصوت َصِحل يقول: يا معشر قريش إن هذ
فيكم قد أظلتكم أيامه، وهذا إبَّان نجومه فحيهاًل بالَحَيا والخصَ، أال فانظروا رجاًل منكم وسيطًا عظامًا 
نة ت هدى إليه،  ا أوطَف األهداب، سهل الخدين، أشمَّ العرَنين له فخر يكظم عليه، وس  جَسامًا، أبيض َبضَّ

وا من الطيَِّ، ثم يستلفلَيْخلص هو وولده، وليهبط إليه من كل بط موا ن رجل، فليسَتنُّوا من الماء وليمسُّ
 الركن ثم ليرتقوا أبا ق َبيس، فلَيْستسق الرجل وليؤمِّن من القوم، فِغْثتم ما شئتم.

فأصبحت  َعلم هللا مذعورة قد اقشعر جلْدي ووَله عقلي، واقتَصَصت رؤياي، فوالحرمة والَحَرم ما بقي 
 : هذا َشْيبة الحمد.)بها( أْبطحي إال قال

وا واستلموا، ثم ارتقوا أبا ق َبيس،  فتتامَّت إليه رجاالت قريش، وهبط إليه من كل بطن رجل، فسنوا ومسُّ
وطبقوا جانبيه ما َيبلغ سعيهم م ْهلًة، حتى إذا استووا بذروة الجبل قام عبد المطلَ ومعه رسول هللا صلى 

، ، فقال: اللهم سادَّ الَخلَّة وكاشف الك ْربة أنت معلٌِّم غير م علَّمٍ هللا عليه وسلم وهو غالم قد أيفع أو َكرب
ومسؤول غير م بَخل، وهؤالء عبادك وإماؤك بع درات حرمك يشكون إليك سنتهم، أذهبت الخ فَّ والظلف، 

 اللهم فأمطرنا غيثًا م غدقًا ممرعًا.
ها: يجه، فلسمعت شيخان قريش وجلتفوالكعبة ما راحوا حتى تفجرت السماء بمائها واكتظ الوادي بثج

ْدعان، وحرب بن أمية، وهشام بن المغيرة، يقولون لعبد المطلَ: هنيئًا لك أبا البطحاء. أي  عبَدهللا بن ج 
 عاش بك أهل البطحاء.

 وفي ذلك تقول رقيقة:
 بَشيبة الحمد أسقى هللا بلدتنا

َذ المطر    لما فقْدنا الحيا واجلوَّ
 ه َسبلفجاد بالماء َجْونيٌّ ل

ا فعاشت به األنعام والشجر    سحًّ
 م َباَرك  األمر  ي ْستسقى الغمام به
 ما في األنام له ِعْدٌل وال خطر

 منَّا من هللا بالميمون طائره
 وَخْير َمْن بشَرت يومًا به م ضر  

 
 الباب الرابع والثالثون 

 



كر خروج عبد المطلَ لتهنئة َسْيف بن ذي َيَزن بالم لكوتبشير سيٍف عبَد المطلَ بأنه سيظهر في ذ
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من نْسله

عن ابن الكلبي قال: لمَّا ملك سيف  بن ذي َيَزن أرَض اليمن وقتل الَحَبش وأبادهم وفدت إليه أشراف  
 ن الظَّفر.العرب ورؤساؤهم ليهنئوه بما ساق هللا م

ووِفد وفد  قريش، وكانوا خمسة من عظمائهم: عبد المطلَ بن هاشم، وأمية بن عبد شمس، وعبدهللا بن 
 ج دعان، وخ ويلد بن أسيد، ووهَ بن عبد مناف بن زهرة.

فساروا حتى واَفْوا مدينة صنعاء، وسيف بن ذي يزن نازل بقصر يقال له غ ْمدان، وكان أحد القصور 
 شياطين لبلقيس بأمر سليمان، فأناخ عبد المطلَ وأصحابه واستأذنوا على سيف فأذن لهم.التي بنتها ال

فدخلوا وهو جالس على سرير من ذهَ، وحوله أشراف اليمن على كراسي من الذهَ، وهو متضمخ 
بالعنبر وبصيص  المسك يلوح من َمْفرقه، فحيَّوه بتحية الملك، ووضعت لهم كراسي الذهَ فجلسوا عليها 

 ال عبد المطلَ فإنه قام ماثاًل بين يديه واستأذنه في الكالم.إ
 فقيل له: إن كنت ممن تتكلم بين يدي الملوك فتكلم.

فقال: أيها الملك إن هللا قد أحلك َمِحاًل رفيعًا شامخًا منيعًا، وأْنَبتك َمْنبتًا طابت أرومته وعزَّت جرثومته، 
ذب منبت، فأنت أيها الملك ربيع  العرب الذي إليه وثبت أصله وَبسق َفْرعه، في أطيَ مغرس وأع

َمالذها، ووْردها الذي إليه َمعادها، سلف ك خير سلف، وأنت لنا منهم خير خلف، ولن يهلك هللا من أنت 
 خلفه، ولن َيْخمل من أنت سلفه.

َفَدحنا،  ضر الذينحن أيها الملك أهل َحَرم هللا وسدنة بيت هللا، أوفدنا إليك الذي أْبَهجنا ِمن َكْشف ال
 فنحن وفد الّتهنئة ال وفد الترزئة.
 فقال سيف: أنتم قريش األباطح؟

 قالوا: نعم.
قال: مرحبًا وأهاًل وناقة ورحاًل وم ناخًا سهاًل، وملكًا َسمحاًل يعطي عطاًء جزاًل، قد سمع الملك مقالتكم 

ة ما أقمتم والحباء الواسع إذا وعرف فضلكم، فأنتم أهل الشرف والحمد والثناء والمجد، فلكم الكرام
 انصرفتم. 

 

 ثم قال لعبد المطلَ: أيهم أنت؟
 قال: أنا عبد  المطَّلَ بن هاشم.

 قال: إياك أردت ولك حشدت، فأنت ربيع األنام وسيد األقوام، انطلقوا وانزلوا حتى أدعو بكم.



 ثم أمر بإنزالهم وإكرامهم.
 ال يدعوهم، حتى انتبه ذات يوم فأرسل إلى عبد المطلَ: ايتني وحَدك ِمن بين أصحابك.فأقاموا شهرًا 

 
فأتاه فوجده مستخليًا ال أحَد عنده، فقرَّبه حتى أجلسه معه على سريره، ثم قال: يا عبد المطلَ إني أريد 

دك مصونًا فليكن عنأن ألقي إليك من علمي سرًا لو غيرك يكون لم أبْح به إليه، غير أني رأيتك معدنه، 
 حتى يأذن هللا فيه بأمره، فإن هللا منجز وعده وبالغ  أمره.

 قال عبد المطلَ: أرشَدك هللا أيها الملك.
قال سيف: إني أجد في الكتَ الصادقة والعلوم السابقة التي اختزنَّاها ألنفسنا، وستْرناها عن غيرنا خبرًا 

 الممات، للعرب عامة، ولرهطك كافة، ولك خاصة.عظيمًا وخطرًا جسيمًا فيه شرف الحياة وفخر 
فقال عبد المطلَ: أيها الملك لقد أبت  بخير ما آب به وافد، ولوال هيبة الملك وإعظامه لسألته أن يزيدني 

 من سروره إياي سرورًا.
فقال سيف: نبي يبعث من عقبك، ورسوٌل من قرنك، اسمه أحمد ومحمد وهذا زمانه الذي يولد فيه أو 

قد ولد، يموت أبوه وأمه، ويكفله جده وعمه )قد ولدناه مرارًا( وهللا باعثه جهارًا، وجاعل له منا  لعله
أنصارًا، يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه، تخمد عند مولده النيران، ويعبد الواحد المنان ويزجر الكفر 

نكر وف ويفعله، وينهى عن الموالطغيان، ويكسر الالت واألوثان، قوله فصل وحكمه َعْدل، يأمر بالمعر 
 ويبطله.

 قال عبد المطلَ: عال كعبك ودام فضلك وطال عمرك، فهل الملك سارِّي بإفصاح وتفسير وإيضاح؟
ه غير كذب.  قال سيف: والبيت ذي الح ج َ، واآليات والكتَ، إنك يا عبد المطلَ لجدُّ

 فخرَّ عبد المطلَ ساجدًا.
 ل عمرك، وعال أمرك، فهل أحسست بشيء مما ذكرت لك؟ قال سيف: ارفع رأسك، ثلج صدر ك وطا

 

قال عبد المطلَ: نعم أيها الملك، كان لي ابن كنت به معجبًا، فزوَّجته كريمة من كرائم قومي يقال لها 
 بغالم سميته محمدًا وأحمد، مات أبوه وأمه، وكفلته أنا وعمه.آمنة بنت وهَ، فجاءت 

قال: هو هو هلل أبوك، فاحذر عليه أعداءه، وإن هللا لم يجعل لهم عليه سبياًل، ولوال علمي بأن الموت 
مجتاحي قبل ظهوره لسْرت إليه بخيلي ورجلي حتى أجعل مدينة يثرب دار ملكي، فإني أجد في كتَ 

تتباب أمره، وهم أهل دعوته ونصرته، وفيها موضع قبره، ولوال ما أجد من بلوغه آبائي أن بيثرب اس
الغايات وأن أقيه اآلفات وأن أدفع عنه العاهات، ألظهرت اسمه وأوطأت العرب عِقبه، وإن أعش 



فسأصرف ذلك إليه. قم فانصرف بمن معك من أصحابك. ثم أمر لكل رجل منهم بمائتي بعير وعشرة 
وعشرة أرطال من الذهَ وحلتين من البرود. وأمر لعبد المطلَ بمثل جميع ما أمر  أعبد من الحبش

ََّ محمد وترعرع فاقدم علّي بخبره. ثم ودعوه وانصرفوا إلى مكة.  لهم، وقال له: يا عبد المطلَ إذا ش
 

لّي إ فكان عبد المطلَ يقول: ال تغبطوني بكرامة الملك إياي دونكم وإن كان ذلك جزياًل وفضل إحسانه
 وإن كان كثيرًا، اغبطوني بأمر ألقاه إلّي من شرٍف لي ولعقبي من بعدي. فكانوا يقولون له: ما هو؟

 فيقول: ستعرفونه بعد حين.
فمكث سيف باليمن ملكًا عدة أحوال، وإنه ركَ يومًا كنحو ما كان يركَ للصيد وقد كان قد اتخذ من 

هم ه ْرمز وا عليه يومًا فقتلوه وبلغ كسرى أنوشروان فرد إليالسودان نفرًا يجهزون بين يديه بحرابهم، فعطف
 وأمره أن ال يدع أسوَد إال قتله.

عن ابن عباس قال: لما ظهر ابن ذي يزن على الحبشة بعد مولد النبي صلى هللا عليه وسلم أتت وفود 
م، وأمية بن عبد اشالعرب وشعراؤها تهنيه وتمدحه، فأتاه فيمن أتاه وفد من قريش فيهم عبد المطلَ بن ه

شمس، وعبدهللا بن جْدعان، وخويلد بن أسد في ناس من وفود قريش، فقدموا عليه صنعاء، فإذا هو في 
 رأس غمدان الذي ذكره أمية بن أبي الصلت: 

 

 اشرب هنيئًا عليك التاج  مرتفعاً 
 ن دارًا منك محالالفي رأس غ مدا

 فدخل عليه اإِلذن فأخبره بمكانهم، فأذن لهم.
 فدنا عبد المطلَ واستأذنه في الكالم فقال له: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنا لك.

فقال: إن هللا أحلك أيها الملك محاًل رفيعًا صعبًا منيعًا شامخًا باذخًا، وأنبتك منبتًا طابت أرومته وعزَّت 
رثومته، وثبت أصله وبسق فرعه، في أكرم موطن وأطيَ معدن، فأنت ملك العرب وربيعها الذي ج

يخصَ، وأمير العرب الذي له تنقاد، وعمودها الذي عليه العماد وَمعقلها الذي تلجأ إليه العباد، سلفك 
نحن  .)لك( خير سلف، وأنت لنا منهم خير خلف، فلن يخمل من أنت سلفه، ولن يهلك من أنت خلفه

أيها الملك أهل  حرم هللا عز وجل َوَسَدنة بيته، أشخصنا إليك الذي أبهجنا من كشفك الكرَب الذي فَدحنا، 
 فنحن وفد التهنئة ال وفد المرزئة.

 قال: وأيهم أنت أيها المتكلم؟
 قال: أنا عبد المطلَ بن هاشم.



 قال: ابن أختنا؟ يعني األنصار.
 قال: نعم.

أقبل عليه وعلى القوم فقال: مرحبًا وأهاًل، وناقة ورحاًل، ومستناخًا سهاًل، وملكًا  قال: أدنه. فأدناه ثم
َسَمْحاًل يعطي عطاًء جزاًل، قد سمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم وقبل وسيلتكم، وأنتم أهل الليل والنهار، 

 ولكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا ظعنتم.
فأقاموا شهرًا ال يصلون إليه وال يأذن لهم باالنصراف، ثم انتبه لهم ثم نهضوا إلى دار الضيافة والرفد، 

انتباهة فأرسل إلى عبد المطلَ فأدنى مجلسه وأخاله وقال: يا عبد المطلَ إني مفوِّض إليك من سرِّ 
علمي ما لو لم يكن غيرك لم أبْح به، ولكني رأيتك معدنه فأطلعتك عليه، فليكن عندك مطويًا حتى يأذن 

فيه، فإن هللا بالغ أمره، فإني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اختزناه ألنفسنا واحتجبناه هللا 
دون غيرنا خبرًا عظيمًا وخطرًا جسيمًا، فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة للناس عامة، ولرهطك كافة، ولك 

 خاصة.

 

 قال عبد المطلَ: أيها الملك مثلك َسرَّ وبرَّ فما هو؟ فدا لك أهل الوبر ز مرًا بعد ز مر.
 قال: إذا ولد مولود بتهامة، غالم بين كتفيه شامة، كانت له اإِلمامة ولكم به الزعامة، إلى يوم القيامة.

ما آب به وافد، ولوال هيبة الملك وإجالله وإعظامه لسألت  فقال عبد المطلَ: أبيَت اللعن، لقد أبت  بخير
 من سارِّه إياي ما أزداد به سرورًا.

قال ابن ذي يزن: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد، واسمه محمد، يموت أبوه وأمه، ويكفله جده وعمه، 
بهم  ه ويذل بهم أعداءه، يضربقد ولدناه مرارًا وهللا باعثه جهارًا وجاعل له منا أنصارًا يعز بهم أولياء

الناس عن َعْرض ويمسح بهم كرائَم األرض، يكسر األوثان، ويخمد النيران ويعبد الرحمن، وَيْدحر 
 الشيطان، قوله َفْصل وحكمه عدل، يأمر بالمعروف ويفعله، وينهي عن المنكر ويبطله.

لك سارِّي بإفصاح فقد أوضح قال عبد المطلَ: عز جدك وعال كعبك ودام م لكك وطال ع مرك فهل الم
 لي بعض اإِليضاح؟

ه غير كذب.  قال ابن ذي يزن: والبيت ذي الحجَ والعالمات على النصَ إنك يا عبد المطلَ لجدُّ
فخرَّ عبد المطلَ ساجدًا، فقال له: ارفع رأسك ثل ج صدر ك وعال أمرك، فهل أحسست شيئًا مما ذكرت 

 لك؟
به معَجبًا وعليه رفيقًا، زوجته كريمًة من كرائم قومي آمنة بنت وهَ، قال: أيها الملك كان لي ابن وكنت 

 فولدت غالمًا فسميته محمدًا، مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه. 



 

داء ولن أعقال ابن ذي يزن: إن الذي قلت  لك كما قلَت، فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهود، فإنهم له 
يجعل هللا لهم عليه سبياًل، واطِو ما ذكرت  لك عن هؤالء الرهط الذين معك، فإني لست آمن أن َتدخلهم 

النفاسة من أن يكون لكم الرياسة؛ فيطلبون لك الغوائل وَيْنصبون لك الحبائل، وهم فاعلون أو أبناؤهم، 
د لي حتى أصيِّر يثرب دار ملكي، فإني أجولوال أعلم أن الموت مجتاحي قبل َمْبعثه لِسْرت بخيلي ورح

في الكتاب الناطق والعلم السابق أن بيثرب استحكام أمره وأهل  نصرته وموضع قبره، ولوال أني أِقيه 
اآلفات وأحذر عليه العاهات ألعلنت على حداثة سنه أمَره وألوطأت أسنان العرب عِقبه، ولكني سأصرف 

مر لكل واحد منهم بعشرة أْعبد، وعشرة إماء، ومائة من اإِلبل، ذلك إليك من غير تقصير بمن معك. وأ
وحلتين من البرود، وخمسة أرطال ذهبًا وعشرة أرطال فضة وكرش مملوءة عنبرًا، وأمر لعبد المطلَ 

 بعشرة أضعاف ذلك وقال: إذا جاء الحول فائتني. فمات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول.
 

ول: يا معشر قريش ال يْغبطني أحد بجزيل عطاء الملك وإن كثر فإنه إلى وكان عبد المطلَ كثيرًا ما يق
نفاد، ولكن ليغبطني مما َيْبقى لي ولعقبي من بعدي ذكره ومجده وشرفه فإذا قيل: ومتى ذلك؟ قال: 

 سيعلم ولو بعد حين.
 وفي ذلك يقول أمية بن عبد شمس:

 جَلْبَنا النصَح َتْحق ب ه  المطايا
 ون وقِ  على أكواِر أجمالٍ 

 م غلغلًة َمَرابع ها ثقاال
 إلى صنعاَء ِمْن َفَج عميقِ 

 َنؤمُّ بنا ابن ذي يزن وَتْقرى 
 ذواَت بطونها أمَّ الطريق
 فلما وافَقْت صنعاء حلت

َِ العريق  بداِر الم لك والحس
 

 الباب الثاني والثالثون 
 ه آمنة في ذكر كفالة عبد المطلَ لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد موت أم

 



عن نافع بن جبير قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكون مع أمه آمنة بنت وهَ، فلما توفيت 
قبضه إليه جده عبد المطلَ وضمه ورقَّ عليه رقة لم يرقها على ولده، وكان يقربه وي ْدنيه ويدخل عليه 

 اشه فيقول عبد المطلَ إذا رأى ذلك: دعوا ابني إنه ليؤتين مْلكًا.إذا خال وإذا نام، وكان يجلس على فر 
وقال قوم من بني م ْدلج لعبد المطلَ: احتفظ به، فإنا لم نر قدمًا أشبه بالقدم التي في المقام منه.  1

 فقال عبد المطلَ ألبي طالَ: اسمع ما يقول هؤالء. فكان أبو طالَ يحتفظ به.
ن، وكانت تحضن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يا بركة ال تغفلي عن وقال عبد المطلَ ألم أيم 1

 ابني، فإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه األمة.
 وكان عبد المطلَ ال يأكل طعامًا إال قال: عليَّ بإبني. فيؤتى به إليه. 1

 اطته.وسلم وحيفلما حضرت عبد المطلَ الوفاة أوصى أبا طالَ بحفظ رسول هللا صلى هللا عليه 
عن ابن عباس قال: سمعت أبي يقول: كان لعبد المطلَ َمفرش في الحْجر ال يجلس عليه غيره، وكان 

حرب  بن أمية فَمْن دونه يجلسون حوله دون الَمْفرش، فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومًا وهو 
بد المطلَ، هللا عليه وسلم فقال عغالم لم يبلغ، فجلس على المفرش فجذبه رجل، فبكى رسول هللا صلى 

وذلك ما بعد ك فَّ بصره: ما البني يبكي؟ قالوا له: أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه. فقال عبد 
المطلَ: دعوا ابني يجلس عليه فإنه يحسُّ من نفسه شَرفًا، وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغه عربيٌّ 

 قبله وال بعَده.
 

 ون الباب الثالث والثالث
 في ذكر خروج عبد المطلَ برسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستسقون عند منام رقيقة

ْرع وأدقَّت العظم.   عن رقيقة، وهي ِلدة عبد المطلَ قالت: تتابعت على قريش سنون أمَحلت الضَّ

 

فَبْينا أنا نائمة أو مهومة إذا هاتف يصرخ بصوت َصِحل يقول: يا معشر قريش إن هذا النبي المبعوث 
امًا والخصَ، أال فانظروا رجاًل منكم وسيطًا عظ فيكم قد أظلتكم أيامه، وهذا إبَّان نجومه فحيهاًل بالَحَيا

نة ت هدى إليه،  ا أوطَف األهداب، سهل الخدين، أشمَّ العرَنين له فخر يكظم عليه، وس  جَسامًا، أبيض َبضَّ
وا من الطيَِّ، ثم يستلموا  فلَيْخلص هو وولده، وليهبط إليه من كل بطن رجل، فليسَتنُّوا من الماء وليمسُّ

 رتقوا أبا ق َبيس، فلَيْستسق الرجل وليؤمِّن من القوم، فِغْثتم ما شئتم.الركن ثم لي
فأصبحت  َعلم هللا مذعورة قد اقشعر جلْدي ووَله عقلي، واقتَصَصت رؤياي، فوالحرمة والَحَرم ما بقي 

 )بها( أْبطحي إال قال: هذا َشْيبة الحمد.



وا واستلموا، ثم ارتقوا أبا ق بَ فتتامَّت إليه رجاالت قريش، وهبط إليه من كل بطن رجل،  يس، فسنوا ومسُّ
وطبقوا جانبيه ما َيبلغ سعيهم م ْهلًة، حتى إذا استووا بذروة الجبل قام عبد المطلَ ومعه رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم وهو غالم قد أيفع أو َكرب، فقال: اللهم سادَّ الَخلَّة وكاشف الك ْربة أنت معلٌِّم غير م علٍَّم، 
سؤول غير م بَخل، وهؤالء عبادك وإماؤك بع درات حرمك يشكون إليك سنتهم، أذهبت الخ فَّ والظلف، وم

 اللهم فأمطرنا غيثًا م غدقًا ممرعًا.
فوالكعبة ما راحوا حتى تفجرت السماء بمائها واكتظ الوادي بثجيجه، فلسمعت شيخان قريش وجلتها: 

ْدعان، وحرب بن أمية، وهشام  بن المغيرة، يقولون لعبد المطلَ: هنيئًا لك أبا البطحاء. أي عبَدهللا بن ج 
 عاش بك أهل البطحاء.

 وفي ذلك تقول رقيقة:
 بَشيبة الحمد أسقى هللا بلدتنا

َذ المطر    لما فقْدنا الحيا واجلوَّ
 فجاد بالماء َجْونيٌّ له َسبل

ا فعاشت به األنعام والشجر    سحًّ
 هم َباَرك  األمر  ي ْستسقى الغمام ب
 ما في األنام له ِعْدٌل وال خطر

 منَّا من هللا بالميمون طائره
 وَخْير َمْن بشَرت يومًا به م ضر  

 
 الباب الرابع والثالثون 

 

أنه سيظهر لَ بفي ذكر خروج عبد المطلَ لتهنئة َسْيف بن ذي َيَزن بالم لكوتبشير سيٍف عبَد المط
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من نْسله

عن ابن الكلبي قال: لمَّا ملك سيف  بن ذي َيَزن أرَض اليمن وقتل الَحَبش وأبادهم وفدت إليه أشراف  
 العرب ورؤساؤهم ليهنئوه بما ساق هللا من الظَّفر.

وأمية بن عبد شمس، وعبدهللا بن ووِفد وفد  قريش، وكانوا خمسة من عظمائهم: عبد المطلَ بن هاشم، 
 ج دعان، وخ ويلد بن أسيد، ووهَ بن عبد مناف بن زهرة.

فساروا حتى واَفْوا مدينة صنعاء، وسيف بن ذي يزن نازل بقصر يقال له غ ْمدان، وكان أحد القصور 



 ن لهم.ذالتي بنتها الشياطين لبلقيس بأمر سليمان، فأناخ عبد المطلَ وأصحابه واستأذنوا على سيف فأ
فدخلوا وهو جالس على سرير من ذهَ، وحوله أشراف اليمن على كراسي من الذهَ، وهو متضمخ 

بالعنبر وبصيص  المسك يلوح من َمْفرقه، فحيَّوه بتحية الملك، ووضعت لهم كراسي الذهَ فجلسوا عليها 
 إال عبد المطلَ فإنه قام ماثاًل بين يديه واستأذنه في الكالم.

 نت ممن تتكلم بين يدي الملوك فتكلم.فقيل له: إن ك
فقال: أيها الملك إن هللا قد أحلك َمِحاًل رفيعًا شامخًا منيعًا، وأْنَبتك َمْنبتًا طابت أرومته وعزَّت جرثومته، 

وثبت أصله وَبسق َفْرعه، في أطيَ مغرس وأعذب منبت، فأنت أيها الملك ربيع  العرب الذي إليه 
ه َمعادها، سلف ك خير سلف، وأنت لنا منهم خير خلف، ولن يهلك هللا من أنت َمالذها، ووْردها الذي إلي

 خلفه، ولن َيْخمل من أنت سلفه.
نحن أيها الملك أهل َحَرم هللا وسدنة بيت هللا، أوفدنا إليك الذي أْبَهجنا ِمن َكْشف الضر الذي َفَدحنا، 

 فنحن وفد الّتهنئة ال وفد الترزئة.
 ألباطح؟فقال سيف: أنتم قريش ا

 قالوا: نعم.
قال: مرحبًا وأهاًل وناقة ورحاًل وم ناخًا سهاًل، وملكًا َسمحاًل يعطي عطاًء جزاًل، قد سمع الملك مقالتكم 

وعرف فضلكم، فأنتم أهل الشرف والحمد والثناء والمجد، فلكم الكرامة ما أقمتم والحباء الواسع إذا 
 انصرفتم. 

 

 ال لعبد المطلَ: أيهم أنت؟ثم ق
 قال: أنا عبد  المطَّلَ بن هاشم.

 قال: إياك أردت ولك حشدت، فأنت ربيع األنام وسيد األقوام، انطلقوا وانزلوا حتى أدعو بكم.
 ثم أمر بإنزالهم وإكرامهم.

 حابك.صفأقاموا شهرًا ال يدعوهم، حتى انتبه ذات يوم فأرسل إلى عبد المطلَ: ايتني وحَدك ِمن بين أ
 

فأتاه فوجده مستخليًا ال أحَد عنده، فقرَّبه حتى أجلسه معه على سريره، ثم قال: يا عبد المطلَ إني أريد 
أن ألقي إليك من علمي سرًا لو غيرك يكون لم أبْح به إليه، غير أني رأيتك معدنه، فليكن عندك مصونًا 

 ه.حتى يأذن هللا فيه بأمره، فإن هللا منجز وعده وبالغ  أمر 
 قال عبد المطلَ: أرشَدك هللا أيها الملك.



قال سيف: إني أجد في الكتَ الصادقة والعلوم السابقة التي اختزنَّاها ألنفسنا، وستْرناها عن غيرنا خبرًا 
 عظيمًا وخطرًا جسيمًا فيه شرف الحياة وفخر الممات، للعرب عامة، ولرهطك كافة، ولك خاصة.

قد أبت  بخير ما آب به وافد، ولوال هيبة الملك وإعظامه لسألته أن يزيدني فقال عبد المطلَ: أيها الملك ل
 من سروره إياي سرورًا.

فقال سيف: نبي يبعث من عقبك، ورسوٌل من قرنك، اسمه أحمد ومحمد وهذا زمانه الذي يولد فيه أو 
ه منا جهارًا، وجاعل للعله قد ولد، يموت أبوه وأمه، ويكفله جده وعمه )قد ولدناه مرارًا( وهللا باعثه 

أنصارًا، يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه، تخمد عند مولده النيران، ويعبد الواحد المنان ويزجر الكفر 
والطغيان، ويكسر الالت واألوثان، قوله فصل وحكمه َعْدل، يأمر بالمعروف ويفعله، وينهى عن المنكر 

 ويبطله.
 ال عمرك، فهل الملك سارِّي بإفصاح وتفسير وإيضاح؟قال عبد المطلَ: عال كعبك ودام فضلك وط

ه غير كذب.  قال سيف: والبيت ذي الح ج َ، واآليات والكتَ، إنك يا عبد المطلَ لجدُّ
 فخرَّ عبد المطلَ ساجدًا.

 قال سيف: ارفع رأسك، ثلج صدر ك وطال عمرك، وعال أمرك، فهل أحسست بشيء مما ذكرت لك؟ 

 

قال عبد المطلَ: نعم أيها الملك، كان لي ابن كنت به معجبًا، فزوَّجته كريمة من كرائم قومي يقال لها 
 آمنة بنت وهَ، فجاءت بغالم سميته محمدًا وأحمد، مات أبوه وأمه، وكفلته أنا وعمه.

أبوك، فاحذر عليه أعداءه، وإن هللا لم يجعل لهم عليه سبياًل، ولوال علمي بأن الموت  قال: هو هو هلل
مجتاحي قبل ظهوره لسْرت إليه بخيلي ورجلي حتى أجعل مدينة يثرب دار ملكي، فإني أجد في كتَ 

 آبائي أن بيثرب استتباب أمره، وهم أهل دعوته ونصرته، وفيها موضع قبره، ولوال ما أجد من بلوغه
الغايات وأن أقيه اآلفات وأن أدفع عنه العاهات، ألظهرت اسمه وأوطأت العرب عِقبه، وإن أعش 

فسأصرف ذلك إليه. قم فانصرف بمن معك من أصحابك. ثم أمر لكل رجل منهم بمائتي بعير وعشرة 
 رأعبد من الحبش وعشرة أرطال من الذهَ وحلتين من البرود. وأمر لعبد المطلَ بمثل جميع ما أم

ََّ محمد وترعرع فاقدم علّي بخبره. ثم ودعوه وانصرفوا إلى مكة.  لهم، وقال له: يا عبد المطلَ إذا ش
 

فكان عبد المطلَ يقول: ال تغبطوني بكرامة الملك إياي دونكم وإن كان ذلك جزياًل وفضل إحسانه إلّي 
 ؟فكانوا يقولون له: ما هو وإن كان كثيرًا، اغبطوني بأمر ألقاه إلّي من شرٍف لي ولعقبي من بعدي.

 فيقول: ستعرفونه بعد حين.



فمكث سيف باليمن ملكًا عدة أحوال، وإنه ركَ يومًا كنحو ما كان يركَ للصيد وقد كان قد اتخذ من 
السودان نفرًا يجهزون بين يديه بحرابهم، فعطفوا عليه يومًا فقتلوه وبلغ كسرى أنوشروان فرد إليهم ه ْرمز 

 أسوَد إال قتله. وأمره أن ال يدع
عن ابن عباس قال: لما ظهر ابن ذي يزن على الحبشة بعد مولد النبي صلى هللا عليه وسلم أتت وفود 

العرب وشعراؤها تهنيه وتمدحه، فأتاه فيمن أتاه وفد من قريش فيهم عبد المطلَ بن هاشم، وأمية بن عبد 
 قريش، فقدموا عليه صنعاء، فإذا هو فيشمس، وعبدهللا بن جْدعان، وخويلد بن أسد في ناس من وفود 

 رأس غمدان الذي ذكره أمية بن أبي الصلت: 

 

 اشرب هنيئًا عليك التاج  مرتفعاً 
 في رأس غ مدان دارًا منك محالال

 فدخل عليه اإِلذن فأخبره بمكانهم، فأذن لهم.
 لمطلَ واستأذنه في الكالم فقال له: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنا لك.فدنا عبد ا

فقال: إن هللا أحلك أيها الملك محاًل رفيعًا صعبًا منيعًا شامخًا باذخًا، وأنبتك منبتًا طابت أرومته وعزَّت 
لذي يعها اجرثومته، وثبت أصله وبسق فرعه، في أكرم موطن وأطيَ معدن، فأنت ملك العرب ورب

يخصَ، وأمير العرب الذي له تنقاد، وعمودها الذي عليه العماد وَمعقلها الذي تلجأ إليه العباد، سلفك 
)لك( خير سلف، وأنت لنا منهم خير خلف، فلن يخمل من أنت سلفه، ولن يهلك من أنت خلفه. نحن 

َدحنا، هجنا من كشفك الكرَب الذي فأيها الملك أهل  حرم هللا عز وجل َوَسَدنة بيته، أشخصنا إليك الذي أب
 فنحن وفد التهنئة ال وفد المرزئة.

 قال: وأيهم أنت أيها المتكلم؟
 قال: أنا عبد المطلَ بن هاشم.
 قال: ابن أختنا؟ يعني األنصار.

 قال: نعم.
وملكًا  ،قال: أدنه. فأدناه ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال: مرحبًا وأهاًل، وناقة ورحاًل، ومستناخًا سهالً 

َسَمْحاًل يعطي عطاًء جزاًل، قد سمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم وقبل وسيلتكم، وأنتم أهل الليل والنهار، 
 ولكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا ظعنتم.

ثم نهضوا إلى دار الضيافة والرفد، فأقاموا شهرًا ال يصلون إليه وال يأذن لهم باالنصراف، ثم انتبه لهم 
فأرسل إلى عبد المطلَ فأدنى مجلسه وأخاله وقال: يا عبد المطلَ إني مفوِّض إليك من سرِّ  انتباهة



علمي ما لو لم يكن غيرك لم أبْح به، ولكني رأيتك معدنه فأطلعتك عليه، فليكن عندك مطويًا حتى يأذن 
سنا واحتجبناه اختزناه ألنفهللا فيه، فإن هللا بالغ أمره، فإني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي 

دون غيرنا خبرًا عظيمًا وخطرًا جسيمًا، فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة للناس عامة، ولرهطك كافة، ولك 
 خاصة.

 

 فما هو؟ فدا لك أهل الوبر ز مرًا بعد ز مر.قال عبد المطلَ: أيها الملك مثلك َسرَّ وبرَّ 
 قال: إذا ولد مولود بتهامة، غالم بين كتفيه شامة، كانت له اإِلمامة ولكم به الزعامة، إلى يوم القيامة.

فقال عبد المطلَ: أبيَت اللعن، لقد أبت  بخير ما آب به وافد، ولوال هيبة الملك وإجالله وإعظامه لسألت 
 أزداد به سرورًا. من سارِّه إياي ما

قال ابن ذي يزن: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد، واسمه محمد، يموت أبوه وأمه، ويكفله جده وعمه، 
قد ولدناه مرارًا وهللا باعثه جهارًا وجاعل له منا أنصارًا يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه، يضرب بهم 

األوثان، ويخمد النيران ويعبد الرحمن، وَيْدحر الناس عن َعْرض ويمسح بهم كرائَم األرض، يكسر 
 الشيطان، قوله َفْصل وحكمه عدل، يأمر بالمعروف ويفعله، وينهي عن المنكر ويبطله.

قال عبد المطلَ: عز جدك وعال كعبك ودام م لكك وطال ع مرك فهل الملك سارِّي بإفصاح فقد أوضح 
 لي بعض اإِليضاح؟

ه غير كذب.قال ابن ذي يزن: والبيت ذي الح  جَ والعالمات على النصَ إنك يا عبد المطلَ لجدُّ
فخرَّ عبد المطلَ ساجدًا، فقال له: ارفع رأسك ثل ج صدر ك وعال أمرك، فهل أحسست شيئًا مما ذكرت 

 لك؟
قال: أيها الملك كان لي ابن وكنت به معَجبًا وعليه رفيقًا، زوجته كريمًة من كرائم قومي آمنة بنت وهَ، 

 غالمًا فسميته محمدًا، مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه. فولدت 

 

قال ابن ذي يزن: إن الذي قلت  لك كما قلَت، فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهود، فإنهم له أعداء ولن 
يجعل هللا لهم عليه سبياًل، واطِو ما ذكرت  لك عن هؤالء الرهط الذين معك، فإني لست آمن أن َتدخلهم 

لك الغوائل وَيْنصبون لك الحبائل، وهم فاعلون أو أبناؤهم، النفاسة من أن يكون لكم الرياسة؛ فيطلبون 
ولوال أعلم أن الموت مجتاحي قبل َمْبعثه لِسْرت بخيلي ورحلي حتى أصيِّر يثرب دار ملكي، فإني أجد 

في الكتاب الناطق والعلم السابق أن بيثرب استحكام أمره وأهل  نصرته وموضع قبره، ولوال أني أِقيه 



ليه العاهات ألعلنت على حداثة سنه أمَره وألوطأت أسنان العرب عِقبه، ولكني سأصرف اآلفات وأحذر ع
ذلك إليك من غير تقصير بمن معك. وأمر لكل واحد منهم بعشرة أْعبد، وعشرة إماء، ومائة من اإِلبل، 

َ لوحلتين من البرود، وخمسة أرطال ذهبًا وعشرة أرطال فضة وكرش مملوءة عنبرًا، وأمر لعبد المط
 بعشرة أضعاف ذلك وقال: إذا جاء الحول فائتني. فمات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول.

 
وكان عبد المطلَ كثيرًا ما يقول: يا معشر قريش ال يْغبطني أحد بجزيل عطاء الملك وإن كثر فإنه إلى 

لك؟ قال: ذ نفاد، ولكن ليغبطني مما َيْبقى لي ولعقبي من بعدي ذكره ومجده وشرفه فإذا قيل: ومتى
 سيعلم ولو بعد حين.

 وفي ذلك يقول أمية بن عبد شمس:
 جَلْبَنا النصَح َتْحق ب ه  المطايا

 على أكواِر أجماٍل ون وقِ 
 م غلغلًة َمَرابع ها ثقاال

 إلى صنعاَء ِمْن َفَج عميقِ 
 َنؤمُّ بنا ابن ذي يزن وَتْقرى 

 ذواَت بطونها أمَّ الطريق
 فلما وافَقْت صنعاء حلت

َِ العريق بدارِ   الم لك والحس
 

 الباب الخامس والثالثون 
 في ذكر موت عبد المطلَ 

 

حياطته، و قالوا: لما حضرت عبد المطلَ الوفاة أوصى أبا طالَ بحفظ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
وقال لبناته: ابكينني وأنا أسمع. فبكته كل واحدة منهن بشعر، فلما سمع قول أ َمْيمة وقد أمسك لسانه 

 جعل يحرك رأسه: أي قد صدقت. وقد كنت لذلك وهو قولها:
 أعينيَّ جودي بدمع َدِرر

 على طيَِّ الِخيم والم ْعَتصرْ 
 على ماجد الَجدِّ واري الزنادِ 



 يم الخطرجميل الم حيَّا عظ
 على شيَبة الحمد ذي المكرمات

 وذي المجد والعز والمفتخر
 وذي المجد والفضل في النائبات

 كثير المكارم َجم الفَحرْ 
 أتته المنايا فلم ت ْشوه

 َبصْرف الليالي وريَ القدر
 ةقال: ومات عبد المطلَ وهو ابن اثنتين وثمانين سنة. ويقال: ابن مائة وعشر سنين. ويقال: ابن مائ

 وعشرين سنة.
« َماِن ِسِنْينَ َنَعْم، َوَأنا َيْوَمِئٍذ ابن  ثَ »وسئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أتذكر موت عبد المطلَ؟ قال: 

. 
 قالت: أم أيمن: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خلف سرير عبد المطلَ يبكي.

مسجد الحرام فتذاكرنا ابن عباس وفضله، عن ابن جريج قال: كنا جلوسًا مع عطاء بن أبي رباح في ال
 وعلي بن عبدهللا في الطواف خلفه، فتعجبنا من تمام قامتهما وحسن وجوههما.

قال عطاء: وأين حسنهما من حسن عبدهللا بن عباس ما رأيت القمر ليلة أربع عشرة وأنا في المسجد 
جر إذا ولقد رأيتنا جلوسًا معه في الح الحرام طالعًا من جبل أبي قبيس إال تذكرت وجه عبدهللا بن عباس،

أتاه شيخ قديم بدوي من هذيل يعتمد على عصاه، فسأله عن مسألة فأجابه، فقال الشيخ لبعض من في 
 المسجد: من هذا الفتى.

 قالوا: هذا عبد هللا بن عباس بن عبد المطلَ.
 ما أرى. فقال الشيخ: سبحان هللا، غير حسن عبدهللا بن عباس بن عبد المطلَ إلى 

 

قال عطاء: سمعت ابن عباس يقول: سمعت أبي يقول: كان عبد المطلَ أطول الناس قامة وأحسن 
الناس وجهًا، ما رآه أحد إال أحبه، كان له مفرش في الحجر ما يجلس عليه غيره، وال يجلس عليه أحد، 

يجلسون دون الفرش، فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وكان النَّْدَوي من قريش حرب بن أمية فمن دونه 
وسلم يومًا وهو غالم لم يبلغ فجلس على الفرش، فجذبه رجل فبكى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال 

 عبد المطلَ وذلك بعد ما كفَّ بصره: ما البني يبكي؟
 فقالوا: أراد أن يجلس على الفرش فمنعوه.



يجلس عليه، فإنه يحسُّ من نفسه بشَرف، وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم فقال عبد المطلَ: دعوا ابني 
 يبلغه عربي قبله وال بعده.

 
قال: ومات عبد المطلَ والنبي صلى هللا عليه وسلم يومئذ ابن ثمان سنين، وكان خلف جنازة عبد 

 المطلَ يبكي حتى دفن بالحجون.

 قال: ودفن عبد المطلَ بالحجون.
هللا صلى هللا عليه وسلم أبا طالَ؛ ألن أبا طالَ وعبدهللا كانا أخوين ألم، وقد كان وإنما أوصى برسول 

 الزبير ألمهما، غير أن في سبَ تقديم أبي طالَ ثالثة أقوال:
 أحدها: وصية عبد المطلَ إليه.

 والثاني: أنهما اقترعا فخرجت القرعة ألبي طالَ.
 اره.والثالث: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخت

 
 الباب السادس والثالثون 

 في ذكر كفالة أبي طالَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 

عن ابن عباس قال: لما توفي عبد المطلَ قبض أبو طالَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليه فكان 
 يحبه ولده، وكان ال ينام إالَّ إلى يكون معه وكان أبو طالَ ال مال له، إن كان يحبه حبًا شديدًا ال

ََّ مثلها بشيء قط، وقد كان يخصه  ََّ به أبو طالَ صبابة لم يص جنبه، ويخرج فيخرج معه وص
بالطعام، وإذا أكل عيال أبي طالَ جميعًا أو فرادى لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول هللا صلى هللا عليه 

كما أنتم حتى يحضر ابني، فيأتي رسول هللا صلى هللا عليه  وسلم شبعوا، فكان إذا أراد أن يغذيهم قال:
وسلم فيأكل معهم، فكانوا يفضلون من طعامهم، وإذا لم يكن معهم لم يشبعوا فيقول أبو طالَ: إنك 

 لمبارك
 وكان الصبيان يصبحون رمصًا شعثًا ويصبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دهينًا كحياًل.

ن أبو طالَ يلقي له وسادة يقعد عليها، فجاء النبي صلى هللا عليه وسلم عن عمرو بن سعيد قال: كا
 وهو غالم يقعد عليها فقال أبو طالَ: وآلهة ربيعة إن ابن أخي ليحس بنعيم.

عن عمرو بن سعيد أنا أبا طالَ قال: كنت بذي المجاز ومعي ابن أخي، يعني النبي صلى هللا عليه 
فقلت يا ابن أخي قد عطشت، وما قلت له وأنا أرى أن عنده شيئًا وسلم، فأدركني العطش فشكوت إليه 



إال الجوع، قال: فثنى وركه ثم نزل فقال: يا عم أعطشت؟ قال: قلت نعم. فأهوى بعقبه إلى األرض فإذا 
 بالماء، فقال: اشرب يا عم فشربت.

 
 الباب السابع والثالثون 

 ام مع عمه أبي طالَ ولقائه بحيرى في ذكر خروج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى الش
عن داود بن الحسين قال: لما خرج أبو طالَ إلى الشام خرج معه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في 
َ  بصرى من الشام وبها راهَ في صومعة له،  المرة األولى وهو ابن اثنتي عشرة سنة، فلما نزل الرك

 ارثونها عن كتاب يدرسونه. وكان علماء النصارى يكونون في تلك الصومعة يتو 

 

نزلوا بدير بحيرى وكانوا كثيرًا ما يمرون به ال يكلمهم، حتى إذا كان ذلك العام ونزلوا منزاًل قريبًا من فلما 
صومعته قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مروا صنع لهم طعامًا ودعاهم، وإنما حمله على دعائهم أنه رآهم 

نظر  قوم حتى نزلوا تحت الشجرة، ثمحين طلعوا وغمامة تظلل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من دون ال
إلى تلك الغمامة أظلت تلك الشجرة فاخضلت أغصان الشجرة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى 

استظل تحتها، فلما رأى بحيرى ذلك نزل عن صومعته وأمر بذلك الطعام فأتي به، وأرسل إليهم فقال: 
 َ أن تحضروه كلكم وال تخلفوا منكم صغيرًا وال كبيراً إني قد صنعت لكم طعامًا يا معشر قريش، فأنا أح

 حرًا وال عبدًا، فإن هذا شيء تكرموني به.
 فقال له رجل: إن لك لشأنًا يا بحيرى، ما كنت تصنع هذا، فما شأنك اليوم؟

 قال: إني أحَ أن أكرمكم ولكم حق.
قوم أصغر داثة سنه ليس في الفاجتمعوا إليه وتخلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بين القوم لح

منه، في رحالهم تحت الشجرة، فلما نظر بحيرى إلى القوم ولم ير الصفة التي يعرف ويجدها عنده، 
وجعل ينظر فال يرى الغمامة على أحد من القوم ويراها متخلفة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

 مي.فقال بحيرى: يا معشر قريش ال يتخلفن منكم أحد عن طعا
 قالوا: ما تخلف أحد إال غالم وهو أحدث القوم سنًا في رحالهم.

 فقال: ادعوه ليحضر طعامي فما أقبح أن تحضروا ويتخلف رجل واحد مع أني أراه من أنفسكم.
فقال القوم: هو وهللا أوسطنا نسبًا، وهو ابن أخي هذا الرجل، يعنون أبا طالَ، وهو من ولد عبد 

 المطلَ.
عبد المطلَ: وهللا إن بنا للؤم أن يتخلف ابن عبد المطلَ من بيننا. ثم قام إليه فقال الحرث بن 



 واحتضنه وأقبل به حتى أجلسه على الطعام والغمامة تسير على رأسه.
 وجعل بحيرى يلحظه لحظًا شديدًا وينظر إلى أشياء في جسده قد كان يجدها عنده في صفته. 

 

تفرقوا عن الطعام قام إليه الراهَ وقال: يا غالم أسألك بحق الالت والعزى إال أخبرتني عما أسألك.  فلما
َمااَل َتْسَأْلِني ِبالالِت والع زَّى، َفَوهللا َما أْبَغْضت  َشْيئًا ب  »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   « .ْغَضه 

 
 قال: فباهلل إال أخبرتني عما أسألك عنه.

 « .َسْلِني َعمَّا َبَدا َلكَ » قال:
قال: فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عنده، ثم جعل ينظر بين عينيه، ثم 

 كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضع الصفة التي عنده، فقبَّل موضع الخاتم.
 فقالت قريش: إن لمحمد عند الراهَ قدرًا.

 الَ لما يرى من الراهَ يخاف على ابن أخيه.وجعل أبو ط
 فقال الراهَ ألبي طالَ: ما هذا الغالم منك؟

 قال أبو طالَ: هو ابني.
 قال: ما هو ابنك وما ينبغي لهذا الغالم أن يكون أبوه حيًا.

 قال: فابن أخي.
 قال: فما فعل أبوه؟

 قال: هلك وأمه حامل به.
 قال: ما فعلت أمه؟
 قال: توفيت قريبًا.

قال: صدقت، ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود، فوهللا لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليبغنه 
عنتًا، فإنه كائن البن أخيك هذا شأن عظيم، نجده في كتابنا وما روينا عن آبائنا، وأعلم أني قد أديت 

 إليك النصيحة.
يهود قد رأوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما فرغوا من تجارتهم خرج به سريعًا. وكان رجال من 

وعرفوا صفته، فأرادوا أن يغتالوه فذهبوا إلى بحيرى فذاكروه أمره، فنهاهم أشد النهي وقال لهم أتجدون 
 صفته؟

 قالوا: نعم.



 قال: فما لكم إليه سبيل. فصدقوه وتركوه.
 ورجع أبو طالَ، فما خرج به سفرًا بعد ذلك خوفًا عليه. 

 

عن أبي بكر بن أبي موسى قال: خرج أبو طالَ إلى الشام، وخرج معه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهَ وكانوا قبل ذلك يمرون به فال يخرج إليهم وال يلتفت. قال: 

م يحلون رحالهم، فخرج إليهم فجعل يتخللهم حتى جاء، فأخذ بيد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال: فه
 هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه هللا رحمة للعالمين.

 فقال له أشياخ من قريش: ما علمك به؟
ساجدًا، وال يسجدون إالَّ لنبي، وأنا قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر وال حجر إال خّر 

 أعرف خاتم النبوة )في أسفل( من غضروف كتفه مثل التفاحة.
 ثم رجع فصنع لهم طعامًا فلما أتاهم به وكان هو في رعية لإِلبل، فقال: أرسلوا إليه.

يء ف فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم إذا هم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال
 الشجرة عليه فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه.

فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أال يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، 
 فالتفت فإذا هو بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟

 
ج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إال بعث إليه ناس وإنا أ خبرنا خبره فب عثنا قالوا: أخبرنا أن هذا النبي خار 

 إلى طريقك هذه.
 فقال: هل خلفكم أحٌد هو خير منكم؟

 قالوا: ال.
 قال: أفرأيتم أمرًا أراد هللا أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟

 وليه؟قالوا: ال. )فباَيعوه وأقاموا معه( ثم قال: أنشدكم هللا أيكم 
 قال أبو طالَ: أنا. فلم يزل يناشده حتى رده فزوده الراهَ من الكعك.

 
 الباب الثامن والثالثون 

 في ذكر حضور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرب الفجار



 الفجار اثنان: الفجار األول، والفجار الثاني.
 ب فيه ثالث مرات: أما األول فكان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشر سنين، وكانت الحر 

 

أما المرة األولى: فسببها أن بدر بن معشر الغفاري كان يفتخر على الناس فبسط يومًا رجله وقال: أنا 
 أعز مني فليضربها بالسيف. أعز العرب، فمن زعم أنه

فوثَ رجل من بني نصر بن معاوية يقال له األحمر بن مازن فضربه بالسيف على ركبته فأندرها 
 فاقتتلوا.

وأما المرة الثاني: فكان سببها أن امرأة من بني عامر كانت جالسة بسوق عكاظ، فأطاف بها شباب من 
م أحدهم فجلس خلفها وحّل طرف درعها إلى ما فوق قريش من بني كنانة فسألوها أن تْسفر فأبْت، فقا

عجزها بشوكة، فلما قامت انكشف دبرها فضحكوا وقالوا: منعتينا النظر إلى وجهك وج دتي لنا بالنظر إلى 
 دبرك

فنادت: يا آل عامر. فتنادوا بالسالح واقتتلوا مع بني كنانة، ووقعت بينهما دماء فتوسطها حرب بن أمية 
 من م ثلة صاحبتهم.وأرضى بني عامر 

وأما المرة الثالثة: فكان سببها أنه كان لرجل من بني جشم بن عامر دين على رجل من بني كنانة فلواه 
 به، فجرت بينهما خصومة واقتتل الحيَّان، وحمل ابن جدعان ذلك من ماله.

 وهذه األيام لم يحضرها صلى هللا عليه وسلم.
قريش، وإنما سمي الفجار ألن بني كنانة وهوازن استحلوا الَحَرم وأما الفجار الثاني فكان بين هوازن و 

 ففجروا، فاقتتل الفريقان.
 « .ك ْنت  أ َنبِّل  َعلى أْعَماِمي َيْوَم الِفَجارِ »وحضر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال: 

 أي: أناولهم النبل.
 ال: عشرون سنة.وكان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ أربع عشرة سنة، ويق

 
 الباب التاسع والثالثون 

ول  في ذكر حضور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِحلَف الف ض 
َ  هذا الحلف أن قريشًا كانت تتظالم في الَحَرم.  وسب

فقال عبدهللا بن جْدعان والزبير بن عبد المطلَ: فدعوا إلى التحالف على التناصر من األخذ للمظلوم 
ْدعان. من الظالم، فأجابوه  ما وتحالفوا في دار ابن ج 



 

من اليمن قدم مكة ببضاعة فاشتراها رجل من  عن أبي عبيدة قال: كان سبَ حلف الفضول أن رجالً 
 بني سهم، فلوى الرجل بحقه، فسأله ماله فأبى عليه، فسأله متاعه فأبى عليه، فقام على الحْجر، وقال:

 يا آل فهر لمظلوم بضاعته
 بْبطن مكة نائي الدار والنَّفر

 أقائٌم من بني سْهم بذمتهم
ٌَ في ضالل مال م ْعتمر قال: وقال  بعض العلماء: إن قيس بن شبة السلمي باع متاعًا من أبّي أْم ذاه

 بن خلف فلواه وذهَ بحقه، فاستجار برجل من ج مح فلم يقم بجواره، فقال قيس:
 يا قصّي هذا في الحرمْ 

 وحرمة البيت وأخالق الكرمْ 
 †أْظلم ال ي مْنع مني من ظلمْ 

 فقام العباس وأبو سفيان حتى ردوا عليه حقه.
من قيس في دار عبدهللا بن جدعان، فتحالفوا على رد الظلم بمكة، وأن ال يظلم أحد إال واجتمعت رجال 

 منعوه وأخذوا له بحقه، وكان حلفهم في دار عبد هللا بن جدعان.
َُّ أنَّ ِلي ِبه»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ْدَعاٍن، َما أ ِح ْمر   َلَقْد َشِهْدت  ِحْلفًا في َداِر اْبِن ج   ح 

ِعْيت  ِبه ِفي اإِلْساَلم أَلَجْبت   مي: فقال قوم من قريش: هذا وهللا فْضل من الحلف، فس« . النََّعْم. َوَلْو د 
 حلف الفضول.

ْرهم في هذا األمر، أن ال يقروا  قال الزبير: وقال آخر: وتحالفوا على مثال حلف تحالف عليه قوم من ج 
 ْضل بن شراعة، والفضل بن بضاعة، والفضل بن قضاعة.ظلمًا ببطن مكة إال غيَّروه. وأسماؤهم الف

قال الزبير: وحدثني عبد العزيز بن عمر العنسي قال: أهل حلف الفضول: بنو هاشم، وبنو المطَّلَ، 
وبنو أسد بن عبد الع زَّى، وبنو زهرة، وبنو تيم، تحالفوا باهلل أن ال ي ظلم أحد إال كنا جميعًا مع المظلوم 

 نأخذ له مظلمته ممن ظلمه شريفًا ووضيعًا.على الظالم حتى 
قال الزبير: وحدثني إبراهيم بن حمزة، عن جدي عبدهللا بن مصعَ عن أبيه، قال: إنما سمي حلف 

الفضول: أنه كان في جرهم رجال يردون المظالم يقال لهم فضيل وفضال ومفضل وفضل، فلذلك سمي 
 حلف الفضول. 

 



قال: وحدثني محمد بن حسين، عن نوفل بن عمارة، عن إسحاق بن الفضل قال: إنما سمَّت قريش هذا 
الحلف حلف الفضول: أن نفرًا من جرهم يقال لهم: الفضل، وفضال، والفضل تحالفوا على مثل ما 

 تحالفت عليه هذه الفصائل.
 

نو هاشم وبنو المطلَ وأسد وتيم وتحالفوا على أن ال يدعوا بمكة عن معروف بن خربوذ قال: تداعت ب
كلها وال في األحابيش مظلومًا يدعوهم إلى نصرته إال أنجدوه حتى يردوا عليه مْظلمته، أو ي ْبلوا في ذلك 

عذرًا، وكره ذلك المطيبون واألحالف بأسرهم وسمَّوه حلف الفضول عيبًا له، وقالوا: هذا من فضول القوم. 
 فسمي حلف الفضول.

عن حكيم بن حزام أنه قال: كان حلف الفضول م ْنصرف قريش من الفجار، ورسول  هللا صلى هللا عليه 
 وسلم يومئذ ابن عشرين سنة.

وأخبرني غير الضحاك قال: كان الفجار في شوال، وهذا الحلف في ذي القعدة، وكان أشرف حلف كان 
لمطلَ، فاجتمعت بنو هاشم وبنو زهرة وتيم في دار عبدهللا بن قط، وأول من دعا إليه الزبير بن عبد ا

جدعان فصنع لهم طعامًا، فتعاقدوا وتعاهدوا ليكونن مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقُّه ما بل بحٌر صوفة 
 )وعلى( التآسي في المعاش، فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول.

َُّ أنَّ ِلي ِبِحْلٍف َحَضْرت ه»ه وسلم: عن جبير بن مطعم قال: قال رسول هللا صلى هللا علي ِفي َداِر  َما أ ِح
ِعْيت  َله أَلَجْبت   ْمر  النََّعِم، َوَلو د  ْدَعاٍن ح   وهو حلف الفضول.« اْبِن ج 

 قال محمد بن عمرو: ال يعلم أحد سبق من بني هاشم بهذا الحلف.
وَل َمع ع م»عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  وَمِتي َشِهْدت  ِحْلَف الف ض 

ْمَر النََّعِم َوأنِّي َنَكْثت ه َُّ أنَّ ِلي ح   « .َوَأنا غ اَلٌم، َفَما أ ِح
وقد ذكر محمد بن حبيَ الهاشمي أن هذا الحلف كان قبل أن يوحى إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 بخمس سنين.
 

 الباب األربعون 

 

 في ذكر ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتعبد به قبل النبوة
كان أهله يسألونه و كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في زمن الصبا يْبغض األصنام، وال يلتفت إليها، 

 أن يخرج معهم إلى ناحيتها فال يفعل وال يقرب منها ويعيبها.



عن ابن عباس قال: حدثتني أم أيمن قالت: كانت بوانة صنمًا تحضره قريش وتعظمه، وتنسك له 
المناسك، ويحلقون رؤوسهم عنده، ويعكفون عنده يومًا إلى الليل، وذلك يوٌم في السنة، وكان أبو طالَ 

ه مع قومه، وكان يكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يحضر ذلك العيد مع قومه فيأبى رسول يحضر 
هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك، حتى رأيت أبا طالَ غضَ عليه ورأيت عماته غضبن عليه أشد 

ن أ الغضَ، وجعلن يقلن: إنا لنخاف عليك مما تصنع من اجتناب آلهتنا وجعلن يقلن: ما تريد يا محمد
 تحضر لقومك عيدًا وال تكثر لهم جمعًا.

 فلم يزالوا به حتى ذهَ فغاب عنهم ما شاء هللا، ثم رجع فزعًا مرعوبًا، فقلن له عماته: ما دهاك؟
 « .إنِّي أْخَشى أْن َيك وَن ِبْي َلَممٌ »قال: 

 فقلن: ما كان هللا ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال الخير ما فيك، فما الذي رأيت؟
ٌل أْبَيٌض َطوْيٌل َيِصيح  ِبي: َوَراَءَك يا م َحمَّد  ال َتَمسَّ »ال: ق لََّما َدَنْوت  ِمن َصَنٍم ِمْنَها َتَمثََّل لي َرج  « هإنِّي ك 
. 

 قالت: فما عاد إلى عيدهم حتى نبىء صلى هللا عليه وسلم.
ِني ِبالالِت ال َتْسَألْ »حيرى: عن محمد بن عمرو عن أشياخه قالوا: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لب

َما ه   « .والع زَّى، َفَوهللا ما أْبَغْضت  َشْيًئا ب ْغض 
قال أحمد بن حنبل: من قال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان على دين قومه فهو قول سوء، 

 أليس كان ال يأكل ما ذبح على النصَ.
يه بما  عليه وسلم متدينًا قبل بعثه ونزول الوحي علقال أبو الوفا علي بن عقيل: كان رسول هللا صلى هللا

 يصح عنده أنه من شريعة إبراهيم.
 فأما بعد مبعثه فهل كان يتعبد بشريعة من قبله؟

 فيه روايتان: 

 

أحدهما: أنه كان متعبدًا بما صح من شرائع من قبله بطريق الوحي إليه ال من جهتهم وال بعلمهم وال 
 كتبهم المنزلة. واختاره أبو الحسن التميمي وهو قول أصحاب أبي حنيفة.

تزلة إليه في شريعته، وهو قول المع والرواية الثانية: أنه لم يكن يتعبد بشيء من الشرائع إال ما أوحي
 واألشعرية.

 وألصحاب الشافعي قوالن كالروايتين.
قال: واختلف القائلون بأنه متعبد بشرع من قبله، بأي شريعة كان متعبدًا فقال بعضهم: بشريعة إبراهيم 



 خاصة. وإليه ذهَ أصحاب الشافعي.
 

 ما نسخ في شرعنا.وذهَ قوم منهم إلى أنه كان متعبدًا بشريعة موسى إال 
وظاهر كالم أحمد أنه كان يتعبد بكل ما صح أنه شريعة النبي قبله ما لم يثْبت نْسخه. يدل عليه قوله 

َداه م  اْقَتِدْه ق ل الَّ َأْسَأل ك ْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإْن ه َو ِإالَّ ِذْكَرى لِ 90ش6تعالى: }س ِميَن ْلَعالَ أ ْواَلِئَك الَِّذيَن َهَدى َّللاَّ  َفِبه 
 (90{)األنعام: 

. 
 وقال ابن قتيبة: لم تَزل العرب  على بقايا من دين إسماعيل.

من ذلك: حج البيت، والختان، وإيقاع الطالق إذا كان ثالثًا، وأن للزوج الرجعة في الواحدة واالثنين، ودية 
 ر.النفس مائة من اإِلبل، والغسل من الجنابة، وتحريم ذوات المحارم بالقرابة والصه

وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ما كانوا عليه من اإِليمان باهلل والعمل بشرائعهم في الختان 
 والغسل والحج. 

 

قال: وقوله تعالى: }حم? * ع?س?ق? * َكَذِلَك ي وِحى? ِإَلْيَك َوِإَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلَك َّللاَّ  اْلَعِزيز  اْلَحِكيم  * 
َماَواتِ  َماَوات  َيَتَفطَّْرَن ِمن َفْوِقِهنَّ وَ  َله  َما ِفى السَّ اْلَماَلِئَكة  َوَما ِفى األٌّْرِض َوه َو اْلَعِلىُّ الَعِظيم  * َتَكاد  السَّ

وَن ِلَمن ِفى األٌّْرِض َأاَل ِإنَّ َّللاََّ ه َو اْلَغف ور  الرَِّحيم  * َوالَّ  وَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َوَيْسَتْغِفر  وِنِه يَن اتَّ ذِ ي َسبِّح  َخذ وْا ِمن د 
لِّت نِذَر أ مَّ اْلق َرى َوَمْن  َأْوِلَيآَء َّللاَّ  َحِفيٌظ َعَلْيِهْم َوَمآ َأنَت َعَلْيِهم ِبَوِكيٍل * َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنآ ِإَلْيَك ق ْرَءانًا َعَرِبّياً 

ََ ِفيِه َفِريٌق ِفى اْلَجنَّةِ  ِعيِر * َوَلوْ  َحْوَلَها َوت نِذَر َيْوَم اْلَجْمِع اَل َرْي  َشآَء َّللاَّ  َلَجَعَله ْم أ مًَّة َواِحَدًة َوَفِريٌق ِفى السَّ
و  ن َوِلىٍّ َواَل َنِصيٍر * َأِم اتََّخذ وْا ِمن د  ْم مِّ ِه َأْوِلَيآَء َفاَّللَّ  نِ َواَلِكن ي ْدِخل  َمن َيَشآء  ِفى َرْحَمِتِه َوالظَّاِلم وَن َما َله 

ْكم ه  ِإلَ ه َو اْلَوِلىُّ َوه َو ي   ى َّللاَِّ َذِلك م  ْحِى اْلَمْوَتى َوه َو َعَلى ك لِّ َشْىٍء َقِديٌر * َوَما اْخَتَلْفت ْم ِفيِه ِمن َشْىٍء َفح 
ْم َأزْ  ْن َأنف ِسك  َماَواِت َواألٌّْرِض َجَعَل َلك م مِّ َ  * َفاِطر  السَّ ْلت  َوِإَلْيِه أ ِني َوِمَن األٌّْنَعاِم  َواجاً َّللاَّ  َربِّى َعَلْيِه َتَوكَّ

ِميع   ْم ِفيِه َلْيَس َكِمْثِلِه َشْىٌء َوه َو السَّ  َأْزواجًا َيْذَرؤ ك 

 

ْزَق ِلمَ  ط  الرِّ َماَواِت َواألٌّْرِض َيْبس  لِّ اْلَبِصير  * َله  َمَقِليد  السَّ َن ن َيَشآء  َوَيْقِدر  ِإنَّه  ِبك   َشْىٍء َعِليٌم * َشَرَع َلك م مِّ
ْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوم وَسى َوِعيَسى َأْن َأقِ  ى ِبِه ن وحًا َوالَِّذى? َأْوَحْيَنآ ِإَلْيَك َوَما َوصَّ يَن َواَل اِلِديِن َما َوصَّ يم وْا الدِّ

َ  * َوَما اْلم ْشِرِكيَن َما َتْدع وه ْم ِإَلْيِه َّللاَّ  َيْجَتِبى? ِإَلْيِه َمن َيَشآء  َوَيْهدِ َتَتَفرَّق وْا ِفيِه َكب َر َعَلى  ى? ِإَلْيِه َمن ي ِني



بَِّك ِإَلى َأجَ  ْم َوَلْواَل َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمن رَّ ْم ٍل مَُّسمًّ َتَفرَّق و?ْا ِإالَّ ِمن َبْعِد َما َجآَءه م  اْلِعْلم  َبْغيًا َبْيَنه  ى لَّق ِضَى ِبْيَنه 
ٍَ * َفِلَذِلَك َفاْدع  َواْسَتِقْم َكَمآ أ مِ  ْنه  م ِري ْرَت َواَل َتتَِّبْع أَْهَوآَءه ْم َوِإنَّ الَِّذيَن أ وِرث وْا اْلِكَتاَب ِمن َبْعِدِهْم َلِفى َشكٍّ مِّ

َة َبْيَنك م  َّللاَّ  َربَُّنا َوَربُّك ْم َلَنآ أَْعمَ  َوق ْل َءاَمنت  ِبَمآ َأنَزَل َّللاَّ  ِمن ِكَتاٍب َوأ ِمْرت  ألًّْعِدلَ  جَّ ال َنا َوَلك ْم أَْعَمال ك ْم اَل ح 
وَن ِفى َّللاَِّ ِمن َبْعِد َما  ْم اَبْيَنَنا َوَبْيَنك م  َّللاَّ  َيْجَمع  َبْيَنَنا َوِإَلْيِه اْلَمِصير  * َوالَِّذيَن ي َحآجُّ ت ه  جَّ ََ َله  ح  َست ِجي

ْم َعَذاٌب َشِديٌد * َّللاَّ  الَِّذى? َأنَزَل اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ َواْلِميَزاَن وَ  َداِحَضةٌ  ٌَ َوَله  َما ي ْدِريَك ِعنَد َربِِّهْم َوَعَلْيِهْم َغَض
ٌَ * َيْسَتْعِجل  ِبَها الَِّذيَن اَل ي ْؤِمن وَن ِبَها َوالَِّذيَن َءاَمن وْا م ْشِفق ونَ  اَعَة َقِري ْنَها َوَيْعَلم وَن َأنََّها اْلَحقُّ مِ  َلَعلَّ السَّ

اَعِة َلِفى َضاَلَل َبِعيٍد * َّللاَّ  َلِطيٌف ِبِعَباِدِه َيْرز ق  َمن َيَشآء  َوه   وَن َفى السَّ  اْلَقِوىُّ اْلَعِزيز  وَ َأاَل ِإنَّ الَِّذيَن ي َمار 
 * َمن َكاَن ي ِريد  َحْرَث األٌِّخَرِة َنِزْد َله  

 

َرَكاِفى  ٍَ * َأْم َله ْم ش  ْنَيا ن ْؤِتِه ِمْنَها َوَما َله  ِفى األٌِّخَرِة ِمن نَِّصي ْم ء  َحْرِثِه َوَمن َكاَن ي ِريد  َحْرَث الدُّ  َشَرع وْا َله 
يِن َما َلْم َيْأَذن ِبِه َّللاَّ  َوَلْواَل َكِلَمة  اْلَفْصِل َلق ِضَى َبْيَنه ْم َوِإنَّ الظَّاِلمِ  َن الدِّ ْم َعَذاٌب َأِليٌم * َتَرى يمِّ َن َله 

 الظَّاِلِميَن م ْشِفِقيَن ِممَّا َكَسب وْا َوه َو َواِقٌع ِبِهْم َوالَِّذيَن َءاَمن وْا َوَعِمل واْ 

 

اِلَحاِت ِفى َرْوَضاِت اْلَجنَّاِت َله ْم مَّا َيَشآء وَن ِعنَد َربِِّهْم َذِلَك ه َو اْلَفْضل  اْلَكِبير  * َذِلَك الَّ  ر  َّللاَّ  ذِ الصَّ ى ي َبشِّ
َة ِفى اْلق ْرَبى َومَ  ِعَباَده  الَِّذيَن َءاَمن وْا َوَعِمل واْ  اِلَحاِت ق ل الَّ َأْسَئل ك ْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودَّ ن َيْقَتِرْف َحَسَنًة الصَّ

ْسنًا ِإنَّ َّللاََّ َغف وٌر َشك وٌر * َأْم َيق ول وَن اْفَتَرى َعَلى َّللاَِّ َكِذبًا َفِإن َيَشِإ َّللاَّ   ى َقْلِبَك َوَيْمح   َيْخِتْم َعلَ نَِّزْد َله  ِفيَها ح 
د وِر * َوه َو الَِّذى َيْقَبل  التَّْوَبَة  ْن ِعَباِدِه َوَيْعف وْا َعِن عَ َّللاَّ  اْلَباِطَل َوي ِحقُّ اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه ِإنَّه  َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ

َ  الَِّذيَن َءاَمن وْا  َئاِت َوَيْعَلم  َما َتْفَعل وَن * َوَيْسَتِجي يِّ اِلَحاِت َوَيِزيد  السَّ ْم َوَعِمل وْا الصَّ وَن َله  ه م مِّن َفْضِلِه َواْلَكاِفر 
ْزَق ِلِعَباِدِه َلَبَغْوْا ِفى األٌّْرِض َواَلِكن ي َنزِّل  ِبَقَدٍر مَّا َيَشآ  ِإنَّه  ِبِعَباِدِه َخِبير  ء  َعَذاٌب َشِديٌد * َوَلْو َبَسَط َّللاَّ  الرِّ

ر  َرْحَمَته  َوه َو اْلَوِلىُّ اْلَحِميد  * َوِمْن ءَ  َبِصيٌر * َوه َو الَِّذى اَياِتِه َخْلق  ي َنزِّل  اْلَغْيَث ِمن َبْعِد َما َقَنط وْا َوَينش 
َماَواِت َواألٌّْرِض َوَما َبثَّ ِفيِهَما ِمن َدآبٍَّة َوه َو َعَلى َجْمِعِهْم ِإَذا َيَشآء  َقِديٌر * َوَمآ َأَصاَبك مْ  ِصيَبٍة ن مُّ مِّ  السَّ
ْم َوَيْعف وْا َعن َكِثيٍر * َوَمآ َأنت ْم ِبم ْعِجِزيَن ِفى األٌّْرِض َوَما َلك ْم مِّن د وِن َّللاَِّ   ِمن َوِلىٍّ َواَل َفِبَما َكَسَبْت َأْيِديك 

يَح فَ  َلْلَن َرَواِكَد َعَلى َظْهِرِه ِإنَّ ِفى َيظْ َنِصيٍر * َوِمْن َءاَياِتِه اْلَجَواِر ِفى اْلَبْحِر َكاألٌّْعاَلِم * ِإن َيَشْأ ي ْسِكِن الرِّ
 َذِلَك أّلَياٍت لِّك لِّ َصبَّاٍر َشك وٍر * َأْو ي وِبْقه نَّ ِبَما َكَسب وا 

 



ن َشْىٍء َفَمَتاع  مِّ  َوَيْعف  َعن َكِثيٍر * َوَيْعَلَم الَِّذيَن ي َجاِدل وَن ِفى? َءاَياِتَنا َما َله ْم مِّن مَِّحيٍص * َفَمآ أ وِتيت مْ 
ل وَن * َوالَِّذينَ  ْنَيا َوَما ِعنَد َّللاَِّ َخْيٌر َوَأْبَقى ِللَِّذيَن َءاَمن وْا َوَعَلى َربِِّهْم َيَتَوكَّ ْجَتِنب وَن َكَباِئَر اإِلْثِم يَ  اْلحياِة الدُّ

وَن * َوالَِّذيَن اْستَ  ْم َوِممَّا َجاب وْا ِلَربِِّهْم َوَأَقام وْا الصالَة َوَأمْ َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضب وْا ه ْم َيْغِفر  وَرى َبْيَنه  ر ه ْم ش 
ْثل هَ  َئٍة َسيَِّئٌة مِّ وَن * َوَجَزآء  َسيِّ ا َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َرَزْقَناه ْم ي نِفق وَن * َوالَِّذيَن ِإَذآ َأَصاَبه م  اْلَبْغى  ه ْم َينَتِصر 

ن َسبِ َفَأْجر ه  َعَلى َّللاَِّ  َُّ الظَّاِلِميَن * َوَلَمِن انَتَصَر َبْعَد ظ ْلِمِه َفأ ْواَلِئَك َما َعَلْيِهْم مِّ يٍل * ِإنََّما  ِإنَّه  اَل ي ِح
ْم َعَذاٌب َأِليمٌ  ِبيل  َعَلى الَِّذيَن َيْظِلم وَن النَّاَس َوَيْبغ وَن ِفى األٌّْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ أ ْواَلِئَك َله  َلَمن َصَبَر * وَ  السَّ
ن َبْعِدِه َوَتَرى الظَّالِ  م وِر * َوَمن ي ْضِلِل َّللاَّ  َفَما َله  ِمن َوِلىٍّ مِّ يَن َلمَّا َرَأو ْا مِ َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم االٍّ

وَن َعَلْيَها َخاشِ  وَن ِمن َطْرٍف ِعيَن ِمَن ااْلَعَذاَب َيق ول وَن َهْل ِإَلى َمَردٍّ مِّن َسِبيٍل * َوَتَراه ْم ي ْعَرض  لذُّلِّ َينظ ر 
ْم َوأَْهِليِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة  و?ْا َأنف َسه  اَل ِإنَّ الظَّاِلِميَن ِفى أَ َخِفىٍّ َوَقاَل الَِّذيَن َءاَمن و?ْا ِإنَّ اْلَخاِسِريَن الَِّذيَن َخِسر 

ْن َأْوِلَيآَء َينص   وَنه م مِّن د وِن َّللاَِّ َوَمن ي ْضِلِل َّللاَّ  َفَما َله  مِ َعَذاٍب مُِّقيٍم * َوَما َكاَن َله م مِّ ن َسِبيٍل * ر 
ن َقْبِل َأن َيْأِتَى َيْوٌم الَّ َمَردَّ َله  ِمَن َّللاَِّ َما َلك ْم مِّن مَّْلَجٍأ َيْوَمِئذٍ    اْسَتِجيب وْا ِلَربِّك ْم مِّ

 

ن نَِّكيٍر * َفِإْن أَْعَرض   آ َأَذْقَنا اإِلنَساَن ِمنَّا وْا َفَمآ َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا ِإْن َعَلْيَك ِإالَّ اْلَباَلغ  َوِإنَّآ ِإذَ َوَما َلك ْم مِّ
َمْت َأْيِديِهْم َفِإنَّ اإِلنَساَن َكف وٌر * َّللَِّ م ْلك  السَّ  ْم َسيَِّئٌة ِبَما َقدَّ األٌّْرِض َيْخل ق  َماَواِت وَ َرْحَمًة َفِرَح ِبَها َوِإن ت ِصْبه 

ه ْم ذ ْكَرانًا َوِإَناثًا َوَيجْ  َ  ِلَمن َيَشآء  الذُّك وَر * َأْو ي َزوِّج  َ  ِلَمن َيَشآء  ِإَناثًا َوَيَه ل  َمن َيَشآء  َعِقيمًا عَ َما َيَشآء  َيَه
واًل َفي وِحَى ِبِإْذِنِه َأْو ِمن َوَرآِء ِحَجاٍب َأْو ي رْ ِإنَّه  َعِليٌم َقِديٌر * َوَما َكاَن ِلَبَشٍر َأن ي َكلَِّمه  َّللاَّ  ِإالَّ َوْحيًا  ِسَل َرس 

نَت َتْدِرى َما اْلِكَتاب   ْن َأْمِرَنا َما ك  وحًا مِّ اَل اإِليَمان  َواَلِكن وَ  َما َيَشآء  ِإنَّه  َعِلىٌّ َحِكيٌم * َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنآ ِإَلْيَك ر 
 الَِّذى َله  َما ِفى ن نََّشآء  ِمْن ِعَباِدَنا َوِإنََّك َلَتْهِدى? ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم * ِصَراِط َّللاَِّ َجَعْلَناه  ن ورًا نَّْهِدى ِبِه مَ 

م ور  { َماَواِت َوَما ِفى األٌّْرِض َأاَل ِإَلى َّللاَِّ َتِصير  االٍّ  السَّ
( 

 
 (52الشورى: 

 اإِلقرار باهلل، ألن آباءه الذين ماتوا في الشرك يعني به: شرائع اإِلسالم، ولم يرد به اإِليمان الذي هو
 كانوا يؤمنون باهلل ويحجون له مع شركهم.

 
 الباب الحادي واألربعون 



في ذكر حالة جرت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع المالئكةوهو ابن عشرين سنة وأخبر بها عمه أبا 
 طالَ 

 

سأل عبدهللا بن الزبير ع َبيد بن ع َمير عن مبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: أحدثك عن 
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأزواجه: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شكا وهو يومئذ ابن 

روَن إليَّ ِإنِّي م ْنذ  َلَياٍل َيَأِتْيِني آٍت َمَعه َصاِحَباِن َله، َفَيْنظ  أََعمِّ، »عشرين سنة إلى عمه أبي طالَ فقال: 
ٍل مْنه م َساِكٍت َفَقْد َهاَلِني َذلكَ   . «وَيق ولوَن: ه َو ه َو وَلَم يأِن َله. فإذا َكاَن رأي َك كَرج 

 فقال: يا بن أخي ليس بشيء حلمت.
نِّي أَلِجد  بي الرَّج ل  الذي َذَكْرت  َلَك َفَأْدَخَل َيَده ِفي َجْوِفي َحتَّى إ َيا َعمِّ َسَطا»ثم رجع إليه بعد ذلك فقال: 

 « .َبْرَدها
 فرجع به عمه إلى رجل من أهل الكتاب يتطبََّ بمكة، فحدثه حديثه، فقال: عالَجه.

ب به وصعَّد وكشف عن قدميه، ونظر بين كتفيه، وقال: يا بن عبد مناف ابنك هذا طيَ طبيَ  ،فصوَّ
للخير فيه عالمات، إن ظفرت به يهود قتلته، وليس الرائي من الشيطان، ولكنه من النواميس الذين 

 يتجسسون القلوب للنبوة.
ا َما َشاَء َّللاَّ ، َحتَّى َرأْيت  ِفي َمنَ »فرجع فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  اًل َما أْحَسْست  ِحسًّ اِمي َرج 

، ث َم َردَّ َوَضَع َيَده  َعلى َمْنكِ  ٍَ ٌَ ِفي َجَسٍد َطيِّ ٌَ َطيِّ ه  ِبي، ث َم أْدَخَل َيَده  َفَأْخَرَج َقْلِبي، ث َم َقال: َقل
 « .َفاْسَتْيَقْظت  

لٌَّم ِفَضًة، وَنَزَل إليَّ ِمْنه رَ »ثم قال:  ن، ج الَ َرَأْيت  وَأنا َناِئٌم َسْقَف الَبْيَت الذي أَنا ِفيه ن ِزَعْت َخَشَبه  وأ ْدِخَل س 
  َ َ  قَ  َفَجَلس أَحد ه م ا َجاِنًبا واآلَخر  إَلى َجْنِبي، َفَنَزَع ِضْلَع َجْنِبي ث َم اْسَتْخَرَج َقْلِبي، َفَقاَل: ِنْعَم الَقْل ْلب ه، َقْل

ا َقْلِبي َمَكاَنه وِضْلِعي ث َم َصِعَدا ٍل َصاِلٍح َوَنِبَي م َبلٍَّغ، ث َم َردَّ  « . َرج 

 

ْقف  َعَلى َحاِله، َفَشَكْوت  ِإَلى َخِدْيَجَة َفَقاَلْت: اَل َيْصَنع  َّللاَّ  ِبَك ِإالَّ َخْيراً »  . «َفاْسَتْيَقْظت  والسَّ
 

 الباب الثاني واألربعون 
 في ذكر َرْعيه الغنم

 « .ما بعث هللا نبيًا إال رعى الغنم»عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 



 فقال أصحابه: وأنت؟
ْنت  أْرَعاَها َعَلى َقَراِرْيَط اِلَءْهِل َمكَّةَ »قال:   « .َنَعْم، ك 

 انفرد بإخراجه البخاري.
ويد بن سعيد: يعني كل شاة بقيراط.  قال س 

 ل إبراهيم الحْربي: قراريط: موضع ولم يرد بذلك القراريط من الفضة.وقا
ين  قال ابن عقيل: لما كان الراعي يحتاج إلى ِسَعة خلق وانشراح صدر للمداراة، وكان األنبياء م َعدِّ

ن هذا في حقهم.  إِلصالح األمم َحس 
 

 الباب الثالث واألربعون 
 في ذكر اشتغاله بالتجارة قبل النبوة

ا ابن الحصين، أنبأنا ابن الراهَ، أنبأنا القطيعي، حدثنا عبدهللا بن أحمد، حدثنا أبي، حدثنا عفان، أنبأن
حدثنا وهيَ، حدثنا عبدهللا بن عثمان بن خثيم، عن مجاهد، عن السائَ بن أبي السائَ: أنه كان 

 يشارك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل اإِلسالم في التجارة.
 ي َداِريء  َواَل َمْرَحَبًا ِبَأِخي َوَشِرْيِكي، َكاَن الَ »الفتح جاءه فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: فلما كان يوم  

 « .ي َماِري 
 يدارىء: مهموز، بمعنى يشاغَ ويخاصم صاحَبه.

 
 الباب الرابع واألربعون 

 في ذكر خروج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى الشام مرة أخرى في تجارة خديجة
ن نفيسة بنت م َنية أخت َيْعلى بن منية قالت: لما بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خمسًا وعشرين ع

سنة قال له أبو طالَ: أنا رجل ال مال لي، وقد اشتد الزمان علينا، وهذه عير قومك قد حضر خروجها 
َويلد تبعث رجااًل من قومك في عيراتها، فلو جئَته عليها  ا فعرضت نفسكإلى الشام، وخديجة بنت خ 

 ألسرعت إليك. 

 

وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له، فأرسلت إليه في ذلك وقالت: أنا أعطيك ِضْعف ما أعطي رجاًل 
 من قومك.

 فقال أبو طالَ: هذا رزٌق ساقه هللا لك.



 فخرج مع غالمها ميسرة وجعل عمومته يوصون به أهَل العير.
ام، فنزال في ظل شجرة، فقال نسطورا الراهَ: ما نزل تحت هذه الشجرة حتى قدموا ب ْصرى من أرض الش

 قط إال نبي.
 ثم قال لميسرة: أفي عينيه حمرة ال تفارقه؟

 قال: نعم.
 قال: هذا نبي وهو آخر األنبياء.

ثم باع سلعته، فوقع بينه وبين رجل تالٍح، فقال له: احلف بالالت والعزى. فقال له رسول هللا صلى هللا 
 « .َما َحَلْفت  ِبِهَما َقطُّ، َوإنِّي أَلم رُّ ِبِهَما َفال ألَتِفت  ِإلْيِهَما»يه وسلم: عل

 فقال الرجل: الَقول  قولك. ثم قال لميسرة: هذا وهللا نبي تجده أحبارنا منعوتًا في كتابهم.
من  وسلم وكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظالن رسول هللا صلى هللا عليه

 الشمس، فوعى ذلك كله ميسرة.
 وباعوا تجارتهم وربحوا ضعَف ما كانوا يربحون.

لية لها، فرأت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم وهو على  ودخل مكة في ساعة الظهيرة وخديجة في ع 
 بعيره وملَكان يظالن عليه، فأرته نساَءها فعجبن لذلك.

 وسلم فخبَّرها بما ربحوا في وجوههم. فسرَّت بذلك.ودخل عليها رسول هللا صلى هللا عليه 
فلما دخل عليها ميسرة أخبرته بما رأت، فقال: قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام. وأخبرها بما قال الراهَ 

 نسطورا وبما قال اآلخر الذي خالفه في البيع.
 

 الباب الخامس واألربعون 
 في تزويج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خديجة

 عن نفيسة بنت م َنّية قالت:
لِّية لها فرأت َملكين يظالنه،  لما رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الشام دخل مكة وخديجة في ع 

وكانت َجلدة حازمة، وهي أوسط قريش نسبًا وأكثرهم مااًل، وكلُّ قومها حريص على نكاحها لو قدروا على 
 ذلك، قد طلبوها وبذلوا لها األموال. 

 

فأرسلتني دسيسًا إلى محمد صلى هللا عليه وسلم بعد أن رجع من الشام، فقلت: يا محمد ما يمنعك أن 
 تتزوج؟



 « .َما ِبَيِدي َما َأَتَزوَّج  »قال: 
 ذلك، ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة، أفال تجيَ؟قلت: فإن كنت 

 « .َفَمْن ِهَي؟»قال: 
 قلت: خديجة.

 « .َوَكْيَف ِلي ِبَذلَك؟»قال: 
.  قلت: عليَّ

 « .َفَأنا َأْفعلَ »قال: 
 فذهبت فأخبرتها وأرسلت إليه أن إيت ساعة كذا وكذا. وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها.

ول هللا صلى هللا عليه وسلم في عمومته فتزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة وخديجة فحضر ودخل رس
 يومئٍذ بنت أربعين سنة.

 وقد روي أن أباها زوَّجها، وليس بصحيح ألن أباها مات قبل الفجار.
وذكر أبو الحسين بن فارس أن أبا طالَ خطَ يومئذ فقال: الحمد هلل الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع 

سماعيل وضئضىء معد، وعنصر مضر، وجعلنا سدنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتًا محجوجًا إ
 وحرمًا آمنًا، وجعلنا الحكام على الناس.

ثم إنَّ ابن أخي هذا محمد بن عبدهللا ال يوزن به رجل إال رجحه، وإن كان في المال قالًّ فإن المال ظلٌّ 
ابته، وقد خطَ خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق ما زائل وحال حائل، ومحمد من قد عرفتم قر 

 آجل ه وعاجله من مالي.
 وهو وهللا بعَد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل.

 فتزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
وكانت خديجة قد ذ كرت لورقة بن نوفل، فلم يقَض بينهما نكاح، فتزوجها أبو هالة واسمه: هند، وقيل: 

لنباش، فولدت له هندًا وهالة وهما ذكران، ثم خلف عليها عتيق ابن عائذ المخزومي فولدت له مالك بن ا
 جارية اسمها هند.

 وبعضهم يقدم عتيقًا على أبي هالة.
 ثم تزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فكل أوالده منها إال إبراهيم.

 
 الباب السادس واألربعون 

  عليه وسلم بنيان الكعبة ووضعه الحجر بيده في ذكر شهود رسول هللا صلى هللا

 



رفع وبنى  حمراء، ثم أول وضع البيت أن هللا تعالى أنزل البيت المعمور فجعله مكان الكعبة وكان ياقوتة
آدم مكانه البيت، ثم بناه أوالده بالطين والحجارة، ثم غرق في زمن نوح وبقي مكانه أكمة ال يعلوها 

 السيول، إلى أن بناه الخليل، ثم بنته العمالقة، ثم بنته جرهم، ثم بنته قريش.
فإذا فيه: عبدي عن طلحة قال: وجد في البيت حجر منقور في الهدمة األولى، فدعي رجل فقرأه 

المتحبَ المتمكن المثبت المختار، مولده بمكة ومهاجره َطيبة، ال يذهَ حتى يقيم الملة العوجاء، ويشهد 
أن ال إله إال هللا، أمته الحمادون يحمدون هللا تعالى بكل أكمة، يأتزرون على أوساطهم ويطهرون 

 أطرافهم.
ألنها  خمسًا وثالثين سنة هدمت قريش الكعبة وبنتها، فلما بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من العمر

 كانت قد تضعضعت بالسيل.
 وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينقل معهم الحجارة.

فلما بلغ البنيان موضع الركن اختصموا، فكل قبيلة تريد أن ترفعه، حتى تواعدوا للقتال، وقربت بنو عبد 
 ديهم في الدم وتعاقدوا على الموت. فسموا لعقة الدم.الدار جفنة مملوءة دمًا، وأدخلوا أي

فمكثوا على ذلك ليالي ثم تشاوروا. فقال أبو أمية بن المغيرة، وهو رأس قريش: اجعلوا بينكم أول من 
 يدخل من باب هذا المسجد.

 فكان أول من دخل عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 فلما رأوه قالوا: هذا األمين رضينا به.
، ثم قال: فأتي به، فأخذ الركن فوضعه فيه بيده« . َهل مُّوا َثْوباً »فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال: 

لُّ َقِبْيَلٍة ِبَناِحَيٍة مَن الثَّْوِب ث َم اْرَفع وه َجِميعاً » َذ ك  ضعه بيده ثم بنى حتى إذا بلغوا به موضعه و « . ِلَتْأخ 
 عليه.

 صلى هللا عليه وسلم قبل أن ي نَزل عليه: األمين. وكانت قريش تسمي رسول هللا
 

 أبواب ذكر نبوته صلى هللا عليه وسلم
 

 الباب األول
 في ذكر الهواتف بنبوة نبينا صلى هللا عليه وسلم 

 



لنَّْضر بن سفيان الهَذلي عن أبيه قال: خرجنا في عير لنا إلى الشام، فلما كنا بين الزرقاء وَمَعان، عن ا
وقد عرَّسنا من الليل، إذا بفارس يقول )وهو بين السماء واألرض(: أيها النيَّام ه بوا فليس هذا بحين رقاد، 

 قد خرج أحمد، وطردت الجن كل مْطرد.
رة( كلهم قد سمع هذا، فرجعنا إلى أهلنا فإذا هم يذكرون اختالفًا بمكة بين قريش ففزعنا ونحن رفقٌة )حَزاو 

 ونبي خرج فيهم من بني عبد المطلَ اسمه أحمد.
عن محمد بن كعَ الق َرظي قال: بينما عمر بن الخطاب قاعد في المسجد إذ مرَّ به رجل في مؤخر 

؟  المسجد، فقال رجل: يا أمير المؤمنين أتعرف المارَّ
 قال: من هو؟

)قال هذا( سواد بن قارب، وهو رجل من أهل اليمن له شَرف ومْوضع، وهو الذي أتاه رئيه يخبره بظهور 
 النبي صلى هللا عليه وسلم.

 فقال عمر: عليَّ به.
 فدعا به فقال: أنت سواد بن قارب؟

 قال: نعم.
 )قال: فأنت الذي أتاك رئيك بظهور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟

 ل: نعم(قا
 قال: فأنت على ما كنت عليه من كهانتك؟

 )فغضَ غضبًا شديدًا وقال: يا أمير المؤمنين ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت.
فقال عمر: سبحان هللا، وهللا ما كنا عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك( أخبرني بإتيان 

 رئيك بظهور النبي صلى هللا عليه وسلم.
 يا أمير المؤمنين. قال: نعم

 بينا أنا نائم ذات ليلة إذ أتاني آت فضربني برجله.
وقال: قْم يا سواَد بَن قارب فافهم واعقل إن كنت تعقل، إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالَ يدعو إلى 

 هللا وإلى عبادته، ثم أنشأ يقول:
 عجبت  للجن وتْجساسها
 وشَدها العيَس بأحالسها

 لهَدىتهوي إلى مكة تبغي ا
 ما خيِّر الجنِّ كأرجاسها



 فارحل إلى الصفوة من هاشمٍ 
 واسم  بعينيك إلى رأسها قال: فلم أرفع لقوله رأسًا، وقلت: دعني أنام فإني أمسيت ناعسًا. 

 

فلما كان في الليلة الثانية أتاني فضربني برجله، وقال: ألم أقل لك يا سواد بن قارب قم فافهم، واعقل إن 
 كنت تعقل، إنه قد بعث نبي من لؤي بن غالَ يدعو إلى هللا وإلى عبادته، ثم أنشأ الجني يقول:

 بت  للجن وَتْطالبهاعج
ها العيَس بأقتابها  وشدِّ

 تهوي إلى مكة تبغي الهَدى
 ما صادق  الجن ككذَّابها

 فارحل إلى الصفوة من هاشمٍ 
 ليس ق َداماها كأذنابها قال: فلم أرفع لقوله رأسًا، وقلت: دعني أنام فإني أمسيت ناعسًا.

 
إن  ألم أقل لك يا سواد بن قارب، قم فافهم واعقلفلما كانت الليلة الثالثة أتاني فضربني برجله، وقال: 

 كنت تعقل، إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالَ يدعو إلى هللا وإلى عبادته ثم أنشأ الجني يقول:
 عجبت  للجن وأخبارها
 وشَدها العيَس بأكوارها

 تهوي إلى مكة تبغي الهَدى
 ما مؤمن الجنِّ ككفارها

 فارحل إلى الصفوة من هاشم
 بيها وأحجارهابين روا

قال: فوقع في قلبي حَ اإِلسالم ورغبت فيه، فلما أصبحت شددت على راحلتي وانطلقت متوجهًا إلى 
 مكة.

 فلما كنت ببعض الطريق أخبرت أن النبي صلى هللا عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة.
ى المسجد فعقلت ت إلفقدمت المدينة فسألت عن النبي صلى هللا عليه وسلم فقيل لي في المسجد، فانتهي

 ناقتي، فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والناس حوله، فقلت: تسمع مقالتي يا رسول هللا.
 فقال ألبي بكر: أدنه أدنه. فلم يزل بي حتى صرت بين يديه.

 فقلت: اسمع مقالتي يا رسول هللا.



 فقال: هات. فأخبرني بإتيانك رئيك. فقلت:
 ْقدةأتاني نجيِّ بعد َهْدٍء ورَ 

 ولم أك  فيما قد بلوت  بكاِذبِ 
 ثالَث لياٍل قوله  كل ليلة

 َِ  أتاك رسوٌل من لؤيِّ بن غال
طت  فشمَّرت عن ذيلي اإِلزاَر ووسَّ
 َِ َباس َ  الَوْجناء َبْين السَّ ْعل  بَي الذِّ

 فأشهد أن هللا ال رب َغْيره
 َِ  وأنك مأموٌن على كل غائ

 وأنك أْدنى المرسلين وسيلةً 
َِ إلى هللا ي  ا بن األكرمين األطاي

 فمْرنا بما يأتيك يا خَيَر م ْرسل
َ  الذوائَ   وإن كان فيما جاء شي

 

 وكْن لي شفيعًا يوم ال ذو شفاعة
 سواك بمغن عن سواد بن قاِرب

 ي وجوههم.ًا شديدًا حتى رئي الفرح فقال: ففرح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بإسالمي وأصحابه فرح
 قال: فوثَ إليه عمر بن الخطاب فالتزمه، وقال: كنت أحَ أن أسمع هذا منك )فهل يأتيك رِئيُّك اليوم؟

 فقال: مذ قرأت القرآن فال، وَنْعم العوض  كتاب هللا من الجن(.
ي صورة طائر، فسقط على عن جابر قال: إن أول خبر قدم المدينة أن امرأة كان لها تابع من الجن ف

 الحائط، فقالت: ما لك لم تأِت تحدثنا ونحدثك؟ قال: إنه قد ظهر َمْن منع القرار وحرم الزنى علينا.
 عن علي بن حسين قال: كانت امرأة من بني النجار يقال لها فاطمة بنت النعمان، ولها تابع من الجن.

م عليه وسلم، وانقض على الحائط، فقالت: ما لك ل قال: فكان يأتيها، فأتاها حين هاجر النبي صلى هللا
 تأت كما كنت تأتي؟

 
 قال: قد جاء الذي يحرم الزنى والخمر.

 عن أبي هريرة قال: قال خريم بن فاتك لعمر بن الخطاب: أال أخبرك ببدء إسالمي؟



ز هذا الوادي من عزيبينا أنا في طلَ َنَعم لي إذ َجنَّني الليل بأْبرق العزاف فناديت بأعلى صوتي: أعوذ ب
 سفهائه.

 وإذا هاتف يهتف بي:
 ع ْذ يا فتى باهلل ذي الَجالل
 والمجِد والنَّعماء واإِلفضال

 واقرأ بآياٍت من األنفال
د هللا وال تبال  ووحِّ

 فقلت:
 يا أيها الهاتف ما تقول
 أرشٌد عندك أم تضليل

 †بيِّن لنا ه ديَت ما السبيل  
 فقال:

 اتِ هذا رسول  هللا ذو الخير 
 يدعو إلى الجنات والنجاةِ 

 يأمر  بالصوم وبالصالة
 وينزع الناس عن الِهَنات

وبة َيْسدن صنمًا )بقرية يقال لها سمايا  عن عبدهللا الع َماني قال: كان فينا رجل يقال له مازن بن الَغض 
 من عمان( وكانت تعظمه قبائل.

 فسمعت صوتًا من الصنم يقول:قال مازن: فعترنا ذات يوم عند صنم عتيرة )وهي الذبيحة( 
يا مازن اسمع ت َسّر، ظهر خير وبطن شر، ب عث نبي من مضر، )بدين هللا األكبر(، فدع نحيتًا من 

 حجر، تسلم من َحّر سقر. 

 

مع ى، فسمعت صوتًا من الصنم يقول: أقبل إليَّ أقبل، تسقال: ففزعت لذلك. ثم عترنا بعد أيام عتيرة أخر 
 ما ال تجهل، هذا نبي مرسل، جاء بحق منزل فآمن به كي تعدل، عن حر نار تْشعل، وقودها بالجندل.

 قال مازن: فقلت إن هذا لعجَ وإنه لخير يراد بي.
 وقدم علينا رجل من أهل الحجاز فقلنا: ما الخبر وراءك؟

 له محمد، يقول لمن أتاه أجيبوا داعي هللا. قال: ظهر رجل يقال



 فقلت: هذا نبأ ما سمعت.
فثرت إلى الصنم فكسرته وركبت راحلتي حتى قدمت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فشرح لي 

 اإِلسالم فأسلمت.
في  هعن رجل من خثعم قال: كانت العرب تتحاكم إلى األصنام، فبينا نحن ليلة عند وثن وقد تقاضينا إلي

 شيء قد وقع بيننا )أن يفرق بيننا( إذ هتف هاتف وهو يقول:
 يا أيها الناس ذوو األجسام
 ومسند الحكم إلى األصنام

 ما أنتم  وطائش  األحالمِ 
 هذا نبيٌّ سيد  األنام

ْكم من الحكامِ   أْعَدل في الح 
 َيْصدع بالنور وباإِلسالم
 وَيْنِزع الناَس عن اآلثام

 حراممستعلٌن في البلد ال
ففزعنا وتفرقنا من عنده وصار ذلك الشعر حديثًا، حتى بلغنا أن النبي صلى هللا عليه وسلم قد خرج من 

 مكة ثم قدم المدينة فجئت فأسلمت.
 

عن تميم الداري قال: كنت بالشام حين بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فخرجت إلى بعض 
 ظيم هذا الوادي الليلة.حاجتي، فأدركني الليل، فقلت: أنا في جوار ع

قال: فلما أخذت مضجعي إذا أنا بمناد ينادي ال أراه: ع ْذ باهلل، فإن الجن ال تجير أحدًا على هللا تعالى، 
قد خرج الرسول األمين رسول هللا، وصلينا خلفه بالَحج ون وأسلمنا واتبعناه، وذهَ كيد الجن ورميت 

 ن فأسلم.بالشهَ، فانطلْق إلى محمد رسول رب العالمي
قال تميم: فلما أصبحت ذهبت إلى دير أيوب فسألت راهبًا وأخبرته الخبر، فقال الراهَ قد صدقوك، 

 يخرج من الحرم، وهو خير األنبياء فال ت ْسبق إليه.
 قال تميم: فتكلفت الشخوَص حتى جئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 

 

عن خويلد الضمري قال: كنا عند صنم جلوسًا، إذ سمعنا من جوفه صائحًا يصيح: ذهَ استراق 
الوحي، ورمي بالشهَ لنبي مكة، اسمه أحمد، مهاَجره إلى يثرب، يأمر بالصالة والصيام والبر والصالت 



 لألرحام.
 ة اسمه أحمد.فقمنا من عند الصنم فسألنا فقالوا: خرج نبي مك

عن جبير بن مطعم قال: كنا جلوسًا عند صنم ببوانة قبل أن يبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
بشهر، نحرنا جزورًا فإذا صائح يصيح من جوفه: اسمعوا العجَ ذهَ استراق الوحي ورمي بالشهَ 

 سلم.صلى هللا عليه و  لنبي بمكة اسمه أحمد م َهاَجره إلى يثرب. فأمسكنا وعجبنا. وخرج رسول هللا
عن العباس بن مْرداس قال: لما حضرت أبي الوفاة أوصاني بصنم له يقال له َضَمار. فجعلته في بيت. 

 وكنت آتيه كل يوم مرة.
فلما ظهر النبي صلى هللا عليه وسلم سمعت صوتًا من جوف الليل راعني، فوثبت إلى ضمار مستغيثًا، 

 فإذا بالصوت من جوفه وهو يقول:
ليم كلهاق    ْل للقبيلة من س 

 هلك األنيس  وعاش أهل المسجدِ 
 أودى ضمار  وكان ي ْعَبد  مرَّة
 قْبل الكتاب إلى النبي محمد
 إن الذي ورث النبوة واله َدى

 َبْعد ابن مريم من قريٍش م ْهتِدي
لة الثالثاء يفكتمت ه الناس. فلما رجع الناس من األحزاب سمعت صوتًا في منامي يقول: النور الذي وقع ل

 مع صاحَ الناقة العضباء.
 فرحلت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأسلمت.

َليم،  عن راشد بن عبد ربه قال: كان الصنم الذي يقال له سواع بالمعالت تدين له هذيل وبنو ظ َفر من س 
ليم إلى سواع.  فأرسلت بنو ظفر راشد بن عبد ربه بهدية بني س 

َ  كلَّ العجَ، من  قال: فأتيته فألقيته َواع، فإذا صارخ يصرخ من جوفه: العَج مع الَفْجر إلى صنم قبل س 
 خروج نبي عبد المطلَ، يحرِّم الزنى والربا والذبح لألصنام، وحرست السماء ورمينا بالشهَ.

 
ثم هتف صنم آخر من جوفه: ترك الضمار، وكان ي ْعبد، خرج النبي محمد، نبي يصلي الصالة ويأمر 

 كاة والصيام والبر والصالت لألرحام. بالز 

 



 ثم هتف من جوف صنم آخر هاتف:
 إن الذي ورث النبوة واله َدى

 َبْعد ابن مريَم مْن قريٍش مهتدي
 †نبي يخبر بما سبق وبما يكون في غد.

َواع ثعلبين مع الفجر يلحسان ما حوله ويأكالن ما يْهَدى، ثم يعرجان عليه  قال راشد: فألفيت عند س 
 ببولهما. فعند ذلك يقول راشد بن عبد ربه:

 أربٌّ يبول  الثَّعلبان برأسه
  َ  لقد َذلَّ من بالت عليه الثعال

 وذلك عند مخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 

 الباب الثاني
 كر إعالم الوحش بنبوتهفي ذ

ْقنا إليه الذبائح. َذلي قال: حضرت مع رجال من قومي صنمًا يقال له: سَواع، وقد س   عن أبي عمرو اله 
َ  ك لَّ  فكنت أوَل من قرَّب إليه بقرة سمينة، فذبحتها على الصنم، فسمعنا صوتًا من جوفها )يقول(: العج

هَ.العجَ خروج  نبي بين األخاشَ، يحّرم الزنى و   يحرم الذبح لألصنام. وحرست السماء ور مينا بالشُّ
فتفرقنا فقدمنا مكة فسألنا فلم نجد أحدًا يخبرنا بخروج محمد صلى هللا عليه وسلم، حتى لقينا أبا بكر 

 الصديق. فقلت: يا أبا بكر أخرج أحد بمكة يدعو إلى هللا تعالى يقال له أحمد؟
 قال: وما ذاك؟ فأخبرته الخبر.

 عم هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.فقال: ن
 ثم دعانا إلى اإِلسالم، فقلنا: حتى ننظر ما يصنع قومنا.

 ويا ليت أنا أسلمنا يومئٍذ. فأسلمنا بعده.
عن مجاهد قال: حدثني شيخ أدرك الجاهلية ونحن في غزوة رودس يقال له ابن عنبس قال: كنت أسوق 

 ح: قول فصيح، رجل يصيح، يقول ال إله إال هللا.بقرة آلل لنا فسمعت من جوفها: يا آل ذري
 قال: فقِدْمنا مكة. فوجدنا النبي صلى هللا عليه وسلم وقد خرج بمكة.

عن أبي هريرة قال: جاء ذئَ إلى راعي غنم فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه، فصعد 
  تعالى انتزعته مني؟الذئَ على تل فأقعى واستْثغر وقال: عمدت إلى رزق رزقنيه هللا

ٌَ يتكلم  فقال الرجل: باهلل إن رأيت  كاليوم، ذئ
َ  من هذا رجل في النخالت بين الحرَّتين يخبركم بما مضى وما هو كائن من بعدكم.   قال الذئَ: أعج



 

وكان الرجل يهوديًا فجاء إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فأخبره خبره وصدقه النبي، ثم قال النبي صلى 
ث ه»هللا عليه وسلم:  اَعِة، أْوَشَك الرَّج ل  أن َيْخر َج َفاَل َيْرِجَع َحتَّى ت َحدِّ ْعاَله نَ  ِإنََّها َأَماَرٌة ِمن َأَماَراِت السَّ

 « .َوَسْوط ه ِبَما أْحَدَث أْهل ه َبْعَده
 

 الباب الثالث
 في ذكر أمارات النبوة التي رآها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل بعثه

عن ابن عباس قال: أقام النبي صلى هللا عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة؛ سبعًا يرى الضوء والنور 
 ه.ويسمع الصوت، وثمان سنين يوحى إلي

عن عائشة قالت: أول ما بدىء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الوحي: الرؤيا الصادقة في النوم، 
فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبَ إليه الخالء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه حتى 

 فجأه الحق وجاءه الملك.
إذا برز سمع من يناديه: يا محمد. فإذا سمع  عن أبي ميسرة: أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان

ِلي َيا َخدْيَجَة َقْد َخِشْيت  أْن َيك وَن َخاَلَط َعقْ »الصوت انطلق هاربًا، فأتى خديجة فذكر لها ذلك فقال: 
 « .َشْيٌء، إنِّي إَذا َبَرْزت  أْسَمع  َشْيئًا ي َناِدي َفاَل َأَرى َشْيئًا، فَأْنَطِلق  َهاِرباً 

 كان هللا ليفعل ذلك بك. فقالت: ما
فأسرَّت ذلك إلى أبي بكر، وكان نديمًا له في الجاهلية، فأخذ أبو بكر بيده فقال: انطلق بنا إلى ورقة، 

 فقال: وما ذاك؟ فحدثه بما حدثته به خديجة.
 فأتى ورقة فذكر ذلك له فقال له ورقة: هل ترى شيئًا؟

 « .النَِّداَء َواَل َأَرى َشْيئًا َفَأْنَطِلق  َهاِربًا َفِإَذا ه َو ِعْنِدي ي َناِدي اَل، َوَلِكنِّي إَذا َبَرْزت  َسِمْعت  »قال: 
 قال: فال تفعل، إذا سمعت النداء، فأثبت له حتى تسمع ما يقول لك.

 فلما برز سمع: يا محمد.
 «.لبيك»قال: 

قل: الحمد هلل رب العالمين قال: قل: أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم قال: 
 حتى فرغ من فاتحة الكتاب. 

 



ثم أتى ورقة فذكر ذلك له فقال: أبشر؛ ثم أبشر، ثم أبشر، أشهد أنك أنت أحمد، وأنا أشهد أنك محمد، 
 أمرت بالقتال وأنا حي فألقاتلن معك. وأنا أشهد أنك رسول هللا، يوشك يوشك أن تؤمر بالقتال، وإن

 . «رأيت الَقس في الجنة عليه ثياب خضر»فمات ورقة. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 

 الباب الرابع
 في ذكر تسليم األحجار واألشجار عليه

َكاَن ي َسلِّم  َعَليَّ  كَّةإنِّي أَلْعِرف  َحَجَرًا ِبمَ »عن جابر بن َشم رة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .َقْبَل َأْن أ ْبَعَث ِإنِّي أَلْعِرف ه اآلن

عن علي بن أبي طالَ قال: كنت مع النبي صلى هللا عليه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها 
 خارجًا من مكة بين الجبال والشجر، فلم يمر بشجر وال حجر إال قال: السالم عليك يا رسول هللا.

ت  ما َمَرْرت  لمَّا َكاَنْت َلَياِلي ب ِعثْ »بن سمرة قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  عن جابر
ول هللا الم  َعَليَك َيا َرس   « .ِبَشَجٍر َواَل َحَجٍر إال قال: السَّ

يفضي إلى و  عن بّرة قالت: لما ابتدأ هللا تعالى محمدًا بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى ال يرى بيتاً 
الشعاب واألودية، فال يمر بحجر وال شجر إال قال: السالم عليك يا رسول هللا فكان يلتفت عن يمينه 

 وشماله وخلفه فال يرى أحدًا.
 

 الباب الخامس
 في ذكر بدء الوحي

 عن عائشة قالت: أول ما بدىء به رسول هللا من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان ال يرى رؤيا إال
 جاءت مثل فلق الصبح.

ثم ح بَ إليه الخالء فكان يأتي غار حراء يتحنَّث فيه وهو التعبد؛ الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم 
 يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها.

 حتى فجأه الحق وهو غائر.
 « . ما أنا بقارىء»فجاءه الملك فيه فقال: إقرأ. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 

: َما أَنا بَقاِرىءٍ فأَخَذِني »  . «َفَغطَِّني َحتَّى َبَلَغ ِمنِّي الَجْهَد ث َم أْرَسلِني َفَقال: إْقَرأ. َفق لت 
: َما َأَنا ِبَقارِ » ْلت   « .ىءٍ َفَأَخَذِني َفَغطَِّني الثَّاِنَيَة، َحتَّى َبَلَغ ِمنِّي الَجْهَد ث َم أْرَسَلِني َفَقال: إْقَرأ. َفق 



بلغ }ما  ِني الثَّاِلَثَة َحتَّى َبَلَغ ِمنِّي الَجْهَد، ث َم َأْرَسَلِني َفَقال: }إقرأ باسم ربك الذي خلق{ حتىَفَأَخَذِني َفَغطَّ »
 « .لم يعلم{ 

لوِني»فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال:  لوِني َزمِّ نه الروع فزملوه حتى ذهَ ع« . َزمِّ
 « .َيا َخِدْيَجَة َما ِلي؟»فقال: 

 « .َقْد َخِشْيَت َعَلى َنْفِسي»خبرها الخبر، قال: وأ
، وَتْقري  فقالت له: كالَّ أبشر، فوهللا ال يخزيك هللا أبدًا، إنك لتصل الرحم وَتْصدق الحديث، َوَتْحمل الَكلَّ

 الضيف، وتعين على نوائَ الحق.
ر في الثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقَة بن نوفل، وهو ابن عم خديجة وكان امر  جاهلية، ءًا تنصَّ

 وكان يكتَ الكتاب العربي وكان شيخًا كبيرًا قد عمي، فقالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك.
 فقال ورقة: يا أخي ما ترى؟ فأخبره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

رجك ا حين يخفقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيه َجذعا، ليتني أكون حيًّ 
 قومك.

 « .َأَو م ْخِرِجيَّ ه ْم؟»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
رًا.  قال: نعم، ولم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إال عوِدي وإن يدركني يومك أنصْرك نصرًا مؤزَّ

 ثم لم َيْنَشَ ورقة أن توفي.
دَّى من حزنًا َغَدا منه مرارًا كي يتر  وفتر الوحي حتى حزن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما بلغنا

 رؤوس شواهق الجبال.
فكلما َأْوَفى ِبذْروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدَّى له جبريل عليه السالم فقال: يا محمد، إنك رسول هللا 

 حقًا. فيسكن بذلك جأشه وتقرُّ نفسه فيرجع.

 

 طال عليه فترة الوحي َغدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال مثل ذلك. فإذا
 أخرجاه.

عن جابر بن عبدهللا قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في 
ماِء، َفَرَفْعت  »حديثه:  ي ِحَراَء َجاِلٌس َرأِسي َفإذا الَمَلك  الذي َجاَء فَفَبْيَنا أَنا َأْمِشي َسِمْعت  َصْوتًا مَن السَّ

ِني. َفَدثِّروِني َفأْنَزَل َّللاَّ   لو  : َزمِّ ْلت  َماِء واألْرِض َفَجَثْيت  ِمْنه ر ْعبًا َفَرَجْعت  َفق  ْرِسٍي َبيَن السَّ  َتَعالى } يا َعَلى ك 
 « .أيها المدثر{

 أخرجاه.



ة: لما ذكرت له خديجة أنه ذكر لها جبريل: سبوح سبوح، وما عن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال ورق
لجبريل يذكر في هذه األرض التي تعبد فيها األوثان، جبريل أمين هللا بينه وبين رسله، اذهبي به إلى 

ري، فإن يكن من عند هللا ال يراه. ففعلت.  المكان الذي رأى فيه ما رأى، فإذا أتاه فتحسَّ
رت تغيَّ  َ جبريل فلم يره، فرجعت فأخبرت ورقة قال: إنه ليأتيه الناموس األكبر الذي ال قالت: فلما تحسَّ

 يعلِّمه بنو إسرائيل أبناءهم إال بالثمن.
 ثم قام ورقة ينتظر الدعوة.

عن خديجة أنها قالت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يا ابن عم تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا 
 الذي يأتيك إذا جاءك؟

 « .َنَعمْ »فقال: 
 فقالت: إذا جاءك فأخبرني.

 قالت: خديجة: فجاءه جبريل ذات يوم وأنا عنده.
 « .َيا َخِدْيَجَة، َهَذا َصاِحِبي الِذي َيْأِتْيِني َقْد َجاءَ »فقال: 

 فقلت: قم فاجلس على فخذي. فجلس عليها. فقلت: هل تراه؟
 « .َنَعمْ »قال: 

ل فاجلس على فخذي اليسرى. فج  لس عليها، فقلت: هل تراه؟فقلت: تحوَّ
 « .َنَعمْ »قال: 

 قالت خديجة: فطرحت خماري. فقلت: هل تراه؟
 « .الَ »فقال: 

 فقلت: هذا وهللا ملك كريم ما هو شيطان ال وهللا. 

 

عن عائشة: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نذر أن يعتكف شهرًا بحراء، فوافق ذلك شهر رمضان. 
ْئت  م ْسِرعًا نِّ َفجِ َفَظَنْنت َها َفْجَأة  الجِ »فخرج النبي صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة فسمع: السالم عليك. قال: 

الَ  ْتِني َثْوبًا َوَقالت: َما َشْأن َك؟ َفَأْخَبْرت َها: َفَقالت: َأْبِشْر، فإن السَّ  « . َخْيرٌ مَ َحتَّى َدَخْلت  َعَلى َخِدْيَجَة َفَسجَّ
ْمِس َجَناٌح َله ِبالَمْشِرِق َوجَ »قال:  اٌح له بالَمْغِرِب، قال: فِهْلت  نَ ث مَّ َخَرْجت  َمرًَّة أ ْخَرى َفِإَذا ِبِجْبِرْيَل َعَلى الشَّ

، َفَأْبَطَأ هِمنه َفِجْئت  م ْسِرعًا، فإذا هو َبْيِني وَبيَن الَباِب، َفَكلََّمني َحتَّى َأِنْست  ِبه، ث َم وَعَدِني َمْوِعدًا َفِجْئت  لَ 
ِني َلَحالَوِة الَقَفا ث َم َشقَّ َعَلى َهَبَط ِجْبِرْيل  َفَسَلقَ َعَليَّ َفَرَأْيت  أْن َأْرِجع، َفإذا أَنا به ومْيَكاِئْيَل َقْد َسدَّ األ ف َق، فَ 

ٍَ ِبَماِء َزْمزَ  ، ث َم مَ َقْلِبي َفاْسَتْخَرَجه ، ث َم اْسَتْخَرَج ِمْنه َما َيَشاء  أن َيْسَتْخِرَج، ث َم َغَسَله ِفي ِطْسٍت من َذَه



 َواَل َشَجٌر إال َقال: َفَقال: اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك. َفَجَعْلت  ال َيْلَقاِني َحَجرٌ  أََعاَده َمَكاَنه ث َم أَلم ه، ث َم َخَتَم ِفي َظْهِري.
وَل هللا الم  َعَلْيَك َيا َرس  وَل هللا. َحتَّى َدَخْلت  َعَلى َخِدْيَجَة. َفَقالت: السَّ الم  َعَلْيَك َيا َرس   . «السَّ

 
سوله صلى هللا عليه وسلم من النبوة حتى جاءه عن عبيد قال: كيف )كان( بدء )ما( ابتدأ هللا به ر 

 جبريل؟
فقال عبيد: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يجاور في حراء كل سنة شهرًا، وإن ذلك مما تحنَّث به 

 قريش في الجاهلية. 

 

وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يجاور الشهر من كل سنة ي ْطعم من جاءه من المساكين، فإذا 
وسلم جواره من ذلك الشهر كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره  قضى رسول هللا صلى هللا عليه

الكعبة قبل أن يدخل بيته، يطوف بها سبعًا أو ما شاء هللا من ذلك، ثم يرجع إلى بيته، حتى إذا كان 
نة التي بعثه هللا فيها نبيًا، وذلك  لشهر االشهر الذي أراد هللا )به( فيه )ما أراد( من كرامته برسالته، والسَّ

شهر رمضان، خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله، حتى إذا 
 كانت الليلة التي أكرمه هللا فيها برسالته جاءه جبريل من هللا تعالى.

َباٍج فيه ِكَتاٌب، يْ َفَجاَءِني َوَأنا َناِئٌم ِبَنَمٍط ِمن دِ »قال ابن إسحاق: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
، َقاَل َذلك َثاَلثًا، ث َم َأْرَسَلِني َفقَ  : َوَما َأْقَرأ ؟ َفَغطَِّني َحتَّى َظَنْنت  َأنَّه الَمْوت  : افقال: اْقَرْأ، ق ْلت  ل: ِاْقَرأ. ق ْلت 

 (1ِباْسِم َربَِّك الَِّذى َخَلَق {)العلق:  اْقَرأْ 1ش96َماَذا َأْقَرأ ؟ َما َأق ول  َذلَك إالَّ اْفِتَداًء ِمنه أن َيع وَد، َفَقال: }س
.» 

عن ابن البراء قال: بعث هللا تعالى محمدًا صلى هللا عليه وسلم وله يومئذ أربعون سنة ويوم، فأتاه جبريل 
ليلة السبت وليلة األحد، ثم ظهر له بالرسالة يوم االثنين لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان في حراء، 

فيه القرآن نزل: } اقرأ باسم ربك{ إلى قوله: } ما لم َيْعلم{ . فقط ثم فحص بعقبه وهو أول موضع نزل 
 األرض فنبع منها ماء فعلمه الوضوء والصالة ركعتين.

 
 الباب السادس

 في ذكر تعليم جبريل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الوضوء والصالة
ء يل أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضو عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى هللا عليه وسلم: أن جبر 

 والصالة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. 



 

 «.ركعتين»ذكرنا عن ابن البراء أنه قال:  قلت: لم يذكر كيفية الصالة في هذا الحديث، وقد
وقال مقاتل بن سليمان: فرض هللا على المسلمين في أول اإِلسالم صالة ركعتين بالغداة وركعتين 

 بالعشّي، ثم فرض الخمس في ليلة المعراج.
 وقد جاء في حديث: أنه صلى عند زوال الشمس في أول النبوة.

بمكة، فكان قيام الليل فرضًا عليه. فكان يقوم ومعه طائفة « زملالم»وقال علماء التفسير: نزلت سورة 
ِإنَّ َربََّك َيْعَلم  َأنََّك 20ش73من المؤمنين، فشق ذلك عليه وعليهم، فنسخ ذلك عنه وعنهم بقوله تعالى: }س

َن الَِّذيَن َمعَ  وه  َك َوَّللاَّ  ي قَ َتق وم  َأْدَنى ِمن ث ل َثِى الَّْيِل َوِنْصَفه  َوث ل َثه  َوَطآِئَفٌة مِّ ر  الَّْيَل َوالنََّهاَر َعِلَم َألَّن ت ْحص  دِّ
وَن َيْضِرب ونَ  َر ِمَن اْلق ْرَءاِن َعِلَم َأن َسَيك ون  ِمنك ْم مَّْرَضى َوَءاَخر  ِفى األٌّْرِض  َفَتاَب َعَلْيك ْم َفاْقَرء وْا َما َتَيسَّ

وَن ي   َر ِمْنه  َوَأِقيَيْبَتغ وَن ِمن َفْضِل َّللاَِّ َوَءاَخر  م وْا الصالَة َوَءات وْا الزكاَة َقاِتل وَن ِفى َسِبيِل َّللاَِّ َفاْقَرء وْا َما َتَيسَّ
وه  ِعنَد َّللاَِّ ه َو َخْيرًا َوأَ  ْن َخْيٍر َتِجد  ْم مِّ م وْا ألًّنف ِسك  وا  َّللاََّ َقْرضًا َحَسنًا َوَما ت َقدِّ وْا َّللاََّ َظَم َأْجرًا َواْسَتْغفِ عْ َوَأْقِرض  ر 

 (20ِإنَّ َّللاََّ َغف وٌر رَِّحيٌم {)المزمل: 
. 

وقال عطاء بن يسار، ومقاتل بن سليمان: نزل قوله: }إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل{ 
 بالمدينة. واألول أصح.

ْد ِبهِ 79ش17وقال قوم: ن سخ قيام الليل في حقه بقوله تعالى: }س ن َناِفَلًة لََّك َعَسى أَ  َوِمَن الَّْيِل َفَتَهجَّ
 (79َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقامًا مَّْحم وًدا {)اإلسراء: 

 ونسخ في حق المؤمنين بالصلوات الخمس.
 وقيل: نسخ عن األمة وبقي َفْرضه عليه.

 وقيل: إنما كان مفروضًا عليه دونهم.
 قال ابن عباس: كان َبْين نزول أول المزمل وآخرها سنٌة. 

 

 
 الباب السابع

 في ذكر صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بداية النبوة بخديجة وعلي عليهما السالم
عن ابن عفيف الكندي عن أبيه، عن جده قال: كنت امرءًا تاجرًا، فقدمت للحج، فأتيت العباس بن عبد 

 المطلَ ألبتاع منه بعض التجارة.



فوهللا لعنده بمنى إذا رجل خرج من خباء قريَ منه ينظر إلى الشمس، فلما رآها قام يصلي. ثم قال: إني 
خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل فقامت خلفه تصلي. ثم خرج غالم حين راهق 

 الحلم من ذلك الخباء فقام معه يصلي.
 قال: فقلت للعباس: يا عباس، ما هذا؟

 بدهللا بن عبد المطلَ ابن أخي.قال: محمد بن ع
 قلت: من هذه المرأة؟

 قال: امرأته خديجة بنت خويلد.
 فقلت: َمْن هذا الفتى؟

 قال: علي بن أبي طالَ ابن عمه.
 قلت: فما هذا الذي يصنع؟

قال: يصلي، وهو يزعم أنه نبي، ولم يتبعه على أمره إال امرأته وابن عمه هذا الفتى، وهو يزعم أنه تفتح 
 كنوز كسرى وقيصر عليه

ن إسالمه ــــ: لو أن هللا رزقني  وكان عفيف، وهو ابن عم األشعث بن قيس يقول ــــ وأسلم بعد ذلك فحس 
 اإِلسالم يومئذ فأكون ثانيًا مع علي بن أبي طالَ رضي هللا عنه

 
 الباب الثامن

 في صفة نزول الوحي عليه صلى هللا عليه وسلم
سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا، كيف يأتيك  عن عائشة: أن الحارث بن هشام

 الوحي؟
ه  عَ »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ، َفي ْفَصم  َأْحَيانًا َيْأِتْيِني ِفي ِمْثِل َصْلَصَلِة الَجَرِس، َوه و َأَشدُّ َليَّ

اًل َفي َكلِّم ِني َفَأِعي َما َيق ول  َعنِّي َوَقْد َوَعْيت  َما َقال، وأْحَيانًا َيَتَمثَّل  لِ   . «ي الَمَلك  َرج 
 قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا. 

 

لما كان فعن َيْعلى بن أمية: أنه كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أرى نبي هللا حين يوحى إليه، 
بالِجْعرانة وعلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثوب قد أظل به، ومعه ناس من أصحابه منهم عمر، إذ 

جاءه رجل عليه جبة متضمخة بطيَ، فقال: يا رسول هللا، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة 
 بعدما تضمَّخ بطيَ؟



 وحي، فأشار عمر إلى يعلى: تعال.فنظر النبي صلى هللا عليه وسلم ساعة، ثم سكت فجاءه ال
 فجاءه يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى هللا عليه وسلم محمر الوجه يغطَّ كذلك فمكث كذلك ساعة.

ْمَرِة آِنفًا؟»ثم سري عنه، فقال:   « .َأْيَن الِذي َسَأَلِني َعن الع 
َ  الِذي ِبَك َفاغِسلْ َأمَّا الطِّ »فالت مس الرجل فأتي به، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم:  ه َثاَلَث َمرَّاٍت، ْي

كَ  َبَة َفاْنَزْعَها، ث َم اْصَنْع ِفي ع ْمَرِتَك َما َتْصَنع  ِفي َحجِّ  « .وأمَّا الجُّ
 هذا والذي قبله في الصحيحين.

عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: إني قاعد إلى جنَ النبي صلى هللا عليه وسلم يومًا إذ أوحي 
 يه.إل

 قال: وغشيته السكينة، فوقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة.
 قال زيد: فال وهللا ما وجدت شيئًا أثقل من فخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 « .اكتَ يا زيد»ثم سري عنه قال: 
ن الشدة معن زيد بن ثابت قال: كان إذا نزلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السورة الشديدة أخذه 

 والكرب على َقْدر شدة السورة، وإذا أنزلت عليه السورة اللينة أصابه من ذلك على َقْدر لينها.
ر جبينه  عن زيد بن ثابت قال: كان إذا نزل الوحي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َثق ل لذلك وتحدَّ

مان، وإن كان في البرد.  عرقًا كأنه الج 
ن إذا نزل الوحي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي سمع عند وجهه عن عمر بن الخطاب قال: كا

 كدوي النحل.
 عن عبدهللا بن عمرو قال: سألت النبي صلى هللا عليه وسلم فقلت: يا رسول هللا، هل تحس بالوحي؟

 

يَّ )إال( أْسَمع  َصاَلِصَل ث َم َأْسك ت  ِعْنَد َذلك. َفَما ِمن َمرٍَّة يوَحى ِإل»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .َوَظَنْنت  َأنَّ َنْفِسي ت ْقَبض  

رَّ به عثمان بيته بمكة جالس إذ معن عبدهللا بن عباس قال: بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بفناء 
َأاَل »بن َمْظون، فكشر إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

؟  « .َتْجِلس 
 قال: بلى.

فجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم م ْستقبله فَبْينما هو يحدثه، إذ َشَخَص رسول هللا صلى هللا عليه 
ه إلى السماء، فنظر ساعة إلى السماء فأخذ بعض  بصره حتى وضعه على يمينه في وسلم ببصر 



األرض، فتحرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن جليسه عن عثمان إلى جنَ وْضع بصره، فأخذ 
 ينفض رأسه كأنه يستفهم ما يقال له، وابن مظعون ينظر.

ما  صلى هللا عليه وسلم إلى السماء كفلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له شخص بصر رسول هللا
 شخص أول مرة وأتبعه بصره حتى توارى في السماء.

فأقبل على عثمان بجلسته األولى، قال: يا محمد، فيما كنت أجالسك وآتيك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك 
 الغداة؟
؟»قال:   « .َوَما الِذي َرَأْيَتِني َفَعْلت 

ضعته حيث وضعته على يمينك فتحرفت إليه وتركتني، قال: رأيتك شخص بصرك إلى السماء ثم و 
 فأخذت تنفض رأسك كأنك تستفقه شيئًا يقال لك.

 « .َوَفِطْنت  ِلَذِلك؟»قال: 
 قال عثمان: نعم.

ول  هللا آنفًا وأْنَت َجاِلٌس »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   « .أَتاِني َرس 
 قال: رسول هللا؟

 « .َنَعمْ »قال: 
 ال لك؟قال: فما ق

قال: إنَّ هللا يأم ر بالَعْدل واإِلحسان وإيتاء ِذي الق ْرَبى وَيْنهى عن الَفْحشاء والم ْنكر والَبْغي يِعظكم لعلكم 
 تذكَّرون{

 (41)األنفال: 
. 

 قال عثمان: فذلك حين استقّر اإِليمان في قلبي وأحببت محمدًا صلى هللا عليه وسلم. 

 

عن أسماء بنت يزيد قالت: إني آلخذٌة بزمام الَعْضباء ناقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ نزلت عليه 
 المائدة كلها، وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة.

 َبادة بن الصامت: أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي كرب له وتربَّد وجهه.عن ع  
عن أبي َأْرَوى الّدوسي قال: رأيت الوحي ينزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإنه على راحلته، 

يسّري عنه  يها، حتىفترغو وتفتل يديها حتى أظن أن ذراعها ينقصم، فربما بركت وربما قامت مؤبدة يد
 من ثقل الوحي وإنه ليتحدر منه مثل الجمان.



 عن عكرمة قال: كان إذا أوحي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رقد لذلك ساعة كهيئة السكران.
 

 عن أبي هريرة قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي صِدع فغلف رأسه بالحناء.
: إنما نسبوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى الجنون لما كان يعتاده عند نزول الملك قال ابن عقيل

 من اإِلغماء والشدة.
ثم أغفلوا ما وراء الصورة من المعنى بترك الفرق بين ذلك بين إغماء الجنون، فإن أثر ما كان يجري له 

 بيان الصواب والحق، بخالف إغماء الجنون.
 خديجة فقالت: وهللا ال يخزيك هللا أبدًا؛ إنك لَتْصد ق الحديث وتعين على نوائَ الحق.وهذا الذي تلمَّحته 

 قال ابن عقيل: فإن قال قائل: ما كان يجري عليه من البرحاء حين نزول الوحي هل ينقض وضوءه؟
طلق فيه تفالجواب: ال، ألنه كان محفوظًا في منامه، تنام عيناه وال ينام قلبه، فإذا كان النوم الذي يس

الوكاء، ال ينقض وضوءه، فالحالة التي أكرم فيها بالمساّرة واإِللقاء إلى قلبه اله دى أولى أن تكون طباعه 
 فيها معصومة من األذى.

 
 الباب التاسع

 في ذكر الخالف فيمن ق ِرن برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من المالئكة في نبوته 

 

إسرافيل ثالث  بوتهعن عامر قال: نزلت عليه النبوة صلى هللا عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة فق رن بن
 سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء، ولم ينزل من القرآن على لسانه.
 فلما مضت ثالث سنين قرن بنبوته جبريل فنزل القرآن على لسانه.

عن عامر، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة، وكان معه 
إسرافيل، وقرن به جبريل عليه السالم عشر سنين بمكة وعشر سنين  إسرافيل ثالث سنين، ثم عزل عنه

 مَهاجره بالمدينة.
قال ابن سعد: فذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر، فقال: ليس َيْعرف أهل العلم ببلدتنا أن إسرافيل قرن 

ل من حين أنزل يبالنبي صلى هللا عليه وسلم، وإن علماءهم وأهل السيرة منهم يقولون: لم ي ْقرن به إال جبر 
 عليه الوحي إلى أن قبض صلى هللا عليه وسلم.

 
 الباب العاشر



 في سؤال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ربه أن يريه آية تقّوي ما عنده
َبِني الله مَّ َأِرِني آَيًة اَل أ َباِلي َمْن َكذَّ »عن عمر قال: كان النبي صلى هللا عليه وسلم بالحج ون فقال: 

 « .ِمْن ق َرْيشٍ  َبْعَدَها
 فقيل له: ادع هذه الشجرة.

فدعاها فأقبلت على عروقها فقطعها، ثم أقبلت تخدُّ األرض، حتى وقفت بين يدي رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم ثم قالت: ما تشاء ما تريد؟

 « .شٍ َبِني ِمن ق َريْ َوهللا َما أ َباِلي َمن َكذَّ »فرجعت إلى مكانها فقال: « . اْرِجِعي ِإَلى َمَكاَنكِ »قال: 
عن أنس بن مالك قال: جاء جبريل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزين قد 

 خضَ بالدماء، ضربه بعض أهل مكة، فقال له: ما لك؟
 « .َفَعَل ِبي َهؤالِء َوَفَعل وا»قال: 

 فقال له جبريل: أتحَ أن أريك آية؟
 « .َنَعمْ »قال: 

شجرة من وراء الوادي فقال: ادع تلك الشجرة. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين قال: فنظر إلى 
 يديه. فقال: م ْرها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها.

 « . َحْسِبي»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 

 
 اب الحادي عشرالب

ه َ حين بعث النبي صلى هللا عليه وسلم وتنكيس األصنام  في َرْمي الشياطين بالشُّ
عن ابن عباس قال: انطلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 

قومهم  ىعكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهَ، فرجعت الشياطين إل
 فقالوا: ما لكم؟

 قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهَ.
قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إال ما حدث، فاضربوا مشارق األرض ومغاربها، فانظروا ما هذا 

 األمر الذي حدث.
 م وبين خبر السماء.فانطلقوا فضربوا مشارق األرض ومغاربها ينظرون ما هذا األمر الذي حال بينه

قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِبَنْخلة وهو عامد إلى سوق 



عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صالة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمَّعوا له فقالوا: هذا الذي حال بينكم 
 وبين خبر السماء.

َن اْلِجنِّ َفَقال و?ْا 2/ش1ش72قومنا }سفهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا  ق ْل أ وِحَى ِإَلىَّ َأنَّه  اْسَتَمَع َنَفٌر مِّ
ْشِد َفَئاَمنَّا ِبِه َوَلن نُّشِرَك ِبَربَِّنآ َأَحدًا {)الجن:   (2، 1ِإنَّا َسِمْعَنا ق ْرَءاَنًا َعَجبًا * َيْهِدى? ِإَلى الرُّ

. 
َن اْلِجنِّ َفَقال و?ْا ِإنَّا َسِمْعَنا ق ْرَءانَ  ق لْ 1ش72وأنزل هللا تعالى على نبيه: }س ًا أ وِحَى ِإَلىَّ َأنَّه  اْسَتَمَع َنَفٌر مِّ

 (1َعَجبًا {)الجن: 
 . 

 

عن ابن عباس قال: لما بعث محمد صلى هللا عليه وسلم زِجر الجن ور م وا بالكواكَ. وكانوا قبل ذلك 
يسمعون، ولكل قبيل من الجن َمْقعد يستمعون فيه. فأول ما فزع لذلك أهل الطائف فجعلوا يذبحون 

من كان له إبل أو غنم كل يوم، حتى كادت أموالهم تذهَ ثم تناهوا وقال بعضهم لبعض: أما  آللهتهم،
ترون معالم السماء كيف هي، لم يذهَ منها شيء؟ وقال إبليس: هذا أمر حدث في األرض، ايتوني من 

 الحدث. اكل أرض بتربة. فكان يؤتى بالتربة فيشمها ويلقيها حتى أِتي بتربة تهامة فشمها وقال: ها هن
عن يعقوب بن األخنس قال: إن أول العرب فزع ِلَرْمي النجوم ثقيف وأتوا عمرو بن أمية فقالوا: ألم تر ما 

 حدث؟
قال: بلى فانظروا، فإن كانت معالم النجوم التي يهتدي بها ويعرف بها أنواء الصيف والشتاء فهو َطيُّ 

ًا غيرها فأمٌر أراد هللا بهذا الخلق ونبي يبعث في الدنيا وذهاب هذا الَخْلق الذي فيها، وإن كانت نجوم
ث بذلك.  العرب. فقد تحدِّ

 
عن أبي بن كعَ قال: لم ي ْرَم بنجم منذ رفع عيسى بن مريم حتى تنبَّأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

م يظنون أنه هفلما تنبأ رمي بها، فرأت قريش أمرًا لم تكن تراه، فجعلوا يسيِّب ون أنعامهم ويعتقون أرقاء
 الفناء.

فبلغ ذلك من فعلهم أهَل الطائف ففعلت ثقيف مثل ذلك، فبلغ عبَد ياليل بن عمرو ما صنعت ثقيف قال: 
 وِلم فعلتم ما أرى؟

 قالوا: رمي بالنجوم فرأينا أنها تهافت من السماء.
ناس، ف فهو عند فناء القال: إن إفادة المال بعد ذهابه شديد، فال تْعَجلوا وانظروا، فإن تكن نجومًا تعر 



 وإن تكن نجومًا ال تعرف فهو عند أمر حدث.
، هذا عند ظهور نبي.  فنظروا فإذا هي ال ت ْعرف، فأخبروه فقال: األمر فيه م ْهلة بعد 

فما مكثوا إال يسيرًا حتى قدم الطائف أبو سفيان بن حرب إلى أمواله، فجاء عبد ياليل فتذاكروا أمر 
 ان: ظهر محمد بن عبدهللا يدعي أنه مرسل.النجوم، فقال أبو سفي

 قال عبد ياليل: فعند ذلك رمي بها. 

 

عن ابن عباس قال: لم تكن السماء ت ْحرس  في الفترة بين عيسى ومحمد صلى هللا عليه وسلم، كانوا 
 يقعدون منها )مقاعد( للسمع.

فلما بعث هللا محمدًا صلى هللا عليه وسلم حرست السماء حرسًا شديدًا، ورجمت الشياطين، وأنكروا ذلك 
ْم َرَشدًا {)الجن: 10ش72فقالوا: }س  (10َوَأنَّا اَل َنْدِرى? َأَشرٌّ أ ِريَد ِبَمن ِفى األٌّْرِض َأْم َأَراَد ِبِهْم َربُّه 

. 
جتمعت إليه الجن، فقال: تفرقوا في األرض وأخبروني ما هذا فقال إبليس: لقد حدث في األرض حدث. وا

 الذي حدث في السماء.
وكان أول ركَ بعث من أهل نصيبين وهم أشراف الجن، فبعثهم إلى تهامة فاندفعوا حتى بلغوا وادي 

الوا: قَنْخلة، فوجدوا نبي هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي صالة الغداة ببطن نخلة فلما سمعوه يتلو القرآن 
 أنصتوا.

قال وهَ بن منبِّه: كان إبليس يصعد إلى السموات كلهن ويتقلَ فيهن كيف شاء ال ي ْمنع منذ أخرج آدم 
من الجنة إلى أن رفع عيسى، فحينئذ حجَ من أربع سموات، فصار يتردد في ثالث سموات. فلما بعث 

 اكَ.ن السمع ويقذفون بالكو نبينا صلى هللا عليه وسلم حجَ من الثالث فصار هو وجنوده يسترقو 
عن أبي هريرة قال: لما بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصبح كل صنم منكسًا، فأتت الشياطين 

إبليس، فقالت: ما على األرض من صنم إال وقد أصبح نكوسًا. قال: هذا نبي قد ب ِعث فالتمسوه في قرى 
 ه.األرياف. فالتمسوه فقالوا: لم نجده. قال: أنا صاحب

فخرج يلتمسه فنودي: عليك بحبة القلَ مكة. فالتمسه فوجده عند قرن الثعالَ. فخرج إلى الشياطين 
 فقال: قد وجدته معه جبريل فما عندكم؟

 
 قالوا: ن َزيِّن الشهوات في أعين أصحابه ونحبِّبها إليهم.

 قال: فال آَسى إذن.



 
 الباب الثاني عشر

 سرىالمسمى أبرويز عند َمْبعث نبينا عليه السالم في ذكر ما وقع من التغير في أحوال ك

 

حفوظة إلى أن تصَ في بحر فارس، ثم غ ورِّت كانت دجلة تجري قديمًا في أرض خوجى في مسالك م
 وجَرْت َصْوب واسط، فأنفق األكاسرة على سدها وإعادتها إلى مجراها القديم أموااًل كثيرة ولم يثبت السد.

فلما ولي قباذ بن فيروز انبثق في أسافل كسكر بثق عظيم، وغلَ الماء فأغرق عمارات كثيرة، فلما ولي 
ت، فعاد بعض تلك العمارة وبقيت على ذلك إلى أن ملك أبرويز بن هرمز بن أنو أنو شروان بنى م َسنيَّا

شروان، وكان من أشد القوم بطشًا وتهيأ له ما لم يتهيأ لغيره. فسكر دجلة العوراء وأنفق عليها ما ال 
يحصى، وبنى طاق مجلسه، وكان يعلق فيه تاجه ويجلس والتاج فوق رأسه معلق من غير أن يكون له 

 رأسه ثقل.على 
قال وهَ بن منبه: وكان عنده ثلثمائة وستون رجاًل من الحزاة، والحزاة: العلماء من بين كاهن، وساحر، 
ومنجم، وكان فيهم رجل من العرب يقال له السائَ يعتاف اعتياف العرب قلَّما يخطىء. بعث )به( إليه 

 باذان من اليمن.
 جميه فقال: انظروا في هذا األمر ما هو.فكان كسرى إذا حزبه أمر جمع كهانه وسحرته ومن

فلما أن بعث هللا محمدًا صلى هللا عليه وسلم أصبح كسرى ذات غداة وقد انفصمت طاق ملكه من 
ول: يق« شاه بشكست»وسطها، فلما رأى ذلك أحزنه وقال: انفصم طاق ملكي وانخرقت دجلة العوراء 

 الملك انكسر.
 لسائَ معهم، فأخبرهم، بذلك وقال: انظروا في ذلك األمر.ثم دعا كهانه وسحرته ومنجميه ودعا ا

فنظروا فأظلمت عليهم األرض وتسكعوا في علمهم، ولم يمض لساحر سحره وال لكاهن كهانته، وال لمنجم 
 علم نجومه.

وبات السائَ في ليلة ظلماء على ربوة من األرض يرمق برقًا نشأ من أرض الحجاز ثم استطار حتى 
ما أصبح ذهَ ينظر إلى ما تحت قدميه فإذا روضة خضراء. فقال فيما يعتاف: لئن بلغ المشرق. فل

صدق ما أرى ليخرجن من الحجاز سلطان يبلغ الشرق والغرب تْخصَ عنه األرض كأفضل ما أخصبت 
 عن ملك كان قبله. 

 



فلما اجتمعت الحزاة قال بعضهم لبعض: وهللا ما حيل بينكم وبين علمكم إال ألمر جاء من السماء، وإنه 
لنبي قد بعث أو هو مبعوث َيْسلَ هذا الملك ويكسره، ولئن نعيتم لكسرى ملكه ليقتلنكم، فأقيموا بينكم 

 أمرًا تقولونه.
نا نظرنا في هذا فوجدنا ح سابك الذين وضعت على ِحسابهم طاق ملكك فجاؤوا كسرى فقالوا له: إ

 وَسكرت دجلة العوراء وضعوه على النحوس، وإنا سنحسَ لك حسابًا تضع عليه بنيانك فال يزول.
 

 قال: فاحسبوا. فحسبوا له ثم قالوا له: ابنه فبناه.
ما هو، حتى إذا فرغ قال لهم: أجلس  فعمل في دجلة ثمانية أشهر، وأنفق فيها من األموال ما ال ي درى 

 على سورها؟
قالوا: نعم. فأمر بالبسط والفرش والرياحين فوضعت عليها وأمر بالمرازبة فجمعوا له، وجمع اللعَّابون ثم 

خرج حتى جلس عليها، فبينا هو هنالك انتسفت دجلة البنيان من تحته، فلم يستخرج إال بآخر رمق، فلما 
 قريبًا من مائة وقال: تلعبون بي؟ أخرجوه قتل من الحزاة 

قالوا: أيها الملك أخطأنا كما أخطأ من قبلنا، ولكنا سنحسَ لك حسابًا حتى تضعها على الوفاق من 
 السعود.

 قال: انظروا ما تقولون.
 قالوا: فإنا نفعل.

فأخرج ل: أفحسبوا له ثم قالوا له ابنه. فبنى وأنفق من األموال ما ال يدرى ما هو ثمانية أشهر ثم قا
 فأقعد؟

قالوا: نعم. فركَ برذونًا له وخرج يسير عليها إذ انتسفته دجلة بالبنيان فلم يدرك إال بآخر رمق، فدعاهم 
قنِّي ما هذا األمر  فقال: وهللا ألمرنَّ على آخركم وألْترعنَّ أكتافكم وألطرحنكم بين أيدي الفيلة، أو لَتْصد 

 الذي تلفقون علي؟ 

 

لمنا، عقالوا: ال نكذبك، أيها الملك أمرتنا حين انخرقت عليك دجلة وانفصمت طاق مجلسك أن ننظر في 
فنظرنا فأظلمت علينا األرض وأخذ علينا بأقطار السماء فلم يستقم لعالمنا علمه، فعرفنا أن هذا ألمر 

حدث من السماء، وأنه قد بعث نبي أو هو مبعوث، فلذلك حيل بيننا وبين علمنا، فخشينا إن َنَعْينا م ْلَكَك 
 وعن دجلة حين غلبته. أن تقتلنا فعللناك على أنفسنا بما رأيت. فتركهم ولهى عنهم

وقال ابن إسحاق: كان من حديث كسرى قبل أن يأتيه كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما بلغني 



 أنه كان َسَكر دجلة العوارء وأنفق فيها من األموال ما ال يدرى ما هو. وذكر الحديث الذي سقناه بعينه.
ري أن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال ابن إسحاق: وحدثني من ال أتهم عن الحسن البص

 قالوا: يا رسول هللا، ما حجة هللا على كسرى فيك؟
وِر َبْيِته الِذي ه َو ِفيه َتألأَل ن وًرا. َفَلمَّا َرآها َفِزعَ »قال:   . «َبَعَث َّللاَّ  ِإلْيِه َمَلَكًا َفَأْخَرَج َيَده ِمن س 
ْنيَ ِلَم َتْفَزْع َيا ِكْسَرى؟ إنَّ »قال:  واًل وأْنَزَل َعَليه ِكَتاَبًا َفاتَِّبْعه  ِلَتْسَلَم د  اَك َوآِخَرت َك. َقال: َّللاََّ َقْد َبَعَث َرس 

 « .َسأْنظ ر
وقال ابن إسحاق: بعث هللا ملكًا إلى كسرى وهو في بيت من بعض بيوت إيوانه الذي ال يدخل عليه 

قال: يا بالهاجرة في الساعة التي كان يقيل فيها، ف فيه، فلم يرعه إال هو قائمًا على فراشه في يده عصا
 كسرى أتسلم أو أكسر هذه العصا؟

 
 فقال: َبَهَل َبَهَل.

فانصرف عنه ثم دعا حراسه وحجابه فتغيظ عليهم، وقال: من أدخل هذا الرجل علي؟ قالوا: ما دخل 
 عليك أحد وال رأيناه.

فيها فقال له كما قال له. ثم قال: أت ْسلم أو أكسر هذه حتى إذا كان العام القابل أتاه الساعة التي أتاه 
 العصا؟

 قال: بهل بهل.
ابه وبوَّابيه، فتغيظ عليهم وقال لهم كما قال أول مرة.  فخرج عنه فدعا كسرى ح جَّ

 قالوا: ما رأينا أحدًا دخل عليك. 

 

حتى إذا كان في العام الثالث أتاه في الساعة التي جاءه فيها، وقال كما قال له ثم قال له: أتسلم أو 
 أكسر هذه العصا؟

 قال: بهل بهل.
ر ملكه.  قال: فكسر العصا ثم خرج. فلم يكن إال أن تهوَّ

يث عن أبي سلمة قال: ذكر لي أن الملك إنما دخل قال الزهري: حدثت عمر بن عبد العزيز هذا الحد
 عليه بقارورتين في يديه ثم قال: أسلم.

هما ثم خرج. فكان من هالكه ما كان.  فلم يفعل فضرب إحداهما باألخرى فرضَّ
عن خالد بن ويدة، وكان رأسًا في المجوس ثم أسلم، قال: كان كسرى إذا ركَ ركَ أمامه رجالن 



 ة: أنت عبد ولست برب. فيشير برأسه: أي نعم.فيقوالن له ساعة بساع
قال: فركَ يومًا فقاال له ذلك فلم ي ِشْر برأسه، فعلم ذلك صاحَ شرطته فأتاه ليعاتبه، وكان كسرى قد 

نام، فلما وقع صوت حوافر الدواب في سمعه استيقظ فدخل عليه صاحَ شرطته، فقال: أيقظتموني ولم 
بي فوق سبع سموات فوقفت بين يدي هللا تعالى، فإذا رجل بين يديه  َتَدعوني أنام، إني رأيت أنه رقي

 عليه إزار ورداء، فقال لي سلِّم بحر مفاتيح خزائن أرضي إلى هذا ألست المأمور بكذا؟
 قال: وصاحَ اإِلزار والرداء يعني به النبي صلى هللا عليه وسلم.

إلى  ول لي: إنكم غيَّرتم فغيَّر ما بكم ونقل المكانعن ابن قتيبة: أن أبرويز قال: رأيت في المنام قائاًل يق
 أحمد.

وكانوا يتوقعون حادثة تحدث، حتى كتَ النعمان إليه: أن خارجًا َنجم بتهامة يخبر أنه رسول إله السماء 
 واألرض.

 فانزعج لذلك وعلم أنه الذي كان يتوقعه.
بق من هللا عليه وسلم خال الروم، ِلَما س قال ابن قتيبة: فانقضت ممالك األمم عند َمْبعث رسول هللا صلى

دعوة إسحاق بن إبراهيم، فإن يعقوب لما سبق إلى دعوة ابنه إسحاق صارت النبوة في ولده، فدعا 
 إسحاق للعيص بالنماء والكثرة، فالروم كلهم من ولده.

لك فيه، ثم هوانتقضت مملكة فارس، وكان أول انتقاضها قتل شيرويه أباه، ثم ظهر الطاعون في ملكه ف
 تعاوروا الملك ولم يلبثوا.

 

وانتقض ملك أهل اليمن، وكان أول ذلك قتل الحبشة سيف بن ذي يزن، وانتشر األمر بعده. فكل أهل 
 ناحية ملَّكوا رجاًل حتى جاء اإِلسالم.

 عد النعمان بن المنذر.وانتقضت مملكة الحيرة ب
ر في خالفة عمر رضي هللا  وانتقض ملك أبي َجْفنة وكان آخر من ملك منهم َجَبلة بن األيهم الذي تنصَّ

 عنه.
 

 الباب الثالث عشر
 في ذكر دعاية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناس إلى اإِلسالم

 الم سرًّا.كان صلى هللا عليه وسلم في أول نبوته يدعو الناس إلى اإِلس
 وكان أبو بكر يدعو أيضًا َمْن يثق به من قومه.



َفاْصَدْع ِبَما ت ْؤَمر  َوأَْعِرْض َعِن اْلم ْشِرِكيَن { 94ش15فلما مضت من النبوة ثالث سنين: نزل عليه }س
 (94)الحجر: 

 فأظهر الدعوة.
ة ثالث أنزلت عليه النبو  عن أبي عبد الرحمن قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو من أول ما
 سنين مستخفيًا، إلى أن أمر أن يصدع بما جاءه من عند هللا وأن يظهر الدعوة.

عن الزهري قال: دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى اإِلسالم سرًا وجهرًا، فاستجاب هلل من شاء من 
 رين لما يقول. فكان إذا مرَّ أحداث الرجال وضعفاء الناس، حتى كثر من آمن به، وكفار قريش غير منك

 عليهم في مجالسهم يشيرون إليه: إن غالم بني عبد المطلَ ليكلَّم من السماء.
فكان كذلك حتى عاب آلهتهم التي كانوا يعبدونها، وذكَر هالك آبائهم الذين ماتوا على الكفر، فشاَقق وا 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعادوه.
ٍَ »ل هللا صلى هللا عليه وسلم: عن عائشة قالت: قال رسو  ْقَبَة اْبِن ك ْنت  َبْيَن َشرِّ َجاَرْيِن، َبْيَن َأِبي َلَه  َوع 

وَنَها َيا َبِني »فيقول:  فيخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« . َأِبي م َعْيٍط، َكاَنا َيْأِتَياِن بالف روِث َفَيْطَرح 
 يه بالطريق.ثم يلق« َعْبِد َمَناٍف، أيُّ ِجَواٍر َهذا؟

 
 الباب الرابع عشر

 في ذكر إنذار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في المواسم 

 

ق الَمجاز وأنا ة بسو عن طارق بن عبدهللا المحاربي قال: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرتين: مر 
 َيا أيُّها النَّاس ق ولوا اَل اله إالَّ َّللاَّ  »في بياعة لي، فمرَّ وعليه حلة حمراء وهو ينادي بأعلى صوته: 

وا  « .ت ْفِلح 
 ورجل يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول: يا أيها الناس ال تطيعوه فإنه كذاب.

 قلت: َمْن هذا؟
 م من بني عبد المطلَ.قالوا: هذا غال

 قلت: فمن ذا الذي يتبعه يرميه؟
 قالوا: هذا عمه عبد العزى؛ وهو أبو لهَ.

عن جابر قال: مكث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمكة عشر سنين يتتبع الناس في منازلهم بعكاظ 
وِني َحتَّى أ َبلِّغَ »ومجّنة وفي المواسم بمنى:  ر  حتى إن « َجنََّة؟ِرَساَلَة َربِّي َول ه ال َمْن ي ؤِويِني؟ َمْن َيْنص 



 الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غالم قريش ال يفتنك.
 

 الباب الخامس عشر
 في ذكر إنذاره عشيرته

 :عن أبي هريرة قال: قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين أنزل عليه }وأْنِذْر عشيرَتك األقربين{ فقال
م ِمَن هللا َتَعاَلى، ال أ ْغِني َعْنك م مَن هللا َشْيَئًا، َيا َبِني َعْبَد الم طَّ » ، ال لِ َيا َمْعَشَر ق َرْيٍش: اشَترو ا أْنف َسك  َِ

، ال أْغِني َعْنَك مَن هللا َشْيئًا، يا َصِفيََّة عَ  َِ َة َرسوِل مَّ أ ْغِني َعْنك م مَن هللا َشْيئًا، َيا َعبَّاس بَن عْبِد الم طَِّل
هللا صلى هللا عليه وسلم، ال أ ْغِني َعْنِك مَن هللا َشْيئًا، يا َفاِطَمَة بْنَت م َحمٍَّد َسِليِني َما ِشْئِت من َماِلي اَل 

 « .أ ْغِني َعْنِك ِمَن هللا َشْيئاً 
فا  هعن ابن عباس: لما أنزل هللا تعالى }وأْنِذْر عشيرَتك األقربين{ أتى النبي صلى هللا علي وسلم الصَّ

 « . يا صباحاه»فصعد عليه ثم نادى: 

 

مع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فاجت
، َيا َبِني َفْهٍر، َيا َبِني َيا َبِني، َأَرَأْيت م َلو أْخَبْرت ك م أنَّ َخْياًل ِبَسْفِح َهَذا » َِ لَجَبِل ت رْيد  أن ايا َبِني َعْبَد الم طَِّل

 . «ْقت م وِني؟ َقالْوا: َنَعْم. َقال: َفِإنِّي َنِذيٌر َلك م َبْيَن َيَدْي َعَذاٍب َشِديدٍ ت ِغْيَر َعَلْيك م َصدَّ 
ٍَ 1ش111فقال أبو لهَ: تبًّا لك سائر اليوم، ما دعوتنا إالَّ لهذا؟ فأنزل هللا تعالى }س َتبَّْت َيَدآ َأِبى َلَه

ََّ { )المسد:   (1َوَت
: لما نزلت }وأنذر عشيرتك األقربين{ صعد رسول هللا صلى عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمر قاال

نََّما َمَثِلي َيا َبِني َعْبَد َمَناٍف ِإنََّما َأنا َنِذْيٌر، إ»هللا عليه وسلم قمة من جبل على أعالها حجرًا فجعل ينادي: 
ََ ي ْنِذر  أَْهَله َفَخِشَي َأن ي ْشق   وَّ َفَذَه ٍل َرَأى الَعد   « .ِتف  َيا َصَباَحاهوه َفَجَعَل ي َناِدي َوَيهْ َوَمَثل ك م َكَرج 

 انفرد بإخراج هذا الحديث مسلم، واتفقا على الحديثين قبله.
عن ابن عباس قال: لما نزلت } وأْنذْر عشيرتك األْقَربين{ صعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصفا 

 « .يا معشر قريش»فقال: 
فا يهتف  . فأقبلوا واجتمعوا، قالوا: ما لك يا محمد.فقالت قريش: محمد على الصَّ

ق وِني؟»قال:  ْنت م ت َصدِّ  « .أَرَأْيتك م  لو أْخَبْرت ك م أن َخْياًل ِبَسْفِح هذا الَجَبِل ك 
 قالوا: نعم، أنت عندنا غير  متََّهم، وما جرَّبنا عليك كذبًا قط.

، َيا َبِني َعْبِد َمَناٍف، َيا َبِنيَفإني َنِذيٌر َلك م َبْيَن َعَذاٍب َشِدْيٍد، َيا بَ »قال:  َِ ز ْهرٍة، َحتَّى عدَّ  ِني َعْبِد الم طَِّل



ْنيَ  َمْنَفَعًة  ااألْفَخاَذ من ق َرْيٍش، إن هللا عزَّ وَجلَّ أَمَرِني أن أ ْنِذَر َعِشيَرتي اأَلْقَرِبيَن، إِني ال أْمِلك  َلك م مَن الدُّ
 « . ن َتق ولو ا اَل اله إالَّ َّللاَّ  واَل ِمَن اآلِخَرِة َنِصْيبًا إالَّ أ

 

 
 قال: يقول أبو لهَ: تبَّا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا

{ السورة كلها. ٍَ  فأنزل هللا تعالى } َتبَّْت َيَدا أبي َلَه
عن علي بن أبي طالَ قال: لما نزلت هذه اآلية على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 (214َوَأنِذْر َعِشيَرَتَك األٌّْقَرِبيَن {)الشعراء: 214ش26س}
ْنه م َما َفِضْقت  بَذلك َذْرعًا َوَعَرْفت  َأنِّي َمَتى أ َبادْيِهم ِبَهذا َأَرى مِ »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

، إنََّك إ ب َك َربُّكَ ْن اَل َتْفَعْل َما ت ْؤَمر  ِبه ي عَ َأْكَره . َفَصَمتُّ َحتَّى َجاَءِني ِجْبرِيَل َفَقال: َيا م َحمَّد   « .ذِّ
، َواْمأَل َيا َعِليُّ اْصَنْع ِلي َصاًعا من َطَعاٍم، واْجَعْل َعَلْيِه ِرْجَل َشاةٍ »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

َِ َحتَّى أَكلَِّمه ْم مَ  ا ِمن َلَبٍن، ث مَّ اْجَمْع ِلي َبِني الم طَِّل  « .ا أ ِمْرت  لنا َعسًّ
ففعلت ما أمرني به، ثم دعوتهم له وهم أربعون رجاًل، يزيدون رجاًل أو َيْنقصونه، فيهم أعمامه أبو طالَ، 

 وحمزة، والعباس، وأبو لهَ.
، فجئت به، فلما وضعته تناول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فلما اجتمعوا دعا بالطعام الذي صنعت 

ى ما لهم فأكل القوم حت« . خذوا باسم هللا»لقاها في نواحي الصحفة، ثم قال: جرة، فشقها بأسنانه، ثم أ
بشيء حاجة، وما أرى إال موضع أيديهم، وأيم هللا الذي نفس علي بيده إن كان الرجل الواحد ليأكل 

 جميع ما قدمت  لجميعهم.
لواحد هللا إن كان الرجل ا فجئت بذلك الع ّس فشربوا منه، حتى رووا جميعًا، وأيم« اسِق القوم»ثم قال: 

 منهم ليشرب مثله.
 فلما أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يكلمهم َبَدره أبو لهَ إلى الكالم فقال: سحركم صاحبكم.

 َسَبَقِني إلى ما َيا َعِليُّ إن هذا الرَّج لَ »فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال الغد: 
ْم ِلي َسِمْعتَ   « . مَن الَقْوِل؛ َفأِعدَّ لنا ِمَن الطََّعاِم مْثَل َما َصَنْعَت ث مَّ أْجَمْعه 

 

، إني َيا َبِني عَ »فقمت وجمعتهم فأكلوا وشربوا، ثم تكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:  َِ ْبِد الم طَِّل
ْنَيا واوَّللاَّ  مَ  آلِخَرِة، وَقْد ا أْعَلم  َشابًّا مَن الَعَرِب َجاَء َقْوَمه بأْفَضَل ِممَّا َقْد ِجْئت ك م ِبه، إنِّي َقْد ِجْئت ك ْم ِبَخْيِر الدُّ



م إلْيِه، فأيُّك م ي َؤاِزر ِني َعَلى َهذا اأَلْمِر َعَلى أن َيك وَن َأِخي  « .َأَمَرِني َربِّي أْن أ ْدع وك 
 القوم فقلت، وأنا أحدثهم سنًّا: أنا يا نبي هللا.فأحجم 

 فقام القوم يضحكون.
 

 الباب السادس عشر
 في ذكر عموم رسالته

ًة، وب ِعْثت  َكاَن النَِّبيُّ ي ْبَعث  إلى َقْوِمِه َخاصَّ »عن جابر بن عبدهللا: أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 
 « .إلى النَّاِس َعامَّةَ 

لي، وأبي ذر، وأبي موسى، وأبي أمامة، وأبي هريرة، وعبدهللا بن عمرو. وستأتي هذه وفي الباب عن ع
 األحاديث.

 
 الباب السابع عشر

 †في ذكر إرساله إلى الجن صلى هللا عليه وسلم
ْوًتا؟ َما ِلي َأَراك  »عن جابر قال: قرأ علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرحمن فلما فرغ قال:  ك  ْم س 

بان{ إال َقال وا: واَل ِبَشْيٍء من ِنْعَمتِ َلْلجِ  ا، َما َقرَأت  َعَلْيِهم }فبأيِّ آالء رّبكما تكذِّ َك نُّ َكان وا أْحَسَن ِمْنك م َردًّ
ب  َفَلَك الَحْمد    « .َربََّنا ن َكذِّ

طَّ خ عن ابن مسعود قال: انطلق النبي صلى هللا عليه وسلم وانطلق بي معه حتى أتى بي إلى البراز، ثم
َحَر، فقال: « اَل َتْبَرْح َحتَّى َأْرِجَع ِإلْيكَ »لي خطًا ثم قال:   « .لِجنِّ أ ْرِسْلت  إلى ا»فما جاء حتى السَّ

 قلت: فما هذه األصوات التي أسمعها؟
 « .َهذه َأْصَوات ه م حيَن َودَّعوِني وَسلَّم وا َعَليَّ »قال: 

 
 الباب الثامن عشر

 في كونه خاتم النبيين
ِتَم ِبَي النَِّبيُّونَ »بي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن أ  « . خ 

 

 عليه وسلم عليَّ بن أبي طالَ في غزاة تبوك، عن سعد بن أبي وقاص قال: خلف رسول هللا صلى هللا
 فقال: يا رسول هللا تخلِّفني في النساء والصبيان؟



َن مْن م وَسى، ِإالَّ َأنَّه اَل َنِبيَّ َبْعِدي»قال:   . «َأَما َتْرَضى أْن َتك وَن ِمنِّي ِبَمْنِزَلِة َهارو 
 أخرجاه.

 . «أنا َخاِتم  النَِّبييَِّن اَل َنِبيَّ َبْعِدي»م: عن ثوبان قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل
 انفرد بإخراجه مسلم.

 
 الباب التاسع عشر

 في ذكر ما القى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أذى الكفار وهو صابر
عن ابن عباس: أن المأل من قريش اجتمعوا في الحْجر، فتعاقدوا بالالت، والعزى، ومناة الثالثة األخرى؛ 

 قد رأينا محمدًا قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقلته. لو
قال: فأقبلت فاطمة عليها السالم تبكي حتى دخلت على أبيها صلى هللا عليه وسلم، فقالت: هؤالء المأل 

 من قومك في الحْجر قد تعاقدوا أن لو رأوك قاموا إليك، فليس منهم رجل إال عرف نصيبه من دمك.
وًءاَيا »فقال:   « .ب َنيََّة أِرِني َوض 

 فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: هو هذا هذا هو.
فخفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه أبصارهم ولم يقم منهم رجل، فأقبل رسول هللا 

« اَهت الو جوه  شَ »صلى هللا عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها. وقال: 
. 

 قال: فما أصاب رجاًل منهم حصاة إال قتل يوم بدر كافرًا.
 عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: إن رأيت محمدًا يصلي عند الكعبة آلتينه حتى أطأ على رقبته.

 « .َلْو َفَعَل أَلَخَذْته  الَماَلِئَكة  َعَياناً »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ن عمرو بن العاص أنه قيل له: ما أكثر ما رأيت قريشًا أصابت من رسول هللا صلى هللا عن عبدهللا ب

 عليه وسلم، فيما كانت تظهر من عداوته؟ 

 

قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يومًا في الِحْجر، فذكروا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا: ما رأينا 
مثل ما َصَبْرنا عليه من هذا الرجل قط، سّفه أحالمنا، وشتم آباءنا، وعاب ديننا، وفرَّق جماعتنا، وسَ 

 .آلهتنا، لقد صبرنا منه على عظيم
فبينما هم على ذلك إذ طلع عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم 

 مر بهم طائفًا بالبيت، فلما مر بهم غمزوه ببعض ما يقول.



ْعَشَر ق َرْيٍش َتْسَمعوَن يا مَ »قال: فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى فمر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال: 
 « .الذي َنْفس  م َحمٍَّد ِبَيِده َلَقْد ِجْئت ك م بالذَّْبحِ َأَما و 

فأخذت القوم كلمته، حتى ما منهم رجل إال كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل 
ذلك يترضاه بأحسن ما يجد من القوم حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدًا، فوهللا ما 

 كنت جهواًل.
قال: فانصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال 

 بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه
 

ا به يقولون و فبينا هم على ذلك طلع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، فأحاط
له: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ لما كان يبلغهم عنه من عْيَ آلهتهم ودينهم. قال: فيقول رسول هللا صلى 

 « .َنَعْم أنا الذي ق ْلت  َذِلكَ »هللا عليه وسلم: 
 قال: فلقد رأيت رجاًل منهم أخذ بمجامع ردائه.

 ه.جاًل أن يقول ربي هللا ثم انصرفوا عنقال: وقام أبو بكر الصديق دونه يقول وهو يبكي: أتقتلون ر 
 فإن ذلك ألشد ما رأيت قريشًا بلغوا منه قط.

عن عمرو، عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال: أكثر ما نالت قريش من رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم.

ر ذلك   قال عمرو: فرأيت عيني عثمان ذرفتا من تذكُّ

 

قال عثمان: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطوف بالبيت ويده في يد أبي بكر، وفي الحْجر ثالثة 
 نفر جلوس عقبة بن أبي م َعيط، وأبو جهل بن هشام، وأمية بن خلف.

فمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما حاذاهم أسمعوه بعَض ما يكره، فعرفت ذلك في وجه النبي 
صلى هللا عليه وسلم، فدنوت منه حتى كان بيني وبين أبي بكر، فأدخل أصابعه في أصابعي حتى طفنا 

 جميعًا.
 ا.نا أن نعبد ما يعبد آباؤنفلما حاذاهم قال أبو جهل: وهللا ال نصالحك ما َبلَّ بحٌر صوفة وأنت تنها

 ثم مضى عنهم فصنعوا به في الشوط الثالث مثل« . أنا ذلك»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 ذلك.

حتى إذا كان الشوط الرابع ناهضوه، فوثَ أبو جهل يريد أن يأخذ بمجمع ثوبه، فدفعت في صدره فوقع 



م هللا صلى هللا عليه وسلم عقبة بن أبي معيط، ث على استه، ودفع أبو بكر أمية بن خلف، ودفع رسول
ى َيِحلَّ ِعَقاب ه أَما َوهللا ال َتْنَته وَن َحتَّ »انفرجوا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو واقف ثم قال لهم: 

 « .َعاِجالً 
ليه وسلم عقال عثمان: فوهللا ما منهم رجل إال وقد أخذه الخوف وجعل يرتعد، فجعل رسول هللا صلى هللا 

 « .ِبْئَس الَقْوم  أْنت م لَنِبيِّك م»يقول: 
ثم انصرف إلى بيته وتبعناه حتى انتهى إلى باب بيته، فوقف على السدة، ثم أقبل علينا بوجهه ثم قال: 

ٌم َكِلَمَته وَناِصٌر َنِبيَّه، إنَّ َهؤالء » لذين َتَرْوَن ِممَّا َيْذَبح  َّللاَّ  اأْبِشروا، َفإنَّ َّللاََّ عزَّ َوَجلَّ م ْظهٌر ِدْيَنه وم َتمِّ
 ثم انصرفنا إلى بيوتنا.« . بأْيِديك م َعاِجالً 

 فوهللا لقد رأيتهم قد ذبحهم هللا عّز وجّل بأيدينا
 عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال لي الزبير بن العوام: لقد رأيت  اليوم َعجبًا 

 

رأيت نفرًا من المشركين جلوسًا حول الكعبة ورئيسهم أبو جهل بن هشام، فأقبل رسول هللا صلى هللا عليه 
رسوا ما فيهم أحد فكأنهم خ« . ق بِّْحت م وق بِّح َصاِحب ك م»وسلم وهم يتآمرون بمناهضته، فوقف عليهم وقال: 

 يتكلم وال يقوم.
 

 نظرت إلى أخبثهم وأنجسهم وهو يعدو في أثره يعتذر إليه ويقول: كف عنا ونكف عنك. ولقد
 . «ال أك فُّ عْنَك حتَّى ت ْؤِمَن ِباهلل أْو أْقت ل كَ »ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 قال: وأنت تقدر على قتلي؟
 « .َّللاَّ  َيْقت ل َك وَيْقت ل  َهؤالءِ »قال: 

 أولئك منكسرين.فانصرف أبو جهل و 
عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبدهللا بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشّد شيء صنعه المشركون 

 برسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
قال: بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بفناء الكعبة، إذ أقبل ع ْقبة بن أبي معيط، فأخذ بمنكَ رسول 

ه عن ثوبه في عنقه فخنقه خنقًا شديدًا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع هللا صلى هللا عليه وسلم ولوى 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال: أتقتلون رجاًل أن يقول ربي هللا، وقد جاءكم البينات من ربكم؟

 عن عبدهللا قال: ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد.
ورهٌط من قريش جلوس، وسال جزور قريَ منه، فقالوا: َمْن يأخذ هذا السال فيلقيه على  فإنه كان يصلي



 ظهره.
قال: فقال عقبة بن أبي معيص: أنا. فأخذه فألقاه على ظهره، فلم يزل ساجدًا حتى جاءت فاطمة فأخذته 

 عن ظهره.
َة، الله مَّ َعلْيَك ٍش، الله مَّ َعلْيَك ِبع ْقبَ الله مَّ علْيَك الَمأَل من ق َريْ »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ْقَبَة ْبِن َأِبي م َعْيٍط، الله مَّ َعَلْيَك ب َبيِّ ْبِن َخَلٍف َأْو أ  ِبَشْيَبَة، الله مَّ َعلْيَك ِبأِبي َجْهٍل ْبِن ِهَشاٍم، الله مَّ َعلْيَك ِبع 
 « . أ َميََّة ْبِن َخَلفٍ 

 

قال عبدهللا: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعًا ثم سحبوا إلى القليَ، غير أبّي أو أمية فإنه كان رجاًل 
 ضخمًا فتقطع.

خالف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منعه عمه أبو طالَ، عن ابن إسحاق: لما أجمع المشركون على 
فمشى جماعة من أشرافهم كعقبة، وشيبة، وأبي جهل إلى أبي طالَ فقالوا: إن ابن أخيك قد سَ آلهتنا، 
وعاب ديننا، وسفَّه أحالمنا، وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا، وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل 

 ن خالفه فنكفيه.ما نحن عليه م
 فقال لهم أبو طالَ قواًل رقيقًا، وردهم ردًا جمياًل فانصرفوا.

ومضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ما هو عليه، َفَشِري األمر  بينه وبينهم، فحضَّ بعضهم 
 بعضًا عليه، ثم عادوا إلى أبي طالَ فقالوا: ال نصبر على هذا.

لني من األمر ما ال أطيق.فقال له: يا ابن أخي، إّن قومك ق  د جاؤوني وقالوا كذا وكذا، فال تحمِّ
ْمَس في َيِمينِّي َوالَقَمَر ِفي َيَساِري َعَلى أْن َأْتر َك هذا األْمر  َما َتَرْكت  »فقال:  ه َيا َعمَّاه ، وهللا َلو َوَضع وا الشَّ

 « .حتَّى ي ْظِهَره  َّللاَّ  أو أْهَلَك ِفيه
 

 ى هللا عليه وسلم وقام، فلما ولَّى ناداه أبو طالَ: أقبل إليَّ يا ابن أخي. فأقبل.ثم بكى رسول هللا صل
 فقال: اذهَ فقل ما أحببت، فوهللا ال أسلمك لشيء أبدًا.

فبدأت الحرب، ووثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم، وقام أبو 
 هم إلى المنع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.طالَ في بني هاشم وبني المطلَ فدعا

وكانوا إذا صلوا ذهبوا إلى الشعاب يستخفون من قومهم فقاتلوهم، فضرب سعد ابن أبي وقاص رجاًل من 
 المشركين بَلْحي جمل فشجه.

 فكان أول دم أريق في اإِلسالم.



عد لم يعوده، وعند رأسه مقعن ابن عباس قال: مرض أبو طالَ، فأتاه رسول هللا صلى هللا عليه وس
 رجل، فقام أبو جهل وقعد فيه.

 قالوا: إن ابن أخيك يقع في آلهتنا.
 قال: ما شأن قومك يشكونك؟ 

 

،»قال:  ي الَعَجم  إلْيِهم الِجْزَيةَ  َيا َعمِّ، أَرْدت ه م َعَلى َكِلَمٍة َواِحَدٍة َتِدين  َله م الَعَرب   . «وَيؤدِّ
 قال: ما هي؟

 « .اَل اله إالَّ َّللاَّ  »قال: 
 فقالوا: أجعل اآللهة إلهًا واحدًا.

وْا ِفى ِعزٍَّة  ْكِر * َبِل الَِّذيَن َكَفر  ونزل: }ص والقرآن ِذي الذكر{ فقرأ حتى بلغ }ص? َواْلق ْرَءاِن ِذى الذِّ
ْنه مْ َوِشَقاٍق * َكْم أَْهَلكْ  ن َقْرٍن َفَناَدوْا وَّاَلَت ِحيَن َمَناٍص * َوَعِجب و?ْا َأن َجآَءه م مٌّنِذٌر مِّ  َوَقاَل َنا ِمن َقْبِلِهم مِّ

وَن َهاَذا َساِحٌر َكذَّاٌب * َأَجَعَل األٌِّلَهَة الهًا َواِحدًا ِإنَّ َهاَذا َلَشْىٌء ع َجاٌب * َوانَطَلَق اْلَمأل   ْم اْلَكاِفر  َأِن  ِمْنه 
وْا َعَلى َءاِلَهِتك ْم ِإنَّ َهاَذا َلَشْىٌء ي َراد  * َما َسِمْعَنا ِبَهاَذا ِفى اْلِملَِّة األٌِّخَرِة  وْا َوْاْصِبر  ْن َهاَذا ِإالَّ اْخِتاَلٌق إِ اْمش 

ْكر  ِمن َبْيِنَنا ْبل ه ْم َفى َشكٍّ مِّن ِذْكِرى َبل لَّمَّا َيذ وق   َأْم ِعنَده ْم َخَزآِئن  َرْحَمِة  وْا َعَذاِب ** َأَءنِزَل َعَلْيِه الذِّ
َما َفْلَيْرَتق وْا ِفى األٌّْسبَ  َماَواِت َواألٌّْرِض َوَما َبَيَنه  نٌد مَّا ه َناِلَك اَربَِّك اْلَعِزيِز اْلَوهَّاِب * َأْم َله م مٌّْلك  السَّ ِب * ج 

ْم َقْوم   وٌم مِّن األٌَّحَزاِب * َكذََّبْت َقْبَله  َوَأْصَحاب  لَئْيَكِة  ن وٍح َوَعاٌد وِفْرَعْون  ذ و األٌّْوَتاِد * َوَثم ود  َوَقْوم  ل وطٍ  َمْهز 
َل َفَحقَّ ِعَقاِب *  أ ْواَلِئَك األٌّْحَزاب  * ِإن ك لٌّ ِإالَّ َكذََّب الرٌّس 

 

ل لََّنا ِقطََّنا َقْبَل َيْوِم الْ َومَ  ِحَساِب * اْصِبر ا َينظ ر  هؤالء ِإالَّ َصْيَحًة واِحَدًة مَّا َلَها ِمن َفَواٍق * َوَقال وْا َربََّنا َعجِّ
ْرَنا الِجَباَل مَ  وَد َذا األٌّْيِد ِإنَّه  َأوَّاٌب * ِإنَّا َسخَّ  ي َسبِّْحَن ِباْلَعِشىِّ َواإِلْشَراِق َعه  َعَلى َما َيق ول وَن َواْذك ْر َعْبَدَنا َداو 

وَرًة ك لٌّ لَّه  َأوَّاٌب * َوَشَدْدَنا م ْلَكه  َوَءاَتْيَناه  اْلِحْكَمَة َوَفْصَل اْلِخَطاِب * َوَهلْ  َتاَك َنَبؤ ا اْلَخْصِم أَ  * َوالطَّْيَر َمْحش 
و  وْا اْلِمْحَراَب * ِإْذ َدَخل وْا َعَلى َداو  ر  نَ ِإْذ َتَسوَّ ْم َقال وْا اَل َتَخْف َخْصَماِن َبَغى َبْعض  ا َعَلى َبْعٍض َد َفَفِزَع ِمْنه 

َراِط * ِإنَّ َهَذآ َأِخى َله  ِتْسٌع َوِتْسع ونَ  ْعَجًة َوِلى َنْعَجٌة نَ  َفاْحك ْم َبْيَنَنا ِباْلَحقِّ َواَل ت ْشِطْط َواْهِدَنآ ِإَلى َسَوآِء الصِّ
َؤاِل َنْعَجِتَك ِإَلى ِنَعاِجِه َوِإنَّ َكثِ َواِحَدٌة َفَقاَل َأْكِفلْ  ِنى ِفى اْلِخَطاِب * َقاَل َلَقْد َظَلَمَك ِبس  َن ِنيَها َوَعزَّ يرًا مِّ

اِلَحاِت َوَقِليٌل مَّا ه ْم َوظَ  ْم َعَلى َبْعٍض ِإالَّ الَِّذيَن َءاَمن وْا َوَعِمل وْا الصَّ ه  َلَطآِء َلَيْبِغى? َبْعض  ود  اْلخ  َأنََّما نَّ َداو 
سْ  ود  ِإنَّا نَ َفَتنَّاه  َفاْسَتْغَفَر َربَّه  َوَخرَّ َراِكعًا َوَأَناَب * َفَغَفْرَنا َله  َذاِلَك َوِإنَّ َله  ِعنَدَنا َلز ْلَفى َوح   َمَئاٍب * ياَداو 



لََّك َعن َسِبيِل َّللاَِّ ِإنَّ الَِّذيَن َهَوى َفي ِض َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفى األٌّْرِض َفاْحك ْم َبْيَن النَّاِس ِباْلَحقِّ َواَل َتتَِّبِع الْ 
َمآَء َواألٌّْرَض  وْا َيْوَم اْلِحَساِب * َوَما َخَلْقَنا السَّ َما  َيِضلُّوَن َعن َسِبيِل َّللاَِّ َله ْم َعَذاٌب َشِديد  ِبَما َنس  َوَما َبْيَنه 

وْا َفَوْيٌل لِّلَّ  وْا ِمَن النَّاِر * َأْم َنْجَعل  الَِّذيَن َباِطاًل َذاِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكَفر   ِذيَن َكَفر 

 

اِر * ِكَتاٌب َأنزَ  اِلَحاِت َكاْلم ْفِسِديَن ِفى األٌّْرِض َأْم َنْجَعل  اْلم تَِّقيَن َكاْلف جَّ َناه  ِإَلْيَك م َباَرٌك لْ َءاَمن وْا َوَعِمل وْا الصَّ
و?ْا َءاَياِتِه َوِلَيتَ  بَّر  َلْيَماَن ِنْعَم اْلَعْبد  ِإنَّه  َأوَّابٌ لَِّيدَّ وَد س   * ِإْذ ع ِرَض َعَلْيِه َذكََّر أ ْول و األٌّْلَباِب * َوَوَهْبَنا ِلَداو 

اِفَنات  اْلِجَياد  * َفَقاَل ِإنِّى? َأْحَبْبت    ِباْلَعِشىِّ الصَّ

 

وِق َواألٌّ  وَها َعَلىَّ َفَطِفَق َمْسحًا ِبالسُّ ََّ اْلَخْيِر َعن ِذْكِر َرِبى َحتَّى َتَواَرْت ِباْلِحَجاِب * ر دُّ َناِق * َوَلَقْد َفَتنَّا عْ ح 
َْ ِلى م ْلكًا الَّ َينَبِغى  ْرِسيِِّه َجَسدًا ث مَّ َأَناَب * َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلى َوَه َلْيَماَن َوَأْلَقْيَنا َعَلى ك  ن َبْعِدى? ألًّ س  َحٍد مِّ

يَح َتْجِرى ِبَأْمِرِه ر خَ  ْرَنا َله  الرِّ َياِطيِإنََّك َأنَت اْلَوهَّاب  * َفَسخَّ لَّ َبنَّآٍء َوَغوَّاٍص * آًء َحْيث  َأَصاَب * َوالشَّ َن ك 
َنا َفاْمن ْن َأْو َأْمِسْك ِبَغْيِر ِحَساٍب * َوِإنَّ َله  ِعنَدنَ  ِنيَن ِفى األٌّْصَفاِد * َهاَذا َعَطآؤ  ْسَن َوَءاَخِريَن م َقرَّ ا َلز ْلَفى َوح 

ٍَ َوَعَذاٍب * اْرك ْض ِبِرْجلِ َمَئاٍب * َواْذك ْر َعْبَدَنآ َأيُّوَب ِإْذ  ْيَطان  ِبن ْص ِنَى الشَّ َك َهاَذا َناَدى َربَّه  َأنِّى َمسَّ
نَّا َوِذْكَرى الٌّْوِلى األٌّْلبَ  ْم مََّعه ْم َرْحَمًة مِّ ْذ ِبَيِدَك ِضْغثًا م ْغَتَسٌل َباِرٌد َوَشَراٌب * َوَوَهْبَنا َله  أَْهَله  َوِمْثَله  اِب * َوخ 

ْعَم اْلَعْبد  ِإنَّه  َأوَّاٌب * َواْذك ْر ِعَباَدَنآ ِإْبَراِهيَم َوِإسْ  َفاْضِرب َحاَق َوَيْعق وَب أ ْوِلى بِِّه َواَل َتْحَنْث ِإنَّا َوَجْدَناه  َصاِبرًا نِّ
ْم ِعنَدَنا  اِر * َوِإنَّه  م ْصَطَفْيَن األٌّْخَياِر * َواْذك ْر َلِمَن الْ األٌّْيِدى َواألٌّْبَصاِر * ِإنَّآ َأْخَلْصَناه ْم ِبَخاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّ

ْسَن َمَئاٍب * َن األٌّْخَياِر * َهاَذا ِذْكٌر َوِإنَّ ِلْلم تَِّقيَن َلح  نَّاِت َعْدٍن مَُّفتََّحًة جَ  ِإْسَماِعيَل َواْلَيَسَع َوَذا اْلِكْفِل َوك لٌّ مِّ
الطَّْرِف َأْتَراٌب * َهاَذا  ِفيَها ِبَفاِكَهٍة َكِثيَرٍة َوَشَراٍب * َوِعنَده ْم َقاِصَرات  لَّه م  األٌّْبَواب  * م تَِّكِئيَن ِفيَها َيْدع وَن 

وَن ِلَيْوِم اْلِحَساِب * ِإنَّ َهاَذا َلِرْزق َنا َما َله  ِمن نََّفاٍد * َهاَذا َوِإنَّ   َما ت وَعد 

 

اٌق * وَ ِللطَّاِغيَن َلَشرَّ َمَئاٍب * َجَهنََّم َيْص  َءاَخر  ِمن َشْكِلِه َلْوَنَها َفِبْئَس اْلِمَهاد  * َهاَذا َفْلَيذ وق وه  َحِميٌم َوَغسَّ
ْم َصال و النَّاِر * َقال وْا َبْل َأنت ْم اَل مَ  ْمت  رْ َأْزَواٌج * َهاَذا َفْوٌج مُّْقَتِحٌم مََّعك ْم اَل َمْرَحبًا ِبِهْم ِإنَّه  ْم َأنت ْم َقدَّ م وه  َحبًا ِبك 
َم َلَنا َهاَذا َفِزْده  َعَذابًا ِضْعفًا ِفى النَّاِر * َوَقال وْا مَ  نَّا  اَلَنا َفِبْئَس اْلَقَرار  * َقال وْا َربََّنا َمن َقدَّ َلَنا اَل َنَرى ِرَجااًل ك 

َن األٌّْشَراِر * َأتََّخْذَناه ْم ِسْخِرّيًا َأْم َزاَغْت َعْنه م  اأَلْبَص  ه ْم مِّ م  أَْهِل النَّاِر * ق ْل ار  * ِإنَّ َذِلَك َلَحقٌّ تَ َنع دُّ َخاص 
َماَواِت َواألٌّْرِض َوَما َبْيَنه   ار  * َربُّ السَّ ا اْلَعِزيز  اْلَغفَّار  * ق ْل مَ ِإنََّمآ َأَنْا م نِذٌر َوَما ِمْن اله ِإالَّ َّللاَّ  اْلَواِحد  اْلَقهَّ



إِل األٌّْعَلى ِإْذ َيْخَتِصم وَن * ِإن ي و ه َو َنَبٌأ َعِظيٌم * َأنت ْم َعْنه   ََ وَن * َما َكاَن ِلَى ِمْن ِعْلٍم ِباْلَم َحى م ْعِرض 
ْيت ه  َوَنَفْخت  ِفيِه مِ ذَ ِإَلىَّ ِإالَّ َأنََّمآ َأَنْا َنِذيٌر مُِّبيٌن * ِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّى َخاِلٌق َبَشرًا مِّن ِطيٍن * َفإِ  ن ا َسوَّ

ْم َأْجَمع وَن * ِإالَّ ِإْبِليَس اْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمنَ  لُّه  وِحى َفَقع وْا َله  َساِجِديَن * َفَسَجَد اْلَماَلِئَكة  ك  ْلَكاِفِريَن * َقاَل ا رُّ
نَت ِمَن اْلَعاِليَن  َد ِلَما َخَلْقت  ِبَيَدىَّ َأْسَتْكَبْرَت َأْم ك  ْنه  َخَلْقَتِنى ِمن  *ياِإْبِليس  َما َمَنَعَك َأن َتْسج  َقاَل َأَنْا َخْيٌر مِّ

ينِ  َقاَل َربِّ  * نَّاٍر َوَخَلْقَته  ِمن ِطيٍن * َقاَل َفاْخر ْج ِمْنَها َفِإنََّك َرِجيٌم * َوِإنَّ َعَلْيَك َلْعَنِتى? ِإَلى َيْوِم الدِّ
 ِريَن * ِإَلى َفَأنِظْرِنى? ِإَلى َيْوِم ي ْبَعث وَن * َقاَل َفِإنََّك ِمَن اْلم نظَ 

 

ِتَك الئْغِوَينَّه ْم َأْجَمِعيَن * ِإالَّ ِعَباَدَك ِمْنه م  اْلم ْخَلِصيَن * اَل َفاْلَحقُّ َواْلَحقَّ قَ  َيْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعل وِم * َقاَل َفِبِعزَّ
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َتَكلِِّفيَن * ِإْن ه َو ِإالَّ ِذْكٌر لِّْلَعاَلِميَن * َوَلَتْعَلم نَّ َنَبَأه  َبْعَد ِحيِن {)ص:   (.5، 1اْلم 
 

 الباب العشرون 
 م: لمَّا بلغه خروجهفي ذكر ما روي عن إيمان أكثم بن صيفي برسول هللا صلى هللا عليه وسل

عن ابن عمير قال: بلغ أكثم بن صيفي َمْخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأراد أن يأتيه فأبى قومه 
 أن َيَدعوه، فقال: َمْن يبلِّغه عني ويبلغني عنه؟

 ،فانتدب رجالن فأتيا النبي صلى هللا عليه وسلم فقاال: نحن رسل أكثم بن صيفي، وهو يسألك، َمْن أنت
 وما أنت، وبم جئت؟

ول ه»فقال النبي صلى هللا عليه وسلم:  م تال عليهما ث« أَنا مَحمَّد  بن  َعْبِدهللا، وَأَنا َعْبد  هللا َوَرس 
ْم بَ ِإنَّ َّللاََّ َيْأم ر  ِباْلَعْدِل َواإْلْحَساِن َوِإيَتآِء ِذى اْلق ْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلم ْنَكِر َوالْ 90ش16}س ْغى َيِعظ ك 

وَن {  َلَعلَّك ْم َتَذكَّر 
 (90)النحل: 

 اآلية.
 فقاال: ردَّ علينا هذا القول. فرده عليهم حتى حفظوه.

وأتيا أكثم فقاال: سألناه عن نسبه، فوجدناه واسط النسَ في مضر، وقد رمى إلينا كلمات. فلما سمعهن 
ى عن مالئمها، فكونوا في األمر رؤوسًا، وال تكونوا أكثم قال: يا قوم، أراه يأمر بمكارِم األخالق، وينه

 أذنابًا، وكونوا فيه أواًل، وال تكونوا آخرًا. فلم يلبث أن حضرته الوفاة.



فقال أكثم: ويٌل للشجيِّ من الخلِّي، يا َلْهف نفسي على أمر لم أدركه ولم َيف ْتني، ما آَسى عليك بل على 
 ع الباطل. العامة، يا مالك، إن الحق إذا قام دف

 

بيش إلى ح  فتبعه مائة نفس، وخرج إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما كان في بعض الطريق عمد 
، فمات وأوصى َمْن معه باتباع  رواحلهم، فنحرها وشقَّ ما كان معهم من مزادة وهرب، فجهد أكثَم العطش 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأشهدهم أنه أسلم.
َمن َيْخر ْج ِمن وَ  َوَمن ي َهاِجْر ِفى َسِبيِل َّللاَِّ َيِجْد ِفى األٌّْرِض م َراَغمًا َكِثيرًا َوَسَعةً 100ش4فأنزل فيه: }س

وِلِه ث مَّ ي ْدِرْكه  اْلَمْوت  َفَقْد َوَقَع َأْجر ه  َعلَى َّللاَِّ َوَكاَن َّللاَّ    ف ورًا رَِّحيمًا {غَ  َبْيِتِه م َهاِجرًا ِإَلى َّللاَِّ َوَرس 
 (100)النساء: 

. 
 

 الباب الحادي والعشرون 
 ج إلى أرض الحبشةفي أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصحاَبه بالخرو 

وا ِعْنَده َحتَّى َيأتيك م َّللاَّ  ِبَفَرٍج ِمْنه»وقال:  ز   . «إنَّ ِبَها َمِلًكا ال ي ْظَلم  النَّاس  ِبباَلِده، َفَتَحرَّ
 فخرج جماعة واستخفى آخرون بإسالمهم.

 والذين خرجوا إلى الحبشة كانوا أحد عشر رجاًل وأربع نسوة.
 ة الخامسة من حيث ن بِّىء رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم.وكان خروجهم في رجَ من السن

 وخرجت قريش في آثارهم ففاتوهم.
َلى( وإنما قالها بعض  فلما قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سورة النجم وسمعوا: )تلك الغرانيق الع 

جد المشركون السورة سالشياطين ال أنها جَرْت على لسان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما سجد في 
 معه، ورفع الوليد كّفًا من تراب إلى جبهته.

 فبلغ ذلك أهَل الحبشة، فقالوا: إذا كانوا قد آمنوا فلنرجع إلى عشائرنا.
 فرجعوا، فلقيهم َركَ فسألوهم، فقالوا: ذَكر محمد آلهتكم فبايعوه، ثم عاد عن ذكرها فعادوا له بالشر.

 إال ابن مسعود، فإنه مكث قلياًل ثم رجع إلى أرض الحبشة. فلم يدخل أحد منهم إال بِجوارٍ 
فَسَطْت بهم عشائرهم وآذوهم، فأِذن لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الخروج مرة أخرى، فخرجوا، 

 وخرج معهم َخْلق كثير. 

 



قال ابن إسحاق: جميع َمْن لحَق بأرض الحبشة سوى أبنائهم الذين خرجوا معهم صغارًا أو ولدوا بها: 
 نيٌِّف وثمانون رجاًل، إن كان عمار بن ياسر منهم.

 .وقال الواقدي: كانوا ثالثة وثمانين رجاًل، ومن النساء إحدى عشرة ق َرشية وسبع غرائَ
عن عمرو بن العاص قال: لما انصرفنا مع األحزاب عن الخندق جمعت  رجااًل من قريش كانوا يرون 
مكاني ويسمعون منِّي، فقلت لهم: تعلمون وهللا إني أَلرى أمَر محمد يعلو األموَر علّوًا م ْنكرًا، وإني قد 

 رأيت رأيًا فما ترون فيه؟
 قالوا: وما رأيَت؟

النجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإنا أن نكون قال: رأيت  أن َنْلحق ب
َُّ إلينا من أن نكون تحت يدي محمد، وإن ظهر قومنا فنحن ممَّن َعَرْفنا فلن يأتينا منهم إال  تحت يده أح

 خير.
.  فقالوا: إن هذا الرأي 

ََّ ما ي ْهَدى إليه   من أرضنا األَدم فجمعنا له أَدمًا كثيرًا.قلت: فاجَمعوا ما ن ْهِدي له، وكان أح
ْمري، وكان رسول هللا صلى هللا  ثم خرجنا حتى قِدْمنا عليه، فوهللا إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضَّ

 عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه، قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده.
 

د دخلت  على النجاشي لسألته إياه فأعطانيه فضربت قال: قلت ألصحابي: هذا عمرو بن أمية، لو ق
 عنقه، فإذا فعلت  ذلك رأت قريش أني قد أَجَزْأت  عنها حين قتلت  رسوَل محمد.

 قال: فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع، فقال: مرحبا بصديقي، أهديَت لي من بالدك شيئًا؟
 .قال: قلت: نعم أيها الملك، قد أهديت لك أَدما كثيراً 

مته إليه فأعجبه واشتهاه، ثم قلت: أيها الملك إني قد رأيت رجاًل قد خرج من عندك، وهو  قال: ثم قدَّ
 رسول  رجٍل عدَو لنا، فأعطنيه ألقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا.

ا ققال: فغضَ ثم مدَّ يده فضرب أنفه ضربًة ظننت أنه قد كسره، فلو انشقت لي األرض لدخلت فيها َفرَ 
 منه. 

 

 فقلت: أيها الملك، وهللا لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه.
 فقال: أتسألني أن أعطيك رسوَل رجل يأتيه الناموس األكبر الذي كان يأتي موسى لقتله؟

 ملك أكذلك هو؟قلت: أيها ال



قال: ويحك يا عمرو أطعني واتبعه، فإنه وهللا لعَلى الحق، ولَيْظهرن على ما خالفه كما ظهر موسى 
 على فرعون وجنوده.

 قلت: أفتبايعني له على اإِلسالم؟ قال: نعم.
 فبسط يده فبايعته على اإِلسالم.

إسالمي ثم خرجت عامدًا  ثم خرجت إلى أصحابي وقد حاَل رأيي عما كان عليه، وكتمت  أصحابي
 لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأسلمت.

عن ابن مسعود قال: َبَعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحٌو من ثمانين رجاًل، 
وبعثت قريش عمرو بن العاص وع َمارة بن الوليد بهدية، فلما دخال على النجاشي َسَجدا له ثم قاال: إن 

 من بني عمنا نزلوا بأرضك وَرِغبوا عنا وعن ملتنا.نفرًا 
 قال: فأين هم؟

 قاال: في أرضك.
 فبعث إليهم، فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم. فاتبعوه.

 فسلم ولم يسجد، فقالوا له: مالك ال تسجد للملك؟
أمرنا أالَّ نسجد ، فقال: إنا ال نسجد إال هلل عّز وجّل، إن هللا تعالى بعث إلينا رسوله صلى هللا عليه وسلم

 ألحد إال هلل عّز وجّل، وأمرنا بالصالة والزكاة.
 قال عمرو بن العاص: فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم.

 قال: ما تقولون في عيسى بن مريم وأمه؟
ها عقالوا: نقول كما قال هللا: هو كلمة هللا وروحه ألقاها إلى العذراء الَبت ول التي لم يمّسها بشر ولم َيْقر 

 ذكر.
قال: فرفع عودًا من األرض، ثم قال: يا معشر الحبشة، والقسيسين، والرهبان، وهللا ما تزيدون على الذي 

 يقول فيه ما يساوي هذا.
 

ر به  مرحبًا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول هللا، فإنه الذي نجد في اإِلنجيل، وإنه الذي بشَّ
وهللا لوال ما أنا فيه من الم ْلك ألتيته حتى أكون أنا َأْحمل نعليه وأمر عيسى بن مريم، انزلوا حيث شئتم، 

 بهدايا اآلخرين فردَّت إليهم. 

 



 
 الباب الثاني والعشرون 

 المطلَفي ذكر ما كتبه المشركون من التبرِّي من بني هاشم وبني 
لمَّا دفع بنو هاشم وبنو المطلَ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجتمعت قريش وكتبوا كتابًا تعاقدوا 

 فيه أالَّ َيْنكحوا إلى بني هاشم وبني المطلَ وال ي ْنكحوهم، وال يبيعوهم وال يبتاعوا منهم.
 وكان ذلك في سنة سبع من النبوة.
 ة توكيدًا لألمر.وعلَّقوا ذلك الكتاب في جوف الكعب

فلما فعلوا ذلك انحاز بنو هاشم، وبنو المطلَ إلى أبي طالَ فدخلوا عليه في ِشعبه، وخرج منهم أبو 
 لهَ وظاَهَر المشركين.

فأقاموا على ذلك ثالث سنين وقطعوا الميرة والمادة عنهم، فكانوا ال يخرجون إال من موسم إلى موسم، 
 حتى بلغهم الَجْهد.

 عمرو بن ربيعة ي ْدخل إليهم أحماَل طعام ويكتم ذلك.وكان هشام بن 
 ثم ن ِقض ح كم الصحيفة المكتوبة، وفي سبَ نقضه قوالن:

أحدهما: أن هللا تعالى أطلع نبيه صلى هللا عليه وسلم على أمر صحيفتهم، وأن األَرضة قد أكلت ما كان 
لَ، هللا صلى هللا عليه وسلم ألبي طا فيها من َجْور وظلم، وبقي ما كان من ِذكر هللا، فذكر ذلك رسول  

 فقال أبو طالَ: أحقٌّ ما تخبرني به يا بن أخي؟
 قال: نعم وهللا يا عم.

 فذكر ذلك أبو طالَ ألخويه، وقال: وهللا ما كَذبني قط.
 قالوا: فما ترى؟

 لخبر.ا قال: أرى أن تلبسوا أحسَن ثيابكم وتخرجوا إلى قريش فنذكر لهم ذلك ِمن َقْبل أن َيْبلغهم
 فخرجوا حتى دخلوا المسجد، فقال أبو طالَ: إنا قد جئنا في أمر فأجيبوا فيه، قالوا: مرحبًا بكم وأهاًل.

قال: إن ابن أخي قد أخبرني ولم َيْكذبني قط أن هللا تعالى سلَّط على صحيفتكم األَرضَة فلحست كلَّ ما 
ما ذ كر به هللا تعالى، فإن كان ابن أخي  كان فيها من َجْور أو ظلم أو قطيعة رحم، وبقي فيها كلُّ 

 صادقًا نزعتم عن سوء رأيكم، وإن كان كاذبًا دفعت ه إليكم فقتلتموه أو استحييتموه إن شئتم.
 قالوا: قد أنصفتنا. 

 



ِقط في أيدي فأرس لوا إلى الصحيفة، فلما فتحوها إذا هي كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فس 
 القوم، ثم ن ِكسوا على رؤوسهم، فقال أبو طالَ: هل تبيَّن لكم أنكم َأْولى بالظلم والقطيعة.

 فلم يراجعه أحد منهم. ثم انصرفوا.

 رواه محمد بن سعد عن أشياخ له.
بن عمرو بن الحارث العمري مشى إلى ز َهير بن أبي أمية بن المغيرة، فقال: يا زهير  والثاني: أن هشام

أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء، وأخوالك حيث قد علمَت ال يبتاعون وال ي ْبَتاع 
عوته إلى ام، ثم دمنهم، وال َيْنكحون وال ي ْنكح إليهم أَما إني أحلف باهلل لو كان أخوال أبي الحكم بن هش

 مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدًا.
 

 قال: ويحك يا هشام، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، وهللا لو كان معي آخر لقمت  في َنْقضها.
 قال: قد وجدَت رجاًل.

 قال: َمْن هو؟
 قال: أنا.

 قال: ابغنا ثالثًا.
م، أرضيَت أن تهلك َبْطنان من بني عبد مناف، وأنت فذهَ إلى الم ْطعم بن عدّي، فقال له: يا مطع

 موافق لقريش في ذلك
 قال: ويحك ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد.

 قال: قد وجدت  ثالثًا.
 قال: َمْن هو؟

 قال: زهير بن أمية.
 قال: ابِغنا رابعًا.

ِعين على قال: وهل من أحد ي  فذهَ إلى أبي الَبْخَتِرّي بن هشام فقال له نحوًا مما قال للم ْطعم بن عدي، ف
 هذا؟

 قال: نعم، ز َهير، والمطعم، وأنا معك.
 قال: ابغنا خامسًا.

 فذهَ إلى َزْمعة بن األسود فكلمه. فقال: وهل على هذا األمر أحد؟
 قال: نعم. فسمَّى له القوَم.

 فاّتعدوا واجتمعوا، وتعاهدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها.



ثم قال: يا أهل مكة، إنا نأكل الطعام، ونشرب الشراب، ونلبس الثياب، وبنو هاشم  فغدا ز هير فطاف
 َهْلَكى، وهللا ال أقعد حتى ت َشقَّ هذه الصحيفة الظالمة القاطعة.

 فقال أبو جهل: كذبت وهللا ال ت شق.
تبت.  ، ما رضينا كتابتها حين ك   فقال َزْمعة: أنت وهللا أْكَذب 

 

 فقال أبو الَبْخَترّي: صدق َزمعة، ال نرضى ما كتَ فيها وال نقرُّ به.
 فقال: المطعم: صدقتما وكذب من قال غير ذلك، َنْبرأ إلى هللا منها ومما ك تَ فيها.

 وقال هشام بن عمرو نحوًا من ذلك.
وِوَر فيه بغير هذا المكان.فقال أبو ج  هل: هذا أمٌر ق ِضي بليل وت ش 

 «.باسمك اللهم»فقام مطعم إلى الصحيفة ليشقها فوجد األرضة قد أكلتها إالَّ ما كان من 
 وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن هاشم فْشّلت يده.

َن َغدًا ِبَخْيِف َنْحن  َناِزل و » عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم النحر وهو بمًنى:
 « .َبِني ِكَناَنَة َحْيث  َتَقاَسم وا َعَلى الك ْفرِ 

َ. وذلك أن قريشًا وكنانة تحالفوا على بني هاشم وبني المطلَ أاّل يناكحوهم وال  يعني بذلك: المحصَّ
 يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم.

 
 عشرون الباب الثالث وال

 في ذكر ما جرى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع َضماد األْزدي الوافد
عن ابن عباس: أن ضمادًا ِقدم مكة، وكان من َأْزد شنوءة، وكان َيْرِقي من الريح، فسمع سفهاَء أهل مكة 

 يقولون: إن محمدًا مجنون.
 فقال: لو أني رأيت  هذا الرجل، لعل هللا أن يشفيه على يدي

 فأتيته فقلت: يا محمد، إني أرقي من الريح وإن هللا يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ قال:
ه وَنْسَتِعْين ه، َمْن َيْهِده َّللاَّ  َفاَل م ِض »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  لَّ له، َوَمن إنَّ الَحْمَد ِد َنْحَمد 

ول هي ْضِلْل فال َهاِدَي َله، وأْشَهد  أْن اَل اله إالَّ  ه وَرس   « .. أمَّا َبْعد  َّللاَّ  وْحَده  اَل َشِرْيَك َله  وأنَّ م َحمَّدًا َعْبد 
 فقال: أِعْد َعَليَّ كلماتك هؤالء.

حرة  فأعادهن عليه رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث مرات، فقال: لقد سمعت  قوَل الكهنة والسَّ



غت  قاموس البحر، هات يدك أبايعك على اإِلسالم. والشعراء، فما سمعت مثَل كلماتك هؤالء ولقد بل
 فبايعه. 

 

 « .وَعَلى َقْوِمَك؟»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 قال: وعلى قومي.

ء روا بقومه، فقال صاحَ الجيش: هل أصبتم من هؤالفبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َسِريًة فم
 شيئًا؟

 قال رجل: أصبت منهم م ظهرًة.
ها فإن هؤالء قوم ِضَماد.  قال: ر دَّ

 
 الباب الرابع والعشرون 

 في ذكر ما جرى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع عتبة بن ربيعة
حر، والكهانة، والشعر، ف عن جابر بن عبدهللا قال: اجتمعت قريش يومًا فقالوا: انظروا ْلَيأت أَْعَلمكم بالسِّ

 هذا الرجل الذي قد فرَّق جماعتنا، وّشتت أمرنا، وعاب ديننا، فليكلِّمه فلينظر ماذا يردُّ عليه.
 فقالوا: ما نعلم أحدًا غير عتبة بن ربيعة.

 فقالوا: ائته يا أبا الوليد.
 فسكت. فأتاه ع تبة، فقال: يا محمد، أنت خيٌر أم عبدهللا؟

 ثم قال: أنت خيٌر أم عبد المطلَ؟ فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
فقال: فإن كنت تزعم أن هؤالء خيٌر منك فقد عبدوا اآللهة التي ِعْبتها، وإن كنت تزعم أنك خير منهم 

فضحتنا في و فتكلم حتى نسمع قولك، ما رأينا َسْخلة أشأَم على قومه منك، فرَّقت جماعتنا، وشتَّت أمَرنا، 
العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرًا، وأن في قريش كاهنًا، وهللا ما ننتظر إال مثل صيحة 

الحبلى أن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى، أيها الرجل إن كان إنما بك الباه فاختر أيَّ نساء 
 النا حتى تكون أغنى قريش رجاًل.قريش فلنزوجك عشرًا، وإن كان إنَّما بك الحاجة جمعنا لك من أمو 

 « .فرغت؟»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 قال: نعم.

لت آياته ق ْرآنًا عربّيًا لقوٍم  فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: }حم تنزيٌل من الرحمن الرحيم. كتاٌب ف صِّ
وْا َفق  13ش41يعلمون. بشيرًا ونذيرًا{ حتى قرأ: }س ْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوَثم  َفِإْن أَْعَرض  وَد ْل َأنَذْرت ك ْم َصاِعَقًة مِّ



 (13{)فصلت:
 فقال له عتبة: حسبك، فما عندك غير هذا؟

 « .ال»قال: 
 فرجع إلى قريش، فقالوا له: ما وراءك؟ 

 

 كلمته. قال: ما تركت  شيئًا أرى أن تكلموه به إال وقد
 قالوا: فهل أجابك؟

 قال: نعم.
 .«أنذرتكم صاعقة مثل صاعقٍة عاد وثمود»قال: ال والذي َنَصبها بِنيَّة ما فهمت مما قال غير أنه قال: 

 قالوا: ويلك يكلِّمك بالعربية وال تدري ما يقول
 قال: وهللا ما فهمت شيئًا مما قال غير ذكر الصاعقة.

 
 الباب الخامس والعشرون 

 كر ما أشار به الوليد على قريش في أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلمفي ذ
َبير: أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفٌر من قريش، وكان ذا سَن فيهم، وقد حضر  عن سعيد بن ج 

 الموسم .
م عليكم فيه، وقد سمعو   افقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب سَتْقد 

ب بعضكم بعضًا ويرد قولكم بعضه بعضًا.  بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيًا واحدًا وال تختلفوا في َكذِّ
 قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأِقْم لنا رأيًا نقل به.

 قال: بل أنتم فقولوا واسمعوا.
 قالوا: نقول إنه كاهن.

 َزمتهم وال َسْجعهم.قال: ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما هو بَزمْ 
 قالوا: نقول إنه مجنون.

 قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هم بخنقه، وال تخال جه، وال وسوسته.
 قالوا: فنقول إنه شاعر.

 قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله رجزه، وهزجه، ومقبوضه، ومبسوطه، فما هو بالشاعر.
 قالوا: فنقول: ساحر.



 ال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وِسحرهم، فما هو بَنْفثه، وال َعْقده.ق
 قالوا: فما نقول؟

قال: وهللا إن لقوله حالوة، وإن أصله لَعْذق وإن فرعه َلَجناة وما أنتم بقائلين من هذا شيئًا إال ع رف أنه 
ن المرء بنه، وبين المرء وأخيه، وبيباطل، وإن أقرب القول فيه أن تقولوا: هذا ساحر، يفرِّق بين المرء وا

 وزوجته، وبين المرء وعشيرته. فتفرَّقوا عنه بذلك. 

 

عن عمرو: أن الوليد بن المغيرة قال: قد سمعت الشعر رجزه وقريضه فما سمعت مثل هذا؛ يعني: 
 القرآن، ما هو بشعر، إن عليه لطالوة وإن له لنورًا، وإنه يعلو وما ي ْعَلى.

َرقَّ له، فبلغ  ليه القرآن فكأنهعن عكرمة: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقرأ ع
 ذلك أبا جهل، فأتاه فقال: أي عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مااًل.

 قال: ولم؟
 قال: ليعطوكه فإنك أتيت محمدًا تتعرض لما نقوله.

 قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مااًل.
 ه.قال: فقل له قواًل َيْبلغ قوَمك أنك ِمْنكر لما قال وأنك كاره ل

قال: وماذا أقول فيه؟ فوهللا ما منكم أعلم باألشعار مني، وهللا ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذا، وهللا إن 
لقوله لحالوة وإن عليه لطالوة، وإنه لم ْثمر أعاله م ْغِدٌق أسفله، وإنه لَيْحِطم ما تحته، وإنه َلْيعلو وما 

 ي ْعَلى.
 

 ه.فقال: وهللا ما يرضى قومك حتى تقول في
 قال: فدعني حتى انظر إليه.

َذْرِنى َوَمْن َخَلْقت  َوِحيدًا 11ش74قال: فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر. أي: َيأثره عن غيره. فنزل فيه: }س
} 

 (11)المدثر: 
 

 الباب السادس والعشرون 
 في ذكر ما جرى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع الطُّفيل بن عمرو

ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ما يَرى من قومه َيْبذل لهم النصيحة، قال محمد بن إسحاق: وكا



رونه الناَس وَمْن قدم عليهم من  ويدعوهم إلى النجاة )مما هم فيه( وجعلت قريش حين منعه هللا منهم يحذِّ
 العرب. 

 

ث: أنه قدم مكة ورسول  هللا صلى هللا عليه وسلم  ْوسي يحدِّ ا، فمشى إليه بهوكان الطَُّفيل بن عمرو الدَّ
رجال من قريش، وكان الطفيل رجاًل شريفًا شاعرًا لبيبًا، فقالوا له: يا ط َفيل، إنك قِدْمت بالَدنا وهذا الرجل 

حر، يفرق بين الرجل وبين أبيه، وبين  الذي بين َأْظه رنا قد أَْعَضَل بنا، وَفرَّق جماعتنا، وإنما قوله كالسِّ
وجته، وإنما َنْخَشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فال تكلِّمه وال الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وز 

 تسمع منه.
قال: فوهللا ما زالوا بي حتى أجمعت  على أاّل أسمع منه شيئًا وال أكلِّمه، حتى حشوت  أ ذنّي حين َغدوت 

فًا، َفَرقًا من أن َيْبلغني شيء من قوله، وأنا ال أريد أن أسمعه  .إلى المسجد ك ْرس 
 قال: فغدوت  إلى المسجد، فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائٌم يصلِّي عند الكعبة.

 قال: فقمت قريبًا منه، فأَبى هللا إال أن ي ْسمعني بعَض قوله.
قال: فسمعت كالمًا َحَسنًا، فقلت في نفسي: واث ْكل أمي وهللا إني لرجل لبيَ شاعر ما َيْخَفى عليَّ 

يح، فما يمنعني من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنًا َقِبْلت ه ، الَحَسن  من القب
 وإن كان قبيحًا تركته.

قال: فمكثت حتى انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى بيته، فاتبعته حتى دخلت عليه، فقلت: يا 
فونني أمَرك حتى َسَدْدت  أذني محمد، إن قومك قالوا لي كذا وكذا. للذي قالوا، فوهللا ما  برحوا يخوِّ

ف لئال أسمع قوَلك، ثم أَبى هللا إال أن ي ْسمعنيه، فسمعت  قواًل حسنًا، فأعرض عليَّ أمَرك. ْرس   بك 
 قال: فعرض عليَّ اإِلسالم، وتال عليَّ القرآن، فوهللا ما سمعت قواًل قط أحسَن وال أمرًا أعدَل منه.

دة الحق، وقلت: يا نبي هللا، إني أمرؤ م طاع في قومي، وأنا راجع إليهم قال: فأسلمت  وشهدت  شها
 وداعيهم إلى اإِلسالم، فادع  هللا أن يجعل لي آية لتكون لي َعونًا عليهم فيما أدعوهم إليه.

 « . الله مَّ اْجَعْل َله  آَيةً »قال: فقال: 

 

 قال: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بَثِنيَّة ت ْطِلعني على الحاضر وقع نوٌر بين عينيَّ مثل المصباح.
 قال: فقلت: اللهم اجعله في غير وجهي فإني أخشى أن يظنوا أنها م ْثلٌة وقعت في وجهي لفراقي ِديَنهم.

 



ل فوقع في رأس سَ  ْوطي. فجعل الحاضرون يتراَءْون ذلك النور في سوطي كالقنديل المعلَّق قال: فتحوَّ
 وأنا َأْنهبط  إليهم من الثَّنية.

 قال: حتى جئتهم فأصبحت  فيهم، فلما نزلت  أتاني أبي وكان شيخًا كبيرًا.
 قال: فقلت: إليك عني يا أبت، فلست  منك ولسَت منِّي.

؟  قال: وِلم أي بنيُّ
 وبايعت محمدًا صلى هللا عليه وسلم.قال: قلت: أسلمت  

 قال: أي بني، فديني دينك.
ر ثيابك، ثم تعال حتى أعلمك ما علمت.  )قال: فقلت: فاذهَ فاغتسل وطهِّ

 قال: فذهَ( فاغتسَل وطهَّر ثيابه، ثم جاء فعرضت عليه اإِلسالم فأسلم.
 قال: ثم أتتني صاحبتي، فقلت لها: إليك عني فلست  منك ولست مني.

 ت: ولم بأبي أنت وأمي؟قال
 قال: قلت: فرَّق بيني وبينك اإِلسالم. فأسلمْت.

ثم دعوت دوسًا إلى اإِلسالم، فأبطأوا عليَّ ثم جئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمكة فقلت: يا نبي 
 هللا، إنه قد غلبتني َدْوس فادع هللا عليهم.

ْم واْرف ْق ِبِهم الله مَّ اْهِد َدْوًسا، اْرِجْع إلى َقْوِمكَ »قال:   « .َفاْدع ه 
قال: فرجعت فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى اإِلسالم حتى هاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى 
المدينة، وقضى بدرًا وأحدًا والخندق، ثم َقِدْمت  على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمن أسلم معي من 

 يبر، حتى نزلت  المدينة بسبعين أو ثمانين بيتًا من دوس.قومي ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم بخ
 

 الباب السابع والعشرون 
 في ذكر ما جرى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع أبي طالَ عند موته 

 

عن سعيد بن المسيََّ قال: لما احتِضر أبو طالَ أتاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعنده عبدهللا ابن 
 َعَليَّ َحقًّا َيا َعمِّ، إنَّك أَعَظم  النَّاَس »عليه وسلم:  أبي أ مية، وأبو جهل بن هشام، فقال له النبي صلى هللا

َفاَعَة َيْوَم  َ  َلَك بَها الشَّ ْل َكِلَمًة َتِج لِقَياَمِة، ق ل: اوأْحَسن ه م ِعْنِدي َيًدا، وأَلْنَت أَْعَظم  َعَليَّ َحقًا من َواِلِدي، َفق 
 « .ال اله إالَّ َّللاَّ  

 بد المطلَ؟فقاال له: أَتْرَغَ عن ملة ع



 فقال: أنا على ملة عبد المطلَ ومات.
 « .وهللا ألَءْسَتْغِفَرنَّ َلَك َما َلْم أ ْنَه َعْنكَ »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

فأنزل هللا تعالى: } ما كان للنبيِّ والذين آَمن وا أن َيْسَتْغفروا للمشركين ولو كانوا أولي ق ْرَبى{ إلى قوله: 
وْا ِلْلم ْشِرِكيَن َوَلْو َكان و?ْا أ ْوِلى ق ْرَبى مِ 114/ش113ش9}س ن َبْعِد َما َكاَن ِللنَِّبىِّ َوالَِّذيَن َءاَمن و?ْا َأن َيْسَتْغِفر 

َدَهآ ِإيَّاه  َفَلمَّا َتَبيََّن عَ وَ َما َتَبيََّن َله ْم َأنَّه ْم َأْصَحاب  اْلَجِحيِم * َوَما َكاَن اْسِتْغَفار  ِإْبَراِهيَم ألًِّبيِه ِإالَّ َعن مَّْوِعَدٍة 
وٌّ َّللَِّ َتَبرََّأ ِمْنه  ِإنَّ ِإْبَراِهيَم أَلوَّاهٌ َحِليٌم {)التوبة:   (114ـ  113َله  َأنَّه  َعد 

َها ِعْنَد هللا ق ْل: اَل اله إال َّللاَّ  أْشَهد  َلَك بِ »عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعمه: 
 « .ْوَم الِقَياَمةِ يَ 

 فقال: لوال أن تعيِّرني قريٌش فيقولون إنما َحَمله على ذلك الَجَزع ألقَرْرت  بها َعْينك.
ِديَن ِإنََّك اَل َتْهِدى َمْن َأْحَبْبَت َواَلِكنَّ َّللاََّ َيْهِدى َمن َيَشآء  َوه َو أَْعَلم  ِباْلم ْهتَ 56ش28فأنزل هللا عز وجل: }س

} 
 (56)القصص: 

. 
 انفرد بإخراجه مسلم.

وي لنا الَجَزع ـ بالجيم والزاي ـ وأهل اللغة ينكرون ذلك. قال ثعلَ: إنما هو الَخَرع ـ بالخاء والراء ـ  وهكذا ر 
 وهو الضعف والخَور. 

 

َعير الع ْذري قال: قال أبو طالَ: يا ابن أخي، لوال ر  ريش هبة أن تقول قعن عبدهللا بن ثعلبة بن ص 
بًَّة عليك وعلى بني أبيك، لفعلت الذي تقول، وأقررت بها عينك ِلَما أرى من  وهرني الَجَزع فتكون س 

 شكرك َوَوْجدك بي ونصيحتك لي.
ثم إن أبا طالَ دعا بني عبد المطلَ فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد صلى هللا عليه وسلم، 

 عوه وأعينوه َتْرشدوا.وما اتبعتم أمَره فاتَّبِ 
 

 « .ِلَم َتأم ْره ْم ِبَها وَتَدع َها ِلَنْفِسَك؟»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
فقال أبو طالَ: أما إنك لو سألتني الكلمة وأنا صحيح لبايعتك على الذي تقول، ولكن أكره أن َأْجَزع عند 

 تي.الموت فترى قريش أني أخذتها َجَزعًا ورَدْدتها في صح
َْ َفاْغِسْله  اذْ »عن علي قال: أخبرت  رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم بموِت أبي طالَ فبكى، ثم قال:  َه



 « .وَكفِّْنه  َواْدِفْنه  َغَفَر َّللاَّ  له  َوَرِحَمه
 قال: ففعلت.

بريل ج قال: وجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستغفر له أيامًا وال يخرج من بيته، حتى نزل عليه
وْا ِلْلم ْشِرِكيَن َوَلْو َكان و?ْا أ ْوِلى ق ْرَبى113ش9بهذه اآلية:}س ِمن  َما َكاَن ِللنَِّبىِّ َوالَِّذيَن َءاَمن و?ْا َأن َيْسَتْغِفر 

ْم َأْصَحاب  اْلَجِحيِم { ْم َأنَّه   َبْعِد َما َتَبيََّن َله 
 (113)التوبة: 

 اآلية.
 هللا عليه وسلم فاغتسلت.قال علي: فأمرني رسول هللا صلى 

 عن علي قال: أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم فقلت: إن عمك الشيخ الضال مات.
 « .اذهَ فواره وال ت ْحدث شيئًا حتى تأتيني»قال: 

 فأتيته فقلت له، فأمرني فاغتسلت، ثم دعا لي بدعوات ما يسرُّني ما ع ِرض بهن من شيء.
 َرِحٌم، وَصَلْتكَ » صلى هللا عليه وسلم جنازة أبي طالَ فقال: عن ابن عباس قال: عارَض رسول  هللا

 « . وَجَزاَك َّللاَّ  َخْيًرا َيا َعمِّ 

 

لعباس بن عبد المطلَ قال: أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت: يا رسول هللا، عمُّك أبو عن ا
 طالَ، كان يغضَ لك ويمنعك، هل ينفعه ذلك؟

ْرِك اأَلْسَفِل مَن النَّارِ »قال:   . «َنَعْم، ه َو ِفي َضْحَضاٍح مْن َناٍر، َوَلْواَل أَنا َلَكاَن ِفي الدَّ
 أخرجاه في الصحيحين.

عن محمد بن كعَ الق َرظي قال: بلغني أنه لما اشتكى أبو طالَ شكواه الذي قبض فيه قالت قريش: يا 
 أبا طالَ، أرسل إلى ابن أخيك فيرسل إليك من هذه الَجنَّة التي يذكر بشيء يكون لك شفاء.

ا محمد، ي قال: فخرج الرسول حتى وجد رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم، وأبو بكر معه جالس، فقال:
عمُّك يقول لك: يا ابن أخي إني كبير ضعيف سقيم، فأرسل إليَّ من َجنَّتك هذه التي َتْذكر من طعامها 

 وشرابها بشيء يكون لي فيه شفاء.
 قال أبو بكر: إن هللا َحرَّمها على الكافرين.

بكر: إن هللا  ، فقال أبوفرجع إليهم فأخبرهم. فقال: قد بلَّغت محمدًا الذي أرسلتموني فلم ي ِجْز لي شيئاً 
 حرمها على الكافرين. فسكت محمد.

 



 فحملوا أنفسهم عليه حتى يرسل رسواًل من عنده، فوجدت الرسول في مجلسه.
َمَها َعَلى الَكاِفرِ »قال: فقال له مثل ذلك، فقال رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم:  يَن َطَعاَمَها إنَّ َّللاََّ َحرَّ

 « .َوَشَراَبَها
 « .خلُّوا عن عمي»قام في أثر الرسول حتى دخل معه البيت فوجده مملوًءا رجااًل فقال: ثم 

 فقالوا: ما نحن بفاعلين، وما أنت بأحق به منا، إن كانت لك قرابة فإن لنا قرابة مثل قرابتك.
ِزْيَت َخْيرًا، َكَفْلَتِني َصِغْيرًا وحَضْنَتِني َكِبيراً »فجلس إليه فقال:  ج زْيَت َعنِّي َخْيرًا يا َعمَّاه ، أِعنِّي ، فَ َيا َعمِّ، ج 

 « .َعَلى َنْفِسَك ِبَكِلَمٍة َواِحَدٍة، أْشَفع  َلَك ِبَها عْنَد هللا َيْوَم الِقَياَمةِ 
 قال: وما هي يا بن أخي؟

 « . ق ْل اَل اله ِإالَّ َّللاَّ  وْحَده  اَل َشِرْيَك َله  »قال: 

 

 قال: إنك لي َلَناصح، وهللا لوال ت عيَّر بها بعدي فيقال: َجِزع عمُّك عند الموت. ألقَرْرت  بها عيَنك.
 قال: فصاح القوم: يا أبا طالَ، أنت رأس  الحنيفية ملة األشياخ.

ث قريٌش أن عمك َجِزع عند الموت.فقال: أنا على ملة األشياخ،   ال تحدِّ
ِني»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   « .اَل أَزال  أْسَتْغِفر  َلَك َربِّي َحتَّى َير دَّ

فاستغفر له بعدما مات. فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر آلبائنا ولذوي قرابتنا، وقد استغفر إبراهيم  
َما َكاَن ِللنَِّبىِّ َوالَِّذيَن 113ش9لعمه؟ فاستغفروا للمشركين حتى نزلت اآلية: }سألبيه، وهذا محمد يستغفر 

ْم َأنَّه ْم أَ  وْا ِلْلم ْشِرِكيَن َوَلْو َكان و?ْا أ ْوِلى ق ْرَبى ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن َله  َحاب  اْلَجِحيِم { ْص َءاَمن و?ْا َأن َيْسَتْغِفر 
 (113)التوبة: 

 ية.حتى فرغ من اآل
 

 الباب الثامن والعشرون 
 في ذكر ما جرى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد موت أبي طالَ وخديجة

َقير قال: لما توفي أبو طالَ وخديجة، وكان بينهما شهر وخمسة أيام،  عن )عبدهللا بن( ثعلبة بن ص 
نه قريش ما لم روَج، ونالت ماجتمعت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مصيبتان، فلزم بيَته وأقلَّ الخ

 تكن تنال وال تطمع )به(.
فبلغ ذلك أبا لهَ فجاء فقال: يا محمد، امِض لما أردَت، وما كنَت صانعًا إذ كان أبو طالَ حيًّا 

 فاصنعه، ال والالت ال ي وصل إليك حتى أموت.



ََّ ابن  الَغْيطلة النبيَّ صلى هللا عليه وسلم، فأقبل عليه أبو لهَ فنال صيح: يا معشر منه، فولَّى ي وس
 قريش، َصَبَأ أبو عتبة.

فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبي لهَ، فقال: ما فارقت  ديَن عبد المطلَ، ولكن أمنع ابَن أخي أن 
 ي َضام حتى يمضي لما يريد.

 فقالوا: قد أحسنَت وَأْجَملت ووَصْلت الرَّحم. 

 

فمكث رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم أيامًا كذلك، يذهَ ويأتي، وال يعترض له أحد من قريش، وهاب وا 
بن أبي م َعيط وأبو جهل إلى أبي لهَ فقاال له: أخبرك ابن  أخيك أْيَن م ْدخل  أبا لهَ، إذ جاء ع ْقبة

 أبيك؟
 فقال له أبو لهَ: يا محمد، أين مدخل عبد المطلَ؟

 « .َمْع َقْوِمهِ »قال: 
 قال: فخرج أبو لهَ إليهما، فقال: قد سألت ه فقال: مع قومه.

 فقاال: يزعم أنه في النار
 د المطلَ النار؟فقال: يا محمد، أيدخل عب

َِ َدَخَل ا»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  « لنَّارَ َنَعْم، وَمْن َماَت َعَلى ِمْثِل َما َماَت َعَلْيه َعْبد  الم طَِّل
. 

فقال أبو لهَ: وهللا ال َبِرْحت  لك عدّوًا أبدًا وأنت تزعم أن عبد المطلَ في النار. فاشتد عليه وسائر  
 قريش.

ن جبير بن م ْطعم قال: لما توفي أبو طالَ تناولت قريش من رسول هللا صلى هللا عليه عن محمد ب
 وسلم، فخرج رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم إلى الطائف.

 
 الباب التاسع والعشرون 

 في ذكر ما جرى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم في خروجه إلى الطائف
هللا صلى هللا عليه وسلم بعد موت أبي طالَ إلى  عن محمد بن جبير بن مطعم قال: خرج رسول

 الطائف ومعه زيد بن حارثة، وذلك في ليال )َبِقين( من شوال سنة عشر.
قال محمد بن عمر، بغير هذا اإِلسناد: فأقام بالطائف عشرة أيام. وقال غيره: شهرًا. ال َيَدع أحدًا من 

 أشرافهم إال جاءه وكلَّمه.



 أحداثهم، فقالوا: يا محمد، اخرج من بلدنا والحْق بَمَحابِّك من األرض.فلم يجيبوه وخافوا على 
وأْغَروا به سفهاءهم فجعلوا يرجمونه بالحجارة، حتى إن رجليه لَتْدميان، وزيد بن حارثة يقيه بنفسه، حتى 

جَّ في رأسه شجاجًا.  لقد ش 
 فانصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى مكة وهو محزون.

نخلَة قام يصلي من الليل، فانصرف إليه سبعة نفر من الجن أهل َنِصيبين فاستمعوا، فأقام  فلما نزل
 بنخلة أيامًا ثم أراد الدخول. 

 

فأخرَج رجاًل من خزاعة إلى مطعم ابن عدي: أدخل  فقال له زيد: وكيف تدخل عليهم وهم قد أخرجوك. 
 في جوارك؟

 قال: نعم.
وقال محمد بن كعَ الق رظي: لما انتهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من 

َثِقيف، هم سادة ثقيف وأشرافهم يومئذ، وهم إخوة ثالثة َعْبد ياَلْيل، ومسعود، وحبيَ، أوالد عمرو بن 
ر، فجلس إليهم فدعاهم إلى هللا تعالى وكلمهم بما جاء له من نصرته على اإِلسالم والقيام معه على عمي

 من خالفه من قومه.
 فقال أحدهم: هو َيْمر ط ثياَب الكعبة إن كان هللا أرسلك.

 وقال اآلخر: أَما وجد هللا رسواًل يرسله غيرك
كما تقول ألنت أعظم خطرًا من أن أردَّ عليك الكالم،  وقال الثالث: وهللا ال أكلمك أبدًا، إن كنت رسوالً 

 وإن كنت تْكذب على هللا ما ينبغي لي أن أكلمك.
فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عندهم وقد يئس من َخير ثقيف، وأغَروا به سفهاءهم وعبيدهم 

بة بن ربيعة( بن ربيعة )وشييسبُّونه ويصيحون به، حتى اجتمعت عليه الناس، وألجؤوه إلى حائط لعتبة 
 وهما فيه، ورَجع عنه من سفهاء ثقيف َمن كان يتبعه.

ْبلٍة من عنَ فجلس في ظلها، وابنا ربيعة ينظران إليه، ويريان ما لقي من سفهاء ثقيف،  فعمد إلى ح 
ِتي َوِقلََّة ِحيلَ »فلما اطمأن قال، فيما ذكر لي:  و إلْيَك َضْعَف َقوَّ  «.اِني َعلى النَّاسِ ِتي وَهوَ الله مَّ إنِّي أْشك 

َو عَ  َيا أْرَحَم الرَّاِحِميَن، أْنَت َربُّ الم ْسَتْضَعِفيَن، وأْنَت َربِّي، إلى َمن َتِكل ني؟ إَلى َبِعيٍد ي َتَجهَّم ِني أو إلى د 
ٌَ َفاَل أ َباِلي، ولِكن َعاِفَيَتَك هي أ ذ  ِبن وِر وْجِهَك الِذي ْوَسع  لِ َملَّْكَته أْمِري، وإن لْم َيك ْن ِبَك َعَليَّ َغَض ي أَعو 

ْنَيا واآلِخَرِة من أْن ت ْنِزَل بي َغَضَبك، أو ت ِحلَّ َعَليَّ َسَخَطكَ  َلَك  ،أْشَرَقْت ِبه الظ ل َمات  وَصل َح َعَليِه أْمر  الدُّ
ْتَبى َحتَّى َتْرَضى، اَل َحْوَل واَل ق وََّة إالَّ ِبكَ   « .الع 



 

اس فقاال له: خذ قطفا من  فلما رأى ابنا ربيعة عتبة وشيبة ما لِقي، َدَعَوا غالمًا لهما نصرانيًا يقال له َعدَّ
 هذا العنَ فضعه في ذلك الطبق، ثم اذهَ به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه.

صلى هللا  عليه وسلم، فلما وضع رسول هللا ففعل ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول هللا صلى هللا
 ثم أكل.« . ِبْسِم هللا»عليه وسلم يده قال: 

اس إلى وجهه، ثم قال: وهللا إن هذا الكالم ما يقوله أهل هذه البلد. فقال له رسول هللا صلى هللا  فنظر َعدَّ
 « .وِمْن أيِّ الِباَلِد أْنَت َوَما ِدْين َك؟»عليه وسلم: 

 ني، وأنا رجل من أهل نينوى.قال: أنا نصرا
اِلِح ي ون َس ْبَن َمتَّى؟»فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ِل الصَّ  . «ِمْن َقْرَيِة الرَّج 

 قال له: وما يدريك ما يونس بن َمتَّى؟
 « .َذاَك َأِخْي َكاَن َنِبيًَّا َوَأَنا َنِبيٌّ »قال: 

اس على رسول هللا صلى هللا عل ََّ َعدَّ  يه وسلم فقبَّل رأسه ويديه ورجليه.فأك
 قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أمَّا غالم ك فقد أفسَده عليك.

 فلما جاءهما عدَّاس قاال له: ويلك يا عداس، ما لك تقبِّل رأَس هذا الرجل ويديه وقدميه؟
 نبي.قال: يا سيدي، ما في األرض خير من هذا الرجل لقد أخبرني بأمر ال يعلمه إال 

يت  ِفي َلَقْد أ ِخْفت  في هللا َوَما َيَخاف  أَحٌد، وَلَقْد أْوذِ »عن أنس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ِه ْيٌء ي واِريهللا وما ي ؤَذى أَحٌد، َولَقْد أَتْت َعَليَّ َثالث وَن ِمْن َبْين َيْوٍم َوَلْيَلٍة وَما ِلي َطَعاٌم يأك ل ه ذ و َكِبٍد إال شَ 

 « .إْبط  ِباَللٍ 
 قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

ومعناه: أن النبي صلى هللا عليه وسلم حين خرج فاّرًا من مكة ومعه بالل، إنما كان مع بالل من الطعام 
 ما ي حمل تحت إبطه.

 
 الباب الثالثون 

 في دخول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة لّما رجع من الطائف 

 

َهْل أنَت »لمَّا رجع رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم من الطائف أرسل إلى األْخَنس بن َشِريق، فقال: 
 « .م ِجْيِري َحتَّى أبلَِّغ َرَساَلَة َربِّي؟



ريح.  فقال األخنس: إن الحليف ال يجير على الصَّ
َهيل بن عمرو فقل له: إن محمدًا يقول لك: هل أنت م ِجيري حتى أبلِّغ رسالَة ربي؟  فقال للرسول: أيت س 

 فأتاه، فقال له ذلك )فقال(: إن بني عامر بن لؤي ال تجير على بني كعَ.
قول فقال: أيت الم ْطِعم بن َعدّي. فقل له: إن محمدًا يقال: فرجع إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فأخبره، 

 لك: هل أنت م جيري حتى أبلِّغ رسالَة ربي؟.
 قال: نعم فلَيْدخل.
 فرجع إليه فأخبره.

وأصبح المطعم بن عدي قد لبس سالحه هو وبنوه وبنو أخيه، فدخل المسجد، فلما رآه أبو جهل قال: 
 أمجيٌر أم تابع؟
 قال: بل مجير.

 َجْرنا من أجرَت.قال: أ
فدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فانتهى إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، 

 ومطعم وأوالده م طيفون به.
َعم  ابِن َلْو َكان الم طْ »عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 « .في َهؤاِلء النَّْتَنى، َيْعِني َأَساَرى َبْدٍر، أَلْطَلْقت ه م َله   َعِديِّ حيًّا َفَكلََّمِني
 

 الباب الحادي والثالثون 
 في َعْرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفَسه على القبائل في المواسم

ول  هللا ، إنِّي رَ َيا َبِني ف الن»كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقف  في الموسم على القبائل فيقول:  س 
وا ِبه َشْيئاً   « .إلْيك ْم، َيْأم ر ك ْم أن َتْعب دوه  َواَل ت ْشِرك 

 فكان يمشي خلَفه أبو لهَ ويقول: ال تطيعوه.
 وأتى رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم ِكْنَدَة في منازلهم فلم يقبلوا منه.

وا عليه أقبَح َرَد.  وأتى بني َحنيفة في منازلهم فردُّ
 بن َصْعصعة.وأتى عامَر 

 وكان ال يَدع  من العرب من له اسٌم وشَرف إال دعاه وعَرض عليه ما عنده. 

 



وقال جابر بن عبدهللا: مكث رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم بمكة عشر سنين يتَّبع الناَس في منازلهم 
ر ِني؟»بعكاظ وِمَجنَّة وفي المواسم يقول:   « .َمن ي ؤِويِني َمن َيْنص 

ٌل »ض نفسه بالموقف ويقول: عن جابر بن عبدهللا قال: كان النبي صلى هللا عليه وسلم يعر  أاَل َرج 
ِني َأْن أَبلَِّغ َكاَلَم َربِّي  « .َيْحِمل ِني إَلى َقْوِمه، فإنَّ ق َرْيَشًا َقْد َمَنعو 

 فصل
ربما َعَرض لملحد أو قليل اإِليمان فقال: ما َوْجه احتياج الرسول أن يدخل في خفارة كافر، وأن يقول في 

 المواسم: من يؤويني؟
 أمره حّقًا كان م ْرسل ه ينصره.فلو كان 

 فيقال له: قد ثبت أن اإِلله القادر ال يفعل شيئًا إال لحكمة.
 فإذا خفيت حكمة  ِفْعله عنا وجَ علينا التسليم له.

وما جرى للرسول إنما صَدر عن الحكيم الذي أقام قوانيَن الكلِّيات، وأدار األفالك، وأجرى المياه وأرسل 
 َكٍم ال خلل فيه.الرياح، بتدبير م حْ 

فإذا رأينا رسوله يشدُّ الَحَجر من الجوع وي ْقهر وي ؤَذى، علمنا أن تحت ذلك ِحَكما، إن تلمَّْحنا بعَضها 
ج ف البالء حكمتان:  الحت من خالل س 

َ  ما كلِّف من ذلك. ي القل  إحداهما: اختبار المبَتَلى لَيْسكن قلب ه إلى الرضا بالبالء، فيؤدِّ
 الشبهة من ِخاَلل الحجج لي َثاب المجتهد في دفع الشبه. والثانية: بثُّ 

 
 الباب الثاني والثالثون 

 في ذكر ما جرى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع األنصارسنة إحدى عشرة من النبوة
 خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الموسم َيْعرض نفَسه على القبائل كما كان يصنع في كل موسم.

 «َمْن أْنت م؟»نا هو عند الَعَقبة لقي رهطًا من الخزرج، فقال: فَبيْ 
 قالوا: من الخزرج.

وَن َحتَّى أَكلَِّمك م؟»قال:   «أَفاَل َتْجِلس 
 قالوا: بلى.

 قال: فجلسوا معه، فدعاهم إلى هللا تعالى وعرض عليهم اإِلسالم، وتال عليهم القرآن.
 غالَ.  وكان قدماؤهم يسمعون أنه سيظهر نبي من بني

 



عن ابن ج ميع قال: لما حضرت أوَس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر الوفاة قالوا له: قد كنا 
 ن، وليس لك غير مالك.نأمرك بالتزويج في شبابك فتأبى، وهذا أخوك الخزرج له خمس بني

 فقال: لن يهلك هالك َترك مثَل مالك.
 وأنشد:

 ألْم َيْأِت َقْومي أنَّ هلل َدْعوةً 
 يفوز  بها أهل  السعادِة والِبرِّ 

 ٍَ  إذا ب ِعث المبعوث  ِمْن آِل غال
 بمكَة فيما َبْيَن َزمزَم والِحْجرِ 
 هنالك فابغ وا نصَره ببالدكم
 النصرِ بني عامٍر ِإنَّ السعادة في 

وكان أولئك الذين عرض عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسمعون من اليهود أنه قد أظلَّ زمان  
 نبي.

 فلما كّلمهم قال بعضهم لبعض: وهللا إنه للنبي الذي َتِعدكم يهود  فال يسبقنكم إليه.
 فأجابوه وانصرفوا راجعين إلى بالدهم قد آمنوا.

َرارة، وعوف بن َعْفراء، ورافع بن مالك، وق ْطبة بِن عامر، )وع ْقبة بن عامر(، وكانوا ستة نفر: أسعد بن ز  
 وجابر بن عبدهللا بن ِرئاب.

فلما قدموا المدينَة على قومهم ذكروا لهم رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم ودعوهم إلى اإِلسالم حتى فشا 
 فيهم.

 رجاًل، فلقوه بالعَقبة، منهم الستة الذين تقدم ِذكرهمفلما كان من العام المقبل قدم من األنصار اثنا عشر 
سوى جابر، وم عاذ بن َعْفراء، وَذْكَوان بن عبد قيس، وع َبادة بن الصامت، ويزيد بن َثْعلبة، وعباس بن 

 عبادة، وع َويم بن ساعدة، وأبو الهيثم بن التَّيِّهان.
 فبايعهم رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم.

الصامت: بايعنا رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم ليلَة العَقبة ونحن اثنا عشر رجاًل أنا  قال ع َبادة بن
هم، فبايعناه بيعَة النساء على أن ال ن ْشرك باهلل شيئًا، وال نسرق، وال نزني، وال نقتل أوالَدنا، وال نأتي  أحد 

ن وفيتم بذلك ن ت ْفرض الحرب، فإببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، وال نعصيه في معروف، وذلك قبل أ
 فلكم الجنة، وإن غشيتم شيئًا فأمر كم إلى هللا، فإن شاء غفر وإن شاء عذَّب.

 



ََ بن ع َمير إلى المدينة يفقِّه أهلها فلما  انصرفوا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث معهم م ْصَع
 ويقرئهم القرآن.

 فأسلم َخْلٌق كثير.
 

 الباب الثالث والثالثون 
 في ذكر معراج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ة خلت من رمضان في السنة الثانيقال الواقدي عن رجاله: كان الَمْسَرى ليلة السبت لسبع عشرة ليلة 
 عشرة من المبعث، قبل الهجرة بثمانية عشر شهرًا.

وَروى أيضًا عن أشياخ له قالوا: أ ْسري برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة سبع عشرة من ربيع األول 
 قبل الهجرة بسنة.

 وهذا قول ابن عباس وعائشة.
قوم: كان اإِلسراء قبل الهجرة بسنة. وقال آخرون: قبل وسمعت  شيخنا أبا الفضل بن ناصر يقول: قال 

 الهجرة بستة أشهر.
فمن قال ِلَسنة فيكون ذلك في ربيع األول. ومن قال لثمانية أشهر فيكون ذلك في رجَ. ومن قال لستة 

 أشهر فيكون ذلك في رمضان.
 قلت: وقد كان في ليلة سبع وعشرين من رجَ.

ثه: أن نبي هللا صلى هللا عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري عن أنس بن مالك أن مالك بن َصعْ  صعة حدَّ
 به قال:

اِحِبه: م ْضَطِجٌع إْذ أَتاِني آٍت َفَجَعَل َيق ول  لَص »، وربما قال قتادة: في الحجر. « َبْيَنَما َأَنا في الَحِطْيمِ »
 « .لى هذهَفَشقَّ َما َبْيَن َهذه إِ »قول: ، وسمعت قتادة ي« َفَأتاِني َفَقدَّ »قال: « . األْوَسط  بيَن الَثالَثةِ 

 قال قتادة: فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟
 قال: من ثغرة َنْحره إلى شعرته.

ه إلى شعرته.  وقد سمعته يقول: من َقصِّ
ٍَ َمْملوَءًة إْيَمانًا وِحْكَمةً »قال: « . َفاْسَتْخَرَج َقْلِبي»قال:  ِشَي ث َم ، َفغَ فأ ِتْيت  ِبِطْسٍت مْن َذَه َسَل َقْلِبي ث َم ح 

وَن الَبْغِل َوَفْوَق الِحَماِر أْبَيَض   « .أ عيَد، ث َم أ تْيت  ِبدابَّة د 
 قال الجارود: أهو البراق يا أبا حمزة؟

 قال: نعم، يضع خطَوه عند أقصى طرفه.
ِمْلت  َعَليهِ »قال:   « . َفح 



 

. ِقْيل: َوَمن» قال: نَيا، فاْسَتْفَتَح َفِقيل: َمْن َهذا؟ َقال: ِجْبِريل  ماَء الدُّ  َفاْنَطَلَق بيَن ِجْبِريَل حتَّى أَتى السَّ
 . «َمَعك؟ َقاَل: م َحمٌَّد. ِقيل: َأَوَقْد أ ْرِسَل ِإَلْيه؟ قاَل: َنَعم. ِقيَل: َمْرَحبًا ِبه وِنْعَم الَمِجيِء َجاءَ 

الَفَفَتحَ »قال:  َم ثَم َقال: ، َفلمَّا َخل ْصت  إذا ِفيها آَدم . َقاَل: َهذا أبوَك آَدم  َفَسلِّْم َعَليِه. َفَسلَّْمت  َعَليه، َفَردَّ السَّ
اِلحِ  اِلِح والنَِّبيِّ الصَّ  « .َمْرَحبًا ِبااِلبِن الصَّ

ماَء الثَّاِنَية، َفاْسَتْفَتَح َفِقيل: مَ » . ِقيل: و ث َم َصَعَد َحتَّى أَتى السَّ َمْن َمَعك؟ َقاَل: م َحمَّد. ْن َهذا؟ َقاَل: ِجْبِريل 
 . «ِقيل: َأَوَقْد أ ْرِسَل ِإليه؟ )َقاَل: َنَعَم( ِقيل: َمْرَحبًا به وِنْعَم الَمِجيء َجاَء. َقال: َفَفَتحَ 

 
َليِهَما. َقاَل: َفَسلَّْمت  وِعْيَسى، َفَسلِّْم عَ َفلمَّا َخل ْصت  إذا ِبَيْحَيى وِعْيَسى َوه ما اْبَنا الَخاَلِة، َقال: هذا َيْحَيى »

اِلحِ  اِلِح والنَِّبيِّ الصَّ الَم ث َم َقااَل: َمْرَحَبًا باألِخ الصَّ ا السَّ  « .َفَردَّ
. قيل: وَمْن َمَعك؟ َقا» ماَء الثَّاِلَثة َفاْسَتْفَتَح َفِقيل: َمْن هذا؟ َقال: ِجْبِريل  : م َحمَّد. لث َم َصَعَد َحتَّى َأَتى السَّ

 . «ِقيل: َأَوَقْد أ ْرِسَل ِإلْيِه؟ َقاَل: َنَعْم. ِقْيَل: َمْرَحبًا ِبه َوِنْعَم الَمِجيِء َجاَء. َقال: َفَفَتحَ 
الَم، ث َم َقال: َمْرحَ » َف َفَسلِّْم َعَليِه. َفَسلَّْمت  َعَليِه َفَردَّ السَّ َف، َقاَل: َهذا يوس  باأَلِخ  اً بَفَلمَّا َخل ْصت  إذا ي وس 

اِلحِ  اِلِح والنَّبيِّ الصَّ  « . الصَّ

 

. ِقيل: وَمْن َمَعك؟ َقال: م  » َماَء الرَّاِبَعَة، َفاْسَتْفَتَح َفِقيل: َمْن هذا؟ َقال: ِجْبِريل  مَّد. حَ ث َم َصَعَد َحتَّى أَتى السَّ
 . «ْرَحبًا ِبه َوِنْعَم الَمِجيِء َجاَء. َقال: َفَفَتحقيل: َأَوَقْد أ ْرِسَل ِإَلْيه؟ َقاَل: َنَعْم. ِقيل مَ 

الم ، َقاَل: هاذا ِإْدِرْيس  َفَسلِّْم َعَليِه َقال: َفَسلَّْمت  َعَليه َفَردَّ ا» الَم، ث َم لَفلمَّا َخل ْصت  إذا إْدِرْيَس َعَليِه السَّ سَّ
اِلحِ  اِلِح واأَلِخ الصَّ  « .َقال: َمْرَحبًا بالنَِّبيِّ الصَّ

. ِقيل: وَمْن َمَعك؟ قال:»قال:  َماَء الَخاِمَسَة، َفاْسَتْفَتَح َفِقيَل: َمْن َهذا؟ َقاَل: ِجْبِرْيل   ث َم َصَعَد َحتَّى أَتى السَّ
مَّا َخل ْصت  فِإَذا لَ م َحمٌَّد. ِقيل: َأَوَقْد أ ْرِسَل ِإَلْيِه؟ َقاَل: َنَعْم. ِقْيَل: َمْرَحَبًا ِبه وِنْعَم الَمِجيِء َجاَء. َقال: َفَفَتَح فَ 

الِ  الم  وَقاَل: َمْرَحبًا بالنَِّبيِّ الصَّ ون  َفَسلِّم َعَلْيِه َفَسلَّْمت  َعَليِه، َفَردَّ السَّ وَن. َقاَل: َهذا َهار  ِح واأَلِخ َهار 
اِلحِ   « .الصَّ

اِدَسَة، َفاْسَتْفَتَح َفِقيل: َمنْ »قال:  َماَء السَّ . ِقيل: وَمْن َمَعك؟ َقاَل: هذا؟ َقاَل: ِجْبِرْيل ث َم َصَعَد َحتَّى َأَتى السَّ
 « .م َحمٌَّد. ِقيل: َأَوَقْد أ ْرِسَل ِإلْيه؟ َقاَل: َنَعم. ِقيل: َمْرَحبًا ِبه وِنْعَم الَمِجيِء َجاءَ 

الم  ِقيل: َهذا م وَسى َفَسلِّْم َعَليِه، َفَسلَّْمت  َعلَ » ِه، َفَقال: َمْرَحبًا ِبالنَِّبيِّ يَفَلمَّا َخل ْصت  إَذا م وَسى َعَليِه السَّ
اِلحِ  اِلِح واأَلِخ الصَّ  « .الصَّ



ا َيْدخ ل  مَّ َفلمَّا َتَجاَوْزت  َبَكى، َفِقيَل َله: ما ي ْبِكْيَك؟ َقاَل: غ الٌم ب ِعَث َبْعدي َيْدخ ل  الَجنََّة ِمن أ مَِّته َأْكثر  مِ »
 « .من أ مَِّتي

 

اِبَعَة، َفاْسَتْفَتَح. َفِقيل: َمْن هاذا؟ َقاَل: ِجْبرْيل. ِقيل: ومَ »قال:  ماَء السَّ  َمَعك؟ ِقيل: نْ ث َم َصَعَد َحتَّى َأَتى السَّ
 . «م َحمٌَّد. ِقيل: َأَوَقْد أ ْرِسَل ِإلْيِه؟ َقاَل: َنَعْم. ِقْيَل: َمْرَحبًا ِبه، وِنْعَم الَمِجيِء َجاَء. َقال: َفَفَتحَ 

ال» َم ث مَّ َقاَل: َمْرَحبًا باالْبِن َفَلمَّا َخل ْصت  إَذا إْبَراِهيم ، َفَقال: َهذا إْبَراِهيم  َفَسلِّْم َعَليِه. َفَسلَّْمت  َعَليه َفَردَّ السَّ
اِلحِ  اِلِح والنَِّبيِّ الصَّ  « .الصَّ

ْدَرة  ث َم ر ِفَعَت لي ِسْدرة  الم ْنَتَهى، َفإَذا َنْبق ها ِمْثل  ِقاَلل َهَجر، وإذا َوَرق ها ِمْثل  آذاِن الِفَيَلِة. َقال: هذه سِ »قال: 
: َما هذاِن َيا ِجْبِرْيل  قالالم ْنَتَهى. َقاَل: وإَذا َأرَبَعة  أْنَهارٍ  ْلت  :( أمَّا ، َنْهَراِن َباِطَناِن وَنْهَراِن َظاِهَراِن )َفق 

 « .الَباِطَنان َفَنْهَراِن في الَجنَِّة، وأما الظَّاِهراِن فالنِّْيل  والف َرات  
 « .ث َم ر ِفَع ِلَي الَبْيت  الَمْعم ور  »قال: 

يرة، عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه رأى البيَت المعمور يدخله قال َقتادة: وحدثنا الحسن، عن أبي هر 
 كلَّ يوم سبعون َألف ملك ثم ال يعودون فيه.

ث َم أ ِتْيت  ِبإَناٍء ِمْن َخْمٍر، َوِإناٍء ِمْن َلَبٍن، وِإَناٍء ِمْن َعَسٍل، َقاَل: فَأَخْذت  »ثم رجع إلى حديث أنس قال: 
 « .َرة  أْنَت َعَلْيَها وأ مَّت كالَّلَبَن، َقاَل: هِذه الِفطْ 

لَّ َيْومٍ »قال:  وَن َصاَلٍة ك   « .ث َم ف ِرَضْت َعَليَّ َخْمس 
لَّ َيْوٍم. َقاَل: إنَّ أ مَّ »قال:  : أ ِمْرت  ِبَخْمِسيَن َصاَلٍة ك  َتَك َفَرَجْعت  َفَمَرْرت  َعَلى م وَسى َفَقاَل: ِبَم أ ِمْرَت؟ ق لت 

اْرِجْع إلى يَن َصاَلًة، وإنِّي َقْد َخِبْرت  النَّاَس َقْبَلَك وَعاَلْجت  َبِني إْسَراِئيَل أَشدَّ الم َعاَلَجِة فَ اَل َتْسَتِطْيع  َخْمسِ 
 « . َربَِّك َفَسْله  التَّْخِفيَف أل مَِّتكَ 

 

ِضَع َعنِّي َعْشرًا آخَ »قال:  : ِبَأْرَبِعيَن َص َفَرَجْعت  َفو  اَلٍة ك لَّ ر، فَرَجْعت  إلى م وَسى َقاَل: ِبَم أ ِمْرَت؟ ق لت 
لَّ َيْوٍم، َوِإنِّي َقْد َخِبْرت  النَّاَس َقَبَلَك، وَعالَ  ت  َبِني إْسَراِئيَل جْ َيْوٍم. َقاَل: إنَّ أ مََّتَك ال َتْسَتِطيع  أْرَبعيَن َصاَلٍة ك 

 « .ِجْع إَلى َربَِّك َفَسْله  التَّْخِفيَف أل مَِّتكَ أَشدَّ الم َعاَلَجِة، َفارْ 
: أ ِمْرت  ِبَثالِثيَن َصالَ »قال:  ِضَع َعنِّي َعْشرًا آَخر، َفَرَجْعت  إَلى م وَسى َفَقال: ِبَم أ ِمْرَت؟ ق لت  ٍة َفَرَجْعت  َفو 

ْبَلَك، وَعاَلْجت  َبِني َيْوٍم، وإنِّي َقْد َخِبْرت  النَّاَس قَ  ك لَّ َيْوٍم. َقاَل: إنَّ أمََّتَك ال َتْسَتِطيع  لَثالِثيَن َصاَلٍة ك لَّ 
 « .إْسَراِئيَل أَشدَّ الم َعاَلَجِة، َفاْرِجْع إلى َربَِّك َفَسْله  التَّْخِفيَف أل مَِّتكَ 



 
ِضَع َعنِّي َعْشرًا آَخر، َفَرَجْعت  إَلى م وَسى َقال: ِبَم أ ِمْرَت؟ ق لت  »قال:  ِمْرت  ِبِعْشريَن َصاَلٍة : أ  َفَرَجْعت  َفو 

لَّ َيْوٍم، وإنِّي َقْد َخِبْرت  النَّاَس َقْبَلَك وعَ  اَلْجت  َبِني ك لَّ َيْوٍم. َقاَل: إنَّ أمََّتَك ال َتْسَتِطيع  ِلِعْشِريَن َصاَلٍة ك 
 « .إْسَراِئيَل أَشدَّ الم َعاَلَجِة، َفاْرِجْع إلى َربَِّك َفَسْله  التَّْخِفيفَ 

لَّ َيْوٍم، وإنِّ »قال:  لَّ َيْوٍم، َقاَل: إن أمََّتَك اَل َتْسَتِطيع  ِلَعْشِر َصَلواٍت ك  ي َقد َفَرَجْعت  َفأ ِمْرت  ِبَعْشِر َصَلواٍت ك 
 « . ِتكَ مَّ َخِبرت  الّناَس َقْبَلَك وَعاَلْجت  َبِني إْسَراِئيَل أَشدَّ الم َعاَلَجِة، فاْرِجْع إَلى َربَِّك َفَسْله  التَّْخِفيَف أل  

 

: أ ِمْرت  ِبَخْمسِ »قال:  لَّ َيْوٍم، َفَرَجْعت  إَلى م وَسى َفَقاَل: ِبَم أ ِمْرَت؟ ق لت   َفَرَجْعت  َفأ ِمْرت  ِبَخْمِس َصَلواٍت ك 
لَّ َيْوٍم، وإنِّي قَ  ْرت  الّناَس َقْبَلَك، ْد َخبِ َصَلواٍت كلَّ َيْوٍم. قاَل: إّن أّمَتَك ال َتْسَتِطيع  ِلَخْمِس َصلَواٍت ك 

 . «وعاَلْجت  َبِني إْسَراِئيَل أَشدَّ الم َعاَلَجِة فاْرِجْع إَلى َربَِّك َفَسْله  التَّْخِفيَف أل مَِّتكَ 
، ولكنِّي أْرَضى وأ َسلِّم . َفَلمَّا َنَفَذْت َناَدى م َناٍد: َقدْ »قال:  : َقْد َسَأْلت  َربِّي َحتَّى اْسَتَحْيت  ْمَضْيت  أ ق لت 

 « .َفِريَضِتي وَخفَّْفت  َعْن ِعَباِدي
ْمت  ِفي لمَّا كذََّبْتِني ق َرْيٌش ِحيَن أ ْسِرَي بي )ق  »عن جابر قال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

 « .ْيهالِحْجِر َفَجال َّللاَّ  ِلي َبْيَت الَمْقِدِس( َفَطِفْقت  أ ْخِبر ه م َعْن آياِته وأنا أْنظ ر  ِإلَ 
 أخرجاهما.

َمكََّة لمَّا كاَن َلْيَلَة أ ْسِرَي ِبي َفَأْصَبْحت  بِ »عن ابن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ِبيَّ   « .َفِظْعت  ِبَأْمِري، وَعَرْفت  أنَّ النَّاَس م َكذِّ

 « .َفَقَعْدت  م ْعَتِزاًل َحِزْيناً »قال: 
 لس إليه فقال له كالمستهزىء: هل كان من شيء؟فمرَّ به أبو جهل، فجاء حتى ج

 « .َنَعم»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 قال: وما هو؟

 « .ِإنِّي أ ْسِرَي ِبَي الّلْيَلةَ »قال: 
 قال: إلى أين؟

 « .ِإَلى َبْيِت الَمْقِدسِ »قال: 
 قال: ثم أصبحَت بين ظهرانينا؟

 « .َنَعمْ »قال: 
ب ه مخاَفَة أن َيْجحْد الحديَث إن دعا قوَمه إليه، قال: أرأيَت إن دعوت  قومك أتحدثهم قال: فلم ي ِره أنه مكذِّ 



 ما حدثتني؟
 

 « .َنَعمْ »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ث  قال: هيا معشر بني كعَ بن لؤي. حتى انتفضت إليه المجالس، وجاؤوا حتى جلسوا إليهما، فقال: حدِّ

 قوَمك بما حدثتني. 

 

 « .ِإنِّي أ ْسِرَي ِبَي اللَّْيَلةَ »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 «.إلى أين؟»قالوا: 
 « .إَلى َبْيِت الَمْقِدسِ »قال: 

 قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟
 « .َنَعمْ »قال: 

 قال: فِمْن َبْين مصفِّق، ومن بين واضح يده على رأسه متعجبًا للكذب.
 ثم قالوا: أو تستطيع أن َتْنعت لنا المسجَد؟ وفي القوم َمْن قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد.

َفِجيَء »قال: « . نَّْعتِ َبْعض  ال َفَما ِزْلت  َأْنَعت  َحتَّى الَتَبَس َعَليَّ »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
وَن َداَر ع َقْيٍل أو ع َقاٍل، َفَنَعتُّه وَأنا أْنظ ر  ِإلْيه ِضَع د   . «بالَمْسِجِد وَأَنا أْنظ ر  َحتَّى و 

 فقال القوم: أمَّا النعت فقد وهللا أصاب.
لي، نهم: ابن مسعود، وعوقد َروى حديَث المعراج واإِلسراء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جماعة م

 وأبو ذر، وأ بّي، وحذيفة، وأبو سعيد، وجابر، وأبو هريرة، وابن عباس، وأم هانىء.
وقد ذكرنا في حديث أنس بن مالك، من رواية شريك عنه، وفي رواية حماد بن سلمة، عن ثابت، عن 

َيح طُّ َعنِّي َخْمسًا أ َراِجع  َبيَن َربِّي وَبْيَن م وَسى وَ َرَجْعت  إَلى َربِّي َفَحطَّ َعنِّي َخْمسًا وَلَم أ َزْل »أنس أنه قال: 
 « .َخْمساً 

وهذا من أفراد مسلم، واألول أصح؛ ألنه قد اتفق البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك، ومن حديث 
 غلط من الراوي.« َفَحطَّ َخْمسًا َخْمساً »أنس عن نفسه أنه حط عشرًا. فهذه الرواية التي فيها 

َرجًا م ْلَجًما، َلْيَلة  أ ْسِرَي ِبي أَتاِني ِجْبِرْيل  ِبالب َراِق م سْ »أنس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن 
: َأِبم َحمٍَّد َتْفَعل  َهذا؟ وهللا َما َرِكَبَك َنِبيٌّ َأْكرَ  ، َفقاَل ِجْبِرْيل  ََ َعَليَّ ى هللا م  ِمْنه َعلَ َفَذَهْبت  ألْرَكَبه  َفاْسَتْصَع

 « .َتَعاَلى. َفاْرَفضَّ الب َراق  َعَرقاً 



 
 الباب الرابع والثالثون 

 

 في ذكر لقاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األنصارفي العقبة الثانية في سنة ثالث عشرة من النبوة
عن كعَ بن مالك قال: خرجنا في حجاج قومنا حتى قدمنا مكة، وواَعْدَنا رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم 

 الَعَقبة من أوسط أيام التشريق.
وكان معنا عبدهللا بن عمرو بن حرام، أبو جابر، وكنا نكتم َمْن معنا ِمن قومنا من المشركين أمَرنا، 

فكلمناه وقلنا: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا، وشريٌف من أشرافنا، وإّنا نرغَ بك عما أنت فيه أن 
 تكون َحطبًا للنار غدًا.

 سول هللا صلى هللا عليه وسلم فَأْثَلم وشهد معنا العقبة، وكانثم دعوناه إلى اإِلسالم، وأخبرناه بميعاد ر 
 نقيبًا.

فِنْمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم َنَتسلَّل  م ْسَتْخفين َتَسلَُّل الَقَطا.

عَ عند العقبة ، ونحن سبعون رجاًل ومعهم امرأتان: ن َسْيبة بنت كعَ أم ع مارة، حتى اجتمعنا في الشِّ
 وأسماء بنت عمرو بن عِدي.

عَ ننتظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فجاءنا رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه  فاجتمعنا في الشِّ
َّ أن يحضر أمَر ابن أخيه   ويتوثق له.عمه العباس، وهو على دين قومه يومئذ، إال أنه أح

فلما جلس )قال: يا معشر الخزرج، قال: وكانت العرب إنما ي سمون( هذا الحيَّ من األنصار الخزرج، 
أوسها وخزرجها: إن محمدًا منَّا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، وهو 

ه م، فإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتمو في عَز من قومه وَمَنعة في بلده، وقد َأَبى إال االنقطاع إليك
إليه ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحمَّلتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم م ْسلموه خاذلوه فمن اآلن فَدع وه 

 في عَز ومنعة من قومه.
ْذ لنفسك وربك ما أحببت.   فقلنا: قد سمعنا ما قلت، فتكلَّْم يا رسول هللا، وخ 

 

ْمَنع وِني ِممَّا أ َباِيع ك م َعَلى أن تَ »فتال رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم القرآن ودعا إلى اإِلسالم، ثم قال: 
 « .اَءك مَتْمَنع وَن ِمْنه  ِنَساَءك م وأْبنَ 



َرنا.  فأخذ الَبراء  بن َمْعرور بيده ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيَّا لنمنعك مما نمنع منه أ ز 
 فبايْعَنا يا رسول هللا، فنحن أهل الحرب وأهل الَحْلقة ورثناها كابرًا عن كابر.

إنا قاطعوها يعني: اس حبااًل و فاعترض القوَم أبو الهيثم بن التَّيِّهان فقال: يا رسول هللا، إن بيننا وبين الن
 العهود فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك هللا أن ترجع إلى قومك وَتَدعنا.

 
َم، والَهْدَم الَهْدَم، أْنت م ِمنِّي وأَنا ِمْنك  »فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال:  َم الدَّ م، أ َحاِرب  َمْن َبِل الدَّ

 « .ْن َساَلْمت مْ َحاَرْبت ْم وأ َساِلم  مَ 
َن َعَلى َقْوِمِهم»وقال:  نو  وا ِإليَّ ِمْنك م اْثَني َعَشَر َنِقْيبًا َيكو   « .أْخِرج 

 فأخرجوا اثني عشر نقيبًا، تسعًة من الخزرج وثالثًة من األوس.
قال ابن إسحاق: فحدثني َمْعبد في حديثه عن أبيه كعَ قال: كان أوَل َمن َضرب على يد رسول هللا 

 ى هللا عليه وسلم: الَبَراء  بن َمْعرور، ثم تتابع الناس.صل
فلما بايعنا رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم خرج الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط: يا أهل 

باة معه قد أجمعوا على حربكم.  الَجَباجَ ـ والجباجَ: المنازل ـ هل لكم في م َذمَّم والصُّ
وَّ هللا. أَما َوهللا أَلفر َغنَّ َلكَ »هللا عليه وسلم:  فقال رسول  هللا صلى  . «َهذا َأَزبُّ الَعَقبِة. أْي َعد 

 « .اْرِجع وا إلى ِرَحاِلك مْ »ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 فقال له العباس بن ع بادة: والذي بعثك بالحق إن شئَت لنميلنَّ غدًا على أهل مًنى بأسيافنا.

 « . ِإنِّي َلْم أ ْوَمْر ِبَذِلكَ »هللا صلى هللا عليه وسلم:  فقال رسول

 

فقالوا: يا  منازلنا، فرجعنا فنمنا حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غَدْت علينا ِجلَّة  قريش، حتى جاؤونا في
معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على 

 حربنا، وهللا إنه ما من العرب أحٌد أبغض إلينا أن َتْنَشَ الحرب  بيننا وبينهم منكم.
 هذا شيء وما علمناه.قال: فانبعث َمْن هنالك من مشركي قومنا يحلفون باهلل ما كان من 

 وقد َصَدقوا لم يعلموا ما كان منا. قال: فبعضنا ينظر إلى بعض.
عثنا هللا من حتى ب« . َمْن يؤويني»عن جابر قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول في الموسم: 

ي جبال مكة فيثرب فآويناه وصدقناه، ثم قلنا: حتى متى نترك رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم ي طرد 
 ويخاف؟

فرحل منا سبعون حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدناه ِشعَ العقبة، فاجتمعنا عنده فقلنا: يا رسول هللا 



 عالم نبايعك؟
ْمع َوالطَّاَعِة ِفي النََّشاِط والَكَسِل، والنََّفَقِة في الع ْسِر والي ْسِر، وَعَلى اأَلْمِر »فقال:  ت َبايع وِني َعَلى السَّ

روِني َفَتْمنَ ب لوا ِفي هللا ال َتَخاف وَن َلْوَمَة اَلِئٍم، وَعَلى أْن ت ْنص  وِف والنَّْهي َعِن الم ْنَكِر؛ وأَن َتَقو  ع وِني إذا الَمْعر 
ْم وأْزَواَجك ْم وأْواَلَدك ْم، وَلك ْم الَجنَّةَ   « .َقِدْمت  َعَلْيك م ِممَّا َتْمَنع وَن ِمنه أْنف َسك 

 
 ايعناه.فقمنا إليه فب

َرارة، وهو ِمن أصغرهم وقال: رويدًا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب أكباَد اإِلبل إال  وأخذ بيده أسعد بن ز 
، فإما  ونحن َنْعلم أنه رسول  هللا، وإن إخراَجه اليوم مفاَرقة  العرب كافًة، وَقْتل  خياركم وأن َتَعّضكم السيوف 

ْبَنًة فثبِّتوا فهو أعذَ أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجر كم على هللا ر  لكم ، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم ج 
 عند هللا. 

 

وا: أِمْط عنا يا أسعد، فوهللا ال َندع  هذه البيعة أبدًا وال َنْسل بها أبدًا. فقمنا فبايعناه، فأخذ علينا وشرط، فقال
 ويعطينا على ذلك الجنة.

 
 الباب الخامس والثالثون 

 في ِعْلم قريش ما جرى لألنصار، وما تشاوروا أن يفعلوا في ذلك
 ى وتنطَّس القوم  الخبر وجدوه قد كان.قال كعَ بن مالك: لما تفرَّق الناس من منً 

 فخرجوا في طلَ القوم، فأدركوا سعَد بن عبادة في َأَذاِخر والمنذَر بن عمرو.
فأما المنذر فأعجَز القوَم، وأخذوا سعدًا فربطوا يديه إلى عنقه ثم أقبلوا به إلى مكة، فجاء جبير بن مطعم 

 . فخلصاه.والحارث بن أمية. فقاال: قد كان ي ِجيز تجارتنا
قال ابن إسحاق: وأمر رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى المدينة، فخرجوا أرسااًل، 

 وأقام ينتظر أن ي ؤَذن له، ولم يتخلف عنه أحد من المهاجرين إال )من( أ خذ وفتن سوى أبي بكر وعلّي.
 وكان أبو بكر يستأذنه في الخروج فيقول ال َتْعجل.

المشركون أن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نزلوا دارًا َتمنع علموا أن رسول هللا صلى فلما علم 
 هللا عليه وسلم سيخرج إليهم.

فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في أمره، ودار النَّدوة هي دار ق َصي بن كالب، وكانت قريش ال 
 تقضي أمرًا إالَّ فيها، فدخلوا يتشاورون ما يصنعون.



قال ابن إسحاق: وحدثني )من ال أّتهم من أصحابنا، عن عبدهللا( بن أبي َنِجيح، عن مجاهد، عن ابن 
عباس قال: لما اجتمعوا لذلك اعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل فوقف على باب الدار، فقالوا: َمْن 

 الشيخ؟
 َيْعدمكم منه رأي ونصح. قال: شيخ من أهل نجد، سمع بالذي اتََّعْدتم له فحضر معكم، وعسى أن ال

 فقالوا: ادخل. فدخل معهم وقد اجتمع أشراف قريش من كل قبيلة.
فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما كان، وإنا وهللا ما نأمنه على الوثوب علينا بمن 

 تبعه، فأجِمعوا فيه رأيًا. 

 

 فقال قائل منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابًا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباَهَه من الشعراء.
 ،فقال الشيخ النجدي: ال وهللا ما هذا برأي، وهللا لو حبستموه لخرج أمر ه من وراء الباب إلى أصحابه

 فوثبوا فانتزعوه من أيديكم.
 فقال قائل: نخرجه من بين أظهرنا.

ْسَن حديثه وحالوَة منطقه وَغلبته على قلوب الرجال بما يأتي  فقال النجدي: وهللا ما هذا برأي، ألم تروا ح 
هم ببه، ولو فعلتم ذلك ما أمنت  أن َيح لَّ على حي من العرب فيتغلَ عليهم بقوله حتى يبايعوه، ثم يسير 

 إليكم.
.  فقال أبو جهل: وهللا إن لي فيه لرأيًا ما أراكم وقعتم عليه بعد 

 قالوا: ما هو؟
 

قال: أرى أن نأخذ من كل قبلة فًتى شاّبًا َجْلدًا َنِسيبًا وسيطًا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفًا صارمًا، ثم 
في القبائل كلها،  ا ذلك تفرَّق دمهَيْعمدون فيضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه، فنستريح، فإنهم إذا فعلو 

 فلم تقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعًا ورضوا منا بالَعْقل فعقلناه لهم.
 فقال الشيخ النجدي: القول  ما قال هذا الرجل ال أرى لكم غيره.

 فتفرق القوم على ذلك.
 بيت عليه.على فراشك الذي كنت تفأتى جبريل  النبيَّ صلى هللا عليه وسلم فقال: ال َتِبْت هذه الليلة 

دوه متى ينام َفَيِثب ون عليه.  فلما كانت الَعتمة  اجتمعوا على بابه، ثم ترصَّ
َتَسبحَّ بب ْردي َنْم َعَلى ِفَراِشي و »فلما رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالَ: 

 عليه وسلم وكان رسول  هللا صلى هللا« . لْيَك َشيٌء َتْكَره ه ِمْنه مالَحْضَرِميِّ األْخَضِر، فإنَّه ال َيْخل ص  إ



 ينام في برده ذلك.
وْا ِلي ْثِبت وَك َأْو َيْقت ل وَك َأْو ي ْخِرج وَك َوَيْمك   وَن ر  عن ابن عباس في قوله تعالى: }َوِإْذ َيْمك ر  ِبَك الَِّذيَن َكَفر 

 (30َماِكِريَن { )األنفال: َوَيْمك ر  َّللاَّ  َوَّللاَّ  َخْير  الْ 
 . 

 

 قال: تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق.
 وقال بعضهم: بل اقتلوه.

 وقال بعضهم: بل أخرجوه.
ع هللا تعالى نبيه صلى هللا عليه وسلم على ذلك، فبات عليٌّ عليه السالم على فراش رسول هللا صلى فأطل

هللا عليه وسلم تلك الليلة، وخرج النبي صلى هللا عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون 
 عليًّا يحسبونه النبي صلى هللا عليه وسلم.

 رأوه عليًّا ردَّ هللا مكرهم فقالوا: أين صاحبك؟فلما أصبحوا ثاروا إليه، فلما 
 قال: ال أدري.

فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم، فصعدوا في الجبل فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج 
 العنكبوت، فقالوا: لو دخل ههنا لم يكن نسج العنكبوت.

 فمكث فيه ثالث ليال.
ا على بابه، فخرج فأخذ حفنًة من تراب فنثرها على رؤوسهم فلم وقال محمد بن كعَ القرظي: اجتمعو 

وَن {)يس:9ش36يروه وقرأ: }س ْم اَل ي ْبِصر   (9 َوَجَعْلَنا ِمن َبْيِن َأْيِديِهْم َسّدًا وِمْن َخْلِفِهْم َسّدًا َفأْغَشْيَناه ْم َفه 
 ثم انصرف حيث أراد.

 ا؟فأتاهم آٍت ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون ههن
 قالوا: محمدًا.

قال: وهللا قد خرج عليكم محمد. فجعلوا يطَّلعون فيرون عليًّا عليه السالم عليه ب رد رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم فيقولون: هذا محمد عليه ب ْرده. فأقام إلى الصباح.

 
 قال علي: فقمت عن الفراش فرأوني.

: أبو جهل، والحكم بن أبي العاص، وع قبة بن أبي قال الواقدي عن أشياخه: إن الذين كانوا ينتظرونه
م َعيط، والنَّضر بن الحارث، وأمية بن َخَلف، وابن الَغْيطلة، وَزمعة بن األسود، وطعمة بن عدي، وأبو 



 لهَ، وأبّي بن خَلف، ونبيه ومنّبه ابنا الحجاج.
 

 ابواب هجرته صلى هللا عليه وسلم
 

 الباب األول
 صلى هللا عليه وسلم إلى الغار في ذكر خروج رسول هللا 

 

بي جلوٌس في بيت أبي بكر في َحرِّ الظهيرة قال قائل أل عن عائشة رضي هللا عنها أنها قالت: َبْينا نحن
 بكر: هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متقنِّعًا في ساعة لم يكن يأتينا فيها.

 قال أبو بكر: فداٌء له أبي وأمي، ما جاء به في هذه الساعة إال أمٌر.
 قالت: فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستأذَن فأِذن له.

 « .َأْخِرْج َمْن عندك»خل فقال ألبي بكر: فد
 فقال أبو بكر: إنما هم أهل ك يا رسول هللا.

وجِ »قال:   « .َفإنِّي َقْد أ ِذَن ِلي ِفي الخ ر 
 فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول هللا

 « .نعم»قال: 
ذ إحدى راحلتيَّ هاتين.  قال: فخ 

 « .ثََّمنِ بال»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ْفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر  ََّ الجهاز، ووضعنا لهما س  قالت عائشة: فجهزناهما أح

يت ذات النطاقين.  قطعة من نطاقها فربطت به فم الجراب، فبذلك سمِّ
 قالت: ثم لحق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر بغاٍر في جبل َثْور فمكثا فيه ثالَث لياٍل.

يت عندهما عبد هللا بن أبي بكر، وهو غالم شاب َثِقٌف َلِقٌن، في ْدلج ِمن عندهما بَسَحر، فيصبح مع يب
 قريش كبائٍت، فال يسمع أمرًا ي َكادان به إال وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظالم.

اعة من عليهما، حتى تذهَ سويرَعى عليهما عمر  بن ف َهيرة َمْولى أبي بكر ِمْنَحًة من َغَنم في ِريحها 
العشاء، فيبيتان في ِرْسل وهو لبن ِمْنحتهما، حتى َيْنعق بها عامر بن ف َهيره بغَلس، يفعل ذلك في كل ليلة 

 من الليالي الثالث.
يل، وهو على دين كفار قريش  واستأجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر )رجاًل( من بني الدِّ



 ه راحلتيهما، وواعداه غاَر ثور بعَد ثالث ليال براحلتيهما.فأّمناه، ودفعا إلي
وقد روينا عن عائشة: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى أبا بكر لمَّا أراد أن يخرج، فخرجا من 

 خوخة ألبي بكر في ظهر بيته، ثم عمدا إلى جبل ثور. 

 

وروي الواقدي، عن أشياخه: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقام بمنزل أبي بكر إلى الليل، ثم خرجا 
 إلى الغار.

 وكان خروجهما وقد بقي من صفر ثالث ليال.
 

 الباب الثاني
 في ذكر ما جرى في الغار

ثه قال: قلت للنبي صلى هللا  عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى عن أنس أن أبا بكر حدَّ
 قدميه ألبصرنا.

 « .َيا أَبا َبْكٍر، َما ظنَُّك ِباْثَنْيِن َّللاَّ  َثاِلث ه َما»فقال: 
 أخرجاه في الصحيحين.

عن أنس قال: لما كانت ليلة  الغار قال أبو بكر: يا رسوَل هللا، َدْعني أدخل َقْبلك، فإن كان فيه )شيء( 
 بي َقْبلك. كان

 « .أدخل»قال: 
فدخل أبو بكر، فجعل يلتمس بيديه، فكلما رأى ج حرًا قال بثوبه فشقَّه  ثم ألقمه الج حر، حتى فعل ذلك 

 بثوبه أجمع. قال: فبقي ج حر فوضع َعِقبه عليه.
ْوب َك َيا أَبا أْيَن ثَ »ثم دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما أصبح قال له النبي صلى هللا عليه وسلم: 

 « .َبْكٍر؟
 َمِعَي ِفي َدَرَجِتي الله مَّ اْجَعْل أَبا َبْكرٍ »فأخبره بالذي صنع، فرفع النبي صلى هللا عليه وسلم يديه فقال: 

 فأوحى هللا تعالى إليه: قد استجيَ لك.« . َيْوَم الِقَياَمةِ 
 ن آل عمر.عن عمر بن الخطاب أنه قال: وهللا لَليلة من أبي بكر ويوم خير م

 هل لك بأن أحدثك بليلته ويومه؟
ثني.  قال: قلت: يا أمير المؤمنين حدِّ

قال: أمَّا ليلته لما خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مختفيًا من أهل مكة خرج لياًل، فتبعه أبو بكر، 



 فجعل يمشي مرًة أمامه، ومرة َخْلفه، ومرة عن يمينه، ومرة عن شماله.
 . «َما هذا َيا أَبا َبْكٍر؟ َما أْعِرف  هذا ِمن ِفْعِلكَ » صلى هللا عليه وسلم: فقال له رسول  هللا

فقال: يا رسول هللا، أذكر الرََّصد فأكون أمامك، وأذكر الطَلَ فأكون َخْلفك، ومن عن يمينك وعن 
 يسارك، ال آمن عليك. 

 

آها أبو ر قال: فمشى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلته على أطراف أصابعه حتى َحفيت رجاله، فلما 
 بكر أنها قد حفيت حمله على كاهله، وجعل يشتد به حتى أتى به الغار فأنزله.

ثم قال: والذي بعثك بالحق ال تدخله حتى أدخله، فإن كان فيه شيء نزل بي قبَلك، ففعل ولم ير شيئًا، 
 فحمله وأدخله.

لى هللا ي رسوَل هللا صوكان في الغار خرق فيه حيات وأفاع، فخشي أبو بكر أن يخرج منهن شيء فيؤذ
عليه وسلم، فألقمه قَدمه، فَجَعْلن يضربنه ويلسعنه الحيات واألفاعي، وجعلت دموعه تتحدر، ورسول  هللا 

ته ـ أي طمأنينته ـ ألبي فأنزل هللا َسِكين« . َيا أَبا َبْكٍر، اَل َتْحَزْن ِإنَّ َّللاََّ َمَعَنا»صلى هللا عليه وسلم يقول: 
 .بكر. فهذه ليلته

وقال الواقدي، عن أشياخه: طلبت قريش رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم أشدَّ الطَلَ، حتى انتهت إلى 
 باب الغار، قالت: إن عليه لعنكبوتًا قبل ميالد محمد صلى هللا عليه وسلم. فانصرفوا.

 
لعرب غناَء اوقالت أسماء بنت أبي بكر: لم َنْدر بالحال، حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يغني 

 والناس يتبعونه، يسمعون صوته وال يرونه، حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول:
 َجَزى هللا ربُّ الناس خيَر جزائه

 رفيقين َحالَّ خيمَتْي أ مِّ َمْعبدِ 
 وسيأتي ذكر القصة إن شاء هللا تعالى.

 
 الباب الثالث

 في ذكر ما جرى له في طريقه إلى المدينة
اء: خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الغار ليلة الخميس لغرة شهر ربيع قال أبو الحسن البر 

 األول.
 وذكر محمد بن سعد: أنه خرج من الغار ليلة االثنين ألربع َخَلْون من ربيع األول.



قلت: أقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الغار ثالثًا، وخرج معه أبو بكر، وعامر بن ف َهيرة، ودليلهم 
 عبدهللا بن أ َريقط الليثي، وكان على دين قومه، فأخذ بهم طريَق السواحل. 

 

 عن الَبَراء بن عازب قال: اشترى أبو بكر ِمن عازٍب سرجًا، فقال: م ِر الَبَراَء فلَيْحمله إلى منزلي.
 قال: ال، حتى تحدثنا كيف صنعَت حين خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنت معه؟

صري هل وَمنا وليلتنا حتى َأْظَهْرنا وقام قائم  الظهيرة، فضربت  ببقال أبو بكر: خرجنا فَأْدَلْجنا َفَأْحَثْثنا ي
يته لرسول هللا صلى هللا عليه  أرى ظالًّ آِوي إليه، فإذا أنا بصخرة، فأهويت إليها، فإذا هو بقية ظلها، فسوَّ

 وسلم وفرشت له فروًة وقلت: اضطجع يا رسول هللا. فاضطجع.
 َلَ، فإذا أنا براعي غنم، فقلت: لَمْن أنت يا غالم؟ثم خرجت  أنظر هل أرى أحدًا من الطَّ 

 فقال: لرجل من قريش. فسماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟
 قال: نعم.

 قلت: هل أنت حالَ لي؟
قال: نعم. فأمرت ه فاعتقل شاًة منها، ثم أمرته فنفض ضرَعها من الغبار، ثم أمرته فنفض كفَّه من الغبار، 

ْثبة من اللبن فصببت على الَقَدح حتى َبرد أسفله.ومعي إداوة على   فمها خرقة، فحلَ لي ك 
 ثم أتيت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول هللا. فشرب حتى رضيت.

 ثم قلت: قد آن الرحيل.
م على فر  ْعش  َراقة بن مالك بن ج  له، فقلت: يا  سفارتَحْلَنا والقوم  يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم إال س 

َ  قد َلَحَقَنا.  رسول هللا، هذا الطل
 « .ال َتْحَزْن إنَّ َّللاََّ َمَعَنا»فقال: 

حتى إذا دنا منا وكان بيننا وبينه قيد  رمح أو رمحين أو ثالثة قلت: يا رسول هللا، هذا الطلَ قد لحقنا. 
 وبكيت.

 « .ِلَم َتْبِكي؟»قال: 
 ولكن أبكي عليك. قلت: أَما وهللا ما على نفسي أبكي،

 « .الله مَّ اْكِفَناه  ِبَما ِشْئتَ »فدعا عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: 
فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلد، فوثَ عنها، وقال: يا محمد، قد علمت  أن هذا عملك، 

فخذ  من الطلَ، وهذه كنانتي فادع هللا عز وجل أن ينجيني مما أنا فيه، فوهللا ألعمهنَّ على َمْن ورائي
 منها سهمًا، فإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. 



 

 
 ه.ودعا له، فانطلق ورجع إلى أصحاب« . اَل َحاَجَة ِلي ِفْيَها»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ل كفار قريش عن عبد الرحمن بن مالك الم ْدلجّي )أن أباه أخبره أنه َراَقَة يقول: جاءنا ر س  ( سمع س 
 يجعلون في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبي بكر ديَة كلِّ واحد منهما لمن قتله أو أَسره.

فبينا أنا جالس في مجلس من مجالس قومي أقبل رجل منهم حتى قام علينا فقال: يا سراقة، إني رأيت 
 وأصحابه. آنفًا َأْسودًة بالساحل أراها محمداً 

قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فالنًا وفالنًا انطلقوا بأعييننا )يبتغون 
ضالًة لهم(، ثم لبثت  في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء 

، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخطط ه األرَض وخَفْضت عالأكمة فتحبسها عليَّ يه، ت بز جِّ
حتى أتيت فرسي، فركبتها فرفعت ها تقرِّب بي، حتى دنوت منه، فعثرت بي فرسي فخَرْرت عنها، فقمت 

فأْهَويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها األزالم فاستقسمت  بها: أضرُّهم أم ال؟ فخرج الذي أكره، فركبت  
اءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ال يلتفت وأبو بكر فرسي وعصيت األزالم، حتى إذا سمعت قر 

يكثر االلتفات، ساَخْت َيَدا فرسي في األرض حتى بلغتا الركبتين، فخَرْرت  عنها، ثم زجرتها فنهضت ولم 
تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا ألثر يديها غباٌر ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت 

 الذي أكره، فناديتهم األمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم.باألزالم فخرج 
 ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الَحْبس عنهم َأْن سيظهر أمر  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الديَة. وأخبرتهم أخباَر ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاَد 
 زآني ولم َيْسأالني )شيئًا( إال أن قال: َأْخِف عنا. والمتاع، فلم َيرْ 

 

ل هللا صلى مضى رسو فسألته أن يكتَ لي كتاَب أمن، فأمر عامَر بن ف َهيرة فكتَ في رقعة من أَدم. ثم 
 هللا عليه وسلم.

قال الزهري: وأخبرني عروة بن الزبير: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقي الزبيَر في َرْكَ من 
 المسلمين كانوا تجارًا قافلين من الشام، فكَسا الزبير  رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم وأبا بكر ثياَب بياض.

 
 الباب الرابع

 أم َمْعبدفي ذكر حديث 



َزاعي: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر،  عن أبي َمْعبد الخ 
َزاعية، وكانت امرأة َجْلدة َبْرزة  وا بخيمتي أم َمْعبد الخ  وعامر بن ف َهيرة، ودليلهم عبدهللا بن أ َرْيقط، فمرُّ

 طعم.َتْحتبي وتقعد بفناء الخيمة، ثم تسقي وت
فسألوها تمرًا ولحمًا يشترونه، فلم يصيبوا عندها شيئًا من ذلك، فإذا القوم م ْرملون م ْسنتون، فقالت: وهللا 

 لو كان عندنا شيء ما أَْعَوزكم الِقَرى.
اَة َيا أ مَّ مَ »فنظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى شاة في ِكْسر الخيمة، فقال:   « .ْعَبد؟َما هذه الشَّ

 لت: هذه شاة َخلَّفها الَجْهد  عن الغنم.فقا
 « .َهْل ِبَها ِمْن َلَبٍن؟»قال: 

 قالت: هي َأْجَهد  ِمن ذلك.
 « .أَتْأَذِنيَن ِلي أَن أْحِلَبَها؟»قال: 

 قالت: نعم بأبي أنت وأمي إن كان رأيت بها َحَلبًا.
اِرْك َلَها ِفي الله مَّ بَ » وقال: فدعا رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم الشاة، فمسح ضرعها، وذكر اسم هللا

 « .َشاِتها
ا حتى عاله الثَُّمال.  قالت: فتفاجَّت وَدرَّت واجَترَّت، فدعا بإناء ي ْربض الرهَط فحلَ فيه َثجًّ

فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، وشرب صلى هللا عليه وسلم آخرهم، وشربوا 
 وا.جميعًا َعَلال بعد نهل حتى أراض

 ثم حلَ فيه ثانية َعْودًا على َبْدء فغادره عندها ثم ارتحلوا عنها.
هن قليل ال ِنقى بهن.  يَّال عجافًا يتساَوْكَن ه ْزاًل م خُّ ها أبو َمْعبد يسوق أعترًا ح   فقلَّ ما لبث أن جاء زوج 

 

 رأى اللبن عجَ وقال: من أين لكم هذا، والشاة عازبة وال َحل وبة في البيت؟ فلما
 قالت: ال وهللا، إال أنه مرَّ بنا رجل م بارك، كان من حديثه كيت وكيت.

ََ قريش الذي تطلَ، صفيه لي يا أم معبد.  قال: وهللا إني ألراه صاح
ْعلة، قَ قالت: رأيت رجاًل ظاهَر الوضاءة، متبلِّج الوجه، حسن ال ِسيٌم َخْلق، لم َتِعْبه ث ْجلة، ولم ت ْزر به ص 

، أقرن، شديد سواد  وسيم، في عينيه َدَعج، وفي أشفاره وَطف، وفي صوته َصَحل، َأْحَور، أكحل، أزجُّ
الشعر، في عنقه َسَطع، وفي لحيته كثافة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سَما وعاله البهاء، كَأنَّ 

ْرن، حلو الَمْنطق َفْصل ال َنْزر وال َهَذر، َأْجَهر الناس وأجمله ِمن بعيد، وأحاله َمْنطقه خرز  اٌت ن ِظْمن يتحدَّ
وأحسنه من قريَ، ربعة ال َتْشَنؤه َعْين من ط ول، وال تقتحمه عين من ِقصر، غ ْصٌن َبْين غ ْصنين، فهو 



ا، له رفقاء يحفَّون به، ره، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا ألم َأْبَهى الثالثة منظرًا وأحسنهم قدًّ
ود، ال عابس وال م ْفِند.  َمْحف ود َمْحش 

 
قال: هذا وهللا صاحَ قريش الذي ذ كر له من أمره ما ذكر، ولو كنت وافيته اللتمست  َأْن َأْصحبه، 

 وألفعلنَّ إن وجدت  إلى ذلك سبياًل.
 يسمعونه وال يرون من يقوله وهو يقول: وأصبح صوٌت بمكة عاليًا بين السماء واألرض

 َجَزى هللا ربُّ الناس خيَر جزائه
 رفيَقْين َحالَّ خيَمتْي أمِّ َمْعَبدِ 

 هما َنَزال بالِبرِّ وارتحال به
 فأْفَلح من أْمَسى رفيَق محمدِ 

 فياَل ق َصَي ما َزَوى هللا عنكم  
ْؤَددِ   به من ِفعاٍل ال ت َجاَزى وس 

 ها وإنائهاَسل وا أختكم عن شاتِ 
 فإنكم  إْن َتْسَألوا الشاة َتْشهدِ 
 دعاها بشاٍة حائٍل فتحلََّبْت 

 له بصريح َضرَّة  الشاِة م ْزِبدِ 
 ٍَ  فغاَدره َرهنًا لديها لحال

 َبدرَّتها في َمْصدٍر ثم َمْوِردِ 
 فأصبح القوم قد فقدوا نبيهم وأجدوا على خيمتي أم معبد. فَأجابه حسان بن ثابت فقال: 

 

 لقد خاب قوٌم زاَل عنهم نبيُّهم
س من َيْسري إليه وَيْغتدي  وق دِّ
َل عن قوٍم فزالت عقول هم  ترحَّ

دِ   وحلَّ على قوم بنوٍر مجدَّ
الَّل  قوم تسفَّهوا  وهل َيْستوي ض 

 عًمى وهداةٌ يقتدون بمهتِدي
 يرى ما ال يَرى الناس  حوَلهنبيٌّ 



 ويتلو كتاَب هللا في كل َمْشهدِ 
 ٍَ  وإْن قال في يوٍم مقالَة غاِئ

 فتصديق ها في ضحوة اليوم أو غدِ 
ه  لَيْهِن أبا بكر سعادة  َجدِّ

ْحبته، َمْن ي ْسِعد هللا َيْسَعدِ   بص 
 ويْهِن بني كعَ مكان  فتاتهم

 ومقعد ها للمسلمين بَمْرَصدِ 
 يرة.البرزة: الكب

 والم ْرملون: الذين نفد زادهم.
َنة وهي الَجْدب.  والم ْسنتون: من السَّ

 وِكْسر الخيمة: جانبها.
 والجهد: المشقة.

 وتفاجَّت: فتحت ما بين رجليها لتحلَ.
 وي ْربض الرهط: يثقلهم فيربضوا.

 والثَُّمال: الرغوة.
 والَعَلل: مرة بعد أخرى.

 وأراضوا: أي رووا.
يَّل: الال  تي َلْسن بحوامل.والح 

 والعازب: البعيد في المرعى.
 والمتبلِّج: المشرق.

 والثْجْلة: عظم البطن واسترخاء أسفله.
ْعلة: صغر الرأس.  والصُّ

 والوسيم: الحسن، وكذلك القسيم.
 والدَّعج: سواد العين.

 والوطف: الطول.
ة. َحل: كالبحَّ  والصَّ

 واألحور: الشديد  سواِد أصول األهداب خلقًة.
 



َطع: الطول.  والسَّ
 أي عال برأسه ويده.«: إذا تكلم سَما»وقولها: 

 وقولها: ال تقتحمه عين: أي تحتقره.
 والم ْفِند: الَهِرم.

 والصريح: الخالص.
 والضرة: لحم الضرع.

عن أم معبد قالت: طلع علينا أربعٌة على راحلتين، فنزلوا بي فجئت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم بشاة 
 ن أذبحها له، فإذا هي ذات َدَر، فأدنيتها منه فلمس ضرعها ثم قال: ال تذبحيها.أريد أ

فأرسلتها وجئت بأخرى فذبحتها وطبختها لهم، فأكل هو وأصحابه، فتغدى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ْفرتهم، وبقي عندنا لحمها أو أكثره.   منها وأصحابه، وزودتهم منها ما وسعت س 

 

وبقيت الشاة التي لمس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضرعها، حتى كان عام الرمادة زمن عمر، وهي 
 سنة ثماني عشرة من الهجرة.

 قالت: وكنا نحلبها َصب وحًا وَغب وقًا، وما في األرض قليل وال كثير.
 

 الباب الخامس
 في تورية أبي بكر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في طريقهم إلى المدينة

عن أنس قال: لما هاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يركَ وأبو 
 بكر َرِديفه.

وكان أبو بكر ي عرف في الطريق الختالفه إلى الشام، وكان يمر بالقوم فيقولون: َمْن هذا بين يديك يا أبا 
 بكر؟ فيقول: هاٍد يهديني إلى الطريق.

فلما دَنْوا من المدينة بعث إلى القوم الذين أسلموا من األنصار، إلى أبي أمامة وأصحابه، فخرجوا إليهما 
 مطاَعْين. )فدخال(. فقالوا: ادخال آمَنْين

قال أنس: فما رأيت يومًا قط أنوَر وال أحسَن من يوم دخَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر 
 المدينة.

 وشهدت وفاته، فما رأيت يومًا قط أظَلم وال أقبح من اليوم الذي توفي فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 



 الباب السادس
 هللا عليه وسلم في طريق المدينةب َريدة األسلمي، وتفاؤله باسمه وخدمة بريدة إياه في لقاء رسول هللا صلى

عن عبدهللا بن ب َريدة، عن أبيه: أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان ال يتطيَّر، وكان يتفاءل، وكانت 
 جه إلى المدينة.و قريش جعلت مائة من اإِلبل فيمن يأخذ نبيَّ هللا صلى هللا عليه وسلم فيرده عليهم حين ت

 فركَ ب َريدة في سبعين راكبًا من أهل بيته من بني َسْهم، فتلقى نبيَّ هللا صلى هللا عليه وسلم.
 « .َمْن أْنَت؟»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 فقال: أنا ب َريدة.
ديق فقال:   « . أْنَت؟ِممَّنْ »، ثم قال:  «َيا أَبا َبْكٍر، َبر َد أْمر َنا َوَصل حَ »فالتفت إلى أبي بكر الصِّ

 قال: ِمْن َأسلم.
 « .َسِلْمَنا»قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألبي بكر: 

 « . مَمْن؟»قال: 

 

 قال: من بني سهم.
 « .أَبا َبْكٍر(َخَرَج َسْهم َك )َيا »قال: 

 فقال بريدة للنبي صلى هللا عليه وسلم: َمْن أنت؟
ول  هللا»قال:   « .َأنا م َحمَّد  بِن عْبِدهللا َرس 

 فقال بريدة: أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
 فأسلم ب ريدة وأسلم َمْن كان معه جميعًا.

ْل الَمِدْيَنَة إالَّ َوَمَعَك ِلَواءٌ »م: فلما أصبح قال للنبي صلى هللا عليه وسل ها فح« . ال َتْدخ  لَّ عمامته ثم شدَّ
.  في رمح، ثم مشى بين يديه. فقال: يا نبي هللا، َتْنزل عليَّ

 « .إنَّ َناَقِتي هذه َمْأم وَرةٌ »فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: 
 م ْكرهين. فقال ب ريدة: الحمد هلل الذي أسلمْت بنو َسْهم طائعين غير

 
 الباب السابع

 في ذكر تلقي أهل المدينة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودخوله إليها
عن عائشة رضي هللا عنها قالت: سمع المسلمون بالمدينة بَمْخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من 

 مكة.



 وكانوا َيْغدون كل غداة إلى الَحرَّة ينتظرونه حتى يردهم حرُّ الظهيرة.
فأقبلوا يومًا بعد ما أطالوا انتظارهم، فلما أَوْوا إلى بيوتهم َأْوَفى رجٌل من اليهود على أ ط ٍم من آطامهم 

. ر برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه م ْبِيضين يزول  بهم السراب   ألمر ينظر إليه، فَبص 
ك  م الذي تنتظرونه.فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا َجدُّ

فثار المسلمون إلى السالح، فتلقَّْوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بَظْهر الَحرَّة، فَعَدل بهم ذات اليمين 
 حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف.

 فقام أبو بكر للناس وجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صامتًا.
 

 الباب الثامن
 ول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينةفي ذكر اليوم الذي قدم فيه رس

قال الزُّهري: َقِدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة يوم االثنين الثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع 
 األول. 

 

وروى َحَنش الصنعاني، عن ابن عباس، قال: ولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم االثنين، ونبِّىء 
يوم االثنين، ورَفَع الَحَجر يوم االثنين، وخرج مهاجرًا من مكة إلى المدينة يوم االثنين، وقدم المدينة يوم 

 هللا عليه وسلم.االثنين، وق بض يوم االثنين، صلى 
 

 الباب التاسع
 في ذكر المكان الذي نزل به صلى هللا عليه وسلم حين دخل المدينة

عن أبي بكر الصديق قال: مضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا معه حتى َقِدْمنا المدينة، فتلقاه 
اء رسول ون: هللا أكبر جالناس فخرجوا في الطرق وعلى األباعر، واشتد الخدم والصبيان في الطريق يقول

 هللا، جاء محمد.
 قال: وتنازع القوم أيهم ينزل عليه.

َِ أل كْ »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  اِر، َأْخَواِل َعْبِد الم طَِّل ْم ِبَذِلكَ أنزل  اللَّْيَلَة َعَلى َبِني النَّجَّ « ِرَمه 
. 

 فلما أصبح غدا حيث أ ِمر.
 مًا تزوج امرأًة من بني عدي بن النجار، فولدت له عبد المطلَ.قلت: بيان الخؤولة أن هاش



وقد ذكرنا في حديث عائشة آنفًا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نزل في بني عمرو بن عوف وهم 
 أهل ِقَباء.

قال ابن إسحاق: فنزل على كلثوم بن الَهْدم أخي بني عمرو بن عوف، وقيل: نزل على سعد بن خيثمة، 
 نه كان عَزبًا ال أهل له.وذلك أ

فأقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف يوم االثنين، ويوم الثالثاء، ويوم 
س مسجدهم، ثم خرج عنهم يوم الجمعة.  األربعاء، ويوم الخميس، وأسَّ

 وقيل: مكث فيهم بضعة عشر يومًا.
بدار من دور األنصار إال دعاه أهل ها إلى النزول  ثم ركَ ناقته، وأرخى لها الزمام، فجعلت ال تمرُّ 

ة، فيقول لهم:   .  «َخلُّوا ِزَماَمَها فِإنَّها َمْأم وَرةٌ »عندهم وقالوا: هلمَّ يا رسول هللا إلى الَعدد والع دَّ

 

نها، فوثبت عحتى انتهى إلى موضع مسجده اليوم، فبركت على باب المسجد، وهو يومئذ َمْربد، فلم ينزل 
فسارت غير بعيد، ثم رجعت إلى َمْبركها األول فبركت فيه، ووضعت ِجَرانها، ونزل رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم فاحتمل أبو أيوب َرْحَله.
 فنزل على أبي أيوب فأقام عنده حتى بنى مسجده ومساكنه.

ان أقام ببني عمرو بن عوف، فلما كوقال الواقدي عن أشياخه: لما َقِدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
يوم الجمعة ارتفاَع النهار دعا براحلته، وركَ والناس معه عن يمينه ويساره، فاعترضْته  األنصار ال يمرُّ 

 « .إنَّها َمْأم وَرةٌ »إال قالوا: هلمَّ يا نبي هللا إلى القوة والمنعة، فيقول لهم خيرًا ويقول: 
  عليه وسلم، فجاء أبو أيوب فحّط رحَله وأدخله منزَله، فقال النبيفبركت عند مسجد رسول هللا صلى هللا

 « .الَمْرء  َمْع َرْحِله»صلى هللا عليه وسلم: 
رارة فأخذ بزمام راحلته فكانت عنده.  وجاء أسعد  بن ز 

 لوما كان من ليلة إال وعلى باب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الثالثة  واألربعة يتناوبون، حتى تحوَّ 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من منزل أبي أيوب.

 
 وكان مقامه فيه سبعة أشهر.

وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زيَد بن حارثة، وأبا رافع إلى مكة وأعطاهما خمسمائة درهم 
 وبعيرين، فقِدما بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه، وَسْودة زوجته وأسامة بن زيد.

 بكر معهم بعيال أبي بكر فيهم عائشة. وخرج عبدهللا بن أبي



 فلما قدموا المدينة أنزلهم في بيت جارية بن النعمان.
قال محمد بن حبيَ الهاشمي: لما قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نزل قباء على كلثوم، وكان 

جمع في ف يتحدث في منزل سعد بن خيثمة وسمي منزَل العزاب، وركَ من قباء يوم الجمعة يؤم المدينة
 بني سالم، وكانت أول جمعة جمعها في اإِلسالم.

 
 الباب العاشر

 في ذكر فرح أهل المدينة بقدومه 

 

 عن أنس قال: لما قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة بحرابها فرحًا بذلك.
ْلن:  عن أنس أن النبي صلى هللا عليه وسلم مرَّ بجواٍر من األنصار، وهن يتغنَّين َيق 

 نحن َجواٍر من بني النجارِ 
 وَحبَّذا محمٌد ِمْن جارِ 

 « .َّللاَّ  َيْعَلم  َأنِّي أ ِحبُّك م»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 عن عائشة قالت: لما قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة جعل النساء والصبيان والوالئد يقلن:

 َطَلَع البد ر َعلينا
 من َثِنيَّات الوداعِ 

 وجَ الشْكر  َعَلْيَنا
 َما َدَعا هلل داعِ 

 
 باب الحادي عشرال

 في ذكر لقاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبَدهللا بن ساَلم حين دخل المدينة
عن عبدهللا بن َساَلم، قال: لما قدم النبي صلى هللا عليه وسلم المدينة انجفل الناس، وكنت فيمن أتى، 

، »فلما رأيت وجهه عرفت أنه غير وجه كذاب، فسمعته يقول:  اَلَم، َوِص أيَُّها النَّاس  وا السَّ ل وا اأَلْرَحاَم، أْفش 
ل وا الَجنََّة ِبَساَلمٍ   « .وأْطِعم وا الطََّعاَم، وَصّلوا باللَّْيل والنَّاس  ِنَياٌم، َتْدخ 

 
 الباب الثاني عشر
 في فضل المدينة



ْي َما َجَعْلَت فَ الله مَّ اْجَعْل بالَمِديَنِة ِضعْ »عن أنس قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
 « .ِبَمكََّة ِمَن الَبَرَكةِ 

 وأخرجاه.
ِتَها اَل َيْثب ت  أحٌد َعَلى أْلَوائِ »وفي أفراد مسلم: من حديث سعد عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:  َها وِشدَّ

ْنت  َله َشِفْيًعا َيْوَم الِقَياَمةِ   « .إالَّ ك 
َفإنَّ  َمن اْسَتَطاَع أْن َيم وَت بالَمِدْيَنِة َفلَيم ْت،»يه وسلم: عن ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى هللا عل

 « . مْن َماَت بالَمِدْيَنِة َشِفْعت  َله َيْوَم الِقَياَمةِ 

 

لِف َشْهٍر ِصَيام  َشْهِر َرَمَضاَن بالَمِدْيَنِة َكِصَياِم أَ »عن ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
م عَ   « .ِة بالَمِدْيَنِة َكَألِف َصاَلٍة ِبَما ِسَواَهاِفْيَما ِسَواَها، َوَصالة  الج 

َذامِ »عن أبي ثابت قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   . «غ َبار  الَمِديَنِة ِشَفاٌء ِمَن الج 
َ  اإِلْيَمانِ »عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  َما َبْيَن ، وَ الَمديَنة  ق بَّة  اإِلْساَلِم َوَقْل

 « .الَحاَلِل والَحَرامِ 
 

 الباب الثالث عشر
 في ذكر بناء مسجد الرسول صلى هللا عليه وسلم

عن عائشة قالت: لبث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس 
ه وسار َ راحلتالمسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ثم رك

يمشي معه الناس، حتى بركت عند مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالمدينة وهو يصلي فيه رجال 
هيل غالمين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، فقال رسول هللا  من المسلمين، وكان مربدًا للتمر لَسهل وس 

 . ثم دعا الغالمين فساومهما بالمربد« هذا المنزل إن شاء هللا»صلى هللا عليه وسلم حين بركت به: 
ليتخذه مسجدًا، فقاال: بل نهب ه لك يا رسول هللا. ثم بناه مسجدًا، وطفق ينقل معهم اللِبن في بنائه، 

 ويقول:
 هذا اْلِحَمال ال ِحَمال َخْيبره

 هذا أبرُّ َربَّنا وَأْطَهره
 اللهم إن الخيَر خير  اآلخره



 فارحم األنصار والم َهاجره
 نس قال: قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )المدينة( فنزل في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف. عن أ

 

النبي صلى هللا عليه وسلم فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار، فجاؤوا بالسيوف، وكأني فأقام 
أنظر إلى النبي صلى هللا عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ِردفه، ومأل  بني النجار حوله، حتى ألقى 

مر ببناء م، وإنه أبفناء أبي أيوب، وكان يحَ أن يصلي حيث أدركته الصالة، ويصلي في مرابض الغن
ْم َهَذا»المسجد، فأرسل إلى بني النجار فقال:  اِر َثاِمن وِني ِبَحاِئِطك   « .َيا َبِني النَّجَّ

 قالوا: ال وهللا ال نطلَ ثمنه إال إلى هللا.
قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، كان فيه قبور المشركين وَخِرٌب، وفيه نخل، فأمر النبي صلى هللا عليه 

بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلَة المسجد، وجعلوا وسلم 
 عضادتيه حجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى هللا عليه وسلم معهم وهو يقول:

 اللهم ال خير إال خير اآلخره
 فاغفر لألنصار والمهاجره

عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبنيًا باللبن، وسقفه الجريد،  عن ابن عمر قال: كان المسجد على
وعمده الخشَ من النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنائه في عهد رسول هللا 

اره دصلى هللا عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبًا. ثم غيَّره عثمان وزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى ج
ة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج.  بالحجارة المنقوشة والَقصَّ

 انفرد بإخراجه البخاري.
 

 الباب الرابع عشر
 في فضل مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

الَمْسِجد   :اَل ت َشدُّ الرَِّحال  إالَّ إَلى َثاَلَثِة َمَساِجدَ »عن أبي هريرة، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 
د  الَحَرام ؛ َوَمْسِجِدي؛ والَمْسِجد  األْقَصى، َوَصاَلٌة ِفي َمْسِجِدي َأْفَضل  ِمَن َألِف َصاَلٍة ِفْيَما ِسَواه  إال الَمْسجِ 

 « . الَحَرام  

 



ألِف  صالٌة ِفي َمْسِجِدي َهَذا أْفَضل  ِمن»بير بن مطعم قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن ج
 « .َصاَلٍة ِفْيَما ِسَواه  إالَّ الَمْسِجد  الَحَرام  

إشارة إلى ما كان مسجدًا في زمانه ال إلى ما أدخل في « صالة في مسجدي»قال ابن عقيل: قوله: 
 المسجد من الزيادة.

ن أبي سعيد قال: تماَرى رجالن في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو ع
مسجد قباء. وقال اآلخر: هو مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

 « .ه َو َمْسِجِدي»وسلم: 
 أخرجه مسلم.

 
 الباب الخامس عشر

 لى هللا عليه وسلمفي ذكر ما بين بيته ومنبره ص
ِمَن ِرَياِض  َما َبْيَن َبْيِتي َوِمْنَبِري َرْوَضةٌ »عن عبدهللا بن زيد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

 « .الَجنَّةِ 
 أخرجاه.

َرْوَضٌة ِمَن  َما َبْيَن َبْيِتي َوِمْنَبِري »عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
 « .َياِض الَجنَِّة، وِمْنَبِري َعَلى َحْوِضيرِ 

 أخرجاه.
ْجَرِتي وِمْنَبِري َرْوَض »عن جابر بن عبدهللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  ٌة ِمن ِرَياِض َما َبْيَن ح 

 « .ٌة ِمن ِرَياِض الَجنَّةِ ِت َعاِئَشَة َرْوَض الَجنَِّة، وإنَّ ِمْنَبِري َعَلى ِتْرَعٍة ِمن ِتَرِع الَجنَِّة، َوَما َبْيَن الِمْنَبِر َوَبيْ 
 والترعة: الروضة على المكان المرتفع.

 
 الباب السادس عشر

 في ذكر بيوت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومنازل أزواجه
عن محمد بن عمر قال: سألت مالك بن أبي الرجاء: أين كانت منازل أزواج النبي صلى هللا عليه 

 وسلم؟
عن أبيه عن أمه، أنها كانت كلها في الشق األيسر إذا قمَت إلى الصالة إلى وجه اإِلمام في  فأخبرني

ه.  وجه المنبر، هذا أبعد 
 ولما توفيت زينَ بنت خزيمة أدخَل أمَّ سلمة بيتها. 



 

قال محمد بن عمر: كانت لحارثة بن النعمان منازل قريبة من المسجد وحوله، فكلما أحدث رسول هللا 
ل له حارثة عن منزله، حتى صارت منازله كلها لرسول هللا صلى هللا عليه  صلى هللا عليه وسلم أهاًل تحوَّ

 سلم وأزواجه.و 
 قال ابن سعد: وأوصت َسْودة ببيتها لعائشة.

َيي بيتها من معاوية بمائة ألف وثمانين ألف درهم.  وباع أولياء صفية بنت ح 
واشترى معاوية من عائشة منزلها بمائة ألف وثمانين ألف، وقيل ثمانين ألف. وشرط لها سكناها حياَتها، 

 حتى قسمته. وحمل إليها المال، فما قامت من مجلسها
وقيل: بل اشتراه ابن  الزبير من عائشة، بعث إليها خمسة أجمال تحمل المال وشرط لها سكناها حياتها، 

. رتموني فعلت   ففرَّقت المال، فقيل لها: لو خبأِت منه درهمًا؟ فقالت: لو ذكَّ
 وتركت حفصة بيتها فورثه ابن عمر فلم يأخذ له ثمنًا، فأدخل في المسجد.

َذلي: رأيت منازَل أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم، حين هدمها قال ابن س عد: قال عبدهللا بن يزيد اله 
عمر  ابن عبد العزيز وهو أمير المدينة في خالفة الوليد بن عبد الملك وزادها في المسجد، كانت بيوتًا 

َجر من جريد، عَدْدت  تسعَة أبيات بح َجرها، ورأيت بي  ا من لبن.َت أمِّ سلمة وحجرتهمبنية باللبِن ولها ح 
قال ابن شهاب: لما غزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم د وَمة الجندل؛ َبَنْت أمُّ سلمة حجرتها بلبن، فلما 

 « .َما َهذا الِبَناء؟»قدم قال: 
 فقالت: أردت أن أكفَّ أبصاَر الناس.

ََ ِفيِه َمال  الَمْرِء الم ْسِلمِ »فقال:   « .الب ْنَيان   إنَّ َشرَّ َما َذَه
وقال عطاء الخراساني: أدركت ح َجر أزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من جريد النخل على أبوابها 
المسوح من شعر أسود، فحضرت  كتاَب الوليد ي ْقرأ؛ يأمر بإدخال ح َجر أزواج رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم في مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 يت يومًا أكثر باكيًا من ذلك اليوم فما رأ

 

فسمعت سعيد بن المسيََّ يقول يومئذ: وهللا لوِدْدت  أنهم تركوها على حالها حتى ينشأ أناس من أهل 
د الناس في التكاثر والتفاخرالمدينة وَيْقَدم القادم  ، فيكون ذلك مما يزهِّ

 
 الباب السابع عشر



 في دعاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يحبَِّ هللا إلى أصحابه المدينة
عن عائشة قالت: َقِدم النبيُّ صلى هللا عليه وسلم المدينَة وهي وبيئة، فمرض أبو بكر، فكان إذا أخذته 

 الحمَّى يقول:
 رىٍء م َصّبٌح في أهلهكلُّ ام

 والموت  َأْدَنى من ِشَراِك َنْعِله
 وكان بالل إذا أخذته الحمَّى يقول:

 أال ليت ِشْعري هل أبيتنَّ ليلةً 
 بواٍد وَحْولي إْذخٌر َوجِليل

 وهل أِرَدْن يومًا مياه َمَجنَّةٍ 
َوْن لي شامٌة وَطِفيل    وهل َيْبد 

 عة وأ مية بن خلف، كما أخرجونا من مكة.اللهم العن عتبَة بن ربيعة وشيبة بن ربي
بَِّنا َمكَّ »فلما رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما لق وا قال:  َْ إلْيَنا الَمِدْيَنَة َكح  ، الله مَّ الله مَّ َحبِّ َة أْو َأَشدُّ

مَّاَها َفاْجَعْلَها ِبالج   َها واْنق ل ح  ْحَها وَباِرك َلَنا ِفي َصاِعَها َوم دِّ  « .ْحَفةِ َصحِّ
 

 الباب الثامن عشر
 في صالته صلى هللا عليه وسلم إلى بيت المقدس وتحويل القبلة

عن البراء قال: صلينا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نحَو بيت المقدس ستة عشر شهرًا، أو سبعة 
ِرفنا إلى الكعبة.  عشر شهرًا، ثم ص 

 
 الباب التاسع عشر

 في ذكر الوقت الذي حولت فيه
قال محمد بن َحبيَ الهاشمي: زار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمَّ بشر بن البراء بن معرور في بني 

َسَلمة، وذلك في يوم الثالثاء للنصف من شعبان، فتغدى هو وأصحابه، وجاءت الظهيرة فصلى بأصحابه 
 ركعتين من الظهر إلى الشام.

 ثم أتم الصالة فسمِّي مسجد القبلتين. ثم أمر أن يستقبل الكعبة، ودارت الصفوف خلفه، 

 



 َ على رأس السبعة عشر شهرًا.قال الواقدي: كان هذا يوم االثنين للنصف من رج
لت على رأس ثمانية عشر شهرًا. ي: حوِّ دِّ  وقال السُّ

 
 الباب العشرون 

 في نزول فرض رمضان
رفت القبلة إلى الكعبة بشهر، وأمر رسول  هللا  عن أبي سعيد الخدري قال: أ نزل فرض  رمضان بعدما ص 

 ة في األموال.صلى هللا عليه وسلم بزكاة الفطر َقْبل أن ت ْفرَض الزكا
 

 الباب الحادي والعشرون 
 في أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ي ْحرس بالمدينة

عن عائشة قالت: َأِرق رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة ثم قال: اللهم آتني رجاًل صالحًا من 
 « .من هذا؟»ليه وسلم: أصحابي يحرسني الليلة. إذ سمعت  صوَت السالح، فقال رسول هللا صلى هللا ع

 قال سعد  بن أبي وقاص: أنا يا رسول هللا أتيت  أحرسك.
 قالت عائشة: فنام رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم حتى سمعت غطيطه.

بَِّك َوِإن لَّْم َتْفَعْل فَ 67ش5وفي رواية عن عائشة: فنزلت: }س ول  َبلِّْغ َمآ أ نِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّ ا َبلَّْغَت مَ َيَأيَُّها الرَّس 
 ِرَساَلَته  َوَّللاَّ  َيْعِصم َك ِمَن النَّاِس ِإنَّ َّللاََّ اَل َيْهِدى اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن {

 (67)المائدة: 
. 

، َفَقدْ »فأخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأسه من ق بَّة َأَدم وقال:   َعَصَمِني َّللاَّ  اْنَصِرف وا أيَُّها النَّاس 
 « .َتَعاَلى

 أبواب معجزاته صلى هللا عليه وسلم
 كانت صورة نبينا صلى هللا عليه وسلم وهيئته وِسَمته تدلُّ العقالء على ِصْدقه.

 ولهذا قال عبدهللا بن َساَلم: فلما رأيت وْجَهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب.
 وَمْن سمع كالَمه ورأى آدابه لم َيْدخله شك.

 والصدق، وجميل األخالق.وكان في ِصغره ي عرف باألمانة، 
 وقد قال قيصر في حديث أبي سفيان: لم يكن لَيَذر الَكِذَب على الناس ويكذب على هللا تعالى.

 
 وسنذكر أمهات معجزاته أبوابًا إن شاء هللا تعالى. 



 

 
 الباب األول

 في ذكر معجزه األكبر وهو القرآن العزيز
ْحر  في زمن موسى عليه السالم جاءهم بجنسه في معجزاته، فَفَلَق البحر، وألقى العصا.  لمَّا غلَ السِّ

َُّ في زمن عيسى عليه السالم جاءهم بجنسه، فأحيا الموتى، وَأْبَرَأ األ  كمة.ولمَّا غلَ الط
 ولمَّا غلبت الفصاحة، وقوْل الشعر، والنظم، والنثر في زمن نبينا صلى هللا عليه وسلم جاءهم بالقرآن.

 وهو م ْعجٌز من أوجه:
أحدها: ما اشتمل عليه من الفصاحة والبالغة في اإِليجاز واإِلطالة. فتارًة يأتي بالقصة باللفظ الطويل، 

 بمقصود األولى. ثم يعيدها باللفظ الوجيز، فال ي خلُّ 
 والثاني: مفارقته ألساليَ الكالم وأوزان األشعار.

وا بفضله، حتى قال الوليد بن المغيرة: وهللا إن له  وبهذين المعَنَيْين تحدثت العرب، فعجزوا وتحيَّروا وَأَقرُّ
 لحالوًة وإن عليه لطالوة.

 ذا سَن فيهم، وقد حضر الموسم ، عن ابن عباس: أن الوليد بن المغيرة اجتمع هو ونفر من قريش، وكان
ب  فقال: إن وفود العرب سَتْقَدم عليكم وقد سمعوا بصاحبكم هذا، فَأْجِمع وا فيه رأيًا، وال تختلفوا فيكذِّ

 بعضكم بعضًا، ويردَّ قول بعضكم بعضًا.
 قالوا: أنت فق ْل وأقم لنا رأيًا نقول به.

 قال: بل أنتم فقولوا أسمع.
 فقالوا: نقول: كاهن.

 فقال: ما هو بكاهن، لقد رأيت الكهان، فما هو بَزْمَزمة الكاهن وسحره.
 فقالوا: نقول مجنون.

 فقال: ما هو بمجنون، ولقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه وال َتَخالجه وال وسوسته.
 فقالوا: نقول شاعر.

 عر.طه، فما هو بالشقال: ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه، وقريضه ومقبوضه ومبسو 
 قالوا: نقول ساحر.

ّحار وسحرهم، فما هو بَنْفثه وال َعْقده.  قال: ما هو بساحر، قد رأينا السُّ
 قالوا: فما تقول يا أبا عبد شمس؟ 



 

ًا إال ع رف شيئقال: وهللا إن لقوله حالوة، وإن أصله لم ْغدق وإن فرعه لمثمر، فما أنتم بقائلين من هذا 
 أنه باطل، وإن أقرب القول أن تقولوا ساحر. فقولوا هو ساحر يفرِّق بين المرء وزوجه وأخيه.

 فتفرقوا عنه بذلك.
وكان النضر بن الحارث بن َكْلدة يقول: يا معشر قريش، لقد نزل بكم أمٌر ما ابت ِليتم بمثله، وهللا ما هو 

 بساحر وال كاهن وال شاعر وال مجنون.
ما حضر عتبة  بن ربيعة عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقرأ عليه: }حم َتنزيٌل من الرحمن الرحيم{ ول

ْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوَثم وَد {)فصلت: 13ش41إلى أن بلغ فقال: }س ْل َأنَذْرت ك ْم َصاِعَقًة مِّ وْا َفق   (13َفِإْن أَْعَرض 
 

.. فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرَِّحم أ ، وقال ألصحابه: ِخْفت  أن َيْنزل بكم العذاب   ن َيك فَّ
قال المصنف رحمه هللا: فلما تحيَّروا عند سماع القرآن وأدهشهم وسكتوا نودي عليهم بالعجز عن 

وْا النَّاَر ق  َفِإن لَّْم َتْفَعل وْا َوَلن َتْفَعل وْا َفاتَّ 24ش2مماثلته، بقوله تعالى: } َفأتوا بسورٍة ِمْن مثله{ ، ثم قال: }س
ْت ِلْلَكاِفِريَن { َها النَّاس  َواْلِحَجاَرة  أ ِعدَّ  الَِّتى َوق ود 

 (24)البقرة: 
ْسع.  ومعلوم أن النفوس األبيَّة إذا ق رعت بمثل هذا استفرغت الو 

لم َعْجزهم، وهم معدن  لبالغة افلما َعَدلوا إلى المحارَبة والقتال، ورضوا بَسْبي الذراري وَأْخذ األموال، ع 
 والفصاحة، والقرآن  من جنس كالمهم.

وَر القصار فعارضها، ألن تأليف الطوال تبين به الفصاحة  ولما أقدم م ْقِدمهم على معارضته نظر إلى السُّ
 الزائدة على الحد.

فعارض سورة الفيل فقال: الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنَ وبيل وخرطوم طويل، وإن ذلك من خلق ربنا 
ل. وقال: يا ضفدع تأنيث ضفدعين ن قي كم تنقِّين، أعالك في الماء وأسفلك في الطين، ال الماء لقلي

رين وال الشراب تمنعين. قال: ومن العجائَ شاة سوداء تحلَ لبنًا أبيض.   تكدِّ

 

 فظهرت فضائحهم بمثل هذا، ولو سكتوا كان أصلح لهم.
بزعمه  يعارض« الفصول والغايات»وممن ط ِمس على قلبه أبو العالء الَمَعرِّي، فإنه جمع كالمًا سماه: 

 السور واآليات، وقد رأيته فما رأيت أبرَد من ذلك الكالم وال أسمجَ 
كان النعال على عصى الطَّلح »حروف الم ْعجم في آخر كلماته، فمن حرف األلف: وقد جعله على 



ََّ القمر وضياء الشمس، وهنيئًا لتاركي النُّوق  يعارضون الركائَ في الهوادج والظلماء تستغفر لهم، فَخ
بنها لطالئح في غيطان الفالة يحوم عليها ابن داية، ويطيف بها السرحان، وسنان أوراك، ترد األلبان 

 «.أقعد من الغطاء
 وكله من هذا الجنس البارد.

قال ابن عقيل: وحكى لي أبو محمد بن مسلم النحوي قال: كنا نتذاكر إعجاَز القرآن، وكان ثمَّ شيخ كبير 
 الفضل، فقال: ما فيه َيْعجز الفضالء عنه.

اهي َيْعلمه مما يض ثم ترقى إلى غرفة ومعه صحيفة ومحبرة، ووعد أنه سيناديهم بعد ثالث أيام بما
 القرآن.

 فلما انقضت األيام الثالثة، صعد واحد فوجده مستندًا يابسًا وقد جفت يده على القلم.
ْرفة، وأن هللا تعالى صرف العرب عن اإِلتيان بمثله، ال أنهم  قلت: وقد كان المرتَضى الَعَلوي يقول بالصِّ

 عجزوا.
 

ْرف  عن اإِلتيان بمثله ْرف نوع   قال ابن عقيل: الصَّ دالٌّ على أن القدرة لهم حاصلة، فإن كان في الصَّ
إعجاز، إال أن كوَن القرآن في نفسه ممتنعًا على اإِلتيان بمثله لمعنًى نعود إليه أكبر  في الداللة وأعَلم  

 لفضيلة القرآن.
ْرفة إال بمثابة َمْن قال: إن عيون الناظرين إلى عصى موسى ت نها حية خيَّل لهم أوما قول  َمْن قال بالصِّ

 وثعبان، ال أنها في نفسها انقلبت.
ن، كما ال ي َتحدَّى الَعجم بالعربية. ي للمصروف عن الشيء ال َيْحس   قال: والتحدِّ

 هذا قول ابن عقيل.
 وأنا أقول: إنما ي ْصرفون عن الشيء بتغيير طباعهم عند نزوله أن يقدروا على مثله.

 ْرفة منذ وجد العرب كالٌم يقاربه مع اعتمادهم الفصاحة؟ فهل وِجد ألحد منهم َقْبل الصِّ 

 

والثالث في معجز القرآن: ما تضمن من أخبار األمم السالفة وسير األنبياء التي عرفها أهل الكتَ، مع 
ِلم بمجال سة األحبار وال الكهان، ومن كان من العرب يكتَ كون اآلتي بها أميًّا ال يكتَ وال يقرأ، وال ع 

 ويقرأ ويجالس علماء األحبار لم ي ْدِرك ما أخبر به القرآن.
والرابع: إخباره عن الغيوب المستقبَلة الدالة على صدقه قطعًا لوقوعها على ما أخبر، كقوله: }فتمنَّوا 

ار  95/ش94ش2الموت{ ثم قال: }س َمنَّو ْا األٌِّخَرة  ِعنَد َّللاَِّ َخاِلَصًة مِّن د وِن النَّاِس َفتَ  ق ْل ِإن َكاَنْت َلك م  الدَّ



َمْت َأْيِديِهْم َوَّللاَّ  َعِليٌم ِبالظَّاِلميَن  ْنت ْم َصاِدِقيَن * َوَلن َيَتَمنَّْوه  َأَبًدا ِبَما َقدَّ  {اْلَمْوَت ِإن ك 
 (95، 94)البقرة: 

وَرٍة مِّن مِّ 23ش2وقوله: }َفْأت وا بسورة مثله{ ثم قال: }س ْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َفْأت وْا ِبس  مَّا َنزَّ ٍَ مِّ نت ْم ِفى َرْي ْثِلِه َوِإن ك 
نت ْم َصاِدِقيَن { وِن َّللاَِّ ِإن ك  َهَدآَءك م مِّن د   َواْدع وْا ش 

 (23)البقرة: 
 فما فعلوا.

ونَ 12ش3وقوله: }س وْا َست ْغَلب وَن َوت ْحَشر   (12مران: ِإَلى َجَهنََّم َوِبْئَس اْلِمَهاد  {)آل ع ق ْل لِّلَِّذيَن َكَفر 
. 

لبوا:  وغ 
ل نَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإن َشآَء َّللاَّ  َءاِمِنينَ 27ش48وقوله: }س ْؤَيا ِباْلَحقِّ َلَتْدخ  وَله  الرُّ  م َحلِِّقيَن لََّقْد َصَدَق َّللاَّ  َرس 

ِريَن اَل َتَخاف وَن فَ  ْم َوم َقصِّ وِن َذِلَك َفْتحًا َقِريبًا { {ر ء وَسك   َعِلَم َما َلْم َتْعَلم وْا َفَجَعَل ِمن د 
 

 (27)الفتح: 
 ودخلوا.

ٍَ {3ش111وقوله في أبي لهَ: }س  َسَيْصَلى َنارًا َذاَت َلَه
 (3)المسد: 

 وهذا دليل على أنهما يموتان على الكفر، وكذلك كان.
 والخامس: أنه محفوظ من االختالف والتناقض.

ْكَر َوِإنَّا َله  9ش15و كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفًا كثيرًا. وقال تعالى: }سول ْلَنا الذِّ ِإنَّا َنْحن  َنزَّ
 َلَحاِفظ وَن { 

 

 (9)الحجر: 
. 

ثلها، من حيث عجز الخالئق عن مقال ابن عقيل: حفظ جميعه وآياته وسوره التي ال يدخل عليها تبديل، 
 فكان القرآن حافظ نفسه، من حيث عجز الخالئق عن مثله.

 ِمْن َما ِمَن األْنِبَياِء ِمْن َنِبَي إالَّ وَقْد أ ْعِطيَ »عن أبي هريرة: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
، وإنَّما َكاَن الذي أ وِتْيت   وا أ اآلياِت َما آَمَن َعَلْيِه الَبَشر  ، َفَأْرج  ْن أك وَن أْكَثر ه ْم َوْحيًا أْوَحى َّللاَّ  عزَّ َوَجلَّ إليَّ



 « .َتاِبعًا َيْوَم الِقَياَمةِ 
قال أبو الوفا علي بن عقيل: إذا أردت أن َتْعلم أن القرآن ليس من قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

لوم القرآن، وتلمَّح ما َبْين الكالمين واألسلوبين، ومع إنما هو م ْلًقى إليه، فانظر إلى كالمه كيف يمتاز عن
 أن كالم اإِلنسان يتشابه وما للنبي صلى هللا عليه وسلم كلمٌة ت َشاكر َنَمط القرآن.

قال ابن عقيل: ومن إعجاز القرآن أنه ال يمكن أحدًا أن َيْستخرج منه آيًة قد أخذ معناها من كالم قد 
 شف بعضهم عن بعض فيقال: المتنبي أخذ من البحتري.سبق، فإنه ما زال الناس َيكْ 

قال: وقد سئل علي بن عيسى فقيل له: لو كان هذا الكتاب العزيز يترجم ما الذي كان ينبغي )أن( يترجم 
 به؟

 فقال: كان ينبغي أن يترَجم بآية منه ال بشيء من كالمنا.
 قالوا: وما هذه اآلية التي يترجم بها؟

وْا ِبِه َوِلَيْعَلم و?ْا َأنََّما ه َو اله َواِحٌد َوِلَيذَّكََّر أ ْول  52ش14قال: قوله تعالى: }س وْا َهاَذا َباَلٌغ لِّلنَّاِس َوِلي نَذر 
 (52اأَلْلَباِب {)إبراهيم: 

قال ابن عقيل: ما أصاب ابن  عيسى عندي، ألنه إنما يترجم الكتاب تعريفًا لئال يختلط كتاب بكتاب، فإذا 
 ب ممتنع النظير سيوجد النظر في نفسه ال يختلط به غيره، فلماذا يترجم؟ كان هذا الكتا

 

جاز أن يترجم كما تترجم الكتَ مع تمييزه بإعجازه وعدم اختالطه بغيره، ولي ْعلم كالم من هو، ولو 
وتأليف من هو، كعادة آيات الكتَ جاز أن ي كتَ على جبهة الحيوانات: كالفرس، والبعير، وعلى جبهة 

 اآلدمي: هذا صنعة هللا
 

 سائغة.فلمَّا لم يحسن ذلك للعلة التي بيَّنتها بطل أن الترجمة 
 وأنا ال أسوِّغ له ترجمة.

ولو وجدنا هذا المصحف العزيز ملًقى في َبرِّية، ما جاء به أحد، أخبَرنا بما فيه من الدليل أنه من عند 
 هللا.

 فكيف وقد جاء به المعصوم مؤيدًا بالمعجزات؟
 قال المصنف رحمه هللا: وقد استخرجت معنيين عجيبين:

 بت بموتهم، فلو قال ملحٌد اليوم: أي دليل على صدق محمد وموسى؟أحدهما: أن معجزات األنبياء ذه
قَّ له القمر، وموسى شق له البحر.  فقيل له: محمد ش 



 لقال: هذا محال.
فجعل هللا سبحانه هذا القرآن معجزًا لمحمد صلى هللا عليه وسلم َيْبقى أبدًا، ليظهر دليل  ِصْدقه بعد 

ق لهم ومخبر حالهم.وفاته، وجعَله دلياًل على صدق األنب  ياء، إذ هو مصدِّ
والثاني: أنه أخبر أهَل الكتاب بأن صفة محمد صلى هللا عليه وسلم مكتوبة عندهم في التوراة واإِلنجيل، 

. ٍَ  وشهد لحاطَ باإِليمان، ولعائشة بالبراءة، وهذه شهاداٌت على غي
ة من اإِليمان به، ولو علم حاطَ وعائشفلو لم يكن في التوراة واإِلنجيل صفته كان ذلك منفِّرًا لهم عن 

 أنفسهما خالَف ما شهد لهما به َنَفرا عن اإِليمان.
 

 الباب الثاني
 في معجزه بشق القمر

قَّ لنا  قال ابن عباس: اجتمعت المشركون إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا: إن كنت صادقًا فش 
 القمر فرقتين.

 « .إن فعلت  تؤمنون؟»عليه وسلم: فقال لهم رسول هللا صلى هللا 
 قالوا: نعم.

 فسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ربَّه أن يعطيه ما قالوا.
وا»فانشق القمر فرقتين، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينادي:  ، َيا ف اَلن  اْشَهد   . «َيا ف اَلن 

 وذلك بمكة قبل الهجرة. 

 

 قال مجاهد: انشق القمر، فوقعت فرقٌة فوَق الجبل، وذهبت فرقة من وراء الجبل.
 وقال ابن زيد: لما انشق كان ي رى نصفه على قيعان، والنصف اآلخر على أبي قبيس.

 ل هللا صلى هللا عليه وسلم شقتين حتى نظروا إليه. فقالعن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسو 
وا»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   « .اْشَهد 

 أخرجاه.
وفي لفظ: انشق القمر شقة فوق الجبل وشقة يسترها الجبل، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 « .اشهدوا»
ن عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتي عن أنس بن مالك: أن أهل مكة سألوا رسوَل هللا صلى هللا

 حتى رأوا حراَء َبْينهما.



 قال البخاري: عن ابن عباس: انشق القمر في زمان النبي صلى هللا عليه وسلم.
 أخرجاهما.

عن عبدهللا قال: انشق القمر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال قوم: هذا سحٌر سحرهم ابن  
فار أبي كبشة، فا سألوا الذين َيْقدمون عليكم، فإن كان مثل ما رأيتم فقد صدق، وإال فهو سحر. فقدموا السُّ

 فسألوهم فقالوا: نعم قد رأيناه، قد انشق القمر.

 

وْا َوَيق ول   اَعة  َوانَشقَّ اْلَقَمر  * َوِإن َيَرْوْا َءاَيًة ي ْعِرض  ْا ِسْحٌر و عن ابن عمر في قوله تعالى: }اْقَتَرَبِت السَّ
َن األٌّنَبآِء مَ  ِفيِه م ْزَدَجٌر * ِحْكَمٌة  امُّْسَتِمرٌّ * َوَكذَّب وْا َواتََّبع و?ْا أَْهَوآَءه ْم َوك لُّ َأْمٍر مُّْسَتِقرٌّ * َوَلَقْد َجآَءه م مِّ

اِع ِإَلى َشْىءٍ  عًا أَ  َباِلَغٌة َفَما ت ْغِنى النُّذ ر  * َفَتَولَّ َعْنه ْم َيْوَم َيْدع و الدَّ وَن ِمَن نُّك ٍر * خ شَّ ْبَصار ه ْم َيْخر ج 
وَن َهاَذا َيْوٌم َعِسٌر * َكذَّبَ  اِع َيق ول  اْلَكاِفر  ْم َجَراٌد مُّنَتِشٌر * مُّْهِطِعيَن ِإَلى الدَّ ْم َقْوم  ن وٍح األٌّْجَداِث َكَأنَّه  ْت َقْبَله 

َمآِء ِبَماٍء مُّْنَهِمٍر ِجَر * َفَدَعا َربَّه  َأنُّى َمْغل وٌب َفانَتِصْر * َفَفَتْحَنآ َأْبَوابَ َفَكذَّب وْا َعْبَدَنا َوَقال وْا َمْجن وٌن َواْزد    السَّ
ٍر  ْرَنا األٌّْرَض ع ي ونًا َفاْلَتَقى الَمآء  َعَلى َأْمٍر َقْد ق ِدَر * َوَحَمْلَناه  َعَلى َذاِت َأْلَواٍح َود س  َتْجِرى ِبَأْعي ِنَنا  ** َوَفجَّ

ِكٍر * َفَكْيَف َكاَن َعَذاِبى َون ذ ِر * َوَلَقدْ جَ  ِفَر * َوَلَقْد تََّرْكَناَها ءاَيًة َفَهْل ِمن مُّدَّ ْرَنا اْلق ْرَءاَن يَ  َزآًء لَِّمن َكاَن ك  سَّ
ِكٍر * َكذََّبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَن َعَذاِبى َون ذ ِر * ِإنَّآ َأْرَسْلَنا  ْكِر َفَهْل ِمن مُّدَّ ِهْم ِريحًا َصْرَصرًا ِفى َيْوِم َعَليْ ِللذِّ

ْم أَْعَجاز  َنْخٍل مُّنَقِعٍر * َفَكْيَف َكاَن َعَذاِبى َون ذ ِر * َوَلَقْد  ْرَنا اْلق ْرَءاَن يَ َنْحٍس مُّْسَتِمرٍّ * َتنِزع  النَّاَس َكَأنَّه  سَّ
ِكٍر * َكذََّبْت َثم ود  ِبالنُّذ ِر * فَ  ْكِر َفَهْل ِمن مُّدَّ نَّا َواِحدًا نَّتَِّبع ه  ِإنَّ ِللذِّ ع ٍر * َقال و?ْا َأَبَشرًا مِّ آ ِإذًا لَِّفى َضاَلٍل َوس 

ْكر  َعَلْيِه ِمن َبْيِنَنا َبْل ه َو َكذَّاٌب َأِشٌر * َسَيْعَلم وَن َغدًا مَِّن اْلَكذَّاب   ْلِقَى الذِّ  َأء 

 

ْم َأنَّ اْلَمآَء ِقْسَمٌة َبيْ األٌِّشر  * ِإنَّا م ْرِسل وْا النَّاَقِة فِ  ْم َواْصَطِبْر * َوَنبِّْئه  ْم َفاْرَتِقْبه  ْم ك لُّ ِشْرٍب مُّْحَتَضٌر ْتَنًة لَّه  َنه 
ْم َفَتَعاَطى َفَعَقَر * َفَكْيَف َكاَن َعَذاِبى َون ذ ِر * ِإنَّآ َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َصْيَحًة َوا ن وْا َدًة َفَكاحِ * َفَناَدْوْا َصاِحَبه 

ِكٍر * َكذََّبْت َقْوم  ل وٍط ِبالنُّذ   ْكِر َفَهْل ِمن مُّدَّ ْرَنا اْلق ْرَءاَن ِللذِّ  * ِإنَّآ َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِ َكَهِشيِم اْلم ْحَتِظِر * َوَلَقد َيسَّ
ْن ِعنِدَنا َكَذِلَك َنجْ  ْعَمًة مِّ ْيَناه م ِبَسَحٍر * نِّ ْد َأنَذَره ْم َبْطَشَتَنا ِزى َمن َشَكَر * َوَلقَ َحاِصبًا ِإالَّ آَل ل وٍط نَّجَّ

ْم َفذ وق وْا َعَذاِبى َون ذ ِر * َوَلَقدْ  وه  َعن َضْيِفِه َفَطَمْسَنآ أَْعي َنه  بََّحه م ب ْكَرًة َعَذاٌب َص  َفَتَماَرْوْا ِبالنُّذ ِر * َوَلَقْد َراَود 
ِكٍر * َوَلَقْد َجآءَ مُّْسَتِقرٌّ * َفذ وق وْا َعَذاِبى َون ذ ِر * َوَلقَ  ْكِر َفَهْل ِمن م دَّ ْرَنا اْلق ْرَءاَن ِللذِّ  َءاَل ِفْرَعْوَن النُّذ ر  ْد َيسَّ

ْن أ ْواَلِئك ْم أَ  ْقَتِدٍر * َأك فَّار ك ْم َخْيٌر مِّ لَِّها َفَأَخْذَناه ْم َأْخَذ ِعِزيٍز مُّ ب ِر * َأْم  َلك م َبَرآَءٌة ِفى الزُّ مْ * َكذَّب وْا ِبَئاَياِتَنا ك 
اَعة   اَعة  َمْوِعد ه ْم َوالسَّ ب َر * َبِل السَّ َأْدَهى َوَأَمرُّ *  َيق ول وَن َنْحن  َجِميٌع مُّنَتِصٌر * َسي ْهَزم  اْلَجْمع  َوي َولُّوَن الدُّ



وِهِهْم ذ و  ع ٍر * َيْوَم ي ْسَحب وَن ِفى النَّاِر َعَلى و ج  سَّ َسَقَر * ِإنَّا ك لَّ َشْىٍء ق وْا مَ ِإنَّ اْلم ْجِرِميَن ِفى َضاَلٍل َوس 
ِكٍر * َوك لُّ َشْىٍء مُّ َخَلْقَناه  ِبَقَدٍر * َوَمآ َأْمر َنآ ِإالَّ َواِحَدٌة َكَلْمٍح ِباْلَبَصِر * َوَلَقْد أَْهَلْكَنآ َأْشَياَعك ْم َفَهْل ِمن  دَّ

ب ِر * َوك لُّ َصِغيٍر َوَكِبيٍر مُّْسَتَطرٌ   * ِإنَّ  َفَعل وه  ِفى الزُّ

 

ْقَتِدِر {)القمر:   (1اْلم تَِّقيَن ِفى َجنَّاٍت َوَنَهٍر * ِفى َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍك مُّ
 قال: انشق القمر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرقتين.

 
 الباب الثالث

 في إظهار معجزاته صلى هللا عليه وسلم في تكثير الطعام
بر بن عبدهللا قال: عملنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الخندق وكانت عندي شويهة عن جا

 عنز جذعة سمينة فقلت: لو صنعناها لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
فأمرت  امرأتي فطحنت لنا شيئًا من شعير، وصنعت لنا منه خبزًا، وذبحت تلك الشاة، فشويناها لرسول 

 ه وسلم.هللا صلى هللا علي
قال: فلما أمسينا وأراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم االنصراَف عن الخندق، قال: وكنا نعمل فيه نهارًا 

فإذا أمسينا رجعنا إلى أهلنا، قال: قلت: يا رسول هللا، إني قد صنعت لك شويهة كانت عندنا، وصنعنا 
َُّ أن ينصرف معي رسول هللا  إنما صلى هللا عليه وسلم إلى منزلي. و معها شيئًا من خبز الشعير، فأح

 أريد أن ينصرف معي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحده.
 «.نعم»فلما قلت له ذلك قال: 

ثم أمر صارخًا فصرخ: أن انصرفوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى بيت جابر. قال: قلت: إنا هلل 
 وإنا إليه راجعون.

ليه وسلم وأقبل الناس معه، فجلس فأخرجناها إليه. قال: فبارك وسمَّى ثم فأقبل رسول هللا صلى هللا ع
 أكل. وتواردها الناس  كلما فرغ قوم قاموا وجاء ناس حتى َصَدر أهل  الخندق عنها.

 أخرجاه.
 عن جابر بن عبدهللا قال: توفي عبدهللا بن عمرو بن حرام، يعني أباه، أو استشهد، وعليه َدين.

  صلى هللا عليه وسلم على غرمائه أن َيَضع وا من َدْينه شيئًا، فطلَ إليهم فأبْوا.فاستعنت برسول هللا
َْ َفَصنِّْف َتْمَرَك أْصَناًفا الَعْجَوة  َعلى ِحَدٍة وَعَذق  »فقال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ( اْذَه  )ابن 

 « . َزيٍد َعَلى ِحدٍة وأْصَناَفه ث َم اْبَعْث إليَّ 



 

 « .ِكْل للَقْومِ »ففعلت، فجاء رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم، فجلس في أعاله أو في وسطه، ثم قال: 
 قال: فِكْلت لهم حتى َأْوَفْيتهم، وبقي تمري كأْن لم ينقص منه شيء.

 انفرد بإخراجه البخاري.
عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبيه قال: كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غزاة، فأصاب 

قالوا: يبلِّغنا هللا رهم و الناس َمْخمصٌة، فاستأذن الناس  رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم في َنْحر بعض َظهْ 
 به.

فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد َهمَّ أن يأذن لهم في نحر بعض ظهرهم 
قال: يا رسول هللا، كيف بنا إذا نحن لقينا القوم غدًا جياعًا رجااًل؟ ولكن إن رأيت يا رسول هللا أن ندعو 

، ثم تدعو هللا فيها بالبركة، فإن هللا تعالى سيبّلغنا بدعوتك. أو قال: الناس ببقايا أزوادهم نجمعها لهم
 سيبارك لنا في دعوتك.

فدعا النبي صلى هللا عليه وسلم ببقايا أزوادهم، فجعل الناس َيْحث ون بالحثوة من الطعام وفوق ذلك، وكان 
 أعالهم من جاء بصاع من تمر.

 
قال: فدعا ما شاء هللا أن يدعو، ثم دعا الجيَش بأوعيتهم، فجمعها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم 

 وأمَرهم أن َيْحثوا، فما بقي في الجيش وعاء إال مملوءة وبقي مثله.
ول  هللا، أَشَهد  أْن اَل اله إالَّ َّللاَّ  وَأنِّ »فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال:  ي َرس 

ِجَبْت َعْنه  النَّار  َيْوَم الِقَياَمةِ  اَل َيْلَقى َّللاََّ َعْبدٌ   « .م ْؤِمٌن ِبِهَما إالَّ ح 
عن عمر بن الخطاب قال: خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غزوة تبوك، فقلت: يا رسول 

 هللا، خرج إلينا الروم وهم شباع ونحن جياع، وأرادت األنصار أن ينحروا نواضحهم.
 . «َمْن َكاَن ِعْنَده َفْضل  َزاِد َفلَيْأِتَنا» صلى هللا عليه وسلم في الناس: فنادى منادي رسول هللا

 فحَزْرنا جميَع ما جاؤوا به فوجدوه سبعًا وعشرين صاعًا. 

 

ذ وا وال تَ »فجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى جنبه فدعا فيه ثم قال:  ، خ   « .ْنَتِهب واأي ها النَّاس 
فأخذوه في الجر ب والغرائِر حتى جعل الرجل يقدُّ قميصه فيأخذ فيه، حتى َصدروا وإنه نحو ما كانوا 

 يحزرون.
: خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غزاة، فأصابنا جهد حتى هممنا ننحر عن أبي إياس قال



بعض ظهرنا، فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجمعنا مزاودنا، فبسط له نطعًا، فاجتمع زاد القوم 
 على النطع، فتطاولت  ألحزره فإذا هو كربضة العنز ونحن أربع عشرة مائة.

 نا جميعًا ثم حشونا ج ربنا.قال: فأكلنا حتى شبع
 انفرد بإخراجه مسلم.

عن أنس بن مالك قال: قال أبو طلحة ألم سليم: لقد سمعت  صوَت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ضعيفًا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء )قالت: نعم(. فأخرجت أقراصًا من شعير، ثم أخرجت 

تني بعَضه، ثم أرسلتني إلى رسول هللاخمارًا لها، فلفَّت الخبز ببعضه، ثم دسَّ  صلى هللا  ته تحت ثوبي وردَّ
 عليه وسلم.

قال: فذهبت به، فوجدت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال 
 « .أْرَسَلَك أبو َطْلَحَة؟»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 فقلت: نعم.
 « .ِبَطَعاٍم؟»قال: 

 لت: نعم.فق
 « .ق وم وا»فقال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لمن معه: 

فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم بالناس، وليس عندنا من الطعام ما يطعمهم.

 فقالت: هللا ورسوله أعلم.
طلق أبو طلحة حتى لقي رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم، فأقبل أبو طلحة ورسول هللا صلى هللا قال: فان

َلْيٍم َما ِعْنَدكِ »عليه وسلم حتى دخال، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   . «َهل مِّي َيا أمَّ س 

 

، وعصرت أم سليم ع كَّة لها فآَدَمْته. ثم  فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فف تَّ
 « .إئَذْن ِلَعَشَرةٍ » أن يقول: ثم قال: قال فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما شاء هللا

 فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا فأكل القوم وشبعوا، والقوم ثمانون رجاًل.
 أخرجاه.

عن أنس بن مالك قال: تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخل بأهله، قال: فصنعت أمي أم سليم 
بهذا  هَ بهذا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقل: بعثتَحْيسا، فجعلته في َتْور فقالت: يا أنس، اذ

 إليك أمي، وهي تقرئك السالم وتقول لك: إن هذا لك منا قليل.



قال: فذهبت به إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت: إن أمي تقرئك السالم، وتقول لك: إن هذا لك 
 منا قليل.

 « .َضْعه  »فقال: 
َْ َفادْ »ثم قال:   وسمَّى رجااًل.« . ع  ف اَلنًا وف اَلنًا، أو َمْن َلِقْيتَ اْذَه

 قال: فدعوت َمْن سمَّى ومن لقيت.
 قال: قلت ألنس: كما كانوا؟

 قال: زهاء ثالثمائة.
فة و « . َيا أَنْس، َهاِت التَّْورَ »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  الحجرة، فدخلوا حتى امتألت الصُّ

 . «ِلَيَتَخلَّْف َعَشَرٌة َعَشَرٌة، ِلَيْأك ْل ك لُّ إْنَساٍن ممَّا َيِليهِ »هللا عليه وسلم: فقال رسول هللا صلى 
 قال: فأكلوا حتى شبعوا، وخرجت طائفة، ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم.

ضعت )كان( أكَثَر أم حين ر ِفعت؟.« . َيا َأَنْس، اْرَفعْ »ثم قال:   فما أدري حين و 
ي بكر أنه قال: كنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم ثالثين ومائة، فقال النبي عن عبد الرحمن بن أب
 فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فع ْجن.« َهْل َمْع َأَحٍد ِمْنك ْم َطَعاٌم؟»صلى هللا عليه وسلم: 

أو « َعِطيًَّة؟ مأَبْيًعا أ»ثم جاء رجل مشرك م شعانٌّ طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: 
 « .ِهَبةً »قال: 

 قال: بل بيع.
نعت، وأمر النبي صلى هللا عليه وسلم بسواد البطن أن ي ْشَوى.   فاشترى منه شاًة فص 

 

د بطنها، إن وسلم َحزًَّة من سواقال: وايم هللا ما من الثالثين والمائة إال قد َحزَّ رسول  هللا صلى هللا عليه 
 كان شاهدًا أعطاه )إياه( وإن كان غائبًا خبأ له. قال: وجعل منها قصعتين.

 قال: فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين، فحملناه على بعير. أو كما قال.
 أخرجاه.

لَ، ثم دعا عبد المط عن علي رضي هللا عنه قال: خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فدعا بني
، إنِّي ب عْثت  َيا َبِني َعْبَد الم طَّ »ب عس فشربوا حتى رووا، وبقي الشراب كأنه لم ي مسَّ أول ه بشرب، فقال:  َِ ِل

ًة، وإَلى النَّاِس َعامًَّة، َوَقْد َرأْيت ْم ِمنِّي َهذه اآلَيِة، فأيُّك م ي َباِيع ِني َعَلى أْن َيك وَن أَ  ي خِ إلْيك ْم َخاصَّ
 « .َوَصاِحِبي؟

 



 قال: فلم يقم إليه أحد.
 قال: فقمت إليه، وكنت أصغر القوم.

ت حتى إذا كان« . اجلس»ثم قال: ثالث مرات، كلُّ ذلك أقوم إليه، فيقول لي: « . اْجِلْس »قال: فقال: 
 الثالثة ضرب بيده على يدي.

ندب قال: بْينا نحن عند النبي صلى هللا عليه وس  لم أ تي بقصعة فيها ثريد.عن َسم رة بن ج 
 قال: فأكل وأكل القوم، فلم يزالوا يتداولونها إلى قريَ من الظُّهر يأكل كل قوم، ثم يجيء قوم فيتعاقبونه.

 قال: قال له رجل: هل كانت ت مدُّ بطعام؟
 « .أمَّا ِمَن األْرِض َفاَل، )إالَّ( أْن َتك وَن َكاَنْت ت َمدُّ ِمَن الَسماءِ »قال: 

أيوب األنصاري قال: صنعت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبي بكر طعامًا قدَر ما يكفيهما،  عن أبي
َْ َفاْدع  ِلي َثاَلِثيَن مْن أْشَراِف األنْ »فأتيتهما به، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   « .َصارِ اْذَه

، ما عندي ما أزيده.  قال: فشقَّ ذلك عليَّ
 قال: وكأني تثاقلت.

َْ َفاْدع  ِلي َثاَلِثيَن مْن َأْشَراِف األْنَصارِ »ال: فق  « .اْذَه
فدعوتهم فجاؤوا فقال: اطَعموا، فأكلوا حتى صَدروا، ثم شهدوا أنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم 

 بايعوه قبل أن يخرجوا. 

 

َْ َفاْدع  ِلي ِتْسِعيَن ِمَن اأَلْنَصارِ »ال: ثم ق  « .اْذَه
 قال: فأنا أْخوف  بالتسعين والستين منِّي بالثالثين.

وا، ثم شهدوا أنه رسول هللا وبايعوه قبل أن يخرجوا. قال: فأكل من  قال: فدعوتهم فأكلوا حتى َصَدر 
 طعامي ذلك مائٌة وثمانون رجاًل، كلهم من األنصار.

يرة قال: نزل بالنبي صلى هللا عليه وسلم ضيف، فالتمس له شيئًا يطعمه، فلم يجد له شيئًا، عن أبي هر 
ي صلى فأكل وفضلت فضلة، فقال الرجل للنب« . َسمِّ َوك لْ »ثم وجد لقمة فجزَّأها أجزاء، ثم أتاه بها فقال: 

 هللا عليه وسلم: إنك لرجل صالح.
 

 الباب الرابع
 ه وسلم في تكثير السمنفي ذكر معجزه صلى هللا علي

عن أم أنس بن مالك قالت: كانت لي شاة فجمعت من سمنها ما مألت به ع كَّة، فقالت: يا زبيبة، 



 امضي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بهذه العكة يأتدم بها.
َليم أرسلت إليك بهذه العكة لَتْأَتدم بها.  فمضت بها إليه فقالت: يا رسول هللا، إن أم س 

وَها َعَلْيَها»ال: فق ذ وَها َفَفرِّغ وَها َور دُّ  « .خ 
َليم رأت العكة مملوءة سمنًا  َليم غائبة عن المنزل، فعلقتها على وتد، فلما رجعت أم س  فانصرفت بها وأمُّ س 

 َتْقطر، فقالت: يا زبيبة، ألم أتقدم إليك بَحْمل العكة إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 ها وإن لم تصدقيني فاسأليه.فقالت: قد حملت

 فمضت فقالت: يا رسول هللا، كنت وجَّهت إليك بعكة َسْمن لتأتدم بها.
 « .َقْد َوَصَلْت »قال: 

 قالت: والذي بعثك بالهدى ودين الحق، لقد وجدتها مملوءة سمنًا تقطر.
 « .ي َفك ِلي وأْطَعِميأَفَتْعَجِبيَن أْن َأْطَعَمِك َّللاَّ  َكَما أْطَعْمِت ِنِبيَّه؟ اْذَهبِ »قال: 

منا به شهرًا أو شهرين.   فانصرفت  ففرغت منها في عكة لنا، وأبقيت ما تَأدَّ

 

عن جابر: أن أم مالك الِفْهرية كانت تهدي في عكة لها سمنًا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فَبْينا 
 صلى بنوها يسألونها اإِلداَم وليس عندها شيء، عمدت إلى ع كَّتها التي كانت ت هدي فيها إلى رسول هللا

 هللا عليه وسلم، فوجدت فيها سمنًا، فما زال َيْأدم لها أ ْدَم بيتها حتى عَصَرْته.
 « .أْعَصْرِتيه؟»فأتت النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

 قالت: نعم.
 « .لو َتَرْكِتيه َما َزاَل َذِلَك َلِك م ِقْيًما»قال: 

 انفرد بإخراجه مسلم.
 

 الباب الخامس
  عليه وسلم في تكثير التمرفي معجزه صلى هللا

 عن أبي هريرة قال: أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومًا بتمرات فقلت: ادع هللا لي فيهن بالبركة.
 . «اْجَعله نَّ ِفي ِمْزوِدَك وأْدِخَل َيَدك وال َتْنث ْره  »قال: فصفَّهن بين يديه ثم دعا، وقال لي: 

ي سبيل هللا، وآكل وأطعم، وكان ال يفارق ِحْقوي، فلما قتل عثمان قال: فحملت  منه كذا وكذا وَسقًا ف
 انقطع حقوي فسقط.

ويحبه وخويدمه، وَمْقتل  عن أبي هريرة قال: أ صبت  بثالث: موت النبي صلى هللا عليه وسلم وكنت ص 



 عثمان، وبالِمْزود.
 قالوا: وما الزود؟

يه لناس َمْخمصة، فقال رسول هللا صلى هللا علقال: كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأصابت ا
 « .َيا أَبا ه َرْيَرَة، َهْل ِمْن َشْيٍء؟»وسلم: 

 قلت: نعم شيء من تمر في مزود.
 « .َفْأِتني ِبه»قال: 

 « .اْدع  ِلي َعَشَرةً »فأتيته به، فأدخل يده، فأخرج قبضًة فبسطها، ثم قال: 
« َعَشَرةً  اْدع  ِلي»يده فأخرج قبضًة فبسطها، ثم قال:  فدعوت له عشرة، فأكلوا حتى شبعوا. ثم أدخل

 فدعوت له عشرة، فأكلوا حتى شبعوا.
 فما زال يصنع ذلك حتى أطعم الجيش كله وشبعوا.

ْذ َما ِجْئَت ِبه، وأْدِخْل َيَدَك َواْقَتِصْر َواَل َتك بَّه  »ثم قال لي:   « . خ 

 

قال أبو هريرة: فقبضت على أكثر ما جئت به، أكلت منه حياَة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأطعمت، 
حياة عمر وأطعمت، وحياة عثمان وأطعمت، فلما قتل عثمان انت هَ بيتي وحياة أبي بكر وأطعمت، و 

 فذهَ المزود.
َيا »عن أبي هريرة قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غزاة وأصابهم َعَوز من الطعام، فقال: 

 « .أَبا ه َرْيَرَة، ِعْنَدَك َشْيٌء؟
 قلت: نعم شيء من تمر في ِمْزود لي.

 « .هِجيْء بِ »قال: 
فجئت به على النطع فبسطته، فأدخل يده فقبض على التمر، فإذا هو واحد وعشرون تمرة، ثم قال: 

 فجعل يضع كل تمرة ويسمِّي حتى أتى على التمر، فقال به هكذا فجمعه.« . بسم هللا»
اْدع  ف اَلنًا : »فدعوت فالنًا وأصحابه فأكلوا، وشبعوا، وخرجوا. ثم قال« . اْدع  ف اَلنًا وأْصَحاَبه»فقال: 

 فأكلوا وشبعوا وخرجوا.« . وأْصَحاَبه
 « .اْقع دْ »وفضل تمر، فقال لي: 

 فأكلت وأكل.« . ك لْ »فقعدت، فقال: 
 « .أ  َعَلْيكَ َيا أَبا ه َرْيَرَة، إَذا أَرْدَت َشْيئًا َفَأْدِخْل َيَدَك َواَل َتْكَفأ َفي ْكفَ »وفضل تمر فأدخله في المزود فقال: 

 



ما كنت أريد تمرًا إال أدخلت يدي فأَخذت، ولقد جهزت منه خمسين وَسقًا في سبيل هللا، وكان قال: ف
 معلقًا خلف رحلي فوقع زمن عثمان فذهَ.

عن ابنة بشير بن سعد أخت النعمان بن بشير قالت: بعثتني أمي َعْمرة بنت رواحة، فأعطتني تمرًا في 
 عبدهللا بن رواحة بغدائهما. ثوبي فقالت: أي بنية، اذهبي إلى أبيك وخالك

َتَعاَلْي َيا ب َنيَِّة َما »فانطلقت بذلك، فمررت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا ألتمس أبي وخالي، فقال: 
 « .َهَذا َمَعِك؟

يان به.  قلت: يا رسول هللا، هذا تمر بعثت به أمي إلى أبي بشير بن سعد وخالي عبدهللا بن رواحة يتغدَّ
 « . اِتْيههَ »قال: 

 

تمر وسلم فما مألهما، وأمر بثوب فبسط ثم دحى القالت: فصببته في كفي رسول هللا صلى هللا عليه 
 « .اْصر ْخ ِفي أَهِل الَخْنَدِق: َهل مُّوا إَلى الَغَداءِ »عليه، ثم قال إِلنسان: 

فاجتمع أهل الخندق فجعلوا يأكلون منه، وجعل يزيد، حتى صدر عنه أهل الخندق وإنه ليسقط من 
 أطراف الثوب.

 
 الباب السادس

 عليه وسلم في تكثير الماء في معجزته صلى هللا
عن ِعْمران بن ح َصين قال: كنا في سَفر مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإنا أْسَرينا حتى إذا كنا في 

 آخر الليل وَقْعنا وقعًة، وال وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إال َحرُّ الشمس.
ي  هم أبو رجاء ونِسيهم عوف، ثم عمر بن الخطاب الرابع.فكان أول َمْن استيقظ فالن ثم فالن، كان يسمِّ

وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا نام لم ي وَقظ حتى يكون هو يستيقظ ألنا ال ندري ما َيْحدث له 
 في نومه.

فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناَس، وكان رجاًل أجوف جليدًا، قال: فكبَّر ورفع صوته بالتكبير، 
 يقظ بصوته رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.حتى است

ْو اَل َتَضيُّر، اَل َضْير أَ »فلما استيقظ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شكْوا إليه الذي أصابهم، فقال: 
 « .اْرَتِحل وا

 فارتحلوا فسار غيَر بعيد، ثم نزل فدعا بالَوضوء، فتوضأ ونودي بالصالة فصلى بالناس.
ي َمَع َما َمَنَعَك َيا ف اَلَن َأْن ت َصلِّ »إذا هو برجل معتزل لم يصلِّ مع القوم، قال: فلما انفتل من صالته 



 « .الَقْوِم؟
 فقال: يا رسول هللا، أصابتني جنابة وال ماء.

ِعيد»قال:   « .َعَلْيَك ِبالصَّ
يه أبو رجاَء يثم سار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وشكا إليه الناس  العطش، فنزل فدعا فالنًا، كان  سمِّ

 ونسيه َعوف، ودعا علّيًا فقال: اذهبا فابغيا لنا الماء.
 قال: فانطلقا فلقيا امرأة بين َمَزادتين أو َسِطيَحَتْين من ماء على بعير، فقاال لها: أين الماء؟

ل وف.   فقالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفر نا خ 

 

 فقاال لها: انطلقي إذن.
 قالت: إلى أين؟

 قاال: إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 قالت: هذا الذي يقال له الصابىء؟

 قاال: هو الذي َتْعنين، فانطلقي.
ثاه الحديث، فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا سول هللا ر  فجاءا بها إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحدَّ

صلى هللا عليه وسلم بإناء، فأفرغ منه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وَأْوكأ أفواههما، وأطلق الَعَزاِلي، 
 ونودي في الناس: أن اسقوا واستقوا.

فسَقى َمْن شاء واستقى َمْن شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناًء من ماء، فقال: 
َْ َفَأفْ »  « .ِرْغه  َعَلْيكَ اْذَه

 قال: وهي قائمة تنظر ما ي فَعل بمائها.
 قال: وأيم هللا، لقد َأْقَلع عنها وإنه ليخيَّل إلينا أنها أشدُّ ِمْلئًة منها حين ابتدأ فيها.

 « .اْجَمع وا لها»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 

 طعامًا كثيرًا، وجعلوه في ثوب وحملوها على فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وَسويقة، حتى جمعوا لها
 بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها.

زَّ وَجلَّ هو َتْعلمين َوهللا ما َرِزْئَنا ِمْن َماِئِك َشْيئًا، ولكََّن هللا ع»فقال لها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .الذي َسَقاَنا

 سك يا فالنة؟قال: فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، فقالوا: ما حب



قالت: العجَ لقيني رجالن فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابىء، ففعل بمائي كذا وكذا، فوهللا إنه 
ألْسَحر  َمْن َبْين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها السبابة والوسطى فرفعتهما إلى السماء؛ تعني: السماء 

 واألرض، أو إنه لرسول هللا حقًا.
ْرَم الذي هي منه، فقالت قال: فكان المسلمون ي   غيرون على َمْن حولها من المشركين وال يصيبون الصِّ

 يومًا لقومها: ما أرى أن هؤالء القوم َيَدعونكم َعْمدًا، فهل لكم في اإِلسالم؟
 فأطاعوها فدخلوا في اإِلسالم.

 أخرجاه.
َديبية، وهي بئر قد ن زحت، ونحن أربع عشر   ة مائة. عن البراء قال: انتهينا إلى الح 

 

ه فيه ودعا. قال: فرَوْينا وَأْرَوْينا.  قال: فنزع منها دلوًا، فتمضمض النبي صلى هللا عليه وسلم منه ثم مجَّ
عن الِمْسَور بن َمْخرمة، ومروان بن الحكم قاال: خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زمان الحديبية في 

َليفة قلد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الَهْدي  بضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الح 
ضه الناس ة على ثَمد قليل الماء يتبرَّ وَأْشعره وَأْحرم بالع مرة، فسار َيْعِدل بهم حتى نزل بأقصى الحديبي

 تبرُّضًا، فلم ي ْلبثه الناس  أن نزحوه.
 فشكونا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العطَش، فانتزع سهمًا من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه.

 قال: فوهللا ما زال يجيش لهم بالرِّي حتى صَدروا عنه.
 لى هللا عليه وسلم في مسير، فأتينا على رًكى زمَّة، يعني قليلة الماءعن البراء قال: كنا مع رسول هللا ص

فنزل فيها ستة أنا سادسهم، فأ دليت إلينا دلو ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم على شقة الرَكى، فجعلنا 
 هللا فيها نصفها أو قريَ ثلثها، فر فعت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فغمس يده فيها وقال ما شاء

 أن يقول، فعادت إلينا الدلو بماٍء فيها.
 قال: فلقد رأيت أحدنا أخرج بثوب خشية الغرق.

 قال: ثم ساحت حتى جرت نهرًا.
دائي قال: أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم فبايعته على اإِلسالم، ثم أتى وفٌد  عن زياد بن الحارث الصُّ

نا بئرًا إذا كان الشتاء وَسعنا ماؤها فاجتمعنا إليه، فإذا كان من قومي بإسالمهم، فقالوا يا رسول هللا، إن ل
و، فادع  الصيف قلَّ ماؤها فتفرقنا على مياه حولنا، وإنا ال نستطيع أن نتفرق اليوم، كلُّ من حولنا لنا عد 

َها َواِحَدًة و إَذا َأَتْيت م وَها َفَأْلق  »هللا أن يسعنا ماؤها، فدعا بسبع حصيات ففرقهن في يده ودعا ثم قال: 
 فما استطاعوا أن ينظروا إلى قعرها بعد.« . َواْذك ْروا اْسَم هللا َتَعاَلى



 

عن أبي إياس قال: جاء رجل بإداوة فيها نقطة من ماء، فأفرغها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في 
 قدح، فتوضأنا كلنا ن َدْغِفقه َدْغَفَقًة أربع عشر مائة، ثم جاء بعد  ثمانية، فقالوا: هل من طه ور؟

وء  » فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  « .َقْد َفَرَغ الَوض 
 انفرد بإخراجه مسلم.

وَن َعِشيََّتك م»عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:  َوَلْيَلَتك ْم، َوَتْأت وَن  ِإنَّك ْم َتِسْير 
 « .الَماَء َغًدا إْن َشاَء َّللاَّ  

ليل وأنا هللا صلى هللا عليه وسلم يسير حتى اْبهارَّ ال فانطلق الناس  ال َيْلوي أحد على أحد، َفَبْينا رسول  
إلى َجْنبه، فنعس رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم، فمال عن راحلته، فأتيت فَدَعْمته قبل أن أوقظه حتى 

 اعتدل على راحلته.
، فمال عن راحلته فَدَعْمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل. ر الليل   ثم سار حتى تهوَّ

َحر مال َمْيلًة أشد من )الميلَتْين( األولتين حتى كاد َيْنجفل، فأتيته فدَعْمته.ثم سار حت  ى كان من آخر السَّ
 « .َمْن َهذا؟»فرفع رأسه فقال: 

 قلت: أبو قتادة.
 « .َمَتى َكاَن َهذا َمِسير َك ِمنِّي؟»قال: 

 قال: ما زال هذا مسيري منذ الليلة.
 « .ْظَت ِبه َنِبيَّهَحِفَظَك )َّللاَّ ( ِبَما َحفِ »قال: 

 « .َهْل َتَرى ِمْن َأَحٍد؟»ثم قال: « َهْل َتَراَنا َنْخَفى َعَلى النَّاِس؟»ثم قال: 
: هذا راكَ. ثم قلت: هذا راكَ آخر حتى اجتمعنا فكنا سبعة َرْكَ.  قلت 

 « .َصاَلَتَنا ااْحَفْظ َعَلْينَ »فماَل رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم عن الطريق، فوضع رأسه )ثم( قال: 
« اركبوا»فكان أول َمْن استيقظ رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم والشمس  في َظْهره، فق ْمنا َفِزعين، ثم قال: 

. 
فركبنا فِسْرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل فدعا بِميضأة كانت معي فيها شيء من ماء، فتوضأ منها، 

 .  «ْحَفْظ َعَلْيَنا ِميَضَأِتَك َفَسَيك ون  َلَها َنَبأٌ ا»وبقي فيها شيء من ماء، ثم قال ألبي قتادة: 

 

ثم أذَّن بالل بالصالة، فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما )كان( 
 يصنع كل يوم وركَ وركبنا معه.



 ما كفارة  ما صنعنا بتفريطنا في صالتنا؟فجعل بعضنا يهمس إلى بعض: 
 َلْم ي َصلِّ َأَما ِإنَّه َلْيَس التَّْفرْيط  ِفي النَّْوم، إنََّما التَّْفِرْيط  َعَلى َمنْ »ثم قال: « أَما َلك ْم ِفيَّ أ ْسَوٌة؟»فقال: 

اَلِة األ ْخَرى، َفَمْن َفَعَل َذِلَك َفلْ  اَلَة َحتَّى َيِجيَء َوْقت  الصَّ  « .َلَها َيَصلَِّها حيَن َيْنَتِبهالصَّ
 

 فانتهينا إلى الناس وهم يقولون: يا رسول هللا، هلكنا عطشًا.
 « .اَل ه ْلَك َعَلْيك م»فقال: 

ودعا بالميضأة، فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصَ، وأبو قتادة « . أْطِلق وا ِلي غ َمِري »ثم قال: 
ماًء في الميضأة فتكابُّوا عليها، فقال رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم: يسقيهم، فلم يْعد  أن رأى الناس 

لُّك م َسَيْرَوى »  « .َأْحِسن وا الَمأَل ك 
َُّ وأسقيهم، حتى ما بقي غيري وغير  رسول هللا صلى هللا  فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يص

 عليه وسلم.
ََّ رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ل  « .اْشَرْب »ي: ثم ص

 قلت: ال أشرب حتى يشرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
ْرباً »قال:   « .إنَّ َساِقي الَقْوِم آِخر ه ْم ش 

ين ِرَواًء.  فشربت  وشرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأتى الناس )الماَء( جامِّ
 

 الباب السابع
 مفي ذكر نبع الماء من بين أصابعه صلى هللا عليه وسل

وراء، فأتي بإناء فيه ماء ال َيغْمر أصابعه،  عن أنس بن مالك: أن نبي هللا صلى هللا عليه وسلم كان بالزَّ
فأمر أصحابه أن يتوضؤوا، فوضع كفه في الماء، فجعل الماء َيْنبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه، 

 حتى توضأ القوم.
 فقلت ألنس: كم كنتم؟ قال: كنا ثالثمائة.

 أخرجاه. 

 

عبدهللا قال: بينما نحن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وليس معنا ماء، فقال لنا رسول هللا صلى عن 
 « .اْطل ب وا َمْن َمَعه َماءٌ »هللا عليه وسلم: 

َحيِّ »ففعلنا، فأتي بماء، فصبه في إناء، ثم وضع كفه فيه، فجعل الماء يخرج من بين أصابعه. ثم قال: 



 فمألت  بطني منه واستقى الناس.« . َباَرِك، َوالَبَرَكة  ِمَن هللاَعَلى الطَّه وِر الم  
 أخرجه البخاري.

عن ابن عباس قال: أصبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وليس في العسكر ماء، فأتاه رجل فقال: يا 
 رسول هللا، ليس في العسكر ماء.

 « .َهْل ِعْنَدَك َشْيٌء؟»قال: 
 قال: نعم.

 « .ِبه َفْأِتِني»قال: 
 قال: فأتاه بإناء فيه شيء من ماء قليل.

قال: فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصابعه في فم اإِلناء وفتح أصابعه، فانفجرت من أصابعه 
وء  الم َباَرك  »عيون، وأمر بالاًل فقال:   « .َناِد ِفي النَّاِس الَوض 

ء، م في سَفر، فلم يجدوا ماء فأتي بَتْور من ماعن عبدهللا قال: كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسل
فوضع النبي صلى هللا عليه وسلم فيه يده وفرَّج بين أصابعه قال: فرأيت الماء يتفجر من بين أصابع 

وِء والَبَرَكة  ِمَن هللا َتَعاَلى»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فقال:   . «َحيِّ َعَلى الَوض 
 ن أبي الَجْعد قال: قلت لجابر بن عبدهللا: كم كان الناس يومئذ؟ قال:قال األعمش: فأخبرني سالم ب

 قال: كنا ألفًا وخمسمائة.
 أخرجه البخاري.

عن جابر قال: عطش الناس يوم الحديبية، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين يديه َرْكوة، فتوضأ منها 
 « .َما َلك م؟»ثم أقبل على الناس نحوه فقال: 

 سول هللا، ليس عندنا ما يتوضأ به وال نشرب إال ما في ركوتك.قالوا: يا ر 
 فوضع النبي صلى هللا عليه وسلم يده في الركوة، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون.

 قال: فشربنا وتوضَأنا، فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟
 قال: لو كنا مائة )ألف( لكفانا، كنا خمس عشرة مائة.

 أخرجاه. 

 

ؤ وا»ابر قال: أتينا العسكر، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن ج  « .َيا َجاِبْر، َناِد َتَوضَّ
 

وء أال وضوء»فقال:   «.أال َوض 



فقلت: يا رسول هللا، ما وجدت في الركَ من َقْطرة، وكان رجل من األنصار ي ْبرد لرسول هللا صلى هللا 
 « .اْنَطِلْق ِإَلْيه»لي: عليه وسلم الماَء في َأْشَجاب له، فقال 

ٍَ لو أني أفرغه لشربه يابسه، فقال:  َْ َفأتِ »فانطلقت فلم أجد إال قطرة في عزالَء َشْج  « .ِني ِبهاْذَه
 « .ِد ِبَجْفَنةٍ َيا َجاِبر، َنا»فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء ما أدري ما هو ويغمزه بيده، ثم أعطانيه، وقال: 

. ف َِ ين أتيت بها ت ْحمل، فوضعها بين يديه، فقال بيده في الجفنة، فبسطها وفرَّق بفقلت: يا جفنَة الرَّك
ََّ َعَليَّ َوق ْل ِبْسِم هللا»أصابعي، ثم وضعها في قعر الجفنة وقال:  ببت عليه وقلت: فص« . َيا َجاِبْر، ص 

 بسم هللا.
َيا »فقال:  رت حتى امتألتفرأيت الماء يفور من بين أصابعه صلى هللا عليه وسلم، ثم فارق الجفنة ودا

 « .َجاِبْر، َناِد َمْن َكاَن َله َحاَجٌة ِبَماءٍ 
 فأتى الناس فسقوا حتى رووا، ورفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يديه من الجفنة.

 
 الباب الثامن

 في معجزه صلى هللا عليه وسلم في تكثير اللبن
باألرض من الجوع، ولقد قعدت على طريقهم عن أبي هريرة قال: وهللا إني كنت ألعتمد على كبدي 

الذي يخرجون منه، فمرَّ أبو بكر فسألته عن آية من كتاب هللا، ما سألته إال لَيْسَتْتبعني، فلم يفعل. فمرَّ 
 عمر فسألته فلم يفعل.

 « .ةَ َيا َأَبا ه َرْيرَ »فمر أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم، فعرف ما بوجهي وما في نفسي، فقال: 
 قلت: لبَّيك يا رسول هللا.ف

؟ِمْن َأْيَن َلك ْم َهَذا ال»فاتَّبعته، فاستأذنت فأذن لي، فوجد لبنًا في قدح فقال: « . إلحقْ »قال:   « .لََّبن 
 فقالوا: أهداه فالن وآل فالن.

 « .َأَبا ِهرَ »قال: 
 قلت: لبَّيك يا رسول هللا. 

 

فَّة»قال:   « .اْنَطِلْق إَلى أَْهِل الصُّ
فة أضياف اإِلسالم، لم يأووا إلى أهل وال مال، إذا جاءت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال: وأهل  الصُّ

َْ منها.هديٌة أصاب منها وبعث إليهم منها، وإذا جاءته الصد  قة أرسل بها إليهم ولم ي ِص
قال: فأْحزنني ذلك، وكنت أرجو أن أصيَ من اللبن شربًة أتقوَّى بها بقيَة يومي وليلتي، فقلت: أنا 



 الرسول إذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهم، فما يبقى لي من هذا اللبن.
جالسهم لوا فاستأذنوا فأذن لهم، فأخذوا مولم يكن بدٌّ من طاعة هللا وطاعة رسوله، فانطلقت فدعوتهم، فأقب

ْذ َفَأْعِطِهم»من البيت، ثم قال:  فأخذت القدح فجعلت أعطيهم، فيأخذ الرجل القدح فيشرب « . َأَبا ِهَر، خ 
 حتى يروي ثم يردُّ القدح، وأعطيه اآلخر فيشرب حتى يروي ثم يرد القدح، حتى أتيت على آخرهم.

أسه عليه وسلم، فأخذ القدح، فوضعه في يده وبقي فيه فضلة، ثم رفع ر  ودفعته إلى رسول هللا صلى هللا
 « .َأَبا ِهرَ »فنظر وتبسم وقال: 

 قلت: لبيك يا رسول هللا.
 « .َبِقْيت  َأَنا َوَأْنتَ »قال: 

 فقلت: صدقت يا رسول هللا.
 « .اْقع ْد َواْشَرْب »قال: 

 زال يقول اشرْب وأشرب  حتى قلت: ال والذي فشربت. فما« . اْشَرْب »قال: فقعدت فشربت. ثم قال لي: 
 بعثك بالحق ما أجد لها فيَّ مسلكًا.

 فرددت إليه القدح فشرب الفضلة.« . َناِوْلِني الَقَدحَ »قال: 
ْحبة قال: كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في سفر، وكنا ز َهاء أربعمائة  عن نافع وكانت له ص 

 ماء، فشقَّ ذلك على أصحابه، فقالوا: يا رسول هللا، العطش. رجل، فنزلنا في موضع ليس فيه
َويهة لها قرنان، فقامت بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحلبها، فشرب حتى  قال: فجاءت ش 

ووا، ثم قال:  وي وسقى أصحابه حتى ر   « .َيا َناِفع ، اْمِلْكَها اللَّْيَلَة َوَما َأَراَك َتْمِلك َها»ر 

 

قال: فأخذت َها فوتدت لها وتدًا، ثم ربطتها بحبل، ثم قمت في بعض الليل فلم أر الشاة، ورأيت الحبل 
ََ ِبَها َيا نَ »صلى هللا عليه وسلم فأخبرته من قبل أن يسألني، فقال لي: مطروحًا، فجئت النبيَّ  اِفع ، َذَه

 « .الذي َجاَء ِبَها
 

 الباب التاسع
 في ظهور معجزته صلى هللا عليه وسلم بمجيء الشجر إليه

زاًل فقام النبي نعن َيْعلى بن م رَّة الثقفي قال: َبْيَنا نحن نسير مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ فنزلنا م
 صلى هللا عليه وسلم، فجاءت شجرة تشق األرض حتى غشَيْته، ثم رجعت إلى مكانها.

 « .َلَها ِهَي َشَجرٌة اْسَتأَذَنْت َربَّها َعزَّ َوَجلَّ في َأنَّ ت َسلَِّم َعَليَّ َفَأِذنَ »فلما استيقظ ذكرت ذلك له فقال: 



 لى هللا عليه وسلم ذات يوم إلى الجبانة حتى أَبرْزنا.عن يعلى بن مرَّة قال: خرجت مع رسول هللا ص
 « .َوْيَحَك، اْنظ ْر َهْل َتَرى من َشْيٍء ي َواِرْيِني؟»قال: 

 قلت: ما أرى شيئًا يواريك إال شجرة ما أراها تواريك.
 « .َفَما ق ْرب ها؟»قال: 

 قلت: شجرة مثلها أو قريبًا منها.
َْ إلْيِهَما َفق ل: إ»قال:  وَل هللا صلى هللا عليه وسلم َيأم َرك َما أْن َتْجَتِمَعا ِبإْذِن هللا َتَعالَ َفاْذَه  « .ىنَّ َرس 

وَل هللا صلى هللا ع»قال: فاجتمعتا، فبرز لحاجته، ثم رجع فقال:  َْ إلْيِهَما َفق ل َله َما: إنَّ َرس  ليه وسلم اْذَه
 فرجعت. « ى َمَكاِنَهاَيْأم َرك َما أْن َتْرِجع ك لَّ َواِحَدٍة ِمْنك َما إلَ 

 

ول صلى هللا عليه وسلم حتى نزلنا واديًا أْفَيَح، فذهَ رس عن جابر بن عبدهللا قال: ِسْرَنا مع رسول هللا
هللا صلى هللا عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم 

ير شيئًا يستتر به، وإذا شجرتان بشاطىء الوادي، فانطلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى إحداهما، 
وش الذي فانقادت معه كالبعير الَمْخش« . اْنَقاِدي َمِعي ِبإْذِن هللا َتَعاَلى»ن من أغصانها فقال: فأخذ بغص

«  َتَعاَلىاْنَقاِدي َعَليَّ ِبإْذِن هللا»يصانع قائَده، حتى أتى الشجرة األخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال: 
« َعاَلى َعَليَّ إلَتِئَما ِبإْذِن هللا تَ »بينهما فقال: . فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما الم 

 . فالتأمتا.
قال جابر: فخرجت َأْحضر مخافة أن يحسَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بق ْربي فيبتعد، فجلست فإذا 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقباًل وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق.
جابر قال: خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجئنا حتى نزلنا موضعًا ليس فيه شجر، فقال عن 

، اْتَبْعِني ِبَماءٍ »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   « .َيا َجاِبر 
، اْيِت َهاَتْينِ يَ »فاتبعته حتى انتهينا إلى موضع فيه شجر، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   ا َجاِبر 

وَل هللا صلى هللا عليه وسلم َيقول  َلك َما اْنَضمَّا ْل َله َما: إنَّ َرس   « .الَشَجَرَتْيِن َفق 
 

ان األرَض خّدًا حتى انضمَّتا، فتوضأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم قال:  دَّ ، »فأقبلتا َتخ  َيا َجاِبر 
َما َيع وَداِن إَلى َمْوِضِعِهَما  . «اْيِتِهَما َفق ل َله 

عن ابن ب َرْيَدة عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا، قد أسلمت  
 فأرني شيئًا أزدد به يقينًا.



 « .َفَما الذي ت رْيد ؟»قال: 
 قال: ادع تلك الشجرة فلتأتك.

َْ َفاْدع َها»قال:   « . اْذَه

 

فأتاها األعرابي فقال: أجيبي رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم. فمالت على جانَ من جوانبها فَقطعت 
عروَقها، ثم مالت على الجنَ اآلخر فقطعت عروقها، حتى أتت النبي صلى هللا عليه وسلم فقالت: 

 السالم عليك يا رسول هللا.
 ي.فقال األعرابي: حسبي حسب

 فرجعت فجلست على عروقها.« . اْرِجِعي»فقال لها النبي صلى هللا عليه وسلم: 
عن ابن عمر قال: كنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم في سفر، فأقبل أعرابي، فلما دنا منه قال له رسول 

 « .َأْيَن ت رْيد ؟»هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 قال: إلى أهلي.

 « .؟َفَهْل َلَك في َخْيرٍ »قال: 
 قال: وما هو؟

ول ه»قال:  ه  َوَرس   « .َتْشَهد  أْن اَل اله إالَّ َّللاَّ  َوْحَده  اَل َشِريَك َله  َوَأنَّ م َحمَّدًا َعْبد 
 قال: ومن يشهد )على( ما تقول؟

َجَرة  »قال:   « .َهِذِه الشَّ
ا، حتىفدعاها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهي بشاطىء الوادي، فأقبلت تخدُّ األ قامت بين  رَض خدًّ

يديه فاستشهدها ثالثًا أنه كما قال. ثم رجعت إلى منبتها. ورجع األعربي إلى قومه وقال: إن اتَّبعوني 
 أتيت ك بهم، وإال رجعت فكنت معك.

عن ابن عباس، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا، بم أعرف أنك 
 رسول هللا؟

ول  هللا؟: »قال  « .َأَرأْيَت إْن َدَعْوت  َهذا الِعْذَق ِمن َهِذِه النَّْخَلِة َفَجاَء، َتْشَهد  َأنِّي َرس 
 قال: نعم.

فدعاه فجعل ينزل من النخلة حتى سقط في األرض ثم جعل َيْنقز  حتى أتى النبي صلى هللا عليه وسلم، 
 فعاد إلى مكانه.« . ع دْ »فقال له: 

 سول هللا. وآمن.قال: أشهد أنك ر 



عن أبي عبيدة بن عبدهللا قال لي مسروق: أخبرني أبوك أن شجرة أنذرت النبيَّ صلى هللا عليه وسلم 
 بالجن.

 فإن قال أهل اإِللحاد: هذا سحر.
 قلنا: السحر خيال وشعبذة ال حقيقة.

مْ 66ش20قال هللا تعالى: }س ْم َوِعِصيُّه   َها َتْسَعى { ي َخيَّل  ِإَلْيِه ِمن ِسْحِرِهْم َأنَّ  َقاَل َبْل َأْلق وْا َفِإَذا ِحَبال ه 

 

 
 (66)طه: 

، ألن هللا بصدق الصادققال ابن عقيل: لو كان السحر َقْلبًا لألعيان لساَوى اإِلعجاَز وتعذر علينا العلم  
سبحانه لم يجعل لنا طريقًا إلى العلم إال كون المعجز داالًّ على الصدق بكونه معجزًا عنه، فمتى قلنا إن 

الساحر َيْقلَ األعيان كما نقول في حق النبي صلى هللا عليه وسلم لم َتْبق ميزة، وانسدَّ الطريق إلى 
 حصول التحقيق.

َوَقْوِلِهْم ِإنَّا َقَتْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى 157ش4ثقة تبقى لنا بالمدَركات مع قوله: }سقال: فإن قال قائل: فأيُّ 
ْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْخَتَلف وْا ِفيِه لَ  بَِّه َله  وَل َّللاَِّ َوَما َقَتل وه  َوَما َصَلب وه  َواَلِكن ش  ْم ِبِه ِمْن اْبَن َمْرَيَم َرس  ْنه  َما َله  ِفى َشكٍّ مِّ

َباَع الظَّنِّ َوَما َقَتل وه  َيِقينًا {)النساء: ِعلْ   (157ٍم ِإالَّ اتِّ
 . وقد أخبر عز وجل أن المقتول غيره؟

ََ األصلح، على ما اقتضت الحكمة صيانته، وتعجيز  فالجواب: أن القادر َسَلَ حينئذ المدارَك حس
حالوة العسل، لَما يتطرَّق من الكفار عما عزموا عليه، ولو ع دمت الثقة بالمدارك جاز عدم الثقة ب

 الغرض من المطاعم واألمزجة، فيْدَرك في حاٍل م رًّا.
حر، والكهانة، وغير ذلك.  فإن قال قائل: فما فائدة وقوع ما يجانس المعجزَة من السَّ

فالجواب: أن المراد التكليف، لتخليص المعجزة من الشعبذة لَيْحَظى الفارق  بثواب االجتهاد، وما يزال 
 لسحرة يطعن بعضهم في بعض، والرسل  متساعدون.ا

 
 الباب العاشر

 في تحرُّك الجبل ألجله وسكونه ألمره صلى هللا عليه وسلم
عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو على ِحَراء، فتحرك الجبل  فضربه 

ْن ِحَراء ، َفإنَّه لْيَس َعَلْيَك »برجله، ثم قال:  يٌق، أْو َشِهيدٌ اْسك  ، أو ِصدِّ  « .إال َنبيٌّ



بيَر، وسعد، وعبد الرحمن، ولو شئت أن أسمي  ومعه أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وَطْلَحة، والزُّ
 .  التاسع لسمَّْيت 

 

 فأكثروا عليه: أخبْرنا.
 فقال: أنا.

 
 الباب الحادي عشر

 في ذكر شكوى البهائم إليه وذل المستصعَ منها له صلى هللا عليه وسلم
عن )عبدهللا بن( جعفر قال: دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومًا حائطًا من حيطان األنصار وإذا 

رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حنَّ وذرفت عيناه، فمسح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  جمل، فلما
َ  الَجَمِل؟»سراته وِذفراه، فسكن، فقال:   « .َمْن َصاِح

 فجاء فًتى من األنصار، فقال: هو لي يا رسول هللا.
، إنَّه َشَكى إليَّ أنَّكَ أال َتتَِّقي َّللاََّ ِفي َهِذِه الَبِهْيَمِة الِتي َملََّكَك َّللاَّ  »قال:   « .ت ِجْيع ه وت ْدئب ه    َعزَّ َوَجلَّ

 انفرد بإخراجه مسلم.
عن َيْعلى بن مرَّة قال: كنت جالسًا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم إذ جاء جمل فخبت حتى 

، إنَّ َله َلشَ َوْيَحَك، اْنظ ْر ِلَمْن هَ »ضرب بجرانه بين يديه، ثم ذرفت عيناه، فقال:   « .ْأًناذا الَجَمل 
 فخرجت ألتمس صاحَبه، فوجدته لرجل من األنصار فدعوته إليه.

 « .َما َشْأن  َجَمِلَك َهذا؟»فقال: 
م لحمه.  قال: ال أدري وهللا ما شأنه، عمْلنا عليه حتى عجز عن السقاية، فائتمرنا البارحَة أن ننحره ونقسِّ

 « .ِلي أو ِبْعِنْيه َفاَل َتْفَعْل، َهْبه  »قال: 
 قال: بل هو لك يا رسول هللا.

مه بميسم الصدقة، ثم بعث )به( إليه.  قال: فوسَّ
عن أنس قال: كان أهل بيت من األنصار لهم جمل َيْسن ون عليه، وإن الجمل استصعَ عليهم فمنعهم 

 ش الزرع.قد عط ظهره، فجاؤوا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فشكوا إليه استصعابه، وقالوا:
 « .ق ْوم وا»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه: 

فقاموا فدخلوا الحائط والجمل في ناحيته. فمشى النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه فقالت األنصارية: إنه يا 



 نبي هللا قد صار مثل الكلَ، وإنا نخاف عليك صولَته.
 . « َلْيَس َعَليَّ ِمْنه  َبْأٌس »فقال: 

 

فلما نظر الجمل إلى رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم أقبل نحوه حتى خرَّ ساجدًا بين يديه، فأخذ رسول 
 ه في العمل.هللا صلى هللا عليه وسلم بناصيته أذلَّ ما كان حتى أدخل

 فقال له أصحابه: يا نبي هللا، هذا بهيمة ال يعقل يسجد لك، ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك.
َد لِ »قال:  َد َبَشٌر ِلَبَشٍر؛ أَلَمْرت  الَمْرَأَة َأْن َتْسج  َد ِلَبَشٍر، َوَلْو َصل َح أْن َيْسج  َزْوِجَها اَل َيْصل ح  ِلَبَشٍر أْن َيْسج 

 « .ه َعَلْيَهاِمْن ع ْظِم َحقِّ 
عن جابر بن عبدهللا قال: أقبلنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم من سفر حتى إذا دفعنا إلى حائط من 

 حيطان األنصار، وإذا فيه جمل ال يدخل الحائط أحد إال شّد عليه.
 

ْفره إلى شَ  قال: فذكروا ذلك للنبي صلى هللا عليه وسلم، فجاء حتى أتى الحائط، فرغا البعير وجاء واضعاً 
مه، ودفعه إلى فخط« َهات وا ِخَطاًما»األرض، حتى برك بين يديه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 صاحبه.
ول  هللا صل»قال: ثم التفت إلى الناس فقال:  َماِء واأَلْرِض إالَّ َيْعَلم  َأنِّي َرس  ى هللا إنَّه َلْيَس َشْيٌء بيَن السَّ

 « .ِصي الِجنِّ واإِلْنِس عليه وسلم إالَّ َعا
عن جابر قال: خرجت مع النبي صلى هللا عليه وسلم في سفر، فإذا جمل باٍد حتى إذا كان بين 

 السماطين خرَّ ساجدًا.
َ  الَجَمِل؟»فجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال للناس:   « .َمْن َصاِح

 فإذا ِفْتية من األنصار قالوا: هذا لنا يا رسول هللا.
 « .َفَما َشْأن ه؟»قال: 

 قالوا: سَنْينا عليه منذ عشرين سنة، وكانت به شحمة، فأردنا أن ننحره فنقسمه بين غلماننا فانفلت منا.
ِنْيه؟»قال:   « .َتِبْيعو 

 قالوا: ال، بل هو لك يا رسول هللا.
 « .َأَما اَل َفَأْحِسن وا ِإلْيِه َحتَّى َيْأِتيه َأَجل ه»قال: 

 ون عند ذلك: يا رسول هللا، نحن أحق بالسجود لك من البهائم. فقال المسلم

 



 « .ء  أَلْزَواِجِهنَّ ال َيْنَبِغي أْن ي ْسَجَد ِلَشْيٍء، َوَلْو َكاَن َذِلَك َكاَن النَِّسا»قال: 
ْم، َيْزع م  أنَّك ْم اْسَتْعَمْلت م وه  َشابًّا حتَّى إَذا َكِبرَ »وفي رواية أخرى، أنه قال:   أَرْدت ْم إنَّ َبِعيَرك ْم َهَذا َيْشك وك 

 « .َنْحَره  
 

 الباب الثاني عشر
 في ذكر معجزته صلى هللا عليه وسلم التي ظهرت في المركوب

أهل المدينة ليلًة، فانطلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِقَبل الصوت على فرس  عن أنس قال: فزع
 « .َلْن ت َراع وا»ع ْرٍي ألبي طلحة، ورجع وهو يقول: 

بق بعد ذلك.  قال أنس: وكان الفرس ي َبطََّأ، فما س 
عليه وسلم،  عن جابر قال: كنت أسير على جمل فأْعَيا، فأردت أن أسيبَّه، فلحقني رسول هللا صلى هللا

 فضربه برجله ودعا له، فسار سيرًا لم َيِسْر مثَله.
 أخرجاهما.

 
 الباب الثالث عشر

 في رميه صلى هللا عليه وسلم في وجوه المشركين بكَف من تراب فمأل أعينهم
عن أنس قال: انهزم المسلمون بحنين ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم على بغلته الشهباء وكان يسميها 

لد ل الَبِدي»، فقال لها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «لد لد  » إذا رسول فألزقت بطنها باألرض، ف« . د 
ون »هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ حفنة من تراب، فرمى بها في وجوههم، وقال:  فانهزَم  «حم ال ي ْنَصر 

 القوم ، وما رَمْينا بسهم وال طعنَّا برمح.
  منهم إنسانًا إال مأل عينه ترابًا.وفي رواية: فما خلق هللا

 وسنذكر طرق هذا الحديث في غزاة حنين إن شاء هللا تعالى.
 

 الباب الرابع عشر
 في إشارته صلى هللا عليه وسلم إلى األصنام فوقعت

عن عبدهللا بن مسعود قال: دخل النبي صلى هللا عليه وسلم )مكة يوم الفتح( وحوَل الكعبة ستون وثالث 
 . «َجاَء الَحقُّ َوَزَهَق الَباِطل  إنَّ الَباِطل َكاَن َزه وًقا»م، فجعل يطعنها بعوٍد في يده ويقول: مائة صن
 أخرجاه. 

 



بن عباس قال: دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة وحول البيت ثالث مائة وستون عن ا
لَحقُّ وَزَهَق َجاَء ا»صنمًا، وفي يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضيَ، فجعل يشير إليها ويقول: 

، إنَّ الَباِطَل َكاَن َزه وقًا، َجاَء الَحقُّ وما ي ْبِدىء  الَباطِ  تلقي من غير أن فجعلت تس« . ل  َوَما ي ِعْيد  الَباِطل 
ها.  يمسَّ

 
 الباب الخامس عشر

 في إخبار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالغائبات
قال المصنف رحمه هللا: قد سبق ذكر أشياء منها: أنه أخبر بأن األرضة أكلت ما في الصحيفة التي 

 ر.كتبها المشركون بالبراءة من بني هاشم من ظلم وَجوْ 
َن الم ْسِلِميَن لَتْفَتَحنَّ ِعَصاَبٌة مِ »عن جابر بن َسم رة قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 « .َكْنَز آِل ِكْسَرى الذي ِفي الَقْصِر األْبَيضِ 
ذا َهَلَك إإَذا َهَلَك ِكْسَرى َفاَل ِكْسَرى َبْعَده، و »عن أبي هريرة: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

ن وِزِهَما ِفي َسِبْيِل هللا  . «َقْيَصر  َفاَل َقْيَصَر َبْعَده، والذي َنْفس  م َحمٍَّد ِبَيِده لت ْنَفَقنَّ ك 
َصَر إَذا َهَلَك ِكْسَرى َفاَل ِكْسَرى َبْعَده، وإذا َهَلَك َقْيَصر  َفاَل َقيْ »عن جابر بن سمرة قال: قال رسول هللا: 

 « . لت ْنَفَقنَّ َكْنَزه َما ِفي َسِبْيِل هللاَبْعَده، َواْيم  هللا
 أخرجاهما في الصحيحين.

مُّوا  قال المصنف رحمه هللا: وربما أشكل هذا الحديث وقال قائل: فقد َمَلك بعد كسرى وقيصر جماعة س 
 بهذا االسم، فإنَّ كلَّ مِلك كان لفارس يسمَّى كسرى، وكل ملك كان للروم يسمى قيصر.

 نه ما َمَلك َمن كان لِمْلكه طائل وال ثبوت، وما زال م ْلكهم متزلزاًل حتى انمحق.فالجواب: أ
عن أنس قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة، فتراءينا الهالل وكنت حديَد البصر فرأيته، فجعلت أقول 

 لعمر: أما تراه؟
 قال: سأراه وأنا مستلٍق على فراشي. 

 

ثم أخذ يحدثنا عن أهل بدر، قال: إْن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َلي رينا مصارعهم باألمس 
 « .هذا َمْصَرع  ف الٌن َغَدًا إْن َشاَء َّللاَّ ، وَهذا َمْصَرع  ف اَلٌن َغًدا إْن َشاَء َّللاَّ  »يقول: 

 قال: فجعلوا ي ْصرعون عليها.
 قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أخطؤوا تيك، كانوا يصرعون عليها.



 انفرد بإخراجه مسلم.
عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيبر فقال لرجل ممن يدَّعي اإِلسالم: 

 « .َهذا ِمْن أَْهِل النَّارِ »
قاتل الرجل قتااًل شديدًا، فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول هللا، الرجل  الذي قلَت إنه  فلما حضرنا القتال

 من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتااًل شديدًا وقد مات.
 « .إَلى النَّارِ »فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: 

كان من  اح شديد. فلمافكاد بعض القوم أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت ولكن به جر 
، أْشَهد  »الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأ خبر النبي صلى هللا عليه وسلم بذلك فقال:  َّللاَّ  أْكَبر 

ول ه  َمٌة، فإنَّ َّللاََّ إنَّه اَل َيْدخ ل  الَجنََّة إالَّ َنْفٌس م ْسلِ »ثم أمر بالاًل فنادى في الناس: « . أنِّي َعْبد  هللا َوَرس 
ِل الَفاِجرِ  ْيَن، بالرَّج   « .ي َؤيِّد  َهذا الدِّ

 
 أخرجاه من حديث سهل بن سعد.

ميد الساِعدي قال: خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عاَم تبوك فقال:  َُّ إنَّ »عن أبي ح  َها َسَتِه
ٌل، وَمْن َله َبعْيرٌ   « .َفْلي وِثْق ِعَقاَله َعَلْيك ْم ِرْيٌح َشِدْيَدٌة، َفال َيق وَمنَّ ِفيَها َرج 

 قال أبو حميد: فعقلناها، فلما كان من الليل هبَّت علينا ريح شديدة، فقام فيها رجل فألقته في جبل طيىء.
 أخرجاه. 

 

َقَها ت  َمَشارِ إنَّ َّللاََّ َعزَّ َوَجلَّ َزَوى ِلَي اأَلْرَض َفَرَأيْ »عن َثْوبان قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ِوَي ِلْي ِمْنَها، وإنِّي أ ْعِطْيت  الَكْنَزْيِن اأَلْحَمَر واأَلْبَيَض   . «وَمَغاِرَبَها، وإنَّ م ْلَك أَمتِّي َسَيْبل غ  َما ز 

قال المصنف رحمه هللا: هذا قاله وهو محسوٌر وال سلطان له على بلد، فكان كما قال، وقد بلغ ملك  أمته 
 رك إلى آخر المغرب من بالد البربر وبحر األندلس.من أول المشرق من بالد الت

َتْقت ل َك »عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني أبو قتادة: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لعمار: 
 « .الِفَئة  الَباِغَية  

 انفرد بإخراجه مسلم.
ه، جد، فغمزني برجلعن أبي ذر قال: جاءني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا مضطجع في المس

 « .َيا أَبا َذٍر، َكْيَف َتْصَنع  إَذا أ ْخِرْجَت ِمْنَها؟»فاستويت جالسًا فقال لي: 
 فقلت: أرجع إلى مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإلى بيتي.



 « .َفَكْيَف َتْصَنع  إَذا أ ْخِرْجَت ِمْنه َما»قال: 
 فقلت: إذن آخذ سيفي أضرب به َمْن يخرجني.

 . «َعْقرًا َبْل ت َقاد  َمَعه م َحْيث  َقاد وَك، وت َساق  َمَعه ْم َحْيث  َساق وَك َوَلْو َعْبٌد َأْسَودٌ »قال: ف
قال أبو ذر: فلما ن ِفيت إلى الربذة أقمت الصالة، فتقدم رجل أسود كان على نَعَم الصدقة، فلما رآني أخذ 

مني، فقلت: كما أنت، بل أْنقاد أل  مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.ليرجع وليقدِّ
ط  َثْوَبه حتَّ »عن أبي هريرة قال: حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومًا فقال:  ى َأْفَرَغ ِمْن َمْن ي ْبس 

 « .َحِديِثي ث مَّ َيْقِبَضه  ِإَلْيِه، َفإنَّه َلْيَس َيْنَسى َشْيئًا َسِمَعه ِمنِّي أَبداً 
ثنا، فقبضته إلّي، فوهللا ما نسيت شيئًا سمعته منه.قال: فبسطت ثوبي، أو قال  : َنمرتي، ثم حدَّ

 أخرجاه. 

 

قداد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنا، والزبير، والم عن عبدهللا بن رافع أنه سمع عليًا يقول: بعثني
ذ وه ِمْنَها»فقال:   . «اْنَطِلق وا َحتَّى َتأت وا َرْوَضَة َخاٍخ، َفإنَّ ِبَها َظِعْيَنٌة َمَعَها ِكَتاٌب َفخ 

 
 فانطلقنا تعادي بنا خيل نا، حتى أتينا الروضَة، فإذا نحن بالظعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب.

 ما معي من كتاب.قالت: 
 فقلنا: لتخرِجنَّ الكتاب أو لتلقين الثياب.

فأخرجت الكتاَب، فأتينا به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا فيه: من حاطَ بن َبْلعتة إلى ناس من 
 المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

، َما َهذا؟َيا َحا»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   َ  « .ِط
قال: ال تعجل عليَّ يا رسول هللا، إني كنت امرأ م ْلصقًا في قريش، ولم أكن من أنفسهم، وكان َمْن كان 
من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النَّسَ فيهم أن اتخذ فيهم يدًا 

 ارتدادًا عن ديني، وال َأْرَضى بالكفر بعد اإِلسالم.َيْحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرًا وال 
 « .إنَّه َقْد َصَدَقك م»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 فقال عمر: َدْعني أضرب عنق هذا المنافق.
 « .وا َما ِشْئت م َفَقد َغَفْرت  َلك مل  إنَّه َقْد َشِهَد َبْدَرًا، َوَما ي ْدِرْيَك أنَّ َّللاََّ أطََّلَع َعَلى أَْهِل َبْدٍر َفَقال: اْعمَ »فقال: 

 أخرجاه.
َ  على ظهره  عن أبي َبْكرة قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي، وكان الحسن بن علي يِث



َن َئَتْيِن مِ إنَّ اْبِني َهذا َسيٌِّد، وَسي ْصِلح  َّللاَّ  ِبه َبْيَن فِ »إذا سجد، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .الم ْسِلمينَ 

عن جابر: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َقِدم من َسَفَر، فلما كان ق ْرب المدينة هاجت ريح تكاد تدفع 
ْيح  ِلَمْوِت م َناِفٍق َماَت بالَمِدْيَنةِ »الراكَ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   .  «َهبَّْت َهذه الرِّ

 

 فقدم المدينة، فإذا منافق عظيم من المنافقين مات ذلك اليوم..
عن عديِّ بن حاتم قال: َبْينا أنا عند النبي صلى هللا عليه وسلم إذ أتاه رجل، فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه 

 آخر فشكا إليه َقْطَع السبيل.
، َهْل َرَأْيَت الِحيْ »فقال:   « .َرَة؟َيا َعِديُّ

 قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها.
« ال َّللاَّ  إْن َطاَلْت ِبَك َحَياٌة َلَتَرَينَّ الظَِّعيَنَة َتْرَتِحل  مَن الِحْيَرِة َحتَّى َتط وَف بالَكْعَبِة ال َتَخاف  )َأَحدًا( إ»فقال: 

. 
 قلت، بيني وبين نفسي: فأين د عَّار طيء الذين قد َسعَّروا البالد؟.

نوز  ِكْسَرى »قال:   « .وإْن َطاَلْت ِبَك َحَياٌة لَتْفَتَحنَّ ك 
 قلت: كسرى بن ه ْرمز؟.

 « .ِكْسَرى بن  ه ْرم زْ »قال: 
 
َ  َمْن َيْقَبل ه ِمْنه، َفاَل يَ » ًة، َيْطل  َل ي ْخِرج  ِمْلَء كفِّه َذَهبًا وِفضَّ ه ِجد  أَحدًا َيْقَبل  وإْن َطاَلْت ِبَك َحَياٌة َلَتَرينَّ الرَّج 

 « .ِمْنه
قال عدي: فرأيت الظَّعينة ترتحل من الِحيرة حتى تطوف بالكعبة ال تخاف إال هللا، وكنت فيمن افتتح 

 كنوز كسرى بن ه رمز.
نَّ ما قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم ي ْخرج ِمْلء كفه.  وإن طالت بكم حياة لترو 

 أخرجاه.
 عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل عن أبي موسى: أنه كان مع رسول هللا صلى هللا

ْره  ِبالَجنَّةِ »يستفتح، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم:  بكر رضي هللا عنه، ثم  فإذا هو أبو« اْفَتْح َله وَبشِّ
ْره  ِبالَجنَّة»استفتح رجل آخر فقال:  رته بالجنة، ث« اْفَتْح َله وَبشِّ ح رجل م استفتفإذا عمر، ففتحت له وبشَّ

ْره  ِبالَجنَِّة َعَلى َبلَوى ت ِصْيب ه»آخر، وكان متكئًا فجلس، فقال:  إذا عثمان، ففتحت له ف« . اْفَتْح َله وَبشِّ



رته بالجنة، فأخبرته بالذي قال: فقال هللا المستعان.  وبشَّ
 أخرجاه. 

 

َاعة  َحتَّى »عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ل وا َقْومًا ِنَعال ه م ت َقاتِ اَل َتق وم  السَّ
وِه(، ذ ْلف  األ نوِف، كأنَّ وج وَهه م الَمَجانُّ الم   ْمر  الو ج  ، وحتَّى ت َقاِتلو ا التُّرَك ِصَغاَر اأَلْعي ِن )ح  ْعر  « ْطرقةالشَّ

. 
و ذعن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يقسم قسمًا إذ جاءه 

َويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: يا رسول هللا، اعدل.  الخ 
 « .َوْيَلَك، وَمْن َيْعِدل  إَذا َلْم أَْعِدْل َفَقد ِخْبت  وَخِسْرت  إْن َلْم َأك ْن أَْعِدل  »قال: 

 فقال عمر: ائذن لي فيه فأضرب عنقه.
ك م َصاَلَته»فقال:  ْقَرؤوَن الق رآَن ال َمَع َصاَلِتِهم، َوِصَياَمه  َمَع ِصَياِمِهم، يَ  َدْعه، فإنَّ َله أْصَحابًا، َيْحِقر  أَحد 

ِميَِّة، ي ْنَظر  إَلى َنْضِله َفاَل ي وجَ  ْهم  ِمن الرَّ ْيِن َكَما َيْمر ق  السَّ د  ِفيِه َشْيٌء، ثم ي َجاِوز  َحَناِجَره م، َيْمر ق وَن مَن الدِّ
ه  َفال ي وَجد  ِفيه شَ  ي ْنَظر  إلى ِرَضاِفه َفاَل ي وَجد  ِفيهِ  ْيٌء، ث َم ي ْنَظر  إَلى َشْيٌء، ث َم ي ْنَظر  إَلى َنِضيِّه َوه َو ِقْدح 

َدْيه ِمْثل  َثْدِي الَمْرأَ  ٌل أَسْود  إْحَدى َعض  َم، آيت ه م رج  ِة، أو ِمْثل  ق َذِذه َفاَل ي وَجد  ِفيه َشْيٌء َقْد َسَبَق الَفْرَث والدَّ
وَن َعَلى ِحْيِن ف ْرَقٍة مَن النَّاسِ الَبْضَعِة َتَدرْ  ، َيْخر ج   « .َدر 

 
قال أبو سعيد: َوأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأشهد أن علي بن 

أبي طالَ قاتلهم وأنا معه، وأمر بذلك الرجل فالت مِس، فأ تي به حتى نظرت إليه على َنْعت النبي صلى 
 الذي َنعته. هللا عليه وسلم

 والرضاف: جمع رضفة، وهي َعَقبة ت ْلَوى على َمْدَخل النصل في السهم.
 والنَّضّي: الِقْدح قبل أن يبحث.

 والق َذذ: ريش السهم.
 والمعنى: أنه َمَرق عاجاًل فلم َيْعلق به دم. 

 

عن جابر: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ تي بصفية يوم خيبر، وأتي بزوجها وأخيها، وكان قد 
أعطاهما األمان على أن ال يكتما شيئًا فإن كتماه استحلَّ دماءهما، فأما أحدهما فصدقه ولم َيْكتمه، وأما 



َطْيَتِني أْن اَل َيا ِكَناَنَة، إنََّك َقْد أعْ »الجمل، وكان فيه حلي كثير، فقال: كنانة وهو زوج صفية فكتمه َمسك 
؟  « .َتْكت َمِني َشْيئًا، فأْيَن م ِسَك الَجَمل 

 فقال: ما كتمتك شيئًا.
ا إنَّه ِفي َمَكاِن َكذَ اْذَهب وا فَ »فأتاه جبريل فأخبره بمكانه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه: 

 « .َوَكَذا
ْذ ِبَيِد َصِفيَّةَ »فلما أ تي به أمر بهما، فضربت أعناقهما، وقال لبالل:   « .خ 

فأخذ بيدها فمر بها بين القبيلتين، فكره ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، فدخل 
لها، أو تسلم بقي من أهعليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فخيرها بين أن يعتقها فترجع إلى َمْن 

 فيتخذها لنفسه.
 فقالت: أختار هللا ورسوله.

ك م»فنادى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناس:  ميال من حتى إذا كان على ستة أ« . اْنَصِرف وا َعْن أ مِّ
خيبر مال يريد أن يعرس بها، فأبت فوجد عليها في نفسه، فلما كان بالصهباء مال إلى هناك فطاوعته، 

 « .َما َحَمَلِك َعَلى ِإَباِئِك؟»فقال: 
 قالت: خشيت عليك قرَب يهود.

فأعَرس بها، وبات أبو أيوب يحرس رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم يدور حول خبائه، فلما سمع رسول 
 « .َمْن َهذا؟»هللا صلى هللا عليه وسلم الوطء قال: 

 قال: خالد بن زيد.
 « .َما َلَك؟»قال: 

 ت هذه الليلة مخافة هذه الجارية عليك.فقال: ما نم
 فأمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرجع.

عن عبدهللا بن عباس قال: لقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبا سفيان في الطواف، فقال رسول هللا 
ْفَياَن، َأَما َكاَن َبْيَنَك وَبْيَن ِهْنٌد َكَذا وَ »صلى هللا عليه وسلم:   « .َكَذاَيا َأبا س 

 فقال أبو سفيان في نفسه: أفَشْت عليَّ هند ِسرِّي، ألفعلن بها وألفعلن. 

 

ْفَيانَ »فلما فرغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من طوافه لحق أبا سفيان فقال:  ، اَل َتْظِلْم ِهْنَدًا، َيا َأَبا س 
 « .َك َشْيئاً فإنََّها َلْم ت ْفِش إليَّ ِمْن ِسرِّ 

 



 فقال أبو سفيان: أشهد أنك رسول هللا، فمن أنبأك بما في نفسي
عن عاصم بن كليَ قال: حدثني أبي قال: حدثني رجل من األنصار قال: خرجت مع أبي وأنا غالم مع 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فتلقانا رجل فقال: يا رسول هللا، فالنة تدعوك وأصحابك إلى طعام.
طلق النبي صلى هللا عليه وسلم وَمْن معه، فقعدنا مقاعد الغلمان من آبائهم، فجيء بالطعام، فلما فان

وضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يده وضعوا أيديهم، فنظر القوم إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 يلوك أكلًة فكفوا أيديهم.

 « .أ ِخَذْت ِبَغْيِر إْذِن أْهِلَها َلْحم  َشاةٍ »قال: فالك األكلة ثم لفظها، وقال: 
فقامت المرأة فقالت: يا رسول )هللا(، أردت أن أجمعك وأصحابك على طعام، فبعثت إلى البقيع، فلم أجد 

 شيئًا يباع، فبعثت  إلى أخي أن ابعث إليَّ شاتك، فلم يكن أخي َثمَّ فدفع أهل ه إليَّ الشاَة.
ه وسلم أصحاَب م ْؤتة على المنبر، فبدأ بزيد، ثم بجعفر، ثم ابن عن أنس قال: نعى النبي صلى هللا علي

 َرَواحة.
 ثم قال: وأخذ اللواء خالد بن الوليد، وهو سيف من سيوف هللا تعالى.

 عن عائشة: أن النبي صلى هللا عليه وسلم أرسل عائشة إلى امرأة فقالت: ما رأيت طائاًل.
َها »قال:   « .اْقَشَعرَّْت ِمْنه َذؤ اَبت كِ َلَقْد َرَأْيِت َخااًل ِبَخدِّ

، وَمْن يستطيع أن َيْكت مك  فقالت: ما دونك ِسرٌّ
َرد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم األحزاب:  ونَ »عن سليمان بن ص  وه م َواَل َيْغز   « .اَنْغز 

 قال أبو نعيم: فحقق هللا ذلك فغزاهم، ولم ي ْغَز بعد ذلك. 

 

ى ي َجاِوَز ين  َحتَّ َيْظَهر  الدِّ »عن العباس بن عبد المطلَ قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .الِبَحاِر، وَحتَّى ت َخاض  الِبَحار  بالَخْيِل ِفي َسبيِل هللا

ْشَقى َمْن أَ »عن عثمان بن صهيَ، عن أبيه، عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال يومًا لعلَي: 
 « .الناس؟

 قال: الذي عَقر الناقة يا رسول هللا.
 « .اآلِخِرْيَن؟َصَدْقَت، َفَمْن َأْشَقى »قال: 

 قال: ال علم لي يا رسول هللا.
 وأشار النبي صلى هللا عليه وسلم إلى يافوخه.« الذي َيْضِرب  َعَلى َهِذه»قال: 

فكان علّي رضي هللا عنه يقول ألهل العراق: أما وهللا لوددت أنه انبعث أشقاها فخضَ هذه ـ يعني 



م رأسه.  لحيته ـ من هذه، ووضع يده على م َقدَّ
ن عبدهللا بن عمر قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف ع

اَن مْن َثم وَد، َهذا َقْبر  َأبي ِرَغال، َوه َو أب و َثِقْيٍف؛ وكَ »فمررنا بقبر، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ِفَن ِفيه، وآية   أَصاَبْته  النِّْقَمة  التي أَصاَبْت َقْوَمه بهذا الَمَكان،وكاَن ِبَهذا الَحَرم َيْدَفع  َعنه، فلمَّا َخَرَج منه  َفد 

، إْن َأْنت م َنَبْشت م َعْنه أَصْبت م وه َمَعه ٍَ ِفَن َمَعه  غ ْصٌن مْن َذَه  « .َذِلَك َأنَّه د 
 

 فابتدره الناس  فاستخرجوا منه الغصن.
يه وسلم الخبر  من السماء في الليلة )التي( قتل فيها عن ابن عمر قال: أتى رسوَل هللا صلى هللا عل

رنا، فقال:  ٌل م َباَركٌ »الَعْنسي ليبشِّ  « .ق ِتَل اأَلْسَود  الَباِرَحَة، َقَتَله  َرج 
 قيل: َمْن؟

 « . فيروز بان فيروز»قال: 

 

م ذر قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت فقال: ال تبكي وابشري فإني سمعت رسول هللا صلى عن أ
ه ِعَصاَبٌة ِمنَ »هللا عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم:  ٌل ِمْنك م ِبَفالِة ِمَن األْرِض َيْشَهد  « .  الم ؤِمنينَ َلَيم وَتنَّ َرج 

و جماعة، وأنا الذي أموت بالفالة، وهللا ما َكَذبت  وال وليس من أولئك النفر أحٌد إال وقد مات في قرية أ
 ك ِذبت  فأبصري الطريق.

 قالت: فقلت: إنه قد ذهَ الحاج وتقطعت الطريق.
قالت: فكنت أشتد إلى الكثيَ، ثم أرجع إليه فأمرضه، فإذا أنا برجال على رواحلهم، فَأَلْحت  بثوبي 

 فأسرعوا وقالوا: ما لك؟
 ن يموت.قلت: رجل من المسلمي

 قالوا: ومن هو؟
 قلت: أبو ذر.

 قالوا صاحَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟
وه بآبائهم وأمهاتهم، فكفنه أحدهم ودفنوه.  قلت: نعم. َفَفدَّ

ْم ِصْنَفاِن ِمْن أَْهِل النَّاِر َلْم َأَره َما: َقوْ »عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ٌم َمَعه 
َمِة نِ ٌط َكَأْذَناِب الَبَقِر َيْضِرب وَن ِبَها النَّاَس، َوِنَساٌء َكاِسَياٌت َعاِرَياٌت، َماِئاَلٌت م ِمْياَلٌت، رؤوِسهنَّ َكَأسْ ِسَيا

ْلَن الَجنََّة َواَل َيِجْدَن ِرْيَحَها، وإنَّ ِرْيَحَها َلي وَجد  ِمْن َمِسْيَرِة َكَذا وَكذَ   « .االب ْخِت الَماِئلِة، ال َيْدخ 



عن أبي نوفل قال: لما قتل ابن  الزبير أرسل الحجاج إلى أمه أسماء فقالت له: إن رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذَّابًا وم ِبيرًا، فأما الكذَّاب فرأيناه، وأما الم ِبير فال أخالك إال إياه.

 انفرد بإخراجه مسلم.
 والكذاب هو: المختار بن عبيد.

أبي هارون العبدي قال: كنا إذا دخلنا على أبي سعيد الخدري قال: مرحبًا بوصية رسول هللا صلى عن 
ِض لَيَتَفقَّه وا إنَّه َسَيْأِتْيك م ِرَجاٌل ِمْن َأْقَطاِر اأَلرْ »هللا عليه وسلم، إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

وا ِبِهْم َخْيراً  ْم َفاْسَتْوص   .  «َفِإَذا أَتْوك 

 

َيْسَمع   َتْسمع وَن وي ْسَمع  ِمْنك ْم، وي ْسَمع  ِممَّنْ »عن ابن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .ِمْنك مْ 

 
ها قالت كان يزورها كل جمعة، وإنعن أم ورقة بنت عبدهللا بن الحارث: أن نبي هللا صلى هللا عليه وسلم 

 يوم بدر: أتأذن لي فأخرج معك، أ مرِّض مرضاكم، وأداوي جرحاكم، لعل هللا ي ْهدي لي شهادة؟
 « .َقرِّي، فإنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ ي ْهِدي َلِك َشَهاَدةً »قال: 

 ا.حتى ماتت، وهرب وكانت أعتقت جارية لها وغالمًا عن َدبر منها، فطال عليهما، فغمَّاها في قطيفة
 فأتى عمر فقيل له: إن ورقة قتلها غالم ها وجاريتها وهربا.

ور  ا»فقام عمر في الناس فقال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يزور أمَّ ورقة ويقول:  ْنَطِلق وا َنز 
هيَدةَ  ِلبا.« الشَّ  وأ تي بهما َفص 

 داء قال: ليس لي مال.عن ابن عباس قال: لما أ سر العباس وطلَ منه الف
 الَفْضِل َفَأْيَن الَمال  الذي َوَضْعَته ِبَمكََّة ِحْيَن َخَرْجَت ِعْنَد أمِّ »فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 . «َوَلْيَس َمَعك َما أَحٌد، وق ْلَت: إن أ ِصْبت  ِفي َسَفِري َهذا َفِللَفْضِل َكَذا وأْنت م َكَذا وِلَعْبِدهللا َكَذا
 قال: والذي بعثك بالحق ما َعلم بهذا أحٌد من الناس غيري وغيرك، وإني أعلم أنك رسول هللا.

وقد روى محمد بن إسحاق: أن عمير بن وهَ جلس مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر بيسير 
 وهو في الحجر.

كان ابنه بمكة، و  وكان عمير من شياطين قريش، وكان يؤذي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه
وهَ ابن عمير في أسارى بدر، فذكر أصحاب القليَ ومصابهم فقال صفوان: وهللا ما في العيش بعده 

 من خير.



يعة  فقال له عمير: صدقت وهللا، أما وهللا لوال َديٌن عليَّ ليس له عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم الضَّ
 ، ابني أسير في أيديهم.بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي فيهم علة

 فقال صفوان: فعليَّ دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أسوتهم كأسوتهم. 

 

 قال عمير: فاكتم عليَّ شأني وشأنك.
 قال: أفعل.

ّم، ثم انطلق حتى قدم المدينة، فرآه عمر  حذ وس  باب  قد أناخ بعيره علىثم إن عميرًا أمر بسيفه فش 
المسجد متوشحًا السيف، فقال: هذا عدو هللا عمير قد جاء ما جاء إاّل لشر، وهو الذي َحّرش بيننا 

 وحَزرنا للقوم يوم بدر.
ثم دخل عمر على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا، هذا عدو هللا عمير قد جاء 

 متوشحًا سيفه.
فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلبََّبه بها وقال لرجال من األنصار: « . َعَليَّ  َفَأْدِخْله  »قال: 

 ادخلوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فاجلسوا عنده، واحذروا هذا الخبيث عليه، فإنه غير مأمون.
 

نقه قال: سيفه في ع ثم دخل به عمر على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما رآه وعمر آخذ بحمالة
 « .َأْرِسْله  َيا ع َمر، اْدن  َيا ع َمْير»

 فدنا ثم قال: انعم صباحًا، وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم.
اَلم  َتِحيَّة  أَْهِل الَجنَِّة، مَ »فقال رسول هللا:  ، السَّ اَء ِبَك َيا ا جَ َقْد َأْكَرَمَنا َّللاَّ  ِبَتِحيًَّة َخْيٌر ِمْن َتِحيََّتَك َيا ع َمْير 

؟  « .ع َمْير 
 قال: جئت  في فداء أسير لي في أيديكم فأحسنوا إليه.

ْيِف ِفي ع ن ِقَك؟»قال:   « .َفَما َبال  السَّ
 قال: قبحها هللا من سيوف وهل أغَنْت شيئًا.

ْقِني ِفي الذي ِجْئَت َله  »قال:   « .اْصد 
 قال: ما جئت إال لذلك.

َِ ِمن ق َرْيٍش، ث مَّ ق لَت: َلْواَل دَ َبْل َقَعْدَت أْنَت وَ »فقال:  ْيٌن َعَليَّ َصْفَواَن ِفي الِحْجِر، َفَذَكْرت َما أْصَحاَب الَقِلْي
ْقت َلِني، وَّللاَّ  تَ  َوِلي ِعَياٌل َلَخَرْجت  َحتَّى َأْقت َل م َحمًَّدا، َفَتَحمََّل َلَك َصْفَوان  بن  أَميََّة ِبَدْيِنَك َوِعَياِلَك َعَلى أنْ 

 « . َحاِئٌل َبْيِني َوَبْيَنكَ 



 

بك ، وهذا أمر لم يحضره إال أنا صفوان، فوهللا إني ألعلم ما فقال عمير: أشهد أنك رسول هللا قد كنا نكذِّ
 أتاك به إال هللا، فالحمد هلل الذي هداني لإِلسالم وساقني هذا المساق. ثم تشهد شهادة الحق.

 ففعلوا.« . َره  يْ فقَّه وا َأَخاك ْم ِفي ِديِنِه، وَعلِّم وه  الق ْرآَن، وأْطِلق وا َله  َأسِ »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ثم قال: يا رسول هللا، إني كنت جاهدًا في إطفاء نور هللا شديد األذى لمن كان على دين هللا، وإني أحَ 

أن تأذن لي فأقَدم مكة، فأدعوهم إلى هللا وإلى دين اإِلسالم، لعل هللا أن يهديهم، وإال آذيتهم في دينهم 
 كما كنت أؤذي أصحابك.
ان صفوان حين خرج عمير يقول لقريش: أبشروا بوقعة تأتيكم اآلن في أيام فأذن له، فلحق بمكة، وك

 تنسيكم وقعة بدر.
وكان صفوان يسأل عنه الركبان، حتى قدم راكَ فأخبره بإسالمه، فحلف أن ال يكلمه أبدًا، وال ينفعه بنفع 

 أبدًا.
 يه ناس.فلما قدم مكة أقام بها يدعو إلى اإِلسالم ويؤذي من خالفه، فأسلم على يد

 قال المصنف:
قال أبو الوفا بن عقيل: إقدام  الرسول صلى هللا عليه وسلم على اإِلعالم بالغائبات والمستقباَلت فيه 

 مخاطرة عظيمة، ألن األسود ومسيلمة فضحهما تخمينهما، فخرج الخبر على خالف ما َأخبرا به.
ٍَ {َسَيْصَلى َنارًا 3ش111ونبينا صلى هللا عليه وسلم يقول: }س  َذاَت َلَه

 
 (3)المسد: 

فلو أنه َأْسَلم كان في هذا ما فيه، وإنما طالع العواقَ، وذلك دليل على أنه كان شديد الثقة، فالحمد هلل 
الذي ثبته على ذلك، وأنه باٍن ال يخاف أن ينهدم بأمور توجَ التهم، وإنما هو صادر عن قادر على 

 اإِلتمام.
 

 الباب السادس عشر
 صخر له صلى هللا عليه وسلمفي إالنة ال

عن جابر قال: مكث النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه وهم يحفرون الخندق ثالثًا لم يذوقوا طعامًا، 
ْديًة من الجبل.   فقالوا: يا رسول هللا، إن ههنا ك 

 



وَها ِبالَماءِ »فقال رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم:   « .ر شُّ
 فضربها ثالثًا فصارت كثيبًا تنهال.« . ِبْسِم هللا»ثم أخذ الِمْعول وقال: 

 قال جابر: فحانت مني التفاتة، فإذا رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم قد َشدَّ على بطنه حجرًا.
 أخرجاه.

عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بحفر الخندق، فعرضت لنا صخرة في 
مكان من الخندق ال تأخذ فيها المعاول، فشكونا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فجاء فأخذ الِمعول 

، أ ْعِطْيت  َمَفاِتْيحَ َّللاَّ  أْكبَ »وضرب ضربة، فكسر ثلَث الحجر، وقال: « . ِبْسِم هللا»وقال:  اِم، وَّللاَّ  ر   الشَّ
ْمَر ِمْن َمَكاِني َهذا ْوَرَها الح   « .ِإنِّي أل ْبِصر  ق ص 

، أ ْعِطْيت  َمفَ »وضرب ضربة أخرى، فكسر ثلث الحجر وقال: « . ِبْسِم هللا»ثم قال:  اِتْيَح َفاِرٍس، َّللاَّ  َأْكَبر 
ْوَرَها الِبْيَض ِمْن َمَكاِني َهذاوَّللاَّ  ِإنِّي أَلْنظ ر  الَمَداِئَن   « .وأ ْبِصر  ق ص 

، أ ْعِطْيت  َمَفا»وضرب ضربة أخرى، فقطع بقية الحجر فقال: « ِبْسِم هللا»ثم قال:  ِتْيَح الَيَمِن، َّللاَّ  َأْكَبر 
 « .وهللا ِإنِّي أَلْنظ ر  ِإْيَواَن َصْنَعاَء ِمْن َمَكاِني َهذا

 
 الباب السابع عشر

 نين الجذع إليه صلى هللا عليه وسلمفي ذكر ح
عن جابر قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يخطَ إلى جذع نخلة، فقالت امرأة من األنصار 

 كان لها غالم نجار: يا رسول هللا، إن لي غالمًا نجارًا، أفال آمره يتخذ لك منبرًا تخطَ عليه؟
 « .بلى»قال: 

 يوم الجمعة خطَ على المنبر.قال: فاتخذ له منبرًا، فلما كان 
إنَّ َهذا َبَكى »قال: فأنَّ الجذع  الذي كان يقوم عليه كما يئنُّ الصبي، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: 

ْكرِ   « .ِلَما َفَقَد ِمَن الذِّ
عن الطفيل بن أ بي بن كعَ، عن أبيه قال: قلت: يا رسول هللا، هل لك أن أعمل لك منبرًا تقوم عليه 

 الجمعة حتى يراك الناس وت ْسمعهم خطبتك؟  يومَ 

 

 « .َنَعمْ »قال: 
ليه وسلم أن عفصنع له ثالَث درجات، فلما صنع المنبر ووضع في موضعه، وأراد رسول هللا صلى هللا 

، فنزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  يقوم على المنبر، فمرَّ إليه، خاَر الجذع  حتى كاد أن ينشقَّ



فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر. فلما هدم المسجد وغ ّير؛ أخذ ذلك الجذَع أبيُّ بن كعَ، 
 فكان عنده في داره حتى َبلي وأكلته األرضة، وعاد ر فاتًا.

عن أنس قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يخطَ يوم الجمعة إلى جنَ خشبة ي سند ظهره إليها، 
 « .اْبن وا ِلْي ِمْنبًرا»فلما كثر الناس قال: 

 فبنوا له منبرًا له عتبتان، فلما قام على المنبر يخطَ َحنَّت الخشبة إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
لمسجد، فسمعت الخشبة تحنُّ حنين الواله، فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها قال أنس: وأنا في ا

 فسكتت.
فكان الحسن إذا حدَّث بهذا الحديث بكى، ثم قال: يا عباد هللا، الخشبة  تحنُّ إلى رسول هللا صلى هللا 

 ئه.عليه وسلم شوقًا إليه، لمكانه من هللا عّز وجّل، فأنتم أحقُّ أن تشتاقوا إلى لقا
عن ابن عمر: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يخطَ إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، 

 فحنَّ الجذع، فأتى النبي صلى هللا عليه وسلم فمسحه.
 أخرجه البخاري.

عن ابن عباس: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يخطَ إلى جذع، فأتاه رجل رومي فقال: 
َ  َعَلْيهِ  اْصَنْع ِليْ »  « .ِمْنَبرًا َأْخط 

فصنع له منبره هذا الذي ترون، فلما قام عليه يخطَ حنَّ الجذع حنين الناقة إلى ولدها، فنزل إليه 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فضمَّه إليه فسكت، فأمر به أن ي ْدَفن ويحفر له. 

 

عن ابن ب ريدة، عن أبيه: أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا خطَ قام فأطال القيام، فكان يشق عليه 
قيامه، فأتى بجذع نخلة، فحفر له وأقيم إلى جنبه، فكان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا خطَ، وطال 

 ، فبصر به رجل كان ورد المدينة، فقال لمن يليه من الناس: لو أعلم أنالقيام عليه استند إليه فاتكأ عليه
 محمدًا َيْحمَدني في شيء يرف ق به لصنعت له مجلسًا يقوم عليه، فإن شاء جلس ما شاء، وإن شاء قام.

 
فوجد ه المراقي، فأ تي به فأمره أن يصنع له هذ« . اْيت وِني به»فبلغ ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: 

 النبي صلى هللا عليه وسلم في ذلك راحًة.
نع له، َجزع الجذع فحنَّ كما تحن النافة  فلما فارق النبي صلى هللا عليه وسلم الجذَع، وعمد إلى الذي ص 

 حين فارقه النبي صلى هللا عليه وسلم.
عليه وقال:  هفسمع بريدة عن أبيه: أن النبي صلى هللا عليه وسلم حين سمع الجذع رجع إليه فوضع يد



َك ِفي الَجنَِّة َفَتشْ » ْنَت، َوإْن ِشْئَت َفَأْغِرس  ْنَت ِفيِه َفَتك وَن َكَما ك  َرب  ِمْن اْخَتْر َأْن أَْغر َسَك ِفي الَمَكاِن الذي ك 
، َفَيْأك ل  أْوِلَياء  هللا ِمْن َثَمَرِتَك ـ َفعَ  ن  َنْبت َك، وت ْثِمر   « .ت  لْ أْنَهاِرَها َوع ي وِنَها، َفَيْحس 

 مرتين.« . َنَعْم َفَعْلت  »فزعم أنه سمع من النبي صلى هللا عليه وسلم وهو يقول: 
ََّ َأْن أَْغر َسه  ِفي الَجنَّةِ »فسئل النبي صلى هللا عليه وسلم فقال:   « .َأَح

عن أبّي بن كعَ، عن أبيه، قال: كان النبي صلى هللا عليه وسلم يصلي إلى جذع وكان عريشًا، وكان 
 خطَ إلى ذلك الجذع.ي

فقال رجل من أصحابه: أال نجعل لك شيئًا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس ويسمع الناس 
 خطبتك؟

 « .َنَعمْ »قال: 
 « . اْسك نْ »فصنع له ثالث درجات فقام عليها كما كان يقوم فأصغى إليه الجذع فقال له 

 

ْنتَ »ثم التفت، فقال:  وَن، وإْن َتَشْأ أِعْدَك َرْطًبا َكَما ك  اِلح  « . إْن َتَشْأ أَْغِرْسَك ِفي الَجنَِّة َفَيْأك ل  ِمْنَك الصَّ
فع إلى أبي فلم يزل عنده إلى أن أكلته فأختار اآلخرة على  الدنيا، فلما قبض النبي صلى هللا عليه وسلم د 

 األرضة.
قال ابن عقيل: ال ينبغي أن ي تعجََّ من حنين الجذع ومجيء األشجار إلى رسول هللا صلى هللا عليه 

ية رسول خاصوسلم، فإن َمْن َجعل في المغناطيس خاصيًة تجذب الحديد إليه، يجوز أن يجعل في ال
 تجذب إليه.

 
 الباب الثامن عشر

 في تسبيح الحصى في يده
عن أبي ذر: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جلس في مكان هو وأبو بكر، وعمر، وعثمان، فتناول 

النبي صلى هللا عليه وسلم سبع َحَصَيات فسبَّْحن، حتى سمعت لهن َحنينًا كحنين النحل، ثم وضعهن 
 فخرْسن.

 هن فوضعهن في يد أبي بكر فسبَّحن حتى سمعت لهن حنينًا كحنين النحل. ثم وضعهن فخرْسن.ثم أخذ
 ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر حتى سمع لهن حنينًا كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن.

 ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبَّحن حتى سمعت لهن حنينًا كحنين النخل، ثم وضعهن فخرْسن.
 



 سع عشرالباب التا
 في ستره عمن قصد أذاه من المشركين

ََّ {1ش111عن ابن عباس قال: }س ٍَ َوَت  َتبَّْت َيَدآ َأِبى َلَه
 (1)المسد: 

جاءت امرأة أبي لهَ إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ومعه أبو بكر، فلما رآها قال: يا رسول هللا، إنها 
 امرأة َبِذيَّة فلو قمَت ال تؤذيك.

 « .َلْن َتَراِني ِإنََّها»قال: 
 فجاءت فقالت: يا أبا بكر، صاحب ك َهَجاني بِشعره.

 قال: ال، ما يقول الشعر.
 قالت: أنت عندي مصدَّق وانصرفت.

 فقال: يا رسول هللا، إنها لم ترك.
 « .اَل، َلْم َيَزْل َمَلٌك َيْست ر ِني ِمْنَها ِبَجَناِحهِ »قال: 

 أبي سفيان. امرأة أبي لهَ هي: أم جميل بنت حرب أخت
 

 الباب العشرون 

 

 في دفع من أراد أذاه صلى هللا عليه وسلم من اإِلنس
عن جابر بن عبدهللا قال: َغَزْونا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِقَبل َنْجد، فلما قفل رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم قفلت  معهم، فأدرَكْته القائلة في واٍد كثير الِعَضاه، فنزل أصحاب  رسول هللا صلى هللا عليه 
 حت َسم َرة فعلَّق بها َسيفه.وسلم تحت الشجر، ونزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ت

قال جابر: فِنْمنا نومًة، ثم إذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعونا، فجئناه فإذا أعرابي عنده جالس، 
، َوه َو ِفي»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  َيِدِه َصْلتًا  إنَّ َهذا اْخَتَرَط َسْيِفي َوأَنا َناِئٌم، َفاْسَتْيَقْظت 

: َّللاَّ . َهو  َذا َجاِلٌس َفَقا  « .ل ِلي: َمْن َيْمَنع َك ِمنِّي؟ ق ْلت 
 ثم لم يعاقبه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 أخرجاه.
عن جابر بن عبدهللا قال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما رجع من غزاة بني محارب، جاءه رجل 

هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: َمْن يمنعك منِّي؟ يقال له غورث بن الحارث، حتى قام على رأس رسول 



ع َك ِمنِّي؟ ك ن َمْن َيْمنَ »فسقط السيف من يده فأخذه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال: « . هللا»قال: 
 « .َأَتْشَهد  أْن اَل اله ِإالَّ َّللاَّ ؟؟»قال: « . َخْيَر آِخذٍ 

 ن مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله.قال: ال، ولكن أعاهدك أن ال أقاتلك وال أكو 
 عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفِّر محمد وجهه فيكم بين أظهركم؟

 قال: فقيل: نعم.
 فقال: والالت والعزى، إْن رأيته يفعل ذاك ألطأنَّ على رقبته وألعفرّن وجهه في التراب.

 فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ عنقه.
 قال: فما فجأهم منه إال وهو َيْنكص على عقبيه ويتقي بيده، فقالوا له: ما لك؟

 قال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار وَهْواًل وأجنحة.
 « .َلْو َدَنا ِمنِّي الْخَتَطْفت ه ع ْضًوا ع ْضًوا»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 انفرد بإخراجه مسلم. 

 

الواقدي عن أشياخه قال: جاء الظهر يوم الفتح، فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالاًل أن حكى 
 يؤذن بالظهر فوق الكعبة، وقريش فوق الجبال وقد فرَّ وجوههم وتغيبوا.

فلما قال: أشهد أن محمدًا رسول هللا. يقول جويرية بن أبي جهل: لعمري، لقد رفع لك ِذكرك، أما الصالة 
 ووهللا ما نحَ َمن َقتل األحبة. فنصلي،

 وقال خالد بن أسيد: الحمد هلل الذي أكرم أبي فلم يسمع بهذا اليوم.
 وقال الحارث بن هشام: واثكاله ليتني متُّ قبل أن أسمع بالاًل ينهق فوق الكعبة

أبي  ةوقال الحكم بن أبي العاص: هذا والالت الحادث الجليل، يصيح عبد  بني َجَمح ينهق على َبِنيَّ 
 طلحة.

 
 وقال سهيل بن عمرو: إن كان هذا سخطًا هلل فسيغيره.

 وقال أبو سفيان بن حرب: أما أنا فال أقول شيئًا، ولو قلت شيئًا ألخَبرْته هذه الحصاة.
َأمَّا أْنَت َيا ف اَلن  »فأتى جبريل النبي صلى هللا عليه وسلم فأخبره خبرهم، فأقبل حتى وقف عليهم فقال: 

ْلتَ  ْلَت َكَذا َفق   « .َكَذا، وَأْنَت َيا ف اَلن  َفق 
 فقال أبو سفيان: أما أنا يا رسول هللا فما قلت  شيئًا.

 فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.



َنينًا: فذكرت أبي وعمي  عن عكرمة قال: قال شيبة بن عثمان: لما غزا النبي صلى هللا عليه وسلم ح 
 وَم أ ْدرك ثأري من محمد.قتَلهما عليٌّ وحمزة، فقلت: الي

َواظ من نار كأنه  فجئته ِمن َخْلفه، فدنوت منه ودنوت حتى لم َيْبق إال أن أ سوره بالسيف سورة ر فع إليَّ ش 
فوضع يده « . َبةَ َتَعاَل َيا َشيْ »البرق، فنكصت القهقرى، فالتفت إليَّ النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: 

َُّ إليَّ من سمعي وبصري. على صدري، واستخرج هللا الشيط  اَن من قلبي، فرفعت إليه بصري وهو أح

 

عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه، أن رجاًل من بني مخزوم قام إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
وفي يده ِفْهر يرمي به رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما أتاه وهو ساجد رفع يده وفيها الفهر ليدفع 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فيبست يده فرجع إلى أصحابه فقالوا: َجب ْنَت عن الرجل؟
قال: ال، ولكن هذا في يدي ال أستطيع أ رسَله. فتعجبوا من ذلك ووجدوا أصابعه قد يبست على الِفهر 

 فعالجوا أصابعه حتى خلصوها وقالوا هذا شيء يراد.
الحكم قالوا له: ما رأينا أعجَز منك في أمر رسول هللا صلى هللا  وروى أبو بكر بن أبي الدنيا في حديث

 عليه وسلم.
فقال: ال تلومونا لقد تواعدنا له، فلما دنونا منه سمعنا صوتًا خْلفنا ظننَّا أنه ما بقي بتهامة جبال إال 

فا والمروة التقتا فحالتا بيننا وبينه.  ألقيت، ثم تواعدنا ليلة أخرى فرأيت الصَّ
 

 ب الحادي والعشرون البا
 في كيفية هالك بعض من آذاه صلى هللا عليه وسلم

عن أنس قال: كان رجل نصراني فأسلم، وكان يقرأ البقرة وآل عمران. وكان يكتَ للنبي صلى هللا عليه 
 وسلم، فعاد نصرانيًا وكان يقول: ما يدري محمد إال ما كتبت له.

عن  ض، فقالوا: هذا فعل  محمد وأصحابه لّما هرب منه نبشوافأماته هللا، فدفنوه، فأصبح وقد لفظته األر 
صاحبنا. فألقوه فحفروا له وأعمقوا فأصبح وقد لفظته األرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا 

على صاحبنا. فحفروا له وأعمقوا ما استطاعوا، فأصبحوا وقد لفظته األرض فعلموا أنه ليس من الناس 
 فألقوه.

 ِإنَّا َكَفْيَناَك اْلم ْسَتْهِزِءيَن {95ش15ون قوله تعالى: }سقال المفسر 
 (95)الحجر: 

بّين أنهم قوم كانوا يستهزئون برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبالقرآن، فأتى جبريل رسوَل هللا صلى هللا 



 كيف تجد هذا؟ :عليه وسلم يومًا والمستهزئون يطوفون بالبيت، فمرَّ بهم الوليد بن المغيرة. فقال جبريل
 « .ِبْئَس َعْبد  هللا»قال: 

فيت.   قال: قد ك 

 

وأومأ إلى ساقه فمرَّ برجل يريش َنباَل، فتعلقت شظية من نبله بإزاره، فمنعه الكْبر أن ي َطامن لينزعها 
 فمرض فمات.

 العاص بن وائل، فقال جبريل: كيف تجد هذا؟ومرَّ 
 فأشار إلى أخمص قدمه فمات.« . ِبْئَس َعْبد  هللا»قال: 

 ومرَّ األسود بن عبد يغوث فقال: كيف تجد هذا؟
 فأشار إلى بطنه فمات َحَبنًا.« . بئس عبد هللا»قال: 

 ومرَّ الحارث بن قيس فقال: كيف تجد هذا؟
 فأومأ إلى رأسه فانتفخ رأسه فمات.« . ِبْئَس َعْبد  هللا»قال: 

 قال عكرمة: هلك المستهزئون قبل بدر.
 قال ابن السائَ: هلكوا في يوم وليلة.

 
 الباب الثاني والعشرون 

 في دفع من قصد أذاه صلى هللا عليه وسلم من الشياطين
 الَباِرَحَة َفَقَطَع َعَليَّ َتَفلََّت َعَليَّ ِإنَّ ِعْفِرْيتًا ِمَن الِجنِّ »عن أبي هريرة: أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

وا ت  َصاَلِتي، َفَأْمَكَنِني َّللاَّ  ِمْنه  َفَذَعتُّه  َوَأَرْدت  أْن َأْرِبَطه  ِإَلى َساِرَيٍة ِمْن َسَواِري الَمْسِجِد َحتَّى  وا َفَتْنظ ر  ْصِبح 
لُّك ْم َأْجَمع وَن، َفَذَكْرت  َدْعَوَة َأِخي س   َْ ِلى م ْلكًا الَّ َينَبِغى 35ش38َلْيَماَن }سِإَلْيِه ك  َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلى َوَه

ن َبْعِدى? ِإنََّك َأنَت اْلَوهَّاب  {  ألًَّحٍد مِّ
 (35)ص: 

 « .َفَرَدْدت ه  َخاِسئاً »قال: «. 
 ومعنى فَذَعتُّه: خنقته.

َبيش: كيف صنع رسول هللا م ليلة كاَدْته صلى هللا عليه وسل عن أبي التَّياح قال: قلت لعبد الرحمن بن ح 
 الشياطين؟

قال: تحدَّرت عليه الشياطين تلك الليلة من الجبال واألودية يريدون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 



وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فجاءه جبريل 
 فقال: يا محمد، قل.

 « . ا َأق ول  مَ »فقال: 

 

لَِّها ِمْن َشرِّ َما َخَلَق َوَذَرَأ َوَبَرَأ، وِمْن َشرِّ َما َيْنِزل  ِمَن اق ْل: أَع وذ  ِبَكِلَماِت هللا التَّامَّ »قال:  لَسَماِء َوِمْن اِت ك 
« َخْيٍر َيا َرْحمان  بِ  َشرِّ َما َيْعرِّج  ِفْيَها، َوِمْن َشرِّ ِفَتِن اللَّْيِل َوالنََّهاِر، َوِمْن َشرِّ ك لِّ َطاِرٍق )إالَّ َطاِرقًا( َيْطر ق  

. 
 ل: فطفئت نارهم وهزمهم هللا تعالى.قا
 

 الباب الثالث والعشرون 
 في بيان أنه كان له صلى هللا عليه وسلم شيطان

عن عائشة قالت: خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لياًل فِغْرت عليه، فجاء فعرف ما أصنع فقال: 
 « .َما َلِك َيا َعاِئَشة ، أَِغْرِت؟»

 على مثلك.قالت: وما لي ال يغار مثلي 
 « .َأَفَأَخَذِك َشْيَطان ِك؟»قال: 

 قلت: أومعي شيطان؟
 « .َنَعمْ »قال: 

 قلت: ومع كل إنسان؟
 « .َنَعمْ »قال: 

 قلت: ومعك يا رسول هللا؟
 « .َنَعْم، َلِكنَّ َربِّي أََعاَنِني َعَلْيِه َفَأْسَلمَ »قال: 

 انفرد بإخراجه مسلم.
 لميم، إال سفيان بن ع َيينة قال: فأسلم، بضمها وليس بصحيح؛ ألنهبفتح ا« أسلمَ »وأكثر الرواة يقولون: 

 «.فال يأمرني إال بخير»في بعض األلفاظ قال: 
ْلت  َعَلى آَدَم ِبَخْصَلَتْيِن: َكاَن َشيْ »عن ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  َطاِني َكاِفرًا ف ضِّ

 « .ْونًا َعَلْيهَلَم، َوك نَّ أْزَواِجي َعْوَنًا ِلي. وَكاَن َشْيَطان  آَدَم َكاِفرًا وَكاَنْت َزْوَجت ه  عَ َفَأَعاَنِني َّللاَّ  َعَلْيِه َفَأسْ 
 



 الباب الرابع والعشرون 
 في دفع أذى الهوام عنه صلى هللا عليه وسلم

اء غراب، ج عن أبي أمامة قال: دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بخفَّيه يلبسهما، فلبس إحداهما ثم
 فاحتمل األخرى، فرمى بها فخرجت منها َحيَّة.

فَّْيه حتَّ »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  َماَمْن َكاَن ي ْؤِمن  ِباهلل والَيْوِم اآلِخِر َفاَل َيْلِبْس خ  « ى َيْنف َضه 
 . 

 

 
 الباب الخامس والعشرون 

 في إعادته عين بعض أصحابه صلى هللا عليه وسلم وقد خرجت فاستقامت
عن الهيثم بن عدّي، عن أبيه قال: أصيبت عين  أبي َقَتادة بن النعمان الظُّفري يوم أ حد، فأتى النبيَّ 

 « .َيا َأَبا َقَتاَدة؟ َما َهذا»صلى هللا عليه وسلم وهي في يده فقال: 
 قال: هذا ما ترى يا رسول هللا.

 . «إن ِشْئَت َصَبْرَت َوَلَك الَجنََّة، وإْن ِشْئَت َرَدْدت َها َوَدَعْوت  َّللاََّ َلَك َفَلْم َتْفِقْد ِمْنَها َشْيئاً »قال: 
أعور  ساء، إن يقلنقال: يا رسول هللا، إن الجنة لجزاء جزيل وعطاء جليل، ولكني رجل م ْبتلى بحَ الن

 فال ي رْدنني، ولكن تردها لي وتسأل هللا لي الجنة.
ت ثم أخذها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده فأعادها إلى موضعها، فكان« . َأْفَعل  َيا َأَبا َقَتاَدةَ »فقال: 

 أحسن عينيه إلى أن مات، ودعا هللا له بالجنة.
 فقال له عمر: َمْن أنت يا فتى؟ قال: فدخل ابنه  على عمر بن عبد العزيز

 فقال:
 أنا ابن  الذي سالت على الخد عين ه
 فر دَّت بكفِّ المصطفى أحسن الرَّد

 فعادت كما كانت ألحسن حالها
ََ ما َيدِّ   فيا ح سَن ما عْيٍن ويا طي

 فقال عمر: بمثل هذا فليتوسل إلينا المتوسلون.
 ثم قال:

 تلك المكارم ال َقْعَبان من لبنٍ 



 َبا بماٍء فعاَدا بعد  أبواالَ ِشي
 

 الباب السادس والعشرون 
 في كالم الجدار بحضرته صلى هللا عليه وسلم

َيا »عن أبي أسيد )الساعدي( الَبْدري: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلَ: 
 « .ِلْي ِفْيك ْم َحاَجةً  َأَبا الَفْضِل، اَل َتِرْم َمْنِزَلَك َغًدا أْنَت َوَبن وَك، َفِإنَّ 

اَلم  َعَلْيك مْ »فانتظروه فجاء فقال:   « .السَّ
 قالوا: وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته.

 « .َكْيَف أْصَبْحت ْم؟»قال: 
 قالوا: بخير.

 قالوا: كيف أصبحت يا رسول هللا؟
 « . ِبَخْيٍر َأْحَمد  َّللاََّ »قال: 

 

ْم ِإَلى َبْعضٍ »فقال:  ك   ثالثًا.« . َتَقاَرب وا ِلَيْزَحْف َبْعض 
ْيِتي، الله مَّ اْست ْره ْم وَهؤ اَلِء أَْهل  بَ َهذا الَعبَّاس  َعمِّي َوِصْنو َأِبي، »فلما َأْمَكنوه اشتمل عليهم بمالءته وقال: 

 « .ِمَن النَّاِر َكَسْتِري إيَّاه ْم ِبَماَلَءِتي َهذه
فَّة الباب وحوائط البيت آمين ثالثًا.  قال: فأمَّنت أ ْسك 

 
 الباب السابع والعشرون 

 في تكليم الظبية له صلى هللا عليه وسلم
 صلى هللا عليه وسلم بظبية مربوطة إلى خباء فقالت: يا رسول عن أبي سعيد الخدري قال: َمرَّ رسول هللا

لَّني حتى أذهَ فأرضع خْشفّي ثم أرجع فتربطني.  هللا، ح 
ه، فحلَّها، فما فأخذ عليها فحلفت ل« . َصْيد  َقْوٍم َوَرِبْيَطة  َقْومٍ »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

في ضرعها، فربطها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ثم أتى  مكثت إال قلياًل حتى جاءت وقد نفضت ما
 خباَء أصحابها فاستوهبها منهم، فوهبوها له، فحلها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

عن ابن عباس قال: مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم في بعض شأنه، فإذا هو بظبية في 
 « .َما َشْأن ِك؟»وقال:  رحل قوم، فنادته: يا رسول هللا. فوقف،



ني.  قالت: إن لي ِخْشفين، وهما جياع فأطلْقني ألنطلق فأرويهما وأرجع إليك فتشدَّ
 « .َأَتْفَعِلْيَن؟»قال: 

ار.  قالت: نعم، وإال يعذبني هللا عذاب الَعشَّ
رقَّ ف فحلها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وجلس مكانه، فما لبث أن جاءت وضرعها فارغ من اللبن،

 لها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستوهبها من الرجل فوهبها له فأطلقها.
عن أم سلمة قالت: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الصحراء، فإذا مناد ينادي: يا رسول هللا. 

 فالتفت فلم ير شيئًا. ثم التفت فإذا ظبية موثوقة فقالت: يا رسول هللا، أدن  مني.
 « .َهْل َلِك ِمْن َحاَجٍة؟»ها فقال: فدنا من

 قالت: نعم، إن لي ِخْشفين في ذلك الجبل، فحلَّني حتى أذهَ فأرضعهما ثم أرجع إليك. 

 

 « .َوَتْفَعِلْيَن؟»قال: 
ار إن لم أفعل.  قالت: عذبني هللا عذاب العشَّ

فَأطلقها فذهبت فأرضعت خشفيها ثم رجعت، فأوثقها النبي صلى هللا عليه وسلم، وانتبه األعرابي فقال: 
 ألك حاجة يا رسول هللا؟

 قها فذهبت تعدو وتقول: أشهد أن ال إله إال هللا وأنك رسول هللا.فأطل« . َنَعْم ن ْطِلق  َهِذه»قال: 
 

 الباب الثامن والعشرون 
 في كالم الضَ لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ه يريد أن يجيء إلى أهله فيذبحه ويشويه ويأكله، فإذا  مِّ عن ابن عمر: أن أعرابيًا صاد َضبَّا فجعله في ك 
 اعة؟هو بجماعة، فقال: ما هذه الجم

 قالوا: على رجل يذكر أنه نبي، وهو محمد بن عبدهللا.
فجاء حتى شّق الناس، ثم أقبل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: والالت والعزى، ما سّلمت  

يني قومي الَعج ول لعجْلت عليك فقتلتك، فَسَرْرت بقتلك  على ذي م ْهجة أبغض إليَّ منك، ولوال أن ي سمِّ
َُّ آلهتنا.األسوَد واأل  بيض، وأرجت  بني هاشم وغيرهم، إذ تس

َلْيٍم، َما َحَمَلَك َعَلى الذي ق ْلَت َوَلْم ت كْ »فعرفه النبي صلى هللا عليه وسلم فقال:  ِرْمِني في َيا َأَخا َبِني س 
 « .َمْجِلِسي؟

 يديه. َ بينقال: وَثَكَلْتني أيضًا الالت والعزى، ال آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الضَ. فطرح الض



 فقال عمر: ايذن لي أضرب عنقه.
 « .َأما َعِلْمَت أنَّ الَحِلْيَم َكاَد َيك ون  َنِبياً »فقال: 

َُّ »ثم أقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الضَ، فقال له:   « .َيا َض
 قال: لبَّيك وَسْعديك. لسان عربي مبين ي ْفهم القوم جميعًا.

َُّ َمْن »فقال له:  ؟َيا َض  « .َتْعب د 
ه، وفي األرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار  قال: الذي في السماء عرش 

 عقابه.
 « .َفَمْن َأَنا؟»قال: 

 قال: رسول رب العالمين، وخاتم النبيين، قد أفلح من صدَّقك، وخاب من كذبك. 

 

قال األعرابي: ال أبتغي أثرًا بعد عين أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله 
تيتك وما على وجه األرض أحد هو أبغض  إليَّ منك، بَشْعري، وَبَشري، وسرِّي، وعالنيتي، وهللا لقد أ

 وألنت اآلن أحَ إلي من سمعي، وبصري، ووالدي، وولدي.
 « .الَحْمد  ِد الذي َهَداَك ِبيْ »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ية، فإذا هو بضَ، فاصطاده ثم جعل َليم يتبدَّى في البرِّ في  هعن ابن عباس قال: خرج أعرابي من بني س 
كمه، ثم جاء إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فناداه: يا محمد، أنت الساحر، ولوال أني أخاف أن قومي 

 يسموني الَعج ول لضربتك بسيفي هذا.
َحِلْيم  يكون  اْجِلْس َأَبا َحْفٍص، َفَقْد َكاَد ال»فوثَ له عمر ليبطش به، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: 

 « .َنِبّياً 
 . «أْسِلْم َتْسَلم  ِمَن النَّارِ »فت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى األعرابي، فقال له: ثم الت

ََّ من كمه. فوّلى الضَ هاربًا،  فقال: والالت والعزى ال أومن حتى يؤمن بك هذا الضَ. ثم رمى الض
َُّ َأْقِبلْ »فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   «.ْن َأَنا؟مَ »قال له: فأقبل، ف« . أيَُّها الَض

 
 قال: أنت محمد بن عبدهللا بن عبد المطلَ، ثم أنشَأ الضَ يقول:

 أال يا رسوَل هللا إنك صادقٌ 
 فبوركَت َمْهديًا وبوركَت هاِدَيا
 َشَهْرَت لنا ديَن الحنيفِة بعدما



 عَبْدنا كأمثال الَحِمير الطواغيا
 فيا خيَر َمْدعَو ويا خيَر م ْرسل

 اإِلنس لبَّْيك داعَياإلى الجن ثم 
 أتيَت ببرهاٍن من هللا واضحٍ 

 فَأصبحَت فينا صادَق القول واعَيا
 فبوركت في األحوال حيًّا وَميِّتاً 
 وبوركت مولودًا وبوركت ناشَيا 

 

ية ثم أتيت به في كمّ  ٌَّ اصطدته من البرِّ كلم محمدًا ي، يثم سكت الضَ، فقال األعرابي: واعجبًا ض
بهذا الكالم ويشهد له بهذه الشهادة أنا ال أطلَ أثرًا بعد عين، أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن محمدًا 

َوًرا مِ »عبده ورسوله. فأسلم وحسن إسالمه. ثم التفت إلى أصحابه. فقال:   « .َن الق ْرآنِ َعلِّم وا اأَلْعَراِبيَّ س 
 فصل

 من المعجزات لم ي ْنقل نقَل التواتر.فإن قال قائل: ما رويتم 
 قلنا: مجموع الوقائع يورث علمًا ضروريًا كشجاعة علَي وج ود حاتم.

 ثم عندنا القرآن الذي ال ي ْرتاب فيه، فمعجزه قائم أبدًا يناِدي على منار التحدي: } َفْأتوا بسورة من مثله{ .
 ر األدلة.عفه، وإقرار أهل الكتاب بصفته من أكبثم إذعان الملك لنبينا صلى هللا عليه وسلم مع فقره وض

 
 الباب التاسع والعشرون 

 في إجابته صلى هللا عليه وسلم اليهود على مسائل ال يعلمها إال نبي
عن أنس أن عبدهللا بن سالم أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َمْقدمه المدينة، فقال: يا رسول هللا، إني 

 لمهن إال نبي.سائلك عن ثالث خصال ال يع
 « .َسلْ »قال: 

 قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول ما يأكل منه أهل الجنة؟ ومن أين ي ْشبه الولد  أباه وأمه؟
 « .َأْخَبَرِني ِبِهنَّ ِجْبِرْيل  آِنفاً »فقال رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 قال: ذاك عدو اليهود من المالئكة.
ل  أْشَراط  »قال:  ل  َما َيْأك ل  ِمْنه َأمَّا أوَّ ر ه ْم إلى الَمْشِرِق َتْخر ج  ِمَن الَمْغِرِب. َوَأمَّا َأوَّ اَعِة: َفَناٌر َتْحش  أْهل   السَّ

 « .الَجنَِّة َفِزَياَدة  َكِبِد الح ْوتِ 



، وإذا سَ  وأما َشَبه  الَوَلِد أَباه َوأمَّه: َفِإذا َسَبَق َماء  الرَّج ل  َماَء الَمْرَأِة َنَزَع إلْيهِ » ِل الَوَلد  َبَق َماء  الَمْرَأِة َماَء الرَّج 
 « .َنَزَع الَوَلد  إلْيَها

 فقال: أشهد أن ال إله إال هللا وأنك رسول هللا. 

 

ال: يا رسول هللا، إن اليهود قوٌم ب ْهت، وإنهم إن يعلموا بإسالمي َيْبهتوني عندك، فأرسل إليهم ثم ق
 فاسأْلهم عن أيِّ رجل ابن  سالم فيكم.

ٍل ابن  َساَلَم ِفْيك م؟»فأرسل إليهم فقال:   « .أيُّ َرج 
 قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وعالمنا وابن عالمنا، وأَفَقهنا وابن أفقهنا.

 « .َأَرَأْيت ْم ِإْن َأْسَلَم َعْبد هللا؟»ل: قا
 قالوا: أعاذه هللا من ذلك

 قال: فخرج ابن  َساَلم فقال: أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدًا رسول هللا.
نا، وابن شرنا، وجاهلنا، وابن جاهلنا.  فقالوا: شرُّ

 فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول هللا.
 انفرد بإخراجه البخاري.

ن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالوا: يا أبا القاسم، نحن نسألك ع
 عن خمسة أشياء، فإن أنت أنبأتنا بها عرفنا أنك نبي واتبعناك.

ْيِن َجلَ َقاَل َذِلَك َبْيِنى َوَبْيَنَك َأيََّما األٌّ 28ش28قال: فأخذ عليهن ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا: }س
 َقَضْيت  َفاَل ع ْدَواَن َعَلىَّ َوَّللاَّ  َعَلى َما َنق ول  َوِكيٌل {

 (28)القصص: 
. 

ثنا عن عالمة النبي.  قالوا: حدِّ
 « .َتَنام  َعْيَناه  َواَل َيَنام  َقْلب ه»قال: 

 قالوا: أخبرنا كيف تؤنِّث المرأة، وكيف ت ذكر؟
 

ِل َماَء الَمْرأَِة أ ذَكَرْت َيْلَتِقي الَماَءاِن َفِإْن عَ »قال:  ِل أ ِنثَّْت، وِإْن َعاَل َماء  الرَّج   . «اَل َماء  الَمْرَأِة َماَء الرَّج 
 قالوا: صدقت.

 قالوا: ما حرَّم إسرائيل على نفسه.



ْوَمَهامَ َكاَن َيْشَتِكي ِعْرَق النََّساِء، َفَلْم َيِجْد َشْيئًا ي الِئم ه  إالَّ ألَباَن اإِلْبِل، َفَحرَّ »قال:   « . ل ح 
 قالوا: صدقت.

 قالوا: أخبرنا ما هو الرعد.
ف  »قال:  َحاَب وي َصرِّ َحاِب ِبَيِده َأْو ِفي َيِده ِمْخَراٌق ِمْن َناٍر َيْزج ر  ِبه السَّ ٌل بالسَّ ه َحْيث  َمَلٌك ِمَن الَماَلِئَكِة م َوكَّ

 « .َأَمَره  َّللاَّ  َتَعاَلى
 ي سمع؟ قالوا: فما هذا الصوت الذي 

 

 « .َصْوت ه  »قال: 
 قالوا: صدقت.

إنما بقيت واحدة وهي التي إن أخبرتنا بها اتبعناك، إنه ليس من نبي إال يأتيه ملك بالخبر من السماء، 
 فمن يأتيك بالخبر من صاحبك؟

 « .ِجْبِرْيل  »قال: 
نا من المالئكة، لو قلت ميكائيل الذي ينزل قالوا: جبريل ذ اك الذي ينزل بالحرب والقتال، ذاك عدوُّ

 بالرحمة والنبات والقطر
ًقا لَِّما بَ 97ش2فأنزل هللا تعالى: }س َله  َعَلى َقْلِبَك ِبِإْذِن َّللاَِّ م َصدِّ وًّا لِِّجْبِريَل َفِإنَّه  َنزَّ ْيَن َيَدْيِه ق ْل َمن َكاَن َعد 

 َوب ْشَرى ِلْلم ْؤِمِنيَن { َوه ًدى
 (97)البقرة: 

 اآلية.
عن عبدهللا قال: مرَّ يهودي برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يحدث أصحابه. فقالت قريش: يا 

 يهودي، إن هذا يزعم أنه نبي.
 قال: ألسألنه عن شيء ال يعلمه إال نبي.

 ؟قال: فجاء حتى جلس، ثم قال: يا محمد، مم يخلق اإِلنسان
ِل َفن ْطَفٌة »قال:  ِل وِمْن ن ْطَفِة الَمْرَأِة، فَأمَّا ن ْطَفة  الرَّج  ، ِمْن ن ْطَفِة الرَّج  َل ي ْخَلق  ، ِمَن ك  ِلْيَظٌة ِمْنَها غَ َيا َيه وِديُّ

م  واللَّْحم   ، وأمَّا ن ْطَفة  الَمْرَأِة َفن ْطَفٌة َرِقْيَقٌة ِمْنَها الدَّ  َ  « .الَعْظم  والَعَص
 اليهودي فقال: هكذا كان يقول َمْن َقْبلك.فقام 

عن َثْوبان مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: كنت قائمًا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
فجاء َحْبر من أحبار اليهود فقال: السالم عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد ي ْصرع منها، فقال: ِلَم 



 تدفعني؟
 رسول هللافقلت: أال تقول يا 

 فقال اليهودي: إنما أدعوه باسمه الذي سماه به أهله.
 

 « .إنَّ اْسِمي م َحمٌَّد الذي َسمَّاِني ِبه أْهِلي»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 فقال اليهودي: جئت أسألك.

ْثت َك؟»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   « .َهْل َيْنَفع َك َشْيٌء إْن َحدَّ
 أسمع بأذني. قال:

 « . َسلْ »فنكث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعوٍد معه. فقال: 

 

 فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل األرض غير األرض والسموات؟
 « .ْوَن الِجْسرِ في الظُّْلَمِة د  »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 قال: فَمْن أول الناس إجازًة؟
 « .ف َقَراء  الم َهاِجِرْينَ »قال: 

 قال اليهودي: فما ت ْحفتهم حين يدخلون الجنة.
 « .ِزَياَدة  َكِبِد النُّْونِ »قال: 

 قال: فما غذاؤهم في أثرها.
ْم َثْور  الَجنَِّة الذي َكاَن َيْأك ل  ِمْن أْطرَ »قال:   « .اِفَهاي ْنَحر  َله 

 قال: فما شرابهم عليه؟
 « .ِمْن َعْيٍن ِفْيَها ت َسمَّى َسْلَسِبْيالً »قال: 

 قال: صدقَت.
 قال: وجئت أسألك عن شيء ال يعلمه أحد من األرض إال نبي أو رجل أو رجالن.

ْثت َك؟»قال:   « .َيْنَفع َك إْن َحدَّ
 قال: أسمع بأذني، جئت أسألك عن الولد.

ِل َمِنيَّ الَمْرَأِة أْذَكَر ِبإْذِن هللاَماء  الرَّ »قال:  ، َفإَذا اْجَتَمَعا َفَعاَل َمِنيُّ الرَّج  ِل أْبَيض  َوَماء  الَمْرَأِة أْصَفر  ، وإذا ج 
ِل أنَّثا ِبإْذِن هللا  « .َعاَل َمِنيُّ الَمْرَأِة َمِنيَّ الرَّج 

 فقال اليهودي: لقد صدقَت، وإنك لنبي. ثم انصرف.



 ِمْنه، ث مَّ َلَقْد َسَأَلِني َهذا َعْن الذي َسَأَلِني َعْنه َوَما ِلْي ِعْلٌم ِبَشيءٍ » صلى هللا عليه وسلم: فقال رسول هللا
 « .َأَتاِني َّللاَّ  ِبه

 انفرد بإخراجه مسلم.
 

 الباب الثالثون 
 في رؤيته األشياء من وراء ظهره صلى هللا عليه وسلم

ْوا »عليه وسلم ي ْقبل علينا بوجهه قبل أن يكبِّر، فيقول: عن أنس قال: كان رسول هللا صلى هللا  َتَراصُّ
 « .واْعَتِدل وا، فِإنِّي أَراك ْم ِمْن َوَراِء َظْهِري 

ا َيْخَفى َعَليَّ َهْل َتَرْوَن ِقْبَلِتي َها ه َنا، َفَوهللا مَ »عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
وَعك ْم َواَل رَ   « .ك وَعك ْم، ِإنِّي أَلَراك ْم ِمْن َوَراِء َظْهِري خ ش 

 الحديثان في الصحيحين. 

 

ف وَف، َفِإنِّي َأَراك ْم ِمْن َخْلِف َظهْ : »عن أنس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  « .ِري َأِقْيم وا الصُّ
 

 الباب الحادي والثالثون 
 في أنه صلى هللا عليه وسلم كان يرى في الظلمة كما يرى في الضوء

عن عائشة رضي هللا عنها قالت: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرى في الظْلمة كما يرى في 
 الضوء.

 
 لثاني والثالثون الباب ا

 في إجابة دعائه صلى هللا عليه وسلم
؟»عن سهل بن سعد: أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال يوم خيبر:  ٍَ  . «أْيَن َعِليَّ ْبَن َأِبي َطاِل

 فقيل: هو يشتكي عينيه.
رىء كأن لم بفأتي به فبصق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في عينيه ودعا له، ف« َفَأْرِسل وا ِإَلْيه»قال: 

 يكن به وجع.
 أخرجاه.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان أبي َيْسم ر مع علي، وكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء 



وثياب الشتاء في الصيف. فقيل: لو سألَته فسأله، فقال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث إليَّ وأنا 
َْ عنه الله»رسول هللا، إني أرمد  العين. فتفل في عيني وقال:  َأْرَمد  العين يوَم خيبر، فقلت: يا م أذِه

 فما وجدت  َحرَّا وال بردًا منذ يومئذ.« . الحرَّ والبردَ 
عن َيْعلى بن م رَّة قال: خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في سفر، حتى إذا كنا ببعض الطريق 

يا رسول هللا، هذا أصابه داء يؤخذ في النوم ما أدري كم مررنا بامرأة جالسة معها صبي لها، فقالت: 
 مرة.

ِبْسِم » فدفعته إليه. فجعله بينه وبين واسطة الرَّحل، ثم فغر فاه فتفل فيه ثالثًا، وقال:« . َناِوِلْيِنْيهِ »قال: 
« ذا الَمَكاِن َفَأْخِبِرْيَنا َما َفَعلَ َنا ِفي الرَّْجَعِة ِفي هَ هللا َيا َعْبَدهللا، اْخَسْأ َيا َعد وَّ هللا، ث َم َناَوَلَها ِإيَّاه ، َوَقاَل: الِقيْ 

. 
 .  «َما َفَعَل َصِبيُِّك؟»قال: فذهبنا ورجعنا، فوجدناها في ذلك المكان معها شياه ثالث. فقال: 

 

 قالت: والذي بعثك بالحق ما حَسْسنا منه شيئًا حتى الساعة، فاجتِرْر هذه الغنم.
ْذ ِمْنَها َواِحَدًة َور دَّ الَبِقيَّةَ »قال:   « .اْنِزْل َفخ 

ه ب عن ابن عباس أن امرأة جاءت بولدها إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فقالت: يا رسول هللا، إن
 َلَممًا، وإنه يأخذه عند طعامنا.

قال: فمسح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدره ودعا، فَثعَّ ثعَّة، فخرج ِمن فيه مثل  الَجْرو األسود. 
 فسعى.

 عن أنس بن مالك قال: أصابت الناَس َسنٌة على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
، على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال: يا رسول هللا فبينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يخطَ

، وجاع العيال، فادع  هللا أن يسقينا.  هلك المال 
فرفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يديه وما في السماء َقَزَعٌة، فثار السحاب  أمثال الجبال، ثم لم ينزل 

 عن منبره حتى رأينا المطر يتحاَدر  على لحيته.
 م ِطْرنا يوَمنا، وِمن الغد، وبعَد الغد، والذي يليه إلى الجمعة األخرى.قال: ف

 
م البناء وغرق المال فادع هللا لنا.  فقام ذلك األعرابي أو رجل غيره فقال: يا رسول هللا، تهدَّ

 « .الله مَّ َحَواَلْيَنا َواَل َعَلْيَنا»فرفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يَده وقال: 
جعل يشير بيديه إلى ناحية من السماء إال انفرجت، حتى صارت المدينة في مثل الَحْوَبة حتى  قال: فما



 سال الوادي قناة شهرًا.
 قال: ولم يجىء أحد إال حدَّث بالَجْود.

 أخرجاه.
 عن أنس بن مالك أنه سئل: هل كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء؟

، فادع  قال: نعم، بينا هو في جمعة يخطَ الناس، فقيل له: يا رسول هللا، قحط المطر، وَأْجَدبت األرض 
 هللا عز وجل. 

 

لشاب افرفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه، فاستسقى وما في السماء سحابة، فما قضينا الصالة حتى إن 
القريَ الدار لي همُّه الرجوع  إلى أهله، فدامت جمعة، فلما كانت الجمعة األخرى قالوا: يا رسول هللا، 

 تهدَّمت البيوت، واحتبس الرُّكبان، وهلك المال.
م رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم قال بيده هذا، ففرَّق بين يديه:   « .اَواَلْيَنا َواَل َعَلْينَ الله مَّ حَ »فتبسَّ

طت عن المدينة.  قال: فتكشَّ
عن عائشة بنت سعد: أن أباها حّدثها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نزل واديًا َدْهسًا ال ماء به، 

وسبقه المشركون إلى الق لَ فنزلوا عليها، وأصاب المسلمين العطش، فشكوا إلى رسول هللا صلى هللا عليه 
، وقال بعض الم  نافقين: لو كان نبّيًا كما يزعم الستسقى لقومه كما استسقى موسى.وسلم ونجَم النفاق 

 « .َأَو َقْال ْوَها َعَسى َأْن َيْسِقَيك مْ »فبلغ ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: 
ِمْنه  َرَذاذًا َقْد ق ِطَع  االله مَّ َجلِّْلَنا َسَحابًا َكِثْيفًا م ْغَدْوِدقًا َتْضَحك  ِمْنه  اأَلْرَجاء  ت ْمِطر نَ »ثم بسط كفيه وقال: 

اقًا، َيا َذا الَجاَلِل واإِلْكَرامِ   « .َسْجاًل َنعَّ
فما ردَّ يديه من ردائه حتى أظلتنا سحابة تتلون في كل صفٍة وصَف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من 

 صفات السحاب.
ب الناس وأفعم السيل  الوادي، فشر قال: ثم أ مطرنا الضروَب التي قالها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

 وارتووا.
َدْييبية، هبط إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ثمانون رجاًل  عن أنس قال: لما كان يوم الح 

من أهل مكة في السالح من ِقَبل جبل التنعيم، يريدون ِغرَّة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فدعا عليهم، 
َوه َو الَِّذى َكفَّ َأْيِدَيه ْم َعنك ْم َوَأْيِدَيك ْم َعْنه م 24ش48عنهم ونزلت هذه اآلية: }س وأخذوا مال عفان فعفا

 ِبَبْطِن َمكََّة ِمن َبْعِد َأْن َأْظَفَرك ْم َعَلْيِهْم َوَكاَن َّللاَّ  ِبَما َتْعَمل وَن َبِصيرًا { 

 



 
 (24)الفتح: 

. 
عن عمرو بن َأْحَطَ قال: استسقى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ماًء، فأتيته بقدح فيه ماء، وكانت 

ْله  »فيه شعرة فأخذت ها، فقال:   « .الله مَّ َجمِّ
 قال: فرأيته وهو ابن أربع وتسعين سنة ليس في لحيته شعرة بيضاء.

« . اَته  الله مَّ أْكِثْر َماَله  َوَوَلَده  وَأِطْل َحيَ »أنس قال: دعا لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: عن 
ْلبي مائة وستة.  فأكثَر هللا مالي حتى إن كنز مالي ْيحمل في السنة مرتين وولدي لص 

َُّ النبي صلى هللا عليه وسلم قال النبي ، واسمه ع ْتبة، فعن نوفل، عن أبيه قال: كان ابن أبي لهَ يس
 « .الله مَّ َسلِّْط َعَلْيِه َكْلبًا ِمْن ِكاَلِبكَ »صلى هللا عليه وسلم: 

 فخرج يريد الشام في قافلة مع أصحابه، فنزلوا منزاًل فقال: وهللا إني ألخاف دعوة محمد.
 قال: فقالوا له كالَّ.

 قال: فحطوا المتاَع وقعدوا حوله يحرسونه.
 لسبع فانتزعه فذهَ به.قال: فجاء ا

عن جابر، عن بالل قال: أذَّنت  بالصبح في ليلة باردة، فلم يأِت أحد، ثم أذَّنت  فلم يأتي أحد، فقال النبي 
؟»صلى هللا عليه وسلم:  ْم َيا ِباَلل   « .َما َشْأن ه 

 قلت: َكَبدهم الَبْرد .
 « .الله مَّ أْكِسْر َعْنه م الَبْردَ »فقال: 

 د رأيتهم يتروَّحون.قال بالل: فلق
عن أنس أن أبا طالَ مرض؛ فعاده النبي صلى هللا عليه وسلم فقال له: يا بن أخي، ادع  ربك الذي 

 تعبده أن يعافيني.
فقام أبو طالَ كأنما أْنشط من ِعَقال. قال: يا بن أخي إن ربك الذي تعبده « . الله مَّ اْشِف َعمِّي»قال: 

 « .مَّاه  َلْو َأَطْعَت َّللاََّ أَلَطاَعكَ وأْنَت َيا عَ »َلي طيعك. قال: 
 فصل

 ولما ظهرت معجزات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تبعه المؤمنون عماًل بالدليل ال تقليدًا.
 ولهذا كانوا يتعرضون ليعرفوا السبَ، فيقولون: واصلَت ونهيتنا وفعلت كذا. فيبين لهم سبَ ذلك.

بيه وحاسديه. فلما أذعَنْت له القلوب  وشاع اإلِ   سالم َضِنيت قلوب  مكذِّ

 



 فرضي اليهود بالخلود في النار اتباعًا لمقتضى الحسد، ومع علمهم أنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 قال: يا ضفدع ن قِّي كم تنقَّين.وأخذ قوم يقولون بَزْعمهم، مثَل القرآن: كمسيلمة، فإنه 

وسمع أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسح على رأس صبي فنبت شعره، فمسح على رأس صبي 
 فقرع.

 وبلغه أن النبي صلى هللا عليه وسلم بصق في بئر فجاشت بالرّي فبصق هو في بئر فيبست.
 حت البلدان، اجتمع جماعة من الملحدينفلما فشا اإِلسالم  بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وف ت

 فقالوا: ال طاقة لنا بالمسلمين، فهلموا حتى نظهر اإِلسالَم ون دحل فيه اآلفات.
 

وهم الباطنية، يظهرون اإِلسالم والتعبد ومقصودهم الجهال  واصطيادهم، فإذا تملَّكوا منهم كاشف وا 
 باإِللحاد.

 سلكت  معه طريَق اإِلزراء على عقله وعقول أتباعه. قال ابن عقيل: لو اجتمعت  برئيس الباطنية
ْمٌق.  فكنت أقول: لآلمال طرق ووجوه، وَوْضع  األمل في جهة اإِلياس ح 

 وقد طبَّقت شريعة اإِلسالم  األرَض وتمكنت.
 فلها َمْجَمع كلَّ سنة بعرفه، وكل أسبوع في الجمعة، ومجامع في المساجد.

ثون أنفسكم بتكدير هذ ا البحر الزاخر وَتْمِحيق هذا األمر الظاهر في اآلفاق، وكلَّ يوم يؤذَّن فمتى تحدِّ
 على مائتي ألف منار باسم هذا الرسول.

 وغاية ما أنتم عليه حديٌث في خلوة، لو ظهر لم ي ْؤَمن هالك قائله.
 فال أعرف  أحمَق منكم

 هذا إلى أن يجيء باب المناظرة
حدين في المسلمين، كأبي العالء المَعرِّي، وابن الراَوندي قبله، قال المصنف: وقد اندسَّ جماعة من المل

 فماَتا على أقبح صفة.
ثين، فوضعوا أحاديث يقصدون بها َشْيَن الشريعة وتناقضها.  واندسَّ منهم جماعة في المحدِّ

 فأظهر هللا علماَء يكشفون فضائحهم، ويبينون الصواَب من الخطأ.
م عّما وأظهر قوٌم التكهن، فأقبلوا يخ برون عن الغيوب، وأخذ قوٌم يتكلمون على ما في القلوب، والمنجِّ

 يكون غدًا.
 كلُّ ذلك ليظهروا أن دين اإِلسالم لم يأِت بمعجزة. 

 



 ويأبى هللا إال أن يتم نوره.
ل هللا عليه وسلم، أن الباري سبحانه إنما ي ْمه قال ابن عقيل: ومن أكبر الدالئل على صدق نبينا صلى

 الكذاب يسيرًا ثم يستأصله بالعذاب.
 فيجوز أن ي مَّهل من يكذب عليه سنين، ثم يثبِّت شريعته بعده؟

ْبت، ثم ينصر أتباعه على األمم ويؤيد حكمته باإِلعجاز؟  وقد أقدم على نسخ شريعتين قبله، وحلَّل السَّ
 لو فعله لم ي َتبين الصدق  من المحال. حاشاه أن يفعل ذلك، إذ

َل َعَلْيَنا َبْعَض األٌَّقاِويِل {)الحاقة: 44ش69ألم تسمعه تعالى يقول: }س  (44َوَلْو َتَقوَّ
. 

 فمن طعن في صدقه طعن في عدل الباري وحكمته؛ ألن الطعن يتوجه على المِعين.
 نيل مصر ونادى ساريَة فأسمعه، وجيءقال: ولقد فاضت أشعة  معجزاته على أصحابه، فكتَ عمر إلى 

مت في مسجده صلى هللا عليه وسلم.  بكنوز كسرى فقسِّ
 

 أبواب فضله على األنبياء عليهم السالم، وخصائصه
 ومثل ما بعث به، ومثل أمته ووجو بطاعته وتقديم محبته على النفوس صلى هللا عليه وسلم

 
 الباب األول

 هم الصالة والسالمفي ذكر فضله على األنبياءعليه وعلي
اعلم أن هللا تعالى أنشأ النفوس مختلفة، فمنها الغاية في جودة الجوهرية، ومنها الَكِدر وفي كل ر ْتبة 

 درجات.
لقت أبدانهم سليمًة من العيَ، فَصل حت لحلول النفوس الكاملة، ثم يتفاوتون.  فاألنبياء هم الغاية، خ 

 بياء مزاجًا، وأكمَلهم بدنًا، وأصفاهم روحًا.فكان نبينا صلى هللا عليه وسلم أصح األن
 وبمعرفة ما نذكره من أخالقه وصفاته يبين ذلك.

مه هللا عّز وجّل على الك ّل.  ولذلك قدَّ
 فمن ذلك َخْلق  نفسه قبل َخلق نفوسهم.

َل النَِّبيِّيَن ِفي الَخْلقِ »عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  آِخَره ْم ِفي و  ك ْنت  أوَّ
 « .الَبْعثِ 

 وقد ذكرنا كيف خ لقت طينته في أول الكتاب.
 ومن ذلك: أنه أخذ له الميثاق على األنبياء. 



 

 ه َو َشِهَد َّللاَّ  َأنَّه  ال? اله ِإالَّ ه َو َواْلَماَلِئَكة  َوأ ْول وْا اْلِعْلِم َقآِئَمًا ِباْلِقْسِط اَل اله ِإالَّ 18ش3عّز وجّل: }س فقال
 اْلَعِزيز  اْلَحِكيم  {

 (81)آل عمران: 
. 

 .فَجعل األنبياء كاألتباع له، وألهمهم االنقياَد، فلو أدركوه وجَ عليهم اتباعه
 « .َلْو َكاَن م ْوَسى حيًّا َما َوِسَعه  إالَّ اتَِّباِعي»وقد قال عليه الصالة والسالم: 

م ذكَره على األنبياء فقال عّز وجل: }س ِدِه ِإنَّآ َأْوَحْيَنآ ِإَلْيَك َكَمآ َأْوَحْيَنآ ِإَلى ن وٍح َوالنَِّبيِّيَن ِمن َبعْ 163ش4وقدَّ
وَن وَ  َوَأْوَحْيَنآ ِإَلى ِإْبَراِهيمَ  َلْيَماَن َوَءاَتْيَنا َوِإْسَماِعيَل َوْإْسَحاَق َوَيْعق وَب َواألٌّْسَباِط َوِعيَسى َوَأيُّوَب َوي ون َس َوَهار  س 

وَد َزب ورًا {  َداو 
 (163)النساء: 

َك اْلَجنََّة وَ 35ش2وخاطَ كلَّ نبي باسمه فقال تعالى: }س ْن َأْنَت َوَزْوج  ْلَنا َياَءاَدم  اْسك  اَل ِمْنهَ َوق  ا َرَغًدا ك 
َجَرَة َفَتك وَنا ِمَن اْلظَّاِلِميَن {  َحْيث  ِشْئت َما َواَل َتْقَرَبا َهاِذِه الشَّ

 (35)البقرة: 
ْم ث مَّ َيمَ 48ش11، }س مَّن مََّعَك َوأ َمٌم َسن َمتِّع ه  نَّا َوَبرَكاٍت َعَلْيَك َوَعَلى أ َمٍم مِّ ْم ِقيَل يان وح  اْهِبْط ِبَساَلٍم مِّ ه  سُّ

نَّا َعَذاٌب َأِليٌم {  مِّ
 (48)هود: 
وٍد {76ش11، }س  يِإْبَراِهيم  أَْعِرْض َعْن َهاَذآ ِإنَّه  َقْد َجآَء َأْمر  َربَِّك َوِإنَّه ْم آِتيِهْم َعَذاٌب َغْير  َمْرد 

 
 (76)هود: 
ْكَم َصِبّياً 12ش19، }س ِذ اْلِكَتاَب ِبق وٍَّة َوآَتْيَناه  اْلح   { ياَيْحَيى خ 

 ( 12)مريم: 

 

ود  ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفى األٌّْرِض َفاْحك ْم َبْيَن النَّاِس ِباْلَحقِّ َواَل َتتَِّبِع اْلَهَوى َفي  26ش38، }س ِضلََّك َعن ياَداو 
وْا َيْوَم اْلِحَساِب { )َسِبيِل َّللاَِّ ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعن  ْم َعَذاٌب َشِديد  ِبَما َنس   (26ص: َسِبيِل َّللاَِّ َله 

وِح اْلق د ِس 110ش5}س َكلِّم  ت  ِإْذ َقاَل َّللاَّ  ياِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْذك ْر ِنْعَمِتى َعَلْيَك َوَعَلى َواِلَدِتَك ِإْذ َأيَّدتَُّك ِبر 
يِن كَ النَّاَس ِفى اْلَمْهِد َوَكْهاًل  َهْيَئِة الطَّْيِر َوِإْذ َعلَّْمت َك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواإِلنِجيَل َوِإْذ َتْخل ق  ِمَن الطِّ



ْذِنى َوِإْذ َكَفْفت  ى ِبإِ تَ ِبِإْذِنى َفَتنف خ  ِفيَها َفَتك ون  َطْيرًا ِبِإْذِنى َوت ْبِرىء  األٌّْكَمَه َواألٌّْبَرَص ِبِإْذِنى َوِإْذ ت ْخِرج  اْلَمو 
ْم ِإْن َهاَذا ِإالَّ ِسْحٌر مُّبِ  وْا ِمْنه  َناِت َفَقاَل الَِّذيَن َكَفر   يٌن {َبِنى? ِإْسَراِءيَل َعنَك ِإْذ ِجْئَته ْم ِباْلَبيِّ

 (110)المائدة: 
ر َك ِبغ اَلٍم اْسم ه  َيْحَيى َلْم َنْجَعل لَّه  مِ 7ش19، }س  ن َقْبل  َسِمّيًا {ياَزَكِريَّآ ِإنَّا ن َبشِّ

 (7)مريم: 
ْكَم َصِبّيًا {12ش19، }س ِذ اْلِكَتاَب ِبق وٍَّة َوآَتْيَناه  اْلح   ياَيْحَيى خ 

 (12)مريم: 
ِقيَن يَأيَُّها النَِّبىِّ اتَِّق َّللاََّ َواَل ت ِطِع اْلَكاِفِريَن َواْلم َنافِ 1ش33ولم يخاطَ نبينا باالسم تعظيمًا له، بل قال: }س

 َّللاََّ َكاَن َعِليمًا َحِكيمًا {ِإنَّ 
 (1)األحزاب: 

بَِّك َوِإن لَّْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَته  َوَّللاَّ  يَ 67ش5، }س ول  َبلِّْغ َمآ أ نِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّ ْعِصم َك ِمَن َيَأيَُّها الرَّس 
 النَّاِس ِإنَّ َّللاََّ اَل َيْهِدى اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن {

 ( 67المائدة: )

 

وٌل َقْد َخَلْت ِمن 144ش3فلما ذكر اسمه للتعريف قرنه بذكر الرسالة، فقال تعالى: }س َوَما م َحمٌَّد ِإالَّ َرس 
رَّ َّللاََّ َقْبِلِه  َْ َعَلى َعِقَبْيِه َفَلن َيض  ْم َوَمن َينَقِل ل  َأفِإْين مَّاَت َأْو ق ِتَل انَقَلْبت ْم َعَلى أَْعَقاِبك   َشْيئًا َوَسَيْجِزى الرُّس 

اِكِريَن {  َّللاَّ  الشَّ
 

 (144)آل عمران: 
آء  عَ 29ش48، }س ول  َّللاَِّ َوالَِّذيَن َمَعه  َأِشدَّ ْم َتَراه ْم ر  مَُّحمٌَّد رَّس  دًا َيْبَتغ وَن َلى اْلك فَّاِر ر َحَمآء  َبْيَنه  جَّ كَّعًا س 

ج وِد َذِلَك َمَثل ه ْم ِفى التَّْوَراِة َومَ  ْن َأَثِر السُّ وِهِهْم مِّ َن َّللاَِّ َوِرْضَوانًا ِسيَماه ْم ِفى و ج  ل ه ْم ِفى اإِلنِجيِل ثَ َفْضاًل مِّ
رَّاَع ِلَيِغيَظ ِبِهم  اْلك فَّاَكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأه  َفآ َ  الزُّ وِقِه ي ْعِج َر َوَعَد َّللاَّ  الَِّذيَن َءاَمن وْا َزَره  َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى س 

اِلَحاِت ِمْنه م مَّْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيمًا {  َوَعِمل وْا الصَّ
 (29)الفتح: 

بِِّهْم كَ َوالَِّذيَن َءاَمن وْا َوَعِمل وْا ال2ش47، }س اِلَحاِت َوَءاَمن وْا ِبَما ن زَِّل َعَلى م َحمٍَّد َوه َو اْلَحقُّ ِمن رَّ فََّر َعْنه ْم صَّ
َئاِتِهْم َوَأْصَلَح َباَله ْم {  َسيِّ

 (2)محمد: 



ِهيَم ِإنَّ َأْوَلى النَّاِس ِبِإْبَرا 68ش3ولمَّا ذكره مع الخليل ذكر الخليل باسمه وذكره باللَّقَ، فقال تعالى: }س
 َللَِّذيَن اتََّبع وه  َوَهاَذا النَِّبىُّ َوالَِّذيَن َءاَمن وْا َوَّللاَّ  َوِلىُّ اْلم ْؤِمِنيَن {

 (68)آل عمران: 
. 

َأْم َيق ول وَن اْفَتَراه  ق ْل ِإِن 35ش11وأخبر هللا تعالى أنَّ األمم كانوا يخاطبون أنبياءهم بأسمائهم، كقولهم: }س
مَّا ت ْجَرم وَن {اْفَتَرْيت ه  َفَعلَ   ىَّ ِإْجَراِمى َوَأَنْا َبِرى?ٌء مِّ

 ( 53)هود: 

 

نَت ِفينَ 62ش11، }س وًّا َقْبَل َهاَذا َأَتْنَهاَنآ َأن نَّْعب َد َما َيْعب د  ءاَباؤ َنا وَ َقال وْا ياَصاِلح  َقْد ك  ِإنََّنا َلِفى َشكٍّ ا َمْرج 
} ٍَ مَّا َتْدع وَنآ ِإَلْيِه م ِري  مِّ

 (62)هود: 
لَّمَ 38ش7، }س ن اْلِجنِّ َواإِلْنِس ِفى النَّاِر ك  ل وْا ِفى? أ َمٍم َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلك م مِّ َدَخَلْت أ مٌَّة لََّعَنْت  اَقاَل اْدخ 

واَله ْم َربََّنا هؤالء َأَضلُّوَنا َفَئاِتِهْم عَ  اَرك وْا ِفيَها َجِميًعا َقاَلْت أ ْخَراه ْم الٍّ َن النَّاِر أ ْخَتَها َحتَّى ِإَذا ادَّ َذاًبا ِضْعًفا مِّ
 َقاَل ِلك لٍّ ِضْعٌف َواَلِكن الَّ َتْعَلم وَن {

 (38)األعراف: 
مَ 112ش5. }س َن السَّ َل َعَلْيَنا َمآِئَدًة مِّ آِء َقاَل ِإْذ َقاَل اْلَحَواِريُّوَن ياِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َهْل َيْسَتِطيع  َربَُّك َأن ي َنزِّ

نت م مُّْؤِمِنيَن {  اتَّق وْا َّللاََّ ِإن ك 
 

 (112)المائدة: 
ْم الَّ َتْجَعل  63ش24ونهى أمته أن يخاطبوه باسمه، فقال تعالى: }س َعآِء َبْعِضك  وِل َبْيَنك ْم َكد  َعآَء الرَّس  وْا د 

ِصيَبه ْم ِفْتَنٌة َأْو ي ِصيَبه ْم ت   َبْعضًا َقْد َيْعَلم  َّللاَّ  الَِّذيَن َيَتَسلَّل وَن ِمنك ْم ِلَواذًا َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ي َخاِلف وَن َعْن َأْمِرِه َأن
 َعَذاٌب َأِليٌم {

 (63)النور: 
. 

ْم َبْعضًا َقْد َيعْ 63ش24ن عباس في قوله تعالى: }سعن اب َعآِء َبْعِضك  وِل َبْيَنك ْم َكد  َعآَء الرَّس  َلم  الَّ َتْجَعل وْا د 
 ه ْم َعَذاٌب َأِليٌم {ْو ي ِصيبَ أَ َّللاَّ  الَِّذيَن َيَتَسلَّل وَن ِمنك ْم ِلَواذًا َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ي َخاِلف وَن َعْن َأْمِرِه َأن ت ِصيَبه ْم ِفْتَنٌة 

 (63)النور: 



. 
 قال: ال تقولوا يا محمد، قولوا يا رسول هللا.

 وقد كانت األنبياء يجادلون أممهم عن أنفسهم.
 َقاَل اْلَمالئ ِمن َقْوِمِه ِإنَّا َلَنَراَك ِفي َضاَلٍل مُِّبيٍن {60ش7يقول قوم نوح: }س

 ( 60)األعراف: 

 

وٌل مِّن رَّبِّ اْلَعاَلِميَن {61ش7، فقال دافعا عن نفسه: }س  َقاَل َياَقْوِم َلْيَس ِبى َضاَلَلٌة َوَلِكنِّي َرس 
 (61)األعراف: 

. 
وْا ِمن َقْوِمِه ِإنَّا َلَنَراَك ِفي َسَفاَهٍة وِ 66ش7وقال قوم هود: }س  َنظ نَُّك ِمَن اْلَكاِذِبيَن {ِإنَّا لَ َقاَل اْلَمأل  الَِّذيَن َكَفر 

 (66)األعراف: 
وٌل مِّن رَّبِّ اْلَعاَلِميَن {67ش7)فقال: }س  َقاَل َياَقْوِم َلْيَس ِبى َسَفاَهٌة َوَلِكنِّى َرس 
 (67)األعراف: 

. 
َناٍت َفاْسَألْ 101ش17وقال فرعون لموسى: }س َراِءيَل ِإْذ َجآَءه ْم َبِنى ِإسْ  َوَلَقْد َءاَتْيَنا م وَسى ِتْسَع َءاَياٍت َبيِّ

 َفَقاَل َله  ِفْرَعون  ِإنِّى أَلظ نَُّك يام وَسى َمْسح وًرا {
 (101)اإلسراء: 

. 
َماَواِت َواألٌّْرِض َبَصآِئَر َوِإنِّى أَلظ نَُّك 102ش17فقال موسى: }س َقاَل َلَقْد َعِلْمَت َمآ َأنَزَل هؤالء ِإالَّ َربُّ السَّ

 َمْثب وًرا {ياِفْرَعون  
 (102)اإلسراء: 

 فتولَّى هللا عّز وجّل المجادلة عن نبيه صلى هللا عليه وسلم.
ْعَر َوَما َينَبِغى َله  ِإْن ه َو ِإالَّ ِذْكٌر َوق ْرَءاٌن 69ش36فلما قالوا: هو شاعر قال هللا تعالى: }س َوَما َعلَّْمَناه  الشِّ

 مُِّبيٌن {
 

 (69)يس: 
وَن {42ش69عالى: }سوقالوا: كاهن، فقال ت  َواَل ِبَقْوِل َكاِهٍن َقِلياًل مَّا َتَذكَّر 



 (42)الحاقة: 
 َما َضلَّ َصاِحب ك ْم َوَما َغَوى {2ش53وقالوا: ضال. فقال هللا تعالى: }س

 (2)النجم: 
. 

 (2َمآ َأنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبَمْجن وٍن {)القلم: 2ش68وقالوا: مجنون. فقال هللا تعالى: }س
. 

 وأقسم الحق سبحانه وتعالى بحياته، وإنما يقع القسم بالمعظَّم.
 عن ابن عباس قال: ما خلق هللا تعالى وما ذرأ نفسًا هي أكرَم من محمد صلى هللا عليه وسلم.

ْم َلِفى َسْكَرِتِهْم َيْعَمه وَن { الحجر:72ش15وما سمعت  هللا أقَسم بحياة أحد غيره، فقال: }س  َلَعْمر َك ِإنَّه 
72) 

 قال ابن عقيل: 

 

َلى {)طه: 4ش20وأعظم  من قوله لموسى: }س َماَواِت اْلع  مَّْن َخَلق األٌّْرَض َوالسَّ  (4َتنِزياًل مِّ
نك ث  َعَلى ِإنَّ الَِّذيَن ي َباِيع وَنَك ِإنََّما ي َباِيع وَن َّللاََّ َيد  َّللاَِّ َفْوَق َأْيِديِهْم َفَمن نََّكَث َفِإنََّما يَ 10ش48قوله: }س

 َنْفِسِه َوَمْن َأْوَفى ِبَما َعاَهَد َعَلْيِه َّللاََّ َفَسي ْؤِتيِه َأْجرًا َعِظيمًا {
 (10)الفتح: 

 (2، 1اَل أ ْقِسم  ِبَهاَذا اْلَبَلِد * َوَأنَت ِحلٌّ ِبَهاَذا اْلَبَلِد { )البلد: 2/ش1ش90وقوله: }س
. 

 المعنى: أقسم ال بالبلد، فإن أقسمت بالبلد فألنك فيه.
 يا موسى اخلع نعليك وال تجىء إال ماشيًا.

 يا محمد اركَ الب راق وال تجىء إال راكباً 
 نبياء ثم ذكر التوبة عليهم.وقد أشار هللا تعالى إلى أحوال األ

 وقال في حق موسى: }َقاَل َربِّ ِإنِّى َقَتْلت  ِمْنه ْم َنْفسًا َفَأَخاف  َأن َيْقت ل وِن {
 (33)القصص: 

 ثم قال: } ربِّ اغفر لي{ فغفر له.
َؤاِل َنْعَجِتَك ِإَلى ِنَعاِجِه َوِإنَّ كَ 24ش38وقال في حق داود: }س َلَطآِء َلَيْبِغى? ِثيرًا مِّنَ َقاَل َلَقْد َظَلَمَك ِبس   اْلخ 

ود  َأنََّما فَ  اِلَحاِت َوَقِليٌل مَّا ه ْم َوَظنَّ َداو  ْم َعَلى َبْعٍض ِإالَّ الَِّذيَن َءاَمن وْا َوَعِمل وْا الصَّ ه  َتنَّاه  َفاْسَتْغَفَر َربَّه  َبْعض 



 َوَخرَّ َراِكعًا َوَأَناَب {
 (24)ص: 

ْسَن َمَئاٍب {َفَغَفْرنَ 25ش38ثم قال: }س  ا َله  َذاِلَك َوِإنَّ َله  ِعنَدَنا َلز ْلَفى َوح 
 

 (25)ص: 
. 

ْرِسيِِّه َجَسدًا ث مَّ َأَناَب {34ش38وقال: }س َلْيَماَن َوَأْلَقْيَنا َعَلى ك   َوَلَقْد َفَتنَّا س 
 (34)ص: 

 ، ثم قال: }ثم أناَب{ .
َم ِمن 2ش48بًا، فقال: }سوأخبر تعالى بغفران ذنَ نبينا من غير أن يذكر له ذن لَِّيْغِفَر َلَك َّللاَّ  َما َتَقدَّ

َر َوي ِتمَّ ِنْعَمَته  َعَلْيَك َوَيْهِدَيَك ِصَراطًا مُّْسَتِقيمًا {  َذنِبَك َوَما َتَأخَّ
 ( 2)الفتح: 

 

 ومن بيان فضله على األنبياء: أن آدم سأل ربَّه بحرمة محمد أن يتوب عليه، كما ذكرنا.
 « .الله مَّ اْغِفْر ِلَقْوِمي َفإنَّه ْم اَل َيْعَلم ونَ »وأن نوحا دعا على قومه، ونبيُّنا قال: 

 . «َولكنَّ َصاِحَبك ْم َخِلْيل  هللا»عليه السالم: ثم قد اتخذه خلياًل كما اتَّخذ إبراهيم، فقال 
 يعني نفَسه. «ِإنَّ صاِحَبك ْم َخِلْيل  هللا»عن ابن عباس قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 ثم جعله حبيبًا، وهذه ليست لغيره.
لتوراة لياًل، وهو في اقد اتخذتك خ»عن أبي هريرة: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له ربه: 

 « .مكتوب: محمد حبيَ الرحمن
َنِجيًّا، واتََّخَذِني  اتََّخَذ َّللاَّ  إْبَراِهْيَم َخِلياًل. َوم وَسى»عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 . «َحِبْيبًا، ث َم َقاَل: َوِعزَِّتي أل وِثَرنَّ َحِبْيِبي َعَلى َخِلْيِلي وَنِجيِّي

قال المصنف رحمه هللا: فإن كان إبراهيم َكسر األصنام، فقد رمى نبيُّنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 ه َبَل من أعلى الكعبة، ثم أشار يوم الفتح إلى ثالثمائة وستين صنمًا فوقعت.

بور، فقد ن صر نبينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم با َبا.لوإن كان هود ن صر على قومه بالدَّ  صَّ
 فمزَّقت أعداَءه يوم الخندق.

 وإن كان لصالح ناقة، فقد سجدت اإِلبل لنبينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.



 وإن كان يوسف مليح الصورة، فقد كان نبينا كالقمر ليلة البدر.
لم، وهو سوإن كان الحَجر انفجر لموسى، فقد نبع الماء  من بين أصابع نبينا رسول هللا صلى هللا عليه و 

، ألن الماء ما يزال يخرج من الحجارة.  َ  أَْعَج
َ  من حاالت عصا موسى.  وخوار النخل وحنينه إلى نبينا أعج

 وقد دعا نبينا رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم الشجرَة فشّقت األرَض وجاءت إليه.
 عليه وسلم.وإن كانت الجبال سبَّحت مع داود، فقد سبَّح الحصا في كفِّ نبينا صلى هللا 

 وإن كان الحديد ليِّن لداود فقد الن الصخر لنبينا صلى هللا عليه وسلم. 

 

 
وقال أبو ن عيم األصبهاني: لما دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الغار مال برأسه إلى الجبل ليخفي 

تى أثَّر روَح إلى حجر من جبل أصمَّ َفالن له حشخصه عنهم، فليَّن هللا الجبل حتى أدخل فيه رأسه، واست
ه.  فيه ذراع ه وساعد 

 وذلك مشهور يقصده الحاج ويرونه.
 وعادت صخرة بيت المقدس كهيئة العجين، فربط به دابته، والناس يلتمسون ذلك الموضع إلى اليوم.

سلم لى هللا عليه و قال المصنف رحمه هللا: وإن كان سليمان أ عطي ملَك الدنيا، فقد جيء لنبينا ص
 بمفاتيح خزائن األرض فأباها ز ْهدًا.

رت لسليمان، غدوُّها شهر وَرواحها شهر، فنبينا صلى هللا عليه وسلم سار إلى بيت  خِّ وإن كانت الريح س 
 المقدس مسيرة شهر في بعض ليلة.
َ  بين يديه مسيرة شهر.  وساَر الرُّْع

 وعرج به مسيرة خمسين ألف سنة إلى العرش.
إن كان سليمان فهم كالَم الطير، فقد فهم نبينا صلى هللا عليه وسلم كالَم البعير والذئَ والشجر و 

 والحجر.
رت لسليمان، فقد جاءت إلى نبينا صلى هللا عليه وسلم طائفة من الجن مؤمنة به. خِّ  وإن كانت الجن س 

م )تمكن منه( ا صلى هللا عليه وسلوقد كان سليمان يصفِّد َمن عصاه منهم، فلما تَفلَّت عفريت على نبين
 وأَسره.

وقد كانت الجن أعوانًا لسليمان يخدمونه، ونبيُّنا صلى هللا عليه وسلم أعوان ه المالئكة يقاتلون بين يديه 
 ويدفعون أعداءه.



وقد ذكرنا فيما تقدم أن أبا جهل لما أتى رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يصّلي ليطأ على عنقه 
 ى عقبيه وقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار وَهْواًل وأجنحة.نكص عل

 وإن كان عيسى يخبر بالغ يوب، فقد شاَركه نبينا صلى هللا عليه وسلم في ذلك. 

 

قَرن هللا تعالى اسَم نبينا صلى هللا عليه وسلم باسمه عّز وجّل عند ذْكر الطاعة والمعصية، فقال وقد 
وَل َوأ ْوِلى األٌّْمِر ِمْنك ْم َفِإن َتَناَزْعت ْم فِ 59ش4تعالى: }س ى َشْىٍء َيَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمن وْا َأِطيع وْا َّللاََّ َوَأِطيع وْا الرَّس 

وه  ِإَلى نت ْم ت ْؤِمن وَن ِباَّللَِّ َواْلَيْوِم األٌِّخِر ذاِلَك َخْيٌر َوَأْحَسن  َتْأِوياًل { َفر دُّ وِل ِإن ك   َّللاَِّ َوالرَّس 
 (59)النساء: 

. 
وِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلم  71ش9وقال: }س وَن ِباْلَمْعر  ه ْم َأْوِلَيآء  َبْعٍض َيْأم ر  َكِر نْ َواْلم ْؤِمن وَن َواْلم ْؤِمَناِت َبْعض 

وَله  أ ْواَلِئَك َسَيْرَحم ه م  َّللاَّ  ِإنَّ َّللاََّ عَ   يٌز َحِكيٌم {زِ َوي ِقيم وَن الصالَة َوي ْؤت وَن الزكاَة َوي ِطيع وَن َّللاََّ َوَرس 
 (71)التوبة: 

. 
 

وَل َوأ  59ش4وقال: }س ِإن َتَناَزْعت ْم ِفى َشْىٍء ْوِلى األٌّْمِر ِمْنك ْم فَ َيَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمن وْا َأِطيع وْا َّللاََّ َوَأِطيع وْا الرَّس 
نت ْم ت ْؤِمن وَن ِباَّللَِّ َواْلَيْوِم األٌِّخِر ذاِلَك َخْيٌر َوَأْحَسن  َتْأوِ  وِل ِإن ك  وه  ِإَلى َّللاَِّ َوالرَّس   اًل {يَفر دُّ

 (59)النساء: 
. 

وِل َوِلِذى اْلق ْرَبى َواْليَ َواْعَلم و?ا َأنََّما َغِنْمت م مِّن َشىْ 41ش8وقال: }س م َسه  َوِللرَّس  َتاَمى َواْلَمَساِكيِن ٍء َفَأنَّ َّللَِّ خ 
نت ْم َءاَمْنت م ِباَّللَِّ َوَمآ َأنَزْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َيْوَم اْلف ْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقى اْلجَ  ِبيِل ِإن ك  ْمَعاِن َوَّللاَّ  َعَلى ك لِّ َواْبِن السَّ

 يٌر {َشْىٍء َقدِ 
 ( 41)األنفال: 

 

وْا َبْعَد ِإْساَلِمِهْم َوَهمُّوْا ِبَما َلمْ 74ش9: }سوقال  َيَنال وْا َوَما َيْحِلف وَن ِباَّللَِّ َما َقال وْا َوَلَقْد َقال وْا َكِلَمَة اْلك ْفِر َوَكَفر 
ول ه  ِمن َفْضِلِه َفِإن َيت وب وْا َيك  َخْيرًا لَّه مْ  ْبه م  َّللاَّ  َعَذاًبا َأِليًما ِفى َوإِ  َنَقم و?ْا ِإاّل َأْن أَْغَناه م  َّللاَّ  َوَرس  ن َيَتَولَّْوا ي َعذِّ

ْم ِفى األٌّْرِض ِمن َوِليٍّ َواَل َنِصيٍر { ْنَيا َواألٌِّخَرِة َوَما َله   الدُّ



 (74)التوبة: 
. 

ْنَيا َواألٌّ 57ش33وقال: }س وَله  َلَعَنه م  َّللاَّ  ِفى الدُّ ْم َعَذابًا مُِّهينًا {ِخَرِة وَ ِإنَّ الَِّذيَن ي ْؤذ وَن َّللاََّ َوَرس   أََعدَّ َله 
 (57)األحزاب: 
َماَوات َواألٌّْرَض 36ش9وقال: }س ه وِر ِعنَد َّللاَِّ اْثَنا َعَشَر َشْهرًا ِفي ِكَتاِب َّللاَِّ َيْوَم َخَلَق السَّ َة الشُّ  ِمْنَهآ ِإنَّ ِعدَّ

ين  اْلَقيِّم  َفاَل َتظْ  ر ٌم ذاِلَك الدِّ ْم َوَقاِتل وْا اْلم ْشِرِكيَن َكآفًَّة َكمَ َأْرَبَعٌة ح  ا ي َقاِتل وَنك ْم َكآفًَّة َواْعَلم و?ْا ِلم وْا ِفيِهنَّ َأنف َسك 
 َأنَّ َّللاََّ َمَع اْلم تَِّقيَن {

 (63)التوبة: 
ول ه  َواَل َيِدين وَن َحرِّم وَن َما حَ َقاِتل وْا الَِّذيَن اَل ي ْؤِمن وَن ِباَّللَِّ َواَل ِباْلَيْوِم األٌِّخِر َواَل ي  29ش9وقال: }س رََّم َّللاَّ  َوَرس 

وَن {  ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن أ وت وْا اْلِكَتاَب َحتَّى ي ْعط وْا اْلِجْزَيَة َعن َيٍد َوه ْم َصاِغر 
 (29)التوبة: 

 
 « .رَت معيال أ ْذَكر إال ذ ك»وقد ذكرنا أن هللا تعالى قال لنبينا صلى هللا عليه وسلم: 

 وأما األحاديث المنقولة في تفضيله على األنبياء صلوات هللا عليهم: 

 

ألْنِبَياِء أ ْعِطْيت  َخْمًسا لم ي ْعَطه نَّ َأَحٌد ِمَن ا»عن جابر بن عبدهللا: أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 
ِعَلْت ِلَي اأَلْرض  َمسْ  َِ َمِسيَرَة َشْهٍر، وج  ٌل ِمْن أ مَِّتي أْدَرَكْته  ِجدًا وَطه وًرا، َفَأيََّما َرج  َقْبِلي: ن ِصْرت  ِبالرُّْع

، وأ ِحلَّْت ِلَي الَغَناِئم  َوَلْم َتِحلَّ أَلَحٍد َقْبِلي، وأ ْعِطْيت  الَشَفاَعَة، وَكاَن النَِّبيُّ  الة  َفْلي َصلِّ ْبَعث  إلى َقْوِمه ي   الصَّ
ة ، وب عْثت  إلى النَّاِس َعامَّةً   « .َخاصَّ

، و »أبي هريرة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: عن  َِ َبْيَنا َأَنا َناِئٌم ب عْثت  ِبَجَواِمِع الَكِلِم، ون ِصْرت  ِبالرُّْع
ِضَعْت ِفي َيِدي  « .رَأْيت ِني أ ِتْيت  َبَمفاِتْيَح َخَزاِئِن اأَلْرِض َفو 

 الحديثان في الصحيحين.
 ة في األلفاظ اليسيرة.وجوامع الكلم: أن َيْجمع المعاني الكثير 

ِعْثت  إلى أ ْعِطْيت  َخْمسًا َلْم ي ْعَطه ن  َأَحٌد َقْبِلي: ب  »عن أبي َذَر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ِعَلْت ِلَي األْرض  َطه ْورا َوَمْسِجًدا، وأ ِحلَّْت ِلَي الَغَناِئم  وَلْم َتِحلَّ أَلَحدٍ  ْبِلي، ون ِصْرت  قَ  اأَلْحَمِر واأَلْسَوِد، وج 

وُّ َوهو ِمنِّي َمِسْيَرَة َشْهٍر، وِقْيَل ِلي: َسْل ت ْعَطه ، فاْخَتَبْأت  َدْعَوِتي َشَفاَعًة  َ  الَعد  ، َفي رَع َِ مَِّتي َيْوَم أل  ِبالرُّْع
 « . الِقَياَمِة، َفِهي َناِئلٌة إْن َشاَء َّللاَّ  َمْن َلْم ي ْشِرْك ِباهلل َشْيئاً 



 

ْسَوِد، أ ْعِطْيت  َخْمًسا: ب ِعْثت  إلى اأَلْحَمِر واألَ »عن أبي موسى قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ِعلَ  َِ شَ وج  ْهًرا، ْت ِلَي اأَلْرض  َمْسِجدًا َوَطه وًرا، وأ ِحلَّْت ِلَي الَغَناِئم  وَلْم َتِحلَّ ِلَمْن َكاَن َقْبِلي، ون ِصْرت  بالرُّْع

اَن ِمْن أ مَِّتي كَ  وأ ْعِطْيت  الَشَفاَعَة، وَما ِمن َنِبَي إالَّ وَقْد َسَأَل َشَفاَعًة، وإنِّي اْخَتَبْأت  َشَفاَعِتي ث َم َجَعْلت َها ِلَمنْ 
 « .اَل ي ْشِرك  ِباهلل َشْيئاً 

ِعَلْت اأَلْرض  أل مَِّتي مَ »عن أبي أمامة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  ْلت  َبَأْرَبٍع: ج  ْسِجًدا ف ضِّ
 « .َوَطه وًرا، وأ ِحلَّْت ِلَي الَغَناِئم ..

أ ْعِطْيت  َما َلْم »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن ابن الحنفية أنه سمع عليَّ بن أبي طالَ يقول: 
 « .ي ْعَط َأَحٌد ِمَن اأَلْنِبَياءِ 

 
 فقلنا: يا رسول هللا، ما هو؟

ِعَلْت أ مَّتِ »قال:  ِعَل التُّراب  ِلي َطه وًرا، وج  ْيت  َأْحَمَد، وج  مِّ ، وأ ْعِطْيت  َمَفاِتْيَح اأَلْرِض، وس  َِ ي ن ِصْرت  ِبالرُّْع
 « .ْير  األ َممِ خَ 

َعيَ، عن أبيه، عن جده، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام غزاة تبوك قام من  عن عمرو بن ش 
لقد »الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه، حتى إذا صلى، وانصرف إليهم قال لهم: 

 ي.أ ْعِطْيت  اللَّْيَلَة َخْمًسا َما أ ْعِطَيه نَّ َأحٌد َقْبلِ 
لِِّهْم َعاَمة، وكان َمن َقْبِلي إنَّما أ ْرِسَل إلى َقْوِمِه.  َأمَّا َأَنا َفأ ْرِسْلت  إلى الناِس ك 

، َوَلْو َكاَن َبْيِني وَبْيَنه ْم َمِسيَرَة َشْهٍر َلم ِلىَء ِمنِّي ر ْعًبا. َِ وِّ ِبالرُّْع  ون ِصْرت  َعَلى الَعد 
لَُّها م وَن أْكَلَها َكان وا ي ْحِرق وَنها. وأ ِحلَّْت ِلَي الَغَناِئم  ك   ، َوَكاَن َمْن َقْبِلي ي َعظِّ

 

ِعَلْت ِلَي اأَلْرض  َمَساِجد  َوَطه وًرا ْحت  َوَصلَّْيت  َوَكاَن َمْن َقْبليوج  اَلة  َتَمسَّ م وَن  ، َأْيَنَما أْدَرَكْتِني الصَّ ي َعظِّ
 َذِلَك، ِإنَّما َكان وا ي َصلُّوَن ِفي َكَناِئِسِهْم َوِبَيِعِهْم.

ْرت  َمْسَأ لَّ َنِبٍي َقْد َسَأَل. َفَأخَّ الِقَياَمِة، َفِهَي َلك ْم َوِلَمْن  َلِتي َيْومَ والَخاِمَسة : هَي َما ِهَي ِقْيَل ِلْي: َسْل، فإنَّ ك 
 « .َشِهَد أْن اَل اله ِإالَّ َّللاَّ  

عن جابر بن عبدهللا: أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أتى النبي صلى هللا عليه وسلم بكتاب أصابه 
لو  »ِمْن بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى هللا عليه وسلم فغضَ وقال:  ِفْيَها َيا اْبَن  نَ أ م َهوِّ

ْم ِبحَ  ب وه َأْو الَخطَّاِب والذي َنْفِسي ِبَيِده َلَقْد ِجْئت ك ْم ِبَها َبْيَضاَء َنِقيًَّة اَل َتْسَألو ه ْم َعْن َشْيٍء َفي ْخِبروك  َق َفت َكذِّ



ال ق وه ، والَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلْو َكاَن م وَسْى َعَلْيِه السَّ  « .َعه  إالَّ أْن َيتَِّبع ِنيم  َحيًّا َما َوسِ ِبَباِطٍل َفت َصدِّ
م وه  ث َم َتَرْكت م وِني لو َبَدا َلك ْم م وَسى فاتََّبْعت  »عن جابر بن عبدهللا قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ِتي ِبْيِل، َوَلْو َكاَن م وَسى َحّيًا ث ْم أْدَرَك ن بوَّ  . «التََّبَعِني َلَضَلْلت م َعْن َسَواِء السَّ
ف  »عن حذيفة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ِعَلْت ص  لَنا َعَلى النَّاِس ِبَثاَلٍث: ج  وف َنا ف ضِّ

ِعَلْت ت َرَبت َها َلَنا َطه وًرا إَذا َلْم َنِجد المَ  لَُّها َمْسِجدا، وج  ِعَلْت َلَنا اأَلْرض  ك  ف وِف الَماَلِئَكِة، وج   « .اءَ َكص 

 

ْلت  َعَلى األْنِبَياِء ِبِسَت: أ ْعِطْيت  »عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:   َجَواِمَع ف ضِّ
ِعَلْت ِلَي اأَلْرض  َطه وًرا وَمْسِجًدا، وأ ْرِسْلت   ، وأ ِحلَّْت َلَنا الَغَناِئم ، وج  َِ َلى الَخْلِق إ الَكِلِم، ون ِصْرت  ِبالرُّْع

ِتَم ِبَي النَِّبيُّونَ   « .َكافَّة، وخ 
عن أبيِّ بن كعَ قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي، فقرأ قراءًة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ 

 قراءًة ِسَوى قراءة صاحبه.
اءة أنكرت ها ر فلما قضينا الصالة دخلنا جميعًا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقلت: إّن هذا قرأ ق

 عليه، ودخل آخر فقرأ ِسَوى قراءة صاحبه.
ن النبي صلى هللا عليه وسلم شأنهما.  فأقرأهما رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم، فقرآ، فحسَّ

 فسقط في نفسي من التكذيَ وال إذ كنت في الجاهلية.
كأني أنظر إلى ت  عَرقًا و فلما رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قد َغِشيني ضرب في صدري، فِفْض 

ْن َعَلى أ مَِّتي»هللا فَرقًا، فقال:  : َأْن اْقَرأ الق ْرآَن َعَلى َحْرٍف. َفَرَدْدت  ِإَلْيِه: أْن َهوِّ ، َأْرِسَل ِإليَّ  .َيا أ َبيُّ
ْن َعَلى أ مَّ   ِتي.فردَّ إليَّ الثَّاِنَيَة: أْن اْقَرْأه  َعَلى َحرٍف َفَرَدْدت  ِإَلْيِه: أْن َهوِّ

ٍة َرَدْدتَُّكَها َمْسَأَلًة َتَسْلِنْيهَ   « .افردَّ إليَّ الثَّاِلَثَة: أْن اْقَرْأه  َعَلى َسْبَعِة َأْحر ٍف، وَلَك ِبك لِّ َردَّ
َ  ِفيه إليَّ الَخلْ »فقلت:  ْرت  الثَّاِلَثَة ِلَيْوَم َيْرغ  ْم، َحتَّى ق  الله مَّ اْغِفْر أل مَِّتي، الله مَّ اْغِفْر أل مَِّتي، وأخَّ لُّه   ك 

 « .ِإْبَراِهْيَم َصَلَوات  هللا َعَلْيهِ 
 هذا الحديث وحديثان قبله من أفراد مسلم. 

 

َلِني َعَلى األْنِبَياِء، وَفضَّ »عن أبي أمامة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  ل أ مَِّتي إنَّ َّللاََّ َفضَّ
َِ َيِسْير  َبْيَن َيَديَّ َقَذَفه  ِفي ق ل وِب أ َعَلى األ َمِم، وَأْرَسَلِني إَلى الَناِس  ِعَلْت َكافًَّة، ون ِصْرت  بالرُّْع ْعَداِئي، وج 

ه وَطه ور ه، َوأ ِحلَّْت  اَلة  َفِعْنَده َمْسِجد  لَُّها ِلي َمْسِجًدا َوَطه وًرا، فأيََّما َعْبٌد أْدَرَكْته الصَّ  « .َي الَغَناِئمَ لِ اأَلْرض  ك 



َياِء أ ْعِطْيت  َخْمًسا َلم ت ْعَط أَلَحٍد ِمَن األْنبِ »ل: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن ابن عباس قا
ِعَلْت ِلَي األْرض  َمْسِجًدا َوَطه وًرا، وَلْم َيك ن َنِبيٌّ ِمَن األْنِبَياِء َيْعِني ي َصلِّي َحتَّى َيْبل َغ مِ  ْحراَبه، َقْبِلي: ج 

َِ َمِسيرَ  ََ ِفي ق لوِبِهم، َوَكاَن َة َشْهٍر َيك ون  َبْيِني َوَبْيَن الم ْشِرِكْيَن َمِسْيَرة  َشْهٍر َفَيْقِذَف َّللاَّ  الرُّ ون ِصْرت  بالرُّْع ْع
ْمَس َفَتجِ  ِة َقْوِمِه، وب ِعْثت  إلى الِجنِّ واإِلْنِس، وَكاَنت اأَلْنِبَياء  َيْعِزل وَن الخ  ر  ء  النَّايالنَِّبيُّ ي ْبَعث  إلى َخاصَّ

َفاَعةَ  ْرت  أَنا الشَّ ؤَله وَأخَّ  « .أل مَِّتي َفَتْأك ل ه، وأ ِمْرت  أْن َأْقِسَمه ِفي أ مَِّتي، وَلْم َيْبَق َنِبيٌّ إال َوَقد أ ْعِطَي س 
 

فإن قال قائل: قد كان لسليمان سراري، ومعلوم أن العبيد واإِلماء أثر  الغنيمة، فما وجه قول الرسول: 
 «. نائمأ ِحلَّت لي الغ»

 

موا الغنيمة التي هي أمتعٌة وأطعمة وأموال نزلت نار فأكلتها  فالجواب: أنه كان األنبياء إذا جاهدوا وقدَّ
كّلها: خ ْمس ذلك النبي وسهام األمَّة. يدل عليه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: قال: قال رسول 

َبْت أْن ت ْطَعَمه َغَزا َنِبيٌّ ِمَن األْنِبَياِء َفَجَمع وا َما َغِنم وا، َفَأْقَبَلت النَّار  ِلَتْأك َله َفأَ »هللا صلى هللا عليه وسلم: 
وا ِمثَل َرأِس َبَقَرٍة َفَوَضع وه ِفي الَماِل، فأْقَبَلت ا لوٌل. فأْخَرج  لنَّار  َفَقاَل النَِّبيُّ صلى هللا عليه وسلم: ِفْيك م غ 

 . «َفَأَكَلْته
 . «َفَلْم َتِحلَّ الَغَناِئَم أَلَحٍد َقْبَلنا، َذِلَك ِبَأنَّ َّللاََّ َتَعاَلى َرَأى َضْعَفَنا وَعْجَزَنا َفَطيَّبَها َلَنا»

وأما العبيد واإِلماء والحيوانات فإنها تكون ِمْلكًا للغانمين دون األنبياء، فال يجوز لألنبياء أخذ  شيء من 
 بتياع والهدية ونحو ذلك.ذلك بسبَ الغنيمة بل باال

 وِمْن هذا َتسرِّي سليمان.
ْمَس والَفْيَء ويتصرَّف فيه، وهما من  وكان يجوز ذلك لنبينا صلى هللا عليه وسلم، وكان يأخذ الخ 

 خصائصه دون األنبياء.
 فإن قيل: فالعبيد واإِلماء غنيمة أيضًا؟

لنبينا صلى هللا عليه وسلم فانفرد بذلك عن قلنا: نعم، ولكن ذلك حرِّم على األنبياء خاصة، وأ حلَّ 
 األنبياء.

ْدروَن ِلَم َأنا َسيِّد  النَّاِس َيْوَم الِقَياَمِة، َوَهل تَ »عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
، فَ  ْمس  ِليَن واآلِخِرْيَن ِفي َصِعْيٍد َواِحٍد، وَتْدنو الشَّ  ِمَن الَغمِّ والَكْرِب َما ال َيْبل غ  النَّاس  َذِلَك؟ َيْجَمع  هللا األوَّ

؟ َفَيْأت   وَن َمْن َيْشَفع  َلك ْم ِإَلى َربِّك ْم َعزَّ َوَجلَّ  « .َن آَدمَ و ي ِطيق وَن، َفَيق ول  َبْعض  النَّاِس ِلَبْعٍض: أاَل َتْنظ ر 
 وذَكر حديث الشفاعة، وأنه هو الذي يشفع في الخلق.



اب الشفاعة إن شاء هللا تعالى، ويذكر في األحاديث هناك احتياَج الخلق كلهم وسيأتي هذا الحديث في ب
مه عليهم.   إليه وتقدُّ

 

ل  النَّاِس خ روًجا إذا ب ِعث وا، وَأنَ »عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ا َأنا أوَّ
ر   وا، وأَنا م َبشِّ ْم إَذا َوَفد  وا، وَأنا أْكَرم  َوَلِد آَدَم َعَلى هللا َواَل َفْخرَ َخِطْيب ه   . «ه ْم إَذا َأِيس 

ِليَن واآلِخِريَن َعَلى هللا»وفي رواية عن أنس عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال:   َواَل َأنا أْكَرم  األوَّ
 « .َفْخرَ 

 
ل ه مْ »عن أنس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ه ْم إ َأنا َأوَّ وا، خ روًجا إَذا ب ِعث وا، وَأنا َواِفد  َذا َوِفد 

وا، والَمَفاِتيح  َيْوَمِئذٍ  ر هم إَذا َأي س  وا، وَأنا م َبشِّ ِبس  ْم إَذا ح  َيِدي، وَأَنا أْكَرم  بِ  وَأنا َخِطْيب ه ْم إَذا أْنَصت وا، وأنا َشِفْيع ه 
ف  َعَليَّ ألف   ْم َبْيٌض َمْكنوٌن أو لؤلٌؤ مْنث ورٌ َوَلِد آَدم  َعَلى َربِّي، َيطو   « .َخاِدٍم َكأنَّه 

عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينتظرونه، فخرج حتى دنا 
 منهم فسمعهم يتذاكرون، فإذا بعضهم يقول: عجبًا إن هللا اتخذ من خلقه خلياًل وإبراهيم  خليله.

 أن يكلِّم هللا موسى تكليمًا.وقال آخر: ماذا بأعجَ من 
 وقال آخر: فعيسى كلمة هللا وروحه.

 وقال آخر: آدم اصطفاه هللا.
ْم أنَّ إْبَراِهْيَم َخِلْيل  هللا، وهو َكَذِلَك، وم وَسى»فخرج عليهم فسّلم ثم قال:  َنِجيُّه،  َقْد َسِمْعت  َكاَلَمك ْم َوَعَجِبك 

ه وَكلِ  وح  َ  هللا َوال َفْخَر، وَأنا َحاِمل  ِلَواَء الَحمْ وه َو َكذِلَك، َوِعْيَسى ر  ِد َيْوَم َمت ه، وهو َكذِلَك، أاَل وأَنا َحِبْي
ل  َمْن ي َحرِّك  َحْلَقَة َباِب الَجنَِّة َواَل َفْخَر، َفَيْفَتح  َّللاَّ  َفي ْدِخْلِنْيهَ  ا َوَمِعَي ف َقَراء  الم ْؤِمنيَن الِقَياَمِة وال َفْخَر، وَأنا أوَّ

ِليَن واآلِخِرْيَن َعَلى هللا َواَل َفْخرَ   « . َواَل َفْخَر، وَأَنا أْكَرم  األوَّ

 

 «.يه وسلمما خلق هللا َخْلقًا وال برَأه أحَ إليه من محمد صلى هللا عل»عن ابن عباس قال: 
عن حذيفة قال: قال أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إبراهيم خليل هللا، وموسى كلمه هللا تكليمًا، 

 وعيسى كلمة هللا وروحه، فما أ عطيَت يا رسول هللا؟.
ل  َمْن ي ْفَتح  َله َباب  الَجنَّةِ »قال:  ْم َتْحَت ِلواِئي، وَأنا َأوَّ لُّه   « .َوَلد  آَدَم ك 

: َيا َربِّ إنَّه َلْم َيك ْن َنِبيٌّ إالَّ َوَقْد أكْ »أنس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  عن َرْمَته، ق ْلت 



َياِطْينَ  ْيَح والشَّ َلْيَماَن الرِّ َد الِجَباَل ولس  ْرَت ِلَداو  ْيَسى وأْحَيْيَت ِلعِ  ،َفَجَعْلَت إْبَراِهْيَم َخِلْياًل، وم وَسى َكِلْيمًا، َوَسخَّ
 « .الَمْوَتى، َفَما َجَعْلَت ِلي؟

د وَر أمَّ »قال:  لِّه: اَل أ ْذَكر  إالَّ ذ ِكْرَت َمِعي، َوَجَعْلت  ص  َك تِ َأَو َلْيَس َقْد أْعَطْيت َك َما ه َو َأْفَضَل ِمْن َذِلَك ك 
َن الق َرآَن َظاِهرًا، َوَلْم أ ْعِطَها أ مَّةً   « .أَناِجْيَل َيْقَرؤو 

 
: َيا ربِّ »عيد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: عن أبي س َماِء ق ْلت   اتََّخْذَت لمَّا أ ْسِرَي ِبي إلى السَّ

َد َزب ْوًرا، وأ  َلْيَماَن م ْلكً عْ إْبَراِهْيَم َخِلْياًل، وَكلَّْمَت م وَسى َتْكِلْيمًا، َوَرَفْعَت إْدِرْيَس َمَكاًنا َعِليًّا، وآَتْيَت َداو  ا َطْيَت س 
؟  « . َواَل َيْنَبِغي أَلَحٍد ِمْن َبْعِده، َفَماَذا ِلْي َيا َربِّ

 

،اتََّخْذت َك َخِلْياًل َكَما اتََّخْذت  إْبَراِهيَم َخِلياًل، وَكلَّْمت َك َكَما َكلَّْمت  م وَسى َتْكِليمًا، و » قال: ْعَطْيت َك أَ َيا م َحمَّد 
وَرِة الَبَقَرِة َوَلْم أ ْعِطَها َنِبيًّا َقْبَلَك، وأْرَسْلت َك ِإَلى َأْسَودِ  َهِل األْرِض وأْحَمِرِهْم وِإْنِسهم أ  َفاِتَحة  الِكَتاِب َوَخَواِتْيَم س 

ِتَك َمْسِجدًا َوَطه ورًا، وأْطَعْمت  أمَّ  ت َك الَفْيَء َوِجنِِّهْم، وَلْم أ ْرِسل إَلى َجَماِعهْم َقْبَلَك، َوَجَعْلت  األْرَض َلَك وأل مَّ
كَ  ، حتَّى إنَّ َعدوَّ َِ َ  ِمْنَك وَأْنَزْلت  َعَليْ  َوَلْم أ ِحلَّه أَلمٍَّة َقْبَلَها، وَنَصْرت َك ِبالرُّع ، َقاَل ق رآنًا لي ْرَع َِ َك َسيَِّد الك ت 
 « .َعَرِبّيًا، َوَرَفْعت  َلَك ِذْكَرَك َحتَّى ال أ ْذَكر  إالَّ ذ ِكْرَت َمِعي

َن ِميَن مِ إنَّ َّللاََّ اْخَتاَرِني َعَلى الَعالَ »عن جابر بن عبدهللا قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .النَِّبيِّيَن والم ْرَسِلينَ 

 الَعالِميَن ِمَن إنَّ َّللاََّ اْخَتاَرِني َعَلى َجِميعِ »عن جابر بن عبدهللا قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .النَِّبيِّيَن الم ْرَسلينَ 

َم، وأْعَطاِني َطى م وَسى الَكالَ إنَّ َّللاََّ أعْ »عن جابر بن عبدهللا قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ودِ  َلِني ِبالَمَقاِم الَمْحم وِد َوالَحْوِض الَمْور  ْؤَيَة، َوَفضَّ  « .الرُّ

ْلت  َعَلى آَدَم ِبَخْصَلَتْيِن: َكاَن شَ »عن ابن عمر قال: قال رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم:  ْيَطاِني َكاِفرًا ف ضِّ
ًا َعَلى َأْسَلَم، َوك نَّ أْزَواِجي َعْونًا ِلي َوكاَن َشْيَطان  آَدَم َكاِفرًا، وَكاَنْت َزوََّجت ه َعْونَفَأَعاَنِني َّللاَّ  َعَليِه فَ 

 « .َخِطيَئِته
 فصل

 « . وبعثت إلى الَخْلق كافة»فإن قال قائل: كيف قال: 

 



ومعلوم أن موسى لمَّا ب عث إلى بني إسرائيل لو جاءه غيرهم من األمم يسألونه تبليَغ ما جاء به عن هللا 
ْز له َكْتمه، بل يجَ عليه إظهار  ذلك لهم؟  لم َيج 

 لك إال لعموم رسالته؟ثم قد أ هلك الَخْلق في زمن نوح، وما كان ذ
 

إن شريعة نبينا جاءت ناسخة لكل شريعة َقْبلها، وقد كان يجتمع في »فقد أجاب عن هذا ابن  عقيل فقال: 
ه، وال يدعو غيره من األنبياء إليها وال  العصر الواحد نبيَّان وثالثة يدعو كل واحد إلى شريعة تخصُّ

 «.ينسخها
ه  إالَّ َلْو َكاَن م وَسى َحيًّا َما َوِسع  »ه دعا الكلَّ ونسخ، وقال: بخالف نبينا صلى هللا عليه وسلم، فإن

َباِعي  وما كان يمكن عيسى أن يقول هذا في حق موسى.« اتِّ
 وأما نوح فإنه لم يكن في زمنه نبيٌّ يدعو إلى ملته.

 
 الباب الثاني

 في ذكر خصائصه صلى هللا عليه وسلم
 واجبات، ومحظورات، ومباحات، وتكرُّمات.قد خ صَّ النبي صلى هللا عليه وسلم ب

 فالواجبات: السواك، والِوْتر، واألْضحية، وركعتا الفجر. وفي قيام الليل خالف.
والمحظورات: الرمز  بالعين، وأكل الصدقة المفروضة، والتزويج باإِلماء، وَخْلع ألمة الحرب حتى َيْلقى 

.  العدوَّ
 لمحظورات، وإنما م ِنع من ذلك، ال أنه حرِّم عليه.وأما قول الشعر والكهانة فقد ذكرت في ا

وأما المباحات: فمنها الوصال في الصوم، وقد م ِنع منه غيره، وَأْخذ  الماء من العطشان، وخ ْمس الخ مس، 
ِفيُّ من الَمْغَنم، والتزوج بأي عدد شاء، والنكاح بغير َمْهر وال ولَي وبلفظ الِهَبة.  والصَّ

 تحريم أزواجه على غيره في الدنيا، وَجْعل  أزواجه في الجنة.وأما التكرُّمات: ف
 وب عث إلى الَخْلق كافة، وال نبيَّ َبْعَده.

 وخلِّدت شريعته فلم ت ْنسخ، وج عل م ْعِجز ه باقيًا ي تصّفح إلى يوم القيامة وي تحدَّى به. 

 

ْلت  َعَلى النَّاِس َبَأْرَبٍع: بالسَّ »عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  َخاِء، ف ضِّ
َجاعَ  ِة الَبْطشِ والشَّ  « .ِة، وَكْثَرِة الِجَماِع، َوِشدَّ

 



 الباب الثالث
 في إنفاذ قطف له صلى هللا عليه وسلم من الجنة

، إن هللا يقرئك السالم»عن أنس بن مالك قال: جاء جبريل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: 
 فأخذه صلى هللا عليه وسلم.« وأرسلني إليك بهذا القطف

 
 عالباب الراب

 في إنفاذ مقاليد الدنيا إليه صلى هللا عليه وسلم
ْنَيا َعَلى َفرَ »عن جابر قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  ٍس َأْبَلَق َعَلْيه أ ِتْيت  ِبَمَقاِلْيَد الدُّ

ْند سٍ   « .َقِطْيَفٌة ِمْن س 
 

 الباب الخامس
 في رفع ذكره صلى هللا عليه وسلم

 عّز َوَجّل أَتاِني ِجْبِرْيَل َفَقاَل: إنَّ َّللاََّ »ْدري قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن أبي سعيد الخ  
 « .َيق ول  َلَك: َتْدِري َكْيَف َرَفْعت  َلَك ِذْكَرَك؟ إَذا ذ ِكْرت  ذ ِكْرَت َمِعي

 
 الباب السادس

 في ذكر مثله صلى هللا عليه وسلم ومثل األنبياء
ٍل اْبَتَنى َمَثلي وَمَثل  األْنِبَياِء ِمْن َقْبِلي َكَمثَ »ل: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن أبي هريرة قا ِل َرج 

وَيْعَجب وَن  ب ي وتًا َفَأْحَسَنَها وأْكَمَلها وَأْجَمَلها، إاّل َمْوِضَع َلِبَنًة ِمن َزاِوَيٍة من َزَواَياَها، َفَجَعَل النَّاس  َيطوفونَ 
 « .اِن، َفَيق ولون: أال َوَضْعَت َها ه َنا ِلَبَنًة َفَيِتمَّ ب ْنَيان َك؟ِمن الب ْنيَ 

 « . َفك ْنت  أَنا اللَِّبَنةَ »قال النبي صلى هللا عليه وسلم: 

 

النَِّبيِّيَن َكَمَثِل  َمَثلي ِفي»لنبي صلى هللا عليه وسلم: قال: عن الطَُّفْيل بن أبيِّ بن كعَ، عن أبيه، عن ا
ٍل َبَنى َداَرًا فأْحَسَنها وَأْجَمَلها َوَتَرَك ِفيَها َمْوِضَع َلِبَنًة َلْم َيَضْعَها، َفَجَعَل النَّاس  يطوفوَن بالب   َياِن نْ َرج 

لوَن ِلَم َلْم ت وَضْع َهذِه اللِبنَ   « .َنةَ ة ، فأَنا ِفي النَِّبييَِّن َمْوِضع  ِتلَك اللَّبِ وَيْعَجبوَن ِمنه وَيقو 
 

 الباب السابع



 في ذكر مثله صلى هللا عليه وسلم ومثل ما بعثه هللا به
ِني َّللاَّ  به إنَّ َمَثِلي وَمَثَل َما َبَعثَ »عن ب َرْيد )عن( ابن أبي موسى، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

ٍل أَتى   . «َقوَمه َفَقاَل: َيا َقْوم  إنِّي َرَأْيت  الَجْيَش ِبَعْيِني، وَأنا النَّذير  الع ْرَيان  فالنََّجاءَ َكَمَثِل َرج 
وا واْنَطلق وا َعَلى َمْهٍل، فَنجْوا، وكذََّبْته َطاِئَفٌة ِمْنهم، َفأْصَبحوا مكَ » َنه م اَفَأَطاَعْته َطاِئَفٌة ِمْن َقْوِمه َفأدَلج 

ْم، َفَذِلَك َمَثل  َمْن أَطاَعِني واتََّبَع َما ِجْئت  ِبه، وَمَثل  َمْن َعَصانِ َفَصبََّحه ْم الجَ  ي َوَكذَّب ْيش  فأْهَلَكه ْم واْجَتاَحه 
 « .َما ِجْئت  ِبه ِمَن الَحقِّ 

 أخرجاه.
 

 الباب الثامن
 في فضل أمته صلى هللا عليه وسلم على األمم
اِبقوَن َيْوَم الِقَياَمةِ »وسلم قال: عن أبي هريرة، عن رسول هللا صلى هللا عليه  َن السَّ ، َبْيَد أنَّه م َنحن  اآلِخرو 

س  لَنا ِفيه َتَبٌع، اأ وت وا الِكَتاَب ِمْن َقْبِلنا وأ وِتْيَناه ِمْن َبْعِدهم، َفَهذا َيْوم ه م الذي اْخَتلف وا ِفيه َفَهَدانا َّللاَّ  له، النَّ 
 « . َغدٍ  ِللَيهوِد َغٌد وللنََّصاَرى َبْعدَ 

 

ْبَع أْهلِ »عن أبي سعيد قال: قال رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم:   الَجنَِّة، وهللا إنِّي أَلْرج و أْن َتك ون وا ر 
 . «وهللا إنِّي أَلْرج و أْن تك ون وا ث ل َث أهِل الَجنَّة، وهللا إنِّي أَلْرج و أْن تك ون وا ِنْصَف أْهِل الَجنَّةِ 

 الحديثان في الصحيحين.
ٍل استَ »عن ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  ْعَمَل َمثل كم وَمَثل  الَيه ود  والنََّصاَرى َكَرج 

. ث مَ  ْبِح إلى ِنْصِف النََّهاِر َعَلى ِقْيَراٍط؟ َأاَل َفَعِمَلِت الَيه ود  َقاَل: َمْن  ع مَّااًل َفَقال: َمْن َيْعَمل  ِمْن َصاَلِة الصُّ
اَلِة َيْعَمل  ِلي ِمْن ِنْصِف النََّهاِر إَلى َصاَلِة الَعْصِر؟ أاَل َفَعِمَلِت النََّصاَرى. ث مَّ َقاَل: َمْن َيْعَمل  ِلي ِمْن َص 

ْمِس َعلى ِقيَراَطْيِن، َأاَل َفَأْنت ْم الذيَن َعِمْلت ْم. وِب الشَّ  الَعْصِر إلى غ ر 
ََ الَيه ود  والنَّ   َصاَرى َفَقال وا: َنْحن  أْكَثر  َعَماًل َوَأقلُّ َعَطاًء.َفَغِض

 َقاَل: َفَهل َظَلْمت ك م ِمْن َحقِّك م َشْيئًا؟.
 َقال وا: اَل.

 « .َقاَل: َفإنََّما هو َفْصِلي أوِتْيِه َمْن َأَشاء  
 انفرد بإخراجه البخاري.

َأاَل » هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:عن َبْهز بن حكيم بن معونة، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول 



 « .ِإنَّكم ت وف وَن َسْبِعْيَن أ مًَّة، أْنت م َخْير َها وأْكَرم َها َعَلى هللا َعّز َوَجلّ 
َبِني َربِّي َتعَ »عن أنس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  َماِء َقرَّ اَلى، َحتَّى لمَّا أ ْسِري ِبي إَلى السَّ

. َقاَل: َهل غَ إَذا َكاَن  : َلبَّْيَك َيا ربِّ . ق ْلت  مََّك أْن َبْيِني َوَبْيَنه َكَقاِب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى َقاَل: َيا َحِبْيبي َيا م َحمَّد 
اَلَم، وأْخِبْره م أنِّي جَ  ، َقاَل: َأْبِلْغ أ مََّتَك َعنِّي السَّ ْلت ها آِخَر األ َمِم عَ َجَعْلت َك آِخَر النَِّبيِّيَن؟ ق ْلَت: اَل َيا َربِّ

ه م ِعْنَد األ َممِ   « . أَلْفَضَح األ َمَم ِعْنَده م َواَل أْفَضح 

 

 
 الباب التاسع

 في ذكر مثله صلى هللا عليه وسلم ومثل أمته
ا أَضاَءْت َما َحْوَله اْسَتْوَقَد َنارًا، َفلمَّ َمَثِلي َكَمَثِل »عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ْمنَ  َوابَّ التي َيَقْعَن ِفي النَّاِر يَقْعَن ِفيها، وَجَعَل َيْحِجز ه نَّ وَيْغِلْبَنه َفَيَتَقحَّ  يها .فِ  َجَعل الَفَراش  وهذه الدَّ
 أخرجاه.

رجليه  مَلكان، فقعد أحدهما عندعن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم 
 واآلخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه: اضرْب َمَثَل هذا ومثل أمته.

قال: إنَّ مثله ومثل أمته كمثل قوٍم َسْفٍر انتهوا إلى رأس مفازة، فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به 
ّلة، فقال: أرأيتم إن وردت  به ريالمفازة وال ما يرجعون به، فبينما هم كذلك أتاهم رجل م َرحَّل ف اضًا ي ح 

 م ْعشبًة وحياضًا ِرواًء أتتبعوني؟
 قالوا: بلى.

ََ من هذه، وحياضًا َأْرَوى من هذه، فاتبعوني. فقالت طائفة: صدق  قال: فِإنَّ َبْين أيديكم رياضًا أْعَش
 وهللا، لَنتبعنَّه. وقالت طائفة: لقد رضينا بهذا نقيم عليه.

 
 رالباب العاش

 في ذكر مثل من قبل ما جاء به صلى هللا عليه وسلم ومن لم َيْقَبل
َمَثِل َمَثل  َما َبَعَثِني َّللاَّ  ِبه ِمَن اله َدى والِعْلِم كَ »عن أبي موسى عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

ََ الَكِثيَر، َوَكاَن ِمْنَها لَماَء وأْنَبَتْت الَكأَل و الَغْيِث الَكِثيِر أَصاَب أْرًضا، َفَكاَنْت ِمْنها َطاِئَفٌة َنِقيٌَّة َقِبَلْت ا الع ْش
ما ِهي ِقْيَعان  أَجاِدب  أْمَسَكت الَماَء َنَفَع َّللاَّ  ِبَها النَّاَس َفَشِرب وا َوَسَقْوا َوَزَرع وا، وَأَصاَب ِمْنَها َطاِئَفًة أْخَرى إنَّ 

 اَل ت ْمِسك  ماًء وال ت ْنِبت  َكأًل. 



 

َذِلك َرْأًسا َوَلْم َيْقَبْل بِ َفَذِلَك َمَثل  َمْن َفق ه ِفي ِدْيِن هللا وَنَفَعه َما َبَعَثِني َّللاَّ  ِبه َفَعِلَم وَعلََّم، َوَمَثل  َمْن َلْم َيْرَفِع 
 « .ه َدى هللا الذي أ ْرِسْلت  ِبه

 أخرجاه.
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج إلى البطحاء ومعه ابن مسعود، فأقعده  عن أبي عثمان النْهدي:

 « .كَ ال َتْبَرَحنَّ َفإنَّه َسَيْنَتِهي إلْيَك ِرَجاٌل َفاَل ت َكلَِّمه م َفإنَّه م َلْن ي َكلِّم و »وخطَّ عليه خّطًا، ثم قال: 
درون ون إلى الخط فال يجاوزونه َيْص فمضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث أراد، ثم جعلوا ينته

 إلى النبي صلى هللا عليه وسلم.
د فخذي، وكان إذا نام نفخ.  حتى إذا كان من آخر الليل جاء إلّي فتوسَّ

فَبْيَنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متوسٌد فخذي راقد أتاني رجاٌل كأنهم الِجَمال، عليهم ثياٌب بيض هللا 
ال، حتى قعد طائفة عند رأسي وطائفة عند رجلي، فقالوا بينهم: ما رأينا عبدًا أوتي أعلم  ما بهم من الَجمَ 

مثل ما أوتَي هذا النبي، إن عينيه لتنامان وِإنَّ قلبه لَيْقظان، اضربوا له مثاًل: سيد َبنى قصرًا ثم جعل 
 مأدبة فدعا الناَس إلى طعامه وشرابه.

 « .؟َأَتْدِري َما َهؤ اَلءِ »يه وسلم عند ذلك. فقال لي: ثم ارتفعوا واستيقظ رسول هللا صلى هللا عل
 قلت: هللا ورسوله أعلم .

 « .ه م الَماَلِئَكة  »قال: 
 « .وهل تدري ما المثل  الذي ضربوه؟»قال: 

 قلت: هللا ورسوله أعلم.
، بَنى الَجنََّة َفَدَعا ِإَلْيَها ِعَباَده َفَمْن أَجاَبه َدَخل َجنَّ »قال:   « .َعاَقَبه أو َعذََّبه َته، وَمْن َلْم ي ِجْبهالرَّْحمان 

 
 الباب الحادي عشر

 في وجوب طاعته صلى هللا عليه وسلم 

 

وَل َوأ ْوِلى األٌّْمِر ِمْنك ْم َفِإن َتَنازَ 59ش4قال هللا تعالى: }س ْعت ْم َيَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمن وْا َأِطيع وْا َّللاََّ َوَأِطيع وْا الرَّس 
نت ْم ت ْؤِمن وَن ِباَّللَِّ َواْلَيْوِم األٌِّخِر ذاِلَك َخْيٌر َوَأْحسَ فِ  وِل ِإن ك  وه  ِإَلى َّللاَِّ َوالرَّس    َتْأِوياًل {ن  ى َشْىٍء َفر دُّ

 (59)النساء: 
وَل َفَقْد َأَطاَع َّللاََّ َوَمن َتَولَّى َفَمآ َأْرَسْلَناَك َعَلْيهِ 80ش4وقال: }س   َحِفيظًا {مْ مَّْن ي ِطِع الرَّس 



 (80)النساء: 
ث أنه خاصَم رجاًل من األنصار، وقد شهد َبْدرًا، إلى النبي  عن عروة بن الزبير قال: إن الزبير كان يحدِّ

اْسِق »صلى هللا عليه وسلم في ِشراج من الَحّرة كانا يسقيان به النخل. فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: 
 « .ث مَّ َأْرِسْل إَلى َجاِركَ 

 فغضَ األنصاري وقال: يا رسول هللا، أْن كان ابن عمتك
ن وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم قال للزبير:  « ْرِجَع ِإلى الَجْدرِ اْسِق ث مَّ اْحِبْس الَماَء َحتَّى يَ »فتلوَّ

. 
كم، وكان النبي صلى هللا عل ه وسلم قْبل يفاستوَفى النبيُّ صلى هللا عليه وسلم للزبير حقَّه في صريح الح 

ذلك قد أشار إلى الزبير برأٍي فيه سَعة له ولألنصاري، فلما أغضَ األنصاريُّ رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم استوَفى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حقَّه في صريح الحكم.
ي ْؤِمن وَن َحتَّى َفاَل َوَربَِّك اَل 65ش4قال عروة: قال الزبير: ما أحسَ هذه اآلية نزلت إال في ذلك: }س

مَّا َقَضْيَت َوي َسلِّم وْا َتْسِليماً  وْا ِفى? َأنف ِسِهْم َحَرجًا مِّ ْم ث مَّ اَل َيِجد   (65)النساء:  { ي َحكِّم وَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنه 
. 

 أخرجاه.
 

 الباب الثاني عشر
 في وجوب تقديم محبته صلى هللا عليه وسلم على الوالد والولد والنفس 

 

ك م حتَّى أك  »عن أنس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ََّ إَلْيِه مِ اَل ي ؤِمن  أَحد  ْن َواِلِده وَن أَح
 « .َوَوَلده والنَّاِس أْجَمِعينَ 

عن عبدهللا بن هشام قال: كنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم وهو آخٌذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له 
َُّ إليَّ من كل شيء إال نفسي.  عمر: يا رسول هللا، ألنت أح

ََّ إلْيَك ِمْن َنْفِسكَ  اَل والذي»فقال النبي صلى هللا عليه وسلم:   . «َنْفِسي ِبَيِده َحتَّى أك وَن َأَح
َُّ إليَّ من نفسي.  قال عمر: فأنت اآلن وهللا أح

 « .اآلَن َيا ع َمرَ »فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: 
 انفرد بإخراج هذا الحديث البخاري، واتفقا على الذي قبله.

 



 الباب الثالث عشر
  عليه وسلم في الذكرفي وجوب تقديمه صلى هللا

َِ اَل َتْجَعل وِني َكَقَدِح ا»عن جابر بن عبدهللا قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:   « .لرَّاِك
ه ِفي ِإَداَوتهِ »قال:   . «إنَّ الرَّج ل َيْرَفع  َمَتاَعه َعَلى َراِحَلِته، َفَيْبَتِغي ِفي َقَدِحه َماًء َفي ِعْيد 
نِ »قال:  ِل الَحِدْيِث َوِفي َوَسِطه َوِفي آِخِرهاْجَعلو   « .ي ِفي َأوَّ

 قال المصنف: موسى بن عبيدة ليس بشيء.

 قال يحيى: وتفسير هذا الحديث قد ذ كر فيه.
 وقد قيل: إن الراكَ إذا فرغ من تعبئة متاعه أّخر القَدح.

كر. وهو يرجع إلى المعنى األول.  والمعنى اآلخر: ال تؤخروني في الذِّ
 
 واب صفات جسده صلى هللا عليه وسلمأب

 
 الباب األول

 في صفة رأسه صلى هللا عليه وسلم
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عظيم »عن الحسن بن علي، عن خاله ِهْند بن أبي هاَلة، قال: 

 « .الهاَمة
بير قال: وَصف لنا عليُّ بن أبي طالَ النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: كان عظيَم » عن نافع بن ج 

 « .الهاَمة
 

 الباب الثاني
 في صفة جبينه صلى هللا عليه وسلم 

 

 .«كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واسَع الجبين»لحسن بن )علي، عن( خاله هند قال: عن ا
 

 الباب الثالث
 في صفة حاجبيه صلى هللا عليه وسلم

 كان رسول هللا صلى هللا عليه»عن الحسن بن علي بن أبي طالَ، عن خاله هند بن أبي هاَلة، قال: 



 «.َرن، بينها ِعْرق ي درُّه الغضَوسلم أَزجَّ الحواجَ، َسَوابَغ في غير قَ 
 أي طويل امتدادها.«: أزجَّ الحواجَ»قال المصنف: قوله 

 
 الباب الرابع

 في صفة عينيه وأهدابه صلى هللا عليه وسلم
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أْدَعَج »عن الحسن بن علي، عن خاله هند بن أبي هاَلة، قال: 

 «.بَغ من غير قَرن، أهَدَب األْشَفارالعينين، أزجَّ الحواِجَ سوا
: سواد العينين. َعج   الدَّ

 واألهدب: الطويل األشفار، وهو الشعر المتعلق باألجفان.
 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َأْشكل العينين»عن جابر بن سم رة قال: 

عبة فقال:   «.َأْشَهَل العينين»ورواه أبو داود عن ش 
كنت إذا نظرت  إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت  أْكَحَل، وليس »ال: عن جابر بن َسم رة ق

 «.بأكحل
 «:أْشكل العينين»قال المصنف: أّما قوله: 

ْهلة: حمرة في سوادها. والكَحل: سواد هدب العين »قال أبو عبيدة:  ْمرة في بياض العين، والشُّ ْكلة: ح  الشُّ
 «.ِخْلقةً 

اج:   «.أن يسَودَّ مواضع الكحلالَكَحل: »قال الزَّجَّ
 

 الباب الخامس
 في صفة خديه صلى هللا عليه وسلم

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سهَل »عن الحسن بن علي، عن خاله هند بن أبي هالة قال: 
ين  «.الخدَّ

 
 الباب السادس

 في صفة أنفه صلى هللا عليه وسلم
به من  عليه وسلم أْقَنى الِعْرِنين، له نور َيْعلوه، يحسكان رسول هللا صلى هللا»عن هند بن أبي هالة قال: 

 «.لم يتأمله أشمَّ 
 الِعْرنين: األنف. والَقَنى: أن يكون في َعْظم األنف احِدْوداب في وسطه. 



 

 واألَشمُّ: الذي َعْظم  أنِفه طويٌل إلى طرف األنف.
 

 الباب السابع
 في صفة فمه وأسنانه صلى هللا عليه وسلم

 «.كان رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم َضِليع الفم»عن جابر بن َسم رة قال: 
 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضليَع الفم م َفّلج األسنان»عن ج ميع قال: 

 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أْفَلَج الثَِّنيََّتْين»عن ابن عباس قال: 
َِّ الَغمام»عن هند قال:   «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َيْفَترُّ عن ِمْثل ح

 أي كبير.« ضليع الفم»قوله: 
باعيات.والَفلج:   تباع د ما بين الثنايا والرُّ

 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حَسن الّثْغر»عن أبي هريرة قال: 
 

 الباب الثامن
 في صفة نكهته صلى هللا عليه وسلم

عن أنس بن مالك قال: صحبت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم عشر سنين، وشَمْمت  العطَر كله فلم 
 ََ من َنْكهته.أشمَّ َنْكَهًة أطي

 
 الباب التاسع

 في صفة وجهه صلى هللا عليه وسلم
مًا، يتألأل وجهه كتاللؤ »عن الحسن، عن خاله هند قال:  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخمًا مفخَّ

 «.القمر ليلة البدر
 «.كان في وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َتْدوير»عن علي قال: 

 «.كان وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مستديراً »قال: عن جابر بن َسم رة 
لَِّج رأيت رجاًل ظاهَر الَوَضاءة متب»عن أم َمْعَبد: أنها وصفت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت: 

 «.الوجه
بح، إذا َأْسَفر.«: متبلِّج الوجه»قال المصنف:   يعني م ْشِرق الوجه مضيئه، ومنه: تبلَّج الصُّ

 



 العاشرالباب 
 في ذكر اللحية الكريمة صلى هللا عليه وسلم
 .«كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َكثَّ اللحية»عن الحسن بن علي، عن خاله هند، قال: 

 «. كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عظيَم اللحية»عن علي بن أبي طالَ قال: 

 

 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كثيف للحية»عن أم َمْعَبد قالت: 
من  كان يأخذ من لحيته»ى هللا عليه وسلم عن عمرو بن شعيَ، عن أبيه، عن جده: أن رسول هللا صل

ِويَّة  «.طولها وَعْرضها بالسَّ
 

 الباب الحادي عشر
 في صفة شعره صلى هللا عليه وسلم

مَّة، ج مَّته إلى َشْحمة أذنيه»عن الَبراء قال:   .«كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عظيم الج 
 «.سلم شعر َيْضرب ِمْنكبيهكان لرسول هللا صلى هللا عليه و »عن البراء قال: 

بط وال الَجْعد »عن أنس بن مالك قال:  عر، ليس بالسَّ كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َرْجل الشَّ
 «.الَقطط

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َرجل الشعر، إذا تفرقت َعِقيقته »عن الحسن، عن خاله هند قال: 
 «.أذنيه إذا هو َوفَّرهف رق، وإاّل فال يجاوز َشعر ه شحمًة 

عودة. والَعِقيقة:  الرَّْجل: الشعر الذي )فيه( تكسيٌر، فإذا كان منبسطًا قيل: شعر سبط والقطط: الشديد الج 
 الشعر المجتمع في الرأس.

 «.كان شعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى نصف أذنيه»عن أنس قال: 
وَن الَوْفرةكان لرسول هللا صلى هللا ع»عن عائشة قالت:  مَّة ود   «.ليه وسلم شعٌر فوَق الج 

 .يعني: ذوائَ«. قِدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة وله أربع  َغَدائر»عن أم هانىء قالت: 
قِدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علينا مكة َقْدمًة وله أربع  »عن أم هانىء بنت أبي طالَ قالت: 

 «.غدائر
 إذا له ضفائر أربع.وفي رواية: رأيته و 
 .«كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا امتشط بالمشط كأنه َحثك الرمال»عن عائشة قالت: 

كان النبي صلى هللا عليه وسلم َيْسدل ناصيته َسْدَل أهل الكتاب، ثم فرق بعد ذلك »عن ابن عباس قال: 



 «.َفْرَق العرب
 اصيته ما شاء هللا أن َيْسدل، ثم فَرق بعد .عن أنس: أن النبي صلى هللا عليه وسلم سَدل ن

 
 الباب الثاني عشر

 في ذكر صفة عنقه صلى هللا عليه وسلم 

 

 «.في عنقه َسطع»ليه وسلم، فقالت: عن أم َمْعبد: أنها وصفت رسول هللا صلى هللا ع
 قال المصنف: الّسَطع: الطول.

ْمية في »عن الحسن بن علي، عن خاله هند، قال:  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كأن عنقه ِجيد  د 
 «.صفاء الفضة

رة. ْمية الصورة المصوَّ  قال المصنف: الدُّ
أصحاب علي يوم ِصفِّين، عن علي، قال: عن عثمان بن عبد الملك، قال: حدثني خالي، وكان من 

 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كأن عنقه إبريق  فضة»
 

 الباب الثالث عشر
 في بعد ما بين منكبيه صلى هللا عليه وسلم

 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين»عن الَبَراء بن عازب قال: 
 مع رأس الَعْضد في الكتف.قال المصنف: المنكَ: مجت

 
 الباب الرابع عشر

 في غلظ الكتد
 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جليَل الَكَتد»عن علي رضي هللا عنه قال: 

 قال المصنف: الكتد، مجتمع الكتفين، وهو الكاهل.
 

 الباب الخامس عشر
 في صفة صدره صلى هللا عليه وسلم

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عريض الصدر، سواَء البطن ك»عن الحسن، عن خاله هند، قال: 



 «.والصدر
 

 الباب السادس عشر
 في صفة بطنه صلى هللا عليه وسلم

 «.لم تِعْبه ث ْجلة»عن أم معبد أنها وصفت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالت: 
 في المصنف: الثُّجلة عظم  البطن واسترخاء أسفله.

ما رأيت بطن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إال ذكرت  القراطيس المثِنيَّ : »عن أم هانىء. قالت
ها على بعض  «.بعض 

اعتمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الِجْعرانة لياًل فنظرت  إلى ظهره »عن م َخرِّش الكعبي، قال: 
 «.كأنه سبيكة فضة

 
 الباب السابع عشر

 في صفة سرته صلى هللا عليه وسلم
 «. كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجرَد ذو َمْسربة»علي قال:  عن

 

عن الحسن، عن خاله هند، قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َأْنَوَر المتجرَّد دقيق المْسربة، 
رة بَشعر، يجري كالخيط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعَر الذراعين  موصوَل ما بين اللبَّة والسُّ

 «.والمنكبين وأعالي الصدر
 

 ثامن عشرالباب ال
 في ذكر أصابعه صلى هللا عليه وسلم

 .«كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َشْثَن الكفَّين والقدمين سائل األطراف»عن علي قال: 
 قال المصنف: الشثن: الغليظ األصابع من الكفين والقدمين.

 والسائل األطراف: الممتد األصابع.
 يهما واحد.ورواه بعضهم شائن باأللف والنون. والمعنى ف

 
 الباب التاسع عشر



 في صفة كفيه صلى هللا عليه وسلم
 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َشْثن الكفين»عن علي رضي هللا عنه، قال: 

 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َرْحَ الراحة»عن الحسن، عن خاله هند، قال: 
 .«ْلَيَن من كف رسول هللا صلى هللا عليه وسلمما مَسْست قط خزًّا وال حريرًا أَ »عن أنس قال: 

 .«بايعت النبيَّ صلى هللا عليه وسلم فما مَسْست قط أليَن من يده صلى هللا عليه وسلم»عن مارية قالت: 
عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى األبطح فركز َعنَزة 

ونها على وجوههم، فجئت وأخذت يده فأمررتها على  فصّلى إليها، وجعل أصحابه يأخذون يده في ِمرُّ
 وجهي، فإذا هي أبرد  من الثلج وأطيَ ريحًا من المسك.

 
 الباب العشرون 

 في صفة زنديه صلى هللا عليه وسلم
 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طويَل الزندين ضخَم الكراديس»عن هند قال: 

ْوَأمة قال: كان أبو هريرة رضي هللا عنه ينعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: عن صالح مولى التَّ 
 «.كان شبح الذراعين. أي طويلهما»
 

 الباب الحادي والعشرون 
 في ذكر ساقيه صلى هللا عليه وسلم 

 

 «.كان في ساَقْي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ح م وشة»عن جابر بن َسم رة قال: 
 قال المصنف: الحموشة: دقة الساقين.

عن عبد الرحمن بن مالك بن ج عشم: أن أباه أخبره أن أخاه سراقة أخبره قال: دنوت  من رسول هللا صلى 
مَّارة.  هللا عليه وسلم وهو على ناقته، فرأيت ساقيه في َغْرزها كأنهما ج 

 قال بعض البلغاء:
 يا ربِّ بالقدم التي أْوَطْأَتها

 ِمْن قاِب َقْوَسْين المَحلَّ األعظَما
علت بهاوب حْ   رمة الَقَدِم التي ج 

ّلَما  كتف الَبِريَّة بالرسالة س 



 َثبِّْت على َمْتن الصراط َتكرُّماً 
ْن لي م ْنِقذًا وم َسلَِّما  قدمي وك 
 واجعلهما ذ ْخري وَمْن كانا له
 َأِمَن العذاَب وال يخاف  جهنََّما

 
 الباب الثاني والعشرون 

 في ذكر صفة عقبه صلى هللا عليه وسلم
 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َمْنهوَس الَعِقَ»جابر بن َسم رة قال: عن 

 أي قليل لحم العقَ.

 انفرد بإخراجه مسلم.
 

 الباب الثالث والعشرون 
 في ذكر قدميه صلى هللا عليه وسلم

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َخْمصاَن األخمصين، مسيَح »عن الحسن، عن خاله هند، قال: 
 «.قدمين، َيْنبوا عنهما الماءال

كان رسول هللا »عن عثمان بن عبد الملك قال: حدثني خالي وكان من أصحاب علي، عن علي قال: 
 «.صلى هللا عليه وسلم َشْثن الكف والقدم

 األخمص: ما ارتفع عن األرض من باطن الرجل.
 والمسيح القدم: الذي ليس بكثير اللحم فيهم.

 والشثن: الغليظ.
 

 ب الرابع والعشرون البا
 في ضخامة كراديسه صلى هللا عليه وسلم

 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضخم الكراديس»عن علي قال: 
 قال المصنف: الكراديس: رؤوس العظام.

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جليَل »عن إبراهيم بن محمد، من ولد علي بن أبي طالَ قال؛ 
 « .الم َشاش

 مصنف: المشاش: رؤوس العظام، مثل الركبتين، والمرفقين، والمنكبين. قال ال



 

 
 الباب الخامس والعشرون 

 في ذكر اعتدال خلقه صلى هللا عليه وسلم
 .«كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معتَدل الخْلقة بادن متماسك»عن الحسن، عن خاله هند قال: 

 والمعنى: أنه كان تامَّ َخْلق األعضاء، ليس بمسترخي اللحم وال كثيره.
 

 لباب السادس والعشرون ا
 في ذكر طوله صلى هللا عليه وسلم

ن القوم، كان َرْبعًة م»عن ربيعة: أنه سمع أنس بن مالك ينعت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
 «.ليس بالطويل البائن وال القصير

 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس بالقصير وال بالطويل»عن الَبراء قال: 
 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجاًل مربوعاً »البراء قال:  عن

 األحاديث الثالثة في الصحيحين.
عن إبراهيم بن محمد )من( ولد علي بن أبي طالَ قال: كان عليٌّ عليه السالم إذا وصف رسول هللا 

 «.ومان ربعة من القلم يكن بالطويل الم َمعَّط وال بالقصير المتردد، وك»صلى هللا عليه وسلم قال: 
 قال األصمعي: الممعَّط: الذاهَ ط واًل، والمتردد: الداخل بعضه في بعض ِقَصرًا.

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أطوَل ِمن الَمْربوع، َوَأْقَصَر من »عن الحسن، عن خاله هند، قال: 
 «.المشّذب

 المشّذب: الطويل الذي ليس بكثير اللحم.
كان من صفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه لم يكن يماشيه أحٌد ي ْنسَ إلى »عن عائشة قالت: 

الطول إال طاَله رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم، وربما ماَشى الرجلين الطويلين فَطَولهما، فإذا فارقاه ن ِسبا 
ْبعة ََ هو إلى الرَّ  «.إلى الطول، ون ِس

 
 الباب السابع والعشرون 

 ى هللا عليه وسلمفي رقة بشرته صل
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألَيَن الناس كفًا، ما َمَسْست  َخزًَّة وال حريرًة »عن أنس بن مالك قال: 

 «. أليَن من كفه صلى هللا عليه وسلم



 

عن عثمان بن عبد الملك قال: حدثني خالي، وكان من أصحاب علي بن أبي طالَ يوم ِصفِّين، عن 
 «.شرةكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رقيق الب»علي عليه السالم قال: 

 
 الباب الثامن والعشرون 

 في صفة لونه صلى هللا عليه وسلم
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أزهر اللون، ليس باألديم وال باألبيض »عن أنس بن مالك قال: 

 «.األْمهقَ 
 قال المصنف: األمهق: الشديد البياض.

 «.نما ِصيغ من فضةكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبيَض كأ»عن أبي هريرة قال: 
 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبيض م ْشَرباً »عن علي قال: 

ْمَرة  «.وفي رواية: م ْشَربًا ح 
ْمَرة.  قال المصنف: الم ْشَرب: الذي في بياضه ح 

 «.كان لون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َأْسَمرَ »عن أنس قال: 
 الف األحاديث كلها.قال المصنف: هذا الحديث ال يصح، وهو يخ

 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحسَن الناس لوناً »عن أنس بن مالك قال: 
 

 الباب التاسع والعشرون 
 في ذكر حسنه صلى هللا عليه وسلم

 «.ما رأيت شيئًا قط أحسَن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم»عن البراء قال: 
 أخرجاه.

 : أكان وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثل السيف؟عن أبي إسحاق قال: قيل للبراء
 قال: ال، بل مثل القمر.
 انفرد بإخراجه البخاري.

ما رأيت  أحسن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كأن الشمس تجري في »عن أبي هريرة قال: 
 «.وجهه

ّلة حمراء»عن جابر بن َسم رة قال:  إلى ، فجعلت أنظر إليه و رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم في ح 
 «.القمر، فَله و أحسن  في عينّي من القمر



اًل أحسَن من رسول هللا، وكان له شعر قريَ من »عن البراء قال:  لة حمراء م َرجَّ ما رأيت أحدًا في ح 
 «.منكبيه

 أخرجاه.
َربري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي، وما بقي على وجه األرض أح  رآه غيري. دعن سعيد الج 

 قلت: صْفه لي.
 قال: كان أبيض َمليحًا م ْقصدًا. 

 

ْن بعيد، وأجمله مِ  كان أْحَلى الناس»عن أم معبد: أنها وصفت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالت: 
 «.وأجَهَر الناس وأحسنه ِمْن قريَ

 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كأنما ِصيَغ من فضة»عن أنس بن مالك قال: 
 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحسن الناس وجهًا وأنوَرهم لوناً »عن عائشة قالت: 

 .«سول هللا صلى هللا عليه وسلم كدارة القمركان وجه ر »عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه قال: 
ذ: صِفي لي رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم.  عن محمد بن عمار قال: قلت للربيع بنت م َعوِّ

 «.يا ب ني، لو رأيَته رأيت الشمس طالعةً »قالت: 
 َلم يكن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ظل، ولم يقم مع شمس قط إال غل»عن ابن عباس قال: 

راج.  ضوؤه ضوَء الشمس، ولم يقم مع سراج قط إال غلَ ضوؤه على ضوء السِّ
 

 الباب الثالثون 
 في ذكر عرقه صلى هللا عليه وسلم

كان النبي صلى هللا عليه وسلم يدخل بيَت أم سليم فينام على فراشها وليست »عن أنس بن مالك قال: 
 فيه.

اشك، ا: هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نائٌم على فر فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأ تيت فقيل له
 فجاءت وقد َعِرق الفراش، ففتحت َعْيبتها فجعلت تنشف ذلك العَرق فتعصره في قواريرها.

 « .َما َتْصَنِعْيَن؟»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 قالت: نرجو بركته لصبياننا.

 « .قد أَصْبتِ »قال: 
 .انفرد بإخراجه مسلم



 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أزهر اللون، كأّن َعَرقه اللؤلؤ»عن أنس قال: 
ََ من »عن عائشة قالت:  كان عرق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في وجهه مثل اللؤلؤ الرطَ، أطي

 «.الِمْسك األْذَفر
 «. قه كالمسككان النبي صلى هللا عليه وسلم كأن َعَرقه اللؤلؤ، وريح عر »عن علي قال: 

 

 كنت مع أبي حين َرَجم رسول  هللا صلى هللا»بيَ بن أبي حردة، حدثني رجل من بني حريش قال: عن ح
، فضمَّني إليه صلى هللا عليه وسلم فسال من  عليه وسلم ماعَز بن مالك، فلما أخذته الحجارة  أ رعبت 

 «.عرق إبطه مثل  ريح المسك
 ت ابنتي، وإني أحَ أن تعينني.عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول هللا، إني زوَّج

وَرِة َواِسَعِة الرَّْأِس وع ْوَد َشَجَرةٍ »قال:   . «َما ِعْنِدي َشْيٌء، َولِكن اْلَقِني َغدًا َوِجيْء َمَعَك ِبَقار 
ْذَها وَأْخِبْر أْهَلَك إَذا أَراَدت أنْ »قال: فجاء فجعل يسلت العَرق من ذراعيه حتى مأل القارورة، وقال:   خ 

ََ ِبهَتَتطَ  ْوَرِة َفَتطَّيَّ  « .يََّ أْن َتْغِمَس هذا الع وَد ِفي الَقار 
 فكانت إذا تطيَّبت شمَّ أهل المدينة ريحًا طيبة. فسمُّوا المطيبين.

 
 الباب الواحد والثالثون 

 في ذكر خاتم النبوَّة صلى هللا عليه وسلم
ى هبت بي خالتي إلى رسول هللا صلعن )الَجْعد بن( عبد الرحمن قال: سمعت السائَ بن يزيد يقول: ذ

 هللا عليه وسلم، فقالت: يا رسول هللا، إن ابن أختي َوِجٌع.
فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، وتوضأ فشربت  من وضوئه وقمت َخْلف ظهره، فنظرت إلى الخاتم بين 

 كتفيه، فإذا هو مثل ِزّر الَحَجَلة.
 ن حاتم، كذا.ورواه البخاري في الصحيح، عن محمد بن عبدهللا، ع

وا النساَء يلَزْمن  والحجلة: بيت كالقبة يستر بالثياب ويجعل له باب من جنسه وي َزّر. ومنه قوله: أِعزُّ
 الحجال.

 الراء قبل الزاء. ذكره البيهقي.« رز الحجلة»وقد رواه إبراهيم عن حمزة، عن حاتم قال: 
ة بيض الحجل، والحجلة على هذا أبيض  وقال أبو سليمان، يعني الخطَّابي، عن بعضهم: إن زر الحجل

 القبج.



ة حمراء مثل بيضة »عن جابر بن سمرة قال:  رأيت الخاتم بين كتفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غ دَّ
 «. النعام

 

 َيا أَبا َزْيٍد، اْدن  ِمنِّي َفاْمَسحْ »عن عمرو بن أخطَ قال: قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 فمسحت ظهره، فوقعت أصابعي على الخاتم.« . َظْهِري 

 قلت: وما الخاتم؟
 قال: شعرات مجتمعات.

بي َنْضرة قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يعني خاتم النبوة عن أ
 «.كان في ظهره َبْضعٌة ناشزة»فقال: 

أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه، فد ْرت  »عن عبدهللا بن َسْرجس قال: 
ْمع حولها من خلفه، فعرف الذي أريده فألقى الرداء  عن ظهره، فرأيت موضَع الخاتم على كتفه مثل الج 

 «.ِخياَلن كأنه الثآليل
رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم وأكلت معه خبزًا ولحمًا، أو قال: ثريدًا. ثم »عن عبدهللا بن َسْرِجس قال: 

ْمعًا عليه ج   د ْرت  حتى ِصرت  خلفه حتى نظرت  إلى خاتم النبوة بين كتفيه على نغض كتفه اليسرى 
 «.ِخيالن

 أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فاستأذنته أن أ ْدخل يدي في ج ر بَّانه»عن أبي معاوية بن ق رَّة قال: 
 «.وإنه ليدعو لي، فما منعه أن دعا لي

ْلَعة.  قال: فوجدت  على نغض كتفه مثل السَّ
ر بَّان: جيَ القميص. ونغض  الكتف: َفرْ   عه.قال المصنف: الج 

 
 أبواب صفاته المعنوية صلى هللا عليه وسلم

 
 الباب  األول

 في حسن خلقه صلى هللا عليه وسلم
عن أنس قال: لما َقِدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى 

 ليخدمك.رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: يا رسول هللا، إن أنسًا غالٌم َكيِّس ف
فخدمته  في الَسفِر والحَضر، وهللا ما قال لي لشيء صنعته : ِلَم صنعته؟ وال لشيء لم َأْصنعه: لم ال 



 صنعَت هذا؟
 أخرجاه.

ل ق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في أهله؟   عن أبي عبد هللا الَجَدلّي قال: قلت لعائشة: كيف كان خ 

 

شًا وال سّخابًا في األسواق، وال يجزي بالسيئة »قالت:  لقًا، لم يكن فاحشًا وال متفحِّ كان أحسَن الناس خ 
 «.و وَيْصفحمثَلها، ولكن يعف

اشًا، كان يقول »عن أنس بن مالك قال:  لم يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َسبَّابًا وال لعَّانًا وال َفحَّ
 «.ألحِدنا عنَد اَلمْعتبة: َتِرَب جبينه  
َبْيَنا نحن عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قريبًا من ثمانين رجاًل من »وعن عبد هللا بن مسعود قال: 

ريش ليس فيهم إال ق َرشي، ال وهللا ما رأيت صفحَة وجوِه رجاٍل قط أحسَن من وجوههم يومئٍذ، فذكروا ق
ثوا فيهن، فتحدث معهم حتى أحببت  أن يسكت  «.النساء فتحدَّ

 عن ِسَماك قال: قلت لجابر بن َسم رة: أكنت تجالس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟
عر وأشياَء من أمورهم، نعم، كان طويَل الصمت قلي»قال:  َل الضحك، وكان أصحابه يذكرون عنده الشِّ

م  «.فيضحكون ويتبسَّ
عن عائشة: أن أبا َبكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام ِمنًى يضربون بالدف، ورسول  هللا صلى هللا 

َدْعه نَّ َيا أَبا : »لعليه وسلم مسجَّى بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقا
 « .َبْكٍر، َفإنَّها أيَّام  ِعْيدٍ 

قالت عائشة: ورأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في 
 المسجد، حتى أكون أنا أسَأم فَأقعد، فاْقد روا َقْدَر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو.

 أخرجاه.
ثنا أحاديَث رسول هللا صلى عن خار  جة بن زيد بن ثابت قال: دخل نفٌر على زيد بن ثابت فقالوا له: حدِّ

 هللا عليه وسلم.
 «.كنا إذا َذْكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا»فقال: 

لقاً »عن أنس بن مالك قال:   «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحسَن الناس خ 
ما كان أحٌد أحسَن خلقًا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ما دعاه أحد من »ائشة قالت: عن ع

ل ٍق َعِظيٍم {)القلم: 4ش68أصحابه وال أهل بيته إال قال: لبَّيك. فَأنزل هللا تعالى: }س  ( 4َوِإنََّك َلَعَلى خ 

 



 
. 

نني سول هللا صلى هللا عليه وسلم وكنَّ لي صواحَ يَأتيكنت ألعَ بالبنات في بيت ر »عن عائشة قالت: 
فيلعبن معي، فينقمْعن إذا رأين رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم، فكان رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم 

 «.ي َسرِّبهن إليَّ فيلعبن معي
فلم  ه قام معهكان إذا لقي رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم واحدًا من أصحاب»عن أنس بن مالك قال: 

 «.ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي َيْنزع عنه
 «.أن النبي صلى هللا عليه وسلم َمرَّ بصبيان فسّلم عليهم»عن أنس: 

اَلم  َعَلْيك م َيا ال»مرَّ علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونحن ِصبْيان فقال: »عن أنس بن مالك قال:  سَّ
 « .ِصْبَيان

 
 الَباب  الثاني

 ذكر حلمه وصفحه صلى هللا عليه وسلم في
ي عنهم  فا ذهبًا وأن ينحِّ عن ابن عباس قال: سَأل أهل  مكة النبي صلى هللا عليه وسلم أن َيجْعل لهم الصَّ

 الجبال َفيْزدرعون.
فقيل له: إن شئت أن َتْستَأني بهم، وإن شئت أن ن ْعطيهم الذي سَألوا، فإن كفروا أهلكتم من قبلهم. قال: 

 « .َبْل َأْسَتأني ِبِهم الَ »
عن أبي هريرة قال: جاء الطُّفيل بن عمرو الدَّوسي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: إنَّ دوسًا 

 قد عَصْت وأَبْت فادع  هللا عليهم.
 فاستقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القبلة ورفع يديه، فقال الناس: هلكوا.

ّم اْهِد َدوْ »فقال:   « .سًا َواْئِت ِبِهمالله 
عن عروة أن أسامة أخبره أن النبي صلى هللا عليه وسلم ركَ حمارًا عليه إكاٌف تحته قطيفة َفدكيَّة، 

 وأردف وراءه أسامة، وهو يعود سعَد بن ع َبادة َقْبل وقعة بدر.
بن أ َبّي، وفي  هللا حتى مرَّ بمجلس فيه أخالط من المسلمين والمشركين َعَبدة األوثان واليهود، وفيهم عبد

 المجلس عبد  هللا بن َرَواحة.
 فلما غشيت المجلَس َعَجاجة  الدابة َخمَّر عبد هللا بن أ َبّي أنَفه وتردَّى به ثم قال: ال تغبِّروا علينا. 

 



فسلَّم ثم وقف ونزل، فدعاهم إلى هللا تعالى وقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد  هللا بن أ بي: ال أحسَن من هذا 
ْص عليه.  إذا كان ما تقول حقًّا فال ت ؤذنا في مجالسنا )وارجع إلى رحلك، فمن جاءك مّنا فاْقص 

 مجالسنا( فإنا نحَ ذلك. فقال عبد هللا بن رواحة: أْغَشنا في
ََّ المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا أن يتواثبوا، فم يزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فاست

 يخفِّضهم حتى سكتوا.
ثم ركَ دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: َأْي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب، يريد ابن أ بّي، 

 قال كذا وكذا.
عنه يا رسول هللا واصفح، فوهللا لقد أعطاك هللا الذي أعطاك وإن أهل الب َحيرة قد اصطلحوا  قال أعف  

 على أن يتوِّجوه ويعصبوه بالعصابة، فلما ردَّ هللا ذلك بالحق الذي أعطاكه َشِرق بذلك.
 فعفا عنه النبي صلى هللا عليه وسلم.

 أخرجاه.
يقول: لماتوفي عبد هللا بن أ بّي د عي رسول هللا  عن عبد هللا بن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب

صلى هللا عليه وسلم للصالة عليه، فقام عليه، فلما وقف يريد الصالة عليه تحولت  حتى قمت  في صدره 
د عليه أيامه.  فقلت: يا رسول هللا، أَعَلى عدوِّ هللا ابن أبّي، القائل يوم كذا وكذا كذا وكذا. أعدِّ

م، حتى أكثرت  عليه، قال: ورسول  هللا صلى هللا ْر َعنِّي َيا ع َمر  إنِّي» عليه وسلم يتبسَّ ،  أخَّ يِّْرت  َفاْخَتْرت  خ 
م، َلْو أ عَلم  أنِّي ه  َقْد ِقيَل ِلي: اْسَتْغِفر َله م أْو اَل َتْسَتْغِفر َله م، إن َتْسَتْغِفر َله م َسْبِعيَن َمرًَّة َفَلْن َيْغِفَر َّللاَّ  لَ 

ْبِعيَن غ ِفَر َله م َلِزْدت  )إْن( زِ   « .ْدت  َعَلى السَّ
 

 قال: ثم صلى عليه ومشى معه إلى قبره حتى فرغ منه.
 قال: فعجبًا لي وجرأتي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهللا ورسوله أعلم. 

 

 َلَقِد اْبَتَغو ْا اْلِفْتَنَة ِمن َقْبل  َوَقلَّب وْا َلَك األ م ورَ 48ش9قال: فوهللا ما كان يسيرًا حتى نزلت هاتان اآليتان: }س
 (48َوَظَهَر َأْمر  َّللاَِّ َوه ْم َكاِره وَن {)التوبة: َحتَّى َجآَء اْلَحقُّ 

. 
 فما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعده على منافق وال قام على قبره حتى قبضه هللا.

عن أنس: أن ثمانين رجاًل من أهل مكة هبطوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متسلِّحين يريدون 
َوه َو 24ش48عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم َسَلمًا واستحياهم. فأنزل هللا تعالى: }سِغرََّة النبي صلى هللا 



ْم َعنك ْم َوَأْيِدَيك ْم َعْنه م ِبَبْطِن َمكََّة ِمن َبْعِد َأْن َأْظَفَرك ْم َعَلْيِهْم َوَكاَن َّللاَّ     ِبَما َتْعَمل وَن َبِصيرًا {الَِّذى َكفَّ َأْيِدَيه 
 (24)الفتح: 

. 
ئشة قالت: ما ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خادمًا له قط وال امرأًة قط، وال َضَرب بيده عن عا

إال أن يجاهد في سبيل هللا، وما ِنيَل منه شيء فانتقم من صاحبه إال أن ت ْنَتهك محارم  هللا فينتقم هلل عزَّ 
، وما ع رض عليه أمران إال اختار أيسرهما إال أن يكون َمْأثَ   مًا، فإن كان مأثمًا كان أبعَد الناس منه.وجلَّ

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال ت ْغضبه الدنيا وما »عن الحسن بن علي، عن خاله هند، قال: 
ي الحقُّ لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، وال يغضَ لنفسه وال ينتصر لها  .«كان منها، فإذا ت عدِّ

  عليه وسلم: هل أتى عليك يوٌم كان أشدَّ من يوم أ حد؟عن عائشة أنها قالت للنبي صلى هللا
اَلل َلَقْد َلِقْيت  ِمن َقْوِمِك، وَكاَن أَشدَّ َما َلِقْيت  ِمْنه م َيْوَم الَعَقَبِة، إذ َعَرْضت  َنْفِسي َعَلى َبِني َعْبِد ك  »فقال: 

 .  َفَلْم ت ِجْبِني إَلى َما أَرْدت 

 

 َقد أَظلَّْتِني، ةٍ فاْنَطَلْقت  وَأنا َمْهم وٌم َعَلى َوْجِهي، َفَلْم أْسَتِفْق إاَل ِبقْرن الثََّعاِلَ، َفَرَفْعت  َرأِسي َفإَذا أَنا ِبَسَحابَ 
، َفَناَداِني: إنَّ َّللاََّ َقْد َسِمَع  وا َعَليكَ َفَنَظْرت  َفإَذا ِفيَها ِجْبِرْيل  ، وَقْد َبَعَث إليَك َمَلَك َقْوَل َقْوِمَك َلَك َوَما ردُّ

 «الِجَباِل لَتأم َره ِبَما ِشْئَت ِفيِهم
ك  الِجَباِل، َفَناداني َمَلك  الِجَباِل، َفَسلََّم َعَليَّ ث َم َقال: )إنَّ َّللاََّ عزَّ وَجلَّ َقْد َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك َلَك، وأنا َملَ »

 . «َبَعَثِني َربَُّك إَليَك لَتأم َرِني َبَأْمِرَك( َيا م َحمَّد  َفَما ِشْئَت، إْن ِشْئَت أْطَبْقت  َعَليهم األْخَشَبْينِ  وَقدْ 
 

و أْن ي ْخِرَج َّللاَّ  ِمن أْصاَلِبِهم َمْن َيْعب َد َّللاََّ َوْحَده َوالَ »قال النبي صلى هللا عليه وسلم:  ي ْشِرَك ِبه  َبْل أْرج 
 « .ْيئاً شَ 

عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه ب ْرد َنْجراني غليظ الحاشية، 
فأدركه أعرابي فجبذه بردائه َجْبذًة شديدة حتى نظرت إليه صفحة عاتق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد 

 م ْر لي من مال هللا الذي عندك.أثَّرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد، 
 فالتفت إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء.

قال البخاري: فلما كان يوم حنين آثر النبي صلى هللا عليه وسلم ناسًا في القسمة، فَأعطى األقرع بن 
ف العرب وآثرهم يومئٍذ في حابس مائًة من اإلبل، وأعطى ْعَيْينة مثل ذلك، وأعطى أناسًا من أشرا

 القسمة.



 فقال رجل: وهللا إن هذه الِقْسمة ما ع دل فيها وما أريد بها وجه هللا.
 فقلت: وهللا ألخبرنَّ النبي صلى هللا عليه وسلم.

ول ه َرِحَم َّللاَّ  م وَسى َقْد أ وِذَي »فأتيته فأخبرته فقال:  « أْكَثَر ِمن هذا َفَصَبربَمْن َيْعِدل  إَذا َلْم َيْعِدل  َّللاَّ  وَرس 
 . 

 

 عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول هللا، ادع  هللا على المشركين.
 « .إنِّي َلْم أ ْبَعْث َلعَّانًا، وإنََّما ب ِعْثت  َرْحمةً »قال: 

ا فتح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة طاف بالبيت وصلى فيه ركعتين، ثم عن أبي هريرة قال: لمَّ 
 « .َما َتق ول وَن َوَما َتظ نُّوَن؟»أتى الكعبة وأخذ بعضاَدَتْي الباب، فقال: 

 قالوا: نقول أٌخ وابن  عَم حليٌم رحيٌم. قالوا ذلك ثالثًا.
َف }سأق ول  َكَما َقا»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ِإنَّآ َأْنَزْلَناه  ق ْرآًنا َعَرِبيًّا لََّعلَّك ْم 02ش12َل ي وس 

 َتْعِقل وَن {
 (92)يوسف: 

 فخرجوا كأنما ن ِشروا من القبور، فدخلوا في اإلسالم.
عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم الفتح أرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى َصْفوان بن أبي 

 ن بن حرب، والحارث بن هشام.أمية، وأبي سفيا
 قال عمر: فقلت: قد أمَكنني هللا تعالى منهم.

َف إِلْخَوِته: }ال تثريَ عليكم»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  اليوم يغفر  مَثَلي َوَمَثل ك م َكَما َقاَل ي وس 
 « .هللا لكم{

 قال: فانفضحت  حياًء من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
ر بن عبد هللا: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جعل يعطي الناس يوم حنين من فضٍة في عن جاب

 ثوب بالل.
 فقال له رجل: يا نبي هللا اعِدْل.

ْنت  ال»فقال النبي صلى هللا عليه وسلم:   َوْيَحَك َفَمْن َيْعِدل  إَذا َلْم أَْعِدْل، َقْد ِخْبت  إذًا وَخِسْرت  إذا ك 
 « .أَْعِدل  

 
 فقال عمر: أال أضرب  عنقه فإنه منافق؟



َث النَّاس  أنِّي َأْقت ل  أْصَحاِبي»فقال:   « .َمَعاَذ هللا أْن َيَتَحدَّ
عن ابن عمر قال: أ ِتي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقليل من ذهَ وفضة، فجعل يقسمه َبْين 

  أمرك أْن تعدل فما أراك تعدل.أصحابه، فقام رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، وهللا إن هللا
 « .َوْيَحَك َمْن َيْعِدل  َعَلْيَك َبْعِدي»قال: 

وه عليَّ رويدًا.   فلما وّلى قال: ردُّ

 

ي عليَّ ما : جيرانعن َبْهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن أخاه أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال
 أخذوا.

 فأعرض عنه النبي صلى هللا عليه وسلم، فقال: إن الناس يزعمون أنك ن هيت عن البغي ثم تستحلي به.
، َوَما ه َو َعَلْيك م، َخلُّوا َله ِجْيَرانه»فقال:  ْنت  أْفَعل  َذلَك إنَّه َلَعليَّ  « .إْن ك 

ورًا من أعرابي بوسٍق من تمر الذخيرة، فجاءعن عائشة قالت: ابتاع رسول هللا صلى هللا عليه   وسلم َجز 
 به إلى منزله، فالتمس التمَر، فلم يجده في البيت.

وَرَك َهذا ِبَوْسٍق ِمْن َتْمِر الذَِّخْيَرِة و »قال: فخرج إلى األعرابي. فقال:  َنْحن  َيا َعْبَد هللا، إنَّا اْبَتْعَنا ِمْنَك َجز 
 « .َنَرى أنَّه ِعْنَدنا

 ل األعرابي: واغدراه.فقا
 فوكزه الناس فقالوا: لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم تقول هذا؟

 « .َدع وه»فقال: 
عن أبي هريرة أن أعرابيًا جاء إلى النبي صلى هللا عليه وسلم يستعينه في شيء، فأعطاه شيئًا، ثم قال: 

 « .أْحَسْنت  إَلْيَك؟»
 قال: ال، وال َأْجَملت.
 ون وقاموا إليه.قال: فغضَ المسلم

فأشار إليهم: أن كفُّوا. ثم قام فدخل منزله ثم أرسل إلى األعرابي فدعاه إلى البيت )فزاده شيئًا( فرضي 
ْل إنََّك ِجْئَتَنا َفَسَأْلَتَنا َفَأْعَطْيَناَك وق ْلَت َما ق ْلَت، وِفي أْنف ِس الم ْسِلِميَن َشيٌء ِمن َذلَك، َفإْن أْحبَ »فقال:  ْبَت َفق 

وِرِهم َما ِفْيَها َعَليكَ بَ  د  ََ مْن ص  ، َحتَّى َيْذَه  « .ْين أْيِديِهم َما ق لَت َبيَن َيَديَّ
 قال: نعم.

ِئعًا، إنَّ َصاِحَبك م هذا َكاَن َجا»فلما كان الغداة أو العشي جاء، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 



 « .َك؟ا َدَعْوَناه إلى الَبْيِت فأْعَطْيَناه، َفَزَعَم أنَّه َقْد َرِضَي، أَكذاَفَسَأَلَنا َفَأْعَطْيَناه، َقاَل َما َقاَل، وإنَّ 
 قال األعرابي: نعم، فجزاك هللا من أهل وغشيرة خيرًا. 

 

ٍل َكاَنْت َله َناَقٌة َفشَ »النبي صلى هللا عليه وسلم:  فقال َرَدْت أال إنَّ َمَثلي وَمَثَل هذا األْعَراِبيَّ َكَمَثِل َرج 
َ  النَّاَقِة: َخلُّوا َبْيِني وَبيَن َناَقِتي فَ  ِبَها. َأنا أْرَفق  َعَليه، فاتََّبَعها النَّاس  َفَلم َيزْيد وَها إال ن ف ورًا، َفَناداه م َصاِح

َ  النَّاَقِة بيَن َيَدْيَها فَأَخَذ َلَها ِمْن ق َماِم األْرِض، َفَجاَءْت فاْسَتَناَخْت، َفَشدَّ َعَلي ه َلَها َصاِح ا َرْحَلها هَفَتَوجَّ
 . «واْسَتَوى َعَليها، وإنِّي َلْو َتَرْكت ك م ِحيَن َقاَل الرَّج ل  ما َقاَل، َفَقَتْلت م وه َدَخَل النَّارَ 

 
زيد بن أرقم قال: سَحر النبيَّ صلى هللا عليه وسلم رجٌل من اليهود، فاشتكى ذلك أيامًا، فأتاه جبريل  عن

 فقال: إن رجاًل من اليهود سَحرك فعقد لذلك ع َقدًا.
فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علّيًا فاستخرجها فجاء بها، فجعل كلَّما حلَّ عقدًة وَجد لذلك ِخفًة، 

 ول هللا صلى هللا عليه وسلم كأنما نشط من ِعَقال.فقام رس
 فما َذكَر ذلك لليهودي و)ال( رآه  في وجهه قط.

عن أنس قال: خدمت  رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم عشَر سنين، فما سبَّني سبًَّة قط، وال ضربني 
إن عاتبني أحٌد ي عليه، فضربًة، وال انتهرني، وال عَبس في وجهي، وال أمرني بأمر فتوانيت  فيه فعاتبن

َر َشيٌء َكانَ »من أهله قال:   « .َدع وه، َفَلْو ق دِّ
عن عبد هللا بن َساَلم قال: إن هللا عّز وجّل لمَّا أراد ه َدى زيد بن َسْعَية قال زيد: ما من عالمات النبوة 

 يزيده شدة  الجاهل، وال شيء إال وقد عرفته في وجهه، سوى اثنتين لمَّا أْخب رهما منه: يسبق  حلم ه جهلَ 
 الجهل عليه إال ِحْلمًا. 

 

فكنت أنطلق إليه ألخالطه وأعرف حلمه، فخرج يومًا ومعه علي بن أبي طالَ، فجاءه رجل كالبدوّي، 
ثتهم أنهم )إن( أسلموا أتتهم أرزاقهم ِرَغدًا، وقد أ ابتهم صقال: يا رسول هللا، إن قرية بني فالن أسلموا، وحدَّ

ة، وإني م ْشفق عليهم أن يخرجوا من اإلسالم، فإن رأيَت أن ترسَل لهم بشيء يعينهم.  َسَنٌة وِشدَّ
اْعَجْل »قال زيد: فقلت: أنا أبتاع منكم بكذا وكذا وَسقًا. فأعطيت ه ثمانين دينارًا، فدفَعها إلى الرجل وقال: 

 « .َعَلْيِهم ِبَها َفأْغِنهم
بيوم أو يومين أو ثالثة، خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى جنازة في نفر من  فلما كان ِقَبل الَمَحلِّ 



أصحابه، فجَبْذت  رداءه َجْبَذًة شديدة، حتى سقط عن عاتقه، ثم أقبلت  بوجٍه َجْهم غليظ، فقلت: أال 
 تقضيني يا محمد، فوهللا ما َعِلْمت كم بني عبد المطلَ لم ْطل.

لك المستدير، ثم رمى ببصره فقال: أْي عدوَّ هللا، أتقول هذا  فارتعدت فرائص  عمر بن الخطاب كالف 
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وتصنع به ما أرى وتقول ما أسمع فوالذي بعثه بالحق لوال ما أخاف 

ك.  َفْوَته لسبقني رأس 
م وق و( أْحَوج  إلى أَنا )وه»ال: ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينظر إلى عمر في ت ؤدة وسكون، ثم تبسَّ

َْ َيا ع َمر  َفاْقِضه َحقَّه وِزْده ِعْشرِ  ْيَن َصاعًا َغْيِر هذا، أْن َتأم َرِني ِبْحْسِن األَداِء وَتأم َره ِبْحْسِن التَِّباَعِة، اْذَه
 « .مْن َتْمرٍ 

 فقلت: ما هذا؟
 ك.قال: أمرني رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم أن أزيدك مكاَن منازعت

 
 فقلت: أتعرفني يا عمر؟

 قال: ال. فمن أنت.
 قلت: أنا زيد بن َسْعَية.

 قال: الَحْبر؟
 قلت: الحْبر.

 قال: فما دعاك أن تفعل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما فعلت، وتقوَل له ما قلت. 

 

قلت: يا عمر، إنه لم َيْبَق من عالمات النبوة شيء إال وقد عرفته في وجه رسول هللا صلى هللا عليه 
، اثَنَتين لم َأْخبرهما منه: يسبق  حلم ه جهَله، وال يزيده شدة  الجهل عليه إال ِحْلماً  وسلم حين نظرت  إليه إال

فقد اختبرته منه، فأشهدك يا عمر أني رضيت باهلل ربًّا باإلسالم دينًا وبمحمد نبيًّا، وأشهدك أنَّ َشْطر 
 مالي هلل، فإني أكث رها مااًل، صدقًة على أمة محمد صلى هللا عليه وسلم.

 قال عمر: أو على بعضهم، فإنك ال َتَسعهم كلهم. قلت: أو على بعضهم.ف
قال: فرجع عمر وزيد بن َسْعية إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال زيد: أشهد أن ال إله إال هللا 

 وأن محمدًا عبده ورسوله.
قه وبايعه وشهد معه مشاهد كثيرة.  فآمن به وصدَّ

قال: ما كان بقي شيء ِمن َنْعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في التوراة  عن الزُّهري قال: إن يهودياً 



 إال رأيت ه إال الِحْلم.
وإني َأْسَلْفت ه ثالثين دينارًا إلى أجل معلوم، فتركته حتى بقي من األجل يوم، فأتيته فقلت: يا محمد َأْوِفني 

 حقي، فإنكم معاشر بني عبد المطلَ م ْطل.
ننَت؟ أما وهللا لوال مكان ه لضربت  الذي فيه عيناك.فقال عمر: يا يه  ودي ج 

نَّا إلى َغْيِر هذا ِمْنكَ »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ، إلى  َغَفَر َّللاَّ  َلَك َيا أَبا َحْفٍص، َنْحن  ك  أْحَوج 
، وهو إَلى أْن َتك وَن أَعْنَته فِ   . «ي َقَضاِء َحقِّه أْحَوج  أن َتك وَن أَمْرَتِني ِبَقَضاِء َما َعَليَّ

َْ َيا أَبا َحْفصٍ »قال: فلم يزده جهلي عليه إال حلمًا، قال: يا يهودي إنما يحلُّ حقُّك غدًا. ثم قال:  ، اْذَه
َل َيْوٍم، فإْن َرِضَيه فأْعِطِه َكذا َوَكذا َصاعًا، َوِزْده ِلَما ق ْلَت له َكذا َوكَ  ا ذإَلى الَحاِئِط الذي َكاَن َسَأَل أوَّ

 « .َصاعًا، وإْن َلم  َيْرَضه فَأْعِطه َذلَك ِمن َحاِئِط َكذا َوَكذا
 فَأتى به الحائط فرضي، فَأعطاه ما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما أمره من الزيادة. 

 

ني إال هللا وأنه رسول هللا، وإنه وهللا ما حملني على ما رأيت فلما قبض اليهودي َتْمَره قال: أشهد أن ال إله
صنعت  يا عمر إال أني كنت  رأيت  صفات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في التوراة كلها إال الِحْلم، 

فاختبرت  حلمه اليوم فوجدت ه على ما وِصف في التوراة، وإني أشهدك أن هذا التمَر وشطَر مالي في فقراء 
 لمين.المس

 
 فقال عمر: أو على بعضهم. فقال: أو بعضهم.

 وأسلم أهل بيت اليهودي كلهم إال شيخًا كان له مائة سنة فبقي على الكفر.
 

 الباب  الثالث
 في نهيهصلى هللا عليه وسلم أن يبلغ ما ال يصلح

م َعْن أَحٍد من ِمْنك   ال ي بلِّْغني َأَحدٌ »عن عبد هللا بن مسعود قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ْدر َُّ أْن أْخر َج إلْيك م وأَنا َسلْيَم الصَّ  « .أْصَحاِبي َشيئًا، فإنِّي أ ِح

قال: فَأتاه مال فقسمه، فانتهيت إلى رجلين يتحدثان، وأحدهما يقول لصاحبه: وهللا ما أراد محمد بقسمته 
 التي قَسم وجه هللا والدار اآلخر.

: إنك قلت: ال  قال: فوثبت حين سمعتهما، ثم أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم فذكرت  له ذلك، ثم قلت 
يبلغني أحٌد عن أحد من أصحابي شيئًا، وإنى سمعت فالنًا وفالنًا يقوالن كذا وكذا. فاحمرَّ وجهه وقال: 



 « .َدْعَنا ِمنَك، َفَقْد أْوِذَي م وَسى بَأْكَثَر ِمن ِمْثِل َهذا َفَصَبرَ »
 

 ابعالَباب  الرّ 
 في ذكر شفقته ومداراته صلى هللا عليه وسلم

اَلِة وأَنا أ ِرْيد  أْن أ ِطْيَلَها ف»عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  َأْسَمع  إنِّي أَلْدخ ل  ِفي الصَّ
ه ِمن ب َكاِئه ِة َوْجِد أمِّ ز  في َصاَلِتي ِممَّا أْعَلم  من ِشدَّ ِبّي فأَتَجوَّ  . « ب كاَء الصَّ

 

َل ِفيهَ »عن أبي قتادة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:  اَلِة َفأ ِرْيد  أْن أ َطوِّ ا، َفَأْسَمع  إنِّي أَلق ْوَم في الصَّ
ه قَّ َعلى أ مِّ ز  ِفي َصاَلِتي َكَراِهَيَة أْن أ ش  ِبيِّ فَأَتَجوَّ  « .ب َكاَء الصَّ

 ي، واتفقا على الذي قبله.انفرد بإخراج هذا البخار 
عن زيد بن ثابت: أن النبي صلى هللا عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصّلى فيها ليالي، 

َما »حتى اجتمع إليه ناس، ثم فقد صوت ه، فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: 
م، حَ  ْم الذي َرَأْيت  من َصِنْيِعك  ََ َعَلْيك م َما ق ْمت مَزْاَل ِبك  ِت ِبه، َفَصلُّوا في  تَّى َخِشْيت  أْن ي ْكَتَ َعَلْيك م، َوَلْو ك 

 « .ب ي وِتك م، َفإنَّ أْفَضَل َصاَلِة الَمْرِء ِفي َبْيِته إال الَمْكت وَبة  
 عن أنس قال: قال رجل للنبي صلى هللا عليه وسلم: أين أبي؟

 « .ِفي النَّارِ »قال: 
 « .إّن َأِبي َوأَباَك ِفي النَّارِ »في وجهه قال:  فلما رأى ما

 انفرد بإخراج هذا الحديث مسلم، واتفقا على الذي قبله.
فا ذهبًا.  عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي صلى هللا عليه وسلم: أدع لنا ربك أن يجعل لنا الصَّ

 ونؤمن  بك.
 « .وَتْفَعل وَن؟»قال: 

 قالوا: نعم.
فا ذهبًا، فدعا، فأتاه جبري ل فقال: إن ربك عّز وجّل يقرأ عليك السالم ويقول لك: إن شئَت أصبح لهم الصَّ

فمن كفر منهم بعد ذلك عّذبته عذابًا ال أعذبه أحدًا من العالمين، وإن شئت فتحت  لهم باب التوبة 
 والرحمة.

 « .َبل التَّْوَبة  والرَّْحَمة (»)قال: 
 نبيَّ صلى هللا عليه وسلم فقال: يا محمد، إئذن لي في الزنى.عن أبي أمامة أن فتى شابًا أتى ال



 فأقبل عليه القوم  فزجروه وقالوا: مه مه.
 « .ادنه»فقال: 

َك؟»فدنا منه قريبًا، فجلس. قال:   « .أت ِحبُّه أل مِّ
 قال: ال وهللا، جعلني هللا فداك.

َهاِتِهم»قال:   « .وال النَّاس  ي ِحبُّوَنه أل مَّ
 « .ه الْبَنِتَك؟أَفت ِحبُّ »

 قال: ال وهللا يا رسول هللا، جعلني هللا فداك. 

 

 « .وال النَّاس  ي ِحبُّوَنه ِلَبَناِتِهم»قال: 
 
 «أت ِحبُّه أل ْخِتَك؟»

 قال: ال وهللا يا رسول هللا، جعلني هللا فداك.
 « .وال النَّاس  ي ِحبُّوَنه أَلَخَواِتِهم»قال: 

 «أت ِحبُّه لَعمَِّتَك؟»
 قال: ال وهللا يا رسول هللا، جعلني هللا فداك.

 « .وال النَّاس  ي ِحبُّوَنه لَعمَّاِتِهم»قال: 
 «أت ِحبُّه لَخاَلِتَك؟»

 قال: ال وهللا يا رسول هللا، جعلني هللا فداك.
 « .بُّوَنه لَخااَلِتِهموال النَّاس  ي حِ »قال: 

ْن َفْرَجه»قال: فوضع يده عليه ثم قال:  ْر َقْلَبه َوَحصِّ  « .الله مَّ اْغِفْر َذْنَبه وَطهِّ
 قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء.

َوَمثل  26ش14عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أن النبي صلى هللا عليه وسلم تال قوَل هللا تعالى: }س
 (26ٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجت ثَّْت ِمن َفْوِق األٌّْرِض َما َلَها ِمن َقَراٍر {)إبراهيم: َكِلمَ 

. 
ْم َفِإنََّك َأنَت اْلَعِزيز  اْلَحِكيم  { )المائد118ش5وقوَل عيسى: }س َك َوِإن َتْغِفْر َله  ْم َفِإنَّه ْم ِعَباد  ْبه  ة: ِإن ت َعذِّ

118) 
. 



وبكى. فقال هللا عز وجل: يا جبريل، اذهَ إلى محمد، وربُّك « . الله مَّ أ مَِّتي أ مَِّتي»ل: فرفع يديه وقا
 أعلم، َفَسْله ما يبكيه.

 فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 قال: فقال هللا عز وجل: يا جبريل، اذهَ إلى محمد فقل له: إنَّا سنرضيك في أمتك وال نسؤوك.

عن أنس بن مالك قال: َبْينا نحن جلوس في المسجد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ جاء أعرابي 
 فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: مه مه. 

 

 صلى هللا فتركوه حتى بال، ثم إن رسول هللا« . ال ت ْزِرم وه، َدع وه»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 إن الَمَساِجَد ال َتْصل ح  ِلَشيٍء من هذا الَبْوِل الَقَذِر، إنَّما هي ِلِذْكِر هللا َتَعالى»عليه وسلم دعاه فقال له: 

اَلِة وِقَراَءِة الق ْرآنِ   وأمر رجاًل فجاء بدلو من ماء َفَشنَّه عليه.« . والصَّ
« . يرةايذنوا له فبئس أخو العش»عن عائشة أن رجاًل استأذن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

 فلما دخل عليه أالَن له القول.
 َت له القول:فقالت عائشة: يا رسول هللا، قلَت له الذي قلت، ثم أَلنْ 

 . «َيا َعاِئَشة ، إنَّ َشرَّ النَّاِس مْنِزَلًة ِعْنَد هللا َيْوَم الِقَياَمِة َمْن َتَرَكه  النَّاس  اتَِّقاَء ف ْحِشه؟»قال: 
 

عن مسعود بن الحكم قال: صليت مع النبي صلى هللا عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت: رحمك 
.هللا. فرماني القوم بَأبصارهم و   ضربوا بَأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيت هم ي ْصمتوني سكتُّ

 قال: فدعاني النبي صلى هللا عليه وسلم.
 بأبي وأمي، ما رأيت  معلِّمًا أحسَن تعليمًا منه

الة  ال َيْصل ح  ِفيَها َشيٌء ِمن َكاَلِم اآلَدِميِّيَن، إنََّما هو ا»ما ضَربني وال سبَّني، ثم قال:  تَّْسِبيح  لإّن هذه الصَّ
 « .والتَّْحِميد  والتَّْكِبير  

َويرث، قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رحيمًا رفيقًا، فأقمنا عنده عشرين ليلة،  عن مالك بن الح 
 « .ِهمم َفأِقْيم وا ِفيْ اْرِجع وا إلى أْهِلْيك  »فظن أنا قد اْشَتْقنا أهَلنا، فسأَلنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه، فقال: 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قعد الرجل  من إخوانه ثالثة أيام سأل عنه، فإن »عن أنس قال: 
 «.كان غائبًا دعا له، وإن كان شاهدًا زاره، وإن كان مريضًا عاده

 



 الَباب  الخاِمس
 في ذكر حيائه صلى هللا عليه وسلم 

 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشّد حياًء من العذراء في ِخْدرها، »عن أبي سعيد الخدري قال: 
 «.وكان إذا كره شيئًا عرفناه في وجهه

ْفَرًة فكرهها وقال:  عن أنس رضي هللا عنه: )َلْو( أَمْرت ْم »أن النبي صلى هللا عليه وسلم رأى على رجل ص 
ْفَرة  « .هذا أْن َيْغِسَل هذه الصُّ

 وكان ال يواجه أحدًا في وجهه بشيء يكره.
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا بلغه عن رجل شيء لم يقل »عن عائشة رضي هللا عنها قالت: 

 «.ا وكذاله: قلَت كذ
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َحييًّا ال ي ْسأل عن شيء إال »عن سهل بن سعد رضي هللا عنه قال: 

 «.أعَطى
 

 الباب  الّساِدس
 في ذكر تواضعه صلى هللا عليه وسلم

ََّ مسلٌم ويهودي، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدًا على  عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: است
 ين.العالم

 وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين.
فغضَ المسلم على اليهودي فلطمه، فأتى اليهوديُّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم، فأخبره، فدعاه رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم فسأله فاعترف بذلك.
ِني َعَلى م وَسى، فإنَّ النَّاَس ي ْص »فقال عليه السالم:  ، َعق وَن َيْوَم الِقَياَمِة، َفَأك و ال ت َخيُّرو  َل َمْن ي فْيق  ن  أوَّ

ِعَق َفَأَفاَق َقْبِلي، أْم َكاَن ِممَّْن اْسَتْثنَ  َِ الَعْرِش، َفال أْدِري أَكاَن ِفْيَمْن ص  ه َّللاَّ  افأِجد  م وَسى م ْمِسكًا ِبَجاِن
 « .َتَعاَلى

 « .تَّىِغي ِلَعْبٍد أْن َيق وَل؛ أَنا َخْيٌر ِمْن ي ون َس ْبَن مَ ما َيْنبَ »وعنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 
وِني َكَما أْطَرت النََّص »عن عمر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  اَرى ال ت ْطر 

وله ، َفق ولوا َعْبد  هللا وَرس   « . ِعْيَسى ْبَن َمْرَيَم، وإنََّما أَنا َعْبد 

 



َوَقاَل اْلَمِلك  50ش12عن أبي هريرة رضي هللا عنه، عن النبي صلى هللا عليه وسلم في قوله تعالى: }س
ِتى َقطَّْعَن أَ  ول  َقاَل اْرِجْع ِإَلى َربَِّك َفاْسَأْله  َما َبال  النِّْسَوِة االَّ ْيِدَيه نَّ ِإنَّ َربِّى اْئت وِنى ِبِه َفَلمَّا َجآَءه  الرَّس 

 (50ِبَكْيِدِهنَّ َعِليٌم { )يوسف: 
. 

ْنت  أ»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   . «َنا أَلْسَرْعت  اإلَجاَبة وَما اْبَتَغْيت  الع ْذرَ َلْو ك 
ئلت عائشة رضي هللا عنها، ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته؟  وس 

 «.كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصالة خرج فصّلى»قالت: 
 دنا، وَخْيرنا وابن خيرنا.عن أنس رضي هللا عنه أن رجاًل قال: يا محمد، يا سيدنا وابن سي

يْ »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ، أَنا م َحمَّد  ابن َيا أيَُّها النَّاس  ق ول وا ِبَقْوِلك م، واَل َيْسَتْهِوَينَّك م الشَّ َطان 
َُّ أْن َتْرَفع وِني َفْوَق َمْنِزَلِتي ول ه، وَّللاَّ  َما أ ِح  .« َعْبِد هللا، وَعْبد  هللا وَرس 

 وقيل لعائشة رضي هللا عنها: ما كان يعمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بيته؟
 .«كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َبَشرًا من البشر، يفّلي ثوبه، ويحلَ شاته ويخدم نفسه»قالت: 

 وفي رواية: يصنع في بيته كما يصنع أحدكم في بيته، َيْخصف النعَل ويرقع الثوَب.
 

رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم األحزاب ينقل التراَب، وقد »َراء رضي هللا عنه قال: عن البَ 
 «.واَرى البياض  بياَض بطنه

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َيع ود  المرضى ويشهد الجنائز، ويأتي »عن أنس رضي هللا عنه قال: 
 «.على حمار خطامه ليف دعوَة المملوك، ويركَ الحمار، ولقد رأيته يوماً 

وعنه قال: كان غالم يهودي يخدم النبي صلى هللا عليه وسلم فمرض فعاده النبي صلى هللا عليه وسلم 
ول  هللا؟»وقال:   « . أَتْشَهد  أْن اَل اله ِإالَّ َّللاَّ  وَأنِّي َرس 

 

 الغالم إلى أبيه، فقال أبوه: قل ما يأمرك به محمد. فقالها، فمات. فنظر
 « .َصلُّوا َعَلى َأِخْيك م واْدِفن وه»فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: 

ِعْيت  إَلى ِكَراٍع ألجَ »عن أبي هريرة رضي هللا عنه، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:  ، ولو َلْو د  ْبت 
 « .ٌع لَقِبْلت  أ ْهِدَي إليَّ ِذَرا 

ََّ إليهم من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكانوا إذا »عن أنس رضي هللا عنه:  ما كان شخص أح
 «.رأوه لم يقوموا، ِلَما يعلمون من كراهيته لذلك



ْغلق دونه ال وهللا ما كان ي  »عن الحسن رضي هللا عنه أنه ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: 
اب، وال ي ْغدى عليه بالجفان وال ي َراح عليه بهااألبواب،   «.وال يقوم دونه الح جَّ

 «.ولكنه كان بارزًا، من أراد أن َيْلَقى نبيَّ هللا لقيه»
كان يجلس باألرض ويوضع طعامه باألرض، ويلبس الغليظ، ويركَ الحمار وي ْردف بعده، وَيْلعق وهللا »

 «.يَده صلى هللا عليه وسلم
بي حازم أن رجاًل أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فلما قام بين يديه استقبلته ِرْعدة، فقال له عن قيس بن أ

ن َعَلْيَك، َفإنِّي َلْست  َمِلَكًا، إنََّما أَنا اْبن  اْمَرَأٍة مْن ق َرْيٍش َكاَنْت تَ »النبي صلى هللا عليه وسلم:  ْأك ل  َهوِّ
 « .الَقِدْيدَ 

 مرأة كانت في عقلها شيء، فقالت: يا رسول هللا، إن لي إليك حاجة.عن أنس رضي هللا عنه، أن ا
ِذي في أيِّ َطِرْيٍق ِشْئِت ق وِمي فيه حتَّى َأق ْوَم َمَعكِ »قال:   « .َيا أ مَّ ف الٍن، خ 

 فخال معها رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم يناجيها حتى قضت حاجتها.
ع دينة تجيء فتأخذ بيد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فما َيْنز إن كانت الوليدة  من والئد الم»وعنه قال: 

 «.يده من يدها حتى تذهَ به حيث شاءت
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يأنف  وال يستكبر أن يمشي مع األرملة »عن ابن أبي َأْوَفى قال: 

 «. والمكسين فيقضي له حاجته

 

رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرمي الَجْمرة على ناقة شهباء، ال »عن قدامة بن عبد هللا قال: 
 «.َضْرَب وال َطْرَد، وال إَلْيك إليك

 
وكف ركَ حمارًا َمْرسونًا بغير َسْرج م أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم»عن نصر بن وهَ الخ زاعي: 

 «.عليه قطيفة ج ورية، ثم دعا معاذًا فأردفه
 «.أن النبي صلى هللا عليه وسلم مرَّ بنسوة فسّلم عليهن»عن أسماء بنت يزيد: 

 وقد سبق أنه كان يسّلم على الصبيان.
ن َظهراَنْي ليه وسلم يجلس َبيْ كان رسول هللا صلى هللا ع»عن أبي هريرة رضي هللا عنه وأبي َذَر. قاال: 

 «.أصحابه. فيجيء الغريَ فال َيْدري أيهم هو حتى َيْسأل
فطلبنا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يجعل مجلسًا يعرفه الغريَ إذا أتاه، فبنينا له دكانًا من 

 طين، فكان يجلس عليه ونجلس بجانبيه.



ْل، جعلني هللا فداك، متّكئًا فإنه أَهْون  عليك.عن عائشة رضي هللا عنها قالت: قلت: يا رسو   ل هللا، ك 
 « .اَل، َبْل آك ل  َكَما َيْأك ل  الَعْبد  وَأْجِلس  َكَما َيْجِلس  الَعْبد  »قال: 

اَلَم و َجاَءِني َمَلٌك، َفَقال: إنَّ َربََّك َيْقَرأ  َعَلْيَك ال»وعنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  يقول: سَّ
 « .إْن ِشْئَت َنِبيًّا َعْبدًا وِإْن ِشْئَت َنِبيًّا َمِلكاً 

 « .َفَنَظْرت  إلى ِجْبِرْيَل َفأَشاَر ِلي: َأْن َضْع َنْفَسكَ »
 « .نبيًّا َعْبداً »فقلت: 

كَر وي قلُّ اللَّْغو، ويطي»عن عبد هللا بن أبي أوفى قال:   لكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي ْكثر الذِّ
ر الخطبة، وال يأنف وال يستنكف أن يمشي مع األرملة والمسكين يقضي لهما حاجتهما  .«الصالَة وي َقصِّ

 كنت في عصابة من المهاجرين جالسًا، وإنَّ بعَضهم َيْسَتِتر  »عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال: 
 «. ببعض من الع ْري، وقارىء لنا يقرأ علينا، فكنا نستمع إلى كتاب هللا

 

 . «الَحْمد  ِد الذي َجَعَل ِمْن أ مَِّتي َمْن أ ِمْرت  أْن أْصِبَر َمَعه م َنْفِسي»فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: 
َعاِشَر َصَعاِلْيِك َأْبِشرو ا مَ »م جلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسطنا لَيْعِدَل بيننا بنفسه. فقال: ث

لوَن الَجنََّة َقْبَل األْغِنَياِء ِبِنْصِف َيْوٍم، وَذلَك َخْمس    « .ِماَئة َعامٍ الم َهاِجريَن ِبالنُّوِر التَّامِّ َيْوَم الِقَياَمِة، َتْدخ 
 

 ابعالباب الس
 في أنه صلى هللا عليه وسلم ب عث رحمة

 عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قيل: يا رسول هللا، ادع  على المشركين.
 « .إنِّي َلْم أ ْبَعْث َلعَّانًا وإنََّما ب ِعْثت  َرْحَمةً »قال: 

 « .إنََّما أنا َرْحَمٌة م ْهَداةٌ »وعنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 (107َوَمآ َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة لِّْلَعاَلِميَن { )األنبياء: 107ش21ت: وهذا الَحْصر مؤيٌَّد بقوله تعالى: }سقل
. 

 
 الباب الثامن

ََّ من المسلمين أجراً   في ذكر اشتراطه صلى هللا عليه وسلم على ربه سبحانه أن يجعل سبَّهلمن َس
ْهدًا َلْن الله مَّ إنِّي أتَِّخذ  ِعْنَدَك عَ »صلى هللا عليه وسلم قال:  عن أبي هريرة رضي هللا عنه، أن النبي

ب ه ِبَها ت ْخِلَفِنْيه، إنََّما أنا َبَشٌر، فأيُّ الم ْؤِمنيَن آَذْيت ه أو َشَتْمت ه أو َجَلْدت ه  َفاْجَعلها له َصاَلًة وَزَكاًة وق رْ  َبًة ت َقرِّ



 « .إليَك َيْوَم الِقَياَمةِ 
ضي هللا عنه قال: كانت عند أم سليم يتيمة، فرأى رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم عن أنس ر 

 « .آْنِت، ِهَيْه، َلَقْد َكِبْرِت اَل َكِبَر ِسنُّكِ »اليتيمة فقال: 
ليم: يا بنيَّة مالك؟  فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم س 

 فاآلن ال َيكَبر سنِّي أبدًا.  قالت: دعا عليَّ نبي هللا أن ال يكبر سني،

 

َماَلِك َيا »ت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال لها: فخرجت أم سليم مستعجلة َتل وث  خمارها حتى لقي
َلْيٍم؟  « .أ مَّ س 

 فقالت: أدعوَت على يتيمتي أال َيْكَبَر ِسّنَها؟
، فَ »فضحك ثم قال:  َلْيٍم، أما َتْعَلِميَن أنَّ َشْرِطي َعَلى َربِّي َأنِّي اْشَتَرْطت  َعَلى َربِّي َعزَّ َوَجلَّ : َيا أ مَّ س  ق لت 

َ  الرَّج ل، َفَأيَّما َأَحٌد َدَعْوت  َعَليه مْن أ مَِّتي إنَّ  َ  َكَما َيْغَض ما أَنا َبَشٌر أْرَضى َكَما َيْرَضى الَبَشر وأْغَض
ب ه إليَّ َيْوَم الِقَياَمةِ   « .َلْيَس َلَها ِبَأْهٍل أْن َتْجَعَلَها له َطه وًرا وَزَكاًة وق ْرَبًة ت َقرِّ

ه في الخمر فتشريع للزجر، فلو كانت وضعت للزجر ثم أبان أنها رحمة، جرت قال ابن عقيل: وأما لعن
 عن موضعها، فيصير ذلك ترغيبًا في المعصية.

 وذلك غير جائز على الشارع.
اللهم إال أن يكون أراد به من وجٍه أنه رحمة في )غايته( ذلك أن َلْعن الرسول لمن لعنه يكون عند من 

يًا للعنة رحمًة حيث لعنه غاية في المنع عن ارتك اب ما لعنه عليه وحاماًل له على التوبة، فيكون م َسمِّ
 أْفضت إلى الرحمة، تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه.

 
 الباب التاسع

 في ذكر جوده صلى هللا عليه وسلم
ِئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئًا قط فقال ال»عن جابر رضي هللا عنه قال:   .«ما س 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجوَد الناس، وكان أجوَد ما »عباس رضي هللا عنهما قال:  عن ابن
يكون في رمضان، حين يلقى جبريل عليه السالم، وكان جبريل يلقاه  في كل ليلة من رمضان فيدارسه 

 «.القرآن
 «.فَلَرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة»قال: 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يكن ْيْسأل  شيئًا على اإلسالم إال »ن أنس رضي هللا عنه، ع



 «.أعطاه
 قال فأتاه رجل فسأله، فأمر له بشاٍء كثير بين جبلين من شاء الصدقة. 

 

 قال: فرجع إلى قومه، فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدًا يعطي عطاء من ال يخشى الفاقة
َنين  بير بن مطعم رضي هللا عنه قال: بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه الناس مقفله من ح  عن ج 

 رداءه. َعلقه األعراب يسألونه، حتى اضطّروه إلى َسم َرة فخطفت
وا َعَليَّ ِرَداِئي، أَتْخَشْوَن َعَليَّ الب ْخَل؟ َفَلْو كَ »فوقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال:  اَن ِلي َعَدد  ر دُّ

 « .هذه الِعَضاِه َذَهبًا َلَقَسْمت ه َبْيَنك م، ال َتِجد وِني َبِخْياًل وال َكذَّابًا وال َجَباناً 
ْبَرٌة من تمر،  عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل على بالل وعنده ص 

 « .ما هذا يا بالل»فقال: 
ِخره يا رسول هللا  فقال: أدَّ

 « .َأما َتْخَشى أْن َيك وَن َله ِسَجاٌر في النَّاِر؟ أْنِفْق ِباَلل  وال َتْخَش إْقاَلالً »قال: 
 «.ليه وسلم كان ال يّدخر شيئًا لغدِ أن النبي صلى هللا ع»عن أنس رضي هللا عنه: 

عن هارون بن رئاب قال: قدم على النبي صلى هللا عليه وسلم سبعون ألف درهم، وهو أكثر  ماٍل أتي به 
 قط، فوضع على حصير، ثم قام فقسمه، فما ردَّ سائاًل حتى فرغ منه.

 
 الباب العاشر

 في ذكر شجاعته صلى هللا عليه وسلم
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجوَد »قال:  عن أنس رضي هللا عنه

الناس، كان َفَزٌع بالمدينة فخرج الناس ِقَبل الصوت فاستقبلهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد سبقهم 
 . «اع واَلْم ت رَ »فاستنبأ الفزع على فرس ع ْري ألبي طلحة ما عليه سرج، في عنقه السيف، فقال: 

 وقال للفرس: وجدناه بحرًا، وإنه لبحر.
عن البراء رضي هللا عنه أنه سأله رجل من قيس فقال: أفررتم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم 

َنين؟   ح 

 



ملنا عليهم لما حفقال البراء: ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يفّر، كان هوازن قومًا ر َماة، وإنا 
انكشفوا، فأْكَبْبَنا على الغنائم، فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على بغلته 

 البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، وهو يقول:
 أنا النبيُّ ال َكِذْب 

 أنا ابن  عبد المطلَ
ا إلى م بدر ونحن نلوذ  بالنبي صلى هللا عليه وسلم وهو أقربنلقد رأيتني يو »عن علي رضي هللا عنه قال: 

 «.العدو، وكان من أشد الناس يومئذ
كنا إذا احمرَّ البأس ولقي القوم  القوَم اتقينا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فما كان أحٌد »وعنه قال: 

 «.أقرب إلى العدو منه
، احمرَّ البأس نتَّقي به، يعني النبي صلى هللا عليه وسلم كنا وهللا إذا»عن البراء رضي هللا عنه قال: 

 «.وإن الشجاع منا الذي يحاِذي به
 

 الباب الحادي عشر
 في ذكر مزاحه ومالعبته وأنه ال ينطق إال بالحق صلى هللا عليه وسلم

عليه  عن أنس رضي هللا عنه أن رجاًل من أهل البادية يقال له: زاهر، وكان يهدي إلى النبي صلى هللا
 وسلم الهدية من البادية فيجهزه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أن يخرج.

وه»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  مًا، فأتاه النبي وكان رجاًل دمي« إنَّ َزاِهًرا َباِدْيَنا وَنْحن  َحاِضر 
لني، من جل ال يبصره، فقال: أرسصلى هللا عليه وسلم يومًا وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه، والر 

 هذا؟
فالتفت فعرف النبي صلى هللا عليه وسلم، فجعل ال يألو ما ألصق ظهره بصدر رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم حين عرفه.
 « .َمْن َيْشَتري الَعْبدَ »وجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
 فقال: يا رسول هللا، إذن وهللا تجدني كاسدًا.

 .  «َلكاْن ِعْنَد هللا َلْسَت ِبَكاِسٍد. أو َقال: َلِكْن أنَت ِعْنَد هللا َغالٍ »ال النبي صلى هللا عليه وسلم: فق

 

عن عائشة رضي هللا عنها قالت: خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية 
ْن، فقال للناس:   فتقدموا.« تقدموا»لم أحمل اللحم ولم أْبد 



 ونسيت، وبدنت   فسابقته فسبقته. فسكت عني، حتى إذا حملت  اللحمَ « تعال حتى أسابقك»ثم قال: 
م وا»خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس:  فسابقته « َقكِ َتَعاِل َحتَّى أ َسابِ »فتقدموا، فقال لي: « َتَقدَّ

 فسبقني.
 « .هذه ِبِتْلكَ »فجعل يضحك ويقول: 

 « .يا ذا األ ذ َنْينِ »عن أنس رضي هللا عنه: أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال له: 
 يمازحه. قال أبو أسامة:

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َيْدَلع  لساَنه للحسن بن علي »عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: 
ْمرَة لسانه فيهشُّ إليه  «.رضي هللا عنهما، فيرى الصبيُّ ح 
 ما رأيت  رجاًل أكثر مزاحًا من رسول هللا صلى هللا»عن عبد هللا بن الحارث بن َجزء رضي هللا عنه قال: 

 «.عليه وسلم
 « .الَّ َحقًّاإنِّي أَلْمَزج  َواَل أق ول  إ»عن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 عن أنس رضي هللا عنه أن رجاًل أتى النبيَّ صلى هللا عليه وسلم فقال: احملني.
 « .إّنا َحاِمل وَك َعَلى َوَلِد النَّاَقةِ »فقال: 

 أصنع بولد الناقة؟قال: وما 
 « .وهل َتِلد  اإلْبَل إالَّ النُّوق  »فقال: 
 « .ال َيْدخ ل  الَجنََّة َعج وزٌ »وقال: 

إنَّه اَل »قال: إن عجوزًا دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسألته عن شيء فقال لها ومازحها: 
 « .َيْدخ ل  الَجنََّة َعج وزٌ 

 
هللا عليه وسلم إلى الصالة، فبكت بكاًء شديدًا، حتى رجع النبي  وحضرت الصالة فخرج النبي صلى

 صلى هللا عليه وسلم.
 فقالت عائشة: يا رسول هللا، إن هذه المرأة تبكي لما قلت لها: إنه ال يدخل الجنة عجوز. 

 

وٌز، ولكْن َقاَل َتَعاَلى: }ِإَذا َوَقَعِت اْلَواِقَعة  * َلْيَس ِلَوْقَعِتَها َكاِذَبٌة * »فضحك وقال:  اَل َيْدخ ل  الَجنََّة َعج 
نت ْم َأْزوَ َخاِفَضٌة رَّاِفعَ  ِت اْلِجَبال  َبّسًا * َفَكاَنْت َهَبآًء مُّنَبّثًا * َوك  ِت األٌّْرض  َرّجًا * َوب سَّ اجًا َثاَلَثًة ٌة * ِإَذا ر جَّ

اِبق   وَن * َفَأْصَحاب  اْلَمْيَمَنِة َمآ َأْصَحاب  اْلَمْيَمَنِة * َوَأْصَحاب  اْلَمْشَئَمِة َمآ َأْصَحاب  اْلَمْشَئَمِة * َوالسَّ
َن األٌّخِ  ِليَن * َوَقِليٌل مِّ َن األٌّوَّ ب وَن * ِفى َجنَّاِت النَِّعيِم * ث لٌَّة مِّ اِبق وَن * أ ْواَلِئَك اْلم َقرَّ ٍر رِ السَّ ر  يَن * َعَلى س 



وَن * ِبَأكْ  وَنٍة * مُّتَِّكِئيَن َعَلْيَها م َتَقاِبِليَن * َيط وف  َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن مَُّخلَّد  اٍب َوَأَباِريَق َوَكْأٍس مِّن مَِّعيٍن * وَ مَّْوض 
مَّا َيْشَته وَن * َوح و  وَن * َوَلْحِم َطْيٍر مِّ مَّا َيَتَخيَّر   ِعيٌن * َكَأْمَثاِل رٌ الَّ ي َصدَّع وَن َعْنَها َواَل ي نِزف وَن * َوَفاِكَهٍة مِّ

اًل َساَلمًا َساَلمًا * اَل َيْسَمع وَن ِفيَها َلْغوًا َواَل َتْأِثيمًا * ِإالَّ ِقي اللُّْؤل ِؤ اْلَمْكن وِن * َجَزآًء ِبَما َكان وْا َيْعَمل وَن *
وٍد * َوِظلٍّ مَّْمد وٍد * َوَمآٍء  وٍد * َوَطْلٍح مَّنض  َوَأْصَحاب  اْلَيِميِن َمآ َأْصَحاب  اْلَيِميِن * ِفى ِسْدٍر مَّْخض 

آًء * َفَجَعْلَناه نَّ وَعٍة َواَل َمْمن وَعٍة * َوف ر ٍش مَّْرف وَعٍة * ِإنَّآ َأنَشْأَناه نَّ ِإنشَ مَّْسك وٍب * َوَفاِكَهٍة َكِثيَرٍة * الَّ َمْقط  
َن األٌِّخِريَن * َوَأْص  ِليَن * َوث لٌَّة مِّ َن األٌّوَّ بًا َأْتَرابًا * ألًّْصَحاِب اْلَيِميِن * ث لٌَّة مِّ َماِل َمآ َأْبَكارًا * ع ر  َحاب  الشِّ

ْم َكان وْا َقْبَل َذِلكَ َأْصَحا ن َيْحم وٍم * الَّ َباِرٍد َواَل َكِريٍم * ِإنَّه  َماِل * ِفى َسم وٍم َوَحِميٍم * َوِظلٍّ مِّ م ْتَرِفيَن  ب  الشِّ
وَن َعَلى   * َوَكان وْا ي ِصرُّ

 

نَّا ت َرابًا َوِعَظامًا َأِءنَّا َلَمْبع وث وَن * َأَو َءاَبآؤ َنا األٌّ اْلِحنِث  ل وَن * ق ْل ِإنَّ اْلَعِظيِم * َوَكان وْا ِيق ول وَن َأِءَذا ِمْتَنا َوك  وَّ
ِليَن َواألٌِّخِريَن * َلَمْجم وع وَن ِإَلى ِميَقاِت َيْوٍم مَّْعل وٍم * ث مَّ ِإنَّك ْم َأيَُّها  آلُّ األٌّوَّ ب وَن * أّلِكل وَن ِمن الضَّ وَن اْلم َكذِّ

ْرَب اْلِهيِم  وَن ِمْنَها اْلب ط وَن * َفَشاِرب وَن َعَلْيِه ِمَن اْلَحِميِم * َفَشاِرب وَن ش   َ َهاَذا  *َشَجٍر مِّن َزقُّوٍم * َفَماِل
ق وَن * أَ  يِن * َنْحن  َخَلْقَناك ْم َفَلْواَل ت َصدِّ ْم َيْوَم الدِّ ْخل ق وَنه  َأم َنْحن  اْلَخاِلق وَن * َفَرَءْيت ْم مَّا ت ْمن وَن * َأَءنت ْم تَ ن ز ل ه 

َل َأْمَثاَلك ْم َون نِشَئك ْم ِفى َما ْرَنا َبْيَنك م  اْلَمْوَت َوَما َنْحن  ِبَمْسب وِقيَن * َعَلى َأن نَُّبدِّ  َتْعَلم وَن * َوَلَقْد الَ  َنْحن  َقدَّ
وَن * َأَفَرَءْيت م مَّا َتْحر ث وَن * َأَءنت ْم َتْزَرع وَنه  َأْم َنْحن  الزِرع و  َعِلْمت م  النَّْشَأةَ  وَلى َفَلْواَل َتَذكَّر  َن * َلْو َنَشآء  االٍّ

وم وَن * َأَفَرَءْيت م  اْلَمآَء ا َطامًا َفَظْلت ْم َتَفكَّه وَن * ِإنَّا َلم ْغَرم وَن * َبْل َنْحن  َمْحر  ِذى َتْشَرب وَن * لَّ َلَجَعْلَناه  ح 
وَن * َفَرَءْيت م  النَّاَر الَِّتى أَ  َأَءنت ْم َأنَزْلت م وه  ِمَن اْلم ْزِن َأْم َنْحن  اْلم نِزل وَن * َلْو َنَشآء  َجَعْلَناه  أ َجاجًا َفَلْواَل َتْشك ر 

وَن * َأَءنت ْم َأنَشْأت ْم َشَجَرَتَهآ َأْم َنْحن  اْلم نِشئ وَن * َنحْ  ْلم ْقِويَن * َفَسبِّْح ِباْسِم ن  َجَعْلَناَها َتْذِكَرًة َوَمَتاعًا لِّ ت ور 
وِم * َوِإنَّه  َلَقَسٌم لَّْو َتْعَلم وَن َعِظيٌم * ِإنَّه  َلق ْرَءا  َكِريٌم * ِفى ِكَتاٍب نٌ َربَِّك اْلَعِظيِم * َفاَل أ ْقِسم  ِبَمَواِقِع النُّج 

ه  ِإالَّ  وَن * َتنِزيٌل مِّن رَّبِّ اْلَعاَلِميَن  مَّْكن وٍن * الَّ َيَمسُّ  اْلم َطهَّر 

 

ب وَن * َفَلْواَل ِإَذا َبَلَغِت اْلح  * أَ  ق وَم * َوَأنت ْم ِحيَنِئٍذ لْ َفِبَهاَذا اْلَحِديِث َأنت ْم مُّْدِهن وَن * َوَتْجَعل وَن ِرْزَقك ْم َأنَّك ْم ت َكذِّ
نت ْم َغيْ  وَن * َفَلْواَل ِإن ك  وَن * َوَنْحن  َأْقَرب  ِإَلْيِه ِمنك ْم َواَلِكن الَّ ت ْبِصر  نت ْم رَ َتنظ ر   َمِديِنيَن * َتْرِجع وَنَهآ ِإن ك 

ِبيَن * َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجنَّات  َنِعيٍم * َوَأمَّآ ِإن َكاَن ِمْن َأْص  اِب اْلَيِميِن حَ َصاِدِقيَن * َفَأمَّآ ِإن َكاَن ِمَن اْلم َقرَّ
ْن َحمِ * َفَساَلٌم لََّك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِميِن * َوَأمَّآ ِإن َكاَن ِمَن  آلِّيَن * َفن ز ٌل مِّ ِبيَن الضَّ يٍم * َوَتْصِلَية  اْلم َكذِّ

 (37ــــ  35َجِحيٍم * ِإنَّ َهاَذا َله َو َحقُّ اْلَيِقيِن * َفَسبِّْح ِباْسِم َربَِّك اْلَعِظيِم {)الواقعة: 



 
 « .وه نَّ الَعَجاِئز  الرُّْمص  

َليْ »فرأى أبا ع مير حزينًا فقال: وعنه أنه صلى هللا عليه وسلم دخل على أم سليم،  ٍم، ما َبال  أبي َيا أ مَّ س 
 « .ع َمْيٍر َحِزينًا؟

 قالت: يا رسول هللا، مات ن َغيره.
؟»فقال صلى هللا عليه وسلم:   « .َيا أبا ع َمْيٍر، َما َفَعَل النَُّغْير 

 «.كانت في النبي صلى هللا عليه وسلم دعابة»عن ابن عباس قال: 
 «.كان النبي صلى هللا عليه وسلم من أْفكه الناس»ل: عن أنس قا

اِدَق  إنَّ َّللاََّ ال ي َؤاِخذ  الَمزَّاح  »أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان َمزَّاحًا، وكان يقول: »عن عائشة:  الصَّ
 « .في م َزاِحه

هللا عليه  ىعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال: كنت أكتَ كل شيء سمعته من رسول هللا صل
وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتَ كل شيء سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

 ورسول هللا يتكلم في الغضَ.
، َفَوالذي نَ »فأمسكت عن الكتابة، وذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:  َْ ْفِسي ِبَيِده َما اْكت 

 « . قُّ َخَرَج ِمنِّي إاّل الحَ 

 

بير قال: نزلت  مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َمرَّ الظهران، فخرجت من خبائي فإذا  عن َخوات بن ج 
نسوة يتحدثن، فأعجبنني، فرجعت، فأخرجت حلة لي من حبرة فلبستها، ثم جلست إليهن وخرج رسول هللا 

؟»ى هللا عليه وسلم من قبته، فقال: صل  «َيا أَبا َعْبِد هللا، ما ي ْجِلَسَك إلْيِهنَّ
 فِهْبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت: يا رسول هللا، جمٌل لي َشرود أبتغي له قيدًا.

م ثقال: فمضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتبعته، فألقى رداءه ودخل األراك فقضى حاجته وتوضأ، 
 «أَبا َعْبِد هللا، َما َفَعَل ِشَراد  َجَمِلَك؟»جاء فقال: 

الم  َعَلْيَك َيا أَبا َعْبِد هللا، َما َفَعَل ِشراد  جَ »ثم ارتحلنا، فجعل ال يلحقني في منزل إال قال لي:   «َمِلَك؟السَّ
لما طال ذلك لم، فقال: فتعجلت إلى المدينة، فاجتنبت المسجَد ومجالسَة رسول هللا صلى هللا عليه وس

َجره، فجاء  َتَحيَّْنت  ساعة خلوة المسجد فجعلت أصلي، فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بعض ح 
لت رجاء أن يذهَ ويَدعني، فقال:  َيا أَبا َعْبِد هللا »يصلِّي، فصلى بركعتين خفيفتين، ثم جاء فجلس، وطوَّ

 « .ِرفَ َما ِشْئَت َفَلْست  ِبَقاِئٍم، حتَّى َتْنَص 



 فقلت: وهللا ألعتذرنَّ إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وألبردنَّ صدره.
، فقال:  الم  َعَلْيَك َيا أَبا َعْبِد هللا، َما َفَعَل ِشَراد  الَجَمِل؟»قال: فانصرفت   «السَّ

.  فقلت: والذي بعثك بالحق ما شرَد ذلك منذ أسلمت 
 ثًا، ثم أمسك عنِّي فلم َيع ْد.مرتين أو ثال« َرِحَمَك َّللاَّ  »فقال: 

 
 أبواب: آدابه وسمته صلى هللا عليه وسلم

 
 الباب األول

 في جعله يده اليمنى صلى هللا عليه وسلم للطهور والي ْسَرى لدفع األذى
أن النبي صلى هللا عليه وسلم كانت يده اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى »عن عائشة: 

 «.ذىلَخالئه وما به من أ

 

 الباب الثاني
 في فعله عند عطسته صلى هللا عليه وسلم

وبه وَخمَّر صوته وتلقَّاها بث كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا عطس َيْخفض»عن أبي هريرة قال: 
 «.وجهه

 «.أن النبي صلى هللا عليه وسلم )كان( إذا عطس َخمَّر وجهه وأخَفى عطسته»وعنه: 
 

 الباب الثالث
 في محبته التيامن في أفعاله صلى هللا عليه وسلم

أعطى  طىكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أخذ شيئًا أخذه بيمينه، وإذا أع»عن عائشة قالت: 
 «.بيمينه، ويبدأ بميامنه في كل شيء

 
 الباب الرابع

 في ذكر جلسته صلى هللا عليه وسلم
عن َقْيلة بنت َمْخرمة: أنها رأت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: 

 الَفَرق.فلما رأيت  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المتخشَع في الجلسة أ رعْدت  من 



 
 الباب الخامس

 في ذكر احتبائه صلى هللا عليه وسلم
 .«كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا جلس في المجلس احتَبى بيديه»عن أبي سعيد قال: 

 
 الباب السادس

 في ذكر اتكائه صلى هللا عليه وسلم
ادة على م متكئًا على وسعن جابر بن َسم رة رضي هللا عنه قال: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 يساره.
 

 الباب السابع
 في ذكر استلقائه صلى هللا عليه وسلم

ه، أنه رأى النبيَّ صلى هللا عليه وسلم م ْستلقيًا في المسجد، واضعًا إحدى  عن َعّباد بن تميم، عن عمِّ
 رجليه على األخرى.

 
 الباب الثامن

 في صفاء منطقه وألفاظه صلى هللا عليه وسلم
 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعيد الكلمة ثالثاً »قال:  عن أنس

 كان( إذا تكلم بكلمة رّدها ثالثًا، وإذا أتى قومًا فسّلم عليهم»)وعنه: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 «. َسّلم ثالثاً 

 

، وسلم ال َيْسرد َسْرَدكم هذا كان يتكلم بكالم ي بينهكان رسول هللا صلى هللا عليه »عن عائشة قالت: 
 «.َفْصاًل يحفظه من َيْسمعه
ه العادُّ ألحصاه»وفي رواية عنها قالت:  ث حديثًا لو َعدَّ  .«كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يحدِّ

 وسلم. هعن الحسن بن علي قال: سألت خالي هندًا فقلت: ِصْف لي َمْنطَق رسول هللا صلى هللا علي
ْكت، يفتتح الكلم ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم، »فقال:  كان ال يتكلم في غير حاجة، طويل السَّ

ول فيه وال تقصير  «.َفْصاًل ال ف ض 



كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا صمت فعليه الوقار، وكأّن َمْنطقه َخرزات »عن أم َمْعَبد قالت: 
 «.لمنطق ال َنْزٌر وال َهْذرنظٍم يتحدَّرن، حلو ا

 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا تكلم ر ئي كالنور من ثناياه»عن ابن عباس قال: 
 

 الباب التاسع
 في ذكر تحريك يده حين يتكلم صلى هللا عليه وسلم

ه فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أشار أشار بك»عن الحسن بن علي، عن خاله هند قال: 
كلها، وإذا تعجََّ قّلبها، وإذا )تحدث( اتَّصل بها وضرب براحته اليمنى بطَن إبهامه اليسرى، وإذا غضَ 

 «.أعرض وأشاح
 

 الباب العاشر
 في ذكر منبره صلى هللا عليه وسلم

 عن سهل بن سعد: أنه سئل عن المنبر من أّي ع ود هو؟
نع، ورأيت النبيَّ صلى هللا قال: أَما وهللا إني ألعرف من أّي ع ود هو، وأعرف  من َعمله وأّي يوم ص 

 عليه وسلم أّي يوم جَلس عليه.
اَر أن َيعْ »أرسل النبي صلى هللا عليه وسلم إلى امرأة لها غالم نجار فقال لها:  َمَل ِلي م ري غ اَلَمِك النَّجَّ

 « . أْعَوادًا أْجِلس  َعَليها إذا َكلَّْمت  النَّاَس 

 

فأَمَرْته فذهَ إلى الغابة فقطع َطْرفًا فعمل المنبر ثالث درجات، فأرسلت به إلى النبي صلى هللا عليه 
وسلم، فوضعه في موضعه الذي ترون، فجلس عليه أول يوم فكََّبر وهو عليه ثم ركع، ثم نزل القهقرى 

، إنَّما َفَعْلت  هذا لَتأتَ »انصرف قال:  فسجد وسجد الناس معه، ثم عاد حتى فرغ. فلما مُّوا ِبي َيا أيُّها النَّاس 
 « .وَتْعَلم وا َصاَلِتي

 
 الباب الحادي عشر

 في ذكر فصاحته صلى هللا عليه وسلم
َبِني َفَأْحَسَن َتْأدِ »كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفصح العرب، وكان يقول:   يبي وَنَشأْءت  إنَّ َّللاََّ أدَّ

 « .ب ِعْثت  ِبَجَواِمِع الَكِلمِ »وقال: « . في َبِني َسْعدٍ 



 عن عمر بن الخطاب أنه قال: يا رسول هللا، مالك أْفَصحنا ولم تخرج من بين أْظه رنا؟
 « .َكاَنْت ل َغة  إْسَماِعْيَل َقْد َدَرَسْت َفَجاَء ِبَها ِجْبِرْيل  َفَحِفْظت َها»قال: 

 صلى هللا عليه وسلم ِمْن أفصح الناس، كان يتكلم بالكالم ال َيْدرون ما كان رسول هللا»عن بريدة قال: 
 «.هو حتى يخبرهم

عن علي قال: ما سمعت كلمة غريبًة من العرب إال وقد سمعت ها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
 ، وما سمعتها من عربي قبَله.« َماَت َحْتَف َأْنِفه»وسمعته يقول: 

 هللا: كلُّ كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِحَكٌم وفصاحة. قال المؤلف رحمه
َمنِ »ومن طرائفها:  بيع  َلَما ي ْقت ل  َحْبطًا أو ي لمُّ « . »إيَّاك م وَخْضَراء  الدِّ وال ي ْلَدغ . » «إن مّما ي ْنِبت  الرَّ

َتْينِ  ْحٍر َمرَّ  « .والَمْرء  َكِثيٌر ِبَأِخيه« . »والنَّاس  كأْسَناِن الِمْشطِ « . »الم ؤِمن  ِمْن ج 
وَن ِعْنَد الَفَزعِ »وقوله لألنصار:  لُّون عْنَد الَطَمع وَتْكث ر   « .إنكم لَتق 

ٌة مأب وَرة»وقوله:   « .َخْير  الَماِل م ْهَرٌة َمأث ور ٌة، أو ِسكَّ
 « . ب هَعَمل ه َلْم ي ْسِرْع ِبه َنسَ وَمْن َبطََّأ ِبه « . »َخْير  الَماِل َعْيٌن َشاِهَدٌة ِلَعْيٍن َقاِئَمةٌ »وقوله: 

 

مُّ »وقوله:  بَُّك الَشيَء ي ْعِمي وي صِّ ْيِد في َجْوِف الَفَرا« . »ح   « .ال َيْنَفذ   الَقَناَعة  َمالٌ « . »وكلُّ الصَّ
 ومثل هذا كثير.

 
 الباب الثاني عشر

 في تكلمه بالفارسية صلى هللا عليه وسلم
ْوراً »عن جابر أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ألصحابه:   . «ق وم وا َفَقد َصَنَع َلك م َجاِبر  س 

ورًا أي  قال أبو العباس َثْعلَ: إنما يراد من هذا أن النبي صلى هللا عليه وسلم تكلََّم بالفارسية، صنع س 
 .طعامًا دعا إليه الناس

َيا أبا »عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: َمرَّ بي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا أشتكي بطني فقال: 
لِّ َسَقمٍ  اَلِة َفإنَّها ِشَفاٌء ِمن ك   . «ه َرْيَرَة اْشَتَكْيَت َدْرَد اْشَتَكْيَت َدْرَد؟ َعَليَك بالصَّ

قالوا: أبو هريرة لم يكن فارسيًا، إنما مجاهد فارسي،  قال المؤلف: هذا الحديث ال َيْثبت عند علماء النقل.
 فالذي قال هذا أبو هريرة خاطَ به مجاهدًا، ومن رفعه إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َوِهم.

وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن البراء من طريق أبي الدرداء، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له 
 ث عن الثقات بالموضوعات.ذلك، وإبراهيم يحدِّ 



 
 الباب الثالث عشر

 في ذكر ما تمثل به من الشعر صلى هللا عليه وسلم
قال البراء: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوَم األحزاب ينقل التراب وقد وارى التراب  بياَض إبطيه 

 وهو يقول:
 اللهم لوال أنت ما اهتدينا

قنا وال َصّلينا  وال تصدَّ
 ْن سكينًة علينافأنزلَ 

 وثبِّت األقداَم إْن القينا
 والمشركون قد َبَغْوا علينا

 إذا أرادوا فتنًة أَبْيَنا
 وعنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يوم حنين:

 أنا النبيُّ ال َكِذْب 
 أنا ابْن عبد المطلَ

 قال:ه وسلم فدميت فعن جندب بن سفيان البجلي قال: أصاب حجٌر إصبع رسول هللا صلى هللا علي
 هل أنت إال إصبٌع دميتِ 

 وفي سبيل هللا ما لقيِت 

 

وقد قيل لعائشة رضي هللا عنها: هل كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: 
 كان يتمثل بشعر ابن َرواحة ويتمثل بقوله:

دِ   ويأتيك باألخبار من لم تزوِّ
 بْيٍد: .أْصَدَق َكِلَمًة َقاَلها َشاِعٌر َكِلَمة  لَ  إنَّ »عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 «أالَّ ك لُّ َشيٍء َما َخاَل َّللاََّ باطل  
ْلت )أن( ي ْسلم.  وكاد شعر أمية بن أبي الصَّ

 
 الباب الرابع عشر

 في ذكر ما سمع من الشعر صلى هللا عليه وسلم



َك ِمْن ِشْعِر َهْل َمعَ » عليه وسلم فقال: عن عمرو بن الّشريد عن أبيه قال: أرَدفني رسول  هللا صلى هللا
ْلِت َشيٌء؟  « .أ مَّيَة بَن أبي الصَّ

 قلت: بلى يا رسول هللا.
 حتى أنشدته مائة بيت.« ِهيه»قال: 

 وعن نابغة قال: أنشدت  النبيَّ صلى هللا عليه وسلم.
َنا وجدودنا  بَلْغَنا السماَء َمْجد 
 وإّنا لَنرجو فوَق ذلك َمْظَهرا

 ال: أين المظهر يا أبا ليلى؟ قلت: الجنة. قال: أجل إن شاء هللا. ثم قلت:فق
 وال َخْيَر في ِحْلم إذا لم يكن له

را  بوادر  َتحمي صفَوه أن يكدَّ
 وال خير في َجهٍل إذا لم يكن له

 حليٌم إذا أورَد األمر أْصَدرا
ِض َّللاَّ  َفاكَ »فقال النبي صلى هللا عليه وسلم:   « .ال َيْفض 

َ  بن زهير متنكِّرًا حين بلغه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن سعيد بن المسيََّ قال: َقِدم كع
أوعده، فأتى أبا بكر، فلما أن صّلى الصبَح أتاه به وهو متلثم بعمامته، فقال لرسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم رجل يبايعك على اإلسالم. فبسط يده.
 أنت وأمي يا رسول هللا، هذا مقام العائذ بك. فحسر عن وجهه، فقال: بأبي

 أنا كعَ بن زهير.
فتجهمت األنصار وأغلظت له، ِلَما كان ِمْن ِذْكره للنبي صلى هللا عليه وسلم، والَنْت له قريٌش وأحبُّوا 

 إسالَمه.
 فآمَنه النبيُّ صلى هللا عليه وسلم، فأنَشده ِمْدحته التي يقول فيها:

 ي اليوم َمْتبول  باَنْت سعاد  َفْقلب
 م َتيٌَّم عندها لم ي ْشَف مْكب ول  

 

فكساه  النبي صلى هللا عليه وسلم بردًة اشتراها معاوية بن أبي سفيان من آل كعَ بن زهير بعده بمال 
 كثير.

 لك أبان.فهي البردة التي تلبسها الخلفاء في العيدين. زعم ذ



قال المصنف: وقد أنشده جماعة، منهم العباس وعبد هللا بن رواحة، وحّسان، وضمار، وأسد بن زنيم، 
 وعائشة، في َخْلق كثير قد ذكرتهم في كتاب األشعار.

 
 الباب الخامس عشر

 في صفة مشيه صلى هللا عليه وسلم
 «.أكان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوك»عن أنس قال: 

عن لقيط بن صبرة عن أبيه، أنه أتى عائشة هو وصاحَ له يطلبان النبي صلى هللا عليه وسلم فلم 
 يجداه، فلم يلبثا أن جاء النبي صلى هللا عليه وسلم م َتقلِّعًا يتكّفأ.

ْبله قَ كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا مشى تَكّفأ تكفُّؤًا كأنما َيْنقلع من َصَبَ، لم أر »عن علي قال: 
 «.وال بعده مثَله صلى هللا عليه وسلم

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من »)عن الحسن( عن خاله هند، قال: 
َصَبَ، وإذا التفت التفَت جميعًا، خافَض الّطْرف، نظر ه إلى األرض أْطِول  من نظره إلى السماء، ج لُّ 

 «.بدأ َمْن لقيه بالسالمنظره المالحظة ، يسوق أصحابه وي
كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في جنازة، فكنت إذا مشيت سبقني، وإذا »عن أبي هريرة قال: 

 «.هرولت سبقته، فقلت ت ْطَوى له األرض  
ما رأيت أحدًا أسرَع في مْشيته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ كأنما األرض  »عن أبي هريرة قال: 

 «.له، إنا لن ْجهد أنفسنا وإنه غير م ْكترثت ْطَوى 
 «.ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َتطأ رجاله»عن عمر بن الخطاب قال: 

كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َيْمشون أماَمه إذا خرج ويَدعون ظهره »عن جابر قال: 
 «.للمالئكة

 هللا عليه وسلم أختبره فأنظر: يكره أن أمشي وراءه أو مشيت وراء رسول هللا صلى»عن ابن عباس قال: 
 «. يحَ ذلك، فالتمَسني بيده فألحَقني به، فعرفت أنه َيْكره ذلك

 

 
 الباب السادس عشر

 في ذكره ضحكه وتبسمه صلى هللا عليه وسلم
ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مستجمعًا ضاحكًا قط حتى أدى َلَهَواته، » عن عائشة أنها قالت:



 «.إنما كان يتبسم
 أخرجاه.

ما رأيت أحدًا كان أكثَر تبسمًا من رسول هللا صلى هللا عليه »عن عبد هللا بن الحارث بن جزء قال: 
 «.وسلم

هيَ قال:   «.ْدت نواجذهضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى بَ »عن ص 
 «.ضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى َبْدت أنيابه»عن أبي هريرة قال: 

م»عن ح َصين بن زيد الَكْلبي قال:   .«ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضاحكًا، ما كان إاّل التبسُّ
قال: وسلم، ف سألت خالي هندًا عن صفة ضحك رسول هللا صلى هللا عليه»عن الحسن بن علي قال: 

َِّ الغمام  «.ج لُّ ضحكه التبسم، َيْفتر عن ِمْثل َح
عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: أقبل أعرابيٌّ على ناقة له حتى أناخ بباب المسجد، فدخل على نبي 

هللا، وحمزة  بن عبد المطلَ جالس في نفر من المهاجرين واألنصار وفيهم النَُّعْيَمان، فقال ِلن َعيمان: 
ك إن ناقته سمينة، فلو نحرتها فإنا قد َقِرْمنا إلى اللحم، ولو فعلت َغرَّْمنا رسوَل هللا صلى هللا عليه ويح

.  وسلم وأكْلنا لحمًا. فقال: إني لو فعلت ذلك وأخبرتموه وَجد عليَّ
 قالوا: ال نفعل.

ت حَدثًا. دًا، فإني قد أحَدثْ فقال: يا مقداد، غيِّبني في هذه الحفرة وأْطبق عليَّ شيئًا، وال تدلَّ علّي أح
 ففعل.

 « . َفَعَل هذا؟َمنْ »فلما رأى األعرابي ناقته قد ن حرت صرخ، فخرج نبي هللا صلى هللا عليه وسلم وقال: 
 قالوا: نعيمان.

ه؟»قال:   « .فَأْيَن َتَوجَّ
 قالوا: ها هنا.

رسول هللا  المقداد فقال لهفتبعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه حمزة وأصحابه، حتى أتى على 
 « . َلت ْخِبَرنِّي أْيَن هو»فصمت، قال: « َهْل َرَأْيَت ن َعْيَمان؟»صلى هللا عليه وسلم: 

 

أْي »: مالي به علم. وأشار بيده إلى مكانه. فكشف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنه، وقال: فقال
 «غ َدَر ما َحَمَلَك َعَلى َما َصَنْعتَ 

 قال: والذي بعثك بالحق ألمرني به حمزة  وأصحابه.
 فأكلوها.« . َشأن ك م ِبَها»فأرضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األعرابيَّ وقال: 



 ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا ذكَر صنيعه ضحك حتى تبدو نواجذ ه.فكا
ما حَجبني رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم منذ أسلمت، وال رآني إال »عن جرير بن عبد هللا قال: 

 «.َضِحك
. فيت نى موفي الصحيح: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حكى عن رجل أ ْخرج من النار فقيل له: تمنَّ

 فيقال: هو لك ما تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا.
 فيقول: َتْسَخر بي وأنت الِملك

 
 فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى َبْدت نواجذه.

 وفي هذا أحاديث كثيرة.
وقد روي حديث يخالف هذه األحاديث عن علي بن أبي طالَ، قال: لما بعثني رسول هللا صلى هللا 

أتاني ثالثة نفر يختصمون في غالم من امرأة وقعوا عليها جميعًا في طهر واحد، عليه وسلم من اليمن 
 كلهم يّدعي أنه ابنه، فأْقَرْعت  بينهم فألحقت ه بالذي أصابته القرعة و)جعلت( لصاحبيه ثلثي الدية.

فلما قدمت  على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكرت له ذلك، فضحك حتى ضرب برجله األرَض ثم 
ْكم هللا»ل: قا ْكَمَك ِفيِهم»أو قال: « . إذًا حكمَت فيهم بح   « .َلَقْد َرِضَي َّللاَّ  ح 

وهذا الحديث ال َيْثبت، فيه جماعة مجّرحون، وال يصح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه كان يزيد 
 على التبسم.

 
 الباب السابع عشر

 وسلمفي محبته الفأَل والحسن من القول صلى هللا عليه 
 « .ال َعْدَوى َوال ِطَيَرَة وي ْعِجب ِني الَفأل  »عن أنس أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

 قالوا: يا نبي هللا وما الَفْأل؟
 « .الَكِلَمة  الَحَسَنة  »قال: 

 أخرجاه. 

 

 « .أْنِت َجِمْيَلةٌ »عن ابن عمر أن النبي صلى هللا عليه وسلم غيَّر اسم عاصية فقال: 
 انفرد بإخراجه مسلم.

 «.حيكان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع: يا راشد يا َنجِ »عن أنس أن النبي صلى هللا عليه وسلم: 



كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتفاءل وال يتطيَّر. وكان رسول هللا صلى هللا »عن ابن عباس قال: 
 «.عليه وسلم يحَ االسَم الحسن

 « . ِفْيكَ أَخْذَنا َفاَلَك ِمنْ »عن ابن عمر: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سمع كلمًة فأعجبته فقال: 
 

 الباب الثامن عشر
 ه االسم القبيح صلى هللا عليه وسلمفي تغيير 

 .«كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يّغير االسَم القبيح إلى االسم الحَسن»عن أبي هريرة قال: 
 « .أْنِت َجِمْيَلةٌ »عن ابن عمر: أن النبي صلى هللا عليه وسلم غيَّر اسَم عاصية فقال: 

 
 الباب التاسع عشر

 صلى هللا عليه وسلم في قبوله الهدية وإثابته عليها
 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َيْقبل الهديَة وي ثيَ عليها»عن عائشة قالت: 

 عن عائشة قالت: وهللا لقد كان يأتي على آل محمد شهٌر ما كانوا يختبزون فيه.
 فقلت: يا أمَّ المؤمنين، ما كان يأكل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟

ن من األنصار جزاهم هللا خيرًا، وكان لهم شيء من لبن ي ْهدون منه إلى رسول هللا قالت: كان لنا جيرا
 صلى هللا عليه وسلم.

يت  إلى ِكَراٍع َلْو أ ْهِدَي إليَّ ِكَراٌع َلَقِبْلت  َولْو د عِ »عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .ألَجْبت  

 
 الباب العشرون 
 ه أصحابه صلى هللا عليه وسلمفي كثرة مشاورت

 عن عائشة قالت: ما رأيت رجاًل أكثر استشارًة للرجال من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 

 الباب الحادي والعشرون 
 في ذكر فعله في أول مطر يقع صلى هللا عليه وسلم 

 



 ، عن أنس قال: م ِطْرنا ونحن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحَسَر عن رأسه حتى أصابه المطر 
 رسول هللا؟فقلت له: لم صنعَت هذا يا 

 « .إنَّه َحِدْيث  َعْهِد ِبَربِّه َعزَّ َوَجلَّ »قال: 
عن أبي هريرة قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه يكشفون رؤوسهم في أول مطرة تكون 

« َبَرَكةً َمه هو َأْحَدث  َعْهدًا ِبَربِّنا وأْعظَ »من السماء في ذلك العام، ويقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
. 

 
 الباب الثاني والعشرون 

 في احتياطه في نفي التهمة عنه صلى هللا عليه وسلم
ثته ثم قمت  يّي قالت: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معتكفًا فأتيته أزوره لياًل، فحدَّ عن صفية بنت ح 

لما رأيا ن من األنصار، ففانقلبت، فقام معي يْقلبني وكان في مسكنها في دار أ سامة بن زيد، فمرَّ رجال
َما إنَّها َصِفيَّة  ِبْنت  َعَلى ِرْسِلك  »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أْسَرعا، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: 

َييّ   « .ح 
 فقاال: سبحان هللا يا رسول هللا

ْيَطاَن َيْجِري مَن اْبِن آَدَم، وإنِّي َخِشْيت  أن َيْقِذَف ف»قال:  َما َشّرًا َأْو َشْيئإنَّ الشَّ  «اً ي ق لوِبك 
اَلن  هذه َيا ف  »عن أنس قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع امرأة من نسائه، فمرَّ رجل فقال: 

 « .اْمَرَأِتي
 فقال: يا رسول هللا، من كنت أظن به فإني لم أكن أظن بك.

ْيَطاَن َيْجِري ِمَن اْبِن آَدَم )َمْجرَ »فقال:  ِم(إنَّ الشَّ  « .ى الدَّ
 انفرد بإخراج هذا الحديث مسلم، واتفقا على الذي قبله.

 
 الباب الثالث والعشرون 

 في عالمة رضاه وسخطه صلى هللا عليه وسلم
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سرَّه األمر  استنار وجهه كأنه داَرة »عن كعَ بن مالك قال: 

 «.القمر
 «. ل هللا صلى هللا عليه وسلم إذا غضَ احمرَّ وجههكان رسو »عن أم سلمة قالت: 

 



 .« عليه وسلم إذا َكره شيئًا ع رف ذلك في وجههكان النبي صلى هللا»عن ِعْمران بن ح َصين قال: 
ه أْكَثر من َمّسِ لحيته»عن عائشة قالت:   .«كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا اشتدَّ َوْجد 

 
 الباب الرابع والعشرون 

 في مخالطته للناس صلى هللا عليه وسلم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هنَد بن أبي هالة، عن َمْخرج 

 كيف كان يصنع فيه.
لِّيه عليهم، وَيْحَذر »قال:  كان َيْخزن لساَنه إال فيما َيْعنيه، ويؤلِّفهم وال ي َنفِّرهم، وي ْكرم كريَم كلِّ قوم ويو 

لقه، ويتفقد  أصحابه، ويسأل الناس ع ا في مالناس ويحترز منهم، من غير أن َيْطوي عن أحٍد ِبْشَره وال خ 
ن الحَسن ويقّويه ويقّبح القبيح وي وهنه، معتدل األمر غير مختلف، ال َيْغَفل مخاَفَة أْن َيْغفلوا  الناس، ويحسِّ

ر عن الحق وال َيج وزه( الذين يلونه من الناس خيار هم، أفضل هم  أو يميلوا، لكل حاٍل عنده عتاد )ال يقصِّ
حسن هم م َواساة وم ؤازرة، وكان ال يقوم وال يجلس إال على عنده أعمُّهم نصيحًة، وأعظمهم عنده منزلًة أ

، ويأمر بذلك، يعطي كلَّ جلسائه نصيَبه، ال  ِذك ر، وإذا انتهى إلى قوٍم َجلس حيث ينتهي به المجلس 
ه أْن أحدًا أكرم عليه )منه( َمن جالسه )أو قاومه في حاجٍة صاَبره حتى يكون هو  َيْحسَ جليس 

لقه فصار المنصرف( ومن سأله  ه إال بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس َبْسط ه وخ  حاجًة ال يردُّ
ه مجلس  حلٍم وحياٍء وصبٍر وأمانٍة، ال ت ْرفع فيه األصوات وال  لهم أبًا وصاروا في الحق عنده سواء، مجلس 

َرم، يتعاطفون فيه بالتقوى، متواضعين يوّقرون فيه الكبيَر ويرحمون  يه الصغير، وي ؤثرون ف ت ؤبن فيه اْلح 
 «.ذا الحاجة وَيْحفظون فيه الغريَ

 قلت: فكيف كانت سيرته في جلسائه؟
اح، يتغافل عما ال يشتهي، وال »فقال:  لق، ليِّن الجانَ، ليس بَعيَّاب وال َمدَّ كان دائم الِبْشر، سهل الخ 

لة  «. يوئس منه وال يخيَِّ مؤمِّ

 

قد ترك نفسه من ثالث: الِمَراء واإلكثار وما ال َيْعنيه )وَترك الناَس من ثالث، وكان ال يذم أحدًا وال »
يعيبه( وال يطلَ عورَة أحد، وال يتكلم إال فيما رجا ثواَبه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم 

عون عنده الحديَث، من تكلم عنده أنصتوا له حتى َيْفرغ. )حديث هم عنده الطير فإذا سكت تكلموا، ال يتناز 
حديث  أولهم(، يضحك مما يضحكون منه ويتعجََّ مما يتعجبون به، قد صَبَر للغريَ على الجفوة في 

ََ حاجة فارفدوه. وال يقطع على  منطقه ومسألته، حتى إْن كان أصحابه َيْستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم طال



 «.د حديثه حتى يجوز )فيقطعه( بَنْهي أو قيامأح
قال الحسن: فكتمت ها الحسيَن زمانًا، ثم حدثَّته بها فوجدته فد سبقني إليه، فسأله عما سألته عنه، ووجدت ه 

 سأل أباه عن َمْدخله وَمْخرجه.
 

 قال الحسين: سألت أبي عند دخول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:
ْزأه بينه  كان إذا أوى إلى منزله جزَّأ دخوله ثالثَة أجزاء: جزءًا هلل، وجزءًا ألهله، وجزءًا لنفسه. ثم جزَّأ ج 

 وبين الناس، فردَّ ذلك بالخاصة على العامة، وال يدَّخر عنهم منه شيئًا.
 وكان ِمْن سيرته في جزء األمة؛ إيثار  أهل الفضل على قدر فضلهم، فمنهم ذو الحاجة والحاجتين، ومنهم

ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم ِمْن َمْسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: 
، وأب لغوني حاجَة من ال يستطيع إبالغها، فإنه َمْن َأْبلغ سلطانًا حاجَة من ال » ََ لي َبلِّغ الشاهد  الغائ

دلًة على ادًا وال يفترقون إال عن ذواق، ويخرجون أيدخلون روّ « يستطيع إبالَغها ثبََّت هللا قدميه يوم القيامة
 الخير.

أي يعتمد على أن الخاصة ترفع إلى العامة علوَمه. والذواق: « فّرد بالخاصة»قال المصنف: قوله: 
 العلم. 

 

ة، وَأْلَيَنهم عريكًة، »عن علي قال:  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجوَد الناس صدرًا وأصدقهم ح جَّ
ه صلى أحبَّه، يقول ناعت ه: لم أَر َقْبله وال بعده مثلَ وأكرمهم عشرة، من رآه بديهًة هاَبه، وَمْن خاَلطه معرفة 

 «.هللا عليه وسلم
 

 الباب الخامس والعشرون 
 في يمينه إذا حلف صلى هللا عليه وسلم

ََ »عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: كانت يمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ل وبِ  ال َوم َقلِّ  « .الق 
 انفرد بإخراجه البخاري.

َثر  من والذي َنْفِسي ِبَيِده آلِنَية  الَحْوِض أكْ »أبي ذّر، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: عن 
َماِء وَكْوِكَبها في اللَّْيَلِة الم ْصِحَيةِ  وِم السَّ  « .َعَدِد ن ج 

 « .اَل وأْسَتْغِفر  َّللاََّ »عن أبي هريرة قال: كان يمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 



 الباب الّسادس والعشرون 
 فيما كان يقوله إذا قام من مجلسه صلى هللا عليه وسلم

عن رافع بن َخِديج قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينهض 
ْبَحاَنَك الله مَّ وِبَحْمِدَك أْشَهد  أْن اَل اله إالَّ أْنَت، أْسَتْغِفر َك وَ »قال:   . «َأت وب  ِإَلْيكَ س 

عن أبي َبْرزة قال: لما كان بأخرٍة كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا جلس في المجلس فأراد أن 
ْبَحاَنَك الله مَّ وِبَحْمِدَك أْشَهد  أْن اَل اله إالَّ أْنَت، أْسَتْغِفر َك َوَأت وب  ِإَلْيكَ »يقوم قال:   . «س 

 اآلن كالمًا ما كنَت تقوله فيما َخاَل. قالوا: يا رسول هللا، إنك تقول
 « .هذه َكفَّاَرة  َما َيك ون  في الَمْجِلسِ »قال: 

 
 أبواب زهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 
 الباب األول

 في إعراضه صلى هللا عليه وسلم عن الدنيا 

 

عن عبد هللا قال: نام رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم على َحصير فأّثر في جنبه، فقلت: يا رسول هللا، 
 أال آَذْنَتنا فنبسط تحتك َأليَن منه؟

ٌَ َساَر في َيْوٍم »فقال:  ْنَيا َراِك ْنَيا، أنََّما َمَثلي َوَمَثل  الدُّ «  َشَجَرٍة ث مَّ َراَح وَتَرَكهاَصاِئٍف َفَقاَل َتْحتَ َماِلي وِللدُّ
. 

: ال َعرَض َعَليَّ َربِّي َبْطَحاَء َمكََّة َذَهبًا، َفق  »عن أبي أمامة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  لت 
، والِكْن أج وع  َيْومًا وأْشَبع  َيْومًا. َفإذا َشِبْعت  َحَمْدت َك وَشَكْرت كَ  « ْعت  إليَك وَدَعْوت كَ ، وإذا ج ْعت  َتَضرَّ يا ربِّ

. 
ْنَيا، أنََّما أنا و »عن عائشة قالت: اتخذت  فراشين َحْشوهما ليف وإْذَخر، فقال:  ْنَيا يا َعاِئَشة ، َماِلي وللدُّ الدُّ

ٍل َنَزَل َتْحَت َشَجَرٍة َفَقاَل ِفي أْصِلَها، َحتَّى إذا َفاَء الَفْيء  ارْ   « .ْم َيْرِجْع ِإَلْيَها أَبداً َتَحَل َفلَ ِبَمْنِزَلِة َرج 
 

 الَباب  الثاني
 في اقتناعه باليسير من الدنيا صلى هللا عليه وسلم

 . «الله مَّ اْجَعْل ِرْزَق آل م َحمٍَّد ق وتاً »عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 



 أخرجاه.
 عليه وسلم قط عشاء لغداء وال غداء لعشاء، وال اتخذ من ما رفع رسول  هللا صلى هللا»عن عائشة قالت: 

شيء، زوجين، ال قميصين وال رداءين وال إزارين وال من النعال، وال رئي قط فارغًا في بيته، إما يخصف 
 «.نعاًل لرجل مسكين أو يخيط ثوبًا ألرملة

 
 الباب الثالث

 في أنه كان ال يدخر شيئًا صلى هللا عليه وسلم
 «.كان النبي صلى هللا عليه وسلم ال َيدَّخر شيئاً »ال: عن أنس ق

 
 الباب الرابع

 فيما روي أنه كان يدخر صلى هللا عليه وسلم 

 

كانت أموال بني النضير مما أفاء هللا على رسوله مما لم يوِجف المسلمون عليه بخيل »عن عمر قال: 
ا بقي ن ينفق على أهله منها نفقة سنة وموال ِركاب، وكانت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم خاصًة، وكا

ًة في سبيل هللا  «.جعله في الكراع والسالح ع دَّ
عن ابن ع يينة قال: قال لي َمْعمر: قال لي الّثوري: هل سمعَت في الرجل يجمع ألهله قوت سنة أو 

 بعض سنة؟
ثَناه الزهري عن مالك بن أوس، ع ي أن النب»ن عمر، قال معمر: فلم َيْحضرني، ثم ذكرت حديثًا حدَّ

 «.صلى هللا عليه وسلم كان يبيع نخَل بني النضير ويحبس ألهله قوَت سنتهم
 هذا واألول حديث واحد وهو متفق عليه،

 فإن قال قائل: كيف الجمع بينه وبين ما رويتم أنه كان ال يدخر شيئًا لغد؟
 فالجواب: أنه كان يدَّخر ليعطي أهله نفقاتهم، وال يدخر لنفسه.

 
 اب  الخاِمسالبَ 

 في ذكر نفقته صلى هللا عليه وسلم
عن زيد بن سالم قال: حدثني عبد هللا الهوزاني، يعني أبا عامر، قال: لقيت بالاًل مؤّذن رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم.



ثني كيف كانت نفقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟  فقلت: يا بالل حدِّ
 كنت َأِلي ذلك منه منذ بعثه هللا عّز وجّل إلى يومي هذا.قال: ما كان له شيء إال أنا الذي 

 فكان إذا أتاه اإلنسان المسلم فرآه عاريًا يأمرني فأْسَتقرض الشيء وأشتري الب ْردة فأكسوه وأطعمه.
حتى اعترضني رجل من المشركين قال: يا بالل، إن عندي سعة، فال َتْستقرض من أحد إال مّني، 

.  ففعلت 
يوم توضأت ثم قمت أؤذن، فإذا المشرك في عصابة من التجار. فلما رآني قال: يا فلما كان ذات 

 حبشي.
 قلت: لبيك. فتجّهمني وقال قواًل غليظًا، وقال: أتدري كم بينك وبين الشهر؟

 فقلت: قريَ.
فقال: إنما بينك وبينه أربع ليال وآخذك بالذي لي عليك، فإني لم أعطك الذي أعطيتك ِمْن كرامتك وال 

 من كرامة صاحبك، ولكن أعطيتك لتكون لي عبدًا فأردَّك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. 

 

صلى هللا  ع النبيفأخذ في نفسي ما يأخذ في َأْنف س الناس، فأّذنت للصالة حتى إذا صليت العَتمة رج
عليه وسلم إلى أهله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت: يا رسول هللا، بأبي أنت وأمي إن المشرك الذي 

ذكرت  لك أني كنت أتَديَّن منه قد قال كذا وكذا، وليس عندك ما َيْقضي عني وال عندي، فهو فاضحي، 
 رسوَله ما يقضي عني. َفْأذن لي أن آتي بعض األحياء الذين أسلموا حتى يرزق هللا

فخرجت حتى أتيت منزلي فحملت سيفي ورمحي ونعلي عند رأسي، واستقبلت بوجهي األفَق، فكلما نمت 
( حتى انشقَّ عمود  الصبح األول، فأردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى  انتبهت )فإذا رأيت  عليَّ لياًل ِنْمت 

َْ رسوَل هللا صلى هللا عليه وس  لم.يدعو: يا بالل أِج
فانطلقت حتى أتيته فإذا أربع ركائَ عليهن أحمالهن فقال لي: أبشر فقد جاءك هللا بقضائك فحمدت هللا 

 تعالى.
 فقال: ألم تمرَّ على الركائَ المناخات األربع؟

 فقلت: بلى.
 قال: فإن لك رقابهن وما عليهن. فإذا عليهن كسوة وطعام أهداهن عظيم  َفَدك، فانهض فاقض دينك.

فعلت فحَطْطت بعَض أحمالهن ثم عقلتهم ثم عمدت إلى تأذين صالة الصبح، حتى إذا صلى قال: ف
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرجت إلى البقيع فجعلت إصبعي في أذني فناديت: َمْن َيْطلَ رسوَل هللا 

 صلى هللا عليه وسلم بدين فليحضر.



ل  عليه وسلم َدْين في األرض، حتى فضفما زلت أبيع وأقضي حتى لم يبق على رسول هللا صلى هللا
 عندي أوقيتان أو أوقية ونصف.

 
ثم انطلقت إلى المسجد وقد ذهَ عامَّة النهار. فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاعد في المسجد 

 «َما َفَعَل َما ِقَبَلَك؟»وحده فسّلمت عليه، فقال لي: 
 هللا فلم َيْبَق شيء.قلت: قضى هللا عز وجل كلَّ شيء كان على رسول 

 « .َفَضَل َشيٌء؟»فقال: 
 قلت: نعم ديناران.

َما َفَلْست  ِبَداِخل َعَلى َأَحٍد ِمْن أْهِلي َحتَّى ت ِرْيَحِني ِمْنه َما»قال:   .  «اْنظ ْر أْن ت رْيَحِني ِمْنه 

 

يأتنا أحد، فبات في المسجد حتى أصبح، وظل في المسجد اليوم الثاني، حتى إذا كان آخر النهار فلم 
 الذي َما َفَعلَ »جاء راكبان فانطلقت بهما فكسوتهما وأطعمتهما، حتى إذا صلى العتمة ناداني. فقال: 

 « .ِقَبَلَك؟
جاء  الموت  وعنده ذلك، ثم اتبعته حتىقلت: قد أراحك هللا منه. فكبَّر وحمد هللا، شفقًا من أن ي ْدركه 

 أزواَجه فسّلم على امرأة امرأة حتى أتى َمِبيته.
 فهذا الذي سألتني عنه.

 
 الَباب  الّسادس

 في صفة عيشه في الدنيا صلى هللا عليه وسلم
 عن أبي حازم قال: رأيت أبا هريرة يشير بإصبعه مرارًا: والذي نفس أبي هريرة بيده، ما َشبع رسول هللا

 صلى هللا عليه وسلم وأهله ثالثة أيام ِتَباعًا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا.
عن َسِماك ين حرب قال: سمعت النعمان بن بشير )يقول: سمعت عمر بن الخطاب( يخطَ فذَكر 

عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد 
 ْقاًل يمأل به بطنه.دِ 

عن عروة عن عائشة أنها قالت: والذي بعث محمدًا بالحق ما رأى منخاًل وال أكل خبزًا منخواًل منذ بعثه 
 هللا إلى أن ق بض. قلت: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قالت: كنا نقول أّف.

ذوقوا ثالثًا لم يعن جابر قال: مكث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه وهم يحفرون الخندق 



ْدَية من الجبل، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  وها »طعامًا، قالوا: يا رسول هللا، إن ههنا ك  ر شُّ
« ِبْسِم هللا»فرشوها بالماء، ثم جاء النبي صلى هللا عليه وسلم فأخذ الِمْعول أو المسحاة ثم قال: « . ِبالَماءِ 

. 
 ال.فضربها ثالثًا فصارت كثيبًا ينه

 قال جابر: فحانت مني التفاتٌة فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد شدَّ على بطنه حجرًا.
 أخرجاه.

عن عروة أنه سمع عائشة تقول: كان يمر بنا هالٌل وهالل، ما يوقد في بيٍت من بيوت رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم نار.

 قال: قلت: يا خالة، فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ 

 

 قالت: على األسودين التمر والماء.
عن عائشة أنها قالت: يا بن أختي، وهللا إْن كنا لننظر إلى الهالل بعد الهالل، ثالثَة أِهّلة ما يوَقد في 

 أبيات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نار.
 عيشكم في ذلك الزمان يا خالة؟قلت: فما كان ي  

قالت: األسودان التمر والماء، إال أنه كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيران من األنصار نعم 
، كانت لهم َمنائح فيمنحون لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم منها.  الجيران 
َذلي قال: أتينا بيَت عبد الرحمن بن عوف بصحفةٍ  ِضعت فيها خبز ولحم، فلما و  عن نوفل بن إياس اله 

 بكا عبد  الرحمن، قلت: ما يبكيك؟
رنا لما هو  قال: مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولم يشبع وأهل  بيته من خبز الشعير، وال أرى أنَّا أ خِّ

 خيٌر لنا
، قالت: رعن هّفان بن كاهل قال: أخبرتني عائشة قالت: أ هديت لنا ذات ليلة َيد  شاة من بيت أبي بك

فوهللا إني أل مسكها على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويحزُّها، أو يمسكها علّي رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم وأنا أحزُّها.

 قلت: يا أم المؤمنين، على غير مصباح؟
 

 القالت: لو كان عندنا مصباح ألكلناه إْن كان َليأتي على آل محمد الشهر  ما يختبزون فيه خبزًا و 
 يطبخون فيه ب ْرمة.



عن أنس بن مالك قال: مشيت  إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بخبز شعير وإهالٍة َسنخة، ولقد 
 وإنهن يومئذ تسعة أبيات.« . َما أْصَبَح واَل أْمَسى آلِل م َحمٍَّد إالَّ َصاعٌ »سمعته يقول: 

ك يا م وهو يصلي جالسًا، فقلت: ما أصابعن أبي هريرة قال: دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسل
 رسول هللا؟

 « .الج وع  »قال: 
. قال:  َ  الَجاِئَع، َيْعِني ِفي الِقَياَمِة إذا اْحَتسَ »فبكيت  َة الج وِع ال ت ِصْي ََ في ال َتْبك َيا أَبا ه َرْيَرَة، فإنَّ ِشدَّ

ْنَيا  « .َداِر الدُّ
ه الِكْسَرة  َما هذ»إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: عن أنس بن مالك قال: جاءت فاطمة بكسرة خبز 

 ؟ «يا َفاِطَمةَ 

 

َْ نفسي حتى آتيك بهذه الكسرة.  قالت: قرٌص خبْزت ه فلم َتِط
ل  َطَعاٍم َدَخَل َفَم أِبْيِك م ْنذ  »فقال:   « .َثاَلَثِة أيَّامٍ  أَما إنَّه أوَّ

عن ابن عباس قال: ق بض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإن درعه مرهونة عند رجل يهودي على 
 ثالثين صاعًا من شعير أخذها رزقًا لعياله.

 عن عائشة قالت: توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودرعه مرهونة عند أبي شحمة اليهودي.
 صلى هللا عليه وسلم، ولقد أرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خادمه عن أنس قال: بعثني رسول هللا

. فقال: ق ل له يعطينا ثوبين حتى يجيئنا شيء فنقضيه.  إلى يهودي يبيع الب رَّ
 فجعل يتشاغل عني ويبايع الناَس، ثم التفَت إليَّ فقال: وهللا ما لمحمد َزْرع وال ضرع، فمن أين َيْقضيني؟

وُّ هللا، َوَلْو أْعَطاِني لَقَضْيت ه وك  »لنبي صلى هللا عليه وسلم فقال: فجئت فأخبرت ا ْنت  َخْيرًا له َكَذَب َعد 
 «.ِمْنه م

ل  َثْوَبه م ْعَلمًا، َيعِني َمْرق وعًا َخْيٌر َله ِمْن َأْن َيْأك َل ِفي َأَماَنِته»ثم قال:   . «ألْن َيْلَبَس الرَّج 
 

 لم أوال: أبواب طهارتهأبواب تعبده صلى هللا عليه وس
 

 الباب األول
 في ذكر ما كان يقول إذا دخل الكنيف صلى هللا عليه وسلم

ب ِث الله مَّ إنِّي أَع وذ  ِبَك ِمَن ا»عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال:  لخ 



 « .والَخَباِئثِ 
 

 الباب الثاني
 ليه وسلمفيما كان يقول إذا خرج صلى هللا ع

 « .غ ْفَراَنكَ »عن عائشة قالت: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا خرج من الخالء قال: 
 

 الباب  الثالث
 في ابتالع األرض حدثه صلى هللا عليه وسلم

عن عائشة قالت: قلت يا رسول هللا إني أراك تدخل الَخالء ثم يجيء الذي يدخل بعدك فال يرى ِلَما 
 . يخرج منك أَثراً 

 

 « . َأَمَر اأَلْرَض أْن َتْبَتلَع َما َخَرَج ِمن األْنِبَياءِ َيا َعاِئَشة ، أَما َعِلْمِت أنَّ َّللاََّ »قال: 
عن عائشة قالت: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا خرج من الغائط دخلت  على أثره فال أرى 

لَجنَِّة َفَما َخَرَج ِمنَّا ا َيا َعاِئَشة ، أَما َعِلْمِت أنَّ أْجَساَدَنا َنَبَتْت َعَلى أْرَواِح أْهلِ »شيئًا، فذكرت ذلك له فقال: 
 « .ِمْن َشيٍء إال اْبَتَلَعْته  اأَلْرض  

 عن ابن عباس قال: لم ي ْحدث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في موضع قط إال ابتلعته األرض.
 

 الباب  الرابع
 في ذكر وضوئه وغسله صلى هللا عليه وسلم

 «.اعيتوضأ ثالثًا بإناء يكون رطلين، ويغتسل بالص كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم»عن أنس قال: 
 .«كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالم دّ »عن جابر بن عبد هللا قال: 

 
 الباب الخامس

 في أنه صلى هللا عليه وسلم كان يتوضأ لكل صالة
 عليه وسلم يتوضأ عند كل كان رسول هللا صلى هللا»عن عمرو بن عامر قال سمعت  )أنسًا( يقول: 

 صالة قال: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟
 قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم ن ح دث.



 انفرد بإخراجه البخاري.
 

 الباب  الّسادس
 في جمعه صلى هللا عليه وسلم الصلوات بوضوء واحد

لما كان لم يتوضأ عند كل صالة، فكان النبي صلى هللا عليه وس»عن سليمان بن ب َرْيدة، عن أبيه، قال: 
ّفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول هللا إنك فعلَت  يوم الفتح توضأ ومسح على خ 

 «.شيئًا لم تكن تفعله
 « .َعْمدًا َفَعْلت ه َيا ع َمرَ »قال: 

 انفرد بإخراجه مسلم.
 

 الباب  الّسابع
 في مسحه على خفيه صلى هللا عليه وسلم

كنت مع النبي صلى هللا عليه وسلم في َسَفره، فقضى حاجته وتوضأ »المغيرة بن شعبة قال:  عن
 «. وضوءه للصالة ومسح على خفيه ثم صلى

 

 أخرجاه.
 

 الباب الثامن
 في ذكر سواكه صلى هللا عليه وسلم

َواِك َحتَّى َظَنْنت  َأْو َخِشيْ »عن ابن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ت  أن أ ِمْرت  ِبالسِّ
 « .َسَيْنِزَل َعَليَّ ِفيه ق رآنٌ 

وص  فاه بالسواك كان النبي صلى هللا»عن حذيفة قال:   «.عليه وسلم َيش 
 

 الباب التاسع
 في صفة غسله صلى هللا عليه وسلم

ثتنا ميمونة قالت: صَبْبت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم غ ْساًل فأفرغ بيمينه  عن ابن عباس قال: حدَّ
ضمض معلى يساره فَغَسلهما، ثم غسل فرجه، ثم مال بيده لألرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم 



 واستنشق، ثم غسل وجهه، ثم أفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه.
 

 أبواب صالته صلى هللا عليه وسلم
 

 الباب األّول
 في صفة صالته صلى هللا عليه وسلم

ْبَحاَنَك الله مَّ »كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفتتح صالته: »عن عائشة قالت:  َوِبَحْمِدَك، َوَتَباَرَك  ِبس 
َك، واَل اله َغْير كَ ا  « .ْسم َك، َوَتعاَلى َجدُّ

عن عطاء: أنه كان جالسًا في نفر من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرنا صالَة رسول هللا 
اعدي: َميد السَّ  صلى هللا عليه وسلم، فقال أبو ح 

وإذا ركع أمكَن  ل يديه حذاء ِمْنكبيه،أنا أْحَفظكم لصالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، رأيت ه إذا َكبَّر جع
يديه من ركبتيه ثم صهر َظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى َيعود كلُّ فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه 

غيَر م ْفترش وال قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه الِقْبَلَة، وإذا جلس في الركعتين على رجله 
 قعدته.اليسرى وَنَصَ اليمنى وقعد على م

 أخرجاه.
 «. كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوجز الصالة وي ْكملها»عن أنس قال: 

 

تى يحاذي حرأيت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم إذا افتتح الصالة رفع يديه »عن سالم عن أبيه قال: 
 «.منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع رأسه من الركوع، وال يرفع بين السجدتين

 أخرجاه.
عن عبد هللا بن القاسم قال: جلسنا إلى عبد الرحمن بن أبزى فقال: أال أريكم صالَة رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم؟
 قال: فقلنا بلى.

ركبتيه حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثم رفع حتى أخذ كل عظم  فكَّبر ثم قرأ ثم ركع، فوضع يديه على
مأخذه، ثم سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثم رفع. فصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة 

 األولى.
 ثم قال: هكذا صالة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.



 
 الباب الثاني

 ات المفروضاتفي مقدار ما كان يقرأ صلى هللا عليه وسلم في الصلو 
 .«كان يقرأ في صالة الغداة من الستين إلى المائة»عن أبي برزة: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

عن أبي سعيد الخدري قال: كنا َنْحزر قيام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الظهر والعصر، فحَزْرنا 
ن قدر آية، وحزرنا قيامه في الركعتين األخريي قياَمه في الركعتين األوليين من الظهر َقْدر قراءة ثالثين

النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين األوليين من العصر على قدر قيامه من األخريين من 
 الظهر، وفي األخريين من العصر على النصف من ذلك.

 َواْلم ْرَساَلِت ع ْرفًا {1ش77عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته يقرأ: }س
 (1 )المرسالت:

. 
رتني هذه السورة، إنها آلخر ما سمعت  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ بها في »فقالت  يا بني، لقد ذكَّ

 «.المغرب
 .«صلَّيت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون »عن البراء قال: 

 
 الباب الثالث

 اغ من الصالةفيما كان يقوله صلى هللا عليه وسلم بعد الفر 
َْ إلّي بما سمعَت من رسول هللا  عن َورَّاد كاتَ المغيرة قال: كتَ معاوية إلى المغيرة بن شعبة: اكت 

 صلى هللا عليه وسلم. 

 

اَل »فدعاني المغيرة وكتَ إليه: إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا انصرف من الصالة قال: 
لِّ َشيٍء َقِدْيٌر، الله مَّ اَل َمانِ   ِلَما أْعَطْيَت واَل عَ اله إاّل َّللاَّ  َوْحَده  اَل َشِرْيَك َله، َله  الم ْلك  وَله  الَحْمد  وه َو َعَلى ك 

 « .م ْعِطَي ِلَما َمَنْعَت واَل َيْنَفع  َذا الَجدُّ ِمْنَك الَجدُّ 
 أخرجاه.

عن َثْوبان مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )كان( إذا أراد أن ينصرف من صالته استغفر 
اَلم  وِمْنَك الَساَلم  َتبَ »ثالث مرات ثم قال:   . «اَرْكَت َيا َذا الَجاَلِل واإِلْكَرامِ الله مَّ أْنَت السَّ

 



 الباب الرابع
 في تنقله صلى هللا عليه وسلم بالنهار

لم يكن النبي صلى هللا عليه وسلم على شيء من النوافل أشد َتَعاهدًا منه على »عن عائشة قالت: 
 «.ركعتي الفجر

 أخرجاه.
علّي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهرًا،  عن أبي أمامة الباهلّي قال: قال أبو أيوب األنصاري: نزل

فرأيته إذا زالت الشمس فلو كان في يده عمل  الدنيا َفّضه، وإن كان نائمًا فكأنما يوَقظ له، فيغتسل أو 
 يتوضأ ثم يركع أربع ركعات يتمهن وي ْحِسنهن ويتمكن فيهن.

َماِء وأْبَواَب الِجنَ »فسألته عن ذلك فقال:  اعِة، َفاَل ت ْرتَ إنَّ أْبَواَب السَّ ماِء اِن ت ْفَتح  في ِتْلَك السَّ ج  أْبَواب  السَّ
َاَعِة َخْيرٌ  اَلة ، فأْرج و أْن َيْصَعد منِّي إَلى َربِّي ِفي ِتْلَك السَّ  . «وأْبَواب  الِجَناِن َحتَّى ت َصلَّى هذه الصَّ

لفجر قبل الظهر وركعتين قبل ا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال َيَدع أربعاً »عن عائشة قالت: 
 «.على كل حال

 انفرد بإخراجه البخاري. 

 

عن عبد هللا بن شقيق قال: سألت  عائشَة عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من التطوع، فقالت: 
ي ركعتين، س، ثم يرجع إلى بيتي فيصلكان يصلي قبل الظهر أربعًا في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالنا»

وكان يصلي بالمسجد المغرب، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء، ثم يدخل 
 «.بيتي فيصلي ركعتين
 انفرد بإخراجه مسلم.

 
 الباب الخامس

 فيما كان يقرأ صلى هللا عليه وسلم في صالة الفجر يوم الجمعة
كان يقرأ في صالة الصبح يوم الجمعة: »لى هللا عليه وسلم أنه: عن أبي هريرة عن النبي ص

ََ ِفيِه ِمن رَّبِّ اْلَعاَلِميَن {2/ش1ش32}س  ال?ـم? * َتنِزيل  اْلِكَتاِب اَل َرْي
 (2ــــ  1)السجدة: 

ْهِر َلْم َيك ن َشْيئًا مَّْذك ورًا {1ش76و }س َن الدَّ  َهْل َأَتى َعَلى اإِلنَساِن ِحيٌن مِّ
 (1سان: )اإلن



.» 
 أخرجاه.

 
 الباب الّسادس

 في مالزمته صلى هللا عليه وسلم المسجد بعد الصالة
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا صّلى الغداة جلس في م َصاّله حتى »عن جابر بن عبد هللا قال: 

 «.تطلع الشمس
 انفرد بإخراجه مسلم.

 
 الباب  السابع

 حىفي صالته صلى هللا عليه وسلم الض
عن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحٌد أنه رأى النبي صلى هللا عليه وسلم يصلي الضحى غير أمِّ هانىء، 
ثت: أن النبي صلى هللا عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات، ما  فإنها حدَّ

 رأيته قط صّلى صالًة أخفَّ منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود.
 ه.أخرجا

 «.أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء هللا»عن عائشة: 
 انفرد بإخراجه مسلم.

عن أنس بن مالك قال: صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بيت رجل من أصحابه ركعتين، فقيل 
 ألنس: كان النبي صلى هللا عليه وسلم يصلي الضحى؟

 ها إال يومئذ. قال: ما رأيته صالّ 

 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول ال يَدعها، وَيَدعها »أبي سعيد قال: عن 
 «.حتى نقول: ال يصلِّيها

 
 الَباب  الثامن

 في ذكر صالته بالليل صلى هللا عليه وسلم
َ  إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟  عن مسروق قال: سألت  عائشَة أيُّ العمل كان أح



 دائم .قالت: ال
 قلت: متى كان يقوم؟

 «.كان يقوم إذا َسمع الصارخَ »قالت: 
: الديك. وأول  ما يصيح: نصف  الليل.  قال لنا ابن ناصر: الصارخ 

واك وص فاه بالسِّ َذيفة: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا قام من الليل َيش   .«عن ح 
 أخرجاه.

ن عليه وسلم إذا قام من الليل يصلِّي، افتتح صالته بركعتي كان رسول هللا صلى هللا»عن عائشة قالت: 
 «.خفيفتين

 انفرد بإخراجه مسلم.
عن خالد بن َمْعَدان قال: حدثني ربيعة الج َرشي قال: سألت  عائشَة فقلت: ما كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يقوم إذا قام من الليل؟ وبَم كان يستفتح؟
الله مَّ اْغِفْر »ويحمد عشرًا، ويسبح عشرًا، ويهلِّل عشرًا، ويستغفر عشرًا ويقول:  كان يكبِّر عْشراً »قالت: 

ْيِق َيْوَم الِحَسابِ »عشرًا. ويقول: « ِلي واْهِدِني واْرز ْقِني  «.عشراً  «الله مَّ إنِّي أع وذ  ِبَك ِمَن الضِّ
 صُّ شيئًا من األيام؟عن علقمة قال: سألت  عائشَة: أكان رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم يخ

 «.ال، كان عمله ِديَمًة، وأيُّكم ي طيق ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي طيق»قالت: 
 عن أبي سلمَة قال: سألت  عائشَة عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في رمضان.

ال تَسْل صلي أربعًا، فما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يزيد على إحدى عشرة ركعة، ي»فقالت: 
 «.عن ح سنهن وط ولهّن، ثم يصلي أربعًا فال تَسْل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثالثاً 

 فقلت: يا رسول هللا تنام قبل توتر؟
 « . َيا َعاِئَشة ، إنَّه أَراِني َتَنام  َعْيَناَي َواَل َيَنام  َقْلِبي»قال: 

 

 بد هللا بن شقيق قال: سألت عائشة عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.عن ع
كان يصلي من الليل تْسَع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي لياًل طوياًل قائمًا ولياًل طوياًل جالسًا، »قالت: 

 «.فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لمَّا َبِدَن وَثق ل يقرأ ما شاء هللا وهو جالس، فإذا »الت: عن عائشة ق

 «.غبر من السورة ثالثون آية أو أربعون آية قام فقرأها ثم سجد
 أخرجاه.



أْنَت   الَحْمد  الله مَّ َلكَ »كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذ قام من الليل يتهّجد قال: »عن ابن عباس قال: 
، وَلَك الَحْمد  أ ماواِت واألْرِض وَمْن ِفيهنَّ ، وَلَك الَحْمد  أْنَت َقيِّم  السَّ ماواِت واأَلْرِض وَمْن ِفيهنَّ َت نْ ن ْور  السَّ

، وم   ، والنَِّبي ّوَن َحقٌّ اعة  َحقٌّ ، والسَّ ، والنَّار  َحقٌّ ، والَجنَّة  َحقٌّ ، وِلَقاؤَك َحقٌّ ، وَوْعد ك َحقٌّ ، حَ الَحقُّ مَّد  َحقٌّ
، فاْغِفْر  ، وإلْيَك َحاَكْمت  ، وِبَك َخاَصْمت  ، وإلْيَك أَنْبت  ، وِبَك آَمْنت  ْلت  ، وَعَلْيَك َتَوكَّ ي ما لِ الله مَّ َلَك أْسَلْمت 

ر  اَل اله إالَّ أْنتَ  م  وأْنَت الم َؤخِّ ، أْنَت المَقدِّ ، وَما أْسَرْرت  وَما أْعَلْنت  ْمت  وما أخَّْرت   « . اله َغْير كَ ، والقدَّ
 

َريَ: أن ابن عباس أخبره: أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى هللا عليه وسلم وهي خالته.  عن ك 
قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في طولها، فنام رسول 

ول هللا صلى هللا و بعده بقليل، فاستيقظ رسهللا صلى هللا عليه وسلم حتى انتصف الليل، أو َقْبله بقليل أ
عليه وسلم صلى هللا عليه وسلم، فجعل يمسح النوَم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر اآليات الخواتم من 

 سورة آل عمران، ثم قام إلى َشَن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. 

 

قال ابن عباس: فقمت فصنعت  مثَل الذي صنع، ثم ذهبت  فقمت إلى جنبه، فوضع رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى َيْفِتلها، ثم صلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم 

ركعتين، ثم ركعتين، ثم َأْوَتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج 
 فصلى الصبَح.

ِني الله مَّ اْجَعْل ِفي َقْلِبي ن ْوًرا، وفي َسْمِعي ن ْوًرا، وفي َبَصِري ن ْوًرا، وَعْن َيِميْ »وفي رواية أخرى: أنه قال: 
 « .، وَأَماِمي ن ْوًرا، وَخْلِفي ن ْوًرا، واْجَعْل ِلي ن ْوًران ْوًرا، وَعْن ِشَماِلي ن ْوًرا

ل قال:  كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في سفر فَرَمْقت  صالته لياًل، »عن صفوان بن المعطِّ
فصلى العشاَء اآلخرة ثم نام، فلما كان نصف  الليل استيقظ فتال اآليات الَعْشر من آخر سورة آل عمران، 

، ثم انصرف فنام، ثم ثم  ك ثم توضأ وصلى ركعتين، فال أدري أقيام ه أم ركوعه أو سجوده أْطَول  تسوَّ
ك، ثم توضأ يعني، ثم صّلى ثم نام، ثم استيقظ ففعل ذلك، ثم لم يفعل كما  استيقظ فتال اآليات ثم تسوَّ

 «.فعل أول مرة حتى صّلى إحدى عشرة ركعة
َهني أنه قال:  دت  عتبته أو»عن زيد بن خالد الج   أَلْرم َقنَّ صالَة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فتوسِّ

ف ْسَطاطه، فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى 
ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون 

 .«ن قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم َأْوَتَر. فذلك ثالث عشرة ركعةاللتي



قال المصنف: اختلفت الروايات في عدد الركعات اللواتي كن يصلِّي بالليل، فروى َسْبع، وِتْسع، وإحدى 
 عشرة، وثالث عشرة. فالظاهر أنه قد كان َيْنقص ويزيد.

 
 الَباب  الّتاسع
 مه بالليل صلى هللا عليه وسلم في طول قيا

 

صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلًة، فافتتح البقرة فقلت، يركع عند المائة، »عن حذيفة قال: 
ي ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فمضى فقلت يصلي بها ف

ذ، ثم ركع  اًل، إذا مرَّ بآية فيها تسبيح َسبَّح، وإذا مرَّ بسؤال سأل، وإذا مرَّ بتعوذ تعوَّ فقرأها، يقرأ مترسِّ
ام حمده، ثم قفجعل يقول: سبحان ربي العظيم. وكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم قال: سمع هللا لمن 

 «.طوياًل قريبًا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي األعلى، وكان سجوده قريبًا من قيامه
عن أبي وائل، عن عبد هللا، قال: صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة، فلم يَزْل قائمًا 

 حتى َهْممت  بأمِر سوء.
 قال: ما َهَمْمَت؟

 ه.قال: هممت  أن أجلس وأَدع
 عن عائشة قالت: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا صلى قام حتى تنفطر رجاله.

 قالت عائشة: يا رسول هللا، أتصنع هذا وقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟
 « .َيا َعاِئَشة ، أَفاَل أك ْون  َعْبًدا َشك وًرا»قال: 

س قد هللا عليه وسلم يصلي حتى َتِرَم قدماه. فقيل له: أليعن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول هللا صلى 
 َغفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟

 « .أَفاَل أك ْون  َعْبًدا َشك وًرا»قال: 
إنَّ َشْهَوِتي إنَّ َّللاََّ َتَعاَلى َجَعَل ِلك لِّ َنِبَي َشْهَوٌة، و »عن ابن عباس: أن النبيَّ صلى هللا عليه وسلم قال: 

 « .َيام  َهذا اللَّْيلِ قِ 
عن أنس: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجد شيئًا من وجع، فقيل: يا رسول هللا، إنا نرى أثرًا لوجٍع 

 عليك.
َوالَ »قال:  ْبَع الطِّ  « .أمَّا َمْع َما َتَرْوَن َقْد َقَرْأت  الَباِرَحَة السَّ

ن البالي تعبَّد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم»عن أنس قال:   «.حتى صار كالشَّ



 
 الباب العاشر

 في قيامه طول الليل بآية صلى هللا عليه وسلم
 «. قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بآية من القرآن ليلةً »عن عائشة قالت: 

 

جد وسلم ليلًة فقرأ بآية حتى أصبح، يركع بها ويس صّلى رسول هللا صلى هللا عليه»عن أبي ذر قال: 
ْم َفِإنََّك َأنَت اْلَعِزيز  اْلَحِكيم  { )المائدة: 118ش5بها: }س َك َوِإن َتْغِفْر َله  ْبه ْم َفِإنَّه ْم ِعَباد   (118ِإن ت َعذِّ

. 
ا أْصَبح قلت: يا رسول هللا، ما زلَت تقرأ هذه اآلية حتى أصبحَت تركع بها وت  ها.سجد بفلمِّ

َفاَعَة أل مَِّتي، فَأْعَطاِنْيَها، وهَي َناِئَلٌة إْن َشاَء َّللاَّ  َمْن ال ي ْشِركَ »قال:  ِباهلل  إنِّي َسَأْلت  َّللاََّ َعزَّ وَجلَّ الشَّ
 « .َشْيئاً 

 
 الباب الحادي عشر

 في صفة قراءته صلى هللا عليه وسلم
 .« عليه وسلم بالليل وأنا على َعِريشيكنت أسمع قراءة النبي صلى هللا»عن أم هانىء قالت: 

كان النبي صلى هللا عليه وسلم يقطع قراءته: الحمد هلل رب »عن ابن أبي م َلكية، عن أم سلمة، قالت: 
 «.ثم يقف«. الرحمن الرحيم»ثم يقف ثم يقول: «. العالمين

ْبحته قاعد»عن حفصة قالت:  السورة ويرتلها ًا، ويقرأ بكان رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي في س 
 «.حتى تكون أطوَل ِمْن أطول منها

وما »عن َيْعلى بن َمْمَلك: أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصالته، فقالت: 
لكم وصالته كان يصلي ثم ينام َقْدر ما صّلى، ثم يصلي َقْدَر ما ينام، ثم ينام قدر ما صلى، ثم 

 «.ي ْصبح
رًة حرفًا حرفًا.ثم   نعتت قراءته، فإذا هي نعَتْت قراءًة مفسَّ

كانت قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َقْدَر ما َيْسمعه َمْن في الحجرة ومن في »عن ابن عباس قال: 
 «.البيت

 .«كانت قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالليل َيْرفع َطْورًا وَيْخفض طوراً »عن أبي هريرة قال: 
 



 الباب  الثاني عشر
 في حسن صوته صلى هللا عليه وسلم

وت، وكان نبيُّكم َحَسن الوجه حسن الصوت»عن َقَتادة قال:   .«ما بعث هللا نبيًّا إال َحَسَن الصَّ

 

 الباب  الثاِلث عشر
 في ذكر الزمان الذي كان يختم فيه صلى هللا عليه وسلم

 «.أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ال يقرأ القرآن في أقلِّ من ثالث»عن عائشة: 
 

 الَباب  الّرابع عشر
 في دعائه قائمًا إذا ختم صلى هللا عليه وسلم

 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا ختم القرآن دعا قائماً »قال: عن أبي هريرة 
 

 الباب الخامس عشر
 في ذكر وتره صلى هللا عليه وسلم

َحر»عن عائشة قالت:   .«ِمْن كلِّ الليل قد َأْوَتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فانتهى وتره إلى السَّ
 أخرجاه.

بِّح كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوتر بـ }سَ »عن أبيه، قال:  عن سعيد بن عبد الرحمن بن َأْبَزى،
اسَم ربِّك األعلى{ و }قل يا أيها الكافرون{ و }قل هو هللا أحد{ وإذا أراد أن ينصرف من الوتر قال: 

 «.سبحان الملك القدوس. ثالث مرات، ثم يرفع صوته في الثالثة
ل هللا صلى هللا عليه وسلم يوتر بـ }سبح اسم ربِّك كان رسو »عن أبي عبد الرحمن بن أبزى قال: 

األعلى{ و } قل يا أيها الكافرون{ و } قل هو هللا أحد{ وكان إذا سّلم قال: سبحان المِلك القدوس سبحان 
ل الثالثة  «.الملك الق دُّوس. يطوِّ

ربِّك  بح اسمَ كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوتر بـ }س»عن أبي عبد الرحمن بن أبزى قال: 
 «.األعلى{ و }قل يا أيها الكافرون{ و }قل هو هللا أحد{ والمعّوذتين

أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يوتر بثالث، يقرأ في األولى. } سبح اسَم »عن ِعْمران بن ح َصين: 
 .ربِّك األعلى{ وفي الثانية بـ }قل يا أيها الكافرون{ وفي الثالثة بـ }قل هو هللا أحد{ 

 .«كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي من الليل َمْثَنى مثنى، ويوتر بركعة»عن ابن عمر قال: 



 أخرجاه.
 

 الباب السادس عشر
 فيما كان يصنع إذا فاته ورده من الليل صلى هللا عليه وسلم 

 

غل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قيام الليل بنوم أو وجع أو مرض »عن عائشة قالت:  كان إذا ش 
 «.صّلى من النهار ثنتي عشرة ركعة

 
 الباب السابع عشر

 في صالته التراويح صلى هللا عليه وسلم
 .«أن النبي صلى هللا عليه وسلم صلى في شهر رمضان عشرين ركعة سوى الوتر»عن ابن عباس: 

 
 الباب الثامن عشر

 في قطعه إياها خوف أن تفترض صلى هللا عليه وسلم
، وجاء رجل ْلفهكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت خَ »عن أنس قال: 

ز  فقام إلى جنبي، ثم جاء آخر، حتى كنا َرْهطًا، فلما أحسَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنَّا َخْلَفه تجوَّ
 «.في صالته، ثم قام فدخل منزله فصلى صالًة لم يصلِّها عندنا

 فلما أصبحنا قلنا: يا رسول هللا، أَفَطْنَت بنا الليلَة؟
 « .لذي َحَمَلِني َعَلى الذي َصَنْعت  َنَعْم، َفَذاَك ا»قال: 

عن عائشة، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج ليلة في جوف الليل فصّلى في المسجد، فصلى 
 رجاٌل بصالته، فأصبح الناس  يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم.

ل المسجد في الليلة هفخرج في الليلة الثانية فصلى فصلوا بصالته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، وكثر أ 
الثالثة، فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصّلى، فصّلوا بصالته، فلما كانت الليلة الرابعة عجَز 
المسجد  عن أهله، فلم يخرج إليهم، فطفق رجال يقولون: الصالة. فلم يخرج إليهم، حتى خرج لصالة 

 الصبح.
، َفإنَّه َلْم َيْخَف َعَليَّ َشْأن ك م اللَّْيلَ » فلما قضى الصالة أقبل على الناس فشهَّد ثم قال: َة، ولكنِّي أمَّا َبْعد 

وا َعْنَها  « .َخِشْيت  أن ت ْفَرَض َعَلْيك م َفَتْعَجز 



بهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم يعزيمِة أمٍر فيه،  وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرغِّ
َم ِمْن َذْنِبهَمْن َقاَم َرَمَضاَن إْيمَ »ويقول:   « .انًا واْحِتَسابًا غ ِفَر َله َما َتَقدَّ

 

 الباب التاسع عشر
 في سجوده للشكر صلى هللا عليه وسلم

رُّ َخرَّ ساجدًا، شكرًا هلل »عن أبي َبْكرة قال:  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا جاءه الشيء مما َيس 
 «.تعالى

 
 أبواب صومه صلى هللا عليه وسلم

 
 الباب األول

 ن الشهر وفطره صلى هللا عليه وسلمفي ذكر صومه م
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم إذا صام حتى يقول القائل  ال ي ْفطر، ويفطر »عن أنس قال: 

 «.إذا فطر حتى يقول القائل: ال وهللا ال يصوم
 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم حتى نقول: ال»عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: 

يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصوم، وما صام شهرًا متتابعًا غير رمضان منذ قدم 
 «.المدينةَ 

 أخرجاهما.
ئل عن صوم النبي صلى هللا عليه وسلم فقال:  ال  كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه»عن أنس: أنه س 

ليل يئًا، وكنَت ال تشاء أن تراه من اليريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى أنه ال يريد أن يصوم منه ش
 «.مصلِّيًا إال رأيَته مصليًا، وال نائمًا إال رأيته نائماً 

 
 الباب الثاني

 في صومه ثالثة أيام من كل شهر صلى هللا عليه وسلم
 .«كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم من غ رة كل شهر ثالثة أيام»عن عبد هللا أنه قال: 

 لت: قلت لعائشة: أكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم من كل شهر ثالثة أيام؟عن معاذة قا
 قالت: نعم.



 قلت: من أيِّه كان يصوم؟
 «.كان ال ي بالي من أيِّه صام»قالت: 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم من كل شهر ثالثة أيام: االثنين من أول »عن ابن عمر قال: 
 «.الذي َيِليه، ثم الخميس الذي َيليه الشهر، ثم الخميس

 
 الباب الثالث

 في صومه االثنين والخميس صلى هللا عليه وسلم
ئلت عن صوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالت:   «. الخميسيتحرَّى االثنين و »عن عائشة: أنها س 

 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم األياَم َيْسر د حتى يقال: ال يفطر، »عن أسامة بن زيد قال: 
كانا في صيامه )و( إال صامهما. فقلت يا  ويفطر األيام حتى ال يكاد يصوم، إال يومين من الجمعة إن

رسول هللا إنك تصوم حتى ال تكاد تفطر، وتفطر حتى ال تكاد تصوم إال يومين. إن دخال في صيامك 
ْمتهما  «.وإال ص 

 قال: أيُّ َيْوَمْيِن ؟.
 «.االثنين والخميس»قلت: 
َُّ أْن ي ْعَرَض َعَمِلي وأنا َص َذلَك َيْوَماِن ت ْعَرض  ِفيِهَما األْعَمال  َعَلى َربِّ ال»قال:   « .اِئمٌ َعاَلِميَن، فأِح

َُّ ت ْعَرض  األْعَمال  َيْوَم االْثَنْيِن والَخِمْيسِ »عن أبي هريرة قال: أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:  ، وأِح
 « .أن ي ْعَرَض َعَمِلي وأنا َصاِئمٌ 

 «.نين والخميسأن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يصوم االث»عن حفصة: 
 

 الباب الرابع
 في صومه شعبان صلى هللا عليه وسلم

نة أكثر من صيامه من »عن عائشة قالت:  ما كان النبي صلى هللا عليه وسلم يصوم من شهٍر من السَّ
 «.شعبان، كان يصومه كله

 أخرجاه.
 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم شعبان»عن عائشة قالت: 

يد قال: لم يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم من شهر ما يصومه من شعبان، عن أسامة بن ز 



 فقلت: يا رسول هللا، َلْم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان؟
ََ وَرَمَضاَن، وهو َشْهٌر ت ْرَفع  فيه األْعَمال  إَلى َربِّ الَعاَلمِ »قال:  َن، يَذاَك َشْهٌر َتْغَفل  النَّاس  َعْنه َبيَن َرَج

َُّ أن ي ْرَفَع َعَمِلي وأنا َصاِئمٌ   « .فأ ِح
ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صام شهرين متتابعين، إال أنه كان َيِصل »عن أم َسَلمة قالت: 

 «.شعبان برمضان
 قال الترمذي: هذا إسناد صحيح.

 
 الباب الخامس

 في مواصلته للصيام صلى هللا عليه وسلم 

 

 رجاٌل منعن أنس قال: أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يواصل، وذلك في آخر الشهر، فأخذ 
ْهر  َلَواَص »أصحابه يواصلون، فقال:  ْلت  ما َبال  ِرَجاِل ي واِصل وَن؟ إنَّك م َلْست م ِمْثِلي، أَما َوهللا لو م دَّ لْي الشَّ

ق وَن َتَعمَُّقه م  « .ِوَصااًل َيَدع  الم َتَعمِّ
م، إني أَظلُّ َلْست  ِمثل ك   إنِّي»عن أنس قال: واَصل رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم فواصل أناٌس، فقال: 

 « .ي ْطِعم ِني ربِّي َوَيْسِقيِني
 

 الباب السادس
 في ذكر ما كان يفطر عليه صلى هللا عليه وسلم

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفطر على ر َطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن »عن أنس قال: 
 «.ماء رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات َحَسا َحَسَواٍت من

 
 الباب السابع

 فيما كان يقوله صلى هللا عليه وسلم إذا أفطر عند قوم
اِئم وَن، أفَطَر ِعْنَدك م الصَّ »عن أنس أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيٍت قال لهم: 

، وَصلَّْت َعَلْيك م الَماَلِئَكة    « .وأَكَل َطَعاَمك م األْبَرار 
 

 الباب الثامن



ه واجتهاده صلى هللا عليه وسلم في الَعْشِر األخير من رمضانف  ي جدِّ
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يجتهد في العشر األواخر من »عن عائشة رضي هللا عنها قالت: 

دَّ الِمْئزر  «.رمضان حتى توفاه هللا ي ْحيي الليَل، ويوقظ أهَله ويش 
 أخرجاه.

 صلى هللا عليه وسلم إذا بقي عشٌر من رمضان شدَّ ِمْئزره واعتزل كان رسول هللا»عن عائشة قالت: 
 «.أهله

 
 الباب التاسع

 في ذكر اعتكافه صلى هللا عليه وسلم في الَعشر األواخر من رمضان
أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حتى توفاه هللا »عن عائشة: 

 «.تعالى
 

 الباب العاشر
 أكله صلى هللا عليه وسلم يوم عيد الفطر قبل الخروج  في

 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا أفطر يوَم الفطر لم يخرج »بد هللا بن زيد، عن أبيه: عن ع
 «.حتى يأكل، فإذا كان يوم  النحر لم يأكل حتى يذبح

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل تمرات »عن أنس قال: 
 «.يأكلهن أفراداً 

 
 عشر الباب الحادي

 في حمل الحربة بين يديه صلى هللا عليه وسلم يوم العيد
كان النجاشي قد وهَ للزُّبير بن العوام َحْرَبًة، فكانت تلك الحربة ت ْحمل بين يدي رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم في األعياد.
 

 الباب الثاني عشر
 في عدد تكبيراته صلى هللا عليه وسلم في صالة العيد



َعيَ، عن أبيه، عن جده: عن عمرو بن  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َكبَّر في عيٍد ثنتي عشرة »ش 
 «.تكبيرة، سبعًا في األولى وخمسًا في الثانية، ولم يصلِّ قبلها وال بعدها

 
 الباب الثالث عشر

 في مخالفته صلى هللا عليه وسلم الطريق يوم العيد
هللا عليه وسلم إذا خرج إلى العيد خرج في غير الطريق الذي كان رسول هللا صلى »عن أبي هريرة قال: 

 «.خرج منه
 انفرد بإخراجه البخاري.

 «.أن النبي صلى هللا عليه وسلم خرج في العيد من طريق ورجع في أخرى »عن ابن عمر: 
 

ه وع مرته صلى هللا عليه وسلم  أبواب حجِّ
ا حجَّ بعد الهجرة إال مرًة، وهي التي تسمَّى قد حج النبي صلى هللا عليه وسلم قبل الهجرة حجات، وم

 حجة الوداع.
 

 الباب األول
 في ذكر إحرامه صلى هللا عليه وسلم

َلْيفة حين استَوْت به »عن ابن عمر:  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهلَّ ِمْن ِقَبل مسجد ذي الح 
 «.راحلت ه

 
 الباب الثاني

 في ذكر تلبيته صلى هللا عليه وسلم 

 

ْيَك َلَك َلبَّْيَك، إنَّ َلبَّْيَك الله مَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك اَل َشرِ »عن ابن عمر: أن تلبية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
، اَل َشِرْيَك َلكَ   « .الَحْمَد والنِّْعَمَة َلَك والم ْلك 

 
 باب الثالثال

 في دعائه يوم عرفة صلى هللا عليه وسلم



َعيَ، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:  َعاِء يَ »عن عمرو بن ش  ْوم  َعَرَفَة، َخْير  الدُّ
م ْلك  وَله الَحْمد  وهو َعَلى ك لِّ ال وَخْير  َما ق ْلت  َأنا والنَِّبيُّوَن ِمن َقْبِلي: اَل اله إالَّ َّللاَّ  َوْحَده  ال َشِرْيَك َله، َله

 « .َشيٍء َقِدْيرٌ 
إني »عن ابن عباس بن ِمْرداس: أن النبي صلى هللا عليه وسلم دعا ألمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيَ: 

 « .قد غفرت  لكم ما خال الظالم فإني آخذ للمظلوم منه
، إْن ِشْئَت أْعَطْيَت الَمْظل وَم مَن »قال:  ه، فلما أصبح فلم يِجْبه عشيت« . الَخْيِر وَغَفْرَت للظَّاِلمِ أْي َربِّ

م.  بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيَ إلى ما سَأل. فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو قال تبسَّ
 فقال أبو بكر أو عمر: إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذي أضحكك، أضحَك هللا سنَّك؟

وَّ هللا»قال:  َعاِئي وَغَفَر أل مَِّتي أَخَذ التَُّراَب َفَجَعَل َيْحث  إنَّ عد  و َعَلى  إْبِليَس لمَّا َعِلَم أنَّ َّللاََّ َقد اْسَتَجاَب د 
ِر َفَضِحْكت  ِممَّا َرَأْيت  ِمْن ِفْعِله  « .َرْأِسه وَيْدع و بالَوْيِل والثُّبو 

 
 الباب الرابع

 في ذبح أضحيته بيده صلى هللا عليه وسلم
 «.أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذبح أضحيته بيده وكبَّر عليها»ن أنس: ع

ي بكبشين أْقرنين َأْملحين، وكان يسمِّي ويكبِّر، »عن أنس قال:  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضحِّ
 «.ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعًا على ِصَفاحهما قدَمه

 أخرجاه. 

 

م أحدهما  وءْين، فقدَّ عن جابر قال: ضحَّى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكبشين أْمَلحين أْقَرنين ِمْوج 
، الله مَّ ِمْنَك وإلْيَك، َعْن أ مَِّتي وَعْن َمْن َشِهَد َلَك بالتَّوِحْيِد وَشِهَد لي باِبْسِم هللا»فقال:  « . لَباَلغِ  وَّللاَّ  َأْكَبر 

م اآلخَر وقال:  ، الله مَّ ِمْنَك وِإلْيَك َعْن م َحمٍَّد وآِل م َحمَّدٍ »ثم قدَّ  . «ِبْسِم هللا وَّللاَّ  أْكَبر 
 د خ ِصي.قال: الَمْوجوء: الذي ق

 
 الباب الخامس

 في طوافه واستالمه الحجر صلى هللا عليه وسلم
عن ابن عباس أنه قال: طاف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالبيت وجعل يستلم الحجر بمْحجنه، ثم 

النَّاَس لْواَل أنَّ »فد فع إليه الدلو فشرب. ثم قال: «. َناِول وِني»أتى السقايَة وبنو عمه ينزعون منها، فقال: 



كًا وَيْغِلب وَنك م َعَليه َلَنَزْعت  َمَعك م  ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة.« . َسَيتَِّخذ وَنه ن س 
 

 الباب السادس
 في استالمه الركن اليماني صلى هللا عليه وسلم

ه عليه»عن ابن عباس قال:   .«كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبِّل الركن اليماني ويضع خدَّ
 

 الباب السابع
 في سعيه بين الصفا والمروة صلى هللا عليه وسلم

عن حبيبة بنت أبي َتْجراة، قالت: أشَرْفت  على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يسعى، فإذا هو يقول 
ْعيَ »ألصحابه:  ََ َعَلْيك م السَّ ول بطنه حتى ح ولقد رأيته من شدة السعي يدور اإلزار  « . اْسَعْوا فإنَّ َّللاََّ َكَت

 رأيت بياَض إبطه وفخذه.
 

 الباب الثامن
 في رميه الجمرة صلى هللا عليه وسلم

 .«أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبَّى حين ت ْرمى جمرة العقبة»عن الفضل بن عباس: 
 «.ورمى بسبع حصيات وكبََّر مع كل حصاة»قال: 

 
 الباب التاسع

 لم في دخوله الكعبة صلى هللا عليه وس

 

ى  عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصلِّ حتعن ابن عباس قال: لمَّا دخل رسول هللا صلى هللا
 « .هذه الِقْبَلةِ »خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في ِقَبل الكعبة وقال: 

 أخرجاه.
عن ابن عمر قال: دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البيت ومعه أسامة، وبالل، وعثمان بن أبي 

تح، وكنت أول من دخل، فلقيت بالاًل فقلت: أين صلى رسول طلحة، فأجافوا عليهم الباب طوياًل، ثم ف
 هللا صلى هللا عليه وسلم؟

 فقال: بين العموَدْين المقدمين: فنسيت أن أسأله كم صلى؟.



 
 الباب العاشر

 في خطبته في حجة الوداع صلى هللا عليه وسلم
 عن ابن عباس: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 «، أيُّ َيْوٍم َهذا؟َيا أيُّها النَّاس  »
 قالوا: يوم حرام.

 « .أيُّ َبَلٍد َهذا؟»قال: 
 قالوا: بلد حرام.

 «َفأيُّ َشْهٍر َهذا؟»قال: 
 قالوا: شهر حرام.

م َهذ»قال:  ْم َهذا ِفي َشْهِرك  م َهذا ِفي َبَلِدك  ْرَمِة َيْوِمك  م َعَلْيك م َحَراٌم َكح  ك   « .افإنَّ أْمَوال ك م وِدَماء ك م وأْعَراض 
؟»ثم أعادها مرارًا، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال:  اِهد  ِلي  »ثالث مرات، وقال: « الله مَّ َهْل بلَّْغت  َبلِّْغ الشَّ

م ِرَقاَب َبْعضٍ  ك  فَّارًا َيْضِرب  َبْعض  ، ال َتْرِجع وا َبْعِدي ك  ََ  « . الَغاِئ

 

ريح العَدوي قال: قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الغَد من يوم الفتح، فحمد هللا وأثنى عليه  عن أبي ش 
ْمَها النَّاس  َفاَل َيِحلُّ الْمِرىٍء ي ؤِمن  باهلل والَيْوِم اآلِخِر أْن ي  »وقال:  َمَها َّللاَّ  وَلْم ي َحرِّ َفَك ِبَها َدمًا سْ إنَّ َمكََّة َحرَّ

وِل هللا صلى هللا عليه وسلم فيَها َفق ولوا: إنَّ َّللاََّ َعزَّ   وَجلَّ وال ي ْعَضد  ِبَها َشَجرًة فإْن َأَحٌد َتَرخََّص ِلِقَتاِل َرس 
وِله َوَلْم َيْأَذْن َلك م، وإنَّما َأِذَن ِلي ِفْيَها َساَعًة ِمْن َنَهاٍر، وَقْد َعاَدْت  ْرَمت هَ  َأِذَن ِلَرس  ْرَمِتَها أْمِس. ح  ا الَيْوَم َكح 

 ََ اِهد  الَغاِئ  « .َفْلي َبلِّْغ الشَّ
 أخرجاه. وانفرد البخاري بالذي قبله.

ثني من شهد خطبة النبي صلى هللا عليه وسلم بمًنى في وسط أيام التشريق، وهو  عن أبي نضرة قال: حدَّ
 على بعير فقال:

، أاَل إنَّ » َل َربَّك م َواِحٌد، أاَل وإنَّ أَباك ْم َواِحٌد، أاَل اَل َفْضَل َلَعَرِبَي َعَلى َعَجِمَي، أاَل اَل َفْض َيا أيُّها النَّاس 
؟  قالوا: نعم.« ألْسَوَد َعَلى أْحَمَر إالَّ بالتَّْقَوى، أاَل َقْد َبلَّْغت 

ََ »قال:  اِهد  الَغاِئ  « .لي َبلِّغ الشَّ
وا َّللاََّ اتَّق  »لى هللا عليه وسلم يخطَ في حجة الوداع، فقال: عن أبي أمامة قال: سمعت رسول هللا ص

ل وا َجنََّة َربِّك م م، َتْدخ  وا َزَكاَة أْمَواِلك م وأطْيع وا أوِلي أْمِرك  وم وا َشْهَرك م، وأدُّ م، وص   . «وَصلُّوا َخْمَسك 



 
 الباب الحادي عشر

 في سياقة حجته جملة صلى هللا عليه وسلم
مد، عن أبيه، قال: قلت لجابر بن عبد هللا أخبرني عن حجة رسول هللا صلى هللا عليه عن جعفر بن مح

 وسلم.
ن في السنة العاشرة: أن رسول  فقال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أ ذِّ

. فقدم المدينة َبَشٌر كثير وكلٌّ يريد أن يأتمَّ  صلى هللا عليه وسلم  برسول هللاهللا صلى هللا عليه وسلم حاجٌّ
 ويعمل مثل عمله. 

 

َليفة، فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في المسجد ثم ركَ  لَقْصواء، افخرجنا معه حتى أتينا ذا الح 
ٍَ وماٍش، وعن يمينه مثل  حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت  إلى َمدِّ بصري بين يديه، بين راك

 ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك.
 « .لم ْلَك، اَل َشِرْيَك َلكَ البَّْيَك الله مَّ لبَّْيَك اَل َشِرْيَك َلَك لبَّْيَك، إنَّ الَحْمَد والنِّْعَمَة َلَك و »فأهلَّ بالتوحيد: 

ولزم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تلبيته، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فرَمل ثالثًا ومشى 
 مِ َوِإْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة لِّلنَّاِس َوَأْمنًا َواتَِّخذ وْا ِمن مََّقا125ش2أربعًا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: }س

َرا َبْيِتَى ِللطَّآِئِفيَن َواْلَعاِكِفيَن َوال وِد {رُّ ِإْبَراِهيَم م َصلًّى َوَعِهْدَنآ ِإَلى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َأن َطهِّ ج   كَِّع السُّ
 (125)البقرة: 

 ، فصل ركعتين، ثم رجع إلى الركن فاستلمه.
َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر َّللاَِّ َفَمْن 158ش2ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ:}س ِإنَّ الصَّ

َف ِبِهَما َوَمن َتَطوََّع َخْيًرا َفِإنَّ َّللاََّ َشاِكٌر  َناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوَّ  ِليٌم {عَ َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ج 
 (158)البقرة: 

َد هللا وكابدؤوا بما بدأ هللا به. فبدأ بالصفا فرقى عليه اَل »بره، وقال: ، حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحَّ
 « .اله إالَّ َّللاَّ  وْحَده اَل َشِرْيَك َله، أْنَجَز وْعَده وَنَصَر َعْبَده، وَهَزَم األْحَزاَب َوْحَده

 ثم نزل إلى المروة حتى انصبَّت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل
على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري 

ْق الهدَي ولجعلتها عمرة.  ما استدبرت لم أس 
ْعشم فقال: يا رسول هللا، أِلعامنا هذا أم لألبد.   فقام سراقة بن مالك بن ج 



 

، َدَخَلْت الع  »قال: فشبَّك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصابعه واحدة في األخرى ثم قال:  ْمَرة  في الَحجِّ
َتْيِن، اَل َبْل أَلَبِد اأَلَبد  « .َمرَّ

 
ابًا صبيغًا لَّ ولبست ثيوقدم عليٌّ من اليمن بب ْدن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حَ 

 واكتحلت، فأنكر عليها ذلك، فقالت: أبي أمرني بهذا.
؟»فقال النبي صلى هللا عليه وسلم لعلّي:   «ماَذا ق ْلَت ِحيَن َفَرْضَت الَحجَّ

 قال: قلت اللهم إني أ ِهلُّ بما أهل به رسولك.
 « .فإنَّ َمِعَي الَهْدَي َفاَل َتِحلَّ »قال: 

 عليٌّ من اليمن والذي أتى به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مائة. وكان الذي قدم به
وا إال النبي صلى هللا عليه وسلم ومن كان معه َهْدي. ر   فحلَّ الناس  كلهم وَقصَّ

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلُّوا بالحج، فنزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى بهم 
 والعشاء والفجر. الظهر والعصر والمغرب

ثم مكث قلياًل حتى طلعت الشمس وأمر بق َبٍة من َشعر فضربت له بَنِمَرَة، فسار رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم، وال تشكُّ قريٌش إال به واقٌف عند الَمْشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهليَّة، فأجاز 

ربت له بَنمرة فنزل بها، حتىرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى أتى عرفَة، ف إذا زاغت  وجد الق بة قد ض 
لت له، فأتى بطن الوادي فخطَ الناس فقال:  الشمس  أمر بالَقْصواء فرحِّ

م َهذا.» م َهذا ِفي َشْهِرك م َهذا ِفي َبَلِدك  ْرَمِة َيْوِمك   إنَّ ِدَماَءك م وأْمَوال ك م َعَلْيك م َحَراٌم َكح 
َل َدٍم أَضع ه ِمن أاَل ك لُّ َشيٍء مْن أَ  وَعٌة، وإّن َأوَّ وٌع َتْحَت َقَدمي، وِدَماء  الَجاِهِليَّة َمْوض  ْمِر الَجاِهِليَِّة َمْوض 

وٌع، أوَّ  ل  ِربًا أَضع ه ِدَماِئَنا َدم  رِبْيَعَة ْبَن الَحاِرِث، كاَن م ْسَتْرَضًعا ِفي َبِني َسْعٍد َفَقَتَلْته، وِرَبا الَجاِهِليَِّة مْوض 
لَّه. ِربَ  وٌع ك  َِ َفإنَّه َمْوض   ا َعبَّاِس ْبِن َعْبِد الم طَِّل

 

َن ْيِهنَّ أْن ال ي وِطئْ واتَّق وا َّللاََّ ِفي النَِّساِء فإنَّك م أَخْذت موه نَّ بَأَماَنِة هللا واْسَتْحَللت م ف روَجه نَّ بَكِلَمِة هللا، ولك م َعلَ 
م أَحدًا َتْكَرهوَنه، فإْن َفَعْلَن َذلَك فاْضِرب وه نَّ َضْربًا َغْيَر م برٍِّح، وَله نَّ عَلْيك م ِرْزق ه نَّ وِكسْ  ت ه نَّ وَ ف ر َشك 

وِف.  بالَمْعر 
َن؟نِّ وَقْد َتَرْكت  ِفْيك م َما إْن َتِضلُّوا َبْعَده إْن اْعَتَصْمت م به: ِكَتاَب هللا، وأْنت م ت ْسألوَن عَ   «ي َفَما أْنت م َقاِئلو 

 قالوا: نشهد أنك قد َبّلْغت الرسالة وأديت ونصحت.



 ثالث مرات.« الله مَّ اْشَهدْ »فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكيها إلى الناس: 
 

 ثم أذَّن ثم أقام، فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئًا.
ْخراتثم ركَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حت ، ى أتى الَمْوقف، فَجعل بطَن ناقته القصواء إلى الصَّ

ْفَرة قلياًل حتى  وجعل حبَل الشاة بين يديه، واستقبل القبلَة، فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصُّ
 غاب القرص، وأردف أسامة خلفه.

ِرك َرْحله ّن رأسها َليصيَ ِموْ ودفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد َشنق ِللْقَصواء الزماَم، حتى إ
ِكْيَنةَ »ويقول بيده اليمنى:  ِكْيَنَة السَّ لياًل حتى أتى كلما أتى جباًل من الجبال أْرَخى لها ق« . أيَُّها النَّاس  السَّ

 المزدلفَة، فصلى بها المغرَب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبِّح بينهما شيئًا.
  عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى حين تبيَّن له الصبح  بأذان وإقامة.ثم اضطجع رسول هللا صلى هللا

د، فلم يزل واقفًا حتى  ثم ركَ الَقْصواء حتى أتى الَمْشعر الحرام، فاستقبل القبلة ودعا َوَكبََّر وهلل وَوحَّ
ا.   أْسَفَر جدًّ

 

ر فحرك قليالً  م سلك الطريق  ثفدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضَل بن عباس حتى أتى بطَن م َحسِّ
بِّر  الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمَرَة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكَّ

مع كل حصاة منها، مثل حصى الَخْذف، رمى ِمْن بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثالثًا 
علوستين َبَدنة، ثم أعطى عليًّا فنحر ما غَبر وأْشَركه في هَ  ت في ْديه، ثم أمر من كل َبَدنة بَبْضعة، فج 

 ِقْدر فط بخت فأكال من لحمها وشربا مرقها.
 ثم ركَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر.

، َفَلْوالَ »قال: فأتى بني عبد المطلَ، وهم َيْسقون على زمزم، فقال:  َِ ْن َيْغِلَبك م أ اْنِزع وا َبِني َعْبِد الم طَِّل
 فناولوه دلوًا فشرب منه« النَّاس  َعَلى ِسَقاَيتك م َلَنَزْعت  َمَعك م

 انفرد بإخراجه مسلم.
 

 الباب الثاني عشر
 في عدد ع َمِرِه صلى هللا عليه وسلم

عن أنس قال: حجَّ رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم حجًة واحدة، واعتمر أربع مرات، عمرت ه زمن 
َنين، وع ْمرته مع الحديبية ، وعمرته في ذي القعدة من المدينة، وعمرته من الِجْعَرانة، حيث قسم غنائَم ح 



 حجته.
 

أبواب خوفه، وتضرعه، وحزنه، وفكره، وبكائه، وورعه، وقصر أمله،واستغفاره، وتوبته صلى هللا عليه 
 وسلم

 
 الباب األّول

 في ذكر خوفه وتضرعه صلى هللا عليه وسلم
 . «لن ي ْدِخَل أَحَدك ْم َعَمل ه الَجنَّةَ »يرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن أبي هر 

 قالوا: وال أنت يا رسول هللا؟
 « .واَل َأنا إالَّ أْن َيَتَغمََّدِني َّللاَّ  ِبَرْحَمِة ِمْنه  َوَفْضلٍ »قال: 

 « .ك م أَحٌد ي ْنِجْيه َعَمل هَما ِمنْ »عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 قالوا: وال أنت؟ 

 

 سلم.ووضع يَده على رأسه صلى هللا عليه و « واَل َأنا إالَّ أْن َيَتَغمََّدِني َّللاَّ  ِبَمْغِفَرٍة وَرْحَمةٍ » قال:
رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي وِلَصْدره أِزيٌز »عن م طرف بن عبد هللا، عن أبيه، قال: 

 «.كأزيز الِمْرَجل
 صلى هللا عليه وسلم، فخرجت فإذا به ساجد كالثوب عن عائشة قالت: كانت ليلتي مع رسول هللا

َلى َسَجَد َلَك َسَواِدي وَخَياِلي، وآَمَن ِبَك ف َؤاِدي، َربِّ َهِذه َيَداَي وَما َجَنْيت  ِبَها عَ »المطروح، فسمعته يقول: 
ََ الَعِظْيمَ   « .َنْفِسي، يا َعِظْيمًا ي ْرَجى ِلك لِّ َعِظْيم اْغِفْر الذَّْن

وِدِك فإنَّ مْن َقاَلها َلْم » ثم قال: ج  إنَّ ِجْبِرْيَل أَمَرِني أْن أق وَل َهِذه الَكِلَماِت التي َسِمْعِت، َفق وِلْيِهنَّ ِفي س 
 « .َيْرَفْع رأَسه حتَّى ي ْغَفَر َله

عن عائشة قالت: ترخَّص رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم في أمر، فتنزَّه عنه ناٌس من الناس، فبلغ ذلك 
َ  في وجهه، ثم قال:  َغب وَن َعمَّا َما َبال  أْقَواٍم َيرْ »النبيَّ صلى هللا عليه وسلم فغضَ حتى بان الغض

ه م َخْشَيةً   « .أ ْرِخَص ِلي ِفيه، َفَوهللا اَلَنا أَْعَلم ه م ِباهلل وأَشدُّ
 

 الباب الثاني
 في انزعاجه للغيم والريح صلى هللا عليه وسلم



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رأى َغْيمًا أو ِريحًا ع رف ذلك في وجهه. عن عائشة قالت: كان 
فقلت: يا رسول هللا، الناس  إذا رأوا الَغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته ع رف في 

 وجهك الكراهة؟
ْيِح، وَقْد َرَأى َقْوٌم الَيا َعاِئَشة ، َما ي ْؤِمن ِني أْن َيك وَن ِفيه َعَذاٌب؟ َقْد ع ذِّ »قال:  َعَذاَب َفَقال وا: َهذا َب َقْوٌم بالرِّ

َنا  « .َعاِرٌض م ْمِطر 
 أخرجاه.

 
 الباب الثالث

 فيما كان يقوله إذا سمع صوت الرعد والصواعق 

 

 َتْقت ْلَنا الله مَّ ال»عن سالم بن عبد هللا، عن أبيه، قال: كان النبي إذا سمَع صوَت الرعد والصواعق قال: 
 « .َبَغَضِبَك َواَل ت ْهِلْكَنا ِبَعَذاِبَك، وَعاِفَنا َقْبَل َذِلكَ 

 
 الباب الرابع

 ي ذكر خوفه وفكره صلى هللا عليه وسلمف
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم م َتواصل األحزان، دائم »عن الحسن بن علي، عن خاله هند، قال: 

 «.الِفْكر، ليست له راحة
 

 الباب الخاِمس
 في ذكر بكائه صلى هللا عليه وسلم

 ي أمتك.ى، فأوحى هللا إليه: سأ رضيك فقال المصنِّف: قد ذكرنا في باب شفقته أنه سأل في أمَّته وبك
 « .إْقَرْأ َعَليَّ »عن عبد هللا بن مسعود قال: قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 فقلت: يا رسول هللا، أقرْأ عليك، وعليك أ ْنزل؟
َُّ أْن َأْسَمَعه ِمْن َغْيِري »قال:   « .َنَعْم، إنِّي أِح

لِّ أمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجْئَنا ِبَك 41ش4ذه اآلية: }سفقرأت سورة النساء حتى أتيت  على ه َفَكْيَف ِإَذا ِجْئَنا ِمن ك 
 (41َعَلى هؤالء َشِهيدًا { )النساء: 

 فنظرت إليه فإذا عيناه َتْذرفان.« . َحْسب ك»قال: 



 أخرجاه.
ز الِمْرَجل يأتيت النبي صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي وِلَجْوفه أزيٌز كأز »عن مطرف، عن أبيه، قال: 

 «.من البكاء
ثيني  عن عطاء قال: دخلت أنا وعبد هللا بن عمر وع َبْيد بن ع َمْير على عائشة، فقال ابن عمر: حدِّ

 بأعجَ ما رأيِت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
كلُّ أمره كان عجبًا، أتاني في ليلتي حتى إذا دخل معي في لحافي وألصق جلده »فبكت ثم قالت: 

َُّ ق ْرَبك وهواك»دي، فقال: بجل  .«َيا َعاِئَشة ، أَتْأَذِنيَن ِفي ِعَباَدِة َربِّي؟ فقلت: إني ألح
ََّ الماء ثم قام فقرأ القرآن، قالت: ثم بكى حتى رأيت »قالت:  فقام إلى ِقْربة في البيت، فلم ي ْكثر َص

يت تحت خده، ثم بكى حتى رأ دموعه َبلَّت ح ْجزته، ثم اتكأ على جنبه األيمن، ثم وضع يده اليمنى
 «. دموعه قد بّلت األرض

 

فجاءه بالل ي وْءذنه بالصالة فرآه يبكي، فقال: يا رسول هللا، أتبكي وقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك »
 « .اَل أك ون  َعْبدًا َشك وًرا؟أفَ »وما تأخر؟ قال: 

َماَواِت َواألٌّْرِض 190ش3َوَماِلي اَل أْبِكي، وَقْد أْنَزَل َّللاَّ  َعَليَّ اللَّْيَلَة: }س»ثم قال:  ِإنَّ ِفى َخْلِق السَّ
 َواْخِتاَلِف الَّْيِل َوالنََّهاِر أّلَياٍت الٌّْوِلى األٌّْلَباِب {

 (190)آل عمران: 
 اآليات.
 « .ويٌل ِلَمْن َقَرأََها وَلْم َيَتَفكَّْر ِفيَها» ثم قال:

لقد رأيتنا وما فينا قائم إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي »عن علي قال: 
 يعني ليلة َبْدر.«. حتى أْصَبح

 الرَّْحماِن ِم هللاِبسْ »صحبت  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في سفر ليلًة، فقرأ: »عن أبي هريرة قال: 
َلَقْد »فبكى حتى سقط، فقرأها عشرين مرة، كلُّ ذلك يبكي حتى َيْسقط، ثم قال لي آخر ذلك: « الرَِّحْيم

 « .َخاَب َمْن َلْم َيْرَحْمه الرَّْحمان  الرَِّحْيم  
 

ته أعن سلمة المخزومي قال: لمَّا أصيَ زيد  بن حارثة انطلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما ر 
ابنته أجهشت في وجهه، فانتحَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال له بعض  أصحابه: ما هذا يا 

 رسول هللا؟



َِ إَلى َحِبْيِبه»قال:   « .َهذا َشْوق  الَحِبْي
عن أنس قال: دخلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على إبراهيم وهو يجود بنْفسه، فجعلت َعْينا 

، واَل َنق ول  إالَّ مَ »هللا عليه وسلم َتْذرفان، وقال:  رسول هللا صلى َ  َيْحَزن  ا ي ْرِضي إن الَعْيَن َتْدَمع  والَقل
ون ونَ   « .َربََّنا، وإنَّا ِبف َراِقَك َيا إْبَراِهْيم  لَمْحز 

ول: قعن أسامة بن زيد قال: أرسَلْت بنت  النبي صلى هللا عليه وسلم: أن ابنًا لي في الموت. فأرسل ي
 « . إنَّ ِن َما َأَخَذ وَله َما أَْعَطى، وكلُّ َشيٍء عْنَده ِبَأَجٍل م َسًمى»

 

 وَنْفسه ر فع إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصبيُّ فأرسلت تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه رجال، ف
 تَقْعقع، ففاضت عينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول هللا؟

 « .َرْحَمٌة َجَعَلَها َّللاَّ  ِفي ق ل وِب ِعَباِده، وإنَّما َيْرَحم  ِمْن ِعَباِده الرَُّحَماءَ »قال: 
 بن عمر قال: اشتكى سعد  بن عبادة، فأتاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما دخل وجده عن عبد هللا

 في غاشية أهله، فقال: قد َقضى؟
 قالوا: ال. فبكى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

عن عائشة قالت: لما مات عثمان بن َمْظعون كشف النبيُّ صلى هللا عليه وسلم الثوب عن وجهه وقبَّل 
، لم َتْلَبْسكَ »عينيه وبكى، ثم بكى طوياًل، ثم رفع على السرير فقال:  بين ْنَيا وَلْم ط وَباَك َيا ع ْثَمان   الدُّ

 « .َتْلَبْسَها
عن َمْيسرة بن َمعبد، أن رجاًل أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا، إّنا كّنا أهل جاهلية 

وكانت عندي بنت وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوتها، فدعوتها يومًا وعبادة أوثان، وكنا نقتل األوالد، 
فاتبعتني فمررت حتى أتيت بئرًا من أهلي غير بعيد، فأخذت بيدها فورَّيتها في البئر، وكان آخر عهدي 

 بها أن تقول: يا أبتاه يا أبتاه.
 فبكى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى َوَكف َدْمع  عينيه.

 من جلساء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أْحَزْنَت رسوَل هللا. فقال له رجل
 « .ك فَّ فإنَّه َيْسَأل  َعمَّا أَهمَّه»فقال له: 

 قال: أِعْد َعَليَّ َحِدْيَثَك .
ة َما َعِملوا إنَّ َّللاََّ َقد َوَضَع َعْن الَجاِهِليَّ »فأعاده فبكى حتى وَكف الدمع  من عينيه على لحيته، ثم قال: 

 « .َفاْسَتأِنْف َعَمَلكَ 

 



ِن َهطَّاَلَتْيِن الله مَّ اْجَعْل ِلي َعْيَنيْ »عن ثابت بن َسْرح قال: كان من دعاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ْمع  َدمًا واألْضَراس  َجْمراً  موِع وت ْشِفَقاِن ِمْن َخْشَيِتَك َقْبَل أْن َيِصْير  الدَّ  . «َتْبِكَياِن ِبذ روِف الدُّ

 
 الباب  الّساِدس

 في ذكر ورعه صلى هللا عليه وسلم
َشى أنَّها ِمَن َلْواَل أنِّي أخْ »عن أنس قال: إْن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َليصيَ التمرة فيقول: 

 « .الَصَدَقِة أَلَكْلت ها
 أخرجاه.

ة تحت ان نائمًا فوجد تمر عن عمرو بن شعيَ، عن أبيه، عن جده: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ك
ر من آخر الليل، وفزع لذلك بعض أزواجه فقال:  َجْدت  َتْمَرًة إنِّي وَ »جنبه، فأخذها فأكلها ثم جعل يتضوَّ

َدَقةِ   « .َتْحَت َجْنِبي فأَكْلت ها َفَخِشْيت  أْن َتك وَن ِمْن َتْمِر الصَّ
 

 الباب السابع
 في قصر أمله صلى هللا عليه وسلم

د الخدري قال: اشترى أسامة بن زيد وليدة بمائة دينار إلى شهر، فسمعت النبي صلى هللا عن أبي سعي
 « .أاَل َتْعَجب وَن مْن أ َساَمَة الم ْشَتِري إَلى َشْهٍر؟»عليه وسلم يقول: 

يَّ ال َيْلَتِقَياِن َحتَّى أ ْقَبَض، َشْفرَ  إنَّ أ َساَمَة َلَطوْيل  اأَلَمِل، والذي َنْفِسي ِبَيِده َما َطَرَفْت َعْيَناَي إالَّ َظَنْنت  أنَّ »
غ صَّ ِبَها أَ واَل َرَفْعت  َطْرِفي َفَظَنْنت  أنِّي واِضع ه َحتَّى أ ْقَبَض، واَل َلَقْمت  ل ْقَمًة َفَظَنْتت  أنِّي اَل أِسْيغ َها حتَّى 

 « .ِمَن الَمْوتِ 
ْنت م َتْعِقلوَن َفع دُّ »ثم قال:  م مَن الَمْوَتى، والذي َنْفِسي ِبَيِده إنَّما ت  َيا َبِني آَدَم إْن ك  وَن آلٍت وَما وا أْنف َسك  وَعد 

 « .أْنت م ِبم ْعِجِزينَ 
عن ابن عباس: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يهريق الماء فيتمسح بالتراب، فأقول: يا رسوب 

 هللا، إن الماء منك قريَ.
 « .  أْبل َغهوَما ي ْدِرْيِني َلَعلِّي الَ »فيقول: 

 

 
 الَباب  الثامن



 في توبته واستغفاره صلى هللا عليه وسلم
، »عن ابن عمر: أنه سمع النبي صلى هللا عليه وسلم يقول:  م، َفإنِّي أت وب  ت وب وا إَلى َربِّك  َيا أيُّها النَّاس 

 « .إليه ِفي الَيْوِم ِماَئَة َمرَّةٍ 
َْ َربِّ اغْ »عن ابن عمر قال: إْن كنا َلنعدُّ لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم في المجلس يقول:  ِفْر لي َوت 

 مائة مرة .« َعَليَّ إنََّك أْنَت التَّواب  الرَِّحْيم  
َْ َعَليَّ الله مَّ اْغِفْر ِلي َوت  »هللا صلى هللا عليه وسلم الضحى، ثم قال:  عن عائشة قالت: صلى رسول

 حتى قالها مائة مرة.« . إنََّك أْنَت التَّواب  الرَِّحْيم  
لَيْوِم ِماَئَة إنِّي أَلْسَتْغِفر  َّللاََّ َوأت وب  إليه في ا»عن أبي موسى: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

 . «َمرَّةٍ 
عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، قال: جاءنا رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم ونحن جلوس 

 « .َما أْصَبَحْت َغَداةٌ َقطُّ إالَّ اْسَتْغَفْرت  َّللاََّ ِفيَها ِماَئَة َمرَّةٍ »فقال: 
 

 أبواب دعائه صلى هللا عليه وسلم
 

 الباب األول
  عليه وسلمفي بسط يديه عند الدعاء صلى هللا

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرفع يديه إذا ابتهل ودعا، كما يستطعم »عن ابنة الحسين قالت: 
 «.المسكين  

 
 الباب الثاني

 في دعائه عند الصباح والمساء صلى هللا عليه وسلم 

 

عن ابن عمر قال: لم يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يَدع هؤالء الدعوات حين يصبح وحين يمسي: 
ْنَياَي وأْهِلي وَمالي، الله مَّ َأْست ْر َعْوَراِتي وآِمْن َروْ » اِتي، الله مَّ عَ الله مَّ إنِّي أْسَأل َك الَعْفَو والَعاِفَيَة ِفي ِدْيِني ود 

ِمْن  اْحَفْظِني ِمْن َبيِن َيَديَّ وِمْن َخْلِفي، وَعْن َيِمْيِني وَعْن ِشَماِلي، وِمَن َفْوِقي، وأع وذ  َبَعَظَمِتَك أْن أ ْغَتالَ 
 « .َتْحِتي

 قال: يعني: الخسف.



ا أمسى: وإذ عن عبد الرحمن بن َأْبَزى، عن أبيه، أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يقول إذا أصبح
َنا م َحمٍَّد صلى هللا عليه وسلم، وَعلَ »  ىأْصَبْحَنا َعَلى ِفْطَرِة اإلْساَلِم وَعَلى َكِلَمِة اإلْخاَلِص، وَعَلى ِدْيِن َنِبيِّ

 « .ِملَِّة أِبْيَنا إْبَراِهْيَم صلى هللا عليه وسلم َحِنْيًفا وَما َكاَن ِمَن الم ْشِرِكْينَ 
ا وِبَك َأْمَسْيَنا الله مَّ ِبَك َأْصَبْحنَ » صلى هللا عليه وسلم كان يقول إذا أصبح: عن أبي هريرة، أن رسول هللا

 « .وِبَك َنْحَيا وِبَك َنم وت  وإلْيَك الَمِصْير  
والَحْمد  ِد  أمَسْيَنا وأْمَسى الم ْلك  كِ »عن عبد هللا قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أْمَسى قال: 

لِّ َشيٍء َقِدْيٌر. َربِّ أْسَأل َك َخْيَر َهذهاَل اله إ  الَّ َّللاَّ  َوْحَده اَل َشِرْيَك َله، َله الم ْلك  وَله الَحْمد  وهو َعَلى ك 
وِء لَكسَ االلَّْيَلِة وَخْيَر َما َبْعَدها، وأعوذ  ِبَك ِمْن َشرِّ َما ِفي َهِذه اللَّْيَلِة وَشرِّ َما َبْعَدَها َربِّ أعوذ  ِبَك مَن  ِل وس 

 « .الِكْبِر، رِب أعوذ  ِبَك من َعَذاٍب ِفي النَّاِر وَعَذاٍب ِفي الَقْبرِ 
 « .أْصَبْحَنا وأْصَبَح الم ْلك  كِ »وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: 

 انفرد بإخراجه مسلم.
 

 الباب الثالث
 في دعائه عند الكرب صلى هللا عليه وسلم 

 

م  الَحِلْيم ، اَل اله إالَّ َّللاَّ  الَعِظيْ »عن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول عند الكرب 
ماواِت َوَربُّ اأَلْرِض َربُّ الَعْرِش الَكِريْ اَل اله إالَّ َّللاَّ  َربُّ الَعْرِش ال  « .مِ َعِظْيِم، اَل اله إالَّ َّللاَّ  ربُّ السَّ

 
 الَباب  الّرابع

 في دعائه مطلقًا صلى هللا عليه وسلم
ِفْر ِلي الله مَّ اغْ »عن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقول هذا الدعاء: 

ي وَهْزِلي وَخَطِئي وَعْمدِ َخِطْيَئِتي  ي وَجْهِلي وإْسَراِفي ِفي َأْمِري، وَما أْنَت أْعَلم  ِبه ِمنِّي، الله مَّ اْغِفْر ِلي ِجدِّ
ْمت  وَما أخَّْرت  وَما أْسَرْرت  وما أَْعَلْنت  وَما َأْنَت أَْعَلم  به لُّ َذِلَك ِعْنِدي، الله مَّ اْغِفْر ِلي َما َقدَّ َت نِّي، َأنْ مِ  وك 

لِّ َشيٍء َقِديرٌ  ر  وَأْنَت َعَلى ك  م  وَأْنَت الم َؤخِّ  « .الم َقدِّ
 ِمْن ِفْتَنِة الله مَّ إنِّي أع وذ  ِبكَ »عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يدعو بهؤالء الدعوات: 

اِل، الله مَّ ِفْتَنة الَفْقر، وأع وذ  ِبَك ِمَن المَ  النَّاِر وَعَذاِب النَّاِر وِفْتَنِة الَقْبِر وَعَذاِب الَقْبِر، ومْن َشرِّ  جَّ ِسْيِح الدَّ
نَ  ، وَباِعْد سِ اْغِسْل َخَطاَياَي ِبَماِء الثَّْلج والَبَرِد، وَنقِّ َقْلِبي ِمَن الَخَطاَيا َكَما َنَقْيَت الثَّْوَب األْبَيَض ِمَن الدَّ



َرِم والَمأَثِم الم ْشِرِق والَمْغِرِب، الله مَّ إنِّي أع وذ  ِبَك مَن الَكَسل والهَ  َبْيِني وَبْيَن َخَطاَياَي َكَما َباَعْدَت َبْينَ 
 « .والَمْغَرمِ 

 هذا والذي قبله في الصحيحين. 

 

ِز والَكَسِل الله مَّ إنِّي أع وذ  ِبَك ِمَن الَعجْ »زيد بن أرقم قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: عن 
َها أْنَت َخْير  َمْن َزكَّاَها، أْنَت  ْبِن والَهَرِم والب ْخِل وَعَذاِب الَقْبِر، الله مَّ آِت َنْفِسي َتْقَواَها وزكِّ ِليَُّها وَ والج 

ٍَ ال َيْخَشع، وَنْفٍس ال َتْشَبع ، وِعْلٍم اَل َيْنَفع، وَدْعَوٍة ال ي ْسَتَجاب  لَ َوَمْواَلَها  « .َها، الله مَّ إنِّي أع وذ  ِبَك ِمْن َقْل
نوِن، الله مَّ إنِّي أع وذ  ِبَك ِمَن الَبَرِص، والج  »عن أنس قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

َذاِم، وَشتَّى األ  « .ْسَقامِ والج 
ل وِب َثبِّْت قَ »عن أنس قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي ْكثر أن يقول:  ََ الق  ْلِبي َعَلى يا م قلِّ

 « .ِدْيِنكَ 
 فقلنا: يا رسول هللا، آمنا بك وبما جئَت به، فهل تخاف علينا؟

لوَب بيَن إْصَبَعْيِن ِمْن أَصاِبِع هللا، ي  »قال:   . «َقلِّب َها َتَباَرَك وَتَعاَلىَنَعْم، إنَّ الق 
َنا وظ ْلَمَنا الله مَّ اْغِفْر َلَنا ذ ن وبَ »عن عبد هللا بن عمرو، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يدعو: 

ْيِن وَغَلَبِة  َنا وَعْمَدَنا وك لُّ ذلَك ِعْنَدَنا، الله مَّ إنِّي أعوذ  ِبَك من َغَلَبِة الدَّ وِّ وَشَماَتِة األْعَداءِ اوَهْزَلَنا وِجدَّ  « .لَعد 
 

ْرنِ »عن عبد بن أبي َأْوَفى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يدعو فيقول:  ي بالثَّْلِج والَبَرِد الله مَّ َطهِّ
نَ  ْرَت الثَّْوَب األْبَيَض ِمَن الدَّ ْر َقْلِبي ِمَن الَخَطاَيا َكَما َطهَّ  وَباِعْد َبْيِني وَبْيَن ذ ن وِبي سِ والَماِء الَباِرِد، الله مَّ َطهِّ

َعاءٍ  ٍَ ال َيْخَشع وَنْفٍس اَل َتْشَبع ود   ي ْسَمع ال َكَما َباَعْدَت َبْيَن الَمْشِرِق والَمْغِرِب، الله مَّ إنِّي أع وذ  ِبَك ِمْن َقْل
 « . وِعْلٍم ال َيْنَفع

 

 إنِّي أعوذ  ِبَك الله مَّ »بي اليسر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يدعو بهؤالء الدعوات السبع: عن أ
ْرِق والَحْرِق والَهْدِم، وأعوذ  ِبَك أْن َيَتَخبَّ  ي، وأعوذ  ِبَك ِمَن الَغمِّ والطِّ َطِني ِمَن الَهَرِم، وأعوذ  ِبَك مَن التََّردِّ

ْيَطان  ِعْنَد الَموْ   . «ِت، وأعوذ  ِبَك مْن َأْن َأموَت ِفي َسِبْيِلَك م ْدِبرًا، وأَعوذ  ِبَك ِمْن أْن أموَت َلِدّيًغاالشَّ
 عن قيس بن َعبَّاد قال: َصّلى بنا َعمَّاٌر صالًة فأْوَجز فيها، فأنَكروا ذلك فقال: ألم أِتمَّ الركوع والسجود؟

 قالوا: بلى.



ََ الله مَّ بعِ »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو به:  قال: أَما إني قد دعوت فيها بدعاء كان ْلِمَك الَغْي
َك َخْشَيَتَك ِفي ل  وق ْدَرِتَك َعَلى الَخْلِق أْحِيِني َما َعِلْمَت الَحَياَة َخْيرًا ِلي، وَتَوفَِّني إَذا َكاَنْت الَوَفاة  َخْيًرا ِلي، أْسَأ

َهاَدِة، وَكِلَمَة الَحقِّ فِ  َِ والشَّ َِ والرَِّضى، والَقْصَد ِفي الَفْقِر والِغَنى، وَلذََّة الَنَظِر إالَغْي لى َوْجِهَك ي الَغَض
لِّ َضرَّاَء م ِضرَّ  ، وق رََّة َعْيٍن ال َتْنَقِطع ، وأعوذ  ِبَك مْن ك  ٍة وِفْتَنٍة وَشْوًقا إلى ِلَقاِئَك، وأْسَأل َك َنِعْيًما ال َيْنفد 

 « .ِزْيَنِة اإلْيَماِن واْجَعْلَنا ه َداًة م ْهَتِدينَ م ِضلٍَّة، الله مَّ زيَِّنا بِ 
ْرِني»عن ابن عباس قال: كان النبي صلى هللا عليه وسلم يدعو:  ، واْنص  وال  ربِّ أِعنِّي واَل ت ِعْن َعَليَّ

ْرني َعَلى  ْر لي اله َدى، واْنص  ، واْمك ْر ِلي وال َتْمك ْر َعَليَّ واْهِدني وَيسِّ ر َعَليَّ ، َربِّ مَ َتْنص  ْن َبَغى َعَليَّ
ْل َتْوَبِتي، واْغِسْل بَّ اْجَعْلِني َلَك َشاِكرًا، َلَك َذاِكرًا، َلَك َرهَّابًا، َلَك ِمْطَواعًا، َلَك م ْخِبتًا، َلَك أوَّاهًا م ِنْيًبا، َربِّ َتقَ 

ْد ِلَساِني، واْهِد َقْلبِ  ِتي، وَشدِّ َْ َدْعَوِتي، وَثبِّْت ح جَّ  « . ِبيي، واْسل ْل َسِخْيَمَة َقلْ َحْوَبِتي، وأِج

 

 
عن عروة بن نوفل قال: سألت  عائشَة عن شيء كان يدعو به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالت: 

 « .الله مَّ إنِّي أعوذ  ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعِملت  وِمْن َشرِّ َما َلْم أَْعَمل»كان يدعو: 
و ِعْصَمة  الله مَّ أْصِلْح ِلي ِدْيِني الذي ه»ي هريرة قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: عن أب

ْنَياَي التي ِفيَها َمَعاِشي، وأْصِلح لْي آِخَرِتي التي إلْيَها َمَعاِدي، واْجَعل الَحَياَة ِزَياَدًة  ي لِ أْمِري، وأْصِلْح ِلي د 
لِّ َخْيٍر، واْجَعل ال لِّ َشرَ ِفي ك   « .َمَماَت َراَحًة ِلي ِمْن ك 

اِل الله مَّ إنِّي أعوذ  ِبَك ِمْن َزوَ »عن عبد بن عمر قال: كان ِمْن دعاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ْخِطكَ  ِل َعاِفَيِتَك، وَفْجَأِة َنْقَمِتَك، َوَجِمْيَع س   « .ِنْعَمِتَك، وَتَحوُّ

الَعْجِز الله مَّ إنِّي أعوذ  ِبَك ِمَن الَهمِّ والَحَزِن و » عليه وسلم يقول: عن أنس قال: كان رسول هللا صلى هللا
ْيِن وَغَلَبِة الرَِّجالِ  ْبِن والب ْخِل وَضْلِع الدَّ  « .والَكَسِل والج 

ْمت  وَما»عن أبي هريرة قال: كان من دعاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   الله مَّ اْغِفْر ِلي َما قدَّ
رْ  ر  ال اله إالَّ أْنتَ أخَّ م  وأْنَت الم َؤخِّ ، وَما أْنَت أْعَلم  ِبه ِمنِّي، أْنَت الم َقدِّ ، وَما أْسَرْرت  وَما أْعَلْنت   . «ت 

لَِّة والذُّلَِّة، الله مَّ إنِّي أعوذ  ِبَك مَن الَفْقِر والعِ »عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: 
 « .َأْظِلَم أو أ ْظَلمَ  وأعوذ  ِبَك أنْ 

ْنَيا َحَسنة وفِ »عن أنس قال: كان أكثر  دعاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ي اآلِخَرِة الله مَّ آِتَنا في الدُّ
 « .َحَسنًة، وِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

ذ  من َجْهد البالء وَدْرك ا»عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  اء، وسوء لشقكان يتعوَّ



 «.القضاء، وشماتة األعداء
 أبواب: آالت بيته صلى هللا عليه وسلم 

 

 
 الباب األول

 في ذكر سريره صلى هللا عليه وسلم
يط، ع مزمَّل بشر عن أنس قال: دخلت  على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو على سرير م ْضَطج

وتحت رأسه وسادة من َأَدم َحْشوها ليف، فدخل عليه نفر من أصحابه ودخل عمر، فانحرف رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم انحرافًة، فلم َيَر عمر َبْيَن جنبيه وبين الشريط ثوبًا، وقد أثَّر الشريط  بجنَ رسول 

 « .ِكْيَك؟ما ي بْ » صلى هللا عليه وسلم: هللا صلى هللا عليه وسلم، فبكى عمر، فقال له رسول هللا
قال: وهللا ما أبكي إال أن أكون أعلم أنك َأْكرم  على هللا ِمْن كسرى وقيصر، وهما يعيشان فيما يعيشان 

 فيه من الدنيا، وأنت رسول  هللا بالمكان الذي أرى.
ْنَيا َوَلَنا اآلِخَرة  »قال:   ؟ «َأما َتْرَضى أْن َتك وَن َله م الدُّ

 قال: بلى.
 « .َفإنَّه َكَذِلكَ »قال: 

عن عمرو بن مهاجر: كان متاع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند عمر بن عبد العزيز في بيٍت 
ينظر إليه كلَّ يوم، وكان إذا اجتمعت إليه قريش أدخلهم ذلك البيَت ثم استقبل ذلك المتاَع فيقول: هذا 

 به. ميراث  َمْن أْكَرمكم هللا وأعزَّكم
قال: وكان سريرًا مزمَّاًل بشريط، وِمْرَفقًة من َأدم محشوة ليفًا، وَجْفنة وَقَدحًا وثوبًا، ورًحى وكنانَة فيها 

َأْسه م، وكان في القطيفة أثر  رشح عرق رأسه أطيَ من ريح المسك. فأصيَ رجٌل فطلبوا أن يغسلوا 
عط به  فبرأ. بعَض ذلك الرشح في َسعَّط به، فذكر ذلك لعمر، فس 

 
 الباب الثاني

 في ذكر حصيره صلى هللا عليه وسلم
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يْحتجر حصيرًا بالليل فيصلي عليه، وي ْبسط »عن عائشة قالت: 

 «.بالنهار فيجلس عليه للناس
 



 الباب  الثاِلث
 في ذكر كرسيه صلى هللا عليه وسلم

 . «عليه وسلم وهو على كرسي خ ْلَ قوائمه حديدٌ  أتيت النبي صلى هللا»عن أبي رفاعة قال: 

 

ى هللا عليه وسلم وهو يخطَ فقلت: رجل غريَ يسأل عن أبي رفاعة )الع ْذري( قال: أتيت النبيَّ صل
ْلَ قوائمه حديد، فقعد عليه رسول هللا صلى هللا  عن دينه. فأقبل إليَّ وترك خطبته، ثم أتي بكرسي خ 

 عليه وسلم، ثم أقبل يعلمني مما عّلمه هللا.
 م.د بإخراجه مسلقال أبو عبد الرحمن في حديثه قال حميد: أراه رأى خشبًا أسود حسبه حديدًا انفر 

ْلَ.  وقد ذكره ابن قتيبة فقال: أتي بكرسي من خ 
 والخلَ: الليف.

قال المصنف: لوال ما ذكرناه عن حميد لكان األليق أن يكون من ليف قوائمه من جريد بالراء والجريد: 
 السعف.

 
 الباب  الرابع

 في ذكر فراشه صلى هللا عليه وسلم
 «. صلى هللا عليه وسلم من أَدم حشوه ليفكان فراش رسول هللا»عن عائشة قالت: 
كان ِضَجاع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي ينام عليه بالليل من أدم حشوه »عن عائشة قالت: 

 «.ليف
عن عائشة قالت: دخلت عليَّ امرأةٌ من األنصار، فرأت فراش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عباءًة 

 بفراش َحْشوه صوٌف. َمْثِنّية، فانطلقْت فبعثت إليَّ 
 « .َما َهَذا؟»فدخل عليَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: 

 فقلت: إن فالنة األنصارّية دخلْت فرأت فراشَك فبعثت إليَّ بهذا.
ْيه»قال:   « .ر دِّ

ه وأعجبني أن يكون في بيتي، قالت: حتى قال ذلك ثالث مرات فقال:  ْيه يَ »قالت: فلم أردَّ ِئَشة ، ا َعار دِّ
ةِ  َِ والِفضَّ  « .َفَوهللا َلْو ِشْئت  أَلْجَرى َّللاَّ  َعَليَّ ِجَباَل الذََّه

 قالت: فرَدْدته.
عن الربيع بن زياد الحارثي، قال: قدْمت  على عمر بن الخطاب في وفد العراق، فأمر لكل رجل منا 



هم. فقال: عراق وجوه الناس فأحسْن كرامتَبَعَباء فأرسلْت إليه حفصَة فقالت: يا أمير المؤمنين، إياك أهَل ال
 ما أزيدهم على العباء يا حفصة، أخبريني بَأْلين فراٍش فرشِت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 

 

قالت: كان لنا كساء من هذه اللبدة أصبناه يوَم خيبر، فكنت أفرشه لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلَّ 
ِرَحَة ِمْن َيا َحْفَصة ، أِعْيِدْيه ِلَمرَِّته األوَلى، فإنََّها َمَنَعْتِني َوْطأت ه الَبا»ليلة، إال أني ربَّعته ليلًة فقال: 

 « .اَلةِ الصَّ 
 فأرسل عمر عينيه بالبكاء، وقال: وهللا ال أزيدهم على العباء

 عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: سَألت  عائشَة: ما كان فراش  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟
فثنيناه  .قالت: ِمْسٌح َثَنْيته َثْنيتين فنام عليه، فلما كان ذات ليلة قلت لو َثَنْيت ه أربع ثنيات كان أْوطَأ له

 أربع ثنيات.
 « .َما َفَرْشت م ِلي اللَّْيَلة؟»فلما أصبح قال: 

ك، )إاّل أّنا َثنْيناه بَأربع ثنيات( قلنا هو أْوطأ لك.  قالت: قلنا هو فراش 
وه ِلَحاَلِته األوَلى، فِإنَّه مَنَعِني وْطَأت ه َصاَلتي اللَّْيَلة»قال:   « .ر دُّ

 
 الَباب  الخاِمس
 صلى هللا عليه وسلم في ذكر لحافه

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي وعليه طرف اللحاف وعلى عائشة »عن عائشة قالت: 
 «.طرفه

عن ابن عباس قال: تضيَّْفت  ميمونَة وهي خالتي، فجاءت بكساء فطرحته وفرَشْته للنبي صلى هللا عليه 
د جاء رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم وقوسلم، ثم جاءت ميمونة  بخرقة فطرحتها عند رأس الفراش، ف

صّلى العشاء اآلخرة، فانتهى إلى الفراش فأخذ الخرقة التي عند رأس الفراش فاّتَزر بها وخلع ثوبيه 
 فعلقهما، ثم دخل معها في لحافها.

 
 الَباب  الّسادس

 في ذكر وسادته صلى هللا عليه وسلم
 .«وسلم وتحت رأسه وسادة من َأَدم َحْشوها ليفٌ دخلت  على النبي صلى هللا عليه »عن أنس قال: 

عن عمر: أنه دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا هو على حصير قد أّثر في جنبه، وإذا 



 تحت رأسه ِمْرَفقة من أدم حشوها ليف.
 

 الباب  الّسابع
 في اتكائه صلى هللا عليه وسلم على الوسادة 

 

 .«رأيت  رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم متكئًا على وسادة على يساره»عن جابر بن َسمرة قال: 
ور»عن عائشة قالت:   «.رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متكئًا على وسادة فيها ص 

 
 الباب الثامن

 في ذكر قطيفته صلى هللا عليه وسلم
 .«حجَّ رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم على َرْحٍل َرّث وقطيفٍة ال تساوي أربعة دراهم»عن أنس قال: 

 
 الَباب  الّتاِسع

  عليه وسلمفي ذكر قبته صلى هللا
 .«أتيت  النبيَّ صلى هللا عليه وسلم وهو في ق بَّة من َأَدم»عن عبد الرحمن بن عبد هللا عن أبيه قال: 

 أبواب لباسه صلى هللا عليه وسلم
 

 الباب األول
 في ذكر قميصه صلى هللا عليه وسلم

ََّ الثياب إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »عن أم سلمة قالت:   «.القميصكان أح
كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قميٌص ق ْطني قصير الطول قصير »عن أنس بن مالك قال: 

 «.الك مَّين
كان النبي صلى هللا عليه وسلم يلبس قميصًا فوق الكعبين مستوي الك مَّين بأطراف »عن ابن عباس قال: 

 «.أصابعه
 «.عليه وسلم قميص له ِزرٌّ مااتُِّخَذ لرسول هللا صلى هللا »عن ابن عمر قال: 
كان على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثوبان خشنان غليظان، فقلت: يا رسول »عن عائشة قالت: 

 «.هللا؛ إن ثوبيك هذين خشنان غليظان َتْرشح فيهما فيثقالن عليك



ََ إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسل»عن قتادة قال:   «.م؟سألت  أنسًا: أيُّ اللباِس كان أعج
 «.الحَبرة»قال: 

ََ إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟  عن قتادة قال: قلت ألنس: أيُّ اللباس كان أعج
 «.الحَبرة»قال: 

 أخرجاه.
 

 الباب الثاني
 في ذكر جبته صلى هللا عليه وسلم

يه عأن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم غَسل وجهه، ثم ذهَ َيْحِسر عن ذرا »عن المغيرة بن شعبة: 
ّبة شامية ضيِّقة الك مَّين، فأخرج يده من تحتها  «. وعليه ج 

 

ل هللا في هذه كان َيْلقى رسو »عن زيد بن هارون قال: أخرجت لنا أسماء جبًَّة َمْزرورًة بالديباج، فقالت: 
 «.صلى هللا عليه وسلم العدوَّ 

 ىأنه أَْهدى إلى النبي صلى هللا عليه وسلم جبًَّة من الشام وخفين فلبسهما حت»عن ِدْحية الكلبي: 
 «.تخرقا

عن سهل بن سعد قال: ِخيطت لرسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم جبَّة من صوف َأْنمار فلبسها، فما 
 « .اْنظ روا َما أْحَسَنها»أ ْعجَ بثوٍب ما أ عجَ بها، فجعل يمّسها بيده ويقول: 

 وفي القوم أعرابي فقال: يا رسول هللا َهْبها لي. فخلعها فدفعها في يده.
 

 ثالثالباب  ال
 في ذكر إزاره وكسائه صلى هللا عليه وسلم

عن عائشة: أن النبي صلى هللا عليه وسلم صّلى في خميصة لها أعالم، فنظر إلى أعالمها نظرًة، فلما 
ِني بَأْنَبَجانيَِّة أبي َجْهٍم، فإنَّها اْلَهْتِني عَ »انصرف قال:   نْ اْذَهب وا ِبَخِمْيَصِتي َهِذه إَلى أِبي َجْهٍم واْئتو 

 « .َصاَلِتي
 الخميصة: رداء من صوف ذو َعَلمين.

 واأَلْنبجاِنيَّة: كساء من صوف غليظ له َخمل وليس له َعَلم.
ى هللا عليه ق بض رسول هللا صل»عن أبي ب ْردة قال: أخرَجْت لنا عائشة كساًء م لبَّدًا وإزارًا غليظًا، فقالت: 



 «.وسلم في هذين
صلى هللا عليه وسلم ذات غداة إلى المسجد وعليه ِمْرٌط م َرحَّل من  خرج رسول هللا»عن عائشة قالت: 

 «.شعر أسود
عن سلمة بن األكوع، عن أبيه، قال: بعث النبيَّ صلى هللا عليه وسلم عثماَن إلى مكة فأجاره أبان ابن 

عًا؟ أْسِبْل كما ي ْسبل قوم ك.  سعد، فقال: يا بن َعمِّ، أاَل أراك متخشِّ
 ِزر  صاحب نا إلى نصف ساقيه.قال: هكذا َيتّ 

َها قال: َبْينا أنا أمشي إذا إنسان خلفي يقول:  عن األشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن َعمِّ
 فإذا هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.« . اْرَفْع إَزاَرَك فإنَّه أْنَقى وَأْبَقى»

 فقلت: يا رسول هللا، إنما هي ب ْردة َمْلحاء.
 فنظرت  فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. « َلَك ِفيَّ أ ْسَوٌة؟أَما»قال: 

 

 
 الباب الرابع

 في ذكر حلته صلى هللا عليه وسلم
لة بسبع وعشرين ناقة فلبسها.  عن عبد هللا بن الحارث: أن النبيَّ صلى هللا عليه وسلم اشترى ح 

لة حمراء. عن جابر بن عبد  هللا قال: ما رأيت أحسَن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ح 
 

 الباب الخامس
 في ذكر بردته صلى هللا عليه وسلم

ٍَ »عن سليم بن جابر قال:  أتيت  النبيَّ صلى هللا عليه وسلم وهو جالس في أصحابه، وإذا هو م ْحَت
 «.ب ّبردة قد وقع هدب ها على قدميه

وب ما أْحَسنهاعليك، يَ »النبي صلى هللا عليه وسلم لبس بردًة سوداء، فقالت عائشة:  عن عائشة: أن ش 
ها بياَضك ك سواَدها، وسواد   «.بياض 

 .«كنت أمشي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه ب ْرٌد َنْجَراِنيٌّ غليظ الحاِشَية»عن أنس قال: 
 .«عليه وسلم ب ْرٌد أحمر يلبسه في العيدينكان للنبي صلى هللا »عن جابر بن عبدهللا قال: 

 «.رأيت  رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه ب ْردان أخضران»عن أبي ِرْمثة قال: 
 



 الباب السادس
 في ذكر عمامته صلى هللا عليه وسلم

 «.دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء»عن جابر قال: 
الَحذَّاء قال: أخبرني أبو عبد السالم قال: قلت البن عمر: كيف كان رسول هللا صلى هللا عليه عن خالد 

 وسلم َيْعَتمُّ؟
 «.قال: ي ِدير َكور العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه، وي ْرخي لها ذؤابًة بين كتفيه

 ه.َدل عمامته بين كتفيعن نافع عن ابن عمر: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا اعتمَّ سَ 
 قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك.

 
 الباب السابع

 في ذكر قلنسوته صلى هللا عليه وسلم
 «.كان رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم يلبس قلنسوًة بيضاء»عن ابن عمر قال: 
 «. رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلنسوة بيضاء شامية»عن أبي هريرة قال: 

 

ي الحضر ذان وفأن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يلبس من القالنس في السَفر ذوات اآل»عن عائشة: 
 يعني: الشامية.«. المشّمرة

كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث قالنس: بيضاء ِمْصرّية، وقلنسوة ب ْرد »عن ابن عباس قال: 
َفر  «.َحبرة، وقلنسوة ذات آذان يلبسها في السَّ

قلنسوة لها آذان، ية، و رأيت  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وله قلنسوة مصرّ »عن عبد هللا بن ب ْسر قال: 
 «.وقلنسوة شامية

 
 الباب الثامن

 في ذكر ردائه صلى هللا عليه وسلم
كان طول  رداِء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أربعة أذرع، وعرضه ذراعين »عن عروة بن الزبير قال: 

 «.ونصف، وكان له ثوب أخضر يلبسه للوفود إذا قدموا عليه
 صلى هللا عليه وسلم الذي كان يخرج فيه إلى الوفد رداء، وثوب أخضر: أن ثوب رسول هللا»عن عروة: 

طوله أربعة أذرع، وعرضه ذراعان وشبر، وهو عند الخلفاء اليوم، قد كان َخِلَق وط رِّف بثوٍب يلبسونه يوم 



 «.الفطر، ويوم األضحى
ي فجبذ د، فأدركه أعرابأن النبي صلى هللا عليه وسلم قام يومًا حتى بلغ وسط المسج»عن أبي هريرة: 

 «.بردائه، من ورائه وكان رداء خشنًا فَحمَّر رقبته
رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه ثوبان مصبوغان »عن عبد هللا بن جعفر، عن أبيه، قال: 

 «.بالزعفران، ورداء، وعمامة
قد زوَّجتك  إني»ليه وسلم: عن عبد هللا بن ب َريدة، عن أبيه: أن النجاشي كتَ إلى النبي صلى هللا ع

امرأًة من قومك وهي على دينك: أم َحبيبة بنت أبي سفيان، وأهديت  لك هديًة جامعة: قميصًا، وسراويَل، 
فَّين ساَذجين  «.وِعطافًا، وخ 

 فتوضأ النبي صلى هللا عليه وسلم ومسح عليهما.
 قال سليمان: قلت للهيثم: ما الِعطاف؟

 قال: الطيلسان.
 .«كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي ْكثر القناع كأن ثوبه ثوب  َزيَّات»مالك قال: عن أنس بن 

 
 الباب التاسع

 في ذكر سراويله صلى هللا عليه وسلم 

 

يس قال: جلبت أنا ومْخرمة العبدي ب رًَّا من هجر إلى مكة، فأتانا رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم عن ق
 « .إذا وَزْنَت َفَأْرجح»فاشترى سراويل، وَثمَّ َوزَّاٌن َيِزن باألجر، فقال: 

 
 الباب العاشر

 في لبسه الصوف صلى هللا عليه وسلم
وسلم الصوف واْحَتذى المخصوَف، ولبس َخشنًا، وأكل عن أنس قال: لبس رسول هللا صلى هللا عليه 

 ِشْبعًا، فسألنا الحسن: ما الشبع؟
 قال: غليظ  الشعير، ما كان يسيغه إال بجرعة ماء.

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يلبس الصوف، ويخصف النعَل، ويرقع »عن أبي أيوب قال: 
ََ َعنْ »القميص، ويركَ الحمار ويقول:  َنِتي َفَلْيَس ِمنِّي َمْن َرِغ  « .س 

لبس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جّبة من صوف ثالثة أيام، فلما عرق وجد »عن أنس بن مالك قال: 



 «.منها ريحًا كريهًا فرمى بها
 

 الباب الحادي عشر
 في لبسه ما يتفق من اللباس صلى هللا عليه وسلم

لت بن راشد على  محمد بن سيرين وعليه جّبة صوف وإزار صوف، عن جليس بن أيوب قال: دخل الصَّ
 فاشمأزَّ منه محمد وقال: أظن أن أقوامًا َيلبسون الصوف، يقولون: قد َلبسه عيسى ابن مريم.

نَّة  نبيِّنا  ثني َمْن ال أّتهم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد لبس الكتان، والقطن، واليمنية، وس  وقد حدَّ
 أحقُّ أن ت ّتبع.

 
 ب الثاني عشرالبا

 في وقت لبسه الثوب المستجد صلى هللا عليه وسلم
 .«كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا استجدَّ ثوبًا لبسه يوَم الجمعة»عن أنس بن مالك قال: 

 
 الباب الثالث عشر

 فيما كان يقوله عند اللبس صلى هللا عليه وسلم 

 

عن أبي سعيد قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا استجدَّ ثوبًا سمَّاه باسمه، عمامًة أو قميصًا 
ِنَع َله وأع و  الله مَّ َلَك الَحْمد  َكَما َكَسْوَتِنْيه، أْسَأل َك َخْيَره وَخْيَر َما»أو رداء، يقول:  ذ  ِبَك ِمْن َشرِّه َوَشرِّ َما ص 

ِنَع َله  « .ص 
 

 الباب الرابع عشر
 في ذكر خفه صلى هللا عليه وسلم

عن ابن ب َريدة عن أبيه: أن النجاشي أهدى النبي صلى هللا عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما 
 ومسح عليهما وصلى.

 
 الباب الخامس عشر
 هللا عليه وسلمفي ذكر نعله صلى 



 «.كانت َنْعال النبي صلى هللا عليه وسلم لهما ِقَباالن»عن أنس قال: 
: زمام النعل.  والِقَبال 

ير قال: أخبرني أعرابي لنا قال:  لم رأيت  نعَل نبيكم صلى هللا عليه وس»عن مْطرف بن عبدهللا الشخِّ
 «.مخصوفة

 «.وسلم نعالن لهما ِزَمامانكانت لرسول هللا صلى هللا عليه »عن ابن عباس قال: 
ْبتيَّة. َريج أنه قال لعبد هللا بن عمر: رأيتك تلبس النعال السِّ  عن ع َبيد بن ج 

ْبتية التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها»قال:   .«إني رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يلبس النعال السِّ
 «.قرلي في نعلين َمْخصوَفْين من جلود البرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يص»عن أبي ذر قال: 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا لبس نعليه بدأ باليمنى وإذا خلع خلع »عن ابن عباس قال: 
 «.اليسرى 

 
 أبواب ذكر مراكبه صلى هللا عليه وسلم

 
 الباب األول

 في ذكر خيله صلى هللا عليه وسلم
ََّ إلى رس»عن أنس قال:   .«ول هللا صلى هللا عليه وسلم بعَد النساء من الخيللم يكن شيء أح

ََّ الخيل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األْشَقر األْرَثم األْقدح الم َحجَّل »عن أبي هريرة قال:  كان أح
 «. في الشق األيمن

 

 «.كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرس يقال له: المْرتجز»عن ابن عباس قال: 
ْكَ، وكان له: قال المصنف: أول  فرس َمَلكه رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم فرٌس يقال له: السَّ

الم ْرَتجز، وهو الفرس الذي اشتراه من األعرابي وشهد فيه خزيمة بن ثابت، وفرس يقال له: اللِّزاز، وفرس 
رف وفرس يقال له: الوْرد، وفرس يقال له: النِّحيف، وبعضهم يقول: اللَّحيف.  يقال له: الطِّ

وب.وبعض العلماء يسمِّي ب  عَض خيله: الَيْعس 
 

 الباب الثاني
 في ذكر ناقته صلى هللا عليه وسلم



عن أنس قال: كانت ناقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تسمى الَعْضباء، وكانت ال ت ْسبق، فجاء أعرابي 
 «َماَلك ْم؟»على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقال: 

بقت العضباء.  قالوا: س 
ْنَيا إاّل َوَضَعهإنَّ »فقال:   « .ه َحقَّ َعَلى هللا َعزَّ َوَجلَّ أْن َيْرَفَع َشْيئًا مْن َأْمِر الدُّ

 .«دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته الَقْصواء»عن ابن عمر قال: 
 «.كنت َرِديَف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على جمل أحمر»عن معاذ قال: 

بن عروة، عن أبيه، قال: لما خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخلَّف عثمان على بنته عن هشام 
ة التكبير، فجاء زيد بن حارثة على ناقة رسول  وكانت مريضة وخلَّف أسامة، فبينما هم إذ سمعوا َضجَّ

 هللا صلى هللا عليه وسلم الَجْدعاء وهو يقول: ق تل فالن وأ َسر فالن.
 واء: هي الَعضباء، وهي الَجْدعاء.واعلم أن الَقْص 

 «.كان في طرف أذنها َجدع»قال سعيد بن المسيََّ: 
 والجدعاء: التي استؤصلت أذنها.

 والمقصوَّة: التي ق طع بعض  أذنها.
وحكى لنا شيخنا ابن ناصر، عن ثعلَ، أنه قال: هذه أسماء لناقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولم 

 صّوة.تكن َجْدعاء وال َمقْ 
 

 الباب الثالث
 في ذكر بغلته صلى هللا عليه وسلم 

 

ال  صلى هللا عليه وسلم يوم حنين فلم يثبت معه إعن العباس بن عبد المطلَ قال: شهدت  مع رسول هللا
أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلَ، فلم نفارقه، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم على بغلة له 

 بيضاء أهداها له َفْروة بن نفاثة.
 لم الشهباء.وسعن األصبغ بن نباتة قال: لما قتل عليٌّ أهل النهروان ركَ بغلة النبي صلى هللا عليه 

ْلدل.  قال المصنف: كانت بغلته تسمى: الشهباء، وتسمى: الدُّ
 

 الباب الرابع
 في ذكر حماره صلى هللا عليه وسلم



 «.كنت ِرْدف النبي صلى هللا عليه وسلم على حمار يقال له: عفير»عن معاذ قال: 
 «.يه إكافرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على حمار عل»عن أنس بن مالك قال: 

كان النبي صلى هللا عليه وسلم يوم خيبر ويوم النضير على حمار عليه إكاٌف َمْخطوم »عن أنس قال: 
 «.بحْبل من ليف

 
 الباب الخامس

 في ذكر سرجه صلى هللا عليه وسلم
عن أبي عبد الرحمن الفهري قال: شهدت  مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم حنين في يوم صائف 

 « .َيا ِباَلل، أْسر ْج ِلي َفَرِسي»لحر، فقال: شديد ا
 فأخرج سرجًا رقيقًا من لبد ليس فيه أَشر وال َبطر.

 
 الباب السادس

 فيما كان يقوله إذا ركَ صلى هللا عليه وسلم
عن علي بن ربيعة قال: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ تي بداّبة ليركبها، فلما وضع رجله في 

 « .ِبْسِم هللا» الركاب قال:
نَّا َله م ْقِرِنيَن وإنَّا إلى َربَِّنا لمْنَقِلب ونَ »فلما استوى عليها قال:  َر َلَنا َهذا وَما ك   . «الَحْمد  ِد الذي َسخَّ

 . «سْبَحاَنك ال اله إالَّ أْنَت َقْد َظَلْمت  َنْفِسي َفاْغِفر لي»ثم حمد هللا ثالثًا وكّبر ثالثًا، ثم قال: 
 ثم ضحك.

 فقلت: مم ضحكت يا رسول هللا؟
َ  الربُّ ِمْن َعْبِده إذا َقاَل: اْغِفْر ِلي. وَيق ول  َعِلَم َعْبِدي أنَّه اَل َيْغِفر  الذُّنوَب َغْيِري »فقال:   .  «َيْعَج

 

 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
 

 الباب السابع
 في صفة سيره صلى هللا عليه وسلم

ئل أسامة عن َسْير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حجة الوداع: فقال:  كان سيره »عن هشام قال: س 
 «.الَعَنق، فإذا وجد فجوًة َنصَّ 



 والنَّصُّ فوَق العنق.
 ْجوة: المتسع.والفَ 

 أبواب ذكر مواليه وخدمه عليه الصالة والسالم
 

 الباب األول
 في ذكر مواليه
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 الباب الثاني
 في ذكر مولياته صلى هللا عليه وسلم

أم أيمن، واسمها: بركة. أ ميمة. خضرة. َرْضوى. ريحانة. َسْلمى. مارية. ميمونة بنت سعد. ميمونة بنت 
ميرة. أم عيِّاش.  أبي َعِسيَ. أم ض 

 
 الباب الثالث

 هللا عليه وسلم في ذكر َمْن خدمه من األحرار صلى
 قد خدمه من األحرار جماعة منهم ابن مسعود. 

 

كان عبدهللا ي ْلبس رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم نعليه ثم يمشي »عن القاسم بن عبد الرحمن قال: 
عليه، العصا، فإذا أراد أن يقوم َأْلَبسه نأمامه، حتى إذا أتى مجلسه نزع نعليه فأدخلهما في ذراعيه وأعطاه 

 «.ثم مشى بالعصا أمامه حتى يدخل الحجرة
 قال المصنف: وقد كان بالل يخدمه كثيرًا، وكان خازَنه على بيت ماله.



هم بخدمته أنس بن مالك. وقد خدمه بعض  وَخدمه المغيرة  وخلق كثير من الصحابة، وكان من أخصِّ
 اليهود.

كان غالم يهودي يخدم النبي صلى هللا عليه وسلم فمرض فعاده النبي صلى »ل: عن أنس بن مالك قا
 «.هللا عليه وسلم

 ابواب زينته صلى هللا عليه وسلم
 

 الباب األول
 في ذكر خاتمه صلى هللا عليه وسلم

 عن أنس: أنه أبصر في يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خاتمًا من َوِرق يومًا واحدًا، فصنع الناس  
 خواتيم من ورق، فطرح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم.

 أخرجاه.
ْنذ  الَيْوَم، َشَغَلِني َهذا َعْنك م م  »عن ابن عباس أن النبي صلى هللا عليه وسلم أخذ خاتمًا فلبسه ثم قال: 

 ثم رمى به.« ِإلْيه َنْظَرٌة وإلْيك م َنْظَرةٌ 
ه في باطن يدهك»عن ابن عمر قال:   .«ان للنبي صلى هللا عليه وسلم خاتم فكان يجعل فصَّ

 .«قال: فطرحه ذات يوم فطرح الناس  خواتيمهم. ثم اتخذ خاتمًا من فضة فكان َيْختم به وال يلبسه
مد رسول مح»عن أنس بن مالك: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اتخذ خاتمًا من فضة ونقش عليه: 

وا َعَليهإ»وقال: « هللا ول  هللا. َفاَل َتْنق ش  ٍة وَنَقْشت  ِفيه: م َحمٌَّد َرس   . «نِّي اتََّخْذت  َخاَتًما ِمن ِفضَّ
 أخرجاه.

ه منه»عن أنس قال:   «.كان خاتم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من فضة َفصُّ
 انفرد بإخراجه البخاري.

خاتمًا من ورق، وكان في يده، ثم كان في يد  اتخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم»عن ابن عمر قال: 
ه: محمد رسول هللا  «. أبي بكر من بعده، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، َنْقش 

 

 «.ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه في بئر أريس»زاد مسلم: 
 أخرجاه.

ه حبشّياً »عن أنس بن مالك قال:   .«كان خاتم النبي صلى هللا عليه وسلم من ورق وكان َفصُّ
« وهللا»سطر « ولورس»محمد سطر »كان َنْقش خاتم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »عن أنس قال: 



 «.سطر
 فصل

 واختلفت الرواية: هل كان يلبسه في يمينه، أو في يساره؟
 «.أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يتختم في يمينه»عن جابر: 

 محمد بن عباد: ضعيف، وابن ميمون. ليس بشيء. قال البخاري: هو ذاهَ الحديث.
 واليسار أصح.
اتم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في يده اليسرى وهو كأني أنظر إلى َوبيص خ»عن أنس قال: 

 «.َيْخطبنا
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر والحسن »عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: 
 «.والحسين كلهم يتختَّمون في اليسار

 
 الباب الثاني

 في ذكر خضابه صلى هللا عليه وسلم
دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا َشعَر رسول هللا صلى هللا »قال:  عن عثمان بن عبدهللا بن َمْوهَ

 «.عليه وسلم مخضوبًا بالحنَّاء والَكَتم
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يخصَ بالحناء والَكَتم، وكان شعره يبلغ كتفيه »عن أبي ِرْمثة قال: 

 «.أو منكبيه
 «.ن يخضَ بالِحنَّاء والَكَتمأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كا»عن عائشة: 

 « .َغيِّروا َفإنَّ الَيه وَد ال ت َغيِّر  »ويقول: 
 وقد روي عنه أنه اختضَ بالحناء وحده.

 .«أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم فرأيته قد خَضَ لحيته بالحناء»عن أبي ِرْمثة قال: 
ْفرة. ِوَي أنه اْخَتضَ بالصُّ  ور 

 ل لعبد هللا بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصبغ بالصفرة.عن عبيدهللا بن ج ريج: أنه قا
َُّ أن أصبغ بها»فقال:   «.إني رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أح

 أخرجاه.
 .«أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصفِّر لحيته بالَوْرس والزعفران»عن ابن عمر: 

 . «يَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الرأس في َفْوَدي رأسهكان أكثر ش»عن عائشة قالت: 

 



 والَفْودان: َحْرفا الَفْرق.
ه » وكان أكثر شيبه في لحيته حول الذقن، وكان شيبه كأنه خيوط الفضة يتألأل بين سواد الشعر وإذا مسَّ

ْفرة، وكان كثيرًا ما ي  «.فعل ذلك، صار كأنه خيوط الذهَبص 
 فإن قيل: فما وجه االختالف؟

 قلنا: قد كان يخضَ بهذا تارة وبهذا تارة.
 فإن قيل: قد روي أنه لم َيْخضَ.

ئل أنس عن خضاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فقال:   «.لم َيْخضَ»عن ثابت قال: س 
 ضَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟عن زياد مولى سعد قال: سألت سعد بن أبي وقاص: هل خ

ها عددتها»قال:   «.ال وال َهمَّ به، كان َشْيب ه في عْنَفقته وناصيته، لو أشاء أن أعدَّ
 عن بشير مولى المازنيين قال: سألت جابر بن عبدهللا: هل خضَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟

في عنفقته وناصيته، لو أراد أن َنْحصيها ال، ما كان َشي ب ه يحتاج إلى خضاب، كان َوضحًا »قال: 
 «.َأْحَصيناها

 فالجواب: أمَّا حديث  أنس فجوابه من وجهين:
 أحدهما: أنه قد اختلفت الرواية عنه.

 «.رأيت َشْعَر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مخضوباً »عن أنس قال: 
 هللا صلى هللا عليه وسلم عن محمد بن عقيل بن أبي طالَ قال: سألت أنس بن مالك: هل كان رسول

 َخَضَ؟
 قال: ما أرى.

 
فرة.  قلت: فإنه كان عندنا من َشْعره َشْعٌر فيه ص 

ْفرة. ه بص   قال أنس: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يمسُّ
شهادة على نفي، وقد قطع غيره من « لم يخضَ»إخبار عن ظن وقوله: « ما َأرى »والثاني: أن قوله: 

م الصحابة مثل ا بن عمر وأبي ِرْمثة، وعبدهللا بن زيد صاحَ األذان، على أنه خضَ، واإلثبات م َقدَّ
 على النفي، وهذا جواب أحمد بن حنبل حين قيل له: إن أنسًا يقول: لم يخضَ.

ْرعة: كان  ، وقد كّذبه أحمد، وقال يحيى: ليس بثقة. وقال أبو ز  وأما حديث سعد، وجابر: فراويهما الواقديُّ
م.يضع ال  حديث ث م شهادتهما على نفي، واإلثبات مقدَّ

 



 الباب الثالث
 في استعماله المشط صلى هللا عليه وسلم 

 

 «.اءكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي ْكثر تسريَح لحيته ورأسه بالم»عن أنس قال: 
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أخذ َمْضجعه من الليل وضع له ِسواكه وَطه وره »عن أنس قال: 

 «.ومشطه، فإذا أهبَّه هللا من الليل استاك وتوضأ وامتشط
 

 الباب الرابع
 في فرق رأسه صلى هللا عليه وسلم

شركون َيْفرقون شعورهم، وكان رسول كان أهل الكتاب َيْسدلون شعورهم، وكان الم»عن ابن عباس قال: 
َُّ موافقة أهِل الكتاب فيما لم ي ؤمر به، فَسدل رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم  هللا صلى هللا عليه وسلم يح

 «.ناصيته ثم َفَرق بعد  
 

 الباب الخامس
 في استعماله الدهن صلى هللا عليه وسلم

 «.يكثر َدْهن رأسه ويسرح لحيتهكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »عن أنس قال: 
 

 الباب السادس
 في ذكر المرآة صلى هللا عليه وسلم

َن الَحْمد  ِد الذي حَ »عن أنس قال: كان رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم إذا نظر وجهه في المرآة قال:  سَّ
ل ِقي وَزاَن ِمنِّي َما َشاَن ِمن َغْيِري   « .َخْلِقي وخ 

وَّى الَحْمد  ِد الذي سَ » صلى هللا عليه وسلم إذا نظر وجهه في المرآة قال: عن أنس قال: كان رسول هللا
َنها وَجَعَلِني ِمن الم ْسِلِمينَ  وَرَة َوْجِهي َوَحسَّ  « .َخْلِقي َفَعَدَله، وكرََّم ص 

َت َخْلِقي نْ الله مَّ َكَما أْحسَ »عن عائشة قالت: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال: 
ل ِقي ْن خ   « .َفَحسِّ

ْهنًا، ومشطًا، والمرآة، »عن عائشة قالت:  د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غزاٍة له، أزوده د  كنت أزوِّ
 «.ومقصين، ومكحلة، وسواكاً 



عن عائشة قالت: َسْبٌع لم يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتركهن في سفر وال حضر: القارورة، 
 ، والمرآة، والمكحلة، والسواك، والمقصان، والِمْدرى.والمشط

 
 الباب  السابع 

 

 خذه من اللحية صلى هللا عليه وسلمفي أ
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأخذ من طول لحيته »عن عمرو بن شعيَ، عن جده قال: 

 «.وعرضها
 

 الباب الثامن
 في جز شاربه صلى هللا عليه وسلم

 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يجزُّ شاربه»عن ابن عباس قال: 
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقص شاربه ويأخذ من أظفاره قبل أن »عن أبي عبدهللا األغّر: 

 «.يروح إلى الجمعة
 

 الباب الّتاسع
 في استعماله النورة صلى هللا عليه وسلم

 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا اّطلى ِوَلي عانَته»عن أم سلمة قالت: 
ر أهل ه سائر أن النبي صلى هللا»عن حبيَ بن أبي ثابت:  ر ما َأْقَبل منه، وي َنوِّ  عليه وسلم كان ينوِّ

 «.جسده
ر هو عورته بيده»عن أبي َمْعشر:   .«أن النبي صلى هللا عليه وسلم نورَّه بعض  أهله، ونوَّ

ر »عن زياد بن كليَ:  ر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما بلَغ َمراقَّه َكفَّ الرج ل ونوَّ أن رجاًل نوَّ
 «.ل هللا صلى هللا عليه وسلم نفسهرسو 

ر، فإذا كثر شعره َحَلقه»عن أنس بن مالك:   «.أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان ال ينوِّ
 والكالم في هذا مثل الكالم في الِخَضاب.

 
 الَباب  العاشر



 في تطيبه ومحبته للطيَ صلى هللا عليه وسلم
بَِّ إليَّ النساء  والطيَ، وج علت ق رَّة َعْيِني في ح  »عن أنس: أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

 « .الصالة
ََ من ريح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم»عن أنس قال:   «.ما َشمْمت ِمْسكًة وال عنبرًة أطي
ََ الناس ريحًا، ما شممت رائحًة قط مسكًة وال »عن أنس قال:  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أطي

ََ منه  «.عنبرة أطي
ؤنة َعّطار»عن جابر بن سمرة قال:   «.َمْست يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكأنها ج 

 «. كانت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم َسّلٌة يتطيَ منها»عن أنس قال: 

 

َّ الطيَ إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الع ود»عن عائشة قالت:   «.كان أح
 عن محمد بن علي قال: سألت عائشة: أكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتعطر؟

 «.كان يتعطر بذَكارة الِمْسك والعنبر»قالت: 
ه»عن أنس قال:  ٌَ فردَّ  «.ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ع رض عليه ِطي

 أبواب أكله ومأكوالته صلى هللا عليه وسلم
 

 الباب األول
 في ذكر مائدته وسفرته صلى هللا عليه وسلم

 ل هللارأيت رسو »عن الحسن بن مهران قال: سمعت فرقدًا صاحَ النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: 
 «.صلى هللا عليه وسلم وأكلت على مائدته

بز له م رقَّق»عن أنس قال:  ّرجة، وال خ  ك   .«ما أكل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ِخَوان وال في س 
 فقلت لقتادة: على ما كانوا يأكلون؟

ْفَرة.  قال: السُّ
 .«ويأكل على األرضكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يجلس على األرض »عن ابن عباس قال: 

 
 الباب الثاني

 في ذكر قصعته صلى هللا عليه وسلم
 «.كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم َجْفنة لها أربع حَلق»عن عبدهللا بن بشر قال: 



 
 الباب الثالث

 في صفة خبزه صلى هللا عليه وسلم
له ال يجدون متتابعات طاويًا وأهكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبيت الليالي ال»عن ابن عباس قال: 

 «.شيئًا، وكان أكثر خبزهم الشعير
 .«ما كان َيْفضل عن أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبز الشعير»عن أبي أَمامة قال: 

؟  عن سهل بن سعد قال: )و( قيل له أَكل رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم النَِّقيَّ
  عليه وسلم النَِّقيَّ حتى لقي هللا.قال: ما رأى رسول هللا صلى هللا

 فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟
 فقال: ما كانت لنا َمَناخل.

 قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟
 قال: كنا ننفخه فيطير منه ما يطير، ثم نعجنه. 

 

 .«ما أكل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ِخوان وال أكل خبزًا م رّققًا حتى مات»عن أنس قال: 
 

 الباب الرابع
 البقل صلى هللا عليه وسلم في اختياره

َُّ الطعام إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الَبْقل»عن أنس قال:   «.كان أح
 

 الباب الخامس
 في ائتدامه بالخل صلى هللا عليه وسلم

ََّ الصباغ إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الخلُّ »عن ابن عباس قال:   «.كان أح
 «أِعْنَدَك َشيٌء؟»ول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: عن أم هانىء قالت: دخل عليَّ رس

 فقلت: ال، إال خبز يابس وَخّل.
 « .َهاِت، َما أْقَفَر َبْيت أ ِدم ِفيه َخلٌّ »فقال: 

 
 الباب السادس



 في أكله القثاء صلى هللا عليه وسلم
ذ قالت: بعثني معاذ بن َعْفراء بِقَناع من ر طَ وعليه جرْ  ، وكان و من ِقثَّاء ز غْ عن الربيع بنت معوِّ ٍَ

النبي صلى هللا عليه وسلم يحَ القثاء، فأتيته بها وعنده ِحْلية قد َقِدَمْت عليه من البحرين فمأل يده منها 
 فأعطانيه.

 
 الباب السابع

 في أكله الدباء صلى هللا عليه وسلم
 أن خياطًا دعا رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم إلى طعام صَنعه.»عن أنس: 

قال أنس: فذهبت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرَّب إلى رسول هللا صلى هللا 
بَّاء وقديد.  عليه وسلم خبَز الشعير ومرقًا فيه د 

حفة، فلم أَزل أحَ الدبَّاء من  بَّاء من الصَّ قال أنس: فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتتبع الد 
 يومئذ.

وت قال: دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع وهو يقول: يا لك من شجرة، ما أحبَّك عن أبي طال
َِّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إياك  إليَّ ِلح 

 
 الباب الثامن

 في أكله السمن واألقط صلى هللا عليه وسلم 

 

عليه وسلم سمن وأقط وضَ، فأكل السمن واألقط، ثم عن ابن عباس قال: أ ْهدي لرسول هللا صلى هللا 
يء َما أَكْلت ه َقطُّ، َفَمْن َشاَء أْن َيْأك َله َفْلَيْأك ْل َفأ ِكَل على ِخَواِنه»قال للضَ:   . «إنَّ َهذا الشَّ

 
 الباب التاسع

 في أكله الحيس صلى هللا عليه وسلم
َّ الطعام إلى رسول هللا ص»عن ابن عباس قال:  لى هللا عليه وسلم الثريد من التمر، وهو: كان أح

 «.الَحْيس
 

 الباب العاشر



 في حبه الثريد صلى هللا عليه وسلم
عن عكرمة قال: َصنع سعيد  بن جبير طعامًا ثم أرسل إلى ابن عباس: ائتني أنت وَمْن أحببَت من 

 مواليك.
سلم الثريد رسول هللا صلى هللا عليه و  فجاء وجئنا معه، فقال له: ائتنا بالثريد، فإنه كان أحَ الطعام إلى

 من الخبز.
 

 الباب الحادي عشر
 في جمعه بين طعمين صلى هللا عليه وسلم

 .«كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأكل البطيخ بالرُّطَ»عن سهل بن سعد الساعدي قال: 
 .«بالرطَ رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأكل البطيخ»عن عبدهللا بن جعفر قال: 

 .«أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يعجبه أن يجمع بين البطيخ والرطَ»عن عائشة: 
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأكل الرطَ بيمينه، والبطيخ في يساره، ويأكل »عن أنس قال: 

ََّ الفاكهة إليه  «.الرطَ بالبطيخ، وكان أح
 «.عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطَ والقثاء بالملحكان النبي صلى هللا »عن عائشة قالت: 

 
 الباب الثاني عشر

 في ذكر أكله اللحم وما كان يختار من األعضاء صلى هللا عليه وسلم
عن عبدهللا بن جعفر قال: كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتي بلحم، فجعل القوم ي لقونه اللحم، 

َ  اللَّْحِم َلْحم  الظَّْهرِ »م: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسل  « . أْطَي

 

 .«أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ تي بلحم فرفعت إليه الذراع وكانت تعجبه»عن أبي هريرة: 
عن أبي عبيد قال: َطبخت للنبي صلى هللا عليه وسلم ِقْدرًا وكان يعجبه الذراع فناوْلته الذراع، ثم قال: 

َراعَ » َراعَ »ل: فناولته. ثم قا« . َناِوْلِني الذِّ  فقلت: يا رسول هللا، وكم للشاة من ذراع؟« َناِوْلِني الذِّ
َراَع َما َدَعْوت  »فقال:   « .والذي َنْفِسي ِبَيِده َلْو َسَكتَّ َلَناَوْلَتِني الذِّ

 «.أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يكن يعجبه في الشاة إال الكتف»عن أبي هريرة: 
 

 الباب الثالث عشر



 القديد صلى هللا عليه وسلم في أكله
 ،«أكلنا الَقديد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم»عن جابر بن عبدهللا قال: 

 
 الباب الرابع عشر

 في أكله الشواء صلى هللا عليه وسلم
 «.أكلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شواًء في المسجد»عن عبدهللا بن الحارث قال: 

 
 الباب الخامس عشر

 أكله لحم الدجاج صلى هللا عليه وسلمفي 
م طعامه وقدم في طعامه دجاجًا، وفي القوم رجل من  عن َزْهدم الَجْرمّي قال: كنا عند أبي موسى فقدَّ

حم اْدن  فإني رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يَأكل ل»بني تيم هللا فلم َيْدن  فقال له أبو موسى: 
 «.الدجاج

 
 الباب السادس عشر

 أكله لحم الحباري صلى هللا عليه وسلم في
 .«أكلت مع النبي صلى هللا عليه وسلم لحم الحباري »عن عمرو بن شعيَ، عن أبيه، عن جده قال: 

 
 الباب السابع عشر

 في تركه أكل ما يعافه صلى هللا عليه وسلم 

 

ي خالته، وهعن خالد بن الوليد: أنه دخل مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث 
، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يَأكل  ََ فقدمت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لحَم َض

 شيئًا حتى يعلم ما هو، فقال بعض النسوة: أال تخبرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يأكل؟
ََ فترَكه.  فأخبرته أنه لحم َض

  عليه وسلم: أحراٌم هو؟قال خالد: فسَألت  رسول هللا صلى هللا
ِني أَعاف ه»قال:   «ال، ولِكنَّه َطَعاٌم َلْيَس ِفي َقْوِمي فَأِجد 

 قال خالد: فاجَترْرت ه فأكلته، ورسول  هللا صلى هللا عليه وسلم ينظر.



 أخرجاه.
 اَل َتْسق وِني َيا َمْعَشَر م َحاِرٍب، َنَصَرك م َّللاَّ  »عن أبي شيخ قال: أتانا النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: 

ََ اْمَرَأةٍ   « .َحَل
 قال العسكري: وكان الحلَ في النساء عيبًا عند العرب يعيَّرون به، وأنشدوا:

 َكْم َعمٍة لك يا َجرير وخالة
 َفْدعاء قد َحلبْت َعليَّ ِعَشاِري قال: ويجوز أن يكون قد كرهه لما يعتري النساء من الحيض وغيره.

َبير قال: قال: ويدل على ذلك ما  كان النبي صلى هللا عليه وسلم ِمْن ألطف الناس، »روى سعيد بن ج 
 «.وكان ال يشرب من ميزاِب اإلداوة، وال يأكل من لحوم الَجالَّالت من غير تحريم

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ال يأكل قاذورة، وال يأكل الدجاج حتى »وقد روى الزهري: 
 «.ي ْعلف

 رة ها هنا: الذي يتقذر الشيء، وكأنه كان يجتنَ ما تأكل النجاسات حتى تعتلف الطاهر.قال: القاذو 
 « .اتَمْن أتى شيئًا من هذه الَقاذ روَ »ويقال: القاذورة. ويراد به الفعل القبيح. ومنه قوله عليه السالم: 

 
 الباب الثامن عشر

 في اجتنابه صلى هللا عليه وسلم ما يؤذي ريحه
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا أكل طعامًا بعث َفْضله إلى أبي أيوب، »رة: عن جابر بن سم

 فأ تي يومًا بقصعة فيها ثوم، فبعث بها فقال: يا رسول هللا، أحرام هو؟
 « . اَل، ولكنِّي أْكَره ِرْيَحه»قال: 

 

 «.قال: وإني أْكره ما تكره
 انفرد بإخراجه البخاري.

 
 الباب التاسع عشر

 في أكله الجمار صلى هللا عليه وسلم
مَّار نخل»عن ابن عمر قال:   «.رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأكل ج 

 
 الباب العشرون 



 ه وسلمفي حبه الحلواء والعسل صلى هللا علي
 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يحَ الَحْلواء والَعسل»عن عائشة قالت: 

 
 الباب الحادي والعشرون 

 في أكله التمر صلى هللا عليه وسلم
 «.ما أكل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكلتين في يوم إال وإحداهما تمر»عن عائشة قالت: 

 «.رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العجوة كان أحَ التمر إلى»عن ابن عباس قال: 
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأكل الطعام مما يليه، حتى إذا جاء التمر جالت »عن عائشة قالت: 

 «.يده
دخل علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأتاه أبي بتمر وسويق، فجعل »عن عبدهللا بن بشر قال: 

 «.ظهر إصبعيه ثم يلقيه يأكل التمر ويلقي النوى على
بَّابة والوسطى.  يعني: السَّ

 
 الباب الثاني والعشرون 

 في أكله العنَ صلى هللا عليه وسلم
 «.رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأكل العنَ َخْرطاً »عن ابن عباس قال: 

 
 الباب الثالث والعشرون 

 في أكله الرطَ صلى هللا عليه وسلم
 .«قدمت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رطبًا أكل الرطَ وترك الذََّنَكنت إذا »عن أنس قال: 

كان النبي صلى هللا عليه وسلم يستحَ أن يفطر على ر طبات في زمان »عن جابر بن عبدهللا قال: 
 «.الرطَ، وعلى التمر إذا لم يكن رطَ، ويجعلهن وترًا ثالثًا أو خمسًا أو سبعاً 

 
 الباب الرابع والعشرون 

 يما كان يفعل إذا أتي بأول الرطَ صلى هللا عليه وسلم ف

 



اِرْك َلَنا ِفي الله مَّ بَ »عن أبي هريرة: أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا أ تي بالباكورة من التمر قال: 
َنا َوَصاِعَنا واْجعَ   ثم يعطيه أصغر حَضره من الولدان.« . ْل ِمن الَبَرَكِة َبَرَكةٌ َمِدْيَنِتَنا وم دِّ

 
 الباب الخامس والعشرون 

 في أكله الخبيص صلى هللا عليه وسلم
عن عبدهللا بن َساَلم قال: خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى المْربد، فإذا عثمان بن عفان يقود 

أناخ، ثم دعا ف« . أِنخْ »ل له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ناقًة حمل عليها دقيقًا وسمنًا وعساًل، فقا
ثم « . أْنَضج»بب ْرمة فجعل فيها من السمن والعسل والدقيق، ثم أمر فأوقد تحتها، حتى أدرك أو قال: 

: الخَ »وأكل منه، ثم قال: « . كُّلوا»قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   . «ِبْيص  هذا َشيٌء َتْدع وه َفاِرس 
 

 الباب السادس والعشرون 
 في أكله بثالث أصابع ولعقها صلى هللا عليه وسلم

رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأكل بأصابعه الثالث: اإلبهام والتي »عن كعَ بن عجرة قال: 
 «.تليها والوسطى، ثم رأيته يلعق الوسطى والتي تليها، ثم اإلبهام

أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يأكل بثالث أصابع، وال يمسح »عن ابٍن لكعَ بن مالك، عن أبيه: 
 «.يده حتى يْلعقها

 انفرد بإخراجه مسلم.
 

 الباب الّسابع والعشرون 
 في أكله مما يليه صلى هللا عليه وسلم

ل هللا إن رسو »عن عبد الحكم قال: رآني عبدهللا بن جعفر وأنا غالم وأنا آكل من ها هنا وها هنا، فقال: 
ه ما َبْين يديهصل  «.ى هللا عليه وسلم كان إذا أكل لم َتْعد  يد 
 

 الباب الثامن والعشرون 
 في أكله مقعيًا من الجوع صلى هللا عليه وسلم

 .«أ تي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتمر، فرأيته يأكل وهو م ْقٍع من الجوع(»)عن أنس بن مالك قال: 

 



 الباب التاسع والعشرون 
 في أنه لم يأكل متكئًا صلى هللا عليه وسلم

َحيفة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   « .أمَّا َأنا َفاَل آك ل  م تَِّكئاً »عن أبي ج 
 انفرد بإخراجه البخاري.

 
 الباب الثالثون 

 في أنه لم يذمَّ طعامًا صلى هللا عليه وسلم
تهاه ه إن اشما عاب رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم طعامًا قط، كان إذا أ ِتَي ب»عن أبي هريرة قال: 

 «.أكله، وإال تركه
 أخرجاه.

 .«كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يذمُّ َذواقًا، وال يمدحه»عن علي بن أبي طالَ قال: 
 

 الباب الحادي والثالثون 
 في أنه كان ال يأكل الصدقة صلى هللا عليه وسلم

َدقَ »عليه وسلم:  عن َبْهز بن حكم، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول هللا صلى هللا َة اَل َتِحلُّ إنَّ الصَّ
 « .ِلم َحمٍَّد واَل آلِل م َحمَّدٍ 

« . كلوا»عن سلمان. أنه َأتى رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم بشيء وقال: هذا صدقة. فقال ألصحابه: 
 ولم يأكل.

 فأكلوا. قال: فجئته بشيء، قلت: إني رأيتك ال تأكل الصدقة وهذا هدية. فأكل وأَمر أصحاَبه
عن أبي رافع قال: بعث رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم ساعيًا على الصدقة، فاسَتْتبع أبا رافع، فذكر 

َدَقَة َحَراٌم َعَلى م َحمٍَّد وآِل م َحمَّدٍ »ذلك أبو رافع لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال:  ، وإّن إّن الصَّ
 « .مَمْوَلى الَقْوِم من أْنف ِسِهم، أو ِمْنه  

ْم أهديٌة هو أَ »عن أبي هريرة قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أ تي بطعام سأل عنه: 
 ولم يأكل. وإن قيل: هدية. ضرب بيده فأكل معهم.« . ك لوا»فإن قيل: َصَدقة قال ألصحابه: « َصَدَقٌة؟

ه لى هللا عليه وسلم وأبيحت لوذكر أبو الوفاء بن عقيل: أنه إنما ح رِّمت الصدقة على رسول هللا ص
الهدية؛ ألن الهدية تحّية، والتَّحاَيا مَعرَّضة للمقابلة بأحسن منها، وبيت  النبوة بيت  المَكارم، والرغبات 

 إليهم في االستزادة. 

 



 دقة  َمْرحمة تقتضي الَمْسَكنة، فِصيَن بيت  النبوة عن ذلك، وعن أن َتْعل َو أيدَيهم َيدٌ والص
 

 الباب الثاني والثالثون 
 في حمده هللا عند الفراغ من الطعام وغسل يده صلى هللا عليه وسلم

د  ِد لَحمْ ا»عن أبي أمامة أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه ور فعت مائدته قال: 
ٍع وال م ْسَتْغنًى َعْنه َربَّنا  « .َحْمًدا َكِثيًرا َطيًِّبا م َباَرًكا ِفيه، َغْيَر َمْكِفَي وال م ودَّ

 انفرد بإخراجه البخاري.
د  ِد الذي الَحمْ »عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: 

 « .ا وَجَعَلَنا م ْسِلِمينَ أْطَعَمَنا َوَسَقانَ 
عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعاه إلى طعام، فذهبنا معه، فلما َطِعم وغسل يده 

 د  دِ الَحْمد  ِد الذي ي ْطِعم  وال ي ْطَعم ، َمنَّ َعَلْيَنا َفَهَداَنا، وأْطَعَمَنا وَسَقاَنا، وك لَّ بالٍء َحَسٍن َبالَنا. الَحمْ »قال: 
ٍع وال مكاَفٍأ وال َمْكفوٍر وال م ْسَتْغًنى َعنه، َربَّنا، الَحْمد  ِد الذي َأْطَعَم ِمن الطََّعاِم وَسَقى مَن  غيَر م َودَّ

َلِني َعَلى َكِثيٍر ِممَّن  َر ِمن الَعَمى. الَحْمد  ِد الذي َفضَّ اَلَلِة وَبصَّ َراِب، وَكَسى من الع ْرِي وَهَدى من الضَّ الشَّ
 « .َتْفِضياًل. الَحْمد  ِد َربِّ الَعاَلِمينَ  َخَلقَ 

 الذي الَحْمد  دِ »عن أبي أيوب األنصاري قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أكل وشرب قال: 
 « .أْطَعَمَنا وَسَقاَنا وَسوََّغه وَجَعَل َله َمْخَرًجا

 ابواب شربه ومشروباته صلى هللا عليه وسلم
 

 الباب األول
 ه كان يستعذب له من الماء صلى هللا عليه وسلمفي أن

ْقيا»عن عائشة قالت:   «.كان ي ْستعَذب  لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم الماء  من السُّ
 والسقيا: من أطراف الَحرَّة من أرض بني فالن.

 
 الباب الثاني 

 

 في اختياره الماء البائت صلى هللا عليه وسلم
عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى قومًا من األنصار يعود مريضًا، فاْسَتسَقى وجدوٌل 



ٌَ منه، فقال:  ، وإالَّ َكَرْعَنا إْن َكاَن ِعْنَدك م َماٌء َقد َباتَ »قري  « .ِفي َشنِّ
 انفرد بإخراجه البخاري.

 
 الباب الثالث

 في اختياره الماء البارد صلى هللا عليه وسلم
ن كان له رجل م»عن عبادة بن الوليد، عن جابر بن عبدهللا، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

مَّارة من جريد  «.األنصار ي ْبرد الماَء في َأْشجاب، أو على ج 
 «.أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يعجبه الحلو البارد»عن عائشة: 

 
 الباب الرابع

 في ذكر اآلنية التي كان يشرب منها صلى هللا عليه وسلم
عن عيسى بن َطْهمان )عن ثابت(، قال: أخرَج لنا أنس بن مالك َقدح خشَ غليظ م َضبََّ بحديد، فقال: 

 ى هللا عليه وسلم.يا ثابت، هذا قدح  رسول هللا صل
عن أنس )قال(: لقد َسقيت  رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم بهذا القدح الشراَب كله: الماء، والنبيذ، 

 والعسل، واللبن.
لى كان النبي ص»عن محمد بن إسماعيل قال: دخلت على أنس فرأيت في بيته قدحًا من خشَ، فقال: 

 «.هللا عليه وسلم يشرب فيه ويتوضأ
باس: أن صاحَ إسكندرية بعث إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقدح َقَوارير، فكان عن ابن ع

 يشرب منه.
 

 الباب الخامس
 في شربه اللبن صلى هللا عليه وسلم

 «.كان أحَ الشراب إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللبن»عن ابن عباس قال: 
َباِرْك َلَنا  َمن أْطَعَمه َّللاَّ  َطَعامًا َفْلَيق ل: الله مَّ »سلم: عن ابن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

ا ال َنْعَلم  ِفيه واْبِدْلنا ِبه َما هو َخْيٌر ِمنه، وَمْن َسَقاه َّللاَّ  َلَبنًا َفْلَيق ل: الله مَّ َباِرْك َلَنا ِفيه وِزْدنا ِمنه، فإنَّ 
َراِب َغْير ه  .  «ي ْجِزىء  ِمن الطََّعاِم والشَّ

 



 
 الباب السادس

 في شربه النبيذ، وصفة ذلك النبيذ صلى هللا عليه وسلم
ّي فيشربه غدوًة فيشربه بالعشّي، وننبذ له بالعشعن عائشة قالت: كنا َنْنبذ للنبي صلى هللا عليه وسلم 

 بالغداة.
 

 الباب السابع
 في شربه السويق صلى هللا عليه وسلم

ويق، »عن أنس قال:  كنت أسقي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم في هذا القدح اللبن، والعسل، والسَّ
 «.والنبيذ، والماء البارد

 
 الباب الثامن

 عليه وسلمفي كيفية شربه صلى هللا 
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستاك َعْرضًا، ويشرب مّصًا ويقول: هو »عن ربيعة بن أكثم قال: 

 «أَْهَنأ  وَأْمَرأ  
 

 الباب التاسع
 في تنفسه في اإلناء ثالثًا صلى هللا عليه وسلم

 «.كان النبي صلى هللا عليه وسلم يتنّفس في اإلناء ثالثاً »عن أنس قال: 
 .أخرجاه

رب من اإلناء ثالثًا.  والمعنى: كان يتنفس في الشُّ
ك م َفاَل َيَتَنفَّْس ِفي»وقد روى أبو قتادة عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال:   « .اإلَناءِ  إذا َشِرَب أَحد 

وبيان ما قلنا: ما َروى أنس بن مالك أنه رأى رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم َشرب جرعًة ثم قطع، ثم 
 مَّى ثم جرع، ثم قطع ثم َسمَّى ثم جرع، ثم قطع، ثالثًا حتى فرغ، فلما فرغ حمد هللا.سَ 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا شرب تنفس على اإلناء ثالث أنفاس، »عن ابن مسعود قال: 
 «.يحمد هللا على كل نَفس ويشكره عند آخرهن

 
 الباب العاشر



 عليه وسلم في شربه قاعدًا وقائمًا صلى هللا
أن النبي صلى هللا عليه وسلم شرب قاعدًا وقائمًا، وصلى حافيًا ومنتعاًل، وانصرف عن »عن عائشة: 
 «.يمينه وشماله

 
 الباب الحادي عشر

 في شربه بعد أصحابه إذا سقاهم صلى هللا عليه وسلم 

 

 م يسقي أصحابه. قالوا: يا رسول هللا، لو شربَت.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسل»عن أنس قال: 
ْرباً »قال:   « .َساِقي الَقْوِم آِخر ه ْم ش 

 
 الباب الثاني عشر

 في مناولته من عن يمينه صلى هللا عليه وسلم
ََ له من بئر في  عن أنس قال: دخل علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحلْبنا له من شاٍة داجن، وِشي

ابيٌّ عن يمينه، وأبو بكر عن يساره، وعمر ناحيًة، فشرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال الدار، وأعر 
 « .األْيَمَن َفاأَلْيَمنَ »عمر: أعِط أبا بكر، فناوله األعرابيَّ وقال: 

عن سهل بن سعد: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ تي بشراب فشرب منه، وعن يمينه أعرابي، وعن 
 « .أَتْأَذن  ِفي أْن أ ْعِطي َهؤ اَلِء؟»شياخ، فقال للغالم: يساره األ

 فتّله رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم في يد.« وهللا ال أوثر نصيبي منك أحداً »فقال: 
 الحديثان في الصحيحين. ومعنى تّله: ألقاه.

 أبواب: نومه صلى هللا عليه وسلم
 

 الباب األول
 أزواجه بالليلفي مسامرته صلى هللا عليه وسلم 

كان »عن عائشة قالت: حدَّث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومًا نساءه حديثًا، فقالت امرأة منهن: 
َرافة  «.الحديث حديَث خ 

َراَفة؟»فقال:  وَن َما خ   « .أَتْدر 
وه إلى اإلنس، فكان يح ثهم بما دكان رجاًل من ع ْذرة أَسرْته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرًا ثم َردُّ



 «.رأى فيهم من األعاجيَ، فقال الناس: حديث خرافة
 قال المصنف: ومن هذا الفن حديث أم َزْرع، وهو معروف.

 
 الباب الثاني

 في صعوده صلى هللا عليه وسلم ونزوله ليلة الجمعة
إذا و كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا كان الصيف  خرج من البيت ليلة الجمعة، »عن ابن عباس قال: 

 «.كان الشتاء نزل ودخل البيت ليلة الجمعة
 

 الباب  الثالث
 في وضوئه قبل النوم صلى هللا عليه وسلم 

 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو ج نَ غسل فرجه وتوضَأ »عن عائشة قالت: 
 «.وضوءه للصالة

 أخرجاه.
 

 الَباب  الّرابع
 في اكتحاله عند نومه صلى هللا عليه وسلم

ان إلثمد كلَّ ليلة قبل أن ينام، وكأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يكتحل با»عن ابن عباس: 
 «.يكتحل في كل عين ثالثة أميال

 
 الَباب  الخاِمس

 في صفة فراشه الذي كان ينام عليه بالليل صلى هللا عليه وسلم
كان ِضَجاع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي ينام عليه بالليل من أدم محشوًّا »عن عائشة قالت: 

 «.ليفاً 
 

 الَباب  الّسادس
 فيما كان يصنع إذا أتى الفراش صلى هللا عليه وسلم



أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا أتى فراشه في كل ليلة جَمع كفيه ثم َنفث فيهما وقرأ »عن عائشة: 
فيهما: }قل هو هللا أحد{ و }قل أعوذ برب الفلق{ و }قل أعوذ برب الناس{ ثم مسح بهما ما استطاع من 

 «.لى رأسه ووجهه وما َأْقبل من جسده، يفعل ذلك ثالث مراتجسده، يبدأ بهما ع
 أخرجاه.

ماواِت الله مَّ ربَّ ال»عن أبي هريرة: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال:  سَّ
َِّ والنََّوى، م َنزِّ  لِّ َشيٍء، َفاِلَق الَح ْبِع َوَربِّ اأَلْرِضيَن ق ْدًسا، َوَربَّ ك  ب وَر والف ْرَقان، ل  التَّْوَراةَ السَّ  واإلْنِجْيَل والزَّ

ل  َفَلْيَس َقْبَلَك َشيٌء، وأْنَت اآلِخر  فَلْيَس َبعْ  لِّ َشيٍء أْنَت آخٌذ ِبَناِصَيِته، أْنَت اأَلوَّ َدَك أعوذ  ِبَك مْن َشرِّ ك 
وَنَك َشيٌء ِاْقِض َعنِّي الدَّ َشيٌء وأْنَت الظَّاِهر  َفَلْيَس َفْوَقَك َشيٌء، وأْنَت الَباِطن  َفلَ  ْيَن وأْعِنِني ِمن ْيَس د 

 « .الَفْقرِ 
 

 الباب السابع
 في كيفية نومه، وما كان يقوله عند النوم صلى هللا عليه وسلم 

 

عن الَبراء بن عازب قال: كان رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه األيمن ثم 
ْهت  »قال:  ًة إلْيَك، ال َمْلَجَأ وْجِهي إلْيَك وألَجأت  َظْهِري إلْيَك، َرْغَبًة وَرْهبَ الله مَّ إنِّي َأْسَلْمت  َنْفِسي إلْيَك وَوجَّ

 « .وال َمْنَجى ِمْنَك إال إلْيَك، آَمْنت  ِبِكَتاِبَك الذي أْنَزْلَت وَنِبيَِّك الذي أْرَسْلتَ 
 . «الِفْطَرةِ َمن َقاَله نَّ ثمَّ َماَت من َلْيَلِته َماَت َعَلى »وقال النبي صلى هللا عليه وسلم: 

لذي الَحْمد  ِد ا»عن حذيفة بن اليمان قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أخذ مضجعه قال: 
ور    « .أْحَياَنا َبْعَد َما أَماَتَنا وإلْيِه النُّش 

 
 الباب الثامن

 في ما كان يقوله إذا استيقظ صلى هللا عليه وسلم
َدَما أَماَتَنا الَحْمد  ِد الذي أْحَياَنا َبعْ » عليه وسلم إذا استيقظ قال: عن أبي ذر قال: كان رسول هللا صلى هللا

ور    « .وإلْيِه النُّش 
عن ابن عباس: أنه بات عند خالته ميمونة، فنام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى )إذا( انتصف 

شر اآليات الخواتم بيده، ثم قرأ العالليل أو قْبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ فجعل يمسح النوَم عن وجهه 
 من سورة آل عمران، ثم توضأ وقام يصلي.



رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في سفر فقلت: اَلْرمقنَّ الليلة كيف »عن شمر بن عطية قال: 
صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فلما صلى العشاء اضطجع فنام َهِويًّا من الليل ثم استيقظ فنظر 

 في السماء فقال: }ربَّنا ما خلقت هذا باطاًل{ إلى قوله: }إنك ال ت ْخلف الميعاَد{ .
 

 الباب التاسع
 في أنه تنام عيناه وال ينام قلبه صلى هللا عليه وسلم

 عن عائشة قالت: قلت: يا رسول هللا، أتنام قبَل أن ت وِتر؟
 « . م  َقْلِبيَيا َعاِئَشة ، إن َعْيَنيَّ َتَناَمان واَل َيَنا»قال: 

 

فإن قال قائل: إذا كان نومه يساوي نوَمنا في انطباق الجفن وعدم السماع، حتى أنه نام عن الصالة فما 
 أيقظه إال َحرُّ الشمس، فما َوْجه الَفْرق؟

 فقد أجاب عنه ابن عقيل، فقال: النوم  يتضمَّن أمرين:
 ركنا فيه.أحدهما: راحة الجسد، وهو الذي يشا

الثاني: غفلة  القلَ. وَقْلب ه كان متيقظًا سليمًا من األحالم، م تلقيًا للوحي في المنام، متفكرًا في المصالح 
على مثل ما يكون المتنبِّه، فما َيْغفل قلب ه بالنوم عما وِضع له، وقد كان ي ْغَشى عليه عند نزول الوحي 

تفض وضوءه، وهو كان في تلك الحالة حافظًا محفوظًا ويستطرح، وهي حالٌة لو أصابت بعَض أمته ان
من َغَلبات الطبع واسترخاء مخارج الحَدث، فهو غائَ عنا حينئذ بحال. فاهلل سبحانه يسيِّر إليه ما 

 يشاء.
 وأّما نوم ه حتى طلعت الشمس، فله وجهان:

 مه الماء حتى تيمم.أحدهما: أنه أريد بذلك أن َيْشرع ما يتعبَّد به ويسهو وَيغفل. وهذا كإعدا
ه من المعارف عطَّلته عن القيام بحقوق الظواهر،  والثاني: أن يكون ذلك جَرى النكشاف علوم تخصُّ

 الشتغال الباطن بأدب التلقِّي، كما قال من َمَلكه ذْكر  محبوبه:
 فوهللا ما َأْدِري إذا ذكرت ها

 أِثْنَتْيِن صليت  الِعَشا َأْم ثمانَيا
 ت القلوب ت خلُّ باألعمال )و( األركان.وما زالت م همَّا

 
 الباب العاشر



 في ذكر بعض مناماته صلى هللا عليه وسلم
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا صّلى صالَة الغداة َأْقبل علينا بوجهه »عن َسم رة بن جندب قال: 

ها« هل رأى أحٌد منكم الليلَة رؤيا؟»فقال:   أن عليه، فيقول فيها ما شاء هللا فإن كان أحٌد رأى رؤيا َقصَّ
 يقول.

ْؤَيا؟»فسأَلنا يومًا فقال:   «َهْل َرَأى َأَحٌد ِمْنك م اللَّْيَلَة ر 
 قلنا: ال. 

 

َلْين أَتَياِني فَأَخَذا ِبَيِدي فَأْخَرَجاِني إلى َفَضاٍء أْو أْرٍض م ْسَتِوَيٍة، فمَّرا ِبي»قال:  َعَلى  لكنِّي َرَأْيت  اللْيَلَة َرج 
ٍل، وإذا قَّه حتَّى َيْبل َغ َقَفاه َرج  ، ثم ي ْخِرَجه آَخَر َقاِئٌم َعَلى َرْأِسه ِبَيِده َكلوٌب ِمن َحِدْيد، َفي ْدِخل ه ِفي ِشْدِقه َفَيش 

ْدِق. فهو َيْفَعل  َذِلَك ِبه  « .َفي ْدِخَله ِفي ِشْدِقه اآلَخَر، وَيْلَتِئم هذا الشِّ
: َما َهذا؟» ْلت   «َفق 
ٌل َقاِئٌم ِبَيِده ِفْهٌر أو َصْخَرٌة فَيشْ َقاال: اْنَطِلق. فا» ٌل م ْسَتْلق َعَلى َقَفاه، وَرج  َدخ  ِبَها ْنَطَلْقت  َمَعه َما، فإذا َرج 

ه َكَما كان، فَيْصَنع  ِمْثل  َذلك َذه َعاَد َرأس  ََ لَيْأخ  ، فإذا َذَه  « .َرْأَسه فيتَدْهَده الَحَجر 
: ما هذا؟ َقااَل: اْنَطِلقْ »  « .َفق لت 
َما، فإذا َبْيٌت َمْبِنيٌّ َعَلى ِبَناِء التَّنُّوِر أْعاَله َضيٌِّق وأْسَفل ه واِسٌع، ت وَقد  َتْحت ه َنا» ، ِفيه ِرَجاٌل رٌ فاْنَطَلْقت  َمَعه 

وا أن َيْخر جوا، فإذا َخَمَدْت َرَجعوا فيها  « .وِنَساٌء عَراةٌ، فإذا أْوِقَدْت اْرَتَفعوا، حتَّى َكاد 
: ما»  « .هذا؟ قاال: اْنَطِلقْ  فقلت 
ٌل َبْيَن َيَدْيه ِحَجاَرٌة، في ْقبل  الرَّج ل  ا» ٌل وَعَلى َشاِطىِء النَّْهِر َرج  ذي ِفي لفاْنَطَلْقت  فإذا َنْهٌر ِمن َدٍم ِفيه َرج 

 لك به.ل  ذالنَّهِر فإذا َدَنا لَيْخر َج َرَمى الرَّج ل  في ِفْيه َحَجرًا َفَرَجَع إلى َمَكاِنه، َفهو َيْفعَ 
 « .فقلت: ما هذا؟ قاال: اْنَطِلقْ 

« ٌَ ٌل َقِرْي ، وإذا َرج   فاْنَطَلْقت  فإذا َرْوَضٌة َخْضَراء  ِفيها َشَجَرٌة َعِظْيَمٌة، وإذا َشْيٌخ في أْصِلها َحْوَله ِصْبَيان 
َجَرة فأْدَخالنِ  ها وَيْسَعى َحْوَلَها، َفَصِعدا بي في الشَّ اَلِني َدارًا( هي أْحَسن  ي َدارًا )ثم أْدخَ منه َحْوَله َناٌر َيح شُّ

يوٌخ وَشَبابٌ  ، فيها ش   « . وأْفَضل 

 

ْفت َما ِبَي اللْيَلة، َفاْخِبَراِني َعمَّا َرأَ » . َقااَل: َنَعمْ فقلت  لهما: إنَّك َما َطوَّ  « .ْيت 
 



ب  الِكْذَبَة فت ْحَمل  َعْنه حتَّى َتْبل َغ اآلَفاَق، فهو ي ْصَنع  » ل  الذي َرأْيَت فإنَّه َكذَّاٌب ي َكذِّ به ما  أما الرَّج ل  األوَّ
 « .َرَأْيَت إلى َيْوِم الِقَياَمِة، ث مَّ َيْصَنع  َّللاَّ  به َما َشاءَ 

ٌل آَتاه َّللاَّ  َتَباَرَك وَتَعاَلى الق ْرآن  َفَناَم عنه باللْيِل وَلْم يعْ وأما الرَّج ل  الذي َرأَ » َمْل ِبَما ِفيه ْيَت م ْسَتْلِقيًا َفَرج 
 « .بالنََّهاِر، فهو ي ْفَعل  به ما َرأْيَت إلى َيْوِم الِقَياَمةِ 

َواِني» َناة  والزَّ  « .وأما الذي رَأْيَت في التَّنُّوِر فه م الزُّ
َباوأما »  « .الذي َرَأْيَت في النَّْهِر فآِكل  الرِّ
ْبَيان  الذيَن َحْوَله فأْواَلد  » ، وأمَّا الصِّ ( الذي َرَأْيَت في أْصِل الَشَجَرِة فهو إْبَراِهْيم  الَخِلْيل  ْيخ  « لنَّاسِ اوأما )الشَّ
. 
َها َفَذاَك َماِلكٌ »  . «َخاِزن  النَّاِر وِتْلَك النَّار   وأما الرَّج ل  الذي َرَأْيَت يوِقد  النَّاَر وَيح شُّ
َهَداءِ » ار  اأَلْخَرى َفَدار  الش  ار  التي َدَخْلَت أوَّاًل َفَدار  َعامَِّة الم ْؤِمِنيَن. وأمَّا الدَّ  . «وأما الدَّ
َحابِ » . ث مَّ َقاال ِلي: اْرَفْع َرْأَسَك، فإذا َكَهْيَئِة السَّ : َفقَ  وأَنا ِجْبِرْيل، وهذا ِمْيَكاِئَيل  اال: وِتْلَك َدار َك. َفق لت 

 « .َدَعاِني أْدخ ل  َداِري. فقاال: إنَّه َقْد َبِقي َلَك َعَمٌل َلْم َتْسَتْكِمل ه، َفَلْو َقْد اْسَتْكَمْلَته َلَدَخْلَت َداَركَ 
 أخرجاه.

ث قال:  ِني أ ِتْيت  ِبَقَدٍح ٌم َرَأْيت  َبْيَنا أَنا َنائِ »عن سالم عن أبيه، قال: كان النبي صلى هللا عليه وسلم يحدِّ
 « .َفَشِرْبت  ِمْنه حتَّى إنِّي أَرى الرِّيَّ َيْخر ج  ِمن أْظَفاِري، ث مَّ أ ْعَطْيت  َفْضِلي ع َمرَ 

لَت ذلك يا رسول هللا؟  قالوا: ما أوَّ
 « .الِعْلم  »قال: 

 أخرجاه. 

 

وَن  َبْيَنا َأنا َناِئٌم َرَأْيت  النَّاَس »بي سعيد الخدري قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن أ ي ْعَرض 
وَن َذِلَك، وع ِرَض َعَلّي ع َمر  ْبن  الَخطَّاِب وَعلَ  ْيه َقِمْيٌص َعَليَّ وَعَلْيِهم ق م ٌص ِمْنَها َما َيْبل غ  الثَّْدَي وِمْنَها ما د 

رُّه  « .َيج 
لت ذلك يا رسول هللا؟  قالوا: فما أوَّ

ين»قال:   « .الدِّ
 أخرجاه.

م أبو َبْكٍر رأيت  النَّاَس م ْجَتِمِعْيَن في َصِعْيٍد، َفَتقَ »عن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  دَّ
يًا أَخَذَها ع َمر  فاْستَ  َفَنَزَع َذن وبًا أْو َذن وَبْين، وفي َنْزِعه َضْعٌف، وَّللاَّ  َيْغِفر  له، ث مَّ  َحاَلْت َغْربًا، َفَلْم أَر َعْبَقرِّ



 « .في النَّاس َيْفِري َفِريَّه، حتَّى َضَرَب النَّاس  ِبَعَطن
 

 أخرجاه.
أ  إلى َرَأةٌ َتَتَوضَّ َبْيَنا َأنا َناِئٌم َرَأْيت ِني ِفي الَجنَِّة، فإذا امْ »عن أبي هريرة، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

؟ قالوا: ِلع َمَر. َفَذَكْرت  َغْيرَتَك، َفَولَّْيت  م ْدِبراً  : ِلَمْن هذا الَقْصر  َِ َقْصِر َفق لت   . «َجاِن
 فبكى عمر وقال: أو عليك أغار يا رسول هللا.

ْوٍد م َخاِلط  »عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:  ا َغَنٌم ع ْفٌر، هرأيت  كأنِّي َأْنَزع  َعَلى َغَنٍم س 
ْلَو ذَ إذ َجاَء أبو َبْكٍر فَنَزَع َذن وبًا أو َذنوَبْين، وفي َنْزِعه َضْعٌف، وَيْغِفر  َّللاَّ  أَلِبي َبْكٍر، إذ َجاَء ع َمر  فَأخَ   الدَّ

اء ، َفَلْم أَر َعْبَقِريًّا َيْفِري َفِريَّه  « .فاْسَتَحال َغْربًا فأْرَوى النَّاَس وَصَدر  الشَّ
ْفَر إْخَوان ه م من هذ»قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ف ، وأنَّ الع  وَد الَعَرب  لت  أنَّ الَغَنَم السُّ ه فأوَّ

 « . األعاِجم  

 

ْقَبَة ْبِن َراِفٍع، ف»عن أنس: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  أ ِتْيت  بَتْمٍر َرأيت  َكَأنِّي اللْيَلَة في َداِر ع 
نْ  ْفَعَة ِفي الدُّ لت  أنَّ لَنا الرِّ  « .ابَ َيا والَعاِقَبَة ِفي اآلِخَرِة، وأنَّ ِدْيَنَنا َقْد طَ مْن َتْمِر اْبِن َطاٍب. فأوَّ

ْمٍر َفَعَجْمت ها ِفي َرأْيت  َكَأنِّي أ ِتْيت  ِبِمْكَيَلِة تَ »عن جابر بن عبدهللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
 « .َواًة َفَلَفْظت هاَفَعَجْمت ها، فَوَجْدت  ِفيها نَ َفِمي َفَوَجَدت  ِفيها َنَواًة آَذْتِني، َفَلَفْظت ها، ث م أَخْذت  أْخَرى 

 فقال أبو بكر: َدْعني فألْعبرها.
 « .اْعب ْرَها»فقال: 

قال: هو جيشك الذي بعثَت، َيْسلمون ويغنمون، فيلَقْون رجاًل َفيْنشدهم ذمتك َفَيدعونه، ثم َيلَقْون رجاًل 
 ذمتك فيَدعونه. فينشدهم ذمتك فيَدعونه، ثم َيْلقون رجاًل فينشدهم

 « .َكذلَك َقاَل الَمَلك  »قال: 
عن ابن مسعود قال: أكَرْيَنا الحديَث ذات ليلة عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ثم َغَدْونا عليه فقال: 

، والنَِّبيُّ ولْيَس بِ ع ِرَضْت َعَليَّ األْنِبَياء  اللَّْيَلة بأ َمِمها، َفَجَعَل النَِّبيُّ َيم رُّ وَمَعه الثَّاَلَثة، والنَّ » يُّ وَمَعه النََّفر 
: َمْن َهؤاَلِء؟ ق ْلت  ْبك َبًة ِمن َبِني إْسَراِئْيَل، فأْعَجب وِني فق  ل: اَمَعه أَحٌد، حتَّى مرَّ م وَسى ْبَن ِعْمراَن وَمَعه ك 

وَك م وَسى َمَعه َبن و إْسَراِئْيلَ   « .أخ 
: أْيَن أمَِّتي؟ َفِقْيل ِلي: اْنظ  » وه الرَِّجاِل.فق لت  دَّ ِبو ج  َراب  َقْد س  َفِقيل لي:  ْر َعْن َيِمْيِنَك. َفَنَظْرت  فإذا الظِّ

: َيا َربِّ َرِضْيت    « .َأَرِضْيَت؟ قلت 



 
لوَن الَجنَّة ِبَغْير ِحَسابٍ »  « . فقْيَل، إنَّ َمع َهؤاَلِء َسْبِعيَن ألفًا َيْدخ 

 

ْبِعيَن َفاْفعَ »فقال النبي صلى هللا عليه وسلم:  فإن ل وا، ِفَداك م َأِبي وأ مِّي إْن اْسَتَطْعت م أْن َتك ون وا مَن السَّ
ونَ  ْرت م فكون وا مْن أْهِل األ ف ِق، فإنِّي َقْد َرأْيت  َناسًا َيَتَهاَوش  َراِب، فإْن قصَّ ْرت م فك ون وا مْن أْهِل الظِّ  « .َقصَّ

 فقال ع كَّاشة بن ِمْحَصن فقال: ادع هللا لي يا رسول هللا أن يجعلني من السبعين. فدعا له.
ْبِعيَن اأَلْلِف؟ َمْن َتَرْونَ »قال: ثم تحدثنا فقال:   «َهؤاَلِء السَّ

 )فقلنا(: قوٌم وِلدوا في اإلسالم ثم لم يشركوا باهلل شيئًا حتى ماتوا.
 وَعَلى َربِِّهم ه م الذيَن ال َيْكَتووَن وال َيْسَتِرق ون وال َيَتطيَّرونَ »فبلغ ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: 

لونَ   « .َيَتَوكَّ
 َنا.أكرْيَنا: بمعنى أَطلْ 

راب: صغار الجبال.  والظِّ
 ويتهاوشون: َيْدخل بعضهم في بعض.

ِضَع َبْيَنا أَنا َناِئٌم إْذ أوِتْيت  َخَزاِئَن األْرضِ »عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   َفو 
ٍَ َفَكب َرا َعَليَّ وأَهمَّاِني. فأ ْوِحَي إليَّ  َما َفَنَفْخت ه مَ ِفي َيَديَّ ِسَواَراِن مْن َذَه َما الكذَّاَبْيِن أْن أْنف ْخه  ْلت ه  ا َفَطاَرا فأوَّ

َ  الَيَماَمةِ  َ  َصْنَعاَء وَصاِح  « .اللََّذْيِن أنا َبْيَنه َما، َصاِح
َنَة ن الَمديْ َرأْيت  اْمرأة  َسْوَداَء َثاِئَرَة الرَّأِس َخَرَجْت مِ »عن سالم عن أبيه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

ْحَفة    « .حتَّى َقاَمْت ِبَمِهْيَعَة، فَأّوْلت  أنَّ وَباَء الَمِدْيَنِة ن ِقَل إلى َمْهيَعَة وهي الج 
ْنَيا حتَّى َبْينا أنا َناِئٌم أ ْعِطْيت  َمفاِتْيَح َخَزائِ »عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ِن الدُّ

ِضَعْت ِفي َكفِّي  « . و 

 

: يدخل على أم حَرام بنت مْلحان فتطعمه، وكانت عن أنس قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
تحت ع بادة بن الصامت، فدخل عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومًا فأطعمته، ثم جلست تفلِّي 

 رأسه، فنام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 ثم استيقظ وهو يضحك )قالت(: فقلت: يا رسول هللا، ما يضحكك؟

وا َعَليَّ غ َزاًة في َسِبْيِل هللا َيْرَكب وَن َثَبَج هذا الَبْحِر م ل وكًا على األِسرَّة أوَناٌس ِمن أ مَّ »قال:  ِمْثَل  ِتي ع ِرض 



 « .الم لوِك َعَلى األِسرَِّة. َشكَّ أيُّه َما َقال
 فقلت: يا رسول هللا، أدع هللا أن يجعلني منهم.

 
 « .أْنِت ِمْنهم»قال: 

وَل هللا؟»ظ وهو يضحك. فقلت: ثم وضع رأسه فنام، ثم استيق  «ما أْضَحَكَك يا َرس 
وا َعَليَّ غزاًة في سبيل هللا. َكَما َقاَل ِفي األ وَلى»قال:   « .َناٌس ِمْن أمَِّتي ع ِرض 

 قالت: فقلت: ادع هللا أن يجعلني منهم.
ِلينَ »قالت:   « .أنِت من األوَّ

رعت عن  دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. فركبْت أمُّ ِحَرام البحر في زمن معاوية، فص 
عن عبد الرحمن بن َسمرة قال: خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوٍم ونحن في مسجد 

 « .إنِّي َرَأْيت  اللْيَلَة َعَجباً »المدينة، قال: 
 قالوا: وما هو يا رسول هللا؟

اًل ِمن أمَِّتي َقد اْحَتَوَشْته الشَّ »قال:   « .ْيِنهمَياِطين  َفَجاَءه ِذْكر  هللا َعزَّ وَجلَّ فَخلََّصه من بَ رأْيت  َرج 
 . «وَرَأْيت  َرج اًل من أمَِّتي اَحَتوَشْته َماَلِئَكة  الَعَذاِب َفَجاَءْته َصالت ه َفاْسَتْنَقَذْته من أْيِدْيِهم»
لََّما وَرَد َحْوًضا م ِنع»  « .زَواه ، َفَجاَءه َصْوم  رَمَضاَن َفَسَقاه وأَ ورأيت  رج اًل من أمَِّتي َيْلَهث  َعَطشًا ك 
، َفَجاَءه اْغِتَساَله من ال» لََّما َدَنا ِمن َحَلَقٍة ر دَّ َناَبِة فأَخَذ جَ ورأيت  رج اًل من أ مَّتي والنَِّبيُّوَن ق ع وٌد َحَلقًا َحَلقًا ك 

 « . ِبَيِده وأْجَلَسه إَلى َجْنِبي

 

اًل ِمْن أمَِّتي ِمْن بْيِن َيَدْيه ظ ْلَمٌة، ومن َخْلِفه ظ ْلَمٌة، وعن َيِمْيِنه ظ ْلَمٌة. وعْن ِشَماِله ظ ْلَمةٌ » ومن  ،ورأيت  َرج 
« َقَذاه من الظُّلَمة وأْدَخاَله النُّورَ نْ َفْوِقه ظ ْلَمٌة، ومْن َتْحِته ظ ْلَمٌة، وهو م َتَحيٌِّر ِفيها، َفَجاَءه َحجُّه وع ْمَرت ه فاْستَ 

. 
لِّم وه كَ  ورأيت  رج اًل من أمَِّتي ي َكلِّم  الم ؤِمنيَن وال ي َكلِّموَنه َفَجاَءْته ِصَلة  الرَِّحِم َفَقالت: يا َمْعَشَر الم ؤِمنيَن،»

وه  « .َفإنَّه كاَن َواِصاًل ِلَرِحِمه. فَكلِّم وه وَصاَفح 
َلى ِمن أمَِّتي َيتَِّقي َوَهَج النَّار وَضَرَرها ِبَيِده َعن َوْجِهه، فَجاَءْته َصَدَقت ه َفَصاَرْت ِسْترًا عَ ورأيت  رج اًل »

 « .َرْأِسه وِظالًّ َعَلى َوْجِهه
َباِنَية  مْن ك لِّ َمَكاٍن َفَجاَءه َأْمر ه بالَمْعروِف وَنْهي ه عن» لم ْنَكِر فاْسَتْنَقَذاه ا ورأيت  َرج اًل من أمَِّتي قد أَخَذْته الزَّ

 « .مْن أْيِديِهم وأْدَخاَله في َماَلِئَكِة الرَّْحَمِة َفَصاَر َمَعه م



 
ل ِقه فأَخَذ ِبَيِده َفأ» ْكَبَتْيه َبْيَنه وَبْيَن هللا ِحَجاٌب، َفَجاَءه ح ْسن  خ  ْدَخَله ورأيت  َرج اًل من أمَِّتي َجاِثًيا َعَلى ر 

 « .َعَلى هللا َعزَّ وَجلَّ 
َجَعَلها ورأْيت  َرج اًل من أمَِّتي َقْد َهَوْت َصِحْيَفت ه ِقبَل ِشَماِله، َفَجاَءه َخْوف ه مَن هللا َتَعاَلى َفأَخَذ َصِحْيَفَته فَ »

 « .في َيِمْيِنه
، َفثَ » َغار   « .لوا ِمْيَزاَنهقَّ ورأْيت  َرج اًل من أمَِّتي َخفَّ ِمْيَزان ه، َفَجاَءْته َأْفَرَطاه، َيْعِني أْواَلَده الصِّ
 .  «ورأْيت  َرج اًل من أمَِّتي َعَلى َشِفيِر َجَهنََّم، َفَجاَءه َوَجل ه ِمَن هللا َتَعاَلى فاْسَتْنَقَذه ِمن َذلك»

 

ْعَفة  » راِط ي ْرِعد َكَما ت ْرِعد السَّ ْسن  َظنِّه في ِرْيٍح َعاِصفٍ وَرأْيت  َرج اًل من أمَِّتي َقاِئًما َعَلى الصِّ ، فَجاَءه ح 
َراطِ  َن َرْوَعَته وَمَضى َعَلى الصِّ  « .باهلل َفَسكَّ

ه َعَلى وَرأْيت  َرج اًل من أمَِّتي َيْحب و أْحَيانًا وَيَتَعلَّق  أْحَيانًا، َفَجاَءْته َصاَلت ه َعَليَّ َفأَخَذْت ِبَيِده َفأَقاَمتْ »
راِط وَمَضى  « .الصِّ

وَنه، َفَجاَءْته َشَهاَدة  أْن اَل اله إالَّ َّللاَّ   ورأْيت  » لَِّقْت األْبواب  د   َرج اًل من أمَِّتي اْنَتَهى إَلى أْبَواِب الَجنَِّة َفغ 
 « .َفَفَتَحْت األْبَواَب وأْدَخَلْته الَجنَّةَ 

 أبواب ِطبِّه صلى هللا عليه وسلم
 

 الباب  األول
 مفي كثرة أمراضه صلى هللا عليه وسل

َ  من فقهك، أقول: زوجة  رسول هللا صلى هللا عليه  عن هشام قال: كان ع ْروة يقول لعائشة: ال أَْعج
َ  ِمْن  َ  من ِعْلمك بالشعر وأيام الناس، أقول: ابنة أبي بكر، ولكن أَْعج وسلم وابنة  أبي بكر. وال أَْعج

َ  ِعْلمك بالطِّ
رب من ِقيمًا في آخر عمره، فكانت َتْقَدم عليه وفود  العكان سَ »فقالت: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 «.كل َوْجه َفَتْنعت  األنعاَت، فكنت أعالجها، فِمْن َثمَّ 
 

 الباب الثاني
 في أنه سحر صلى هللا عليه وسلم



ريق يقال له َلبيد بن »عن عائشة قالت:  َسحر رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم يهوديٌّ من يهود بني ز 
 . «، حتى كان رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم يخيَّل إليه أنه َيْفعل الشيَء وما يفعلهأَْعصم

 

َيا »حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم دعا. ثم قال: »قالت: 
َخر  ِعْنَد آلَعاِئَشة  أَشَعْرِت أنَّ َّللاََّ أْفَتاِني ِفْيَما اْسَتْفَتْيت ه ِفيه؟ َجاَءِني َرج الِن َفَجَلس أَحد ه َما ِعْنَد َرأِسي وا

ِل؟ قال: َمْطبوٌب. قال: وَمْن َطبَّه؟ قال: َلِبيْ  ، َفَقال الذي عْنَد ِرْجَليَّ للذي ِعْنَد َرأِسي: ما َوَجع  الرَّج   د  ِرْجَليَّ
ّف َطْلَعٍة َذَكٍر. قال: فأين هو؟ قال: في  ْبن  األْعَصِم. قال: في أيِّ َشيٍء؟ قال: في م ْشٍط وم َشاَطٍة وج 

 « .وانِبْئِر ذر 
، َلكأنَّ ماَءَها َيا َعاِئَشة  »قال فأتاها رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم في ناٍس من أصحابه، ثم جاء فقال: 

َياِطينِ  ؤوس  الشَّ  « .ن قاَعة  الِحنَّاِء وأنَّ َنْخَلَها ر 
 قلت: يا رسول هللا. أفال نقتله؟

 « .أ ِثيَر َعَلى النَّاِس شرًّاال أمَّا أنا َفَعاَفاِني َّللاَّ ، وَكِرْهت  أن »قال: 
 قالت: فأمر بها فدفنت.

 أخرجاه.
 

 الباب الثالث
 في ذكر حجامته صلى هللا عليه وسلم

احتجَم رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم وهو م ْحرم في رأسه، من صداع كان به أو »عن ابن عباس قال: 
 «.شيء كان به

 أخرجاه.
 عليه وسلم يحتجم ثالثًا؛ واحدًة على كاهله واثنتين على كان رسول هللا صلى هللا»عن أنس قال: 

 «.األْخدعين
 الكاهل: موصل العنق في القلَ.

 واألخدعان: عرقان في العنق.
يه أمَّ م غيث»عن ابن عمر:   .«أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يحتجم في رأسه. ويسمِّ

ام فقال احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، َحَجمه : »عن أنس بن مالك: أنه سئل عن َكْسَ الحجَّ
َداَوْيت م إّن أْفَضَل ما تَ »أبو طيبة، فأَمر له بصاعين من طعام وكلَّم أهَله فوضعوا عنه من َخراجه، وقال: 



 « .ِبه الِحَجاَمة  
 «. أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احتجم وهو م ْحرٌم بَمَلل على ظهر القَدم»عن أنس: 

 

ام أجره»عن علَي:   «.أن النبي صلى هللا عليه وسلم احتجم وأَمرني أن أ عطي الَحجَّ
 «.دى وعشرينأن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإح»عن أنس: 

 
 الباب  الرابع

 في تداويه بالحناء صلى هللا عليه وسلم
كنت أْخدم رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم فما كانت تصيبه َقْرحة، وال نكبٌة إال أمرني »عن سلمى قالت: 

 «.أن أضع عليها الحناء
 أبواب نكاحه صلى هللا عليه وسلم

 
 الباب األول

  عليه وسلمفي تحبيَ النساء إليه صلى هللا
ِعلَ »عن أنس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  َ  والنَِّساء  وج  ْي ْنَيا الطِّ ََ إليَّ مَن الدُّ بِّ ْت ق رَّة  ح 

اَلةِ   « .َعْيِني في الصَّ
 إلقامة العذر وبراءة النفس من« ح بَ إلّي من الدنيا»قال ابن عقيل: إنما قال صلى هللا عليه وسلم: 

 إلى َمحبَّة الدنيا بمجرد االختيار.االنتماء 
 لظهور آثاٍر من العبودية بها يظهر ما ال يظهر في سائر العبادات.« وجعلت قرة عينه في الصالة»

 قال المصنف: وهذا الكالم ال أرتضيه ألن مضمونه وضع فيما غير ه أْصَلح، فأنا معذور.
بَِّ( فيه لينسخ حال ه غيَره. وأمّ وإنما الصواب أْن يقال: إنه لمَّا َعظََّم من التناسل  دين )ح  ا إليجاد الموحِّ

يَ فإنه من األدب في خدمة الحق ولقاء الَخْلق. وأما الصالة فإنها لّما كانت في الدنيا ن سبت إليها.  الطِّ
 

 الباب الثاني
 في ذكر أزواجه وعددهن صلى هللا عليه وسلم

َويلد.ــــ أول أزواِج رسول هللا صلى هللا عليه وسل 1  م خديجة بنت خ 



وقد سبق ذكر  تزويج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بها. وتوفيت بعد أن مضى من النبوة سبٌع، وقيل: 
 َعْشر، قبل أن ت ْفرض الصلوات الخمس. 

 

صدائقها.  ْهدي إلىولم ينكح غيَرها حتى ماتت، وكانت ت ْنفق عليه، وكان يكرمها بعد موتها كثيرًا وي  
ْسَن »ودخلت عليه أم أزفر ماشطة خديجة فأكَرمها وقال:  هذه َكاَنْت َتْغَشاَنا ِفي َعْهِد َخِدْيَجَة، وإّن ح 

 « .الَعْهِد ِمَن اإلْيَمانِ 
ل إّن مَ »عن عبد الرحمن بن زيد قال: إن آَدم عليه السالم ذكَر محمدًا صلى هللا عليه وسلم فقال:  ا ف ضِّ

َ  الَبِعْيِر أن َزْوَجَته كاَنْت َعْونًا له ِفي ِدْيِنه، وكاَنْت َزْوَجِتي َعْونًا لي َعَلى الَخِطيْ ِبه عَ  « َئةِ َليَّ اْبِني َصاِح
. 

 قال المصنف: يشير إلى خديجة عليها السالم.
 وسيأتي هذا الحديث مرفوعًا في فضله على األنبياء.

ها، ــــ َسْوَدة بنت َزْمعة. كانت تحت السَّ  2 ْكران بن عمرو، فأسلَما وهاَجرا إلى أرض الحبشة، فمات زوج 
وجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهاَجر بها، فلما كبرت أراد طالقها فسألته أن ال يفعل وجعلت  فتزَّ

 ليلتها لعائشة.
ى بها وهي نَ ــــ عائشة بنت أبي بكر. تزّوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهي بنت ست سنين، وب 3

 بنت ِتْسع، ولم ينكح ِبْكرًا غيَرها. وبقيت معه تسَع سنين.
َذافة، وهاجرت معه إلى المدينة فمات عنها، فتزّوجها  4 َنيس بن ح  ــــ حفصة بنت عمر. كانت عند خ 

ها نرسول  هللا صلى هللا عليه وسلم، ثم طلقها تطليقًة، فقال له جبريل: إن هللا يأمرك أن تراِجع حفصة فإ
 صوَّامة. فراَجعها.

 وقيل: إنما َهمَّ بطالقها ولم يفعل.
ــــ أ م َسَلمة واسمها هند بنت أبي أ مية، واسمه سهل، كانت عند أبي سلمة فهاجر بها إلى أرض الحبشة  5

 وتوفي سنة أربع، فتزوَّجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
رَ ــــ أ م َحبيبة: واسمها َرْملة بنت أبي سفي 6  ان، كانت عند ع بيد هللا بن جحش، هاجرا إلى الحبشة فتنصَّ

ْمري إلى النجاشي ليزوجها إياه،  ع بيد  هللا، فبعث رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم عمرو بن أ مية الضَّ
َلت خالَد بن سعيد بن العاص فزوَّجها إياه.   فوكَّ

 



 ــ زينَ بنت جحش: كانت عند زيد بن حارثة فطلَّقها، فتزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.ــ 7
ــــ زينَ بنت خزيمة: كانت عند الطفيل بن الحارث فطلَّقها، فتزوجها أخوه َعبدة بن الحارث، فق تل  8

 عنها يوم َبْدر شهيدًا، فتزوجها رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم.
 
رية بنت الحارث: أصابها رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم في غزوة الم ْصَطلق، وكانت قد وقعت ــــ ج وي 9

 في َسهم ثابت بن قيس فكاتبها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقضى كتابَتها وتزوجها.
َيي. ق تل زوجها ِكنانة بن الربيع يوَم خيبر، فسَباها رسول  هللا صلى هللا 10 عليه وسلم  ــــ صفية بنت ح 

 واصطفاها لنفسه، فأسلمت فأعتقها وجعل ِعْتقها صداقها.
ــــ ريحانة بنت زيد. َسَباها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بني النضير فأعتقها وتزوَّجها ويقال:  11

 كان يطأها بِمْلك اليمين ولم يعتقها.
اتت ه وسلم بَسِرف، وقدَّر هللا تعالى أنها مــــ ميمونة بنت الحارث. تزوجها رسول هللا صلى هللا علي 12

 في المكان الذي بنى بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه.
وتزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جماعة من النساء ولم يدخل بهن منهن: الِكاَلبية. فمنهم َمْن 

 يسميها فاطمة، ومنهم من يسميها َعْمرة، ومنهم من يقول العالية.
نهن: أسماء بنت النعمان، وَقِتيلة بنت قيس، ومليكة بنت كعَ، وأم شريك، وَخْولة، وَشراف، وليلى وم

 بنت الحطيم، والِغَفارية.
 وقد خطَ جماعًة فلم يتم النكاح.

 «.التَّْلقيح»وفيما ذكرنا خالف وقد ذكرته في كتاب 
 وقد ع رض عليه نسوة فأَبى.

 
 الباب  الثالث

  عليه وسلمفي ذكر سراريه صلى هللا
ية. رِّ  مارية القبطية: بعث بها الم َقوقس، ريحانة بنت زيد، التي ذكرناها في أزواجه. وقد قيل إنها كانت س 

ْبى، وجارية وهبتها  وقال أبو ع بيدة: كانت له أربع َسراري، مارية، وريحانة، وأخرى جميلة أصابها في السَّ
َ  بنت حجش.   له زين

 



قال أبو الوفاء بن عقيل: استكثار  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من النساء وزيادته على ما أبيح ألمته: 
 دليل على أنه َيْبِن لنفسه ناموسًا، ولو أراد الناموَس الشتغل بالتعبُّد عن النساء.

 
 لرابعالباب ا

 في ذكر قوته على الجماع صلى هللا عليه وسلم
 «.أعِطي رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم الكفيت»عن جابر بن عبد هللا قال: 

 قلت للحسن: ما الكفيت؟
 قال: الجماع.

 
 الباب الخامس

 في استتاره وغض بصره عند الجماع صلى هللا عليه وسلم
 «.يت عورَة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َقطّ ما رأ»عن مولى لعائشة قال: قالت عائشة: 

 «.ما رأيت عورَة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َقطّ »عن أنس قال: 
ما أتى رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم أحدًا من نسائه إال مقنَّعًا ي ْرخي الثوَب على »عن عائشة قالت: 

 «.وال رآه منِّيرأسه، وما رأيت ه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
عن أم سلمة قالت: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أتى امرأًة من نسائه غمض عينيه وقنَّع رأَسه 

ِكْيَنِة والَوَقارِ »وقال للتي تكون تحته:   « .َعَلْيِك ِبالسَّ
 

 الباب السادس
 في ذكر طوافه على نسائه في ساعة صلى هللا عليه وسلم

 «. صلى هللا عليه وسلم طاف على نسائه جميعًا في يوم واحدأن رسول هللا»عن أنس: 
أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار، وهن »عن أنس: 

 «.إحدى عشرة امرأة 
 قلت ألنس: وهل كان ي طيق ذلك؟

 قال: كنا نتحدث أنه أ عطي قوَة ثالثين.
 

 الباب السابع
 يطوف على نسائه بغسل واحد صلى هللا عليه وسلمفي أنه كان 



 «.كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد»عن أنس قال: 
 

 الباب الثامن
 في اغتساله في كل وطء صلى هللا عليه وسلم 

 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طاف على نسائه في يوم، فجعل يغتسل عند هذه »عن أبي رافع: 
 لو جعلَته غساًل واحدًا؟ وعند هذه. فقيل: يا رسول هللا،

َ  وأْطَهر  »قال:   « .َهذا أْزَكى وأْطَي
 

 الباب التاسع
 في مداراته نساءه صلى هللا عليه وسلم

عن عائشة قالت: جاء حبش َيْزفنون يوم عيٍد في المسجد، فدعاني النبي صلى هللا عليه وسلم فوضعت  
 لذي أنصرف عن النظر إليهم.رأسي على منكبه، فجعلت أنظر إلى لعبهم، حتى كنت أنا ا

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يحَ الَحْلواء، والعسل، وكان إذا صلى العصر »عن عائشة قالت: 
 «.دار على نسائه فيدنو منهن

فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما يحتبس، فسألت  عن ذلك فقيل لي: أهَدت لها امرأةٌ من 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منه َشْربة.قومها ع كًَّة من عسل فسقت 

 قلت: أما وهللا لنحتالنَّ له.
فذكرت ذلك لَسْوَدة وقلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له: يا رسول هللا أكلَت َمَغافير؟ فإنه 

ة عساًل. فقولي جرست َنْحل   الع رفط  هيقول لك ال. فقولي له: ما هذه الريح؟ فإنه سيقول لك: سَقْتني حفص 
 وسأقول ذلك له، وقولي له أنِت يا صفية.

فلما دخل على َسْودة قالت: تقول َسْودة: والذي ال إله إال هو لقد ِكْدت  أن أ باديه بالذي قلِت وإنه على 
 الباب َفرقًا منِك، فلما دنا رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم قلت: يا رسول هللا، أكلَت مَغافير؟

 « .ال»قال: 
 : فما هذه الريح؟قلت

ْرَبَة َعَسلٍ »قال:   « .َسَقْتِني َحْفَصة  ش 
 قلت: جرست نحل ه الع ْرف ط.



 فلما دخل علّي قلت له مثل ذلك. ثم دخل على صفية فقالت له مثل ذلك.
 فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول هللا، أال أسقيك منه؟

 « .ال َحاَجَة ِلي ِبه»قال: 
ِرْمَنا.قالت موالة سودة: وهللا   لقد ح 

 قالت: قلت لها: اسكتي. 

 

ن أْن َيك وَن َمْن َتْرَضيْ » عليه وسلم كالٌم فقال: عن عائشة قالت: كان بيني وبين رسول هللا صلى هللا
َبْيَدَة ْبَن الَجرَّاِح؟  « .َبْيِني وَبْيَنِك؟ أَتْرِضْيَن أبا ع 

.  قلت: ال ذاك رجل لن يقضي لك عليَّ
 « .أَتْرِضْيَن بعمر؟»قال: 

 قلت: ال إني أْفَرق من عمر.
ْيَطان  َيْفَرق ه، أْتَرِضْيَن بأبِ »قال:   « .ي َبْكٍر؟َفالشَّ

 قلت: نعم.
 « .اْقِض َبْيِني وَبْيَن َهِذه»فبعث إليه فجاء، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 قال: أنا يا رسول هللا؟
 « .َنَعمْ »قال: 

 فتكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت له: اْقِصْد يا رسول هللا.
ا ها أنفي وِمْنخراي دمًا وقال: ال أبا لِك فمن َيْقصد  إذقالت: فرفع أبو بكر يده فلطم وجهي لطمًة بدَر من

 لم يقصد رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم
 

 وقام فغسل الدَم عن وجهي وثوبي بيده.« . ما أَرْدَنا َهذا»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 :ى منكبي وقالعن عائشة قالت: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إذا غضبت  وضع يده عل

َْ َغْيَظ َقْلِبها وأِعْذَها مَن الِفَتنِ »  « .الله مَّ اْغِفْر َلَها َذْنَبها وأْذِه
 

 الباب العاشر
 في تأديبه أزواجه صلى هللا عليه وسلم بالهجر للخطأ واإِليالء منهن شهرًا واعتزالهن

 وفي سبَ ذلك ثالثة أقوال:



 ده.أحدها: أنهن سأْلَنه من النفقة ما ليس عن
 فأخبرت عائشة.« اْكت ِمي َعَليَّ »والثاني: أنه خال بماريَة في بيت حفصة، فلما علمت قال: 

ته، فقالت: لقد أقمَت وجهك  والثالث: أنه أ هديت إليه هدية فبعث إلى زينَ نصيبها فرّدته، فزادها فردَّ
 .  «َنِني، ال أْدخ ل  َعَلْيك نَّ َشْهراً أْنت نَّ أْهَون  َعَلى هللا مْن أْن ت ْنِقمْ »حيث ت َردُّ هديتك. فقال: 

 

بت  يومًا عن امرأتي، فإذا هي تراجعني، فأنكرت  أن تراجعني، فقالت:  عن عمر بن الخطاب قال: تغضَّ
 ما ت ْنكر أن أراجعك، فوهللا إن أزواَج النبي صلى هللا عليه وسلم ليراجْعنه وتهجره إحداهن إلى الليل.

 ن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم؟فانطلقت  فدخلت  على حفصة، فقلت: أتراجع
 قالت: نعم.

 قلت: وَتْهجره إحداكن اليوَم إلى الليل؟
 قالت: نعم.

قلت: قد خاب َمْن فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن  إحداكن أن يغضَ هللا عليها لغضَ رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم فإذا هي قد هلكت.

 ن رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم؟ثم دخلت  على حفصة وهي تبكي، فقلت: أطلَّقك
قالت: ال أدري، هو معتزٌل في هذه المشربة. وكان أْقَسم أن ال يدخل عليهن شهرًا، من شدة َمْوجدته 

 عليهن.
 أخرجاه.

عن جابر قال: َأْقبل أبو بكر يستأذن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والناس  ببابه جلوٌس فلم ي ؤَذن 
فاستأذن فلم يؤذن له، ثم َأِذن ألبي بكر وعمر، فدخال والنبيُّ صلى هللا عليه وسلم له، ثم أقبل عمر 

 جالٌس وَحْوله نساؤه وهو ساكت.
 فقال عمر: ألكلمنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم لعّله يضحك.

 هانقفقال: يا رسول هللا، لو رأيَت ابنة زيد، يعني امرأة عمر، سأْلتني النفقة آنفًا فوَجأت  ع  
 « .أْلَنِني النََّفَقةَ ه نَّ َحْوِلي َكَما َتَرى َيسْ »فضحك رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم حتى َبَدْت َنَواِجذ ه وقال: 

فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها، وقام عمر إلى حفصة، كالهما يقول: تسألين رسوَل هللا صلى هللا 
 عليه وسلم ما ليس عنده

 لى هللا عليه وسلم.فنهاهما رسول  هللا ص
 فقال نساؤه: وهللا ال َنْسأل رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم بعَد هذا المجلس ما ليس عنده.



 فأنزل هللا تعالى آية التخيير.
َُّ أن َتْعَجَلي ِفيه حتَّى َتْسَتْأْمِري أَبَوْيكِ »فبدأ بعائشة فقال:   . «إنِّي َذاِكٌر َلِك أْمرًا واَل أِح

 ؟فقالت: ما هو
 

 فتال عليها: }يأيها النبيُّ ق ْل ألزواجك{ اآلية. 

 

؟ إّني أختار هللا ورسوله، وأسألك أن ال تذكر المرأة من نسائك ما  فقالت عائشة: أفيَك أسَتْأمر أبويَّ
.  اخترت 

ًرا، ال َتْسَأل ني اْمَرأةٌ منه نَّ َعمَّا اْختَ »فقال:  ْرِت إالَّ إنَّ َّللاََّ َلْم َيْبَعْثِني م َتَعنِّتًا، ولكْن َبَعَثِني م َعلًِّما م َيسِّ
 « .أْخَبْرت ها

 انفرد بإخراجه مسلم.
 

 الباب الحادي عشر
 في ذكر أوالده وعددهم صلى هللا عليه وسلم

ن أوَل من ولد رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم بمكة َقْبل النبوة: القاسم ، وبه عن ابن عباس قال: كا
 ي ْكَنى. ثم ولد له زينَ، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم.
 ثم ولد له في اإلسالم: عبد  هللا فسمِّي الطيَ والطاهر.

 وأمهم جميعًا خديجة بنت خ ويلد.
مات عبدهللا، فقال العاص  بن وائل: قد انقطع ولده فهو أْبَتر.  وكان أول من مات ِمْن ولده: القاسم ، ثم

 فأنزل هللا تعالى: }إنَّ شاِنَئك هو األْبَتر{ .
 عن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: مات القاسم وهو ابن سنتين.

ليمى موالة صفية بنت عبد المطلَ، وكانت تقبل خديجة في أوالدها،  وقال محمد بن عمر: كانت س 
َتعقُّ عن الغالم شاتين وعن الجارية شاة، وكان بين كل ولدين لها سنة، وكانت َتْسَتْرِضع لهم، وكانت 

 وي َعدُّ ذلك قبَل والدتها.
قال أبو بكر الَبْرقي: يقال: إن الطَّيَ والمطيََّ وِلدا في بطن، والطاهر والَمَطهَّر ولدا في بطن. 

 في اإلسالم.والصحيح أن هذه األلقاب لعبد هللا، ألنه ولد 
 وأما إبراهيم فمن مارية، عاش ستة عشر شهرًا، وقيل: ثمانية عشر.



 وأما زينَ فهي أكبر ولده توفيت سنة ثمان من الهجرة.
َقّية فتزوجها عثمان، وتوفيت على رأس سبعة عشر شهرًا من الهجرة، وتزوج بعدها أم كلثوم،  وأما ر 

 وتوفيت سنة تسع من الهجرة.
ار أن وأّما فاطمة فولد ت قبَل النبّوة بخمس سنين. والصحيح أنها أصغر بناته. وقد ذكر الزبير بن بكَّ

 أصغر بناته رقّية.
 أبواب سفره صلى هللا عليه وسلم

 

 الباب األول
 في ذكر اليوم الذي كان يسافر فيه صلى هللا عليه وسلم

عن عبد الرحمن بن كعَ، عن أبيه، قال: قلَّ ما كان رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد سَفرًا أن 
 يخرج إال يوم الخميس.

 .« عليه وسلم يحَ يوَم الخميس، ويستحَ أن يسافر فيهكان رسول هللا صلى هللا»عن أم سلمة قالت: 
 .«كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يحَ أن يسافر يوم االثنين والخميس»عن عائشة قالت: 

 
 الباب الثاني

 في ذكر ما كان يقوله إذا خرج إلى السفر صلى هللا عليه وسلم
مَّ أْنَت الله  »إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال: عن ابن عباس قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

َفِر والكآَبِة ِفي الم نْ  َ  ِفي الَسفِر والَخِلْيَفة  ِفي اأَلْهِل، الله مَّ إنِّي أعوذ  ِبَك ِمن الِفْتَنِة ِفي السَّ اِح َقِلَ، الصَّ
َفرَ  ْن َعَلْيَنا السَّ  « .الله مَّ اْقِبْض َلَنا األْرَض وَهوِّ

نِّي أعوذ  ِبَك الله مَّ إ»َسْرِجس أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا خرج في سفر: قال: عن عبدهللا بن 
وِء الَمْنَظِر في األْهِل  َفِر، وَكآَبِة الم ْنَقِلَ، والَحْوِر َبْعَد الَكْوِر، وَدْعَوِة الَمْظلوِم، وس  « الَمالِ و مْن َوْعَثاِء السَّ

 يبدأ باألهل.
 م. انفرد بإخراج هذا مسل

 

عن عبدهللا بن عمر أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا ركَ راحلته، يعني إلى السفر، كبَّر ثالثًا ثم 
 اْلِكَتاِب َلَدْيَنا َلَعِلىٌّ َناه  ق ْرَءانًا َعَرِبّيًا لََّعلَّك ْم َتْعِقل وَن * َوِإنَّه  ِفى? أ مِّ قال: }حم? * َواْلِكَتاِب اْلم ِبيِن * ِإنَّا َجَعلْ 



نت ْم َقْومًا مُّْسِرِفيَن * َوَكْم َأْرَسْلَنا ِمن نَِّبيٍّ ِفى األٌّ  ْكَر َصْفحًا َأن ك  ِليَن * َوَما وَّ َحِكيٌم * َأَفَنْضِرب  َعنك م  الذِّ
ِلينَ َيْأتِ  ْن نَِّبىٍّ ِإالَّ َكان وْا ِبِه َيْسَتْهِزء وَن * َفَأْهَلْكَنآ َأَشدَّ ِمْنه م َبْطشًا َوَمَضى َمَثل  األٌّوَّ ْم مَّْن  * يِهم مِّ َوَلِئن َسَأْلَته 

َماَواِت َواألٌّْرَض َلَيق ول نَّ َخَلَقه نَّ اْلَعِزيز  اْلَعِليم  * الَِّذى َجَعَل َلك   ب اًل م  األٌّرْ َخَلَق السَّ َض َمْهدًا َوَجَعَل َلك ْم ِفيَها س 
ْيتًا َكَذِلَك ت خْ  َمآِء َمآًء ِبَقَدٍر َفَأنَشْرَنا ِبِه َبْلَدًة مَّ وَن * َوالَِّذى َنزََّل ِمَن السَّ وَن * َوالَِّذى َخَلَق رَ لََّعلَّك ْم َتْهَتد  ج 

ْلكِ  َن اْلف  لََّها َوَجَعَل َلك ْم مِّ وْا َعَلى ظ ه وِرِه ث مَّ َتْذك   اأَلْزَواَج ك  وْا ِنْعَمَة َربِّك ْم ِإَذا َواألٌّْنَعاِم َما َتْرَكب وَن * ِلَتْسَتو  ر 
نَّا َله  م ْقِرِنيَن * َوِإنَّآ ِإَلى َربِّ  َر َلَنا َهاَذا َوَما ك  ْبَحاَن الَِّذى َسخَّ َجَعل وْا َله  َنا َلم نَقِلب وَن * وَ اْسَتَوْيت ْم َعَلْيِه َوَتق ول وْا س 

ْزًءا ِإنَّ اإلنَساَن َلَكف وٌر مُِّبيٌن * َأِم اتََّخَذ ِممَّا َيْخل ق  َبَناٍت َوَأْصَفاك م ِباْلَبِنيَن * ه موَ  ِمْن ِعَباِدِه ج  َر َأَحد   ِإَذا ب شِّ

 

أ  ِفى اْلِحْلَيِة َوه َو ِفى اْلِخَصاِبَما   َغْير  مِ َضَرَب ِللرَّْحَماِن َمَثاًل َظلَّ َوْجه ه  م ْسَوّدًا َوه َو َكِظيٌم * َأَوَمن ي َنشَّ
َ  َشَها ْم َست ْكَت وْا َخْلَقه  ْم َوي ْسَئل وَن * َوَقال وْا دَ م ِبيٍن * َوَجَعل وْا اْلَماَلِئَكَة الَِّذيَن ه ْم ِعَباد  الرَّْحَماِن ِإَناثًا َأَشِهد  ت ه 

وَن * َأْم َءاَتْيَناه ْم  ن َقْبِلِه َفه م كِ َلْو َشآَء الرَّْحَمان  َما َعَبْدَناه ْم مَّا َله م ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ه ْم ِإالَّ َيْخر ص  َتابًا مِّ
وَن * َبْل َقال و?ْا ِإنَّا َوَجْدَنآ َءاَبآَءَنا وَن * وَ  ِبِه م ْسَتْمِسك  َكَذِلَك َمآ َأْرَسْلَنا ِمن َعَلى أ مٍَّة َوِإنَّا َعَلى َءاَثاِرِهم مُّْهَتد 

ن نَِّذيٍر ِإالَّ َقاَل م ْتَرف وَهآ ِإنَّا َوَجْدَنآ َءاَبآَءَنا َعَلى أ مٍَّة َوِإنَّا َعَلى َءاثَ  وَن * ق ْل َأَوَلْو اَقْبِلَك ِفى َقْرَيٍة مِّ ِرِهم مُّْقَتد 
وَن * َفانَتَقْمَنا ِمنْ ِجْئت ك   ْم َفانظ ْر َكْيَف َكاَن ه  ْم ِبَأْهَدى ِممَّا َوَجدتُّْم َعَلْيِه َءاَبآَءك ْم َقال و?ْا ِإنَّا ِبَمآ أ ْرِسْلت ْم ِبِه َكاِفر 

مَّا َتعْ  ِبيَن * َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيم  ألًِّبيِه َوَقْوِمِه ِإنَِّنى َبَرآٌء مِّ ِإالَّ الَِّذى َفَطَرِنى َفِإنَّه  َسَيْهِديِن *  ب د وَن *َعاِقَبة  اْلم َكذِّ
ْم َيْرِجع وَن * َبْل َمتَّْعت  هؤالء َوَءاَبآَءه ْم َحتَّى َجآَءه م  الْ  وٌل مُِّبيٌن َوَجَعَلَها َكِلَمًة َباِقَيًة ِفى َعِقِبِه َلَعلَّه  َحقُّ َوَرس 

َل َهاَذا اْلق ْرَءان  َعَلى رَ  * َوَلمَّا َجآَءه م  اْلَحقُّ َقال وْا َهاَذا وَن * َوَقال وْا َلْواَل ن زِّ َن ِسْحٌر َوِإنَّا ِبِه َكاِفر  ٍل مِّ ج 
نْ  ْم مَِّعيَشَته ْم ِفى اْلحياِة الدُّ َق ا َوَرَفْعَنا َبْعَضه ْم َفوْ يَ اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيٍم * أَه ْم َيْقِسم وَن َرْحَمَة َربَِّك َنْحن  َقَسْمَنا َبْيَنه 

ه م َبْعضًا   َبْعٍض َدَرَجاٍت لَِّيتَِّخَذ َبْعض 

 

خْ  مَّا َيْجَمع وَن * َوَلْواَل َأن َيك وَن النَّاس  أ مًَّة َواِحَدًة لََّجَعْلَنا ِلَمن يَ س  ف ر  ِبالرَّْحَماِن كْ ِرّيًا َوَرْحَمة  َربَِّك َخْيٌر مِّ
رًا عَ  ر  وَن * َوِلب ي وِتِهْم َأْبَوابًا َوس  ٍة َوَمَعاِرَج َعَلْيَها َيْظَهر  ق فًا مِّن ِفضَّ ْيَها َيتَِّكئ وَن * َوز ْخر فًا َوِإن ك لُّ لَ ِلب ي وِتِهْم س 

ْنَيا َواألٌِّخَرة  ِعندَ   َذِلَك َلمَّا َمَتاع  اْلحياِة الدُّ

 



ْم َليَ  وَنه ْم َعِن َربَِّك ِلْلم تَِّقيَن * َوَمن َيْعش  َعن ِذْكِر الرَّْحَماِن ن َقيِّْض َله  َشْيَطانًا َفه َو َله  َقِريٌن * َوِإنَّه  دُّ ص 
ِبيِل َوَيْحَسب وَن َأنَّه م مُّْهَتد و  ْيِن َفِبْئَس اْلَقِرين  * َن * َحتَّى ِإَذا َجآَءَنا َقاَل ياَلْيَت َبْيِني َوَبْيَنَك ب ْعَد اْلَمْشِرقَ السَّ

مَّ َأْو َتْهِدى ى ْلع ْمَى َوَمن َكاَن فِ ا َوَلن َينَفَعك م  اْلَيْوَم ِإذ ظََّلْمت ْم َأنَّك ْم ِفى اْلَعَذاِب م ْشَتِرك وَن * َأَفَأنَت ت ْسِمع  الصُّ
وَن * عَ  َضاَلٍل مُِّبيٍن * َفِإمَّا َنْذَهَبنَّ ِبَك َفِإنَّا ِمْنه م مُّنَتِقم وَن * َأْو ن ِرَينََّك الَِّذى َوَعْدَناه ْم َفِإنَّا َلْيِهْم مُّْقَتِدر 

ِلَقْوِمَك َوَسْوَف ت ْسَئل وَن * َواْسئْل َك وَ َفاْسَتْمِسْك ِبالَِّذى? أ وِحَى ِإَلْيَك ِإنََّك َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم * َوِإنَّه  َلِذْكٌر لَّ 
وَن * َوَلَقْد َأْرَسْلَنا  وِن الرَّْحَماِن َءاِلَهًة ي ْعَبد  ِلَنآ َأَجَعْلَنا ِمن د  وَسى ِبَئاَياِتَنآ ِإَلى م  َمْن َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِمن رُّس 

ول  َربِّ الْ  ْنَها َيْض ِفْرَعْوَن َوَمالًّْيِه َفَقاَل ِإنِّى َرس  َحك وَن * َوَما ن ِرِيِهم َعاَلِميَن * َفَلمَّا َجآَءه م ِبَئاَياِتَنآ ِإَذا ه م مِّ
ْم َيْرِجع وَن * َوَقال وْا ياَأيَُّه  ْن َءاَيٍة ِإالَّ ِهَى َأْكَبر  ِمْن أ ْخِتَها َوَأَخْذَناه م ِباْلَعَذاِب َلَعلَّه  اِحر  اْدع  َلَنا َربََّك ِبَماامِّ  لسَّ

وَن * َفَلمَّا َكَشْفَنا َعْنه م  اْلَعَذاَب ِإَذا ه ْم َينك ث وَن * َوَناَدى ِفْرَعْون  فِ  َقْوِمِه َقاَل ياَقْوِم  ىَعِهَد ِعنَدَك ِإنََّنا َلم ْهَتد 
وَن * َأْم َأَنآ  ْن َهاَذا الَِّذى ه َو خَ َأَلْيَس ِلى م ْلك  ِمْصَر َوَهاِذِه األٌّْنَهار  َتْجِرى ِمن َتْحِتى? َأَفاَل ت ْبِصر  ْيٌر مِّ

ٍَ َأْو َجآَء  ن َذَه  َمِهيٌن َواَل َيَكاد  ي ِبين  * َفَلْواَل أ ْلِقَى َعَلْيِه َأْسِوَرٌة مِّ

 

ْم َكان وْا َقْومًا َفاِسِقيَن * َفلَ  ْم مَّ َمَعه  اْلَماَلِئَكة  م ْقَتِرِنيَن * َفاْسَتَخفَّ َقْوَمه  َفَأَطاع وه  ِإنَّه  آ َءاَسف وَنا انَتَقْمَنا ِمْنه 
ِرَب اْبن  َمْرَيَم َمَثاًل ِإذَ  وَن َفَأْغَرْقَناه ْم َأْجَمِعيَن * َفَجَعْلَناه ْم َسَلفًا َوَمَثاًل لِّألٌِّخِريَن * َوَلمَّا ض  ا َقْوم َك ِمْنه  َيِصدُّ

ْبٌد َأْنَعْمَنا َك ِإالَّ َجَداَل َبْل ه ْم َقْوٌم َخِصم وَن * ِإْن ه َو ِإالَّ عَ * َوَقال و?ْا َءَأاِلَهت َنا َخْيٌر َأْم ه َو َما َضَرب وه  لَ 
وَن * َوِإنَّه  َلِعْلٌم َعَلْيِه َوَجَعْلَناه  َمَثاًل لَِّبِنى? ِإْسَراِءيَل * َوَلْو َنَشآء  َلَجَعْلَنا ِمنك ْم مَّاَلِئَكًة ِفى األٌّْرِض َيْخل ف  

اَعِة َفاَل َتمْ  ْيَطان  ِإنَّه  َلك ْم عَ لِّلسَّ نَّك م  الشَّ دَّ د وٌّ مُِّبيٌن * َوَلمَّا َتر نَّ ِبَها َواتَِّبع وِن َهاَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقيٌم * َواَل َيص 
َناِت َقاَل َقْد ِجْئت ك م ِباْلِحْكَمِة َوأل َبيَِّن َلك م َبْعَض الَِّذى َتْخَتِلف وَن ِفيِه فَ  تَّق وْا َّللاََّ َوَأِطيع وِن * ِإنَّ اَجآَء ِعيَسى ِباْلَبيِّ

وه  َهاَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقيٌم * َفاْخَتَلَف األٌّْحَزاب  ِمن َبْيِنِهْم َفَوْيٌل لِّ  لَِّذيَن َظَلم وْا ِمْن َّللاََّ ه َو َربِّى َوَربُّك ْم َفاْعب د 
اَعَة َأن َتأْ  وَن ِإالَّ السَّ وَن * األٌِّخاّلء  يَ َعَذاِب َيْوٍم َأِليٍم * َهْل َينظ ر  ْم َبْغَتًة َوه ْم اَل َيْشع ر  ْم ِتَيه  ه  ْوَمِئٍذ َبْعض 

وٌّ ِإالَّ اْلم تَِّقيَن * ياِعَباِد اَل َخْوٌف َعَلْيك م  اْلَيْوَم َواَل َأنت ْم َتْحَزن وَن * الَِّذيَن َءامَ  وْا ِبَئاَياِتَنا َوَكان وْا ن  ِلَبْعٍض َعد 
ل   ٍَ َوَأْكَواٍب َوِفيهَ م ْسِلِميَن * اْدخ  ن َذَه وَن * ي َطاف  َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍف مِّ ك ْم ت ْحَبر  ا َما وْا اْلَجنََّة َأنت ْم َوَأْزَواج 

 َتْشَتِهيِه األٌّْنف س  َوَتَلذُّ األٌّْعي ن  َوَأنت ْم ِفيَها َخاِلد وَن * َوِتْلَك 

 

ْنَها َتْأك ل وَن * ِإنَّ اْلَجنَّة  الَِّتى? أ وِرْثت م وَها ِبَما ك   اْلم ْجِرِميَن ِفى َعَذاِب  نت ْم َتْعَمل وَن * َلك ْم ِفيَها َفاِكَهٌة َكِثيَرٌة مِّ
وَن * َوَما َظَلْمَناه ْم َواَلِكن َكان وْا ه م  الظَّاِلمِ  َماِلك  يَن * َوَناَدْوْا ياَجَهنََّم َخاِلد وَن * اَل ي َفتَّر  َعْنه ْم َوه ْم ِفيِه م ْبِلس 



وَن * َأْم َأْبَرم و?ْا َأْمرًا ه  ِلَيْقِض َعَلْيَنا َربَُّك َقاَل ِإنَّك ْم مَّاِكث وَن * َلَقْد ِجْئَناك م ِباْلَحقِّ َواَلِكنَّ َأْكَثَرك ْم ِلْلَحقِّ َكارِ 
ل َنا َلَدْيِهْم يَ َفِإنَّا م ْبِرم وَن * َأْم َيْحَسب وَن َأنَّا اَل َنْسَمع  ِسرَّه ْم َوَنْجَواه م َبَلى  ْكت ب وَن * ق ْل ِإن َكاَن ِللرَّْحَماِن َور س 

َماَواِت َواألٌّْرِض َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصف وَن * َفَذْره   ْبَحاَن َربِّ السَّ ل  اْلَعاِبِديَن * س  وْا مْ َوَلٌد َفَأَنْا َأوَّ  َيخ وض 
مآِء اله َوِفى األٌّْرِض اله َوه  َوَيْلَعب وْا َحتَّى ي اَلق وْا َيْوَمه م  الَِّذى  وَن * َوه َو الَِّذى ِفى السَّ َو اْلَحِكيم  اْلَعِليم  ي وَعد 

اَعِة َوِإَلْيِه ت ْرَجع   َما َوِعنَده  ِعْلم  السَّ َماَواِت َواألٌّْرِض َوَما َبْيَنه  َن * َواَل َيْمِلك  الَِّذيَن و * َوَتَباَرَك الَِّذى َله  م ْلك  السَّ
َفاَعَة ِإالَّ َمن َشِهَد ِباْلَحقِّ َوه ْم َيْعَلم وَن * َوَلِئن َسَأْلَته م مَّْن َخَلَقه ْم َلَيق ول  َيْدع   وِنِه الشَّ  َّللاَّ  َفَأنَّى نَّ وَن ِمن د 
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ْن َعليَنا السَّ »ثم يقول:  َفَر الله مَّ إنِّي أْسَأل َك ِفي َسَفري َهذا الِبرَّ والتَّْقَوى، ومن الَعَمل ما َتْرَضى، الله مَّ هوِّ
َفِر والَخِلْيَفة  ِفي اأَلْهِل، الله مَّ  َ  في السَّ اِح َحْبَنا في َسَفِرَنا واْخل ْفنا ِفي اْص  واْطِو َلَنا الَبِعيَد، الله مَّ أْنَت الصَّ

 « .أْهِلنا
عن علي بن ربيعة قال: رأيت عليًّا أ تي بداّبة ليركبها، فلما وضع رحله في الرِّكاب قال: بسم هللا. فلما 

ْنَقِلبو  نَّا له م ْقِرنين وإّنا إلى ربنا َلم  . ثم حمد ن استَوى عليها قال: الحمد هلل سبحان الذي َسّخر لنا هذا وما ك 
 هللا ثالثًا وكّبر ثالثًا ثم قال: سبحانك ال إله إال أنت قد َظلمت  نفسي فاغفر لي.

 ثم ضحك، فقلت: مم تضحك يا أمير المؤمنين؟
، ثم ضحك. فقلت: مم ضحكت يا رسول هللا؟ قال:  َ  الرَّبُّ ِمن َيْعجَ »قال: رأيت رسول هللا فعَل ما فعلت 

 . «ِفْر ِلي. يق ول  َّللاَّ  َتَعاَلى: َعِلم َعْبِدي أنَّه اَل َيْغِفر  الذُّنوَب َغْيِري َعْبِده إذا َقال: َربِّ اغْ 
 

 الباب الثالث
ع المسافر  كيف كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يودِّ

عك كما كان رسول هللا صلى هللا  عن سالم أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد َسَفرًا: اْدن  مّني أودِّ
عنا فيقول: علي  « .أْسَتْوِدع  َّللاَّ  ِديَنَك، وأَماَنَتَك وَخَواِتْيَم َعَمِلكَ »ه وسلم يودِّ

َدَك َّللاَّ  »عن ابن عمر قال: كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا ودَّع رجاًل من أصحابه قال:   التَّْقَوى َزوَّ
ْهتَ   « .وَغَفَر َذْنَبَك وَلْقاَك الَخْيَر َحْيث  َتَوجَّ

 



 باب الرابعال
فر  كيف كان سير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في السَّ

ئل عن َسْيِر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حجة الوداع، وأنا شاهد، قال:  كان »عن أسامة أنه س 
: َفْوق الَعَنق ، والنَّصُّ  «.سيره الَعَنق، فإذا وجَد فجوًة َنصَّ

 أخرجاه.

 

 الباب الخامس
 فيما كان يقول إذا نزل منزاًل من الليل صلى هللا عليه وسلم

ربِّي »ال: بأرض قعن ابن عمر قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل 
، وَحيٍَّة وربُِّك َّللاَّ ، أعوذ  ِباهلل ِمْن َشرِِّك وَشرِّ ما ِفيِك وَشرِّ َما َدبَّ عَلْيِك، وأعوذ  باهلل ِمن َشرِّ كل َأَسٍد وأْسَودَ 

 « .وَعْقَرٍب، ومن شرِّ َساِكني الَبَلِد، ومن َشرِّ والٍد ما َوَلدَ 
 

 الباب السادس
 حر صلى هللا عليه وسلمفيما كان يقوله في الس

اِمٌع ِبَحْمِد َسِمَع سَ »عن أبي هريرة: أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا كان في َسَفٍر وأْسَحر يقول: 
ْسِن َباَلِئه َعَلْيَنا، ربَّنا َصاِحْبنا وأْفِضْل َعَلْيَنا، َعاِئذًا باهلل ِمن النَّارِ   « .هللا وح 

 
 الباب السابع

 احلة صلى هللا عليه وسلمفي تنفله على الر 
كان رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أن يصلِّي على راحلته استقبل الِقْبَلة وكبَّر »عن أنس قال: 

 «.للصالة، ثم خلَّى عن راحلته فصلَّى حيث ما توجَّهت به
 

 الباب الثامن
فر  فيما كان يقوله صلى هللا عليه وسلم إذا رجع من السَّ

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا َقَفل من َغْزٍو أو َحَج أو ع ْمرة يكبِّر على كل  عن ابن عمر
ْمد  وهو اَل اله إالَّ َّللاَّ  َوْحَده اَل َشِرْيَك َله، َله  الم ْلك  وَله الحَ »َشَرف من األرض ثالَث تكبيرات، ثم يقول: 

لِّ َشْيٍء َقِديٌر، آِيبوَن َتاِئبوَن عَ  َهَزَم األْحَزاَب اِبدوَن ِلربِّنا َحاِمدوَن، َصَدَق َّللاَّ  َوْعَده وَنَصَر َعْبَده و َعَلى ك 



 « .وْحَده
 أخرجاه.

وَن َتاِئبوَن آِيب»عن ابن عباس قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد الرجوَع من السفر قال: 
 « . لَربِّنا َحاِمدونَ 

 

 « .َأْوبًا َأْوبًا ِلَربِّنا َتْوبًا ال ي َغاِدر  َعَلْيَنا َحْوباً »فإذا دخل على أهله قال: 
 

 الباب التاسع
 فيما كان يضع إذا قدم من السفر صلى هللا عليه وسلم

فر إالَّ ه وسلم ال َيْقَدم من سكان النبي صلى هللا علي»عن عبد الرحمن بن كعَ بن مالك عن أبيه قال: 
 «.نهارًا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلَّى فيه ركعتين ثم جلس

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه »عن كعَ بن مالك قال: 
ر له في مسائل الناِس وسالمهم  «.ركعتين، ثم يقعد ما قدِّ

 
 الباب العاشر

 أنه كان ال يطرق أهله لياًل صلى هللا عليه وسلم في
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ال َيْطر ق أهَله لياًل، كان يدخل عليهم غ ْدوًة »عن أنس بن مالك: 

 «.أو ِعشاءً 
 أبواب آالت َحربه صلى هللا عليه وسلم

 
 الباب األول

 في ذكر سيفه صلى هللا عليه وسلم
َل سيَفه ذا الِفَقار يوَم َبْدر، وهو الذي رأى فيه أن »عن ابن عباس:  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تنفَّ

 «.الرؤيا يوَم أ حد
 «.كان اسم  سيف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذا الِفَقار»عن علي قال: 

ِبيعته قَ أخرج إلينا عليُّ بن الحسين سيَف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا »عن ابن عاصم قال: 
والَحْلقتان اللتان فيهما الحمائل  من فضة. قال: فسَلْلته فإذا هو قد نحل، كان سيفًا لمنبِّه بن الحجاج 



همي اتخذه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوَم َبْدر  «.السَّ
 «.كانت َقِبيعة سيِف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من فضة»عن أنس قال: 

 
 الباب الثاني

 درعه صلى هللا عليه وسلمفي ذكر 
 «. كان اسم درع النبي صلى هللا عليه وسلم ذا الف ضول»عن علي قال: 

 

أخرج عليُّ بن الحسين لنا درَع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فإذا هي »عن جابر بن عبدهللا قال: 
ت األرَض َيمانية رقيقة ذات َزَرافين، فإذا علقت بزرافينها شّمرت،   «.فإذا أ رسلت َمسَّ

 .«كانت في درع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلقتان من فضة»عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: 
 .«أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان عليه يوَم أ حد ِدْرعان قد ظاهَر بينهما»عن السائَ بن زيد: 

 
 الباب الثالث

 مفي ذكر مغفره صلى هللا عليه وسل
 .«دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه ِمْغَفر من حديد»عن أنس قال: 

 
 الباب الرابع

 في ذكر قوسه صلى هللا عليه وسلم
َفر متوكئًا على »عن ابن عباس قال:  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يخطبهم يوم الجمعة في السَّ

 «.قوس قائماً 
 

 الباب الخامس
 ذكر رمحه صلى هللا عليه وسلمفي 

 «.كان للنبي صلى هللا عليه وسلم رمح أو عصا ت ْركز له فيصلِّي إليها»عن أنس قال: 
 

 الباب السادس
 في ذكر حربته صلى هللا عليه وسلم



أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان ت ْرَكز له الَحْربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها »عن ابن عمر: 
 «.ءه، وكان يفعل ذلك في السَفر فمن َثمَّ اتخَذها األمراء  والناس  ورا

وري إلى ابن عباس أسأله هل )كان( ي ْسَتر بين يدي رسول هللا صلى  عن ابن يزيد قال: بعثني نجدة الَحر 
 هللا عليه وسلم بَحْربة؟

 قال: نعم في خيبر.
 

 الباب الّسابع
 في ذكر رايته ولوائه صلى هللا عليه وسلم

 .«أن راية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانت سوداء ولواءه أبيض» بن ب َريَدة، عن أبيه: عن عبدهللا
كان لواء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبيض، وكانت رايته سوداَء من ِمْرط لعائشة »عن عائشة قالت: 

 «. م َرّحل

 

له عن ن عاِزب أسأعن يونس بن ع بيد موَلى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم إلى البراء ب
 راية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما كانت؟

 «.كانت سوداء مربَّعة من َنِمرة»قال: 
اَل »كانت راية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض مكتوب فيه: »عن ابن عباس قال: 

ول  هللا  « .اله إالَّ َّللاَّ  م َحمٌَّد رس 
 «.رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تسمَّى الع َقابكانت راية »عن الحسن قال: 

 
 الباب الثامن

 في ذكر قضيبه صلى هللا عليه وسلم
َُّ العراجيَن فال يزال في يده منها شيء، »عن أبي سعيد قال:  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستح

 «.جون فدخل يومًا المسجَد وفي يده عرجون، فرأى نخامًة في القبلة فحّكها بالعر 
 «.أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم كان يخطَ وفي يده ِمْخَصرة»عن أبي الزبير: 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببقيع الَغْرَقد فقعد ومعه ِمْخصرة، »عن علي بن أبي طالَ قال: 
 «.فنكس وجعل ينكث يده

 قال المصنف: كان له قضيَ وهو اليوَم عنَد الخلفاء.



 
 اسعالباب الت

 في ذكر عصاه صلى هللا عليه وسلم
التوكؤ على العصا من أخالق األنبياء، كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم »عن ابن عباس قال: 

 «.عصا يتوكأ عليها ويأمر بالتوكؤ على العصا
 أبواب غزواته صلى هللا عليه وسلم

سيع، ا في تسع؛ َبْدر، وأ حد، والم َريْ غزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبعًا وعشرين غزاة قاتل منه
نين، والطائف.  والَخْندق، وق َريظة، وَخيبر، والفتح، وح 

 وقد قيل إنه قاتل في بني النضير وفي غزاة وادي الق رى وفي الغاَبة.
 ونحن نشير إلى غزواته إشارة لطيفة إن شاء هللا تعالى.

 
 الباب األول

 وسلم إذا غزافي ذكر ما كان يقوله صلى هللا عليه 
ِدي، وأْنَت َنِصْيِري وَ »كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا غزا قال: »عن أنس قال:  ِبَك الله مَّ أْنَت َعض 

 « . أ قاِتل  

 

 
 اب الثانيالب

 في ذكر غزاة األبواء
ان هي أول  غزاة غزاها رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم بنفسه، وذلك على رأس اثني عشر  وهي غزاة َودَّ

 شهرًا من الهجرة.
وحمل اللواَء حمزة ، وخرج في المهاجرين ليس فيهم أنصارّي، حتى بلغ األْبواَء يعترض  ِعيرًا لقريش فلم 

ْمري وهو سيدهم، على أن ال يغزو بني َضْمرة وال َيْغزونه. وكتَ َيْلق كيدًا وواعَ  د َمْخِشيَّ بن عمرو الضَّ
 بينه وبينهم كتابًا.

 وانصرف إلى المدينة، وكانت غيبته خمس عشرة ليلة.
 

 الباب الثالث



 في غزاة بواط
، بن أبي وقَّاصوكانت في ربيع األول على رأس ثالثة عشر شهرًا من م َهاجره، وحمل اللواَء سعد  

 واستخَلف على المدينة سعَد بن معاذ.
وخرج في مائتين من أصحابه يعترض  ِعيَر قريش، وكان أمية بن خَلف فيها مائة رجل من قريش، وألفان 

 وخمسمائة بعير.
يدًا فرجع كفبلغ ب َواَطا وهي جبال َهّيَنة من ناحية ر ْضوى، وبين بواط والمدينة نحٌو من أربعة ب ر ٍد، فلم َيْلق 

 إلى المدينة.
 

 الباب الرابع
 في غزاة طلَ كرز بن جابر

ْرز قد أغار على َسْرح المدينة فاستاقه، فطلبه رسول هللا صلى هللا  على رأس ثالثة عشر شهرًا. وكان ك 
ْرز، فرجع.  عليه وسلم حتى بلغ وادي َسْفوان من ناحية بدر ففاته ك 

 
 الباب الخامس

 في غزاة ذي العشيرة
ى رأس ستة عشر شهرًا من م َهاجره. واستخلف على المدينة أبا َسَلمة وخرج هو وأصحابه على ثالثين عل

بعيرًا َيْعتقبونها، خرج يعترض عير قريش فيها أموالهم، فبلغ ذا الع َشيرة وبينها وبين المدينة تسعة ب رد، 
 ففاتوه.

ْفع عنها ف  كانت وقعة بدر.وهي العير التي رجعت من الشام وخرجت قريش للدَّ
 

 الباب السادس
 في غزاة بدر

 كان مع أبي سفيان أمواٌل لقريش يتَّجر لهم بها وهو في قلة من الَعدد. 

 

 فندب رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم أصحاَبه فخرجوا لطلَ األموال.
فبلَغ أبا سفيان، فبعث إلى مكة َضْمِضم بن عمرو َيْسَتْنفر قريشًا ألجل أموالهم، فجاء وقد جدع بعيره 

عشر قريش الّلِطيمة اللطيمة أموال كم مع أبي سفيان قد َعرض لها محمٌد وشقَّ قميَصه وهو يقول: يا م



 وأصحاب ه ال أرى أن ت ْدركوها، الغوَث الغوث.
 فتجهَّزوا سراعًا وخرجوا.

عن ابن عباس قال: رأت عاتكة  بنت عبد المطلَ قبل قدوم َضْمَضم مكة بثالِث لياٍل رؤيا أفزعتها، 
، رأيت  راكبًا أقبَل على بعير له فأخبرت بها العباس وقالت: قد ت فت  أن يدخل على قومك منها َشرٌّ َخوَّ

 . حتى وقف باألْبَطح ثم صرخ بأعلى صوته: انفروا يا آل غ َدر لمصارعكم في ثالث. فاجتمع له الناس 
ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فمَثل به بعير ه على ظهر الكعبة، فصرخ: أال انفروا يا آل غ در 

كم في ثالث. ثم مثل به بعير ه على جبل أبي ق َبيس فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرًة ثم أرسلها، لمصارع
ْت فما بقي بيٌت من بيوت مكة وال داٌر إال دخلتها منه  فأقبلت تهوي حتى )إذا( كانت بأسفل الجبل اْرَفضَّ

 َفْلقة.
 فقال العباس: رؤيا فاكتميها.

بني عبد المطلَ متى حَدثت هذه النبيَّة  فيكم؟ قلت: وما ذاك؟  ثم خرج العباس  فلقي أبا جهل فقال: يا
قال: رؤيا عاتكة، أما رضيتم أن يتنبَّأ رجالكم حتى تتنبَّأ نساؤكم؟ فإذا مضت الثالث  ولم يكن من ذلك 

 شيء كتبنا عليكم كتابًا أنكم أْكَذب  أهل بيت في العرب.
 قال العباس: فأنكْرت  أن تكون رأت شيئًا.

فلم تبق امرأة من بني عبد المطلَ إال جاءت فقالت: أقررتم لهذا الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد قال: 
 تناَوَل النساء.

 فخرجت  ألتعرَّض له، فرآني فاستتر فقلت: هذا قد َفِرق أن شاتْمت ه. وإذا هو قد سمع صوَت َضْمضم.
أبو  يء  أهل مكة استشار أصحابه. فقالقال أهل التفسير: لّما بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مج

 بكر فأْحَسن. وقال عمر )فأْحَسن(. 

 

وقال الِمْقَداد: يا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امض لما أمرك هللا فنحن معك، وهللا ال نقول كما قالت 
ى: اذهَ أنت وربُّك فقاتال إنَّا ههنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ِسْرت بنا إلى َبْرك بنو إسرائيل لموس

 الغماد، يعني مدينة بالحبشة، لجاَلْدنا َمْن دونه.
 فقال له رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم خيرًا.

 
. وإنما يريد األنصار.  ثم قال: أشيروا َعَليَّ

، فوالذي بعثك بالحق لو استعرْضَت بنا هذا البحر َفخ ضته َلخ ضناه فقال سعد  بن م عاذ: امض لما أردتَ 



ب ر عند الحرب، َفِسْر بنا على بركة هللا.  معك، إنا َلص 
فقال: سيروا على بركة هللا وأبشروا، فإن هللا قد وعدني إحدى الطائفتين، وهللا لكأني أنظر إلى َمَصارع 

 القوم.
 ثم سار حتى نزل قريبًا من بدر.

جا أبو سفيان بالعير، ثم بعث إلى القوم: إن هللا قد نّجى أموالكم فارجعوا فقال أبو جهل: وهللا ال نرجع ون
حتى َنِرَد َبْدرًا، وكانت بدر موسمًا من مواسم العرب يجتمع لها سوٌق كل عام، فن قيم هناك ثالثًا وَنْنَحر 

ر ونطعم الطعاَم ونشرب الخمور، وتضرب علينا القيان   ، فال يزالون يهابونناالجز   أبدًا. ، وتسمع بنا العرب 
فبلغ ذلك أبا سفيان فقال: واقوماه، هذا عمل  عمرو بن هشام. يعني أبا جهل. ثم لحق بالمشركين فمضى 

 معهم.
 وب ني لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم عريٌش فكان فيه.

ثرب م فقال ألصحابه: أرى َنَواضح يونظر ع َمير بن َوْهَ إلى أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسل
تحمل  الموَت الناقع، ما لهم َمْلَجأ إال سيوف هم، وهللا ما أرى )أن( ي ْقَتل رجٌل منهم حتى َيقتل رجاًل منكم، 

 فإذا أصابوا منكم مثل عددهم فال خير في العيش بعد ذلك.
 فَهمَّ ع تبة بالرجوع، فقال له أبو جهل: انتفَخ َسْحرك.

ْهِلك هذه الِعَصاَبَة الله مَّ إْن تَ »هللا صلى هللا عليه وسلم األلوية واستقبل القبلة ومدَّ يديه وقال:  وعقد رسول  
 «. ال ت ْعَبد  ِفي األْرضِ 

 

ي هللا فأخذ رداَءه فرّداه ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا نبفما زال يستغيث حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر 
 كفاك م َناشدتك ربك فإنه سي ْنِجز لك ما وعدك.

وخرج ع تبة وأخوه شيبة وابنه الوليد، فدعا إلى المبارزة فخرج ِفْتية من األنصار فقالوا: ما لنا بكم من 
 حاجة.

 ن قومنا.ثم نادى مناديهم: يا محمد َأْخِرج إلينا أكفاءنا م
 « .َيا َحْمَزة  ق ْم، يا ع َبْيَدة  ق ْم، يا َعِليُّ ق مْ »فقال رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 فقالوا: أكفاٌء كرام.
 فبارز عبيدة  عتبة، وبارز حمزة  شيبة، وبارز عليٌّ الوليد.

َبه، فَكرَّ حمزة  ْثبَت صاحفقتل حمزة  شيبة، وَقتل عليٌّ الوليد، واختلَف عبيدة  وعتبة ضربتين، كالهما أ
 وعلّي على ع ْتبة فقتاله.



ثم َزحف بعض  الناس إلى بعض، فأخذ رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم حفنًة من الحصباء فاستقبَل بها 
وه  »قريشًا وقال:  وا»ثم قال ألصحابه: « . َشاَهِت الو ج  دُّ  « .ش 

 
ٌح أخرى ثم أخرى، فكان في األولى جبريل في ونزلت المالئكة ، فجاءت ريٌح ثم ذهبت، ثم جاءت ري

ألف، وفي الثانية ميكائيل في ألف، وفي الثالثة إسرافيل في ألف، وكان ِسيَما المالئكِة عمائم  خ ْضر 
وصفر وحمر من نور، وهم على خيٍل ب ْلٍق. وسمع المشركون َحْمَحمة الخيل، وكان المسلم َيْتبع  الكافر 

ه قبَل   أن يصل إليه.ليقتله فيقع رأس 
 فكانت الهزيمة .

فق تل من َصَناديد القوِم سبعون، وأ ِسر سبعون، واستشار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصحابه في 
األسارى، فقال أبو بكر: هؤالء بنو العم والعشيرة، وإني أرى أن نأخذ منهم الِفْدية فتكون قوة لنا على 

 الكفار، وعسى أن َيْهِديهم )هللا(. 

 

فقال عمر: وهللا ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أْن تمكِّنني من فالن، قريَ لعمر، فأضرَب عنقه، 
وتمكن عليًّا من َعِقيل فيضرَب عنقه، وتمكن حمزة من فالن أخيه، فيضرب عنقه، حتى يعلم هللا أنه 

 ناديدهم وأئمتهم.ليست في قلوبنا َهواَدٌة للمشركين، هؤالء َص 
 فماَل رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم إلى قول أبي بكر فأخذ منهم الِفداء.

عن عبد الرحمن قال: إني لواقٌف يوَم بدر في الصف، فنظرت  عن يميني وشمالي، وإذا أنا َبْيَن غالمين 
يا عم،  ي أحدهما، فقال لي:من األنصار حديثٌة أسنانهما فتمنَّيت  أْن لو كنت بيَن َأْضَلع منهما، فغمزن

 هل َتعرف أبا جهل؟
 قلت: نعم، ما حاجت ك إليه يا بن أخي؟

ََّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو رأيت ه لم يفارْق سوادي سواَده  قال: بلغني أنه س
.  حتى يموَت األْعجل 

بت  لذلك، ثم لم أن شَ أن نظرت إلى أبي جهل يزول في قال: فغمزني اآلخر فقال لي مثلها. فتعجَّ
الناس، فقلت لهم: أال َتريان؟ هذا صاحبكما الذي تسأالن عنه. فاستقبلهما فضرباه حتى قتاله، ثم انصرفا 

إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخبراه وقال كلُّ واحد منهما: أنا قتلته. فنظر في سيفيهما وقال: 
 بن عمرو بن الجموح. وهما معاذ بن عمرو ومعاذ بن َعْفراء.كالكما قتله، وقضى بَسَلبه لمعاذ 

 أخرجاه في الصحيحين.



ربت رجله وهو صريع وهو يذبُّ  عن أبي عبيدة قال: قال عبدهللا: انتهيت  إلى أبي جهل يومئذ وقد ض 
. قال: الناَس عنه بسيٍف له، فأخْذته فضربته حتى قتلته، فقلت: الحمد هلل الذي أخزاك هللا يا عدوَّ هللا

)إْن( هو إال رجٌل قَتله قوم ه. فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل، فأصْبت  يَده فندر سيف ه فأخْذته 
 فضربت ه حتى قتلته.

َّللاَّ  الذي اَل »قال: ثم خرجت  حتى أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم كأنما أ َقلُّ من األرض فأخبرته فقال: 
 ؟«اله إالَّ ه و

 
دها ثالث  ًا.فردَّ

 فقلت: هللا الذي ال إله إال هو. 

 

وَّ َّللاََّ، هذا َكاَن ِفْرَعْوَن َهِذه األ مَّةِ »فخرج يمشي حتى قام عليه فقال:   . «الَحْمد  ِد الذي أْخَزاَك َيا َعد 
عن عطية بن قيس قال: لما فرغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قتال بدر جاءه جبريل عليه السالم 

َ الغبار  رأَسه فقال: يا محمد، إن هللا عز وجل بعثني إليك  على فرس عليه درعه ورمحه وقد عصَّ
 فانصرف.« . َنَعْم َرَضْيت  »وأمرني أن ال أفارقك حتى َتْرضى َأرضيَت؟ قال: 

 
 لباب السابعا

 في إلقاء رؤوس المشركين في القليَ
عن طلحة: أن نبيَّ هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بأربعة وعشرين رجاًل من َصناديد قريش يوم بدر خبيث 

دَّ  بث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالَعْرصة ثالثة أيام، فلما كان ببدر اليوَم الثالث أمر براحلته فش  م خَّ
ها، ثم )مشى و( اتبعه أصحابه فقالوا: ما نرى ينطلق إال لبعض حاجته. حتى قام على شقة عليها َرْحل  

رُّك م»الرَِّكي، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم:  أنَّك م  يا ف الَن ابَن ف الَن وَيا ف الَن ابَن ف الَن، أَيس 
وَله، فإنَّا َقْد َوَجْدنا َما َوَعَدن  «ا َربُّنا َحقًّا، َفَهْل وَجْدت م ما َوَعَد ربُّك م َحقًّا؟أَطْعت م َّللاََّ وَرس 

 فقال عمر: يا رسول هللا، ما ت كلِّم من أجساٍد ال أرواح لها فيها.
 . «والذي َنْفس  م َحمٍَّد ِبَيِده ما أْنت م ِبَأْسَمَع ِلَما أق ول  ِمْنه م»فقال نبي هللا صلى هللا عليه وسلم: 

  حتى أْسَمعهم قوَله توبيخًا وتصغيرًا وِنْقمًة وندمًا.قال قتادة: أحياهم هللا
 أخرجاه.

 



 الباب الثامن
 في غزوة بني قينقاع

 وكانت للنصف من شوال على رأس عشرين شهرًا. وكانوا يهودًا، فحمل لواءه حمزة واستخلف أبا ل بابة.
 وكانوا وادعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم غَدروا.

 ا على حكمه وأن له أموالهم ولهم النساء  والذُّرية.فحاصرهم فنزلو 
 

 الباب التاسع
 غزاة السويق 

 

 على رأس اثني وعشرين شهرًا. واستخَلف أبا ل َبابة.
وذلك أن أبا سفيان حرَّم الدَّسم حتى َيأخذ بثأره من محمد وأصحابه. فوصل إلى نحو المدينة فقتل رجلين 

 وحرق أبياتًا ورأى أّن يمينه قد َحلَّت فهرب.
قون وسلم فخرج في إثرهم، وجعل أبو سفيان وأصحابه يتخّففون حتى ي لْ  فبلغ ذلك النبيَّ صلى هللا عليه

ويق، فيأخذها المسلمون، فلم يْلحقوه، فرجع النبي صلى هللا عليه وسلم.  ج ر ب السَّ
 

 الباب العاشر
 غزاة قرقرة الكدر

 على رأس ثالثة وعشرين شهرًا.
 فظفر بنعم تبلغ خمسمائة بعير ورجع.حمل لواءه عليُّ بن أبي طالَ، واستخَلَف ابَن أم مكتوم، 

 
 الباب الحادي عشر

 غزوة غطفان
 على رأس خمسة وعشرين شهرًا، واستخلف عثَمان بن عفان.

وذلك أنه بلغه أن َجْمعًا قد تجمعوا فخرج فهربوا منه، وجاء َغْورث بن الحارث والنبي صلى هللا عليه 
هللا عليه  فأسلم، ورجع رسول  هللا صلى« هللا»قال: وسلم تحت شجرة وبيده سيف فقال: من َيْمنعك مني؟ ف

 وسلم.
 



 الباب الثاني عشر
 غزاة بني سلم

 على رأس سبعة وعشرين شهرًا، بناحية الف رع.
َليم، فخرج فتفرقوا.  وذلك أنه بلغه أن بها َجْمعًا من بني س 

 
 الباب الثالث عشر

 غزاة أحد
ة وجدوا الِعيَر التي قِدم بها أبو سفيان موقوفًة على دار لمَّا رجع َمْن حضر بدرًا من المشركين إلى مك

ز بِرْبح هذه العير جيشًا  الندوة، فمَشْت أشراف  قريش إلى أبي سفيان فقالوا: نحن َطيِّبوا األْنف س بأن نجهِّ
 إلى محمد.

 قال أبو سفيان: أنا أول  من أجاَب إلى ذلك، وبنو عبد مناف معي.
انت ألَف بعير، وكان المال  خمسين ألف دينار، فسّلم إلى أهل العير رؤوس فباعوها فصارْت ذهبًا، وك

أموالهم وع زلت األرباح، وبعثوا إلى العرب َيْستنفرونهم، وأجمعوا على إخراج الظع ن معهم لَيْذكروا بهم 
 بدرًا فيكون أشدَّ لهم في القتال. 

 

وخرجت قريش ومعهم أبو عامر الراهَ، وهم ثالثة آالف فيهم سبعمائة دارع، ومعهم مائتا فرس، وثالثة 
 آالف بعير، وكانت الظُّعن معهم خمس عشرة امرأة.

َليفة. فساروا حتى  نزلوا ذا الح 
وكان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأ َسْيد بن ح َضير بباب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في عدة من 

 الناس، وح رست المدينة.
وكان َرْأي  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ال يخرج من المدينة، فطلَ فتياٌن أحداٌث لم َيْشهدوا بدرًا 

 على الشهادة.أن يخرجوا، حرصًا 
فصّلى الجمعة ثم وعظهم وأمَرهم بالجد واالجتهاد، ثم صلى العصر ودخل بيته ومعه أبو بكر وعمر، 
فَّ له الناس  فخرج وقد لبس ألمته وتقّلدالسيَف وألقى التُّْرَس من وراء ظهره وعقد  فَعمَّماه وأْلَبساه، وص 

ي م ركَ فرسه وتقّلد القوَس وأخذ ِقبلته بيده، وفثالَثَة ألوية واستخلف على المدينة ابَن أم مكتوم، ث
 المسلمين مائة دارع.

واعتَزل ابن  أ بّي في ثالثمائة، فبقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في سبعمائة، وأقبل يسوِّي الصفوف 



 وخّلف أ حدًا وراء ظهره، واستقبَل القبلة وأقام خمسين من الرماة.
 خالَد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة، وعلى الخيل صفوان بن أمية. وأقام )المشركون( على الميمنة

 وجعل نساء  المشركين يضربن الدفوف ويقلن:
 نحن بنات طارق 

 نمشي على الّنمارقْ 
 والمسك  في الَمَفارقْ 

 إْن ت ْقبلوا ن َعانقْ 
 وإْن ت ْدبروا نفارقْ 
 فراَق غير وامق

 يأخذون الغنائم، وأقبل جماعة من الرماة. فأقبلوا وانكشف المشركون، وأقبل المسلمون 
فنظر خالد بن الوليد إلى خَلل فَكرَّ بالخيل وتبعه عكرمة، وانتقضت صفوف  المسلمين ونادى إبليس لعنه 

 هللا: ق ِتل محمد.
َباعّيته ورماه ابن  َقِمئة بحجر  وَثبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في عصابة من أصحابه فأصيبت ر 

 فه ورباعيته وَشّجه في وجهه.فكسر أن
 

 ورَمى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ بيَّ بن خلف بَحْربة فمات منها. 

 

جلين عليهما ه ر لقد رأيت عن يمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويسار »عن سعد بن أبي وقاص قال: 
 «.ثياب بيٌض يقاتالن عنه أشدَّ القتال ما رأيتهما قبل وال بعد  

 أخرجاه.
جَّ في وجهه جعل يمسح الدم  عن أنس: أن النبي صلى هللا عليه وسلم لما ك ِسرت ر َباعيته يوَم أ حد وش 

ِم وه  »عن وجهه ويقول:   « .َعاَلىو َيْدع وه م إَلى هللا تَ كْيَف ي ْفِلح  َقْوٌم َخَضبوا َوْجَه َنِبيِِّهم بالدَّ
ْم َفِإنَّه ْم َظاِلم وَن {128ش3فنزلت هذه اآلية: }س َبه   َلْيَس َلَك ِمَن األٌّْمِر َشْىٌء َأْو َيت وَب َعَلْيِهْم َأْو ي َعذِّ

 (128)آل عمران: 
 انفرد بإخراجه مسلم.

ه َقمئة عال رسوَل هللا صلى هللا علي عن أبي بشر المازني قال: حضرت  يوَم أ حد وأنا غالم فرأيت ابن
وسلم بالسيف فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقع على كتفيه في حفرة أمامه حتى َتَوارى، فجعلت  



أصيح وأنا غالم، حتى رأيت الناَس يأتون إليه فأنظر إلى طلحة بن عبيدهللا أخذ يحضنه حتى قام رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم.

يوسف الِفْريابي قال: لقد بلغني أن الذين َكسروا ر َباعية النبي صلى هللا عليه وسلم لم يولد لهم عن ابن 
َباعية  صبي فنبتت له ر 

عن الزبير بن َبكَّار قال: ق تل أ مية  بن َخَلف بَبْدر، وكان أخوه أبّي بن خلف قد أ سر يومئٍذ، فلما ف دي قال 
هللا  عندي َفرسًا أعلفه كلَّ يوم َفرقًا من ذ َرة أْقتلك عليه. فقال رسوللرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إن 

 « . َبْل أَنا أْقت ل َك إْن َشاَء َّللاَّ  »صلى هللا عليه وسلم: 

 

كان يوم  أ حد وانحاز المسلمون إلى ِشْعَ أ حد أبصر أبيُّ بن خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فلما
، فحمل عليه الزبير بن العوام ومع الزبير الحربة، فأخذها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فحمل عليه فشدَّ

ا بك بأٌس قال: خوار فجعلوا يقولون: مفطعنه بها في َتْرقوته فخَّر صريعًا، فأدركه المشركون فأْرسوه وله 
 أليس قال لي: أنا أقتلك. فحملوه حتى مات بَمرِّ الظَّْهران على أميال من مكة.

 « .ل كَ إنَّه َقاتِ »عن سعد بن معاذ أنه قال ألمية: إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
م أ حد، أ مية يوم بدر، وقَتل أبيَّ بن خَلف يو  قلت: يحتمل أن يكون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قتل

 ويحتمل أن يكون المعنى. يقتلك أصحابي.
عن الَبراء بن عازب قال: َجعل رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم على الرُّماة يوَم أ حد، وكانوا خمسين 

بير، وقال:  ْيك م، وإن رأْيت م ونا َرحوا حتَّى أ ْرِسَل إلإْن َرأْيت مونا َتْخِطف نا الطَّْير  فال َتبْ »رجاًل، عبَدهللا بن ج 
 « .َظَهْرنا على الَقْوِم فال َتْبَرحوا حتَّى أ ْرِسَل إلْيك م

 
فهزموهم، فأنا وهللا رأيت النساَء يشتدْدن على الجبل، وقد بَدْت َأْسوقتهن وخالخيلهن رافعات ثيابهن، فقال 

 م فما تنتظرون.أصحاب  عبدهللا بن جبير: الغنيمة َظَهر أصحابك
بير: أنسيتم ما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟  قال ابن  ج 

 قالوا: َلَنْأتيّن الناَس فلنصيبّن من الغنيمة.
رفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، فلم يبق مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غير اثني عشر  فلما أتوهم ص 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم قد أصاب من المشركين يوَم رجاًل، فأصابوا منهم سبعين رجاًل، وكان رسو 
 بدٍر أربعين ومائة: سبعين أسيرًا وسبعين قتياًل.

 فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ ثالثًا. 



 

فنهاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن )أبي( قحافة: ثالثًا. أفي القوم 
 ابن الخّطاب؟ ثالثًا. ثم أقبل أصحابه فقال: هؤالء قد ق تلوا وقد كفيتموهم.

ه أْن قال: كذبَت وهللا يا عدّو هللا، إّن الذين عَدْدَت ألحياٌء كلهم وقد َبقي لك ما فما مَلك عمر نفس
وؤني؟ ثم أخذ يرتجز: اْعل  ه َبل، اْعل  ه َبل.  َيسوؤك. قال: ولم َيس 

 « .أال ت ِجْيب ونه؟»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 فقالوا: يا رسول هللا ما نقول؟

 « .َمْواَلنا واَل َمْوًلى َلك م ق ولوا: َّللاَّ  »قال: 
 

 الباب الرابع عشر
 في غزاة حمراء األسد

على رأس اثنين وثالثين شهرًا، وذلك أنهم لما انصرفوا من أ حد بات الناس  ي داوون جراحاتهم، فلما صلى 
كم بطلَ ر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصبح أمر بالاًل فنادى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأم

 عدوكم، فال يخرج معنا إال من شهَد القتال باألمس.
وخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ووجهه مشجوج وشفته قد كلمت، فعسَكر بحمراء األسد، وذهَ 

 العدوُّ فرجع إلى المدينة.
 

 الباب الخامس عشر
 في غزاة )بني( النضير

جلين كان  عليه وسلم فكّلمهم أن ي عينوه في دية ر على رأس سبعة وثالثين شهرًا. خرج رسول هللا صلى هللا
 قد أمَّنهما فقتلهما عمرو بن أ مية، فقالوا: نفعل.

 فقال عمرو بن جحاش: أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرًة.
 فقال َساّلم بن ِمْشكم: ال تفعلوا فوهللا لي خبَرنَّ بما هَمْمتم به.

لتكم عشرَة أيام. فجاءه الخبر، فتربَّص سريعًا إلى ال مدينة، وبعث إليهم: أن اخرجوا من بلدي، وقد أجَّ
 فتجهَّزوا. 

 



فأرسَل إليهم ابن  أبّي: ال تخرجوا فإن معي ألفين من قومي وغيرهم، وت مدكم ق َريظة  وحلفاؤكم من َغطفان. 
َيّي فقا ل: ما نخرج )فخرج( إليهم وعليٌّ يحمل راَيته، واستخَلف على المدينة ابَن أم مكتوم، فقاموا فطمع ح 

على حصنهم يضربون بالنَّْبل والحجارة، واعتزْلتهم قريظة، وخذلهم ابن  أبّي وحلفاؤهم من َغطفان. 
 فحاصرهم وقطع نخلهم، فقالوا: نخرج من بالدك. فتحمَّلوا على ستمائِة بعير.

اخرجوا ولكم دماؤكم وما حملت اإلبل  إال الَحْلقة. فأ ِخذ منهم خمسين درعًا وخمسين َبْيضة فقال: 
 وثالثمائة وأربعين سيفًا. وكان ذلك خالصًا له لم ي ْسهم منه أحدًا.

 
 الباب السادس عشر
 في غزاة بدر الموعد

 الصغرى رأَس الحول. وذلك أن أبا سفيان قال لّما انصرف عن أ حد: الموعد  بيننا وبينكم بدرٌ 
فلما دنا الموعد  كره أبو سفيان الخروَج، فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ألف وخمسمائة، وحمل 

وقًا يقوم لهالل ذي القعدة،  لواءه علي بن أبي طالَ. وخرجوا ببضائع لهم، وكانت بدر الصغرى س 
 فانتهوا إليها هالَل ذي القعدة فباعوا وربحوا.

 و سفيان حتى بلغ َمرَّ الظَّهران ثم رجع، وقال: هذا عام  َجْدب.وخرج أب
َم َوَلْحَم اْلِخنِزيِر َوَمآ أ ِهلَّ ِبِه ِلَغْيِر َّللاَِّ َفَمِن اْض 173ش2قال مجاهد: }س َم َعَلْيك م  اْلَمْيَتَة َوالدَّ ط رَّ ِإنََّما َحرَّ

 َّللاََّ َغف وٌر رَِّحيٌم {َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإْثَم َعَلْيِه ِإنَّ 
 (173)آل عمران: 

. 
 قال: هذا أبو سفيان قال: يا محمد موعدكم َبْدر حيث َقتلتم أصحاَبنا.

فانطلق النبي صلى هللا عليه وسلم لموعده حتى نزلوا بدرًا فواَفوا السوَق، فذلك قوله تعالى: 
َن َّللاَِّ َوَفْضٍل لَّ 174ش3}س و?ٌء َواتََّبع وْا ِرْضَواَن َّللاَِّ وَ َفاْنَقَلب وْا ِبِنْعَمٍة مِّ  َّللاَّ  ذ و َفْضٍل َعِظيٍم {ْم َيْمَسْسه ْم س 

 (174)آل عمران: 
 والفضل: ما أصابوا من التجارة. وهي بدٌر الصغرى. 

 

 
 الباب السابع عشر

 غزاة ذات الرقاع



عة عشر شهرًا. وذلك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ خبر بأن أنمارًا قد َجمعوا له على رأس سب
َقاع، وهو جبل فيه ب َقع ح مر وسواد  الجموَع، فاسَتْخلف عثمان بن عفان، وخرج حتى أتى محالَّهم بذات الرِّ

 وبياض.
 بن الحارث وقال: َمْن يمنعكفرقى الجبل فلم يجد إال نسوًة فأخذهن ورجع. وقيل: إن بها جاء َغْورث 

 منِّي؟
 

 الباب الثامن عشر
 في غزوة دومة الجندل

على رأس تسعة وأربعين شهرًا. بلَغ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم أن بها جمعًا كثيرًا يظلمون من مرَّ 
بهم، فخرج في ألف، واستخلف ِسَباع بن ع ْرفطة، فهجم على ماشيتهم ورعائهم، فأصاب من أصاب 

 هرب من هرب، ورجع إلى المدينة.و 
 

 الباب التاسع عشر
 في ذكر غزاة المريسيع

وهو اسم بئر لبني الم ْصَطِلق، وكان سيدهم الحارث بن أبي ِضرار، وكان َجمع لحرب رسول هللا صلى 
 هللاهللا عليه وسلم، فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليهم، وتراَموا بالنَّْبل ساعًة، ثم أمر رسول  

صلى هللا عليه وسلم أصحاَبه فحملوا حملًة واحدة، فق تل عشرة من العدوِّ وأ سر الباقون. ولم ي قتل من 
المسلمين إال رجل واحد، وسَبى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرجاَل والنساء والذرية والنَّعم، وكانت 

ْبي مائتي أهل ا  لبيت.اإلبل أْلَفي بعير والشاء خمسة آالف والسَّ
َويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس وابن عم له، فكاتَباها، وقيل: في سهم ثابت بن قيس  علت ج  وج 

وحده. فجاءت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تستعينه في كتابتها فأدَّى عنها وتزوَّجها. فقال الناس: 
 ان في أيديهم.أصهار  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي ْسَترقُّون فأعتقوا ما ك

 
 الباب  العشرون 

 في ذكر غزاة الخندق
 وهي غزاة األحزاب. 

 



لمَّا أْجَلى رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم بني النَّضير خرج نفٌر من أشرافهم إلى مكة، فألَّبوا قريشًا 
ليم ففارقوهم على مثل  وَدعوهم إلى الخروج، واجتمعوا معهم على قتاله، ثم خرجوا فأتوا غطفان و)بني( س 

 ذلك.
أربعة آالف، وعقدوا اللواَء في دار الندوة، وقادوا معهم ثالثمائة فرس وألفًا  وتجهزت قريش وجمعوا، فكانوا

ليم بمرِّ الظَّهران وهم َسْبعمائة، وخرجت معهم  وَخْمسمائة بعير، وخرج يقودهم أبو سفيان. وواَفْتهم بنو س 
ضًا. م أربعمائة أيبنو أسد، وخرجت َفزارة  وهم ألٌف. وخرجت َأْشجع وهم أربعمائة. وخرجت بنو م رَّة وه

 وكان جميع من وافى الخندق من القبائل عشرة  آالف، وهم األحزاب.
فلما بلغ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم وصول هم من مكة نَدب الناَس، فأشار َسْلمان  بالخندق، وعسَكر 

وا من الخندق فرغرسول  هللا صلى هللا عليه وسلم بالناس إلى سفح َسْلع، وكان المسلمون ثالثة آالف. و 
 في ستة أيام. وعمل معهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده.

عن الَبراء بن عازب قال: لمَّا َأمرنا رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم بحفر الخندق َعرضت لنا في بعض 
فجاء  .الخندق صخرة عظيمة شديدة ال تأخذ فيها المعاول. فشَكونا ذلك إلى النبي صلى هللا عليه وسلم

م َضَرب ضربًة فكسر ث« ِبْسِم هللا»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما رآها إلقى َثْوَبه وأخد الِمْعول وقال: 
اَعةَ »ثلثها، وقال:  ْمَر السَّ اِم، وهللا إنِّي أل ْبِصر  ق صوَرها الح   . «َّللاَّ  أَكْبر  أ ْعِطيت  مَفاِتْيَح الشَّ

ر  الَقْصَر َّللاَّ  أْكَبر  أ ْعِطيت  َمَفاِتيَح َفاِرٍس، وهللا إنِّي أل ْبِص »خر. وقال: ثم ضرب الثانية فقطع ثلثها اآل
 « .األْبَيَض ِمن الَمَداِئنِ 

َمِن. وهللا إنِّي َّللاَّ  أْكَبر  أ ْعِطيت  َمَفاِتيَح اليَ »فقطع بقية الحجر، وقال: « ِبْسِم هللا»ثم ضرب الثالثة وقال 
اَعةَ أل ْبِصر  أْبَواَب َص   « . ْنَعاَء ِمن َمَكاِني هِذه السَّ

 

َير: كان اشتدَّ الخوف  يوَم الخندق، وفشل الناس  وِخيف على الذراري واألموال، وَطلَ  قال علماء السِّ
 جماعٌة منهم: عمرو بن عبدوّد. فجعل المشركون َمِضيقًا من الخندق ي ْقحمون فيه خيَلهم، فعبَر منهم

 يدعو إلى الِبراز وهو ابن سبعين سنة؛ فبارزه عليٌّ فقتله.
فأصبحوا فجمعوا َكتيبًة غليظًة فيها خالد بن الوليد، وقاتلوا إلى الليل ولم يصلِّ رسول هللا صلى هللا عليه 

ْسَطى َصاَلِة الَشَغلونا »وسلم يومئٍذ ظهرًا وال عصرًا صلى هللا عليه وسلم قال:  الِة الو  َعْصِر، َمأَل عن الصَّ
 « .َّللاَّ  ب يوَته م أو ق ب وَره م َناراً 

 
 وح صر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه بضع عشرة ليلة، وقيل: أربعًا وعشرين.



ل أبو سفيان اوكان ن َعيم بن مسعود قد أسلم، فمشى بين قريش وقريظة فخذَّل بينهم، وهبَّْت ريٌح شديدة، فق
ألصحابه: إنكم لستم بدار م َقام، قد هلك الخفُّ والحافر، واختلف قريظة، ولقينا من الريح ما ترون، 

 فارتحلوا إني مرتحل.
 وق تل من المشركين يومئٍذ ثالثة ومن المسلمين ستة.

 
 الباب  الحادي والعشرون 
 في ذكر غزاة بني قريظة

سير إلى إن هللا يأمرك أن ت»وسلم من الخندق جاءه جبريل فقال:  لّما انصرف رسول هللا صلى هللا عليه
 «.بني قريظة فإني عامٌد إليهم فأزلزل بهم حصونهم

عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لّما فرغ من األحزاب دخل المغَتسل ليغتسل، فجاءه جبريل 
 تها، وها أنا َأْنَهد  إلى بني قريظة.عليه السالم فقال: أوَضعتم السالح؟ ما وضعت المالئكة أسلح

َ رأَسه الَعنان.  قالت عائشة: كأني أنظر إلى جبريل من حلل الباب، قد عصَّ
ن في الناس:  َير: )فأمر رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم مؤذنًا( يؤذِّ هللا صلى  أن رسول»قال علماء السِّ

 . «بني قريظة. واستخَلف ابَن أم مكتومهللا عليه وسلم يأمركم أن ال تصلُّوا العَصر إال في 

 

ثم ساَر في ثالثة آالف، فحاصرهم أشدَّ الحصار، فأرَسلوا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أرسْل 
إلينا أبا ل َبابة بن عبد المنذر. فأرسَله، فشاوروه، فأشار إليهم بيده: إنه الذبح، ثم ندم وقال: خ ْنت هللا 

 لمسجد، ولم يأت حتى أنزل هللا توبته.ورسوله. فربط نفسه في ا
ثم نزلوا على حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأمر بهم رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم محمَد بن 

وا ناحية، وعَزل النساَء والذرية، وج معت أمتعتهم فكانت ألفًا وَخْمسمائة سيف،  َمْسلمة، فكتِّفوا ون حُّ
 وَخْمسمائة ت ْرس وَحَجفة، وِجمااًل كانت نواضح. وثالثمائة درع، وألفي رمح،

لفاءهم، فجعل رسول  هللا صلى هللا  وكّلمت األوس  رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم أن َيَهبهم لهم، وكانوا ح 
ْكم بينهم إلى سعد بن معاذ، فحَكم فيهم أن ي ْقتل كلُّ من َحزَّب عليه، )وت ْغَنم( المواشي،  عليه وسلم الح 

.وت    ْسبى النساء والذراري، وت قسم األموال 
ْكِم هللا ِمن ِمن َفْوِق َسْبَعِة َأْرِقَعةٍ »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   . «َلَقْد َحَكْمَت ِفيِهم ِبح 

 
 الباب الثاني والعشرون 



 في ذكر غزاة بني لحيان
م فهربوا سول هللا صلى هللا عليه وسلوكانوا بناحية ِغَفار، وذلك في ربيع األول سنة سَت فخرج إليهم ر 

 في الجبال، ثم رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 

 الباب  الثالث والعشرون 
 في غزاة الغابة 

 

في ربيع األول سنة ست أيضًا. وذلك أن ع َيْينة بن حصن أغار على ِلَقاح رسول هللا صلى هللا عليه 
، فخرج رسول  هللا ريخ  َن أم مكتوم،  صلى هللا عليه وسلم واستخلف ابوسلم فاستاقها وقتل راعيها وجاء الصَّ

وخّلف سعَد ابن عبادة في ثالثمائة يحرسون المدينة وعقد لواًء للمقداد، وقال: امض فأنا في أثرك. 
ومضى وراءهم سلمة بن األكوع، وجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال له سلمة: يا رسول هللا، إن 

 ورجع.« َملْكَت فأْسِجح» صلى هللا عليه وسلم: القوم ِعطاش. فقال رسول هللا
 

 الباب  الرابع َوالعشرون 
 في غزاة الحديبية

في سنة ست استنفر رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم أصحابه إلى العمرة، فأسرعوا، وخرج واستخلف ابَن 
ذي ى الظهر بأم مكتوم، ولم يخرج بسالح إال السيوف في الق رب، وساق ب ْدنًا هو وأصحابه، فصل

للت ثم أْشَعرها في الشق األيمن، ثم قّلدها، وأْشَعر أصحاب ه، وهي سبعون َبدنة  َليفة. ثم دعا بالب ْدن فج  الح 
 فيها جمل ألبي جهل الذي غنمه يوَم بدر، وأحرَم ولبَّى.

موا مائتي فارس إلى كر  ه وعسكروا بَبْلَدح وقدَّ  الَغِميم وتقاربوا. اعوبلغ المشركون خروَجه فأْجَمعوا على َصدِّ
فصّلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الخوف، ثم دنا من )مكة( فبركت به راحلته فقال 

 المسلمون: َحْل َحْل. فزجروها فأَبْت، فقالوا: َخألت الَقْصواء .
ْيم  ح ر َماِت هللا إال خ طًَّة ِفيها َتْعظِ  ما َخأَلْت وإنََّما َحَبَسها َحاِبس  الِفْيِل أَما َوهللا ال َيْسَألوِني الَيْومَ »قال: 

 « .أْعَطْيت ه م إيَّاها
ثم زجرها فقامت، فوّلى راجعًا عودًا على َبْدء حتى نزل بالناس على َثمد من َأْثماد الحديبية قليل الماء، 

واء حتى اغترفوا بأيديهم من البئر   .فانتزَع سهمًا من كنانته فغرَزه فيها فجاَشْت لهم بالرِّ

 



ب ْديل بن َوْرقاء فقال: قد جئناك ِمن عند قومك، قد استنفروا لك األحابيَش وَمن أطاعهم، معهم وجاء 
 الع وذ الَمَطافيل والنساء والصبيان ي ْقسمون باهلل ال ي خلون بينك وبين البيت حتى َتْسَتبيد خضراءهم.

نا َعْنه نَّما ِجْئَنا ِلَنط وَف بهذا الَبيْ َلْم َنْأِت ِلِقَتاِل أَحٍد، وإ»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ِت، َفَمْن َصدَّ
 « .َقاَتْلَناه

ه عن  فرجع ب َديل فأخبر قريشًا. فبعثوا عروَة بن مسعود فكلمه بنحٍو من ذلك فأخبر قريشًا، فقالوا: نر دُّ
 البيت في عامنا هذا، ويرجع ِمن قابل فيدخل ويطوف.

 فأ خبر أنه قد ق تل، فبايَع الناس َبْيعة الرِّضوان تحت الشجرة. فأرسل عثماَن بن عفان إلى أهل مكة،
هذا ما صالح عليه محمد  بن عبدهللا وسهيل ابن عمرو، اصطلحا على »ثم أجمعوا على الصلح وكتبوا: 

هم عن بعض، على أنه ال سالسل وال أغالل،  وضع الحرب عشر سنين َيْأمن فيها الناس  ويكفُّ بعض 
ََّ أن يدخل في عقد قريش وَعْهدها فَعل، وأنه من أتى محمدًا منهم وأن بيننا َعْيب ة مكفوفًة، وأنه من أح

وه، وأن محمدًا يرجع عاَمه هذا  ه إليه، وأنه من أتى قريشًا من أصحاب محمٍد لم يردُّ بغير إذن وليه ردَّ
لمسافر: إال سالح ابأصحابه، ويدخل علينا ِمن قابل في أصحابه فيقيم بها، وال َيْدخل علينا بسالح 

َويطَ  السيوف في القرب. شهد أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن وسعد وأبو عبيدة وابن َسْلمة وح 
 «.وكَتَ عليٌّ 

 
هيل بن عمرو.  وكان هذا الكتاب عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ون ْسخته عند س 

ف هيل: هذا أول  ما أ وخرج أبو َجْندل عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َيْرس  قاضيك في قيوده، فقال س 
ه. ثم نحر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َهْديه ونزل عليه: }س ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتحًا مُِّبينًا 1ش48عليه فردَّ

 (1{)الفتح: 
. 

 
 الباب الخاِمس والعشرون 

 في ذكر غزاة خيبر 

 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى خيبر، فلما وصل دخلوا حصونهم وقاتلوه، فَقتل منهم ثالثة خرج 
وتسعين رجاًل، واستشهد من المسلمين خمسة عشر رجاًل، وفتحها ِحْصنًا حصنًا. وخرج َمْرَحَ فقتله 

 علّي. وكان الفتح على يديه.



 
 الباب الّسادس والِعشرون 

 في ذكر غزاة الفتح
ْذ َعَلى أ»ز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لغزاة الفتح أْخَفى أمره وقال: لّما تجهَّ  ْبَصاِرِهم َفال الله مَّ خ 

 « .َيَرْوِني إالَّ َبْغَتةً 
َهينة وَأْشجع  وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى من حوله من العرب، َأْسلم وِغَفار وم َزينة وج 

َليم، وكان المسلمون عشرة آال ف، واستخلف على المدينة ابَن أم مكتوم. وخرج يوم األربعاء لعشرة وس 
 لياٍل َخَلون من رمضان، وعَقد األلوية والرايات بق َديد.

 ولم يبلغ قريشًا مسير ه، فبعثوا أبا سفيان َيْجَتسُّ األخباَر، وقالوا: إن لقيَت محمدًا فخذ لنا منه أمانًا.
يل بن ورقاء، فلما رأوا العسَكر فزعوا فسمع العباس  صوت أبي فخرج أبو سفيان وحكيم بن حزام وب دَ 

 سفيان فقال أبا حنظلة.
 قال: لبَّيك.

قال: هذا رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم في عشرة آالف. فأسلم وأجاَره، ودخل به وبصاحبيه على رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم فأسَلما.

 من ومن أْغَلق بابه فهو آمن.وَجعل ألبي سفيان: من دخل داره فهو آ
 فقال أبو سفيان للعباس: لقد أصبح م ْلك ابن أخيك عظيمًا. قال: ويحك إنه ليس بم ْلٍك ولكنها ن بوَّة. 

 

ونَهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن القتال، غير أنه َأمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة: ِعْكرمة بن أبي 
َهبَّار بن و  جهل فهرب ثم استأمنْت له امرأته أمُّ حكيم بنت الحارث فأمَّنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،

َبابة  األسود، وعبدهللا بن سعد بن أبي َسْرح، فاستأَمَن له عثمان  وكان أخاه من الرضاعة. ومْقيس بن ص 
َوْيرث بن ن َقيد قتله عليُّ بن أبي طالَ، وأبو عبد هللا بن هالل بن  قتله ن َميلة بن عبد هللا الليثي. والح 

ْرَتَنى ت، وسارَّة موالة عمرو بن هاشم ق تلت، وق َرْيبة ق تلت. وفَ َخطل قتله أبو َبْرزة. وهند بنت عتبة فأسلم
 آمنْت حتى ماتت في خالفة عثمان.

وكل جنود رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم َيلقوا جمعًا غير خالد، فإنه لقيه صْفوان بن أمية وسهل بن 
ح روا السالح ورموا بالنَّبل، فصاعمرو وعكرمة، وفي جمع من قريش باْلَخنَدمة، فمنعوه من الدخول وَشه

خالد في أصحابه وقاتلهم فقتل أربعة وعشرين من قريش وأربعة من ه َذيل، فلما ظهر رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم قال: ألم أْنه عن القتال؟



 فقيل: خالد قوتل فقتل.
ربت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبة بالَحج ون ودخل مكة َعْنوة فأسلم ارهين، فطاف وا طائعين وكوض 

بالبيت على راحلته، وحول الكعبة ثالثمائة وستون صنمًا، فجعل كلما مرَّ بصنم منها يشير إليه بقضيَ 
فيقع الصنم لوجهه. وكان أعظمها ه َبل وهو تجاه الكعبة، « َجاَء الَحقُّ وَزَهَق الَباِطل  »في يده ويقول: 

 لس ناحية.فجاء إلى المقام فصلى خلفه ركعتين ثم ج
 

ثم أرسل بالاًل إلى عثمان بن أبي طلحة أن يأتي بمفتاح الكعبة، فجاء به، فقبض رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم وفتح الباب ودخل الكعبة فصلى فيها ركعتين ودعا عثماَن بن أبي طلحة فدفع إليه المفتاح 

َقاية إ« . ْنِزع ها ِمْنك م إال َظاِلمٌ خ ذ وها يا َبِني أبي َطْلَحَة َخاِلدًة َتاِلدًة ال يَ »وقال:   لى العباس. ودفع السِّ

 

وصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الضحى يومئٍذ ثماني ركعات وَأّذن بالل للظهر فوق الكعبة 
فا.وك سرت األصنام، وخطَ رسول هللا   صلى هللا عليه وسلم على الصَّ

عن أبي هريرة: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين سار إلى الكعبة صعد الصفا فخطَ الناَس، 
فقالت األنصار بعضهم لبعض: أمَّا الرجل  فأخذته الرأفة  بقومه والرغبة في َقْريته. فأنزل هللا الوحَي بما 

ل  َفَقْد أْدَرَكْته َرْأَفًة ِبَقْوِمه َوَرْغَبٌة ِفيَيا َمْعشَ »قالت األنصار، فقال:  َقْرَيِته.  َر األْنَصاَر َتق ولون: أمَّا الرَّج 
ول ه، َمَعاَذ )َّللاَّ ( الَمْحَيا َمْحَياك م والَمَمات  َمَمات ك م  . «فَمْن أَنا إَذْن؟ َكالَّ وهللا إنِّي َعْبد  هللا وَرس 

 قلنا ذلك إال مخافة أن تفارقنا.قالوا: وهللا يا رسول هللا ما 
وِله»فقال:   « .أْنت م َصاِدق وَن ِعْنَد هللا وِعْنَد َرس 
 «.فوهللا ما منهم إال من َبلَّ نْحَره بدموعه»قال: 

قال المصنف: لما جلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الصفا بايع الناَس على اإلسالم، ثم تتابع 
، وكان الفتح  يوَم  نين، الناس  الجمعة لعشر بقين من رمضان، وأقام بها خمس عشرة ليلة وخرج إلى ح 

 واستعمل على مكة عتَّاب بن أ سيد يصلي بهم ومعاذ بن جبل يعلمهم السنن والفقه.
 

 الباب الّسابع والِعشرون 
 في غزوة حنين

 وهي غزاة َهَوزان. وحنين َواٍد بينه وبين مكة ثالث ليال.
 صلى هللا عليه وسلم لمَّا فتح مكة مشت هوزان وثقيف بعضها إلى بعض وكان سببها أن رسول هللا



وحشدوا، وجمع أمَرهم مالك  بن عوف النََّصري، فحلُّوا بأموالهم ونسائهم وإمائهم حتى نزلوا أوطاس، 
مة وهو أعمى وهو ابن سبعين ومائة سنة ي َقاد  ف َريد بن الصِّ  يوجعلت األمداد  تأتيهم، وأخرجوا معهم د 

 ِشَجار وهو مركَ من أعواد ي هيأ للنساء. 

 

ي اثني عشر ألفًا، فلما وصل إليهم َصفَّ أصحابه فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مكة ف
ْلدل، ولبَس درعين، الِمْغَفر والَبْيضة.  صفوفًا، وركَ بغلته الدُّ

، فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  َيا »فاستقبلتهم هوزان وحملت حملة واحدة، فانهزم الناس 
وِله، أَنا َعْبد  هللا  وَلهأْنَصاَر هللا وأْنَصاَر َرس   « .َوَرس 

ورجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى العسكر، وثبت معه أبو بكر وعمر وعلّي والعباس والفضل 
 وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأسامة.

 ) نين، فولى عنه )الناس  عن عبد هللا بن مسعود قال: كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوَم ح 
رجاًل من المهاجرين واألنصار، فنَكْصنا على أعقابنا نحوًا من ثمانين قدمًا ولم نولِّهم  وثبت معه ثمانون 

ب ر، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم على بغلته لم يمض قدمًا، فحادت به بغلته فمال عن الّسْرج،  الدُّ
ينهم ترابًا ثم قال: جوههم فمأل أعفضرب به و «. َناِوْلِني َكفًّا ِمْن ت َرابٍ »فقلت له: ارتفع رفعك هللا. فقال: 

؟»  «أْيَن الم َهاِجروَن واألْنَصار 
 قلت: هم هؤالء.

 فهتفت  بهم فجاؤوا وسيوفهم في أيمانهم كأنها الشهَ ووّلى المشركون أدبارهم.« . اْهِتْف ِبِهم»قال: 
َنينًا، فلقد رأيت رسول صلى هللا عليه  هللا عن العباس قال: شهدت  مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ح 

وسلم وما معه إال أنا وأبو سفيان بن الحارث، فلزمنا رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم فلم نفارقه وهو على 
 بغلة شهباء أهداها له َفْرَوة بن ن َفاثة الجذامّي. 

 

فلما التقى المسلمون والكفار َوّلى المسلمون م ْدبرين، وطفق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي ركض بغلته 
ِقَبل الكّفار. قال العباس: وأنا آِخٌذ بلجام بغلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أك فُّها، وهو ال يألو ما أسرع 

يان بن الحارث آِخٌذ بَغْرز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال رسول هللا صلى نحو المشركين، وأبو سف
َجَرةِ »هللا عليه وسلم:  وتي: أين قال: وكنت رجاًل َصيِّتًا فقلت بأعلى ص«. َيا َعبَّاس  َناِد: َيا أْصَحاَب الشَّ

ا لبَّيك يا والد، فقالوا: يأصحاب  الشجرة؟ فوهللا لكأن َعْطَفتهم حين سمعوا صوتي عطفَة البقر على األ



 لبَّيك
 

يَن َحِمَي هذا حِ »وأقبل المسلمون واقتتلوا هم والكّفار، فنظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: 
 «.اْنَهَزم وا وَربِّ الَكْعَبةِ »ثم أخذ حصيات فرمى بهن في وجوه الكفار وقال: « . الَوِطْيس  

فما زْلت أرى َحدَّهم كلياًل وأمرهم مدبرًا حتى هزمهم هللا تعالى،  فوهللا ما هو إال )أن( رماهم بحصياته
 وكأني أنظر إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته

عن أبي عبد الرحمن الفهري قال: كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غزاة حنين، فكنا نسير في 
ل الشجر فلما زالت الشمس لبست  ألمتي وركبت فرسي وانطلقت يوم قائظ شديد الحر فنزلنا تحت ظال

َواح؟  إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو في فسطاطه فقلت: السالم عليك يا رسول هللا حان الرَّ
 « . َأَجلْ »فقال: 

 

ك. فقال: فداؤ فثار من تحت َسم رة كأن ظله ظلُّ طائر، فقال: لبَّيك وسعديك وأنا « . َيا ِباَلل  »فقال: 
فأخرج سرجًا َدفَّتاه من ليف ليس فيها أشر وال بطر، فأسرج فركَ وركبنا، فصاففناهم « . أْسر ْج َفَرِسي»

َباَد هللا َأنا َعْبد  هللا َيا عِ »عشيَّتنا وليلتنا، فوّلى المسلمون مدبرين، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ول ه ذ كَفا من تراب: فأخبرني الذي كان أدنى إليهم مني أنه َضَرب به ثم اقتحم عن فرسه فأخ« . وَرس 

وه  »وجوههم وقال:   فهزمهم هللا تعالى.« . َشاَهت الو ج 
قال يعلى بن عطاء: فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: لم يبق منا أحد إال امتألت عيناه وفمه ترابًا؛ 

 حديد على الّطْست الحديد.وَسمعنا صلصلة بين السماء َواألرض كإمرار ال
عن البراء قال: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوَم حنين وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلَ 

 آخٌذ بَغْرز النبي صلى هللا عليه وسلم وهو يقول:
 أنا النبيُّ ال َكِذْب 

 أنا ابن  عبد المطلَ
وسلم يوم حنين قبضة من األرض ثم أقبل بها  عن يزيد بن عامر قال: أخذ رسول هللا صلى هللا عليه

فما بقي أحد يلقى أخاه إال وهو يشكو القذى « . اْرِجع وا»على المشركين فرمى بها في وجوههم وقال: 
 ويمسح عينيه.

َبير بن م ْطعم قال: لقد رأيت  قبَل هزيمة القوم الناس يقتتلون، مثل الِبَجاد األسود أقبل من السماء  عن ج 
بيننا وبين القوم فإذا نمل أسود مبثوث قد مأل الوادي، لم أشّك أنها المالئكة، ولم يكن إال  حتى سقط



 هزيمة القوم.
ير: نزلت المالئكة يومئٍذ عليها عمائم حمر.  قال علماء السِّ

م لورجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة، فجاء وفد  َهوزان فسألوا رسوَل هللا صلى هللا عليه وس
أن َيم نَّ عليهم فيما أخذ منهم، وقال رجل منهم من بني سعد بن بكر، وبنو سعد هم الذين أرَضعوا رسوَل 
هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: إّنا لو َمَلْحنا للحارث بن أبي شمر أو النعمان بن المنذر لرجونا عطفه. ثم 

 أنشد: 

 

 
 امن ْن علينا رسوَل هللا في َكَرمٍ 

 فإنك المرء  نرجوه وَندَّخر  
ْم أْم أْمَواَلك ْم؟»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ْم َوِنَساَؤك  َ  إلْيك م: أْبَناَؤك   «أي َما َأَح

 فقالوا: نساؤنا وأباؤنا.
َِ َفهو َلك م، فإذا َصلَّْيت  بالنَّاِس فق ول وا: إنَّا َنْسَتْشِفع  بِ أمَّا َما َكاَن ِلي و »فقال:  وِل هللا ِلَبِني َعْبِد الم طَِّل َرس 

وِل هللا في أْبَناِئَنا وِنَساِئنا. َفسأ ْعِطيك م وأْسَأل  َلك م  . «إلى الم ْسِلِميَن وِبالم ْسِلِميَن إلى َرس 
 « .َبِني َعْبِد الم طَِّلَ َفهَو َلك مأمَّا َما َكاَن لي ولِ »فقاموا، فقال: 

 فقال المهاجرون: أّما ما كان لنا فهو لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 وقالت األنصار كذلك.

ْبي ستة آالف رأس، وكانت اإلبل  ثم أمر رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم بالغنائم فج معت، فكان السَّ
ألفًا، وأربعة آالف أوقية فضة. فأعطى أبا سفيان بن حرب  أربعة وعشرين ألف بعير، والغنم أربعين

أربعين أوقية ومائًة من اإلبل، فقال: )ابني معاوية. فأعطاه كذلك. فقال:( ابني يزيد. فأعطاه كذلك. 
َوْيصرة: اعِدْل  وأعطى حكيَم بن حزام مائة من اإلبل، ثم سأله مرة أخرى. وأعطى جماعة فقال ذو الخ 

؟»ال: فإنك لم تعدل. ق  « .َوْيَلَك إذا َلْم أْعِدْل َفَمْن َيْعِدل 
 

 الباب الثاِمن والعشرون 
 في ذكر غزاة الطائف

نت حصنها وأدخلت  خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من حنين يريد الطائَف، وكانت َثِقيف قد حصَّ
 فيه ما ي ْصلحها لسَنة، وتهيأت للقتال.



شر م قريبًا من الحصن، فَرموا المسلمين بالنَّبل، فحاصرهم ثمانيَة عفنزل رسول  هللا صلى هللا عليه وسل
َزَل إَلْيَنا َفهو أيََّما َعْبٍد نَ »يومًا، ونَصَ عليهم الِمْنَجنيق، وناَدى منادي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 فخرج بضعة عشر رجاًل، ونزل أبو َبْكرة في بكرة. « ح رٌّ 

 

 ولم ي وْءَذن رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم في فتح الطائف، فرجع.
 

 الباب التاِسع والعشرون 
 في ذكر غزاة تبوك

 كانت في رجَ سنة تسع.
هللا عليه وسلم بَلغه أن الروم قد َجمعت جموعًا كثيرة، وأن هرقل قد رَزق وذلك أن رسول هللا صلى 

ماتهم إلى الَبْلقاء. موا مقدِّ ان وقدَّ َذام ولخم وعاملة وغسَّ  أصحابه لسنة وأْجَلبت معه ج 
 فندب رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم الناَس وأْعَلمهم المكاَن الذي يريد ليتأهَّبوا لذلك، وبعث إلى مكة

 وقبائل العرب يستنفرهم وذلك في حَر شديد.
اؤون َيْستحملونه فقال:  رون فاعتَذروا.« . ال أجد ما أحملكم عليه»وجاء البكَّ  وجاء المعذِّ

 واستخلف على المدينة محمَد بن َمْسلمة.
 فتخّلف ابن  أ َبّي وأصحاب ه، وتخّلف الثالثة.

ًا فرس، وأقام بها عشرين ليلة، ثم انصرف ولم َيْلق كيدفقِدم تبوكًا في ثالثين ألفًا، ومعه عشرة آالف 
 صلى هللا عليه وسلم.

 
 الباب الثالثون 

 في ذكر شعاره في حروبه صلى هللا عليه وسلم
 «.كان شعار النبي صلى هللا عليه وسلم: أِمْت أِمْت »عن سلمة بن األكوع قال: 

 «.يا منصور أِمْت »وقال زيد بن علي: كان شعاره: 
ْفرة عمن سمع النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: عن المهلّ  إَن ِشَعاَرك م: إْن َلِقَيك م الَعدوُّ ف»َ بن أبي ص 

 « .}حم ال ي ْنَصرون{
رايا  أبواب سراياه صلى هللا عليه وسلم كان رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم إذا لم يخرج بعث السَّ

 



 الباب األول
  عليه وسلم في عذره عن تخلفه عن السرايا صلى هللا

 

قَّ َعلَ »عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  َعْدت  ِخاَلَف ى الم ْسِلميَن ما قَ َلْواَل أْن أش 
ِن َبعْ  ه م َفَيْخِلفو  َ  أْنف س  ِني، وال َتِطْي و ِفي َسبْيِل هللا أَبدًا، ولكْن اَل أِجد  َسَعًة َفَيتَِّبعو  ي، والذي دَسِريٍَّة َتْغز 

َو فأ قْ  ، ث مَّ أْغز  َو ِفي َسِبْيِل هللا فأ ْقَتل   « .َتلَ َنْفِسي ِبَيِده َلَوِدْدت  أن أْغز 
 

 الباب الثاني
 في عدد سراياه صلى هللا عليه وسلم

بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ستًّا وخمسين َسِرّيًة، فلم نر أن نطيل بذكرها، وإنما ذكرنا الغزوات 
 ألنه أمٌر باشره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنفسه.

هَّال الملحدة: إنّ   محمدًا ب عث بالسيف. قال أبو الوفاء بن َعقيل: يقول ج 
 وهذا م حال، إنما ب عث بالبراهين والحجج، فلّما لم َيْقبلوا ق تلوا بالسيف مكاَن عذاِب هللا لألمم السالفة.

 
 الباب الثالث

 في وصاياه السرايا صلى هللا عليه وسلم 

 

ليمان بن ب َريدة عن أبيه قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أمرَّ أميرًا على جيش أو عن س
ته بتقوى هللا عّز وجّل، وبمن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال:  وا ِباْسِم هللا اْغز  »َسِرية أوصاه في خاصَّ

وا وال تَ  وا وال ت َمثِّلوا وال َتْقت  ِفي َسِبْيِل هللا، َقاِتل وا َمْن َكَفَر ِباهلل، اْغز  لُّوا وال َتْغد ر  َك غ  لوا واِحدًا، فإَذا َلِقْيَت َعدوَّ
ِم، الَ ِمن الم ْشِرِكيَن فاْدع ه م إلى َثالِث ِخَصاٍل، َفأْيت ه ن ما أَجاب وَك َفاْقَبل ِمْنه م وك فَّ َعْنه م: اْدع ه م إَلى اإِلسْ 

ِل من َداِرِهم إلى َداِر الم َهاِجريَن، وأْخِبْره م أ فإْن أَجاب وَك َفاْقَبل ِمْنه م وك فَّ  نَّه م َعْنه م. واْدع ه م إلى التََّحوُّ
لوا ِمنها، فأْخِبْره   أنَّهم  م)إن( َفَعلوا َذلَك َفَله م َما للم َهاِجريَن، وَعَلْيِهم ما َعَلى الم َهاِجريَن، فإن أَبْوا أن َيَتَحوَّ

ْكم  هللا الذي َيْجِري َعَلى الم ؤِمنيَن، واَل يكون  َلْهم ِفي الغَ يك ونوَن كأْعَراِب الم ْسِلم ِنْيَمِة أو يَن َيْجِري َعَلْيِهم ح 
وا َمع الم ْسِلمينَ   « .الَفْيِء َشْيٌء، إال أن ي َجاِهد 

 « .فإن ه م أَبْوا فَسْله م الِجْزَيَة، فإْن ه م أَجاب وَك َفأْقَبْل ِمْنه م وك فَّ َعْنه م»



 « .ه م أَبْوا فاْسَتِعْن باهلل َعزَّ وَجلَّ وَقاِتْله مفإن »
وَك على أن َتْجَعَل َله م ِذمََّة هللا وِذمََّة َنِبيِّه، فال َتْجَعل َله م ِذمََّة هللا والَ »  وإذا َحاَصْرَت أهَل ِحْصٍن فأَراد 

وا ِذمََّتك م وِذمََّة أْصَحابِ ِذمََّة َنِبيِّه، ولكن اْجَعْل َله م ِذمََّتَك وِذمََّة أْصَحاِبَك، فإنَّ  م أْهَون من أن ك م أْن َتْخِفر  ك 
وِله وا ِذمََّة هللا َعزَّ وَجلَّ وِذمََّة َرس   « . َتْخِفر 

 

ْكِم هللا، ولكن أْنِزْلهم عَ » ْكِم هللا، فال َتْنِزْله م َعَلى ح  وَك أن ت ْنِزَله م َعَلى ح  ى لَ وإذا َحاَصْرَت أهَل ِحْصٍن َفأَراد 
ْكَم هللا ِفْيِهم َ  ح  ْكِمَك، فإنََّك ال َتْدِري أت ِصْي  « .أْو الَ  ح 

 
 الَباب  الّرابع

 في إنكاره صلى هللا عليه وسلم ما ال يصلح من فعل أمير السرايا
َذيمة، فدعاهم إلى  عن سالم عن أبيه قال: َبعث رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم خالَد بن الوليد إلى بني ج 

ر، ودفع إلى بأنا. فجعل خالد يقتل وَيْأساإلسالم، فلم ي ْحِسنوا أن يقولوا: أسلمنا. فجعلوا يقولون: َصَبْأنا ص
كل رجل منا أسيرًا، حتى إذا كان يوٌم أمَر خالٌد أن َيقتل كلُّ رجل منا أسيره، فقلت: وهللا ال أقتل أسيري، 
وال يقتل رجٌل من أصحابي أسيره، حتى َقِدْمنا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرنا ذلك له. فرفع 

 مرتين.« إنِّي أْبَرأ  إلْيَك ِممَّا َصَنَع َخاِلدٌ  الله مَّ »يده وقال: 
 ابواب مكاتبته الملوك صلى هللا عليه وسلم

 
 الباب األول

 في إرساله صلى هللا عليه وسلم إلى المقوقس وكتابه إليه
 بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حاِطَ بن أبي َبْلتعة إلى المقوقس.

ل هللا صلى هللا عليه وسلم وكتَ في جوابه: قد علمت  أن نبيًّا قد بقي، فلما وصل أكرمه وأخذ كتاَب رسو 
 وقد أكرمت رسوَلك.

 وأهدى إليه أربع جواٍر، منهن مارية وحمارًا يقال له عفير وبغلًة يقال لها الدلدل. ولم ي ْسلم.
 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َضنَّ الخبيث بم ْلكه وال بقاء لملكه.

ل هللا صلى هللا عليه وسلم هديته واصطفى مارية لنفسه، فولدت إبراهيم، ونفق الحمار م ْنَصرفه فقبل رسو 
 من حجة الوداع، وبقيت البغلة إلى زمن معاوية. 

 



َديبية في ذي القعدة سنة ست من  عن ابن جعفر قال: لما رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الح 
َبْلتعة إلى المقوقس صاحَ إسكندرية، وكتَ معه كتابًا يدعو إلى اإلسالم، الهجرة، بعث حاَطَ بن أبي 

فلما قرأ الكتاَب قال له خيرًا وأخذ الكتاب، وكان مختومًا، فجعله في حَق من عاج، ودفعه إلى جارية له، 
م مارية لوكتَ له النبي صلى هللا عليه وسلم جواَب كتابه ولم ي ْسلم، وأهدى رسول هللا صلى هللا عليه وس

ْلدل وكانت بيضاء ولم يكن في العرب يومئذ غيرها.  وحماره َيْعفور وبغلته د 
وقد كان المقوقس يعرف أن النبي صلى هللا عليه وسلم حق بما سمع من صفاته من أهل الكتاب، ولكنه 

 لم يؤمن.
ثه بذلك.  وخرج إليه المغيرة  َقْبل إسالم المغيرة، فحدَّ

ى المقوقس مع بني مالك، وأنهم لمَّا دخلوا على المقوقس قال: كيف َخْلْصت م قال المغيرة في خروجه إل
 إليَّ محمٌد وأصحاب ه بيني وبينكم؟

 قالوا: َلِصْقنا بالبحر وقد ِخفناه على ذلك.
 قال: كيف صنعتم فيما دعاكم إليه؟

 قال: ما تبعه منا رجٌل واحد.
 به اآلباء وال يدين به الِملك، ونحن على ما كان عليه آباؤنا. قال: وِلم؟ قالوا: جاءنا بديٍن م ْحَدث ال َتِدين

قال: كيف َصَنع قوم ه؟ قالوا: َتبعه أحداثهم وقد القاه َمْن خالَفه ِمن قومه وغيرهم من العرب في مواطن 
 كثيرة، وتكون عليهم الدائرة  مرِّة، وتكون لهم.

قوني إلى ماذا يدعو؟  قال: أَما ت ْخبروني وَتْصد 
 يدعو إلى أن َنْعبد هللا وحده ال شريك له وَنْخلع ما كان يعبد اآلباء، ويدعو إلى الصالة والزكاة. قال:

 قال: وما الصالة والزكاة أله وقت ي عرف وعدد ينتهي إليه.
قال: ي صلُّون في اليوم والليلة خمس صلوات كلُّها لمواقيت وعدٍد قد سموه له، ويؤدون من كل ما بلغ 

 . ثم أخبروه بصدقة األموال.عشرين مثقاالً 
 

 قال: فإذا أخذها أين يضعها؟ 

 

ها على فقرائهم، ويأمر  ر، بصَلة الرحم وإدامة الوفاء بالعهد ويحرِّم الربا والزنى والخمقال: على الفقراء يردُّ
 وال يأكل ما ذ بح لغير هللا.

قال: هو نبيٌّ مرَسل إلى الناس كافة، ولو أصاب القبط  والروم تبعوه، وقد أمرهم بذلك عيسى بن مريم، 



ظهر دين ه ينازعه أحد ويوهذا الذي تصفون منه ب عث به األنبياء من قبله، وستكون له العاقبة حتى ال 
ّف والحافر ومنَقطع البحار، ويوشك قومه يدفعونه بالرِّماح.  إلى م ْنتهى الخ 

 فقلنا: لو دخل الناس  كلُّهم معه ما دخلنا. فَأْنَغض رأَسه، وقال: أنتم في الّلعَ.
 )ثم( قال: كيف َنَسب ه في قومه.

 قلنا: هو أوسط هم َنسبًا.
 ياء عليهم السالم ت ْبعث في نَسَ قومها.قال: كذلك المسيح  واألنب

 قال: فكيف ِصْدق  حديثه؟ قلنا: ما ي سمَّى إال األميَن ِمْن ِصْدقه.
 قال: انظروا في أمركم، أترونه َيْصِدق فيما َبْينكم وَبْينه ويْكذب على هللا

 قال: فمن َتبعه؟ قلنا: األحداث.
 قال: هم والمسيح أتباع  األنبياء قبَله.

 ا فعلْت به يهود  يثرب فهم أهل  التوراة؟قال: فم
 قلنا: خاَلفوا فأوقع بها فقتلهم وسَباهم وتفرقوا في كل وجه.

 قال: هم َحَسدٌة َحَسدوا، أَما إنهم يعرفون من أمره مثَل ما نعرف.
قو  ه نقال المغيرة: فقمنا ِمن عنده، وقد سمعنا كالمًا ذلَّلنا لمحمد وخضعنا، وقلنا: ملوك  العجم يصدِّ

 ويخافونه في ب ْعد أرحامهم منه،ونحن أقرباؤه وجيرانه ولم ندخل معه، وقد جاءنا داعيًا إلى منازلنا.
 

 الباب الثاني
 في ذكر إرساله صلى هللا عليه وسلم إلى قيصر وكتابه إليه

 قالوا: أصبح قيصر يومًا مهمومًا فقالت له بطارقته: ما هذا الهمُّ؟
م ْلك الختان قد َظهر. قالوا: ما نعلم أنه تختتن إال يهود، وهم في سلطانك  قال: رأيت في هذه الليلة أن

 فاقتلهم.
فَبْينا هم في ذلك من رأيهم أتاهم رسول  صاحَ ب صرى برجل من العرب يقوده، فقال: يا أيها الملك إنَّ 

ث عن أمٍر حَدث ببالده عجيَ.   هذا من العرب يحدِّ

 

 فقال: هرقل لترجمانه: َسْله هذا الحدث الذي كان ببالده.
، فأتبَعه ناٌس وخالفه آخرون، وكانت بينهم َمالحم  فتركتهم  فقال: خرج من بين َأْظه رنا رجٌل يزعم أنه نبيٌّ

 على ذلك.



 ،  أعطوه ثوَبه. انطلق.فقال: جرِّدوه فإذا هو مختون، فقال هرقل: هذا أوانه الذي رأيت 
ََ شرطته، فقال له: قلَِّ لي الشام ظهرًا وبطنًا حتى تأتيني برجل من قوِم هذا الرجل الذي  ثم دعا صاح

 يزعم أنه نبي.
َ  شرطته، فقال: أنتم من قوم هذا الرجل؟  قال أبو سفيان: وكنت قد خرجت  في تجارة فهجم علينا صاح

 قلنا: نعم. فدعانا.
اس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتَ إلى قيصر يدعوه إلى اإلسالم، بعث عن عبدهللا بن عب

بكتابه مع ِدْحية الكلبي، وأمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم ب ْصرى ليدفعه إلى 
 قيصر.

رابي  .وكان قيصر لمَّا كشف هللا عنه جنوَد فارس مشى من ِحْمص إلى إيلياء ت ْبسط له الزَّ
قال ابن عباس: فلما جاء قيصر كتاب  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال حين قرأه: التمسوا لي رجاًل 

 من قومه أسأله عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش َقِدموا تجارًا، وذلك في 

 ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبين كفار قريش.المدة النتي كانت بي
قال أبو سفيان: فأتاني رسول  قيصر، فانطلق بي وأصحابي وأدخَلنا عليه، فإذا هو جالس في مجلس 

 م ْلكه عليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم.
 بن  عمي.ك منه؟ قلت: افقال لترجمانه: َسْلهم أيُّهم أقرب  نسبًا من هذا الرجل؟ قلت: أنا. قال: وما قرابت  

قال أبو سفيان: وليس في الرَّْكَ رجٌل من بني عبد مناف غيري. فقال قيصر: ادنه. ثم أمر بأصحابي 
 فجعلوا خلَف ظهري ثم قال لترجمانه: قل ألصحابه: إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإْن كَذبني فكذَّبوه. 

 

قال أبو سفيان: فوهللا لوال الحياء  يومئٍذ أن َيْأِثر أصحابي عني الكذب لكَذْبت ه حين سألني ولكني، 
 استحَيْيت أن َيْأثروا عني الكذب فصَدْقته عنه.

 
َ  هذا الرجل فيكم؟  ثم قال لترجانه: قل له كيف َنَس

 قلت: هو فينا ذو نسَ.
 قال: فهل قال هذا القول أحٌد قْبله.

 قلت: ال.
 قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟



 قلت: ال.
 قال: فهل كان من آبائه َمْن َمَلك؟

 قلت: ال.
 قال: فأشراف  الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم.

 : بل ضعفاؤهم.قلت
 قال: فيزيدون أم ينقصون؟

 قلت: ال بل يزيدون.
 قال: فهل يرتدُّ أحد منهم سخطًة لدينه بعد أن يدخل فيه؟

 قلت: ال.
 قال: فهل َيْغدر.

 قلت: ال، ونحن اآلن منه في مدة ونحن نخاف ذلك.
 ني.أن ي ْؤثر ع قال أبو سفيان: ولم تمكني كلمة أ ْدخل فيها شيئًا أتنقصه به غيرها، ألني أخاف

 قال: فهل قاتلتموه وقاتلكم؟
 قال: نعم.

 قال: فكيف كانت حرب ه وحربكم؟
واًل ِسَجااًل، ي َدال علينا المرَّة ون َدال عليه األخرى.  قلت: كانت د 

 قال: فبم يأمركم.
الة والصدق صقلت: يأمرنا أن نعبد هللا وحده ال نشرك به شيئًا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بال

لة والوفاء بالعهد وأداء األمانة.  والعفاف والصِّ
قال: فقال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن نَسبه فيكم، فزعمت أنه فيكم ذو َنسَ، وكذلك الرسل ت ْبعث 

 في أنساب قومها.
: لو كان أحٌد قال هذا القول قب قلت: رجٌل له لوسألتك: هل قال هذا القول أحٌد قبَله. فزعمت أْن ال. فقلت 

ى بقول قيل قبَله.  يتأسَّ
وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبَل أن يقول ما قال: فزعمت أن ال. فقد عرفت أنه لم يكن لَيَذر 

 الكذَب على الناس ويكذب على هللا.
ك لْ وسألتك: هل كان ِمْن آبائه من مَلك فزعمت أْن ال )فقلت: لو كان من آبائه ِملك( قلت: رجٌل يطلَ م  

 آبائه.



 وسألتك: أشراف  الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم. فزعمَت أنَّ ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل.
 وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ 

 

 فزعمت أنهم يزيدون، وذلك اإليمان حتى يتم.
( حين تخالط  َبَشاشت ه  وسألتك أيرتدَّ أحٌد َسخطًة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أْن ال، وكذلك )اإليمان 

 القلوَب.
 وسألتك: هل َيْغدر؟ فزعمَت أْن ال. وكذلك الرسل ال َتْغدر.

َواًل، ي َداَل عليكم مرًة وت َدالون وسألتك: هل  قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت أْن قد فعل، وأّن حرَبه وحربكم تكون د 
 عليه أخرى، وكذلك الرسل ت ْبتلى ثم تكون لها العاقبة.

 
وسألتك: بماذا يأمركم؟ فزعمَت أنه يأمركم أْن تعبدوا هللا وحده ال تشركوا به شيئًا، وينهاكم عما كان يعبد 

كم، ويأمركم بالصدق والوفاء بالعهد وأداء األمانة. وهذه صفة نبَي قد كنت  أعلم أنه خارٌج، ولكن لم آباؤ 
 أظن أنه منكم.

مت   وإن يكن ما قلَت حقًّا فيوشك أْن يملك موضَع قدميَّ هاتين، وهللا لو أعلم أني َأْخل ص إليه لتجشَّ
 لقاءه، ولو كنت عنده َلَغسلت  عن قدميه.

ِبْسِم هللا »يان: ثم دعا بكتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأمر به فقريء فإذا فيه: قال أبو سف
وِم، َساَلٌم َعَلى َمن اتََّبَع اله دَ  وِله إلى ِهَرْقَل َعِظْيِم الرُّ ، أمَّا َبْعد  ىالرَّْحماِن الرَِّحْيم. ِمن م َحمٍَّد َعْبِد هللا وَرس 

َتْيِن، فإن َتَولَّْيَت َفَعَلْيَك إْثم  افإنِّي َأْدع وَك ِبِدَعاَيِة اإل أَلِرْيِسيِّيَن: و ْساَلِم أْسِلْم َتْسَلْم ي ؤِتَك َّللاَّ  أْجَرَك َمرَّ
َشْيئًا َواَل َيتَِّخَذ َك ِبِه ق ْل ياأَْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى َكِلَمٍة َسَوآٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنك ْم َأالَّ َنْعب َد ِإالَّ َّللاََّ َواَل ن ْشرِ 64ش3}س

وْا ِبَأنَّا م ْسِلم وَن { وِن َّللاَِّ َفِإن َتَولَّْوْا َفق ول وْا اْشَهد  َنا َبْعًضا َأْرَباًبا مِّن د   َبْعض 
 (64)آل عمران: 

. 
قال أبو سفيان: فلما قَضى مقالته عَلت األصوات  حوله من عظماء الروم، وكثر لَغطهم، فال أدري ما 

 نا فأخرجنا. قالوا وأمر ب

 



قال أبو سفيان: فلما خرجت مع أصحابي وخلصْت قلت لهم: َأِمَر َأْمر  ابن أبي َكْبشة إنه ليخافه َمِلك 
 بني األصفر.

 ه.ْستيقنًا أن أمره سيظهر حتى أدخل هللا في قلبي األسالَم وأنا كار قال أبو سفيان: فوهللا ما زلت  ذلياًل م  
وقد روينا عن الزُّهري قال: حدثني أسقفٌّ من النصارى أن هرقل قدم عليه كتاب  رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم فجعله بين فخذه وخاصرته، ثم كتَ إلى رجل برومية، وكان يقرأ الكتاب الِعْبرانّي يخبره 
 الخبر.

قه. َ  روميَّة أنه النبي الذي ننتظره ال شك فيه فاتَّبعه وصدِّ  فكتَ إليه صاح
لِّية له وخافهم على نفسه.  فأمر ببطارقة الروم فج معوا له في َدْسَكرة، وأ غلقت أبوابها ثم اّطلع عليهم من ع 

نا ننتظر لنَِّبّي الذي كفقال: يا معشر الروم، إنه أتاني كتاب  هذا الرجل يدعوني إلى دينه، وإنه وهللا لَ 
ْنيانا وآخرتنا.  ونجده في كتبنا فهلم فلنتبعه فَتْسلم لنا د 

وهم. فقال: يا معشر  ْسكرة، فوجدوها قد أ غلقت، فقال ردُّ فَنَخروا َنْخرة رجٍل واحد، ثم ابتدروا أبواَب الدَّ
 به. الروم، إنما قلت لكم ألنظر كيف ِصالبتكم في ِدينكم، فقد رأيت  الذي أ سرُّ 

 
دًا له وانطلقوا. جَّ  فوقعوا س 

عن ِدْحية بن خليفة قال: وجَّهني النبي صلى هللا عليه وسلم بكتاب إلى ملك الروم وهو بدمشق، فناولته 
كتاَب رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم فقبَّل خاتمه ووَضعه تحت شيء كان عليه قاعدًا، ثم ناَدى فاجتمع 

 وسائد ث بِّتَت له، وكذلك كانت فارس الروم، لم تكن لها منابر.البطاركة وقوم ه، فقام على 
رنا به المسيح عيسى من ولد إسماعيل بن إبراهيم.  ثم خطَ أصحاَبه فقال: هذا كتاب  النبي الذي بشَّ

 فَنَخروا َنْخرًة، فأومأ بيده أن اسكتوا، ثم قال: إنما جرَّبتكم ألنظر كيف ن ْصرتكم للنصرانية.
ّي من الغد سرًّا، فأدَخلني بيتًا عظيمًا فيه ثالثمائة وثالثة عشر صورة، فإذا هي صور قال: فبعث إل

 األنبياء المرسلين. قال: انظر أين صاحب ك من هؤالء. 

 

 قال: فرأيت صورة النبي صلى هللا عليه وسلم كأنه ينظر، فقلت: هذا.
 قال: صدقت.

 ل: صورة َمْن هذا عن يمينه؟قا
 قلت: رجٌل من قومه يقال له أبو بكر الصديق.

 قال: فمن ذا عن يساره؟



 قلت: رجٌل من قومه يقال له عمر بن الخطاب.
ين.  قال: أما إنا نجد  في الكتاب أنَّ بصاحبيه هذين ي تم هللا الدِّ

 فلما َقِدمت  على النبي صلى هللا عليه وسلم أخبرت ه الخبَر.
ْيَن وَيْفَتح  »قال: ف  « .صَدق، ِبَأِبي َبْكٍر وع َمَر ي ِتمُّ َّللاَّ  َهذا الدِّ

وحكى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن هرقل قال لِدْحية: وهللا إني ألعلم أنَّ صاحبك نبيٌّ م ْرسل، 
 وأنه الذي كنا ننتظره، ولكني أخاف على نفسي من الروم، ولوال ذلك التبعته.

اق عن خالد بن ِسَنان، عن رجل من قدماء الروم، قال: لما أراد هرقل  الخروَج من الشام وحكى ابن إسح
إلى الق ْسطنطينيَّة، لما بلغه من أمْر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جمَع الروَم وقال: إني عارٌض عليكم 

 أمرًا فانظروا.
 قالوا: ما هو؟

 سل نجده في كتبنا نعرفه بِصفته، فهلم نتبعه.قال: تعلمون وهللا )أن( هذا الرجل لنبيٌّ م رْ 
 قالوا: تكون تحت أيدي العرب

 قال: فأعطيه الجزية كل سنة أكسر عّني شوكته وأستريح من حربه.
غار ال وهللا.  قالوا: ن ْعِطي العرَب الذلَّ والصَّ

ْرب.  قال: فأعطيه أرَض سورية، وهي فلسطين واألردن ودمشق وحمص وما دون الدَّ
 ال نفعل. قالوا:

 قال: أما وهللا لَترونَّ أنكم قد َظفرتم إذا امتنعتم في مدينتكم.
ْرب استقبل أرَض الشام فقال: السالم عليِك أرض  ثم جلس على بغل له فانطلق، حتى إذا َأْشَرف على الدَّ

 سورّية سالَم الوداع. ثم ركض حتى دخل القسطنطينية.
 

 هللا صلى هللا عليه وسلم إلى قيصر. قال المصنف: وقد بعث أبو بكر بعد رسول 

 

وسى بن ع ْقبة أن هشام بن العاص ون َعيم بن عبدهللا ورجاًل آخر قد سمَّاه، ب عثوا إلى ملك الروم في عن م
ود، وإذا كلُّ شيء  زمان أبي بكر، قال: فدخلنا على َجَبلة بن األْيهم وهو بالغوطة، وإذا عليه ثياٌب س 

 حوله أسود.
 ام كلها.فقال: لبست  هذه َنْذرًا وال أنزعها حتى أخرجكم من الش

قلنا: فاتَّئْد حتى َتْمنع مجلسك، فوهللا لنأخذّنه منك ومن المِلك األعَظم، إن شاء هللا تعالى، أخبرَنا بذلك 



 نبيُّنا صلى هللا عليه وسلم.
مراء.  قال: فأنتم إذًا السُّ

مراء؟  قلنا: السُّ
 قال: لستم بهم.
 قلنا: ومن هم؟

 قال: الذين يصومون النهار ويقومون الليل.
 لنا: نحن وهللا هم.ق

 فكيف َصالت كم؟ فوَصْفنا له َصالتنا.
 قال: فوهللا لقد غشيه سواٌد حتى صار وجهه كأنه قطعة  طابق.

 قال: فقوموا فأمر بنا إلى الملك، فانَطْلقنا فلقينا الرسول  بباب المدينة.
 فقال: إن شئتم )أتيتكم( ببغال، وإن شئتم أتيتكم ببَراذين.

  ندخل عليه إال كما نحن.قلنا: ال وهللا ال
 قال: )فأرسل إليه أنهم يأبون. قال:( فأرسل أْن َخلِّ سبيلهم.

يَن متقلدين السيوَف على الرواحل، فلما كنا بباب الملك إذا هو في غرفة له عالية، فنظر  فدخلنا م ْعَتمِّ
 إلينا فرَفْعنا رؤوسنا وقلنا: ال إله إال هللا.

 غرفة كلها حتى كانا ِعْذٌق نفَضْته الريح.قال: فاهلل أعلم  النتقضت ال
 قال: فأرسل إلينا: أنَّ هذا ليس لكم أن َتْجَهروا بدينكم علّي.

مر وإذا كل شيء )عنده  وأرسل أن ادخلوا فدخلنا فإذا هو على فراش إلى السقف، وإذا عليه ثياب ح 
 أحمر إذا( عنده بطارقة الروم، وإذا هو يريد أن يكلِّمنا برسول.

 ا: ال وهللا ال نكلمه برسول وإنما ب عثنا إلى الملك، فإن كنت تحَ أن نكلمك فاذن لنا نكلمك.فقلن
فلما دخلنا عليه ضحك، وإذا هو رجل فصيح ي ْحسن العربية. فقلنا: ال إله إال هللا. فاهلل أعلم قد انتقض 

 السقف  حتى رفع رأسه هو وأصحابه.
 فقال: ما أْعظم  كالِمكم عندكم؟

 ذه الكلمة.قلنا: ه
؟  قال: التي قلتموها قبل 

 قلنا: نعم. 

 



كم انتقضت سقوفهم؟  قال: فإذا قلتموها في بالد عدوِّ
 قلنا: ال.

 قال: فإذا قلتموها في بالدكم انتقضت سقوفهم؟
 قلنا: ال وما رأيناها فعَلْت هذا وما هو إال شيء م يِّزَت به.

 
 قولون إذا افتتحتم المدائن؟قال: ما أحسَن الصدق فما ت

 قلنا نقول: ال إله إال هللا وهللا أكبر.
 قال: تقولون ال إله إال هللا ليس معه شيء، وهللا أكبر، أكبر من كل شيء؟ قلنا: نعم.

 قال: فما يمنعكم أن تحيُّوني تحية نبيكم؟
 قلنا: إن تحية نبينا ال تحلُّ لك، وتحيتك ال تحل لنا فنحييك بها.

 ا تحيتكم؟قال: وم
 قلنا: تحية أهل الجنة.

 قال: وبها كنتم تحيُّون نبيكم؟
 قلنا: نعم.

 قال: فمن كان يورث منكم؟
 قلنا: من كان أقرَب قرابًة.

 قال: وكذلك ملوككم؟
 قلنا: نعم.

قال: فأمر لنا بنزل كثير ومنزل حسن فمكثنا ثالثًا، ثم أرسل إلينا لياًل، فدخلنا عليه وليس عنده أحد، 
اَدنا كالَمنا، فَأَعْدنا عليه، وإذا عنده ِشْبه الربعة العظيمة م ذهبة، إذا فيها أبواب صغار، ففتح منها فاستع

 بابًا فاستخرج منه خرقة حرير سوداء فيها صورة بيضاء، وإذا رجل ِطَواٌل أكثر الناِس شعرًا.
 فقال: أتعرفون هذا؟

 قلنا: ال.
 قال: هذا آدم.

فاستخرج منه حريرًة سوداء، فإذا فيها صورة بيضاء، فإذا رجٌل ضخم الرأس ثم أعاده، وفتح بابًا آخر 
 عظيم له شعر عظيم كشعر القبط أعظم الناس إْليتْين أحمر العينين.

 قال: أتعرفون هذا؟
 قلنا: )ال



 قال(: هذا نوح.
محمد صلى  يثم أعاده، وفتح بابًا آخر فاستخرج منه حريرًة سوداء فيها صورة بيضاء. قال: فقلنا: النب

 هللا عليه وسلم.
 قال: وهللا هذا محمد رسول هللا.

 قال: فاهلل أعلم أنه قام وقعد )ثم( قال: آهلل بدينكم إنه نبيكم؟
 قلنا: هللا بديننا إنه نبينا، كأنما ننظر إليه حيًّا.

 ثم قال: أما إنه كان آخر األبواب، ولكني عجلته ألنظر ما عندكم. 

 

ثم أعاده وفتح بابًا آخر فاستخرج منه خرقة سوداء فيها صورة بيضاء، فإذا رجل مقلَّص الشفتين، غائر 
 ان، كثُّ اللحية، عابٌس.العينين، م تراكَ األسن

 قال: أتعرفون هذا؟
 قلنا: ال.

 قال: هذا موسى. وإلى جنبه رجل يشبهه غير أن في عينيه قباًل وفي رأسه استدارة، فقال: هذا هارون.
ثم رفعها وفتح بابًا آخر فاستخرج منه خرقة سوداء، فإذا صورة حمراء أو بيضاء، فإذا رجل َمْرب وع أشبه 

 عجوز.من َخْلق امرأة 
 قال: أتعرفون هذا؟

 قلنا: ال.
 قال: هذا داود.

ثم عاد وفتح بابًا آخر واستخرج منه حريرة سوداء، وإذا فيها صورة بيضاء وإذا رجل راكَ على فرس 
 طويل الرجلين )قصير الظهر( كلُّ شيء منه جناح، تحفُّه الريح.

 
 قال أتعرفون هذا؟

 قلنا: ال.
 قال: هذا سليمان.

ْفَرة َصلت الجبين ثم فتح بابًا  آخر واستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء، فإذا هو شاب تعلوه ص 
 حسن اللحية؛ قال: أتعرفون هذا؟

 قلنا: ال.



 قال: هذا عيسى بن مريم.
 ثم أعاده وأمر بالربعة فنزعت.

 نها هي؟أ فقلنا: هذه صورة نبينا قد عرفناها فإنا قد رأيناه، فهذه الصور التي لم نرها كيف نعرف
فقال: إن آدم عليه السالم سأل ربه أن يريه صورة نبّي )نبّي(، فأخرج إليه صورهم في ِخَرق الحرير من 

ر هذه الصور فهي  الجنة، فأصابها ذو القرنين في خزانة آدم في مغرب الشمس، فلما كان دانيال صوَّ
 بأعيانها.

 ون عبدًا )ألشدكم ملكة( ولكن عسى أن تطيَفوهللا لو تطيَ نفسي بالخروج عن م لكي ما باليت أن أك
 نفسي.

 قال: فأحسن جائزتنا وأخرجنا..
عن هشام بن العاص قال: بعثني أبو بكر الصديق ورجاًل آخر من قريش إلى هرقل صاحَ الروم 

ندعوه إلى اإلسالم، فخرجنا حتى قدمنا الغوطة ونزلنا على جبلة بن األيهم. فذكر الحديث وذكر فيه 
 وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ويوسف.صفة لوط 

 فلما قدمنا على أبي بكر حدثناه، فبكى أبو بكر وقال: مسكين لو أراد هللا به خيرًا لفعل. 

 

. قال أنهم واليهود يجدون َنْعَت محمد صلى هللا عليه وسلمثم قال: أخبرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
وَنه  َمْكت وًبا ِعنَده ْم ِفى التَّْورَ 157ش7هللا تعالى: }س وَل النَِّبىَّ األ مِّىَّ الَِّذى َيِجد  اِة الَِّذيَن َيتَِّبع وَن الرَّس 

وِف َوَيْنَهاه ْم َعِن اْلم ْنكَ  م  َعَلْيهِ َواإِلنِجيِل َيْأم ر ه م ِباْلَمْعر  ْم ِر َوي ِحلُّ َله م  الطَّيَِّباِت َوي َحرِّ م  اْلَخَباِئَث َوَيَضع  َعْنه 
وه  َواتََّبع وْا النُّ  وه  َوَنَصر  ر  َر الَِّذى? أ نِزَل َمَعه  و ِإْصَره ْم َواألٌّْغاَلَل الَِّتى َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن َءاَمن وْا ِبِه َوَعزَّ

وَن { )األعراف:  أ ْواَلِئَك ه م    (157اْلم ْفِلح 
. 

 
 الباب الثالث

 في ذكر إرساله صلى هللا عليه وسلم إلى كسرى وكتابه إليه
عن عبدهللا بن عباس قال: بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبَد هللا بن َحَذافة بكتابه إلى كسرى، 

 قرأه ـ يعني كسرى ـ مزَّقه. فدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم  البحرين إلى كسرى، فلما
قال ابن شهاب: فحسبت أن المسيََّ قال: فدعا عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ي مزَّقوا كل 

 ممزَّق.



عن محمد بن إسحاق قال: بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبَد هللا بن حذافة بن قيس إلى كسرى 
وِل هللا إلى ِكْسَرى َعِظيِم َفاِبْسِم هللا »بن هرمز ملك فارس، وكتَ:  ِرٍس الرَّْحماِن الرَِّحْيِم. ِمن م َحمٍَّد َرس 

ول  هللا إلى النَّاِس كَ  وِله. أْدع وَك ِبِدَعاَيِة هللا، فإنِّي أَنا َرس  افًَّة َساَلٌم َعَلى َمن اتََّبَع اله َدى وآَمَن باهلل وَرس 
 « .كَ على الَكاِفِريَن. فأْسِلْم َتْسَلْم، فإْن أَبْيَت فإنَّ إْثَم الَمج وِس َعَليْ  ألْنِذَر َمن َكاَن َحيًّا وَيِحقَّ الَقْول  

 فلما قرأ كتاَب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شقَّ كتابه. 

 

ثم كتَ كسرى إلى باذان وهو على اليمن: أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز من عندك رجلين 
 َجْلَدين فليأتياني به.

فبعث باذان قهرمانة وهو بابوْيه، وكان كاتبًا حاسبًا، وبعث معه برجل من الف ْرس وكتَ معهما كتابًا إلى 
ليه وسلم يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى، وقال لَبابوْيه: ويلك انظر حال رسول هللا صلى هللا ع

 الرجل وكلمه وائتني بخبره.
فيتم  فخرجا حتى قدما الطائف، فسأال عنه، فقالوا: هو بالمدينة. واستبشروا وقالوا قد َنصَ له كسرى، ك 

 الرجل
لك لمه بابويه وقال: إن شاه شاه مفخرجا حتى قدما المدينة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فك

الملوك كسرى كتَ إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد بعثني إليك لتنطلق معي، 
فإن فعلَت كتبت  فيك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعك ويكفُّ عنك به، وإن أبيت فهو من قد علمَت، وهو 

 مهلكك ومهلك قومك ومخرِّب بالدك.
دخال على رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وكانا قد 

 «وْيَلك َما َمن أَمَرك َما ِبهذا؟»وقال: 
 قاال: أمرنا بهذا ربُّنا. يعنيان ِكْسرى.

 « .ِرِبيَشالكنَّ َربِّي أَمَرِني بإْعَفاِء ِلْحَيِتي وَقّصِ »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .اْرِجَعا حتَّى َتْأِتَياِني َغًدا»ثم قال لهما: 

وأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الخبر أن هللا سّلط على ِكسرى ابَنه شيرويه فقتله في شهر كذا في 
 ليلة كذا وكذا ولكذا من الليل.

 
َكَذا وَكَذا مَن اللَّْيِل، َل َربَّك َما َلْيَلة َكَذا وَكَذا لإنَّ َربِّي َقتَ »فلما أتيا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لهما: 



 « .َسلََّط َعَلْيه اْبَنه ِشْيَرَوْيه َفَقَتَله
 «. فقاال: هل تدري ما تقول؟ إنا قد نِقْمنا منك ما هو أيسر من هذا، أفنكتَ بها ونخبر الملك؟

 

ْلَطاِني َسَيْبل غ  َما َبَلَغ م ْلك  ِكْسَرى، ويْنَتِهي إلى م  »قال:  ْنَتَهى َنَعْم، أْخِبَراه َذلَك َعنِّي، وق واَل َله: إنَّ ِدْيِني وس 
 ،  . «والَحاِفِر، وق واَل َله: إنََّك إن أْسَلْمَت أْعَطْيت َك ما َتْحَت َيَدْيَك ومّلْكت َك َعَلى َقْوِمَك ِمن اأَلْبَناءالخ فِّ

 ثم أعطى رفيقه اآلخر ِمْنطقة فيها ذهَ وفضة كان أهداها له بعض الملوك.
ل بكالم َملك، إني ألرى الرجفخرجا من عنده حتى قدما على باذان )فأخبراه( الخبر فقال: وهللا ما هذا 

 نبيًّا كما يقول، ولننظرنَّ ما قال، فلئن كان ما قال حقًا إنه لنبي م ْرَسل، وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا.
فلم يلبث باذان  أن قدم عليه كتاب  شيرويه: أمَّا بعد فإني قتلت كسرى ولم أقتله إال غضبًا لفارس، لما 

ميرهم في ثغورهم فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممَّن ِقَبَلك، وانظر كان يستحلُّ بقتل أشرافهم وَتجْ 
 الرجل الذي كان كسرى كتَ لك فيه فال تِهْجه حتى يأتيك أمري فيه.

فلما انتهى كتاب  ابن كسرى إلى باذان قال: إن هذا الرجل رسول  هللا، فأسلم وأسلمت األبناء من فارس، 
 من كان منهم )باليمن(.

لمْقب ري قال: جاء فيروز الديلمي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: إن ِكسرى َكتَ إلى عن ا
: فقال:  ََ َعلَ »باذان: أن بلغني أن في أرضك رجاًل نبيًّا فاربطه وابعث به إليَّ ى َربَِّك َفَقَتَله إنَّ َربِّي َغِض

ن إسالمه.فخرج من عنده فسمع الخبر فأ« . َبن وه َسَحًرا ِلَساَعةٍ   سلم وَحس 
 

 الباب الرابع
 في ذكر إرسال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى النجاشي وكتابه إليه 

 

قال ابن إسحاق: بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمرو بن أ مية إلى النجاشي في شأن جعفر بن 
وِل هللا إلى النََّجاِشّي َمِلكِ »أبي طالَ وأصحابه، وَكتَ معهم:   ِبْسِم هللا الرَّْحماِن الرَِّحيم ِمن م َحمٍَّد َرس 

، وَأْشَهد  أنَّ ِعْيسَ الَحَبَشِة. إنِّ  الم  الم ْؤِمن  الم َهْيِمن  ى ي أْحَمد  إلْيَك َّللاََّ الذي اَل اله إالَّ هو الَمِلك  الَقدُّوِس السَّ
ْوح  هللا َوَكِلَمت ه أْلَقاها إلى َمْرَيَم الَبت وِل الطَّيَِّبِة َفَحَمَلْت ِبِعْيَسى، وإنِّي أْدع وَك إلى  َوْحَده ال  هللاْبَن َمْرَيَم ر 

ول  هللا، وَقْد َبَعْثت  إلْيَك اْبَن َعمِّي َجْعَفًرا ومَ  ه َنَفٌر عَ َشِريَك َله وأْن َتتَِّبْعِني وت ْؤِمَن بالذي َجاَءِني، فإنِّي َرس 
الم  َعَلى َمن اتَّبَع اله َدى  « .مْن الم ْسِلِميَن. والسَّ



من  سم هللا الرحمن الرحيم إلى محمد رسول هللاب»وَكتَ النجاشي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 النجاشي سالٌم عليك يا نبي هللا ورحمة هللا وبركاته الذي ال إله إال هو الذي هداني إلى اإلسالم.

أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول هللا فيما ذَكرت من أمر عيسى، فوربِّ السماء واألرض إن عيسى عليه 
وقًا، وإنه كما قلت. وقد عرفنا ما بعثته إلينا وقدم ابن عمك وأصحابه، السالم ما زاد على ما ذكرْ  ت ثفر 

وأشهد أنك رسول هللا، وقد بايعت ك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه هلل رب العالمين وقد بعثت إليك 
 بابني، وإن شئت أن آتيك فعلت  يا رسول هللا. فإني أشهد أن ما تقول حق، والسالم عليك ورحمة هللا

 وبركاته.
قال ابن إسحاق: فذكر لي أنه بعث ابنه في ستين من الحبشة في سفينة حتى إذا توسطوا البحر غرقت 

 بهم سفينتهم فهلكوا. 

 

وقال الواقدي عن أشياخه: َكتَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتابين إلى النجاشي يدعوه في أحدهما 
ونزل عن  هللا عليه وسلم فوضعه على عينيهإلى اإلسالم ويتلو عليه القرآن، فأخذ كتاب رسول هللا صلى 

 سريره وجلس على األرض تواضعًا، ثم أسلم وشهد شهادة الحق. وقال: لو كنت أستطع أن آتيه ألتيته.
 وكتَ إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بإجابته وتصديقه، وإسالمه على يد جعفر.

 فيان، وكانت هاجرت إلى الحبشة مع عبيد هللاوفي الكتاب اآلخر يأمره أن يزوجه بأم حبيبة بنت أبي س
ر هناك ومات، وأمره في الكتاب أن يبعث إليه بمن ِقَبله من أصحابه ويحملهم.  بن جحش األسدي فتنصَّ

 ففعل ذلك.
عن أبي قتادة قال: قدم وفد  النجاشي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان يخدمهم بنفسه، فقال له 

 .أصحابه: نحن نكفيك
 

َُّ أْن أ َكاِفَأه م»فقال:   « .إنَّه م َكان وا ي ْكِرم وَن أْصَحاِبي َفأ ِح
عن أبي هريرة قال: نعى لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النجاشي اليوم الذي مات فيه فخرج إلى 

 المصلى فصف أصحابه خلفه وَكبََّر عليه َأْربعًا.
نَّا نتحدث أنه ال يزال ي َرى على قبره نور. قال عائشة رضي هللا عنها: لما مات النجاشي  ك 

وقد روي لنا أن النجاشي الذي َكتَ إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس بالنجاشي الذي صّلى 
 عليه.

عن أنس: أن النبي صلى هللا عليه وسلم َكتَ إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم 



 جاشي الذي صلى عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.إلى هللا تعالى، وليس بالن
 

 الباب الخامس
 في ذكر إرساله صلى هللا عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر الغساني، وكتابه إليه

روى الواقدي عن أشياخه قالوا: بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شجاَع بن وهَ األسدي إلى 
 اإلسالم، وكتَ معه كتابًا. الحارث ابن أبي ِشْمر يدعوه إلى 

 

شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق لتهيئة األنزال واأللطاف )لقيصر( من حمص إلى إيلياء، قال 
فأقمت على بابه يومين أو ثالثة، فقلت لحاجبه إني رسول  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فقال: ال 

 عليه صلى هللاتصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا. وجعل حاجبه ـ وكان رومَيا ـ يسألني عن رسول هللا 
ثه عن صفة رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم وما يدعو إليه فيرقُّ حتى َيْغلبه البكاء  وسلم فكنت أحدِّ

قه، وأخاف من الحارث أن  ويقول: إني قرأت اإلنجيل فأجد صفة هذا النبي وَنْعته، وأنا أ ومن به وأصدِّ
 يقتلني. فكان يكرمني ويحسن ضيافتي.

فجلس ووضع التاج على رأسه، فأذن لي عليه، فدفعت إليه كتاَب رسول هللا صلى وخرج الحارث يومًا 
هللا عليه وسلم، فقرأه ثم رمى به وقال: من ينزع مني م لكي أنا سائر إليه عليَّ بالناس. فلم يزْل يعرض  

 ختى قام، وأمر بالخيول )أن( ت نعل.
 ثم قال: أخبر صاحبك بما ترى.

 ري( فكتَ إليه قيصر: أن ال تسْر إليه واْله عنه وواِفني بإيلياء.)وكتَ إلى قيصر يخبره بخب
فلما جاء جواب  كتابه دعاني فقال لي؛ متى تريد أن تخرج لصاحبك؟ فقلت: غدًا. فأمر لي بمائة دينار 

 ذهبًا، ووَصلني حاجب ه بنفقة وكسوة وقال: اقرأ على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مني السالم.
 « .باَد م ْلك ه»النبي صلى هللا عليه وسلم فأخبرته فقال:  فقدمت  على

 ومات الحارث بن أبي شمر عام الفتح.
 

 الباب السادس
 في ذكر إرساله صلى هللا عليه وسلم إلى هوذة بن علي الحنفي وكتابه إليه 

 



الواقدي عن أشياخه قالوا، بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َسِليط بن عمرو العامري إلى َهْوَذة روى 
بن علي الحنفي يدعو إلى اإلسالم وكتَ معه كتابًا، فقدم عليه فأنزله وحَباه، وقرأ كتاب رسول هللا صلى 

اب قومي وخطيبهم، والعرب تههللا عليه وسلم وكتَ إليه: ما أحسَن أن تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر 
 مكاني، فاجعل لي بعض األمر أتَّبعك. وأجاز َسِليط بن عمرو يجائزة وكساه ثوبًا من نسيج هجر.

َلْو َسَأَلِني »فقدم بذلك كله على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأخبره عنه بما قال، وقرأ كتابه فقال: 
، َباَد   «.وَباَد َما ِفي َيَدْيهَسَيابًة ِمن اأَلْرِض َما َفَعْلت 

 فلما انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الفتح جاءه جبريل فأخبره أنه مات.
 

 الباب السابع
 في ذكر إرساله صلى هللا عليه وسلم إلى جبلة بن األيهم

 َكتَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى جبلة بن األيهم ملك غسان يدعوه إلى اإلسالم، فأسلم وكت
 بإسالمه إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ثم لم يزل مسلمًا إلى زمن عمر بن الخطاب، فطاف بالبيت فوطىء إزاره رجٌل من بني فزارة فانحّل، فرفع 
جبلة  يده فلطمه فهَشم أنفه، فاستعدى عليه عمَر فقال له: إما أن ت ْرِضي الرجل وإما أن أ قيده منك. قال: 

ر. ق ْرَت ضربت  عنقك. قال: سأنظر في أمري الليل. فتحمَّل في الليل هو إذًا أتنتصَّ ال: إن تنصَّ
ر ومات على ذلك.  وأصحابه حتى أتى القسطنطينية فتنصَّ

 «.المنتظم»وقد شرحنا قصته في كتاب 
 

 الباب الثامن
 في ذكر إرساله صلى هللا عليه وسلم إلى ذي الكالع

َمْيفع بن َحوشَ. وكان قد استعلى حتى ادعى الربوبية، فكاتبه )وكان( ملكًا من ملوك الطائف، واسمه سَ 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على يد جرير بن عبدهللا، ومات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل َعود 

 جرير. 

 

وأقام ذو الَكاَلع على ما هو عليه إلى أيام عمر، ثم رِغَ في اإلسالم فوفد على عمر ومعه ثمانمائة 
ٌَ ما أظن هللا تعالى يغفره. قال: ما هو؟  عبد، فأسلم هو وعبيده كلهم، وقال لعمر: لي ذن

 مرًة عمن تعبدَّ لي، ثم أشرفت  عليهم فسجد لي ز هاء مائة ألف. قال: تواريت  



 فقال عمر: التوبة بإخالص ي ْرجى بها الغفران.
عن علوان بن داود عن رجل من قومه قال: بعثني قومي بهدية إلى ذي الَكالع في الجاهلية، فمكثت 

د ذلك في َخرَّ له ساجدًا. ثم رأيته بع َسنة ال أصل إليه، ثم إنه أشرف بعد ذلك من القصر فلم يره أحد إالَّ 
 اإلسالم قد اشترى لحمًا بدرهم فلم يكن معه من يحمله فسَمطه على فرسه وأنشأ يقول:

 أّف للدنيا إذا كانت كذا
 كلَّ يوم أنا منها في َأَذى
 ولقد كنت  إذا ما ِقيَل َمنْ 
 أْنَعم  الناِس معاشًا قيَل ذا

َلْتِني بعَد ِعزِّي َشْقوَ   ةً َبدَّ
 حبَّذا فيك َشقاَي حبذا

 
 الباب التاسع

 في كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى فروة الجذامي
عن وائل بن عمرو قال: كان َفْرَوة بن عمرو الجذامي عاماًل للروم فأسلم وكتَ إلى رسول هللا صلى هللا 

بَقباء وحمار وأثواب، و  عليه وسلم بإسالمه، وبعث به رجل من قومه وبعث إليه ببغلة بيضاء وفرس
ص بالذهَ.  سندس محوَّ

وِل هللا إَلى َفْرَوَة ْبِن َعْمرٍو، أمَّا َبْعد  »وكتَ إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   َفَقْد َقِدَم ِمن م َحمٍَّد َرس 
ول َك وَبلََّغ َما أْرَسْلَت ِبه، وَخبَّر َعَما ِقبَلَك وأَتاَنا بإْساَلِمكَ   « . َهَداَك ِبه َداه . َقال: وإنَّ َّللاََّ َعَلْيَنا َرس 

ا.  وأمر بالاًل فأعطى رسوَله اثنتي عشرة أوقية وَنشًّ
وبلغ ملَك الروم إسالم  فورة فقال له: ارجع عن دينك. قال: ال أفارق دين محمد صلى هللا عليه وسلم، 

 لبه.وإنك تعلم أن عيسى بّشر به ولكنك تِضنُّ بملكك. فحبسه ثم أخرجه فقتله وص
 

 الباب العاشر 

 

 في ذكر كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى جيفر وعبد ابني الَجَلْندي
 بع مان يدعوهما مع عمرو بن العاص. كَتَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليهما وهما

 قال: فعمْدت إلى عْبٍد فقلت: إني رسول  رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم إليك وإلى أخيك.



م علّي بالسنِّ والمْلك، وأنا أوصلك إليه.  قال: أخي المقدَّ
جعت إليه، . فر فدخلت  عليه فدفعت  إليه الكتاَب مختومًا، فقرأه فقال: دعني يومي هذا وارجع إلّي غداً 

فقال: إني فكَّرت  فيما دعوتني إليه، فأنا أضعف  العرب إْن ملَّْكت  رجاًل ما في يدي )وهو ال تبلغ خيله ها 
 هنا، وإن بلغت خيله ها هنا َأِلَفْت قتااًل ليس كقتال من القى). قلت: فإني خارٌج غدًا.

ا بيني وبين الصدقة فأخذتها فرددتها في فلما أصبح أرسل إلّي فأجاَب إلى اإلسالم هو وأخوه وخلَّيَ 
 فقرائهم.

 
 الباب الحادي عشر

 في إرساله صلى هللا عليه وسلم إلى المنذر
بعث رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم العالء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساَوى العبدي بالبحرين، فكتَ 

 ق.المنذر إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم باإلسالم والتصدي
 

 الباب الثاني عشر
 في كتابه صلى هللا عليه وسلم إلى ملوك حمير 

 

قِدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتاب ملوك عن محمد بن إسحاق عن عبدهللا بن أبي بكر قال: 
حمير َمْقدمه من تبوك بإسالم الحارث بن عبد ك الل ون عيم بن عبد كالل والنعمان َقْيل ذي ر َعْين َوِهْمدان 

و ِبْسِم هللا الرَّْحماِن الرَِّحيِم. ِمن م َحمٍَّد رَ »ومعافر، فكتَ إليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ِل هللا إلى س 
، أمَّا بعد  ف اَلٍل والنُّْعَماَن َقْيل ذي ر َعْين وَهْمَداَن وَمَعاِفر  اَلٍل ون َعْيٍم بِن َعْبِد ك  نِّي أْحَمد  إالَحاِرِث ْبِن َعْبِد ك 

وِم، َفلَ  وَلك م َقاِفاًل ِمن أْرِض الرُّ َينا بالَمِديَنِة، َفَبلََّغ َما قِ إلْيك م َّللاََّ الذي اَل اله إالَّ هو، فإنَّه َوَقَع إلْيَنا َرس 
م وَقْتِلك م الم ْشِرِكيَن، وإنَّ َّللاََّ َتَعاَلى َقْد َهَداك م ِبِهَداَيِته إن أْصَلْحت م  أَطْعت م َّللاََّ و أْرَسْلت م، وأْنَبأنا بإْساَلِمك 

َكاَة وأْعَطْيت م ِمن الِمْغنَ  اَلَة وأْعَطْيت م الزَّ وَله وأَقْمت م الصَّ ْمَس َنِبيِّه و وَرس  ْمَس هللا وخ  ََ َّللاَّ  اِم خ  َصِفيَّة، وَما َكَت
َدَقِة، وَمن كاَن َعَلى َيه وِديَِّته أو َنْصَراِنيَِّته، فإنَّه ال ي َغيِّر  َعْنَها وَعَلْيه الجِ   « .ْزَية  َعلى الم ْؤِمنيَن ِمن الصَّ

 موفق.وقد كتَ وأرسل إلى آخرين، فاقتصرنا على ما ذكرنا، وهللا ال
ََ كسرى وقيصر وغيرهما،  قال ابن عقيل: من الدليل على صحة نبوة نبينا صلى هللا عليه وسلم أنه كاَت
، فضاًل عن عامة العرب، ولوال أنه مدفوع إلى المكاتبة من جهة َمن إليه  ََّ وأْمر ه مع قومه كلهم ما استت

 قط. حفظ  العاقبة لم يفعل ذلك، فإن ذلك ال َيْصدر عن رأِي ذي رأيٍ 



ثم أْفَضى األمر  إلى أن ق سمت غنائم كسرى في مسجده، وإنما كان يتكلم على ما اطلع عليه من انتشار 
لّوها على كل المْلك، فذاك الذي أطاَل لساَنه على الكل.  دعوته وع 

 فهل يكون في االطالع على الغيَ أْوَحى من هذا ومن الثقة بالمرِسل له.
 ّل به على صدقه. فهذا الذي ِلْلعالم أن يستد

 

ع أنوار صدقه.  فما أْسَخف عقوَل الشاكِّين في نبّوته مع َتَشْعش 
 أبواب ذكر الوفود عليه صلى هللا عليه وسلم

 
 الباب األول

 في ذكر وفد سعد بن بكر
عليه  عن عبدهللا بن عباس قال: َبعثت بنو سعد بن بكر ِضَماَم بن ثعلبة وافدًا إلى رسول هللا صلى هللا

وسلم. فقِدم وأناخ بعيره على باب المسجد وعَقله. ثم دخل المسجد ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس 
في أصحابه، وكان ضمام رجاًل َجْلدًا أْشَعر ذا َغِديرتين، فأقبل حتى وقف على رأس رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم في أصحابه. فقال: أيُّكم ابن  عبد المطلَ؟
َِ »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فقال   « .أنا اْبن  َعْبِد الم طَِّل

 قال: محمد؟
 « .َنَعمْ »قال: 

د في المسألة، فال تجَدنَّ في نفسك؟  قال: يا بن عبد المطلَ، إني سائلك ومشدِّ
 « .اَل أِجد  ِفي َنْفِسي َسْل َعمَّا َبَدا لك»قال: 

 وإله من هو كائٌن بعَدك، آهلل بعَثك إلينا رسواًل؟قال: أنشدك هللا إلهك وإله َمْن كان قبلك 
 « .الله مَّ َنَعمْ »قال: 

قال: فأنشدك هللا إلهك وإله َمْن كان قبلك وإله َمْن هو كائن بعدك، آهلل أمرك أن تأمرنا أن نعبد هللا وحده 
 ال شريك له، وأن نخلع هذه األنداد التي كانت أوثانًا ت ْعبد من دون هللا؟

 « .له مَّ َنَعمْ ال»قال: 
قال: فأنشدك هللا إلهك وإله من هو كائن قبلك وإله من هو كائن بعدك آهلل أمرك أن ن َصلي هذه الصلوات 

 الخمس؟
 « .الله مَّ َنَعمْ »قال: 



قال: ثم جعل يذكر فرائَض اإلسالم فريضًة فريضة، الزكاة، والصيام، والحج، وشرائع اإلسالم كلها 
 منها كما( يناشده في التي قبلها.)يناشده عند كل فريضة 

حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدًا رسول هللا، وسأؤدي هذه الفرائض 
 وأجتنَ ما نهيتني عنه ال أزيد وال أنقص.

ِقْيَصَتْيِن  ذ و العَ إْن َيْصد قْ »ثم انصرف راجعًا إلى بعيره، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جين وّلى: 
 « . َيْدخ ل الَجنَّةَ 

 

قال: فأَتى إلى بعيره فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن 
 قال: بئست الالت  والعزَّى.

 فقالوا: َمْه يا ضمام، اتق البرَص والجذام والجنون 
فقال: ويلكم إنهما وهللا ال يضران وال ينفعان، إن هللا عز وجل قد بعث رسواًل وأنزل عليه كتابًا استنقذكم 
)به( مما كنتم فيه، وإني أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، وقد جئتكم 

 بما أمركم به ونهاكم عنه.من عنده 
 قال: فوهللا ما أَمْسى في حاِضره رجٌل وال امرأة إال مسلمًا.

 قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوٍم كان أفَضَل من ِضَمام بن ثعلبة.
 

 الباب الثاني
 في وفد مزينة

أربعمائة  سلم من مضرعن كثير بن عبدهللا المزني قال: كان أول وفٍد على رسول هللا صلى هللا عليه و 
من م َزينة، وذلك في رجَ سنة خمس، فجعل لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الهجرة في دارهم وقال: 

ْنت م َفاْرِجع وا إَلى أْمَواِلك م» وَن َحْيث  ك   فرجعوا إلى بالدهم.« . أْنت م م َهاِجر 
 

 الباب الثالث
 في ذكر وفد فزارة

عدي قا ل: لما رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من تبوك قدم عليه وفد  بني َفَزارة، عن أبي َوْجزة السَّ
ين باإلسالم،  بضعة عشر رجاًل منهم خارجة بن حصن والح رُّ بن قيس، على ِرَكاٍب ِعَجاف، فجاؤوا م قرِّ



نا وهلكت موا ينا وأجدَب شوسألهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بالدهم فقال أحدهم: أْسَنَتْت بالد 
 َجنابنا وَغِرَثْت عيالنا، فادع لنا ربَّك. 

 

رْ »فصعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المنبر ودعا فقال:  َرْحَمَتَك  الله مَّ اْسِق ِباَلَدَك وِعَباَدَك واْنش 
 آِجٍل َناِفًعا َغْيَر َضاَر، رَ وَأحي َبَلَدَك الَميِّْت، الله مَّ اْسِقَنا َغْيثًا م ِغْيثًا َمِريًّا َمِرْيعًا َطَبقًا، َواِسًعا َعاِجاًل َغيْ 

ْرنا ْقَيا َعَذاٍب وال َهْدَم وال َغَرَق وال َمْحَق، الله مَّ اْسِقنا الَغْيَث واْنص  ْقَيا َرْحَمٍة اَل س  َلى عَ  الله مَّ اْسِقَنا س 
 « .األْعَداءِ 

الله مَّ َحَواَلْينا َواَل »وقال: فمطرت فما رأوا السماء َسْبتًا، فصعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المنبر فدعا 
َجَرةِ  َراِب وب ط وِن األْوِدَيِة ومَناِبِت الشَّ حاب  عن المدينة قال: فانجاَب الس« . َعَلْيَنا، الله مَّ َعَلى اآلَكاِم والظِّ

 كانِجَياِب الثوب.
 

 الباب الرابع
 في ذكر وفد تجيَ

اًل، هللا عليه وسلم سنة تسع وهم ثالثة عشر رج عن الحويرث قال: قدم وفد  َتِجيَ على رسول هللا صلى
 وساقوا معهم صدقات أموالهم.

رَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بهم وقال:  حسن .وأكرَم منزلهم، وأمر بالاًل أن ي« َمْرَحًبا ِبك م»فس 
 ضيافتهم وجوازئهم، وأعطاهم أكثر مما كان ي جيز به الوفَد.

 «َحٌد؟َهْل َبِقَي ِمْنك م أَ »وقال: 
 قالوا: غالٌم خلفناه على رحالنا وهو أْحَدثنا سنًّا.

فأقبل الغالم  إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: إني امرؤ من بني َأْبَذى « . أْرِسل وه إَلْيَنا»قال: 
 الرهط الذين أتوك آنفًا فقضيَت حوائجهم، فاقض حاجتي.

 «وما َحاَجت َك؟»قال: 
 يغفر لي ويرحمني ويجعل َغناي في قلبي.قال: تسأل هللا أن 

 ثم أَمر له بما أمر لرجٍل من أصحابه.« . الله مَّ اْغِفْر َله واْرَحْمه واْجَعْل ِغَناه  ِفي َقْلِبه»فقال: 
فانطلقوا راجعين إلى أهليهم، ثم وافوا رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم في الموسم بمًنى سنة عشر فسألهم 

 وا: ما رأينا مثله وال َأْقنع منه بما رزقه هللا عز وجل. عن الغالم. فقال

 



 
 الباب الخامس

 في ذكر وفد سعد هذيم وهم من أهل اليمن
عن فروة بن سعيد، عن أبيه، عن جده قال: كنا عند النبي صلى هللا عليه وسلم فجاءه وفد  أهل اليمن. 

 وا: يا رسول هللا، قد أحيانا هللا ببيتين من شعر امرىء القيس.فقال
 «َوَما ه َما؟»قال: 

قالوا: أقبلنا نريدك حتى إذا كنا بموضع كذا وكذا أخطأنا الماء فلم نقدر عليه، فانتهينا إلى موضع طلح 
ٌَ وَسمر، فانطلق كل رجل منا إلى ظل شجرة ليموت في أصلها، فبينا نحن في آخر رمٍق إذا  قد  راك

 أقبل فلما رآه بعضنا تمّثل:
 ولّما رأْت أّن الّشِريعة همُّها

 وأن الَبياَض من َفرائصها داِمي
 َتيَّممت العيَن التي عند ضارجٍ 

 يفيء عليها الظلُّ َعْرم ضها طامي
 فقال الراكَ: َمْن يقول هذا الشعر؟

 فقال بعضنا: امرؤ القيس.
ما بنا من الجهد. فرجعنا إليها فإذا بيننا وبينها نحوًا من خمسين  قال: هذه وهللا ضارج أمامكم، وقد رأى

.  ذراعًا، وإذا هي كما وصف امرؤ القيس عليها الَعْرمض َيفيء عليها الظلُّ
ْنيا َخاِمٌل ِفي اآلِخَرِة َمْذك وٌر ِفي ا»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ٌل َمْشه وٌر ِفي الدُّ ْنَيا، َذاَك َرج  لدُّ

َعَراِء َيق ود ه م إلى النَّارِ يَ   « .ِجيء  َيْوَم الِقَياَمِة َمَعه ِلَواء  الشُّ
 

 الباب السادس
 في ذكر وفد محارب

عن أبي َوْجزة السعدي قال: قدم وفد محارب سنة عشر في حجة الوداع وهم عشرة نفر منهم سواء بن 
 ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منهم.الحارث وابنه خزيمة، فأسلموا ولم يكن أحد أفظَّ وال أغلظ عل

وكان في الوفد رجل منهم يعرفه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: الحمد هلل الذي أبقاني حتى 
قت  بك.  صدَّ

ل وب  ِبَيِد هللا»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ارت له غرة وَمَسح وجَه خزيمة فص« إنَّ َهِذه الق 
 يجيز الوفَد وانصرفوا. بيضاء وأجازه كما



 
 الباب السابع

 في ذكر وفد بجيلة 

 

قومه  عشر ومعه عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه، قال: قدم جرير  بن عبدهللا الَبجلي المدينة سنة
 ِذي َيَمٍن َيْطل ع َعَلْيك م ِمن َهذا الَفجِّ ِمن َخْيرِ »مائة وخمسون رجاًل، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 « .َعَلى َوْجِهه ِمْسَحة  م ْلكٍ 
 فطلع جريٌر على راحلته ومعه قومه، فأسلموا وبايعوه.
 اله إالَّ َّللاَّ  َعَلى أْن َتْشَهَد أْن الَ »ه، فبايعني، وقال: قال جرير: وبسط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يد

وَم َشْهَر َرَمَضاَن، وَتْنَصَح الم ْسِلِميَن، وت ِطيْ  َكاَة، وَتص  اَلَة، وت ْؤِتَي الزَّ ول  هللا، وت ِقْيَم الصَّ  الَواِلي عَ َوأنِّي َرس 
 « .وإْن َكاَن َعْبدًا َحَبِشيًّا

 قال: نعم فبايعته.
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسائله عما وراءه، فقال: يا رسول هللا، قد أظهر هللا اإلسالَم واألذان  وكان

 وَهدمت القبائل أصنامها التي كانت تعبدها.
 قال: فما فعل ذو الَخَلصة؟

اء، و فبعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى هدم ذي الَخَلصة، وعقد له ل« . ه و َعَلى َحاِله»قال: 
 « .ْهِديًّاالله مَّ َثبِّْته  واْجَعْله  َهاِدًيا مَ »فقال: إني ال َأْثب ت على الخيل. فمسح رسول  هللا صدره وقال: 

فخرج في قومه وهم ز َهاء مائتين، فما أطاَل الغيبة حتى رجع، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .أَهَدْمَته؟»

 ي بعثك بالحق، وتركت ه كما يسوء أهَله.قال: نعم، وأحرقته بالنار والذ
 فباَرك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها.

 
 الباب الثامن

 في ذكر وفد نهد 

 



لي بن أبي طالَ أن وفد َنْهٍد قِدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفيهم ِطْخفة بن زهير، عن ع
بير،  ، نستحلَ الصَّ فقالوا: أتيناك يا رسول هللا من َغْوري ِتهامة على َأْكوار المْيس، ترتمي بنا العيس 

د يبس دة الْمبطأ، غليظة المْوطأ، قوَنستحلَ الخبير، وَنْستخيل الرِّهام، ونْستخيل الجَهام، من أرض بعي
الم ْدهن، وَنِشف الِجْعثن، وسقطت األملوج، ومات الع ْسلوج، وهلك الَهَدال، وماَد الوْدي، َبِرْئنا إليك يا 
رسول هللا من الَوَثن والعَنَن، وما ي ْحدث الزَمن، ولنا َنعم همَل أغفال، ووقيٌر قليل الرِّْسل كثير الرََّسل، 

 نة حمراء، أْكَدى فيها الزرع، وامتنع فيها الّضرع، ليس لها َعلل وال َنهل.أصابتنا سَ 
ثََّمَر ِبَياِنِع الله مَّ َباِرْك َله ْم في َمْخِضَها وَمْخِضَها وَمْذِقَها، واْحِبْس ال»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ْم الثََّمَد وَباِرْك َله م ِفي الوَ  ْر َله   « .َلدِ الثََّمِر، واْفج 
اَلم  َعَليْ »ثم كتَ معه كتابًا نسخته:  وِل هللا إلى َنْهٍد، السَّ ك م َمن ِبْسِم هللا الرَّْحماِن الرَِّحيِم. ِمن م َحمٍَّد َرس 

َكاَة َكاَن م ْسِلمًا، وَمْن َشِهَد أْن اَل اله إالَّ َّللاَّ  َلْم ي كْ  اَلَة َكاَن م ْؤِمنًا، وَمن آَتى الزَّ َْ َغاِفاًل، َلك م ِفي تَ أَقاَم الصَّ
وا إَماقًا، ولم َتْقَطع وا ِرَباَقًا، وَلْم َتْأك   ، َما َلْم ت ْضِمر  بالالَوِظْيَفِة، الَفِرْيَضَة، وَلك م الَفاِرض  والَقِرْيش   «.وا الرِّ

عرب لفقلت له: يا رسول هللا، بأبي أنت وأمي نحن بنو أب واحد، ونشأنا في بلد واحد، وإنك لتكلم وفوَد ا
َبِني َفأْحَسَن أَدِبي وَنَشْأت  ِفي َبِني َسْعدٍ »بلساٍن ما ي ْفهم أكثره. فقال:   . «إنَّ َّللاََّ أدَّ

 األكوار: الرَِّحال.
 والميس: شجر.

ِبير: سحاب أبيض متراكَ.  والصَّ
 ونستحلَ: بمعنى نحصد.

 والخبير: النبات.
 لت السحابة إذا تهيأت للمطر، وتستخيل السحابة: إذا رأيتها فحسبتها ماء مطر، وتخيَّ 

 

 والرهام: األمطار الضعاف التي ال تروي األرض.
 ونستخيل الجهام في الموضعين.

 والجهام: سحاب ماء فيه.
 والمبطأ: البعد.

 والم ْدهن: نقرة واسعة تكون في الجبل تستنقع.
 والجعثن: أصل النبات.

 غصن.واألملوج: ال



 والهدال: ضرب من الشجر. وماد: مات. والْودي: الَفِسيل. والَهمل: المْهَمل بال راع.
 

 والوقير: الشاة براعيها. والرِّسل: اللبن. والرََّسل: ما يرسل منها إلى المراعي.
رب األول. نة الحمراء: سنة الجَدب. وأكدى: انقطع. والنهل: الشُّ  والسَّ

 كل ما ي قدَّر. والعلل: الثاني. والوظيفة:
 والَفِريضة: الهرمة، وهي الفارض. والفارض: المريضة.

 والقريش: التي وضعت حديثًا كالنفساء من النساء.
 واإلماق: األنفة. والرباق: جمع ربق، وهو الَحْبل، والمعنى: ما لم يقطعوا رباق العهد الذي في أعناقهم.

 
 الباب التاسع

 في ذكر وفد عامر بن صعصعة
إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: َقِدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفد  )بني  روى ابن

عامر، فيهم( عامر بن الطُّفيل، وأربد بن قيس، وَجبَّار بن سلمى، وهؤالء الثالثة رؤساء القوم 
 أن ال كنت آليت   )وشياطينهم(. وكان قد قال لعامر قوم ه: أْسِلم فإّن الناس قد أسلموا. فقال: وهللا لقد

 أنتهي حتى تتبع العرب َعِقبي فأنا أتبع  َعقبي هذا الفتى
 ثم قال ألْرَيد: إذا َقِدْمنا على هذا الرجل فإني سأشغل وجهه عنك فاْعل ه بالسيف.

 فلما قدموا جعل عامر يكلِّم رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم وينتظر من َأْرَبد ما أمره فلم ي حْر شيئًا، فقال:
ْردًا ورجااًل م ْردًا.  أَما وهللا ألْمألنَّها عليك خياًل ج 
 « .الله مَّ اْكِفِني َعاِمَر ْبَن الطَُّفْيلِ »فلما وّلى قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 فقال عامر ألربد: أين ما أوصيتك به ويلك؟
 سيف؟قال: وهللا ما هممت  باألمر إال دخلَت بيني وبين الرجل، أفأضربك بال

 وخرجوا راجعين إلى بالدهم. 

 

 فبعث هللا الطاعون على عامر في طريقه فقتله هللا، وأرسل على َأْربد صاعقًة فأحرقته.
 . «َأْسِلْم َيا َعاِمر  »هللا عليه وسلم فَرشه وسادة وقال: عن عامر بن الطفيل أن رسول هللا صلى 

قال: على أن لي الَوبر ولك المَدر. فأَبى رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم. وقام عامر مغضبًا وقال: وهللا 
ْردًا، ورجااًل م ْردًا، وألرَبطّن بكل نخلة فرسًا.  ألمألّنها عليك خياًل ج 



شًا َعَلى والذي َنْفِسي ِبَيِده َلْو أْسَلَم وأْسَلَمْت َبن و َعاِمٍر َلَزاَحَمْت ق َريْ »وسلم: فقال النبي صلى هللا عليه 
 « .َمَناِبِرَها

، واْشَغْل َعنِّي الله مَّ اْهِد َبِني َعاِمرٍ »ثم قال: « َيا َقْوم  آِمن وا»ثم دعا رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم وقال: 
 « .َما ِشْئَت وأنَّى ِشْئتَ َعاِمَر ْبَن الطَُّفْيِل بِ 

فخرج فأخذْته غ ْدٌة مثل غدة البعير، ومات في بيت امرأة َسل ولية، فقال: يا موت اْبرز لي، وأقبل يشتدُّ 
 وَيْنزو إلى السماء ويقول: غ دًة كغدة البعير، وموتًا في بيت َسل ولية

 
 الباب العاشر

 في )ذكر( وفد عبد القيس
د عبد القيس لّما قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرهم باإليمان عن ابن عباس قال: إن وف

َون َما اإلْيَمان  ِباهلل؟»باهلل ثم قال:   «أَتْدر 
 قالوا: هللا ورسوله أعلم.

اَلِة، وإْيَتاء  الزَّكَ »قال:  ول  هللا، وإَقام  الصَّ ِة، َوَصْوم  َرَمَضاَن، وأْن اَشَهاَدة  أْن اَل اله إالَّ َّللاَّ  وأنَّ م َحمًَّدا َرس 
ْمَس من الَمْغَنمِ   « .ت ْعط وا الخ 

 أخرجاه.
 

 الباب الحادي عشر
 في )ذكر( وفد بني حنيفة 

 

م فة أتو بمسيلمة إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلقال ابن إسحاق: حدثني بعض علمائنا: أن بني حني
يسترونه بالثياب، فأقرَّ له بالنبوة، ومع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َعِسيَ من النخل فكّلم رسوَل هللا 

ََ ما أْعَطْيت كَ »صلى هللا عليه وسلم وسأله فقال:   « .لو َسَأْلَتِني َهذا الَعِسْي
 تدَّ مسيلمة.فلما رجعوا إلى اليمامة ار 

المان، ووفد  اء، ووفد طيء، ووفد س  وقد قدم وفد  بني أسد، ووفد ِكاَلب، ووفد الداريين، ووفد بني البكَّ
 زبيد، ووفد عْبس، ووفد َخوالن.

سبعين وفدًا، فلم ن طل ذكرهم وإنما ذكرنا من له حديث « الطبقات»وقد ذكر محمد بن سعد في 
 م ْستطَرف.



  عليه وسلم إذا قدم عليه الوفد لبس أحسَن ثيابه.وكان رسول هللا صلى هللا
 أبواب ما جرى بعد رجوعه صلى هللا عليه وسلم من حجة الوداع

 
 الباب األول

 في استغفار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألهل البقيع
يع في ققد روينا من حديث أبي م َوْيِهبة: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج فاستغفر ألهل الب

 المحّرم َمْرِجَعه من حجته.
عن أبي م َويهبة موَلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: بعثني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من 

 . «َيا أَبا م َوْيِهَبَة، إنِّي َقْد أ ِمْرت  أْن أْسَتْغِفَر أَلْهِل الَبِقْيِع، فاْنَطِلْق َمِعي»جوف الليل فقال: 
اَلم  َعَلْيك م َيا أْهَل الَمَقاِبِر، لَيْهَن َلك م َما أْصَبْحت  »فلما وقف بين أظهرهم قال:  فانطلقت معه، م ِفيه ِممَّا السَّ

اك م َّللاَّ  ِمنه، أْقَبَلت الِفَتن  ِكِقَطِع اللَّْيِل الم ْظِلِم َيْتَبع  آخِ  َلَها، اأْصَبَح النَّاس  ِفيه، لو َتْعَلم وَن َما َنجَّ آلِخَرة  ر َها أوَّ
 « . َشرٌّ ِمن األْوَلى

 

ْنَيا والخ  »قال: ثم أقبل على أبي م ويهبة فقال:  ْلَد ِفْيها ث مَّ َيا أَبا م َوْيِهَبَة، إنِّي َقْد أ وِتْيت  َمَفاِتْيَح َخَزاِئِن الدُّ
يِّْرت  َبْيَن َذِلَك وَبْيَن ِلَقاِء ربِّي والَجنَّةَ   « .الَجنََّة، وخ 

َقْد اْخَتْرت  ِلَقاَء َيا أَبا مَوْيِهَبَة، لَ »أمي فخذ مفاتيح الدنيا والخْلد فيها ثم الجنة. قال: قال فقلت: بأبي أنت و 
 ثم استغفر ألهل البقيع.« . ربِّي والَجنَّةَ 

 ثم انصرف. فبدأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في وجعه الذي قبضه هللا فيه حين أصبح.
 عليه وسلم قال: أ مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن عن أبي مويهبة مولى رسول هللا صلى هللا

َيا أَبا م ْوِيهَبَة، »يصلَّي على أهل البقيع، فصّلى عليهم في ليلٍة ثالث  مراٍت، فلما كانت الليلة الثالثة قال: 
م قال: ثحتى انتهى إليهم، فنزل عن دابته وأمسكت  الدابة، ووقف عليهم أو قام « . أْسر ْج ِلي َدابَِّتي

ها َبْعًضا، اآلخِ » َ  َبْعض  ، َأَتْت الِفَتن  َكِقَطِع اللَّْيِل الم ْظِلم َيْرَك َرة  َشرٌّ ِمَن لَيْهَنك م َما أْنت م ِفيه ِممَّا ِفيه النَّاس 
 « .األوَلى، َفْلَيْهَنك م َما أْنت م ِفيه

. َما َفَتَح َّللاَّ  َعَلى أ مَِّتي ِمْن َبعْ َيا َأبا م َوْيِهَبَة، أنِّي َقْد أ ْعِطْيت  أو خ  »ثم رجع فقال:  ِدي والَجنََّة، أو ِلَقاَء يِّْرت 
 « .َربِّي

 قال: قلت: يا رسول هللا، فاختر.
 « .اْخَتْرت  ِلَقاَء َربِّي»قال: 



 فما لبث بعد ذلك إال سبعًا أو ثمانيًا ثم ق بض صلى هللا عليه وسلم.
 

 الباب الثاني
 ه وسلم أسامة بن زيدفي تأميره صلى هللا علي

ير: دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ سامة فقال: ِسْر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم  قال أهل السِّ
الخيل. فعسكر باْلج ر ف وخرج في عسكره أبو بكر وعمر وسعد وسعيد وأبو عبيدة، فتكلم قوٌم وقالوا: 

 يستعمل هذا الغالَم على المهاجرين األولين؟ 

 

لمنبر افغضَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غضبًا شديدًا، فخرج وقد عصَ رأسه بعصابة، فصعد 
، َفَما َمَقاَلٌة َبَلَغْتِني َعْنك م ِفي َتْأِمْيِري أ َساَمَة، وَلِئن َطَعْنت م ِفي َتْأِمْيِري أ َساَمَة َلَقدْ »وقال:  َطَعْنت م في  أمَّا َبْعد 

 « . لإلَماَرةِ قٌ َتْأِمْيِري أَباه ِمن َقْبِله، وأْيم  هللا إْن كاَن لإلَماَرِة خليًقا، وإنَّ اْبَنه ِمن َبْعِده لَخِليْ 
 واشتد برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجعه.

 
 الباب الثالث

 في مجيء الخبر بظهور مسيلمة
قدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وشهد لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه نبي، وقال: إني 

 أ ْشِركت  معه.
هللا:  ه وسلم: من مسيلمة رسول هللا إلى محمد رسولفلما رجع إلى بلِده كتَ إلى رسول هللا صلى هللا علي

سالٌم عليك، أما بعد، فإني أ شرْكت  في األمر معك، وإن لنا نصف األرض ولقريش نصف األرض، 
 ولكن قريشًا قوم يعتدون.

وِل هللا إلى م َسْيِلَمَة الَكذَّاِب، أمَّ »فكتَ إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  َبْعد  َفإنَّ  اِمن م َحمٍَّد َرس 
 « .األْرَض ِض ي وِرث ها َمْن َيَشاء  ِمن ِعَباِده

 
 الباب الرابع

 في ظهور األسود العنسي
كان األسود ي َشعبذ، وكان أول خروجه بعد حج رسول هللا، فكاتبته مذحج وواعدوه نجران، وأخرجوا عمرو 



َقاه عليه وسلم ودانت له سواحل واتَّ  بن حزم، وخالد بن سعيد، ثم قوي أمره بمرض رسول هللا صلى هللا
 المسلمون، ثم قتله فيروز، فأخبر رسول  هللا صلى هللا عليه وآله وسلم الناس. 

 

ِضَعْت ِفي َبْيَنا أَنا َناِئٌم أ ِتْيت  َبَخَزاِئِن األْرضِ »عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   َفو 
، فَكب َرا َعَليَّ وأَهمَِّني َشْأن ه َما، فأ وِحَي  ٍَ َما َفَطارا، إَيِدي، وَرَأْيت  ِفي َيَديَّ ِسَواَريِن ِمن َذَه ليَّ أن أْنف ْخه 

َ  الَيَماَمةِ  َ  َصْنَعاَء وَصاِح َما الَكذَّاَبْيِن الذْيِن أَنا َبْيَنه َما: َصاِح ْلت ه   « .َفَأوَّ
 

 الباب الخامس
 في ظهور طليحة بن خوليد بعد األسود ومسيلمة

ناقض أمره، ه الموادعة، ثم تفادعى النبوة وتبعه. جماعة، وكتَ إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسأل
 ثم أسلم وقاتل في نهاَوْند فق تل.

 أبواب مرضه ووفاته صلى هللا عليه وسلم
 

 الباب األول
 في أنه سم صلى هللا عليه وسلم

عن أنس بن مالك قال: إن يهوديًة جعلت سمًّا في لحم وأتت به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأكل منه 
مًّا إنَّها َجَعَلْت »وقال:   « .ِفيه س 

 قالوا: يا رسول هللا، أال نقتلها؟
 « .ال»قال: 

 فجعلت أعرف ذلك في َلَهَوات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 أخرجاه.

عن أبي هريرة: أن امرأة من اليهود أهدت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم شاًة مسمومة، فقال ألصحابه: 
وا فإنَّها َمْسم وَمةً »  « .ما َحَمَلِك َعَلى ما َصَنْعِت؟»م قال: ث« . أْمِسك 

 قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبيًّا فيسطلعك هللا على )ذلك(، وإن كنت كاذبًا أريح الناس منك.
عن أبي سلمة قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأكل الهدية وال يقبل الصدقة، فأهدت له امرأةٌ 

لم: ول منها وتناول ِبْشر  بن البراء، فأرسل إليها النبي صلى هللا عليه وسمن يهود خيبر شاًة َمْصلية، فتنا



 « .َما َحَمَلَك َعَلى َما َصَنْعِت؟»
 فقالت: إن كنت نبيًّا لم يضرك شيء، وإن كنت ملكًا َأَرْحت  الناس منك. 

 

ني، َفَهذا أَوان  اْنِقَطاع َأْبَهري »فقال في مرضه:   . «َما َزاَلت اأَلْكَلة  التي أَكْلت  ِبَخْيَبَر ت َعادُّ
ل خيبر َسمَّت شاة َمْصلية، ثم أهدتها إلى النبي صلى هللا عن جابر بن عبدهللا قال: إن يهودية من أه

عليه وسلم، فأخذ النبي صلى هللا عليه وسلم الذراع فأكل منها، وأكل الرهط  من أصحابه معه، ثم قال لهم 
فدعاها  وأرسل النبي صلى هللا عليه وسلم إلى اليهودية« . اْرَفع وا أْيِدْيك م»النبي صلى هللا عليه وسلم: 

اَة؟»قال لها: ف  «أَسَمْمِت َهِذه الشَّ
 قالت: نعم، وَمْن أخبرك؟

 وفي يده الذراع.« . أْخَبَرْتِني َهِذه»قال: 
 قالت: نعم.

 «َفَماذا أَرْدِت إَلى َذِلك؟»قال: 
 قالت: قلت إن كان نبيًّا لم تضره، وإن لم يكن استرحنا منك.

 ها.فعفا عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولم يعاقب
وتوفي بعض أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم الذين أكلوا من الشاة، واحتجم النبي صلى هللا عليه 

فرة.  وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، حجمه أبو هند مولى بني َبَياضة بالَقْرن والشَّ
 بن ِمشكم.قال المصنف: اسم  هذه المرأة التي َسمَّته: زينَ بنت الحارث امرأة سالَّم 

 قال محمد بن سعد: والثابت عندنا أن النبي صلى هللا عليه وسلم قتلها.
 

 الباب الثاني
 في تقريَ أجله صلى هللا عليه وسلم

 ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتحًا مُِّبينًا {1ش48عن ابن عباس قال: لما نزلت }س
 (1)الفتح: 

ال »اطمة، فقال: فبكت ف« . ي َقْد ن ِعْيت  إلى َنْفِسيإنِّ »دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاطمة فقال: 
َل أْهِلي ِبي َلح وقاً   فضحكت.« . َتْبكي فإنَِّك أوَّ

 
 الباب الثالث



 في عرضه القرآن على جبريل قبل وفاته صلى هللا عليه وسلم
كل  يكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل ف»عن عبدهللا بن عباس قال: 

 «. رمضان، فلما كان في الشهر الذي مات فيه عرضه عليه مرتين

 

 
 الباب الرابع

 في ابتداء المرض به صلى هللا عليه وسلم
داع في أواخر   صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة.ابتدأ به ص 

 قال الواقدي: لليلتين َبَقيتا منه. وقال غيره: لليلة. وقيل: بل م ْفتتح ربيع )األول(.
 قالت عائشة: بداية شكواه وهو في بيت ميمونة، فخرج في يومه فدخل عليَّ فقلت: وارأساه.

 « .َبْل أَنا َواَرْأَساه»قال: 
ه، فاستأذن نساءه أن يمرَّض في بيت عائشة، فأِذنَّ له، فخرج إلى ثم رجع إلى بيت ميمونة واشتد وجع

 بيتها تخطُّ رجاله.
عن عائشة قالت: رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم من جنازة من البقيع فوجدني وإذا أجد 

 صداعًا وأقول: وارأساه.
ْلت ِك وَكفَّْنت  »قال:   . «ِك وَصلَّْيت  َعَلْيِك وَدَفْنت كِ وَما َضرَِّك َلْو ِمتِّ َقْبِلي َفَغسَّ

 فقلت: لكأني بك وهللا، لو فعلت ذلك لرجعَت إلى بيتي فعرَّست فيه بعض نسائك
 قالت: فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم بدأ به وجعه الذي مات فيه.

يريد « دًا؟، أيَن أنا غَ أيَن أنا َغداً »عن عائشة: أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم كان يسأل في مرضه: 
يوم عائشة. فأذَن له أزواجه أن يكون حيث شاء. فكان في بيت عائشة حتى مات صلى هللا عليه وسلم 

 عندها.
 

 الباب الخامس
 في سؤال أبي بكر أن يمرضه صلى هللا عليه وسلم

ي فأّمرضك إئذن ل عن ابن سالم قال: جاء أبو بكر إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا،
 فأكون الذي أقوم عليك.

ل أْزَواِجي وَبَناِتي ِعاَلِجي إْن َزاَدْت م ِصْيَبِتي َعَلْيِهم ع ظًما، وَقْد َوَقَع أْجر  »فقال:  َك َيا أَبا َبْكٍر، إنِّي َلْم أ َحمِّ



 « .َعَلى هللا َتَعاَلى
 

 الباب السادس
 هللا عليه وسلمفي أنه كان يدور على بيوت أزواجه في مرضه صلى 

أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان ْيْحَمل في ثوبه يطاف به على »عن جعفر بن محمد، عن أبيه: 
 «. نسائه وهو مريض يقسم بينهن

 

 
 اب السابعالب

 في ذكر اشتداد الوجع عليه صلى هللا عليه وسلم
نا َوَجْدَت عليه.  قالت عائشة: جعل يشتكي ويتقلََّ على فراشه، فقلت له: لو فعل هذا بعض 

د  َعَلْيِهم»قال:   « .إنَّ الم ْؤِمِنيَن ي َشدَّ
ول هللا، إنك فقلت: يا رسعن عبدهللا قال: دخلت على النبي صلى هللا عليه وسلم وهو يوَعك، فمَسْسته 

 لتوعك وعكًا شديدًا.
اَلِن ِمْنك م»قال:   « .أَجْل إنِّي أْوَعك  َكَما ي وَعَك رج 

 قلت: إن لك أجرين.
َنَعْم، والذي َنْفِسي ِبَيِده َما َعلى األْرِض م ْسِلٌم ي ِصْيب ه أًذى ِمن َمَرٍض َفَما ِسَواه إالَّ َحطَّ َّللاَّ  َعنه »قال: 
َجَرة  َوَرَقهاَخَطاَيا  « .ه َما َتح طُّ الشَّ

 أخرجاه.
 عن عائشة قالت: ما رأيت أحدًا أشدَّ عليه الوجع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ٌَ من الحمَّى، ما تكاد َيد   عن أبي سعيد الخدري قال: جئنا النبيَّ صلى هللا عليه وسلم فإذا عليه صاِل
د  َعَلْيَنا لْيَس أَحٌد أَشدَّ َباَلًء ِمَن األْنِبَياِء، َكَما ي  »ى، فجعلنا نسّبح، فقال: أحدنا َتَقرُّ عليه من شدة الح مَّ  َشدَّ

 « .الَباَلء  كذلَك ي َضاَعف  َلَنا اأَلْجر  
 فإن قيل: ما وجه  تشديد البالء على األكابر؟

ََّ أن ي ْظهرها ويجعلها ح جج ه، صبرًا ًا على المتخلِّفين عنقال ابن  َعِقيل: كان له فيهم جواهر م َودعة أح
 على بالئه ورًضا بقضائه.

عن فاطمة عمة أبي عبيدة قالت: َبْينا )نحن عند( رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في نساٍء َنع وده، فإذا 



 ِسَقاء َيْقطر عليه من شدة ما يجد من الحمى، فقلنا: يا رسول هللا، لو دعوَت هللا أن يكشف عنك؟
 « .دَّ النَّاِس َباَلًء األْنِبَياء  ث مَّ األْمَثل  فاألْمَثل  إّن أشَ »فقال: 

عن عائشة أنها قالت: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء، في ْدخل يده 
 « . الله مَّ أِعنِّي َعَلى َسَكَراِت الَمْوتِ »في القدح ثم يمسح به وجهه ويقول: 

 

عن عائشة أيضًا قالت: رأيت  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء، في ْدخل يده 
 « .الله مَّ أِعنِّي َعَلى َسَكَراِت الَمْوتِ »في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول: 

الت: ال أغبط أحدًا ي هَّون عليه الموت بعَد الذي رأيت  من شدة موِت رسول هللا صلى هللا عن عائشة ق
 عليه وسلم.

عن أنس قال: لما وجد رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم من َكْرب الموت ما وجد قالت فاطمة: واَكْرباه 
 ِلَكربك يا أبتاه.

 
« َيْوَم الِقَياَمةِ  نَّه َقْد َحَضَر ِمن َأِبْيِك َما َلْيَس ِبَتاِرٍك ِمنه أَحًدا إال َوفَّاهال َكْرَب َعَلى أبْيِك َبْعَد الَيْوَم، إ»قال: 

. 
 

 الباب الثامن
ه فَيْعهد إلى الناس صلى هللا عليه وسلم  في أمره أن يصَ عليه الماء لتقوى نفس 

 ِمن َسْبِع ِقَرٍب َهِرْيق وا عليَّ »ال: عن عائشة قالت: لمَّا َثق ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واشتدَّ وجعه ق
 « .لم ت ْخَلْل َأْوِكَيت ه نَّ لَعلِّي أْعَهد  إلى النَّاسِ 

َُّ عليه حتى جعل يشير إلينا: أن قد فعلتّن. ثم خرج إلى  فأجلسناه  في ِمْخضَ لحفصة، ثم ظفقنا َنص 
 الناس فصلى بهم وخطبهم.

بُّوا َعَليَّ َسْبَع ِقَرٍب ِمن َسبْ »وسلم في مرضه: عن عائشة قالت: قال النبي صلى هللا عليه  ِع آباٍر َشتَّى ص 
 « . حتَّى أْخر َج إلى النَّاِس فأْعَهد إلْيِهم

 

قالت: فأقعدناه في ِمْخَضَ لحفصة، َفَصبْبنا عليه الماء صبًّا أو َسَننَّا عليه الماء َسنًّا ـ الشك من ِقَبل 
ـ فوجد راحة فخرج وصعد المنبر، فحمد هللا وأثنى عليه واستغفر للشهداء من أصحاب أ حد ابن إسحاق 



وا عن »ودعا لهم، ثم قال:  ، فإنَّ األْنَصاَر َعْيَبتي التي أَوْيت  إَلْيَها، فأْكِرم وا َكِرْيَمه م، وَتَجاَوز  أمَّا َبْعد 
، أاّل إنَّ َعْبدًا ِمن ِعبَ  نيا وَبين َما ِعْنَد هللا، َفاْخَتارَ م ِسْيِئِهم إالَّ في َحدِّ يَِّر بيَن الدُّ  « . َما ِعْنَد هللااد هللا َقْد خ 

وا هذه َعَلى ِرْسِلَك َيا أ»فبكى أبو بكر وظن أنه يعني نفسه، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم:  دُّ َبا َبْكٍر، س 
َواِرَع إلى الَمْسِجِد إالَّ َباَب أبي َبكْ  ْحَبِة ِمن ٍر، فإنِّي اَل أْعَلم  اْمَرًءا أْفَضَل ِعْنِدي َغًدا في الصُّ األْبَواَب الشَّ

 « .أِبي َبْكرٍ 
 

 الباب التاسع
 فيما يروى أنه اقتص من نفسه صلى هللا عليه وسلم

عن الفضل بن عباس قال: جاءني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فخرجت إليه فوجدته م وعكًا قد 
ذْ »عصَ رأسه، فقال:  ِد في نا»فأخذت بيده، فانطلق حتى جلس على المنبر ثم قال: « . ِبَيِدي خ 

 « . النَّاسِ 

 

ل وٌف ِمن َبينِ أمَّ »فلما اجتمعوا حمد هللا وأثنى عليه ثم قال:  ، إنَّه َقْد َدَنا ِمنِّي خ  ، أيَُّها النَّاس  م، ا َبْعد   أْظه ِرك 
ْنت    فَمْن ك ْنت  َجْلدت  َله َظْهرًا َفَهذا َظْهِري فْلَيْسَتِقْد ِمنه، وَمْن ك ْنت  أَخْذت  له َمااًل َفهذا َماِلي، وَمْن ك 

وِل هللا َشَتْمت  َله ِعْرضًا )فهذا عرضي( فلَيْسَتِقْد، ْحَناء ِمن َرس  ، أاَل وإنَّ وال َيق وَلنَّ أَحٌد: إنِّي أْخَشى الشَّ
ْحَناَء َلْيَسْت ِمن َطِبْيَعِتي واَل ِمن َشْأِني، أاَل وإنَّ أَحبَّك م إليَّ َمن أَخَذ َشْيئًا َكاَن َله أو َحلََّلِني  َلِقْيت  َّللاََّ فَ الشَّ

ََ النَّْفس، وإنِّي أَرى   « .أنَّ َهذا َغْيَر م ْغِن حتَّى أق ْوَم ِفْيك م ِمَراراً  وأَنا َطيِّ
ثم نزل فصلى الظهر، ثم جلس على المنبر، فعاد لمقالته األولى في الشحناء وغيرها فقام رجل فقال: 

 إذن وهللا لي عندك ثالثة دراهم.
 « .َيا َفْضل  أْعِطه»قال: 

، َمن َكاَن َعَلْيه َشي»ثم قال:  نيا، فإنَّ َفض  أيَُّها النَّاس  وح  الدُّ ٌل: ف ض  ه، وال َيق وَلنَّ َرج  نيا أْهَون  ٌء َفْلي َؤدِّ وَح الدُّ
وِح اآلَخَرةِ   « .ِمن ف ض 

 فقام رجل فقال: يا رسول هللا، عندي ثالثة دراهم َغَلْلتها في سبيل هللا.
 «َفِلَم َغَلْلَتها؟»قال: 

 قال: كنت محتاجًا إليها.
ْذَها ِمْنه يَ »قال:   « .ا َفْضلخ 

عن عبدهللا بن أبي بكر قال: زحمت  رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم يوَم خيبر وفي رجلي نعٍل كثيفة، 



ِبْسِم هللا، »فوطئت  بها على ِرْجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنَفحني نفحًة بسوٍط في يده وقال: 
 « .أْوَجْعَتِني

 سوَل هللا صلى هللا عليه وسلم. فبتُّ بليلٍة كما يعلم هللا.قال: فبتُّ لنفسي الئمًا أقول: أوجعت  ر 
 فلما أصبحوا إذا رجل يقول: أين فالن؟ 

 

قلت: هذا وهللا الذي كان مني باألمس. فانطلقت  وأنا متخوِّف، فقال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
وِط، َفهذه َثَمان وَن رَ » ِمن سًا أإنََّك َوِطئَت ِبَنْعِلَك َعَلى ِرْجِلي باألْمِس وأْوَجْعَتِني َفَنَفْخت َك َنْفَحًة َشدْيَدًة بالسُّ

ْذها ِبها  « .الَغَنِم َفخ 
عن ابن عمر قال: رغََّ رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم في الجهاد ذات يوم، فاجتمعوا عليه حتى غمُّوه 

وا عنِّي َهذا َفَقْد َغَمْمت وِني»وفي يده جريدة قد نزع ِسالها وبقيت سالٌة لم نرها، فقال:  ر   . «أخِّ
 

 لم بطَن رجل فأْدَماه، فخرج الرجل وهو يقول: هذا ِفْعل نبيِّك بي.فأصاب النبيُّ صلى هللا عليه وس
 « .أحقًّا َأنا أَصْبت ك؟»فسمعه عمر، فأتى به رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: 

 قال: نعم.
 « .َفَما ت ِرْيد ؟»قال: 

 قال: أريد أن َأْسَتقيد منك.
رَّته وقال: هذا أردت  َكْيما َينْ فأْمَكنه من الجريدة، فكشف عن بطنه، فألقى الجريد قمع َة من يده وقبَّل س 

 الجبَّارون ِمن بعدك
عن أبي سعيد الخدري قال: كان رجل من المهاجرين، وكان ضعيفًا وكانت له حاجٌة إلى رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم، فأراد أن َيْلقاه على َخالء فيسأل حاجته، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

حر صّلى به صالة  معسكرًا بالبطحاء، وكان يجيء من الليل فيطوف بالبيت، حتى إذا كان وجه  السَّ
 الغداة.

قال: فحبسه الطواف  ذات ليلة حتى أصبح، فلما استوى على راحلته َعرض له الرجل فأخذ بخطام ناقته، 
 فقال: َيا رسول هللا، لي إليك حاجة.

فأبى، فلما خشي أن يحبسه َخَفقة بالسوط، ثم مضى فصّلى بهم صالة « . كَ إنََّك َست ْدِرك  َحاَجتَ »قال: 
 الغداة. 

 



فقال:  حولهفلما انفتل أقبَل بوجهه على القوم، وكان إذا فعل ذلك عرفوا أنه قد حدث أمر، فاجتمعوا 
فأعادها. إْن كان في القوم فليقم. قال: فجعل الرجل يقول: أعوذ باهلل ثم برسله « أيَن الذي َجَلْدت  آِنفًا؟»

ى هللا حتى دنا منه، فجلس رسول هللا صل« . اْدن ه، اْدن ه»وجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
 « .ْجَلِدَك َفاْقَتصَّ خذ بمَ »عليه وسلم بين يديه وناوله السوَط وقال: 

 فقال: أعوذ باهلل أن أْجَلد نبيَّه
 قال: فألقى السوَط وقال: قد عفوت  يا رسول هللا.« . إالَّ أْن َتْعف و»قال: 

ْقتها  فقام إليه أبو َذر فقال: يا رسول هللا، َتْذكر ليلَة العقبة، وقد كنت أسوق بك وأنت نائم، وكنت إذا س 
: قد أتاك القوم . وقلَت: ال بأس أبطأْت، وإذا أخذت  بخ طامها اعترَضْت، فخَفْقت ك َخْفقًة بالسوط وقلت 

. قال:  َُّ إلّي. فجَلده رسول هللا« . َقْد َعَفْوت  »عليك. خذ يا رسول هللا فاقتصَّ  صلى قال: اقتصَّ فإنه أح
ر من َجْلد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.  هللا عليه وسلم، فلقد رأيته يتضوِّ

، اتَّق وا َّللاََّ، َفَوهللا ال َيْظِلم  م ْؤِمٌن م ْؤِمنًا إال اْنَتَقَم َّللاَّ  ِمنه َيْوَم الِقَياَمةِ »ثم قال:   . «َيا أيُّها النَّاس 
عن محمد بن عمر قال: بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسير من الطائف إلى الِجْعرانة وأبو ز َنيم 

هللا صلى هللا عليه وسلم، قال أبو ز َنيم: فوقع حرف  نعلي على ساقه فأوجعه،  إلى جنبه على ناقة رسول
ْر ِرْجَلكَ »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  م وما  وَقرع رجلي بالسوط فأخَّرني« أْوَجْعَتِني أخِّ ما قدَّ

ر، وخشيت أن ينزل فيَّ قرآٌن َلعظيم ما صنعت.  أخَّ

 

فلما أصبحنا بالِجْعرانة خرجت أرعى الظَّهر، وما هو يومي، فَرقًا أن يأتي للنبيَّ صلى هللا عليه وسلم 
رسوٌل يطلبني. فلما روَّحت الركاب سألت فقالوا: طلبك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فجئت وأنا أرتقَ 

ْذ َهذه الَغَنَم ِعَوًضا َعن َضْرَبِتي إنَّك أْوَجْعَتِني»فقال:  وِط فأْوَجْعت َك، َفخ   . «ِبِرْجِلَك َفَقَرْعت َك ِبالسُّ
ََّ إليَّ من الدنيا وما فيها.  قال: َفِرَضاه عني كان أح

 قال: وبعثه النبي صلى هللا عليه وسلم إلى قومه َيْستنِفرهم لما أراد تبوكًا.
 

 الباب العاشر
 صلى هللا عليه وسلم أبا بكر أن يصلِّي بالناسفي مدة مرضه وأمره 

كانت مدة مرضه إثني عشر يومًا. وقيل: أربعة عشر يومًا، وكان يخرج إلى الصالة. إال أنه انقطع ثالثة 
وا أَبا َبْكٍر َفْلي َصلِّ ِبالنَّاسِ »أيام، وقال:   « .م ر 

وا أبا »بالل يوْءذنه بالصالة، فقال: عن عائشة قالت: لما َثق ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاءه  م ر 



 « .َبْكٍر فْلي َصلِّ بالنَّاسِ 
قالت: فقلت: يا رسول هللا، إن أبا بكر رجٌل َأِسيٌف وإنه متى يقوم َمقامك ال ي سمع الناَس، فلو أمرَت 

 عمر؟
وا أَبا َبْكٍر َفْلي َصلِّ بالنَّاسِ »قال:   « .م ر 

له حفصة: يا رسول هللا، إن أبا بكر رجٌل َأِسيف، وإنه متى يقوم  قالت: فقلت لحفصة: قولي له. فقالت
 مقامك ال ي سمع الناس، فلو أمرت عمر؟

وا أَبا َبْكٍر َفْلي َصلِّ بالنَّاسِ »قال:  َف، م ر  َ  ي وس   « . إنَّك نَّ َصَواِح

 

قالت: فأمروا أبا بكر فصلى بالناس، فوجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من نفسه ِخفًَّة لّما دخل أبو 
لين وِرْجاله ت و خْطان في األرض حتى دخل المسجد، )فلما سمع( أببكر في الصالة، فقام ي َهاَدى بين َرج 

بكر حسه ذهَ ليتأخر، فأومأ إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن قم كما أنت. فجاء رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاعدًا وأبو بكر 

 ة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والناس  يقتدون بصالة أبي بكر.قائمًا، يقتدي أبو بكر بصال
 أخرجاه.

عن أنس بن مالك: أن أبا بكر كان يصّلي بهم في وجع النبي صلى هللا عليه وسلم الذي توفي فيه، 
حتى إذا كان يوم االثنين وهم صفوف في الصالة كشف النبيُّ صلى هللا عليه وسلم ِستر الحجرة ينظر 

م، فهَمْمنا أن َنْفتتن من الفرح برؤية النبي صلى هللا عليه إلينا وه و قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسَّ
، وظن أن النبي صلى هللا عليه وسلم خارج إلى الصالة،  وسلم، فنكص أبو بكر َعِقيبه لَيصَل الصفَّ

 وسلم. فأشار إليهم أن أتمُّوا َصالتكم. وأرَخى الستر وتوفي من يومه صلى هللا عليه
 

 الباب الحادي عشر
 في كونه صلى هللا عليه وسلم أراد أن يكتَ ألبي بكر كتابًا ثم لم يكتَ

ِايِتِني ِبَكِتٍف »عن عائشة قالت: لّما َثق ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: 
ََ أَلِبي َبْكٍر ِكَتابًا اَل ي ْخَتَلف    « .َعَليه أْو َلْوٍح حتَّى أْكت 

 فلما ذهَ عبد الرحمن ليقوم قال: يأبى هللا والمؤمنون أن ي ْختلف عليك يا أبا بكر.
 وقد روي أنه أراد أن يكتَ كتابًا ولم يذكر أبا بكر.



َ  َلك م ِكَتابًا  َهل مَّ »عن عبدهللا بن عباس قال: لّما حضرت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم الوفاة  قال:  أْكت 
 « . ِضلُّوا َبْعَدهَلْن تَ 

 

البيت رجال منهم عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد اشتدَّ عليه وفي 
الوجع ، وعندكم القرآن، َحْسب نا كتاب  هللا. فاختلف أهل  البيت واختصموا، منهم َمْن يقول: يكتَ لكم رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم.
 ومنهم َمْن قال مثَل ما قال عمر.

 روا اللغط واالختالَف وَغمُّوا رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم قال: قوموا عني.فلما أكثَ 
ِزيَّة ما حاَل بيَن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وَبْيَن أن يكتَ  وكان ابن عباس يقول: إن الرزيَّة كّل الرَّ

 لهم ذلك الكتاب في اختالفهم ولغطهم.
 

 الباب  الثاني عشر
 من المال كان عنده صلى هللا عليه وسلمفي ذكر إخراجه شيئًا 

عن سهل بن سعد قال: كانت عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبعة دنانير وضعها عند عائشة، فلما 
ََ الذي )ِعْنَدِك إلى( َعِليَ »كان في مرضه قال:   « .َيا َعاِئَشة ، اْبَعِثي الذََّه

 عليه علّي فتصدَّق به، ثم أمَسى رسول هللا صلى هللا ثم أغمي عليه. وشغَل عائشَة ما به، فبعثت به إلى
وسلم ليلة االثنين في جديد الموت، فأرسلت عائشة إلى امرأة من النساء بمصباحها فقالت: اقطري لنا في 

 مصباحي من ع كَّتك السمن، فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمَسى جديدًا.
َيا »هللا عليه وسلم قال لعائشة وهي م ْسندت ه إلى صدرها:  عن المطلَ بن َحْنَطَ: أن رسول هللا صلى

 « .َعاِئَشة ، َما َفَعَلْت ِتْلَك الذَُّهْيَبة ؟
 قالت: هي عندي.

 « .أْنِفِقْيَها»قال: 
 « .َهْل أْنَفْقِت ِتْلَك الذَُّهْيَبِة؟»ثم أغمي عليه، فلما أفاق قال: 

ها، ْو َلِقَي َّللاََّ َما َظنُّ م َحمٍَّد ِبَربِّه أْن لَ »فإذا هي ستة ثم قال:  قالت: ال. فدعا بها فوضعها في كفه ثم عدَّ
 « .وَهِذه ِعْنَده

 فأنفقها كلها ومات في ذلك اليوم صلى هللا عليه وسلم.
 



 الباب الثاِلث عشر
 في عتقه عبيده عند الموت صلى هللا عليه وسلم 

 

 هل بن يوسف، عن أبيه، عن جده، قال: أعتق النبي صلى هللا عليه وسلم في مرضه أربعين نفسًا.عن س
 

 الَباب  الّرابع عشر
 في إعالمه ابنته فاطمة بموته صلى هللا عليه وسلم

عن عائشة قالت: أقبلت فاطمة  عليها السالم تمشي كأن مشيتها ِمْشية  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
ك رسول هللا اس»ثم أْجَلسها، ثم إنه أسرَّ إليها حديثًا فبكت، فقلت لها: « . َمْرَحبًا َيا ِبْنِتي»فقال:  تخصَّ

 «.صلى هللا عليه وسلم بحديثه ثم تبكين
ثم إنه أسرَّ إليها حديثًا فضحكت، فقلت: ما رأيت  كاليوم فرحًا أقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت: ما 

هللا صلى هللا عليه وسلم، حتى )إذا( ق بض سألتها، فقالت: إنه أسرَّ إليَّ فقال:  كنت ألفشي ِسرَّ رسول
َتيِن واَل أَراه  إالَّ َقْد َحَض » لِّ َعاٍم َمرًَّة وإنَّه َعاَرَضِني َمرَّ ِني بالق ْرآِن ِفي ك  َر َأَجِلي، إنَّ ِجْبِرْيَل َكاَن ي َعاِرض 

وقًا بِ  ل  أْهِل َبْيِتي ل ح  لف  َأنا َلكِ وإنَِّك أوَّ َضْيَن أْن َتك وِني َسيِّدَة أال َترْ »فبكيت لذلك. ثم قال: « ي َوِنْعَم السَّ
 « .ِنَساِء َهذه اأَلمَِّة أو ِنَساِء الم ْؤِمِنيَن؟

 قالت: فضحكت  لذلك.
 أخرجاه في الصحيحين.

 
 الَباب  الخامس عشر

 في استعماله السواك قبل موته صلى هللا عليه وسلم 

 

عن عائشة أنها كانت تقول: ِمن ِنَعم هللا عليَّ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توفي في بيتي وفي 
اك و يومي وبين َسحري وَنْحَري، وأن هللا جمع بين ريقي وريقه عند موته، دخل عليَّ عبد  الرحمن وبيده س

وإني م ْسندته إلى صدري، فرأيته ينظر فعرفت  أنه يحَ السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه: أي نعم. 
فليَّْنته فأحذه فأمرَّه، وبين يديه َرْكوة أو علبة يشك عمرو، فيها ماء فجعل ي دخل يديه في الماء فيمسح 

ِفْيِق األْعَلىف»ثم َنصَ يده فجعل يقول: « َكَراتٌ اَل اله إالَّ َّللاَّ ، إنَّ ِللَمْوِت سَ »بهما وجهه ويقول:  « ي الرَّ



 . حتى ق بض ومالت يده صلى هللا عليه وسلم.
 

 الَباب  الّسادس عشر
 في أنه خيَّر بين البقاء والموت صلى هللا عليه وسلم

َجلَّ َخيََّر َعْبدًا و  إنَّ َّللاََّ َعزَّ »عن بشر بن سعيد قال: خطَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناَس فقال: 
نيا وبيَن ما ِعْنَد هللا َفاْخَتاَر َما ِعْنَد هللا  « .بيَن الدُّ

يِّر، فكان رسول هللا  فبكى أبو بكر، فعجبنا من بكائه أن َأْخَبر رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم عن عبد خ 
 صلى هللا عليه وسلم المخيَّر وكان أبو بكر أَْعلمنا به.

كنت أسمع أن ال يموت نبيٌّ حتى يخيَّر بين الدنيا واآلخرة. قالت: فأصابت رسول »ت: عن عائشة قال
ٌة شديدة في مرضه، فسمعته يقول: }س وَل َفأ ْواَلِئَك 69ش4هللا صلى هللا عليه وسلم ب حَّ َوَمن ي ِطِع َّللاََّ َوالرَّس 

َن النَِّبيِّيَن وَ  َن أ  َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم َّللاَّ  َعَلْيِهم مِّ اِلِحيَن َوَحس  َهَدآِء َوالصَّ يِقيَن َوالشُّ دِّ  واَلِئَك َرِفيقًا {الصِّ
 (69)النساء: 

يِّر  «.فعلمت أنه خ 
 

 الباب الّسابع عشر
 في جمعه أصحابه وإيصائهم صلى هللا عليه وسلم 

 

عن ابن مسعود قال: نعى لنا نبينا وحبيبنا نفسه قبل موته بشهر، بأبي هو وأمي ونفسي له الِفداء، فلما 
ْم، َحيَّاك م َّللاَّ ، َرَفَعك م َّللاَّ ، َحِفَظك م َّللاَّ  »بيت أمنا عائشة، فقال: دنا الفراق جمعنا في  ، َجَبَرك م َّللاَّ ، َمْرَحبًا ِبك 

 « .َرَزَقَكم َّللاَّ ، َنَفَعك م َّللاَّ ، آَواك م َّللاَّ ، وَقاك م َّللاَّ  
م وأْسَتْخِلف ه عَ » ر ك م إنِّي َلك م ِمْنه نَ أْوِصْيك م ِبَتْقَوى هللا وأ ْوِصي َّللاََّ ِبك  ِذيٌر م ِبْيٌن أْن ال َتْعل وا َعَلى َلْيك م، وأ َحذِّ

ل ّوًا ِفى83ش28هللا في ِعَباِده وِباَلِده، فإنَّه َقاَل ِلي وَلك م: }س ار  األٌِّخَرة  َنْجَعل َها ِللَِّذيَن اَل ي ِريد وَن ع   ِتْلَك الدَّ
 (83ة  ِلْلم تَِّقيَن {القصص: األٌّْرِض َواَل َفَسادًا َواْلَعاِقبَ 

 ث مَّ ِإنَّك ْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعنَد َربِّك ْم َتْخَتِصم وَن {31ش39وقال: }س
 (31)الزمر: 

. » 
 قلنا: يا رسول هللا، متى أَجل ك؟



َ  إلى هللا وإلى َجنَِّة الَمْأَوى وإلى ِسْدَرِة الم ْنَتَهى وإل»قال:  فِ دَنا الِفَراق  والم ْنَقَل ْيِق األْعَلى والكأِس ى الرَّ
 « .اأَلْوَفى والَحظِّ والَعْيِش األْهَنى

 قلنا: يا رسول هللا، َمْن يغسلك؟
 « .ِرَجال  أْهِل َبْيِتي، األْدَنى َفاأَلْدَنى»قال: 

 قلنا: يا رسول هللا، فيم نكّفنك؟
لَّ »قال:   « .ٍة َيَمِنيَّةٍ ِفي ِثَياِبي َهذه إْن ِشْئت م، أو ِثَياِب ِمضَر، أْو ِفي ح 

 قلنا: يا رسول هللا، َمْن يصلِّي عليك؟ 

 

ْنت م وِني َفَضع وِني َوَجَزاك م َعن َنِبيِّك م َخْيرًا، َفإذا أْنت م َغَسلت م وِني وكفَّ  َمْهاًل َرِحَمك م َّللاَّ  »فبكى وبكينا، فقال: 
َل َمْن ي َصلِّي َعَليّ  وا َعنِّي َساَعًة، فإنَّ أوَّ َحِبْيِبي  َعَلى َسِرْيِري َهذا َعَلى َشِفْيِر َقْبِري ِفي َبْيِتي َهذا، ث ّم اْخر ج 

، ث م مِ  لوا َعَليَّ وَخِلْيِلي ِجْبِرْيل  ن وِد الَماَلِئَكِة، ثم اْدخ  ، ث مَّ َمَلك  الَمْوِت ِفي ج  ، ث مَّ إْسَراِفْيل   َفْوًجا َفْوًجا، ْيَكاِئْيل 
اَلِة َعَليَّ ِرَجال  أْهلِ  مَّ ِنَساؤ ه م، َبْيِتي ث   َفَصلُّوا َعَلّي وَسلِّم وا َتْسِلْيًما، وال ت ْؤذ وِني ِبَباِكَيٍة وال م ِرنٍَّة، ولَيْبَدأ بالصَّ

اَلَم َعَلي َمْن َغاَب َعنِّي ِمن أْصَحاِبي وَعَلى َمْن َيْتَبع ِني َعَلى ِديني إلى َيْومِ  ، واْقَرأوا السَّ  ث مَّ أْنت م َبْعد 
 « .الِقَياَمةِ 

 
 قلنا: يا رسول هللا فَمْن ي ْدخلك القبر؟

 « .ال َتَرْوَنه م أْهِلي َمع َماَلِئَكٍة َكِثْيٍر َيَرْوَنك م َحْيث  »قال: 
 

 الباب الثامن عشر
 في وصيته بالصالة عند موته صلى هللا عليه وسلم

 : اَلة  وَما»عن أنس قال: كانت وصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين َحَضره الموت  َمَلَكْت  الصَّ
 ها لسانه.يض بحتى جعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي َغْرغر بها في صدره وما ي ف« أْيَمان ك م

عن أنس قال: كان آخر وصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ي َغْرغر بها في صدره وما يكاد  
اَلَة وَما َمَلَكْت أْيَمان ك م»ي فيض بها لسانه:  اَلَة الصَّ  « .اتَّق وا َّللاََّ، الصَّ

 
 الباب التاسع عشر

 في أنه ما أوصى بشيء من الدنيا صلى هللا عليه وسلم



ى رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم؟  عن طلحة قال: قلت لعبد هللا بن أبي أوَفى: أوصَّ
 قال: ال.

 قلت: كيف أمَر المؤمنين بالوصية ولم يوِص؟
 قال: أْوَصى بكتاب هللا.

 أخرجاه. 

 

عن عائشة قالت: ما ترك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دينارًا، وال درهمًا، وال شاًة، وال بعيرًا، وال أوصى 
 بشيء.

 أخرجه مسلم.
 

 الباب العشرون 
 في تحذيره أن يتخذ قبره مسجدًا صلى هللا عليه وسلم

 صلى هللا عليه وسلم َطِفق َيْطَرح َخِميصًة له على عن ابن عباس وعائشة قاال: لّما نزل برسول هللا
ب وَر َلْعَنة  هللا َعَلى الَيه وِد والنََّصاَرى اتََّخَذوا ق  »وجهه، فإذا اغَتمَّ كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: 

 يحّذر مثل ما صنعوا.« أْنِبَياِئِهم َمَساِجدَ 
 

 الباب الحادي والعشرون 
 ته بثالثة أيام برسالة من هللا يسأله عن حاله صلى هللا عليه وسلمفي تردد جبريل إليه قبل مو 

عن أبي هريرة أن جبريل أتى النبيَّ صلى هللا عليه وسلم في مرضه الذي قب ض فيه فقال: إن هللا ي ْقرئك 
 السالَم ويقول لك: كيف تجدك؟

ِني َيا أِمْيَن هللا َوِجعاً »قال:   « .أِجدِّ
 محمد، إن هللا يقرئك السالم ويقول لك: كيف تجدك؟ثم جاء من الغد فقال: يا 

ِني َيا أِمْيَن هللا َوِجعاً »قال:   « .أِجد 
 ثم جاء اليوم الثالث ومعه مَلك الموت فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السالم ويقول لك. كيف تجدك؟

ِني َيا أِمْيَن هللا َوِجعًا، َمْن َهذا َمَعَك؟»قال:   « .أِجد 
ت، وهذا آخر عهدي بالدنيا بعدك وآخر عهدك بها، ولن أ ساء على هالٍك بعَدك من بني قال: مَلك المو 

 آدم، ولن أهبط إلى األرض إلى أحد بعدك.



فوجد النبي صلى هللا عليه وسلم َسّكَرَة الموت، وعنده قدح فيه ماء، وكلما وجد سكرة الموت أخذ من ذلك 
 « .ي َعَلى َسَكَراِت الَمْوتِ الله مَّ أِعنِّ »الماء فمسَّ به وجهه ويقول: 

عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: لّما بقي من أَجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالٌث نزل عليه 
جبريل فقال: يا محمد، إن هللا تعالى أرسلني إليك إكرامًا لك وتفضياًل لك وخاصًة، يسألك عما هو أعلم  

 به منك، كيف تجدك. 

 

وباً »قال:  ِني َيا ِجْبِرْيل  َمْكر  ِني َيا ِجْبِرْيل  َمْغم ومًا، وَأِجد   « .أِجد 
فلما كان اليوم الثاني هبط جبريل فقال: يا محمد، إن هللا تعالى أرسلني إكرامًا وتفضياًل لك يسألك عما 

 هو أعلم به منك يقول: كيف تجدك؟
وباً »فقال:  ِني َيا ِجْبِرْيل  َمْكر  ِني َيا ِجْبِرْيل  َمْغم ومًا، وَأِجد   « .أِجد 

مَلك يقال له: إسماعيل يسكن الهواء لم يصعد إلى  فلما كان في اليوم الثالث نزل جبريل  وهبط معه
السماء قط، ولم يهبط إلى األرض منذ يوم كانت األرض، وهو على سبعين ألف ملك، فسبقهم جبريل، 
وقال: يا محمد، إن هللا أرسلني إليك إكرامًا لك وتفضياًل لك وخاصة لك، يسألك عما هو أعلم به منك، 

 يقول لك: كيف تجدك؟
وباً أجِ »قال:  ِني َمْكر  ِني َمْغم ومًا، وَأِجد   « .د 

ثم استأذَن ملك الموت، فقال جبريل: يا محمد، هذا ملك الموت يستأذن عليك ولم يستأذن على آدمي 
 كان َقبلك، وال يستأذن  على آدمي بعدك.

 « .اْئَذْن َله»قال: 
أرسلني  رسول هللا، إن هللا فدخل ملك الموت فوقف بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال: يا

إليك وأمرني أن أطيعك في كل ما تأمرني، إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضت ها، وإن أمرتني أن أتركها 
 تركتها.

 
 « .وَتْفَعل  َيا َمَلَك الَمْوِت؟»قال: 

 قال: بذلك أ مرت أن أطيعك في كل ما أمرتني.
 قال جبريل: إن هللا قد اشتاق إليك.

 « .َيا َمَلَك الَمْوِت ِلَما أ ِمْرَت ِبه َفاْمضِ »قال: 
فقال جبريل: السالم عليك يا رسول هللا، هذا آخر َمْوطئي األرَض، إنما كنَت حاجتي من الدنيا. فتوفي 



 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 

 الباب الثاني والعشرون 
 في ذكر معاتبته صلى هللا عليه وسلم نفسه على كراهية الموت 

 

َويرث: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم َيْشتك شكوى إال سأل هللا العافية، حتى كان في  عن أبي الح 
فاء، وطِفق يقول:   « .اَلذٍ َيا َنْفس  َماَلِك َتل وِذيَن ك لَّ مَ »مرضه الذي توفي فيه، فإنه لم َيْدع  بالشِّ

ذ نفسه بهذه الكلمات عن عائشة قالت: ك ِبأَس َربَّ َأْذِهَ ال»ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعوِّ
اِفي اَل ِشَفاَء إالَّ ِشَفاؤَك اَل ي َغاِدر  َسَقماً   « .النَّاِس، اْشِف أْنَت الشَّ

 اقالت: فلما َثق ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أخذت  بيده فجعلت أمسحه به
ِفيقِ »وأقولها، فنزع يده مني ثم قال:   ن كالمه.فكان هذا آخر ما سمعت  م« َربِّ اْغِفْر ِلي وأْلِحْقِني ِبالرَّ

 أخرجاه.
 

 الباب الثالث والعشرون 
 في صفة خروج روحه الطاهرة صلى هللا عليه وسلم

ه بين َسْحري وَنحْ  ه لم ري، فلما خعن عائشة قالت: ق بض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورأس  رجْت نفس 
 أجد ريحًا قط أطيَ منها.

 
 الباب الرابع والعشرون 

 في صفة الثياب التي توفي فيها صلى هللا عليه وسلم
عن أبي ب ْردة قال: أخرجْت إلينا عائشة ِكساًء م لبَّدًا وإزارًا غليظًا فقالت: ق بض رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم في هذين.
 أخرجاه.

 
 خامس والعشرون الباب ال

 في ذكر وقت موته صلى هللا عليه وسلم
توفي صلى هللا عليه وسلم يوَم االثنين نصف النهار، وربما قيل عند اشتداد الضحى، الثنتي عشرة َخَلْت 



 من ربيع األول سنة إحدى عشرة.
 عن عائشة قالت: توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوَم االثنين.

 
 رون الباب السادس والعش

 في أن الناس شكوا في موت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 

ْنِح، حتى نزل فدخل  عن أبي سلمة: أن عائشة أخبرته أن أبا بكر أقبل على َفرس من مسكنه بالسُّ
ى بثوب هللا صلى هللا عليه وسلم وهو م َغشّ المسجَد، فلم يكلِّم الناَس حتى دخل على عائشة فَيمََّم رسوَل 

ََّ عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي وهللا ال يجمع هللا عليك  ِحَبرة، فكشف عن وجهه ثم أك
 موَتْتين، أمَّا الموتة التي كتبت عليك فقد ِمتَّها.

لس يا م الناَس فقال: اجوحدثني أبو سلمة عن عبدهللا بن عباس، أنا أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلِّ 
عمر. فأَبى عمر أن يجلس، فأقبَل الناس  إليه وتركوا عمر فقال أبو بكر: أّما بعد ، فمن كان َيْعبد محمدًا 
فإن محمدًا قد مات، وَمْن كان َيْعبد هللا فإنَّ هللا حيٌّ ال يموت. قال هللا تعالى: } وما محمٌد إال رسوٌل قد 

ل{ ل  َأفِإْين مَّاَت َأْو 144ش3إلى قوله}س َخَلْت من قبله الرُّس  وٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّس  َوَما م َحمٌَّد ِإالَّ َرس 
رَّ َّللاََّ َشْيئًا َوَسَيْجِزى َّللاَّ  ال َْ َعَلى َعِقَبْيِه َفَلن َيض  ْم َوَمن َينَقِل  اِكِريَن {شَّ ق ِتَل انَقَلْبت ْم َعَلى أَْعَقاِبك 

 (144)آل عمران: 
قال: وهللا لكأنَّ الناس لم يعلموا أن هللا أنَزل هذه اآلية حتى تالها أبو بكر فتالها الناس  كلهم، فلم أسمع 

 َبَشرًا من الناس إال َيْتلوها.
وأخبرني سعيد بن المسيََّ أن عمر قال: وهللا ما هو إال أن سمعت  أبا بكر تالها فقَعْدت  حتى ما ت َقلُّني 

 إلى األرض حين سمعته تالها أخبرنا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد مات. رجالي وحتى أهويت
 انفرد البخاري بإخراجه.

وأخبرنا أبا محمد الدارمّي قال: فع قرت  حتى ما ت قلُّني رجالي وحتى أَْهويت  إلى األرض حين سمعته 
 تالها.

ته والغد، ثنين، فح بس بقيَة يومه وليلعن ابن عباس قال: توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم اال
حتى دفن ليلة األربعاء، وقالوا: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يم ْت، ولكنه ع رج بروحه كما ع رج 

 بروح موسى. 

 



روح موسى، ما ع رج بفقام عمر فقال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم َيم ْت، ولكنه ع رج بروحه ك
وهللا ال يموت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى يقّطع أيدي أقوام وألسنتهم. فلم َيَزْل عمر يتكلم حتى 

 أْزَبد ِشْدقاه مما يوِعد ويقول.
فقام العباس فقال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد مات، وإنه َلَبشر وإنه َلَيأسن كما َيْأسن البشر، 

وم فادفنوا صاحبكم فإنه أكرم  على هللا من أن يميته إماتتين، أيميت أحَدكم إماتًة ويميته إماتتين؟ هو أْي ق
أكرم  على هللا من ذلك، أْي قوم فادفنوا صاحبكم، فإن يك كما تقولون فليس بعزيز على هللا أن يبحث 

لحالَل َل َنْهجًا واضحًا وأحلَّ اعنه التراَب، إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما مات حتى ترك السبي
وحرَّم الحراَم ونكح وطلقَّ وحارب وسالم ما كان راعي غنم َيْتبع بها رؤوَس الجبال َيْخبط عليها العضاة 

وَيْمد ر َحْوَضها بيده، بأْنَصَ وال أْدأَب من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان فيكم، أي قوم فادفنوا 
 صاحبكم.

 
أيمن تبكي، وقالت: ما أبكي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ال يكون أعلم أنه  قال: وجعلت أمُّ 

 قد ذهَ إلى ما هو خير له من الدنيا، ولكني أبكي على خبر السماء كيف انقطع.
عن أنس قال: ق بض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم االثنين، فقام عمر فقال: إن رسول هللا صلى هللا 

م لم يمت، ولكن ربَّه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى فمكث عن قومه أربعين ليلة، وإني ألرجوا عليه وسل
أن يعيش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنَتهم يزعمون أن 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد مات.
ليه وسلم المدينة أضاء منها كلُّ شيء، فلما كان اليوم عن أنس قال: )لما( دخل رسول  هللا صلى هللا ع

الذي مات فيه أظلَم منها كل شيء، وما َنَفْضنا األيدي من تراب قبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 حتى أنكْرنا قلوَبنا

 

 ب السابع والعشرون البا
 في ذكر مبلغ سنه صلى هللا عليه وسلم

 عن ابن عباس قال: توفِّي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ابن ثالٍث وستين َسنة.
 أخرجاه في الصحيحين.

عن أنس بن مالك قال: ب عث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على رأس أربعين سنة، فأقام بمكة عشر 
 عشر سنين، وتوفَّاه هللا على رأس ستين سنة.سنين وبالمدينة 



 عن َدْغَفل بن حنظلة: أن النبي صلى هللا عليه وسلم ق بض وهو ابن خمس وستين سنة.
قال المصنف: الصحيح األول، وَمْن قال ستين أراد أعشاَر الستين، فاإلنسان قد يقول: سنِّي أربعون. 

 ْشرًا.ويكون قد زاد عليها، إال أن الزيادة لم تبلغ عَ 
 

 الباب الثامن والعشرون 
 في ذكر ما خلف وحكمه صلى هللا عليه وسلم

َوْيرية بنت الحارث َخَتن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: وهللا ما ترك  عن عمر بن الحارث أخو ج 
غلته  برسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند موته دينارًا، وال درهمًا، وال عبدًا، وال أمة، وال شاًة، إال

 البيضاء، وأرضًا جعلها صدقة.
 « .ال ن وَرث  ما َتَرْكنا َصَدَقةٌ »عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
ت  َبْعَد َنَفَقِة ال َتْقِسم  َوَرَثِتي ِدْيَنارًا وال ِدْرَهًما وَما َتَركْ »عن أبي هريرة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

 « .ِة َعَمِلي َفهو َصَدَقةٌ ِنَساِئي وم ؤنَ 
 . «اَل ن وَرث  ما َتَرْكنا َصَدَقةٌ »عن أبي بكر الصديق، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

دكم باهلل أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا  عن عمر بن الخطاب أنه قال لسعد وعبد الرحمن والزبير: َأْنش 
 ؟« َدَقةٌ ال ن وَرث  َما َتَرْكنا َص »عليه وسلم قال: 

 قالوا: نعم. فقال للعباس وعلّي أيضًا، فقاال مثل ذلك. 

 

وقد روى محمد بن سعد، عن محمد بن سهل بن أبي َحْثمة قال: كانت صدقة رسول هللا صلى هللا عليه 
ْسَنى، وَمْشربة أم  وسلم من أموال بني النَّضير )وهي( سبعة: األعراف. والدالل، والِميَثَ، وب رقة، وح 

براهيم، )وإنما سميت مشربة أم إبراهيم ألن أم إبراهيم مارية( كانت َتْنزلها، وكان ذلك المال لَساّلم بن إ
 ِمْشكم النَِّضيري.

وقال عمر بن الخطاب كانت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث َصَفايا، وكانت بنو النَّضير حْبسًا 
ن ر لم ؤنة أهله، وكان الخ ْمس قد َجزَّأه ثالثة أجزاء: فجزآلنوائبه، وكانت َفَدك البن السبيل، وكانت خيب

ه على فقراء المهاجرين، صلى هللا عليه  للمسلمين، وجزء كان ينفق منه على أهله، فإن َفَضل َفْضٌل ردَّ
 وسلم .

 
 الباب التاسع والعشرون 



 في ذكر غسله صلى هللا عليه وسلم
ول هللا صلى هللا عليه وسلم وليس في البيت إال أهل ه: عن ابن عباس قال: لما اجتمع القوم  لغسل رس

عمُّه العباس، وعلي بن أبي طالَ، والفضل بن العباس، وق ثم بن العباس، وأسامة بن زيد، وصالح 
مواله، اجتمعوا لغسله، نادى من وراء الباب أنس  بن َخْولي األنصاري، وكان بدريًّا عليَّ بن أبي طالَ، 

 هللا حّقنا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فقال: يا علي أنشدك
 فقال له علي: ادخل. فدخل فحضر غسَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولم َيِل من غسله شيئًا.

قال: فأْسَنده عليٌّ إلى صدره وعليه قميصه، وكان العباس، والفضل، وق َثم َيْقلبونه مع علي، وكان أسامة 
بَّان الماَء، وج عل عليٌّ يغسله، ولم َيَر من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئًا مما يراه من وصالح يص 

 الميت، وهو يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيًّا وميتًا. 

 

عن عائشة قالت: لما أرادوا غسَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا وهللا ما ندري أنجرِّد رسول هللا 
د َمْوتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا، أرسل هللا عليهم ال صلى هللا عليه وسلم َنة من ثيابه كما نجرِّ سِّ

حتى وهللا ما من القوم رجل إال وذقنه في صدره نائمًا. قالت: ثم كلَّمهم من ناحية البيت هاتٌف ال َيْدرون 
 َمْن هو، فقال: اغسلوا النبي صلى هللا عليه وسلم وعليه ثيابه.

ْدر، ويدلِّكه الرجال بالقميص.قالت  : فقاموا إليه فغسلوه وعليه قميصه، ي َفاض عليه الماء والسِّ
 وكانت تقول: لو استقبلت  من أمري ما استدبرت  ما غسَل رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم إال نساؤه.

 ْحسوه.ان عليٌّ يَ عن جعفر بن محمد قال: كان الماء َيْستنقع من جفون النبي صلى هللا عليه وسلم وك
عن ابن عباس قال: جعل علّي عليه السالم يغسل النبي صلى هللا عليه وسلم فلم َيَر منه شيئًا مما يراه 

 من الميت، وهو يقول: ما أْطَيبك حيًّا وميتًا.
عن علي: أنه غسل النبي صلى هللا عليه وسلم فعصر بطنه في الوسطى فلم يخرج شيء فقال: بأبي 

 بًا في الموت وطيبًا في الحياة.أنت وأمي، طيِّ 
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: غسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليٌّ والفضل، والعباس، 

 وأسامة بن زيد، وغ سل ثالَث غسالت بماء وِسْدر من بئر لسعد بن خيثمة، كان يشرب منها.
 وفي رواية: ويقال لتلك البئر العرس.

 ات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجدوا في ثيابه ناِفَجة ِمْسك فطيِّبت بها ثياب ه.عن الحسن قال: لما م
 

 الباب الثالثون 



 في ذكر كفنه صلى هللا عليه وسلم
نع به كما ي ْصَنع بالميت، ثم  عن ابن عباس قال: لما غسلوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جّففوه ثم ص 

 وب ْرد ِحَبرة. أ ْدِرج في ثالثة: ثوبين أبيضين،
وليَّْين، وب ْرد ِحَبرة.  ح  فِّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ثالثة أثواب: ثوبين س   عن ابن عمر قال: ك 

 

فِّن رسول هللا صلى هللا علي ولّية ليس فيها قعن عائشة قالت: ك  ح  ميص ه وسلم في ثالثة أثواب بيض س 
 وال عمامة.

 
 الباب الحادي والثالثون 

 في ذكر الصالة عليه صلى هللا عليه وسلم
لِّي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بغير إمام، يدخل  عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: ص 

 صّلوا عليه ناَدى عمر: َخلوا الجنازة وأهَلها.المسلمون ز َمرًا ي َصلُّون عليه ويخرجون، فلما 
عن سهل بن سعد الساِعدي، عن أبيه، عن جده، قال: لما توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ ْدرج 

في أكَفانه ووضع على سريره، فكان الناس يصلون عليه ر َفقًا ر َفقًا، ال يؤمُّهم عليه أحٌد، دخل الرجال 
 .فصّلوا عليه ثم النساء

ل وه صلى هللا عليه وسلم وكّفنوه وحنَّطوه ثم وضع على سريره، فدخل عليه  عن الحسين قال: غسَّ
 المسلمون أفواجًا يدخلون يصلون عليه، ثم يخرجون، ويدخل آخرون حتى صّلوا كلهم عليه.

 
 الباب الثاني والثالثون 

 في ذكر موضع قبره صلى هللا عليه وسلم
َريج قال: أخبرني  أبي أن أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم لم َيْدروا أين َيْقب رون النبي صلى عن ابن ج 

َبْر َنِبيٌّ إالَّ َحْيث  َلْم ي قْ »هللا عليه وسلم حتى قال أبو بكر: سمعت  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
 فأّخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه.« . َيم وت  

هللا صلى هللا عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر: سمعت من  عن عائشة قالت: لما ق بض رسول
َُّ أْن  َما َقَبَض َّللاَّ  َنِبيًّا إالَّ ِفي الَمْوِضعِ »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئًا ما نسيته قال:  الذي ي ِح

 ادفنوه في موضع فراشه.« . ي ْدَفَن ِفيه
ِفنَ »هللا عليه وسلم يقول: عن أبي بكر الصديق قال: سمعت النبي صلى   َحْيث  ما ق ِبَض َنِبيٌّ إالَّ د 



 « .ي ْقَبض  
 عن عائشة قالت: لما مات النبي صلى هللا عليه وسلم قالوا: أين ندفنه؟

 فقال أبو بكر: في الموضع الذي مات فيه. 

 

عن عبد الرحمن بن سعيد بن َيْربوع قال: لّما توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اختلفوا في موضع 
قبره، قال القائل: بالَبِقيع، فقد كان ي ْكثر االستغفار لهم، وقال القائل: عند منبره. وقال القائل: في مصاّله، 

َما ق ِبَض »ن هذا َخبرًا وعلمًا، سمعت  النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: فجاء أبو بكر فقال: إن عندي م
فِّيَ  ِفَن َحْيث  ت و   « .َنِبيٌّ إالَّ د 

عن عائشة أنها قالت ألبي بكر: رأيت في المنام كأنه ثالثة أقمار سقطن في حجرتي. فقال أبو بكر: 
يتها،  عليه وسلم لّما ق بض دفن في بخيٌر. قال يحيى: فسمعت الناس يتحدثون أن رسول هللا صلى هللا

 فقال أبو بكر: هذا أحد  أقمارك.
عن عائشة قالت: لما ق بض النبي صلى هللا عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقالوا: أين ي دفن رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم؟
 هللا عليه وسلم. ىفقال علي: إنه ليس في األرض بقعٌة أكرم على هللا من بقعة قبض فيها نفس نبيه صل

 
 الباب الثالث والثالثون 

 في ذكر لحده صلى هللا عليه وسلم
 َْ عن ابن عباس قال: لّما اجتمعوا لغسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعا العباس  رجلين فقال: ليذه

ََ اآلخر إلى أبي طل ة، حأحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح، وكان أبو عبيدة َيْضرح ألهل مكة، وليذه
 وكان أبو طلحة َيْلحد ألهل المدينة.

َ  أبي عبيدة أبا عبيدة. ووجد  قال: ثم قال العباس حين سّرحهما: اللهم خيْر لنبيك. فلم يجد صاح
َ  أبي طلحة أبا طلحة فلَحد رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم.  صاح

قُّوا، فإنَّ اللَّ إْلِحد و »عن جرير بن عبدهللا، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  قَّ ا وال َتش  ْحَد َلَنا والشُّ
 « .ِلَغْيِرَنا

عن عامر بن سعد )بن أبي وقاص، أن سعدًا حين حضرته الوفاة قال(: الحدوا )لي( لحدًا وانصبوا عليَّ 
نع برسول هللا صلى هللا عليه وسلم.  الّلبن نصبًا، كما ص 

 انفرد بإخراجه مسلم.



 
 الباب الرابع والثالثون 

 

 في ذكر ما نزل في قبره صلى هللا عليه وسلم
عل في قبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قطيفة حمراء. قال وكيع: هذا للنبي  عن ابن عباس قال: ج 

 صلى هللا عليه وسلم خاصة.
 عن الحسن قال: ج عل في قبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قطيفة حمراء كان أصابها يوَم خيبر.

 قال: جعلوها ألن المدينة أرضها َسبخة.
 

 الباب الخامس والثالثون 
 في ذكر وقت دفنه صلى هللا عليه وسلم

وليلة  ث ذلك اليومَ عن جعفر بن محمد قال: ق بض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم االثنين فمك
فن من الليل.  الثالثاء، ود 

عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم حتى سمعنا صوَت المساحي ليلة 
َحر.  الثالثاء في السَّ

 عن جابر بن عبدهللا قال: ر شَّ على قبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الماء.
 

 الباب السادس والثالثون 
 كر الذين نزلوا قبره صلى هللا عليه وسلمفي ذ

، والعباس، وَعِقيل بن أبي طالَ،  عن ابن عمر قال: نزل في قبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عليٌّ
ْقران.  والفضل، وش 

 عن أبي َعِسيَ: أنه شهد الصالَة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 يه ثم يخرجون من الباب اآلخر.قال: كانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عل

فلما وضع في لحده قال المغيرة: قد بقي من رجليه شيء لم يصلحوه. قالوا: فادخل فأصلْحه. فدخل 
وأدخل يده فمسَّ قدميه، وقال: أهيلوا عليَّ التراب. فأهالوا عليه، حتى بلغ أنصاف ساقيه، ثم خرج. فكان 

 ليه وسلم.يقول: أنا َأْحَدثكم برسول هللا صلى هللا ع
 



 الباب السابع والثالثون 
 في صفة قبره صلى هللا عليه وسلم وصاحبيه

ّفة بيت عائشة رضي هللا عنها.  أعلم أن قبره وقبر صاحبيه في ص 
 وقد اختلفت الرواية في صفة قبورهم فروي أنها على هذا الشكل:

 †رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمر
 †أبو بكر

 ا الشكل:ورَوى آخرون أنها على هذ
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 أبو بكر
 عمر 

 

نعان جميعًا.  وقد اختلفت الرواية هل هو م ِسنَّم أو مسطَّح، فروى الصُّ
 

 الباب الثامن والثالثون 
 في فضل قبره عليه الصالة والسالم

 َكَمْن َزاَرِني نَ َمن َحجَّ َفَزاَر َقْبِري َبْعَد َمْوِتي َكا»عن ابن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .ِفي َحَياِتي

 . «َمْن َزاَر َقْبِري َوَجَبْت َله َشَفاَعِتي»عن ابن عمرقال: قال النبي صلى هللا عليه وسلم: 
نْ »عن أنس بن مالك قال: قال النبيُّ صلى هللا عليه وسلم:  ت  َله َشِفْيًعا َمن َزاَر َقْبِري ِبالَمِدْيَنِة م ْحَتِسًبا ك 

 « .َيْوَم الِقَياَمةِ  وَشِهْيًدا
عن ابن أبي م َليكة أنه قال: من أحَ أن يقوم ِوَجاه النبي صلى هللا عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في 

 القبلة عند القبر على رأسه.
عن ابن أبي ف َديك قال: سمعت بعَض من أدركت  يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى هللا 

وْا ِإنَّ َّللاََّ َوَماَلِئَكَته  ي َصلُّوَن َعَلى النَِّبىِّ ياَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمن وْا َصلُّ 56ش33اآلية: }سعليه وسلم فتال هذه 
 َعَلْيِه َوَسلِّم وْا َتْسِليمًا {

 (56)األحزاب: 
فقال: صلى هللا عليك يا محمد، يقولها سبعين مرة، ناداه ملك: صلى هللا عليك يا فالن لم تسقط لك 



 ة.حاج
 وقال بعض زوَّار قبره:

 أتيت ك راجاًل َوَوِدْدت  أني
 َمَلْكت  َسَواد عيني َأْمَتطيهِ 

 وما لي ال أِسير  على المآقي
 إلى قبٍر رسول  هللا فيهِ 

 
 الباب التاسع والثالثون 

 في االستسقاء بقبره صلى هللا عليه وسلم
 فشَكْوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر رسول هللا عن أبي اْلَجْوزاء قال: َقِحط أهل  المدينة قحطًا شديدًا،

صلى هللا عليه وسلم فاجعلوا منه َكوًّا إلى السماء حتى ال يكون بينه وبين السماء سقف، قال: ففعلوا، 
َ  وَسِمنت اإلبل حتى ف تقت فسمي عام الفتق.   فمطروا مطرًا حتى نبت العش

 

عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما كان أيام اْلَحرَّة لم يؤذَّن في مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ها مسجد، فكان ال يعرف وقت الصالة إال بَهْمهمة يسمعثالثًا ولم ي َقْم، ولم َيبرح سعيد بن المسيََّ من ال

 من قبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
عن أبي الِمْنَقرّي قال: كنت أنا والطََّبراني، وأبو الشيخ في َحَرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكنا على 

هللا عليه  حضرت  قبَر رسول هللا صلى حالة، فأثَّر فينا الجوع، فواَصْلنا ذلك اليوم، فلما كان وقت العشاء
 وسلم وقلت: يا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الجوع الجوع وانصرفت.

 فقال لي أبو الشيخ: اجلس فإما أن يكون الرزق أو الموت.
قال أبو بكر: فنمت أنا، وأبو الشيخ، والطبرانيُّ جالٌس ينظر في شيء. فحضر بالباب َعَلِوّي فدقَّ الباب، 

ا معه غالمان مع كل واحد منهما زنبيل كبير فيه شيء كثير. فجلسنا وأكلنا، وظننا أن الباقي يأخذه فإذ
الغالم، فوّلى وترك عندنا الباقي، فلما فرغنا من الطعام قال العلوي: يا قوم، أشكوتم إلى رسول هللا صلى 

 كمأمرني بحمل شيء إليهللا عليه وسلم؟ فإني رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في النوم ف
 

 الباب األربعون 
 في ذكر ندب فاطمة عليه صلى هللا عليه وسلم



اه الَكْرب، فقالت فاطمة: واكرب أبتاه.  عن أنس قال: لمَّا َثق ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جعل يتغشَّ
بتاه جنة اه أجاب ربًّا دعاه، يا أفلما مات قالت: يا أبت« . لْيَس َعَلى أبْيِك َكْرٌب َبْعَد الَيْومَ »فقال لها: 

فن قالت فاطمة: يا أنس كيف طابت أنفسكم أن َتْحث وا  الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه. ثم لما د 
 على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الترابَ 

م، فأخذت العن علي عليه السالم قال: لما مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاءْت فاطمة عليها الس
 قبضة من تراب القبر، فوضعته على عينيها، فبكت وأنشأت تقول:

 ماذا على من َشمَّ ت ْرَبة أحمٍد 

 

مَّ مدى الزمان َغَواَلَيا  أن ال َيش 
ٌَ لو أنها بَّْت َعليَّ مصائ  ص 

بَّت على  األيام ع ْدَن َلَياِلَيا ص 
،  إذا أَصاَبْت أَحَدك م م صْيَبٌة فْلَيْذك ْر م َصاَبه»عن عطاء قال: قال رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم:  ِفيَّ

 َِ  « .فإنَّها ِمن أْعَظِم الَمَصاِئ
 

 الباب الحادي واألربعون 
 في فضل الصالة عليه صلى هللا عليه وسلم

« َلْيِه َعْشًراَمْن َصلَّى َعَليَّ َواِحَدًة َصلَّى َّللاَّ  عَ »ول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن أبي هريرة قال: قال رس
. 

 انفرد بإخراجه مسلم.
)َعَلْيِه(  َمْن َصلَّى َعَليَّ َواِحَدًة َصلَّى َّللاَّ  »عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 « .َعْشَر َخِطْيَئاتٍ َعْشَر َصَلَواٍت، وَحطَّ َعْنه 
 عن أبّي بن كعَ قال: قال رجل: يا رسول هللا، إني جعلت صالتي كلها عليك.

ْنَياَك وآِخَرِتك»قال:   « .إذًا َيْكِفيَك َّللاَّ  ما أَهمََّك ِمن أْمِر د 
هه، جعن عبدهللا بن أبي طلحة عن أبيه، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاء ذات يوم والب ْشَرى في و 

ن مِ أَتاِني الَمَلك  َفَقال: يا م َحمَّد  إنَّ َربََّك َعزَّ وَجلَّ َيق ول َلك: أَما ي ْرِضْيَك أنَّه ال ي َصلِّي َعَلْيَك أَحٌد »فقال: 
ِتَك إاّل َصلَّْيت  َعَليه َعْشًرا؟ َقاَل: َبَلى  « .أ مَّ



 َلْم َتَزل َمْن َصلَّى َعَليَّ َصاَلةً »ول: عن عامر بن ربيعة قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يق
، َفْلي ِقلَّ ِمن َذلَك أْو ي ْكِثرَ   « . الَماَلِئَكة  ت َصلِّي َعَلْيه َما َصلَّى َعَليَّ

 

بد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتوجه نحو مسجده فدخل فاستقبل عن ع
القبلة فخرَّ ساجدًا، فأطال السجود حتى ظننا أن هللا تعالى قد قبض نفسه فيها، فدنوت منه ثم جلس فرفع 

  عليه وسلمرأسه فقال: من هذا؟ قلت: عبد الرحمن، قال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول هللا صلى هللا
َرِني َفقَ »سجدَت، فخشيت أن يكون هللا قد قبض نفسك فيها. فقال:  ال: إنَّ َّللاََّ َتَعاَلى إنَّ ِجْبِرْيَل أَتاِني َفَبشَّ

ْكراً   . «يق ول  َلَك: َمْن َصلَّى َعَلْيَك َصلَّْيت  َعَلْيه، وَمْن َسلََّم َعَلْيك َسلَّْمت  َعَلْيه َفَسَجْدت  ِت ش 
ََ النفس ي رى في وجهه البشر، عن أبي ط لحة األنصاري قال: أصبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َطيِّ

ي َفَقال: أَجْل، أَتاِني آٍت ِمن َربِّ »فقالوا: يا رسول هللا أصبحت اليوم طيَ النفس في وجهك البشر قال: 
ََ َّللاَّ  َله ِبَها َعْشَر َحَسَناتٍ  َع له َعْشَر َدَرَجاٍت َوَردَّ وَمَحا َعْنه َعْشَر َسيَِّئاٍت وَرفَ  َمن َصلَّى َعَلْيَك َصاَلًة َكَت

 « .َعَلْيه ِمْثَلَها
عن أبي طلحة قال: دخل عليَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرأيت  من بشره وَطالقته ما لم أره على 

 مثل تلك الحال. فقلت: يا رسول هللا، ما رأيتك على مثل هذه الحال؟
 

َعَثِني ا َيْمَنع ِني َيا أبا َطْلَحَة، وَقْد َخَرَج ِجْبِرْيل  ِمن ِعْنِدي آِنفًا َفأَتاِني ِبِبَشاَرٍة ِمْن َربِّي َتَعاَلى، بَ ومَ »فقال: 
ر َك أنَّه َلْيَس أَحٌد من أمَِّتَك ي َصلِّي َعَلْيَك َصاَلَة إال َصلَّى َّللاَّ  َعَلْيه وَماَلِئَكت ه َعْشراً   . «ي َبشِّ

ل بن سعد الساعديِّ قال: خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا هو بأبي طلحة، فقام فتلقاه، عن سه
 فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول هللا، إني ألرى السرور في وجهك. 

 

ََ َّللاَّ  َله عَ »قال:  َر شْ أَجْل، أَتاِني ِجْبِرْيل  آِنفًا َفَقال: يا م َحمَّد  َمْن َصلَّى َعَلْيَك َمرًَّة. أو َقاَل َواِحَدًة. َكَت
 « .ه َعْشَر َدَرَجاتٍ َحَسَناٍت، وَمَحا َعْنه َعْشَر َسيَِّئاٍت، وَرَفَع لَ 

 قال محمد بن حبيَ: وال أعلمه إال قال: وصّلت عليه المالئكة عشر مرَّات.
عن أبي طلحة قال: دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم. فلم أره قط أشدَّ َفَرحًا وال 

أشدَّ فرحًا  إني لم أرك قطأطيَ نفسًا منه يومئذ، فقلت: يا رسول هللا صلى هللا عليك، بأبي أنت وأمي، 
 وال أطيَ نفسًا منك اليوم.



َبَعَثِني  يَيا َأبا َطْلَحَة، وما َيْمَنع ِني أالَّ أك وَن َكذلَك، وإنََّما َفاَرَقِني ِجْبِريل  آِنفًا َفَقال: َيا م َحمَّد  إنَّ َربِّ »قال: 
ََ َّللاَّ  َله ِتَك َصاَلًة إاّل َردَّ َّللاَّ  ِمْثَل َصاَلِته َعَليْ إلْيَك وهو َيق ول: إنَّه َلْن ي َصّلي َعَلْيك أَحٌد ِمن أ مَّ  َك، وإالَّ َكَت

ْوَن العَ  ْرِش، ِبَها َعْشر َحَسَناٍت وَحطَّ َعْنه َعْشَر َسيِّئاٍت، وَرَفَع َله َعْشَر َدَرَجاٍت. وال َيك ون  لَصاَلِته م ْنَتًهى د 
 . «َلى َقاِئِلها َكَما َصلَّى َعَلى م َحمٍَّد صلى هللا عليه وسلمال َتم رُّ ِبَمَلٍك إال َقال: َصلُّوا عَ 

عن أبي طلحة قال: دخلت  على النبي صلى هللا عليه وسلم وأسارير  وجهه َتْبرق فقلت: يا رسول هللا، ما 
 رأيتك أطيَ نفسًا منك وال أظهَر ِبْشرًا منك في يومنا هذا.

َ  َنْفِسي ويَ »قال:  َاَعَة، َفَقال: َيا م َحمَّد  مَ وَما ِلي اَل َتِطْي ن َصلَّى ْظَهر  ِبْشِري وإنََّما َفاَرَقِني ِجْبِرْيل  السَّ
ََ َّللاَّ  َله ِبَها َعْشَر َحَسَناٍت، وَمَحا َعْنه َعْشَر َسيِّئاٍت، وَرَفَع َله َعْشر َدرَ  ، «َجاتٍ َعَلْيَك ِمن أمَِّتَك َصاَلًة َكَت

 وقال له المَلك مثَل ما قال .
؟  : َيا ِجْبِرْيل  وَما َذلَك الَمَلك   ق ْلت 

 

ْن َخَلَقَك إلى أْن َيْبَعَثَك، ال ي َصلِّي َعَلْيك أَحٌد إالَّ  ال؛ وأْنَت َصلَّى قَ  قال: إنَّ َّللاَّ  َتَعاَلى وَكلَّ ِبَك َمَلكًا ِمن َلد 
 « .َّللاَّ  َعَلْيك

 
 َُّ عن أبي بكر الصديق قال: الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم أفضل من ِعْتق الرِّقاب، وح 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفضل  من ضرب السيف في سبيل هللا. أو كما قال.
 

 الباب الثاني واألربعون 
 ى هللا عليه وسلم الصالة والسالمفي تبليغ المالئكة إليه صل

ه َعْشَر َمْن َصلَّى َعَليَّ َصاَلًة َصلَّى َّللاَّ  ِبَها َعَليْ »عن علي قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
اَلمَ  وِحي ِمْنه السَّ  « .َصَلَواٍت، واْسَتَبَق َمَلَكاِن ي َبلَِّغاِن ر 
وَن ِفي األْرِض ي َبلِّغ وِني عَ »قال: عن ابن مسعود عن النبي صلى هللا عليه وسلم  ْن أ مَِّتي ِل َماَلِئَكٌة َسيَّاح 

المَ   « .السَّ
 من َصلَّى َعَليَّ عند قبري وكِّل به َملكٌ »عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ِفَي أمر دنياه وآخرته، وكنت له شهيدًا ـ أو شفيعًا ـ يوم القيام  « .ةيبلِّغني، وك 
الئكة إن هللا أعطى ملكًا من الم»عن َعمَّار بن ياسر قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

أسماع الخالئق، فهو َقيِّم على قبري إلى يوم القيامة، ال يصلي َعَليَّ أحد إال َسمَّاه باسمه واسم أبيه، 



 . «عز وجل أن يردَّ إليه بكل صالة عشراً فقال: يا محمد صلى عليك فالن بن فالن. وتكّفل لي الربُّ 
 

 الباب الثالث والثالثون 
 في كيفية الصالة صلى هللا عليه وسلم عليه

عن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعَ بن ع جرة فقال: أال أ هدي لك هدية؟ خرج علينا رسول هللا صلى هللا 
مد اللهم صلِّ على محمد وعلى آل مح قولوا:»عليه وسلم فقلنا: يا رسول هللا كيف الصالة عليك؟ قال: 

 «.كما صليَت على إبراهيم، إنك حميد مجيد
 أخرجاه . 

 

}يا أيها الذين آمنوا َصلُّوا عليه وَسّلموا تسليمًا{ قلنا: يا عن كعَ بن َعْجرة قال: لمَّا نزلت هذه اآلية: 
 رسول هللا، قد َعِلمنا السالم عليك، فكيف الصالة عليك؟

قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليَت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد »قال: 
 « .مجيد

 
 الباب الرابع واألربعون 

 يصل عليه صلى هللا عليه وسلم في ذم من ذكر عنده فلم
صلِّ البخيل من ذكرت  عنده فلم ي»عن علي بن الحسين عن أبيه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

 «.عليّ 
عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َصعد المنبر فقال: آمين، آمين، آمين. فلما نزل قيل: 

 ت: آمين، آمين، آمين.يا رسول هللا إنك حين صعدت المنبر قل
إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم ي غفر له فمات فدخل النار، فأبعَده هللا. قل »قال: 

آمين. فقلت آمين. ومن أدرك أَبَوْيه أو أحدهما فلم يبرَّهما فمات فدخل النار، فأبعده هللا، قل آمين. فقلت 
 . «ت فدخل النار، فأبعده هللا، قل آمين. فقلت آمينآمين. ومن ذ كرَت عنده فلم ي صلِّ عليك فما

لوا ما جلَس قوٌم مجلسًا لم يذكروا هللا فيه ولم يص»عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 
 « .على نبيهم إال كان عليهم ِتَرة، فإن شاء عذبهم، وإن شاء َغَفر لهم

 
 الباب الخامس واألربعون 



 عزية برسول هللا صلى هللا عليه وسلمفي ذكر ما سمع من الت
عن علي بن أبي طالَ قال: لما ق بض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاء آِت ي ْسمع صوته وال ي رى 

شخِصه فقال: السالم عليكم ورحمة هللا، إن في هللا ِعوضًا من كل مصيبة وَخلفًا من كل هالك وَدَركًا من 
 وا، فإن المحروم من ح رم الثواب. والسالم.كل فائت، فباهلل فثقوا وإياه فارج

 
 الباب السادس واألربعون 

 في أنه ال يبلى صلى هللا عليه وسلم 

 

إن من أفضل أيمانكم يوم الجمعة، فيه »عن أوس بن أوس قال: قال رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ْعَقة، فأكثروا من الصالة َعَليَّ فيه، فإن صالتكم معروضٌة  لق آدم، وفيه ق ِبض، وفيه النفخة وفيه الصَّ خ 

 « .عليَّ 
 ض صالتنا عليك وقد أِرْمت، أي بليت؟قالوا: يا رسول هللا وكيف تعر 

 « .إن هللا َحرَّم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء»قال: 
 

 الباب السابع واألربعون 
 في عرض أعمال أمته عليه صلى هللا عليه وسلم

« قيامةإن أعمالكم ت عرض عليَّ يوَم ال»قد َسبق في حديث َأْوس عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
. 

ث لكم، حياتي خيٌر لكم ت ْحِدثون وَيْحد  »عن بكر بن عبدهللا قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
فإذا أنا ِمتُّ كانت وفاتي خيرًا لكم، ت ْعَرض علّي أعمالكم، فإْن رأيت  خيرًا حمدت هللا، وإن رأيت شرًّا 

 « .استغفرت لكم
حياتي خير لكم َيْنزل علّي الوحي  من » عليه وسلم: عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا

السماء، فأخبركم بما يحلُّ لكم وما َيْحرم عليكم، وموِتي خير لكم ت عرض علّي أعمالكم كلَّ خميس، فما 
 « .كان من حَسن حمدت هللا عليه، وما كان من ذنَ أستوهَ هللا ذنوبكم

 
 الباب الثامن واألربعون 
 لى هللا عليه وسلمفي رؤيته في المنام ص



ثلَّ من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان ال يتم»عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 
 « .في صورتي

من رآني في المنام فقد رآني، فإن »عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .الشيطان ال يتمثلَّ بي

، فإن الشيطان ال يتكونَّ »نبي صلى هللا عليه وسلم قال: عن أبي سعيد أن ال من رآني فقد رأى الحقَّ
 « .بي

 . «من رآني في المنام فقد رآني»عن أبي مالك األشجعي قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 أبواب بعثه وحشره وما يجري له صلى هللا عليه وسلم

 
 الباب األّول 

 

 في أنه أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة صلى هللا عليه وسلم
 . «أنا أول  الناس خروجًا إذا ب عثوا»عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ن إن الناس ي ْصعَعقون يوم القيامة فأكون أول م»عن أبي سعيد عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
عق أم ال  « .يرفع رأَسه من التراب فأجد موسى عند العرش ال أدري أكان فيمن ص 

 أخرجاه .
ه األرض، شقُّ عنأنا سيد  ولد آدم وأول من تن»عن أبي سعيد قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 « .وأول شافع وأول مشّفع
أنا أول من تنشق عنه األرض وال »عن عبدهللا بن سالم قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 « .فخر
أنا أول  من تنشقُّ عنه األرض يوم القيامة وال »عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

 « .فخرَ 
 

 الباب الثاني
 عيسى بن مريم مع نبينا صلى هللا عليه وسلم في حشر

 ينزل عيسى بن مريم إلى األرض»عن عبدهللا بن عمرو قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
فيتزوج ويولد له، ويمكث خمسًا وأربعين سنة، ثم يموت فيدفن معي في قبري، فأقوم أنا وعيسى بن مريم 



 « .من قبر واحد بين أبي بكر وعمر
 

 لباب  الثاِلثا
 في كيفية حشره صلى هللا عليه وسلم

أنا أول من تنشقُّ عنه األرض  يوم »عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .القيامة، فأخرج من قبري وحولي المهاجرين واألنصاَر َيْنفضون التراب عن رؤوسهم

أنا أول من تنشقُّ عنه األرض ثم أبو بكر ثم »وسلم:  عن ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه
 زاد المطرز: فأحشر بين الَحرمين . « . عمر، ثم آتي أهَل البقيع في ْحشرون معي، ثم أنتظر أهل مكة

 

عن َكْعَ األحبار قال: ما من فجٍر يطلع إال نزل سبعون ألفًا من المالئكة حتى يحفُّوا بالقبر، َيْضربون 
بأجنحتهم ويصلُّون على النبي صلى هللا عليه وسلم حتى إذا أمَسوا َعرجوا وهبط مثل هم فصنعوا مثل ذلك، 

 في سبعين ألفًا من المالئكة يزفُّونه صلى هللا عليه وسلم.حتى إذا انشقت األرض خرج 
على  ي حشر الناس  رجااًل وأ حشر راكباً »عن يوسف بن سيف قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

الب َراق وبالٌل بين يدّي على ناقة حمراء، فإذا بَلغنا َمْجَمع الناس نادى بالل باألذان، فإذا قال: أشهد  أن 
قه األولون واآلخرون  ال  « .إله إال هللا وأشهد أن محمدًا رسول هللا صدَّ
 

 الَباب  الّرابع
 في ذكر لوائه صلى هللا عليه وسلم

 « .لواء  الَحْمد بيدي»عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ه مد بيدي وال فخر، آدم  وَمن دونلواء الح»عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 « .من النبيين تحت لوائي يوم القيامة وال فخر
 

 الَباب  الخاِمس
 في أنه أكثر األنبياء تبعًا صلى هللا عليه وسلم

، ويجيء ومعه »عن أنس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  يجيء يوم القيامة ومعه الرجل 
 « .يوم القيامة الرجالن وأنا أكثر الناس تبعاً 

 



 الَباب  الّسادس
 في ذكر حوضه صلى هللا عليه وسلم

إن َقْدر حوضي ما بين َأْيَلة وصنعاء من »عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
 « .اليمن، وإن فيه من األباريق كعدد نجوم السماء

ن حوضي مسيرة  شهر، ماؤه أبيض م»سلم: عن عبدهللا بن عمرو قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه و 
 « .اللبن وريحه أطيَ من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه ال يظمأ أبداً 

أنا َفَرطكم على الحوض من ورَد َشِرب ومن شرب لم َيْظمأ »عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
 « . أبداً 

 

َتِلجنَّ أنا َفَرطكم على الحوض ولَيخْ »عن عبدهللا بن مسعود قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .ي ما َأْحَدثوا بعدكرجاٌل دوني فأقول: يا رب أصحابي. فيقال: إنك ال َتْدر 

إن أمامكم حوضًا ما بين ناحيتيه كما بين »عن ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .َجْرباء وَأْذرح

والذي نفسي بيده ألنيته أكثر من عدد نجوم »عن أبي ذر قال: قلت يا رسول هللا ما آنية الحوض؟ قال: 
ْلَماء الْمصحية، آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ، آخر ما عليه، َيْشخَ السماء وكواكبها في الليلة الظَّ 

فيه ميزابان من الجنة عرضه مثل طوله ما بين َعمان إلى َأْيلة، ماؤه أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من 
 « .العسل

ي نفسي ذإن حوضي ألبعد من أيلة إلى عدن، وال»عن حذيفة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .بيده إني ألذ ود عنه الرجال كما يذود الرجل اإلبَل الغربية عن حوضه

 قالوا: يا رسول هللا، وتعرفنا؟
لين»قال:   « .نعم، َتِرد ون عليَّ غ رًّا م َحجَّ

 انفرد بإخراج هذا الحديث والذي قبله مسلم، واتفقا على ما قبل هذا من األحاديث.
 

 الباب السابع
 النبي صلى هللا عليه وسلمفي ذكر شفاعة 

 « .عأنا أول شافع وأول م ّشف»قد سبق في حديث أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
عن أبي هريرة قال: أ تي النبي صلى هللا عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها 



تدرون لم ذلك؟ يجمع هللا األولين واآلخرين في صعيد  أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل»َنْهسًة ثم قال: 
واحد ي ْسمعهم الداعي وينفذ هم البصر وتدنو الشمس  فيبلغ الناس من الغم والكرب ما ال يطيقون، وال 

يحتملون، فيقولون بعض الناس لبعض: أال ترون ما أنتم فيه؟ أال ترون ما قد بلغ بكم؟ أال تنظرون من 
 ّز وجّل؟ يشفع لكم إلى ربكم ع

 

بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، َخَلقك هللا بيده ونفخ فيقول 
فيك من روحه وأمَر المالئكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك عّز وجّل، أال ترى ما نحن فيه، أال ترى ما 

مثله، وإنه  ن يغضَ بعدهقد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضَ اليوم غضبًا لم يغضَ قبَله مثَله، ول
 نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح.

فيأتون نوحًا فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل األرض، سمَّاك عبدًا شك ورًا، فاشفع لنا إلى ربنا، أال ترى 
له ولن غضبًا لم يغضَ قبله مثما نحن فيه، أال ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضَ اليوم 

يغضَ بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة على قومي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى 
 إبراهيم.

فيأتون إبراهيم عليه السالم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي هللا وخليله من أهل األرض، اشفع لنا ربك، أال 
 ا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضَ اليوم غضبًا لم يغضَ قبلهترى ما نحن فيه، أال ترى ما قد بلغن

 مثله، ولن يغضَ بعده مثله، وذكر ِكذباته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى.
فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول هللا، اصطفاك هللا برساالته وبتكليمه على الناس، إشفع لنا 

ما نحن فيه، أال ترى ما قد بلغنا؟ فيقول موسى: إن ربي قد غضَ اليوم َغَضبًا لم  إلى ربك، أال ترى 
يغضَ قبله مثله، ولن يغضَ بعده مثَله، وإني قتلت نفسًا لم أ مر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى 

 غيري، إذهبوا إلى عيسى.
ا هو( ، وروح منه، )قال هكذفيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول هللا وكلمته ألقاها إلى مريم

وكلمت الناَس في المهد. فاشفع لنا إلى ربك، أال ترى ما نحن فيه؟ أال ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم 
عيسى: إن ربي قد غضَ اليوم غضبًا لم يغضَ قبَله مثله، ولن يغضَ بعده مثله، ولم يذكر َذْنبًا، 

 وسلم.اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى هللا عليه 

 



وني فيقولون: يا محمد أنت رسول  هللا وخاتم النبيين، غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع فيأت
 لنا إلى ربك، أال ترى ما نحن فيه، أال ترى ما قد بلغنا؟

فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا لربي عّز وجّل، ثم يفتح هللا عليَّ وي لهمني من محامده وحسن الثناء 
 لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا محمد ارفع رأسك َسْل ت ْعَطه، واشفع ت َشّفع. عليه شيئاً 

فأقول يا رب أ متي أمتي، يا رب أمتي أمتي، فقال: يا محمد َأْدخل من أمتك من ال حساب عليه من 
 الباب األيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناي فيما سواه من األبواب.

ده لما َبْين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وَهَجر، وكما بين مكة ثم قال: والذي نفسي بي
 « .وب ْصَرى 

يجتمع المؤمنون يوم القيامة َفي ْلَهمون ذلك، »عن أنس بن مالك عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 
 له.قب قريبًا مما في الحديث« . فيقولون: لو استشفعنا ربنا تبارك وتعالى فأراحنا من مكاننا

فأقوم فأستأذن على ربي في ؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت  ساجدًا لربي، فيَدعني ما شاء »إلى أن قال: 
 « .هللا أن يدعني ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وَسْل ت ْعَطه واشفع ت َشّفع

ابعة فأقول: يا رب الر فأرفع رأسي فأحمده بتحميٍد يعلِّمنيه ثم أشفع فيحدُّ لي حدًا فأ دخلهم الجنة، ثم أعود 
 أي وجَ عليه الخلود.« ما بقي إال من ال حبسه القرآن

 ي خرج من النار من قال ال إله إال هللا وكان»)فحدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 
ن الخير ما مفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة( ثم ي ْخَرج من النار من قال ال إله إال هللا، وكان في قلبه 

 « .يزن َذرًَّة، ثم يخرج من النار من قال ال إله إال هللا وكان في قلبه من الخير ما يزن ب رَّةً 
 إن لكل نبي دعوة قد دعا بها، فاست ِجيَ له، وإني قد»عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

 « .اختبأت دعوتي شفاعًة ألمتي يوم القيامة
 ة في الصحيحين. األحاديث الثالث

 

إذا كان يوم القيامة ك نت إمام الناس »عن أ بّي بن كعَ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
 « .وخطيبهم وصاحَ شفاعتهم وال فخر

 ر على الصراط إذا جاءنيإني لقائم أنتظر أمتي تعب»عن أنس أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 
عيسى فقال: هذه األنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون، أو قال: يجتمعون إليك ويدعون هللا أن يفرق 

جميَع األمم إلى حيث يشاء هللا، لِعظم ما هم فيه، فالخلق م ْلَجمون في العرق؛ فأما المؤمن فهو عليه 
 حتى أرجع إليك. كالزكيبة؛ وأما الكافر فيغشاه الموت. فقال: انتظر



 
فذهَ نبي هللا صلى هللا عليه وسلم فقام تحت العرش فلقي ما لم َيْلَق مَلك مصطًفى وال نبي مرَسل، 
فأوحى هللا إلى جبريل: أن أذهَ إلى محمد فقل له: ارفع رأسك َسْل ت ْعطه واشفع تشفع. فشفعت في 

د إلى ربي عّز وجّل فال أقوم منه مقامًا  أمتي أن أ ْخرج من كل تسعة وتسعين إنسانًا واحدًا، فما زلت أردِّ
فِّعت، حتى أعطاني هللا من ذلك أن قال: يا محمد أدخل من أمتك من َخْلف هللا من شهد أن ال إله  إال ش 

 « .إال هللا يومًا واحدًا مخلصًا ومات على ذلك
سمَّون شفاعة محمد فييخرج من النار قوم ب»عن عمران بن حصين عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

 « .الجهنميين
 انفرد بإخراجه البخاري.

 . «شفاعتي ألهل الكبائر من أ متي»عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
يِّرت بين الشفاعة وبين أن يَ »عن عبدهللا بن عمرو قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ْدخل خ 

اخترت الشفاعة ألنها أعمُّ وأْكَفى، أفترونها للمؤمنين المتقين؟ ال ولكنها للمذنبين َشْطر أمتي الجنة، ف
 « .المتلوثين

لها في الدنيا، وإني ا»عن عيدهللا قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ختبأت إن لكل نبي دعوة ي عجِّ
خين  « . دعوتي شفاعًة ألمتي يوم القيامة للمذنبين المتلطِّ

 

 أنا سيد  ولد آدم يوم القيامة وال فخر، وأنا أول»عن أبي سعد قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .ال فخرشافع يوم القيامة و 

 إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، وخبأت  »عن جابر بن عبدهللا أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 
 « .دعوتي شفاعًة ألمتي يوم القيامة

 أخرجه اليخاري ومسلم. .
إن كان يوم القيامة كنت إمام النبيين »عن أبّي بن كعَ قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 « .هم وصاحَ شفاعتهم وال فخروخطيب
 

 الَباب  الثامن
 في ذكر المقام المحمود

 ي ْبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي»عن كعَ بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 



لًة خضراء ثم ي ؤَذن لي فأقول ما شاء هللا أن أقول. فذلك المقام المحمود  . «على َتلِّ ويكسوني ربي ح 
إني ألقوم المقام المحمود، قال: ذاك إذا »عن ابن مسعود قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

َفاًة عراة غ ْراًل فأقوم مقامًا محمودًا. قال: هو المقام المحمود الذي أشفع فيه ألمتي  « .جيء بكم ح 
حد، لعالمين مقامًا لم يقمه أيقيمني ربُّ ا»عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 « .فبكى، ولن يقيمه أحد بعدي
 .«عن ابن عباس في قوله تعالى: } عسى أن َيْبعثك ربك مقامًا محمودًا{. قال: ي ْقعده على العرش

 فإذا قيل: ما معنى قوله محمودًا؟
 قلنا: إن قلنا ي قعده على العرش فذلك مقام َيْحَمده هو لرفعته على الخلق.

 عباس في قوله تعالى: }عسى أن َيْبَعَثك ربك مقامًا محمودًا{ .عن ابن 
قال: إن لمحمد من ربه مقامًا ال يقومه نبيٌّ مرسل وال ملك م َقرَّب، يبين هللا عّز وجّل للخالئق فضَله 

 على جميع األولين واآلخرين.
م دَّت األرض َمدَّ األديإن كان يوم القيامة م  »عن علي بن حسين أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

 « . حتى ال يكون لإلنسان إال موضع قدميه

 

ي ْدعى، وجبريل عن يمين الرحمن، وهللا ما رآه قبلها،  فأكون أوَل من»قال النبي صلى هللا عليه وسلم: 
. فيقول هللا تبارك وتعالى: صدق. ثم أشفع فأقول: يا رب  فأقول: ربِّ إن هذا أخبرني أنك أرسلت إليَّ

 « .عبادك في أطراف األرض، فهو المقام المحمود
 

 الباب التاسع
 في تخليصه صلى هللا عليه وسلم المؤمنين على الصراط

ون أول من فأك»أبي هريرة قال: ي ضرب الصراط على جسر جهنم. قال النبي صلى هللا عليه وسلم: عن 
 « .يجوزه

 أخرجاه .
بيكم قائم على ن»وفي أفراد مسلم من حديث حذيفة وأبي هريرة قال: قال رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 « .الصراط يقول: ربِّ سّلم سلم
 عليه وسلم أن َيشفع لي يوم القيامة قال: أنا فاعل. قلت فأين أطلبك عن أنس: سألت النبي صلى هللا

يوم القيامة يا نبي هللا؟ قال: اطلبني أوَل ما تطلبني على الصراط. قال: قلت: فإن لم أْلَقك على 



الصراط؟ قال: فأنا عند الميزان. قال: قلت: فإن لم ألَقك عند الميزان؟ قال: فأنا عند الحوض، ال أخطىء 
 ذه الثالثة المواطن .ه

 
 الَباب  العاشر

 في ذكر أن نبينا صلى هللا عليه وسلم أول من يدخل الجنة
لخازن: آتي باَب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول ا»عن ثابت قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 « .من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أ مرت  ال أفتح ألحد قبَلك
أنا أول من َيْقرع باب الجنة فيقول »مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  عن أنس بن

 . «الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: أقوم فأفتح لك فلم أقم ألحد قبلك وال أقوم ألحد بعدك
 انفرد بإخراجه مسلم .

كليمًا،  وموسى كلَّمه هللا تعن حذيفة قال: قال أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم: إبراهيم خليل  هللا
 وعيسى كلمة هللا وروحه، فماذا أ عطيَت؟

 « . ولد  آدم كلهم تحت رايتي يوم القيامة وأنا أول من ت ْفتح له أبواب الجنة»قال: 

 

إن الجنة ح رِّمت على األنبياء كلهم »عن عمر بن الخطاب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
 « .حتى أدخلها، وح رِّمت على األمِم حتى تدخلها أمتي

بسوا، وأنا ْمبَّ »عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  رهم إذا شأنا شافعهم إذا ح 
وا، ومفاتيح الجنة بيدي  « .َأْبَلس 

 . «إنما أنا أول  من يدخل الجنة وال َفْخر»عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 

 الباب  الحادي عشر
 في ذكر فضل أمته صلى هللا عليه وسلم

د أنهم لسابقون يوم القيامة، َبيْ نحن اآلخرون ا»عن أبي هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
أوتوا الكتاَب ِمن قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي ف رض عليهم فاخَتلفوا فيه فهدانا هللا له، فهم 

 « .لنا َتَبع، فاليهود غدًا والنصارى بعد غد
أال »ول: م يقعن َبْهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي صلى هللا عليه وسل

 « .إنكم ت وفون سبعين أمٍة أنتم خيرها وأكرم ها على هللا تعالى



َذيفة بن الَيمان قال:  سجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سجدًة فظننا أن نفسه قد ق بضت فيها، »عن ح 
. فخيَّرني الثانية كفلما رفع رأسه قال: إن ربي خيَّرني في أمتي ماذا َيْفعل بهم؟ قلت: ربِّ هم َخْلقك وِعَباد

رني أن أوَل من يدخل الجنة من أمتي معي  فقلت له كذلك. قال: ال أ خزيك في أمتك يا محمد، وبشَّ
َْ وَسْل ت ْعَط فقلت  سبعون ألفًا مع كل ألف سبعون ألفًا، ليس عليهم حساب، ثم أرسل إلّي فقال: ادع ت َج

 ليك إال ليعطيك. لرسوله: أَو م ْعِطّي ربي سؤلي؟ فقال: ما أرسلني إ

 

ْغلَ، وال ت  ولقد أعطاني ربي وال فخر وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأعطاني أن ال َتج وع أمتي 
وأعطاني الكوثر، وهو نهر في الجنة يسيل في حوضي، وأعطاني العز والنصَ والرعَ يسير بين يدْي 
د  ََ لي وألمتي الغنيمة، وأحلَّ لنا كثيرًا مما شدَّ أمتي شهرًا، وأعطاني أني أول األنبياء أدخل الجنة، وَطيَّ

 « .على من َقبلنا، ولم يجعل علينا من َحرج
 

 اني عشرالباب الث
 في ذكر علّو منزلته صلى هللا عليه وسلم على الخلق في الجنة

ا درجة، الوسيلة درجٌة عند هللا تعالى ليس فوقه»عن أبي سعيد قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .َفَسل وا هللا أن يؤتيني الوسيلة

 « .ةم علّي فاسألوا هللا لي الوسيلإذا صليت»عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
 فقيل: يا رسول هللا، وما الوسيلة؟

َلى درجة في الجنة ال ينالها إال رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو»قال:   « .أع 
وسيلة صلُّوا علّي فإنها زكاة لكم وَسل وا هللا لي الدرجة ال»وعنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 « .هي لرجل وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجلمن الجنة، و 
ا يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثَل م»عن عبدهللا بن عمرو أنه سمع النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: 

، فإنه من صلى عليَّ صالة صلى هللا عليه عشرًا، ثم َسل وا هللا عز وجل الوسيلَة، فمن سأل  ثم صلُّوا عليَّ
 « .ت عليه الشفاعةهللا لي الوسيلة حلَّ 

المقَعد  قال اللهم صلي على محمد وأنزْله»عن رويفع بن ثابت قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .المقرَّب عندك في الجنة. حّلت له شفاعتي يوم القيامة

 



 الباب الخامس واألربعون 
 في ذكر ما سمع من التعزية برسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 

عن علي بن أبي طالَ قال: لما ق بض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاء آِت ي ْسمع صوته وال ي رى 
شخِصه فقال: السالم عليكم ورحمة هللا، إن في هللا ِعوضًا من كل مصيبة وَخلفًا من كل هالك وَدَركًا من 

 جوا، فإن المحروم من ح رم الثواب. والسالم.كل فائت، فباهلل فثقوا وإياه فار 
 

 الباب السادس واألربعون 
 في أنه ال يبلى صلى هللا عليه وسلم

إن من أفضل أيمانكم يوم الجمعة، فيه »عن أوس بن أوس قال: قال رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ْعَقة، فأكثروا من الصال لق آدم، وفيه ق ِبض، وفيه النفخة وفيه الصَّ تكم معروضٌة ة َعَليَّ فيه، فإن صالخ 

 « .عليَّ 
 قالوا: يا رسول هللا وكيف تعرض صالتنا عليك وقد أِرْمت، أي بليت؟

 « .إن هللا َحرَّم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء»قال: 
 

 الباب السابع واألربعون 
 في عرض أعمال أمته عليه صلى هللا عليه وسلم

« قيامةإن أعمالكم ت عرض عليَّ يوَم ال»لنبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: قد َسبق في حديث َأْوس عن ا
. 

ث لكم، حياتي خيٌر لكم ت ْحِدثون وَيْحد  »عن بكر بن عبدهللا قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
يت شرًّا وإن رأ فإذا أنا ِمتُّ كانت وفاتي خيرًا لكم، ت ْعَرض علّي أعمالكم، فإْن رأيت  خيرًا حمدت هللا،

 « .استغفرت لكم
حياتي خير لكم َيْنزل علّي الوحي  من »عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

السماء، فأخبركم بما يحلُّ لكم وما َيْحرم عليكم، وموِتي خير لكم ت عرض علّي أعمالكم كلَّ خميس، فما 
 « .ن ذنَ أستوهَ هللا ذنوبكمكان من حَسن حمدت هللا عليه، وما كان م

 
 الباب الثامن واألربعون 



 في رؤيته في المنام صلى هللا عليه وسلم
ثلَّ من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان ال يتم»عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

 « . في صورتي

 

من رآني في المنام فقد رآني، فإن »عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .الشيطان ال يتمثلَّ بي

، فإن الشيطان ال يتكونَّ »سلم قال: عن أبي سعيد أن النبي صلى هللا عليه و  من رآني فقد رأى الحقَّ
 « .بي

 . «من رآني في المنام فقد رآني»عن أبي مالك األشجعي قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 أبواب بعثه وحشره وما يجري له صلى هللا عليه وسلم

 
 الباب األّول

 صلى هللا عليه وسلمفي أنه أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة 
 . «أنا أول  الناس خروجًا إذا ب عثوا»عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ن إن الناس ي ْصعَعقون يوم القيامة فأكون أول م»عن أبي سعيد عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
عق أم اليرفع رأَسه من التراب فأجد موسى عند العرش ال أدري أك  « .ان فيمن ص 

 أخرجاه .
، أنا سيد  ولد آدم وأول من تنشقُّ عنه األرض»عن أبي سعيد قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 « .وأول شافع وأول مشّفع
أنا أول من تنشق عنه األرض وال »عن عبدهللا بن سالم قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 « .فخر
أنا أول  من تنشقُّ عنه األرض يوم القيامة وال »رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: عن أبي هري

 « .فخرَ 
 

 الباب الثاني
 في حشر عيسى بن مريم مع نبينا صلى هللا عليه وسلم

 ينزل عيسى بن مريم إلى األرض»عن عبدهللا بن عمرو قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 



ويمكث خمسًا وأربعين سنة، ثم يموت فيدفن معي في قبري، فأقوم أنا وعيسى بن مريم فيتزوج ويولد له، 
 « .من قبر واحد بين أبي بكر وعمر

 
 الباب الثاني

 في حشر عيسى بن مريم مع نبينا صلى هللا عليه وسلم 

 

األرض  إلى ينزل عيسى بن مريم»عن عبدهللا بن عمرو قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
فيتزوج ويولد له، ويمكث خمسًا وأربعين سنة، ثم يموت فيدفن معي في قبري، فأقوم أنا وعيسى بن مريم 

 « .من قبر واحد بين أبي بكر وعمر

 
 

 


