
 شرخالصة سري سيد الب

َن الرَِّحيم  ِبسم هللا الرَّْحم
 

د َوآله َوبعد  ر على َواسع أفضاله َوأفضل صلواته على النَِّب ُمحَمَّ كم َمد هلل على نواله َوله الشُّ اْلم
مَتصر ِفيِه ذكر نسب َرسح  ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم وميالده ونبذ من َغَزَواته وأحواله فَ َهَذا ُمح

وحجه وعمره وأمسائه َوِصَفاته َوبَعض َمَكارِم أخالقه ومعجزاته َوذكر َأزَواجه وبنيه َوبَناته وأعمامه 
له وعماته َوذكر خدمه وخيله ونعمه وسالحه وأاثثه وثيابه ووفاته صلى هللا َعَليمِه َوسلم مجعته عق
عجاَلن وعقيله أصل وإفتان من إثىن عشر مؤلفا َما َبني َكِبري انتخبته وصغري اختصرته ومسيته 

رين فصال  خبالصة سري سيد المبشر صلى هللا َعَليمِه َوسلم ويشتمل على َأرمبَ َعة َوعشم

(1/17) 

 

ل األول ِف نسبه صلى هللا َعَليمِه َوسلم  المَفصم
 

َو أَبحو المَقاِسم ُمحَمَّ   د بن عبد هللا بن عبد الممطلب بنهح

(1/18) 

 

 َهاشم بن عبد مَناف بن قصي بن كالب بن مّرة بن َكعمب بن لَؤي بن َغالب بن فهر بن َمالك

(1/19) 

 

َة بن مدركة بن إلمَياس بن محضر بن نزار بن معد بن عدانن بن أدد بن  َزْيم ابمن النَّضر بن كَنانَة بن خح
َن بن  مقوم بن انحور بن تريح َراِهيم َخِليل الرَّْحم َاِعيل بن ِإب م بن يعرب بن يشجب بن اَثبت بن ِإمسم

آزر بن انحورا بن ايروخ بن راغوا بن فاخل بن عيري بن شامخ بن أرفخشد بن َسام بن نوح بن 
ة َوخط ابلقلم بن يزدم بن  وَّ ب ح رِيس أول بين آدم أعمطى الن ُّ َو ِإدم المك بن متوشلخ بن خنوخ َوهح

 يل بن قيس بن اينوش بن ِشيثمهل



(1/20) 

 

مَتلف ِفيِه ِإالَّ َأهنم اتَّفقحوا  ته َوَما بعده ُمح اَلم َوالّنسب ِإََل عدانن محتَّفق على ِصحَّ بن آدم َعَليمِه السَّ
َراِهيم َخِليل هللا تَ َعاََل وقريش هم َأوماَلد النَّضر َوق َاِعيل بن ِإب م يل فهر على َأن الّنَسب يرجع ِإََل ِإمسم

ول هللا صلى هللا َعَليمِه  ول أصح َوأشهر َوأم َرسح بن َمالك َوقيل النَّضر بن كَنانَة َوقيل غري َذِلك َواألم
َا آَمنت بعد َموهتَا  َوسلم آِمَنة بنت وهب بن عبد مَناف بن زهَرة بن كالب َوقد روى َأهنَّ

سن َعليّ  يمخ اإِلَمام الصَّاحل أَبحو اْلم بن أيب عبد هللا بن أيب املقري ِقَراَءة َعَليمِه  أخرباَن بذلك الشَّ
د  َاِفظ أَبحو المفضل ُمحَمَّ يمخ اْلم ََرام َوَأان أمسع سنة ِسّت َوَثاَلِثنَي وِستِماَئة قَاَل أخرباَن الشَّ ِجِد اْلم اِبلمَمسم

د بن َعلّي  د بن َأْحم َاِفظ بن اَنِصر السالمى أَجازه قَاَل أخرباَن أَبحو َمنمصحور ُمحَمَّ بن عبد الرَّزَّاق اْلم
د بن  َضر َحدثَنا أَبحو غزيَّة ُمحَمَّ َخم د بن األم رو بن ُمحَمَّ د بن َعمم الزَّاِهد قَاَل أخرباَن الَقاِضي أَبحو بكر ُمحَمَّ

َن بن أيب الزِّ  ِرّي قَاَل َحدثَنا عبد الرَّْحم اب بن محوَسى الزُّهم ِرّي قَاَل َحدثَنا عبد المَوهَّ  اَند َعنحيى الزُّهم

(1/21) 

 

ون   جح َها َأن النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم نزل اْلم َوة َعن أَبِيه َعن َعاِئَشة َرِضي هللا َعن م ِهَشام بن عحرم
ي  رحورا َوقَاَل َسأَلت َريبِّ عز َوجل فأحيا يل أحمِّ كئيبا َحزيًنا فََأقَاَم بِِه َما َشاَء هللا عز َوجل مثَّ رََجَع َمسم

 يب مثَّ ردَهافآمنت 

(1/22) 

 

ل الثَّاِن ِف ذكر ميالده صلى هللا َعَليمِه َوسلم  المَفصم
 

ًما  ًما َوقيل ِبَِرمبَِعنَي يَ وم ة َعام المِفيل َوقيل بعده بَِثاَلِثنَي يَ وم ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِبَكَّ ولد َرسح
ِ ِف شهر ربيع ا َننيم ث م م اإلمِ ول أصح ِف يَ وم ألول َوقيل لليلتني خلتا ِمنمهح َوقيل لثمان َوَصححهح كثري َواألم

 من

(1/23) 

 



ِ ِمنمهح من غري تَ يَ ّقن َوقيل  َننيم َحاق َغريه َوقيل الث م َلة َومل يذكر ابمن ِإسم َنََتم عشَرة لَي م المعلَماء َوقيل اِلث م
َلة خلت ِمنمهح وْحلت ِبِه أمه ِف أَ  رِيق ِف شعب أيب طَالب ولد ِف رََمَضان الثنىت عشَرة لَي م م التَّشم ايَّ

َرة  ِعنمد اْلمحجم

(1/24) 

 

َرى َوَسَقطت ِمنمهح َأربع عشَرة شرافة  َلة ميالده صلى هللا َعَليمِه َوسلم ارجتس إيَوان كسم َطى َولَي م سم الموح
َرى  ومخدت اَنر فَارس َومل ختمد قبل َذِلك ِِبَلف َعام وغاصت حبرية ساوة وأفزع َذِلك كسم

(1/25) 

 

َواله صلى هللا َعَليمِه َوسلم ل الثَّاِلث ذكر نبذ من َأحم  المَفصم
 

ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم َكاَن ِف حجر جده عبد الممطلب فاسرتضعته  َوملا ولدت آِمَنة َرسح
َرَأة من بين سعد بن بكر ي حَقال ََلَا حليمة بنت أيب ذحَؤيمب السعدية  امم

َا َها َأهنَّ قَاَلت ملا َوضعته ِف حجري أقبل ثدايى ِبَا َشاَء هللا من لنب َفشرب َحىتَّ روى  فروى َعن م
وهح َحىتَّ روى وانما َوَما َكاَن يَنام قبل َذِلك َوَما َكاَن ِف ثدي َما يرويِه َواَل ِف شارفنا  َوشرب َمَعه َأخح

َها فَإِ  َها َما شرب وشربت َما يغذيه َوقَاَم َزوجي ِإََل شارفنا تِلمَك فَنظر ِإلَي م ذا هبَا ْلافل َفحلَب ِمن م
َها فَواَّللَّ  َلة َوملا رجعت تعىن ِإََل بَ َلدَها ركبت َأََتِن َوَْحَلته َعَلي م َحىتَّ انتهينا راي وشبعا فبتنا خبَري لَي م

ء من ْحرهم َحىتَّ ِإن صواحِب ليقلن يل َوحيك اَي بن َها َشيم ت أيب َلقطعت ابلركب َما اَل يقدر َعَلي م
َا َلي َها فََأقحول ََلحنَّ بَلى َوهللا ِإهنَّ  ذحَؤيمب أربعي علينا أَلَيمَس َهِذه أَتنك الََِّت كنت خرجت َعَلي م

فيقلن َوهللا ِإن ََلَا لشأان وََكاَنت قبل َذِلك قد أذمت ابلركب َحىتَّ شّق َعَليمِهم ضعفا وجعفا فقدمنا 
َها وََكاَنت غنمى تروح على ِحني قدمَنا هبَا َمعنا َمَنازلَنا َوَما أعلم َأرًضا من َأرض هللا  أجدب ِمن م

َرب َوَما حيلب  شبعا فنحلب َوَنشم

(1/26) 

 

مم اسرحوا  َاِضر من َقومَنا يَ قحولحوَن لرعياهنم َويملكح ِإنمَسان َقطمَرة لنب َوَما جيدَها ِف ضرع َحىتَّ َكاَن اْلم
 َحيمثح يسرح راعي بنت أيب ذحَؤيمب



 شّق َبطمنه صلى هللا َعَليمِه َوسلمقصَّة 
 

وهح ِف  َو َوَأخح َنَما هح ا شب َوبلغ سنتيه فَ بَ ي م  فَ َلمَّ

(1/27) 

 

َتد فَ َقاَل يل وألبيه َذاك أخي المقرِشي قد َأخذه رجاَلِن َعَليمِهَما ثَِياب بيض  وهح يشم هبم لنا ِإذم َجاَء َأخح
ََنوه فوجدانه قَائِما منتقعا َوجهه قَاَلت  فأضجعاه فشقا َبطمنه فهما يسوطانه قَاَلت فخرجنا

فالتزمناه َوق حلمَنا َمالك قَاَل َجاَءِن رجاَلِن َعَليمِهَما ثَِياب بيض فأضجعاِن فشقا َبطمين فَالمَتَمَسا ِفيِه 
َو قَاَلت فرجعنا ِبِه ِإََل أحبائنا فَ َقالَ  ِري َما هح  َشيمئا اَل َأدم

(1/28) 

 

له قبل َأن يظمهر ِبِه َذِلك أَبوهح اَي حليمة لقد خش يت َأن يكون َهَذا المغحاَلم قد أحِصيب فأْلقيه َِبهم
قَاَلت فاحتملناه فقدمنا ِبِه على أمه فَ َقاَلت َما أقدمك اَي ظئر َوقد كنت حريصة َعَليمِه َومل تزل هبَا 

يمطَان َعَليمِه سَ  َة فَ َقاَلت أمه كال َوهللا َما للشَّ ربهتَا خربم ربك َحىتَّ أخم ِبيل َوِإن اِلبمين َهَذا لشأان َأفال أخم
َخربه قَاَلت بَلى قَاَلت رَأَيمت ِحني ْحلت ِبِه أَنه خرج مين نور َأَضاء َلهح قحصحور بصرى من َأرض 

ام مثَّ ْحلت ِبِه فَواَّللَّ َما رَأَيمت من ْحل قّط َكانَ   الشَّ

(1/29) 

 

َماء دعيه َعنمك وانطلقي أخف ِمنمهح مثَّ َوقع ِحني َولدته َوإنَّهح لو  َرمِض رَافع رَأسه ِإََل السَّ اضع َيَديمِه اِبألم
 راشدة وأرضعته ثويبة أَيمضا َجارِيَة أيب

(1/30) 

 

زحوِمي ِبَلنب ابمنَها  سد املَخم ََلب وأرضعت َمَعه َْحمَزة بن عبد الممطلب َوَأاب َسلَمة عبد هللا بن عبد األم
 مسروح



 َوسلم حضانته صلى هللا َعَليمهِ 
 

 وحضنته أم َأْين اْلبشية َحىتَّ كرب فَأعمتقَها صلى هللا َعَليمِه َوسلم َوزوجَها زيد بن َحارِثَة

(1/31) 

 

َفولدت َلهح أحَساَمة وََكاَن ورثَها من أَبِيه َوَمات أَبوهح عبد هللا بِيَ ثمِرب وََكاَن ملا تزوج آِمَنة وْحلت ِمنمهح 
ة  صلى هللا َعَليمِه َوسلم بعث َها فتوىف هبَا َوقيل ابألبواء َبني َمكَّ ِبِه عبد الممطلب ْيتار ََترا ِمن م

 َوالمَمديَنة

(1/32) 

 

ا بلغ ِسّت  َران فَ َلمَّ َعة أشهر َوقيل َشهم رحوَن شهرا َوقيل َسب م َوقيل َماَت أَبوهح َوقد أََتى َعَليمِه ََثَانَِية َوِعشم
ا بلغ ََثَاِن ِسِنني وشهرين َوعشَرة ِسِنني َوقيل َأرمبعا َماَتت أمه فَيتم ِف   حجر جده عبد الممطلب فَ َلمَّ

م توىف عبد الممطلب فَ َولِيه َعمه أَبحو طَالب وََكاَن َأخ عبد هللا أِلَبَ َويمِه ومنحه هللا كل خلق مجيل  َأايَّ
 َحىتَّ مل يكن يعرف َبني قومه ِإالَّ ابألمني

(1/33) 

 

م مثَّ نعم فَ َقاَل وَ  6 5 4 3 2 - 1 هح ود َفرده خوفًا َعَليمِه ِمن م ام لتقتلنه الميَ هح  هللا لَِئن قدمت ِبِه الشَّ

(1/34) 

 

ام َمَع ميسَرة غحاَلم َخِدجَية ِف جِتَارَة ََلَا قبل َأن  خرج صلى هللا َعَليمِه َوسلم مّرة اَثنَِية ِإََل الشَّ
ام نزل ََتت ظّل َشَجَرة ا قدم الشَّ َقرِيبا من صومعة رَاِهب فَاطلع الراهب ِإََل ميسَرة  يَ تَ َزوَّجَها فَ َلمَّ

رم فَ َقاَل َما نزل ََتت َهِذه  فَ َقاَل من َهَذا الرجل فَ َقاَل لَهح ميسَرة رجل من ق حَريمش من أهل اْلم
َجَرة قّط ِإالَّ َنِب   الشَّ

(1/35) 



 

 بَ يمعه وشراؤه
 

رتى مَ  ة َفقيل ِإن مثَّ اَبَع صلى هللا َعَليمِه َوسلم سلمَعته َواشم رَتِيِه مثَّ أقبل قَاِفاًل ِإََل َمكَّ ا َأرَاَد َأن َيشم
َو يسري على  س َوهح مم ر نزل ملكان يظالنه من الشَّ َتدَّ اْلم ميسَرة قَاَل َكاَن ِإذا َكاَنت اَلاجرة َواشم

ة ابعت َخِدجَية َما َجاَء ِبِه ِبضعافه َأو َقرِيبا ا قدم َمكَّ  بعريه فَ َلمَّ
وِ   جيه َخِدجَيةَسَبب تَ زم

 
ِ َلهح فَبعثت ِإلَيمِه َوعرضت نَفسَها َعَليمِه فَ َقاَلت فيَم  وأخربها ميسَرة بقول الراهب وإبظالل المملَكنيم

مك وسطتك فيهم وأمانتك  وَن اَي بن المعم ِإِّنِ قد رغبت ِفيك لقرابتك مين وشرفك ِف قَ وم يَ زمعمح
 ِعنمدهم َوحسن خلقك

(1/36) 

 

مِئذن من َوصدق َحِديثك مثَّ  َها حازمة لَِبيَبة شريفة َوِهي يَ وم  عرضت نَفسَها َعَليمِه وََكاَنت َرِضي هللا َعن م
َأوسط نَساء ق حَريمش َأي أعدَلن وأفضلهن وأعظمهن شرفا وأكثرهن َماال كل من َقومَها قد َكاَن 

ول هللا ا قَاَلت لَرسح َها َلو يقدر َعَليمِه فَ َلمَّ َذِلك )ذكره ألعمامه، َفخرج َمَعه  َحرِيًصا على َذِلك ِمن م
م َْحمَزة بن عبد الممطلب، َحىتَّ دخل على خويلد بن َأسد َفَخطَبَ َها اليه َفقبل( هح  ِمن م

(1/37) 

 

 خطمَبة َأىب طَالب
 

َراِهيم  َمد هلل الَِّذي جعلَنا من ذحرِّيَّة ِإب م َوحضر أَبحو طَالب ورؤساء محضر َفَخطب أَبحو طَالب فَ َقاَل اْلم
َاِعيل وضئضى معد وعنصر محضر َوَجَعلَنا حضنة بَيته وسواس حرمه َوجعل لنا بَ يمتا ُمجواب  َوزرع ِإمسم

د بن عبد هللا اَل يحوزن بِِه رجل ِإالَّ  ام على النَّاس مثَّ ِإن ابمن أخي َهَذا ُمحَمَّ وحرما آمنا َوَجَعلَنا اْلمحكَّ
تحمم قَرابَته َوقد خطب  رجح ِبِه فَِإن َكاَن ِف املَال فَِإن املَال ظّل زايل َوأمر َحاِئل َوُمحَّمد من قد َعَرف م

َو َوهللا بعد َهَذا َلهح نبأ  َخِدجَية بنت خويلد وبذل ََلَا من الَصَداق َما آجله وعاجله من َمايل َكَذا َوهح
 َعِظيم وخطب جليل فَ تَ َزوجَها



ِوجيه م تَ زم  سنة يَ وم
 

مِئذن ابمنة ََثَان َوقد بلغ صلى هللا َعَليمِه َوسل م َوِهي يَ وم رين سنة وشهرين َوعشَرة َأايَّ م مخمسا َوعشم
رين سنة وروى أَنه أصدقَها اثنىت عشَرة أحوِقيَّة  َوعشم
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َرة بَِثاَلث ِسِنني َفَماَتتم  جم ي مخس عشَرة سنة َوبعده ِإََل َما قبل اَلِم ذهب فَ َبقيت ِعنمده قبل المَوحم
 َعَليمِه َوسلم تسع َوَأرمبَ عحوَن سنة َوََثَانِية أشهر وََكاَنت َلهح َوزِير صدق وروى َأن ولرسول هللا صلى هللا

ِ َكاَنت  نَ َتنيم م المِقَياَمة ِإالَّ رجل من ذريَت فضل على اِبث م اَلم قَاَل ِإِّنِ لَسيِّد المبشر يَ وم آدم َعَليمِه السَّ
وأعانه هللا على َشيمطَانه فَأسلم وَكفر شيطاِن وروى َأن َزوجته عوان َلهح وََكاَنت َزومَجَت عوان َعلّي 

أول من أسلم من النَِّساء َخِدجَية َومن الّرَِجال أَبحو بكر َومن الغلمان على بن أيب طَالب َوقَاَل 
نَّة من قصب اَل صخب ِفيِه َواَل نصب(  صلى هللا َعَليمِه َوسلم )أمرت َأن أبشر َخِدجَية بِبَ يمت ِف اْلم

اَلم فَ َقاَل صلى هللا َعَليمِه وأت ِرئ َخِدجَية من َرهبَا السَّ ْم ِيل النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم فَ َقاَل َأقم ى ِجربم
ِيل  اَلم على ِجربم اَلم َوِمنمه السَّ اَلم فَ َقاَلت هللا السَّ رِئك من رَبك السَّ ِيل ي حقم َوسلم )اَي َخِدجَية َهَذا ِجربم

اَلم(  السَّ
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هح   ود بحنيان المَكعمَبةشح
 

َوملا بلغ صلى هللا َعَليمِه َوسلم مخمسا َوَثاَلِثنَي سنة شهد بحنيان المَكعمَبة وتراضت ق حَريمش حبكِمِه ِفيَها 
ة يتعبد ِفيِه  ِيل ِبَغار حراء جبل ِبَكَّ ما بَعثه هللا بشريا َوَنِذيرا َوَأََتهح ِجربم ا بلغ َأرمبَِعنَي سنة َويَ وم فَ َلمَّ

َرأ فَ َقاَل َما َأان بقارئ فَ َقاَل صلى هللا َعَليمِه َوسلم فأخذِن فغطين َحىتَّ ال لََّيايل َذَوات المعَدد فَ َقاَل اق م
َرأ }ابسم رَبك الَِّذي خلق{ ِإََل  َرأ َفقلت َما َأان بقارئ فَ َقاَل اق م هد مثَّ َأرمسليِن فَ َقاَل اق م بلغ مين اْلم

نمَسان َما مل له }علم اإلمِ ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم يرجف هبَا بوادره َحىتَّ  قَ وم يعلم{ َفرجع َرسح
لحوِن فزملوه َحىتَّ ذهب َعنهح المَورع مثَّ قَاَل َأي َخِدجَية وأخربها  لحوِن زَمِّ دخل على َخِدجَية فَ َقاَل زَمِّ

اَل خيزيك هللا أبدا َوهللا ِإنَّك اْلمَرَب َوقَاَل لقد خشيت على نَفِسي قَاَلت َلهح َخِدجَية أبشر َوهللا 



وم وتقري الضَّيمف َوتعني على نَ َواِئب  دح لتصل الرَِّحم َوتصدق اْلَِديث َوَتمل المكل وتكسب المَمعم
َرًءا قد تنصر ِف  َو ابمن َعمها وََكاَن امم َفل َوهح ق َوانمَطَلقت ِبِه َخِدجَية َحىتَّ أََتت ِبِه ورقة بن نَ وم  اْلم
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اِهِليَّة وشيخا َكِبريا قد عمى فَ َقاَلت اَي بن المعم امسمَع من ابمن َأِخيك فَ َقاَل َلهح ورقة اَي بن أخي اْلمَ 
ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم خرب َما رأى فَ َقاَل َلهح ورقة َهَذا الناموس الَِّذي  ربهح َرسح َماَذا ترى فَأخم

َتين ِفيَها جذعا ايَ  ول هللا صلى أنزل على محوَسى اَي لَي م مك قَاَل َرسح َتين أكون َحيا ِحني خيمرجك قَ وم  لَي م
هللا َعَليمِه َوسلم َأو ُمرجي هم قَاَل نعم مل َيَمِت رجل قّط ِبثل َما ِجئمت ِبِه ِإالَّ عودى َوِإن يدركين 

َة َحىتَّ حزن رَ  ي َفرتم مك أنصرك نصرا مؤزرا مثَّ مل ينشب ورقة َأن توىف وفرت المَوحم ول هللا صلى يَ وم سح
رم َفكلما  هللا َعَليمِه َوسلم ِفيَما بلغَنا فغدا من َأهله مَرارًا لَكي يرتدى من رحؤحوس َشَواِهق جبال اْلم

ول َحًقا فيسكن لَذِلك  د ِإنَّك لَرسح ِيل فَ َقاَل اَي ُمحَمَّ أوىف ذرمَوة جبل لَكي يلِقي نَفسه تبدا َلهح ِجربم
اَلم  جأشه وتعز نَفسه فَِإذا طَاَلتم  ِيل َعَليمِه السَّ ي َغدا ملثل َذِلك فيتبدا َلهح ِجربم َة المَوحم َعَليمِه َفرتم

 فَ يَ قحول لَهح مثل َذِلك َوملا أمت هللا نبوته انمَصرف صلى هللا َعَليمِه َوسلم اَل َيَمِت على حجر َواَل شجر
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ول هللا َوَعن جَ  ول هللا ِإالَّ سلم َعَليمِه َسالم َعَليمك اَي َرسح ابر بن مَسحَرة َرِضي هللا َعنهح قَاَل قَاَل َرسح
ن( وََكاَنت  ن ْلجر َكاَن يسلم على لَيايل بعثت َأِّنِ اَل أعرفهح اْلم ة اْلم صلى هللا َعَليمِه َوسلم )ِإن ِبَكَّ

ر هللا َوبلغ الرَساَلة ونصح ِ لثمان خلون من ربيع األول فصدع ِبَِمم َننيم م ااِلث م مة فشنف  نبوته يَ وم األم
م َحىتَّ حاصروه َوأهل بَيته اِبلشعبِ   َلهح المَقوم

 حصاره ِف الّشعب
 

صار َوله صلى هللا َعَليمِه َوسلم تسع َوَأرمبَ عحوَن سنة َوبعد َذِلك بِثَمانَِية أشهر َوأحد  َوخرج من اْلم
ًما َماَت َعمه أَبحو طَالب وََكاَن موت َخِدجَية َرِضي هللا عَ  رين يَ وم َهاَوعشم  ن م
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ا أََتت  مسني سنة َوَثاَلثَة أشهر قدمت َعَليمِه جن َنِصيبني فأسلموا فَ َلمَّ م َوملا بلغ اْلم بعده بَِثاَلثَة َأايَّ
َقّدس َوشرح  َزم َوالممَقام ِإََل بَيت الممح َعة أشهر أسرى ِبِه من َبني زَمم وَن سنة َوِتسم َدى َومَخمسح َعَليمِه ِإحم

َاِق فَ رَكبهح َصدره واستخرج ق َمة مثَّ أََتى اِبلمربح َزم مثَّ أحِعيد َمَكانَهح مثَّ حشي ِإْيَااًن َوِحكم لبه َفغسل ِبَاء زَمم
َيا آدم َوِف الثَّانَِية ِعيَسى  ن م َماء الدُّ رب صلى هللا َعَليمِه َوسلم أَنه لقى ِف السَّ َماء فَأخم وعرج ِبِه ِإََل السَّ

َاَلة َوِف  َاِمَسة َهارحونَوحيىي ابمن اْلم رِيس َوِف اْلم ف َوِف الرَّاِبَعة ِإدم   الثَّالِثَة يحوسح
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ور َوفرض َعَليمِه وَعلى أمته  نًدا َظهره ِإََل المبَ يمت المَمعممح َراِهيم محسم ابَِعة ِإب م اِدَسة محوَسى َوِف السَّ َوِف السَّ
ا بلغ َثاَلاًث َومخسني س مس فَ َلمَّ م الصََّلَوات اْلم ة ِإََل المَمِديَنة وََكاَنت هجرته يَ وم نة َهاجر من َمكَّ

ة  وَّ ب ح ة بعد الن ُّ ِ وََكاَنت ِإقَاَمته ِبَكَّ م ااِلث مَننيم ِ لثمان خلون من ربيع األول ودخوله المَمِديَنة يَ وم َننيم ااِلث م
 َثاَلث عشَرة سنة

 عرضه على المَقَباِئل
 

 كاظ وجمن َوِف املواسم يَ قحول )منوََكاَن يتبع النَّاس ِف َمَنازَلمم بع
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ِشي َبني رحاَلم وهم يشريون ِإلَيمِه ابألصابع  نَّة( فَ َيمم يؤويين من ينصرِن َحىتَّ أبلغ ِرَساَلة َريبِّ َوله اْلم
َقِلب ِإََل َأهله فيس م يسلم مثَّ يَ ن م هح َنمَصار فآمنوا ِبِه وََكاَن الرجل ِمن م اَلِمِه َحىتَّ بعث هللا َلهح األم لمون إبِِسم

اَلم سم سلمني يظهرون اإلمِ ط من الممح َنمَصار ِإالَّ وفيَها رَهم  َحىتَّ مل يبمق َدار من األم
َقّدس ة صاَلته ِإََل بَيت الممح  محدَّ

 
ة َواَل يستدبر المَكعمَبة بل جَيمَعلَها َبني َيَديمِه َوصلى َقّدس تِلمَك الممدَّ بعد  وََكاَن يحَصلِّي ِإََل بَيت الممح

َعة عشر شهرا َأو ِستَّة عشر َقّدس َسب م  قدومه المَمِديَنة ِإََل بَيت الممح
 هجرته َمَع أيب بكر

 
َة  َوملا َهاجر صلى هللا َعَليمِه َوسلم َكاَن َمَعه أَبحو بكر الّصديق َوموَل َلهح ي حَقال لَهح َعامر بن فَهريم

وَ  حرَيمِقط اللَّيمِثّي َوهح اَلم قَاَل أَبحو بكر  ودليلهم عبد هللا بن األم  َكاِفر َومل يعرف َلهح ِإسم
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َرة ََلَا ظّل  أسرينا ليلتنا ويومنا َحىتَّ ِإذا قَاَم قَائِم الظهرية َوانمقطع الطَّرِيق َومل ْير أحد رفعت لنا َصخم
س قَاَل فسويت للنَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم َمَكاان ِف ظ مم لها وََكاَن معي فرو مل َيَمِت َعَليمِه الشَّ

ففرشته َوقلت للنَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم من َحىتَّ ِإذا انفض َلك َما حولك َفخرجت فَِإذا َأان براع 
َرة مثل الَِّذي أرداَن وََكاَن َيَمتِيَها قبل َذِلك َفقلت اَي راعي ملن أَنمت قَاَل  قد أقبل يحرِيد من الصَّخم

اَل قلت َهل ِف َشاتك من لنب قَاَل نعم قَاَل َفَجاَءِن ِبَشاة َفجعلت لرجل من أهل المَمِديَنة قَ 
َأمَسح المغحَبار َهَكَذا َعن ضرمعَها قَاَل فحلبت ِف إداوة معي كثبة من لنب وََكاَن معي َماء للنَِّب 

ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِف إداوة قَاَل َفَصبَ بمت على اللَّنب من املَاء وَكنت أكره أَ  ن أحوِقظ َرسح
ول هللا قَاَل َفشرب َحىتَّ  صلى هللا َعَليمِه َوسلم قَاَل فوافيته ِحني قَاَم من َنومه َفقلت اشرب اَي َرسح

رضيت َوقَاَل صلى هللا َعَليمِه َوسلم أليب بكر َرِضي هللا َعنهح أما آن الرحيل قَاَل قلت بَلى فارَتلنا 
نَّا ِبَِرمض صل بة َجاَء سراَقة بن َمالك بن جشعم فَبكى أَبحو بكر َرِضي هللا َعنهح َوقَاَل اَي َحىتَّ ِإذا كح

ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم َعَليمِه بدعوات فارتطم فرسه ِإََل  َنا قَاَل كال ودعا َرسح ول هللا قد أَتَ ي م َرسح
ن أرد النَّاس عنكما َواَل أضركما َبطمنه فَ َقاَل قد أعلم َأن قد دعوَتا َعلّي فَادعوا يل ولكما َعلّي أَ 

 قَاَل َفَدَعا َلهح َفرجع ووفا َوجعل يرد النَّاس وروى أَنه قَالَ 
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َها  َها فَإنَّك ستمر على إبلي وغلماِن ِبََكان َكَذا وََكَذا َفخذ ِمن م ما ِمن م َوَهِذه ِكَناَنَِت َفخذ َسهم
 َحاَجتك فَ َقاَل اَل َحاَجة يل ِف إبلك

 يمَت أم معبدمروره خب
 

ِقي َوتطعم َفَسأَلحوَها  ومروا على َخيمَمَت أم معبد اْلمحَزاِعيَّة وََكاَنت بَرزَة جلَدة جتمِلس بِفَناء المقبَّة َتسم
ِ فَنظر صلى  َتنيم م محرمِمِلنَي محسن َّ َها َفلم يحِصيبحوا ِعنمدَها من َذِلك َشيمئا وََكاَن المَقوم ََترا َوْلَمًما يشرونه ِمن م

هد هللا اة اَي أم معبد( قَاَلت َشاة خلفَها اْلم َيمَمة فَ َقاَل )َما َهِذه الشَّ  َعَليمِه َوسلم ِإََل َشاة ِف كسر اْلم
 َعن المغنم
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َلبَ َها قَاَلت نعم ِِبيب َوأمي أَنمت  قَاَل َهل هبَا من لنب قَاَلت ِهَي أجهد من َذِلك قَاَل َأََتمَذِننَي َأن َأحم
ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم َفمسح بَِيِدِه ضرمعَها ومسى هللا ِإن رَأَيم  ت هبَا َحلًبا فأحلبها َفَدَعا هبَا َرسح

ا مثَّ َسَقاَها َحىتَّ رويت  ط َفحلَب َثجًّ ودعا ََلَا ِف َشاهِتَا فتفاجت َعَليمِه وذرت ودعا إبِِاَنء يربض الرَّهم
َحابه َحىتَّ رووا مثَّ شر  ب آِخرهم مثَّ حلب ِإاَنء َحىتَّ مأَلهح مثَّ َغاَدرَهح ِعنمدَها وابيعها مثَّ سقى َأصم

َو يَ قحول رحوَن من َصاحبه َوهح ت َواَل َيدم ة َعال يسمعحوَن الصَّوم بح َصوت ِِبَكَّ َها َوأصم  َوارمََتَلحوا َعن م
ِ قَااَل َخيمَمَت أم معبد(  )جزى هللا رب النَّاس خري َجَزائِِه ... رَِفيَقنيم

د()مه َسى رَِفيق ُمحَمَّ دى واهتدت ِبِه ... فقد فَاَز من َأمم  ا نزل اِبَلم
م ... ِبِه من فعال اَل جتازى وسوود(  )فيآل قصي َما زوى هللا َعنمكح
اة تشهد( م ِإن تسألوا الشَّ  )لِيهن بين َكعمب َمَكان فَ َتاهتمم ... فَِإنَّكح

(1/48) 

 

اة محزمِبد( )َدَعاَها ِبَشاة َحاِئل فتحلبت ... َلهح   ِبَصرِيح صرة الشَّ
ر  َغار ثَ وم

 
َو َوأَبحو بكر ِبَغار ِف جبل من  ة محَهاجرا استخفى هح وََكاَن صلى هللا َعَليمِه َوسلم ملا خرج من َمكَّ

ركني َوَنن ِف المَغار شم ر قَاَل أَبحو بكر َرِضي هللا َعنهح فَ َنَظرت ِإََل َأقمَدام الممح َو  جباَلا ي حَقال لَهح ثَ وم َوهح
ول هللا َلو َأن أحدهم نظر ِإََل َقَدَميمِه أبصران ََتت َقَدَميمِه فَ َقاَل )اَي َأاَب  على رؤوسنا فَقلت اَي َرسح
ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم المَمِديَنة تنازعوا أَيهمم  ِ هللا اثلثهما( َوملا قدم َرسح َننيم بكر َما ظَنك اِبث م

رمهم بذلك َفَصعَد الّرَِجال َوالنَِّساء  ينزل َعَليمِه فَ َقاَل أنزل على بين النجار أخوال عبد الممطلب أكم
ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم د َرسح  َفوق المبيحوت وتفرق الغلمان واْلدم ِف الّطرق ينادون َجاَء ُمحَمَّ

(1/49) 

 

ل الرَّاِبع ِف َغَزَواته صلى هللا َعَليمِه َوسلم  المَفصم
 

رحوَن غَزاةومجله الم  َنان َوِعشم َها اث م ور ِمن م هح  َمشم
م َرة وشهرين َوعشَرة َأايَّ جم َب مَواء لسنة من اَلِم َوة ودان َحىتَّ بلغ األم  األوَل َغزم



(1/50) 

 

م ر َوَثاَلثَة َأايَّ  الثَّانَِية غزا عريًا لقريش ِفيَها أحميَّة بن خلف بعد َذِلك ِبَشهم
 الثَّالَِثة خرج ِف طلب كرز بن

(1/51) 

 

ًما رين يَ وم  َجابر وََكاَن أغار على سرح المَمِديَنة بعد َذِلك ِبعشم
َحابه  َلة خلت من رََمَضان َوَأصم َرة َوََثَانِية أشهر َوسبع عشَرة لَي م جم َوة بدر لسنة من اَلِم الرَّاِبَعة َغزم

وَن َبني التسع مئة  رِكح شم َعة عشر رجال َوالممح مِئذن َثاَلث ماَئة َوبضم م المفرمقَان يَ وم لف وََكاَن َذِلك يَ وم َواألم
َسة آاَلف من المَماَلِئَكة مسومني ق َوالمَباِطل َوِفيه أمده هللا تَ َعاََل خبَمم  فرق هللا ِفيِه َبني اْلم

َوة بىن قينقاع َاِمَسة َغزم  اْلم

(1/52) 

 

ر بن َحرمب َيان َصخم فم َوة السويق ِف طلب أيب سح اِدَسة َغزم  السَّ
اِبعَ  َوة بين سليم ابلكدرالسَّ  ة َغزم

َرمَبع ِف بَِقيَّة َوة ِذي َأمر َوِهي غطفان َوي حَقال إمنار َوَهِذه األم  الثَّاِمَنة َغزم

(1/53) 

 

 الّسنة الثَّانَِية
ول هللا صلى هللا َعَليم  ِيل َوِميَكائِيل َعن ْيَِني َرسح َوة أحد ِف الثَّالَِثة وفيَها َكاَن ِجربم ِه َوسلم التَّاِسَعة َغزم

 ويساره يقاتالن
م َها َوعشَرة َأايَّ َوة بين النَِّضري لسبعة أشهر خلت ِمن م  المَعاِشَرة َغزم

(1/54) 

 



ف َوم ًما وفيَها صلى َصاَلة اْلم رين يَ وم َوة َذات الّرقاع بعد َذِلك بشهرين َوعشم َاِديَة عشر َغزم  اْلم

(1/55) 

 

َوة دومة اْلندل بعد َذلِ  مالثَّانَِية عشر َغزم  ك بشهرين َوَأرمبَ َعة َأايَّ
َوة بين املصطلق   00000الثَّالَِثة عشر َغزم

(1/56) 

 

فمك َما قَالحوا م َوِهي الََِّت قَاَل ِفيَها أهل اإلمِ َسة أشهر َوَثاَلثَة َأايَّ َزاَعة بعد َذِلك خبَمم  من خح
َوة اْلَنمَدق أَلرمبَع ِسِنني َوعشَرة أشهر َومَخم  مالرَّاِبَعة عشر َغزم  َسة َأايَّ

ًما َوة بين ق حَريمَظة بعد َذِلك ِبِستَّة عشر يَ وم َاِمَسة عشر َغزم  اْلم

(1/57) 

 

َوة بين ْليان بعد َذِلك بَِثاَلثَة أشهر اِدَسة عشر َغزم  السَّ
َرة اْلمحَديمِبَية َوة الغابة ِف سنة ِسّت وفيَها اعمَتمر عمم اِبَعة عشر َغزم  السَّ

َوة ًما الثَّاِمَنة عشر َغزم اِبَعة َوأحد عشر يَ وم  َخيمرَب لَثاَلثَة أشهر خلت من السَّ

(1/58) 

 

َرة المَقِضيَّة  َوبعدَها ِبِستَّة أشهر اعمَتمر عمم
ًما ة لسبع ِسِنني َوََثَانِية أشهر َوأحد عشر يَ وم  التَّاِسَعة عشر فتح َمكَّ

م وفيَها أنزل هللا الم  َوة حنني بعد َذِلك بِيَ وم رحوَن َغزم  َماَلِئَكة لنصرة نبيه صلى هللا َعَليمِه َوسلمالمعشم

(1/59) 

 



َوة الطَّاِئف ِف تِلمَك الّسنة وفيَها حج اِبلنَّاِس عتاب ابمن أسيد رحوَن َغزم َاِديَة َوالمعشم  اْلم
م َوة تَ بحوك لِستَّة أشهر خلت من التَّاِسَعة َومَخمَسة َأايَّ رحوَن َغزم  الثَّانَِية َوالمعشم

(1/60) 

 

ول هللا وَ  ِف َهِذه الّسنة حج أَبحو بكر َرِضي هللا َعنهح اِبلنَّاِس َوَعن زيد بن َأرقم قَاَل غزوت َمَع َرسح
َحاق َوأَبحو معشر ومحوَسى بن  َوة وسبقين بغزاتني قَاَل ابمن ِإسم صلى هللا َعَليمِه َوسلم سبع عشَرة َغزم

ور أَنه غزا مخمسا هح  عقَبة َوَغريهم َوالمَمشم

(1/61) 

 

وَن َأو ََنموَها َومل ي حَقاتل صلى هللا  رين والبعوث والسرااي مَخمسح رين غَزاة بَِنفِسِه َوقيل سبعا َوعشم َوعشم
َنمَدق َوبين ق حَريمَظة واملصطلق وخيرب والطائف َوقيل قَاتل  َعَليمِه َوسلم ِإالَّ ِف سبع بدر َوأحد َواْلم

  صلى هللا َعَليمِه َوسلمأَيمضا بوادي المقرى والغابة َوبين النَِّضري

(1/62) 

 

َاِمس ِف حجه وعمرته صلى هللا َعَليمِه َوسلم ل اْلم  المَفصم
 

ة َواِحَدة وودع النَّاس ِفيَها َوقَاَل )َعسى َأن اَل  َرة غري حجَّ جم َومل حيّج صلى هللا َعَليمِه َوسلم بعد اَلِم
ة المَوَداع َوحج َج نزلت ِف  تروِن بعد َعامي َهَذا( مثَّ قيل حجَّ ِ وََكاَنت َفرِيَضة اْلم َتنيم َرة حجَّ جم قبل اَلِم

ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِفيَها عتاب  ة ِإالَّ ِف سنة ََثَان واستخلف َرسح سنة ِسّت َومل تفتح َمكَّ
 بن أسيد فحج اِبلنَّاِس تِلمَك الّسنة

هللا َعنهح وأردفه بعلي َرِضي هللا َعنهح يحؤذن ِف النَّاس  َوِف الّسنة التَّاِسَعة حج اِبلنَّاِس أَبحو بكر َرِضي
ََرام عحرماَين َوأذن ِف النَّاس ِف  رك َواَل يطوف اِبلمبَ يمِت اْلم ورَة بَ َراَءة َوَأن اَل حيّج بعد المَعام محشم ِبسح

ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم  المَعاِشَرة َأن َرسح

(1/63) 

 



ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم َويعممل مثل َحاج َفقدم المَمِدينَ  ة بشر كثري كلهم يلمَتمس َأن َيمت بَرسح
ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم هَنَارا بعد َأن ترجل وادهن وتطيب َواَبت ِبِذي اْلليفة  عمله َوخرج َرسح

َلة آتن من َريبِّ فَ َقاَل صلى هللا َعَليمِه َوسل ِ َوقَاَل َأََتِن اللَّي م َعَتنيم َبارك رَكم م )صل ِف َهَذا المَوادي الممح
ة( َرة ِف حجَّ  َوقل عمم

ِ َوأوجب ِف جَممِلسه  َعَتنيم جده ِبِذي اْلليفة رَكم َوأحرم صلى هللا َعَليمِه َوسلم بعد َأن صلى ِف َمسم
تَ َقلت بِِه انَ  ا اسم م ابمن َعبَّاس مثَّ ركب فَ َلمَّ هح قَته أهل مثَّ ملا عال على شرف َومسع َذِلك ِمنمهح َأقوام ِمن م

تَ َقلت ِبِه اَنقَته َوحني عال على شرف المبَ يمَداء وََكاَن ي حَلِبِّ  المبَ يمَداء أهل َفمن مثَّ قيل أهل ِحني اسم
رد وََكاَن ََتمَتهح صلى هللا َعَليمِه َوسلم رَحل رث َوَعِليِه  َرى َفمن مثَّ قيل ِإنَّه محفم هبما ََترَة وابْلج أحخم

مَّ أجعله حجا اَل ِراَيء ِفيِه َواَل قط  يفة اَل َتَساِوي َأرمبَ َعة َدرَاِهم َوقَاَل اللَّهح

(1/64) 

 

 مسعة
قَاَل َجابر َونظرت ِإََل مد بصرى َبني َيَديمِه من رَاكب وماش َوَعن َْيِينه مثل َذِلك َوَعن يَساره مثل 

ول هللا صلى هللا عَ  َو َذِلك َومن َخلفه مثل َذِلك َوَرسح َليمِه َوسلم َبني أظهراَن َوَعِليِه ينزل المقحرمآن َوهح
ء َعملَنا بِهِ   يعرف ََتمِويله َوَما عمل من َشيم

ة ول َمكَّ  دحخح
 

ََحد من كداء من الثَّنية المعليا الََِّت ابلبطحاء  م األم ة َصِبيَحة يَ وم َودخل صلى هللا َعَليمِه َوسلم َمكَّ
اَلاًث َوَمشى سبع َأرمبعا مثَّ خرج ِإََل الصََّفا فسعى بعض َسعميه َماِشيا َوطَاف للقدوم مضطبعا َفرَمَل ثَ 

وَ  ويَة َوهح م الرتَّ ا َكاَن يَ وم ون فَ َلمَّ جح َلى اْلم ا كثر َعَليمِه ركب ِف اَبِقيه َونزل صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِبَِعم  فَ َلمَّ
 اثمن ِذي

(1/65) 

 

ة توجه ِإََل مىن فصلى هبَا الظّ  جَّ ا اْلم ر َوالمعصر َوالممغمرب َوالمعَشاء َواَبت هبَا َوصلى هبَا الصُّبمح فَ َلمَّ هم
س َفَخطب النَّاس  مم س َسار ِإََل َعَرَفة َوضربت ق حبَّته بنمرة فََأقَاَم هبَا َحىتَّ زَاَلت الشَّ مم طلعت الشَّ

ِ مثَّ رَ  ر َوالمعصر مجع بَينهَما ِبََِذان َوِإقَاَمَتنيم اح ِإََل المموقف َومل يزل َواِقًفا على اَنقَته َوصلى هبم الّظهم
س مثَّ دفع ِإََل الممزمَدِلَفة بعد المغحرحوب َواَبت هبَا  مم َواء يدعوا ويهلل َويكرب َحىتَّ غربت الشَّ المَقصم



ف عحو َويكرب ويسبح ويهلل َحىتَّ َأسم ََرام َيدم َو الممشعر اْلم ر مثَّ َوصلى هبَا الصُّبمح مثَّ وقف على قَزح َوهح
ا أََتى مىن رمى مَجمَرة المعقَبة  س َحىتَّ أََتى َوادي ُمسر فقرع اَنقَته فخبت فَ َلمَّ مم دفع قبل طحلحوع الشَّ

َقلب ِإََل املنحر َوَمَعهح ِباَلل َوأحَساَمة َأحدمَها َأخذ خبِطَام  ِبسبع َحَصَيات مثَّ ان م

(1/66) 

 

خر بَِيِدِه ثوب يظله من الشَّ  س اَل ضرب َواَل طرد َواَل ِإلَيمك مثَّ ِف املنحر وََكاَن قد النَّاقة َواْلم مم
يه مثَّ  َها َثاَلاًث َوِستِّنَي بَِيِدِه مثَّ أعمطى عليا فَنحر َما غرب وأشرك ِف َهدم دى ماَئة َبَدنَة فَنحر ِمن م أهم

 َأفَاَض ِإََل 

(1/67) 

 

َقايَة فَاسم  ر َوَثاَلثَة المبَ يمت َفطَاَف ِبِه سبعا مثَّ أََتى السِّ م النَّحم َقى مثَّ رََجَع ِإََل مىن َوأقَام هبَا بَِقيَّة يَ وم َتسم
يف مثَّ  َها اْلمرات الثَّاَلث َماِشيا ِبسبع سبع يبمَدأ اِبلََِّت تِلي اْلم م ِمن م رِيق يرممى ِف كل يَ وم م التَّشم َأايَّ

َعاء ِعنمد األوَل َوا م الثَّاِلث َونزل ابلوسطى مثَّ جبمرة المعقَبة ويطيل الدُّ ة مثَّ نفر ِف الميَ وم َْ لثَّاِِن
ر َوالمعصر َوالممغمرب َوالمعَشاء ورقد رقدة من اللَّيمل واعتمرت َعاِئَشة َرِضي  احملصب فصلى ِبِه الّظهم

َلة مثَّ ملا َقَضت عمرهتا َأمر ابلرحيل مثَّ طَاف للوداع نمِعيم تِلمَك اللَّي م َها من الت َّ َوتوجه ِإََل  هللا تَ َعاََل َعن م
 المَمِديَنة

م أفردان ِبصفة حجه صلى هللا َعَليمِه َوسلم مؤلفا  م حجه عشَرة َأايَّ ة َوَأايَّ ة ِإقَاَمته ِبَكَّ وََكاَنت محدَّ
يع َما بلغَنا َعنهح صلى هللا َعَليمِه َوسلم من االحكام والوقائع محنمذح خرج من المَمِديَنة  مستوعبا ِفيِه مجَِ

َرةِإََل َأن رَ  َها َوأما عمراته فأربع وَكلَها ِف ِذي المقعَدة عمم  َجَع ِإلَي م

(1/68) 

 

ة  َها مثَّ صاْلوه على َأن يعود من المَعام الممقبل محعمَتِمًرا َوحيلوَن َلهح َمكَّ وَن َعن م ركح شم اْلمحَديمِبَية َقصده الممح
رَ  َبال َفحل من ِإحم م ولياليها ويصعدون رحؤحوس اْلم امه هبَا َوَنر سبعني َبَدنَة وََكاَن َساق ِفيَها َثاَلث َأايَّ

ونَ  ركح شم  مجل ِف رَأسه بره فضَّة يِغيظ بذلك الممح
َها َوأقَام هبَا َثاَلثَة  ة وَتلل ِمن م َوعمَرة المَقِضيَّة من المَعام الممقبل أحرم هبَا من ِذي اْلليفة وأتى َمكَّ

اَللِيَّ  ونَة اَلِم م وََكاَن تزوج َميممح خل هبَا فأنفذ ِإلَيمِهم عحثمَمان بن َأايَّ َها قبل عمرته َومل يدم ة َرِضي هللا َعن م



مم َثاَلاًث آخر وأوملت لكم وعرست ِبهلي فَ َقالحوا  تحم َأقمت عنمدكح َعفَّان َرِضي هللا َعنهح فَ َقاَل ِإن ِشئ م
رحج َعنَّا َفخرج  اَل َحاَجة لنا ِف وليمتك اخم

(1/69) 

 

َناكَ فَأتى سرف َوِهي على  له هح ة فعرس َِبهم َيال من َمكَّ  عشَرة َأمم
ة َوخرج ِإََل الطَّاِئف فََأقَاَم هبَا شهرا مثَّ َتركَها َورجع على  َوعمَرة جعرانه ِف سنة ََثَان ملا فتح َمكَّ

ِِعرَّانَة َفلحقه أهل الطَّاِئف هبَ  وا دجناء مثَّ على قرن الممَنازل مثَّ على ََنمَلة َحىتَّ خرج ِإََل اْلم لمح ا َوَأسم
َلة بقيت من ِذي المقعَدة َوفرغ من  َنََتم عشَرة لَي م ة محعمَتِمًرا اِلث م َوأحرم صلى هللا َعَليمِه َوسلم َودخل َمكَّ

بح هبَا كبائت َورجع ِإََل المَمِديَنة ِِعرَّانَة َوأصم  عمرته لَيماًل مثَّ رََجَع ِإََل اْلم
ته صلى هللا َعَليمِه   َوسلمَوعمَرة َمَع حجَّ

(1/70) 

 

َائِِه صلى هللا َعَليمِه َوسلم اِدس ِف َأمسم ل السَّ  المَفصم
 

ر َوَأان اْلاشر  د َوَأان املاحي الَِّذي ْيحو هللا يب المكفم د َوَأان َأْحم قَاَل صلى هللا َعَليمِه َوسلم َأان ُمحَمَّ
شر النَّاس َوَأان العاقب َفاَل َنِب بعِدي َوِف ِرَوا بَة َوَنِب املرْحة الَِّذي أحم وم يَة َوَأان املقفى َوَأان َنِب الت َّ

 َوِف ِرَوايَة َوَنِب امللحمة
َة للمَعاملني وُممدا َوأْحد وطه  َومَساهح هللا تَ َعاََل ِف ِكَتابه بشريا َوَنِذيرا وسراجا منريا ورؤوفا رِحيما َوَرْحم

بمَحاَن الَّ  له }سح له }َوأَنه ملا قَاَم َويس ومزمال ومدثرا وعبدا ِف قَ وم ِذي أسرى ِبَعبمِدِه{ َوعبد هللا ِف قَ وم
َا أَنمت  له }ِإمنَّ بني{ ومذكرا ِف قَ وم له }َوقل ِإِّنِ َأان النذير الممح عبد هللا َيدعحوهح{ َوَنِذيرا محبيًنا ِف قَ وم

 محذَّكر{

(1/71) 

 

ور ِمنم  هح َها املتَ وَكل والفاتح واْلامت والضحوك َوقد ذكر َلهح َأمسَاء َكِثريَة اقتصران على المَمشم هح ِمن م
مني والقثم ول َوالنَِّبّ األم  والقتال واألمني واملصطفى َوالرَّسح

َاء ِصَفات َوقد تقدم شرح املاحي واْلاشر َوالمَعاِقب واملقفي ِف معىن  َمسم لحوم َأن َأكثر َهِذه األم َوَمعم



َة واملالح َا العاقب واملرْحة ِبَعمىن الرَّْحم رَاة قَاَل ابمن فَارس ِإمنَّ م اْلروب والضحوك صفته ِف الت َّوم
 مسى بذلك أِلَنَّهح َكاَن طيب النَّفس

(1/72) 

 

فكها والقثم من َمعمنيني َأحدمَها المَعطاء ي حَقال قثم لَهح يقثم قثما ِإذا أعطَاهح َعطاء وََكاَن صلى هللا 
رَِي من الّريح  َاِمع للخري قثوم َعَليمِه َوسلم َأجود اِبْلم مع ي حَقال للرجل اْلم رمسَلة َوالثَّاِن من القثم اْلم الممح

 َوقثم

(1/73) 

 

اِبع ِف صفته صلى هللا َعَليمِه َوسلم ل السَّ  المَفصم
 

ن َبني  هح عني من قصر غحصم َتِحمح م اَل مايل من طول َواَل تَ قم َكاَن صلى هللا َعَليمِه َوسلم ربَعة من المَقوم
 ِ َننيم ن مشراب حبمرة َوقيل أزهره لَيمَس ابألبيض األمهق َواَل ِِبَدم  غحصم ِ أَبيض اللَّوم بعيد َما َبني المَمنمِكَبنيم

 َلهح شعر يبلغ شحمة أحذحنَ يمِه ِإذا

(1/74) 

 

رين َشعمَرة وََكأن عحنحقه جيد دمية ِف  طَال َوِإذا قصر ِإََل أنصافها مل يبلغ َشيمبه ِف رَأسه وْليته عشم
لق معتدله صف ر حسن اْلم َلة المَبدم ه يتألأل َوجهه تألأل المَقَمر لَي م اء المفضة ظَاهر المَوَضاَءة مليح المَوجم

نَ يمِه دعٌج َوِف بياضها عروق رقاق ْحر  مل َتعبه ثجله َومل ترز ِبِه َصلمَعٌة وسيما قسيما ِف َعي م

(1/75) 

 

َفاره َوطف َوِف َصوته َصهل ودوى َصحِ   َل َوِف عحنحقه سطح َوِف ْليته َكثَافَةَوِف َأشم
 ِإن صمت فَ َعَليِه المَوقار َوِإن تكلم مسا َوعال المبَ َهاء

لمو الممنطق فصل اَل نذر َواَل هذر وََكأن  َاهح من بعيد وأحاله َوأحسنه من قريب حح أمجل النَّاس َوَأهبم



 غري قرب بَينهَما عرق يدره المَغَضب َمنمِطقه َخَرزَات نظم يتحضرن َواسع اْلبني َأزّج اْلواجب ِف 
 أقىن المعرِنني َلهح نور

(1/76) 

 

َنان َدِقيق املسربة من  َسم َدين ضليع المَفم أشنب مفلج األم يعلوه حيسبه من مل يتأمله َأشّم سهل اْلم
ملنكبني لبته ِإََل سرته شعر جيرى كالقضيب لَيمَس ِف َبطمنه َواَل َصدره شعر َغريه أشعر الذراعني وا

ر  ر ضخم الكراديس أنور املتجرد عريض الصَّدم ِبدن متماسك َسَواء المَبطن والصدر فسيح الصَّدم
َطمَراف سبط المقصب ِ والقدمني َسائل األم  َطوِيل الزندين رحب الرَّاَحة شثن المَكفَّنيم

(1/77) 

 

َما املَاء ِإذا زَالَ  هح ِ ينبوا َعن م  زَاَل قلعا مخصان األمخصني مسيح المَقَدَمنيم
يًعا  َا ينحط من صبب َوِإذا المتفت المتفت مجَِ وخيطوا تكفيا َوَْيمشي هوان ذريع املشية ِإذا َمشى َكَأمنَّ

ة َكأَنَّهح زر حجلة َأو بَ يمَضة ْحامة َلونه كلون جسده َعَليمِه خيالن َكَأن عرقه  وَّ ب ح َبني َكتفيِه َخامت الن ُّ
لحؤ ولريح عرقه أطيب من ريح  اللُّؤم

(1/78) 

 

 الممسك األذفر يَ قحول انعته مل أر قبله َواَل بعده مثله صلى هللا َعَليمِه َوسلم
َوَعن المرَباء بن َعاِزب َرِضي هللا َعنهح أَنه قَاَل رَأَيمت النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِف حلَّة َْحمَراء مل أر 

 َشيمئا قّط أحسن ِمنمهح 
 َوَعن أنس َرِضي هللا َعنهح 

(1/79) 

 

ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم َواَل مشمت  أَنه قَاَل َما مسست ديباجا َواَل َحرِيًرا أَلني من كف َرسح
ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم  رَاِئَحة قّط َكاَنت أطيب من ريح َرسح



يمِه َوسلم قَاَل َأِمني مصطفى اِبْلمَرِي َوعنهح قَاَل َكاَن أَبحو بكر َرِضي هللا َعنهح ِإذا رأى النَِّب صلى هللا َعلَ 
طاب َرِضي هللا  َرة َرِضي هللا َعنهح قَاَل َكاَن عمر بن اْلم َري م ر زايله الظالم َوَعن أيب هح عحو كضوء المَبدم َيدم

 َعنهح ينشد َقول زحَهريم بن أيب سلمى ِف 

(1/80) 

 

 هرم بن ِسَنان
ء سوى بشر ... كنت املضيء ل ر()َلو كنت من َشيم  ليلة المَبدم

ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم َومل يكن َكَذِلك َغريه َوِفيه  مثَّ يَ قحول عمر وجلساؤه َكَذِلك َكاَن َرسح
 يَ قحول َعمه أَبحو طَالب

ِهِه ... َثال الميَ َتاَمى عصَمة لألرامل(  )وأبيض يستقى المَغَمام ِبَوجم
 ه ِف نعمَمة وفواضل()يطوف ِبِه اَلالف من آل َهاشم ... فهم ِعنمد

(1/81) 

 

 )وميزان حق اَل خييس شعريه ... ووزان عدل َوزنه غري عائل(
 صلى هللا َعَليمِه َوسلم وَعلى آله َوَصحبه َوسلم

(1/82) 

 

َحابه  ل الثَّاِمن ِف ِصَفاته املعنوية وخلقه ِف صحبته وعشريته َوسريَته ِف نَفسه َوَمَع َأصم المَفصم
ه ونومه وََكاَلمه وضحكه َوأكله وشربه ولباسه وطيبه وكحله َوتَرجله وسواكه وجلوسه وعبادت

 وحجامته ومزاحه صلى هللا َعَليمِه َوسلم
 

َها َعن خلقه صلى هللا َعَليمِه َوسلم فَ َقاَلت َكاَن خلقه المقحرمآن يغمضب  ِئلت َعاِئَشة َرِضي هللا َعن م سح
َتقم لنَ  فِسِه َواَل يغمضب ََلَا ِإالَّ َأن تنتهك حرمات هللا تَ َعاََل فَيكون لغضبه ويرضى لرضاه وََكاَن اَل ين م

َجع النَّاس وأجودهم َصدرا قَاَل َعلّي َرِضي هللا  َتقم َوِإذا غضب مل يقم لغضبه أحد وََكاَن َأشم هلل ين م
ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم َتدَّ المَبأمس اتقينا بَرسح نَّا ِإذا اشم  َعنهح كح

ء قّط فَ َقاَل اَل وأجود َما َكاَن ِف رََمَضان وََكاَن اَل يبيت  وََكانَ  ِئَل َشيم أسخى النَّاس وأجودهم َما سح



ِف بَيته ِديَنار َواَل ِدرمَهم فَِإن فضل َومل جيد من ي حعمِطيِه وفجئه اللَّيمل مل َيوى ِإََل منزله َحىتَّ يربأ ِمنمهح 
 ِإََل من حيمَتاج ِإلَيمهِ 

ر َوالشِعري َوَيَضع َسائِر اَل َيَمخح  ذ ِمَّا آََتهح هللا ِإالَّ قوت َأهله َعامه فَ َقط من أيسر َما جيد من التَّمم
َتاَج قبل انمِقَضاء  َذِلك ِف َسِبيل هللا َواَل يّدخر لَنفِسِه َشيمئا مثَّ يحؤثر من قوت َأهله َحىتَّ رحِبَا احم

(1/83) 

 

رمهمم عشر المَعام صلى هللا َعَليمِه َوسلم وَ  َكاَن أصدق النَّاس َلجة وأوفاهم ِبِذمَّة وألينهم َعرِيَكة َوأكم
رَاء ِف  َُممفحوٌد ُمشود اَل َعابس َواَل محفند فخما مفخما وََكاَن أحلم النَّاس َوَأشد َحَياء من المَعذم

َماء خدرها اَل يثبت نظره ِف َوجه أحد خافض الّطرف نظره ِإََل اأَلرمض أطول من نظره إِ  ََل السَّ
يب من َدَعاهح من َغيِن َأو َفقري َأو شرِيف َأو دِنء  جّل نظره املالحظة وََكاَن َأكثر النَّاس تواضعا جيح

ة ِِبَبِيِه ليسلم قَاَل صلى هللا َعَليمِه  م فتح َمكَّ َأو حر َأو عبد َوملا َجاَءهح أَبحو بكر َرِضي هللا َعنهح يَ وم
يمخ ايَ  َو َوسلم )ملا عنيت الشَّ  َأاَب بكر َأال تركته َحىتَّ أكون َأان آتيه ِف منزله( فَ َقاَل لَهح ِِبيب َوأمي هح

 أوَل َأن َيَمِت ِإََل 

(1/84) 

 

َة  اَنء للهرة َفَما يرفعهح َحىتَّ تروى َرْحم ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم وََكاَن أرمحم النَّاس يصفى اإلمِ َرسح
َة ََلَا وََكاَن أعف النَّاس مل َتس َيده ََلَا َويسمع بكاء الصَِّغري َو ِف الصَّاَلة فيخفف َرْحم  َمَع أمه َوهح

َحابه َما رؤى  َرَأة قّط اَل ْيلك رقتها َأو ِنَكاحَها َأو تكون َذا ُمرم وََكاَن َأشد النَّاس َكَراَمة أَلصم امم
ن َومل تكن ركبتاه تتقدمان ركبة جليسه صلى قّط َمادًّا رجَليمِه بَينهم ويوسع َعَليمِهم ِإذا َضاَق المَمَكا

له َوِإن  هللا َعَليمِه َوسلم من رَآهح بديهه هابه َومن خالطه أحبه َلهح رحفَ َقاء حيفوَن ِبِه ِإن قَاَل أَنمصتحوا لَقوم
اَلِم وََكاَن يَ قحول )اَل تطروِن َكمَ  َحابه َويبدأ من لِقيه اِبلسَّ وق َأصم ا أطرت َأمر تَبادرحوا أَلمره َيسح

َحابه فضال َعن جتمله  وله( يتجمل أَلصم َا َأان عبد هللا َوَرسح اَلم ِإمنَّ النََّصاَرى ِعيَسى ابمن َمرمََي َعَليمِه السَّ
 أَلهله َويَ قحول )ِإن هللا حيب من َعبده ِإذا خرج ِإََل إخوانه َأن يتهيأ ََلحم ويتجمل(

َحابه َواله َمَع َأصم  َأحم
 

َحا م َفمن َكاَن َمرِيضا َعاده َومن َكاَن َغائِباوََكاَن يتفقد َأصم هح أل َعن م  به َويسم



(1/85) 

 

َعاِء َومن يتخوف َأن يكون وجد ِف نَفسه َشيمئا قَاَل  رتمجع ِفيِه َواتبعهح اِبلدُّ َدَعا َلهح َومن َماَت اسم
فَينمَطلق َحىتَّ َيَمتِيِه ِف منزله  )َلَعلَّ فاَلان وجد علينا ِف شئ َأو رأى منا تقصريا انمَطلقحوا بَِنا ِإلَيمِه(

ل ِضَياَفة من َأَضافَهح ِفيَها َحابه َوَيَمكح  وََكاَن خيرج ِإََل َأصم
وََكاَن يتألف أهل الّشرف َويكرم أهل المفضل َواَل يطوي بشره َعن أحد َواَل جيفوا َعَليمِه َواَل يقبل 

ق الث ََّناء ِإالَّ من مكافئ َويقبل معذرة املتعذر ِإلَ  يمِه َوالمَقِوي والضعيف والقريب والبعيد ِعنمده ِف اْلم
ري للمَماَلئَكة(  َواِحد وََكاَن اَل يدع أحدا ْيشي َخلفه َويَ قحول )خلوا َظهم

َو رَاكب َحىتَّ حيملهح فَِإن َأىب قَاَل )تقدمين ِإََل المَمَكان الَِّذي يحرِيد(  َواَل يدع أحدا ْيشي َمَعه َوهح
َرة أْحلك فَ َقاَل َما  َوركب صلى هللا َري م َرة َمَعه فَ َقاَل اَي َأاَب هح َري م َعَليمِه َوسلم ْحارا عراي ِإََل قَباء َوأَبحو هح

سك  َتمم َرة ثقل فَ َوَثَب لريكب َفلم يقدر فَاسم َري م ول هللا فَ َقاَل اركب وََكاَن ِف أيب هح ِشئمت اَي َرسح
ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم فوقعا مجَِ  َري مَرة بَرسح يًعا مثَّ ركب صلى هللا َعَليمِه َوسلم فَ َقاَل اَي َأاَب هح

ول هللا صلى هللا  ول هللا فَ َقاَل اركب َفلم يقدر على َذِلك فَتعلق بَرسح أْحلك فَ َقاَل َما ِشئمت اَي َرسح
َرة أْحلك فَ َقاَل اَل َوالَّذِ  َري م يًعا مثَّ قَاَل اَي َأاَب هح َقِّ اَل صرعتك اَثلِثا َعَليمِه َوسلم فوقعا مجَِ ي بَعثك اِبْلم

وََكاَن صلى هللا َعَليمِه َوسلم َلهح عبيد وإماء اَل يرتفع َعَليمِهم ِف مأكل وملبس وخيدم من خدمه قَاَل 
 أنس َرِضي هللا َعنهح 
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وََكاَنت خدمته يل خدمته ََنوا من عشَرة ِسِنني فَواَّللَّ َما صحبته ِف سفر َواَل حضر َواَل خدَمة ِإالَّ 
ء فعلته مل فعلت َكَذا ولشيء مل َأفعلهح ِإالَّ  َأكثر من خدمَت لَهح َوَما قَاَل يل أحفّن قّط َواَل قَاَل لَشيم

َفاره فَأمر إبصالح شاه  فعلت َكَذا صلى هللا َعَليمِه َوسلم وََكاَن صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِف بعض َأسم
ول هللا  َعلّي َذحبَها َوقَاَل آخر َعلّي سلخها َوقَاَل آخر َعلّي طبخها فَ َقاَل صلى فَ َقاَل رجل اَي َرسح

مم  ول هللا ََنن نكفيك فَ َقاَل )قد علمت أَنكح َطب( فَ َقالحوا اَي َرسح هللا َعَليمِه َوسلم )َوعلي مجع اْلم
م فَِإن هللا يكره من َعبده َأن يَراهح م َحابه( َوقَاَم تكفوِن َوَلِكينِّ أكره َأن أَتيز َعَليمكح تميزا َبني َأصم

َطب وََكاَن صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِف سفر فَنزل للصَّاَلة فَتقدم ِإََل  صلى هللا َعَليمِه َوسلم َومجع اْلم
ول هللا أَيمن تحرِيدح قَاَل َأعقل اَنَقَت قَالحوا ََنن نكفيك ََنن نعقلها قَالَ  هح مثَّ كّر رَاجعا َفقيل اَي َرسح  محَصالَّ

م اِبلنَّاِس َوَلو ِف قضمة من سواك( َتِعني أحدكح  )اَل َيسم
 مزاحه صلى هللا َعَليمِه َوسلم



 
َحابه ََترا فَجاء صحَهيمب َوقد غطى على َو َوَأصم ل هح ًما َجاِلسا َيَمكح  وََكاَن يَ وم
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ل فَ َقاَل صلى هللا عَ  ر َيَمكح َو أرمد َفسلم وأهوى على التَّمم نَ يمِه َوهح َلمَواء َوأَنت َعي م ل اْلم َليمِه َوسلم ََتمكح
َا آكل بشق َعيمين الصَِّحيَحة َفَضِحك صلى هللا َعَليمِه َوسلم ول هللا ِإمنَّ  أرمد فَ َقاَل اَي َرسح

ل فَ َقاَل أَتكل اْلواء َوأَنت  َو أرمد َفَداَن لَيأمكح ل رطبا َفَجاَءهح َعلّي َرِضي هللا َعنهح َوهح ًما َيَمكح وََكاَن يَ وم
َرى مثَّ  َو ينظر ِإلَيمِه َفرمى ِإلَيمِه برطبة مثَّ أحخم أرمد فَتنّحى اَنحَية فَنظر ِإلَيمِه صلى هللا َعَليمِه َوسلم َوهح

ر َما أكل وترا َرى َحىتَّ رمى ِإلَيمِه سبعا مثَّ قَاَل َحسبك فَِإنَّهح اَل يضر من التَّمم  أحخم
وَ  َعة ثريد َوهح َها وكسرهتا َفجعل جيمع َذِلك ِف  وأهدت ِإلَيمِه أم َسلَمة َقصم ِعنمد َعاِئَشة َرِضي هللا َعن م

م م غارت أمكح  المَقصَعة َويَ قحول غارت أمكح
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 َحِديث خرافة
 

م َكاَن اْلَِديث َحِديث  هح َرَأة ِمن م َلة ِنَساَءهح َحِديثا فَ َقاَلت امم َوحدث صلى هللا َعَليمِه َوسلم َذات لَي م
َاِهِليَّة َفَمكَث فيهم خرافة فَ َقاَل )أَتَ  ّن ِف اْلم رحوَن َما خرافة ِإن خرافة َكاَن رجال من عذرة أسرته اْلِم دم

ََعاِجيب فَ َقاَل النَّاس َحِديث  نس َفَكاَن حيدث النَّاس ِبَا رأى فيهم من األم دهرا مثَّ ردُّوهح ِإََل األم
 خرافة

زمء هلل وجزء لَنفِسِه وجزء  وََكاَن صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِإذا دخل منزله جزأ وله َثاَلثَة َأجَزاء جح دحخح
مة  زمء األم أَلهله مثَّ جزأ جزءه بَينه َوَبني النَّاس َفريد َذِلك ابْلاصة على المَعامَّة وََكاَن من سريته ِف جح

َاجة َوِمن م  م ذحو اْلاجتني ِإيثَار أهل المفضل إبِِذمنِِه وقسمه على قدر َفضلهمم ِف الّدين َفمنهمم ذحو اْلم هح
َبِغي ََلحم َويَ قحول )ليبلغ  ََواِئج فيتشاغل هبم ويشغلهم ِفيَما يصلحهم وخيربهم اِبلَِّذي يَ ن م م ذحو اْلم هح َوِمن م

َتِطيع  لمطَاان َحاَجة من اَل َيسم َتِطيع إبالغها فَِإنَّهح من أبلغ سح اِهد المَغاِئب وأبلغوِن َحاَجة من اَل َيسم الشَّ
م المِقَياَمة اَل يذكر ِعنمده ِإالَّ َذِلك( ويدخلون َروَّاًدا َواَل يتفرقون ِإالَّ َعن إبالغها ثَبت هللا  َقَدَميمِه يَ وم

ريم  ون َأِدلَّة يَ عميِن على اْلم  ذواق خيرجح



مم َويكرم كل كرَي قوم ويوليه َعَليمِهم َوالَِّذي َحابه َواَل ينفرهح  وََكاَن صلى هللا َعَليمِه َوسلم يؤلف َأصم
 يَِليِه من النَّاس خيارهم أفضلهم ِعنمده وأعمهم نصيحة وأعظمهم ِعنمده منزلَة
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َتِهي  سنهم مواساة ومؤازرة َواَل جيلس َواَل يقوم ِإالَّ على ذكر َوِإذا انمتهى ِإََل قوم جلس َحيمثح يَ ن م أحم
َلَسائِِه نِصيبه اَل حيم  لس َوَيَممحر بذلك َوي حعمطى كل جح رم َعَليمِه ِمنمهح ِبِه الممجم سب جليسه َأن أحدا أكم

ِمَّن جالسه َوِإذا جلس ِإلَيمِه أحد مل يقم َحىتَّ يقوم الَِّذي جلس ِإلَيمِه ِإالَّ َأن يستعجله َأمر َأمر 
َرَأة َواَل أحدا ِإالَّ ِف ِجَهاد ويصل َذا  فيستأذن َواَل ي حَقابل أحدا ِبَا يكره َواَل ضرب َخاِدًما قّط َواَل امم

يَئة ِبِثمِلَها بل يعفوا ويصفح وََكاَن يعود  َو أفضل ِمنمهح َواَل جيزى السَّ َرَْحه من غري َأن يؤثره على من هح
هد جنائزهم َواَل حيقر َفِقريا لفقره َواَل يهاب ملكا مللكه  ب المَمَساِكني وجيالسهم َويشم املرضى َوحيح

هَ   ا َشيمئا وحيفظ َجاره َويكرميعظم النِّعمَمة َوِإن دقَّتم اَل يذم ِمن م
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ًما فَبسط رَِداَءهح ََلَا َوقَاَل مرمَحًبا ِبمي  َضيفه ويبسط رَِداَءهح لَهح َكَراَمة وجاءته ظئره الََِّت َأرمَضَعتمه يَ وم
 وأجلسها َعَليمهِ 

َسنهمم بشرا َمَع أَنه َكاَن متواصل األحزان َدائِ  م الفكرة اَل ْيمِضي لَهح وََكاَن َأكثر النَّاس تبسما َوَأحم
َتار أيسرمها ِإالَّ  ء قّط ِإالَّ اخم َوقت ِف غري عمل هلل َأو ِفيَما اَل بحد َلهح َأو أَلهله ِمنمهح َوَما خري ِف َشيم

 َأن تكون ِفيِه قطيعة رحم فَيكون أبعد النَّاس ِمنمهح 
به وخيدم ِف مهنة َأهله َويقطع ال نَّ ويركب المفرس والبغل وََكاَن خيصف نَعله ويرقع ثَ وم م َمَعهح لَّحم

مار ويردف َخلفه َعبده َأو َغريه َوْيمَسح َوجه فرسه ِبطرف كمه وبطرف رَِدائه  َواْلم
َنمِبَياء( ورعى المغنم َوقَاَل )َما من  اَلق األم أ على العصى َوقَاَل )التوكأ على المَعَصا من َأخم وََكاَن يتَ وَكَّ

 عق صلى هللا َعَليمِه َوسلم نَفسه بعد َما َجاَءتمهح َنِب ِإالَّ َوقد رعاها( و 
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ق َعنهح  اِبع َوَأن يَتَصدَّ م السَّ لحود من َأهله َوَيَممحر حبلق رَأسه يَ وم ة وََكاَن اَل يدع المَعِقيَقة َعن المَموم وَّ ب ح الن ُّ
 بزنة شعره فضَّة



 الَّ من جيد ِف نَفسه َوَلِكن هللا يذهبه ابلتوكل(وََكاَن حيب الفأل َويكرهح الطَّريَة َويَ قحول )َما منا إِ 
َمد هلل على كل  َمد هلل رب المَعاملني( َوِإذا َجاَءهح َما يكره قَاَل )اْلم وََكاَن ِإذا َجاَءهح َما حيب قَاَل )اْلم

َمد هلل الَِّذي أطعمَنا َوَسَقااَن وأواان َوَجَعلَنا محسلمني(  َحال( َوِإذا رفع الطََّعام َبني َيَديمِه قَاَل )اْلم
تَ غمىن َعنهح رَبَنا( َوِإذا عطس  َمد هلل ْحدا كثريا طيبا محَبارًَكا ِفيِه غري محودع َواَل محسم وروى ِفيِه )اْلم

ِبِه وحيمد هللا  خفض َصوته واسترت بَِيِدِه َأو بِثَ وم
َلة َوِإذا  بل المقب م تَ قم لحوسه محسم لس احتىب بَِيِدِه وََكاَن وََكاَن صلى هللا َعَليمِه َوسلم َأكثر جح جلس ِف الممجم

طمَبة ويستغفر  يكثر الذّكر ويقل اللَّغمو ويطيل الصَّاَلة َويقصر اْلم
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لس المَواِحد ماَئة مّرة وََكاَن يَنام أول اللَّيمل مثَّ يقوم من السحر مثَّ يحوتر مثَّ َيَمِت فَراشه فَِإذا  ِف الممجم
ََذان وثب فَإِ  ن َكاَن جنبا َأفَاَض َعَليمِه َوِإالَّ تَ َوضَّأ َوخرج ِإََل الصَّاَلة وََكاَن يحَصلِّي ِف سبحته مسع األم

َها مل ْيت صلى هللا َعَليمِه َوسلم َحىتَّ َكاَن َأكثر  قَائِما َورحِبَا صلى قَاِعدا قَاَلت َعاِئَشة َرِضي هللا َعن م
 صاَلته َجاِلسا

َِميس وََكاَن يسمع ْلوفه أزيز كأزيز  ِ َواْلم َننيم َو ِف الصَّاَلة وََكاَن َيصحوم ااِلث م الممرجل من المبكاء َوهح
ثر ِصَيامه ِف شعمَبان َعة َوأكم م اْلمحمح طر يَ وم م من كل شهر وعاشوراء َوقل َما َكاَن يفم  َوَثاَلثَة َأايَّ

وحي َوِإذا يَنام نفخ َواَل يغط غطيطا وََكاَن صلى هللا َعَليمِه َوسلم تنام َعيناهح َواَل يَنام قلبه انتظارا لل
َو هللا اَل شريك َلهح( َوِإذا َأخذ  َوِإذا رأى مناما َما يروعه قَاَل )هح
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َعث ِعَبادك( م تب م ىَن ََتت َخّده َوقَاَل )رب قين عذابك يَ وم  مضجعه وضع َكفه الميحمم
َيا( َوإِ  ك َأمحوت َوَأحم مَّ اِبمسِم َيااًن بعد َما أماتنا وََكاَن يَ قحول )اللَّهح َمد هلل الَِّذي َأحم َقَظ قَاَل )اْلم تَ ي م ذا اسم

 َوِإلَيمِه النشور(
وََكاَن صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِإذا تكلم َبني َكاَلمه َحىتَّ حيفظه من جلس ِإلَيمِه َويحِعيد المَكِلَمة َثاَلاًث 

ِصريلتعقل َعنهح وخيزن ِلَسانه اَل يَتَكلَّم ِف غري َحاَجة وَ   يَتَكلَّم جبوامع المَكلم فضل اَل فضول َواَل تَ قم
وََكاَن يَتَمثَّل ببيَت من الّشعمر ويتمثل بقوله وَيتيك ابألخبار من مل تَزود َوِبغري َذِلك صلى هللا َعَليمِه 

 َوسلم
ء متعجب َحىتَّ تبدوا  وََكاَن صلى هللا َعَليمِه َوسلم جّل ضحكه التبسم َورحِبَا ضحك من َشيم



 نَ َواِجذه من غري قهقهة
 َوَما َعاَب صلى هللا َعَليمِه َوسلم َطَعاما قّط ِإن اشتهاه أكله َوِإن مل يشتهيه َتركه

 وََكاَن صلى هللا َعَليمِه َوسلم اَل 
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َها َواَل َيَمكح  َِديَّة ويكافئ َعَلي م ل اَلم ل متكأ َواَل على خوان َواَل ْيمَتنع من محَباح َيَمكح ل الصََّدَقة َواَل َيَمكح
ًزا مرققا َحىتَّ  ل خب م تفى ِبِه َومل َيَمكح ل َما وجد ِإن وجد ََترا أكله َوِإن وجد لَبَ ًنا اكم يتأنق ِف مأكل َيَمكح

ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم من  َرة رضى هللا َعنهح خرج َرسح َري م َماَت صلى هللا َعَليمِه َوسلم )قَاَل أَبحو هح
َيا وَ  ن م بع من خبز الّشعريالدُّ ن مَيا َومل يشم بع من خبز الّشعري( من الدُّ  مل يشم

ر والشهران اَل يحوقد ِف بَيت من بيوته اَنر  هم د صلى هللا َعَليمِه َوسلم الشَّ وََكاَن َيَمِت على آل ُمحَمَّ
جر َوقد َأََتهح هللا مَ  ر َوالمَماء وََكاَن يعصب على َبطمنه اْلم َفاتِيح َخَزاِئن اأَلرمض فَأىب وََكاَن قوهتم التَّمم

َها ِخَرة َعَلي م َتاَر اْلم  َأن يقبلَها َواخم
ًما  َها فَ يَ قحول أعندك غَذاء فَ َتقول اَل فَ يَ قحول ِإِّنِ َصائِم فََأََتَها يَ وم وََكاَن َيَمِت َعاِئَشة َرِضي هللا َعن م

ول هللا أهدي لنا َهِديَّة قَاَل َوَما ِهَي قَا َلت حيس قَاَل أما ِإِّنِ َأصَبحت َصائِما قَاَلت فَ َقاَلت اَي َرسح
 مثَّ 
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َجاج َوْلم  ّل( َوأكل ْلم الدَّ بز ابْلل َوقَاَل )نعم االدام اْلم أكل َوأكل صلى هللا َعَليمِه َوسلم اْلم
 اْلباري

م ْل رَاع من الشاه َوقَاَل )ِإن أطيب اللَّحم ر( َوقَاَل )كلوا وََكاَن حيب الداب وَيكله َوي حعمِجبهح الذِّ م الّظهم
ل  الزَّيمت وادهنوا ِبِه فَِإنَّهح من َشَجَرة مباركة( وََكاَن يحعجبهح الثفل يَ عميِن َما بَِقي من الطََّعام وََكاَن َيَمكح

سن َوابمن  ِبصابعه الثَّاَلث ويلعقهن َوَعن سلمى َزومَجة أيب رَافع َأن اْلم
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ول هللا صلى هللا َعَليمِه  َعبَّاس َوابمن َجعمَفر وأتوها فَ َقالحوا ََلَا اصنعي لنا َطَعاما ِمَّا َكاَن يعجب َرسح
م قَاَل بَلى اصنعيه لنا قَاَل فَ َقاَمتم فطبخت  َوسلم َوحيسن أكله فَ َقاَلت اَي بين اَل تشتهيه الميَ وم



ابل وقربته ِإلَيمِهم َوقَاَلت َشِعريًا َوَجَعلته ِف خضر وصبت َعَليمِه َشيمئا من زَيمت ودقت الفلفل والتو 
ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم َوحيسن أكله  َهَذا ِمَّا َكاَن يعجب َرسح

ِر َوقَاَل )َهَذا َأَدم َهَذا( َوأكل صلى هللا َعَليمِه َوسلم  َوأكل صلى هللا َعَليمِه َوسلم خبز الّشعري اِبلتَّمم
يخ ابلرطب والقثاء ابلرطب َوالتَّمم   ر ابلزبدالمِبطِّ

ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم يشرب قَاِعدا َورحِبَا شرب قَائِما  َلمَواء َوالمَعَسل وََكاَن َرسح وََكاَن حيب اْلم
ويتنفس َثاَلاًث َوِإذا فضل ِمنمهح فضَلة َوَأرَاَد َأن يسقيها َبَدَأ ِبن َعن َْيِينه َوشرب صلى هللا َعَليمِه 

مَّ اَبرك لنا ِفيِه وزدان ِمنمهح( َوقَاَل صلى هللا َعَليمِه  َوسلم لَبَ ًنا َوقَاَل )من أطمعمهح هللا لَبَ ًنا فَ لميقل اللَّهح
زئ َمَكان الطََّعام َوالشَراب ِبَغريم اللَّنب(  َوسلم )لَيمَس جيح
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َما وجده وََكاَن صلى هللا َعَليمِه َوسلم يلبس الصُّوف وينتعل املخصوف َواَل يتأنق ِف ملبس يلبس 
بَّة صوف وََكاَن يلبس السبتية َويتَ َوضَّأ ِفيَها  مّرة مشلة َومرَّة برد صربَة َومرَّة جح

ربَة  وََكاَن لنعليه قباالن َوأول من عقد عقدا َواِحًدا عحثمَمان َرِضي هللا َعنهح وََكاَن أحب اللَباس ِإلَيمِه اْلم
 اَن أحب الثَِّياب ِإلَيمِه المَقِميصَوِهي من برود الميمن ِفيَها ْحَرة َوبَ َياض وَكَ 

َمد َكَما ألبستنيه  مَّ َلك اْلم وََكاَن ِإذا استجد ثواب مَسَّاهح ابمسه ِعَماَمة َأو َقِميًصا َاوم رَِداء يَ قحول )اللَّهح
 َأسأَلك َخريه َوخري َما صنع َلهح َوَأعحوذ بك من َشره َومن َشّر َما صنع َلهح(
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ضر وََكاَنت َقِميصه مشدودة األزار وََكاَن يلبس كَساء الصُّوف َوحده  وََكاَن يحعجبهح  الثَِّياب اْلم
 فَيَصلي ِفيِه َورحِبَا لبس األزار المَواِحد لَيمَس َعَليمِه َغريه يعمقد َطرفَ يمِه َبني َكتفيِه فَيَصلي ِفيهِ 

ائم دوهنَا ويلبس القالنس وََكاَن يلبس القالنس ََتت العمائم ويلبسها دون العمائم ويلبس العم
َذات اْلذان ِف اْلرب َورحِبَا نزع قلنسوته َوجعلَها سرتا َبني يََديمِه َوصلى هبَا َورحِبَا َمشى ِباَل قلنسوة 

 َواَل ِعَماَمة َواَل رَِداء رَاِجال يعود املرضى َكَذِلك ِف أقمَصى المَمِديَنة
ول هللا وََكاَن يعتم ويسدل طرِف عَماَمته َبني َكتف يِه َوَعن َعلّي َرِضي هللا َعنهح أَنه قَاَل عممين َرسح

سلمني  صلى هللا َعَليمِه َوسلم بعمامته وسدل طرفها على َمنمِكِب َوقَاَل ِإن المِعَماَمة حاجز َبني الممح

(1/99) 



 

َر ويعتم وََكاَن يلبس َخاَتً  َْحم َعة برده األم م اْلمحمح رِكني وََكاَن يلبس يَ وم شم ا من فضَّة فصه ِمنمهح نقشه َوالممح
َيمَسر َوجيمَعل فصه ِمَّا يَِلي اَبِطن َكفه ن َورحِبَا لبسه ِف األم َْيم ول هللا ِف ِخنمصره األم د َرسح  ُمحَمَّ

وََكاَن صلى هللا َعَليمِه َوسلم حيب الطّيب َويكرهح الّريح الكريهة وََكاَن يَ قحول )ِإن هللا جعل لذِت ِف 
عل ق حرَّة َعيمين ِف الصَّاَلة( وََكاَن يتطيب ابلغالية واملسك َحىتَّ يرى وبيصه ِف مفارقه النَِّساء َوج

َلة الممظملَمة ِبطيب ِرحيه  ويتبخر اِبلمعوِد ويطرح َمَعه الكافور وََكاَن يعرف ِف اللَّي م
َلة َثاَلاًث ِف كل ع  نيوََكاَن صلى هللا َعَليمِه َوسلم يكتحل ابألَثد ِف كل لَي م

َو َصائِم  َورحِبَا اكتحل َثاَلاًث ِف المَيمني واثنتني ِف المَيَسار َورحِبَا اكتحل َوهح
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م ابألَثد فَِإنَّهح جيلو المَبَصر وينبت الّشعمر( وََكاَن يكثر دهن  وََكاَن يَ قحول صلى هللا َعَليمِه َوسلم )َعَليمكح
له وََكاَن ينظر رَأسه وْليته وََكاَن يرتجل غبا وََكاَن حي وره َوِف َشأمنه كح ن ِف ترجله وتنعله َوطهح َيمُّ ب الت َّ

َها َوسوى ْليته  ِف الممرمآة َورحِبَا نظر ِف املَاء ِف ركوة ِف حجَرة َعاِئَشة َرِضي هللا َعن م
 آالته ِف َسَفره

 
واملقراض والسواك واْليوط  وََكاَنت اَل ت حَفارِقهح قاروه الّدهن ِف َسَفره واملكحلة واملرآة واملشط

واإلبرة فيخيط ثَِيابه وخيصف نَعله وََكاَن يستاك ابألراك وََكاَن ِإذا قَاَم من الّنوم يشوص فَاه 
َلة َثاَلث َمرَّات قبل الّنوم َوبعده َوعند المقيام لورده َوعند اْلمحرحوج لَصاَلة الصُّبمح َواِك ِف اللَّي م  اِبلسِّ

َدىوََكاَن صلى هللا َعلَ   يمِه َوسلم حيتجم لسبع عشَرة وتسع عشَرة َوِإحم
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رين  َوعشم
 مزاحه

 
ًما على أم سليم َوقد َماَت نغر ابمنَها  وََكاَن صلى هللا َعَليمِه َوسلم ْيزح َواَل يَ قحول ِإالَّ َحًقا َفدخل يَ وم

ول هللا اْحلين على من أيب َطلمَحة فَ َقاَل لَهح اَي َأاَب عحَمريم َما فعل النغري وجاءته ا َرأَته فَ َقاَلت اَي َرسح مم



مجل فَ َقاَل أْحلك على ولد النَّاقة قَاَلت اَل يطيقين قَاَل اَل أْحلك ِإالَّ على ولد النَّاقة قَاَلت اَل 
َرَأة فَ َقاَلت مل ِإالَّ ولد النَّاقة وجاءته امم  يطيقين فَ َقاَل ََلَا النَّاس َوهل اْلم
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ول  نَ يمِه بَ َياض فَ َرَجعت اَي َرسح عحوك فَ َقاَل َلَعلَّ َزوجك الَِّذي ِف َعي م َو َيدم هللا ِإن َزوجي َمرِيض َوهح
ول هللا صلى هللا  ربِن َرسح المَمرمَأة ِإََل َزوجَها َوفتحت عني َزوجَها لتنظر ِإلَيمِه فَ َقاَل َمالك قَاَلت َأخم

نَ يمِه بَ َياضَعَليمِه َوسلم َأن ِف عني َزوجك بَ َياًضا فَ قَ   اَل َوحيك فَ َهل أحد ِإالَّ َوِف َعي م
نَّة اَل يدخلَها  نَّة قَاَل اَي أم فاَلن ِإن اْلم ول هللا ادمع هللا َأن يدخلين اْلم َرى فَ َقاَلت اَي َرسح وجاءته أحخم

ربحوَها َأهنََّ  وز فَ َولَّتم المَمرمَأة َوِهي تبمكي فَ َقاَل صلى هللا َعَليمِه َوسلم َأخم نَّة َوِهي َعجح ا اَل تدخل اْلم
َرااًب{ نَّ إنمَشاء فجعلناهن أَبمَكارًا عراب أَت م وز ِإن هللا تَ َعاََل يَ قحول }ِإانَّ أَنمَشأماَنهح  َعجح

ا كثر ْلمي سابقته  َها سابقته صلى هللا َعَليمِه َوسلم فسبقته فَ َلمَّ َوقَاَلت َعاِئَشة َرِضي هللا َعن م
 في َوقَاَل َهِذه بِِتلمكَ َفَسبَ َقيِن مثَّ ضرب على َكتِ 

وق من َورَاء ظهر رجل إمسه زَاِهر وََكاَن صلى هللا َعَليمِه َوسلم  َوَجاء صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِإََل السُّ
ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم َحىتَّ قَاَل من  نَ يمِه َوَما َكاَن يعرف أَنه َرسح بهح َفوضع َيَديمِه على َعي م حيِح

رَتِي  ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم َويَ قحول ِإذا جتدِن كاسدا اَي َيشم الَعبمد َفجعل ْيسح َظهره بَرسح
ول هللا فَ َقاَل صلى هللا َعَليمِه َوسلم َوَلِكنَّك ِعنمد رَبك لست بكاسد  َرسح

(1/103) 

 

ة فَتقدم صلى  كَّ ًنا َمَع َصِبيه ِف السِّ َسي م م َورَأى صلى هللا َعَليمِه َوسلم حح هللا َعَليمِه َوسلم َأَمام المَقوم
ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم يضاحكه َحىتَّ  َنا َوَرسح َنا َوَها هح وطفق اْلمحَسنيم َرِضي هللا َعنهح يفر َها هح

َرى َفوق رَأسه حخم َدى َيَديمِه ََتت ذقنه َواألم  َأخذه َفجعل ِإحم
خل على َعائِ  َها واْلواري يلعنب ِعنمدَها فَِإذا رأينه وََكاَن صلى هللا َعَليمِه َوسلم يدم َشة َرِضي هللا َعن م

َها  تفرقن فيسرهبن ِإلَي م
َليمَمان بن َداوحد َفَضِحك َوطلب المَباب  ًما َوِهي تلعب َما َهِذه اَي َعاِئَشة فَ َقاَلت حيل سح َوقَاَل ََلَا يَ وم

ول هللا ادمع هللا يغمفر يل َما فابتدرته واعتنقته فَ َقاَل َمالك اَي ْحرياء فَ َقاَلت ِِبيب أَ  نمت َوأمي اَي َرسح
مَّ اغمِفر لَعاِئَشة بنت  تقدم من َذنِب َوَما َتََّخر قَاَلت َفرفع َيَديمِه َحىتَّ رَأَيمت بَ َياض إبطَيمِه َوقَاَل اللَّهح

 اأيب بكر مغمفَرة ظَاِهَرة وابطنة اَل تغادر َذنبا َواَل تكسب بعمدَها َخِطيَئة َواَل ِإَثمً 
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َقِّ فَ َقاَل )أما َوالَِّذي  َوقَاَل صلى هللا َعَليمِه َوسلم أفرحت اَي َعاِئَشة فَ َقاَلت َأي َوالَِّذي بَعثك اِبْلم
م  هح َهار ِفيَمن مضى ِمن م َا لصالِت ألمَت ِف اللَّيمل َوالن َّ َقِّ َما خصصتك هبَا من َبني أمَِت َوِإهنَّ بَ َعَثيِن اِبْلم

عحو ََلحم َوالمَماَلِئَكة يحؤمنحوَن على دعائي( صلى هللا َومن بَقِ  م المِقَياَمة َوَأان َأدم َو آتن ِإََل يَ وم ي َومن هح
 َعَليمِه َوسلم

َوَّلني واْلخرين رمسلني َوَأََتهح هللا علم األم  وََكاَن صلى هللا َعَليمِه َوسلم َخامت النَِّبيني َوسيد الممح
َِعنَي َصاَلة دائمة ِإََل اَل حيحمصى مناقبه أحد من الم  َعاملني صلى هللا َعَليمِه َوسلم وَعلى آله َوَصحبه َأمجم

مني العاصمى َرَْحه هللا آمني م الّدين َوأنمشد األم  يَ وم
 )اَي جاعال سَنن النَِّب شعاره وداثره ... (

 )متمسكا حَبديثه متتبعا أخباره ... (
ذ هبَا متومسا آاثره  رِيَعة خح  ... ()سَنن الشَّ

 )وََكَذا الطَّرِيَقة فاقتبس ِف سلبها أنواره ... (
َو قدوة َلك فَاختذ ِف السنتني شعاره ... (  )هح
 )قد َكاَن يقري َضيفه كرما وحيفظ َجاره ... (

ِكني يحؤثر قربه وجواره ... (  )وجيالس المِمسم
 )المفقر َكاَن رَِداَءهح واْلوع َكاَن شعاره ... (

تَ بمِشًرا زواره ... ()يلقى بعزه َضاحِ   كا محسم
 )يبسط الّرَِداء َكَراَمة لكرَي قوم زَارَهح ... (

 )َما َكاَن ُمتاال َواَل مرحا جير إزَاره ... (
 )وََكاَن يركب الرديف من اْلضوع ِْحَاره ... (

َو َوَصاَلة ليله وهناره ... (  )ِف مهنه هح
 )فرتاه حيلب َشاة منزله ويوقد انره ... (

ف مهاجريه ومكرما أنصاره ... ()مازا  ل َكهم
 )برا حملسنهم مقيال للمسيء عثاره ... (

 )يهب الَِّذي َتوى َيَداهح لطَالب إيثاره ... (
َداره ... ( َيا الدنية ربه ِمقم ن م  )زكى َعن الدُّ
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َله صاَلته أبدا َعَليمِه نثاره ... (  )جعل اإلمِ
اَلق َما َكاَن  َخم َتارَهح ... ()فاخرت من األم ول اخم  الرَّسح

َِعنيَ  َنمِبَياء وآَلم َأمجم يع األم  )لتعد سنيا وتوشك َأن تبوء َداره ... ( صلى هللا َعَليمِه وَعلى آله وَعلى مجَِ
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ل التَّاِسع ِف معجزاته صلى هللا َعَليمِه َوسلم  المَفصم
 

َو أعظمها أعجزت الفصحاء معار  َها المقحرمآن َوهح ضته َوقصرت البلغاء َعن مشاكلته َفاَل َيمتوَن َفِمن م
وَن بصدقه ملا سئلوا َأن َيَمتحوا بِعشر سور َأو  لمِحدح ِبثِلِه َوَلو َكاَن بَعضهم لَبعض ظهريا وأيقن الممح

ورَة َأو ِِبيَة من مثله  ِبسح
َها َحِديث سلَمان َرِضي هللا َعنهح َوَقول المَعامل الَِّذي َكاَن َيَمِت  َقّدس ِف كل َعام مّرة َلهح َوِمن م بَيت الممح

ن توافقه َوِفيه َثاَلث خالل  اَل أعلم ِف اأَلرمض أعلم من يَِتيم أخرج من َأرض هتَاَمة َأن تَ نمطَِلق اْلم
هنَا ل ة مثل المبَ يمَضة َلوم وَّ ب ح ن َخامت الن ُّ َْيم ل الصََّدَقة َوعند غضروف كتفه األم َِديَّة َواَل َيَمكح ل اَلم ون َيَمكح

 جلده فَانمَطلق فَ َوَجَدهح صلى هللا َعَليمِه َوسلم َووجد العالمات
َزم  يمطَان من قلبه مثَّ غسله ِبَاء زَمم َراج المعلَقة الََِّت ِهَي َحّظ الشَّ َها شرح َصدره ملا عرج بِِه َوِإخم َوِمن م

 وإعادته َوقد تقدم ذكره
َقّدس َوَما ِفيِه  َها أخباره َعن بَيت الممح ة ِحني ترددوا ِف َوِمن م َو ِبَكَّ  َوهح
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َقدّ   س فكشف هللا َلهح َعنهح فوصفه ََلحمعروجه وسألوه َأن يصف ََلحم بَيت الممح
ِ ِحني َسأَلته ق حَريمش آيَة َوأنزل ذكر َذِلك ِف المقحرمآن َها انمِشَقاق المَقَمر فلَقَتنيم  َوِمن م

جر بعد َما تعاقدوا على قَتله َفخرج صلى هللا َعَليمِه َوسلم  وا ِف اْلم َها َأن المَمأل من ق حَريمش َجَلسح َوِمن م
م رجل َوَأقمبل صلى هللا َعَليمِه فخفضوا أَبمَصا هح ورهمم َومل يقم َلهح ِمن م رهم َوَسَقطت أذقاهنم ِف صحدح

وه مثَّ حصبهم َفَما أَصاب  َوسلم َحىتَّ قَاَم على رؤوسهم فَقبض قَ بمَضة من ت حَراب َوقَاَل َشاَهت الموحجح
م بدر َصى َحَصاة ِإالَّ قتل يَ وم م من َذِلك اْلَم هح  رجال ِمن م

هَ  مم هللا تَ َعاََل َوقَاَل بَعضهم مل يبمق منا أحد َوِمن م م حنني بقبضة من ت حَراب فَ َهَزَمهح م يَ وم ا أَنه رمى المَقوم



َتأَلت عينه ت حَرااب َوِفيه نزل }َوَما رميت ِإذم رميت َوَلِكن هللا رمى{  ِإالَّ امم
م ِف طلبه َفعمى َعَليمِهم أَثَ  َها آيَة المَغار ِإذم خرج المَقوم َو نصب َأعينهم َوبعث َوِمن م ره وصدوا َعنهح َوهح

 هللا عنكبوَت فَنسَجتم َعَليمهِ 
ل َفدرت َوشرب أَبحو بكر َرِضي هللا َعنهح  َها المَفحم َها أَنه مسح على ضرع عَناق مل ينز َعَلي م  َوِمن م

َها أَنه مسح على ضرع َشاة أم معبد َوِهي َحاِئل قد أجهدها اَلزال  َوِمن م
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 وَتفل ضرمعَهاَفدرت 
اَلم َأو ِِبيب جهل بن ِهَشام  سم طاب َرِضي هللا َعنهح يعز هللا بِِه اإلمِ َها َدعوته لعمر بن اْلم َوِمن م

 فاستجيب ِف عمر
ر َوالمربد فاذهبهما هللا َعنهح  َها َدعوته لَعلي بن أيب طَالب َرِضي هللا َعنهح َأن يذهب هللا َعنهح اْلم  َوِمن م

َها أَنه َدعَ  َو يشكو وجعا َفلم يشكه بعدَوِمن م  ا َلهح َوهح
َو أرمد فربأ من َساَعته َومل يرمد بعد َذِلك نَ يمِه َوهح َها أَنه تفل ِف َعي م  َوِمن م

َها َأن رجل أَنمَصاِري أحِصيَبت فمسحها فربأت من ساعتها  َوِمن م
م َها َأن َسلَمة َأَصابَته َضرمبَة يَ وم  َوِمن م
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اَعة َخيمرَب فنفث ِفيَها  َثاَلث نفاث قَاَل َفَما اشتكيتها َحىتَّ السَّ
َها َدعوته لعبد هللا بن َعبَّاس َرِضي هللا َعنهح َأن يفقهه ِف الّدين ويعلمه التَّأمِويل َفَكاَن يدعى  َوِمن م

ر لسعة علمه  المَبحم
َها َدعوته ْلمل َجابر بن عبد هللا َرِضي هللا َعنهح َفَصاَر َسابًِقا بعد  بحوقاَوِمن م  َأن َكاَن َمسم

قا  َها َأن هللا تَبارك َوتَ َعاََل اَبرك ِف ََثَر َجابر َحىتَّ قضى ِمنمهح دين أَبِيه َوفضل ِمنمهح َثاَلثَة عشر وسم َوِمن م
ر ِبَا َعَليمِه فَأََبوا وا التَّمم ذح  وََكاَن َسَأَل غحَرَمائه َأن َيَمخح

َها َدعوته ألنس َرِضي هللا َعنهح بطول َرة املَال َوالمولد َوَأن ي حَبارك َلهح فيهَما فولد لَهح  َوِمن م المعحمر وََكث م
ِ وعاش ماَئة سنة َأو ََنموَها رحوَن ولدا لصلبه وََكاَن َنله حيمل ِف الّسنة مرََّتنيم  ماَئة َوِعشم
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َو على المِمنمرَب َفَدَعا ِإلَ  وط المَمَطر َوهح َها أَنه شكى ِإلَيمِه قححح َماء قزعة فثارت َسَحابَة َوِمن م يمِه َوَما ِف السَّ
َرى َحىتَّ شكوا ِإلَيمِه انمِقطَاع السبل َفَدَعا هللا  حخم َعة األم مثل الرتس مثَّ انتشرت ومطروا ِإََل اْلمحمح

 فارتفعت
َها َدعوته على عتَبة بن أيب ََلب َأن يحَسلط هللا َعَليمِه َكلمبا من كالبه َفقتله َأسد ابلز  رقاء من َوِمن م

ام  َأرض الشَّ
َها َدعوته على سراَقة ملا أتبعه ِحني َهاجر فارتطمت فرسه َوقد تقدم  َوِمن م

اَلم فَ َقاَل َهل من َشاهد على َما  سم َها َشَهاَدة الّشجر َلهح ابلرسالة ِحني عرض على َأعمَرايب اإلمِ َوِمن م
َجَرة َفدَ  َبلت ختد اأَلرمض َحىتَّ قَاَمت َبني َيَديمِه َتقول فَ َقاَل صلى هللا َعَليمِه َوسلم َهِذه الشَّ َعاَها فََأق م

 فاستشهدها َثاَلاًث َفَشِهدت أَنه َكَما قَاَل مثَّ رجعت ِإََل منبتها
َياء فَ َهل َلك َأن أداويك وََكاَن يداوي ويعاجل  َها َأن َأعمَرابًِيا من بين َعامر قَاَل َلهح ِإنَّك َتقول َأشم َوِمن م

ول هللا فَ َقاَل َلهح ا لنَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم َهل َلك َأن أريك آيَة َوِعنمده َنل َوَشجر َفَدَعا َرسح
جد َويرمَفع رَأسه َحىتَّ انمتهى ِإلَيمِه فَ َقاَم َبني َيَديمهِ  َو يسم َها فَأقبل ِإلَيمِه َوهح  صلى هللا َعَليمِه َوسلم عذقا ِمن م

ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم ارمجع ِإََل َمَكانك َفرجع ِإََل َمَكانَهح فَ َقاَل العامري َوهللا  مثَّ قَاَل َلهح َرسح
ء َتقوله أبدا  اَل أكذبك ِف َشيم

َها أَنه َأمر شجرتني فاجتمعتا مثَّ َأمرمَها فافرتقت  َوِمن م
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َها أَنه َأمر أنسا َرِضي هللا َعنهح َأن ينمَطلق ِإََل َنالت ِإََل جان بهن رجم من ِحَجارَة فَ يَ قحول ََلحنَّ َوِمن م
ول  م ِإََل بعض َحىتَّ تكن سرتا ليخرج َرسح ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم تلقفن بَ عمضكح يَ قحول َلِكن َرسح

َقِّ لَكَأِّنِ  هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم قَاَل أنس َفخرجت َفقلت ََلحنَّ الَِّذي َأمرِن ِبِه فوالذي بَعثه اِبْلم
ن كأهنن ََنمَلة َواِحَدة وََكَأِّنِ أنظر أ نظر ِإََل قفزهن بعروقهن وتراهبن َحىتَّ لصق بَعضهنَّ ِإََل بعض َفكح

لهنَّ جدارا  م وقفزه حجرا حجرا َحىتَّ لصق ابلنخالت َوعال بَعضهم على بعض َحىتَّ كن كح ِإََل الرَّجم
ول هللا صلى هللا َعَليمِه  َوملا قضى صلى هللا َعَليمِه َوسلم َحاجته قَاَل انمطلق َفقل ََلحنَّ َيمركن َرسح

 َوسلم تعدن ِإََل َما كننت َعَليمِه فَقلت ََلحنَّ فَ َعاد كل ِإََل َما َكاَن َعَليمهِ 
َقَظ ذكرت لَهح فَ َقاَل ِهَي  تَ ي م ا اسم َها أَنه اَنم َفَجاَءت َشَجَرة تشق اأَلرمض َحىتَّ قَاَمت َعَليمِه فَ َلمَّ َوِمن م

َتأمَذنت َرهبَا ِف َأن تسلم َعلّي فَأذن ََلَاَشَجرَ   ة اسم
جر َعَليمِه لَيايل بعث ِليم الّشجر َواْلم َها َتسم  َوِمن م



ذع الَِّذي َكاَن خيمطب َعَليمِه ِحني اختذ المِمنمرَب صلى هللا َعَليمِه َوسلم َها حنني اْلم  َوِمن م
َصى ِف َكفه مثَّ َوضعه ِف  ِبيح اْلَم َها َتسم  كف أيب بكر مثَّ عمر مثَّ عحثمَمان فسبح  َوِمن م

َحابه ِإلَيمِه صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِبيح َطَعام َدَعا َأصم َها َتسم  َوِمن م
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وَمة مح َا َمسم اة الََِّت مست ِبَِهنَّ رَاع من الشَّ َها تكليم الذِّ  َوِمن م
َها شكوى المَبِعري ِإلَيمِه إيذائه ِف المَعَمل َوقلة   المعلفَوِمن م

َية َوقعت ِف شبكة َفَسأَلته َأن يطلقَها لرتضع َأوماَلدَها مثَّ ترجع فأطلقها َوجلَس َحىتَّ  َها َأن ظَب م َوِمن م
ِجدا م َذِلك المموضع َمسم  رجعت َوَجاء َصاحبَها فشفع ِإلَيمِه َحىتَّ خال َسِبيلَها فَاختذ المَقوم

ِبل ملا عجز  َها انقياد الفحلني من اإلمِ َصاحبهَما َعن أخذمها َجاَء فربكا َبني َيَديمِه فخطمهما َوِمن م
 ودفعهما ِإلَيمهِ 

َها أَنه َأرَاَد َأن ينمَحر بدانت ِستا َأو سبعا فجعلهن يزدلفن ِإلَيمِه ِبيتهن يبمَدأ صلى هللا َعَليمِه  َوِمن م
 َوسلم

عمَمان ندرت َوَصاَرت ِف َيده َفرد َها َأن عني قَ َتاَدة بن الن ُّ َها صلى هللا َعَليمِه َوسلم وََكاَنت َوِمن م
نَ يمهِ   أحسن َعي م
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م مصرعه الَِّذي عينه هح ركني َفلم يعد أحد ِمن م شم م بدر ِبصارع الممح َباره يَ وم َها إخم  َوِمن م
م َفَكاَن َكَما هح ر َوِإن أم حَرام بنت ملمَحان ِمن م َها أَنه أخرب َأن طوائف من أمته يغزون ِف المَبحم  َوِمن م

 قَالَ 
له لعحثمَمان انه ستصيبه بلوى َشِديَدة َفَكاَنت َوقتل َها قَ وم  َوِمن م

َن بعد إثره َفَكاَنت ِف واَليَة محَعاِويَة م َسرَتَوم َنمَصار ِإنَّكح له لألم َها قَ وم  َوِمن م
له لِلمحسِن ِإن بين َهَذا سيد َوَلَعلَّ هللا َأن يصلح بِِه َبني فئتني من الممح  َها قَ وم سلمني عظمتني َوِمن م

 َفَكاَن َكَذِلك
َعاء الميمن َفَكاَن َكَذِلك َو ِبَصن م َلة قَتله َوهح اب لَي م َها أَنه أخرب بقتل المَعنِسي المكذَّ  َوِمن م
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َا رفعت ِإلَيمِه ِف مخار أسود على بغلة شهباء فَأخذت ِف  َزمِديَّة َأهنَّ َها أَنه أخرب َعن الشيماء األم َوِمن م
 بكر الّصديق ِف َجيش َخاِلد بن المَولِيد هِبَِذِه الّصفةزمن أيب 

له صلى هللا َعَليمِه َوسلم )زويت يل اأَلرمض مشارفها َوَمَغاِرهبَا وسيبلغ ملك أمَِت َما زوى  َها قَ وم َوِمن م
َها َكَما قَاَل صلى هللا َعَليمِه َوسلم فَبلغ ملكهم من أول الممشرق من ِباَلد الرّتمك إِ  ََل ِباَلد يل ِمن م

نحوب َواَل ِف الشَمال  الممغرب وحبر األندلس وبالد الرببر َومل يتسعوا ِف اْلم
له لِثَاِبت بن قيس )تعيش ْحيدا َوتقتل َشِهيدا( فَ َعاشَ  َها قَ وم  َوِمن م
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م المَيَماَمة  ْحيدا َوقتل يَ وم
َرَأة أيب ََلب ملا نزلت }تبت يدا أيب ََلب{ َها َأن امم َجاَءتمهح َوَمَعهح أَبحو بكر َرِضي هللا َعنهح فَ َقاَل  َوِمن م

َا لن تراِن(  ت قَاَل )ِإهنَّ َرَأة بذيئة وأخاف َأن تؤذيك فَ َلو قحمم َا امم للنَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِإهنَّ
ِدي محصدق َفَجاَءت فَ َقاَلت اَي َأاَب بكر ِإن َصاحبك هجاِن قَاَل َما يَ قحول الّشعمر قَاَلت أَنمت ِعنم 

َها جبناحه( ول هللا مل ترك قَاَل )اَل مل يزل ملك يسرتِن ِمن م  وانصرفت َفقلت اَي َرسح
َها َأن رجال ارمَتدَّ َوْلق ابملشركني فَبلغ النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم أَنه َماَت فَ َقاَل )ِإن األَرمض  َوِمن م

بحوًذا َفقلت َما َشأمن َهَذا اَل تقبله( قَاَل أَبحو َطلمَحة فَأتيت تِلمَك األَ  رمض الََِّت َماَت ِفيَها فَ َوَجدته َمن م
 فَ َقالحوا دفناه َفلم تقبله اأَلرمض

ل ِبشَماِلِه فَ َقاَل َلهح النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم كل بيمينك فَ َقاَل اَل  َها َأن رجال َكاَن َيَمكح َوِمن م
َتِطيع فَ َقاَل النَِّب صلى هللا َعلَ  َتَطعمت قَاَل َفَما رَفعَها بعد ِإََل ِفيهِ َأسم  يمِه َوسلم اَل اسم

ء َنام الََِّت ِف المَكعمَبة إبشارته صلى هللا َعَليمِه َوسلم دون َمسَها ِبَشيم َصم قحوط األم َها سح  َوِمن م
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ق وزهق المَباِطل }ِإن المَباِطل َكاَن زهوقا{ َو يَ قحول َجاَء اْلم  َوهح
َها أَ  ن َماِزن بن الغضوبة َكاَن يعبد صنما َفسمع َصوَت من الصََّنم يبشر بنبوته صلى هللا َعَليمِه َوِمن م

 َوسلم وحضه على اتَِّباعه وَعلى ترك عَباَدة الصََّنم
ربهح ِبرجِلهِ  يَة ِف َثاَلث لََيال محتَ َتاِبَعات يضم َها َأن َسواد بن قَارب َأََتهح رحؤم  َوِمن م
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 ربه ببعث النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم وحيرضه على اتَِّباعهويوقظه وخي
ئمب بنبوته صلى هللا َعَليمِه َوسلم َها َشَهاَدة الذِّ  َوِمن م

َها َشَهاَدة الضَّب أَيمضا بنبوته صلى هللا َعَليمِه َوسلم  َوِمن م
َها إطمَعام أهل اْلَنمَدق وهم ألف من َصاع شعري فشبعوا َوانمَصرفح   وا َوالطََّعام َأكثر ِمَّا َكانَ َوِمن م

م من َتر يسري َجاَءت ِبِه بنت بشري بن سعد ِإََل أَبِيَها وخاَلا عبد هللا بن َرَواَحة َها أَنه أطمعمهح  َوِمن م
ورهمم لقلَّة الزَّاد فَ َقاَل اَل  ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم استأذنوه ِف َنر ظحهح َحاب َرسح َها َأن َأصم َوِمن م

تحوِن ِبَا فضل من أزوادكم فبسطوا أنطاعا مثَّ صبواوَ   َلِكن ائ م
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َها َما فضل من َأزمَوادهم َفَدَعا ََلحم ِفيَها اِبلمربَكِة فََأَكلحوا َحىتَّ تضلعوا شبعا مثَّ كفتوا َما فضل  َعَلي م
َها ِف جرهبم  ِمن م

َرة َرِضي هللا َعنهح َأَتَ  َري م َها َأن َأاَب هح ول هللا ادمع هللا يل َوِمن م هح بتمرات قد صفهن ِف يَده فَ َقاَل اَي َرسح
خل يدك َواَل تنثره نثرا ذ َشيمئا فَأدم ت َأن ََتمخح  ِفيِهنَّ اِبلمربَكِة قَاَل َفَدَعا يل ِفيِهنَّ اِبلمربَكِة َوقَاَل ِإذا أردم

قا ر َكَذا وََكَذا وسم َرة فأخرجت من َذِلك التَّمم َري م نَّا نطعم ِمنمهح ونطعم وََكاَن  قَاَل أَبحو هح ِف َسِبيل هللا وَكح
َقطع مىن لَيايل عحثمَمان َرِضي هللا َعنهح   ِف حقوى َحىتَّ ان م

َرة َفجعلت أتطاول كي  َري م َها أهل الّصفة َوقَاَل أَبحو هح َها أَنه أََتى بقصعة من ثريد َفَدَعا َعَلي م َوِمن م
م َولَيمسَ  ول هللا صلى هللا  يدعوِن َحىتَّ قَاَم المَقوم ء يسري ِف نَ َواِحيَها َفَجمعه َرسح ِف المَقصَعة ِإالَّ َشيم

َمة فوضعها على َأَصاِبعه َوقَاَل يل كل ِبسم هللا فوالذي نَفِسي بَِيِدِه َما زلت  َعَليمِه َوسلم َفَصاَر لقم
َها َحىتَّ شبعت  آكل ِمن م

َها أَنه أروى أهل الّصفة من قدح لنب مثَّ ف َرة مثَّ النَِّب صلى هللا َوِمن م َري م ضلت ِمنمهح فضَلة شرهبَا أَبحو هح
 َعَليمِه َوسلم

َا َلهح أم سليم َدهتم َنة ثريدا َأهم َنب من َجفم َها أَنه أطمعم ِف بنائِِه ِبَزي م  َوِمن م
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 رفعتخلقا كثريا مثَّ رفعت َواَل يدرى َأي الطََّعام َكاَن ِفيَها َأكثر ِحني وضعت أم ِحني 
ر يقوم قوم  َوة ِإََل الّظهم م فتعاقبوها من غدم َها أَنه أََتى بقصعة من ثريد َفوضعت َبني َيدي المَقوم َوِمن م

 َوجيملس آَخرحونَ 
َراص شعري جعلَها أنس ََتت إبطه َحىتَّ  َها أَنه أطمعم ََثَاِننَي رجال ِف بَيت أيب طَلمَحة من َأق م َوِمن م

وَ َشِبعحوا وبقى الطََّعام َكمَ   ا هح
َها أَنه َأمر عمر َرِضي هللا َعنهح َأن يزود َأرمبَعِماَئة رَاكب من َتر فزودهم وبقى َكأَنَّهح مل ينقص ََتمَرة  َوِمن م

 َواِحَدة
ر َولَيمَس َمعنا َماء غري فضَلة  َها َعن َجابر بن عبد هللا َرِضي هللا َعنهح قَاَل حضرت َصاَلة المَعصم َوِمن م

خل يَده ِفيِه َوفرج َبني َأَصاِبعه َوقَاَل )َحّي َفَجَعلته ِف ِإانَ  ء وأتى هبَا النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم فَأدم
على الموضحوء َوالمربَكة من هللا( قَاَل فَ َلَقد رَأَيمت املَاء يتفجر من َبني َأَصاِبعه صلى هللا َعَليمِه َوسلم 

َو ألف َوَأرم   بَعِماَئةَوتَ َوضَّأ النَّاس َوَشرِبحوا َوهح
ول هللا صلى هللا َعَليمِه  م اْلمحَديمِبَية فهجش النَّاس ِإََل َرسح َها َعنهح قَاَل أَصاب النَّاس َعطش يَ وم َوِمن م

نَّا مخس عشَرة ماَئة  َوسلم َفوضع َيده ِف َماء قَِليل ِف ركوة فَ َرأَيمت املَاء مثل المعحيحون وَكح
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َها أَنه أحوتى بقدح  َرمَبع َوِمن م ِفيِه َماء َفوضع َأَصاِبعه ِف المقدح َفَما وسع َأَصاِبعه كلَها َفوضع َهؤحاَلِء األم
َِعنَي وهم من الّسبمعني ِإََل الثََّماِننيَ   َوقَاَل هلموا فَ َتوضئحوا َأمجم

َها أَنه أََتى ِبَقعمبن ِفيِه َماء يسري َفوضع َكفه على المَقعمب َفجعل املَاء يَ نمبع م ن َبني َأَصاِبعه َحىتَّ َوِمن م
م وهم زهاء َثاَلَثِائَة  تَ َوضَّأ المَقوم

ء َها َشيم م من مزاديتها وملؤا ظروفهم َومل ينقص ِمن م َها َقِضيَّة َذات املزادتني َوشرب المَقوم  َوِمن م
م عطاش فشكوا ِإلَيم  وى َواِحًدا َوالمَقوم َوة تَ بحوك على َماء اَل يرم َها أَنه ورد ِف َغزم ما من  َوِمن م ِه فَأخذ َسهم

م وََكانحوا َثاَلِثنَي ألفا  ِكَنانَته َوأمر من غرزه ِفيِه ففار املَاء وارتوى المَقوم
َها َأن قوما شكوا ِإلَيمِه ملوحة ِف َمائِِهمم َوِإهنَّحم ِف جهد من الظمأ لَذِلك ولقلته فَجاء ِإلَيمِهم ِف  َوِمن م

َحابه َحىتَّ وقف على بئرهم   فتفل ِفيَها َوانمَصرف فتفجرت اِبلمَماِء العذب الممِعنينفر من َأصم
َرة بوسع طاقته  َها َأن َأاَب جهل طلب غرَّة النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم فوافاه َساِجدا فَأخذ َصخم َوِمن م

 وقوته َوَأقمبل هبَا َحىتَّ َأرَاَد َأن يَطمَرحَها َعَليمِه ألزقها هللا بكفه وحيل بَينه َوبَينه
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َو يسري لَيماًل على رَاِحَلته بواد  َنَما هح َوة الطَّاِئف فَ بَ ي م َها أَنه َكاَن صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِف َغزم َوِمن م
 ِ َفنيم رَة َلهح ِنصم دم َو ِف َوسن الّنوم فانفجرت السِّ رَة ِف َسواد اللَّيمل َوهح ِبقرب الطَّاِئف ِإذا غشى ِسدم

 بقيت منفرجة على حالتهاَفمر َبني نصفيها وَ 
تَ َوى شعره وبرأ داؤه َفسمع أهل  َرَأة أَتَ تمهح بصِب ََلَا ِفيِه عاهة َفمسح على رَأسه فَاسم َها َأن امم َوِمن م

َرَأة بصِب ََلَا ِإََل محَسيملَمة َفمسح على رَأسه فتصلع شعره وبقى الصلع ِف  المَيَماَمة بذلك فَأََتت امم
له  َنسم

َها َأن سي ول هللا انمَكَسَر َسيفي فَأخذ صلى َوِمن م م بدر فَ َقاَل اَي َرسح صن انمَكَسَر يَ وم ف عكاشة بن ُمح
ه َوقَاَل هزه فهزه َفَصاَر َسيمفا فَتقدم وجالد بِِه المكفَّار  هللا َعَليمِه َوسلم جذال من حطب َوَأعمطَاهح ِإايَّ

 وََكاَن مل يزل بعد َذِلك َمَعه
َها كتاب َحاِطب بن أ َرَأةَوِمن م ة َكاَن قد بَعثه َمَع امم  يب بلتعة ِإََل أهل َمكَّ
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َما فأدركاها  هح ِإلَيمِهم فاطلعه هللا تَ َعاََل َعَليمِه فَبعث َعلّي بن أيب طَالب َوالزَُّبريم َرِضي هللا َعن م
 فاستخرجاه من ق حرحوهنَا

َها أَنه صلى هللا َعَليمِه َوسلم َكاَن ربَعة من المَقوم   م ِإذا َمشى َمَع الطَوال طاَلمَوِمن م
َها أَنه صلى هللا َعَليمِه َوسلم ملا سم َلهح الطََّعام َماَت الَِّذي أكله َمَعه وعاش صلى هللا َعَليمِه  َوِمن م

 َوسلم بعده َأربع ِسِنني
رهبَا ِبَسيم  َها َأن رجال َكاَن ِف عسكره اَل يدع َشاذَّة َواَل فادة ِإالَّ اتبعها يضم َحابه َما َوِمن م ِفِه فَ َقاَل َأصم

َما أجزء فاَلن فَ َقاَل صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِإنَّه من أهل النَّار فَقتل نَفسه م َأَحدكح  أجزء منا الميَ وم
َها أَنه عرضت ِف اْلَنمَدق كدية ملا حفروه فَأخذ الممعول فضرهبا َفَصاَرت كثيبا أهيل  َوِمن م

َها َأن قَاتل َأاَب رَافع َتَ  جاز ملا سقط من علو انمَكَسرت رجله فمسحه صلى هللا َوِمن م جر أهل اْلم
 َعَليمِه َوسلم َفَكأَنَّهح مل يشكها قطّ 

َوله صلى هللا َعَليمِه َوسلم من املعجزات الظَّاِهَرة والرباهني الباهرة َما ِهَي َأكثر من َأن َتصى َوهللا 
 أعلم صلى هللا َعَليمِه َوسلم َوشرف وكرم
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ل المَعاِشر ِف ذكر َأزَواجه صلى هللا َعَليمِه َوسلم  المَفصم
 

أول من تزوج َخِدجَية بنت خويلد بن َأسد بن عبد المعحزَّى بن قصي بن كالب َوبقيت ِعنمده َحىتَّ 
ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم رجاَلِن َأو  َلَما َوِهي بَعثه هللا تَ َعاََل فآمنت ِبِه وََكاَن قد تَزوجَها قبل َرسح

َها  َها فخلف َعَلي م رو بن َُممزحوم َفولدت لَهح َجارِيَة مثَّ هلك َعن م بكر َعتيق بن عايذ بن عبد هللا بن َعمم
َها  أَبحو َهالة النباش بن زحرَارَة َوقيل ِهنمد بنت زحرَارَة التَِّميِمي َفولدت َلهح ابمنا وبنتا مثَّ هلك َعن م

ول هللا صلى هللا تَ َقّدم َومل يتَ َزوَّج صلى هللا فَ تَ َزوجَها َرسح  َعَليمِه َوسلم َوَماَتتم ِعنمده ِف التَّارِيخ الممح
ول هللا صلى هللا َعَليمِه  َها قَاَلت َكاَن َرسح َها َحىتَّ َماَتت َوَعن َعاِئَشة َرِضي هللا َعن م َعَليمِه َوسلم َعَلي م

م فاحتملتين َوسلم ِإذا أذكر َخِدجَية مل يكن يسأم من ثَ َناء َعَلي م  َها واستغفار ََلَا َفذكرَها َذات يَ وم
ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم  المغريَة َفقلت لقد عوضك هللا من َكِبريَة السن قَاَلت فَ َرأَيمت َرسح

ولك مل أعد أذكرها ِبسوء  مَّ أذهب غضب َرسح غضب َغضبا َشِديدا َوَسَقطت ِف جلدي َوقلت اللَّهح
ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم َما لِقيت قَاَل )َكيَف قلت َوهللا لقد َما بقيت قَاَل فَ لَ  ا رأى َرسح مَّ

َها المَوَلد  آَمنت يب ِإذم كفر يب النَّاس وآوتين ِإذم رفضين النَّاس وصدقتين ِإذم َكذَبيِن النَّاس َورزقت ِمن م
 من أسلم من النَِّساء َخِدجَية بنت َحيمثح حرمتموه قَاَلت فعذر َورَاح على هبَا شهرا وروى أَنه أول
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َدة بنت زَمَعة بن  خويلد َوقد تقدم ذكر َذِلك مثَّ تزوج صلى هللا َعَليمِه َوسلم بعد َوفَاة َخِدجَية َسوم
َرة  جم ة قبل اَلِم قيس بن عبد مشس بن عبد ود بن نضر بن َمالك بن حسل بن َعامر بن لَؤي ِبَكَّ

َلة ِعنم  ول هللا صلى هللا َعَليمِه وََكاَنت قب م رو وََكربت ِعنمد َرسح َهيمل بن َعمم رو أخي سح َران بن َعمم كم د السَّ
َا  َها َوقَاَلت اَل رَغمَبة يل ِف الّرَِجال َوِإمنَّ َوسلم فََأرَاَد َطالقَها َفوهبت نوبتها من َعاِئَشة َرِضي هللا َعن م

سكَها َوَصا شر ِف َأزَواجك فَأَمم  َر يقسم ِنَساَءهح دوهنَا ونوبتها لَعاِئَشةأحرِيد َأن أحم
رو بن َكعمب  0َوتَزوج َعاِئَشة بنت أيب بكر الّصديق عبد هللا بن أيب  قحَحافَة عحثمَمان بن َعامر بن َعمم

ِ َوقيل بَِثاَلث  َرة ِبسنَتنيم جم ة قبل اَلِم يمِمّي ِِبَكَّ بن سعد بن تيم بن مّرة بن َكعمب بن لَؤي بن َغالب الت َّ
َعة أشهر من وَ  ِهي ابمنة ِسّت ِسِنني َوقيل سبع َوبىن هبَا اِبلمَمِديَنِة َوِهي بنت تسع على رَأس َسب م

َها َوِهي بنت ََثَاِن عشَرة سنة َوتوفيت اِبلمَمِديَنِة سنة ََثَان  َرة َوقيل ََثَانَِية عشر عشرا َوَمات َعن م جم اَلِم
َرةَومخسني َوقيل سنة سبع َومخسني ودفنت اِبلَبقِ  َري م َها أَبحو هح  يِع َوصلى َعَلي م
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َا أسقطت من النَِّب صلى  َومل يتَ َزوَّج صلى هللا َعَليمِه َوسلم بكرا َغريَها وكنيتها أم عبد هللا وروى َأهنَّ
 هللا َعَليمِه َوسلم سقطا َومل يثبت

طاب بن نَفيم  َصة بنت عمر بن اْلم ل بن عبد المعحزَّى بن َراَبح بن َوتَزوج صلى هللا َعَليمِه َوسلم َحفم
نَ يمس بن حذافة  عبد هللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن َكعمب بن لوى وََكاَنت قبله ََتت خح

ِرايًّ توىف اِبلمَمِديَنِة وروى َأن النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم َطلقَها فََأََتهح  ِمي وََكاَن صحابيا َبدم هم السَّ
اَل  ِيل َعَليمِه السَّ َا قَ وَّاَمة َصوَّاَمة وروى أَنه ملا بلغ ِجربم َصة فَِإهنَّ م فَ َقاَل ِإن هللا َيَممحرك َأن تراجع َحفم

ِيل من المَغد  َنته بعد َهَذا فَنزل ِجربم َاب َوقَاَل َما يعبأ هللا بعمر َواب م عمر َطالقَها حثى على رَأسه الرتُّ
َصة َرِضي َوقَاَل للنَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِإن هللا  َة لعمر َوتوفيت َحفم َصة َرْحم َيَممحرك َأن تراجع َحفم

َها ِف شعمَبان سنة مخس َوَأرمبَعني َعام فتحت إفريقية ِف خاَلَفة محَعاِويَة َوِهي ابمنة سبعني سنة  هللا َعن م
َدى َوَأرمبَعني  َوقيل سنة ِإحم

ر بن َحرم  َيان َصخم فم  ب بن أحميَّة بن عبد مشسَوتَزوج أم َحِبيَبة رَمَلة بنت أيب سح
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ََبَشة فَ تَ َنصََّر هبَا  ابمن عبد مَناف وََكاَنت قبله ََتت عبيد هللا بن جحش َوَهاَجرت َمَعه ِإََل َأرض اْلم
دقَها َعنهح النََّجاِشّي  ََبَشِة َوأصم اَلم َوتَ َزوجَها صلى هللا َعَليمِه َوسلم َوِهي اِبْلم سم َأرمبَعِماَئة َوأمت هللا ََلَا اإلمِ

ََبَشة َووَل ِنَكاحَها عحثمَمان  رو بن أحميَّة الضمِري ِفيَها ِإََل اْلم ِديَنار َوبعث صلى هللا َعَليمِه َوسلم َعمم
 بن َعفَّان َرِضي هللا َعنهح َوقيل َخاِلد بن سعيد بن المَعاِص توفيت سنة َأربع َوَأرمبَعني
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رو بن َُممزحوم بن نفطة بن مّرة بن  َوتَزوج أم َسلَمة ِهنمد بنت أح  غريَة بن عبد هللا بن َعمم ميَّة بن الممح
رو  سد بن ِهاَلل بن عبد هللا بن َعمم َكعمب بن لَؤي وََكاَنت قبله ََتت َأىب سلمه عبد هللا بن عبد األم

ول هللا صلى هللا َعَليمِه وَ  سلم وََكاَن عمر َمَع َعلّي بن َُممزحوم َوولدت َلهح عمر َوزَي مَنب َفَكااَن ربيِب َرسح
ِ َوِستِّنَي ودفنت اِبلَبِقيعِ  نَ َتنيم رين َوله عقب اِبلمَمِديَنِة توفيت سنة اث م مل وواله المَبحم م اْلم  يَ وم

ونَة آِخرهنَّ   َوِهي آخر َأزَواج النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم وفاه َوقيل َميممح
َنب بنت جحش ابمن رََِئب بن يعم  ر بن صربَة بن مّرة بن كثريَوتَزوج زَي م
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َة بن مدركة بن إلمَياس بن محضر َوِهي ابمنة عمته أحَميمَمة بنت عبد  َزْيم بن عثم بن َداوحود بن َأسد بن خح
َها  َماء َومل يعمقد َعَلي م َها من السَّ الممطلب وََكاَنت قبله ِعنمد موالة زيد بن حارثه َفطلقَها فَ َزوجهح هللا ِإايَّ

َا َكاَنت َتقول أِلَزمَواج النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم زوجكن آابءكن وزوجين هللا من َفوق َوصَ  حَّ َأهنَّ
 سبع مساوات

رين ودفنت اِبلَبِقيِع َوِهي أول من َماَت من َأزَواجه بعده َوأول من ْحل  َوتوفيت اِبلمَمِديَنِة سنة عشم
 َعلّي نعش

َاِرث بن العايد بن َمالك بن املصطلق اْلمحَزاِعيَّة َوتَزوج جَويمرِية بنت أيب اْلمَ  اِرث بن أيب ضرار بن اْلم
ول هللا  َوة بين املصطلق فَ َوَقعت ِف سهم اَثبت بن قيس بن مشاس فكاتبها فَأََتت َرسح سبيت ِف َغزم

َرَأة مالحة فَ َقاَل ََلَا  ول هللا صلى هللا َعَليمِه صلى هللا َعَليمِه َوسلم تستعينه ِف كَتابَتَها وََكاَنت امم َرسح
ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم  َوسلم )َأو خري من َذِلك أؤدي َعنمك وأتزوجك( َفقبلت فقضي َرسح

َرة َوتوفيت ِف ربيع األول سنة ِسّت َومخسني جم َها َوتَ َزوجَها ِف سنة ِسّت من اَلِم  َعن م
ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم َصفِ   يَّة بنت حيي بن َأخطب بن أيب حيي بنَوتَزوج َرسح
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اَلم سبيت  رِية من ولد َهارحون بن عمَران َأخ محوَسى بن عمَران َعَليمِهَما السَّ رَج النَّضم َزم َكعمب بن اْلم
َرة فاصطفاها صلى هللا َعَليمِه َوسلم لَنفِسِه وأعتقها َوجعل عتقَها  جم من َخيمرَب سنة سبع من اَلِم

ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم توفيت سنة َصَداقهَ  قيق قَتله َرسح ا وََكاَنت قبله ََتت كَنانَة بن أيب اْلم
ؤمِننَي موَت َا آخر أحمََّهات الممح  ِسّت َوَثاَلِثنَي َوقيل سنة مخسني َوقيل ِإهنَّ

َاِرث بن حزن بن جبري بن ألزم ونَة بنت اْلم بن رويبة بن عبد مَناف  َوتَزوج صلى هللا َعَليمِه َوسلم َميممح
بن ِهاَلل بن َعامر بن صعصعة َوِهي َخاَلة َخاِلد بن المَولِيد َوعبد هللا بن َعبَّاس تَزوجَها صلى هللا 
َعَليمِه َوسلم بسرف وبنا هبَا ِفيِه َوَماَتتم ِفيِه ودفنت ِفيِه َوقد تقدم ذكر َذِلك َوِهي آخر من تزوج 

ؤمِننَي َوآخ نمِذِريّ من أحمََّهات الممح نَّ َحَكاهح الممح هح  ر من توِّف ِمن م
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َة العامري توفيت سنة َثاَلث َوِستِّنَي فَ َهؤحاَلِء غري َخِدجَية مجَلة من َماَت  ربم وََكاَنت قبله ََتت أيب سح
ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم من النَِّساء ن َرسح هح  َعن م



َا َة بن اْلم َزْيم َنب بنت خح رو بن عبد مَناف ابمن ِهاَلل وََكاَنت تسمى َوتَزوج زَي م ِرث بن عبد هللا بن َعمم
َرة إطعامها المَمَساِكني وََكاَنت قبله ََتت عبد هللا بن جحش َوقيل الطَُّفيمل بن  أم المَمَساِكني ِلَكث م

َريمن َأو َثاَل  َرة َومل تلبث ِإالَّ َيِسريا َشهم جم َاِرث َوتَ َزوجَها سنة َثاَلث من اَلِم  ثَة َوَماَتتم ِعنمدهاْلم
َنب َوَخريَها ِحني نزلت آيَة  اك بعد َوفَاة اب مَنته زَي م َوتَزوج صلى هللا َعَليمِه َوسلم فَاِطَمة بنت الضَّحَّ

َيا ففارقها َفَكاَنت بعد َذِلك تلقط البعر تَقول َأان ن م َتاَرتم الدُّ ِيري فَاخم  التَّخم
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َيا ن م رَتمت الدُّ  الشقية اخم
لَة بنت َحِكيم َوت َلة بنت اَلمحذيمل َوقيل َخوم َية المَكلمِبّ َوَخوم ت دحم َزوج صلى هللا َعَليمِه َوسلم إساف أحخم

َوِهي الََِّت وهبت نَفسَها للنَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم َوقيل ِإن الواهبة نَفسَها أم شريك َوجيوز َأن 
واَن وهبتا أَنفسهَما َلهح صلى هللا َعلَ   يمِه َوسلمَتكح

َدى نَساء بين كالب مثَّ  نِية َوعمَرة بنت يزِيد ِإحم َوم َوتَزوج صلى هللا َعَليمِه َوسلم َأمسَاء بنت َكعمب اْلم
خل هبَا  من بين الوحيد وطلقهما من قبل َأن يدم

ا نزعت ثَِياهبَا رَأمي هبَا بَ َياًضا  َرَأة من غفار فَ َلمَّ  فَ َقالَ َوتَزوج صلى هللا َعَليمِه َوسلم امم
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 اْلقي ِبهلك
َها قَاَلت أعوذ اِبَّللَّ ِمنمك فَ َقاَل )منع هللا  ا دخل َعَلي م َرَأة َتيمية فَ َلمَّ َوتَزوج صلى هللا َعَليمِه َوسلم امم

 عايذة اْلقي ِبهلك( َوقيل ِإن بعض ِنَسائِِه علمتها َذِلك َوقَاَلت ََلَا ِإنَّك َتظني ِبِه ِعنمده
َيان َفطلقَها ِحني أدخلت َعَليمهِ َوتَزوج صلى هللا   َعَليمِه َوسلم عالية بنت ظب م

َها خل َعَلي م  َوتَزوج صلى هللا َعَليمِه َوسلم سنا بنت الصَّلمت َوَماَتتم قبل َأن يدم
َها قَاَل ََلَا هِب يل نَفسك قَاَلت َوهل  ا دخل َعَلي م َوتَزوج صلى هللا َعَليمِه َوسلم مليَكة الليثية فَ َلمَّ

 ب امللكة نَفسَها للسوقة فسرحهاهت
َرَأة من مّرة فَ َقاَل أَبوَها ِإن هبَا برصا َومل يكن هبَا َفرجع  وخطب صلى هللا َعَليمِه َوسلم امم
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 فَِإذا ِهَي برصاء
َا مل َترض قّط فَ قَ  َرَأة من أَبِيَها فوصفها َلهح َوقَاَل أزيدك َأهنَّ اَل َما وخطب صلى هللا َعَليمِه َوسلم امم

ا قَاَل أَبوَها َذِلك َطلقَها َومل ينب هبَا  َلََذا ِعنمد هللا من خري َفرَتكَها َوقيل ِإنَّه تَزوجَها فَ َلمَّ
َرَأة  رحوَن امم َدى َوِعشم ة َأن مجَلة َأزَواج النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِإحم وَّ ب ح َوذكر أَبحو سعد ِف شرف الن ُّ

نَّ ِستا َومَ  هح ع صلى طلق ِمن م خل هبَا وََكاَن يقسم لتسم ات ِعنمده مخس َوتحوِفِّ َعن عشَرة َواِحَدة مل يدم
هللا َعَليمِه َوسلم وََكاَن صداقه لنسائه مخس ماَئة ِدرمَهم لكل َواِحَدة َهَذا أصح َما قيل ِإالَّ َصِفيَّة فَِإنَّهح 

 أصدقَها َعنهح النََّجاِشيّ جعل عتقَها َصَداقَها مل يرو ََلَا صَداق َغريه َوأم َحِبيَبة 
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َاِدي عشر ِف ذكر َأوماَلده صلى هللا َعَليمِه َوسلم ل اْلم  المَفصم
 

اَلم المَقاِسم َوِبه َكاَن  سم َاِهِليَّة َواإلمِ َها عبد مَناف ِف اْلم ور َأوماَلده ولدت لَهح َخِدجَية َرِضي هللا َعن م ذحكح
 لطاهر َوقيل الطّيب غري الطَّاِهريكىن َوعبد هللا َويحسمى الطّيب وا

َنب ورقية اَنث زَي م  َواإلمِ
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اَلم سم وا قبل اإلمِ َحاق َأن َأوماَلده كلهم ولدح د بن ِإسم لمثحوم َوفَاِطَمة َوَعن ُمحَمَّ  َوأم كح
َو ابمن سنَتنيم َوقيل بلغ أَ  اَلم وهم يرضعون َوقيل َماَت المَقاِسم َوهح سم ن يركب َوهلك البنون قبل اإلمِ

ابَّة ويسري على النجيبه  الدَّ
َاِهِليَّة ِإالَّ عبد  وا كلهم ِف اْلم اَلم وآمن ِبِه واتبعنه وهاجرن َمَعه َوقيل ولدح سم َوأما المبَ َنات فأدركن اإلمِ

 هللا
َنب مثَّ رقية َوقيل رِقيه مثَّ زَي م  َنب مثَّ فَاِطَمة مثَّ وأكرب بنيه المَقاِسم مثَّ الطّيب مثَّ الطَّاِهر وأكرب بَ َناته زَي م

ة وا ِبَكَّ لمثحوم َوقيل فَاِطَمة أصغرهن َهؤحاَلِء كلهم من َخِدجَية ولدح  أم كح
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َلة َوقيل ابمن َسب م  َو ابمن سبعني لَي م َراِهيم َوَمات هبَا َوهح َعة َوولد َلهح اِبلمَمِديَنِة من َجارِيَته َمارِيَة المقبمِطيَّة ِإب م
َا َماَتت بعده ِبِستَّة أشهرأشهر َوقيل َثََ   انَِية عشر شهرا وكل َأوماَلده َماتحوا قبله ِإالَّ فَاِطَمة فَِإهنَّ
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ل الثَّاِن عشر ِف ذكر من تزوج ببناته صلى هللا َعَليمِه َوسلم  المَفصم
 

َو ابمن َخالَتَها أمه َوهن َأربع زَي مَنب تَزوجَها أَبحو المَعاِص بن الّربيع بن عبد المعحزَّى بن عبد مش س َوهح
ت َخِدجَية وََكاَنت َخِدجَية أشارت على النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم بزواجها ِمنمهح  َهالة بنت خويلد أحخم
ودين ِف  ة المَمعمدح َاِلفَها َوَذِلَك قبل َأن ينزل َعَليمِه وََكاَن من رجال َمكَّ وََكاَن صلى هللا َعَليمِه َوسلم اَل خيح

ر هللا َجاءحوا ِإََل أيب  ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم قحريمًشا ِبَِمم ََمانَة َوملا اَبدر َرسح املَال َوالتَِّجارَة َواألم
َرَأة ِشئمت فَ َقاَل اَل أحفَاِرق َصاِحَبَت َوَما  المَعاِص َوقَالحوا َلهح فَارق َصاحَبتك َوَنن ن حَزوِّجك ِبَِّي امم

  أفضل من ق حَريمشيسرِن َأن يل ابمرأِت
اَلم قد فرق َبني زَي مَنب َوَبني أيب المَعاِص ِحني أسلمت  سم َها قَاَلت َكاَن اإلمِ َوَعن َعاِئَشة َرِضي هللا َعن م

ة ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم َكاَن اَل يقدر على َأن يفرق بَينهَما وََكاَن َمغملحواًب ِبَكَّ  ِإالَّ َأن َرسح
س وَن َأاَب المَعاِص أرسل ِإََل زَي مَنب خذي يل َأَمااًن من أَبِيك َفخرجت فاطلعت رَأسَها َوملا أسر الممح لمح

َرهتَا َوالنَِّبّ صلى هللا َعَليمِه َوسلم يحَصلِّي اِبلنَّاِس فَ َقاَلت أَيَها النَّاس َأان زَي مَنب بنت  جم من اَبب حح
ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم قد أجرت َأاَب ا  لمَعاصِ َرسح

ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم قَاَل )أَيَها النَّاس أعلم ِإِّنِ مل أعلم هِبََذا َحىتَّ مسعتموه ِإالَّ  ا فرغ َرسح فَ َلمَّ
م( اَنهح سلمني َأدم  َوإنَّهح جيري على الممح
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َعيمب َعن أَبِيه َعن جده َأن النَِّب صلى هللا َعَليمِه وَ  رو بن شح َنب على أيب المَعاِص َوَعن َعمم سلم رد زَي م
ول هللا صلى  ر َوِنَكاح َجِديد َوولدت زَي مَنب أليب المَعاِص عليا َماَت َصِغريا وأمامة الََِّت ْحلَها َرسح ِبهم
هللا َعَليمِه َوسلم ِف الصَّاَلة َوَعاَشتم َحىتَّ تَزوجَها َعلّي بعد موت فَاِطَمة َفَكاَنت ِعنمده َحىتَّ أحِصيب 

فَِّيتم ِعنمدهفخ وح َاِرث بن عبد الممطلب فَ ت ح غريَة بن يزِيد بن اْلم َها الممح  لف َعَلي م
اَلم َفولدت َلهح حسنا وُمسنا َوحَسيمنا  سم فَاِطَمة تَزوجَها َعلّي بن أيب طَالب َرِضي هللا َعنهح ِف اإلمِ

لمثحوم فَ َهَلكت رقية وَ  َنب عبد هللا َفذهب ُمسن َصِغريا َوولدت رقية َوزَي مَنب َوأم كح مل تبلغ َوتَزوج زَي م



طاب  لمثحوم عمر بن اْلم بن َجعمَفر َفَماَتتم ِعنمده َوولدت َلهح َعلّي بن عبد هللا بن َجعمَفر َوتَزوج أم كح
َها بعده عون بن َجعمَفر َفلم َتلد َلهح َشيمئا َحىتَّ َماَت َوخلف  َفولدت َلهح زيد بن عمر مثَّ خلف َعَلي م

َها بعد ع َها عبد هللا بن َجعمَفر َعَلي م َها فخلف َعَلي م د بن َجعمَفر َفولدت لَهح َجارِيَة َوَمات َعن م ون ُمحَمَّ
َها  َفلم َتلد َلهح َشيمئا َوَماَتتم ِعنمده َوقيل توىف َعن م
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رو رقية تَزوجَها عحثمَمان بن َعفَّان َرِضي هللا َعنهح َفولدت َلهح عبد هللا َوِبه َكاَن يكىن مثَّ   كىن ِِبيب َعمم
ول هللا  بعد َذِلك ويكل َكاَن يكىن وََكاَنت قبله ِعنمد عتَبة بن أيب ََلب َومل ينب هبَا َحىتَّ بعث َرسح

ا أنزل هللا تَ َعاََل َعَليمِه }تبت يدا أيب ََلب َوتب{ َوآَمنت رقية قَاَلت لَهح  صلى هللا َعَليمِه َوسلم فَ َلمَّ
َها أمه مجيَلة بنت َحرمب بن أحميَّ  َا قد صبَّتم َفطلقَها فخلف َعَلي م َطب َطلقَها اَي بين فَِإهنَّ ة ْحاَلة اْلم

 عحثمَمان بن َعفَّان
ََبَشة َوَهاَجر هبَا َمَعه َوتوفيت  َاِهِليَّة َوَهاَجر عحثمَمان ِإََل َأرض اْلم َوقيل ِإن ِنَكاح عحثمَمان َكاَن ِف اْلم

م َجاَء زيد بن حارثه بشريا بِ   َفتمح بدر َجاَء َوعحثمَمان َواِقف على قرب رقية يدفنهارقية يَ وم
م من غنيمتها ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِبَسهم ود بدر َوضرب َلهح َرسح هح  وََكاَن َتريضها َمنعه من شح

َمد هلل )دفن المبَ َنات من املكرمات(  وروى أَنه صلى هللا َعَليمِه َوسلم ملا عزى اببنته رقية قَاَل اْلم
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تَها رقية وََكاَنت قبله ِعنمد عتيبة بن أيب ََلب خي عتَبة زوج  لمثحوم تَزوجَها عحثمَمان بعد موت أحخم أم كح
ا نزلت }تبت يدا أيب ََلب َوتب{ قَاَل أَبحو ََلب رَأمِسي من رؤوسكما حَرام ِإذا مل تطلَقا  رقية فَ َلمَّ

د فطلقامها َومل يبنيا هبما َنَت ُمحَمَّ  اب م
لمثحوم النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم َوقَاَل كفرت ِبديِنك َوفَارَقت اب مَنتك  َوَجاء عتيبة ِحني فَارق أم كح

وسطا َعَليمِه وشق َقِميص النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم فَ َقاَل النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم أما ِإِّنِ أسَأل 
 ن كالبههللا ِإن يحَسلط َعَليمك َكلمبا م

ام ي حَقال َلهح الزَّرمقَاء لَيماًل  ام ََتِجًرا َمَع نفر من ق حَريمش َحىتَّ نزلحوا َمَكاان من الشَّ وََكاَن َخارِجا ِإََل الشَّ
د قاتلي  َو َوهللا أكله بدعوة ُمحَمَّ َلة َفجعل عتيبة يَ قحول اَي ويل أمه هح سد تِلمَك اللَّي م فأطاف هبم األم

امابمن أيب َكبمَشة َوهح  ة َوَأان اِبلشَّ  َو ِبَكَّ
د َفجمعحوا أْحاَلم ففرشوا  َلة فَِإِّنِ َأَخاف َدعمَوة ُمحَمَّ َوقَاَل أَبحو ََلب اَي معشر ق حَريمش أعينوِن َهِذه اللَّي م



م َحىتَّ اَنمحوا وعتيبة ِف َوسطهمم مثَّ أق هح سد انمَصرف َعن م بل لعتيبة ِف َأعماَلَها وانموا حوله فَقيل ِإن األم
لمثحوم لعحثمَمان َشيمئا َوقيل  مم ويتشممهم َحىتَّ َأخذ ِبَرأمس عتيبة فقدعه َومل َتلد أم كح سد يَ َتَخطَّاهح األم

ول هللا  تَها لَهح ولد َوتوفيت ِعنمده ِف شعمَبان سنة تسع َوقَاَل َرسح َها َواَل من أحخم ولدت َلهح َفلم يَعش ِمن م
َناكَها ايَ  صلى هللا َعَليمِه َوسلم )َلو َكاَنت  عنداَن اَثلِثَة َزوَّجم
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َن بن زحرَارَة فَ َرأَيمت  د بن عبد الرَّْحم عحثمَمان( َوجلَس النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم على قربها قَاَل ُمحَمَّ
َلة َأهله قَ  م أحد مل يقارف اللَّي م نَ يمِه تدمعان َوقَاَل صلى هللا َعَليمِه َوسلم )َهل ِمنمكح اَل أَبحو َطلمَحة َأان َعي م

ول هللا قَاَل انمِزلم يَ عميِن فوارها  اَي َرسح
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ل الثَّاِلث عشر ِف ذكر َأعمَمامه وعماته صلى هللا َعَليمِه َوسلم  المَفصم
 

َاِرث َوِبه َكاَن يكين أِلَنَّهح أكرب َوَلده َدى عشر َأوماَلد عبد الممطلب اْلم َومن  وََكاَن َلهح من العمومة ِإحم
َاِرث أسلم َعام  َيان بن اْلم فم م أَبحو سح هح َبة من النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِمن م َوَلده َوولد مجَاَعة ََلحم صححم

نَّة( َومل يعقب َيان سيد فتَيان اْلم فم  المَفتمح َوشهد حنينا َوقَاَل لَهح النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم )أَبحو سح
َا َفل بن اْلم م اْلَنمَدق َوله عقبَونَ وم  ِرث َهاجر َوأسلم َأايَّ

ام  َوعبد مشس َومَساهح النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم عبد هللا وعقبه اِبلشَّ
َراف َاِرث ألمه الثَّاِلث الزبري وََكاَن من َأشم و اْلم َو َأخح  الثَّاِن قثم َماَت َصِغريا َوهح
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هَد ِبجنادين وروى أَنه وجد ِإََل ق حَريمش َوابمنه عبد هللا بن الزب تشم مِئذن َواسم ري شهد حنينا َوثَبت يَ وم
َبة َوأم اْلكم بنت الزبري َرَوت َعن النَِّب  َعة قد قَتلهمم وقتلوه وضباعة بنت الزبري ََلَا صححم جنبه َسب م

 صلى هللا َعَليمِه َوسلم
وله  وهح من الرَضاَعة أسلم َقِدْيا َوَهاَجر ِإََل الرَّاِبع َْحمَزة بن عبد الممطلب َأسد هللا َوأسد َرسح َوَأخح

م أحد َشِهيدا َومل يكن َلهح ِإالَّ ابمنة رًا َوقتل يَ وم  المَمِديَنة َوشهد َبدم



اَلمه َوَهاَجر ِإََل المَمِديَنة وََكاَن أسن من النَِّب صلى  َاِمس أَبحو المفضل المَعبَّاس أسلم َوحسن ِإسم اْلم
َو أكربهللا َعَليمِه َوسل  م بَِثاَلث ِسِنني وََكاَن َلهح من المَوَلد المفضل َوهح

(1/144) 

 

َقايَة وزمزم َدفعَها َلهح النَِّب  َبة وََكاَن َلهح السِّ َوَلده َوِبه َكاَن يكىن َوعبد هللا َوعبيد هللا َوقثم َوََلحم صححم
ِ َوثَ  َننيم م المَفتمح توىف سنة اث م اَلِثنَي ِف خاَلَفة عحثمَمان اِبلمَمِديَنِة بعد َأن كف صلى هللا َعَليمِه َوسلم يَ وم

 َبَصره
و عبد هللا أيب النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم ألمه  َو َأخح ه عبد مَناف َوهح اِدس أَبحو طَالب وامسم السَّ

رو بن عايذ بن َُممزحوم َوله من ا اَي ِف بدر أّمهم فَاِطَمة بنت َعمم لمَوَلد طَالب وعاتكة َصاِحَبة الرُّؤم
 َماَت َكاِفًرا َوعقيل وجعفر َوعلي َوأم َهاِنئ

َبة َواسم أم َهاِنئ فَاِخَتة َوقيل ِهنمد ومجانة ذكرت ِف   ََلحم صححم
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 َأوماَلده أَيمضا
ه عبد المعحزَّى كناه أَبوهح بذلك ْلسن َوجهه َومن َأوماَلده عتَبة ومعتب ثبتا  اِبع أَبحو ََلب وامسم َمَع السَّ

سد ابلزرقاء من َأرض  َبة وعتيبة قَتله األم م حنني ودره َوََلحم صححم ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم يَ وم َرسح
ام على كفره بدعوة النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم  الشَّ

 الثَّاِمن عبد المَكعمَبة
ه املغري  التَّاِسع حجل وامسم

و المَعبَّاس ألمه  المَعاِشر ضرار َأخح
َثرهم َطَعاما روى ابمن ماجة ِبَسَنِدِه  رم ق حَريمش َوَأكم َاِدي عشر الغيداق َومسي بذلك أِلَنَّهح َكاَن أكم اْلم

 َعن َعلّي بن َصاحل قَاَل َكاَن ولد عبد الممطلب
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ل جذعه م َيَمكح هح  كل َواِحد ِمن م
َهاَجرت َوِهي أم الزبري بن المَعوام وََكاَن َلهح من العمات ِسّت َصِفيَّة بنت عبد الممطلب أسلمت وَ 



ت َْحمَزة ألمه طاب َوِهي أحخم  توفيت اِبلمَمِديَنِة ِف خاَلفَة عمر بن اْلم
اَي ِف بدر وََكاَنت ِعنمد أيب أحميَّة بن املغري بن عبد  َا أسلمت َوِهي َصاِحَبة الرُّؤم الثَّانَِية َعاِتَكة قيل ِإهنَّ

َى هللا بن َُممزحوم َفولدت َلهح  ربم َبة وزهريا وقريبه المكح  عبد هللا أسلم َوله صححم
ار بن قصي َفولدت لَهح طليب بن عحَمريم وََكاَن  الثَّالَِثة أروى وََكاَنت ِعنمد عمريَة بن وهب بن عبد الدَّ

م أجنادين َشِهيدا لَيمَس َلهح عقب رًا َوقتل يَ وم َوَّلني شهد بَدم َهاِجرين األم  من الممح
 َميمَمة بنت عبد الممطلب َكاَنت ِعنمد جحش بن رايبالرَّاِبَعة أح 

(1/147) 

 

ه عبد َوزَي مَنب زوج النَِّب صلى  اِعر وامسم َعمَمى الشَّ د األم ولدت َلهح عبد هللا قتل ِِبحد َشِهيدا َوَأاب َأْحم
َبة َوعبيد هللا بن جحش أسلم مثَّ تنص ََبَشِة  هللا َعَليمِه َوسلم وحبيبة َوْحمَنة كلهم ََلحم صححم ر َوَمات اِبْلم

 َكاِفًرا
سد بن ِهاَلل بن عبد هللا بن عمر بن َُممزحوم َفولدت لَهح َأاَب َسلَمة  َاِمَسة برة وََكاَنت ِعنمد عبد األم اْلم

سد أَبحو رهم  ه عبد هللا وََكاَن زوج أم َسلَمة قبل النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم تَزوجَها بعد عبد األم وامسم
َة بن أيب رهمبن عبد  ربم  المعحزَّى بن أيب قيس َفولدت َلهح َأاَب سح

َها المبَ يمَضاء وََكاَنت ِعنمد كريز بن ربيَعة ابمن حبيب بن عبد مشس بن عبد  اِدَسة أم َحِكيم َوامسم السَّ
 مَناف َفولدت َلهح أروى بنت كريز َوِهي أم عحثمَمان بن َعفَّان
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ل الرَّاِبع عشر ِف    ذكر مَوالِيه صلى هللا َعَليمِه َوسلمالمَفصم
 

ور َوله من الّرَِجال أحد َوَثاَلثحوَن األول زيد بن َحارِثَة بن شَراِحيل المَكلمِبّ وََكاَن ِْلَِدجَية  مَوالِيه الذُّكح
َها بعد َأن تَزوجَها فَأعمتقهح   فاستوهبه صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِمن م

ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم بن حب صلى هللا الثَّاِن ابمنه أحَساَمة بن ز  يد وََكاَن ي حَقال َلهح حب َرسح
 َعَليمِه َوسلم

اَبن بن جبدد وََكاَن َلهح نسب ِف الميمن  الثَّاِلث ثَ وم
رًا ابتاعه النَِّب صلى  ه سليم شهد بَدم ة َوقيل َأرض دوس قيل امسم الرَّاِبع أَبحو َكبمَشة من مولدى َمكَّ

لف ِفيِه عمرهللا عَ  تخم م اسم  َليمِه َوسلم َوأعمتقهح توىف أول يَ وم
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رَتَاهح َوأعمتقهح  َاِمس أنيسه من مولِدي السراه اشم  اْلم
ف َوأعمتقهح  َن بن َعوم رَتَاهح من عبد الرَّْحم ه َصاحل َوقيل َورثهح من أَبِيه َوقيل اشم اِدس شقران وامسم  السَّ

اِبع َراَبح أسود نوىب اشم   رَتَاهح من َوفد عبد المَقيمس فاعتقهالسَّ
َو الَِّذي قَتله العرنيون  الثَّاِمن يَسار نوىب َأَصابَهح النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِف بعض َغَزَواته َوهح

خ ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم َوأدم َتاقحوا لقاح َرسح نَ يمِه َواسم ل قطعحوا َيده َورجله وغرزوا الشوك ِف َعي م
 المَمِديَنة َميتا

َراِهيم وََكاَن عبدا للمَعبَّاس فوهبه للنَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم  ه أسلم َوقيل ِإب م التَّاِسع أَبحو رَافع امسم
اَلم َعمه المَعبَّاس وزوجه سلمى موالته َفولدت َلهح   فَأعمتقهح ِحني بشره إبِِسم
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 لَعلي َرِضي هللا َعنهح ِخاَلفَته كلَهاعبيد هللا وََكاَن عبيد هللا َكاتبا 
رَتَاهح َوأعمتقهح   المَعاِشر أَبحو مويهبة من مولِدي مزينة اشم

ام َوَمات هبَا َاِدي عشر فَضالة نزل الشَّ  اْلم
الثَّاِن عشر رَافع َكاَن موَل لَسِعيد بن المَعاِص فورثه َوَلده فَأعمتقهح بَعضهم َوَتسك بَعضهم فَجاء 

النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم يستعينه فوهبه َلهح وََكاَن يَ قحول َأان موَل النَِّب صلى هللا َعَليمِه  رَافع ِإََل 
 َوسلم

َو  الثَّاِلث عشر مدعم أسود وهبه َلهح رِفَاَعة بن زيد اْلذامي قتل بوادي المقرى َأَصابَهح سهم َوهح
 الشملة الََِّت غلها تشتعل َعَليمِه اَنرا(الَِّذي قَاَل ِفيِه صلى هللا َعَليمِه َوسلم )ِإن 
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َذة ابمن على  الرَّاِبع عشر كركرة وََكاَن على ثقل النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم وََكاَن نوبيا أهداه َلهح َهوم
 اْلنفى فَأعمتقهح 

َاِمس عشر زيد جد ِهاَلل ابمن يَساف ابمن زيد  اْلم
اِدس عشر عبيد  السَّ



اِبع َمان السَّ  عشر طهم
قس َقوم  الثَّاِمن عشر َمأمبحور القبطي أهداه ِإلَيمِه الممح

 التَّاِسع عشر َواقد
رحوَن أَبحو َواقد  المعشم

رحوَن ِهَشام َاِدي َوالمعشم  اْلم
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وله فَأعمتقهح  رحوَن أَبحو َضمَرة َكاَن ِمَّا َأفَاء هللا على َرسح  الثَّاِن َوالمعشم
 رحوَن أَبحو عبيدالثَّاِلث َوالمعشم 

رحوَن حنني  الرَّاِبع َوالمعشم
َر ه َأْحم رحوَن عسيب وامسم َاِمس َوالمعشم  اْلم

رحوَن سفينة َكاَن عبدا ألم َسلَمة زوج النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم فَأعمتقهح وشرطت  اِدس َوالمعشم السَّ
ه َراَبح َعَليمِه َأن خيمدم النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم َحَياته  فَ َقاَل َلو مل تشرتطي َعلّي َما فارقته وََكاَن امسم

َران َفَسماهح صلى هللا َعَليمِه َوسلم سفينة أِلَنَّهح َكاَن َمَعهم ِف سفر َفَكاَن كل من أعى ألمقى  َوقيل مهم
ت سفينة وََكاَن أسود من َعَليمِه َمَتاعه ترسا َأو َسيمفا َفمر بِِه النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم فَ َقاَل أَنم 

َعمَراب  مولدى األم
وا  َو الَِّذي قَاَل ِف َحقه صلى هللا َعَليمِه َوسلم )زوجوا َأاَب ِهنمد َوتَ َزوَّجح رحوَن أَبحو ِهنمد َوهح اِبع َوالمعشم السَّ

 ِإلَيمِه( ابتاعه النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم منصرف من اْلمحَديمِبَية
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 واعتقه
َو الَِّذي قَاَل َلهح )رويدك اَي َأْنمََشة رفقا اِبلمَقَوارِيرِ  رحوَن َأْنمََشة وََكاَن َحاِداًي للجمال َوهح  (الثَّاِمن َوالمعشم

رًا َوأعمتقهح صلى هللا َعَليمِه َوسلم اِبلمَمِديَنةِ  رحوَن أنسه وََكاَن َحَبِشيًّا فصيحا شهد بَدم  التَّاِسع َوالمعشم
 أَبحو لَبابَة َكاَن لَبعض عماته فَ َوَهبته َلهح فَأعمتقهح الثَّاَلثحوَن 

َاِدي َوالثَّاَلثحوَن رويفع سباه من هَوازن فَأعمتقهح صلى هللا َعَليمِه َوسلم َهؤحاَلِء املشهورون َوقد قيل  اْلم
 ِإهنَّحم َأرمبَ عحونَ 

َماء سبع األوَل سلمى أم رَافع اَنث َومن اإلمِ  مَوالِيه اإلمِ
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 الثَّانَِية برَكة أم َأْين ورثَها َعن أَبِيه وََكاَنت حاضنته َوِهي أم أحَساَمة بن زيد
 الثَّالَِثة َمارِيَة

 الرَّاِبَعة َرحيمَانَة
ونَة بنت سعد َاِمَسة َميممح  اْلم

َرة اِدَسة َحضم  السَّ
اِبَعة رضوى  السَّ
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رَ  َحم َاِمس عشر ِف ذكر خدمه من األم ل اْلم  ار صلى هللا َعَليمِه َوسلمالمَفصم
 

نمَصاِريّ  َدى عشر األول أنس بن َمالك بن النَّضر األم  وهم ِإحم
َاء ابمنا َحارِثَة األسلميان  الثَّاِن َوالثَّاِلث ِهنمد َوَأمسم

َلِميّ  َسم  الرَّاِبع ربيَعة بن َكعمب األم
َليمه ِإذا قَا عحود وََكاَن َصاحب نَ عم َاِمس عبد هللا بن َمسم مهحَا َوِإذا جلس َجعلهَما ِف اْلم َم ألبسهح إايَّ

 ِذرَاَعيمِه َحىتَّ يقوم
َفار َسم اِدس عقَبة بن َعامر اْلمحَهيِنّ وََكاَن َصاحب بغلته يَ قحود ِبِه ِف األم  السَّ
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َؤّذن اِبع ِباَلل بن َراَبح الممح  السَّ
 الثَّاِمن سعد موَل أيب بكر الّصديق َرِضي هللا َعنهح 

ته َوي حَقال ذحو ُمنزال  تَّاِسع ذحو ُممر بن أخي النََّجاِشّي َوقيل ابمن أحخم
اخن اللَّيمِثّي َوقيل بكر  المَعاِشر بكري بن َشدَّ

َِعنيَ  م َأمجم هح َاِدي عشر أَبحو َذر المِغَفاِرّي َرِضي هللا َعن م  اْلم
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اِدس عشر ِفيَمن َكاَن حَيمرحسهح ِف َغَزوَ  ل السَّ  اته صلى هللا َعَليمِه َوسلمالمَفصم
 

م بدر ِحني اَنم ابلعريش  وهم ََثَانَِية سعد بن مَعاذ حرسه يَ وم
نمَصاِرّي حرسه ِِبحد د بن مسلمة األم َوان بن عبد هللا بن قيس ُمحَمَّ  ذكم

م اْلَنمَدق  الزبري بن المَعوام حرسه يَ وم
 عباد بن بشري وََكاَن يَِلي حرسه سعد بن أيب َوقاص
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َلة بين بصيفة نمَصاِرّي حرسه خبَيمرَب لَي م  أَبحو أَيُّوب األم
 ِباَلل حرسه بوادي المقرى

ول بلغ َما أنزل ِإلَيمك من رَبك َوِإن مل تفعل َفَما بلغت رَسالَته َوهللا يَ عمِصمك  َوملا نزل }اَي أَيَها الرَّسح
 من النَّاس{ ترك اْلرس
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اِبع عشر ِف  ل السَّ   ذكر رسله صلى هللا َعَليمِه َوسلمالمَفصم
 

َحَمة َوَمعمَناهح َعِطيَّة  ه َأصم رو بن أحميَّة الضمِري أرمسلهح ِإََل النََّجاِشّي وامسم وهم أحد عشر األول َعمم
نَ يمِه َونزل على َسرِيره َفَجَلَس على  ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم َوَوضعه على َعي م فَأخذ كتاب َرسح

م َماَت وروى أَنه َكاَن اَل يَزال اأَلرمض وَ  اَلمه َوصلى َعَليمِه صلى هللا َعَليمِه َوسلم يَ وم أسلم َوحسن ِإسم
 يرى النُّور ِف َقربه

ه ِهرقل َفَسأَلَهح َعن النَِّب صلى هللا  َية بن َخليَفة المَكلمِبّ بَعثه ِإََل قَ يمصر ملك الّروم وامسم الثَّاِن دحم
اَلِم فَلم توافقه الّروم وخافهم على ملكه فَأممسكَعَليمِه َوسلم َوثَ  سم  بت ِعنمده ِصَحة نبوته فهم اِبإلمِ

َرى ملك فَارس فمزق كتاب النَِّب صلى هللا َعَليمِه  ِمي بَعثه ِإََل كسم هم الثَّاِلث عبد هللا بن حذافة السَّ
 ه َوَقومهَوسلم فَ َقاَل صلى هللا َعَليمِه َوسلم )مزق هللا ملكه( فمزق هللا ملك
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َكنمَدريَّة ومصر فَ َقاَل: خريا  سم قس ملك اإلم َقوم ِمّي بَعثه اَل الممح الرَّاِبع َحاِطب بن أيب بلتعة اللَّخم
تَها ِسريِين البغلة  دى للنَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم َمارِيَة المقبمِطيَّة َوأحخم َمر َومل يسلم َوأهم وقارب األم

سَ  َباء الممح هم َن واستولد الشَّ اة ابلدلدل وقىن فوهب ِسريِين ْلسان بن اَثبت َفولدت لَهح عبد الرَّْحم مَّ
َراِهيم  صلى هللا َعَليمِه َوسلم َمارِيَة َفولدت َلهح ِإب م

لَما  َفر َوعبد ابىن اْللندي ومها من األزد فََأسم رو بن المَعاِص بَعثه ِإََل ملكى عمان َجي م َاِمس َعمم اْلم
كم ِفيَما بَينهم َفلم يزل ِعنمدهم َحىتَّ توىف النَِّب صلى وصدقا وخليا بَ  رو َوَبني الصََّدَقة َواْلم ني َعمم

 هللا َعَليمِه َوسلم
رمه ونزله وَكتب  ََنِفّي فَأكم َذة بن َعلّي اْلم رو العامري بَعثه ِإََل المَيَماَمة ِإََل َهوم اِدس سليط بن َعمم السَّ

َعلم ِإََل النَِّب صلى هللا َعَليم  عحو ِإلَيمِه وأمجله َوَأان خطيب قوِمي وشاعرهم فَاجم ِه َوسلم َما أحسن َما َتدم
َمر فَأىب النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم َومل يسلم َوَمات زمن المَفتمح  يل بعض األم
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َاِرث بن أيب مشر الغساِن ملك ا َسدي بَعثه ِإََل اْلم َجاع بن وهب األم اِبع شح لبلقاء من َأرض السَّ
َو بغوطة دمشق فَ َقَرَأ كتاب النَِّب صلى هللا َعَليمِه َوسلم مثَّ رمى  َجاع فانتهيت ِإلَيمِه َوهح ام قَاَل شح الشَّ

 ِبِه َوقَاَل َأان َسائِر ِإلَيمِه وعزمي على َذِلك َفَمنعه قَ يمصر
َاِرث رَيِي أحد مقاولة الميمن الثَّاِمن املحَهاجر بن أيب أحميَّة املخزمي بَعثه ِإََل اْلم مم  اْلِم

رين وَكتب ِإلَيمِه َيدعحوهح ِإََل  نمذر بن َساَوى العبدى ملك المَبحم َرِمّي بَعثه ِإََل الممح ضم التَّاِسع المَعاَلء بن اْلَم
اَلم فَأسلم َوصدق سم  اإلمِ

َعِرّي بَعثه ِإََل الميمن َشم  المَعاِشر أَبحو محوَسى األم
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َاِدي عش اَلم فَأسلم َعامَّة اْلم سم يًعا ِف مجَلة الميمن داعني ِإََل اإلمِ ر مَعاذ بَعثه َمَع أيب محوَسى وََكااَن مجَِ
ًعا من غري قتال  أهل الميمن محلحوكهمم وعامتهم َطوم
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ل الثَّاِمن عشر ِف ذكر ِكَتابه صلى هللا َعَليمِه َوسلم  المَفصم
 

َة عبد هللا بن وهم َثاَلثَة عشر أَبحو بكر ال ّصديق عحثمَمان بن َعفَّان َعلّي بن أيب طَالب َعامر بن فَهريم
َسدي  األرقم أيب بن َكعمب اَثبت بن قيس بن مشاس َخاِلد بن سعيد بن المَعاِص َحنمَظَلة بن الّربيع األم

ِبيل بن َحَسَنة وََكاَن محَعاِويَة  َرحم َيان شح فم َوزيد بن اَثبت ألزمهم لَذِلك زيد بن اَثبت محَعاِويَة ابمن أيب سح
 وأخصهم ِبهِ 
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ل التَّاِسع عشر ِف ذكر رفقائه النجباء صلى هللا َعَليمِه َوسلم  المَفصم
 

عحود عمار  َفة ابمن َمسم َذي م َداد سلَمان حح َنا عشر أَبحو بكر َوعمر َعلّي َْحمَزة َجعمَفر أَبحو َذر المِمقم وهم اث م
َِعنَي وََكاَن َعلّي َوالزَُّبريم َوُمحَّمد بن مسلمة َوَعاِصم بن أيب األقلح بن اَيسر ِباَلل َرِضي هللا م َأمجم هح  َعن م

َعمَناق َبني َيَديمهِ  ربحوَن األم  واملقداد يضم
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رحوَن ِف دوابه صلى هللا َعَليمِه َوسلم ل المعشم  المَفصم
 

َراس  َو أول فرس ملكه صلى هللا َعَليمِه َوسلم وََكاَن َلهح صلى هللا َعَليمِه َوسلم عشَرة َأف م ب َوهح المكسم
َعَرايب  ه ِعنمد األم م أحد وََكاَن امسم رَتَاهح من َأعمَرايب من بين فَ َزارَة وََكاَن ََتمَتهح يَ وم َوأول فرس غزا َعَليمِه اشم

ب وََكاَن أعز ُمجال طلق المَيمني  الضرس َفَسماهح المكسم
رَتَا َعَرايب َوقَاَل منالثَّاِن املرجتز اشم  هح من َأعمَرايب من بين مّرة َوجحد األم

(1/166) 

 

َة بن اَثبت فَ َقاَل َكيَف تشهد على َما مل َتضره فَ َقاَل نصدقك ِف  َزْيم هد بذلك َفشهد لَهح خح يشم
َهادَ  َماء َواَل نصدقك ِفيَما ِف اأَلرمض َفَسماهح صلى هللا َعَليمِه َوسلم َذا الشَّ ِ خرب السَّ  َتنيم

قس وََكاَن يحعجبهح ويركبه ِف َأكثر َغَزَواته َقوم  الثَّاِلث لزاز أهداه َلهح الممح



 الرَّاِبع اللخيف أهداه لَهح ربيَعة بن أيب المرَباء فأاثبه َعَليمِه فَ َرائض من نعم بين كالب
رو َوة بن َعمم َاِمس الظرب أهداه فَ رم  اْلم

(1/167) 

 

 اْلذامي
اِدس المورمد أ اِرّي فَأعمطَاهح عمر َفحمل َعَليمِه ِف َسِبيل هللاالسَّ  هداه َلهح ََتِيم الدَّ

اِبع الصرم  السَّ
 الثَّاِمن مالح وََكاَن أليب بردة بن نيار

مي  التَّاِسع سبمَحة وََكاَن قد َجاَء َساِبًقا فسبح َعَليمِه َفسح

(1/168) 

 

 سبمَحة
رَتَاهح من جتار قدمحوا ر اشم من الميمن َفسبق َعَليمِه َثاَلث َمرَّات َفمسح صلى هللا َعَليمِه  المَعاِشر المَبحم
 َوسلم َوجهه َوقَاَل )َما أَنمت ِإالَّ حَبر(

وََكاَن َلهح صلى هللا َعَليمِه َوسلم بغلة شهباء ي حَقال ََلَا الدلمدل يركبَها ِف المَمِديَنة َوِف االسفار أهداها 
قس ملك مصر َوِهي أو  َقوم اَلم َوَعاَشتم بعده َحىتَّ َكربت وزالت َلهح الممح سم ل بغلة ركبت ِف اإلمِ

 أضراسها َفَكاَن جيش ََلَا الّشعري َوبقيت ِإََل زمن محَعاِويَة َوَماَتتم بينبع
َلة َرى ي حَقال ََلَا األيلية أهداها َلهح ملك أَي م  وََكاَنت َلهح بغلة أحخم

ة المَوَداعوََكاَن َلهح ْحَار ي حَقال لَهح يَ عمفحور وعفري   َماَت ِف حجَّ

(1/169) 

 

رحوَن ِف ذكر نعمه صلى هللا َعَليمِه َوسلم َاِدي َوالمعشم ل اْلم  المَفصم
 

َومل ينمقل أَنه صلى هللا َعَليمِه َوسلم اقتىن من المَبقر َشيمئا وََكاَنت لَهح عشرحون لقحة اِبلمَغابَِة يراح َلهح 
َلة بقربتني عظيمتني َها كل لَي م ِنَّاء والسمراء والعريس  ِمن م من اللَّنب وََكاَن َلهح ِفيَها لقاح غزر اْلم

 والسعدية والبغوم واليسرية والرابء



َيان َكاَنت َتلب َكَما َتلب لقحتان  فم اك بن سح وََكاَنت َلهح لقحة تدعى بردة أهداها َلهح الضَّحَّ
 غزيرَتن

 وََكاَنت َلهح مهرية أرسلها ِإلَيمِه سعد بن

(1/170) 

 

 عَباَدة من نعم بين عقيل
َرى من بين قحَشريم ِبربعمائة ِدرمَهم َوِهي الََِّت َهاجر  َواء ابتاعها من أيب بكر َوأحخم وََكاَنت َلهح المَقصم

ي َغريَها َوِهي العضباء واْلذعاء  َها وََكاَنت ِإذم َذاك راَبِعية وََكاَنت اَل َتمله ِإذا نزل َعَليمِه المَوحم َعَلي م
سلمني فَ َقاَل َوِإن جَ  م َوِهي الََِّت سبقت فشق على الممح د ااِلسم َسّمى بِتَ َعدُّ اَء َما يدل على تعدد الممح

ء ِإالَّ َوضعه( َوقيل املسبوقة العضباء  صلى هللا َعَليمِه َوسلم )ِإن من قدر هللا تَ َعاََل َأن اَل يرمَتفع َشيم
َواء قَاَل أَبحو عبيد َومل تسم ب  ذلك لشئ َأَصاهَبَا َوقيل َكاَن َيذهنا شئ فسميت بِهِ َوِهي غري المَقصم

َوة  وََكاَن َلهح صلى هللا َعَليمِه َوسلم ماَئة من المغنم وََكاَن َلهح سبع منائح َعجم

(1/171) 

 

 وزمزم وسقيا برَكة وورسه وأطالل وأطراف
 وََكاَنت ترعاهن أم َأْين

 ةوََكاَنت َلهح شاه خيمَتص بشربه لَبنَها تدعى غيث
 وََكاَن َلهح ديك أَبيض ذكره أَبحو سعيد

(1/172) 

 

رحوَن ِف ذكر سالحه صلى هللا َعَليمِه َوسلم ل الثَّاِن َوالمعشم  المَفصم
 

 وََكاَن َلهح َأرمبَ َعة أرماح َثاَلثَة َأَصاهَبَا من ساَلح بين قينقاع َوَواِحد ي حَقال َلهح املنثين
ح َكاَن يشمي هبَا ِف يَده َوَتمل َبني َيَديمِه ِف المِعيَديمِن َحىتَّ تركز وََكاَن َلهح عنزة َوِهي حربه دون ال رمم

َها َة يحَصلِّي ِإلَي م  َأَمامه فيتخذها سرتم
ة المَوَداع ن ِف حجَّ َتلم ِبِه الرُّكم َو الَِّذي اسم ء َوهح يم رَاع َأو ََنوه يتَ َناَول ِبِه الشَّ  وََكاَن َلهح ُمجن قدر الذِّ



ُمصرة تسمى العرجون وقضيب يحسمى املمشوق وََكاَن َلهح َأرمبَ َعة قسي َقوس من شوحط  وََكاَن َلهح 
َراء وقوس تدعى  َرى من نبع تدعى الصَّفم َرى من شوحط تدعى المبَ يمَضاء َوأحخم تدعى الروحاء َوأحخم

م بدر وََكاَن َلهح جعبة تدعى الكافور وََكاَن َلهح ترس َعَليمِه َتم   ثَال ِعَقاب أهديالكتوم كسرت يَ وم

(1/173) 

 

 َلهح َفوضع َيده َعَليمِه فأذهبه هللا تَ َعاََل 
اَي صلى هللا َعَليمِه َوسلم  َو الَِّذي رأى ِفيِه الرُّؤم م بدر َوهح َعة أسياف ذحو الفقار تنقله يَ وم وََكاَن َلهح ِتسم

م أحد  رأى ِف ذحاَبب َسيمفه ثلمة فأوَلا هزْيَة َفَكاَنت يَ وم
ِمي َوَثاَلثَة أسياف َأَصاهَبَا من ساَلح بين قينقاع سيف قلعي وََكاَن ق هم اج السَّ جَّ بله ملنبه بن اْلم

َوسيف يدعى البتال َوسيف يدعى اْلتف َوسيف يدعى املخدم َوآخر يدعى الرسوب َوآخر َورثهح 
ه سعد بن عَباَدة َوآخر يدعى المقَ  َو أول سيف من أَبِيه َوآخر ي حَقال َلهح العضب أعطَاهح ِإايَّ ِضيب َوهح

ول هللا صلى هللا  ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم َوقَاَل أنس بن َمالك َكاَن نعل سيف َرسح تقلد ِبِه َرسح
 َعَليمِه َوسلم من فضَّة وقبيعته فضَّة َوَما َبني َذِلك حلق المفضة

َرى ي حَقال ََلَا فضه َوَعن وََكاَن َلهح ِدرمَعاِن أصاهبما من ساَلح بين قينقاع درع ي حَقال َلهح ا لسعدية َوأحخم
م أحد درعني درعه َذات  ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم يَ وم د بن مسلمة قَاَل رَأَيمت على َرسح ُمحَمَّ

م حنني  الفضول َوِدرمعه فضه َورَأَيمت َعَليمِه يَ وم

(1/174) 

 

 درعني َذات الفضول والسعدية
صلى هللا َعَليمِه َوسلم الََِّت لبسَها ملا قتل جالوت وََكاَن َلهح مغفر ي حَقال  ي حَقال َكاَنت ِعنمده درع َداوحد

 ََلَا السبوغ ومنطقة من َأِدَي َمنمظحور ِفيَها َثاَلث حلق من المفضة واألزَي من فضَّة والطرف من فضَّة
َداء ُمملة ي حَقال ََلَا المعَقاب  وََكاَن َلهح راية َسوم

َلوِيَّة من مخر ِنَسائِِه صلى هللا َعَليمِه َوسلموََكاَن ِلَواءحهح أَبي َوم  ض َورحِبَا جعلت األم

(1/175) 

 



رحوَن ِف ذكر أثوابه وأاثثه صلى هللا َعَليمِه َوسلم ل الثَّاِلث َوالمعشم  المَفصم
 

م َماَت ثويب حربه وإزارا عمانيا وثوبني صحاريني وقميصا صحاراي  َوترك صلى هللا َعَليمِه َوسلم يَ وم
وقميصا سحوليا وجبة َْيَانِية ومخيصة وَكَساء أَبيض وقالنس صَغار األطية َثاَلاًث َأو َأرمبعا وإزارا 

 طوله مَخمَسة أشبارا َوِملمَحَفة مورسة
 وََكاَن َلهح ربَعة ِفيَها مرمآة ومشط عاج ومكحلة ومقراض َوسَواك

َوة لِيف  وََكاَن َلهح فَراش من حشم
بَِثاَلث ضباب من فضَّة َوقيل من َحِديد َوِفيه َحلَقة يعلق هبَا أكرب من  وََكاَن َلهح قدح مضبب

 نصف المَمّد وأصغر من المَمدّ 
وََكاَن َلهح قدح آخر يدعى الراين وتور من ِحَجارَة يدعى املخضب وُمضب من شبه يكون ِفيِه 

ِنَّاء والكتم يوضع على رَأسه ِإذا وجد ِفيِه حرا وقدح من زجاج ومغت سل من صفر وقصعة اْلم
 َوَصاع خيرج ِبِه فطرته َومد وََكاَن َلهح َسرِير وقطيفة

ول هللا َوقيل َكاَن من َحِديد ملوى ِبِفضَّة وأهداه  د َرسح وََكاَن َلهح َخامت من فضَّة فصه ِمنمهح نقشة ُمحَمَّ
ِ ساذجني فلبسهما فَّنيم  َلهح النََّجاِشّي خح

(1/176) 

 

َكَساه ِف َحَياته فَ َقاَلت َلهح أم َسلَمة ِِبيب أَنمت َوأمي َما فعل كساؤك قَاَل  وََكاَن َلهح كَساء أسود  
 كسوته قَاَلت َما رَأَيمت َشيمئا َكاَن أحسن من بياضك ِف سَواده

َحاب فكساها لَعلي بن أيب طَالب َرِضي هللا َعنهح فَ رحِبَا طلع  وََكاَن َلهح ِعَماَمة يعتم هبَا ي حَقال ََلَا السَّ
َحابعَ  م َعلّي ِف السَّ  لّي ِفيَها فَ يَ قحول َأََتكح

م َايَّ َعة غري ثَِيابه الََِّت يلبسَها ِف َسائِر األم مح اَبن للمجح  وََكاَن َلهح ثَ وم
 وََكاَن َلهح منديل ْيسح ِبِه َوجهه من الموضحوء َورحِبَا َمسحه ِبطرف رَِدائه صلى هللا َعَليمِه َوسلم

(1/177) 

 

ل الرَّ  رحوَن ِف ذكر َوفَاته صلى هللا َعَليمِه َوسلمالمَفصم  اِبع َوالمعشم
 

َوتوىف صلى هللا َعَليمِه َوسلم َوقد بلغ من السن َثاَلاًث َوِستِّنَي سنة َوقيل مخمسا َوِستِّنَي َوقيل ِستِّنَي 



َلة  َنََتم عشَرة لَي م َتدَّ الضَُّحى اِلث م ِ ِحني اشم َننيم م ااِلث م ول أصح ِف يَ وم خلت من ربيع األول َوقيل َواألم
 لليلتني خلتا ِمنمهح 

ِ َودخل المَمِديَنة  َننيم م ااِلث م ة يَ وم ِ َوخرج من َمكَّ َننيم م ااِلث م م يَ وم َما ولد نَِبيكح هح قَاَل ابمن َعبَّاس َرِضي هللا َعن م
َلة األمَ  ِ َودفن صلى هللا َعَليمِه َوسلم لَي م َننيم م ااِلث م ِ َوتوىف يَ وم َننيم م ااِلث م َلة الثُّاَلاَثءيَ وم  رمبَ َعاء َوقيل لَي م

ًما َوقيل َأرمبَ َعة عشر وََكاَن َمرضه ابلصداع ة َمرضه اثىن عشر يَ وم  وََكاَنت محدَّ
َا َكاَنت  َوقيل ِإن َمرضه بعد نزحول )ِإذا َجاَء نصر هللا َوالمَفتمح أِلَهنَّ

(1/178) 

 

َِميس َوقد شّد رَأسه بعصابة كالنعي َلهح صلى هللا َعَليمِه َوسلم َفخرج صلى هللا عَ  م اْلم َليمِه َوسلم يَ وم
 دمساء

ه مثَّ َدَعا ِباَلل فَأمره َأن ي حَنادي ِف  وََكاَن قد لبس ِعَماَمة فرقى المِمنمرَب َفَجَلَس َعَليمِه مصفر المَوجم
َا آخر وَ  َتمعحوا لَوِصيَّة َرسحول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم فَِإهنَّ ِصيَّة لكم فَ َناَدى ِباَلل النَّاس َأن اجم

َواب ب حيحوهتم مفتحة وأسواقهم على َحاَلَا َحىتَّ خرج العذارى  وا أَب م تمعحوا َصِغريهمم وََكِبريهمم َوتركح فَاجم
له َوالنَِّبّ صلى  ِجد َِبهم ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم َحىتَّ غص المَمسم من المبيحوت ليسمعوا َوِصيَّة َرسح

َتدَّ هللا َعَليم  ِه َوسلم يَ قحول أوسعوا ملن وراءكم مثَّ قَاَم فخطبهم خطمَبة بليغة َطوِيَلة مثَّ دخل منزله فَاشم
 ِبِه المَمَرض َومل خيرج بعمدَها

مَّ َأعيِن على  خل َيده ِفيِه َوْيمَسح َوجهه َويَ قحول )اللَّهح ت َكاَن ِعنمده قدح ِفيِه َماء يدم َوملا َحَضره المَموم
ت(َسَكَرات ا  لمَموم

َوملا َماَت اقتحموا النَّاس ِحني مسعحوا الرنة وسجى صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِبربحمَدةن حربه َوقيل ِإن 
م عمر وأخرس بَعضهم َفَما تكلم ِإالَّ بعد  هح تِِه دهشة ِمن م َحابه ِبَوم المَماَلِئَكة سجته فكذب بعض َأصم

هح  م عحثمَمان وأقعد آَخرحوَن ِمن م هح م َعلّي َومل يكن ِفيِهنَّ أثبت من المَعبَّاس َوأيب بكر َرِضي هللا المَغد ِمن م
َِعنيَ  م َأمجم هح  َعن م

َرة ِحني ذكرحوا غسله اَل تغسلوه فَِإنَّهح طَاِهر مطهر مثَّ مسعحوا َصوَت  مثَّ ِإن النَّاس مسعحوا من اَبب اْلمحجم
ضر وعزاهم فَ َقالَ   بعده أغسله فَِإن َذِلك ِإبمِليس َوَأان اْلم

(1/179) 

 



ِإن ِف هللا عزاء من كل محِصيَبة وخلفا من كل َهالك ودركا من كل فَائت فباهلل فثقوا وإايه فارجوا 
َصاب من حرم الث ََّواب  فَِإن الممح

ِري أْنرده َعن ثَِيابه َكَما نغسل َموََتان أم نغسله ِف ثَِيابه فَأرمسل هللا  تلفحوا ِف غسله فَ َقالحوا اَل نَدم َواخم
َو  ِري من هح م رجل ِإالَّ َواضع ْليته على َصدره مثَّ قَاَل قَاِئل اَل يدم هح َعَليمِهم الّنوم َحىتَّ َما بَِقي ِمن م

 اغسله ِف ثَِيابه فانتبهوا وغسلوه ِف َقِميصه
َقلب بَِنفِسِه َوِإن َمَعهم ْلفيفا َكالرِّ  و ِإالَّ ان م وَن َأن يتقلب َلهح عحضم يِح يصوت هبم وََكانحوا اَل يحرِيدح

م ستكفون( ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم فَِإنَّكح  )ارفقوا بَرسح
وََكاَن الَِّذي توَل غسله َعلّي بن أيب طَالب َوالمَعبَّاس َعمه َوالمفضل َوقثم بن المَعبَّاس َوأحَساَمة بن زيد 

نمَصاِرّي ونغضه َعلّي َفلم خي س بن خويل األم رج ِمنمهح شئ فَ َقاَل صلى هللا وشقران مولَياهح وحضرهم َأوم
 َعَليمك لقد طبت َحيا َوَميًتا
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ولِيَّة من ثَِياب سحول بَ َلده اِبلميمن لَيمَس ِفيَها  وكفن صلى هللا َعَليمِه َوسلم ِف َثاَلثَة أَثَواب بيض سحح
ِمنمهح َعلّي َشيمئا ْلنوطه َقِميص َواَل ِعَماَمة بل لفائف من غري خياطَة وََكاَن ِف حنوطه الممسك أبقى 

م ِف الصَّاَلة  هح ون كل ِمن م وَن أفرادا مل يؤمهم أحد َفقيل فعل َذِلك لَيكح سلمح ِإذا َماَت َوصلى َعَليمِه الممح
أصال اَل ََتبعا ألحد َوقيل ليطول َوقت الصَّاَلة فَيلمحق من َيَمِت من حول المَمِديَنة وفرش ََتمَتهح ِف 

اء َكاَن يتغطى هبَا نزل هبَا شقران َودخل َقربه المَعبَّاس َوعلي َوالمفضل وقتم وشقران َقربه قطيفة َْحمرَ 
ف َن بن َعوم  َوقيل أدخلحوا َمَعهم عبد الرَّْحم

هح َوقَاَل بَعضهم اِبلَبِقيِع فَ َقاَل أَبحو  تلفحوا ِف َمَكان الّدفن فَ َقاَل بَعضهم ندفنه ِف محَصالَّ َوقيل ِإهنَّحم اخم
ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم يَ قحول َما دفن َنِب قّط ِإالَّ ِف بكر ا عت َرسح لّصديق َرِضي هللا َعنهح مسَِ

المَمَكان الَِّذي توىف ِفيِه َفدفن ِف المموضع الَِّذي توىف ِفيِه حول فَراشه وحفر َلهح وْلد وأطبق َعَليمِه 
 تسع لبنات

تلفحوا أيلحد َلهح  خر َوقيل ِإهنَّحم اخم َو أَبحو َطلمَحة َواْلم أم اَل وََكاَن ِف المَمِديَنة حفاران َأحدمَها يلمحد َوهح
م َأوال عمل عمله فَجاء الَِّذي يلمحد فلحد  هح َو أَبحو عحبَ يمَدة فاتفقوا على َأن من َجاَء ِمن م حيمفر َوهح

ول هللا صلى هللا َعَليمِه َوسلم وََكاَن َذِلك  لَرسح
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َماِف بَيت عَ  هح َها مثَّ دفن َمَعه أَبحو بكر َوعمر َرِضي هللا َعن م  اِئَشة َرِضي هللا َعن م
د هلل رب المَعاملني َوسلم َوشرف وكرم  َمم د وَعلى آله َوَصحبه َوسلم َواْلم َوصلى هللا على سيداَن ُمحَمَّ

مته وأانلنا من َشَفاَعته وجمد َوعظم َواَبرك أنعم َوتعطف وَتنن وترحم َوأَعاد من بركاته َوَجَعلَنا من أ
َِعنَي َوَعن اْلمحَلَفاء الرَّاِشدين  َحابه َأمجم نَي َرِضي هللا تَ َعاََل َعن َأصم وحشران ِف زمرته ِإنَّك أرمحم الرَّاِْحِ

َنمَصار واملهاجرين َوالتَّاِبِعنَي آمني  َواألم
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