
 دالئل النبوة

 :ُمَقد َِّمة  

َعح   ََواهَِّر َواْلح َرحَض، َوَجَعَل الظُُّلَماتِّ َوالنُّوَر َواب حَتدََع اْلح ُد َّللهِّ الهذِّي َخَلَق السهَماَواتِّ َواْلح َمح ، َراضَ اْلح
ََياَة، َوَقدهَر الحَمَعاَش َوالحَمَعاَد، َوَأعحَطى َمنح َشاَء مِّ  َت َواْلح َساَد، َوَقَضى الحَموح َجح َن َورَكهَب الصَُّوَر َواْلح

اَلَل، َوَمنح َشا تِّدح سح ُهُم الحَمعحرَِّفَة َوالحَعقحَل َوالنهَظَر َواالِّ ن ح عِّ َوالحَبَصرِّ َوالحُفَؤادِّ، َوَمنح َشاَء مِّ ُهُم السهمح ن ح َء مِّ
َنهةِّ َمنح َأطَاَعُه، ْلح رِّيَن ِبِّ َا َشاَء مِّنح َأمحرِّهِّ َوََنحيِّهِّ، ُمَبش ِّ لنهارِّ  اْلحَِّدايََة َوالرهَشاَد، َوبَ َعَث الرُُّسَل ِبِّ َوُمنحذِّرِّيَن ِبِّ

؛ لَِّئَله َيُكونَ  قِّ دح لِّلنهاسِّ َعَلى هللاِّ ُحجهة  بَ عحَد  َمنح َعَصاُه، َوأَيهَدُهمح بَِّداَلئِّلِّ الن ُّبُ وهةِّ َوَعََلَماتِّ الص ِّ
َمِّنيِّ، َسي ِّدِّ الحُمرحَسلِّنَي، َوَخاَتِّ النهبِّي ِّنَي َأبِّ  لنهبِّ ِّ الحَمكِّنيِّ، َوالرهُسولِّ اْلح ، َوَخصهَنا ِبِّ مِّ ُُمَمهدِّ  الرُُّسلِّ الحَقاسِّ

ًسا،  ، َأفحَضلِّ َخلحقِّهِّ نَ فح يٍ  ِفِّ دِّيٍن َوُدن حَيا، بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َوَأْجحَعِّهِّمح لُِّكل ِّ ُخُلٍق َرضِّ
َق ِّ إََِّل َكافهةِّ الحُمَكلهفِّنَي مَِّن الحَ  َُدى َودِّينِّ اْلح ْلح َرفِّهِّمح َدارًا، َوَأرحَسَلُه ِبِّ ف فَ َتَ  بِّهِّ َوَخْيحِّهِّمح َنَسًبا، َوَأشح لحقِّ

ََتُه، َوَخَتَم بِّهِّ نُ بُ وهَتُه، َواصحَطَفاُه  رِّهِّف َوأَن حَزَل َمَعُه  َرْحح َرُه َمَع ذِّكح تَ َباُه لِّبَ َيانِّ َشرِّيَعتِّهِّ، َورََفَع ذِّكح لِّرَِّسالَتِّهِّ، َواجح
ًزا َِبهًِّرا، كَِّتاًِب َعزِّيًزا، َوقُ رحآًًن َكرِّميًا , ُمَبارًَكا َمِّيًدا، َدلِّيًَل ُمبِّيًنا، َوَحبحًَل َمتِّيًنا، َوعِّلحًما زَاهًِّرا، َومُ  عحجِّ

ُعَو ُُمَالِّفِّيهِّ إََِّل أَ اقحََتََن بِّ  نح َيدح َم َحَياتِّهِّ، َوَداَم ِفِّ ُأمهتِّهِّ بَ عحَد َوفَاتِّهِّف َوَأَمَرُه فِّيهِّ ِبَِّ  -نح َيَحُتوا ِبِِّّثحلِّهِّ َدعحَوتِّهِّ َأَّيه
َعتُ ُهمح  بِّلهتُ ُهمح، َوَنظحُم الحَكََلمِّ َصن ح وا َعنِّ الحُمَعاَرَضةِّ، َوَعَدُلوا فَ َعَجزُ  -َوالحَعَربِّيهُة طَبِّيَعتُ ُهمح، َوالحَفَصاَحُة جِّ

َها إََِّل الحُمَسايَ َفةِّ الهِتِّ هَِّي َأصحَعُب ِمِّها َدَعاُهمح إِّلَيحهِّ، َوََتَدهاُهمح بِّهِّ، َكَما قَاَل َعزه َوَجله: }ُقلح لَئِّنِّ  َعن ح
نحُس َواْلحِّنُّ َعَلى َأنح َيَحُتوا ِبِِّّثحلِّ َهَذا الحُقرحآنِّ اَل  َتَمَعتِّ اْلحِّ َيَحُتوَن ِبِِّّثحلِّهِّ َوَلوح َكاَن بَ عحُضُهمح لِّبَ عحٍض  اجح

، َوالحبَ ي َِّناتِّ الحَباهَِّراتِّ 88َظهِّْيًا{ ]اْلسراء:  َزاتِّ الظهاهَِّراتِّ [ َمَع َسائِّرِّ َما آََتُه هللُا َوَحَباُه مَِّن الحُمعحجِّ
رُِّكوَنف فَ بَ له  يَحَة، َوَأوحَضَ  السهبِّيَل، لُِّيظحهَِّرُه َعَلى الد ِّينِّ ُكل ِّهِّ َوَلوح َكرَِّه الحُمشح َغ الر َِّساَلَة، َوَأدهى النهصِّ

َتقِّيَم، َوَعَبَد هللَا َحَّته َأََتُه الحَيقِّنُيف َفَصَلَواُت هللاِّ َعَليح  َراَط الحُمسح هِّ، َوَعَلى آلِّهِّ َوَأًَنَر الطهرِّيَق، َوَبنيهَ الص ِّ
َاَهاف الطهي ِّبِّنَي، ُكلهَما ذََكَرُه الذهاكُِّروَن، وَ  رِّهِّ الحَغافُِّلوَن، َأفحَضَل َصََلٍة َوَأزحَكاَها، َوَأطحيَ بَ َها َوَأْنح َغَفَل َعنح ذِّكح

فِّيقِّهِّ  -َأمها بَ عحُد: فَإِّّن ِّ َلمها فَ َرغحُت  نِّ تَ وح َاءِّ  -بَِّعوحنِّ هللاِّ َوُحسح َْسح َبارِّ الحَوارَِّدةِّ ِفِّ اْلح َخح مِّنح ََتحرِّيجِّ اْلح
، َوالرُّؤح  َفاتِّ َراطِّ السهاَعةِّ، َوالحبَ عحثِّ َوالنُُّشورِّ، َوالص ِّ ، َوالحَقَدرِّ، َوَعَذابِّ الحَقْبحِّ، َوَأشح ميَانِّ يَةِّ، َواْلحِّ

َنهةِّ، َوالنهارِّ، َوَغْيحِّ َذلَِّك ِمِّها يَ ت َ  ، َوالشهَفاَعةِّ، َواْلح ضِّ َوح ، َواْلح َراطِّ ، َوالص ِّ ، َواْلحَِّسابِّ َعلهُق َوالحمِّيَزانِّ
ُُصولِّ َوَتح  ْلح َها، فَ َلمح يَ عحرِّ ح َحاَْلَا، َوَما ِبِّ ن ح َا بَ َلَغُه مِّ َهَد ِبِّ َتشح ًًن لَِّمنح َتَكلهَم فِّيَها، َواسح يِّيزَِّها؛ لَِّيُكوَن َعوح

َزاتِّ  يَئُة َّللِّهِّ تَ َعاََل، َأنح َأْجحََع بَ عحَض َما بَ َلَغَنا مِّنح ُمعحجِّ َهاف َأَردحُت، َوالحَمشِّ َبُل َوَما يُ َردُّ مِّن ح ي َِّنا ُُمَمهٍد،  نَبِّ يُ قح
َتَخرحتُ  ًًن َْلُمح َعَلى إِّث حَباتِّ رَِّسالَتِّهِّف فَاسح هللَا تَ َعاََل ِفِّ  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَداَلئِّلِّ نُ بُ وهتِّهِّ، لَِّيُكوَن َعوح

تُُه، َمَع َما نُقِّ  َامِّ َما َقَصدح تَ َعنحُت بِّهِّ ِفِّ إِّتح َا َأَردحتُُه، َواسح بحتَِّداءِّ ِبِّ لِّهِّ، َوَطَهارَةِّ االِّ َنا مِّنح َشَر ِّ َأصح َل إِّلَي ح
رِّ َحَياتِّهِّ، َوَوقحتِّ َوفَاتِّهِّ، َوَغْيحِّ َذلَِّك ِمِّها يَ تَ َعلهُق ِبَِّ  َفاتِّهِّ، َوَقدح َائِّهِّ َوصِّ لِّدِّهِّ، َوبَ َيانِّ َأْسح عحرِّفَتِّهِّ، َصلهى هللُا َموح

تَِّزاءِّ َعَليحهِّ َوَسلهَم، َعَلى ََنحوِّ َما َشَرطحُتُه ِفِّ ُمَصن ه  جح ، َواالِّ ي ِّ مَِّن السهقِّيمِّ لصهحِّ تَِّفاءِّ ِبِّ كح ، مَِّن االِّ َفاِتِّ



ي ِّ َأوِّ الحَمعحُرو ِّ ُدونَُه فَُأورُِّدهُ  ُ  الحُمَراُد مَِّن الصهحِّ لحَمعحُرو ِّ مَِّن الحَغرِّيبِّ , إِّاله فِّيَما اَل يَ تهضِّ ، ِبِّ
عحتَِّماُد َعَلى ُْجحَلةِّ َما تَ َقدهَمُه مَِّن ال هللِّ َواالِّ ف َوِبِّ لِّ الحَمَغازِّي َوالت هَوارِّيخِّ ي ِّ َأوِّ الحَمعحُرو ِّ عِّنحَد َأهح صهحِّ

فِّيُق، َوُهَو َحسحبِّ ِفِّ ُأُمورِّي، َونِّعحَم الحوَكِّيلُ   الت هوح
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لِّدِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ   ُْجهاُع أَب حَوابِّ َموح
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َتاذُ  ُسح َْبًََن اْلح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ  َأخح َُه هللُا، قَاَل: َأخح َسنِّ بحنِّ فُوَرٍك َرْحِّ ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلَح أَبُو َبكح
ثَ َنا أَبُو َداوُ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب، قَاَل: َحده ُّ، قَاَل: َحده َصحَفَهاّنِّ َد َأْححََد بحنِّ فَارٍِّس أَبُو ُُمَمهٍد اْلح

ثَ َنا َمهحدِّيُّ بحُن َميحُموٍن، َعنح َغيحََلَن بحنِّ َجرِّيٍر، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َمعحَبٍد الز ِّمهاّنِّ ِّ الطهَيا ، قَاَل: َحده يُّ ، لِّسِّ
ِّ؟ فَ َقالَ 72َعنح َأبِّ قَ َتاَدَة ]ص: ث حَننيح مِّ اْلحِّ مِّ يَ وح : [، َأنه َأعحَرابِّيًّا قَاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ َما تَ ُقوُل ِفِّ َصوح

ُت فِّيهِّ , َوأُنحزَِّل َعَليه فِّيهِّ » م  ُولِّدح  «َذاَك يَ وح
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ِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ الحَفضحلِّ الحَقطهاُن بِّبَ غحَداَد قَاَل: َحده  َُسنيح ِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا أَبُو ُُمَمهٍد َوَأخح
تَ وَ  َياَن الحَفَسوِّيُّ، َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ ُدُرسح ثَ َنا أَبُو يُوُسَف يَ عحُقوُب بحُن ُسفح وِّيُّ، قَاَل: َحده يحهِّ النهحح

ثَ َنا ابحُن َجرِّيٍر , َوُهَو  ثَ َنا َأَِبُن بحُن يَزِّيَد قَاَل: َحده لُِّم بحُن إِّب حَراهِّيَم قَاَل: َحده ثَ َنا ُمسح َغيحََلُن، ح قَاَل: َحده
ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ  ُرو بحُن السهمهاكِّ بِّبَ غحَداَد، َوَحده ثَ َنا َعمح َُه هللُا قَاَل: َحده َُ َرْحِّ َافِّ  ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح

ثَ َنا َعبحُد ا ثَ َنا ََيحََي بحُن َأبِّ طَالٍِّب، قَاَل: َحده ُل بِّنَ يحَسابُوَر قَااَل: َحده َسُن بحُن يَ عحُقوَب الحَعدح لحَوههابِّ َواْلَح
ثَ َنا َسعِّيد  , َعنح قَ َتاَدَة، َعنح َغيحََلَن بحنِّ َجرِّيٍر، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َمعحَبٍد الز ِّمهاّنِّ ِّ بحُن  ، َعطَاٍء، قَاَل: َحده

َنحَصارِّي ِّ ]ص: مِّ [، َأنه َأعحَرابِّيًّا َسَأَل َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعنح َصوح 73َعنح َأبِّ قَ َتاَدَة اْلح
ِّ، فَ َقاَل:  ث حَننيح مِّ اْلحِّ ُت فِّيهِّ , َوأُنحزَِّل َعَليه فِّيهِّ »يَ وح ُم الهذِّي ُولِّدح لُِّم بحُن « َذاَك الحيَ وح ِّ ُمسح َُسنيح َرَجُه أَبُو اْلح َأخح

دِّي ِّ بحنِّ َميحُموٍن َوَأَِبَن بحنِّ يَزِّيَد الحَعطه  ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ َمهح َجهاجِّ الحُقَشْيحِّيُّ ِفِّ الصهحِّ  ارِّ اْلح
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ثَ َنا ي َ  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َحده َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح عحُقوُب بحُن َوَأخح
ُزومِّيُّ الحمِّصحرِّيُّ، قَالَ  ثَ َنا ََيحََي بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُبَكْيحٍ الحَمخح َياَن، قَاَل: َحده : َحدهَثِنِّ ابحُن ْلِّيَعَة، َعنح ُسفح

َراَن، َعنح َحَنٍش، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، قَاَل: ُولَِّد نَبِّيُُّكمح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح  َم َخالِّدِّ بحنِّ َأبِّ عِّمح
" ِّ ث حَننيح  اْلحِّ
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رِّ الهذِّي ُولَِّد فِّيهِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ   يحهِّ َوَسلهمَ َِبُب الشههح
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ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن سُ  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ قَاَل: َحده َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن قَاَل: َأخح فح
ََسنِّ النهَسائِّيُّ قَاَل: َحدهَثِنِّ َسَلَمُة بحُن الحَفضحلِّ  َحاَق: َحدهَثِنِّ َعمهاُر بحُن اْلح قَاَل: قَاَل ُُمَمهُد بحُن إِّسح

َلٍة َمَضتح » َرَة لَي ح ث حَنَِتح َعشح ِّ َعاَم الحفِّيلِّ الِّ ث حَننيح َم اْلحِّ رِّ  ُولَِّد َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح مِّنح َشهح
َوهلِّ   «رَبِّيٍع اْلح
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 َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َِبُب الحَعامِّ الهذِّي ُولَِّد فِّيهِّ َرُسوُل هللاِّ 
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحقُ  َُ قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح وَب قَاَل: َحده
ثَ َنا َحجهاُج  ُّ قَاَل: َحده َحاَق الصهغَاّنِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّسح ثَ َنا يُوُنُس بحُن َأبِّ َحده بحُن ُُمَمهٍد قَاَل: َحده

َحاَق، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعاَم »إِّسح ُولَِّد النهبِّ
ٍر ُعَمُر بحُن َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ بح « الحفِّيلِّ  َْبًََن أَبُو َنصح ِّ ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ َوَأخح َُسنيح ثَ َنا أَبُو اْلح نِّ قَ َتاَدَة قَاَل: َحده



ثَ َنا ََيحََي بح  ُّ قَاَل: َحده َبهارِّ الصُّوِفِّ ََسنِّ بحنِّ َعبحدِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن اْلح ُن َمعِّنٍي قَاَل: َحامٍِّد الحَعطهاُر قَاَل: َحده
ثَ َنا ]ص: َنادِّهِّ , إِّاله أَنهُه قَاَل: [ َحجهاُج بحُن ُمَُ 76َحده َم الحفِّيلِّ »مهٍد َفذََكَرُه ِإِِّّسح  قَاَل:« يَ وح
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َوَحده
َبهارِّ الحُعطَارِّ  َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ الحُمطهلُِّب بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ َعنِّ ابحنِّ إِّسح دِّيُّ قَاَل: َحده

: ابحَن الحُمطهلِّبِّ بحنِّ َعبحدِّ َمَنا ٍ   قَاَل: بحنِّ قَ يحسِّ بحنِّ َُمحَرَمَة َعنح أَبِّيهِّ َعنح َجد ِّهِّ قَ يحسِّ بحنِّ َُمحَرَمَة , يَ عحِنِّ
ُت َأًَن َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعاَم الحفِّيلِّ , ُكنها لَِّديحنِّ ُولِّ » َحاَق: « دح وََكاَن »قَاَل ابحُن إِّسح

رِّيَن َسَنةً   «َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعاَم ُعَكاَظ ابحَن عِّشح
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ ُمَُ  ثَ َنا أَبُو َأخح َُه هللُا , قَاَل: َحده ِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ ُموَسى السَُّلمِّيُّ َرْحِّ َُسنيح مهُد بحُن اْلح
َسنِّ ُُمَمهُد بحُن َُمحُموٍد الحَمرحَوزِّيُّ   اْلَح
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َُ قَاَل: حَ  َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َعلِّيٍ  اْلح دهثَ َنا أَبُو ُموَسى ُُمَمهُد بحُن الحُمَثَّنه الحَفقِّيُه قَاَل: َحده
َحاَق َُيَد ِّ  عحُت ُُمَمهَد بحَن إِّسح ثَ َنا َأبِّ , قَاَل: ْسِّ ُب بحُن َجرِّيرِّ بحنِّ َحازٍِّم قَاَل: َحده ثَ َنا َوهح ُث َعنِّ قَاَل: َحده

ُت َأًَن َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا »نح َجد ِّهِّ قَاَل: الحُمطهلِّبِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ قَ يحسِّ بحنِّ َُمحَرَمَة َعنح أَبِّيهِّ عَ  ُولِّدح
َيَم َأَخا َبِنِّ يَ عحَمَر بحنِّ لَيحٍث: أَنحَت « َعَليحهِّ َوَسلهَم َعاَم الحفِّيلِّ  قَاَل: َوَسَأَل ُعثحَماُن بحُن َعفهاَن قُ َباَث بحَن َأشح

َْبُ َأوح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  َْبُ مِِّن ِّ , َوَأًَن َأكح لهَم؟ فَ َقاَل: َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأكح
َضَر ُمِّيًَل " َوَرَواُه ُُمَمهُد بحُن َبشهاٍر , َعنح َوهحبِّ  َق الحفِّيلِّ َأخح  بحنِّ َجرِّيٍر َأقحَدُم مِّنحُه ِفِّ الحمِّيََلدِّ َورَأَيحُت َخذح

َق الطهْيحِّ أَ  ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعلِّيٍ  الحُمقحرُِّئ فَ َقاَل: َخذح َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََنُه أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َضَر ُمِّيًَل َأخح خح
ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َبشهاٍر َفذََكَرهُ  حمِّذِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو عِّيَسى الَت ِّ  قَاَل: َحده
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلحَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن َأخح ي قَااَل: َحده َسنِّ الحَقاضِّ ٍر َأْححَُد بحُن اْلَح َُ َوأَبُو َبكح افِّ
ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ اْلحَِّزامِّيُّ قَاَل: حَ  ُّ قَاَل: َحده ٍر الصهَغاّنِّ ثَ َنا أَبُو َبكح ثَ َنا َعبحُد يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ده

ٌّ  -[ ََثبٍِّت 78يزِّ بحُن َأبِّ ]ص:الحَعزِّ  َُويحرِّثِّ قَاَل:  -َمدِّيِنِّ ثَ َنا الزَُّبْيحُ بحُن ُموَسى َعنح َأبِّ اْلح قَاَل: َحده
: ََّي قُ َباُث أَنحتَ  َيَم الحكَِّناّنِّ ِّ ُثُه اللهيحثِّي ِّ عحُت َعبحَد الحَملِّكِّ بحَن َمرحَواَن يَ ُقوُل لُِّقَباثِّ بحنِّ َأشح َْبُ أَ  ْسِّ مح َأكح

َْبُ مِِّن ِّ , َوَأًنَ  َأَسنُّ مِّنحُه؛  َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم؟ قَاَل: َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأكح
، َوَوقَ َفتح بِّ أُم ِّي َعَلى َروحثِّ الحفِّيلِّ  ، ُمِّيًَل َأعحقُِّلُه، ُولَِّد َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعاَم الحفِّيلِّ

 َوتُ نُ ب َِّئ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى رَأحسِّ َأرحبَعِّنيَ 
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ثَ َنا يَ عحقُ  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َحده َُسنيح ثَ َنا أَبُو اْلح وُب بحُن َحده
يَ  ثَ َنا َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن َأبِّ ََثبٍِّت قَاَل: َحدهَثِنِّ ُسفح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ قَاَل: َحده َعبحُد هللاِّ اَن قَاَل: َحده

فَلِّي ِّ َعنح أَبِّيهِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ُجَبْيحِّ بحنِّ ُمطحعٍِّم قَاَل:  لَِّد َرُسوُل هللاِّ وُ »بحُن ُعثحَماَن بحنِّ َأبِّ ُسَليحَماَن الن هوح
َ الحبَ يحتُ  َرَة َسَنًة، َوُبِنِّ َس َعشح َمح ، وََكاَنتح ُعَكاُظ بَ عحَد الحفِّيلِّ ِبِّ  َعَلى َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعاَم الحفِّيلِّ

، َوتُ نُ ب َِّئ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  رِّيَن َسَنًة مَِّن الحفِّيلِّ َم َعَلى رَأحسِّ َأرحبَعِّنَي مَِّن رَأحسِّ ََخحٍس َوعِّشح
 «الحفِّيلِّ 
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ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن سُ  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ قَاَل: َحده َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن قَاَل َأخح فح
ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ا َزامِّ بحنِّ َحده لحُمنحذِّرِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َخالِّدِّ بحنِّ حِّ

َهاٍب قَاَل:  َبَة َعنِّ ابحنِّ شِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن فُ َليح ِّ بحنِّ ُسَليحَماَن َعنح ُموَسى بحنِّ ُعقح بَ َعَث »ُخَويحلٍِّد قَاَل: َحده
َعثِّ  هللُا ُُمَمهًدا َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َ َمب ح َيانِّ الحَكعحَبةِّ , وََكاَن َبنيح َرَة َسَنًة مِّنح بُ ن ح َعَلى رَأحسِّ ََخحَس َعشح

ُعوَن َسَنةً  َ َأصحَحابِّ الحفِّيلِّ َسب ح َحاَق 79]ص:« النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَبنيح [ قَاَل أَبُو إِّسح
م  , وَ  الهذِّي اَل َيُشكُّ فِّيهِّ َأَحد  مِّنح ُعَلَمائَِّنا َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ: َهَذا َوهح

 َوَسلهَم ُولَِّد َعاَم الحفِّيلِّ , َوبُعَِّث َعَلى رَأحسِّ َأرحبَعِّنَي َسَنًة مَِّن الحفِّيلِّ "

(1/78) 

 



ثَ َنا  َراَن قَاَل: َحده ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َحاَق َأخح َبُل بحُن إِّسح ثَ َنا َحن ح رِّو بحُن السهمهاكِّ قَاَل: َحده أَبُو َعمح
ثَ َنا َجعحَفُر بحُن أَ  ثَ َنا يَ عحُقوُب الحُقم ِّيُّ قَاَل: َحده ُّ قَاَل: َحده َراّنِّ ثَ َنا أَبُو الرهبِّيعِّ الزههح بِّ الحُمغِّْيَةِّ َعنِّ قَاَل: َحده

َ ا»ابحنِّ أَب حَزى قَاَل:  نِّنيَ َكاَن َبنيح ُر سِّ لِّدِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعشح َ َموح َْبًََن « لحفِّيلِّ َوَبنيح َوَأخح
َياَن، قَ  ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح اَل: أَبُو اْلح

، َعنح َجعحَفٍر،  َحدهَثِنِّ َأْححَُد بحنُ  ثَ َنا يَ عحُقوُب الحُقم ِّيُّ ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُُمَمهٍد، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َلِّيلِّ الح
نِّنيَ  ُر سِّ َ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعشح َ الحفِّيلِّ َوَبنيح  َعنِّ ابحنِّ أَب حَزى، قَاَل: َكاَن َبنيح
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هِّمح َعنح  قَاَل يَ عحُقوُب: ثَ َنا نُ َعيحُم بحُن َميحَسَرَة َعنح بَ عحضِّ ثَ َنا ََيحََي بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُبَكْيحٍ قَاَل: َحده َوَحده
ُت َعاَم الحفِّيلِّ »ُسَويحدِّ بحنِّ َغَفَلَة قَاَل:  قَاَل الشهيحُخ: « ف َأًَن لَِّدُة َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم؛ ُولِّدح

ِّ »دح ُروَِّي َعنح ُسَويحدِّ بحنِّ َغَفَلَة أَنهُه قَاَل: َوقَ  َغُر مَِّن النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّسنَ َتنيح  «َأًَن َأصح
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ََّيتِّ الهِتِّ َظَهَرتح عِّنحَد وِّاَلَدتِّهِّ  لِّدِّ الحُمصحَطَفى َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َواْلح رِّ َموح َلَها َوبَ عحَدَهاَِبُب ذِّكح  َوقَ ب ح
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ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن بِّبَ غحَداَد قَاَل: َحده َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا يَ عحُقوُب َأخح
 ِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا أَبُو َصالٍِّ  ح َوَأخح َياَن قَاَل: َحده َراَن بحُن ُسفح َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ بِّشح

ث َ  ََة قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َعلِّيٍ  َأْححَُد بحُن الحَفضحلِّ بحنِّ الحَعبهاسِّ بحنِّ ُخَزميح ُل بِّبَ غحَداَد قَاَل: َحده َنا أَبُو الحَعدح
ثَ َنا أَبُو َصالٍِّ  قَالَ  حمِّذِّيُّ قَاَل: َحده َاعِّيَل الَت ِّ : َحدهَثِنِّ ُمَعاوِّيَُة بحُن َصالٍِّ  َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُسَويحٍد َعنح إِّْسح

بِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  َعحَلى بحنِّ هََِّلٍل السَُّلمِّي ِّ َعنِّ الحعِّرحَِبضِّ بحنِّ َسارِّيََة َصاحِّ لهَم , َعبحدِّ اْلح
عحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا عَ  َليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل: " إِّّن ِّ َعبحُد هللاِّ َوَخاََتُ النهبِّي ِّنَي َوإِّنه آَدَم أَنهُه قَاَل: ْسِّ

ََّي ُأم ِّ  ْبُُِّكمح َعنح َذلَِّك: َدعحَوُة َأبِّ إِّب حَراهِّيَم، َوبَِّشارَُة عِّيَسى بِّ , َوُرؤح ي الهِتِّ َلُمنحَجدِّل  ِفِّ طِّيَنتِّهِّ، َوَسُأخح
؛ وََكَذلَِّك ُأمهَهاُت النه  نَي َوَضَعتحُه نُورًا رََأتح بِّي ِّنَي يَ َريحَن " َوإِّنه ُأمه َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم رََأتح حِّ
نحُه ُقُصوُر الشهامِّ ََتبَ َعُه َعبحُد 81]ص: -َأَضاَءتح َلُه ُقُصوُر الشهامِّ  [ َوِفِّ رَِّوايَةِّ يَ عحُقوَب: َأَضاَءتح مِّ

ُّ َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ  الرهْححَنِّ بحُن َمهحدِّي ٍ  رِّ بحُن َأبِّ َمرحََيَ الحَغسهاّنِّ َعنح ُمَعاوِّيََة بحنِّ َصالٍِّ ف َوَرَواُه أَيحًضا أَبُو َبكح



لُُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  يُرِّيُد « إِّّن ِّ َعبحُد هللاِّ َوَخاََتُ النهبِّي ِّنَي َوإِّنه آَدَم َلُمنحَجدِّل  ِفِّ طِّيَنتِّهِّ »ُسَويحٍدف َوقَ وح
َنحبَِّياءِّ َصلَ  َواُت هللاُ بِّهِّ: أَنهُه َكاَن َكَذلَِّك ِفِّ َقَضاءِّ هللاِّ َوتَ قحدِّيرِّهِّ قَ بحَل َأنح َيُكوَن أَبُو الحَبَشرِّ َوَأوهُل اْلح

ْبُُِّكمح َعنح َذلَِّك: َدعحَوُة َأبِّ إِّب حَراهِّيَم َعَليحهِّ السهََلُم " يُ  لُُه: " َوَسُأخح رِّيُد بِّهِّ َأنه إِّب حَراهِّيَم َعَليحهِّ َعَليحهِّمح , َوقَ وح
ًنا , َوََيحَعَل َأفحئَِّدًة  -تَ َعاََل َجدُُّه  -السهََلُم َلمها َأَخَذ ِفِّ بَِّناءِّ الحبَ يحتِّ َدَعا هللَا  َأنح ََيحَعَل َذلَِّك الحبَ َلَد آمِّ

ُهمح مَِّن النهاسِّ ََتحوِّي إِّلَيحهِّمح , َويَ رحزُقَ ُهمح مَِّن الثهَمَراتِّ َوالطه  ف ُثُه قَاَل: }رَب هَنا َواب حَعثح فِّيهِّمح َرُسواًل مِّن ح ي َِّباتِّ
َكِّيُم{ ]ال َمَة َويُ زَك ِّيهِّمح إِّنهَك أَنحَت الحَعزِّيُز اْلح ُلو َعَليحهِّمح آََّيتَِّك َويُ َعل ُِّمُهُم الحكَِّتاَب َواْلحِّكح بقرة: يَ ت ح

َتَجاَب هللُا تَ َعاََل ُدَعاَءُه ِفِّ نَبِّي ِّنَ 129 ا َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم , َوَجَعَلُه الرهُسوَل الهذِّي َسأََلُه [ فَاسح
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  لِّ َمكهَة، َفَكاَن النهبِّ َعَثُه إََِّل َأهح َسلهَم يَ ُقوُل: إِّب حَراهِّيُم َعَليحهِّ السهََلُم , َوَدَعاُه َأنح يَ ب ح

َمعحَناُه: َأنه هللَا تَ َعاََل َلمها َقَضى َأنح ََيحَعَل ُُمَمهًدا َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َخاََتَ وَ « َأًَن َدعحَوُة َأبِّ إِّب حَراهِّيمَ »
نح قَ يهَض إِّب حَراهِّيَم َعَليحهِّ السه  ََلُم لِّلدَُّعاءِّ النهبِّي ِّنَي , َوأَث حَبَت َذلَِّك ِفِّ ُأم ِّ الحكَِّتابِّ , َأْنحََز َهَذا الحَقَضاَء ِبَِّ

ُه بُِّدَعائِّهِّ َكَما َيُكوُن تَ َقلُُّبُه مِّنح ُصلحبِّهِّ إََِّل َأصحََلبِّ َأوحاَلدِّهِّفاله  لُُه  ذِّي ذََكرحًَن لَِّيُكوَن إِّرحَسالُُه إَِّّيه َوَأمها قَ وح
َمُه فَ َعَرَفُه [ السهََلُم فَ َبشهَر بِّهِّ ق َ 82فَ ُهَو َأنه هللَا تَ َعاََل َأَمَر عِّيَسى َعَليحهِّ ]ص:« َوبَِّشارَُة عِّيَسى بِّ » وح

َرائِّيَل قَ بحَل َأنح ُُيحَلقَ   بَ ُنو إِّسح
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لُُه  ََّي ُأم ِّي الهِتِّ رََأتح »َوَأمها قَ وح َا َعََّن بِّهِّ « َوُرؤح َُ قَاَل:  -َوهللُا َأعحَلُم  -فَإِّْنه َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َما َأخح
ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بح  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ َحده َبهارِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح ُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده

ٍب ُأمُّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َُتَد ُِّث َأَنهَ  َنُة بِّنحُت َوهح َحاَق قَاَل: َفَكاَنتح آمِّ ا َعنِّ ابحنِّ إِّسح
نَي َْحَلَ  ُمهةِّ، فَإَِّذا أُتَِّيتح حِّ َُحمهٍد َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َفقِّيَل َْلَا: إِّنهكِّ َقدح َْحَلحتِّ بَِّسي ِّدِّ َهذِّهِّ اْلح تح ِبِّ

: َرحضِّ فَ ُقوِلِّ  َوَقَع إََِّل اْلح
 ]البحر الرجز[
دح  لحَواحِّ  ُأعِّيُذُه ِبِّ

دح   مِّنح َشر ِّ ُكل ِّ َحاسِّ
 مِّنح ُكل ِّ بِّر ِّ َعاهِّدح 

 رَائِّدح  وَُكل ِّ َعبحدٍ 
 يَ ُروُد َغْيحَ رَائِّدح 

دح  َمِّيدِّ الحَماجِّ  فَإِّنهُه َعبحُد اْلح
 َحَّته َأرَاُه َقدح أََتى الحَمَشاهِّدح 



ًدا فَإِّنه قَاَل: آيَُة َذلَِّك َأنح َُيحُرَج َمَعُه نُور  مَيحََلُ ُقُصوَر ُبصحَرى مِّنح َأرحضِّ الشهامِّ فَإَِّذا َوَقَع َفَسم ِّيهِّ ُُمَمه 
، َواْسحَُه ِفِّ اْلحِّْنحِّيلِّ َأْححَُد ََيحَمُدُه َأهح  اْسحَهُ  َرحضِّ ُل اْلح ُل السهَماءِّ َوَأهح رَاةِّ َأْححَُد ََيحَمُدُه َأهح ُل السهَماءِّ ِفِّ الت هوح

َرحضِّ ]ص: ُل اْلح ُتُه بَِّذلَِّك"83َوَأهح  [ف َواْسحَُه ِفِّ الحُفرحقَانِّ ُُمَمهد  َفَسمهي ح

(1/82) 

 

ثَ َنا أَبُو عَ  ََسنِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحُدوٍس قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو اْلح َُ إِّمحََلًء َوقَِّراَءًة قَاَل: َحده َافِّ بحدِّ هللاِّ اْلح
رِّ بحُن َأبِّ َمرحََيَ  : َحدهَثَك أَبُو َبكح َبِّ الحَيَمانِّ ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن َسعِّيٍد الدهارِّمِّيُّ قَاَل: قُ لحُت ْلِّ ُّ َعنح الحَغسه َحده اّنِّ
ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  عحُت النهبِّ  يَ ُقوُل: " َسعِّيدِّ بحنِّ ُسَويحٍد َعنِّ الحعِّرحَِبضِّ بحنِّ َسارِّيََة السَُّلمِّي ِّ قَاَل: ْسِّ

هِّ , َوَسأُنَ ب ُِّئُكمح بَِّتأحوِّيلِّ َذلَِّك: إِّّن ِّ عِّنحَد هللاِّ ِفِّ أُم ِّ الحكَِّتابِّ َلَاََتُ النهبِّي ِّنَي؛ َوإِّنه آَدَم َلُمنحَجدِّل  ِفِّ طِّيَنتِّ 
َها نُور  َأَضا ن ح ََّي ُأم ِّي الهِتِّ رََأتح أَنهُه َخَرَج مِّ َمُه , َوُرؤح نحُه َدعحَوُة َأبِّ إِّب حَراهِّيَم، َوبَِّشارَُة عِّيَسى قَ وح َءتح مِّ

َنادِّهِّ؛ ف َ  رِّ بحُن َأبِّ َمرحََيَ ِإِِّّسح َعحَلى بحَن هََِّلٍل , َوَقصهَر ُقُصوُر الشهامِّ " َقصهَر أَبُو َبكح َلمح َيذحُكرح فِّيهِّ َعبحَد اْلح
َدُه , وََكَذلَِّك قَاَل َخالُِّد بحُن َمعحَداَن َعنح َأصحَحابِّ  َها َوحح ن ح ُُروجِّ النُّورِّ مِّ َتحنِّهِّ؛ َفَجَعَل الرُّؤحََّي ِبِّ َرُسولِّ ِبِّ

 هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ 
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ثَ َنا أَ  ث َ َحده ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ إِّمحََلًء َوقَِّراَءًة، قَاَل: َحده َافِّ َنا بُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
ُر بحُن يَ  َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ ثَ وح ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده زِّيَد َعنح َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح
ُمح قَاُلوا: ََّي َرُسوَل هللاِّ , أَ  حًَن َخالِّدِّ بحنِّ َمعحَداَن َعنح َأصحَحابِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأَنه ْبِّ خح

َك فَ َقاَل:  نَي َْحََلتح َكأَنه »َعنح نَ فحسِّ َرى عِّيَسى، َورََأتح ُأم ِّي حِّ َها َدعحَوُة َأبِّ إِّب حَراهِّيَم، َوُبشح ن ح ُه َخَرَج مِّ
 «[ ُبصحَرى مِّنح َأرحضِّ الشهامِّ 84نُور  َأَضاَءتح َلُه ]ص:
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ٍر ُُمَمهُد  َْبًََن أَبُو َبكح َسنِّ بحنِّ َوُروَِّي ِفِّ َذلَِّك َعنح َأبِّ ُأَماَمَة َعنِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَمف َأخح بحُن اْلَح
ثَ َنا  ثَ َنا أَبُو َداُوَد قَاَل: ُفوَرٍك قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب قَاَل: َحده َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده

ثَ َنا َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد ا َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن َحده ثَ َنا الحَفَرُج بحُن َفَضاَلَة، ح َوَأخح لصهفهاُر قَاَل: َحده
ثَ نَ  ثَ َنا فَ َرُج بحُن َفَضاَلَة َعنح َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َبكهاٍر قَاَل: َحده  ا ُُمَمهُد بحُن الحَفضحلِّ بحنِّ َجابٍِّر قَاَل: َحده



ُء َأمحرَِّك؟ قَاَل:  َدعحَوُة َأبِّ »لُقحَماَن بحنِّ َعامٍِّر َعنح َأبِّ ُأَماَمَة قَاَل: قِّيَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ , َما َكاَن َبدح
نحُه ُقُصوُر الشهامِّ  َها نُور  َأَضاَءتح مِّ ن ح َرى عِّيَسى ابحنِّ َمرحََيَ، َورََأتح ُأم ِّي أَنهُه َخَرَج مِّ َوِفِّ « إِّب حَراهِّيَم , َوُبشح

 «َخَرَج مِِّن ِّ »رَِّوايَةِّ َأبِّ َداُوَد 
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ث َ  َراَن بِّبَ غحَداَد قَاَل: َحده ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َوَأخح ٍرو الرهزهاُز قَاَل: َحده َنا أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن َعمح
ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحنُ  َناٍن الحَعَوقِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن سِّ َحاَق بحنِّ َصالٍِّ  قَاَل: َحده َماَن َأْححَُد بحُن إِّسح  َطهح

رِّ قَاَل ]ص: َعنح بَُديحلِّ بحنِّ َميحَسَرَة َعنح َعبحدِّ هللاِّ  [: قُ لحُت: ََّي َرُسوَل 85بحنِّ َشقِّيٍق َعنح َميحَسَرَة الحَفجح
َسدِّ »هللاِّ َمََّت ُكتِّبحَت نَبِّيًّا؟ قَاَل:  َ الرُّوحِّ َواْلَح  «َوآَدُم َبنيح
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ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َأْححَ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َسُن َأخح ُّ قَاَل: َحدهَثِنِّ اْلَح بَ َهاّنِّ َصح َد اْلح
ُّ الث َِّقُة  ثَ َنا ُموَسى بحُن الحُمَساوِّرِّ الضهب ِّ مِّ التهمِّيمِّيُّ َوَعبحُد هللاِّ بحُن بُ نحَداٍر قَااَل: َحده َهح الحَمأحُموُن قَاَل: بحُن اْلح

ُّ , َعنح  َعاّنِّ ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن ُمَعاٍذ الصهن ح رِّي ِّ قَاَل: " َأوهُل َما ذُكَِّر مِّنح  َحده ٍد , َعنِّ الزُّهح َمعحَمرِّ بحنِّ رَاشِّ
ََرمِّ فَارهًة مِّنح  َأصحَحابِّ  َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َجد ِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنه قُ َريحًشا َخَرَجتح مَِّن اْلح

َلتح َعنحُه قُ َريحش   ُرُج مِّنح َحَرمِّ هللاِّ أَب حَتغِّي الحعِّزه ِفِّ  -ُغََلم  َشابٌّ  َوُهوَ  -الحفِّيلِّ َوَأجح فَ َقاَل: َوهللاِّ اَل َأخح
 َغْيحِّهِّ؟ َفَجَلَس عِّنحَد الحبَ يحتِّ َوقَاَل:

 ]البحر الكامل[
َلُه فَامحَنعح َحََلَلكَ   اَلُهمه إِّنه الحَمرحَء مَيح  ففف  َنُع رَحح

َُهف قَالَ  َلَك هللُا تَ َعاََل الحفِّيَل َوَأصحَحابَُه , ف َوذََكَر َمَع َذلَِّك َغْيح ََرمِّ َحَّته َأهح : فَ َلمح يَ َزلح ََثبًِّتا ِفِّ اْلح
َنا ُهَو َعَلى َذلَِّك َوعِّ  َْبُ فَ َرَجَعتح قُ َريحش  َوَقدح َعُظَم فِّيهِّمح لَِّصْبحِّهِّ َوتَ عحظِّيمِّهِّ َُمَارَِّم هللاِّ تَ َعاََل , فَ بَ ي ح نحَدُه َأكح

فِّرح بَنِّيهِّ َقدح َأدحرَ  َ َعبحُد الحُمطهلِّبِّ ِفِّ الحَمَنامِّ , فَقِّيَل َلُه: احح َارُِّث بحُن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ فَُأِتِّ َك , َوُهَو اْلح
ح ِلِّ فَُأرَِّي ِفِّ الحَمَنامِّ َمرهًة ُأخح  ََ , فَ َقاَل: اللُهمه َبني ِّ َق تَ ي ح َعحَظمحف فَاسح فِّرح زَمحَزمح، َخبِّيهَة الشهيحخِّ اْلح َرى: احح

َ الحَفرحثِّ ]ص:تُ  َتَم َبنيح َرف 86كح ُمح َنحَصاَب اْلح تَ قحبَِّلًة اْلح لِّ , ُمسح ، ِفِّ َمبحَحثِّ الحُغَرابِّ ِفِّ قَ رحيَةِّ النهمح [ َوالدهمِّ
ََّيتِّ فَ ُنحِّ  َي لَُه مَِّن اْلح َتظُِّر َما ُْس ِّ ََرامِّ يَ ن ح دِّ اْلح ي َحَّته َجَلَس ِفِّ الحَمسحجِّ َرتح فَ َقاَم َعبحُد الحُمطهلِّبِّ مَيحشِّ
دِّ ِفِّ  َها َحَّته َغَلبَ َها الحَموحُت ِفِّ الحَمسحجِّ َُشاَشةِّ نَ فحسِّ َزحَورَةِّ، فَان حَفَلَتتح مِّنح َجازِّرَِّها ِبِّ ْلح عِّ بَ َقَرة  ِبِّ َموحضِّ

َبَل ُغَراب  يَ هحوِّي َحَّته  ُتمَِّل ْلَحُمَها، فََأق ح َا َحَّته احح َرتح تِّلحَك الحبَ َقَرُة ِفِّ َمَكاَنِّ َوَقَع ِفِّ الحَفرحثِّ  زَمحَزَم، فَ ُنحِّ



ف فَ َقاَم َعبحُد الحُمطهلِّبِّ َفَحَفَر ُهَنالَِّك، َفَجاَءتحُه قُ َريحش  فَ َقاَلتح لَِّعبحدِّ الح  لِّ : فَ َبَحَث َعنح قَ رحيَةِّ النهمح ُمطهلِّبِّ
دًَِّن؟ فَ قَ  َ ََتحفُِّر ِفِّ َمسحجِّ ؛ َلِّ لِّ َهح ْلح : إِّّن ِّ َْلَافِّر  َما َهَذا الصهنِّيُع؟ إًِّنه َلَح َنُكنح نَ ُزنَُّك ِبِّ اَل َعبحُد الحُمطهلِّبِّ

َمئٍِّذ َولَ  َارُِّث َولَيحَس َلُه يَ وح َهاف َفَطفَِّق ََيحفُِّر ُهَو َواب حُنُه اْلح َر، َوَُمَاهِّد  َمنح َصدهّنِّ َعن ح ُُه، َهذِّهِّ الحبِّئ ح د  َغْيح
ا، َوتَ َناَهى َعنحُه ُأًَنس  مِّنح قُ َريحٍش لَِّما يَ عحَلُموَن مِّنح فَ َتَسفهَه َعَليحهَِّما ًَنس  مِّنح قُ َريحٍش فَ َنازَُعوُُهَا َوقَاتَ ُلوُهَُ 

َتده َعَليحهِّ اْلحَ  ُر َواشح َفح َمئٍِّذ , َحَّته إَِّذا َأمحَكَن اْلح تَِّهادِّهِّ ِفِّ دِّينِّهِّمح يَ وح قِّهِّ َواجح دح َذى؛ َنَذَر إِّنح عِّتحقِّ َنَسبِّهِّ َوصِّ
َ َلُه َعَشَرة  مَِّن الحَوَلدِّ َأنح يَ نححَ  ُر َأَحَدُهمحف ُثُه َحَفَر َحَّته َأدحَرَك ُسُيوفًا ُدفَِّنتح ِفِّ زَمحَزَم َحيحُث ُدفَِّنتح , ُوِف ِّ

َتف فَ َقالَ  ذًَِّن ِمِّها َوَجدح َعبحُد  فَ َلمها رََأتح قُ َريحش  أَنهُه َقدح َأدحَرَك السُُّيوَ  قَاُلوا: ََّي َعبحَد الحُمطهلِّبِّ َأحح
: إِّْنهَا87]ص: َهذِّهِّ السُُّيوُ  لِّبَ يحتِّ هللاِّف َفَحَفَر َحَّته أَن حَبَط الحَماَء , َفَخَرقَ َها ِفِّ الحَقَرارِّ، ُثُه  [ الحُمطهلِّبِّ

َوح  ََلنِّ َذلَِّك اْلح ًضا , َفَطفَِّق ُهَو َواب حُنُه يَ نحزَِّعانِّ فَ َيمح َها َحوح َزَ ، ُثُه َبََّن َعَلي ح َض , َِبهَرَها َحَّته اَل تُ ن ح
نحُه اْلحَ  َرُب مِّ نَي ُيصحبُِّ  فَ َيشح لُِّحُه َعبحُد الحُمطهلِّبِّ حِّ ، فَ ُيصح للهيحلِّ َرُه ُأًَنس  َحَسَدة  مِّنح قُ َريحٍش ِبِّ سِّ اجُّ، فَ َيكح

: اللُهمه  ثَ ُروا إِّفحَساَدُه، َدَعا َعبحُد الحُمطهلِّبِّ رَبهُه , فَأُرَِّي ِفِّ الحَمَنامِّ َفقِّيَل َلُه , ُقلِّ إِّّن ِّ اَل , فَ َلمها َأكح
لُّ  تَ َلَفتح ُأحِّ نَي اخح لٌّ َوَبلٌّف ُثُه ُكفِّيتَ ُهمح , فَ َقاَم َعبحُد الحُمطهلِّبِّ حِّ ٍل , َوَلكِّنح هَِّي لَِّشارٍِّب حِّ َها لُِّمغحَتسِّ

َضُه َعَليحهِّ َأَحد  مِّنح  ُد َحوح لهذِّي ُأرَِّي , ُثُه انحَصَرَ  , فَ َلمح َيُكنح يُ فحسِّ دِّ , فَ َناَدى ِبِّ  قُ َريحش  ِفِّ الحَمسحجِّ
َقايَ َتُهف ُثُه تَ َزوهَج َعبحُد الحُمطهلِّبِّ الن َِّساَء قُ َريح  َضُه َوسِّ , فَ ُولَِّد ٍش إِّاله رُمَِّي ِفِّ َجَسدِّهِّ بَِّداٍء َحَّته تَ رَُكوا َحوح

نَ ُهمح , فَ  ٍط فَ َقاَل: اللُهمه إِّّن ِّ ُكنحُت َنَذرحُت َلَك ََنحَر َأَحدِّهِّمح , َوإِّّن ِّ ُأقحرُِّع بَ ي ح َأصِّبح بَِّذلَِّك َلُه َعَشَرُة رَهح
نَ ُهمح , َفَصاَرتِّ الحُقرحَعُة َعَلى َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ وََكاَن َأَحبه َوَلدِّ  ئحَت , فََأق حرََع بَ ي ح هِّ إِّلَيحهِّف َمنح شِّ

؟ ُثُه َأق ح  بِّلِّ : اللُهمه َأُهَو َأَحبُّ إِّلَيحَك َأمح مِّائَة  مَِّن اْلحِّ َ الحمِّاَئةِّ , َفَكاَنتِّ فَ َقاَل َعبحُد الحُمطهلِّبِّ َنُه َوَبنيح رََع بَ ي ح
َسنَ  بِّلِّ , فَ َنَحَرَها َعبحُد الحُمطهلِّبِّ َمَكاَن َعبحدِّ هللاِّف وََكاَن َعبحُد هللاِّ َأحح  َمنح رُئَِّي الحُقرحَعُة َعَلى مِّاَئٍة مَِّن اْلحِّ

ًما َعَلى نَِّساٍء مِّنح قُ َريحٍش َُمحتَ  ُهنه: ََّي نَِّساَء قُ َريحٍش ِفِّ قُ َريحٍش َقطُّف َفَخَرَج يَ وح مَِّعاٍت , فَ َقاَلتِّ امحَرَأة  مِّن ح
نَ يحهِّ نُورًا قَالَ  َ َعي ح نَ يحهِّ؟ َوإِّنه َبنيح َ َعي ح َنُة أَي هُتُكنه تَ تَ َزوهُج َهَذا الحَفََّت فَ َتصحطَاَد النُّوَر الهذِّي َبنيح : فَ تَ َزوهَجتحُه آمِّ

َرَة , َفَجاَمَعَها , َفَحَمَلتح بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم , بِّنحُت َوهحبِّ بحنِّ َعبحدِّ َمَنا ِّ بحنِّ زُ  هح
َ بَِّ 88]ص: ا َعبحُد [ ُثُه بَ َعَث َعبحُد الحُمطهلِّبِّ َعبحَد هللاِّ بحَن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ مَيحَتاُر لَُه َتحًرا مِّنح يَ ثحرَِّب فَ تُ ُوِف ِّ

، رِّ َجد ِّهِّ َعبحدِّ  هللاِّ بحُن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ جح َنُة َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم , َفَكاَن ِفِّ حِّ فَ َوَلَدتح آمِّ
ُعُه ُسوَق ُعكَ  ٍر , فَ نَ َزَلتح بِّهِّ أُمُُّه الهِتِّ تُ رحضِّ ََتحَضَعتحُه امحَرَأة  مِّنح َبِنِّ َسعحدِّ بحنِّ َبكح اَظ فَ َرآُه  الحُمطهلِّبِّ فَاسح

تُ ُلوا َهَذا الحُغََلَم، فَإِّنه َلُه ُملحًكا فَ َزاَغتح بِّهِّ ُأمُُّه الهِتِّ َكاهِّن  مَِّن الح  َل ُعَكاَظ اق ح ُكههانِّ , فَ َقاَل: ََّي َأهح
ُنُه،  ُتُه مَِّن الرهَضاَعةِّ ََتحضِّ ُعُه , فََأْنحَاُه هللُا تَ َعاََلف ُثُه َشبه عِّنحَدَها , َحَّته إَِّذا َسَعى َوُأخح َجاَءتح تُ رحضِّ

يه آنًِّفا , ُأخح  ي الحُقَرشِّ طًا َأَخُذوا َأخِّ : َأيح أُمهَتاُه إِّّن ِّ رَأَيحُت رَهح ُعُه فَ َقاَلتح َفَشقُّوا ُتُه مِّنح ُأم ِّهِّ الهِتِّ تُ رحضِّ
نُُه , اَل ت َ  َتقِّع  َلوح ُعُه َفزَِّعًة َحَّته ََتحتَِّيُه فَإَِّذا ُهَو َجالِّس  ُمن ح َرى عِّنحَدُه َأَحًدا , َبطحَنُه فَ َقاَمتح ُأمُُّه الهِتِّ تُ رحضِّ

يُت َعَليح  ي َعِن ِّ اب حَنكِّ , فَإِّّن ِّ َقدح َخشِّ هِّف فَ َقاَلتح فَارحََتََلتح بِّهِّ َحَّته َأقحَدَمتحُه َعَلى أُم ِّهِّف فَ َقاَلتح َْلَا: اقحبِّضِّ
بحِنِّ ِمِّها ََتَافِّنَي , َلَقدح رَأَيحُت َوُهَو ِفِّ َبطحِنِّ أَنه  ُه َخَرَج ُمعحَتمًِّدا َعَلى َيَديحهِّ رَافًِّعا رَأحَسُه ُأمُُّه: اَل َوهللاِّ َما ِبِّ



رِّ َعبحدِّ  جح َتَصَلتحُه ُأمُُّه َوَجدُُّه َعبحُد الحُمطهلِّبِّ , ُثُه تُ ُوف َِّيتح ُأمُُّه فَ َيتَِّم ِفِّ حِّ  الحُمطهلِّبِّ إََِّل السهَماءِّف فَاف ح
لُِّس  َارِّيَُة الهِتِّ َفَكاَن َوُهَو ُغََلم  َيَحِتِّ وَِّساَدَة َجد ِّهِّ فَ َيجح َ , فَ تَ ُقوُل اْلح ُرُج َجدُُّه َوَقدح َكْبِّ َها، فَ َيخح َعَلي ح

َْيحٍ ]ص: : َدُعوا ابحِنِّ فَإِّنهُه َيِّسُّ ِبِّ [ف 89تَ ُقوُد َجدهُه: انحزِّلح َعنح وَِّساَدةِّ َجد َِّكف فَ يَ ُقوُل َعبحُد الحُمطهلِّبِّ
َ َجدُُّه , َوَرُسوُل هللاِّ َصله  ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُغََلم  , َفَكَفَلُه أَبُو طَالٍِّب َوُهَو َأُخو َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: فَ تُ ُوِف ِّ

، فَ َلمها نَ َزَل تَ يحمَ  ًرا قَِّبَل الشهامِّ ُُلَم ارحََتََل بِّهِّ أَبُو طَالٍِّب ََتجِّ َبِّيهِّ َوُأم ِّهِّ , فَ َلمها ًَنَهَز اْلح اَء رَآُه َحْبح  مِّنح ْلِّ
ي , قَاَل: َأَشفِّيق  أَنحَت َعَليحهِّ؟ يَ ُهودِّ تَ يحَماَء ف َ  َبِّ طَالٍِّب: َما َهَذا الحُغََلُم مِّنحَك قَاَل: ُهَو ابحُن َأخِّ َقاَل ْلِّ

تُ َلنهُه الحيَ هُ  لَِّك أََبًدا لَتَ قح ُل بِّهِّ إََِّل َأهح وُد إِّنه َهَذا قَاَل: نَ َعمح , قَاَل: فَ َوهللاِّ لَئِّنح َقدِّمحَت بِّهِّ الشهاَم اَل َتصِّ
ُُلَم وُُّهمح فَ َرَجَع بِّهِّ أَبُو طَالٍِّب مِّنح تَ يحَماَء إََِّل َمكهَةف فَ َلمها بَ َلَغ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله َعدُ  َم اْلح

َتََ  َا ِفِّ ثَِّيابِّ الحَكعحَبةِّ فَاحح حَمَرَتِّ َقتح , فَ َوَهى َأْجحََرتِّ امحَرَأة  مِّنح قُ َريحٍش الحَكعحَبَة , َفطَاَرتح َشَرارَة  مِّنح َمِّ
َمَها , فَ َقاَل َْلُمُ  مِّ الحَكعحَبةِّ , َوَهابُوا َهدح  الحَولِّيُد الحبَ يحُت لِّلحَحرِّيقِّ الهذِّي َأَصابَُه , فَ َتَشاَوَرتح قُ َريحش  ِفِّ َهدح

َساَءَة؟ فَ َقاُلوا: بَ  مَِّها اْلحِّصحََلَح َأمح ُترِّيُدوَن اْلحِّ َدح لح نُرِّيُد اْلحِّصحََلَحف قَاَل: فَإِّنه بحُن الحُمغِّْيَةِّ: أَُترِّيُدوَن بِّ
دَِّمَها؟ فَ َقاَل الحَولِّيُد بحُن الح  : َفَمنح َذا الهذِّي يَ عحُلوَها فَ يَ هح لَِّ  , َوقَاَلتح لُِّك الحُمصح ُمغِّْيَةِّ: هللَا تَ َعاََل اَل يُ هح

رِّ الحبَ يحتِّ وَ  دُِّمَها , فَارحتَ َقى الحَولِّيُد َعَلى َظهح َمَعُه الحَفأحُس , فَ َقاَل: اللُهمه إًِّنه اَل نُرِّيُد إِّاله َأًَن َأعحُلوَها فََأهح
َها َوَلَح َيَحَتِِّّمح َما َُيَاُفوَن مَِّن الحَعَذابِّ هَ  ن ح َدُموَها َمَعُه , اْلحِّصحََلَح ُثُه َهَدَم , فَ َلمها رَأَتحُه قُ َريحش  َقدح َهَدَم مِّ

َع الرُّ  ا فَ بَ َلُغوا َموحضِّ َعُه؟ َحَّته َكاَد َحَّته إَِّذا اب حتَ نَ وح نِّ , َأيُّ الحَقَبائِّلِّ َتلِّي رَف ح َتَصَمتح قُ َريحش  ِفِّ الرُّكح نِّ اخح كح
كهةِّ , فَاصحَطَلُحوا عَ  َنا مِّنح َهذِّهِّ الس ِّ ا َُنَك ِّمح َأوهَل َمنح َيطحُلُع َعَلي ح نَ ُهمح، فَ َقاُلوا: تَ َعاَلوح َجُر بَ ي ح َلى َذلَِّك ُيشح

نِّ , َفَطَلَع َرُسوُل هللاِّ َصله  لرُّكح ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو ُغََلم  َعَليحهِّ وَِّشاُح ْنَِّرٍة , َفَحكهُموُه , فََأَمَر ِبِّ
َع ِفِّ ثَ وحٍب , ُثُه ]ص: َيَة الث هوحبِّ , ُثُه ارحتَ َقى ُهَو , َوَأَمَرُهمح 90فَ ُوضِّ [ َأَمَر َسي َِّد ُكل ِّ قَبِّيَلٍة فََأعحطَاُه ًَنحِّ

ن ِّ إِّاله رَ َأنح يَ رحفَ ُعو  َن َفَكاَن ُهَو َيَضُعُهف ُثُه َطفَِّق اَل يَ زحَداُد فِّيهِّمح َعَلى الس ِّ ًضا ُه إِّلَيحهِّ , فَ َرفَ ُعوا إِّلَيحهِّ الرُّكح
ُيف قَاَل: َوَطفُِّقوا اَل يَ نحَحُروَن َجُزورًا لِّلحبَ يحعِّ إِّ  َمِّنَي قَ بحَل َأنح يَ نحزَِّل َعَليحهِّ الحَوحح ُه اْلح ُه اله َحَّته َْسهوح  َدَعوح
َتأحَجَرتحُه َخدََِّيُة بِّنحُت خُ  ُه َولَيحَس لَُه َكثُِّْي َماٍل اسح تَ َوى َوبَ َلَغ َأُشده ُعَو َْلُمح فِّيَهاف فَ َلمها اسح َويحلٍِّد إََِّل لَِّيدح

َتأحَجَرتح َمَعُه رَُجًَل مِّنح قُ َريحٍش، فَ َقاَل َرُسولُ  هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ  ُسوقِّ ُحَباَشَة َوُهَو ُسوق  بِّتَِّهاَمَة َواسح
َها:  بِّ »َوَسلهَم َوُهَو َُيَد ُِّث َعن ح ُع َأًَن َوَصاحِّ ًا مِّنح َخدََِّيَة، َما ُكنها نَ رحجِّ َيَد َخْيح َبٍة َأجح َما رَأَيحُت مِّنح َصاحِّ

ًَن عِّنحَدَها َُتحَفًة مِّنح َطَعاٍم ََتحبَ ُؤُه لََنا ا مِّنح ُسوقِّ ُحَباَشَة قَاَل َرُسوُل هللاِّ قَاَل: فَ َلمها رََجعحنَ « ف إِّاله َوَجدح
َناَها، فَ بَ ي ح  ئ ح : انحَطلِّقح بَِّنا نَ َتَحدهثح َمًعا عِّنحَد َخدََِّيَة َفجِّ بِّ َنَما ََنحُن َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " قُ لحُت لَِّصاحِّ

َية  مِّنح ُمَول َِّداتِّ قُ َريحٍش  َنا ُمنحشِّ َنُة مِّنح  -عِّنحَدَها إِّذح َدَخَلتح َعَلي ح َية  َوهَِّي الحَكاهِّ تَ نحشِّ َوِفِّ رَِّوايٍَة ُمسح
: َأُُمَمهد  َهَذا؟ َوالهذِّي َُيحَلُف بِّهِّ إِّنح َجاَء َلَاطًِّبا قَاَل: قُ لحُت: َكَله , قَاَل:  -ُمَول َِّداتِّ قُ َريحٍش  فَ َقاَلتح

طحَبةِّ َخدَِّيَ  : َأمِّنح خِّ بِّ قَاَل ِلِّ ُت َأًَن َوَصاحِّ يهٍة إِّاله تَ َراَك َْلَا  فَ َلمها َخَرجح ي؟ فَ َوهللاِّ َما مِّنح قُ َرشِّ َتحِّ َة َتسح
َيُة، فَ َقاَلتح  َنا تِّلحَك الحُمنحشِّ َرى، قَاَل: َفَدَخَلتح َعَلي ح بِّ َمرهًة ُأخح ُكُفًؤا، قَاَل: فَ َرَجعحُت َأًَن َوَصاحِّ

قَاَل: فَ َلمح « َأَجلح »ًبا فَ ُقلحُت َعَلى َحَياٍء: [: َأُُمَمهد  َهَذا؟ َوالهذِّي َُيحَلُف بِّهِّ إِّنح َجاَء َلَاطِّ 91]ص:



تُ َها , فَانحَطَلَقتح إََِّل أَبِّيَها ُخَويحلِّدِّ بحنِّ َأَسٍد َوُهَو َثِّل  مَِّن الشهَرابِّ , فَ قَ  اَلتح َلُه: تَ عحصِِّنِّ َخدََِّيُة َواَل ُأخح
يَك ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطه  َيتح َخدََِّيُة , َفَدَعاُه َهَذا ابحُن َأخِّ لِّبِّ َُيحُطُب َخدََِّيَة , َوَقدح َرضِّ

 , َفَسأََلُه َعنح َذلَِّك , َفَخَطَب إِّلَيحهِّ , فَأَنحَكَحُه , قَاَل: َفَخلهَقتح َخدََِّيُة َأَِبَها , َوَحلهتح َعَليحهِّ ُحلهةً 
َا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  رِّهِّ قَاَل: َما َهَذا َفَدَخَل َعَليحهِّ بِّ َسلهَم، فَ َلمها َصَحا الشهيحُخ مِّنح ُسكح

يَك ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ  ُت َخدََِّيَة: َهذِّهِّ ُحلهة  َكَساَكَها ابحُن َأخِّ ُلهُة؟ قَاَلتح ُأخح َُلوُق؟ َوَما َهذِّهِّ اْلح هللاِّ بحنِّ الح
َتُه َخدََِّيَة َوَقدح َبََّن  َيا ,  َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ أَنحَكحح َتحح َا , فَأَنحَكَر الشهيحُخ ُثُه َصاَر إََِّل َأنح َسلهَم َذلَِّك َواسح بِّ

 قَاَل: َفَطفَِّقتح رُجهاز  مِّنح رُجهازِّ قُ َريحٍش تَ ُقوُل:
 ]البحر الرجز[

يُء َكإَِّضاءِّ الحَفرحَقدِّ   اَل تَ زحَهدِّي َخدِّيُج ِفِّ ُُمَمهدِّ ففف َجلحد  ُيضِّ
َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َمَع َخدََِّيَة َحَّته َوَلَدتح لَُه بَ عحَض بَ َناتِّهِّ , وََكاَن َلُه َوَْلَا فَ َلبَِّث َرُسوُل هللاِّ 

َا َوَلَدتح َلُه ُغََلًما ُيَسمهى الطهاهَِّر َوقَاَل بَ عحُضُهمح: َما نَ عح  ُم َوَقدح زََعَم بَ عحُض الحُعَلَماءِّ َأَنه َلُمَها الحَقاسِّ
َرحَبَع زَي حَنَب َوفَاطَِّمَة َورُقَ يهَة َوُأمه ُكلحُثوٍم ]ص:َوَلَدتح ُغََلمً  َم َوَوَلَدتح بَ َناتِّهِّ اْلح [ َوَطفَِّق 92ا إِّاله الحَقاسِّ

َدِّيَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ عحَدَما َوَلَدتح بَ عحَض بَ َناتِّهِّ َُيَبهُب إِّلَيحهِّ الحَََلُءف قُ لحُت: َهذَ  ُث ا اْلح
َوالِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  َواٍل مِّنح َأحح ُه ََيحَمُع بَ َياَن َأحح ََنا هللُا َوإَِّّيه رِّي ِّ َرْحِّ َسلهَم , إِّاله أَنهُه َعنِّ الزُّهح

هِّ َوَسلهَم" َوَقدح ُرو ِّيَنا َعنح َعَلى َما َكاَن عِّنحَدُه مِّنح تَ َقدُّمِّ َعامِّ الحفِّيلِّ َعَلى وِّاَلَدةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح 
َواهِّدِّ َما َرَوي حَنا َغْيحِّهِّ َأنه وِّاَلَدَة النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكاَنتح َعاَم الحفِّيلِّ , َفَسبِّيُلَنا َأنح نَ بحَدَأ ِفِّ شَ 

َدِّيثِّ زَمحَزمَ  رِّي ِّ ِبِّ  َعنِّ الزُّهح
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تَِّصارِّ  َِبُب َما َجاَء ِفِّ َحفحرِّ  خح  زَمحَزَم َعَلى َطرِّيقِّ االِّ
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، عَ  َبهارِّ، قَاَل: َحده َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ يَزِّيُد بحُن َأبِّ َحبِّيٍب َعبحدِّ اْلح نِّ ابحنِّ إِّسح

عحُت عَ  ، قَاَل: ْسِّ ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُزرَيحٍر الحَغافِّقِّي ِّ لِّيه بحَن َأبِّ الحمِّصحرِّيُّ، َعنح َمرحَثدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ الحيَ َزّنِّ ِّ
َي هللُا َعنحُه يَ ُقوُل َوُهَو َُيَد ِّ  َ , طَالٍِّب َرضِّ رِّ ُأِتِّ َنا َعبحُد الحُمطهلِّبِّ ًَنئِّم  ِفِّ اْلحِّجح ُث َحدِّيَث زَمحَزَم، قَاَل: بَ ي ح

فِّرح بَ رهًة، فَ َقاَل: َوَما بَ رهُة؟ ُثُه َذَهَب َعنحُه , َحَّته إَِّذا َكاَن الحَغُد ًَنَم ِفِّ َمضحَجعِّهِّ  َذلَِّك , َفقِّيَل َلُه: احح



فِّرِّ الح  َ َفقِّيَل َلُه: احح ُنونَُة؟ ُثُه َذَهَب َعنحُه , َحَّته إَِّذا َكاَن الحَغُد َعاَد فَ َناَم ِفِّ فَُأِتِّ ُنونََة، قَاَل: َوَما َمضح َمضح
َبُة؟ ُثُه َذَهَب َعنحُه , فَ َلمها َكاَن الح  َبَة، فَ َقاَل: َوَما طَي ح فِّرح طَي ح َ َفقِّيَل َلُه: احح َغُد َعاَد َمضحَجعِّهِّ َذلَِّك , فَُأِتِّ

َ َفقِّيَل ]ص:فَ َناَم ِبَِّ  َزُ  َواَل ُتَذمُّ , 94ضحَجعِّهِّ، فَُأِتِّ فِّرح زَمحَزَم فَ َقاَل: َوَما زَمحَزُم؟ فَ َقاَل: اَل تُ ن ح [ َلُه: احح
: َما َهَذا ََّي َعبحَد الحُمطهلِّ  َعَها , فَ َقاَم ََيحفُِّر َحيحُث نُعَِّت لَُه , فَ َقاَلتح َلُه قُ َريحش  ؟ ُثُه نَ َعَت َلُه َموحضِّ بِّ

: إِّنه لََنا َحقًّ فَ َقالَ  لظهبحِّ قَاُلوا: ََّي َعبحَد الحُمطهلِّبِّ َفحرِّ زَمحَزَم، فَ َلمها َكَشَف َعنحُه َوَبُصُروا ِبِّ ا فِّيَها : ُأمِّرحُت ِبِّ
َا ُدوَنُكمح , قَاُلوا:  َاعِّيَل، فَ َقاَل: َما هَِّي َلُكمح , َلَقدح ُخصِّصحُت بِّ ُر أَبِّيَنا إِّْسح َا لَبِّئ ح َنا، َمَعَك، إَِّنه َفَحاكِّمح

ف قَاَل: فَ رَ  َرا ِّ الشهامِّ شح َنُة َبِنِّ َسعحدِّ بحنِّ ُهَذَيٍح وََكاَنتح ِبَِّ َنَك َكاهِّ نَ َنا َوبَ ي ح كَِّب َعبحُد قَاَل: نَ َعمح , قَاُلوا: بَ ي ح
َناءِّ قُ َريحٍش نَ َفر  , َرحُض إِّذح َذاَك  الحُمطهلِّبِّ ِفِّ نَ َفٍر مِّنح َبِنِّ أَبِّيهِّ , َورَكَِّب مِّنح ُكل ِّ َبطحٍن مِّنح َأف ح وََكاَنتِّ اْلح

َ َماُء َعبحدِّ الح  ََفازٍَة مِّنح تِّلحَك الحبََِّلدِّ َفِنِّ َ الشهامِّ َواْلحَِّجازِّ، َحَّته إَِّذا َكانُوا ِبِّ ُمطهلِّبِّ َمَفاوَِّز فِّيَما َبنيح
َم , قَاُلوا: َما نَ  َقَوا الحَقوح َتسح ََلَكةِّ، فَاسح ْلح قَِّيُكمح , َوإًِّنه لََنَخاُ  َوَأصحَحابِّهِّ َحَّته أَي حَقُنوا ِبِّ َتطِّيُع َأنح َنسح سح

َصحَحابِّهِّ: َماَذا تَ َروحَن؟ قَاُلوا: َما رَأحيُ َنا إِّاله تَ َبع   لَِّرأحيَِّك  مِّثحَل الهذِّي َأَصاَبُكمح , فَ َقاَل َعبحُد الحُمطهلِّبِّ ْلِّ
َرًة ِبَِّ  ا بَقَِّي مِّنح قُ وهتِّهِّ , َفُكلهَما َماَت رَُجل  مِّنحُكمح َدفَ َعُه فَ َقاَل: إِّّن ِّ َأَرى َأنح ََيحفَِّر ُكلُّ رَُجٍل مِّنحُكمح ُحفح

َعةِّ ْجِّيعِّكُ  َوُن مِّنح َضي ح َعُة رَُجٍل َأهح ُبُه , َفَضي ح فَ ُعُه َصاحِّ رُُكمح َيدح َرتِّهِّ َحَّته َيُكوَن آخِّ مح َأصحَحابُُه ِفِّ ُحفح
َيح  َتغِّي َلَعله هللَا َعزه َوَجله فَ َفَعُلوا , ُثُه قَاَل: َوهللاِّ إِّنه إِّلحَقاَءًَن ِبِّ َرحضِّ َونَ ب ح دِّيَنا لِّلحَموحتِّ , اَل َنضحرُِّب ِفِّ اْلح

َصحَحابِّهِّ: ارحَتُِّلوا , قَاَل: فَارحََتَُلوا َوارحََتََل , فَ َلمها َجَلَس ]ص: ف فَ َقاَل ْلِّ ز  قِّيَ َنا َعجح [ َعَلى 95َأنح َيسح
ٍب , فََأًَنَخ َوَأًَنَخ َأصحَحابُُه , َفَشرِّبُوا ًَنقَتِّهِّ فَان حبَ َعَثتح بِّهِّ ان حَفَجَرتح عَ  َاٍء َعذح نيح  مِّنح ََتحتِّ ُخف َِّها ِبِّ

ا َأصحَحاَبُمح: َهُلمُّوا إََِّل الحَماءِّ فَ َقدح َسَقاًَن هللُا تَ َعاََل َفَجاُءوا َواسح  ا , ُثُه َدَعوح تَ َقوح ا َواسح ا َوَسَقوح تَ َقوح
ا، ُثُه قَاُلوا: ََّي َعبح  َذِّهِّ الحَفََلةِّ َْلَُو َوَسَقوح َي َلَك , إِّنه الهذِّي َسَقاَك َهَذا الحَماَء بِّ َد الحُمطهلِّبِّ َقدح َوهللاِّ ُقضِّ

َحاَق: فَانحَصَرُفوا َوَمَضى  مِّيَك قَاَل ابحُن إِّسح َُخاصِّ الهذِّي َسَقاَك زَمحَزَم، انحَطلِّقح َفهَِّي َلَك , َفَما ََنحُن ِبِّ
ِّ مِّنح َذَهٍب , َوُُهَا الحَغَزااَلنِّ اللهَذانِّ َكاَنتح َعبحُد الحُمطهلِّبِّ َفَحفَ  ُر َوَجَد َغَزاَلنيح َفح َر , فَ َلمها َتَاَدى بِّهِّ اْلح

َاعِّيَل بحنِّ إِّب حَراهِّيَم َعَليحهَِّما السهََلُم اله  ُر إِّْسح رَِّجتح مِّنح َمكهَة َوهَِّي بِّئ ح نَي ُأخح ذِّي ُجرحُهم  َدفَ َنتح فِّيَها حِّ
نَي َظمَِّئ َوُهَو َصغِّْي  ]ص: َسَقاُه هللاُ  َحاَق: َوَوَجَد َعبحُد الحُمطهلِّبِّ 96َعزه َوَجله حِّ [ف قَاَل ابحُن إِّسح

رحك  َوَحقٌّ، فَ َقاَل: اَل  : لََنا َمَعَك ِفِّ َهَذا ََّي َعبحَد الحُمطهلِّبِّ شِّ ِّ، فَ َقاَلتح قُ َريحش  َيافًا َمَع الحَغَزاَلنيح  , َأسح
َنُع؟ قَاَل: َوَلكِّنح َهُلمُّوا إََِّل  ، فَ َقاُلوا: َفَكيحَف َنصح لحقَِّداحِّ َها ِبِّ َنُكمح، َنضحرُِّب َعَلي ح  َأمحٍر َنَصٍف بَ يحِنِّ َوبَ ي ح

ء  َكاَن َلُه، فَ َقاُلوا َلهُ  ِّ , َفَمنح َخَرَج لَُه َشيح ِّ َوِلِّ َقَدَحنيح ِّ َوَلُكمح َقَدَحنيح َعُلوا لِّلحَكعحَبةِّ َقَدَحنيح : َقدح اجح
ِّ أَنحَصفحَت , َوقَ  َوَديحنِّ لَِّعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َوَقَدَحنيح ِّ َأسح َفَريحنِّ لِّلحَكعحَبةِّ َوَقَدَحنيح ِّ َأصح يَنا , َفَجَعَل َقَدَحنيح دح َرضِّ

ُعو هللَا َويَ ُقولُ  لحقَِّداحِّ , َوقَاَم َعبحُد الحُمطهلِّبِّ َيدح َها الهذِّي َيضحرُِّب ِبِّ ِّ لُِّقَريحٍش ُثُه َأعحَطوح  :أَب حَيَضنيح
 الرجز[]البحر 

ُمودح ففف َرب ِّ َوأَنحَت الحُمبحدُِّئ الحُمعِّيدح   اللُهمه أَنحَت الحَملُِّك الحَمحح
ُلحُمودح ففف مِّنح عِّنحدَِّك الطهارُِّ  َوالتهلِّيدح  َيةِّ اْلح ُك الرهاسِّ  َوُِمحسِّ



َدِّيدح  عِّ اْلحِّلحَيةِّ َواْلح َت لَِّما ُترِّيدح ففف لَِّموحضِّ َمح ئحَت َأْلح  إِّنح شِّ
ِّ ا َم لَِّما ُترِّيدح ففف إِّّن ِّ َنَذرحُت َعاهَِّد الحُعُهودح فَ َبني ِّ  لحيَ وح

َعلحُه َرب ِّ ِلِّ َواَل َأُعودح   اجح
ِّ لِّلحَكعحَبةِّ َفَضَرَبَُما َعبحُد الحمُ  َفَرانِّ َعَلى الحَغَزاَلنيح َصح ُب الحقَِّداحِّ الحقَِّداَح , َفَخَرَج اْلح طهلِّبِّ َوَضَرَب َصاحِّ

َدحرَاعِّ لَِّعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ ِفِّ َِببِّ الحَكعحَبةِّ َفَكا َوَدانِّ َعَلى السُُّيو ِّ َواْلح َسح ًَن َأوهَل َذَهٍب ُحل ِّيَ تحُه، َوَخَرَج اْلح
تَ َهُدوا ِفِّ الدَُّعاءِّ َسَجُعو  َاهِّلِّيهةِّ إَِّذا اجح َواُهمح مَِّن الحَعَربِّ ِفِّ اْلح ا فَأَلهُفوا فََأَخَذَها , وََكاَنتح قُ َريحش  َوَمنح سِّ

َحاَق: فَ َلمها َحَفَر 97َم ]ص:الحَكََل  َا َداٍعف قَاَل ابحُن إِّسح [، وََكاَنتح فِّيَما يَ زحُعُموَن قَ لهَما تُ َردُّ إَِّذا َدَعا بِّ
َا َشَرفًا َوَخَطًرا ِفِّ قَ وح  َا زَاَدُه هللُا تَ َعاََل بِّ َها َوَخصهُه بِّ ُعط َِّلتح  مِّهِّ، وَ َعبحُد الحُمطهلِّبِّ زَمحَزَم َوَدلهُه هللُا َعَلي ح

لَِّها َها الحتَِّماَس بَ رََكتَِّها َوَمعحرَِّفةِّ َفضح َبَل النهاُس َعَلي ح ، َوَأق ح نَي َظَهَرتح َكهَة حِّ َقايٍَة َكاَنتح ِبِّ َا  ُكلُّ سِّ لَِّمَكاَنِّ
َاعِّيَل َعَليحهِّ السهََلمُ  َيا هللاِّ َعزه َوَجله ْلِِّّْسح َا ُسقح ، َوَأَنه  مَِّن الحبَ يحتِّ
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رِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َِبُب نَ   ذح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح ُُمَمهدِّ بح  َبهارِّ، قَاَل: َحده َحاَق بحنِّ َيَساٍر، قَاَل: وََكاَن َعبحُد َعبحدِّ اْلح نِّ إِّسح

نَي َلقَِّي مِّنح قُ َريحٍش عِّنحَد َحفحرِّ زَمحَزَم َما َلقَِّي لَئِّنح  ٍم، فِّيَما َيذحُكُروَن، َقدح َنَذَر حِّ  ُولَِّد َلُه الحُمطهلِّبِّ بحُن َهاشِّ
نه َأَحَدُهمح َّللِّهِّ، َعزه َوَجله عِّنحَد الحَكعحَبةِّف فَ َلمها تَ َواََف بَ ُنوُه َعَشَرُة نَ َفٍر، ُثُه بَ َلُغوا َمَعُه َحَّته مَيحنَ ُعوُه لَيَ نحَحرَ 

َرار ، َوالحُمَقوهُم، َوأَبُو َْلٍَب، َوالحَعبهاُس، َوَْححَزُة، َوأَبُو  َارُِّث، َوالزَُّبْيحُ، َوَحجحل ، َوضِّ طَالٍِّب، َعَشَرًة: اْلح
ُمح سَ  رِّهِّ الهذِّي َنَذَر، َوَدَعاُهمح إََِّل الحَوفَاءِّ َّللِّهِّ َوَعبحُد هللاِّ، َوَعَرَ  َأَنه َْبَُهمح بَِّنذح نَ ُعونَُه , َْجحُعُهمح، ُثُه َأخح َيمح
 تَ َعاََل بَِّذلَِّك، فََأطَاُعوا
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ُتُب فِّيهِّ اْسحَهُ  ًحا، فَ َيكح َنُع؟ قَاَل: َيَحُخُذ ُكلُّ رَُجٍل مِّنحُكمح قِّدح ف فَ َفَعُلوا ُثُه َلُه، َوقَاُلوا: َكيحَف َنصح ، ُثُه ََتحُتوّنِّ
َنامِّهِّمح، قَاَل: وََكاَن َعبحُد هللاِّ بحُن عَ  َدِّيَث بُِّطولِّهِّ ِفِّ ُدُخولِّهِّ َعَلى ُهَبَل َعظِّيمِّ َأصح ُهف َفذََكَر اْلح بحدِّ أَتَ وح



َغَر َبِنِّ أَبِّيهِّ،  وََكاَن ُهَو َوالزَُّبْيحُ َوأَبُو طَالٍِّب لَِّفاطَِّمَة الحُمطهلِّبِّ أَبُو َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأصح
رِّو بحنِّ َعائِّذِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعَمَر بحنِّ َُمحُزوٍم، وََكاَن فِّيَما يَ زحُعُموَن َأَحبه َوَلدِّ َعبحدِّ الح  ُمطهلِّبِّ بِّنحتِّ َعمح

ُب الحقَِّداحِّ الحقِّدحَح لَِّيضحرِّبَ  ُعو َأاله َُيحُرَج  إِّلَيحهِّف فَ َلمها َأَخَذ َصاحِّ َا، قَاَم َعبحُد الحُمطهلِّبِّ عِّنحَد ُهَبَل، َيدح بِّ
فحرَ  َة، ُثُه الحقِّدحُح َعَلى َعبحدِّ هللاِّ، َفَخَرَج الحقِّدحُح َعَلى َعبحدِّ هللاِّ، فََأَخَذ َعبحُد الحُمطهلِّبِّ بَِّيدِّهِّ، َوَأَخَذ الش ِّ

َبَل بِّهِّ إََِّل إَِّساٍ  َوًَنئَِّلَة الحَوث َ  َِبَُه، فَ َقاَمتح إِّلَيحهِّ قُ َريحش  َأق ح ِّ اللهَذيحنِّ تَ نحَحُر قُ َريحش  عِّنحَدُُهَا َذَِبئَِّحُهمح لَِّيذح َننيح
َحاَق: َوذََكُروا أَ  ؟ قَاَل: َأذحَِبُُه، قَاَل ابحُن إِّسح نه الحَعبهاَس مِّنح أَنحدِّيَتَِّها، فَ َقاُلوا: َماَذا ُترِّيُد ََّي َعبحَد الحُمطهلِّبِّ

هِّهِّ َحَّته بحَن َعبح  ًشا َلَح يَ َزلح ِفِّ َوجح َه َعبحدِّ هللاِّ َخدح لِّ أَبِّيهِّ َحَّته َخَدَش َوجح ََتهُه مِّنح ََتحتِّ رِّجح  دِّ الحُمطهلِّبِّ اجح
َياء  َحَّته نُ عحَذَر فِّيهِّ َولَئِّنح فَ َعلحتَ  َِبُُه أََبًدا َوََنحُن َأحح َذا اَل  هَ َماَتف فَ َقاَلتح قُ َريحش  َوبَ ُنوُه: َوهللاِّ اَل َتذح
َِبَُه، َفَما بَ َقاُء النهاسِّ َعَلى َذلَِّك؟ َوقَاَل الحُمغِّْيَُة بحُن َعبحدِّ   هللاِّ بحنِّ ُعَمَر يَ َزاُل رَُجل  مِّنها َيَحِتِّ اب حَنُه َحَّته يَذح

ِبَُ  : َوهللاِّ اَل َتذح مِّ ُه أََبًدا َحَّته نُ عحَذَر فِّيهِّ، فَإِّنح  بحنِّ َُمحُزوٍم وََكاَن َعبحُد هللاِّ بحُن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ ابحَن ُأخحتِّ الحَقوح
محَوالَِّنا  َكاَن فَِّداًء َفَدي حَناُه ِبَِّ
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َعلح، َوانحَطلِّقح إََِّل اْلحِّ  َعارَُهمح ِفِّ َذلَِّك , إََِّل َأنح قَاَل: فَ َقاَلتح َلُه قُ َريحش  َوبَ ُنوُه: اَل تَ فح َجازِّ، ، َوذََكَر َأشح
اُل َْلَا: َسَجاُح، َْلَا ََتبِّع ، َفَسلحَها، ُثُه أَنحَت َعَلى رَأحسِّ َأمحرَِّكف فَ َقاَل: نَ َعمحف فَانحَطَلُقوا فَإِّن ِّ بِّهِّ َعرهاَفًة يُ قَ 

َم َحَّته َيَحتِّيَ  ُعوا َعِن ِّ الحيَ وح : ارحجِّ َيحَْبَ، َفَسأَُلوَها، فَ َقاَلتِّ ِنِّ ََتبِّعِّي؛ َحَّته َجاُءوَها، َوهَِّي، فِّيَما يَ زحُعُموَن، ِبِّ
: نَ َعمح , َقدح َجاَءّنِّ ََتبِّ فَأَ  َها، فَ َقاَلتح ُعو هللَا , قَاَل: ُثُه َغَدوحا إِّلَي ح أََلُهف َفَخَرَج َعبحُد الحُمطهلِّبِّ َيدح عِّي سح

ُعوا إََِّل بََِّل  : فَارحجِّ بِّلِّ وََكاَنتح َكَذلَِّك , قَاَلتح ر  مَِّن اْلحِّ لحََْبِّ، َفَكمِّ الد ِّيَُة فِّيُكمح؟ فَ َقاُلوا: َعشح دُِّكمح، ِبِّ
، فَإِّنح َخَرَجتِّ الحقَِّدا  لحقَِّداحِّ َها ِبِّ ، ُثُه اضحرِّبُوا َعَلي ح بِّلِّ ًرا مَِّن اْلحِّ َبُكمح، َوَقد ُِّموا َعشح ُح َعَلى فَ َقد ُِّموا َصاحِّ
، فَ َقدح  بِّلِّ بِّلِّ َحَّته يَ رحَضى رَبُُّكمح، فَإَِّذا َخَرَجتِّ الحقَِّداُح َعَلى اْلحِّ بُِّكمح، َفزِّيُدوا مَِّن اْلحِّ َي  َصاحِّ َرضِّ

َدِّيَث بُِّطولِّهِّ ِفِّ  ُبُكمحف َفَخَرُجوا َحَّته َقدُِّموا َمكهَة َوفَ َعُلواف َوذََكَر اْلح عِّ رَبُُّكمح، فَاَنحَُروَها، َوَْنَا َصاحِّ  َسجح
بِّ  ٍر مَِّن اْلحِّ ٍر َعشح مِّ َعَلى َعبحدِّ هللاِّ، َوزََِّّيَدةِّ َعشح لِّ ُكلهَما َخَرَج َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ وَدَعَواتِّهِّ، َوُخُروجِّ السههح

ُعو هللَا تَ َعاََل، ُثُه َضَربُوا، فَ  بُِّل مِّاَئًةف َوقَاَم َعبحُد الحُمطهلِّبِّ َيدح ُم َعَليحهِّ، َحَّته بَ َلَغتِّ اْلحِّ ُم السههح َخَرَج السههح
، َوَمنح َحَضَرُه: َقدِّ ان حتَ َهى رَِّضا رَب َِّك، َوَخُلَص َلكَ  ، فَ َقاَلتح قُ َريحش  بِّلِّ  َعَلى اْلحِّ
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َها َثََلَث َمرهاٍت: َفَضَربُوا، َفَخَرَج َعَلى اْلحِّ  : اَل َوهللاِّ َحَّته َأضحرَِّب َعَلي ح بِّلِّ اب حُنَكف فَ َقاَل َعبحُد الحُمطهلِّبِّ
َها َأَحد   ، ُثُه ُترَِّكتح اَل ُيَصدُّ َعن ح َرتح : فَ ُنحِّ  ِفِّ الحَمرهاتِّ الثهََلثِّ
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ٍب، َوَْححلَِّها  َِبُب تَ َزوُّجِّ َعبحدِّ  َنَة بِّنحتِّ َوهح مِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َأبِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ
هُ   بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَوضحعَِّها إَِّّيه
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ثَ نَ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح ا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده
َحاَق، قَاَل: ُثُه انحَصَرَ  َعبحُد الحُمطهلِّ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده ًذا اْلح بِّ آخِّ

، َوهَِّي عِّنحَد بَِّيدِّ َعبحدِّ هللاِّ َفَمره بِّهِّ فِّ  يَما يَ زحُعُموَن َعَلى امحَرَأٍة مِّنح َبِنِّ َأَسدِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُعزهى بحنِّ ُقَصيٍ 
: لَ  ف قَاَلتح َهُب ََّي َعبحَد هللاِّ؟ فَ َقاَل: َمَع َأبِّ هِّهِّ: أَيحَن َتذح نَي َنَظَرتح إََِّل َوجح َك الحَكعحَبةِّ، فَ َقاَلتح َلُه حِّ

بِّلِّ مِّثح  َتطِّيُع عِّنحدِّي مَِّن اْلحِّ َن، اَل َأسح َن فَ َقاَل َْلَا: إِّنه َمعَِّي َأبِّ اْلح ُل الهِتِّ َنَِّرتح َعنحَك، َوَقعح َعَليه اْلح
َب  ًئاف َفَخَرَج بِّهِّ َعبحُد الحُمطهلِّبِّ َحَّته أََتى بِّهِّ َوهح َيُه َشي ح ََلَفُه َواَل فَِّراَقُه، َواَل ُأرِّيُد َأنح َأعحصِّ بحَن َعبحدِّ خِّ

َنَة بِّنحَت َوهحبِّ بحنِّ َعبحدِّ َمَنا ِّ  َمَنا ِّ بحنِّ  َرَة َنَسًبا َوَشَرفًا , فَ َزوهَجُه آمِّ َمئٍِّذ َسي ُِّد َبِنِّ زُهح َرَة َوَوهحب  يَ وح  زُهح
ًعا َمئٍِّذ َأفحَضُل امحَرَأٍة ِفِّ قُ َريحٍش َنَسًبا َوَموحضِّ َرَة، َوهَِّي يَ وح  بحنِّ زُهح
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ف َوُأمُّ بَ رهَة: ُأمُّ َحبِّيٍب بِّنحُت َأَسدِّ بحنِّ َوهَِّي لَِّْبهَة بِّنحتِّ َعبحدِّ الح  ُعزهى بحنِّ ُعثحَماَن بحنِّ َعبحدِّ الدهارِّ بحنِّ ُقَصيٍ 
: ابحَن ُعَويحجِّ  ، َوُأمُّ َحبِّيٍب بِّنحُت َأَسٍد: لَِّْبهَة بِّنحتِّ َعوح ِّ بحنِّ ُعبَ يحٍد , يَ عحِنِّ بحنِّ  َعبحدِّ الحُعزهى بحنِّ ُقَصيٍ 

َها َعبحُد هللاِّ، َعدِّي ِّ بحنِّ َكعح  نَي َمَلَكَها َمَكانَُه، فَ َوَقَع َعَلي ح َها حِّ ف قَاَل: َوذََكُروا أَنهُه َدَخَل َعَلي ح بِّ بحنِّ ُلَؤيٍ 
َلُه  قَاَلتح َفَحَمَلتح بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَمف قَاَل: ُثُه َخَرَج مِّنح عِّنحدَِّها َحَّته أََتى الحَمرحَأَة الهِتِّ 

هَ  َها، َفَجَلَس إِّلَي ح َفلِّ بحنِّ َأَسدِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُعزهى َوهَِّي ِفِّ ََمحلِّسِّ ُت َورَقََة بحنِّ نَ وح ا، َما قَاَلتح , َوهَِّي ُأخح
: َقدح فَارََقَك النُّو  ؟ فَ َقاَلتح َم مِّثحَل الهذِّي َعَرضحتِّ َأمحسِّ نَي َعَليه الحيَ وح ُر الهذِّي  َوقَاَل َْلَا: َما َلكِّ اَل تَ عحرِّضِّ

َفٍل، وَكَ  يَها َورَقََة بحنِّ نَ وح َمُع مِّنح َأخِّ َم َحاَجة  وََكاَنتح فِّيَما زََعُموا َتسح اَن َكاَن فِّيَك، فَ َليحَس ِلِّ بَِّك الحيَ وح
َاعِّي ٌّ مِّنح َبِنِّ إِّْسح ُمهةِّ َنبِّ َلف فَ َقاَلتح ِفِّ َذلَِّك َقدح تَ َنصهَر َوات هَبَع الحُكُتَب، يَ ُقوُل: إِّنهُه َلَكائِّن  ِفِّ َهذِّهِّ اْلح



َفلِّ بحنِّ َأَسٍد: عحًرا، َواْسحَُها: ُأمُّ قَِّتاٍل بِّنحُت نَ وح  شِّ
 ]البحر الطويل[

َن َوَقدح َضي هعحَت َما ُكنحَت قَادِّرًا ففف َعَليحهِّ , َوفَارََقَك الهذِّي َكاَن َجاءََكا  آْلح
ََقنه بَِّشانَِّكاَغَدوحَت َعَليه َحافًَِّل , َقدح َبَذلحَتُه ففف ُهَناَك لِّ   َغْيحِّي فَاْلح

َتِنِّ ففف َأَصبحُت َجنِّيًنا مِّنحَك ََّي َعبحَد َدارَِّكا لحًوا , َولَي ح َم خِّ  َواَل ََتحَسَبِن ِّ الحيَ وح
َكا َعُم هللُا الحَْبِّيهَة ًَنسِّ َرٍة ففف بِّهِّ َيدح  َوَلكِّنه َذاُكمح َصاَر ِفِّ آلِّ زُهح

 َوقَاَلتح أَيحًضا:
 ]البحر الوافر[

َرَة َحيحُث َكانُوا ففف َوآَمَنَة الهِتِّ َْحََلتح ُغََلَماَعلَ  لِّ زُهح  يحَك ِبِّ
َمُه َأَماَما نَي تَ َرى َعَليحهِّ ففف َونُورًا َقدح تَ َقده دِّيه حِّ  تَ َرى الحَمهح
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 َوذََكَرتح أَب حَياًَت، َوقَاَلتح فِّيَها:
َلحقِّ يَ رحُجوُه ْجِّيًعا ففف َيُسوُد ا َتدًَِّّي إَِّماَماَفُكلُّ الح  لنهاَس ُمهح

 بَ َراُه هللُا مِّنح نُوٍر َصَفاًء ففف فََأذحَهَب نُورُُه َعنها الظهََلَما
ًما َأوح َأقَاَما  َوَذلَِّك ُصنحُع رَب َِّك إِّذح َحَباُه ففف إَِّذا َما َساَر يَ وح
ٍر ففف َويَ فحرُِّض بَ عحَد َذلُِّكُم الص ِّ  َل َمكهَة بَ عحَد ُكفح دِّي َأهح  َياَمافَ يَ هح

َفةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَمف َوَُيحَتَملُ  يَها ِفِّ صِّ َعتحُه مِّنح َأخِّ ُء َقدح ْسِّ  َأنح  قُ لحُت: َوَهَذا الشهيح
َنةَ  َرَأُة َعبحدِّ هللاِّ َمَع آمِّ  َكاَنتح أَيحًضا امح
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َُ قَاَل: حَ  َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َوَأخح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ده
َحاُق بحنُ  َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ َوالِّدِّي إِّسح ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده َيَساٍر،  اْلح

اَن لَِّعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ امحَرَأة  َمَع آمَِّنَة بِّنحتِّ َوهحبِّ بحنِّ َعبحدِّ َمَناٍ ، َفَمره قَاَل: ُحد ِّثحُت أَنهُه " كَ 
هِّ، فَأَبحطََأتح َعَليحهِّ لَِّما رَ  محَرأَتِّهِّ تِّلحَك َوَقدح َأَصابَُه أَثَ ر  مِّنح طِّنٍي َعمَِّل بِّهِّ، َفَدَعاَها إََِّل نَ فحسِّ َأتح مِّنح أَثَرِّ ِبِّ

بَ ُتُه الهِتِّ َكانَ الط ِّ  َنَة، ُثُه َدَعتحُه َصاحِّ َأرَاَد  نيِّ، َفَدَخَل، فَ َغَسَل َعنحُه أَثَ َر الط ِّنيِّ، ُثُه َدَخَل َعامًِّدا إََِّل آمِّ



َها، فََأََب لِّلهذِّي َصنَ َعتح بِّهِّ َأوهَل َمرهٍة، َفَدَخَل َعَلى آمَِّنَة، فََأَصاَبَا، ُثُه َخَرَج، َفدَ  َعاَها إََِّل إََِّل نَ فحسِّ
يبَ َها نَ يحَك ُغرهة ، فَ َرَجوحُت َأنح ُأصِّ َ َعي ح : اَل َحاَجَة ِلِّ بَِّك، َمَررحَت بِّ َوَبنيح هِّ، فَ َقاَلتح  نَ فحسِّ
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َحاَق: َفُحد ِّثحُت َأنه امحَرأََتُه تِّلح  َا مِّنحَكف قَاَل ابحُن إِّسح َك َكاَنتح مِّنحَك، فَ َلمها َدَخلحَت َعَلى آمَِّنَة َذَهَبتح بِّ
، َفَدخَ  تُُه َلُه رََجاَء َأنح َيُكوَن ِلِّ نَ يحهِّ لَُنورًا مِّثحَل الحُغرهةِّ، َوَدَعوح َ َعي ح ، َوإِّنه َبنيح َل َعَلى آمَِّنَة، تَ ُقوُل: َلَمره بِّ

 فََأَصاَبَا، َفَحَمَلتح بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم "
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َْبًََن أَبُ  َرزِّ ُُمَمه َأخح َحح ثَ َنا أَبُو اْلح َُه هللاُ , قَاَل: َحده ِّ بحنِّ َداُوَد الحَعَلوِّيُّ َرْحِّ َُسنيح ََسنِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح ُد بحُن و اْلح
ثَ َنا يَ عحُقوَب بحُن ُمَُ  ، قَاَل: َحده يُّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن يُوُنَس الحُقَرشِّ َزحدِّيُّ، قَاَل: َحده مهٍد ُعَمَر بحنِّ ْجِّيٍل اْلح
ثَ َنا أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن ُُمَمه  ، إِّمحََلًء، قَاَل: َحده َُ َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح رِّيُّ , ح َوَحده دِّ بحنِّ َعبحدِّ الزُّهح

ثَ َنا يَ عحُقو  ُّ، قَاَل: َحده ُم بحُن َمرحَثٍد الطهَْبَاّنِّ ثَ َنا َهاشِّ رِّيُّ، قَاَل: هللاِّ الحبَ غحَدادِّيُّ، قَاَل: َحده ُب بحُن ُُمَمهٍد الزُّهح
َورِّ  ٍن، َعنِّ الحمِّسح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، َعنِّ ابحنِّ َعوح َراَن، قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن عِّمح  بحنِّ َحده

: " قَ  َتاءِّ، َُمحَرَمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: قَاَل َعبحُد الحُمطهلِّبِّ َلةِّ الش ِّ دِّمحُت الحَيَمَن ِفِّ رِّحح
: َأََتحَذُن ِلِّ أَ  لِّ الزهبُورِّ: ََّي َعبحَد الحُمطهلِّبِّ نح أَنحُظَر فَ نَ َزلحُت َعَلى َحْبحٍ مَِّن الحيَ ُهودِّ، فَ َقاَل ِلِّ رَُجل  مِّنح َأهح

َدى مِّنحَخَريه فَ َنَظَر فِّيهِّ، ُثُه َنَظَر ِفِّ إََِّل َبَدنَِّك؟ فَ ُقلحُت: انحُظرح َما َلَح َيُكنح َعوحرَة ف قَاَل: فَ َفَتَ   إِّحح
َرةَ  ًة، َوَأَرى َذلَِّك ِفِّ َبِنِّ زُهح َرى نُ بُ وه ُخح َدى َيَديحَك ُملحًكا، َوِفِّ اْلح َ إِّحح َهُد َأنه ِفِّ َخرِّ، فَ َقاَل: َأشح ، اْلح

: قُ لحُت: َوَما الشهاَعُة؟ قَاَل: َزوحَجة ف َفَكيحَف َذلَِّك؟ فَ ُقلحُت: اَل َأدحرِّيف قَاَل: َهلح َلَك مِّنح َشاَعٍة؟ قَالَ 
َم َفََلف قَاَل: إَِّذا َقدِّمحَت فَ تَ َزوهجح فِّيهِّنهف فَ َرَجَع َعبحُد الحُمطهلِّبِّ إََِّل َمكهَة، 107قُ لحُت ]ص: [: َأمها الحيَ وح

َوَصفِّيهَةف َوتَ َزوهَج َعبحُد هللاِّ بحُن َعبحدِّ فَ تَ َزوهَج َهاَلَة بِّنحَت َوهحبِّ بحنِّ َعبحدِّ َمَناٍ ، فَ َوَلَدتح َلُه: َْححَزَة، 
نَي تَ َزوه  ٍب، فَ َوَلَدتح َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَلتح قُ َريحش  حِّ َنَة بِّنحَت َوهح ، آمِّ َج الحُمطهلِّبِّ

َنَة: فَ َلَج َعبحُد هللاِّ َعَلى أَبِّيهِّف َوَقدح قِّيَل: إَِّنهَ  َعٍم "َعبحُد هللاِّ آمِّ  ا َكاَنتِّ امحَرَأة  مِّنح َخث ح
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ثَ َنا َعبحُد الحَوارِّ  ثَ َنا َعبحُد الحَباقِّي بحُن قَانٍِّع، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثِّ بحُن إِّب حَراهِّيَم َأخح
ثَ َنا ثَ َنا ُمَسدهد ، قَاَل: َحده َكرِّيُّ، قَاَل: َحده َلَمُة بحُن َعلحَقَمَة، َعنح َداُوَد بحنِّ َأبِّ هِّنحَد، َعنح  الحَعسح َمسح

، وََكاَنتح  َج ِّ مِّ اْلح َسَها ِفِّ َمَواسِّ َعٍم تَ عحرُِّض نَ فح رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، قَاَل: " َكاَنتِّ امحَرَأة  مِّنح َخث ح  عِّكح
َا  َا َكَأْنه ، فََأُظنُّ َذاَت َْجَاٍل، وََكاَن َمَعَها َأَدم  َتُطوُ  بِّ تَبِّيُعَها، فَأََتتح َعَلى َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ

َا أَ  ََدمِّ َوَما ِلِّ إََِّل ََثَنَِّها َحاَجة ، َوإِّْنه ََذا اْلح : إِّّن ِّ َوهللاِّ َما َأُطوُ  بِّ تَ َوسهُم الرهُجَل َهلح أَنهُه َأعحَجبَ َها، فَ َقاَلتح
ُد ُكُفًؤا، فَإِّنح َكاَنتح  لِّهِّ  َأجِّ ، فَانحَطَلَق إََِّل رَحح َع إِّلَيحكِّ  َلَك إَِِّله َحاَجة ، فَ ُقمحف فَ َقاَل َْلَا: َمَكاَنكِّ َحَّته َأرحجِّ
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َها قَاَل: َأاَل  لنهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َلمها رََجَع إِّلَي ح َلُه، َفَحَمَلتح ِبِّ َنا؟ َأرَاكِّ َههُ  ، فَ َبَدَأ فَ َواَقَع َأهح
 َ : اَل، َما أَنحَت ُهَو، َولَئِّنح ُكنحَت ُهَو، َلَقدح رَأَيحُت َبنيح ف قَاَلتح ُتكِّ : َوَمنح ُكنحَت؟ قَاَل: الهذِّي َواَعدح  قَاَلتح

َن " نَ يحَك نُورًا َما َأرَاُه اْلح  َعي ح
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ثَ َنا أَبُو ُُمَمه  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأخح ، قَاَل: َحده يُّ ٍد َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر الحَفارِّسِّ
، َعنِّ  ُّ، قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ ثَ َنا أَبُو َغسهاَن ُُمَمهُد بحُن ََيحََي الحكَِّناّنِّ َياَن، قَاَل: َحده  ابحنِّ يَ عحُقوُب بحُن ُسفح

َحاَق قَاَل: َكاَن هَِّشاُم بحُن ُعرحَوَة َُيَد ُِّث , عَ  : " َكاَن يَ ُهودِّيٌّ َقدح إِّسح نح أَبِّيهِّ، , َعنح َعائَِّشَة، قَاَلتح
َلُة الهِتِّ ُولَِّد فِّيَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َا، فَ َلمها َكاَنتِّ اللهي ح ُر بِّ َم، قَاَل ِفِّ َسَكَن َمكهَة يَ تهجِّ

ُم: َوهللاِّ َما نَ عحَلُمُهف ََمحلٍِّس مِّنح قُ َريحٍش: ََّي َمعحَشَر قُ َريحٍش، َهلح وُ  ُلود ؟ فَ َقاَل الحَقوح َلَة َموح لَِّد فِّيُكُم اللهي ح
َفُظوا َما َأُقوُل َلُكمح: ُولَِّد فِّيُكمح َهذِّهِّ  طََأُكمح َفََل ِبَحَس؛ انحُظُروا َواحح َْبُ؛ َأَما إِّذح َأخح َلَة قَاَل: هللُا َأكح اللهي ح

ْيَةِّ، َخِّ ُمهةِّ اْلح ُّ َهذِّهِّ اْلح ُنه ُعرحُ  فَ َرٍس، اَل يَ رحَضُع  َنبِّ ، َكَأَنه َ َكتَِّفيحهِّ َعََلَمة  فِّيَها َشعحَرات  ُمتَ َواتَِّرات  َبنيح
بُ َعُه ِفِّ َفمِّهِّ َفَمنَ َعُه الرهَضاَع فَ َتَصدهَع الحَقوح  ِّ، َوَذلَِّك َأنه عِّفحرِّيًتا مَِّن اْلحِّن ِّ َأدحَخَل ُأصح َلَتنيح هِّمح لَي ح ُم مِّنح ََمحلِّسِّ

َلُه، ف َ  َوُهمح  ُهُم َأهح ن ح َْبَ ُكلُّ إِّنحَساٍن مِّ لِّهِّ َوَحدِّيثِّهِّ، فَ َلمها َصاُروا إََِّل َمَنازِّْلِِّّمح َأخح َقاُلوا: َلَقدح يَ تَ َعجهُبوَن مِّنح قَ وح
ُم فَ َقاُلوا: َهلح  ُه ُُمَمهًداف فَالحتَ َقى الحَقوح ْسِّعحُتمح َحدِّيَث َهَذا ُولَِّد لَِّعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ ُغََلم  َْسهوح

ََْبَف قَالَ  َْبُوُه الح ؟ فَانحَطَلُقوا َحَّته َجاُءوا الحيَ ُهودِّيه فََأخح لُِّد َهَذا الحُغََلمِّ ؟ بَ َلَغُكمح َموح : فَاذحَهُبوا الحيَ ُهودِّي ِّ
َنَة، فَ َقاَل: َرَجتحُه،  َمعَِّي َحَّته أَنحُظَر إِّلَيحهِّ، َفَخَرُجوا بِّهِّ َحَّته َأدحَخُلوُه َعَلى آمِّ ، فََأخح َنا اب حَنكِّ ي إِّلَي ح رِّجِّ َأخح

رِّهِّ، فَ َرَأى تِّلحَك الشهاَمَة ]ص: يًّا َعَليحهِّ، فَ َلمها َأفَاَق 109وََكَشُفوا َلُه َعنح َظهح [، فَ َوَقَع الحيَ ُهودِّيُّ َمغحشِّ
َرا ُتمح بِّهِّ ََّي َمعحَشَر قُ َريحٍش؟ َأَما قَاُلوا: َوي حَلَك َما َلَك؟ قَاَل: َذَهَبتح َوهللاِّ الن ُّبُ وهُة مِّنح َبِنِّ إِّسح ئِّيَل، َأَفرِّحح



ف وََكاَن ِفِّ الن هفحرِّ الهذِّي قَاَل  رِّقِّ َوالحَمغحرِّبِّ ُطَونه بُِّكمح َسطحَوًة َُيحُرُج َخَْبَُها مَِّن الحَمشح َْلُُم َوهللاِّ لََيسح
َبُة الحيَ ُهودِّيُّ َما قَاَل: هَِّشام ، َوالحَولِّيُد اب حَنا الحُمغِّْيَةِّ، وَ  ، َوُعقح َارِّثِّ ٍرو، َوُعبَ يحَدُة بحُن اْلح ُمَسافُِّر بحُن َأبِّ َعمح

َتلِّمِّ ِفِّ نَ َفٍر مِّنح َبِنِّ َعبحدِّ َمَناٍ ، َوَغْيحِّهِّمح مِّنح قُ َريحٍش " وََكَذلَِّك َروَ  َق الحُمحح اُه ُُمَمهُد بحُن رَبِّيَعَة َشابٌّ فَ وح
، َعنح َأبِّ َغسهانَ  لِّيُّ َمِّيدِّ الحكَِّناّنِّ ِّ  بحُن ََيحََي الذُّهح  ُُمَمهدِّ بحنِّ ََيحََي بحنِّ َعبحدِّ اْلح
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ثَ َنا أَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ثَ َنا يُوُنُس بح  َبهارِّ، قَاَل: َحده َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ َصالُِّ  بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ َعبحدِّ اْلح ُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح

ثَ َنا َعبحُد هللاِّ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َحده َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ٍ ، َوَأخح  بحُن الرهْححَنِّ بحنِّ َعوح
ثَ َنا يَ عح  ُّ الحَبصحرِّيُّ، قَاَل: َجعحَفٍر، قَاَل: َحده َياَن، قَاَل: َحدهَثِنِّ يُوُسُف بحُن َْحهاٍد الحَمعحِنِّ ُقوُب بحُن ُسفح

ثَ َنا َعمهار ، قَاَل: َحدهَثِنِّ َسَلَمُة، ْجِّ  ثَ َنا يَ عحُقوُب، قَاَل: َحده َعحَلى، )ح( قَاَل: َوَحده ثَ َنا َعبحُد اْلح يًعا، َحده
َحاقَ  [ ََيحََي بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ 110، قَاَل: َحدهَثِنِّ َصالُِّ  بحُن إِّب حَراهِّيَم، َعنح ]ص:َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح

مِّي ِمِّهنح اَل َأَتهُِّم، َعنح َحسه  يُت مِّنح رَِّجالِّ قَ وح َعَد بحنِّ زُرَارََة، قَاَل: َحدهَثِنِّ َمنح َنسِّ اَن بحنِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َأسح
عحُت , إَِّذا يَ ُهودِّيٌّ ََثبٍِّت، قَاَل: " إِّّن ِّ  نِّنَي َأوح ََثَاٍن، َأعحقُِّل ُكله َما رَأَيحُت َوْسِّ  َلُغََلم  يَ َفَعة  ابحُن َسبحعِّ سِّ

َتَمُعوا إِّلَيحهِّ َوَأًَن َأْسحَُع، قَاُلوا: َوي حَلَك َما َلَك؟  قَاَل: بِّيَ ثحرَِّب َيصحُرُخ َذاَت َغَداٍة: ََّي َمعحَشَر يَ ُهوَد فَاجح
َعُث فِّيهِّف َوهُ َطَلَع َْنح  َلةِّ " َوِفِّ رَِّوايَةِّ يُوُنَس بحنِّ ُبَكْيحٍ الهذِّي يُ ب ح َو ُم َأْححََد الهذِّي ُولَِّد بِّهِّ ِفِّ َهذِّهِّ اللهي ح

َحاَق: َفَسأَلحُت َسعِّيَد بحَن َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َحسه  اَن: ابحُن  َغَلط  زَاَد الحَقطهاُن ِفِّ رَِّوايَتِّهِّ: قَاَل ُُمَمهُد بحُن إِّسح
ت ِّنَي َسَنًةف قَاَل  َدَم َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة؟ قَاَل: ابحُن سِّ ُُمَمهد : َكمح َكاَن َحسهاُن َمقح

نَي َسَنًة، َفَسمَِّع َحسهاُن َما  َوَقدَِّم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، الحَمدِّيَنَة َوُهَو ابحُن َثََلٍث َوََخحسِّ
نِّنيَ  َع َوُهَو ابحُن َسبحعِّ سِّ  ْسِّ
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ثَ َنا ُُمَمه  َاعِّيَل، قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّْسح ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح َحاَق، َوَأخح ُد بحُن إِّسح
ُر بح  ٍر ُمَبش ِّ ثَ َنا أَبُو بِّشح ثَ َنا َعبحُد قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُُمَمهٍد الزُّهحرِّيُّ، قَاَل: َحده َسنِّ، قَاَل: َحده ُن اْلَح

ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن ُعثحَماَن بحنِّ َأبِّ ُسَليحَماَن بحنِّ ُجَبْيحِّ بحنِّ 111الحَعزِّيزِّ ]ص: َراَن، قَاَل: َحده [ بحُن عِّمح
َا ُمطحعٍِّم، َعنح أَبِّيهِّ، َعنِّ ابحنِّ أَ  ، قَاَل: َحدهثَ تحِنِّ ُأم ِّي، َأَنه ، َعنح ُعثحَماَن بحنِّ َأبِّ الحَعاصِّ بِّ ُسَويحٍد الث هَقفِّي ِّ



: " َفَما َلَة َوَلَدتحُهف قَاَلتح ٍب َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، لَي ح ء   َشهَِّدتح وِّاَلَدَة آمَِّنَة بِّنحتِّ َوهح َشيح
نُو َحَّته إِّّن ِّ َْلَُقوُل: لَيَ َقعحَن َعَليه "أَنحُظُر إِّلَيحهِّ ِفِّ ا  لحبَ يحتِّ إِّاله نُور ، َوإِّّن ِّ َْلَنحُظُر إََِّل النُُّجومِّ َتدح
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ثَ َنا أَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح بحُن َعبحدِّ ْححَُد َأخح
ٍب ُأمُّ رَ  َنُة بِّنحُت َوهح َحاَق، قَاَل: " وََكاَنتح آمِّ ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده ُسولِّ اْلح

َُحمهٍد، َصلهى هللُا َعَليح  نَي َْحََلتح ِبِّ َا أُتَِّيتح حِّ هِّ َوَسلهَم، فَقِّيَل َْلَا: هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َُتَد ُِّث َأَنه
: َرحضِّ فَ ُقوِلِّ ُمهةِّ، فَإَِّذا َوَقَع َعَلى اْلح  إِّنهكِّ َقدح َْحَلحتِّ بَِّسي ِّدِّ َهذِّهِّ اْلح

 ]البحر الرجز[
دح  لحَواحِّ  ُأعِّيُذُه ِبِّ

دح   مِّنح َشر ِّ ُكل ِّ َحاسِّ
َب حَياتِّ َكَما َمَضى , َوقَاَل: فَإِّنه آيََة َذلِّكَ  َأنح َُيحُرَج َمَعُه نُور  مَيحََل  ُقُصوَر ُبصحَرى مِّنح  َوذََكَر َسائَِّر اْلح

: َأْححَُد ]ص: ، فَإَِّذا َوَقَع َفَسم ِّيهِّ ُُمَمهًدا؛ فَإِّنه اْسحَُه ِفِّ الت هوحرَاةِّ َواْلحِّْنحِّيلِّ [، ََيحَمُدُه 112َأرحضِّ الشهامِّ
: ُمَُ  ُُه ِفِّ الحُقرحآنِّ ، َواْسح َرحضِّ ُل اْلح ُل السهَماءِّ َوَأهح مهد  َفَسمهتحُه بَِّذلَِّكف فَ َلمها َوَضَعتحُه بَ َعَثتح إََِّل َعبحدِّ َأهح

 ُّ َلى، َويُ َقاُل: إِّنه َعبحَد هللاِّ َهَلَك َوالنهبِّ  َصلهى هللُا الحُمطهلِّبِّ َجارِّيَ تَ َها َوَقدح َهَلَك أَبُوُه َعبحُد هللاِّ َوهَِّي ُحب ح
َلَة َعَليحهِّ َوَسلهَم ابحُن ََثَانَِّيٍة َوعِّشح  : َقدح ُولَِّد َلَك اللهي ح ًرا، فَاهلُل َأعحَلُم َأيُّ َذلَِّك َكاَن , فَ َقاَلتح رِّيَن َشهح

نَي َْحََلتح بِّهِّ، َوَما قِّ  َا رََأتح حِّ ثَ تحُه ِبِّ َتحُه َخَْبَُه، َوَحده يَل َْلَا فِّيهِّ، َوَما ُغََلم ، فَانحُظرح إِّلَيحهِّف فَ َلمها َجاَءَها َخْبه
، فََأدحَخَلُه َعَلى ُهَبَل ِفِّ َجوح ِّ الحَكعحَبةِّ، فَ َقاَم َعبحُد الحُمطهلِّبِّ ُأمَِّرتح َأنح تُ  َيُهف فََأَخَذُه َعبحُد الحُمطهلِّبِّ َسم ِّ

ُه، فَ َقاَل: ُعو هللَا َويَ َتَشكهُر َّللِّهِّ َعزه َوَجله، الهذِّي َأعحطَاُه إَِّّيه  َيدح
 ]البحر الرجز[

ُد َّللِّهِّ الهذِّي َأعحطَ  َمح َرحَدانِّ اْلح  اّنِّ ففف َهَذا الحُغََلَم الطهي َِّب اْلح
َرحَكانِّ  لحبَ يحتِّ ذِّي اْلح دِّ َعَلى الحغِّلحَمانِّ ففف ُأعِّيُذُه ِبِّ  َقدح َساَد ِفِّ الحَمهح

َيانِّ  َيانِّ ففف َحَّته َأرَاُه َِبلَِّغ الحبُ ن ح  َحَّته َيُكوَن بُ لحَغَة الحفِّت ح
ََنانِّ ُأعِّيُذُه مِّنح ُكل ِّ ذِّي َشَنآنِّ ففف مِّنح  ٍد ُمضحَطرِّبِّ اْلح  َحاسِّ

َنانِّ ففف َحَّته َأرَاُه رَافَِّع الل َِّسانِّ  هٍة لَيحَستح َلُه َعي ح  ذِّي ُهِّ
 أَنحَت الهذِّي َْسهيحَت ِفِّ الحُفرحقَانِّ ففف ِفِّ ُكُتٍب ََثبَِّتةِّ الحَمَباّنِّ 

ُتوب  َعَلى الل َِّسانِّ   َأْححََد َمكح

(1/111) 



 

َْبًََن أَبُو َعبحدِّ  َاعِّيَل َوَأخح ي َشَفاًها، َأنه ُُمَمهَد بحَن إِّْسح ، قَاَل: أَن حَبَأّنِّ َأْححَُد بحُن َكامٍِّل الحَقاضِّ َُ َافِّ هللاِّ اْلح
ثَ َنا أَبُو َصالٍِّ  َعبحُد هللاِّ بحُن َصالٍِّ ، قَاَل: َحدهَثِنِّ ُمَعاوِّيَُة بحُن َصالِّ  ٍ ، َعنح السَُّلمِّيه َحدهثَ ُهمح، قَاَل: َحده

َوٍة مِّنح قُ َريحٍش إََِّل الصُّ َأبِّ اْلحَ  ُلوُد إَِّذا ُولَِّد مِّنح قُ َريحٍش َدفَ ُعوُه إََِّل نِّسح ، قَاَل: َكاَن الحَموح ي ِّ ، َكمِّ الت هُنوخِّ بح ِّ
فِّنَي َعَليحهِّ بُ رحَمًة فَ َلمها ُولَِّد َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َدفَ َعُه َعبحُد الحُمطهلِّبِّ إََِّل  فِّنَي فَ َيكح َوٍة َيكح  نِّسح
نَهُ  ِّ، فَ َوَجدح ث حنَ َتنيح َن الحُْبحَمَة َقدِّ ان حَفَلَقتح َعَليحهِّ ِبِّ َ، فَ َوَجدح َن أََتنيح ِّ،  َعَليحهِّ بُ رحَمًة، فَ َلمها َأصحَبحح َننيح ُتوَح الحَعي ح َمفح

، فَ ُقلحَن َلهُ  ًصا بَِّبَصرِّهِّ إََِّل السهَماءِّ فََأََتُهنه َعبحُد الحُمطهلِّبِّ ًَنُه َقدِّ َشاخِّ َلُه، َوَجدح ث ح ُلوًدا مِّ : َما رَأَي حَنا َموح
َفظح  ًصا بَِّبَصرِّهِّ إََِّل السهَماءِّف فَ َقاَل: احح ِّ، َشاخِّ َننيح ُتوَح الحَعي ح ًَنُه َمفح َنُه، فَإِّّن ِّ ان حَفَلَقتح َعنحُه الحُْبحَمُة، َوَوَجدح

ُم السهابِّ  ًاف فَ َلمها َكاَن الحيَ وح يَب َخْيح ُع َذَبَ  َعنحُه، َوَدَعا َلُه قُ َريحًشا، فَ َلمها َأَكُلوا قَاُلوا: ََّي َأرحُجو َأنح ُيصِّ
ُتُه ُُمَمه  َتُه؟ قَاَل: َْسهي ح هِّهِّ، َما َْسهي ح تَ َنا َعَلى َوجح َرمح ، َأرَأَيحَت اب حَنَك َهَذا الهذِّي َأكح ًداف قَاُلوا: َعبحَد الحُمطهلِّبِّ

لِّ  َاءِّ َأهح َرحضِّ  َفلَِّم رَغِّبحَت بِّهِّ َعنح َأْسح بَ يحتِّهِّ؟ قَاَل: َأَردحُت َأنح ََيحَمَدُه هللُا تَ َعاََل ِفِّ السهَماءِّ، َوَخلحُقُه ِفِّ اْلح
" 

(1/113) 

 

ٍر ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ َحاَتٍِّ الدهاَرْبحِّرح  ثَ َنا أَبُو َبكح ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َرحَو، قَ َأخح اَل: دِّيُّ، ِبِّ
ََبائِّرِّيُّ، قَ  ثَ َنا أَبُو أَيُّوَب ُسَليحَماُن بحُن َسَلَمَة الح ، قَاَل: َحده يُّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ الحُبوَشنحجِّ ثَ َنا َحده اَل: َحده

، ِبِِّّصحَر، َحده  َارِّثِّ الصَُّدائِّي ِّ ََكُم بحُن يُوُنُس بحُن َعطَاٍء، َعنح ُعثحَماَن بحنِّ رَبِّيَعَة بحنِّ زََِّّيدِّ بحنِّ اْلح ثَ َنا اْلح
، قَاَل: " ُولَِّد َرُسوُل هللاِّ  رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، َعنح أَبِّيهِّ الحَعبهاسِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ  َصلهى َأَِبَن، َعنح عِّكح

َب بِّهِّ َجدُُّه َعبحُد الحُمطهلِّبِّ  ُرورًاف قَاَل: فَُأعحجِّ َوَحظَِّي عِّنحَدُه، َوقَاَل: لََيُكوَننه  هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َُمحُتوًًن َمسح
بحِنِّ َهَذا َشأحن ف َفَكاَن َلُه َشأحن  "  الِّ

(1/114) 

 

صحَحابِّ الحفِّيلِّ ِفِّ السهَنةِّ الهِتِّ ُولَِّد فِّيَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  لهَم، َوَما  َِبُب َكيحَف فَ َعَل رَبَُّك ِبَِّ
َلُه مِّنح أَ  تَِّصارِّ َكاَن قَ ب ح خح  محرِّ تُ بهٍع، َعَلى َسبِّيلِّ االِّ

(1/115) 

 



ثَ َنا أَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحنُ  َبهارِّ الحُعطَارِّدِّيُّ، قَاَل: َحده َحاَق بحنِّ َيَساٍر، قَاَل: " ُثُه إِّنه تُ ب هًعا  اْلح ُبَكْيحٍ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح

رَ  َعى بِّئ ح َم ُتدح ًرا، َفهَِّي الحيَ وح َبَل َحَّته نَ َزَل َعَلى الحَمدِّيَنةِّ، فَ نَ َزَل بَِّوادِّي قُ َباَء، َفَحَفَر فِّيَها بِّئ ح ف َأق ح  الحَملِّكِّ
لحَمدِّيَنةِّ إِّذح َذاكَ  لن هَهارِّ،  قَاَل: َوِبِّ َزحرَُج، فَ َنَصُبوا َلُه، فَ َقاتَ ُلوُه، َفَجَعُلوا يَقاتُِّلونَُه ِبِّ ُس َوالح َوح يَ ُهوُد، َواْلح

َيا , فَ  َتحح َ اسح َيافَةِّ إََِّل َأصحَحابِّهِّ، فَ َلمها فَ َعُلوا بِّهِّ َذلَِّك لََياِلِّ لض ِّ َأرحَسَل إِّلَيحهِّمح فَإَِّذا َأمحَسى َأرحَسُلوا إِّلَيحهِّ ِبِّ
، َوَخَرَج إِّلَيحهِّ مِّنح يَ هُ يُرِّ  ََُلحِّ َوحسِّ يُ َقاُل َلُه: ُأَحيحَحُة بحُن اْلح وَد يُد ُصلحَحُهمح، َفَخَرَج إِّلَيحهِّ رَُجل  مَِّن اْلح

َيامِّنيُ  ُمَكف َوقَاَل بِّن ح : أَي َُّها الحَملُِّك، ََنحُن قَ وح ََُلحِّ ، فَ َقاَل َلُه ُأَحيحَحُة بحُن اْلح َيامِّنُي الحُقَرظِّيُّ أَي َُّها  :بِّن ح
َا ََنه َ؟ قَاَل: ْلِّ دَِّكف فَ َقاَل: َوَلِّ َمِّيعِّ َجهح َت ْبِّ ُخَلَها َلوح َجهِّدح ٍ   الحَملُِّك، َهذِّهِّ بَ لحَدة  اَل تَ قحدُِّر َأنح َتدح َمنحزُِّل َنبِّ

َعثُُه ]ص: َنحبَِّياءِّ، يَ ب ح ُه َعنِّ الحَيَمنِّ أَنهُه بُعَِّث [ هللُا تَ َعاََل مِّنح قُ َريحٍش، َوَجاَء تُ ب هًعا ُُمحْبِّ  َأخحْبََ 116مَِّن اْلح
َيامِّنيُ  َها ًَنر  ََتحرُِّق ُكله َما َمرهتح بِّهِّ، َفَخَرَج َسرِّيًعا، َوَخَرَج َمَعُه نَ َفر  مِّنح يَ ُهوَد، فِّيهِّمح بِّن ح ُُهف  َعَلي ح َوَغْيح

عحًرا، َوقَاَل فِّيهِّ:  َوذََكَر شِّ
 ]البحر الكامل[

يَحًة َكيح َأزحدَ  َُحمهدِّ أَلحَقى إَِِّله َنصِّ رح ففف َعنح قَ رحيٍَة َُمحُجوزٍَة ِبِّ  جِّ
، َأََتُه ُأًَنس  مِّ  ِّ َلَتنيح لدُّ  ِّ مِّنح ُْجحَداَن مِّنح َمكهَة َعَلى لَي ح ُْي، َحَّته إَِّذا َكاَن ِبِّ نح ُهَذيحلِّ قَاَل: ُثُه َخَرَج َيسِّ

رَِّكَة َوتِّلحَك َمَنازُِّْلُمح , فَ َقاُلوا: أَي َُّها الحَملُِّك، َأاَل َنُدلَُّك َعَلى بَ يحٍت َِمحُلوٍء َذَهًبا َوََّيُقوًَت َوزَبَ رحَجًدا،  بحنِّ ُمدح
مِّ الحبَ يح  َدح َكهَةف فَ َراَح تُ بهع  َوُهَو َُمحمِّع  ْلِّ يُبُه َوتُ عحطِّيَنا مِّنحُه؟ قَاَل: بَ َلى فَ َقاُلوا: ُهَو بَ يحت  ِبِّ ، فَ بَ َعَث ُتصِّ تِّ

َليحهِّ، َوَشنهَجتح َجَسَدُه، فََأرحَسَل إََِّل َمنح َكاَن َمَعُه مِّنح يَ ُهوَد،  هللُا تَ َعاََل َعَليحهِّ رًَِّيا فَ َقفهَعتح  َيَديحهِّ َورِّجح
َدثحُت؟ فَ َقاُلوا: َأَحدهثح  ًئا، قَاَل: َوَما َأحح َدثحَت َشي ح ؟ فَ َقاُلوا: َأحح َت فَ َقاَل: َوَيحَُكمح َما َهَذا الهذِّي َأَصاَبِنِّ

ٍء؟ قَاَل: نَ َعمح  َسَك بَِّشيح مِّ الحبَ يحتِّ َوإَِّصابَةِّ َما فِّيهِّف قَاُلوا: َذلَِّك بَ يحُت نَ فح ف َفذََكَر َما َأْجحََع َعَليحهِّ مِّنح َهدح
َرُج ِمِّها َدَخلحُت فِّيهِّ؟ قَاُلوا: َُتَد ُِّث نَ فحسَ  ََرامِّ َوَمنح َأرَاَدُه َهَلَكف قَاَل: َوَيحَُكمح َوَما الحَمخح َك َأنح هللاِّ اْلح

سُ  َسُه بَِّذلَِّك، فََأطحَلَقُه هللُا تَ َعاََل، ُثُه َساَر َحَّته َدَخَل َمكهَة، َتُطوَ  بِّهِّ َوَتكح َوُه، َوَُتحدَِّي َلُهف َفَحدهَث نَ فح
ُسَو الحبَ يحَت، َفَكَساُه، َوذَكَ  َ الصهَفا َوالحَمرحَوةِّ، فَُأرَِّي ِفِّ الحَمَنامِّ َأنح َيكح ، َوَسَعى َبنيح لحبَ يحتِّ َر َفطَاَ  ِبِّ

َدِّيَث  ٍس إََِّل ق َ اْلح َكهَة، َوإِّطحَعامِّهِّ النهاَس، ُثُه رُُجوعِّهِّ إََِّل الحَيَمنِّ، َوقَ تحلِّهِّ، َوُخُروجِّ ابحنِّهِّ َدوح يحَصَر، ِفِّ ََنحرِّهِّ ِبِّ
َبِّيهِّ ]ص: ُمُه ِبِّ تَِّغاثَتِّهِّ بِّهِّ فِّيَما فَ َعَل قَ وح َبَ 117َواسح ي ِّ َملِّكِّ اْلح َشةِّ، َوَأنه [، َوَأنه قَ يحَصَر َكَتَب إََِّل النهَجاشِّ

حَْيَ قَ تَ َلَة أَبِّيهِّ، تَ عحَمَل َعَليحهِّمح َروحزَبََة َحَّته قَاتَ ُلوا ْحِّ ت ِّنَي أَلحًفا، َواسح يه بَ َعَث َمَعُه سِّ َوَدَخُلوا  النهَجاشِّ
َعاَء، َفَمَلُكوَها، َوَمَلُكوا الحَيَمَنف وََكاَن ِفِّ َأصحَحابِّ َروحزَبََة رَُجل  يُ َقاُل َلُه: أَب ح  ، َوُهَو َصن ح َرمِّ َشح َرَهُة بحُن اْلح

يه، ُثُه  ًرا، َوَأرحَضى النهَجاشِّ َمحرِّ مِّنحَك، َوقَ تَ َلُه َمكح ََذا اْلح ََل بِّ ُسوَم، فَ َقاَل لَِّروحزَبََة: َأًَن َأوح  إِّنهُه َبََّن  أَبُو َيكح
َل َِمح  لحَيَمنِّ، َوَجَعَل فِّيَها قَِّباًِب مِّنح َذَهٍب، َوَأَمَر َأهح َا، ُيَضاهِّي بَِّذلَِّك الحبَ يحَت َكعحَبًة ِبِّ َج ِّ بِّ ْلح َلَكتِّهِّ ِبِّ

ُمحسِّ َخَرَج َحَّته َقدَِّم الحَيَمَن , َفَدخَ  ََراَم، َوَأنه رَُجًَل مِّنح َبِنِّ َملحَكاَن بحنِّ كَِّنانََة، َوُهَو مَِّن اْلح َلَها اْلح
َها , ُثُه قَ َعَد فِّيَها  نحسَ  -فَ َنَظَر إِّلَي ح َاَجةِّ اْلحِّ َفَدَخَلَها أَب حَرَهُة، فَ َوَجَد تِّلحَك الحَعذِّرََة فِّيَها  -انِّ يَ عحِنِّ ْلِّ



لِّ َذلَِّك الحبَ يح  ََذا؟ فَ َقاَل َلُه َأصحَحابُُه: أَي َُّها الحَملُِّك، َهَذا رَُجل  مِّنح َأهح ََتََأ َعَليه بِّ تِّ الهذِّي فَ َقاَل: َمنِّ اجح
َذَ  ََتََأ بِّ دَِّمنه َذلَِّك الحبَ يحَت، َولَُنَخر ِّبَ نهُه َحَّته اَل ََيُجهُه ََيُجُُّه الحَعَرُبف قَاَل: فَ َعَليه اجح َرانِّيهِتِّ َْلَهح ا؟ َوَنصح

لِّ الحَيَمنِّ، وَكَ  ، َورََحَل َوَمنِّ ات هبَ َعُه مِّنح َأهح ُُروجِّ لح مِّهِّ ِبِّ لحفِّيلِّ َوَأذهَن ِفِّ قَ وح ثَ َر َمنح َحاجٌّ أََبًداف َفَدَعا ِبِّ اَن َأكح
ُهمح  ن ح َعرِّيُّوَن َوَخث حَعم ، َفَخَرُجوا يَ رحَتُِّزوَن:تَبَِّعُه مِّ َشح ، َواْلح  َعكٌّ

 ]البحر الرجز[
َعرِّيُّوَن َوالحفِّيلُ  َشح  إِّنه الحبَ َلَد لَبَ َلد  َمأحُكوُل ففف ََتحُكُلُه َعكٌّ َواْلح

ُْي، َحَّته إَِّذا َكاَن بِّبَ عحضِّ َطرِّيقِّهِّ، بَ َعَث رَُجًَل مِّنح بَ  ُعَو النهاَس إََِّل َحج ِّ قَاَل: ُثُه َخَرَج َيسِّ ِنِّ ُسَليحٍم لَِّيدح
ُمحسِّ مِّنح َبِنِّ كَِّنانََة، فَ َقتَ َلُه، فَازحَداَد بَِّذلَِّك لَ  مها بَ َلَغُه َحنَ ًقا بَ يحتِّهِّ الهذِّي بَ َناُه، فَ تَ َلقهاُه أَيحًضا رَُجل  مَِّن اْلح

نحطََِّلَق َوَطَلبَ 118َوُجرحَأًة، َوَأَحثه السهْيحَ ]ص: مِّنح َأهحلِّ الطهائِّفِّ َدلِّيًَل، فَ بَ َعُثوا َمَعُه رَُجًَل  [ َواالِّ
لحُمَغمهسِّ نَ َزُلوا الحُمَغمهَس  دِّيهِّمح، َحَّته إَِّذا َكانُوا ِبِّ مِّنح َمكهَة مِّنح ُهَذيحٍل يُ َقاُل َلُه: نُ َفيحل ، َفَخَرَج بِِّّمح يَ هح

َياٍل، فَ بَ َعُثوا ُمَقد َِّماَتِِّّمح إََِّل  تهةِّ َأمح ،  َعَلى سِّ َمكهَة، َفَخَرَجتح قُ َريحش  ُمتَ َفر ِّقِّنَي َعَبادِّيَد ِفِّ رُُءوسِّ اْلحَِّبالِّ
َكهَة َأَحد  إِّاله َعبحُد الحُمطهلِّبِّ بحُن هَ  ف فَ َلمح يَ بحَق ِبِّ مِّ ٍم، َأقَاَم َعَلى َوقَاُلوا: اَل طَاَقَة لََنا بِّقَِّتالِّ َهُؤاَلءِّ الحَقوح اشِّ

بَ  ُُه َشي ح َقايَتِّهِّ، َوَغْيح ، سِّ ف َفَجَعَل َعبحُد الحُمطهلِّبِّ َجابَةِّ الحبَ يحتِّ َة بحنِّ ُعثحَماَن بحنِّ َعبحدِّ الدهارِّ، َأقَاَم َعَلى حِّ
، ُثُه يَ ُقوُل:  َيَحُخُذ بِّعَِّضاَدِتَِّ الحَبابِّ

 ]البحر الكامل[
ََلَلكح  َلُه فَامحَنعح حِّ  اَلُهمه إِّنه الحَعبحَد مَيح  ففف  َنُع رَحح

َاَلكح اَل يَ غحلُِّبوا بِّصَ  ًوا ُمِّ َاْلِِّّمح َعدح  لِّيبِّهِّمح ففف َوُمِّ
 [119]ص:

 إِّنح ُكنحَت ََترَِّكُهمح وََكعح  ففف  بَ تَ َنا فََأمحر  َما َبَدا َلكح 
َعُلُه بَِّناف ُثُه إِّنه ُمَقدهَماتِّ أَب حَرَهَة َأَصاَبتح نَ َعًما لِّقُ  ٍء َما َبَدا َلَك َلَح َتُكنح تَ فح  َريحٍش،يَ ُقوُل؛ َأيُّ َشيح

ٍم، فَ َلمها بَ َلَغُه َذلَِّك َخَرَج َحَّته ان حتَ َهى إََِّل  ، فََأَصاَبتح فِّيَها مِّاَئَِتح بَعٍِّْي لَِّعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ بحنِّ َهاشِّ  الحَقوحمِّ
َعرِّي ِّنَي، وََكاَنتح َلُه بَِّعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َمعحرَِّفة  قَ بحَل َذلِّ  َشح ُب أَب حَرَهَة رَُجًَل مَِّن اْلح َك، فَ َلمها ان حتَ َهى وََكاَن َحاجِّ

ف َفدَ  َتأحذَِّن ِلِّ َعَلى الحَملِّكِّ َعرِّيُّ: َما َحاَجُتَك؟ قَاَل: َحاَجِتِّ َأنح َتسح َشح ، قَاَل اْلح َخَل إِّلَيحهِّ َعبحُد الحُمطهلِّبِّ
ُبُه، فَ َقاَل َلُه: أَي َُّها الحَملُِّك، َجاَءَك َسي ُِّد قُ َريحٍش الهذِّي يُطحعُِّم إِّنحسَ  َشَها َعَليحهِّ َحاجِّ ، َوَوحح لِّ َها ِفِّ السههح

يًما ْجِّيًَل، فََأذَِّن َلُه، َفَدَخَل َعَليحهِّ  ف فَ َقاَل: ائحَذنح َلُهف وََكاَن َعبحُد الحُمطهلِّبِّ رَُجًَل َجسِّ ََبلِّ ، فَ َلمها ِفِّ اْلح
ُسوَم َأعحَظَمُه َأنح َُيحلَِّسُه ََتحَتُه، وََكرَِّه َأنح ََيحلَِّس مَ  َعُه َعَلى َسرِّيرِّهِّ، فَ نَ َزَل مِّنح َسرِّيرِّهِّ، َأنح رَآُه أَبُو َيكح

َلَس َعبحَد الحُمطهلِّبِّ َمَعُه، ُثُه قَاَل: َما َحاَجُتَك؟ قَاَل: َحاَجِتِّ مِّائَ َتا بَعِّْيٍ  ، َوَأجح َرحضِّ  َفَجَلَس َعَلى اْلح
ُسوَم: َوهللاِّ َلَقدح رَأَي حُتَك  َها ِلِّ ُمَقدهَمُتَكف فَ َقاَل أَبُو َيكح ُت فِّيَك َأَصابَ ت ح َت فَ َزهِّدح ، ُثُه َتَكلهمح َتِنِّ فََأعحَجب ح

ُلُكمح ِفِّ  ، َوَفضح ئحُت إََِّل بَ يحٍت ُهَو َمنَ َعُتُكمح مَِّن الحَعَربِّ َّن ِّ جِّ َ أَي َُّها الحَملُِّك؟ قَاَل: ْلِّ ، فَ َقاَل َلُه: َوَلِّ  النهاسِّ
ئحتُ  ائَ َتا بَعٍِّْي، َفَسأَلحُتَك َعنح  َوَشَرُفُكمح َعَليحهِّمح، َودِّيُنُكُم الهذِّي تَ عحُبُدوَن، َفجِّ يَبتح َلَك مِّ َرُه، َوُأصِّ َكحسِّ ْلِّ



َتِنِّ ِفِّ إِّبِّلَِّك ]ص: : أَي َُّها 120َحاَجتَِّك، َفَكلهمح [، َوَلَح َتطحُلبح إَِِّله ِفِّ بَ يحتُِّكمح فَ َقاَل َلُه َعبحُد الحُمطهلِّبِّ
ََذا الحب َ  ، َوْلِّ َا ُأَكل ُِّمَك ِفِّ َماِلِّ ٍءف فَ َراَع َذلَِّك َأَِب الحَملُِّك، إِّْنه ُت َأًَن مِّنحُه ِفِّ َشيح يحتِّ َربٌّ ُهَو مَيحنَ ُعُه، َلسح

َلًة َكاْلَِّ  َلتُ ُهمح تِّلحَك لَي ح ُسوَم، َوَأَمَر بَِّرد ِّ إِّبِّلِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َعَليحهِّف ُثُه رََجَع َوَأمحَستح لَي ح َا َيكح ًة ُْنُوُمَها، َكَأَنه
ََرَم ُتَكل ُِّمُهمح َكََلًما  ، َوَخَرَج َدلِّيُلُهمح َحَّته َدَخَل اْلح لحَعَذابِّ ُهمح، فََأَحسهتح أَن حُفُسُهمح ِبِّ ن ح َا مِّ َابِّ قحَتِّ الِّ

َعم ، َفَكَسُروا رَِّماَحُهمح َوُسُيوفَ ُهمح، َوبَرُِّئوا إََِّل هللاِّ تَ َعاََل أَ  َعرِّيُّوَن َوَخث ح َشح نح يُعِّيُنوا َعَلى َوتَ رََكُهمح، َوقَاَلَ اْلح
بِّ هَ  َلٍة، ُثُه َأدحَْلُوا بَِّسَحٍر، فَ بَ َعُثوا فِّيَلُهمح يُرِّيُدوَن َأنح ُيصح َبثِّ لَي ح خح ، فَ َباُتوا َكَذلَِّك ِبَِّ مِّ الحبَ يحتِّ ُحوا ِبَِّكهَة، دح

ُمح فَ َوجهُهوُه إََِّل َمكهَة، فَ َرَبَض، َفَضَربُوُه، فَ َتَمرهَغ، فَ َلمح يَ َزاُلوا َكَذلَِّك َحَّته َكاُدوا َأنح ُيصح  بُِّحوا، ُثُه إَِّنه
ُموَن َلُه، َوَُيَر ُِّك أُ  ُهَك إََِّل َمكهَة، َفَجَعُلوا يُ قحسِّ ، فَ َقاُلوا: َلَك هللُا، َأاَل يُ َوج ِّ بَ ُلوا َعَلى الحفِّيلِّ ُذنَ يحهِّ، َأق ح

هِّمح ان حبَ َعَث، فَ َوجهُهوُه إََِّل الح  ثَ ُروا مِّنح أَن حُفسِّ ًعا، فَ تَ َوجهَه يُ َهرحوُِّل، فََأَخَذ َعَليحهِّمح، َحَّته إَِّذا َأكح َيَمنِّ رَاجِّ
، رََبَض، َوَتَرهَغ، فَ َلمها رََأوح  َوهلِّ ُه ُمنحَطلًِّقا، َحَّته إَِّذا َردُّوُه إََِّل َمَكانِّهِّ اْلح نَي رََأوح ا َذلَِّك َأقحَسُموا فَ َعَطُفوُه حِّ

ثَ ُروا، ان حبَ َعَث، فَ َوجهُهوُه إََِّل الحَيَمنِّ، فَ تَ َوجهَه َلُه، َوَجَعَل َُيَر ُِّك ُأُذنَ يحهِّ، فََأَخَذ َعَليحهِّمح، َحَّته إِّذَ  ا َأكح
، رََبَض، َفَضَربُو  َوهلِّ ُه، فَ َتَمرهَغ، يُ َهرحوُِّل، فَ َلمها رََأوحا َذلَِّك َردُّوُه، فَ َرَجَع بِِّّمح، َحَّته إَِّذا َكاَن ِفِّ َمَكانِّهِّ اْلح

ُوُه َحَّته كَ  اَن َمَع طُُلوعِّ الشهمحسِّ َطَلَعتح َعَليحهُِّم الطهْيحُ َمَعَها، َوَطَلَعتح َعَليحهِّمح فَ َلمح يَ َزاُلوا َكَذلَِّك يُ َعاْلِّ
، َوِفِّ رِّ  َقارِّهِّ َحَجر  ن ح رِّ َأمحثَاُل الحَيَحامِّيمِّ ُسود ، َفَجَعَلتح تَ رحمِّيهِّمح، وَُكلُّ طَائٍِّر ِفِّ مِّ َليحهِّ َطْيح  مَِّن الحَبحح جح

، فَإَِّذا رََمتح 121]ص: َجاَرَتِِّّمح تِّلحَك  [ َحَجَرانِّ َرىف َفََل يَ َقُع َحَجر  مِّنح حِّ ، َوَطَلَعتح ُأخح بِّتِّلحَك َمَضتح
ًعا َقدح َأَصابَ تحُه بَ عح  ُسوَم رَاجِّ َهاُه َوثَ َقَبُهف َوََثَب أَبُو َيكح ُض َعَلى َبطحٍن إِّاله َخَرَقُه، َواَل َعظحٍم إِّاله َأوح

ء  اْلحَِّجارَةِّ، َفَجَعَل ُكلهَما َقدَِّم َأرح  ، َحَّته إَِّذا ان حتَ َهى إََِّل الحَيَمنِّ َوَلَح يَ بحَق مِّنحُه َشيح نحُه فِّيَها إِّرحب  ًضا ان حَقَطَع مِّ
عَ  َشح َعٍم َواْلح رُُه، َوانحَشقه َبطحُنُه، َوَهَلَكف َوَلَح ُيَصبح مِّنح َخث ح رِّي ِّنَي َأَحد ف إِّاله َِبدُُّه، فَ َلمها َقدَِّمَها انحَصدََع َصدح

ََبَشةِّ، َوذََكَر مَ  ُعو َعَلى اْلح عحرِّ، قَاَل: َوقَاَل َعبحُد الحُمطهلِّبِّ َوُهَو يَ رحَتُِّز، َوَيدح ا قَاُلوا ِفِّ َذلَِّك مَِّن الش ِّ
 َويَ ُقوُل:

 ]البحر الرجز[
َاَكا ُهمح ْحِّ َواَكا ففف ََّي َرب ِّ فَامحَنعح مِّن ح  ََّي َرب ِّ اَل َأرحُجو َْلُمح سِّ

َهُروا قُ َواَكاإِّنه َعُدوه الحبَ يحتِّ َمنح عَ  ُُم َلنح يَ قح  اَداَكا ففف إَِّنه
َحاَق بحنِّ َيَساٍر ِفِّ َشأحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َوأَب حَرَهةَ   قُ لحُت: َكَذا قَاَل ُُمَمهُد بحُن إِّسح

(1/115) 

 

ثَ َنا أَبُو زَكَ  ، إِّمحََلًء، قَاَل: َحده َُ َافِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َوَقدح َحده رَِّّيه الحَعنحَْبِّيُّ، قَاَل: َحده
َيا ، َعنح قَابُوَس بحنِّ َأبِّ ظَب ح ثَ َنا َجرِّير  َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: َحده ثَ َنا إِّسح ، قَاَل: َحده َن، َعنح َعبحدِّ السهََلمِّ



َبَل َأصحَحاُب 122أَبِّيهِّ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، قَاَل ]ص: ، َحَّته إَِّذا َدنَ وحا مِّنح َمكهَة [: " َأق ح الحفِّيلِّ
َنا؟ َأاَل بَ َعثحَت فَ َنأحتَِّيَك بُِّكل ِّ َشيح  ، فَ َقاَل لَِّملِّكِّهِّمح: َما َجاَء بَِّك إِّلَي ح بَ َلُهمح َعبحُد الحُمطهلِّبِّ تَ قح ٍء َأرَدحَت؟ اسح

ُخُلُه َأَحد  إِّاله  ََذا الحبَ يحتِّ الهذِّي اَل َيدح حُت بِّ ْبِّ َلُه، فَ َقاَل: إًِّنه ََنحتِّيَك  فَ َقاَل: ُأخح يُف َأهح ئحُت ُأخِّ َأمَِّن، َفجِّ
ُْي ََنحَوُه، َوََتَلهَف َعبحُد الحُمطهلِّ  ُخَلُه، َوانحَطَلَق َيسِّ ف فََأََب إِّاله َأنح َيدح عح ٍء ُترِّيُد، فَارحجِّ ، فَ َقاَم بُِّكل ِّ َشيح بِّ

لَِّك َهَذا الحب َ  َهُد َمهح لِّهِّف ُثُه قَاَل:َعَلى َجَبٍل، فَ َقاَل: اَل َأشح  يحتِّ َوَأهح
 ]البحر الكامل[

ََلَلكح  ََلاًل فَامحَنعح حِّ  اللُهمه إِّنه لُِّكل ِّ إَِّلٍه ففف حِّ
َاَلكح  َاُْلُمح ففف أََبًدا ُمِّ  اَل يَ غحلََِّبه ُمِّ

 اللُهمه فَإِّنح فَ َعلحَت ففف فََأمحر  َما بََدا َلكح 
بَ َلتح مِّثحُل السهَحابَةِّ مِّنح ََنحوِّ  ُهمح َطْيح  َأَِببِّيُل الهِتِّ قَاَل هللُا تَ َباَرَك َوتَ َعاََل: }تَ رحمِّيهِّمح فََأق ح رِّ َحَّته َأظَلهت ح الحَبحح
يٍل{ ]الفيل:  ج ِّ [ قَاَل: َفَجَعَل الحفِّيُل يَ ُعجُّ َعجًّا }َفَجَعَلُهمح َكَعصحٍف َمأحُكوٍل{ 4ِبَِِّّجارٍَة مِّنح سِّ

ًَنُه كَِّفايَة  [ َوعِّنحدِّي ِفِّ َهَذا قِّصهة  أُ 5]الفيل:  َقطٍِّع، َوفِّيَما ذََكرحًَن فِّيَما َقَصدح َناٍد ُمن ح َرى َطوِّيَلة  ِإِِّّسح  خح
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ثَ َنا أَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َبهارِّ،  ْيِّيَن، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ اْلح ٍن، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ سِّ ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعوح قَاَل: َحده

ًا َأَِببِّيَل تَ رحمِّيهِّمح{ ]الفيل:  لِّهِّ تَ َعاََل: }َوَأرحَسَل َعَليحهِّمح َطْيح [ قَاَل: َطْيح  َْلَا َخَراطِّيُم  4َعبهاٍس، ِفِّ قَ وح
 [ الطهْيحِّ، َوَأُكفُّ َكَأُكف ِّ الحكََِّلبِّ "123َخَراطِّيمِّ ]ص:كَ 
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، قَاَل: َحده  ََسنِّ الطهَرائِّفِّيُّ ثَ َنا أَبُو اْلح َحاَق الحُمزَك ِّي، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو زََكرَِّّيه بحُن َأبِّ إِّسح ثَ َنا ُعثحَماُن َوَحده
ثَ َنا َعبحُد  هللاِّ بحُن َصالٍِّ ، َعنح ُمَعاوِّيََة بحنِّ َصالٍِّ ، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَلحَحَة، َعنِّ بحُن َسعِّيٍد، قَاَل: َحده

ًا َأَِببِّيَل{ ]الفيل:  لِّهِّ: }َطْيح َبُع بَ عحُضَها بَ عحًضا»[ يَ ُقوُل: 3ابحنِّ َعبهاٍس ِفِّ قَ وح لِّهِّ: « يَ ت ح َوََف قَ وح
ُ 5}َكَعصحٍف َمأحُكوٍل{ ]الفيل:   [ يَ ُقوُل: الت َِّبح
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ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن  ثَ َنا َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد، قَاَل: َحده َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن، قَاَل: َحده الحَعبهاسِّ َأخح
ٍم، َعنح زِّرٍ ، ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، َعنح َعاصِّ ثَ َنا َعفهاُن، قَاَل: َحده ُعوٍد،  الحُمَؤد ُِّب، قَاَل: َحده َعنِّ ابحنِّ َمسح

ًا َأَِببِّيَل{ ]الفيل:  لِّهِّ: }َطْيح  [ قَاَل: فَِّرق  3ِفِّ قَ وح
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ثَ َنا أَبُو َمنحُصوٍر الحعَ  ٍر ُعَمُر بحُن َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ قَ َتاَدَة، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َنصح بهاُس بحُن َأخح
ثَ َنا َخالُِّد بحُن الحَفضحلِّ النهضحَروِّيُّ،  ثَ َنا َسعِّيُد بحُن َمنحُصوٍر قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َْنحَدَة قَاَل: َحده قَاَل: َحده

ًا َأَِببِّيَل{ ]الفيل:  لِّهِّ: }َطْيح رَِّمَة، ِفِّ قَ وح ٍ , َعنح عِّكح ًا 3َعبحدِّ هللاِّ، َعنح ُحَصنيح [ يَ ُقوُل: َكاَنتح َطْيح
، َلَح تُ َر قَ بحَل َذلَِّك، َواَل بَ عحَدُه، فَأَث هَرتح ِفِّ ُجُلودِّهِّمح َنَشَأتح مِّنح قَِّبلِّ الحبَ  َباعِّ رِّ َْلَا مِّثحُل رُُءوسِّ الس ِّ حح

َُدرِّيُّ  ، فَإِّنهُه َْلَوهُل َما رُئَِّي اْلح َُدرِّي ِّ  َأمحثَاَل اْلح
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ثَ َنا أَبُو مُ  ثَ َنا َسعِّيُد بحُن َمنحُصوٍر، قَاَل: َحده َياَن، َعنح ُعبَ يحدِّ قَاَل: َوَحده ، َعنح َأبِّ ُسفح َعحَمشِّ َعاوِّيََة، َعنِّ اْلح
لَِّك َأصحَحاَب الحفِّيلِّ بَ َعَث َعَليحهِّمح طَ  ، قَاَل: " َلمها َأرَاَد هللُا َعزه َوَجله َأنح يُ هح ًا َنَشَأتح بحنِّ ُعَمْيحٍ اللهيحثِّي ِّ ْيح

َطَاطِّيُف، ب ُ 124]ص: َا الح رِّ َكَأَنه َقارِّهِّ [ مَِّن الحَبحح َجاٍر َُمَزهَعٍة، ِفِّ مِّن ح َها َمَعُه َثََلثَُة َأحح لحق ، ُكلُّ َطْيحٍ مِّن ح
، َوأَلحَقتح َما ِفِّ َأرحُجلِّ  هِّمح ُثُه َصاَحتح َليحهِّ، ُثُه َجاَءتح َحَّته َصفهتح َعَلى رُُءوسِّ ، َوَحَجَرانِّ ِفِّ رِّجح َها َحَجر 

هِّ َوَمَناقِّْيَِّها، َفَما مِّنح َحَجٍر َوَقَع مِّ  َخرِّ: إِّنح َوَقَع َعَلى رَأحسِّ َانِّبِّ اْلح َها َعَلى رَُجٍل إِّاله َخَرَج مَِّن اْلح ن ح
ٍء مِّنح َجَسدِّهِّ َخَرَج مِّنح َجانٍِّب آَخَر، قَاَل: َوبَ َعَث هللُا رًَِّيا  َخَرَج مِّنح ُدبُرِّهِّ، َوإِّنح َوَقَع َعَلى َشيح

ده  لُِّكوا ْجِّيًعا "َشدِّيَدًة، َفَضَرَبتح َأرحُجَلَها، فَ َزاَدَها شِّ  ًة، فَأُهح
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َرا ثَ َنا أَبُو عِّمح ثَ َنا َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد، قَاَل: َحده َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن، قَاَل: َحده ََتِّيُّ، َوَأخح َن التُّسح
، قَاَل: َحده  يُّ َُمحِّ ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن ُمَعاوِّيََة اْلح ثَ َنا هََِّلُل بحُن قَاَل: َحده ثَ َنا ََثبُِّت بحُن يَزِّيَد، قَاَل: َحده

َفاَح، َفَجاَءُهمح َعبحدُ  رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، قَاَل: َجاَء َأصحَحاُب الحفِّيلِّ َحَّته نَ َزُلوا الص ِّ  َخبهاٍب، َعنح عِّكح
: إِّنه َهَذا بَ يحُت هللاِّ تَ َعاََل، َلَح ُيَسل ِّطِّ هللُا َعَليحهِّ َأَحًداف الحُمطهلِّبِّ َجدُّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقالَ 

ُع َحَّته ََنحدَِّمُهف قَاَل: وََكانُوا اَل يُ َقد ُِّموَن فِّيَلُهمح إِّاله َتََخهَر، َفَدَعا هللُا الطهْيحَ  ََِببِّيَل، قَاُلوا: اَل نَ رحجِّ  اْلح



هَ  َجارًَة ُسوًدا َعَلي ح ُهمح َأَحد  إِّاله َأَخَذتحُه اْلحِّكهُة، فََأعحطَاَها حِّ ن ح ُهمح، َفَما بَقَِّي مِّ ُمح رََمت ح ا الط ِّنُي، فَ َلمهاف َحاَذَتح
لحَدُه إِّاله َتَساَقَط ْلَحُمهُ  ُهمح جِّ ن ح  َفَكاَن اَل ََيُكُّ إِّنحَسان  مِّ
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ُل، بِّبَ غحَدادَ  َراَن الحَعدح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َسنِّ َعلِّيُّ بحُن َحَسٍن الحمِّصحرِّيُّ، َأخح ثَ َنا أَبُو اْلَح ، قَاَل: َحده
ثَ َنا أَبُو َصالٍِّ ، قَاَل: َحدهَثِنِّ اللهيحُث، قَا ، قَاَل: َحده َاعِّيَل السَُّلمِّيُّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّْسح َل: قَاَل: َحده

َهاٍب، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َحدهَثِنِّ َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َخالِّدِّ بحنِّ ُمَسافِّرٍ  ، َعنِّ ابحنِّ شِّ
َنه  َا َْسهى هللُا الحبَ يحَت: الحَعتِّيَق؛ ْلِّ  هللَا تَ َعاََل الزَُّبْيحِّ، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاَل: " إِّْنه

ََبابَِّرةِّ، فَ َلمح   َيظحَهرح َعَليحهِّ َجبهار  َقطُّ " َأعحتَ َقُه مَِّن اْلح

(1/125) 

 

ثَ َنا أَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنح ُُمَمه  َبهارِّ، قَاَل: َحده رِّ بحنِّ اْلح َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح دِّ بحنِّ إِّسح

َعَد بحنِّ زُرَارََة، َعنح َعائَِّشَة َزوحجِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا عَ  َرَة بِّنحتِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َأسح َليحهِّ َوَسلهَم، َحزحٍم، َعنح َعمح
 : َكهةَ َلَقدح رَأَيحُت قَائَِّد الحفِّ »قَاَلتح َتطحعَِّمانِّ ِبِّ َعَديحنِّ، َيسح ِّ ُمقح  «يلِّ َوَسائَِّسُه َأعحَمَينيح
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، َوَغْيحِّ  ، َوَُخُودِّ الن ِّْيَانِّ ََّي الحُموَبَذانِّ َرى َوُسُقوطِّ ُشَرفِّهِّ، َوُرؤح َاسِّ إِّيَوانِّ كِّسح َذلَِّك َِبُب َما َجاَء ِفِّ ارحَتِّ
َلَة ُولَِّد َرُسوُل هللاِّ  ََّيتِّ لَي ح  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  مَِّن اْلح
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َْبًََن أَبُو َأْححََد  َُه هللاُ، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َسعحٍد َعبحُد الحَملِّكِّ بحُن َأبِّ ُعثحَماَن الزهاهُِّد، َرْحِّ ُ بحُن َأخح َُسنيح اْلح
ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ ُُمَمهدُ  ِّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ُموَسى السَُّلمِّيُّ، قَاَل:  َعلِّيٍ  التهمِّيمِّيُّ، ح َوَحده َُسنيح بحُن اْلح

ُ بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ ََيحََي، َوُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َداُوَد، َوإِّب حَراهِّيُم بحنُ  َُسنيح َْبًََن اْلح  ُُمَمهٍد َأخح



ِّ قَاُلوا َُ لِّلحُحَسنيح َراَِبذِّيُّ، َواللهفح ثَ َنا َعلِّيُّ النهصح ثَ َنا َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّدحرِّيَس، قَاَل: َحده : َحده
َراَن مِّنح َوَلدِّ َجرِّيرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ الح  ثَ َنا أَبُو أَيُّوَب يَ عحَلى بحُن عِّمح لِّيُّ، قَاَل: َحده َبَجلِّي ِّ بحُن َحرحٍب الحَموحصِّ

ثَ َنا َُمحُزوُم بحنُ  ، َعنح أَبِّيهِّ، َوأََتتح َعَليحهِّ مِّاَئة  َوََخحُسوَن َسَنًة قَاَل: َلمها َكاَنتِّ  قَاَل: َحده ُزومِّيُّ َهانٍِّئ الحَمخح
َرى، َوَسَقَطتح مِّنحهُ  َلُة الهِتِّ ُولَِّد فِّيَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ارحََتََس إِّيَواُن كِّسح َأرحَبَع  اللهي ح

َرَة ُشرحفَ  َُة 127ًةف َوََخََدتح ًَنُر فَارَِّس، َوَلَح ََتحُمدح قَ بحَل َذلَِّك ]ص:َعشح َلحفِّ َعاٍم، َوَغاَضتح ُِبَْيح [ ِبِّ
َلَة َوان حَتَشَرتح ِفِّ بََِّلدَِّها َعاًِب تَ ُقوُد َخيحًَل عَِّراًِب، َقدح َقَطَعتح دِّجح ، فَ َلمها َساَوَة، َورََأى الحُموَبَذاُن إِّبًَِّل صِّ

رَ  َبَ  كِّسح َر َذلَِّك َعنح ُوَزرَائِّهِّ َوَمَرازِّبَتِّهِّ َأصح َزَعُه َذلَِّك، َوَتَصْبهَ َعَليحهِّ َتَشجًُّعا، ُثُه رََأى َأنح اَل َيدهخِّ ى َأف ح
َتَمُعوا ُُه، َفَجَمَعُهمح، َولَبَِّس ََتَجُه، َوقَ َعَد َعَلى َسرِّيرِّهِّ، ُثُه بَ َعَث إِّلَيحهِّمح، فَ َلمها اجح نَي عِّيَل َصْبح َدُه، عِّنح  حِّ

َنا ُهمح َكَذلِّ  ًََن الحَملُِّك بَِّذلَِّكف فَ بَ ي ح ُروَن فِّيَما بَ َعثحُت إِّلَيحُكمح، قَاُلوا: اَل، إِّاله َأنح ُُيحْبِّ َك إِّذح َأََتُه  قَاَل: أََتدح
َا َهاَلُه، فَ َقاَل  َْبَُهمح ِبِّ ُُمودِّ ًَنرِّ فَارَِّس، فَازحَداَد َغمًّا إََِّل َغمههِّ، ُثُه َأخح َلَ   -الحُموَبَذاُن: َوَأًَن كَِّتاب  ِبِّ َأصح

ٍء َيُكوُن َهَذا ََّي  -هللُا الحَملَِّك  ف قَاَل: َأيُّ َشيح بِّلِّ َلةِّف ُثُه َقصه َعَليحهِّ ُرؤحََّيُه ِفِّ اْلحِّ َ َهذِّهِّ اللهي ح َقدح رَأَيحُت ِفِّ
هِّمح قَاَل: َحَدث  َيُكوُن مِّنح ًَنحِّ  َرى عِّنحَد ُموَبَذاُن؟ وََكاَن َأعحَلَمُهمح ِفِّ أَن حُفسِّ ف َفَكَتَب كِّسح َيةِّ الحَعَربِّ

هح إَِِّله بَِّرُجٍل َعاَلٍِّ  َرى إََِّل الن ُّعحَمانِّ بحنِّ الحُمنحذِّرِّف َأمها بَ عحُد: فَ َوج ِّ َا ُأرِّيُد َذلَِّك: " مِّنح َمَلكِّ الحُمُلوكِّ كِّسح  ِبِّ
رِّ  ي ِّ بحنِّ َعمح أََلُه َعنحُهف فَ َوجهَه إِّلَيحهِّ بَِّعبحدِّ الحَمسِّ ف فَ َلمها َقدَِّم َعَليحهِّ، َأنح َأسح َلَة الحَغسهاّنِّ ِّ و بحنِّ َحيهاَن بحنِّ بُ َقي ح

أَُلِنِّ  أََلَك َعنحُه؟ قَاَل: َيسح َا ُأرِّيُد َأنح َأسح ّنِّ  -قَاَل: أََلَك عِّلحم  ِبِّ الحَملُِّك، فَإِّنح َكاَن عِّنحدِّي مِّنحُه  -َأوح ُُيحْبِّ
َْبحتُُه، َوإِّاله َدلَلحُتُه عَ  َا رََأىف قَاَل: عِّلحُم َذلَِّك عِّنحَد َخاٍل ِلِّ عِّلحم  َأخح َْبَُه ِبِّ َلى َمنح يَ عحَلُمُهف قَاَل: فََأخح

أَلحُه َوائحتِِّنِّ بَِّتأحوِّيلِّ َما عِّنحَدهُ  ، يُ َقاُل لَُه: َسطِّي  ف قَاَل: فَاذحَهبح إِّلَيحهِّ فَاسح ُكُن َمَشارَِّ  الشهامِّ ف َيسح
ي ِّ َحَّته َقدِّ  ، َفَسلهَم َعَليحهِّ َوَحيهاُه، فَ َلمح فَ نَ َهَض َعبحُد الحَمسِّ َفى َعَلى الحَموحتِّ َم َعَلى َسطِّيٍ ، َوَقدح َأشح

ي ِّ يَ ُقوُل:  َيِّرح َجَواًِب، فَأَنحَشَد َعبحُد الحَمسِّ
 ]البحر الرجز[

 [128]ص:
َمُع غِّطحرِّيُف الحَيَمنح ففف َأمح فَاَد فَازحَلَه بِّهِّ َشأحُو الحَعَننح   َأَصمه َأمح َيسح

نح  ٍه َغضِّ َف الحُكرحبَةِّ َعنح َوجح ُطهةِّ َأعحَيتح َمنح َوَمنح ففف وََكاشِّ َل الح  ََّي فَاصِّ
َي ِّ مِّنح آلِّ َسَننح ففف َوُأمُُّه مِّنح آلِّ ذِّئحبِّ بحنِّ َحَجنح   َأََتَك َشيحُخ اْلح
َفاُض الر َِّداءِّ َوالحبَ  ُُذنح ففف أَب حَيُض َفضح  َدنح َأزحَرُق َبحُم النهابِّ َصوهاُر اْلح

لرهَسنح ففف اَل يَ رحَهُب الرهعحَد َواَل رَيحَب الزهَمنح  مِّ َيسحرِّي ِبِّ  َرُسوُل قَ يحلِّ الحُعجح
ًنا َوََتحوِّي بِّ َوَجنح  َرحُض َعَلنحَداة  َشَزنح ففف تَ رحفَ ُعِنِّ َوجح َ اْلح  ََتُوُب بِّ

ي َوالحَقَطنح ففف تَ ُلفُُّه ِفِّ الر ِّي ِّ  َآجِّ َغاُء الد َِّمنح َحَّته أََتى َعارِّي اْلح  بَ وح
ضحَِنح َثَكنح  َث مِّنح حِّ َا ُحثححِّ  َكَأْنه

ََف َعَلى يٍ ، إََِّل َسطِّيٍ ، َوَقدح َأوح ، َعَلى َْجٍَل ُمسِّ ي ِّ نَ يحهِّ، ُثُه قَاَل: َعبحُد الحَمسِّ  قَاَل: فَ َفَتَ  َسطِّي   َعي ح



، يَوانِّ َاسِّ اْلحِّ رحَتِّ ، بَ َعَثَك َملُِّك َبِنِّ َساَساَن، الِّ ، رََأى إِّبًَِّل  الصهرِّي ِّ ََّي الحُموَبَذانِّ ، َوُرؤح َوَُخُودِّ الن ِّْيَانِّ
، إَِّذا َكثُ َرتِّ  ي ِّ َلَة َوان حَتَشَرتح ِفِّ بََِّلدَِّهاف ََّي َعبحَد الحَمسِّ َعاًِب، تَ ُقوُد َخيحًَل عَِّراًِب، َقدح َقَطَعتح دِّجح  صِّ

ُب اْلحَِّراَوةِّ، َوفَاَض َوادِّي السهمَ  َُة َساَوُة، َوََخََدتح ًَنُر فَارَِّس، الت ََِّلَوُة، َوَظَهَر َصاحِّ اَوةِّ، َوَغاَضتح ُِبَْيح
ُهمح ُمُلوك  َوَملَِّكاتح ]ص: ن ح ، وَُكلُّ 129فَ َليحَس الشهاُم لَِّسطِّيٍ  َشاًما، مَيحلُِّك مِّ [، َعَلى َعَددِّ الشُُّرفَاتح
ي ِّ  لِّهِّ، َوُهَو يَ ُقوُل: َما ُهَو آٍت آٍتف ُثُه َقَضى َسطِّي   َمَكانَُه، فَ نَ َهَض َعبحُد الحَمسِّ  إََِّل رَحح

 ]البحر البسيط[
ُْي ففف اَل يُ فحزَِّعنهَك تَ فحرِّيق  َوتَ غحيِّْيُ  َم ِّ شِّ ِّ ي اْلح رح فَإِّنهَك َماضِّ  شَ ِّ

َرَطُهمح ففف فَإِّنه َذلَِّك َأطحَوار  َدَهارِّيرُ   إِّنح مُيحسِّ ُملحُك َبِنِّ َساَساَن َأف ح
ا ِبَِّ  َا َأضحَحوح َا ُرِبه ْيُ فَ ُرِبه ُد الحَمَهاصِّ ُسح لَتَ َها اْلح  نحزَِّلٍة ففف يَ َهاُب َصوح

ُرحُمَزاُن َوَسابُور  َوَسابُورُ  َوتُُه ففف َواْلح ُهمح َأُخو الصهرححِّ َبحَرام  َوإِّخح ن ح  مِّ
ُجورُ  ُقور  َوَمهح ٍت َفَمنح َعلُِّموا ففف َأنح َقدح َأَقله َفَمحح  َوالنهاُس َأوحاَلُد َعَله

لحَغيحبِّ َُمحُفوظ  َوَمنحُصورُ َوُهمح بَ ُنو اْلحُ  ، َأمها إِّنح رََأوحا َنَشًبا ففف َفَذاَك ِبِّ  م ِّ
 َوالحَْيحُ َوالشهرُّ َمقحُروًَننِّ ِفِّ قَ َرٍن ففف َوالحَْيحُ ُمت هَبع  , َوالشهرُّ َُمحُذورُ 

َْبَُه بَِّقوحلِّ سَ  َرى فََأخح ي ِّ َعَلى كِّسح طِّيٍ ، فَ َقاَل: إََِّل َأنح مَيحلَِّك مِّنها َأرحبَ َعَة قَاَل: فَ َلمها َقدَِّم َعبحُد الحَمسِّ
نِّنَي، َوالحَباُقوَن إََِّل َأنح قُتَِّل عُ  ُهمح َعَشَرة  ِفِّ َأرحَبعِّ سِّ ن ح ثحَماُن بحُن َعَشَر َملًِّكا َكاَنتح ُأُمور  َوُأُمور ف َفَمَلَك مِّ

رَ  َي هللُا َعنحُه قُ لحُت: َولَِّسطِّيٍ  قِّصهة  ُأخح نَي َقدَِّم َمكهَة َمنح َلقَِّيُه مِّنح قُ َريحٍش َعفهاَن َرضِّ َبارِّهِّ حِّ ى ِفِّ إِّخح
َوالِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوُخَلَفائِّهِّ بَ عحَدُه ]ص: حح ُهمح َعبحُد َمَنا ِّ بحُن ُقَصيٍ  ِبَِّ ن ح [ف َوَلُه 130مِّ

قٍ  ِفِّ ََتحوِّيلِّ رُؤحََّي رَبِّيَعةَ  َرى َولِّشِّ مِّي ِّ  قِّصهة  ُأخح ٍر اللهخح  بحنِّ َنصح
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َنتِّهِّ  َعتِّهِّ َوَحاضِّ رِّ َرَضاعِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوُمرحضِّ  َِبُب ذِّكح
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ثَ َنا أَبُو ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح  َأخح

(1/131) 

 



ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ا الحَعبهاسِّ  َبهارِّ، قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح بحنِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده
َحاَق، قَاَل: " َفُدفَِّع َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، إََِّل أُم ِّهِّ، َوالحُتمَِّس َلُه الرَُّضَعاُء، َوا َع إِّسح َُتحضِّ سح
َنَة بحنِّ َجابِّرِّ بحنِّ رِّزَا جح َارِّثِّ بحنِّ شِّ مِّ بحنِّ َلُه مِّنح َحلِّيَمَة بِّنحتِّ َأبِّ ُذَؤيحٍب َوأَبُو ُذَؤيحٍب َعبحُد هللاِّ بحُن اْلح

رَِّمَة بحنِّ َخَصَفَة بحنِّ قَ يحسِّ َعيحََل  رِّ بحنِّ َهَوازَِّن بحنِّ َمنحُصورِّ بحنِّ عِّكح َرَة بحنِّ َسعحدِّ بحنِّ َبكح َن بحنِّ ُمَضَرف ًَنصِّ
َارُِّث بحُن َعبحدِّ الحُعزهى بحنِّ رِّفَاعَ  ُم َأبِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الهذِّي َأرحَضَعُه: اْلح َن َواسح َة بحنِّ َمَله

َوتُُه مَِّن الرهَضاَعةِّ: َعبحُد هللاِّ  رِّ بحنِّ َهَوازَِّنف َوإِّخح َرَة بحنِّ َسعحدِّ بحنِّ َبكح ، َوأُنَ يحَسُة بِّنحُت بحنِّ ًَنصِّ َارِّثِّ  بحُن اْلح
مَِّها إِّاله بِّ  َها َذلَِّك َفََل تُ عحَرُ  ِفِّ قَ وح َارِّثِّ َوهَِّي الشهيحَماُء، َغَلَب َعَلي ح ، َوُحَذافَُة بِّنحُت اْلح َارِّثِّ هِّف َوهَِّي اْلح

َلِّيَمَة بِّنحتِّ َأبِّ ُذَؤيحٍب، ُأم ِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  ُن ْلِّ لهَمف َوذََكُروا َأنه الشهيحَماَء َكاَنتح ََتحضِّ
 َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َمَع ُأم ِّهِّ إِّذح َكاَن عِّنحَدُهمح "
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ثَ َنا َأْححَدُ  ، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َبهارِّ، قَاَل:  َوَأخح بحُن َعبحدِّ اْلح
َحاَق، قَاَل ]ص: ثَ َنا ابحُن إِّسح ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، قَاَل: َحده ٍم 133َحده ُم بحُن َأبِّ َجهح [: َحدهَثِنِّ َجهح

ََل  َارِّثِّ بحنِّ َحاطٍِّب، َفَكاَن يُ َقاُل: َموح محَرَأٍة مِّنح َبِنِّ تِّيٍم، َكاَنتح عِّنحَد اْلح ًَل الِّ َارِّثِّ بحنِّ َحاطٍِّب َموح  اْلح
َارِّ  َع َعبحَد هللاِّ بحَن َجعحَفرِّ بحنِّ َأََب طَالٍِّب، يَ ُقوُل: ُحد ِّثحُت َعنح َحلِّيَمَة بِّنحتِّ اْلح ثِّ ُأم ِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ َمنح ْسِّ

: " َقدِّمحتُ  َا قَاَلتح َوٍة مِّنح َبِنِّ َسعحدِّ بحنِّ  َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الهِتِّ َأرحَضَعتحُه، َأَنه َمكهَة ِفِّ نِّسح
لره  َراَء َكاَنتح َأَذمهتح ِبِّ َ َقمح َباَء، فَ َقدِّمحُت َعَلى َأََتٍن ِلِّ َا الرَُّضَعاَء، َوِفِّ َسَنٍة َشهح ٍر أَلحَتمُِّس بِّ ، َبكح كحبِّ

ٌّ لََنا، َوَشارِّ   لََنا، َوهللاِّ َما تَبِّضُّ بَِّقطحَرٍة، َومَ  َلَنا َذلَِّك َأْجحََع َمَع َصبِّي َِّنا َذاَك، َما َوَمعَِّي َصبِّ ا نَ َناُم لَي ح
َنا َمكهَة، فَ َوهللاِّ َما ُعلَِّمتح مِّنها ا َييه َما يُ غحنِّيهِّ، َواَل ِفِّ َشارِّفَِّنا َما يُ َغذ ِّيهِّ، فَ َقدِّمح محَرَأة  إِّاله َوَقدح َيُِّد ِفِّ َثدح

َها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا عَ  َناُه، قُ لحَنا: َماَذا َعَسى ُعرَِّض َعَلي ح َليحهِّ َوَسلهَم، فَ َتأحَِبُه، إَِّذا قِّيَل: إِّنهُه يَتِّيم  تَ رَكح
َا نَ رحُجو الحَمعحُروَ  مِّنح َأبِّ الحَولِّيدِّ، َوَأمها أُمُُّه َفَماَذا َعَسى َأنح تَ  َنا ُأمُُّه؟ إِّْنه َنَع إِّلَي ح َنا؟ َأنح َتصح َنَع إِّلَي ح صح

َُه قُ لحُت فَ َوهللاِّ َما بَقِّ  يًعا َغْيح دح َرضِّ يًعا , َغْيحِّيف فَ َلمها َلَح َأجِّ بِّ امحَرَأة  إِّاله َأَخَذتح َرضِّ َي مِّنح َصَواحِّ
َع ]ص: َرُه َأنح َأرحجِّ َارِّثِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُعزهى: َوهللاِّ إِّّن ِّ َْلَكح َي اْلح بِّ لَيحَس َمعِّي 134لَِّزوحجِّ ِّ َصَواحِّ [ مِّنح َبنيح

يع ، َْلَنح  تُُه إِّ َرضِّ تُُه، فَ َوهللاِّ َما َأَخذح ف َفَذَهبحُت فََأَخذح اله َطلَِّقنه إََِّل َذلَِّك الحَيتِّيمِّ َفََلُخَذنهُهف فَ َقاَل: اَل َعَليحكِّ
ََّيَي ِبَِّ  َبَل َعَليحهِّ َثدح لِّي، فَأَق ح ئحُت بِّهِّ إََِّل رَحح تُُه َفجِّ َُه، َفَما ُهَو إِّاله َأنح َأَخذح دح َغْيح ا َشاَء مِّنح َلََبٍ، َأّن ِّ َلَح َأجِّ

َا َْلَافِّل ، بِّ إََِّل َشارِّفَِّنا تِّلحَك، فَإَِّذا إَِّنه  َفَشرَِّب َحَّته َروَِّي، َوَشرَِّب َأُخوُه َحَّته َروَِّي، َوقَاَم َصاحِّ
: ََّي َحلِّيَمةُ  بِّ َلٍة، فَ َقاَل َصاحِّ َْيحِّ لَي ح َنا ِبِّ ، َوهللاِّ إِّّن ِّ َْلَرَاَك َفَحَلَب َما َشرَِّب، َوَشرِّبحُت َحَّته َروِّيَناف فَبِّت ح
ًَنهُ  نَي َأَخذح ْيحِّ َوالحَْبََكةِّ حِّ َلَة مَِّن الح َنا بِّهِّ اللهي ح ؟ فَ َلمح يَ َزلِّ هللُا َعزه َقدح َأَخذحتِّ َنَسَمًة ُمَبارََكًة، َأَلَح تَ َريح َما بِّت ح



عِّنَي إََِّل بََِّلدًَِّن، فَ وَ  َنا رَاجِّ ًا َحَّته َخَرجح َا َوَجله يَزِّيُدًَن َخْيح لرهكحبِّ َحَّته َما يَ تَ َعلهُق بِّ هللاِّ َلَقَطَعتح َأََتّنِّ ِبِّ
َباِتِّ يَ ُقلحَن: َوي حَلكِّ ََّي اب حَنَة َأبِّ ُذَؤيحٍب، َأَهذِّهِّ َأََتُنكِّ الهِتِّ َخَرجحتِّ َعَلي ح  َار ، َحَّته إِّنه َصَواحِّ َها َمَعَنا؟ ْحِّ

َا ْلَِّيف فَ يَ قُ  َنا َأرحَض َبِنِّ َسعحٍد، َوَما َأعحَلُم َأرحًضا فََأُقوُل: نَ َعمح، َوهللاِّ إَِّنه لحَن: َوهللاِّ إِّنه َْلَا َلَشأحًًنف َحَّته َقدِّمح
ُلُب مَ  َباًعا لَبَ ًنا، فَ َنحح َرُح، ُثُه تَ ُروُح شِّ َها، فَإِّنح َكاَنتح َغَنمِّي لََتسح َدَب مِّن ح َنا، مِّنح َأرحضِّ هللاِّ تَ َعاََل َأجح ئ ح ا شِّ

لََنا َأَحد   ُمح لَيَ ُقوُلوَن لُِّرعحَياَنِِّّمح  َوَما َحوح َياًعا، َحَّته إَِّنه : تَبِّضُّ َلُه َشاة  بَِّقطحَرةِّ َلََبٍ، َوإِّنه َأغحَناَمُهمح َلََتُوُح جِّ
َرُحوَن َمَع َغَنمِّي َحيحُث  َرُحوا َمَعُهمحف فَ َيسح َرُح َغَنُم اب حَنةِّ َأبِّ ُذَؤيحٍب، فَاسح َوَيحَُكمح انحُظُروا َحيحُث َتسح

َناَتسح  ئ ح َباًعا لَبَ ًنا ََنحُلُب َما شِّ َياًعا َما فِّيَها َقطحَرُة َلََبٍ، َوتَ ُروُح َغَنمِّي شِّ ف فَ َلمح َرُح، َفُْيَُِّيوَن َأغحَناَمُهمح جِّ
بُّهُ  بُّ َشَباًِب اَل َيشِّ [ 135]ص: يَ َزلِّ هللُا تَ َعاََل يُرِّيَنا الحَْبََكَة َونتَ َعرهفُ َها َحَّته بَ َلَغ َسنَ تَ يحهِّ، َفَكاَن َيشِّ

َنا بِّهِّ َعَلى ُأم ِّهِّ َوََنحُن َأَضنُّ  ًرا، فَ َقدِّمح ِّ َحَّته َكاَن ُغََلًما َجفح ٍء بِّهِّ ِمِّها الحغِّلحَماُن، فَ َوهللاِّ َما بَ َلَغ السهنَ َتنيح  َشيح
ُر، َدعِّيَنا ن َ  َرى، فَإًِّنه رَأَي حَنا فِّيهِّ مَِّن الحَْبََكةِّف فَ َلمها رَأَتحُه ُأمُُّه، قُ لحَنا َْلَا: ََّي ظِّئ ح ُخح ُع بِّبُ نَ ي َِّنا َهذِّهِّ السهَنَة اْلح رحجِّ

َنا بِّ  : فَ نَ َعمح، َفَسرهَحتحُه َمَعَنا، فََأَقمح َا َحَّته قَاَلتح َريحنِّ َأوح ََنحَشى َعَليحهِّ َوَِبَء َمكهَة، فَ َوهللاِّ َما زِّلحَنا بِّ هِّ َشهح
َنا ُهَو َخلحَف بُ ُيوتَِّنا َمَع َأٍخ  َتدُّ، فَ َقاَل: َثََلثًَة، فَ بَ ي ح َلُه مَِّن الرهَضاَعةِّ ِفِّ َبحٍم لََنا، َجاَءًَن َأُخوُه َذلَِّك َيشح

ُت أَ  ، َقدح َجاَءُه رَُجََلنِّ َعَليحهَِّما ثَِّياُب بَ َياٍض، فََأضحَجَعاُه، َفَشقها َبطحَنُهف َفَخَرجح يُّ ي الحُقَرشِّ ًَن َذاَك َأخِّ
ُدُه قَ  َتدُّ ََنحَوُه، فَ َنجِّ نُُه، فَاعحتَ نَ َقُه أَبُوُه، فَ َقاَل: َأيح ُبَِنه َما َشأحُنَك؟ فَ َقاَل: َوأَبُوُه َنشح َتقًِّعا َلوح ائًِّما ُمن ح

ًئا، َفَطرَ  نحُه َشي ح َرَجا مِّ َتخح َ، ُثُه اسح َ، َفَشقها َبطحِنِّ َحاُه، ُثُه َجاَءّنِّ رَُجََلنِّ َعَليحهَِّما ثَِّياُب بَ َياٍض، فََأضحَجَعاّنِّ
يَب، َردهاَه َكَما َكانَ  يُت َأنح َيُكوَن ابحِنِّ َقدح ُأصِّ ف فَ َرَجعحَنا بِّهِّ َمَعَنا، فَ َقاَل أَبُوُه: ََّي َحلِّيَمُة، َلَقدح َخشِّ

َتَملحَنا لِّهِّ قَ بحَل َأنح َيظحَهَر فِّيهِّ َما نَ َتَخوهُ ف قَاَلتح َحلِّيَمُة: فَاحح ُه، فَ َلمح تُ رَعح فَانحَطلِّقِّي بَِّنا فَ لحنَ ُردهُه إََِّل َأهح
ِّ، فَ ُقلحنَ ُأمُّ  ُتَما َعَليحهِّ َحرِّيَصنيح : َما َردهُكَما بِّهِّ؟ فَ َقدح ُكن ح َها، فَ َقاَلتح َنا بِّهِّ َعَلي ح ا َْلَا: اَل َوهللاِّ ُه إِّاله بِّهِّ َقدح َقدِّمح

َنا، فَ ُقلحَنا: ََنحَشى َنا الهذِّي َعَلي ح ُر، إِّاله َأنه هللَا تَ َعاََل َقدح َأدهى َعنها، َوَقَضي ح َداَث،  ََّي ظِّئ ح َحح تحََلَ  َواْلح اْلحِّ
َْبحًَنَها َخْبََ  َ َشأحَنُكَما، فَ َلمح َتَدعحَنا َحَّته َأخح : َما َذاَك بُِّكَما، فَاصحُدقَاّنِّ لِّهِّ، قَاَلتح : نَ ُردُُّه َعَلى َأهح ُهف قَاَلتح

يُتَما َعَليحهِّ الشهيحطَاَن؟ َكَله َوهللاِّ , َما لِّلشهيحطَانِّ َعَليحهِّ َسبِّيل   شِّ بحِنِّ َهَذا َشأحن ، َأاَل َأخِّ ، َوإِّنهُه َلَكائِّن  الِّ
ْبُُِّكَما ]ص: : َْحَلحُت بِّهِّ، َفَما َْحَلحُت َْححًَل َقطُّ َأَخفه مِّنحُه، 136ُأخح [ َخَْبَُه؟ قُ لحَنا: بَ َلى , قَاَلتح

نَي َْحَلحُت بِّهِّ َكأَنهُه َخَرَج مِِّن ِّ نُور  َأَضاَءتح لَ  نَي َوَلَدتحُه فَُأرِّيُت ِفِّ الحَمَنامِّ حِّ ، ُثُه َوَقَع حِّ ُه ُقُصوُر الشهامِّ
ُلوُد، ُمعحَتمًِّدا َعَلى َيَديحهِّ، رَافًِّعا رَأحَسُه إََِّل السهَماءِّ؛ َفَدَعاُه َعنحُكَما " ]ص: [ 139ُوُقوًعا َما يَ َقُعُه الحَموح

َنادِّهِّ  ُّ ِإِِّّسح َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، َعنح َحلِّيَمَة، َهذِّهِّ الحقِّصهَة بِّزََِّّيَداٍت   قُ لحُت: َوَقدح َرَوى ُُمَمهُد بحُن زََكرَِّّيه الحَغََلبِّ
قحتَِّصاُر َعَلى مَ  لحَوضحعِّ فَاالِّ ُموَعة ، إِّاله َأنه ُُمَمهَد بحَن زََكرَِّّيه َهَذا ُمت هَهم  ِبِّ ا ُهَو َمعحُرو   َكثِّْيٍَة، َوهَِّي ِلِّ َمسح

ََلف َوهللُا أَ  لِّ الحَمَغازِّي َأوح َتَخرحُت هللَا تَ َعاََل ِفِّ إِّيَرادَِّها فَ َوقَ َعتِّ الحَِّْيَُة َعَلى عِّنحَد َأهح عحَلُمف ُثُه إِّّن ِّ اسح
َ الحَمذحُكورِّينَ  َرتِّهِّ َبنيح لِّ الحَمَغازِّي، لُِّشهح َا تَ َقدهَمُه مِّنح نَ قحلِّ َأهح َاقِّهِّ ِبِّ  إِّْلح
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ  ٍر ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ يُوُسَف َأخح ثَ َنا أَبُو َبكح ، قَاَل: َحده َُ َافِّ  اْلح
ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ ُسَليحَمانَ  ُّ، َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن زََكرَِّّيه الحَغََلبِّ ُّ، قَاَل: َحده بحنِّ َعلِّي ِّ بحنِّ  الحُعَماّنِّ

، َعنح أَبِّيهِّ َعلِّي ِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبه  ، َعنح أَبِّيهِّ، ُسَليحَماَن بحنِّ َعلِّيٍ  اٍس، قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ
ه َصله  ى هللُا َعبهاٍس، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبهاٍس، قَاَل: " َكاَنتح َحلِّيَمُة بِّنحُت َأبِّ ُذَؤيحٍب الهِتِّ َأرحَضَعتِّ النهبِّ

عحُتُه  َعَليحهِّ  : ْسِّ َا َلمها َفَطَمتح َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َتَكلهُم , قَاَلتح يَ ُقوُل  َوَسلهَم، َُتَد ُِّث َأَنه
عحُتهُ  يًبا ْسِّ  َكََلًما َعجِّ
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ُد َّللِّهِّ َكثِّْيًا، َوُسبحَحاَن هللاِّ  َمح َْبُ َكبِّْيًا، َواْلح يًَل، فَ َلمها تَ َرعحرََع َكاَن َُيحُرُج فَ يَ نحُظُر يَ ُقوُل: هللُا َأكح َرًة َوَأصِّ ُبكح
َوِتِّ  : ََّي ُأمهاُه َما ِلِّ اَل َأَرى إِّخح مِّ ََّيه ًما مَِّن اْلح َتنِّبُ ُهمحف فَ َقاَل ِلِّ يَ وح َيانِّ يَ لحَعُبوَن فَ َيجح ب ح لن هَهارِّ؟ إََِّل الص ِّ  ِبِّ

َن َغَنًما لَ  ي، يَ رحَعوح نَ يحهِّ، فَ َبَكى، فَ َقاَل: ََّي قُ لحُت: َفَدتحَك نَ فحسِّ َبَل َعي ح َنا َفَْيُوُحوَن مِّنح لَيحٍل إََِّل لَيحٍلف فََأسح
: فَ َلمها َ َمَعُهمحف قُ لحُت: َأَوَتِّبُّ َذلَِّك؟ قَاَل: نَ َعمحف قَاَلتح َنُع َهُهَنا َوححدِّي؟ اب حَعثِّيِنِّ َبَ   ُأمهاُه، َفَما َأصح َأصح

ُتُه، وََكحهلحُتُه، َوَقمه  ِّف َوَأَخَذ َعًصا، َدَهن ح ُت إََِّل َخَرزَةِّ َجزحٍع مَيَانِّيهٍة فَ ُعل َِّقتح ِفِّ ُعُنقِّهِّ مَِّن الحَعنيح ُتُه، َوَعَمدح صح
ًما مِّنح َذلَِّك َخَرُجوا يَ رح  ُرورًا، فَ َلمها َكاَن يَ وح ُع َمسح ُرورًا َويَ رحجِّ َوتِّهِّ، َفَكاَن َُيحُرُج َمسح َن َوَخَرَج َمَع إِّخح َعوح

َرَة يَ عحُدو َفزًِّعا، َوَجبِّيُنُه يَ رحَشُ  َقدح عَ َبحًما لَنَ  بحِنِّ َضمح َل بُ ُيوتَِّنا، فَ َلمها ان حَتَصَف الن هَهاُر إَِّذا َأًَن ِبِّ ََلُه ا َحوح
ي ُُمَمهًدا َفَما تَ لحَحَقاُه إِّاله َمي ِّ  ََقا َأخِّ ، ََّي أَبَهح، َوََّي ُأمههح، اْلح ُر َِبكًِّيا يُ َنادِّي: ََّي أََبتِّ ًتا قُ لحُت: َوَما الحبُ هح

َتطََفُه مِّنح َأوحَساطَِّنا، َوَعََل  َنا ََنحُن قَِّيام  َنََتَاَمى َونَ لحَعُب، إِّذح َأََتُه رَُجل  فَاخح بِّهِّ ذِّرحَوَة قِّصهُتُه؟ قَاَل: بَ ي ح
رِّهِّ إََِّل َعانَتِّهِّ، َواَل َأدحرِّي َما  ََبلِّ َوََنحُن نَ نحُظُر إِّلَيحهِّ َحَّته َشقه مِّنح َصدح فَ َعَل بِّهِّ، َواَل َأظُنُُّكَما تَ لحَحَقاهِّ اْلح

َعى َسعحًيا، فَإَِّذا ََنحُن بِّهِّ قَ  : َزوحَجَها , َنسح بَ لحُت َأًَن َوأَبُوُه , تَ عحِنِّ : فََأق ح اعًِّدا َعَلى أََبًدا إِّاله َمي ًِّتاف قَاَلتح
ًصا بَِّبَصرِّهِّ إََِّل السهَماءِّ، يَ تَ َبسهُم َويَ  ، َشاخِّ ََبلِّ نَ يحهِّ، ذِّرحَوةِّ اْلح َ َعي ح بَ بحُت َعَليحهِّ، َوقَ ب هلحُت َبنيح ضحَحُك، فََأكح

َوِتِّ  َنا َأًَن السهاَعَة قَائِّم  َعَلى إِّخح ًا ََّي ُأمهاُه، بَ ي ح ي، َما الهذِّي َدَهاَك؟، قَاَل: َخْيح ، إِّذح َوقُ لحُت: َفَدتحَك نَ فحسِّ
َ رَهحط  َثََلثَة ، بَِّيدِّ َأَحدِّهِّمح إِّبحرِّيُق فِّضه  َراَء مِّلحُؤَها ثَ لحج ، َأََتّنِّ ٍة، َوِفِّ يَدِّ الثهاّنِّ َطسحت  مِّنح زُُمرَُّدٍة َخضح

ََبلِّ إِّضحَجاًعا َلطِّيًفا، ُثُه َشقه مِّنح  ، فََأضحَجُعوّنِّ َعَلى اْلح ََبلِّ ، فَانحَطَلُقوا بِّ إََِّل ذِّرحَوةِّ اْلح رِّي فََأَخُذوّنِّ  َصدح
، َوَأًَن أَنحُظُر إِّلَيحهِّ،  سًّا َواَل أََلًما، ُثُه َأدحَخَل َيَدُه ِفِّ إََِّل َعاَنِتِّ دح لَِّذلَِّك حِّ  فَ َلمح َأجِّ
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َلَها، ُثُه َأَعاَدَهاف َوقَاَم الثهاّنِّ  ، فَ َغَسَلَها بَِّذلَِّك الث هلحجِّ فَأَن حَعَم َغسح َشاَء َبطحِنِّ َرَج َأحح ، فََأخح ِفِّ  , فَ َقاَل َجوح
: تَ َن ه، فَ َقدح َأْنحَزح  َوهلِّ ، فَان حتَ زََع قَ لحبِّ َوَشقهُه، لَِّلح ِفِّ ، فََأدحَخَل َيَدُه ِفِّ َجوح َت َما َأَمَرَك هللُا بِّهِّ َفَدًَن مِِّن ِّ

َُّ الشهيحطَانِّ مِّنحَك ََّي َحبِّي َا، فَ َقاَل: َهَذا َح ، فَ َرَمى بِّ لدهمِّ َداَء َِمحُلوَءًة ِبِّ َتًة َسوح نحُه ُنكح َرَج مِّ َب هللاِّ، ُثُه فََأخح
َاَتِّ ِفِّ َحَشاُه بِّ  ُد بَ رحَد الح َاَتٍَ مِّنح نُوٍر، فََأًَن السهاَعَة َأجِّ ٍء َكاَن َمَعُه، َوَردهُه َمَكانَُه، ُثُه َختحَمُه ِبِّ  ُعُروقِّي َشيح

لِّيف َوقَاَم الثهالُِّث، فَ َقاَل: تَ َنحهَيا، فَ َقدح َأْنحَزحُتَا َما َأَمَر هللُا فِّيهِّ، ُثُه َدًَن الثهالِّ  ، فََأَمره يََدُه َوَمَفاصِّ ُث مِِّن ِّ
، قَاَل الحَمَلُك: زِّنُوُه بَِّعَشَرٍة مِّنح ُأمهتِّهِّف فَ َوزَنُوّنِّ فَ َرجَ  تَ َهى َعاَنِتِّ رِّي إََِّل ُمن ح َ َمفحرِّقِّ َصدح تُ ُهمح، ُثُه َما َبنيح حح

ُمهتِّهِّ ُكل َِّها َلَرَجَ  بِِّّمح، ُثُه َأَخذَ  َاًضا َلطِّيًفا، فََأَكبُّوا  قَاَل: َدُعوُه، فَ َلوح َوزَن حُتُموُه ِبِّ بَِّيدِّي فََأَنحََضِنِّ إَِّنح
رِّي َما ي ُ  َ َعيحَِنه، َوقَاُلوا: ََّي َحبِّيَب هللاِّ، إِّنهَك َلنح تُ َراَع، َوَلوح َتدح ي َوَما َبنيح ، َوقَ ب هُلوا رَأحسِّ َراُد بَِّك مَِّن َعَليه

َناَكف َوتَ رَُكوّنِّ قَاعًِّدا ِفِّ مَ  َياَل السهَماءِّ، الحَْيحِّ َلَقرهتح َعي ح َكاّنِّ َهَذا، ُثُه َجَعُلوا يَطِّْيُوَن َحَّته َدَخُلوا حِّ
َتَملحُتُه , فَأَتَ يحُت بِّهِّ مَ  : فَاحح َع ُدُخوْلَِِّّماف قَاَلتح ئحُت َْلَرَي حُتكِّ َموحضِّ نحزِّاًل مِّنح َوَأًَن أَنحُظُر إِّلَيحهَِّما، َوَلوح شِّ

ٍر، فَ َقا َ النهاُس: اذحَهبِّ بِّهِّ إََِّل الحَكاهِّنِّ َحَّته يَ نحُظَر إِّلَيحهِّ َويَداوِّيَُهف فَ َقاَل: َما َمَنازِّلِّ َبِنِّ َسعحدِّ بحنِّ َبكح َل ِلِّ
دِّ هللاِّف فَ َقاَل النهاُس: َأَصابَ  َمح ي   ِبِّ ي َسلِّيَمًة، َوفُ َؤادَِّي َصحِّ ء  ِمِّها َتذحُكُروَن، َوإِّّن ِّ َأَرى نَ فحسِّ ُه بِّ َشيح

: فَ َغَلُبوّنِّ َعَلى رَأحيِّي، فَانحَطَلقحُت بِّهِّ إََِّل الحَكاهِّنِّ، فَ َقَصصحُت َعَليحهِّ َلَمم  َأوح طَائِّف  مَِّن ا ْلحِّن ِّف قَاَلتح
محرِّهِّ مِّنحُكمح، َتَكلهمح ََّي ُغََلُم، قَ  ، َأًَن َأْسحَُع مِّنحُه، فَإِّنه الحُغََلَم أَبحَصُر ِبَِّ اَلتح َحلِّيَمُة: الحقِّصهَةف قَاَل: َدعِّيِنِّ

رَِّها، فَ َوَثَب الحَكاهُِّن قَائًِّما َعَلى َقَدَميحهِّ، َفَضمهُه إََِّل فَ َقصه ابح  َا إََِّل آخِّ َ َأوهْلِّ ِنِّ ُُمَمهد  قِّصهَتُه َما َبنيح
، ََّي آلَ  تِّهِّ: ََّي آَل الحَعَربِّ عحَلى َصوح رِّهِّ، َوًَنَدى ِبَِّ  َصدح
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تُ ُلوا َهَذا ا ، اق ح َرَك الحَعَربِّ مِّنح َشرٍ  َقدِّ اقحََتَبح ُتُموُه َوَأدحَرَك َمدح تُ ُلوّنِّ َمَعُه، فَإِّنهُكمح إِّنح تَ رَكح لحُغََلَم َواق ح
ُعَونهُكمح إََِّل َربٍ  اَل تَ عحرُِّفونَُه، وَ  ََلَمُكمح، َولَُيَكذ َِّبنه َأدحََّيَنُكمح، َولََيدح دِّيٍن تُ نحكُِّرونَُهف الر َِّجالِّ لَُيَسف َِّهنه َأحح

: فَ َلمها ْسِّعحتُ  ُت َأنه َهَذا  قَاَلتح نحُه َوَأَجنُّ، َوَلوح َعلِّمح َمَقالََتُه ان حتَ َزعحُتُه مِّنح َيدِّهِّ، َوقُ لحُت: َْلَنحَت َأعحَتُه مِّ
َتَملحتُ  ُتُل ُُمَمهًداف فَاحح تُ ُلَك فَإًِّنه اَل نَ قح َك َمنح يَ قح ُتَك بِّهِّ، اطحُلبح لِّنَ فحسِّ لَِّك َما أَتَ ي ح ُه فَأَتَ يحُت َيُكوُن مِّنح قَ وح

، َفَما أَتَ يحُت  بِّهِّ  نحُه رِّيَ   -يَ عحَلُم هللاُ  -َمنحزِِّلِّ َنا مِّ ٍر إِّاله َوَقدح َشَمح َمنحزِّاًل مِّنح َمَنازِّلِّ َبِنِّ َسعحدِّ بحنِّ َبكح
، فَ َيغِّيَبانِّ ِفِّ ثَِّيابِّهِّ َواَل  ٍم يَ نحزُِّل َعَليحهِّ رَُجََلنِّ أَب حَيَضانِّ َذحَفرِّ، وََكاَن ِفِّ ُكل ِّ يَ وح ف فَ َقاَل الحمِّسحكِّ اْلح َيظحَهَرانِّ

: فَ َعَزمحُت َعَلى ف قَاَلتح يهِّ مِّنح َأَمانَتِّكِّ رِّجِّ ، َوَأخح َذلَِّك،  النهاُس: رُد ِّيهِّ ََّي َحلِّيَمُة َعَلى َجد ِّهِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ
َم يُ َردُّ َعَليحكِّ النُّ  وُر َوالد ِّيُن، َوالحبَ َهاُء، َفَسمِّعحُت ُمَنادًَِّّي يُ َنادِّي: َهنِّيًئا َلكِّ ََّي َبطحَحاَء َمكهَة، الحيَ وح

: فَ رَكِّبحتُ  َر الدهاهِّرِّيَنف قَاَلتح بِّدِّيَن َوَدهح َ، َوالحَكَماُل، فَ َقدح َأمِّنحتِّ َأنح َُتحَذلِّنَي َأوح ََتحَزنِّنَي أََبَد اْلح  َأََتّنِّ
ُْي َحَّته أَت َ  َ َيَديه، َأسِّ ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َبنيح َعحَظَم مِّنح أَب حَوابِّ َمكهَة َوَْحَلحُت النهبِّ يحُت الحَباَب اْلح



، َفَسمِّعحُت َهدهًة َشدِّيَدًة، فَالحتَ َفتُّ فَ َلمح  لَِّ  َشأحّنِّ َي َحاَجًة، َوُأصح َقحضِّ َأرَُه، َوَعَليحهِّ َْجَاَعة ، فَ َوَضعحُتُه ْلِّ
يَ  ب ح ُّ؟ قَاُلوا: َأيُّ الص ِّ ، أَيحَن الصهبِّ َر النهاسِّ ؟ قُ لحُت: ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ فَ ُقلحُت: َمَعاشِّ انِّ

ُتُه َحَّته إَِّذا َأدحرَكح  ، رَب هي ح َبَع َجوحَعِتِّ ، َوَأشح َلِتِّ هِّي، َوَأغحََّن َعي ح ، الهذِّي َنضهَر هللُا بِّهِّ َوجح ُت بِّهِّ الحُمطهلِّبِّ
ُرُج مِّنح َأَماَنِتِّ  ُتلَِّس مِّنح َيَديه مِّنح َغْيحِّ َأنح تََسه َقَدَميحهِّ ُسُرورِّي َوَأَملِّي، أَتَ يحُت بِّهِّ َأرُدُُّه َوَأخح ، فَاخح

، َوَْلَتَ َقطهَعنه  ََبلِّ ي مِّنح َشاهِّقِّ َهَذا اْلح تِّ َوالحُعزهى لَئِّنح َلَح َأرَُه َْلَرحمِّنَيه بِّنَ فحسِّ َرحُض، َوالَله إِّرحًِب إِّرحًِبف  اْلح
: قُ لحُت: السهاَعةَ  فَ َقاَل النهاُس: إًِّنه لَنَ َراكِّ َغائَِّبًة َعنِّ  ، َما َمَعكِّ ُُمَمهد  قَاَلتح َبانِّ  الرُّكح
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ي، فَ ُقلحُت: َواُُمَمه  ًئا فَ َلمها آَيُسوّنِّ َوَضعحُت َيَديه َعَلى رَأحسِّ َ أَيحدِّيُكمح قَاُلوا: َما رَأَي حَنا َشي ح َداُه َكاَن َبنيح
َبحَكارَ  ََوارَِّي اْلح ، فَإَِّذا َأًَن بَِّشيحٍخ   َواَوَلَداُه أَبحَكيحُت اْلح لحُبَكاءِّ ُحرحَقًه ِلِّ لُِّبَكائِّي، َوَضجه النهاُس َمعِّي ِبِّ

: َما ِلِّ َأرَاكِّ أَي هتُ َها السهعحدِّيهُة تَ بحكِّنَي َوَتضِّ  : فَ َقاَل ِلِّ نَي؟ َكالحَفاّنِّ ُمتَ وَك ًِّئا َعَلى ُعكهاٍز َلُهف قَاَلتح ج ِّ
ُت ابحِنِّ ُمَُ  : فَ ُقلحُت: فَ َقدح مهًداف قَاَل: اَل تَ بحكِّنَيه، َأًَن َأُدلُّكِّ َعَلى َمنح يَ عحَلُم عِّلحَمُه، َوإِّنح َشاَء َأنح قَاَلتح

: َثكَِّلتحَك ُأمَُّك َكأَ  َعحَظُمف قَاَلتح : قُ لحُت: ُدلهِنِّ َعَليحهِّف قَاَل: الصهَنُم اْلح نهَك َلَح يَ ُردهُه َعَليحكِّ فَ َعَل؟ قَاَلتح
لَله  َلةِّ الهِتِّ ُولَِّد فِّيَها ُُمَمهد  تَ َر َما نَ َزَل ِبِّ قَاَل: إِّنهكِّ  -َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  -تِّ َوالحُعزهى ِفِّ اللهي ح

ف قَاَلتح َحلِّيَمُة:  أَلُُه َأنح يَ ُردهُه َعَليحكِّ رِّيَن َما تَ ُقولِّنَي؛ َأًَن َأدحُخُل َعَليحهِّ َوَأسح ذِّيَن َواَل َتدح  َفَدَخَل َوَأًنَ لَتَ هح
ُبوًعا َوقَ بهَل رَأحَسُه، َوًَنَدى: ََّي َسي َِّداُه، َلَح تَ َزلح ُمنحعًِّما َعَلى قُ َريحٍش، َوهَ  َُبَل ُأسح ذِّهِّ أَنحُظُر، َفطَاَ  بِّ
َناُم ب َ  َصح هِّهِّ، فَ َتَساَقَطتِّ اْلح عحُضَها السهعحدِّيهُة تَ زحُعُم َأنه ُُمَمهًدا َقدح َضلهف قَاَل: فَانحَكبه ُهَبُل َعَلى َوجح

َها  -َعَلى بَ عحٍض، َوَنَطَقتح  ن ح َا َهََلُكَنا َعَلى يََديح  -َأوح َنَطَق مِّ : إِّلَيحَك َعنها أَي َُّها الشهيحُخ، إِّْنه َوقَاَلتح
بَ تَ يحهِّ ارحتَِّعاد ، َوَقدح أَلحَقى ُعكهازَ  ، َولِّرُكح تَِّكاك  َنانِّهِّ اصح َسح َبَل الشهيحُخ ْلِّ : فَأَق ح ُه مِّنح َيدِّهِّ َوُهَو ُُمَمهٍد قَاَلتح

: فَ  بحنِّكِّ َرِبًّ اَل ُيَضي ُِّعُه، فَاطحُلبِّيهِّ َعَلى َمَهٍلف قَاَلتح فحتُ يَ بحكِّي َويَ ُقوُل: ََّي َحلِّيَمُة اَل تَ بحكِّي، فَإِّنه الِّ  خِّ
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َدُه، فَ َلمها َنَظَر إِّ  ُت َقصح ََْبُ َعبحَد الحُمطهلِّبِّ قَ بحلِّي، فَ َقَصدح ُلَغ الح َِلهف قَاَل: َأَسعحد  نَ َزَل بِّكِّ َأمح َأنح يَ ب ح
 : ؟ قَاَلتح ، َوقَاَل: َلَعله اب حَنكِّ َقدح َضله مِّنحكِّ َْبِّف فَ َفهَِّمَها مِِّن ِّ َكح : قُ لحُت: َبلح ََنحُس اْلح ؟ قَاَلتح َُنُوس 

َفهُ  َب َلَح  قُ لحُت: نَ َعمح، بَ عحُض قُ َريحٍش اغحَتالَُه فَ َقتَ َلُهف َفَسله َعبحُد الحُمطهلِّبِّ َسي ح َب , وََكاَن إَِّذا َغضِّ َوَغضِّ
َاهِّلِّيه  يُل وََكاَنتح َدعحَوََتُمح ِفِّ اْلح تِّهِّ: ََّي َيسِّ عحَلى َصوح دهةِّ َغَضبِّهِّ , فَ َناَدى ِبَِّ ةِّ , قَاَل: يَ ث حُبتح َلُه َأَحد  مِّنح شِّ

َارِّ  : َما قِّصهُتَك ََّي َأَِب اْلح ْجحَعَِّها، فَ َقاَلتح ؟ فَ َقاَل: فُقَِّد ابحِنِّ ُُمَمهد  , فَ َقاَلتح فََأَجابَ تحُه قُ َريحش  ِبَِّ ثِّ



َنا َمَعَكف قَاَل:  َنا َمَعَك، َوإِّنح ُخضحَت َِبحًرا ُخضح : ارحَكبح نَ رحَكبح َمَعَك، فَإِّنح َسب هقحَت َخيحًَل َسب هقح قُ َريحش 
، فََأَخَذ َعَلى َأعحَلى َمكهَة، َواَنحََدَر  ًئا تَ َرَك فَ رَكَِّب، َورَكَِّبتح َمَعُه قُ َريحش  َفلَِّهاف فَ َلمها َأنح َلَح يَ َر َشي ح َعَلى َأسح

ُبوًعا، ُثُه أَنحَشأَ ي َ  ََرامِّ َفطَاَ  ُأسح َبَل إََِّل الحبَ يحتِّ اْلح َخَر، َوَأق ح ٍب، َوارحَتَدى ِبِّ  ُقوُل:النهاَس َواتهَشَ  بِّثَ وح
 ]البحر الرجز[

مِّي ُكلُُّهمح ُمََتَد ِّدح  ََّي َرب ِّ إِّنه ُُمَمهًدا َلَح يُوَجدح ففف َفَجمِّيعُ   قَ وح
يُِّحوا؛ فَإِّنه لُِّمَحمهٍد َرِبًّ اَل َُيح  مِّ اَل َتصِّ َر الحَقوح ََواءِّ: َمَعاشِّ ُذلُُه َواَل َفَسمِّعحَنا ُمَنادًَِّّي يُ َنادِّي مِّنح َجو ِّ اْلح

َاتُِّف، َمنح لََنا بِّهِّ؟ قَ  : ََّي أَي َُّها اْلح ََّنف ُيَضي ُِّعُهف فَ َقاَل َعبحُد الحُمطهلِّبِّ َاَمَة عِّنحَد َشَجَرةِّ الحُيمح اُلوا: بَِّوادِّي َتِّ
َبَل َعبحدُ   فََأق ح
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َنمَ  ، فَ بَ ي ح ْيَانِّ َفٍل، َفَصارَا ْجِّيًعا َيسِّ ، فَ َلمها َصاَر ِفِّ بَ عحضِّ الطهرِّيقِّ تَ َلقهاُه َورََقُة بحُن نَ وح ا ُهمح  الحُمطهلِّبِّ
ُّ َصلهى هللُا  ، فَ َقاَل َكَذلَِّك، إَِّذا النهبِّ لحَوَرقِّ َعَليحهِّ َوَسلهَم قَائِّم  ََتحَت َشَجَرٍة ََيحذُِّب َأغحَصاََنَا، َويَ عحَبُث ِبِّ

ف قَاَل َعبح  : َمنح أَنحَت ََّي ُغََلُم؟ فَ َقاَل: َأًَن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ ُد َعبحُد الحُمطهلِّبِّ
ي : َفَدتحَك نَ فحسِّ رِّهِّ، الحُمطهلِّبِّ َتَمَلُه، َوَعانَ َقُه، َولََثَمُه، َوَضمهُه إََِّل َصدح ف ُثُه احح ، َوَأًَن َجدَُّك َعبحُد الحُمطهلِّبِّ

، فَ َلمها اطحَمأَ  هِّ، َوَردهُه إََِّل َمكهَة، فَاطحَمأَنهتح قُ َريحش  نه النهاُس َوَجَعَل يَ بحكِّي، ُثُه َْحََلُه َعَلى قَ َربُوسِّ َسرحجِّ
َل َمكهَةف قَاَلتح ََنََر عَ  رِّيَن َجُزورًا، َوَذَبَ  الشهاَء َوالحبَ َقَر، َوَجَعَل َطَعاًما، َوَأطحَعَم َأهح بحُد الحُمطهلِّبِّ عِّشح

، فَانحَصَرفحُت إََِّل َمنحزِِّلِّ َوَأًَن بِّكُ  َسنِّ اْلحَِّهازِّ َوَصَرَفِنِّ حح  ُدن حَيا، ل ِّ َخْيحِّ َحلِّيَمُة: ُثُه َجههَزّنِّ َعبحُد الحُمطهلِّبِّ ِبَِّ
ُن َوصحَف ُكنحهِّ َخْيحِّيف َوَصاَر ُُمَمهد  عِّنحَد َجد ِّهِّف قَاَلتح َحلِّيَمُة: َوَحدهثحُت َعبحَد الحُمطهلِّبِّ ِبَِّ  سِّ دِّيثِّهِّ  اَل ُأحح

بحِنِّ َشأحًًن، َودِّدحُت َأّن ِّ ُأدح  رِّهِّ َوَبَكى، َوقَاَل: ََّي َحلِّيَمُة، إِّنه الِّ  رُِّك َذلَِّك الزهَماَن"ُكل ِّهِّ، َفَضمهُه إََِّل َصدح
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ثَ َنا ، قَاَل: َحدهثَ َنا َأْححَُد، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح يُوُنُس، َعنِّ  َأخح
ُر بحُن يَزِّيَد، َعنح َخالِّدِّ بحنِّ َمعحَدانَ  َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ ثَ وح ، َعنح َأصحَحابِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا ابحنِّ إِّسح

َدِّيَثف قَالَ  َكف َفذََكَر اْلح حًَن َعنح نَ فحسِّ ُمح قَاُلوا َلُه: َأخحْبِّ  َعَليحهِّ َوَسلهَم، َأَنه
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َنا َأًَن َمَع َأٍخ ِلِّ ِفِّ َبحٍم لََنا، َأَتَ  ٍر، فَ بَ ي ح عحُت ِفِّ َبِنِّ َسعحدِّ بحنِّ َبكح َُتحضِّ ّنِّ رَُجََلنِّ َعَليحهَِّما ثَِّياُب : " َواسح
، َفشَ  َرَجا قَ لحبِّ َتخح ، ُثُه اسح ، َفَشقها َبطحِنِّ قهاُه، بَ َياٍض، َمَعُهَما َطسحت  مِّنح َذَهٍب َِمحُلوَءة  ثَ لحًجا، فََأضحَجَعاّنِّ

َداَء، فَأَلحَقَياَها، ُثُه َغَسََل قَ لحبِّ َوَبطحِنِّ بِّ  نحُه َعَلَقًة َسوح َرَجا مِّ ، َحَّته إَِّذا أَن حَقَيا ُثُه َردهاُه َكَما  فََأخح َذلَِّك الث هلحجِّ
بِّهِّ: زِّنحُه بَِّعَشَرٍة مِّنح ُأمهتِّهِّ، فَ َوزََنِنِّ بَِّعَشَرٍة، فَ َوزَن حتُ ُهمح، ُثُه قَ  اَل: زِّنحُه ِبِِّّائٍَة مِّنح َكاَن، ُثُه قَاَل َأَحُدُُهَا لَِّصاحِّ

َلحٍف، فَ َوزَن حتُ ُهمحف فَ َقاَل: َدعحُه ُأمهتِّهِّ، فَ َوزََنِنِّ ِبِِّّاَئٍة، فَ َوزَن ح  َلحٍف مِّنح ُأمهتِّهِّ، فَ َوزََنِنِّ ِبِّ تُ ُهمح، ُثُه قَاَل: زِّنحُه ِبِّ
ُمهتِّهِّ َلَوَزََنُمح "  َعنحَك، فَ َلوح َوزَن حَتُه ِبِّ
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، قَا ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا يُوُنُس، َعنح َأبِّ َوَأخح ثَ َنا َأْححَُد، َحده َل: َحده
، َعنح َحبِّيبِّ بحنِّ َأبِّ ََثبٍِّت، َعنح ََيحََي بحنِّ َجعحَدَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  َباّنِّ ِّ َناٍن الشهي ح َعَليحهِّ  سِّ

ِّ،»َوَسلهَم:  ِّ َجاَءاّنِّ ِفِّ ُصورَةِّ ُكرحكِّيهنيح رِّي،  إِّنه َمَلَكنيح َمَعُهَما ثَ لحج  َوبَ َرد  َوَماء  َِبرِّد ، َفَشَرَح َأَحُدُُهَا َصدح
َقارِّهِّ فِّيهِّ , فَ َغَسَلهُ  َخُر ِبِِّّن ح يٍ  َموحُصولٍ « َوَمجه اْلح َناٍد َصحِّ  َهَذا ُمرحَسل  َوَقدح رُوَِّي َحدِّيُث الشهق ِّ ِإِِّّسح
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َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلحَ  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َأخح ، قَاَل: َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن َصالِّ ِّ بحنِّ َهانٍِّئ، قَاَل: َحده َُ افِّ
ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، قَالَ  َباُن بحُن فَ رُّوَخ، قَاَل: َحده ثَ َنا َشي ح ، قَاَل: َحده ثَ َنا النهضحرِّ بحنِّ َعبحدِّ الحَوههابِّ : َحده

 ،ُّ ْبحِّيُل 147َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك ]ص:ََثبِّت  الحبُ َناّنِّ [، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َأََتُه جِّ
َرَج الحَقلحبَ  َتخح ، فََأَخَذُه، َفَصَرَعُه، َفَشقه َعنح قَ لحبِّهِّ، فَاسح ، َعَليحهِّ السهََلُم َوُهَو يَ لحَعُب َمَع الحغِّلحَمانِّ

نحُه َعلَ  َرَج مِّ َتخح َاءِّ زَمحَزَم، ُثُه فَاسح ٍت مِّنح َذَهٍب ِبِّ َُّ الشهيحطَانِّ مِّنحَكف ُثُه َغَسَلُه ِفِّ َطسح َقًة، فَ َقاَل: َهَذا َح
َرُه فَ َقاُلوا: إِّنه ُمَُ  َن إََِّل ُأم ِّهِّ يَ عحِنِّ ظِّئ ح َعوح مهًدا َقدح قُتَِّلف َْلََمُه، ُثُه َأَعاَدُه ِفِّ َمَكانِّهِّ، َوَجاَء الحغِّلحَماُن َيسح

رِّهِّ َرَوا َيطِّ ِفِّ َصدح : َوَقدح ُكنحُت َأَرى أَثَ َر َذلَِّك الحمِّخح َتقُِّع اللهوحنِّ " قَاَل أََنس  بَ ُلوُه َوُهَو ُمن ح تَ قح لِّم  فَاسح ُه ُمسح
لِّ الحَمَغازِّي َباَن بحنِّ فَ رُّوَخ َوُهَو يُ َوافُِّق َما ُهَو الحَمعحُروُ  عِّنحَد َأهح ي ِّ َعنح َشي ح  ِفِّ الصهحِّ
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ثَ َنا َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهارُ  ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َوَقدح َأخح ، قَاَل: َحده
ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن الحُمغِّْيَةِّ،  َاعِّيَل قَاَل: َحده ثَ َنا ُموَسى َوُهَو ابحُن إِّْسح َعنح ََثبٍِّت، َعنح َتحَتام ، قَاَل: َحده



لِّي؛ فَانحطُلَِّق بِّ إََِّل زَمحَزَم، »أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  أُتِّيُت َوَأًَن ِفِّ َأهح
ٍت مِّنح َذَهٍب ُِمحَتلَِّئًة إِّميَاًًن  َاءِّ زَمحَزَم، ُثُه أُتِّيُت بَِّطسح َل ِبِّ رِّي، ُثُه ُغسِّ َا َفُشرَِّح َصدح َي بِّ َمًة، َفُحشِّ كح َوحِّ

رِّي : َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يُرِّيَنا أَثَ َرُه « َصدح َ الحَمَلُك إََِّل السهَماءِّ »قَاَل أََنس  فَ َعَرَج بِّ
َتَ  الحَمَلُكف َوذََكَر َحدِّيَث الحمِّعحَراجِّ  تَ فح ن حَيا، فَاسح لِّم  ِفِّ الصهحِّ « الدُّ َرَجُه ُمسح ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ َبحزِّ بحنِّ َأخح

 َأَسٍد، َعنح ُسَليحَماَن بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ 
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َعحَناُه َرَواُه َشرِّيُك بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ ْنٍِّر، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، َعنِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعلَ  يحهِّ َوَسلهَم َوِبِّ
رِّيُّ، َعنح أََنسِّ بحنِّ  َمالٍِّك، َعنح َأبِّ َذرٍ ، َعنِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَمف َوقَ َتاَدُة، َعنح أََنسِّ بحنِّ  َوالزُّهح

ِّ: َمرهًة َمالٍِّك، َعنح َمالِّكِّ بحنِّ َصعحَصَعَة، َعنِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَمف َوَُيحَتَمُل َأنه َذلَِّك َكاَن َمره  َتنيح
نَي كَ  ف َوهللُا َأعحَلُمف حِّ َلَة الحمِّعحَراجِّ َكهَة بَ عحَدَما بُعَِّث لَي ح نَي َكاَن ِبِّ َعتِّهِّ َحلِّيَمَة، َوَمرهًة حِّ وََكاَنتح اَن عِّنحَد ُمرحضِّ

َم، َمَع َأبِّ ثُ َوي حَبُة َموحاَلُة َأبِّ َْلَبِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َأرحَضَعتح أَيحًضا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله 
ُزومِّي ِّ  ََسدِّ الحَمخح  َسَلَمَة بحنِّ َعبحدِّ اْلح
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ثَ َنا أَبُو ُُمَمهٍد أَ  ٍرو، قَااَل: َحده ، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َُ َافِّ َْبًََن بَِّذلَِّك أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َْبًََن عَ  ُّ، قَاَل: َأخح ، هللاِّ الحُمَزّنِّ َْبًََن ُشَعيحب  ، قَاَل: َأخح ثَ َنا أَبُو الحَيَمانِّ لِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ عِّيَسى، قَاَل: َحده

َْبَّنِّ ُعرحَوُة بحُن الزَُّبْيحِّ َأنه زَي حَنَب بِّنحَت َأبِّ َسَلَمَة، َوُأمهَها ُأمه َسَلمَ  ، قَاَل: َأخح رِّي ِّ َْبَتحُه َأنه ُأمه َعنِّ الزُّهح َة َأخح
يَ َحبِّ  ، اب حَنَة َأبِّ ُسفح : قُ لحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ انحكِّ ح ُأخحِتِّ َا قَاَلتح َا َأَنه َْبَتح َياَن َأخح : يَبَة اب حَنَة َأبِّ ُسفح اَنف قَاَلتح

 : لَِّيٍة، َوَأَحبُّ « َأَوَتِّب ِّنَي َذلَِّك؟»فَ َقاَل ِلِّ ُخح ُت َلَك ِبِّ : فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ نَ َعمح، َلسح َمنح  قَاَلتح
: فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ف قَاَلتح « ف إِّنه َذلَِّك اَل َيِّلُّ ِلِّ »َشرََكِنِّ ِفِّ َخْيحٍ ُأخحِتِّ

: فَ ُقلحُت: َوهللاِّ ََّي َرُسوَل هللاِّ إًِّنه لَنَ َتَحدهُث أَنهَك ُترِّيُد َأنح تَ نحكَِّ  ُدرهَة بِّنحَت َأبِّ َسلَ  َمَةف فَ َقاَل: قَاَلتح
َا َلَح َتُكنح رَبِّيَبِتِّ ِفِّ َحجحرِّي َما 149َوهللاِّ َلوح ]ص:»فَ ُقلحُت: نَ َعمحف فَ َقاَل: « اب حَنُة ُأم ِّ َسَلَمَة؟» [ َأَنه

ي مَِّن الرهَضاَعةِّ؛ َأرحَضَعتحِنِّ َوَأَِب َسَلَمَة ثُ َوي حَبُة َفََل تَ عحرِّضحَن عَ  َا اَلب حَنُة َأخِّ ، إَِّنه َليه بَ َناتُِّكنه، َواَل َحلهتح ِلِّ
قَاَل ُعرحَوُة: وثُ َوي حَبُة َموحاَلُة َأبِّ َْلٍَب، َكاَن أَبُو َْلٍَب َأعحتَ َقَها، فََأرحَضَعتح َرُسوَل هللاِّ َصلهى « ف َأَخَواتُِّكنه 

مِّ بِّ  لِّهِّ ِفِّ الن هوح يَبٍة فَ َقاَل َلُه: َماَذا َلقِّيَت؟ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َلمها َماَت أَبُو َْلٍَب ُأرِّيَُه بَ عحُض َأهح َشر ِّ حِّ
اَر إََِّل النهقِّْيِّ فَ َقاَل أَبُو َْلٍَب: َلَح أَلحَق بَ عحدَُكمح رََخاًء، َغْيحَ َأّن ِّ ُسقِّيُت ِفِّ َهذِّهِّ مِِّن ِّ بَِّعَتاَقِتِّ ثُ َوي حَبَة، َوَأشَ 



ف ََصابِّعِّ َامِّ َوالهِتِّ يَلِّيَها مَِّن اْلح َ اْلحِّبح نَ َتُه َحَّته   الهِتِّ َبنيح ََن َحاضِّ ف وََكاَنتح ُأمُّ َأميح ي ِّ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
 َكْبَِّ 
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَا ي، قَاَل: َحده ََسنِّ الحَقاضِّ ٍر َأْححَُد بحُن اْلح َْبًََن أَبُو َبكح َل: َحدهثَ َنا َأخح
ٍر ُمَُ  َْبًََن أَبُو أَبُو َبكح ٍب، َوَأخح ثَ َنا ابحُن َوهح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسَف، قَاَل: َحده َحاَق قَاَل: َحده مهُد بحُن إِّسح

ُ بحُن َحَسٍن، َوُُمَمه  ثَ َنا ُحَسنيح ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ ُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح
َْبّنِّ يُوُنُس بحُن يَزِّيَد، َعنِّ إِّ  ٍب، قَاَل: َأخح ثَ َنا ابحُن َوهح ثَ َنا أَبُو الطهاهِّرِّ، قَاَل: َحده َاعِّيَل، قَااَل: َحده  ابحنِّ ْسح

ُروَن مِّنح َمكهَة إََِّل الحَمدِّيَنةِّف َفذََكَر ا َهاٍب، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، أَنهُه قَاَل: َلمها َقدَِّم الحُمَهاجِّ َدِّيَث، شِّ ْلح
[: وََكاَنتح ُأمُّ ُسَليحٍم َأعحَطتح َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم عَِّذاقًا َْلَا، 150َوفِّيهِّ: قَاَل ]ص:

ََن، َوهَِّي َموحاَلتُُه ُأمُّ ُأَساَمَة بحنِّ زَيحٍدف  قَاَل ابحُن فََأعحطَاُهنه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم ُأمه َأميح
يَفًة لَِّعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ  َا َكاَنتح َوصِّ ََن ُأم ِّ ُأَساَمَة بحنِّ زَيحٍد َأَنه َهاٍب: وََكاَن مِّنح َشأحنِّ ُأم ِّ َأميح ،  شِّ الحُمطهلِّبِّ

َنُة َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ عح  ََبَشةِّ، فَ َلمها َوَلَدتح آمِّ َ أَبُوُه، َفَكاَنتح ُأمُّ وََكاَنتح مَِّن اْلح َدَما تُ ُوِف ِّ
َ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فََأعحتَ َقَها، ُثُه أَنحَكَحَها زَيحَد بحَن  ُنُه َحَّته َكْبِّ ََن ََتحضِّ َحارِّثََة، ُثُه َأميح

َ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  ي ِّ َعنح َأبِّ تُ ُوف َِّيتح بَ عحَدَما تُ ُوِف ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ ُهٍر َرَواُه ُمسح َسةِّ َأشح َمح َم ِبِّ
 الطهاهِّرِّ 
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َاءِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل هللُا َعزه َوَجله: }ُُمَمهد  َرُسوُل هللاِّ{ ]ال رِّ َأْسح فت : َِبُب ذِّكح
ًرا بَِّرُسولٍ 29 ُُه َأْححَُد{ ]الصف:  [ ف َوقَاَل: }َوُمَبش ِّ  [6َيَحِتِّ مِّنح بَ عحدِّي اْسح
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ثَ نَ  ثَ َنا أَبُو َجعحَفٍر الحبَ غحَدادِّيُّ، َلفحظًا قَاَل: َحده َُ إِّمحََلًء قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ا َعلِّيُّ بحُن َحده
ُرو بحُن َعوحنٍ  ثَ َنا َعمح ثَ َنا َخالُِّد بحُن َعبحدِّ هللاِّ، َعنح َداُوَد بحنِّ  َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده طِّيُّ الحَواسِّ

َا ُت ِفِّ اْلح هِّلِّيهةِّ، َأبِّ هِّنحَد، َعنِّ الحَعبهاسِّ بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ، َعنح كِّنحدِّيرِّ بحنِّ َسعِّيٍد، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: َحَججح
لحبَ يح   تِّ َوُهَو يَ رحَتُِّز َويَ ُقوُل:فَإَِّذا َأًَن بَِّرُجٍل َيُطوُ  ِبِّ



 ]البحر الرجز[
 ََّي َرب ِّ رُده رَاكِّبِّ ُُمَمهَدا ففف ََّي َرب ِّ رُدههح َواصحطَنِّعح عِّنحدِّي َيَدا

ُُه:  بحنِّ ابحنِّهِّ ُمَُ « َردهُه َرب ِّ »َوقَاَل َغْيح ٍم، بَ َعَث ِبِّ مهٍد ِفِّ فَ ُقلحُت: َمنح َهَذا؟ فَ َقاَل: َعبحُد الحُمطهلِّبِّ بحُن َهاشِّ
َعثحُه ِفِّ َحاَجٍة إِّاله َأْنحََ  فِّيَها، َوَقدح أَبحطََأ َعَليحهِّف قَاَل: فَ َلمح يَ لحَبثح أَ  نح َجاَء ُُمَمهد  َطَلبِّ إِّبٍِّل َلُه، َوَلَح يَ ب ح

َزعحُه َعلَ  بُِّل، فَاعحتَ نَ َقُه، َوقَاَل: ََّي ُبَِنه، َلَقدح َجزِّعحُت َعَليحَك َجَزًعا َلَح َأجح ٍء َقطُّ، َوهللاِّ اَل َواْلحِّ ى َشيح
 [ َحاَجٍة أََبًدا، َواَل تُ َفارُِّقِنِّ بَ عحَد َهَذا أََبًدا"152أَب حَعُثَك ِفِّ ]ص:
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ  ِّ بحنِّ الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َأخح َُسنيح ِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح عحَفرِّ بحنِّ  بحُن جَ َأخح
ثَ َنا  َُميحدِّيُّ، قَاَل: َحده ٍر اْلح ثَ َنا أَبُو َبكح َياَن، قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح تَ َويحهِّ، قَاَل: َحده َياُن، ُدُرسح ُسفح

، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصله  َعحَرجِّ ثَ َنا أَبُو الز ًَِّندِّ، َعنِّ اْلح ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: قَاَل: َحده
ًا َويَ لحَعُنونَ » ًا، َأاَل تَ عحَجُبوَن َكيحَف َيصحرُِّ  هللاُ َعزه َوَجله َعِن ِّ َشتحَم قُ َريحٍش َوَلعحنَ ُهمح؟ َيُسبُّوَن ُمَذِمه  ُمَذِمه

، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ « َوَأًَن ُُمَمهد   ي ِّ َيانَ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ  ، َعنح ُسفح
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ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن، َأخح ُسفح
، قَاَل: أَ  ، َعنِّ الزُّهحرِّي ِّ َْبَّنِّ ُشَعيحب  ، قَاَل: َأخح ثَ َنا أَبُو الحَيَمانِّ َْبّنِّ ُُمَمهُد بحُن ُجَبْيحِّ بحنِّ ُمطحعٍِّم، قَاَل: َحده خح

َاًء: َأًَن ُُمَمهد ،  عحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل: " إِّنه ِلِّ َأْسح َوَأًَن َأْححَُد، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: ْسِّ
َر، َوَأًنَ  َ الحُكفح ي الهذِّي مَيحُحو هللاُ بِّ ُر، الهذِّي َُيحَشُر النهاُس َعَلى َقَدَميه، َوَأًَن الحَعاقُِّب،  َوَأًَن الحَماحِّ َاشِّ اْلح

لِّم  َعنح 153الهذِّي لَيحَس بَ عحَدُه َأَحد  " ]ص: ي ِّ َعنح َأبِّ الحَيَمانِّ َوَرَواُه ُمسح [ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
َرَجهُ  رِّي ِّ  َعبحدِّ بحنِّ ُْحَيحٍد، َعنح َأبِّ الحَيَمانِّ َوَأخح َنَة َوُعَقيحٍل، َعنِّ الزُّهح لِّم  مِّنح َحدِّيثِّ ابحنِّ ُعيَ ي ح ُمسح

رِّي ِّ   َوالحُبَخارِّيُّ مِّنح َحدِّيثِّ َمالِّكِّ بحنِّ أََنٍس، َعنِّ الزُّهح
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ُل، بِّبَ غحَدا َراَن الحَعدح ِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َاعِّيُل بحُن َوَأخح ثَ َنا إِّْسح َد، قَاَل: َحده
َْبًََن مَ  ، قَاَل: َأخح ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ ثَ َنا َأْححَُد بحُن َمنحُصوٍر، قَاَل: َحده ، َعنِّ ُُمَمهٍد الصهفهاُر، قَاَل: َحده عحَمر 



، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ُجَبْيحِّ بحنِّ ُمطحعٍِّم، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: رِّي ِّ عحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  الزُّهح ْسِّ
َر، َوأَ  َ الحُكفح ي الهذِّي مَيحُحو هللُا بِّ َاًء: َأًَن َأْححَُد َوَأًَن ُُمَمهد ، َوَأًَن الحَماحِّ ُر يَ ُقوُل: " إِّنه ِلِّ َأْسح َاشِّ ًَن اْلح

: َوَما الحَعاقُِّب؟ قَاَل: الهذِّي لَيحَس بَ عحَدُه َُيحَشُر النهاُس َعَلى َقَدَميه، َوَأًَن الحَعاقُِّب " قَا رِّي ِّ َل: قُ لحُت لِّلزُّهح
، َعنح َعبحدِّ بحنِّ ُْحَيحٍد، َعنح َعبحدِّ الرهزهاقِّ ]ص: ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ ٌّ َرَواُه ُمسح َرَجُه أَيحًضا مِّنح 154َنبِّ [ َوَأخح

رِّي ِّ َوقَالَ  :  َحدِّيثِّ يُوُنَس بحنِّ يَزِّيَد، َعنِّ الزُّهح َدِّيثِّ « ف َوَأًَن الحَعاقُِّب، الهذِّي لَيحَس بَ عحَدُه َأَحد  »ِفِّ اْلح
َْبًََن أَبُو َعبحدِّ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح يًما " َأخح  هللاِّ بحُن َوَقدح َْسهاُه هللُا تَ َعاََل: رَُءوفًا رَحِّ

يَ  ثَ َنا َحَسُن بحُن ُسفح ٍب، يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ثَ َنا ابحُن َوهح ثَ َنا َحرحَمَلُة بحُن ََيحََي، قَاَل: َحده اَن، قَاَل: َحده
َهاٍب، َفذََكَرُه، َوقَاَل:  َْبّنِّ يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ شِّ « إِّنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَالَ »قَاَل: َأخح

لِّم ، َعنح َحرحَمَلَة َوَُيحَتَملُ  لُُه:  َرَواُه ُمسح ، َكَما بَ ي هَنُه َمعحَمر  َوقَ وح رِّي ِّ ُْي الحَعاقِّبِّ مِّنح قَ وحلِّ الزُّهح َأنح َيُكوَن تَ فحسِّ
ف َوهللُا َأعحَلمُ  رِّي ِّ يًما " مِّنح قَ وحلِّ الزُّهح  " َوَقدح َْسهاُه هللُا تَ َعاََل: رَُءوفًا رَحِّ
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 ِّ َُسنيح َسنِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح ثَ َنا أَبُو اْلَح ٍر ُُمَمهُد بحُن َأْححََد َحده َْبًََن أَبُو َبكح َُه هللاُ، قَاَل: َأخح  بحنِّ َداُوَد الحَعَلوِّيُّ َرْحِّ
، قَاَل: َحده  ثَ َنا َأْححَُد بحُن َحفحصِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ َثِنِّ بحنِّ ُدلهَويحهِّ الدهقهاُق، قَاَل: َحده

مَ  ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ُجَبْيحِّ بحنِّ ُمطحعٍِّم، َعنح أَبِّيهِّ، إِّب حَراهِّيُم بحُن َطهح رِّي ِّ اَن، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َميحَسَرَة، َعنِّ الزُّهح
َاٍء َأًَن ُُمَمهد ، َوَأًَن َأْححَُد، َوَأًَن الحَماحِّ »َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم أَنهُه قَاَل:  ي، ِلِّ ََخحَسُة َأْسح

، َوَأًَن الحَعاقِّ  ُر، الهذِّي َُيحَشُر النهاُس َعَلى َقَدَميه َاشِّ َر، َوَأًَن اْلح َ الحُكفح ُب يَ عحِنِّ الهذِّي مَيحُحو هللُا تَ َعاََل بِّ
َاَتََ  تهةً 155]ص:« الح َاَتِّ سِّ  [ َوَرَواُه ًَنفُِّع بحُن ُجَبْيحِّ بحنِّ ُمطحعٍِّم، َعنح أَبِّيهِّ، فَ َعدهُهنه َمَع الح
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ث َ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن اْلح َنا يَ عحُقوُب بحُن َأخح
يه  شِّ ثَ َنا َْحهاد ، َعنح َجعحَفرِّ بحنِّ َأبِّ َوحح ثَ َنا َحجهاج ، قَاَل: َحده َياَن، قَاَل: َحده َة، َعنح ًَنفِّعِّ بحنِّ ُجَبْيحِّ بحنِّ ُسفح

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل:  عحُت النهبِّ ُر، »ُمطحعٍِّم، َعنح أَبِّيهِّ قَاَل: ْسِّ َاشِّ َأًَن ُُمَمهد ، َوَأًَن َأْححَُد، َواْلح
َاََتُ، َوالحَعاقِّبُ  ي، َوالح  «َوالحَماحِّ
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ََسنِّ  َْبًََن أَبُو اْلح َكرِّيُّ، قَاَل:  َأخح ٍر ُُمَمهُد بحُن َُمحَويحهِّ الحَعسح ثَ َنا أَبُو َبكح َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن، قَاَل: َحده
، قَاَل ]ص: يُّ ثَ َنا َجعحَفُر بحُن ُُمَمهٍد الحَقََلنِّسِّ ثَ َنا 156َحده ثَ َنا آَدُم بحُن َأبِّ إََِّّيٍس، قَاَل: َحده [: َحده

َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحدهثَ َنا  اللهيحُث بحنُ  ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َسعحٍد ح، َوَأخح
ثَ َنا أَبُو َصالٍِّ ، قَاَل: َحدهَثِنِّ اللهيحُث، قَاَل: َحدهَثِنِّ َخالُِّد بحُن يَزِّيدَ  َياَن، قَاَل: َحده  ، َعنح يَ عحُقوُب بحُن ُسفح
لٍِّم، َعنح ًَنفِّعِّ بحنِّ ُجَبْيحِّ بحنِّ ُمطحعٍِّم أَنهُه َدَخَل َعَلى َعبحدِّ  َبَة بحنِّ ُمسح الحَملِّكِّ  َسعِّيدِّ بحنِّ َأبِّ هََِّلٍل، َعنح ُعت ح

َاَء َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، الهِتِّ  ي َأْسح : َأَُتحصِّ  َكاَن ُجَبْيحُ بحُن بحنِّ َمرحَواَن، فَ َقاَل َلُه َعبحُد الحَملِّكِّ
ي فََأمها  ، َوَماحِّ ، َوَعاقِّب  ر  تهة  ُُمَمهد ، َوَأْححَُد، َوَخاَتَ ، َوَحاشِّ ُر: ُمطحعٍِّم يَ ُعدَُّها؟ قَاَل: " نَ َعمح، هَِّي سِّ َاشِّ اْلح

: فَإِّنه  َ َيَديح َعَذاٍب َشدِّيٍد، َوَأمها َعاقِّب  َنحبَِّياءِّ، َوَأمها فَ ُبعَِّث َمَع السهاَعةِّ َنذِّيًرا َلُكمح َبنيح ُه َعقُِّب اْلح
ي: فَإِّنه هللَا تَ َعاََل َُمَا بِّهِّ َسي َِّئاتِّ َمنِّ ات هبَ َعُه "  َماحِّ
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ثَ َنا يُو  ُّ، قَاَل: َحده َصحَفَهاّنِّ َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر اْلح رِّ بحُن ُفوَرٍك، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َبكح ُنُس بحُن َأخح
ْبََ َحبِّ  رِّو بحنِّ ُمرهَة، ح َوَأخح ُعودِّيُّ، َعنح َعمح ثَ َنا الحَمسح ، قَاَل: َحده يُّ ثَ َنا أَبُو َداُوَد الطهَيالِّسِّ ًَن يٍب، قَاَل: َحده

ثَ َنا َأْححَُد بحنُ  ، قَاَل: َحده َاشِِّّيُّ َْبّنِّ ُُمَمهُد بحُن إِّب حَراهِّيَم اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َسَلَمَة، قَاَل:  أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
رِّو بحنِّ ُمرهَة، َعنح َأبِّ عُ  ، َعنح َعمح َعحَمشِّ ، َعنِّ اْلح َْبًََن َجرِّير  َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: َأخح ثَ َنا إِّسح بَ يحَدَة، َحده

َسُه، َأًَن ُُمَمهد  »فَ َقاَل:  َعنح َأبِّ ُموَسى، قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َْسهى لََنا نَ فح
بَةِّ َوالحَملحَحَمةِّ 157]ص: ُّ الت هوح ُر، َوالحُمَقفهى، َوَنبِّ َاشِّ ف َوِفِّ « [ َوَأْححَُد، َواْلح َعحَمشِّ َُ َحدِّيثِّ اْلح َلفح

َسُه َأْسحَ  ، قَاَل: َْسهى لََنا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم نَ فح ُعودِّي ِّ َها َما َحفِّظحَنا، ُثُه رَِّوايَةِّ الحَمسح اًء، مِّن ح
َحاَق بحنِّ إِّب حَراهِّيمَ  ، َعنح إِّسح ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ  ذََكَرُهنه َرَواُه ُمسح
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َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهدُ  لحُكوَفةِّ، قَاَل: َأخح ٍم الحَعَلوِّيُّ، ِبِّ مِّ زَيحُد بحُن َأبِّ َهاشِّ َْبًََن أَبُو الحَقاسِّ لِّي ِّ بحنِّ  بحُن عَ َأخح
، َعنح َأبِّ َصالٍِّ ، قَ  َعحَمشِّ ثَ َنا وَكِّيع ، َعنِّ اْلح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َحده اَل: ُدَحيحٍم قَاَل: َحده

َداة  »قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َة  ُمهح َا َأًَن َرْحح َقطِّع  َوُروَِّي َهذَ « أَي َُّها النهاُس , إِّْنه ا ُمن ح
ُصواًل   َموح

(1/157) 



 

ثَ َنا ا ثَ َنا أَبُو الحَفضحلِّ ُُمَمهُد بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُ بحُن َأخح َُسنيح ْلح
ٍر ُُمَمهدِّ بحنِّ زََِّّيٍد، َوإِّب حَراهِّيُم بحُن َأبِّ طَالٍِّب، قَااَل: َحده  َْبًََن أَبُو َبكح ُّ، ح َوَأخح سهاّنِّ ثَ َنا زََِّّيُد بحُن ََيحََي اْلَح

َط ِّهِّ، قَاَل:  ُّ الحُمَجاوُِّر ِبَِّكهَة، وََكتَ َبُه ِلِّ ِبِّ َفَرايِّيِنِّ تَ َويحهِّ اْلحِّسح ٍر ُُمَمهُد بحُن َأبِّ َسعِّيدِّ بحنِّ َسخح ثَ َنا أَبُو َبكح َحده
[ 158َد الط َِّرازِّيُّ الحبَ غحَدادِّيُّ، بِّنَ يحَسابُوَر، َوأَبُو َعلِّيٍ  ُُمَمهُد بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ ]ص:ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َأْححَ 

ثَ َنا أَبُو َروحٍق َأْححَدُ  ، َوأَبُو النهضحرِّ َشافُِّع بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َأبِّ َعَوانََة؛ قَاُلوا: َحده َُ َافِّ َسنِّ اْلح  بحُن ُُمَمهدِّ اْلَح
رٍ  ثَ َنا َمالِّ  بحنِّ َبكح ُّ، قَاَل: َحده سهاّنِّ َطهابِّ زََِّّيُد بحُن ََيحََي اْلَح ثَ َنا أَبُو الح لحَبصحَرةِّ، قَاَل: َحده ُّ ِبِّ ُك بحُن اْلحِّزهاّنِّ

، َعنح َأبِّ َصالٍِّ ، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  َعحَمشِّ ، َعنِّ اْلح  ُسَعْيحِّ بحنِّ الحِّمحسِّ
َداة  »َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َا َأًَن َرْححَة  ُمهح ثَ َنا « إِّْنه ، َوِفِّ رَِّوايَةِّ َأبِّ َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َحده َفَرايِّيِنِّ ِّ َُ َحدِّيثِّ اْلحِّسح َلفح

َعحَمُش َوقَاَل:  َداة  »اْلح َا َأًَن َرْححَة  ُمهح  «ََّي أَي َُّها النهاُس إِّْنه
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َْبًََن أَبُ  ٍرو قَااَل: َحدهثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، َأخح ، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َُ َافِّ و َعبحدِّ هللاِّ اْلح
، َعنِّ ابحنِّ ُعَمَر، َعنح  َزحَرقِّ َاعِّيَل اْلح ثَ َنا وَكِّيع ، َعنح إِّْسح َبهارِّ، َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح مهدِّ ابحنِّ  ُمَُ قَاَل: َحده

ََنفِّيهةِّ قَاَل: " يس قَاَل: ُُمَمهد  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم "  اْلح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عح  ي , قَااَل: َحده ٍر الحَقاضِّ ، َوأَبُو َبكح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُقوَب، قَاَل: َأخح
ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا ]ص:َحده َبهارِّ، قَاَل: َحده ، َعنح َأبِّ َصالٍِّ ، 159ُد بحُن َعبحدِّ اْلح [ ابحُن ُفَضيحٍل، َعنِّ الحَكلحبِّ ِّ

َقى{ ]طه:  لِّهِّ تَ َعاََل: }طه َما أَن حَزلحَنا َعَليحَك الحُقرحآَن لَِّتشح [ ََّي رَُجُل , َما أَن حَزلحَنا 2َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، ِفِّ قَ وح
: ََّي رَُجُل، َلَح َعَليحَك الحقُ  ، إِّنح قُ لحَت لَِّعك ِّيٍ  َليحهِّ، َفهَِّي لَُغة  لَِّعكٍ  َقىف وََكاَن يَ ُقوُم اللهيحَل َعَلى رِّجح رحآَن لَِّتشح

، َوإَِّذا قُ لحَت َلُه: طه، الحتَ َفَت إِّلَيحَك "  يَ لحَتفِّتح

(1/158) 

 



عحُت َأِبَ  ، قَاَل: ْسِّ َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َلِّيُل بحُن » زََكرَِّّيه ََيحََي بحَن ُُمَمهٍد الحَعنحَْبِّيه يَ ُقوُل: قَاَل َأخح الح
ِّ، ُُمَمهد ، َوَأْححَُد نَبِّي َُّنا َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوعِّيَسى، « : َأْححَدَ  َنحبَِّياءِّ َذُوو اْسحَنيح ََخحَسة  مَِّن اْلح

يُ  َصلهى هللا َعَليحهِّف َوإِّ  َرائِّيُل، َويَ عحُقوُب َصلهى هللا َعَليحهِّ، َويُوُنُس، َوُذو النُّونِّ َصلهى هللا َعَليحهِّف َوالحَمسِّ سح
: َولَِّنبِّي َِّنا َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ََخح  َاٍء ِفِّ َوإِّلحَياُس، َوُذو الحكِّفحلِّ َصلهى هللا َعَليحهِّ " قَاَل أَبُو زََكرَِّّيه َسُة َأْسح

: ُمَُ  رِّ ُُمَمهٍد َصلهى هللُا َعَليحهِّ الحُقرحآنِّ مهد ، َوَأْححَُد، َوَعبحُد هللاِّ، َوطه، َويسف قَاَل هللُا َعزه َوَجله ِفِّ ذِّكح
ُُه َأْححَُد{ 29َوَسلهَم: }ُُمَمهد  َرُسوُل هللاِّ{ ]الفت :  ًرا بَِّرُسوٍل َيَحِتِّ مِّنح بَ عحدِّي اْسح [ ف َوقَاَل: }َوُمَبش ِّ

ُعوُه{ ]اْلن: [ ف َوقَا6]الصف:  رِّ َعبحدِّ هللاِّ: }َوأَنهُه َلمها قَاَم َعبحُد هللاِّ َيدح [ 19َل هللُا َعزه َوَجله ِفِّ ذِّكح
َلَة اْلحِّن ِّ }َكاُدوا َيُكونُوَن َعَليحهِّ لَِّبًدا{ ]اْلن:  ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، لَي ح َا َكانُوا 19ف يَ عحِنِّ النهبِّ [ َوإِّْنه

 بَ عحُضُهمح َعَلى بَ عحٍض، َكَما َأنه الل َِّبَد يُ تهَخُذ مِّنَ  يَ َقُعونَ 
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ُْي لَِّبًداف َوقَاَل َعزه َوَجله: }طه َما أَن حَزلحَنا َعَليحَك الحُقرحآَن  ، فَ ُيوَضُع بَ عحُضُه َعَلى بَ عحٍض، فَ َيصِّ الصُّو ِّ
َقى{ ]طه:  َا نَ َزَل َعَلى َرسُ 2لَِّتشح ولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم ُدوَن َغْيحِّهِّف َوقَاَل َعزه [ َوالحُقرحآُن إِّْنه

نحَساُن َهاُهَنا: الحَعاقُِّل، َوُهَو ُُمَمهد ، َصلهى هللُا َعَليحهِّ 1َوَجله: }يس{ ]يس:  [ يَ عحِنِّ ََّي إِّنحَساُن، َواْلحِّ
، فَ َقاَل: َْسهاُه هللُا تَ َعاََل [ قُ لحُت: َوزَ 3َوَسلهَم، }إِّنهَك َلمَِّن الحُمرحَسلِّنَي{ ]يس:  لِّ الحعِّلحمِّ ُُه مِّنح َأهح اَد َغْيح

ًرا َوَنذِّيًرا َوَداعًِّيا إََِّل هللُا ِإِِّّذحنِّهِّ  : َرُسواًل، نَبِّيًّا، ُأم ِّيًّا، َوَْسهاُه َشاهًِّدا َوُمَبش ِّ َراًجا ُمنِّْيًا َوَْسهاُه: ِفِّ الحُقرحآنِّ َوسِّ
يًما، َوَْسهاهُ  : َنذِّيًرا ُمبِّيًنا، َوَْسهاُه: ُمذَك ًِّرا، َوَجَعَلُه َرْححًَة، َونِّعحَمًة، َوَهادًَِّّي، َوَْسهاُه َعبحًدا، َصلهى رَُءوفًا رَحِّ

 هللا َعَليحهِّ َوَعَلى آلِّهِّ َوَسلهَم َكثِّْيًا
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ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحنُ  ، قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن،  َوَأخح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح َجعحَفٍر، قَاَل: َحده
َْبًََن إِّب حَراهِّيُم بح  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ َوُهَو ابحُن الحُمَباَركِّ قَاَل: َأخح ثَ َنا أَبُو ُعثحَماَن، قَاَل: َحده َحاَق، قَاَل: َحده ُن إِّسح

ثَ َنا الحُمَسيهُب بحُن رَافٍِّع، قَاَل: قَاَل كَ  : " قَاَل هللُا تَ َعاََل لُِّمَحمهٍد َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: قَاَل: َحده عحب 
َتاَر " ُتَك الحُمتَ وَك َِّل الحُمخح  َعبحدِّي َْسهي ح
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ثَ َنا َصالِّ ُ  ثَ َنا َخَلُف بحُن ُُمَمهٍد الحُبَخارِّيُّ، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح بحُن ُُمَمهدِّ  َأخح
ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َميحُموٍن ]ص: ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َياُن بحُن 161بحنِّ ُحبَ يحٍب اْلح ثَ َنا ُسفح ، قَاَل: َحده [ الحَمك ِّيُّ

َسنُ  َتَمُعوا، فَ َتَذاَكُروا: َأيُّ بَ يحٍت َأحح عحُتُه يَ ُقوُل: " اجح َنَة، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ زَيحٍد، قَاَل: ْسِّ فِّيَما قَالَتحُه  ُعيَ ي ح
 الحَعَرُب؟ قَاُلوا: الهذِّي قَاَلُه أَبُو طَالٍِّب لِّلنهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:

 ]البحر الطويل[
 َوَشقه َلُه مِّنِّ اْسحِّهِّ َكيح َيِّلهُه ففف َفُذو الحَعرحشِّ َُمحُمود  َوَهَذا ُُمَمهُد"

ٍ ، عَ  َياَن، َوقَاَل: َوَرَواُه الحُمَسيهُب بحُن َواضِّ لههُ »نح ُسفح  «لُِّيجِّ
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َيةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  رِّ ُكن ح  َِبُب ذِّكح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبه  ََسنِّ الحَقاضِّي , قَااَل: َحده ٍر َأْححَُد بحُن اْلح ، َوأَبُو َبكح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُُمَمهُد بحُن  اسِّ َأخح
َنَة،  َياُن بحُن ُعيَ ي ح ثَ َنا ُسفح ثَ َنا أَبُو ََيحََي زََكرَِّّيه بحُن ََيحََي بحنِّ َأَسٍد، قَاَل: َحده َعنح أَيُّوَب، يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده

مِّ َصله  ْيِّيَن، قَاَل: ْسِّعحُت َأَِب ُهَري حَرَة يَ ُقوُل: قَاَل أَبُو الحَقاسِّ ا »ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ سِّ َتَسمهوح
َيِتِّ  تَ ُنوا بُِّكن ح ْسحِّي َواَل َتكح لِّم ، َعنح َأبِّ « ِبِّ ي ِّ َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ َوَرَواُه ُمسح َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

َيانَ  َبَة، َوَغْيحِّهِّ، َعنح ُسفح رِّ بحنِّ َأبِّ َشي ح  َبكح
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َْبًََن أَ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر ]ص:َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، َأخح َُسنيح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن 163بُو اْلح [، َحده
ََلَن، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ  ٍم، َعنِّ ابحنِّ َعجح ثَ َنا أَبُو َعاصِّ َياَن، قَاَل: َحده  ُسفح

مُ »هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َصلهى  ، هللُا يَ رحُزُق، َوَأًَن َأقحسِّ مِّ ، َأًَن أَبُو الحَقاسِّ َيِتِّ ثَ َنا أَبُو « اَل ََتحَمُعوا اْسحِّي وَُكن ح َوَحده
َاعِّيُل بحُن ُْنَيحدٍ  ٍرو إِّْسح َْبًََن أَبُو َعمح : قَاَل:  َسَعيٍد َعبحُد الحَملِّكِّ بحُن َأََب ُعثحَماَن الزهاهُِّد، قَاَل: َأخح السَُّلمِّيُّ

وِّهِّ، إِّاله أَنه  ٍمف َفذََكَرُه بَِّنحح ثَ َنا أَبُو َعاصِّ لٍِّم إِّب حَراهِّيُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو ُمسح هللُا »ُه قَاَل: َحده
مُ   «يُ عحطِّي , َوَأًَن َأقحسِّ
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َْبًََن أَبُو الطهاهِّرِّ الحَفقِّيُه، قَاَل: َحده  ، قَاَل: َأخح َسنِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحُدوٍس الطهَرائِّفِّيُّ ثَ َنا أَبُو اْلَح
ثَ َنا أَبُو ُُمَمه  ُّ، ح َوَحده َرهاّنِّ ُرو بحُن َخالٍِّد اْلح ثَ َنا َعمح ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن َسعِّيٍد الدهارِّمِّيُّ، َحده ٍد َعبحُد هللاِّ بحُن َحده

 ُّ َفَهاّنِّ َصح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، يُوُسَف اْلح ي، قَااَل: َحده ََسنِّ الحَقاضِّ ٍر َأْححَُد بحُن اْلح ، َوأَبُو َبكح
ثَ َنا ابحُن ْلِّ  ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن َصالٍِّ ، قَاَل: َحده ُّ، قَاَل: َحده َحاَق الصهَغاّنِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّسح يَعَة، قَاَل: َحده

َهاٍب، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك ]ص:َعنح يَ  [، أَنهُه " َلمها ُولَِّد 164زِّيَد بحنِّ َأبِّ َحبِّيٍب، َوُعَقيحٍل، َعنِّ ابحنِّ شِّ
َليحهِّ َصلهى هللُا عَ إِّب حَراهِّيُم ابحُن النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح َمارِّيََة َجارِّيَتِّهِّ، َكاَن يَ َقُع ِفِّ نَ فحسِّ النهبِّ ِّ 

ْبحِّيُل، َعَليحهِّ السهََلُم، فَ َقاَل: السهََلُم َعَليحَك َأَِب إِّب حَراهِّيَمف َوِفِّ رِّوَ  نحُه , َحَّته َأََتُه جِّ ايَةِّ الحَفقِّيهِّ: َوَسلهَم مِّ
 «ََّي َأَِب إِّب حَراهِّيمَ »
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رِّ َشَر ِّ َأصحلِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله   َم َوَنَسبِّهِّ َِبُب ذِّكح
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يُّ , قَااَل: َحاُق بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ يُوُسَف السُّوسِّ ، َوأَبُو َعبحدِّ هللاِّ إِّسح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا  َوَأخح َحده
ثَ َنا الرهبِّيُع بحُن ُسَليحَماَن، َوسَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده عِّيُد بحُن ُعثحَماَن , قَااَل: َحده

، قَاَل: قَ  َقعِّ َسح ، قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو َعمهاٍر َشدهاد  َعنح َواثَِّلَة بحنِّ اْلح َوحزَاعِّي ِّ ٍر، َعنِّ اْلح ُر بحُن َبكح اَل َرُسوُل بِّشح
َاعِّيَل، َواصحَطَفى مِّنح َبِنِّ  إِّنه هللَا َعزه َوَجله اصحَطَفى بَ »هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ِنِّ كَِّنانََة مِّنح َبِنِّ إِّْسح

مٍ  ٍم، َواصحَطَفاّنِّ مِّنح َبِنِّ َهاشِّ َُ 166]ص:« كَِّنانََة قُ َريحًشا، َواصحَطَفى مِّنح قُ َريحٍش َبِنِّ َهاشِّ [ َلفح
 َحدِّيثِّ َسعِّيدٍ 
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َأخحَْبّنِّ َعلِّيُّ  ثَ َنا َسعِّيُد بحُن  َوَأخح َكهَة، قَاَل: َحده ُّ، ِبِّ َكنحَدرَاّنِّ بحُن الحَعبهاسِّ اْلحِّسح
، َعنح َأبِّ  َوحزَاعِّيُّ ثَ َنا اْلح لٍِّم، قَاَل: َحده ثَ َنا الحَولِّيُد بحُن ُمسح ثَ َنا ُدَحيحم ، قَاَل: َحده ٍم، قَاَل: َحده  َعمهاٍر َهاشِّ



َع َواثَِّلَة  عحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل: َشدهاٍد، أَنهُه ْسِّ َقعِّ يَ ُقوُل: ْسِّ َسح إِّنه هللَا »بحَن اْلح
َاعِّيَل، َواصحَطَفى قُ َريحًشا مِّنح كَِّنانََة، َواصحَطَفى مِّنح قُ َريحٍش َبِنِّ َها ٍم، تَ َعاََل اصحَطَفى كَِّنانََة مِّنح َوَلدِّ إِّْسح شِّ

مٍ َواصحَطَفاّنِّ مِّنح َبِنِّ  َراَن، َوَغْيحِّهِّ، َعنِّ الحَولِّيدِّ بحنِّ «  َهاشِّ ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ مِّهح ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَواُه ُمسح
لٍِّم َوَلُه َشاهِّد  ُمرحَسل  167]ص:  [ ُمسح
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ثَ َنا َعبحُد  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َحده َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح تَ َويحهِّ، قَاَل: َأخح هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ ُدُرسح
، قَااَل: َحده  َهالِّ ن ح َجهاُج بحُن الحمِّ ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن َحرحٍب، َواْلح َياَن، قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح ثَ َنا َحده

رِّو بحنِّ دِّيَناٍر، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َعلِّي ٍ  ، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاَل: َْحهاُد بحُن زَيحٍد، َعنح َعمح
ُهمح كَِّنانََة، َأوِّ النهضحرِّ بحَن كَِّنانََة،  َتاَر مِّن ح َتاَر الحَعَرَب ُثُه اخح َتاَر: فَاخح ُهمح " إِّنه هللَا َعزه َوَجله اخح ن ح َتاَر مِّ ُثُه اخح

ُهمح َبِنِّ َها َتاَر مِّن ح ٍه آَخَر ِفِّ َمعحَناهُ قُ َريحًشا، ُثُه اخح ٍم " َوُروَِّي مِّنح َوجح َتاَرّنِّ مِّنح َبِنِّ َهاشِّ ٍم، ُثُه اخح  شِّ
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ثَ َنا يَ عح  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َحده َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ُقوُب بحُن َأخح
َياَن، قَاَل: َحده  َاعِّيَل بحنِّ َأبِّ َخالٍِّد، َعنح يَزِّيَد بحنِّ َأبِّ زََِّّيٍد، َعنح ُسفح ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُموَسى، َعنح إِّْسح

، قَاَل: قُ لحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ , إِّنه قُ َريحًشا إَِّذا الحتَ قَ  َفٍل، َعنِّ الحَعبهاسِّ َارِّثِّ بحنِّ نَ وح ا، َلقَِّي َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ اْلح وح
َب َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ بَ عحُضهُ  ًَن بُِّوُجوٍه اَل نَ عحرِّفُ َها فَ َغضِّ ًَن، َلَقوح لحَبَشاَشةِّ، َوإَِّذا لََقوح  مح بَ عحًضا ِبِّ

ميَا»َوَسلهَم عِّنحَد َذلَِّك َغَضًبا َشدِّيًدا، ُثُه قَاَل:  ُخُل قَ لحَب رَُجٍل اْلحِّ ُن َوالهذِّي نَ فحُس ُُمَمهٍد بَِّيدِّهِّ، اَل َيدح
َساَبُمح، « [ َوَرُسولِّهِّ 168َحَّته َيِّبهُكُم َّللِّهِّ ]ص: فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ , إِّنه قُ َريحًشا َجَلُسوا َتَذاَكُروا َأحح

َرحضِّ , فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َوٍة مَِّن اْلح نه هللَا َعزه إِّ »َفَجَعُلوا َمثَ َلَك مِّثحَل ََنحَلٍة ِفِّ َكب ح
ِّ، ُثُه  نَي فَ رهقَ ُهمح َجَعَلِنِّ ِفِّ َخْيحِّ الحَفرِّيَقنيح َلحَق َجَعَلِنِّ ِفِّ َخْيحِّهِّمح، ُثُه حِّ َم َخَلَق الح نَي َجَعَل َوَجله يَ وح حِّ

نَي َجَعَل الحبُ ُيوَت َجَعَلِنِّ ِفِّ َخْيحِّ بُيوَتِِّّ  ُُهمح َنَسًبا، الحَقَبائَِّل َجَعَلِنِّ ِفِّ َخْيحِّ قَبِّيَلٍة، ُثُه حِّ مح، فََأًَن َخْيح
ًتا ُُهمح بَ ي ح  «َوَخْيح
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ثَ َنا ُموَسى بحُن  ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن َْححَشاٍذ، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح َحاَق َوَحده إِّسح
رِّ بحُن َأبِّ شَ  ثَ َنا أَبُو َبكح ي، قَاَل: َحده ثَ َنا ابحُن ُفَضيحٍل، َعنح يَزِّيَد بحنِّ َأبِّ زََِّّيٍد، َعنح الحَقاضِّ َبَة، قَاَل: َحده ي ح

ه َصلهى هللُا  ، قَاَل: بَ َلَغ النهبِّ َارِّثِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ ، َعنح رَبِّيَعَة بحنِّ اْلح َارِّثِّ َعَليحهِّ َوَسلهَم َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ اْلح
نحُه، وَ  ًما ًَنُلوا مِّ َب َرُسوُل هللاِّ َصلهى َأنه قَ وح َا َمَثُل ُُمَمهٍد َكمِّثحلِّ ََنحَلٍة نَ بَ َتتح ِفِّ ُكَناٍس، فَ َغضِّ قَاُلوا َلُه: إِّْنه

ِّ، َفَجَعَلِنِّ ِفِّ َخْيحِّ »هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ُثُه قَاَل:   أَي َُّها النهاُس، إِّنه هللَا تَ َعاََل َخَلَق َخلحَقُه، َفَجَعَلُهمح َفرِّيَقنيح
ِّ، ُثُه َجَعَلُهمح قَ َبائَِّل , َفَجَعَلِنِّ ِفِّ َخْيحِّهِّمح قَبِّيًَل، ُثُه َجَعَلُهمح بُ ُيوًَت، َفَجَعَلِنِّ ِفِّ 169]ص:  [ الحَفرِّيَقنيح

ًتا ًتاَأًَن َخْيحُُكمح قَبِّيًَل، َوَخْيحُُكمح »ُثُه قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: « ف َخْيحِّهِّمح بَ ي ح َكَذا « بَ ي ح
، َوابحُن رَبِّيَعَة  َارِّثِّ ُُه: َعنِّ الحُمطهلِّبِّ بحنِّ رَبِّيَعَة بحنِّ اْلح ف َوقَاَل َغْيح َارِّثِّ َا ُهَو قَاَل: َعنح رَبِّيَعَة بحنِّ اْلح إِّْنه

َبة  , َوَقدح قِّيَل: َعنِّ الحُمطهلِّبِّ بحنِّ َأبِّ َوَداعَ   ةَ َعبحُد الحُمطهلِّبِّ بحُن رَبِّيَعَة، َلُه ُصحح
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َْبًََن أَبُو َمنحُصوٍر ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ نُوٍح مِّنح َأوحاَلدِّ إِّب حَراهِّيَم النهَخعِّي ِّ ِبِّ  لحُكوَفةِّ، قَاَل: َأخح
ثَ َنا َأْححَُد بحُن حَ  َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ ُدَحيحٍم، قَاَل: َحده ازِّمِّ بحنِّ َأبِّ َعزحرََة، قَاَل: َحدهثَ َنا َأخح

َارِّثِّ بحنِّ  َياُن، َعنح يَزِّيَد بحنِّ َأبِّ زََِّّيٍد، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ اْلح ثَ َنا ُسفح ٍ، قَاَل: َحده َفٍل،  الحَفضحُل بحُن دَُكنيح نَ وح
َْبًََن أَبُو  َعنِّ الحُمطهلِّبِّ بحنِّ َأبِّ َوَداَعَة، قَاَل: قَاَل الحَعبهاُس، َوبَ َلَغهُ  بَ عحُض َما يَ ُقوُل النهاُس َلُهف )ح( َوَأخح

ثَ َنا أَبُو نُ عَ  َياَن، َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، َحده ، َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح يحٍم َوُهَو اْلح
َياُن , َعنح يَزِّي ثَ َنا ُسفح ٍ، َحده َفٍل، َعنِّ الحَفضحُل بحُن دَُكنيح َارِّثِّ بحنِّ نَ وح َد بحنِّ َأََب زََِّّيٍد، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ اْلح

لنهاُس، الحُمطهلِّبِّ بحنِّ َأبِّ َوَداَعَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوبَ َلَغُه بَ عحُض َما يَ ُقوُل ا
؟ قَاُلوا: أَنحَت َرُسوُل « َمنح َأًنَ »تَ َعاََل، َوأَثحََّن َعَليحهِّ، َوقَاَل: [، َفَحمَِّد هللَا 170َفَصعَِّد الحمِّنحَْبَ ]ص:

َلحَق، َفَجَعَلِنِّ ِفِّ َخْيحِّ َخلحقِّهِّ، »هللاِّف قَاَل:  ف إِّنه هللَا َخَلَق الح َأًَن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ
ِّ، َفَجَعَلِنِّ ِفِّ   َخْيحِّ فِّرحَقٍة، َوَجَعَلُهمح قَ َبائَِّل، َفَجَعَلِنِّ ِفِّ َخْيحِّهِّمح قَبِّيَلًة، َوَجَعَلُهمح بُ ُيوًَت، َوَجَعَلُهمح فِّرحقَ َتنيح

ًسا ًتا، َوَخْيحُُكمح نَ فح ًتا؛ فََأًَن َخْيحُُكمح بَ ي ح  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ « َفَجَعَلِنِّ ِفِّ َخْيحِّهِّمح بَ ي ح
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َْبًََن أَبُو اْلحُ  َياَن، َوَأخح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َسنيح
 ، ، َعنح َعَبايََة بحنِّ رِّبحعِّيٍ  َعحَمشِّ ، َعنِّ اْلح ثَ َنا قَ يحس  َمِّيدِّ، قَاَل: َحده َعنِّ ابحنِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ ََيحََي بحُن َعبحدِّ اْلح

ِّ، َعبه  َمنيح َلحَق قِّسح اٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " إِّنه هللَا َعزه َوَجله َقَسَم الح



لُُه: }َوَأصحَحاُب الحَيمِّنيِّ{ ]الواقعة:  ًما، َوَذلَِّك قَ وح َا قِّسح [ ، }َوَأصحَحاُب 27َفَجَعَلِنِّ ِفِّ َخْيحُِّهِّ
{ ]الواقعة:  َمالِّ ِّ 41الش ِّ َمنيح [ فََأًَن مِّنح َأصحَحابِّ الحَيمِّنيِّ َوَأًَن َخْيحُ َأصحَحابِّ الحَيمِّنيِّف ُثُه َجَعَل الحقِّسح

لُُه تَ َعاََل: }فََأصحَحاُب الحَميحَمَنةِّ{ ]الواقعة:  [ 8أَثحََلًَث، َفَجَعَلِنِّ ِفِّ َخْيحَِّها ثُ ُلثًا، َفَذلَِّك قَ وح
َثحََلَث 10ة: }َوالسهابُِّقوَن السهابُِّقوَن{ ]الواقع [ ف فََأًَن مَِّن السهابِّقِّنَي، َوَأًَن َخْيحُ السهابِّقِّنَيف ُثُه َجَعَل اْلح

ُل هللاِّ تَ َعاََل: }َوَجَعلحَناُكمح ُشُعوًِب َوقَ َبائَِّل لِّتَ َعا رَُفوا إِّنه قَ َبائَِّل، َفَجَعَلِنِّ ِفِّ َخْيحَِّها قَبِّيَلًة، َوَذلَِّك قَ وح
َرَمُكمح عِّنحَد هللاِّ  َقاُكمح إِّنه هللَا َعلِّيم  َخبِّْي { ]اْلجرات:  َأكح َرُمُهمح َعَلى 13أَت ح [ َوَأًَن أَت حَقى َوَلدِّ آَدَم، َوَأكح

َرف ُثُه ]ص: لُُه َعزه 171هللاِّ , َواَل َفخح ًتا، َوَذلَِّك قَ وح [ َجَعَل الحَقَبائَِّل بُ ُيوًَت، َفَجَعَلِنِّ ِفِّ َخْيحَِّها بَ ي ح
َا يُرِّي َل الحبَ يحتِّ َويَُطه ِّرَُكمح َتطحهِّْيًا{ ]اْلحزاب: َوَجله: }إِّْنه َس َأهح هَِّب َعنحُكُم الر ِّجح [ فََأًَن 33ُد هللُا لُِّيذح

ُل بَ يحِتِّ ُمَطههُروَن مَِّن الذُّنُوبِّ "  َوَأهح
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ٍرو قَااَل: َحدهث َ  ، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، َأخح
، قَاَل: َحده  مِّيُّ ٍر السههح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َبكح ُّ، قَاَل: َحده َحاَق الصهَغاّنِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّسح ثَ َنا يَزِّيُد قَاَل: َحده

َواَن، َخالِّ َوَلدِّ َْحها ُب ُُمَمهًدا إِّاله بحُن َعَوانََة، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ذَكح ٍب: َفََل َأححسِّ دِّ بحنِّ زَيحٍد قَاَل أَبُو َوهح
رِّو بحنِّ دِّيَناٍر، َعنِّ ابحنِّ ُعَمَر، قَاَل: إًِّنه َلُقُعود  بِّفَِّناءِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعلَ  يحهِّ َوَسلهَم، َحدهَثِنِّ بِّهِّ، َعنح َعمح

َياَن: إِّذح َمرهتح بِّهِّ امحَرَأة ، فَ َقاَل بَ عحُض الح  : َهذِّهِّ اب حَنُة َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل أَبُو ُسفح مِّ َقوح
َْبَتِّ النه  ٍم: َمَثُل الرهَيحَانََة ِفِّ َوَسطِّ النهْتحِّف فَانحَطَلَقتِّ الحَمرحَأُة، فََأخح ه َصلهى هللُا َمَثُل ُُمَمهٍد ِفِّ َبِنِّ َهاشِّ بِّ

هِّهِّ الحَغَضُب، فَ َقاَل: َعَليحهِّ َوَسله  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يُ عحَرُ  ِفِّ َوجح َواٍل »َم، َفَجاَء النهبِّ َما َِبُل َأق ح
َها ]ص: ن ح َتاَر الحُعلحَيا مِّ ًعا، فَاخح َواٍم إِّنه هللَا َعزه َوَجله َخَلَق السهَماَواتِّ َسب ح ُلُغِنِّ َعنح َأق ح [، 172تَ ب ح

َكنَ َها مَ  َتاَر مِّنح َبِنِّ آَدَم فََأسح َلحقِّ َبِنِّ آَدَم، َواخح َتاَر مَِّن الح َلحَق، فَاخح نح َشاَء مِّنح َخلحقِّهِّ، ُثُه َخَلَق الح
تَ  ٍم، َواخح َتاَر مِّنح قُ َريحٍش َبِنِّ َهاشِّ َتاَر مِّنح ُمَضَر قُ َريحًشا، َواخح َتاَر مَِّن الحَعَربِّ ُمَضَر، َواخح اَرّنِّ الحَعَرَب، َواخح

َياٍر؛ َفَمنح َأَحبه الحَعَرَب، فَبُِّحب ِّ َأَحب هُهمح، َوَمنح أَب حَغَض الحَعَرَب، مِّنح َبِنِّ  َياٍر إََِّل خِّ ٍم، فََأًَن مِّنح خِّ  َهاشِّ
ي أَب حَغَضُهمح  ثَ َنا أَبُو عَ « فَبِّبُ غحضِّ ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َُ َحدِّيثِّ َأََب َعبحدِّ هللاِّ َوَأخح لِّيٍ  َلفح

ثَ َنا ََتِّيُّ، قَاَل: َحده َْبًََن َأْححَُد بحُن ََيحََي بحنِّ زَُهْيحٍ التُّسح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ ُ بحُن َعلِّيٍ  اْلح َُسنيح َأْححَُد بحُن  اْلح
َواَن، َخالِّ َوَلدِّ َْحهادِّ بح  ثَ َنا َْحهاُد بحُن َواقٍِّد، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ذَكح ، قَاَل: َحده َدامِّ َنادِّهِّ الحمِّقح نِّ زَيحٍد َفذََكَرُه ِإِِّّسح

 ََنحَوهُ 
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ثَ َنا أَبُو ُُمَمه  َْبًََن أَبُو زََكرَِّّيه ََيحََي بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ ََيحََي الحُمزَك ِّي، قَاَل: َحده ٍد ََيحََي بحُن َمنحُصوٍر، َأخح
ثَ َنا أَبُو الحُمَثَّنه ُمَعاُذ بحنُ  دِّ  قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد الحَواحِّ ثَ َنا َغسهاُن بحُن َمالٍِّك، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده الحُمَثَّنه

َنا رَبِّيَبُة النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  ثَ ت ح ثَ َنا ُكَليحُب بحُن َوائٍِّل، قَاَل: َحده َم، َواَل َأعحَلُمَها بحُن زََِّّيٍد، قَاَل: َحده
ف قَاَل: َوُأرَاُه ذََكَر إِّاله زَي حَنَب قَ  َتمِّ َن ح ءِّ َواْلح : " ََنَى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َعنِّ الدُِّبه اَلتح

ْبِِّّيِنِّ َعنِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ِمِّهنح َكاَن؟ مِّنح ُمَضَر؟ قَ  : َفمِّمه النهقَِّْيف قَاَل: قُ لحُت َْلَا: َأخح نح  اَلتح
، َعنح ُموَسى بحنِّ  ي ِّ َكاَن إِّاله مِّنح ُمَضَر؟ َكاَن مِّنح َبِنِّ النهضحرِّ بحنِّ كَِّنانََة َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

دِّ  َاعِّيَل، َعنح َعبحدِّ الحَواحِّ  إِّْسح
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ  َُه هللُا، قَاَل: َأخح رِّ بحُن ُفوَرٍك َرْحِّ َْبًََن أَبُو َبكح ثَ َنا َأخح َْبًََن يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب، َحده  بحُن َجعحَفٍر، َأخح
لِّمِّ بحنِّ َهيحَصٍم، َعنِّ  ، َعنح ُمسح ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، َعنح َعقِّيلِّ بحنِّ َطلحَحَة السَُّلمِّي ِّ أَبُو َداُوَد، َحده

َعثِّ بحنِّ قَ يحٍس، قَاَل: قُ لحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ , إًِّنه  َشح نَ زحُعُم َأًنه مِّنحُكمح َأوح أَنهُكمح مِّنهاف فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ اْلح
َتفِّي مِّنح أَبِّيَنا، َواَل نَ قحُفو ُأمهَنا»َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  قَاَل « ََنحُن بَ ُنو النهضحرِّ بحنِّ كَِّنانََة، اَل نَ ن ح

ُد َأَحًدا 174]ص: َعُث: اَل َأجِّ َشح َحٍد  َأوح  -[: فَ َقاَل اْلح َتى ِبَِّ نَ َفى قُ َريحًشا مِّنح كَِّنانََة إِّاله  -اَل نُ ؤح
َده  تُُه اْلح  َجَلدح
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ثَ َنا أَبُو ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َحفحٍص الحُمقحرُِّئ بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو اْلح عِّيَسى َبكهاُر  َأخح
عِّنَي بحُن َأْححََد بحنِّ َبكه  تٍ  َوتِّسح ثَ َنا أَبُو َجعحَفٍر َأْححَُد بحُن ُموَسى بحنِّ َسعِّيٍد إِّمحََلًء َسَنَة سِّ اٍر، قَاَل: َحده

ثَ َنا أَبُو ُُمَمهٍد َعبح  ، قَاَل: َحده يُّ ثَ َنا أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن َأَِبَن الحَقََلنِّسِّ ِّ، قَاَل: َحده دِّ ُد هللاِّ بحُن ُُمَمه َومِّائَ َتنيح
، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، َوَعنح َأبِّ  رِّي ِّ ثَ َنا َمالُِّك بحُن أََنٍس، َعنِّ الزُّهح ، قَاَل: َحده رِّ بحنِّ رَبِّيَعَة الحُقَدامِّيُّ  َبكح

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنه رِّ  َارِّثِّ بحنِّ هَِّشاٍم، قَااَل: بَ َلَغ النهبِّ َجااًل مِّنح كِّنحَدَة بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ اْلح
َياَن بحُن َحرحٍب، إَِّذا َقدِّ  َا َكاَن يَ ُقوُل َذاَك: الحَعبهاُس، َوأَبُو ُسفح ُهمح، فَ َقاَل: " إِّْنه ن ح َما الحَمدِّيَنَة يَ زحُعُموَن أَنهُه مِّ

َتفَِّي مِّنح آَِبئَِّنا، ََنحُن بَ ُنو النهضحرِّ بحنِّ كِّ  َنانََة " قَاَل: َوَخَطَب َرُسوُل هللاِّ َصلهى لَِّيأحَمَنا بَِّذلَِّك، َوإًِّنه َلنح نَ ن ح
مِّ بحنِّ َعبحدِّ َمَنا ِّ بحنِّ ُقَصي ِّ »هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل:  َأًَن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ بحنِّ َهاشِّ

ََة بحنِّ  بحنِّ كََِّلبِّ بحنِّ ُمرهَة بحنِّ َكعحبِّ بحنِّ ُلَؤي ِّ بحنِّ َغالِّبِّ بحنِّ  رِّ بحنِّ َمالِّكِّ بحنِّ النهضحرِّ بحنِّ كَِّنانََة بحنِّ ُخَزميح فِّهح
ِّ إِّاله َجَعَلِنِّ هللُا ِفِّ َخْيحُِّهَِّ  رَِّكَة بحنِّ إِّلحَياَس بحنِّ ُمَضَر بحنِّ نَِّزاٍر َوَما افحََتََق النهاُس فِّرحقَ َتنيح ُت مِّنح ُمدح رِّجح اف فَُأخح



بحِنِّ  ِّ أَبَ َويحنِّ، فَ َلمح ُيصِّ َفاٍح، مِّنح َلُدنح َبنيح ُرجح مِّنح سِّ ُت مِّنح نَِّكاٍح، َوَلَح َأخح َاهِّلِّيهةِّف َوَخَرجح رِّ اْلح ء  مِّنح ُعهح َشيح
ًسا ]ص: َصلهى هللُا َعَليحهِّ « ف [، َوَخْيحُُكمح َأِبً 175آَدَم، َحَّته ان حتَ َهيحُت إََِّل َأبِّ َوُأم ِّي، فََأًَن َخْيحُُكمح نَ فح

َْبًََن أَ  َْبًََن َوَسلهَم َوَأخح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ ُ بحُن َعلِّيٍ  اْلح َُسنيح َْبّنِّ أَبُو َعلِّيٍ  اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ بُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
َفلِّيُّ، قَاَل:  ثَ َنا َصالُِّ  بحُن َعلِّيٍ  الن هوح َقََلَن، قَاَل: َحده ٍر الرهازِّيُّ، بَِّعسح ثَ َنا عَ ُُمَمهُد بحُن َسعِّيدِّ بحنِّ َبكح بحُد َحده

لَُه:  َنادِّهِّ ََنحَوُه، إِّاله أَنهُه َلَح َيذحُكرح قَ وح رِّجحتُ »هللاِّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ رَبِّيَعَة، َفذََكَرُه ِإِِّّسح لِّهِّ: « فَُأخح َحَّته »إََِّل قَ وح
، هَ « َخَرجحتُ  َذا َوَلُه َعنح َمالٍِّك َوَغْيحِّهِّ َأف حَراد  َلَح تَ َفرهَد بِّهِّ أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ رَبِّيَعَة الحُقَدامِّيُّ

َهاف َوهللُا َأعحَلمُ   يُ َتاَبعح َعَلي ح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ  ي قَاَل: َحده ُّ الحَقاضِّ َلِّيُل بحُن َأْححََد بحنِّ ُُمَمهٍد الحُبسحِتِّ َْبًََن أَبُو َسعِّيٍد الح َأْححَُد بحُن َأخح
ٍم، قَاَل: الحُمَظفهرِّ الحبَ  ثَ َنا َمنحُصوُر بحُن َأبِّ ُمَزاحِّ َثَمَة، قَاَل: َحده رِّ بحُن َأبِّ َخي ح ثَ َنا أَبُو َبكح رِّيُّ، قَاَل: َحده كح

، َعنح  ٍرو، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ َأبِّ َسعِّيٍد الحَمقحُْبِّي ِّ رِّو بحنِّ َأبِّ َعمح َاعِّيُل بحُن َجعحَفٍر، َعنح َعمح ثَ َنا إِّْسح َأبِّ َحده
بُعِّثحُت مِّنح َخْيحِّ قُ ُرونِّ َبِنِّ آَدَم قَ رحًًن فَ َقرحًًن، َحَّته »َرَة، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاَل: ُهَري ح 

َبَة، َعنح يَ عحُقوَب، َعنح 176]ص:« بُعِّثحُت مَِّن الحَقرحنِّ الهذِّي ُكنحُت فِّيهِّ  َرَجُه الحُبَخارِّيُّ، َعنح قُ تَ ي ح [ َأخح
 ٍروَعمح 
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َالِّقِّ الحُمَؤذ ُِّن الن هيحَسابُورِّيُّ، قَاَل: حَ  َالِّقِّ بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ َعبحدِّ الح مِّ َعبحُد الح َْبًََن أَبُو الحَقاسِّ رِّ َأخح ثَ َنا أَبُو َبكح ده
، َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا أَبُو قََِّلبََة، ح َوَأخح ٍر ُُمَمهُد بحُن  بحُن َخنحٍب، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َبكح قَاَل: َحده

ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ َأبِّ الحَعوهامِّ الر َِّّيَ  ، قَاَل: َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعتهاٍب الحَعبحدِّيُّ، بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َحده يُّ حِّ
ثَ َنا ُموَسى بح  ، قَاَل: َحده َْبًََن ُبحُلوُل بحُن الحُمَور ِّقِّ َفٍل، َأخح ُرو بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ نَ وح ثَ َنا َعمح ُن ُعبَ يحَدَة، قَاَل: َحده

: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " قَالَ  ، َعنح َأبِّ َسَلَمَة، َعنح َعائَِّشَة، قَاَلتح رِّي ِّ ِلِّ  َعنِّ الزُّهح
ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم:  َرحَض مَ »جِّ دح رَُجًَل َأفحَضَل مِّنح ُُمَمهٍد، َوقَ َلبحُت قَ َلبحُت اْلح َشارِّقَ َها َوَمَغارَِّبَا فَ َلمح َأجِّ

مٍ  دح َبِنِّ َأٍب َأفحَضَل مِّنح َبِنِّ َهاشِّ َرحَض َمَشارِّقَ َها َوَمَغارَِّبَا , فَ َلمح َأجِّ ََحادِّيُث « ف اْلح قَاَل َأْححَُد: َهذِّهِّ اْلح
ُع لَِّما َرَوي حَنا َعنح َواثَِّلَة  َوإِّنح َكاَن ِفِّ رَِّوايَتَِّها َمنح اَل  َتصِّ ُّ بِّهِّ، فَ بَ عحُضَها يُ ؤَك ُِّد بَ عحًضا، َوَمعحََّن ْجِّيعَِّها يَ رحجِّ

َقعِّ َوَأبِّ ُهَري حَرَة َوهللُا َأعحَلمُ  َسح  بحنِّ اْلح
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َُواَرزحمِّيُّ بِّبَ غح  ٍر َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َغالٍِّب الح َْبًََن أَبُو َبكح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن َأْححََد َأخح َداَد، قَاَل: َحده
َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َكثِّْيٍ  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن أَيُّوَب، قَاَل: َأخح  الحَعبحدِّيُّ، يَ عحِنِّ ابحَن َْححَداَن الن هيحَسابُورِّيه قَاَل: َحده

َياُن بحُن َسعِّيٍد، َعنح  ثَ َنا ُسفح عحُت الحَْبَاَء بحَن َعازٍِّب يَ ُقوُل َوَجاَءُه رَُجل ، قَاَل: َحده َحاَق، قَاَل: ْسِّ َأبِّ إِّسح
َهُد َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا عَ  ٍ؟ قَاَل: َأمها َأًَن فََأشح َم ُحَننيح َليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل: ََّي َأَِب ُعَمارََة، َأَولهيحَت يَ وح

، َوَلكِّنح  ذ  بَِّرأحسِّ أَنهُه َلَح يُ َول ِّ َارِّثِّ آخِّ َياَن بحُن اْلح ُهمح َهَوازُِّن، َوأَبُو ُسفح مِّ َوَقدح َرَشَقت ح َل َسَرَعاُن الحَقوح َعجِّ
ُّ اَل َكذِّبح , َأًَن ابحُن َعبحدِّ الحُمطهلِّبح »بَ غحَلتِّهِّ الحبَ يحَضاءِّ، َوُهَو يَ ُقوُل:  َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ « َأًَن النهبِّ

ي ِّ َعنح ُمَُ  َيانَ الصهحِّ ٍه آَخَر َعنح ُسفح لِّم  مِّنح َوجح َرَجُه ُمسح  مهدِّ بحنِّ َكثٍِّْي َوَأخح
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ثَ َنا ي َ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح عحُقوُب بحُن َأخح
ثَ َنا إِّب ح  َياَن، قَاَل: َحده َراَن َأمحلِّ َعَليه النهَسَب إََِّل ُسفح َراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ، قَاَل: قُ لحُت لَِّعبحدِّ الحَعزِّيزِّ بحنِّ عِّمح

مِّ آَدَم , فَأَمحَلى َعَليه: ُُمَمهد  َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ابحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ   بحنِّ َهاشِّ
رِّ بحنِّ َمالِّكِّ بحنِّ بحنِّ َعبح  دِّ َمَنا ِّ بحنِّ ُقَصي ِّ بحنِّ كََِّلبِّ بحنِّ ُمرهَة بحنِّ َكعحبِّ بحنِّ ُلَؤي ِّ بحنِّ َغالِّبِّ بحنِّ فِّهح

رَِّكَة بحنِّ إِّلحَياَس بحنِّ ُمَضَر بحنِّ نَِّزارِّ بحنِّ َمَعدٍ  " ََة بحنِّ ُمدح  النهضحرِّ بحنِّ كَِّنانََة بحنِّ ُخَزميح
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َْبّنِّ َعم ِّي قَاَل َعبحُد الح  َعزِّيزِّ: َوَحدهَثِنِّ ُموَسى بحُن يَ عحُقوَب الزهمحعِّيُّ مِّنح َبِنِّ َأَسدِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُعزهى قَاَل: َأخح
، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح ُأم ِّ َسَلَمَة َزوحجِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاَلتح ]ص: َُويحرِّثِّ [: ْسِّعحُت 178أَبُو اْلح

ًَنَن بحنِّ ُأَدَد بحنِّ زَنحدِّ بحنِّ يُ َرى بحنِّ َأعحَراقٍ »َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل:  « ف َمَعدُّ بحُن َعدح
؛ وَ  ًَنُن، َوُأَدُد ُأَدُد، َوزَنحد  َُهَيحَسع ، َويُ َرى نَ بحت  ًَنُن َعدح َاعِّيُل بحُن فَ َقاَلتح ُأمُّ َسَلَمَة: َفَمَعدٌّ َمَعدٌّ، َوَعدح إِّْسح
، إِّب حَراهِّيَم َأعحَراُق الث هَرى قَاَل إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ: َوَأمحَلى َعَليه ُُمَمهُد بحُن َطلحَحَة بحنِّ الطهوِّيلِّ   الت هيحمِّيُّ

ًَننَ  َلُه إََِّل َمَعد ِّ بحنِّ َعدح ث ح  فَ َقاَل: ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ مِّ
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َْبًنَ  ٍر ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ ]ص:َوَأخح ثَ َنا أَبُو َبكح ، قَاَل: َحده َُ َافِّ [ بحنِّ َعتهاٍب 179 أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
ثَ َنا َخالُِّد بحُن َُمحَلٍد ا ثَ َنا َأْححَُد بحُن َحيهاَن بحنِّ ُمََلعٍِّب، قَاَل: َحده ُّ، الحَعبحدِّيُّ، بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َحده لحَقَطَواّنِّ

َارِّثِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ زَمحَعَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح ُأم ِّ َسلَ قَ  ثَ َنا ُموَسى بحُن يَ عحُقوَب، َعنح َعم ِّهِّ اْلح َمَة، اَل: َحده
ًَنَن بحنِّ ُأَدَد بحنِّ زَنحدِّ بح  عحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل: " َمَعدُّ بحُن َعدح : ْسِّ نِّ يُ َرى بحنِّ قَاَلتح
ُوََل  َلَك َعاًدا اْلح : ُثُه قَ َرَأ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: }َوأَنهُه َأهح ، َوََثُوَد َفَما َأعحَراقِّ الث هَرى، قَاَلتح

َ َذلَِّك َكثِّْيًا{ 51أَب حَقى{ ]النجم:  [ ، 38]الفرقان: [ ، }َوَعاًدا َوََثُوَد َوَأصحَحاَب الرهس ِّ َوقُ ُروًًن َبنيح
َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم، َوزَيحد  َُهَيحسَ   ُع، َويُ َرى نَ بحت  اَل يَ عحَلُمُهمح إِّاله هللُاف قَاَلتح ُأمُّ َسَلَمَة: َوَأعحَراُق الث هَرى إِّْسح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمه  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َوَأخح ُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده
َحاَق، قَاَل: " ُُمَمهد  َرُسو  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َبهارِّ الحُعطَارِّدِّيُّ، قَاَل: َحده ُل هللاِّ اْلح

مِّ بحنِّ َعبحدِّ َمَنا ِّ بحنِّ ُقَصي ِّ بحنِّ كََِّلبِّ  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ابحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ  الحُمطهلِّبِّ بحنِّ َهاشِّ
ََة بحنِّ  رِّ بحنِّ َمالِّكِّ بحنِّ النهضحرِّ بحنِّ كَِّنانََة بحنِّ ُخَزميح رَِّكَة بحنِّ بحنِّ ُمرهَة بحنِّ َكعحبِّ بحنِّ ُلَؤي ِّ بحنِّ َغالِّبِّ بحنِّ فِّهح  ُمدح

ًَنَن بحنِّ ُأَدَد بحنِّ الحُمَقو ِّمِّ بحنِّ ًَنُحوَر بحنِّ ََترََح بحنِّ يَ عحُرَب بحنِّ إِّلحَياَس بحنِّ ُمَضَر بحنِّ نَِّزارِّ بحنِّ  َمَعد ِّ بحنِّ َعدح
َاعِّيَل بحنِّ إِّب حَراهِّيَم بحنِّ آَزَرف َوُهَو ِفِّ الت هوحرَاةِّ: ابحُن ََترِّخِّ بحنِّ ًَنُحوَر بح  ُجَب بحنِّ ًَنبِّتِّ بحنِّ إِّْسح نِّ َأرحُغَوى َيشح

َشَذ بحنِّ َسامِّ بحنِّ نُوحِّ بحنِّ َلَمَك بحنِّ  [ َسارَحَ 180بحنِّ ]ص: بحنِّ فَاَلِّ بحنِّ َعابَِّر بحنِّ َشالَِّخ بحنِّ َأرحَفخح
يَث بحنِّ آَدَم أَبُو الحَبَشرِّ َصلَ  َناَن بحنِّ أَنوش بحنِّ شِّ ََليِّيَل بحنِّ قَ ي ح ُنوَخ بحنِّ يَ رحَد بحنِّ َمهح َواُت ُمُتوَشَلَخ بحنِّ َأخح

َيارِّ َوَسلهَم " َوَرَواُه ُعبَ يحُد بحُن يَعِّيَش َعنح يُوُنَس بحنِّ ُبَكْيحٍ، َوقَاَل هللاِّ َعَليحهِّ َوَعَلى أَنح  َخح بَِّياءِّ هللاِّ الطهي ِّبِّنَي اْلح
رِّ بحنِّ َفََلحِّ بحنِّ َعابِّرِّ بحنِّ َشالِّخِّ بحنِّ َسامِّ بحنِّ نُوحِّ بحنِّ اَلَمَك بحنِّ ُمتُ  وَشَلَخ فِّيهِّ: " ََترَُخ بحُن ًَنُحوَر بحنِّ َعوح

يثِّ بحنِّ آَدَم َوقَاَل: إِّنه ُأَدَد بحَن الحُمَقو ِّمِّ قُ لحُت: َكَذا ِفِّ َهذِّ بح  َناَن بحنِّ شِّ لِّيَل بحنِّ قَ ي ح هِّ نِّ َخانُوَخ بحنِّ َمهح
تَ َلَف النهسهابُوَن فِّيهِّ أَ  ُتلَِّف َعَليحهِّ ِفِّ َذلَِّك، َواخح َحاَق بحنِّ َيَساٍرف َواخح ًضاف يح الر َِّوايَةِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح
نحُه َكثُِّْي فَائَِّدٍةف وََكاَن َشيحُخَنا أَبُو عَ  تََِّلفِّهِّمح َهاُهَنا ِمِّها َيُطوُل بِّهِّ الحكَِّتاُب، َولَيحَس مِّ ُر اخح بحدِّ هللاِّ َوذِّكح

ًنَ  يَحة  إََِّل َعدح َبُة َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َصحِّ َُه هللُا يَ ُقوُل: نِّسح ، َرْحِّ َُ َافِّ َن، َوَما َورَاَء اْلح
ء  يُ عحَتَمُد َعَليحهِّ  ًَنَن فَ َليحَس فِّيهِّ َشيح  َعدح
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ث َ  ُّ، قَاَل: َحده ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن عِّيَسى الحَمالِّيِنِّ ثَ َنا أَبُو اْلح َْبًََن أَبُو َنصحرِّ بحُن قَ َتاَدَة، قَاَل: َحده َنا ُُمَمهُد بحُن َأخح
َلِّيلِّ النه  َسنِّ بحنِّ الح ، َعنح 181َسوِّيُّ، َأنه َأَِب ُكَريحٍب ]ص:اْلَح َرهاحِّ ثَ َنا وَكِّيُع بحُن اْلح [ َحدهثَ ُهمح قَاَل: َحده

بحنِّ َعبهاٍس: فَلَِّم  ، َأنه ُمَعاوِّيََة، قَاَل الِّ َيتح قُ َريحش  هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َأبِّ َرَيحَانََة الحَعامِّرِّي ِّ ُْس ِّ
ٍء مَِّن قُ َريحًشا؟ قَ  رِّ، َتُكوُن َأعحَظَم َدَواب ِّهِّ، يُ َقاُل: َْلَا الحقِّرحُش، اَل َتُرُّ بَِّشيح اَل: " لَِّدابهٍة َتُكوُن ِفِّ الحَبحح

ي ِّ إِّذح يَ قُ  َُمحِّ عحَر اْلح تُُه شِّ ًئا، فَأَنحَشدح دحّنِّ ِفِّ َذلَِّك َشي ح  وُل:الحَغث ِّ َوالسهمِّنيِّ إِّاله َأَكَلتحُهف قَاَل: فَأَنحشِّ
َيتح قُ َريحش  قُ َريحَشاَوق ُ  َا ُْس ِّ َر ففف بِّ ُكُن الحَبحح  َريحش  هَِّي الهِتِّ َتسح

ِّ رِّيَشا ُُك ففف فِّيَها لِّذِّي َجَناَحنيح  ََتحُكُل الحَغثه َوالسهمِّنَي َواَل َتَتح
ًَل َكمِّيَشا  َهَكَذا ِفِّ الحبََِّلدِّ َحيُّ قُ َريحٍش ففف َيَحُكُلوَن الحبََِّلَد َأكح

رَ  ُُموَشا" َوَْلُمح آخِّ ثُِّر الحَقتحَل فِّيهِّمح َوالح ٌّ ففف ُيكح  الزهَمانِّ َنبِّ
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ثَ َنا َعبحُد ا ََسنِّ، قَاَل: َحده َْبّنِّ أَبُو َأْححََد بحُن َأبِّ اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح لرهْححَنِّ , ُهَو َأخح
ثَ نَ  ، قَاَل: َحده َُه هللُا، ابحُن َأبِّ َحاَتٍِّ َبٍل، َعنِّ الشهافِّعِّي ِّ َرْحِّ عحُت َأْححََد بحَن َحن ح ََسنِّ، قَاَل: ْسِّ ا َعلِّيُّ بحُن اْلح

ُم َعبحدِّ َمَناٍ : الحمُ  ُرو بحُن َعبحدِّ َمَناٍ ف َواسح ُُه: َعمح م  اْسح َبُةف َوَهاشِّ ُُه: َشي ح غِّْيَُة قَاَل: " َعبحُد الحُمطهلِّبِّ اْسح
مُ  ف َواسح رِّ بحنِّ َمالِّكِّ بحنِّ  بحُن ُقَصيٍ  : زَيحُد بحُن كََِّلبِّ بحنِّ ُمرهَة بحنِّ َكعحبِّ بحنِّ ُلَؤي ِّ بحنِّ َغالِّبِّ بحنِّ فِّهح ُقَصيٍ 

رَِّكَة بحنِّ إِّلحَياَس بحنِّ ُمَضَر "182النهضحرِّ بحنِّ كَِّنانََة ]ص: ََة بحنِّ ُمدح  [ بحنِّ ُخَزميح
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َافِّ  َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ََيحََي الدهارِّمِّيُّ َوُهَو أَبُو َأْححََد قَاَل: َوَأخح َُسنيح َْبّنِّ اْلح ، قَاَل: َأخح َُ
َبٍل، فِّيَما كَ  َْبّنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َأْححََد بحنِّ َحن ح ، قَاَل: َأخح ثَ َنا َعبحُد الرهْححَنِّ ُهَو ابحُن َأبِّ َحاَتٍِّ َتَب إَِِّله، َحده

، قَاَل: " َأوهُل النهاسِّ يَ لحَقى قَاَل: َوجَ  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّدحرِّيَس الشهافِّعِّيُّ َط ِّ َيدِّهِّ: َحده ُت ِفِّ كَِّتابِّ َأبِّ ِبِّ دح
ٍم: عَ  لنهَسبِّ بَ ُنو َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َفذََكَرُهمح، َوذََكَر ِفِّ َبِنِّ َهاشِّ ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ بحَد النهبِّ

َلَة، َوَأَِب َصيحفِّيهف قَاَل: َويُ َقاُل: َوَصيحفِّيٌّف ُثُه ذَ ا ، َوَنضح ، َوَأَسًدا َوالَِّد فَاطَِّمَة ُأم ِّ َعلِّيٍ  َكَر َبِنِّ لحُمطهلِّبِّ
َفٍل، ُثُه ذََكَر َبِنِّ َأَسدِّ بحنِّ َعبح  ف ُثُه ذََكَر َبِنِّ َعبحدِّ َشحٍسف ُثُه ذََكَر َبِنِّ نَ وح دِّ الحُعزهى بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ

ُهمح ُأمه  َرَة بحنِّ كََِّلبِّ بحنِّ ُمرهَة َوذََكَر مِّن ح ف ُثُه ذََكَر َبِنِّ زُهح ، َوَبِنِّ َعبحدِّ الدهارِّ بحنِّ ُقَصيٍ  النهبِّ ِّ َصلهى ُقَصيٍ 
َرَةف ُثُه ذََكرَ  َنَة بِّنحَت َوهحبِّ بحنِّ َعبحدِّ َمَنا ِّ بحنِّ زُهح َبِنِّ تَ يحمِّ بحنِّ ُمرهَة ُثُه َبِنِّ َُمحُزومِّ بحنِّ  هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: آمِّ

رِّو بحنِّ ُهَصيحصِّ بحنِّ  ٍم ابحَِنح َعمح َكعحبِّ بحنِّ   يَ َقَظَة بحنِّ ُمرهَة ُثُه ذََكَر َبِنِّ َعدِّي ِّ بحنِّ َكعحٍبف ُثُه َبِنِّ ُْجٍَ ، َوَسهح



ٍر  َارِّثِّ بحنِّ فِّهح ف ُثُه ذََكَر َبِنِّ اْلح َسامَِّي الحَمعحُروفِّنَي مَِّن الصهَحابَةِّ َوالتهابِّعِّنَي الهذِّيَن َوذََكَر أَ »ف ُلَؤيٍ 
يَئةِّ هللاِّ تَ َعاََل ِفِّ  ُبوَن إََِّل بَ عحضِّ َهُؤاَلءِّ الحَقَبائِّلِّ , َوََنحُن ََنحِتِّ َعَلى ْجِّيعِّ َذلَِّك ِبَِّشِّ َتسِّ كَِّتابِّ « يَ ن ح

ُهمحف قُ لحُت: وَ  َي هللُا َعن ح عحَرى، َوَخاَلَف َفَضائِّلِّ الصهَحابَةِّ " َرضِّ بَ َلَغِنِّ َأنه َأَِب َكبحَشَة َأوهُل َمنح َعَبَد الش ِّ
َنِّيفِّيهةِّ َشب هُهو  ْلح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم دِّيَن قُ َريحٍش َوَجاَء ِبِّ مِّهِّ، فَ َلمها َخاَلَف النهبِّ بِّ َكبحَشَة، دِّيَن قَ وح ُه ِبَِّ

 ُن َأبِّ َكبحَشةَ َوَنَسُبوُه إِّلَيحهِّ، فَ َقاُلوا: ابح 
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ُز بحُن َغالِّبِّ بحنِّ َعامِّرِّ بحنِّ اْلحَ  مِّهِّ ُخَزاَعَة، َوبَ َلَغِنِّ َأنه اْسحَُه َوجح ، َوُهَو َوبَ َلَغِنِّ أَنهُه َكاَن َسي ًِّدا ِفِّ قَ وح ارِّثِّ
َرُة هَِّي ُأمُّ َوهحبِّ بحنِّ َعبحدِّ َمَناٍ  َأبِّ آ ٍز، َوَعمح َرَة بِّنحتِّ َوجح َنَة ُأم ِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ أَبُو َعمح مِّ

َد ِّهِّ مِّنح قَِّبلِّ أُم ِّهِّ َأبِّ َكبحَشَةف َوهللُا َأعحَلمُ   َوَسلهَمف َفَشب هُهوُه ْبِّ
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ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعح  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َحده َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا أَبُو َأخح َفٍر، قَاَل: َحده
ثَ َنا َجد ِّي، َعنِّ الزُّهحرِّي ِّ  َجهاُج بحُن َأبِّ َمنِّيٍع، قَاَل: َحده ثَ َنا اْلح َياَن، قَاَل: َحده ، يُوُسَف يَ عحُقوُب بحُن ُسفح

َنُة بِّنحُت  َرَة بحنِّ  قَاَل: " ُأمُّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم الهِتِّ َوَلَدتحُه: آمِّ َوهحبِّ بحنِّ َعبحدِّ َمَنا ِّ بحنِّ زُهح
 َوُأمَُّها ُأمُّ كََِّلٍب، َوُأمَُّها بَ رهُة بِّنحُت َعبحدِّ الحُعزهى بحنِّ ُعثحَماَن بحنِّ َعبحدِّ الدهارِّ بحنِّ ُقَصي ِّ بحنِّ كََِّلبِّ بحنِّ ُمرهةَ 

َياَن بِّنحُت َأَسدِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُعزهى بحنِّ ُقَصي ِّ بحنِّ كِّ  ََلبِّ بحنِّ ُمرهَةف َوُأمَُّها بَ رهُة بِّنحُت َعوح ِّ بحنِّ ُعبَ يحدِّ بحنِّ ُسفح
َارِّثِّ بحنِّ صَ  ٍر، َوُأمَُّها قََِّلبَُة بِّنحُت اْلح عحَصَعَة ُعَويحٍج مِّنح َبِنِّ َعدِّي ِّ بحنِّ َكعحبِّ بحنِّ ُلَؤي ِّ بحنِّ َغالِّبِّ بحنِّ فِّهح

ُأمَُّها اب حَنُة َمالِّكِّ بحنِّ َغنحمِّ مِّنح َبِنِّ ْلِّحَياَن َوُأمُّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا مِّنح َبِنِّ َعائِّذِّ بحنِّ ْلِّحَياَن بحنِّ ُهَذيحٍل، وَ 
َنَة السهعحدِّيهُة مِّنح َبِنِّ َسعح  جح َارِّثِّ بحنِّ سِّ : َحلِّيَمُة بِّنحُت اْلح رِّ َعَليحهِّ َوَسلهَم الهِتِّ َأرحَضَعتحُه َحَّته َشبه دِّ بحنِّ َبكح

رَِّمَة بحنِّ َخَصَفَة بحنِّ قَ يحسِّ َعيحََلَن بحنِّ ُمَضرَ بحنِّ َهَوازَِّن بحنِّ مَ   نحُصورِّ بحنِّ عِّكح
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َارُِّث بحُن َعبحدِّ الحُعزهىف َففِّي َهُؤاَلءِّ َنَسُب َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم "ف َكَذا   َوَزوحُج َحلِّيَمَة: اْلح
ُُه: َبَدَل أُ  ف َوقَاَل َغْيح رِّيُّ: َوَقدح ِفِّ كَِّتابِّ َياَن: ُأمُّ َحبِّيٍب، َوقَاَل َبَدَل ُعَويحٍج: ُعَريحج  قَاَل الزُّهح م ِّ ُسفح

ُم َأبِّ َْلٍَب: َعبح  ُد الحُعزهىف َأرحَضَعتح َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم أَيحًضا ثُ َوي حَبُة َموحاَلُة َأبِّ َْلٍَبف َواسح



رِّو بحنِّ َوَجدهُة َرُسولِّ هللاِّ صَ  : فَاطَِّمُة بِّنحُت َعمح لهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم: ُأمُّ أَبِّيهِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ
َراَن بحنِّ َُمحُزوٍم َوُأمَُّها ََتحُمُر  َرُة بِّنحُت َعبحَدَة بحنِّ عِّمح َراَن بحنِّ َُمحُزوٍم، َوُأمَُّها َصخح نِّ بِّنحُت َعبحدِّ بح َعائِّذِّ بحنِّ عِّمح

رٍ  َارِّثِّ بحنِّ فِّهح ف َوُأمَُّها ُقَصي ِّ بحنِّ كََِّلبِّ بحنِّ ُمرهَةف َوُأمَُّها َسلحَمى بِّنحُت َعامِّرِّ بحنِّ َعمِّْيََة بحنِّ َودِّيَعَة بحنِّ اْلح
َواَن بحنِّ قَ يحسٍ  ُت َبِنِّ َوائَِّلَة بحنِّ َعدح  ُأخح
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لُ  َراَن الحَعدح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد الصهفهاُر، َأخح ثَ َنا أَبُو َعلِّيٍ  إِّْسح ، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َحده
ثَ َنا أَبُو ُأَساَمَة، َعنح ُشعحَبَة، َعنح َعبحدِّ الحَملِّ  َسُن بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ َعفهاَن، قَاَل: َحده ثَ َنا اْلَح كِّ بحنِّ قَاَل: َحده

ًرا إِّاله الحَمَودهَة ِفِّ  َميحَسَرَة، َعنح طَاُوٍس، َعنِّ ابحنِّ  أَُلُكمح َعَليحهِّ َأجح لِّهِّ َعزه َوَجله: }ُقلح اَل َأسح َعبهاٍس، ِفِّ قَ وح
[ قَاَل: َلَح َيُكنح َبطحن  مِّنح بُُطونِّ قُ َريحٍش إِّاله َولِّلنهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فِّيهِّمح 23الحُقرحََب{ ]الشورى: 

ًرا إِّاله الحَمَودهَة ِفِّ الحُقرحََب » قَ َرابَة ف فَ َقاَل: أَُلُكمح َعَليحهِّ َأجح ُذوّنِّ ِفِّ قَ َراَبِتِّ »قَاَل: « ف اَل َأسح قَاَل: « ف اَل تُ ؤح
ٍر فَ ُهَو َلُكمح{ ]سبأ:  يََة: }ُقلح َما َسأَلحُتُكمح مِّنح َأجح  [47َوَنَسَختح َهذِّهِّ اْلح

ي ِّ مِّنح َحدِّ 185]ص: َرَجاُه ِفِّ الصهحِّ  يثِّ ُشعحَبةَ [ َوَأخح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ َأْححَُد بحُن َهاُروَن الحَفقِّيُه، قَاَل: َحده  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن َأخح
ثَ َنا ُهَشيحم ، قَ  ٍن، قَاَل: َحده ُرو بحُن َعوح ثَ َنا َعمح ، َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ، قَاَل: َحده َْبًََن َداُوُد، َعنِّ الشهعحبِّ ِّ اَل: َأخح

ًرا إِّاله الحَمَودهَة ِفِّ الحقُ  أَُلُكمح َعَليحهِّ َأجح يَةِّ: }ُقلح اَل َأسح َنا ِفِّ َهذِّهِّ اْلح ثَ َر النهاُس َعَلي ح رحََب{ قَاَل: َأكح
َنا إََِّل 23]الشورى:  أَلُُه َعنح َذلَِّك، َفَكَتبَ « ابحنِّ َعبهاسٍ »[ َفَكتَ ب ح ابحُن َعبهاٍس: إِّنه َرُسوَل هللاِّ  َنسح

َط النهَسبِّ ِفِّ قُ َريحٍش، لَيحَس بَطحن  مِّنح بُُطوَنِِّّمح إِّاله َوَقدح َوَلَدُه،  فَ َقاَل َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكاَن َواسِّ
ًرا إِّاله الحَمَودهَة ِفِّ  أَُلُكمح َعَليحهِّ َأجح : َما َأدحُعوُكمح 23الحُقرحََب{ ]الشورى: هللُا َعزه َوَجله: }ُقلح اَل َأسح [ َأيح

َْبَّنِّ ُحَصنيح ، َعنح عِّ  ُذوّنِّ بَِّقَراَبِتِّ مِّنحُكمح َوََتحَفُظوّنِّ َْلَا قَاَل ُهَشيحم : َوَأخح رَِّمَة، َعنِّ إِّلَيحهِّ إِّاله َأنح اَل تُ ؤح كح
ُزحءِّ  ٍو مِّنح َذلَِّك قُ لحُت: َقدح َمَضى ِفِّ اْلح َاءِّ َأعحَمامِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  ابحنِّ َعبهاٍس بَِّنحح ُر َأْسح َوهلِّ ذِّكح اْلح

 َوَسلهَم , فََأمها َعمهاتُُه:
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عحُت ُمَُ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: ْسِّ ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح مهَد بحَن فََأخح
َنَة يَ ُقوُل ]ص:اْلحُ  عحُت ابحَن ُعيَ ي ح عحُت َأَِب َغسهاَن يَ ُقوُل: ْسِّ ََسنِّ يَ ُقوُل: ْسِّ ِّ بحنِّ َأبِّ اْلح [: " 186َسنيح

: َعاتَِّكُة، َوُأمُّ َحكِّيٍم، َوهَِّي الحبَ يحضَ  اُء، َوهَِّي َعمهاُت النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ َناُت َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ
َءُم َعبحدِّ هللاِّ، َوَصفِّيهُة، َوهَِّي أُمُّ الزَُّبْيحِّ، َوبَ رهُة، َوُأَميحَمُة "ت َ   وح
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َبهارِّ، قَ  ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح ، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َحده ثَ َنا َوَأخح اَل: َحده
َحاَق، قَاَل: َلمها َحَضَرتح َعبحَد الحُمطهلِّبِّ الحَوفَاُة قَاَل لِّبَ َناتِّهِّ: ابحكِّنَي َعَليه يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ  ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح

َوٍة، َوُهنه: ُأَميحَمُة، َوُأمُّ َحكِّيٍم، َوبَ رهُة، َوَعاتَِّكُة، َوَصفِّيهُة، َوَأرحَوى ته نِّسح َعمهاُت  َحَّته َأْسحََعف وَُكنه سِّ
 لِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ َرُسو 
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َنَة بِّنحتِّ َوهحبٍ  رِّ َوفَاةِّ َعبحدِّ هللاِّ َأبِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَوفَاةِّ ُأم ِّهِّ آمِّ َوَوفَاةِّ َجد ِّهِّ  َِبُب ذِّكح
مٍ   َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ بحنِّ َهاشِّ
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َْبًََن أَبُو  ثَ َنا َأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح اْلح
ٍب، َعنح يُوُنَس، َعنِّ ابحنِّ  َْبّنِّ ابحُن َوهح ، قَاَل: َأخح َبُغ بحُن الحَفَرجِّ َياَن، قَاَل: َحدهَثِنِّ َأصح  يَ عحُقوُب بحُن ُسفح

َهاٍب، قَا َ َعبحُد »َل: شِّ بَ َعَث َعبحُد الحُمطهلِّبِّ َعبحَد هللاِّ بحَن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ مَيحَتاُر َلُه َتحًرا مِّنح يَ ثحرَِّب، فَ تُ ُوِف ِّ
َنُة َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ابحَن َعبحدِّ هللاِّ، َفَكانَ  ، َوَوَلَدتح آمِّ رِّ  ِفِّ  هللاِّ بحُن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ جح حِّ

 «َجد ِّهِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ 
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ثَ َنا  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َوَأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنح ُمَُ  َبهارِّ، قَاَل: َحده َحاَق بحنِّ َيَساٍر، قَاَل: " َوَقدح َهَلَك أَبُوُه َعبحُد اْلح مهدِّ بحنِّ إِّسح

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ابحُن ََثَانِّ  َلىف قَاَل: َويُ َقاُل: إِّنه َعبحَد هللاِّ َهَلَك , َوالنهبِّ رِّيَن هللاِّ َوهَِّي ُحب ح َيٍة َوعِّشح
ًراف َوهللُا َأعحَلُم َأيُّ َذلَِّك كَ  َعةِّ 188اَن ]ص:َشهح [ف قُ لحُت: َوقَاَل بَ عحُضُهمح: َماَت أَبُوُه َوُهَو ابحُن َسب ح

ُهٍر "  َأشح
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ثَ َنا أَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َبهارِّ،  رِّ بحنِّ اْلح َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح  قَاَل: َحده

َوالِّهِّ مِّنح َبِنِّ »َحزحٍم، قَاَل:  ٍب ُأمُّ َرُسولِّ هللاِّ، َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى َأخح َنُة بِّنحُت َوهح َقدَِّمتح آمِّ
َا، َوَرُسوُل هللاِّ عَ  َب حَواءِّ َهَلَكتح بِّ ْلح  َصلهى دِّي ِّ بحنِّ النهجهارِّ، الحَمدِّيَنَة، ُثُه رََجَعتح بِّهِّ , َحَّته إَِّذا َكاَنتح ِبِّ

نِّنيَ  ت ِّ سِّ َم بحَن َعبحدِّ َمَناٍ  َكاَن َقدح تَ َزوهَج ِبِّ « هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ابحُن سِّ َنه َهاشِّ لحَمدِّيَنةِّ قُ لحُت: َوَهَذا ْلِّ
ٍرو، مِّنح َبِنِّ النهجهارِّ، فَ َوَلَدتح َلُه َعبحَد الحُمطهلِّبِّ   َسلحَمى بِّنحَت َعمح
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َبه  ، قَاَل: َحدهثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ارِّ، قَاَل: َأخح
ثَ نَ  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ابحُن َثََ َحده َحاَق، قَاَل: " َوَماَت َعبحُد الحُمطهلِّبِّ َوالنهبِّ انِّ ا يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح

َقايََة مِّنح بَنِّيهِّ الحَعبهاُس بحنُ  َ زَمحَزَم َوالس ِّ َلُه ُبَكاَءُه، قَاَل: َوَوِلِّ نِّنَي، فَ َلمح يَ بحكِّ َأَحد  َكاَن قَ ب ح بحدِّ عَ  سِّ
ََلُم َوهَِّي بَِّيدِّهِّ، فَأَقَ رهَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  ، فَ َلمح تَ َزلح إِّلَيحهِّ َحَّته قَاَم اْلحِّسح هِّ َوَسلهَم َعَلى الحُمطهلِّبِّ

 َما َمَضى "
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َْبًََن أَبُو الطهاهِّرِّ ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ُُمحَمٍش الحَفقِّيُه، قَا ِّ َأخح َُسنيح ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلح َْبًََن أَبُو َبكح َل: َأخح
 ،ُّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن يُوُسَف الحفِّرحََّيبِّ ، قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن يُوُسَف السَُّلمِّيُّ قَاَل: الحَقطهاُن، قَاَل: َحده

َياُن، َعنح َعلحَقَمَة بحنِّ َمرحَثٍد، َعنح ُسَليحَمانَ  ثَ َنا ُسفح ُّ َصلهى هللاُ  َحده بحنِّ بُ َريحَدَة، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: ان حتَ َهى النهبِّ
لَُه َكثِّْي ، َفَجَعَل َُيَر ُِّك رَأحَسُه َكالحُمَخاطِّ  مِّ َقْبحٍ َفَجَلَس، َوَجَلَس النهاُس َحوح ف قَاَل: َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل َرسح بِّ



َي هللاُ  بَ َلُه ُعَمُر َرضِّ تَ قح َهَذا َقْبحُ آمَِّنَة بِّنحتِّ »َعنحُه، فَ َقاَل: َما يُ بحكِّيَك ََّي َرُسوَل هللاِّ؟ قَاَل:  ُثُه َبَكى، فَاسح
تِّغحَفارِّ َْلَا فََأََب َعلَ  سح َتأحَذن حُتُه ِفِّ االِّ ، َواسح ََها فََأذَِّن ِلِّ َتأحَذنحُت َرب ِّ ِفِّ َأنح َأزُوَر َقْبح ٍب، اسح يه، َوَأدحرََكتحِنِّ َوهح

ثَ َر َِبكًِّيا مِّنح تِّلحَك السهاَعةِّ ََتبَ َعُه ُُمَارُِّب بحُن دََِّثٍر، َعنِّ ابحنِّ « رِّق هتُ َها فَ َبَكيحتُ  قَاَل: َفَما رَأَيحُت َساَعًة َأكح
 بُ َريحَدَة، َعنح أَبِّيهِّ 
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقو  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ٍر، َوَأخح ثَ َنا َِبحُر بحُن َنصح َب، قَاَل: َحده
ُروقِّ بحنِّ  َْبًََن ابحُن ُجَريحٍج، َعنح أَيُّوَب بحنِّ َهانٍِّئ، َعنح َمسح ٍب، قَاَل: َأخح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َوهح  قَاَل: َحده

ُعوٍد، قَاَل: َخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َمسح دَعِّ َجح َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ نحُظُر ِفِّ الحَمَقابِّرِّ  اْلح
َها، فَ َناَجاُه َطوِّ  ن ح َنا، ُثُه ََتَطهى الحُقُبوَر َحَّته ان حتَ َهى إََِّل َقْبحٍ مِّ َنا َمَعُه، فََأَمَرًَن، َفَجَلسح يًَل، ُثُه ارحتَ َفَع َوَخَرجح

َنا لُِّبَكاءِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَمف ُثُه َنِّيُب َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َِبكًِّيا ، فَ َبَكي ح
، فَ َقاَل: ََّي رَ  َطهابِّ َنا، فَ تَ َلقهاُه ُعَمُر بحُن الح َبَل إِّلَي ح ُسوَل هللاِّ إِّنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأق ح

َنا، فَ َقاَل: َصلهى هللا َعَليحَك، َما الهذِّي أَبحَكاكَ  َزَعَنا، َفَجاَء َفَجَلَس إِّلَي ح َزَعُكمح »؟ َلَقدح أَبحَكاًَن َوَأف ح َأف ح
ي فِّيهِّ َقْبحُ 190فَ ُقلحَنا: نَ َعمح ََّي َرُسوَل هللاِّ , فَ َقاَل: " إِّنه الحَقْبحَ الهذِّي ]ص:« ُبَكائِّي؟ [ رَأَي حُتُموّنِّ ُأًَنجِّ

َتأحذَ  ٍب، َوإِّّن ِّ اسح َنَة بِّنحتِّ َوهح تِّغحَفارِّ َْلَا فَ َلمح آمِّ سح َتأحَذنحُت َرب ِّ ِفِّ االِّ َا فََأذَِّن ِلِّ فِّيهِّ، َواسح نحُت َرب ِّ ِفِّ زََِّّيَرَتِّ
رِّكِّنَي{ ]التوبة: تَ غحفُِّروا لِّلحُمشح [ 113 َيَحَذنح ِلِّ فِّيهِّ، َونَ َزَل َعَليه }َما َكاَن لِّلنهبِّ ِّ َوالهذِّيَن آَمُنوا َأنح َيسح

يَ  ُه فَ َلمها تَ َبنيهَ لَُه أَنههُ َحَّته َخَتَم اْلح عَِّدٍة َوَعَدَها إَِّّيه َبِّيهِّ إِّاله َعنح َموح تِّغحَفاُر إِّب حَراهِّيَم ْلِّ  َعُدوٌّ َة: }َوَما َكاَن اسح
 ي أَبحَكاّنِّ "[ فََأَخَذّنِّ َما َيَحُخُذ الحَوَلَد لِّلحَوالَِّدةِّ مَِّن الر َِّقةِّ، َفَذلَِّك الهذِّ 114َّللِّهِّ َتَْبهَأ مِّنحُه{ ]التوبة: 
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ثَ َنا إِّ  ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ب حَراهِّيُم بحُن َأخح
َْبًََن أَبُو َصالِّ ِّ بح  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُعبَ يحٍد، ح َوَأخح َْبًََن َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َحده ُن َأبِّ طَاهٍِّر الحَعنحَْبِّيُّ، قَاَل: َأخح

َحاُق بحُن إِّب حَراهِّ  ثَ َنا إِّسح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َسَلَمَة، قَاَل: َحده ي، قَاَل: َحده يَم، َجد ِّي ََيحََي بحُن َمنحُصوٍر الحَقاضِّ
ثَ َنا يَزِّيُد بحنُ  َْبًََن ُُمَمهُد بحُن ُعبَ يحٍد، قَاَل: َحده َكيحَساَن، َعنح َأبِّ َحازٍِّم، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة، قَاَل: زَاَر   قَاَل: َأخح

َلُه، ُثُه قَاَل:  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقْبحَ أُم ِّهِّ، فَ َبَكى َوأَبحَكى َمنح َحوح َتأحَذنحُت َرب ِّ ِفِّ زََِّّيرَةِّ َقْبحِّ »النهبِّ اسح
َتأحَذن حُتُه ِفِّ  ، َواسح ، فَ ُزوُروا الحُقُبوَر، ُتذَك ِّرحُكُم الحَموحتَ ُأم ِّي فََأذَِّن ِلِّ تِّغحَفارِّ فَ َلمح َيَحَذنح ِلِّ سح لِّم  «  االِّ َرَواُه ُمسح

رِّ بحنِّ َأبِّ ]ص: ، َعنح َأبِّ َبكح ي ِّ َبَة، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ُعبَ يحدٍ 191ِفِّ الصهحِّ  [ َشي ح
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 َُ َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن أَيُّوَب، قَاَل: َأخح ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن َْححَشاٍذ، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده
َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ،  ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، ح َوَأخح َاعِّيَل، قَاَل: َحده َْبًََن ُموَسى بحُن إِّْسح َْبَّنِّ َأخح قَاَل: َأخح

رِّ بحُن  َبَة، قَاَل: أَبُو َبكح رِّ بحُن َأبِّ َشي ح َياَن، قَاَل: َحدهثَ َنا أَبُو َبكح ََسُن بحُن ُسفح َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َحدهثَ َنا اْلح
ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، َعنح ََثبٍِّت، َعنح أََنٍس، َأنه رَُجًَل قَاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ  ثَ َنا َعفهاُن، قَاَل: َحده  , َحده

؟ قَاَل: ِفِّ النهارِّ، فَ َلمها قَ فهى َدَعاُه، فَ َقاَل: أَيحَن أَ  لِّم  ِفِّ « إِّنه َأبِّ َوَأَِبَك ِفِّ النهارِّ »بِّ َرَواُه ُمسح
َبةَ  رِّ بحنِّ َأبِّ َشي ح ، َعنح َأبِّ َبكح ي ِّ  الصهحِّ

(1/191) 

 

يُّ  ََرضِّ َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ اْلح ٍر ُُمَمهُد بحُن  َأخح َْبًََن أَبُو َبكح الن هيحَسابُورِّيُّ، قَاَل: َأخح
ثَ َنا أَ  َسنِّ النهَسوِّيُّ، قَاَل: َحده ثَ َنا ُموَسى بحُن اْلَح َسنِّ بحنِّ يَ عحُقوَب بحنِّ مِّقحَسٍم الحُمقحرُِّئ، قَاَل: َحده بُو اْلَح

ثَ َنا إِّب حرَ  ٍ، قَاَل: َحده ، َعنح َعامِّرِّ بحنِّ َسعحٍد، َعنح أَبِّيهِّ، نُ َعيحٍم الحَفضحُل بحُن دَُكنيح اهِّيُم بحُن َسعحٍد، َعنِّ الزُّهحرِّي ِّ
َم، وَ  ُل الرهحِّ ٌّ إََِّل النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل: إِّنه َأبِّ َكاَن َيصِّ َكاَن وََكاَن، قَاَل: " َجاَء َأعحَرابِّ

َد مِّنح َذلَِّك، فَ َقاَل: ََّي ]ص:« ِفِّ النهارِّ »فَأَيحَن ُهَو؟ قَاَل:  ه َوجِّ َعحَرابِّ [ َرُسوَل 192ف قَاَل: َفَكَأنه اْلح
لنهارِّ »هللاِّ , فَأَيحَن أَبُوَك؟ قَاَل:  رحُه ِبِّ ُثَما َمَررحَت بَِّقْبحِّ َكافٍِّر فَ َبش ِّ ُّ بَ عحُد، « ف َحي ح َعحَرابِّ َلَم اْلح قَاَل: فََأسح
لنهارِّ " فَ َقاَل: َلَقدح َكلهَفِنِّ َرُسولُ   هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم تَ َعًبا، َما َمَررحُت بَِّقْبحِّ َكافٍِّر إِّاله َبشهرحتُُه ِبِّ
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ثَ َنا َعبح  ثَ َنا َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر، قَاَل: َحده َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن، قَاَل: َحده ُن ُد هللاِّ بح َأخح
ثَ َنا ًَنفُِّع بحُن يَزِّيَد، قَاَل: َحدهَثِنِّ رَبِّيَعُة بحُن َسيح  ثَ َنا ابحُن َأبِّ َمرحََيَ، قَاَل: َحده ٍف، قَاَل: َشرِّيٍك، قَاَل: َحده

ٍرو، قَاَل: َقَْبحًَن َمَع َرُسولِّ هللاِّ  ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعمح ُُبلِّيُّ َْبَّنِّ أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ اْلح  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َأخح
َرَأٍة ُمقحبَِّلٍة اَل َنظُنُُّه َعَرفَ َها، فَ َقالَ  مح ََّي فَاطَِّمُة، مِّنح : »َوَسلهَم رَُجًَل، فَ َلمها رََجعحَنا َوَحاَذي حَنا َِببَُه إَِّذا ُهَو ِبِّ

ئحتِّ  حُت إِّلَ « أَيحَن جِّ ، َرْحِّ لِّ َهَذا الحَمي ِّتِّ ئحُت مِّنح عِّنحدِّ َأهح : جِّ يحهِّمح َمي ِّتَ ُهمح َوَعزهي حتُ ُهمح، قَاَل: ؟ قَاَلتح
: َمَعاَذ هللاِّ َأنح أَب حُلَغ َمَعُهُم الحُكَدى، َوَقدح ْسِّعحُتَك َتذحُكُر فِّيهِّ « فَ َلَعلهكِّ بَ َلغحتِّ َمَعُهُم الحُكَدى» ؟ قَاَلتح

َنهَة حَ »َما َتذحُكُرف قَاَل:  َوالحُكَدى: الحَمَقابُِّر « َّته يَ َراَها َجدُّ أَبِّيكِّ َلوح بَ َلغحتِّ َمَعُهُم الحُكَدى َما رَأَيحتِّ اْلح



َفةِّ ِفِّ اْلح  َذِّهِّ الص ِّ ٍم وََكيحَف اَل َيُكوُن أَبَ َواُه َوَجدُُّه بِّ َرةِّ، قُ لحُت: َجدُّ أَبِّيَها: َعبحُد الحُمطهلِّبِّ بحُن َهاشِّ خِّ
عِّيَسى ابحنِّ َمرحََيَ َعَليحهِّ السهََلُم؟ َوَأمحُرُهمح اَل يَ قحَدُح ِفِّ  وََكانُوا يَ عحُبُدوَن الحَوَثَن َحَّته َماُتوا، َوَلَح َيدِّيُنوا دِّينَ 

لُِّموَن مَ  يَحة ، َأاَل تَ َراُهمح ُيسح َنه أَنحكَِّحَة الحُكفهارِّ َصحِّ َع َنَسبِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم؛ ْلِّ
ف [ َزوحَجاَتِِّّمح َفََل يَلَزُمُهمح ََتحدِّيُد الح 193]ص: ََلمِّ ُلُه ََيُوُز ِفِّ اْلحِّسح ث ح َعقحدِّ، َواَل ُمَفارَقَ تُ ُهنه إَِّذا َكاَن مِّ

فِّيقُ  هللِّ الت هوح  َوِبِّ
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َفةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َاُع أَب حَوابِّ صِّ  ْجِّ
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هِّهِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َفةِّ َوجح  َِبُب صِّ
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ِّ َعلِّ  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َُه هللُا قَاَل: َأخح َُ َرْحِّ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح يُّ بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ َأخح
ْبََ  ثَ َنا َأْححَُد بحُن َحازِّمِّ بحنِّ َأبِّ َغَرزََة، قَاَل: َأخح لحُكوفَةِّ، قَاَل: َحده ، ِبِّ ثَ َنا بحنِّ َماِتِّ ًَن أَبُو َغسهاَن، قَاَل: َحده

عحُت الحَْبَاَء يَ ُقوُل:  َحاَق، قَاَل: ْسِّ َحاَق، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َأبِّ إِّسح َكاَن »إِّب حَراهِّيُم بحُن يُوُسَف بحنِّ َأبِّ إِّسح
َسَنُه َخلح  ًها، َوَأحح َسَن النهاسِّ َوجح ، َواَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأحح لطهوِّيلِّ الذهاهِّبِّ ًقا، لَيحَس ِبِّ

ْيِّ  لحَقصِّ َحاَق بحنِّ َمنحُصوٍر َعنح إِّب حَراهِّيمَ « ِبِّ ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ إِّسح لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَجُه الحُبَخارِّيُّ، َوُمسح  َأخح
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 ُّ ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ بُ نحَداٍر الحَقزحوِّيِنِّ َْبًََن أَبُو اْلح َكهَة ِفِّ ]ص:َأخح دِّ 195، الحُمَجاوُِّر ِبِّ [ الحَمسحجِّ
رِّيُّ، قَاَل: َحده  َْبًََن أَبُو الحَفضحلِّ ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ ُُمَمهٍد الزُّهح ، قَاَل: َأخح ََرامِّ ثَ َنا أَبُو اْلح

ُّ َسَنةَ  ََسدِّيُّ الحُكوِفِّ َحاَق: إِّب حَراهِّيُم بحُن َشرِّيٍك اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ  إِّسح َدى َوَثََلَثِِّّاَئٍة، قَاَل: َحده إِّحح



َحاَق، قَاَل: قَاَل رَُجل  لِّلحَْبَاءِّ: ثَ َنا أَبُو إِّسح ثَ َنا زَُهْيح ، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َأَكاَن  بحنِّ يُوُنَس الحَْيحبُوعِّيُّ
ُه َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  ؟ فَ َقاَل: َوجح  «اَل، َوَلكِّنهُه َكاَن مِّثحَل الحَقَمرِّ »َم َحدِّيًدا مِّثحَل السهيحفِّ
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ٍر َأْححَُد بحُن ُسَليحَماَن الحَفقِّيُه، قَاَل: َحده  ثَ َنا أَبُو َبكح ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َوَأخح
َحاَق، قَاَل: َسَأَل رَُجل  ُُمَمهدِّ بحنِّ عِّي ثَ َنا زَُهْيح ، َعنح َأبِّ إِّسح ثَ َنا أَبُو نُ َعيحٍم، قَاَل: َحده َسى، قَاَل: َحده

؟ قَاَل:  ُه َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّثحَل السهيحفِّ « اَل، َكاَن مِّثحَل الحَقَمرِّ »الحَْبَاَء: أَلَيحَس َكاَن َوجح
ي ِّ َعنح َأبِّ نُ َعيحمٍ َرَواُه الح   ُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

(1/195) 

 

َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ ُدرُ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح تَ َويحهِّ، قَاَل: َأخح سح
َياَن، قَالَ  ثَ َنا أَبُو يُوُسَف يَ عحُقوُب بحُن ُسفح َاٍك، َحده َرائِّيَل، َعنح ْسِّ ثَ َنا أَبُو نُ َعيحٍم، َوُعبَ يحُد هللاِّ، َعنح إِّسح : َحده

ُهُه مِّثحلَ  َع َجابَِّر بحَن َْسَُرَة، قَاَل َلُه رَُجل : َأَكاَن َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َوجح  أَنهُه ْسِّ
: اَل، َبلح مِّثح 196]ص: ؟ قَاَل َجابِّر  ، [ السهيحفِّ ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ َتدِّيًرا َرَواُه ُمسح َل الشهمحسِّ َوالحَقَمرِّ ُمسح

َبَة، َعنح ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ ُموَسى رِّ بحنِّ َأبِّ َشي ح  َعنح َأبِّ َبكح
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َْبًََن أَبُو حَ  َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َُمحَمٍش الحَفقِّيُه، قَاَل: َأخح امٍِّد َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ََيحََي َأخح
ُّ، عَ  ثَ َنا الحُمَحارِّبِّ ، قَاَل: َحده يُّ َْححَسِّ َاعِّيَل اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّْسح َعَث، بحنِّ بََِّلٍل الحبَ زهاُز، قَاَل: َحده نح َأشح

ه  َحاَق، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َْسَُرَة، قَاَل: رَأَيحُت النهبِّ َياٍن  َعنح َأبِّ إِّسح َلٍة إِّضححِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ لَي ح
َسَن مَِّن الحقَ   َمرِّ َوَعَليحهِّ ُحلهة  َْححَراُء، َفَجَعلحُت أَنحُظُر إِّلَيحهِّ َوإََِّل الحَقَمرِّ، فَ َلُهَو َكاَن ِفِّ َعيحَِنه َأحح
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، قَاَل: َحده  ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن، َأخح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده
 ، َعثِّ َشح ُم بحُن ُغصحٍن، َعنِّ اْلح ثَ َنا الحَقاسِّ ، قَاَل: َحده َعنح َأبِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ الرهمحلِّيُّ

َحاَق، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َْسَُرَة، قَ  َياٍن، »اَل: إِّسح َلٍة إِّضححِّ رَأَيحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، ِفِّ لَي ح
َ الحَقَمرِّ  َنُه َوَبنيح  «َوَعَليحهِّ ُحلهة  َْححَراُء، َفَجَعلحُت ُأَماثُِّل بَ ي ح
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رِّ بحنُ  ثَ َنا أَبُو َبكح ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َحاَق، قَاَل ]ص: َأخح ثَ َنا ُعبَ يحُد بحُن 197إِّسح [: َحده
َهاٍب، عَ  ثَ َنا اللهيحُث، َعنح ُعَقيحٍل، َعنِّ ابحنِّ شِّ ثَ َنا ََيحََي بحُن ُبَكْيحٍ، قَاَل: َحده دِّ، قَاَل: َحده نح َعبحدِّ الحَواحِّ

 ِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َكعحبِّ بحنِّ َمالٍِّك، َوَأخح ، قَاَل: َأخح  بحُن الحَفضحلِّ
ثَ َنا اللهيحُث،  ثَ َنا أَبُو َصالٍِّ ، َوابحُن ُبَكْيحٍ، قَااَل: َحده َياَن، قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح قَاَل: قَاَل: َحده

َْبَّنِّ  َهاٍب، قَاَل: َأخح  َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َكعحبِّ بحنِّ َمالٍِّك، َأنه َعبحَد َحدهَثِنِّ ُعَقيحل ، َعنِّ ابحنِّ شِّ
عحُت َكعحَب بحَن َمالٍِّك، يَ ُقولُ  نَي َعمَِّي، قَاَل: ْسِّ : هللاِّ بحَن َكعحبِّ بحنِّ َمالٍِّك، وََكاَن قَائَِّد َكعحٍب مِّنح بَنِّيهِّ حِّ

ُت َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ » ُهُه، وََكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا  َلمها َسلهمح ُُق َوجح َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوُهَو َيْبح
ُهُه َكأَنهُه قِّطحَعُة َقَمٍر، وَُكنها نَ عحرُِّ  َذلَِّك مِّنحهُ  تَ َناَر َوجح َُ َحدِّيثِّ َأبِّ َعبحدِّ « َعَليحهِّ َوَسلهَم، إَِّذا ُسره اسح َلفح

، َعنح ََيحََي بحنِّ ُبَكْيحٍ هللاِّف َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ ا ي ِّ  لصهحِّ
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َزحَهرِّ َأْححَ  ثَ َنا أَبُو اْلح ٍر الحَقطهاُن، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َبكح َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر الحَفقِّيُه، قَاَل: َأخح َزحَهرِّ، َأخح ُد بحُن اْلح
َْبًََن ابحنُ  ، قَاَل: َأخح ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ ، َعنح ُعرحَوَة، َعنح  قَاَل: َحده رِّي ِّ َهاٍب الزُّهح ُجَريحٍج، َعنِّ ابحنِّ شِّ

ُُقف فَ قَ  هِّهِّ َتْبح ُرورًا َوَأَسارِّيُر َوجح ًما َمسح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح : َدَخَل النهبِّ اَل: " َأَلَح َعائَِّشَة، قَاَلتح
ْلِِّّيُّ َورََأى  َمعِّي َما قَاَل َُمَز ِّز  الحُمدح زَيحًدا َوُأَساَمَة َقدح َغطهَيا رُُءوَسُهَما َوَبَدتح َأقحَداُمُهَما؟ فَ َقاَل: إِّنه َتسح

َقحَداَم بَ عحُضَها مِّنح بَ عحٍض " ]ص: ، َعنح ََيحََي َعنح َعبحدِّ 199َهذِّهِّ اْلح ي ِّ [ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
لِّم ، َعنح َعبحدِّ بحنِّ ُْحَيح   ٍد، َعنح َعبحدِّ الرهزهاقِّ الرهزهاقِّ َوَرَواُه ُمسح
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحفَ  ِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن اْلح ثَ َنا َأخح ٍر، قَاَل: َحده
ثَ َنا ثَ َنا َسعِّيد ، قَاَل: َحده َياَن، قَاَل: َحده َحاَق  يَ عحُقوُب بحُن ُسفح يُوُنُس بحُن َأبِّ يَ عحُفوٍر الحَعبحدِّيُّ، َعنح َأبِّ إِّسح

ُت َمَع النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  : َحَججح ، َعنِّ امحَرَأٍة مِّنح َُهحَداَن، َْسهاَها، قَاَلتح َداّنِّ ِّ َمح َمرهاٍت َعَلى اْلح
حَجن   لحَكعحَبةِّ بَِّيدِّهِّ ُمِّ تَ َلَمُه بَعٍِّْي َلُه َيُطوُ  ِبِّ ََجرِّ اسح ْلح ، َتَكاُد تََسُّ َمنحكَِّبُه، إَِّذا َمره ِبِّ ، َعَليحهِّ بُ رحَدانِّ َأْححََرانِّ

 : َحاَق: فَ ُقلحُت َْلَا: َشب ِّهِّيهِّ؟ قَاَلتح َجنِّ ُثُه يَ رحفَ ُعُه إِّلَيحهِّ فَيَقب ُِّلُهف قَاَل أَبُو إِّسح لحمِّحح رِّ، »ِبِّ َلَة الحَبدح َكالحَقَمرِّ لَي ح
َلُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ َلَح َأَر  ث ح َلُه َواَل بَ عحَدُه مِّ  «قَ ب ح
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ثَ َنا يَ عح  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َحده َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ُقوُب بحُن َأخح
ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بح  َياَن، قَاَل: َحده ُّ إِّمحََلًء ُسفح بَ َهاّنِّ َصح ثَ َنا أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسَف اْلح ُن الحُمنحذِّرِّ، ح َوَحده

ثَ َنا أَبُو ََيحََي بحُن  َكهَة، قَاَل: َحده ، ِبِّ َحاَق الحَفاكِّهِّيُّ َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َأبِّ َمَسرهَة، قَاَل: َأخح
ث َ  ثَ َنا قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن ُموَسى الت هيحمِّيُّ رِّيُّ، قَاَل: َحده َنا يَ عحُقوُب بحُن ُُمَمهٍد الزُّهح

ٍر، قَاَل: قُ لحُت لِّلرُّبَ ي ِّعِّ بِّنحتِّ مُ  فِّ ُأَساَمُة بحُن زَيحٍد، َعنح َأبِّ ُعبَ يحَدَة بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعمهارِّ بحنِّ ََّيسِّ ي َعو ٍِّذ: صِّ
َُ َحدِّيثِّ  ُس طَالَِّعة  " َلفح : " َلوح رَأَي حَتُه لَُقلحَت: الشهمح َ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاَلتح  ِلِّ

 : َس طَالَِّعةً »يَ عحُقوَب بحنِّ ُُمَمهٍد، َوِفِّ رَِّوايَةِّ إِّب حَراهِّيَم قَاَلتح  «ََّي ُبَِنه، َلوح رَأَي حَتُه رَأَيحَت الشهمح
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َفةِّ َلوحنِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ   َِبُب صِّ
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ََسنِّ َعلِّ  ثَ َنا أَبُو اْلح َراَن، قَاَل: َحده ِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح يُّ بحُن ُُمَمهٍد َأخح
ثَ نَ  ثَ َنا ََيحََي بحُن ُبَكْيحٍ، قَاَل: َحدهَثِنِّ اللهيحُث، َعنح َخالِّدِّ الحمِّصحرِّيُّ، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده ا َروحُح بحُن الحَفَرجِّ

عحُت أََنَس بح  َن َمالٍِّك، بحنِّ يَزِّيَد، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ َأبِّ هََِّلٍل، َعنح رَبِّيَعَة بحنِّ َأبِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ، أَنهُه قَاَل: ْسِّ
ُف َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاَل: َوُهَو يَ  لطهوِّيلِّ َواَل »صِّ مِّ لَيحَس ِبِّ َكاَن رَب حَعًة مَِّن الحَقوح

ل ، ، رَجح لسهبحطِّ َعحٍد َقَطٍط، َواَل ِبِّ َب حَيَض َواَل آَدَم، لَيحَس ْبِّ ، َأمحَهَق، لَيحَس ِبِّ ْيِّ، َأزحَهَر اللهوحنِّ لحَقصِّ نَ َزَل  ِبِّ
نِّنَي، ُثُه  َعَليحهِّ  َر سِّ لحَمدِّيَنةِّ َعشح َزُل َعَليحهِّ، َوِبِّ نِّنَي يُ ن ح َر سِّ َكهَة َعشح َ َوُهَو ابحُن َأرحبَعِّنَي َسَنًة، فَ َلبَِّث ِبِّ تُ ُوِف ِّ



ُروَن َشعحَرًة بَ يحَضاءَ  هِّ َوْلِّحَيتِّهِّ عِّشح ت ِّنَي َسَنًة، َولَيحَس ِفِّ رَأحسِّ : [، قَاَل رَبِّيَعةُ 202]ص:« َوُهَو ابحُن سِّ
، َفَسأَلحُت، َفقِّيَل: اْححَره مَِّن الط ِّيبِّ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ   ِفِّ فَ َرأَيحُت َشعحًرا مِّنح َشعحرِّهِّ، فَإَِّذا ُهَو َقدِّ اْححَره

ي ِّ َعنح ََيحََي بحنِّ ُبَكْيحٍ   الصهحِّ
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ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن نُ َعيحٍم، َأخح ُل، قَاَل: َحده َْححَشاٍذ الحَعدح
ث َ  َسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهٍد الحُمقحرُِّئ، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو اْلَح َبُة بحُن َسعِّيٍد، ح َوَأخح ثَ َنا قُ تَ ي ح ََسُن قَاَل: َحده َنا اْلح

َحاَق، قَاَل: َحدهثَ َنا يُوسُ  ثَ َنا ]ص:بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح ي، َحده ، 203ُف بحُن يَ عحُقوَب الحَقاضِّ [ أَبُو الرهبِّيعِّ
َع أََنَس بحَن َمالٍِّك يَ ُقوُل:  ثَ َنا رَبِّيَعُة، أَنهُه ْسِّ َاعِّيُل بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ثَ َنا إِّْسح َكاَن َرُسوُل »قَااَل: َحده

َل الشهعحرِّ  ، َواَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، رَجِّ َدمِّ ْلح ، َأزحَهَر، لَيحَس ِبِّ َعحدِّ الحَقَططِّ ، َواَل اْلح لسهبحطِّ ، لَيحَس ِبِّ
ْيِّ َواَل الطهوِّيلِّ الحَبائِّنِّف بُعَِّث َعَلى رَأحسِّ  لحَقصِّ ، لَيحَس ِبِّ مِّ ، َكاَن رَب حَعًة مَِّن الحَقوح َمحَهقِّ َب حَيضِّ اْلح َأرحبَعِّنَيف اْلح

ًرا وَ  لحَمدِّيَنةِّ َعشح ُروَن َأقَاَم ِبِّ هِّ َواَل ِفِّ ْلِّحَيتِّهِّ عِّشح ت ِّنَي َسَنًة، لَيحَس ِفِّ رَأحسِّ َ َعَلى رَأحسِّ سِّ ًراف َوتُ ُوِف ِّ َكهَة َعشح ِبِّ
ٍه آَخَر َعنح « َشعحَرًة بَ يحَضاءَ  َرَجاُه مِّنح َوجح َبَة بحنِّ َسعِّيٍد َوَغْيحِّهِّ َوَأخح ، َعنح قُ تَ ي ح ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَواُه ُمسح
، َعنح أََنٍس، فَ َقاَل:  رَبِّيَعَة بحنِّ   «َكاَن َأزحَهَر اللهوحنِّ »َأبِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّف َوَرَواُه ََثبِّت 
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َاعِّيُل الصهفهاُر،  ثَ َنا إِّْسح َراَن، قَاَل: َحده َسنِّ بحُن بِّشح َْبًََن أَبُو اْلَح ثَ َنا َوَرَواُه ُْحَيحد  الطهوِّيُلف َكَما َأخح قَاَل: َحده
ْبََ  َأْححَدُ  ف َوَأخح طِّيُّ ثَ َنا َخالِّد  الحَواسِّ َدهاُد، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َسعِّيٍد اْلح ًَن بحُن َمنحُصوٍر الرهَمادِّيُّ، قَاَل: َحده

َياَن،  ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح قَاَل: أَبُو اْلح
ثَ َنا َخالُِّد بحُن َعبحدِّ هللاِّ، َعنح ُْحَيحٍد الطهوِّ  ٍن، َوَسعِّيُد بحُن َمنحُصوٍر، قَااَل: َحده ُرو بحُن َعوح ، َعنح َحدهَثِنِّ َعمح يلِّ

 «َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأْسحََر اللهوحنِّ »أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، قَاَل: 
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ثَ َنا ََيحََي بحُن َجعحَفٍر، َوأَ  َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر الرهزهاُز، َحده َراَن، قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َْبًََن خح قَاَل: َأخح
َدِّيَث ِفِّ  عحُت أََنَس بحَن َمالٍِّك، يَ ُقوُل: َفذََكَر اْلح َْبًََن ُْحَيحد ، قَاَل: ْسِّ ٍم، َأخح َفةِّ النهبِّ ِّ َعلِّيُّ بحُن َعاصِّ  صِّ

َرةِّ »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل:   «وََكاَن أَب حَيَض، بَ َياُضُه إََِّل السُّمح
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ثَ َنا أَبُو َجعحَفٍر ال َسنِّ الحَغَضائِّرِّيُّ، بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َحده ُ بحُن اْلَح َُسنيح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح اَل: رهزهاُز، قَ َوَأخح
ُرَ  َْبًََن اْلح ثَ َنا يَزِّيُد بحُن َهارُوَن، قَاَل: َأخح ، قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ الحَملِّكِّ الدهقِّيقِّيُّ يحرِّيُّ، قَاَل:  َحده

: َما بَقَِّي َأَحد  رََأى َرُسو  ، فَ َقاَل أَبُو الطَُّفيحلِّ لحبَ يحتِّ َل هللاِّ َصلهى هللُا ُكنحُت َأًَن َوأَبُو الطَُّفيحلِّ َنُطوُ  ِبِّ
َفُتُه؟ قَاَل:  َكاَن أَب حَيَض »َعَليحهِّ َوَسلهَم َغْيحِّيف قَاَل: قُ لحُت: َورَأَي حَتُه؟ قَاَل: نَ َعمحف قُ لحُت: َكيحَف َكاَنتح صِّ

 «َملِّيًحا ُمَقصهًدا
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ  ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن، َوَأخح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح  بحُن َجعحَفرِّ، قَاَل: َحده
َُريح  ثَ َنا َخالُِّد بحُن َعبحدِّ هللاِّ، َعنِّ اْلح ٍن، َوَسعِّيُد بحُن َمنحُصوٍر، قَااَل: َحده ُرو بحُن َعوح ، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعمح رِّي ِّ

ه َصلهى هللاُ  ، قَاَل: رَأَيحُت النهبِّ ه َصلهى هللُا َعنح َأبِّ الطَُّفيحلِّ  َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَلَح يَ بحَق َأَحد  رََأى َغْيحِّي النهبِّ
َكاَن »[ َلُه: صِّفح لََنا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل: 205َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاَل: فَ ُقلحَنا ]ص:

هِّ  لِّم  ِفِّ « أَب حَيَض َملِّيَ  الحَوجح ، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ َمنحُصورٍ  َرَواُه ُمسح ي ِّ  الصهحِّ
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َْبًََن أَبُو الحَفضحلِّ ُُمَمهُد بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: حَ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َأخح ده
َعحلَ  ُل بحُن َعبحدِّ اْلح ثَ َنا َواصِّ َاعِّيَل َسَلَمَة، قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُفَضيحٍل، َعنح إِّْسح ََسدِّيُّ، قَاَل: َحده ى اْلح
َفَة، قَاَل:  رَأَيحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم أَب حَيَض َقدح َشاَب، »بحنِّ َأبِّ َخالٍِّد، َعنح َأبِّ ُجَحي ح

بُِّههُ  َسُن بحُن َعلِّيٍ  ُيشح َعحَلى َوَرَواُه َرَواُه مُ « وََكاَن اْلَح لِّ بحنِّ َعبحدِّ اْلح ، َعنح َواصِّ ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ سح
، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ُفَضيحلٍ  رِّو بحنِّ َعلِّيٍ   الحُبَخارِّيُّ، َعنح َعمح
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َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر،  َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن، قَاَل: َأخح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َعبحدِّ َأخح قَاَل: َحده
ثَ َنا َْحهاد ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعقِّيٍل، َعنح ُُمَمهدِّ  ثَ َنا َحجهاج ، قَاَل: َحده بحنِّ َعلِّيٍ  هللاِّ، قَاَل: َحده

ََنفِّيهةِّ َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل:   «ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأزحَهَر اللهوحنِّ َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصله »يَ عحِنِّ ابحَن اْلح
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر ا َُه هللاُ، قَاَل: َأخح ََسنِّ بحنِّ ُفوَرٍك َرْحِّ ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلح ثَ َنا أَبُو َبكح ُّ، َحده بَ َهاّنِّ َصح ْلح
ثَ نَ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب، قَاَل: َحده ُعودِّيُّ، َعنح قَاَل: َحده ثَ َنا الحَمسح يُّ، قَاَل: َحده ا أَبُو َداُوَد الطهَيالِّسِّ

َي هللُا َعنحُه قَ  اَل: ُعثحَماَن بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُهرحُمَز، َعنح ًَنفِّعِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب، َرضِّ
ُهُه ُْححَرةً  َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ » َرًِب َوجح  «ُمشح
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ثَ َنا  وِّيُّ، قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر النهحح ، قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح يَ عحُقوُب بحُن َوَأخح
ثَ َنا َشرِّ  ، قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ ِّ َصح ثَ َنا ابحُن اْلح َياَن، قَاَل: َحده ، َعنح َعبحدِّ الحَملِّكِّ بحنِّ ُعَمْيحٍ، َعنح ًَنفِّعِّ بحنِّ ُسفح يك 

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل:  َرةِّ »ُجَبْيحٍ، قَاَل: َوَصَف لََنا َعلِّيٌّ النهبِّ ُمح َرَب اْلح « َكاَن أَب حَيَض ُمشح
َرى َعنح َعلِّيٍ  َويُ َقا نحُه ُْححَرًة، َوَما ََتحَت الث َِّيابِّ فَ ُهَو َوُروَِّي َذلَِّك َهَكَذا مِّنح َأوحُجٍه ُأخح َرَب مِّ ُل: إِّنه الحُمشح

َزحَهرُ  َب حَيُض اْلح  اْلح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن ]ص: ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا 207َأخح [ يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده
َحاَق، قَاَل: َفَحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن َأْححَُد بحُن َعبحدِّ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده اْلح

ُسَ  َْبًََن أَبُو اْلح لٍِّم َعنح َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َمالِّكِّ بحنِّ ُجعحُشٍم، َعنح َعم ِّهِّ، ُسَراَقَة بحنِّ ُجعحُشٍم َوَأخح ِّ بحُن ُمسح نيح
َسُن بحنُ الحَفضحلِّ  ثَ َنا اْلَح َياَن، قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده  ، قَاَل: َأخح

َهاٍب، َعنح َعبحدِّ ال َحاَق، َعنِّ ابحنِّ شِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّسح ثَ َنا ابحُن إِّدحرِّيَس، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده نِّ رهْححَ الرهبِّيعِّ
أَتَ يحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ »بحنِّ َمالِّكِّ بحنِّ ُجعحُشٍم، َعنح أَبِّيهِّ، َأنه ُسَراَقَة بحَن ُجعحُشٍم قَاَل: 

َا ُْجهارَة   نحُه َوُهَو َعَلى ًَنقَتِّهِّ أَنحُظُر إََِّل َساقِّهِّ َكَأَنه ُت مِّ َوهللاِّ َلَكَأّن ِّ »َس: َوِفِّ رَِّوايَةِّ يُونُ « َوَسلهَم، فَ َلمها َدنَ وح
َا ُْجهارَة    «أَنحُظُر إََِّل َساقِّهِّ ِفِّ َغرحزِّهِّ َكَأَنه
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ثَ َنا يَ عحقُ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح ِّ بحنِّ الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن اْلح وُب بحُن َأخح
ثَ َنا َياَن، قَاَل: َحده َاعِّيُل بحُن ُأَميهَة، َعنح  ُسفح َْبًََن إِّْسح َياُن، قَاَل: َأخح ثَ َنا ُسفح َُميحدِّيُّ، قَاَل: َحده ٍر اْلح أَبُو َبكح

يٍد، َعنح ُُمَر ٍِّش الحَكعحبِّ ِّ  ٍم، َعنح َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َخالِّدِّ بحنِّ َأسِّ مِّ بحنِّ َأبِّ ُمَزاحِّ ، قَاَل: ُمَزاحِّ
رِّهِّ َكأَنهُه َسبِّيَكُة فِّضه  اعحَتَمرَ   ةٍ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، مَِّن اْلحِّعحَرانَةِّ لَيحًَل، فَ َنَظرحُت إََِّل َظهح
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ثَ َنا يَ عح  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن، َأخح ُقوُب بحُن ُسفح
، قَاَل: َحدهَثِنِّ عَ  َارِّثِّ ُرو بحُن اْلح َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ الحَعََلءِّ، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعمح ثَ َنا إِّسح بحُد هللاِّ قَاَل: َحده

لٍِّم، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ  َْبَّنِّ ُُمَمهُد بحُن ُمسح ، قَاَل: َأخح ، َعنِّ الزُّبَ يحدِّي ِّ َع َأَِب ُهَري حَرَة،  بحُن َساَلٍِّ ، أَنهُه ْسِّ الحُمَسي ِّبِّ
ُف َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل:   «َكاَن َشدِّيَد الحبَ َياضِّ »َيصِّ
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ُمودِّيُّ، قَالَ  َسنِّ الحَمحح َْبًََن أَبُو اْلَح َْبَّنِّ أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ السَُّلمِّيُّ، قَاَل: َأخح ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ َأخح : َحده
ٍر، قَالَ  ، قَاَل: َحدهثَ َنا يَ عحَمُر بحُن بِّشح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن الحُمَثَّنه ، قَاَل: َحده َُ َافِّ ثَ َنا ابحُن ُُمَمهُد بحُن َعلِّيٍ  اْلح : َحده

َْبَّنِّ ]ص: ، قَاَل: َأخح دِّيُن بحُن َسعحٍد، قَاَل: َأخحْبََ 209الحُمَباَركِّ ، َعنح َأبِّ [ رِّشح َارِّثِّ ُرو بحُن اْلح ّنِّ َعمح
َع َأَِب ُهَري حَرَة، قَاَل:  ََل َأبِّ ُهَري حَرَة، أَنهُه ْسِّ َسَن مَِّن النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ »يُوُنَس، َموح ًئا َأحح َما رَأَيحُت َشي ح

هِّهِّ، َوَما رَأَيحُت َأَحدً  َس ََتحرِّي ِفِّ َوجح َرحَض ُتطحَوى َلُه، َوَسلهَم، َكَأنه الشهمح نحُه، َكَأنه اْلح يِّهِّ مِّ رََع ِفِّ َمشح ا َأسح
ََتِّثٍ  َتهُِّد، َوإِّنهُه َغْيحُ ُمكح  «إًِّنه لََنجح
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َفارِّهِّ َوَفمِّهِّ  ِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَأشح َفةِّ َعنيح  َِبُب صِّ
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ا ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، َأخح ٍرو، قَااَل: َحده ، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َُ َافِّ ْلح
َاكِّ  ثَ َنا ُشعحَبُة، َعنح ْسِّ ُب بحُن َجرِّيٍر، قَاَل: َحده ثَ َنا َوهح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َمرحُزوٍق، قَاَل: َحده  بحنِّ قَاَل: َحده

َكَل »ابِّرِّ بحنِّ َْسَُرَة، قَاَل: َحرحٍب، َعنح جَ  ، َأشح َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َضلِّيَع الحَفمِّ
 ِّ ُهوَس الحَعقَِّبنيح ِّ َمن ح َننيح ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ ُغنحَدٍر، َعنح ُشعحَبةَ 211]ص:« الحَعي ح لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَجُه ُمسح  [ َأخح
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ثَ َنا أَبُو َرحَو، قَالَ  َوَحده مِّ السهيهارِّيُّ ِبِّ ُم بحُن الحَقاسِّ ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ قَاسِّ ، إِّمحََلًء، قَاَل: َحده َُ َافِّ : َعبحدِّ هللاِّ اْلح
َاكِّ بحنِّ َحرحبٍ  ، َعنح ُشعحَبَة، َعنح ْسِّ َْبّنِّ َأبِّ ثَ َنا َعبحَداُن، قَاَل: َأخح هِّ، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو الحُمَوج ِّ َعنح ، َحده
 ، ِّ، َضلِّيَع الحَفمِّ َننيح َكَل الحَعي ح قُ لحُت: َما َجابِّرِّ بحنِّ َْسَُرَة، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم " َأشح
َاٍك، وََكَذلَِّك قَاَلُه مُ  َهةِّ ْسِّ ُْي مِّنح جِّ ِّ؟ قَاَل: ِبد أم جشم " قُ لحُت: َوَهَذا الت هفحسِّ َننيح َكُل الحَعي ح َعاُذ بحُن َأشح

 ِّ َننيح َهُل الحَعي ح ِّ، َوقَاَل أَبُو َداُوَد , َعنح ُشعحَبَة: َأشح َننيح َكُل الحَعي ح  ُمَعاٍذ، َعنح ُشعحَبَة: َأشح
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ثَ نَ  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ََسنِّ بحنِّ ُفوَرٍك، قَاَل: َحده ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلح ثَ َنا أَبُو َبكح ا يُوُنُس بحُن َحده
عحُت َجابَِّر بحنَ  ، قَاَل: ْسِّ َاك  َْبّنِّ ْسِّ ثَ َنا ُشعحَبُة، قَاَل: َأخح ثَ َنا أَبُو َداُوَد، قَاَل: َحده  َحبِّيٍب، قَاَل: َحده

ُهوَس الحَعقِّ »َْسَُرَة، يَ ُقوُل:  ، َمن ح ِّ َننيح َهَل الحَعي ح ، َضلِّيَع الحَفمِّ َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأشح « بِّ
َلةِّ، 212]ص: َلُة َغْيحُ الشُّكح ِّ، َوالشُّهح َرةِّ َتُكوُن ِفِّ بَ َياضِّ الحَعنيح ُمح َئةِّ اْلح َلُة َكَهي ح [ قَاَل أَبُو ُعبَ يحٍد: الشُّكح

 ِّ  َوهَِّي ُْححَرة  ِفِّ َسَوادِّ الحَعنيح
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ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن  َأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده قَاَل: َأخح
َاٍك، َعنح  ثَ َنا َعبهاد ، َعنح َحجهاٍج، َعنح ْسِّ َبَة، قَاَل: َحده رِّ بحُن َأبِّ َشي ح ثَ َنا أَبُو َبكح َياَن، قَاَل: َحده َجابِّرِّ ُسفح

ِّ، بحنِّ َْسَُرَة، َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ  َننيح َحُل الحَعي ح  َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاَل: " ُكنحُت إَِّذا َنَظرحَت إِّلَيحهِّ قُ لحَت: َأكح



َحَل، وََكاَن ِفِّ َساَقيح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ُْحُوَشة ، وََكاَن اَل َيضحَحُك إِّاله  كح  َولَيحَس ِبَِّ
 تَ َبسًُّما "
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َْبًنَ  ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َعبحدِّ َأخح َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد، قَاَل: َحده هللاِّ،   َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن، قَاَل: َأخح
ثَ َنا َْحهاد ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعقِّيٍل، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ  ثَ َنا َحجهاج ، قَاَل: َحده ، َعنح  قَاَل: َحده َعلِّيٍ 

ِّ »أَبِّيهِّ، قَاَل:  َرَب الحَعنيح َفارِّ، ُمشح َشح َدَب اْلح ِّ َأهح َننيح َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعظِّيَم الحَعي ح
َرةٍ  ُمح  «ِبِّ
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن جَ  ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن، َوَأخح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح عحَفٍر، قَاَل: َحده
ثَ َنا َخالُِّد بحُن َعبحدِّ هللاِّ، َعنح ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ  ثَ َنا َسعِّيُد بحُن َمنحُصوٍر، قَاَل: َحده  ُعَمَر بحنِّ قَاَل: َحده

: ان حَعتح لََنا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َجد ِّهِّ، قَاَل: قِّ  يَل لَِّعلِّيٍ 
َرًِب بَ َياُضُه ]ص: َدَب 213َوَسلهَم، فَ َقاَل: " َكاَن أَب حَيَض ُمشح ََدَقةِّ، َأهح َوَد اْلح [ ُْححَرًة، قَاَل: وََكاَن َأسح

َفارِّ " َشح  اْلح
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ِّ بحُن الحَفضحلِّ  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َأخح َياَن،، َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر،، َحده ، قَاَل: َأخح
ثَ َنا ُعَمُر بحنُ  ثَ َنا عِّيَسى بحُن يُوُنَس، قَاَل: َحده َلَمَة، َوَسعِّيُد بحُن َمنحُصوٍر، قَااَل: َحده َعبحدِّ  َعبحُد هللاِّ بحُن َمسح

َرَة، ََل ُعفح َي هللُا َعنحُه إَِّذا نَ َعَت  هللاِّ، َموح َعنح إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُُمَمهٍد، مِّنح َوَلدِّ َعلِّيٍ  قَاَل: َكاَن َعلِّيٌّ، َرضِّ
ِّ، »َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاَل:  َننيح ، َأدحَعُج الحَعي ح َرب  وِّير  أَب حَيُض ُمشح هِّ َتدح َكاَن ِفِّ الحَوجح

فَ  َشح َدُب اْلح  «ارِّ َأهح

(1/213) 

 



ُم بحنُ  ثَ َنا َعاصِّ ثَ َنا يَ عحُقوُب، قَاَل: َحده َْبًََن َعبحُد هللاِّ، قَاَل: َحده ِّ، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َعلِّي ِّ بحنِّ  َوَأخح
َءمَ  ََل الت هوح ثَ َنا َصالِّ  ، َموح ثَ َنا ابحُن َأبِّ ذِّئحٍب، قَاَل: َحده ٍم، َوآَدُم، قَااَل: َحده ةِّ، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة " أَنهُه  َعاصِّ
" ِّ َننيح َفارِّ الحَعي ح َدَب َأشح ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاَل: َكاَن َأهح َعُت النهبِّ  َكاَن يَ ن ح

(1/213) 

 

بَ يحهِّ َوأَنحفِّهِّ َوَفمِّهِّ وَ  َفةِّ َجبِّنيِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَحاجِّ َنانِّهِّ َِبُب صِّ  َأسح

(1/214) 

 

َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ ُدرُ  ِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح ِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح تَ َويحهِّ، قَاَل: َأخح سح
َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَالَ  ثَ َنا إِّسح َياَن، قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح ، قَاَل: َحده َارِّثِّ ُرو بحُن اْلح : َحدهَثِنِّ َعمح

لٍِّم، َعنح َسعِّي رِّيُّ ُُمَمهُد بحُن ُمسح ، قَاَل: َحدهَثِنِّ الزُّهح ، َعنِّ الزُّبَ يحدِّي ِّ دِّ بحنِّ َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َساَلٍِّ
ُف َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ  َع َأَِب ُهَري حَرَة َيصِّ ، أَنهُه ْسِّ َبِّنيِّ »َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل:  الحُمَسي ِّبِّ َكاَن ُمَفاَض اْلح

َفارِّ  َشح َدَب اْلح  «َأهح
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ثَ َنا أَبُو َغسها ثَ َنا يَ عحُقوُب، قَاَل: َحده َْبًََن َعبحُد هللاِّ، قَاَل: َحده ِّ، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َن، قَاَل: َوَأخح
ثَ َنا ُْجَيحُع بحُن ُعَمرَ  َبِّ َهاَلَة  َحده َكهَة، َعنِّ ابحٍن ْلِّ ، قَاَل: َحدهَثِنِّ رَُجل ، ِبِّ لِّيُّ بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ الحعِّجح

، َعنح َخالِّهِّ، قَاَل:  َسنِّ بحنِّ َعلِّيٍ  ، َعنِّ اْلَح َع »التهمِّيمِّي ِّ َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َواسِّ
َبِّنيِّ، َأزَجه اْلحَ  ، َسَوابَِّغ ]ص:اْلح بِّ نَ ُهَما عِّرحق  يُدِّرُُّه الحَغَضُب، َأقحََّن 215َواجِّ [ ِفِّ َغْيحِّ قَ َرٍن، بَ ي ح

َنبُ  ، َأشح َدهيحنِّ، َضلِّيُع الحَفمِّ ُل الح ، َلُه نُور  يَ عحُلوُه، ََيحَسُبُه َمنح َلَح يَ َتأَمهلحُه َأَشمه، َسهح ، ُمَفلهُج الحعِّرحنِّنيِّ
َنانِّ  َسح  «اْلح

(1/214) 

 



ثَ َنا يَ عحُقوُب بحنُ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن،  َأخح ُسفح
رِّيُّ، قَ  ثَ َنا َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن َأبِّ ََثبٍِّت الزُّهح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ، قَاَل: َحده ثَ َنا قَاَل: َحده اَل: َحده

َبَة، َعنح ُكَريحٍب، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، قَاَل:  َبَة، َعنح َعم ِّهِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح َكاَن »إِّْسح
ِّ، وََكاَن إَِّذا َتَكلهَم رُئَِّي َكا َلَج الثهنِّي هَتنيح َ ثَ َناََّيهُ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َأف ح  «لنُّورِّ َبنيح

(1/215) 

 

َفةِّ ْلِّحَيتِّهِّ   َِبُب رَأحسِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َوصِّ

(1/216) 

 

َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بح  َُه هللُا قَاَل: َأخح ََسنِّ بحنِّ ُفوَرٍك َرْحِّ ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلح ثَ َنا أَبُو َبكح ْححََد نِّ أَ َحده
ُعودِّيُّ، ثَ َنا الحَمسح ثَ َنا أَبُو َداُوَد، قَاَل: َحده ثَ َنا يوُنُس بحُن َحبِّيٍب، قَاَل: َحده ُّ، قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح َعنح  اْلح

ُسوُل هللاِّ ُعثحَماَن بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُهرحُمَز، َعنح ًَنفِّعِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب، قَاَل: َكاَن رَ 
َيةِّ »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َم الرهأحسِّ َوالل ِّحح  «َضخح
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تَ َويحهِّ، قَالَ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ ُدُرسح ِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن اْلح ثَ َنا َوَأخح : َحده
َياَن، قَ  ، َعنح َعبحدِّ الحَملِّكِّ بحنِّ ُعَمْيحٍ، يَ عحُقوُب بحُن ُسفح ثَ َنا َشرِّيك  ، قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ ِّ َصح ثَ َنا ابحُن اْلح اَل: َحده

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل:  َاَمةِّ »َعنح ًَنفِّعِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، قَاَل: َوَصَف لََنا َعلِّيٌّ النهبِّ َم اْلح َكاَن َضخح
يَ   «ةِّ َعظِّيَم الل ِّحح

(1/216) 

 

ثَ َنا يَ عحُقوُب بحنُ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن،  َأخح ُسفح
ُّ، قَاَل: َحده  ُدهاّنِّ ثَ َنا نُوُح بحُن قَ يحٍس اْلح ثَ َنا َسعِّيُد بحُن َمنحُصوٍر، قَاَل: َحده ثَ َنا َخالُِّد بحُن َخالٍِّد قَاَل: َحده

بِّ ِّ ]ص: ، َعنح يُوُسَف بحنِّ َمازٍِّن الرهاسِّ مِّنِّنَي، 217التهمِّيمِّيُّ : ََّي َأمَِّْي الحُمؤح [، َأنه رَُجًَل، قَاَل لَِّعلِّيٍ 



ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاَل:  َرًِب ُْححَرًة، َضخح »ان حَعتح لََنا النهبِّ َاَمةِّ، َأَغره أَب حَلَج، َكاَن أَب حَيَض ُمشح َم اْلح
َفارِّ  َشح َدَب اْلح  «َأهح

(1/216) 

 

َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححَدَ  ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ، َأخح َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد، قَاَل: َحده  بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح
ثَ َنا َْحه  ثَ َنا َحجهاج ، قَاَل: َحده ، َعنح قَاَل: َحده اد ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعقِّيٍل، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َعلِّيٍ 

َيةِّ »أَبِّيهِّ، قَاَل:   «َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكثه الل ِّحح

(1/217) 

 

َْبًََن َعبح  ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن، َأخح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح ُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده
، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بحنُ  َارِّثِّ ُرو بحُن اْلح َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعمح ثَ َنا إِّسح ،  قَاَل: َحده َساَلٍِّ

َْبَّنِّ الزُّهحرِّيُّ  ، قَاَل: َأخح َع َأَِب ُهَري حَرَة  َعنِّ الزُّبَ يحدِّي ِّ لٍِّم، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ الحُمَسي ِّبِّ أَنهُه ْسِّ ُُمَمهُد بحُن ُمسح
ُف َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَمف فَ َقاَل:  َوَد »َيصِّ َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأسح

َيةِّ، َحَسَن الث هغحرِّ   «الل ِّحح
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ثَ َنا أَبُو عَ أَ  ُمودِّيُّ، قَاَل: َحده ََسنِّ الحَمحح ثَ َنا أَبُو اْلح ، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ السَُّلمِّيُّ بحدِّ هللاِّ خح
ثَ َنا ََيحََي  ، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو ُموَسى ُُمَمهُد بحُن الحُمَثَّنه ، قَاَل: َحده َُ َافِّ  بحُن َكثٍِّْي أَبُو ُُمَمهُد بحُن َعلِّيٍ  اْلح

َضمِّ بحنِّ الضهحهاكِّ ]ص: : َهُهَنا رَُجل  َقدح رََأى 218َغسهاَن، َعنح َجهح ، َفقِّيَل ِلِّ لرَُّخيحخِّ [: نَ َزلحُت ِبِّ
ُتُه، فَ ُقلحُت: رَأَيحَت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَأَتَ ي ح ؟ قَاَل: نَ َعمح النهبِّ

َلة  َوهللاُ  ََلمِّ َسب ح َعى ِفِّ َأوهلِّ اْلحِّسح َيُة ُتدح   َأعحَلمُ رَأَي حُتُه رَُجًَل َمرحبُوًعا، َحَسَن السهبَ َلةِّف قَاَل: وََكاَنتِّ الل ِّحح

(1/217) 

 

َفةِّ َشعحرِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ   َِبُب صِّ
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َْبًََن أَبُ  َحاَق، قَاَل: َأخح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّسح َْبّنِّ أَبُو ُُمَمهٍد زََِّّيد ، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ و َعبحدِّ هللاِّ اْلح
َاعِّيُل بحُن َجعحَفٍر، َعنح رَبِّيَعَة بحنِّ َأبِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ، أَ  ثَ َنا إِّْسح ٍر، قَاَل: َحده َع نهُه ْسِّ َحدهَثِنِّ َعلِّيُّ بحُن ُحجح

لسهبحطِّ َواَل »أََنَس بحَن َمالٍِّك، يَ ُقوُل:  َل الشهعحرِّ، لَيحَس ِبِّ َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، رَجِّ
َعحدِّ الحَقَططِّ  ْلح َرَجاُه مِّنح َحدِّيثِّ َمالٍِّك َوَغْيحِّ « ِبِّ ٍر، َوَأخح ي ِّ َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ ُحجح لِّم  ِفِّ الصهحِّ هِّ، َرَواُه ُمسح

 َعنح رَبِّيَعةَ 
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ثَ َنا ي َ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح عحُقوُب بحُن َأخح
ثَ َنا َجرِّيُر بحُن  لُِّم بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: َحده ثَ َنا ُمسح َياَن، قَاَل: َحده ثَ َنا قَ َتاَدُة، قَاَل: ُسفح َحازٍِّم، قَاَل: َحده

َ الشهعحَريحنِّ، اَل »ُسئَِّل أََنُس بحُن َمالٍِّك َعنح َشعحرِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل:  َكاَن َشعحُرُه َبنيح
َ ُأُذنَ يحهِّ َوَعاتِّقِّهِّ  لِّمِّ بحنِّ [ َرَواُه الحُبَخا220]ص:« َسبحط ، َواَل َجعحد ، َبنيح ي ِّ َعنح ُمسح رِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

رِّو بحنِّ َعلِّيٍ  َعنح َوهحبِّ بحنِّ َجرِّيٍر َعنح أَبِّيهِّ   إِّب حَراهِّيَم َوَعنح َعمح
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ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن أَيُّ  ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن َْححَشاٍذ، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ، َوتِّيُم بحُن وبَ َوَأخح
ثَ َنا َجرِّيُر بحُن َحازٍِّم، قَ  َباُن بحُن فَ رُّوَخ، قَاَل: َحده ثَ َنا َشي ح َياَن، قَاُلوا: َحده َسُن بحُن ُسفح اَل: ُُمَمهٍد، َواْلَح

ََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك: َكيحَف َكاَن َشعحُر َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا عَ  ثَ َنا قَ َتاَدُة، قَاَل: قُ لحُت ْلِّ َليحهِّ َوَسلهَم، قَاَل: َحده
َ ُأُذنَ يحهِّ َوَعاتِّقِّهِّ » ، َبنيح لسهبحطِّ َعحدِّ َواَل ِبِّ ْلح ًَل، لَيحَس ِبِّ ي ِّ َعنح « َكاَن َشعحًرا رَجِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَواُه ُمسح

َباَن بحنِّ فَ رُّوخَ   َشي ح
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ِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ الحَفضح  َُسنيح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن اْلح ثَ َنا يَ عحُقوُب َأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح لِّ
ْبََ  ثَ َنا قَ َتاَدُة، ح َوَأخح ثَ َنا َُههام ، قَاَل: َحده ٍم، قَاَل: َحده ُرو بحُن َعاصِّ ثَ َنا َعمح َياَن، قَاَل: َحده ًَن أَبُو بحُن ُسفح



َْبَّنِّ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ ُّ ]ص:َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن 221 َعبحُد هللاِّ بحُن ُُمَمهٍد الحَكعحبِّ [، قَاَل: َحده
ثَ َنا َُههام ، َعنح قَ َتاَدَة، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، قَاَل:  َاعِّيَل، َحده ثَ َنا ُموَسى بحُن إِّْسح َكاَن »أَيُّوَب، قَاَل: َحده

ي ِّ َعنح ُموَسى بحنِّ « هِّ َوَسلهَم َيضحرُِّب َمنحكِّبَ يحهِّ َشعحُر َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
َرَجاُه مِّنح َحدِّيثِّ َحبهاَن َعنح َُههامٍ  َاعِّيَل َوَأخح  إِّْسح
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رِّ بحُن َداَسَة، قَ  ثَ َنا أَبُو َبكح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  الرُّوذحَِبرِّيُّ، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َداُوَد، قَاَل: َحدهثَ َنا َوَأخح اَل: َحده
، َعنح ََثبٍِّت، َعنح أََنٍس، قَاَل: " َْبًََن َمعحَمر  ، قَاَل: َأخح ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ َكاَن   َُمحَلُد بحُن َخالٍِّد، قَاَل: َحده

َمةِّ ُأُذنَ يح   هِّ َشعحُر َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل َشحح
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َْبًََن أَبُو « َكاَن َشعحُر َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، إََِّل أَنحَصا ِّ ُأُذنَ يحهِّ »َوقَاَل ُْحَيحد ، َعنح أََنٍس:  َأخح
ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َنصحٍر، قَ  يُّ، قَاَل: َحده َْبَّنِّ الحَكَرابِّيسِّ ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ ثَ َنا ََيحََي بحُن ََيحََي، َعبحدِّ هللاِّ اْلح اَل: َحده

َاعِّيُل ابحُن ُعَليهَة ]ص: َْبًََن إِّْسح لِّم  َعنح ََيحََي بحنِّ ََيحََي 222قَاَل: َأخح  [، َعنح ُْحَيحٍد، َفذََكَرُهف َرَواُه ُمسح
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بح  ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن، َأخح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح ُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده
رِّو بحُن السه  َْبًََن أَبُو َعمح َراَن، قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا أَبُو ُعَمَر، ح َوَأخح ، قَاَل: َحده مهاكِّ

ثَ َنا َعفها َحاَق، قَاَل: َحده َبُل بحُن إِّسح ثَ َنا َحن ح َحاَق، قَاَل: قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو إِّسح َْبًََن ُشعحَبُة، قَاَل: َأخح ُن، َأخح
عحُت الحَْبَاَء بحَن َعازٍِّب، قَاَل:  َ »ْسِّ َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َمرحبُوًعا، بَعِّيَد َما َبنيح

َمَة ُأُذنَ يحهِّ، َعَليح  ُلُغ َشعحُرُه َشحح ، يَ ب ح ِّ َسَن مِّنحهُ الحَمنحكَِّبنيح ًئا َأحح َرَواُه الحُبَخارِّيُّ « هِّ ُحلهة  َْححَراُء، َما رَأَيحُت َشي ح
لِّم  مِّنح َحدِّيثِّ ُغنحَدٍر، َعنح ُشعحَبةَ  َرَجُه ُمسح ي ِّ َعنح َأبِّ ُعَمَر َحفحصِّ بحنِّ ُعَمَر َوَأخح  ِفِّ الصهحِّ
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، قَ  َُ َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد َأخح ٍر َأْححَُد بحُن َسلحَماَن الحَفقِّيُه، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َبكح اَل: َأخح
َحاَق، قَاَل: ْسِّ  َرائِّيُل، َعنح َأبِّ إِّسح ثَ َنا إِّسح ثَ َنا أَبُو َغسهاَن، قَاَل: َحده عحُت بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ عِّيَسى، قَاَل: َحده

َسَن مِّنح مَ [: »223الحَْبَاَء، قَاَل ]ص: ا رَأَيحُت َأَحًدا مِّنح َخلحقِّ هللاِّ تَ َعاََل ِفِّ ُحلهٍة َْححَراَء، يَ عحِنِّ َأحح
عحُتُه « َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، إِّنه ُْجهَتُه َتضحرُِّب َقرِّيًبا مِّنح َمنحكِّبَ يحهِّ  َحاَق: ْسِّ قَاَل أَبُو إِّسح

َدِّيثِّ مِّ  ََذا اْلح ي ِّ َعنح َأبِّ َغسهاَن َُيَد ُِّث بِّ َك َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ َرارًا، َوَما ََتَدهَث بِّهِّ َقطُّ إِّاله َضحِّ
َاعِّيلَ   َمالِّكِّ بحنِّ إِّْسح
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رِّ بحُن َداَسةَ  َْبًََن أَبُو َبكح ُ بحُن ُُمَمهٍد الرُّوذحَِبرِّيُّ، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  اْلح َْبًََن أَبُو َأخح ، قَاَل: َأخح
ثَ َنا وَكِّ  َن حَبارِّيُّ، قَااَل: َحده َلَمَة، َوُُمَمهُد بحُن ُسَليحَماَن اْلح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َمسح يع ، ح َداُوَد، قَاَل: َحده

َْبًََن ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب الشهي ح  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َوَأخح ُّ، قَاَل: َحده َباّنِّ
َحاَق، َعنِّ الحَْبَاءِّ  َياَن، َعنح َأبِّ إِّسح ثَ َنا وَكِّيع ، َعنح ُسفح ثَ َنا أَبُو ُكَريحٍب، قَاَل: َحده ، قَاَل: ُُمَمهٍد، قَاَل: َحده

َسَن ِفِّ ُحلهٍة َْححَراَء مِّنح َرُسولِّ » هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، لَُه َشعحر  َيضحرُِّب َما رَأَيحُت مَِّن ذِّي لِّمهٍة َأحح
ْيِّ  لحَقصِّ لطهوِّيلِّ َواَل ِبِّ ِّ، لَيحَس ِبِّ َ الحَمنحكَِّبنيح لِّم  ِفِّ « َمنحكِّبَ يحهِّ، بَعِّيُد َما َبنيح َُ َحدِّيثِّ َأبِّ ُكَريحٍب َرَواُه ُمسح َلفح

ي ِّ َعنح َأبِّ ُكَريحبٍ   الصهحِّ
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َْبًََن  َياَن، َوَأخح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح أَبُو اْلح
، َعنح َعبحدِّ الحَملِّكِّ بحنِّ ُعَمْيحٍ، َعنح ًَنفِّعِّ بحنِّ  ثَ َنا َشرِّيك  ، قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ ِّ َصح ثَ َنا ابحُن اْلح  ُجَبْيحِّ قَاَل: َحده

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل:  َلهُ »بحنِّ ُمطحعٍِّم، قَاَل: َوَصَف لََنا َعلِّيٌّ النهبِّ  «َكاَن َكثَِّْي َشعحرِّ الرهأحسِّ رَجِّ
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ث َ  رِّ بحُن َداَسَة، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َبكح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  الرُّوذحَِبرِّيُّ، قَاَل: َأخح َنا أَبُو َداُوَد، قَاَل: َحدهثَ َنا َوَأخح
ثَ َنا َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َأبِّ الز ًَِّندِّ، َعنح هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح عَ  ائَِّشَة، ابحُن نُ َفيحٍل، قَاَل: َحده

َرةِّ، َق الحَوف ح : َكاَن َشعحُر النهبِّ ِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ وح ُمهةِّ " قَاَلتح  َوُدوَن اْلح
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ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن، قَاَل: َوَأخح ُسفح
َمِّيدِّ، قَااَل  َلَمَة، َوََيحََي بحُن َعبحدِّ اْلح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َمسح َياُن، َعنِّ ابحنِّ َأبِّ ْنِّيٍ ، َعنح َحده ثَ َنا ُسفح : َحده

َمًة، َوَلُه َأرحَبُع َغَدائِّرَ »َُمَاهٍِّد، قَاَل: قَاَلتح ُأمُّ َهانٍِّئ:  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َمكهَة َقدح تَ عحِنِّ « َقدَِّم النهبِّ
 َضَفائِّرَ 
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َحاَق الحَفقِّيُه، قَاَل: أَن حَبَأًَن َعلِّيُّ بحُن َعبحدِّ أَن حَبَأًَن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلحَ  رِّ بحُن َأبِّ إِّسح َْبّنِّ أَبُو َبكح ، قَاَل: َأخح َُ افِّ
ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َسعحٍد، قَاَل: َحده  ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ يُوُنَس، قَاَل: َحده ثَ َنا ابحُن الحَعزِّيزِّ، قَاَل: َحده

َهابٍ  َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم »، َعنح ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، قَاَل: شِّ
َعارَُهمح، وََكانَ  دُِّلوَن َأشح ُل الحكَِّتابِّ َيسح َمرح فِّيهِّ، وََكاَن َأهح لِّ الحكَِّتابِّ فِّيَما َلَح يُ ؤح  َيِّبُّ ُمَوافَ َقَة َأهح

يَ َتُه , ُثُه فَ َرَق بَ عحدُ الحُمشح  ُرُقوَن رُُءوَسُهمحف َفَسَدَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ًَنصِّ َرَواُه « رُِّكوَن يَ فح
، َوغَ  لِّم  َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َجعحَفٍر الحَورحَكاّنِّ ِّ ي ِّ َعنح َأْححََد بحنِّ يُوُنَس َوَرَواُه ُمسح ْيحِّهِّ، َعنح الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

 إِّب حَراهِّيمَ 
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َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  ال َا، قَاَل: َأخح ُّ بِّ ََسنِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب الطهابَ َراّنِّ َْبًََن الحَفقِّيُه أَبُو اْلح صهوهاُ ، قَاَل: َوَأخح
َبٍل، قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َأْححََد بحنِّ َحن ح ثَ َنا  َحده ثَ َنا َْحهاُد بحُن َخالٍِّد، قَاَل: َحده قَاَل: َحده

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  ، َعنح أََنٍس، َأنه النهبِّ ثَ َنا زََِّّيُد بحُن َسعحٍد، َعنِّ الزُّهحرِّي ِّ ، قَاَل: َحده َسَدَل »َم: َمالِّك 
دَِّل، ُثُه فَ َرَق ب َ  يَ َتُه َما َشاَء هللُا َأنح َيسح  «عحدُ ًَنصِّ

(1/225) 

 

ثَ َنا أَبُو اْلحَ  ثَ َنا أَبُو َحامِّدِّ بحُن بََِّلٍل الحبَ زهاُر، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو الطهاهِّرِّ الحَفقِّيُه، قَاَل: َحده زحَهرِّ، قَاَل: َأخح
َحاقَ  ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح ثَ َنا َأبِّ ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ َسعحٍد، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن َحده



 : َأًَن فَ َرقحُت لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ »َجعحَفرِّ بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح َعائَِّشَة، قَاَلتح
 َ يَ َتُه َبنيح هِّ، َوَأرحَسلحُت ًَنصِّ نَ يحهِّ َوَسلهَم رَأحَسُه، َصَدعحُت فِّرحَقُه َعنح ََّيُفوخِّ َحاَق: َوهللاُ «  َعي ح قَاَل ابحُن إِّسح

ًِب َواَل َشعحًرا»َأعحَلُم، َأَذلَِّك لَِّقوحلِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  يَماُء َكاَن « اَل َتُكفه ثَ وح َأمح هَِّي سِّ
َاف قَاَل: َوَقدح قَاَل ِلِّ ُُمَمهُد بحُن َجعحَفٍر، وََكا يَماءِّ يَ َتَسوهُم بِّ يَماُء مِّنح سِّ لًِّما: َما هَِّي إِّاله سِّ َن َفقِّيًها ُمسح

ِّ النهاسِّ  َا النهَصاَرى مِّنح َبنيح َنحبَِّياءِّ َتَسهَكتح بِّ  اْلح
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َعح  َْبًََن أَبُو َسعِّيدِّ بحُن اْلح ُّ، قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسَف اْلح ثَ َنا َأخح ، قَاَل: َحده َرابِّ ِّ
َنَة، َعنح هَِّشاٍم، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ سِّ  َياُن بحُن ُعيَ ي ح ثَ َنا ُسفح ُّ، قَاَل: َحده َسُن بحُن ُُمَمهٍد الزهعحَفَراّنِّ ْيِّيَن، َعنح اْلَح

َق َلمها رََمى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم اْلحَ »أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، قَاَل:  يَُه ًَنَوَل اْلحَله َرَة َوََنََر َهدح مح
َيحَسَر َفَحَلَقُه، َوَأَمَرُه َأنح ي َ  قهُه اْلح ََن َفَحَلَقُه، فَ َناَوَلُه َأَِب َطلحَحَة، ُثُه ًَنَوَلُه شِّ َميح قهُه اْلح َ النهاسِّ شِّ َم َبنيح « قحسِّ

ي ِّ َعنِّ ابحنِّ َأبِّ ُعَمَر، عَ  لِّم  ِفِّ الصهحِّ َيانَ َرَواُه ُمسح  نح ُسفح
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َضابِّهِّ  رِّ َشيحبِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَما َوَرَد ِفِّ خِّ  َِبُب ذِّكح
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل:  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ث َ َأخح َنا َحده
ثَ َنا أَبُو َصالٍِّ ، قَاَل: َحدهَثِنِّ اللهيحُث، قَاَل: َحدهَثِنِّ َخالُِّد بحُن يَزِّيدَ  َياَن، قَاَل: َحده ، َعنح يَ عحُقوُب بحُن ُسفح

َ »يَ ُقوُل:  َسعِّيدِّ بحنِّ َأبِّ هََِّلٍل، َعنح رَبِّيَعَة بحنِّ َأبِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ، أَنهُه قَاَل: ْسِّعحُت أََنَس بحَن َمالٍِّك، تُ ُوِف ِّ
ُروَن َشعحَرًة بَ يحَضاءَ  هِّ َوْلِّحَيتِّهِّ عِّشح قَاَل رَبِّيَعُة فَ َرأَيحُت « َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َولَيحَس ِفِّ رَأحسِّ

لحُت , َفقِّيَل: مَِّن الط ِّيبِّ َرَواُه َشعحًرا مِّنح َشعحرِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَإَِّذا ُهَو َأْححَُر، َفَسأَ 
َرَجاُه مِّنح َحدِّيثِّ َمالٍِّك، َعنح رَبِّيَعَة، وََكَذلِّ  ي ِّ َعنِّ ابحنِّ بَُكْيحٍ، َعنِّ اللهيحثِّ َوَأخح َك الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

، َعنح أََنسٍ   ُروَِّي َعنِّ الزُّهحرِّي ِّ
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، َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا  َأخح ، قَاَل: َحده َُ َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب اْلح قَاَل: َحده
، َعنح أَيُّوَب، َعنح ُُمَمهدِّ  ثَ َنا ُوَهيحب  ثَ َنا ُمَعلهى بحُن َأَسٍد، قَاَل: َحده ََة، قَاَل: َحده بحنِّ  السهرِّيُّ بحُن ُخَزميح

ْيِّيَن، قَاَل ]ص: أََنَس بحَن َمالٍِّك: َأَخَضَب َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم؟  [: َسأَلحتُ 230سِّ
ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ « إِّنهُه َلَح يَ َر مَِّن الشهيحبِّ إِّاله َقلِّيًَل »فَ َقاَل:  ، َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َوَأخح

ثَ َنا َعلِّيُّ  ُّ، قَاَل: َحده َباّنِّ ثَ َنا ُمَعلهى بحُن َأَسٍد، َفذََكَرُه ِبِِّّثحلِّهِّف َرَواُه  الشهي ح ُّ، قَاَل: َحده َسنِّ اْلحََِّلِلِّ بحُن اْلَح
لِّم  َعنح َحجهاٍج الشهاعِّرِّ، َعنح ُمَعلهى بحنِّ َأَسدٍ  ، َعنح ُمَعلهى بحنِّ َأَسٍد َوَرَواُه ُمسح ي ِّ  الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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َْبًََن أَبُو ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن  َأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح اْلح
ثَ َنا َْحهاد  ُهَو ابحُن زَيحٍد َعنح ََثبٍِّت، قَاَل: َسأَلح  ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن َحرحٍب، قَاَل: َحده َياَن، قَاَل: َحده ُت ُسفح

إِّنهُه َلَح يَ َر مَِّن الشهيحبِّ َما »بحَن َمالٍِّك: َهلح َخَضَب َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم؟ فَ َقاَل:  أََنسَ 
ْلحِّنهاءِّ  ٍر ِبِّ ئحُت َأنح َأُعده شََطَاٍت ُكنه ِفِّ ْلِّحَيتِّهِّ، َوَلكِّنح َخَضَب أَبُو َبكح [ 231]ص:« َُيَضهَب، َوَلوح شِّ

ي ِّ َعنح ُسَليحَماَن بحنِّ َحرحبٍ َرَواُه الحبُ   َخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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َحاَق، َسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َْبًََن اْلَح َسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهٍد الحُمقحرُِّئ، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلَح ثَ َنا  َوَأخح قَاَل: َحده
ثَ َنا أَبُو ا ، قَاَل: يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ثَ َنا ََثبِّت  ثَ َنا َْحهاُد بحُن زَيحٍد، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده لرهبِّيعِّ

ئحُت َأنح َأُعده شََطَاٍت ُكنه ِفِّ  َضابِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل: " َلوح شِّ  ُسئَِّل أََنس  َعنح خِّ
، هِّ فَ َعلحُتف قَاَل: َوَلَح َُيحَتضِّبح ْلحِّنهاءِّ  رَأحسِّ َتَضَب ُعَمُر ِبِّ ، َواخح ْلحِّنهاءِّ َوالحَكَتمِّ ٍر ِبِّ َتَضَب أَبُو َبكح َوَقدِّ اخح

ي ِّ َعنح َأبِّ الرهبِّيعِّ  لِّم  ِفِّ الصهحِّ  َِبحًتا " َرَواُه ُمسح
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ  ، قَاَل: َأخح ِّ بحنِّ الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َأبِّ اْلح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن َوَأخح  بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده
ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن َْححَشاذٍ  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َجهاُج، َوَحده ثَ َنا اْلح َياَن، قَاَل: َحده ُل، ُسفح  الحَعدح



َهالٍ  ن ح َجهاَج بحَن مِّ لٍِّم، َأنه اْلح َْبًََن أَبُو ُمسح ثَ َنا قَاَل: َأخح ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة قَاَل: َحده ، َحدهثَ ُهمح، قَاَل: َحده
ُّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َشاَب؟ فَ َقاَل: 232ََثبِّت  قَاَل ]ص: ََنٍس: َهلح َكاَن النهبِّ َما َشانَُه »[: قِّيَل ْلِّ

هِّ إِّاله  لشهيحبِّ , َما َكاَن ِفِّ رَأحسِّ َرَة َشعحَرةً هللُا تَ َعاََل ِبِّ َرَة َأوح ََثَاَن َعشح َُ َحدِّيثِّ يَ عحُقوَبف « َسبحَع َعشح َلفح
ََنٍس: َما َكاَن َشيحُب النهبِّ ِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم؟ ُثُه ذََكَرهُ  لٍِّم: قِّيَل ْلِّ  َوِفِّ رَِّوايَةِّ َأبِّ ُمسح
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َْبًََن َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهٍد الحُمقحرُِّئ ا ثَ َنا َأخح َحاَق، قَاَل: َحده ََسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َْبًََن اْلح ُّ، قَاَل: َأخح َفَرايِّيِنِّ ْلحِّسح
ثَ َنا َعبحُد الصهَمدِّ بحُن َعبح  ٍر، قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َأبِّ َبكح ي، قَاَل: َحده دِّ يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب الحَقاضِّ

ثَ َنا ، قَاَل: َحده ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم،  الحَوارِّثِّ َلَح »الحُمَثَّنه بحُن َسعِّيٍد، َعنح قَ َتاَدَة، َعنح أََنٍس، َأنه النهبِّ
ْيًا ْيًاف َوِفِّ الرهأحسِّ َيسِّ ِّ َيسِّ َغنيح ْيًا َوِفِّ الصُّدح َفَقةِّ َيسِّ َا َكاَن شَِّط عِّنحَد الحَعن ح ، إِّْنه لِّم  ِفِّ « َُيحَتضِّبح َرَواُه ُمسح

، َعنح َعبحدِّ الصهَمدِّ الصه  ي ِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ُمَثَّنه  حِّ
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ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلحُ  َْبًََن أَبُو َبكح ُّ، قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسَف اْلح ِّ الحَقطهاُن، َأخح َسنيح
ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن اْلحَ  َْبًََن ََيحََي بحُن َأبِّ ُبَكْيحٍ، قَاَل: 233ارِّثِّ ]ص:قَاَل: َحده [ الحبَ غحَدادِّيُّ، قَاَل: َأخح

ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحقُ  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا زَُهْيح ، ح َوَأخح وَب، قَاَل: َحده
َاعِّيُل بحُن إِّسح  ثَ َنا إِّْسح َْبًََن َحده ثَ َنا زَُهْيح ، ح َوَأخح ثَ َنا َأْححَُد بحُن يُوُنَس، قَاَل: َحده ي، قَاَل: َحده َحاَق الحَقاضِّ

َبَة، قَاَل: حَ  َاعِّيُل بحُن قُ تَ ي ح َْبًََن إِّْسح َحاَق، قَاَل: َأخح رِّ بحُن إِّسح َْبًََن أَبُو َبكح ثَ َنا ََيحََي أَبُو َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َأخح ده
َفَة، قَاَل: بحُن ََيحََي  َحاَق، َعنح َأبِّ ُجَحي ح َثَمَة، َعنح َأبِّ إِّسح ثَ َنا أَبُو َخي ح رَأَيحُت َرُسوَل هللاِّ »، قَاَل: َحده

نحُه بَ يحَضاءُ  َفَقتِّهِّف َفقِّيَل َلُه: مِّثحُل َمنح « َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َهذِّهِّ مِّ َوَوَضَع زَُهْيح  بَ عحَض َأَصابِّعِّهِّ َعَلى َعن ح
َمئٍِّذ؟ فَ َقاَل: أَ  َفَقتِّهِّ َرَواُه « أَبحرِّي الن هبحَل َوَأرِّيُشَها»نحَت يَ وح : َوَوَضَع َيَدُه َعَلى َعن ح َفَهاّنِّ ِّ َصح َوِفِّ رَِّوايَةِّ اْلح

َرَجُه الحُبَخارِّيُّ مِّنح َحدِّيثِّ إِّ  ، َعنح ََيحََي بحنِّ ََيحََي، َوَأْححََد بحنِّ يُوُنَس َوَأخح ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرائِّيَل، ُمسح سح
َحاقَ   َعنح َأبِّ إِّسح
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ثَ َنا أَبُو ا ٍرو قَِّراَءًة، قَااَل: َحده ، إِّمحََلًء، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َُ َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح لحَعبهاسِّ ُُمَمهُد َحده
ثَ َنا أَبُو زُرحَعَة َعبحُد الرهْححَنِّ  ثَ َنا َعلِّيُّ  بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده َق، قَاَل: َحده ، بِّدَِّمشح قِّيُّ ٍرو الد َِّمشح بحُن َعمح

ثَ َنا َحرِّيُز بحُن ُعثحَماَن، قَاَل ]ص: : 234بحُن َعيهاٍش، قَاَل: َحده ٍر السَُّلمِّي ِّ [: قُ لحُت لَِّعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُبسح
َفَقتِّهِّ َشَعَرات  بِّيض  »ًخا؟ قَاَل: رَأَيحَت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم , َأَكاَن َشيح  َرَواُه « َكاَن ِفِّ َعن ح

، َعنح عَِّصامِّ بحنِّ َخالٍِّد، َعنح َحرِّيزِّ بحنِّ ُعثحَمانَ  ي ِّ  الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحنُ  ََسنِّ بحنِّ ُفوَرٍك، قَاَل: َأخح ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلح ثَ َنا أَبُو َبكح ُّ،  َحده بَ َهاّنِّ َصح َجعحَفرِّ بحنِّ َأْححََد اْلح
ثَ َنا ُشعحَبُة، َعنح ْسَِّ  يُّ، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َداُوَد الطهَيالِّسِّ ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب، قَاَل: َحده اٍك، قَاَل: َحده

عحُت َجابَِّر بحَن َْسَُرَة، َوذََكَر شَََط النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعلَ  إَِّذا ادهَهَن َلَح يُ َر، َوإَِّذا َلَح »يحهِّ َوَسلهَم، قَاَل: قَاَل: ْسِّ
 َ ، َعنح َأبِّ َداُودَ « َيدههِّنح تَ َبنيه ي ِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ُمَثَّنه لِّم  ِفِّ الصهحِّ  َرَواُه ُمسح
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َْبًََن عَ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َوَأخح بحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر النهححوِّيُّ، قَاَل: َحده
َاكِّ بحنِّ َحرحٍب، َعنح َجابِّرِّ بح  ثَ َنا َْحهاد ، َعنح ْسِّ َجهاُج، قَاَل: َحده ثَ َنا اْلح َياَن، قَاَل: َحده نِّ يَ عحُقوُب بحُن ُسفح

يحهِّ َوَسلهَم، َواَل ِفِّ ْلِّحَيتِّهِّ مَِّن الشهيحبِّ إِّاله َشَعَراٍت َما َكاَن ِفِّ رَأحسِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ »َْسَُرَة، قَاَل: 
هِّ إَِّذا ادهَهنَ 235]ص: ُن "« [ ِفِّ َمفحرِّقِّ رَأحسِّ  َوارَاُهنه الدُّهح
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وِّيُّ، قَاَل: َحده  ، قَاَل: أخْبًن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ النهحح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن أخْبًن أَبُو اْلح
َاٍك، أَنه  َرائِّيُل، َعنح ْسِّ ثَ َنا ُعَبُد هللاِّ بحُن ُموَسى، َوأَبُو نُ َعيحٍم، قَااَل: َحدهثَ َنا إِّسح َياَن، قَاَل: َحده ُه ْسَِّع ُسفح

َط مُ »َجابَِّر بحَن َْسَُرَة يَ ُقوُل:  هِّ َوْلِّحَيتِّهِّ، َوإَِّذا َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َقدح شِّ َقدهُم رَأحسِّ
ح  َتَبِّ ح »قَاَل أَبُو نُ َعيحٍم: « ادهَهَن َوَمَشَطُه َلَح َيسح زَاَد أَبُو نُ َعيحٍم: « ف َفَكاَن إَِّذا َدَهَنُه َوَمَشَطُه َلَح يَ تَ َبنيه

َيةِّ » : « وََكاَن َكثَِّْي الشهعحرِّ َوالل ِّحح َدِّيثِّ َ َوإِّذَ »قَااَل ْجِّيًعا ِفِّ اْلح فَ َقاَل رَُجل : َكاَن « ا َشعَِّث رَأحُسُه تَ َبنيه
 : ؟ فَ َقاَل َجابِّر  ُهُه مِّثحَل السهيحفِّ َتدِّيًرا، َورَأَيحُت َخاَتَُه عِّنحَد َكتَِّفيحهِّ »َوجح اَل، َبلح مِّثحَل الشهمحسِّ َوالحَقَمرِّ ُمسح



بُِّه َجَسَدهُ  ََماَمةِّ ُيشح لِّم  ِفِّ « مِّثحَل بَ يحَضةِّ اْلح َبَة، َعنح ُعبَ يحدِّ َرَواُه ُمسح رِّ بحنِّ َأبِّ َشي ح ، َعنح َأبِّ َبكح ي ِّ  الصهحِّ
 هللاِّ بحنِّ ُموَسى
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ثَ َنا يَ عحُقوُب بحنُ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن،  َأخح ُسفح
ثَ َنا َعبحدُ  َهٍب  قَاَل: َحده ، َعنح ُعثحَماَن بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َموح هللاِّ بحُن ُعثحَماَن، َعنح َأبِّ َْححَزَة السُّكهرِّي ِّ

، قَاَل ]ص: ي ِّ َنا 236الحُقَرشِّ َرَجتح إِّلَي ح [: َدَخلحَنا َعَلى ُأم ِّ َسَلَمَة َزوحجِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فََأخح
ْلحِّنهاءِّ َوالحَكَتمِّ مِّنح َشعحرِّ َرُسو   لِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَإَِّذا ُهَو َأْححَُر َمصحُبوغ  ِبِّ
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ثَ َنا َتح  ثَ َنا َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر، قَاَل: َحده َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن، قَاَل: َحده ُن َتام  ُُمَمهُد بح َوَأخح
هَ  ُم بحُن َأبِّ ُمطِّيٍع، َعنح ُعثحَماَن بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َموح ثَ َنا َسَله ٍب، َغالٍِّب، قَاَل: َحدهَثِنِّ ُموَسى، قَاَل: َحده

َنا ُأمُّ َسَلَمَة َشعحًرا مِّنح َشعحرِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َُمحُضوًِبف قَالَ  َرَجتح إِّلَي ح : ُأرَاُه قَاَل: قَاَل: َأخح
ْلحِّنهاءِّ وَ  لِّهِّ: ِبِّ َاعِّيَل، ُدوَن قَ وح ي ِّ َعنح ُموَسى بحنِّ إِّْسح ْلحِّنهاءِّ َوالحَكَتمِّ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ  الحَكَتمِّ ِبِّ
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمه  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َأخح ُد بحُن يَ عحُقوَب، َأخح
َرائِّيُل، َعنح ُعثحَماَن بحنِّ  ثَ َنا إِّسح ثَ َنا ََيحََي بحُن َأبِّ ُبَكْيحٍ، " قَاَل: َحده ُّ، قَاَل: َحده َحاَق الصهَغاّنِّ َعبحدِّ هللاِّ  إِّسح

َهٍب، قَاَل: " َكاَن عِّنحَد أُم ِّ َسَلَمَة ُجلحُجل  مِّنح فِّضه  م ، فِّيهِّ مِّنح َشعحرِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ بحنِّ َموح ٍة َضخح
َها َفَخضحَخَضتحُه فِّيهِّ، ُثُه يَ نحَضُحُه الرهُجُل َعَلى ُمهى بُعَِّث إِّلَي ح هِّهِّف  َوَسلهَم، َفَكاَن إَِّذا َأَصاَب إِّنحَساًًن اْلح َوجح

َرَجتحُه فَإِّذَ  َها فََأخح لِّي إِّلَي ح َرائِّيُل بَِّثََلثِّ َأَصابَِّع، وََكاَن فِّيهِّ َشَعَرات  قَاَل: بَ َعَثِنِّ َأهح ا ُهَو َهَكَذا، َوَأَشاَر إِّسح
َرائِّيلَ 237َْححَراُء " ]ص: َاعِّيَل، َعنح إِّسح ي ِّ َعنح َمالِّكِّ بحنِّ إِّْسح  [ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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ْبََ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُموَسى بحنِّ َحده ًَن أَبُو الحَعبهاسِّ السهيهارِّيُّ، قَاَل: َحده
َْبًََن أَبُو َْححَزَة َعنح َعبحدِّ الحَملِّكِّ بحنِّ  ََسنِّ بحنِّ َشقِّيٍق، قَاَل: َأخح ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن اْلح ، قَاَل: َحده ُعَمْيحٍ، َحاَتٍِّ

، » رِّمحَثَة، قَاَل: َعنح إََِّّيدِّ بحنِّ َلقِّيٍط، َعنح َأبِّ  َضَرانِّ ه َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَعَليحهِّ بُ رحَدانِّ َأخح أَتَ يحُت النهبِّ
ْلحِّنهاءِّ  ُبُه َأْححَُر َُمحُضوب  ِبِّ  «َوَلُه َشعحر  َقدح َعََلُه الشهيحُب، َوَشي ح
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ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطها َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن َوَأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ُن، قَاَل: َأخح
ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن إََِّّيٍد، قَاَل: َحدهَثِنِّ إََِّّيد  , َعنح  ثَ َنا أَبُو نُ َعيحٍم، قَاَل: َحده َياَن، قَاَل: َحده َأبِّ رِّمحثََة، ُسفح

رِّي َمنح  قَاَل: " انحَطَلقحُت َمَع َأبِّ  : َهلح َتدح ََنحَو َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َلمها رَأَي حُتُه، قَاَل ِلِّ
نَي قَاَل َذلَِّك ,  َهَذا؟ قُ لحُت: اَلف قَاَل: إِّنه َهَذا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَاقحَشعحَررحُت حِّ

َا َردحع   وَُكنحُت َأُظنُّ َرُسوَل هللاِّ  َرٍة بِّ بُِّه النهاَس، فَإَِّذا ُهَو َبَشر  ُذو َوف ح ًئا اَل ُيشح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َشي ح
َضَرانِّ " نهاٍء، َوَعَليحهِّ بُ رحَدانِّ َأخح  مِّنح حِّ
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ثَ َنا أَبُو الحَفضحلِّ ُُمَمهدُ  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َسُن بحُن  َأخح ثَ َنا اْلَح بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: َحده
ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحقَ  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن َسعِّيٍد، ح َوَأخح طهاُن، قَاَل: ُُمَمهدِّ بحنِّ زََِّّيٍد، قَاَل: َحده

ثَ َنا يَ عح  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده َياَن، قَاَل: َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ َأخح ُقوُب بحُن ُسفح
َْيِّيُّ، َعنِّ الضهحهاكِّ بحنِّ ُْححَرَة، َعنح َغيحََلَن بحنِّ َجامِّعٍ  َياَن اْلحِّمح ثَ َنا أَبُو ُسفح ، قَاَل: َحده  , َعنح الحُمَخر ِّمِّيُّ

َثَة، قَاَل: َكانَ  ف  إََِّّيدِّ بحنِّ َلقِّيٍط، َعنح َأبِّ رِّمح ْلحِّنهاءِّ َوالحَكَتمِّ ُب ِبِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َُيحضِّ
ُلُغ َكتَِّفيحهِّ َأوح َمنحكِّبَ يحهِّ   زَاَد الحُمَخر ِّمِّيُّ ِفِّ رَِّوايَتِّهِّ: وََكاَن َشعحُرُه يَ ب ح
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ُ بحُن ُُمَمهٍد الرُّوذحَِبرِّيُّ  َُسنيح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  اْلح ثَ َنا أَبُو َداُوَد َأخح رِّ بحُن َداَسَة، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َبكح ، قَاَل: َأخح
ُرو بحُن ُُمَمه  ثَ َنا َعمح َياَن، قَاَل: َحده يمِّ بحُن ُمَطر ٍِّ  أَبُو ُسفح ثَ َنا َعبحُد الرهحِّ ُّ، قَاَل: َحده َتاّنِّ سح جِّ ٍد، قَاَل: الس ِّ

َْبًََن ابحُن َأبِّ َروهاٍد، َعنح  ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  َأخح َكاَن يَ لحَبُس الن َِّعاَل »ًَنفٍِّع، َعنِّ ابحنِّ ُعَمَر َأنه النهبِّ
لحَورحسِّ َوالزهعحَفَرانِّ  بحتِّيهَة، َوُيَصف ُِّر ْلِّحيَ َتُه ِبِّ َعُل َذلِّكَ « الس ِّ  ، وََكاَن ابحُن ُعَمَر يَ فح
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلحَ  ُ بحُن َأخح َُسنيح ثَ َنا اْلح َْبًََن أَبُو الحَفضحلِّ ُُمَمهُد بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح َُ افِّ
َْبًََن ََيحََي بحُن آَدَم، ح ]ص: َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: َأخح ثَ َنا إِّسح [ 239ُُمَمهدِّ بحنِّ زََِّّيٍد، قَاَل: َحده

 ِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن، َوَأخح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح  بحُن الحَفضحلِّ
ثَ َنا ََيحََي بح  ُّ، قَاَل: َحده ُن آَدَم، قَاَل: قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن ُعَمَر بحنِّ الحَولِّيدِّ الحكِّنحدِّيُّ الحُكوِفِّ

، َعنح ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعَمَر، َعنح ًَنفٍِّع، َعنِّ ابحنِّ ُعَمَر، قَاَل: َحده  َكاَن َشيحُب َرُسولِّ هللاِّ »ثَ َنا َشرِّيك 
رِّيَن َشعحَرةً  َحاَق، قَاَل: « َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ََنحًوا مِّنح عِّشح رَأَيحُت َشيحَب َرُسولِّ هللاِّ »َوِفِّ رَِّوايَةِّ إِّسح

رِّيَن َشعحَرًة بَ يحَضاَء ِفِّ ُمَقدهمِّهِّ َصلهى   «هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ََنحًوا مِّنح عِّشح
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ثَ َنا هََِّلُل بح  ثَ َنا َأْححَُد بحُن ُسَليحَماَن الحَفقِّيُه، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُن الحَعََلءِّ َحده
، قَاَل: حَ  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ الرهق ِّيُّ ثَ َنا َجعحَفُر بحُن بُ رحقَاَن، قَاَل، َحده ، قَاَل: َحده ُ بحُن َعيهاٍش الرهق ِّيُّ ثَ َنا ُحَسنيح ده

َها، فَ بَ َعَث إِّلَيح  هِّ ُعَمُر، بحُن َعقِّيٍل، قَاَل: َقدَِّم أََنُس بحُن َمالٍِّك الحَمدِّيَنَة َوُعَمُر بحُن َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ َواٍل َعَلي ح
: َسلحُه َهلح َخَضَب َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم؟ فَإِّّن ِّ رَأَيحُت َشعحًرا مِّنح َشعحرِّهِّ   َقدح َوقَاَل لِّلرهُسولِّ

لسهَوادِّ، َوَلوح َعَددح  : إِّنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َكاَن َقدح ُمت َِّع ِبِّ َبَل ُلو َِّن، فَ َقاَل أََنس  ُت َما َأق ح
َا َهَذا اله  َبًة، َوإِّْنه َرَة َشي ح َدى َعشح هِّ َوْلِّحَيتِّهِّ َما ُكنحُت َأزِّيُدُهنه َعَلى إِّحح ذِّي ُلو َِّن مَِّن َعَليه مِّنح َشيحبِّهِّ ِفِّ رَأحسِّ

نَُه "الط ِّيبِّ الهذِّي َكاَن يُطَيهُب بِّهِّ َشعحُر َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ُهَو   الهذِّي َغْيهَ َلوح
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َ َمنحكَِّبح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َفةِّ بُ عحدِّ َما َبنيح  َِبُب صِّ
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحفَ  َُه هللُا قَاَل: َأخح َسنِّ بحنِّ ُفوَرٍك َرْحِّ ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلَح َْبًََن أَبُو َبكح ُّ، َأخح بَ َهاّنِّ َصح ٍر اْلح
َحاَق، قَ  ثَ َنا ُشعحَبُة، َعنح َأبِّ إِّسح ثَ َنا أَبُو َداُوَد، قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب، قَاَل: َحده اَل: قَاَل: َحده



عحُت الحَْبَاَء، يَ ُقوُل:  ِّ، َمرحبُوًعا، بَعِّيَد « َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ »ْسِّ َ الحَمنحكَِّبنيح َما َبنيح
ًئا َقطُّ أَ  ، ُْجهُتُه إََِّل ُأُذنَ يحهِّ، َعَليحهِّ ُحلهة  َْححَراُء، َما رَأَيحُت َشي ح َسَن النهاسِّ ، َوَأحح نحُه " َأعحَظَم النهاسِّ َسَن مِّ حح

ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ ُشعحَبةَ  َرَجاُه ِفِّ الصهحِّ  َأخح

(1/240) 

 

 ِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا  َأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر النهححوِّيُّ، قَاَل: َحده بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح
، قَاَل:  َارِّثِّ ُرو بحُن اْلح َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعمح ثَ َنا إِّسح َياَن، قَاَل: َحده يَ عحُقوُب بحُن ُسفح

لٍِّم، َعنح 241ُن َساَلٍِّ ]ص:َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بح  رِّيُّ ُُمَمهُد بحُن ُمسح ، قَاَل: َأخحَْبّنِّ الزُّهح [، َعنِّ الزُّبَ يحدِّي ِّ
ُف َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل:  َع َأَِب ُهَري حَرَة، َيصِّ ، أَنهُه ْسِّ َكاَن بَعِّيَد »َسعِّيدِّ بحنِّ الحُمَسي ِّبِّ

َ الح  ِّ َما َبنيح  «َمنحكَِّبنيح
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ثَ َنا  َْبًََن أَبُو الحَفضحلِّ ُُمَمهُد بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُ بحُن َأخح َُسنيح اْلح
ثَ َنا ا َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: َحده ثَ َنا إِّسح ثَ َنا َصالُِّ  ُُمَمهدِّ بحنِّ زََِّّيٍد، قَاَل: َحده ُر بحُن ُشَيحٍل قَاَل: َحده لنهضح

، َعنح َأبِّ َسَلَمَة، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  َضرِّ، َعنِّ الزُّهحرِّي ِّ َخح  َعَليحهِّ بحُن َأبِّ اْلح
َل الشهعحرِّ، ُمَفاَض الح  يَغ مِّنح فِّضهٍة، رَجِّ َا صِّ ِّ، َيطَأُ بَِّقَدمِّهِّ َوَسلهَم، َكَأْنه َبطحنِّ، َعظِّيَم ُمَشاشِّ الحَمنحكَِّبنيح
بَ َر َأدحبَ َر ْجِّيًعا " َبَل ْجِّيًعا، َوإَِّذا َأدح َبَل َأق ح  ْجِّيًعا، إَِّذا َأق ح
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َفةِّ َكفهيح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَقَدَميحهِّ، وِّإِّبحطَيحهِّ، َوذِّرَاَعيح  رِّهِّ َِبُب صِّ  هِّ، َوَساقَ يحهِّ، َوَصدح
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ٍر َأْححَُد بحُن َسلحَماَن الحَفقِّيُه بِّبَ غحَداَد، قَ  َْبًََن أَبُو َبكح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأخح اَل: َحده
لُِّم بحُن إِّب حَرا ثَ َنا ُمسح ، َعنح قَ َتاَدَة، َعنح َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ عِّيَسى، قَاَل: َحده ثَ َنا َجرِّير  هِّيَم، قَاَل: َحده



َلُه، وََكانَ  ث ح َم الحَيَديحنِّ، َلَح َأَر بَ عحَدُه مِّ َشعحُر  أََنٍس، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم " َضخح
ًَل: اَل َجعحد  َواَل  لِّمِّ بحنِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، رَجِّ ي ِّ َعنح ُمسح  َسبحط  " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

 إِّب حَراهِّيمَ 
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َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر، قَالَ  ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا أَبُو َأخح : َحده
، يُّ لٍِّم الحَكج ِّ ، َعنح قَ َتاَدَة، َعنح أََنٍس،  ُمسح ، قَااَل: َحدهثَ َنا َجرِّير  ثَ َنا ُسَليحَماُن، َوأَبُو الن ُّعحَمانِّ قَاَل: َحده

ِّ، َسائَِّل الحَعَرقِّ " َرَواُه الح  ِّ َوالحَقَدَمنيح َم الحَكفهنيح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َضخح ُبَخارِّيُّ َعنح قَاَل: َكاَن النهبِّ
، إِّاله أَنهُه قَاَل: َأبِّ  ُم الرهأحسِّ ]ص:» الن ُّعحَمانِّ ِّ 243َضخح يُط الحَكفهنيح ِّ، وََكاَن َبسِّ َوَلَح يَذحُكرِّ « [ َوالحَقَدَمنيح

 الحَعَرقَ 
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َاعِّي ٍر اْلحِّْسح ثَ َنا أَبُو َبكح َدِّيُب، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو ُعَمَر ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح َسُن، َأخح َْبَّنِّ اْلَح ، قَاَل: َأخح لِّيُّ
ثَ َنا قَ تَ  ، قَاَل: َحدهثَ َنا َُههام ، قَاَل: َحده يُّ بَُة بحُن َخالٍِّد الحَقيحسِّ ثَ َنا ُهدح َياَن قَاَل: َحده اَدُة، َعنح ُهَو ابحُن ُسفح

َم »هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، َأوح َعنح رَُجٍل، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة، قَاَل: َكاَن َرُسولُ  َضخح
ث حَلهُ  هِّ، َلَح َأَر بَ عحَدُه مِّ ِّ، َحَسَن الحَوجح ، َعنح « الحَقَدَمنيح رِّو بحنِّ َعلِّيٍ  ، َعنح َعمح ي ِّ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

 ُمَعاذِّ بحنِّ َهانٍِّئ َعنح َُههامٍ 
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ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، »َشام  َعنح َمعحَمٍر، َعنح قَ َتاَدَة، َعنح أََنٍس قَاَل الحُبَخارِّيُّ: َوقَاَل هِّ  َكاَن النهبِّ
 ِّ ِّ َوالحَكفهنيح َْبًََن َأْححَُد بحُن « َشثحَن الحَقَدَمنيح َمهامِّي ِّ الحُمقحرُِّئ، َأخح ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ اْلح َْبًََنُه أَبُو اْلح َوَأخح

ثَ َنا هَِّشامُ َسلحمَ  ثَ َنا ََيحََي بحُن َمعِّنٍي، َحده ، َحده يُّ ثَ َنا َجعحَفُر بحُن َأبِّ ُعثحَماَن الطهَيالِّسِّ بحُن  اَن الحَفقِّيُه، َحده
َلُه، َغْيحَ أَنهُه قَاَل:  ث ح َنادِّهِّ مِّ ، َفذََكَرُه ِإِِّّسح ثَ َنا َمعحَمر  ِّ »يُوُسَف، َحده ِّ َوالحَقَدَمنيح َْبًََنُه أَبُو « َشثحُن الحَكفهنيح َوَأخح

يَ  ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َحده َُسنيح اَن، قَاَل: اْلح
ثَ َنا هَِّشاُم بحُن يُوُسَف، ، قَاَل: َحده دِّيٍ  دِّيُّ بحُن َأبِّ َمهح ثَ َنا أَبُو َجعحَفٍر َمهح َفذََكَرُه، إِّاله أَنهُه َلَح َيذحُكرِّ  َحده

ِّ ]ص: ثَ َنا قَ َتاَدةُ 244الحَكفهنيح  [ف قَاَل الحُبَخارِّيُّ: َوقَاَل أَبُو هََِّلٍل: َحده
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َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد، قَا َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َفذََكَر َمعحََّن َما: َأخح َل: َحده
ثَ َنا أَبُو هََِّل  َقرِّيُّ، قَاَل: َحده َاعِّيَل الحمِّن ح ثَ َنا أَبُو َسَلَمَة ُموَسى بحُن إِّْسح َحاَق الحبَ َغوِّيُّ، قَاَل: َحده ٍل، َعنح إِّسح

َم : »قَ َتاَدَة، َعنح أََنٍس َأوح َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ َكَذا قَاَل أَبُو َسَلَمَة قَالَ  َكاَن َرُسوُل هللاِّ َضخح
ِّ، َلَح َأَر بَ عحَدُه َشبِّيًها بِّهِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َم الحَكفهنيح ِّ، َضخح  «الحَقَدَمنيح

(1/244) 

 

َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: حَ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن َأخح ده
ثَ َنا َصالِّ  ، ثَ َنا ابحُن َأبِّ ذِّئحٍب، قَاَل: َحده ، قَااَل: َحده ُم بحُن َعلِّيٍ  ثَ َنا آَدُم، َوَعاصِّ َياَن، قَاَل: َحده ََل  ُسفح َموح

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َعُت النهبِّ َءَمةِّ، قَاَل: َكاَن أَبُو ُهَري حَرَة يَ ن ح ِّ، »قَاَل:  الت هوح َكاَن َشبحَ  الذ ِّرَاَعنيح
 ِّ َننيح َفارِّ الحَعي ح َدَب َأشح ِّ، َأهح َ الحَمنحكَِّبنيح  «بَعِّيًدا َما َبنيح
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ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر ا َُه هللُا، قَاَل: َحده ََسنِّ بحنِّ ُفوَرٍك، َرْحِّ ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلح ثَ َنا أَبُو َبكح ُّ َحده بَ َهاّنِّ َصح ، ْلح
ُعودِّيُّ، َعنح ُعثحَماَن بح  ثَ َنا الحَمسح ثَ َنا أَبُو َداُوَد، قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب، قَاَل: َحده نِّ قَاَل: َحده

َي هللُا َعنحُه، قَاَل:  َرُسوُل  َكانَ »َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُهرحُمَز، َعنح ًَنفِّعِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب، َرضِّ
ُربَةِّ  ، َطوِّيَل الحَمسح َم الحَكَرادِّيسِّ ِّ، َضخح ِّ َوالحَقَدَمنيح َْبًََن أَبُو « هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َشثحَن الحَكفهنيح َوَأخح

ثَ َنا َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر النهححوِّيُّ، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َياَن،  اْلح يَ عحُقوُب بحُن ُسفح
، َعنح َعبحدِّ الحَملِّكِّ بحنِّ ُعَمْيحٍ، َعنح ًَنفِّعِّ بحنِّ  ثَ َنا َشرِّيك  ، قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ ِّ َصح ثَ َنا ابحُن اْلح ُجَبْيحٍ، قَاَل: َحده

وِّهِّ  ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَمف َفذََكَرُه بَِّنحح  قَاَل: َوَصَف لََنا َعلِّيٌّ النهبِّ
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ثَ َنا اْلحُ  ، قَاَل: َحده َاشِِّّيُّ َْبّنِّ ُُمَمهُد بحُن إِّب حَراهِّيَم اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُ بحُن ُُمَمهدِّ َأخح َسنيح
، َوُُمَمهُد  ، َوُُمَمهُد بحُن الحُمَثَّنه ُرو بحُن َعلِّيٍ  ثَ َنا َعمح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن بحنِّ زََِّّيٍد، قَاَل: َحده بحُن َبشهاٍر، قَاُلوا: َحده



َاكِّ بحنِّ َحرحٍب، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َْسَُرَة، قَاَل:  ثَ َنا ُشعحَبُة، َعنح ْسِّ َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى »َجعحَفٍر، قَاَل: َحده
ُهوَس الح  ، َمن ح ِّ َننيح َكَل الحَعي ح ، َأشح ِّ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َضلِّيَع الحَفمِّ ؟ « َعقَِّبنيح َماٍك: َما َضلِّيُع الحَفمِّ قُ لحُت لِّسِّ

ُهوُس الحَعقِّبِّ  ِّف قُ لحُت: َما َمن ح َننيح ِّ؟ قَاَل: َطوِّيُل َشق ِّ الحَعي ح َننيح َكُل الحَعي ح ؟ قَاَل: َعظِّيُم الحَفمِّ قُ لحُت: َما َأشح
لِّم ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ُمَثَّنه   ، َوُُمَمهدِّ بحنِّ َبشهارٍ قَاَل: قَلِّيُل ْلَحمِّ الحَعقِّبِّ َرَواُه ُمسح
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ثَ َنا يَ عحُقوُب بحنُ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن،  َأخح ُسفح
ُرو بحُن ا َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعمح ثَ َنا إِّسح ، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َساَلٍِّ َارِّثِّ ْلح

َع  ، أَنهُه ْسِّ لٍِّم، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ الحُمَسي ِّبِّ َْبَّنِّ الزُّهحرِّيُّ ُُمَمهُد بحُن ُمسح ، قَاَل: َأخح َأَِب ُهَري حَرَة َعنِّ الزُّبَ يحدِّي ِّ
ُف َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ قَ   «َكاَن َيطَأُ بَِّقَدَميحهِّ ْجِّيًعا، لَيحَس َلُه َأَخحَصُ »اَل: َيصِّ

(1/244) 

 

ََسنِّ َعلِّيُّ بح  َْبًََن أَبُو اْلح َراَن بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َأخح ِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ُن ُُمَمهٍد َأخح
ثَ َنا َمالُِّك بحنُ  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن يَزِّيَد  الحمِّصحرِّيُّ، قَاَل: َحده ثَ َنا يَزِّيُد بحُن َهاُروَن، قَاَل: َحده ََيحََي، قَاَل: َحده

، َسارَُة بِّنحُت مِّقحَسٍم، َعنح َميحُمونََة بِّنحتِّ َكرحَدٍم، قَ  : " بحنِّ مِّقحَسٍم َوُهَو ابحُن َضبهَة قَاَل: َحدهثَ تحِنِّ َعمهِتِّ اَلتح
، َوبَِّيدِّ َرُسولِّ هللاِّ رَأَيحُت َرُسوَل هللاِّ صَ  َكهَة، َوُهَو َعَلى ًَنَقٍة لَُه، َوَأًَن َمَع َأبِّ لهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ِبِّ

، َفَدًَن مِّنحُه َأبِّ فََأَخَذ بَِّقَدمِّهِّ، فََأقَ ره لَُه َرُسو   ُل هللاِّ َصلهى هللاُ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم دِّرهة  َكدِّرهةِّ الحُكتهابِّ
َبعِّ َقَدمِّهِّ السهبهابَةِّ َعَلى َسائِّرِّ َأَصابِّعِّهِّ " يُت ُطوَل إِّصح : َفَما َنسِّ  َعَليحهِّ َوَسلهَمف قَاَلتح
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ث َ  ٍر َأْححَُد بحُن َسلحَماَن الحَفقِّيُه، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َبكح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُر بحُن َنا َجعحفَ َأخح
عحُت عَ  ثَ َنا َمالُِّك بحُن مِّغحَوٍل، قَاَل: ْسِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َسابٍِّق، قَاَل: َحده َن بحَن ُُمَمهدِّ بحنِّ َشاكٍِّر، قَاَل: َحده وح

ْلحَ  َفَة، ذََكَر َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: " ُدفِّعحُت إََِّل النهبِّ ِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، ِبِّ بحَط ِّ ِفِّ قُ بهٍة َأبِّ ُجَحي ح
َرَج َفضحَل َوُضوءِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  لصهََلةِّ، ُثُه َدَخَل فََأخح َرةِّ، َفَخَرَج بََِّلل  فَ َناَدى ِبِّ َاجِّ ْلح يحهِّ ِبِّ

َرَج الحَعنَ َزَة ُثُه  نحُهف قَاَل: ُثُه َدَخَل فََأخح َخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  َوَسلهَم، فَ َوَقَف النهاُس َعَليحهِّ َيَحُخُذوَن مِّ
 ِّ َعَتنيح َر رَكح َ َيَديحهِّ َعَليحهِّ َوَسلهَم، َكَأّن ِّ أَنحُظُر إََِّل َوبِّيصِّ َساقَ يحهِّ، فَ رََكَز الحَعنَ َزَة، ُثُه َصلهى بَِّنا الظُّهح  مَيُرُّ َبنيح



، َعنِّ  ي ِّ ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َسابٍِّق  الحَمرحَأُة َواْلحَِّماُر " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ ََسنِّ بحنِّ الصهبهاحِّ اْلح
ٍه آَخَر , َعنح َمالِّكِّ بحنِّ مِّغحَولٍ 247]ص: لِّم  مِّنح َوجح َرَجُه ُمسح  [ َوَأخح
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ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقو  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َأخح َب، قَاَل: َحده
ثَ َنا ُشعحَبُة، َعنح ََثبٍِّت، َعنح  َْبًََن ََيحََي بحُن َأبِّ ُبَكْيحٍ، قَاَل: َحده  أََنٍس، َعبحدِّ الحَوههابِّ الحَفرهاُء، قَاَل: َأخح

الدَُّعاءِّ َحَّته يُ َرى بَ َياُض إِّبحطَيحهِّ يَ عحِنِّ ِفِّ  رَأَيحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ رحَفُع َيَديحهِّ ِفِّ »قَاَل: 
َقاءِّ  تِّسح سح َرَجُه « االِّ َبَة، َعنح ََيحََي بحنِّ َأبِّ ُبَكْيحٍ َوَأخح رِّ بحنِّ َأبِّ َشي ح ، َعنح َأبِّ َبكح ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَواُه ُمسح

 الحُبَخارِّيُّ مِّنح َحدِّيثِّ قَ َتاَدَة، َعنح أََنسٍ 
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ُ بحُن ْحَُ َحده  َُسنيح ثَ َنا اْلح يُّ، قَاَل: َحده َْححَسِّ َْبّنِّ أَبُو َسعِّيٍد اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ يحٍد، قَاَل: ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
َاكِّ  ثَ َنا َحجهاج ، َعنح ْسِّ ، قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َمنِّيٍع، قَاَل: َحدهثَ َنا َعبهاُد بحُن الحَعوهامِّ بحنِّ َحرحٍب، َعنح  َحده

ِفِّ َجابِّرِّ بحنِّ َْسَُرَة، قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، اَل َيضحَحُك إِّاله تَ َبسًُّما، وََكاَن 
َحَل " كح ِّ، َولَيحَس ِبَِّ َننيح َحُل الحَعي ح  َساقَ يحهِّ ُْحُوَشة ، وَُكنحَت إَِّذا َنَظرحَت إِّلَيحهِّ قُ لحَت: َأكح
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َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد الصهفها َْبًََن إِّْسح َراَن، قَاَل: َأخح َْبًََن َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ بِّشح ثَ َنا َأخح ُر، قَاَل: َحده
َلَمُة بحُن َحفحٍص السهعحدِّيُّ، قَالَ  ثَ َنا َمسح ٍر، قَاَل: َحده َحاَق أَبُو َبكح ، ُُمَمهُد بحُن إِّسح ثَ َنا ََيحََي بحُن الحَيَمانِّ : َحده

َاكِّ بحنِّ َحرحٍب، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َْسَُرَة، قَاَل:  َرائِّيُل، َعنح ْسِّ ثَ َنا إِّسح َبُع َرُسولِّ هللاِّ »قَاَل: َحده َكاَنتح إِّصح
َليحهِّ ُمَتظَاهَِّرة   نحَصَرة  مِّنح رِّجح  «َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم خِّ
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ْبََ  ثَ نَ َأخح ُمودِّيُّ الحَمرحَوزِّيُّ، قَاَل: َحده ََسنِّ الحَمحح ثَ َنا أَبُو اْلح ا أَبُو ّنِّ أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ السَُّلمِّيُّ، قَاَل: َحده
ثَ َنا ُعثحَماُن بح  ، قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن الحُمَثَّنه َُ، قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َعلِّيٍ  اْلح ُن ُعَمَر، َحده

، قَاَل: َحدهَثِنِّ رَُجل ، مِّنح بَ لحَعَدوِّيهَة، قَاَل: َحدهَثِنِّ َجد ِّي، قَاَل:  ُلحَقانِّ ُب الح َحرحُب بحُن ُشَريحٍ ، َصاحِّ
يَتِّهِّ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َدِّيَث ِفِّ ُرؤح َم، قَاَل: " فَإَِّذا رَُجل  انحَطَلقحُت إََِّل الحَمدِّيَنةِّف َفذََكَر اْلح

ِّ، َوإَِّذا مِّنح َلُدنح ََنحرِّهِّ إََِّل ُسرهتِّهِّ  َبنيح َاجِّ ، َدقِّيُق اْلح َنحفِّ َهةِّ، َدقِّيُق اْلح َب ح ، َعظِّيُم اْلح مِّ َيحطِّ َحَسُن اْلحِّسح  َكالح
، فَ َقاَل: السهََل  َريحنِّ، َفَدًَن مِِّن ِّ َ طِّمح ُدودِّ َشعحُرُه، َورَأَي حُتُه َبنيح  ُم َعَليحَك "الحَممح
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َفةِّ قَاَمةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ   َِبُب صِّ
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل:  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َأخح َحده
ثَ َنا َخالُِّد بحُن يَزِّيَد، َعنح يَ عحُقوُب بحُن ُسفح  ثَ َنا اللهيحُث، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َصالٍِّ ، قَاَل: َحده َياَن، قَاَل: َحده

ُف َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ  عحُت أََنَس بحَن َمالٍِّك، َوُهَو َيصِّ  َسعِّيدِّ بحنِّ َأبِّ هََِّلٍل، َعنح رَبِّيَعَة، أَنهُه قَاَل: ْسِّ
ْيِّ »َسلهَم، قَاَل: َعَليحهِّ وَ  لحَقصِّ ، َواَل ِبِّ لطهوِّيلِّ ، لَيحَس ِبِّ مِّ ي ِّ « َكاَن رَب حَعًة مَِّن الحَقوح َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

 َعنِّ ابحنِّ ُبَكْيحٍ، َعنِّ اللهيحثِّ 
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ثَ َنا َأْححَدُ  َراَن، بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َحده ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن  َأخح بحُن ُسَليحَماَن الحَفقِّيُه، قَاَل: َحده
َحاَق، َعنح  ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن يُوُسَف بحنِّ َأبِّ إِّسح ثَ َنا أَبُو َغسهاَن، قَاَل: َحده  زَُهْيحِّ بحنِّ َحرحٍب، قَاَل: َحده

َحاَق، قَاَل: ْسِّعحُت الحَْبَاَء، يَ ُقولُ  َسَن : »أَبِّيهِّ، َعنح َأبِّ إِّسح َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأحح
ْيِّ  لحَقصِّ ، َواَل ِبِّ لطهوِّيلِّ الذهاهِّبِّ َسنَ ُهمح َخلحًقا، لَيحَس ِبِّ ًها، َوَأحح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ 251]ص:« النهاسِّ َوجح [ َأخح

َْبّنِّ أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهدُ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ ثَ َنا َأْححَُد بحُن َسَلَمَة، َوإِّب حَراهِّيُم بحُن  هللاِّ اْلح بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده
َاعِّيَل، َوَعبحُد هللاِّ بحُن ُُمَمهٍد، قَاُلوا: َحدهثَ َنا أَبُو ُكَريحٍب، قَاَل: َحده  َحاُق َأبِّ طَالٍِّب، َوُُمَمهُد بحُن إِّْسح ثَ َنا إِّسح

ي ِّ َعنح َأبِّ ُكَريحٍب بحُن َمنحُصوٍر، َعنح إِّب حَراهِّيَم بح  لِّم  ِفِّ الصهحِّ َنادِّهِّف َرَواُه ُمسح نِّ يُوُسَف، َفذََكَرُه ِبِِّّثحلِّ إِّسح
َحاَق بحنِّ َمنحُصورٍ   َوَرَواُه الحُبَخارِّيُّ َعنح َأْححََد بحنِّ َسعِّيٍد، َعنح إِّسح



(1/250) 

 

ْبََ  َُه هللُا، قَاَل: َأخح رِّ بحُن فُوَرٍك َرْحِّ ثَ َنا أَبُو َبكح ثَ َنا يُوُنُس َحده ُّ، قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح ًَن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر اْلح
ُعودِّيُّ , َعنح ُعثحَماَن بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُهرحمُ  ثَ َنا الحَمسح ثَ َنا أَبُو َداُوَد قَاَل: َحده َز، َعنح بحُن َحبِّيبِّ قَاَل: َحده

َي هللُا َعنحُه قَاَل: ًَنفِّعِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ  َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم » طَالٍِّب َرضِّ
لطهوِّيلِّ  ْيِّ َواَل ِبِّ لحَقصِّ َدِّيَث إََِّل َأنح قَاَل: « ف لَيحَس ِبِّ َا يَ نحَحطُّ مِّنح »َوذََكَر اْلح إَِّذا َمَشى َتَكفهأَ َتَكفًُّؤا، َكَأْنه

َلهُ  َلُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َصَبٍب، َلَح َأَر قَ ب ح  «َواَل بَ عحَدُه مِّث ح
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ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح  تَ َويحهِّ، قَاَل: َحده َْبًََن ابحُن ُدُرسح ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن، قَاَل: َوَأخح
، قَاَل: َحده  بَ َهاّنِّ ِّ َصح ثَ َنا ابحُن اْلح ثَ َنا َشرِّيُك بحُن َعبحدِّ هللاِّ، َعنح َعبحدِّ الحَملِّكِّ بحنِّ ُعَمْيحٍ، َعنح ًَنفِّعِّ بحنِّ َحده

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل:  ْي  َواَل َطوِّيل  »ُجَبْيحٍ، قَاَل: َوَصَف لََنا َعلِّيٌّ النهبِّ قَاَل « ف َكاَن اَل َقصِّ
ي مِّنح َصَببٍ وََكاَن يَ َتَكفهأُ ِفِّ مِّ »فِّيهِّ:  َا مَيحشِّ َيتِّهِّ َكَأْنه  «شح
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تَ َويحهِّ، قَاَل: َحده  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ ُدُرسح ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا يَ عحُقوُب َوَأخح
ثَ َنا خَ  ثَ َنا َسعِّيد ، قَاَل: َحده َياَن، قَاَل: َحده الُِّد بحُن َعبحدِّ هللاِّ، َعنح ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ ُعَمَر بحنِّ بحُن ُسفح

ه َصلهى هللاُ َعَليحهِّ  : ان حَعتح لََنا النهبِّ  َوَسلهَم، َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َجد ِّهِّ، قَاَل: قِّيَل لَِّعلِّيٍ 
ْي  َواَل َطوِّيل  »فَ َقاَل:  « ف وََكاَن َشثحَن الحَكف ِّ َوالحَقَدمِّ »قَاَل: « ف ، َوُهَو إََِّل الطُّولِّ َأق حَربُ َكاَن اَل َقصِّ
ُربَة  »قَاَل:  رِّهِّ َمسح ي ِفِّ ُصُعدٍ »قَاَل: « ف وََكاَن ِفِّ َصدح َا مَيحشِّ ُلًؤا , إَِّذا َمَشى َتَكفهأَ َكَأْنه  «وََكاَن َعَرقُُه ُلؤح
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 ِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َسعِّيُد بحُن َمنحُصوٍر َوَأخح َْبًََن يَ عحُقوُب، قَاَل: َحده َْبًََن َعبحُد هللاِّ، قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح
، َعنح يُوُسَف بحنِّ مَ  ثَ َنا َخالُِّد بحُن َخالٍِّد التهمِّيمِّيُّ ُّ، قَاَل: َحده ُدهاّنِّ ثَ َنا نُوُح بحُن قَ يحٍس اْلح ازٍِّن قَاَل: َحده

، أَ  بِّ ِّ ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاَل: الرهاسِّ : ان حَعتح لََنا النهبِّ َكاَن »نه رَُجًَل قَاَل لَِّعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَالِّبِّ



مِّ َغَمَرُهمح  َق الرهب حَعةِّ، إَِّذا َجاَء َمَع الحَقوح لذهاهِّبِّ ُطواًل، َوفَ وح ِّ »قَاَل: « ف لَيحَس ِبِّ وََكاَن َشثحَن الحَكفهنيح
ِّ َوالحَقدَ  ُلؤُ »قَاَل: « ف َمنيح هِّهِّ اللُّؤح ي ِفِّ َصَبٍب، َكَأنه الحَعَرَق ِفِّ َوجح َا مَيحشِّ  «وََكاَن إَِّذا َمَشى تَ َقلهَع َكَأْنه
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َحاقُ  ثَ َنا إِّسح ثَ َنا يَ عحُقوُب، قَاَل: َحده َْبًََن َعبحُد هللاِّ، قَاَل: َحده ِّ، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح بحُن إِّب حَراهِّيَم  َوَأخح
، َعنِّ  ، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َساَلٍِّ َارِّثِّ ُرو بحُن اْلح ، بحنِّ الحَعََلءِّ الزُّبَ يحدِّيُّ، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعمح الزُّبَ يحدِّي ِّ

َع َأَِب  لٍِّم، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ الحُمَسي ِّبِّ أَنهُه ْسِّ َْبّنِّ ُُمَمهُد بحُن ُمسح ه َصلهى هللاُ قَاَل: َأخح ُف النهبِّ ُهَري حَرَة، َيصِّ
بُِّل ْجِّيًعا، »قَاَل فِّيهِّ: « ف َكاَن رَُجًَل رَب حَعًة، َوُهَو إََِّل الطُّولِّ َأق حَربُ »َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل:  وََكاَن يُ قح

َلُه َواَل بَ عحَدهُ  َلُه مِّث ح بُِّر ْجِّيًعا، َوَلَح َأَر قَ ب ح  «َويُدح
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َفةِّ َِبُب طِّ  يبِّ رَائَِّحةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم , َوبُ ُروَدةِّ َيدِّهِّ َولِّينَِّها ِفِّ َيدِّ َمنح َمسهَها، َوصِّ
 َعَرقِّهِّ 
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َْبًََن اْلحُ  َفهاُر بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو الحَفتح ِّ هََِّلُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َجعحَفٍر اْلح ُ بحُن ََيحََي بحنِّ َعيهاٍش َأخح َسنيح
ثَ َنا َْحهاُد بحُن زَيحٍد، َعنح ََثبٍِّت، َعنح أََنٍس، قَاَل:  ، قَاَل: َحده َعثِّ َشح ثَ َنا أَبُو اْلح َما »الحَقطهاُن، قَاَل: َحده

ًئا أَلحنَيَ مِّنح َكف ِّ َرُسولِّ هللاِّ  ُت بَِّيدِّي دِّيَباًجا َواَل َحرِّيًرا َواَل َشي ح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َواَل َمَسسح
ُت رَائَِّحًة َقطُّ َأطحَيَب مِّنح رِّي ِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  ، « َشَمح ي ِّ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

 َعنح ُسَليحَماَن بحنِّ َحرحٍب، َعنح َْحهادِّ بحنِّ زَيحدٍ 

(1/254) 

 

َْبًََن أَبُو عَ  ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َوَأخح ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ، ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ بحدِّ هللاِّ اْلح
ثَ َنا َجعحَفرُ  َبُة بحُن َسعِّيٍد، قَاَل: َحده ثَ َنا قُ تَ ي ح ٍ، قَااَل: َحده ُ بحُن ُحَسنيح ُّ، َوُحَسنيح بحُن  ُُمَمهٍد الصهيحَداَلّنِّ



َدِّيثِّهِّ َهَذا قَاَل: سُ  َُ ْلِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ، َواللهفح ُّ، َعنح أََنٍس، ح َوَأخح ثَ َنا َليحَماَن، َعنح ََثبٍِّت الحبُ َناّنِّ َحده
ثَ َنا ُموَسى بحُن إِّْسحَ  ََة، قَاَل: َحده ثَ َنا السهرِّيُّ بحُن ُخَزميح اعِّيَل، قَاَل: ُُمَمهُد بحُن َصالِّ ِّ بحنِّ َهانٍِّئ، قَاَل: َحده

 : ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن الحُمغِّْيَةِّ، َعنح ََثبٍِّت، قَاَل: قَاَل أََنس  ًكا َواَل َعنحَْبًا »َحده ًئا َقطُّ مِّسح ُت َشي ح َما َشَمح
ًئا َقطُّ َحرِّيًرا َواَل دِّ  ُت َشي ح يَباًجا أَلحنَيَ َمسًّا َأطحَيَب مِّنح رِّي ِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َواَل َمَسسح

َبَة َوَغْيحِّهِّ، َوزَُهْيحٍ، َعنح « مِّنح َكف ِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  ، َعنح قُ تَ ي ح ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَواُه ُمسح
ٍم، َعنح ُسَليحَمانَ   َهاشِّ
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، قَاَل:  َُ َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح رحدِّيُّ َأخح َروحجِّ ِّ الحُسح َُسنيح َْبًََن أَبُو َحامٍِّد َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ اْلح َأخح
َاعِّيَل أَبُو َسَلَمَة، َوالح  َْبًََن ُموَسى بحُن إِّْسح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن أَيُّوَب، قَاَل: َأخح رحَد، قَاَل: َحده َروحجِّ ُسح يُّ، ِبِّ َعيحشِّ

َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ »َْحهادِّ بحنِّ َسَلَمَة، َعنح ََثبٍِّت، َعنح أََنٍس، قَاَل: َوَعلِّيُّ بحُن ُعثحَماَن، َعنح 
ُت َحرِّيًرا َواَل دِّيَباًجا أَ  ُلُؤ، إَِّذا َمَشى َتَكفهَأ، َوَما َمَسسح ، َكَأنه َعَرَقُه اللُّؤح لحنَيَ مِّنح َكف ِّ َوَسلهَم َأزحَهَر اللهوحنِّ

ًكا َواَل َعنحَْبًا َأطحَيَب رَائَِّحًة مِّنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا  َرُسولِّ هللاِّ  ُت مِّسح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َواَل َشَمح
ٍه آَخَر، َعنح َْحهادِّ بحنِّ َسَلَمةَ « َعَليحهِّ َوَسلهمَ  لِّم  مِّنح َوجح َرَجُه ُمسح  َأخح

(1/255) 

 

ِّ بحنُ  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن  َأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح
َْبًََن أَبُو َمنحُصوٍر الظهَفُر بحُن ُُمَمهٍد الحَعَلوِّيُّ، قَالَ  ر و الحَقنهاُد، ح َوَأخح ثَ َنا َعمح َياَن، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو ُسفح : َأخح

ُرو بحُن َجعحفَ  ثَ َنا َعمح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َحازٍِّم، َعنح َأبِّ َغَرزََة، قَاَل: َحده لحُكوَفةِّ، قَاَل: َحده َْحهاٍد رِّ بحُن ُدَحيحٍم، ِبِّ
َاٍك، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َْسَُرَة، قَالَ  َباُط بحُن َنصحٍر، َعنح ْسِّ ثَ َنا َأسح : " يَ عحِنِّ ابحَن َطلحَحَة الحَقنهاَد قَاَل: َحده
ُت َمَعهُ  لِّهِّ َوَخَرجح ُوََل، ُثُه رََجَع إََِّل َأهح ، َصلهيحُت َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َصََلَة اْلح

ًداف قَاَل: َوَأمها َأًَن َفَمَسَ  َخد ِّيف قَ  ًدا َواحِّ بَ َلُه وِّلحَدان ، َفَجَعَل مَيحَسُ  َخدهيح َأَحدِّهِّمح َواحِّ تَ قح اَل: فَاسح
َُه هللاُ  َُ َحدِّيثِّ الحَعَلوِّي ِّ َرْحِّ نَةِّ َعطهاٍر " َلفح َرَجَها مِّنح ُجؤح َا َأخح ُت لَِّيدِّهِّ بَ رحًدا َورًَِّيا، َكَأْنه  َرَواُه فَ َوَجدح

رِّو بحنِّ َْحهادٍ  ، َعنح َعمح ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ  ُمسح
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مِّ َعبحُد الرهْححَنِّ بحنُ  َْبًََن أَبُو الحَقاسِّ ثَ َنا َأْححَُد بحُن ُسَليحَماَن الحَفقِّيُه،  َأخح ُّ بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َحده ُرحِفِّ ُعبَ يحدِّ هللاِّ اْلح
ثَ َنا ُشعحَبُة، َعنح يَ عح  ُرو بحُن َمرحزُوٍق، قَاَل: َحده ثَ َنا َعمح َحاَق، قَاَل: َحده َاعِّيُل بحُن إِّسح ثَ َنا إِّْسح َلى بحنِّ قَاَل: َحده

َودِّ، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: أَتَ يحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ  َعطَاٍء، قَاَل: ْسِّعحتُ  َسح َجابَِّر بحَن يَزِّيَد بحنِّ اْلح
، »َوَسلهَم، َوُهَو ِبًَِِّّّن، فَ ُقلحُت َلُه:  ََّي َرُسوَل هللاِّ ًَنوِّلحِنِّ َيَدَك , فَ َناَولَنِّيَها، فَإَِّذا هَِّي أَب حَرُد مَِّن الث هلحجِّ

 «ًَيا مَِّن الحمِّسحكِّ َوَأطحَيُب رِّ 
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تَ َويحهِّ،  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ ُدُرسح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َأخح قَاَل: َحده
ثَ َنا َمعح  ثَ َنا أَبُو نُ َعيحٍم، قَاَل: َحده َياَن، قَاَل: َحده َبهارِّ بحنِّ َوائٍِّل، قَاَل: يَ عحُقوُب بحُن ُسفح ، َعنح َعبحدِّ اْلح َمر 

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّدلحٍو مِّنح َماٍء، َفَشرَِّب مَِّن  َ النهبِّ لِّي، َعنح َأبِّ قَاَل: " ُأِتِّ الدهلحوِّ، ُثُه َحدهَثِنِّ َأهح
َها مِّثحُل رَائَِّحةِّ َمجه ِفِّ الدهلحوِّ، ُثُه َصبه ِفِّ الحبِّئحرِّ , َأوح قَاَل: شَ  رَِّب مَِّن الدهلحوِّ، ُثُه َمجه ِفِّ الحبِّئحرِّ فَ َفاَح مِّن ح

 الحمِّسحكِّ "
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ، َعنح يَزِّيَد، َعنح ضَ  ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َْبَُهمح َوَأخح بهَة َأخح
: َعنح َميح  ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَمف قَاَلتح ، فَ َلقَِّي النهبِّ : ُكنحُت َردِّيَفَة َأبِّ ُمونََة بِّنحتِّ َكرحَدٍم، قَاَلتح

َها» ن ح ًئا أَب حَرَد مِّ لِّهِّ، َفَما رَأَيحُت َشي ح : « فَ َقَبضحُت َعَلى رِّجح ف قَاَلتح َوَأًَن َأظُنُُّه: « فَ َقَبضحتُ »َكَذا ِفِّ كَِّتابِّ
نحُه َأبِّ فََأَخَذ بَِّقَدمِّهِّ قَاَل  : َفَدًَن مِّ ٍه آَخَر َعنح َميحُمونََة، قَاَلتح : َأَِبَها، فَ َقدح ُرو ِّيَناُه مِّنح َوجح ف َوهللُا , تَ عحِنِّ
 َأعحَلمُ 
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوبَ  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َأخح ، قَاَل: َحده
ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن الحُمغِّْيَةِّ، َعنح ََثبٍِّت، عَ  ثَ َنا أَبُو النهضحرِّ، قَاَل: َحده ُّ، قَاَل: َحده َحاَق الصهَغاّنِّ نح أََنٍس، إِّسح

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل عِّنحدَ  َنا النهبِّ ًَن , فَ َعرَِّق، َوَجاَءتح ُأم ِّي بَِّقاُرورٍَة قَاَل: " َدَخَل َعَلي ح
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل:  ََ النهبِّ َق تَ ي ح لُِّت الحَعَرَق، فَاسح ََّي ُأمه ُسَليحٍم، َما َهَذا الهذِّي »َفَجَعَلتح َتسح



َنعِّنَي؟ : َهَذا َعَرق  َْنحَعُلُه لِّطِّيبَِّنا، َوُهَو َأطحَيبُ « َتصح ، َعنح  قَاَلتح ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ الط ِّيبِّ " َرَواُه ُمسح
 زَُهْيحِّ بحنِّ َحرحٍب، َعنح َأبِّ النهضحرِّ 
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سَ  َْبًََن اْلَح ٍرو الحُمقحرُِّئ، قَاَل: َأخح َْبّنِّ أَبُو َعمح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح َياَن، َوَأخح ُن بحُن ُسفح
ثَ َنا أَيُّو قَاَل:  ، قَاَل: َحده ثَ َنا ُوَهيحب  ثَ َنا َعفهاُن، قَاَل: َحده َبَة، قَاَل: َحده رِّ بحُن َأبِّ َشي ح ثَ َنا أَبُو َبكح ُب، َحده

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكاَن َيَحتِّيَها فَ يَ  يُل عِّنحَدَها قِّ َعنح َأبِّ قََِّلبََة، َعنح أََنٍس، َعنح أُم ِّ ُسَليحٍم، َأنه النهبِّ
َعُلُه ِفِّ الط ِّيبِّ  ، َفَكاَنتح ََتحَمُع َعَرَقُه فَ َتجح َوالحَقَوارِّيرِّ، فَ تَ بحُسُط َلُه نَِّطًعا فَ َيقِّيُل َعَليحهِّ، وََكاَن َكثَِّْي الحَعَرقِّ

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  : َعَرقُ « ََّي ُأمه ُسَليحٍم، َما َهَذا؟»فَ َقاَل النهبِّ َك َأُدوُ  بِّهِّ طِّيبِّ َرَواُه قَاَلتح
َبةَ  رِّ بحنِّ َأبِّ َشي ح ي ِّ َعنح َأبِّ َبكح لِّم  ِفِّ الصهحِّ  ُمسح
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َفةِّ َخاَتِّ الن ُّبُ وهةِّ   َِبُب صِّ
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َْبًََن َعبح  ِّ بحنِّ الحَفضحلِّ بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َأخح َُسنيح ِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ َأخح
ثَ َنا َحاَتُِّ  ثَ َنا هَِّشاُم بحُن َعمهاٍر، قَاَل: َحده َياَن، قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح تَ َويحهِّ، قَاَل: َحده  بحُن ُدُرسح

عح  َُعيحُد بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ ُأَويحٍس، قَاَل: ْسِّ ثَ َنا اْلح َاعِّيَل، قَاَل: َحده ُت السهائَِّب بحَن يَزِّيَد، يَ ُقوُل: " إِّْسح
: ََّي َرُسوَل هللاِّ إِّنه ابحَن ُأخحِتِّ  َ َخاَلِتِّ إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَلتح ع ف َذَهَبتح بِّ َوجِّ

لحَْبََكةِّ، ُثُه تَ َوضهَأ، َفَشرِّبحُت مِّنح َوُضوئِّ  ي َوَدَعا ِلِّ ِبِّ رِّهِّ فَ َنَظرحُت إََِّل َفَمَسَ  رَأحسِّ ُت َخلحَف َظهح هِّ، ُثُه ُقمح
ََجَلةِّ " ]ص: َ َكتَِّفيحهِّ، مِّثحَل زِّر ِّ اْلح ثَ َنا أَبُو 261َخاتِّهِّ َبنيح ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح [ َوَأخح

ثَ َنا َأْححَُد بحُن َسَلَمَة، قَ  ثَ َنا َحاَتُِّ الحَفضحلِّ بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: َحده َبُة بحُن َسعِّيٍد، قَاَل: َحده ثَ َنا قُ تَ ي ح اَل: َحده
، َعنح  ي ِّ َُعيحدِّ بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ، َفذََكَرُه ِبِِّّثحلِّهِّف َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ َاعِّيَل، َعنِّ اْلح  ُُمَمهدِّ بحنِّ بحُن إِّْسح

َاعِّيَل  َبَة بحنِّ َسعِّيٍد ]ص:ُعبَ يحدِّ هللاِّ، َعنح َحاَتِِّّ بحنِّ إِّْسح لِّم ، َعنح قُ تَ ي ح [ َهَكَذا الحَمعحُروُ : 262َوَرَواُه ُمسح
ف َوَحَكى أَبُ  ََجَلةِّ: الرهاُء قَ بحَل الزهايِّ : رُزُّ اْلح ََجَلةِّ، َوقَاَل إِّب حَراهِّيُم بحُن َْححَزَة َعنح َحاَتٍِّ و ُسَليحَماَن " زِّرُّ اْلح

َجَ  هِّمح: َأنه رِّزه اْلح ََجلِّ َعنح بَ عحضِّ  َلةِّ: بَ يحُض اْلح
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َْبًنَ  َُه هللُا، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َمنحُصوٍر الظهَفُر بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َأْححََد بحنِّ زََِّّيٍد الحَعَلوِّيُّ َرْحِّ  أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد َأخح
ثَ َنا َأْححَُد بحُن َحازِّمِّ بحنِّ  ثَ َنا  بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ ُدَحيحٍم قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو نُ َعيحٍم، قَاَل: َحده َأبِّ َغَرزََة قَاَل: َحده
َع َجابَِّر بحَن َْسَُرَة يَ ُقوُل:  َاٍك، أَنهُه ْسِّ َرائِّيُل، َعنح ْسِّ ُهُه »إِّسح َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوجح

َتدِّيًرا مِّثحَل الشهمحسِّ َوالحَقَمرِّ، َورَأَيح  ََمامِّ ُمسح َ َكتَِّفيحهِّ مِّثحَل بَ يحَضةِّ اْلح َْبًََن أَبُو « ف ُت َخاََتَ الن ُّبُ وهةِّ َبنيح َوَأخح
َياَن، قَاَل: َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحدهثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح ثَ َنا  اْلح َحده

َدِّيَث إِّاله أَنهُه قَاَل:  ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُموَسى، َرائِّيَل،ف َفذََكَر اْلح َورَأَيحُت َخاَتَُه عِّنحَد  »َوأَبُو نُ َعيحٍم، َعنح إِّسح
بُِّه َجَسَدهُ  ََماَمةِّ ُتشح َبَة، « ف َكتَِّفيحهِّ مِّثحَل بَ يحَضةِّ اْلح رِّ بحنِّ َأبِّ َشي ح ، َعنح َأبِّ َبكح ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَواُه ُمسح

 هللاِّ بحنِّ ُموَسى َعنح ُعبَ يحدِّ 
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ثَ َنا أَبُو َجعحَفرِّ بحُن ]ص: َْبًََن أَبُو َمنحُصوٍر الظهَفُر بحُن ُُمَمهٍد الحَعَلوِّيُّ، َحده ثَ َنا 263َوَأخح [ ُدَحيحٍم، َحده
ثَ َنا َحَسُن بحُن َصالِّ ٍ  ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُموَسى، قَاَل: َحده َاٍك، قَاَل: َأْححَُد بحُن َحازٍِّم، َحده ، َعنح ْسِّ

رِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّثحَل »َحدهَثِنِّ َجابُِّر بحُن َْسَُرَة، قَاَل:  َاََتَ الهذِّي ِفِّ َظهح رَأَيحُت الح
َمهامِّ  ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُْنْيحٍ « بَ يحَضةِّ اْلح ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ  ، َعنح ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ ُموَسىَرَواُه ُمسح
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ُ بحنُ  َُسنيح ثَ َنا اْلح َفهاُر، بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو الحَفتح ِّ هََِّلُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َجعحَفٍر اْلح ََيحََي بحنِّ  َأخح
ثَ َنا َْحه  ، قَاَل: َحده َعثِّ َشح ثَ َنا أَبُو اْلح َْبًََن َعيهاٍش، قَاَل: َحده مِّ بحنِّ ُسَليحَماَن، ح َوَأخح اُد بحُن زَيحٍد، َعنح َعاصِّ

ثَ َنا َأْححَُد بحُن َسَلَمَة، ثَ َنا أَبُو الحَفضحلِّ بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ قَاَل:  أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
َراوِّيُّ، قَاَل: َأخح  ثَ َنا َحامُِّد بحُن ُعَمَر الحَبكح َوُل، َحده َحح م  اْلح ثَ َنا َعاصِّ دِّ بحُن زََِّّيٍد، قَاَل: َحده َْبًََن َعبحُد الحَواحِّ

ًزا َوْلَح  ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَأَكلحُت َمَعُه ُخب ح َس، قَاَل: رَأَيحُت النهبِّ ًما َأوح َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َسرحجِّ
تَ غحَفَر َلَك َرُسوُل « َوَلكَ »هللاِّ َغَفَر هللُا َلَك، قَاَل:  قَاَل: ثَرِّيًدا قَاَل: فَ ُقلحُت: ََّي َرُسولَ  ، فَ ُقلحُت: اسح

تَ غحفِّرح لَِّذنحبَِّك َولِّلحمُ  يََة }َواسح مِّنِّنَي هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم؟ قَاَل: نَ َعمح، َوَلُكمح، ُثُه َتََل َهذِّهِّ اْلح ؤح
{ ]ُممد:  مَِّناتِّ َ َكتَِّفيحهِّ عِّنحَد نُ غحضِّ   [ قَاَل: ُثُه 19َوالحُمؤح ُدرحُت َخلحَفُه فَ َنَظرحُت إََِّل َخاَتِّ الن ُّبُ وهةِّ َبنيح



يََلن  َكَأمحثَالِّ الثهآلِّيلِّ " ]ص: َرى َْجحًعا، َعَليحهِّ خِّ دِّف َرَواُه 264َكتِّفِّهِّ الحُيسح َُ َحدِّيثِّ َعبحدِّ الحَواحِّ [ َلفح
، َعنح َحامِّدِّ بحنِّ عُ  ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ ، َوَعنح َأبِّ َكامٍِّل، َعنح َْحهادٍ ُمسح َراوِّي ِّ  َمَر الحَبكح
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َْبًََن  َبهارِّ السُّكهرِّيُّ، بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن ََيحََي بحنِّ َعبحدِّ اْلح َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد َأخح إِّْسح
ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا الصهفهاُر، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َْبًََن َمعحَمر  ، قَاَل: َأخح ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ ُد بحُن َمنحُصوٍر، قَاَل: َحده

َس، يَ ُقوُل: " تَ َروحَن َهَذا الشهيحَخ  عحُت َعبحَد هللاِّ بحَن َسرحجِّ َوُل، قَاَل: ْسِّ َحح م  اْلح َسُه  -َعاصِّ : نَ فح  -يَ عحِنِّ
ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَأَكلحُت َمَعُه، َورَأَيحُت الحَعََلَمَة الهِتِّ فِّيهِّ َوهَِّي إََِّل َأصحلِّ نُ غحضِّ  رَأَيحُت َرُسوَل هللاِّ َصله 

َئةِّ الثهآلِّيلِّ " يََلن  َكَهي ح  َكتِّفِّهِّ، َعَليحهِّ خِّ
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َْبًنَ  َسنِّ بحنِّ ُفوَرٍك، قَاَل: َأخح ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلَح َْبًََن أَبُو َبكح ثَ َنا َأخح  َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ َأْححََد، قَاَل: َحده
ثَ َنا ُمَعاوِّيَُة  ثَ َنا قُ رهُة بحُن َخالٍِّد، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َداُوَد، قَاَل: َحده بحُن قُ رهَة، يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب، قَاَل: َحده

َاََتَف فَ َقاَل: َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: أَتَ يحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ   َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ , َأرِّّنِّ الح
لح َيَدكَ » ، فَإَِّذا ُهَو َعَلى نُ غحضِّ  « َأدحخِّ َاَتِّ نِّهِّ، َفَجَعلحُت أَلحَمُس أَنحُظُر إََِّل الح ، فََأدحَخلحُت َيدَِّي ِفِّ ُجُرِبه

َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ  َكتِّفِّهِّ مِّثحَل الحبَ يحَضةِّف َفَما َمنَ َعهُ  نِّهِّ َوَأخح ُعو ِلِّ َوإِّنه َيدَِّي َلفِّي ُجُرِبه َذاَك َأنح َجَعَل َيدح
ثَ َنا أَ  ثَ َنا ََيحََي بحُن َأبِّ طَالٍِّب، َحده ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ بُو َداُوَد، اْلح

نَ  لحَعةِّ »[، َغْيحَ أَنهُه قَاَل: 265ادِّهِّ َوَمعحَناُه ]ص:َفذََكَرُه ِإِِّّسح  «َعَلى نُ غحضِّ َكتِّفِّهِّ مِّثحُل الس ِّ
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ثَ َنا يَ عحُقوبُ  تَ َويحهِّ، قَاَل: َحده َْبًََن ابحُن ُدُرسح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن، َأخح  بحُن ُسفح
، َعنح َأبِّ رِّمحَثَة، قَاَل: قَاَل: َحده  ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن إََِّّيٍد، قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ ثَ َنا أَبُو نُ َعيحٍم، قَاَل: َحده

َ َكتَِّفيحهِّ  لحَعةِّ َبنيح : ََّي َرُسوَل ، فَ َقالَ انحَطَلقحُت َمَع َأبِّ ََنحَو النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َنَظَر إََِّل مِّثحلِّ الس ِّ
َُها َلَك؟ قَاَل:  ، َأفَُأَعاْلِّ َوقَاَل الث هوحرِّيُّ، َعنح إََِّّيدِّ بحنِّ « اَل طَبِّيبُ َها الهذِّي َخَلَقَها»هللاِّ إِّّن ِّ َكَأَطب ِّ الر َِّجالِّ

 : َدِّيثِّ ُم ابحُن َبح « فَإَِّذا َخلحَف َكتِّفِّهِّ مِّثحُل الت ُّفهاَحةِّ »َلقِّيٍط ِفِّ َهَذا اْلح َثَة: َوقَاَل َعاصِّ َدَلَة، َعنح َأبِّ رِّمح
ََماَمةِّ »  «فَإَِّذا ِفِّ نُ غحضِّ َكتِّفِّهِّ مِّثحُل بَ عحَرةِّ الحَبعِّْيِّ َأوح بَ يحَضةِّ اْلح
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َْبًََن يَ عحُقوُب بحنُ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن،  ُسفح َأخح
، قَا ثَ َنا َعتهاب  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َميحَسَرَة، قَاَل: َحده لُِّم بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: َحده ثَ َنا ُمسح َل: ْسِّعحُت قَاَل: َحده

َ َكتَِّفيِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ْلَحَمة  »َأَِب َسعِّيٍد، يَ ُقوُل:  َتحُم الهذِّي َبنيح  «ًَنتَِّئة   الح
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َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد ]ص: َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن، قَاَل: َأخح ثَ َنا 266َأخح [ الصهفهاُر، قَاَل: َحده
َلَمُة بحُن َعلحقَ  ثَ َنا َمسح ، قَاَل: َحده ثَ َنا قَ يحُس بحُن َحفحٍص الدهارِّمِّيُّ ثَ َنا َداُوُد َتحَتام ، قَاَل: َحده َمَة، قَاَل: َحده

، قَاَل: أَتَ يحُت َرُسو  ي ِّ ، َعنح َسلحَماَن الحَفارِّسِّ لِّي ِّ َاكِّ بحنِّ َحرحٍب، َعنح َسََلَمَة الحعِّجح
َل بحُن َأبِّ هِّنحَد، َعنح ْسِّ

قَاَل: « ف رح إََِّل َما ُأمِّرحُت بِّهِّ ََّي َسلحَماُن انحظُ »هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَأَلحَقى إَِِّله رَِّداَءُه، وقَاَل: 
ََمامِّ » َ َكتَِّفيحهِّ مِّثحَل بَ يحَضةِّ اْلح َاََتَ َبنيح  «فَ َرأَيحُت الح
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ثَ َنا ي َ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح عحُقوُب بحُن َأخح
ثَ َنا ََيحََي بحُن ُسَليحٍم، َعنِّ ابحنِّ ُخثَ يحٍم، َعنح سَ سُ  َُميحدِّيُّ، قَاَل: َحده ٍر اْلح ثَ َنا أَبُو َبكح َياَن، قَاَل: َحده عِّيدِّ بحنِّ فح

يه َرُسوَل هَِّرقحَل إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِِّّمحصَ  ٍد، قَاَل: َلقِّيُت الت هُنوخِّ ، وََكاَن َأبِّ رَاشِّ
؟ قَاَل: بَ َلى، َقدَِّم َرُسوُل  ّنِّ هللاِّ َصلهى َجارًا ِلِّ َشيحًخا َكبِّْيًا َقدح بَ َلَغ الحَفَنَد، َأوح َقرِّيًبا , فَ ُقلحُت: َأاَل َُتحْبِّ

ئحُت تَ ُبوَك، فَإَِّذا ُهَو َجالِّ  َريح هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، تَ ُبوَك فَانحَطَلقحُت بِّكَِّتابِّ هَِّرقحَل َحَّته جِّ َ َظهح س  َبنيح
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  بَ لحُت َأهحوِّي « , ََّي َأَخا تَ ُنوخَ »َأصحَحابِّهِّ ُُمحَتٍب َعَلى الحَماءِّ، فَ َقاَل النهبِّ فََأق ح
رِّهِّ، ُثُه قَاَل:  َوَتُه َعنح َظهح َ َيَديحهِّ، َفَجَعَل َحب ح ، « لَِّما ُأمِّرحَت بِّهِّ  َها ُهَنا، امحضِّ »َحَّته ُكنحُت قَائًِّما َبنيح

َمةِّ  َجَمةِّ الضهخح عِّ ُغضحُرو ِّ الحَكتِّفِّ مِّثحلِّ الحمِّحح َاَتٍَ ِفِّ َموحضِّ رِّهِّ، فَإَِّذا َأًَن ِبِّ  َفُجلحُت ِفِّ َظهح
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ُمودِّيُّ، قَالَ  َسنِّ الحَمحح َْبًََن أَبُو اْلَح َْبَّنِّ أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ السَُّلمِّيُّ، قَاَل: َأخح ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ َأخح : َحده
، قَاَل: َحدهثَ َنا أَبُو َعامٍِّر َعبحُد الحمَ  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن الحُمَثَّنه ، قَاَل: َحده َُ َافِّ لِّكِّ بحُن ُُمَمهُد بحُن َعلِّيٍ  اْلح

ٍر، وَ  رِّيُّ، َعنح ُأم ِّ َبكح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر الزُّهح ٍرو، قَاَل: َحده هَِّي َعمهُة َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َجعحَفٍر بِّنحُت َعمح
َورِّ بحنِّ َُمحَرَمَة، قَاَل ]ص: َورِّ بحنِّ َُمحَرَمَة، َعنِّ الحمِّسح [: َمره بِّ يَ ُهودِّيٌّ َوَأًَن قَائِّم  َخلحَف النهبِّ ِّ 267الحمِّسح
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  رِّهِّف  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوالنهبِّ بَُه َعنح َظهح يَ تَ َوضهأُ، فَ َقاَل الحيَ ُهودِّيُّ: ارحَفعح ثَ وح

َا َكانُ  هِّي مَِّن الحَماءِّ قُ لحُت: َوإِّْنه ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َوجح وا يَ بحَحُثوَن َفَذَهبحُت َأرحفَ ُعُه، فَ َنَضَ  النهبِّ
ُتوًِب عِّنحدَ  َنهُه َكاَن َمكح َفتِّهِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ َعنح َذلَِّك، ْلِّ  ُهمح بِّصِّ
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َفةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ   َِبُب َجامِّعِّ صِّ
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ثَ نَ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ا يَ عحُقوُب بحُن َأخح
لِّمِّ بحنِّ  ُعودِّيُّ، َعنح ُعثحَماَن بحنِّ ُمسح ، َوالحَمسح ثَ َنا َمعحَمر  ثَ َنا أَبُو نُ َعيحٍم، قَاَل: َحده َياَن، قَاَل: َحده ُهرحُمَز،  ُسفح

َي هللاُ  ، َعنح َعلِّيٍ  َرضِّ ُعودِّي ِّ َْبًََن أَبُو  َعنح ًَنفِّعِّ بحنِّ ُجَبْيحِّ بحنِّ ُمطحعٍِّم، قَاَل: ِفِّ َحدِّيثِّ الحَمسح َعنحُهف ح َوَأخح
َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن ُعَمَر بحنِّ َأْححَدَ  ُ بحُن ُُمَمهٍد الرُّوذحَِبرِّيُّ، قَاَل: َأخح َُسنيح  بحنِّ َعلِّي ِّ بحنِّ َعلِّيٍ  اْلح

ثَ َنا ُشَعيحُب بحُن أَيُّ  َا , قَاَل: َحده طِّيُّ بِّ َذٍب الحُمقحرُِّئ الحَواسِّ ثَ َنا َشوح ثَ َنا أَبُو نُ َعيحٍم، قَاَل: َحده وَب، قَاَل: َحده
ُعودِّيُّ، َعنح ُعثحَماَن بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُهرحُمَز، َعنح ًَنفِّعِّ بحنِّ ُجَبْيحِّ بحنِّ ُمطحعٍِّم، َعنح َعلِّيٍ  َكره  َم هللُا الحَمسح

َهُه قَاَل:  ِّ َلَح َيُكنح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ »َوجح ْيِّ، وََكاَن َشثحَن الحَكفهنيح لحَقصِّ لطهوِّيلِّ َواَل ِبِّ َوَسلهَم ِبِّ
ُربَةِّ، إِّ  ، َطوِّيَل الحَمسح َم الحَكَرادِّيسِّ ُهُه ُْححَرًة، َضخح َرًِب َوجح َيةِّ، ُمشح َم الرهأحسِّ َوالل ِّحح ِّ، َضخح َذا َمَشى َوالحَقَدَمنيح

َا يَ نحَحدُِّر مِّنح َصَببٍ  ي قَ لحًعا، َكَأْنه َلُه َواَل ]ص:مَيحشِّ َلُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ 269، َلَح َأَر قَ ب ح ث ح [ بَ عحَدُه مِّ
ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيبٍ « َوَسلهمَ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده رِّ بحُن ُفوَرٍك، قَاَل: َأخح ثَ َنا أَبُو َبكح ، َوَحده

ثَ َنا أَبُو َداُوَد، قَاَل: َحده  ُعودِّيُّ، َعنح ُعثحَماَن بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُهرحُمَز، َعنح ًَنفِّعِّ بحنِّ قَاَل: َحده ثَ َنا الحَمسح
َا ي َ  نحَحطُّ مِّنح ُجَبْيحٍ، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب، َفذََكَرُهف إِّاله أَنهُه قَاَل: " إَِّذا َمَشى َتَكفهَأ َتَكفًُّؤا َكَأْنه

تَ َلُفوا ِفِّ اسح  ُُهمح ِفِّ َذلَِّك: فَ بَ عحُضُهمح قَاَل: َصَبٍبف اخح تَ َلَف َغْيح مِّ َأبِّ ُعثحَماَن َكَما ذََكرحًَنُه، وََكَذلَِّك اخح
لٍِّم، َوبَ عحُضُهمح قَاَل: ابحُن َعبحدِّ هللاِّ   ابحُن ُمسح
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َا ُّ بِّ َفَرايِّيِنِّ ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهٍد الحُمقحرُِّئ اْلحِّسح َْبًََن أَبُو اْلح ََسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َأخح ثَ َنا اْلح ، قَاَل: َحده
ثَ َنا عِّيَسى  ٍر، قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َأبِّ َبكح ثَ َنا يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده َحاَق، قَاَل: َحده بحُن إِّسح

ِّ بحنِّ الحَفضحلِّ الحَقطها َُسنيح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن اْلح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: يُوُنَس، ح َوَأخح ُن، قَاَل: َأخح
ث َ  َلَمَة، َوَسعِّيُد بحُن َمنحُصوٍر، قَااَل: َحده ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َمسح َياَن، قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح َنا َحده

ثَ َنا ُعَمُر بحُن َعبحدِّ هللاِّ، َموح  َرَة، قَاَل: َحدهَثِنِّ إِّب حَراهِّيُم بحُن ُُمَمهٍد، مِّنح عِّيَسى بحُن يُوُنَس، قَاَل: َحده ََل ُغفح
َي هللُا َعنحُه إَِّذا نَ َعَت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاَل: "  َلَح َيُكنح َوَلدِّ َعلِّيٍ  قَاَل: َكاَن َعلِّيٌّ َرضِّ

ْيِّ الحُمَتََ  ، َواَل الحَقصِّ لطهوِّيلِّ الحُممهغِّطِّ ف  ِبِّ لسهبحطِّ ، َواَل ِبِّ َعحدِّ الحَقَططِّ ْلح ، َوَلَح َيُكنح ِبِّ مِّ د ِّدِّ، َكاَن رَب حَعًة مَِّن الحَقوح
 ، : أَب حَيُض ُمشحَرب  وِّير  هِّ َتدح ف وََكاَن ِفِّ الحَوجح لحُمَطههمِّ َواَل الحُمَكلحَثمِّ ًَل، َوَلَح َيُكنح ِبِّ َأدحَعُج َكاَن َجعحًدا رَجِّ

َدُب ]ص: ِّ، َأهح َننيح َفارِّ، َجلِّيُل الحُمَشاشِّ َوالحَكتِّفِّ 270الحَعي ح َشح َرُد، َذا  -َأوح قَاَل: الحَكَتدِّ  -[ اْلح َأجح
ي ِفِّ َصَبٍب، َوإَِّذا الحتَ َفَت الحت َ  َا مَيحشِّ ِّ، إَِّذا َمَشى تَ َقلهَع َكَأْنه ِّ َوالحَقَدَمنيح ُربٍَة، َشثحَن الحَكفهنيح َ  َمسح َفَت َمًعاف َبنيح

ََف النهاسِّ َكتَِّفيحهِّ َخاََتُ الن ُّ  رًا، َوَأصحَدُق النهاسِّ َْلحَجًة، َوَأوح رُأ النهاسِّ َصدح َوُد النهاسِّ َكفًّا، َوَأجح بُ وهةِّف َأجح
َرًة، َمنح رَآُه َبدِّيَهًة َهابَُه، َوَمنح َخاَلَطُه َمعحرَِّفًة َأَحبه  َرُمُهمح عِّشح ُهف يَ ُقوُل بِّذِّمهٍة، َوأَلحيَ نُ ُهمح َعرِّيَكًة، َوَأكح

َلُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم " زَاَد الحُمقحرُِّئ ِفِّ رَِّوايَتِّهِّ عِّنحدَ ًنَ  ث ح َلُه َواَل بَ عحَدُه مِّ لِّهِّ: " َخاََتُ  عُِّتُه: َلَح َأَر قَ ب ح قَ وح
رًا»الن ُّبُ وهةِّ: َوُهَو َخاََتُ النهبِّي ِّنَي " قَاَل:   «َوَأرحَحُب النهاسِّ َصدح
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َْبًََن أَبُو  َسنِّ ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َأخح َْبًََن أَبُو اْلَح ، قَاَل: َأخح ِّ السَُّلمِّيُّ َُسنيح َعبحدِّ الرهْححَنِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح
َفةِّ النهبِّ ِّ  َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ، قَاَل: قَاَل أَبُو ُعبَ يحٍد ِفِّ صِّ َسنِّ الحَكارِّزِّيُّ، قَاَل: َأخح ى هللُا َصله  اْلَح

ْيِّ الحُمََتَد ِّدِّ، َلَح َيُكنح »َعَليحهِّ َوَسلهَم: إِّنه َعلِّيًّا َكاَن إَِّذا نَ َعَتُه، قَاَل:  ، َواَل الحَقصِّ لطهوِّيلِّ الحُممهغِّطِّ َلَح َيُكنح ِبِّ
َفارِّ  َشح َدُب اْلح ِّ، َأهح َننيح ، َأدحَعُج الحَعي ح َرب  ، أَب حَيُض ُمشح لحُمَطههمِّ َواَل الحُمَكلحَثمِّ ، َجلِّيُل الحُمَشاشِّ َوالحَكَتدِّ، ِبِّ

ي ِفِّ َصَبٍب، َوإَِّذا الحت َ  َا مَيحشِّ ُربَةِّ، إَِّذا َمَشى تَ َقلهَع َكَأْنه ِّ، َدقِّيُق الحَمسح ِّ َوالحَقَدَمنيح َفَت الحتَ َفَت َشثحُن الحَكفهنيح
َعحدِّ الحَقَططِّ  لسهبِّطِّ َواَل اْلح َاعِّيَل الحُمَؤد ُِّب، َعنح ُعَمَر، قَاَل أَبُو ُعبَ يحٍد: َحده « َمًعاف لَيحَس ِبِّ ثَنِّيهِّ أَبُو إِّْسح

ه َصلهى  ََنفِّيهةِّ، قَاَل: َكاَن َعلِّيٌّ إَِّذا نَ َعَت النهبِّ َرَة، َعنح إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُُمَمهٍد ابحنِّ اْلح ََل ُغفح هللُا َعَليحهِّ َموح
ثَ َناُه إِّْسحَ  َكاَن َأزحَهَر اللهوحنِّ »اعِّيُل بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َوَسلهَم، قَاَل َذلَِّكف َوِفِّ َحدِّيٍث آَخَر: َحده

َمحَهقِّ 271]ص: َب حَيضِّ اْلح ْلح َلة  »َوِفِّ َحدِّيٍث آَخَر: « ف [، لَيحَس ِبِّ نَ يحهِّ ُشكح َوِفِّ َحدِّيٍث « ف َكاَن ِفِّ َعي ح
ِّ »آَخَر:  ، َوَأبُ « ف َكاَن َشبحَ  الذ ِّرَاَعنيح َصحَمعِّيُّ ٍد، ذََكَر ُكلُّ قَاَل الحكَِّسائِّيُّ، َواْلح ٍرو، َوَغْيحُ َواحِّ و َعمح



لُُه:  ف قَ وح َدِّيثِّ ْيِّ َهَذا اْلح ُهمح بَ عحَض تَ فحسِّ ن ح ٍد مِّ لطهوِّيلِّ الحُممهغِّطِّ »َواحِّ لحَبائِّنِّ « لَيحَس ِبِّ يَ ُقوُل: لَيحَس ِبِّ
ْيِّ الحُمََتَد ِّدِّف يَ عحِنِّ َقدح تَ َردهَد َخلحُقُه بَ عحُضُه عَ  ، َواَل الحَقصِّ َلى بَ عحٍض، فَ ُهَو َُمحَتمِّع ف لَيحَس بَِّسبحطِّ الطهوِّيلِّ

َفُتُه ِفِّ َحدِّيٍث آَخَر:  ِّ، َوَهَكَذا صِّ َ الرهُجَلنيح ف يَ ُقوُل: فَ َليحَس ُهَو َكَذاَك َوَلكِّنح رَب حَعًة َبنيح َلحقِّ إِّنهُه َكاَن »الح
 ِّ َ الرهُجَلنيح مِّ َبنيح لُُه: « ف َضرحَب اللهحح لحُمَطههمِّ »َوقَ وح نحُه َعَلى « لَيحَس ِبِّ ٍء مِّ : التهامُّ ُكلُّ َشيح َصحَمعِّيُّ قَاَل اْلح

هِّف يَ ُقوُل: فَ َليحسَ  : الحُمَكلحَثُم: الحُمَدوهُر الحَوجح َصحَمعِّي ِّ ف َوقَاَل: َغْيحُ اْلح ََمالِّ َدتِّهِّ، فَ ُهَو َِبرُِّع اْلح َكَذلَِّك،   حِّ
لُُه:  ُنون ف َوقَ وح : اله « ُمشحَرب  »َوَلكِّنهُه َمسح ِّ: الشهدِّيُد َسوهادِّ يَ عحِنِّ َدحَعُج الحَعنيح رَِّب ُْححَرًةف َواْلح ذِّي ُأشح

: الحَعظِّيُم رُُءوسِّ الحعِّظَ  َلِّيُل الحُمَشاشِّ : الدهعحَجُة هَِّي: السهَواُدف قَاَل: َواْلح َصحَمعِّيُّ ِّف قَاَل اْلح َننيح امِّ الحَعي ح
ِّف ِّ َوالحَمنحكَِّبنيح ِّ َوالحمِّرحفَ َقنيح بَ َتنيح لُُه: َشثحُن  مِّثحُل الرُّكح لُُه: الحَكَتُد: ُهَو الحَكاهُِّل َوَما يَلِّيهِّ مِّنح َجَسدِّهِّف َوقَ وح َوقَ وح

لُُه:  ف َوقَ وح َِّ َا إََِّل الحغَِّل ِّ: يَ عحِنِّ َأَنه ِّ َوالحَقَدَمنيح ي ِفِّ َصَببٍ »الحَكفهنيح َا مَيحشِّ الصهَبُب: « إَِّذا َمَشى تَ َقلهَع َكَأْنه
َنحَِّداُر ]ص: لُُه: [، َوَْجح 272االِّ ف َوقَ وح َباب  َعحدِّ الحَقَططِّ »ُعُه َأصح لسهبحطِّ َواَل اْلح َوالحَقَطُط: « لَيحَس ِبِّ

ل   ف يَ ُقوُل فَ ُهَو َجعحد  رَجِّ ف َوالسهبحُط: الهذِّي لَيحَس فِّيهِّ َتَكسُّر  ََبشِّ َعارِّ اْلح ُُعوَدةِّ مِّثحُل َأشح ف الشهدِّيُد اْلح
لُُه:  َزحَهرُ « َكاَن َأزحَهرَ »َوقَ وح لُُه: لَيحَس اْلح ، الهذِّي اَل ُُيَالُِّط بَ َياَضُه ُْححَرة ف َوقَ وح ُ الحبَ َياضِّ َب حَيُض النهْي ِّ : اْلح

َرةِّ، َولَيحَس بَِّنْي ٍِّ  ُمح ء  مَِّن اْلح َمحَهُق الشهدِّيُد الحبَ َياضِّ الهذِّي اَل ُُيَالُِّط بَ َياَضُه َشيح ، َواْلح َمحَهقِّ ْلح  َوَلكِّنح  ِبِّ
لُُه:  َكَلوحنِّ اْلحِّص ِّ َأوح  َلة  »ََنحوِّهِّف يَ ُقوُل: فَ َليحَس ُهَو َكَذلَِّكف َوقَ وح نَ يحهِّ ُشكح َئةِّ « ِفِّ َعي ح َلُة: َكَهي ح فَالشُّكح

ِّ َوالحُمرح  َلةِّ، َوهَِّي: ُْححَرة  ِفِّ َسوهادِّ الحَعنيح َلُة َغْيحُ الشُّكح ِّ، َوالشُّهح َرةِّ َتُكوُن ِفِّ بَ َياضِّ الحَعنيح ُمح َهُة: الحبَ َياُض اْلح
لُُه: اله  ُُهف َوقَ وح َفارِّ »ذِّي اَل ُُيَالِّطُُه َغْيح َشح َدُب اْلح لُُه: « َأهح َفارِّف َوقَ وح َشح ِّ »يَ عحِنِّ َطوِّيَل اْلح « َشبحُ  الذ ِّرَاَعنيح

َ اللهبهةِّ إََِّل السُّرهةِّ  َتدِّقُّ َما َبنيح ُربَُة: الشهعحُر الحُمسح ِّ َعرِّيُضُهَماف َوالحَمسح : َعبحُل الذ ِّرَاَعنيح َْبًََن أَبُو يَ عحِنِّ ف َوَأخح
حمِّذِّيُّ  َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعلِّيٍ  الحُمقحرُِّئ، قَاَل: َحدهثَ َنا أَبُو عِّيَسى الَت ِّ ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ ، قَاَل: قَاَل َعبحدِّ هللاِّ اْلح

فَ  ْيِّ صِّ َصحَمعِّيه يَ ُقوُل ِفِّ تَ فحسِّ ِّ: ْسِّعحُت اْلح َُسنيح َة النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَمف أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن اْلح
عحُت َأعحَرابِّيًّا يَ ُقوُل ِفِّ َكََلمِّهِّ: َتَغهَط ِفِّ ُنشهابَتِّهِّ، َأيح َمدهَها مَ  دًّا َشدِّيًداف الحُممهغُِّط: الذهاهُِّب ُطواًل، َوْسِّ

ُل بَ عحُضُه ِفِّ بَ عحٍض قَِّصًرا ]ص: ُل: [ف َوَأمه 273الحُمََتَد ُِّد: الدهاخِّ ُُعوَدةِّف َوالرهجِّ ا الحَقَطُط: فَالشهدِّيُد اْلح
ف َوالحُمَكلحثَ  مِّ ُم: الحُمَدوهُر الهذِّي ِفِّ َشعحرِّهِّ ُحُجونَة  َأيح تَ َثنٍ  َقلِّيًَلف َوَأمها الحُمَطههُم: فَالحَبادُِّن الحَكثُِّْي اللهحح

هِّ ُْححَرة ف وَ  َرُب: الهذِّي ِفِّ بَ يَاضِّ هِّف َوالحُمشح َدُب: الطهوِّيُل الحَوجح َهح ِّف َواْلح َدحَعُج: الشهدِّيُد َسَوادِّ الحَعنيح اْلح
ُربَُة: ُهَو الشهعحُر الدهقِّيُق الهذِّي هُ  ِّ، َوُهَو الحَكاهُِّلف َوالحَمسح َفارِّف َوالحَكَتُد: َُمحَتَمُع الحَكتَِّفنيح َشح َو َكأَنهُه اْلح

رِّ إََِّل السُّرهةِّف َوالشه  يب  مَِّن الصهدح َي َقضِّ ِّف َوالت هَقلُُّع: َأنح مَيحشِّ ِّ َوالحَقَدَمنيح ََصابِّعِّ مَِّن الحَكفهنيح َُ اْلح ثحُن: الحَغلِّي
: يُرِّيُد رُءُ  لُُه: َجلِّيُل الحُمَشاشِّ ُُدوُر، َوتَ ُقوُل: اَنحََدرحًَن ِفِّ َصُبوٍب َوَصَبٍبف َوقَ وح ٍةف َوالصهَبُب: اْلح وَس بُِّقوه

َرُة: ال ف َوالحعِّشح محٍر: الحَمَناكِّبِّ ُتُه ِبَِّ ُبف َوالحَبدِّيَهُة: الحُمَفاَجَأُة، يَ ُقوُل: َبَدهح ُْي: الصهاحِّ َبُة، َوالحَعشِّ صُّحح
 َفَجأحتُهُ 
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن ُعَمَر بحنِّ َأْححَ  ُ بحُن ُُمَمهٍد الرُّوذحَِبرِّيُّ، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  اْلح َذٍب َد بحنِّ شَ َأخح وح
َا، قَاَل: َحدهثَ َنا ُشَعيحُب بحُن أَيُّوَب، قَاَل: َحدهثَ َنا يَ عحَلى بحُن ُعبَ يحٍد، َعنح َمَُ  طِّيُّ بِّ م ِّعِّ بحنِّ الحُمقحرُِّئ الحَواسِّ

َنحَصارِّ أَنهُه َسَأَل َعلِّيًّا  َراَن، َعنح رَُجٍل مَِّن اْلح ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ عِّمح َنحَصارِّي ِّ َي هللُا َعنحُه َعنح ََيحََي اْلح َرضِّ
[: " َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم 274نَ عحتِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل ]ص:

َرٍة، َدقِّيُق الحَمسح  ِّ، َسبحُط الشهعحرِّ، ُذو َوف ح َننيح َرب  ُْححَرًة، َأدحَعُج الحَعي ح ، ُمشح ُربَةِّ، َكَأنه ُعنُ َقُه أَب حَيَض اللهوحنِّ
رِّهِّ َشعحر  َغْيحُ  ، لَيحَس ِفِّ َبطحنِّهِّ َواَل َصدح يبِّ ُهف َشثحُن إِّبحرِّيُق فِّضهٍةف مِّنح لَبهتِّهِّ إََِّل ُسرهتِّهِّ َشعحر  ََيحرِّي َكالحَقضِّ

َا يَ نحَحدُِّر مِّنح َصَبٍب، َوإَِّذا َمَشى َكَأْنهَ  ، إَِّذا َمَشى َكَأْنه ٍر، َوإَِّذا الحتَ َفَت الحَكف ِّ َوالحَقَدمِّ ا يَ تَ َقلهُع مِّنح َصخح
لطهوِّيلِّ  َذحَفرِّ، لَيحَس ِبِّ ُلُؤف َوَلرِّيُ  َعَرقِّهِّ َأطحَيُب مَِّن الحمِّسحكِّ اْلح َواَل  الحتَ َفَت ْجِّيًعاف َكَأنه َعَرَقُه اللُّؤح

َلُه َواَل بَ عحدَ  ف َلَح َأَر قَ ب ح زِّ َواَل اللهئِّيمِّ ْيِّف َواَل الحَعاجِّ لحَقصِّ َلُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ ِبِّ ث ح  ُه مِّ
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َْبًََن أَبُو َحامٍِّد َأْححَُد بحُن ُُمَمه  ِّ الحَعَلوِّيُّ، قَاَل: َأخح َُسنيح ِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح دِّ بحنِّ ََيحََي بحنِّ َأخح
ثَ َنا َأْححَُد بحُن َحفح  ، قَاَل: َحدهَثِنِّ إِّب حَراهِّيُم بحُن بََِّلٍل الحبَ زهاُز قَاَل: َحده صِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ

، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، قَاَل:  َماَن، َعنح ُْحَيحٍد الطهوِّيلِّ َدمِّ »َطهح ْلح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ِبِّ َلَح َيُكنِّ النهبِّ
، َشدِّيُد الحبَ يَ  َب حَيضِّ َسنِّ َمنح رَأَي حُتُه مِّنح َخلحقِّ هللاِّ َواَل اْلح ، َكاَن مِّنح َأحح َق الرهب حَعةِّ َوُدوَن الطهوِّيلِّ ، فَ وح اضِّ

ُل َشعحَرُه إََِّل  ُُعوَدةِّ، وََكاَن يُ رحسِّ َعحدِّ الشهدِّيدِّ اْلح ْلح  أَنحَصا ِّ ُأُذنِّهِّ، تَ َعاََل، َوَأطحَيبِّهِّ رًَِّيا، َوأَلحَينِّهِّ َكفًّا، لَيحَس ِبِّ
 «تَ وَكهأُ إَِّذا َمَشىوََكاَن ي َ 
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ثَ َنا أَ  َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد الصهفهاُر، قَاَل: َحده َْبًََن إِّْسح َراَن، قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ْححَُد بحُن َأخح
، َعنِّ ال َْبًََن َمعحَمر  ، قَاَل: َأخح ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ ، قَاَل ]ص:َمنحُصوٍر، قَاَل: َحده رِّي ِّ [: ُسئَِّل أَبُو 275زُّهح

َفةِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل:  َفًة َوَأْجحََلَها، َكاَن رَب حَعًة »ُهَري حَرَة َعنح صِّ َسَن النهاسِّ صِّ َكاَن َأحح
َبِّنيِّ  يَل اْلح ِّ، َأسِّ َ الحَمنحكَِّبنيح ِّ إََِّل الطُّولِّ َما ُهَو , بَعِّيَد َما َبنيح َننيح َحَل الحَعي ح ، َشدِّيَد َسَوادِّ الشهعحرِّ، َأكح

َدَب، إَِّذا َوطَِّئ بَِّقَدمِّهِّ َوطَِّئ بُِّكل َِّهاف لَيحَس َأَخحََصف إَِّذا َوَضَع رَِّداَءُه َعنح َمنحكِّبَ يحهِّ َفَكأَنهُه سَ  بِّيَكُة َأهح
َلُه َواَل بَ عحدَ  َك يَ َتََلحَْلُف َلَح َأَر قَ ب ح َلُه َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهمَ فِّضهٍةف َوإَِّذا َضحِّ ث ح  «ُه مِّ
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َفةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ   َِبُب َحدِّيثِّ ُأم ِّ َمعحَبٍد ِفِّ صِّ
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ٍر ُعَمُر بحُن َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ بحنِّ ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدَة، مِّنح َأصحلِّ ]ص: َْبًََن أَبُو َنصح َْبًََن [ كِّ 277َأخح َتابِّهِّ، قَاَل: َأخح
دِّ بحُن يُوُسفَ  ثَ َنا أَبُو زَيحٍد َعبحُد الحَواحِّ ٍرو ُُمَمهُد بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َمَطٍر قَاَل: َحده  بحنِّ أَيُّوَب أَبُو َعمح

َُزاعِّيُّ ا ََكمِّ بحنِّ أَيُّوَب بحنِّ ُسَليحَماَن بحنِّ ََثبِّتِّ بحنِّ َيَساٍر الح ُّ، بُِّقَديحٍد، إِّمحََلًء، قَاَل: َحدهَثِنِّ بحنِّ اْلح لحَكعحبِّ
َزامِّ بحنِّ هَِّشاٍم، َعنح أَبِّيهِّ  ، َعنح حِّ َُزاعِّي ِّ ََكمِّ الح ََكمِّ َعنح َجد ِّي، أَيُّوَب بحنِّ اْلح ، َعم ِّي ُسَليحَماُن بحُن اْلح

بِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ   َعَليحهِّ َوَسلهَم، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هَِّشاٍم َعنح َجد ِّهِّ، ُحبَ يحشِّ بحنِّ َخالٍِّد َصاحِّ
َْبًنَ  ، قَاَل: َأخح ِّ السَُّلمِّيُّ َُسنيح ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح رِّو بحُن  هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ح َوَحده أَبُو َعمح

ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ُسلَ  ََكمِّ بحنِّ أَيُّوَب بحنِّ ُسَليحَماَن بحنِّ ََثبِّتِّ بحنِّ َيَساٍر َمَطٍر، قَاَل: َحده يحَماَن بحنِّ اْلح
: ُُمَمهُد بح  ثَ َنا َأبِّ بِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ هَِّشاٍم الحَقاَفةِّ، قَاَل: َحده ، بُِّقَديحٍد، يُ عحَرُ  ِبَِّ َُزاعِّيُّ ُن ُسَليحَماَن، الح

ثَ َنا َعم ِّي أَيُّوُب بح  َزامِّ بحنِّ هَِّشاٍم، َعنح أَبِّيهِّ هَِّشاٍم، َعنح َجد ِّهِّ: ُحبَ يحشِّ بحنِّ قَاَل: َحده ، َعنح حِّ ََكمِّ ُن اْلح
َْبًََن أَبُ  َم فَ تح ِّ َمكهَة َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ح َوَأخح و َنصحرِّ بحُن َخالٍِّد قَتِّيلِّ الحَبطحَحاءِّ، يَ وح

َْبًََن أَ  ُّ، قَ َتاَدَة، َأخح ُلحَواّنِّ ثَ َنا أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن ُموَسى بحنِّ عِّيَسى اْلح رِّو بحُن َمَطٍر، قَاَل: َحده بُو َعمح
َزامِّ بحنِّ  دِّيٍ ، َعنح حِّ : ُُمحرُِّز بحُن َمهح ، قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ دِّيٍ  َرُم بحُن ُُمحرِّزِّ بحنِّ َمهح ثَ َنا ُمكح هَِّشامِّ بحنِّ قَاَل: َحده

بِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا 278بحنِّ َخالٍِّد، َعنح أَبِّيهِّ َعنح َجد ِّهِّ ]ص:ُحبَ يحشِّ  [ ُحبَ يحشِّ بحنِّ َخالٍِّد َصاحِّ
، َوُهَو َأُخو َعاتَِّكَة بِّنحتِّ َخالٍِّد" َأنه َرُسوَل هللاِّ َصله  َم الحَفتح ِّ ى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم , قَتِّيلِّ الحَبطحَحاءِّ، يَ وح

ٍر  َعَليحهِّ َوَسلهمَ  ََل َأبِّ َبكح ٍر، َوَموح ًرا إََِّل الحَمدِّيَنةِّ، ُهَو َوأَبُو َبكح َها ُمَهاجِّ ن ح رَِّج مِّنح َمكهَة َخَرَج مِّ نَي ُأخح حِّ
، َمرُّوا َعَلى َخيحَمَِتح ُأم ِّ َمعحَبدٍ  ُرَي حَقطِّ ََة، َوَدلِّيُلُهَما اللهيحثِّيُّ َعبحُد هللاِّ بحُن اْلح َُزاعِّيه  َعامُِّر بحُن فُ َهْيح ةِّ وََكاَنتح الح
ََتُوُه مِّ  قِّي َوُتطحعُِّم , َفَسأَُلوَها ْلَحًما، َوَتحًرا، لَِّيشح يُبوا بَ رحزًَة َجلحَدًة ََتحَتبِّ بِّفَِّناءِّ الحُقبهةِّ ُثَه َتسح َها، فَ َلمح ُيصِّ ن ح

: َوهللاِّ  نِّتِّنَيف فَ َقاَلتح ُم ُمرحمِّلِّنَي ُمسح ًئا مِّنح َذلَِّك، وََكاَن الحَقوح ء  َما َأعحَوزحًَنُكمح  عِّنحَدَها َشي ح َلوح َكاَن عِّنحَدًَن َشيح
َيحَمةِّ، فَ َقاَل:  رِّ الح َما َهذِّهِّ الشهاُة ََّي ُأمه »ََنحَرَهاف فَ َنَظَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل َشاٍة ِفِّ كِّسح

ف قَ « َمعحَبٍد؟ ُد َعنِّ الحَغَنمِّ َهح : َشاة  َخلهَفَها اْلح َا مِّنح َلََبٍ؟»اَل: قَاَلتح َا مِّنح »َوقَاَل أَبُو زَيحٍد: « َأبِّ َهلح بِّ
َهُد مِّنح َذلَِّكف قَاَل: « َلََبٍ؟ : هَِّي َأجح لِّبَ َها»قَاَلتح َ َأنح َأحح بِّ أَنحَت َوُأم ِّي إِّنح « ف َأََتحَذنِّنَي ِلِّ : ِبَِّ قَاَلتح

َا َرُسوُل  َهاف َفَدَعا بِّ لِّب ح َا َحلحًبا فَاحح هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َفَمَسَ  بَِّيدِّهِّ َضرحَعَها، َوَْسهى هللَا رَأَيحَت بِّ
َط، َفحَ  ف َوَدَعا ِإًَِِّّنٍء يُ رحبُِّض الرههح ََتهتح َا، فَ تَ َفاجهتح َعَليحهِّ َوَدرهتح َواجح َلَب فِّيهِّ تَ َعاََل، َوَدَعا َْلَا ِفِّ َشاَتِّ



َرُهمح َرُسوُل َثجًّا َحَّته َعََلُه الحبَ َهاُء، ُثُه  ، َوَسَقى َأصحَحابَُه َحَّته َرُووا، ُثُه َشرَِّب آخِّ  َسَقاَها َحَّته َروَِّيتح
ًَنَء، ُثُه  ٍء َحَّته َمََلَ اْلحِّ  َغاَدرَُه عِّنحَدَها، هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ُثُه َأرَاُضوا، ُثُه َحَلَب فِّيهِّ ََثنًِّيا بَ عحَد بَدح

َن َهزح ُثُه ِبَ  َهاف فَ َقله َما لَبَِّثتح َجاَءَها َزوحُجَها أَبُو َمعحَبٍد َيُسوُق َأعحنُ ًزا عَِّجافًا َشارَكح ِلِّ يَ َعَها، َوارحََتََل َعن ح
[ف َوقَاَل أَبُو زَيحٍد: ُضحًّا، ُُمُُّهنه قَلِّيل ف فَ َلمها رََأى أَبُو َمعحَبٍد اللهََبَ 279ُضحًّا، ُُمُُّهنه قَلِّيل  ]ص:

؟  َيال  َواَل َحُلوَب ِفِّ الحبَ يحتِّ َب َوقَاَل: مِّنح أَيحَن َلكِّ َهَذا اللهََبُ ََّي ُأمه َمعحَبٍد، َوالشهاُء َعازِّب  حِّ َعجِّ
فِّيهِّ ِلِّ ََّي ُأمه  : اَل َوهللاِّ , إِّاله أَنهُه َمره بَِّنا رَُجل  ُمَباَرك  مِّنح َحالِّهِّ َكَذا وََكَذاف قَاَل: صِّ ٍدف َمعحبَ  فَ َقاَلتح
، َلَح َتعِّبحُه َُنحَلة ، َوَلَح تُ زحرِّ بِّ  َلحقِّ هِّ، َحَسَن الح : رَأَيحُت رَُجًَل ظَاَهَر الحَوَضاَءةِّ، أَب حَلَج الحَوجح هِّ َصعحَلة ، قَاَلتح
 ، َفارِّهِّ َغَطف  يًما ِفِّ َعيحنِّهِّ َدَعج ، َوِفِّ َأشح يًما َقسِّ يم  َوقَاَل ُُمَمهُد بحُن ُموَسى: َوسِّ يم  َقسِّ تِّهِّ َوسِّ َوِفِّ َصوح
َرُنف إِّنح َصَمَت فَ َعَليحهِّ الحَوقَاُر، َوإِّنح َتَكله  َم َْسَا َوَعََلُه َصَهل ، َوِفِّ ُعُنقِّهِّ َسَطع ، َوِفِّ ْلِّحَيتِّهِّ َكثَاثَة ، َأزَجُّ َأق ح

َسُنُه مِّنح َقرِّيٍبف حُ  ََلُه َوَأحح َاُه مِّنح بَعِّيٍد، َوَأحح ر  َواَل الحبَ َهاُء، َأْجحَُل النهاسِّ َوَأبح ، َفصحل ، اَل َنذح لحُو الحمِّنحطِّقِّ
ُمُه َعنيح  مِّنح قِّصَ  ر ف َكَأنه َمنحطَِّقُه َخَرزَاُت َنظحٍم يَ َتَحدهرحَنف رَب حَعًة اَل َِبئِّن  مِّنح ُطوٍل َواَل تَ قحَتحِّ ًنا َهذح ٍر، ُغصح

َسنُ ُهمح قَ  ِّ فَ ُهَو أَنحَضُر الثهََلثَةِّ َمنحَظًرا، َوَأحح َ ُغصحَننيح لِّهِّ، َبنيح رًا، َلُه رُفَ َقاُء ََيُفُّوَن بِّهِّ، إِّنح قَاَل أَنحَصُتوا لَِّقوح دح
نِّد  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  فَ َقاَل أَبُو  -َوإِّنح َأَمَر تَ َباَدُروا إََِّل َأمحرِّهِّ، َُمحُفود  َُمحُشود ، اَل َعابِّس  َواَل ُمفح

ُب قُ َريحٍش اله  ُت َأنح َأصحَحَبُه، َمعحَبٍد: ُهَو َوهللاِّ َصاحِّ َكهَة، َوَلَقدح َُهَمح ذِّي ذُكَِّر لََنا مِّنح َأمحرِّهِّ َما ذُكَِّر ِبِّ
رُ  َت َواَل َيدح َمُعوَن الصهوح َكهَة َعالًِّيا , َيسح ُت إََِّل َذلَِّك َسبِّيًَلف فََأصحَبَ  َصوحت  ِبِّ َعَلنه إِّنح َوَجدح وَن َمنح َوَْلَف ح

ُبُه َوُهَو يَ ُقوُل:  َصاحِّ
 الطويل[]البحر 

ِّ قَااَل َخيحَمَِتح ُأم ِّ َمعحَبدِّ  َزايٍَة ففف رَفِّيَقنيح  َجَزى هللاُ َربُّ النهاسِّ َخْيحَ جِّ
 [280]ص:

َتَدتح بِّهِّ ففف فَ َقدح فَاَز َمنح َأمحَسى رَفِّيَق ُُمَمهدِّ  َُدى َواهح ْلح  ُُهَا نَ َزاَلَها ِبِّ
ُددِّ فَ َيا َلُقَصيٍ  َما َزَوى هللا َعنحُكُم ففف بِّهِّ مِّنح   فَِّعاٍل اَل َُتَاَرى َوُسؤح

َرحَصدِّ  مِّنِّنَي ِبِّ َعُدَها لِّلحُمؤح نِّ َبِنِّ َكعحٍب َمَقاُم فَ َتاَتِِّّمح ففف َوَمقح  لِّيَ هح
َهدِّ  أَُلوا الشهاَة َتشح َا َوإًَِّنئَِّها ففف فَإِّنهُكُم إِّنح َتسح َتُكمح َعنح َشاَتِّ  َسُلوا ُأخح

 َلُه بَِّصرِّيٍ  َضرهُة الشهاةِّ ُمزحبِّدِّ  َدَعاَها بَِّشاٍة َحائٍِّل فَ َتَحلهَبتح ففف
َدٍر ُثُه َموحرِّدِّ  َالٍِّب ففف يُ َرد ُِّدَها ِفِّ َمصح ًنا َلَدي حَها ِبِّ  فَ َغاَدرََها رَهح

َنحَصارِّيُّ، َشاعُِّر َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َشبهَب َُيَاوِّ  َع َحسهاُن بحُن ََثبٍِّت اْلح ُب فَ َلمها ْسِّ
َاتَِّف، َوُهَو يَ ُقوُل:  اْلح
 ]البحر الطويل[

ُهمح نَبِّي هُهمح ففف َوُقد َِّس َمنح َيسحرِّي إِّلَيحهِّمح َويَ غحَتدِّي  َلَقدح َخاَب قَ وحم  زَاَل َعن ح
ٍم بُِّنوٍر َُمَدهدِّ  ٍم َفَضلهتح ُعُقوُْلُمح ففف َوَحله َعَلى قَ وح  تَ َرحهَل َعنح قَ وح



َقه يَ رحُشدِّ َهَداُهمح بِّهِّ بَ عحَد الضهََل  َبعِّ اْلح ُمح ففف َوَأرحَشَدُهمح , َمنح يَ ت ح  َلةِّ َربُّ
َتدِّ  ٍم َتَسفهُهوا ففف َعَمايَ تَ ُهمح َهاٍد بِّهِّ ُكلُّ ُمهح ُل قَ وح َتوِّي ُضَله  َوَهلح َيسح

َعدِّ  سح لِّ يَ ثحرٍِّب ففف رَِّكاُب ُهًدى َحلهتح َعَليحهِّمح ِبَِّ نحُه َعَلى َأهح  َوَقدح نَ َزَلتح مِّ
 ٌّ دِّ  َنبِّ ُلو كَِّتاَب هللاِّ ِفِّ ُكل ِّ َمسحجِّ لَُه ففف َويَ ت ح  يَ َرى َما اَل يَ َرى النهاُس َحوح

مِّ َأوح ِفِّ ُضَحا الحَغدِّ  ٍم َمَقاَلَة َغائٍِّب ففف فَ َتصحدِّيُقَها ِفِّ الحيَ وح  َوإِّنح قَاَل ِفِّ يَ وح
عِّ  َبتِّهِّ , َمنح ُيسح ٍر َسَعاَدُة َجد ِّهِّ ففف بُِّصحح نِّ َأَِب َبكح َعدِّ لِّيَ هح  دِّ هللُا َيسح

َرحَصدِّ" مِّنِّنَي ِبِّ َعُدَها لِّلحُمؤح نِّ َبِنِّ َكعحٍب َمَقاُم فَ َتاَتِِّّمح ففف َوَمقح  لِّيَ هح
رِّو بحُن َمَطٍر: قَاَل أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمه  َُ َحدِّيثِّ َأبِّ َنصحرِّ بحنِّ قَ َتاَدَة: قَاَل أَبُو َنصحٍر: قَاَل أَبُو َعمح ُد بحُن َلفح

يَ تُ َها: ُأمُّ َمعحَبٍد،  ُموَسى: َفَسأَلحتُ  مِّ ُأم ِّ َمعحَبٍد؟ فَ َقاَل: اْسحَُها: َعاتَِّكُة بِّنحُت َخالٍِّدف وَُكن ح َرًما َعنِّ اسح ُمكح
َثُم بحُن َأبِّ ]ص: ُُه: َأكح ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ 281َوأَبُو َمعحَبٍد اْسح ، َويُ َقاُل َلُه: َعبحُد الحُعزهى َوَحده َوحنِّ [ اْلح

، َُ َافِّ ُ بحُن ْحَُ  اْلح َُسنيح ثَ َنا اْلح ، قَاَل: َحده يُّ َْححَسِّ ٍرو اْلح َْبًََن أَبُو َسعِّيٍد َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعمح يحدِّ قَاَل: َأخح
ََكمِّ بحنِّ أَيُّوَب بحنِّ ُسَليحَماَن بحنِّ ََثبِّتِّ بحنِّ يَ  ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن اْلح َزهاُز، قَاَل: َحده َُزاعِّيُّ بحنِّ الرهبِّيعِّ الح َساٍر الح

َزامِّ بحنِّ هَِّشاٍم، َُزاعِّيُّ ْجِّيًعا، َعنح حِّ ُ بحُن ُُمَمهٍد الح ََكمِّ , َوَساَلِّ ي أَيُّوُب بحُن اْلح ثَ َنا َأخِّ َفذََكَرُه  قَاَل: َحده
رِّهِّ، َوَقدح ذََكَرُُهَا  عحرِّ َحسهاَن ِفِّ آخِّ ِّ مِّنح شِّ َتنيح َنادِّهِّ ََنحَوُه بِّنُ قحَصانِّ بَ ي ح ٍع آَخَرف َوَرَواُه يَ عحُقوُب ِإِِّّسح ِفِّ َموحضِّ

، قَ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َعارِّف َأخح َشح َرمِّ بحنِّ ُُمحرٍِّز، ُدوَن اْلح َياَن الحَفَسوِّيُّ، َعنح ُمكح اَل: بحُن ُسفح
ثَ َنا يَ عحُقو  تَ َويحهِّ، قَاَل: َحده َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ ُدُرسح مِّ َأخح ثَ َنا أَبُو الحَقاسِّ َياَن، قَاَل: َحده ُب بحُن ُسفح

، قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ ُُمحرِّزُ  َُزاعِّيُّ ٍرو الح دِّي ِّ بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َعمح َرُم بحُن ُُمحرِّزِّ بحنِّ الحَمهح ،  ُمكح دِّي ِّ بحُن الحَمهح
، إِّ  َُ َافِّ ثَ َنا أَبٍُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا أَبُو زََكرَِّّيه ََيحََي بحُن ُُمَمهٍد الحَعنحَْبِّيُّ، قَاَل: َفذََكَرُهف َحده محََلًء، قَاَل: َحده

َْبّنِّ َعبحُد  ُ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ زََِّّيٍد، َوَجعحَفُر بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َسوهاٍر ح( ، قَاَل: َوَأخح َُسنيح ثَ َنا اْلح هللاِّ بحُن ُُمَمهٍد َحده
َْبّنِّ َُمحَلُد بحُن الدهوحرَقِّيُّ، ِفِّ  َماُم، قَاَل: َوَأخح ََة اْلحِّ َحاَق بحنِّ ُخَزميح آَخرِّيَن، قَاُلوا: َحدهثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّسح

َرُم بحُن ُُمحرٍِّز، قَاَل أَبُو َعبحدِّ هللاِّ  ثَ َنا ُمكح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َجرِّيٍر، قَاُلوا: َحده َُ:  َجعحَفٍر الدهقهاُق، َحده َافِّ ُثُه اْلح
َرُم بحُن ُُمحرٍِّز، عَ  ثَ َنا ُمكح ٍر َأْححََد بحَن َجعحَفٍر الحَقطِّيعِّيه يَ ُقوُل: َحده عحُت الشهيحَخ الصهالَِّ  َأَِب َبكح نح آَِبئِّهِّ ْسِّ

َرٍم؟ فَ َقاَل: إِّ  َعُه الشهيحُخ، مِّنح ُمكح ٍر: ْسِّ َنا َأبِّ َبكح َدِّيَث بُِّطولِّهِّف فَ ُقلحُت لَِّشيحخِّ ّن ِّ َوهللاِّ َحجه بِّ َفذََكَر اْلح
 بحنِّ ُُمحرٍِّز َوبَ َلَغِنِّ َعنح َأبِّ ُُمَمهٍد الحُقتَ يحبِّ ِّ 

َرمِّ نِّنَيف فََأدحَخَلِنِّ َعَلى ُمكح َُه هللُا أَنهُه َأبِّ َوَأًَن ابحُن َسبحعِّ سِّ  َرْحِّ
ْيِّ َما َعَسى ]ص: : قَ وح 282قَاَل ِفِّ تَ فحسِّ َدِّيثِّ كُِّل مِّنح أَلحَفاظِّ َهَذا اْلح َا َخََل [ ُيشح لُُه: بَ رحزًَة" يُرِّيُد َأَنه

لُُه:  ُجوبَةِّف َوقَ وح َنحزَِّلةِّ الصهغِّْيَةِّ الحَمحح ُُز، لَيحَستح ِبِّ نٌّ َفهَِّي َتْبح يُرِّيُد َقدح نَفَِّد زَاُدُهمحف « ُمرحمِّلِّنيَ »َْلَا سِّ
لُُه:  تِّنيَ »َوقَ وح َتاءِّ َويُ رحَوى: « ُمشح لِّنَي ِفِّ الش ِّ نِّتِّنيَ »يُرِّيُد َداخِّ ُب « ُمسح َدح لِّنَي ِفِّ السهَنةِّ، َوهَِّي: اْلح َأيح َداخِّ

لُُه:  َيحَمةِّ »َوالحَمَجاَعُةف َوقَ وح ُر الح لُُه: « كِّسح َهاف َوقَ وح َ « فَ تَ َفاجهتح »يُرِّيُد َجانًِّبا مِّن ح يُرِّيُد فَ َتَحتح َما َبنيح
لُُه:  ف َوقَ وح َها لِّلحَحلحبِّ َلي ح ُط: َما « َدَعا ِإًَِِّّنٍء يُ رحبُِّض الرههحطَ »رِّجح َأيح يَ رحوِّيهِّمح َحَّته يُ ث حَقُلوا َفُْيحَبُضواف َوالرههح

لُُه:  َ الثهََلثَةِّ إََِّل الحَعَشَرةِّف َوقَ وح لُُه: « َثجًّا»َبنيح ًَنَء « َحَّته َعََلُه الحبَ َهاءُ »يُرِّيُد َسيحًَلف َوقَ وح يُرِّيُد َعََل اْلحِّ



لُُه: َبَاُء اللهََبِّ، َوُهَو َوبِّيُص رِّغحَوتِّهِّف يُ  يُرِّيُد: َشرِّبُوا َحَّته « َفَشرِّبُوا َحَّته َأرَاُضوا»رِّيُد أَنهُه َمََلحَهاف قَ وح
لُُه:  لر ِّي ِّ َوقَ وح َن ُهزحِلِّ »َرُووا فَ َنقُِّعوا ِبِّ َُزاُل، فَ َليحَس فِّيهِّمح ُمنحقَِّية  َواَل َذاُت َطرحٍق، « َتَشارَكح َأيح َعمهُهنه اْلح

َاكِّ ] َتِّ شح لُُه: 283ص:َوُهَو مَِّن االِّ ُْلَا: « َوالشهاُء َعازِّب  »[ َوقَ وح ظَاهَِّر »َأيح بَعِّيد  ِفِّ الحَمرحَعى َوقَ وح
ُْلَا: « الحَوَضاَءةِّ  ُّ: َوقَ وح ف قَاَل الحُقتَ يحبِّ ََمالِّ : ُترِّيُد: ظَاهَِّر اْلح هِّ »قَاَل َغْيحُ الحُقتَ يحبِّ ِّ ُترِّيُد: « أَب حَلُج الحَوجح

يُئُه  هِّ ُمضِّ رُِّق الحَوجح ُْلَا: ُمشح ُْلَا: « َلَح َتعِّبحُه َُنحَلة  »َوقَ وح ُل: الد ِّقهُة َوالضهَمُرف َوقَ وح « َوَلَح تَ زحرِّ بِّهِّ ُصقحَلة  »فَالنُّحح
لٍ  َتفٍِّخ َواَل ًَنحِّ ُن ح َرُةف ُترِّيُد أَنهُه َضرحب  لَيحَس ِبِّ َاصِّ َلُة: الح ف َوالصُّقح َضحََلعِّ َقَطُع اْلح ف ف فَالصُّقحُل: ُمن ح

َفلِّهِّف َوالصُّعحَلُة:َويُ رحَوى:  حَخاُء َأسح َتِّ َلُة: عَِّظُم الحَبطحنِّ َواسح َلة  َوَلَح تُ زحرِّ بِّهِّ ُصعحَلة ف َوالثُّجح َغُر  َلَح َتعِّبحُه ُثجح صِّ
ِّ َوَغْيحِّهِّف َوق َ  يُمف َوالدهَعُج: السهَواُد ِفِّ الحَعنيح َسُن الحَوضِّيُء وََكَذلَِّك الحَقسِّ يُم: اْلَح ف َوالحَوسِّ ُْلَا: الرهأحسِّ ِفِّ »وح

َفارِّهِّ َعَطف   َسُبُه: َغَطف  « َأشح يه فَ َقاَل: اَل َأعحرُِّ  الحَعَطَفف َوَأحح ُّ: َسأَلحُت َعنحُه الر ََِّّيشِّ قَاَل الحُقتَ يحبِّ
َعطُِّفف َوالحَعَطُف أَيحًضا إِّنح َكاَن ُهَو الحَمحح  َفاُر ُثُه تَ ن ح َشح ِّ ُمعحَجَمًة َوُهَو َأنح َتُطوَل اْلح لحَغنيح ُفوُظ َشبِّيه  ِبِّ

َفارِّف َوُروَِّي:  َشح َفارِّهِّ َوَطف  »بَِّذلَِّك، َوُهَو انحعِّطَاُ  اْلح ُْلَا: « َوِفِّ َأشح تِّهِّ »َوُهَو الطُّوُلف َوقَ وح ِفِّ َصوح
ُْلَا: « َصَحل  »َويُ رحَوى « َصَهل    َأيح « ِفِّ ُعُنقِّهِّ َسَطع  »َأيح َكالحُبحهةِّ، َوُهَو َأنح اَل َيُكوَن َحادًّاف َوقَ وح
ف  هِّ َأوح َيدِّهِّ ]ص:« ف إِّنح َتَكلهَم َْسَا»ُطول  ُْلَا ِفِّ َوصحفِّ َمنحطِّقِّهِّ: 284يُرِّيُد َعََل بَِّرأحسِّ َفصحل  »[ف َوقَ وح

ر   ر  َواَل َهذح ُْلَا: « اَل َنذح َُيحَتَمُل َأنح « اَل َيَحَس مِّنح ُطولٍ »ُترِّيُد أَنهُه َوَسط  لَيحَس بَِّقلِّيٍل َواَل َكثٍِّْيف َوقَ وح
يُِّس ُمَبارِّيَُه َعنح ُمطَاَولَتِّهِّ، َوَُيحَتَمُل َأنح َيُكوَن َتصححِّ يَ  لطهوِّيلِّ الهذِّي يُ ؤح يًفا، ُكوَن َمعحَناُه: إِّنهُه لَيحَس ِبِّ

َسُبُه:  ُْلَا: « ف اَل َِبئَِّن ِفِّ ُطولٍ »َوَأحح ُمُه َعنيح  مِّنح قَِّصرٍ »َوقَ وح هِّف َُمحُفود : اَل ََتحَتقُِّرُه َواَل تَ زحَدرِّي« اَل تَ قحَتحِّ
ُت لُِّفََلٍن ِفِّ َكَذا، إَِّذا َأَردحَت أَنهَك َأعحَددحَت َلُه َوَْجَعحتَ  لَِّك: َحَشدح ف َأيح َُمحُدوم ، َُمحُشود : ُهَو مِّنح قَ وح

ُْلَا:  ُفوُ ف َحَشَدُه َأصحَحابُُه: َأطَاُفوا بِّهِّف َوقَ وح ُشوُد: الحَمحح ُُه: الحَمحح رِّيُد: اَل تُ « اَل َعابِّس  »َوقَاَل َغْيح
 : َاتِّفِّ ُل اْلح هِّ َواَل ُمعحَتٍد مَِّن الحَعَداءِّ َوُهَو: الظُّلحُمف َوقَ وح َوالصهرِّيُ : « فَ َتَحلهَبتح َلُه بَِّصرِّي ٍ »َعابَِّس الحَوجح

ف  َالُِّصف َوالضهرهُة: ْلَحُم الضهرحعِّ ًنا َلَدي حَها َُتَالِّبُ »الح الشهاَة عِّنحَدَها ُمرحَتَِّنًة يُرِّيُد أَنهُه َخلهَف « فَ َغاَدرََها رَهح
نح َتدِّره   ِبَِّ

(1/276) 

 

َفةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ   َحدِّيُث هِّنحدِّ بحنِّ َأبِّ َهاَلَة ِفِّ صِّ

(1/285) 

 



ثَ َنا أَبُو  ، َلفحظًا َوقَِّراَءًة َعَليحهِّ َوقَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ََيحََي بحنِّ َأخح ُُمَمهٍد اْلح
ِّ بحنِّ َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب الح  َُسنيح ِّ بحنِّ َعلِّي ِّ بحنِّ اْلح َُسنيح َسنِّ بحنِّ َجعحَفرِّ بحنِّ ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ اْلح َعقِّيقِّيُّ اْلَح

ُب ]ص: ثَ َنا 286َصاحِّ َحاَق بحنِّ [ كَِّتابِّ النهَسبِّ " بِّبَ غحَداَد قَاَل: َحده َاعِّيُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح إِّْسح
لحَمدِّيَنةِّ، َسَنةَ  ِّ بحنِّ َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب، أَبُو ُُمَمهٍد، ِبِّ َُسنيح ت ِّنَي َجعحَفرِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعلِّي ِّ بحنِّ اْلح  َثََلٍث َوسِّ

ِّ، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعلِّيُّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ ُمَُ  يهِّ ُموَسى بحنِّ َجعحَفٍر، َعنح َجعحَفرِّ بحنِّ ُُمَمهٍد، َومِّائَ َتنيح مهٍد، َعنح َأخِّ
: َسأَلحُت َخاِلِّ هِّنح  ََسُن بحُن َعلِّيٍ  ِّ، قَاَل: قَاَل اْلح َُسنيح ، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ اْلح َد بحَن َأبِّ َعنح أَبِّيهِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعلِّيٍ 

لحَيةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى  ًئا أَتَ َعلهُق َهاَلَة َعنح حِّ َف ِلِّ َشي ح هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، وََكاَن َوصهافًا , َوَأًَن َأرحُجو َأنح َيصِّ
ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َحده َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح تَ َويحهِّ بِّهِّف ح َوَأخح بحنِّ ُدُرسح

وِّيُّ، َنحَصارِّيُّ  النهحح ثَ َنا َسعِّيُد بحُن َْحهاٍد اْلح َياَن الحَفَسوِّيُّ، قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح قَاَل: َحده
ثَ َنا ُْجَيحُع بحُن ُعَمَر بحنِّ َعبحدِّ ال دِّيُّ، قَااَل: َحده َاعِّيَل الن ههح رهْححَنِّ الحمِّصحرِّيُّ، َوأَبُو َغسهاَن َمالُِّك بحُن إِّْسح

، قَاَل: َسأَ الحعِّجح  َسنِّ بحنِّ َعلِّيٍ  ، َعنِّ اْلَح َبِّ َهاَلَة التهمِّيمِّي ِّ َكهَة، َعنِّ ابحٍن ْلِّ ، قَاَل: َحدهَثِنِّ رَُجل  ِبِّ لحُت لِّيُّ
لحَيةِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم،  َتهِّي وَ َخاِلِّ هِّنحَد بحَن َأبِّ َهاَلَة التهمِّيمِّيه، وََكاَن َوصهافًا، َعنح حِّ َأًَن َأشح

ًما ُمفَ  ًئا أَتَ َعلهُق بِّهِّ، فَ َقاَل: " َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفخح َها َشي ح ن ح َف ِلِّ مِّ خهًما، َأنح َيصِّ
، َوَأقحَصَر مِّنَ  رِّ، َأطحَوَل مَِّن الحَمرحبُوعِّ َلَة الحَبدح ُهُه َتََلحُلَؤ الحَقَمرِّ لَي ح َاَمةِّ،  يَ َتََلحَْلُ َوجح ، َعظِّيَم اْلح الحُمَشذهبِّ

: إِّنِّ ان حَفَرَقتح َعقِّيَصُتُه فَ َرَق َوإِّ  َل الشهعحرِّ، إِّنِّ ان حَفَرَقتح َعقِّيَقُتُه فَ َرَق , َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَعَلوِّي ِّ اله َفََل رَجح
، َواسِّ  َمَة ُأُذنِّهِّ إَِّذا ُهَو َوف هَرُه، َأزحَهَر اللهوحنِّ َبِّنيِّ، َأزَجه ]ص:َُيَاوُِّز َشعحُرُه َشحح ، 287َع اْلح بِّ ََواجِّ [ اْلح

نَ ُهَما عِّرحق  يُدِّرُُّه الحَغَضُب، َأقحََّن الحعِّرحنِّنيِّ، َلُه نُور  يَ عحُلوُه، ََيحَسُبُه مَ  نح َلَح يَ َتأَمهلحُه َسَوابَِّغ ِفِّ َغْيحِّ قَ َرٍن، بَ ي ح
َدهيحنِّ " َوِفِّ رَِّوايَ  َل الح َيةِّ، َسهح : َأَشمهف َكثه الل ِّحح َيٍة، ِفِّ َصَفاءِّ »ةِّ الحَعَلوِّي ِّ يُد ُدمح ُربَةِّ، َكَأنه ُعنُ َقُه جِّ الحَمسح

رِّ  رِّ، َعرِّيَض الصهدح ًكا، َسوِّيه الحَبطحنِّ َوالصهدح ، َِبدًًِّن ُمَتَماسِّ َلحقِّ : « الحفِّضهةِّ، ُمعحَتدَِّل الح َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَعَلوِّي ِّ
َ ا» رِّ , بَعِّيَد َما َبنيح يَ  الصهدح َ اللهبهةِّ َفسِّ ُصوَل َما َبنيح ، أَن حَوَر الحُمَتَجرهدِّ، َموح َم الحَكَرادِّيسِّ ِّ، َضخح لحَمنحكَِّبنيح

ِّ َوا َوى َذلَِّكف َأَشعحَر الذ ِّرَاَعنيح ِّ َوالحَبطحنِّ، ِمِّها سِّ َينيح ف َعارَِّي الثهدح ِّ َوالسُّرهةِّ بَِّشعحٍر ََيحرِّي َكالحَط ِّ لحَمنحكَِّبنيح
رِّ  َ الصهدح َب الرهاَحةِّ َوَأَعاِلِّ : « ، َطوِّيَل الزهنحَديحنِّ، رَحح ، »َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَعَلوِّي ِّ َهةِّ، َسبحَط الحَقَصبِّ َب ح َب اْلح رَحح

 ِّ ِّ َوالحَقَدَمنيح ِّ « َشثحَن الحَكفهنيح يَ  »َلَح َيذحُكرِّ الحَعَلوِّيُّ الحَقَدَمنيح ِّ، َمسِّ ََخحََصنيح ، ََخحَصاَن اْلح َطحَرا ِّ َسائَِّل اْلح
َيةِّ إَِّذاالحَقدَ  ًًن، َذرِّيَع الحمِّشح ي َهوح ُهَما الحَماُء، إَِّذا زَاَل زَاَل قَ لحًعا، َُيحُطو َتَكف ًِّيا َومَيحشِّ ُبو َعن ح ِّ يَ ن ح َمَشى ,   َمنيح

َا يَ نحَحطُّ مِّنح َصَبٍب، َوإَِّذا الحتَ َفَت الحتَ َفَت َْجحًعا : « َكَأْنه ، َخافَِّض ال« ْجِّيًعا»َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَعَلوِّي ِّ طهرح ِّ
َرحضِّ َأطحَوُل مِّنح َنَظرِّهِّ إََِّل السهَماءِّف ُجلُّ َنَظرِّهِّ الحُمََلَحَظُة , َيُسوُق َأصحَحابَُه يَ بحُدرُ   " َوِفِّ َنَظُرُه إََِّل اْلح

 : لسهََلمِّ »رَاوِّيَةِّ الحَعَلوِّي ِّ هللاِّ َصلهى هللُا  َكاَن َرُسولُ »قُ لحُت: صِّفح ِلِّ مِّنحطََقُه، قَاَل: « ف يَ بحَدُأ َمنح َلقَِّي ِبِّ
َرةِّ  ، َدائَِّم الحفِّكح َزانِّ َحح َل اْلح : « َعَليحهِّ َوَسلهَم، ُمتَ َواصِّ رِّ »َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَعَلوِّي ِّ لَيحَستح لَُه رَاَحة ، اَل « الحفِّكح

 : َتةِّ " َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَعَلوِّي ِّ َتتُِّ  الحَكََلَم َوَُيحتُِّمُه يَ فح « السُُّكوتِّ »يَ َتَكلهُم ِفِّ َغْيحِّ َحاَجٍة، َطوِّيَل السهكح
 : ََوامِّعِّ الحَكلِّمِّ " َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَعَلوِّي ِّ َداقِّهِّ، َويَ َتَكلهُم ْبِّ شح َْيف « الحَكََلمِّ »ِبَِّ َفصحل : اَل ُفُضوَل َواَل تَ قحصِّ



، 288َدمِّث  ]ص: ف يُ َعظ ُِّم الن ِّعحَمَة َوإِّنح َدقهتح َاِفِّ َواَل الحُمهِّنيِّ ْلح ًئاف اَل َيُذمُّ [: لَيحَس ِبِّ َها َشي ح اَل َيُذمُّ مِّن ح
 : اَل يَ ُقوُم لَِّغَضبِّهِّ إَِّذا تَ َعرهَض »، « َلَح َيُكنح َذوهاقًا َواَل ُمَدَحةً »َذَواقًا َواَل مَيحَدُحُه " َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَعَلوِّي ِّ

َر َلهُ  َتصِّ ء  َحَّته يَ ن ح َقه َشيح َرى: « اْلح ُخح َقه اَل »َوِفِّ الر َِّوايَةِّ اْلح ن حَيا َوَما َكاَن َْلَا، فَإَِّذا تُ ُعوطَِّي اْلح ُبُه الدُّ تُ غحضِّ
ُر ْلََ  َتصِّ هِّ َواَل يَ ن ح َر َلُه , اَل يَ غحَضُب لِّنَ فحسِّ َتصِّ ء  َحَّته يَ ن ح اف إَِّذا َأَشاَر َلَح يَ عحرِّفحُه َأَحد ، َوَلَح يَ ُقمح لَِّغَضبِّهِّ َشيح

َامِّهِّ  َأَشاَر بَِّكف ِّهِّ ُكل َِّها، َوإَِّذا تَ َعجهبَ  ََّن َبطحَن إِّبح َا، َيضحرُِّب بَِّراَحتِّهِّ الحُيمح قَ َلبَ َها، َوإَِّذا ََتَدهَث اتهَصَل بِّ
َرى َرى»َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَعَلوِّي ِّ « الحُيسح ََّن َِبطَِّن رَاَحتِّهِّ الحُيسح َامِّهِّ الحُيمح َب َأعحَرَض « فَ َيضحرُِّب ِإِِّّبح َوإَِّذا َغضِّ

ََتُّ َعنح مِّثحلِّ َحب ِّ الحَغَمامِّ "ف قَاَل: َوَأَشاَح، َوإَِّذا َفرَِّح غَ  كِّهِّ الت هَبسُُّم، َويَ فح ضه َطرحَفُه، ُجلُّ َضحِّ
تُُه َقدح َسبَ َقِنِّ إِّلَيحهِّف َفَسأََلُه َعمها  ث حُتُه فَ َوَجدح َ بحَن َعلِّيٍ  " زََماًًن، ُثُه َحده َُسنيح تُ َها اْلح َسأَلحُتُه َعنحُه َفَكَتمح

تُُه َقدح  ًئاَوَوَجدح نحُه َشي ح لِّهِّ، فَ َلمح َيدَعح مِّ هِّ، َوَشكح هِّ َوَُمحَرجِّ َخلِّهِّ، َوََمحلِّسِّ  َسَأَل َأَِبُه َعنح َمدح
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ُ: َسأَلحُت َأبِّ َعنح ُدُخولِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل: " َكاَن ُدُخولُُه لِّن َ  َُسنيح هِّ قَاَل اْلح فحسِّ
َزاٍء: ُجزحًءا َّللِّهِّ تَ َعاََل، َوُجزحءً , َمأحُذون  لَ  ا ُه ِفِّ َذلَِّك، َفَكاَن إَِّذا َأَوى إََِّل َمنحزِّلِّهِّ َجزهَأ ُدُخولَُه َثََلثََة َأجح

، َفَْيُدُّ َذلَِّك َعَلى الحَعامهةِّ َوالحَ  َ النهاسِّ َنُه َوَبنيح هِّف ُثُه َجزهَأ ُجزحَأُه بَ ي ح لِّهِّ، َوُجزحًءا لِّنَ فحسِّ َهح ُرُه " اصه ْلِّ ةِّ َواَل َيد ِّخِّ
ًئا»فَ َقاَل أَبُو َغسهاَن:  ُهمح َشي ح ُر َعن ح : « ف َأَو َيذهخِّ ًئا»َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَعَلوِّي ِّ ُهمح َشي ح ُر َعن ح « َواَل َيدهخِّ

ُمُه 289]ص: لِّ الحَفضحلِّ ِإِِّّذحنِّهِّ، َوَقسح ُمهةِّ: إِّيثَاُر َأهح ْيَتِّهِّ ِفِّ ُجزحءِّ اْلح رِّ َفضحلِّهِّمح [ف " وََكاَن مِّنح سِّ َعَلى َقدح
، فَ يَ َتَشاَغُل بِِّّمح َويُ  ََوائِّجِّ ُهمح ُذو اْلح ن ح ِّ، َومِّ َاَجَتنيح ُهمح ُذو اْلح ن ح َاَجةِّ، َومِّ ُهمح ُذو اْلح ن ح غُِّلُهمح ِفِّ الد ِّينِّ: َفمِّ شح

َبغِّ  لهذِّي يَ ن ح َبارِّهِّمح ِبِّ ُهمح، َوإِّخح أَلَتِّهِّ َعن ح ُمهُة مِّنح َمسح َلَحُهمح َواْلح لِّيُ بَ ل ِّغِّ الشهاهُِّد »ي َْلُمحف َويَ ُقوُل: فِّيَما َأصح
َتطِّيُع إِّبحََلغِّي َحاَجَتُه فَإِّنهُه َمنح أَب حَلَغ ُسلحطَاًًن َحاَجَة َمنح اَل « مِّنحُكُم الحَغائِّبَ  َوأَبحلُِّغوّنِّ َحاَجَة َمنح اَل َيسح

َم الحقِّيَ  ُه ثَ بهَت هللُا َقَدَميحهِّ يَ وح َتطِّيُع إِّبحََلَغَها إَِّّيه َبُل مِّنح َأَحٍد »ف اَمةِّ َيسح اَل َيذحُكُر عِّنحَدُه إِّاله َذلَِّك، َواَل يَ قح
ََتُِّقوَن إِّاله َعنح َذَواقٍ  ُخُلوَن َعَليحهِّ ُروهاًداف َواَل يَ فح َُهف َيدح : « َغْيح َواَل يَ تَ َفرهُقوَن إِّاله َعنح »َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَعَلوِّي ِّ

َنُع « ف يَ عحِنِّ فُ َقَهاءَ »اَد الحَعَلوِّيُّ: َوَُيحُرُجوَن َأدِّلهًة " زَ « َذوحقٍ  هِّ َكيحَف َكاَن َيصح قَاَل: َفَسأَلحُتُه َعنح َُمحَرجِّ
َنُع فِّيهِّ؟ فَ َقاَل:  هِّ َكيحَف َكاَن َيصح حّنِّ َعنح َُمحَرجِّ ْبِّ : قُ لحُت: فََأخح َكاَن َرُسوُل هللاِّ »فِّيهِّ؟ َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَعَلوِّي ِّ

َأوح »قَاَل أَبُو َغسهاَن: « َسلهَم، َُيحُزُن لَِّسانَُه إِّاله ِمِّها يَ عحنِّيهِّمح َويُ َؤل ُِّفُهمح َواَل يُ نَ ف ُِّرُهمح َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ 
: « ف يُ َفر ِّقُ ُهمح  ٍم َويُ َول ِّيهِّ َعَليحهِّمح، َوََيحَذُر « َواَل يُ َفر ِّقُ ُهمح »َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَعَلوِّي ِّ رُِّم َكرََِّي ُكل ِّ قَ وح النهاَس َوُيكح

َأُل النه  َرُه َواَل ُخُلَقُه، يَ تَ َفقهُد َأصحَحابَُه، َوَيسح ُهمح مِّنح َغْيحِّ َأنح َيطحوَِّي َعنح َأَحٍد بِّشح ن ح اَس َعمها ِفِّ َوََيحََتُِّس مِّ
َمحرِّ غَ  ََسَن َويُ َقو ِّيهِّ، َويُ َقب ُِّ  الحَقبِّيَ  َويُ َوه ِّيهِّف ُمعحَتدُِّل اْلح ُن اْلح ، َوَُيَس ِّ ْيحُ ُُمحَتلٍِّف، اَل يَ غحُفُل َُمَافََة النهاسِّ
َق ِّ َواَل ]ص: ُر َعنِّ اْلح [ ََيُوزُُهف الهذِّيَن 290َأنح يَ غحُفُلوا َأوح مَيَلُّواف لُِّكل ِّ َحاٍل عِّنحَدُه َعَتاد ، اَل يُ َقص ِّ



يَحًةف َوَأعحظَ  َيارُُهمحف َأفحَضُلُهمح عِّنحَدُه َأَعمُُّهمح َنصِّ َسنُ ُهمح ُمَواَساًة يَ ُلونَُه مَِّن النهاسِّ خِّ ُمُهمح عِّنحَدُه َمنحزَِّلًة َأحح
َنُع فِّيهِّ؟ فَ َقاَل:  هِّ , زَاَد الحَعَلوِّيُّ: َكيحَف َكاَن َيصح َكاَن َرُسوُل هللاِّ »َوُمَؤاَزرًَة "ف قَاَل: َفَسأَلحُتُه َعنح ََمحلِّسِّ

َاف َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، اَل ََيحلُِّس َواَل يَ ُقوُم إِّاله َعلَ  َهى َعنح إِّيطَاَنِّ ََماكَِّن، َويَ ن ح ٍر، َواَل يُ َوط ُِّن اْلح ى ذِّكح
يبَ  لُِّس، َوَيَحُمُر بَِّذلَِّكف يُ عحطِّي ُكله ُجَلَسائِّهِّ َنصِّ َتهِّي بِّهِّ الحَمجح ٍم َجَلَس َحيحُث يَ ن ح ُه، اَل َوإَِّذا ان حتَ َهى إََِّل قَ وح

َرَم َعَليحهِّ مِّ  نحُه، َمنح َجاَلَسُه َأوح قَاَدَمُه ِفِّ َحاَجٍة َصابَ َرُه َحَّته َيُكوَن ُهَو ََيحَسُب َجلِّيُسُه َأنه َأَحًدا َأكح
َع النهاُس مِّنح  ف َقدح َوسِّ َيحُسوٍر مَِّن الحَقوحلِّ َا، َأوح ِبِّ َطُه الحُمنحَصرَِّ ف َوَمنح َسأََلُه َحاَجًة َلَح يَ ُردهُه إِّاله بِّ ُه َبسح

لحٍم َوَحَياٍء َوَصْبحٍ َوَأَمانٍَة، اَل َوُخُلَقُه، َفَصاَر َْلُمح َأًِب، َوَصارُ  َق ِّ َسَواًءف ََمحلُِّسُه ََمحلُِّس حِّ وا عِّنحَدُه ِفِّ اْلح
َثى فَ َلَتاتُُه، ُمتَ َعادِّلِّنَي يَ تَ َفاَضُلوَن فِّيهِّ ِبِّ  َُرُم، َواَل تُ ن ح بَُه فِّيهِّ اْلح َواُت، َواَل تُ ؤح َصح َوِفِّ « لت هقحَوىتُ رحَفُع فِّيهِّ اْلح

: رَِّوايَةِّ الحعَ  لت هقحَوى»َلوِّي ِّ َق ِّ ُمتَ َقارِّبِّنَي يَ تَ َفاَضُلوَن ِبِّ نَ ُهَماف ُثُه « َوَصاُروا عِّنحَدُه ِفِّ اْلح َها َما بَ ي ح ن ح َسَقَط مِّ
َاجَ »ات هَفَقتِّ الر َِّوايَ َتانِّ  ثُِّروَن َذا اْلح عِّنَي يُ َوق ُِّروَن فِّيهِّ الحَكبَِّْي، َويَ رحَْحُوَن فِّيهِّ الصهغَِّْي، َويُ ؤح ةِّ ُمتَ َواضِّ

: « ف الحَغرِّيبَ »قَاَل أَبُو َغسهاَن: َأوح َيِّيُطوَن « َوََيحَفُظونَ  « ف َويَ رحَْحُوَن الحَغرِّيبَ »َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَعَلوِّي ِّ
ْيَتِّهِّ ِفِّ ُجَلَسائِّ  : َفَسأَلحُتُه َعنح سِّ ْيَتُُه ِفِّ ُجَلَسائِّهِّ؟ َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَعَلوِّي ِّ هِّ؟ قَاَل: قُ لحُت: َكيحَف َكاَن سِّ

َ 291]ص: ، َلني ِّ ُُلقِّ َل الح رِّ، َسهح [ فَ َقاَل: " َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َدائَِّم الحبِّشح
، َواَل َصخهاٍب، َواَل َفحهاٍش َواَل َعيهاٍب، َواَل َمزهاٍحف يَ تَ َغاَفُل َعمها اَل  ٍَ ٍَ  َواَل َغلِّي ، لَيحَس بَِّف َانِّبِّ  اْلح

تَ  ثَارِّ َوَما اَل يَعِّ َيشح نحُه، َواَل َُيَب ُِّب فِّيهِّف َقدح تَ َرَك نَ فحَسُه مِّنح َثََلٍث: الحمَِّراءِّ َواْلحِّكح يُِّس مِّ نِّيهِّف هِّي، َواَل يُ ؤح
رََتُه، َواَل يَ َتَكلهُم إِّ  ُُه، َواَل َيطحُلُب َعوح َي َوتَ َرَك النهاَس مِّنح َثََلٍث: َكاَن اَل َيُذمُّ َأَحًدا َواَل يُ َعْي ِّ اله فِّيَما رُجِّ

هُِّم الطهْيحُ، فَإَِّذا َسَكَت َتَكلهُموا، َواَل يَ ت َ  َا َعَلى رُُءوسِّ َنازَُعوَن ثَ َوابُُهف إَِّذا َتَكلهَم َأطحَرَق ُجَلَساُؤُه َكَأْنه
َدِّيَثف َمنح َتَكلهَم أَنحَصُتوا لَُه َحَّته يَ فحرَُغ َحدِّيثُ هُ   -مح عِّنحَدُه َحدِّيُث أَلحوِّيَتِّهِّمح عِّنحَدُه " زَاَد الحَعَلوِّيُّ: اْلح

 : ُ  -َأوهُْلُمح »َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَعَلوِّي ِّ نحُه , َوَيصحْبِّ نحُه، َويَ تَ َعجهُب ِمِّها يَ تَ َعجهُبوَن مِّ َيضحَحُك ِمِّها َيضحَحُكوَن مِّ
أَلَتِّهِّ، َحَّته إِّنح َكاَن َأصح  َوةِّ ِفِّ َمنحطِّقِّهِّ َوَمسح َفح لُِّبوََنُمح لِّلحَغرِّيبِّ َعَلى اْلح َتجح َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَعَلوِّي ِّ « َحابُُه لََيسح

َاَجةِّ َيطحُلبُ َها فََأرحفُِّدوهُ »َويَ ُقوُل: « ِفِّ الحمِّنحطِّقِّ » َبُل الث هَناَء إِّاله مِّنح « إَِّذا رَأَي حُتمح طَالَِّب اْلح ، َواَل يَ قح
نحتَِّهاٍء َأوح ُمَكاٍ ، َواَل يَ قحَطُع َعَلى َأَحٍد َحدِّيَثُه َحَّته ََيُوَز  : ِبِّ ٍي َأوح قَِّياٍم َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَعَلوِّي ِّ َطَعُه بِّنَ هح فَ يَ قح

قَِّياٍم "ف قَاَل: َفَسأَلحُتُه َكيحَف َكاَن ُسُكوتُُه؟ قَاَل: " َكاَن ُسُكوُت َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، 
ََذرِّ، َوالت هقح  ، َواْلح : َعَلى َأرحَبٍع: اْلحِّلحمِّ فََأمها تَ قحدِّيُرُه »، « َوالت هفحكِّْيِّ »دِّيرِّ، َوالت هَفكُّرِّ " َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَعَلوِّي ِّ

، َوَأمها َتذُكُُّرهُ  َ النهاسِّ تَِّماعِّ َبنيح سح وِّيَتِّهِّ النهَظرِّ َواالِّ ، « تَ َفكُُّرهُ »قَاَل َسعِّيد : « تَ َفكُُّرهُ »َأوح قَاَل: « َففِّي َتسح
ف َوِفِّ  َقى َويَ فحََّن ]ص:« تَ فحكِّْيُهُ » رَِّوايَةِّ الحَعَلوِّي ِّ َوَلَح َيُشكه [ َوْجَِّع َلُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ 292َففِّيَما يَ ب ح

ََذُر ِفِّ َأرحَبٍع: أَ  َتفِّزُُّهف َوْجَِّع َلُه اْلح ء  َواَل َيسح ُبُه َشيح ََّن َوَسلهَم: اْلحِّلحُم، َوالصهْبحُ، َفَكاَن اَل يُ غحضِّ ُسح ْلح  َخذِّهِّ ِبِّ
ََسنِّ »" قَاَل َسعِّيد  َوالحَعَلوِّيُّ:  ْلح تَ َهى َعنحُه « ِبِّ َتَدى بِّهِّ، َوتَ رحكِّهِّ الحَقبِّيَ  لِّيُ ن ح « َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَعَلوِّي ِّ »لِّيُ قح

ن حَيا َوا»لِّيُ تَ َناَهى َعنحُه  َلَ  ُأمهَتُه، َوالحقَِّيامِّ فِّيَما َْجََع َْلُُم الدُّ تَِّهادِّ الرهأحيِّ فِّيَما َأصح َرةَ َواجح خِّ َوِفِّ رَِّوايَةِّ « ْلح
 : َرةِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ »الحَعَلوِّي ِّ خِّ ن حَيا َواْلح َوقَاَل أَبُو َعبحدِّ هللاِّ « َوالحقَِّيامِّ َْلُمح فِّيَما َْجََع َْلُمح َأمحَر الدُّ



َْبًََن إِّْسحَ  َسُن بحُن ُُمَمهٍد: قَاَل َأخح : قَاَل أَبُو ُُمَمهٍد اْلَح َُ َافِّ نَي فَ َرغحَنا مِّنح َْسَاعِّ َهَذا اْلح اعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد، حِّ
فحظِّهِّ؟ ِّف قِّيَل َلُه: مِّنح حِّ ٍع َومِّائَ َتنيح ثَ َناُه َعلِّيُّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ ُُمَمهٍد، َسَنَة تِّسح نحُه: َحده َدِّيثِّ مِّ قَاَل: نَ َعمحف  اْلح

ثَ َناُه بَِّسَنٍة قُ لحُت: َوبَ َلَغِنِّ َعنِّ قِّيَل َلُه: َمََّت َماَت َعلِّيُّ بحُن َجعحَفٍر؟ قَاَل: سَ  ِّ بَ عحَدَما َحده ٍر َومِّائَ َتنيح َنَة َعشح
لُُه:  : قَ وح َدِّيثِّ كُِّل مِّنح أَلحَفاظِّ َهَذا اْلح ْيِّ َما َعَسى ُيشح ًما ُمَفخهًما»الحُقتَ يحبِّ ِّ َوَغْيحِّهِّ، ِفِّ تَ فحسِّ « َكاَن َفخح

لُُه:  لُُه: « َصُر مَِّن الحُمَشذهبِّ َأقح »َأيح َعظِّيًما ُمَعظهًما َوقَ وح إِّنِّ ان حَفَرَقتح »الحُمَشذهُب: الطهوِّيُل الحَبائُِّنف َوقَ وح
َأصحُل الحَعقِّيَقةِّ: َشعحُر الصهبِّ ِّ قَ بحَل َأنح َُيحَلَق، فَإَِّذا ُحلَِّق َونَ َبَت ََثنَِّيًة فَ َقدح زَاَل َعنحُه « ف َعقِّيَقُتُه فَ َرقَ 

ُم الحَعقِّيَقةِّف َوُرِبهَ  َي الشهعحُر ]ص:اسح تَِّعارَةِّ، َوبَِّذلَِّك َجاَء َهَذا 293ا ُْس ِّ سح َلحقِّ َعَلى االِّ [ َعقِّيَقًة بَ عحَد اْلح
 ، ََلمِّ رِّ اْلحِّسح ََتَِّق ُهَو، وََكاَن َهَذا ِفِّ َصدح َدِّيُثف يُرِّيُد: أَنهُه َكاَن اَل يَ فحرُِّق َشعحَرُه إِّاله َأنح يَ فح ُثُه فَ َرَقف اْلح

، ِفِّ رَِّوايَةِّ َمنح َرَوى  قُ لحُت: َوقَالَ  قَاَل: الحَعقِّيَصُة: الشهعحُر الحَمعحُقوُصف َوُهَو « َعقِّيَصُتهُ »َغْيحُ الحُقتَ يحبِّ ِّ
لُُه:  ُّ: َوقَ وح َيتِّ « َأزحَهُر اللهوحنِّ »ََنحو  مَِّن الحَمضحُفورِّف قَاَل الحُقتَ يحبِّ نحُه ُْس ِّ رِّقُُه، َومِّ يُرِّيُد: أَب حَيُض اللهوحنِّ ُمشح

لُُه: ا َمحَهُقف َوقَ وح رِّقِّ فَ ُهَو اْلح َب حَيُض َغْيحُ الحَمشح ئَِّهاف فََأمها اْلح دهةِّ َضوح َرُة لِّشِّ بِّ »لزههح ََواجِّ الزهَجُج: « َأزَجُّ اْلح
َب، فَ َقاَل:  ََواجِّ ِّف ُثُه َوَصَف اْلح َننيح ِّ َودِّق هتُ ُهَما َوُسُبوُغُهَما إََِّل ُمَؤخهرِّ الحَعي ح َبنيح َاجِّ َسَوابَِّغ ِفِّ »ُطوُل اْلح

ََلُ  َما َوَصَفتحُه بِّهِّ ُأمُّ َمعحَبٍد، « ف َغْيحِّ قَ َرنٍ  َبانِّ َحَّته يَ لحَتقِّي َطَرفَاُُهَاف َوَهَذا خِّ َاجِّ َوالحَقَرُن: َأنح َيُطوَل اْلح
َا قَاَلتح ِفِّ َوصحفِّهِّ:  ََنه : َكاَنتِّ َواَل ُأرَاُه إِّاله َكَما ذََكَر ابحُن َأبِّ َها« َأزَجُّ َأق حَرنُ »ْلِّ َصحَمعِّيُّ َلَةف َوقَاَل اْلح

نَ ُهَما نَ  َبانِّ فَ َيُكوَن َما بَ ي ح َاجِّ َقطَِّع اْلح بُّ الحبَ َلَجف َوالحبَ َلُج: َأنح يَ ن ح َتحِّ َرُه الحَقَرَن، َوَتسح قِّيًّاف الحَعَرُب َتكح
لُُه:  ُنف وَ « َأقحََّن الحعِّرحنِّنيِّ »َوقَ وح الحَقََّن فِّيهِّ: ُطولُُه َودِّقهُة َأرحنَ َبتِّهِّ َوَحَدب  ِفِّ َوالحعِّرحنِّنُي: الحَمعحطُِّس َوُهَو الحَمرحسِّ

لُُه:  تَِّواُء َأعحََلَها، « ََيحَسُبُه َمنح َلَح يَ َتَأمهلحُه َأَشمه »َوَسطِّهِّف َوقَ وح نُ َها، َواسح فَالشهَمُم: ارحتَِّفاُع الحَقَصَبةِّ َوُحسح
َرحنَ َبةِّ قَلِّيًَلف يَ ُقوُل: ُهَو ْلُِّ  َراُ  اْلح سحنِّ قَ َناءِّ أَنحفِّهِّ َواعحتَِّدالِّ َذلَِّك َُيحَسُب قَ بحَل التهَأمُّلِّ َأَشمه َوإِّشح

لُُه: 294]ص: ف « َضلِّيُع الحَفمِّ »[ف َوقَ وح َأيح َعظِّيُمُهف وََكاَنتِّ الحَعَرُب ََتحَمُد َذلَِّك َوَتُذمُّ َصغَِّْي الحَفمِّ
ُزوُل الذهابُِّلف وَ  َفةِّ َفمِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ُذبُوُل َوقَاَل بَ عحُضُهمح: الضهلِّيُع: الحَمهح ُهَو ِفِّ صِّ

لُُه: ِفِّ َوصحفِّ َمنحطِّقِّهِّ:  نُ ُهَماف َوقَ وح َداقِّهِّ »َشَفتَ يحهِّ َورِّق هتُ ُهَما َوُحسح شح َتتُِّ  الحَكََلَم َوَُيحتُِّمُه ِبَِّ « إِّنهُه َكاَن يَ فح
قَ يحهِّف َوَعنِّ اْلحَ  دح َراُ  َوَذلَِّك لُِّرححبِّ شِّ ِّ، َوإِّشح َننيح ََماُل؟ فَ َقاَل: ُغُئوُر الحَعي ح ٍ : َما اْلح َعحَرابِّ ، قُ لحُت ْلِّ صحَمعِّي ِّ

ُم ِفِّ الحُمَتَشادِّقِّنَي، فَإِّنهُه َأرَادَ  ِّف فَأَمها َما َجاَء َعنحُه َعَليحهِّ الَسَله َقنيح دح ُب الش ِّ ِّ، َورُحح َبنيح َاجِّ  بِّهِّ الهذِّيَن اْلح
َنُب مَِّن  يَ َتَشاَدُقوَن إَِّذا لُُه: َأشح ف َوقَ وح َااًل َويَ تَ َنطهُعوَن ِفِّ الحَقوحلِّ َداقِّهِّمح ميِّيًنا َوشِّ شح َتَكلهُموا فَ َيمِّيُلوَن ِبَِّ

لُُه:  ، َوُهَو: ََتَدُّد  َأطحَرافَِّهاف َوقَ وح َنانِّ َسح ُربَةِّ »الشهَنبِّ ِفِّ اْلح َتدِّقُّ « َدقِّيُق الحَمسح ُربَُة: الشهعحُر الحُمسح  فَالحَمسح
لُُه:  َ اللهبهةِّ إََِّل السُّرهةِّف َوقَ وح َيٍة ِفِّ َصَفاءِّ الحفِّضهةِّ »َما َبنيح يُد ُدمح َيُة: « ف َكَأنه ُعنُ َقُه جِّ اْلحِّيُد: الحُعُنُقف َوالدُّمح

لُُه:  لحفِّضهةِّف َوقَ وح َها ِبِّ ك  »الصُّورَُة َشب هَهَها ِفِّ بَ َياضِّ مُ « ف َِبدِّن  ُمَتَماسِّ ف يُرِّيُد أَنهُه َمَع الحَبادُِّن: الضهخح
لُُه:  ف َوقَ وح مِّ ُك اللهحح رِّ »َبَدانَتِّهِّ ُمَتَماسِّ َتفِّيٍض، فَ ُهَو ُمَساٍو « َسَواُء الحَبطحنِّ َوالصهدح يُرِّيُد َأنه َبطحَنُه َغْيحُ ُمسح

َعح  : يُرِّيُد اْلح ُم الحَكَرادِّيسِّ رُُه َعرِّيض  فَ ُهَو ُمَساٍو لَِّبطحنِّهِّف َضخح رِّهِّ، َوَصدح لُُه: لَِّصدح أَن حَوُر »َضاَءف َوقَ وح
َوالحُمَتَجرهُد: َما ُجر َِّد َعنحُه الث هوحُب مِّنح َبَدنِّهِّ، َوُهَو الحُمَجرهُد أَيحًضاف َوأَنحوُر مَِّن النُّورِّ: يُرِّيُد « الحُمَتَجرهدِّ 



لُُه:  هِّف َوقَ وح َة بَ َياضِّ ده : َما اَنحَ « َطوِّيُل الزهنحَديحنِّ »شِّ : الزهنحُد مَِّن الذ ِّراعِّ ُم َولِّلزهنحدِّ رَأحَسانِّ َسَر َعنحُه اللهحح
[، َوالحُكوُع: رَأحُس الزهنحدِّ 295الحُكوُع، َوالحُكرحُسوُعف فَالحُكرحُسوُع: رَأحُس الزهنحدِّ الهذِّي يَلِّي الحِّنحَصَر ]ص:

لُُه:  َاَمف َوقَ وح ُب الرهاَحةِّ »الهذِّي يَلِّي اْلحِّبح َع الرهاحَ « رَحح ةِّف وََكاَنتِّ الحَعَرُب ََتحَمُد َذلَِّك َوَتحَدُح يُرِّيُد َواسِّ
لُُه:  ِّ »بِّهِّف َوقَ وح ِّ َوالحَقَدَمنيح لُُه: « َشثحُن الحَكفهنيح َِّ َوالحقَِّصرِّ َوقَ وح َا إََِّل الحغَِّل َطحَرا ِّ »يُرِّيُد َأَنه يُرِّيُد « َسائُِّل اْلح

َعقَِّدٍة َواَل مُ  ُن ح َا طَِّوال  لَيحَستح ِبِّ ََصابَِّع َأَنه لُُه: اْلح َنٍة َوقَ وح ِّ »تَ َغض ِّ ََخحََصنيح ََخحَُص ِفِّ الحَقَدمِّ « ف ََخحَصاُن اْلح اْلح
نحُه ُمرحَتفِّع ، َوأَنهُه لَيحَس ِبَِّ  َرحضِّ ِفِّ َوَسطَِّهاف َأرَاَد َأنه َذلَِّك مِّ زَجه، َوُهَو مِّنح ََتحتَِّها َوُهَو َما ارحتَ َفَع َعنِّ اْلح

َتوِّي َِبطُِّن َقَدمِّهِّ  َرحَضف قُ لحُت: َوَهَذا ِبََِِّّل ِّ َما ُرو ِّيَنا َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة ِفِّ  الهذِّي َيسح يُعُه اْلح َحَّته مَيَسه ْجِّ
لُهُ  يًعا لَيحَس َلُه َأَخحَُصف َوقَ وح يُ  »: َوصحفِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: أَنهُه َكاَن َيطَأُ بَِّقَدَميحهِّ ْجِّ َمسِّ

 ِّ َها َمرًّا َسرِّيًعا،  « :الحَقَدَمنيح َها َمره َعَلي ح ِّ، فَالحَماُء إَِّذا ُصبه َعَلي ح يَ عحِنِّ أَنهُه َِمحُسوُح ظَاهِّرِّ الحَقَدَمنيح
لُُه:  هَِّماف َوقَ وح تَِّوائِّهَِّما َواْنحََِّلسِّ سح ي َهوحًنً »الِّ ي ِفِّ رِّ « َُيحُطو َتَكف ًِّيا َومَيحشِّ فحٍق يُرِّيُد أَنهُه ميِّيُد إَِّذا َخطَا، َومَيحشِّ

لُُه:  َيةِّ »َغْيحَ ُُمحَتاٍلف َوقَ وح لُُه: « َذرِّيُع الحمِّشح َيةِّف َوقَ وح َا »يُرِّيُد أَنهُه َمَع َهَذا الر ِّفحقِّ َسرِّيُع الحمِّشح إَِّذا َمَشى َكَأْنه
لُُه: « يَ نحَحطُّ مِّنح َصَببٍ  َنحَِّداُرف َوقَ وح َمَشى َمَع َأصحَحابِّهِّ  يُرِّيُد أَنهُه إَِّذا« َيُسوُق َأصحَحابَهُ »الصهَبُب: االِّ

َ َيَديحهِّ َوَمَشى َورَاَءُهمح ]ص: لُُه: 296َقدهَمُهمح َبنيح لُُه: « َدمِّثًا»[ف َوقَ وح ًَل لَي ًِّناف َوقَ وح لَيحَس »يَ عحِنِّ َسهح
َاِفِّ َواَل الحُمهِّنيِّ  ْلح فَإِّنح َكاَنتِّ الر َِّوايَُة  « َمهِّنيِّ َواَل الح »يُرِّيُد أَنهُه اَل ََيحُفو النهاُس َواَل يُهِّينُ ُهمحف َويُ رحَوى: « ِبِّ

لُُه:  ف َوقَ وح َقِّْيِّ الضهعِّيفِّ ، َواَل اْلح َاِفِّ َِّ اْلح َ ِّ الحَغلِّي لحَف َويُ َعظ ُِّم الن ِّعحَمَة َوإِّنح »َكَذلَِّك فَإِّنهُه َأرَاَد لَيحَس ِبِّ
ًئا ُأوتِّيهِّ، َوإِّنح َكاَن َصغِّْيًا َواَل « َدقهتح  َتصحغُِّر َشي ح لُُه: يَ ُقوُل: اَل َيسح قُِّرُهف َوقَ وح َتحح اَل َيُذمُّ َذَواقًا َواَل » َيسح
لُُه: « مَيحَدُحهُ  ُف الطهَعاَم بِّطِّيٍب َواَل بَِّفَساٍد َوإِّنح َكاَن فِّيهِّف َوقَ وح « َأعحَرَض َوَأَشاحَ »يُرِّيُد أَنهُه َكاَن اَل َيصِّ

لُُه: يُ َقاُل: َأَشاَح إَِّذا َجده، َويُ َقاُل: َأَشاَح إَِّذا َعَدَل بِّوَ  ف َوقَ وح عِّ َرح ِّ ِفِّ َهَذا الحَموحضِّ هِّهِّف َوَهَذا َمعحََّن اْلح جح
ََتُّ » لُُه: « يَ فح : الحَْبَُدف َشبهَه ثَ غحَرُه بِّهِّف َوقَ وح َاصهةِّ »َأيح يَ تَ َبسهُمف َوَحبُّ الحَغَمامِّ لح « َفَْيُدُّ َذلَِّك َعَلى الحَعامهةِّ ِبِّ

َها َحظهَها مِّنح , يُرِّيُد: َأنه الحَعامهَة َكاَنتح اَل  ُل إِّلَي ح ُل إِّلَيحهِّ ِفِّ َمنحزَِّلهِّ َذلَِّك الحَوقحَت، َوَلكِّنهُه َكاَن يُ َوص ِّ  َتصِّ
لُُه:  ُلَها إََِّل الحَعامهةِّف َوقَ وح ُل إِّلَيحهِّ، فَ يُ َوص ِّ َاصهةِّ الهِتِّ َتصِّ لح ُزحءِّ ِبِّ ُخُلوَن ُروهاًدا»َذلَِّك اْلح يُرِّيُد طَالِّبِّنَي َما « َيدح

لُُه: عِّنح  ُلُه: الطهعحُم « َواَل يَ تَ َفرهُقوَن إِّاله َعنح َذَواقٍ »َدُه مَِّن الن هفحعِّ ِفِّ دِّينِّهِّمح َوُدن حَياُهمحف َوقَ وح الذهَواُق: َأصح
لُُه:  َا َقدح « دِّلهةً َُيحُرُجوَن مِّنح عِّنحدِّهِّ أَ »َهُهَنا، َوَلكِّنهُه َضَربَُه َمثحًَل لَِّما يَ َناُلوَن عِّنحَدُه مَِّن الحَْيحِّف َوقَ وح يُرِّيُد ِبِّ

لُُه:  َُرمُ »َعلُِّموُه فَ َيُدلُّوَن النهاَس َعَليحهِّف َوقَ وح َبُن فِّيهِّ اْلح لُُه: 297َأيح اَل تُ قحََتَُ  فِّيهِّ ]ص:« اَل تُ ؤح [ف َوقَ وح
َثى فَ َلَتاتُهُ » َوٍة َأوح زَلهٍة إِّنح َكاَنتح ِفِّ ََمحلِّسِّ « اَل تُ ن ح َفح ُت َأيح اَل يُ َتَحدهُث بِّ ف يُ َقاُل: نَ ثَ وح مِّ هِّ مِّنح بَ عحضِّ الحَقوح

َدِّيَث فََأًَن أَن حُثوُه: إَِّذا َأَذعحُتُهف َوالحَفَلَتاُت: َْجََع فَ لحَتٍة، َوُهَو َهُهَنا: الزهلهُة َوالسهقحَطُةف وَ  لُُه: اْلح إَِّذا »قَ وح
هُِّم الطهْيحُ  َا َعَلى رُُءوسِّ ُكُنوَن َواَل يَ َتَحرهُكوَن َويَ ُغضُّوَن « َتَكلهَم َأطحَرَق ُجَلَساُؤُه َكَأْنه ُمح َيسح يُرِّيُد َأَنه

لُُه:  ُقُط إِّاله َعَلى َساكٍِّنف قَ وح َبُل الث هَناَء إِّاله مِّنح ُمَكافِّئٍ »أَبحَصارَُهمحف َوالطهْيحُ اَل َتسح يُرِّيُد أَنهُه َكاَن « اَل يَ قح
َدحٍح َكرَِّه َذلَِّك، وََكاَن  إَِّذا اصحطََنَع َمعحُروفًا فَأَثحََّن بِّهِّ َعَليحهِّ ُمثحٍن َوَشَكَرُه قَبَِّل ثَ َناَءُهف َوقَاَل إَِّذا اب حُتدَِّئ ِبِّ

َفكُّ َأَحد  مِّنح إِّن حَعامِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  َنهُه اَل يَ ن ح َن حَبارِّي ِّ َهَذا َغَلط ، ْلِّ رِّ بحُن اْلح يحهِّ َوَسلهَم، أَبُو َبكح



ََلمِّهِّ، َوَبَسَط الحَكََلَم  َبُل الث هَناَء َعَليحهِّ إِّاله مِّنح رَُجٍل يَ عحرُِّ  َحقِّيَقَة إِّسح َا الحَمعحََّن: أَنهُه اَل يَ قح فِّيهِّف َوإِّْنه
لَيحهِّف َسانِّهِّ إِّ فَ َيُكوُن ُمَكافًِّئا بِّثَ َنائِّهِّ َعَليحهِّ َما َسَلَف مِّنح نِّعحَمةِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم عِّنحَدُه َوإِّحح 
ٍر بِّ  هِّ َغْيحِّ َُمَاوٍِّز بِّهِّ َحده مِّثحلِّهِّ َواَل ُمَقص ِّ حِّ َزحَهرِّيُّ: َمعحَناُه: إِّاله مِّنح ُمَقارٍِّب ِفِّ َمدح هِّ َعمها رَفَ َعُه هللُا َوقَاَل اْلح

، َوَلكِّنح ُقوُلوا: َعبحُد هللاِّ إِّلَيحهِّف َأاَل تَ َراُه يَ ُقوُل: " اَل ُتطحُروّنِّ َكَما َأطحَرتِّ النهَصاَرى عِّيَسى ابحَن َمرحَيََ 
َا اَل ََيُوُز َأنح يُوَصَف بِّهِّ َأَحد  مِّنح أُمهتِّ  َف ِبِّ ُّ هللاِّ َوَرُسولُُه، فَ َقدِّ ُوصِّ هِّ، فَ ُهَو َوَرُسولُُه "ف فَإَِّذا قِّيَل: َنبِّ

يحً 298َمدحح  ُمَكافِّئ  َلُه ]ص: ُل الحُقتَ يحبِّ ِّ َصحِّ لُِّم [ف قُ لحُت: َوَقدح ُُيَرهُج قَ وح ا، فَإِّنهُه َكاَن َيَحتِّيهِّ الحُمسح
بَ ُلُه إِّاله ِمِّهنح َكاَن َقدِّ اصحطََنَع إِّلَيحهِّ مَ  ُر، َفَكاَن اَل يَ قح عحُروفًا َعَلى َوالحَكافُِّر، َويُ ثحِنِّ َعَليحهِّ الحَْبُّ َوالحَفاجِّ

ف َوهللُا َأعحَلُمف قُ لحُت: َوَقدح َرَوى ُصبَ يحُ  بحُن َعبحدِّ هللاِّ  ُّ الحُُصوصِّ لحَمعحُرو ِّ  - الحَفرحَغاّنِّ َحدِّيثًا  -َولَيحَس ِبِّ
ح قَ  َْي بَ عحضِّ أَلحَفاظِّهِّ، َوَلَح يَبني ِّ َفةِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَأدحرََج فِّيهِّ تَ فحسِّ ْيِّهِّ آَخَر ِفِّ صِّ ائَِّل تَ فحسِّ

عحَنا، إِّاله أَنهُه يُ َوافُِّق ُْجحَلَة َما عحتَِّماُد  فِّيَما ْسِّ ُهورَةِّ فُرو ِّيَناُه، َواالِّ يَحةِّ، َوالحَمشح ََحادِّيثِّ الصهحِّ ُرو ِّيَنا ِفِّ اْلح
 َعَلى َما َمَضى

(1/288) 

 

َْبًََنُه أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يُوُسَف الحُمَؤذ ُِّن، قَا ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََنُه أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأخح َل: َحده
ثَ َنا ُصبَ يحُ  بحُن َعبحدِّ هللاِّ  ثَ َنا َأْححَُد بحُن زَُهْيحٍ، قَاَل: َحده َراَن النهَسوِّيُّ، قَاَل: َحده ُّ،  ُُمَمهُد بحُن عِّمح الحَفرحَغاّنِّ

ثَ َنا َجعحَفُر بحُن ُُمَمهٍد، َعنح أَبِّيهِّ  ثَ َنا َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن َعبحدِّ الصهَمدِّ، قَاَل: َحده ، َوهَِّشاُم بحُن ُعرحَوَة، قَاَل: َحده
َفةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ِفِّ قَاَمتِّ  : " َكاَن مِّنح صِّ َا قَاَلتح هِّ أَنهُه َلَح َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َعائَِّشَة: َأَنه

، َوالحُمَشذهُب: الطُّولُ  لطهوِّيلِّ الحَبائِّنِّ، َواَل الحُمَشذهبِّ الذهاهِّبِّ ُسُه , إِّاله أَنهُه الحُمَخفهُفف َوَلَح  َيُكنح ِبِّ نَ فح
َدُه  ْيِّ الحُمََتَد ِّدِّف وََكاَن يُ نحَسُب إََِّل الرهب حَعةِّف إَِّذا َمَشى َوحح لحَقصِّ َوَلَح َيُكنح َيُكنح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ

يهِّ َأَحد  مَِّن النهاسِّ يُ نحَسُب إََِّل الطَُّولِّ  َا  َعَلى َحاٍل مُيَاشِّ إِّاله طَاَلُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوُرِبه
َب َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  تَ نَ َفُه الرهُجََلنِّ الطهوِّيََلنِّ فَ َيُطوُْلَُما، فَإَِّذا فَارَقَاُه ُنسِّ  إََِّل الرهب حَعةِّ، اكح

ْيحُ ُكلُّهُ »َويَ ُقوُل:  َب الح َمحَهقِّ الشهدِّيدِّ 299]ص:« إََِّل الرهب حَعةِّ  ُنسِّ َب حَيضِّ اْلح ْلح نُُه لَيحَس ِبِّ [ف وََكاَن َلوح
َزحَهُر: اْلحَ  ف َواْلح ف وََكاَن َأزحَهَر اللهوحنِّ َدمِّ ْلح َبُةف َوَلَح َيُكنح ِبِّ ب حَيُض الحبَ َياضِّ الهذِّي َتضحرُِّب بَ َياَضُه الشُّهح

، الهذِّي اَل  ُع الحبَ َياضِّ ف وََكاَن ابحُن ُعَمَر َكثِّْيًا َما  النهاصِّ َلحَوانِّ ء  مَِّن اْلح َرة  َواَل َشيح َتُشوبُُه ُْححَرة  َواَل ُصفح
نِّهِّ َحيحثُ  ُه ِفِّ َلوح دِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، نَ عحَت َعم ِّهِّ َأبِّ طَالٍِّب إَِّّيه ُد ِفِّ َمسحجِّ   يَ ُقوُل:يُ نحشِّ

 ]البحر الطويل[
َرَامِّلِّ َوأَ  َاُل الحيَ َتاَمى عِّصحَمة  لَِّلح هِّهِّ ففف َثِّ َقى الحَغَماُم بَِّوجح َتسح  ب حَيُض ُيسح

َنهُه   َعُه: َهَكَذا َكاَن َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَمف َوَقدح نَ َعَتُه بَ عحُض َمنح نَ َعَتُه ِبِّ َرًِب َويَ ُقوُل ُكلُّ َمنح ْسِّ َكاَن ُمشح



ف  ُْححَرًةف َوَقدح َصَدَق َمنح  َرُب مِّنحُه ُْححَرًة َما َضَحا لِّلشهمحسِّ َوالر ََِّّيحِّ َا َكاَن الحُمشح نَ َعَتُه بَِّذلَِّكف َوَلكِّنح إِّْنه
َزحَهُر اَل َيُشكُّ  َب حَيُض اْلح رَِّب ُْححَرًة، َوَما ََتحَت الث َِّيابِّ فَ ُهَو اْلح فِّيهِّ  فَ َقدح َكاَن بَ َياُضُه مِّنح َذلَِّك َقدح ُأشح

َنهُه أَب حَيُض َأزحَهُر، فَ َعََّن َما ََتحَت الث َِّيابِّ فَ َقدح َأَصاَبف َوَمنح نَ َعَت َما َضَحا لِّلشهمحسِّ َأَحد  ِمِّهنح وَ  َصَفُه ِبِّ
َزحَهرُ  َب حَيُض اْلح نُُه الهذِّي اَل ُيَشكُّ فِّيهِّ اْلح َرب  ُْححَرًة فَ َقدح َأَصاَبف َوَلوح َنهُه َأزحَهُر ُمشح َاَوالر ََِّّيحِّ ِبِّ  ، َوإِّْنه

ُلؤِّ، َأطحَيَب مَِّن الحمِّسحكِّ اْلحَ  هِّهِّ مِّثحَل اللُّؤح ف وََكاَن َعَرقُُه ِفِّ َوجح َرُة مِّنح قَِّبلِّ الشهمحسِّ َوالر ََِّّيحِّ ُمح ذحَفرِّف اْلح
َل ]ص: لحُمشحطِّ  300وََكاَن رَجِّ َط ِبِّ ، َكاَن إَِّذا ُمش ِّ َعحدِّ الحَقَططِّ لسهبحطِّ َواَل اْلح [ الشهعحرِّ َحَسًنا لَيحَس ِبِّ

َها الر ََِّّيُح، فَإَِّذا َمَكَث كَ  ، َأوح َكأَنهُه الحُمُتوُن الهِتِّ َتُكوُن ِفِّ الحُغُدرِّ إَِّذا َسَفت ح َلَح يُ َرجهلح أَنهُه ُحُبُك الرهمحلِّ
ف ُثُه َكاَن َأوهَل َمرهٍة َقدح سَ  ََواَتِِّّ َ َأَخَذ بَ عحُضُه بَ عحًضا َوََتَلهَق َحَّته َيُكوَن ُمَتَحل ًِّقا َكالح يَ َتُه َبنيح َدَل ًَنصِّ

لحَفرحقِّ فَ َفَرَقف َكاَن َشعحرُ  ْبحِّيُل، َعَليحهِّ السهََلُم ِبِّ ، ُثُه َجاَءُه جِّ َيحلِّ َدُل نَ َواصِّي الح نَ يحهِّ، َكَما ُتسح َق َعي ح ُه فَ وح
ثَ ُر َذلَِّك إِّذَ  ُهمح َمنح قَاَل: َكاَن َيضحرُِّب َشعحُرُه َمنحكِّبَ يحهِّ، َوَأكح ن ح بَ يحهِّف َومِّ َمةِّ ُأُذنَ يحهِّف وََكاَن َحاجِّ ا َكاَن إََِّل َشحح

 ِّ ِّ َغدِّيَرَتنيح ََّن مِّنح َبنيح ُُذُن الحُيمح َا َجَعَلُه َغَدائَِّر َأرحبَ ًعا، ُُيحرُِّج اْلح َا، َوُُيحرُِّج َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُرِبه َتنَِّفاَنِّ  َيكح
َتنِّفَ  ِّ َيكح ِّ َغدِّيَرَتنيح َرى مِّنح َبنيح ُُذَن الحُيسح َا اْلح ِّ تِّلحَك الحَغَدائِّرِّ َكَأَنه هَِّما مِّنح َبنيح ُُذًَننِّ بِّبَ َياضِّ َا، َوََتحُرُج اْلح اَنِّ

هِّف وَ  ثَ ُر َشيحبِّهِّ ِفِّ الرهأحسِّ ِفِّ فَ وحَديح رَأحسِّ : تَ َوقُُّد الحَكَواكِّبِّ الدُّر ِّيهةِّ مِّنح َسَوادِّ َشعحرِّهِّف وََكاَن َأكح الحُفوَدانِّ
ف وََكاَن أَ  َ َحرحفَا الحَفرحقِّ ُبُه َكأَنهُه ُخُيوُط الحفِّضهةِّ يَ َتََلحَْلُ َبنيح َق الذهقحنِّف وََكاَن َشي ح ثَ ُر َشيحبِّهِّ ِفِّ ْلِّحَيتِّهِّ فَ وح كح

َعُل َصاَر كَ  َرُة وََكاَن َكثِّْيًا َما يَ فح َريح َسَوادِّ الشهعحرِّ الهذِّي َمَعُه , َوإَِّذا َمسه َذلَِّك الشهيحَب الصُّفح أَنهُه َظهح
ًهاف َوأَن حَورَُهمح  ُخُيوطُ  َسَن النهاسِّ َوجح َ َظهحرِّي َسَواُد الشهعحرِّ الهذِّي َمَعُهف وََكاَن َأحح الذهَهبِّ يَ َتََلحَْلُ َبنيح

رِّف َوَلَقدح كَ  َلَة الحَبدح لحَقَمرِّ لَي ح َهُه ِبِّ َفُتُه إِّاله َشبهَه َوجح َنا صِّ ُه َواصِّف  َقطُّ بَ َلَغت ح فح ًًنف َلَح َيصِّ وُل َمنح َكاَن اَن يَ قُ َلوح
َسُن ِفِّ َأعحُينَِّنا مَِّن الحقَ  رِّ فَ نَ ُقوُل: ُهَو َأحح َلَة الحَبدح َا َنَظرحًَن إََِّل الحَقَمرِّ لَي ح ُهمح: َلُرِبه ن ح : يَ ُقوُل مِّ َمرِّ َأزحَهَر اللهوحنِّ

هِّف يَ َتََلحَْلُ َتََلحُلَؤ الحَقَمرِّ ]ص: َ الحَوجح َي [ف يُ عحَرُ  رَِّضاُه َوَغَضَبُه ِفِّ 301َنْي ِّ هِّهِّ، َكاَن إَِّذا َرضِّ  ُسُرورِّهِّ بَِّوجح
ُهُه َواْححَ  َب تَ َلوهَن َوجح َهُهف َوإَِّذا َغضِّ ُك َوجح ُُدُر ُتََلحِّ َا اْلح َهُه الحمِّرحآُة، وََكَأْنه َناُهف َأوح ُسره َفَكَأنه َوجح رهتح َعي ح

َي هللُا قَاَل: وََكانُوا يَ ُقوُلوَن: ُهَو َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، كَ  د ِّيُق، َرضِّ ٍر الص ِّ ُبُه أَبُو َبكح َما َوَصَفُه َصاحِّ
 َعنحُه:

 ]البحر الوافر[
رِّ زَايَ َلُه الظهََلمُ  ُعو ففف َكَضوحءِّ الحَبدح  َأمِّني  ُمصحَطًفى لِّلحَخْيحِّ َيدح

َي هللُا َعنحُه كَ  َطهابِّ َرضِّ َل زَُهْيحِّ بحنِّ َأبِّ َويَ ُقوُلوَن: َكَذلَِّك َكاَنف وََكاَن ابحُن ُعَمَر بحنِّ الح ُد قَ وح ثِّْيًا َما يُ نحشِّ
َناٍن: َرِّمِّ بحنِّ سِّ نَي يَ ُقوُل ْلِّ  ُسلحَمى حِّ

رِّ  َلةِّ الحَبدح يَء لَِّلي ح َوى َبَشٍر ففف ُكنحَت الحُمضِّ ٍء سِّ  َلوح ُكنحَت مِّنح َشيح
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َع َذلَِّك: َكاَن النهبِّ ُُهف فَ يَ ُقوُل ُعَمُر َوَمنح ْسِّ َم َكَذلَِّك، َوَلَح َيُكنح َكَذلَِّك َغْيح

ًرا َفَجزَِّعتح َعَليحهِّ   بَ ُنو وََكَذلَِّك قَاَلتح َعمهُتُه َعاتَِّكُة بِّنحُت َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ بَ عحَد َما َساَر مِّنح َمكهَة ُمَهاجِّ
ٍم فَان حبَ َعَثتح تَ ُقوُل:  َهاشِّ



 ]البحر الطويل[
لدُُّموعِّ  مِّ َعيحَِنه ُجوَدا ِبِّ رِّ مِّنح آلِّ َهاشِّ مِّ ففف َعَلى الحُمرحَتَضى َكالحَبدح  السهَواجِّ

ن حَيا بِّيمِّ الحَمَعاَلِِّّ  لِّ َوالت َُّقى ففف َولِّلد ِّينِّ َوالدُّ  َعَلى الحُمرحَتَضى لِّلحْبِّ ِّ َوالحَعدح
 [302]ص:

َاُحمِّ َعَلى الصهادِّقِّ الحَميحُمونِّ ذِّي اْلحِّلحمِّ َوالن َُّهى ففف َوذِّي الحَفضحلِّ َوالده   اعِّي لََْيحِّ الَته
، َوَوقَ َعتح ِفِّ الن ُُّفوسِّ لَِّما أَلحَقى هللُا تَ َعاََل مِّنحُه ِفِّ ا ََذا الن هعحتِّ رِّ َونَ َعتَ تحُه بِّ لحَبدح لصُُّدورِّف َوَلَقدح َفَشب هَهتحُه ِبِّ

مَِّهاف وََكاَن َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َا لََعَلى دِّينِّ قَ وح ِّ نَ َعتَ تحُه َوإَِّنه َبِّنيِّ، إَِّذا َطَلَع َجبِّيُنُه مِّنح َبنيح َلى اْلح َم، َأجح
هِّهِّ َعَلى النهاسِّ تَ َراَءوحا جَ  بِّيَنُه َكأَنهُه الشهعحرِّ َأوِّ اطهَلَع ِفِّ فَ َلقِّ الصُّبح ِّ َأوح عِّنحَد َطَفلِّ اللهيحلِّ َأوح َطَلَع بَِّوجح

َراجِّ الحُمتَ َوق ِّدِّ يَ َتََلحَْلُف وََكانُ  ُء الس ِّ وا يَ ُقوُلوَن: ُهَو َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َكَما قَاَل َشاعُِّرُه َحسهاُن َضوح
 بحُن ََثبٍِّت:

 ]البحر الطويل[
َباحِّ الدَُّجى الحُمتَ َوق ِّدِّ   َمََّت يَ بحُد ِفِّ الدهاجِّ الحَبهِّيمِّ َجبِّيُنُه ففف يَ ُل ح مِّثحَل مِّصح

دِّ؟َفَمنح َكاَن َأوح َمنح َقدح َيُكوُن َكَأْححَ   ٍد ففف نِّظَام  ْلِّقٍ  َأوح َنَكال  لُِّملححِّ
َبانِّ  َاجِّ ِّ َسابَِّغُهَماف َواْلح َبنيح َاجِّ َهةِّ، َأزَجه اْلح َب ح َع اْلح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َواسِّ : ُُهَا وََكاَن النهبِّ َزَجهانِّ اْلح

طَانِّ اللهَذانِّ اَل تَ عحُدو َشعحرَ  َبانِّ الحُمتَ َوس ِّ َاجِّ تَِّواءِّ مِّنح َغْيحِّ فَ رحٍق اْلح سح ُهَما َشعحَرًة ِفِّ الن هَباتِّ َواالِّ ن ح ة  مِّ
َلَصُة ]ص: نَ ُهَما الحفِّضهُة الحُمخح ِّ َحَّته َكَأنه َما بَ ي ح َبنيح َاجِّ َ اْلح نَ ُهَماف وََكاَن أَب حَلَج َما َبنيح نَ ُهَما 303بَ ي ح [ف بَ ي ح

ِّ عِّرحق  يُدِّرُُّه الحَغَضُب، اَل يُ َرى َذلَِّك الحعِّرح  َبنيح َاجِّ َ اْلح َب حَلُج: النهقِّيُّ َما َبنيح ُق إِّاله َأنح يُدِّرهُه الحَغَضُبف َواْلح
ََلُء: الح  ُ النهجح َناُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َْنحََلَويحنِّ َأدحَعَجُهَماف َوالحَعنيح َعُة مَِّن الشهعحرِّف وََكاَنتح َعي ح َواسِّ

ده  َسَنُةف َوالدهَعُج: شِّ ف وََكاَن ِفِّ اْلَح ََدقِّ ٍء إِّاله ِفِّ َسَوادِّ اْلح ََدَقةِّف اَل َيُكوُن الدهَعُج ِفِّ َشيح ُة َسَوادِّ اْلح
َاف َأقحََّن الحعِّرحنِّ  َفارِّ َحَّته َتَكاُد تَ لحَتبُِّس مِّنح َكث حَرَتِّ َشح َدَب اْلح نيِّف َوالحعِّرحنِّنُي: َعيحنِّهِّ َتَزُّج  مِّنح ُْححَرٍةف وََكاَن َأهح

َتوِّ  نَ بَ َهاف قَاَل: َوالشهَنُب: َأنح الحُمسح َنانِّ َأشح َسح َلَج اْلح ََشمُّف َكاَن َأف ح رِّهِّ، َوُهَو اْلح َنحفِّ مَِّن َأوهلِّهِّ إََِّل آخِّ  ي اْلح
، َوهُ  َطحَرا ِّ َا َحدِّيَدُة اْلح ، إِّاله َأَنه َناُن ُمتَ َفر َِّقًة، فِّيَها طََرائُِّق مِّثحُل تَ َعرُّضِّ الحُمشحطِّ َسح ََشُر َو اَتُكوَن اْلح ْلح
هِّ َذلَِّك َوَطَرائِّقِّهِّف وََكاَن يَ تَ َبسهُم َعنح  َنانِّ َكأَنهُه َماء  يَ قحُطُر ِفِّ تَ َفتُّحِّ َسح َفَل اْلح مِّثحلِّ الحَْبَدِّ  الهذِّي َيُكوُن َأسح

ًكا افحََته َعنح مِّثحلِّ َسَناءِّ الحَْبحقِّ  ، فَإَِّذا افحََته َضاحِّ َسَن الحُمنحَحدِّرِّ مِّنح ُمُتونِّ الحَغَمامِّ إَِّذا َتََلحَْلَف وََكاَن َأحح
َسِّ  َد ِّ: ُهَو اْلح َدهيحنِّ َصلحتَ ُهَما، قَاَل: َوالصهلحُت الح َل الح ِّ، َوأَلحَطَفُه َختحَم َفٍم، َسهح َد ِّ، عَِّبادِّ هللاِّ َشَفَتنيح يُل الح

لطهوِّ  هِّ بَ عحًضاف لَيحَس ِبِّ َتوِّي الهذِّي اَل يَ ُفوُت بَ عحُض ْلَحمِّ بَ عحضِّ ، َكثُّ الحُمسح لحُمَكلحَثمِّ هِّ َواَل ِبِّ يلِّ الحَوجح
َل  َفَقُتُه َِبرِّزًَةف فَنِّيَكاُه َحوح : الحَكثُِّْي َمَنابِّتِّ الشهعحرِّ الحُملحتَ فَُّهاف وََكاَنتح َعن ح َيةِّف َوالحَكثُّ َا الل ِّحح َفَقةِّ َكَأَنه الحَعن ح

َقاد   َفَقتِّهِّ َشعحر  ُمن ح َفلِّ َعن ح ُلؤِّ، ِفِّ َأسح َيةِّ َحَّته َيُكوَن َكأَنهُه  بَ َياُض اللُّؤح َحَّته يَ َقَع انحقَِّياُدَها َعَلى َشعحرِّ الل ِّحح
َها ْجِّيًعا ]ص: َفَقةِّ مِّنح َجانِّبَ ي ح َل الحَعن ح ُع الطهَعامِّ َحوح : ُُهَا َمَواضِّ َهاف َوالحَفنِّيَكانِّ ن ح َسَن 304مِّ [ف وََكاَن َأحح

َر مِّنح ُعُنقِّهِّ لِّلشهمحسِّ َوالر ََِّّيحِّ َفَكأَنهُه  عَِّبادِّ هللاِّ ُعنُ ًقا، اَل يُ نحَسُب إََِّل الطُّولِّ  َواَل إََِّل الحقَِّصرِّ، َما َظهح



ف َوَما َغيهَب الث َِّياُب مِّنح ُعنُ  قِّهِّ َما إِّبحرِّيُق فِّضهٍة َيُشوُب َذَهًبا يَ َتََلحَْلُ ِفِّ بَ َياضِّ الحفِّضهةِّ َوُْححَرةِّ الذهَهبِّ
تَِّوائَِّها، اَل ََتحتَ َها َفَكأَنهُه الحَقَمُر لَي ح  َا َواسح دهَتِّ رِّ َِمحُسوَحُه َكأَنهُه الحَمَراََّي ِفِّ شِّ رِّف وََكاَن َعرِّيَض الصهدح َلَة الحَبدح

َ لَبهتِّهِّ إََِّل ُسرهتِّهِّ شَ  ُصوَل َما َبنيح رِّف َموح َلَة الحَبدح َقاد   يَ عحُدو بَ عحُض ْلَحمِّهِّ بَ عحًضا، َعَلى بَ َياضِّ الحَقَمرِّ لَي ح عحُرُه ُمن ح
ُُهف وََكاَن َلُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُعَكن  َثََل كَ  رِّهِّ َواَل َبطحنِّهِّ َشعحر  َغْيح ف َلَح َيُكنح ِفِّ َصدح يبِّ ، الحَقضِّ ث 

ِّ، َوتَ  َتنيح َها ثِّن ح ن ح زَاُر مِّ ُهمح َمنح قَاَل: يَغط ِّي اْلحِّ ن ح ف َومِّ َتانِّ َدًة، َوَتظحَهُر ثِّن ح َها َواحِّ زَاُر مِّن ح َدة ف يَغط ِّي اْلحِّ ظحَهُر َواحِّ
َعَرُُهَا،  ِّ َأشح َم تِّلحَك الحُعَكُن أَب حَيُض مَِّن الحَقَباطِّي ِّ الحُمطحَواةِّ، َوأَلحنَيُ َمسًّاف وََكاَن َعظِّيَم الحَمنحكَِّبنيح َضخح

 ِّ بَ َتنيح ِّ َوالرُّكح ِّ َوالحَورَِّكنيح ِّ َوالحمِّرحفَ َقنيح ، َوالحَكَرادِّيُس: عِّظَاُم الحَمنحكَِّبنيح ف وََكاَن َجلِّيَل الحَكَتدِّ قَاَل: الحَكَرادِّيسِّ
َ َكتَِّفيحهِّ َخاََتُ الن ُّبُ وهةِّ، َوُهَو ِمِّها يَ  رِّ، َبنيح َع الظههح رِّ َواسِّ ِّ َوالظههح ََن، َوالحَكَتُد: َُمحَتَمُع الحَكتَِّفنيح َميح لِّي َمنحكَِّبُه اْلح

َْلَا َشعَ  َرةِّ، َحوح َداُء َتضحرُِّب إََِّل الصُّفح ُهمح َمنح فِّيهِّ َشاَمة  َسوح ن ح ُنه مِّنح َعرح ِّ فَ َرٍسف َومِّ َرات  ُمتَ َوالَِّيات  َكَأَنه
رُ  مِّ َقلِّيًَلف وََكاَن َطوِّيَل َمسح َراَء ُمنحَحفَِّرًة ِفِّ اللهحح َفلِّ َكتِّفِّهِّ، َخضح سح رِّف قَاَل: َكاَنتح َشاَمُة الن ُّبُ وهةِّ ِبَِّ بَةِّ الظههح

ُربَُة: الحفَِّقاُر الهذِّي ِفِّ الظه  َفلِّهِّ ]ص:َوالحَمسح رِّ مِّنح َأعحََلُه إََِّل َأسح [ف وََكاَن َعبحَل الحَعُضَديحنِّ 305هح
: الحَعظحَمانِّ اللهَذانِّ ِفِّ ظَاَهرِّ السهاعَِّديحنِّف وََكاَن فَ عحَم ا ِّ، َطوِّيَل الزهنحَديحنِّ، َوالزهنحَدانِّ ، َوالذ ِّرَاَعنيح َوحَصالِّ ْلح

َب  ، رَحح ، َشثحَن الحَكف ِّ َباُن فِّضهٍة، َكفُُّه أَلحنَيُ َضبحَط الحَقَصبِّ ، َكَأنه َأَصابَِّعُه ُقضح َطحَرا ِّ الرهاَحةِّ، َسائَِّل اْلح
َز ِّ، وََكَأنه َكفهُه َكفُّ َعطهاٍر طِّيًبا، َمسهَها بِّطِّيٍب َأوح َلَح مَيَسهَها، ُيَصافُِّحُه الحُمَصافُِّ  فَ َيظَ  َمُه مَِّن الح لُّ يَ وح

هِّف وََكاَن َعبحَل َما َيُِّد رََِّيَهاف َوَيَضُعهَ  َيانِّ مِّنح رَِّيَِّها َعَلى رَأحسِّ ب ح ِّ الص ِّ ا َعَلى رَأحسِّ الصهبِّ ِّ فَ يُ عحَرُ  مِّنح َبنيح
ُهمح َمنح قَاَل: َكا ف مِّن ح ، َشثحَن الحَقَدمِّ َغلِّيَظُهَما، لَيحَس َْلَا َُخحص  َذيحنِّ َوالسهاقِّ زَارِّ مَِّن الحَفخِّ َن ِفِّ ََتحَت اْلحِّ

ف َبدهَن ِفِّ آَخرِّ زََمانِّهِّ، وََكاَن بَِّذلَِّك َقَدمِّهِّ َشيح  َلحقِّ َمِّيعِّ َقَدَميحهِّف ُمعحَتدَِّل الح َرحَض ْبِّ ء  مِّنح ََخٍَصف َيطَأُ اْلح
ًما ُمَفخهًما ِفِّ جَ  نُّف وََكاَن َفخح َوهلِّ َلَح َيُضرهُه الس ِّ َلحقِّ اْلح ًكاف وََكاَد َيُكوُن َعَلى الح ل ِّهِّ، َسدِّهِّ كُ الحَبَدنِّ ُمَتَماسِّ
ء   بَ َر َأدحبَ َر ْجِّيًعاف وََكاَن فِّيهِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َشيح مِّنح َصَوٍرف إَِّذا الحتَ َفَت الحتَ َفَت ْجِّيًعا، َوإَِّذا َأدح

َا يَ ت َ  هِّهِّف َوإَِّذا َمَشى َفَكَأْنه َء بِّبَ عحضِّ َوجح ٍر َوالصهَوُر: الرهُجُل الهذِّي َكأَنهُه يَ لحَمُ  الشهيح َقلهُع ِفِّ َصخح
ُطَا، 306َويَ نحَحدُِّر ِفِّ َصَبٍب، َُيحُطو َتَكف ًِّيا ]ص: َُوي حَنا: تَ َقاُرُب الح َُوي حَنا بَِّغْيحِّ َعَثٍرف َواْلح ي اْلح [ َومَيحشِّ

َم إَِّذا َسارََع إََِّل َخْيحٍ َأوح َمَشى إِّلَيحهِّ، َوَيُسوقُ ُهمح  َنةِّ يَ بحُدُر الحَقوح َي ح ُي َعَلى اْلح ٍء  َوالحَمشح إَِّذا َلَح ُيَسارِّعح إََِّل َشيح
َُوي حَنا َوتَ َرفُّعِّهِّ فِّيَهاف وََكاَن َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل:  َيةِّ اْلح بِّ آَدَم َعَليحهِّ »ِبَِّشح َبُه النهاسِّ ِبَِّ َأًَن َأشح

َبَه النهاسِّ  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَعَلى « بِّ َخلحًقا َوُخُلًقاالسهََلُم، وََكاَن َأبِّ إِّب حَراهِّيُم َخلِّيُل الرهْححَنِّ َأشح
 ْجِّيعِّ أَنحبَِّياءِّ هللاِّ 
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ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن  َُه هللُا قَاَل: َحده ِّ َرْحِّ َُسنيح ي أَبُو ُعَمَر ُُمَمهُد بحُن اْلح َْبًََنُه َعالًِّيا الحَقاضِّ َأْححََد بحنِّ َوَأخح
يُّ أَيُّوَب، قَاَل:  ثَ َنا ُصبَ يحُ  بحُن َعبحدِّ هللاِّ الحُقَرشِّ ، مِّنح كَِّتابِّهِّ، قَاَل: َحده يُّ يصِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحَدَة الحمِّص ِّ َحده

، َعنح َجعحَفرِّ بحنِّ ُُمَمهٍد، َعنح أَ  ثَ َنا َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن َعبحدِّ الصهَمدِّ الحَعم ِّيُّ َوهَِّشامِّ  بِّيهِّ،أَبُو ُُمَمهٍد، قَاَل: َحده
َفةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  : َكاَن مِّنح صِّ َها قَاَلتح َي هللُا َعن ح هِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َعائَِّشَة َرضِّ

لطهوِّيلِّ الحَبائِّنِّ َواَل الحُمَشذهبِّ الذهاهِّبِّ »َوَسلهَم، أَنهُه  َدِّيَث ِفِّ « َلَح َيُكنح ِبِّ َفتِّهِّ َصلهى ، قَاَل: َوَساَق اْلح  صِّ
ََذا "  هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، بِّ
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ذَ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن ُعَمَر بحنِّ َشوح ُ بحُن ُُمَمهٍد الرُّوذحَِبرِّيُّ، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  اْلح ٍب أَبُو ُُمَمهٍد َأخح
ثَ َنا ُشَعيحبُ  َا، قَاَل: َحده ، بِّ طِّيُّ ٍم الضهحهاُك بحُن  الحَواسِّ ثَ َنا أَبُو َعاصِّ ُّ، قَاَل: َحده بحُن أَيُّوَب الصَُّريحفِّيِنِّ

، قَاَل: صَ  َارِّثِّ َبَة بحنِّ اْلح ٍ، َعنِّ ابحنِّ َأبِّ ُمَليحَكَة، َعنح ُعقح لهى بَِّنا َُمحَلٍد، َعنح ُعَمَر بحنِّ َسعِّيدِّ بحنِّ َأبِّ ُحَسنيح
َي هللُا َعنحُه الح  ٍر َرضِّ َيانِّ ]ص:أَبُو َبكح ََسَن يَ لحَعُب َمَع 307َعصحَر، ُثُه َخَرَج َوَعلِّيٌّ مَيحشِّ [، فَ َرَأى اْلح

لنهبِّ لَيحَس َشبِّيًها بَِّعلِّي  بِّ َشبِّيه  ِبِّ ، فََأَخَذُه َفَحَمَلُه َعَلى ُعُنقِّهِّف قَاَل: ُثُه قَاَل: " ِبَِّ َوَعلِّيٌّ الحغِّلحَمانِّ
َي هللُا َعنحُه، يَ تَ َبسهُم َأوح  مٍ  َرضِّ ، َعنح َأبِّ َعاصِّ ي ِّ  َيضحَحُكف َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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ثَ َنا ُشَعيحُب بحُن أَيُّوَب، قَ  َذٍب، قَاَل: َحده َْبًََن ابحُن َشوح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  الرُّوذحَِبرِّيُّ، قَاَل: َأخح ثَ َنا َوَأخح اَل: َحده
، قَاَل: ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُموَسى، َعنح إِّسح  َحاَق، َعنح َهانِّئِّ بحنِّ َهانٍِّئ، َعنح َعلِّيٍ  َكاَن »َرائِّيَل، َعنح َأبِّ إِّسح

بَ  ُ َأشح َُسنيح ، َواْلح رِّ إََِّل الرهأحسِّ َ الصهدح َبُه بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َما َبنيح َسُن َأشح َه بَِّرُسولِّ هللاِّ اْلَح
َفَل مِّنح َذلِّكَ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ   «َسلهَم، َما َكاَن َأسح
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َهُد لَِّما َرَوي حَنا ِفِّ َحدِّيثِّ  تَِّصارِّ َتشح خح ََلقِّهِّ َعَلى َطرِّيقِّ االِّ َباٍر ُروَِّيتح ِفِّ َشَائِّلِّهِّ َوَأخح رِّ َأخح  هِّنحدِّ َِبُب ذِّكح
لص ِّحهةِّ َوَقدح قَاَل هللُا َعزه َوَجله: }" وَ   [ "4إِّنهَك َلَعَلى ُخُلٍق َعظِّيٍم{ ]القلم: بحنِّ َأبِّ َهاَلَة ِبِّ
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ثَ َنا اْلحَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َسُن بحُن َأخح
ٍر  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن بِّشح ثَ َنا َعلِّي ِّ بحنِّ َعفهاَن، قَاَل: َحده الحَعبحدِّيُّ، قَاَل: َحدهثَ َنا َسعِّيُد بحُن َأبِّ َعُروبََة، قَاَل: َحده

 ِّ ْبِّ مِّنِّنَي، َأخح ََف، َعنح َسعحدِّ بحنِّ هَِّشاٍم، أَنهُه قَاَل لَِّعائَِّشَة: ََّي ُأمه الحُمؤح يِنِّ َعنح ُخُلقِّ قَ َتاَدُة، َعنح زُرَارََة بحنِّ َأوح
: َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  َرأُ الحُقرحآَن؟»هِّ َوَسلهَم، فَ َقاَلتح َت تَ قح : « أََلسح فَإِّنه ُخُلَق »قَاَل: بَ َلىف قَاَلتح

َبَة، « َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكاَن الحُقرحآنَ  رِّ بحنِّ َأبِّ َشي ح ، َعنح َأبِّ َبكح ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَواُه ُمسح
 رٍ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ بِّشح 

(1/308) 

 

ثَ نَ  ٍل الحَفقِّيُه، بُِّبَخاَرى، قَاَل: َحده َْبًََن َأْححَُد بحُن َسهح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ا قَ يحُس بحُن َوَأخح
ثَ َنا َجعحَفُر بحُن ُسَليحَماَن، َعنح  َبُة بحُن َسعِّيٍد، قَاَل: َحده ثَ َنا قُ تَ ي ح َراَن، َعنح يَزِّيَد بحنِّ أُنَ يحٍف، قَاَل: َحده َأبِّ عِّمح

مِّنِّنَي، َكيحَف َكاَن ُخُلُق َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  لهَم؟ َِببَ ُنوَس، قَاَل: قُ لحَنا لَِّعائَِّشَة: ََّي ُأمه الحُمؤح
 : مِّنِّنَي؟  ُثُه « ف َكاَن ُخُلُق َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحُقرحآنَ »قَاَلتح َرأُ ُسورََة الحُمؤح : " تَ قح قَاَلتح

مُِّنوَن{ ]املؤمنون:  َلَ  الحُمؤح َرأح: }َقدح َأف ح : َهَكَذا َكاَن ُخُلُق 1اق ح َر، فَ َقاَلتح رِّ َحَّته بَ َلَغ الحَعشح [ إََِّل الحَعشح
 َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم "
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 ِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح تَ َويحهِّ، قَاَل: َأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ ُدُرسح  بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َأخح
َسُن بحُن  ثَ َنا اْلَح ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ، قَاَل: َحده َياَن، قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح ََيحََي، َحده

، َعنح َأبِّ الدهرح قَا َوحاَلّنِّ ِّ رِّ بحنِّ ُعبَ يحدِّ هللاِّ، َعنح َأبِّ إِّدحرِّيَس الح َداءِّ، َل: َحدهَثِنِّ زَيحُد بحُن َواقٍِّد، َعنح ُبسح
: " َكاَن ُخُلُقُه الحُقرحآَن  قَاَل: َسأَلحُت َعائَِّشَة َعنح ُخُلقِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَلتح

َخُط لَِّسَخَطهِّ "310]ص:  [: يَ رحَضى لِّرَِّضاُه َوَيسح
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ُّ، ي َ  ثَ َنا الزهعحَفَراّنِّ َْبًََن أَبُو َحامِّدِّ بحُن بََِّلٍل، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر الحَفقِّيُه، قَاَل: َأخح ََسَن بحَن َوَأخح عحِنِّ اْلح
ثَ َنا َأسح  لِّهِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ الصهبهاحِّ قَاَل: َحده ، ِفِّ قَ وح ِفِّ ِّ َباُط بحُن ُُمَمهٍد، َعنح ُفَضيحلِّ بحنِّ َمرحُزوٍق، َعنح َعطِّيهَة الحَعوح

 «َأَدُب الحُقرحآنِّ »[ قَاَل: 4تَ َعاََل: }َوإِّنهَك َلَعَلى ُخُلٍق َعظِّيٍم{ ]القلم: 
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ُ بحُن ُُمَمهٍد الرُّوذحَِبرِّيُّ  َُسنيح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  اْلح رِّ بحنِّ َداَسَة، قَاَل: َأخح ٍر ُُمَمهُد بحُن َبكح َْبًََن أَبُو َبكح ، قَاَل: َأخح
ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن عَ  ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: َحده ُّ، قَاَل: َحده َتاّنِّ سح جِّ ثَ َنا أَبُو َداُوَد الس ِّ بحدِّ الرهْححَنِّ َحده

لِّهِّ َعزه َوَجله: }ُخذِّ الحَعفحَو{ الطَُّفاوِّيُّ، َعنح هَِّشامِّ بحنِّ عُ  رحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الزَُّبْيحِّ ِفِّ قَ وح
ََلقِّ النهاسِّ »[ ف قَاَل: 199]اْلعرا :  َو مِّنح َأخح ُّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح َيَحُخَذ الحَعفح « ُأمَِّر َنبِّ

َرَجُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ  ، مِّنح َحدِّيثِّ َأبِّ ُأَساَمَة، َعنح هَِّشامٍ َأخح ي ِّ   الصهحِّ
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحفَ  ِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن اْلح ثَ َنا َأخح ٍر، قَاَل: َحده
َياَن، قَاَل: َحدهَثِنِّ  ، يَ عحُقوُب بحُن ُسفح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َلَمَة، َعنح َمالٍِّك، ح َوَأخح  َعبحُد هللاِّ بحُن َمسح

ثَ َنا ََيحََي بحُن ََيح  ، قَاَل: َحده لِّيُّ ثَ َنا ُموَسى بحُن ُُمَمهٍد الذُّهح ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن عِّيَسى، قَاَل: َحده ََي، قَاَل: َحده
َهاٍب، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح َعائَِّشَة، َزوحجِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا  قَاَل: قَ َرأحُت َعَلى َمالٍِّك، َعنِّ ابحنِّ شِّ
 : َا قَاَلتح َ َأمحَريحنِّ إِّاله َأَخَذ أَيحَسَرُُهَا، َما »َعَليحهِّ َوَسلهَم، َأَنه َ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َبنيح َما ُخْي ِّ

نحُه، َوَما ان حتَ َقَم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ َلَح َيكُ  ًا َكاَن أَب حَعَد النهاسِّ مِّ ًا، فَإِّنح َكاَن إَِّثح هِّ، نح إَِّثح  لِّنَ فحسِّ
تَ َهَك ُحرحَمُة هللاِّ تَ َعاََل  َتقَِّم َّللِّهِّ بَِّ »[ زَاَد الحَقطهاُن ِفِّ رَِّوايَتِّهِّ: 311]ص:« إِّاله َأنح تُ ن ح َرَواُه « افَ يَ ن ح

لِّم ، َعنح ََيحََي بحنِّ ََيحََي  ، َوَرَواُه ُمسح َلَمَة الحَقعحَنبِّ ِّ ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َمسح ي ِّ  الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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َْبًََن إِّب حَراهِّيُم بحُن َأبِّ طَالٍِّب، قَاَل: َحده  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َبهارِّيُّ، قَاَل: َوَأخح ثَ َنا ُعبَ يحد  اْلح
: " َما َضَرَب َرُسوُل هللاِّ َصله  ثَ َنا أَبُو ُأَساَمَة، َعنح هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َعائَِّشَة، قَاَلتح ى َحده

َرَأًة َواَل َخادًِّما، إِّاله أَ  ًئا َقطُّ: اَل امح ء  هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّيدِّهِّ َشي ح نح َُيَاهَِّد ِفِّ َسبِّيلِّ هللاِّف َواَل نِّيَل مِّنحُه َشيح



َتقَِّم َّللِّهِّ " َرَواهُ  ء  مِّنح َُمَارِّمِّ هللاِّ تَ َعاََل، فَ يَ ن ح تَ َهَك َشيح بِّهِّ، إِّاله َأنح يُ ن ح َتقَِّم مِّنح َصاحِّ لِّم  ِفِّ َقطُّ فَ يَ ن ح  ُمسح
، َعنح َأبِّ ُكَريحٍب، َعنح َأبِّ ُأَساَمةَ  ي ِّ  الصهحِّ
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ُب بحُن َأْححََد ]ص: َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َحاجِّ َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر الحَفقِّيُه، قَاَل: َأخح ثَ َنا ُُمَمهُد 312َوَأخح [، قَاَل: َحده
ثَ َنا أَبُو ُمَعاوِّيََة، َعنح هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح  َبِّيَورحدِّيُّ، قَاَل: َحده َي هللُا  بحُن َْحهاٍد اْلح َعائَِّشَة، َرضِّ

 : َها، قَاَلتح َرَأًة َلُه »َعن ح َما رَأَيحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َضَرَب َخادًِّما َلُه َقطُّ، َواَل َضَرَب امح
ًئا َقطُّ، إِّاله َأنح َُيَاهَِّد ِفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ واَل نِّيَل مِّ  َتقَِّم مِّنح َقطُّ، َواَل َضَرَب بَِّيدِّهِّ َشي ح ء  َقطُّ فَ يَ ن ح نحُه َشيح

بِّهِّ، إِّاله َأنح َيُكوَن َّللِّهِّ تَ َعاََل، فَإَِّذا َكاَن َّللِّهِّ ان حتَ َقَم َلُهف َواَل ُعرَِّض َعَليحهِّ َأمحَرانِّ إِّاله  َأَخَذ الهذِّي ُهَو  َصاحِّ
ًا َكاَن أَب حَعَد النه  ًا، فَإِّنح َكاَن إَِّثح ، َعنح َأبِّ ُكَريحٍب، « اسِّ مِّنحهُ أَيحَسُر َحَّته َيُكوَن إَِّثح ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَواُه ُمسح

 َعنح َأبِّ ُمَعاوِّيَةَ 
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ُ بحنُ  َُسنيح َْبًََن اْلح َفهاُر، بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو الحَفتح ِّ هََِّلُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َجعحَفٍر اْلح  ََيحََي بحنِّ َعيهاٍش َأخح
ثَ َنا َْحهاُد بحُن زَيحٍد، َعنح ََثبٍِّت، َعنح أََنٍس، قَاَل: " لََقدح الحَقطه  ، قَاَل: َحده َعثِّ َشح ثَ َنا أَبُو اْلح اُن، قَاَل: َحده

َ ُأ ٍ  َقطُّ، َواَل قَاَل لِّشَ  نِّنَي، فَ َوهللاِّ َما قَاَل ِلِّ َر سِّ ٍء َخَدمحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعشح يح
، َعنح سَ ف َ  ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ َعلحُه: َأاَل فَ َعلحَت َكَذا " َرَواُه ُمسح ٍء َلَح َأف ح َ فَ َعلحَت َكَذا؟ َواَل لَِّشيح عِّيدِّ َعلحُتُه: َلِّ

 بحنِّ َمنحُصوٍر، َوَأبِّ الرهبِّيعِّ َعنح َْحهادٍ 
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َْبّنِّ أَ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َياَن، َأخح ََسُن بحُن ُسفح َْبًََن اْلح رِّ بحُن َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َأخح بُو َبكح
، َعنح ]ص: ، َعنح َأبِّ الت هيهاحِّ ثَ َنا َعبحُد الحَوارِّثِّ [ أََنٍس، قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى 313قَاَل: َحده

َسَن النهاسِّ ُخُلًقا، وََكاَن ِلِّ  َسُبُه قَاَل: َكاَن َفطِّيًما قَاَل:  هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأحح َأخ  يُ َقاَل َلُه: أَبُو ُعَمْيحٍ َأحح
؟ قَاَل: َفَكاَن إَِّذا َجاَء َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َرآُه، قَاَل: ََّي َأَِب ُعَمْيحٍ، َما فَ َعَل الن َُّغْيحُ 

لِّم ، َعنح  َباَن بحنِّ فَ رُّوخَ َفَكاَن يَ لحَعُب بِّهِّ " َرَواُه ُمسح  َشي ح
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ثَ َنا ي َ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح عحُقوُب بحُن َأخح
ثَ َنا  ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن َحرحٍب، َوَسعِّيد ، قَااَل: َحده َياَن، قَاَل: َحده َْحهاد ، َعنح ََثبٍِّت، َعنح أََنٍس، قَاَل: ُسفح

َجعِّ النهاسِّ » ، َومِّنح َأشح َودِّ النهاسِّ ، َومِّنح َأجح « َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح َأْجحَلِّ النهاسِّ
، َعنح ُسَليحَماَن بحنِّ َحرحٍب َوَرَواهُ 314]ص: ي ِّ لِّم  َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ  [ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ ُمسح
 َمنحُصورٍ 
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ثَ َنا إِّب ح  ثَ َنا َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر، قَاَل: َحده َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن، قَاَل: َحده َراهِّيُم بحُن َأخح
َناٍن الح  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن سِّ ُّ، قَاَل: َحده َرحبِّ َحاَق اْلح َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر إِّسح َعَوقِّيُّ، قَاَل: َحدهثَ َنا فُ َليح  ، ح َوَأخح

َزحَهرِّ، قَاَل: َحده  ثَ َنا أَبُو اْلح َْبًََن أَبُو َحامِّدِّ بحُن بََِّلٍل، قَاَل: َحده َُ َلُه، قَاَل: َأخح ثَ َنا يُوُنُس الحَفقِّيُه، َواللهفح
ثَ َنا فُ َليح  ، َعنح  : " َلَح َيُكنح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا  بحُن ُُمَمهٍد قَاَل: َحده ، قَاَل: قَاَل أََنس  هََِّللِّ بحنِّ َعلِّيٍ 

ََحدًَِّن عِّنحَد الحَمعحتَ َبةِّ:  « َما َلُه؟ َترَِّبتح َجبِّيُنُه؟»َعَليحهِّ َوَسلهَم، َسبهاًِب، َواَل َفحهاًشا، َواَل َلعهاًًن، َكاَن يَ ُقوُل ْلِّ
َنانٍ  َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ  ي ِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ سِّ  الصهحِّ
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ثَ َنا اْلحَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َسُن بحُن َأخح
ثَ َنا َعبحُد هللاِّ  ، َعنح َشقِّيٍق، 315بحُن ُْنْيحٍ ]ص:َعلِّي ِّ بحنِّ َعفهاَن الحَعامِّرِّيُّ، قَاَل: َحده َعحَمشِّ [، َعنِّ اْلح

ٍرو، يَ ُقوُل: إِّنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َلَح  عحُت َعبحَد هللاِّ بحَن َعمح ُروٍق، قَاَل: ْسِّ َيُكنح َعنح َمسح
ًشا، َوإِّنهُه َكاَن يَ ُقوُل:  ًشا َواَل ُمتَ َفح ِّ َيارَكُ »فَاحِّ ََلقًاإِّنه خِّ ُنُكمح َأخح ، « مح َأَحاسِّ ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَواُه ُمسح

َعحَمشِّ  ٍه آَخَر َعنِّ اْلح َرَجاُه مِّنح َوجح  َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُْنْيحٍ، َعنح أَبِّيهِّ َوَأخح
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َُه  ََسنِّ بحنِّ ُفوَرٍك َرْحِّ ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلح ثَ َنا أَبُو َبكح ُّ، َوَحده بَ َهاّنِّ َصح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر اْلح هللُا قَاَل: َحده
ثَ َنا ُشعحَبُة، َعنح َأبِّ  يُّ، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َداُوَد الطهَيالِّسِّ ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب، قَاَل: َحده  قَاَل: َحده

ه  ََدِلِّ عحُت َأَِب َعبحدِّ هللاِّ اْلح َحاَق، قَاَل: ْسِّ َها َعنح ُخُلقِّ َرُسولِّ إِّسح َي هللُا َعن ح ، يَ ُقوُل: َسأَلحُت َعائَِّشَة، َرضِّ
َواقِّ  َسح ًشا، َواَل َسخهاًِب ِفِّ اْلح ًشا َواَل ُمتَ َفح ِّ : " َلَح َيُكنح فَاحِّ ، َواَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم؟ فَ َقاَلتح

لسهي َِّئةِّ السهي َِّئَة، َوَلكِّنح يَ عحفُ  : يَ عحُفو َويَ غحفُِّر " َشكه أَبُو َداُودَ ََيحزِّي ِبِّ َفُ  , َأوح قَاَلتح  و َوَيصح

(1/315) 

 

تَ َويحهِّ ال ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ ُدُرسح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َحده َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح نهححوِّيُّ، قَاَل: َأخح
يَ  ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح ثَ َنا ابحُن َأبِّ ذِّئحٍب، قَاَل: َحده ، قَااَل: َحده ُم بحُن َعلِّيٍ  ثَ َنا آَدُم، َوَعاصِّ اَن، قَاَل: َحده

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َعُت النهبِّ َأَمةِّ، قَاَل: َكاَن أَبُو ُهَري حَرَة يَ ن ح ََل الت هوح ثَ َنا َصالِّ  ، َموح َكاَن »فَ َقاَل:  َحده
بُِّل ْجِّ  َواقِّ يُ قح َسح ًشا َواَل َسخهاًِب ِفِّ اْلح ًشا َواَل ُمتَ َفح ِّ بِّ َوُأم ِّي، َوَلَح َيُكنح فَاحِّ بُِّر ْجِّيًعا، ِبَِّ زَاَد « يًعا َويُدح
َلُه َوَلَح َأَر بَ عحَدهُ »آَدُم:  َلُه قَ ب ح  «َوَلَح َأَر مِّث ح
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، َوأَبُو َسعِّيدِّ بح  َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، َأخح ٍرو، قَااَل: َحده ُن َأبِّ َعمح
، َعنح ُشعح  ثَ َنا َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َمهحدِّيٍ  ُّ، قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح ثَ َنا َهاُروُن بحُن ُسَليحَماَن اْلح َبَة، َعنح قَاَل: َحده

عحُت َعبحَد هللاِّ  رِّيه، يَ ُقوُل:  قَ َتاَدَة، قَاَل: ْسِّ ُدح عحُت َأَِب َسعِّيٍد الح َبَة، يَ ُقوُل: ْسِّ َكاَن َرُسوُل »بحَن َأبِّ ُعت ح
نَ  ًئا َعَرف ح رَِّها، وََكاَن إَِّذا َكرَِّه َشي ح دح رَاءِّ ِفِّ خِّ هِّهِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َأَشده َحَياًء مَِّن الحَعذح « اُه ِفِّ َوجح

لِّم ، َعنح زَُهْيحِّ بحنِّ ]ص: َرَواُه الحُبَخارِّيُّ  ، َعنح بُ نحَداٍر َوَرَواُه ُمسح ي ِّ [ َحرحٍب َوَغْيحِّهِّ، ُكلُُّهمح 317ِفِّ الصهحِّ
دِّي ٍ   َعنح َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َمهح
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َْبًََن أَبُو بَ  ُ بحُن ُُمَمهٍد الرُّوذحَِبرِّيُّ، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  اْلح ثَ َنا أَبُو َأخح رِّ بحُن َداَسَة، قَاَل: َحده كح
ثَ َنا َْحهاُد بحُن زَيحٍد، قَاَل: َحدهث َ  ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُعَمَر بحنِّ َميحَسَرَة، قَاَل: َحده َنا َسلحم  َداُوَد، قَاَل: َحده

َرٍة وََكاَن الحَعَلوِّيُّ، َعنح أََنٍس، َأنه رَُجًَل َدَخَل َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ   َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَعَليحهِّ أَثَ ُر ُصفح



َرُهُه فَ َلمها َخَرَج، قَ  ٍء َيكح هِّهِّ بَِّشيح ُه رَُجًَل ِفِّ َوجح َلوح »اَل: َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَ لهَما يُ َواجِّ
َل َذا َعنحهُ   «َأَمرحَُتح َهَذا َأنح يَ غحسِّ
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ْبََ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاَأخح ي، َوأَبُو َسعِّيٍد ُُمَمهُد بحُن ُموَسى، قَااَل: َحده ََسنِّ الحَقاضِّ ٍر َأْححَُد بحُن اْلح سِّ ًَن أَبُو َبكح
َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  الرُّوذحَِبرِّيُّ، ُّ، ح َوَأخح ثَ َنا اْلحِّمهاّنِّ ثَ َنا الحَعبهاُس بحُن ُُمَمهٍد، َحده ََصمُّ، َحده ثَ َنا أَبُو قَ  اْلح اَل: َحده

َمِّيدِّ  ثَ َنا َعبحُد اْلح َبَة، قَاَل: َحده ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن َأبِّ َشي ح ثَ َنا أَبُو َداُوَد، َحده رِّ بحُن َداَسَة، َحده ُّ، َبكح اْلحِّمهاّنِّ
ُروٍق، َعنح َعائَِّشَة، قَاَلتح ]ص: لٍِّم، َعنح َمسح َعحَمُش، َعنح ُمسح ثَ َنا اْلح ُّ 318قَاَل: َحده [: " َكاَن النهبِّ

ُء َلَح يَ ُقلح: َما َِبُل ُفََلٍن يَ ُقوُل؟ َوَلكِّنح يَ قُ  َما »وُل: َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إَِّذا بَ َلَغُه َعنِّ الرهُجلِّ الشهيح
َواٍم يَ ُقوُلوَن َكَذا وََكَذا : إِّ « َِبُل َأق ح َُ َحدِّيثِّ ُعثحَماَنف َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَعبهاسِّ ُء َعنِّ الرهُجلِّ َلفح َذا بَ َلَغُه الشهيح
 َلَح يَ ُقلح: َكَذا وََكَذا، ُثُه ذََكَرهُ 
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ثَ َنا الحعَ  تَ َويحهِّ، قَاَل: َحده ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َسخح ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح بهاُس بحُن َأخح
 ، َفاطِّيُّ َسح َحاَق بحنِّ َعبحدِّ الحَفضحلِّ اْلح ، َعنح إِّسح ثَ َنا َمالِّك  َاعِّيُل بحُن َأبِّ ُأَويحٍس، قَاَل: َحده ثَ َنا إِّْسح قَاَل: َحده

ي َمَع النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَعَليحهِّ بُ رح  َُ هللاِّ بحنِّ َأبِّ َطلحَحَة، َعنح أََنٍس، قَاَل: ُكنحُت َأمحشِّ د  َغلِّي
َيةِّ، َاشِّ ٌّ َفَجَبَذ بِّرَِّدائِّهِّ َجبحًذا َشدِّيًدا، َحَّته َنَظرحُت إََِّل َصفحَحةِّ َعاتِّقِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى  اْلح فََأدحرََكُه َأعحَرابِّ

 َ دهةِّ َجبحَذتِّهِّف ُثُه قَاَل: ََّي ُُمَمهُد ُمرح ِلِّ َيُة الحُْبحدِّ مِّنح شِّ َا َحاشِّ نح َمالِّ هللاِّ  مِّ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َقدح أَث هَرتح بِّ
َك، ُثُه َأَمَر لَُه بِّعَ  طَاٍء " الهذِّي عِّنحَدَكف قَاَل: فَالحتَ َفَت إِّلَيحهِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َفَضحِّ

ٍه آخَ 319]ص: لِّم  مِّنح َوجح َرَجُه ُمسح ي ِّ َعنِّ ابحنِّ َأبِّ ُأَويحٍس َوَأخح َر َعنح [ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
 َمالِّكٍ 
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ثَ َنا  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح يَ عحُقوُب بحُن َوَأخح
َعحَمشِّ  َباَن، َعنِّ اْلح ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُموَسى، َعنح َشي ح َياَن، قَاَل: َحده َبَة، َعنح زَيحدِّ ُسفح ، َعنح َُثَاَمَة بحنِّ ُعقح

ُخُل َعَلى النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَيَحتُِّنهُ  َنحَصارِّ َيدح ، َوأَنهُه َعَقَد بحنِّ َأرحَقَم، قَاَل: َكاَن رَُجل  مَِّن اْلح



ه َصله  َْبَاُه َأنه َلُه ُعَقًدا فَأَلحَقاُه ِفِّ بِّئحٍر، َفَصدََع َذلَِّك النهبِّ ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فََأََتُه َمَلَكانِّ يَ ُعوَدانِّهِّ، فََأخح
دهةِّ ُعَقدِّهِّف فََأرحَسَل ا ُّ َصلهى ُفََلًًن َعَقَد َلُه ُعَقًدا، َوهَِّي ِفِّ بِّئحرِّ َبِنِّ ُفََلٍن، َوَلَقدِّ اصحَفره الحَماُء مِّنح شِّ لنهبِّ

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَاسح  َرَج الحُعَقَد، فَ َوَجَد الحَماَء َقدِّ اصحَفره َفَحله الحُعَقَد، َوًَنَم النهبِّ َتخح
ُخُل َعَلى النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َفَما رَأَي حتُ  هِّ َوَسلهَمف فَ َلَقدح رَأَيحُت الرهُجَل بَ عحَد َذلَِّك َيدح ُه ِفِّ َوجح

 بِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َحَّته َماَت "النه 
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ثَ َنا ي َ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح عحُقوُب بحُن َأخح
ثَ َنا أَبُو نُ َعيحٍم، قَاَل:  َياَن، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحدهَثِنِّ زَيحد  ُسفح َراُن بحُن زَيحٍد أَبُو ََيحََي الحُمََلئِّيُّ ثَ َنا عِّمح َحده
، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، قَاَل:  َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، إَِّذا َصاَفَ ، َأوح َصاَفَحُه »الحَعم ِّيُّ

هِّهِّ اَل َيصحرِّفُُه َعنحُه َحَّته الرهُجُل، اَل يَ نحزُِّع َيَدُه مِّنح َيدِّ  بَ َلُه بَِّوجح تَ قح هِّ َحَّته َيُكوَن الرهُجُل يَ نحزُِّع , َوإِّنِّ اسح
َ َيَديح َجلِّيٍس لَهُ  بَ َتُه َبنيح  «َيُكوَن الرهُجُل يَ نحَصرُِّ ، َوَلَح يُ َر ُمَقد َِّما رُكح
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َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسفَ  َْبًََن أَبُو َسعِّيٍد َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ زََِّّيٍد  َأخح ُّ، قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ َصح اْلح
َْبًََن أَبُو  ثَ َنا أَبُو َقَطٍن، ح َوَأخح ََسُن بحُن ُُمَمهٍد الصهبهاُح، قَاَل: َحده َْبًََن اْلح َعلِّيٍ  الحَبصحرِّيُّ، قَاَل: َأخح

ْبََ  ثَ َنا َأْححَُد بحُن َمنِّيٍع، الرُّوذحَِبرِّيُّ، قَاَل: َأخح ثَ َنا أَبُو َداُوَد، قَاَل: َحده رِّ بحُن َداَسَة، قَاَل: َحده ًَن أَبُو َبكح
ثَ َنا ُمَباَرُك بحُن َفَضاَلَة، َعنح ََثبٍِّت، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، قَاَل:  ثَ َنا أَبُو َقَطٍن، قَاَل: َحده َما »قَاَل: َحده

ي رَأحَسُه َحَّته َيُكوَن الرهُجُل ُهَو الهذِّي رَأَيحُت رَُجًَل َقطُّ  الحتَ َقَم ُأُذَن النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ يُ َنح ِّ
َُك َيَدُه ]ص: ي رَأحَسُهف َوَما رَأَيحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َأَخَذ بَِّيدِّ رَُجٍل فَ َيَتح [ 321يُ َنح ِّ

بَ َهاّنِّ ِّ « ُكوَن الرهُجُل ُهَو الهذِّي يَدَُع َيَدهُ َحَّته يَ  َصح َُ َحدِّيثِّ اْلح  َلفح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمه  ََسنِّ، قَااَل: َحده ٍر َأْححَُد بحُن اْلح ، َوأَبُو َبكح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن يَ عحُقوَب، َأخح
ثَ َنا أَبُو أَُميه  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َحده ، َحده َسنِّ النهَسائِّيُّ ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن اْلَح ، َحده يُّ َة ُُمَمهُد بحُن إِّب حَراهِّيَم الطهَرُسوسِّ

َبَة، َعنح ُعَمَر بحنِّ َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ، َعنح يُوُسَف بحنِّ  َحاَق، َعنح يَ عحُقوَب بحنِّ ُعت ح َعبحدِّ َسَلَمَة، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح



َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، إَِّذا َجَلَس يَ َتَحدهُث َكثِّْيًا »هللاِّ بحنِّ َسََلٍم، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: 
 «يَ رحَفُع َطرحَفُه إََِّل السهَماءِّ 
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َْبًََن أَ  ي، قَاَل: َأخح ََسنِّ الحَقاضِّ ٍر َأْححَُد بحُن اْلح َْبًََن أَبُو َبكح بُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ ُدَحيحٍم َأخح
، قَاَل: َأُظنُّ  َعحَمشِّ َْبًََن وَكِّيع ، َعنِّ اْلح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َأخح ُّ، قَاَل: َحده َباّنِّ  َأَِب َحازٍِّم الشهي ح

تَ َهاُه  َما َعاَب َرُسوُل هللاِّ »ذََكَرُه، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة، قَاَل:  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َطَعاًما َقطُّ، إِّنِّ اشح
َياَن الث هوحرِّي ِّ َوُشعحَبَة 322]ص:« َأَكَلُه، َوإِّاله تَ رََكهُ  ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ ُسفح َرَجُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ [ َأخح

، َوزَُهْيحِّ بحنِّ مُ  لِّم  مِّنح َحدِّيثِّ الث هوحرِّي ِّ َرَجُه ُمسح ، َعنح َأبِّ َوَأخح َعحَمشِّ َعاوِّيََة، َوَجرِّيٍر، َوَأبِّ ُمَعاوِّيََة، َعنِّ اْلح
 َحازٍِّم، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة، مِّنح َغْيحِّ َشك ٍ 
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ثَ َنا  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََيحََي بحُن ََيحََي َأخح
، َأنه َأَِب النهضحرِّ َحدهثَُه، )ح( َارِّثِّ ُرو بحُن اْلح َْبَّنِّ َعمح ٍب، قَاَل: َأخح ثَ َنا ابحُن َوهح  بحنِّ َنصحٍر، قَاَل: َحده

َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحنُ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح تَ َويحهِّ، قَاَل:  َوَأخح َجعحَفرِّ بحنِّ ُدُرسح
ثَ نَ  ، َوََيحََي بحُن ُسَليحَماَن، قَااَل: َحده َبُغ بحُن الحَفَرجِّ ثَ َنا َأصح َياَن، قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح ا ابحُن َحده

، قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو النهضحرِّ، َعنح ُسَليحمَ  َارِّثِّ رِّو بحنِّ اْلح ٍب، َعنح َعمح َي َوهح اَن بحنِّ َيَساٍر، َعنح َعائَِّشَة، َرضِّ
 : َها، قَاَلتح ًكا َحَّته َأَرى مِّنحُه »هللُا َعن ح مًِّعا َضاحِّ َتجح َما رَأَيحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقطُّ ُمسح

َا َكاَن يَ تَ َبسهمُ  : وََكاَن إَِّذا رََأى َغيحًما َأوح رًَِّيا ُعرَِّ  ِفِّ زَاَد ََيحََي بحُن َنصحٍر ِفِّ رَِّوايَتِّهِّ « َْلََواتِّهِّ، إِّْنه : قَاَلتح
هِّهِّ، فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ النهاُس إَِّذا رََأَوا الحَغيحَم َفرُِّحوا رََجاَء َأنح َيُكوَن فِّيهِّ الحَمَطُر، َوَأرَا َك إَِّذا رَأَي حَتُه َوجح

َيُة، قَاَل:  هَِّك الحَكَراهِّ ؟ َقدح ُعذ َِّب قَ وحم  ََّي »ُعرَِّ  ِفِّ َوجح َعائَِّشُة، َوَما يُ َؤم ُِّنِنِّ َأنح َيُكوَن فِّيهِّ َعَذاب 
ًما الحَعَذابُ  ، َوَقدح أََتى قَ وح لر ِّي ِّ ُه َعارًِّضا « ف ِبِّ َوَتََل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَمف }فَ َلمها رََأوح

بَِّل َأوحدِّيَتِّهِّمح قَاُلوا َهَذا َعارِّض   تَ قح ، 24ُِمحطُِّرًَن{ ]اْلحقا :  ُمسح ي ِّ يََة َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ [ اْلح
لِّم  َعنح ]ص:  [ َهاُروَن بحنِّ َمعحُروٍ ، َوَغْيحِّهِّ، َعنِّ ابحنِّ َوهحبٍ 323َعنح ََيحََي بحنِّ ُسَليحَماَن، َوَرَواُه ُمسح
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، قَاَل: حَ  َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َبَة، َأخح َاعِّيُل بحُن قُ تَ ي ح َْبًََن إِّْسح َحاَق، قَاَل: َأخح رِّ بحُن إِّسح ثَ َنا أَبُو َبكح ده
َابِّرِّ  َاكِّ بحنِّ َحرحٍب، قَاَل: قُ لحُت ْلِّ َثَمَة، َعنح ْسِّ َْبًََن أَبُو َخي ح ثَ َنا ََيحََي بحُن ََيحََي، قَاَل: َأخح  بحنِّ قَاَل: َحده

ُه »هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم؟ قَاَل: نَ َعمح، َكثِّْيًا، َْسَُرَة: َأُكنحَت َُتَالُِّس َرُسوَل  َكاَن اَل يَ ُقوُم مِّنح ُمَصَله
ُس، فَإَِّذا َطَلَعتح قَاَمف وََكانُوا يَ َتَحدهثُوَن فَ َيأحُخُذوَن ِفِّ َأمحرِّ ا َاهِّلِّيهةِّ الهذِّي ُيَصل ِّي فِّيهِّ َحَّته َتطحُلَع الشهمح ْلح

، َعنح ََيحََي بحنِّ ََيحََي « يَ تَ َبسهمُ فَ َيضحَحُكوَن، وَ  ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ  َرَواُه ُمسح
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ َأْححََد، قَاَل: َحده  َُه هللُا قَاَل: َأخح رِّ بحُن فُوَرٍك، َرْحِّ ثَ َنا أَبُو َبكح ثَ َنا يُوُنُس َحده
َْبًََن دَ  َاكِّ بحنِّ َحرحٍب، قَاَل: قُ لحُت: بحُن َحبِّيٍب، قَاَل: َأخح ، َعنح ْسِّ ، َوقَ يحس  ثَ َنا َشرِّيك  اُوُد، قَاَل: َحده

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم؟ قَاَل:  َابِّرِّ بحنِّ َْسَُرَة: َأُكنحَت َُتَالُِّس النهبِّ [ َطوِّيَل 324نَ َعمح، َكاَن ]ص:»ْلِّ
ف وََكاَن َأصححَ  كِّ ، َقلِّيَل الضهحِّ َء مِّنح أُُمورِّهِّمح، الصهمحتِّ عحَر َوالشهيح َا تَ َناَشَدوحا عِّنحَدُه الش ِّ ابُُه ُرِبه

َا يَ تَ َبسهمُ   «فَ َيضحَحُكوَن، َوُرِبه
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهدُ  ٍرو، قَااَل: َحده ، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح يَ عحُقوَب،  بحنُ  َأخح
ثَ َنا اللهيح  َْبًََن أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ الحُمقحرُِّئ، قَاَل: َحده َحاَق، قَاَل: َأخح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّسح ُث بحُن قَاَل: َحده

َْبَُه، َعنح َخارَِّجَة بحنِّ  زَيحٍد، َأنه نَ َفًرا َدَخُلوا  َسعحٍد، َعنِّ الحَولِّيدِّ بحنِّ َأبِّ الحَولِّيدِّ، َأنه ُسَليحَماَن بحَن َخارَِّجَة َأخح
ََلقِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل:  َعَلى أَبِّيهِّ زَيحدِّ بحنِّ ََثبٍِّت، فَ َقاُلوا: َحد ِّث حَنا َعنح بَ عحضِّ َأخح

ُتَب الحوَ » ُي بَ َعَث إَِِّله فَآتِّيُه فََأكح ن حَيا ذََكَرَها ُكنحُت َجارَُه، َفَكاَن إَِّذا نَ َزَل الحَوحح َي، وَُكنها إَِّذا ذََكرحًَن الدُّ حح
َرَة ذََكَرَها َمَعَنا، َوإَِّذا ذََكرحًَن الطهَعاَم ذََكَرُه َمَعَناف َفُكلُّ َهَذا َُنَد ِّ  خِّ  «ُثُكمح َعنحُه؟َمَعَنا، َوإَِّذا ذََكرحًَن اْلح
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َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسفَ  ثَ َنا  َأخح ، قَاَل: َحده َعحَرابِّ ِّ ثَ َنا أَبُو َسعِّيدِّ بحُن اْلح ُّ، قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح اْلح
رَ  ثَ َنا إِّسح َقزِّيُّ، قَاَل: َحده ُرو بحُن ُُمَمهٍد الحَعن ح ثَ َنا َعمح ُّ، قَاَل: َحده َسُن بحُن ُُمَمهٍد الزهعحَفَراّنِّ ائِّيُل، َعنح َأبِّ اْلَح

َحاَق، َعنح َحارِّ  ، قَاَل: إِّسح رِّكِّنَي بَِّرُسولِّ هللاِّ »ثََة بحنِّ ُمَضر ٍِّب، َعنح َعلِّيٍ  َنا الحُمشح ٍر ات هَقي ح ُم َبدح َلمها َكاَن يَ وح
ثَ َنا 325]ص:« َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، وََكاَن َأَشده النهاسِّ ِبَحًسا َسُن، قَاَل: َحده ثَ َنا اْلَح [ قَاَل: َوَحده



َنادِّهِّ ََنحَوُه، َوزَاَد فِّيهِّ: َشَبابَُة، قَاَل:  َرائِّيُلف َفذََكَرُه ِإِِّّسح ثَ َنا إِّسح رِّكِّنَي »َحده َوَما َكاَن َأَحد  َأق حَرَب إََِّل الحُمشح
 «مِّنحهُ 
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ََسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ  َْبًََن اْلح ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهٍد الحُمقحرُِّئ، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلح َحاَق، قَاَل: َحدهثَ َنا َأخح إِّسح
ثَ نَ  ، قَاَل: َحدهثَ َنا َْحهاُد بحُن زَيحٍد، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو الرهبِّيعِّ ي، قَاَل: َحده ا يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب الحَقاضِّ

سَ  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأحح ، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، قَاَل: " َكاَن النهبِّ َوَد ََثبِّت  ًها، َوَأجح َن النهاسِّ َوجح
، َفَخرَ  َبِّ َطلحَحَة َعرَِّّيًّ َلًة فَ رَكَِّب فَ َرًسا ْلِّ ُل الحَمدِّيَنةِّ لَي ح ، َوَلَقدح فَ زََع َأهح َجَع النهاسِّ ، َوَأشح َج النهاُس النهاسِّ

ََأ الحََْبَ، َوُهَو يَ ُقوُل: َلنح فَإَِّذا ُهمح بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َقدح َسبَ َقُهمح إِّلَىالصه  َتْبح ، َقدِّ اسح وحتِّ
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ر  »تُ َراُعواف َوقَاَل النهبِّ ًَن َِبحًرا، َأوح إِّنهُه لََبحح قَاَل َْحهاد : َوَحدهَثِنِّ « َلَقدح َوَجدح
، َأوح بَ َلَغِنِّ َعنحُه، قَاَل: َفَما ُسبَِّق َذلِّكَ  الحَفَرُس بَ عحَد َذلَِّكف قَاَل: وََكاَن فَ َرًسا يُ َبطهأُ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ  ََثبِّت 

، َوَغْيحِّهِّف ُكلُُّهمح َعنح َْحهادٍ  لِّم ، َعنح َأبِّ الرهبِّيعِّ ، َعنح ُسَليحَماَن بحنِّ َحرحٍب َوَرَواُه ُمسح ي ِّ  ِفِّ الصهحِّ
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َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ عَ  َاعِّيُل َأخح ثَ َنا إِّْسح َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر، قَاَل: َحده بحَداَن، قَاَل: َأخح
َياُن بحُن َسعِّيٍد، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ الحُمنحكَ  َْبًََن ُسفح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َكثٍِّْي، قَاَل: َأخح ي، قَاَل: َحده دِّرِّ، قَاَل الحَقاضِّ

عحُت َجابِّ 326]ص: ًئا َقطُّ، [: ْسِّ َألح َشي ح ًرا، يَ ُقوُل: إِّنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، " َلَح ُيسح
ٍه آَخَر، عَ  لِّم ، مِّنح َوجح َرَجُه ُمسح ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َكثٍِّْي َوَأخح ي ِّ نح فَ َقاَل: اَل " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

َياَن الث هوحرِّي ِّ   ُسفح
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ََسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َحلِّيٍم الحَمرحَوزِّيُّ، قَاَل: حَ  َْبًََن اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا أَبُو َأخح ده
َْبّنِّ يُوُنُس، َعنِّ الزُّ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ، قَاَل: َأخح َْبًََن َعبحَداُن، قَاَل: َأخح هِّ، قَاَل: َأخح ، َعنح ُعبَ يحدِّ الحُمَوج ِّ هحرِّي ِّ

، وَ  َوَد النهاسِّ َكاَن هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َأجح
ْبحِّيلُ  ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم، وََكاَن جِّ نَي يَ لحَقاُه جِّ َوَد َما َيُكوُن ِفِّ رََمَضاَن حِّ َعَليحهِّ السهََلُم يَ لحَقاُه ُكله  َأجح

ْيحِّ  لح َوُد ِبِّ َلٍة مِّنح رََمَضاَن فَ ُيَدارُِّسُه الحُقرحآَنف قَاَل: فَ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، َأجح  مَِّن الر ِّي ِّ لَي ح



، َعنح َعبحَداَن وَ 327الحُمرحَسَلةِّ " ]ص: ي ِّ لِّم  َعنح َأبِّ ُكَريحٍب، َعنح [ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ َرَواُه ُمسح
 َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الحُمَباَركِّ 
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ُّ، َعنح  َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ َعبحُد هللاِّ بحُن يَ عحُقوَب الحكِّرحَماّنِّ َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر الحَفقِّيُه، قَاَل: َأخح ُُمَمهدِّ بحنِّ َأبِّ َأخح
ثَ َنا ُْحَيحد ، َعنح ُموَسى بحنِّ أََنٍس، َعنح يَ عحُقوَب الحكِّرحَماّنِّ ِّ  ، قَاَل: َحده َارِّثِّ ثَ َنا َخالُِّد بحُن اْلح ، قَاَل: َحده

ًئا َقطُّ إِّاله َأعحطَاُهف ََلمِّ َشي ح فََأََتُه  أَبِّيهِّ، قَاَل: " َما ُسئَِّل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى اْلحِّسح
لُِّموا، فَإِّنه ُُمَمهًدا يُ عحطِّي َعطَاَء َمنح اَل رَُجل  َفَسأََلهُ  َمُه فَ َقاَل: َأسح ِّف فَأََتى قَ وح َ َجبَ َلنيح  ، فََأَمَر َلُه بَِّغَنٍم َبنيح

َارِّثِّ  مِّ بحنِّ النهضحرِّ، َعنح َخالِّدِّ بحنِّ اْلح ، َعنح َعاصِّ ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ  َُيَاُ  الحَفاَقَة " َرَواُه ُمسح
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ْبََ  َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ َُمحَمَويحهِّ الحَعسح َأخح ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن، قَاَل: َأخح َكرِّيُّ، ًَن أَبُو اْلح
 ، ََكمِّ ثَ َنا آَدُم، قَاَل: َحدهثَ َنا ُشعحَبُة، َعنِّ اْلح ، قَاَل: َحده يُّ ثَ َنا َجعحَفُر بحُن ُُمَمهٍد الحَقََلنِّسِّ َعنح إِّب حَراهِّيَم، َحده

لِّهِّ؟ ف َ  َنُع ِفِّ َأهح َودِّ، قَاَل: َسأَلحُت َعائَِّشَة: َما َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َيصح َسح : َعنِّ اْلح َقاَلتح
لِّهِّ » َنةِّ َأهح لِّهِّف َوإَِّذا َحَضَرتِّ الصهََل « ف َكاَن َيُكوُن ِفِّ مِّهح َمةِّ َأهح دح ُة َخَرَج إََِّل الصهََلةِّ " قَاَل: يَ عحِنِّ ِفِّ خِّ

، َعنح آَدمَ 328]ص: ي ِّ  [ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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، إِّ  ََتِّي ِّ رِّو بحنِّ الحَبخح ثَ َنا أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن َعمح َراَن، قَاَل: َحده ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح محََلًء، قَاَل: َأخح
ثَ َنا ُُمَمه  ثَ َنا أَبُو َصالٍِّ ، َحدهَثِنِّ ُمَعاوِّيَُة بحُن َصالٍِّ ، َعنح ََيحََي بحنِّ َحده ، قَاَل: َحده َاعِّيَل السَُّلمِّيُّ ُد بحُن إِّْسح

: قِّيَل لَِّعائَِّشَة: َما َكاَن يَ عحَمُل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ بَ يح  َرَة، قَاَلتح تِّهِّ؟ َسعِّيٍد، َعنح َعمح
بَُه، َوََيحلُِّب َشاَتُه، َوَُيح قَ  : َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َبَشًرا مَِّن الحَبَشرِّ يَ فحلِّي ثَ وح دُِّم اَلتح

َسُه "  نَ فح
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َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد الصهفهارُ  َْبًََن إِّْسح َراَن، قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َْبًََن َأْححَُد بحُن َأخح ، قَاَل: َأخح
، َعنح ُعرحَوةَ  رِّي ِّ ، َعنِّ الزُّهح َْبًََن َمعحَمر  ، قَاَل: َأخح َْبًََن َعبحُد الرهزهاقِّ ، َوَعنح َمنحُصوٍر الرهَمادِّيُّ، قَاَل: َأخح

َها، َهلح َكانَ  َي هللاُ َعن ح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ  هَِّشاٍم، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: َسَأَل رَُجل  َعائَِّشَة، َرضِّ
 : ُف نَ عحَلُه، َوُيِّيُط »َوَسلهَم يَ عحَمُل ِفِّ بَ يحتِّهِّ؟ قَاَلتح نَ َعمح، َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َُيحصِّ

بَُه ]ص:  «[، َويَ عحَمُل ِفِّ بَ يحتِّهِّ َكَما يَ عحَمُل َأَحدُُكمح ِفِّ بَ يحتِّهِّ 329ثَ وح
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َدمِّيُّ الحقَ  ٍر ُُمَمهُد بحُن َجعحَفٍر اْلح ثَ َنا أَبُو َبكح ، إِّمحََلًء، قَاَل: َحده َُ َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ارِّيُّ بِّبَ غحَداَد، َحده
ثَ َنا َأْححَُد  ، قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َأْححََد بحنِّ إِّب حَراهِّيَم الدهوحرَقِّيُّ ، قَاَل: َحده َُزاعِّيُّ بحُن َنصحرِّ بحنِّ َمالٍِّك الح

عح  عحُت ََيحََي بحَن ُعَقيحٍل، يَ ُقوُل: ْسِّ ِّ بحنِّ َواقٍِّد، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: ْسِّ َُسنيح ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن اْلح ُت َعبحَد قَاَل: َحده
ََف، يَ ُقوُل:  َر، َويُقِّلُّ اللهغحَو، َويُطِّيُل َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ »هللاِّ بحَن َأبِّ َأوح ثُِّر الذ ِّكح لهَم ُيكح

َرحَمَلةِّ َحَّته يَ فحرَُغ َْلُمح مِّ  َي َمَع الحَعبحدِّ َواْلح تَ نحكُِّف َأنح مَيحشِّ ُطحَبَة، َواَل َيسح ُر الح  «نح َحاَجاَتِِّّمح الصهََلَة، َويُ َقص ِّ
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، قَ  َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ، َأخح لرهي ِّ َاعِّيَل الحَفقِّيُه، ِبِّ َاعِّيُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّْسح رِّ إِّْسح ثَ َنا أَبُو َبكح اَل: َحده
ث َ  ، قَاَل: َحده مِّ ُم بحُن الحَقاسِّ ثَ َنا َهاشِّ َزحَرُق، قَاَل: َحده ٍر ُُمَمهُد بحُن الحَفَرجِّ اْلح ثَ َنا أَبُو َبكح َباُن قَاَل: َحده َنا َشي ح

َعَث بحنِّ َأبِّ الشهعحثَاءِّ، َعنح َأبِّ بُ رحَدَة، قَاَل: أَبُو ُمَعاوِّيَةَ  َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ »، َعنح َأشح
 «َوَسلهَم يَ رحَكُب اْلحَِّماَر، َويَ لحَبُس الصُّوَ ، َويَ عحَتقُِّل الشهاَء، َوَيَحِتِّ ُمَراَعاَة الضهيحفِّ 
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رِّ  َْبًََن أَبُو َبكح ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب، قَاَل: َوَأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده بحُن ُفوَرٍك، قَاَل: َأخح
َع أََنسً  َعحَوُر، ْسِّ لِّم  أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُشعحَبُة، قَاَل: َحدهَثِنِّ ُمسح ثَ َنا أَبُو َداُوَد، قَاَل: َحده ا، يَ ُقوُل: َحده

ف َكاَن َرسُ » ُلوكِّ وُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ رحَكُب اْلحَِّماَر، َويَ لحَبُس الصُّوَ ، َوَيِّيُب َدعحَوَة الحَممح
طَاُمُه مِّنح لِّيفٍ  َاٍر خِّ َم َخيحَْبَ َعَلى ْحِّ  «َوَلَقدح رَأَي حُتُه يَ وح
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ْبََ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َأْححََد َأخح ، قَاَل: َحده ًَن َأْححَُد بحُن َجعحَفٍر الحَقطِّيعِّيُّ
رِّو بحنِّ َسعِّيٍد، َعنح أََنسِّ  َاعِّيُل، َعنح أَيُّوَب، َعنح َعمح ثَ َنا إِّْسح ، قَاَل: َحده َبٍل، قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ بحنِّ  بحنِّ َحن ح

لحعَِّيالِّ مِّنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ َما رَأَيحُت َأَحدً »َمالٍِّك، قَاَل:  َوذََكَر « ا َكاَن َأرحَحَم ِبِّ
َاعِّيَل ابحنِّ ُعَليهةَ  ، َعنح زَُهْيحِّ بحنِّ َحرحٍب، َعنح إِّْسح ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ َدِّيَث َرَواُه ُمسح  اْلح
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ْبََ  َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر الحَفقِّيُه، قَاَل: َأخح ثَ َنا َأخح َنهاُط، قَاَل: َحده ّنِّ أَبُو الطهي ِّبِّ ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ الحُمَباَركِّ اْلح
ََكمِّ  ثَ َنا ُشعحَبُة، َعنح َسيهارِّ بحنِّ اْلح َعحدِّ، قَاَل: َحده ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن اْلح ، قَاَل: َحده ُ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح ، َعنح اْلح

، عَ  ثَ َنا ََثبٍِّت الحبُ َناّنِّ ِّ َياٍن َفَسلهَم َعَليحهِّمح، ُثُه َحده ب ح َأنه َرُسوَل هللاِّ »نح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، أَنهُه َمره َعَلى صِّ
َياٍن َفَسلهَم َعَليحهِّمح  ب ح ي ِّ َعنح 331]ص:« َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َمره َعَلى صِّ [ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

هِّ آَخَر، َعنح ُشعحَبةَ َعلِّي ِّ بحنِّ اْلحَ  لِّم  مِّنح َوجح َرَجُه ُمسح  عحدِّ َوَأخح
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َزحَهرِّ، قَالَ  ثَ َنا أَبُو اْلح ٍر الحَقطهاُن، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َبكح َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر الحَفقِّيُه، قَاَل: َأخح ثَ َنا َمرحَواُن َأخح : َحده
ثَ َنا ابح  َحاَق بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ بحُن ُُمَمهٍد، قَاَل: َحده ُن ْلِّيَعَة، قَاَل: َحدهَثِنِّ ُعَمارَُة بحُن َغزِّيهَة، َعنح إِّسح

َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح َأفحَكهِّ النهاسِّ َمَع »َطلحَحَة، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، قَاَل: 
 «َصبِّ ٍ 
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َْبًنَ  ٍرو، قَاُلو َأخح ََسنِّ الحَقاضِّي، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح ٍر َأْححَُد بحُن اْلح ، َوأَبُو َبكح َُ َافِّ ا:  أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
ُّ، قَاَل: َحده  َحاَق الصهَغاّنِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّسح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ا أَبُو ثَ نَ َحده

ثَ َنا ُسَليحَماُن ُهَو ابحُن الحُمغِّْيَةِّ َعنح ََثبٍِّت، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، قَاَل: " َكاَن َرُسو  ُل النهضحرِّ، قَاَل: َحده
نَِّيتِّهِّمح فِّيَها الحَماُء، َتى ِإًَِِّّنٍء  هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، إَِّذا َصلهى الحَغَداَة َجاَء َخَدُم الحَمدِّيَنةِّ ِبِّ َفَما يُ ؤح



لِّم  ِفِّ ا َا َجاُءوُه ِفِّ الحَغَداةِّ الحَبارَِّدةِّ، فَ يَ غحمُِّس َيَدُه فِّيَهاف َرَواُه ُمسح ، إِّاله َغَمَس َيَدُه فِّيهِّ، فَ ُرِبه ي ِّ لصهحِّ
رِّ بحنِّ َأبِّ النهضحرِّ، َوَغْيحِّهِّ، َعنح َأبِّ الحَفضحلِّ   َعنح َأبِّ َبكح
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َْبًََن  ثَ َنا أَبُو َأخح ، َوأَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َأبِّ َحامٍِّد الحُمقحرُِّئ، قَااَل: َحده َُ َافِّ الحَعبهاسِّ أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
َْبًََن َعارِّم  أَبُو ال ُّ، قَاَل: َأخح َحاَق الصهَغاّنِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّسح ، قَاَل: ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ن ُّعحَمانِّ

ثَ َنا َْحهاُد بحُن ]ص: لَِّها 332َحده ، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك َأنه امحَرَأًة ِفِّ َعقح ثَ َنا ََثبِّت  [ َسَلَمَة، قَاَل: َحده
َ إِّلَيحَك َحاَجًةف فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  : ََّي َرُسوَل هللاِّ إِّنه ِلِّ ء ، فَ َقاَلتح ََّي أُمه »َسلهَم: َشيح

، َفَخََل َمَعَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  ، ُقومِّي فِّيهِّ َحَّته َأُقوَم َمَعكِّ ئحتِّ هِّ ُفََلٍن، انحُظرِّي َأيه َطرِّيٍق شِّ
يَها َحَّته َقَضتح َحاَجتَ َها ٍه آَخَر، َعنح َْحهادٍ « َوَسلهَم، يُ َناجِّ لِّم  مِّنح َوجح َرَجُه ُمسح  َأخح
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تَِّيارِّهِّ الده  ن حَيا َوَصْبحِّهِّ َعَلى الحُقوتِّ الشهدِّيدِّ فِّيَها، َواخح دِّهِّ ِفِّ الدُّ َباٍر ُروَِّيتح ِفِّ زُهح رِّ َأخح اَر َِبُب ذِّكح
ن حَيا َوبَِّذلَِّك َأَمَرُه رَبُُّهف قَاَل هللُا َعزه َوَجله  َرَة، َوَما َأَعده هللُا تَ َعاََل َلُه فِّيَها، َعَلى الدُّ خِّ : }َواَل َتُدهنه اْلح

تِّنَ ُهمح فِّيهِّ َورِّزحُق رَب ِّكَ  ن حَيا لِّنَ فح ََياةِّ الدُّ َرَة اْلح ُهمح زَهح ن ح نَ يحَك إََِّل َما َمت هعحَنا بِّهِّ َأزحَواًجا مِّ َخْيح  َوأَب حَقى{ ]طه:  َعي ح
َ أَ 131 َ َأنح َيُكوَن َعبحًدا نَبِّيًّا، َوَبنيح َ َبنيح َتَشاَر فِّيهِّ [ َوَقدح ُروَِّي: أَنهُه ُخْي ِّ نح َيُكوَن َملًِّكا نَبِّيًّا، فَاسح

َتاَر َأنح َيُكوَن َعبحًدا نَبِّيًّا نح يَ تَ َواَضَع، فَاخح ْبحِّيَل، َعَليحهِّ السهََلُم، فََأَشاَر َعَليحهِّ ِبَِّ  جِّ
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ْبََ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََنُه أَبُو اْلح تَ َويحهِّ، قَاَل: َأخح ًَن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ ُدُرسح
َْبًََن بَقِّيهةُ  َوُة بحُن ُشَريحٍ ، قَاَل: َأخح َياَن، قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو الحَعبهاسِّ َحي ح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح بحُن الحَولِّيدِّ،  َحده

رِّي ِّ ]ص: ، َعنِّ الزُّهح ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبهاٍس، قَاَل: َكاَن ابحُن َعبهاٍس [، َعنح 334َعنِّ الزُّبَ يحدِّي ِّ
ْبحِّيُل َعَليحهِّ َُيَد ُِّث َأنه هللَا َعزه َوَجله، َأرحَسَل إََِّل نَبِّي ِّهِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َمَلًكا مَِّن الحَمََلئَِّكةِّ، مَ  َعُه جِّ

َ َأنح َتُكوَن َعبحًدا نَبِّيًّا، السهََلُم، فَ َقاَل الحَمَلُك لَِّرسُ  َُك َبنيح ولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " إِّنه هللَا ُُيَْي ِّ
ْبحِّيَل، َعَليحهِّ ا ُّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل جِّ َ َأنح َتُكوَن َملًِّكا نَبِّيًّاف فَالحتَ َفَت َنبِّ لسهََلُم،  َوَبنيح

َتشِّ  ف َكالحُمسح ْبحِّيُل، َعَليحهِّ السهََلُم إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َأنح تَ َواَضعح ْيِّ َلُه، فََأَشاَر جِّ



قَاَل: َفَما َأَكَل بَ عحَد تِّلحَك الحَكلَِّمةِّ « َبلح َأُكوُن َعبحًدا نَبِّيًّا»فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: 
 اًما ُمتهكًِّئا َحَّته َلقَِّي رَبهُه َعزه َوَجله َطعَ 
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َرحبِّيهةِّ  ُّ، ِفِّ َجامِّعِّ اْلح َرحبِّ مِّ َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن أَبُو الحَقاسِّ ، بِّبَ غحَداَد، قَاَل: َأخح
ثَ َنا َْححَزُة بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ الحعَ  ُعوٍد، َحده ثَ َنا ُموَسى بحُن َمسح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َغالٍِّب، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده بهاسِّ

، َحدهثَُهف َطهابِّ رَِّمُة، َعنح َأبِّ زَُميحٍل، قَاَل: َحدهَثِنِّ ابحُن َعبهاٍس َأنه ُعَمَر بحَن الح ثَ َنا عِّكح َفذََكَر  قَاَل: َحده
َدِّيَث ِفِّ اعحتَِّزالِّ َرسُ  ولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم نَِّساَءُه، إََِّل َأنح قَاَل: َدَخلحُت َعَلى َرُسولِّ هللاِّ اْلح

ٍْي، فََأدحََن َعَليحهِّ إِّزَارَُه، َوَجلَ  ع  َعَلى َحصِّ َزانَتِّهِّ، فَإَِّذا ُهَو ُمضحَطجِّ َس، َوإَِّذا َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ِفِّ خِّ
ُْي َقدح أَث ه  صِّ َزانَةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَإَِّذا لَيحَس فِّيَها اْلَح ه ِفِّ خِّ َر ِفِّ َجنحبِّهِّ، َوقَ لهبحُت َعيحِنِّ

ِّ، َوإِّ  ِّ َأوح قَاَل: قَ بحَضٍة مِّنح َشعٍِّْي، َوقَ بحَضٍة مِّنح قَ َرٍظ ََنحَو الصهاَعنيح ن حَيا َغْيحُ قَ بحَضَتنيح ء  مَِّن الدُّ فِّيق  َذا أَ َشيح
َناَي، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ف قَاَل: فَاب حَتَدَرتح َعي ح َما يُ بحكِّيَك ََّي »ُمَعلهق ، َأوح َأفِّيَقانِّ

؟ َطهابِّ َوُة هللاِّ َعزه َوَجله، َوَرسُ « ابحَن الح َ اَل أَبحكِّي، َوأَنحَت َصفح ْيَتُُه قُ لحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ , َوَما ِلِّ ولُُه َوخِّ
َارِّ، َوأَنحَت َهَكذَ  ََنح َرى َوقَ يحَصُر ِفِّ الث َِّمارِّ َواْلح َعحَجاُم: كِّسح َزانَ ُتَك، َوَهذِّهِّ اْلح ا؟ قَاَل: مِّنح َخلحقِّهِّ، َوَهذِّهِّ خِّ

ن حَيا؟» َرُة َوَْلُُم الدُّ خِّ ، َأَما تَ رحَضى َأنح َتُكوَن لََنا اْلح َطهابِّ ى ََّي َرُسوَل هللاِّف قَاَل: قُ لحُت: بَ لَ « ََّي ابحَن الح
رَِّمَة بحنِّ « ف فَاْححَدِّ هللَا َعزه َوَجله » ٍه آَخَر، َعنح عِّكح ، مِّنح َوجح ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَجُه ُمسح َدِّيَث َأخح َوذََكَر اْلح

 َعمهارٍ 
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َبهارِّ  َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن ََيحََي بحنِّ َعبحدِّ اْلح َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد  َوَأخح ثَ َنا إِّْسح السُّكهرِّيُّ، قَاَل: َحده
ثَ َنا ]ص: ثَ َنا َأْححَُد بحُن َمنحُصوٍر الرهَمادِّيُّ، قَاَل: َحده ، قَاَل: 336الصهفهاُر، قَاَل: َحده [ َعبحُد الرهزهاقِّ

، َعنح ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ  رِّي ِّ ، َعنِّ الزُّهح َْبًََن َمعحَمر  ٍر، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، َعنح ُعَمَر بحنِّ  َأخح هللاِّ بحنِّ َأبِّ ثَ وح
ًئا  ، فَ َوهللاِّ َما رَأَيحُت فِّيهِّ َشي ح ي ِفِّ الحبَ يحتِّ ُت فَ َرفَ عحُت رَأحسِّ ، ِفِّ َهذِّهِّ الحقِّصهةِّ، قَاَل: َفَجَلسح َطهابِّ يَ ُردُّ الح

َع َعَلى ُأمهتَِّك، فَ َقدح َوسهَع َعَلى فَارَِّس، الحَبَصَر إِّاله ُأُهب  َثََلثَة ، فَ ُقلحُت: ادحُع هللَا َّيَ   َرُسوَل هللاِّ َأنح يُ َوس ِّ
تَ َوى َجالًِّسا، فَ َقاَل:  ، َوُهمح اَل يَ عحُبُدوَن هللَاف فَاسح م  »َوالرُّومِّ ؟ ُأولَئَِّك قَ وح َطهابِّ َأِفِّ َشكٍ  أَنحَت ََّي ابحَن الح

ََياةِّ  َلتح َْلُمح طَي َِّباَُتُمح ِفِّ اْلح ن حَيا ُعج ِّ ُخَل « الدُّ تَ غحفُِّر هللَا ََّي َرُسوَل هللاِّ وََكاَن َأقحَسَم َأنح اَل يَدح فَ ُقلحُت: َأسح
َدتِّهِّ َعَليحهِّنه، َحَّته َعاتَ َبُه هللُا َعزه َوَجله " دهةِّ َموحجِّ ًرا مِّنح شِّ  َعَليحهِّنه َشهح
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َْبّنِّ ُعرحَوُة، َعنح َعا رِّيُّ: فََأخح َلًة، َدَخَل َعَليه قَاَل الزُّهح ُروَن لَي ح ع  َوعِّشح : فَ َلمها َمَضى تِّسح ئَِّشَة، قَاَلتح
َنا ُخَل َعَلي ح َت َأنح اَل َتدح ، فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ َأقحَسمح ًرا،  َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َبَدَأ بِّ َشهح

رِّ  ٍع َوعِّشح ُرونَ »يَن َأُعدُُّهنهف فَ َقاَل: إِّنهَك َدَخلحَت َعَليه مِّنح تِّسح ع  َوعِّشح َر تِّسح ََّي »ُثُه قَاَل: « ف إِّنه الشههح
َتأحمِّرِّي أَبَ َويحكِّ  : ُثُه قَ َرَأ: « ف َعائَِّشُة، إِّّن ِّ َذاكِّر  َلكِّ َأمحًرا، َفََل َعَليحكِّ َأنح اَل تَ عحَجلِّي فِّيهِّ َحَّته َتسح قَاَلتح

ُّ ُقلح ْلَِّ » ُكنه َسَراًحا ََّي أَي َُّها النهبِّ َ أَُمت ِّعحُكنه َوُأَسر ِّحح ن حَيا َوزِّينَ تَ َها فَ تَ َعاَلنيح ََياَة الدُّ َك إِّنح ُكنحُْته ُترِّدحَن اْلح زحَواجِّ
َناتِّ مِّنحُكنه أَ  سِّ َرَة فَإِّنه هللَا َأَعده لِّلحُمحح خِّ ًرا عَ ْجِّيًَل َوإِّنح ُكنحُْته ُترِّدحَن هللَا َوَرُسولَُه َوالدهاَر اْلح « ظِّيًماجح

َتأحمِّرُ  : قُ لحُت: َأِفِّ َهَذا َأسح : َقدح َعلَِّم َوهللاِّ َأنه أَبَ َويه َلَح َيُكوًَن َيَحُمَراّنِّ بِّفَِّراقِّهِّف قَاَلتح  أَبَ َويه؟ فَإِّّن ِّ قَاَلتح
َحاَق بحنِّ  ، َعنح إِّسح ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَة َرَواُه ُمسح خِّ إِّب حَراهِّيَم، َعنح َعبحدِّ الرهزهاقِّ  ُأرِّيُد هللَا َوَرُسولَُه َوالدهاَر اْلح

ٍه آَخَر َعنِّ الزُّهحرِّي ِّ 337]ص: َرَجُه الحُبَخارِّيُّ، مِّنح َوجح  [ف َوَأخح
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َاعِّيُل بحنُ  َْبًََن إِّْسح ُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ُسَليحَماَن، إِّمحََلًء، قَاَل: َأخح َماُم أَبُو الطهي ِّبِّ َسهح ثَ َنا اْلحِّ بحنِّ   ُْنَيحدِّ َحده
َْبّنِّ  ، قَاَل: َأخح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن أَيُّوَب بحنِّ ََيحََي الحَبَجلِّيُّ ، قَاَل: َأخح ُل بحُن َأْححََد بحنِّ يُوُسَف السَُّلمِّيُّ َسهح
َسنِّ، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، قَاَل: َدَخلحُت  ثَ َنا ُمَباَرُك بحُن َفَضاَلَة، َعنِّ اْلَح َعَلى َرُسولِّ َبكهاٍر، قَاَل: َحده

هِّ وَِّساَدة  مِّنح َأَدٍم،  ، َوََتحَت رَأحسِّ لشهرِّيطِّ ُوَها هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوُهَو َعَلى َسرِّيٍر َمرحُموٍل ِبِّ َحشح
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  ، َوَدَخَل َعَليحهِّ ُعَمُر، َوًَنس  مِّنح َأصحَحابِّهِّ، فَاَنحََرَ  النهبِّ لهَم اَنحَِّراَفًة، فَ َرَأى لِّيف 

َي هللُا َعنحُه: « َما يُ بحكِّيَك ََّي ُعَمرُ »ُعَمُر أَثَ َر الشهرِّيطِّ ِفِّ َجنحبِّهِّ فَ َبَكى، فَ َقاَل َلُه:  ؟ فَ َقاَل ُعَمُر َرضِّ
ن حَيا َوأَنحتَ  َرى َوقَ يحَصُر يَعِّيَشانِّ فِّيَما يَعِّيَشانِّ فِّيهِّ مَِّن الدُّ َالِّ الهذِّي َأَرى  َوَما ِلِّ اَل أَبحكِّي وَكِّسح َعَلى اْلح

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َرُة؟»فَ َقاَل َلُه النهبِّ خِّ ن حَيا، َولََنا اْلح « ََّي ُعَمُر، َأَما تَ رحَضى َأنح َتُكوَن َْلُُم الدُّ
 «ُهَو َكَذلِّكَ »قَاَل: بَ َلىف قَاَل: 
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ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلحَ  ثَ َنا أَبُو َبكح ُّ، َحده بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ اْلح َُه هللُا، قَاَل: َأخح َسنِّ بحنِّ ُفوَرٍك، َرْحِّ
رِّو بحنِّ  ُعودِّيُّ، َعنح َعمح ثَ َنا الحَمسح ثَ َنا أَبُو َداُوَد، قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب، قَاَل: َحده  قَاَل: َحده



ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى  ُمرهَة، َعنح إِّب حَراهِّيَم، َعنح َعلحَقَمَة، َعنح َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: اضحَطَجَع النهبِّ
بِّ أَنحَت َوُأم ِّي ََّي َرُسوَل هللاِّ  ُْي ْبِِّّلحدِّهِّ، َفَجَعلحُت َأمحَسُحُه َعنحُه، َوَأُقوُل: ِبَِّ صِّ ٍْي، فَأَث هَر اْلَح , َأاَل َحصِّ

نحُه تَ َناُم َعَليحهِّ ]ص:َأذِّن حتَ َنا فَ نَ بحسُ  ًئا يَقِّيَك مِّ ن حَيا؟ َما َأًَن »[ف فَ َقاَل: 338َط َلَك َشي ح َما ِلِّ َولِّلدُّ
َتَظله ََتحَت َشَجَرٍة، ُثُه رَاَح َوتَ رحَكَها ن حَيا َكَراكٍِّب اسح َا َأًَن َوالدُّ ن حَيا، إِّْنه  «َوالدُّ
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 َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ي، َأخح َسنِّ الحَقاضِّ رِّ بحُن اْلَح َحاَق الحُمزَك ِّي، َوأَبُو َبكح ، َوأَبُو زََكرَِّّيه بحُن َأبِّ إِّسح
ثَ َنا ابحنُ  ثَ َنا ََيحََي بحُن َِبحٍر، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ٍب، قَاُلوا: َحده  َوهح

َْبّنِّ يُوُنسُ  َْبّنِّ َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن َعبحدِّ  قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح بحُن يَزِّيَد، ح َوَأخح
ْبََ  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ زَيحٍد الصهائُِّغ، قَاَل: َأخح َكهَة، قَاَل: َحده ُس، ِبِّ ٍل الدهِبه  ًَن َأْححَُد بحنُ الرهْححَنِّ بحنِّ َسهح

َبَة، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة، َهاٍب، َعنح ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعت ح ، َعنح يُوُنَس، َعنِّ ابحنِّ شِّ َأنه  َشبِّيٍب، قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ
َ عَ »َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاَل:  َ مِّثحَل ُأُحٍد َذَهًبا َما َسرهّنِّ َأنح َيَحِتِّ َليه َثََلُث لََياٍل َلوح َأنه ِلِّ

ء  َأرحُصُدُه لَِّديحِنِّ  ء ، إِّاله َشيح ، « َوعِّنحدِّي مِّنحُه َشيح ي ِّ ٍب َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ َُ َحدِّيثِّ ابحنِّ َوهح َلفح
 َعنح َأْححََد بحنِّ َشبِّيبٍ 
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ثَ َنا  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََسُن َأخح ثَ َنا اْلح أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده
، َعنح ُعَمارََة بحنِّ الحَقعحَقا  َعحَمشِّ ثَ َنا أَبُو ُأَساَمَة، َعنِّ اْلح ، َعنح َأبِّ بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ َعفهاَن الحَعامِّرِّيُّ، قَاَل: َحده عِّ

َعلح رِّزحَق آلِّ ُُمَمهٍد ُزرحَعَة، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة، قَاَل: " قَ  اَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: اللُهمه اجح
َرَجاُه مِّنح َحدِّيثِّ ُفَضيحلِّ بحنِّ َغزح  ، َعنح َأبِّ ُأَساَمَة َوَأخح ََشج ِّ ، َعنِّ اْلح ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ َواَن ُقوًَت " َرَواُه ُمسح

 َعنح ُعَمارَةَ 
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َْبًنَ  َحاَق،  َأخح َسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َْبًََن اْلَح ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعلِّيٍ  الحُمقحرُِّئ، قَاَل: َأخح قَاَل: أَبُو اْلح
َْبًََن زَائَِّدُة، َعنح َمنحُصورِّ بح  ُرو بحُن َمرحُزوٍق، قَاَل: َأخح ثَ َنا َعمح ثَ َنا يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده نِّ َحده

 : َودِّ، َعنح َعائَِّشَة، قَاَلتح َسح َما َشبَِّع آُل ُُمَمهٍد َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، »الحُمعحَتمِّرِّ، َعنح إِّب حَراهِّيَم، َعنِّ اْلح



َ 340ُمنحُذ َقدُِّموا الحَمدِّيَنَة َثََلَث لََياٍل تَِّباًعا، مِّنح ُخبحزِّ بُ رٍ  ]ص: ْبََ « [ َحَّته تُ ُوِف ِّ ًَن يُوُسُف، قَاَل: َوَأخح
َرَجاُه ِفِّ الصهحِّ  َنادِّهِّ، ََنحَوُهف َأخح ، َعنح َمنحُصوٍر ِإِِّّسح ثَ َنا َجرِّير  ، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو الرهبِّيعِّ ، مِّنح قَاَل: َحده ي ِّ

َمِّيدِّ   َحدِّيثِّ َجرِّيرِّ بحنِّ َعبحدِّ اْلح
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َْبًنَ  َْبًََن أَبُو ُُمَمهدِّ بحُن يُوُسَف، قَاَل: َأخح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َسعِّيدِّ بحنِّ َأخح ، قَاَل: َحده َعحَرابِّ ِّ  أَبُو َسعِّيدِّ بحُن اْلح
: َودِّ، َعنح َعائَِّشَة، قَاَلتح َسح ، َعنح إِّب حَراهِّيَم، َعنِّ اْلح َعحَمشِّ ثَ َنا أَبُو ُمَعاوِّيََة، َعنِّ اْلح َما » َغالٍِّب، قَاَل: َحده

ٍم تَِّباًعا َحَّته َمَضى لَِّسبِّيلِّهِّ َشبَِّع َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  لِّم ، َعنح « هِّ َوَسلهَم َثََلثََة َأَّيه َرَواُه ُمسح
َحاَق، َعنح َأبِّ ُمَعاوِّيَةَ   إِّسح
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َحاَق، إِّمحََلًء قَاَل ]ص: رِّ بحُن إِّسح ثَ َنا أَبُو َبكح ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ًَن [: َأخحْبََ 341َأخح
ثَ َنا َعبحُد الره  َياُن، قَاَل: َحده ثَ َنا ُسفح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َكثٍِّْي، قَاَل: َحده ْححَنِّ بحنِّ يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده

َرةَ  : " ُكنها َُنحرُِّج الحُكَراَع بَ عحَد ََخحَس َعشح فَ َنأحُكُلُهف  َعابِّسِّ بحنِّ رَبِّيَعَة، َعنح أَبِّيهِّ، َأنه َعائَِّشَة، قَاَلتح
: َما َشبَِّع آُل ُُمَمهٍد َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح ُخبحٍز َمأح  ، َوقَاَلتح َكتح َعُلوَن؟ َفَضحِّ َ تَ فح ُدوٍم فَ ُقلحُت: َوَلِّ

، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َكثِّْيٍ  ي ِّ هللِّ َعزه َوَجله " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ  َحَّته ْلَِّق ِبِّ
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َحاَق، َوأَبُو َسعِّي ، َوأَبُو زََكرَِّّيه بحُن َأبِّ إِّسح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر الحَفقِّيُه، َوأَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح دِّ بحُن َأبِّ َأخح
َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبح  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َأخح ٍرو، قَاُلوا: َحده ، َعمح ََكمِّ دِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ اْلح

 : َا قَاَلتح َْبًََن أََنُس بحُن عَِّياٍض، َعنح هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َعائَِّشَة، َأَنه ُكنها آَل »قَاَل: َأخح
ُر  ُُمَمهٍد َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، مَيُرُّ بَِّنا اْلحََِّلُل، َواْلحََِّلُل، َواْلحََِّلُل، ، إِّاله أَنهُه التهمح َما نُوقُِّد بَِّناٍر لِّلطهَعامِّ

ُل ُكل ِّ َداٍر بَِّغزِّيَرةِّ َشاَتِِّّمح إََِّل  َعُث َأهح َنحَصارِّ فَ يَ ب ح ُل ُدوٍر مَِّن اْلح لََنا َأهح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى َوالحَماُء إِّاله أَنهُه َحوح
ُّ َصلهى قِّيَنا مِّنح َذلَِّك اللهََبِّ  هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َفَكاَن النهبِّ َرَجاُه 342]ص:« هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َيسح [ َأخح

ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوةَ   ِفِّ الصهحِّ
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، َاعِّيلِّيُّ ٍر اْلحِّْسح ثَ َنا أَبُو َبكح َدِّيُب، قَاَل: َحده ٍرو ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن أَبُو َعمح َسُن  َأخح َْبَّنِّ اْلَح قَاَل: َأخح
ثَ َنا قَ َتاَدُة، قَاَل: ُكنها ََنحِتِّ  ثَ َنا َُههام ، قَاَل: َحده بَُة، قَاَل: َحده ثَ َنا ُهدح َياَن قَاَل: َحده  أََنَس بحَن ُهَو ابحُن ُسفح

 َعَليحهِّ َوَسلهَم رََأى رَغِّيًفا ُمَرق هًقا ُكُلوا، َفَما َأعحَلُم َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ »َمالٍِّك، َوَخبهازُُه قَائِّم  فَ َقاَل: 
يطًا بَِّعيحنِّهِّ َقطُّ  هللِّ تَ َعاََل، َواَل رََأى َشاًة ْسِّ بَةَ « َحَّته ْلَِّق ِبِّ ي ِّ َعنح ُهدح  َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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ثَ َنا أَبُو  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا أَبُو َوَأخح تَ َويحهِّ، قَاَل: َحده ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َسخح اْلح
، َعنح يُ  ثَ َنا ُمَعاُذ بحُن هَِّشاٍم، قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ ، قَاَل، َحده وُنَس، َعنح الحُمَثَّنه الحَعنحَْبِّيُّ، قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ

َواٍن َواَل ِفِّ ُسُكرهَجٍة » قَ َتاَدَة، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، قَاَل: ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى خِّ َما َأَكَل النهبِّ
ََنٍس: فَ َعََلَم َكانُوا َيَحُكُلوَن؟ قَاَل: « ف َواَل ُخبَِّز لَُه ُمَرقهق   [ 343]ص:« َعَلى السَُّفرِّ »قَاَل: فَ ُقلحُت ْلِّ

، َعنح  ي ِّ َودِّ َوَغْيحِّهِّ، َعنح ُمَعاذِّ بحنِّ هَِّشامٍ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ َسح  َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ اْلح
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ث َ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده َسنِّ بحنِّ ُفوَرٍك، قَاَل: َأخح ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلَح َْبًََن أَبُو َبكح َنا يُوُنُس بحُن َأخح
ثَ َنا أَبُ  عحُت َعبحَد الرهْححَنِّ بحَن َحبِّيٍب، قَاَل: َحده َحاَق، قَاَل: ْسِّ ثَ َنا ُشعحَبُة، َعنح َأبِّ إِّسح و َداُوَد، قَاَل: َحده

 : َودِّ، َعنح َعائَِّشَة، قَاَلتح َسح َما َشبَِّع َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح ُخبحزِّ »يَزِّيَد َُيَد ُِّث، َعنِّ اْلح
ِّ ُمت َ  َمنيح ِّ َحَّته قُبِّضَ َشعٍِّْي يَ وح ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ ُشعحَبةَ « َتابَِّعنيح لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَجُه ُمسح  َأخح
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ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب، َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده رِّ بحُن ُفوَرٍك، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َبكح قَاَل:  َأخح
ثَ َنا أَبُو َداُوَد، قَ  ٍْي، يَ ُقوُل: َحده عحُت الن ُّعحَماَن بحَن َبشِّ َاكِّ بحنِّ َحرحٍب، قَاَل: ْسِّ ثَ َنا ُشعحَبُة، َعنح ْسِّ اَل: َحده

، فَ َقاَل: " َلَقدح رَأَيحتُ  َي هللُا َعنحُه َُيحُطُب، َفذََكَر َما فُتَِّ  َعَلى النهاسِّ َطهابِّ َرضِّ عحُت ُعَمَر بحَن الح  ْسِّ



َرَجُه  َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ  ، َما َيُِّد مَِّن الدهَقلِّ َما مَيحََلُ بِّهِّ َبطحَنُه َأخح ُوعِّ َمُه مَِّن اْلح َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ لحَتوِّي يَ وح
ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ ُشعحَبةَ  لِّم  ِفِّ الصهحِّ  ُمسح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُمَُ  َْبًََن أَبُو ُُمَمهدِّ بحُن يُوُسَف، قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َأخح مهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده
ثَ َنا هَِّشاُم بحُن َأبِّ َعبحدِّ هللاِّ، َعنح قَ َتاَدَة، َعنح أَ  ثَ َنا َروحُح بحُن ُعَباَدَة، قَاَل: َحده َحاَق، قَاَل: َحده َنٍس إِّسح

ُبحزِّ َشعٍِّْي َوإَِّهاَلٍة َسنَِّخٍة، َوَلَقدح رََهَن دِّرحَعُه  [ أَنهُه َمَشى إََِّل النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ 344]ص: ِبِّ
ٍم يَ ُقوُل:  عحُتُه َذاَت يَ وح لِّهِّ َشعِّْيًا، َوَلَقدح ْسِّ َهح َما َأمحَسى عِّنحَد آلِّ ُُمَمهٍد َصاُع َتحٍر »عِّنحَد يَ ُهودِّيٍ ، فََأَخَذ ْلِّ

َرَجُه الحُبَخارِّيُّ مِّنح َحدِّ « َواَل َصاُع َحب ٍ  َعُة أَب حَياتٍ َأخح َمئٍِّذ تِّسح ُمح يَ وح  يثِّ هَِّشاٍم بِّبَ عحضِّ َمعحَناُه قَاَل: َوإَِّنه
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ثَ َنا َأْححَُد بحُن َمنحصُ  ثَ َنا أَبُو َحامِّدِّ بحُن بََِّلٍل، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو الطهاهِّرِّ الحَفقِّيُه، قَاَل: َحده وٍر الحَمرحَوزِّيُّ، َأخح
ثَ َنا النه  َي قَاَل: َحده ، َعنح َعائَِّشَة، َرضِّ َْبّنِّ َأبِّ َْبًََن هَِّشاُم بحُن ُعرحَوَة، قَاَل: َأخح ُر بحُن ُشَيحٍل، قَاَل: َأخح ضح

 : َها، قَاَلتح ُوُه لِّيف  »هللُا َعن ح َرَواُه « َكاَن فَِّراُش َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح َأَدٍم، َوَحشح
ي ِّ َعنح َأْححََد بحنِّ َأبِّ رََجاٍء، َعنِّ النهضحرِّ ]ص:الحُبَخارِّيُّ ِفِّ ا لِّم  مِّنح َأوحُجٍه 345لصهحِّ َرَجُه ُمسح [ َوَأخح

 ُأَخَر، َعنح هَِّشامٍ 
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ُ بحُن ُعَمَر بحنِّ بَ رحَهاَن،  َُسنيح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  الرُّوذحَِبرِّيُّ ِفِّ الحَفَوائِّدِّ، َوأَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ِّ بحُن َأخح َُسنيح َوأَبُو اْلح
َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد الصهفه  ثَ َنا إِّْسح اُر، قَاَل: الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، َوأَبُو ُُمَمهٍد السُّكهرِّيُّ، بِّبَ غحَداَد، قَاُلوا: َحده

 ،ُّ ثَ َنا َعبهاُد بحُن َعبهاٍد الحُمَهلهبِّ ََسُن بحُن َعَرَفَة، قَاَل: َحده ثَ َنا اْلح ، َحده َعنح َُمَالِّدِّ بحنِّ َسعِّيٍد، َعنِّ الشهعحبِّ ِّ
َنحَصارِّ فَ َرَأتح فَِّراَش َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ  : َدَخَلتح َعَليه امحَرَأة  مَِّن اْلح ُروٍق، َعنح َعائَِّشَة، قَاَلتح  َعنح َمسح

، فَ بَ َعَثتح إَِِّله بِّ  ُوُه الصُّوُ ف َفَدَخَل َعَليه َرُسوُل هللاِّ َعَليحهِّ َوَسلهَم، َعَباَءًة َمثحنِّيهًة، فَانحطََلَقتح َفَراٍش َحشح
َنحَصارِّيهُة « َما َهَذا ََّي َعائَِّشُة؟»َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل:  : قُ لحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ، ُفََلنَُة اْلح قَاَلتح

، فَ بَ َعَثتح إَِِّله  : فَلَِّم َأرُدُُّه؟ َوَأعحَجَبِنِّ َدَخَلتح َعَليه، فَ َرَأتح فَِّراَشَك، َفَذَهَبتح ََذاف فَ َقاَل: رُد ِّيهِّف قَاَلتح  بِّ



ئحُت َْلَ  ، َحَّته قَاَل َذلَِّك َثََلَث َمرهاٍت، فَ َقاَل: " رُد ِّيهِّ ََّي َعائَِّشُة، فَ َوهللاِّ َلوح شِّ َرى َأنح َيُكوَن ِفِّ بَ يحِتِّ جح
َباَل الذهَهبِّ َوالحفِّضهةِّ   هللُا تَ َعاََل َمعِّي جِّ
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َعحَرابِّ ِّ  َْبًََن أَبُو َسعِّيدِّ بحُن اْلح ُّ، قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسَف اْلح ثَ َنا َأخح ، قَاَل: َحده
ُعحفِّيُّ، قَاَل: َحده  ثَ َنا ُحَسنيح  اْلح ، قَاَل: َحده َسَن بحَن َعلِّيٍ  ثَ َنا ابحُن َعفهاَن يَ عحِنِّ اْلَح ثَ َنا زَائَِّدُة، قَاَل: َحده

: َدَخَل َعَليه َرُسوُل هللاِّ َصله  َراٍش، َعنح ُأم ِّ َسَلَمَة، قَاَلتح ى هللاُ َعبحُد الحَملِّكِّ بحُن ُعَمْيحٍ، َعنح رِّبحعِّي ِّ بحنِّ حِّ
بحُت َذلَِّك ِفِّ َوَجٍعف قَ  : َفَحسِّ هِّف قَاَلتح : قُ لحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ َما ِلِّ َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوُهَو َساهُِّم الحَوجح اَلتح

هِّ؟ قَاَل:  َنا َوَلَح 346مِّنح ]ص:»َأرَاَك َساهَِّم الحَوجح ، فَأَمحَسي ح َنا َأمحسِّ َعةِّ الهِتِّ أَتَ ت ح لِّ الدهًَننِّْيِّ السهب ح [ َأجح
 «نُ نحفِّقحُهنه، َفُكنه ِفِّ ََخحلِّ الحفَِّراشِّ 
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ  َكهَة، قَاَل: َحدهثَ َنا َأخح ، ِبِّ َُزاعِّيُّ َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن ُُمَمهٍد الح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ اْلح
رُ  ثَ َنا َبكح ََكمِّ الحمِّصحرِّيُّ، قَاَل: َحده ،  بحُن ُمَضرَ أَبُو ََيحََي بحُن َأبِّ َمَسرهَة قَاَل: َحدهثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َعبحدِّ اْلح

لِّ بحنِّ ُحنَ يحٍف، قَاَل: َدَخلحُت َأًَن َوُعرحَوُة بحُن الزَُّبْيحِّ  َعَلى َعنح ُموَسى بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنح َأبِّ أَُماَمَة بحنِّ َسهح
: َلوح رَأَي حُتَما َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، ِفِّ َمَرٍض َلهُ  َها فَ َقاَلتح َي هللُا َعن ح :  َعائَِّشَة، َرضِّ قَاَلتح
ُّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  : فَأََمَرّنِّ َنبِّ َعة  , قَاَلتح تهُة َدًَننَِّْي , قَاَل ُموَسى: َأوح َسب ح َوَسلهَم َأنح  وََكاَنتح عِّنحدِّي سِّ

: َفَشَغَلِنِّ َوَجُع النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َحَّته َعافَاُه هللاُ  : ُثُه َسأََلِنِّ ُأفَ ر ِّقَ َهاف قَاَلتح  تَ َعاََلف قَاَلتح
َها فَ َقاَل:  َعةَ »َعن ح تهَة الدهًَننَِّْي َأوِّ السهب ح ؟ َأُكنحتِّ فَ رهقحتِّ الس ِّ : اَل َوهللاِّ َلَقدح َكاَن « َما فَ َعلحتِّ ؟ قَاَلتح

َا فَ َوَضَعَها ِفِّ َكف ِّهِّ، فَ َقاَل:  : َفَدَعا بِّ َنبِّ ِّ هللاِّ َلوح َلقَِّي هللَا تَ َعاََل َوَهذِّهِّ َما َظنُّ »َشَغَلِنِّ َوَجُعَك، قَاَلتح
 «عِّنحَدهُ 
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َْبّنِّ أَبُو يُوُسَف يَ عحُقوُب بحُن َأْححََد بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ يَ عحقُ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح وَب بحنِّ َأخح
رحدِّيُّ قَاَل: َحدهثَ َنا  َروحجِّ َزحَهرِّ الحُسح ، َعنح ََثبٍِّت اْلح ثَ َنا َجعحَفُر بحُن ُسَليحَماَن الضَُّبعِّيُّ َبُة، قَاَل: َحده قُ تَ ي ح

، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك  ًئا لَِّغدٍ »الحبُ َناّنِّ ِّ رح َشي ح ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َلَح َيدهخِّ  «َأنه النهبِّ
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 َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َبَة، َأخح َاعِّيُل بحُن قُ تَ ي ح َْبًََن إِّْسح َحاَق، قَاَل: َأخح رِّ بحُن إِّسح ثَ َنا أَبُو َبكح ، قَاَل: َحده
ثَ َنا َداُوُد بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ، َعنح َمنحُصوٍر يَ عحِنِّ ابحَن َعبحدِّ  ثَ َنا ََيحََي بحُن ََيحََي، قَاَل: َحده  الرهْححَنِّ قَاَل: َحده

ََجبِّ ِّ َعنح أُ  نَي َشبَِّع النهاُس مَِّن اْلح َ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، حِّ : تُ ُوِف ِّ م ِّهِّ، َعنح َعائَِّشَة، قَاَلتح
، َعنح ََيحََي بحنِّ ََيحََي  ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ رِّ َوالحَماءِّ َرَواُه ُمسح َوَديحنِّ: التهمح َسح  اْلح
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ِّ بح  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َعبحدِّ َأخح َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َجعحَفُر بحُن ُنَصْيحٍ قَاَل: َحده َراَن، قَاَل: َأخح ُن بِّشح
ْيِّينَ  ٍن، َعنِّ ابحنِّ سِّ ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َعوح ثَ َنا َبكهاُر بحُن ُُمَمهٍد، قَاَل: َحده ، َعنح َأبِّ هللاِّ الحَبصحرِّيُّ، قَاَل: َحده

ًا مِّنح َتحٍر، ف َ هُ  َقاَل: َري حَرَة، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، َدَخَل َعَلى بََِّلٍل فَ َوَجَد عِّنحَدُه ُصْبح
رُهف قَاَل: « َما َهَذا ََّي بََِّلُل؟» ِفِّ النهارِّ؟ َوَيحََك ََّي بََِّلُل، َأَوَما ََتَاُ  َأنح َتُكوَن َلُه ُِبَار  »قَاَل: َتحًرا َأدهخِّ

 «أَنحفِّقح بََِّلُل َواَل ََتحَش مِّنح ذِّي الحَعرحشِّ إِّقحََلاًل 
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َوَسعحيِّهِّ َِبُب َحدِّيثِّ نَ َفَقةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَما ِفِّ َذلَِّك مِّنح كَِّفايَةِّ هللاِّ تَ َعاََل َُههُه، 
 لِّ َعَلى الحُفَقَراءِّ َوابحنِّ السهبِّي
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َعحَرابِّ ِّ  َْبًََن أَبُو َسعِّيدِّ بحُن اْلح ُّ، قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسَف اْلح ثَ َنا َأخح ، قَاَل: َحده
بََة الرهبِّيُع بحُن ًَنفٍِّع، ح َوأَ  ثَ َنا أَبُو تَ وح ُّ، قَاَل: َحده َتاّنِّ سح جِّ َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  الرُّوذحَِبرِّيُّ، قَاَل: أَبُو َداُوَد الس ِّ خح

ثَ َنا أَبُو َحاَتٍِّ ُُمَمهُد بحُن إِّدحرِّيَس ا ، قَااَل: َحده يُّ ََسنِّ بحنِّ أَيُّوَب الطُّوسِّ ُ بحُن اْلح َُسنيح َْبًََن اْلح لرهازِّيُّ، قَاَل: َأخح
بََة، قَاَل: َحدهَثِنِّ ُمَعاوِّيَُة بحُن سَ  ثَ َنا أَبُو تَ وح ٍم، قَاَل: َحده َع َأَِب َسَله ٍم، أَنهُه ْسِّ ٍم، َعنح يَزِّيَد بحنِّ َسَله َله

ه، قَاَل: َلقِّيُت بََِّلاًل ُمَؤذ َِّن النهبِّ ِّ َصله  َزّنِّ َوح ُّ يَ عحِنِّ َأَِب َعامٍِّر اْلح َزّنِّ َوح ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ اْلح
ََلَب، فَ ُقلحُت: ََّي بِّ  [ 349ََلُل، َحد ِّثحِنِّ َكيحَف َكاَنتح نَ َفَقُة النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم؟ ]ص:ِبِّ



نحُه ُمنحُذ بَ َعَثُه هللُا تَ َعاََل إِّ  ء  مِّنح َذلَِّك إِّاله َأًَن الهذِّي ُكنحُت َأِلِّ َذلَِّك مِّ ََل َأنح فَ َقاَل: " َما َكاَن َلُه َشيح
َ، َفَكاَن إَِّذا أَ  ََتِّي الحُْبحَدَة تُ ُوِف ِّ تَ قحرُِّض، َوَأشح لُِّم، فَ َرآُه َعارًَِّّي، َيَحُمُرّنِّ فَأَنحَطلُِّق فََأسح نحَساُن الحُمسح ََتُه اْلحِّ

رِّكِّنَي، فَ َقاَل: ََّي بََِّلُل، إِّنه عِّنحدِّي سَ  ُسوُه َوُأطحعُِّمُه، َحَّته اعحََتََضِنِّ رَُجل  مَِّن الحُمشح َء، فََأكح َعًة َوالشهيح
ت َ  لصهََلةِّ،َفََل َتسح َُؤذ َِّن ِبِّ ُت ْلِّ ٍم تَ َوضهأحُت، ُثُه ُقمح ف فَ َفَعلحُت، فَ َلمها َكاَن َذاَت يَ وح  قحرِّضح مِّنح َأَحٍد إِّاله مِِّن ِّ

ف قَاَل: قُ لحُت: ََّي لَب هيحهِّف فَ تَ  يُّ ، قَاَل: ََّي َحَبشِّ رُِّك ِفِّ عَِّصابٍَة مَِّن التُّجهارِّ، فَ َلمها رَآّنِّ ، َجهه فَإَِّذا الحُمشح َمِنِّ
َنَك َوب َ  َا بَ ي ح ف قَاَل: إِّْنه رِّ؟ قُ لحُت: َقرِّيب  َ الشههح َنَك َوَبنيح رِّي َكمح بَ ي ح َنُه َأرحَبُع َوقَاَل قَ وحاًل َغلِّيظًا، فَ َقاَل: أََتدح ي ح

ُتَك مِّنح َكَراَمتَِّك وَ  لهذِّي ِلِّ َعَليحَك، فَإِّّن ِّ َلَح ُأعحطَِّك الهذِّي َأعحطَي ح اَل مِّنح َكَراَمةِّ لََياٍل , فَآُخُذَك ِبِّ
لَِّب ِلِّ َعبحًدا فََأرُدهَك تَ رحَعى الحَغَنَم َكَما ُكنحَت قَ بحَل َذلَِّكف فََأَخَذ ِفِّ  ُتَك لَِّتجح بَِّك، َوَلكِّنح َأعحطَي ح  َصاحِّ

لصهََلةِّ، َحَّته إَِّذا َصلهيحتُ  ، فَانحَطَلقحُت، ُثُه َأذهنحُت ِبِّ ي َما َيَحُخُذ ِفِّ أَن حُفسِّ النهاسِّ الحَعَتَمَة، رََجَع  نَ فحسِّ
، فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ  َتأحَذنحُت َعَليحهِّ , فََأذَِّن ِلِّ لِّهِّ، فَاسح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل َأهح بِّ أَنحَت النهبِّ  ِبَِّ

نحُه َقدح قَالَ  رَِّك الهذِّي ذََكرحُت َلَك َأّن ِّ ُكنحُت أَتَديهُن مِّ ِلِّ َكَذا وََكَذا، َولَيحَس عِّنحَدَك َما  َوُأم ِّي، إِّنه الحُمشح
َلُموا َحَّته  َياءِّ الهذِّيَن َقدح َأسح َحح يف فَأحَذنح ِلِّ آِتِّ بَ عحَض َهُؤاَلءِّ اْلح ي َعِن ِّ َواَل عِّنحدِّي، َوُهَو فَاضِّحِّ  تَ قحضِّ

، فَ  ُت َحَّته أَتَ يحُت َمنحزِِّلِّ ف َفَخَرجح ي َعِن ِّ َرابِّ َوُرُمحِّي َونَ عحلِّي يَ رحُزَق هللُا َرُسولَُه َما يَ قحضِّ َجَعلحُت َسيحفِّي َوجِّ
حُت  ُت، فَإَِّذا رَأَيحُت َعَليه لَيحًَل ْنِّ حُت ان حتَ بَ هح ُُفَقف َفُكلهَما ْنِّ هَِّي اْلح بَ لحُت بَِّوجح تَ قح ي، َواسح َحَّته انحَشقه عِّنحَد رَأحسِّ

، فََأَردحُت َأنح أَنحَطلَِّق، فَإَِّذا إِّ  َوهلِّ بح َرُسوَل هللاِّ َعُموُد الصُّبح ِّ اْلح ُعو: ََّي بََِّلُل، َأجِّ َعى يَدح نحَسان  َيسح
ُتُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَإَِّذا َأرحَبُع رََكائَِّب  َعَليحهِّنه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَانحَطَلقحُت َحَّته أَتَ ي ح

ه َصلهى هللاُ َعَليحهِّ  َاُْلُنه، فَأَتَ يحُت النهبِّ ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َأْحح َتأحَذنحُت، فَ َقاَل ِلِّ النهبِّ َوَسلهَم، فَاسح
، فَ َقدح َجاَءَك هللُا بَِّقَضائِّكَ » رح ُت هللَا تَ َعاََلف َوقَاَل: " َأَلَح َتُره َعَلى الرهَكائِّبِّ الحُمَناَخاتِّ « ف أَبحشِّ َفَحمِّدح

؟ قَاَل: فَ ُقلحُت: بَ َلىف قَ  َرحَبعِّ َوة  « ف [ رِّقَاَبُنه َوَما َعَليحهِّنه 350فَإِّنه َلَك ]ص:»اَل: اْلح فَإَِّذا َعَليحهِّنه كِّسح
َداُهنه َلُه َعظِّيُم َفَدَك  قَاَل: فَ َفَعلحُت، َفَحَططحُت « ف فَاقحبِّضحُهنه إِّلَيحَك ُثُه اقحضِّ َدي حَنكَ »َوَطَعام  َأهح
َاَْلُنه، ُثُه َعَقلحتُ ُهنه  ُهنه َأْحح ، َحَّته إَِّذا َصلهى َرُسوُل هللاِّ َصلهى َعن ح ُت إََِّل ََتحذِّينِّ َصََلةِّ الصُّبح ِّ ، ُُثح َعَمدح

، فَ َناَديحُت َوقُ لحُت: َمنح َكاَن َيطحلُ  ُبعي ِفِّ ُأُذّنِّ ، َفَجَعلحُت إِّصح ُت إََِّل الحَبقِّيعِّ ُب هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َخَرجح
ي، َحَّته َلَح  َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  ي َوَأعحرُِّض َوَأقحضِّ ف َفَما زِّلحُت أَبِّيُع َوَأقحضِّ ُضرح َوَسلهَم َدي حًنا فَ لحَيحح

، َأوح أُ  ، َحَّته َفَضَل عِّنحدِّي ُأوقِّي هَتانِّ َرحضِّ وقِّيهة  يَ بحَق َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َديحن  ِفِّ اْلح
، ُثُه انحَطلَ  دِّ، َوَقدح َذَهَب َعامهُة الن هَهارِّ، فَإَِّذا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َونِّصحف  قحُت إََِّل الحَمسحجِّ

 : ُت َعَليحهِّ، فَ َقاَل ِلِّ َدُه، َفَسلهمح دِّ َوحح قُ لحُت: َقدح َقَضى هللُا ُكله « َما فَ َعَل َما قِّبَ َلَك؟»قَاعِّد  ِفِّ الحَمسحجِّ
ٍء َكاَن عَ  ء ف فَ َقاَل: َشيح ء ؟»َلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َلمح يَ بحَق َشيح قَاَل: « َفَضَل َشيح

ف قَاَل:  لِّي َحَّته »قُ لحُت: نَ َعمح، دِّيَنارَانِّ ٍل َعَلى َأَحٍد مِّنح َأهح ُت بَِّداخِّ ُهَما، فَ َلسح ن ح انحُظرح َأنح ُترََِّيِنِّ مِّ
ُهَما ن ح َم قَ « ف ُترََِّيِنِّ مِّ دِّ الحيَ وح َبَ ، َوَظله ِفِّ الحَمسحجِّ دِّ َحَّته َأصح اَل: فَ َلمح َيَحتَِّنا َأَحد ، فَ َباَت ِفِّ الحَمسحجِّ

تُ ُهَما , حَ  َُتَُما َوَأطحَعمح رِّ الن هَهارِّ، َجاَء رَاكَِّبانِّ فَانحَطَلقحُت بَِِّّما، َفَكَسوح َ، َحَّته َكاَن ِفِّ آخِّ َّته إَِّذا الثهاّنِّ



، فَ َقاَل: َصلهى الحَعَتمَ  نحُهف َفَكْبهَ َوْحَِّد هللَا « َما فَ َعَل الهذِّي قِّبَ َلَك؟»َة َدَعاّنِّ قُ لحُت: َقدح َأرَاَحَك هللُا مِّ
ُت َوعِّنحَدُه َذلَِّكف ُثُه ات هبَ عحُتُه َحَّته إَِّذا َجاَء َأزحَواَجُه، َفَسلهَم َعَلى  رَِّكُه الحَموح َرَأٍة امحرَ َشَفًقا مِّنح َأنح يُدح َأٍة، امح

 َحَّته إَِّذا أََتى َمبِّيَتُهف فَ َهَذا الهذِّي َسأَلحَتِنِّ َعنحهُ 
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لِّ الصُّفهةِّ َوبَِّذلَِّك َأَمَرُه رَبُُّه َوََنَاُه َعنح  هِّ َمَع الحُفَقَراءِّ َوالحَمَساكِّنيِّ َأهح َطرحدِّهِّمحف َِبُب َما َجاَء ِفِّ ُجُلوسِّ
ح نَ فحسَ  َهُه{ ]الكهف: قَاَل هللُا تَ َعاََل: }َواصحْبِّ ي ِّ يُرِّيُدوَن َوجح لحَغَداةِّ َوالحَعشِّ ُمح ِبِّ ُعوَن َربه َك َمَع الهذِّيَن َيدح

َهُه{ ]اْلنعام: 28 ي ِّ يُرِّيُدوَن َوجح لحَغَداةِّ َوالحَعشِّ ُمح ِبِّ ُعوَن َربه  [52[ َوقَاَل تَ َعاََل: }َواَل َتطحُردِّ الهذِّيَن َيدح
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َْبًََن أَبُو ُُمَمه  ثَ َنا َأخح ، قَاَل: َحده َعحَرابِّ ِّ ثَ َنا أَبُو َسعِّيدِّ بحُن اْلح ُّ، قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح ٍد َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسَف اْلح
َْبًََن جَ  ثَ َنا يَزِّيُد بحُن َهاُروَن، قَاَل: َأخح ، قَاَل: َحده طِّيُّ ُكرحُدوس  َسنِّ َخَلُف بحُن ُُمَمهٍد الحَواسِّ ُن عحَفُر بح أَبُو اْلَح

، قَ  ٍْي الحَمازِّّنِّ ِّ ثَ َنا الحُمَعلهى يَ عحِنِّ ابحَن زََِّّيٍد، َعنِّ الحَعََلءِّ بحنِّ َبشِّ ، قَاَل: َحده ثَ َنا ُسَليحَماَن الضَُّبعِّيُّ اَل: َحده
رِّينَ  ، قَاَل: ُكنحُت ِفِّ عَِّصابٍَة مَِّن الحُمَهاجِّ رِّي ِّ ُدح ، َعنح َأبِّ َسعِّيٍد الح يُّ د ِّيقِّ النهاجِّ َجالًِّسا َمَعُهمح،  أَبُو الص ِّ

َتمُِّع إََِّل كَِّتابِّ  َنا، َفُكنها َنسح ، َوقَارِّئ  لََنا يَ قحَرُأ َعَلي ح ُ بِّبَ عحٍض مَِّن الحُعرحيِّ َتَتِّ هللاِّ تَ َعاََل، َوإِّنه بَ عحَضُهمح َيسح
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ُد َّللِّهِّ الهذِّي َجَعَل مِّنح أُمه »فَ َقاَل النهبِّ َمح َ َمَعُهمح اْلح ِتِّ َمنح ُأمِّرحُت َأنح َأصحْبِّ

يَ  َسُه فِّيَنا، ُثُه « ف نَ فحسِّ نَ َنا نَ فح قَاَل: ُثُه َجَلَس َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَسطََنا لِّيَ عحدَِّل بَ ي ح
َلحَقُة َوبَ َرَزتح وُجوُهُهمحف 352]ص: َتَداَرتِّ اْلح قَاَل: َفَما َعَرَ  َرُسوُل هللاِّ [ قَاَل بَِّيدِّهِّ َهَكَذا، فَاسح

ُهمح َغْيحِّيف فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َر »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َأَحًدا مِّن ح ُروا َمَعاشِّ أَبحشِّ
ُخُلوَن اْلحَ  َم الحقَِّياَمةِّ، َتدح لنُّورِّ التهام ِّ يَ وح رِّيَن ِبِّ ٍم، َوَذلَِّك َصَعالِّيكِّ الحُمَهاجِّ َغحنَِّياءِّ بِّنِّصحفِّ يَ وح نهَة قَ بحَل اْلح

 «َُخحُسمِّاَئةِّ َعامٍ 
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ُّ، قَالَ  ُبوبِّ َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن َأْححََد الحَمحح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد َأخح : َحده
، قَاَل: ثَ َنا السُّد ِّيُّ، َعنح  بحُن اللهيحثِّ ثَ َنا َحكِّيُم بحُن زَيحٍد، قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُمَقاتٍِّل، قَاَل: َحده َحده

َسَك َمَع اله  ح نَ فح ، قَاَل: نَ َزَلتح }َواصحْبِّ ََرت ِّ ، َعنح َأبِّ الحَكُنودِّ، َعنح َخبهابِّ بحنِّ اْلح َزحدِّي ِّ ذِّيَن َأبِّ َسعِّيٍد اْلح



ُعوَن  ي ِّ{ ]الكهف: َيدح لحَغَداةِّ َوالحَعشِّ ُمح ِبِّ [ قَاَل: ُكنها ُضَعَفاَء َْنحلُِّس عِّنحَد النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ 28َربه
َنهةِّ َوالنهارِّ، َوَما  ْلح ي ِّ يُ َعل ُِّمَنا الحُقرحآَن َوالحَْيحَ، وََكاَن ُُيَو ِّفُ َنا ِبِّ لحَغَداةِّ َوالحَعشِّ َفُعنَ َوَسلهَم ِبِّ ا هللُا بِّهِّ، َوالحبَ عحثِّ يَ ن ح

َق حرَُع بحُن ]ص: ف َفَجاَء اْلح ٍن الحَفَزارِّيُّ، فَ َقاُلوا: 353بَ عحَد الحَموحتِّ صح َنُة بحُن حِّ [ َحابٍِّس التهمِّيمِّيُّ َوُعيَ ي ح
ًَن َمَعُهمح، فَاطحُردحُهمح إَِّذا َجاَلُسوكَ  َرُه َأنح يَ َروح َنا، َوإًِّنه َنكح مِّ َرا ِّ قَ وح : }َواَل َتطحُردِّ إًِّنه مِّنح َأشح ، فَ نَ َزَلتح

ي ِّ{ ]اْلنعام:  لحَغَداةِّ َوالحَعشِّ ُمح ِبِّ ُعوَن َربه لِّهِّ: }وََكَذلَِّك فَ تَ نها بَ عحَضُهمح بِّبَ عحٍض{ 52الهذِّيَن َيدح [ إََِّل قَ وح
َنا53]اْلنعام:   [ يَ ُقوُل: اب حتَ َلي ح
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ب َ  َصح ثَ َنا أَبُو ُُمَمهدِّ بحُن يُوُسَف اْلح ثَ َنا َوَحده ِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َحده َُسنيح رِّ بحُن اْلح َْبًََن أَبُو َبكح ُّ، قَاَل: َأخح َهاّنِّ
َرائِّيُل، َعنِّ الحمِّ  ثَ َنا إِّسح ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُموَسى، قَاَل: َحده ُّ، قَاَل: َحده ََسنِّ اْلحََِّلِلِّ َدامِّ بحنِّ َعلِّيُّ بحُن اْلح قح

نح َسعحدِّ بحنِّ َأبِّ َوقهاٍص، قَاَل: ُكنها َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوََنحُن ُشَريحٍ ، َعنح أَبِّيهِّ، عَ 
َناف وَُكنحُت َأًَن َوَعبحُد هللاِّ  رُِّكوَن: اطحُردح َهُؤاَلءِّ َعنحَك، َفََل ََيحََتُِّئوَن َعَلي ح تهُة نَ َفٍر، فَ َقاَل الحُمشح  بحُن سِّ

ُعوٍد، َورَُجل   يُت اْسحَُهَماف فَ َوَقَع ِفِّ نَ فحسِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم،  َمسح مِّنح ُهَذيحٍل، َورَُجََلنِّ َقدح َنسِّ
لحَغَداةِّ  ُمح ِبِّ ُعوَن َربه َسُه، فَأَن حَزَل هللُا تَ َعاََل: }َواَل َتطحُردِّ الهذِّيَن َيدح ي ِّ َما َشاَء هللُا َوَحدهَث بِّهِّ نَ فح {  َوالحَعشِّ

يََة: }وََكَذلَِّك فَ تَ نها بَ عحَضُهمح بِّبَ عحٍض لِّيَ ُقوُلوا َأَهُؤاَلءِّ َمنه هللُا َعَليحهِّمح مِّنح بَ يحنَِّنا أَلَيحَس 52]اْلنعام:  [ اْلح
لشهاكِّرِّيَن{ ]اْلنعام:  عحَلَم ِبِّ ي ِّ 53هللُا ِبَِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَجُه ُمسح  [ َأخح
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تَِّهادِّ  رِّ اجح نحُه، َعَلى َطرِّيقِّ َِبُب ذِّكح فِّهِّ مِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ طَاَعةِّ رَب ِّهِّ َعزه َوَجله، َوَخوح
تَِّصارِّ  خح  االِّ
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ثَ َنا َعبح  ، قَاَل: َحده لطهابَ َرانِّ َاعِّيَل الحبَ زهاُز، ِبِّ ٍر ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ إِّْسح َْبًََن أَبُو َنصح ُد هللاِّ بحُن َأْححََد بحنِّ َأخح
ثَ نَ  َكهَة، قَاَل: َحده ، ِبِّ يُّ رِّ بحُن يُوُسَف بحنِّ يَ عحُقوَب النهَجاحِّ َْبًََن أَبُو َبكح ، قَاَل: َأخح يُّ َياُن َمنحُصوٍر الطُّوسِّ ا ُسفح

َنَة، َعنح زََِّّيدِّ بحنِّ عََِّلَقَة، َعنِّ الحُمغِّْيَةِّ بحنِّ ُشعحَبَة، قَاَل: قَامَ  َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم،  بحُن ُعيَ ي ح



َتََخهَر؟ َحَّته تَ َورهَمتح َقَدَماُه، َفقِّيَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ , أَلَيحَس َقدح َغَفَر هللُا َلَك َما تَ َقدهَم مِّنح َذنحبَِّك َوَما 
، « َأَفََل َأُكوُن َعبحًدا َشُكورًا؟»قَاَل:  ي ِّ َرَجاُه ِفِّ الصهحِّ َنةَ 355مِّنح َحدِّيثِّ ابحنِّ ]ص:َأخح  [ ُعيَ ي ح
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ثَ َنا أَبُو َداُوَد، قَ  رِّ بحُن َداَسَة، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َبكح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  الرُّوذحَِبرِّيُّ، قَاَل: َأخح ثَ َنا َأخح اَل: َحده
، َعنح َمنح  ثَ َنا َجرِّير  َبَة، قَاَل: َحده ُصوٍر، َعنح إِّب حَراهِّيَم، َعنح َعلحَقَمَة، قَاَل: َسأَلحُت ُعثحَماُن بحُن َأبِّ َشي ح

ًئا َها: َكيحَف َكاَن َعَمُل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َهلح َكاَن َُيُصُّ َشي ح َي هللُا َعن ح مَِّن  َعائَِّشَة َرضِّ
: اَل، َكاَن َعَمُلُه دِّميًَة، َوأَيُُّكمح َيسح  ؟ قَاَلتح مِّ ََّيه َتطِّيُع َما َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم اْلح

ٍه  َرَجُه الحُبَخارِّيُّ مِّنح َوجح َحاَق، َعنح َجرِّيٍر َوَأخح ، َعنح زَُهْيحٍ َوإِّسح ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ َتطِّيُع؟ َرَواُه ُمسح َيسح
 آَخَر، َعنح َمنحُصورٍ 
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َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر الحَفقِّي ، َأخح ثَ َنا َأْححَُد بحُن يُوُسَف السَُّلمِّيُّ ٍر الحَقطهاُن، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َبكح ُه، قَاَل: َأخح
، َعنح َُههامِّ بحنِّ ُمنَ ب ٍِّه، قَاَل: َهَذا َما َحدهَثِنِّ  َْبًََن َمعحَمر  ، قَاَل: َأخح ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ أَبُو ُهَري حَرَة، قَاَل: َحده

ُكمح َوالحوَِّصالَ »َل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم: قَاَل: قَا ُل ََّي َرُسوَل هللاِّ « ف إَِّّيه قَاُلوا: فَإِّنهَك تُ َواصِّ
َلُفوا مَِّن »[ قَاَل: 356]ص: ، فَاكح قِّيِنِّ َلُكمح، إِّّن ِّ أَبِّيُت يُطحعُِّمِنِّ َرب ِّ َوَيسح ث ح ُت ِفِّ َذاُكمح مِّ إِّّن ِّ َلسح

لِّم  مِّنح « ا َلُكمح بِّهِّ طَاَقة  الحَعَملِّ مَ  َرَجُه ُمسح ، َعنح ََيحََي، َعنح َعبحدِّ الرهزهاقِّ َوَأخح ي ِّ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
َنا َمعحَناُه مِّنح َحدِّيثِّ ابحنِّ ُعَمَر، َوأََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، َوَعائَِّشَة، َرجح  َأوحُجٍه ُأَخَر، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة َوَأخح

ُهمح َوغَ  َي هللُا َعن ح  ْيحِّهِّمح، َرضِّ
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ثَ نَ  ٍر الحَقطهاُن، َحده َْبًََن أَبُو َحامِّدِّ بحُن بََِّلٍل، َوأَبُو َبكح َْبًََن أَبُو الطهاهِّرِّ الحَفقِّيُه، قَاَل: َأخح ا َأْححَُد بحُن َأخح
ُر بحُن ُشَيحٍل، قَالَ  ثَ َنا النهضح رِّو بحنِّ َعلحَقَمَة، َعنح َأبِّ َمنحُصوٍر الحَمرحَوزِّيُّ، قَاَل: َحده َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعمح : َأخح

تَ غحفُِّر هللَا َوأَُتوُب إِّلَيحهِّ »َسَلَمَة، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  إِّّن ِّ َْلَسح
ٍم مِّاَئَة َمرهةٍ   «ِفِّ ُكل ِّ يَ وح
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ْبََ  ثَ َنا ُُمَمهدُ َأخح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ  بحُن َعلِّيٍ  ًَن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
، َعنح إِّب حَراهِّيمَ  َعحَمشِّ َياُن، َعنِّ اْلح ثَ َنا ُسفح ُّ، قَاَل: َحده ثَ َنا الحفِّرحََّيبِّ ُّ، قَاَل: َحده ، َعنح َعبِّيَدَة، َعنح الحَميحُموّنِّ

َرُأ َعَليحَك َوعَ  َليحَك َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: اق حَرأح َعَليه "ف فَ ُقلحُت: َأق ح
َنا مِّنح ُكل ِّ  ئ ح َنا بَِّك أُنحزَِّل؟ قَاَل: فَ َقَرأحُت ُسورََة الن َِّساءِّ فَ َلمها بَ َلغُت: }َفَكيحَف إَِّذا جِّ ئ ح ُأمهٍة بَِّشهِّيٍد َوجِّ

ُبكَ »[ قَاَل: 41َعَلى َهُؤاَلءِّ َشهِّيًدا{ ]النساء:  رِّفَانِّ ]ص:« ف َحسح َناُه َتذح [ 357فَالحتَ َفتُّ فَإَِّذا َعي ح
، َعنِّ الحفِّرحََّيبِّ ِّ  ي ِّ  َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر الحَفقِّيُه، قَاَل: َْبًََن َعلِّيُّ بحُن  َأخح ِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلح ثَ َنا أَبُو َبكح َحده
َْبًََن َعبحُد هللاِّ ُهَو ابحُن الحمُ  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن ُعثحَماَن، قَاَل: َأخح ، قَاَل: َحده َسنِّ بحنِّ اْلحََِّلِلِّ ِّ َباَركِّ قَاَل: اْلَح

ثَ َنا َْحهادُ  ْيِّ َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: أَتَ يحُت  َحده خ ِّ بحُن َسَلَمَة، َعنح ََثبٍِّت، َعنح ُمَطر ٍِّ  يَ عحِنِّ ابحَن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الش ِّ
فِّهِّ َأزِّيز  َكَأزِّيزِّ الحمِّرحَجلِّ " َوح ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو ُيَصل ِّي، َوْلِّ  النهبِّ
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َْبًََن أَبُو عَ  ََسُن َوَأخح ثَ َنا اْلح ٍر َأْححَُد بحُن ُسَليحَماَن الحَفقِّيُه، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َبكح ، قَاَل: َحده َُ َافِّ بحدِّ هللاِّ اْلح
ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة َعنح ََثبٍِّت، عَ  ثَ َنا يَزِّيُد بحُن َهاُروَن، قَاَل: َحده َرٍم الحبَ زهاُز، قَاَل: َحده ، نح ُمَطر ِّ ٍ بحُن ُمكح
رِّهِّ َأزِّيز  َكَأزِّيزِّ  الرهَحا مَِّن  َعنح أَبِّيهِّ، أَنهُه قَاَل: رَأَيحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُيَصل ِّي َوِفِّ َصدح

 الحُبَكاءِّ 
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ثَ َنا أَبُو ُُمَمهٍد َدعحَلُج بحنُ  َراَن، قَاَل: َحده ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َجعحَفر   َأخح َأْححََد، قَاَل: َحده
ثَ َنا ُمَعاوِّيَُة  ثَ َنا أَبُو ُكَريحٍب، قَاَل: َحده َصْيحِّيُّ، َوأَبُو َجعحَفرِّ بحُن َحيهاَن التهمهاُر، قَااَل: َحده بحُن هَِّشاٍم، اْلُح

رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، قَ  َحاَق، َعنح عِّكح َباَن، َعنح َأبِّ إِّسح ٍر: ََّي ]ص:َعنح َشي ح [ 358اَل: قَاَل أَبُو َبكح



بحَت، قَاَل:  َشي هبَ تحِنِّ ُهوُد، َوالحَواقَِّعُة، َوالحُمرحَسََلُت، َوَعمه يَ َتَساَءُلوَن، َوإَِّذا »َرُسوَل هللاِّ َأرَاَك شِّ
ُس ُكو َِّرتح   «الشهمح
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ُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ سُ  َماُم الطهي ِّبُّ َسهح ثَ َنا اْلحِّ ُل، َوَحده ثَ نَا َجعحَفُر بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َمَطٍر الحَعدح َليحَماَن، قَاَل: َحده
ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن الحَعََلءِّ اْلحَ  ُّ، قَاَل: َحده طَاٍم الزهعحَفَراّنِّ ََسُن بحُن َأْححََد بحنِّ بِّسح َْبًََن اْلح ُّ، قَاَل: قَاَل: َأخح َداّنِّ مح

ثَ َنا ُمَعاوِّيَُة بحُن هَِّشامٍ  َباُن، َعنح فَِّراٍس، َعنح َعطِّيهَة، َعنح َأبِّ َسعِّيٍد، قَاَل: قَاَل َحده ثَ َنا َشي ح ، قَاَل: َحده
رََع إِّلَيحَك الشهيحُب فَ َقاَل: " َشي هبَ تحِنِّ ُهوُد َوَأَخَواَُتَا: الحَواقِّ  َطهابِّ ََّي َرُسوَل هللاِّ , َأسح َعُة، َوَعمه ُعَمُر بحُن الح

ُس ُكو َِّرتح يَ َتَساَءُلوَن، َوإِّذَ   ا الشهمح
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َرَمهُ  ، َمَع َما َأكح ُوعِّ لحَيدِّ، َوَأصحَْبَُهمح َعَلى اْلح َزى النهاسِّ ِبِّ َتَدلُّ بِّهِّ َعَلى أَنهُه َكاَن َأجح هللُا بِّهِّ مَِّن  َِبُب َما ُيسح
َطحعَِّمةِّ   الحَْبََكةِّ فِّيَما َدَعا فِّيهِّ مَِّن اْلح
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َْبًََن أَبُو طَا ، َأخح ثَ َنا ََيحََي بحُن الرهبِّيعِّ الحَمك ِّيُّ َْبًََن أَبُو َحامِّدِّ بحُن بََِّلٍل، قَاَل: َحده هٍِّر الحَفقِّيُه، قَاَل: َأخح
، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنح أَبِّيهِّ َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا عَ  َياُن، َعنِّ الزُّهحرِّي ِّ ثَ َنا ُسفح َليحهِّ قَاَل: َحده

تُ ُهمح »لهَم، قَاَل: َوسَ  َياُن: « َلوح َكاَن ُمطحعُِّم َحيًّا ُثُه َكلهَمِنِّ ِفِّ َهُؤاَلءِّ َْلَطحَلقح ٍر قَاَل ُسفح يَ عحِنِّ ُأَساَرى بَدح
لحَيدِّ  َزى النهاسِّ ِبِّ  وََكاَنتح َلُه عِّنحَد النهبِّ ِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َيد ، وََكاَن َأجح
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ْبََ  ، قَالَ َأخح َعحَرابِّ ِّ َْبًََن أَبُو َسعِّيدِّ بحُن اْلح ُّ، قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ َصح ثَ َنا ًَن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسَف اْلح : َحده
ُّ، َعنح َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ بحنِّ َأبِّ َحازٍِّم، قَالَ  ثَ َنا الحَقعحَنبِّ  َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َخَلٍف، قَاَل: َحده

(1/359) 



 

ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن ُمَُ  ثَ َنا أَبُو ََيحََي بحُن َأبِّ َمَسرهَة، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َسعِّيٍد، قَاَل: َحده ، : َوَأخح مهٍد الشهافِّعِّيُّ
َْبَُه َعنح َأبِّ  ثَ َنا َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن َأبِّ َحازٍِّم، َعنح أَبِّيهِّ، َأنه رَُجًَل َأخح ، َأنه َأَِب قَاَل: َحده َثمِّ بحنِّ الت هي َِّهانِّ َي ح  اْلح

دِّ، فَ َعَمَد  َي هللُا َعنحُه َجالًِّسا ِفِّ الحَمسحجِّ َي هللُا َعنحُه، َخَرَج فَإَِّذا ُهَو بُِّعَمَر َرضِّ د ِّيَق، َرضِّ ٍر الص ِّ ََنحَوُه َبكح
َرجَ  ٍر: َما َأخح َك َهذِّهِّ السهاَعَة؟ فَ َقاَل َلُه ُعَمُر: َبلح أَنحَت َما فَ َوَقَف َفَسلهَم، فَ َرده ُعَمُر، فَ َقاَل َلُه أَبُو َبكح

َرَجِنِّ  ف فَ َقاَل ُعَمُر: َأخح أََلِنِّ ٍر: إِّّن ِّ َسأَلحُتَك قَ بحَل َأنح َتسح َرَجَك َهذِّهِّ السهاَعَة؟ قَاَل َلُه أَبُو َبكح ُوُعف  َأخح اْلح
َرَجَك، َرَجِنِّ الهذِّي َأخح ٍر: َوَأًَن َأخح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم،  فَ َقاَل أَبُو َبكح ، َفَطَلَع النهبِّ َفَجَلَسا يَ َتَحدهََثنِّ

َرَجُكَما َهذِّهِّ السهاَعَة؟»فَ َعَمَد ََنحَوُُهَا َحَّته َوَقَف َعَليحهَِّما، َفَسلهَم، فَ َردها َعَليحهِّ السهََلَم، فَ َقاَل:  « َما َأخح
ُهَما إََِّل  ن ح ٍد مِّ ُبُهف فَ َقاَل أَبُو فَ َنَظَر ُكلُّ َواحِّ َ َصاحِّ د  إِّاله َوُهَو يُرِّيُد َأنح ُُيحْبِّ ُهَما َواحِّ بِّهِّ، لَيحَس مِّن ح َصاحِّ

َرَجَك َهذِّهِّ السهاَعَة؟ فَ َقاَل: َبلح أَ  ُت بَ عحَدُه، َفَسأَلحُتُه: َما َأخح ٍر: ََّي َرُسوَل هللاِّ َخَرَج قَ بحلِّي َوَخَرجح نحَت َبكح
َرَجَك َهذِّهِّ السها ُوُعف فَ ُقلحُت َلُه: َما َأخح َرَجِنِّ اْلح ف فَ َقاَل: َأخح أََلِنِّ َعَة؟ فَ ُقلحُت: إِّّن ِّ َسأَلحُتَك قَ بحَل َأنح َتسح

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َرَجَك، فَ َقاَل النهبِّ َرَجِنِّ الهذِّي َأخح َرَجُكَما»َأخح َرَجِنِّ الهذِّي َأخح « َوَأًَن , فََأخح
 ُّ َم؟»َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل النهبِّ يُفُه الحيَ وح َثمِّ بحُن « تَ عحَلَمانِّ مِّنح َأَحٍد َنضِّ َي ح قَااَل: نَ َعمح، أَبُو اْلح

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  َناُه ْنِّدح عِّنحَدُه َفضحَل َتحٍرف َفَخَرَج النهبِّ ئ ح ، َلُه َأعحُذق  َوَجدحي ، إِّنح جِّ   َوَسلهَم،الت هي َِّهانِّ
َثمِّ تَ  َي ح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َفَسمَِّعتح ُأمُّ اْلح َائَِّط، َفَسلهَم النهبِّ َباُه َحَّته َدَخُلوا اْلح لِّيَمُه َوَصاحِّ سح

ُّ َصلهى هللاُ  لحًسا َْلَا مِّنح َشَعٍر َفَجَلُسوا َعَليحهِّ، فَ َقاَل النهبِّ َرَجتح حِّ ، َوَأخح ُم ِّ َبِّ َواْلح ْلح  َعَليحهِّ فَ َفدهتح ِبِّ
َثمِّ »َوَسلهَم:  َي ح لحقِّرحبَةِّ « فَأَيحَن أَبُو اْلح َثمِّ ِبِّ َي ح تَ عحذُِّب لََنا مَِّن الحَماءِّف َفَطَلَع أَبُو اْلح : َذاَك َذَهَب َيسح ، فَ َقاَلتح

 َعَلى رَقَ َبتِّهِّ، فَ َلمها َأنح رََأى َوَض َ 
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 َ ف فَ َلمها النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َبنيح ُم ِّ َبِّ َواْلح ْلح َبَل يُ َفد ِّي ِبِّ ذحٍع، َوَأق ح َنَدَها إََِّل جِّ ، َأسح لِّ َراّنَِّ النهخح  َظهح
: َهلح َأطحَعمحتِّ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، وَ  َثمِّ َي ح ُم ِّ اْلح بَ يحهِّ رَآُهمح َعَرَ  الهذِّي بِِّّمح، فَ َقاَل ْلِّ َصاحِّ

ًئا؟ فَ َقالَ  : عِّنحدِّي َشي ح ؟ قَاَلتح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم السهاَعَةف قَاَل: َفَما عِّنحَدكِّ َا َجَلَس النهبِّ : إِّْنه تح
َمَِّْي قَاَل: َوَأَخَذ ا بِّزِّي إِّذح َلَح َيُكونُوا يَ عحرُِّفوَن الح ِنِّ َواخح َرَة، َحبهات  مِّنح َشعٍِّْيف قَاَل: َكرحكِّرِّيَها َواعحجِّ لشهفح

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُمَول ًِّيا، فَ َقاَل: فَ رَ  َك َوَذاَت الدهر ِّ »آُه النهبِّ َا ُأرِّيُد « إَِّّيه فَ َقاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ إِّْنه
، َفَذَبَ  َوَنَصَب، فَ َلمح يَ لحَبثح َأنح َجاَء بَِّذلَِّك إََِّل النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعلَ  يحهِّ َوَسلهَم، فََأَكَل ُعنَ ي ًِّقا ِفِّ الحَغَنمِّ

ُّ صَ  َد َْلُمح ِبِِّّثحلَِّها، َفَما َمَكَث النهبِّ َباُه َفَشبُِّعوا، اَل َعهح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَصاحِّ لهى هللاُ َعَليحهِّ النهبِّ
ٍْي مَِّن الحَيَمنِّ، َفَجاَءتحُه فَاطِّمَ  سِّ َ ِبَِّ ْيًا َحَّته ُأِتِّ َها اب حَنُة َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َوَسلهَم إِّاله َيسِّ َي هللُا َعن ح ُة َرضِّ



ُه، قَاَل:  أَلُُه إَِّّيه ُكو إِّلَيحهِّ الحَعَمَل َوُترِّيُه َيَدَها َوَتسح ، فَ َقدح »َعَليحهِّ َوَسلهَم، َتشح َثمِّ َي ح اَل، َوَلكِّنح ُأعحطِّيهِّ َأَِب اْلح
َم ضِّ  َناُهمح رَأَي حُتُه َوَما َلقَِّي ُهَو َوُمَري هُتُه يَ وح ُه، فَ َقاَل: « ف فح ُخذح َهَذا الحُغََلَم »فََأرحَسَل إِّلَيحهِّ َوَأعحطَاُه إَِّّيه

ًا تَ وحصِّ بِّهِّ َخْيح َثمِّ َما َشاَء هللُا َأنح مَيحُكَث، « ف يُعِّيُنَك َعَلى َحائِّطَِّك، َواسح َي ح فَ َقاَل: َفَمَكَث عِّنحَد َأبِّ اْلح
َتغًَِّل َأًنَ  َائِّطَِّنا، فَاذحَهبح َفََل َربه َلَك إِّاله هللُا َعزه َوَجله، َفَخَرَج فَ َقاَل: َلَقدح ُكنحُت ُمشح َبِتِّ ِبِّ  َوَصاحِّ

رِّو بحنِّ عُ  ََة، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ََيحََي، َعنح َعمح ثحَماَن، َعنح َذلَِّك الحُغََلُم إََِّل الشهامِّ َوُرزَِّق فِّيَها " َرَواُه ابحُن ُخَزميح
ُْي بحُن َسلحَماَن َعنح زَُهْيحٍ، َعنح َأبِّ إِّ  ََة: ُهَو عِّلحمِّي: َبشِّ َاعِّيَل، قَاَل ابحُن ُخَزميح  ْسح
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َي هللُا َعنحهُ   َأبِّ َحازٍِّم، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة َرضِّ
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ثَ َنا أَبُو ُُمَمهٍد َدعحَلُج بحُن َأْححَ  َراَن، قَاَل: َحده ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َوَأخح َد بحنِّ َدعحَلٍج، قَاَل: َحده
لحَبصحَرةِّ ِفِّ  َزهاُن أَبُو َعلِّيٍ  ِبِّ ثَ َنا زََكرَِّّيه بحُن ََيحََي الح ُّ، قَاَل: َحده  َحانُوتِّهِّ، قَاَل: َجعحَفُر بحُن ُُمَمهٍد الحفِّرحََّيبِّ

ثَ َنا يُونُ  ثَ َنا أَبُو َخَلٍف َعبحُد هللاِّ بحُن عِّيَسى، قَاَل: َحده رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، َحده ُس بحُن ُعبَ يحٍد، َعنح عِّكح
، يَ ُقوُل: َخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم عِّنحَد الظههِّْيَةِّ، ف َ  َطهابِّ َع ُعَمَر بحَن الح َوَجَد َأَِب أَنهُه ْسِّ

، يَزِّ  َدِّيثِّ دِّف َفذََكَر َمعحََّن َهَذا اْلح ٍر ِفِّ الحَمسحجِّ ، َبكح َثمِّ َي ح ُقُصف َفَكاَن فِّيَما زَاَد: َوَجاَء أَبُو اْلح يُد َويَ ن ح
َناُه بِِّّمح، َوَصعَِّد ََنحَلًة َفَصَرَم َْلُمح َأعحَذاقًا، فَ َقاَل َلُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ   َعَليحهِّ فَ َفرَِّح بِِّّمح َوقَ رهتح َعي ح

َثمِّ »َوَسلهَم:  َي ح ُبَك ََّي َأَِب اْلح نُوبِّهِّ ُثُه ، فَ َقا« َحسح رِّهِّ َومِّنح رُطَبِّهِّ َوَمنح َتذح َل: ََّي َرُسوَل هللاِّ، ََتحُكُلوَن مِّنح ُبسح
َاٍء، َفَشرِّبُوا َعَليحهِّف فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  أَُلوَن »َأََتُهمح ِبِّ َهَذا مَِّن النهعِّيمِّ الهذِّي ُتسح

َزهازِّ، ُدوَن َوَلَح َيذحُكرح قِّصه « َعنحهُ  ٍر، َعنح َأبِّ َخَلٍف الح ََة، َعنح هََِّللِّ بحنِّ ُمَبش ِّ ف َوَرَواُه ابحُن ُخَزميح َادِّمِّ َة الح
َباَن، َعنح َعبحدِّ الحَملِّكِّ بحنِّ ُعَمْيحٍ، َعنح َأبِّ َسَلَمَة، َعنح  : َعنح َشي ح َنادِّهِّف َوِفِّ الحَبابِّ رِّ ُعَمَر ِفِّ إِّسح َأبِّ  ذِّكح

، فَ َلمح َيذحُكرح فِّيهِّ ُهَري حَرَةف وَ  رِّ فَاطَِّمَةف َوَأرحَسَلُه أَبُو َعَوانََة، َعنح َعبحدِّ الحَملِّكِّ َادِّمِّ ُدوَن ذِّكح َأَِب ذََكَر قِّصهَة الح
، َعنح ًَنفٍِّع، َعنِّ ابحنِّ ُعَمرَ   ُهَري حَرَةف َورُوَِّي َعنح َعبحدِّ هللاِّ الحُعَمرِّي ِّ
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن  َأخح ََسنِّ الحَقاضِّي، قَااَل: َحده ٍر َأْححَُد بحُن اْلح ، َوأَبُو َبكح َُ َافِّ اْلح
ثَ َنا َعبحُد  ثَ َنا َهاُروُن بحُن َمعحُروٍ ، قَاَل: َحده ثَ َنا الحَعبهاُس بحُن ُُمَمهٍد، قَاَل: َحده هللاِّ بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده

َنحَصارِّيه، َحدهثَُه: أَنهُه ْسِّ َوهحبٍ  َْبَّنِّ ُأَساَمُة َأنه يَ عحُقوَب بحَن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ َطلحَحَة اْلح َع أََنَس ، قَاَل: َأخح
تُُه َجالًِّسا َمَع َأصحَحابِّهِّ  ًما فَ َوَجدح ئحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح َُيَد ِّثُ ُهمح  بحَن َمالٍِّك، قَاَل: جِّ

َ  -قَاَل ُأَساَمُة: َوَأًَن َأُشكُّ  -َوَقدح َعَصَب َبطحَنُه بِّعَِّصابٍَة  َعَلى َحَجٍر فَ ُقلحُت لِّبَ عحضِّ َأصحَحابِّهِّ: َلِّ
ف َفَذَهبحُت إََِّل َأبِّ َطلحَحَة َوُهَو َزوح  ُوعِّ ُج ُأم ِّ َعَصَب َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم؟ قَاُلوا: مَِّن اْلح
طحَنُه ُسَليحٍم بِّنحتِّ مِّلحَحاَن فَ ُقلحُت: ََّي أَبَ َتاُه، َقدح رَأَيحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح َعَصَب بَ 
ف َفَدَخَل أَبُو َطلحَحَة َعَلى ُأم ِّي، فَ َقاَل:  ُوعِّ َهلح مِّنح بِّعَِّصابٍَة، َفَسأَلحُت بَ عحَض َأصحَحابِّهِّ، فَ َقاَل مَِّن اْلح

: نَ َعمح، عِّنحدِّي كَِّسر  مِّنح ُخبحزِّ َوَتََراٍت، فَإِّنح َجاَءًَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  ٍء؟ فَ َقاَلتح َم َشيح
ُهمحف فَ َقاَل ِلِّ أَبُو َطلحَحَة: اذحَهبح ََّي أََنُس، َحٍد َقله َعن ح بَ عحَناُه، َوإِّنح َجاَء َمَعُه ِبَِّ َدُه، َأشح فَ ُقمح َقرِّيًبا  َوحح
َّته إَِّذا قَاَم مِّنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَإَِّذا قَاَم َفَدعحُه َحَّته يَ تَ َفرهَق َأصحَحابُُه، ُثُه اتهبِّعحُه حَ 

ُعوَكف فَ َفَعلحُت َذلَِّك، فَ َلمها قُ لحُت: إِّنه َأبِّ  َصحَحابِّهِّ:  َعَلى َعتَ َبةِّ َِببِّهِّ، فَ ُقلح: َأبِّ َيدح ُعوَكف قَاَل ْلِّ ََّي »َيدح
ا ًَن مِّنح بَ يحتَِّنا َأرحَسَل َيَديه، « َهُؤاَلءِّ، تَ َعاَلوح صحَحابِّهِّ، َحَّته إَِّذا َدنَ وح ُثُه َأَخَذ بَِّيدِّي َفَشدهَها، ُثُه َأق حَبَل ِبَِّ

َرةِّ َمنح َجاءِّ بِّهِّف فَ ُقلحُت: ََّي أَبَ َتا ُه، َقدح قُ لحُت لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَدَخلحُت َوَأًَن َحزِّين  لَِّكث ح
، َفَدَعا َأصحَحابَُه، فَ َقدح َجاَءَك بِِّّمح، َفَخَرَج أَبُو طَلحَحَة إِّلَيحهِّمح، فَ َقاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ  َا الهذِّي قُ لحَت ِلِّ ، إِّْنه

َدَك، َوَلَح َيُكنح عِّ  ُعوَك َوحح بُِّع َمنح َأَرىف فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َأرحَسلحُت أََنًسا َيدح نحدِّي َما ُيشح
َفَدَخَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ « ف ادحُخلح، فَإِّنه هللَا َعزه َوَجله، َسيُ َبارُِّك فِّيَما عِّنحَدكَ »َوَسلهَم: 

كهةِّ، فَ َقرهب حَنا َما  « ُثُه قَ ر ِّبُوهُ اْجحَُعوا َما عِّنحدَُكمح، [: »364َوَسلهَم، فَ َقاَل ]ص: لس ِّ َوَجَلَس َمنح َمَعُه ِبِّ
لحَْبََكةِّ، فَ َقاَل:  ْيًَِّن، َفَدَعا فِّيهِّ ِبِّ ُخُل َعَليه ََثَانَِّية  »َكاَن عِّنحَدًَن مِّنح كَِّسٍر َوَتحٍر، َفَجَعلحَناُه َعَلى َحصِّ « َيدح

، فَ َقاَل: فََأدحَخلحُت َعَليحهِّ ََثَانَِّيًة، َفَجَعَل َكفه  َق الطهَعامِّ ِّ « ُكُلوا َوَْسُّوا هللَا تَ َعاََل »ُه فَ وح فََأَكُلوا مِّنح َبنيح
َوهُلوَن، فَ َفَعلحُت، َفَدَخُلو  َل َعَليحهِّ ََثَانَِّيًة، َوقَاَم اْلح ا، فََأَكُلوا َحَّته َأَصابِّعِّهِّ َحَّته َشبُِّعوا، ُثُه َأَمَرّنِّ َأنح ُأدحخِّ

َرّنِّ فََأدحَخلحُت َعَليحهِّ ََثَانَِّيًةف َفَما زَاَل َذلَِّك َأمحَرُه، َحَّته َدَخَل َعَليحهِّ ََثَانُوَن رَُجًَل، ُكلُُّهمح َشبُِّعوا، ُثُه َأمَ 
َبَعف ُثُه َدَعاّنِّ َوَدَعا ُأم ِّي َوَأَِب َطلحَحَة، فَ َقاَل:  َع فََأَكلحَنا َحَّته َشبِّعحَنا، ُثُه رَفَ « ف ُكُلوا»َيَحُكُل َحَّته َيشح

نَي َقدهمحتِّيهِّ؟»َيَدُه، فَ َقاَل:  بِّ َوُأم ِّي أَنحَت، َلوحاَل َأّن ِّ « ََّي ُأمه ُسَليحٍم، أَيحَن َهَذا مِّنح َطَعامِّكِّ حِّ : ِبَِّ قَاَلتح
، َعنِّ ابحنِّ  ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ ء  " َرَواُه ُمسح َنا َشيح  َوهحبٍ رَأَي حتُ ُهمح َيَحُكُلوَن، لَُقلحُت: َما نَ َقَص مِّنح َطَعامِّ
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َلهُ  َنحبَِّياءِّ َعَليحهُِّم السهََلُم قَ ب ح َنهُه َِبُب َما َجاَء ِفِّ َمَثلِّ نَبِّي َِّنا َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَمَثلِّ اْلح َبارِّهِّ ِبِّ ، َوإِّخح
َْبَ   َخاََتُ النهبِّي ِّنَي، َفَكاَن َكَما َأخح
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ِّ ُمَُ  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َْبًََن َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َأخح َُه هللاُ قَاَل: َأخح ِّ بحنِّ َداُوَد الحَعَلوِّيُّ َرْحِّ َُسنيح مهُد بحُن اْلح
لٍِّم، قَاَل: لِّيُّ، قَاَل: َحدهثَ َنا َعفهاُن بحُن ُمسح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ََيحََي الذُّهح ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َسنِّ اْلح ثَ َنا  اْلَح َحده

عحُت َجابَِّر بحَن َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َسلِّي عحُت َسعِّيَد بحَن مِّيَنا، قَاَل: ْسِّ ُم بحُن َحيهاَن، قَاَل: ْسِّ
َْبًََن َأْححَُد بحُن ُُمَمهٍد، قَاَل: َحدهثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ  ثَ َنا ، قَ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَمف قَاَل: َوَأخح اَل: َحده

عحُت َجابِّ  عحُت َسعِّيَد بحَن مِّيَنا، قَاَل: ْسِّ ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن َحيهاَن، قَاَل: ْسِّ َر بحَن يَزِّيُد بحُن َهاُروَن، قَاَل: َحده
َنحبَِّياءِّ  قَ بحلِّي َكَمَثلِّ رَُجٍل اب حَتََّن  َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " َمثَلِّي َوَمَثُل اْلح

ُخُلوََنَا  -َوقَاَل يَزِّيُد: َبََّن َدارًا  -َدارًا  َع لَبَِّنٍة، َفَجَعَل النهاُس َيدح َمَلَها إِّاله َموحضِّ َسنَ َها َوَأكح فََأحح
ُع َهذِّهِّ اللهبَِّنةِّ  َها، َويَ ُقوُلوَن: َلوحاَل َموحضِّ ن ح فََأًَن  - َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل َرُسوُل هللاِّ  -َويَ تَ َعجهُبوَن مِّ

، َعنح ُُمَمهدِّ 366]ص: ي ِّ َنحبَِّياَء " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ ُت اْلح ئحُت َفَخَتمح ُع تِّلحَك اللهبَِّنةِّ، جِّ [ َموحضِّ
رِّ بحنِّ أَ  لِّم  َعنح َأبِّ َبكح َناٍن، َعنح َسلِّيمِّ بحنِّ َحيهاَن َوَرَواُه ُمسح َبَة َوَأبِّ ُكَريحٍب، َعنح َعفهانَ بحنِّ سِّ  بِّ َشي ح
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ثَ َنا ُُمَمهُد بح  ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُن َشاَذاَن، َأخح
َبُة بحُن َسعِّيٍد، َوَعلِّيُّ بحُن ُحجح  ثَ َنا قُ تَ ي ح َاعِّيُل بحُن َجعحَفٍر، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ قَاَل: َحده ثَ َنا إِّْسح ٍر، قَااَل: َحده

َمَثُل دِّيَناٍر، َعنح َأبِّ َصالٍِّ ، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاَل: " َمثَلِّي وَ 
َنحبَِّياءِّ مِّنح قَ بحلِّي، َكَمَثلِّ رَُجٍل َبََّن  َع لَبَِّنٍة مِّنح زَاوِّيٍَة مِّنح َزَواََّيُه، اْلح َسَنُه َوَأْجحََلُه إِّاله َموحضِّ َياًًن، فََأحح  بُ ن ح

َوَأًَن َخاََتُ َفَجَعَل النهاُس َيُطوُفوَن بِّهِّ، َويَ عحَجُبوَن َلُه، َويَ ُقوُلوَن: َهَله َوَضعحَت َهذِّهِّ اللهبَِّنَة فََأًَن اللهبَِّنُة، 
َبةَ النهبِّي ِّنَي " رَ  ي ِّ َعنح قُ تَ ي ح لِّم  ِفِّ الصهحِّ  َواُه الحُبَخارِّيُّ، َوُمسح
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، َوَأنه َعي ح  َُدى َوالحبَ َيانِّ نَ يحهِّ َصلهى هللُا َِبُب َما َجاَء ِفِّ َمثَلِّهِّ َوَمَثلِّ ُأمهتِّهِّ َوَمَثلِّهِّمح َوَمَثلِّ َما َجاَء بِّهِّ مَِّن اْلح
 َوالحَقلحُب يَ قحظَانُ  َعَليحهِّ َوَسلهَم َكانَ َتا تَ َناَمانِّ 



(1/367) 

 

َْبًََن أَبُو َحامِّدِّ بحُن الشه  ِّ بحنِّ َداُوَد الحَعَلوِّيُّ، قَاَل: َأخح َُسنيح ََسنِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح َْبًََن أَبُو اْلح ، قَاَل: َأخح رحقِّي ِّ
ثَ َنا يَزِّيُد بحُن َهاُرونَ  ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َحده ثَ َنا َسلِّيُم بحُن َحيهاَن، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده

ثَ َنا َسعِّيُد بحُن مِّيَناٍء، قَاَل: ْسِّعحُت َجابَِّر بحَن َعبحدِّ هللاِّ، يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  هِّ َحده
َقَد ًَنرًا َفَجَعَل الحفَ »َوَسلهَم:  ُنه َمَثلِّي َوَمثَ ُلُكمح َكَمَثلِّ رَُجٍل َأوح ََنادُِّب يَ َقعحَن فِّيَها َوُهَو َيُذبُّ َراُش َواْلح

َُجزُِّكمح َعنِّ النهارِّ، َوأَن حُتمح تَ َفلهُتوَن مِّنح َيدِّيه  ذ  ِبِّ َها، فََأًَن آخِّ هِّ « َعن ح ي ِّ مِّنح َوجح لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَجُه ُمسح َأخح
َرَجاُه أَيحًضا مِّنح َحدِّيثِّ َأبِّ هُ   َري حَرةَ آَخَر َعنح ُسَليحٍم َوَأخح
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 ، ثَ َنا َأبِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب بحنِّ يُوُسَف، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح قَاَل: َأخح
ثَ َنا أَبُو ُأَساَمَة، َعنح بُ َريحٍد، َعنح َأبِّ بُ رحَدَة، َعنح أَ  ثَ َنا أَبُو ُكَريحٍب، قَاَل: َحده بِّ ُموَسى، قَاَل: قَاَل َحده

َُدى َوالحعِّلحمِّ َكَمَثلِّ َغيحٍث َأَصاَب »َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  إِّنه َمَثَل َما بَ َعَثِنِّ هللُا بِّهِّ مَِّن اْلح
َها طَائَِّفة  طَي َِّبة  قَبَِّلتِّ الحَماَء، فَأَن حبَ َتتِّ الحَكََلَ َوالح  َها َأرحًضا، َفَكاَنتح مِّن ح ن ح َب الحَكثَِّْي، وََكاَنتح مِّ ُعشح

ن ح  ا َوَزرَُعوا، َوَأَصاَب مِّ َها َوَسَقوح َا النهاَس َفَشرِّبُوا مِّن ح َها َأَجادُِّب َأمحَسَكتِّ الحَماَء، فَ نَ َفَع هللُا تَ َعاََل بِّ
ُك َماًء، َواَل تُ نحبُِّت َكََلًف َفَذلِّ  َا هَِّي قِّيَعان  اَل ُتحسِّ َرى إِّْنه َك َمَثُل َمنح فَ ُقَه ِفِّ دِّينِّ هللاِّ َونَ َفَعُه طَائَِّفة  ُأخح

َبلح ُهَدى هللاِّ اله  َ هللُا بِّهِّ، فَ َعلَِّم َوَعلهَم، َوَمَثُل َمنح َلَح يَ رحَفعح بَِّذلَِّك رَأحًسا، َوَلَح يَ قح َا بَ َعَثِنِّ لحُت بِّهِّ ِبِّ « ذِّي ُأرحسِّ
َنادِّ َعنح َأبِّ ُموَسى َعنِّ النه 369]ص: ََذا اْلحِّسح بِّ ِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاَل: " إِّنه َمثَلِّي َوَمَثَل [ َوبِّ

َيحَش بَِّعيحَِنه، ، إِّّن ِّ رَأَيحُت اْلح مِّ ًما، فَ َقاَل: ََّي قَ وح َ هللُا تَ َعاََل بِّهِّ َكَمَثلِّ رَُجٍل أََتى قَ وح َوَأًَن النهذِّيُر  َما بَ َعَثِنِّ
ا، وََكذهَبتح طَائَِّفة  الحُعرحََّيُن، فَالنهَجاَء فََأطَاَعُه طَ  مِّهِّ، فََأدحَْلُوا، فَانحَطَلُقوا َعَلى َمَهلِّهِّمح، فَ َنَجوح ائَِّفة  مِّنح قَ وح

َ وَ  َتاَحُهمح، َفَذلَِّك َمَثُل َمنح َأطَاَعِنِّ َلَكُهمح َواجح َيحُش، فََأهح َبُحوا َمَكاََنُمح َفَصبهَحُهُم اْلح ُهمح فََأصح ن ح ات هَبَع َما مِّ
ئحُت بِّهِّ مِّنَ  " ]ص: جِّ َق ِّ ئحُت بِّهِّ مَِّن اْلح ، َوَمَثُل َمنح َعَصاّنِّ وََكذهَب َما جِّ َق ِّ [ف َرَواُُهَا الحُبَخارِّيُّ 370اْلح

ي ِّ َعنح َأبِّ ُكَريحبٍ  لِّم  ِفِّ الصهحِّ  َوُمسح
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ثَ َنا أَبُو الطهي ِّبِّ طَاهُِّر بحنُ  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َا مِّنح َأصحلِّ كَِّتابِّ  َأخح َهقِّيُّ بِّ ََيحََي الحبَ ي ح
َهقِّيُّ، قَاَل: َحدهثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َصالٍِّ ، قَالَ  : الحَفضحُل بحُن ُُمَمهٍد الحبَ ي ح ثَ َنا َخاِلِّ : َحدهَثِنِّ َخالِّهِّ، قَاَل: َحده

عحُت َأَِب َجعحَفٍر ُُمَمهَد بحَن َعلِّي ِّ  اللهيحُث، قَاَل: َحدهَثِنِّ َخالُِّد بحُن يَزِّيَد، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ  َأبِّ هََِّلٍل، قَاَل: ْسِّ
تَ  َراٍط ُمسح ُعو إََِّل َدارِّ السهََلمِّ َويَ هحدِّي َمنح َيَشاُء إََِّل صِّ يََة }َوهللُا َيدح ِّ، َوَتََل َهذِّهِّ اْلح َُسنيح قِّيٍم{ بحنِّ اْلح

َنا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ [ ف فَ َقاَل: َحدهَثِنِّ َجابُِّر بحُن َعبحدِّ 25]يونس:  هللاِّ، قَاَل: َخَرَج َعَلي ح
ي، َومِّيَكا ْبحِّيَل َعَليحهِّ السهََلُم عِّنحَد رَأحسِّ : َكَأنه جِّ َ الحَمَنامِّ ًما، فَ َقاَل: " إِّّن ِّ رَأَيحُت ِفِّ ئِّيَل عِّنحَد َوَسلهَم يَ وح

بِّهِّ: اضحرِّبح  َليه، يَ ُقوُل َأَحُدُُهَا لَِّصاحِّ َلُه َمَثًَل: فَ َقاَل: اْسحَعح، ْسَِّعتح ُأُذُنَك، َواعحقِّلح َعقَِّل قَ لحُبَك،  رِّجح
ًتا، ُثُه َجَعَل فِّيَها َمأحدُ  َا َمثَ ُلَك َوَمَثُل ُأمهتَِّك، َكَمَثلِّ َملٍِّك اَتهََذ َدارًا، ُثُه َبََّن فِّيَها بَ ي ح بًَة، ُثُه بَ َعَث إِّْنه

ُعو النهاَس إََِّل طَ  ُهمح َمنح تَ َرَك، فَاهلُل ُهَو الحَملُِّكف َرُسواًل َيدح ُهمح مِّنح َأَجاَب الرهُسوَل، َومِّن ح ن ح َعامِّهِّمح، مِّ
ََلَم، َوَمنح  َنهُةف َوأَنحَت ََّي ُُمَمهُد الرهُسوُل، َمنح َأَجاَبَك َدَخَل اْلحِّسح ََلُم، َوالحبَ يحُت اْلح  َدَخَل َوالدهاُر اْلحِّسح

َنه  ََلَم َدَخَل اْلح َها "اْلحِّسح ن ح َنهَة َأَكَل مِّ  َة، َوَمنح َدَخَل اْلح
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ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب اْلحَ  َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َحده ، إِّمحََلًء، َأخح َُ افِّ
ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ، قَالَ  ثَ َنا َسلِّيُم 371]ص: قَاَل: َحده ثَ َنا يَزِّيُد بحُن َهاُروَن، قَاَل: َحده [: َحده

يَنا، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َجاَءتح َمََلئَِّكة  إََِّل َنبِّ ِّ  ثَ َنا َسعِّيُد بحُن مِّ  هللاِّ بحُن َحيهاَن، قَاَل: َحده
َ ًَنئَِّمة  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوُهَو ًَنئِّم ، فَ قَ  اَل بَ عحُضُهمح لِّبَ عحٍض: إِّنهُه ًَنئِّم ، َوقَاَل بَ عحُضُهمح: إِّنه الحَعنيح

, َمنح َوالحَقلحَب يَ قحظَاُن، فَ َقاُلوا: إِّنه َمثَ َلُه َكَمَثلِّ رَُجٍل َبََّن َدارًا، َفَجَعَل فِّيَها َمأحُدبًَة، َوبَ َعَث َداعًِّيا 
ُخلِّ الدهاَر َوَلَح َيَحُكلح مَِّن َأَجاَب الدهاعَِّي َدَخَل الدهاَر وَ  َأَكَل مَِّن الحَمأحُدبَةِّ، َوَمنح َلَح َيِّبِّ الدهاعَِّي َلَح َيدح

 َ َها، فَ َقاَل بَ عحُضُهمح: إِّنهُه ًَنئِّم ، َوقَاَل بَ عحُضُهمح: إِّنه الحَعنيح َقهح  ًَنئَِّمة  َوالحَقلحَب الحَمأحُدبَةِّ، فَ َقاُلوا: َأو ُِّلوا َلُه يَ فح
َنهُة، َوالدهاعِّي ُُمَمهد ، َفَمنح َأطَاَع ُُمَمهًدا فَ َقدح َأطَاَع هللَا، َوَمنح َعَصى ُمَُ يَ قحظَ  مهًدا اُنف قَاُلوا: فَالدهاُر اْلح

، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ُعَباَدةَ  ي ِّ َ النهاسِّ " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ ، َعنح فَ َقدح َعَصى هللَا، َوُُمَمهد  فَ رحق  َبنيح
 يَزِّيَد بحنِّ َهاُرونَ 
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َسنِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحُدوٍس، قَالَ  َْبًََن أَبُو اْلَح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َوَأخح : َحده
ُّ، فِّيَما قَ َرَأ َعَلى  ثَ َنا الحَقعحَنبِّ ، ُعثحَماُن بحُن َسعِّيٍد، قَاَل: َحده َمالٍِّك، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ َأبِّ َسعِّيٍد الحَمقحُْبِّي ِّ



: قُ لحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ  َا قَاَلتح َها، َأَنه َي هللاُ َعن ح  أَتَ َناُم َعنح َأبِّ َسَلَمَة بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ، َعنح َعائَِّشَة، َرضِّ
ه »قَ بحَل َأنح ُتوتَِّر؟ فَ َقاَل:  َرَواُه الحُبَخارِّيُّ « [ تَ َناَمانِّ , َواَل يَ َناُم قَ لحبِّ 372]ص:ََّي َعائَِّشُة، إِّنه َعيحِنِّ

لِّم  َعنح ََيحََي بحنِّ ََيحََي، َعنح َمالِّكٍ   َعنِّ الحَقعحَنبِّ ِّ َوَرَواُه ُمسح
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رَاةِّ َواْلحِّْنحِّيلِّ َوالزهبُو  َفةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ الت هوح َفةِّ أُمهتِّهِّ َِبُب صِّ ، َوصِّ رِّ َوَسائِّرِّ الحُكُتبِّ
َعتح ُكله  َْبَ أَنهُه َكلهَم بِّهِّ ُموَسى، َصَلَواُت هللُا َعَليحهِّ: }َوَرْححَِتِّ َوسِّ ٍء قَاَل هللُا َعزه َوَجله فِّيَما َأخح َشيح

ُتوَن الزهَكاَة َوالهذِّيَن ُهمح ِبِّ  تُ بُ َها لِّلهذِّيَن يَ ت هُقوَن َويُ ؤح ه َفَسَأكح مُِّنوَن الهذِّيَن يَ تهبُِّعوَن الرهُسوَل النهبِّ ََّيتَِّنا يُ ؤح
َهاهُ  لحَمعحُرو ِّ َويَ ن ح ُتوًِب عِّنحَدُهمح ِفِّ الت هوحرَاةِّ َواْلحِّْنحِّيلِّ َيَحُمُرُهمح ِبِّ ُم ِّيه الهذِّي َيُِّدونَُه َمكح مح َعنِّ الحُمنحَكرِّ اْلح

َغحََلَل الهِتِّ َكاَنتح َعَليحهِّمح فَالهذِّيَن َوَيِّلُّ َْلُُم الطهي َِّباتِّ َوَُيَر ُِّم عَ  َرُهمح َواْلح ُهمح إِّصح ََبائَِّث َوَيَضُع َعن ح َليحهُِّم الح
لُِّحوَن{ ]اْلعرا :  [ 157آَمُنوا بِّهِّ َوَعزهُروُه َوَنَصُروُه َوات هبَ ُعوا النُّوَر الهذِّي أُنحزَِّل َمَعُه ُأولَئَِّك ُهُم الحُمفح

َ ف َوقَاَل َعزه َوَجله  َرائِّيَل إِّّن ِّ َرُسوُل هللاِّ إِّلَيحُكمح ُمَصد ِّقًا لَِّما َبنيح : }َوإِّذح قَاَل عِّيَسى ابحُن َمرحََيَ ََّي َبِنِّ إِّسح
ُُه َأْححَُد{ ]الصف:  ًرا بَِّرُسوٍل َيَحِتِّ مِّنح بَ عحدِّي اْسح  [6َيَديه مَِّن الت هوحرَاةِّ َوُمَبش ِّ
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َْبًََن ُُمَمهُد بحُن اْلحُ  ِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد، قَاَل ]ص:َأخح ٍل 374َسنيح َْبًََن أَبُو َسهح [: َأخح
ُت، قَاَل: َحدهث َ  ٍر الحبَ زهاُز ُدوسح ُم بحُن َنصح ثَ َنا الحَقاسِّ َنا ُسَريحُج َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ زََِّّيٍد الحَقطهاُن، قَاَل: َحده

، َعنح َعطَاءِّ بحنِّ َيَساٍر، قَاَل: َلقِّيُت َعبحَد هللاِّ بحَن بحُن الن ُّعح  ثَ َنا فُ َليح  ، َعنح هََِّللِّ بحنِّ َعلِّيٍ  ، قَاَل: َحده َمانِّ
َفةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ِفِّ الت هوحرَاةِّ  حّنِّ َعنح صِّ ْبِّ ، فَ ُقلحُت َلُه: َأخح رِّو بحنِّ الحَعاصِّ : ؟ فَ َقالَ َعمح

ُّ إًِّنه َأرحَسلح  : ََّي أَي َُّها النهبِّ َفتِّهِّ ِفِّ الحُقرحآنِّ َناَك َشاهًِّدا َأَجلح، َوهللاِّ إِّنهُه َلَموحُصو   ِفِّ الت هوحرَاةِّ بِّبَ عحضِّ صِّ
ُتَك الحُمتَ وَك َِّلف لَيحسَ  ، َْسهي ح ُم ِّي ِّنَيف أَنحَت َعبحدِّي َوَرُسوِلِّ رحزًا لَِّلح ًرا َوَنذِّيًرا َوحِّ ، َواَل  َوُمَبش ِّ ٍَ ٍَ  َواَل َغلِّي بَِّف

لسهي َِّئةِّ، َوَلكِّنح يَ عحُفو َويَ غحفُِّر، َوَلنح َأقحبَِّضُه َحَّته ُأقِّ  َفُع السهي َِّئَة ِبِّ ، َواَل َيدح َواقِّ َسح ْلح ٍب ِبِّ يَم بِّهِّ الحمِّلهَة َسخِّ
َتُ  بِّهِّ َأعحيُ ًنا  ًيا، َوآَذاًًن ُصمًّا، َوقُ ُلوًِب ُغلحًفا قَاَل َعطَاُء بحُن الحَعوحَجاَء َأنح يَ ُقوُلوا: اَل إَِّلَه إِّاله هللُا , َوَأف ح ُعمح

تَ َلَفا ِفِّ َحرحٍ ، إِّاله َأنه َكعحًبا يَ ُقوُل: َأعحيُ ًنا َبارِّ َفَسأَلحُتُه، َفَما اخح َحح ُعُموَّي،  َيَساٍر: ُثُه َلقِّيُت َكعحَب اْلح
َناٍن َعنح  [ف َرَواهُ 375َوَأَذاًًن ُصُموَمى، َوقُ ُلوًِب ُغُلوََف ]ص: ي ِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ سِّ الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

 فُ َليح ِّ بحنِّ ُسَليحَمانَ 
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َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر، قَالَ  ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َأخح : َحده
ثَ َنا َعبحُد الحَعزِّيزِّ، َعنح هََِّللِّ بحنِّ َأبِّ هََِّلٍل، هَِّشاُم بحُن َعلِّ  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن رََجاٍء، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده يٍ 

: }ََّي  يََة الهِتِّ ِفِّ الحُقرحآنِّ ٍرو، َكاَن يَ ُقوُل: إِّنه َهذِّهِّ اْلح أَي َُّها َعنح َعطَاءِّ بحنِّ َيَساٍر، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعمح
ًرا َوَنذِّيًرا{ ]اْلحزاب: ال ُّ إًِّنه َأرحَسلحَناَك َشاهًِّدا َوُمَبش ِّ ُّ إًِّنه 45نهبِّ رَاةِّ: ََّي أَي َُّها النهبِّ [ ف هَِّي ِفِّ الت هوح

ُتَك الحُمتَ وَ  ، َْسهي ح ُم ِّي ِّنَي، أَنحَت َعبحدِّي َوَرُسوِلِّ رحزًا لَِّلح ًرا َوَنذِّيًرا َوحِّ ٍَ  َأرحَسلحَناَك َشاهًِّدا َوُمَبش ِّ َت بَِّف ك َِّلف َلسح
َفُ ، َوَلنح  لسهي َِّئةِّ، َوَلكِّنح يَ عحُفو َوَيصح َفُع السهي َِّئَة ِبِّ ، َواَل َيدح َواقِّ َسح ْلح ، َواَل َسخهاٍب ِبِّ ٍَ بَِّضُه  َواَل َغلِّي نَ قح

َفتِّ  ًيا، َوَأَذاًًن ُصمًّا، َحَّته نُقِّيَم بِّهِّ الحمِّلهَة الحَعوحَجاَء، َحَّته يَ ُقوُلوا: اَل إَِّلَه إِّاله هللُا، فَ يَ ن ح َا َأعحيُ ًنا ُعمح َ  بِّ
، َعنح َعبحدِّ هللاِّ َغْيحَ َمنحُسوٍب، َعنح َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ بحنِّ َأبِّ  ي ِّ  َسَلَمَةف َوقُ ُلوًِب ُغلحًفا َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

َبُه أَ  َشح [ 376نح َيُكوَن ابحَن رََجاٍءف َوهللُا َأعحَلُم ]ص:قِّيَل: ُهَو ابحُن رََجاٍءف َوقِّيَل: ُهَو ابحُن َصالٍِّ ، َواْلح
 قَاَل الحُبَخارِّيُّ: َوقَاَل َسعِّيد ، َعنح هََِّلٍل، َعنح َعطَاٍء، َعنِّ ابحنِّ َسََلمٍ 
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَالَ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن َأخح : َحده
ثَ َنا أَبُو َصالٍِّ ، قَاَل: َحدهَثِنِّ اللهيحُث، قَاَل: َحدهَثِنِّ َخالُِّد بحُن يَزِّيَد، َعنح َسعِّيدِّ  َياَن، قَاَل: َحده بحنِّ  ُسفح

ُد َأبِّ هََِّلٍل، َعنح هََِّللِّ بحنِّ ُأَساَمَة، َعنح َعطَاءِّ بحنِّ َيَساٍر، َعنِّ ابحنِّ َسََلٍم، أَنه  ُه َكاَن يَ ُقوُل: إًِّنه لََنجِّ
ُم ِّ  رحزًا لَِّلح ًرا َوَنذِّيًرا َوحِّ َفَة َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: إًِّنه َأرحَسلحَناَك َشاهًِّدا َوُمَبش ِّ ي ِّنَي، أَنحَت صِّ

، وَ  ٍَ ٍَ  َواَل َغلِّي ُتُه الحُمتَ وَك َِّل، لَيحَس بَِّف ، َْسهي ح لسهي َِّئةِّ َعبحدِّي َوَرُسوِلِّ ، َواَل ََيحزِّي ِبِّ َواقِّ َسح اَل َسخهاٍب ِفِّ اْلح
َهدَ  نح ُيشح َلَها، َوَلكِّنح يَ عحُفو َويَ غحفُِّر َويَ َتَجاَوُز، َوَلنح َأقحبَِّضُه َحَّته يُقِّيَم الحمِّلهَة الحَعوحَجاَء ِبَِّ ث ح  َأنح اَل إَِّلَه إِّاله مِّ

ًيا َوآَذاًنً  َتُ  بِّهِّ َأعحيُ ًنا ُعمح َْبّنِّ اللهيحثِّيُّ أَنهُه ْسَِّع  هللُا، نَ فح  ُصمًّا، َوقُ ُلوًِب ُغلحًفا قَاَل َعطَاُء بحُن َيَساٍر: َوَأخح
َبارِّ يَ ُقوُل مِّثحَل َما قَاَل ابحُن َسََلمٍ  َحح  َكعحَب اْلح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهدُ  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ  َأخح بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده
َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن ََثبِّتِّ بحنِّ ُشرَ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده بِّيَل، اْلح حح



ْبحِّ 377َعنح ُأم ِّ الدهرحَداءِّ، قَاَلتح ]ص: َفَة َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا [: قُ لحُت لَِّكعحٍب اْلح : َكيحَف َتُِّدوَن صِّ
ٍَ  َواَل غَ  ُُه الحُمتَ وَك ُِّل، لَيحَس بَِّف رَاةِّ؟ قَاَل: ْنُِّدُه: ُُمَمهد  َرُسوُل هللاِّ اْسح ٍَ َواَل َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ الت هوح لِّي

َر هللاُ  ، ُأعحطَِّي الحَمَفاتِّيَ  لِّيُ َبص ِّ َواقِّ َسح ْلح ًرا، َويُقِّيَم َسخهاٍب ِبِّ مَِّع بِّهِّ آَذاًًن ُوق ح  تَ َعاََل بِّهِّ َأعحيُ ًنا ُعورًا، َوُيسح
َدُه اَل َشرِّيَك لَُهف يُعِّنُي الحَمظحُلوَم َومَيح  َهَد َأنح اَل إَِّلَه إِّاله هللُا َوحح  نَ ُعهُ بِّهِّ أَلحُسًنا ُمعحَوجهًة َحَّته ُيشح
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ِّ بحُن  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن َأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح
َْبًََن َعبحُد هللاِّ يَ عحِنِّ ابحَن الحُمَباَركِّ قَاَل: أَ  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن ُعثحَماَن، قَاَل: َأخح َياَن، قَاَل: َحده َْبًََن ُسفح خح

: قَاَل هللُا َعزه َوَجله لُِّمَحمهٍد إِّب حَراهِّيُم أَبُ  ثَ َنا الحُمَسي ُِّب بحُن رَافٍِّع، قَاَل: قَاَل َكعحب  َحاَق، قَاَل: َحده و إِّسح
َسح  ٍَ َواَل َسخهاٍب ِفِّ اْلح ٍَ  َواَل َغلِّي َتاُر، لَيحَس بَِّف ، َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َعبحدِّي الحُمتَ وَك ُِّل الحُمخح َواقِّ

لسهي َِّئةِّ السهي َِّئَة، َوَلكِّنح يَ عحُفو َوَيصحَف ُ َواَل ََيح   زِّي ِبِّ
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َحده
ثَ َنا يُوُنُس  َبهارِّ، قَاَل: َحده َزارِّ بحنِّ ُحَريحٍث، َعنح َعائَِّشَة اْلح ٍرو، َعنِّ الحَعي ح بحُن بَُكْيحٍ، َعنح يُوُنَس بحنِّ َعمح

  َ ٌَّ َواَل َغلِّي : اَل َف ُتوب  ِفِّ اْلحِّْنحِّيلِّ َهاف َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َمكح َي هللُا َعن ح  َواَل َرضِّ
، 378َسخهاب  ]ص: َواقِّ َسح ْلح َلَها، َبلح يَ عحُفو َوَيصحَف ُ [ ِبِّ لسهي َِّئةِّ مِّث ح  َواَل ََيحزِّي ِبِّ
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ثَ َنا يَ عحُقوُب بحنُ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن،  َأخح ُسفح
ثَ َنا فَ يحض  الحَبَجلِّيُّ، قَاَل: كِّنٍي، َعنح ُمَقاتِّلِّ بحنِّ َحيهاَن، قَاَل: َأوحَحى هللا  قَاَل: َحده ُم بحُن مِّسح ثَ َنا َسَله َحده

، َواْسحَعح َوَأطِّعح , ََّي ابحَن الطهاهِّرِّ الحبِّكح  ده ِفِّ َأمحرِّي َواَل ََتحزِّلح ، َعزه َوَجله إََِّل عِّيَسى ابحنِّ َمرحََيَ: جِّ رِّ الحبَ ُتولِّ
ُتَك مِّنح َغْيحِّ  َهحلِّ  إِّّن ِّ َخَلقح رح ْلِّ ، َوَعَليه فَ تَ وَكهلحف َفس ِّ َي فَاعحُبدح ٍل، َفَجَعلحُتَك آيًَة لِّلحَعاَلمِّنَي، فَإَِّّيه َفحح

َيُّ الحَقيُّوُم الهذِّي اَل َأُزوُلف َصد ِّ  َ َيَديحَك َأَنه َأًَن هللُا اْلح لسُّرحََّينِّيهةِّ، بَ ل ِّغح َمنح َبنيح ُم ِّ ُسورَاَن ِبِّ ه اْلح يه ُقوا النهبِّ
ِّ، َواْلحَِّراَوةِّ َوهَِّي الحَقضِّ  رََعةِّ َوالحعَِّماَمةِّ، َوهَِّي التهاُج، َوالن هعحَلنيح ََملِّ َوالحمِّدح َب اْلح ه َصاحِّ َعحُد الحَعَربِّ يُبف اْلح

َفا َشح َدُب اْلح َهح ِّف اْلح َننيح َْنحَُل الحَعي ح ِّ، اْلح َبنيح َاجِّ ُروُق اْلح َبِّنيِّ، الحَمفح ، الصهلحُت اْلح ِّ، الرهأحسِّ َننيح َدحَعُج الحَعي ح رِّ، اْلح



ُلُؤ، رِّيُ  الحمِّسح  هِّهِّ َكأَنهُه اللُّؤح َيةِّ، َعَرقُُه ِفِّ َوجح َبِّنيِّف الحَكثُّ الل ِّحح ُ  اْلح ، الحَواضِّ َنحفِّ َقحََّن اْلح َفُ  اْلح كِّ يَ ن ح
نحُه، َكَأنه ُعنُ َقُه إِّبحرِّيُق فِّضهٍة، وََكَأنه الذهَهَب ََيحرِّي ِفِّ تَ َراقِّيهِّ،  َلُه َشَعَرات  مِّنح لَبهتِّهِّ إََِّل ُسرهتِّهِّ ََتحرِّي  مِّ

، إَِّذا َجاَء َمَع النه  ُُهف َشثحُن الحَكف ِّ َوالحَقَدمِّ رِّهِّ َواَل َعَلى َبطحنِّهِّ َشَعر  َغْيح ، لَيحَس َعَلى َصدح يبِّ اسِّ َكالحَقضِّ
رِّ، َويَ نححَ  َا يَ تَ َقلهُع مَِّن الصهخح  دُِّر ِفِّ َصَبٍب، ُذو النهسحلِّ الحَقلِّيلِّ َغَمَرُهمح، َوإَِّذا َمَشى َكَأْنه
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 وََكأَنهُه َأرَاَد الذُُّكوَر مِّنح ُصلحبِّهِّ 
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ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهٍد ا مِّ الحُمذَك ُِّر، َوأَبُو اْلح ِّ بحنِّ َأبِّ الحَقاسِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو َذر ِّ بحُن َأبِّ اْلح لحُمقحرُِّئ، قَااَل: َأخح
ْبََ َأخح  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ الحَْبَاءِّ، قَاَل: َأخح ُّ، قَاَل: َحده َفَرايِِّنِّ َحاَق اْلحِّسح َسُن بحُن إِّسح ًَن َعبحُد َْبًََن اْلَح

ُب بحُن ُمنَ ب ٍِّه َأنه هللَا َعزه َوَجله َلمها قَ ره  َب ُموَسى ْنِّيًّا، الحُمنحعِّمِّ بحُن إِّدحرِّيَس، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: َوذََكَر َوهح
هَ  ، َويَ ن ح لحَمعحُرو ِّ ، َيَحُمُروَن ِبِّ رَِّجتح لِّلنهاسِّ ُد ِفِّ الت هوحرَاةِّ أُمهًة َخْيحَ ُأمهٍة ُأخح َن َعنِّ قَاَل: َرب ِّ إِّّن ِّ َأجِّ وح

ف قَاَل: تِّلحَك ُأمهُة َأْححََدف قَاَل: رَ  َعلحُهمح ُأمهِتِّ هللِّ فَاجح مُِّنوَن ِبِّ ُد ِفِّ الت هوحرَاةِّ ُأمهًة ُهُم الحُمنحَكرِّ، َويُ ؤح ب ِّ إِّّن ِّ َأجِّ
، قَاَل: تِّلحَك ُأمهُة ُُمَمهٍد، قَالَ  َعلحُهمح ُأمهِتِّ َم الحقَِّياَمةِّ، فَاجح ، السهابُِّقوَن يَ وح َُممِّ ُروَن مَِّن اْلح خِّ : َرب ِّ إِّّن ِّ اْلح

يُلُهمح ِفِّ ُصُدورِّهِّمح يَ قحرَ  ُد ِفِّ الت هوحرَاةِّ ُأمهًة َأًَنجِّ َرُءوَن ُكتُ بَ ُهمح َنَظًرا َواَل َأجِّ َلُهمح يَ قح ُءوََنَا وََكاَن َمنح قَ ب ح
ُد ِفِّ الت هوحرَاةِّ ُأمهًة ي ُ  ، إِّّن ِّ َأجِّ ف قَاَل: تِّلحَك ُأمهُة َأْححََدف قَاَل َرب ِّ َعلحُهمح ُأمهِتِّ لحكَِّتابِّ ََيحَفُظوََنَا، فَاجح مُِّنوَن ِبِّ ؤح

رِّ، َويَقاتُِّلونَ  خِّ َوهلِّ َواْلح ف قَاَل: تِّلحَك  اْلح َعلحُهمح ُأمهِتِّ َعحَوَر الحَكذهاَب، فَاجح رُُءوَس الضهََلَلةِّ، َحَّته يَقاتُِّلوا اْلح
ُد ِفِّ الت هوحرَاةِّ ُأمهًة َيَحُكُلوَن َصَدقَاَتِِّّمح ِفِّ بُُطوَنِِّّمح، وََكاَن مَ  ، إِّّن ِّ َأجِّ َلُهمح إَِّذا ُأمهُة ُُمَمهٍدف قَاَل: َرب ِّ نح قَ ب ح

َرجَ  َعلحُهمح ُأمهِتِّ  َأخح َا النهاُر، فَاجح َبلح َلَح تَ قحَربح َها، فَإِّنح َلَح تُ قح َها ًَنرًا فََأَكَلت ح ف قَاَل: تِّلحَك َصَدقَ َتُه بَ َعَث هللُا َعَلي ح
ُد ِفِّ الت هوحرَاةِّ ُأمهًة إَِّذا َهمه َأَحُدُهمح بَِّسي َِّئٍة َلَح تُ  ، إِّّن ِّ َأجِّ َلَها  ُأمهُة َأْححََدف قَاَل: َرب ِّ َتبح َعَليحهِّ، فَإِّنح َعمِّ كح

ََسَنٍة َوَلَح يَ عحَملحَها ُكتَِّبتح َلُه َحَسَنًة، فَإِّنح عَ  َدًة َوإَِّذا َهمه َأَحُدُهمح ِبِّ َلَها ُكتَِّبتح َلُه ُكتَِّبتح َعَليحهِّ َسي َِّئًة َواحِّ مِّ
عحٍف ]ص: َر َحَسَناٍت إََِّل مِّائَةِّ ضِّ ف قَ 380َعشح َعلحُهمح ُأمهِتِّ اَل: تِّلحَك ُأمهُة َأْححََد قَاَل: َرب ِّ إِّّن ِّ [، فَاجح

ف قَاَل: تِّلحَك ُأمهةُ  َعلحُهمح ُأمهِتِّ َتَجاُب َْلُمح، فَاجح يُبوَن َوالحُمسح َتجِّ ُد ِفِّ الت هوحرَاةِّ ُأمهًة ُهُم الحُمسح َأْححََدف قَاَل:  َأجِّ
ُب بحُن ُمنَ ب ٍِّه ِفِّ قِّصهةِّ َداُوَد النهبِّ ِّ صَ  َي إِّلَيحهِّ ِفِّ الزهبُورِّ: ََّي َداُوُد، َوذََكَر َوهح لهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَما ُأوحِّ

ٌّ ُيَسمهى َأْححََد َوُُمَمهًدا، َصادِّقًا َسي ًِّدا، اَل َأغحَضُب َعَليحهِّ أََبًدا، َواَل  ُبِنِّ إِّنهُه َسَيأحِتِّ مِّنح بَ عحدَِّك َنبِّ  يُ غحضِّ
تُ ُهمح مَِّن أََبًدا، َوَقدح َغَفرحُت َلُه قَ بح  َ َما تَ َقدهَم مِّنح َذنحبِّهِّ َوَما َتََخهَر، َوُأمهُتُه َمرحُحوَمة ، َأعحطَي ح َيِنِّ َل َأنح يَ عحصِّ



َنحبِّيَ  َنحبَِّياَء، َوافحََتَضحُت َعَليحهُِّم الحَفَرائَِّض الهِتِّ افحََتَضحُت َعَلى اْلح ، الن هَوافِّلِّ مِّثحَل َما َأعحطَيحُت اْلح اءِّ َوالرُُّسلِّ
َنحبَِّياءِّ، َوَذلَِّك َأّن ِّ افحََتَضحُت َعَليحهِّمح َأنح يَ َتطَ حَ  َم الحقَِّياَمةِّ، نُورُُهمح مِّثحُل نُورِّ اْلح ههُروا ِلِّ لُِّكل ِّ َّته َيَحُتوّنِّ يَ وح

ََنابَةِّ َكمَ  لِّ مَِّن اْلح لحُغسح َلُهمح، َوَأَمرحَُتُمح ِبِّ َنحبَِّياءِّ قَ ب ح َلُهمحف َصََلٍة، َكَما افحََتَضحُت َعَلى اْلح َنحبَِّياَء قَ ب ح ا َأَمرحُت اْلح
لَ  ْلحَِّهادِّ َكَما َأَمرحُت الرُُّسَل قَ ب ح َلُهمح َوَأَمرحَُتُمح ِبِّ َنحبَِّياَء قَ ب ح َج ِّ َكَما َأَمرحُت اْلح ْلح ُهمحف ََّي َداُوُد، فَإِّّن ِّ َوَأَمرحَُتُمح ِبِّ

َُممِّ ُكل َِّهاف َأعحطَ  : اَل َفضهلحُت ُُمَمهًدا َوُأمهَتُه َعَلى اْلح َُممِّ َُهمح مَِّن اْلح َصاٍل َلَح ُأعحطَِّها َغْيح تهَة خِّ تُ ُهمح سِّ ي ح
نحُه َغَفرحتُهُ  تَ غحَفُروّنِّ مِّ ٍد إَِّذا اسح ، وَُكلُّ َذنحٍب رَكُِّبوُه َعَلى َغْيحِّ َعمح َيانِّ َطَأِّ َوالن ِّسح لح ُذُهمح ِبِّ  َْلُمح، َوَما ُأَؤاخِّ

ٍء طَي ِّبَ  َرَتِِّّمح مِّنح َشيح خِّ ُخورِّ عِّنحدِّي َقدهُموا ْلِّ َعافًا ُمَضاَعَفًة، َوَْلُمح ِفِّ الحَمدح ًة بِّهِّ أَن حُفُسُهمح َعجهلحُتُه َْلُمح َأضح
تُ ُهمح َعَلى الحَمَصائِّبِّ ِفِّ الحَبََلََّي إَِّذا َصَْبُوا َوقَاُلوا:  َعافًا ُمَضاَعَفًة َوَأفحَضَل مِّنح َذلَِّك، َوَأعحطَي ح }إًِّنه َّللِّهِّ َأضح

ُعوَن{ ]البقرة:  َوإًِّنه إِّلَيحهِّ  َُدى إََِّل َجنهاتِّ ]ص:156رَاجِّ ف فَإِّنح 381[ الصهََلَة َوالرهْححََة َواْلح [ النهعِّيمِّ
رَ  ُهمح ُسوًءا، َوإِّمها َأنح َأدهخِّ ًَل، َوإِّمها َأنح َأصحرَِّ  َعن ح ُه َعاجِّ َتَجبحُت َْلُمح، فَإِّمها َأنح يَ َروح ّنِّ اسح ُه َْلُمح ِفِّ َدَعوح

َرةِّف خِّ ، َصادِّقًا بَِّ  اْلح دِّي اَل َشرِّيَك ِلِّ َهُد َأنح اَل إَِّلَه إِّاله َأًَن َوحح ا , ََّي َداُوُد، َمنح َلقَِّيِنِّ مِّنح ُأمهةِّ ُُمَمهٍد َيشح
زَ  تَ هح َا َجاَء بِّهِّ، َواسح ، َوَقدح َكذهَب ُُمَمهًدا، وََكذهَب ِبِّ ف َوَمنح َلقَِّيِنِّ ، فَ ُهَو َمعِّي ِفِّ َجنهِتِّ وََكَراَمِتِّ َأ بِّكَِّتابِّ
َهُه َوُدبُ َرُه عِّنحَد َمنحَشرِّهِّ مِّنح َقْبحِّ  ُلُه َصبَ بحُت َعَليحهِّ ِفِّ َقْبحِّهِّ الحَعَذاَب َصبًّا، َوَضَرَبتِّ الحَمََلئَِّكُة َوجح هِّ، ُثُه ُأدحخِّ

َفلِّ مَِّن النهارِّ " َسح  ِفِّ الدهرحكِّ اْلح

(1/379) 

 

 ، َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُّ، قَاَل: َأخح َباّنِّ َياَن الشهي ح ََسُن بحُن ُسفح ثَ َنا اْلح َحدهثَ َنا أَبُو الحَولِّيدِّ الحَفقِّيُه، َحده
َثمِّ بحنِّ َقَطنِّ بحنِّ َكعحبٍ  َي ح ُرو بحُن اْلح ثَ َنا أَبُو َقَطٍن َعمح ُّ، قَاَل: َحده َرٍم الضهب ِّ َبُة بحُن ُمكح ثَ َنا ُعقح ، قَاَل: َحده

ثَ َنا َْححَزُة ا رٍِّك، َعنح َأبِّ زُرحَعَة، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة، َحده ، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ ُمدح َعحَمشِّ ُت، َعنح ُسَليحَماَن اْلح لزهَّيه
َانِّبِّ الطُّورِّ إِّذح ًَنَدي حَنا{ ]القصص:  َتَجبحُت َلُكمح 46}َوَما ُكنحَت ْبِّ [ قَاَل: نُوُدوا: ََّي ُأمهَة ُُمَمهٍد، اسح

ُعوّنِّ  أَُلوّنِّ "قَ بحَل َأنح َتدح ُتُكمح قَ بحَل َأنح َتسح  ، َوَأعحطَي ح

(1/381) 

 

ثَ َنا أَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، عَ  َبهارِّ، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو الحَعالَِّيةِّ، قَاَل: اْلح نح َأبِّ َخلحَدَة َخالِّدِّ بحنِّ دِّيَناٍر، قَاَل: َحده

هِّ ُمصح  ، عِّنحَد رَأحسِّ ُرحُمَزانِّ َسرِّيًرا َعَليحهِّ رَُجل  َمي ِّت  ًَن ِفِّ بَ يحتِّ َمالِّ اْلح ََتَ َوَجدح َنا ُتسح تَ َتحح َحف  َلُه، َلمها اف ح
ًَن الحُمصحَحَف، َفَحَملحنَ  َي هللاُ فََأَخذح ، َرضِّ َطهابِّ  اُه إََِّل ُعَمَر بحنِّ الح



(1/381) 

 

لحَعَربِّيهةِّ، َأًَن َأوهُل رَُجٍل مَِّن الحَعَربِّ قَ َرَأُهف قَ َرأحتُُه مِّثحَل مَ  ا َأق حَرُأ الحُقرحآَن َعنحُه، َفَدَعا َلُه َكعحًبا، فَ َنَسَخُه ِبِّ
َبِّ الحَعالَِّيةِّ: َما َكاَن فِّ  ْيَُتُكمح، َوُأُمورُُكمح، َودِّيُنُكمح، َوُْلُوُن َكََلمُِّكمح، َوَما َهَذاف فَ ُقلحُت ْلِّ يهِّ؟ فَ َقاَل: سِّ

ًا ُمتَ َفر ِّقَ  لن هَهارِّ َثََلثََة َعَشَر َقْبح ؟ قَاَل: َحَفرحًَن ِبِّ لرهُجلِّ ًة، فَ َلمها َكاَن ُهَو َكائِّن  بَ عحُدف قُ لحُت: َفَما َصنَ عحُتمح ِبِّ
ُبُشونَُه، فَ ُقلحُت: َوَما تَ رحُجوَن مِّنحُه؟ ِفِّ اللهيحلِّ َدفَ نهاُه َوسَ  َيُه َعَلى النهاسِّ اَل يَ ن ح وهي حَنا الحُقُبوَر ُكلهَها، لِّنُ َعم ِّ

ُتمح َتظُنُّوَن الره  َطُروَنف قُ لحُت: َمنح ُكن ح ُجَل؟ قَاَل: َكاَنتِّ السهَماُء إَِّذا ُحبَِّستح َعَليحهِّمح بَ َرُزوا بَِّسرِّيرِّهِّ فَ ُيمح
ُتُوُه َماَت؟ قَاَل: ُمذح َثََلَثِِّّائَةِّ َسَنٍةف فَ ُقلحُت: َما  قَاَل: رَجُ  ل  يُ َقاُل َلُه: َدان حَياُل , فَ ُقلحُت: ُمذح َكمح َوَجدح

َرحُض، وَ  َنحبَِّياءِّ اَل تُ بحلِّيَها اْلح َات  مِّنح قَ َفاُه، إِّنه ُْلُوَم اْلح ء ؟ قَاَل: اَل، إِّاله ُشَعْيح ُلَها اَل ََتحكُ َكاَن تَ َغْيهَ َشيح
َباعُ   الس ِّ

(1/382) 

 

ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهد  اْلح ثَ َنا الحَعبهاُس َأخح
َنح  َمِّيدِّ بحنِّ َجعحَفٍر اْلح ثَ َنا َسعحُد بحُن َعبحدِّ اْلح ثَ َنا َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َأبِّ بحُن ُُمَمهٍد، قَاَل: َحده َصارِّيُّ، قَاَل: َحده

، َعنح  ُزومِّي ِّ َارِّثِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعيهاشِّ بحنِّ َأبِّ رَبِّيَعَة الحَمخح  ُعَمَر بحنِّ الز ًَِّندِّ، َعنح َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ اْلح
َناٍن، َوُهَو َعمُّ َعبحدِّ ا ََكمِّ بحنِّ رَافِّعِّ بحنِّ سِّ ُمح  اْلح َمِّيدِّ بحنِّ َجعحَفٍر قَاَل: َحدهَثِنِّ بَ عحُض ُعُموَمِتِّ َوآَِبئِّي َأَنه ْلح

َاهِّلِّيهةِّ، َحَّته َجاَء ]ص: ََلمِّ َوهَِّي 383َكاَنتح عِّنحَدُهمح َورََقة  يَ تَ َوارَثُوََنَا ِفِّ اْلح ْلحِّسح [ هللُا تَ َعاََل ِبِّ
ُّ َصلهى هللاُ  ُم هللاِّ  عِّنحَدُهمح، فَ َلمها َقدَِّم النهبِّ ُتوب  فِّيَها: اسح َا َمكح ُه بِّ َعَليحهِّ َوَسلهَم، الحَمدِّيَنَة، ذََكُروا َلُه َوأَتَ وح

بُِّلوَن أَ  رِّ الزهَمانِّ ُيسح ُر َْلُمهٍة ََتحِتِّ ِفِّ آخِّ ُل الظهالِّمِّنَي ِفِّ تَ َباٍب، َهَذا الذ ِّكح َقُّ، َوقَ وح لُُه اْلح طحَرافَ ُهمح، َوقَ وح
َأوحَساطِّهِّمح، َوَُيُوُضوَن الحُبُحوَر إََِّل َأعحَدائِّهِّمح، فِّيهِّمح َصََلة  َلوح َكاَنتح ِفِّ قَ وحمِّ نُوٍح َما  َوَيَحَتزُِّروَن َعَلى

مِّ هللاِّ َوق َ  لصهيحَحةِّف بِّسح لُِّكوا ِبِّ ، َوِفِّ ََثُوَد َما ُأهح لر ِّي ِّ لُِّكوا ِبِّ ، َوِفِّ َعاٍد َما ُأهح لطُّوفَانِّ لُِّكوا ِبِّ َقُّ، ُأهح لُُه اْلح وح
َب َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  َرىف قَاَل: فَ َعجِّ َبَل قِّصهًة ُأخح تَ قح ُل الظهالِّمِّنَي ِفِّ تَ َباٍبف َكأَنهُه اسح قَ وح

 َوَسلهَم، َلمها ُقرَِّئتح َعَليحهِّ لَِّما فِّيَها
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َد مِّنح ُصورَةِّ نَبِّي َِّنا ُُمَمهٍد َصلهى هللُا َعَليحهِّ  لشهامِّ  َِبُب َما ُوجِّ َلُه ِبِّ َنحبَِّياءِّ قَ ب ح  َوَسلهَم، َمقحُرونًَة بُِّصورَةِّ اْلح
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ثَ َنا َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َأبِّ ُشَريح ٍ  لِّهِّ، قَاَل: َحده َُه هللُا، مِّنح َأصح ، َرْحِّ َْبًََن الشهيحُخ أَبُو الحَفتح ِّ ََروِّيُّ، َأخح  اْلح
ثَ َنا ََيحََي بحُن ُُمَمه  ، قَاَل: قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َشبِّيٍب أَبُو َسعِّيٍد الرهبَعِّيُّ دِّ بحنِّ َصاعٍِّد، قَاَل: َحده

بِّنحُت َسعِّيدِّ  َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن ُعَمَر بحنِّ َسعِّيدِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ ُجَبْيحِّ بحنِّ ُمطحعٍِّم، قَاَل: َحدهثَ تحِنِّ ُأمُّ ُعثحَمانَ 
: ُجَبْيحَ بحنِّ ُُمَمهدِّ بح  عحُت َأبِّ  نِّ ُجَبْيحِّ بحنِّ ُمطحعٍِّم، َعنح أَبِّيَها، َسعِّيدِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: ْسِّ

َكه  ُت إََِّل َة، بحَن ُمطحعٍِّم، يَ ُقوُل: َلمها بَ َعَث هللاُ َعزه َوَجله نَبِّيهُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَظَهَر َأمحُرُه ِبِّ َخَرجح
ََرمِّ أَنحَت؟ قُ لحُت: نَ عَ  : َأمَِّن اْلح ، فَ َلمها ُكنحُت بُِّبصحَرى أَتَ تحِنِّ َْجَاَعة  مَِّن النهَصاَرى، فَ َقاُلوا ِلِّ محف الشهامِّ

 َدي حًرا َْلُمح فِّيهِّ قَاُلوا: َأفَ تَ عحرُِّ  َهَذا الهذِّي تَ نَ بهأَ فِّيُكمح؟ قُ لحُت: نَ َعمحف قَاَل: فََأَخُذوا بَِّيدِّي، فََأدحَخُلوّنِّ 
: انحُظرح َهلح تَ َرى ُصورََة َهَذا النهبِّ ِّ الهذِّي بُعَِّث فِّيُكمح؟ فَ َنَظرحُت فَ َلمح َأرَ   َتَاثِّيُل َوُصَور ، فَ َقاُلوا ِلِّ

َْبَ مِّنح َذلَِّك الدهيحرِّ، َوإِّ 385ُصورََتُهف قُ لحُت: اَل َأَرى ]ص: َذا فِّيهِّ َتَاثِّيُل [ ُصورََتُهف فََأدحَخُلوّنِّ َدي حًرا َأكح
: انحُظرح َهلح تَ َرى مِّنح ُصورَتِّهِّ؟ فَ َنَظرحُت، فَإَِّذا َأًَن بَِّصَفةِّ  ثَ ُر ِمِّها ِفِّ الدهيحرِّ، فَ َقاُلوا ِلِّ َرُسولِّ هللاِّ َوُصَور  َأكح

ٍر َوُصورَتِّهِّ وَ  ذ  بَِّعقِّبِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُصورَتِّهِّ، َوإَِّذا َأًَن بَِّصَفةِّ َأبِّ َبكح ُهَو آخِّ
َفةِّ  َفَتُه؟ قُ لحُت: نَ َعمحف قَاُلوا: َأُهَو َهَذا؟ َوَأَشاُروا إََِّل صِّ : َهلح تَ َرى صِّ  هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم , َوقَاُلوا ِلِّ

َهُد أَنههُ  ُهَوف قَاُلوا: أَتَ عحرُِّ  َهَذا الهذِّي َأَخَذ  َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَمف قُ لحُت: اللُهمه نَ َعمح، َأشح
َلِّيَفُة مِّنح بَ عحدِّهِّ َوَرَواُه الحبُ  ُبُكمح َوَأنه َهَذا الح َهُد َأنه َهَذا َصاحِّ َخارِّيُّ ِفِّ بَعقِّبِّهِّ؟ قُ لحُت: نَ َعمحف قَاُلوا: َنشح

، َعنح ُُمَمهٍد َغْيحَ َمنحُسوٍب، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ُعمَ  َنادِّهِّ َهَذا، َعنح ُجَبْيحِّ بحنِّ ُمطحعٍِّم، قَاَل: التهارِّيخِّ َر َهَذا، ِإِِّّسح
، فَ َقاَل: َهلح عِّنحدَُكمح رَُجل  يَ تَ نَ بهأُ؟ قُ لح  لِّ الحكَِّتابِّ ، فَ َلقِّيُت رَُجًَل مِّنح َأهح ًرا إََِّل الشهامِّ ُت ََتجِّ ُت: َخَرجح

، فَ َقاَل: فِّيمَ  لِّ الحكَِّتابِّ َْبَُه، فََأدحَخَلِنِّ َمنحزِّاًل َلُه، فَإَِّذا فِّيهِّ ُصَور  , نَ َعمح َفَجاَء رَُجل  مِّنح َأهح ُتمح؟ فََأخح ا أَتَ ي ح
 ٌّ ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاَل: ُهَو َهَذا؟ قُ لحُت: نَ َعمحف قَاَل: إِّنهُه َلَح َيُكنح َنبِّ إِّاله َكاَن بَ عحَدُه فَ َرأَيحُت النهبِّ

 ُّ ٌّ إِّاله َهَذا النهبِّ ثَ َنا أَبُو َنبِّ ُّ، قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح َحاَق اْلح َْبًََن أَبُو إِّسح ، قَاَل َأخح يُّ ٍر الحَفارِّسِّ َْبًََنُه أَبُو َبكح ف َأخح
َاعِّيَل الحُبَخارِّيُّ، قَاَل: َحدهَثِنِّ ُُمَمهد ، قَاَل: َحده  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّْسح مهُد َثِنِّ ُمَُ َأْححََد بحُن فَارٍِّس، قَاَل: َحده

 بحُن ُعَمَر، َفذََكَرهُ 
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، َوُهَو فِّيَما أَن حَبَأّنِّ بِّهِّ إَِّجازًَة: َأنه َأَِب ُُمَمهٍد، َِّ َافِّ َنا َأبِّ َعبحدِّ هللاِّ اْلح َعبحَد هللاِّ بحَن  َوِفِّ كَِّتابِّ َعنح َشيحخِّ
ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بح  َْبَُهمح، قَاَل: َحده َحاَق الحبَ َغوِّيه َأخح َثمِّ إِّسح َي ح  ُن اْلح
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ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن إِّدحرِّيسَ  لِّمِّ بحنِّ إِّدحرِّيَس، قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن ُمسح ، َعنح الحبَ َلدِّيُّ، قَاَل: َحده
َُموِّ  ، َعنح هَِّشامِّ بحنِّ الحَعاصِّ اْلح لٍِّم، َعنح َأبِّ ُأَماَمَة الحَباهِّلِّي ِّ بِّيَل بحنِّ ُمسح ، قَاَل: بُعِّثحُت َأًَن َورَُجل  ُشَرحح ي ِّ

َنا الحُغوَطَة يَ عح  َنا َحَّته َقدِّمح ، َفَخَرجح ََلمِّ ُعوُه إََِّل اْلحِّسح بِّ الرُّومِّ َندح ِنِّ آَخُر مِّنح قُ َريحٍش إََِّل هَِّرقحَل َصاحِّ
، َفَدَخلحَنا َعَليحهِّ  َي حَهمِّ الحَغسهاّنِّ ِّ َق فَ نَ َزلحَنا َعَلى َجبَ َلَة بحنِّ اْلح َنا  دَِّمشح َوإَِّذا ُهَو َعَلى َسرِّيٍر َلُه، فََأرحَسَل إِّلَي ح

، فَإِّنح َأذَِّن لَنَ  َنا إََِّل الحَملِّكِّ َا بُعِّث ح َناُه َوإِّاله َلَح بَِّرُسوٍل ُنَكل ُِّمُه، فَ ُقلحَنا لَُه: َوهللاِّ اَل ُنَكل ُِّم َرُسواًل، إِّْنه ا َكلهمح
َْبَُه بَِّذلَِّكف قَاَل: فََأذَِّن لََنا، فَ َقاَل: َتَكلهُموا َفَكلهَمُه هَِّشاُم بحُن ُنَكل ِّمِّ الرهُسوَل، فَ َرَجَع إِّلَيحهِّ الرهسُ  وُل فََأخح

، َوإَِّذا َعَليحهِّ ثَِّياُب َسَواٍد، فَ َقاَل لَُه هَِّشام : َما َهذِّهِّ الهِتِّ َعَليحَك؟  ََلمِّ ، َوَدَعاُه إََِّل اْلحِّسح فَ َقاَل: الحَعاصِّ
تُ َها َوَحَلفحُت َأنح  ف قُ لحَنا: َوََمحلُِّسَك َهَذا؟ فَ َوهللاِّ لََنأحُخَذنهُه مِّنحَك  لَبِّسح رَِّجُكمح مَِّن الشهامِّ اَل أَنحزَِّعَها َحَّته ُأخح

َْبًََن بَِّذلَِّك نَبِّي َُّنا َصلهى هللُا َعَليحهِّ  ، إِّنح َشاَء هللُا تَ َعاََل، َأخح َعحَظمِّ َل:  َوَسلهَم، قَاَولََنأحُخَذنه ُملحَك الحَملِّكِّ اْلح
َْبحًَنُه، فَ  ُمُكمح؟ فََأخح ف َفَكيحَف َصوح للهيحلِّ لن هَهارِّ، َويُ فحطُِّروَن ِبِّ م  َيُصوُموَن ِبِّ ُتمح بِِّّمح، َبلح ُهمح قَ وح ُهُه َلسح ُمََل َوجح

َنا َحَّته إَِّذا ُكنها َقرِّيًبا ، َفَخَرجح مَِّن الحَمدِّيَنةِّ، قَاَل  َسَواًدا، فَ َقاَل: ُقوُمواف َوبَ َعَث َمَعَنا َرُسواًل إََِّل الحَملِّكِّ
ُتمح َْحَلحَناُكمح َعَلى بَ َراذِّ  ئ ح ، فَإِّنح شِّ ُخُل َمدِّيَنَة الحَملِّكِّ يَن َوبَِّغاٍل، لََنا الهذِّي َمَعَنا: إِّنه َدَوابهُكمح َهذِّهِّ اَل َتدح

ُمح َيَح  : إَِّنه َهاف فََأرحَسُلوا إََِّل الحَملِّكِّ ُخُل إِّاله َعَلي ح لَِّنا ُمتَ َقل ِّدِّيَن قُ لحَنا: َوهللاِّ اَل َندح َنف َفَدَخلحَنا َعَلى َرَواحِّ بَ وح
لَِّها، َوُهَو يَ نحظُرُ  َنا إََِّل ُغرحَفٍة لَُه، فََأََنحَنا ِفِّ َأصح  ُسُيوفَ َنا َحَّته ان حتَ َهي ح
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َْبُ، َوهللُا يَ عحَلُم َلَقدح تَ ن َ  َنا، فَ ُقلحَنا: اَل إِّلََه إِّاله هللُا , َوهللُا َأكح َا عِّذحق  إِّلَي ح فهَضتِّ الحُغرحَفُة َحَّته َصاَرتح َكَأَنه
َنا َأنِّ  َنا بِّدِّينُِّكمحف َوَأرحَسَل إِّلَي ح َنا: لَيحَس َلُكمح َأنح ََتحَهُروا َعَلي ح ادحُخُلواف َفَدَخلحَنا ُتَصف ُِّقُه الر ََِّّيُحف فََأرحَسَل إِّلَي ح

لَُه ُْححَرة ، َعَليحهِّ َوُهَو َعَلى فَِّراٍش َلُه، َوعِّنحَدُه َبطَارِّق َ  هِّ َأْححَُر، َوَما َحوح ٍء ِفِّ ََمحلِّسِّ ، وَُكلُّ َشيح
ُتُه مَِّن الرُّومِّ

يهتِّ  ُتُموّنِّ بَِّتحِّ َك، َوقَاَل: َما َكاَن َعَليحُكمح َلوح َحي هي ح نحُه َفَضحِّ ا مِّ َرةِّف َفَدنَ وح ُمح ُكمح فِّيَما َوَعَليحهِّ ثَِّياب  مَِّن اْلح
َنُكمح، فَإَِّذا عِّنحَدُه رَجُ  نَ َنا اَل َتِّلُّ َلَك، بَ ي ح ف فَ ُقلحَنا: إِّنه َتِّي هتَ َنا فِّيَما بَ ي ح لحَعَربِّيهةِّ، َكثُِّْي الحَكََلمِّ ي   ِبِّ ل  َفصِّ

َنُكمح؟ َاف قَاَل: َكيحَف َتِّي هُتُكمح فِّيَما بَ ي ح َا اَل َيِّلُّ لََنا َأنح َُنَي َِّيَك بِّ ََلُم فَ ُقلحَنا: السه  َوَتِّي هَتَك الهِتِّ َُتَيها بِّ
َاف قَاَل: فَ  َاف قَاَل: وََكيحَف يَ ُردُّ َعَليحُكمح؟ قُ لحَنا: بِّ َما َعَليحَكف قَاَل: َفَكيحَف َُتَيُّوَن َملَِّكُكمح؟ قُ لحَنا: بِّ

َا، قَاَل: َوهللُا  َنا بِّ َْبُف فَ َلمها َتَكلهمح َلَقدح تَ نَ قهَضتِّ الحُغرحَفُة َأعحَظُم َكََلمُِّكمح؟ قُ لحَنا: اَل إَِّلَه إِّاله هللُا , َوهللُا َأكح
َهاف قَاَل: فَ َهذِّهِّ الحَكلَِّمُة الهِتِّ قُ لحُتُموَها َحيحُث تَ نَ فهَضتِّ الحُغرحَفُة ُكلهَما ق ُ  لحُتُموَها ِفِّ َحَّته رََفَع رَأحَسُه إِّلَي ح

َهَذا َقطُّ إِّاله عِّنحَدَكف قَاَل: َلَودِّدحُت  بُ ُيوتُِّكمح تُ نَ فهُض بُ ُيوُتُكمح َعَليحُكمح؟ قُ لحَنا: اَل، َما رَأَي حَناَها فَ َعَلتح 



َ؟ قَاَل: ْلَِّ  ُت مِّنح نِّصحفِّ ُملحكِّي، قُ لحَنا: َلِّ ٍء َعَليحُكمح، َوَأّن ِّ َخَرجح نهُه َكاَن أَنهُكمح ُكلهَما قُ لحُتمح تَ نَ فهَض ُكلُّ َشيح
َدَر َأنح اَل َيُكوَن مِّنح َأمحرِّ الن ُّب ُ  َا َوَأجح ف ُثُه َسأَلََنا َعمها َأرَاَد، أَيحَسَر لَِّشأحَنِّ َيلِّ النهاسِّ وهةِّ َوَأنح َيُكوَن مِّنح حِّ

َنا، فََأَمَر لََنا ِبَِّ  َْبحًَنُهف فَ َقاَل: ُقوُمواف فَ ُقمح ُمُكمح؟ فََأخح َْبحًَنُهف ُثُه قَاَل: َكيحَف َصََلُتُكمح َوَصوح نحزٍِّل َحَسٍن فََأخح
َنا َثََلًَث، ٍء   َونُ ُزٍل َكثٍِّْي، فََأَقمح ًَنُه، ُثُه َدَعا بَِّشيح لََنا فََأَعدح تَ َعاَد قَ وح َنا لَيحًَل، َفَدَخلحَنا َعَليحهِّ فَاسح فََأرحَسَل إِّلَي ح

ًتا َوقُ فحًَل، َواسح  ، فَ َفَتَ  بَ ي ح َها أَب حَواب  َغار  َعَلي ح َئةِّ الرهبَ َعةِّ الحَعظِّيَمةِّ ُمَذههَبٍة فِّيَها بُ ُيوت  صِّ َرَج َحرِّيَرًة َكَهي ح َتخح
ِّ، سَ  َلحيَ َتنيح ِّ، َعظِّيُم اْلح َننيح ُم الحَعي ح َداَء، فَ َنَشَرَها، فَإَِّذا فِّيَها ُصورَة  َْححَراُء، َوإَِّذا فِّيَها رَُجل  َضخح َلَح َأَر مِّثحَل وح

َسُن َما َخَلَق هللُاف قَاَل: َهلح  ، َأحح تَ عحرُِّفوَن َهَذا؟  ُطولِّ ُعُنقِّهِّ، َوإَِّذا لَيحَستح َلُه ْلِّحَية ، َوإَِّذا َلُه َضفِّْيَََتنِّ
ثَ ُر النهاسِّ َشعحًراف ُثُه فَ َتَ  لََنا َِبًِب آَخرَ  ، قُ لحَنا: اَلف قَاَل: َهَذا آَدُم، َعَليحهِّ السهََلُم، َوإَِّذا ُهَو َأكح

َداَء، َوإَِّذا فِّيَها ُصورَة   نحُه َحرِّيَرًة َسوح َرَج مِّ َتخح  فَاسح
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َيةِّ، فَ َقاَل: َهلح بَ يحَضاُء، َوإَِّذا َلُه َشعحر  كَ  َاَمةِّ، َحَسُن الل ِّحح ُم اْلح ِّ، َضخح َننيح ، َأْححَُر الحَعي ح َشعحرِّ الحقَِّططِّ
نحُه َحرِّ  َرَج مِّ َتخح يَرًة تَ عحرُِّفوَن َهَذا؟ قُ لحَنا: اَلف قَاَل: َهَذا نُوح ، َعَليحهِّ السهََلُمف ُثُه فَ َتَ  َِبًِب آَخَر، فَاسح

َداَء، َوإَِّذا فِّيَها رَجُ  َيةِّ،  َسوح َد ِّ، أَب حَيُض الل ِّحح َبِّنيِّ، َطوِّيُل الح ِّ، َصلحُت اْلح َننيح ، َحَسُن الحَعي ح ل  َشدِّيُد الحبَ َياضِّ
فَ َتَ  َِبًِب َكأَنهُه يَ تَ َبسهُم، فَ َقاَل: َهلح تَ عحرُِّفوَن َهَذا؟ قُ لحَنا: اَل , قَاَل: َهَذا إِّب حَراهِّيُم، َعَليحهِّ السهََلُمف ُثُه 

 ا فِّيَها ُصورَة  بَ يحَضاُء، َوإَِّذا َوهللاِّ َرُسوُل هللاِّ قَاَل: أَتَ عحرُِّفوَن َهَذا؟ قُ لحَنا: نَ َعمح ُُمَمهد  َرُسوُل هللاِّ آَخَر، فَإِّذَ 
َناف قَاَل: َوهللُا يَ عحَلُم أَنهُه قَاَم قَائًِّما ُثُه َجَلَس َوقَاَل: َوهللاِّ  إِّنهُه َْلَُو؟  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَمف قَاَل: َوَبَكي ح

َها، ُثُه قَاَل: َأَما إِّنه  َا نَ نحُظُر إِّلَيحهِّ، فََأمحَسَك َساَعًة يَ نحُظُر إِّلَي ح َر الحبُ ُيوتِّ قُ لحَنا: نَ َعمحف إِّنهُه َْلَُو , َكَأْنه ُه َكاَن آخِّ
َنحُظَر َما عِّنحدَُكمحف ُثُه فَ َتَ  َِبًِب آَخَر فَا َداَء، فَإَِّذا فِّيَها َوَلكِِّن ِّ َعجهلحُتُه َلُكمح ْلِّ نحُه َحرِّيَرًة َسوح َرَج مِّ َتخح سح

، ُمََتَاكُِّب  ِّ، َحدِّيُد النهَظرِّ، َعابِّس  َننيح َماُء، َوإَِّذا رَُجل  َجعحد  َقَطط ، َغائُِّر الحَعي ح ُصورَة  َأدحَماُء َسحح
َباُن، فَ َقاَل: َهلح تَ عحرُِّفونَ  ، ُمَقلهُص الشهَفةِّ، َكأَنهُه َغضح َنانِّ َسح َهَذا؟ قُ لحَنا: اَلف قَاَل: َهَذا ُموَسى، َعَليحهِّ  اْلح

َبِّنيِّ، ِفِّ َعيحنِّهِّ قَ َبل ، ، َعرِّيُض اْلح َهاُن الرهأحسِّ بُِّهُه، إِّاله أَنهُه مِّدح فَ َقاَل: َهلح  السهََلُم، َوإََِّل َجنحبِّهِّ ُصورَة  ُتشح
َرَج َحرِّيَرًة بَ يحَضاَء، تَ عحرُِّفوَن َهَذا؟ قُ لحَنا: اَلف قَاَل: َهَذا َهاُروُن بحُن عِّمح  َتخح َراَنف ُثُه فَ َتَ  َِبًِب آَخَر، فَاسح

َباُن، فَ َقاَل: َهلح تَ عحرُِّفوَن َهَذا؟ قُ لحَنا: اَل: قَا َل: فَإَِّذا فِّيَها ُصورَُة رَُجٍل آَدَم، َسبحٍط، رَب حَعٍة َكأَنهُه َغضح
نحُه َحرِّيَرًة بَ يحَضاَء، فَإَِّذا فِّيَها ُصورَُة رَُجٍل َهَذا ُلوط  َعَليحهِّ السهََلُم ُثُه فَ تحَ  َِبًِب آَخرَ  َرَج مِّ َتخح ، فَاسح

هِّ، فَ َقاُل: َهلح  ِّ، َحَسَن الحَوجح َرب  ُْححَرٍة، َأقحََّن، َخفِّيَف الحَعارَِّضنيح  أَب حَيَض، ُمشح
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َحاُق، َعَليحهِّ السهََلُمف  َرَج منه َحرِّيَرًة تَ عحرُِّفوَن َهَذا؟ قُ لحَنا: اَلف قَاَل: َهَذا إِّسح َتخح ُثُه فَ َتَ  َِبًِب آَخَر، فَاسح
، فَ َقاَل: َهلح تَ عحرُِّفونَ  َحاَق إِّاله إنهُه َعَلى َشَفتِّهِّ السُّفحَلى َخال  بُِّه إِّسح َهَذا؟  بَ يحَضاَء، فَإَِّذا فِّيَها ُصورَة  ُتشح

َداَء، فِّيَها قُ لحَنا: اَلف قَاَل: َهَذا يَ عحُقوُب، َعَليحهِّ السهََلُمف ُثُه فَ تَ  نحُه َحرِّيَرًة َسوح َرَج مِّ َتخح َ  َِبًِب آَخَر، فَاسح
هِّهِّ  َهُه نُور ، يُ عحَرُ  ِفِّ َوجح ، َحَسُن الحَقاَمةِّ، يَ عحُلو َوجح َنحفِّ هِّ، َأقحََّن اْلح  ُصورَُة رَُجٍل أَب حَيُض، َحَسُن الحَوجح

َرةِّ، فَ َقاَل: َهلح تَ عحرِّفُ  ُمح َاعِّيُل َجدُّ نَبِّي ُِّكمحف ُثُه الحُُشوُع، َيضحرُِّب إََِّل اْلح وَن َهَذا؟ قُ لحَنا: اَلف قَاَل: َهَذا إِّْسح
ُس،  َهُه الشهمح َا ُصورَُة آَدَم، َكَأنه َوجح َرَج َحرِّيَرًة بَ يحَضاَء، فِّيَها ُصورَة  َكَأَنه َتخح فَ َقاَل: فَ َتَ  َِبًِب آَخَر، فَاسح

َرَج َحرِّيَرًة َهلح تَ عحرُِّفوَن َهَذا؟ قُ لحَنا: اَلف قَاَل: هَ  َتخح َذا يُوُسُف َعَليحهِّ السهََلُم ُثُه فَ َتَ  َِبًِب آَخَر، فَاسح
مِّ الحَبطحنِّ، رَب حَعٍة، ُمتَ َقل ِّ  ِّ، َضخح َننيح َفَش الحَعي ح ِّ، َأخح ًفا، بَ يحَضاَء، فِّيَها ُصورَُة رَُجٍل َأْححََر، َْححشِّ السهاَقنيح ٍد َسي ح

َرَج فَ َقاَل: َهلح تَ عحرُِّفوَن َهَذا؟ ق ُ  َتخح لحَنا: اَلف قَاَل: َهَذا َداُوُد َعَليحهِّ السهََلُم ُثُه فَ َتَ  َِبًِب آَخَر، فَاسح
ِّ، رَاكٍِّب فَ َرٍس، فَ َقاَل: َهلح تَ عحرِّ  َلنيح ِّ، َطوِّيلِّ الر ِّجح َلحيَ َتنيح مِّ اْلح ُفوَن َحرِّيَرًة بَ يحَضاَء، فِّيَها ُصورَُة رَُجٍل َضخح

َرَج مِّنحُه َحرِّيَرًة َهَذا؟ قُ لحَنا: اَلف قَاَل: هَ  َتخح َذا ُسَليحَماُن بحُن َداُوَد َعَليحهِّ السهََلُم ُثُه فَ َتَ  َِبًِب آَخَر، فَاسح
 ِّ َننيح َيةِّ، َكثُِّْي الشهعحرِّ، َحَسُن الحَعي ح ، َشدِّيُد َسَوادِّ الل ِّحح َداَء، فِّيَها ُصورَة  بَ يحَضاُء َوإَِّذا رَُجل  َشابٌّ ، َسوح

هِّ، ف َ  َقاَل: َهلح تَ عحرُِّفوَن َهَذا؟ قُ لحَنا: اَلف قَاَل: َهَذا عِّيَسى ابحُن َمرحََيَ، َعَليحهِّ السهََلُمف قُ لحَنا: َحَسُن الحَوجح
َنحبَِّياءُ  َا َعَلى َما ُصو َِّرتح َعَليحهِّ اْلح ًَنه نَ عحَلُم َأَنه  مِّنح أَيحَن َلَكم َهذِّهِّ الصَُّوُر، ْلِّ
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ًَنه  َلُه؟ فَ َقاَل: إِّنه آَدَم، َعَليحهِّ السهََلُم، َسَأَل رَبهُه َعَليحهُِّم السهََلُم، ْلِّ ث ح  رَأَي حَنا ُصورََة نَبِّي َِّنا َعَليحهِّ السهََلُم مِّ
َزانَةِّ آَدَم، َعَليحهِّ السهََلُم  َنحبَِّياَء مِّنح َوَلدِّهِّ، فَأَن حَزَل َعَليحهِّ ُصَورَُهمح، وََكاَن ِفِّ خِّ رِّبِّ عِّنحَد َمغح َأنح يُرِّيَُه اْلح

، َفَدفَ َعَها إََِّل َدان حَياَلف ُثُه قَاَل: َأَما َوهللاِّ  ِّ مِّنح َمغحرِّبِّ الشهمحسِّ َرَجَها ُذو الحَقرحَننيح َتخح ، فَاسح  إِّنه الشهمحسِّ
ُُك ُملحَكُه َحَّته َأُموَتف ُثُه َأَجازَ  ُُروجِّ مِّنح ُملحكِّي، َوإِّنح ُكنحُت َعبحًدا اَل َيَتح لح ي طَاَبتح ِبِّ َسَن نَ فحسِّ ًَن فََأحح
َا رَأَي حَنا، وَ  ث حَناُه ِبِّ َي هللُا َعنحُه، َحده د ِّيَق، َرضِّ ٍر الص ِّ َنا َأَِب َبكح َما قَاَل لََنا، َوَما َجائَِّزتَ َنا، َوَسرهَحَناف فَ َلمها أَتَ ي ح

ٍر، َوقَاَل: مِّسحكِّني ، َلوح َأرَاَد هللُا عز وجل بِّهِّ  َْبًََن َأَجاَزًَنف قَاَل: فَ َبَكى أَبُو َبكح ًا َلَفَعَلف ُثُه قَاَل: َأخح َخْيح
ُمح َوالحيَ ُهوَد َيُِّدوَن نَ عحَت ُُمَمهٍد َعَليحهِّ السهََلُم، عِّنحَدهُ   مح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأَنه
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، َوُهَو فِّيَما  َِّ َافِّ َنا َأبِّ َعبحدِّ هللاِّ اْلح ٍر َأْححََد بحَن َكامٍِّل َوِفِّ كَِّتابِّ َعنح َشيحخِّ أَن حَبَأّنِّ بِّهِّ، إَِّجازًَة، َأنه َأَِب َبكح
ثَ نَ  ثَ َنا َعفهاُن، قَاَل: َحده ثَ َنا َجعحَفُر بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َشاكٍِّر، قَاَل: َحده َْبَُهمح، قَاَل: َحده َي َأخح ا َُههام ، الحَقاضِّ



ََف، َعنح  ،  َعنح قَ َتاَدَة، َعنح زُرَارََة بحنِّ َأوح َعرِّي ِّ َشح ََتَ َمَع اْلح ُت فَ تحَ  ُتسح ُمَطر ِّ ِّ بحنِّ َمالٍِّك، أَنهُه قَاَل: َشهِّدح
َدِّيَث فِّيمَ  ا بِّهِّ، َفذََكَر اْلح َقوح َتسح ا َخَرُجوا فَاسح َقوح َتسح ، وََكانُوا إَِّذا اسح لسُّوسِّ َنا َقْبحَ َدان حَياَل ِبِّ ا َوَجُدوا فََأَصب ح

ٍْي َنصحَراّنِّ ٍ ُيَسمهى نُ َعيحًما، ُوهَِّب فِّيهِّ، وََكاَن فِّيَما َوَجُدوا فِّ  َدِّيَث ِفِّ َأجِّ ، َفذََكَر اْلح يهِّ رَب حَعًة فِّيَها كَِّتاب 
ََل  َتغِّ َغْيحَ اْلحِّسح ف َوإَِّذا فِّيهِّ }َوَمنح يَ ب ح ََلمِّهِّ، ُثُه ِفِّ قَِّراَءةِّ َذلَِّك الحكَِّتابِّ مِّ دِّيًنا فَ َلنح َلُه الحكَِّتاُب، ُثُه ِفِّ إِّسح

َبَل مِّ  رِّيَن{ ]آل عمران: يُ قح َاسِّ َرةِّ مَِّن الح خِّ َمئٍِّذ اث حَنانِّ َوَأرحبَ ُعوَن 85نحُه َوُهَو ِفِّ اْلح ُهمح يَ وح ن ح َلَم مِّ [ فََأسح
ََلَفةِّ ُمَعاوِّيََة، فََأَتحََفُهمح َوَأعحطَاُهمح  ًاف َوَذلَِّك ِفِّ خِّ  َحْبح
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َعرِّي ِّ قَاَل َُههام : فَ َزَعَم فَ رحَقد ، قَاَل: َفَحدهَثِنِّ أَ  َشح ُلوا َدان حَياَل »بُو تِّيَمَة َأنه ُعَمَر َكَتَب إََِّل اْلح َأنح يُ َغس ِّ
ٌّ َدَعا رَبهُه َأنح اَل يُ َول َِّيُه إِّاله الحمُ  ، َوَأنح ُيَصلهى َعَليحهِّ , فَإِّنهُه َنبِّ رِّ َوَماءِّ الرهَيحَانِّ دح لس ِّ لُِّمونَ ِبِّ  «سح
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ْبََ  لٍِّم َأنه ُمَعاوِّيََة بحَن قُ رهَة، قَاَل: " َتَذاَكرحًَن الحكَِّتاَب إََِّل َما َصاَر َفَمره قَاَل َُههام : فََأخح طَاُم بحُن ُمسح ّنِّ بِّسح
َبِّْيِّ َسَقطحُتمح: إِّنه الحكَِّتاَب َكاَن عِّنحَد َكعحٍب، ف َ  ًَنُه، فَ َقاَل: َعَلى الح َشٍب، َفَدَعوح ُر بحُن َحوح َنا َشهح َلمها َعَلي ح

تُ  ََّن َأَِب لَبِّيٍد،احح : قَاَل ابحُن َعمٍ  ِلِّ ُيكح ر  َر قَاَل: َأاَل رَُجل  أَأحتُِّنُه َعَلى َأَمانٍَة يُ َؤد ِّيَها؟ قَاَل َشهح َفَدَفَع  ضِّ
َر , فَ  َع َكَذا وََكَذا فَاقحذِّفحُه فِّيهِّ , يُرِّيُد الحَبحح ذََكَر إِّلَيحهِّ الحكَِّتاَب، فَ َقاَل: اذحَهبح , فَإَِّذا بَ َلغحَت َموحضِّ
َعلح، ُثُه إِّنهُه فَ َعَل، فَان حَفَرَج الحَماُء فَ َقَذَفهُ  ََل ِّ الرهُجلِّ َوَعلَِّم َكعحب  أَنهُه َلَح يَ فح َدِّيَث ِفِّ خِّ فِّيهِّف َورََجَع  اْلح

َا الت هوحرَاُة َكَما أَن حَزَْلَا هللُا َعزه وَ   َجله "إََِّل َكعحٍب فَ َعَرَ  أَنهُه َقدح َصَدَق، فَ َقاَل: إَِّنه
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َ ِّ الشهيحطَانِّ مِّنح قَ لحبِّهِّ،  َراجِّ َح تِّخح رِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َواسح َوى َما َِبُب َما َجاَء ِفِّ َشق ِّ َصدح سِّ
َرَك{ ]الشرح:  َرحح َلَك َصدح رِّ َرَضاعِّهِّ قَاَل هللُا َعزه َوَجله: }َأَلَح َنشح  [1َمَضى ِفِّ َِببِّ ذِّكح
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ٍر ُُمَمهُد بح  ثَ َنا أَبُو َبكح َرَويحهِّ بحنِّ َأْححََد الحَمرحَوزِّيُّ قَاَل: َحده ٍل ُُمَمهُد بحُن َنصح َْبًََن أَبُو َسهح ُن َأْححََد بحنِّ َخنحٍب َأخح
ثَ َنا أَبُو الحَفضحلِّ الحَعبهاُس بحُن الحَفضحلِّ الحَمعحُروُ  بُِّدبَ يحٍس قَا ثَ َنا َعفهاُن قَاَل: بُِّبَخاَرى قَاَل: َحده َل: َحده

، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك " َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  َْبًََن ََثبِّت  ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة قَاَل: َأخح يحهِّ َوَسلهَم َحده
ٍم َوُهَو يَ لحَعُب َمَع الحغِّلحَمانِّ  ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم َذاَت يَ وح ، فََأَخَذُه َفَصَرَعُه َفَشقه َعنح قَ لحبِّهِّ َأََتُه جِّ

َُّ الشهيحطَانِّ مِّنحَك، ُثُه  َرَج مِّنحُه َعَلَقًة فَ َقاَل: َهَذا َح َتخح َرَج الحَقلحَب , ُثُه َشقه الحَقلحَب فَاسح َتخح َغَسَلُه  فَاسح
َاءِّ زَمحَزَم، ُثُه َْلََمُه َوَأَعاَدُه ِفِّ َمكَ  ٍت مِّنح َذَهٍب ِبِّ َن إََِّل ُأم ِّهِّ ِفِّ َطسح َعوح يَ عحِنِّ  -انِّهِّ، َوَجَعَل الحغِّلحَماُن َيسح

َرُه  : فَ َلَقدح ُكنحُت َأَرى أَثَ َر  -ظِّئ ح ، فَ َقاَل أََنس  َتقُِّع اللهوحنِّ فَ َقاُلوا: إِّنه ُُمَمهًدا َقدح قُتَِّل، َفَجاُءوا َوُهَو ُمن ح
لِّم  ِفِّ الصه  َرَجُه ُمسح رِّهِّف َأخح َيطِّ ِفِّ َصدح َباَن، َعنح َْحهادٍ الحمِّخح ي ِّ َعنح َشي ح  حِّ
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ثَ نَ  رِّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ُعَمَر بحنِّ َحفحٍص قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َبكح َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر الحَفقِّيُه قَاَل: َأخح ُل بحُن َوَأخح ا َسهح
ثَ َنا َحفحُص بحُن َعبحدِّ هللاِّ، َعنح إِّب حَراهِّيَم بح  لِّهِّ }َأَلَح َعمهاٍر قَاَل: َحده َماَن قَاَل: َسأَلحُت َسعِّيًدا، َعنح قَ وح نِّ َطهح

َرَك{ ]الشرح:  َرحح َلَك َصدح [ َعنح قَ َتاَدَة، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك أَنهُه َقدح 7[ قَاَل: َفَحدهَثِنِّ ]ص:1َنشح
ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  -ُشقه َبطحُنُه  رَِّج مِّنحُه مِّنح عِّنح  -يَ عحِنِّ النهبِّ ُتخح َفلِّ َبطحنِّهِّ فَاسح رِّهِّ إََِّل َأسح دِّ َصدح

َمًة , ُثُه ُأعِّيَد َمَكانَهُ  كح ٍت مِّنح َذَهٍب , ُثُه ُملَِّئ إِّميَاًًن َوحِّ َل ِفِّ َطسح  قَ لحُبُه فَ ُغسِّ
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َُ إِّمحََلًء، قَاَل: حَ  َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح َسنِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمهٍد َحده ثَ َنا أَبُو اْلَح ده
يُّ قَ  َوُة بحُن ُشَريحٍ  اْلحِّمحصِّ ثَ َنا َحي ح ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن َسعِّيٍد الدهارِّمِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا الحَعنحَْبِّيُّ قَاَل: َحده اَل: َحده

ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ  بَقِّيهُة بحُن الحَولِّيدِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ ِبُِّْي بحُن َسعحٍد، َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َوَأخح
ثَ نَ  ثَ َنا ََيحََي بحُن َمعِّنٍي قَاَل: َحده ثَ َنا الحَعبهاُس بحُن ُُمَمهٍد قَاَل: َحده ا َعليُّ بحُن ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده

ثَ َنا بَقِّيهةُ  ، َعنح َمعحَبٍد قَاَل: َحده ٍرو السَُّلمِّي ِّ ، َعنح ِبِّْيِّ بحنِّ َسعحٍد، َعنح َخالِّدِّ بحنِّ َمعحَداَن، َعنِّ ابحنِّ َعمح
َبَة بحنِّ َعبحٍد أَنهُه َحدهثَ ُهمح َأنه رَُجًَل َسَأَل َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َكيحَف َأوهُل شَ  أحنَِّك ََّي ُعت ح

ٍر فَانحَطَلقحُت َأًَن َوابحن  َْلَا ِفِّ َبحٍم لََنا، َوَلَح ََنحُخذح َرُسوَل هللاِّ؟ قَاَل: "   َنِتِّ مِّنح َبِنِّ َسعحدِّ بحنِّ َبكح َكاَنتح َحاضِّ
ي َوَمَكثحُت عِّنحَد الحبَ هح  َنا، فَانحَطَلَق َأخِّ ي اذحَهبح فَأحتَِّنا بَِّزاٍد مِّنح عِّنحدِّ ُأم ِّ َبلَ َمَعَنا زَاًدا فَ ُقلحُت: ََّي َأخِّ  مِّ فََأق ح
بِّهِّ: َأُهَو ُهَو؟ قَاَل: نَ َعمح , فََأق حَبََل  َرانِّ فَ َقاَل َأَحُدُُهَا لَِّصاحِّ َُما َنسح َانِّ أَب حَيَضانِّ َكَأَنه ، إَِِّله َطْيح َتدِّرَاّنِّ  يَ ب ح

َرَجا مِّنحهُ  َرَجا قَ لحبِّ َفَشقهاُه فََأخح َتخح َداَويحنِّ  فََأَخَذاّنِّ فَ َبَطَحاّنِّ لِّلحَقَفا، َفَشقها َبطحِنِّ , ُثُه اسح ِّ َسوح َعَلَقَتنيح



َاءِّ بَ َرٍد فَ َغَسََل 8فَ َقاَل ]ص: ِفِّ , ُثُه قَاَل: ائحتِِّنِّ ِبِّ َاءِّ ثَ لحٍج فَ َغَسََل بِّهِّ َجوح بِّهِّ: ائحتِِّنِّ ِبِّ [ َأَحُدُُهَا لَِّصاحِّ
لسهكِّيَنةِّ َفَذرهاَها ِفِّ قَ لحبِّ , ُثُه قَاَل َأحَ  ُه َفَحاَصُه َوَخَتَم بِّهِّ قَ لحبِّ , ُثُه قَاَل: ائحتِِّنِّ ِبِّ بِّهِّ: ُحصح ُدُُهَا لَِّصاحِّ

ُه يَ عحِنِّ  َوَة: ُحصح : يَ عحِنِّ ََيُصحُه: ُيِّيطُُه، َوِفِّ رَِّوايَةِّ َحي ح َاَتِّ الن ُّبُ وهةِّ "ف قَاَل أَبُو الحَفضحلِّ طحُه، َعَليحهِّ ِبِّ  خِّ
بِّهِّ  َاَتِّ الن ُّبُ وهةِّ فَ َقاَل َأَحُدُُهَا لَِّصاحِّ َعلح أَلحًفا مِّنح ُأمهتِّهِّ ِفِّ كِّفهٍة، فَإَِّذا َأًَن َوَخَتَم َعَليحهِّ ِبِّ َعلحُه ِفِّ كِّفهٍة َواجح : اجح

فُِّق َأنح ُيِّره َعَليه بَ عحُضُهمح فَ َقااَل: َلوح َأنه ُأمهَتُه ُوزَِّنتح بِّهِّ َلَمالَ  قِّي ُأشح َلحفِّ فَ وح  بِِّّمح , ُثُه أَنحُظُر إََِّل اْلح
َفَقتح َأنح انحَطَلَقا َوتَ رََكاّنِّ َوَفرِّ  لهذِّي َلقِّيُت َوَأشح َْبحَُتَا ِبِّ قحُت فَ َرقًا َشدِّيًدا , ُثُه انحَطَلقحُت إََِّل ُأم ِّي فََأخح

هللِّ فَ َرحهَلتح بَعِّْيًا َْلَا َفَجَعَلِنِّ َعَلى الرهححلِّ َورَكَِّبتح خَ  : ُأعِّيُذَك ِبِّ ، فَ َقاَلتح لحفِّي َيُكوَن َقدِّ الحُتبَِّس بِّ
: إِّّن ِّ َحَّته بَ َلغحَنا أُ  لهذِّي لَقِّيُت فَ َلمح يَ ُرعحَها َذلَِّك َوقَاَلتح َها ِبِّ ثَ ت ح ، َوَحده : َأدهيحُت َأَماَنِتِّ َوذِّمهِتِّ م ِّي فَ َقاَلتح

 رَأَيحُت َخَرَج مِِّن ِّ نُور  َأَضاَءتح لَُه ُقُصوُر الشهامِّ 
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َبارِّ َسيحفِّ بحنِّ ذِّي يَ َزَن َعبحَد الح  َا َيُكوُن مِّنح َأمحرِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َِبُب َما َجاَء ِفِّ إِّخح ٍم ِبِّ ُمطهلِّبِّ بحَن َهاشِّ
 َعَليحهِّ َوَسلهمَ 
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ثَ َنا أَبُو َعبح  َرَويحهِّ بحنِّ َأْححََد الحَمرحَوزِّيُّ بِّنَ يحَسابُوَر قَاَل: َحده ٍل ُُمَمهُد بحُن َنصح َْبًََن أَبُو َسهح دِّ هللاِّ، ُُمَمهُد بحُن َأخح
َْيِّيُّ إِّب حَراهِّيُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ الح َصالِّ  ثَ َنا أَبُو يَ َزَن اْلحِّمح َعزِّيزِّ بحنِّ ٍ  الحَمَعافِّرِّيُّ قَاَل: َحده

ُد بحُن ُحبَ يحشِّ ُعَفْيحٍ، َعنح َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ بحنِّ ُعَفْيحِّ بحنِّ ُزرحَعَة بحنِّ َسيحفِّ بحنِّ ذِّي يَ َزَن قَاَل: َحدهَثِن َعم ِّي َأْححَ 
َل: َحدهَثِنِّ بحنِّ َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ َعبحُد الحَعزِّيزِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ ُعَفْيح  قَا

لِّدِّ َأبِّ ُزرحَعُة بحُن َسيحفِّ بحنِّ ذِّي يَ َزَن قَاَل: َلمها َظَهَر َسيحُف بحُن ذِّي يَ َزَن َعَلى اْلحَ  َبَشةِّ، َوَذلَِّك بَ عحَد َموح
َرافُ َها َوُشَعَراُؤَها لِّتُ َهن َِّئهُ  ُه ُوُفوُد الحَعَربِّ وَأشح ِّ أَتَ وح ، َوَتذحُكُر َما َكاَن النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّسنَ َتنيح

ن ح  مِّهِّ َوَأََتُه َوفحُد قُ َريحٍش مِّ ٍم، َوُأَميهُة بحُن َعبحدِّ َشحٍس، مِّنح َبََلئِّهِّ َوَطَلبِّهِّ بِّثَأحرِّ قَ وح ُهمح: َعبحُد الحُمطهلِّبِّ بحُن َهاشِّ
ُب بحُن َعبحدِّ َمَناٍ ، َوُقَصيُّ بحُن َعبحدِّ الدهارِّ،  َعاَن، َوَأَسُد بحُن َعبحدِّ الحُعزهى، َوَوهح َفَدَخَل َوَعبحُد هللاِّ بحُن ُجدح

ٍر يُ َقاُل  َدانُ َعَليحهِّ آذِّنُُه َوُهَو ِفِّ رَأحسِّ َقصح  َلُه: ُغمح
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 ، َوُهَو الهذِّي يَ ُقوُل فِّيهِّ أَُميهُة بحُن َأبِّ الصهلحتِّ الث هَقفِّيُّ:
 ]البحر البسيط[

حََلاَل  َداَن َدارًا مِّنحَك ُمِّ َربح َهنِّيًئا َعَليحَك التهاُج ُمرحَتفَِّقا ففف ِفِّ رَأحسِّ ُغمح  اشح
َربح َهنِّيًئا فَ َقدح َشاَلتح نَ َعاَمتُ هُ  َبااَل َواشح َم ِفِّ بُ رحَديحَك إِّسح بِّلِّ الحيَ وح  مح ففف َوَأسح

َاٍء فَ َعاَدا بَ عحُد أَب حَوااَل  يَبا ِبِّ  تِّلحَك الحَمَكارُِّم اَل قَ عحَبانِّ مِّنح َلََبٍ ففف شِّ
هِّ، َوَعَليحهِّ بُ رح  ُف َوبِّيُص الحمِّسحكِّ ِفِّ َمفحرِّقِّ رَأحسِّ لحَعبِّْيِّ يَ لحصِّ َضَرانِّ قَاَل: َوالحَملُِّك ُمَتَضم ِّخ  ِبِّ َدانِّ َأخح
َالِّهِّ الحُمُلوُك َوالحَمَقا َ َيَديحهِّ، َوَعنح ميِّينِّهِّ َوشِّ ُفُه َبنيح َخرِّ، َسي ح ْلح َا ُمتهزِّرًا ِبِّ َحدُِّهِّ َ ِبََِّكاَنِِّّمح ُمرحَتدًَِّّي ِبَِّ ْبِّ وُِّل، فَُأخح

َتأح  ، فَاسح َذنَُه ِفِّ الحَكََلمِّ فَ َقاَل: إِّنح ُكنحَت ِمِّهنح يَ َتَكلهُم فََأذَِّن َْلُمح، َفَدَخُلوا َعَليحهِّ َوَدًَن مِّنحُه َعبحُد الحُمطهلِّبِّ
َ َيَديِّ الحُمُلوكِّ فَ َقدح َأذًِّنه َلَكف فَ َقاَل: إِّنه هللَا َعزه َوَجله، َأَحلهَك أَي َُّها الحَملُِّك َُمََلًّ رَفِّ  ًا َبنيح يًعا َشاُمِّ

ُلُه َوَبَسَق فَ رحُعُه، ِفِّ َِبذًِّخا َمنِّيًعا، َوأَن حبَ َتَك نَ َباًَت طَاَبتح َأُرو   َمُتُه، َوَعُظَمتح ُجرثُوَمُتُه، َوثَ َبَت َأصح
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َرمِّ َمعحدٍِّن، َوَأنحَت  ٍع َوَأكح َقاُد، َوَعُموُدَها الهذِّي  -أَبَ يحَت اللهعحَن  -َأطحَيبِّ َموحضِّ َملُِّك الحَعَربِّ الهذِّي لَُه تَ ن ح
ُهمح َخْيحُ َخَلٍف فَ َلنح َعَليحهِّ الحعَِّماُد، َومعحقُِّلَها الهذِّ  ن ح ي يَ لحَجأُ إِّلَيحهِّ الحعَِّباُد، َسَلُفَك َخْيحُ َسَلٍف، َوأَنحَت لََنا مِّ

ُل َحَرمِّ هللاِّ تَ َعاََل َوَسَدنَ  ُر َمنح أَنحَت َسَلُفُه ََنحُن َأهح ُر َمنح أَنحَت َخلحُفُه، َوَلنح َُيحُمَل ذِّكح لَِّك ذِّكح ُة بَ يحتِّ يَ هح
َخَصَنا  نَِّئةِّ اَل َوفحُد هللاِّ، َأشح ُن َوفحُد الت ههح فَِّك الحَكرحَب الهذِّي َفَدَحَنا، فَ َنحح إِّلَيحَك الهذِّي َأبحََجَنا مِّنح َكشح

ٍم: قَا َل: ابحُن الحَمرحزََأةِّ قَاَل َلُه الحَملُِّك: َوَمنح أَنحَت أَي َُّها الحُمَتَكل ُِّم؟ قَاَل: َأًَن َعبحُد الحُمطهلِّبِّ بحُن َهاشِّ
تِّنَ  ًَل ُأخح ، فَ َقاَل: َمرحَحًبا َوَأهح مِّ َبَل َعَليحهِّ َوَعَلى الحَقوح َوَأرحَسَلَها َمَثًَل،  -ا؟ قَاَل: نَ َعمح , قَاَل: ُأدحنُهح، ُثُه َأق ح

َا  ًَل، َوَملًِّكا رَِِّبحًَل يُ عحطِّي َعطَاًء َجزح  -وََكاَن َأوهَل َمنح َتَكلهَم بِّ تَ َناًخا َسهح ًَل، َوُمسح َع َوًَنَقًة َورَحح اًل َقدح ْسِّ
ُل اللهيحلِّ َوالن هَهارِّ، َوَلُكُم ا يَلَتُكمح فَإِّنهُكمح َأهح لحَكَراَمُة َما الحَملُِّك َمَقالََتُكمح، َوَعَرَ  قَ َرابَ َتُكمح، َوقَبَِّل َوسِّ

َياَفةِّ َوالحُوُفودِّ، ُتمحف ُثُه ُأَنحُِّضوا إََِّل َدارِّ الض ِّ ُتمح، َواْلحَِّباُء إَِّذا َظَعن ح َن حَزاُل فََأقَاُموا  َأَقمح رَِّي َعَليحهُِّم اْلح َوُأجح
َرا ِّ , ُثُه ان حتَ َبَه َْلُُم انحتَِّباَهًة فََأرح  نحصِّ َذُن َْلُمح ِفِّ االِّ ُلوَن إِّلَيحهِّ، َواَل يُ ؤح ًرا اَل َيصِّ َسَل إََِّل َعبحدِّ بَِّذلَِّك َشهح

َُك َيُكوُن َلَح الحُمطهلِّبِّ فََأدحًَنُه، ُثُه قَاَل: ََّي َعبحَد الحُمطهلِّبِّ إِّ  ر ِّ عِّلحمِّي َأمحًرا َلوح َغْيح ّن ِّ ُمفحٍض إِّلَيحَك مِّنح سِّ
 َعزه َوَجله فِّيهِّ: أَُب ح َلُه بِّهِّ، َوَلكِِّن ِّ رَأَي حُتَك َمعحدِّنَُه فََأطحَلعحُتَك َطلحَعُه، فَ لحَيُكنح عِّنحَدَك َُمحبِّيًّا َحَّته َيَحَذَن هللاُ 

ُد ِفِّ الحكَِّتابِّ الح  َناُه ُدوَن َغْيحًَِّن َخَْبًا إِّّن ِّ َأجِّ َتَجب ح َنا واحح َن حُفسِّ ُزونِّ الهذِّي ادهَخرحًَنُه ْلِّ ، َوالحعِّلحمِّ الحَمخح ُنونِّ َمكح
طَِّك َكافهًة، َوَلكَ  يَلُة الحَوفَاةِّ لِّلنهاسِّ َعامهًة، َولَِّرهح ََياةِّ، َوَفضِّ يًما فِّيهِّ َشَرُ  اْلح َخاصهًة  َعظِّيًما َوَخَطًرا َجسِّ

لُ فَ َقاَل  : َمثَ ُلَك أَي َُّها الحَملُِّك َسرٌّ َوبَ رٌّ، َفَما ُهَو فَِّداَك َأهح  َلُه َعبحُد الحُمطهلِّبِّ
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َماَمةُ  َ َكتَِّفيحهِّ َشاَمة  َكاَنتح َلُه اْلحِّ  َوَلُكمح بِّهِّ الحَوبَرِّ زَُمًرا بَ عحَد زَُمٍر؟ قَاَل: " إَِّذا ُولَِّد بِّتَِّهاَمَة ُغََلم  َبنيح
َْيحٍ َما آَب ِبِِّّثحلِّهِّ َوافُِّد قَ وح  الزهَعاَمةُ  : أَي َُّها الحَملُِّك َلَقدح أُبحُت ِبِّ مِّ الحقَِّياَمةِّ قَاَل َعبحُد الحُمطهلِّبِّ ٍم َوَلوحاَل إََِّل يَ وح

َي , َما ازحَداَد ُسُرورًا قَالَ  َرارِّهِّ إَِّّيه ََللُُه َوإِّعحظَاُمُه، َلَسأَلحُتُه مِّنح سِّ ، َوإِّجح َبُة الحَملِّكِّ َلُه الحَملُِّك: َهَذا  َهي ح
ُفُلُه َجدُُّه َوَعمُُّه،  ُُه ُُمَمهد : مَيُوُت أَبُوُه َوُأمُُّه َوَيكح يُنُه الهذِّي يُوَلُد فِّيهِّ، َأَوَقدح ُولَِّد؟ اْسح ًَنُه مَِّرارًا، حِّ َقدح َوَلدح

َهارًا، َوَجاعِّل  َلُه مِّنها أَنحَصارًا، يُعِّزُّ بِِّّمح َأوح  لَِّياَءُه َويُذِّلُّ بِِّّمح َأعحَداَءُه، َوَيضحرُِّب بُِِّّم النهاَس، َوهللُا َِبعِّثُُه جِّ
َحُض  َرحضِّ يَ عحُبُد الرهْححََن، َوَيدح لِّ اْلح تُِّ  بِِّّمح َكَرائَِّم َأهح تَ فح َحُر  -َعنح ُعُرٍض َوَيسح الشهيحطَاَن،  -َأوح َيدح

لُُه َفصح  َوحََثَن، قَ وح ُر اْلح سِّ َهى َعنِّ َوُُيحمُِّد الن ِّْيَاَن، َوَيكح َعُلُه، َويَ ن ح لحَمعحُرو ِّ َويَ فح ، َوَيَحُمُر ِبِّ ل  ُمُه َعدح ل ، َوُحكح
: َعزه َجدَُّك، َوَداَم ُملحُكَك، َوَعََل َكعحُبَك، فَ َهلِّ الحَملِّكُ  َسارهّنِّ  الحُمنحَكرِّ َويُ بحطُِّلُهف قَاَل لَُه َعبحُد الحُمطهلِّبِّ

، ِإِِّّفحَصاٍح، فَ َقدح َوضهَ  ِلِّ بَ عحَض اْلحِّ  ُُجبح ف قَاَل َلُه الحَملُِّك َسيحُف بحُن ذِّي يَ َزَن: َوالحبَ يحتِّ ذِّي اْلح يَضاحِّ
ف قَاَل: َفَخره َعبحُد الحُمطه  ، َغْيحَ ذِّي َكذِّبح ، إِّنهَك َْلَدُُّه ََّي َعبحَد الحُمطهلِّبح لِّبِّ َوالحَعََلَماتِّ َعَلى الن ُُّقبح

ًدا َلُه، فَ َقاَل: َلُه ابحُن ذِّي يَ َزنَ   : ارحَفعح َساجِّ
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ٍء ِمِّها ذََكرحُت َلَك؟ قَاَل: نَ َعمح , أَي َُّها  َت بَِّشيح َسسح ُرَك، َوَعََل َكعحُبَك، فَ َهلح َأحح رَأحَسَك ثَلَِّج َصدح
ُتُه َكرِّميًَة مِّنح   مِّي: آمَِّنَة الحَملُِّك، إِّنهُه َكاَن ِلِّ ابحن ، وَُكنحُت بِّهِّ ُمعحَجًبا، َوَعَليحهِّ رَفِّيًقا، َوإِّّن ِّ َزوهجح َكَرائِّمِّ قَ وح

ُتُه ُُمَمهًدا، َماَت أَبُوُه َوُأمُُّه، وََكفُ  َرَة، َفَجاَءتح بُِّغََلٍم َفَسمهي ح لحُتُه َأًَن بِّنحَت َوهحبِّ بحنِّ َعبحدِّ َمَنا ِّ بحنِّ زُهح
َفظحهُ  َذرح َعَليحهِّ مَِّن الحيَ ُهودِّ، َوَعمُُّهف قَاَل َلُه ابحُن ذِّي يَ َزَن: إِّنه الهذِّي قُ لحُت َلَك َكَما قُ لحُت، فَاحح ، َواحح

ُمح َلُه َأعحَداء ، َوَلنح ََيحَعَل هللُا َْلُمح َعَليحهِّ َسبِّيًَل َواطحوِّ َما ذََكرحُت َلَك ُدوَن َهُؤاَلءِّ الرههحطِّ   الهذِّيَن َمَعَك، فَإَِّنه
ُت آَمُن َأنح تَ َتَداَخُلُهُم الن هَفاَسُة مِّنح َأنح َتُكونَ  ُغوَن َلُه  فَإِّّن ِّ َلسح ََبائَِّل، َويَ ب ح ُبوَن َلُه اْلح َلُكُم الر ََِّئَسُة فَ يَ نحصِّ

َت َُمحتَ  ، َوَلوحاَل َأّن ِّ َأعحَلُم َأنه الحَموح ُمح فَاعُِّلوَن َذلَِّك، َأوح أَب حَناُؤُهمح َغْيحَ َشكٍ  َعثِّهِّ الحَغَوائَِّل، َوإَِّنه ي قَ بحَل َمب ح احِّ
لِّي َحَّته  َيحلِّي َورَجح رحُت ِبِّ :  َلسِّ ، َوالحعِّلحمِّ السهابِّقِّ ُد ِفِّ الحكَِّتابِّ النهاطِّقِّ َ يَ ثحرَِّب َداَر ُملحكِّي، فَإِّّن ِّ َأجِّ ُأَصْي ِّ

َذرُ  ، َوَأحح فَاتِّ ُع َقْبحِّهِّ، َوَلوحاَل َأّن ِّ َأقِّيهِّ اْلح َرتِّهِّ، َوَموحضِّ ُل ُنصح َكاُم َأمحرِّهِّ، َوَأهح تِّحح  َعَليحهِّ َأنه يَ ثحرَِّب اسح
، َْلَعح  َنانِّ الحَعَربِّ َكعحَبُه، َوَلكِّنح َسَأصحرُِّ  الحَعاَهاتِّ ن ِّهِّ َأمحَرُه، َوَْلَوحطَأحُت َعَلى َأسح َلنحُت َعَلى َحَداثَةِّ سِّ

ُهمح بَِّعَشَرةِّ أَ  ، فََأَمَر لُِّكل ِّ رَُجٍل مِّن ح مِّ لحَقوح َنح َمَعَك، ُثُه َدَعا ِبِّ ٍْي ِبِّ عحُبٍد ُسوٍد، َذلَِّك إِّلَيحَك، َعنح َغْيحِّ تَ قحصِّ
ِّ مِّنح ُحَللِّ الحُْبُودِّ، َوََخحَسةِّ َأرحطَاٍل َذَهٍب، َوَعَشَرةِّ َأرحطَالِّ فِّضهٍة، َومِّاَئةٍ َوعَ  رِّ إَِّماٍء ُسوٍد، َوُحلهَتنيح  مَِّن شح

، وََكرٍِّش َِمحُلوٍء َعنحَْبًا، َوَأَمَر لَِّعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ بَِّعَشَرةِّ َأضحَعا ِّ َذلَِّك َوقَاَل: إَِّذا َحاَل اْلحَ  بِّلِّ ُل فَأحتِِّنِّ اْلحِّ وح
ََْبِّهِّ، َوَما َيُكوُن مِّنح َأمحرِّهِّ   ِبِّ
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ُل قَاَل: َفَكاَن َكثِّْيًا ِمِّها يَ ُقوُل َعبحُد  َوح قَاَل: َفَماَت َسيحُف بحُن ذِّي يَ َزَن قَ بحَل َأنح ََيُوَل َعَليحهِّ اْلح
: ََّي َمعحَشَر قُ َريحٍش، اَل يَ غحبُِّطِنِّ رَُجل  مِّنحُكمح  َزِّيلِّ َعطَاءِّ الحَملِّكِّ َوإِّنح َكثُ َر، فَإِّنهُه إََِّل نَ َفاٍد،  الحُمطهلِّبِّ ْبِّ

ُرُه فَإَِّذا قِّيَل: َوَما ُهَو؟ يَ ُقوُل: َسيُ عحَلُم َما َأقُ  ُرُه َوَفخح َقى ِلِّ َولَِّعقِّبِّ ذِّكح َا يَ ب ح وُل َوَلوح َوَلكِّنح يَ غحبُِّطِنِّ ِبِّ
نٍي َوقَاَل ُأَميهُة بحُن َعبحدِّ َشحسٍ  ْيِّهِّمح إََِّل َسيحفِّ بحنِّ ذِّي يَ َزَن أَب حَياًَت ذََكَرَها، َوَقدح ُروَِّي َهَذا  بَ عحَد حِّ ِفِّ َمسِّ

، َعنح َأبِّ َصالٍِّ  َعنِّ ابحنِّ َعبهاسٍ  َدِّيُث أَيحًضا، َعنِّ الحَكلحبِّ ِّ  اْلح
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ٍم َوَما َظَهَر فِّ  َقاءِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ بحنِّ َهاشِّ تِّسح يهِّ مِّنح آََّيتِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َِبُب َما َجاَء ِفِّ اسح
 َوَسلهمَ 
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ُّ قَاَل: َحده  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ الحُمَزّنِّ َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا يُوُسُف بحُن َأخح
ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ ا لِّ قَاَل: َحدهثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ عِّيَسى بحنِّ ُموَسى قَاَل: َحده لرهْححَنِّ ُْحَيحُد بحُن الحََله

َراَن، َعنِّ ا ثَ َنا َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن عِّمح بحنِّ َعبحدِّ الحَملِّكِّ بحنِّ ُْحَيحدِّ بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َعوحٍ  قَاَل: َحده
، ُحوي َِّصَة قَاَل: َحدهَثِنِّ  ، وََكاَنتح لَِّدَة َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َقَة بِّنحتِّ َصيحفِّيٍ  َفٍل، َعنح ُأم ِّهِّ رُقَ ي ح َُمحَرَمُة بحُن نَ وح

َنا َأًَن وَ  : فَ بَ ي ح بَة  َأقحَحَلتِّ اْلحِّلحَد، َوَأرَقهتِّ الحَعظحَم، قَاَلتح ُنوَن َجدح : تَ َتابَ َعتح َعَلى قُ َريحٍش سِّ َمعِّي قَاَلتح
َغُر مِّ  نحوِّي َأصح َنا َأًَن رَاقِّدة  اللُهمه َأوح صِّ َف، فَ بَ ي ح جح ِن ِّ َمَعَنا َبحَمات  لََنا َوُرًَب َوَأعحُبد  يَ ُردُّوَن َعَليه الس ِّ

ه َمب ح  ٍل يَ ُقوُل: ََّي َمعحَشَر قُ َريحٍش، إِّنه َهَذا النهبِّ ٍت َصحِّ َاتٍِّف َصي ٍِّت َيصحُرُخ بَِّصوح ُعوث  ُمَهو َِّمة  إَِّذا َأًَن بِّ
، َأاَل فَانحُظُروا مِّنحُكمح رَُجًَل ُطَوااًل [ 16]ص: ْيحِّ َوالحِّصحبِّ لح َهََل ِبِّ هِّ، َفَحي ح َن َُمحَرجِّ مِّنحُكمح، َوَهَذا إِِّبه

ُلصح  ظُِّم َعَليحهِّ، َوُسنهة  ََتحدِّي إِّلَيحهِّ، َأاَل فَ لحَيخح ر  َيكح ، َلُه َفخح ُدُه، ُهَو َوَولَ  ُعظَاًما، أَب حَيَض َبضًّا َأَشمه الحعِّرحنِّنيِّ
َتلِّمُ  ، َولحَيسح ُقوا مَِّن الحَماءِّ، َولحَيَمسُّوا مَِّن الط ِّيبِّ لِّفح إِّلَيحهِّ مِّنح ُكل ِّ َبطحٍن رَُجل ، َأاَل فَ لحُيسح َن، َولحَيدح وا الرُّكح

َتسحقِّ الرهُجُل َولحيُ َؤم ِّنِّ  ًعا، ُثُه لَِّْيحتَ ُقوا َأَِب قُ بَ يحٍس فَ لحَيسح لحبَ يحتِّ َسب ح ُم، َأاَل َوفِّيهُِّم الطهاهُِّر  َولحَيطهوهُفوا ِبِّ الحَقوح
ُت  : فََأصحَبحح ُتمحف قَاَلتح ُتمح َوعِّشح ئ ح ُتمح إًِّذا َما شِّ ُعورًَة،  -َعلَِّم هللاُ  -َوالطهي ُِّب لَِّذاتِّهِّ، َوإِّاله َفغِّث ح ُئوَدًة َمذح َمفح

عَ  ُت ِفِّ شِّ لحدِّي َوَولَِّه َعقحلِّي، فَاق حَتَصصحُت ُرؤحََّيَي، فَنِّمح ََرمِّ إِّنح بَقَِّي َقدح َقفه جِّ ُرحَمةِّ َواْلح ابِّ َمكهَة، فَ َواْلح



، َوان حَقضه إِّلَيحهِّ  َبُة، َوتَ َتمهتح عِّنحَدُه قُ َريحش  دِّ، َهَذا َشي ح َمح َبُة اْلح يٌّ إِّاله قَاَل: َهَذا َشي ح َا أَبحَطحِّ مِّنح ُكل ِّ بَطحٍن بِّ
تَ َلُموا َوطَاُفوا، ُثُه  رَِّك رَُجل  َفَشنُّوا َوطَي هُبوا واسح لَُه َما إِّنح يُدح ُم َيدِّفُّوَن َحوح ا َأَِب قُ بَ يحٍس َوَطفَِّق الحَقوح ارحتَ َقوح

َتَكنُّوا َجَنابَ يحهِّ، َوَمَعُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  لهَم َوُهَو َسعحيُ ُهمح َمَهَلُه َحَّته قَ ره لِّذِّرحَوتِّهِّ، فَاسح
َمئٍِّذ ُغََلم  َقدح أَي حَفَع أَ  َف الحُكرحبَةِّ، يَ وح َلهةِّ، وََكاشِّ ، فَ َقاَل: اللُهمه َساده الح وح َكَرَب، فَ َقاَم َعبحُد الحُمطهلِّبِّ

ُكونَ  ُئول  َغْيحُ ُمَنجهٍل، َوَهذِّهِّ ُعَبَداُؤَك َوإَِّماُؤَك َعذِّرَاُت َحَرمَِّك، َيشح  أَنحَت َعاَلِّ  َغْيحُ ُمَعلهٍم، َوَمسح
ثًا َمرِّيًعا ُمغحدِّقًاف [ إِّلَيحَك َسنَ تَ ُهُم اله 17]ص: ََعنه اللُهمه َوَأمحطَِّرنه َغي ح ِتِّ َقدح َأقحَحَلتِّ الظ ِّلحَف َوالحُفه فَاْسح

يَخاَن قُ َريحشٍ  هِّ، فَ َلَسمِّعحُت شِّ يجِّ َه الحَوادِّي بَِّثجِّ َائَِّها وََك  َفَما رَاُموا الحبَ يحَت َحَّته ان حَفَجَرتِّ السهَماُء ِبِّ
ُل الحَبطحَحاءِّ  َوهَِّي تَ ُقوُل لَِّعبحدِّ  : َهنِّيًئا َلَك َأَِب الحَبطحَحاءِّ َهنِّيًئا َأيح بَِّك َعاَش َأهح َوِفِّ َذلَِّك  -الحُمطهلِّبِّ
َقُة:  تَ ُقوُل رُقَ ي ح

 ]البحر البسيط[
َلوهَذ الحَمَطرُ  ََيا َواجح ًَن اْلح َقى هللُا بَ لحَدتَ َنا ففف َوَقدح فَ َقدح دِّ َأسح َمح َبةِّ اْلح  بَِّشي ح

لح  َمحَصاُر َوالشهَجرُ َفَجاَد ِبِّ ٌّ لَُه ُسُبل  ففف َداٍن فَ َعاَشتح بِّهِّ اْلح ّنِّ  َماءِّ َجوح
ًما بِّهِّ ُمَضرُ  َرتح يَ وح لحَميحُمونِّ طَائُِّرُه ففف َوَخْيحُ َمنح ُبش ِّ  َسيحل  مَِّن هللاِّ ِبِّ
ل  َواَل  ًََنمِّ لَُه َعدح َقى الحَغَماُم بِّهِّ ففف َما ِفِّ اْلح َتسح َمحرِّ ُيسح   َخَطرُ ُمَباَرُك اْلح
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ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بح  َواَن قَاَل: َحده ُ بحُن َصفح َُسنيح ثَ َنا اْلح َراَن قَاَل: َحده ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َوَأخح
ن حَيا قَاَل: َحدهَثِنِّ زََكرَِّّيه بحُن ََيحََي بحنِّ ُعَمَر الحَبكهائِّيُّ قَاَل: حَ  صحٍن، َعنح َجد ِّهِّ َأبِّ الدُّ ُر بحُن حِّ دهَثِنِّ زَحح

َرَمَة بحنِّ ُْحَيحدِّ بحنِّ ُمنحهٍِّب قَاَل: قَاَل َعم ِّي ُعرحَوُة بحُن ُمَضر ِّسِّ بحنِّ َأوحسِّ بحنِّ َحارِّثََة بحنِّ َْلحٍم، َُيَد ُِّث َعنح َُمح 
ٍم، وَكَ  َقَة بِّنحتِّ َأبِّ َصيحفِّي ِّ بحنِّ َهاشِّ َفٍل، َعنح ُأم ِّهِّ رُقَ ي ح : تَ َتابَ َعتح َعَلى نَ وح ، قَاَلتح اَنتح لَِّدَة َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ

َنَما َأًَن قَائَِّمة   ُنوَن َأقحَحَلتِّ الضهرحَع، َوَأرَقهتِّ الحَعظحَم، فَ بَ ي ح إَِّذا َهاتِّف   -اللُهمه َأوح ُمَهو َِّمة   -قُ َريحٍش سِّ
ٍل، يَ ُقوُل: َمعحَشَر قُ َريحٍش، إِّنه هَ  ٍت َصحِّ  َذاَيصحُرُخ بَِّصوح
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ََيا َوالحِّصح  ْلح ُن ُْنُومِّهِّ َفَحيه َهََل ِبِّ ُمُه، َوَهَذا إِِّبه ُعوَث مِّنحُكمح َقدح َأظَلهتحُكمح َأَّيه ه الحَمب ح بِّ َأاَل فَانحُظُروا النهبِّ
َل الحَ  ، َسهح َدابِّ َهح يطًا ُعظَاًما ُجَساًما، أَب حَيَض َبضًّا، َأوحَطَف اْلح دهيحنِّ، َأَشمه الحعِّرحنِّنيِّ، َلُه رَُجًَل مِّنحُكمح َوسِّ

بِّطح إِّلَيحهِّ مِّنح ُكل ِّ َبطحٍن رَجُ  ُلصح ُهَو َوَوَلُدُه َولحيَ هح ظُِّم َعَليحهِّ َوُسنهة  ََتحدِّي إِّلَيحهِّ، فَ لحَيخح ر  َيكح ل ، فَ لحَيُشنُّوا َفخح



َن، ، ُثُه لِّيَ َتَسلهُموا الرُّكح قِّ الرهُجُل  مَِّن الحَماءِّ َولحَيَمسُّوا مَِّن الط ِّيبِّ َتسح ُثُه لَِّْيحتَ ُقوا َأَِب قُ بَ يحٍس، فَ لحَيسح
ُت  ُتمح فََأصحَبحح ئ ح ُتمح َما شِّ ُم، َفغِّث ح لحدِّي، َوَولَِّه َعقحلِّي،  -َعلَِّم هللاُ  -َولحيُ َؤم ِّنِّ الحَقوح ُعورًَة، َقدِّ اقحَشَعره جِّ َمذح
ََرمِّ َما بَقِّ  ُرحَمةِّ َواْلح دِّ َوتَ َتامهتح إِّلَيحهِّ َواق حَتَصصحُت ُرؤحََّيَي، فَ َواْلح َمح َبُة اْلح يٌّ إِّاله قَاُلوا: َهَذا َشي ح َا أَبحَطحِّ َي بِّ

ا َأَِب قُ ب َ  تَ َلُموا، ُثُه ارحتَ َقوح يحٍس، رَِّجااَلُت قُ َريحٍش، َوَهَبَط إِّلَيحهِّ مِّنح ُكل ِّ َبطحٍن رَُجل ، َفَشنُّوا َوَمسُّوا واسح
ُلُغ َسعح  ََبلِّ قَاَم َعبحُد الحُمطهلِّبِّ َوَمَعُه َرُسوُل َوَطفُِّقوا َجَنابَ يحهِّ َما يَ ب ح تَ َوى بِّذِّرحَوةِّ اْلح يُ ُهمح َمَهَلُه َحَّته إَِّذا اسح

َف الحُكرح  َلهةِّ وََكاشِّ بَةِّ، أَنحَت هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ُغََلم  َقدح أَي حَفَع َأوح َكَرَب فَ َقاَل: اللُهمه َساده الح
ُكوَن إِّلَيحَك ُمَعل ِّم  َغْيحُ  ُئول  َغْيحُ ُمَنجهٍل، َوَهذِّهِّ ُعَبَداُؤَك َوإَِّماُؤَك بَِّعذِّرَاتِّ َحَرمَِّك، َيشح  ُمَعلهٍم، َوَمسح

ثًا ُمغحدِّقًا َمرِّيًعا فَ َوالحَكعحَبةِّ َما رَاُموا َحَّته  تِّ  تَ َفجهرَ َسنَ تَ ُهمح، َأذحَهَبتِّ الحُفه َوالظ ِّلحَف اللُهمه فََأمحطِّرحًَن َغي ح
عَ  لهتُ َها: َعبحُد هللاِّ بحُن ُجدح يَخاُن قُ َريحٍش َوجِّ هِّ فَ َتَسمهَعتح شِّ يجِّ َه الحَوادِّي بَِّثجِّ َت َائَِّها َواكح اَن، السهَماُء ِبِّ

: َهنِّيًئا َلَك َأَِب الحَبطحَحاءِّ، أَ  يح َعاَش بَِّك َوَحرحُب بحُن ُأَميهَة، َوهَِّشاُم بحُن الحُمغِّْيَةِّ، يَ ُقوُلوَن لَِّعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ
َقُة: ُل الحَبطحَحاءِّ، َوِفِّ َذلَِّك َما تَ ُقوُل رُقَ ي ح  َأهح

 ]البحر البسيط[
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َلوهَذ الحَمَطرُ  ََيا َواجح ًَن اْلح َقى هللُا بَ لحَدتَ َنا ففف َلمها فَ َقدح دِّ َأسح َمح َبةِّ اْلح  بَِّشي ح
ٌّ لَُه َسَبل  ففف َسحًّا فَ َعاشَ  ّنِّ لحَماءِّ َجوح َن حَعاُم َوالشهَجرُ َفَجاَد ِبِّ  تح بِّهِّ اْلح

ًما بِّهِّ ُمَضرُ  َرتح يَ وح لحَميحُمونِّ طَائُِّرُه ففف َوَخْيحُ َمنح ُبش ِّ  َمنًّا مَِّن هللاِّ ِبِّ
ل  َواَل َخَطرُ  ًََنمِّ لَُه َعدح َقى الحَغَماُم بِّهِّ ففف َما ِفِّ اْلح َتسح َمحرِّ ُيسح  ُمَباَرُك اْلح
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َيتِّهِّ َأَِب  َِبُب َما َجاَء ِفِّ َشَفَقةِّ  ٍم َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوتَ وحصِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ بحنِّ َهاشِّ
َبارِّ َوَغْيحِّهِّمح فِّيَما َيُكوُن مِّنح  َحح َمُع مَِّن اْلح  َأمحرِّهِّ طَالٍِّب بِّهِّ عِّنحَد َوفَاتِّهِّ لَِّما َكاَن يَ َرى مِّنح آََّيتِّهِّ، َوَيسح
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ْبََ  َكهَة َأخح ثَ َنا  -َحَرَسَها هللاُ  -ًَن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن الحَفضحلِّ بحنِّ َنظِّيٍف الحَفرهاُء الحمِّصحرِّيُّ ِبِّ قَاَل: َحده
َر قَاَل:  ُّ إِّمحََلًء، ِبِِّّصح ٍر ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َخُرو ِّ بحنِّ َكامٍِّل الحَمدِّيِنِّ ََسُن أَبُو َبكح ثَ َنا اْلح َحده



َْبًََن أَبُو َعبح  طِّيُّ، ح َوَأخح َباُن بحُن بَقِّيهَة الحَواسِّ ثَ َنا َوهح دِّ هللاِّ بحُن بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ ُموَسى الحبَ غحَدادِّيُّ قَاَل: َحده
عِّيُّ ا ِّ َأْححَُد بحُن َُمحُمودِّ بحنِّ َأْححََد الشهمح َُسنيح ثَ َنا أَبُو اْلح َر قَاَل: َنظِّيٍف قَاَل: َحده لحبَ غحَدادِّيُّ، إِّمحََلًء ِبِِّّصح

ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ َأْححَُد بحُن يُوُنَس بحنِّ ُموَسى السهامِّيُّ الحَبصحرِّيُّ، إِّمحََلًء مِّنح كَِّتابِّهِّ قَاَل: َحده  ُرو َحده ثَ َنا َعمح
ٍن  َُ َلُه  -بحُن َعوح َنا َخالُِّد بحُن َعبحدِّ هللاِّ، َعنح َداُوَد بحنِّ َأبِّ هِّنحٍد، َوَمعحَناُُهَا ُمتَ َقارِّب  قَاَل: َحدهث َ  -َواللهفح

ُت ِفِّ اْلحَ  ، َعنح كِّنحدِّيرِّ بحنِّ َسعِّيٍد، َعنح أَبِّيهِّ قَاَل: َحَججح َاشِِّّيُّ اهِّلِّيهةِّ َعنِّ الحَعبهاسِّ بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ ُهَو اْلح
لحبَ يحتِّ َوُهَو يَ رحَتِّ   ُز َويَ ُقوُل:فَ َرأَيحُت رَُجًَل َيُطوُ  ِبِّ

 ]البحر الرجز[
 َرب ِّ رُده إَِِّله رَاكِّبِّ ُُمَمهَدا ففف ََّي َرب ِّ رُدههح َواصحطَنِّعح عِّنحدِّي َيَدا

بحٍن َلُه ِفِّ طََلبِّ إِّبٍِّل َلُه َوَلَح  ٍم، بَ َعَث ِبِّ  ف قَاَل: قُ لحُت: َمنح َهَذا؟ قَاُلوا: َهَذا َعبحُد الحُمطهلِّبِّ بحُن َهاشِّ
َعثحُه ِفِّ  ُّ 21 َحاَجٍة َقطُّ إِّاله َْنََ  فِّيَها، َوَقدح أَبحطََأ َعَليحهِّ قَاَل: فَ َلمح ]ص:يَ ب ح [ يَ لحَبثح َحَّته َجاَء النهبِّ

، َوقَاَل: ََّي ُبَِنه، َلَقدح َجزِّعحُت َعَليحكَ  بُِّل فَاعحتَ نَ َقُه َعبحُد الحُمطهلِّبِّ  َجَزًعا َلَح  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َواْلحِّ
ُتَك ِفِّ َحاَجٍة أََبًدا، َواَل تُ َفارِّقحِنِّ بَ عحَد َهَذا أََبًدا ٍء َقطُّ , َوهللاِّ اَل بَ َعث ح َزعحُه َعَلى َشيح  َأجح
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، بُِّبَخاَرى  يُّ ثَ َنا أَبُو َصالٍِّ  َخَلُف بحُن ُُمَمهٍد الحَكَرابِّيسِّ َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ًء إِّمحََل َأخح
ثَ َنا َأْححَُد بحُن الحَفضحلِّ قَاَل: حَ  ُر قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن الحَفضحلِّ الحُمَفس ِّ ثَ َنا قَاَل: َحده ده
ثَ َنا َخارَِّجُة، َعنح َبحزِّ بحنِّ َحكِّيٍم، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح ُمَعاوِّيََة بحنِّ َحيحدَ  َة قَاَل: َخَرَج عِّيَسى الحُغنحَجاُر قَاَل: َحده
لح  ، َوُهَو َيُطوُ  ِبِّ َاهِّلِّيهةِّ ُمعحَتمًِّرا، فَإَِّذا ُهَو بَِّشيحٍخ َعَليحهِّ ُِمَصهَرََتنِّ بَ يحتِّ َوُهَو َحيحَدُة بحُن ُمَعاوِّيََة ِفِّ اْلح

 يَ ُقوُل:
 ]البحر الرجز[

 دِّي َيَداَرب ِّ رُده إَِِّله رَاكِّبِّ ُُمَمهَدا ففف رُدههح َعَليه واصحطَنِّعح عِّنح 
مِّ بحنِّ َعبحدِّ َمَنا ٍ   ف قُ لحُت: َمنح َهَذا؟ قَاُلوا: َسي ُِّد قُ َريحٍش َوابحُن َسي ِّدَِّها، َهَذا َعبحُد الحُمطهلِّبِّ بحُن َهاشِّ

َكثِّْيَة ، فَإَِّذا َضله قُ لحُت: َفَما ُُمَمهد  َهَذا مِّنحُه؟ قَاُلوا: َهَذا ابحُن ابحٍن َلُه، َوُهَو َأَحبُّ النهاسِّ إِّلَيحهِّ، َوَلُه إِّبِّل   
َها بَ َعَث فِّيَها بَنِّيهِّ َيطحُلُبوََنَا، َوإَِّذا َأعحَيا بَ ُنوُه بَ َعَث ابحَن ابحنِّهِّ، َوَقدح بَ َعَثُه ِفِّ َضالهٍة َأعح  ن ح َها بَ ُنوُه، مِّ َيا َعن ح

ُت الحبَ َلَد َحَّته َجاَء ُُمَمهد  َوَجا تَ َبَس َعنحُه فَ َوهللاِّ َما بَرِّحح بِّلِّ َوَقدِّ احح ْلحِّ  َء ِبِّ
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َوَأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح  َبهارِّ قَاَل: َحده  َعبحدِّ اْلح
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، ُُمَمهدِّ بح  َحاَق بحنِّ َيَساٍر قَاَل: وََكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َمَع َجد ِّهِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ نِّ إِّسح
لِّهِّ قَاَل: َكاَن يُوَضُع لَِّعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َجد ِّ    َرُسولِّ َفَحدهَثِنِّ الحَعبهاُس بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َمعحَبٍد، َعنح بَ عحضِّ َأهح
ََل  اًل َلُه، وََكاَن هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَِّراش  ِفِّ ظِّل ِّ الحَكعحَبةِّ، َفَكاَن اَل ََيحلُِّس َعَليحهِّ َأَحد  مِّنح بَنِّيهِّ إِّجح

رُ  َهَب َأعحَماُمُه يُ َؤخ ِّ ونَُه، فَ يَ ُقوُل َجدُُّه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َيَحِتِّ َحَّته ََيحلَِّس َعَليحهِّ، فَ َيذح
َ َعبحُد  رِّهِّ َويَ ُقوُل: إِّنه لُِّبَِنه َهَذا َلَشأحًًن، فَ تُ ُوِف ِّ َسُ  َعَلى َظهح ، فَ َيمح : َدُعوا ابحِنِّ الحُمطهلِّبِّ َعبحُد الحُمطهلِّبِّ

نِّنَي، بَ عحَد الحفِّيلِّ بَِّثمَ  َحاَق: وََكاَن َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ابحُن ََثَانِّ سِّ نِّنَي قَاَل ابحُن إِّسح انِّ سِّ
ي َأَِب طَالٍِّب بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَذلَِّك َأنه عَ  بحَد هللاِّ َعبحُد الحُمطهلِّبِّ فِّيَما يَ زحُعُموَن يُوصِّ

ُمٍ ، فَ َقاَل َعبحُد الحُمطهلِّبِّ فِّيَما يَ زحُعُموَن، فِّ  ُم َأبِّ طَالٍِّب َعبحُد َمَناٍ :َوَأَِب طَالٍِّب ْلِّ يهِّ بِّهِّ، َواسح  يَما يُوصِّ
 ]البحر الرجز[

ُوَحٍد بَ عحَد أَبِّيهِّ فَ رحدِّ  يَك ََّي َعبحَد َمَناٍ  بَ عحدِّي ففف ِبِّ  ُأوصِّ
دِّ  ُم ِّ َلُه ِفِّ الحَوجح دِّ ففف َفُكنحُت َكاْلح يُع الحَمهح  فَارََقُه َوُهَو َضجِّ

 فِّيهِّنه: َوذََكَر أَب حَياًَت ُأَخَر، َوقَالَ 
دِّ  ُل الحَعهح ُم َأهح دِّ ففف َقدح َعلَِّمتح َعَله تُُه لِّلرُّشح  َبلح َأْححَُد رََجوح
ََشد ِّ  لِّ َْنحدِّ ففف يَ عحُلو َعَلى ذِّي الحَبَدنِّ اْلح  َأنه الحَفََّت َسي ُِّد َأهح

 َوقَاَل أَيحًضا:
ُتُه بِّطَالِّبِّ   َأوحَصيحُت َمنح َكن هي ح
َو ُذو َتََ   ارِّبِّ َعبحَد َمَناٍ  َوهح

بحنِّ الهذِّي َقدح َغاَب َغْيحَ آيِّبِّ   ِبِّ
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 َوذََكَر أَب حَياًَت ُأَخَر، َوقَاَل فِّيهِّنه:
يِّسِّ َغْيحِّ الرهاغِّبِّ  ْلح ُت ِبِّ  فَ َلسح
َل الرهاهِّبِّ  نح َيِّقه هللُا قَ وح  ِبَِّ



 فِّيهِّ َوَأنح يَ فحُضُل آَل َغالِّبِّ 
عحُت َأعحَجَب الحَعَجائِّبِّ   إِّّن ِّ ْسِّ

 ُكل ِّ َحْبحٍ َعاَلٍِّ وََكاتِّبِّ مِّنح  
ََنائِّبِّ  َتاُد َكاْلح  َهَذا الهذِّي يُ قح

بِّ  ََخاشِّ َبحَط ِّ َواْلح ْلح  َمنح َحله ِبِّ
 أَيحًضا َوَمنح ََثَب إََِّل الحَمثَاوِّبِّ 
 مِّنح َساكٍِّن لِّلحَحرحمِّ َأوح َُمَانِّبِّ 

(2/23) 

 

ًرا َِبُب َما َجاَء ِفِّ ُخُروجِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليح  ُُروَج إََِّل الشهامِّ ََتجِّ نَي َأرَاَد الح هِّ َوَسلهَم، َمَع َأبِّ طَالٍِّب حِّ
ُعوُد ِفِّ كُ  ُّ الحَموح َتَدله بِّهِّ َعَلى أَنهُه ُهَو النهبِّ َفتِّهِّ َوآََّيتِّهِّ َما اسح يَةِّ ِبِّْيَى الرهاهِّبِّ مِّنح صِّ ُتبِّهِّمح َصلهى هللُا َوُرؤح

 َعَليحهِّ َوَسلهمَ 

(2/24) 

 

 ِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َا قَاَل: َأخح مِّ َطلحَحُة بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ الصهقحرِّ الحبَ غحَدادِّيُّ، بِّ َْبًََن أَبُو الحَقاسِّ َأْححَُد بحُن  َأخح
َْبًََن أَبُو عَ  ثَ َنا َعبهاُس بحُن ُُمَمهٍد الدُّورِّيُّ، )ح( َوَأخح َدمِّيُّ قَاَل: َحده ، ُعثحَماَن بحنِّ ََيحََي اْلح َُ َافِّ بحدِّ هللاِّ اْلح

ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُمَُ  ٍرو، قَاُلوا: َحده ي، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح ََسنِّ الحَقاضِّ ٍر َأْححَُد بحُن اْلح مهُد بحُن َوأَبُو َبكح
ثَ َنا قُ َراد  أَبُو نُوٍح  ثَ َنا الحَعبهاُس بحُن ُُمَمهٍد قَاَل: َحده َْبًََن يُوُنُس بحُن َأبِّ يَ عحُقوَب قَاَل: َحده قَاَل: َأخح

، َفَخَرَج َمَعهُ  رِّ بحنِّ َأبِّ ُموَسى، َعنح َأبِّ ُموَسى قَاَل: َخَرَج أَبُو طَالٍِّب إََِّل الشهامِّ َحاَق، َعنح َأبِّ َبكح  إِّسح
َرفُ  َياٍخ، مِّنح قُ َريحٍش فَ َلمها َأشح وا َعَلى الرهاهِّبِّ َهَبُطوا َفَحلُّوا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َأشح

 قَاَل: فَ ُهمح رَِّحاَْلُمح، َفَخَرَج إِّلَيحهُِّم الرهاهُِّب وََكانُوا قَ بحَل َذلَِّك مَيُرُّوَن بِّهِّ َفََل َُيحُرُج إِّلَيحهِّمح َواَل يَ لحَتفِّتُ 
َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوقَاَل: َهَذا  ََيُلُّوَن رَِّحاَْلُمح، َفَجَعَل يَ َتَخلهُلُهمح َحَّته َجاَء فََأَخَذ بَِّيدِّ 

َعثُُه هللاُ َرْححًَة لِّلحَعاَلمِّنَي فَ َقاَل َلُه ]ص: َياخ  25َسي ُِّد الحَعاَلمِّنَي، َهَذا َرُسوُل َرب ِّ الحَعاَلمِّنَي، َهَذا يَ ب ح [ َأشح
رَ  نَي َأشح ُتمح مَِّن الحَعَقَبةِّ َلَح مَيُره بَِّشَجَرٍة َواَل َحَجٍر إِّاله َخره مِّنح قُ َريحٍش: َما عِّلحُمَك؟ قَاَل: إِّنهُكمح حِّ ف ح

َفَل مِّنح ُغضحُرو ِّ َكتِّفِّهِّ  ٍ ، َوإِّّن ِّ َأعحرِّفُُه، َخاََتُ الن ُّبُ وهةِّ ِفِّ َأسح ُجَدانِّ إِّاله لَِّنبِّ ًدا، َواَل َيسح مِّثحُل الت ُّفهاَحةِّ َساجِّ
َبَل َوَعَليحهِّ , ُثُه رََجَع َفَصَنَع َْلُمح َطَعا ُلوا إِّلَيحهِّ فََأق ح بِّلِّ قَاَل: َأرحسِّ ًما، فَ َلمها َأََتُهمح بِّهِّ، وََكاَن ُهَو ِفِّ رِّعحَيةِّ اْلحِّ

مِّ َوَجَدُهمح َقدح  َِفحءِّ  َسبَ ُقوُه إََِّل  َغَماَمة  ُتظِّلُُّه، فَ َقاَل: انحُظُروا إِّلَيحهِّ، َعَليحهِّ َغَماَمة  ُتظِّلُُّه، فَ َلمها َدًَن مَِّن الحَقوح



َل: الشهَجَرةِّ فَ َلمها َجَلَس َماَل َِفحُء الشهَجَرةِّ َعَليحهِّ، فَ َقاَل: انحُظُروا إََِّل َِفحءِّ الشهَجَرةِّ َماَل َعَليحهِّ قَا
، فَإِّنه الرُّوَم إِّنح  َهُبوا بِّهِّ إََِّل الرُّومِّ ُدُهمح َأنح اَل َيذح َنَما ُهَو قَائِّم  َعَليحهِّمح َوُهَو يُ َناشِّ َفةِّ  فَ بَ ي ح لص ِّ ُه َعَرُفوُه ِبِّ رََأوح

َعٍة  َعةِّ نَ َفٍر  -فَ َقتَ ُلوُه، فَالحتَ َفَت فَإَِّذا ُهَو بِّتِّسح ََصم ِّ بَِّسب ح ،  -َوِفِّ رَِّوايَةِّ اْلح بَ ُلوا مَِّن الرُّومِّ َقدح َأق ح
َنا إََِّل َهَذا النهبِّ ِّ َخارِّج  ِفِّ  ئ ح بَ َلُهمح فَ َقاَل: َما َجاَء بُِّكمح؟ قَاُلوا: جِّ تَ قح رِّ، فَ َلمح يَ بحَق َطرِّيق  فَاسح  َهَذا الشههح

تُ  َنا إََِّل َطرِّيقَِّك َهَذاف فَ َقاَل َْلُمح: َهلح َخلهفح حًَن َخَْبَُه فَ ُبعِّث ح ْبِّ ، َوإًِّنه ُأخح مح َخلحَفُكمح َأَحًدا إِّاله بُعَِّث إِّلَيحهِّ ًَنس 
حًَن َخَْبَ َطرِّيقِّ  َك َهَذا قَاَل: َأفَ َرأَي حُتمح َأمحًرا َأرَاَد هللُا َعزه َوَجله َأنح ُهَو َخْيح  مِّنحُكمح؟ قَاُلوا: اَل إًِّنه ُأخحْبِّ

َتطِّيُع َأَحد  مَِّن النهاسِّ َردهُه؟ قَاُلوا: اَلف قَاَل: فَ َتابَ ُعوُه َوَأقَاُموا َمَعُه، قَاَل: فََأَتَ  َيُه َهلح َيسح ُهمح، يَ قحضِّ
ٍر فَ َقاَل: أَنحُشدُُكُم هللَا أَيُُّكمح َولِّيُُّه؟ فَ قَ  ُدُه َحَّته َردهُه، َوبَ َعَث َمَعُه أَبُو َبكح اُلوا: أَبُو طَالٍِّب فَ َلمح يَ َزلح يُ َناشِّ

َي هللُا َعنحُه بََِّلاًل، َوَزوهَدُه الرهاهُِّب مَِّن الحَكعحكِّ َوالزهيحتِّ ]ص: عحُت 26َرضِّ : ْسِّ [ف قَاَل أَبُو الحَعبهاسِّ
ن حيَ  َع َهَذا َأْححَُد َوََيحََي بحُن َمعِّنٍي مِّنح قُ َراٍد الحَعبهاَس يَ ُقوُل: لَيحَس ِفِّ الدُّ ا َُمحُلوق  َُيَد ُِّث بِّهِّ َغْيحَ قُ َراٍد َوْسِّ

ُهورَ  لِّ الحَمَغازِّي َمشح ُصواًل فََأمها الحقِّصهُة َفهَِّي عِّنحَد َأهح َنادِّهِّ َهَذا َموح َا َأرَاَد بِّهِّ ِإِِّّسح  ة  قُ لحُت: َوإِّْنه

(2/24) 

 

َْبًََن أَبُو ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ  َأخح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َعبحدِّ هللاِّ اْلح
َحاقَ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ قَاَل: قَاَل ُُمَمهُد بحُن إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده  اْلح

(2/26) 

 

ذِّي يَلِّي َأمحَر َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ عحَد َجد ِّهِّ، َكاَن إِّلَيحهِّ َوَمَعُه , : وََكاَن أَبُو طَالٍِّب ُهَو اله 
يلِّ َوَأْجحََع السهْيحَ َضبه  ًرا، فَ َلمها ََتَيهَأ لِّلرهحِّ ٍب إََِّل الشهامِّ ََتجِّ  بِّهِّ َرُسوُل هللاِّ ُثُه إِّنه َأَِب طَالٍِّب َخَرَج ِفِّ رَكح

؟ اَل َأَب ِلِّ َواَل ُأمه َصله  ، إََِّل َمنح َتكُِّلِنِّ ، فَ َرقه ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فََأَخَذ بِّزَِّمامِّ ًَنقَتِّهِّ، َوقَاَل: ََّي َعم ِّ ِلِّ
ُرَجنه بِّهِّ َمعِّي، َواَل يُ َفارُِّقِنِّ َواَل أُفَارِّقُُه أََبًدا، َأوح َكمَ  ا قَاَل، قَاَل: َلُه أَبُو طَالٍِّب، َوقَاَل: َوهللاِّ َْلَخح

َا رَاهِّب  يُ َقاُل َلُه: ِبِّْيَاُء ِفِّ صَ  ، َوبِّ ُب ُبصحَرى مِّنح َأرحضِّ الشهامِّ َمَعٍة َفَخَرَج بِّهِّ َمَعُه، فَ َلمها نَ َزَل الرهكح وح
َمَعةِّ َقطُّ رَاهِّب  َيصِّ  َرانِّيهةِّ، َوَلَح يَ َزلح ِفِّ تِّلحَك الصهوح لِّ النهصح ُْي عِّلحُمُهمح َعنح كَِّتاٍب فِّيهِّ، َلُه، وََكاَن َأعحَلَم َأهح

ْيَاَء، وََكانُوا َكثِّْيًا ِمِّها مَيُرُّوَن بِّهِّ  فِّيَما يَ زحُعُموَن، يَ تَ َوارَثُونَُه َكابًِّرا َعنح َكابٍِّر فَ َلمها نَ َزُلوا َذلَِّك الحَعاَم بَِّبحِّ
َمَعتِّهِّ، َفَصَنَع  قَ بحَل َذلَِّك اَل ُيَكل ُِّمُهمح َواَل يَ عحرُِّض َْلُمح َحَّته إَِّذا َكانَ  َذلَِّك الحَعاُم، نَ َزُلوا بِّهِّ َقرِّيًبا مِّنح َصوح

بَ لُ  نَي َأق ح َمَعتِّهِّ ِفِّ الرهكحبِّ حِّ ٍء رَآُه َوُهَو ِفِّ َصوح وا َْلُمح َطَعاًما َكثِّْيًا، َوَذلَِّك فِّيَما يَ زحُعُموَن، َعنح َشيح
مِّ , ُثُه  ِّ الحَقوح نحُه، فَ َنَظَر إََِّل الحَغَماَمةِّ َوَغَماَمة  بَ يحَضاُء ُتظِّلُُّه مِّنح َبنيح بَ ُلوا َحَّته نَ َزُلوا بِّظِّل ِّ َشَجَرٍة َقرِّيًبا مِّ  َأق ح



تَ  َظله َحَّته َأَظلهتِّ الشهَجَرَة وشَهَرتح َأغحَصاُن الشهَجَرةِّ َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته اسح
َمَعتِّهِّ، َوَقدح َأَمَر بَِّذلَِّك الطهَعامِّ َفُصنَِّع، ُثُه َأرحَسَل إِّلَيحهِّمح ََتحتَ َها , فَ َلمها رََأى َذلِّ  َك ِبِّْيَاُء نَ َزَل مِّنح َصوح

بُّ َأنح ََتحُضُروا ُكلُُّكمح، َصغِّْيُُكمح وَ  َكبِّْيُُكمح، فَ َقاَل: إِّّن ِّ َقدح َصنَ عحُت َلُكمح َطَعاًما ََّي َمعحَشَر قُ َريحٍش، َوَأًَن ُأحِّ
َنُع َهَذا فِّيمَ َوُحرُّ  َم َلَشأحًًن َما ُكنحَت َتصح ُهمح: ََّي ِبِّْيَاُء، إِّنه َلَك الحيَ وح ا ُكمح وَعبحدُُكمح فَ َقاَل َلُه رَُجل  مِّن ح

َم؟ فَ َقاَل َلُه ِبِّْيَاءُ   َمَضى، َوَقدح ُكنها َْنُرُّ بَِّك َكثِّْيًا َفَما َشأحُنَك الحيَ وح

(2/27) 

 

َنَع َلُكمح َطَعاًما : َصَدقحَت، َقدح َكاَن َما  رَِّمُكمح َوَأصح بَ بحُت َأنح ُأكح ، َوَقدح َأحح تَ ُقوُل، َوَلكِّنهُكمح َضيحف 
ِّ الح  َتَمُعوا إِّلَيحهِّ َوََتَلهَف َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح َبنيح نحُه ُكلُُّكمح فَاجح ن ِّهِّ ََتحُكُلوَن مِّ ََداثَةِّ سِّ مِّ ْلِّ َقوح

َفَة الهِتِّ يَ عحرُِّ  َوَيُِّد عِّنحدَ  ِفِّ رَِّحالِّ  مِّ َوَلَح يَ َر الص ِّ مِّ ََتحَت الشهَجَرةِّف فَ َلمها َنَظَر ِبِّْيَاُء ِفِّ الحَقوح ُه، الحَقوح
َر قُ َريحٍش، اَل يَ َتَخلهُف َأَحد  مِّنحُكمح َعنح َطَعامِّي َهَذا , فَ َقاُلوا َلُه: ََّي ِبِّْيَى َما ََتَله  َف فَ َقاَل: ََّي َمَعاشِّ

نًّا، ََتَلهَف ِفِّ رَِّحاْلِِّّمح قَالَ  مِّ سِّ َدُث الحَقوح َبغِّي َلُه َأنح َيَحتَِّيَك إِّاله ُغََلم  َوُهَو َأحح : َفََل َعنحَك َأَحد  يَ ن ح
تِّ وَ  : َوالَله مِّ ُضَر َهَذا الطهَعاَم َمَعُكمح فَ َقاَل رَُجل  مِّنح قُ َريحٍش َمَع الحَقوح َعُلوا، ادحُعوُه فَ لحَيحح الحُعزهى، إِّنح تَ فح
م  بَِّنا َأنح يَ َتَخلهَف ابحُن َعبحدِّ هللاِّ بحُن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َعنِّ الطهَعامِّ مِّنح بَ يحنَِّنا قَاَل: ُثُه  قَاَم إِّلَيحهِّ  َهَذا َلُلؤح

مِّ فَ َلمها رَآُه ِبِّْيَاُء َجَعلَ  َلَسُه َمَع الحَقوح َبَل بِّهِّ َحَّته َأجح َتَضَنُه، ُثُه َأق ح يَ لحَحظُُه ْلَحظًا َشدِّيًدا، َويَ نحظُُر إََِّل  فَاحح
ُم مَِّن الطهَعامِّ َوتَ َفرهُقو  َفتِّهِّ َحَّته إَِّذا فَ رََغ الحَقوح َياَء مِّنح َجَسدِّهِّ َقدح َكاَن َيُِّدَها عِّنحَدُه ِفِّ صِّ ا، قَاَم ِبِّْيَاُء َأشح

تِّ َوالحُعزهى إِّ  لَله أَُلُك ِبِّ َا قَاَل َلُه ِبِّْيَاُء فَ َقاَل َلُه: ََّي ُغََلُم، َأسح أَُلَك َعنحُه , َوإِّْنه َْبحَتِنِّ َعمها َأسح اله َأخح
َمُه ََيحلُِّفوَن بَِِّّما َوزََعُموا َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل لَ  َع قَ وح َنهُه ْسِّ ُه: اَل َتَسلحِنِّ َذلَِّك؛ ْلِّ

ًئا، ف َ  تِّ َوالحُعزهى َشي ح لَله َْبحَتِنِّ ِبِّ ًئا َقطُّف فَ َقاَل َلُه ِبِّْيَاُء: فَبِّاهللِّ إِّاله َأخح َوهللاِّ َما أَب حَغضحُت بُ غحَضُهَما َشي ح
مِّهِّ  َياَء مِّنح َحالِّهِّ مِّنح نَ وح أَلُُه َعنح َأشح أَُلَك َعنحُه , فَ َقاَل: َسلحِنِّ َعمها َبَدا لَك , َفَجَعَل َيسح َئتِّهِّ َعمها َأسح َوَهي ح

َفتِّهِّ , ُثُه  َوُأُمورِّهِّ، ُُه فَ يُ َوافُِّق َذلَِّك َما عِّنحَد ِبِّْيَاَء مِّنح صِّ  َفَجَعَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُُيحْبِّ
َفتِّهِّ الهِتِّ عِّنحَدُه قَاَل: ف َ  عِّهِّ مِّنح صِّ َ َكتَِّفيحهِّ َعَلى َموحضِّ رِّهِّ فَ َرَأى َخاََتَ الن ُّبُ وهةِّ َبنيح نحُه َنَظَر إََِّل َظهح َلمها فَ رََغ مِّ

َبَل َعَلى َعم ِّهِّ َأبِّ طَالٍِّب، فَ َقاَل َلُه: َهلح َهَذا الحُغََلُم مِّنحَك؟ فَ َقاَل: ابحِنِّ , فَ َقاَل َلُه ِبِّْيَاُء:  َما ُهَو َأق ح
ََذا الحُغََلمِّ َأنح َيُكوَن أَبُوُه َحيًّاف قَاَل: فَإِّنهُه ابحُن َأخِّ  َبغِّي ْلِّ بحنَِّك، َوَما يَ ن ح  يف قَاَل: َفَماِبِّ
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ذَ  يَك إََِّل بَ َلدِّهِّ، َواحح بحنِّ َأخِّ عح ِبِّ َلى بِّهِّف قَاَل: َصَدقحَتف قَاَل: ارحجِّ رح فَ َعَل أَبُوُه؟ قَاَل: َماَت، َوُأمُُّه ُحب ح
غُنهُه َشرًّا، فَ  نحُه َما َعَرفحُت لَيَ ب ح ُه َوَعَرُفوا مِّ يَك َهَذا َشأحن ، َعَليحهِّ الحيَ ُهوَد، فَ َوهللاِّ لَئِّنح رََأوح بحنِّ َأخِّ إِّنهُه َكائِّن  الِّ

نَي فَ رََغ مِّنح َتَِّ  رِّعح بِّهِّ إََِّل بََِّلدِّهِّ َفَخَرَج بِّهِّ َعمُُّه أَبُو طَالٍِّب َسرِّيًعا َحَّته َأقحَدَمُه َمكهَة حِّ لشهامِّ فََأسح ارَتِّهِّ ِبِّ
ًا َوَثَهاًما ، َقدح َكانُوا رََأوحا مِّنح  فَ َزَعُموا فِّيَما يَ َتَحدهُث النهاُس َأنه زَُبْيح لِّ الحكَِّتابِّ َوَدرِّيًسا، َوُهمح نَ َفر  مِّنح َأهح

َياَء،  فََأرَاُدوُه َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َذلَِّك السهَفرِّ الهذِّي َكاَن فِّيهِّ َمَع َعم ِّهِّ َأبِّ طَالٍِّب َأشح
َا فَ َردهُهمح َعنحُه ِبِّْيَاُء، َوذَكهَرهُ  ُمح إِّنح َأْجحَُعوا ِبِّ َفتِّهِّ، َوَأَنه رِّهِّ َوصِّ ُم هللَا، َوَما َيُِّدوَن ِفِّ الحكَِّتابِّ مِّنح ذِّكح

َا قَاَل، َفََتَُكوُه َوانحَصَرُفوا فَ َقا َل أَبُو طَالٍِّب ِفِّ َأرَاُدوا َلَح َُيحُلُصوا إِّلَيحهِّ َحَّته َعَرُفوا َما قَاَل َْلُمح َوَصدهُقوُه ِبِّ
ْيَُه بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَما َأرَاَد مِّنحُه ُأولَئَِّك الن هَفُر، َوَما قَاَذلَِّك شِّ  َل َْلُمح عحًرا يَذحُكُر َمسِّ

عحرِّهِّ ِفِّ َذلِّكَ  َحاَق َثََلَث َقَصائَِّد مِّنح شِّ  فِّيهِّ ِبِّْيَاُء، َوذََكَر ابحُن إِّسح
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 َِّ فح َاهِّلِّيهةِّ  َِبُب َما َجاَء ِفِّ حِّ هللاِّ تَ َعاََل َرُسوَلُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َشبِّيَبتِّهِّ َعنح َأقحَذارِّ اْلح
 َوَمَعائِّبَِّها، لَِّما يُرِّيُد بِّهِّ مِّنح َكَراَمتِّهِّ بِّرَِّسالَتِّهِّ َحَّته بَ َعَثُه َرُسواًلف
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َُ قَاَل:  َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َحده
َحاَق: َفَشبه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ قَاَل: قَاَل ابحُن إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده َوَسلهَم،  اْلح

َلُؤُه هللاُ َعزه َوجَ  َاهِّلِّيهةِّ َوَمَعائِّبَِّها، لَِّما يُرِّيُد بِّهِّ مِّنح َكَراَمتِّهِّ َورَِّسالَتِّهِّ َيكح ، له َوََيحَفظُُه َوََيُوطُُه مِّنح َأقحَذارِّ اْلح
َرَمهُ  َسنَ ُهمح َخلحًقا َوَأكح مِّهِّ ُمُروَءًة، َوَأحح مِّهِّ َحَّته بَ َلَغ َأنح َكاَن رَُجًَل َأفحَضَل قَ وح مح َوُهَو َعَلى دِّينِّ قَ وح
َدقَ ُهمح َحدِّيثًا، َوَأعحَظَمُهمح َأَمانًَة، َوأَب حَعَدهُ  َوارًا، َوَأعحَظَمُهمح ُخُلًقا، َوَأصح َسنَ ُهمح جِّ مح مَِّن ُُمَاَلَطًة، َوَأحح

مِّهِّ إِّاله اْلحَ  ُُه ِفِّ قَ وح ََلقِّ الهِتِّ ُتَدن ُِّس الر َِّجاَل، تَ نَ زًُّها َوَتَكرًُّما َحَّته َما اْسح َخح مِّنُي لَِّما َْجََع هللاُ الحُفححشِّ َواْلح
َةِّ وََكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم  ُُمورِّ الصهاْلِّ َُيَد ُِّث َعمها   -فِّيَما ذُكَِّر ِلِّ  -تَ َعاََل فِّيهِّ مَِّن اْلح

َغرِّهِّ َوَأمحرِّ َجاهِّلِّيهتِّهِّ، َفَحدهَثِنِّ َوالِّدِّ  َحاُق بحُن َيَساٍر، َعمهنح َحدهثَُه، َكاَن ََيحَفظُُه هللُا تَ َعاََل بِّهِّ ِفِّ صِّ ي إِّسح
 َعنح 
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ُه: إِّّن ِّ َلَمَع غِّلحمَ  َِّ هللاِّ إَِّّيه فح اٍن ُهمح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، أَنهُه قَاَل: فِّيَما َيذحُكُر مِّنح حِّ
َناّنِّ َقدح َجَعلحَنا ُأُزَرًَن َعَلى َأعحَناقَِّنا ْلِِّّجَ  َمًة َشدِّيَدًة، ُثُه َأسح َا، إِّذح َلَكَمِنِّ اَلكِّم  َلكح ُقُلَها، نَ لحَعُب بِّ ارٍَة نَ ن ح

ُددح َعَليحَك إِّزَاَرَك "  قَاَل: اشح
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ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ  ْيَازِّيُّ قَاَل: َحده ٍر ُُمَمهُد بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ ُُمَمهٍد الحَفقِّيُه الش ِّ َْبًََن أَبُو َنصح مهُد بحُن ُمَُ  َأخح
ٍر  َْبًََن أَبُو َبكح َْبًََن َروحح ، َوَأخح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َأخح َرُم قَاَل: َحده َخح َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ يَ عحُقوَب اْلح

ٍر ُُمَمه  ، بِّبَ غحَداَد قَاَل: قُرَِّئ َعَلى َأبِّ َبكح َُ َافِّ َُواَرزحمِّيُّ اْلح َثمِّ قَاَل: بحنِّ َغالٍِّب الح َي ح دِّ بحنِّ َجعحَفرِّ بحنِّ اْلح
َحاَق قَا ثَ َنا زََكرَِّّيه بحُن إِّسح ثَ َنا َروحُح بحُن ُعَباَدَة قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن الحَعوهامِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َحده َل: َحده

عحُت َجابَِّر بحَن َعبحدِّ هللاِّ َُيَد ِّثُ  ُرو بحُن دِّيَناٍر قَاَل: ْسِّ َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكاَن  َعمح
ي، َلوح َحلَ  ُقُل اْلحَِّجارََة َمَعُهمح لِّلحَكعحَبةِّ، َوَعَليحهِّ إِّزَار ، فَ َقاَل َلُه الحَعبهاُس َعمُُّه: ََّي ابحَن َأخِّ لحَت إِّزَاَرَك يَ ن ح

يًّا َعَليحهِّ، َفَما َفَجَعلحَتُه َعَلى َمنحكِّبَ يحَك ُدوَن اْلحَِّجارَةِّ؟ قَالَ  : َفَحلهُه َفَجَعَلُه َعَلى َمنحكِّبَ يحهِّ َفَسَقَط َمغحشِّ
، َعنح َمَطرِّ بحنِّ  ي ِّ َُ َحدِّيثِّهَِّما َسَواء  َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ مِّ ُعرحََّيًًن، لَفح الحَفضحلِّ  رُئَِّي بَ عحَد َذلَِّك الحيَ وح

لِّم  َعنح زَُهْيحِّ بح 32]ص:  نِّ َحرحٍب، ْجِّيًعا َعنح َروححِّ بحنِّ ُعَباَدةَ [، َوَرَواُه ُمسح
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ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن زُ  َْبًََن أَبُو الحَولِّيدِّ الحَفقِّيُه قَاَل: َحده َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َهْيحٍ قَاَل: َحدهثَ َنا َوَأخح
َْبًََن أَبُو  َحاُق بحُن َمنحُصوٍر، ح َوَأخح ثَ َنا َعبحُد إِّسح رِّو بحُن َأبِّ َجعحَفٍر قَاَل: َحده َْبّنِّ أَبُو َعمح َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َأخح

ثَ َنا ابحُن جُ  ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن رَافٍِّع قَاَل: َحده َريحٍج قَاَل: هللاِّ بحُن ُُمَمهٍد قَاَل: َحده
ُرو بحُن دِّ  َْبَّنِّ َعمح َع َجابَِّر بحَن َعبحدِّ هللاِّ، يَ ُقوُل: َلمها بُنَِّيتِّ الحَكعحَبُة َذَهَب َرُسوُل هللاِّ َصلهى َأخح يَناٍر، أَنهُه ْسِّ

ُقََلنِّ اْلحَِّجارََة، فَ َقاَل الحَعبهاُس لِّلنهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َعلح إِّ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَعبهاس  يَ ن ح زَاَرَك : " اجح
َناُه إََِّل السهَماءِّ، ُثُه قَاَم فَ َقالَ  َرحضِّ َوَطَمَحتح َعي ح : َعَلى َعاتِّقَِّك مَِّن اْلحَِّجارَةِّ فَ َفَعَل، َفَخره إََِّل اْلح

َحاَق بحنِّ َمنح « إِّزَارِّي» ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ رَافٍِّع َوإِّسح ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ ُصوٍر، َوَرَواُه َفُشده َعَليحهِّ إِّزَارُُه َرَواُه ُمسح
 الحُبَخارِّيُّ، َعنح َُمحُموٍد، َعنح َعبحدِّ الرهزهاقِّ 
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهدُ  ٍرو، قَااَل: َحده ، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح بحُن يَ عحُقوَب  َأخح
ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّ  ثَ َنا َعبحُد قَاَل: َحده ضحَرمِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُبَكْيحٍ اْلَح ُّ، قَاَل: َحده َحاَق الصهَغاّنِّ سح

رَِّمَة قَالَ  َاٍك، َعنح عِّكح ُرو بحُن َأبِّ قَ يحٍس، َعنح ْسِّ ثَ َنا َعمح َتكِّيُّ قَاَل: َحده  الرهْححَنِّ بحُن َعبحدِّ هللاِّ الدهشح
ثَ َنا ابحنُ 33]ص: نَي بَ َنتح قُ َريحش  الحبَ يحَت  [: َحده ُقُل اْلحَِّجارََة ِفِّ الحبَ يحتِّ حِّ َعبهاٍس، َعنح أَبِّيهِّ، أَنهُه َكاَن يَ ن ح

ي ُقُل الش ِّ ُقُلوَن اْلحَِّجارََة، وََكاَنتِّ الن َِّساُء تَ ن ح ِّ، الر َِّجالِّ يَ ن ح ِّ رَُجَلنيح َد قَاَل: قَاَل: َوَأف حَرَدتح قُ َريحش  رَُجَلنيح
يَ َنا النهاَس ات هَزرحًَن، فَ ب َ  وَُكنحُت َأًنَ  ي وَُكنها ََنحمُِّل َعَلى رِّقَابَِّنا َوُأُزُرًَن ََتحَت اْلحَِّجارَةِّ، فَإَِّذا َغشِّ َنَما َوابحُن َأخِّ ي ح

ئح  هِّهِّ قَاَل: َفجِّ ي، َوُُمَمهد  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأَمامِّي قَاَل: َفَخره وان حَبَطَ  َعَلى َوجح َعى، َأًَن َأمحشِّ ُت َأسح
َنِّيُت َأنح »َوأَلحَقيحُت َحَجرِّي َوُهَو يَ نحُظُر إََِّل السهَماءِّ فَ ُقلحُت: َما َشأحُنَك؟ فَ َقاَم َوَأَخَذ إِّزَارَُه فَ َقاَل: 

َي ُعرحََّيًنً  ُتُمَها النهاَس، َُمَافََة َأنح يَ ُقوُلوا ََمحُنوًنً « َأمحشِّ  َفُكنحُت َأكح
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َْبًََن أَبُو  ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َعبحدِّ هللاِّ اْلح
َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده بحنِّ قَ يحسِّ اْلح
ََسنِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َجد ِّهِّ َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَالِّ  ٍب قَاَل: َُمحَرَمَة، َعنِّ اْلح

َا ُل اْلح ٍء ِمِّها َكاَن َأهح ُت بَِّشيح عحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، يَ ُقوُل: " َما َُهَمح هِّلِّيهةِّ يَ ُهمُّوَن بِّهِّ ْسِّ
َيانِّ َمكه  َلًة لِّبَ عحضِّ فِّت ح ِّ كِّلحتَ يحهَِّما َعَصَمِنِّ هللُا تَ َعاََل فِّيهَِّما؛ قُ لحُت لَي ح َلَتنيح َة َوََنحُن ِفِّ مَِّن الن َِّساءِّ إِّاله لَي ح

رح ِلِّ َغَنمِّي َحَّته َأدحُخَل َمكه  : أَبحصِّ بِّ لَِّنا، فَ ُقلحُت لَِّصاحِّ َياُن رَِّعايَةِّ َغَنمِّ َأهح ُمُر الحفِّت ح َة فََأْسحَُر فِّيَها َكَما َيسح
لحَغرابِّيلِّ َوالحمَ  عحُت َعزحفًا ِبِّ ئحُت َأوهَل َداٍر مِّنح ُدورِّ َمكهَة ْسِّ َزامِّْيِّ فَ َقاَل: بَ َلىف قَاَل: َفَدَخلحُت َحَّته إَِّذا جِّ

، فَ َوهللاِّ َما  , فَ ُقلحُت: َما َهَذا؟ فَقِّيَل: تَ َزوهَج ُفََلن  ُفََلنََة َفَجَلسحتُ  أَنحُظُر، َوَضَرَب هللُا تَ َعاََل َعَلى ُأُذّنِّ
، فَ َقاَل: َما فَ َعلحَت؟ قُ لحُت: َما فَ َعلحُت 34]ص: بِّ [ أَي حَقَظِنِّ إِّاله َمسُّ الشهمحسِّ فَ َرَجعحُت إََِّل َصاحِّ

َلًة ُأخح  لهذِّي رَأَيحُت، ُثُه قُ لحُت َلُه لَي ح َْبحتُُه ِبِّ ًئا , ُثُه َأخح َكهَة، فَ َفَعَل َشي ح رح ِلِّ َغَنمِّي َحَّته َأْسحَُر ِبِّ َرى: أَبحصِّ
َلَة، َفَسأَلحُت، َفقِّيَل ُفََلن  َنَكَ  فُ  عحُت تِّلحَك اللهي ح ئحُت َمكهَة ْسِّعحُت مِّثحَل الهذِّي ْسِّ ََلنََة، َفَدَخلحُت فَ َلمها جِّ

، فَ َوهللاِّ  ُت أَنحُظُر، َوَضَرَب هللُا َعَلى ُأُذّنِّ ،  َفَجَلسح بِّ ، فَ َرَجعحُت إََِّل َصاحِّ َما أَي حَقَظِنِّ إِّاله َمسُّ الشهمحسِّ
ُت بَ عحَدَها لِّشَ  ُت َواَل ُعدح َْبحتُُه الحََْبَ، فَ َوهللاِّ َما َُهَمح َء , ُثُه َأخح ٍء مِّنح فَ َقاَل: َما فَ َعلحَت؟ فَ ُقلحُت: اَل َشيح يح

َرَمِنِّ هللُا َعزه َوَجله بِّنُ ب ُ   وهتِّهِّ "َذلَِّك َحَّته َأكح
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ثَ َنا اْلحَ  َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َأخح َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َسُن بحُن َعلِّي ِّ َحده
ثَ َنا ُُمَمهُد بح  ثَ َنا أَبُو ُأَساَمَة قَاَل: َحده ٍرو، َعنح َأبِّ َسَلَمَة، َوََيحََي بحنِّ بحنِّ َعفهاَن الحَعامِّرِّيُّ قَاَل: َحده ُن َعمح

اُل َلُه: َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َحاطٍِّب، َعنح ُأَساَمَة بحنِّ زَيحٍد، َعنح زَيحدِّ بحنِّ َحارِّثََة قَاَل: َكاَن َصَنم  مِّنح َُنَاٍس يُ قَ 
رُِّكوَن إَِّذا طَاُفوا فَ  ، َأوح ًَنئَِّلُة، يَ َتَمسهُ  بِّهِّ الحُمشح طَاَ  َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َفطُفحُت إَِّسا  

ُت بِّهِّ، فَ َقاَل: َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  فَ َقاَل زَيحد  « اَل َتَسههُ »َمَعُه، فَ َلمها َمَررحُت َمَسحح
ي: َْلََمسهنهُه َحَّته أَنحُظَر مَ  ُتُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َفطُفحُت , فَ ُقلحُت ِفِّ نَ فحسِّ ا َيُكوُن، َفَمَسحح

َنادِّهِّ: قَاَل زَيحد : فَ َوالهذِّي ُهَو « َأَلَح تُ نحَه؟»َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ٍرو ِإِِّّسح ُُه، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َعمح قُ لحُت: زَاَد فِّيهِّ َغْيح
تَ َلمَ  َرَمُه َوأَن حَزَل َعَليحهِّ الحكَِّتاَب َما اسح َرَمُه َوأَن حَزَل َعَليحهِّ ]ص: َأكح لهذِّي َأكح َرَمُه هللُا ِبِّ [، 35َصَنًما َحَّته َأكح

 ُّ تِّ َوالحُعزهى ُمتَابَ َعًة لُِّقَريحٍش، فَ َقاَل النهبِّ لَله نَي َحَلَف ِبِّ ا ِفِّ قِّصهةِّ ِبِّْيَاَء الرهاهِّبِّ حِّ ََ َصلهى هللُا  َوُرو ِّينِّ
أَلحِنِّ »َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ًئا َقطُّ اَل َتسح ًئا، فَ َوهللاِّ َما أَب حَغضحُت بُ غحَضُهَما َشي ح تِّ َوالحُعزهى َشي ح لَله  « ِبِّ
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ثَ َنا الحُمعَ  ُّ قَاَل: َحده مِّ الطهَْبَاّنِّ ثَ َنا أَبُو الحَقاسِّ َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َحده مهرِّيُّ قَاَل: َأخح
ثَ َنا ُعثحَمانُ  َْبًََن أَبُو َأْححََد بح  َحده ُّ قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َسعحٍد َأْححَُد بحُن ُُمَمهٍد الحَمالِّيِنِّ َبَة، ح َوَأخح ُن بحُن َأبِّ َشي ح

َبَة قَاَل: َحده  ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن َأبِّ َشي ح َباٍط قَاَل: َحده ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َأسح َُ قَاَل: َحده َافِّ ، ث َ َعدِّيٍ  اْلح َنا َجرِّير 
، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعقِّيٍل، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: " َكاَن النه  َياَن الث هوحرِّي ِّ ُّ َصلهى َعنح ُسفح بِّ

ِّ َخلحَفهُ  رِّكِّنَي َمَشاهَِّدُهمح قَاَل: َفَسمَِّع َمَلَكنيح َهُد َمَع الحُمشح بِّهِّ:  هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َيشح َوَأَحُدُُهَا يَ ُقوُل لَِّصاحِّ
َا  ُدُه اذحَهبح بَِّنا َحَّته نَ ُقوَم َخلحَف َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل: َكيحَف نَ ُقوُم َخلحَفُه، َوإِّْنه َعهح

َهَد مَ  َنامِّ قُ بَ يحُل؟ قَاَل: فَ َلمح يَ ُعدح بَ عحَد َذلَِّك َأنح َيشح َصح تََِّلمِّ اْلح سح رِّكِّنَي َمَشاهَِّدُهمح " ِبِّ َع الحُمشح
، يَ عحِنِّ أَنهُه َشهَِّد َمعَ 36]ص: َنامِّ َصح تََِّلمِّ اْلح سح ُدُه ِبِّ َا َعهح ُْي قَ وحلِّ َجابٍِّر: َوإِّْنه : تَ فحسِّ مِّ  [ قَاَل أَبُو الحَقاسِّ

َناَم، َوَذلَِّك قَ بحَل َأنح يُوَحى إِّلَيحهِّ  َصح تَ َلَم اْلح  َمنِّ اسح
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َْبًََن أَ  ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبح َأخح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ دِّ بُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
َى هللُا عَ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َعائَِّشَة َرضِّ َبهارِّ قَاَل: َحده هَ اْلح ا ن ح
لحُمزحَدلَِّفةِّ يَ ُقوُلونَ  يهَة َعَرَفَة ِبِّ ُس يَقُِّفوَن َعشِّ ُمح : " َكاَنتح قُ َريحش  َوَمنح َيدِّيُن دِّينَ َها َوُهُم اْلح : ََنحُن قَاَلتح

 َأفِّيُضوا مِّنح ُقطهُن الحبَ يحتِّ وََكاَنتح بَقِّيهُة النهاسِّ َوالحَعَربِّ يَقُِّفوَن بَِّعَرفَاٍت، فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله: }, ُثُه 



َرَجاُه 37[ فَ تَ َقدهُموا، فَ َوقَ ُفوا َمَع النهاسِّ بَِّعَرفَاٍت " ]ص:199َحيحُث َأفَاَض النهاُس{ ]البقرة:  [ َأخح
، َعنح هَِّشامٍ  ي ِّ  ِفِّ الصهحِّ
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ قَاَل: َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا يُوُنُس بحُن  َوَأخح ثَ َنا َأْححَُد قَاَل: َحده َحده
ٍر، َعنح ُعثحَماَن بحنِّ َأبِّ ُسَليحَماَن، َعنح ًنَ  َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح فِّعِّ َشبِّيٍب، َعنِّ ابحنِّ إِّسح

ُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوُهَو َعَلى َلَقدح رَأَيح »بحنِّ ُجَبْيحِّ بحنِّ ُمطحعٍِّم، َعنح أَبِّيهِّ ُجَبْيحٍ قَاَل: 
فِّيًقا مِّنَ  َفَع َمَعُهمح، تَ وح مِّهِّ َحَّته َيدح ِّ قَ وح مِّهِّ، َوُهَو يَقُِّف َعَلى بَعٍِّْي َلُه، بَِّعَرفَاٍت، مِّنح َبنيح هللاِّ َعزه  دِّينِّ قَ وح

لُُه: « َوَجله َلهُ  مِّهِّ »قُ لحُت: قَ وح َمعحَناُه: َعَلى َما َكاَن َقدح بَقَِّي فِّيهِّمح مِّنح إِّرحثِّ إِّب حَراهِّيَم « َعَلى دِّينِّ قَ وح
هللِّ َقطُّ َوفِّيَما  رِّكح ِبِّ ، فَإِّنهُه َلَح ُيشح رحكِّ هِّمح َوبُ ُيوعِّهِّمح، ُدوَن الش ِّ هِّمح َوَمَناكِّحِّ َاعِّيَل، ِفِّ َحج ِّ ذََكرحًَن مِّنح َوإِّْسح

َت َوالحُعزهى َدلِّيل  َعَلى  هِّ الَله  َذلِّكَ بُ غحضِّ
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َُ قَا َافِّ َْبًََن أَبُو َأْححََد بحُن َعدِّيٍ  اْلح ُّ قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َسعحٍد َأْححَُد بحُن ُُمَمهٍد الحَمالِّيِنِّ ثَ َنا ََيحََي َأخح َل: َحده
َذحرَمِّ  ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ اْلح َفهاُ  قَاَل: َحده َاعِّيُل ابحُن ُعَليهَة، بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ هَِّشاٍم الح ثَ َنا إِّْسح يُّ قَاَل: َحده

، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ُجَبْيحِّ بحنِّ ُمطحعٍِّم، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح 38َعنح َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ ]ص: َحاَق، َعنِّ الزُّهحرِّي ِّ [ إِّسح
ٍ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  لحَف »يحهِّ َوَسلهَم: َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َعوح ُت َمَع ُعُموَمِتِّ حِّ َشهِّدح

بُّ َأنح أُنحُكَثُه  ُر بحُن « َوَأنه ِلِّ ُْححَر الن هَعمِّ  -َأوح َكلَِّمًة ََنحَوَها  -الحُمطهي ِّبِّنَي َفَما ُأحِّ وََكَذلَِّك َرَواُه بِّشح
، َعنح َعبحدِّ الرهْححَنِّ   الحُمَفضهلِّ
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َْبًََن أَبُو َنصح  ٍر َأْححَُد بحُن َداُوَد َوَأخح ثَ َنا أَبُو َبكح رِّو بحُن َمَطٍر قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َعمح رِّ بحُن قَ َتاَدَة قَاَل: َحده
ثَ َنا أَبُو َعَوانََة، َعنح ُعَمَر بحنِّ َأبِّ َسَلَمَة، دِّيٍ  قَاَل: َحده ثَ َنا ُمَعلهى بحُن َمهح ُّ قَاَل: َحده َناّنِّ مح َعنح أَبِّيهِّ،  الس ِّ

لحَف »نح َأبِّ ُهَري حَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: عَ  لحًفا لُِّقَريحٍش إِّاله حِّ ُت حِّ َما َشهِّدح
ُتهُ  َ ُْححَر الن هَعمِّ َوَأّن ِّ ُكنحُت نَ َقضح بُّ َأنه ِلِّ م ، َوأُ « الحُمطهي ِّبِّنَي، َوَما ُأحِّ َرُة، قَاَل: َوالحُمطهي ِّبِّنَي: َهاشِّ َميهُة، َوزُهح

، َواَل َأدحرِّي قَائَِّلُه ]ص: َدِّيثِّ رًَجا ِفِّ اْلح ُْي ُمدح [، َوزََعَم بَ عحُض َأهحلِّ 39َوَُمحُزوم ، َكَذا ُروَِّي َهَذا الت هفحسِّ



ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ]ص: ، َوَأنه النهبِّ لحَف الحُفُضولِّ َْيِّ أَنهُه َأرَاَد حِّ لحَف [، َلَح 41الس ِّ رِّكح حِّ يُدح
َحاَق: َأنه َهَذا اْلحِّلحَف  َْي  -الحُمطهي ِّبِّنَي، َوزََعَم ابحُن إِّسح َخِّ الهذِّي َعَقُدوُه َعَلى الت هَناُصرِّ،  -يَ عحِنِّ اْلح

ذِّ لِّلحَمظحُلومِّ مَِّن الظهاَلِِّّ  َخح ، َوبَ ُنو َأَسٍد، َوبَ ُنو -َواْلح ٍم، َوبَ ُنو الحُمطهلِّبِّ َرَة، َوبَ ُنو تَ يحٍم  َشهَِّدُه بَ ُنو َهاشِّ زُهح
 «كَِّتابِّ السَُّننِّ »َوَقدح ذََكرحًَنُه ُمَفسهًرا ِفِّ 
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َباَن َأخح ُد بحُن َشي ح
ثَ َنا زَُهْيح ، َعنح ُُمَارِّ الرهمحلِّيُّ قَاَل: حَ  َثُم بحُن ْجِّيٍل، َحده َي ح ثَ َنا اْلح ُّ قَاَل: َحده ََلبِّ ثَ َنا َأْححَُد بحُن إِّب حَراهِّيَم اْلح بِّ ده

ٍ ، َعنِّ الحَعبهاسِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ قَاَل: قُ لحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َدعَ  رِّو بحنِّ يَ ثحرِّبِّ  إََِّل اّنِّ بحنِّ دََِّثٍر، َعنح َعمح
ُبعَِّك، فَ  صح ُْي إِّلَيحهِّ ِبُِّ دِّ تُ َناغِّي الحَقَمَر َوُتشِّ َحيحُث الدُُّخولِّ ِفِّ دِّينَِّك َأَمارَة  لِّنُ بُّوتَِّك، رَأَي حُتَك ِفِّ الحَمهح

، َويُ لحهِّيِنِّ َعنِّ الحُبَكاءِّ، َوَأْسحَعُ »َأَشرحَت إِّلَيحهِّ َماَل قَاَل:  ُجُد  إِّّن ِّ ُكنحُت ُأَحد ِّثُُه َوَُيَد ُِّثِنِّ نَي َيسح بَ َتُه حِّ َوجح
َنادِّهِّ، َوُهَو ََمحُهول  « ََتحَت الحَعرحشِّ  ُّ ِإِِّّسح ََلبِّ  تَ َفرهَد بِّهِّ َهَذا اْلح

(2/41) 

 

تَِّصارِّ، َوَما َظَهَر فِّيهِّ َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  خح يحهِّ َِبُب َما َجاَء ِفِّ بَِّناءِّ الحَكعحَبةِّ َعَلى َطرِّيَق االِّ
َع لِّلنهاسِّ لَلهذِّي بَِّبكهَة ُمَبارًَكا َوُهًدى َوَسله  ََثرِّ قَاَل هللُا َعزه َوَجله }إِّنه َأوهَل بَ يحٍت ُوضِّ َم مَِّن اْلح

 [96لِّلحَعاَلمِّنَي{ ]آل عمران: 
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ثَ َنا إِّْسحَ  ُ بحُن ُُمَمهٍد الرُّوذحَِبرِّيُّ قَاَل: َحده َُسنيح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  اْلح ثَ َنا َأخح اعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد الصهفهاُر قَاَل: َحده
، َعنح  َعحَمُش، َعنح إِّب حَراهِّيَم الت هيحمِّي ِّ ثَ َنا اْلح ثَ َنا أَبُو ُمَعاوِّيََة قَاَل: َحده ٍر قَاَل: َحده أَبِّيهِّ، َعنح  َسعحَداُن بحُن َنصح

ٍد ُوضِّ  َرحضِّ َأوهُل؟ قَاَل: َأبِّ َذرٍ  قَاَل: قُ لحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َأيُّ َمسحجِّ ََرامُ »َع ِفِّ اْلح ُد اْلح « الحَمسحجِّ
َقحَصى»قَاَل: قُ لحُت: , ُثُه َأيُّ؟ قَاَل:  ُد اْلح نَ ُهَما؟ قَاَل: « ُثُه الحَمسحجِّ َأرحبَ ُعوَن »قَاَل: قُ لحُت: َكمح بَ ي ح

د   ُُه، َرَواُه مُ « َسَنًة، فَأَي حَنَما َأدحرََكتح الصهََلَة َفَصل ِّ فَ ُهَو َمسحجِّ ، َعنح َأبِّ ُكَريحٍب، َوَغْيح ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ سح
َرَجُه ]ص: َعحَمشِّ 44َعنح َأبِّ ُمَعاوِّيََة، َوَأخح ٍه آَخَر، َعنِّ اْلح  [ الحُبَخارِّيُّ مِّنح َوجح
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ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ الصهفهاُر قَاَل: َُ قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َراَن قَاَل:  َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن مِّهح َحده
َرائِّيُل، َعنح َأبِّ ََيحََي، َعنح َُمَاهٍِّد، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بح  ثَ َنا إِّسح ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحنِّ ُموَسى قَاَل: َحده رٍو َحده نِّ َعمح

َرح  َلحَفيح َسَنٍة }َوإَِّذا اْلح َرحضِّ ِبِّ { ]االنشقاق: قَاَل: " َكاَن الحبَ يحُت قَ بحَل اْلح [ قَاَل: مِّنح ََتحتِّهِّ 3ُض ُمدهتح
 َمدًّا " ََتبَ َعُه َمنحُصور ، َعنح َُمَاهِّدٍ 
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َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ الح  : قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح بَ غحَدادِّيُّ قَاَل: َوَأخح
ُّ قَاَل: َحدهَثِنِّ ابحُن ْلِّيَعَة، َعنح يَزِّ  َحدهَثِنِّ  َُهِنِّ ثَ َنا أَبُو َصالٍِّ  اْلح يَد، ََيحََي بحُن ُعثحَماَن بحنِّ َصالٍِّ  قَاَل: َحده

ُّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسله 45َعنح ]ص: روِّ بحنِّ الحَعاصِّ قَاَل: قَاَل النهبِّ َم: [ َأبِّ الحَْيحِّ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعمح
ْبحِّيَل َعَليحهِّ السهََلُم إََِّل آَدَم َوَحوهاَء، فَ َقاَل َْلَُما: ابحنَِّيا ِلِّ بَِّناًء، َفَخطه َْلَُما جِّ  ْبحِّيُل َعَليحهِّ " بَ َعَث هللُا جِّ

ُبَك ََّي آَدُم فَ َلمها السهََلُم، َفَجَعَل آَدُم ََيحفُِّر َوَحوهاُء تَ نحقُِّل َحَّته َأَجابَُه الحَماُء، نُودَِّي مِّنح ََتحتِّهِّ: حَ  سح
، َوَهَذا َأوهُل بَ يحٍت، ُثُه   تَ َناَسَختِّ بَ نَ َياُه َأوحَحى هللُا تَ َعاََل إِّلَيحهِّ َأنح يَُطوَ  بِّهِّ، َوقِّيَل َلُه: أَنحَت َأوهُل النهاسِّ

نحُه " تَ َفرهَد بِّهِّ ابحُن ْلِّيَعَة  الحُقُروُن َحَّته َحجهُه نُوح ، ُثُه تَ َناَسَختِّ الحُقُروُن َحَّته رََفَع إِّب حَراهِّيمُ  الحَقَواعَِّد مِّ
 َهَكَذا، َمرحُفوًعا
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ث َ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َحاَق قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو زََكرَِّّيه بحُن َأبِّ إِّسح َنا الرهبِّيُع بحُن َأخح
ْبََ  َياُن، َعنِّ ابحنِّ َأبِّ لَبِّيٍد، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َكعحٍب ُسَليحَماَن، قَاَل: َأخح َْبًََن ُسفح ًَن الشهافِّعِّيُّ قَاَل: َأخح

، َأوح َغْيحِّهِّ قَاَل: " َحجه آَدُم، َعَليحهِّ السهََلُم، فَ َلقِّيَ تحُه الحَمََلئَِّكُة، فَ َقاُلوا: بَ ره ُنُسَككَ  ََّي آَدُم  الحُقَرظِّيُّ
َنا ق َ  َلحَفيح َعاٍم "َلَقدح َحَججح َلَك ِبِّ  ب ح
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ]ص: َبهارِّ قَاَل: َحده َحا46اْلح لِّ [ ابحنِّ إِّسح َق قَاَل: َحدهَثِنِّ ثَِّقة  مِّنح َأهح

ٍ  إِّاله َوَقدح َحجه الحبَ يحَت، إِّاله َما َكانَ  مِّنح ُهوٍد  الحَمدِّيَنةِّ، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ، أَنهُه قَاَل: َما مِّنح َنبِّ
َرحضِّ َما َكاَن مَِّن ا ، َأَصاَب الحبَ يحُت َما َأَصاَب َوَصالٍِّ  َوَلَقدح َحجهُه نُوح ، فَ َلمها َكاَن ِفِّ اْلح لحَغَرقِّ

مِّهِّ َحَّته قَ َبَضهُ  محرِّ قَ وح َرحَض، وََكاَن الحبَ يحُت رَب حَوًة َْححَراَء، فَ بَ َعَث هللُا تَ َعاََل ُهوًدا، فَ َتَشاَغَل ِبَِّ  هللاُ اْلح
ًا، فَ تَ  مِّهِّ َحَّته قَ َبَضُه هللُا تَ َعاََل تَ َعاََل إِّلَيحهِّ، فَ َلمح ََيُجهُه َحَّته َماَت , ُثُه بَ َعَث هللُا َصاْلِّ محرِّ قَ وح َشاَغَل ِبَِّ

ب حَراهِّيَم َعَليحهِّ السهََلُم َحجهُه، َلَح يَ بح  ٌّ بَ عحَدُه إِّاله إِّلَيحهِّ، فَ َلمح ََيُجهُه َحَّته َماَت، فَ َلمها بَ وهَأ هللُا تَ َعاََل ْلِِّّ َق َنبِّ
 َحجهُه "
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ٍرو  َْبًََن أَبُو َعمح ََسُن َأخح َْبّنِّ اْلح َاعِّيلِّيُّ قَاَل: َأخح ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح َدِّيُب قَاَل: َأخح ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح
َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلحَ  ثَ َنا فَ يهاُض بحُن زَُهْيحٍ، َوَُمحُموُد بحُن َغيحََلَن، )ح( َوَأخح َياَن قَاَل: َحده َُ قَالَ بحُن ُسفح : افِّ
َْبًََن َهاُروُن بحُن يُوُسَف بحنِّ زََِّّيٍد قَالَ  ََسنِّ بحنِّ َمنحُصوٍر قَاَل: َأخح َسنِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح ثَ َنا أَبُو اْلَح ثَ َنا َحده : َحده

، َعنح َكثِّْيِّ بحنِّ َكثِّْيِّ  َْبًََن َمعحَمر  ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ قَاَل: َأخح بحنِّ الحُمطهلِّبِّ بحنِّ َأبِّ ابحُن َأبِّ ُعَمَر، قَاُلوا: َحده
تَ َياّنِّ ِّ  َخرِّ  -َوَداَعَة، َوأَيُّوَب السهخح [: ُكنها 47َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحِّ قَاَل ]ص: -يَزِّيُد َأَحُدُُهَا َعَلى اْلح

ِّ أَ  ُت َأنح َأذحَهَب مِّنح َبنيح ، َسُلوّنِّ فَإِّّن ِّ َأوحَشكح ثَ َر النهاُس عِّنحَدُه فَ َقاَل: ََّي َمعحَشَر الشهَبابِّ ظحُهرُِّكمح فََأكح
َلَحَك هللُا، َأرَأَيحَت َهَذا الحَمَقاَم َأُهَو َكَما َُنَد ُِّث؟ قَاَل: َوَما ُكنحَت  أَلََتُه، فَ َقاَل َلُه رَُجل : َأصح َُتَد ُِّث؟ َمسح

نَي َجاَء َعَرَضتح عَ  َاعِّيَل الن ُُّزوَل، فََأََب قَاَل: ُكنها نَ ُقوُل: إِّنه إِّب حَراهِّيَم َصَلَواُت هللُا َعَليحهِّ حِّ َليحهِّ امحَرَأُة إِّْسح
ََجرِّ فَ َوَضعحُتُه َلُه فَ َقاَل: لَيحَس َكَذلَِّك، قَاَل: ابحُن َعبهاٍس: َأوهُل َما اَتهَ  ََذا اْلح َذ َأنح يَ نحزَِّل، َفَجاَءتح بِّ

َاعِّيَل، اَتهََذتح مِّنحَطقً  َا إِّب حَراهِّيُم الن َِّساُء الحَمَناطَِّق مِّنح قَِّبلِّ ُأم ِّ إِّْسح ا لَتُ َعف َِّي أَثَ َرَها َعَلى َسارََة، ُثُه َجاَء بِّ
ُعُه َحَّته َوَضَعُهَما عِّنحَد الح  َاعِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم َوهَِّي تُ رحضِّ بحنَِّها إِّْسح ، َولَيحَس َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوِبِّ بَ يحتِّ

َمئٍِّذ َأَحد ، َولَيحَس بَِّ  َكهَة يَ وح َقاًء فِّيهِّ َماُء ِبِّ ، َوسِّ َراًِب فِّيهِّ َتحر  ا َماء ، فَ َوَضَعُهَما ُهَنالَِّك، َوَوَضَع عِّنحَدُُهَا جِّ
: ََّي إِّب حَراهِّيُم، أَيح  َاعِّيَل، فَ َقاَلتح َهُب َوَتَتحُُكَنا , ُثُه قَ فهى إِّب حَراهِّيُم َعَليحهِّ السهََلُم ُمنحَطلًِّقا فَ َتبَِّعتحُه أُمُّ إِّْسح َن َتذح

ء ؟ قَاَلتح َذلَِّك َثََلَث َمرهاٍت، َوَجَعَل اَل يَ لحَتفُِّت فَ َقاَلتح بَِّ  َذا الحَوادِّي الهذِّي لَيحَس فِّيهِّ أَنِّيس  َواَل َشيح
: إًِّذا اَل ]ص: ََذا؟ قَاَل: نَ َعمح , قَاَلتح  [ ُيَضي ُِّعَنا، ُثُه رََجَعتح َوانحَطَلَق إِّب حَراهِّيُم َحَّته 48َلُه: آَّللهُ َأَمَرَك بِّ

، وَ  َذِّهِّ الدهَعَواتِّ هِّهِّ الحبَ يحَت، ُثُه َدَعا بِّ َبَل بَِّوجح تَ قح رََفَع َيَدُه إَِّذا َكاَن عِّنحَد الثهنِّيهةِّ َحيحُث اَل يَ َروحنَُه، اسح
{ ]إبراهيم:  َكنحُت مِّنح ُذر ِّيهِتِّ ُكُروَن{ ]إب37َوقَاَل: }رَب هَنا إِّّن ِّ َأسح راهيم: [ َحَّته بَ َلَغ: }َلَعلهُهمح َيشح

َقاءِّ 37 َرُب مِّنح َذلَِّك الحَماءِّ َحَّته إَِّذا نَفَِّد َما ِفِّ الس ِّ َاعِّيَل َوَتشح ُع إِّْسح َاعِّيَل تُ رحضِّ [ َفَجَعَلتح ُأمُّ إِّْسح



تح  قَاَل: فَانحَطَلقَ  -َأوح قَاَل: يَ تَ َلبهُط  -َعطَِّشتح َوَعطَِّش اب حنُ َها َوَجاَع، َوَجَعَلتح تَ نحُظُر إِّلَيحهِّ يَ تَ َلوهى 
َرحضِّ يَلِّيَها، فَ َقاَمتح َعَليحهِّ، ُثُه اسح  َيَة َأنح تَ نحُظَر إِّلَيحهِّ، فَ َوَجَدتِّ الصهَفا َأق حَرَب َجَبٍل مَِّن اْلح تَ قحبَ َلتِّ َكَراهِّ
فَ َعتح َطَرَ  الحَوادَِّي تَ نحُظُر َهلح تَ َرى َأَحًدا؟ فَ َلمح تَ َر َأَحًدا، فَ َهَبَطتِّ الصهَفا َحَّته إَِّذا بَ َلَغتِّ الحَوادَِّي رَ 

هَ  ُهودِّ َحَّته َجاَوَزتِّ الحَوادَِّي، ُثُه أََتتِّ الحَمرحَوَة فَ َقاَمتح َعَلي ح نحَسانِّ الحَمجح ا، دِّرحعَِّها، َوَسَعتح َسعحَي اْلحِّ
ُّ َصلهى هللاُ  َعَليحهِّ َوَسلهَم:  فَ َنَظَرتح َهلح تَ َرى َأَحًدا، فَ َلمح تَ َر َأَحًدا، فَ َفَعَلتح َذلَِّك َسبحَع َمرهاٍت قَاَل النهبِّ

نَ ُهَما» : َصٍه « َفلَِّذلَِّك َسَعى النهاُس بَ ي ح ًَت، فَ َقاَلتح َرَفتح َعَلى الحَمرحَوةِّ ْسَِّعتح َصوح ُترِّيُد  -فَ َلمها َأشح
َسَها  ، فَإِّذَ  -نَ فح عحُت إِّنح َكاَن عِّنحَدَك َغَواث  : َقدح ُأْسحِّ ، فَ َقاَلتح ا هَِّي ُثُه َتَسمهَعتح أَيحًضا َفَسمَِّعتح

عِّ زَمحَزَم يَ بحَحُث بَِّعقِّبِّهِّ  لحَمَلكِّ عِّنحَد َموحضِّ هِّ  -ِبِّ ََناحِّ َحَّته َظَهَر الحَماُء، َفَجَعَلتح َُتَو ُِّضُه  -َأوح قَاَل: ْبِّ
رِّ َما تَ غحرُِّ  قَاَل ابحُن َعبهاٍس: فَ َقاَل: َقائَِّها، َوهَِّي تَ ُفوُر بَِّقدح ُّ  َوَجَعَلتح تَ غحرُِّ  مَِّن الحَماءِّ ِفِّ سِّ النهبِّ

َاعِّيَل، َلوح تَ رََكتح زَمحَزَم  َأوح قَاَل: َلوح َلَح تَ غحرِّ ح مَِّن الحَماءِّ  -َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " يَ رحَحُم هللُا ُأمه إِّْسح
ًنا َمعِّيًنا "ف َفَشرَِّبتح َوَأرحَضَعتح َوَلَدَها، َوقَاَل َْلَا الحَمَلُك: اَل  - َعةِّ،  َلَكاَنتح زَمحَزُم َعي ح ََتَاِفِّ مَِّن الضهي ح

َلُه َفَكاَن الحبَ يحُت 49فَإِّنه ]ص: [ َهُهَنا بَ يحَت هللاِّ، يَ بحنِّيهِّ َهَذا الحُغََلُم َوأَبُوُه، َوإِّنه هللَا اَل ُيَضي ُِّع َأهح
َالِّهِّ، َفَكانُوا   م  مِّنح ُجرحُهٍم ُمرحَتفًِّعا َكالرهابَِّيةِّ، ََتحتِّيهِّ السُُّيوُل فَ َتأحُخُذ َعنح ميِّينِّهِّ َوشِّ َكَذلَِّك َحَّته َمره بِِّّمح قَ وح

َفلِّ َمكهَة، فَ َرَأوحا طَائًِّرا َعائًِّفا فَ َقالُ  - لِّ بَ يحٍت مِّنح ُجرحُهمِّ ُمقحبِّلِّنَي مِّنح َكَداَء فَ نَ َزُلوا ِفِّ َأسح وا: إِّنهُه َأوح َأهح
ََذا الحَوادِّي َما فِّيهِّ َماء  فََأرحسَ  ُدًَن بِّ بَ ُلوا، لََيُدوُر، َوَلَعهح لحَماءِّ فََأق ح َْبُوُهمح ِبِّ ِّ فَ َرَجُعوا، فََأخح ُلوا َجرَِّّيًّ َأوح َجرِّيهنيح

: نَ َعمح , َوَلكِّنح اَل َحقه َلُكمح ِفِّ الحَماءِّ قَاَل: ابحنُ   َعبهاٍس: فَ َقاُلوا: َأََتحَذنِّنَي لََنا َأنح نَ نحزَِّل عِّنحَدَك؟ فَ َقاَلتح
ُّ َصلهى هللُا َعلَ  ُنحسَ »يحهِّ َوَسلهَم: قَاَل: النهبِّ َاعِّيَل، َوهَِّي َتِّبُّ اْلح فَ نَ َزُلوا َمَعَها َحَّته  « فَأَلحَفى َذلَِّك ُأمُّ إِّْسح

ُهمح، َوأَن حَفَسُهمح َوَأعحَجبَ ُهمح  ن ح ُهمح، َوَشبه الحُغََلُم، َوتَ َعلهَم الحَعَربِّيهَة مِّ ن ح ُل أَب حَياٍت مِّ َا َأهح ، فَ َلمها َأدحَرَك َكاَن بِّ
َي هللُا َزوه  َطهابِّ َرضِّ : َوبَ َلَغِنِّ َعنح ُعَمَر بحنِّ الح َاعِّيَل قَاَل: َمعحَمر  ُهمح َوَماَتتح ُأمُّ إِّْسح َعنحُه، ُجوُه امحَرَأًة مِّن ح

َلُكمح  َم  -أَنهُه قَاَل لُِّقَريحٍش: إِّنههِّ َكاَن ُواَلُة َهَذا الحبَ يحتِّ قَ ب ح [، 50]ص:َوََتَاَونُوا بِّهِّ  -َأظُنُُّه قَاَل: َطسح
َلَكُهُم هللُا تَ َعاََل , ُثُه َولِّيَ تحُه بَ عحَدُهمح ُجرحُهُم، فَ تَ َهاَونُوا بِّهِّ، َوَلَح   يُ َعظ ُِّموا ُحرحَمَتُه، َوَلَح يُ َعظ ُِّموا ُحرحَمُتُه، فََأهح

َلَكُهُم هللُا تَ َعاََل َفََل ََتَاَونُوا بِّهِّ، َوَعظ ُِّموا ُحرحَمَتُه , ُثُه رََجَع اْلحَ  دِّيُث إََِّل َحدِّيثِّ َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ؛ فََأهح
َاعِّيَل، َفَسَأَل َعنح  َاعِّيَل لُِّيطَالَِّع َترَِّكَتُه، فَ َلمح َيِّدح إِّْسح ُه امحَرأََتُه، قَاَل: َفَجاَء إِّب حَراهِّيُم بَ عحَدَما تَ َزوهَج إِّْسح

هِّمح وَ  َتغِّي لََنا , ُثُه َسَأَْلَا َعنح َعيحشِّ : َخَرَج يَ ب ح يٍق فَ َقاَلتح ، َوََنحُن ِفِّ ضِّ : ََنحُن بَِّشرٍ  َئتِّهِّمح , فَ َقاَلتح َهي ح
ح َعتَ َبَة  َرئِّي َعَليحهِّ السهََلَم، َوُقوِلِّ َلُه يُ َغْي ِّ دهٍة، َوَشَكتح إِّلَيحهِّف قَاَل: فَإَِّذا َجاَء َزوحُجكِّ فَاق ح َِببِّهِّ فَ َلمها َوشِّ

ًئا قَاَل: َهلح  َاعِّيُل َكأَنهُه آَنَس َشي ح : نَ َعمح , َجاَءًَن َشيحخ  َكَذا وََكَذا،  َجاَء إِّْسح َجاءَُكمح مِّنح َأَحٍد؟ قَاَلتح
ٍء؟ قَ  دهٍة قَاَل: فَ َهلح َأوحَصاكِّ بَِّشيح ٍد َوشِّ َْبحتُُه َأًنه ِفِّ َجهح نَا فََأخح : نَ َعمح َفَسأَلََنا َعنحَك، َوَسأَلََنا َعنح َعيحشِّ اَلتح

َرَأ َعَليحَك السهََل  ، َوأَنحتِّ الحَعتَ َبُة، َأَمَرّنِّ َأنح , َأَمَرّنِّ َأنح َأق ح ح َعتَ َبَة َِببَِّك قَاَل: َذلَِّك َأبِّ َم، َويَ ُقوُل: َغْي ِّ
ُهمح إِّب حَراهِّيُم َما َشاَء هللاُ، َرى فَ َلبَِّث َعن ح ُهمح ُأخح ن ح ، َوَطلهَقَها َوتَ َزوهَج مِّ لِّكِّ هح َقِّي ِبَِّ ، فَاْلح ُثُه َأََتُهمح  ُأفَارَِّقكِّ

َتغِّي لََنا , َوقَاَل: َكيحَف بَ عحَد َذلَِّك ف َ  : َخَرَج يَ ب ح ُه، َفَدَخَل َعَلى امحَرأَتِّهِّ َفَسَأَْلَا َعنحُه , فَ َقاَلتح َلمح َيِّدح



َْيحٍ، َوََنحُن ِفِّ َسَعٍة، َوأَث حَنتح َعَلى هللاِّ  : ََنحُن ِبِّ َئتِّهِّمح، فَ َقاَلتح هِّمح َوَهي ح ، فَ َقاَل: أَن حُتمح؟ َوَسَأَْلَا َعنح َعيحشِّ
: الحَماُءف قَاَل: اللُهمه , َِبرِّكح 51ا ]ص:َماذَ  ُم، قَاَل: َفَما َشَراُبُكمح؟ قَاَلتِّ : اللهحح [ َطَعاُمُكمح؟ قَاَلتِّ

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  مِّ َوالحَماءِّ قَاَل: ابحُن َعبهاٍس: قَاَل النهبِّ َمئٍِّذ َحبٌّ »َْلُمح ِفِّ اللهحح ، َوَلَح َيُكنح َْلُمح يَ وح
قَاَل: فَ ُهَما اَل َُيحُلو َعَليحهَِّما َأَحد  بَِّغْيحِّ َمكهَة إِّاله َلَح يُ َوافَِّقاُهف قَاَل: « َوَلوح َكاَن َْلُمح َحبٌّ َدَعا َْلُمح فِّيهِّ 

َرئِّي َعَليحهِّ السهََلَم، َوُمرِّيهِّ َأنح يُ ثَ ب َِّت َعتَ َبَة َِببِّهِّ فَ َلمها َجاءَ  َاعِّيُل قَاَل: َهلح  فَإَِّذا َجاَء َزوحُجكِّ فَاق ح إِّْسح
َْبح  َئةِّ َوأَث حَنتح َعَليحهِّ، َفَسأََلِنِّ َعنحَك فََأخح َي ح : نَ َعمح , َجاَءًَن َشيحخ  َحَسُن اْلح تُُه، َأََتُكمح مِّنح َأَحٍد؟ قَاَلتح

ٍء؟ قَا َْيحٍ قَاَل: َوَهلح َأوحَصاكِّ بَِّشيح َْبحتُُه َأًنه ِبِّ َرُأ َعَليحَك َفَسأََلِنِّ َكيحَف َعيحُشَنا؟ فََأخح : نَ َعمح , يَ قح َلتح
، َككِّ ، َوأَنحتِّ الحَعتَ َبُة، َأَمَرّنِّ َأنح ُأمحسِّ فَ َلبَِّث  السهََلَم، َوَيَحُمُرَك َأنح تُ ثَ ب َِّت َعتَ َبَة َِببَِّك قَاَل: َذاَك َأبِّ

عحُت رَُجًَل  : َوْسِّ ُهمح َما َشاَء هللاُ، ُثُه َجاَء بَ عحَد َذلَِّكف قَاَل: َمعحَمر  يَ ُقوُل: َكاَن إِّب حَراهِّيُم َصلهى هللُا  َعن ح
َدِّيُث إََِّل َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ قَاَل: َسعِّيد : َفَجاَء إِّب ح  ، ُثُه رََجَع اْلح َراهِّيُم َعَليحهِّ َوَسلهَم، َيَحِتِّ َعَلى الحُْبَاقِّ

َاعِّيُل َيْبحِّي نَ بحًَل لَُه ََتحَت َدوحَحٍة َقرِّيًبا مِّنح زَمحَزَم فَ لَ  َنُع الحَوالُِّد َوإِّْسح مها رَآُه قَاَم إِّلَيحهِّ َفَصنَ َعا َكَما َيصح
لحَوالِّدِّ قَاَل َمعحَمر  ]ص: لحَوَلدِّ، َوالحَوَلُد ِبِّ ُهَما الطهْيحُ، ُثُه 52ِبِّ عحُت رَُجًَل يَ ُقوُل: َبَكَيا َحَّته َأَجابَ ت ح [: َوْسِّ

محٍر قَاَل: فَاصحَنعح رََجَع إََِّل َحدِّيثِّ َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ قَاَل إِّب حَراهِّ  َاعِّيُل، إِّنه هللَا تَ َعاََل َيَحُمُرّنِّ ِبَِّ يُم: ََّي إِّْسح
ًتا َها ُهَنا قَ  َ بَ ي ح ؟ قَاَل: َوُأعِّيُنَكف قَاَل: فَإِّنه هللَا َأَمَرّنِّ َأنح أَبحِنِّ اَل: فَعِّنحَد َما َأَمَرَك بِّهِّ قَاَل: َأفَ ُتعِّيُنِنِّ

ْلحَِّجارَةِّ، َوإِّب حَراهِّيُم َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َذلَِّك رََفَع الحَقَواعَِّد مَِّن الح  َاعِّيُل َيَحِتِّ ِبِّ بَ يحتِّ قَاَل: َفَجَعَل إِّْسح
ََجرِّ فَ َوَضَعُه َلُه، فَ َقاَم َعَليحهِّ  ََذا اْلح َوُهَو يَ بحِنِّ يَ بحِنِّ َحَّته ارحتَ َفَع الحبَِّناُء، فَ َلمها ارحتَ َفَع الحبَِّناُء َجاَء بِّ

: }رَب هَنا تَ َقبهلح مِّنها إِّنهَك أَنحَت السهمِّيُع الحَعلِّيُم{ ]البقرةَوإِّْسحَ  : اعِّيُل يُ َناوِّلُُه اْلحَِّجارََة، َوُُهَا يَ ُقواَلنِّ
: }رَب هَنا تَ َقبهلح مِّنها إِّنهَك أَنحَت ال127 ، َوُُهَا يَ ُقواَلنِّ َل الحبَ يحتِّ مِّيُع سه [ َفَجَعََل يَ بحنَِّيانِّ َوُُهَا َيُدورَانِّ َحوح

، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُُمَمهٍد، َعنح َعبحدِّ الرهزهاقِّ 127الحَعلِّيُم{ ]البقرة:  ي ِّ  [ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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فَ  َسح ثَ َنا اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد قَاَل: َحده َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َحده يَ عحِنِّ َعبهاُس  -اطِّيُّ َأخح
ثَ َنا َأْححَُد بحُن َشبِّيٍب ]ص: -بحُن الحَفضحلِّ  ، َعنح يُوُنَس َعنِّ الزُّهحرِّي ِّ 53قَاَل: َحده ثَ َنا َأبِّ [ قَاَل: َحده

رٍو، يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصله  َع َعبحَد هللاِّ بحنِّ َعمح ُّ، ْسِّ ََجبِّ ى هللُا َعَليحهِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ ُمَسافِّع  اْلح
َ »َوَسلهَم:  َنهةِّ، َوَلوحاَل َما َمسهُهَما مِّنح َخطَاََّي َبِنِّ آَدَم َْلََضاَءا َما َبنيح َن َوالحَمَقاَم مِّنح ََّيُقوتِّ اْلح  إِّنه الرُّكح

، َوَما َمسهُهَما مِّنح ذِّي َعاَهٍة َواَل َسقِّيٍم إِّاله ُشفِّيَ  رِّقِّ َوالحَمغحرِّبِّ  «الحَمشح
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َاعِّيلَ  ، َعنح إِّْسح َداّنِّ ِّ َمح ٍر اْلح َباطِّ بحنِّ َنصح ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح َأسح َبهارِّ قَاَل: َحده بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ  اْلح

َرى، فَ نَ َبَت الحوَ  ُخح َنهةِّ َوَمَعُه َحَجر  ِفِّ َيدِّهِّ، َوَوَرق  ِفِّ الحَكف ِّ اْلح َرُق ِفِّ السُّد ِّي ِّ قَاَل: " َخَرَج آَدُم مَِّن اْلح
ََجُر َفَكاَن ََّيُقوتًَة بَ يحَضاَء  ، َوَأمها اْلح نحُه َما تَ َروحَن مَِّن الط ِّيبِّ َا، فَ َلمها َبََّن إِّب حَراهِّيُم اْلحِّنحدِّ، َفمِّ َتَضاُء بِّ ُيسح

َبَ  ََجٍر مَِّن اْلح ََجٍر َأَضُعُه َهُهَنا فََأََتُه ِبِّ َاعِّيَل: ائحتِِّنِّ ِبِّ ََجرِّ قَاَل ْلِِّّْسح َع اْلح ، فَ َقاَل الحبَ يحَت فَ بَ َلَغ َموحضِّ لِّ
َا َيَحتِّيهِّ بِّهِّ، َفذَ  ََجٍر مَِّن اْلحِّنحدِّ َغْيحُ َهَذا، فَ َردهُه مَِّرارًا اَل يَ رحَضى ِبِّ ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم ِبِّ َهَب َمرهًة َوَجاَء جِّ

َنهةِّ  - ََذا؟ قَاَل: َمنح  -الهذِّي َخَرَج بِّهِّ آَدُم مَِّن اْلح َاعِّيُل قَاَل: َمنح َجاَءَك بِّ فَ َوَضَعُه، فَ َلمها َجاَءُه إِّْسح
 ُهَو أَنحَشُط مِّنحَك "
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َْبًََن أَبُو عَ  ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َأخح ي قَاَل: َحده َسنِّ الحَقاضِّ َْبًََن َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن اْلَح َُ قَاَل: َأخح َافِّ بحدِّ هللاِّ اْلح
، َعنح َسعِّيدِّ  ثَ َنا َورحقَاُء، َعنح َعطَاءِّ بحنِّ السهائِّبِّ ثَ َنا آَدُم بحُن َأبِّ إََِّّيٍس قَاَل: َحده َسنِّ قَاَل: َحده بحنِّ اْلَح

{ ]اْلج: ُجَبْيحٍ  َج ِّ ْلح لِّهِّ تَ َعاََل: }َوَأذ ِّنح ِفِّ النهاسِّ ِبِّ [ قَاَل: َلمها َأَمَر هللُا 27، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، ِفِّ قَ وح
َج ِّ قَاَل: ََّي أَيُّها النهاُس، إِّنه رَ  ْلح اَتهََذ بهُكُم َعزه َوَجله إِّب حَراهِّيَم، َعَليحهِّ السهََلُم، َأنح يُ َؤذ َِّن ِفِّ النهاسِّ ِبِّ

َعُه مِّنح َحَجٍر َأوح َشَجٍر َأوح َأَكَمٍة َأوح تُ َرابٍ  َتَجاَب َلُه ُكلُّ َما ْسِّ ًتا، َوَأَمرَُكمح َأنح ََتُجُّوُه، فَاسح  َأوح بَ ي ح
ٍء، فَ َقاُلوا: لَب هيحَك اللُهمه لَب هيحكَ   َشيح

(2/54) 

 

ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهٍد الحُمقح  َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َأخح َحاَق قَاَل: َحده ََسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َْبًََن اْلح رُِّئ قَاَل: َأخح
َعحَلى بحُن َْحهاٍد قَاَل: َحدهثَ َنا َداُوُد الحَعطهاُر قَاَل: َحدهثَ  ثَ َنا َعبحُد اْلح ِنِّ ابحُن يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده

، َحد ِّثحِنِّ َعنح َشأحنِّ الحَكعحَبةِّ قَ بحَل َأنح تَ بحنِّيَ َها قُ َريحش   ُخثَ يحٍم، َعنح َأبِّ الطَُّفيحلِّ قَاَل: قُ لحُت َلُه: ََّي َخالِّ
، ُثُه  ُُدرِّ , ُثُه ُتَدَله َوُة َعَلى اْلح ََدٍر يَ نحُذوُه الحَعَناُق، َوُتوَضُع الحكِّسح  إِّنه قَاَل: َكاَن بَِّرضحٍم ََّيبٍِّس لَيحَس ِبِّ

بَ لَ  َها، َسفِّيَنًة لِّلرُّومِّ َأق ح ، فَ رَكُِّبوا إِّلَي ح َا قُ َريحش  ، َفَسمَِّعتح بِّ َبةِّ انحَكَسَرتح لشَُّعي ح تح َحَّته إَِّذا َكاَنتح ِبِّ
َنا  بَ يحَت رَب َِّنا َعزه َوَأَخُذوا َخَشبَ َها، َوُرومِّيًّا يُ َقاُل لَُه: بَ لحُقوُم َْنهار  َِبٍنف فَ َلمها َقدُِّموا َمكهَة، قَاُلوا: َلوح بَ نَ ي ح

َتَمُعوا لَِّذلَِّك، َونَ َقُلوا ]ص: َوَجله  َنَما َرُسوُل هللاِّ َصلهى 55فَاجح ي، فَ بَ ي ح َيادِّ الضهَواحِّ [ اْلحَِّجارََة مِّنح َأجح
رََتَك، َفَذلَِّك َأوهُل َما   نُودَِّي َوهللاُ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ نحقُِّلَها إِّذِّ انحَكَشَفتح ْنَِّرتُُه، فَ ُنودَِّي: ََّي ُُمَمهُد، َعوح

 َأعحَلُم َفَما رُئَِّيتح لَُه َعوحرَة  بَ عحُد َواَل قَ بحلُ 
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ثَ َنا أَ  َرَو قَاَل: َحده ُّ، ِبِّ ُر بحُن ُُمَمهٍد الصهْيحَِفِّ ثَ َنا َبكح َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َحيهاَن َأخح
ثَ َنا ُعبَ يح  ثَ َنا بحنِّ ُمََلعٍِّب قَاَل: َحده َرائِّيُل قَاَل: َحده ثَ َنا إِّسح ُد هللاِّ بحُن ُموَسى، َوُُمَمهُد بحُن َسابٍِّق، قَااَل: َحده

عَ  َي هللُا َعنحُه، َعنح َأوهلِّ بَ يحٍت ُوضِّ َاُك بحُن َحرحٍب، َعنح َخالِّدِّ بنِّ ُعرحُعَرَة قَاَل: َسَأَل رَُجل  َعلِّيًّا َرضِّ  ْسِّ
َع فِّيهِّ لِّلنهاسِّ َللهذِّي بَِّبكهَة مُ  ؟ قَاَل: اَل َوَلكِّنهُه َأوهُل بَ يحتِّ ُوضِّ َرحضِّ َع ِفِّ اْلح َبارًَكا، ُهَو َأوهُل بَ يحٍت ُوضِّ

ئحَت أَن حَبأحُتَك َكيحَف بَِّناُؤُه: إِّ  َُدى، َوَمَقاُم إِّب حَراهِّيَم، َوَمنح َدَخَلُه َكاَن آَمنها َوإِّنح شِّ نه هللَا تَ َباَرَك الحَْبََكُة َواْلح
، َفَضاَق بِّهِّ َذرحًعا، فََأرحَسَل هللاُ َوتَ َعاََل  َرحضِّ ًتا ِفِّ اْلح   َأوحَحى إََِّل إِّب حَراهِّيَم، َعَليحهِّ السهََلُم: َأنِّ ابحنِّ ِلِّ بَ ي ح

َبُه َحَّته ان حتَ َهتح ,  ، فَات هَبَع َأَحُدُُهَا َصاحِّ  ُثُه َعزه َوَجله، إِّلَيحهِّ السهكِّيَنَة، َوهَِّي رِّي   َخُجوج  َْلَا رَأحس 
َيهةِّ، فَ َبََّن إِّب حَراهِّيُم، َفَكاَن ]ص: عِّ الحبَ يحتِّ َتَطوَُّق اْلح ٍم 56َتَطوهَقتح إََِّل َموحضِّ [ يَ بحِنِّ ُهَو َساقًا ُكله يَ وح

بحنِّهِّ: ابحغِِّنِّ َحَجًرا، فَالحَتَمَس ُثَه َحَجًرا َحَّته َأََتُه بِّهِّ، فَ وَ  ََجرِّ قَاَل الِّ ََجَر َحَّته إَِّذا بَ َلَغ َمَكاَن اْلح َجَد اْلح
َوَد َقدح رُك َِّب، فَ َقاَل َلُه اب حُنُه: مِّنح أَيحَن َلَك َهَذا؟ قَاَل: َجاَء بِّهِّ َمنح َلَح يَ تهكِّلح َعَلى بَِّنائِّكَ  َسح ، َجاَء بِّهِّ اْلح

ْبحِّيُل، َعَليحهِّ السهََلُم مَِّن السهَماءِّ فََأتَهُه "  جِّ
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َْبًََن أَبُو َنصحرِّ بحُن  ثَ َنا أَبُو َوَأخح ََسنِّ السهرهاُج قَاَل: َحده َسنِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح ثَ َنا أَبُو اْلح قَ َتاَدَة قَاَل: َحده
ُم بحُن ُسَليحٍم، عَ  َوصِّ َسَله َحح ثَ َنا أَبُو اْلح ٍرو قَاَل: َحده ثَ َنا َداُوُد بحُن َعمح ُّ قَاَل: َحده َرهاّنِّ َاكِّ ُشَعيحٍب اْلح نح ْسِّ

َعحَناُه زَاَد: قَاَل: َفَمره َعَليحهِّ  بحنِّ َحرحٍب، َعنح  َي هللُا َعنحُه، ِبِّ َخالِّدِّ بحنِّ ُعرحُعَرَة، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب َرضِّ
ََدَم، فَ بَ نَ تحُه ُجرحُهُم، َفَمره  ُر، فَاَنح ََدَم، فَ بَ نَ تحُه الحَعَمالَِّقُة قَاَل: َفَمره َعَليحهِّ الدههح ُر فَاَنح ُر،  َعَليحهِّ  الدههح الدههح

، فَ َلمها َأرَاُدوا َأنح يَ رحف َ  َمئٍِّذ رَُجل  َشابٌّ ، َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح ََجَر فَ بَ نَ تحُه قُ َريحش  ُعوا اْلح
نَ َنا َأوهَل رَُجٍل َُيحُرُج مِّنح َهذِّهِّ الس ِّ  َتَصُموا فِّيهِّ، فَ َقاُلوا: َُنَك ُِّم بَ ي ح َوَد اخح َسح كهةِّ، َفَكاَن َرُسوُل هللاِّ اْلح

نَ ُهمح َأنح ََيحَعُلوُه ِفِّ مِّرحٍط، ُثُه تَ رحفَ عُ  ُه ْجِّيُع َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأوهَل َمنح َخَرَج َعَليحهِّمح فَ َقَضى بَ ي ح
 الحَقَبائِّلِّ ُكلُُّهمح 
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َسنِّ بحنِّ ُفورَ  ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلَح َْبًََن أَبُو َبكح َُه هللُا قَاَل ]ص:َأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر 57ٍك َرْحِّ [: َأخح
ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلمَ  يُّ قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َداُوَد الطهَيالِّسِّ ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب قَاَل: َحده َة، قَاَل: َحده

َاكِّ بحنِّ َحرحٍب، ، َوَسََلم  ُكلُُّهمح َعنح ْسِّ َي هللُا َعنحُه قَاَل: َلمها  َوقَ يحس  َعنح َخالِّدِّ بحنِّ ُعرحُعَرَة، َعنح َعلِّيٍ  َرضِّ
ََجرِّ َتَشاَجُروا َمنح َيَضعحُه، فَات ه  ، فَ َلمها َأرَاُدوا َوضحَع اْلح َفُقوا َأنح َأنح ُهدَِّم الحبَ يحُت بَ عحَد ُجرحُهٍم بَ نَ تحُه قُ َريحش 

ُخُل مِّنح َهذَ  َبَة، َيَضَعُه َأوهُل َمنح َيدح ، َفَدَخَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح َِببِّ َبِنِّ َشي ح ا الحَبابِّ
ٍذ َأنح َيَحُخُذوا بِّطَائَِّفٍة مَِّن الث هوحبِّ َفَْيحفَ عُ  ََجُر ِفِّ َوَسطِّهِّ، َوَأَمَر ُكله َفخِّ َع اْلح وُه، َوَأَخَذُه فََأَمَر بِّثَ وحٍب فَ ُوضِّ

 هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َوَضَعهُ  َرُسوُل هللاِّ َصلهى
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تَ َويحهِّ قَ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحُن ُدُرسح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َأخح اَل: َحده
َبُغ بحُن فَ َرٍج قَالَ  َياَن قَاَل: َحدهَثِنِّ َأصح ٍب، َعنح يُوُنَس، َعنِّ ابحنِّ يَ عحُقوُب بحُن ُسفح َْبّنِّ ابحُن َوهح : َأخح

ُُلَم َأْجحََرتِّ امحَرَأة  الحَكعحَبَة، َوطَا َهاٍب قَاَل: َلمها بَ َلَغ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، اْلح َرتح َشَرارَة  شِّ
، فَ هَ  ََتََقتح َا ِفِّ ثَِّيابِّ الحَكعحَبةِّ فَاحح َتَصَمتح مِّنح ََمحَمَرَتِّ نِّ اخح َع الرُّكح َها، فَ بَ َلُغوا َموحضِّ َدُموَها َحَّته إَِّذا بَ نَ وح

َنا فَ  ا َُنَك ُِّم َأوهَل َمنح َيطحُلُع َعَلي ح َعُه؟ فَ َقاُلوا: تَ َعاَلوح نِّ: َأيُّ الحَقَبائِّلِّ تَلِّي رَف ح َطَلَع َعَليحهِّمح قُ َريحش  ِفِّ الرُّكح
َع ِفِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  نِّ فَ ُوضِّ لرُّكح َسلهَم، َوُهَو ُغََلم  َعَليحهِّ وَِّشاُح ْنَِّرٍة، َفَحكهُموُه، فََأَمَر ِبِّ

، ُثُه ارحتَ َقى ُهَو فَ َرفَ ُعوا إِّلَيحهِّ  َيًة مَِّن الث هوحبِّ َرَج َسي َِّد ُكل ِّ قَبِّيَلٍة فََأعحطَاُه ًَنحِّ ٍب، ُثُه َأخح َن، َفَكاَن ثَ وح الرُّكح
ُي ُهَو َيَضُعهُ  َمِّنَي قَ بحَل َأنح يَ نحزَِّل َعَليحهِّ الحَوحح ُه اْلح ن ِّ إِّاله رًِّضا َحَّته َدَعوح ، ُثُه َطفَِّق اَل يَ زحَداُد َعَلى الس ِّ

ُعو َْلُمح فِّيَها  َفَطفُِّقوا اَل يَ نحَحُروَن َجُزورًا إِّاله الحَتَمُسوُه فَ َيدح
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ِّ بحُن الحَفضحلِّ  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ٍر ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأْححََد بحنِّ َعتهاٍب  َأخح َْبًََن أَبُو َبكح الحَقطهاُن قَاَل: َأخح
َاعِّي َْبًََن إِّْسح َهرِّيُّ قَاَل: َأخح َوح ُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ اْلح ثَ َنا أَبُو ُُمَمهٍد الحَقاسِّ ُل بحُن َأبِّ ُأَويحٍس قَاَل: َحده

َ الحفَِّجارِّ َوبَ  قَاَل: َبَة قَاَل: َكاَن َبنيح َبَة، َعنح َعم ِّهِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح َ َحدهَثِنِّ إِّْسح نيح
َ قَ يحسِّ  نَ ُهمح َوَبنيح َنه قُ َريحًشا َكاَن بَ ي ح َي الحفَِّجاُر ْلِّ َا ُْس ِّ َرَة َسَنًة َوإِّْنه َيانِّ الحَكعحَبةِّ ََخحَس َعشح د   بُ ن ح َعيحََلَن َعهح

، َوَفجَ  ُُرَماتِّ َتَحلُّوا فِّيَها اْلح نَ ُهمح َحرحب  اسح َبَة: فَ َوقَ َعتح بَ ي ح ُروا َومِّيثَاق  بُِّعَكاَظ قَاَل َغْيحُ ُموَسى بحُن ُعقح
َا َأنه السهيحَل َكاَن َيَح  َياَنِّ َا َْحََل قُ َريحًشا َعَلى بُ ن ح َبَة: َوإِّْنه قَِّها، مِّنح فَ وحقِّ فِّيَها قَاَل ُموَسى بحُن ُعقح ِتِّ مِّنح فَ وح

ُخَلَها الحَماءُ   الرهدحمِّ الهذِّي َصنَ ُعوُه فََأَضره بِّهِّ، َفَخاُفوا َأنح َيدح
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َياََنَا، َوَأنح يَ رحفَ ُعوا ِبَ  َّته َبَا حَ ، وََكاَن رَُجل  يُ َقاُل َلُه: َملِّي   َسَرَق طِّيَب الحَكعحَبةِّ، فََأرَاُدوا َأنح َيُشدُّوا بُ ن ح
دُِّموَها َعَلى َها، لِّيَ هح ُخَلَها إِّاله َمنح َشاُءوا فََأَعدُّوا لَِّذلَِّك نَ َفَقًة َوُعمهااًل، ُثُه َعَمُدوا إِّلَي ح َشَفٍق َوَحَذٍر  اَل َيدح

ًئا الحَولِّ  َها َشي ح ن ح يَد بحَن الحُمغِّْيَةِّ، فَ َلمها رََأَوا َأنح مَيحنَ َعُهُم هللُا الهذِّي َأرَاُدوا، َفَكاَن َأوهُل رَُجٍل َطَلَعَها َوَهَدَم مِّ
َا َياَنِّ َضُروا  الهذِّي فَ َعَل الحَولِّيُد تَ َتابَ ُعوا فَ َوَضُعوَها، فََأعحَجبَ ُهمح َذلَِّك فَ َلمها َأرَاُدوا َأنح َيَحُخُذوا ِفِّ بُ ن ح َأحح

عِّ َقدَ  َي َأَماَم َموحضِّ ُهمح َأنح مَيحضِّ ُمح رََأوحا َحيهًة َقدح َأَحاَطتح ُعمهاَْلُمح فَ َلمح يَ قحدِّرح رَُجل  مِّن ح مِّهِّ َوزََعُموا َأَنه
ا َأنح َيُكونُوا َقدح َوقَ ُعوا ِمِّه  َها َشَفَقًة َشدِّيَدًة، َوَخَشوح ن ح َفُقوا مِّ ، رَأحُسَها عِّنحَد َذنَبَِّها، فََأشح لحبَ يحتِّ ا َعمُِّلوا ِفِّ ِبِّ

ُهمح  رحزَُهمح، َوَمنَ َعت ح ، َوَشَرفًا َْلُمح، فََأَشاَر َعَليحهِّمح  َهَلَكٍة وََكاَنتِّ الحَكعحَبُة حِّ الحُمغِّْيَُة  -زََعُموا  -مَِّن النهاسِّ
َيه  ، فَ َلمها فَ َعُلوا َذلَِّك َذَهَبتِّ اْلح لهذِّي ذُكَِّر ِفِّ َهَذا الحكَِّتابِّ ُة ِفِّ بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعَمَر بحنِّ َُمحُزوٍم ِبِّ

ُهمح، َورََأوح  ن ح : َخَطَفَها طَائِّر  فَأَلحَقاَها السهَماءِّ َوتَ َغي هَبتح مِّ ا َأنه َذلَِّك مَِّن هللاِّ َعزه َوَجله َويَ ُقوُل بَ عحُض النهاسِّ
َياٍد فَ َلمها َسَقَط ِفِّ أَيحدِّيهِّمح، َوالحتَ َبَس َعَليحهِّمح َأمحُرُهمح قَاَم الحُمغِّْيَُة بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ  ُعَمَر بحنِّ ََنحو َأجح

َُتح َُمحُزوٍم، فَ َقاَل:  َُتح رَأحَيُكمح َوَجَهدح تَ َهدح ؟ فَإَِّذا اجح تَ ُغوَن بِّهِّ َمرحَضاَة َرب ِّ َهَذا الحبَ يحتِّ َهلح َلُكمح ِفِّ َأمحٍر تَ ب ح
َا، َفَذلَِّك الهذِّي َأَردحَُتح، َوإِّنح  َياَنِّ َ بُ ن ح َنُكمح َوَبنيح دَُكمح َنَظرحَُتح فَإِّنح َخلهى هللا َعزه َوَجله بَ ي ح نَ َجهح ُكمح َحاَل بَ ي ح
َناف قَاَل: إِّنهُكمح َقدح َْجَعحُتمح لِّنَ َفَقةِّ هَ  رح َعَلي ح َُتح , ُثُه قَاُلوا: َأشِّ تَ َهدح َنُه َكاَن َذلَِّك َوَقدِّ اجح َذا الحبَ يحتِّ َما َوبَ ي ح

َيانِّهِّ َعَلى ََتَاُسٍد مِّنحُكمح، َوإِّّن ِّ  مِّهِّ، َوبُ ن ح َُتح ِفِّ َهدح ُتمح، َوإِّنهُكمح َقدح َأَخذح ُموا َأرحبَ َعَة  َقدح َعلِّمح َأَرى َأنح تُ َقس ِّ
ُموا الحبَ يحتَ  ، ُثُه تُ َقس ِّ َرحَحامِّ لِّ َواْلح  َأرحَِبٍع َعَلى َمَنازلُِّكمح ِفِّ اْلح
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 ِّ ُموُه نِّصحَفنيح أَيحًضا،  َعَلى َأرحبَ َعةِّ َأقحَساٍم، َواَل ََتحَعُلوا َأَحَد َجَوانِّبِّ الحبَ يحتِّ َكامًَِّل، لُِّكلٍ  رُبحٍع، َوَلكِّنِّ اقحسِّ
يَبُه، َواَل  َ ُكلُّ رُبحٍع مِّنحُكمح َنصِّ ، فَإَِّذا فَ َعلحُتمح َذلَِّك فَ لحيُ َعني ِّ  ََتحَعُلنه ِفِّ فَإِّنه ُكله َجانٍِّب مِّنح َجَوانِّبِّ الحبَ يحتِّ

ُتمح فِّ  ًا، َواَل ان حتَ َهكح ًبا، َواَل َقَطعحُتمح فِّيهِّ َرْحِّ ُتُموُه َغصح ًئا َأَصب ح َ َأَحٍد نَ َفَقةِّ الحبَ يحتِّ َشي ح َنُكمح َوَبنيح يهِّ ذِّمهًة بَ ي ح
َْي كُ  ، َواَل تَ َنازَُعوا َواَل تَ َناَفُسوا، ولحَيصِّ ، فَإَِّذا فَ َعلحُتمح َذلَِّك فَاقحََتُِّعوا بِّفَِّناءِّ الحبَ يحتِّ لُّ رُبحٍع مَِّن النهاسِّ

مِّهِّ، ُثُه انحَطلُِّقوا بَ ُعمهالُِّكمح فَ َلَعلهُكمح إِّذَ  َع َسهح ُعوا مِّنحُكمح َموحضِّ َها فَ َلمها ْسِّ ا فَ َعلحُتمح َذلَِّك َأنح ََتحُلُصوا إِّلَي ح
ا إِّلَيحهِّ َوفَ َعُلوا الهذِّي َأَمَرُهمح بِّهِّ فَ يَ زحُعُم ُعَلَماُء َأوهلِّيهةِّ ق ُ  َل الحُمغِّْيَةِّ َرُضوا بِّهِّ، وان حتَ َهوح َريحٍش َأنح َِبَب قَ وح

لن ِّصح  َودِّ ِبِّ َسح ََجرِّ اْلح مِّ َبِنِّ َعبحدِّ َمَناٍ   -فِّ مِّنح َجانِّبَِّها الهذِّي يَلِّي الحَيَمَن الحَكعحَبةِّ إََِّل اْلح َصاَر ِفِّ َسهح
َودِّ تَ َناَفُسوا ِفِّ رَفحعِّهِّ، َوََتَاَسُدوا َعَليحهِّ، َفَحكه  َسح ََجرِّ اْلح عِّ اْلح َياُن إََِّل َموحضِّ ُموا فِّيهِّ َأوهَل فَ َلمها ان حتَ َهى الحبُ ن ح

َذلَِّك الرهُجُل، فََأَعانُوُه َعَلى  -َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فِّيَما بَ َلَغَنا رَُجٍل َيطحُلُع َعَليحهِّمح فَ 



ُهمح َوَْجَاَعٍة , فَ يَ زحُعُموَن َأنح َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَضَعُه َوسح  ن ح َط رَفحعِّهِّ َعَلى إِّصحََلٍح مِّ
ٍب، ُثُه قَالَ  : َْلُمح ُخُذوا بَِّزَواََّيُه َوَجَوانِّبِّهِّ ُكل َِّها، وََكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ُهَو الهذِّي ثَ وح

َرَة َسَنًة قَاَل: َوزََعَم َعبحدُ  َس َعشح َمح َعثِّهِّ ِبِّ َعُه، َوَذلَِّك قَ بحَل َمب ح ََجَر، فَ َوَضَعُه بَِّيدِّهِّ َموحضِّ ُن  هللاِّ بح يَ رحَفُع اْلح
َزُعوا اْلحِّجَ  َتَمُعوا لِّيَ ن ح ا إََِّل َعبهاٍس َأنح َأوهلِّيهَة قُ َريحٍش َكانُوا َُيَد ِّثُوَن َأنه رَِّجااًل مِّنح قُ َريحٍش َلمها اجح ارََة، وان حتَ َهوح

َاعِّيَل َعَليحهَِّما السهََلُم  يسِّ إِّب حَراهِّيَم وإِّْسح ُهمح إََِّل َحَجٍر مِّنَ  -ََتحسِّ ن ح ََساسِّ  َعَمَد رَُجل  مِّ  اْلح
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ََجرِّ   ُم بَ رحَقًة ََتحَت اْلح ، فَأَبحَصَر الحَقوح َوهلِّ ََساسِّ اْلح رِّي أَنهُه مَِّن اْلح ، فَ َرفَ َعُه َوُهَو اَل َيدح َوهلِّ َكاَدتح تَ لحَتمُِّع اْلح
عِّهِّ، َوَفزَِّع الرهُجلُ  ََجُر مِّنح َيدِّهِّ فَ َوَقَع ِفِّ َموحضِّ ، َونَ َزَل اْلح ََجُر  َبَصَر الرهُجلِّ ُهُم اْلح َوالحبُ َناُة، فَ َلمها َسََتَ َعن ح

ًئا ِبَِِّّذائِّهِّ فَ َلمها ان حت َ  ََجَر َواَل َشي ح َياَنِِّّمح، َوقَاُلوا: اَل َُتَر ُِّكوا َهَذا اْلح ا إََِّل ُأس ِّ َما ََتحَتُه َعاُدوا إََِّل بُ ن ح َهوح
َها  َوهلِّ َوَجُدوا ِفِّ َحَجٍر مِّن ح َفلِّ الحَمَقامِّ َفََل َأدحرِّ  -الحبَ يحتِّ اْلح ُروا َما   -ي َلَعلهُه ذُكَِّر أَنحُه ِفِّ َأسح كَِّتاًِب َلَح يَدح

َتحح  َلُفوُه: ُهَو َحَّته َجاَءُهمح َحْبح  مِّنح يَ ُهودِّ الحَيَمنِّ فَ َنَظَر إََِّل الحكَِّتابِّ َفَحدهثَ ُهمح: أَنهُه َقدح قَ َرَأُه، فَاسح
ُدقَ نه  َا فِّيهِّ، َولحَتصح َم َخَلقحُت السهَماَواتِّ لَُتَحد ِّثَ نها ِبِّ تُ َها يَ وح َْبَُهمح َأنه فِّيهِّ: َأًَن هللُا ُذو َبكهَة، َحرهمح ا َعنحُه، فََأخح

َعةِّ َأمحََلٍك ُحنَ َفاءَ  تُ ُهَما بَِّسب ح ِّ، َوَحَففح َبَ َلنيح َم َوَضعحُت َهَذيحنِّ اْلح َس َوالحَقَمَر، َويَ وح َرحَض َوالشهمح  َواْلح
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َْبًََن أَ  َْبًََن أَبُو َأْححََد بحُن فَارٍِّس َأخح ُّ قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ َصح َحاَق اْلح َْبًََن أَبُو إِّسح يُّ قَاَل: َأخح ٍر الحَفارِّسِّ قَاَل: بُو َبكح
ثَ َنا ُمَعلهى قَ  َاعِّيَل الحُبَخارِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّْسح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن فَارٍِّس قَاَل: َحده اَل: َحدهَثِن َحده

َودِّ بحنِّ َخَلفِّ بحنِّ َعبحدِّ يَ ُغوَث، َعنح أَبِّيهِّ، َأَنهُ  َسح ، َعنِّ ابحنِّ ُخثَ يحٍم قَاَل: َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح مح ُوَهيحب 
حَْيَ فَ َقاَل: إِّنه فِّيهِّ َْلَرحفًا ، َفَدَعتح قُ َريحش  رَُجًَل مِّنح ْحِّ َفَل الحَمَقامِّ َلوح ُأُحد َِّثُكُموُه  َوَجُدوا كَِّتاًِب َأسح

َناهُ  َر ُُمَمهٍد َفَكَتمح  َلَقتَ لحُتُموّنِّ َفظَنَ نها َأنه فِّيهِّ ذِّكح
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ثَ َنا أَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َوَأخح
َبها َيانِّ الحَكعحَبةِّ اْلح َحاَق بحَن َيَساٍر، َفذََكَر قِّصهَة بُ ن ح ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح  ِفِّ رِّ قَاَل: َحده

َبَة، إِّاله أَنهُه قَاَل: َويَ نحَحُلوَن َهَذا الحَكََلَم الحوَ  َعحََّن َما ُرو ِّيَنا َعنح ُموَسى بحنِّ ُعقح دِّ قُ َريحٍش ِبِّ ََ بحنَ َعهح  لِّيدِّ
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روِّ بحنِّ َعائٍِّذف َوقَاَل ِفِّ ُدُخولِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َم، الحُمغِّْيَةِّ، َوقِّيَل أَبُو ُوَهيحبِّ بحُن َعمح
نَ َنا وََكاَن َرُسوُل هللاِّ صَ  َا َقَضى بَ ي ح يَنا ِبِّ َمِّنُي، َقدح َرضِّ ُه قَاُلوا: َهَذا اْلح لهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َلمها رََأوح

َرةَ  َس َعشح َمح َمِّنَي قَ بحَل َأنح يُوَحى إِّلَيحهِّ، َوزََعَم َأنح َذلَِّك بَ عحَد الحفَِّجارِّ ِبِّ َاهِّلِّيهةِّ اْلح َسَنًة،  ُيَسمهى ِفِّ اْلح
َحاَق، َوَخالََفُه َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إِّذح َذاَك ابحُن ََخحٍس َوَثََلثِّنَي َسَنةً  ، َكَذا قَاَل ابحُن إِّسح

رِّيَن َسَنًة، َوَذلِّ  ه َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، َكاَن إِّذح َذاَك ابحَن ََخحٍس َوعِّشح ُُه: زََعُموا َأنه النهبِّ َك قَ بحَل َغْيح
َرَة َسَنةً  َس َعشح َمح  الحبَ عحثِّ ِبِّ
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ِّ بحنُ  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن قَاَل:  َأخح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده الحَفضحلِّ قَاَل: َحده
َ الحبَ يحُت قَ بحلَ  َعثِّ َحدهَثِنِّ َسَلَمُة قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد الرهزهاقِّ قَاَل: قَاَل ابحُن ُجَريحٍج: قَاَل َُمَاهِّد : ُبِنِّ  َمب ح

َرَة َسَنًة قُ لحُت: وََكَذا ُروَِّي َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ َوُُمَمهدِّ بحنِّ النهبِّ ِّ َصله  َس َعشح َمح ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ
َا  ُجَبْيحِّ بحنِّ ُمطحعٍِّم َوَغْيحُِّهِّ
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َْبًََن الحَقاضِّي ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا أَبُو  َأخح ٍر َأْححَُد بحُن َكامٍِّل قَاَل: َحده أَبُو َبكح
ثَ َنا الدهرَاَورحدِّيُّ، عَ  ثَ َنا أَبُو ََثبٍِّت قَاَل: َحده َاعِّيَل السَُّلمِّيُّ قَاَل: َحده َاعِّيُل ُُمَمهُد بحُن إِّْسح نح هَِّشامِّ بحنِّ إِّْسح

َكاَن ِفِّ زََمانِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوزََمانِّ َأبِّ   َأنه الحُمَقامَ »ُعرحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َعائَِّشَة 
ُهَما َي هللُا َعن ح َطهابِّ َرضِّ ، ُثُه َأخهَرُه ُعَمُر بحُن الح لحبَ يحتِّ ًقا ِبِّ ٍر ُملحَتصِّ  «َبكح
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َْبَّنِّ طَاهُِّر  َُ قَاَل: َأخح َافِّ َهقِّي ابحُن ُأخحتِّ الحَفضحلِّ بحنِّ أَن حَبَأًَن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ الحبَ ي ح
ثَ َنا إِّ  ثَ َنا الزَُّبْيحُ بحُن َبكهاٍر قَاَل: َحده َلِّيمِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحَداُن بحُن َعبحدِّ اْلح ب حَراهِّيُم بحُن ُُمَمهدِّ ُُمَمهٍد قَاَل: َحده

رِّ  َهاٍب، َعنح ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس َأنه بحنِّ َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ الزُّهح يُّ، َعنح أَبِّيهِّ، َعنِّ ابحنِّ شِّ



، فَ َنَصبَ َها، ُثُه َجدهَدَها إِّْسحَ  ََرمِّ ْبحِّيَل َعَليحهِّ السهََلُم َأَرى إِّب حَراهِّيَم َعَليحهِّ السهََلُم أَنحَصابِّ اْلح اعِّيُل َعَليحهِّ جِّ
، ُثُه َجدهَدَها ُقَصيُّ بحُن كََِّلٍب، ُثُه َجدهَدَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل الزُّهحرِّيُّ: السهََلمُ 

ََرمِّ  َطهابِّ بَ َعَث َأرحبَ َعًة مِّنح قُ َريحٍش فَ َنَصُبوا أَنحَصاَب اْلح َ ُعَمُر بحُن الح َوح  قَاَل: ُعبَ يحُد هللاِّ: فَ َلمها َوِلِّ عِّ ِبِّ ضِّ
ٍ ، َوَسعِّيَد  َرَة، َوَأزحَهَر بحَن َعبحدِّ َعوح َفلِّ بحنِّ ُأَهيحبِّ بحنِّ َعبحدِّ َمَنا ِّ بحنِّ زُهح ََرمِّ َُمحَرَمَة بحَن نَ وح بحَن يَ رحبُوٍع، اْلح

 َوُحَويحطَِّب بَِّن َعبحدِّ الحُعزهى
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ثَ َنا أَبُو  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد 64الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن ]ص:َأخح [ يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده رِّ بحنِّ بحُن َعبحدِّ اْلح  َبكح

َرَة بِّنحتِّ َعبحدِّ الرهْححَ  َعَد بحنِّ زُرَارََة، َعنح َعائَِّشَة َزوحجِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحزحٍم، َعنح َعمح نِّ بحنِّ َأسح
َمُع َأنح إَِّسافًا َوًَنئَِّلَة رَُجل  َوامحَرَأة  مِّنح ُجرحُهٍم، زَنَ َيا ِفِّ الحَكعحَبةِّ فَ  : َما زِّلحَنا َنسح َا قَاَلتح َخا َحَجَريحنِّ َأَنه  ُمسِّ
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هِّ , َوَما َِببُ  َتغُِّل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بِّهِّ قَ بحَل َأنح يَ تَ َزوهَج َخدََِّيَة لَِّمَعاشِّ َظَهَر  َما َكاَن َيشح
هِّ   ِفِّ َذلَِّك مِّنح آََّيتِّهِّ، َحَّته رَغَِّبتح َخدََِّيُة ِفِّ نَِّكاحِّ

(2/65) 

 

َُ قَالَ  َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َياَن قَاَل: َأخح ََسُن بحُن ُسفح َْبًََن اْلح رِّ بحُن َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َبكح : َأخح
، َعنح َجد ِّهِّ َسعِّيٍد، َعنح  يُّ ُرو بحُن ََيحََي بحُن َسعِّيٍد الحُقَرشِّ ثَ َنا َعمح ثَ َنا ُسَويحُد بحُن َسعِّيٍد قَاَل: َحده َأبِّ  َحده

« َما بَ َعَث هللُا َعزه َوَجله نَبِّيًّا إِّاله رَاعَِّي َغَنمٍ »وُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: ُهَري حَرَة قَاَل: قَاَل َرسُ 
لحَقَرارِّيطِّ »فَ َقاَل َلُه َأصحَحابُُه: َوأَنحَت ََّي َرُسوَل هللاِّ؟ قَاَل:  لِّ َمكهَة ِبِّ َهح تُ َها ْلِّ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ « َوَأًَن رََعي ح

رِّو بحنِّ ََيحََي الصهحِّ  ، َعنح َعمح  ي ِّ َعنح َأْححََد بحنِّ ُُمَمهٍد الحَمك ِّي ِّ
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َْبًََن أَبُو َسعِّيٍد َأْححَُد بحُن ُُمَمه  ُّ قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسَف اْلح دِّ بحنِّ زََِّّيٍد َأخح
َكهَة قَاَل: حَ  ثَ َنا الحَبصحرِّيُّ، ِبِّ ََتِّيُّ قَاَل: َحدهثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُفَضيحٍل قَاَل: َحده ٍل التُّسح َثُم بحُن َسهح َي ح ثَ َنا اْلح ده

ٍر، َعنح َأبِّ ]ص: [ الزَُّبْيحِّ، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا 66الرهبِّيُع بحُن َبدح
ِّ بَِّقُلوصٍ آ»َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َرَتنيح ي مِّنح َخدََِّيَة َسفح  «َجرحُت نَ فحسِّ

(2/65) 

 

ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ  َبهارِّ قَاَل: َحده َرَأًة اْلح َحاَق قَاَل: " وََكاَنتح َخدََِّيُة بِّنحُت ُخَويحلٍِّد امح ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح

ٍء ََتحَعُل َْلُمح مِّنح  ُه بَِّشيح َا، َوُتَضارُِّبُمح إَِّّيه ُر الر َِّجاَل ِفِّ َماْلِّ َتأحجِّ َرًة، َذاَت َشَرٍ  َوَماٍل، َتسح ُه وََكاَنتح ََتجِّ
ًما َُتهارًا فَ َلمها ب َ  قِّ َحدِّيثِّهِّ، قُ َريحش  قَ وح دح َلَغَها َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َما بَ َلَغَها مِّنح صِّ

ًرا إََِّل ا َا ََتجِّ ََلقِّهِّ بَ َعَثتح إِّلَيحهِّ، فَ َعَرَضتح َعَليحهِّ َأنح َُيحُرَج ِفِّ َماْلِّ ، َوتُ عحطِّيهِّ َوعَِّظمِّ َأَمانَتِّهِّ، وََكَرمِّ َأخح لشهامِّ
َها َرُسوُل هللاِّ َصلهى َأفحَضَل َما كَ  ن ح َُه مَِّن التُّجهارِّ َمَع ُغََلٍم َْلَا يُ َقاُل لَُه َميحَسَرُة فَ َقبَِّلُه مِّ اَنتح تُ عحطِّي َغْيح

َا َذلَِّك، َوَمَعُه ُغََلُمَها َميحَسَرُة َحَّته َقدَِّم الشهاَم، فَ نَ َزَل َرُسو   ُل هللاِّ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَخَرَج ِفِّ َماْلِّ
، فَاطهَلَع الرهاهُِّب إِّ  َبانِّ َمَعةِّ رَاهٍِّب مَِّن الرُّهح ََل َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ ظِّل ِّ َشَجَرٍة َقرِّيٍب مِّنح َصوح
نح َميحَسَرَة، فَ َقاَل: َمنح َهَذا الرهُجُل الهذِّي نَ َزَل ََتحَت َهذِّهِّ الشهَجَرةِّ؟ فَ َقاَل َلُه َميحَسَرُة: َهَذا رَُجل  مِّ 

ٌّ ]ص: ََرمِّ فَ َقاَل َلُه الرهاهُِّب: َما نَ َزَل ََتحَت َهذِّهِّ الشهَجَرةِّ َقطُّ إِّاله َنبِّ لِّ اْلح [، ُثُه َِبَع 67قُ َريحٍش مِّنح َأهح
ََتَِّي،  ََتَى َما َأرَاَد َأنح َيشح َا، فَاشح لحَعَتُه الهِتِّ َخَرَج بِّ َبَل قَافًَِّل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم سِّ ُثُه َأق ح

ِّ  -فِّيَما يَ زحُعُموَن  -إََِّل َمكهَة َوَمَعُه َميحَسَرُة، َفَكاَن َميحَسَرُة  َرُّ يَ َرى َمَلَكنيح َتده اْلح َرُة َواشح َاجِّ إَِّذا َكاَنتِّ اْلح
ُْي َعَلى بَعِّْيِّهِّ فَ َلمها َقدَِّم َمكهَة َعَلى خَ  نِّهِّ مَِّن الشهمحسِّ َوُهَو َيسِّ َا َِبَعتح َما َجاَء بِّهِّ، يُظَِّله َاْلِّ دََِّيَة ِبِّ

ِّ إِّ  ، َوَعمها َكاَن يَ َرى مِّنح إِّظحََللِّ الحَمَلَكنيح ثَ َها َميحَسَرُة َعنح قَ وحلِّ الرهاهِّبِّ ُهف فََأضحَعَف َأوح َقرِّيًباف َوَحده َّيه
َرَأًة َحازَِّمًة َشرِّيَفًة لَبِّيَبًة، َمَع َما َأرَاَد هللاُ  َْبََها َميحَسَرُة وََكاَنتح َخدََِّيُة امح َا مِّنح َكَراَمتِّهِّ فَ َلمها َأخح  تَ َعاََل بِّ

َْبََها بِّهِّ، بَ َعَثتح إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَلتح َلُه فِّيَما يَ زحُعُموَن: َّيَ  ابحَن َعمٍ ،  َعمها َأخح
، نِّ  إِّّن ِّ َقدح رَغَِّبُت فِّيَك؛ لَِّقرابَتَِّك مِِّن ِّ يطَتَِّك فِّيهِّمح َوَأَمانَتَِّك عِّنحَدُهمح، َوُحسح مَِّك َوَوسِّ َوَشَرفَِّك ِفِّ قَ وح

َمئٍِّذ َأوحَسَط قُ َريحٍش َنَسًبا،  َسَها , وََكاَنتح َخدََِّيُة يَ وح قِّ َحدِّيثَِّك، ُثُه َعَرَضتح َعَليحهِّ نَ فح دح ُخُلقَِّك، َوصِّ
ثَ َرُهمح َمااًل، وَكُ  َها َلوح يَ قحدُِّر َعَلى َذلَِّكف َوَأعحَظَمُهمح َشَرفًا، َوَأكح ن ح لُّ َقومَِّها َقدح َكاَن َحرِّيًصا َعَلى َذلَِّك مِّ

 َوهَِّي َخدََِّيُة بِّنحُت ُخَويحلِّدِّ بنِّ َأَسدِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُعزهى بحنِّ ُقَصي ِّ بحنِّ كََِّلٍب "
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َهاَِبُب َما َجاَء ِفِّ تَ َزوُّجِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  َي هللُا َعن ح َدََِّيَة َرضِّ  َسلهَم ِبِّ
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ ُدرُ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح تَ َويحهِّ قَاَل: َأخح سح
َبُغ  ثَ َنا َأصح َياَن قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح ٍب، َعنح يُوُنَس، َعنِّ ابحنِّ َحده َْبًََن ابحُن َوهح بحُن فَ َرٍج قَاَل: َأخح

تَ َوى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوبَ َلَغ َأَشدهُه، َولَيحَس َلُه َكثُِّْي َما َهاٍب قَاَل: " َلمها اسح  -ٍل شِّ
َتأحَجَرتحُه َخدََِّيُة بِّنحُت ُخَويحلٍِّد إََِّل ُسوقِّ  ُحَباَشَة فَ َلمها رََجَع تَ َزوهَج َخدََِّيَة، فَ َلبَِّث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ اسح

ُم، َوَقدح زََعَم بَ عحُض أَ  َها الحَقاسِّ ن ح لِّ الحعِّلحمِّ َعَليحهِّ َوَسلهَم َمَع َخدََِّيَة َحَّته َوَلَدتح َلُه بَ عحَض بَنِّيهِّ، َكاَن َلُه مِّ هح
َا َوَلَدتح َلُه ُغََلًما آ َم َأَنه َخَر ُيَسمهى الطهاهُِّر َوقَاَل بَ عحُضُهمح: َما نَ عحَلُمَها َوَلَدتح َلُه ُغََلًما إِّاله الحَقاسِّ

 َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَوَلَدتح َلُه بَ َناتِّهِّ َأرحبَ ًعا: فَاطَِّمَة، َورُقَ يهَة، َوُأمه ُكلحُثوٍم، َوزَي حَنَب َفَطفَِّق َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ 
 ا َوَلَدتح َلُه بَ عحَض بَنِّيهِّ َُيَبهُب إِّلَيحهِّ الحَََلُء "بَ عحَد مَ 
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ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن سُ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن قَاَل: َوَأخح فح
َجهاُج بحُن َأبِّ َمنِّيٍع قَ  ثَ َنا ]ص:َحدهَثِنِّ اْلح رِّي ِّ قَاَل: 69اَل: َحده َرَأٍة تَ َزوهَجَها »[ َجد ِّي، َعنِّ الزُّهح َأوهُل امح

وهَجَها ِفِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َخدََِّيُة بِّنحُت ُخَويحلِّدِّ بحنِّ َأَسدِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُعزهى بحنِّ ُقَصيٍ  تَ زَ 
َاهِّلِّيهةِّ، َوأَنحَكَحهُ  َم بِّهِّ   اْلح َها أَبُوَها ُخَويحلُِّد بحُن َأَسٍد فَ َوَلَدتح لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَقاسِّ إَِّّيه

ُهمح  َي هللُا َعن ح ََّن، َوالطهاهَِّر، َوزَي حَنَب، َورُقَ يهَة، َوُأمه ُكلحُثوٍم، َوفَاطَِّمَة َرضِّ  «َكاَن ُيكح
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َْبًََن أَبُو عَ  ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َوَأخح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ بحدِّ هللاِّ اْلح
َحاَق قَاَل: " فَ تَ َزوهَجَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده  َعَليحهِّ اْلح

ُي َوَلَدُه ُكلهُهمح: زَي حَنَب، َوُأمه ُكلحُثوٍم، َورُقَ يه  َة، َوفَاطَِّمَة، َوَسلهَم، فَ َوَلَدتح َلُه قَ بحَل َأنح يَ نحزَِّل َعَليحهِّ الحَوحح
ُم، َوالطهاهُِّر، َوالطهي ُِّب، فَ َهَلُكوا قَ بحَل اْلحِّ  َم، َوالطهاهَِّر، َوالطهي َِّب، فََأمها الحَقاسِّ مِّ  َوالحَقاسِّ لحَقاسِّ ، وِبِّ ََلمِّ سح

بَ عحَنُه َوآَمنه بِّهِّ " َكَذا قَاَل: ا ََلَم، َوَهاَجرحَن َمَعُه، َوات ح َن اْلحِّسح ََّن، َوَأمها بَ َناتُُه فََأدحرَكح َحاقَ َكاَن ُيكح  بحُن إِّسح
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ث َ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُنُس، َعنح َأبِّ َعبحدِّ َوَأخح َنا َأْححَُد قَاَل: َحده
ُم بحُن َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  ، َعنح َجابٍِّر، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َعلِّيٍ  قَاَل: " َكاَن الحَقاسِّ ُعحفِّي ِّ هِّ َوَسلهَم هللاِّ اْلح

َْي َعَلى النه  : َقدح بَ َلَغ َأنح يَ رحَكَب الدهابهَة، َوَيسِّ ُرو بحُن الحَعاصِّ ، فَ َلمها قَ َبَضُه هللُا َعزه َوَجله قَاَل َعمح يبِّ جِّ
َبَ  ُُمَمهد  أَبحََتَ مِّنِّ ابحنِّهِّ، فَأَن حَزَل هللُا تَ َعاََل َعَلى نَبِّي ِّهِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم }إِّ  َناَك َلَقدح َأصح ًنه َأعحطَي ح

ثَ َر{ ]الكوثر: 70]ص: ، إِّنه [ عِّوَ 1[ الحَكوح مِّ }َفَصل ِّ لَِّرب َِّك َواَنحَرح لحَقاسِّ يَبَك ِبِّ ًضا ََّي ُُمَمهُد مِّنح َنصِّ
َبحََتُ{ ]الكوثر:  يََة 3َشانَِّئَك ُهَو اْلح ُهوُر َأنه اْلح ف َوالحَمشح َنادِّ، َوُهَو َضعِّيف  ََذا اْلحِّسح [ " َكَذا ُروَِّي بِّ

 نَ َزَلتح ِفِّ أَبِّيهِّ 
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ْبََ  ثَ َنا َوَذلَِّك فِّيَما َأخح ي قَاَل: َحده ََسنِّ الحَقاضِّ َْبًََن َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن اْلح َُ قَاَل: َأخح َافِّ ًَن أَبُو َعبحَد هللاِّ اْلح
ثَ َنا َورحقَاُء، َعنِّ ابحنِّ َأبِّ ْنِّيٍ ، َعنح َُمَاهٍِّد،  ثَ َنا آَدُم قَاَل: َحده ِّ قَاَل: َحده َُسنيح لِّهِّ:إِّب حَراهِّيُم بحُن اْلح  ِفِّ قَ وح

َبحََتُ{ ]الكوثر:  [ قَاَل: نَ َزَلتح ِفِّ الحَعاصِّ بحنِّ َوائٍِّل، َوَذلَِّك أَنهُه قَاَل: إِّّن ِّ 3" }إِّنه َشانَِّئَك ُهَو اْلح
َبحََتُ "  َشانُِّئ ُُمَمهٍد، فَ َقاَل هللُا تَ َعاََل: َمنح َشَنأَُه مَِّن النهاسِّ ُكل ِّهِّمح فَ ُهَو اْلح
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َْبًََن أَبُو َعبح  ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ دِّ هللاِّ اْلح
، َعنح مِّقحسَ  ََكمِّ ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن ُعثحَماَن، َعنِّ اْلح ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ قَاَل: َحده َبهارِّ قَاَل: َحده ٍم، َعنِّ اْلح
َوٍة: ا ِّ َوَأرحَبَع نِّسح َم، ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: " َوَلَدتح َخدََِّيُة لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُغََلَمنيح لحَقاسِّ

َط ِّ َأبِّ  رِّ بحنِّ َأبِّ َوَعبحَد هللاِّ، َوفَاطَِّمَة، َوُأمه ُكلحُثوٍم، َوزَي حَنَب، َورُقَ يهَة " قَاَل أَبُو َعبحدِّ هللاِّ: قَ َرأحُت ِبِّ  َبكح
َْبُ َوَلدِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  ثَ َنا ُمصحَعُب بحُن َعبحدِّ هللاِّ الزَُّبْيحِّيُّ قَاَل: َأكح َثَمَة قَاَل: َحده يحهِّ َوَسلهَم َخي ح

ُم , ُثُه زَي حَنُب، ُثُه َعبحُد هللاِّ، ُثُه ُأمُّ ُكلحُثوٍم، ُثُه فَاطَِّمُة، ُثُه  َوهَل الحَقاسِّ : ُهمح َهَكَذا: اْلح رُقَ يهُة قَاَل ُمصحَعب 
َوهَل، ُثُه ]ص: َكهَة، ُثُه َماَت َعبحُد هللاِّ، ُثُه 71فَاْلح ُم َوُهَو َأوهُل َمي ٍِّت مِّنح َوَلدِّهِّ، َماَت ِبِّ [ َماَت الحَقاسِّ

نَي َسَنًة وَ  ت ِّنَي َسَنًة، َويُ َقاُل ََخحسِّ ِّي ِّ بَ َلَغتح َخدََِّيُة ََخحًسا َوسِّ
َاشِّ َأنه »ُهَو َأَص ُّ، َوُرو ِّيَنا َعنح َجعحَفٍر اْلح

لدِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َدى َوَأرحبَعِّنَي مِّنح َموح َها، ُولَِّدتح َسَنَة إِّحح َي هللُا َعن ح  «مَ فَاطَِّمَة َرضِّ
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ِّ بحُن الحَفضحلِّ قَاَل: َأخح  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن قَاَل: َأخح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده
لِّيُّ قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ  ٍر الحَموحصِّ  بحُن َأبِّ َحدهَثِنِّ إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ ُعَمُر بحُن َأبِّ َبكح

َارِّثِّ بحنِّ  ُعبَ يحَدَة بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ  ََل َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ اْلح مِّ َموح ٍر، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح مِّقحَسٍم َأبِّ الحَقاسِّ َعمهارِّ بحنِّ ََّيسِّ
َع َما يَ َتَحدهُث بِّهِّ ال ٍر َكاَن إَِّذا ْسِّ ، َحدهثَُه َأنه َعمهاَر بحَن ََّيسِّ َارِّثِّ َفٍل َأنه َعبحَد هللاِّ بحَن اْلح نهاُس َعنح نَ وح

ثُِّروَن فِّيهِّ، يَ ُقوُل: " َأًَن َأعحَلُم النهاسِّ بِّتَ زح تَ زحوِّي وَِّيِّهِّ جِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َخدََِّيَة، َوَما ُيكح
ُت َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا  ًًن، َوإِّّن ِّ َخَرجح دح َها، إِّّن ِّ ُكنحُت َلُه تِّرحًِب، وَُكنحُت لَُه إِّلحًفا َوخِّ َعَليحهِّ َوَسلهَم إَِّّيه

َزحَورَةِّ َأَجزحًَن َعَلى ُأخحتِّ َخدََِّيَة، َوهَِّي َجالَِّسة  َعَلى ُأُدٍم تَبِّيُعَها،  ْلح ٍم َحَّته إَِّذا ُكنها ِبِّ ، َذاَت يَ وح فَ َناَدتحِنِّ
: أَ  َها، َوَوَقَف ِلِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَلتح بَِّك َهَذا مِّنح َحاَجٍة فَانحَصَرفحُت إِّلَي ح َما لَِّصاحِّ

رِّي، َفذََكرحُت َْلَا قَ وح  َْبحتُُه، فَ َقاَل: بَ َلى، َلَعمح َل َرُسولِّ ِفِّ تَ زحوِّيجِّ َخدََِّيَة؟ قَاَل َعمهار : فَ َرَجعحُت إِّلَيحهِّ فََأخح
نَ  َبحح َنا إَِّذا َأصح : اغحُدَوا َعَلي ح ًَنُهمح َقدح هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَلتِّ ًَن َعَليحهِّمحف قَاَل: فَ َوَجدح اف فَ َغَدوح

دح ُسقَِّي ََخحًرا، َذَِبُوا بَ َقَرًة، َوأَلحَبُسوا َأَِب َخدََِّيَة ُحلهًة، َوُصف َِّرتح ْلِّحيَ ُتُه، وََكلهَمتح َأَخاَها، َفَكلهَم َأَِبُه َوقَ 
[ فَ َزوهَجُه َخدََِّيَة، 72َم، َوَمَكانَُه َوَسأََلُه َأنح يُ َزو َِّجُه ]ص:َفذََكَر َلُه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله 

ًيا، فَ َقاَل: َما َهذِّهِّ ا ََ َضاحِّ َق تَ ي ح نحُه، َوًَنَم أَبُوَها، ُثُه اسح ُلهُة، َوَصنَ ُعوا مَِّن الحبَ َقَرةِّ َطَعاًما، فََأَكلحَنا مِّ ْلح
اَلتح َلُه اب حنَ ُتُه الهِتِّ َكاَنتح َكلهَمتح َعمهارًا: َهذِّهِّ ُحلهة  َكَساَها ُُمَمهُد بحُن َوَهذِّهِّ النهقِّيَعُة، َوَهَذا الطهَعاُم؟ فَ قَ 

َتُه َخدََِّيَةف فَأَنحَكَر َأنح َيُكوَن َزوهجَ  نَي َزوهجح َداَها َلَك، َفَذَِبحَناَها حِّ ُه، َوَخَرَج َعبحدِّ هللاِّ َختَ ُنَك، َوبَ َقَرة  َأهح
يُ  َحَّته َجاءَ  ٍم بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته َجاُءوُه،  َيصِّ َر، َوَخَرَجتح بَ ُنو َهاشِّ اْلحِّجح

ُتُه؟ َفَْبََز َلُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا عَ  ُبُكُم الهذِّي تَ زحُعُموَن َأّن ِّ َزوهجح َليحهِّ َوَسلهَم َفَكلهُموُه، فَ َقاَل: أَيحَن َصاحِّ
ُتُه " قَاَل الحَمَؤمه فَ َلمها نَ  ُتُه َفَسبِّيُل َذاَك، َوإِّنح َلَح َأُكنح فَ َعلحُت فَ َقدح َزوهجح : َظَر إِّلَيحهِّ قَاَل: إِّنح ُكنحُت َزوهجح لِّيُّ

َْبًََن بِّهِّ أَبُو َعبحدِّ هللاِّ  َرو بحَن َأَسٍد الهذِّي َزوهَجَهاف قَاَل َوفِّيَما َأخح َتَمُع َأنه َعمهَها َعمح َُه َوالحُمجح َُ َرْحِّ َافِّ اْلح
رِّيَن َسَنًة، قَ بحَل َأنح يَ ب ح  َا َوُهَو ابحُن ََخحٍس َوعِّشح ه َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم ُزو َِّج بِّ َعثَُه هللُا نَبِّيًّا هللُا، َأنه النهبِّ

َرَة َسَنةً  َس َعشح َمح  ِبِّ

(2/71) 

 

ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطه  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن َوَأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده اُن قَاَل: َأخح
َياَن قَاَل: َوفِّيَما َكتَ بحُت َعنح إِّب حَراهِّيَم بحنِّ الحُمنحذِّرِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ الحُمَؤمهلِّيُّ ُعَمُر بحُن َأبِّ َبكح  ٍر قَاَل: ُسفح



ٍد  َرو بحَن َأَسٍد َزوهَج َخدََِّيَة َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، تَ َزوهَجَها َرُسوُل َأنه َعمَ »َحدهَثِنِّ َغْيحُ َواحِّ
رِّيَن َسَنًة، َوقُ َريحش  تَ بحِنِّ الحَكعحَبةَ   «هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو ابحُن ََخحٍس َوعِّشح

(2/72) 

 

َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححَدَ  َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد قَاَل ]ص: َوَأخح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن 73بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح [: َحده
ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ زَيحٍد، َعنح عَ  لِّم  قَاَل: َحده ثَ َنا ُمسح َحاَق الحبَ َغوِّيُّ قَاَل: َحده مهارِّ بحنِّ إِّسح

ه َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو َأبِّ َعمهاٍر، عَ  قَاَل:  -َأظُنُُّه  -نِّ ابحنِّ َعبهاٍس " َأنه َأَِب َخدََِّيَة، َزوهَج النهبِّ
َراُن "  َسكح

(2/72) 

 

ه َصلهى هللُا َعلَ  َعَث هللُا النهبِّ َبانِّ قَ بحَل َأنح يَ ب ح َبارِّ َوالرُّهح َحح َبارِّ اْلح َا َِبُب َما َجاَء ِفِّ إِّخح يحهِّ َوَسلهَم َرُسواًل، ِبِّ
رح  لِّ الش ِّ هِّمح بِّهِّ َعَلى َأهح َتاحِّ تِّفح قِّهِّ ِفِّ رَِّسالَتِّهِّ، واسح دح هِّ، َوصِّ  كِّ َيُِّدونَُه عِّنحَدُهمح ِفِّ ُكُتبِّهِّمح مِّنح ُخُروجِّ

(2/74) 

 

ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهدُ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ  َأخح بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
َباُن مِّنح  َباُر َوالرُّهح َحح َحاَق قَاَل: " وََكاَنتِّ اْلح ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده َأهحلِّ  اْلح

ِّ ُهمح َأعحَلُم بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  َعثِّهِّ، َوبَِّزَمانِّهِّ الهذِّي ُيََتَقهُب فِّيهِّ مَِّن الحكَِّتاَبنيح َسلهَم قَ بحَل َمب ح
َذ َعلَ  َا ُأخِّ هِّ، َوِبِّ َفتِّهِّ، َوَما أُثحبَِّت فِّيَما عِّنحَدُهمح مِّنِّ اْسحِّ ؛ لَِّما َيُِّدونَُه ِفِّ ُكُتبِّهِّمح مِّنح صِّ يحهِّمح مَِّن الحَعَربِّ

دِّ أَنحبَِّيائِّهِّمح وَ  لِّ الحمِّيثَاقِّ َلُه، ِفِّ َعهح َوحََثنِّ مِّنح َأهح لِّ اْلح تُِّحوَن بِّهِّ َعَلى َأهح تَ فح ُكُتبِّهِّمح، ِفِّ ات َِّباعِّهِّ، فَ َيسح
ُُه َأْححَُد َصلهى هللُا عَ  َعُث بِّدِّينِّ إِّب حَراهِّيَم َعَليحهِّ السهََلُم اْسح ُوََنُمح َأنه نَبِّيًّا يُ ب ح ، َوُُيحْبِّ رحكِّ َليحهِّ َوَسلهَم الش ِّ

ُم ِّيه َيُِّدونَُه َكَذلَِّك ِفِّ  ه اْلح دِّ أَنحبَِّيائِّهِّمحف يَ ُقوُل هللاُ تَ َعاََل: }الهذِّيَن يَ تهبُِّعوَن الرهُسوَل النهبِّ  ُكُتبِّهِّمح، َوَعهح
{ ]اْلعرا :  ُتوًِب عِّنحَدُهمح ِفِّ الت هوحرَاةِّ َواْلحِّْنحِّيلِّ لِّهِّ: }ُأولَئَِّك ُهُم 157الهذِّي َيُِّدونَُه َمكح [ إََِّل قَ وح

لِّحُ   [ َوقَاَل: }َوإِّذح قَاَل عِّيَسى157وَن{ ]اْلعرا : الحُمفح

(2/74) 

 



َرائِّيَل إِّّن ِّ َرُسوُل هللاِّ إِّلَيحُكمح{ ]الصف:  يََة ُكلهَهاف َوقَاَل: }ُُمَمهد  َرُسوُل هللاِّ 6ابحُن َمرحََيَ ََّي َبِنِّ إِّسح [ اْلح
دهاُء َعَلى الحُكفهارِّ{ ]الفت :  تُِّحوَن [ اْلح 29َوالهذِّيَن َمَعُه َأشِّ تَ فح لُُه: }وََكانُوا مِّنح قَ بحُل َيسح يََة ُكلهَهاف َوقَ وح

ٍب َولِّلحَكافِّرِّيَن َعَذاب  89َعَلى الهذِّيَن َكَفُروا{ ]البقرة:  لِّهِّ: }فَ َباُءوا بَِّغَضٍب َعَلى َغضِّ [ إََِّل قَ وح
َحاَق:  ًدا، وََكاَنتِّ الحَعَرُب ُأم ِّي ِّنَي اَل َيدح »ُمهِّني { " قَاَل ابحُن إِّسح ُرُسوَن كَِّتاًِب، َواَل يَ عحرُِّفوَن مَِّن الرُُّسلِّ َعهح

لِّ الحكَِّتابِّ اَل  َمُعونَُه مِّنح َأهح ًئا َيسح ُبُت ِفِّ َواَل يَ عحرُِّفوَن َجنهًة َواَل ًَنرًا، َواَل بَ عحثًا َواَل قَِّياَمًة، إِّاله َشي ح  يَ ث ح
َبانِّ َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُصُدورِّهِّمح , َفَكاَن فِّيَما بَ َلَغَنا مِّنح َحدِّيثِّ اْلحَ  َبارِّ َوالرُّهح حح

َعثَُه هللُا َعزه َوَجله بَِّزَمانٍ   «قَ بحَل َأنح يَ ب ح

(2/75) 

 

ثَ َنا َأْححَُد  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا يُوُنُس َفذََكَر َما َأخح قَاَل: َحده
َياُخ مِّنه  َشح ُم بحُن ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدَة قَاَل: َحدهَثِنِّ اْلح َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ َعاصِّ ا، قَاُلوا: بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح

لهَم مِّنها، َكاَن َمَعَنا يَ ُهَوُد، وََكانُوا " َلَح َيُكنح َأَحد  مَِّن الحَعَربِّ َأعحَلَم بَِّشأحنِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ 
َرُهَوَن ]ص: ُهمح َما َيكح ن ح َل كَِّتاٍب، وَُكنها َأصحَحاَب َوَثٍن، وَُكنها إَِّذا بَ َلغحَنا مِّ ُعوًَث 76َأهح [، قَاُلوا: إِّنه نَبِّيًّا َمب ح

تُ ُلُكمح قَ تحَل َعادٍ  َن، َقدح َأَظله زََمانُُه نَ تهبُِّعُه، فَ نَ قح وإِّرََم , فَ َلمها بَ َعَث هللُا َعزه َوَجله َرُسَولَُه َصلهى هللُا  اْلح
تُِّحوَن َعَليحهِّ َوَسلهَم ات هبَ عحَناُه وََكَفُروا بِّهِّ , َففِّيَنا َوهللاِّ َوفِّيهِّمح أَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله: }وََكانُوا مِّنح ق َ  تَ فح بحُل َيسح

يََة ُكلهَها "89َعَلى الهذِّيَن َكَفُروا{ ]البقرة:   [ اْلح

(2/75) 

 

ثَ َنا إِّ  ي قَاَل: َحده َسنِّ الحَقاضِّ َْبًََن َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن اْلَح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ب حَراهِّيُم بحُن َأخح
ثَ َنا َورحقَاُء،  ثَ َنا آَدُم بحُن َأبِّ إََِّّيٍس قَاَل: َحده ِّ قَاَل: َحده َُسنيح َزحدِّي ِّ اْلح َعنِّ ابحنِّ َأبِّ ْنِّيٍ ، َعنح َعلِّيٍ  اْلح

تِّ  تَ فح ، َيسح َ النهاسِّ نَ َنا َوَبنيح ه ََيحُكُم بَ ي ح ُحوَن بِّهِّ َأيح قَاَل: " َكاَنتِّ الحيَ ُهوُد تَ ُقوُل: اللُهمه اب حَعثح لََنا َهَذا النهبِّ
ُروَن بِّهِّ َعَلى النهاسِّ " تَ نحصِّ  َيسح

(2/76) 

 

َْبًََن ُمَُ  َْبًََن ُُمَمهُد بحُن أَيُّوَب َأخح َحاَق قَاَل: َأخح رِّ بحُن إِّسح َْبَّنِّ أَبُو َبكح َُ قَاَل: َأخح َافِّ مهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح
َْبًََن َعبحُد الحَملِّكِّ بحُن َهاُروَن بحنِّ َعنحََتََة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح  َْبًََن يُوُسُف بحُن ُموَسى قَاَل: َأخح ، َجد ِّهِّ قَاَل: َأخح



ا ُهزَِّمتح  َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: " َكاَنتح يَ ُهَوُد َخيحَْبَ تُ َقاتُِّل َغَطَفاَن، َفُكلهَما الحتَ َقوح
َق ِّ ُُمَمهٍد ا أَُلَك ِبِّ : اللُهمه إًِّنه َنسح ََذا الدَُّعاءِّ، فَ َقاَلتِّ ُم ِّي ِّ الهذِّي يَ ُهَوُد َخيحَْبَ، فَ َعاَذتِّ الحيَ ُهوُد، بِّ لنهبِّ ِّ اْلح

ا َدَعوح  َنا َعَليحهِّمحف قَاَل: َفَكانُوا إَِّذا الحتَ َقوح رِّ الزهَمانِّ إِّاله َنَصَرت ح تَ َنا َأنح َُتحرَِّجُه لََنا ِفِّ آخِّ ََذا الدَُّعاءِّ، َوَعدح ا بِّ
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َم َكَفُروا بِّهِّ، فَأَن حَزَل هللُا تَ َباَرَك َوتَ َعاََل: }وََكانُوا فَ َهَزُموا َغَطَفاَنف فَ َلمها بُعَِّث النهبِّ

تُِّحوَن{ ]البقرة:  تَ فح [ الهذِّيَن َكَفُروا{ ]البقرة: 77[ يَ عحِنِّ بَِّك ََّي ُُمَمهُد }َعَلى ]ص:89مِّنح قَ بحُل َيسح
لِّهِّ: }فَ َلعحَنُة هللاِّ َعَلى الحَكافِّرِّيَن{ ]البقرة: 89 ُروَِّي َمعحَناُه أَيحًضا، َعنح َعطِّيهَة، َعنِّ [ " وَ 89[ إََِّل قَ وح

 ابحنِّ َعبهاسٍ 

(2/76) 

 

ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن  َبهارِّ قَاَل: َحده رَِّمَة " اْلح لٍِّم، َعنح عِّكح ، َعنح يُوُنَس بحنِّ َأبِّ ُمسح ُبَكْيحٍ، َعنح قَ يحسِّ بحنِّ الرهبِّيعِّ

َُحمهٍد َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  لِّ الحكَِّتابِّ آَمُنوا بُِّرُسلِّهِّمح َوَصدهُقوُهمح، َوآَمُنوا ِبِّ  قَ بحَل َأنح َأنه ًَنًسا مِّنح َأهح
َعَث , فَ َلمها بُعِّثَ  َودهتح ُوُجوُهُهمح َأَكَفرحَُتح بَ عحَد   يُ ب ح لُُه َعزه َوَجله: }فََأمها الهذِّيَن اسح َكَفُروا بِّهِّ، َفَذلَِّك قَ وح

َُحمهٍد َصلهى هللاُ َعَليحهِّ 106إِّميَانُِّكمح{ ]آل عمران:  لِّ الحكَِّتابِّ آَمُنوا بُِّرُسلِّهِّمح، َوِبِّ م  مِّنح َأهح [ وََكاَن قَ وح
لُُه تَ َعاََل: }َوالهذِّيَن َوَسلهَم قَ بحَل أَ  َعَث فَ َلمها بُعَِّث ُُمَمهد  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم آَمُنوا بِّهِّ، َفَذلَِّك قَ وح نح يُ ب ح

َتَدوحا زَاَدُهمح ُهًدى َوآََتُهمح تَ قحَواُهمح{ ]ُممد:   [ "17اهح

(2/77) 

 

َهلِّ  َشح ُر َخَْبِّ الحيَ ُهودِّي ِّ مِّنح َبِنِّ َعبحدِّ اْلح  ذِّكح

(2/78) 

 

ثَ َنا أَبُو الحَعبه  ََسنِّ الحَقاضِّي، قَااَل: َحده ٍر َأْححَُد بحُن اْلح ، َوأَبُو َبكح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح اسِّ ُُمَمهُد بحُن َأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َبهارِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح َحاَق قَاَل:  يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َعنِّ ابحنِّ إِّسح

ٍ ، َعنح َُمحُمودِّ بحنِّ لَبِّيٍد، َعنح َسَلَمَة بحنِّ َسََل  َمَة بحنِّ َحدهَثِنِّ َصالُِّ  بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َعوح
مِّهِّ َبِنِّ  َ أَب حَياتَِّنا يَ ُهَودِّيٌّ، َفَخَرَج َعَلى ًَندِّي قَ وح َهلِّ َذاَت َغَداٍة، َفذََكَر َوقحٍش قَاَل: " َكاَن َبنيح َشح  َعبحدِّ اْلح

َصحَحابِّ َوَثٍن اَل يَ َروح  َنهَة َوالنهاَر، َواْلحَِّساَب، َوالحمِّيَزاَن، فَ َقاَل َذلَِّك ْلِّ َن َأنه بَ عحثًا  الحبَ عحَث، َوالحقَِّياَمَة، َواْلح



َعثِّ َرُسولِّ هللاِّ َصله  ٍت، َوَذلَِّك قُ بَ يحَل َمب ح  -ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاُلوا: َوَيحََك ََّي ُفََلُن َكائِّن  بَ عحَد َموح
ي: َوي حَلَك ََّي ُفََلُن  َتِِّّمح إََِّل َداٍر فِّيَها َجنهة   -َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَقاضِّ َعُثوَن بَ عحَد َموح َوَهَذا َكائِّن  َأنه النهاَس يُ ب ح

الهذِّي َُيحَلُف بِّهِّ َلَودِّدحُت َأنه َحظ َِّي مِّنح تِّلحَك النهارِّ َأنح ُتوقُِّدوا َوًَنر  َُيحَزوحَن مِّنح َأعحَماْلِِّّمح؟ قَاَل: نَ َعمح , وَ 
، َوَأّن ِّ َأْنحُو مَِّن ا ُمونَُه، ُثُه تَ قحذُِّفوّنِّ فِّيهِّ، ُثُه ُتطَي ُِّنوَن َعَليه لنهارِّ َغًداف َفقِّيَل: َأعحَظُم تَ نُّوٍر ِفِّ َدارُِّكمح، فَ ُتحح

َيةِّ َهذِّهِّ الحبََِّلدِّ، َوَأَشاَر بَِّيدِّهِّ ََنحَو َمكهَة َوالحَيَمنِّ، ََّي ُفََلُن، َفَما َعََل  َعُث مِّنح ًَنحِّ ٌّ يُ ب ح َمُة َذلَِّك؟ قَاَل: َنبِّ
مِّ  َدُث الحَقوح لِّي، َوَأًَن َأحح ع  بِّفَِّناءِّ َِببِّ َأهح ، فَ َقاَل: قَاُلوا: َفَمََّت تَ َراُه؟ فَ َرَمى بَِّطرحفِّهِّ، فَ َرآّنِّ َوَأًَن ُمضحَطجِّ

ُه ]ص:إِّ  رِّكح تَ نحفِّذح َهَذا الحُغََلُم ُعُمَرُه يُدح [، َفَما َذَهَب اللهيحُل َوالن هَهاُر َحَّته بَ َعَث هللُا َرُسولَُه 79نح َيسح
َناُه، وََكَفَر بِّهِّ بَ غحًيا وَ  َ َأظحُهرِّهِّمح، فَآَمنها بِّهِّ َوَصدهق ح ًداف فَ ُقلحَنا َلُه: َحسَ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوإِّنهُه َْلَيٌّ َبنيح

َْبحتَ َنا؟ قَاَل: لَيحَس بِّهِّ " َت الهذِّي قُ لحَت َما قُ لحَت َوَأخح  ََّي ُفََلُن، أََلسح

(2/78) 

 

ََلمِّ ابحَِنح َسعحَيةَ  ُر َسَببِّ إِّسح  ذِّكح

(2/80) 

 

ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بح  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح ُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
ُم بحُن ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدةَ  َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ َعاصِّ ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده ، َعنح اْلح

رِّي َعمها َكاَن مِّنح إِّسح  ََلمِّ ُأَسيحٍد، َوثَ عحَلَبَة ابحَِنح َسعحَيَة، َوَأَسدِّ بحنِّ َشيحٍخ مِّنح َبِنِّ قُ َريحَظَة قَاَل: َهلح َتدح
َق َذاَك؟ فَ ُقلحُت: اَل قَالَ  ْيِّ، َكانُوا فَ وح ٍل، َلَح َيُكونُوا مِّنح َبِنِّ قُ َريحَظَة َواَل النهضِّ : فَإِّنهُه ُعبَ يحٍد، نَ َفر  مِّنح َهذح

َنا رَُجل  مَِّن الشهامِّ مِّنح يَ ُهوَد، ي ُ  ، فََأقَاَم عِّنحَدًَن، َوهللاِّ َما رَأَي حَنا رَُجًَل َقطُّ " َقدَِّم َعَلي ح َي هَبانِّ َقاُل َلُه: ابحُن اْلح
َعثِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّسن َ  َنا قَ بحَل َمب ح نحُه، فَ َقدَِّم َعَلي ح ًا مِّ َس َخْيح َمح ِّ، َفُكنها اَل ُيَصل ِّي الح َتنيح

طحَنا، َوَقله  قِّ لََنا، فَ يَ ُقوُل: اَل َوهللاِّ َحَّته  إَِّذا َقحِّ َتسح ُرجح فَاسح ، اخح َي هَبانِّ َنا الحَمَطُر نَ ُقوُل: ََّي ابحَن اْلح َعَلي ح
ُكمح َصَدقًَةف فَ نَ ُقوُل: َكمح؟ فَ يَ ُقوُل: َصاًعا مِّنح َتحٍر َأوح ُمدهيحنِّ مِّنح   تُ َقد ُِّموا َأَماَم َُمحَرجِّ

(2/80) 

 

رُِّجُه ,  هِّ َحَّته َشعٍِّْيف فَ ُنخح قِّي، فَ َوهللاِّ َما يَ ُقوُم مِّنح ََمحلِّسِّ َتسح ُثُه َُيحُرُج إََِّل ظَاهِّرِّ َحرهتَِّنا، َوََنحُن َمَعُه، فَ َيسح
َتَمعح  ِّ َواَل َثََلثٍَةف َفَحَضَرتحُه الحَوفَاُة، َواجح َعاُبف َقدح فَ َعَل َذلَِّك َغْيحَ َمرهٍة َواَل َمرهَتنيح فَ َقاَل:  َنا إِّلَيحهِّفَتُره الش ِّ



؟ قَاُلو  ُوعِّ سِّ َواْلح َمِّْيِّ إََِّل َأرحضِّ الحبُ ؤح رِّ َوالح َمح َرَجِنِّ مِّنح َأرحضِّ الح نَُه َأخح ا: أَنحَت ََّي َمعحَشَر يَ ُهوَد، َما تَ َروح
ٍ  َقدح َأَظله زََمانُُه، َهذِّهِّ الحبََِّلُد ُمهَ  : أَتَ َوقهُع ُخُروَج َنبِّ َرَجِنِّ َا َأخح بَ ُقنه َأعحَلُم قَاَل: إِّْنه اَجُرُه، فَأَتهبُِّعُه، َفََل ُتسح

َعُث بَِّسفحكِّ الد َِّماءِّ، َوَسبحِّ الذهرَارِّي ِّ َوالن َِّساءِّ ِمِّه  نح ُُيَالُِّفُه، َفََل إِّلَيحهِّ إَِّذا َخَرَجف ََّي َمعحَشَر يَ ُهوَد، فَإِّنهُه يُ ب ح
نحُه , ُثُه َماَتف فَ َلمها َكاَنتِّ اللهي ح  َيُة مَيحنَ ُعُكمح َذلَِّك مِّ َلُة الهِتِّ فُتَِّحتح فِّيَها قُ َريحَظُة قَاَل ُأولَئَِّك الثهََلثَُة الحفِّت ح

ف فَ َقا َي هَبانِّ َداًَث: ََّي َمعحَشَر يَ ُهوَد، َوهللاِّ إِّنهُه َللهذِّي َكاَن ذََكَر َلُكُم ابحُن اْلح ُلوا: َما ُهَو بِّهِّف وََكانُوا ُشبهاًًن َأحح
َلُموا َوَخلُّوا َأمحَواَْلُمح، َوَأوحاَلَدُهمح، َوَأَهالِّيهِّمح قَاَل ابحُن قَاُلوا: بَ َلى َوهللاِّ، إِّنه  َفُتُه , ُثُه نَ َزُلوا، فََأسح ُه َلصِّ

رِّكِّنَي، فَ َلمها فَ َتَ  رُده َذلَِّك َعَليحهِّمح " َحاَق: َكاَنتح َأمحَواُْلُمح ِفِّ اْلحِّصحنِّ َمَع الحُمشح  إِّسح

(2/81) 

 

ََلمِّ  ُر َسَببِّ إِّسح َي هللُا َعنحهُ  ذِّكح ي ِّ َرضِّ  َسلحَماَن الحَفارِّسِّ

(2/82) 

 

ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُمَُ  َُه هللُا ِفِّ زََِّّيَداتِّ الحَفَوائِّدِّ قَاَل: َحده َُ َرْحِّ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح مهُد بحُن يَ عحُقوَب َأخح
ثَ َنا ََيحََي بحُن َأبِّ طَالٍِّب قَاَل: َحده  َْبًََن َحاَتُِّ بحُن َأبِّ َصغِّْيََة، َعنح قَاَل: َحده ٍم قَاَل: َأخح ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن َعاصِّ

ِّ لَِّزيحدِّ بحنِّ ُصوحَ  لِّ الحُكوفَةِّ َكاًَن َصدِّيَقنيح ِّ مِّنح َأهح َاكِّ بحنِّ َحرحٍب، َعنح زَيحدِّ بحنِّ ُصوَحاَن َأنه رَُجَلنيح اَن، ْسِّ
ا أَتَ َياُه َأنح ُيَكل َِّم َْلَُما َسلحَماَن  َبََل َمَعُه َحَّته َلَقوح ََلمِّهِّ؟ فََأق ح َدِّيثِّهِّ َكيحَف َكاَن َأوهُل إِّسح َأنح َُيَد ِّثَ ُهَما ِبِّ

َ َيَديحهِّ َوهُ  يٍ  قَاعِّد ، َوإَِّذا ُخوص  َبنيح َها، َوإَِّذا ُهَو َعَلى ُكرحسِّ لحَمَدائِّنِّ، َأمِّْيًا َعَلي ح َو َيُشقُُّهف َسلحَماَن َوُهَو ِبِّ
، َوَْلَُما إَِّخاء ، َوَقدح َأَحبه قَااَل: َفَسلهمح  ًَن، فَ َقاَل َلُه زَيحد : ََّي َأَِب َعبحدِّ هللاِّ، إِّنه َهَذيحنِّ ِلِّ َصدِّيَقانِّ ا َنا َوقَ َعدح

ََلمَِّك؟ َمَعا َحدِّيَثَك َكيحَف َكاَن َأوهُل إِّسح  َأنح َيسح

(2/82) 

 

َقانِّ رَاَمُهرحُمَز َُيحَتلُِّف إََِّل ُمَعل ٍِّم يُ َعل ُِّمُه، قَاَل: فَ َقاَل َسلحَماُن: ُكنحُت يَتِّيًما مِّنح رَاَمُهرحُمزَ  ، وََكاَن ابحُن دِّهح
هِّ، وَُكنحُت ُغََلًما تَ غحنًِّيا ِفِّ نَ فحسِّ ، وََكاَن ُمسح َْبَ مِِّن ِّ َُكوَن ِفِّ َكَنفِّهِّ , وََكاَن ِلِّ َأخ  َأكح ُتُه ْلِّ َفقِّْيًا،  فَ َلزِّمح

هِّ تَ فَ  ََبَل، َفَكاَن َفَكاَن إَِّذا قَاَم مِّنح ََمحلِّسِّ َعُد اْلح بِّهِّ، ُثُه َيصح رهَق َمنح َُيَف ِّظُُه، فَإَِّذا تَ َفرهُقوا َخَرَج فَ تَ َقنهَع بِّثَ وح
َهُب بِّ مَ  َعُل َكَذا وََكَذا، َفلَِّم اَل َتذح َعُل َذلَِّك َغْيحَ َمرهٍة ُمتَ َنك ًِّرا قَاَل: فَ ُقلحُت: َأَما إِّنهَك تَ فح َعَك؟ قَاَل: يَ فح

ًما ِفِّ أَنحَت غُ  ََبلِّ قَ وح ف قَاَل: فَإِّنه ِفِّ َهَذا اْلح ء  قَاَل: قُ لحُت: اَل ََتَفح ََلم ، َوَأَخاُ  َأنح َيظحَهَر مِّنحَك َشيح



َرَة، َويَ زحُعُموَن َأًنه َعَبدَ  خِّ ، ُة الن ِّْيَ بِّرحطِّيٍل َْلُمح عَِّباَدة  َوَْلُمح َصََلح ، يَذحُكُروَن هللَا تَ َعاََل، َوَيذحُكُروَن اْلح انِّ
، َوَأًنه َعَلى َغْيحِّ دِّيٍن، قُ لحُت: فَاذحَهبح بِّ َمَعَك إِّلَيحهِّمحف قَاَل: اَل َأقحدُِّر َعَلى َذلِّ  َوحََثنِّ َك َحَّته َوَعَبَدُة اْلح

رَِّي َهَلَ  َم، فَ َيجح ُتَل الحَقوح ، فَيقح ء  فَ يَ عحَلَم َأبِّ َتأحمَِّرُهمح، َوَأًَن َأَخاُ  َأنح َيظحَهَر مِّنحَك َشيح ُكُهمح َعَلى يََديهف َأسح
َتأحَمَرُهمح، فََأََتُهمح، فَ َقاَل: عِّنحدِّي ُغََلم  يَتِّيم  فََأَحبه َأنح َيَح  تَِّيُكمح قَاَل: قُ لحُت: َلَح َيظحَهرح مِِّن ِّ َذلَِّكف فَاسح

َمَع َكََلَمُكمح، قَاُلوا: إِّنح ُكنحَت تَثُِّق بِّهِّ، قَاَل: َأرحُجو َأنح اَل َيِّيَء مِّنحهُ  ئح  َوَيسح ف قَاُلوا: َفجِّ بُّ إِّاله َما ُأحِّ
ُرُج  َم َأنح َتِّيَء َمعَِّي، فَإَِّذا َكاَنتِّ السهاَعُة الهِتِّ رَأَي حَتِنِّ َأخح َتأحَذنحُت الحَقوح : َقدِّ اسح ، بِّهِّف فَ َقاَل ِلِّ فِّيَها فَأحتِِّنِّ

َل: فَ َلمها َكاَنتِّ السهاَعُة الهِتِّ َُيحُرُج تَبِّعحُتُه، َفَصعَِّد َواَل يَ عحَلُم بَِّك َأَحد ، فَإِّنه َأبِّ إِّنح َعلَِّم بِِّّمح قَ تَ َلُهمحف قَا
َنا ََبَل، فَان حتَ َهي ح  اْلح
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َعة  قَاَل: وََكَأنه  تهة  َأوح َسب ح الرُّوَح َقدح فِّيهِّ إِّلَيحهِّمحف فَإَِّذا ُهمح ِفِّ بِّرحطِّيلِّهِّمح قَاَل َعلِّيٌّ: َوُأرَاُه قَاَل: ُهمح سِّ
ن ح  ًَن َخَرَجتح مِّ ُهمح مَِّن الحعَِّباَدةِّ َيُصوُموَن الن هَهاَر، َويَ ُقوُموَن اللهيحَل، َيَحُكُلوَن الشهَجَر َوَما َوَجُدواف فَ َقَعدح

ا َعَليحهِّ، َوذََكُروا مَ  ًاف فَ َتَكلهُموا َفَحمُِّدوا هللَا، َوأَث حنَ وح َقانِّ َعَليه َخْيح َن نح َمَضى مِّ إِّلَيحهِّمح، فَأَثحََّن ابحُن الد ِّهح
َنحبَِّياءِّ َحَّته َخَلُصوا إََِّل عِّيَسى ابحنِّ َمرحََيَ، فَ َقاُلوا: بَ َعثَُه هللُا، َوُولَِّد لَِّغْيحِّ ذََكٍر،  بَ َعثَُه هللُا الرُُّسلِّ َواْلح

َعحمَ  َتى، َوَخلحقِّ الطهْيحِّ، َوإِّب حَراءِّ اْلح َياءِّ الحَموح َعُل مِّنح إِّحح ، َفَكَفَر َرُسواًل، َوَسخهَر َلُه َما َكاَن يَ فح َب حَرصِّ ى َواْلح
َا َكاَن َعبحُد هللاِّ َوَرُسولُُه اب حتَ َلى بِّهِّ َخلحَقُه قَاَل: َوقَاُلوا قَ بحَل َذلِّ  م ، َوإِّْنه م ، َوتَبَِّعُه قَ وح َك: ََّي ُغََلُم، إِّنه بِّهِّ قَ وح

َ َيَديحَك َجنهًة َوًَنرًا إِّلَيح  ، َوإِّنه َلَك َمَعاًدا، َوإِّنه َبنيح َم الهذِّيَن يَ عحُبُدوَن َلَك َرِبًّ ُْي، َوإِّنه َهُؤاَلءِّ الحَقوح هَِّما َتصِّ
نَ ُعوَن، َولَيحُسوا َعَلى دِّيٍنف فَ َلمها َحَضرَ  َا َيصح ٍر َوَضََلَلٍة، َفََل يَ رحَضى هللُا تَ َعاََل ِبِّ ُل ُكفح تِّ الن ِّْيَاَن َأهح

ًَن إِّلَيحهِّمح فَ َقاُلوا: مِّثحَل َذلَِّك السهاَعُة الهِتِّ يَ نحَصرُِّ  فِّيَها الحُغََلُم انحَصَرَ ف وَ  انحَصَرفحُت َمَعُه , ُثُه َغَدوح
َنعُ  َنَع َما َنصح َتطِّيُع َأنح َتصح : ََّي َسلحَماُن إِّنهَك ُغََلم ، َوإِّنهَك اَل َتسح تُ ُهمح فَ َقاُلوا ِلِّ َسَنف َوَلزِّمح ، َوَأحح ، َفَصل ِّ

َربح قَاَل: فَاطهَلَع الح  ، ُثُه َأََتُهمح ِفِّ بِّرحطِّيلِّهِّمح َوََنح، وَُكلح، َواشح َيحلِّ َملُِّك َعَلى َصنِّيعِّ ابحنِّهِّ، فَ رَكَِّب ِفِّ الح
َُتح إََِّل ابحِنِّ  َوارَُكمح، َوَلَح تَ َروحا مِِّن ِّ ُسوًءا فَ َعمِّدح َسنحُت جِّ ُتُوُه  فَ َقاَل: ََّي َهُؤاَلءِّ، َقدح َجاَورحُتُوّنِّ فََأحح فََأفحَسدح

، َقدح َأجهلحُتكُ  َُقوا َعَليه َرقحُت َعَليحُكمح بِّرحطِّيَلُكمح َهَذا، فَاْلح مح َثََلًَث، فَإِّنح َقَدرحُت َعَليحُكمح بَ عحَد َثََلٍث َأحح
ًَن َمَساَءَتَك، َواَل  َرُه َأنح َيُكوَن مِِّن ِّ إِّلَيحُكمح ُسوء ، قَاُلوا: نَ َعمح , َما تَ َعمهدح َأَردحًَن إِّاله بِّبََِّلدُِّكمح، فَإِّّن ِّ َأكح

َياَنِِّّمح، فَ ُقلحُت َلُه: اتهقِّ هللَا، فَإِّنهَك تَ عحرُِّ  َأنه َهَذا الد ِّيَن دِّيُن هللاِّ،الحَ  َوإِّنه َأَِبَك  ْيحَف َفَكفه اب حُنُه َعنح إِّت ح
َرَتَك بِّدُ  َا ُهمح َعبحَدُة الن ِّْيَانِّ اَل يَ عحرُِّفوَن هللَا، َفََل تَبِّعح آخِّ  ن حَيا َغْيحِّكَ َوََنحُن َعَلى َغْيحِّ دِّيٍن، إِّْنه
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َم طَ  ًيا َعَليحهِّمح: إِّنح تَبِّعحُت الحَقوح َا َأََتَلهُف َعنِّ الحَقوحمِّ بُ قح َلَبِن َأبِّ ِفِّ قَاَل: ََّي َسلحَماُن، ُهَو َكَما تَ ُقوُل، َوإِّْنه
ُهمح َحَّته َطَرَدُهمح، َوَقدح َأعحرُِّ  أَ  َياّنِّ إَِّّيه ، َوَقدح َجزََع مِّنح إِّت ح َيحلِّ َقه ِفِّ أَيحدِّيهِّمح، َوقُ لحُت: أَنحَت الح نه اْلح

تُ هُ  ي ِفِّ َطَلبِّ الحَمعِّيَشةِّ , فَأَتَ ي ح َتغِّل  بِّنَ فحسِّ ي فَ َعَرضحُت َعَليحهِّف فَ َقاَل: َأًَن ُمشح مح ِفِّ َأعحَلُم , ُثُه َلقِّيُت َأخِّ
مِّ الهذِّي َأرَاُدوا َأنح يَ رحَتُِّلوا فِّيهِّ، فَ َقاُلوا: ََّي َسلحَمانُ  ، َقدح ُكنها ََنحَذُر َفَكاَن َما رَأَيحَتف اتهقِّ هللَا، َواعحَلمح الحيَ وح

َناَك بِّهِّ، َوَأنه َهُؤاَلءِّ َعبحَدُة الن ِّْيَانِّ اَل يَ عحرُِّفوَن هللَا َواَل َيذحُكُرونَُه، َفََل   َُيحَدَعنهَك َأَحد  َأنه الد ِّيَن َما َأوحَصي ح
َُفا رِّقُِّكمح، قَاُلوا: إِّنهَك اَل تَ قحدُِّر َأنح َتُكوَن َمَعَنا ََنحُن َنُصوُم الن هَهاَر، َونَ ُقوُم َعنح َذلَِّك، قُ لحُت: َما َأًَن ِبِّ

َتطِّيُع َذلَِّكف قَاَل: قُ لحُت: اَل ُأفَارُِّقُكمحف قَاُلوا:  َنا، َوأَنحَت اَل َتسح أَنحَت اللهيحَل، َوََنحُكُل الشهَجَر َوَما َأَصب ح
َنا ًئا ََتحُكُلُه فَإِّنهَك َأعحَلُم، َقدح َأعحَلمح َذاًء َيُكوُن َمَعَك، َواْححِّلح َمَعَك َشي ح َك َحالََنا، فَإَِّذا أَتَ يحَت فَاطحُلبح حِّ

تُ ُهمح فَ تَ  ي فَ َعَرضحُت َعَليحهِّ، فََأََب، فَأَتَ ي ح َتطِّيُع ََنحُنف قَاَل: فَ َفَعلحُت، َوَلقِّيُت َأخِّ َتطِّيَع َما َنسح َحمهُلوا َلنح َتسح
، فَ لَ َفَكانُوا مَيح  لِّ لحَموحصِّ َعًة ِبِّ َنا بِّي ح َل، فَأَتَ ي ح َنا الحَموحصِّ ي َمَعُهمح، فَ َرَزَق هللُا السهََلَمَة َحَّته َقدِّمح مها ُشوَن َوَأمحشِّ

َا َعبحدَ  ُتمح؟ قَاُلوا: ُكنها ِفِّ بََِّلٍد اَل َيذحُكُروَن هللَا تَ َعاََل، بِّ ُة الن ِّْيَانِّ َدَخُلوا َحفُّوا بِِّّمح َوقَاُلوا: أَيحَن ُكن ح
ًما ِفِّ َهذِّهِّ اْلحَِّبالِّ  َنا َعَليحُكمحف فَ َلمها َكاَن بَ عحُد قَاُلوا: ََّي َسلحَماُن إِّنه َهُهَنا قَ وح ُل َفَطَرُدوًَن، فَ َقدِّمح  ُهمح َأهح

ُل دِّيٍن َوسَ  ُمح َأهح ف قُ لحُت: دِّيٍن، َوإًِّنه نُرِّيُد لَِّقاَءُهمحف َفُكنح أَنحَت َهُهَنا َمَع َهُؤاَلءِّ فَإَِّنه ُهمح َما َتِّبُّ ن ح ََتَى مِّ
َعةِّ: َأقِّمح َمَعَنا ََّي ُغََلُم، فَ  ُل الحبِّي ح َل الحبِّيَعةِّ، فَ َقاَل َأهح َُفارِّقُِّكمحف قَاَل: َوَأوحُصوا بِّ َأهح ُزَك َما َأًَن ِبِّ إِّنهُه اَل يُ عحجِّ

َُفارِّقُِّكمح، َفَخَرُجوا ء  َيَسُعَناف قَاَل: قُ لحُت: َما َأًَن ِبِّ َباٍل فَإَِّذا َشيح َ جِّ َنا َبنيح َبحح  َوَأًَن َمَعُهمح، فََأصح
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ُس َخَرُجوا مِّ  َرةِّ، فَ َلمها َطَلَعتِّ الشهمح ًَن عِّنحَد الصهخح ز  َكثِّْي ، فَ َقَعدح َراٍر َوُخب ح َرة  َوَماء  َكثِّْي  ِفِّ جِّ ِّ َصخح نح َبنيح
، َُيحُرُج رَُجل  رَُجل  مِّنح َمَكانِّهِّ  ُهمح َحَّته َكثُ ُروا فَ َرحهُبوا بِِّّمح تِّلحَك اْلحَِّبالِّ ن ح َرحَواَح ان حُتزَِّعتح مِّ ، َكَأنه اْلح

َم هللاِّ تَ َعاََل، فِّيهَ  ُتمح , َلَح نَ رَُكمح؟ قَاُلوا: ُكنها ِفِّ بََِّلٍد اَل َيذحُكُروَن اسح ا َعبحَدُة َوَحفُّوا، َوقَاُلوا: أَيحَن ُكن ح
، وَُكنها نَ عحُبُد هللَا ت َ  ، َوقَاُلوا: الن ِّْيَانِّ َعاََل َفَطَرُدوًَنف فَ َقاُلوا: َما َهَذا الحُغََلُم؟ قَاَل: َفَطفُِّقوا يُ ث حُنوَن َعَليه

ُمح َلَكَذا، إِّذح َطَلَع َعَليحهِّ  ًاف قَاَل: فَ َوهللاِّ إَِّنه نحُه إِّاله َخْيح بَ َنا مِّنح تِّلحَك الحبََِّلدِّ، فَ َلمح نَ َر مِّ مح رَُجل  مِّنح  َصحِّ
ٍف، رَُجل   ، َفَجاَء َحَّته َسلهَم َوَجَلَس، َفَحفُّوا بِّهِّ َوَعظهُموُه َأصحَحابِّ الهذِّيَن ُكنحُت َمَعُهمح،  َكهح ُطَوال 

ا َعَليه خَ  َْبُوُه قَاَل: َما َهَذا الحُغََلُم َمَعُكمح؟ فَأَث حنَ وح ُتمح؟ فََأخح َدُقوا بِّهِّ، فَ َقاَل َْلُمح: أَيحَن ُكن ح َْبُوُه َوَأحح ًا، َوَأخح ْيح
ُهمح، َوَلَح َأَر مِّثحَل إِّعحظَامِّهِّمح، َفَحمَِّد هللَا َوأَثحََّن َعَليحهِّ، ُثُه ذََكَر َمنح َأرحَسَل هللاُ  ت َِّباعِّي إَِّّيه  تَ َعاََل مِّنح ُرُسلِّهِّ ِبِّ

لَِّد عِّيَسى ابحنِّ َمرحََيَ َوأَنهُه  ا َوَما ُصنَِّع بِِّّمح َحَّته ذََكَر َموح ُولَِّد لَِّغْيحِّ ذََكٍر، فَ بَ َعثَُه َرُسواًل، َوأَنحبَِّيائِّهِّ، َوَما َلَقوح
ئَ  َب حَرَص، َوأَنهُه َُيحُلُق مَِّن الط ِّنيِّ َكَهي ح َعحَمى َواْلح َتى َوإِّب حَراَء اْلح َياَء الحَموح َرى َعَلى َيَديحهِّ إِّحح ةِّ الطهْيحِّ َوَأجح

ًا ِإِِّّذحنِّ هللاِّف َوأَن حَزَل َعَليحهِّ اْلحِّ  ُفُخ فِّيهِّ فَ َيُكوُن َطْيح ْنحِّيَل، َوَعلهَمُه الت هوحرَاَة، َوبَ عحَثُه َرُسواًل إََِّل َبِنِّ فَ يَ ن ح



م ف َوذََكَر بَ عحَض َما َلقَِّي عِّيَسى ابحُن َمرحََيَ، َوأَنهُه َلمها كَ  م ، َوآَمَن بِّهِّ قَ وح َرائِّيَل، َفَكَفَر بِّهِّ قَ وح اَن َعبحًدا إِّسح
َي َعنحُه َحَّته قَ َبَضُه هللُا تَ َعاََلف َوُهَو يَعُِّظُهمح َويَ ُقوُل: ات هُقوا هللَا، أَن حَعَم هللُا َعَليحهِّ، َفَشَكَر َذلَِّك َلُه، وَ  َرضِّ

ُخَذ مِّنح َوالحَزُموا َما َجاَء بِّهِّ عِّيَسى َعَليحهِّ السهََلُم، َواَل َُتَالُِّفوا فَ ُيَخاَلَف بُِّكمح، ُثُه قَاَل: َمنح َأرَاَد َأنح َيَح 
ًئا  َهَذا َشي ح
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ءِّ، فَ َقاَم إِّلَيحهِّ َأصحَحابِّ فَ لح  َرهَة مَِّن الحَماءِّ َوالطهَعامِّ َوالشهيح ، َفَجَعَل الرهُجُل يَ ُقوُم فَ َيأحُخُذ اْلح  الهذِّيَن َيأحُخذح
ُكمح َأنح تَ َفره  ئحُت َمَعُهمح َفَسلهُموا َعَليحهِّ َوَعظهُموُه، فَ َقاَل َْلُُم: الحَزُموا َهَذا الد ِّيَن، َوإَِّّيه تَ وحُصوا جِّ ُقوا، َواسح

َواُه ُهَو الح  َمُعِنِّ َأُقولُُه، َوَما سِّ : ََّي ُغََلُم، َهَذا دِّيُن هللاِّ الهذِّي َتسح ًاف فَ َقاَل ِلِّ ََذا الحُغََلمِّ َخْيح ُرف بِّ ُكفح
رُ  َتطِّيُع َأنح َتُكوَن َمعِّي، إِّّن ِّ اَل َأخح فِّي َهَذا إِّاله  قَاَل: قُ لحُت: َما ُأفَارُِّقَكف قَاَل: اَل إِّنهَك اَل َتسح ُج مِّنح َكهح

َبَل َعَليه َأصحَحابُُه، فَ َقاُلوا: ََّي ُغََلمُ  ُنونَةِّ َمعِّيف قَاَل: َوَأق ح مِّ َأَحٍد، َواَل تَ قحدُِّر َعَلى الحَكي ح ، إِّنهَك اَل ُكله يَ وح
َُفارِّقَِّكف قَاَل: ََّي ُغََلُم، فَ  َتطِّيُع َأنح َتُكوَن َمَعُهف قُ لحُت: َما َأًَن ِبِّ َن َأّن ِّ َأدحُخُل َهَذا َتسح إِّّن ِّ ُأعحلُِّمَك اْلح

َُفارِّقَِّك قَاَل لَُه َأصح  َخَر، فَأَنحَت َأعحَلُم، قُ لحُت: َما َأًَن ِبِّ ََحَد اْلح نحُه إِّاله اْلح ُرُج مِّ َف، َواَل َأخح َحابُُه: ََّي الحَكهح
: أَنح  َت َأعحَلُم، قُ لحُت: إِّّن ِّ اَل ُأفَارُِّقَك فَ َبَكى َأصحَحابِّ َأَِب ُفََلُن، َهَذا ُغََلم  َوُُيَاُ  َعَليحهِّ قَاَل: قَاَل ِلِّ

َي، فَ َقاَل: ُخذح مِّنح َهَذا الطهَعامِّ َما تَ َرى أَنهُه يَ  َوهُلوَن الهذِّيَن ُكنحُت َمَعُهمح عِّنحَد فَِّراقِّهِّمح إَِّّيه فِّيَك إََِّل اْلح كح
َخرِّ، َوُخذح مِّنح َهَذا الحَماءِّ َما تَ  ََحدِّ اْلح َتفِّي بِّهِّف فَ َفَعلحُت َوتَ َفرهُقوا، َوَذَهَب ُكلُّ إِّنحَساٍن إََِّل َمَكانِّهِّ اْلح كح

ف َوقَامَ  َربح ، َوقَاَل: َضعح َما َمَعَك وَُكلح َواشح ََبلِّ َف ِفِّ اْلح  الهذِّي َيُكوُن فِّيهِّ، َوتَبِّعحُتُه َحَّته َدَخَل الحَكهح
ُت َخلحَفُه ُأَصل ِّي قَاَل: فَان ح  َتطِّيُع َهَذا، َوَلكِّنح َصل ِّ َوََنح، وَُكلح ُيَصل ِّي، فَ ُقمح َفَتَل إَِِّله، َوقَاَل: إِّنهَك اَل َتسح

َخرِّف فَ َلمها ََحدِّ اْلح ًدا إََِّل اْلح ف فَ َفَعلحُت َفَما رَأَي حُتُه ًَنئًِّما َواَل طَاعًِّما، إِّاله رَاكًِّعا َوَساجِّ َربح َنا  َواشح َبحح َأصح
َرةِّ، َوإَِّذا ُهمح َقدح َخَرُجوا قَاَل: ُخذح َجرهَتَك َهذِّهِّ َوا َنا إََِّل الصهخح ُت َمَعُه أَتهبُِّعُه َحَّته ان حتَ َهي ح ف َفَخَرجح نحَطلِّقح

َتظُِّروَن ُخُروَجُه، فَ َقَعُدوا َوَعاَد ِفِّ َحدِّيثِّهِّ ََنحَو الحمَ  َرةِّ يَ ن ح َتَمُعوا إََِّل الصهخح ، َواجح رهةِّ مِّنح تِّلحَك اْلحَِّبالِّ
ُوََل، فَ َقالَ   : الحَزُموا َهَذا الد ِّيَن َواَل تَ َفرهُقوا، َوات هُقوا هللَا َواعحَلُموا َأنه عِّيَسى ابحَن َمرحََيَ َكاَن َعبحًدااْلح
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َت َهَذا الحُغََلَم؟ فَأَثح  ف فَ َقاُلوا َلُه: ََّي َأَِب ُفََلٍن، َكيحَف َوَجدح َعَليه، َوقَاَل ََّن َّللِّهِّ أَن حَعَم هللُا َعَليحهِّ , ُثُه ذََكَرّنِّ
تَ  رِّ َما َيكح ز  َكثِّْي  َوَماء ، فََأَخُذوا َوَجَعَل الرهُجُل َيَحُخُذ بَِّقدح ًا، َفَحمُِّدوا هللَا تَ َعاََل، َوإَِّذا ُخب ح فِّي بِّهِّف َخْيح

فِّهِّ، َورََجعحُت َمَعُهف فَ َلبَِّث مَ  ا َشاَء هللُا َُيحُرُج ِفِّ ُكل ِّ فَ َفَعلحُتف َوتَ َفرهُقوا ِفِّ تِّلحَك اْلحَِّبالِّ َورََجَع إََِّل َكهح



يهِّمح بِّهِّ، َفَخَرَج ِفِّ َأَحٍد، فَ َلمها  َا َكاَن يُوصِّ يهِّمح ِبِّ ُرُجوَن َمَعُه فَ َيُحفُّوَن بِّهِّ َويوصِّ مِّ َأَحٍد، فَ َيخح َتَمُعوا يَ وح اجح
،  ْحَِّد هللَا َوَوَعَظُهمح، َوقَاَل مِّثحَل َما َكاَن يَ ُقوُل َْلُمح، ُثُه قَاَل َْلُمح  ِن ِّ َ سِّ َر َذلَِّك: ََّي َهُؤاَلءِّ، إِّنهُه َقدح َكْبِّ آخِّ

َيانِّهِّ، فَ  ََذا الحبَ يحتِّ ُمنحُذ َكَذا َواَل بُده مِّنح إِّت ح َد ِلِّ بِّ ُصوا َوَرقه َعظحمِّي، َواقحََتََب َأَجلِّي، َوإِّنهُه اَل َعهح تَ وح اسح
ًا، َوإِّّن ِّ رَأَي حُتُه اَل ِبَحَس بِّ  ََذا الحُغََلمِّ َخْيح ُم َفَما رَأَيحُت مِّثحَل َجَزعِّهِّمح، َوقَاُلوا: ََّي َأَِب بِّ هِّف قَاَل: َفَجزَِّع الحَقوح

َوُج َما ُكنها إِّلَيحَكف قَ  َنا َأحح ُء، َوَلسح يَبَك الشهيح َدَك، َواَل ََنحَمُن َأنح ُيصِّ اَل: اَل ُفََلٍن أَنحَت َكبِّْي ، َوأَنحَت َوحح
، اَل بُده ِلِّ مِّنح إِّ  ُعوّنِّ َعُلواف قَاَل: قُ لحُت: َما تُ َراجِّ َعُلوا َواف ح ًا، َواف ح ََذا الحُغََلمِّ َخْيح ُصوا بِّ تَ وح َيانِّهِّ، َوَلكِّنِّ اسح ت ح

َا َأمح  َ َوَما ُكنحُت َعَليحهِّ، َولَيحَس َهَذا َكَذلَِّك، إِّْنه َُفارِّقَِّك قَاَل: ََّي َسلحَماُن، َقدح رَأَيحَت َحاِلِّ ي، َأُصوُم َأًَن ِبِّ شِّ
َُه، َواَل تَ قحدُِّر َعَلى َهَذاف قَاَل: قُ لحُت: الن هَهاَر، وَ  َتطِّيُع َأنح َأْححَِّل َمعِّي زَاًدا، َواَل َغْيح َأُقوُم اللهيحَل، َواَل َأسح

ف قَاَل: هُ  َُفارِّقَِّكف قَاَل: أَنحَت َأعحَلُمف قَاُلوا: ََّي َأَِب ُفََلٍن، إًِّنه ََنَاُ  َعَلى َهَذا الحُغََلمِّ َلُم، َو َأعح َما َأًَن ِبِّ
َاَل، َوَقدح رََأى َما َكاَن قَ بحَل َهَذاف فَ ُقلحُت: اَل ُأفَارُِّقَكف قَاَل: فَ َبَكوحا َوَودهُعوُه، وَ  ُتُه اْلح قَاَل َقدح َأعحَلمح

ُع إِّلَيحُكمح، َوإِّنح  ُتُكمح بِّهِّ، فَإِّنح َأعِّشح فَ َلَعل ِّي َأرحجِّ َأُمتح فَإِّنه هللَا َْلُُم: ات هُقوا هللَا، وَُكونُوا َعَلى َما َأوحَصي ح
ُبحزِّ  : اْححِّلح َمَعَك َهَذا الح ُت َمَعُه، َوقَاَل ِلِّ  َحيٌّ اَل مَيُوُتف َفَسلهَم َعَليحهِّمح َوَخَرَج َوَخَرجح
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ي َوأَتهبُِّعُه، َيذحُكُر هللَا َواَل يَ لحَتفُِّت، َواَل يَقِّفُ  ُت َمَعُه مَيحشِّ ًئا ََتحُكلحُهف َفَخَرَج َوَخَرجح ٍء َحَّته  َشي ح َعَلى َشيح
َربح , ُثُه قَاَم َوُهَو ُيَصل ِّي، إََِّل َأنِّ ان حتَ َهي ح  َنا إََِّل إَِّذا َأمحَسى قَاَل: ََّي َسلحَماُن، َصل ِّ أَنحَت َوََنح، وَُكلح َواشح

نَ  ، وََكاَن اَل يَ رحَفُع َطرحَفُه إََِّل السهَماءِّ إَِّذا َأمحَسى َحَّته ان حتَ َهي ح ، َوإَِّذا بَ يحتِّ الحَمقحدِّسِّ ا إََِّل بَ يحتِّ الحَمقحدِّسِّ
ٍء، فَ َلمح يَ لحتَ َفتح إِّلَيحهِّ، ، فَ َتَصدهقح َعَليه بَِّشيح َوَدَخَل  َعَلى الحَبابِّ ُمقحَعد  قَاَل: ََّي َعبحَد هللاِّ، َقدح تَ َرى َحاِلِّ

دِّ ُيصَ  َد، َوَدَخلحُت َمَعُهف َفَجَعَل يَ تَ تَ بهُع َأمحكَِّنًة مَِّن الحَمسحجِّ ل ِّي فِّيَها , ُثُه قَاَل: ََّي َسلحَماُن، إِّّن ِّ َلَح الحَمسحجِّ
ٍم، فَإِّنح أَنحَت َجَعلحَت ِلِّ َأنح ُتوقَِّظِنِّ إَِّذا بَ َلَغ الظ ِّلُّ مَ  دح َطعحَم نَ وح َكاَن َكَذا َأََنح ُمنحُذ َكَذا وََكَذا، َوَلَح َأجِّ

بُّ َأنح َأًَنَم ِفِّ َهَذا الحَمسحجِّ  حُت، فَإِّّن ِّ ُأحِّ َعُل قَاَل: فَانحُظرح إَِّذا بَ َلَغ وََكَذا ْنِّ دِّ َوإِّاله َلَح َأََنحف قَاَل: فَإِّّن ِّ َأف ح
ي: َهَذا َلَح يَ َنمح ُمنح  ف فَ َناَم فَ ُقلحُت ِفِّ نَ فحسِّ ُذ َكَذا الظ ِّلُّ َمَكاَن َكَذا وََكَذا، فَأَيحقِّظحِنِّ إَِّذا َغَلبَ تحِنِّ َعيحِنِّ

ي، َوَأًَن َمَعُه، وََكَذا، َوَقدح رَأَيحُت بَ عحَض َذلَِّك، َْلَ  ف وََكاَن فِّيَما مَيحشِّ مِّ َفى مَِّن الن هوح َدَعنهُه يَ َناُم َحَّته ُيشح
َساًِب، َويُ َعل ُِّمِنِّ  َ َيَديه َجنهًة َوًَنرًا َوحِّ ، َوَأنه َبنيح ّنِّ َأنه ِلِّ َرِبًّ بُِّل َعَليه فَ َيعُِّظِنِّ َوُيحْبِّ  َويُذَك ُِّرّن ََنحَو َما  يُ قح

َعُث َكاَن يُذَك ِّ  : ََّي َسلحَماُن، إِّنه هللَا تَ َعاََل، َسوحَ  يَ ب ح ََحدِّ َحَّته قَاَل فِّيَما يَ ُقوُل ِلِّ َم اْلح َم يَ وح ُر الحَقوح
َاَمَة َواَل ُُمَمه  ُن َأنح يَ ُقوَل َتِّ ُُه َأْححَُد، َُيحُرُج بِّتَِّهاَمَة وََكاَن رَُجًَل َأعحَجمِّيًّا اَل َُيحسِّ ُه أَنهُه ًداف َعََلَمتُ َرُسواًل اْسح
َ َكتَِّفيحهِّ َخاَتَ ، َوَهَذا زََمانُُه الهذِّي َُيحُرُج فِّيهِّ فَ َقدح  َدِّيهَةف َواَل َيَحُكلِّ الصهَدَقَة، َبنيح تَ َقاَرَب، فَأَمها َأًَن  َيَحُكُل اْلح



َتُه أَنحَت َفَصد ِّقحُه َواتهبِّ  َسُبِنِّ ُأدحرُِّكُه، فَإِّنح َأدحرَكح عحُهف قُ لحُت: َوإِّنح َأَمَرّنِّ بََِّتحكِّ دِّينَِّك َوَما َفَشيحخ  َكبِّْي  َواَل َأحح
َقه فِّيَما َيِّيُء بِّهِّ، َورَِّضا الرهْححَنِّ فِّيَما قَاَلف قَالَ   أَنحَت َعَليحهِّ؟ قَاَل: َوإِّنح َأَمَرَك، فَإِّنه اْلح
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ََ َفزًِّعا َيذحُكُر هللاَ  َق تَ ي ح ْيًا َحَّته اسح ُء مِّنح َهَذا : فَ َلمح مَيحضِّ إِّاله َيسِّ ، فَ َقاَل: ََّي َسلحَماُن َمَضى الحَفيح
َْبحَتِنِّ أَنهَك َلَح تَ َنمح مُ  َك؟ قَاَل: قُ لحُت: َأخح ، َوَلَح َأذحُكرِّ هللَا، أَيحَن َما َجَعلحَت ِلِّ َعَلى نَ فحسِّ نحُذ َكَذا الحَمَكانِّ

فَ  َتشح بَ بحُت َأنح ُتسح ف َفَحمَِّد هللَا َوقَاَم َفَخَرَج، فَ َتبِّعحُتُه وََكَذا، َوَقدح رَأَيحُت بَ عحَض َذلَِّك، فََأحح مِّ ى مَِّن الن هوح
َت َفَسأَلحُتَك  ، َوَخَرجح َعُد: ََّي َعبحَد هللاِّ َدَخلحَت َفَسأَلحُتَك فَ َلمح تُ عحطِِّنِّ لحُمقحَعدِّ، فَ َقاَل الحُمقح فَ َلمح َفَمره ِبِّ

ف فَ َقاَم يَ نحُظُر َهلح يَ َرى َأَحًدا فَ َلمح يَ َرهُ  مِّ تُ عحطِِّنِّ سح نحُه فَ َقاَل: ًَنوِّلحِنِّ َيَدَك فَ َناَوَلُه، فَ َقاَل: ُقمح ِبِّ ، َفَدًَن مِّ
ًبا، وََكاَن اَل  ُه َعنح َيدِّهِّ فَانحطََلَق َذاهِّ يًحا اَل َعيحَب فِّيهِّ َفَخَله َط مِّنح عَِّقاٍل َصحِّ  يَ لحوِّي هللاِّ فَ َقاَم، َكأَنهُه َنشِّ

لِّيف َعَلى َأَحٍد، َواَل يَ ُقوُم َعَليحهِّ، ف َ  َر َأهح َعُد: ََّي ُغََلُم اْححِّلح َعَليه ثَِّيابِّ َحَّته أَنحَطلَِّق َوأَُبش ِّ َقاَل ِلِّ الحُمقح
ُت ِفِّ إِّثحرِّهِّ َأطحُلُبُه، وَُكلهَما َسأَلحُت َعنحهُ   قَاُلوا: َفَحَملحُت َعَليحهِّ ثَِّيابَُه، َوانحَطَلَق اَل يَ لحوِّي َعَليه، َفَخَرجح

ُهمح بَعِّْيَُه َفَحَمَلِنِّ َأَماَمَك َحَّته َلقِّ  ُعوا لَُغِتِّ َأًَنَخ رَُجل  مِّن ح ُب مِّنح َكلحٍب َفَسأَلحتُ ُهمح، فَ َلمها ْسِّ َيِنِّ الرهكح
َنحَصارِّ، َفَجَعَلتحِنِّ ِفِّ حَ  ََتَتحِنِّ امحَرَأة  مَِّن اْلح ، فَاشح ائٍِّط َْلَاف َخلحَفُه َحَّته أَتَ وحا بِّ بََِّلَدُهمحف قَاَل: فَ َباُعوّنِّ

ًئا مِّنح َتحرِّ َحائِّطِّي َفَجَعلحتُ وَ  ُت َشي ح حُت بِّهِّ، فََأَخذح ْبِّ ُه َعَلى َقدح َمره َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم فَُأخح
 َ نحُه، فَ َوَضعحُتُه َبنيح ٍر َأق حَرُب الحَقوحمِّ مِّ ُت عِّنحَدُه ُأًَنًسا، َوإَِّذا أَبُو َبكح ُتُه فَ َوَجدح ٍء، ُثُه أَتَ ي ح َيَديحهِّ، فَ َقاَل:  َشيح

ُت مِّثحَل « َما َهَذا؟» : ُكُلوا، َوَلَح َيَحُكلح ُهَوف ُثُه لَبِّثحُت َما َشاَء هللُا، ُثُه َأَخذح مِّ قُ لحُت: َصَدَقة  قَاَل لِّلحَقوح
ُتهُ  ٍء، ُثُه أَتَ ي ح  َذلَِّك َفَجَعلحُتُه َعَلى َشيح
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ُت عِّنحَدُه ُأًَنًسا، َوإَِّذا أَبُو َ َيَديحهِّ فَ َقاَل:  فَ َوَجدح نحُه، فَ َوَضعحُتُه َبنيح مِّ مِّ ٍر َأق حَرُب الحَقوح قُ لحُت: « َما َهَذا؟»َبكح
مِّ هللاِّ »َهدِّيهة ف قَاَل:  بِّ « ف بِّسح ي: َهذِّهِّ مِّنح آََّيتِّهِّ َكاَن َصاحِّ ُمف قَاَل: قُ لحُت ِفِّ نَ فحسِّ فََأَكَل َوَأَكَل الحَقوح

نح أَ  َاَمُة قَاَل: َُتحَمُةف َوقَاَل: َأْححَُدف َفُدرحُت َخلحَفُه، فَ َفطَِّن ِلِّ فََأرحَخى رَُجل  َأعحَجمِّيٌّ َلَح َُيحسِّ نح يَ ُقوَل: َتِّ
َ َيَديحهِّ  ُت َبنيح ُتُه، ُثُه ُدرحُت َحَّته َجَلسح َيحَسرِّ فَ تَ بَ ي هن ح َيةِّ َكتِّفِّهِّ اْلح َاََتُ ِفِّ ًَنحِّ بَُه فَإَِّذا الح َهُد َأنح ثَ وح فَ ُقلحُت: َأشح

ث حُتُه َحدِّيثِّي َوَحدِّيَث الرهُجلِّ اَل إِّلَ  ف َفَحده َه إِّاله هللُا، َوأَنهَك َرُسوُل هللاِّ قَاَل: َمنح أَنحَت؟ قُ لحُت: َِمحُلوك 
َنحَصارِّ َجَعَلتحِنِّ ِفِّ َحائِّ  َرَأٍة مَِّن اْلح مح اف ٍط ْلََ الهذِّي ُكنحُت َمَعُه، َوَما َأَمَرّنِّ بِّهِّ قَاَل: لَِّمنح أَنحَت؟ قُ لحُت: الِّ
، فَ َلبِّثحُت َما َشاَء هللاُ  ٍر فََأعحتَ َقِنِّ ََتَاّنِّ أَبُو َبكح ََتِّهحف فَاشح ٍر قَاَل: لَب هيحَكف قَاَل: اشح  َأنح قَاَل: ََّي َأَِب َبكح



َ َيَديحهِّ فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َما تَ ُقوُل ِفِّ  ُت َبنيح ُت َعَليحهِّ، َوقَ َعدح ُتُه َفَسلهمح  دِّينِّ أَلحَبَث، ُثُه أَتَ ي ح
ي: َهَذا الهذِّي  « اَل َخْيحَ فِّيهِّمح، َواَل ِفِّ دِّينِّهِّمحف»النهَصاَرى؟ قَاَل:  َفَدَخَلِنِّ َأمحر  َعظِّيم ، فَ ُقلحُت ِفِّ نَ فحسِّ

نحُه َما رَأَيحُت، ُثُه رَأَي حُتُه َأَخَذ بَِّيدِّ الحُمقحَعدِّ، فََأقَاَمُه هللُا َعَلى َيدِّهِّ، اَل َخْيحَ ِفِّ َهُؤاَلءِّ  ُكنحُت َمَعُه َورَأَيحُت مِّ
ُهمح  ن ح نه مِّ : }َذلَِّك ِبَِّ ي َما َشاَء هللُا، فَأَن حَزَل هللُا َعَلى النهبِّ ِّ نَي  َواَل ِفِّ دِّينِّهِّمحف فَانحَصَرفحُت َوِفِّ نَ فحسِّ يسِّ قِّس ِّ

ُوَن{ ]املائدة:  ْبِّ َتكح ُمح اَل َيسح َباًًن َوَأَنه يَةِّف فَ َقاَل رَ 82َورُهح رِّ اْلح ُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ [ إََِّل آخِّ
َ َيَديحهِّ، فَ قَ  ُت َبنيح ئحُت َحَّته قَ َعدح ، َفجِّ مِّ َوَسلهَم: َعَليه َسلحَماُنف فََأََتّنِّ الرهُسوُل َفَدَعاّنِّ َوَأًَن َخائِّف  َرَأ: بِّسح

َباًًن َوأَ  نَي َورُهح يسِّ ُهمح قِّس ِّ ن ح نح مِّ ف }َذلَِّك ِبَِّ يمِّ ُوَن{ ]املائدة: هللاِّ الرهْححَنِّ الرهحِّ ْبِّ َتكح ُمح اَل َيسح [ إََِّل 82َنه
ف فَ َقاَل ََّي َسلحَماُن:  ََّيتِّ رِّ اْلح َا َكانُوا »آخِّ ُبَك َلَح َيُكونُوا َنَصاَرى، إِّْنه ُأولَئَِّك الهذِّيَن ُكنحَت َمَعُهمح َوَصاحِّ

لِّمِّنيَ  ، ْلَُ « ُمسح َق ِّ ْلح ت َِّباعَِّك؛ فَ ُقلحُت َلُه: َوإِّنح َأَمَرّنِّ فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ، فَ َوالهذِّي بَ َعَثَك ِبِّ َو َأَمَرّنِّ ِبِّ
 بََِّتحكِّ دِّيَنَك َوَما أَنحَت َعَليحهِّ فَأَت حرُُكُه؟ قَالَ 
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َقه َوَما َيِّبُّ هللُا فِّيَما َيَحُمُرَك بِّهِّ  ُه؛ فَإِّنه اْلح  : نَ َعمح , فَات حرُكح
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ا َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن َأخح ََسنِّ الحَقاضِّي، قَااَل: َأخح ٍر َأْححَُد بحُن اْلح ، َوأَبُو َبكح َُ َافِّ ْلح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح  َبهارِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح َحاَق قَاَل: يَ عحُقوَب قَاَل: َحده

ُم بحُن ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدَة، َعنح َُمحُمودِّ بحنِّ لَبِّيٍد، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: َحدهَثِنِّ َسلحَماُن َحده  َثِنِّ َعاصِّ
بَ َهاَن، مِّنح قَ رحيٍَة يُ َقاُل َْلَا َجيُّ، وََكاَن َأبِّ دِّهح  لِّ َأصح لِّ فَارَِّس مِّنح َأهح يُّ قَاَل: ُكنحُت مِّنح َأهح َقاَن الحَفارِّسِّ

يَ َأرح  ًئا مِّنح َمالِّهِّ َواَل َوَلدِّهِّ، َفَما زَاَل بِّهِّ ُحبُُّه إَِّّيه هِّ، وََكاَن َيِّبُِّنِّ ُحبًّا َشدِّيًدا َلَح َيِّبهُه َشي ح  َحَّته َحَبَسِنِّ ضِّ
يهةِّ َحَّته ُكنحُت َقَطَن النهارِّ اله  ُت ِفِّ الحَمُجوسِّ تَ َهدح َارِّيَُةف َواجح ذِّي يُوقُِّدَها َواَل ِفِّ الحبَ يحتِّ َكَما َُتحَبُس اْلح

ًئا إِّاله َما َأًَن فِّيهِّ َحَّته َبََّن  يَاًًن َلُه َيَتحُُكَها ََتحُبو َساَعًة، َفُكنحُت َكَذلَِّك اَل َأعحَلُم مِّنح َأمحرِّ النهاسِّ َشي ح َأبِّ بُ ن ح
، َفَدَعاّنِّ فَ َقاَل: َأيح ُبَِنه 93]ص: َعة  فِّيَها بَ عحُض الحَعَملِّ ، إِّنهُه َقدح َشَغَلِنِّ َما تَ َرى [، وََكاَنتح َلُه َضي ح

َها فَأحُمرحُهمح بَِّكَذا وََكَذا  َعِتِّ َهذِّهِّ، َواَل بُده ِلِّ مِّنِّ اط ََِّلعَِّها، فَانحَطلِّقح إِّلَي ح َياّنِّ َعنح َضي ح َواَل ََتحَتبَِّسنه مِّنح بُ ن ح
ٍءف فَ  َت َعِن ِّ َشَغلحَتِنِّ َعنح ُكل ِّ َشيح تَ َبسح ، فَإِّنهَك إِّنِّ احح َعَتُه، َفَمَررحُت بَِّكنِّيَسةِّ َعِن ِّ ُت ُأرِّيُد َضي ح َخَرجح

َواََتُمح فِّيَها، فَ ُقلحُت: َما َهَذا؟ فَ َقاُلوا: َهُؤاَلءِّ النهَصاَرى ُيَصلُّوَنف َفَدَخلحُت  النهَصاَرى، َفَسمِّعحُت َأصح
ُسف َوبَ َعَث َأبِّ  أَنحُظُر فََأعحَجَبِنِّ َما رَأَيحُت مِّنح َحاْلِِّّمحف فَ َوهللاِّ َما زِّلحُت َجالًِّسا عِّنحَدُهمح َحَّته َغَرَبتِّ الشهمح



: أَيحَن ُكنحتَ  َعتِّهِّ، فَ َقاَل َأبِّ نَي َأمحَسيحُت َوَلَح َأذحَهبح إََِّل َضي ح ُتُه حِّ ئ ح َهٍة َحَّته جِّ ؟ َأَلَح ِفِّ َطَلبِّ ِفِّ ُكل ِّ وِّجح
ُل َْلُُم النهَصاَرى، فََأعحَجَبِنِّ َصَلَواَُتُمح َوُدَعاُؤُهمح، َأُكنح قُ لحُت َلَك؟ فَ ُقلحُت: ََّي أَبَ َتاُه، َمَررحُت بَِّناٍس يُ َقا

َعُلوَنف فَ َقاَل: َأيح ُبَِنه دِّيُنَك َودِّيُن آَِبئَِّك َخْيح  مِّنح دِّينِّهِّمحف فَ ُقلحُت: اَل وَ  ُت أَنحُظُر َكيحَف يَ فح هللاِّ َفَجَلسح
م  يَ عحُبدُ  َْيحٍ مِّنح دِّينِّهِّمح، َهُؤاَلءِّ قَ وح َا نَ عحُبُد ًَنرًا نُوقُِّدَها َما ُهَو ِبِّ ُعونَُه َوُيَصلُّوَن َلُه، َوََنحُن إِّْنه وَن هللَا َوَيدح

َليه َحدِّيًدا، َوَحَبَسِنِّ ِفِّ بَ يحٍت عِّنحَدُه، فَ ب َ  ، َفَجَعَل ِفِّ رِّجح َناَها َماَتتح , َفَخاَفِنِّ َيحدِّيَنا، إَِّذا تَ رَكح َعثحُت ِبِّ
ف فَ ُقلحُت: فَإَِّذا  إََِّل النهَصاَرى، فَ ُقلحُت َْلُمح: لشهامِّ أَيحَن َأصحُل َهَذا الد ِّينِّ الهذِّي َأرَاُكمح َعَليحهِّ؟ فَ َقاُلوا: ِبِّ

َاَرَتِِّّمحف فَ بَ َعُثوا  َعُلف فَ َقدَِّم َعَليحهِّمح ًَنس  ِفِّ َتِّ ف قَاُلوا: نَ فح إَِِّله أَنهُه َقدح َقدَِّم َعَليحُكمح مِّنح ُهَناَك ًَنس  فَآذِّنُوّنِّ
ف فَ َقالُ َقدَِّم َعلَ  ُُروَج فَآذِّنُوّنِّ ا َحَوائَِّجُهمح َوَأرَاُدوا الح َنا َُتهار  مِّنح َُتهارًَِّنف فَ بَ َعثحُت إِّلَيحهِّمح إَِّذا َقَضوح وا: ي ح

َدِّيَد الهذِّي ِفِّ  ُت اْلح يَل بَ َعُثوا إَِِّله بَِّذلَِّك، َفَطَرحح ا َحَوائَِّجَهمح َوَأرَاُدوا الرهحِّ َعُلف فَ َلمها َقَضوح َليه رِّ نَ فح جح
لِّ َهَذا  َوْلِّقحُت بِِّّمح، فَانحَطَلقحُت َمَعُهمح َحَّته َقدِّمحُت الشهاَمف فَ َلمها َقدِّمحتُ َها، قُ لحُت: َمنح َأفحَضُل َأهح
بَ بحُت َأنح َأُكوَن ]ص: ُتُه، فَ ُقلحُت لَُه: إِّّن ِّ َأحح ئ ح ُب الحَكنِّيَسةِّف َفجِّ ُقفُّ َصاحِّ َسح [ 94الد ِّينِّ؟ فَ َقاُلوا: اْلح

َكاَن َعَك ِفِّ َكنِّيَستَِّك، َوَأعحُبُد هللَا َمَعَك، َوأَتَ َعلهُم مِّنحَك الحَْيحَف قَاَل: َفُكنح َمعِّيف قَاَل: َفُكنحُت َمَعُه، وَ مَ 
تَ نَ َزَها َوَلَح يُ عح  لصهَدقَةِّ َويُ َرغ ِّبُ ُهمح فِّيَها، فَإَِّذا َْجَُعوَها إِّلَيحهِّ اكح ٍء؛ َكاَن َيَحُمُرُهمح ِبِّ طَِّها الحَمَساكِّنَيف رَُجَل َسوح

فُِّنوُه قُ لحتُ  ُتُه بُ غحًضا َشدِّيًدا لَِّما رَأَيحُت مَِّن َحالِّهِّ، فَ َلمح يَ نحَشبح َأنح َماَت، فَ َلمها َجاُءوا لَِّيدح  َْلُمح: فَأَب حَغضح
لصهَدَقةِّ َويُ َرغ ُِّبُكمح فِّيَها َحَّته إَِّذا ْجََ  ٍء؛ َكاَن َيَحُمرُُكمح ِبِّ تَ نَ َزَها َوَلَح يُ عحطَِّها إِّنه َهَذا رَُجُل َسوح عحُتُموَها إِّلَيحهِّ اكح

َرجحتُ  َزُهف فَ َقاُلوا: فَ َهاتِّهِّف فََأخح رُِّج َلُكمح َكن ح َْلُمح  الحَمَساكِّنَيف فَ َقاُلوا: َوَما َعََلَمُة َذلَِّك؟ فَ ُقلحُت َأًَن ُأخح
َفُن أََبًداف َفَصَلُبوُه َعَلى َخَشَبٍة َسبحَع قََِّلٍل َِمحُلوَءٍة َذَهًبا َوَورِّقًاف فَ َلمها رََأوحا َذلَِّك قَ  اُلوا: َوهللاِّ اَل يُدح

ْلحَِّجارَةِّ، َوَجاُءوا بَِّرُجٍل آَخَر َفَجَعُلوُه َمَكانَُهف َفََل َوهللاِّ ََّي ابحَن َعبهاٍس، َما رَأَيحُت رَجُ  ًَل َقطُّ اَل َورََموُه ِبِّ
نحُه َأشَ  َس َأَرى أَنهُه َأفحَضُل مِّ َمح ن حَيا، َواَل َأدحَأَب لَيحًَل َواَل ََنَارًا مِّنحُهف ُيَصل ِّي الح تَِّهاًدا، َواَل َأزحَهَد ِفِّ الدُّ ده اجح

َلُه ُحبهُهف فَ َلمح َأَزلح َمَعُه َحَّته َحَضَرتحُه الحَوفَاُةف فَ ُقلحُت: ََّي فُ  ًئا َقطُّ قَ ب ح بَ بحُت َشي ح ََلُن َقدح َما َأعحَلُمِنِّ َأحح
؟ َوإََِّل َمنح َحَضَرَك َما تَ َرى مِّنح أَ  ًئا َقطُّ ُحبهَك، َفَماَذا ََتحُمُرّنِّ بَ بحُت َشي ح محرِّ هللاِّ، َوإِّّن ِّ َوهللاِّ َما َأحح

ُدُه َعَلى مِّ  لِّ فَائحتِّهِّ، فَإِّنهَك َسَتجِّ لحَموحصِّ ؟ فَ َقاَل: َأيح ُبَِنه، َوهللاِّ َما َأعحَلُمُه إِّاله رَُجًَل ِبِّ يِنِّ ف ُتوصِّ ثحلِّ َحاِلِّ
تَِّهادِّ  فَ َلمها َماتَ  جح تُُه َعَلى مِّثحلِّ َحالِّهِّ مَِّن االِّ بَ َها، فَ َوَجدح ، فَأَتَ يحُت َصاحِّ لِّ لحَموحصِّ َوُغي َِّب ْلِّقحُت ِبِّ

ن حَيا، فَ ُقلحُت َلُه: إِّنه ُفََلًًن َأوحَصاّنِّ إِّلَيحَك َأنح آتَِّيَك َوَأُكوَن َمَعَكف قَاَل: فََأقِّ  مح َأيح ُبَِنهف َوالزهَهاَدةِّ ِفِّ الدُّ
بِّهِّ َحَّته َحَضَرتحُه الحَوفَاُةف فَ ُقلحُت َلُه: إِّنه ُفََلًًن َأوحَصاّنِّ إِّلَيحكَ فَأَ  ُت عِّنحَدُه َعَلى مِّثحلِّ َأمحرِّ َصاحِّ َوَقدح  َقمح

، فَ َقاَل: َوهللاِّ َما َأعحَلُمُه، َأيح ُبَِنه، إِّاله رَُجل   يِنِّ يبِّنَي  َحَضَرَك مِّنح َأمحرِّ هللاِّ َما تَ َرى، فَإََِّل َمنح ُتوصِّ بَِّنصِّ
َخرِّ فَ ُقلحُت َلُه: ََّي ُفََلُن، ْلح َقح بِّهِّف فَ َلمها َدفَ نهاُهف ْلِّقحُت ِبِّ إِّنه ُفََلًًن  َوُهَو َعَلى مِّثحلِّ َما ََنحُن َعَليحهِّ، فَاْلح

ُت ]ص: [ عِّنحَدُه َعَلى مِّثحلِّ 95َأوحَصاّنِّ إََِّل ُفََلٍن، َوُفََلن  َأوحَصاّنِّ إِّلَيحَكف قَاَل: فَأَقِّمح ََّي ُبَِنهف فَأََقمح
َكاَن   َحاْلِِّّمح َحَّته َحَضَرتحُه الحَوفَاُةف فَ ُقلحُت َلُه: ََّي ُفََلُن، إِّنهُه َقدح َحَضَرَك مِّنح َأمحرِّ هللاِّ َما تَ َرى، َوَقدح 

: ُفََلن  َأوحَصاّنِّ إََِّل ُفََلٍن، َوَأوحَصاّن ُفََلن  إََِّل ُفََلٍن، َوَأوحَصاّن ُفََلن  إِّلَيحَك،  ؟ قَاَل ِلِّ يِنِّ فَإََِّل َمنح ُتوصِّ



، فَأحتِّهِّ، فَإِّنهَك َأيح ُبَِنه، َوهللاِّ َما َأعحَلُم َأَحًدا َعَلى مِّثحلِّ َما ََنحُن َعَليحهِّ إِّاله رَُجل  بَِّعمُّورِّيهَة مِّنح َأرحضِّ الرُّومِّ 
ُدُه َعَلى مِّثحلِّ َما ُكنها َعَليحهِّف فَ َلمها َوارَي حُتُه، َخَرجح  تُُه َسَتجِّ بِّ َعمُّورِّيهَة، فَ َوَجدح ُت َحَّته َقدِّمحُت َعَلى َصاحِّ

َتَسبحُت َحَّته َكاَنتح ِلِّ ُغنَ يحَمة  َوبَ َقَرات  , ُثُه َحَضَرتحُه الحوَ  ُت عِّنحَدُه، َواكح فَاُةف َعَلى مِّثحلِّ َحاْلِِّّمح، فََأَقمح
ََلٍن، َوُفََلن  إََِّل ُفََلٍن، َوُفََلن  إِّلَيحَك، َوَقدح َحَضَرَك َما فَ ُقلحُت: ََّي ُفََلُن، إِّنه ُفََلًًن َكاَن َأوحَصاّنِّ إََِّل فُ 

؟ قَاَل: َأيح ُبَِنه، َوهللاِّ َما َأعحَلُمُه بَقَِّي َأَحد  َعَلى مِّثح  يِنِّ لِّ َما ُكنها تَ َرى مِّنح َأمحرِّ هللاِّ تَ َعاََل، فَإََِّل َمنح ُتوصِّ
ِّ، إََِّل َأرحٍض  َعَليحهِّ آُمُرَك َأنح ََتحتَِّيَهف َوَلكِّنههُ  َ َحرهَتنيح ، ُمَهاَجُرُه َبنيح ََرمِّ َعُث مَِّن اْلح ٍ  يُ ب ح َقدح َأَظلهَك زََماُن َنبِّ

َدِّيهَة،  َ َكتَِّفيحهِّ َخاََتُ الن ُّبُ وهةِّ، َيَحُكُل اْلح َواَل َيَحُكُل َسبَِّخٍة َذاتِّ َنِّيٍل، َوإِّنه فِّيهِّ َعََلَماٍت اَل ََتحَفى: َبنيح
َتَطعحَت أنح ََتحُلَص إََِّل تِّلحَك الحبََِّلدِّ فَاف حَعلح، فَإِّنهُه َقدح َأَظلهَك زََمانُُهف فَ َلمها َوارَي حَناُه،الصهَدَقَةف   فَإِّنِّ اسح

َدُموا بِّ  ُت َحَّته َمره رَِّجال  مِّنح َُتهارِّ الحَعَربِّ مِّنح َكلحٍب، فَ ُقلحُت َْلُمح: ََتحمُِّلوّنِّ َمَعُكمح َحَّته تَ قح رحَض  أَ َأَقمح
َها، َوَْحَُلوّنِّ َحَّته إِّ  تُ ُهمح إَِّّيه ؟ قَاُلوا: نَ َعمح , فََأعحطَي ح ، َوُأعحطِّيُكمح َغنِّيَمِتِّ َهذِّهِّ َوبَ َقَراِتِّ َذا َجاُءوا بِّ الحَعَربِّ
َل، َوادَِّي الحُقَرى َظَلُموّنِّ فَ َباُعوّنِّ َعبحًدا مِّنح رَُجٍل مِّنح يَ ُهوَد، بَِّوادِّي الحُقَرىف فَ َوهللاِّ َلَقدح  رَأَيحُت النهخح

بِّ َوَما َحقهتح عِّنحدِّي َحَّته َقدَِّم رَُجل  مِّنح َبِنِّ قُ َريحَظةَ  ، َوَطمِّعحُت َأنح َتُكوَن الحبَ َلُد الهذِّي نَ َعَت ِلِّ َصاحِّ
بِّ الهذِّي ُكنحُت عِّنحَدُه، َفَخَرَج بِّ َحَّته َقدِّ  َم بِّ الحَمدِّيَنَةف مِّنح يَ ُهودِّ َوادَِّي الحُقَرى، فَاب حَتاَعِنِّ مِّنح َصاحِّ

ُت ِفِّ رِّقٍ  َمَع ]ص: ف َوبَ َعَث هللاُ 96فَ َوهللاِّ َما ُهَو إِّاله َأنح رَأَي حتُ َها فَ َعَرفحُت نِّعحَمَتُه، فََأَقمح بِّ [ َصاحِّ
ًئا مِّنح َأمحرِّهِّ َمَع َما َأًَن فِّيهِّ  َكهَة اَل َيذحُكُر ِلِّ َشي ح مَِّن الر ِّق ِّ َحَّته َقدَِّم  َرُسوَلُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ

بِّ ِفِّ ََنحَلٍة َلُهف فَ َوهللاِّ إِّّن ِّ َلفِّيهَ  ا إِّذح َجاَء ابحُن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قُ َباَء َوَأًَن َأعحَمُل لَِّصاحِّ
ُُم اْلح  َلَة، َوهللاِّ إَِّنه َن َلفِّي قُ َباَء َُمحَتمُِّعوَن َعَلى رَُجٍل َجاَء مِّنح َعمٍ  َلُه فَ َقاَل: ََّي ُفََلُن، قَاَتَل هللُا َبِنِّ قَ ي ح

عحتُ َها، فََأَخَذتحِنِّ الحُعَرَواُء يَ ُقوُل الرهعحدَ  ٌّ، فَ َوهللاِّ َما ُهَو إِّاله َأنح ْسِّ ُة َحَّته ظَنَ نحُت َمكهَة، يَ زحُعُموَن أَنهُه َنبِّ
ف َونَ َزلحُت َأُقوُل: َما  بِّ ُقَطنه َعَلى َصاحِّ َمًة َْلَسح َهَذا الحََْبُ؟ َما ُهَو؟ فَ َرَفَع َموحاَلَي َيَدُه، فَ َلَكَمِنِّ َلكح

بَ بحتُ  عحُت َخَْبًا فََأحح َا ْسِّ َء، إِّْنه ََذا؟ َأقحبِّلح قَِّبَل َعَملَِّكف فَ ُقلحُت: اَل َشيح  َأنح َشدِّيَدًة، َوقَاَل: َما َلَك َوْلِّ
ء  مِّنح َطَعاٍم، َفَحَملحُتُه َوَذَهبحُت بِّهِّ إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َأعحَلَمُهف فَ َلمها َأمحَسيحُت، وََكاَن عِّنحدِّي  َشيح

ُغَرَِبَء، َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو بُِّقَباَء، فَ ُقلحُت: إِّنهُه َقدح بَ َلَغِنِّ أَنهَك رَُجل  َصالِّ  ، َوَأنه َمَعَك َأصحَحاًِب َلَك 
ء  لِّلصهَدقَ  نحُهف فََأمحَسَك َوَقدح َكاَن عِّنحدِّي َشيح َذِّهِّ الحبََِّلدِّ بِّهِّ فَ َها ُهَو َذا َفُكلح مِّ ةِّ، فَ َرأَي حُتُكمح َأَحقه َمنح بِّ

َصحَحابِّهِّ:  ي َهذِّهِّ « ُكُلوا»َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّيدِّهِّ، َوقَاَل ْلِّ َوَلَح َيَحُكلحف فَ ُقلحُت ِفِّ نَ فحسِّ
ف ُثُه رََجعحُت، َوََتَوهَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل الحَمدِّيَنةِّ َخلهة  ِمِّها َوَصَف ِلِّ  بِّ  َصاحِّ

ُتُه بِّهِّ، فَ ُقلحُت: إِّّن ِّ َقدح رَأَي حُتَك اَل ََتحُكُل الصهَدَقَة، َوَهذِّهِّ هَ  ئ ح ًئا َكاَن عِّنحدِّي , ُثُه جِّ دِّيهة  َفَجَمعحُت َشي ح
لصهَدَقةِّف فََأَكَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأَكَل َأصحَحابُُهف فَ ُقلحُت: َهذِّهِّ وََكَراَمة  لَيحسَ  تح ِبِّ

 ، َبُع َجَنازًَة َوَعَليه َشحَلَتانِّ ِلِّ ئحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو يَ ت ح َوُهَو ِفِّ َخلهَتانِّ , ُثُه جِّ
رِّهِّف فَ َلمها رَآّنِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ [ 97]ص: َاَتِّ ِفِّ َظهح َتَدرحُت بِّهِّ َْلَنحُظَر إََِّل الح  َأصحَحابِّهِّ، فَاسح

رِّهِّ، فَ َنَظرحُت إِّ  ، فَ َوَضَع رَِّداَءُه َعنح َظهح َف ِلِّ ًئا َقدح ُوصِّ تَ ثحبُِّت َشي ح بَ رحتُُه َعَرَ  َأّن ِّ َأسح َتدح ََل َوَسلهَم اسح



بَ بحُت َعَليحهِّ ُأقَ ب ُِّلُه َوأَبحكِّيف فَ َقاَل: ََتَوهلح ََّي َسلح ا بِّ فََأكح َ َكتَِّفيحهِّ َكَما َوَصَف ِلِّ َصاحِّ َاَتِّ َبنيح َماُن َهَكَذاف لح
ث حُتُه ََّي ابح  مَِّع َأصحَحابَُه َحدِّيثِّي َعنحُهف َفَحده َ َيَديحهِّف َوَأَحبه َأنح ُيسح ُت َبنيح َن َعبهاٍس َكَما فَ َتَحوهلحُت َفَجَلسح

ث حُتَكف فَ َلمها فَ َرغحُت قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َفَكاتَ بحُت « َكاتِّبح ََّي َسلحَماُنف»َحده
يِّيَها، َوَأرحبَعِّنَي ُأوقِّيهًةف َوَأَعاَنِنِّ َأصحَحاُب َرُسولِّ هللاِّ صَ  بِّ َعَلى َثََلَثِِّّاَئةِّ ََنحَلٍة ُأحح لهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َصاحِّ

رِّ َما عِّنحَدُهف فَ َقاَل  ُهمح َعَلى َقدح ًرا، ُكلُّ رَُجٍل مِّن ح رِّيَن َودِّيهًة، َوَعشح لِّ َثََلثِّنَي َودِّيهًةف َوعِّشح لنهخح ِلِّ َرُسوُل ِبِّ
« ف ُكوَن َأًَن الهذِّي َأَضُعَها بَِّيدِّيفَ ق ِّرح َْلَا فَإَِّذا فَ َرغحَت فَآذِّّن ِّ َحَّته أَ »هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: 

ئحُت َرُسوَل  َها , ُثُه جِّ ن ح هللاِّ فَ َفقهرحَُتَا َوَأَعاَنِنِّ َأصحَحابِّ يَ ُقوُل َحَفرحُت َْلَا َحيحُث ُتوَضُع َحَّته فَ َرغحَنا مِّ
َها َفَخَرَج َمعِّي َحَّته َجاَءَها، وَُكنها ََنحمُِّل  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َقدح فَ َرغحَنا مِّن ح

َها َودِّيهة   ن ح َق ِّ َما َماَتتح مِّ ْلح َهاف فَ َوالهذِّي بَ َعثَُه ِبِّ َدة ف َوبَقَِّيتح  إِّلَيحهِّ الحَودِّيه، َوَيَضُعُه بَِّيدِّهِّ، َوُيَسو ِّي َعَلي ح َواحِّ
، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليه الدهرَاهُِّمف فََأََتُه رَُجل  مِّنح بَ عحضِّ الحَمعَ  ادِّنِّ ِبِِّّثحلِّ الحبَ يحَضةِّ مَِّن الذهَهبِّ

لُِّم الحُمَكاَتُب؟»َعَليحهِّ َوَسلهَم:  يُّ الحُمسح ُخذح َهذِّهِّ ََّي َسلحَماُن، فََأد َِّها »َفُدعِّيُت َلُه، فَ َقاَل: « أَيحَن الحَفارِّسِّ
َا »، َوأَيحَن تَ َقُع َهذِّهِّ ِمِّها َعَليه؟ قَاَل: فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ « ف ِمِّها َعَليحكَ  فَإِّنه هللَا تَ َعاََل َسيُ َؤد ِّي بِّ

َها َأرحبَعِّنَي ُأوقِّيهًة، فََأدهي حتُ َها إِّلَيحهِّمح َوُعتَِّق سَ « ف َعنحكَ  لحَماُنف فَ َوالهذِّي نَ فحُس َسلحَماَن بَِّيدِّهِّ َلَوزَنحُت َْلُمح مِّن ح
ر  َوُأُحد ، ُثُه ُعتِّقحُت  وََكاَن الر ِّقُّ َقدح  َحَبَسِنِّ َحَّته فَاَتِنِّ َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َبدح

َهد   َنحَدَق، ُثُه َلَح يَ ُفتحِنِّ َمَعُه َمشح ُت الح  َفَشهِّدح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا الحَعبهاُس بحُن ُُمَمهٍد  َأخح ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
، َعنح َأبِّ الطُّفَ  تِّبِّ ، َعنح ُعبَ يحٍد الحُمكح ثَ َنا َشرِّيك  بَ َهاّنِّ ِّ قَاَل: َحده َصح ثَ َنا ابحُن اْلح ، الدُّورِّيُّ قَاَل: َحده يحلِّ

ه َصلهى هللاُ »َعنح َسلحَماَن قَاَل:  َدِّيهٍة فَ َقبَِّلَهاأَتَ يحُت النهبِّ ُتُه بِّ  « َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّصَدَقٍة فَ َردهَها، َوأَتَ ي ح
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ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّثحَل َهذِّهِّ مِّنح َذهَ  َنادِّ، َعنح َسلحَماَن قَاَل: " َأعحطَاّنِّ النهبِّ ََذا اْلحِّسح ٍب َوَحلهَق َوبِّ
َبعِّهِّ السه  َرى َشرِّيك  ِإِِّّصح َعتح ِفِّ ُأخح َع ُأُحد  ِفِّ كِّفهٍة َوُوضِّ َامِّ مِّثحَل الد ِّرحَهمِّ قَاَل: فَ َلوح ُوضِّ بهابَةِّ َعَلى اْلحِّبح

 َلَرَجَحتح بِّهِّ ِفِّ َفَكاكِّ رَقَ َبتِّهِّ 
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ََصمُّ قَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُهَو اْلح َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َبهارِّ َوَأخح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح اَل: َحده
َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ يَزِّيُد بحُن َأبِّ َحبِّيٍب، َعنح رَُجٍل مِّنح َعبحدِّ الحَقيح  ثَ َنا يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح ، قَاَل: َحده سِّ

اقحضِّ بِّهِّ »لهَم َذلَِّك الذهَهَب فَ َقاَل: َعنح َسلحَماَن قَاَل: َلمها َأعحطَاّنِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللا َعَليهِّ َوسَ 
فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َوأَيحَن تَ َقُع َهذِّهِّ ِمِّها َعَليه؟ فَ َقبَِّلَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللا َعَليهِّ َوَسلهَم « ف َعنحكَ 

َا، فَ »َعَلى لَِّسانِّهِّ , ُثُه َقَذفَ َها إَِِّله , ُثُه قَاَل:  َا َعنحكَ انحَطلِّقح بِّ [ 99]ص:« إِّنه هللَا تَ َعاََل َسيُ َؤد ِّي بِّ
َها َأرحبَعِّنَي ُأوقِّيهةً  تُ ُهمح مِّن ح فَ ي ح َها َحَّته َأوح  فَانحَطَلقحُت َفوزَنحُت َْلُمح مِّن ح
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ثَ َنا َأْححَُد قَاَل: ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُنُس، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ  َوَأخح َحده
َع ُعَمَر بحَن َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ، وَ  ُم بحُن ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدَة قَاَل: َحدهَثِنِّ َمنح ْسِّ َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ َعاصِّ َحدهَث إِّسح

َب َعمُّ  نَي َهَذا مِّنح َحدِّيثِّ َسلحَماَن، فَ َقاَل: ُحد ِّثحُت َعنح َسلحَماَن َأنه َصاحِّ ورِّيهَة قَاَل لَِّسلحَماَن حِّ
َرى ِفِّ  ُخح َداُُهَا إََِّل اْلح ِّ مِّنح َأرحضِّ الشهامِّ فَإِّنه رَُجًَل َُيحُرُج مِّنح إِّحح  ُكل ِّ َسَنٍة َحَضَرتحُه الحَوفَاُة: ائحتِّ َغيحَضَتنيح

ََحٍد مِّنح َمَرٍض إِّاله  ُعو ْلِّ ، َفََل َيدح َقامِّ َسح َلًة، يَ عحََتُِّضُه َذُوو اْلح  ُشفَِّي، َفَسلحُه َعنح َهَذا الد ِّينِّ الهذِّي لَي ح
َا َسَنًة َحَّته َخَرَج تِّلحَك الله  ُت بِّ ُت َحَّته َأَقمح َنِّيفِّيهةِّ دِّينِّ إِّب حَراهِّيَم؟ َفَخَرجح أَُلِنِّ َعنحُه َعنِّ اْلح َلَة مِّنح َتسح ي ح

َا َكاَن َُيحُرُج مُ  َرىف َوإِّْنه ُخح ِّ إََِّل اْلح َدى الحَغيحَضَتنيح فًِّياف َفَخَرَج َوَغَلَبِنِّ َعَليحهِّ النهاُس إِّحح َتخح يًزا َأوح ُمسح َتجِّ سح
َكَ  ُت بِّهِّ فَ ُقلحُت: َرْحِّ ُخُل فِّيَها َحَّته َما بَقَِّي إِّاله َمنحكُِّبُه، فََأَخذح هللاُ،  َحَّته َدَخَل ِفِّ الحَغيحَضةِّ الهِتِّ َيدح

َنِّيفِّيهُة دِّيُن إِّب حَراهِّيَم؟ فَ َقاَل: إِّنهكَ  ٌّ  اْلح َم، َقدح َأَظلهَك َنبِّ َأُل َعنحُه النهاُس الحيَ وح ٍء َما َيسح َأُل َعنح َشيح لََتسح
َعُث بَِّذلَِّك الد ِّينِّ، فَ َلمها ذََكَر َذلَِّك َسلحَماُن لَِّرُسولِّ هللاِّ  ، يُ ب ح ََرمِّ ََذا اْلح  َصلهى َُيحُرُج عِّنحَد َهَذا الحبَ يحتِّ بِّ

لَئِّنح ُكنحَت َصَدق حَتِنِّ ََّي َسلحَماُن َلَقدح رَأَيحَت عِّيَسى ابحَن َمرحََيَ َصلهى هللُا َعَليحهِّ »هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل: 
 «َوَسلهمَ 
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َُ قَاَل ]ص: َافِّ َْبّنِّ أَبُو َأْححََد اْلح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ٍر َأْححَدُ 100َأخح َْبًََن أَبُو َبكح  [: َأخح
ثَ َنا ُمعحتَ  َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم الشههِّيدِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا إِّسح َط قَاَل: َحده ُّ، بَِّواسِّ ََوارِّبِّ مُِّر بحُن بحُن ُُمَمهٍد اْلح
َعُة َعَشَر مِّنح  ، أَنهُه َتَداَوَلُه بِّضح ي ِّ َربٍ  إََِّل َربٍ   ُسَليحَماَن، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َأبِّ ُعثحَماَن، َعنح َسلحَماَن الحَفارِّسِّ

ََسنِّ بحنِّ ُعَمَر بحنِّ َشقِّيٍق، َعنح ُمعحَتمِّرِّ بحنِّ ُسَليحَمانَ   " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ، َعنِّ اْلح
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ََّيدِّي ِّ  ُر َحدِّيثِّ ُقس ِّ بحنِّ َساعَِّدَة اْلحِّ  ذِّكح
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َْبًََن أَبُو َسعحٍد َسعِّيُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َأْححََد الشُّعَ  رِّو بحُن َأبِّ طَاهٍِّر َأخح ثَ َنا أَبُو َعمح َُه هللُا قَاَل: َحده يحثِّيُّ َرْحِّ
ثَ نَ  َبِّيَورحدِّيُّ قَاَل: َحده دِّي ِّ اْلح ثَ َنا أَبُو لَُبابََة ُُمَمهُد بحُن الحَمهح ا َأبِّ قَاَل: الحُمَحمهَدآَِبذِّيُّ َلفحظًا قَاَل: َحده

ََة قَاَل: ثَ َنا َسعِّيُد بحُن ُهَبْيح ثَ َنا ُمعحَتمُِّر بحُن ُسَليحَماَن، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك قَاَل: َقدَِّم  َحده َحده
ُّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َما فَ َعَل ُقسُّ بحُن »َوفحُد إََِّّيٍد َعَلى النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل النهبِّ

ََّيدِّيُّ  َفظُهُ »قَاُلوا: َهَلَكف قَاَل: « ؟َساعَِّدَة اْلحِّ نحُه َكََلًما َما َأَرى َأّن ِّ َأحح عحُت مِّ فَ َقاَل « ف َأَما إِّّن ِّ ْسِّ
: ََنحُن ََنحَفظُُه ََّي َرُسوَل هللاِّ، فَ َقاَل: َهاُتواف قَاَل: فَ َقاَل قَائُِّلُهمح: إِّنهُه َوَقَف بُِّسوقِّ عُ  مِّ َكاَظ، بَ عحُض الحَقوح

َتمُِّعوا َواْسحَُعوا َوُعوا ُكلُّ َمنح َعاَش َماَت، وَُكلُّ َمنح ]ص:فَ َقاَل: ََّي أَي ُّ  [ َماَت 102َها النهاُس، اسح
َبال   َار  تَ زحَخُر، َوجِّ فَاَت، وَُكلُّ َما ُهَو آٍت آٍتف لَيحل  َداٍج، َوَْسَاء  َذاُت أَب حَراٍج، َوُْنُوم  تَ زحَهُر، َوِبِّ

َار  َُمحَراة ف إِّ  ُعوَن، ُمرحَساة ، َوَأَنح َرحضِّ َلعَِّْبًا، َأَرى النهاَس مَيُرُّوَن َواَل يَ رحجِّ نه ِفِّ السهَماءِّ لَََْبًا، َوإِّنه ِفِّ اْلح
هللِّ اَل إُِّثحَ  ُم ُقسٌّ َقَسًما ِبِّ قَاَمةِّ فََأقَاُموا؟ َأمح ُترُِّكوا فَ َناُموا؟ ُثُه أَنحَشأَ يَ ُقوُل: يُ قحسِّ ْلحِّ   فِّيهِّ: إِّنه َّللِّهِّ َأَرُضوا ِبِّ

 تَ َعاََل دِّيًنا ُهَو َأرحَضى ِمِّها أَن حُتمح َعَليحهِّ، ُثُه أَنحَشَأ يَ ُقوُل:
 ]البحر الكامل[

َوهلِّنَي ففف مَِّن الحُقُرونِّ لََنا َبَصائِّرح   ِفِّ الذهاهِّبِّنَي اْلح
 َلمها رَأَيحُت َمَوارًِّدا ففف لِّلحَموحتِّ لَيحَس َْلَا َمَصادِّرح 

مِّي ََنحَوَها ََصاغِّرح  َورَأَيحُت قَ وح ََكابُِّر َواْلح ي اْلح  ففف مَيحضِّ
" ُم َصائِّرح  أَي حَقنحُت َأّن ِّ اَل َُمَاَلَة ففف َحيحُث َصاَر الحَقوح
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َْبًََن أَبُو َبكح  ُّ إِّمحََلًء قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ َصح ثَ َنا أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسَف بحنِّ َأْححََد اْلح بحُن  ٍر َأْححَدُ َوَحده
ث َ  ُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َمهحدِّيٍ  قَاَل: َحده ثَ َنا الحَقاسِّ َكهَة قَاَل: َحده ، ِبِّ َنا أَبُو َسعِّيدِّ بحنِّ فَ رحَضٍخ اْلحَِّخحِّيمِّيُّ

َنَة، َعنح أَ  َياُن بحُن ُعيَ ي ح ثَ َنا ُسفح ُزومِّيُّ قَاَل: َحده ، ُعبَ يحدِّ هللاِّ َسعِّيُد بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ الحَمخح بِّ َْححَزَة الثَُّماِلِّ ِّ



يحهِّ َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبهاٍس قَاَل: َقدَِّم َوفحُد إََِّّيٍد َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ 
، فَ َقاُلوا: َهَلَك ََّي َرُسوَل هللاِّ  ََّيدِّي ِّ ف فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َوَسلهَم َفَسَأَْلُمح َعنح ُقس ِّ بحنِّ َساعَِّدَة اْلحِّ

مِّ بُِّعَكاَظ َوُهَو َعَلى َْجٍَل لَُه َأْححََر َأوح َعَلى ًَنقٍَة َْححرَ  تُُه ِفِّ الحَموحسِّ اَء َوُهَو َعَليحهِّ َوَسلهَم: " َلَقدح َشهِّدح
ُعوا َوُعوا، َواتهعِّ  َتمُِّعوا َواْسحِّ : أَي َُّها النهاُس، اجح َتفُِّعوا، َمنح َعاَش َماتح يُ َنادِّي ِفِّ النهاسِّ ُظوا تَ ن ح

ف َأمها بَ عحُد، فَإِّنه ِفِّ السهَماءِّ لَََْبًا، َوإِّنه ِفِّ 103]ص: ، وَُكلُّ َما ُهَو آٍت آتح [، َوَمنح َماَت فَاتح
، َوَسقحف  َمرحُفو  َار  تَ ُفورح، َواَل تَ ُفورح َرحضِّ َلعَِّْبًا: ُْنُوم  تَ ُغورح، َواَل تَ ُغورح، َوِبِّ َار  اْلح عح، َومَِّهاد  َموحُضوعح، َوَأَنح

َمحَر َسَخطًا، َولَئِّنح َكاَن ِفِّ بَ عحضِّ  بَ َعنه اْلح ًا لَيَ ت ح هللِّ اَل َكذًِِّب َواَل إَِّثح ُبوعحف َأقحَسَم ُقسٌّ َقَسًما ِبِّ هِّ رًِّضا، إِّنه َمن ح
، َوإِّنه مِّنح َورَاءِّ َهَذا لَ  للهعِّبِّ هِّ َلَسَخطًاف َوَما َهَذا ِبِّ هللِّ اَل َكذًِِّب ِفِّ بَ عحضِّ لحَعَجَبف َأقحَسَم ُقسٌّ َقَسًما ِبِّ

عُ  َهُبوَن َواَل يَ رحجِّ ًا إِّنه َّللِّهِّ دِّيًنا ُهَو َأرحَضى لَُه مِّنح دِّيٍن ََنحُن َعَليحهِّف َما َِبُل النهاسِّ َيذح وَن؟ َأَرُضوا َواَل إَِّثح
ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُثُه أَنحَشَد ُقسُّ بحُن َساعَِّدَة أَب حَياًَت مَِّن فََأقَاُموا؟ َأمح ُترُِّكوا فَ َناُموا؟ قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصله 

َي هللُا َعنحُه فَ َقاَل: َأًَن َحَضرحُت َذلَِّك الحمَ  د ِّيُق َرضِّ ٍر الص ِّ َفظحَها َعنحُه"ف فَ َقاَم أَبُو َبكح عحرِّ َلَح َأحح َقاَم، الش ِّ
ٍر: « َما هَِّي؟»َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َوَحفِّظحُت تِّلحَك الحَمَقاَلَةف فَ َقاَل لَهُ  فَ َقاَل َلُه أَبُو َبكح

رِّ َكََلمِّهِّ:  قَاَل ُقسُّ بحُن َساعَِّدَة ِفِّ آخِّ
 ]البحر الكامل[

َوهلِّنَي ففف مَِّن الحُقُرونِّ لََنا َبَصائِّرح   ِفِّ الذهاهِّبنَي اْلح
 تِّ لَيحَس َْلَا َمَصادِّرح َلمها رَأَيحُت َمَوارًِّدا ففف لِّلحَموح 

ََصاغِّرح  ََكابُِّر َواْلح ي اْلح مِّي ََنحَوَها ففف مَيحضِّ  َورَأَيحُت قَ وح
ي إَِِّله ففف َواَل مَِّن الحَباقِّنَي َغابِّرح  ُع الحَماضِّ  اَل يَ رحجِّ
ُم َصائِّرح   أَي حَقنحُت َأّن ِّ اَل َُمَاَلَة ففف َحيحُث َصاَر الحَقوح

 [104]ص:
َبَل َرُسو  َد لُِّقس ِّ بحنِّ َساعَِّدَة ُثُه َأق ح ُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى َوفحدِّ إََِّّيٍد، فَ َقاَل: " َهلح ُوجِّ

ُتوب  فِّيَها: هِّ َمكح يَفًة ََتحَت رَأحسِّ ًَن لَُه َصحِّ يهة ؟ فَ َقاُلوا: نَ َعمح , َوَجدح  َوصِّ
 ]البحر البسيط[

َمحَواُت ِفِّ  ، َواْلح َرقُ ََّي ًَنعَِّي الحَموحتِّ  َجَدٍث ففف َعَليحهُِّم مِّنح بَ َقاََّي َثوبِِّّمح خِّ
َماتِّهِّ الصهعِّقُ  ًما ُيَصاُح بِِّّمح ففف َكَما يُ نَ بهُه مِّنح نَ وح  َدعحُهمح فَإِّنه َْلُمح يَ وح

ََلقُ  َوحَرُق الح َها اْلح ن ح َدِّيُد َومِّ َها اْلح ن ح َتى ِفِّ ثَِّيابُِِّّم ففف مِّ ُهمح ُعَراة  َوَموح ن ح  مِّ
لحبَ عحثِّ »وُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: فَ َقاَل َرسُ  َق ِّ لََقدح آَمَن ُقسٌّ ِبِّ ْلح َْبًََن أَبُو « َوالهذِّي بَ َعَثِنِّ ِبِّ َوَأخح

ثَ َنا َأْححَ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َأْححََد بحُن َعدِّيٍ  اْلح ُّ قَاَل: َأخح ُد بحُن ُُمَمهدِّ َسعحٍد َأْححَُد بحُن ُُمَمهٍد الحَمالِّيِنِّ
َجهاجِّ  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن اْلح ُّ قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َحسهاَن السهمحِتِّ ُب قَاَل: َحده َاسِّ ،  بحنِّ َمنحُصوٍر اْلح اللهخحمِّيُّ

، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: َقدَِّم َوفحُد َعبحدِّ الحَقيحسِّ َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ  َعنح َُمَالٍِّد، َعنِّ الشهعحبِّ ِّ



: ُثُه قَاَل: أَيُُّكمح يَ رحوِّي شِّ  َدِّيثِّ ٍو مِّنح َمعحَناُه، إِّاله أَنهُه قَاَل ِفِّ اْلح َدِّيَث بَِّنحح عحَرُه؟ َوَسلهَم َفذََكَر اْلح
َي هللُا َعنحُه، َوَلَح َيذح  د ِّيَق َرضِّ ٍر الص ِّ يهَة َوَهَذا يَ تَ َفرهُد بِّهِّ ُُمَمهُد بحُن فَأَنحَشُدوُهف َلَح يَذحُكرح َأَِب َبكح ُكرِّ الحَوصِّ
ُوك   َجهاجِّ َمَتح ، َعنح َُمَالٍِّدف َوُُمَمهُد بحُن اْلح مِّيُّ َجهاجِّ اللهخح  اْلح
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ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ ُمَُ  ٍه آَخَر َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس بِّزََِّّيَداٍت َكثِّْيٍَة؛ َحده ِّ بحنِّ َوُروِّي مِّنح َوجح َُسنيح مهُد بحُن اْلح
ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ الحَولِّيُد بحُن َسعِّيدِّ بحنِّ َحاَتِِّّ بح  َُه هللُا قَاَل: َحده نِّ عِّيَسى ُُمَمهدِّ بحنِّ ُموَسى السَُّلمِّيُّ َرْحِّ

عِّنَي َسَنًة ِفِّ  فحظِّهِّ َوزََعَم َأنه َلُه ََخحًسا َوتِّسح َكهَة، مِّنح حِّ طَاطِّيُّ ِبِّ ت ِّنَي الحُفسح تٍ  َوسِّ  ذِّي اْلحِّجهةِّ َسَنَة سِّ
َخح  َْبًََن ُُمَمهُد بحُن عِّيَسى بحنِّ ُُمَمهٍد اْلح َبارِّيُّ قَاَل: َوَثََلَثِِّّاَئٍة َعَلى َِببِّ إِّب حَراهِّيَم َعَليحهِّ السهََلُم قَاَل: َأخح

يُّ قَاَل:  : عِّيَسى بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َسعِّيٍد الحُقَرشِّ َْبًََن َأبِّ ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن ُسَليحَماَن، َعنح ُسَليحَماَن بحنِّ َأخح َحده
َاُروُد بحُن َعبحدِّ  ، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبهاٍس، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبهاٍس قَاَل: َقدَِّم اْلح هللاِّ وََكاَن َعلِّيٍ 

ْيَتِّهِّ،  مِّهِّ، ُمطَاًعا َعظِّيًما ِفِّ َعشِّ ، َسي ًِّدا ِفِّ قَ وح ََدبِّ ََطرِّ، ظَاهَِّر اْلح رِّ، َعظِّيَم الح َمحرِّ رَفِّيَع الحَقدح ُمطَاَع اْلح
، َذا َمنَ َعٍة َوَماٍل ِفِّ َوفحدِّ َعبحدِّ الحَقيحسِّ مِّنح َذوِّي  ، َحَسَن الحفَِّعالِّ ََمالِّ ، َبدِّيَع اْلح َسبِّ َشامَِّخ اْلَح

، َوالحفَ  َسانِّ َقحَدارِّ، َوالحَفضحلِّ َواْلحِّحح طَارِّ َواْلح َخح ، اْلح َلةِّ السهُحوقِّ ُهمح كالنهخح ن ح ، ُكلُّ رَُجٍل مِّ َصاَحةِّ َوالحُْبحَهانِّ
ََلدِّ، َمِّد ِّيَن ِفِّ َسْيحِّهِّمح، َحازِّمِّنيَ  لِّ الحَفنِّيقِّ َقدح َجن هُبوا اْلحَِّياَد، َوَأَعدُّوا لِّلحجِّ  ِفِّ َأمحرِّهِّمح، َعَلى ًَنَقٍة َكالحَفحح

ْيُوَن َذمِّيًَل، َويَ قحَطُعوَن مِّيًَل  َبَل  َيسِّ دِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فََأق ح َفمِّيًَل َحَّته َأًَنُخوا عِّنحَد َمسحجِّ
، َسي ُِّد الحَعرَ  ََغرُّ ُم، َهَذا ُُمَمهد  اْلح مِّهِّ َوالحَمَشايِّخِّ مِّنح َبِنِّ َعم ِّهِّ، فَ َقاَل: ََّي قَ وح َاُروُد َعَلى قَ وح ، َوَخْيحُ اْلح بِّ

ُنوا َعَليحهِّ السهََلَم، َوَأقِّلُّوا عِّنحَدُه َوَلدِّ َعبحدِّ الحُمطه  َ َيَديحهِّ، فََأححسِّ ُتمح َبنيح ، فَإَِّذا َدَخلحُتمح َعَليحهِّ، َوَوقَ فح لِّبِّ
رحَغاُم، َلنح نَ َتَكلهَم إَِّذا َحَضرحتَ  ََسُد الض ِّ َُماُم َواْلح ْجحَعِّهِّمح: أَي َُّها الحَملُِّك اْلح اوَِّز َوَلنح ْنَُ  الحَكََلَمف فَ َقاُلوا ِبَِّ

َاُروُد ِفِّ كُ  ئحَت، فَإًِّنه ََتبُِّعوَنف فَ نَ َهَض اْلح ئحَت، فَإًِّنه َسامُِّعوَن، َواعحَملح َما شِّ ل ِّ  إَِّذا َأَمرحَت، فَ ُقلح َما شِّ
نحدِّيٍد، َقدح َدوهُموا ]ص: َيافَ ُهمح َوَيسححَ 106َكمِّيٍ  صِّ ، ََيُرُّوَن َأسح لصهَمائِّمِّ ُبوَن [ الحَعَمائَِّم، َوتَ َردُّوا ِبِّ

كُ  َيارِّ، اَل يَ َتَكلهُموَن َطوِّيًَل، َواَل َيسح َخح َعاَر، َويَ َتَذاَكُروَن َمَناقَِّب اْلح َشح ُتوَن عِّيًّا، َأذحََّيَْلُمح، يَ تَ َناَشُدوَن اْلح
ُد غِّيٍل يَ قحدُِّمَها ُذو لَبُ َؤٍة  ُمح ُأسح َتَمُروا، َوإِّنح زََجَرُهُم ازحَدَجُروا، َكَأَنه َ إِّنح َأَمَرَهُم ائ ح َمُهوٍل َحَّته َمثَ ُلوا َبنيح

َهدِّ، دَ  ُل الحَمشح َد، وأَبحَصَرُهمح َأهح ُم الحَمسحجِّ َلَف َيَديِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َلمها َدَخَل الحَقوح
َسَن سَ  َاُروُد َأَماَم النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَحَسَر لِّثَاَمُه َوَأحح  ََلَمُه، ُثُه أَنحَشَأ يَ ُقوُل:اْلح

 ]البحر الفيف[
َفًدا َوآاًل فَآاَل  َُدى أَتَ تحَك رَِّجال  ففف َقَطَعتح َفدح ه اْلح  ََّي َنبِّ

َ  ُطرًّا ففف اَل ََتَاُل الحَكََلَل فِّيَك َكََلاَل   َوَطَوتح ََنحَوَك الصهَحاصِّ



َها ففف َأرحق َ  َها قََِّلُصَنا إِّرحقَااَل ُكلُّ َدُهحَاَء يَ قحُصُر الطهرحُ  َعن ح  َلت ح
َا اْلحَِّياُد ََتحَمُ  فِّيَها ففف بُكَماٍة َكَأْنحٍُم تَ َتََلاَل   َوَطَوَتح

ُرُه ُثُه َهااَل  ٍم َعُبوٍس ففف َأوحَجَل الحَقلحَب ذِّكح َتغِّي َدفحَع ِبَحسِّ يَ وح  تَ ب ح
َع َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َذلِّكَ  َفرَِّح فَ َرًحا َشدِّيًدا، َوقَ رهبَُه َوَأدحًَنُه، َورََفَع ََمحلَِّسُه  فَ َلمها ْسِّ

ََمُدف قَ  مَِّك الحَموحعُِّد، َوطَاَل بُِّكُم اْلح َرَمُه، َوقَاَل: " ََّي َجارُوُد، َلَقدح َتََخهَر بَِّك َوبَِّقوح اَل: َوهللاِّ َوَحَباُه َوَأكح
طَأَ  طََأ َمنح َأخح َبٍة، َوَأعحَظُم ََّي َرُسوَل هللاِّ، َلَقدح َأخح َْبُ َخي ح َدُه، َوتِّلحَك َواَيحُ هللاِّ َأكح ُدُه، َوَعدَِّم ُرشح َك َقصح

، َواله  قِّ دح لص ِّ ، َوَنَطقحُت ِبِّ َق ِّ ْلح ئحَت ِبِّ َسُهف َلَقدح جِّ َلُه، َواَل يَ ُغشُّ نَ فح ذُِّب َأهح ذِّي َحَوبٍَة، َوالرهائُِّد اَل َيكح
َتاَركَ  َق ِّ نَبِّيًّا واخح ْلح ، َوَلَقدح َبشهَر بَِّك ابحُن  بَ َعَثَك ِبِّ ُت َوصحَفَك ِفِّ اْلحِّْنحِّيلِّ مِّنِّنَي َولِّيًّا، َلَقدح َوَجدح لِّلحُمؤح

َرَمَك َوَأرحَسَلَك، اَل أَثَ َر بَ عحَد ]ص: ُر لَِّمنح َأكح يهةِّ َلَك َوالشُّكح ، َوُطوُل التهحِّ ٍ، َواَل 107الحبَ ُتولِّ [ َعنيح
َهُد َأنح اَل إَِّلَه إِّاله هللاُ، َوأَنهَك ُُمَمهد  َرُسوُل هللاِّف قَاَل: فَآَمَن َشكه بَ عحَد يَقِّنٍيف ُمده َيَدَك،  فََأًَن َأشح

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بِِّّمح ُسُرورًا، َواب حت َ  مِّهِّ ُكلُّ َسي ٍِّد، َوُسره النهبِّ َاُروُد، َوآَمَن مِّنح قَ وح َهَج ُحُبورًا، اْلح
وُد، َهلح ِفِّ َْجَاَعةِّ َوفحدِّ َعبحدِّ الحَقيحسِّ َمنح يَ عحرُِّ  لَنحا ُقسًّا؟ قَاَل: ُكلَُّنا نَ عحرِّفُُه ََّي َرُسوَل َوقَاَل: " ََّي َجارُ 

 ، َباطِّ الحَعَربِّ بحطًا مِّنح َأسح مِّي ُكنحُت َأق حُفو أَثَ َرُه َوَأطحُلُب َخَْبَُه َكاَن ُقسٌّ سِّ ِّ قَ وح يَ  هللاِّ، َوَأًَن مِّنح َبنيح َصحِّ
َعمِّاَئةِّ َسَنٍة، يَ تَ َقفهُر الحقَِّفاَر، اَل ُتكِّنُُّه َدار ، وَ النهسَ  َبٍة َحَسَنٍة ُعم َِّر َسب ح يًحا إَِّذا َخَطَب، َذا َشي ح ، َفصِّ اَل بِّ

، يَ لحَبُس الحُمُسوَح وَ  ََوام ِّ لحَوححشِّ َواْلح ، َوَيَحَنُس ِبِّ َبُع السُّيهاَح ي َ يُقِّرُُّه قَ َرار ، يَ َتَحسهى ِفِّ تَ َقفُّرِّهِّ بَ يحَض الن هَعامِّ ت ح
َمتِّهِّ ا َدانِّيهةِّ، ُتضحَرُب ِبِِّّكح لحَوحح َبانِّيهةِّ، ُمقِّرٌّ َّللِّهِّ ِبِّ َُتُ مَِّن الرههح ، اَل يَ فح ي ِّ َهاجِّ الحَمسِّ ن ح َمحثَاُل، َعَلى مِّ ْلح

ََوارِّي ِّنَي َْسحَعانَ  َبحَداُلف َأدحَرَك رَأحَس اْلح بَ ُعُه اْلح َواُل، َوتَ ت ح َهح َشُف بِّهِّ اْلح فَ ُهَو َأوهُل َمنح ََتَلهَه مَِّن الحَعَربِّ  َوُتكح
، َوَوعَ  َقَلبِّ َوالحَمآبِّ لحبَ عحثِّ َواْلحَِّسابِّ َوَحذهَر ُسوَء الحُمن ح ، َوأَي حَقَن ِبِّ رِّ َوَأعحَبُد َمنح تَ َعبهَد ِفِّ اْلحَِّقبِّ ََ بِّذِّكح

َلحَفاظِّ  ََسُن اْلح ، اْلح لحَعَملِّ قَ بحَل الحَفوحتِّ ، َوَأَمَر ِبِّ ُ بَِّشرحٍق َوَغرحٍب، الحَموحتِّ َاطُِّب بُِّسوقِّ ُعَكاَظ، الحَعاَلِّ ، الح
لرهبِّ الهذِّي هُ  ُم ِبِّ َ يََديحهِّ، يُ قحسِّ ٍب، َكَأّن ِّ أَنحُظُر إِّلَيحهِّ، َوالحَعَرُب َبنيح َو َلُه َوََّيبٍِّس َوَرطحٍب، َوُأَجاٍج َوَعذح

ُلَغنه الحكَِّتاُب َأَجَلُه، َولَيُ َوفهنَيه ُكلُّ َعامَ   ٍل َعَمَلُه , ُثُه أَنحَشَأ يَ ُقوُل:لَيَ ب ح
ََلَْلُنه ََنَارُ   َهاَج لِّلحَقلحبِّ مِّنح َجَواُه اد َِّكاُر ففف َولََياٍل خِّ
ٍم ُتَدارُ   َوُْنُوم  ََيُث َُّها َقَمُر اللهيحلِّ ففف َوَشحس  ِفِّ ُكل ِّ يَ وح
َافِّقَ  ُءَها َيطحمُِّس الحُعُيوَن َورَِّعاد  ففف َشدِّيد  ِفِّ الح ِّ ُمطَارُ َضوح  نيح

ًما يُ َزارُ  َابِّ يَ وح يع  ففف ُكلُُّهمح ِفِّ الَتُّ  َوُغََلم  َوَأشحَط  َوَرضِّ
 [108]ص:

َرى َخَلتح فَ ُهنه قَِّفارُ  ْيحَ ففف َوُأخح  َوُقُصور  ُمَشيهَدة  َحَوتِّ الح
َسُة النهاظِّرِّ الهذِّي اَل ََيَارُ  ُر َعنحُه ففف َجوح  وََكثِّْي  ِمِّها يُ َقص ِّ

 ذِّي َقدح ذََكرحُت َدله َعَلى ففف هللاِّ نُ ُفوًسا َْلَا ُهًدى َواعحتَِّبارُ َواله 
ُت أَنحَساُه بُِّسوقِّ ُعَكاَظ َعَلى  لَِّك ََّي َجاُروُد، فَ َلسح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " َعَلى رِّسح فَ َقاَل النهبِّ



رِّيَن َْجٍَل َلُه َأوحَرَق، َوُهَو يَ َتَكلهُم بَِّكََلٍم ُموَنقٍ  َفظُُه، فَ َهلح مِّنحُكمح ََّي َمعحَشَر الحُمَهاجِّ ، َما َأُظنُّ َأّن ِّ َأحح
َفظُ  ٍر قَائًِّما، َوقَاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ، إِّّن ِّ َأحح ًئا؟ فَ َوَثَب أَبُو َبكح نحُه َشي ح َُ لََنا مِّ َنحَصارِّ َمنح ََيحَف ُه، وَُكنحُت َواْلح

َم بُِّسوقِّ ُعكَ  ًرا َذلَِّك الحيَ وح نَي َخَطَب فََأطحَنَب، َورَغهَب َورَههَب، َوَحذهَر َوأَنحَذَر، فَ َقاَل ِفِّ َحاضِّ اٍظ حِّ
، َوَمنح َماَت فَ  ُتمح فَان حَتفُِّعوا إِّنهُه َمنح َعاَش َماتح ، ُخطحَبتِّهِّ: " أَي َُّها النهاُس، اْسحَُعوا َوُعوا، فَإَِّذا َوَعي ح اتح

، َمَطر  َونَ َباتح  ، ْجِّيع  وَُكلُّ َما ُهَو آٍت آتح َياء  َوَأمحَواتح ، َوَأحح ، َوآَِبء  َوُأمهَهاتح ، َوَأرحزَاق  َوَأق حَواتح
، َوَْسَاء   َرحضِّ َلعَِّْبًا، لَيحل  َداجح ف إِّنه ِفِّ السهَماءِّ لَََْبًا، َوإِّنه ِفِّ اْلح ، َوآََّيت  بَ عحَد آََّيتح َتاتح َذاُت  َوَأشح

َار   لحُمَقامِّ  أَب حَراجح َوَأرحض  َذاُت رََِّتجح َوِبِّ ُعوَن؟ َأَرُضوا ِبِّ َهُبوَن َفََل يَ رحجِّ َ َأَرى النهاَس يَذح ف َماِلِّ َذاُت َأمحَواجح
ًا إِّنه َّللِّهِّ تَ عَ  اََل دِّيًنا ُهَو فََأقَاُموا؟ َأمح ُترُِّكوا ُهَناَك فَ َناُموا؟ َأقحَسَم ُقسٌّ َقَسًما َحقًّا اَل َحانِّثًا فِّيهِّ َواَل آَثِّ

نُُه، َفطُ َأَحبُّ إِّلَيحهِّ مِّ  يُنُه، َوَأَظلهُكمح َأَوانُُه، َوَأدحرََكُكمح إِِّبه وََب نح دِّينُِّكُم الهذِّي أَن حُتمح َعَليحهِّ، ونَبِّيًّا َقدح َحاَن حِّ
َُممِّ  َلةِّ مَِّن اْلح َرحَِببِّ الحَغفح َالَِّيةِّ،  لَِّمنح آَمَن بِّهِّ فَ َهَداُه، َوَويحل  لَِّمنح َخاَلَفُه َوَعَصاُه , ُثُه قَاَل: تَ بًّا ْلِّ الح

َيةِّف ََّي ]ص: َداُد؟ َوأَيحَن الحَمرِّيُض َوالحُعوهاُد؟ َوأَيحَن 109َوالحُقُرونِّ الحَماضِّ َجح َِبُء َواْلح [ َمعحَشَر إََِّّيٍد، أَيحَن اْلح
َرَ  َوَْنهَد؟ َوَغرهُه الحَماُل َوالحَولَ  َداُد؟ أَيحَن َمنح َبََّن َوَشيهَد؟ َوزَخح ُد؟ أَيحَن َمنح بَ َغى َوَطَغى، الحَفَراعَِّنُة الش ِّ

ثَ َر مِّنحُكمح َأمحَوااًل، َوأَب حَعَد مِّنحُكمح آمَ  َعحَلى َأَلَح َيُكونُوا َأكح ااًل، َوَأطحَوَل َوَْجََع فََأوحَعى، َوقَاَل: َأًَن رَبُُّكُم اْلح
تِّلحَك عِّظَاُمُهمح َِبلَِّية ، َوبُ ُيوَُتُمح َخالَِّية ، مِّنحُكمح آَجااًل؟ َطَحنَ ُهُم الث هَرى بَِّكلحَكلِّهِّ، َوَمزهقَ ُهمح بَِّتطَاُولِّهِّ، فَ 

ُلوٍد , ُثُه  ُد الحَمعحُبوُد، لَيحَس بَِّوالٍد َواَل َموح ، َبلح ُهَو هللُا الحَواحِّ َا الذ ََِّئُب الحَعاوِّيَُة، َكَله  أَنحَشَأ يَ ُقوُل: َعَمَرَتح
 ]البحر الكامل[

ُوهلِّنَي ففف مَِّن ا  لحُقُرونِّ لََنا َبَصائِّرح ِفِّ الذهاهِّبنَي اْلح
 َلمها رَأَيحُت َمَوارًِّدا ففف لِّلحَموحتِّ لَيحَس َْلَا َمَصادِّرح 

ََكابِّرح  ََصاغُِّر َواْلح ي اْلح مَِّي ََنحَوَها ففف مَيحضِّ  َورَأَيحُت قَ وح
ي إَِِّله ففف َواَل مَِّن الحَباقِّنَي َغابِّرح  ُع الحَماضِّ  اَل يَ رحجِّ

ُم َصائِّرح أَي حَقنحُت َأّن ِّ اَل َُمَالَ   َة ففف َحيحُث َصاَر الحَقوح
َنحَصارِّ بَ عحَدُه َكأَنهُه قِّطحَعُة َجَبٍل، ُذو َهاَمٍة َعظِّيَمٍة، َوقَاَمٍة جَ  يَمٍة، قَاَل: ُثُه َجَلَسف فَ َقاَم رَُجل  مَِّن اْلح سِّ

َدُق َأَجشُّ ال ، فَ َقاَل: ََّي َسي َِّد الحُمرحَسلِّنَي، َقدح َدوهَم َعَماَمَتُه، َوَأرحَخى ُذَؤابَ َتُه، ُمنِّيف  أَنُو   َأحح صهوحتِّ
ُت مِّنحُه َمرحَغًباف فَ َقاَل:  َوَة َرب ِّ الحَعاَلمِّنَي، َلَقدح رَأَيحُت مَِّن ُقسٍ  َعَجًبا، َوَشهِّدح َوَما الهذِّي رَأَي حَتُه مِّنحُه »َوَصفح

َاهِّلِّيهةِّ َأطحُلُب بَ « َوَحفِّظحَتُه َعنحهُ  عِّْيًا ِلِّ َشَرَد مِِّن ِّ ُكنحُت َأق حُفو أَثَ َرُه َوَأطحُلُب َخَْبَُه ؟ فَ َقاَل: َخَرجحُت ِفِّ اْلح
َا لِّلرهكحبِّ َمقِّيل ، َواَل لَِّغْيحِّ اْلحِّن ِّ ]ص: [ 110ِفِّ نَ َتائَِّف َحَقائَِّف، َذاتِّ َدَعادَِّع َوزََعازَِّع، لَيحَس بِّ

ٍد َعظِّيٍم لَيحسَ  ئٍِّل َمُهوٍل ِفِّ َطوح َوح ُعورًا اَل آَمُن  َسبِّيل ، َوإَِّذا َأًَن ِبِّ بِّهِّ إِّاله الحُبوُمف َوَأدحرََكِنِّ اللهيحُل فَ َوْلِّحُتُه َمذح
، َأرحُقُب الحَكوحكَ  َب، َوَأرحُمُق فِّيهِّ َحتحفِّي، َواَل َأرحَكُن إََِّل َغْيحِّ َسيحفِّيف فَبِّتُّ بَِّليحٍل َطوِّيٍل، َكأَنهُه بَِّليحٍل َموحُصول 

َهَب َحَّته إَِّذا اللهيحلُ  َعَس، وََكاَد الصُّبحُ  َأنح يَ تَ نَ فهَس، َهَتَف بِّ َهاتِّف  يَ ُقوُل: الحَغي ح  َعسح
 ]البحر الرجز[



ََرمح  ََحمح ففف َقدح بَ َعَث هللُا نَبِّيًّا ِفِّ اْلح  ََّي أَي َُّها الرهاقُِّد ِفِّ اللهيحلِّ اْلح
لِّ الحَوفَاءِّ َوالحَكَرمح ففف ََيحُلو ُدُجنهاتِّ الدهَّيَ  ٍم َأهح َي َوالحبُ َهمح مِّنح َهاشِّ  جِّ

ًصا، فَأَنحَشأحُت َأُقوُل: عحُت َلُه َفحح ًصا َواَل ْسِّ  قَاَل: فََأَدرحُت َطرحِفِّ َفَما رَأَيحُت لَُه َشخح
 ]البحر الرجز[

ًَل بَِّك مِّنح طَيحٍف َأَلَح  ًَل َوَسهح ي الظَُّلمح ففف َأهح َاتُِّف ِفِّ َداجِّ  ََّي أَي َُّها اْلح
ح َهَداَك هللُا ِفِّ ْلَح  ُعو إِّلَيحهِّ يُ غحتَ َنمح؟َبني ِّ  نِّ الحَكلِّمح ففف َماَذا الهذِّي َتدح

َنَحٍة، َوقَائٍِّل يَ ُقوُل: َظَهَر النُّوُر، َوَبَطَل الزُّوُر، َوبَ َعَث هللُا ُُمَمهًدا َصلهى هللاُ   َعَليحهِّ قَاَل: فَإَِّذا َأًَن بَِّنحح
َْححَرِّ،  يبِّ اْلح َب النهجِّ ُُبورِّ، َصاحِّ ْلح َقحَمرِّ، َوَسلهَم ِبِّ بِّ اْلح َاجِّ َزحَهرِّ، َواْلح هِّ اْلح َوالتهاجِّ َوالحمِّغحَفرِّ، َذا الحَوجح

َسح  ُعوُث إََِّل اْلح َب قَ وحلِّ َشَهاَدةِّ: َأنح اَل إَِّلَه إِّاله هللاُ، َفَذلَِّك ُُمَمهد  الحَمب ح َورِّ، َصاحِّ َحح َودِّ َوالطهرح ِّ اْلح
لِّ الحَمَدرِّ َوالحَوبَرِّ , ُثُه  َب حَيضِّ َأهح يًنا َواْلح َلحَق َعَبثح َلَح ُُيحلَِّنا حِّ ُد َّللِّهِّ الهذِّي َلَح َُيحُلقِّ الح َمح  أَنحَشَأ يَ ُقوُل: اْلح

ََتَثح ]ص: ٍ  َقدح بُعِّثح َصلهى َعَليحهِّ هللُا َما 111ُسًدى مِّنح بَ عحدِّ عِّيَسى َواكح [ َأرحَسَل فِّيَنا َأْححََد َخْيحَ َنبِّ
ف قَالَ  يَضاُح، َحجه َلُه رَكحب  َوَحثه تَ نَ َفِنِّ السُُّروُر، َواَلَح الصهَباُح، َواتهَسَع اْلحِّ : َفُذهِّلحُت َعنِّ الحَبعِّْيِّ َواكح

طَاَمُه، َوَعلَ  ُت خِّ ُق النُّوَق، َفَمَلكح تَ نحشِّ لحَفنِّيقِّ َيسح ََبَل، فَإَِّذا َأًَن ِبِّ ُت اْلح رَاَء، َوَأَخذح وحُت َفََتََكُت الحَموح
نحُه َما َصُعَب، َوْحَِّيتِّ الحوَِّساَدُة، َوبَ َرَدتِّ َسَناَمُه، َفَخَرَج طَاعَ  ًة َوَهَززحتُُه َساَعًة َحَّته إَِّذا َلَغَب , َوَذله مِّ

َرةٍ  ُتُه َفَُتَِّك، َوَأذِّنحُت َلُه َفَْبََك، ِفِّ َروحَضٍة َخضِّ َرٍة الحَمَزاَدُة، فَإَِّذا الزهاُد َقدح َهشه لَُه الحُفَؤاُد تَ رَكح  , َنضِّ
ثَ َراَن َوُجلهى َوَأقَاٍح َوَجثحَجاٍث َوبَ َراٍر، َوَشَقائَِّق َوََنَاٍر ,   َعطَِّرٍة، ُقَراَن َوَعبَ ي ح َذاَن َوقُ رحَِبَن َوُعن ح َذاتِّ َحوح

، َفجَ  ، َوقَ َرارَُها ََنَرح ََلُْلَا َشَجرح َا َمطِّْيًا، َوَِبَكَرَها الحُمزحُن ُبُكورًا، َفخِّ َوُّ بِّ َا َقدح َِبَت اْلح ، َعَل َكَأْنه يَ رحَتُع َأِبًّ
ََل  ُت جِّ يُد َضبًّا َحَّته إَِّذا َأَكلحُت َوَأَكلح َوََنَلحُت َوََنَلح، َوَعَللحُت َوَعلح , َحَللحُت عَِّقاَلُه، َوَعَلوح لَُه، َوَأصِّ

، َويَ قحَطُع َعرحَض  بُِّق الر ِّي ح َلةِّ، َيسح َلَة َوَمره َكالن هب ح َمح َرَ  بِّ َوَأوحَسعحُت ََمَاَلُه، فَاغحتَ َنَم اْلح ي ح َحَّته َأشح الحَفسِّ
َا بَرِّيُرَها َحبُّ فُ لحُفٍل، َفَدنَ وحُت  َعَلى َوادح َوَشَجٍر مِّنح َشَجرِّ َعادح ُمورِّقٍَة ُمونَِّقٍة، َقدح ََتَدهَل َأغحَصاَُنَا َكَأْنه

يب  مِّنح َأرَاٍك  َرحَض َوُهَو َيََتَنهُ فَإَِّذا َأًَن بُِّقس ِّ بحنِّ َساعَِّدَة ِفِّ ظِّل ِّ َشَجَرٍة , بَِّيدِّهِّ َقضِّ يَ نحُكُت بِّهِّ اْلح
عحٍر، َوُهَو:  بِّشِّ

 ]البحر البسيط[
َرقُ   ََّي ًَنعَِّي الحَموحتِّ َوالحَملحُحودِّ ِفِّ َجَدٍث ففف َعَليحهُِّم مِّنح بَ َقاََّي بَ ز ِّهِّمح خِّ

 [112]ص:
ًما ُيَصاُح بِِّّمح ففف فَ ُهمح إَِّذا أُنحبُِّهَوا مِّ  مِّهِّمح َفرُِّقواَدعحُهمح فَإِّنه َْلُمح يَ وح  نح نَ وح

َاٍل َغْيحِّ َحاْلُِِّّم ففف َخلحًقا َجدِّيًدا َكَما مِّنح قَ بحلِّهِّ ُخلُِّقوا  َحَّته يَ ُعوُدوا ْلِّ
ََلقُ  َهُج الح َها الحَمن ح ن ح َدِّيُد َومِّ َها اْلح ن ح ُهمح ِفِّ ثَِّيابُِِّّم ففف مِّ ن ح ُهمح ُعَراة  َومِّ ن ح  مِّ

ُت َعَليح  نحُه َفَسلهمح َ قَاَل: َفَدنَ وحُت مِّ ٍد َبنيح ٍ َخرهارٍَة، ِفِّ َأرحٍض َخوهارٍَة، َوَمسحجِّ هِّ فَ َرده السهََلَم، َوإَِّذا بَِّعنيح
َبُه  بُِّق َصاحِّ َث حَوابِّهِّ، َوإَِّذا َأَحُدُُهَا َيسح ِّ يَ ُلوَذانِّ بِّهِّ، َويَ َتَمسهَحانِّ ِبِّ َيحنِّ، َوَأَسَديحنِّ َعظِّيَمنيح إََِّل الحَماءِّ َقْبح



َخُر وَ  عح، َثكَِّلتحَك ُأمَُّك َحَّته فَ َتبَِّعُه اْلح يبِّ الهذِّي ِفِّ يَدِّهِّ، َوقَاَل: ارحجِّ لحَقضِّ َطَلَب الحَماَء، َفَضَربَُه ِبِّ
؟ فَ َقاَل: َهَذانِّ  َانِّ َلَكف فَ َرَجَع , ُثُه َوَرَد بَ عحَدُهف فَ ُقلحُت َلُه: َما َهَذانِّ الحَقْبح َرَب الهذِّي َورََد قَ ب ح َا  َيشح َقْبح

ُت َأَخَويحنِّ ِلِّ كَ  ًئا، فََأدحرََكُهَما الحَموح هللِّ َشي ح رَِّكانِّ ِبِّ ، اَل ُيشح اًَن يَ عحُبَدانِّ هللَا تَ َعاََل َمعِّي ِفِّ َهَذا الحَمَكانِّ
َناُه ِبِّ  ََق بَِِّّما، ُثُه َنَظَر إِّلَيحهَِّما، فَ تَ َغرحَغَرتح َعي ح َيحهَِّما َحَّته َأْلح َ َقْبح ،فَ َقَْبحَُتَُما، َوَهَأًَن َبنيح فَانحَكبه  لد ُِّموعِّ

 َعَليحهَِّما َوَجَعَل يَ ُقوُل:
 ]البحر الطويل[

َيانِّ َكَراُكَما ُتَا ففف َأَجدهُكَما اَل تَ قحضِّ  َخلِّيَليه ُهبها طَاَلَما َقدح رََقدح
َ فِّيَها مِّنح َخلِّيٍل ُسَواُكَما؟ َرد  ففف َوَماِلِّ َعاَن ُمفح  َأَلَح تَ َرََّي َأّن ِّ بَِّسمح

َيح  ُت َِبرًِّحا ففف َطَواَل اللهَياِلِّ َأوح َيِّيُب َصَداُكَماُمقِّيم  َعَلى َقْبح  ُكَما َلسح
َلٍة إِّنح َبَكاُكَما؟ ََياةِّ َوَما الهذِّي ففف يَ ُردُّ َعَلى ذِّي َعوح  أَُبك ِّيُكَما ُطوَل اْلح
قِّي الحَعَقاَر َسَقاُكَما ٍم اَل َتِّيَبانِّ َداعًِّيا ففف َكَأنه الهذِّي َيسح  َأمِّنح ُطولِّ نَ وح
َيحُكَما َقدح َأََتُكَما ي ِفِّ َقْبح ُت َأق حَرُب َغايٍَة ففف بُِّروحِّ  َكأَنهُكَما َوالحَموح

ي َأنح َتُكوَن فَِّداُكَما ُت بِّنَ فحسِّ  فَ َلوح ُجعَِّلتح نَ فحس  لِّنَ فحٍس وِّقَايًَة ففف َْلُدح
 [113]ص:

َم هللُا »فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َدهُ رَحِّ َعثَُه هللُا ُأمهًة َوحح َوَقدح « ُقسًّا، إِّّن ِّ َْلَرحُجو َأنح يَ ب ح
َقطًِّعا، َورُوَِّي ُُمحَتَصًرا مِّنح َحدِّيثِّ َسعحدِّ بحنِّ َأبِّ َوقه  ، ُمن ح ََسنِّ الحَبصحرِّي ِّ ٍه آَخٍر، َعنِّ اْلح اٍص، ُروَِّي مِّنح َوجح

ٍه َوإِّنح َكاَن بَ عحُضَها َضعِّيًفا َدله َعَلى َأنه لِّلحَحدِّيثِّ َأصحًَل َوهللُا َوَأبِّ ُهَري حَرَة، َوإَِّذا رُوَِّي َحدِّيث  مِّنح َأوحجُ 
 َأعحَلمُ 

(2/105) 

 

َْبَ َمنح نَ َزَل بُِّقرحبِّهِّ مَِّن الحَعَربِّ بِّبَ عحَثةِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  ي حَراّنِّ ِّ الهذِّي َأخح هِّ، َحدِّيُث الده َسلهَم َواْسحِّ
 ى ُمَتابَ َعتِّهِّ َوَحضه َعلَ 
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َ بحَن َعلِّي ِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ ََيحََي  َُسنيح ، َأنه َأَِب َأْححََد اْلح َُ َافِّ َْبَُه قَاَل: أَن حَبَأّنِّ َشيحُخَنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ، َأخح
ثَ َنا َصالُِّ  بحُن مِّسح  َحاَق قَاَل: َحده ٍر ُُمَمهُد بحُن إِّسح ثَ َنا أَبُو َبكح ثَ َنا الحَعََلُء َحده َماٍر أَبُو الحَفضحلِّ قَاَل: َحده

ُُه: ابحُن َعبحدِّ الحَملِّكِّ بحنِّ َأبِّ َسوِّيهَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َجد ِّهِّ، َوَلَح يُقِّمح َشيحخُ  َناَدُه بحُن الحَفضحلِّ َوقَاَل َغْيح َنا إِّسح



ي ِّ بحنِّ رَبِّيَعَة بحنِّ ُسَواَءَة بحنِّ ُجَشَم بحنِّ َسعحٍد: َكيحَف َعنح َخلِّيَفَة بحنِّ َعبحَدَة قَاَل: َسأَلحُت ُُمَمهَد بحَن َعدِّ 
َاهِّلِّيهةِّ ُُمَمهًدا؟ قَاَل: َأَما إِّّن ِّ َقدح َسأَلحُت َأبِّ َعمها َسأَلحَتِنِّ َعنحُه، فَ َقاَل:  ُت رَابَِّع َْسهاَك أَبُوَك ِفِّ اْلح َخَرجح

َدثُ ُهمح  رِّو بحنِّ رَبِّيَعَة، َوُأَساَمُة بحُن  َأرحبَ َعٍة مِّنح َبِنِّ تِّيٍم َأًَن َأحح عِّ بحنِّ َدارٍِّم، َويَزِّيُد بحُن َعمح َياُن بحُن َُمَاشِّ َوُسفح
، فَ َلمها َوَردحًَن الشهاَم نَ َزلحَنا َعَلى َغدِّيٍر  لشهامِّ ه ِبِّ َنَة الحَغسهاّنِّ نحدَِّ ، نُرِّيُد ابحَن َجفح َعَليحهِّ َمالِّكِّ بحنِّ خِّ

َناَشَجَرات  َوقُ رحبُُه قَ  َنا ثَِّيابَ َنا، ُثُه أَتَ ي ح ف فَ ُقلحَنا: َلوِّ اغحَتَسلحَنا مِّنح َهَذا الحَماءِّ َوادهَهنها، َولَبِّسح  ائِّم  لَِّدي حَراّنِّ ٍ
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لِّ َهَذا الحب َ  ٍم َما هَِّي بُِّلَغةِّ َأهح ُّ فَ َقاَل: إِّنه َهذِّهِّ َلُلغُة قَ وح ي حَراّنِّ َنا الده َرَ  َعَلي ح بَ َنا؟ فََأشح َلدِّ، فَ ُقلحَنا: نَ َعمح َصاحِّ
عَ  نحدَِّ ف فَ َقاَل: َأَما إِّنهُه َسوحَ  يُ ب ح م  مِّنح ُمَضَرف فَ َقاَل: مِّنح َأي ِّ الحَمَضائِّرِّ؟ فَ ُقلحَنا: مِّنح خِّ ُث , ََنحُن قَ وح

نحُه تَ رحُشُدوا؛ فَإِّنهُه َخا َظ ُِّكمح مِّ ٌّ فَ َتَسارَُعوا إِّلَيحهِّ، َوُخُذوا ِبِّ يًكا َنبِّ ُُه؟ مِّنحُكمح َوشِّ ََتُ النهبِّي ِّنَيف فَ ُقلحَنا: َما اْسح
ٍد مِّنها غُ  لَِّنا ُولَِّد لُِّكل ِّ َواحِّ رحًَن إََِّل َأهح َنَة َوصِّ َنا مِّنح عِّنحدِّ ابحنِّ َجفح ََلمٌّ َفَسمهاُه قَاَل: ُُمَمهد ف فَ َلمها انحَصَرف ح

َنادِّهِّ شَ  َنا مِّنح إِّسح ُهُ ُُمَمهًدا " قُ لحُت: َسَقَط مِّنح كَِّتابِّ َشيحخِّ ء ، َوالصهَواُب َما قَاَل فِّيهِّ َغْيح  يح
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َْبَ ُأَميهَة بحَن َأبِّ الصهلحتِّ بِّبَ عحثَةِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  ُر َحدِّيثِّ النهصحَراّنِّ ِّ الهذِّي َأخح  َسلهمَ ذِّكح
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َسنِّ  ٍر َأْححَُد بحُن اْلَح ي أَبُو َبكح َْبًََن الحَقاضِّ ٍر ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ  َأخح ثَ َنا أَبُو َبكح َُه هللاُ قَاَل: َحده َْيِّيُّ َرْحِّ اْلحِّمح
ثَ َنا َأبِّ قَاَل:  يُّ قَاَل: َحده َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ َأبِّ الحَعوهامِّ الر ََِّّيحِّ ثَ َنا ُسَليحَماُن الشهافِّعِّيُّ قَاَل: َأخح َحده

ََكمِّ بحنِّ  ، َعنح  بحُن اْلح َاعِّيَل الث هَقفِّيُّ َاعِّيُل بحُن الطَُّريح ِّ بحنِّ إِّْسح ثَ َنا إِّْسح ثَ َنا َأبِّ قَاَل: َحده َعَوانََة قَاَل: َحده
َيانَ  َياَن قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو ُسفح ، َعنح ُمَعاوِّيََة بحنِّ َأبِّ ُسفح ََكمِّ ٍب بحُن َحرح  أَبِّيهِّ، َعنح َجد ِّهِّ، َعنح َمرحَواَن بحنِّ اْلح
، َفَمَررحًَن بَِّقرحيٍَة مِّنح قُ َرى الشه  ، إََِّل الشهامِّ ُت َأًَن َوُأَميهُة بحُن َأبِّ الصهلحتِّ الث هَقفِّيُّ امِّ فِّيَها قَاَل: " َخَرجح

َرُموُه، َوَأرَاُدوُه َعَلى َأنح يَ نحطَلَِّق َمَعُهمح، فَ َقالَ  ِلِّ ُأَميهُة: ََّي َأَِب  َنَصاَرىف فَ َلمها رََأوحا ُأَميهَة َأعحَظُموُه َوَأكح
ُت أَ  َرانِّيهةِّف فَ ُقلحُت: َلسح َياَن انحَطلِّقح َمعِّي فَإِّنهَك َتحضِّي إََِّل رَُجٍل َقدِّ ان حتَ َهى إِّلَيحهِّ عِّلحُم النهصح نحَطلُِّق ُسفح

َد َعَليه قَ لح  ٍء فَ يُ فحسِّ َ؟ قُ لحُت: إِّّن ِّ َأَخاُ  َأنح َُيَد َِّثِنِّ بَِّشيح ف َفَذَهَب َمَعُهمح، ُثُه َعاَد َمَعَكف قَاَل: َوَلِّ بِّ



َأة  مَِّن اللهيحلِّ  َوَديحنِّ َوانحَطَلَق، فَ َوهللاِّ َما َجاَءّنِّ َحَّته َذَهَب َهدح ِّ َأسح َبنيح بِّهِّ َولَبَِّس ثَ وح ، َفَجاَء فَ َرَمى بِّثَ وح
َبَ ، فَ َقاَل: َأاَل تَ رحَحُل بِّنَ  هِّ، َفَما ًَنَم َحَّته َأصح  ا؟ َفقِّيَل: َوَهلح فِّيَك مِّنح فاْنحََدَل َعَلى فَِّراشِّ
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يٍل؟ قَاَل: نَ َعمح , قَاَل: فَارحََتَلحَناف قَاَل: َأاَل َُتَاوُِّز بَِّنا الر َِّكاَب؟ قُ لحُت: بَ َلى، َفَجاَوزحًَن الر َِّكا َب، رَحِّ
لِّ َمكهَة  ُرف قُ لحُت: ُقلح ََّي َأَِب ُعثحَماَنف قَاَل: َأيُّ َأهح : ََّي َصخح َبُة بحُن رَبِّيَعَةف فَ َقاَل ِلِّ َرُ ؟ قُ لحُت: ُعت ح َأشح

َبُة بحُن رَبِّيَعَةف قَاَل: إِّنه الشهَرَ  وَ  نًّا؟ قُ لحُت: ُعت ح َْبُُهمح سِّ ثَ ُر َمااًل َوَأكح لِّ َمكهَة َأكح الحَماَل قَاَل: َأيُّ َأهح
ُتمح  َعَليه َما ُأَحد ُِّثَك بِّهِّ؟ قُ لحُت: نَ َعمح , قَاَل:  َأزحرَيحَن بِّهِّ؟ قُ لحُت: اَل، َوهللاِّ، َوَلكِّنح زَاَدُه َشَرفًاف قَاَل: َتكح

ف َفظَنَ نحُت َأّن ِّ َأًَن ُهوَ  ُعوث  ، فَ َقاَل: َحدهَثِنِّ َهَذا الرهُجُل الهذِّي ان حتَ َهى إِّلَيحهِّ عِّلحُم الحكَِّتابِّ َأنه نَبِّيًّا َمب ح
لِّ َمكهَةف قُ لحُت: فَانحُسبح  مِّهِّف فَالهذِّي رَأَيحَت مَِّن لَيحَس مِّنحُكمح ُهَوف ُهَو مِّنح َأهح ُه؟ قَاَل: ُهَو َوَسط  مِّنح قَ وح

: آيَُة َذلَِّك َأنه الشهاَم َقدح رََجَف بَ عحَد عِّيَسى ابحنِّ َمرحََيَ، َعَليحهِّ  ف قَاَل: َوقَاَل ِلِّ َم ِّ َما ُصرَِّ  َعِن ِّ  اْلح
ُخُل َعلَ  َفة ، َيدح َفًة، َوبَقَِّيتح رَجح رحًَن َقرِّيًبا مِّنح السهََلُم، ََثَانِّنَي رَجح يَبة ف فَ َلمها صِّ َها َشرٌّ َوُمصِّ ن ح ى الشهامِّ مِّ

ف قَاَل: َهلح َكاَن مِّنح َحَدٍث؟ قَاَل: نَ َعمح , رََجَفتِّ  ثَنِّيهٍة إَِّذا رَاكِّب  قُ لحَنا: مِّنح أَيحَن؟ قَاَل: مَِّن الشهامِّ
يبَ  لِّ الشهامِّ َشرٌّ َوُمصِّ َفًة، َدَخَل َعَلى َأهح  ة  "الشهاُم رَجح
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لنهبِّ ِّ  ْلِِّّطحََلقِّ إِّنح َشَكَر لَِّربِّهِّ فَآَمَن ِبِّ َ ِبِّ ْبِّ َ ِفِّ إِّغحَمائِّهِّ َوُأخح َُهِنِّ ِّ الهذِّي ُأِتِّ ُر َحدِّيثِّ اْلح  الحُمرحَسلِّ َوتَ َرَك ذِّكح
َرَك فََأَضله   َسبِّيَل َمنح َأشح
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َراَن الحعَ  ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َأخح َواَن قَاَل: َحده ُ بحُن َصفح َُسنيح ثَ َنا أَبُو َعلِّيٍ  اْلح ُل، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َحده دح
ْبََ  ََروِّيُّ قَاَل: َأخح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ن حَيا قَاَل: َحده ًَن ََيحََي بحُن زََكرَِّّيه َعبحُد هللاِّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َأبِّ الدُّ

َنَة، فَإَِّذا َشيحخ  َجابحنِّ أَ  َنا إََِّل َأفحنَِّيةِّ ُجَهي ح ثَ َنا َُمَالِّد ، َعنح َعامٍِّر قَاَل: " ان حتَ َهي ح لِّس  ِفِّ بِّ زَائَِّدَة قَاَل: َحده
َتَكى، فَُأغح  َاهِّلِّيهةِّ اشح ُت إِّلَيحهِّ، َفَحدهَثِنِّ قَاَل: إِّنه رَُجًَل مِّنها ِفِّ اْلح مَِّي َعَليحهِّ، بَ عحضِّ َأفحنَِّيتِّهِّمح، َفَجَلسح
َنا ََنحُن عِّنحَدُه إِّذح َجَلَس ف َ  َرتِّهِّ َأنح َُتحَفَر، فَ بَ ي ح ُفح َناُه َوظَنَ نها أَنحَه َقدح َماَت، َوَأَمرحًَن ِبِّ َقاَل: إِّّن ِّ أُتِّيُت َفَسجهي ح

َرَتَك ت ُ  : ُأمَُّك َهبِّلح َأاَل تَ َرى ُحفح ، فَقِّيَل ِلِّ ، ُأغحمَِّي َعَليه تَ َثلح َوَقدح َكاَدتح ُأمَُّك تُ ثحَكلح، َحيحُث رَأَي حُتُموّنِّ ن ح



ُكُر لَِّرب َِّك  ف أََتشح َزلح َنا فِّيَها الحُقَصلح الهذِّي َمَشى َوَأجح ، َوَقَذف ح َولح َوُتَصل ِّي َأرَأَيحَت إِّنح َحوهلحَناَها َعنحَك ِبَِّحح
َرَك فََأَضلح؟ فَ ُقلحُت: نَ َعمح , فَُأطحلِّقحُت، فَانح  [ف َمره 119ُظُروا َما فَ َعَل الحُقَصُل ]ص:َوَتدَُع َسبِّيَل َمنح َأشح

ََل  ُفحَرةِّ، َوَعاَش الرهُجُل َحَّته َأدحَرَك اْلحِّسح َم " آنًِّفا , َفَذَهُبوا يَ نحُظُروَن فَ َوَجُدوُه َقدح َماَت َفُدفَِّن ِفِّ اْلح
َواَن قَالَ  ُ بحُن َصفح َُسنيح َْبًََن اْلح ِّ قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َسعِّيُد َوَأخح ن حَيا قَاَل: َحده ثَ َنا ابحُن َأبِّ الدُّ : َحده

يُّ قَاَل: َحدهَثِنِّ َعم ِّي َعبحُد هللاِّ بحُن َسعِّيٍد قَاَل: َحدهثَ َنا زََِّّيُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ قَالَ  ثَ َنا بحُن ََيحََي الحُقَرشِّ : َحده
ه بَ عحَد َذلَِّك َُمَالِّد ، َعنِّ الشهعحبِّ ِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ َشيحخ   َُهِنِّ َنَة، َفذََكَر الحقِّصهَة قَاَل: فَ َرأَيحُت اْلح مِّنح ُجَهي ح

ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ا ن حَيا قَاَل: َحده ثَ َنا ابحُن َأبِّ الدُّ ََثَن َويَ َقُع فِّيَها قَاَل: َوَحده َوح ِّ، َعنح ُيَصل ِّي َوَيُسبُّ اْلح َُسنيح ْلح
ٍرو الره  َنَة ِفِّ ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ َعمح َاعِّيَل بحنِّ َأبِّ َخالٍِّد، َعنِّ الشهعحبِّ ِّ قَاَل: َمرَِّض رَُجل  مِّنح ُجَهي ح ، َعنح إِّْسح ق ِّي ِّ

عحرِّ  َرتُُهف َفذََكَر الحقِّصهَة َوزَاَد ِفِّ الش ِّ ُلُه أَنهُه َقدح َماَت، َوُحفَِّرتح ُحفح ََلمِّ َحَّته َظنه َأهح ءِّ اْلحِّسح َنا َبدح : ُثُه َقَذف ح
ََسُن بحُن َعبحدِّ  فِّيَها َعلح؟ قَاَل: َوزَاَدّنِّ اْلح َنحَدلح إِّنهُه َظنه َأنح َلنح نَ فح ْلح الحَعزِّيزِّ ِفِّ الحُقَصلح , ُثُه َمََلحًَن َعَليحهِّ ِبِّ

لنهبِّ ِّ الحُمرحَسلح  مُِّن ِبِّ ًئا آَخَر: أَتُ ؤح عحرِّ َشي ح  َهَذا الش ِّ
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رِّو بحنِّ  ُر َحدِّيثِّ زَيحدِّ بحنِّ َعمح َفٍل، َوَما ِفِّ َحدِّيثِّهَِّما مِّنح آََثرِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا  ذِّكح نُ َفيحٍل َوَورَقََة بحنِّ نَ وح
 َعَليحهِّ َوَسلهمَ 
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َْبًََن َأْححَُد بحُن ]ص: ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل، َأخح َْبًََن أَبُو اْلح اَل: [ ُعبَ يحٍد الصهفهاُر قَ 121َأخح
َُ قَاَل: حَ  َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َاعِّيُل، ح َوَأخح ثَ َنا إِّْسح ثَ َنا أَبُو َسعِّيٍد السُّكهرِّيُّ قَاَل: َحده دهَثِنِّ َعلِّيُّ َحده

ثَ َنا إِّْسحَ  َراَن قَاَل: َحده َاعِّيَل بحنِّ مِّهح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّْسح ُل قَاَل: َحده ُعوٍد بحُن َْححَشاٍذ الحَعدح اعِّيُل بحُن َمسح
ثَ َنا ثَ َنا الحُفَضيحُل بحُن ُسَليحَماَن قَاَل: َحده َدرِّيُّ، َوُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ بَزِّيٍع، قَااَل: َحده َحح ُموَسى بحُن  اْلح

َبَة قَاَل: َحدهَثِنِّ َساَلِّ ، َعنِّ ابحنِّ ُعَمَر قَاَل: " َلقَِّي َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  رِّو ُعقح  َعَليحهِّ َوَسلهَم زَيحَد بحَن َعمح
َفَل بَ لحَدٍح، َوَذلَِّك قَ بحَل ]ص: سح [ َأنح يَ نحزَِّل َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم 122بحنِّ نُ َفيحٍل ِبَِّ

َهاف َوقَاَل زَ  َرة  فََأََب زَيحد  َأنح َيَحُكَل مِّن ح ُيف فَ ُقد َِّمتح إِّلَيحهِّ ُسفح َِبُوَن َعَلى الحَوحح يحد : إًِّنه اَل ََنحُكُل ِمِّها َتذح
ٍرو َكاَن يَعِّيُب َعَلى قُ رَ  ُم هللاِّ َعَليحهِّ، َوإِّنه زَيحَد بحَن َعمح يحٍش أَنحَصابُِّكمحف َواَل ََنحُكُل إِّاله ِمِّها ذُكَِّر اسح

، ُثُه َذَِبئَِّحُهمح، َويَ ُقوُل: الشهاُة َخَلَقَها هللُا تَ َعاََل، َوأَن حَزَل ْلََ  َرحضِّ ا مَِّن السهَماءِّ َماًء، َوأَن حَبَت َْلَا مَِّن اْلح



ي مِّ هللاِّ تَ َعاََل؟ إِّنحَكارًا لَِّذلَِّك، َوإِّعحظَاًما َلُه " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ َِبُوََنَا َعَلى َغْيحِّ اسح ، َعنح َتذح ِّ 
ٍر، َعنح ُفَضيحلِّ بحنِّ ُسَليحمَ   انَ ُُمَمهدِّ بحنِّ َأبِّ َبكح
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َدِّيَث الهذِّي َأخح  ُ بحُن َعبحدِّ هللاِّ َفذََكَر اْلح َبَة قَاَل: َحدهَثِنِّ َساَلِّ َْبًََن أَبُو قَاَل الحُبَخارِّيُّ: َوقَاَل ُموَسى بحُن ُعقح
َُ قَاَل: َحدهَثِنِّ َأْححَُد بحُن ُمَُ  َافِّ َْبّنِّ أَبُو َأْححََد اْلح َُ قَاَل: َأخح َافِّ ثَ َنا َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََسنِّ قَاَل: َحده مهدِّ بحنِّ اْلح

ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّب حَراهِّ  ٍر قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو ُمصحَعٍب َأْححَُد بحُن َأبِّ َبكح يَم بحنِّ دِّيَناٍر، ُُمَمهُد بحُن ََيحََي قَاَل: َحده
َبَة، َعنح َساَلِِّّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، َواَل َأعحلَ  رِّو بحنِّ نُ َفيحٍل َعنح ُموَسى بحنِّ ُعقح ُمُه إِّاله َعنح أَبِّيهِّ " َأنه زَيحَد بحَن َعمح

َ الحيَ ُهودِّ، َفَسأََلُه َعنح دِّينِّهِّ، فَ َقاَل: إِّ  َأُل َعنِّ الد ِّينِّ، ويَ تهبُِّعُه، فَ َلقَِّي َعاَلِّ ّن ِّ لََعل ِّي َأنح َخَرَج إََِّل الشهامِّ َيسح
ُوّنِّ 123َأدِّيَن بِّدِّينُِّكمح ]ص: ْبِّ َعنح دِّينُِّكمح، َوقَاَل لَُه الحيَ ُهودِّيُّ: إِّنهَك َلنح َتُكوَن َعَلى دِّينَِّنا [، فََأخح

يبَِّك مِّنح َغضِّبِّ هللاِّ تَ َعاََلف قَاَل: َما َأفِّرُّ إِّاله مِّنح َغَضبِّ هللاِّ، َوَما َأْححُِّل مِّنح َغضَ  بِّ َحَّته ََتحُخَذ بَِّنصِّ
َتطِّيُع فَ َهلح  ًئا أََبًدا، َواَل َأسح َتُدلُِّنِّ َعَلى دِّيٍن لَيحَس فِّيهِّ َهَذا؟ قَاَل: َما َأعحَلُم إِّاله َأنح َتُكوَن هللاِّ َشي ح

َرانِّيًّ  َنِّيُف؟ قَاَل: دِّيُن إِّب حَراهِّيَم َعَليحهِّ السهََلُم، َلَح َيُكنح يَ ُهَودَِّّيًّ َواَل َنصح ا، وََكاَن اَل َحنِّيًفاف قَاَل: َوَما اْلح
نح عِّنحدِّهِّمح َفَسَأَل َعنح َعاَلِِّّ النهَصاَرى، فَ َقاَل: َلَعل ِّي َأنح َأدِّيَن بِّدِّينُِّكمح، يَ عحُبُد إِّاله هللَا، َفَخَرَج مِّ 

يبَِّك مِّنح َلعحَنةِّ هللاِّ، ف َ  ُوّنِّ َعنح دِّينُِّكمحف قَاَل: إِّنهَك َلنح َتُكوَن َعَلى دِّينَِّنا َحَّته ََتحُخَذ بَِّنصِّ ْبِّ َقاَل: اَل فََأخح
َتطِّيُع، فَ َهلح َتُدلُِّنِّ َعَلى دِّيٍن لَيحَس فِّيهِّ َهَذا؟ قَاَل: َما َأعحَلُم إِّاله َأْححُِّل مِّنح َلعحَنةِّ هللاِّ  ًئا أََبًداف َوَأًَن َأسح  َشي ح

َرانِّيًّا، َولَ  َنِّيُف؟ قَاَل: دِّيُن إِّب حَراهِّيَم، َلَح َيُكنح يَ ُهَودَِّّيًّ َواَل َنصح كِّنح َكاَن َأنح َتُكوَن َحنِّيًفاف قَاَل: َوَما اْلح
َْبُوُه، َوات هَفُقوا َعَليحهِّ مِّنح َشأحنِّ إِّب حَراهِّيَمف ف َ حَ  َا َأخح َي ِبِّ لًِّماف َفَخَرَج مِّنح عِّنحدِّهِّمح َوَقدح َرضِّ َلمها بَ َرَز نِّيًفا ُمسح

هُِّدَك َأّن ِّ َعَلى دِّينِّ إِّب حَراهِّيَم "  رََفَع َيَديحهِّ إََِّل هللاِّ تَ َعاََل، َوقَاَل: إِّّن ِّ ُأشح
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ث َ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ َأْححَ َحده َُه هللُا قَاَل: َأخح ََسنِّ بحنِّ ُفوَرٍك َرْحِّ ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلح َد بحنِّ َنا أَبُو َبكح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب ]ص: ُعودِّيُّ،124فَارٍِّس قَاَل: َحده ثَ َنا الحَمسح ثَ َنا أَبُو َداُوَد قَاَل: َحده  [ قَاَل: َحده

، َعدِّي ِّ قُ َريحٍش َعنح أَبِّيهِّ، عَ  رِّو بحنِّ نُ َفيحٍل الحَعَدوِّي ِّ نح َعنح نُ َفيحلِّ بحنِّ هَِّشامِّ بحنِّ َسعِّيدِّ بحنِّ زَيحدِّ بحنِّ َعمح
َفٍل َخَرَجا يَ لحَتمَِّسانِّ الد ِّيَن َحَّته ان حتَ َهَيا  رِّو بحنِّ نُ َفيحٍل َوَورَقََة بحَن نَ وح ََل رَاهٍِّب إِّ َجد ِّهِّ، " َأنه زَيحَد بحنِّ َعمح

َب الحَبعِّْيِّ؟ قَاَل: مِّنح بَ يحتِّ إِّب حَراهِّيَم  بَ لحَت ََّي َصاحِّ ٍرو: مِّنح أَيحَن َأق ح ، فَ َقاَل لَِّزيحدِّ بحنِّ َعمح لِّ لحَموحصِّ َعَليحهِّ ِبِّ
ُك َأنح َيظحَهرَ  عح فَإِّنهُه يُوشِّ الهذِّي َتطحُلُب ِفِّ  السهََلُم قَاَل: َوَما تَ لحَتمُِّس؟ قَاَل: أَلحَتمُِّس الد ِّيَن قَاَل: ارحجِّ



ُه ف َ  َرانِّيهةِّ، فَ َلمح تُ َوافِّقح َفٍل فَ تَ َنصهَر، َوَأمها زَيحد  فَ ُعرَِّض َعَلى النهصح َكف فََأمها َورَقَُة بحُن نَ وح َرَجَع َوُهَو َأرحضِّ
 يَ ُقوُل:

 ]البحر الرجز[
 لَب هيحَك َحقًّا َحقًّا ففف تَ َعبًُّدا َورِّقًّا

ُّ أَبحغِّي اَل الحَ  ر  َكَمنح قَالَ الحْبِّ  اُل ففف َوَهلح ُمَهج ِّ
َا آَمَن بِّهِّ إِّب حَراهِّيُم َوُهَو يَ ُقوُل:  آَمنحُت ِبِّ

مُ  محِنِّ فَإِّّن ِّ َجاشِّ َما َُتَش ِّ  أَنحفِّي َلَك َعاٍن رَاغُِّم ففف َمهح
ُجُد قَاَل: َوَجاَء اب حُنُه إََِّل النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َم فَ َقاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ، إِّنه َأبِّ َكاَن  ُثُه ُيِّرُّ فَ َيسح

تَ غحفِّرح َلُهف قَاَل:  َدهُ »َكَما رَأَيحَت وََكَما بَ َلَغَك فَاسح َم الحقَِّياَمةِّ ُأمهًة َوحح َعُث يَ وح  «نَ َعمح , فَإِّنهُه يُ ب ح
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ثَ َنا أَبُو الح  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َسُن بحُن َعلِّي ِّ َأخح ثَ َنا اْلَح َعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
ثَ َنا ]ص: ٍرو، َعنح َأبِّ 125بحنِّ َعفهاَن الحَعامِّرِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعمح [ أَبُو ُأَساَمَة قَاَل: َحده

َعنح ُأَساَمَة بحنِّ زَيحٍد، َعنح زَيحدِّ بحنِّ َحارِّثََة قَاَل: " َخَرَج َسَلَمَة، َوََيحََي بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َحاطٍِّب، 
َنحَصابِّ َفَذَِبحَنا َلُه َشاًة َوَوَضعح  َناَها ِفِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو ُمرحدِِّفِّ إََِّل ُنُصٍب مَِّن اْلح

َناهَ  َرجح َتخح َجتِّ اسح َبَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ الت هنُّورِّ َحَّته إَِّذا َنضِّ َرتَِّنا، ُثُه َأق ح ا َفَجَعلحَناَها ِفِّ ُسفح
َر ِّ مِّنح َمكهَة َحَّته إَِّذا ُكنها َعَلى الحَوادِّي َلقَِّي فِّيهِّ زَيحدَ  مِّ اْلح ُْي َوُهَو ُمرحدِِّفِّ ِفِّ َأَّيه رِّو بحنِّ  َوَسلهَم َيسِّ بحَن َعمح

َاهِّلِّيهةِّ، فَ َقاَل لَُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: نُ َفيحٍل، َفَحيها َأَحُدُهَُ  يهةِّ اْلح َخَر بَِّتحِّ َماِلِّ َأَرى »ا اْلح
َمَك َقدح َشنَ ُفوَك؟  قَاَل: َأَما َوهللاِّ إِّنه َذلَِّك مِِّن ِّ لَِّغْيحِّ ََثئَِّرٍة َكاَنتح مِِّن ِّ إِّلَيحهِّمح، َوَلكِِّن ِّ َأرَاُهمح َعَلى« قَ وح

َُتُمح يَ عحُبُدوَن هللَا َويُ  َبارِّ يَ ثحرَِّب فَ َوَجدح ُت أَب حَتغِّي َهَذا الد ِّيَن َحَّته َقدِّمحُت َعَلى َأحح رُِّكوَن َضََلَلٍة، َفَخَرجح شح
َتُُ  َبارِّ أَي حَلَة فَ َوَجدح ُت َحَّته َقدِّمحُت َعَلى َأحح لد ِّينِّ الهذِّي أَب حَتغِّيف َفَخَرجح مح يَ عحُبُدوَن بِّهِّف فَ ُقلحُت: َما َهَذا ِبِّ

لِّ الشهامِّ  َبارِّ َأهح لد ِّينِّ الهذِّي أَب حَتغِّيف فَ َقاَل ِلِّ َحْبح  مِّنح َأحح رُِّكوَن بِّهِّ، فَ ُقلحُت: َما َهَذا ِبِّ : إِّنهَك هللَا َوُيشح
ُت َحَّته  َزِّيَرةِّف َفَخَرجح ْلح َأُل َعنح دِّيٍن َما نَ عحَلُم َأَحًدا يَ عحُبُد هللَا بِّهِّ إِّاله َشيحًخا ِبِّ َْبحتُُه َتسح  َقدِّمحُت َعَليحهِّ فََأخح

َأُل َعنح دِّيٍن ُهَو دِّيُن هللاِّ َودِّي ُت َلُه، فَ َقاَل: إِّنه ُكله َمنح رَأَيحَت ِفِّ َضََلَلٍة، إِّنهَك َتسح لهذِّي َخَرجح ُن ِبِّ
ُعو إِّلَيحهِّ، ارحجِّ  ٌّ َأوح ُهَو َخارِّج ، َيدح َك َنبِّ َا َمََلئَِّكتِّهِّ، َوَقدح َخَرَج ِفِّ َأرحضِّ عح إِّلَيحهِّ َوَصد ِّقحُه َواتهبِّعحُه َوآمِّنح ِبِّ

ًئا بَ عحُد َوَأًَنَخ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَبعَِّْي اله  ح َشي ح َتْبِّ ذِّي َكاَن َجاَء بِّهِّف فَ َرَجعحُت فَ َلمح َأخح
َرَة الهِتِّ ]ص: َنا إِّلَيحهِّ السُّفح َواُء، فَ َقاَل: َما َهذِّهِّ؟ فَ ُقلحَنا: َهذِّهِّ َشاة  [ َكا126ََتحَتُه، ُثُه َقدهمح َن فِّيَها الش ِّ



رِّو  بحنِّ َذَِبحَناَها لُِّنُصبِّ َكَذا وََكَذا، فَ َقاَل: إِّّن ِّ اَل آُكُل َما ُذبَِّ  لَِّغْيحِّ هللاِّ، قَاَل: َوَماَت زَيحُد بحُن َعمح
َعَث، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى َدهُ »هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  نُ َفيحٍل قَ بحَل َأنح يُ ب ح َم الحقَِّياَمةِّ ُأمهًة َوحح  «َيَحِتِّ يَ وح
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َحاَق قَ  ََسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َْبًََن اْلح َسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهٍد الحُمقحرُِّئ قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلَح ثَ َنا َوَأخح اَل: َحده
، َعنح ُُمَمهدِّ يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب الحَقاضِّ  ُرو بحُن َعلِّيٍ  ثَ َنا َعمح ٍر قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َأبِّ َبكح ي قَاَل: َحده

ٍرو، َعنح َأبِّ َسَلَمَة، َوََيحََي بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ يَ عحِنِّ ابحَن َحاطٍِّب، َعنح ُأَساَمَة بحنِّ زَيحٍد، َعنح  أَبِّيهِّ بحنِّ َعمح
عحَلى الحَوادِّي َلقَِّيُه زَيحُد زَيحدِّ بحنِّ َحارِّثَ  َة قَاَل: " َخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته إَِّذا َكاَن ِبَِّ

 ، ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: ََّي َعم ِّ رِّو بحنِّ نُ َفيحٍل، فَ َقاَل َلُه النهبِّ َمَك َقدح َشنُِّفوا »بحُن َعمح َماِلِّ َأَرى قَ وح
ُت فَ َقاَل: َأَما َوهللاِّ إِّنه َذلَِّك بَِّغْيحِّ ًَنئَِّرٍة َكاَنتح مِِّن ِّ إِّلَيحهِّمح َوَلكِِّن ِّ َأرَاُهمح َعَلى َضََلَلٍة، َفَخرَ « ؟َلكَ  جح

ُت َلُه، فَ َقاَل ِمِّه  لهذِّي َخَرجح َْبحتُُه ِبِّ َزِّيَرةِّ فََأخح ْلح نح أَنحَت؟ أَب حَتغِّي َهَذا الد ِّيَن َحَّته أَتَ يحُت َعَلى َشيحٍخ ِبِّ
ٌّ، َأوح  لِّ الشهوحكِّ َوالحَقَرَظةِّف قَاَل: فَإِّنهُه َقدح َخَرَج ِفِّ بَ َلدَِّك َنبِّ لِّ بَ يحتِّ هللاِّ، مِّنح َأهح  ُهَو قُ لحُت: مِّنح َأهح

عح َفَصد ِّقحُه َوآمِّنح بِّهِّ ]ص: رِّو بحنِّ 127َخارِّج ، َقدح َطَلَع َْنحُمُه، فَارحجِّ نُ َفيحٍل  [ف قَاَل: َوَماَت زَيحُد بحُن َعمح
، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ََلمِّ َدهُ »قَ بحَل اْلحِّسح َم الحقَِّياَمةِّ ُأمهًة َوحح  «إِّنهُه َيَحِتِّ يَ وح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح اَل: َحده
َحاَق بحنِّ َيَساٍر قَاَل: " وََكاَنتح َخدََِّيُة  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده بِّنحُت اْلح

َفلِّ بحنِّ َأَسٍد وََكاَن ابحُن َعم َِّها،  َرانِّيًّا، َقدح تَبَِّع الحُكُتَب، َوَعلَِّم ُخَويحلٍِّد َقدح ذََكَرتح لَِّورَقََة بحنِّ نَ وح وََكاَن َنصح
نحُه إِّذح َكاَن الحمَ  ، َوَما َكاَن رََأى مِّ َلَكانِّ مِّنح عِّلحمِّ النهاسِّ َما ذََكَر َْلَا ُغََلُمَها َميحَسَرُة مِّنح قَ وحلِّ الرهاهِّبِّ

نِّهِّف فَ َقاَل َورََقُة: لَئِّنح َكاَن َهَذا َحقًّا ََّي َخدَِّيَ  ُمهةِّف َقدح َعَرفحُت أَنهُه  يُظَِّله ه َهذِّهِّ اْلح َة إِّنح َكاَن ُُمَمهد  لََنبِّ
َمحَر وَ  تَ بحطُِّئ اْلح َتَظُر َهَذا زََمانُُهف َأوح َكَما قَاَلف َفَجَعَل َورَقَُة َيسح ٌّ يُ ن ح ُمهةِّ َنبِّ َذِّهِّ اْلح يَ ُقوُل: َحَّته َكائِّن  ْلِّ

ََتحيُِّث َما ذََكَرتح َخدََِّيُة فَ َقاَل َمََّت؟ َفَكاَن فِّيَما َيذحُكُروَن يَ ُقو  تَ بحطُِّئ فِّيَها َخَْبَ َخدََِّيَة َوَيسح َعارًا َيسح ُل َأشح
َفٍل:  َورََقُة بحُن نَ وح
 ]البحر الطويل[

ُزحُن فَادِّحُ  رِّ مِّنح إِّضحَمارَِّك اْلح يهَة رَائُِّ  ففف َوِفِّ الصهدح  أَتُ بحكُِّر َأمح أَنحَت الحَعشِّ
ٍم اَل  ِّ ًَنزِّحُ  لُِّفرحَقةِّ قَ وح َمنيح ُهمح بَ عحَد يَ وح بُّ فَِّراقَ ُهمح ففف َكأَنهَك َعن ح  ُأحِّ



حُُهَا َعنحُه إَِّذا َغاَب ًَنصِّ ُ  حُت َعنح ُُمَمهٍد ففف ُُيَْب ِّ ٍق ُخْب ِّ دح َباُر صِّ  َوَأخح
َديحنِّ َحيحُث الصهَحاصِّ ُ  لنهجح  بَِّفَتاكِّ الهذِّي َوجههحتِّ ََّي َخْيحَ ُحرهٍة ففف بَِّغوٍر َوِبِّ
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َالِّ قُ عحص  َدَوالِّ ُ  َْحح  إََِّل ُسوقِّ ُبصحَرى َوالر َِّكابِّ الهِتِّ َغَدتح ففف َوُهنه مَِّن اْلح
ًَُن َعنح ُكل ِّ َحْبحٍ بِّعِّلحمِّهِّ ففف َولِّلَِّحقِّ أَب حَواب  َْلُنه َمَفاتِّ ُ   ُُيحْبِّ

ََِبطِّ ُ َكَأنه ابحَن َعبحدِّ هللاِّ َأْححََد ُمرحَسل  ففف إََِّل ُكل ِّ َمنح   ُضمهتح َعَليحهِّ اْلح
َل الحَعبحَدانِّ ُهود  َوَصالِّ ُ  َعَث َصادِّقًا ففف َكَما ُأرحسِّ َ  يُ ب ح  َوَظِنِّ بِّهِّ َأنح َسوح

رِّ َواضِّ ُ  َا َوَمنحُشور  مَِّن الذ ِّكح  َوُموَسى َوإِّب حَراهِّيُم َحَّته يُ َرى لَُه ففف بِّ
بَ ُعُه َحيًّا ُلَؤيٌّ َْجَاَعة  ففف َشَبابُُ  ََحاجِّ ُ َويَ ت ح يَ ُبوَن اْلح َشح  مح َواْلح

ُر الحُود ِّ فَارِّحُ  تَ بحشِّ ُرُه ففف فَإِّّن ِّ بِّهِّ ُمسح رَِّك النهاَس َدهح  فَإِّنح أَبحَق َحَّته يُدح
َرحضِّ الحَعرِّيَضةِّ َسائُِّ "  َوإِّاله فَإِّّن ِّ ََّي َخدََِّيَة فَاعحَلمِّي ففف َعنح َأرحضِّكِّ ِفِّ اْلح
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َعثِّ  ُْجهاُع أَب حَوابِّ   الحَمب ح
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 َِبُب الحَوقحُت الهذِّي ُكتَِّب فِّيهِّ ُُمَمهد  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم نَبِّيًّا
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ْبََ  ي، َوأَبُو َسعِّيٍد ُُمَمهُد بحُن ُموَسى بحنِّ الحَفضحلِّ قَاَل: َأخح ََسنِّ الحَقاضِّ ٍر َأْححَُد بحُن اْلح َْبًََن أَبُو َبكح بُو ًَن أَ َأخح
ثَ َنا ُمَعاُذ بحُن  ُّ قَاَل: َحده َحاَق الصهغَاّنِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّسح َهانٍِّئ قَاَل: الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده

ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ  ثَ َنا بَُديحُل بحُن َميحَسَرَة، )ح( َوَحده َماَن قَاَل: َحده ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َطهح هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ  َحده
ثَ َنا أَبُو النهضحرِّ الحَفقِّيُه، َوَأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َسَلَمَة الحَعَنزِّيُّ  َُ إِّمحََلًء قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا هللاِّ اْلح ، قَااَل: َحده



َناٍن الح  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن سِّ َماَن، ُعثحَماُن بحُن َسعِّيٍد الدهارِّمِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َطهح قِّيُّ قَاَل: َحده َعوح
رِّ قَاَل: " قُ لحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ مَ  ََّت  َعنح بَُديحلِّ بحنِّ َميحَسَرَة، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َشقِّيٍق، َعنح َميحَسَرَة الحَفجح

َسدِّ »ُكنحَت نَبِّيًّا؟ قَاَل:  َ الرُّوحِّ َواْلَح ف َوِفِّ رَِّوايَةِّ ُمَعاٍذ قَاَل: َسأَلحُت َرُسول هللاِّ [130]ص:« َوآَدُم َبنيح
َسدِّ »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َمََّت ُكتِّبحَت نَبِّيًّا؟ قَاَل:  َ الرُّوحِّ َواْلَح  «ُكتِّبحُت َوآَدُم َبنيح
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َْبًََن َأْححَُد بحنُ  َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح ُر قَاَل:  َأخح َِبه ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعلِّيٍ  اْلح ُعبَ يحٍد قَاَل: َحده
َوحزَاعِّ  لٍِّم قَاَل َحدهَثِنِّ اْلح ثَ َنا الحَولِّيُد بحُن ُمسح قِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا الحَعبهاُس بحُن ُعثحَماَن الد َِّمشح ، َعنح ََيحََي َحده يُّ

نح َأبِّ ُهَري حَرَة قَاَل: ُسئَِّل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َمََّت َوَجَبتِّ بحنِّ َأبِّ َكثٍِّْي، َعنح َأبِّ َسَلَمَة، عَ 
ُة؟ قَاَل:  َ َخلحقِّ آَدَم َونَ َفخِّ الرُّوحِّ فِّيهِّ »َلَك الن ُّبُ وه  «َبنيح
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َُ قَاَل: َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن َصالِّ  َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُر بحُن َأخح ٍل بِّشح ثَ َنا أَبُو َسهح  ِّ بحنِّ َهانٍِّئ قَاَل: َحده
ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َصالٍِّ  الحمِّصحرِّيُّ قَاَل: َحدهَثِنِّ ُمَعاوِّيَُة بحُن َصالٍِّ ، َعنح  ٍل اللهبهاُد قَاَل: َحده َسعِّيدِّ َسهح

َعحَلى بحنِّ هََِّلٍل، َعنح عِّرحِبَ  بِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ بحنِّ ُسَويحٍد، َعنح َعبحدِّ اْلح ضِّ بحنِّ َسارِّيََة َصاحِّ
عحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل:  إِّّن ِّ َعبحُد هللاِّ َوَخاََتُ النهبِّي ِّنَي َوَأبِّ ُمنحَجدِّل  »َوَسلهَم قَاَل: ْسِّ

ْبُُِّكمح َعنح َذلَِّك؛ َدعح  ََّي ُأم ِّي الهِتِّ رََأتح وََكَذلَِّك ِفِّ طِّيَنتِّهِّ، َوَسُأخح َوُة َأبِّ إِّب حَراهِّيَم َوبَِّشارَُة عِّيَسى َوُرؤح
نَي َوَضَعتحُه نُورًا َأَضاَءتح َلُه « ُأمهَهاُت النهبِّي ِّنَي يَ َريحنَ  َوَأنه ُأمه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم رََأتح حِّ
ًرا َوَنذِّيًرا َوَداعًِّيا إََِّل هللاِّ ِإِِّّذحنِّهِّ ُقُصوُر الشهامِّ , ُثُه َتََل  ُّ إًِّنه َأرحَسلحَناَك َشاهًِّدا َوُمَبش ِّ  }ََّي أَي َُّها النهبِّ

َراًجا ُمنِّْيًا{ ]اْلحزاب:   [46َوسِّ
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نَي بُعَِّث نَبِّيًّا ن ِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم حِّ  َِبُب سِّ
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ْبََ  ٍر َأْححَُد بحُن َسلحَماَن الحَفقِّيُه بِّبَ غحَداَد قَاَل: َحده َأخح ثَ َنا أَبُو َبكح َُ قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا ًَن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
ثَ َنا َروحُح بحُن ُعَباَدَة قَاَل: َحدهثَ َنا هَِّشاُم بحُن َحسهاَن، َعنح  َرٍم، الحبَ زهاُز قَاَل: َحده َسُن بحُن ُمكح رَِّمَة، اْلَح عِّكح

َكهَة َثََلَث »َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل:  َرحبَعِّنَي َسَنًة َفَمَكَث ِبِّ بُعَِّث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ْلِّ
ُّ هللاِّ َصلهى هللُا عَ  نِّنَي َوَماَت َنبِّ َر سِّ َرةِّ فَ َهاَجَر َعشح ْلحِّجح َرَة يُوَحى إِّلَيحهِّ , ُثُه ُأمَِّر ِبِّ َليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو َعشح

ت ِّنَي َسَنةً  ، َعنح َروححِّ بحنِّ ُعَباَدةَ « ابحُن َثََلثِّ َوسِّ ي ِّ َعنح َمَطرِّ بحنِّ الحَفضحلِّ  َرَواُه الحُبَخارِّي ِفِّ الصهحِّ

(2/131) 

 

َْبًََن َعبحُد هللاِّ  ََسنِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا  َأخح وِّيُّ قَاَل: َحده بحُن َجعحَفٍر النهحح
ثَ َنا َعبحُد الحَعزِّيزِّ  َحاَق إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو إِّسح َياَن قَاَل: َحده بحُن َأبِّ يَ عحُقوُب بحُن ُسفح

َراَن بحنِّ َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ بحنِّ ُعَمَر بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَ  ثَ َنا الزَُّبْيحُ بحُن ََثبٍِّت، عِّمح رِّيُّ قَاَل: َحده نِّ بحنِّ َعوحٍ  الزُّهح
َيَم الحَكَناّنِّ ِّ  عحُت َعبحَد الحَملِّكِّ بحَن َمرحَواَن، يَ ُقوُل لُِّقَباثِّ بحنِّ َأشح َُويحرِّثِّ قَاَل: ْسِّ  , ُثُه ُموَسى، َعنح َأبِّ اْلح

َْبُ َأمح َرُسوُل  : ََّي قُ َباُث أَنحَت َأكح هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل: َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ اللهيحثِّي ِّ
، َوَوق َ  َْبُ مِِّن ِّ َوَأًَن َأَسنُّ مِّنحُه؛ ُولَِّد َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعاَم الحفِّيلِّ َفتح بِّ أُم ِّي َوَسلهَم َأكح

 عحقُِّلُه، َوتَ نَ بهأَ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى رَأحسِّ َأرحبَعِّنَي مَِّن الحفِّيلِّ "َعَلى َروحثِّ الحفِّيلِّ ُمِّيًَل أَ 
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ثَ نَ  ُل، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َحده َراَن الحَعدح ِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح رِّو بحُن ا أَبُو َعمح َأخح
َبٍل قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو َعبحدِّ هللاِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمه  َحاَق بحنِّ َحن ح َبُل بحُن إِّسح ثَ َنا َحن ح دِّ بحنِّ السهمهاكِّ قَاَل: َحده

َنحَصارِّيُّ  ثَ َنا ََيحََي بحُن َسعِّيٍد ُهَو الحَقطهاُن، َعنح ََيحََي بحنِّ َسعِّيٍد ُهَو اْلح َبٍل قَاَل: َحده ، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ َحن ح
ًرا »الحُمَسي ِّبِّ قَاَل:  َكهَة َعشح أُنحزَِّل َعَلى النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو ابحُن َثََلٍث َوَأرحبَعِّنَي َفَمَكَث ِبِّ

ت ِّنيَ  ًرا َوَماَت َوُهَو ابحُن َثََلٍث َوسِّ لحَمدِّيَنةِّ َعشح َا َأرَاَد وَ « َوِبِّ ُّ قُ لحُت: َوإِّْنه هللُا َأعحَلُم َما قَاَلُه َعامِّر  الشهعحبِّ
 ُمَفسهًرا
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َبُل بحنُ  ثَ َنا َحن ح رِّو بحُن السهمهاكِّ قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َعمح َراَن قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َحاَق َأخح  إِّسح
ث َ  ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َحده ، َعنح َداُوَد، َعنح َعامٍِّر قَاَل: " نَ َزَلتح َعَليحهِّ قَاَل: َحده َنا ُُمَمهُد بحُن َأبِّ َعدِّي ِّ



نِّنَي َفَكاَن يُ َعل ُِّمُه الحَكلِّ  َرافِّيَل َثََلَث سِّ ُة َوُهَو ابحُن َأرحبَعِّنَي َسَنًة، فَ ُقرَِّن بِّنُ بُ وهتِّهِّ إِّسح َء َوَلَح الن ُّبُ وه َمَة َوالشهيح
ْبحِّيُل، َعَليحهِّ السهََلُم، فَ نَ َزَل الحُقرحآُن َعَلى لَِّسانِّهِّ  يَ نحزِّلِّ الحُقرحآنُ  نِّنَي ُقرَِّن بِّنُ بُ وهتِّهِّ جِّ فَ َلمها َمَضتح َثََلُث سِّ

ت ِّنَي َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  لحَمدِّيَنةِّ، َفَماَت َوُهَو ابحُن َثََلٍث َوسِّ ًرا ِبِّ َكهَة، َوَعشح ًرا ِبِّ رِّيَن: َعشح  َم "عِّشح
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مِّ الهذِّي أُنحزَِّل َعَليحهِّ فِّيهِّ  رِّ الهذِّي أُنحزَِّل َعَليحهِّ فِّيهِّ َوالحيَ وح  َِبُب الشههح
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ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن سُ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن قَاَل: َأخح فح
ث َ  ثَ َناَحده دِّيُّ بحُن َميحُموٍن قَاَل: َحده ثَ َنا َمهح َجهاُج، قَااَل: َحده ، َواْلح َغيحََلُن  َنا أَبُو الن ُّعحَمانِّ ُُمَمهُد بحُن الحَفضحلِّ

، َعنِّ النهبِّ ِّ َصله  َنحَصارِّي ِّ ، َعنح َأبِّ قَ َتاَدَة اْلح ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بحُن َجرِّيٍر، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َمعحَبدِّ الز ِّمهاّنِّ ِّ
ِّف قَاَل:  ث حَننيح ُم يَ وحمِّ اْلحِّ ُت، َوفِّيهِّ أُنحزَِّل َعَليه الحُقرحآنُ »قِّيَل َلُه: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َصوح َرَجُه « فِّيهِّ ُولِّدح َأخح
دِّي ِّ بحنِّ َميحُمونٍ  ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ َمهح لِّم  ِفِّ الصهحِّ  ُمسح

(2/133) 

 

َبهارِّ أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلحَ  ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده افِّ
َحاَق قَاَل: " فَاب حُتدَِّئ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َم قَاَل: َحده

لحتَ نح  ُر رََمَضاَن الهذِّي أُنحزَِّل فِّيهِّ الحُقرحآُن{ ]البقرة: ِبِّ [ 185زِّيلِّ ِفِّ رََمَضاَن يَ ُقوُل هللُا َعزه َوَجله }َشهح
رِّ{ ]القدر:  َلةِّ الحَقدح َلٍة 1َوقَاَل: }إًِّنه أَن حَزلحَناُه ِفِّ لَي ح [ َوقَاَل: }حم َوالحكَِّتابِّ الحُمبِّنَي إًِّنه أَن حَزلحَناُه ِفِّ لَي ح

َم الحتَ َقى 2ارََكٍة{ ]الدخان: ُمبَ  َم الحُفرحقَانِّ يَ وح هللِّ َوَما أَن حَزلحَنا َعَلى َعبحدًَِّن يَ وح ُتمح ِبِّ ُتمح آَمن ح [ َوقَاَل: }إِّنح ُكن ح
{ ]اْلنفال:  َعانِّ َمح ٍر "41اْلح رِّكِّنَي بَِّبدح  [ َوَذلَِّك ُملحتَ َقى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َوالحُمشح
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 ِّ َُسنيح َحاَق: َحدهَثِنِّ أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ اْلح [ هللاِّ َصلهى 134َأنه َرُسوَل ]ص:»قَاَل ابحُن إِّسح
َرَة مِّنح رََمَضا ُُمَعةِّ لَِّسبحَع َعشح ٍر َصبِّيَحَة اْلح َم َبدح رُِّكوَن يَ وح  «نَ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحتَ َقى ُهَو َوالحُمشح
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ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب قَ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده رِّ بحُن ُفوَرٍك قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َبكح ثَ َنا َأخح اَل: َحده
رِّ بحنِّ َحزحٍن النهصحرِّي ِّ  َحاَق، َعنح بِّشح ثَ َنا ُشعحَبُة، َعنح َأبِّ إِّسح َتَخَر َأصحَحاُب أَبُو َداُوَد قَاَل: َحده قَاَل: اف ح

بِّلِّ َوالحَغَنمِّ عِّنحَد النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  بُعَِّث َداُوُد : »اْلحِّ
لِّي ْبَِِّّيادٍ َوُهَو رَاعِّي َغَنٍم، َوبُعَِّث ُموَسى َوُهَو رَاعِّي َغَنٍم، َوبُعِّثحُت َأًَن َوَأًَن أَ  َهح َكَذا ِفِّ « رحَعى َغَنًما ْلِّ

َأبِّ  َهذِّهِّ الر َِّوايَةِّ َعنح َأبِّ َداُوَد َوُهَو ِفِّ ََترِّيخِّ الحُبَخارِّي ِّ َعنح َُمحُموٍد َعنح َأبِّ َداُوَد َعنح ُشعحَبَة َعنِّ 
عحُت َعبحَد بحَن َحزحٍن النهصحرِّيه وََكَذا قَاَل ُغنحَدر  عَ  َحاَق، َوْسِّ ُر بحُن َحزحٍن، َوقِّيَل: إِّسح نح ُشعحَبَة، َوقِّيَل: َنصح

 ُعبَ يحَدُة بحُن َحزحنٍ 
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ََجرِّ َوالشهَجرِّ َوَتصحدِّيقِّ َورََقةَ  لِّيمِّ اْلح َتَدأِّ الحبَ عحثِّ َوالت هنحزِّيلِّ َوَما َظَهَر عِّنحَد َذلَِّك مِّنح َتسح  بحنِّ َِبُب ُمب ح
هُ  َفٍل إَِّّيه  نَ وح
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َْبًنَ  ثَ َنا َأْححَُد بحنُ  َأخح َْبًََن أَبُو الحَفضحلِّ بحُن إِّب حَراهِّيَم الحُمزَك ِّي قَاَل: َحده َُ قَاَل: َأخح َافِّ  َسَلَمَة أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
ثَ َنا ُُمَمه  َْبًََن َعبحُد الرهزهاقِّ قَاَل: َأْححَُد، وَحده َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم قَاَل: َأخح ثَ َنا إِّسح ُد بحُن ََيحََي، قَاَل: َحده

ثَ َنا َعبحدُ  َُ َحدِّيثِّ ابحنِّ رَافٍِّع قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ َوَهَذا َلفح الرهزهاقِّ  َوُُمَمهُد بحُن رَافٍِّع، قَااَل: َحده
َْبَّنِّ ُعرحَوُة، َعنح َعائَِّشَة، َأَنهَ  رِّي ِّ قَاَل: َوَأخح َْبًََن َمعحَمر  َعنِّ الزُّهح : " َأوهُل َما بُدَِّئ بِّهِّ قَاَل: َأخح ا قَاَلتح

، َفَكاَن اَل يَ َرى ُرؤحَّيَ  مِّ َُة ِفِّ الن هوح إِّاله َجاَءتح  َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مَِّن الحَوححيِّ الرُّؤحََّي الصهاْلِّ
، ُثُه ُحب َِّب إِّلَيحهِّ الحَََلُء، َفَكاَن َيَحِتِّ حِّ  اللهَياِلِّ  -َوُهَو الت هَعبُُّد  -َراَء فَ يَ َتَحنهُث فِّيهِّ مِّثحَل فَ َلقِّ الصُّبح ِّ

َقُّ  ُع إََِّل َخدََِّيَة فَ تُ َزو ُِّدُه لِّمِّثحلَِّها َحَّته َفَجَأُه اْلح َوُهَو ِفِّ َغارِّ  َذَواَت الحَعَددِّ، َويَ تَ َزوهُد لَِّذلَِّك , ُثُه يَ رحجِّ
َرأحف َراَء َفَجاَءُه الحَمَلُك فِّيهِّ فَ َقاَل: اق ح َما َأًَن »فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ ُقلحُت:  حِّ

ُد , ُثُه َأرحَسَلِنِّ فَ َقاَل: اق حَرأحف فَ ُقلحُت: « ف بَِّقارِّئٍ  َهح َما َأًَن »قَاَل: فََأَخَذّنِّ فَ َغطهِنِّ َحَّته بَ َلَغ مِِّن ِّ اْلح



ُد , ُثُه َأرحَسَلِنِّ فَ َقاَل: اق حَرأحف فَ ُقلحُت:  فََأَخَذّنِّ فَ َغطهِنِّ الثهانَِّيةَ « بَِّقارِّئٍ  َهح َما َأًَن »َحَّته بَ َلَغ مِِّن ِّ اْلح
َرأح ]ص:« بَِّقارِّئٍ  ُد , ُثُه َأرحَسَلِنِّ فَ َقاَل: }اق ح َهح مِّ 136فََأَخَذّنِّ فَ َغطهِنِّ الثهالَِّثَة َحَّته بَ َلَغ مِِّن ِّ اْلح سح [ ِبِّ

َا تَ رحُجُف بَ َوادِّرُُه َحَّته 5[ َحَّته بَ َلَغ }َما َلَح يَ عحَلمح{ ]العلق: 1رَب َِّك الهذِّي َخَلَق{ ]العلق:  [ فَ َرَجَع بِّ
ََّي َخدََِّيُة »فَ َزمهُلوُه َحَّته َذَهَب َعنحُه الرهوحُع، فَ َقاَل: « زَم ُِّلوّنِّ زَم ُِّلوّنِّ »َدَخَل َعَلى َخدََِّيَة فَ َقاَل: 

؟ ََْبَ، َوقَا« َماِلِّ َْبََها الح يُت َعَليه »َل: فََأخح رح فَ َوهللاِّ اَل ُُيحزِّيَك هللاُ أََبًدا، « َقدح َخشِّ ، أَبحشِّ فَ َقاَلتح َلُه: َكَله
َق ِّ  َدِّيَث، َوََتحمُِّل الحَكله، َوتَ قحرِّي الضهيحَف، َوتُعِّنُي َعَلى نَ َوائِّبِّ اْلح َم، َوَتصحُدُق اْلح ُل الرهحِّ ف ُثُه إِّنهَك لََتصِّ

َفلِّ بحنِّ َأَسدِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُعزهى بحنِّ ُقَصي ِّ َوُهَو ابحُن َعم ِّ انحَطَلَقتح بِّهِّ َخدَِّيَ  ُة َحَّته أََتتح بِّهِّ َورَقََة بحَن نَ وح
ه، َيكح  ُتُب الحكَِّتاَب الحَعَربِّ َاهِّلِّيهةِّ، وََكاَن َيكح َرًأ تَ َنصهَر ِفِّ اْلح ي أَبِّيَها، وََكاَن امح لحَعَربِّيه َخدََِّيَة ابحنِّ َأخِّ ةِّ ُتُب ِبِّ

ُتَب , وََكاَن َشيحًخا َكبِّْيًا َقدح َعمَِّي، فَ َقاَلتح َلُه َخدََِّيةُ  : َأيِّ مَِّن اْلحِّْنحِّيلِّ َما َشاَء هللاُ َعزه َوَجله َأنح َيكح
َْبَُه َرُسوُل هللاِّ َصله 137ابحَن ]ص: ي َما تَ َرى؟ فََأخح يَكف فَ َقاَل َورََقُة: ابحُن َأخِّ ى [ َعم ِّ اْسحَعح مِّنِّ ابحنِّ َأخِّ

تَ  َفٍل: َهَذا النهاُموُس الهذِّي أُنحزَِّل َعَلى ُموَسىف ََّيلَي ح ِنِّ فِّيَها هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َما رَآُهف فَ َقاَل َورََقُة بحُن نَ وح
ُمَك فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم:  نَي ُُيحرُِّجَك قَ وح يه ُهمح؟َأَوُُمحرِّ »َجَذًعا َأُكوُن َحيًّا حِّ « جِّ

ُمَك أَنحُصرحَك َنصح  رِّكحِنِّ يَ وح ئحَت بِّهِّ إِّاله ُعودَِّي َوإِّنح يُدح َا جِّ ًرا ُمَؤزهرًا , قَاَل َورََقُة: نَ َعمح , َلَح َيَحتِّ رَُجل  َقطُّ ِبِّ
ي ِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ رَافِّ  لِّم  ِفِّ الصهحِّ َ َرَواُه ُمسح ٍع، َوَرَواُه الحُبَخارِّيُّ َعنح َعبحدِّ هللاِّ ُثُه َلَح يَ نحَشبح َورََقُة َأنح تُ ُوِف ِّ

َْبًََن َأْححَُد بحُن َجعحَفرٍ  َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح الحَقطِّيعِّيُّ قَاَل:  بحنِّ ُُمَمهٍد، َعنح َعبحدِّ الرهزهاقِّ َوَأخح
َبٍل قَاَل: َحده  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َأْححََد بحنِّ َحن ح ، َحده َْبًََن َمعحَمر  ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ قَاَل: َأخح َثِنِّ َأبِّ قَاَل: َحده

: َأوهُل َما بُدَِّئ بِّهِّ  َا قَاَلتح َها َأَنه َي هللُا َعن ح َْبّنِّ ُعرحَوُة، َعنح َعائَِّشَة َرضِّ رِّي ِّ قَاَل: َأخح َرُسوُل هللاِّ َعنِّ الزُّهح
رِّهِّ: 138الحَوححيِّ ]ص:َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مَِّن  َعحَناُه َوزَاَدُه ِفِّ آخِّ َدِّيَث ِبِّ [ الرُّؤحََّي الصهادَِّقُة َفذََكَر اْلح

ًَة َحَّته َحزَِّن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فِّيَما بَ َلَغَنا ُحزحًًن َغَدا مِّنحهُ  ُي َفَتح مَِّرارًا لَِّكيح  َوَفََتَ الحَوحح
ْبحِّيُل َعَليحهِّ َيََتَدهى مِّنح رُ  َسُه تَ َبدها لَُه جِّ ََف بِّذِّرحَوةِّ َجَبٍل لَِّكيح يُ لحقِّي نَ فح ُءوسِّ َشَواهِّقِّ اْلحَِّبالِّ ُكلهَما َأوح

ُع،  ُسُه، َويَ رحجِّ ُكُن لَِّذلَِّك َجأحُشُه َوتَ َقرُّ نَ فح فَإَِّذا السهََلُم، فَ َقاَل: ََّي ُُمَمهُد إِّنهَك َرُسوُل هللاِّ َحقًّا فَ َيسح
ْبحِّيُل، فَ َقاَل مِّثح طَا ََف بِّذِّرحَوةِّ َجَبٍل تَ َبدها َلُه جِّ َُة الحَوححيِّ َغَدا مِّثحَل َذلَِّك، فَإَِّذا َأوح  َل َذلِّكَ َلتح َعَليحهِّ َفَتح
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َْبًََن أَبُو الحَفضحلِّ بحُن إِّب حَراهِّيَم الحُمزَك ِّي قَالَ  َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َسَلَمَة َأخح : َحده
ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ََيحََي  َْبًََن َعبحُد الرهزهاقِّ قَاَل: وَحده َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم قَاَل: َأخح ثَ َنا إِّسح ، َوُُمَمهُد بحُن قَاَل: َحده

، ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ قَاَل: أَن حَبَأًَن َمعحَمر  َْبّنِّ أَبُو َسَلَمَة بحُن َعبحدِّ  رَافٍِّع، قَااَل: َحده رِّي ِّ قَاَل: َأخح َعنِّ الزُّهح
عحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو َُيَد ُِّث عَ  َةِّ الرهْححَنِّ، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: ْسِّ نح َفَتح



، فَ َقاَل ِفِّ َحدِّيثِّهِّ:  يِّ َنا َأًَن َأمح »الحَوحح ي فَإَِّذا الحَمَلُك فَ بَ ي ح ًَت مَِّن السهَماءِّ فَ َرفَ عحُت رَأحسِّ عحُت َصوح ي ْسِّ شِّ
نحُه رُعحًبا فَ َرَجعحُت فَ ُقلحتُ  َرحضِّ َفُجئِّثحُت مِّ َ السهَماءِّ َواْلح يٍ  َبنيح  الهذِّي َجاَءّنِّ ِبَِِّّراٍء َجالِّس  َعَلى ُكرحسِّ

ح َوثَِّياَبَك َفَطه ِّرح  زَم ُِّلوّنِّ زَم ُِّلوّنِّ َفَدث هُروّنِّ فَأَن حَزَل هللاُ  َعزه َوَجله ََّي أَي َُّها الحُمدهث ُِّر ُقمح فَأَنحذِّرح َورَبهَك َفَكْب ِّ
ُجرح  َز فَاهح َوحََثنُ  -قَ بحَل َأنح تُ فحَرَض الصهََلُة  -َوالرُّجح ي ِّ 139]ص:« َوهَِّي اْلح لِّم  ِفِّ الصهحِّ [ َرَواُه ُمسح

 الحُبَخارِّيُّ َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُُمَمهٍد، َعنح َعبحدِّ الرهزهاقِّ  َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ رَافٍِّع، َوَرَواهُ 
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َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر قَاَل:  ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل َأخح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا ُعبَ يحُد َأخح َحده
ث َ  َهاٍب، َأنه ُُمَمهَد بحَن بحُن َشرِّيٍك قَاَل: َحده ثَ َنا اللهيحُث، َعنح ُعَقيحٍل، َعنِّ ابحنِّ شِّ َنا ََيحََي قَاَل: َحده

َْبَُه " َأنه الحَمَلَك َجاَء َرُسوَل هللاِّ َصلهى  َق َأخح ُكُن دَِّمشح َنحَصارِّيه، وََكاَن َيسح ٍْي اْلح هللُا الن ُّعحَمانِّ بحنِّ َبشِّ
َرأح قَاَل: َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل:  ، فَ َقاَل: « ف فَ ُقلحُت َما َأًَن بَِّقارِّئٍ »اق ح فَ َعاَد إََِّل مِّثحلِّ َذلَِّك , ُثُه َأرحَسَلِنِّ

َرأح فَ ُقلحُت:  مِّ رَب َِّك الهذِّي « َما َأًَن بَِّقارِّئٍ »اق ح سح َرأح ِبِّ فَ َعاَد إََِّل مِّثحلِّ َذلَِّك , ُثُه َأرحَسَلِنِّ فَ َقاَل ِلِّ }اق ح
: فَ َرَجَع َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا 2نحَساَن مِّنح َعَلٍق{ ]العلق: َخَلَق َخَلَق اْلحِّ  [ قَاَل ُُمَمهُد بحُن الن ُّعحَمانِّ

 َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّذلَِّك "
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َهاٍب: َفَسمِّعحُت ُعرحَوَة بحَن الزَُّبْيحِّ، يَ ُقوُل: قَاَلتح َعائَِّشُة َزوحجِّ النهبِّ ِّ َصلهى  هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: قَاَل ابحُن شِّ
َدََِّيَة: « زَم ُِّلوّنِّ زَم ُِّلوّنِّ »" فَ َرَجَع إََِّل َخدََِّيَة يَ رحُجُف فُ َؤاُدُه , فَ َقاَل:  فَ ُزم َِّل، فَ َلمها ُسر َِّي َعنحُه قَاَل لِّ

ي» َفقحُت َعَلى نَ فحسِّ رح فَ َوهللاِّ اَل ُُيحزِّيَك هللُا أَ « َلَقدح َأشح َدِّيَث، قَاَلتح َخدََِّيُة: أَبحشِّ َبًدا، إِّنهَك لََتصحُدُق اْلح
َفٍل، وََكاَن رَُجًَل َقدح تَ َنصهَر َشيح  َم؛ انحَطلِّقح بَِّنا فَانحَطَلَقتح َخدََِّيُة إََِّل َورََقَة بحنِّ نَ وح ُل الرهحِّ ًخا َأعحَمى َوَتصِّ

لحَعَربِّيهةِّ، فَ َقاَلتح لَُه َخدََِّيُة: َأيِّ ابحَن َعم ٍ  َرُأ اْلحِّْنحِّيَل ِبِّ يَكف فَ َقاَل َلُه ]ص:يَ قح [ 140، اْسحَعح مِّنِّ ابحنِّ َأخِّ
َْبَُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل َلُه َورَقَُة َهَذا النهاُموُس اله  ذِّي أَن حَزَل َورََقُة: َماَذا تَ َرى؟ فََأخح

نَي ُُيح  َتِنِّ َأُكوُن َكَذا حِّ ُمَكف فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ هللُا تَ َعاََل َعَلى ُموَسى، ََّيلَي ح رُِّجَك قَ وح
يه ُهمح؟»َوَسلهَم  ُمَك « َأُُمحرِّجِّ رِّكحِنِّ يَ وح ئحَت بِّهِّ إِّاله ُعودَِّي َوإِّنح يُدح قَاَل: نَ َعمح , َلَح َيَحتِّ رَُجل  ِبِِّّثحلِّ َما جِّ

ًرا ُمَؤزهرًا  أَنحُصرحَك َنصح
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َها َنحَصارِّيُّ أَنهُه قَاَل ابحُن شِّ عحُت َأَِب َسَلَمَة بحَن َعبحدِّ الرهْححَنِّ يَ ُقوُل: َأخحَْبّنِّ َجابُِّر بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ٍب، ْسِّ
عح  ي ْسِّ َنَما َأًَن َأمحشِّ ُي َعِن ِّ فَ بَ ي ح َع َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل: " ُثُه َفََتَ الحَوحح ًَت مَِّن ُت َصوح ْسِّ

َ السه  يٍ  َبنيح َماءِّ السهَماءِّ فَ َرفَ عحُت َبَصرِّي قَِّبَل السهَماءِّ فَإَِّذا الحَمَلُك الهذِّي َكاَن َيِّيُئِنِّ قَاعِّد  َعَلى ُكرحسِّ
لِّي فَ ُقلحُت َْلُمح زَم ِّ  ئحُت إََِّل َأهح َرحضِّ َفجِّ نحُه فَ َرقًا َحَّته َهَويحُت إََِّل اْلح َرحضِّ َفُجئِّثحُت مِّ ُلوّنِّ فَ َزمهُلوّنِّ َواْلح
ح َوثَِّياَبَك َفَطه ِّرح َوالرُّجح  ُجرح قَاَل أَبُو فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله ََّي أَي َُّها الحُمدهث ُِّر ُقمح فَأَنحذِّرح َورَبهَك َفَكْب ِّ َز فَاهح

ُي بَ عحُد َوتَ َتاَبَع ]ص َوحََثُنف قَاَل: ُثُه َجاَء الحَوحح ُز: اْلح ي ِّ 141:َسَلَمَة: الرُّجح [ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
، َوزَاَد ِفِّ َأوهلِّ َحدِّيثِّ ُعرحوَ  َل ُُمَمهدِّ بحنِّ الن ُّعحَمانِّ ةِّ َعنح َعائَِّشَة َما َعنح ََيحََي بحنِّ ُبَكْيحٍ إِّاله أَنهُه َلَح َيذحُكرح قَ وح

رِّهِّ: ف َوزَاَد ِفِّ آخِّ ُي , ُثُه ذََكَر  ُرو ِّيَناُه َعنح َمعحَمٍر َعنِّ الزُّهحرِّي ِّ َ َوَفََتَ الحَوحح ُثُه َلَح يَ نحَشبح َورَقَُة َأنح تُ ُوِف ِّ
ُي َوتَ َتاَبَع َوَرَواُه ُمسح  رِّهِّ: ُثُه ْحَِّي الحَوحح لِّم  َعنح َحدِّيَث َأبِّ َسَلَمَة َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، َوقَاَل ِفِّ آخِّ

 ثِّ َعنح أَبِّيهِّ َعنح َجد ِّهِّ َعبحدِّ الحَملِّكِّ بحنِّ ُشَعيحبِّ بحنِّ اللهيح 
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ٍر ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ  َْبًََن أَبُو َبكح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح هللاِّ بحنِّ َأْححََد بحنِّ  َوَأخح
مُ  ثَ َنا أَبُو ُُمَمهٍد الحَقاسِّ َاعِّيُل  َعتهاٍب الحَعبحدِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا إِّْسح َهرِّيُّ قَاَل: َحده َوح بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ اْلح

َبَةف قَاَل: َبَة، َعنح َعم ِّهِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح ُثُه إِّنه » بحُن َأبِّ ُأَويحٍس قَاَل: َحدهَثِنِّ إِّْسح
َيانِّ الحَكعحَبةِّ هللَا َعزه َوَجله بَ َعَث ُُمَمه  َرَة َسَنًة مِّنح بُ ن ح « ًدا َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى رَأحسِّ ََخحَس َعشح

َهاٍب: َحدهَثِنِّ ُعرحَوُة بحُن الزَُّبْيحِّ، َعنح َعائَِّشَة َزوحجِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم أَ  َاقَاَل ابحُن شِّ  َنه
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: " ت ُ  َهاٍب: َوَحدهَثِنِّ قَاَلتح ت ِّنَيف قَاَل ابحُن شِّ َ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو ابحُن َثََلٍث َوسِّ ُوِف ِّ
، ِفِّ الحمَ مِّثحَل َذلَِّك َسعِّيُد بحُن الحُمَسي ِّبِّ وََكاَن فِّيَما بَ َلَغَنا َأوهُل َما رََأى َأنه هللَا َعزه َوَجله َأرَاُه ُرؤحََّي  َنامِّ
محَرأَتِّهِّ َخدََِّيَة بِّنحتِّ ُخَويحلِّدِّ  بحنِّ َأَسدِّ َفَشقه َذلَِّك َعَليحهِّ، َفذََكَرَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الِّ
رح فَإِّنه  : أَبحشِّ ، فَ َقاَلتح لتهصحدِّيقِّ رََها ِبِّ ، َوَشَرَح َصدح هللَا َعزه َوَجله  فَ َعَصَمَها هللُا َعزه َوَجله مَِّن التهكحذِّيبِّ
َْبََها أَنهُه رََأى بَ  َها فََأخح ًا، ُثُه إِّنهُه َخَرَج مِّنح عِّنحدَِّها , ُثُه رََجَع إِّلَي ح َنَع بَِّك إِّاله َخْيح طحَنُه ُشقه، ُثُه ُطه َِّر َلنح َيصح

 ، رح : َهَذا َوهللاِّ َخْيح  فَأَبحشِّ َل، ُثُه ُأعِّيَد َكَما َكاَنف قَاَلتح ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم َوُهَو َوُغس ِّ تَ عحَلَن لَُه جِّ ُثُه اسح
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل:  َلَسُه َعَلى ََمحلٍِّس َكرٍَِّي ُمعحَجٍب َكاَن النهبِّ عحَلى َمكهَة فََأجح َلَسِنِّ »ِبَِّ َأجح



َئةِّ الدهرحنُوكِّ فِّيهِّ الحَياُقوُت َواللُّ  ُلؤُ َعَلى بَِّساٍط َكَهي ح ُّ « ؤح فَ َبشهَرُه بِّرَِّسالَةِّ هللاِّ َعزه َوَجله َحَّته اطحَمَأنه النهبِّ
َرأحف فَ َقاَل  ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم، اق ح َرأُ »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل َلُه جِّ مِّ « َكيحَف َأق ح سح َرأح ِبِّ قَاَل: }اق ح

نحسَ  نحَساَن َما َلَح رَب َِّك الهذِّي َخَلَق َخَلَق اْلحِّ لحَقَلمِّ َعلهَم اْلحِّ َرُم الهذِّي َعلهَم ِبِّ َكح اَن مِّنح َعَلٍق اق حَرأح َورَبَُّك اْلح
 [ َويَ زحُعُم ًَنس  َأنه ََّي أَي َُّها الحُمدهث ُِّر َأوهُل ُسورٍَة أُنحزَِّلتح َعَليحهِّ , َوهللُا َأعحَلمُ 2يَ عحَلمح{ ]العلق: 
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هَ  هللِّ َوَصدهَق َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَ بحَل قَاَل ابحُن شِّ اٍب: وََكاَنتح َخدََِّيُة َأوهَل َمنح آَمَن ِبِّ
َرَض الصهََلُة قَاَل: َوقَبَِّل الرهُسوُل َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم رَِّساَلَة رَبِّهِّ َعزه َوَجله َوات هَبعَ   الهذِّي َجاَءهُ  َأنح تُ فح
ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم مِّنح عِّنحدِّ هللاِّ َعزه َوَجله، فَ َلمها قَبَِّل الهذِّي َجاَءُه مِّنح عِّنحدِّ هللاِّ تَ َعاََل   َوانحَصَرَ  بِّهِّ جِّ

ُرو  ٍر إِّاله َسلهَم َعَليحهِّ، فَ َرَجَع َمسح َقلًِّبا إََِّل بَ يحتِّهِّ َجَعَل اَل مَيُرُّ َعَلى َشَجَرٍة َواَل َصخح لِّهِّ ُموقًِّنا َقدح ُمن ح رًا إََِّل َأهح
لحَمَنامِّ فَإِّنهُه رََأى َأمحًرا َعظِّيًما، فَ َلمها َدَخَل َعَلى َخدََِّيَة قَاَل َأرَأَي حُتكِّ الهذِّي ُكنحُت ُأَحد ُِّثكِّ َأّن ِّ رَأَي حُتُه ِفِّ ا

، َأرحَسَلُه إَِِّله َرب ِّ فََأخح  تَ عحَلَن ِلِّ ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم اسح لهذِّي َجاَءُه مَِّن هللاِّ َعزه َوَجله َوَما ْسَِّع مِّنحُه جِّ َْبََها ِبِّ
َبلِّ الهذِّي َجاَءَك مِّنح عِّنحدِّ هللاِّ َعزه َوجَ  ًا، فَاق ح َعُل هللُا بَِّك إِّاله َخْيح رح فَ َوهللاِّ اَل يَ فح : أَبحشِّ له فَإِّنهُه , فَ َقاَلتح

رح فَإِّنهَك َرُسوُل هللاِّ حَ  َبَة بحنِّ رَبِّيَعَة بحنِّ َعبحدِّ َحقٌّ، َوأَبحشِّ قًّاف ُثُه انحَطَلَقتح َمَكاََنَا َحَّته أََتتح ُغََلًما لُِّعت ح
هللِّ إِّاله َما  : َلُه ََّي َعدهاس  ُأذَك ُِّرَك ِبِّ ، فَ َقاَلتح لِّ نِّينَ َوى يُ َقاُل َلُه َعدهاس  َرانِّيًّا مِّنح َأهح َْبحَتِنِّ َشحٍس َنصح َأخح

َرحضِّ الهِتِّ َهلح عِّنحَدَك َعلِّم   َذِّهِّ اْلح ْبحِّيَل يُذحَكُر بِّ ، َما َشأحُن جِّ : ُقدُّوس  ُقدُّوس  ْبحِّيَلف فَ َقاَل َعدهاس  مِّنح جِّ
َ النهبِّي ِّنَي َوهُ  َنُه َوَبنيح حّنِّ بِّعِّلحمِّكِّ فِّيهِّ قَاَل: فَإِّنهُه َأمِّنُي هللاِّ بَ ي ح ْبِّ َوحََثنِّ َأخح ُل اْلح ُلَها َأهح ُب ُموَسى َأهح َو َصاحِّ

 عِّيَسى، َعَليحهَِّما السهََلمُ وَ 
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، هُ  َوحََثنِّ َفٍل، وََكاَن َورََقُة َقدح َكرَِّه عَِّباَدَة اْلح َو َوزَيحُد ، فَ َرَجَعتح َخدََِّيُة مِّنح عِّنحدِّهِّ َفَجاَءتح َورَقََة بحَن نَ وح
ٍء َحرهَمهُ  رِّو بحنِّ نُ َفيحٍل، وََكاَن زَيحد  َقدح َحرهَم ُكله َشيح هللاُ َعزه َوَجله مَِّن الدهمِّ َوالذهبِّيَحةِّ َعَلى  بحُن َعمح

َفٍل يَ لحَتمَِّسانِّ الحعِّلحَم َحَّته  َاهِّلِّيهةِّ، فَ َعَمَد ُهَو َوَورَقَُة بحُن نَ وح ، َومِّنح أَب حَوابِّ الظُّلحمِّ ِفِّ اْلح  َوقَ َفا النُُّصبِّ
لشهامِّ فَ َعَرَضتِّ الحيَ ُهوُد َعَليحهَِّما دِّينَ ُهمح َفَكرِّهَ  َرانِّيهةِّ، فََأمها َورََقُة فَ تَ َنصهَر َوَأمها زَيحد  ِبِّ َباَن النهصح اُه وَسَأاَل رُهح

َم ِفِّ اْلحَ  : إِّنهَك تَ لحَتمُِّس دِّيًنا لَيحَس يُوَجُد الحيَ وح َبانِّ َرانِّيهَة، فَ َقاَل لَُه قَائِّل  مَِّن الرُّهح رحضِّ فَ َقاَل َفَكرَِّه النهصح
لَِّك؟ قَاَل الحَقائُِّل: دِّيُن الحَقي ِّمِّ دِّيُن إِّب حَراهِّيَم َخلِّيلِّ الرهْححَنِّف قَاَل: َوَما َكاَن مِّنح َلُه زَيحد : َأيُّ دِّيٍن ذَ 

لًِّما، فَ َلمها َوَصَف َلُه دِّيَن إِّب حَراهِّيَم َعَليحهِّ السهََلُم قَاَل زَيحد : َأًَن َعلَ  ى دِّينِّ دِّينِّهِّ؟ قَاَل: َكاَن َحنِّيًفا ُمسح



َاهِّلِّيهةِّف فَ َقاَل زَيحد  لَ إِّب حَراهِّيَم، َوأَ  د  ََنحَو الحَكعحَبةِّ الهِتِّ َبََّن إِّب حَراهِّيُم، َفَسَجَد ََنحَو الحَكعحَبةِّ ِفِّ اْلح مها ًَن َساجِّ
َُدى:  تَ َبنيهَ َلُه اْلح

 ]البحر املتقارب[
ًِب زاَُلاَل  َلَمتح ففف َلُه الحُمزحُن ََيحمِّلحَن َعذح هَِّي لَِّمنح َأسح ُت َوجح َلمح  َأسح

َفٍل، َوُهَو يَ بحكِّي ِّ فَ َقاَل َورََقُة بحُن نَ وح َ زَيحد  َوبَقَِّي َورَقَُة بَ عحَدُه َكَما يَ زحُعُموَن َسنَ َتنيح رِّو  ُثُه تُ ُوِف ِّ زَيحَد بحَن َعمح
 بحنِّ نُ َفيحٍل:

 ]البحر الطويل[
َا ففف ََتَن هبحَت تَ نُّورًا مِّنَ  ٍرو، َوإِّْنه َت ابحَن َعمح َت َوأَن حَعمح َيا َرَشدح  النهارِّ َحامِّ

َيا نهاَن اْلحَِّبالِّ َكَما هِّ  بِّدِّينَِّك َرِبًّ لَيحَس َربٌّ َكمِّثحلِّهِّ ففف َوتَ رحكَِّك جِّ
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لحَغَداةِّ َوَسارَِّّيً  َلهِّ ِبِّ مِّ اْلحِّ سح  تَ ُقوُل إَِّذا َجاَوزحَت َأرحًضا َُمُوفًَة ففف ِبِّ
ٍد ففف َحنَ  ََعادَِّّيَ تَ ُقوُل إَِّذا َصلهيحَت ِفِّ ُكل ِّ َمسحجِّ  انَ يحَك اَل ُتظحهِّرح َعَليه اْلح

نَي َجاَءتحُه َشأحَن ُُمَمهٍد  ْبحِّيَل َعَليحهِّ  -فَ َلمها َوَصَفتح َخدََِّيُة لَِّورََقَة حِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َوذََكَرتح لَُه جِّ
مِّنح عِّنحدِّ هللاِّ َعزه َوَجله، قَاَل َْلَا َورَقَُة: ََّي  -َسلهَم السهََلُم َوَما َجاَء بِّهِّ إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ 

ُتوِبً  ُل الحكَِّتابِّ الهذِّي َيُِّدونَُه َمكح َتظُِّر َأهح ُّ الهذِّي يَ ن ح َبكِّ النهبِّ ي , َما َأدحرِّي َلَعله َصاحِّ  عِّنحَدُهمح بُ نَ يهَة َأخِّ
هللِّ  ُم ِبِّ ُه  ِفِّ الت هوحرَاةِّ َواْلحِّْنحِّيلِّ َوُأقحسِّ َوَأًَن َحيٌّ َْلُبحلِّنَيه هللَا ِفِّ طَاَعةِّ  -ُثُه َأظحَهَر ُدَعاَءُه  -لَئِّنح َكاَن إَِّّيه

َرف َفَماَت َورََقُة" َوَقدح ذََكَر ابحنُ  نِّ ُمَؤاَزرَتِّهِّ الصهْبحَ َوالنهصح ْلِّيَعَة َعنح  َرُسولِّهِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُحسح
َودِّ  َسح ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم  َأبِّ اْلح ٍو مِّنح َهَذا َوزَاَد فِّيَها: فَ َفَتَ  جِّ َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ َهذِّهِّ الحقِّصهَة بَِّنحح

ًنا مِّنح َماٍء فَ تَ َوضهأَ  َهُه َوَيَديحهِّ إََِّل  -َوُُمَمهد  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ نحُظُر إِّلَيحهِّ  -َعي ح ِّ فَ َوضهَأ َوجح  الحمِّرحفَ َقنيح
، فَ َفعَ  ِّ ُمَواَجَهَة الحبَ يحتِّ َدَتنيح ِّ , ُثُه َنَضَ  فَ رحَجُه َوَسَجَد َسجح َليحهِّ إََِّل الحَكعحَبنيح َل ُُمَمهد   َوَمَسَ  رَأحَسُه َورِّجح

َعلُ  ْبحِّيَل يَ فح  َكَما رََأى جِّ
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ِّ بحُن الحَفضحلِّ قَا َُسنيح َْبًََن بَِّذلَِّك أَبُو اْلح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن َأخح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده َل: َحده
ثَ َنا ابحُن ْلِّيَعَة، َوذََكَر  ُرو بحُن َخالٍِّد، َوَحسهاُن بحُن َعبحدِّ هللاِّ، قَااَل: َحده ثَ َنا َعمح َياَن قَاَل: َحده الحقِّصهَة ُسفح

ْجحَعَِّها َشيحُخَنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلحَ  رِّو بحنِّ ِبَِّ ، َعنح َأبِّ ُعََلثََة ُُمَمهدِّ بحنِّ َعمح ، َعنح َأبِّ َجعحَفٍر الحبَ غحَدادِّي ِّ َُ افِّ



عحرِّ  َودِّ، َعنح ُعرحَوَة، إِّاله أَنهُه َلَح َيذحُكرح مِّنح شِّ َسح َورَقََة إِّاله َخالٍِّد، َعنح أَبِّيهِّ، َعنِّ ابحنِّ ْلِّيَعَة، َعنح َأبِّ اْلح
ِّ اْلحَ  َتنيح ََلمِّ َخدََِّيَة َوالهذِّي ذُكَِّر فِّيهِّ مِّنح َشق ِّ َبطحنِّهِّ، ََيحَتمِّ الحبَ ي ح رِّيُّ ِفِّ إِّسح ِّف َوَلَح َيذحُكرح َما قَاَل الزُّهح ُل وهَلنيح

َرى , ُثُه َمرهًة  َباُه، َوََيحَتمُِّل َأنح َيُكوَن ُشقه َمرهًة ُأخح نحُه لَِّما ُصنَِّع بِّهِّ ِفِّ صِّ َكايًَة مِّ نَي َثَ َأنح َيُكوَن حِّ لِّثًَة حِّ
 ُعرَِّج بِّهِّ إََِّل السهَماءِّ َوهللُا َأعحَلمُ 
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن بُ  َبهارِّ قَاَل: َحده َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد الحَملِّكِّ بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ اْلح َكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح

لِّ الحعِّلحمِّ " َأنه َرُسوَل هللاِّ  ، وََكاَن َواعَِّيًة، َعنح بَ عحضِّ َأهح َياَن بحنِّ الحَعََلءِّ بحنِّ َجارِّيََة الث هَقفِّيُّ َصلهى هللُا ُسفح
نيَ  ََجٍر َواَل َشَجٍر إِّاله َسلهَم َعَليحهِّ َوْسَِّع مِّنح  َعَليحهِّ َوَسلهَم حِّ ُه، َأرَاَد هللُا َعزه َوَجله َكَراَمَتُه َواب حَتَدَأُه، اَل مَيُرُّ ِبِّ

َالِّهِّ َواَل يَ َرى إِّاله الشه  َجُر َوَما فَ يَ لحَتفُِّت َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َخلحَفُه َوَعنح ميِّينِّهِّ َوَعنح شِّ
يهةِّ الن ُّبُ وهةِّ: السهََلُم َعَليحَك ََّي َرُسوَل هللاِّ  َلُه مَِّن اْلحَِّجارَةِّ َوهَِّي َُتَي ِّيهِّ بَِّتحِّ  َحوح
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ًرا مَِّن السهَنةِّ يَ نحُسُك  َراَء ِفِّ ُكل ِّ َعاٍم َشهح فِّيهِّ، وََكاَن وََكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َُيحُرُج إََِّل حِّ
َاهِّلِّيهةِّ يُطحعُِّم َمنح َجاَء مَِّن الحَمَساكِّنيِّ َحَّته إَِّذا انحَصَرَ  مِّنح َُمَاَورَتِّهِّ   َمنح َنَسَك مِّنح قُ َريحٍش ِفِّ اْلح

ُر الهذِّي َأرَاَد هللاُ  لحَكعحَبةِّ َحَّته إَِّذا َكاَن الشههح َتُه َحَّته َيُطوَ  ِبِّ ُخلح بَ ي ح تَ َعاََل بِّهِّ َما َأرَاَد مِّنح   َوَقَضائِّهِّ َلَح َيدح
ُر رََمَضاُن َفَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  َسلهَم  َكَراَمتِّهِّ مَِّن السهَنةِّ الهِتِّ بُعَِّث فِّيَها، َوَذلَِّك الشههح

لَ  لِّهِّ َحَّته إَِّذا َكاَنتِّ اللهي ح هح َم َكَما َكاَن َُيحُرُج ْلَِِّّوارِّهِّ، َوَخَرَج َمَعُه ِبَِّ َرَمُه هللُا فِّيَها بِّرَِّسالَتِّهِّ َورَحِّ ُة الهِتِّ َأكح
محرِّ هللاِّ َعزه َوَجله، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم ِبَِّ هِّ َوَسلهَم: " الحعَِّباَد بِّهِّ َجاَءُه جِّ

َرأحف فَ ُقلحُت: ، َوَأًَن ًَنئِّم ، فَ َقاَل: اق ح ،  َفَجاَءّنِّ ُت، ُثُه َكَشَفُه َعِن ِّ َما َأق حَرُأ؟ فَ َغتهِنِّ َحَّته ظَنَ نحُت أَنهُه الحَموح
َرأُ َوَما َرأح: فَ ُقلحُت: َوَما َأق حَرُأ؟ فَ َعاَد ِلِّ ِبِِّّثحلِّ َذلَِّك، ُثُه قَاَل: اق حَرأحف فَ ُقلحُت: َوَما َأق ح َأُقوُْلَا إِّاله  فَ َقاَل: اق ح

ًيا َأنح يَ ُعوَد ِلِّ  نحَساَن مِّنح َعَلٍق تَ َنج ِّ مِّ رَب َِّك الهذِّي َخَلَق َخَلَق اْلحِّ سح َرأح ِبِّ ِبِِّّثحلِّ الهذِّي َصَنَع، فَ َقاَل: }اق ح
نحَساَن َما َلَح يَ عحَلمح{ ]العلق:  لحَقَلمِّ َعلهَم اْلحِّ َرُم الهذِّي َعلهَم ِبِّ َكح َرأح َورَبَُّك اْلح [ ف ُثُه ان حتَ َهى، فَانحَصَرَ  2اق ح

َا َصوهَر ِفِّ قَ لحبِّ كَِّتاًِب، َوَلَح َيُكنح ِفِّ َخلحقِّ هللاِّ َعزه َوَجله َأَحد  أَب حَغَض إِّ َعِن ِّ َوهَ  مِّي َفَكَأْنه َِله بَ بحُت مِّنح نَ وح
َسُه َلَشاعِّر   َب حَعَد يَ عحِنِّ نَ فح َأوح ََمحُنون   مِّنح َشاعٍِّر َأوح ََمحُنوٍن َفُكنحُت اَل ُأطِّيُق أَنحُظُر إِّلَيحهَِّما، فَ ُقلحُت: إِّنه اْلح

 , ُثُه قُ لحُت: اَل ََتَدهثُ 
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تُ َلن هَها نحُه َفََلَق ح ي مِّ ََبلِّ َفََلَطحَرَحنه نَ فحسِّ ََذا أََبًدا، َْلَعحمَِّدنه إََِّل َحالٍِّق مَِّن اْلح ََتََِّينه،  َعِن ِّ قُ َريحش  بِّ َفََلَسح
َنا َأًَن  ُت َما ُأرِّيُد َغْيحَ َذلَِّك فَ بَ ي ح عحُت ُمَنادًَِّّي يُ َنادِّي مَِّن السهَماءِّ يَ ُقوُل: ََّي َفَخَرجح َعامِّد  لَِّذلَِّك إِّذح ْسِّ

ْبحِّيُل َعَليحهِّ السه  ي إََِّل السهَماءِّ انحُظُر فَإَِّذا جِّ ْبحِّيُل، فَ َرفَ عحُت رَأحسِّ ََلُم ِفِّ ُُمَمهُد أَنحَت َرُسوُل هللاِّ َوَأًَن جِّ
ْبحِّيُل فَ َرفَ عحُت أَنحُظُر ُصورَةِّ رَُجٍل َصا ٍ  َقَدَميحهِّ ِفِّ أُفُ  قِّ السهَماءِّ يَ ُقوُل: ََّي ُُمَمهُد أَنحَت َرُسوُل هللاِّ، َوَأًَن جِّ

هِّي إِّلَيحهِّ َوَشَغَلِنِّ َعنح َذلَِّك َوَعمها ُأرِّيُد، فَ َوقَ فحُت َوَما َأقحدُِّر َعَلى َأنح أَتَ َقدهَم َواَل َأَتََخهَر، َوَما  َأصحرُِّ  َوجح
َيٍة مِّ  َلَها َن السهَماءِّ إِّاله رَأَي حُتُه فِّيَها، َفَما زِّلحُت َواقًِّفا َما أَتَ َقدهُم َواَل َأَتََخهُر َحَّته بَ َعَثتح َخدََِّيُة ُرسُ ِفِّ ًَنحِّ

َعِن ِّ ِفِّ َطَلبِّ َحَّته بَ َلُغوا َمكهَة، َورََجُعوا فَ َلمح َأَزلح َكَذلَِّك َحَّته َكاَد الن هَهاُر يَ َتَحوهُل، ُثُه انحَصَرَ  
: ََّي  َها، فَ َقاَلتح يًفا إِّلَي ح ذَِّها ُمضِّ ُت إََِّل َفخِّ لِّي َحَّته أَتَ يحُت َخدََِّيَة َفَجَلسح ًعا إََِّل َأهح َأَِب َوانحَصَرفحُت رَاجِّ

مِّ  لحُت َْلَا: إِّنه أَيحَن ُكنحَت؟ فَ َوهللاِّ َلَقدح بَ َعثحُت ُرُسلِّي ِفِّ طََلبَِّك َحَّته بَ َلُغوا َمكهَة َورََجُعوا، فَ قُ  الحَقاسِّ
، َما َكاَن هللاُ  مِّ هللِّ تَ َعاََل مِّنح َذلَِّك ََّي َأَِب الحَقاسِّ : ُأعِّيُذَك ِبِّ َب حَعَد َلَشاعِّر  َأوح ََمحُنون ف فَ َقاَلتح َعَل بَِّك  اْلح لِّيَ فح

َلةِّ  نِّ ُخُلقَِّك، َوصِّ قِّ َحدِّيثَِّك، َوعَِّظمِّ َأَمانَتَِّك، َوُحسح دح َرْحَِِّّكف َوَما َذاَك ََّي  َذلَِّك َمَع َما َأعحَلُم مِّنح صِّ
رح ََّي ابحَن َعمٍ ، َواث ح  : أَبحشِّ ََْبَف فَ َقاَلتح َْبحَُتَا الح عحَتُهف فََأخح ًئا َأوح ْسِّ ُبتح َلُه فَ َوالهذِّي ابحَن َعمٍ ، َلَعلهَك رَأَيحَت َشي ح

ُمهةِّف ُثُه قَا ه َهذِّهِّ اْلح َها، ُثُه انحَطَلَقتح إََِّل َورَقَةِّ َُيحَلُف بِّهِّ إِّّن ِّ َْلَرحُجو َأنح َتُكوَن َنبِّ َمتح َفَجَمَعتح ثَِّياَبَا َعَلي ح
، فَأَ  رَاةِّ َواْلحِّْنحِّيلِّ َع مَِّن الت هوح َفٍل َوُهَو ابحُن َعم َِّها، وََكاَن َقدح قَ َرَأ الحُكُتَب َوتَ َنصهَر َوْسِّ ََْبَ، بحنِّ نَ وح َْبحتُُه الح خح

هَ  َعف فَ َقاَل َورََقُة: ُقدُّوس  َوَقصهتح َعَليحهِّ َما َقصه َعَلي ح  ا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم أَنهُه رََأى َوْسِّ
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ُمهةِّ، وَ  ُّ َهذِّهِّ اْلح ، َوالهذِّي نَ فحُس َورََقَة بَِّيدِّهِّ لَئِّنح ُكنحتِّ َصَدقحتِّيِنِّ ََّي َخدََِّيُة، إِّنهُه لََنبِّ إِّنهُه لََيأحتِّيهِّ ُقدُّوس 
ف فَ َرَجَعتح إََِّل َرُسولِّ ا َْبُ الهذِّي َكاَن َيَحِتِّ ُموَسى َعَليحهِّ السهََلُم، فَ ُقوِلِّ َلُه فَ لحيَ ث حُبتح َكح هللاِّ  لنهاُموُس اْلح

َْبَتحُه َما قَاَل َْلَا َورَقَُة َفَسههَل َذلَِّك َعَليحهِّ بَ عحَض َما ُهَو فِّيهِّ مِّنَ  َا  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فََأخح َم ِّ ِبِّ اْلح
لحَكعح  َنُع: َبَدَأ ِبِّ َوارَُه َصَنَع َكَما َكاَن َيصح َبةِّ َجاَءُهف فَ َلمها َقَضى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم جِّ

ي  لحَكعحَبةِّ فَ َقاَل: ََّي ابحَن َأخِّ َا، فَ َلقَِّيُه َورََقُة َوُهَو َيُطوُ  ِبِّ لهذِّ  َفطَاَ  بِّ حّنِّ ِبِّ عحَت، َأخحْبِّ ي رَأَيحَت َوْسِّ
ي بَِّيدِّهِّ إِّنههُ  لََيأحتِّيَك  فَ َقصه َعَليحهِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َخَْبَُه، فَ َقاَل َورََقُة: َوالهذِّي نَ فحسِّ

ُمهةِّ، وَ  ُّ َهذِّهِّ اْلح َْبُ الهذِّي َكاَن َيَحِتِّ ُموَسى، َوإِّنهَك لََنبِّ َكح َذَينه، َولَُتَكذهَبنه، َولَتُ َقاتَ َلنه، النهاُموُس اْلح لَتُ ؤح
ًرا يَ عحَلُمُه هللُا، ُثُه َأدحََن إِّلَيحهِّ رَأحَسُه ف َ  ُت َذلَِّك َْلَنحُصَرنهَك َنصح َقبهَل ََّيُفوَخُه، ُثُه َولَتُ نحَصَرنه، َولَئِّنح َأًَن َأدحرَكح



َم إََِّل َمنحزِّلِّهِّ، َوَقدح زَاَدُه هللُا َعزه َوَجله مِّنح قَ وحلِّ َورَقََة ثَ َباًَت، انحَصَرَ  َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسله 
َم ِّ "  َوَخفهَف َعنحُه بَ عحَض َما َكاَن فِّيهِّ مَِّن اْلح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده  َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َأخح ثَ َنا َأْححَُد قَاَل: َحده
َفلِّ بحنِّ َأَسدِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُعزهى بحنِّ ُقَصي ِّ قَاَل فِّ  َحاَق قَاَل: " وََكاَن َورََقُة بحُن نَ وح يَما يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح

 ذََكَرتح َلُه َخدََِّيُة مِّنح َأمحرِّ َرُسولِّ 
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 فِّيَما يَ زحُعُموَن: هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ 
 ]البحر الطويل[

ًَن فََأْححَُد ُمرحَسلُ   فَإِّنح َيُك َحقًّا ََّي َخدََِّيُة فَاعحَلمِّي ففف َحدِّيَثكِّ إَِّّيه
َزلُ  َر ُمن ح َرُح الصهدح ْبحِّيُل َيَحتِّيهِّ َومِّيَكاُل َمعحُهَما ففف مَِّن هللاِّ َوححي  َيشح  َوجِّ

بَ  َقى بِّهِّ الحَعاِتِّ الحَغوِّيُّ الحُمَضلهلُ يَ ُفوُز بِّهِّ َمنح فَاَز فِّيَها بِّتَ وح  ٍة ففف َوَيشح
يمِّ تُ َغلهلُ  َحِّ َوانِّ اْلح َرى ِإِِّّخح َنانِّهِّ ففف َوُأخح ُهمح فِّرحَقة  ِفِّ جِّ ن ح  َفرِّيَقانِّ مِّ

َعلُ  َا , ُثُه ُتشح لحَويحلِّ فِّيَها تَ َتابَ َعتح ففف َمَقامُِّع ِفِّ َهاَماَتِّ  إَِّذا َما ُدُعوا ِبِّ
َعلُ  َفُسبحَحاَن َمنح  مِّ َما َشاَء يَ فح ََّيه محرِّهِّ ففف َوَمنح ُهَو ِفِّ اْلح  ََتحوِّي الر ََِّّيُح ِبَِّ

َق السهَمَواتِّ ُكل َِّها ففف َوَأقحَضاُؤُه ِفِّ َخلحقِّهِّ اَل تُ َبدهلُ   َوَمنح َعرحُشُه فَ وح
َفٍل ِفِّ َذلَِّك:  َوقَاَل َورََقُة بحُن نَ وح

 ]البحر البسيط[
ٍء َقَضاُه هللُا مِّنح غَِّْيِّ ََّي لِّلر َِّجالِّ َوَصرح ِّ  رِّ َوالحَقَدرِّ ففف َوَما لَِّشيح  الدههح

ََها ففف َوَما َْلَا َِبَفِّي ِّ الحَغيحبِّ مِّنح َخَْبِّ  ُخْبِّ ُعوّنِّ ْلِّ  َحَّته َخدََِّيُة َتدح
ََها ففف َأمحًرا ُأرَاُه َسَيأحِتِّ النهاَس مِّنح ُأَخرَ  ُخْبِّ أََلِنِّ َعنحُه ْلِّ  َجاَءتح لَِّتسح
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رِّ َوالحُعُصرِّ  عحُت بِّهِّ ففف فِّيَما َمَضى مِّنح َقدَِّيِّ الدههح محٍر َقدح ْسِّ َتحِنِّ ِبَِّ  َفَخْبه
ُعوث  إََِّل الحَبَشرِّ  ْبحِّيُل أَنهَك َمب ح ُُه ففف جِّ ْبِّ نه َأْححََد َيَحتِّيهِّ فَ ُيخح  ِبَِّ

ي َلُه فَ َرج ِّ ُزُه ففف َلكِّ اْلحِّ نَي يُ نحجِّ  الحَْيحَ وان حَتظِّرِّي فَ ُقلحُت عله الهذِّي تَ رحجِّ
مِّ َوالسهَهرِّ  َنا َكيح ُنَسائَِّلُه ففف َعنح َأمحرِّهِّ َما يَ َرى ِفِّ الن هوح لِّيهِّ إِّلَي ح  َوَأرحسِّ
نحُه َأَعاِلِّ اْلحِّلحدِّ َوالشهَعرُ  نَي َأََتًَن َمنحطًِّقا َعَجًبا ففف يَقِّفُّ مِّ  فَ َقاَل حِّ

َيبِّ الصَُّورِّ إِّّن ِّ رَأَيحُت َأمِّنَي هللاِّ َواَجَهِنِّ ففف ِفِّ  مَِّلتح مِّنح َأهح   ُصورٍَة ُأكح
ِلِّ مَِّن الشهَجرِّ  ُعُرّنِّ ففف ِمِّها ُيَسل ُِّم مِّنح َحوح َوحُ  َيذح َتَمره َفَكاَد الح  ُثُه اسح

َزَل السَُّورِّ  َعَث تَ تَ ُلو ُمن ح َ  تُ ب ح  فَ ُقلحُت َظِن ِّ َوَما َأدحرِّي أََيصحُدُقِنِّ ففف َأنح َسوح
َ  أُنحبِّيَك   إِّنح َأعحَلنحَت َدعحَوََتُمح ففف مَِّن اْلحَِّهادِّ بََِّل َمنٍ  َواَل َكَدرِّ"َوَسوح
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ثَ َنا يُوُنُس َعنِّ  ثَ َنا َأْححَُد قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َحده َحاَق َأخح ابحنِّ إِّسح
َاعِّيلُ  َا قَاَلتح  قَاَل: َحدهَثِنِّ إِّْسح ََل الزَُّبْيحِّ , أَنهُه َحدهَث َعنح َخدََِّيَة بِّنحتِّ ُخَويحلٍِّد َأَنه بحُن َأبِّ َحكِّيٍم َموح

َرَمُه هللُا تَ َعاََل بِّهِّ مِّنح نُ بُ وهتِّهِّ: " ََّي 152لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فِّيَما تُ ثَ ب ُِّتُه فِّيَما ]ص: [ َأكح
: إَِّذا ابحَن َعم ٍ  بَِّك َهَذا الهذِّي َيَحتِّيَك إَِّذا َجاَءَك؟ فَ َقاَل: نَ َعمح , فَ َقاَلتح َّنِّ بَِّصاحِّ َتطِّيُع َأنح َُتحْبِّ ، َتسح

ْبحِّيُل، فَ َرآُه َرُسو  َنا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، عِّنحَدَها إِّذح َجاَء جِّ ف فَ بَ ي ح حّنِّ ْبِّ ُل هللاِّ َجاَءَك فََأخح
ْبحِّيلُ »ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل: َصله  َن؟ قَاَل: « ف ََّي َخدََِّيُة َهَذا جِّ : أَتُ َراُه اْلح : « ف نَ َعمح »فَ َقاَلتح قَاَلتح

َن؟ قَاَل:  َنِّ، فَ َتَحوهَل َفَجَلَس، فَ َقاَلتح َهلح تَ َراُه اْلح َميح ق ِّي اْلح لِّسح إََِّل شِّ لِّسح « ف نَ َعمح »فَاجح قَاَلتح فَاجح
َن؟ قَاَل: ِفِّ حِّ  : َهلح تَ َراُه اْلح رِّي فَ َتَحوهَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَجَلَسف فَ َقاَلتح « نَ َعمح »جح

رَِّها، فَ َقالَ  جح َارََها َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َجالِّس  ِفِّ حِّ  تح َهلح ف فَ َتَحسهَرتح رَأحَسَها فَأَلحَقتح َخِّ
َن؟ قَاَل:  ، ُثُه « ف اَل »تَ َراُه اْلح رح : َما َهَذا َشيحطَان  إِّنه َهَذا َلَمَلك  ََّي ابحَن َعمٍ ، فَاث حُبتح َوأَبحشِّ قَاَلتح

ََسنِّ هَ  َحاَق: َفَحدهثحُت َعبحَد هللاِّ بحَن اْلح َقه "ف قَاَل ابحُن إِّسح  َذاآَمَنتح بِّهِّ َوَشهَِّدتح َأنه الهذِّي َجاَء بِّهِّ اْلح
َدِّيثِّ َعنح َخدََِّيَة إِّاله َأّن ِّ ْسِّ  ََذا اْلح ِّ َُتَد ُِّث بِّ َُسنيح عحُت فَاطَِّمَة بِّنحَت اْلح َدِّيَث، فَ َقاَل: َقدح ْسِّ عحتُ َها اْلح
ْبحِّ  َ دِّرحعَِّها َفَذَهَب عِّنحَد َذلَِّك جِّ نَ َها َوَبنيح يُل َعَليحهِّ تَ ُقوُل: َأدحَخَلتح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ ي ح

تَِّياطًا لِّ  َمحَر احح تَ ثحبُِّت بِّهِّ اْلح نَ ُعُه َتسح َها َتصح َي هللُا َعن ح ء  َكاَنتح َخدََِّيُة َرضِّ دِّينَِّها السهََلُم قُ لحُت: َوَهَذا َشيح
َا قَاَل  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقدح َكاَن َقدح َوثَِّق ِبِّ ََّيتِّ َوَتصحدِّيقَِّها، فََأمها النهبِّ ْبحِّيُل َوَأرَاُه مَِّن اْلح َلُه جِّ

ََجرِّ َعَليحهِّ، َوَما َكاَن مِّنح إَِّجا لِّيمِّ الشهَجرِّ َواْلح َرى َوَما َكاَن مِّنح َتسح بَةِّ الشهَجرِّ الهِتِّ ذََكرحًَنَها َمرهًة بَ عحَد ُأخح
ْبحِّيلَ  ُمُه َوَشَكاُهمح إََِّل جِّ  َعَليحهِّ السهََلُم فََأرَاَد َأنح يُطَي َِّب قَ لحَبهُ  لُِّدَعائِّهِّ َوَذلَِّك بَ عحَدَما َكذهبَُه قَ وح
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َْبًََن أَبُو َبكح  َُه هللُا إِّمحََلًء قَاَل: َأخح ُّ، َرْحِّ بَ َهاّنِّ َصح ثَ َنا أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسَف اْلح ٍر ُُمَمهُد بحُن َحده
َْبًََن إِّب ح  ِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح ثَ َنا ََيحََي بحُن َأبِّ ُبَكْيحٍ قَاَل: اْلح َارِّثِّ الحبَ غحَدادِّيُّ قَاَل: َحده َراهِّيُم بحُن اْلح

َاُك بحُن َحرحٍب، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َْسَُرَة قَاَل: قَاَل َرُسولُ  َماَن قَاَل: َحدهَثِنِّ ْسِّ ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َطهح هللاِّ  َحده
نَ »َم: َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َكهَة َكاَن ُيَسل ُِّم َعَليه قَ بحَل َأنح أُب حَعَث إِّّن ِّ َْلَعحرِّفُُه اْلح « إِّّن ِّ َْلَعحرُِّ  َحَجًرا ِبِّ

َبَة َعنح ََيحََي بحنِّ َأبِّ ُبَكْيحٍ  رِّ بحنِّ َأبِّ َشي ح ، َعنح َأبِّ َبكح ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ  َرَواُه ُمسح
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 ِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َْبًََن  َأخح ثَ َنا ََيحََي بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر الرهزهاُز قَاَل: َحده َراَن قَاَل: َأخح بحُن بِّشح
َْبًََن َعبحُد هللاِّ  َُه هللُا قَاَل: َأخح ٍر ُُمَمهُد بحُن ُفوَرٍك َرْحِّ ثَ َنا أَبُو َبكح يُّ، ح َوَحده َجعحَفٍر  بحُن أَبُو َداُوَد الطهَيالِّسِّ

ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن مُ  ثَ َنا أَبُو َداُوَد قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب قَاَل: َحده ُّ قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح َعاٍذ، َعنح اْلح
َاكِّ بحنِّ َحرحٍب، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َْسَُرَة، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل:  َكهَة َْلََجًرا  »ْسِّ إِّنه ِبِّ

َ بُعِّثحُتف إِّّن ِّ َْلَعحرِّفُُه إَِّذا َمَررحُت َعَليحهِّ   «َكاَن ُيَسل ُِّم َعَليه لََياِلِّ
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ُّ قَاَل: َحده  ثَ َنا أَبُو ُُمَمهٍد َأْححَُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ الحُمَزّنِّ َُ قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ا يُوُسُف بحُن ثَ نَ َحده
ٍر، َعنِّ السُّ  ثَ َنا الحَولِّيُد بحُن َأبِّ ثَ وح ثَ َنا َعبهاُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، َعنح ُموَسى الحَمرحَورُّوذِّيُّ قَاَل: َحده د ِّي ِّ

َي هللُا َعنحُه قَاَل: " ُكنها َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى َكهَة  َعبهادِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، َعنح َعلِّيٍ  َرضِّ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ
بَ َلُه َشَجر  َواَل َجَبل  إِّاله قَاَل: َلُه السهََلُم َعَليحَك ََّي 154َفَخَرَج ِفِّ ]ص: تَ قح يَها َفَما اسح [ بَ عحضِّ نَ َواحِّ

 َرُسوَل هللاِّ "
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َْبًََن أَبُو َراَن قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد  َوَأخح ُُمَمهٍد َجعحَفُر بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ُنَصْيحٍ قَاَل: َحده
َبَسَة، َعنح  ثَ َنا يُوُنُس بحُن َعن ح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن الحَعََلءِّ قَاَل: َحده َاعِّيَل بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُسَليحَماَن قَاَل: َحده  إِّْسح



َي هللُا َعنحُه يَ ُقوُل: بحنِّ َعبحدِّ الرهْححََن، ُهَو السُّد ِّيُّ  عحُت َعلِّيًّا َرضِّ َلَقدح رَأَي حُتِنِّ َأدحُخُل »، َعنح َعبهاٍد قَاَل: ْسِّ
ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  -َمَعُه  ََجٍر َواَل َشَجٍر إِّاله قَاَل السهََلُم َعَليحَك  -يَ عحِنِّ النهبِّ الحَوادَِّي َفََل مَيُرُّ ِبِّ

 «، َوَأًَن َأْسحَُعهُ ََّي َرُسوَل هللاِّ 
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َْبًََن اْلحَ  َا قَاَل: َأخح ُّ بِّ َفَرايِِّنِّ ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعلِّيٍ  الحُمقحرُِّئ اْلحِّسح َْبًََن أَبُو اْلح َسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َأخح
ثَ َنا  ثَ َنا يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َحاَق قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو ُمَعاوِّيََة، َعنِّ إِّسح أَبُو الرهبِّيعِّ قَاَل: َحده

ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم إََِّل النهبِّ ِّ َصله  َياَن، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك قَاَل: " َجاَء جِّ ، َعنح َأبِّ ُسفح َعحَمشِّ ى هللاُ اْلح
: قَاَل: َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو َخارِّج  مِّنح َمكهَة َقدح َخَضَبُه أَ  لد َِّماءِّ قَاَل َمالِّك  ُل َمكهَة ِبِّ َخَضَبِنِّ َهُؤاَلءِّ »هح

لد َِّماءِّ َوفَ َعُلوا َوفَ َعُلوا قَاَل ادحُع تِّلحَك الشهَجَرَة َفَدَعاَها « ف نَ َعمح »قَاَل: تُرِّيُد َأنح ُأرِّيَك آيًَة؟ قَاَل: « ِبِّ
عح  َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَجاَءتح  َ َيَديحهِّ قَاَل: ُمرحَها فَ لحََتحجِّ َرحَض َحَّته قَاَمتح َبنيح ََتُطُّ اْلح

عِّي إََِّل َمَكانِّكِّ »قَاَل:  َاف فَ َقاَل: َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: « ارحجِّ فَ َرَجَعتح إََِّل َمَكاَنِّ
 «َحسحبِّ »
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: َأوهُل ُسورٍَة نَ َزَلتح مَِّن الح   ُقرحآنِّ َِبب 
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ثَ َنا أَبُو َحامِّ  َُه هللاُ قَاَل: َحده ِّ بحنِّ َداُوَد الحَعَلوِّيُّ َرْحِّ َُسنيح ََسنِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح َْبًََن أَبُو اْلح دِّ بحُن الشهرحقِّي ِّ َأخح
ثَ َنا ََكمِّ قَاَل: َحده رِّ بحنِّ اْلح ثَ َنا َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن بِّشح َحاَق، َعنِّ  إِّمحََلًء قَاَل: َحده َياُن، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح ُسفح

 : ، َعنح ُعرحَوَة، َعنح َعائَِّشَة، قَاَلتح رِّي ِّ مِّ رَب َِّك الهذِّي َخَلقَ »الزُّهح سح َرأح ِبِّ « إِّنه َأوهَل َما نَ َزَل مَِّن الحُقرحآنِّ اق ح
ي   َوَقَد َمَضى َمعحَناُه ِفِّ الر َِّوايَةِّ الثهابِّ  َناد  َصحِّ رِّي ِّ وََكَذا َهَذا إِّسح َتةِّ َعنح َمعحَمٍر َوُعَقيحٍل، وََكَذلَِّك َعنِّ الزُّهح

 َرَواُه يُوُنُس بحُن يَزِّيَد، َعنِّ الزُّهحرِّي ِّ 
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يُّ قَااَل: َحده  َحاُق بحُن ُُمَمهُد بحُن يُوُسَف السُّوسِّ ، َوأَبُو َعبحدِّ هللاِّ إِّسح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ا أَبُو ثَ نَ َأخح
َْبّنِّ  َْبًََن الحَعبهاُس بحُن الحَولِّيدِّ يَ عحِنِّ ابحَن َمزحَيٍد قَاَل: َأخح َأبِّ قَاَل:  الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح

ثَ َنا ََيحََي بحُن َأبِّ َكثٍِّْي قَاَل: َسأَلحُت َأَِب َسَلَمَة بحنَ  َوحزَاعِّيُّ قَاَل: َحده َْبًََن اْلح َعبحدِّ الرهْححَنِّ: َأيُّ الحُقرحآنِّ  َأخح
مِّ رَب َِّك؟ قَاَل: َسأَلحُت َجابَِّر بحَن  سح َرأح ِبِّ َعبحدِّ هللاِّ: نَ َزَل قَ بحُل؟ فَ َقاَل: ََّي أَي َُّها الحُمدهث ُِّر قَاَل: قُ لحُت َأوِّ: اق ح

مِّ رَب َِّك قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َأيُّ الحُقرحآنِّ أُنحزَِّل قَ بحُل؟ فَ َقاَل: ََّي أَي َُّها الحُمدهث ُِّر قَاَل: ق ُ  سح لحُت: َأوِّ اق حَرأح ِبِّ
تَ بحطَنحُت الح  َوارِّي نَ َزلحُت فَاسح ًرا فَ َلمها َقَضيحُت جِّ َوادَِّي , َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " إِّّن ِّ َجاَورحُت ِبَِِّّراَء َشهح

َ يََديه َوَخلحفِّي َوَعنح ]ص: ًئا، ُثُه َنَظرحُت 156فَ ُنودِّيُت فَ َنَظرحُت َبنيح ، فَ َلمح َأَر َشي ح َاِلِّ [ ميِّيِنِّ َوَعنح شِّ
َشة ، فَأَتَ يحُت َخدََِّيَة فََأَمرحَُتُمح َفدَ  ََواءِّ، فََأَخَذتحِنِّ َوحح ث هُروّنِّ إََِّل السهَماءِّ فَإَِّذا ُهَو َعَلى الحَعرحشِّ ِفِّ اْلح

{ ]املدثر: فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله ََّي أَي َُّها الحُمدهث ِّ  لِّم  ِفِّ 4ُر َحَّته بَ َلَغ }َوثَِّياَبَك َفَطه ِّرح َرَجُه ُمسح [ َأخح
َرَجاُه مِّنح َحدِّيثِّ َعلِّي ِّ بحنِّ الحُمَباَركِّ َعنح ََيحََي بحنِّ َأبِّ َكثِّْيٍ  ، َوَأخح َوحزَاعِّي ِّ ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ اْلح ، َوَقدح الصهحِّ

رِّي ِّ َعنح َأبِّ سَ  ُي، َمَضى ِفِّ رَِّوايَةِّ الزُّهح َلَمَة، َعنح َجابِّرِّ َأنه نُ ُزوَل ََّي أَي َُّها الحُمدهث ُِّر َكاَن بَ عحَد َما َفََتَ الحَوحح
مِّ رَب ِّكَ  سح َرأح ِبِّ  َوِفِّ َذلَِّك َداَلَلة  َعَلى َأنه نُ ُزوَْلَا َكاَن بَ عحَد نُ ُزولِّ اق ح
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ْبََ  َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََنُه أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُّ مِّنح َأصحلِّ  َأخح َرَجاّنِّ ُر بحُن َأْححََد بحنِّ ُُمَمهٍد الحمِّهح ٍل بِّشح ّنِّ أَبُو َسهح
ثَ َنا عَ  رحدِّيُّ قَاَل: َحده َروحجِّ ُسح ِّ بحنِّ َأزحدِّ بحنِّ ُعَقيحٍل ُهَو الح َُسنيح ثَ َنا َداُوُد بحُن اْلح بحُد الحَملِّكِّ كَِّتابِّهِّ قَاَل: َحده

َْبّنِّ ُعَقيحُل بحُن َخالٍِّد، َعنِّ ابحنِّ بحُن ُشَعيحبِّ بحنِّ اللهيحثِّ بح  ، َعنح َجد ِّي قَاَل: َأخح نِّ َسعحٍد قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ
َْبّنِّ َجابُِّر ]ص: عحُت َأَِب َسَلَمَة بحَن َعبحدِّ الرهْححَنِّ يَ ُقوُل: َأخح َهاٍب قَاَل: ْسِّ [ بحُن َعبحدِّ هللاِّ أَنهُه 157شِّ

َع َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ  عحُت ْسِّ ي ْسِّ َنا َأًَن َأمحشِّ ًَة، فَ بَ ي ح ُي َعِن ِّ َفَتح  َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل: " ُثُه َفََتَ الحَوحح
ًَت مَِّن السهَماءِّ فَ َرفَ عحُت َبَصرِّي قَِّبَل السهَماءِّ، فَإَِّذا الحَمَلُك الهذِّي َجاَءّنِّ ِبَِِّّراَء قَاعِّد  َعَلى ُكرح  ، َصوح يٍ  سِّ

لِّي فَ ُقلحُت: زَم ُِّلوّنِّ زَم ُِّلوّنِّ  َفُجئِّثحُت مِّنحهُ  ئحُت َأهح ، َفجِّ َرحضِّ رحُت إََِّل اْلح ، فَأَن حَزَل »فَ َرقًا َحَّته صِّ فَ َزمهُلوّنِّ
ُجرح  َز فَاهح ح َوثَِّياَبَك َفَطه ِّرح َوالرُّجح بُو قَاَل أَ « ف هللُا َعزه َوَجله ََّي أَي َُّها الحُمدهث ُِّر ُقمح فَأَنحذِّرح َورَبهَك َفَكْب ِّ

ي ِّ َعنح َعبحدِّ الحَملِّكِّ بحنِّ ُشَعيحٍب، َوَرَواُه الحُبَخارِّيُّ  لِّم  ِفِّ الصهحِّ ََثُن َرَواُه ُمسح َوح ُز اْلح َعنِّ ابحنِّ  َسَلَمَة: الرُّجح
، َوِفِّ َذلَِّك ب َ  رِّي ِّ َهاٍب الزُّهح ، وََكَذلَِّك َرَواُه يُوُنُس بحُن يَزِّيَد، َعنِّ ابحنِّ شِّ َياُن َما قُ لحَناُه ُبَكْيحٍ، َعنِّ اللهيحثِّ

مِّ  سح َرأح ِبِّ َعرِّي، ُثُه َعنح ُعبَ يحدِّ بحنِّ ُعَمْيحٍ َأنه َأوهَل ُسورٍَة أُنحزَِّلتِّ }اق ح َشح رَب َِّك{ َوُروَِّي َعنح َأبِّ ُموَسى اْلح
 [1]العلق: 
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ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا يَ عحُقوُب َأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده
َهاٍب قَا ثَ َنا أَبُو َصالٍِّ  قَاَل: َحدهَثِنِّ اللهيحُث قَاَل: َحدهَثِنِّ ُعَقيحل ، َعنِّ ابحنِّ شِّ َياَن قَاَل: َحده َل: بحُن ُسفح

ُزومِّيُّ  َْبَّنِّ ُُمَمهُد بحُن َعبهادِّ بحنِّ َجعحَفٍر الحَمخح َع بَ عحَض ُعَلَمائِّهِّمح، يَ ُقوُل: " َكاَن َأوهُل َما أَن حَزَل َأخح ، أَنهُه ْسِّ
مِّ رَب َِّك الهذِّي َخَلَق، إََِّل: }َعلهَم  سح َرأح ِبِّ نحَساَن َما هللُا َعزه َوَجله َعَلى نَبِّي ِّهِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: اق ح اْلحِّ

رَُها الهذِّي أُنحزَِّل َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا [ " 5[ يَ عحَلمح{ ]العلق: 158َلَح ]ص: فَ َقاُلوا: َهَذا َصدح
َا َشاَء هللاُ  ُرَها بَ عحَد َذلَِّك ِبِّ َراَء، ُثُه أُنحزَِّل آخِّ َم حِّ  َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح
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َُ قَاَل: حَ  َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َدِّيُث الهذِّي َأخح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َوَأمها اْلح ده
ٍرو، َعنح أَبِّيهِّ،  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ َعنح يُوُنَس بحنِّ َعمح َبهارِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح َعنح َأبِّ َحده

بِّيَل َأنه َرُسوَل هللاِّ َصله  رِّو بحنِّ ُشَرحح َدََِّيَة: َميحَسَرَة َعمح دِّي »ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل لِّ إِّّن ِّ إَِّذا َخَلوُت َوحح
يُت َأنح َيُكوَن َهَذا َأمحًرا عحُت نَِّداًء َوَقدح َوهللاِّ َخشِّ َعَل بَِّك، « ْسِّ : َمَعاَذ هللاِّ، َما َكاَن هللُا لِّيَ فح فَ َقاَلتح

ُل  ََمانََة، َوَتصِّ ٍر، َولَيحَس َرُسوُل فَ َوهللاِّ إِّنهَك لَتُ َؤد ِّي اْلح َدِّيَث، فَ َلمها َدَخَل أَبُو َبكح َم، َوَتصحُدُق اْلح الرهحِّ
: ََّي َعتِّيُق اذحَهبح َمَع ُُمَمهٍد إِّ  ََل َورَقََة، هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُثَه ذََكَرتح َخدََِّيُة َحدِّيَثُه لَُه َوقَاَلتح

ٍر بَِّيدِّهِّ، فَ َقاَل: انحَطلِّقح بَِّنا إََِّل َورََقَة، فَ َقاَل: فَ َلمها َدَخَل َرُسوُل هللاِّ َصله  ى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َأَخَذ أَبُو َبكح
عحُت نِّدَ  َْبََك؟ قَاَل: َخدََِّيُة، فَانحَطَلَقا إِّلَيحهِّ، فَ َقصها َعَليحهِّ، فَ َقاَل: " إَِّذا َخَلوُت َوححدِّي ْسِّ اًء َوَمنح َأخح

َعلح، فَإَِّذا َأََتَك فَاث حُبتح َحَّته َخلحفِّي: ََّي ُُمَمه  َرحضِّ " فَ َقاَل: اَل تَ فح ُد، ََّي ُُمَمهُد، فَأَنحَطلُِّق َهارًِِّب ِفِّ اْلح
مِّ هللاِّ الرهْححَنِّ الره  ، فَ َلمها َخََل ًَنَداُه ََّي ُُمَمهُد ُقلح: }بِّسح حّنِّ َمَع َما يَ ُقوُل، ُثُه ائحتِِّنِّ فََأخحْبِّ دُ َتسح َمح ف اْلح يمِّ  حِّ

[ ، ُقلح: اَل إَِّلَه إِّاله هللُا، فَأََتى 7[ َحَّته بَ َلَغ }َواَل الضهال ِّنَي{ ]الفاَتة: 2َّللِّهِّ َرب ِّ الحَعاَلمِّنَي{ ]الفاَتة: 
َهُد أَنهَك الهذِّي َبشهَر بِّهِّ  ، فََأًَن َأشح رح ، ُثُه أَبحشِّ رح ابحُن َمرحََيَ،  َورََقَة َفذََكَر َذلَِّك َلُه، فَ َقاَل لَُه َورََقُة: أَبحشِّ

مَِّك هَ  ْلحَِّهادِّ بَ عحَد يَ وح َمُر ِبِّ ٌّ ُمرحَسل ، َوأَنهَك َسوحَ  تُ ؤح َذا، َوأَنهَك َعَلى مِّثحلِّ ًَنُموسِّ ُموَسى، َوأَنهَك َنبِّ
َ َورََقُة قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  لََقدح » َعَليحهِّ َوَسلهَم: َولَئِّنح َأدحرََكِنِّ َذلَِّك َْلَُجاهَِّدنه َمَعَك، فَ َلمها تُ ُوِف ِّ

َنهُه آَمَن بِّ ]ص: َرِّيرِّ، ْلِّ َنهةِّ َعَليحهِّ ثَِّياُب اْلح يَ عحِنِّ َورََقَة، فَ َهَذا « [ َوَصدهَقِنِّ 159رَأَيحُت الحقِّسه ِفِّ اْلح
َا بَ عحَد مَ  َتَمُل َأنح َيُكوَن َخَْبًا َعنح نُ ُزوْلِّ َقطِّع ، فَإِّنح َكاَن َُمحُفوظًا فَ ُيحح مِّ رَب َِّك، ُمن ح سح ا نَ َزَلتح َعَليحهِّ اق حَرأح ِبِّ

 َوََّي أَي َُّها الحُمدهث ُِّر، َوهللُا َأعحَلمُ 
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ٍر مِّنح آََّيتِّهِّ، َوَما ْسِّ  َبِّ َبكح ُهمح، َوَما َظَهَر ْلِّ َي هللُا َعن ح ََلُمُه مَِّن الصهَحابَةِّ َرضِّ َع طَلحَحُة َِبُب َمنح تَ َقدهَم إِّسح
ُعوٍد مِّنح آََّيتِّهِّ، َوَما رََأى َخالُِّد بحُن َسعِّيٍد ِفِّ َمَنامِّهِّ، َوَغْيحُ َذلِّكَ مِّنح قَ وحلِّ ال بحنِّ َمسح ، َوَما َظَهَر الِّ  رهاهِّبِّ
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َحاَق قَاَل: وََكاَنتح َخدََِّيُة َأوهَل َمنح آمَ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده هللِّ اْلح َن ِبِّ

ْبحِّيَل َعَليحهِّ السهََلُم أََتى َرُسوَل هللاِّ  َا َجاَء بِّهِّ قَاَل: ُثُه إِّنه جِّ  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَرُسولِّهِّ َوَصدهَق ِبِّ
َيةِّ الحَوادِّي فَان حَفَجَرتح َلُه َعنيح  مِّنح َماءِّ مُ  نَي افحَُتَِّضتح َعَليحهِّ الصهََلُة فَ َهَمَز َلُه بَِّعقِّبِّهِّ ِفِّ ًَنحِّ زحٍن حِّ

ِّ وِّ  َعَتنيح ْبحِّيُل َوُُمَمهد  َعَليحهَِّما السهََلُم، ُثُه َصلهَيا رَكح ُّ فَ تَ َوضهَأ جِّ َسَجَدا َأرحَبَع َسَجَداٍت , ُثُه رََجَع النهبِّ
ُسُه َوَجاَءُه َما َيِّبُّ مَِّن هللاِّ فََأَخَذ بِّيَ  َنُه َوطَاَبتح نَ فح دِّ َخدََِّيَة َحَّته َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح َأقَ ره هللُا َعي ح

ْبحِّيلُ  َ فَ تَ َوضهَأ َكَما تَ َوضهأَ جِّ َا الحَعنيح ِّ َوَأرحَبَع َسَجَداٍت ُهَو َوَخدََِّيُة، ُثُه َكاَن ُهَو  أََتى بِّ َعَتنيح , ُثُه رََكَع رَكح
رًّا ]ص: َي هللُا َعنحُه َجاَء 161َوَخدََِّيُة ُيَصل َِّيانِّ سِّ َحاَق: ُثُه إِّنه َعلِّيه بحَن َأبِّ طَالٍِّب َرضِّ [ف قَاَل ابحُن إِّسح
ٍم فَ َوَجَدُُهَا ُيصَ  َي هللُا َعنحُه: َما َهَذا ََّي ُُمَمهُد؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ بَ عحَد َذلَِّك بِّيَ وح ، فَ َقاَل َعلِّيٌّ َرضِّ ل َِّيانِّ

هِّ، َوبَ َعَث بِّهِّ ُرُسَلُه فََأدحُعوَك إََِّل هللاِّ وَ  َدُه اَل َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " دِّيُن هللاِّ الهذِّي اصحَطَفى لِّنَ فحسِّ حح
ُت َشرِّيَك َلُه َوإََِّل عَِّبا مِّ فَ َلسح تِّ َوالحُعزهىف فَ َقاَل َعلِّيٌّ: َهَذا َأمحر  َلَح َأْسحَعح بِّهِّ قَ بحَل الحيَ وح لَله ٍر ِبِّ َدتِّهِّ وَُكفح

َي َعلَ  يحهِّ َسرهُه بَِّقاٍض َأمحًرا َحَّته ُأَحد َِّث بِّهِّ َأَِب طَالٍِّب، وََكرَِّه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح يُ فحشِّ
تَ عحلَِّن َأمحُرُه، فَ َقاَل لَُه: ق َ  ُتمح »بحَل َأنح َيسح لِّمح فَاكح َلَة، ُثُه إِّنه « ف ََّي َعلِّيُّ إَِّذا َلَح ُتسح َفَمَكَث َعلِّيٌّ تِّلحَك اللهي ح

َبَ  َغادًَِّّي إََِّل  ََلَم، فََأصح َي هللُا َعنحُه اْلحِّسح َقَع ِفِّ قَ لحبِّ َعلِّيٍ  َرضِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا  هللَا تَ َباَرَك َوتَ َعاََل َأوح
هِّ َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته َجاَءُه، فَ َقاَل: َما َعَرضحَت َعَليه ََّي ُُمَمهُد؟ فَ َقاَل َلُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح 

تِّ »َوَسلهَم:  لَله ُفُر ِبِّ َدُه اَل َشرِّيَك َلُه، َوَتكح َهُد َأنح اَل إَِّلَه إِّاله هللُا َوحح َنحَدادِّ َتشح َُأ مَِّن اْلح « َوالحُعزهى، َوَتْبح
ََلَمُه َوَلَح  ٍ  مِّنح َأبِّ طَالٍِّب، وََكَتَم َعلِّيٌّ إِّسح َلَم َفَمَكَث َعلِّيٌّ َيَحتِّيهِّ َعَلى َخوح يُظحهِّرحُه، فَ َفَعَل َعلِّيٌّ، َوَأسح

ٍر، َُيحَتلُِّف َعلِّيٌّ  َلَم ابحُن َحارِّثََة، َفَمَكثَا َقرِّيًبا مِّنح َشهح إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم وََكاَن ِمِّها  َوَأسح
ََلمِّ " رِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَ بحَل اْلحِّسح جح  أَن حَعَم هللُا َعَلى َعلِّيٍ  أَنهُه َكاَن ِفِّ حِّ
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ِّ بحُن الحَفضحلِّ قَاَل:  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن َوَأخح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده َأخح
ََسنِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ َسَلَمُة ]ص: َحاَق 162قَاَل: َحدهَثِنِّ َعمهاُر بحُن اْلح ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح [ بحُن الحَفضحلِّ



َجهاجِّ قَاَل: " وََكاَن مِّنح نِّعحَمةِّ هللاِّ َعَلى قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ ْنِّيٍ ،  َعنح َُمَاهِّدِّ بحنِّ َجْبحٍ َأبِّ اْلح
ْيحِّ، َأنه قُ َريحًشا َأَصابَ ت ح  َي هللُا َعنحُه ِمِّها َصَنَع إِّلَيحهِّ َوَأرَاَد بِّهِّ مَِّن الح ُهمح َأزحَمة  َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب َرضِّ

لٍِّب َذا عَِّياٍل َكثٍِّْي فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لِّلحَعبهاسِّ َعم ِّهِّ، وََكاَن َشدِّيَدة ، وََكاَن أَبُو طَا
، َوَقدح َأَصاَب النهاَس َما تَ َرى مِّنح  ٍم: " ََّي َعبهاُس إِّنه َأَخاَك َأَِب طَالٍِّب َكثُِّْي الحعَِّيالِّ َهذِّهِّ  أَيحَسَر َبِنِّ َهاشِّ

َزحَمةِّ؛ فَ  لَيحهِّ، انحَطلِّقح َحَّته َتِّف َِّف َعنحُه مِّنح عَِّيالِّهِّ فََأَخَذ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعلِّيًّا َفَضمهُه إِّ اْلح
بَ َعُه َعلِّيٌّ َوآَمَن فَ َلمح يَ َزلح َعلِّيٌّ َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته بَ َعَثُه هللُا َعزه َوَجله نَبِّيًّا فَات ه 

َلَم، َوَقدح َمَضتِّ الر َِّواََّيُت فِّيهِّ ِفِّ كَِّتابِّ اللهقِّ  َم َأسح ن ِّهِّ يَ وح تَ َلُفوا ِفِّ سِّ َقُه قُ لحُت: َوَقدِّ اخح يطِّ مِّنح  بِّهِّ َوَصده
 كَِّتابِّ السَُّننِّ 
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ثَ َنا أَبُو الح  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح َعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
َعثِّ الح  َشح َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ ََيحََي بحُن َأبِّ اْلح ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده كِّنحدِّيُّ اْلح

لِّ الحُكوَفةِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ إِّْسحَ  اعِّيُل بحُن إََِّّيسِّ بحنِّ َعفِّيٍف، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َجد ِّهِّ َعفِّيٍف أَنهُه قَاَل: "  مِّنح َأهح
ًرا فَأَ  َج ِّ وََكاَن الحَعبهاُس بحُن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ امحَرًأ ََتجِّ َم اْلح ًرا فَ َقدِّمحُت مًَِّّن َأَّيه نحُه ُكنحُت امحَرًأ ََتجِّ ُتُه أَب حَتاُع مِّ تَ ي ح

َباٍء ُيَصل ِّي، فَ َقاَم َُتَاَه الحَكعحَبةِّ , ُثُه َخَرَجتِّ امحَرَأة  َوأَبِّيُعُهف قَالَ  َنا ََنحُن إِّذح َخَرَج رَُجل  مِّنح خِّ : فَ بَ ي ح
َما  فَ َقاَمتح ُتَصل ِّي، َوَخَرَج ُغََلم  فَ َقاَم ُيَصل ِّي َمَعُه، فَ ُقلحُت: ََّي َعبهاُس َما َهَذا الد ِّيُن؟ إِّنه َهَذا الد ِّينَ 

رِّي مَ  رَ َندح ى ا ُهَو؟ فَ َقاَل: َهَذا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ يَ زحُعُم َأنه هللَا تَ َباَرَك َوتَ َعاََل َأرحَسَلُه َوَأنه ُكُنوَز كِّسح
َتُ  َعَليحهِّ ]ص: [، َوَهذِّهِّ امحَرأَتُُه َخدََِّيُة بِّنحُت ُخَويحلٍِّد آَمَنتح بِّهِّ، َوَهَذا الحُغََلُم ابحُن 163َوقَ يحَصَر َستُ فح

َمئٍِّذ، َفُكنحُت َأُكوُن َثَ  َتِنِّ ُكنحُت آَمنحُت بِّهِّ يَ وح : فَ َلي ح لِّثًا " َعم ِّهِّ َعلِّيُّ بحُن َأبِّ طَالٍِّب آَمَن بِّهِّ قَاَل َعفِّيف 
َباٍء قَ  : إِّذح َخَرَج رَُجل  مِّنح خِّ َدِّيثِّ َحاَق، َوقَاَل ِفِّ اْلح رِّيٍب ََتبَ َعُه إِّب حَراهِّيُم بحُن َسعحٍد َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح

نحُه، فَ َنَظَر إََِّل السهَماءِّ فَ َلمها رَآَها َقدح َماَلتح قَاَم ُيَصل ِّي، ُثُه ذََكَر قَِّياَم َخدََِّيَة َخلحَفهُ   مِّ
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ثَ َنا يَ عحُقوُب بح  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن قَاَل: َأخح ُن ُسفح
ثَ َنا ُُمحرُِّز بحُن َسَلَمَة قَاَل: َحدهثَ َنا َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن ُُمَمهٍد، َعنح ُعَمَر بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، َعنح ُمَُ  مهدِّ بحنِّ َكعحٍب َحده

ُمهةِّ بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ  َلَم مِّنح َهذِّهِّ اْلح َعَليحهِّ َوَسلهَم َخدََِّيُة بِّنحُت ُخَويحلٍِّد،  الحُقَرظِّي ِّ َأنه َأوهَل َمنح َأسح
ُهَما َوَأنه َأَِب بَ  َي هللُا َعن ح ، َوَعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب َرضِّ د ِّيقِّ ٍر الص ِّ َلَما أَبُو َبكح ِّ َأسح د ِّيَق َوَأوهَل رَُجَلنيح ٍر الص ِّ كح



تُ  ََلَم، َوَأنه َعلِّيًّا َكاَن َيكح ََلَم فَ َرقًا مِّنح أَبِّيهِّ َحَّته َلقَِّيُه أَبُو طَالٍِّب، فَ َقاَل: َأوهُل َمنح َأظحَهَر اْلحِّسح ُم اْلحِّسح
ٍر " َلَم َعلِّيٌّ قَ بحَل َأبِّ َبكح َتف قَاَل: نَ َعمح , قَاَل: َوآزِّرِّ ابحَن َعم َِّك َوانحُصرحُه َوقَاَل: َأسح َلمح  َأسح
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َُ قَاَل: حَ  َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ده
َي هللُا َعنحُه لَ  د ِّيَق َرضِّ ٍر الص ِّ َحاَق قَاَل: ُثُه إِّنه َأَِب َبكح ثَ َنا يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده قَِّي َرُسوُل اْلح

َتَ َنا 164َوَسلهَم ]ص: هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  [ فَ َقاَل: َأَحقٌّ َما تَ ُقوُل قُ َريحش  ََّي ُُمَمهُد مِّنح تَ رحكَِّك آْلِّ
فِّْيَِّك آَِبَءًَن؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  فِّيهَِّك ُعُقولََنا َوَتكح بَ َلى، إِّّن ِّ َرُسوُل هللاِّ »َوَتسح

ٍر إََِّل هللاِّ َونَبِّيُُّه، بَ َعَثِنِّ ْلُِّ  ، فَ َوهللاِّ إِّنهُه لَلحَحقُّ، َأدحُعوَك ََّي َأَِب َبكح َق ِّ ْلح  بَ ل َِّغ رَِّسالََتُه َوَأدحُعوَك إََِّل هللاِّ ِبِّ
َُه، َوالحُمَوااَلَة َعَلى طَاَعتِّهِّ  َدُه اَل َشرِّيَك َلُه، َواَل تَ عحُبدح َغْيح َوَلَح يُ نحكِّرح َوقَ َرَأ َعَليحهِّ الحُقرحآَن، فَ َلمح يُقِّره « َوحح

مِّن   ٍر َوُهَو ُمؤح ، َورََجَع أَبُو َبكح ََلمِّ َق ِّ اْلحِّسح َنحَداَد َوآَمَن ِبِّ ، َوَخَلَع اْلح َنامِّ َصح ْلح َلَم وََكَفَر ِبِّ  ُمَصد ِّق   فََأسح
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َحاَق: َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ اْلحُ  ِّ التهمِّيمِّيُّ َأنه َرُسوَل هللاِّ قَاَل ابحُن إِّسح َصنيح
َوة  َوتَ َردُّد  َوَنَظر  إِّاله َأَِب »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل:  ََلمِّ إِّاله َكاَنتح َعنحُه َكب ح ُت َأَحًدا إََِّل اْلحِّسح َما َدَعوح

نَي ذََكرحتُُه َوَما تَ َردهَد فِّيهِّ  ٍر َما َعتهَم مِّنحُه حِّ َنهُه َكاَن يَ َرى َداَلئَِّل نُ بُ وهةِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللاُ ق ُ « َبكح لحُت: َوَهَذا ْلِّ
نَي َدَعاُه َكاَن َقدح َسَبَق فِّيهِّ تَ َفكُُّرُه َوَنَظُرُه فَأَ  َمُع آََثرَُه قَ بحَل َدعحَوتِّهِّ، َفحِّ َلَم ِفِّ َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَيسح سح

َالِّ   اْلح
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َْبًََن أَبُو اْلحُ  َياَن قَاَل: َأخح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ قَاَل: َأخح َسنيح
ه َصله  َحاَق، َعنح َأبِّ َميحَسَرَة " َأنه النهبِّ َرائِّيَل، َعنح َأبِّ إِّسح ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُموَسى، َعنح إِّسح ى هللُا َحده

َع َمنح يُ َنادِّيهِّ: ََّي ُُمَمهُد ]ص:عَ  َت انحَطَلَق َهارًِِّب، 165َليحهِّ َوَسلهَم َكاَن إَِّذا بَ َرَز ْسِّ َع الصهوح [، فَإَِّذا ْسِّ
َاهِّلِّيهةِّ " ٍر وََكاَن َندِّميًا َلُه ِفِّ اْلح  فََأَسره َذلَِّك إََِّل َأبِّ َبكح
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلحَ  َبهارِّ َوَأخح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح ََصمُّ قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُهَو اْلح َُ قَاَل: َحده افِّ
َحاَق قَاَل: " َكاَن َأوهُل َمنِّ ات هَبَع َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َعَليحهِّ  قَاَل: َحده

َمئٍِّذ ابح َوَسلهَم خَ  ُن دََِّيُة بِّنحُت ُخَويحلٍِّد َزوحَجُتُه، ُثُه َكاَن َأوهُل ذََكٍر آَمَن بِّهِّ َعلِّيُّ بحُن َأبِّ طَالٍِّب، َوُهَو يَ وح
ََلمَ  ٍر َأظحَهَر إِّسح َلَم أَبُو َبكح د ِّيُق، فَ َلمها َأسح ٍر الص ِّ نِّنَي، ُثُه زَيحُد بحُن َحارِّثََة، ُثُه أَبُو َبكح رِّ سِّ َوَدَعا إََِّل  هُ َعشح
ًَل، وََكاَن أَنحَسَب قُ َريحٍش لُِّقَريحشٍ  مِّهِّ ُُمَب هًبا َسهح ٍر رَُجًَل َمأحَلًفا لَِّقوح ، َوَأعحَلَم هللاِّ َوَرُسولِّهِّف وََكاَن أَبُو َبكح

ًرا َذا ُخُلٍق َوَمعحُروٍ ، وَكَ  ف وََكاَن رَُجًَل ََتجِّ َا َكاَن فِّيَها مِّنح َخْيحٍ َوَشرٍ  مِّهِّ َيَحُتونَُه قُ َريحٍش ِبِّ اَن ُجلُّ قَ وح
ُعو إََِّل اْلحِّ  َارَتِّهِّ َوُحسحنِّ َُمَاَلَستِّهِّ، َفَجَعَل َيدح َمحرِّ لِّعِّلحمِّهِّ َوَتِّ ٍد مَِّن اْلح ََلمِّ َمنح َوثَِّق بِّهِّ َوََيََلُفونَُه لَِّغْيحِّ َواحِّ سح

َلَم َعَلى َيَديحهِّ  مِّهِّ؛ َمنح يَ غحَشاُه َوََيحلُِّس إِّلَيحهِّ، فََأسح ، َوُعثحَماُن بحُن  مِّنح قَ وح : الزَُّبْيحُ بحُن الحَعوهامِّ فِّيَما بَ َلَغِنِّ
ا َرُسوَل هللاِّ  ٍ ، فَانحَطَلُقوا َحَّته أَتَ وح  َصلهى َعفهاَن، َوَطلحَحُة بحُن ُعبَ يحدِّ هللاِّ، َوَسعحد ، َوَعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َعوح

ٍر، فَ عَ  َق ِّ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَمَعُهمح أَبُو َبكح ََلَم، َوقَ َرَأ َعَليحهُِّم الحُقرحآَن، َوأَن حَبَأُهمح ِبِّ َرَض َعَليحهُِّم اْلحِّسح
، َفَكاَن َهؤُ  ََلمِّ َق ِّ اْلحِّسح َبُحوا ُمقِّر ِّيَن ِبِّ َا َوَعَدُهُم هللُا مَِّن الحَكَراَمةِّ فَآَمُنوا َوَأصح ، َوِبِّ ََلمِّ اَلءِّ الن هَفُر اْلحِّسح

َا َجاَء الثهَمانَِّيُة الهذِّيَن َسب َ  ا َوَصدهُقوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوآَمُنوا ِبِّ ، َفَصلهوح ََلمِّ ُقوا إََِّل اْلحِّسح
 مِّنح عِّنحدِّ هللاِّ "
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ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َأْححَدَ  َُ إِّمحََلًء قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح [ بحنِّ بُطهَة 166]ص: َحده
ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُعمَ  ُ بحُن الحَفَرجِّ قَاَل: َحده َُسنيح ثَ َنا اْلح مِّ قَاَل: َحده َهح َسُن بحُن اْلح ثَ َنا اْلَح َر قَاَل: قَاَل: َحده

، عَ  نح إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ طَلحَحَة َحدهَثِنِّ الضهحهاُك بحُن ُعثحَماَن، َحدهثَُه َعنح َُمحَرَمَة بحنِّ ُسَليحَماَن الحَوالِّبِّ ِّ
َل  َمَعتِّهِّ يَ ُقوُل: َسُلوا َأهح قَاَل: قَاَل طَلحَحُة بحُن ُعبَ يحدِّ هللاِّ: " َحَضرحُت ُسوَق ُبصحَرى فَإَِّذا رَاهِّب  ِفِّ َصوح

ََرمِّ قَاَل َطلحَحُة: قُ لحُت: نَ َعمح  لِّ اْلح مِّ َأفِّيهِّمح َأَحد  مِّنح َأهح , َأًَنف فَ َقاَل: َهلح َظَهَر َأْححَُد بَ عحُد؟  َهَذا الحَموحسِّ
ُرُه الهذِّي َُيحُرُج فِّيهِّ، وَ  ، َهَذا َشهح ُهَو قَاَل: قُ لحُت: َوَمنح َأْححَُد؟ قَاَل: ابحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ

ََرمِّ َوُمَهاَجُرُه إََِّل ََنحٍل وَ  َنحبَِّياءِّ، َُمحَرُجُه مَِّن اْلح ُر اْلح َبَق إِّلَيحهِّف قَاَل َطلحَحُة: آخِّ َك َأنح ُتسح َباٍخ فَإَِّّيه َحرهٍة َوسِّ
ُت َسرِّيًعا َحَّته َقدِّمحُت َمكهَة فَ ُقلحُت: َهلح َكاَن مِّنح َحَدٍث؟ قَاُلوا: نَ َعمح  , فَ َوَقَع ِفِّ قَ لحبِّ َما قَاَل َفَخَرجح

َمِّنُي، تَ نَ بهأَ، َوَقدح تَ  ٍر ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُت َحَّته َدَخلحُت َعَلى َأبِّ َبكح بَِّعُه ابحُن َأبِّ ُقَحاَفَة قَاَل: َفَخَرجح
ُعو  ، فَ ُقلحُت: أَتَبِّعحَت َهَذا الرهُجَل؟ قَاَل: نَ َعمح , فَانحَطلِّقح إِّلَيحهِّ فَادحُخلح َعَليحهِّ فَاتهبِّعحُه فَإِّنهُه َيدح َق ِّ إََِّل اْلح

َا قَالَ  َْبَُه َطلحَحُة ِبِّ ٍر بَِّطلحَحَة، َفَدَخَل بِّهِّ َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  فََأخح الرهاهُِّب، َفَخَرَج أَبُو َبكح
َا قَاَل الرهاهُِّب، َفسهَر َرُسولُ  َْبَ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ َلَم َطلحَحُة َوَأخح  هللاِّ َصلهى َوَسلهَم فََأسح



َفُل بحُن ُخَويحلِّدِّ ابحنِّ الحَعَدوِّيهةِّ،  هللُا َعَليحهِّ  ٍر َوَطلحَحُة، َأَخَذُُهَا نَ وح َلَم أَبُو َبكح َوَسلهَم بَِّذلَِّك، فَ َلمها َأسح
َعى َأَسَد قُ َريحٍش، َفُل بحُن ُخَويحلٍِّد يُدح ٍد؛ َوَلَح مَيحنَ عحُهَما بَ ُنو تَ يحٍم، وََكاَن نَ وح لَِّك َفلِّذَ  َفَشدهُُهَا ِفِّ َحَبٍل َواحِّ
ٍر ُعَمُر بحُن َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ بحنِّ قَ َتاَدَة قَالَ  َْبًََن أَبُو َنصح ِّ " َوَأخح ٍر َوَطلحَحُة الحَقرِّيَننيح َي أَبُو َبكح َْبًََن أَبُو ُْس ِّ : َأخح

رِّو بحُن ]ص: ثَ َنا أَبُو ُخبَ يحٍب الحَعبهاُس بحُن َأْححََد بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ 167َعمح ي  [ َمَطٍر قَاَل: َحده عِّيَسى الحَقاضِّ
ٍر قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ ُعبَ يحُد هللاِّ  يُّ أَبُو َبكح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن ُعبَ يحدِّ هللاِّ الطهلححِّ ُّ قَاَل: َحده حِتِّ َحاَق، الحْبِّ  بحُن إِّسح

َنادِّهِّ َوَمعحَناُهف إِّاله أَنه  ، َفذََكَرُه ِإِِّّسح َفُل بحُن ُخَويحلٍِّد َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ُعَمَر الحَواقِّدِّي ِّ رِّهِّ: وََكاَن نَ وح ُه قَاَل ِفِّ آخِّ
َفُل بحُن ُخَويحلٍِّد الهذِّي قَاَل النه  ِّف َونَ وح ٍر َوَطلحَحُة الحَقرِّيَننيح َي أَبُو َبكح ُّ َصلهى هللاُ مِّنح َأَشد ِّ قُ َريحٍش َولَِّذلَِّك ُْس ِّ بِّ

فَِّنا َشره ابحنِّ الحعَ »َعَليحهِّ َوَسلهَم:  قُ لحُت: َويُذحَكُر َعنح عِّيَسى بحنِّ طَلحَحَة َأنه ُعثحَماَن بحَن « َدوِّيهةِّ اللُهمه اكح
بَِّسُه َعنِّ الصهََلةِّ، َويَ ُردهُه َعنح دِّينِّهِّ َوَحره  ٍر لَِّيحح َر َيَدُه مِّنح ُعبَ يحدِّ هللاِّ َأَخا طَلحَحَة قَ َرَن طَلحَحَة َمَع َأبِّ َبكح

ٍر، فَ َلمح يَ رحَعُهمح  رٍ َيدِّ َأبِّ َبكح  إِّاله َوُهَو ُيَصل ِّي َمَع َأبِّ َبكح
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ثَ َنا ُمو  َُ قَاَل: َحده َافِّ رِّ بحُن َأبِّ َدارٍِّم اْلح َْبًََن أَبُو َبكح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َسى بحُن َهارُوَن َأخح
ُّ قَاَل:  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َحسهاَن السهمحِتِّ ٍرو قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َعمح َاعِّيُل بحُن َُمَالٍِّد، )ح( َوَأخح ثَ َنا إِّْسح َحده

ثَ َنا َأْححَُد بحُن اْلحُ  َاعِّيلِّيُّ قَاَل: َحده ٍر اْلحِّْسح ثَ َنا أَبُو َبكح َدِّيُب قَااَل: َحده ِّ بحنِّ َعبحدِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح َسنيح
ثَ َنا ََيحََي  َبهارِّ قَاَل: َحده َاعِّيُل بحُن َُمَالٍِّد، َعنح بَ َياٍن، َعنح َوبَ َرَة، َعنح َُههاٍم اْلح ثَ َنا إِّْسح بحُن َمعِّنٍي قَاَل: َحده

ٍر:  رَأَيحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَما َمَعُه إِّاله ََخحَسُة َأعحُبٍد , »قَاَل: قَاَل َعمهاُر ُهَو ابحُن ََّيسِّ
، رٍ  َوامحَرَأََتنِّ ٍر يَ ُقوُل ]ص:« َوأَبُو َبكح عحُت َعمهاَر بحَن ََّيسِّ [ف َرَواُه 168َوِفِّ رَِّوايَةِّ السهمحِتِّ ِّ قَاَل: ْسِّ

، َعنح إِّْسحَ  ي ِّ َعنح َعبحدِّ هللاِّ، َعنح ََيحََي بحنِّ َمعِّنٍي، َوَعنح َأْححََد بحنِّ َأبِّ الطهي ِّبِّ  اعِّيلَ الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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ْبََ  ثَ َنا يَ عحُقوُب َأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح بحُن ًَن أَبُو اْلح
ٍر، َعنِّ الحَعبها ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُمَهاجِّ بََة الرهبِّيُع بحُن ًَنفٍِّع قَاَل: َحده َياَن قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو تَ وح ، ُسفح سِّ بحنِّ َساَلٍِّ

رِّو بحنِّ َعَبَسَة قَاَل: أَتَ يحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َأوهلِّ مَ  ا بُعَِّث َعنح َأبِّ ُأَماَمَة، َعنح َعمح
َتخحٍف، فَ ُقلحُت: َما أَنحَت قَاَل:  يَنئٍِّذ ُمسح َكهَة َوُهَو حِّ ٌّ »َوُهَو ِبِّ ُّ؟ قَاَل: فَ ُقلحُت: َومَ « ف َأًَن َنبِّ ا النهبِّ

َا َأرحَسَلَك؟ قَاَل: « ف نَ َعمح »قُ لحُت: آَّللهُ َأرحَسَلَك؟ قَاَل: « ف َرُسوُل هللاِّ » نح يُ عحَبَد هللاُ »قُ لحُت: ِبِّ ِبَِّ
َرحَحامِّ  َوحََثُن، َوُتوَصَل اْلح ى َهَذا؟ قَاَل: قَاَل: قُ لحُت: نِّعحَم َما َأرحَسَلَك بِّهِّ، َفَمنح تَبَِّعَك َعلَ « ف َوُتَكسهَر اْلح



ر و يَ ُقوُل: َلَقدح رَأَي حُتِنِّ َوَأًَن رُبُُع َأوح رَابِّ  ٍر َوبََِّلاًل قَاَل: وََكاَن َعمح ُع َأرحَبٍع قَاَل: " ُحرٌّ َوَعبحد ، يَ عحِنِّ َأَِب َبكح
ُتف قُ لحُت: فَأَتهبُِّعَك ََّي َرُسوَل هللاِّ؟ قَاَل:  َلمح َقح بَِّقومَِّك »فََأسح ُت اَل َوَلكِّنِّ اْلح حَت َأّن ِّ َقدح َخَرجح فَإَِّذا ُأخحْبِّ

لِّم  مِّنح َحدِّيثِّ َشدهادِّ 169]ص:« فَاتهبِّعحِنِّ  َرَجُه ُمسح [ َهَذا َحدِّيث  َرَواُه َْجَاَعة  َعنح َأبِّ ُأَماَمَة، َوَأخح
 بحنِّ َعمهاٍر، َوََيحََي بحنِّ َأبِّ َكثٍِّْي، َعنح َأبِّ ُأَماَمةَ 
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َْبًََن أَبُو عَ  َثُم الدُّورِّيُّ قَاَل: َأخح َي ح َْبّنِّ اْلح َاعِّيلِّيُّ قَاَل: َأخح ٍر اْلحِّْسح ثَ َنا أَبُو َبكح طَامِّيُّ قَاَل: َحده ٍرو الحبِّسح مح
ٍم، َعنح َسعِّيدِّ بح  ُم بحُن َهاشِّ ثَ َنا َهاشِّ ثَ َنا أَبُو ُأَساَمَة قَاَل: َحده ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َسعِّيٍد قَاَل: َحده نِّ َحده

عحُت َسعحَد بحَن َأبِّ َوقهاٍص، يَ ُقوُل: الحمُ  ُت فِّيهِّ، »َسي ِّبِّ قَاَل: ْسِّ َلمح مِّ الهذِّي َأسح َلَم َأَحد  إِّاله ِفِّ الحيَ وح َما َأسح
ََلمِّ 170َوَلَقدح ]ص: ٍم، َوإِّّن ِّ لَثَالُِّث اْلحِّسح َعَة َأَّيه ي ِّ َعنح « [ َمَكثحُت َسب ح َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

حَ   اَق، َعنح َأبِّ ُأَساَمةَ إِّسح
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َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر الحُمَحمهَداَِبذِّيُّ  ُ بحُن ُُمَمهٍد الرُّوذحَِبرِّيُّ قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  اْلح ثَ َنا أَبُو َأخح قَاَل: َحده
ثَ نَ  ثَ َنا ََيحََي بحُن َأبِّ بَُكْيحٍ قَاَل: َحده ٍم، َعنح زِّرٍ ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ قََِّلبََة قَاَل: َحده ا زَايَِّدُة، َعنح َعاصِّ

ٍر زَا ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوأَبُو َبكح َعة : النهبِّ ََلَمُه َسب ح ُعوٍد قَاَل: " َأوهُل َمنح َأظحَهَر إِّسح ُُه َمسح َد فِّيهِّ َغْيح
َداُد "َعنح ََيحََي بحنِّ َأبِّ ُبَكْيحٍ: َوَعمهار ، َوأُ  ، َوالحمِّقح ، َوبََِّلل   مُُّه ُْسَيهُة، َوُصَهيحب 
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َْبًََن ُُمَمهُد بحُن إِّ  َْبّنِّ أَبُو َأْححََد الدهارِّمِّيُّ قَاَل َأخح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َحاَق بحنِّ إِّب حَراهِّيَم َأخح سح
َبُة بحُن َسعِّ  ثَ َنا قُ تَ ي ح َاعِّيَل بحنِّ َأبِّ َخالٍِّد، َعنح قَ يحٍس قَاَل: قَاَل: َحده َياُن، َعنح إِّْسح ثَ َنا ُسفح يٍد قَاَل: َحده

دِّ الحُكوفَةِّ يَ ُقوُل:  رِّو بحنِّ نُ َفيحٍل ِفِّ َمسحجِّ عحُت َسعِّيَد بحَن زَيحدِّ بحنِّ َعمح َوهللاِّ، َلَقدح رَأَي حُتِنِّ َوإِّنه ُعَمَر »ْسِّ
َتُه َعَلى اْلحِّ  لَِّم ُعَمُر، َوَلوح َأنه ُأُحًدا ارحَفضه لِّلهذِّي َصنَ عحُتمح بُِّعثحَماَن َلَكاَن َلُموثِّقِّي َوُأخح ََلمِّ قَ بحَل َأنح ُيسح سح

َبَة بحنِّ َسعِّيدٍ « َُمحُقوقًا َأنح يَ رحَفضه  ي ِّ َعنح قُ تَ ي ح  َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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َُه  رِّ بحُن فُوَرٍك َرْحِّ ثَ َنا أَبُو َبكح ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحده َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده هللُا، تَ َعاََل قَاَل: َأخح
ٍم، َعنح زِّرٍ ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ  ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، َعنح َعاصِّ ثَ َنا أَبُو َداُوَد قَاَل: َحده بحنِّ  َحبِّيٍب قَاَل: َحده

ُعوٍد قَاَل: ُكنحُت ُغََلًما َكهَة، فَأََتى َعَليه َرُسوُل هللاِّ َصلهى  َمسح َبَة بحنِّ َأبِّ ُمَعيحٍط ِبِّ ََّيفًِّعا َأرحَعى َغَنًما لُِّعقح
رِّكِّنَي، فَ َقااَل:  ٍر، َوَقدح فَ رها مَِّن الحُمشح قِّيَنا؟»هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوأَبُو َبكح قُ لحُت: « ََّي ُغََلُم عِّنحَدَك َلََب  َتسح

تََ  ُل بَ عحُد؟ قُ لحُت: نَ َعمح إِّّن ِّ ُمؤح َها الحَفحح ُز َعَلي ح ُت بَِّساقِّيُكَما، فَ َقااَل: َهلح عِّنحَدَك مِّنح َجَذَعٍة َلَح يَ ن ح ن ، َوَلسح
ٍر، َوَأَخَذ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم الضهرحَع َفَدعَ  َا، فَاعحتَ َقَلَها أَبُو َبكح تُ ُهَما بِّ  ا، َفَحَفلَ , فَأَتَ ي ح
، ٍر، ُثُه َسَقاّنِّ َقعَِّرٍة، َفَحَلَب فِّيَها، ُثُه َشرَِّب ُهَو َوأَبُو َبكح َرٍة ُمن ح ٍر بَِّصخح ُثُه قَاَل  الضهرحُع، َوَأََتُه أَبُو َبكح
، فَ َقَلَص فَ َلمها َكاَن بَ عحُد، أَتَ يحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ ُقلحتُ  : اق حُلصح : َعل ِّمحِنِّ لِّلضهرحعِّ

إِّنهَك ُغََلم  ُمَعلهم ، »مِّنح َهَذا الحَمُقولِّ الطهي ِّبِّ يَ عحِنِّ الحُقرحآَن، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: 
ُت مِّنح   فََأَخذح
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 «فِّيهِّ َسبحعِّنَي ُسورًَة َما يُ َنازُِّعِنِّ فِّيَها َأَحد  
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َْبًََن أَ  ِّ بح َأخح َُسنيح ُ بحُن ُعَمَر بحنِّ بُ رحَهاَن الحَغزهاُل، َوأَبُو اْلح َُسنيح ُن بُو َعلِّيٍ  الرُّوذحَِبرِّيُّ، َوأَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
َْبًنَ  َبهارِّ السُّكهرِّيُّ، قَاُلوا: َأخح َاعِّيُل بحُن  إِّ الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، َوأَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن ََيحََي بحنِّ َعبحدِّ اْلح ْسح

مِّ بح  رِّ بحُن َعيهاٍش، َعنح َعاصِّ ثَ َنا أَبُو َبكح ََسُن بحُن َعَرَفَة قَاَل: َحده ثَ َنا اْلح نِّ َأبِّ ُُمَمهٍد الصهفهاُر قَاَل: َحده
ُعوٍد قَاَل: ُكنحُت َأرحَعى َغَنًما لِّعُ  َبَة بحنِّ َأبِّ ُمَعيحٍط النهُجودِّ، َعنح زِّر ِّ بحنِّ ُحبَ يحٍش، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َمسح قح
 : َي هللُا َعنحُه فَ َقاَل ِلِّ ٍر َرضِّ « ََّي ُغََلُم َهلح مِّنح َلََبٍ؟»َفَمره بِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوأَبُو َبكح

هَ  ُز َعَلي ح َتَن ف قَاَل: فَ َهلح مِّنح َشاٍة َلَح يَ ن ح ُتُه بَِّشاٍة قَاَل: قُ لحُت: نَ َعمح , َوَلكِِّن ِّ ُمؤح ُل؟ قَاَل: فَأَتَ ي ح ا الحَفحح
ٍر قَاَل: ُثُه قَاَل لِّلضهرحعِّ اق حُلصح   َفَمَسَ  َضرحَعَها فَ نَ َزَل َلََب  َفَحَلَبُه ِفِّ إًَِّنٍء َفَشرَِّب َوَسَقى َأَِب َبكح

ُتُه بَ عحَد َهَذا فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ َعل ِّمحِنِّ مِّنح  ي  فَ َقَلَص قَاَل: ُثُه أَتَ ي ح ف قَاَل، َفَمَسَ  رَأحسِّ َهَذا الحَقوحلِّ
 «يَ رحَْحَُك هللُا فَإِّنهَك ُغَلي ِّم  ُمَعلهم  »َوقَاَل: 
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ثَ نَ  ُّ قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ بحُن بُطهَة اْلح َُ قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َسُن بحُن َحده ا اْلَح
ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُعَمَر قَاَل َحدهَثِنِّ َجعحَفُر بحُن ُمَُ اْلحَ  ُ بحُن الحَفَرجِّ قَاَل: َحده َُسنيح ثَ َنا اْلح مِّ قَاَل: َحده مهدِّ بحنِّ هح

ََلُم َخالٍِّد  رِّو بحنِّ ُعثحَماَن قَاَل: َكاَن إِّسح يَ عحِنِّ ابحَن َسعِّيدِّ َخالِّدِّ بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعمح
مِّ أَنهُه  ََلمِّهِّ أَنهُه رََأى ِفِّ الن هوح َلَم، وََكاَن بُُدوُّ إِّسح َوتِّهِّ َأسح ُوقَِّف بِّهِّ َعَلى بحنِّ الحَعاصِّ َقدِّميًا، وََكاَن َأوهَل إِّخح

مِّ كَ  َعتَِّها َما هللُا َأعحَلُم بِّهِّ، َويَ َرى ِفِّ الن هوح فَ ُعُه فِّيَها، َويَ َرى َرُسوُل َشفِّْيِّ النهارِّ، َفذََكَر مِّنح سِّ َأنه َأَِبُه َيدح
مِّهِّ ]ص: َويهِّ اَل يَ َقُعف فَ َفزَِّع مِّنح نَ وح لُِّف ِبِّهللِّ َأنه 173هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأَخَذ ِبِِّّقح [، فَ َقاَل: َأحح

َي هللاُ  رِّ بحنِّ َأبِّ ُقَحافََة َرضِّ ٍر: ُأرِّيَد بَِّك َهذِّهِّ َلُرؤحََّي َحقٌّ فَ َلقَِّي َأَِب َبكح  َعنحُه َفذََكَر َذلَِّك َلُه، فَ َقاَل أَبُو َبكح
ُخُل َمَعُه ِفِّ اْلحِّسح  ََلُم َخْيح ف َهَذا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم فَاتهبِّعحُه فَإِّنهَك َستَ تهبُِّعُه َوَتدح ، َواْلحِّسح ََلمِّ

ُخَل فِّيَهاف َوأَبُ  ُزَك َأنح َتدح َياٍد، ََيحجِّ جح وَك َواقِّع  فِّيَهاف فَ َلقَِّي َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو ِبَِّ
ُعو؟ فَ َقاَل:  َدُه اَل َشرِّيَك َلُه، َوَأنه ُُمَمهًدا َعبحُدُه »فَ َقاَل: ََّي ُُمَمهُد، إََِّل َمنح َتدح َأدحُعو إََِّل هللاِّ َوحح

رِّي َوَرُسولُُه، َوََتحَلُع َما أَنح  َفُع َواَل َيدح ُر َواَل َيُضرُّ َواَل يَ ن ح َمُع َواَل يُ بحصِّ َت َعَليحهِّ مِّنح عَِّباَدةِّ َحَجٍر اَل َيسح
هُ  َهُد أَنهَك َرُسوُل هللاِّ، َفُسره « ف َمنح َعَبَدُه ِمِّهنح َلَح يَ عحُبدح َهُد َأنح اَل إَِّلَه إِّاله هللُا، َوَأشح قَاَل َخالِّد : فَإِّّن ِّ َأشح

ََلمِّهِّ فََأرحَسَل ِفِّ طَ َرُسو  ََلمِّهِّف َوتَ َغيهَب َخالِّد ، َوَعلَِّم أَبُوُه ِإِِّّسح َلبِّهِّ، فَأََتى ُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِإِِّّسح
نَ َعنه  هِّ، َوقَاَل: َوهللاِّ َْلَمح َرَعٍة ِفِّ َيدِّهِّ َحَّته َكَسَرَها َعَلى رَأحسِّ َك الحُقوَتف فَ َقاَل: َخالِّد  بِّهِّ فَأَن هَبُه َوَضَربَُه ِبِِّّقح

َفَكاَن يَ لحَزُمُه إِّنح َمنَ عحَتِنِّ فَإِّنه هللَا يَ رحزُُقِنِّ َما َأعِّيُش بِّهِّف َوانحَصَرَ  إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم 
 َوَيُكوُن َمَعهُ 
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ث َ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َبهارِّ َأخح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح ََصمُّ قَاَل: َحده َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُهَو اْلح
ُُه َعامُِّر بحُن َعبحدِّ هللاِّ بح  َلَم أَبُو ُعبَ يحَدَة َواْسح َحاَق قَاَل: ُثُه َأسح ثَ َنا يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح ، قَاَل: َحده َرهاحِّ نِّ اْلح

ُهُ  َارِّثِّ  َوأَبُو َسَلَمَة َواْسح ، َوُعبَ يحَدُة بحُن اْلح ُزومِّيُّ َرحَقمِّ الحَمخح َرحَقُم بحُن َأبِّ اْلح ََسدِّ، واْلح  َعبحُد هللاِّ بحُن َعبحدِّ اْلح

(2/173) 

 

ا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  يُّ َحَّته أَتَ وح َُمحِّ َحاَق، َوُعثحَماُن بحُن َمظحُعوٍن اْلح هِّ يح ، قَاَل يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح
رِّو بحنِّ نُ َفيحلٍ  ُهمح َسعِّيُد بحُن زَيحدِّ بحنِّ َعمح ن ح ، مِّ َلُموا قَاَل: ُثُه ُأًَنس  مِّنح قَ َبائِّلِّ الحَعَربِّ َأُخو َبِنِّ  َوَسلهَم فََأسح

َاُء بِّنحتُ  ، َوَأْسح َطهابِّ ُت ُعَمَر بحنِّ الح َطهابِّ ُأخح ٍر،  َعدِّي ِّ بحنِّ َكعحٍب، َوامحَرأَتُُه فَاطَِّمُة بِّنحُت الح َأبِّ َبكح



 ، يهانِّ َُمحِّ ٍر َوهَِّي َصغِّْيَُة، َوُقَداَمُة بحُن َمظحُعوٍن، َوَعبحُد هللاِّ بحُن َمظحُعوٍن اْلح َوَخبهاُب َوَعائَِّشُة بِّنحُت َأبِّ َبكح
َرَة َوُعَمْيحُ بحُن َأبِّ َوقهاٍص الزُّهحرِّيُّ، َوَعبحُد هللاِّ بحُن مَ  ََرت ِّ َحلِّيُف َبِنِّ زُهح َرَة، بحُن اْلح ُعوٍد َحلِّيُف َبِنِّ زُهح سح

ٍرو َأُخو َبِنِّ َعامِّرِّ بحنِّ ُلَؤيٍ ، َوَعيهاُش بحُن َأبِّ رَبِّيَعَة الحَمخح  ، َوُسَليحُط بحُن َعمح ُعوُد بحُن الحَقارِّئِّ ، َوَمسح ُزومِّيُّ
، َوُخَنيُس بحُن ُحَذافََة السههح  َاُء بِّنحُت َسََلَمَة التهمِّيمِّيُّ مِّيُّ َوَعامُِّر بحُن رَبِّيَعَة َحلِّيُف َبِنِّ َعدِّي ِّ َوامحَرأَتُُه َأْسح

، َوامحَرأَتُ  ٍش، َوَجعحَفُر بحُن َأبِّ طَالِّبِّ دِّيُّ، َوأَبُو َأْححََد بحُن َجحح َسح ٍش اْلح ُه بحنِّ َكعحٍب، َوَعبحُد هللاِّ بحُن َجحح
يُّ َوامحرَ  َُمحِّ َارِّثِّ اْلح َاُء بِّنحُت ُعَميحٍس، َوَحاطُِّب بحُن اْلح َطهاُب بحُن َأْسح ، َوالح َاُء بِّنحُت الحُمَجل ِّلِّ أَتُُه َأْسح

، َوالسهائُِّب بحنُ  يُّ َُمحِّ َارِّثِّ بحنِّ َمعحَمٍر اْلح َهُة بِّنحُت َيَساٍر، َوَمعحَمُر بحُن اْلح ، َوامحَرأَتُُه ُفَكي ح َارِّثِّ ُعثحَماَن  اْلح
ََة  بحنِّ َمظحُعوٍن، َوالحُمطهلُِّب بحُن َأزحَهَر بحنِّ َعبحدِّ َعوح ٍ  َلُة بِّنحُت َأبِّ َعوح ِّ بحنِّ ُصَبْيح رِّيُّ، َوامحَرأَتُُه رَمح الزُّهح

ََل َأبِّ بَ  ََة َموح ُُه نُ َعيحُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ َأُخو َبِنِّ َعدِّي ِّ بحنِّ َكعحٍب، َوَعامُِّر بحُن فُ َهْيح ، َوالنهحهاُم َواْسح د ِّيقِّ ٍر الص ِّ كح
 ، َعَد بحنِّ َعامِّرِّ بحنِّ بَ َياَضَة مِّنح ُخَزاَعَة، َوَخالُِّد بحُن َسعِّيدِّ بحنِّ الحَعاصِّ يَنُة بِّنحُت َخَلفِّ بحنِّ َأسح َوامحَرأَتُُه َأمِّ

َبَة بحنِّ رَبِّيَعَة،  ، َوأَبُو ُحَذي حَفَة بحُن ُعت ح رِّو بحنِّ َعبحدِّ َشحٍس َأُخو َبِنِّ َعامِّرِّ بحنِّ ُلَؤيٍ  َوَواقُِّد َوَحاطُِّب بحُن َعمح
ُُه بحُن َعبحدِّ هللاِّ التهمِّ  يمِّيُّ َحلِّيُف َبِنِّ َعدِّي ِّ بحنِّ َكعحٍب، َوَخالُِّد بحُن الحُبَكْيحِّ، َوإََِّّيُس بحُن الحُبَكْيحِّ، زَاَد َغْيح

 فِّيهِّ: َوَعامُِّر بحُن الحُبَكْيحِّ َوَعاقُِّل بحنُ 
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ٍر َحلِّيُف َبِنِّ  َحاَق: َوَعمهاُر بحُن ََّيسِّ َناٍن قَاَل الحُبَكْيحِّف قَاَل يُوُنُس َعنِّ ابحنِّ إِّسح  َُمحُزوٍم، َوُصَهيحُب بحُن سِّ
َكهَة، وَ  ََلمِّ ِبِّ ُر اْلحِّسح َحاَق: ُثُه َدَخَل النهاُس َأرحَسااًل مَِّن الن َِّساءِّ َوالر َِّجالِّ َحَّته َفَشا ذِّكح َُتُد َِّث بِّهِّف ابحُن إِّسح

َلَم َهُؤاَلءِّ َوَفَشا َأمحُرُهمح َأعحَظَمتح َذلَِّك قُ َريح  َبتح َلُه، َوَظَهَر لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ فَ َلمها َأسح ش  َوَغضِّ
ُهمح: أَ  ن ح لحَعَداَوةِّ، مِّ ُه َوَأصحَحابَُه ِبِّ ُهمح رَِّجال  فَ َباَدوح ن ح َسُد َوَشَخَص َلُه مِّ لِّ َعَليحهِّ َوَسلهَم الحبَ غحُي َواْلَح بُو َجهح

َا َحاَق َأْسح  َءُهمح "بحُن هَِّشاٍم، َوأَبُو َْلٍَب َوذََكَر ابحُن إِّسح
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َد ِفِّ َْجحعِّهِّ  َتَدُأ الحَفرحضِّ َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُثُه َعَلى النهاسِّ َوَما ُوجِّ : ُمب ح  قُ َريحًشا، َِبب 
ُهمح مَِّن الحَْبََكةِّ ِفِّ َطَعامِّهِّ قَاَل هللُا َعزه َوَجله: }َوأَنحذِّرح َعشِّ  َربِّنَي{ ]الشعراء: َوإِّطحَعامِّهِّ إَِّّيه َق ح ْيََتَك اْلح

214] 
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ٍر ُُمَمهُد بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ ُُمَمهٍد الحَفقِّيُه، َوأَبُو َسعِّيٍد ُُمَمهُد بحُن ُموَسى بحنِّ الحَفضح  َْبًََن أَبُو َنصح ، قَااَل: َأخح لِّ
ُّ قَا ثَ َنا أَبُو ُُمَمهٍد َأْححَُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ الحُمَزّنِّ ثَ َنا أَبُو َحده َْبًََن َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ عِّيَسى قَاَل: َحده َل: َأخح

، َوأَبُو َسَلَمَة بحنُ  َْبّنِّ َسعِّيُد بحُن الحُمَسي ِّبِّ رِّي ِّ قَاَل: َأخح ، َعنِّ الزُّهح َْبّنِّ ُشَعيحب  َعبحدِّ  الحَيَمانِّ قَاَل: َأخح
نَي أَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله َعَليحهِّ:  الرهْححَنِّ، َأنه َأَِب ُهَري حَرَة قَاَل: قَامَ  َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم حِّ

َربِّنَي{ ]الشعراء:  َق ح ْيََتَك اْلح ََتُوا أَن حُفَسُكمح مَِّن هللاِّ، »[ فَ َقاَل: 214}َوأَنحذِّرح َعشِّ ََّي َمعحَشَر قُ َريحٍش اشح
ًئا، َّيَ  ًئا، ََّي َعبهاُس بحَن َعبحدِّ اَل ُأغحِنِّ َعنحُكمح مَِّن هللاِّ َشي ح  َبِنِّ َعبحدِّ َمَناٍ  اَل ُأغحِنِّ َعنحُكمح مَِّن هللاِّ َشي ح

ًئا، ََّي َصفِّيهُة َعمهَة َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم اَل أُ  غحِنِّ َعنحكِّ الحُمطهلِّبِّ اَل ُأغحِنِّ َعنحَك مَِّن هللاِّ َشي ح
ًئا، ََّي فَا ًئامَِّن هللاِّ َشي ح ئحتِّ اَل ُأغحِنِّ َعنحكِّ مَِّن هللاِّ َشي ح [ َرَواُه 177]ص:« طَِّمُة بِّنحَت ُُمَمهٍد َسلِّيِنِّ َما شِّ

رِّي ِّ  ٍه آَخَر َعنِّ الزُّهح لِّم  مِّنح َوجح َرَجُه ُمسح ، َوَأخح ي ِّ َعنح َأبِّ الحَيَمانِّ  الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمه  ثَ َنا َأْححَُد َأخح َْبًََن أَبُو الحَفضحلِّ بحُن إِّب حَراهِّيَم قَاَل: َحده َُ قَاَل: َأخح َافِّ ُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح
َْبًََن َجرِّيُر َعنح َعبحدِّ الحَملِّكِّ بحنِّ ُعَمْيحٍ، عَ  َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم قَاَل: َأخح ثَ َنا إِّسح نح بحُن َسَلَمَة قَاَل: َحده

َربِّنَي{ ]الشعراء: ُموَسى بحنِّ طَ  َق ح ْيََتَك اْلح [ 214لحَحَة، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة قَاَل: َلمها نَ َزَلتح }َوأَنحذِّرح َعشِّ
، فَ َقاَل:  َتَمُعوا فَ َعمه َوَخصه ُّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم قُ َريحًشا، فَاجح ََّي َبِنِّ َكعحبِّ بحنِّ ُلَؤيٍ  »َدَعا النهبِّ

 َسُكمح مَِّن النهارِّف ََّي َبِنِّ ُمرهَة بحنِّ َكعحٍب أَنحقُِّذوا أَن حُفَسُكمح مَِّن النهارِّف ََّي َبِنِّ َعبحدِّ َشحٍس أَنحقُِّذواأَنحقُِّذوا أَن حفُ 
ٍم أَنحقُِّذوا أَن ح  مح مَِّن ُفَسكُ أَن حُفَسُكمح مَِّن النهارِّ، ََّي َبِنِّ َعبحدِّ َمَناٍ  أَنحقُِّذوا أَن حُفَسُكمح مَِّن النهارِّف ََّي َبِنِّ َهاشِّ
؛ النهارِّ، ََّي َبِنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ أَنحقُِّذوا أَن حُفَسُكمح مَِّن النهارِّف ََّي فَاطَِّمُة أَنحقِّذِّي نَ فحَسكِّ مَِّن النهارِّ 

َا178]ص: ًا َسأَبُ لَُّها بَِّبََلْلِّ ًئا، َغْيحَ َأنه َلُكمح َرْحِّ لِّم  ِفِّ َرَواُه « [ فَإِّّن ِّ اَل َأمحلُِّك َلُكمح مَِّن هللاِّ َشي ح ُمسح
َبَة بحنِّ َسعِّيٍد َوزَُهْيحِّ بحنِّ َحرحٍب َعنح َجرِّيرٍ  ي ِّ َعنح قُ تَ ي ح  الصهحِّ
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َياَن قَالَ  َسُن بحُن ُسفح ثَ َنا اْلَح َْبّنِّ أَبُو الحَولِّيدِّ قَاَل: َحده َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا أَبُو  َأخح : َحده
ثَ َنا الت هيحمِّيُّ، َعنح َأبِّ ُعثحَماَن، َعنح قَبِّيَصَة بحنِّ الحُمَخارِّقِّ َكامٍِّل قَالَ  ثَ َنا يَزِّيُد بحُن ُزرَيحٍع قَاَل: َحده : َحده

َربِّنَي{ ]الشعراء:  َق ح ْيََتَك اْلح : }َوأَنحذِّرح َعشِّ ٍرو، قَااَل: َلمها نَ َزَلتح [ انحَطَلَق َرُسوُل 214َوزَُهْيحِّ بحنِّ َعمح
ََّي َبِنِّ َعبحدِّ َمَناٍ  »ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل َرضحَمٍة مِّنح َجَبٍل فَ َعََل َأعحََلَها َحَجًرا , ُثُه ًَنَدى: هللاِّ َصله 



َي َأنح يَ  َلُه َفَخشِّ َِبُ َأهح َا َمثَلِّي َوَمثَ ُلُكمح َكَمَثلِّ رَُجٍل رََأى الحَعُدوه فَانحَطَلَق يَ رح ، إِّْنه بُِّقو إِّّن ِّ َنذِّير  ُه فَ َهَتَف ََّي سح
ي ِّ َعنح َأبِّ َكامِّلٍ « َصَباَحاهُ  لِّم  ِفِّ الصهحِّ  َرَواُه ُمسح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن ]ص: َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح [ يَ عحُقوَب قَاَل: 179َأخح
َبه  ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح َحاَق قَاَل: َفَحدهَثِنِّ َمنح َحده ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح ارِّ قَاَل: َحده

َتَمِنِّ اْسحَُه، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَا َتكح َفٍل، َواسح َارِّثِّ بحنِّ نَ وح َع َعبحَد هللاِّ بحَن اْلح َي ْسِّ لٍِّب َرضِّ
ْيََتَك  هللُا َعنحُه قَاَل: يَُة َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: }َوأَنحذِّرح َعشِّ َلمها نَ َزَلتح َهذِّهِّ اْلح

مِّنِّنَي{ ]الشعراء:  فِّضح َجَناَحَك لَِّمنِّ ات هبَ َعَك مَِّن الحُمؤح َربِّنَي َواخح َق ح [ ف قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى 215اْلح
َها، َفَجاَءّنِّ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: "  َرُه، َفَصَمتُّ َعَلي ح ُهمح َما َأكح ن ح مِّي رَأَيحُت مِّ َا قَ وح َعَرفحُت َأّن ِّ إِّنح َِبَدأحُت بِّ

َعلح َما َأَمَرَك بِّهِّ رَبَُّك َعذهَبَك رَبُّ  : ََّي ُُمَمهُد إِّنهَك إِّنح َلَح تَ فح ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم فَ َقاَل ِلِّ َك "ف قَاَل جِّ
َربِّنَي فَ َعَرفحُت َأّن ِّ إِّنح ِبَ َعلِّيٌّ: فَ  َق ح ْيِتِّ اْلح َدأحَُتُمح َدَعاّنِّ فَ َقاَل: " ََّي َعلِّيُّ إِّنه هللَا َقدح َأَمَرّنِّ َأنح أُنحذَِّر َعشِّ

ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم فَ َقاَل: َّيَ  َرُه، َفَصَمتُّ َعنح َذلَِّك، ُثُه َجاَءّنِّ جِّ ُهمح َما َأكح  ُُمَمهُد، إِّنح بَِّذلَِّك رَأَيحُت مِّن ح
َل َشاٍة َعَلى َصاٍع مِّنح َطَعاٍم َوَأعِّده  َنعح لََنا ََّي َعلِّيُّ رِّجح َعلح َما ُأمِّرحَت بِّهِّ َعذهَبَك رَبَُّك، فَاصح  لََنا ُعسه َلَح تَ فح

َمئِّ  َتَمُعوا َلُه، َوُهمح يَ وح ، فَ َفَعلحُت فَاجح ٍذ َأرحبَ ُعوَن رَُجًَل يَزِّيُدوَن رَُجًَل َلََبٍ، ُثُه اْجحَعح ِلِّ َبِنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ
َبِّيُث، فَ َقده  ُقُصونَُه فِّيهِّمح َأعحَماُمُه أَبُو طَالٍِّب، َوَْححَزُة، َوالحَعبهاُس، َوأَبُو َْلٍَب الحَكافُِّر الح محُت إِّلَيحهِّمح َأوح يَ ن ح

َنَة، فََأَخَذ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َفح َا ِفِّ تِّلحَك اْلح َنانِّهِّ، ُثُه رََمى بِّ سح يًَة، َفَشقهَها ِبَِّ َها ُحذح ن ح َم مِّ
يَها َوقَاَل:  مِّ هللاِّ »نَ َواحِّ ُم َحَّته َنُِّلوا َعنحُه َما يُ َرى إِّاله آََثُر َأَصابِّعِّهِّمح، َوهللاِّ إِّنح  « ُكُلوا بِّسح فََأَكَل الحَقوح

َلَها , ُثُه  ث ح ُهمح َيَحُكُل مِّ ن ح قِّهِّمح ََّي َعلِّيُّ »قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َكاَن الرهُجُل مِّ ئحُت « اسح َفجِّ
َلهُ  َرُب مِّث ح ُهمح لََيشح ن ح  فَ َلمها َأرَاَد بَِّذلَِّك الحَقعحبِّ َفَشرِّبُوا مِّنحُه َحَّته َنُِّلوا ْجِّيًعا، َواَيحُ هللاِّ إِّنح َكاَن الرهُجُل مِّ

، فَ َقاَل: َْلَده َما 180 َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح ُيَكل َِّمُهمح َبَدرَُه أَبُو ]ص:َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  [ َْلٍَب إََِّل الحَكََلمِّ
ُهمح َرُسوُل هللاِّف فَ َلمها َكاَن الحَغُد قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  ُبُكمحف فَ تَ َفرهُقوا َوَلَح ُيَكل ِّمح  َعَليحهِّ َسَحرَُكمح َصاحِّ

، فَإِّنه َهَذا الَوَسله  َمحسِّ مَِّن الطهَعامِّ َوالشهَرابِّ ْلح رهُجَل َم: ََّي َعلِّيُّ، ُعدح لََنا ِبِِّّثحلِّ الهذِّي ُكنحَت َصنَ عحَت لََنا ِبِّ
َمف فَ َفَعلحُت، ُثُه َْجَعحتُ ُهمح َلُه َفَصَنَع َرُسو  عحَت قَ بحَل َأنح ُأَكل َِّم الحَقوح ُل هللاِّ َصلهى هللاُ َقدح َبَدَرّنِّ إََِّل َما َقدح ْسِّ

تُ ُهمح َفَشرِّبُوا مِّنح َذلَِّك الح  ، فََأَكُلوا َحَّته َنُِّلوا َعنحُه، ُثُه َسَقي ح َمحسِّ ْلح َقعحبِّ َحَّته َعَليحهِّ َوَسلهَم َكَما َصَنَع ِبِّ
َرُب مِّ  َلَها َوَيشح ُهمح لََيأحُكُل مِّث ح ن ح َلَها , ُثُه قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َنُِّلوا َعنحُه، َواَيحُ هللاِّ إِّنح َكاَن الرهُجُل مِّ ث ح

ُتُكمح »َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ئ ح فحَضَل ِمِّها جِّ َمُه ِبَِّ ََّي َبِنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ إِّّن ِّ َوهللاِّ َما َأعحَلُم َشاِبًّ مَِّن الحَعَربِّ َجاَء قَ وح
َرةِّ  خِّ ن حَيا َواْلح محرِّ الدُّ ُتُكمح ِبَِّ ئ ح َحاَق « بِّهِّف إِّّن ِّ َقدح جِّ َبهارِّ: بَ َلَغِنِّ َأنه ابحَن إِّسح قَاَل أَبُو ُعَمَر َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح



ٍرو، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بح  َهالِّ بحنِّ َعمح ن ح مِّ بحنِّ َمرحََيَ، َعنِّ الحمِّ َعُه مِّنح َعبحدِّ الحَغفهارِّ بحنِّ الحَقاسِّ َا ْسِّ َارِّثِّ قَاَل إِّْنه نِّ اْلح
َحاَق: وََكانَ  َتَسره بِّهِّ إََِّل َأنح ُأمَِّر ِإِِّّظحَهارِّهِّ َثََلَث  ابحُن إِّسح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأمحَرُه واسح َفى النهبِّ َما َأخح

ٍرو، َعنح َعبهادِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ  َهالِّ بحنِّ َعمح ن ح ي َعنِّ الحمِّ َعثِّهِّف قُ لحُت: َوَقدح َرَوى َشرِّيك  الحَقاضِّ نِّنَي مِّنح َمب ح  سِّ
َسح  ُهمح بَِّقرِّيٍب مِّنح َهَذا الحَمعحََّن ُُمحَتَصًرااْلح  دِّي ِّ َعنح َعلِّيٍ  ِفِّ إِّطحَعامِّهِّ إَِّّيه
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ميَانِّ َوَما أَن حَزلَ  نَي َدَعاُهمح إََِّل اْلحِّ  هللُا تَ َعاََل َِبُب َما رَده أَبُو َْلٍَب َعَلى النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم حِّ
يدَِّها َحَبل  مِّنح َمَسٍد، فِّيهِّ مَِّن الح  ََطبِّ ِفِّ جِّ َنهُه َيصحَلى ًَنرًا َذاَت َْلٍَب َوامحَرأَتُُه َْحهاَلَة اْلح ، َوَقَطَع ِبِّ ُقرحآنِّ

قًا َواَل يَ قحَطُع ِبِِّّثحلِّ َذلَِّك إِّاله  دح ََلمِّ صِّ يهةِّ اْلحِّسح ََْبُ بَِّقضِّ ُهَما َحَّته َصاَر الح ن ح د  مِّ لِّمح َواحِّ َعَرَفُه   َمنح فَ َلمح ُيسح
يٍ   َحقًّا، َواَل َسبِّيَل لِّلحَبَشرِّ إََِّل َمعحرِّفَتِّهِّ إِّاله َعنح َوحح
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ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب بحنِّ يُوُسَف قَاَل: حَ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح دهَثِنِّ َأبِّ َأخح
ثَ َنا أَبُو َْبّنِّ أَبُو   قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َأخح ثَ َنا ابحُن ُْنْيحٍ، َوأَبُو ُأَساَمَة، َوَأخح ُكَريحٍب قَاَل: َحده

َاطِّيُّ قَالَ  َْنح َحاَق اْلح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن إِّسح ٍر ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ ََيحََي الحُمَتَكل ُِّم قَاَل: َحده ث َ َبكح َنا أَبُو : َحده
رِّو بحنِّ ُمرهَة، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ  َعحَمُش، َعنح َعمح ثَ َنا اْلح ثَ َنا أَبُو ُأَساَمَة قَاَل: َحده ، َعنِّ َُههاٍم قَاَل: َحده

َربِّنَي{ ]الشعراء:  َق ح ْيََتَك اْلح : }َوأَنحذِّرح َعشِّ هُ 214ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: َلمها نَ َزَلتح ن ح َطَك مِّ ُم [ ، َورَهح
نَي، َخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته َصعَِّد الصهَفا فَ َهَتَف:  َلصِّ « ف ََّي َصَباَحاهُ »الحُمخح

َتَمُعوا إِّلَيحهِّ قَاَل:  تُِّف؟ قَاُلوا: ُُمَمهد ، فَاجح َْبحُتُكمح َأنه َخيحًَل »قَاُلوا: َمنح َهَذا الهذِّي يَ هح  ََتحُرُج َأرَأَي حُتمح َلوَأخح
ُتمح ُمَصد ِّقِّيه؟ ََبلِّ َأُكن ح َ يََديح »قَاُلوا: َما َجرهب حَنا َعَليحَك َكذًِِّبف قَاَل: « بَِّسفح ِّ َهَذا اْلح فَإِّّن ِّ َنذِّير  َلُكمح َبنيح

ََذا؟ ُثُه قَاَمف فَ نَ زَ « ف َعَذاٍب َشدِّيدٍ  َلتح َهذِّهِّ السُّورَُة: تَ بهتح قَاَل: أَبُو َْلٍَب: تَ بًّا َلَك، َأَما َْجَعحتَ َنا إِّاله ْلِّ
ي ِّ 182َيَدا َأبِّ َْلٍَب ]ص: لِّم  ِفِّ الصهحِّ َُ َحدِّيثِّ َأبِّ َُههاٍم َرَواُه ُمسح رِّ السُّورَةِّف َلفح [ َوُتبح إََِّل آخِّ

َعحَمُشف َوَرَواُه الحُبَخارِّيُّ َعنح يُوسُ  َف بحنِّ ُموَسى، َعنح َأبِّ َعنح َأبِّ ُكَريحٍب، َوقَاَل: َوَقدح َتبه َكَذا قَ َرَأ اْلح
 ُأَساَمةَ 
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ََسُن بحُن ُسفح  َْبًََن اْلح َاعِّيلِّيُّ قَاَل: َأخح ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح َدِّيُب قَاَل: َأخح ٍرو اْلح َْبًََن أَبُو َعمح َياَن قَاَل: َأخح
ثَ َنا ٍر قَاَل: َحده َبَة يَ عحِنِّ َأَِب َبكح ثَ َنا ابحُن َأبِّ َشي ح ََسنِّ ُُمَمهُد بحُن َأبِّ  َحده َْبًََن أَبُو اْلح أَبُو ُمَعاوِّيََة، َوَأخح

 ِّ َُسنيح ثَ َنا َأْححَُد بحُن اْلح َفَرايِِّنِّ قَاَل: َحده سح ُر بحُن َأْححََد االِّ َْبًََن بِّشح بحنِّ َنصحٍر الحَمعحُرو ِّ الحَفقِّيُه قَاَل: َأخح
ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن الحمَ  َذهاُء قَاَل: َحده رِّو اْلح َعحَمُش، َعنح َعمح ثَ َنا اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َخازٍِّم قَاَل: َحده دِّيِنِّ ِّ قَاَل: َحده

ٍم بحنِّ ُمرهَة، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: َصعَِّد َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َذا َت يَ وح
، فَ َقاُلوا: َما َلَك؟ قَاَل: « ف اَحاهُ ََّي َصبَ »الصهَفا، فَ َقاَل:  َتَمَعتح إِّلَيحهِّ قُ َريحش  َأرَأَي حُتمح َلوح »قَاَل: فَاجح

؟ ُتمح ُتَصد ُِّقوّنِّ يُكمح ُكن ح َْبحُتُكمح َأنه الحَعُدوه ُيَصب ُِّحُكمح َأوح مَيس ِّ فَإِّّن ِّ نَذِّير  »قَاُلوا: نَ َعمح , َأوح بَ َلى قَاَل: « َأخح
َ يَ  ََذا َْجَعحتَ َنا؟ قَاَل: فَأَن حَزَل هللُا َعزه « َديح َعَذاٍب َشدِّيدٍ َلُكمح َبنيح قَاَل: فَ َقاَل أَبُو َْلٍَب: تَ بًّا َلَك، َأْلِّ

رِّ السُّورَةِّ ]ص: ي ِّ َعنح ُُمَمهٍد َعنح 183َوَجله: تَ بهتح َيًدا َأبِّ َْلٍَب إََِّل آخِّ [ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
ثَ َنا أَبُ َأبِّ ُمَعاوِّيَ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َبَةف َأخح رِّ بحنِّ َأبِّ َشي ح لِّم  َعنح َأبِّ َبكح و َة، َوَرَواُه ُمسح

ثَ َنا أَبُو الحَيمَ  ُّ قَاَل: َحده َحاَق الصهغَاّنِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّسح قَاَل:  انِّ الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
َدِّيثَ  َْبَّنِّ ُعرحَوُة بحُن الزَُّبْيحِّ، َفذََكَر اْلح رِّي ِّ قَاَل: َأخح َْبًََن ُشَعيحُب بحُن َأبِّ َْححَزَة، َعنِّ الزُّهح الرهَضاعِّ قَاَل  َأخح

ه َصله  ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َلمها ُعرحَوُة: وثُ َوي حَبُة َموحاَلُة َأبِّ َْلٍَب َكاَن أَبُو َْلٍَب َأعحتَ َقَها فََأرحَضَعتِّ النهبِّ
َبٍة، فَ َقاَل َلُه: َماَذا َلقِّيَت؟ فَ َقاَل أَبُو َْلَبٍ  مِّ بَِّشر ِّ َخي ح لِّهِّ ِفِّ الن هوح : َأَلَح أَلحَق َماَت أَبُو َْلٍَب ُأرِّيَُه بَ عحُض َأهح

َامِّ َوالهِتِّ بَ عحدَُكمح رََخاًء، َغْيحَ َأّن ِّ ُسقِّيُت ِفِّ َهذِّهِّ مِِّن ِّ بَِّعَتاَقِتِّ ثُ وَ  َ اْلحِّبح َةِّ الهِتِّ َبنيح ي حَبَة، َوَأَشاَر إََِّل الن َُّقْيح
َرَجُه الحُبَخارِّيُّ َعنح َأبِّ الحَيَمانِّ َوِفِّ َذلَِّك آيَة  َكبِّْيَة  مِّنح آََّيتِّ الن ُّبُ وه  ف َأخح ََصابِّعِّ  ةِّ َتلِّيَها مَِّن اْلح
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َافِّ  َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َسعحدِّ بحنِّ َوَأخح َْبًََن َأْححَُد بحُن َكامٍِّل الحَقاضِّي قَاَل: َحده َُ قَاَل: َأخح
ََسنِّ بحنِّ َعطِّيهَة قَاَل: َحده  ُ بحُن اْلح َُسنيح ُّ قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ َعم ِّي اْلح ِفِّ ، ُُمَمهٍد الحَعوح َثِنِّ َأبِّ

{ ]املسد:  َعنح أَبِّيهِّ، َعنِّ  ََطبِّ لِّهِّ: " }َوامحَرأَتُُه َْحهاَلَة اْلح [ قَاَل: َكاَنتح ََتحمُِّل 4ابحنِّ َعبهاٍس، ِفِّ قَ وح
َك فَ َتطحَرُحُه َعَلى َطرِّيقِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لِّيَ عحُقَرُه َوَأصحَحابَُه، َويُ َقاُل: }َْحه  { الشهوح ََطبِّ اَلَة اْلح

، }َحَبل  مِّنح َمَسٍد{ ]املسد: 4]املسد:  َدِّيثِّ َكهَة، َويُ َقاُل: 5[ نَ قهاَلُة اْلح َبال  َتُكوُن ِبِّ [ قَاَل: هَِّي حِّ
 الحَمَسُد الحَعَصا الهِتِّ َتُكوُن ِفِّ الحَبَكَرةِّ، َويُ َقاُل الحَمَسُد: قََِّلَدة  َْلَا مِّنح َودٍَع "
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َعلح َفَما بَ لهَغَت َِبُب قَ وحلِّ هللاِّ َعزه َوَجله: }َّيَ   أَي َُّها الرهُسوُل بَ ل ِّغح َما أُنحزَِّل إِّلَيحَك مِّنح رَب َِّك َوإِّنح َلَح تَ فح
{ ]املائدة:  ُمَك مَِّن النهاسِّ ُه َحَّته بَ لهَغ 67رَِّسالََتُه َوهللُا يَ عحصِّ [ َوَما َجاَء ِفِّ عِّصحَمةِّ هللاِّ تَ َعاََل إَِّّيه

َمَ  ُمهَة َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ الر َِّساَلَة َوَأدهى اْلح  انََة َوَنَصَ  اْلح

(2/184) 

 

ٍر ُُمَمه  َْبًََن أَبُو َبكح َُه هللُا قَاَل: َأخح ُّ َرْحِّ بَ َهاّنِّ َصح ثَ َنا أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسَف اْلح ِّ بحنِّ َحده َُسنيح ُد بحُن اْلح
ثَ نَ  َسنِّ الحَقطهاُن قَاَل: َحده ثَ َنا اْلَح لُِّم بحُن إِّب حَراهِّيَم قَاَل: َحده ثَ َنا ُمسح ُّ قَاَل: َحده ََسنِّ اْلحََِّلِلِّ ا َعلِّيُّ بحُن اْلح

" : َُريحرِّيُّ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َشقِّيٍق، َعنح َعائَِّشَة، قَاَلتح ثَ َنا َسعِّيد  اْلح َارُِّث بحُن ُعبَ يحٍد قَاَل: َحده َكاَن   اْلح
ُّ َصلهى هللاُ  { ]املائدة:  النهبِّ ُمَك مَِّن النهاسِّ يَُة: }َوهللُا يَ عحصِّ َعَليحهِّ َوَسلهَم َُيحَرُس َحَّته نَ َزَلتح َهذِّهِّ اْلح

َرَج رَأحَسُه مَِّن الحُقبهةِّ، فَ َقاَل: َْلُمح 67  «أَي َُّها النهاُس انحَصرُِّفوا فَ َقدح َعَصَمِنِّ هللُا تَ َعاََل »[ فََأخح
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َْبًََن أَبُو ثَ َنا الرهبِّيُع بحُن ُسَليحَماَن  َأخح ََصمُّ قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ اْلح ٍرو قَاَل: َحده َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح
َُه هللُا: َلمها بَ َعَث هللُا َعزه َوَجله نَبِّيهُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم أَن حزَ  فَ َرائَِّضُه   َل َعَليحهِّ قَاَل: قَاَل الشهافِّعِّيُّ َرْحِّ

نيِّ الحفَ  نٍي َغْيحَ حِّ َها فَ رحًضا بَ عحَد فَ رحٍض، ِفِّ حِّ ن ح ٍد مِّ َبَع ُكله َواحِّ مِّهِّ، ُثُه أَت ح ُكح رحضِّ َكَما َشاَء اَل ُمَعق َِّب ْلِّ
َلُه؛ قَاَل: َويُ َقاُل َوهللُا َأعحَلُم: إِّنه ]ص: َرأح   [ َأوهَل َما نَ زهَل هللاُ َعزه َوَجله َعَليحهِّ مِّنح 185قَ ب ح كَِّتابِّهِّ: }اق ح

مِّ رَب َِّك الهذِّي َخَلَق{ ]العلق:  سح رِّكِّنَيف 1ِبِّ ُعَو إِّلَيحهِّ الحُمشح نح َيدح َمرح فِّيهِّ ِبَِّ [ ، ُثُه أَن حَزَل َعَليحهِّ بَ عحُد َما َلَح يُ ؤح
ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم َعنِّ هللاِّ عَ  نح يُ َعل َِّمُهمح نُ ُزوَل الحَوححيِّ َفَمرهتح لَِّذلَِّك ُمدهة ، ُثُه يُ َقاُل: َأََتُه جِّ زه َوَجله ِبَِّ

ذِّيَب َوَأنح يُ تَ َناَوَل فَ نَ َزَل َعلَ  ميَانِّ بِّهِّ، َفَكُْبَ َذلَِّك َعَليحهِّ، َوَخاَ  التهكح ُعوُهمح إََِّل اْلحِّ يحهِّ: }ََّي َعَليحهِّ َوَيدح
ُمَك مَِّن أَي َُّها الرهُسوُل بَ ل ِّغح َما أُنحزَِّل إِّلَيحَك مِّنح رَب َِّك َوإِّ  َعلح َفَما بَ لهغحَت رَِّسالََتُه َوهللُا يَ عحصِّ نح َلَح تَ فح

{ ]املائدة:  تُ ُلوَك َحَّته تُ بَ ل َِّغ َما أُنحزَِّل إِّلَيحَك 67النهاسِّ ُمَك مِّنح قَ تحلِّهِّمح َأنح يَ قح [ قَاَل: فَ َقاَل: يَ عحصِّ
 فَ بَ لهَغ َما ُأمَِّر بِّهِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم "
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ٍر ُمَُ  َْبًََن أَبُو َبكح َُه هللاُ قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َُمحَمٍش الحَفقِّيُه َرْحِّ ِّ َأخح َُسنيح مهُد بحُن اْلح
َنح  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح َزحَهرِّ قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن الحَقطهاُن قَاَل: َحده َصارِّيُّ قَاَل: َحده



ٍرو، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ الحُمنحَكدِّرِّ، َعنح رَبِّيَعَة الدَُّؤِلِّ ِّ قَاَل: " رَأَيحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  َوَسلهَم  َعمح
ُعوُهمح إََِّل هللاِّ  َبُع النهاَس ِفِّ َمَنازِّْلِِّّمح َيدح نَ َتاُه، بِّذِّي الحَمَجازِّ يَ ت ح َوُل َتقُِّد َوجح َعزه َوَجله، َوَورَاَءُه رَُجل  َأحح

َذا أَبُو َوُهَو يَ ُقوُل: أَي َُّها النهاُس، اَل يَ ُغرهنهُكمح َهَذا مِّنح دِّينُِّكمح َودِّينِّ آَِبئُِّكمحف قُ لحُت: َمنح ُهَو؟ قَاُلوا: هَ 
 َْلٍَب "
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ََسنِّ َعلِّيُّ بحنُ  َْبًََن أَبُو اْلح َُه هللُا بِّبَ غحَداَد  َأخح َمهامِّي ِّ َرْحِّ َأْححََد بحنِّ ُعَمَر بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َحفحٍص الحُمقحرِّئِّ بحنِّ اْلح
َْبًََن َأْححَُد بحُن َسلحَماَن قَاَل ]ص: َاعِّيُل 186قَاَل: َأخح ثَ َنا إِّْسح َحاَق قَاَل: َحده َاعِّيُل بحُن إِّسح ثَ َنا إِّْسح [: َحده

قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َأبِّ الز ًَِّندِّ، َعنح َأبِّ الز ًَِّندِّ، َعنح رَبِّيَعَة بحنِّ عَِّباٍد، رَُجٍل مِّنح  بحُن َأبِّ ُأَويحسٍ 
َلَم أَنهُه رََأى َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بِّذِّي الحَمَجازِّ َوهُ  َ َو مَيح َبِنِّ الد ِّيلِّ َكاَن َجاهِّلِّيًّا فََأسح ي َبنيح شِّ

َراّنَِّ النهاسِّ يَ ُقوُل:  لُِّحوا»َظهح َوُل ُذو « ََّي أَي َُّها النهاُس ُقوُلوا اَل إِّلََه إِّاله هللُا تُ فح َوإَِّذا َورَاَءُه رَُجل  َأحح
ف قَاَل: َفَسأَلحُت َعنح َذلَِّك الرهُجلِّ الهذِّي َورَاَءُه فَقِّ  ِّ يَ ُقوُل: إِّنهُه َصابِّئ  َكاذِّب  : َهَذا أَبُو َغدِّيَرَتنيح يَل ِلِّ
َمئٍِّذ َأزحفَ ُر الحقِّرحبَ  لِّيَْلٍَب َعمُّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل رَبِّيَعُة بحُن َعبهاٍد: َأًَن يَ وح َهح  َة ْلِّ
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فَ  َسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعلِّيٍ  الحُمقحرُِّئ اْلحِّسح َْبًََن أَبُو اْلَح َسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َوَأخح َْبًََن اْلَح َا قَاَل: َأخح ُّ بِّ َرايِّيِنِّ
َْبًََن ُشعح  ُرو بحُن َمرحُزوٍق قَاَل: َأخح ثَ َنا َعمح ي قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب الحَقاضِّ َحاَق قَاَل: َحده َبُة، إِّسح

َعثِّ بحنِّ ُسَليحٍم، َعنح رَُجٍل مِّنح َكَنانَةَ  َشح قَاَل: رَأَيحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بُِّسوقِّ ذِّي  َعنِّ اْلح
لُِّحوا»الحَمَجازِّ َوُهَو يَ ُقوُل:  فِّي َعَليحهِّ « ََّي أَي َُّها النهاُس ُقوُلوا اَل إَِّلَه إِّاله هللُا تُ فح َوإَِّذا رَُجل  َخلحَفُه ُيسح

ٍل، َوإَِّذا َاَب فَإَِّذا ُهَو أَبُو َجهح َا يُرِّيُد َأنح  الَتُّ ُهَو يَ ُقوُل: ََّي أَي َُّها النهاُس، اَل يَ ُغرهنهُكمح َهَذا َعنح دِّينُِّكمح فَإِّْنه
تِّ َوالحُعزهى "  َتَتحُُكوا عَِّباَدَة الَله
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقو  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح َب قَاَل: َحده
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح َطلحَحَة بحنِّ ََيحََي بحنِّ طَلحَحَة بحنِّ ُعبَ يحدِّ هللاِّ، َعنح ُموسَ  َبهارِّ قَاَل: َحده ى بحنِّ اْلح

َْبّنِّ َعقِّيُل بحُن َأبِّ طَالٍِّب قَاَل: َجاَءتح قُ َريحش  إََِّل  يَك َطلحَحَة قَاَل: َأخح  َأبِّ طَالٍِّب، فَ َقاُلوا: إِّنه ابحَن َأخِّ



َُحمهٍد، فَانح  َُه َعنهاف فَ َقاَل: ََّي َعقِّيُل انحَطلِّقح فَأحتِِّنِّ ِبِّ دًَِّن، فَاَنح َطَلقحُت إِّلَيحهِّ َهَذا َقدح آَذاًَن ِفِّ ًَندِّيَنا َوَمسحجِّ
فحٍش يَ ُقوُل: ب َ  ُتُه مِّنح كِّبحٍس َأوح قَاَل: مِّنح حِّ َرجح َتخح [ الظههِّْيَةِّ ِفِّ 187يحت  َصغِّْي  َفَجاَء بِّهِّ ِفِّ ]ص:فَاسح

ذِّيهِّمح ِفِّ  َر ِّ، فَ َلمها َأََتُهمح قَاَل أَبُو طَالٍِّب: إِّنه َبِنِّ َعم َِّك َهُؤاَلءِّ َقدح زََعُموا أَنهَك تُ ؤح دهةِّ اْلح ًَندِّيهِّمح  شِّ
دِّهِّمح فَان حَتهِّ َعنح َأَذاُهمح َفَحلهَق َرُسوُل هللاِّ  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّبَصرِّهِّ إََِّل السهَماءِّ، فَ َقاَل:  َوَمسحجِّ

َقحَدرِّ َعَلى َأنح َأدََع َذلَِّك مِّنحُكمح َعَلى َأنح »قَاُلوا: نَ َعمح , قَاَل: « أَتَ َروحَن َهذِّهِّ الشهمحَس؟» َفَما َأًَن ِبِّ
َها ُشعحَلةً  ن ح عُِّلوا مِّ َتشح ُعوا " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ فَ َقاَل أَبُو طَالٍِّب: َوهللاِّ « َتسح ي َقطُّ فَارحجِّ  َما َكذهبحَت ابحَن َأخِّ

 التهارِّيخِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ الحَعََلءِّ، َعنح يُوُنسَ 
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ثَ َنا ثَ َنا َأْححَُد قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َحده يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ  َوَأخح
نيَ  ، أَنهُه ُحد َِّث َأنه قُ َريحًشا حِّ َنسِّ َخح َبَة بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ بحنِّ اْلح َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ يَ عحُقوُب بحُن ُعت ح قَاَلتح  إِّسح

َبِّ طَالٍِّب َهذِّهِّ الحَمَقاَلَة بَ َعَث إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقالَ  ي، إِّنه  ْلِّ َلُه: ََّي ابحَن َأخِّ
َمحرِّ َما اَل أُ  َك، َواَل َُتَم ِّلحِنِّ مَِّن اْلح َمَك َقدح جاُءوّنِّ فَ َقاُلوا َكَذا وََكَذا فَأَبحقِّ َعَليه َوَعَلى نَ فحسِّ طِّيُق َأًَن قَ وح

لَِّك، َفَظنه َرُسوُل هللاِّ  َرُهَوَن مِّنح قَ وح مِّكِّ َما َيكح ُففح َعنح قَ وح  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح َقدح َواَل أَنحَت، فَاكح
لُِّمُه َوَضُعَف َعنِّ الحقَِّيامِّ َمَعُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا عَ  َليحهِّ َوَسلهَم: َبَدا لَِّعم ِّهِّ فِّيهِّ، َوأَنهُه َخاذِّلُُه َوُمسح

ُس ِفِّ ميِّيِنِّ َوالحَقَمُر ِفِّ يَ » َعتِّ الشهمح َمحَر َحَّته يُظحهَِّرُه هللُا تَ َعاََل ََّي َعم ِّ َلوح ُوضِّ ُت َهَذا اْلح َسارِّي َما تَ رَكح
لَِّك ِفِّ طََلبِّهِّ  نَي رََأى « َأوح َأهح تَ عحَْبَ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َبَكى، فَ َلمها َوَله قَاَل َلُه حِّ ُثُه اسح

َمحُر بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ  َبَل َعَليحهِّ، فَ َقاَل: َما بَ َلَغ اْلح ي فََأق ح امحضِّ َعَلى َأمحرَِّك » َعَليحهِّ َوَسلهَم: ََّي ابحَن َأخِّ
ٍء أََبًدا لُِّمَك لَِّشيح بَ بحَت، فَ َوهللاِّ اَل ُأسح  «َواف حَعلح َما َأحح
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نَي َأْجحََع لِّ  عحٍر قَالَُه حِّ َحاَق: ُثُه قَاَل أَبُو طَالٍِّب ِفِّ شِّ َرةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا قَاَل ابحُن إِّسح َذلَِّك مِّنح ُنصح
مِّهِّ:  َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَليحهِّ، َوالد ِّفَاعِّ َعنحُه َعَلى َما َكاَن مِّنح َعَداَوةِّ قَ وح

 ]البحر الكامل[
َابِّ َدفِّينَا عِّهِّمح ففف َحَّته ُأَوسهَد ِفِّ الَتُّ َمح ُلوا إِّلَيحَك ْبِّ  َوهللاِّ َلنح َيصِّ

َمح  ي ْلِّ رح َوقِّره بَِّذاَك مِّنحَك ُعيوًنَ فَامحضِّ  رَِّك َما َعَليحَك َغَضاَضة  ففف أَبحشِّ
يَنا ي ففف فَ َلَقدح َصَدقحَت وَُكنحَت قَ بحُل َأمِّ َت أَنهَك ًَنصِّحِّ  َوَدَعوَتِنِّ َوزََعمح



َنهُه ففف مِّنح َخْيحِّ َأدحََّينِّ الحَْبِّيهةِّ دِّيَنا  َوَعَرضحَت دِّيًنا َقدح َعَرفحُت ِبِّ
َتِنِّ َْسحًحا بَِّذاَك ُمبِّيَنا َلوحاَل  َذارِّي ُسبهًة ففف َلَوَجدح  الحَمََلَمُة َأوح حِّ

َعارًا" َوِفِّ ُكل ِّ َذلَِّك َداَللَة  َعَلى َأنه هللَا َعزه َوَجله َعَصَمُه بَِّعم ِّ  َبِّ طَالٍِّب ِفِّ َذلَِّك َأشح هِّ، َمَع ف َوذُكَِّر ْلِّ
ُه ِفِّ دِّينِّهِّ، َوَقدح كَ  ََلفِّهِّ إَِّّيه مِّهِّ خِّ ُكح َا َشاَء، اَل ُمَعق َِّب ْلِّ ُمُه َحيحُث اَل َيُكوُن َعمُُّه ِبِّ  اَن يَ عحصِّ
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َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد الصه  َْبًََن إِّْسح ُل، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َراَن الحَعدح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح فهاُر قَاَل: َوَقدح َأخح
ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بح  َْبًََن زََكرَِّّيه بحُن َعدِّيٍ  قَاَل: أَن حَبَأًَن ُمعحَتمُِّر بحُن َحده ُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ ُدنُوقَا قَاَل: َأخح

َْبًََن أَبُو َعبحدِّ ]ص: َْبّنِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َصالٍِّ  189ُسَليحَماَن، )ح( , َوَأخح َُ قَاَل: َأخح َافِّ [ هللاِّ اْلح
ثَ َنا الحُمعحَتمُِّر، السهَمرحقَ نحدِّ  ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُمَعاٍذ قَاَل: َحده ٍر قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َنصح يُّ قَاَل: َحده

َْبًََن أَ  َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َسَلَمَة الحَعَنزِّيُّ، َوَأخح رَِّّيه بحُن َأبِّ بُو زَكَ )ح( , َوَأخح
ثَ نَ  َسنِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحُدوٍس الحَعَنزِّيُّ قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو اْلَح َحاَق الحُمزَك ِّي قَاَل: َأخح ا ُعثحَماُن بحُن إِّسح

ثَ َنا الحُمعحَتمُِّر بحُن ُسَليحمَ  ثَ َنا ُمَسدهد  قَاَل: َحده اَن، َعنح أَبِّيهِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ نُ َعيحُم َسعِّيٍد الدهارَامِّيُّ قَاَل: َحده
 َ َهُه َبنيح ٍل: َهلح يُ َعف ُِّر ُُمَمهد  َوجح  بحُن َأبِّ هِّنحَد، َعنح َأبِّ َحازٍِّم، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة قَاَل: قَاَل أَبُو َجهح

تِّ َوالحُعزهى لَئِّنح رَأَي حُتهُ  َعُل َذلَِّك َْلَطََأنه َعَلى رَقَ َبتِّهِّ َوَْلَُعف َِّرنه  َأظحُهرُِّكمح؟ َفقِّيَل: نَ َعمح , فَ َقاَل: َوالَله يَ فح
ف فَأََتى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو ُيَصل ِّي لَِّيطََأ َعَلى رَقَ َبتِّهِّ َفمَ  َابِّ َهُه ِفِّ الَتُّ ئَ ُهمح َوجح ا َفجِّ

نحُه إِّاله َوُهَو يَ نحُكُص َعَلى َعقِّبَ يحهِّ، َويَ ته  َنُه َلَنحَدقًا مِّنح مِّ قِّي بَِّيَديحهِّف َفقِّيَل َلُه: َما َلَك؟ فَ َقاَل: إِّنه بَ يحِنِّ َوبَ ي ح
نَِّحًة , ُثُه ات هَفَقا فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َلوح َدًَن »َم: ًَنٍرف زَاَد أَبُو َعبحدِّ هللاِّ: َوَهوحاًل، َوَأجح

َتَطَفتحُه  ًوامِِّن ِّ اَلخح ًوا ُعضح قَاَل: َوأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله اَل َأدحرِّي ِفِّ َحدِّيثِّ َأبِّ ُهَري حَرَة « ف الحَمََلئَِّكُة ُعضح
نحَساَن لََيطحَغى{ ]العلق:  ٍء بَ َلَغُه }َكَله إِّنه اْلحِّ { ]العلق: 6َأوح َشيح لِّهِّ }إِّنح َكذهَب َوتَ َوَله [ 13[ إََِّل قَ وح

لٍ  َمُهف }َسَندحُع الزهَِبنَِّيَة{ ]العلق: 17}فَ لحَيدحُع ًَندِّيَُه{ ]العلق:  يَ عحِنِّ َأَِب َجهح [ الحَمََلئَِّكَة َهَذا 18[ قَ وح
يَةِّ " ]ص: َراَن نُ ُزوَل اْلح َُ َحدِّيثِّ ُمَسدهٍد َوَلَح َيذحُكرِّ ابحُن بِّشح ي ِّ َعنح 190َلفح لِّم  ِفِّ الصهحِّ [ َرَواُه ُمسح

َعحَلىُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ ُمَعاٍذ وَ   ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ اْلح
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ث َ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َنا َأْححَُد بحُن َوَأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ  َبهارِّ قَاَل: َحده َر َقدَِّي   َعبحدِّ اْلح لِّ مِّصح َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ َشيحخ  مِّنح َأهح إِّسح



رِّكِّي َمكه  َ ُمشح رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، ِفِّ قِّصهٍة َطوِّيَلٍة َجَرتح َبنيح َ ُمنحُذ بِّضحٍع َوَأرحبَعِّنَي َسَنًة، َعنح عِّكح َة َوَبنيح
ُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل أَبُو َجهحلِّ بحُن  َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: فَ َلمها قَاَم َعن ح

فِّيهِّ هَِّشاٍم: ََّي َمعحَشَر قُ َريحٍش إِّنه ُُمَمهًدا َقدح َأََب إِّاله َما تَ َروحَن مِّنح َعيحبِّ دِّينَِّنا، َوَشتحمِّ آَِبئَِّنا، َوتَ  سح
َتَِّنا، َوإِّ  َنا، َوَسب ِّ آْلِّ ََلمِّ ُت بِّهِّ َأحح ََجٍر، فَإَِّذا َسَجَد ِفِّ َصََلتِّهِّ َفَضحح لَِّسنه َلُه َغًدا ِبِّ ّن ِّ ُأَعاهُِّد هللَا َْلَجح

ٍل َأَخَذ َحَجًرا، ُثُه  َبَ  أَبُو َجهح َنعح بَ عحَد َذلَِّك بَ ُنو َعبحدِّ َمَناٍ  َما َبَدا َْلُمحف فَ َلمها َأصح  َجَلَس رَأحَسُه فَ لحَيصح
َتظُِّر، َوَغَدا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكَما يَ غحُدو وََكاَنتح لَِّرُسولِّ هللاِّ َصله  ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ن ح

نَ  ، َوَجَعَل الحَكعحَبَة بَ ي ح َودِّ َوالحَيَماّنِّ ِّ َسح ِّ اْلح َننيح َ الرُّكح َلُتُه الشهاَم، َفَكاَن إَِّذا َصلهى َصلهى َبنيح َ اقِّب ح ، ُه َوَبنيح لشهامِّ
يَ نحُظُروَن، فَ َقاَم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َثَهَة ُيَصل ِّي، َوَقدح َغَدتح قُ َريحش  َفَجَلُسوا ِفِّ أَنحدِّيَتِّهِّمح 

َبلَ  ََجَر، ُثُه َأق ح ٍل اْلح َتَمَل أَبُو َجهح ََنحَوُه َحَّته إَِّذا َدًَن  فَ َلمها َسَجَد َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم احح
ََجَر مِّنح  نُُه ُمرحُعوًِب، َقدح يَ ُبَستح َيَداُه َعَلى َحَجرِّهِّ َحَّته َقَذَ  اْلح َتقًِّعا َلوح َتهًِّيا ُمن ح نحُه رََجَع ُمن ح َيدِّهِّ، مِّ

، فَ َقاَل: قُ  ََكمِّ َعَل َما قُ لحُت َلُكُم َوقَاَمتح إِّلَيحهِّ رَِّجال  مِّنح قُ َريحٍش فَ َقاُلوا: َما َلَك ََّي َأَِب اْلح َف ح ُت إِّلَيحهِّ ْلِّ مح
، َوهللاِّ َما ]ص: بِّلِّ ل  مَِّن اْلحِّ نحُه َعَرَض ِلِّ ُدونَُه َفحح [ رَأَيحُت مِّثحَل َهاَمتِّهِّ 191الحَبارَِّحَة، فَ َلمها َدنَ وحُت مِّ

ف قَاَل ُمَُ  ٍل َقطُّ، فَ َهمه َأنح َيَحُكَلِنِّ َحاَق: َفذُكَِّر ِلِّ َأنه َرُسوَل هللاِّ َواَل َقَصَرتِّهِّ، َواَل أَن حَيابِّهِّ لَِّفحح مهُد بحُن إِّسح
ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم َلوح َدًَن مِِّن ِّ َْلََخَذهُ »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل:   «َذلَِّك جِّ
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َْبّنِّ أَبُو النهضحرِّ ُُمَمه  َُ قَاَل: َأخح َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ يُوُسَف الحَفقِّيُه قَاَل: َحدهثَ َنا َحده
ثَ َنا اللهيحُث بحُن َسعحٍد، َعنح  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َصالٍِّ  قَاَل: َحده  ُعثحَماُن بحُن َسعِّيٍد الدهارِّمِّيُّ قَاَل: َحده

َحاَق بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ فَ رحَوَة، َعنح َأَِبَن بحنِّ صَ  الٍِّ ، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبهاٍس، َعنح أَبِّيهِّ، إِّسح
ٍل، فَ َقاَل: إِّنه َّللِّهِّ  َبَل أَبُو َجهح دِّ، فََأق ح ًما ِفِّ الحَمسحجِّ َعَليه إِّنح  َعنح َعبهاسِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ قَاَل: ُكنحُت يَ وح

ًدا َأنح َأطََأ َعَلى رَ  ُت َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته رَأَيحُت ُُمَمهًدا َساجِّ قَ َبتِّهِّ، َفَخَرجح
ُخَل مِّ  َل َأنح َيدح َد، فَ َعجِّ َباًًن َحَّته َجاَء الحَمسحجِّ ٍل َفَخَرَج َغضح َْبحتُُه بَِّقوحلِّ َأبِّ َجهح َن َدَخلحُت َعَليحهِّ فََأخح

َائَِّط فَ ُقلحُت: َهَذا َتَحَم اْلح ُم َشرٍ  فَات هَزرحُت , ُثُه ات هبَ عحُتُه َفَدَخَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  الحَبابِّ فَاق ح يَ وح
نحَساَن مِّنح َعَلٍق{ ]العلق:  مِّ رَب َِّك الهذِّي َخَلَق َخَلَق اْلحِّ سح َرأح ِبِّ َرُأ: }اق ح [ فَ َلمها بَ َلَغ َشأحَن َأبِّ 1َوَسلهَم يَ قح

نحسَ  ٍل }َكَله إِّنه اْلحِّ تَ غحََّن{ ]العلق: َجهح ََكمِّ 6اَن لََيطحَغى َأنح رَآُه اسح ٍل: ََّي َأَِب اْلح َبِّ َجهح [ قَاَل إِّنحَسان  ْلِّ
ٍل: َأاَل تَ َروحَن َما َأَرى، َوهللاِّ َلَقدح َسده أُُفَق السهَماءِّ َعَليه فَ َلمها بَ لَ  َغ َرُسوُل َهَذا ُُمَمهد ، فَ َقاَل أَبُو َجهح

َر السُّورَةِّ َسَجَد "هللاِّ َصلهى هللُا عَ   َليحهِّ َوَسلهَم آخِّ
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َْبًََن َأْححَُد بحُن َجعحَفٍر ]ص: َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا 192َأخح [ الحَقطِّيعِّيُّ قَاَل: َحده
َبٍل قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ قَالَ  ، َعنح َعبحدِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َأْححََد بحنِّ َحن ح َْبًََن َمعحَمر  ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ قَاَل: َأخح : َحده

ٍل: لَئِّنح رَأَيحُت ُُمَمهًدا ُيَصل ِّي عِّنحَد الحكَ  رَِّمَة قَاَل: قَاَل ابحُن َعبهاٍس: قَاَل أَبُو َجهح ، َعنح عِّكح عحَبةِّ الحَكرَِّيِّ
ه  « َلوح فَ َعَل َْلََخَذتحُه الحَمََلئَِّكُة عَِّياًنً » َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل: َْلَطََأنه َعَلى ُعُنقِّهِّ فَ بَ َلَغ َذلَِّك النهبِّ

ي ِّ َعنح ََيحََي، َعنح َعبحدِّ الرهزهاقِّ   َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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ََسُن بح  َْبًََن اْلح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ََيحََي بحُن َأبِّ طَالٍِّب َوَأخح ُل قَاَل: َحده ُن يَ عحُقوَب الحَعدح
ثَ َنا َعلِّيُّ  َْبًََن َداُوُد بحُن َأبِّ هِّنحٍد، ح، قَاَل: َوَحده َْبًََن َعبحُد الحَوههابِّ بحُن َعطَاٍء قَاَل: َأخح  بحُن قَاَل: َأخح

ثَ َنا  َُ لَُه قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو هَِّشاٍم الر ِّفَاعِّيُّ عِّيَسى اْلحِّْيِّيُّ، َواللهفح ُّ قَاَل: َحده ُ بحُن ُُمَمهٍد الحَقبهاّنِّ َُسنيح اْلح
رَِّمَة، َعنِّ ابح  ُّ، َعنح َداُوَد بحنِّ َأبِّ هِّنحٍد، َعنح عِّكح ثَ َنا َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن ُُمَمهٍد الحُمَحارِّبِّ نِّ َعبهاٍس قَاَل: َحده

ل ٍل ِبِّ نهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو ُيَصل ِّي فَ َقاَل: َأَلَح َأَنحََك َعنح َأنح ُتَصل َِّي ََّي ُُمَمهُد، قَاَل: َمره أَبُو َجهح
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل جِّ  ف فَان حتَ َهَرُه النهبِّ ثَ ُر ًَندًَِّّي مِِّن ِّ َا َأَحد  َأكح َت َما بِّ هِّ ْبحِّيُل َعَليح َلَقدح َعلِّمح

َلوح َدَعا ًَندِّيَُه َْلََخَذتحُه َزَِبنَِّيُة »[ ، َوهللاِّ 17السهََلُم }فَ لحَيدحُع ًَندِّيَُه َسَندحُع الزهَِبنَِّيَة{ ]العلق: 
 «الحَعَذابِّ 
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح قَاَل: َحده
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ  َبهارِّ قَاَل: َحده  اْلح
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َياَن الث هَقفِّيُّ قَاَل: َقدَِّم رَُجل  مِّنح إِّرَاٍش ِإِِّّبٍِّل َلهُ  ثَ َنا َعبحُد الحَملِّكِّ بحُن َأبِّ ُسفح َحاَق قَاَل: َحده  َمكهَة إِّسح
يُّ َحَّته َوَقَف َعَلى ًَندِّي قُ َريحشٍ فَاب حَتا رَاشِّ َبَل اْلحِّ َا َوَأق ح َاَنِّ َثح لِّ بحُن هَِّشاٍم، َفَمَطَلُه ِبَِّ نحُه أَبُو َجهح  َعَها مِّ

دِّ، فَ َقاَل: ََّي َمعحَشَر قُ َريحٍش َمنح رَُجل   َيةِّ الحَمسحجِّ  َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َجالِّس  ِفِّ ًَنحِّ



ََكمِّ بحنِّ هَِّشاٍم، فَإِّّن ِّ َغرِّيب  ابحُن َسبِّيٍل َوقَ يُ ؤَ  ؟ َوِفِّ َغْيحِّ َهذِّهِّ الر َِّوايَةِّ: يُ َعد ِّيِنِّ َعَلى َأبِّ اْلح دح َغَلَبِنِّ د ِّيِنِّ
ُووَن َلُه إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ  : تَ َرى َذلَِّك الرهُجَل، َوُهمح يُ هح لِّسِّ ُل الحَمجح  َعَليحهِّ َعَلى َحق ِّي، فَ َقاَل َأهح

لِّ بحنِّ هَِّشاٍم مَِّن الحَعَداَوةِّ، اذحَهبح إِّلَيحهِّ فَ ُهَو يُ َؤد ِّيكَ  َ َأبِّ َجهح َنُه َوَبنيح َعَليحهِّ َوِفِّ  َوَسلهَم لَِّما يَ عحَلُموَن بَ ي ح
يُّ َحَّته َوَقَف َعَلى َرُسولِّ  َبَل اْلحِّرَاشِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  َغْيحِّ َهذِّهِّ الر َِّوايَةِّ: يُ َعد ِّيَك َعَليحهِّ، فََأق ح

بَ عحُه فَانحُظرح  ُه قَاَم َمَعُه، قَاُلوا لَِّرُجٍل ِمِّهنح َمَعُهُم: ات ح َنُع، َفذََكَر َذلَِّك َلُه، فَ َقاَم َمَعُه، فَ َلمها رََأوح َما َيصح
َعَليحهِّ َِببَُه، فَ َقاَل: َمنح َهَذا؟ قَاَل:  َفَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته َجاَءُه َفَضَربَ 

ُرجح إَِِّله » نُُه قَاَل: َأعحطِّ َهَذا الرهُجَل َحقهُه « ُُمَمهد ، فَاخح هِّهِّ َِبَيَِّة  َوَقدِّ ان حتَ َقَع َلوح َفَخَرَج إِّلَيحهِّ َوَما ِفِّ َوجح
َق ِّهِّ، َفَدفَ َعُه إِّلَيحهِّ , ُثُه انحَصَرَ  َرُسوُل هللاِّ  قَاَل: اَل َتْبحَحح َحَّته ُأعحطَِّيُه الهذِّي َلُه َفَدَخَل َفَخَرجَ  إِّلَيحهِّ ِبِّ

 : ي ِّ َقح بَِّشأحنِّكَ »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوقَاَل لِّْلحِّرَاشِّ يُّ َحَّته َوَقَف َعَلى َذلَِّك « اْلح َبَل اْلحِّرَاشِّ فَأَق ح
ًا فَ َقدح َأخَ  لِّسِّ فَ َقاَل َجَزاُه هللُا َخْيح ف َوَجاَء الرهُجُل الهذِّي بَ َعُثوا َمَعُه فَ َقاُلوا: َوَيحََك الحَمجح َذ الهذِّي ِلِّ

، َوهللاِّ َما ُهَو إِّاله َأنح َضَرَب َعَليحهِّ َِببَُه، َفَخَرَج َوَما َمَعهُ  رُوُحُه،  َماَذا رَأَيحَت؟ فَ َقاَل: َعَجًبا مَِّن الحَعَجبِّ
 فَ َقاَل: َأعحطِّ َهَذا
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َرَج إِّلَيحهِّ َحقهُه فََأعحطَاُه إَِّّيه الرهُجَل حَ  رَِّج إِّلَيحهِّ َحقهُه، َفَدَخَل فََأخح ُه , ُثُه قهُه، فَ َقاَل: نَ َعمح , اَل َتْبحَحح َحَّته ُأخح
ٍل فَ َقاُلوا َلُه: َوي حَلُك َما َلَك؟ فَ َوهللاِّ َما رَأَي حَنا مِّثحَل َما َصنَ عحَت  فَ َقاَل: َوَيحَُكمح َلَح يَ لحَبثح َأنح َجاَء أَبُو َجهح

ُت إِّلَيحهِّ، َوإِّنه  َتُه، َفُملِّئُت رُعحًبا , ُثُه َخَرجح عحُت َصوح َق َوهللاِّ َما ُهَو إِّاله َأنح َضَرَب َعَليه َِببِّ َوْسِّ فَ وح
بِّلِّ َما رَأَيحُت مِّثحَل َهاَمتِّهِّ َواَل َقَصَرتِّهِّ، َواَل أَن حَيابِّهِّ لَِّفحح  ي َلَفَحًَل مَِّن اْلحِّ ٍل َقطُّ، فَ َوهللاِّ َلوح أَبَ يحُت رَأحسِّ

 َْلََكَلِنِّ "
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خِّ  ْلح مُِّنوَن ِبِّ َ الهذِّيَن اَل يُ ؤح َنَك َوَبنيح َجاًِب َِبُب قَ وحلِّ هللاِّ َعزه َوَجله: }َوإَِّذا قَ َرأحَت الحُقرحآَن َجَعلحَنا بَ ي ح َرةِّ حِّ
ُتورًا{ ]اْلسراء:   [ َوَما َجاَء ِفِّ ََتحقِّيقِّ َذلِّكَ 45َمسح
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رُ  َْبًََن بِّشح َحاَق الحَفقِّيُه قَاَل: َأخح رِّ بحُن إِّسح َْبًََن أَبُو َبكح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح بحُن ُموَسى  َأخح
ثَ َنا الحَولِّيُد بحُن َكثٍِّْي، َعنِّ  َياُن قَاَل: َحده َُميحدِّيُّ قَاَل: َحدهثَ َنا ُسفح ثَ َنا اْلح َاَء  قَاَل: َحده ُرَس، َعنح َأْسح ابحنِّ َتدح

: َلمها نَ َزَلتح تَ بهتح َيًدا َأبِّ َْلٍَب َأق حبَ َلتِّ الحَعوحرَاُء ُأمُّ ْجِّيلِّ بِّنحُت َحرحٍب  ٍر، قَاَلتح َوَْلَا َولحَوَلة  بِّنحتِّ َأبِّ َبكح
ر  َوهَِّي تَ ُقوُل:  َوِفِّ َيدَِّها فِّهح

 ]البحر الرجز[
َنا ففف َودِّ  ًا أَبَ ي ح َناُمَذِمه  يَنُه قَ َلي ح

َنا  َوَأمحَرُه َعَصي ح
َي هللُا َعنحُه، فَ َلمها رَآ ٍر َرضِّ دِّ، َوَمَعُه أَبُو َبكح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َجالِّس  ِفِّ الحَمسحجِّ ٍر َوالنهبِّ َها أَبُو َبكح

، َوَأًَن َأَخاُ  َأنح تَ َراَك قَالَ  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  قَاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َقدح َأق حبَ َلتح َا َلنح »النهبِّ إَِّنه
َ الهذِّيَن اَل « تَ َراّنِّ  َنَك َوَبنيح  َوقَ َرَأ قُ رحآًًن فَاعحَتَصَم بِّهِّ َكَما قَاَلف َوقَ َرَأ }َوإَِّذا قَ َرأحَت الحُقرحآَن َجَعلحَنا بَ ي ح

ُتورًا{ ]اْلسراء:  َجاًِب َمسح َرةِّ حِّ خِّ ْلح مُِّنوَن ِبِّ ٍر َوَلَح تَ َر َرُسوَل هللاِّ َصلهى 45يُ ؤح [ فَ َوقَ َفتح َعَلى َأبِّ َبكح
َبَك َهَجاّنِّ فَ َقاَل: اَل ]ص: حُت َأنه َصاحِّ ْبِّ ٍر إِّّن ِّ ُأخح : ََّي َأَِب َبكح [ َوَرب ِّ 196هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَلتح

ف قَاَل: فَ َولهتح َوهَِّي تَ ُقوُل: َقدح   َعلَِّمتح قُ َريحش  َأّن ِّ اب حَنُة َسي ِّدَِّها" َهَذا الحبَ يحتِّ َما َهَجاكِّ
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ثَ َنا َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر قَاَل:  ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا أَبُو َأخح َحده
ثَ َنا مِّنح  ِّ قَاَل: َحده َُسنيح نٍي ُُمَمهُد بحُن اْلح هٍِّر، َعنح َسعِّيدِّ َحصِّ ثَ َنا ابحُن ُمسح َارِّثِّ قَاَل: َحده َجاب  ُهَو ابحُن اْلح

رٍ  ٍر، َأنه ُأمه ْجِّيٍل َدَخَلتح َعَلى َأبِّ َبكح َاُء بِّنحُت َأبِّ َبكح ، َوعِّنحَدُه بحنِّ َكثٍِّْي، َعنح أَبِّيهِّ قَاَل: َحدهثَ تحِنِّ َأْسح
عحرِّ؟ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  بَِّك يَ نحُشُد ِفِّ الش ِّ : ََّي ابحَن َأبِّ ُقَحاَفَة َما َشأحُن َصاحِّ َم فَ َقاَلتح

يدَِّها َحَبل  مِّنح  : أَلَيحَس َقدح قَاَل: }ِفِّ جِّ عحُر، فَ َقاَلتح رِّي َما الش ِّ بِّ بَِّشاعٍِّر َوَما َيدح  فَ َقاَل: َوهللاِّ َما َصاحِّ
رِّيهِّ َما ِفِّ جِّ 5َمَسٍد{ ]املسد:  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم " ُقلح َْلَا: تَ َريحَن [ َفَما يُدح يدِّي فَ َقاَل النهبِّ

: أَ  ٍر، فَ َقاَلتح ، َفَسَأَْلَا أَبُو َبكح َجاب  نَ َها حِّ َا َلنح تَ َراّنِّ " قَاَل: ُجعَِّل بَ يحِنِّ َوبَ ي ح ََتحَزأُ بِّ ََّي عِّنحدِّي َأَحًدا فَإَِّنه
ثَ َنا أَبُو الحَولِّيدِّ  ابحَن َأبِّ ُقَحاَفَة، َوهللاِّ َما َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َأَرى عِّنحَدَك َأَحًدا َوَأخح

 ُّ ثَ َنا أَبُو إِّب حَراهِّيَم الَتهحُْجَاّنِّ يلِّيُّ قَاَل: َحده َحاَق الحَغسِّ ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن إِّسح ثَ َنا  الحَفقِّيُه قَاَل: َحده قَاَل: َحده
َنادِّهِّ ََنحَوهُ َعلِّيُّ بح  هٍِّر، َفذََكَرُه ِإِِّّسح  ُن ُمسح
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ُ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َهاُروَن قَ  َُسنيح َْبًََن اْلح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحُن َُمحُبوٍر الد َِّهاُن قَاَل: َأخح َْبًََن َأْححَُد َأخح اَل: َأخح
ٍر اللهبهاُد قَاَل: حَ  ، بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َنصح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َمرحَواَن، َعنِّ الحَكلحبِّ ِّ ثَ َنا يُوُسُف بحُن بََِّلٍل قَاَل: َحده ده

ِّ أَيحدِّيهِّمح َسدًّا َومِّنح َخلحفِّ  لِّهِّ َعزه َوَجله: }َوَجَعلحَنا مِّنح َبنيح هِّمح َعنح َأبِّ َصالٍِّ ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، ِفِّ قَ وح
َناُهمح{ ]يس: 94قُ َريحٍش، }َسدًّا{ ]الكهف:  [ قَاَل: ُكفهارُ 9َسدًّا{ ]يس:  [ 9[ غِّطَاًء }فََأغحَشي ح

َناُهمح  َنا أَبحَصارَُهمح َوَغَشي ح  يَ ُقوُل: أَلحَبسح
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ُروَن{ ]يس:  ُذونَُهف َوَذلَِّك َأنه ُأًَنًسا مِّنح َبِنِّ َُمح 9}فَ ُهمح اَل يُ بحصِّ ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ يُ ؤح ُزوٍم [ النهبِّ
ٍل، َوالحَولِّيُد بحُن الحُمغِّْيَةِّ،  ُهمح أَبُو َجهح ن ح تُ ُلوُه مِّ لنهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لِّيَ قح ا ِبِّ َونَ َفر  مِّنح َبِنِّ تَ َواَصوح

ُعوا قِّ  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَائِّم  ُيَصل ِّي، فَ َلمها ْسِّ َنا النهبِّ تُ َلُه، َُمحُزوٍم، فَ بَ ي ح َراَءَتُه َأرحَسُلوا الحَولِّيَد لِّيَ قح
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فِّيهِّ، َفَجَعلَ  َمُع فَانحَطَلَق َحَّته ان حتَ َهى إََِّل الحَمَكانِّ الهذِّي َكاَن ُيَصل ِّي النهبِّ  َيسح

ُهمح، قَِّراَءَتُه َواَل يَ َراُه، فَانحَصَرَ  إِّلَيحهِّمح فََأعحَلَمُهمح َذلَِّك، فَ  ن ح ٍل، َوالحَولِّيُد، َونَ َفر  مِّ َأََتُه مِّنح بَ عحدِّهِّ أَبُو َجهح
، فَإَِّذا َهُبوَن إََِّل الصهوحتِّ ُعوا قَِّراَءَتُه، فَ َيذح ا إََِّل الحَمَكانِّ الهذِّي ُهَو فِّيهِّ ُيَصل ِّي ْسِّ الصهوحُت  فَ َلمها ان حتَ َهوح

َمعُ  تَ ُهَوَن إِّلَيحهِّ فَ َيسح ونَُه أَيحًضا مِّنح َخلحفِّهِّمح، فَانحَصَرُفوا َوَلَح َيُِّدوا إِّلَيحهِّ َسبِّيًَل، َفَذلَِّك مِّنح َخلحفِّهِّمح، فَ يَ ن ح
ِّ أَيحدِّيهِّمح َسدًّا َومِّنح َخلحفِّهِّمح َسدًّا{ ]يس:  لُُه: }َوَجَعلحَنا مِّنح َبنيح يَةِّف َوُروَِّي َعنح 9قَ وح رِّ اْلح [ إََِّل آخِّ

رَِّمَة َما يُ ؤَك ُِّد َهَذا  عِّكح
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ًئا مِّنح لُغَ ِبَ  بُِّه َشي ح َا ِفِّ كَِّتابِّ هللاِّ تَ َعاََل مَِّن اْلحِّعحَجازِّ َوأَنهُه اَل ُيشح رِّكِّي قُ َريحٍش ِبِّ َا ِّ ُمشح اَتِِّّمح َمَع  ُب اعحَتِّ
لِّ اللَُّغةِّ َوَأرحَِببِّ الل َِّسانِّ  َنِِّّمح مِّنح َأهح  َكوح
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َُ قَ  َافِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح َكهَة قَاَل: َحده ُّ ِبِّ َعاّنِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ، ُُمَمهُد بحُن َعلِّيٍ  الصهن ح اَل: َأخح
، تَِّياّنِّ ِّ ، َعنح َمعحَمٍر، َعنح أَيُّوَب السهخح َْبًََن َعبحُد الرهزهاقِّ َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم قَاَل: َأخح ثَ َنا إِّسح َعنح  َحده

رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاسٍ  ُهَما " َأنه الحَولِّيَد بحَن الحُمغِّْيَةِّ، َجاَء إََِّل النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  عِّكح َي هللُا َعن ح َرضِّ
، إِّ  ٍل، فََأََتُه، فَ َقاَل: ََّي َعم ِّ َمَك يَ َروحَن َوَسلهَم فَ َقَرَأ َعَليحهِّ الحُقرحآَن َفَكأَنهُه َرقه َلُه، فَ بَ َلَغ َذلَِّك َأَِب َجهح نه قَ وح



َ؟ قَاَل: لِّيُ عحُطوَكُه فَإِّنهَك أَتَ يحَت ُُمَمهًدا لِّتَ عحرَِّض لَِّما قِّبَ َلُه قَاَل: قَ أَ  دح َعلَِّمتح نح ََيحَمُعوا َلَك َمااًلف قَاَل: َلِّ
َمَك أَنهَك ُمنحكِّر  لَُه َأوح أَنه  ُلُغ قَ وح َثرَِّها َمااًل قَاَل: فَ ُقلح فِّيهِّ قَ وحاًل يَ ب ح َك َكارِّه  لَُه , قَاَل: قُ َريحش  َأّن ِّ مِّنح َأكح

يَدتِّهِّ  ، َواَل َأعحَلَم بَِّرَجزِّهِّ َواَل بَِّقصِّ َعارِّ مِِّن ِّ َشح ْلح ، َواَل َوَماَذا َأُقوُل؟ فَ َوهللاِّ َما فِّيُكمح رَُجل  َأعحَلَم ِبِّ مِِّن ِّ
ًئا مِّنح َهَذا، َوَوهللاِّ، إِّ  بُِّه الهذِّي يَ ُقوُل َشي ح َعارِّ اْلحِّن ِّف َوهللاِّ َما ُيشح شح لِّهِّ الهذِّي يَ ُقوُل َحََلَوًة، َوإِّنه ِبَِّ نه لَِّقوح

َفُلُه، َوإِّنهُه لَيَ عحُلو َوَما يُ عحََل، َوأَنهُه لََيحح  طُِّم َما ََتحَتُهف قَاَل: اَل َعَليحهِّ َلَطََلَوًة َوإِّنهُه َلُمثحمِّر  َأعحََلُه، ُمغحدِّق  َأسح
ُمَك َحَّته تَ ُقوَل فِّيهِّف قَالَ  [ فِّيهِّ، فَ َلمها َفكهَر قَاَل: 199: َفَدعحِنِّ َحَّته ُأَفك َِّر ]ص:يَ رحَضى َعنحَك قَ وح

يًدا{ ]املدثر:  ثَ ُر َيَحثُ ُرُه َعنح َغْيحِّهِّ، فَ نَ َزَلتح }َذرحّنِّ َوَمنح َخَلقحُت َوحِّ ر  يُ ؤح حح [ " َهَكَذا 11َهَذا سِّ
ثَ َناُه َموحُصواًل، َوِفِّ َحدِّيثِّ َْحهادِّ بحنِّ زَيحٍد، َعنح أَيُّ  رَِّمَة قَاَل: َجاَء الحَولِّيُد بحُن الحُمغِّْيَةِّ َحده وَب، َعنح عِّكح

َرأح َعَليه، فَ َقَرَأ َعَليحهِّ }إِّنه هللَا َيَحُمُر ِبِّ  لِّ إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل لَُه: اق ح لحَعدح
َهى َعنِّ  َسانِّ َوإِّيَتاءِّ ذِّي الحُقرحََب َويَ ن ح َشاءِّ َوالحُمنحَكرِّ َوالحبَ غحيِّ يَعُِّظُكمح َلَعلهُكمح َتذَكهُروَن{ َواْلحِّحح الحَفحح

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل: َوهللاِّ، إِّنه َلُه َْلَََلَوًة، َوإِّنه 90]النحل:  ، فََأَعاَد النهبِّ [ قَاَل: َأعِّدح
ف َوَهَذا فِّيَما َرَواُه يُوُسُف َعَليحهِّ َلَطََلَوًة، َوإِّنه َأعحََلُه َلُمثحمِّر   َفُلُه َلُمغحدِّق  َوَما يَ ُقوُل َهَذا َبَشر  ، َوإِّنه َأسح

ي، َعنح ُسَليحَماَن بحنِّ َحرحٍب، َعنح َْحهاٍد، َهَكَذا ُمرحَسًَلف وََكَذلَِّك َرَواُه َمعحَمر  َعنح  بحُن يَ عحُقوَب الحَقاضِّ
رَِّمَة  ُمرحَسًَلف َوَرَواُه أَيحًضا: ُمعحَتمُِّر بحُن ُسَليحَماَن، َعنح أَبِّيهِّ، َفذََكَرُه َأََته مِّنح َعبهادِّ بحنِّ َمنحُصوٍر، َعنح عِّكح

 َذلَِّك ُمرحَسًَلف وَُكلُّ َذلَِّك يُ ؤَك ُِّد بَ عحُضُه بَ عحًضا
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهدُ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ  َوَأخح بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
َحاَق ]ص: ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده [ قَاَل: َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن َأبِّ 200اْلح
رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس " أَ  َتَمَع َونَ َفر  مِّنح ُُمَمهٍد، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َأوح عِّكح نه الحَولِّيَد بحَن الحُمغِّْيَةِّ اجح

َدُم َعَليحُكمح فِّيهِّ، َم، فَ َقاَل: إِّنه ُوُفوَد الحَعَربِّ َستَ قح نٍ  فِّيهِّمح، َوَقدح َحَضَر الحَمَواسِّ َوَقدح  قُ َريحٍش وََكاَن َذا سِّ
بُِّكمح َهَذا، فََأْجحُِّعوا فِّيهِّ رَأحًَّي وَ  محرِّ َصاحِّ ُعوا ِبَِّ َل ْسِّ ًدا َواَل ََتحَتلُِّفوا، فَ ُيَكذ ُِّب بَ عحُضُكمح بَ عحًضا، َويَ ُردُّ قَ وح احِّ

ُكمح بَ عحًضاف فَ َقاُلوا: فَأَنحَت ََّي َأَِب َعبحدِّ َشحٍس، فَ ُقلح، َوَأقِّمح لََنا رَأحًَّي نَ ُقوُم بِّهِّ، فَ َقاَل: َبلح أَ  ن حُتمح بَ عحضِّ
، فَ َقاُلوا: نَ ُقوُل َكاهِّن ، فَ َقاَل: َما ُهَو بَِّكاهٍِّن، َلَقدح رَأَيحُت الحُكههاَن َفَما ُهَو بَِّزمحَزَمةِّ  فَ ُقوُلوا َأْسحَعح

َناُه َفَما  ُُنوَن، َوَعَرف ح ُنوٍن َوَلَقدح رَأَي حَنا اْلح ، فَ َقاُلوا: نَ ُقوُل: ََمحُنون ، فَ َقاَل: َما ُهَو ِبَِّجح َنحقِّهِّ الحُكههانِّ ُهَو ِبِّ
َوَستِّ  عحَر بَِّرَجزِّهِّ، َواَل ََتَاْلِّهِّ َواَل َوسح َنا الش ِّ ، قَاَل: َما ُهَو بَِّشاعٍِّر، َقدح َعَرف ح هِّف قَاُلوا: فَ نَ ُقوُل: َشاعِّر 

ر  قَاَل: َفَما ُهَو  عحرِّف قَاُلوا: فَ نَ ُقوُل: َساحِّ لش ِّ هِّ، َوَمبحُسوطِّهِّ، َفَما ُهَو ِبِّ هِّ، َوَمقحُبوضِّ هِّ، َوَقرِّيضِّ َوَهَزجِّ
ٍر: َقدح رَأَي حَنا السُّحَ  ثِّهِّ َواَل ُعَقدِّهِّ، فَ َقاُلوا: َما نَ ُقوُل ََّي َأَِب َعبحدِّ َشحٍس؟ بَِّساحِّ َرُهمح، َفَما ُهَو بِّنَ فح حح اَر َوسِّ



َلُه َلَغدِّق  َوإِّنه فَ رحَعُه َْلًَنا، َفَما أَن حُتمح بَِّقائِّلِّنَي مِّ  لِّهِّ َحََلَوًة، َوإِّنه َأصح ًئا إِّاله قَاَل: َوهللاِّ، إِّنه لَِّقوح نح َهَذا َشي ح
َ الحَمرح عُ  ر  يُ َفر ُِّق َبنيح ر  فَ تَ ُقوُلوا: ُهَو َساحِّ َ رَِّ  أَنهُه َِبطِّل ، َوإِّنه َأق حَرَب الحَقوحلِّ َْلَنح تَ ُقوُلوا: َساحِّ ءِّ َوَبنيح

ْيَتِّهِّ، َ الحَمرحءِّ َوَعشِّ َ َزوحَجتِّهِّ، َوَبنيح َ الحَمرحءِّ َوَبنيح يهِّ، َوَبنيح َ َأخِّ َ الحَمرحءِّ َوَبنيح فَ تَ َفرهُقوا َعنحُه بَِّذلَِّك،  أَبِّيهِّ، َوَبنيح
ُه، َوذََكُروا َم، اَل مَيُرُّ بِِّّمح َأَحد  إِّاله َحذهُروُه إَِّّيه نَي َقدُِّموا الحَموحسِّ َْلُمح مِّنح َأمحرِّهِّ  َفَجَعُلوا ََيحلُِّسوَن لِّلنهاسِّ حِّ

لِّهِّ: }َذرحّنِّ َوَمنح َخَلقحُت 201]ص: فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله ِفِّ الحَولِّيدِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ َوَذلَِّك مِّنح  [ قَ وح
يًدا{ ]املدثر:  لِّهِّ  -[11َوحِّ لِّيهِّ َسَقَر{ ]املدثر:  -إََِّل قَ وح [ ف َوأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله ِفِّ 26}َسُأصح

َل ِفِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  ُفوَن َلُه الحَقوح َوَسلهَم فِّيَما َجاَء بِّهِّ مِّنح عِّنحدِّ  الن هَفرِّ الهذِّيَن َكانُوا َمَعُه َوَيصِّ
نَي{ ]اْلجر:  أَلَن هُهمح َأْجحَعِّنَي{ 91هللاِّ: }الهذِّيَن َجَعُلوا الحُقرحآَن عِّضِّ َنافًا }فَ َورَب َِّك لََنسح [ َأيح َأصح

هِّ َوَسلهَم لَِّمنح َلُقوا مَِّن [ ُأولَئَِّك الن هَفُر الهذِّيَن يَ ُقوُلوَن َذلَِّك لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح 92]اْلجر: 
محرِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوان حَتَشرَ  مِّ ِبَِّ ُرُه النهاسِّ قَاَل َوَصَدَرتِّ الحَعَرُب مِّنح َذلَِّك الحَموحسِّ  ذِّكح

 ِفِّ بََِّلدِّ الحَعَربِّ ُكل َِّها "
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َُ قَ  َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا يُوُنُس، َعنِّ َوَأخح ثَ َنا َأْححَُد قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ قَاَل: َحده اَل: َحده
ُر بحُن  رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: قَاَم النهضح لِّ ُمَضَر َعنح عِّكح َحاَق، َأظُنُُّه َعنح َشيحٍخ مِّنح َأهح ابحنِّ إِّسح

َارِّثِّ بحنِّ َكلحَدَة بحنِّ َعلحَقَمةَ  ، فَ َقاَل: ََّي َمعحَشَر قُ َريحٍش، إِّنهُه  اْلح بحنِّ َعبحدِّ َمَنا ِّ بحنِّ َعبحدِّ الدهارِّ بحنِّ ُقَصيٍ 
فِّيُكمح َوهللاِّ َلَقدح نَ َزَل بُِّكمح َأمحر  َما اب حُتلِّيُتمح ِبِِّّثحلِّهِّ، َلَقدح َكاَن ُُمَمهد  فِّيُكمح ُغََلًما َحَدًَث َأرحَضاُكمح 

َدَقُكمح َحدِّيثًا، وَ  َا َجاءَُكمح قُ لحُتمح: َوَأصح َغيحهِّ الشهيحَب، َوَجاءَُكمح ِبِّ َأعحَظَمُكمح َأَمانًَة َحَّته إَِّذا رَأَي حُتمح ِفِّ ُصدح
ثَ ُهمح َوَعقحَدُهمح، َوقُ لحُتمح: َكاهِّن  اَل َوهللاِّ  ٍر، َقدح رَأَي حَنا السهَحَرَة َونَ فح ف اَل َوهللاِّ َما ُهَو بَِّساحِّ ر   َما ُهَو َساحِّ

ف اَل َوهللاِّ َما ُهَو بَِّشاعٍِّر: َلَقدح رَ  بَِّكاهِّنٍ  َعُهمحف َوقُ لحُتمح: َشاعِّر  عحَنا َسجح أَي حَنا َقدح رَأَي حَنا الحَكَهَنَة َوَحاَْلُمح، َوْسِّ
َناَفُه ُكلهَها َهَزَجُه، َورََجزِّهِّ َوَقرِّيَضُه، َوقُ لحُتمح: ََمحُنون ، َواَل َوهللاِّ َما هُ  عحَنا َأصح عحَر َوْسِّ ُنوٍن َلَقدح الش ِّ َو ِبَِّجح

َوَستِّهِّ َواَل ََتحلِّيطِّهِّ، ََّي َمعحَشَر قُ َريحٍش انحُظُروا ِفِّ َشأحنِّكُ  َنحقِّهِّ َواَل َوسح ُُنوَن َفَما ُهَو ِبِّ مح، فَإِّنهُه َوهللاِّ رَأَي حَنا اْلح
، َوِمِّهنح َكاَن يُ ؤحذِّي َرُسوَل [ف وََكاَن النهضحُر مِّنح َشَياطِّنيِّ قُ َريحشٍ 202َلَقدح نَ َزَل بُِّكمح َأمحر  َعظِّيم  ]ص:

ُب َلُه الحَعَداَوَة "  هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َويَ نحصِّ
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ث َ  ، قَااَل: َحده ِّ السَُّلمِّيُّ َُسنيح ، َوأَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح اسِّ َنا أَبُو الحَعبه َأخح
ثَ َنا ََيحََي بحُن َمعِّنٍي قَالَ  ثَ َنا الحَعبهاُس بحُن ُُمَمهٍد الدُّورِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده : َحده

لِّ بحنِّ َحرحَمَلَة، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ عَ  َلُ ، َعنِّ الذهَّيه َجح ثَ َنا اْلح بحدِّ هللاِّ قَاَل: قَاَل ُُمَمهُد بحُن الحُفَضيحلِّ قَاَل: َحده
ُتمح رَُجًَل َعالًِّما 203أَبُو ]ص: َنا َأمحُر ُُمَمهٍد، فَ َلوِّ الحَتَمسح ٍل َوالحَمََلُ مِّنح قُ َريحٍش َلَقدِّ ان حَتَشَر َعَلي ح [ َجهح

عحرِّ، َفَكلهَمُه , ُثُه َأََتًَن بِّبَ َياٍن مِّنح َأمحرِّهِّ، فَ َقاَل  رِّ َوالحكَِّهانَةِّ َوالش ِّ حح لس ِّ عحُت بَِّقوحلِّ السهَحَرةِّ ِبِّ َبُة: َلَقدح ْسِّ ُعت ح
ُت مِّنح َذلَِّك عِّلحًما، َوَما َُيحَفى َعَليه إِّنح َكاَن َكَذلَِّك، فََأََتُه فَ َلمها َأَتَ  عحرِّ َوَعلِّمح ُه قَاَل َلُه َوالحكَِّهانَةِّ َوالش ِّ

م ؟ أَنحَت َخْيح  أَ  َبُة: ََّي ُُمَمهُد، أَنحَت َخْيح  َأمح َهاشِّ ؟ أَنحَت َخْيحُ َأمح َعبحُد هللاِّ؟ فَ َلمح َيِّبحُه ُعت ح مح َعبحُد الحُمطهلِّبِّ
ًَن أَلحوِّيَ تَ َنا َلكَ  َا بَِّك الر ََِّئَسُة َعَقدح َتَ َنا، َوُتَضل ُِّل آَِبَءًَن، فَإِّنح ُكنحَت إِّْنه ُتُم آْلِّ ، َفُكنحَت رَأحَسَنا قَاَل: فِّيَم َتشح

ئحَت، َوإِّنح َكاَن َما بَقِّيَت، َوإِّنح َكاَن بَِّك الحبَ  َوٍة ََتحَتاُر مِّنح َأي ِّ أَب حَياتِّ قُ َريحٍش شِّ َر نِّسح َناَك َعشح اَءُة َزوهجح
َا أَنحَت َوَعقُِّبَك مِّنح بَ عحدَِّك، َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى  تَ غحِنِّ بِّ هللاُ َعَليحهِّ بَِّك الحَماُل َْجَعحَنا َلَك مِّنح َأمحَوالَِّنا َما َتسح

 يَ َتَكلهُم، فَ َلمها فَ رََغ قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " بِّسحمِّ هللاِّ الرهْححَنِّ َوَسلهَم َساكِّت  اَل 
ٍم يَ عحَلُموَن{ ] َلتح آََّيتُُه قُ رحآًًن َعَربِّيًّا لَِّقوح ف كَِّتاب  ُفص ِّ يمِّ ف }حم تَ نحزِّيل  مَِّن الرهْححَنِّ الرهحِّ يمِّ فصلت: الرهحِّ

َبُة 13}أَنحَذرحُتُكمح َصاعَِّقًة مِّثحَل َصاعَِّقةِّ َعاٍد َوََثُوَد{ ]فصلت:  -َّته بَ َلَغ فَ َقَرَأ حَ  -[2 [ فََأمحَسَك ُعت ح
ُهمحف فَ َقاَل أَبُو َجهح  تَ َبَس َعن ح لِّهِّ َواحح َم َأنح َيُكفه َعنحُه، َوَلَح َُيحُرجح إََِّل َأهح ٍل: ََّي َعَلى فِّيهِّ َوًَنَشَدُه الرهحِّ

َبَة إِّاله َقدح َصَبا إََِّل ُُمَمهٍد َوَأعحَجَبُه َطَعاَمُه، َوَما َذاَك إِّاله مِّنح َحاَجٍة َمعحَشَر قُ َريحشٍ  ، َوهللاِّ َما نَ َرى ُعت ح
َنا إِّاله أَنهَك  ب ح َبُة، َما َحسِّ ٍل: َوهللاِّ ََّي ُعت ح ُه، فَ َقاَل أَبُو َجهح َت إِّ َأَصابَ تحُه، انحَطلُِّقوا بَِّنا إِّلَيحهِّ فَأَتَ وح ََل َصبَ وح

مهٍد , ُُمَمهٍد، َوَأعحَجَبَك َأمحُرُه، فَإِّنح َكاَنتح بَِّك َحاَجة  َْجَعحَنا َلَك مِّنح َأمحَوالَِّنا َما يُ غحنِّيَك َعنح َطَعامِّ ُمَُ 
َثرِّ قُ َريحشٍ  ُتمح َأّن ِّ مِّنح َأكح هللِّ اَل ُيَكل ُِّم ُُمَمهًدا أََبًداف قَاَل: َوَلَقدح َعلِّمح َب َوَأقحَسَم ِبِّ َمااًل، َوَلكِِّن ِّ  فَ َغضِّ

عحٍر َواَل َكَهانٍَة قَ َرأَ  ٍر َواَل شِّ حح ٍء َوهللاِّ َما ُهَو بِّسِّ ُتُه فَ َقصه َعَليحهُِّم الحقِّصهَة: فََأَجاَبِنِّ بَِّشيح مِّ هللاِّ  أَتَ ي ح بِّسح
َلتح آََّيتُ 204]ص: ف كَِّتاب  ُفص ِّ يمِّ يمِّ حم تَ نحزِّيل  مَِّن الرهْححَنِّ الرهحِّ ٍم [ الرهْححَنِّ الرهحِّ ُه قُ رحآًًن َعَربِّيًّا لَِّقوح

َوََثُوَد{ يَ عحَلُموَن قَاَل ََيحََي: َكَذا قَاَل يَ عحقُِّلوَن َحَّته بَ َلَغ , فَ َقاَل: }أَنحَذرحُتُكمح َصاعَِّقًة مِّثحَل َصاعَِّقةِّ َعاٍد 
ُتمح 13]فصلت:  ، َوَقدح َعلِّمح َم َأنح َيُكفه تُُه الرهحِّ ُت بِّفِّيهِّ َوًَنَشدح ًئا َلَح [ فََأمحَسكح َأنه ُُمَمهًدا إَِّذا قَاَل َشي ح

فحُت َأنح يَ نحزَِّل بُِّكُم الحَعَذاُب " ، َفخِّ ذِّبح  َيكح
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ثَ َنا أَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َوَأخح
َبه  مٍ اْلح ََل َبِنِّ َهاشِّ َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ يَزِّيُد بحُن زََِّّيٍد َموح ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح ، ارِّ قَاَل: َحده

ٍم َوُهوَ  َبَة بحَن رَبِّيَعَة، وََكاَن َسي ًِّدا َحلِّيًما قَاَل َذاَت يَ وح َجالِّس   َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َكعحٍب قَاَل: ُحد ِّثحُت َأنه ُعت ح



دِّ: ََّي َمعحَشَر قُ َريحٍش،  َدُه ِفِّ الحَمسحجِّ َأاَل ِفِّ ًَندِّي قُ َريحٍش َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َجالِّس  َوحح
َبَل مِّنها بَ عحَضَها َوَيُكفه َعنه  ا؟ قَاُلوا: بَ َلى ََّي َأَِب َأُقوُم إََِّل َهَذا فَُأَكل َِّمُه فََأعحرَِّض َعَليحهِّ أُُمورًا َلَعلهُه َأنح يَ قح

َدِّيَث، فِّيَما قَ  َبُة َحَّته َجَلَس إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفذََكَر اْلح اَل لَُه الحَولِّيدِّ، فَ َقاَم ُعت ح
َبُة، َوفِّيَما َعَرَض َعَليحهِّ مَِّن الحَمالِّ َوالحُملحكِّ َوَغْيحِّ َذلَِّك َحَّته إَِّذا ف َ  َبُة قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى ُعت ح رََغ ُعت ح

َعُل « فَاْسحَعح مِِّن ِّ »قَاَل: نَ َعمح , قَاَل: « َأفَ َرأَيحَت ََّي َأَِب الحَولِّيدِّ؟»هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  قَاَل: َأف ح
مِّ هللاِّ الرهْححَنِّ الره 205]ص: يمِّ حم تَ نحزِّيل  مَِّن [ف فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " بِّسح حِّ

َلتح آََّيتُُه قُ رحآًًن َعَربِّيًّا َفَمَضى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ف َ  يمِّ كَِّتاب  ُفص ِّ َقَرَأَها الرهْححَنِّ الرهحِّ
رِّهِّ ُمعحتَ  َبُة أَنحَصَت َْلَا َوأَلحَقى بَِّيَديحهِّ َخلحَف َظهح َعَها ُعت ح َتمُِّع مِّنحُه َحَّته ان حتَ َهى َعَليحهِّ فَ َلمها ْسِّ مًِّدا َعَليحهَِّما َيسح

َدةِّ َفَسَجَد فِّيَها , ُثُه قَاَل:  عحَت ََّي َأَِب الحَولِّيدِّ؟»َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل السهجح قَاَل: « ْسِّ
َبُة إََِّل َأصحَحابِّهِّ  عحُتف قَاَل: فَأَنحَت َوَذاَكف فَ َقاَم ُعت ح هللِّ َلَقدح َجاءَُكمح ْسِّ ، فَ َقاَل بَ عحُضُهمح لِّبَ عحٍض: ََنحلُِّف ِبِّ

هِّ الهذِّي َذَهَب بِّهِّ، فَ َلمها َجَلَس إِّلَيحهِّمح، قَاُلوا: َما َورَاَءَك ََّي َأَِب الحَولِّ  يدِّ؟ قَاَل: أَبُو الحَولِّيدِّ بَِّغْيحِّ الحَوجح
عحُت قَ وحاًل َما ْسِّ  رِّ َواَل الحكَِّهانَةِّف ََّي َورَائِّي َأّن ِّ َوهللاِّ َقدح ْسِّ حح عحرِّ َواَل الس ِّ لش ِّ عحُت ِبِِّّثحلِّهِّ َقطُّ، َوهللاِّ َما ُهَو ِبِّ

َ َما ُهَو فِّيهِّ، َواعحَتزُِّلوُه، فَ وَ  َ َهَذا الرهُجلِّ َوَبنيح ف َخلُّوا َبنيح َعُلوَها بِّ هللاِّ َمعحَشَر قُ َريحٍش َأطِّيُعوّنِّ َواجح
لِّهِّ الهذِّي  بحُه الحَعَرُب فَ َقدح ُكفِّيُتُموُه بَِّغْيحُِّكمح، َوإِّنح َيظحَهرح َعَلى الحَعَربِّ لََيُكوَننه لَِّقوح عحُت نَ َبأ ، فَإِّنح ُتصِّ ْسِّ

َعَد النهاسِّ بِّهِّف قَاُلوا: َسَحَرَك َوهللاِّ ََّي َأَِب الحَولِّيدِّ  ُتمح َأسح بِّلَِّسانِّهِّ  َفُملحُكُه ُملحُكُكمح، َوعِّزُُّه عِّزُُّكمح، وَُكن ح
َبَة فِّيَما قَالَ فَ َقاَل:  عحًرا قَالَُه أَبُو طَالٍِّب مَيحَدُح ُعت ح نَ ُعوا َما َبَدا َلُكمح، ُثُه ذََكَر شِّ  َهَذا رَأحيِّي َلُكمح فَاصح
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َبَة َسَلَمُة بحنُ  َْبًََن أَبُو قُ تَ ي ح ُّ قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحدِّ هللاِّ بحُن يُوُسَف اْلح َدمِّيُّ  َأخح الحَفضحلِّ اْلح
ٍرو الضه  َْبًََن َداُوُد بحُن َعمح يُّ قَاَل: َأخح ٍر الطهَيالِّسِّ َْبًََن أَبُو أَيُّوَب َأْححَُد بحُن بِّشح َكهَةف قَاَل: َأخح ُّ قَاَل: ِبِّ ب ِّ

َحاَق، َعنح ًَنفٍِّع، َعنِّ ابحنِّ  ثَ َنا الحُمَثَّنه بحُن ُزرحَعَة، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح ُّ َصلهى  َحده ُعَمَر قَاَل: َلمها قَ َرَأ النهبِّ
يمِّ أََتى َأصحَحابَُه فَ َقاَل ْلَُ  َبَة بحنِّ رَبِّيَعَة حم تَ نحزِّيل  مَِّن الرهْححَنِّ الرهحِّ ُم هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى ُعت ح مح: ََّي قَ وح

مِّ َواعحُصوّنِّ فِّيَما بَ عحَدُه، فَ َوهللاِّ  عحُت مَِّن َهَذا ]ص:َأطِّيُعوّنِّ ِفِّ َهَذا الحيَ وح [ الرهُجلِّ َكََلًما 206 َلَقدح ْسِّ
َلُه َوَما َدرَيحُت َما َأرُدُّ َعَليحهِّ "  َما ْسَِّعتح ُأُذًَنَي َقطُّ َكََلًما مِّث ح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح قَاَل: َحده
رِّيُّ قَاَل: ُحد ِّثحُت َأنه  َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ الزُّهح ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده  َأَِب اْلح

َتمِّ  َلًة لَِّيسح َنَس بحَن َشرِّيٍق، َخَرُجوا لَي ح َخح َياَن، َواْلح ٍل، َوَأَِب ُسفح ُعوا مِّنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َجهح
َتمَِّع فِّيهِّ، وَُكلٌّ اَل  ُهمح ََمحلًِّسا لَِّيسح ن ح للهيحلِّ ِفِّ بَ يحتِّهِّ، َوَأَخَذ ُكلُّ رَُجٍل مِّ يَ عحَلُم ِبََِّكانِّ َوَسلهَم َوُهَو ُيَصل ِّي ِبِّ

َبُحوا وَ  َتمُِّعوَن لَُه َحَّته إَِّذا َأصح بِّهِّ، فَ َباُتوا َيسح ُهُم الطهرِّيُق فَ َتََلَوُموا، َصاحِّ ُر تَ َفرهُقوا، َفَجَمَعت ح َطَلَع الحَفجح
ًئا , ُثُه انح  هِّ َشي ح َصَرُفوا َوقَاَل: بَ عحُضُهمح لِّبَ عحٍض: اَل تَ ُعوُدوا فَ َلوح رَآُكمح بَ عحُض ُسَفَهائُِّكمح َْلَوقَ عحُتمح ِفِّ نَ فحسِّ

َلُة الثهانَِّيُة َعادَ  َتمُِّعوَن َلُه َحَّته إَِّذا َطَلَع   َحَّته إَِّذا َكاَنتِّ اللهي ح هِّ، فَ َباُتوا َيسح ُهمح إََِّل ََمحلِّسِّ ن ح ُكلُّ رَُجٍل مِّ
ُهُم الطهرِّيُق، فَ َقاَل بَ عحُضُهمح لِّبَ عحٍض مِّثحَل َما قَاُلوا َأوهَل َمرهٍةف , ُثُه انح  ُر تَ َفرهُقوا، َفَجَمَعت ح َصَرُفوا فَ َلمها  الحَفجح

َلُة ال ُر تَ َفرهُقوا، َكاَنتِّ اللهي ح َتمُِّعوَن َلُه َحَّته إَِّذا طََلَع الحَفجح ُهمح ََمحلَِّسُه، فَ َباُتوا َيسح ن ح ثهالَِّثُة َأَخَذ ُكلُّ رَُجٍل مِّ
َُح َحَّته نَ تَ َعاَهَد اَل نَ ُعوُد، فَ تَ َعاَهُدوا َعَلى َذلَِّك، ُثُه تَ َفرهقُ  ُهُم الطهرِّيُق، فَ َقاُلوا: اَل َنْبح مها وا فَ لَ َفَجَمَعت ح

حّنِّ  ْبِّ َياَن ِفِّ بَ يحتِّهِّ فَ َقاَل: َأخح َنُس بحُن َشرِّيٍق َأَخَذ َعَصاُه , ُثُه َخَرَج َحَّته أََتى َأَِب ُسفح َخح َبَ  اْلح  ََّي َأَِب َأصح
عحُت َأشح  عحَت مِّنح ُُمَمهٍد فَ َقاَل: ََّي َأَِب ثَ عحَلَبَة َوهللاِّ َلَقدح ْسِّ َياَء َأعحرِّفُ َها َوَأعحرُِّ  َحنحَظَلَة َعنح رَأحيَِّك فِّيَما ْسِّ

لٍ  َنُس: َوَأًَن َوالهذِّي َحَلفحُت بِّهِّ , ُثُه َخَرَج مِّنح عِّنحدِّهِّ َحَّته أََتى َأَِب َجهح َخح َاف فَ َقاَل اْلح ، َفَدَخَل َما يُ َراُد بِّ
عحَت مِّنح ُُمَمهدٍ  ََكمِّ َما رَأحُيَك فِّيَما ْسِّ َتُه فَ َقاَل: ََّي َأَِب اْلح عحَت؟ تَ َنازَعحَنا ََنحُن َعَليحهِّ بَ ي ح ؟ فَ َقاَل: َماَذا ْسِّ

َنا َحَّته إَِّذا َتََ  ا فََأعحطَي ح َنا، َوَْحَُلوا َفَحَملحَنا، َوَأعحَطوح َنا َعَلى َوبَ ُنو َعبحدِّ َمَناٍ  الشهَرَ ؛ َأطحَعُموا فََأطحَعمح اثَ ي ح
 ٌّ  الرَُّكبِّ وَُكنها َكَفَرَسيح رَِّهاٍن قَاُلوا: مِّنها َنبِّ

(2/206) 

 

مُِّن بِّهِّ أَبًَدا، َواَل ُنَصد ِّقُُه، فَ َقاَم عَ  رُِّك َهذِّهِّ؟ َوهللاِّ اَل نُ ؤح ُي مَِّن السهَماءِّ، َفَمََّت نُدح َنُس َيَحتِّيهِّ الحَوحح َخح نحُه اْلح
 بحُن َشرِّيٍق "

(2/207) 

 

ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ قَ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا يُوُنُس، َعنح َوَأخح ثَ َنا َأْححَُد قَاَل: َحده اَل: َحده
ٍم َعَرفحُت َرُسوَل  َلَم، َعنِّ الحُمغِّْيَةِّ بحنِّ ُشعحَبَة قَاَل: إِّنه َأوهَل يَ وح هللاِّ َصلهى هَِّشامِّ بحنِّ َسعحٍد، َعنح زَيحدِّ بحنِّ َأسح

ي َأًَن َوأَبُو لِّ بحنِّ هَِّشاٍم ِفِّ بَ عحضِّ َأزِّقهةِّ َمكهَة، إِّذح َلقِّيَنا َرُسوَل هللاِّ  هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأّن ِّ ُكنحُت َأمحشِّ َجهح
ٍل:  َبِّ َجهح ََكمِّ َهُلمه إََِّل هللاِّ »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ْلِّ ََّي َأَِب اْلح

َتَِّنا؟ « دحُعوَك إََِّل هللاِّ َعزه َوَجله، َوإََِّل َرُسولِّهِّ أَ  َتٍه َعنح َسب ِّ آْلِّ ٍل: ََّي ُُمَمهُد، َهلح أَنحَت ُمن ح قَاَل أَبُو َجهح



َهُد َأنح َقدح بَ لهغحَت، فَ َوهللاِّ َلوح َأّن ِّ َأعحَلُم  ُن َنشح َهَد َأنح َقدح بَ لهغحَت، فَ َنحح َأنه َما تَ ُقوُل َهلح ُترِّيُد إِّاله َأنح َنشح
، فَ َقاَل: فَ َوهللاِّ إِّّن ِّ َْلَعحَلُم َحقٌّ َما ات ه  َبَل َعَليه بَ عحُتَكف فَانحَصَرَ  َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأق ح

، قَاُلوا: فِّيَنا اْلحَِّجابَُة فَ ُقلحَنا: نَ َعمح ,ف فَ َقاُلوا: فِّيَنا النهدح  فَ ُقلحَنا:  َوةُ َأنه َما يَ ُقوُل َحقٌّ، َوَلكِّنه َبِنِّ ُقَصيٍ 
َقايَُة فَ ُقلحَنا: نَ َعمح , ُثُه َأطحَعمُ  َنا َحَّته نَ َعمح , ُثُه قَاُلوا: فِّيَنا الل َِّواُء فَ ُقلحَنا: نَ َعمح ,ف قَاُلوا: فِّيَنا الس ِّ وا َوَأطحَعمح

ٌّف َوهللاِّ اَل َأف حَعلُ   إَِّذا ََتَاكهتِّ الرَُّكُب، قَاُلوا: مِّنها َنبِّ

(2/207) 

 

يهِّ أُنَ يحٍس َوُهَو َأَحُد َِبُب ذِّكح  َي هللُا َعنحُه َوَما ِفِّ قِّصهتِّهِّ مِّنح تَ نحزِّيهِّ َأخِّ ََلمِّ َأبِّ َذرٍ  الحغَِّفارِّي ِّ َرضِّ رِّ إِّسح
ِإِِّّعحَجازِّ افِّهِّ الشَُّعَراءِّ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعمها َكانُوا يَ ُقوُلوَن فِّيهِّ ِمِّها اَل يَلِّيُق بِّهِّ، َواعحَتَِّ 
َاءِّ زَمحَزَم َعنِّ الطهَعامِّ َحَّته  ًما ِبِّ َلًة َويَ وح تَِّفاءِّ َأبِّ َذرٍ  َثََلثِّنَي لَي ح ، ُثُه َما فِّيَها مِّنِّ اكح   ْسِّنَ الحُقرحآنِّ

(2/208) 

 

َْبًََن َأْححَُد بحُن ُسَليحَماَن النهجهاُد قَ  َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُر بحُن ُموَسى قَاَل: َأخح ثَ َنا بِّشح اَل: َحده
َْبًََن ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوبَ  َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َأخح ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ الحُمقحرُِّئ، َوَأخح ثَ َنا  َحده قَاَل: َحده

ثَ َنا هُ  َراُن بحُن ُموَسى، قَااَل: َحده ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن الحُمغِّْيَةِّ ُُمَمهُد بحُن رََجاٍء، َوعِّمح بَُة بحُن َخالٍِّد قَاَل: َحده دح
َنا مِّ َنا َعنح قَ وح ثَ َنا ُْحَيحُد بحُن هََِّلٍل، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الصهامِّتِّ قَاَل: قَاَل أَبُو َذرٍ : َخَرجح غَِّفاٍر  قَاَل: َحده

ََراَم، َفَخَرجحتُ  َر اْلح َنا َحَّته نَ َزلحَنا َعَلى َخاٍل لََنا ذِّي  وََكانُوا َيِّلُّوَن الشههح ي أُنَ يحس  َوُأمَُّنا، فَانحَطَلقح َأًَن َوَأخِّ
َت عَ  ُمُه، فَ َقاُلوا: إِّنهَك إَِّذا َخَرجح َنا، َفَحَسَدًَن قَ وح َسَن إِّلَي ح َرَمَنا َخالَُنا، َوَأحح َئٍة، فََأكح نح َماٍل َوذِّي َهي ح

لَِّك َخاَلَف إِّلَيحهِّمح أُنَ يحس   َنا َما قِّيَل َلُه قَاَل: فَ ُقلحُت َلُه: َأمها َما َمَضى َأهح قَاَل: َفَجاَء َخالَُنا فَ نَ ثَا َعَلي ح
هَ  َتَملحَنا َعَلي ح رحَمتَ َنا فَاحح َاَع َلَك فِّيَما بَ عحُد قَاَل: فَ َقرهب حَنا صِّ ا َوتَ َغطهى مِّنح َمعحُروفَِّك فَ َقدح َكدهرحَتُه، َواَل ْجِّ

بَُه َفجَ  َنا َحَّته نَ َزلحَنا ِبَِّضحَرةِّ ]ص:َخالَُنا ثَ وح [ َمكهَة قَاَل: فَ َنافَ َر أُنَ يحس  َعنح 209َعَل يَ بحكِّي قَاَل: فَانحَطَلقح
رحَمتَِّنا َومِّثحلَِّها َمَعَهاف قَالَ  َنا الحَكاهَِّن َفَخْيهَ أُنَ يحًسا، فََأََتًَن بِّصِّ رحَمتَِّنا َوَعنح مِّثحلَِّها، فَأَتَ ي ح  : َوَقدح َصلهيحُت َّيَ صِّ

؟ قَاَل: َّللِّهِّ  نِّنَي، فَ ُقلحُت: لَِّمنح ي قَ بحَل َأنح أَلحَقى َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّثََلثِّ سِّ ف ابحَن َأخِّ
رِّ الله  ُهِنِّ هللُا، ُأَصل ِّي عَِّشاًء َحَّته إَِّذا َكاَن مِّنح آخِّ يحلِّ قُ لحُت: فَأَيحَن تَ َوجهُه؟ قَاَل: أَتَ َوجهُه َحيحُث يَوج ِّ

َفاء   َب  -أُلحقِّيُت َكَأّن ِّ خِّ : إِّنه ِلِّ  -ِفِّ َحدِّيثِّ الحُمقحرِّئِّ يَ عحِنِّ الث هوح ُس قَاَل أُنَ يحس  َحَّته تَ عحُلَوّنِّ الشهمح
، فِِّنِّ َحَّته آتَِّيَك، فَانحَطَلَق أُنَ يحس  َحَّته أََتى َمكهَة، فَ َراَث َعَليه , ُثُه َأََتّنِّ َكهَة فَاكح فَ ُقلحُت: َما  َحاَجًة ِبِّ

َكهَة يَ زحُعُم َأنه هللَا َأرحَسَلُهف قَاَل: قُ لحُت: َما يَ ُقوُل النهاُس؟ قَاَل: يَ ُقو  ُلوَن َحَبَسَك؟ قَاَل: َلقِّيُت رَُجًَل ِبِّ



: لَ  ، وََكاهِّن  قَاَل: وََكاَن أُنَ يحس  َأَحَد الشَُّعَراءِّ قَاَل: فَ َقاَل أُنَ يحس  ر  ، َوَساحِّ َل إِّنهُه َلَشاعِّر  عحُت قَ وح َقدح ْسِّ
َرا ُُه: َعَلى َأق ح َلُه َعَلى َأق حَوالِّ الشَُّعَراءِّ َوقَاَل َغْيح ْلِِّّمح، َوَلَقدح َوَضعحُت قَ وح عحرِّ الحَكَهَنةِّ، َفَما ُهَو بَِّقوح ءِّ الش ِّ

، َوَوهللاِّ إِّنهُه َلَصادِّ  عحر  ُمح َلَكاذِّبُوَنف قَاَل: قُ لحُت فَ َوهللاِّ َما يَ لحَتئُِّم، َعَلى لَِّسانِّ َأَحٍد بَ عحدِّي، إِّنهُه شِّ ، َوإَِّنه ق 
لِّ َمكهَة َعَلى َحَذٍر فَإَِّنهُ  مح َقدح َلُه: َهلح أَنحَت َكافِّيِنِّ َحَّته أَنحَطلَِّق فَأَنحُظَر؟ فَ َقاَل: نَ َعمح , وَُكنح مِّنح َأهح

ُهمح، فَ ُقلحُت: أَيحَن [ فَ تَ 210َشنُِّفوا َلُه َوََتَههُموا، فَانحَطَلقحُت َحَّته َقدِّمحُت َمكهَة ]ص: َضعهفحُت رَُجًَل مِّن ح
ُل الحَوادِّي بُِّكل ِّ َمدَ  ف قَاَل: َفَماَل َعَليه َأهح ُعونَُه: الصهابُِّئ قَاَل: فََأَشاَر إََِّل الصهابِّئِّ رٍَة َهَذا الهذِّي َتدح

نَي ارحتَ َفعَ  يًّا َعَليه قَاَل: فَارحتَ َفعحُت حِّ ُت، َكَأّن ِّ ُنُصب  َأْححَُر، فَأَتَ يحُت زَمحَزَم َوَعظحٍم َحَّته َخَررحُت َمغحشِّ
َتارَِّها، َوَلَقدح لَبِّثحُت ََّي ابحنَ  َ الحَكعحَبةِّ َوَأسح ي َفَشرِّبحُت مِّنح َمائَِّها، َوَغَسَلُت َعِن ِّ الدهَم، َفَدَخلحُت َبنيح  َأخِّ

َلٍة، َوَماِلِّ َطَعام  إِّاله َماَء زَ  ٍم َولَي ح ِّ يَ وح ، َوَما َثََلثِّنَي مِّنح َبنيح محَزَم، َفَسمِّنحُت َحَّته َتَكسهَرتح ُعَكُن َبطحِنِّ
َياٍن، َقدح َضَرَب هللاُ  َراَء إِّضححِّ َلٍة َقمح ُل َمكهَة ِفِّ لَي ح َنَما َأهح َفَة ُجوٍع قَاَل: فَ بَ ي ح ُت َعَلى َكبِّدِّي ُسخح  َوَجدح

لحبَ يحتِّ أَ  لِّ َمكهَة، َفَما َيُطوُ  ِبِّ ُعَوانِّ تَ َعاََل َعَلى َأصحمَِّخةِّ َأهح ِّ، فَأَتَ َتا َعَليه، َوُُهَا َيدح َحد  َغْيحُ امحَرأََتنيح
َرى، قَاَل: َفَما تَ َنا ُخح َهيَ َتا َعنح إَِّسافًا وًَنئَِّلَة قَاَل: فَأَتَ َتا َعَليه ِفِّ َطَوافِّهَِّما، فَ ُقلحُت: أَنحكَِّحا َأَحَدُُهَا اْلح

ْلَِِّّما  ُُه: َفَما ثَ َناُُهَا ذَ  -قَ وح قَاَل: فَأَتَ َيا َعَليه فَ ُقلحُت: َهن  مِّثحُل الحََشَبةِّ َغْيحَ  -لَِّك َعمها قَااَل َوقَاَل َغْيح
، فَانحَطَلَقَتا تُ َولحوِّاَلنِّ َوتَ ُقواَلنِّ ]ص: [: َلوح َكاَن َهاُهَنا َأَحد  مِّنح أَن حَفارًَِّنف قَاَل 211َأّن ِّ اَل ُأَكِن ِّ

بَ َلُهَما َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  تَ قح ، فَ َقااَل َْلَُما: َما  فَاسح ََبلِّ ٍر َوُُهَا َهابِّطَانِّ مَِّن اْلح َعَليحهِّ َوَسلهَم َوأَبُو َبكح
َتارَِّها؛ قَاَل: َما قَاَل َلُكَما؟ قَالََتا: قَاَل لََنا َكلَِّمًة َتح  َ الحَكعحَبةِّ َوَأسح ََلُ الحَفَمف َلُكَما؟ قَالَتحا: الصهابُِّئ َبنيح

لحبَ يحتِّ ُهَو َفَجاَء َرُسوُل هللاِّ صَ  ََجَر، ُثُه طَاَ  ِبِّ تَ َلَم اْلح ُبُه، فَاسح لهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُهَو َوَصاحِّ
يهةِّ  ُتُه َفُكنحُت َأوهَل َمنح َحيهاُه بَِّتحِّ ُبُه، ُثُه َصلهى، فَ َلمها َقَضى َصََلَتُه قَاَل أَبُو َذرٍ : فَأَتَ ي ح ، َوَصاحِّ ََلمِّ  اْلحِّسح

َوى بَِّيدِّهِّ، فَ َوَضَع يََدُه فَ َقاَل: َوَعلَ  يحَك َوَرْححَُة هللاِّ , ُثُه قَاَل: ِمِّهنح أَنحَت؟ قُ لحُت: مِّنح غَِّفاٍر قَاَل: فََأهح
ُخَذ بَِّيدِّهِّ، فَ َقَدَعِنِّ  َويحُت ْلِّ ي: َكرَِّه َأنِّ ان حَتَميحُت إََِّل غَِّفاٍر قَاَل: فََأهح  َعَلى َجبِّينِّهِّ , فَ ُقلحُت ِفِّ نَ فحسِّ

ُبُه وَ  ، ُثُه رََفَع رَأحَسُه فَ َقاَل: َمََّت ُكنحَت َها ُهَنا؟ قُ لحُت: َقدح ُكنحُت َها ُهَنا ُمنحُذ َصاحِّ َكاَن َأعحَلَم بِّهِّ مِِّن ِّ
ًما قَاَل: َفَمَن َكاَن يُطحعُِّمَك؟ قُ لحُت: َما َكاَن ِلِّ َطَعام  إِّاله َماُء زَمحَزَم، َفَسمِّنحتُ  َلًة َويَ وح َحَّته  َثََلثِّنَي لَي ح

َفَة ُجوٍع، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ تَ  ُت َعَلى َكبِّدِّي ُسخح ، َوَما َوَجدح َكسهَرتح ُعَكُن َبطحِنِّ
َفاُء ُسقحمٍ »َوَسلهَم:  َا َطَعاُم طُعحٍم َوشِّ َا ُمَبارََكة  إَِّنه ٍر: ََّي َرُسوَل هللاِّ « ف إَِّنه ائحَذنح ِلِّ ِفِّ  فَ َقاَل أَبُو َبكح
ٍر، َوانحَطَلقحُت َمَعُهمَ إِّطحعَ  َلَة، فَ َفَعَل، فَانحَطَلَق َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوأَبُو َبكح ا َحَّته امِّهِّ اللهي ح

، َفَكاَن َذاَك َأوهُل َطَعاٍم َأَكلحُتُه بَِّ  ٍر َِبًِب، َفَجَعَل يَ قحبُِّض لََنا مِّنح زَبِّيبِّ الطهائِّفِّ ا قَاَل: فَ َتَ  أَبُو َبكح
يحهِّ فَ َغَْبحُت َما َغَْبحُت , ُثُه أَتَ يحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ 

َسبُ َها إِّاله يَ ثحرَِّب، فَ َهلح أَنحَت ُمبَ ل ِّغ  »َوَسلهَم:  ُت إََِّل َأرحٍض َذاتِّ ََنحٍل، اَل َأحح هح َمَك،  إِّّن ِّ َقدح ُوج ِّ َعِن ِّ قَ وح
َفَعُهمح ]ص: : « [ بَِّك، َوَيَحُجَرَك فِّيهِّمح 212َلَعله هللَا َأنح يَ ن ح ي أُنَ يحًسا فَ َقاَل ِلِّ فَانحَطَلقحُت َحَّته أَتَ يحُت َأخِّ

، فَإِّّن ِّ  ُت َوَصدهقحُت قَاَل: َفَما بِّ رَغحَبة  َعنح دِّينِّكِّ َلمح ُت َما َصنَ عحَت؟ قُ لحُت: َصنَ عحُت َأّن ِّ َأسح َلمح َقدح َأسح



ُت َوَصدهقحُت قَالَ  َلمح : َما بِّ رَغحَبة  َعنح دِّينُِّكَما، فَإِّّن ِّ َقدح َأسح َنا أُمهَنا، فَ َقاَلتح : ُثُه َوَصدهقحُت، ُثُه أَتَ ي ح
َدَم َرُسوُل هللاِّ  ُفُهمح قَ بحَل َأنح يَ قح َلَم نِّصح َمَنا غَِّفارًا، فََأسح َنا قَ وح َتَملحَنا َحَّته أَتَ ي ح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم،  احح

َمئٍِّذ، َوقَاَل بَقِّي هت ُ  ُهمح: إَِّذا َقدَِّم وََكاَن يَ ُؤمُُّهمح ُخَفاُ  بحُن إِّميَاءِّ بحنِّ رََحَضَة الحغَِّفارِّيُّ قَاَل: وََكاَن َسي َِّدُهمح يَ وح
َناف قَاَل: فَ َقدَِّم رَ  َلمح ُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأسح

َلُموا عَ  لُِّم َعَلى الهذِّي َأسح َوانُ َنا، ُنسح َلُم، فَ َقاُلوا: ََّي َرُسوَل هللاِّ إِّخح َلَم بَقِّي هتُ ُهمح، َوَجاَءتح َأسح َليحهِّ، فََأسح
َلُموا، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َلُم َساَلَمَها هللاُ : »فََأسح َرَواُه « غَِّفار  َغَفَر هللُا َْلَا، َوَأسح

ي ِّ َعنح َهدهابِّ بحنِّ َخالِّدٍ  لِّم  ِفِّ الصهحِّ  ُمسح
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َُ قَاَل: َحده  َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب اْلح َُ قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُ َحده َُسنيح ثَ َنا اْلح
ُر بحُن ُُمَمهٍد قَاَل: ثَ َنا النهضح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن الرُّومِّي ِّ قَاَل: َحده ثَ َنا  بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ زََِّّيٍد قَاَل: َحده َحده

َاكِّ بحنِّ الحَولِّيدِّ، َعنح َمَلكِّ بحنِّ َمرحَثٍد، َعنح  رَِّمُة بحُن َعمهاٍر، َعنح َأبِّ زَُميحٍل ْسِّ أَبِّيهِّ، َعنح َأبِّ َذرٍ  قَاَل: "   عِّكح
ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  َلَم قَ بحلِّي َثََلثَُة نَ َفٍر َوَأًَن الرهابُِّع؛ أَتَ يحُت النهبِّ ، َأسح ََلمِّ َسلهَم فَ ُقلحُت: ُكنحُت رُبَُع اْلحِّسح

َهُد َأنح اَل إَِّلَه إِّاله هللاُ  تِّبحَشاَر السهََلُم َعَليحَك ََّي َرُسوَل هللاِّ، َأشح سح ، َوَأنه ُُمَمهًدا َعبحُدُه َوَرُسولُُه، فَ َرأَيحُت االِّ
هِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم "  ِفِّ َوجح
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َِّ رَ 213َِبُب ]ص: َي هللُا َعنحُه، َوَما ِفِّ َذلَِّك مِّنح َوعح ََلمِّ َْححَزَة بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َرضِّ رِّ إِّسح ُسولِّ [ ذِّكح
َا قَالَ  ميَاَن ِبِّ هِّ اْلحِّ ُه َحَّته أَلحَقى هللا َعزه َوَجله ِفِّ نَ فحسِّ  هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إَِّّيه
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل:  َُ إِّمحََلًء , قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َحده َحده
لَ  َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ رَُجل  مِّنح َأسح ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده َم وََكاَن َعبحدِّ اْلح

ٍل اعحََتََض َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم عِّنحَد  الصهَفا، فَآَذاُه َوَشَتَمُه، َوًَنَل مِّنحُه َواعَِّيًة " َأنه َأَِب َجهح
َبَل ََنحَوُه َحَّته إَِّذا  ، فََأق ح َزَة بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َمح َرُه مَِّن الحَعيحبِّ لِّدِّينِّهِّ، َفذُكَِّر َذلَِّك ْلِّ هِّ َما َيكح قَاَم َعَلى رَأحسِّ

َا َضرحبًَة َشجهُه مِّنحُه َشجه  َس َفَضَربَُه بِّ ًة ُمنحَكَرًة، َوقَاَمتح رَِّجال  مِّنح قُ َريحٍش مِّنح َبِنِّ َُمحُزوٍم إََِّل , رََفَع الحَقوح



ٍل مِّنحُه، فَ َقاُلوا: َما نَ َراَك ََّي َْححَزُة إِّاله َقدح َصَبأحَت، فَ َقاَل َْححَزُة: َوَما  مَيحنَ ُعِنِّ َوَقدِّ َْححَزَة لِّيَ نحُصُروا َأَِب َجهح
َهدُ  تَ َباَن ِلِّ مِّنحُهف َأًَن َأشح ُتمح  اسح أَنهُه َرُسوُل هللاِّ، َوَأنه الهذِّي يَ ُقوُل َحقٌّ، فَ َوهللاِّ اَل أَنحزُِّع فَامحنَ ُعوّنِّ إِّنح ُكن ح

يهِّ َسبًّا قَبِّيًحاف فَ لَ  ٍل: َدُعوا َأَِب ُعَمارََة فَإِّّن ِّ َوهللاِّ َلَقدح َسبَ بحُت ابحَن َأخِّ َلَم َصادِّقِّنَي، فَ َقاَل أَبُو َجهح مها َأسح
تَ َنَع َفَكفُّوا َعنح بَ عحضِّ َما َكانُوا َْححَزُة عَ  َرَفتح قُ َريحش  َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح َعزه َوامح

َحاَق: ُثُه  عحًراف قَاَل ابحُن إِّسح نحُه، َوقَاَل َْححَزُة ِفِّ َذلَِّك شِّ  يَ تَ َناَوُلوَن مِّ
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َت دِّيَن رََجَع َْححَزُة إََِّل بَ يحتِّهِّ،  فََأََتُه الشهيحطَاُن، فَ َقاَل: أَنحَت َسي ُِّد قُ َريحٍش ات هبَ عحَت َهَذا الصهابَِّئ، َوتَ رَكح
َبَل َعَلى َْححَزَة بَ ثُُّه فَ َقاَل: َما َصنَ عحُت؟ اللُهمه إِّنح َكانَ   آَِبئَِّك، َللحَموحُت َخْيح  َلَك ِمِّها َصنَ عحَت، فََأق ح

َعلح َتصحدِّيقَ  ًدا فَاجح َلٍة َلَح يَبِّتح ِبِِّّثحلَِّها ُرشح َعلح ِلِّ ِمِّها َوقَ َعُت فِّيهِّ َُمحَرًجاف فَ َباَت بَِّلي ح ، َوإِّاله فَاجح ُه ِفِّ قَ لحبِّ
َوَسةِّ الشهيحطَانِّ َحَّته َأصحَبَ ، فَ َغَدا َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل: ََّي ابحَن  ي مِّنح َوسح َأخِّ

د  ُهَو َأمح إِّّن ِّ قَ  نحُه، َوإِّقَاَمُة مِّثحلِّي َعَلى َما اَل َأدحرِّي َما ُهَو َأُرشح َرَج مِّ  دح َوقَ عحُت ِفِّ َأمحٍر اَل َأعحرُِّ  الحَمخح
َبَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  ف فََأق ح ي َأنح َُتَد َِّثِنِّ تَ َهيحُت ََّي ابحَن َأخِّ  َغيٌّ َشدِّيد ، َفَحد ِّثحِنِّ َحدِّيثًا، فَ َقدِّ اشح

َا قَاَل رَ  ميَاَن ِبِّ هِّ اْلحِّ ُسوُل هللاِّ َصلهى َعَليحهِّ َوَسلهَم َفذَكهَرُه، َوَوَعَظُه، َوَخوهَفُه، َوَبشهَرُه، فَأَلحَقى هللُا ِفِّ نَ فحسِّ
ي دِّ  ف فََأظحهِّرح ََّي ابحَن َأخِّ قِّ دح َهُد أَنهَك الصهادُِّق َشَهاَدَة الص ِّ يَنَك، فَ َوهللاِّ َما هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل: َأشح

َي هللُا َعنحُه ِمِّهنح أَ  ، َفَكاَن َْححَزُة َرضِّ َوهلِّ َ اْلح بُّ َأنه ِلِّ َما َأَظلهتِّ السهَماُء، َوَأّن ِّ َعَلى دِّيِنِّ َعزه هللُا َعزه ُأحِّ
 َوَجله بِّهِّ الد ِّيَن "

(2/214) 

 

َي هللاُ  َطهابِّ َرضِّ ََلمِّ ُعَمَر بحنِّ الح رِّ إِّسح نَي قَ َرَأ الحُقرحآَن، َوَعلَِّم إِّعحَجازَُه َوَما َكاَن مِّنح َِبُب ذِّكح  َعنحُه حِّ
ََلمِّ أَ  ِّ إَِّجابَةِّ هللاِّ َعزه َوَجله فِّيهِّ َدعحَوَة َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِإِِّّعحَزازِّ دِّينِّهِّ ِإِِّّسح  َحدِّ الرهُجَلنيح

(2/215) 

 

ءَ  َْبًََن أَبُو زََكرَِّّيه ثَ َنا  َأخح َحاَق قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن إِّسح َحاَق الحُمزَك ِّي قَاَل: َأخح بحُن َأبِّ إِّسح
َاعِّيَل بحنِّ َأبِّ َخالِّدٍ  ثَ َنا ََيحََي بحُن َسعِّيٍد، َعنح إِّْسح قَاَل:  َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َمنحُصوٍر قَاَل: َحده



ث َ  ُعوٍد: َحده َلَم ُعَمرُ »َنا قَ يحُس بحُن َأبِّ َحازٍِّم قَاَل: قَاَل َعبحُد هللاِّ بحُن َمسح َرَواُه « َما زِّلحَنا َأعِّزهًة ُمنحُذ َأسح
، َعنح ََيحََي بحنِّ َسعِّيٍدف ي ِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ الحُمَثَّنه  الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

(2/215) 

 

َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  اْلحُ  دِّ الزهاهُِّد َأخح ثَ َنا أَبُو ُعَمَر ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ الحَواحِّ ُ بحُن ُُمَمهٍد الرُّوذحَِبرِّيُّ قَاَل: َحده َسنيح
ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن الحَمدِّيِنِّ ِّ قَاَل:  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُعثحَماَن قَاَل: َحده وِّيُّ ُغََلُم ثَ عحَلٍب قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُوالنهحح  َحده

ثَ َنا َخارَِّجُة بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ زَيحدِّ بحنِّ ََثبٍِّت، َعنح ًَنفٍِّع، َعنِّ ابحنِّ 216َعامٍِّر الحَعَقدِّيُّ قَاَل ]ص: [: َحده
َحب ِّ َهَذيحنِّ الرهجُ  ََلَم ِبَِّ ِّ ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " اللُهمه َأعِّزه اْلحِّسح  َلنيح

َي هللُا َعنحُه َأَحب ُّ  َطهابِّ " قَاَل: َفَكاَن يَ عحِنِّ ُعَمَر َرضِّ لِّ بحُن هَِّشاٍم، َأوح ُعَمُر بحُن الح ُهَما إِّلَيحَك: أَبُو َجهح
 إََِّل هللاِّ َعزه َوَجله "

(2/215) 

 

ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ ُعَمَر الحُمقحرُِّئ ابحُن اْلحَ  َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ َأخح مهامِّي ِّ بِّبَ غحَداَد قَاَل: َحده
َنحطَاكِّيُّ قَاَل: َحدهث َ  ثَ َنا أَبُو الحَولِّيدِّ ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ بُ رحٍد اْلح َحاُق بحُن هللاِّ بحنِّ إِّب حَراهِّيَم قَاَل: َحده َنا إِّسح

ُّ قَاَل: ذََكَرُه ُأَسا ُنَ يحِنِّ َلَم، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َجد ِّهِّ قَاَل: " قَاَل لََنا ُعَمُر بحُن إِّب حَراهِّيَم اْلح َمُة بحُن زَيحدِّ بحنِّ َأسح
ََلمِّي؟ قَاَل: قُ لحَنا: نَ َعمح , قَاَل: ُكنح  َي هللُا َعنحُه: َأَتِّبُّوَن َأنح ُأعحلَِّمُكمح َكيحَف َكاَن إِّسح َطهابِّ َرضِّ ُت مِّنح الح

َرةِّ ِفِّ َأَشد ِّ النهاسِّ َعَلى َرُسولِّ  َاجِّ ْلح َر ِّ ِبِّ ٍم َحارٍ  َشدِّيدِّ اْلح َنا َأًَن ِفِّ يَ وح هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ بَ ي ح
؟ فَ ُقلحُت: ُأرِّيدُ  َطهابِّ الهِتِّ  بَ عحضِّ َطرِّيقِّ َمكهَة، إِّذح َلقَِّيِنِّ رَُجل  مِّنح قُ َريحٍش، فَ َقاَل: أَيحَن ُترِّيُد ََّي ابحَن الح

َمحُر ِفِّ َوالهِتِّ َوا ، أَنحَت تَ زحُعُم أَنهَك َكَذلَِّك، َوَقدح َدَخَل َعَليحَك اْلح َطهابِّ لهِتِّ قَاَل: َعَجًبا َلَك ََّي ابحَن الح
، قَاَل: فَ َرَجعحُت ُمغحَضًبا َحَّته قَ َرعحُت  َلَمتح ُتَك َقدح َأسح بَ يحتَِّكف قَاَل: قُ لحُت: َوَما َذاَك؟ قَاَل: ُأخح

َء َلُه الحَباَب، َوَقدح َكا َلَم الرهُجُل َوالرهُجََلنِّ ِمِّهنح اَل َشيح َن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إَِّذا َأسح
لِّ َطَعامِّهِّ، َضمهُهَما َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل الرهُجلِّ الهذِّي ِفِّ يَدِّهِّ السهَعةِّ، فَ يَ َنااَلُه مِّنح َفضح 

ِّ، فَ َلمها قَ َرعحُت الحَباَب قِّيَل: َمنح َهَذا؟ ]ص:َوقَ  [ قُ لحُت: ُعَمُر 217دح َكاَن َضمه إََِّل َزوحجِّ ُأخحِتِّ رَُجَلنيح
َ أَيحدِّيهِّمح تَ رَُكوَها َأوح  يَفًة َبنيح َرُءوَن َصحِّ ، َوَقدح َكانُوا يَ قح ا مِِّن ِّ تَ َفوح ، فَ تَ َباَدُروا فَاخح َطهابِّ َنُسوَهاف بحُن الح

ٍء ِفِّ يَدِّي َعَلى فَ قَ  ؟ َوَضَرب حتُ َها بَِّشيح َها َأَصبَ وحتِّ َتُ  الحَباَب، فَ ُقلحُت: ََّي َعُدوهَة نَ فحسِّ اَمتح ُأخحِتِّ تَ فح
َطهابِّ َما ُكنحَت فَاعًَِّل، فَاف حَعلح،  : ََّي ابحَن الح ، فَ َقاَلتح َها، َفَساَل الدهُم، فَ َلمها رََأتِّ الدهَم َبَكتح فَ َقدح رَأحسِّ

، فَ ُقلحُت: َما َصبَ وح  َط الحبَ يحتِّ يَفةِّ َوسح ُت َعَلى السهرِّيرِّ فَ َنَظرحُت إََِّل الصهحِّ ُتف قَاَل: َوَدَخلحُت َحَّته َجَلسح



ََنابَةِّ، َوَهَذا كَِّتاب  اَل مَيَسُُّه  لَِّها أَنحَت اَل َتطحُهُر مَِّن اْلح َت مِّنح َأهح : َلسح إِّاله َهَذا؟ ًَنوِّلِّينِّيَها، فَ َقاَلتح
، فَ َلمه الحُمطَ  يمِّ مِّ هللاِّ الرهْححَنِّ الرهحِّ تُ َها فَإَِّذا فِّيَها: بِّسح َا َحَّته ًَنَولَتحنِّيَها، فَ َفَتحح ا َمَررحُت ههُروَنف َفَما زِّلحُت بِّ

ي ف َ  يَفَة، ُثُه رََجعحُت إََِّل نَ فحسِّ نحُه، فَأَلحَقيحُت الصهحِّ َاءِّ هللاِّ َعزه َوَجله ُذعِّرحُت مِّ ٍم مِّنح َأْسح سح تَ َناَولحتُ َها، فَإَِّذا ِبِّ
َاءِّ هللاِّ ُذعِّرحُت، ُثُه رََجعح  ٍم مِّنح َأْسح سح َرحضِّ فَ َلمها َمَررحُت ِبِّ ُت إََِّل فِّيَها َسبهَ  َّللِّهِّ َما ِفِّ السهَمَواتِّ َواْلح

هللِّ َوَرُسولِّهِّ{ ]اْلديد:  ي، فَ َقَرأحَُتَا َحَّته بَ َلغحُت: }آمُِّنوا ِبِّ رِّ اْلح 7نَ فحسِّ َهُد َأنح [ إََِّل آخِّ يَةِّ، فَ ُقلحُت: َأشح
ُوا َوقَ  َهُد َأنه ُُمَمهًدا َعبحُدُه َوَرُسولُُه، َفَخَرُجوا إَِِّله ُمتَ َبادِّرِّيَن وََكْبه رح ََّي ابحَن اَل إَِّلَه إِّاله هللُا، َوَأشح اُلوا: أَبحشِّ

، فَإِّنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َدَعا ي َ  َطهابِّ َحب ِّ الح ِّ، فَ َقاَل: " اللُهمه َأعِّزه دِّيَنَك ِبَِّ ث حَننيح َم االِّ وح
، َوإًَِّن نَ رحُجو َأنح َتُكوَن َدعح  َطهابِّ لِّ بحَن هَِّشاٍم، َوإِّمها ُعَمُر بحُن الح ِّ إِّلَيحَك: إِّمها أَبُو َجهح َوُة َرُسولِّ الرهُجَلنيح

رح  ُوّنِّ أَيحَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم؟ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َلَك فَأَبحشِّ ْبِّ ف قَاَل: قُ لحُت: فََأخح
َفلِّ الصهَفا، َفَخَرجحُت َحَّته قَ َرعحُت الحَباَب َعَليحهِّمح،  سح َق مِِّن ِّ قَاُلوا: ِفِّ بَ يحٍت ِبَِّ دح فَ َلمها َعَرُفوا الص ِّ

َطها دهِتِّ َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ فَ َقاُلوا: َمنح َهَذا؟ قُ لحُت: ابحُن الح بِّ قَاَل: َوَقدح َعلُِّموا مِّنح شِّ
َتُ  الحَباَب َحَّته قَاَل:  ََتََأ َأَحد  يَ فح ََلمِّي، َفَما اجح اف حَتُحوا َلُه، إِّنح يُردِّ هللُا بِّهِّ »َوَسلهَم، َوَما يَ عحَلُموَن ِإِِّّسح

دِّهِّ  ًا يَ هح َ الح « َخْيح ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َفَتُحوا ِلِّ َ النهبِّ َباَب فََأَخَذ رَُجََلنِّ بَِّعُضَديه َحَّته أَتَ َيا بِّ
ي، ُثُه َجَذَبِنِّ إِّلَيحهِّ، ُثُه قَاَل: « َخلُّوا َعنحهُ »[ فَ َقاَل: 218]ص: لِّمح ََّي ابحَن »ُثُه َأَخَذ ِبََِّجامِّعِّ َقمِّيصِّ َأسح

دِّهِّ  ، اللُهمه اهح َطهابِّ َهُد َأنح اَل إَِّلَه إِّاله هللُا، َوَأنه ُُمَمهًدا َعبحُدُه َوَرُسولُُهف َفَكْبهَ « الح فَ ُقلحُت: َأشح
فِّنَي، فَ َلمح َأَشأح َأنح َأَرى رَُجًَل ُيضحَرُب فَ يَ  َتخح بِّْيًَة ْسَِّعتح بِّفَِّجاجِّ َمكهَة، وََكانُوا ُمسح لُِّموَن َتكح ضحرُِّب الحُمسح

، وََكاَن َشرِّيًفا، فَ َقَرعحُت َعَليحهِّ إِّاله رَأَي حُتُه، وَ  ئحُت َخاِلِّ ُت َحَّته جِّ ء ف َفَخَرجح يُبِنِّ مِّنح َذلَِّك َشيح اَل ُيصِّ
َت َأّن ِّ َقدح َصبَ وحُت  َطهابِّ قَاَل: َفَخَرَج إَِِّله فَ ُقلحُت: َعلِّمح الحَباَب، فَ َقاَل: َمنح َهَذا؟ فَ ُقلحُت: ابحُن الح

، قَاَل: َأَوفَ َعلحَت؟ قُ لحتُ  َعلح، فَ ُقلحُت: َقدح فَ َعلحُت: َفَدَخَل، َوَأَجاَ  الحَباَب ُدوّنِّ : نَ َعمح , قَاَل: اَل تَ فح
ء ، َفَذَهبحُت إََِّل رَُجٍل مِّنح ُعَظَماءِّ قُ َريحٍش، فَ َناَدي حُتُه، َفَخَرَج إَِِّله فَ ُقلحُت مِّثحَل  فَ ُقلحُت: َما َهَذا َشيح

، َوقَاَل مِّثحَل  َاِلِّ ء ، إِّنه َمَقاَلِتِّ لِّ ي: َما َهَذا َشيح ف فَ ُقلحُت ِفِّ نَ فحسِّ َما قَاَل َوَدَخَل َوَأَجاَ  الحَباَب ُدوّنِّ
ََلمَِّك؟ فَ ُقلحُت: نَ َعمح  َربُوَن، َوَأًَن اَل ُأضحَرُبف فَ َقاَل ِلِّ رَُجل : َأَتِّبُّ َأنح يُ عحَلَم ِإِِّّسح لِّمِّنَي ُيضح ,  الحُمسح

رِّ , فَأحتِّ ُفََلًًن قَاَل: فَإَِّذا َجَلَس النهاُس ِفِّ ا ره  -ْلحِّجح ُتُم الس ِّ َنَك  -لَِّرُجٍل َلَح َيُكنح َيكح فَ ُقلح َلُه فِّيَما بَ ي ح
َتَمَع النهاُس ِفِّ اْلحِّجح  ئحُت َوَقدِّ اجح ف قَاَل: َفجِّ ره ُتُم الس ِّ ُت، فَإِّنهُه َقله َما َيكح َنُه: إِّّن ِّ َقدح َصبَ وح رِّ فَ ُقلحُت َوبَ ي ح

تِّهِّ: إِّنه ابحَن فِّيَما بَ يحِنِّ َوبَ ي ح  عحَلى َصوح َنُه: إِّّن ِّ َقدح َصبَ وحُتف قَاَل: َأَوفَ َعلحَت؟ قُ لحُت: نَ َعمح , قَاَل: فَ َناَدى ِبَِّ
َتَمَع َعَليه  َطهابِّ َقدح َصَبأَ، فَ َباَدَر إَِِّله ُأولَئَِّك النهاُس، َفَما زِّلحُت َأضحرُِّبُمح َوَيضحرِّبُوَنِنِّ فَاجح النهاُسف  الح

رِّ فََأَشاَر بُِّكم ِّهِّ َهَكَذا، َأاَل إِّّن ِّ فَ َقا ََماَعُة؟ قِّيَل: ُعَمُر َقدح َصَبأَ، فَ َقاَم َعَلى اْلحِّجح : َما َهذِّهِّ اْلح  َل َخاِلِّ
، َفُكنحُت اَل َأَشاُء َأنح َأَرى ]ص: ي، فَ َتَكشهُفوا َعِن ِّ لِّمِّنَي 219َقدح َأَجرحُت ابحَن َأخِّ [ رَُجًَل مَِّن الحُمسح

َواُرَك َعَليحَك َيضحرُِّب وَ  ، فَأَتَ يحُت َخاِلِّ فَ ُقلحُت: جِّ يَبِنِّ ٍء َحَّته ُيصِّ ُيضحَرُب إِّاله رَأَي حُتُه فَ ُقلحُت: َما َهَذا بَِّشيح
ََلَم " ئحَت، َفَما زِّلحُت َأضحرُِّب َوُأضحَرُب َحَّته َأَعزه هللُا اْلحِّسح  َردٌّ، فَ ُقلح َما شِّ
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 ِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن َوَأخح َراَن بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح  َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ بِّشح
َحا ثَ َنا إِّسح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُعبَ يحدِّ هللاِّ، ُهَو ابحُن يَزِّيَد الحُمَنادِّي قَاَل: َحده ٍرو الرهزهاُز قَاَل: َحده ُق بحُن َعمح

ُم بحُن ُعثحَماَن الحَبصحرِّيُّ، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك قَاَل: َخَرَج عُ يُ  ثَ َنا الحَقاسِّ َزحَرَق قَاَل: َحده َمُر وُسَف يَ عحِنِّ اْلح
َرَة، فَ َقاَل َلُه: أَيحَن تَ َعمُِّد ََّي ُعَمُر؟ فَ َقاَل: ُأرِّيُد َأنح  ُتَل  ُمتَ َقل ًِّدا السهيحَف، فَ َلقَِّيُه رَُجل  مِّنح َبِنِّ زُهح َأق ح

َرَة، َوَقدح قَ تَ لحَت ُُمَمهًدا؟ قَاَل: فَ َقاَل َلُه ُعمَ  ٍم، َوَبِنِّ زُهح ُر: َما ُُمَمهًدا قَاَل: وََكيحَف ََتحَمُن مِّنح َبِنِّ َهاشِّ
َت دِّيَنَك الهذِّي أَنحَت َعَليحهِّ قَاَل: َأَفََل َأُدلَُّك َعَلى الحَعَجبِّ  ، إِّنه َختَ َنَك َأرَاَك إِّاله َقدح َصبَ وحَت َوتَ رَكح

َتَك َقدح َصبَ َوا َوتَ رََكا دِّيَنَك الهذِّي أَنحَت َعَليحهِّ قَاَل: َفَمَشى ُعَمُر َذامًِّرا َحَّته َأََتُُهَا، َوعِّنحَدُهَُ  ا رَُجل  َوُأخح
َع َخبهاب  ِبِِّّس ِّ ُعَمَر تَ َواَرى ِفِّ  رِّيَن يُ َقاُل َلُه َخبهاب  قَاَل: فَ َلمها ْسِّ ، َفَدَخَل  مَِّن الحُمَهاجِّ الحبَ يحتِّ

َرُءوَن: طه فَ َقااَل: َما عحتُ َها عِّنحدَُكمح؟ قَاَل: وََكانُوا يَ قح َنَمُة الهِتِّ ْسِّ َي ح َعَدا  َعَليحهَِّما، فَ َقاَل: َما َهذِّهِّ اْلح
ُتَا، فَ َقاَل لَُه َختَ ُنُه: ََّي عُ  نَ َناف قَاَل: فَ َلَعلهُكَما َقدح َصبَ وح ث حَناُه بَ ي ح َقُّ ِفِّ َغْيحِّ َحدِّيثًا ََتَده َمُر إِّنح َكاَن اْلح

فَ َعُه َعنح َزوح  ُتُه لَِّتدح َها، دِّينَِّك؟ قَاَل: فَ َوَثَب ُعَمُر َعَلى َخَتنِّهِّ، فَ َوطَِّئُه َوطحًئا َشدِّيًداف قَاَل: َفَجاَءتح ُأخح جِّ
ُهَها، فَ َقاَلتح َوهَِّي َغضحََب: َوإِّنح َكا َحًة بَِّيدِّهِّ، َفَدمَِّي َوجح َهُد فَ نَ َفَحَها نَ فح َقُّ ِفِّ َغْيحِّ دِّينَِّك، إِّّن ِّ َأشح َن اْلح

َهُد َأنه ُُمَمهًدا َرُسوُل هللاِّف فَ َقاَل ُعَمُر: َأعحُطوّنِّ الحكَِّتاَب الهذِّي ُهَو عِّ  نحدَُكمح َأنح اَل إَِّلَه إِّاله هللُا، َوَأشح
َرَأُه قَاَل: وََكاَن ُعَمُر ]ص: َرأُ الحُكُتَب، فَ َقاَلتح 220فََأق ح ، َوإِّنهُه اَل مَيَسُُّه إِّاله [ يَ قح ُتُه: إِّنهَك رِّجحس  ُأخح

لح َأوح تَ َوضهأحف قَاَل: فَ َقاَم ُعَمُر فَ تَ َوضهأَ، ُثُه َأَخَذ الحكَِّتاَب فَ َقَرَأ طه حَ  َّته الحُمَطههُروَن، فَ ُقمح فَاغحَتسِّ
رِّي{ ]طه: ان حتَ َهى إََِّل }إِّنهِنِّ َأًَن هللُا اَل إَِّلَه إِّاله َأًَن فاَعُبدح  [ قَاَل: فَ َقاَل ُعَمُر: 14ّنِّ َوَأقِّمِّ الصهََلَة لِّذِّكح

رح ََّي ُعَمُر، فَإِّّن ِّ  ، فَ َقاَل: أَبحشِّ َل ُعَمَر َخَرَج مَِّن الحبَ يحتِّ َع َخبهاب  قَ وح  َأرحُجو ُدلُّوّنِّ َعَلى ُُمَمهٍد، فَ َلمها ْسِّ
: َأنح َتُكوَن َدعحَوَة َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  َمِّيسِّ َلَة الح ََلَم بُِّعَمَر بحنِّ »يحهِّ َوَسلهَم لَي ح اللُهمه َأعِّزه اْلحِّسح

رِّو بحنِّ هَِّشامٍ  ، َأوح بَِّعمح َطهابِّ وََكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ الدهارِّ الهِتِّ ِفِّ َأصحلِّ « الح
ى الدهاَر، َوَعَلى َِببِّ الدهارِّ َْححَزُة َوَطلحَحُة، َوًَنس  مِّنح َأصحَحابِّ الصهَفاف قَاَل: فَانحَطَلَق ُعَمُر َحَّته أَتَ 

مِّ مِّنح ُعَمَر فَ َقاَل َْححَزُة: َهَذا عُ  َمُر إِّنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َلمها رََأى َْححَزُة َوَجَل الحَقوح
لِّمح ف َ  ًا ُيسح َنا يُرِّدِّ هللُا بُِّعَمَر َخْيح ُلُه َعَلي ح ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوإِّنح يُرِّدح َغْيحَ َذلَِّك َيُكنح قَ ت ح َبعِّ النهبِّ يَ ت ح

ل  يُوَحى إِّلَيحهِّ قَاَل: َفَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َداخِّ  َعَليحهِّ َهي ًِّناف قَاَل: َوالنهبِّ
َتٍه ََّي ُعَمُر َحَّته يُ نح َوَسلهَم حَ  ُن ح ، فَ َقاَل: َما أَنحَت ِبِّ بِّهِّ َوَْحَائِّلِّ السهيحفِّ ََجامِّعِّ ثَ وح زَِّل َّته أََتى ُعَمَر، فََأَخَذ ِبِّ

َطه  لحَولِّيدِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ، فَ َهَذا ُعَمُر بحُن الح : هللُا َعزه َوَجله بَِّك مَِّن الحِّزحيِّ َوالنهَكالِّ َما أَن حَزَل ِبِّ اللُهمه »ابِّ
َطهابِّ  ََلَم َأوِّ الد ِّيَن بُِّعَمَر بحنِّ الح َهُد َأنح اَل إَِّلَه إِّاله هللُا، َوأَنهَك َعبحُدُه « َأعِّزه اْلحِّسح فَ َقاَل ُعَمُر: َأشح

َحاَق بحنِّ  ُرجح ََّي َرُسوَل هللاِّ َوَقدح َرَواُه ُُمَمهُد بحُن إِّسح َلَم َوقَاَل: اخح َيَساٍر ِفِّ الحَمَغازِّي، َوقَاَل َوَرُسولُُه، َوَأسح



فِّيهَ  َرُأ الحُكُتَب، فَ َقَرَأ طه َحَّته إَِّذا بَ َلَغ }إِّنه السهاَعَة آتَِّية  َأَكاُد ُأخح : وََكاَن ُعَمُر يَ قح َدِّيثِّ ا ِفِّ اْلح
لِّهِّ }َفََتحَدى{ ]طه: 221]ص: َعى{ ، إََِّل قَ وح َا َتسح َزى ُكلُّ نَ فحٍس ِبِّ ُس  [ َوقَ َرَأ: إِّ 16[ لُِّتجح َذا الشهمح

{ ]التكوير:  َْبًََن أَبُو َعبحدِّ 14ُكو َِّرتح َحَّته بَ َلَغ }َعلَِّمتح نَ فحس  َما َأَحَضَرتح َلَم عِّنحَد َذلَِّك َأخح [ فََأسح
ثَ نَ  َبهارِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ ا يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ هللاِّ اْلح

رِّو بحنِّ نُ َفيحلٍ  تِّهِّ َسعِّيُد بحُن زَيحدِّ بحنِّ َعمح َحاَق، َفذََكَرُه، َوقَاَل فِّيهِّ: َوَزوحُج ُأخح  إِّسح

(2/219) 

 

َاعِّيلِّيُّ قَالَ  ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح َدِّيُب قَاَل: َأخح ٍرو ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن أَبُو َعمح َْبًََن أَبُو يَ عحَلى  َأخح َأخح
ٍرو، َعنِّ ابحنِّ ُعَمَر قَاَل: " إِّّن ِّ لََعَلى َسطحٍ   َياُن، َعنح َعمح ثَ َنا ُسفح ثَ َنا أَبُو َمعحَمٍر قَاَل: َحده قَاَل: َحده

الحَعاُص بحُن َوائٍِّل َعَليحهِّ  فَ َرأَيحُت النهاَس َُمحَتمِّعِّنَي َعَلى رَُجٍل، َوُهمح يَ ُقوُلوَن: َصَبأَ ُعَمُر، َصَبَأ ُعَمُر، َفَجاءَ 
بحُت  قُ َباء  دِّيَباج ، فَ َقاَل: إَِّذا َكاَن ُعَمُر َقدح َصَبأَ َفَمهح , َأًَن َلُه َجار  قَاَل: فَ تَ َفرهَق النهاُس َعنحُه قَاَل: فَ َعجِّ

، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، عَ  ي ِّ َيانَ مِّنح عِّز ِّهِّ " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ  نح ُسفح
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َحاَق قَاَل:  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده َطهابِّ »اْلح ََلُم ُعَمَر بحنِّ الح َكاَن إِّسح

ََبَشةِّ   «بَ عحَد ُخُروجِّ َمنح َخَرَج مِّنح َأصحَحابِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل َأرحضِّ اْلح
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َارِّثِّ َعنح َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ بح  َحاَق: َحدهَثِنِّ َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن اْلح نِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعامِّرِّ بحنِّ رَبِّيَعَة، قَاَل ابحُن إِّسح
َنا، فَ َلمها َتََ  ََلمِّ َنا ِفِّ إِّسح َطهابِّ مِّنح َأَشد ِّ النهاسِّ َعَلي ح : " َكاَن ُعَمُر بحُن الح َلى قَاَلتح يهأحًَن َعنح ُأم ِّهِّ لَي ح

 لِّلحُخُروجِّ إََِّل َأرحضِّ 
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َطها ََبَشةِّ َجاَءّنِّ ُعَمُر بحُن الح بِّ َوَأًَن َعَلى بَعٍِّْي نُرِّيُد َأنح نَ تَ َوجهَه، فَ َقاَل: أَيحَن ََّي ُأمه َعبحدِّ هللاِّ؟ فَ ُقلحُت اْلح
َبُكُم هللاُ  َذى ِفِّ عَِّباَدةِّ هللاِّف فَ َقاَل: َصحِّ َهُب ِفِّ َأرحضِّ هللاِّ َحيحُث اَل نُ ؤح ، ُثُه َلُه: آَذي حُتُموًَن ِفِّ دِّينَِّنا، فَ َنذح

نَي َذَهَب، َفَجاَء َزوحجِّ  ، فَ َقاَل: تَ رحجِّ َطهابِّ َا رَأَيحُت مَِّن رِّقهةِّ ُعَمَر بحنِّ الح َْبحتُُه ِبِّ ي َعامُِّر بحُن رَبِّيَعَة فََأخح
دهتِّهِّ َعَلى  ، َوَهَذا مِّنح شِّ َطهابِّ َاُر الح لَِّم ْحِّ لُِّم َحَّته ُيسح لُِّم؟ فَ ُقلحُت: نَ َعمح , قَاَل: فَ َوهللاِّ اَل ُيسح ُيسح

لِّمِّنَي , ُثُه  َمئٍِّذ بِّضحع  َوَأرحبَ ُعوَن رَُجًَل الحُمسح لُِّموَن يَ وح َحاَق: َوالحُمسح ََلَمف قَاَل ابحُن إِّسح  َرزََقُه هللُا تَ َعاََل اْلحِّسح
َها َناٍد ََمحُهوٍل، َلَح ُأَخر ِّجح ََلمِّ ُعَمَر ِإِِّّسح يَبة  ِفِّ إِّسح َرَأًة " َوَقدح ُروِّيتح قِّصهة  َعجِّ َرَة امح َدى َعشح ، فَفِّي َوإِّحح

َها َوهَِّي ُُمَرهَجة  ِفِّ كَِّتابِّ الحَفَضائِّلِّ  َية  َعن ح ُهَورَةِّ ُغن ح ََحادِّيثِّ الحَمشح  اْلح
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َع مَِّن النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح آََثرِّ الن ُّبُ وه  َماٍد، َوَما َظَهَر لَُه فِّيَما ْسِّ ََلمِّ ضِّ  ةِّ َِبُب إِّسح
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َْبًََن أَبُ  ثَ َنا َأخح ي قَاَل: َحده َْبًََن َجد ِّي ََيحََي بحُن َمنحُصوٍر الحَقاضِّ و َصالِّ ِّ بحُن َأبِّ طَاهٍِّر الحَعنحَْبِّيُّ قَاَل: َأخح
َعح  َعحَلى بحُن َعبحدِّ اْلح َْبًََن َعبحُد اْلح َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم قَاَل: َأخح ثَ َنا إِّسح : َلى قَالَ َأْححَُد بحُن َسَلَمَة قَاَل: َحده

رِّو بحنِّ َسعِّيٍد، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: َقدِّمَ  ثَ َنا َداُوُد بحُن َأبِّ هِّنحٍد، َعنح َعمح  َحده
، َفَسمَِّع ُسَفَهاَء مِّنح ُسَفَهاءِّ  َماد  َمكهَة، َوُهَو رَُجل  مِّنح ُأزحدِّ َشُنوَءَة وََكاَن يَ رحقِّي مِّنح َهذِّهِّ الر ََِّّيحِّ  ضِّ

فَِّيُه َعَلى َيدِّي قَالَ  : فَ َلقِّيُت النهاسِّ يَ ُقوُلوَن إِّنه ُُمَمهًدا ََمحُنون ، فَ َقاَل: آِتِّ َهَذا الرهُجَل َلَعله هللَا َأنح َيشح
فِّي َعَلى َيدِّي َمنح َشاَء فَ َهُلمه، ف َ  ، َوإِّنه هللَا َيشح َقاَل ُُمَمهد : ُُمَمهًدا، فَ ُقلحُت: إِّّن ِّ َأرحقِّي مِّنح َهذِّهِّ الر ََِّّيحِّ

له َلُه، َوَمنح ُيضحلِّلح َفََل َهادَِّي لَ » دِّهِّ هللُا َفََل ُمضِّ َتعِّيُنُه، َمنح يَ هح َد َّللِّهِّ، ََنحَمُدُه، َوَنسح َمح َهُد َأنح إِّنه اْلح ُه، َأشح
َدُه اَل َشرِّيَك لَهُ  عحُت ]ص: َثََلَث َمرهاٍت , فَ َقاَل: َوهللاِّ، َلَقدح « اَل إَِّلَه إِّاله هللُا َوحح َل 224ْسِّ [ قَ وح

عحُت مِّثحَل َهُؤاَلءِّ الحَكلَِّماَت، فَ َهُلمه َيَدَك ُأِبَ  َل الشَُّعَراءِّ، َفَما ْسِّ َل السهَحَرةِّ، َوقَ وح يِّعحَك الحَكَهَنةِّ، َوقَ وح
، فَ َبايَ َعُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوقَاَل َلُه:  ََلمِّ مَِّك؟َوَعلَ »َعَلى اْلحِّسح فَ َقاَل: َوَعَلى « ى قَ وح

َيح  ُب اْلح َماٍد، فَ َقاَل َصاحِّ مِّ ضِّ مِّيف فَ بَ َعَث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َسرِّيهًة َفَمرُّوا بَِّقوح شِّ قَ وح
ُهمح  ن ح ُهمح: َأَصبحُت مِّ ًئا؟ فَ َقاَل رَُجل  مِّن ح ُتمح مِّنح َهُؤاَلءِّ َشي ح مِّطحَهَرًة، فَ َقاَل: رُدُّوَها  لِّلحَسرِّيهةِّ: َهلح َأَصب ح

َحاَق بحنِّ إِّب حَراهِّيَم، َوُُمَمهُد بحُن الحمُ  ي ِّ َعنح إِّسح لِّم  ِفِّ الصهحِّ َماٍد َرَواُه ُمسح ُم ضِّ ُمح قَ وح ، زَاَد َعَليحهِّمح فَإَِّنه َثَّنه
: َوَأنه ُُمَمهًدا َعبحُدُه َوَرُسولُُه، َأمها بَ عحُدف َوزَ  رِّ، يُرِّيُد  فِّيهِّ ابحُن الحُمَثَّنه اَد أَيحًضا: َوَلَقدح بَ َلغحَن ًَنُعوَس الحَبحح

ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب بحنِّ يُو  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُسَف قَاَل: َكلَِّماتِّهِّف َأخح



َْبًََن ُُمَمهُد بحُن الحُمَثَّنه  َعحَلى، َفذََكَرُه بِّزََِّّيَدتِّهِّ َوَمعحَناُه، َورُوَِّي َحدهَثِنِّ َأبِّ قَاَل: َأخح  قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد اْلح
هللِّ، َونَ تَ وَكهُل  مُِّن ِبِّ َعَليحهِّ، َونَ ُعوُذ َعنح يَزِّيَد بحنِّ زُرَيحٍع، َعنح َداُوَد بحنِّ َأبِّ هِّنحَد بِّزََِّّيَدتِّهِّ، َوزِّيَد أَيحًضا: َونُ ؤح

هللِّ مِّنح ُشُرورِّ أَ  َْبًََن أَبُو زََكرَِّّيه بحنُ ِبِّ َنا، َومِّنح َسي َِّئاتِّ َأعحَمالَِّناف إِّاله أَنهُه اَل َيذحُكُر قِّصهَة السهرِّيهةِّ َأخح َأبِّ  ن حُفسِّ
ثَ َنا َعبحُد الحَملِّكِّ بحُن ُُمَمهٍد الرهقَا َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعثحَماَن بحنِّ ََيحََي قَاَل: َحده َحاَق قَاَل: َأخح يُّ قَاَل: إِّسح شِّ
َنادِّ  ثَ َنا َداُوُد بحُن َأبِّ هِّنحٍد، َفذََكَرُه ِإِِّّسح ثَ َنا يَزِّيُد بحُن ُزرَيحٍع قَاَل: َحده ثَ َنا َأبِّ قَاَل:، َحده  هِّ َوَمعحَناهُ َحده
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ََلمِّ اْلحِّن ِّ َوَما َظَهَر ِفِّ َذلَِّك مِّنح آََّيتِّ الحُمصحَطَفى َصلهى هللاُ  رِّ إِّسح َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل هللاُ َعزه  َِبُب ذِّكح
ُتوا فَ َلمه  َتمُِّعوَن الحُقرحآَن فَ َلمها َحَضُروُه قَاُلوا أَنحصِّ َنا إِّلَيحَك نَ َفًرا مَِّن اْلحِّن ِّ َيسح َي َوَجله }َوإِّذح َصَرف ح ا ُقضِّ

عحَنا كَِّتا َمَنا إًِّنه ْسِّ مِّهِّمح ُمنحذِّرِّيَن قَاُلوا ََّي قَ وح ا إََِّل قَ وح َ َيَديحهِّ َولهوح ًِب أُنحزَِّل مِّنح بَ عحدِّ ُموَسى ُمَصد ِّقًا َلمها َبنيح
َتقِّيٍم{ ]اْلحقا :  َق ِّ َوإََِّل َطرِّيٍق ُمسح دِّي إََِّل اْلح ٍع آَخَر: 30يَ هح ف َوِفِّ َموحضِّ ََّيتِّ [ َوَما بَ عحَدُُهَا مَِّن اْلح

دِّ فَآَمنها عحَنا قُ رحآًًن َعَجًبا يَ هحدِّي إََِّل الرُّشح رَِّك بَِّرب َِّنا َأَحًدا{ ]اْلن:  }إًِّنه ْسِّ  [1بِّهِّ َوَلنح ُنشح
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ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحدهَثِنِّ ََيح  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََي بحُن ُُمَمهدِّ َأخح
َسنِّ َعلِّيُّ  َْبًََن أَبُو اْلَح ثَ َنا َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر قَاَل:  بحنِّ ََيحََي، َوَأخح بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن، قَااَل: َحده

ٍر ]ص: ثَ َنا أَبُو َعَوانََة، َعنح َأبِّ بِّشح ثَ َنا ُمَسدهد  قَاَل: َحده ي قَاَل: َحده َاعِّيُل الحَقاضِّ ثَ َنا إِّْسح [، 226َحده
َعبهاٍس قَاَل: " َما قَ َرَأ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى اْلحِّن ِّ، َوَما  َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ 

، رَآُهُم، انحَطَلَق َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ طَائَِّفٍة مِّنح َأصحَحابِّهِّ َعامِّدِّيَن إََِّل ُسوقِّ ُعَكاظَ 
َ الشهَياطِّ  يَل َبنيح َلتح َعَليحهُِّم الشُُّهُب فَ َرَجَعتِّ الشهَياطِّنُي إََِّل َوَقدح حِّ َ َخَْبِّ السهَماءِّ، َوُأرحسِّ نيِّ َوَبنيح

َنا الشُُّهُبف قَالُ  َلتح َعَلي ح َ َخَْبِّ السهَماءِّ َوُأرحسِّ نَ َنا َوَبنيح يَل بَ ي ح مِّهِّمح، فَ َقاُلوا: َما َلُكمح؟ قَاُلوا: حِّ وا: َما قَ وح
 َ َنُكمح َوَبنيح َرحضِّ َوَمَغارَِّبَا َوانحُظُروا َما َهَذا  َحاَل بَ ي ح ء  َحَدَث، فَاضحرِّبُوا َمَشارَِّق اْلح َخَْبِّ السهَماءِّ إِّاله َشيح

تَ ُغونَ  َرحضِّ َوَمَغارَِّبَا يَ ب ح َ َخَْبِّ السهَماءِّف فَانحَطَلُقوا َيضحرِّبُوَن َمَشارَِّق اْلح َنُكمح َوَبنيح َما َهَذا  الهذِّي َحاَل بَ ي ح
َاَمَة إََِّل َرُسو الهذِّي حَ  َ َخَْبِّ السهَماءِّ، فَانحَصَرَ  ُأولَئَِّك الن هَفُر الهذِّيَن تَ َوجهُهوا ََنحَو َتِّ نَ ُهمح َوَبنيح لِّ هللاِّ اَل بَ ي ح

صحَحابِّهِّ َصََلَة الحفَ  َلَة َعامًِّدا إََِّل ُسوقِّ ُعَكاَظ، َوُهَو ُيَصل ِّي ِبَِّ رِّ، َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو بَِّنخح جح
َ َخَْبِّ السهَماءِّ،  َنُكمح َوَبنيح َتَمُعوا َلُه، فَ َقاُلوا: َهَذا َوهللاِّ الهذِّي َحاَل بَ ي ح ُعوا الحُقرحآَن اسح فَ ُهَنالَِّك فَ َلمها ْسِّ

دِّ  دِّي إََِّل الرُّشح عحَنا قُ رحآًًن َعَجًبا يَ هح َمَنا }إًَِّن ْسِّ مِّهِّمح، قَاُلوا: ََّي قَ وح نَي رََجُعوا إََِّل قَ وح فَآَمنها بِّهِّ َوَلنح  حِّ



رَِّك بَِّرب َِّنا َأَحًدا{ ]اْلن:  َتَمَع نَ َفر  مَِّن 2ُنشح َي إَِِّله أَنهُه اسح [ فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله َعَلى نَبِّي ِّهِّ ُقلح ُأوحِّ
ُل اْلحِّن ِّ " ]ص: َي إِّلَيحهِّ قَ وح َا ُأوحِّ ي ِّ َعنح ُمَسدهٍد َوَرَواُه [ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصه 227اْلحِّن ِّ، َوإِّْنه حِّ

َا ُهَو  َباَن بحنِّ فَ رُّوَخ َعنح َأبِّ َعَوانََة َوَهَذا الهذِّي َحَكاُه َعبحُد هللاِّ بحُن َعبهاٍس؛ إِّْنه لِّم  َعنح َشي ح ِفِّ َأوهلِّ َما ُمسح
الِّهِّ، َوِفِّ َذلَِّك الحَوقحتِّ َلَح يَ قحَرأح َعَليحهِّمح، َوَلَح ْسَِّعتِّ اْلحِّنُّ قَِّراَءَة النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَعلَِّمتح ِبَِّ 

َرى، َفَذَهَب َمَعُه، َوقَ َرَأ َعَليحهُِّم الحُقرحآَن، َكمَ  ا َحَكاُه يَ َرُهمح، َكَما َحَكاُه، ُثُه َأََتُه َداعَِّي اْلحِّن ِّ َمرهًة ُأخح
ُعوٍد , َورََأى آََثرَُهمح َوآَثَ  ِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َمسح ََ الحقِّصهَتنيح ُعوٍد َحفِّ َر نِّْيَاَنِِّّمح َوهللُا َأعحَلُمف َوَعبحُد هللاِّ بحُن َمسح

يًعا فَ َرَواُُهَا  ْجِّ
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َُ قَا َافِّ ثَ َنا أَبُو َعلِّيٍ  اْلح َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُوََل َففِّيَما َأخح َْبًنَ َأمها الحقِّصهُة اْلح  َل: َأخح
ثَ َنا أَبُو َأْححََد الزَُّبْيحِّيُّ  َبَة قَاَل: َحده رِّ بحُن َأبِّ َشي ح ثَ َنا أَبُو َبكح َوازِّيُّ قَاَل: َحده َهح ثَ َنا َعبحَداُن اْلح قَاَل: َحده
ٍم َعنح زِّرٍ  َعنح َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: " َهَبُطوا َعَلى النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  َياُن َعنح َعاصِّ َرأُ ُسفح َسلهَم َوُهَو يَ قح

بَ َعةُ  َعًة َأَحُدُهمح َزوح ُتوا، قَاُلوا: َصٍه، وََكانُوا َسب ح ُعوُه، قَاُلوا: أَنحصِّ ، فَأَن حَزَل هللُا الحُقرحآَن بَِّبطحنِّ ََنحَلَة فَ َلمها ْسِّ
َتمُِّعوَن الحقُ  َنا إِّلَيحَك نَ َفًرا مَِّن اْلحِّن ِّ َيسح ُتوا{ تَ َباَرَك وتَ َعاََل }َوإِّذح َصَرف ح رحآَن فَ َلمها َحَضُروُه قَاُلوا أَنحصِّ

يََة  -[29]اْلحقا :   [ "164إََِّل }َضََلٍل ُمبِّنٍي{ ]آل عمران:  -اْلح

(2/228) 

 

ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب ]ص: َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح [ إِّمحََلًء قَاَل: 229َأخح
ثَ َنا أَبُو ُأسَ َحده  ثَ َنا أَبُو ُقَداَمَة ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن َسعِّيٍد قَاَل: َحده لِّي قَاَل: َحده َتمح ٍرو الحُمسح اَمَة، ثَ َنا أَبُو َعمح

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  ُروقًا: َمنح آَذَن النهبِّ َعٍر، َعنح َمعحٍن قَاَل: ْسِّعحُت َأبِّ قَاَل: َسأَلحُت َمسح َسلهَم َعنح مِّسح
ُعوٍد  َتَمُعوا الحُقرحآَنف فَ َقاَل: َحدهَثِنِّ أَبُوَك يَ عحِنِّ ابحَن َمسح َلَة اسح َرَواُه الحُبَخارِّيُّ « أَنهُه آَذنَ تحُه بِِّّمح َشَجَرة  »لَي ح

ي ِّ َعنح َأبِّ ُقَداَمةَ  لِّم  ِفِّ الصهحِّ  َوُمسح
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ْبََ  َرى، َففِّيَما َأخح ُخح ثَ َنا َوَأمها الحقِّصهُة اْلح َْبًََن َأْححَُد بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده َُ قَاَل: َأخح َافِّ ًَن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم قَاَل: َحده  ثَ َنا إِّْسح َبٍل؛ قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َداُوُد َعبحُد هللاِّ بحُن َأْححََد بحنِّ َحن ح



َْبًََن َداُوُد َعنِّ الشهعحبِّ ِّ َعنح َعلحَقَمَة قَاَل: قُ لحُت لَِّعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعنِّ الشهعحبِّ ِّ وَ  ابحنِّ َأبِّ زَائَِّدَة قَاَل: َأخح
َبهُ  َلَة اْلحِّن ِّ مِّنحُكمح َأَحد ؟ فَ َقاَل: َما َصحِّ َب َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لَي ح ُعوٍد: َهلح َصحِّ مِّنها  َمسح

لَ َأَحد   َنا بَِّشر ِّ لَي ح ُتطَِّْي َما فَ َعَل؟ قَاَل: فَبِّت ح َكهَة، فَ ُقلحَنا اغحتِّيَل، اسح َلٍة ِبِّ ًَنُه َذاَت لَي ح َا ، َوَلكِّنها فَ َقدح ٍة َِبَت بِّ
َراَء، هِّ الصُّبح ِّ َأوح قَاَل ِفِّ السهَحرِّ إَِّذا ََنحُن بِّهِّ َيِّيُء مِّنح قَِّبلِّ حِّ م ، فَ َلمها َكاَن ِفِّ َوجح فَ ُقلحَنا: ََّي َرُسوَل  قَ وح

تُ ُهمح، فَ َقَرأحُت َعَليحهِّمح »هللاِّ َفذََكُروا الهذِّي َكانُوا فِّيهِّ، فَ َقاَل:  قَاَل: فَانحَطَلَق « إِّنهُه َأََتّنِّ َداعَِّي اْلحِّن ِّ، فَأَتَ ي ح
ُّ: َسأَُلوُه الزه  : فََأرَاًَن آََثرََهمح َوآََثَر نِّْيَاَنِِّّمحف قَاَل: َوقَاَل الشهعحبِّ اَدف َوقَاَل ابحُن َأبِّ زَائَِّدَة: قَاَل َعامِّر 

َزِّيَرةِّ، فَ َقاَل:  ن ِّ اْلح َلَتئٍِّذ الزهاَد، وََكانُوا مِّنح جِّ ُم هللاِّ َعَليحهِّ يَ َقُع ِفِّ أَيحدِّيُكمح »َسأَُلوُه لَي ح ُكلُّ َعظحٍم ذُكَِّر اسح
ثٍَة َعلَ  فَ َر َما َكاَن ْلَحًما، وَُكلُّ بَ عحَرٍة َأوح َروح َُما زَاُد »قَاَل: « ف  لَِّدَواب ُِّكمح َأوح تَ نحُجوا بَِِّّما فَإَِّنه َفََل َتسح

َوانُِّكمح مَِّن اْلحِّن ِّ  َاعِّيَل ابحنِّ 230]ص:« إِّخح ٍر َعنح إِّْسح ي ِّ َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ ُحجح لِّم  ِفِّ الصهحِّ [ َرَواُه ُمسح
َحاُح َتُدلُّ َعَلى َأنه َعبحَد هللاِّ  ََحادِّيُث الص ِّ ُعوٍد َلَح َيُكنح َمَع النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُعَليهَة َواْلح  بحَن َمسح

نَي انحَطَلَق بِّهِّ َوبَِّغْيِّهِّ َويُرِّيَ ُهمح آََثَر اْلحِّن ِّ، َوآََثَر نِّْيَاَنِِّّ  َا َكاَن َمَعُه حِّ َلَة اْلحِّن ِّ، َوإِّْنه محف َوَقدح ُروَِّي مِّنح لَي ح
َها َما َأوحُجٍه ُأَخَر أَنهُه َكانَ  َلَتئٍِّذ مِّن ح  َمَعُه لَي ح
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ي ِّ  ِّ ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ الحبَ لحخِّ َُسنيح ثَ َنا أَبُو اْلح : قَاَل: َحده َُ َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح بِّبَ غحَداَد مِّنح  َحده
َاعِّيَل ُُمَمهُد بحُن  ثَ َنا أَبُو إِّْسح ثَ َنا أَبُو َصالٍِّ  َعبحُد هللاِّ بحُن َأصحلِّ كَِّتابِّهِّ قَاَل: َحده َاعِّيَل السَُّلمِّيُّ قَاَل: َحده إِّْسح

َْبّنِّ  َهاٍب قَاَل: َأخح أَبُو َصالٍِّ  قَاَل: َحدهَثِنِّ اللهيحُث بحُن َسعحٍد قَاَل: َحدهَثِنِّ يُوُنُس بحُن زَيحٍد، َعنِّ ابحنِّ شِّ
َُزاعِّيُّ وََكاَن رَجُ  ُعوٍد يَ ُقوُل: إِّنه َرُسوَل ُعثحَماَن بحُن َسنهَة الح َع َعبحَد هللاِّ بحَن َمسح لِّ الشهامِّ أَنهُه ْسِّ ًَل مِّنح َأهح

َكهَة:  َصحَحابِّهِّ َوُهَو ِبِّ َلَة َأمحَر اْلحِّن ِّ »هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل ْلِّ َمنح َأَحبه مِّنحُكمح َأنح ََيحُضَر اللهي ح
َعلح  لِّهِّ َخطًّا، ُثُه ، فَ َلمح ََيح « فَ لحيَ فح عحَلى َمكهَة َخطه ِلِّ بِّرِّجح َنا َحَّته إَِّذا ُكنها ِبَِّ ُهمح َأَحد  َغْيحِّي، فَانحَطَلقح ن ح ُضرح مِّ

وَِّدة  َكثِّْيَة  َحاَلتح  يَ تحُه َأسح تَ َتَ  الحُقرحآَن، فَ َغشِّ لَِّس فِّيهِّ، ُثُه انحَطَلَق َحَّته قَاَم فَاف ح َنُه بَ يحِنِّ وَ  َأَمَرّنِّ َأنح َأجح بَ ي ح
َتُه، ُثُه أَنحَطَلُقوا َفَطفُِّقوا يَ تَ َقطهُعوَن مِّثحَل قَِّطعِّ السهَحابِّ َذاهِّبِّنَي َحَّته بَقَِّي  ُهمح َحَّته َما َأْسحَُع َصوح ن ح مِّ

رِّ، فَانحَطَلَق َفَْبََز، ُثُه َأَتَ  ، فَ َقاَل: رَهحط ، َوَفزَِّع َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َمَع الحَفجح َما فَ َعَل »ّنِّ
ُط؟ ُه زَاًدا، ُثُه ََنَى َأنح « الرههح فَ ُقلحُت: ُهمح ُأولَئَِّك ََّيَرُسوُل هللاِّ، فََأَخَذ َعظحًما َوَروحًَث فََأعحطَاُهمح إَِّّيه

: َما ي ِّ َدِّيثِّ الصهحِّ لُُه ِفِّ اْلح َتطِّيَب َأَحد  بَِّعظحٍم َأوح بَِّروحٍث قُ لحُت: ََيحَتمُِّل قَ وح َبُه مِّنها َأَحد ف َأرَاَد  َيسح َصحِّ
َدِّيثِّ مِّنح إِّعحََلمِّهِّ َأصح  َحابَُه بِّهِّ ِفِّ َحالِّ َذَهابِّهِّ لِّقَِّراَءةِّ الحُقرحآنِّ َعَليحهِّمح، إِّاله َأنه َما رُوَِّي ِفِّ َهَذا اْلح

ي ِّ مِّنح فُ قحَداَنِِّّمح  َدِّيثِّ الصهحِّ هِّ إِّلَيحهِّمح ُُيَالُِّف َما ُروَِّي ِفِّ اْلح ُُروجِّ ُه ]ص:ِبِّ [ َحَّته قِّيَل اغحتِّيَل 231إَِّّيه
هِّ َوهللُا َأعحَلمُ  ُُروجِّ َنح فَ َقَدُه َغْيحَ الهذِّي َعلَِّم ِبِّ ُتطَِّْي، إِّاله َأنح َيُكوَن الحُمَراُد ِبِّ  اسح
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ْبََ  ، َوأَبُو َنصحرِّ بحُن قَ َتاَدَة، قَااَل: َأخح َْبًنِّ أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ السَُّلمِّيُّ ًَن أَبُو ُُمَمهٍد ََيحََي بحُن َمنحُصوٍر َوَأخح
ثَ َنا َروحُح بحُن َصََل  يُّ قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن إِّب حَراهِّيَم الحُبوَشنحجِّ ي قَاَل: َحده ٍح قَاَل: الحَقاضِّ

ثَ َنا ُموَسى بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ َرَِبٍح، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ  بَ َعِنِّ َرُسوُل هللاِّ َحده تَ ت ح ُعوٍد قَاَل: اسح  بحنِّ َمسح
َلَة، »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل:  َوٍة َوَبِنِّ َعمٍ  َيَحُتوَنِنِّ اللهي ح إِّنه نَ َفًرا مَِّن اْلحِّن ِّ ََخحَسَة َعَشَر َبِنِّ إِّخح

َرُأ َعَليحهُِّم الحُقرحآنَ  َلَسِنِّ فِّيهِّ، َوقَاَل فَانحَطَلقحُت َمَعُه إََِّل « فََأق ح الحَمَكانِّ الهذِّي َأرَاَد، َفَخطه ِلِّ َخطًّا، َوَأجح
 : فَبِّتُّ فِّيهِّ َحَّته َأََتّنِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َمَع السهَحرِّ ِفِّ َيدِّهِّ « اَل ََتحُرجح مِّنح َهَذا»ِلِّ

ثَة  َوُْحََمة ، فَ َقاَل  : َعظحم  َحائِّل  َوَروح ٍء مِّنح َهُؤاَلءِّ »ِلِّ ي بَِّشيح تَ نحجِّ قَاَل: « إَِّذا َذَهبحَت إََِّل الحَََلءِّ، َفََل َتسح
ُت قُ لحُت: َْلَعحَلَمنه عِّلحمِّي َحيحُث َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل: َفَذَهبحتُ   فَ َلمها َأصحَبحح

ت ِّنَي بَ  َكِّ سِّ َع َمْبح  عِّْيًافَ َرأَيحُت َموحضِّ
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ثَ َنا ُمَُ  َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد الصهفهاُر قَاَل: َحده َْبًََن إِّْسح َراَن قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح مهُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ثَ َنا ُسَليحمَ  ثَ َنا يَزِّيُد ُهَو ابحُن َهاُروَن قَاَل: َحده طِّيُّ قَاَل: َحده ، َعنح َأبِّ ُعثحَماَن الحَملِّكِّ الحَواسِّ اُن الت هيحمِّيُّ

، فَ َقاَل: َما َهُؤاَلءِّ؟ قَاُلوا: َهُؤاَلءِّ الزُّطُّ  ُعوٍد أَبحَصَر ُزطًا ِفِّ بَ عحضِّ الطهرِّيقِّ ، َأنه ابحَن َمسح دِّي ِّ قَاَل:  الن ههح
َفرِّي» تَ ن ح َلَة اْلحِّن ِّ، وََكانُوا ُمسح َهُهمح إِّاله اْلحِّنه لَي ح ب ح َبُع بَ عحُضُهمح بَ عحًضاَما رَأَيحُت شِّ  «َن، يَ ت ح
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ثَ نَ  ََصمُّ قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُهَو اْلح َُ، ِفِّ آَخرِّيَن قَاُلوا: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ا الحَعبهاُس بحُن َأخح
ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن ُعَمَر، َعنح  َوحزَاءِّ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهٍد الدُّورِّيُّ قَاَل: َحده ، َعنح َأبِّ اْلح نِّ َتمِّر ِّ بحنِّ الرهَّيه ُمسح

َجُ  َلَة اْلحِّن ِّ َحَّته إَِّذا أََتى اْلح ُعوٍد قَاَل: انحَطَلقحُت َمَع النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لَي ح وَن، َفَخطه بحنِّ َمسح
[ فَازحَدَْحُوا َعَليحهِّ، فَ َقاَل: َسي ِّد  َْلُمح يُ َقاُل َلُه: َورحَداُن: إِّّن ِّ َأًَن 232ص:َعَليه َخطًّا، ُثُه تَ َقدهَم إِّلَيحهِّمح ]

ُلُهمح َعنحَك، فَ َقاَل:   «إِّّن ِّ َلنح َيَِّْيّنِّ مَِّن هللاِّ َأَحد  »ُأرَح ِّ
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ِّ بحنِّ َداُوَد الحَعَلوِّيُّ  َُسنيح ََسنِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح َْبًََن أَبُو اْلح ٍر ُُمَمهُد بحُن  َأخح َْبًََن أَبُو َبكح َُه هللاُ قَاَل: َأخح َرْحِّ
ثَ َنا َمرحَواُن بحُن ُُمَمه  َزحَهرِّ قَاَل: َحده َزحَهرِّ َأْححَُد بحُن اْلح ثَ َنا أَبُو اْلح ِّ الحَقطهاُن قَاَل: َحده َُسنيح ثَ َنا اْلح ٍد قَاَل: َحده

الحُمنحَكدِّرِّ، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َلمها قَ َرَأ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا زَُهْيحُ بحُن ُُمَمهٍد، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ 
ًئا، فَ َقاَل: َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ   َوَسلهَم: َعَليحهِّ َوَسلهَم الرهْححَُن َعَلى النهاسِّ َسَكُتوا، فَ َلمح يَ ُقوُلوا َشي ح

نُّ َكانُوا َأحح  { ]الرْحن: " َللحجِّ [ 13َسَن َجَواًِب مِّنحُكمح، َلمها قَ َرأحُت َعَليحهِّمح }فَبَِّأي ِّ آاَلءِّ رَب ُِّكَما ُتَكذ َِِّبنِّ
ٍء مَِّن آاَلئَِّك رَب هَنا ُنَكذ ُِّب "  قَاُلوا: َواَل بَِّشيح
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ُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ُسَليحَماَن  َماُم أَبُو الطهي ِّبِّ َسهح ثَ َنا اْلحِّ ََسنِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ َوَحده َْبًََن أَبُو اْلح قَاَل: َأخح
قِّ  ثَ َنا هَِّشاُم بحُن َعمهاٍر الد َِّمشح يُّ قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّب حَراهِّيَم الحُبوَشنحجِّ يُّ قَاَل: الدهقهاُق قَاَل: َحده

لٍِّم، َعنح زَُهْيحِّ بحنِّ ُمَُ  ثَ َنا الحَولِّيُد بحُن ُمسح ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ الحُمنحَكدِّرِّ، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ َحده مهٍد الحَعنحَْبِّي ِّ
ُكمح ُسُكوًَت؟ قَاَل: قَ َرَأ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم ُسورََة الرهْححَُن َحَّته َخَتَمَها، ُثُه قَاَل: " َماِلِّ َأرَا 

َسنَ  نُّ َكانُوا َأحح {  َللحجِّ يََة مِّنح َمرهٍة }فَبَِّأي ِّ آاَلءِّ رَب ُِّكَما ُتَكذ َِِّبنِّ مِّنحُكمح َردًّاف َما قَ َرأحُت َعَليحهِّمح َهذِّهِّ اْلح
ُد "13]الرْحن:  َمح ٍء مِّنح نَِّعمَِّك رَب هَنا ُنَكذ ُِّب فَ َلَك اْلح  [ إِّاله قَاُلوا: َواَل بَِّشيح
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ِّ بحُن  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ُّ َأخح َلِّيلِّ الحُْبحُجََلّنِّ ثَ َنا َأْححَُد بحُن الح َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر الرهزهاُز قَاَل: َحده َراَن قَاَل: َأخح بِّشح
مِّ قَاَل ]ص: ُم بحُن الحَقاسِّ ثَ َنا أَبُو النهضحرِّ َهاشِّ ُعودِّيُّ، َعنح قَ َتاَدَة، َعنح 233قَاَل: َحده ثَ َنا الحَمسح [: َحده

ُعوٍد: أَيحَن قَ َرَأ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َأبِّ الحَملِّي ِّ  ، " أَنهُه َكَتَب إََِّل َأبِّ ُعبَ يحَدَة بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َمسح َُذِلِّ ِّ  اْلح
َُجوُن " عحٍب يُ َقاُل َلُه اْلح  َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى اْلحِّن ِّ؟ َفَكَتَب إِّلَيحهِّ: أَنهُه قَ َرَأ َعَليحهِّمح بِّشِّ
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َاعِّيلِّيُّ قَاَل: َأخح أَ  ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح َدِّيُب قَاَل: َأخح ٍرو ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن أَبُو َعمح ََسُن خح َْبّنِّ اْلح
ُرو بحُن ََيحََي، َعنح َجد ِّهِّ  ثَ َنا َعمح َياَن قَاَل: َحدهَثِنِّ ُسَويحُد بحُن َسعِّيٍد قَاَل: َحده َسعِّيدِّ بحنِّ  ُهَو ابحُن ُسفح



َبُع َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِإَِِّّداَوٍة لُِّوُضوئِّهِّ َوَحاَجتِّ  ٍرو قَاَل: َكاَن أَبُو ُهَري حَرَة يَ ت ح هِّ فََأدحرََكُه َعمح
ًما، فَ َقاَل:  تَ نحجِّ »قَاَل: َأًَن أَبُو ُهَري حَرَة قَاَل: « َمنح َهَذا؟»يَ وح َجاٍر َأسح حح َا، َواَل ََتحتِِّنِّ بَِّعظحٍم، ائحتِِّنِّ ِبَِّ ي بِّ

ثَةٍ  ، فَ َوَضعحتُ َها إََِّل َجنحبِّهِّ َحَّته إَِّذا َفرَِّغ َوقَاَم ات هبَ عحُتُه، فَ ُقلحُت: ََّي « َواَل َروح بِّ َجاٍر ِفِّ ثَ وح حح ُتُه ِبَِّ ، فَأَتَ ي ح
ثَةِّ، فَ َقاَل:  ن ِّ »َرُسوَل هللاِّ، َما َِبُل الحَعظحمِّ َوالرهوح يبِّنَي، َفَسأَُلوّنِّ الزهاَد، َفَدَعوحُت هللَا َْلُمح  َأََتّنِّ َوفحُد جِّ َنصِّ

ثٍَة، َواَل بَِّعظحٍم إِّاله َوَجُدوا َطَعاًما َاعِّيَل « َأنح اَل مَيُرُّوا بَِّروح ي ِّ َعنح ُموَسى بحنِّ إِّْسح َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
ٍرو  َعنح َعمح
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هِّ الهذِّي   ُل الحُكههانِّ َعَليحهِّ َحقًّا , ُثُه بَ َيانِّ َأنه َذلَِّك ان حَقَطَع بُِّظُهورِّ نَبِّي َِّنا َِبُب بَ َيانِّ الحَوجح َكاَن َُيحُرُج قَ وح
ن حَيا بِّ  ثَ ُرُه قَاَل هللُا َعزه َوَجله }إًِّنه زَي هنها السهَماَء الدُّ  زِّيَنٍة الحَكَواكِّبِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأوِّ ان حَقَطَع َأكح

َذُفوَن مِّنح ُكل ِّ َجانٍِّب ُدُحورًا َعحَلى َويُ قح فحظًا مِّنح ُكل ِّ َشيحطَاٍن َمارٍِّد اَل َيسهمهُعوَن إََِّل الحَمََلِّ اْلح َوَْلُمح  َوحِّ
{ ، َوقَاَل: }َوَلَقدح زَي ِّنها السهَماَء ا َهاب  ََثقِّب  بَ َعُه شِّ َطحَفَة فَأَت ح ن حَيا َعَذاب  َواصِّب  إِّاله َمنح َخطَِّف الح لدُّ

[ ، َوقَاَل: }َوَلَقدح َجَعلحَنا ِفِّ السهَماءِّ بُ ُروًجا 5ِبََِّصابِّيَ  َوَجَعلحَناَها رُُجوًما لِّلشهَياطِّنيِّ{ ]امللك: 
َهاب   بَ َعُه شِّ َع فَأَت ح ََتََق السهمح يٍم إِّاله َمنِّ اسح ُمبِّني {  َوزَي هنهاَها لِّلنهاظِّرِّيَن َوَحفِّظحَناَها مِّنح ُكل ِّ َشيحطَاٍن رَجِّ

ًَنَها ُملَِّئتح َحَرًسا َشدِّيًدا 17]اْلجر:  َنا السهَماَء فَ َوَجدح َْبَ َعنِّ اْلحِّن ِّ: }َوَأًنه َلَمسح [ ، َوقَاَل فِّيَما َأخح
َهاًِب َرَصًدا{ ]اْل َن َيِّدح َلُه شِّ َتمُِّع اْلح عِّ َفَمنح َيسح َها َمَقاعَِّد لِّلسهمح ُعُد مِّن ح  [8ن: َوُشُهًبا َوَأًنه ُكنها نَ قح
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ثَ َنا ُل بِّبَ غحَداَد قَاَل: َحده َراَن الحَعدح ِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َاعِّيُل بحُن  َأخح إِّْسح
ثَ َنا ثَ َنا َأْححَُد بحُن َمنحُصوٍر الرهَمادِّيُّ قَاَل: َحده ،  ُُمَمهٍد الصهفهاُر قَاَل: َحده َْبًََن َمعحَمر  َعبحُد الرهزهاقِّ قَاَل: َأخح

َي هللُا عَ  ، َعنح ََيحََي بحنِّ ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح َعائَِّشَة َرضِّ رِّي ِّ : َعنِّ الزُّهح َها قَاَلتح ن ح
ءِّ، فَ َيُكوُن َحقًّا؟ قَاَل: قُ لحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ، إِّنه الحُكههاَن َقدح َكانُوا َُيَد ِّثُ  لشهيح تِّلحَك الحَكلَِّمُة مَِّن »ونَ َنا ِبِّ

بَةٍ  ثَ َر مِّنح مِّاَئةِّ كِّذح ُّ فَ يَ قحذِّفُ َها ِفِّ ُأُذنِّ َولِّي ِّهِّ فَ َيزِّيُد فِّيَها َأكح َق ِّ َُيحَطُفَها اْلحِِّن ِّ ي ِّ « اْلح لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَواُه ُمسح
ٍه آَخٍر َعنح َمعحَمرٍ َعنح َعبحدِّ بحنِّ ُْحَيحٍد، َعنح َعبح  َرَجُه الحُبَخارِّيُّ مِّنح َوجح ف َوَأخح  دِّ الرهزهاقِّ
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ُر بحُن ُموَسى قَاَل: َحده  َحاَق الحَفقِّيُه، قَاَل: بِّشح رِّ بحُن إِّسح َُ قَاَل أَبُو َبكح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأخح
يَ  ثَ َنا ُسفح َُميحدِّيُّ قَاَل: َحده عحُت َأَِب اْلح رَِّمَة، يَ ُقوُل: ْسِّ عحُت عِّكح ُرو بحُن دِّيَناٍر قَاَل: ْسِّ ثَ َنا َعمح اُن قَاَل: َحده

َمحَر ِفِّ السهَماءِّ  ه هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل: " إَِّذا َقَضى هللُا اْلح َضَربحتِّ ُهَري حَرَة، يَ ُقوُل: إِّنه َنبِّ
نَِّحتِّ  جح َواٍن، فَإَِّذا فُ ز َِّع َعنح قُ ُلوبِِّّمح قَاُلوا َماَذا الحَمََلئَِّكُة ِبَِّ َلة  َعَلى َصفح لحسِّ لِّهِّ، َكأَنهُه سِّ َعاًًن لَِّقوح َها ُخضح

َع، 236قَاَل رَبُُّكمح قَاُلوا ]ص: ُق السهمح َح ََتِّ َمُعَها ُمسح َقُّ َوُهَو الحَعلِّيُّ الحَكبُِّْي، فَ َيسح [ لَلهذِّي قَاَل: اْلح
ََتُِّقو السه  عِّ َوُمسح َق بَ عحٍض  -مح َياُن: بَ عحُضَها فَ وح َق بَ عحٍض، َوَوَصَف ُسفح قَاَل:  -َهَكَذا بَ عحُضُهمح فَ وح

َخُر إََِّل َمنح ََتحَتُه َحَّته يُ لحقِّيَ َها عَ  َمُع الحَكلَِّمَة، فَ يُ لحقِّيَها إََِّل َمنح ََتحَتُه، ُثُه يُ لحقِّيَها اْلح َلى لَِّسانِّ فَ َيسح
رِّ َأوِّ الحَكاهِّ  رَِّكُه، فَ َيكحذُِّب السهاحِّ َا أَلحَقاَها قَ بحَل َأنح يُدح َهاُب قَ بحَل َأنح يُ لحقِّيَ َها، َورِبه َا َأدحرََكُه الش ِّ نِّ، فَ ُرِبه

َم َكَذا وََكَذا، َكَذا وََكَذا؟ لِّلحَكلَِّمةِّ الهِتِّ ْسِّ  بٍَة، فَ يُ َقاُل: أَلَيحَس َقدح قَاَل لََنا يَ وح َعتح مَِّن َمَعَها مِّاَئَة كِّذح
ي ِّ َعنِّ اْلحُ ال  َميحدِّي ِّ سهَماءِّ، فَ ُيَصدهُق بِّتِّلحَك الحَكلَِّمةِّ الهِتِّ ْسَِّعتح مَِّن السهَماءِّ " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن الحَعبهاُس بحُن الحَولِّيدِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح
َهاٍب، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ حُ  َوحزَاعِّيُّ قَاَل: َحدهَثِنِّ ابحُن شِّ ثَ َنا اْلح ٍ، بحنِّ َمزحَيٍد قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ قَاَل: َحده َسنيح

َنا ُهمح جُ  ُمح بَ ي ح َنحَصارِّ َأَنه ُلوس  َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: َحدهَثِنِّ رَُجل  مَِّن اْلح
تَ َناَر، فَ َقاَل: َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ٍم فَاسح ُتمح تَ ُقوُلوَن ِفِّ »َوَسلهَم، إِّذح رُمَِّي بَِّنجح َما ُكن ح

َاهِّلِّيهةِّ إَِّذا رُمَِّي ِبِِّّثحلِّ َهَذا؟ َلَة رَُجل  َعظِّيم  َوَماَت قَاُلوا: هللُا َوَرُسولُُه َأعح « اْلح َلُم، ُكنها نَ ُقوُل: ُولَِّد اللهي ح
َا لَِّموحتِّ َأَحدٍ  َلَة رَُجل  َعظِّيم ، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " إِّنهُه اَل يُ رحَمى بِّ  َواَل اللهي ح

ََياتِّهِّ، َوَلكِّنح ]ص: ُل [ رَب َُّنا َعزه َوَجله إَِّذا 237ْلِّ ، ُثُه َسبهَ  َأهح َقَضى َأمحًرا َسبهَحتح َْحََلُة الحَعرحشِّ
ن حَيا، ُثُه يَ ُقوُل الهذِّيَن يَ ُلوَن ْحََ  َل السهَماءِّ الدُّ بِّيُ  َأهح ُلَغ التهسح : السهَماءِّ الهذِّيَن يَ ُلوََنُمح َحَّته يَ ب ح َلَة الحَعرحشِّ

ُل ا ُ َأهح َتخحْبِّ ن حَيا، َماَذا قَاَل رَبُُّكمح؟ فَ َيسح َل السهَماءِّ الدُّ ََْبُ َأهح ُلَغ الح لسهَمَواتِّ بَ عحُضُهمح بَ عحًضا َحَّته يَ ب ح
هِّهِّ فَ ُهَو اْلحَ  َن، َفَما َجاُءوا بِّهِّ َعَلى َوجح لَِّيائِّهِّمح َويرحَموح َع فَ يُ لحُقونَُه إََِّل َأوح َطُف اْلحِّنُّ السهمح قُّ، َوَلكِّن هُهمح فَ َتخح

: َوَلكِّن هُهمح يَ قحرُِّفوَن فِّيهِّ " َأيح يَزِّيُدوَن يَ قحذُِّفوَن فِّيهِّ َويَزِّي رِّي ِّ ُدوَن " َوِفِّ رَِّوايَةِّ يُوُنَس بحنِّ يَزِّيَد َعنِّ الزُّهح
حَ  ، َوَرَواُه ُُمَمهُد بحُن إِّسح َوحزَاعِّي ِّ لٍِّم َعنِّ اْلح ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ الحَولِّيدِّ بحنِّ ُمسح لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَجُه ُمسح اَق بحنِّ َأخح

َذِّهِّ النُُّجو  َيَسارٍ  عِّ بِّ رِّهِّ: ُثُه إِّنه هللَا َعزه َوَجله َحَجَب الشهَياطِّنَي َعنِّ السهمح ، فَ َقاَل ِفِّ آخِّ رِّي ِّ مِّ َعنِّ الزُّهح
رِّهِّ: قَاَل: فَ ُقلحُت لِّلزُّهح  ، َوقَاَل ِفِّ آخِّ رِّي ِّ : َأَو  رِّ فَان حَقَطَعتِّ الحَكَهَنُة َفََل كَِّهانََةف َوَرَواُه َمعحَمر  َعنِّ الزُّهح ي ِّ

َاهِّلِّيهةِّ؟ فَ َقاَل: نَ َعمح ,ف قُ لحُت: يَ ُقوُل هللاُ َعزه َوَجله: }َوَأًنه ُكنها نَ قحُعُد ]ص: [ 238َكاَن يُ رحَمى بِّهِّ ِفِّ اْلح
َهاًِب َرَصًدا{ ]اْلن:  َن َيِّدح َلُه شِّ َتمِّعِّ اْلح عِّ َفَمنح َيسح َها َمَقاعَِّد لِّلسهمح ن ح َتده [ قَاَل: ُغل َِّظتح َواشح 9مِّ



ْبََ  َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََنُه أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َأخح نَي بُعَِّث النهبِّ ًَن ُُمَمهُد بحُن َأمحُرَها حِّ
َحاُق بحُن إِّب ح  ثَ َنا إِّسح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َسَلَمَة قَاَل: َحده َْبًََن َعبحُد إِّب حَراهِّيَم بحنِّ الحَفضحلِّ قَاَل: َحده َراهِّيَم قَاَل: َأخح

َنَما َرُسوُل هللاِّ  ٍ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: فَ بَ ي ح ، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ ُحَسنيح رِّي ِّ ، َعنح َمعحَمٍر، َعنِّ الزُّهح  الرهزهاقِّ
ٍم فَا تَ َناَر، َفذََكَر َمعحََّن َحدِّيثِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ نَ َفٍر مِّنح َأصحَحابِّهِّ َجالِّس  إِّذح رُمَِّي بَِّنجح سح

َنهُه قَاَل َخَْبًا َعنِّ اْلحِّ  ، ْلِّ ، َوَهَذا يُ َوافُِّق ظَاَهَر الحكَِّتابِّ ، ُثُه ذََكَر َمعحَمر  لِّلزُّهحرِّي ِّ َوحزَاعِّي ِّ ن ِّ }َوَأًنه اْلح
ًَنَها ُملَِّئتح َحَرًسا َشدِّيًدا َوُشُهًبا{ ]اْلن:  َنا السهَماَء فَ َوَجدح َْبَتِّ اْلحِّنُّ أَنهُه زِّيَد ِفِّ 8َلَمسح [ فََأخح

ُهمح َفَذلَِّك َدلِّيل  َعَلى أَنهُه َكاَن قَ بحَل َذلَِّك فِّي ن ح َها َومِّ ن ح َراَسةِّ السهَماءِّ َوُشُهبَِّها َحَّته امحَتََلَتح مِّ َها ُحرهاس  حِّ
َهاُب ِفِّ لَِّسانِّ الحَعَربِّ النهاُر الح   ُمتَ َوق َِّدةُ َوُشُهب  ُمَعدهة  َمَعُهمح َوالش ِّ

(2/236) 

 

َاعِّيلِّيُّ قَاَل: أَ  ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح َدِّيُب قَاَل: َأخح ٍرو اْلح َْبًََن أَبُو َعمح َدِّيُث الهذِّي َأخح َْبًََن أَبُو فََأمها اْلح خح
ثَ َنا أَبُو َعَوانََة، َعنح أَ  َباُن بحُن فَ رُّوَخ قَاَل: َحده ثَ َنا َشي ح ٍر، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنِّ يَ عحَلى قَاَل: َحده بِّ بِّشح

وُل هللاِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: " َما قَ َرَأ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى اْلحِّن ِّ َوَما رَآُهمحف انحَطَلَق َرسُ 
مِّهِّمح، فَ َقاُلوا: َما َلُكمح؟ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ طَائَِّفٍة مِّنح َأصحَحابِّهِّ، فَ َرَجعحتِّ  الشهَياطِّنُي إََِّل قَ وح

ٍء  َنا الشُُّهُب، قَاُلوا: َما َذاَك إِّاله مِّنح َشيح َلتح َعَلي ح َ َخَْبِّ السهَماءِّ، َوُأرحسِّ نَ َنا َوَبنيح يَل بَ ي ح قَاُلوا: حِّ
َرحضِّ َوَمَغارَِّبَا، َفَمره الن ه 239]ص: َاَمَة َوُهَو [ َحَدَث، فَاضحرِّبُوا َمَشارَِّق اْلح َفُر الهذِّيَن َأَخُذوا ََنحَو َتِّ

َتمَ  ُعوا الحُقرحآَن اسح رِّ، فَ َلمها ْسِّ صحَحابِّهِّ َصََلَة الحَفجح ٍل َعامِّدِّيَن إََِّل ُسوقِّ ُعَكاَظ َوُهَو ُيَصل ِّي ِبَِّ ُعوا بَِّنخح
َ َخَْبِّ السهَماءِّ فَ رَ  نَ َنا َوَبنيح عحَنا َلُه، َوقَاُلوا: َهَذا الهذِّي َحاَل بَ ي ح َمَنا إًِّنه ْسِّ مِّهِّمح، َوقَاُلوا: ََّي قَ وح َجُعوا إََِّل قَ وح

رَِّك بِّهِّ َأَحًدا، فََأوحَحى هللُا تَ َعاََل إََِّل نَبِّي ِّهِّ  دِّ فَآَمنها بِّهِّ َوَلنح ُنشح دِّي إََِّل الرُّشح  َصلهى هللاُ قُ رحآًًن َعَجًبا يَ هح
َي إَِِّله أَنههُ  َباَن بحنِّ  َعَليحهِّ َوَسلهَم: ُقلح ُأوحِّ ي ِّ َعنح َشي ح لِّم  ِفِّ الصهحِّ َتَمَع نَ َفر  مَِّن اْلحِّن ِّ " َرَواُه ُمسح اسح

ُْلُمح: فَ رُّوَخف َوَرَواُه الحُبَخارِّيُّ َعنح ُمَسدهٍد َوَغْيحِّهِّ فَ َقدح ذََكرحًَن َأنه َذلَِّك ِفِّ َأوهلِّ َما َعلُِّموا بِّهِّف َوأَ  مها قَ وح
َ َخَْبِّ  نَ َنا َوَبنيح يَل بَ ي ح ُرهاسِّ َوالشُُّهبِّ حِّ َا زِّيَد ِفِّ اْلح َا َأرَاُدوا ِبِّ   السهَماءِّ، فَإِّْنه
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: حَ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد َوَهَكَذا َما َأخح ده
َبهارِّ قَ  ٍرو، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، بحُن َعبحدِّ اْلح ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح يُوُنَس بحنِّ َعمح اَل: َحده

َتمُِّعوَن الحَكلَِّمَة مَِّن الحوَ  َعُدوَن إََِّل السهَماءِّ، فَ َيسح ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: " إِّنه الشهَياطِّنَي َكانُوا َيصح ححيِّ



بُِّطوَن بَِّ  َع فَ يَ هح َرحضِّ تِّلحَك الحَكلَِّمَة َحقًّا َوالت ِّسح ُل اْلح ُد َأهح ًعا، فَ َيجِّ ، فَ َيزِّيُدوَن َمَعَها تِّسح َرحضِّ ا إََِّل اْلح
 عَِّد، َفذََكُرواَِبطًَِّل، فَ َلمح يَ َزاُلوا َكَذلَِّك َحَّته بَ َعَث هللُا ُُمَمهًدا َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفُمنُِّعوا تِّلحَك الحَمَقا

َرحضِّ َحَدث  فَ بَ َعثَ ُهمح، فَ َوَجُدوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  بحلِّيَس، فَ َقاَل: َلَقدح َحَدَث ِفِّ اْلح َذلَِّك ْلِِّّ
َن ]ص: ُمح َلُْيحَموح ، َوإَِّنه َ َجبَ َليح ََنحٍل، قَاُلوا: َهَذا َوهللاِّ َْلََدث  ُلوا الحُقرحآَن َبنيح [ فَإَِّذا 240َوَسلهَم يَ ت ح

َبُه، َيَدُه "ت َ  َهُه، َجن ح تُ ُلُه َيحرُِّق َوجح ُم َعنحُكمح، فَ َقدح َأدحرََكُه اَل ُُيحطُِّئ أََبًدا اَل يَ قح  َواَرى النهجح
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ثَ َنا إِّ  ي قَاَل: َحده َسنِّ الحَقاضِّ َْبًََن َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن اْلَح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح اهِّيُم بحُن ب حرَ َأخح
ثَ َنا َعطَاُء بحنُ  ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة قَاَل: َحده ثَ َنا آَدُم بحُن َأبِّ إََِّّيٍس قَاَل: َحده ِّ قَاَل: َحده َُسنيح ، اْلح  السهائِّبِّ

لِّهِّ َعزه َوَجله }َحَّته إَِّذا فُ ز َِّع َعنح ق ُ  [ 23ُلوبِِّّمح{ ]سبأ: َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، ِفِّ قَ وح
َي، وََكاَن إَِّذا نَ َزَل الح  َتمُِّعوَن مِّنحُه الحَوحح ُي قَاَل: " َكاَن لُِّكل ِّ قَبِّيٍل مَِّن اْلحِّن ِّ َمقحَعد  مَِّن السهَماءِّ َيسح َوحح

لِّ َْسَاٍء  ، َفََل يَ نحزُِّل َعَلى َأهح َوانِّ َلةِّ َعَلى الصهفح لحسِّ َع َلُه َصوحت  َكإِّمحَرارِّ الس ِّ إِّاله ُصعُِّقوا َحَّته إَِّذا فُ ز َِّع ْسِّ
َقه َوُهَو الحَعلِّيُّ الحَكبُِّْي , ُثُه يَ ُقوُل: َيُكوُن الح  َعاُم َكَذا، َعنح قُ ُلوبِِّّمح، قَاُلوا: َماَذا قَاَل رَبُُّكمح؟ قَاُلوا: اْلح

ُوَن الحَكَهَنَة بِّهِّ، َوالحَكهَ  َمُعُه اْلحِّنُّ فَ ُيخحْبِّ ُدونَُه َكَذلَِّك َوَيُكوُن َكَذا، فَ َيسح َنُة النهاَس َيُكوُن َكَذا وََكَذا، فَ َيجِّ
ح  نَي َلَح َُتحْبِّ ُروا، فَ َقاَلتِّ الحَعَرُب حِّ ُهُم اْلحِّنُّ فَ َلمها بَ َعَث هللُا َعزه َوَجله ُُمَمهًدا َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُدحِّ

ُب  ُب الحبَ َقرِّ يَ نحَحُر ُكله بَِّذلَِّك: َهَلَك َمنح ِفِّ السهَماءِّ َفَجَعَل َصاحِّ ٍم بَعِّْيًا، َوَصاحِّ بِّلِّ يَ نحَحُر ُكله يَ وح اْلحِّ
َرُعوا ِفِّ َأمحَواْلِِّّمح، فَ َقاَلتح ثَقِّيف  وََكاَنتح َأعحَقَل الحَعَربِّ  ُب الحَغَنمِّ َشاًة َحَّته َأسح ٍم بَ َقَرًة، َوَصاحِّ : أَي َُّها يَ وح

ُكوا َعَليحُكمح َأمحَواَلكُ  ُتمح تَ َروحَن النهاُس َأمحسِّ نحتِّثَاٍر، أََلسح مح، فَإِّنهُه َلَح مَيُتح َمنح ِفِّ السهَماءِّ، َوإِّنه َهَذا لَيحَس ِبِّ
َس َوالحَقَمَر َواللهيحَل َوالن هَهاَر قَاَل: فَ َقاَل إِّبحلِّيُس: َلَقدح حَ  َدَث َمَعالَِّمُكمح مَِّن النُُّجومِّ َكَما هَِّي، َوالشهمح

َرحضِّ  َم ِفِّ اْلح َا َفَجَعَل َيُشمَُّها فَ َلمها َشمه 241]ص: الحيَ وح ُه بِّ ، فَأحُتوّنِّ مِّنح تُ رحبَةِّ ُكل ِّ َأرحٍض، فَأَتَ وح [ َحَدث 
ََدُث، فَ َنَصُتوا، فَإَِّذا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح   بُعَِّث " تُ رحبََة َمكهَة قَاَل: مِّنح َهاُهَنا َجاَء اْلح
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ثَ َنا َأْححَُد بحُن َْنحَدةَ َأخح  َْبًََن أَبُو َمنحُصوٍر النهضحَروِّيُّ قَاَل: َحده  قَاَل: َْبًََن أَبُو َنصحرِّ بحُن قَ َتاَدَة قَاَل: َأخح
ٍ، َعنح َعامٍِّر الشهعحبِّ ِّ قَاَل: " َكاَنتِّ ال ثَ َنا َخالِّد ، َعنح ُحَصنيح ثَ َنا َسعِّيُد بحُن َمنحُصوٍر قَاَل: َحده نُُّجوُم َحده

َا، َفَسي هُبوا أَن حَعاَمُهمح َوَأعحت َ  ُقوا رَقِّيَقُهمح، اَل تُ رحَمى َحَّته بَ َعَث هللاُ ُُمَمهًدا َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ ُرمَِّي بِّ
، َوإِّنح َكاَنتح اَل فَ َقاَل َعبحُد ََّيلِّيَل: انحُظُروا، فَإِّنح َكاَنتِّ النُُّجوُم الهِتِّ تُ عحَرُ  َفهَِّي عِّنحَد فَ َناءِّ النه  اسِّ



ْيً  ُكوا َوَلَح يَ لحبَ ُثوا إِّاله َيسِّ ا َحَّته تُ عحَرُ  فَ ُهَو مِّنح َأمحٍر َحَدَث، فَ َنَظُروا فَإَِّذا هَِّي اَل تُ عحَرُ  قَاَل: فََأمحسِّ
 َجاَءُهمح ُخُروُج النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم "
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َدِّيُث اله  َْبًََن َوَأمها اْلح ي قَاَل: َأخح َْبًََن َأْححَُد بحُن َكامٍِّل الحَقاضِّ َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ذِّي َأخح
َسنِّ  ُ بحُن اْلَح َُسنيح ُّ قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ َعم ِّي اْلح ِفِّ  بحنِّ َعطِّيهةَ  ُُمَمهُد بحُن َسعحدِّ بحنِّ َُمَمهٍد الحَعوح
ن حَيا َُتح  ، َعنح أَبِّيهِّ َعطِّيهَة بحنِّ َسعحدِّ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: " َلَح َتُكنح َْسَاُء الدُّ َرُس ِفِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ

عِّ  َها َمَقاعَِّد لِّلسهمح ن ح ُعُدوَن مِّ َ عِّيَسى َوُُمَمهٍد َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، وََكانُوا يَ قح َةِّ َبنيح ، فَ َلمها بَ َعَث هللُا الحَفَتح
َتِّ الشهَياطِّنُي، فَأَ  نحَكُروا َعزه َوَجله ُُمَمهًدا َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُحرَِّستِّ السهَماُء َحَرًسا َشدِّيًدا، َوُرْجِّ

ُمح َرَشدً  َرحضِّ َأمح َأرَاَد َربُّ َنح ِفِّ اْلح رِّي َأَشرٌّ ُأرِّيَد ِبِّ ا , فَ َقاَل إِّبحلِّيُس: َلَقدح َحَدَث ِفِّ َذلَِّك، فَ َقاُلوا: اَل نَدح
ََْبُ اله  ُوّنِّ َما َهَذا الح ْبِّ َرحضِّ فََأخح َتَمَعتح إِّلَيحهِّ اْلحِّنُّ، فَ َقاَل: تَ َفرهُقوا ِفِّ اْلح ، فَاجح َرحضِّ َحَدث  ذِّي َحَدَث اْلح

يبِّ 242ِفِّ السهَماءِّ، وََكاَن ]ص: لِّ َنصِّ َراُ  اْلحِّن ِّ [ َأوهَل بَ عحٍث بُعَِّث رَكحب  ِفِّ َأهح نَي، َوُهمح َأشح
ه هللاِّ  َاَمَة، فَانحَدفَ ُعوا َحَّته بَ َلُغوا الحَوادَِّي َوادَِّي ََنحَلَة، فَ َوَجُدوا َنبِّ  َصلهى هللُا َوَساَدَتِِّّمح، فَ بَ َعثَ ُهمح إََِّل َتِّ

َتَمُعوا فَ لَ  ُتوا َوَلَح َعَليحهِّ َوَسلهَم ُيَصل ِّي َصََلَة الحَغَداةِّ بَِّبطحنِّ ََنحَلَة، فَاسح ُلو الحُقرحآَن، قَاُلوا: أَنحصِّ ُعوُه يَ ت ح مها ْسِّ
َرُأ الحُقرحآَن، فَ َلمه  َتَمُعوا إِّلَيحهِّ َوُهَو يَ قح ُُم اسح ُّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعلَِّم َأَنه ا َقَضى يَ ُقوُل: َيُكنح َنبِّ

ا إََِّل ق َ  َدِّيَث الثهابَِّت، َعنح فَ َلمها فَ رََغ مَِّن الصهََلةِّ، َولهوح مِّنِّنَي " فَ َهَذا يُ َوافُِّق اْلح مِّهِّمح ُمنحذِّرِّيَن يَ ُقوُل: ُمؤح وح
َا َعطِّيهُة الحَعوح  َفرُِّد بِّ ٍر َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، إِّاله َأنه فِّيهِّ زََِّّيَدًة يَ ن ح لُُه: َأبِّ بِّشح ُّ، َوهَِّي قَ وح ِفِّ

َ عِّيَسى وُُمَمهٍد َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُروَِّي َذلَِّك َعنِّ ابحنِّ َلَح َتُكنح َْسَا َةِّ َبنيح ن حَيا َُتحَرُس ِفِّ الحَفَتح ُء الدُّ
َا َلَح َتُكنح َُتحَرُس اْلحَِّراَسَة الشهدِّيَدَة َحَّته بُعِّثَ  َنا َصلهى نَبِّي ُّ  َعبهاٍس، َوََيحَتمُِّل َأنح َيُكوَن الحُمَراُد بَِّذلَِّك َأَنه

 هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفُملَِّئتح َحَرًسا َشدِّيًدا َوُشُهًبا َوهللُا َأعحَلمُ 
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َصحَواتِّ ِبُِّ  َع مَِّن اْلح ُُروجِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَما ْسِّ َبُه ِبِّ هِّ ُدوَن َِبُب إِّعحََلمِّ اْلحِِّن ِّ ِّ َصاحِّ ُروجِّ
يَةِّ قَائِّلِّ   َهاُرؤح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَا َركِّ قَاَل: َحده َتدح َُ ِفِّ الحُمسح َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َحده َل: َحده
َْبّنِّ ُعَمُر بحنُ  ٍب قَاَل: َأخح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َوهح َ بحَن َعبحدِّ هللاِّ  الرهبِّيُع بحُن ُسَليحَماَن قَاَل: َحده ُُمَمهٍد، َأنه َساَلِّ

ٍء قَ  َي هللُا َعنحُه، يَ ُقوُل لَِّشيح َطهابِّ َرضِّ عحُت ُعَمَر بحَن الح طُّ: َحدهثَُه , َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعَمَر قَاَل: َما ْسِّ
ٍرو ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ  َْبًََن أَبُو َعمح ٍر َأْححَُد بحُن  إِّّن ِّ َْلَُظنُّ َكَذا وََكَذاف َوَأخح َْبًََن أَبُو َبكح هللاِّ الحبِّسحطَامِّيُّ قَاَل: َأخح

ثَ َنا ثَ َنا الرهَمادِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َهانٍِّئ قَاَل: َحده َاعِّيلِّيُّ قَاَل: َحده ََيحََي بحُن ُبَكْيحٍ  إِّب حَراهِّيَم اْلحِّْسح
ٍب، َعنح ُعَمَر بحنِّ ُُمَمهٍد، َأنه َسالًِّما، َحدهثَُه َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعَمَر قَاَل: قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َوهح 

َنا  ٍء َقطُّ يَ ُقوُل: إِّّن ِّ َْلَظُنُُّه َكَذا إِّاله َكاَن َكَما َيُظنُّ، بَ ي ح َي هللُا َعنحُه لَِّشيح عحُت ُعَمَر َرضِّ ُعَمُر َجالِّس  َما ْسِّ
َاهِّلِّيهةِّ، َأوح َلَقدح َكاَن  إِّذح َمره بِّهِّ رَجُ  ، َأوح َأنه َهَذا َعَلى دِّينِّهِّ ِفِّ اْلح طََأ َظِن ِّ ل  ْجِّيل ، فَ َقاَل: َلَقدح َأخح

طََأ َظِن ِّ َأوح إِّنهَك َعَلى دِّينِّكِّ ِفِّ اْلحَ  نَ ُهمح، َعَليه الرهُجَل، َفُدعَِّي َلُه، فَ َقاَل لَُه ُعَمُر: َلَقدح َأخح اهِّلِّيهةِّ، َكاهِّ
نَ ُهمحف فَ َقاَل: َما ]ص:أَ  لِّم  قَاَل: فَإِّّن ِّ َأعحزُِّم 244وح َلَقدح ُكنحَت َكاهِّ بَِّل بِّهِّ رَُجل  ُمسح تُ قح مِّ اسح [ رَأَيحُت َكالحيَ وح

َاهِّلِّيهةِّف قَاَل: َفَما َأعحَجُب َما َجاَءتحَك بِّهِّ جِّ  نَ ُهمح ِفِّ اْلح ف قَاَل: ُكنحُت َكاهِّ َْبحَتِنِّ ي هُتَكف ن ِّ َعَليحَك إِّاله َما َأخح
: َأَلَح تَ َر اْلحِّنه َوإِّبحََلَسَها وَ  ًما ِفِّ ُسوٍق َجاَءتحِنِّ َأعحرُِّ  فِّيَها الحَفزََع، قَاَلتح َنَما َأًَن يَ وح َيَحَسَها بَ عحُد قَاَل: بَ ي ح

َهاف قَاَل ُعَمُر:  ََلسِّ لحقََِّلصِّ َوَأحح َنا َأًَن ًَنئِّم  َوإِّبحََلَسَها َوإََِّّيَسَها مِّنح إِّمحَساكَِّها َوُْلُوقَِّها ِبِّ " َصَدَق، بَ ي ح
نحُه َصارِّخ  َلَح َأْسحَعح َصارًِّخا َقطُّ َأَشده َصوحَتً  ٍل َفَذَِبَُه، َفَصَرَخ مِّ َتِّهِّمح إِّذح َجاَء رَُجل  بِّعِّجح  مِّنحُه، عِّنحَد آْلِّ

ي ح يَ ُقوُل: اَل إَِّلَه إِّاله هللاُف ف َ  ، رَُجل  َفصِّ ، َأمحر  ْنِّي ح ُم، قُ لحُت: اَل أَب حَرُح َحَّته يَ ُقوُل: ََّي َجلِّي ح َوَثَب الحَقوح
ي ح يَ ُقوُل: اَل إَِّلَه إِّاله هللُاف قُ لحتُ  ، رَُجل  َيصِّ ، َأمحر  ْنِّي ح : اَل أَب حَرُح َأعحَلَم َما َورَاَء َهَذا، ُثُه ًَنَدى ََّي َجلِّي ح

، َأمحر  ْنِّ  ُت َحَّته َأعحَلَم َما َورَاَء َهَذا، ُثُه ًَنَدى ََّي َجلِّي ح ي ح يَ ُقوُل: اَل إَِّلَه إِّاله هللُاف فَ ُقمح ، رَُجل  َيصِّ ي ح
ي ِّ َعنح ََيحََي بحنِّ ُسَليحَماَن َعنِّ ابحنِّ وَ  َرَجُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ ٌّ " َأخح بحُت َأنح قِّيَل: َهَذا َنبِّ ٍب َفَما َنشِّ هح

َُ قَ 245َهَكَذا ]ص: َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َْحهاُد بحُن [ َأخح َْبّنِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمهٍد قَاَل: َحده اَل: َأخح
َاعِّيَل يَ عحِنِّ الحُبَخارِّيه قَاَل: َحدهَثِنِّ ََيحََي بحُن ُسَليحَماَن، َفذَكَ  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّْسح َرُه، َوظَاهُِّر َشاكٍِّر قَاَل: َحده

لِّ الهذِّي ُذبَِّ ، َهذِّهِّ الر َِّوايَةِّ يُوهُِّم َأنه ُعَمَر  َع الصهارَِّخ َيصحُرُخ مَِّن الحعِّجح هِّ ْسِّ َي هللُا َعنحُه، بِّنَ فحسِّ َرضِّ
ََلمِّهِّ، َوَسائُِّر الر َِّواََّيتِّ َتُدلُّ َعَلى َأنه َهذَ  ا وََكَذلَِّك ُهَو َصرِّي   ِفِّ رَِّوايٍَة َضعِّيَفٍة َعنح ُعَمَر ِفِّ إِّسح

يَ  َْبَ بَِّذلَِّك َعنح ُرؤح  تِّهِّ َوَْسَاعِّهِّف َوهللُا َأعحَلمُ الحَكاهَِّن َأخح
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ٍرو ُعثحَماُن بحُن  َْبًََن أَبُو َعمح ُل، بِّبَ غحَداَد إِّمحََلًء قَاَل: َأخح َراَن الحَعدح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح ثَ َنا أَبُو اْلح َأْححََد بحنِّ َعبحدِّ َحده
ثَ َنا أَبُو ا بحنِّ السهمهاكِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َسعِّيُد هللاِّ الحَمعحُروُ  ِبِّ ي قَاَل: َحده َثمِّ الحَقاضِّ َي ح َححَوصِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح ْلح

َادِّ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُسَليحٍم، َعنح   ُُمَمهدِّ بحنِّ بحُن َكثِّْيِّ بحنِّ ُعَفْيحٍ قَاَل: َحدهَثِنِّ ََيحََي بحُن أَيُّوَب، َعنِّ ابحنِّ اْلح



ٍرو، َعنح ًَنفٍِّع، َي هللُا َعنحُه َجالِّس  إِّذح رََأى رَُجًَل  َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعمح َنَما ُعَمُر َرضِّ َعنِّ ابحنِّ ُعَمَر قَاَل: " بَ ي ح
ُل ِفِّ فَ َقاَل: َقدح ُكنحُت َمرهًة َذا فَِّراَسٍة، َولَيحَس ِلِّ رَأحي  إِّنح َلَح َيُكنح َقدح َكاَن َهَذا الرهُجُل يَ نحُظُر، َويَ ُقو 

ف َفدَ  ف قَاَل: فَأَيحَن ُترِّيُد؟ قَاَل: الحكَِّهانَةِّ، ادحُعوُه ِلِّ ُه، فَ َقاَل ُعَمُر: مِّنح أَيحَن َقدِّمحَت؟ قَاَل: مَِّن الشهامِّ َعوح
أَُلَك َعنح  ٍء َأسح ّنِّ َعنح َشيح َرُج َحَّته آتَِّيَك، فَ َقاَل ُعَمُر: َأاَل َُتحْبِّ ُه؟ قَاَل: َأَردحُت َهَذا الحبَ يحَت، َوَلَح َأُكنح َأخح

حّنِّ َعنح بَ عحضِّ َما رَأَيحَتف قَاَل: بَ َلىف قَاَل: َهلح   ْبِّ ًئا؟ قَاَل: نَ َعمح , قَاَل: فََأخح ُكنحَت تَ نحُظُر ِفِّ الحكَِّهانَةِّ َشي ح
، يَ ُقوُل: اَل إَِّلهَ  ي ح ، رَُجل  َيصِّ ، َخَْبَ ْنِّي ح عحُت َصائًِّحا يَ ُقوُل: ََّي َجلِّي ح َلٍة بَِّواٍد إِّذح ْسِّ  إِّاله إِّّن ِّ َذاَت لَي ح

َهاف فَ ُقلحُت: َمنح َهَذا، إِّنه َهَذا َلََْب  يَئَِّستح هللُا لِّلح  ََلسِّ َيحلِّ َوَأحح َها َوالح نحسِّ َوإِّبحََلسِّ َها، َواْلحِّ ن ِّ َوإََِّّيسِّ  جِّ
نحُس ]ص: نحُه اْلحِّنُّ، َوأَب حَلَستح مِّنحُه اْلحِّ ُل َحَّته بُعَِّث 246مِّ َوح َيحُل، َفَما َحاَل اْلح [، َوُأعحمَِّلتح فِّيهِّ الح

 هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم " َرُسولُ 
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمه  ٍرو، قَااَل: َحده ، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن يَ عحُقوَب َوَأخح
َْبًََن الحَعبهاُس بحُن الحَولِّيدِّ بحنِّ َمزحَيٍد قَ  ثَ َنا ابحُن َجابٍِّر قَاَل َحدهَثِنِّ ابحُن قَاَل: َأخح َْبّنِّ َأبِّ قَاَل: َحده اَل: َأخح

ُلَ  ٍم إِّذح َمره بِّهِّ رَُجل ، فَ َقاَل ْلِّ َطهابِّ َجالِّس  َذاَت يَ وح َنا ُعَمُر بحُن الح َنحَصارِّيُّ قَاَل: " بَ ي ح كِّنٍي اْلح َسائِّهِّ: مِّسح
ًنا هللِّ َهلح ُكنحَت   َلَقدح َكاَن َهَذا فِّيَما َأُظنُّ َكاهِّ َاهِّلِّيهةِّ، فََأرحَسَل إِّلَيحهِّ رَُجًَل َفَدَعاُهف فَ َقاَل: أَنحُشُدَك ِبِّ ِفِّ اْلح

َاهِّلِّيهةِّ، َوَقدح َجاَء هللُا عَ  رِّ اْلح مِّنِّنَي، َما لََنا َولِّذِّكح َاهِّلِّيهةِّ؟ فَ َقاَل: ََّي َأمَِّْي الحُمؤح ًنا ِفِّ اْلح زه َوَجله َكاهِّ
؟ ف َ  ََلمِّ ْلحِّسح ًنا؟ قَاَل: اللُهمه نَ َعمح , قَاَل: َفَما َأعحَجُب َما أَتَ تحَك بِّهِّ ِبِّ هللِّ َأُكنحَت َكاهِّ ُتَك ِبِّ َقاَل: َنَشدح

: َأَلَح تَ َر إََِّل الشهَياطِّنيِّ َوإِّبح  ًما إِّذح قَاَلتح ِلِّ َنا َأًَن َجالِّس  يَ وح َهاف َشيحطَانَ ُتَك؟ قَاَل: اللُهمه نَ َعمح , بَ ي ح ََلسِّ
َْبُف قَاَل: أَتَ يحُت َمكهَة، فَإِّذَ َوإََِّّيسِّ  َهاف قَاَل ُعَمُر: هللُا َأكح ََلسِّ لحقََِّلصِّ َوَأحح ا َها مِّنح ُنسهاكَِّهاف َوُْلُوقَِّها ِبِّ

يَب مِّنح ْلَحمِّهِّ، فَ َلمها َذَِبَهُ  ًَل، فَ َوقَ فحُت رََجاَء َأنح ُأصِّ َبُ  عِّجح َنحَصابِّ َيذح  بَِّرُجٍل عِّنحَد بَ عحضِّ تِّلحَك اْلح
، يَ ُقوُل: اَل إَِّلَه إِّاله هللُاف قَاَل: َصا  ي ح ، رَُجل  َيصِّ ، َأمحر  ْنِّي ح ء ف فَ َقاَل: ََّي آَل َذرِّي ح فِّهِّ َشيح َح مِّنح َجوح

ي َحَّته َوقَ عحُت "  فَارحتَ َعَدتح فَ َرائِّصِّ
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َْبًََن أَبُو بَ  َسنِّ َعلِّيُّ بحُن َعبحَداَن قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلَح َكرِّيُّ َوَأخح ٍر ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ َُمحَمَويهِّ الحَعسح كح
ُر بحُن ُمَطههٍر قَ  ٍرو َحاضِّ ثَ َنا أَبُو َعمح يُّ قَاَل: َحده ثَ َنا عِّيَسى بحُن َغيحََلَن الن هرحسِّ َوازِّ قَاَل: َحده َهح ْلح اَل: ِبِّ

ثًا قَاَل: َحدهَثِنِّ  عحُت لَي ح ثَ َنا الحُمعحَتمُِّر قَاَل: ْسِّ ًَل َحده  ُرزَيحق ، َعنح َُمَاهٍِّد قَاَل: إِّنه َبِنِّ غَِّفاٍر قَ رهبُوا عِّجح



 ، ، َأمحر  ْنِّي ح َنا ُهَو َموحُقو   إِّذح َصاَح فَ َقاَل: ََّي آَل َذرِّي ح َِبُوَه َعَلى ُنُصٍب مِّنح أَنحَصابِِّّمح، فَ بَ ي ح لَِّيذح
ي ح ]ص: َكه 247َصائِّ   َيصِّ ُعو ِبِّ ، َيدح ي ح َة َأنح اَل إَِّلَه إِّاله هللُا قَاَل: َفَكفُّوا َعنحُه، َوَذَهُبوا [، بِّلَِّساٍن َفصِّ

َجها  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح بُعَِّث " قَاَل الحُمعحَتمُِّر: َفَسأَلحُت َعنحُه اْلح َج بحَن َأرحطََأَة، يَ نحُظُروَن فَإَِّذا النهبِّ
عحُتُه مِّنح َُمَاهٍِّد، َوَحده  ٍر فَ َقاَل: ْسِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َبكح َبٍل قَاَل: َحده هِّ َوَرَواُه َأْححَُد بحُن َحن ح َجهاُج بِّبَ عحضِّ َثِنِّ اْلح

ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحنِّ َأبِّ زََِّّيٍد قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َكثٍِّْي الدهارِّيُّ،  ُّ قَاَل: َحده َعنح َُمَاهٍِّد قَاَل: الحُْبحَساّنِّ
ْبََ  لٍ َأخح َاهِّلِّيهَة، َوََنحُن ِفِّ َغزحَوةِّ ُرودَِّس يُ َقاُل َلُه: ابحُن عِّيَسى قَاَل: " ُكنحُت َأُسوُق ْلِّ  ًَن َشيحخ  َأدحَرَك اْلح

ف َأنح اَل إَِّلَه إِّاله هللاُ  ي ح ، رَُجل  َيصِّ ي ح ، قَ وحل  َفصِّ فَِّها: ََّي آَل َذرِّي ح : قَالَ  لََنا بَ َقَرًة قَاَل َفَسمِّعحُت مَِّن َجوح
َْبًََن ا َكهَة َوَهَذا فِّيَما َأخح ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح َخَرَج ِبِّ ًَن النهبِّ َنا َمكهَة فَ َوَجدح َماُم أَبُو ُعثحَماَن فَ َقدِّمح ْلحِّ

َفِّيُد قَاَل: َحده  ٍر اْلح ثَ َنا أَبُو َبكح َزحدِّيُّ قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد اْلح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َأْححََد بحنِّ قَاَل: َأخح
َناٍد جَ  َبٍل قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ َفذََكَرُهف قَاَل أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ َعبحُد هللاِّ: َهَذا َحدِّيث  َغرِّيب  ِإِِّّسح  ي ِّدٍ َحن ح
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بُِّه َأنح َيُكوَن َهَذا ُهَو الحَكاهُِّن  َدِّيثِّ َحدِّيُث َسَوادِّ بحنِّ قَارٍِّب، َوُيشح ُُه ِفِّ اْلح الهذِّي َلَح يُذحَكرِّ اْسح
ي ِّ   الصهحِّ
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ُر، مِّنح َأصحلِّ َْسَاعِّهِّ ]ص: ََسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ُحبَ يحٍب الحُمَفس ِّ مِّ اْلح َْبًََن أَبُو الحَقاسِّ َْبًََن 249َأخح [ قَاَل: َأخح
ثَ َنا أَبُو َجعحَفٍر َأْححَُد بحُن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ الصهفهاُر  ُّ قَِّراَءًة َعَليحهِّ قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح اْلح

ٍر الحَقصحرِّيُّ  ثَ َنا زََِّّيُد بحُن يَزِّيَد بحنِّ َِبَروِّيهَة أَبُو َبكح لحُكوَفةِّ قَاَل: َحده ُّ ِبِّ َمهاُر الحُكوِفِّ  قَاَل: َحدهثَ َنا ُموَسى اْلح
َنَما ُُمَمهُد بحُن تَ رهاٍس الح  َحاَق، َعنِّ الحَْبَاءِّ قَاَل: بَ ي ح رِّ بحُن َعيهاٍش، َعنح َأبِّ إِّسح ثَ َنا أَبُو َبكح ُّ قَاَل: َحده ُكوِفِّ

َي هللُا َعنحُه، َُيحُطُب النهاَس َعَلى مِّنحَْبِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إِّذح  َطهابِّ َرضِّ قَاَل: أَي َُّها  ُعَمُر بحُن الح
بَِّلةُ النه  قَاَل:  اُس" َأفِّيُكمح َسَواُد بحُن قَارٍِّب؟ قَاَل: فَ َلمح َيِّبحُه َأَحد  تِّلحَك السهَنَة، فَ َلمها َكاَنتِّ السهَنُة الحُمقح

مِّنِّنَي، َوَما َسَواُد بحُن قَارِّبٍ  ؟ قَاَل: إِّنه أَي َُّها النهاُس، َأفِّيُكمح َسَواُد بحُن قَارٍِّب؟ قَاَل: فَ ُقلحُت: ََّي َأمَِّْي الحُمؤح
َنا ََنحُن َكَذلَِّك، إِّذح َطَلَع َسَواُد بحُن قَ  يًباف قَاَل: فَ بَ ي ح ًئا َعجِّ ََلمِّهِّ َشي ح ُء إِّسح ارٍِّب , َسَواَد بحَن قَارٍِّب َكاَن َبدح

ََلمَِّك َكيحَف َكاَن؟ قَاَل َسَواُد: 250قَاَل: فَ َقاَل لَُه ُعَمُر ]ص: ثَ َنا بَِّبدءِّ إِّسح فَإِّّن ِّ  [: ََّي َسَواُد َحده
َلٍة ًَنئِّم ، إِّذح َجاَءّنِّ  َنا َأًَن َذاَت لَي ح ْلحِّنحدِّ، وََكاَن ِلِّ رَئِّيٌّ مَِّن اْلحِّن ِّف قَاَل: فَ بَ ي ح ِفِّ َمَنامِّي َذلَِّك ُكنحُت ًَنزِّاًل ِبِّ

  أَنحَشَأ يَ ُقوُل:قَاَل: ُقمح فَاف حَهمح َواعحقِّلح إِّنح ُكنحَت تَ عحقُِّل، َقدح بُعَِّث َرُسول  مِّنح لَُؤي ِّ بحنِّ َغالٍِّب، ُثُه 



 ]البحر السريع[
َها ََلسِّ حح َها ففف َوَشد َِّها الحعِّيَس ِبَِّ ن ِّ َوَأْنحَاسِّ بحُت لِّلحجِّ  َعجِّ

َها َُدى ففف َما ُمؤمُِّنوَها مِّثحَل َأرحَجاسِّ  ََتحوِّي إََِّل َمكهَة تَ بحغِّي اْلح
نَ يحكَ  ُم بَِّعي ح ٍم، ففف َواسح َوةِّ مِّنح َهاشِّ َها فَاَنحَضح إََِّل الصهفح  إََِّل رَاسِّ

، َوقَاَل: ََّي َسَواُد بحَن قَارٍِّب، إِّنه هللَا َعزه َوَجله بَ َعَث نَبِّيًّا فَاَنحَضح إِّلَيح  ف ُثُه أَن حبَ َهِنِّ َوَأف حَزَعِنِّ هِّ ََتحَتدِّ َوتَ رحُشدح
، فَأَن حبَ َهِنِّ , ُثُه أَنحَشَأ يَ ُقو  َلةِّ الثهانَِّيةِّ َأََتّنِّ  ُل َكَذلَِّك:فَ َلمها َكاَن ِفِّ اللهي ح

َا َتابِّ ق ح َا ففف َوَشد َِّها الحعِّيَس ِبَِّ ن ِّ َوَتطحََلبِّ بحُت لِّلحجِّ  َعجِّ
َا َُدى ففف لَيحَس ُقَداَماَها َكَأذحًَنبِّ  ََتحوِّي إََِّل َمكهَة تَ بحغِّي اْلح

َا، نَ يحَك إََِّل ًَنبِّ ُم بَِّعي ح ٍم ففف َواسح َوةِّ مِّنح َهاشِّ  فَاَنحَضح إََِّل الصهفح
َلةِّ الثهالِّثَةِّ َأََتّنِّ فَأَن حبَ َهِنِّ , ُثُه قَاَل َكَذلَِّك:فَ َلمها كَ   اَن ِفِّ اللهي ح

َوارَِّها كح ن ِّ َوََتحَبارَِّها ففف َوَشد َِّها الحعِّيَس ِبَِّ بحُت لِّلحجِّ  َعجِّ
َيارَِّها َُدى ففف لَيحَس َذُوو الشهر ِّ َكَأخح  ََتحوِّي إََِّل َمكهَة تَ بحغِّي اْلح

ٍم ففف َما ُمؤمُِّنو اْلحِّن ِّ َكُكفهارَِّهافَاَنحَضح إََِّل الصهفح   َوةِّ مِّنح َهاشِّ
ََلمِّ مِّنح َأمحرِّ النهبِّ ِّ صَ  َلٍة، َوَقَع ِفِّ قَ لحبِّ ُحبُّ اْلحِّسح َلًة بَ عحَد لَي ح عحُتُه ُيَكر ُِّر لَي ح لهى هللُا َعَليحهِّ قَاَل: فَ َلمها ْسِّ

ُت  َوَسلهَم َما َشاَء هللُا قَاَل: فَانحَطَلقحُت إََِّل  َعًة، َواَل َعَقدح ، َفَما َحَللحُت نِّسح َلِتِّ لِّي َفَشَددحتُُه َعَلى رَاحِّ رَحح
لحَمدِّيَنةِّ، َوالنهاُس ]ص: ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَإَِّذا ُهَو ِبِّ َرى َحَّته أَتَ يحُت النهبِّ [ َعَليحهِّ َكُعرح ِّ 251ُأخح

ُّ َصله  ، فَ َلمها رَآّنِّ النهبِّ َنا َما »ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل: الحَفَرسِّ َمرحَحًبا بَِّك ََّي َسَواُد بحَن قَارٍِّب َقدح َعلِّمح
عحًرا فَاْسحَعحُه مِِّن ِّ قَاَل َسَواد  فَ ُقلحُت:« َجاَء بِّكَ   قَاَل: قُ لحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ َقدح قُ لحُت شِّ

 ]البحر الطويل[
عَ   ٍة ففف َوَلَح َيُك فِّيَما َقدح بَ َلوحُت بَِّكاذِّبِّ َأََتّنِّ رَئِّيٌّ بَ عحَد لَيحٍل َوَهجح

َلٍة ففف َأََتَك َرُسول  مِّنح ُلَؤي ِّ بحنِّ َغالِّبِّ  لُُه ُكله لَي ح  َثََلَث لََياٍل قَ وح
بِّ  َناُء عِّنحَد السهَباسِّ َ الذ ِّعحلُِّب الحَوجح زَاَر َوَوسهَطتح ففف بِّ  َفَشمهرحُت َعنح َساقِّي اْلحِّ

َهُد َأنه هللاَ  ُُه ففف َوأَنهَك َمأحُمون  َعَلى ُكل ِّ َغايبِّ فََأشح َء َغْيح   اَل َشيح
َطَايِّبِّ  َرمِّنَي اْلح َكح  َوأَنهَك َأدحََن الحُمرحَسلِّنَي َشَفاَعًة ففف إََِّل هللاِّ ََّيبحَن اْلح

َا َيَحتِّيَك ََّي َخْيحَ َمنح َمَشى ففف َوإِّنح َكاَن فِّيَما َجاَء َشيحُب الذهَوا  يِّبِّ َفُمرحًَن ِبِّ
ُغحٍن َعنح َسَوادِّ بحنِّ قَارِّبِّ  َواَك ِبِّ َم اَل ُذو َشَفاَعٍة ففف سِّ  وَُكنح ِلِّ َشفِّيًعا يَ وح

 : ُذُه، َوقَاَل ِلِّ َك َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته َبَدتح نَ َواجِّ َت ََّي َسَوادُ »قَاَل: َفَضحِّ « َأف حَلحح
، َونِّعحَم الحعَِّوُض كَِّتاُب هللاِّ ف فَ َقاَل لَُه ُعَمُر: َهلح َيَح  َن؟ فَ َقاَل: ُمنحُذ قَ َرأحُت الحُقرحآَن َلَح َيَحتِِّنِّ تِّيَك رَئِّيَُّك اْلح

َنادِّ  ََذا اْلحِّسح َدِّيُث بِّ  َعزه َوَجله مَِّن اْلحِّن ِّف َهَكَذا رُوَِّي َهَذا اْلح
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ِّ آَخَريحَن ]ص: َهنيح ِّ  [، َأَحُدُُهَا252َوُروَِّي مِّنح َوجح َُسنيح ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح َما َحده
ُّ، َوُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ  ِلِّ َاعِّيُل بحُن َأْححََد الحََله َْبًََن إِّْسح َهرِّيُّ، السَُّلمِّيُّ قَاَل: َأخح َوح ُصبَ يحٍ  اْلح

َْبًََن َوَأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ُمَبارَ  َُ لِّلحَهَروِّي ِّ قَاَل: َأخح ُّ، َواللهفح َفَرايِّيِنِّ ُر بحُن َأْححََد اْلحِّسح ََروِّيُّ، َوبِّشح ٍك الحَفقِّيُه اْلح
ٍر السهامِّيُّ قَاَل: َحده  ثَ َنا ََيحََي بحُن ُحجح لِّيُّ قَاَل: َحده ُّ الحَموحصِّ بحُن  ثَ َنا َعلِّيُّ أَبُو يَ عحَلى َأْححَُد بحُن َعلِّيٍ  الحَمعحِنِّ
، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َكعحٍب الحُقَرظِّي ِّ  يُّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ الحَوقهاصِّ َن حَبارِّيُّ قَاَل: َحده َنَما َمنحُصوٍر اْلح قَاَل: بَ ي ح

ٍم َجالًِّسا إِّذح َمره بِّهِّ رَُجل ، َفقِّيَل: أَتَ عحرُِّ  َهَذا الحَماره؟ قَاَل: َوَمنح َهذَ  ا؟ قَاُلوا: َهَذا َسَواُد ُعَمُر َذاَت يَ وح
َأََتُه بحُن قَارٍِّب، فََأرحَسَل إِّلَيحهِّ ُعَمُر، فَ َقاَل: أَأَنحَت َسَواُد بحُن قَارٍِّب؟ قَاَل: نَ َعمح ,ف فَ َقاَل: أَأَنحَت الهذِّي 

َت َعَلى َما ُكنحَت َعَليحهِّ مِّنح  رَئِّيُُّه بُِّظُهورِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم؟ قَاَل: نَ َعمح , قَاَل: فَأَنح 
مِّنِّنَيف فَ َقاَل ُعَمرُ  ُت ََّي َأمَِّْي الحُمؤح َلمح ََذا َأَحد  ُمنحُذ َأسح بَ َلِنِّ بِّ تَ قح َب، َوقَاَل: َما اسح : ََّي َكَهانَتَِّك؟ فَ َغضِّ

حّنِّ ِإِِّّت حيَ  رحكِّ َأعحَظُمف قَاَل: فََأخحْبِّ انَِّك رَئِّيَُّك بُِّظُهورِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى ُسبحَحاَن هللاِّ، َما ُكنها َعَليحهِّ مَِّن الش ِّ
َ النهائِّمِّ َوالحيَ قحظَانِّ إَِّذا َأََتّنِّ رَئِّي ِّي َفَضَربَ  َلٍة َبنيح َنا َأًَن َذاُت لَي ح لِّهِّ، فَ َقاَل: هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل: بَ ي ح ِنِّ بِّرِّجح

، َواعحقِّ  لح إِّنح ُكنحَت تَ عحقُِّل، إِّنهُه َقدح بُعَِّث َرُسول  مِّنح ُلَؤي ِّ بحنِّ َغالٍِّب ُقمح ََّي َسَواُد بحَن قَارٍِّب اْسحَعح َمَقاَلِتِّ
َعحََّن َما ُرو ِّيَنا ِفِّ َحدِّيثِّ ا َب حَياَت ِبِّ ُعو إََِّل هللاِّ، َوإََِّل عَِّباَدتِّهِّ، ُثُه أَنحَشَأ يَ ُقوُل: َفذََكَر اْلح لحَْبَاءِّ يَزِّيُد َيدح

َخرَ  ًما ِفِّ َحيٍ  مِّنح قُ َريحٍش يُ َقاُل َلُه: َلفحظًا َويُ َبد ُِّل َلفحظًا ِبِّ رِّهِّ، ُثُه أَنحَشَأ ُعَمُر يَ ُقوُل: ُكنها يَ وح ، َوزَاَد ِفِّ آخِّ
، َوَما 253آُل َذرِّيٍ ، َوَقدح ]ص: لِّ ًَت مِّنح َجوح ِّ الحعِّجح عحَنا َصوح ُُه، إِّذح ْسِّ َزهاُر يُ َعاْلِّ ًَل، َواْلح [ َذَِبُوا عِّجح
ًئا، َوُهَو ي َ  َهُد َأنح اَل إِّلََه إِّاله نَ َرى َشي ح ، َيشح ي ح ، بِّلَِّساٍن َفصِّ ي ح ، َصائِّ   َيصِّ ُقوُل: ََّي آَل َذرِّي ح َأمحر  ْنِّي ح

ْبََ  ف َوَأخح ٍر السهامِّي ِّ ، َعنح ََيحََي بحنِّ ُحجح لِّيُّ َباَن الحَموحصِّ َسنِّ َعلِّيُّ بحُن َشي ح ًَن أَبُو هللُا وََكَذلَِّك َرَواُه أَبُو اْلَح
ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ طَاهٍِّر الح  ُرو بحُن َعبحدِّ هللاِّ الحَبصحرِّيُّ قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو ُعثحَماَن َعمح َفقِّيُه قَاَل: َأخح

ثَ َنا َعلِّ  دِّ قَاَل: َحده لحَبصحَرةِّ ِفِّ الحَمسحجِّ ٍر السهامِّيُّ ِبِّ ُر بحُن ُحجح َْبًََن بِّشح  يُّ بحنُ الحَوههابِّ الحَفرهاُء قَاَل: َأخح
َعحَناهُ  ، َفذََكَرُه ِبِّ ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َكعحٍب الحُقَرظِّي ِّ  ُدوَن الز ََِّّيَدةِّ َمنحُصوٍر قَاَل: َحده
ٍر ال رِّ بحنِّ ُحجح ، َعنح بِّشح َطهابِّ رِّهِّ، وََكَذلَِّك ُروَِّي َعنح رَُجٍل يُ َقاُل َلُه: ُعَمُر بحُن الح  سهامِّي ِّ َأبِّ َحاَتٍِّ ِفِّ آخِّ
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َْبًََن أَبُو َأْححََد بح  ُّ قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َسعحٍد َأْححَُد بحُن ُُمَمهٍد الحَمالِّيِنِّ ُه الثهاّنِّ َما َأخح َُ َوالحَوجح َافِّ ُن َعدِّيٍ  اْلح
لرهمحَلةِّ قَالَ  ثَ َنا الحَولِّيُد بحُن َْحهادِّ بحنِّ َجابٍِّر ِبِّ ثَ َنا قَاَل: َحده ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ قَاَل: َحده : َحده

ثَ َنا أَبُو َمعحَمٍر َعبهاُد بحُن َعبحدِّ الصهَمدِّ قَاَل: ْسِّ  ُّ قَاَل: َحده ََكُم بحُن يَ عحَلى بحنِّ َعطَاٍء الحُمَحارِّبِّ عحُت اْلح



َْبَّنِّ َسَواُد بحُن  َبالِّ السهَراةِّ، َسعِّيَد بحَن ُجَبْيحٍ يَ ُقوُل: َأخح قَارٍِّب قَاَل: " ُكنحُت ًَنئًِّما َعَلى َجَبٍل مِّنح جِّ
لِّهِّ، َوقَاَل: ُقمح ََّي َسَواُد بحَن قَارِّبح َأََتَك َرُسول  مِّنح ُلَؤي ِّ بحنِّ َغالِّبح قَالَ  : فََأََتّنِّ آٍت َفَضَرَبِنِّ بِّرِّجح

بَ َر َوُهَو يَ ُقوُل: تَ َويحُت قَاعًِّدا َوَأدح  فَاسح
 لسريع[]البحر ا

َهاف ََلسِّ حح لَِّها الحعِّيَس ِبَِّ َها ففف َورَحح ن ِّ َوإِّرحَجاسِّ بحُت لِّلحجِّ  َعجِّ
 [254]ص:

َها ُوَها مِّثحُل َأرحَجاسِّ َُدى ففف َما َصاْلِّ  ََتحوِّي إََِّل َمكهَة تَ بحغِّي اْلح
لِّهِّ، َوقَاَل: ُقمح ََّي َسَوا ُت فََأََتّنِّ َفَضَرَبِنِّ بِّرِّجح ُت فَنِّمح ، َأََتَك َرُسول  مِّنح ُلَؤي ِّ بحنِّ قَاَل: ُثُه ُعدح ُد بحَن قَارِّبح

بَ َر َوُهَو يَ ُقوُل: تَ َويحُت قَاعًِّدا فََأدح  َغالِّبح قَاَل: فَاسح
َوارَِّها كح لَِّها الحعِّيَس ِبَِّ َبارَِّها ففف َورَحح ن ِّ َوَأخح بحُت لِّلحجِّ  َعجِّ

َُدى ففف َما ُمؤمُِّنوَها مِّثحُل    ُكفهارَِّهاََتحوِّي إََِّل َمكهَة تَ بحغِّي اْلح
، َأََتَك َرُسول  مِّنح  لِّهِّ، َوقَاَل: ُقمح ََّي َسَواُد بحَن قَارِّبح ُت فََأََتّنِّ َفَضَرَبِنِّ بِّرِّجح ُت فَنِّمح ُلَؤي ِّ بحنِّ قَاَل: ُثُه ُعدح

بَ َر َوُهَو يَ ُقوُل: تَ َويحُت قَاعًِّدا، فََأدح ، فَاسح  َغالِّبح
لِّ  َا ففف َورَحح ن ِّ َوَتطحََلبِّ بحُت لِّلحجِّ َاَعجِّ َتابِّ َق ح  َها الحعِّيَس ِبِّ

َا َُدى ففف َما َصادُِّقوَها مِّثحُل ُكذهابِّ  ََتحوِّي إََِّل َمكهَة تَ بحغِّي اْلح
َا نَ يحَك إََِّل ًَنبِّ ُم بَِّعي ح ٍم ففف َواسح َوةِّ مِّنح َهاشِّ  فَارحَحلح إََِّل الصهفح

ُت بَعِّْيًا َحَّته أَتَ يحُت َمكهَة، فَ  تَ َعدح َبَحُت َواق ح إَِّذا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح َظَهَر قَاَل: فََأصح
لُُه َحَّته أَتَ يحُت َمكهَة َأق حَرُب إََِّل الص ِّحهةِّ، ِمِّها ُرو ِّيَنا ِفِّ الر ِّ  َْبحتُُه الحََْبَ َوََتبَ عحُتُه قَ وح ِّ َوِفِّ فََأخح ُولََينيح ِّ اْلح َوايَ َتنيح

يَ  يَحةِّ ُغن ح ، َوهللُا َأعحَلمُ الر َِّواََّيتِّ الصهحِّ  ة  َعنح َهذِّهِّ الر َِّواََّيتِّ

(2/253) 

 

ََلمِّ َمازٍِّن الطهائِّي ِّ   َسَبُب إِّسح
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ْبََ  ِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ الحَفضحلِّ الحَقطهاُن بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح ِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ًَن أَبُو َجعحَفٍر َأخح
ثَ نَ ُُمَمه  ا َجد ِّي أَبُو ُد بحُن ََيحََي بحنِّ ُعَمَر بحنِّ َعلِّي ِّ بحنِّ َحرحٍب الطهائِّيُّ َسَنَة ََثَاٍن َوَثََلثِّنَي وَثََلَثِِّّاَئٍة قَاَل: َحده

 َعَليحهِّ َوَسلهَم َعلِّي ِّ بحُن َحرحبِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعلِّي ِّ بحنِّ َحيهاَن بحنِّ َمازٍِّن الحَوافُِّد َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ 



: ِمِّهنِّ الرهُجُل؟ فَ ُقلحُت: مِّنح طَي ٍِّئ، ه، فَ َقاَل ِلِّ ُثُه قَاَل  قَاَل: َلقِّيُت َأَِب الحُمنحذِّرِّ هَِّشاَم بحَن ُُمَمهٍد الحَكلحبِّ
طَ  ؟ قُ لحُت: مِّنح َوَلدِّ خِّ َهاَنف قَاَل: ُثُه ِمِّهنح ؟ قُ لحُت: مِّنح َوَلدِّ نَ ب ح : ُثُه ِمِّهنح : َلَعلهَك مِّنح َوَلدِّ ِلِّ اَمَة، فَ َقاَل ِلِّ

: ُكنحُت َلقِّيُت ُشُيوًخا مِّنح ُشُيوخِّ  ، ُثُه قَاَل ِلِّ ، َوَأدحًَنّنِّ َوقَ رهَبِنِّ َرَمِنِّ ف قُ لحُت: نَ َعمح , فََأكح طَي ٍِّئ السهادِّنِّ
ََلمِّهِّ، َووُ  ُفودِّهِّ َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحُمتَ َقد ِّمِّنَي َفَسأَلحتُ ُهمح َعنح قِّصهةِّ َمازٍِّن، َوَسَببِّ إِّسح

َعى َْسَايِّلُ  َرحضِّ ُعَماَن بَِّقرحيٍَة ُتدح لِّهِّ، َفَكاَن َمازِّن  ِبِّ َن ِّ هللاِّ َوَفضح ، وََكاَن َوإِّقحطَاعِّهِّ َأرحَض ُعَماَن، َوَذلَِّك ِبِّ
لِّهِّ وََكاَن َلُه َصَنم  يُ َقالُ  َهح َناَم ْلِّ َصح ُدُن اْلح ٍم َعتِّْيًَة، َوهَِّي  َيسح ُر قَاَل َمازِّن : فَ َعََتحُت َذاَت يَ وح َلُه َِبجِّ

 الذهبِّيَحُة، َفَسمِّعحتُ 
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ٌّ ُمرحَسلح، َجا َمعح َما اَل َُيحَهلحف َهَذا َنبِّ ًَت مَِّن الصهَنمِّ يَ ُقوُل: ََّي َمازُِّن َأقحبِّلح إَِِّله َأقحبِّلحف َتسح َقٍ  َصوح َء ِبِّ
ف فَآ َزلح ف قَاَل َمازِّن : فَ ُقلحُت: إِّنه َهَذا َوهللاِّ ُمن ح َنحَدلح ْلح َعلحف َوُقوُدَها ِبِّ مِّنح بِّهِّ َكيح تَ عحَدلح َعنح َحر ِّ ًَنٍب ُتشح

َوهلِّ َوُهَو يَ ُقوُل: ََّي مَ  ًَت أَبحنَيَ مَِّن اْلح َرى َفَسمِّعحُت َصوح ٍم َعتِّْيًَة ُأخح عح ازُِّن اْسحَ َلَعَجب  , ُثُه َعََتحُت بَ عحَد َأَّيه
َلمح  ف َتسح ٌّ مِّنح ُمَضرح بِّدِّينِّ هللاِّ الحُكَْبحف َفدَعح َنِّيًتا مِّنح َحَجرح ف بُعَِّث َنبِّ ف َظَهَر َخْيح  َوَبَطَن َشرح  مِّنح ُتَسرح

َنا ف َوَقدَِّم َعَلي ح ف قَاَل َمازِّن : فَ ُقلحُت: إِّنه َهَذا َوهللاِّ َلَعَجب  َوإِّنهُه لََْيح  يُ َراُد بِّ رَُجل  مِّنح َأهحلِّ  َحر ِّ َسَقرح
يُبوا َداعَِّي هللاِّ  ََْبُ َورَاَءَك؟ قَاَل: َخَرَج رَُجل  بِّتَِّهاَمَة يَ ُقوُل: لَِّمنح َأََتُه: َأجِّ  َعزه اْلحَِّجازِّ فَ ُقلحَنا: َما الح

عحُتف فَ ثُ رحُت إََِّل ال َذاًذا َوَجله، يُ َقاُل َلُه َأْححَُدف قَاَل: فَ ُقلحُت: َهَذا َوهللاِّ نَ َبأُ َما ْسِّ صهَنمِّ َفَكَسرحتُُه َأجح
ََلَم فَ  َ اْلحِّسح ، َورََحلحُت َحَّته أَتَ يحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَشَرَح ِلِّ َلِتِّ ُت َوَشَددحُت رَاحِّ َلمح َأسح

 َوأَنحَشأحُت َأُقوُل:
 ]البحر البسيط[

َذاًذا وََكاَن لََنا ففف َرِبًّ  َر َأجح   َنطِّيُف بِّهِّ َضَلًّ بَِّتضحََللِّ َكَسرحُت َِبجِّ
ِّي ِّ َهَداًَن مِّنح َضََللَتَِّنا ففف َوَلَح َيُكنح دِّيُنُه مِِّن ِّ َعَلى َِبلِّ 

َاشِّ ْلح  ِبِّ
ر  قَاِلِّ  َوَتُه ففف َأّن ِّ لَِّمنح قَاَل دِّيِنِّ ًَنجِّ ًرا َوإِّخح  ََّي رَاكًِّبا بَ ل ِّغَا َعمح

طَاَمَة  َوَتُه َبِنِّ خِّ ٍرو إِّخح لطهَربِّ َوُشرحبِّ يَ عحِنِّ بَِّعمح قَاَل َمازِّن : فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ، إِّّن ِّ امحُرؤ  ُموَلع  ِبِّ
َزلحَن الذهرَارِّيه  َمحَواَل َوَأهح َ اْلح ُنوَن، فََأذحَهَبح َنا الس ِّ َُلوكِّ مَِّن الن َِّساءِّ، َوَأْلَهتح َعَلي ح رِّ َواْلح َمح  َوالر َِّجاَل، الح

ُّ َصلهى  َولَيحَس ِلِّ َوَلد  فَادحعُ  ََيا، َويَهَِّب ِلِّ َوَلًداف فَ َقاَل النهبِّ ْلح ُد َوَيَحتَِّيِنِّ ِبِّ هَِّب َعِن ِّ َما َأجِّ هللَا َأنح يُذح
ََيا َوَهبح َلُه َولَ »هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ْلح َََلَل، َوآتِّهح ِبِّ ََرامِّ اْلح ْلح ، َوِبِّ لطهَربِّ قَِّراَءَة الحُقرحآنِّ « ًدااللُهمه أَبحدِّلحُه ِبِّ

 ف قَاَل َمازِّن : فََأذحَهَب هللاُ 
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َب هللُا ِلِّ َحيهاَن بحَن َمازِّ  ُت َأرحَبَع َحَرائَِّر، َوَوهح َصَبتح ُعَماُن، َوتَ َزوهجح ُد، َوَأخح ٍن، َعِن ِّ ُكله َما ُكنحُت َأجِّ
 َوأَنحَشأحُت َأُقوُل:
 ]البحر الطويل[

  ففف ََتُوُب الحَفَياِفِّ مِّنح ُعَماَن إََِّل الحَعرحجِّ إِّلَيحَك َرُسوَل هللاِّ َخبهتح َمطِّيهِتِّ 
لحَفلحجِّ  َع ِبِّ َصا ففف فَ يَ غحفَِّر ِلِّ َرب ِّ فََأرحجِّ َفَع ِلِّ ََّي َخْيحَ َمنح َوطَِّئ اْلَح  لَِّتشح

ي  إََِّل َمعحَشٍر َخاَلفحُت ِفِّ هللاِّ دِّينَ ُهمح ففف َفََل رَأحيُ ُهمح رَأحيِّي َواَل َشرحُجُهمح َشرحجِّ
لن ههحجِّ وَُكنح  ُم ِبِّ رِّ ُموَلًعا ففف َشَبابِّ َحَّته آَذَن اْلحِّسح َمح لزهعحبِّ َوالح  ُت امحَرًءا ِبِّ

ي مِّي َوَّللِّهِّ َما َحج ِّ َهاٍد َونِّيهٍة ففف فَلِّلههِّ َما َصوح ُت َُه ِّي ِفِّ جِّ  فََأصحَبحح
، وَ  َُتُمح قَاَل َمازِّن : فَ َلمها رََجعحُت إََِّل قَ وحمِّي أَن هُبوّنِّ َوَشَتُموّنِّ ، فَ ُقلحُت: إِّنح َهَجوح َأَمُروا َشاعَِّرُهمح فَ َهَجاّنِّ

تُ ُهمح َوأَنحَشأحُت َأُقوُل: ي َفََتَكح ُجو نَ فحسِّ َا َأهح  فَإِّْنه
َمَنا لَئِّنُ   َوَشتحُمُكمح عِّنحَدًَن ُمرٌّ َمَذاقَ ُتُه ففف َوَشتحُمَنا عِّنحدَُكمح ََّي قَ وح

ُر َأنح يُ ثحبَِّت َمعَ   ايَِّبُكمح ففف وَُكلُُّكُم أََبًدا ِفِّ َعيحبَِّنا َفطِّنُ اَل يَ نحَشُب الدههح
تُُه مِّنح َأصحلِّ َجد ِّي َكأَنهُه يُرِّيُد الحَباقِّيَ   قَاَل أَبُو َجعحَفٍر: إََِّل َهُهَنا َحفِّظحُت، َوَأَخذح
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: 
م  َعنحُكمح َوَشاعِّرُُكمح ففف ِفِّ َحرحبَِّنا ُمبحلِّغ  ِفِّ َشتحمِّنَ  عحُرًَن ُمفححِّ نُ َفشِّ  ا َلسِّ

َحنُ   َما ِفِّ الصُُّدورِّ َعَليحُكمح فَاعحَلُموا َوَغر  ففف َوِفِّ ُصُدورُِّكُم الحبَ غحَضاُء َواْلحِّ
ًعا فَا مِّهِّ أََتى َموحضِّ لِّ ُعَماَن َعنح َسَلفِّهِّمح َأنه َمازًًِّن َلمها تَ َنحهى َعنح قَ وح ثَ َنا ُمَوادًَُّن مِّنح َأهح ب حَتََّن َفَحده

ًدا يَ تَ َعبه  ، إِّاله َمسحجِّ ُعو ُمِّقًّا َعَلى َمنح َظَلَمُه يَ عحِنِّ  ُد فِّيهِّ فَ ُهَو اَل َيَحتِّيهِّ َمظحُلوم  يَ تَ َعبهُد فِّيهِّ َثََلًَث , ُثُه يَدح
َعى ُمْبحًِّصا إََِّل الحيَ وحمِّ قَ  ُد يُدح ، فَالحَمسحجِّ يَبف َوِفِّ َأصحلِّ السهَماعِّ فَ َيَكاُد َأنح يُ َعاََف مَِّن الحَْبَصِّ ُتجِّ اَل اسح

ُُمورِّهِّمح، فَ َقاُلوا: َما َعَساًنَ  َم َندُِّموا َأوح ُكنحُت الحَقي ُِّم ِبِّ َنَع بِّهِّ، أَبُو الحُمنحذِّرِّ: قَاَل َمازِّن : ُثُه إِّنه الحَقوح  َأنح َنصح
َنا َنا َعَليحَك َأمحًرا فَ نَ َهي ح ُهمح َأرحفَ َلة  َعظِّيَمة  فَ َقاُلوا: ََّي ابحَن َعمٍ ، عِّب ح ن ح ُن َفَجاَءّنِّ مِّ َك َعنحُه، فَإِّذح أَبِّيَت فَ َنحح

َْبًََن بِّهِّ َعالًِّيا، َوَقدح ذَكَ  َلُموا بَ عحُد ُكلُُّهمحف َهَكَذا َأخح عح َمَعَناف فَ َرَجعحُت َمَعُهمح فََأسح َرُه َشيحُخَنا ََترُِّكوَك ارحجِّ
َُه هللُا َعنح َأبِّ َأْححََد بحنِّ َأبِّ اْلحَ  َُ َرْحِّ َافِّ َنحَظلِّي ِّ َعنح أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َسنِّ َعنح َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ ُُمَمهٍد اْلح

، َعنح َمازِّ  نِّ بحنِّ َعلِّي ِّ بحنِّ َحرحٍب، َعنح َأبِّ الحُمنحذِّرِّ هَِّشامِّ بحنِّ ُُمَمهٍد، َعنح أَبِّيهِّ , َعنح َعبحدِّ هللاِّ الحُعَماّنِّ ِّ
لسهَمالِّ ق َ  ُدُن َصَنًما ِبِّ ٍم عِّنحَدُه َعتِّْيًَة َوهَِّي الحَغُضوبَةِّ قَاَل: ُكنحُت َأسح رحيٍَة بُِّعَماَن، فَ َعََتحًَن َذاَت يَ وح



لِّهِّ: وَُكنحُت امحَرًءا فَ َقاَل: ًتا بَ عحَد قَ وح َعحََّن َما ُرو ِّيَنا َوزَاَد بَ ي ح َدِّيَث ِبِّ  الذهبِّيَحُة، َفذََكَر اْلح
رِّ إِّححصَ  لحَعهح َيًة ففف َوِبِّ فًا َوَخشح رِّ َخوح َمح لح يفَ َبدهَلِنِّ ِبِّ  اًًن َوَحصهَن ِلِّ فَ رحجِّ

رِّو بحنِّ  َها َحدِّيُث َعمح ن ح َبار  َكثِّْيَة  مِّ  َوَقدح ُروَِّي ِفِّ َمعحََّن َما ُرو ِّيَنا َعنح َمازٍِّن َأخح
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َنامحف وَ  َصح ََلمح، َوَذَهَبتِّ اْلح : ََّي عَِّصامح ََّي عَِّصامح َجاَء اْلحِّسح َع مِّنح َجوح ِّ الصهَنمِّ َها َجبَ َلَة، فِّيَما ْسِّ ن ح مِّ
َها َحدِّيُث ابح  ن ح ف َومِّ ُّ الصهادِّقح : بُعَِّث النهبِّ ، ََّي طَارِّقح نِّ َحدِّيُث طَارِّقِّ مِّنح َبِنِّ هِّنحدِّ بحنِّ َحَراٍم، ََّي طَارِّقح

، اْسحَ  ، ََّي ُذَِببح ، َوقَاَل: ََّي ُذَِببح َارِّثِّ َْبَ بِّهِّ رَئِّيُُّه فَ َنَظَر إََِّل ُذَِببِّ بحنِّ اْلح عِّ الحَعَجَب َدقحَشَة فِّيَما َأخح
رِّو بحنِّ ُمرهَة الحَغَطَفاّنِّ ِّ  َها َحدِّيُث َعمح ن ح ف َومِّ َكهَة َواَل َُيَابح ُعو ِبِّ لحكَِّتابح َيدح ف بُعَِّث ُُمَمهد  ِبِّ  فِّيَما الحُعَجابح

َبَل حَ  : َأق ح َع مَِّن الصهوحتِّ مِّهِّ , ُثُه َما ْسِّ ف َوُدم َِّر َِبطِّل  رََأى مَِّن النُّورِّ السهاطِّعِّ ِفِّ الحَكعحَبةِّ ِفِّ نَ وح قٌّ َفَسَطعح
َها َحدِّيُث َخالِّدِّ بحنِّ َسطَي ٍ  ن ح ف َومِّ َع مَِّن الصهوحتِّ َها َحدِّيُث الحَعبهاسِّ بحنِّ مِّرحَداسِّ فِّيَما ْسِّ ن ح ف َومِّ  فَان حَقَمعح

ح، َوَغْيحُ  َقُّ الحَقائِّمح َوالحَْيحُ الدهاَيِّ : َجاَء اْلح نَي أَتَ تحُه ََتبَِّعُتُه فَ َقاَلتح َياقِّ ْجِّيعِّهِّ  حِّ َذلَِّك ِمِّها َيُطوُل بِّسِّ
فِّيقُ  هللِّ الت هوح  الحكَِّتاُب، َوِبِّ
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َلَة الث هَقفِّي ِّ  ََلمِّ ُخَفا ِّ بحنِّ َنضح  َسَبُب إِّسح
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َْبًََن أَبُو ُعثحَماَن َسعِّيُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحَداَن الن هيحَسابُورِّيُّ  ٍر ُُمَمهُد  فِّيَما َأخح َْبًََن أَبُو َبكح قَاَل: َأخح
َْبَّنِّ َأْححَُد بحُن يَ عحُقوَب اْلحَ  ثَ َنا َجعحَفُر بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َسوهاٍر قَاَل: َأخح ، َعنح بحُن الحُمَؤمهلِّيُّ قَاَل: َحده نحطَاكِّيُّ

ثَ َنا الحَْبَاُء بح  ُن َسعِّيدِّ بحنِّ َْسَاَعَة بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الحَْبَاءِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُُمَمهٍد الحبَ َلوِّي ِّ قَاَل: َحده
َْبَُه َعنح ُْجَُعَة  ه، َأخح َنحَصارِّيُّ، َعنح أَبِّيهِّ، َأنه ُقَداَمَة بحَن َعقِّيٍل الحَغَطَفاّنِّ َعَة  -َمالِّكِّ اْلح  -َأوح قَاَل: ُْجَي ح

ي ِّ َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى بِّنحتِّ َذابِّلِّ بحنِّ طَُفيحلِّ بحنِّ َعمح  ٍرو الدهوحسِّ ٍرو، َعنح أَبِّيَها َذابِّلِّ بحنِّ طَُفيحلِّ بحنِّ َعمح
َلَة بحنِّ عَ  ََِبطِّلِّ فَ َقدَِّم َعَليحهِّ ُخَفاُ  بحُن َنضح دِّهِّ ُمنحَصَرَفُه مَِّن اْلح رِّو ابحنِّ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَ َعَد ِفِّ َمسحجِّ مح

 أَنحَشَد َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:َبحَدَلَة الث هَقفِّيُّ فَ 
 ]البحر الكامل[



ٍر مَِّن الحَفَلَواتِّ  مٍِّه قَ فح َ الدَُّجى ففف ِفِّ َمهح  َكمح َقدح ََتَطهَمتِّ الحَقُلوُص بِّ
َزََماتِّ  ََسَناتِّ َواْلح  ُفلٌّ مَِّن الن هوحرِّيسِّ لَيحَس بَِّقاعِّهِّ ففف نَ بحت  مَِّن اْلح

َرَة َكاَن ِلِّ َوُمَواِتِّ إِّّن ِّ َأَتَ  ن ِّ َوجح ًََنمِّ ُمَساعِّد  ففف مِّنح جِّ  ّنِّ ِفِّ اْلح
ِتِّ  َزَأله َوقَاَل: َلسحُت ِبِّ ُعو إِّلَيحَك لََيالًِّيا َولََيالَِّيا ففف , ُثُه احح  َيدح
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ََكَماتِّ  َيًة َأَضره بُ نَ ي هَها ففف َْجحر  ََتُبُّ بِّهِّ َعَلى اْلح  فَ رَكِّبحُت ًَنجِّ
 َحَّته َوَردحُت إََِّل الحَمدِّيَنةِّ َجاهًِّدا ففف َكيحَما َأرَاَك فَ تُ فحرَِّج الحُكُرَِبتِّ 

َسنَ َها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوقَاَل:  َتحح عحرِّ  »قَاَل: فَاسح رِّ َوإِّنه مَِّن الش ِّ حح إِّنه مَِّن الحبَ َيانِّ َكالس ِّ
مِّ  ُكح  «َكاْلح
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ْبََ  ثَ نَ َأخح َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد الصهفهارِّ قَاَل: َحده َْبًََن إِّْسح َراَن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح ا َأْححَُد بحُن ًَن أَبُو اْلح
رِّي ِّ قَاَل:  َْبًََن َمعحَمُر، َعنِّ الزُّهح ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ قَاَل: َأخح َْبّنِّ َعلِّيُّ بحُن َمنحُصورِّ الرهَمادِّيُّ قَاَل: َحده َأخح

َعى ُفطَيحَمَة َكاَن َْلَا  لِّ يَ ثحرَِّب ُتدح ٍ قَاَل: إِّنه َأوهَل َخَْبٍ َقدَِّم الحَمدِّيَنَة َأنه امحَرَأًة مِّنح َأهح ََتَبع  مَِّن اْلحِّن ِّ ُحَسنيح
ُخُل؟ فَ قَ  : َما َلَك اَل َتدح َدارَِّها، فَ َقاَلتح ًما فَ َوَقَع َعَلى جِّ ٌّ َُيَر ُِّم الز ًَِّن، َفَجاَءَها يَ وح اَل: إِّنهُه َقدح بُعَِّث َنبِّ

لحَمدِّيَنةِّ َعنح َرُسولِّ هللاِّ   َصلهى َفَحدهَثتح بَِّذلَِّك الحَمرحَأُة َعنح ََتبِّعَِّها مَِّن اْلحِّن ِّ، َفَكاَن َأوهُل َخَْبٍ ََيحُدُث ِبِّ
 هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ 
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َسنِّ عَ  َْبًََن أَبُو اْلَح ثَ َنا أَبُو َوَأخح َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحدِّ الصهفهاُر قَاَل: َحده لِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح
ثَ نَ  ُّ، َوُُمَمهُد بحُن الحُفَضيحلِّ بحنِّ َجابِّرِّ، قَااَل: َحده ا ََيحََي بحُن َعبحدِّ هللاِّ َأْححَُد بحُن َخالِّدِّ بحنِّ يَزِّيَد الشهعحَراّنِّ

ٍرو، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعقِّيٍل، َعنح َجابٍِّر يُ  ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن َعمح قَاَل: وُسَف الز ِّم ِّيُّ قَاَل: َحده
لِّ الحَمدِّيَنةِّ، َكاَن َْلَا ََتبِّع    َأوهُل َخَْبٍ َقدَِّم الحَمدِّيَنَة َعنِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنه امحَرَأًة مِّنح َأهح

ح  حًَن َوَُنحْبِّ َك قَاَل: اَل , َفَجاَء ِفِّ ُصورَةِّ طَائٍِّر َحَّته َوَقَع َعَلى َحائِّطِّ َدارِّهِّمح، فَ َقاَلتح َلُه الحَمرحَأُة: انحزِّلح َُتحْبِّ
 َُ َنا الز ًَِّنف َلفح ٌّ َمَنَع مِّنها الحَقَراَر، َوَحرهَم َعَلي ح َكهَة َنبِّ ، َوِفِّ رَِّوايَةِّ ابحنِّ َجابٍِّر:  إِّنهُه بُعَِّث ِبِّ َحدِّيثِّ الشهعحَراّنِّ ِّ



َكهَة َمنَ  ٌّ ِبِّ حًَن قَاَل: إِّنهُه بُعَِّث َنبِّ حَك َوَُتحْبِّ َع مِّنها الحَقَراَر فَ َوَقَع َعَلى َحائِّطِّ َدارَِّها، فَ َقاَلتح َلُه: انحزِّلح َُنحْبِّ
َنا الز ًِّنَ   َوَحرهَم َعَلي ح
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َقاَق الحَقَمرِّ  َِبُب ُسَؤالِّ  َكهَة َأنح يُرِّيَ ُهمح آيًَة فََأرَاُهُم انحشِّ رِّكِّنَي َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ  الحُمشح
ر  مُ  حح تَ قَاَل هللُا َعزه َوَجله: }اقحََتََبتِّ السهاَعُة َوانحَشقه الحَقَمُر َوإِّنح يَ َروحا آيًَة يُ عحرُِّضوا َويَ ُقوُلوا سِّ مِّرٌّ{ سح

 [2]القمر: 
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َْبًنَ  ُل بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َراَن الحَعدح ِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح  أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد َأخح
ثَ َنا ُُمَمهُد بح  ََتِّي ِّ الرهزهاُز قَاَل: َحده رِّو بحنِّ الحَبخح ثَ َنا يُوُنُس قَاَل: بحُن َعمح ُن ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ يَزِّيَد قَاَل: َحده

َباُن، َعنح قَ َتاَدَة، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك قَاَل:  ثَ َنا َشي ح َل َمكهَة َسأَُلوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ »َحده إِّنه َأهح
َقاَق  ِّ َوَسلهَم َأنح يُرِّيَ ُهمح آيًَة فََأرَاُهُم انحشِّ ي ِّ َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ « الحَقَمرِّ َمرهَتنيح َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

لِّم  َعنح زَُهْيحِّ بحنِّ َحرحٍب كََِّلُُهَا َعنح يُوُنَس بحنِّ ُُمَمهدٍ   ُُمَمهٍد َوَرَواُه ُمسح
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َْبًََن أَبُو  َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا الث هَقفِّيُّ يَ عحِنِّ َأَِب َوَأخح َعبحدِّ هللاِّ بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده
َْبًََن َمعح  ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ قَاَل: َأخح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن رَافٍِّع قَاَل: َحده َمر  َعنح قَ َتاَدَة، الحَعبهاسِّ السهرهاَج قَاَل: َحده

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم آيًَة فَانحَشقه الحَقَمُر ِبَِّكهَة َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك قَاَل: " سَ  ُل َمكهَة النهبِّ َأَل َأهح
َتمِّرٌّ{ ]القمر:  ر  ُمسح حح ِّ }َوإِّنح يَ َروحا آيًَة يُ عحرُِّضوا َويَ ُقوُلوا سِّ ِّ َمرهَتنيح [ يَ ُقوُل: َذاهِّب  " َرَواُه 2فِّرحقَ َتنيح

ي ِّ َعنح  لِّم  ِفِّ الصهحِّ  ُُمَمهدِّ بحنِّ رَافِّعٍ  ُمسح
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َحاَق قَا ََسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َْبًََن اْلح ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهٍد الحُمقحرُِّئ قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َأخح َل: َحده
َهالِّ قَا ن ح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن الحمِّ ي قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب الحَقاضِّ ثَ َنا يَزِّيُد بحُن ُزرَيحٍع قَاَل: َحده َل: َحده

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  َل َمكهَة َسأَُلوا النهبِّ َسلهَم آيًَة َسعِّيُد بحُن َأبِّ َعُروبََة، َعنح قَ َتاَدَة، َعنح أََنٍس " َأنه َأهح
َقاقَُهف وََكاَن َيذحكُ  ِّ انحشِّ يَةِّ }اقحََتََبتِّ السهاَعُة فََأرَاُهُم الحَقَمَر َمرهَتنيح ْيِّ َهذِّهِّ اْلح َدِّيَث عِّنحَد تَ فحسِّ ُر َهَذا اْلح

ي ِّ َعنح َخلِّيَفَة، َعنح يَزِّيَد بحنِّ ُزرَيحٍع إِّاله أَنهُه َلَح 1َوانحَشقه الحَقَمُر{ ]القمر:  [ " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
َظُه َعنح ]ص:َيذحُكرح فِّيهِّ، َواَل ِفِّ َحدِّيثِّ يُوُنَس بح  فح ِّ، َوَقدح حِّ َلُه َمرهَتنيح َباَن قَ وح [ 264نِّ ُُمَمهٍد َعنح َشي ح
 قَ َتاَدَة َهُؤاَلءِّ الثهََلثَُة، َوهللُا َأعحَلمُ 
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ  َُه هللُا قَاَل: َأخح ٍر ُُمَمهُد بحُن ُفوَرٍك َرْحِّ َْبًََن أَبُو َبكح ُّ قَاَل: َوَأخح بَ َهاّنِّ َصح َأْححََد اْلح
ثَ َنا ُشعحَبُة، َعنح قَ َتاَدَة، َعنح أََنٍس قَالَ  ثَ َنا أَبُو َداُوَد قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب قَاَل: َحده : َحده

دِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ » لِّم  « انحَشقه الحَقَمُر َعَلى َعهح ي ِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ  َرَواُه ُمسح ِفِّ الصهحِّ
َرَجاُه أَيحًضا مِّنح َحدِّيثِّ ََيحََي الحَقطه  ف َوَأخح ي ِّ ، َوُُمَمهدِّ بحنِّ َبشهاٍر َعنح َأبِّ َداُوَد الطهَيالِّسِّ انِّ َوَغْيحِّهِّ الحُمَثَّنه

 َعنح ُشعحَبةَ 
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َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسَف  ثَ َنا َأخح َعحَرابِّ ِّ قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َسعِّيدِّ بحُن اْلح ُّ قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ َصح اْلح
َاعِّيُل بحُن ُمَُ  َْبًََن إِّْسح َراَن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح مهٍد َسعحَداُن بحُن َنصحٍر ح( ، َوَأخح

ثَ َنا سَ  َياُن، َعنِّ ابحنِّ َأبِّ ْنِّيٍ ، َعنح َُمَاهٍِّد، َعنح َأبِّ َمعحَمٍر الصهفهاُر قَاَل: َحده ثَ َنا ُسفح عحَداُن قَاَل: َحده
دِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  ُعوٍد: انحَشقه الحَقَمُر َعَلى َعهح  قَاَل: قَاَل َعبحُد هللاِّ ُهَو ابحُن َمسح

ِّ فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ  قهَتنيح َهُدوا»َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  - بِّشِّ ي ِّ َعنِّ « اشح َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
، َوَغْيحِّهِّ ]ص: َُميحدِّي ِّ َياَن 265اْلح ٍرو النهاقِّدِّ ُكلُُّهمح َعنح ُسفح لِّم  َعنح زَُهْيحِّ بحنِّ َحرحٍب، َوَعمح [ َوَرَواُه ُمسح

َكهَةف ََتبَ َعُه ُُمَمهُد بحُن قَاَل الحُبَخارِّيُّ ِفِّ َحدِّيثِّ َأبِّ  ُروٍق َعنح َعبحدِّ هللاِّ: انحَشقه الحَقَمُر ِبِّ  الضَُّحى َعنح َمسح
لٍِّم َعنِّ ابحنِّ َأبِّ ْنِّي ٍ   ُمسح
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َْبًََن أَبُو زََكرَِّّيه الحَعنحَْبِّيُّ قَاَل:  َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ يُرِّيُد َما َأخح َحده
َْبًََن ابحُن ُعيَ ي ح  َْبًََن َعبحُد الرهزهاقِّ قَاَل: َأخح َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم قَاَل: َأخح ثَ َنا إِّسح َنَة، َوُُمَمهُد السهََلمِّ قَاَل: َحده

لٍِّم، َعنِّ ابحنِّ َأبِّ ْنِّيٍ  َعنح َُمَاهٍِّد َعنح َأبِّ َمعحَمٍر، َعنح  ُعوٍد قَاَل: رَأَيحُت الحَقَمَر  بحُن ُمسح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َمسح
قهًة َعَلى َأبِّ ق ُ  َكهَة قَ بحَل َُمحَرجِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم شِّ ِّ ِبِّ ِّ َمرهَتنيح قهَتنيح قهًة َعَلى ُمنحَشقًّا شِّ بَ يحٍس َوشِّ

َر الحَقَمُر فَ نَ َزلَ  [ يَ ُقوُل: َكَما رَأَي حُتُم الحَقَمَر 1تِّ }اقحََتََبتِّ السهاَعُة{ ]القمر: السَُّويحَداَء فَ َقاُلوا: ُسحِّ
َابِّ السهاَعةِّ َحقٌّ " َْبحُتُكمح َعنِّ اقحَتِّ  ُمنحَشقًّا فَإِّنه الهذِّي َأخح
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َسُن بحُن ي َ  َْبًََن أَبُو الحَفضحلِّ اْلَح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا السهرِّيُّ َأخح ُل قَاَل: َحده عحُقوَب الحَعدح
َعحَمُش قَالَ  ثَ َنا اْلح ثَ َنا َأبِّ قَاَل: َحده ثَ َنا ُعَمُر بحُن َحفحصِّ بحنِّ غَِّياٍث قَاَل: َحده ََة قَاَل: َحده : بحُن ُخَزميح

ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم، َعنح َأبِّ َمعحَمٍر، َعنح َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: ان حَفَلَق ا لحَقَمُر َوََنحُن َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َحده
ََبلِّ فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َهُدوا»َوَسلهَم، َفَصاَرتح فِّلحَقة  مِّنح َورَاءِّ اْلح َرَواُه « اشح

ي ِّ َعنح ُعَمَر بحنِّ َحفحصٍ  لِّم  ِفِّ الصهحِّ  الحُبَخارِّيُّ َوُمسح
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َْبًََن أَبُو الحُمَثَّنه  َحاَق قَاَل: َأخح رِّ بحُن إِّسح َْبًََن أَبُو َبكح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح  َوالحَعبهاُس بحُن َوَأخح
ثَ َنا ََيحََي، َعنح ُشعحَبَة ]ص: ثَ َنا ُمَسدهد  قَاَل: َحده ، قَااَل: َحده َياُن، عَ 266الحَفضحلِّ ، [، َوُسفح َعحَمشِّ نِّ اْلح

دِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ  ُعوٍد قَاَل: انحَشقه الحَقَمُر َعَلى َعهح  َعنح إِّب حَراهِّيَم، َعنح َأبِّ َمعحَمٍر، َعنِّ ابحنِّ َمسح
ََبلِّ َوفِّلحَقًة ُدونَُه، فَ َقاَل: َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  َق اْلح ِّ فِّلحَقًة فَ وح َعَليحهِّ َوَسلهَم  َعَليحهِّ َوَسلهَم فِّرحقَ َتنيح

َهُدوا» لِّم  مِّنح َأوحُجٍه ُأَخَر َعنح ُشعحَبةَ « اشح َرَجُه ُمسح ي ِّ َعنح ُمَسدهٍد َوَأخح  َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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َُه هللُا قَاَل َعبحُد  َسنِّ بحنِّ فُوَرٍك َرْحِّ ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلَح َتاُذ أَبُو َبكح ُسح َْبًََن اْلح ثَ َنا َأخح هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده
ثَ َنا أَبُو َعَوانََة، َعنِّ الحُمغِّْيَةِّ، َعنح َأبِّ الضُّحَ  ثَ َنا أَبُو َداُوَد قَاَل: َحده ى، َعنِّ يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب قَاَل: َحده

دِّ َرُسولِّ هللاِّ صَ  ُروٍق، َعنح َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: " انحَشقه الحَقَمُر َعَلى َعهح لهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَلتح َمسح



ُر ابحنِّ َأبِّ َكبحَشَة قَاَل: فَ َقاُلوا: ان حَتَظُروا َما َيَحتِّيُكمح بِّهِّ السُّفهاُر، فَإِّنه ُُمَمهدً  حح : َهَذا سِّ ا اَل قُ َريحش 
َحَر النهاَس ُكلهُهمح قَاَل: َفَجاَء السُّفهاُر فَ َقاُلوا ذَ  َتطِّيُع َأنح َيسح  لَِّك "َيسح
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َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحدِّ الصهفهاُر قَالَ  َسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلَح ثَ َنا أَبُو َوَأخح : َحده
ثَ َنا أَبُو َعَوانََة، َعنح ُمغِّْيَ  ُل بحُن َبكهاٍر قَاَل: َحده ثَ َنا َسهح لٍِّم قَاَل: َحده َة، َعنح َأبِّ الضَُّحى، َعنح ُمسح

ر  َسَحرَُكمح بِّهِّ ابحُن َأبِّ  حح : َهَذا سِّ َكهَة فَ َقاَلتح قُ َريحش  ُروٍق، َعنح َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: " انحَشقه الحَقَمُر ِبِّ   َمسح
 َكبحَشَة "
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا الحَعبهاُس بحُن ُُمَمهٍد  َأخح ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
ثَ َنا ُمغِّْيَُة، َعنح َأبِّ الضَُّحى، َعنح  ثَ َنا ُهَشيحم  قَاَل: َحده ثَ َنا َسعِّيُد بحُن ُسَليحَماَن قَاَل: َحده قَاَل: َحده

ُروٍق، َعنح َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: " انحَشقه الحَقَمُر ِبَِّ  لِّ َمكهَة: َهَذا َمسح ٍ، فَ َقاَل ُكفهاُر َأهح كهَة َحَّته َصاَر فِّرحقَ َتنيح
َحرَُكمح بِّهِّ ابحُن َأبِّ َكبحَشَة، انحُظُروا السُّفهاَر، فَإِّنح َكانُوا رََأوحا َما رَأَي حُتمح فَ َقدح َصَدَق، وَ  ر  َيسح حح إِّنح َكانُوا َلَح سِّ

ٍه [ يَ َروحا َما رَأَي حُتمح فَ ُهَو سِّ 267]ص: ر  َسَحرَُكمح بِّهِّف قَاَل: َفُسئَِّل السُّفهاُر قَاَل: َوَقدُِّموا مِّنح ُكل ِّ َوجح حح
َكهةَ  َهَد بِّهِّ الحُبَخارِّيُّ ِفِّ َأنه َذلَِّك َكاَن ِبِّ َتشح  فَ َقاُلوا: رَأَي حَنا " اسح
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، َوأَبُو طَاهٍِّر الحَفقِّيُه، وَ  َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َحاَق الحُمزَك ِّي، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأخح أَبُو زََكرَِّّيه بحُن َأبِّ إِّسح
َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح ٍرو، قَاُلوا: َحده بحنِّ َعبحدِّ َأبِّ َعمح

َحاُق بحُن َبكح  ثَ َنا إِّسح ََكمِّ قَاَل: َحده رِّ بحنِّ ُمَضَر، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َجعحَفرِّ بحنِّ رَبِّيَعَة، َعنح عَِّراكِّ بحنِّ َمالٍِّك، اْلح
ُعوٍد، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، أَنهُه قَاَل:  َبَة بحنِّ َمسح إِّنه الحَقَمَر انحَشقه َعَلى »َعنح ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعت ح

رِّ «  َعَليحهِّ َوَسلهمَ زََمانِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ  ي ِّ َعنح ُعثحَماَن بحنِّ َصالٍِّ  َعنح َبكح َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
رِّ بحنِّ ُمَضرَ  َحاَق بحنِّ َبكح لِّم  َعنح ُموَسى بحنِّ قُ َريحٍش، َعنح إِّسح  بحنِّ ُمَضَر، َوَرَواُه ُمسح
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، َوأَبُ  َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن َأخح ََسنِّ الحَقاضِّي، قَااَل: َحده رِّ َأْححَُد بحُن اْلح و َبكح
ُب بحُن َجرِّيٍر، َعنح ُشعحَبَة، َعنِّ  ثَ َنا َوهح ثَ َنا الحَعبهاُس بحُن ُُمَمهٍد الدُّورِّيُّ قَاَل: َحده  يَ عحُقوَب قَاَل: َحده

، َعنح َُمَاهٍِّد، َعنح  َعحَمشِّ لِّهِّ َعزه َوَجله }اقحََتََبتِّ السهاَعُة َوانحَشقه{ ]القمر:  اْلح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعَمَر ِفِّ قَ وح
ِّ فِّلحقَ 1 دِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم انحَشقه فِّلحَقَتنيح ًة مِّنح [ الحَقَمُر قَاَل: َوَقدح َكاَن َذلَِّك َعَلى َعهح

ََبلِّ َوفِّلحقَ  ََبلِّ فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: ُدونِّ اْلح َهدح »ًة مِّنح َخلحفِّ اْلح َرَجُه « اللُهمه اشح َأخح
ي ِّ مِّنح َأوحُجٍه َعنح ُشعحَبةَ  لِّم  ِفِّ الصهحِّ  ُمسح
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ا ٍرو قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح ُّ َأخح حِتِّ ثَ َنا َأْححَُد بحُن ُُمَمهٍد الحْبِّ لصهفهاُر قَاَل: َحده
ٍ، َعنح ُجَبْيحِّ بحنِّ  َماَن، َعنح ُحَصنيح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َطهح ثَ َنا أَبُو ُحَذي حَفَة قَاَل: َحده ي قَاَل: َحده ُُمَمهدِّ  الحَقاضِّ

لِّهِّ َعزه َوَجله }َوانحَشقه الحَقَمُر{ ]القمر:  بحنِّ ُجَبْيحِّ بحنِّ ُمطحعٍِّم، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َجد ِّهِّ  [ 1أَنهُه قَاَل ِفِّ قَ وح
َكهةَ »قَاَل:   «انحَشقه الحَقَمُر َوََنحُن ِبِّ
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ثَ َنا أَ  ثَ َنا أَبُو َسعِّيٍد َأْححَُد بحُن يَ عحُقوَب الث هَقفِّيُّ قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َحده ْححَُد بحُن ََيحََي َوَأخح
َْبًََن ُحصَ  ثَ َنا ُهَشيحم  قَاَل: َوَأخح طِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا َسعِّيُد بحُن ُسَليحَماَن الحَواسِّ ُّ قَاَل: َحده ُلحَواّنِّ نيح ، َعنح اْلح

لِّهِّ َعزه  َوَجله }اقحََتََبتِّ السهاَعُة َوانحَشقه ُجَبْيحِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ ُجَبْيحِّ بحنِّ ُمطحعٍِّم، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َجد ِّهِّ، ِفِّ قَ وح
دِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ »[ قَاَل: 1الحَقَمُر{ ]القمر:  َكهَة َعَلى َعهح « انحَشقه الحَقَمُر َوََنحُن ِبِّ

َماَن َوُهَشيحم ، َوأَبُو ُكَريحٍب َوالحُمفَ  َناَدُه إِّب حَراهِّيُم بحُن َطهح ٍ َأقَاَم إِّسح  ضهُل بحُن يُوُنَس، َعنح ُحَصنيح
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َحاَق قَ  ََسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َْبًََن اْلح َسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهٍد الحُمقحرُِّئ قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلَح ثَ َنا َوَأخح اَل: َحده
ٍر  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َأبِّ َبكح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َكثٍِّْي، َعنح ُسَليحَماَن بحنِّ  يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده قَاَل: َحده

دِّ َرُسولِّ هللاِّ َصله  ٍ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنح أَبِّيهِّ قَاَل: " انحَشقه الحَقَمُر َعَلى َعهح ى َكثٍِّْي، َعنح ُحَصنيح



ِّ َعَلى َهَذا  ف فَ َقاَل النهاُس: " َسَحَرًَن ُُمَمهد ، هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته َصاَر فِّرحقَ َتنيح ََبلِّ ََبلِّ َوَعَلى َهَذا اْلح اْلح
َحرِّ النهاَس ُكلهُهمح "  فَ َقاَل رَُجل : إِّنح َكاَن َسَحرَُكمح فَ َلمح َيسح
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َكهةَ  وِّلَتِّهِّمح َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ رِّ َأسح  َِبُب ذِّكح

(2/269) 

 

َاعِّيُل بحُن قُ ت َ حَ  َْبًََن إِّْسح َحاَق قَاَل: َأخح رِّ بحُن إِّسح ثَ َنا أَبُو َبكح َُ قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َبَة قَاَل: ده ي ح
رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ  ثَ َنا ََيحََي بحُن زََكرَِّّيه بحنِّ َأبِّ زَائَِّدَة، َعنح َداُوَد بحنِّ َأبِّ هِّنحَد، َعنح عِّكح َعبهاٍس قَاَل: قَاَلتح  َحده

أَ  ، فَ نَ َزَلتح }َيسح َأُل َعنحُه َهَذا الرهُجَل فَ َقاُلوا: َسُلوُه َعنِّ الرُّوحِّ ًئا َنسح ُلوَنَك قُ َريحش  لِّلحيَ ُهودِّ: َأعحُطوًَن َشي ح
[ قَاُلوا: ََنحُن َلَح 85اْلسراء: َعنِّ الرُّوحِّ ُقلِّ الرُّوُح مِّنح َأمحرِّ َرب ِّ َوَما ُأوتِّيُتمح مَِّن الحعِّلحمِّ إِّاله َقلِّيًَل{ ]

َ الت هوحرَاَة فَ َقدح أُ  ُم هللاِّ، َوَمنح ُأوِتِّ ًا َكثِّْيًا؟ نُؤَت مَِّن الحعِّلحمِّ إِّاله قَلِّيًَل، َوَقدح ُأوتِّيَنا الت هوحرَاَة فِّيَها ُحكح َ َخْيح وِتِّ
ُر مَِّداًدا لَِّكلَِّماتِّ َرب ِّ  َفَد َكلَِّماُت َرب ِّ َوَلوح  قَاَل: فَ نَ َزَلتح }ُقلح َلوح َكاَن الحَبحح ُر قَ بحَل َأنح تَ ن ح لََنفَِّد الحَبحح

َنا ِبِِّّثحلِّهِّ َمَدًدا{ ]الكهف:  ئ ح  [ "109جِّ
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ثَ َنا أَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح بحدِّ ْححَُد بحُن عَ َوَأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ َعنِّ ابحنِّ ]ص: َبهارِّ قَاَل: َحده َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ رَُجل  مِّنح َأهحلِّ 270اْلح [ إِّسح

، َوُعقح  َارِّثِّ َر بحَن اْلح رِّكِّي قُ َريحٍش بَ َعُثوا النهضح َن َبَة بح َمكهَة، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس " َأنه ُمشح
َفَتُه  ُفوا َْلُمح صِّ لحَمدِّيَنةِّ َوقَاُلوا َْلُمح: َسُلوُهمح َعنح ُُمَمهٍد َوصِّ َبارِّ الحيَ ُهودِّ ِبِّ ُوُهمح َأبِّ ُمَعيحٍط إََِّل َأحح ْبِّ َوَأخح

َنح  َوهلِّ َوعِّنحَدُهمح عِّلحُم َما لَيحَس عِّنحَدًَن مِّنح عِّلحمِّ اْلح ُل الحكَِّتابِّ اْلح ُمح َأهح لِّهِّ فَإَِّنه بَِّياءِّ، َفَخَرَجا َحَّته َقدَِّما بَِّقوح
َباَر الحيَ ُهودِّ َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَوَصُفوا َْلُمح َأَمَرُه بِّ  لِّهِّ، الحَمدِّيَنَة َفَسأَُلوا َأحح بَ عحضِّ قَ وح

َباُر يَ ُهوَد: َسُلوُه َعنح َثََلٍث ََنحُمرُُكمح بِِّّنه،  ٌّ ُمرحَسل ، َوإِّنح َلَح فَ َقاَلتح َْلُمح َأحح َْبَُكمح بِِّّنه فَ ُهَو َنبِّ فَإِّنح َأخح
َوهلِّ َما َكاَن  رِّ اْلح َيٍة َذَهُبوا ِفِّ الدههح َعلح فَالرهُجُل ُمتَ َقو ِّل  فَ َروحا فِّيهِّ رَأحَيُكمح؛ َسُلوُه َعنح فِّت ح مِّنح َأمحرِّهِّمح يَ فح

، َوَسُلوُه  يب  َرحضِّ َوَمَغارَِّبَا، َوَما َكاَن فَإِّنهُه َكاَن َْلُمح َحدِّيث  َعجِّ َعنح رَُجٍل َطوهاٍ  َقدح بَ َلَغ َمَشارَِّق اْلح
َبُة َحَّته َقدَِّما َمكهَة َعَلى قُ َريحٍش، فَ َقااَل:  َبَل النهضحُر َوُعقح ََّي َمعحَشَر نَ بَ ُؤُه؟ َوَسُلوُه َعنِّ الرُّوحِّ َما ُهَو؟ فََأق ح



َناُكمح بَِّفصحلِّ مَ  ئ ح أََلُه َعنح أُُموٍر، قُ َريحٍش َقدح جِّ َباُر يَ ُهوَد َأنح َنسح َ ُُمَمهٍد، َقدح َأَمَرًَن َأحح َنُكمح َوَبنيح ا بَ ي ح
حًَنف َفَسأَ  ْبِّ َا، َفَجاُءوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاُلوا: ََّي ُُمَمهُد، َأخح َْبُوُهمح بِّ ُلوُه َعمها فََأخح

َا َسأَلحُتمح َعنحُه َغًدا»اَل َْلُمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َأَمُروُهمح بِّهِّ، فَ قَ  ْبُُِّكمح ِبِّ تَ ثحنِّ، « ُأخح ، َوَلَح َيسح
َلًة اَل َُيحدُِّث هللُا إِّلَ  َرَة لَي ح  يحهِّ ِفِّ فَانحَصَرُفوا َعنحُهف َفَمَكَث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ََخحَس َعشح
ُم ََخح  ُل َمكهَة، َوقَاُلوا: َوَعَدًَن ُُمَمهد  َغًدا، َوالحيَ وح ْبحِّيُل َحَّته َأرحَجَف َأهح ًيا، َوَلَح َيَحتِّهِّ جِّ َرَة َذلَِّك َوحح َس َعشح

َزَن َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ  ٍء ِمِّها َسأَلحَناُه َعنحُه َحَّته َأحح ًَُن بَِّشيح َنا فِّيَها اَل ُُيحْبِّ َبحح ُث َقدح َأصح  َعَليحهِّ َوَسلهَم ُمكح
ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم مَِّن هللاِّ  ُل َمكهَة، ُثُه َجاَءُه جِّ يِّ َعنحُه، َوَشقه َعَليحهِّ َما يَ َتَكلهُم بِّهِّ َأهح  َعزه َوَجله الحَوحح

ُه َعَلى ُحزحنِّهِّ َوَخَْبُ مَ  َيةِّ َوالرهُجلِّ بُِّسورَةِّ َأصحَحابِّ الحَكهحفِّ فِّيَها ُمَعاتَ بَ ُتُه إَِّّيه ا َسأَُلوُه َعنحُه مِّنح َأمحرِّ الحفِّت ح
، يَ ُقوُل هللُا تَ َعاََل:  أَُلوَنَك َعنِّ الرُّوحِّ ُقلِّ الرُّوُح مِّنح َأمحرِّ َرب ِّ َوَما ُأوتِّيُتمح مَِّن الحعِّلحمِّ إِّاله »الطهوها ِّ َوَيسح

َحاَق: فَ بَ َلَغِنِّ َأنه 271]ص:« َقلِّيًَل  تَ َتَ  السُّورََة [ف قَاَل ابحُن إِّسح َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم اف ح
ٌّ ََتحقِّي ُد َّللِّهِّ الهذِّي أَن حَزَل َعَلى َعبحدِّهِّ الحكَِّتاَب يَ عحِنِّ ُُمَمهًدا أَنهَك َرُسوُل هللاِّ َنبِّ َمح ًقا لَِّما َسأَُلوُه فَ َقاَل اْلح

تََِّلَ  فِّيهِّ }لِّيُ نحذَِّر ِبَحًسا 2ًجا قَ ي ًِّما{ ]الكهف: مِّنح ن ُّبُ وهتِّهِّ }َوَلَح ََيحَعلح َلُه عِّوَ  [ َأيح ُمعحَتدِّاًل اَل اخح
َرةِّ َأيح مِّنح عِّنحدِّ رَب َِّك 2َشدِّيًدا مِّنح َلُدنحُه{ ]الكهف:  خِّ ن حَيا َوَعَذاب  ِفِّ اْلح ُل ُعُقوبٍَة ِفِّ الدُّ [ قَاَل َعاجِّ

ُعوٍد الهذِّي بَ َعَثَك َرُسواًل " قُ لحُت: َكَذا ِفِّ َهذِّ  ُمح َسأَُلوُه َعنِّ الرُّوحِّ أَيحًضا، َوَحدِّيُث ابحنِّ َمسح هِّ الر َِّوايَةِّ َأَنه
لحَمدِّيَنةِّ، َوهللُا َأعحَلمُ  يَةِّ فِّيهِّ َكاَن ِبِّ  َيُدلُّ َعَلى َأنه ُسَؤاَل الحيَ ُهودِّ َعنِّ الرُّوحِّ َونُ ُزولِّ اْلح
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َُ قَ  َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ َأخح َْبًََن أَبُو زََكرَِّّيه ََيحََي بحُن ُُمَمهٍد الحَعنحَْبِّيُّ قَاَل: َحده اَل: َأخح
، َعنح َجعحَفرِّ بحنِّ إَِّّيَ  َعحَمشِّ ، َعنِّ اْلح َْبًََن َجرِّير  َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم قَاَل: َأخح ثَ َنا إِّسح ٍس، السهََلمِّ قَاَل: َحده

ُل َمكهَة َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح ََيحَعَل  َعنح َسعِّيدِّ  بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: َسَأَل َأهح
ُهُم اْلحَِّباَل فَ يَ زحرَُعوا فِّيَها، فَ َقاَل هللُا َعزه َوَجله:  نَ »َْلُُم الصهَفا َذَهًبا، َوَأنح تُ َنحهى َعن ح ئحَت آتَ ي ح اُهمح إِّنه شِّ

َ بِِّّمح َلَعلهَنا ]ص َتأحّنِّ ئحَت َأنح َأسح َلُهمح، َوإِّنح شِّ لَِّك َمنح قَ ب ح لُِّكوا َكَما ُأهح [ 272:َما َسأَُلوا، فَإِّنح َكَفُروا ُأهح
ُهمح  يِّي مِّن ح َتحح ََّيتِّ إِّاله َأنح َكذهَب بَِّ « َنسح ْلح َل ِبِّ َنا َوأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله }َوَما َمنَ َعَنا َأنح نُ رحسِّ َوهُلوَن َوآتَ ي ح ا اْلح

َرًة{ ]اْلسراء:  يََة "59ََثُوَد النهاقََة ُمبحصِّ  [ اْلح
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ٍر ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعتهابٍ  َْبًََن أَبُو َبكح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح  الحَعبحدِّيُّ بِّبَ غحَداَد َوَأخح
ثَ َنا َمالُِّك بحُن مِّغحَولٍ قَاَل: حَ  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َسابٍِّق قَاَل: َحده ثَ َنا َجعحَفُر بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َشاكٍِّر قَاَل: َحده ، ده

يحهِّ لَ َعنح َسَلَمَة بحنِّ ُكَهيحٍل، َعنح رَُجٍل مِّنح َبِنِّ ُسَليحٍم، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: قِّيَل لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ عَ 
َناَكف قَاَل: فََأوحَحى هللُا تَ َعاََل ذِّ  َبَ  الصهَفا َوالحَمرحَوُة لََنا َذَهًبا آَمنها بَِّك َوَصدهق ح ُرُه إِّلَيحهِّ: َوَسلهَم: إِّنح َأصح كح

ب حُتُه َعَذاِبً » بَِّ  الصهَفا َوالحَمرحَوُة َذَهًبا َفَمنح َكَفَر بَ عحَد َذلَِّك َعذه بَ بحَت َأنح ُيصح  اَل ُأَعذ ِّبُُه َأَحًدا مَِّن إِّنح َأحح
بَةِّ َوالرهْححَةِّ  َتَ  َْلُمح َِبَب الت هوح ئحَت َأنح َأف ح قَاَل: فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ « الحَعاَلمِّنَي، َوإِّنح شِّ

بَةِّ َوالرهْححَةِّ »َوَسلهَم  َتُ  َْلُمح َِبَب الت هوح َْبًََن « اَل َبلح، تَ فح رِّ بحُن َعتهابِّ ِفِّ َعقِّبِّهِّ بِّهِّ، قَاَل: قَاَل: َوَأخح أَبُو َبكح
َياُن، َعنح َسلَ  ثَ َنا ُسفح َبَة قَاَل: َحده ثَ َنا َعبهاُد بحُن ُموَسى أَبُو ُعقح ثَ َنا َجعحَفُر بحُن َشاكٍِّر قَاَل: َحده َمَة بحنِّ  َحده

َراَن،، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس َعنِّ النهبِّ ِّ َصله   ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِِّّثحلِّهِّ َأوح ََنحوِّهِّ ُكَهيحٍل، َعنح عِّمح
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َْبًََن أَبُو الحَفضحلِّ ُُمَمهُد بحُن َأْححَ  ِّ الحَعَلوِّيُّ قَاَل َأخح َُسنيح َسنِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح َْبًََن أَبُو اْلَح َد السَُّلمِّيُّ الحَوزِّيُر َوَأخح
ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بح  َثمِّ قَاَل: قَاَل: َحده َي ح ثَ َنا َهاُروُن بحُن َسعِّيدِّ بحنِّ اْلح نِّ ُسَليحَماَن الحمِّصحرِّيُّ قَاَل: َحده

ثَ َنا َْحهاد ، َعنح أَيُّوَب، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ عَ  َاعِّيَل قَاَل: َحده ثَ َنا الحُمَؤمهُل بحُن إِّْسح بهاٍس َحده
مُِّن َلَك َحَّته َُتَو َِّل لََنا الصهَفا َذَهًبا، فَإِّنح ََتَوهَل قَاَل: قَاَلتح قُ َريحش  لِّلنهبِّ ِّ   َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: اَل نُ ؤح

ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم فَ َقاَل: ََّي ُُمَمهُد، إِّنه رَبهَك يُ قحرُِّئكَ  السهََلَم  لََنا الصهَفا َذَهًبا آَمنها بَِّكف فََأََتُه جِّ
بُِّ  ]ص:»وُل َويَ قُ  ئحَت ُيصح ُنوا أَن حَزلحُت َعَليحهُِّم الحَعَذاَب، فَإِّنهُه 273إِّنح شِّ مِّ [ َْلُُم الصهَفا َذَهًبا، فَإِّنح َلَح يُ ؤح

بَةِّ َوالرهْححَةِّ  ُت َْلُمح َِبَب الت هوح ئحَت فَ َتحح يَةِّ ُمَناَظَرة ، َوإِّنح شِّ َت ح اَل، َبلِّ اف ح »فَ َقاَل: « لَيحَس بَ عحَد نُ ُزولِّ اْلح
بَةِّ َوالرهْححَةِّ   «َْلُمح َِبَب الت هوح
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح  َبهارِّ قَاَل: َحده ، َعنِّ الرهبِّيعِّ بحنِّ أََنسِّ الحَبكحرِّي ِّ اْلح عِّيَسى بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ التهمِّيمِّي ِّ

َا َصالِّ   َوالنه  يٍَة َكَما َجاَء بِّ تَ َنا ِبِّ ئ ح بِّيُّوَن، قَاَل: قَاَل النهاُس لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َلوح جِّ
ُتمح »يحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  ُتمح َهَلكح ُتمح َدَعوحُت هللَا فَأَن حَزَْلَا َعَليحُكمح، فَإِّنح َعَصي ح ئ ح « إِّنح شِّ

َزُل الحَعَذاُبف فَ َقاُلوا: اَل نُرِّيُدَها "  يَ ُقوُل: يُ ن ح
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رِّ َما َلقَِّي َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابِّهِّ رَ  رِّكِّنَي َِبُب ذِّكح ُهمح مِّنح َأَذى الحُمشح َي هللُا َعن ح ضِّ
ُهمح، ُثُه بَِّوعحدِّهِّ ُأمه  ن ح َعٍة مِّ ََّيتِّ بُِّدَعائِّهِّ َعَلى َسب ح َرةِّ َوَما َظَهَر مَِّن اْلح َرُجوُهمح إََِّل اْلحِّجح ََلَل َحَّته َأخح َتُه خِّ

َتُ  هللُا َعزه َوَجله َعَليحهِّمح، َوأَنهُه يُ َتم ِّمُ  َمحَر َْلُمح , ُثُه َكاَن َكَما قَاَل، َوَما ُروَِّي ِفِّ َشأحنِّ  َذلَِّك َما يَ فح َهَذا اْلح
 الز ِّن ِّْيَةِّ 
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يُّ َوأَبُو َبكح  َحاُق بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ يُوُسَف السُّوسِّ ، َوأَبُو َعبحدِّ هللاِّ إِّسح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ٍر َأخح
ثَ نَ  ي، قَاُلوا: َحده َْبًََن الحَعبهاُس بحُن الحَولِّيدِّ بحنِّ َمزحيََد قَاَل: الحَقاضِّ ا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح

َوحزَاعِّيه قَاَل: َحدهَثِنِّ ََيحََي بحُن َأبِّ َكثٍِّْي قَاَل: َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بح  عحُت اْلح َْبَّنِّ َأبِّ قَاَل: ْسِّ نِّ ُن إِّب حَراهِّيَم بح َأخح
رِّو بحنِّ الحَعاصِّ قَ  َارِّثِّ الت هيحمِّيُّ قَاَل: َحدهَثِنِّ ُعرحَوُة بحُن الزَُّبْيحِّ قَاَل: َسأَلحُت َعبحَد هللاِّ بحنِّ َعمح اَل: اْلح
رُِّكوَن بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل: " َأق ح  ٍء َصنَ َعُه الحُمشح َشد ِّ َشيح َبُة قُ لحُت: َحد ِّثحِنِّ ِبَِّ َبَل ُعقح
بَُه ِفِّ ُعُنقِّهِّ  َفَخنَ َقُه  بحُن َأبِّ ُمَعيحٍط َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُيَصل ِّي عِّنحَد الحَكعحَبةِّ فَ َلَوى ثَ وح

َنحكِّبَ يحهِّ َفَدفَ َعُه َعنح َرسُ  َي هللُا َعنحُه فََأَخَذ ِبِّ ٍر َرضِّ َبَل أَبُو َبكح ًقا َشدِّيًدا، فََأق ح ولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َخن ح
لحبَ ي َِّناتِّ مِّنح رَب ُِّكمح " ] َ هللُا َوَقدح َجاءَُكمح ِبِّ تُ ُلوَن رَُجًَل َأنح يَ ُقوَل َرب ِّ [ 275ص:َوَسلهَم , ُثُه قَاَل: أَتَ قح

ي ِّ َعنح َعبهاسِّ بحنِّ الحَولِّيدِّ َوَغْيحِّهِّ، َعنِّ الحَولِّ  ، ُثُه َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ َوحزَاعِّي ِّ لٍِّم، َعنِّ اْلح يدِّ بحنِّ ُمسح
َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ ََيحََي بحُن ُعرحَوَة، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ قَاَل: قُ لحُت لَِّعبحدِّ هللاِّ  ٍروََتبَ َعُه ابحُن إِّسح   بحنِّ َعمح
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، َوُمَُ  َُ َافِّ َْبًََنُه ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن َأخح ، قَااَل: َحده مهُد بحُن ُموَسى بحُن الحَفضحلِّ
َحاَق قَا ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح َل: يَ عحُقوَب قَاَل: َحده

ثَ ُر َما رَأَيحَت َحدهَثِنِّ ََيحََي بحُن ُعرحَوَة، َعنح أَ  : َما َأكح رِّو بحنِّ الحَعاصِّ بِّيهِّ ُعرحَوَة قَاَل: قُ لحُت لَِّعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعمح
رَأَي حتُ ُهمح  قُ َريحًشا َأَصاَبتح َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فِّيَما َكاَنتح ُتظحهُِّرُه مِّنح َعَداَوتِّهِّ؟ فَ َقاَل: َلَقدح 

َتَمَع أَ  رِّ، َفذََكُروا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوقَاُلوا: َما رَأَي حَنا مِّثحَل َوَقدِّ اجح ًما ِفِّ اْلحِّجح َرافُ ُهمح يَ وح شح
ََلَمَنا، َوَشَتَم آَِبَءًَن، َوَعاَب دِّينَ َنا، َوفَ رهَق ْجََ  ا اَعتَ نَ َما َصَْبحًَن َعَليحهِّ مِّنح َهَذا الرهُجلِّ َقطُّ: َسفهَه َأحح



َنا ُهمح ِفِّ َذلَِّك طََلَع َرُسوُل هللاِّ  نحُه َعَلى َأمحٍر َعظِّيٍم َأوح َكَما قَاُلوا، فَ بَ ي ح َتَ َنا، َوَصَْبحًَن مِّ  َصلهى َوَسبه آْلِّ
، َغَمزُ  لحبَ يحتِّ َن، ُثُه َمره بِِّّمح طَائًِّفا ِبِّ تَ َلَم الرُّكح ي َحَّته اسح َبَل مَيحشِّ ، هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَأَق ح وُه بِّبَ عحضِّ الحَقوحلِّ

هِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَمَضى فَ َلمها َمره بُِِّّم الثهانَِّيَة َغَمُزو  ُه ِبِِّّثحلَِّها فَ َعَرفحُت َذلَِّك ِفِّ َوجح
هِّهِّ، َفَمَضى , ُثُه َمره الثهالِّثََة ]ص: تُ َها ِفِّ َوجح ا، فَ َوَقَف , ُثُه قَاَل: [ فَ َغَمُزوُه ِبِِّّثحلِّهَ 276فَ َعَرف ح

لذهبح ِّ » ُتُكمح ِبِّ ئ ح ي بَِّيدِّهِّ، َلَقدح جِّ َمُعوَن ََّي َمعحَشَر قُ َريحٍش؟ َأَما َوالهذِّي نَ فحسِّ َم َكلَِّمُتُه « أََتسح فََأَخَذتِّ الحَقوح
هِّ طَائِّر  َواقِّع  َحَّته إِّنه  َا َعَلى رَأحسِّ ُهمح مِّنح رَُجٍل إِّاله وََكَأْنه ن ح َأَشدهُهمح فِّيهِّ َوَصاًة قَ بحَل َذلَِّك  َحَّته َما مِّ

ًدا َفَما أَنحتَ  مِّ رَاشِّ َسَن َما َيُِّد مَِّن الحَقوحلِّ َحَّته إِّنهُه لَيَ ُقوُل: انحَصرِّ ح ََّي َأَِب الحَقاسِّ َُهوٍلف َلَْيحفَ ُؤُه َأحح  ْبِّ
رِّ َوَأًَن َمَعُهمح، فَ َقاَل  فَانحَصَرَ  َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته إَِّذا َكانَ  َتَمُعوا ِفِّ اْلحِّجح الحَغُد اجح

َرُهوَن تَ رَكح  َا َتكح َنا بَ عحُضُهمح لِّبَ عحٍض: ذََكرحَُتح َما بَ َلَغ مِّنحُكمح َوَما بَ َلَغُكمح َعنحُه َحَّته إَِّذا َِبَدَأُكمح ِبِّ ُتُموُه، فَ بَ ي ح
ٍد فََأَحاُطوا بِّهِّ  ُهمح َعَلى َذلَِّك طََلَع َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َوثَ ُبوا إِّلَيحهِّ َوث حَبَة رَُجٍل َواحِّ

َتِّهِّمح َودِّينِّهِّمح، فَ يَ قُ  ُلُغُهمح َعنحُه مِّنح َعيحبِّ آْلِّ وُل َرُسوُل يَ ُقوُلوَن: أَنحَت الهذِّي تَ ُقوُل َكَذا وََكَذا؟ لَِّما َكاَن يَ ب ح
ُهمح َأَخَذ ِبََِّجامِّعِّ « نَ َعمح , َأًَن الهذِّي َأُقوُل َذلِّكَ : »هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  ن ح فَ َلَقدح رَأَيحُت رَُجًَل مِّ

تُ ُلوَن رَُجًَل أَ  َي هللُا َعنحُه يَ بحكِّي ُدونَُه َويَ ُقوُل: َوي حَلُكمح أَتَ قح د ِّيقِّ َرضِّ ٍر الص ِّ نح يَ ُقوَل: رَِّدائِّهِّ َوقَاَم أَبُو َبكح
َ هللُا، ُثُه انح  : أَنهُه َرب ِّ َدِّيثِّ نحُه َقطُّ َوِفِّ َهَذا اْلح ثَ ُر َما رَأَيحُت قُ َريحًشا بَ َلَغتح مِّ َصَرُفوا َعنحُه، َوإِّنه َذلَِّك َْلَكح

، ُثُه َصَدَق هللُا تَ عَ  َالِّ ، َوُهَو الحَقتحُل ِفِّ مِّثحلِّ تِّلحَك اْلح لذهبح ِّ َلَه اََل قَ وح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأوحَعَدُهمح ِبِّ
لِّمِّنَي َشرهَهمح قَاَل الحُبَخارِّيُّ: َوقَاَل َعبحَدُة َعنح هِّ  َشامِّ بحنِّ بَ عحَد َذلَِّك بَِّزَماٍن، فَ َقَطَع َدابَِّرُهمح، وََكَفى الحُمسح

رِّو بحنِّ الحَعاصِّ , قُ لحُت وََكَذلَِّك قَاَلُه ُسَليحَماُن بحُن بََِّلٍل َعنح   هَِّشامٍ  ُعرحَوَة َعنح أَبِّيهِّ قَاَل: قِّيَل لَِّعمح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُمَُ  ، قَااَل: َحده ََسنِّ الحَقاضِّي َوُُمَمهُد بحُن ُموَسى بحنِّ الحَفضحلِّ َْبًََن َأْححَُد بحُن اْلح مهُد بحُن َأخح
ثَ َنا َخالُِّد بحُن َُمحَلدِّ الح  ثَ َنا الحَعبهاُس بحُن ُُمَمهٍد قَاَل: َحده ثَ َنا ُسَليحَماُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ُّ قَاَل: َحده َقَطَواّنِّ

رِّو بحنِّ الحَعاصِّ قَاَل: َما تُ نُ و َِّل مِّنح َرُسو  لِّ هللاِّ بحُن بََِّلٍل قَاَل: َحدهَثِنِّ هَِّشاُم بحُن ُعرحَوَة َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َعمح
لحبَ يحتِّ  ء  َكاَن َأَشده مِّنح َأنح طَاَ  ِبِّ نَي  -َكأَنهُه يَ ُقوُل ُضًحى   - َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َشيح فَ َلُقوُه حِّ

َهاًَن َعمها َكاَن يَ عحُبُد آَِبُؤًَن؟ فَ َقاَل:  فَ َقاَم « َأًَن َذاكَ »َفرَِّغ فََأَخُذوا ِبََِّجامِّعِّ رَِّدائِّهِّ َوقَاُلوا: أَنحَت الهذِّي تَ ن ح
َي هللُا َعنحُه فَالحتَ َزَمُه مِّنح َورَائِّهِّ , ُثُه  ٍر َرضِّ َ هللُا َوَقدح َجاءَُكمح  أَبُو َبكح تُ ُلوَن رَُجًَل َأنح يَ ُقوَل َرب ِّ قَاَل: }أَتَ قح

بحُكمح بَ عحُض الهذِّي يَعِّدُ  لحبَ ي َِّناتِّ مِّنح رَب ُِّكمح َوإِّنح َيُك َكاذًِِّب فَ َعَليحهِّ َكذِّبُُه َوإِّنح َيُك َصادِّقًا ُيصِّ ُكمح إِّنه هللَا ِبِّ
رِّ   َكذهاب   دِّي َمنح ُهَو ُمسح يَحانِّ َحَّته َأرحَسُلوُه 28{ ]غافر: اَل يَ هح َناُه َتسِّ َتُه بَِّذلَِّك َوَعي ح [ رَافًِّعا َصوح

ٍرو  َوقَاَل: ُُمَمهُد بحُن فُ َليحٍ  َعنح هَِّشاٍم، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعمح
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، َوأَبُو زََكرَِّّيه بحُن َأبِّ  َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َسنِّ َأْححَُد بحُن  َأخح ثَ َنا أَبُو اْلَح َحاَق الحُمزَك ِّي، قَااَل: َحده إِّسح
ف قَاَل: َحدهثَ َنا الحَوضهاُح بحُن ََيحََي ا ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن َسعِّيٍد الدهارِّمِّيُّ َشلِّيُّ ُُمَمهٍد الحَعنحَْبِّيُّ قَاَل: َحده لن ههح

رِّ بح  ثَ َنا أَبُو َبكح ُّ قَاَل: َحده ُن َعيهاٍش، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعثحَماَن بحنِّ ُخثَ يحٍم، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، الحُكوِفِّ
رِّ فَ َقاُلوا: إَِّذا َمره ُُمَمهد  عَ  رُِّكو قُ َريحٍش ِفِّ اْلحِّجح َتَمَعتح ُمشح : اجح َليحهِّمح َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، َعنح فَاطَِّمَة، قَاَلتِّ

ٍد مِّنها ضَ  ، َضَربَُه ُكلُّ َواحِّ َعتحُه، َفَدَخَلتح َعَلى أَبِّيَها َفذََكَرتح َذلَِّك َلُه، فَ َقاَل: ََّي بُ نَ يهُة اسحُكِتِّ رحبًَة َفَسمِّ
َد فَ َرفَ ُعوا رُُءوَسُهمح , ُثُه َنكهُسوا فََأَخَذ قَ بحَضًة مِّنح تُ َراٍب فَ َرَمى  َا ُثُه َخَرَج َفَدَخَل َعَليحهُِّم الحَمسحجِّ بِّ

ٍر َكافًِّرا« [ الحوُجوهُ 278َشاَهتِّ ]ص:»اَل: ََنحَوُهمح، ُثُه قَ  َم بَدح ُهمح إِّاله قُتَِّل يَ وح ن ح  ، َفَما َأَصاَب رَُجًَل مِّ
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بح  َُه هللُا قَاَل: َأخح َسنِّ بحنِّ ُفوَرٍك َرْحِّ ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلَح َْبًََن أَبُو َبكح نِّ َأْححََد َأخح
ث َ اْلحَ  ثَ َنا ُشعحَبُة قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َداُوَد قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب قَاَل: َحده ُّ قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َنا أَبُو صح

َنَما َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  َرو بحَن َميحُموٍن َُيَد ُِّث، َعنح َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: بَ ي ح عحُت َعمح َحاَق قَاَل: ْسِّ َعَليحهِّ  إِّسح
َُزورِّ َأوِّ ا َلُه ًَنس  مِّنح قُ َريحٍش َوُثَه َسََل بَعٍِّْي فَ َقاُلوا: َمنح َيَحُخُذ َسََل َهَذا اْلح د  َوَحوح لحَبعِّْيِّ َوَسلهَم َساجِّ

رِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللاُ  َبُة بحُن َأبِّ ُمَعيحٍط فَ َقَذَفُه َعَلى َظهح رِّهِّ؟ َفَجاَء ُعقح  َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َلمح فَ يَ قحذِّفُُه َعَلى َظهح
رِّهِّ َوَدَعتح َعَلى َمنح َصَنَع َذلَِّك قَاَل َعبحُد هللاِّ: فَ  َما يَ رحَفعح رَأحَسُه َحَّته َجاَءتح فَاطَِّمُة فََأَخَذتحُه مِّنح َظهح

َمئٍِّذ فَ َقالَ  اللُهمه َعَليحَك الحَمََلَ مِّنح : »رَأَيحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َدَعا َعَليحهِّمح إِّاله يَ وح
َبَة بحَن  َبَة بحَن رَبِّيَعَة، َوُعقح َبَة بحَن رَبِّيَعَة، َوَشي ح لِّ بحَن هَِّشاٍم، َوُعت ح َأبِّ ُمَعيحٍط قُ َريحٍش، اللُهمه َعَليحَك َأَِب َجهح

ٍر َوأُلحُقوا  قَاَل: َعبحدُ « َوُأَميهَة بحَن َخَلٍف، َأوح ُأَبه بحَن َخَلٍف، َشكه ُشعحَبةُ  َم َبدح هللاِّ: فَ َقدح رَأَي حتُ ُهمح قُتُِّلوا يَ وح
، َأوح قَاَل ِفِّ بِّئحٍر، َغْيحَ َأنه ُأَبه بحَن َخَلٍف، َأوح ُأَميهَة بحَن َخَلٍف َكاَن رَُجًَل َِبدًًِّن ف َ  تَ َقطهَع قَ بحَل ِفِّ الحَقلِّيبِّ

َرَجُه الحُبَخارِّيُّ  َر َأخح َلَغ بِّهِّ الحبِّئ ح َجهاجِّ  َأنح يُ ب ح ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ ُشعحَبَة بحنِّ اْلح لِّم  ِفِّ الصهحِّ  َوُمسح
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ثَ َنا أَبُو ]ص: لحُكوفََة قَاَل: َحده ي ِبِّ َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َجَناُح بحُن نَُذيحرِّ بحنِّ َجَناٍح الحَقاضِّ [ َجعحَفٍر 279َأخح
ثَ نَ  ٍن ُُمَمهُد بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ ُدَحيحٍم قَاَل: َحده َْبًََن َجعحَفُر بحُن َعوح ا َأْححَُد بحُن َحازِّمِّ بحنِّ َأبِّ َغَرزََة قَاَل: َأخح



رِّو بحنِّ َميحُموٍن، َعنح  َحاَق، َعنح َعمح َياُن بحُن َسعِّيٍد الث هوحرِّيُّ، َعنح َأبِّ إِّسح َْبًََن ُسفح َعبحدِّ الحُعَمرِّيُّ قَاَل: َأخح
ُّ َصلهى هللاُ  ٍل َوًَنس  مِّنح قُ َريحٍش هللاِّ قَاَل: َكاَن النهبِّ  َعَليحهِّ َوَسلهَم ُيَصل ِّي ِفِّ ظِّل ِّ الحَكعحَبةِّ فَ َقاَل أَبُو َجهح

َ َكتَِّفيِّ النهبِّ ِّ َصله  َيةِّ َمكهَة، فَ بَ َعُثوا َفَجاُءوا مِّنح َسََلَها َفَطَرُحوُه َبنيح ى هللاُ َعَليحهِّ َوَقدح َنَِّرتح َجُزور  ِفِّ ًَنحِّ
ثُّ َثََلًَث قَاَل: َوَسلهَم قَاَل  َتحِّ اللُهمه »َفَجاَءتح فَاطَِّمُة َفَطَرَحتحُه َعنحُه قَاَل: فَ َلمها انحَصَرَ  وََكاَن َيسح

لحَولِّ  َبَة بحنِّ رَبِّيَعَة، َوبَِّشيَبَة بحنِّ رَبِّيَعَة َوِبِّ لِّ بحنِّ هَِّشاٍم، َوبُِّعت ح بِّ َجهح َبَة، َعَليحَك بُِّقَريحٍش َثََلًَث ِبَِّ يدِّ بحنِّ ُعت ح
َبَة بحنِّ َأبِّ ُمَعيحطٍ  َُميهَة بحنِّ َخَلٍف، َوبُِّعقح ٍر قَاَل أَبُو « َوِبِّ قَاَل َعبحُد هللاِّ: ُثُه َلَقدح رَأَي حتُ ُهمح ِفِّ قَلِّيبِّ بَدح

َبَة، رِّ بحنِّ َأبِّ َشي ح ي ِّ َعنح َأبِّ َبكح لِّم  ِفِّ الصهحِّ يُت السهابَِّع َرَواُه الحُبَخارِّيُّ َوُمسح َحاَق: َوَنسِّ َعنح َجعحَفرِّ  إِّسح
 بحنِّ َعوحنٍ 
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َْبّنِّ أَبُو الحَولِّيدِّ َحسهاُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َأْححََد الحَفقِّ  َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َوَأخح يُه قَاَل: َحده
ُب قَا َاسِّ َاعِّيُل بحُن ُموَسى بحنِّ إِّب حَراهِّيَم اْلح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن ُعَمَر بحنِّ َأَِبَن قَاَل: أَبُو َأْححََد إِّْسح َل: َحده

َوحدِّي ِّ  رِّو بحنِّ َميحُموٍن اْلح َحاَق، َعنح َعمح ، َعنح َأبِّ إِّسح يمِّ بحُن ُسَليحَماَن، َعنح زََكرَِّّيه ثَ َنا َعبحُد الرهحِّ ، َعنح َحده
َنَما َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  ٍل َوَأصحَحاب  َلُه َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: بَ ي ح ، َوأَبُو َجهح هِّ َوَسلهَم ُيَصل ِّي عِّنحَد الحبَ يحتِّ

ٍل: أَيُُّكمح يَ ُقوُم إََِّل َسََل ]ص: ، فَ َقاَل أَبُو َجهح َمحسِّ ْلح ، َوَقدح َنَِّرتح َجُزور  ِبِّ [ َجُزوٍر 280ُجُلوس 
ُّ َصلهى فَ َيأحُخُذُه فَ َيَضُعُه َعَلى َكتَِّفيح ُُمَمهٍد إَِّذا َسَجَد، فَان حب َ  مِّ فََأَخَذُه، فَ َلمها َسَجَد النهبِّ َقى الحَقوح َعَث َأشح

َتضحَحُكوا َوَجَعَل بَ عحُضُهمح ميِّيُل إََِّل بَ عحٍض َوَأًَن  َ َكتَِّفيحهِّف قَاَل: فَاسح قَائِّم  أَنحُظُر، هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَضَعُه َبنيح
ُتُه َعنح ظَ  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َلوح َكاَنتح ِلِّ َمنَ َعة  َطَرحح رِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوالنهبِّ هح

َْبَ فَاطَِّمَة َفَجاَءتح َوهَِّي ُجَويحرِّيَُة َفَطَرَحتح َعنحهُ  د  َما يَ رحَفُع رَأحَسُه َحَّته انحطََلَق إِّنحَسان  فََأخح ، ُثُه َساجِّ
بَ َلتح َعَليحهِّمح َتُسب ُّ  َتُه، ُثُه َدَعا َعَليحهِّمح َأق ح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َصََلَتُه رََفَع َصوح ُهمح، فَ َلمها َقَضى النهبِّ

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  يحَك َعلَ  اللُهمه »وََكاَن إَِّذا َدَعا َدَعا َثََلًَث، َوإَِّذا َسَأَل َسَأَل َثََلًَث، ُثُه قَاَل النهبِّ
َك، َوَخاُفوا َدعحَوَتُه , ُثُه قَاَل: اللُهمه « بُِّقَريحشٍ  ُهُم الضهحِّ َتُه َذَهَب َعن ح ُعوا َصوح َثََلُث َمرهاٍت فَ َلمها ْسِّ

َبَة، َوأُ  َبَة بحنِّ رَبِّيَعَة، َوالحَولِّيدِّ بحنِّ ُعت ح َبَة بحنِّ رَبِّيَعَة، َوَشي ح لِّ بحنِّ هَِّشاٍم، َوُعت ح بِّ َجهح َميهَة بحنِّ َخَلٍف، َعَليحَك ِبَِّ
َق ِّ َلَقدح رَأَ  ْلح َفظحُه، فَ َوالهذِّي بَ َعَث ُُمَمهًدا ِبِّ َبَة بحنِّ َأبِّ ُمَعيحٍط "، َوذََكَر السهابَِّع َوَلَح َأحح يحُت الهذِّيَن َْسهى َوُعقح

لِّم  ِفِّ الصهحِّ  ٍر َرَواُه ُمسح ُبوا إََِّل َقلِّيبِّ َبدح ٍر , ُثُه ُسحِّ َم َبدح  ي ِّ َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعَمَر بحنِّ َأَِبنَ َصرحَعى يَ وح
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ُرو بحُن َعبحدِّ هللاِّ  ثَ َنا أَبُو ُعثحَماَن َعمح َسُن بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ الحُمَؤمهلِّ قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد اْلَح  النهصحرِّيُّ َأخح
ثَ َنا أَبُو َأْححََد ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ ا َعحَمُش، قَاَل: َحده ثَ َنا اْلح َْبًََن يَ عحَلى بحُن ُعبَ يحٍد قَاَل: َحده لحَوههابِّ قَاَل: َأخح

ُروٍق ]ص: لٍِّم، َعنح َمسح ًنا وََكاَن ِلِّ َعَلى الحَعاصِّ 281َعنح ُمسح [، َعنح َخبهاٍب قَاَل: " ُكنحُت رَُجًَل قَ ي ح
ُتُه َأطحُلُبُه فَ َقاَل: َوهللاِّ  ُفُر بِّهِّ بحنِّ َوائِّلِّ َديحن  فَأَتَ ي ح َُحمهٍد قَاَل: قُ لحُت: َوهللاِّ اَل َأكح ُفَر ِبِّ يَك َحَّته َتكح اَل َأقحضِّ

يكَ  َعَث قَاَل: فَإِّّن ِّ إَِّذا بُعِّثحُت َكاَن ِلِّ ُثَه َمال  َوَوَلد  فَ َتأحتِّيِنِّ فََأقحضِّ ف فَأَن حَزَل هللاُ أََبًدا َحَّته َتُوَت , ُثُه تُ ب ح
ََّيتَِّنا َوقَاَل َْلُوَتنَيه َمااًل َوَوَلًدا{ ]مرَي:  َعزه َوَجله: }َأفَ َرأَيحتَ  َرَجاُه ِفِّ 77الهذِّي َكَفَر ِبِّ [ " َأخح

َعحَمشِّ  ي ِّ مِّنح َأوحُجٍه ُأَخَر َعنِّ اْلح  الصهحِّ
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحنُ  ، إِّمحََلًء قَاَل: َحده َُ َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا أَبُو  َحده يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
ث َ  ُعحفِّيُّ قَاَل: َحده ُ بحُن َعلِّيٍ  اْلح َُسنيح ثَ َنا اْلح ََتِّي ِّ َعبحُد هللاِّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َشاكٍِّر قَاَل: َحده َنا زَائَِّدُة، َعنح الحَبخح

ٍم، َعنح زِّرٍ ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: " إِّنه َأوهَل َمنح َأظحَهرَ  ٍر،  َعاصِّ َعة : َرُسوُل هللاِّ، َوأَبُو َبكح ََلَمُه َسب ح إِّسح
َداُدف فََأمها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  ، َوالحمِّقح ، َوبََِّلل   َفَمنَ َعُه هللاُ َوَعمهار ، َوُأمُُّه ُْسَيهَة، َوُصَهيحب 

رُِّكوَن َعزه َوَجله بَِّعم ِّهِّ َأبِّ طَالٍِّب، َوَأمها أَبُو َبكح  مِّهِّ، َوَأمها َسائُِّرُهمح فََأَخَذُهُم الحُمشح ٍر َفَمنَ َعُه هللُا بَِّقوح
، َفَما مِّنح َأَحٍد إِّاله َوَقدح َواََتُهمح َعَلى َما َأرَا َدِّيدِّ َوَأوقَ ُفوُهمح ِفِّ الشهمحسِّ ُدوا َغْيحَ فَأَلحَبُسوُهمح َأدحرَاَع اْلح

َسُه ِفِّ هللاِّ، َوَهاَن ]ص:بََِّلَل، فَإِّنهُه َهاَنتح َعَليحهِّ ن َ  مِّهِّ، فََأعحُطوُه الحوِّلحَداَن َفَجَعُلوا 282فح [ َعَلى قَ وح
َعابِّ َمكهَة َوَجَعَل يَ ُقوُل: َأَحد  َأَحد  "  َيُطوُفوَن بِّهِّ ِفِّ شِّ
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َمَة ا ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن عِّصح َُ قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََة َوَحده ثَ َنا السهرِّيُّ بحُن ُخَزميح ُل قَاَل: َحده لحَعدح
ثَ َنا هَِّشاُم بحُن َأبِّ َعبحُد هللاِّ، َعنح َأبِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح  لُِّم بحُن إِّب حَراهِّيَم قَاَل: َحده ثَ َنا ُمسح َجابِّرِّ َأنه قَاَل: َحده

لِّهِّ َوُهمح يُ َعذهبُوَن فَ َقاَل َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َمره بَِّعمهارِّ  ُروا آَل َعمهاٍر َأوح آَل »َوَأهح أَبحشِّ
َنهةُ  ٍر، فَإِّنه َموحعِّدَُكُم اْلح  «ََّيسِّ
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ثَ َنا رِّو بحُن السهمهاَك قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َعمح َراَن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح بَ  َأخح ُل بحُن َحن ح
َياَن، َعنح  ثَ َنا وَكِّيع ، َعنح ُسفح َبٍل قَاَل: َحده َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو َعبحدِّ هللاِّ يُرِّيُد َأْححََد بحَن َحن ح  إِّسح

هَِّد ُأمُّ َعمهاٍر ُْسَيهُة طََعنَ َها أَ »َمنحُصوٍر، َعنح َُمَاهٍِّد قَاَل:  ُتشح ََلمِّ اسح ٍل َأوهُل َشهِّيٍد َكاَن ِفِّ اْلحِّسح بُو َجهح
َرحبٍَة ِفِّ قُ ُبلَِّها  «ِبِّ
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح هَِّشامِّ  َبهارِّ قَاَل: َحده ٍر، َأعحَتَق ِمِّهنح َكاَن اْلح بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ، َأنه َأَِب َبكح

ُهُم ]ص: َعًة َفذََكَر مِّن ح [ الز ِّن ِّْيََةف قَاَل: َفَذَهَب َبَصُرَها، وََكاَنتح ِمِّهنح يُ َعذهُب ِفِّ 283يُ َعذهُب ِفِّ هللاِّ َسب ح
ََلَم، ََلمِّ فَ َتأحََب إِّاله اْلحِّسح ُت َوالحُعزهىف  هللاِّ َعَلى اْلحِّسح رُِّكوَن: َما َأَصاَب َبَصَرَها إِّاله الَله فَ َقاَل الحُمشح

َها َبَصَرَها " ، َوهللاِّ َما ُهَو َكَذلَِّك، فَ َرده هللُا َعَلي ح : َكَله  فَ َقاَلتح
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َحاقَ  رِّ بحُن إِّسح َْبًََن أَبُو َبكح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُر بحُن ُموَسى  َأخح َْبًََن بِّشح الحَفقِّيُه قَاَل: َأخح
َاعِّيُل بحُن َأبِّ  ٍر، َوإِّْسح ثَ َنا بَ َياُن بحُن بِّشح َياُن قَاَل: َحده َُميحدِّيُّ قَاَل: َحدهثَ َنا ُسفح ثَ َنا اْلح َخالٍِّد،  قَاَل: َحده

عحَنا قَ يحًسا، يَ ُقوُل: ْسِّعحُت َخبهاًِب، يَ ُقوُل: أَتَ يح  د  قَااَل: ْسِّ ُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو ُمتَ َوس ِّ
دهًة َشدِّيَدًة، فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َأاَل َتدح  رِّكِّنَي شِّ ُعو هللَا لََنا؟ بُ رحَدُه ِفِّ ظِّل ِّ الحَكعحَبةِّ َوَقدح َلقِّيَنا مَِّن الحُمشح

ُهُه فَ َقاَل: "  َدِّيدِّ َما ُدوَن فَ َقَعَد َوُهَو ُُمحَمرٌّ َوجح محَشاطِّ اْلح َلُكمح لَُيَمشهُط َأَحُدُهمح ِبَِّ إِّنه َمنح َكاَن قَ ب ح
هِّ فَ ُيَشقُّ   َعظحمِّهِّ مِّنح ْلَحٍم َأوح َعَصٍب، َما َيصحرِّفُُه َذلَِّك َعنح دِّينِّهِّ، َويُوَضُع الحمِّنحَشاُر َعَلى َمفحرِّقِّ رَأحسِّ

ِّ َما َيصحرِّفُُه َذلَِّك َعنح دِّينِّهِّ  ث حَننيح َعاَء إََِّل ِبِّ َْي الرهاكُِّب مِّنح َصن ح َمحَر َحَّته َيسِّ ، َولَُيتِّمهنه هللُا َهَذا اْلح
َت اَل َُيَاُ  إِّاله هللَا َعزه َوَجله زَاَد بَ َيان : َوالذ ِّئحَب َعَلى َغَنمِّهِّ " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصه  َرَموح ي ِّ َحضح حِّ

َرَجاُه مِّ  ، َوَأخح َُميحدِّي ِّ َاعِّيلَ َعنِّ اْلح  نح َأوحُجٍه ُأَخَر َعنح إِّْسح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عح  ي، قَااَل: َحده ٍر الحَقاضِّ ، َوأَبُو َبكح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُقوَب قَاَل: َأخح
ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َخالٍِّد قَاَل: َحدهثَ َنا َأْححَُد بحُن َخالِّ  َحاَق قَاَل: َمره َحده َرائِّيُل، َعنح َأبِّ إِّسح ثَ َنا إِّسح ٍد قَاَل: َحده



ٍل: هَ  ، فَ َقاَل أَبُو َجهح َياَن، َوُُهَا َجالَِّسانِّ ٍل، َوَأبِّ ُسفح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى َأبِّ َجهح َذا النهبِّ
يَ  ُّ َيُكوُن فِّيَمنح ُهَو َأَقلُّ نَبِّي ُِّكمح ََّي َبِنِّ َعبحدِّ َشحٍسف فَ َقاَل أَبُو ُسفح ٌّ َوالنهبِّ اَن: َوتَ عحَجُب َأنح َيُكوَن مِّنها َنبِّ

ِّ ُشُيوٍخ نَبِّيًّا، َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  بحُت َأنح َُيحُرَج ُغََلم  مِّنح َبنيح ٍل: َعجِّ ف فَ َقاَل أَبُو َجهح  َعَليحهِّ مِّنها َوَأَذلُّ
َمُع فََأََتُهمح  بحَت، َوَلكِّنهَك ْحِّيَت »، فَ َقاَل َوَسلهَم َيسح َياَن، َفَما َّللِّهِّ َوَرُسولِّهِّ َغضِّ َأمها أَنحَت ََّي َأَِب ُسفح

ََكمِّ فَ َوهللاِّ لََتضحَحَكنه قَلِّيًَل َولَتَ بحكِّنَيه َكثِّْيًا ، َوَأمها أَنحَت ََّي َأَِب اْلح َصحلِّ قَاَل: بِّئحَسَما َتعُِّدّنِّ ابحَن « ف لَِّلح
ي مِّنح ن ُ   بُ وهتِّكَ َأخِّ
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ي ِّ  ََّيتِّ َوَتصحدِّيقِّ النهَجاشِّ ََبَشَة، ُثُه الثهانَِّيةِّ َوَما َظَهَر فِّيَها مَِّن اْلح ُوََل إََِّل اْلح َرةِّ اْلح  َوَمنح تَبَِّعُه َِبُب اْلحِّجح
َبانِّ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ   مَِّن الحُقُسسِّ َوالرُّهح
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ْبََ  ثَ نَ َأخح رِّ بحُن َعتهاٍب قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: أَن حَبَأًَن أَبُو َبكح َُسنيح ُم ًَن أَبُو اْلح ا الحَقاسِّ
َاعِّي َْبًََن إِّْسح َاعِّيُل بحُن َأبِّ ُأَويحٍس قَاَل: َأخح َْبًََن إِّْسح ُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ قَاَل: َأخح

َتَمَرتح َروِّي هتَ ُهمح  َبَة ِفِّ كَِّتابِّ الحَمَغازِّي قَاَل: " ُثُه إِّنه قُ َريحًشا ائ ح َبَة، َعنح َعم ِّهِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح َتده ُعقح َواشح
هِّ  َراجِّ ُرُهمح، َوَُهُّوا بَِّقتحلِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأوح إِّخح نَي رََأوحا َأصحَحابَُه يَ زحَداُدوَن َمكح حِّ

ُمُه َوَمَنَع هللُا َعزه  تُ ُلوُه، فََأََب َذلَِّك قَ وح مِّهِّ َأنح يُ عحُطوُهمح دِّيَ َتُه َويَ قح ثُ ُروَن، فَ َعَرُضوا َعَلى قَ وح  َوَجله َوَيكح
َتدُّوا َعَلى َمنِّ ات هبَ َعُه َعَلى دِّينِّ هللاِّ  طِّهِّ، َواشح َمِّيهةِّ رَهح َواَنِِّّمح َوقَ َبائِّلِّهِّمح، َفَكاَنتح َرُسوَلُه ِبِّ  مِّنح أَب حَنائِّهِّمح َوإِّخح

لِّ  لحُمسح َ، فَ َلمها فُعَِّل ِبِّ ُهمح َمنِّ اف حُتْتِّ ن ح ُهمح َمنح َعَصَم هللُا، َومِّ ن ح َنًة َشدِّيَدًة َوزِّلحَزااًل َشدِّيًدا، َفمِّ مِّنَي َذلَِّك فِّت ح
ُُروجِّ إََِّل َأرحضِّ َأَمَرُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  لح عحَب َمَع َبِنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ ِبِّ نَي َدَخَل الش ِّ َم حِّ

هِّ َأَحد   رحضِّ يُّ اَل يُظحَلُم ِبَِّ ََبَشةِّ َملِّك  يُ َقاُل َلُه النهَجاشِّ رحضِّ اْلح ََبَشةِّف وََكاَن ِبَِّ  اْلح
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ًا، فَانحطَ  َنَة، َوَمَكَث َرُسوُل ، وََكاَن يُ ثحِنِّ َعَليحهِّ َمَع َذلَِّك َخْيح نَي قُهُِّروا َوَخاُفوا الحفِّت ح َها َعامهتُ ُهمح حِّ َلَق إِّلَي ح
، َوَذلَِّك قَ بحَل ُخُروجِّ َجعحَفرِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب، َوَأصحَحابِّهِّ َرضِّ  َحح َي هللُا هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َلمح َيْبح

ََبَشةِّ، وَ  ُهمح إََِّل َأرحضِّ اْلح ُوََل قَ بحَل ُخُروجِّ َجعحَفرِّ َعن ح ِّ، ُثُه رََجَع الهذِّيَن َخَرُجوا الحَمرهَة اْلح ُمح َخَرُجوا َمرهَتنيح َأَنه



رُِّكوَن يَ ُقوُلوَن: َلوح َكاَن هَ  ، وََكاَن الحُمشح مِّ نَي أَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله َعَليحهِّ ُسورََة النهجح َذا الرهُجُل َوَأصحَحابِّهِّ حِّ
َْيحٍ َأق حَررحًَنُه َوَأصحَحابَُه، َوَلكِّنهُه اَل َيذحُكُر َمنح َخاَلَف دِّيَنُه مَِّن الحيَ ُهودِّ َوالنهَصاَرى  َيذحُكرُ  َتَ َنا ِبِّ ِبِِّّثحلِّ َما آْلِّ

َتده  َتَ َنا مَِّن الشهتحمِّ َوالشهر ِّ، وََكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدِّ اشح َعَليحهِّ َما ًَنلَُه ُهَو  َيذحُكُر بِّهِّ آْلِّ
َزنَ تحُه َضََللَتُ ُهمح وََكاَن يَ َتَمَّنه ُهَداُهمح، فَ َلمها أَن حَزَل هللاُ  ذِّيبِّهِّمح َوَأحح  َعزه َوَجله َوَأصحَحابُُه مِّنح َأَذاُهمح َوَتكح

َت َوالحُعزهى َوَمَناَة الثهالَِّثَة  مِّ قَاَل: }َأفَ َرأَي حُتُم الَله َرى{ ]النجم: ُسورََة النهجح ُخح [ أَلحَقى الشهيحطَاُن 20اْلح
َر الطهَواغِّيتِّ فَ َقاَل:  نَي ذََكَر هللُا َعزه َوَجله آخِّ ُنه الحَغَرانِّيُق الحُعَلى، َوإِّنه »عِّنحَدَها َكلَِّماٍت حِّ َوإَِّنه

َع الشهيحطَانِّ وَ « َشَفاَعتَ ُهنه ْلَِّي الهِتِّ تُ رحََتَى َنتِّهِّ، فَ َوقَ َعتح َهاََتنِّ الحَكلَِّمَتانِّ ِفِّ وََكاَن َذلَِّك مِّنح َسجح فِّت ح
َا، َوقَاُلوا: إِّنه ُُمَمهًدا َقدح رََجَع  نَ تُ ُهمح َوتَ َباَشُروا بِّ َا أَلحسِّ َكهَة، َوزَلهتح بِّ رٍِّك ِبِّ َوهلِّ قَ لحبِّ ُكل ِّ ُمشح إََِّل دِّينِّهِّ اْلح

مِّهِّ، فَ َلمها بَ َلَغ َرُسوُل هللاِّ َصلهى  مِّ َسَجَد، َوَسَجَد ُكلُّ َمنح َحَضَر َودِّينِّ قَ وح َر النهجح هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم آخِّ
رٍِّك، َغْيحَ َأنه الحَولِّيَد بحَن الحُمغِّْيَةِّ وََكاَن َشيحًخا َكبِّْيًا رََفَع مِّلحَء َكفهيحهِّ تُ َرا لٍِّم َأوح ُمشح ًِب َفَسَجَد مِّنح ُمسح

َب الحَفرِّيَقانِّ كََِّلُهَُ  ا مِّنح َْجَاَعتِّهِّمح ِفِّ السُُّجودِّ بُِّسُجودِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َعَليحهِّ، فَ َعجِّ
 فََأمها
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لُِّمونَ  رِّكِّنَي َمَعُهمح َعَلى َغْيحِّ إِّميَاٍن َواَل يَقِّنٍي، َوَلَح َيُكنِّ الحُمسح ُبوا لُِّسُجودِّ الحُمشح لُِّموَن فَ َعجِّ ُعوا  الحُمسح ْسِّ
رُِّكوَن فَاطحَمأَنهتح أَن حُفُسُهمح إََِّل النهبِّ ِّ َصله الهذِّي أَ  رِّكِّنَي، َوَأمها الحُمشح َنةِّ الحُمشح ى هللاُ لحَقى الشهيحطَاُن َعَلى أَلحسِّ

ثَ ُهُم  الشهيحطَاُن َأنه َرُسوَل َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابِّهِّ لَِّما أُلحقَِّي ِفِّ ُأمحنِّيهةِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَحده
َتِّهِّمح، َوَفَشتح تِّلحَك الح  َدَة، َفَسَجُدوا لِّتَ عحظِّيمِّ آْلِّ َكلَِّمُة ِفِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح قَ َرَأَها ِفِّ السهجح

َا مِّنَ  ََبَشةِّ، َوَمره بِّ ، َوَأظحَهَرَها الشهيحطَاُن َحَّته بَ َلَغتح َأرحَض اْلح لِّمِّنَي ُعثحَماُن بحُن َمظحُعوٍن  النهاسِّ الحُمسح
ا َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  َلُموا ُكلُُّهمح َوَصلهوح َل َمكهَة َقدح َأسح َوَسلهَم،  َوَأصحَحابُُه، َوُحد ِّثُوا َأنه َأهح

َابِّ َعَلى َكفه  لِّمِّنَي َقدح آَمُنوا ِبَِّكهَة، َوبَ َلَغُهمح ُسُجوُد الحَولِّيدِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ َعَلى الَتُّ يحهِّ، َوُحد ِّثُوا َأنه الحُمسح
َكَم هللُا آََّيتِّهِّ َوَحفَِّظَها مَِّن ا َخ هللُا َعزه َوَجله َما أَلحَقى الشهيحطَاُن َوَأحح َراًعا َوَقدح َنسح بَ ُلوا سِّ ، فََأق ح لحَباطِّلِّ

ٍ  إِّاله إَِّذا َتَّنه أَلحَقى الشهيحطَاُن ِفِّ فَ َقاَل هللُا َعزه َوَجله: }َوَما َأرحَسلحَنا مِّنح قَ بح  لَِّك مِّنح َرُسوٍل َواَل َنبِّ
َعَل مَ  ا يُ لحقِّي ُأمحنِّيهتِّهِّ، فَ يَ نحَسُخ هللُا َما يُ لحقِّي الشهيحطَاُن ُثُه َُيحكُِّم هللُا آََّيتِّهِّ، َوهللُا َعلِّيم  َحكِّيم ، لَِّيجح

َنًة لِّلهذِّيَن ِفِّ قُ لُ  َقاٍق بَعِّيٍد{ ]اْلجالشهيحطَاُن فِّت ح َيةِّ قُ ُلوُبُمح، َوإِّنه الظهالِّمِّنَي َلفِّي شِّ  وبِِّّمح َمَرض  َوالحَقاسِّ
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رُِّكوَن بَِّضََللَتِّهِّ 52:  ، ان حَقَلَب الحُمشح مح [ فَ َلمها َبنيهَ هللُا َعزه َوَجله َقَضاَءُه َوبَ رهَأُه مِّنح َسجحعِّ الشهيحطَانِّ
َتدُّوا َعَليحهِّمحف قَاَل: وََكاَن ُعثحَماُن بحُن َمظحُعوٍن َوَأصحَحابُُه فِّيَمنح رََجَع، َوَعَداَوَتِِّّمح َعلَ  لِّمِّنَي َواشح ى الحُمسح

لِّمِّنَي إِّاله ْبَِِّّواٍر،  رِّكِّنَي َعَلى الحُمسح دهُة الحُمشح ُخُلوا َمكهَة َحَّته بَ َلَغُهمح شِّ َتطِّيُعوا َأنح َيدح فََأَجاَر فَ َلمح َيسح
بحُن الحُمغِّْيَةِّ ُعثحَماَن بحَن َمظحُعوٍن، فَ َلمها رََأى ُعثحَماُن الهذِّي يَ لحَقى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  الحَولِّيدُ 

، َوُعثحَماُن ُمَعاًَف اَل يُ عحرَ  َياطِّ لنهارِّ َوالس ِّ ُهمح ِبِّ ن ح ، ُض لَهُ َوَسلهَم َوَأصحَحابُُه مَِّن الحَبََلءِّ، َوُعذ َِّب طَائَِّفة  مِّ
دِّ هللاِّ َعزه َوَجله َوذِّمهتِّهِّ َوذِّمهةِّ َرسُ  َتَحبه الحَبََلَء َعَلى الحَعافَِّيةِّ فَ َقاَل: َأمها َمنح َكاَن ِفِّ َعهح ولِّ هللاِّ َصلهى اسح

تَ ًلى، َوَمنح  ََلمِّ فَ ُهَو ُمب ح لِّ اْلحِّسح لَِّيائِّهِّ مِّنح َأهح َوح َتاَر هللاُ ْلِّ  َدَخَل فِّيهِّ  هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الهِتِّ اخح
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لَِّيائِّهِّ مَِّن النهاسِّ فَ ُهَو ُمَعاًَف، فَ َعهَِّد إََِّل الح  دِّ الشهيحطَانِّ َوَأوح ، َوَأمها َمنح َكاَن ِفِّ َعهح َولِّيدِّ بحنِّ فَ ُهَو َخائِّف 
بُّ َأنح  َسنحَت إَِِّله، فََأًَن ُأحِّ ، َقدح َأَجرحَتِنِّ َوَأحح َ الحُمغِّْيَةِّ فَ َقاَل: ََّي َعم ِّ ََأ مِِّن ِّ َبنيح ْيَتَِّك فَ َتْبح َ إََِّل َعشِّ َُتحرَِّجِنِّ

مَِّك آَذاَك َأوح َشَتَمَك َوأَنحَت ِفِّ ذِّمهِتِّ  ي، َلَعله َأَحًدا مِّنح قَ وح َرانَ يحهِّمح، فَ َقاَل الحَولِّيُد: ََّي ابحَن َأخِّ  َظهح
فِّيَك َذاَك قَاَل: اَل َوهللاِّ، َما اعحََتََض ِلِّ َأَحد  َواَل آَذا َرَجُه فََأكح نحُه الحَولِّيُد، َأخح ََأ مِّ ، فَ َلمها َأََب إِّاله َأنح َيْبح ّنِّ

ُدُهمح فََأَخَذ الحَولِّي َفلِّ َما َكانُوا، َولَبِّيُد بحُن رَبِّيَعَة الشهاعُِّر يُ نحشِّ دِّ َوقُ َريحش  فِّيهِّ َكَأحح ُد بَِّيدِّ إََِّل الحَمسحجِّ
هِّدُُكمح َأّن ِّ ُعثحَماَن فَأََتى بِّهِّ قُ َريحًشا فَ َقاَل: إِّنه هَ  َوارِّهِّ، َوإِّّن ِّ ُأشح َذا َقدح َغَلَبِنِّ َوَْحََلِنِّ َعَلى َأنح أََتَْبهَأ مِّنح جِّ

ُتُه َعَلى َذلَِّك، َوُهَو مِِّن ِّ بَرِّيء   َرهح نحُه إِّاله َأنح َيَشاَء، فَ َقاَل ُعثحَماُن: َصَدَق، َأًَن َوهللاِّ َأكح ، ُثُه بَرِّيء  مِّ
مِّ وَ  ُدُهمح فَ َقاَل لَبِّيد :َجَلَسا َمَع الحَقوح  لَبِّيد  يُ نحشِّ
 ]البحر الطويل[

ٍء َما َخََل هللَا َِبطِّلُ   َأاَل ُكلُّ َشيح
 فَ َقاَل ُعثحَماُن: َصَدقحَت، ُثُه َأََته لَبِّيد  الحبَ يحَت فَ َقاَل:

 وَُكلُّ نَعِّيٍم اَل َُمَاَلَة زَائِّلُ 
ُم،  َكَت الحَقوح ُروا َما َأرَاَد بَِّكلَِّمتِّهِّ، ُثُه َأَعاُدوَها الثهانَِّيَة َوَأَمُروُه بَِّذلَِّك فَ َقاَل ُعثحَماُن: َكَذبحَت، فََأسح َوَلَح َيدح

َقُه َمرهًة وََكذهبَُه َمرهًة، َوإَِّذا ذََكَر مَ  ِّ َصده ُولََينيح نَي َأَعاَدَها مِّثحَل َكلَِّمتَ يحهِّ اْلح ا َخََل هللَا َِبطُِّل فَ َقاَل ُعثحَماُن حِّ
َقُه، َوإِّ  َنهةِّ اَل يَ ُزوُل، فَ نَ َزَل عِّنحَد َذلَِّك رَ َصده َنه نَعِّيَم اْلح ُجل  َذا ذََكَر: ُكلُّ نُ َعيحٍم اَل َُمَاَلَة زَائُِّل َكذهبَُه، ْلِّ

ف فَ َقاَل الحَولِّيُد بحُن الحُمغِّْيَةِّ  َضرهتح َي هللُا َعنحُه فَاخح َ ُعثحَماَن بحنِّ َمظحُعوٍن َرضِّ  مِّنح قُ َريحٍش، فَ َلَطَم َعنيح
َها، وَُكنحَت َعنِّ الهذِّي ن ح َت مِّ  َوَأصحَحابُُه: َقدح ُكنحَت ِفِّ ذِّمهٍة َمانَِّعٍة َِمحُنوَعٍة َفَخَرجح
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َ الهِتِّ َلَح تُ لحَطمح إِّ  ََل مِّثحلِّ َما َلقِّيَت َغنِّيًّاف فَ َقاَل ُعثحَماُن: َبلح ُكنحُت إََِّل الهذِّي َلقِّيُت مِّنحُكمح َفقِّْيًا، َوَعيحِنِّ
َوة ، فَ َقاَل الحَولِّيُد بحُن الحُمغِّْيَةِّ: إِّ لَ  َ فِّيَمنح ُهَو َأَحبُّ إَِِّله مِّنحُكمح ُأسح بَ تُ َها َفقِّْيَة ، َوِلِّ ئحَت قَِّيتح َصاحِّ نح شِّ

َوارَِّكف َوَخَرَج َجعحَفُر بحُن َأبِّ طَ  َي َأَجرحُتَك الثهانَِّيَة، فَ َقاَل ُعثحَماُن بحُن َمظحُعوٍن: اَل َأَرَب ِلِّ ِفِّ جِّ الٍِّب َرضِّ
ََبَشةِّ  تَ ُنوا َعنحُه إََِّل َأرحضِّ اْلح لِّمِّنَي عِّنحَد َذلَِّك فَِّرارًا بِّدِّينِّهِّمح َأنح يُ فح ٍط مَِّن الحُمسح ، َوبَ َعَثتح هللُا َعنحُه ِفِّ رَهح

، َوُعَمارََة بحَن الحَولِّيدِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ، َوَأَمُروُُهَا َأنح ُيسح  َرو بحَن الحَعاصِّ َدوحا قُ َريحش  َعمح رَِّعا السهْيحَ، فَ َفَعََل َوَأهح
ي ِّ  ََبَشةِّ َهَداََّي، فَ َلمها َقدَِّما َعَلى النهَجاشِّ َدوحا لُِّعَظَماءِّ اْلح ي ِّ فَ َرًسا، َوُجبهَة دِّيَباٍج، َوَأهح  قَبَِّل لِّلنهَجاشِّ

ر و: إِّ  َرو بحَن الحَعاصِّ َعَلى َسرِّيرِّهِّ، فَ َقاَل َعمح َلَس َعمح َك رَِّجااًل مِّنها ُسَفَهاَء لَيحُسوا َهَداََّيُهمح، َوَأجح رحضِّ نه ِبَِّ
: َأَجلح فَادحف َ  ي ِّ ََبَشةِّ لِّلنهَجاشِّ َنا، فَ َقاَلتح ُعَظَماُء اْلح عحُهمح َعَلى دِّينُِّكمح َواَل َعَلى دِّينَِّنا، فَادحفَ عحُهمح إِّلَي ح

يُّ: اَل َوهللاِّ، اَل َأدحفَ ُعُهمح إِّلَيحهِّمح  ٍء ُهمحف فَ َقاَل  إِّلَيحهِّمح، فَ َقاَل النهَجاشِّ َحَّته ُأَكل َِّمُهمح َوَأعحَلَم َعَلى َأي ِّ َشيح
ََلفِّ  َا نَ عحرُِّ  مِّنح َسَفهِّهِّمح َوخِّ َُك ِبِّ : ُهمح َأصحَحاُب الرهُجلِّ الهذِّي َخَرَج فِّيَنا، َوَسُنخحْبِّ ُرو بحُن الحَعاصِّ هُِّم َعمح

َهُدوَن َأنه عِّيَسى ابحُن هللاِّ  ُمح اَل َيشح َقه، َأَنه َعُل َمنح َأََتَك اْلح ُجُدوَن َلَك إَِّذا َدَخُلوا َعَليحَك َكَما يَ فح ، َواَل َيسح
َرو بحَن الحَعاصِّ َعَلى  يُّ َعمح َلَس النهَجاشِّ يُّ إََِّل َجعحَفٍر َوَأصحَحابِّهِّ، َوَأجح ِفِّ ُسلحطَانَِّكف فََأرحَسَل النهَجاشِّ

ُجدح لَُه َجعحَفر  َواَل َأصححَ  حَك َخَْبَ َسرِّيرِّهِّ فَ َلمح َيسح ر و َوُعَمارَُة: َأَلَح َُنحْبِّ ، فَ َقاَل َعمح لسهََلمِّ ُه ِبِّ ابُُه، َوَحي هوح
ُط، َما َلُكمح اَل َُتَيُّوّنِّ كَ  : َأاَل َُتَد ِّثُوّنِّ أَي َُّها الرههح يُّ مِّ َوالهذِّي يُ َراُد بَِّك؟ فَ َقاَل النهَجاشِّ َما َُيَي ِّيِنِّ َمنح الحَقوح

مِّكُ  لِّ بََِّلدُِّكمح َأََتّنِّ مِّنح قَ وح  مح َوَأهح
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: َماَذا تَ ُقوُلوَن ِفِّ عِّيَسى ابحنِّ َمرحََيَ؟ َوَما دِّيُنُكمح: أََنَصاَرى أَن حُتمح؟ قَاُلوا: اَل،  ُوّنِّ ْبِّ قَاَل: َوآَخُروَن؟ َوَأخح
مُِّكمح؟ قَاُلوا: اَلف قَاَل:  ََلُمف َأفَ يَ ُهوُد أَن حُتمح؟ قَاُلوا: اَل، قَاَل: فَ َعَلى دِّينِّ قَ وح َفَما دِّيُنُكمح؟ قَاُلوا: اْلحِّسح

ًئاف قَاَل: َمنح َجاءَكُ  رُِّك بِّهِّ َشي ح َدُه اَل َشرِّيَك َلُه َواَل ُنشح ََلُم؟ قَاُلوا: نَ عحُبُد هللَا َوحح ََذا؟ قَاَل: َوَما اْلحِّسح مح بِّ
َهُه َوَنَسبَ  َنا َوجح َنا َقدح َعَرف ح َنا َكَما بَ َعَث الرُُّسَل إََِّل َمنح قَاُلوا: َجاَءًَن بِّهِّ رَُجل  مِّنح أَن حُفسِّ ُه، بَ َعثَُه هللُا إِّلَي ح

َوحََثَن، َوأَ  ََمانَةِّ، َوََنَاًَن َأنح نَ عحُبَد اْلح قِّ َوالحَوفَاءِّ َوَأَداءِّ اْلح دح لحْبِّ ِّ َوالص ِّ َلَنا، فََأَمَرًَن ِبِّ َمَرًَن َأنح نَ عحُبَد هللَا قَ ب ح
نَ  رُِّك بِّهِّ، َفَصدهق ح َدُه اَل ُنشح اُه، َوَعرهفَ َنا َكََلَم هللاِّ تَ َعاََل، َوَعلهَمَنا َأنه الهذِّي َجاَء بِّهِّ مِّنح عِّنحدِّ هللاِّ، فَ َلمها َوحح

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الصهادَِّق، وََكذهبُوُه، َوَأرَادُ  ُمَنا َوَعاَدُوا النهبِّ َلُه، فَ َعلحَنا َذلَِّك َعاَداًَن قَ وح وا قَ ت ح
تَ قحَررح َوَأرَادُ  َنا، َوَلوح َأقَ رُّوًَن اسح مِّ ، فَ َفَررحًَن إِّلَيحَك بِّدِّينَِّنا َودَِّمائَِّنا مِّنح قَ وح َوحََثنِّ ًَنف فَ َقاَل وًَن َعَلى عَِّباَدةِّ اْلح

َها َأمحُر عِّيَسى َعلَ  ن ح َكاةِّ الهِتِّ َخَرَج مِّ َمحُر إِّاله مَِّن الحمِّشح : َوهللاِّ إِّنح َخَرَج َهَذا اْلح يُّ يحهِّ السهََلُم، النهَجاشِّ
َنهةِّ السهََلُم، َوَأَمَرًنَ  لِّ اْلح َْبًََن َأنه َتِّيهَة َأهح يهُة فَإِّنه َرُسولََنا َأخح : َوَأمها التهحِّ َناَك قَاَل َجعحَفر   بَِّذلَِّك َفَحي هي ح

لهذِّي َُيَي ِّي بِّهِّ بَ عحُضَنا بَ عحًضاف َوَأمها عِّيَسى ابحُن َمرحََيَ َعَليحهِّ السه  ََلُم فَ ُهَو َعبحُد هللاِّ َوَرُسولُُه، وََكلَِّمُتُه ِبِّ



َرحضِّ فَأَ  يُّ َيَدُه إََِّل اْلح ، َفَخفهَض النهَجاشِّ رَاءِّ الحبَ ُتولِّ نحُه، َوابحُن الحَعذح َها أَلحَقاَها إََِّل َمرحََيَ َوُروح  مِّ ن ح َخَذ مِّ
 َن َهَذا الحُعودِّ ُعوًدا َوقَاَل: َوهللاِّ َما زَاَد ابحُن َمرحََيَ َعَلى َهَذا َوزح 
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: َوهللاِّ اَل  يُّ َلَعنهَكف فَ َقاَل النهَجاشِّ ََبَشُة لََتخح ََبَشةِّ: َوهللاِّ لَئِّنح ْسَِّعتح َهَذا اْلح َأُقوُل ِفِّ فَ َقاَل ُعَظَماُء اْلح
نَي رَده إِّ  ه حِّ َِله ُملحكِّي، فََأًَن ُأطِّيُع النهاَس ِفِّ عِّيَسى َغْيحَ َهَذا أََبًدا، َوَما َأطَاَع هللُا َعزه َوَجله النهاَس ِفِّ

يُّ ُغََلم  َصغِّ  ََبَشَة، َفَماَت، َوالنهَجاشِّ ي ِّ َمَلَك اْلح ْي ، دِّينِّ هللاِّ؟ َمَعاَذ هللاِّ مِّنح َذلَِّكف وََكاَن أَبُو النهَجاشِّ
، فَإِّ  ُلَغ ابحِنِّ مِّي َحَّته يَ ب ح يهِّ َأنح إِّلَيحَك ُملحُك قَ وح َذا بَ َلَغ فَ َلُه الحُملحُك، فَ َرغَِّب َأُخوُه ِفِّ فََأوحَصى إََِّل َأخِّ

ُُروَج فَآذِّّن ِّ  رِّ: َدعحُه َحَّته إَِّذا َأرَدحَت الح يه مِّنح بَ عحضِّ التُّجهارِّ، فَ َقاَل لِّلحَتاجِّ ، الحُملحكِّ فَ َباَع النهَجاشِّ
لنهجَ  هِّ، فََأرحَسَل ِبِّ ُُروجِّ ُر ِبِّ رِّي فََأدحفَ َعُه إِّلَيحَك، فَآَذنَُه التهاجِّ ي ِّ َحَّته َأوحقَ َفُه عِّنحَد السهفِّيَنةِّ َواَل َيدح اشِّ

ََبَشُة ِبِّ  يُّ َما يُ َراُد بِّهِّ، فََأَخَذ هللاُ َعزه َوَجله َعمهُه الهذِّي َِبَعُه َصعحًقا َفَماَت، َفَجاَءتِّ اْلح لتهاجِّ النهَجاشِّ
، َوَملهُكوُهف َفلَِّذلِّ  ي ِّ نَي َرده َفَجَعُلوُه َعَلى رَأحسِّ النهَجاشِّ ه حِّ يُّ: َوهللاِّ َما َأطَاَع هللُا النهاَس ِفِّ َك قَاَل النهَجاشِّ

َر الهذِّي َكاَن اب حَتاَعُه قَاَل: َما ِلِّ بُدٌّ مِّنح ُغََلمَِّي الهذِّي اب حت َ  عحُت َأوح هللُا َعَليه ُملحكِّي، َوزََعُموا َأنه التهاجِّ
يُّ: َصَدقحَت، فَادحف َ  نَي َماِلِّ قَاَل النهَجاشِّ َا َكلهَمُه َوحِّ نَي َكلهَمُه َجعحَفر  ِبِّ يُّ حِّ ُعوا إِّلَيحهِّ َماَلُهف فَ َقاَل النهَجاشِّ

فَ َعُهمح إََِّل   َأََب َأنح َيدح
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ُعوا إََِّل َهَذا َهدِّي هَتُه  ٍرو: َأرحجِّ ّنِّ ِفِّ َهَذا َدب حَر َذهَ  -َعمح ، َوهللاِّ َلوح َرَشوح َرو بحَن الحَعاصِّ  -ٍب يُرِّيُد َعمح
ََبُل  ََبَشةِّ اْلح َعحَفٍر َوَأصحَحابِّهِّ: امحُكُثوا فَإِّنهُكمح ُسُيوم ، َوالسُُّيوُم  -َوالدهب حُر ِفِّ لَِّسانِّ اْلح َما قَبِّلحُتُهف َوقَاَل ْلِّ

لُِّحُهمح مَِّن الر ِّزحقِّ َوقَاَل:  َا ُيصح مُِّنوَن، َقدح َمنَ َعُكُم هللُا َعزه َوَجلهف َوَأَمَر َْلُمح ِبِّ َمنح َنَظَر إََِّل َهُؤاَلءِّ اْلح
 َ ف وََكاَن هللُا َعزه َوَجله َقدح أَلحَقى الحَعَداَوَة َبنيح ذِّيهِّمح فَ َقدح رَغَِّم، َأيح فَ َقدح َعَصاّنِّ رِّو الرههحطِّ َنظحَرًة تُ ؤح  َعمح

، ُثُه  ي ِّ َدَما إََِّل النهَجاشِّ َا قَ بحَل َأنح يَ قح
ْيُِّهِّ ي ِّ  بحنِّ الحَعاصِّ َوُعَمارََة ِفِّ َمسِّ نَي َقدَِّما َعَلى النهَجاشِّ اصحَطَلَحا حِّ

طََأُُهَا َذلَِّك رََجَعا إََِّل أَ  لِّمِّنَي، فَ َلمها َأخح َها مِّنح طََلبِّ الحُمسح رَِّكا َحاَجتَ ُهَما الهِتِّ َخَرَجا إِّلَي ح َشد ِّ َما َكاًَن لُِّيدح
ر و ِّ، َفَمَكَر َعمح بُِّعَمارََة، فَ َقاَل: ََّي ُعَمارَُة إِّنهَك رَُجل  ْجِّيل  فَاذحَهبح  َعَليحهِّ مَِّن الحَعَداَوةِّ َوُسوءِّ َذاتِّ الحَبنيح

ي ِّ فَ َتَحدهثح عِّنحَدَها إَِّذا َخَرَج َزوحُجَها؛ فَإِّنه َذلَِّك َعوحن  لََنا ِفِّ َحاَجتَِّنا، فَ َرا َسَلَها إََِّل امحَرَأةِّ النهَجاشِّ
َها، فَ َلمها َدَخَل عَ  بِّ َهَذا ُعَمارَُة َحَّته َدَخَل َعَلي ح ، فَ َقاَل َلُه: إِّنه َصاحِّ ي ِّ ر و إََِّل النهَجاشِّ َها انحَطَلَق َعمح َلي ح

يُّ فَإَِّذا ُعَمارَُة عِّنحَد امحَرأَ  َلَك؛ فَاعحَلمح عِّلحَم َذلَِّك، فَ بَ َعَث النهَجاشِّ ُب نَِّساٍء، َوإِّنهُه يُرِّيُد َأهح تِّهِّ، فََأَمَر َصاحِّ



لِّيلِّهِّ، ُثُه  ر و إََِّل  بِّهِّ فَ ُنفَِّخ ِفِّ إِّحح ، َورََجَع َعمح َتوَحَش َمَع الحَوححشِّ رِّ َفُجنه َواسح أُلحقَِّي ِفِّ َجزِّيَرٍة مَِّن الحَبحح
َعُه َحاَجَتُه" َوَقدح رُو ِّيَنا قِّصهَة إِّلحَقاءِّ الشهيحطَا ْيَُه َوَمن ح َبُه َوَخيهَب َمسِّ َلَك هللُا َصاحِّ نِّ ِفِّ ُأمحنِّيهتِّهِّ َمكهَة َقدح َأهح

َحاَق بحنِّ َيَساٍر قِّصهَة ُعثحَماَن بحنِّ َمظحُعوٍن، َعنح َعنح ُمَُ  َحاَق بحنِّ َيَساٍرف َوَرَوى ُُمَمهُد بحُن إِّسح مهدِّ بحنِّ إِّسح
َْبًََنهُ  نحُه َعمهنح َحدهثَُه، َوَذلَِّك فِّيَما َأخح ٍ  َْسَاًعا مِّ دِّ  أَبُو َعبح َصالِّ ِّ بحنِّ إِّب حَراهِّيَم بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َعوح

ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ  ََصمه َحدهثَ ُهمح قَاَل: َحده ، َأنه َأَِب الحَعبهاسِّ اْلح َُ َافِّ  هللاِّ اْلح
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َعحََّن ُموَسى بحنِّ ُعقح  ِّ، ِبِّ َحاَق َفذََكَر الحقِّصهَتنيح ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده ا َبَة، َوَأمه اْلح
ُصوَلةٍ  َرةِّ َفهَِّي َمرحوِّيهة  ِفِّ َأَحادِّيَث َموح  قِّصهُة اْلحِّجح

(2/297) 

 

ْبََ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح ََبَشةِّ فَفِّيَها: أَن حَبَأًَن أَبُو اْلح ُوََل إََِّل اْلح َرُة اْلح ًَن َعبحُد هللاِّ بحُن َأَما اْلحِّجح
تَ َويحهِّ  َياَن قَاَل: َحدهَثِنِّ الحَعبهاُس بحُن َعبحدِّ الحَعظِّيمِّ قَاَل  َجعحَفرِّ بحنِّ ُدُرسح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح قَاَل: َحده

دِّ ُُمَمهدِّ  ُ بحُن زََِّّيدِّ الحُْبحْجِّيُّ إَِّماُم َمسحجِّ َُسنيح ثَ َنا اْلح َفهاُ  قَاَل: َحده ُر بحُن ُموَسى الح ٍع َحدهَثِنِّ بِّشح  بحنِّ َواسِّ
ث َ  عحُت النه قَاَل: َحده لِّهِّ ُعثحَماُن بحُن َعفهاَن، َوْسِّ هح َر َنا قَ َتاَدُة قَاَل: إِّنه َأوهَل َمنح َهاَجَر إََِّل هللاِّ َعزه َوَجله ِبَِّ ضح

عحُت َأَِب َْححَزَة يَ عحِنِّ أََنًسا يَ ُقوُل: َخَرَج ُعثحَماُن بحُن َعفهاَن َوَمَعُه رُقَ يهُة بِّنح  ُت َرُسولِّ هللاِّ بحَن أََنٍس يَ ُقوُل: ْسِّ
ََبَشةِّ فَأَبحطََأ َخَْبُُهمح َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  لهَم فَ َقدَِّمتِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل َأرحضِّ اْلح

: ََّي ُُمَمهُد، َقدح رَأَيحُت َختَ َنَك، َوَمَعُه امحَرأَتُُه قَ  « َعَلى َأي ِّ َحاٍل رَأَيحتِّيهَِّما»اَل: امحَرَأة  مِّنح قُ َريحٍش فَ َقاَلتح
نةِّ، َوُهَو َيُسوقُ َها، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ  َاٍر مِّنح َهذِّهِّ الدهِبه : رَأَي حُتُه َقدح َْحََل امحَرأََتُه َعَلى ْحِّ َصلهى هللُا قَاَلتح

بَ ُهَما هللُا، إِّنه ُعثحَماَن َْلَوهُل َمنح َهاَجرَ »َعَليحهِّ َوَسلهَم:  لِّهِّ بَ عحَد ُلوطٍ  َصحِّ هح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ « ِبَِّ َوَأخح
ثَ َنا ََيح  ُّ بِّبَ غحَداَد قَاَل: َحده َُراَساّنِّ َحاَق الح َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن إِّسح َُ قَاَل: َأخح َافِّ ََي بحُن َجعحَفٍر اْلح

ُر بحُن ُموسَ  ثَ َنا بِّشح َنادِّهِّ َوَمعحَناُه َعالًِّياَعنِّ الز ِّبحرِّقَاَن قَاَل: َحده  ى، َفذََكَرُه ِإِِّّسح
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َعثِّ النهبِّ ِّ  ََبَشةِّ، َوهَِّي فِّيَما زََعَم الحَواقِّدِّيُّ َسَنَة ََخحٍس مِّنح َمب ح َرُة الثهانَِّيُة إََِّل اْلح  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَأمها اْلحِّجح
َتاُذ أَبُ  ُسح ثَ َنا اْلح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َوَسلهَم َففِّيَما َحده َُه هللاُ، قَاَل: َأخح ََسنِّ بحنِّ ُفوَرٍك َرْحِّ ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلح و َبكح



ثَ َنا يُوُنُس ]ص: ُّ قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح ثَ َنا أَبُو َداُوَد 298َجعحَفرِّ بحنِّ َأْححََد اْلح [ بحُن َحبِّيٍب قَاَل: َحده
ثَ َنا خَ  يُّ قَاَل: َحده َبَة، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الطهَيالِّسِّ َحاَق، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعت ح دِّيُج بحُن ُمَعاوِّيََة، َعنح َأبِّ إِّسح

، َوََنحُن ََثَانُوَن رَُجًَل،  ي ِّ ُعوٍد قَاَل: " بَ َعثَ َنا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل النهَجاشِّ َوَمَعَنا َمسح
َرو بحَن الحَعاصِّ َوبَ َعُثوا َمَعُه  َجعحَفُر بحُن َأبِّ  طَالٍِّب، َوُعثحَماُن بحُن َمظحُعوٍن، َوبَ َعَثتح قُ َريحش  ُعَمارََة َوَعمح

َدِّيهةِّ، َوقَااَل: إِّنه ًنَ  ْلح ، فَ َلمها َدَخََل َعَليحهِّ َسَجَدا َلُه َوبَ َعثَا إِّلَيحهِّ ِبِّ ي ِّ مَِّنا رَ بِِّّدِّيهٍة إََِّل النهَجاشِّ غُِّبوا ًسا مِّنح قَ وح
يُّ  َك، فَ بَ َعَث إِّلَيحهُِّم النهَجاشِّ َك قَاَل: َوأَيحَن ُهمح؟ قَااَل: ُهمح ِفِّ َأرحضِّ رحضِّ فَ َقاَل َعنح دِّينَِّنا، َوَقدح نَ َزُلوا ِبَِّ

ُجُدوا َلُه، ف َ  ي ِّ فَ َلمح َيسح َم، فَات هبَ ُعوُه َحَّته َدَخُلوا َعَلى النهَجاشِّ : َأًَن َخطِّيُبُكُم الحيَ وح َقاُلوا: َما َلُكمح َلَح َجعحَفر 
ُجَد إِّاله َّللِّهِّ  َنا نَبِّيهُه فََأَمَرًَن َأنح اَل َنسح ، فَ َقاَل: إِّنه هللَا َعزه َوَجله بَ َعَث إِّلَي ح ُجُدوا لِّلحَملِّكِّ  تَ َباَرَك َوتَ َعاََل، َتسح

ُمح ُيَُ  : إَِّنه ُرو بحُن الحَعاصِّ : َوَما َذاَك؟ قَاَل َعمح يُّ الُِّفوَنَك ِفِّ عِّيَسى قَاَل: َفَما يَ ُقوُلوَن ِفِّ فَ َقاَل النهَجاشِّ
رَاءِّ   الحبَ ُتولِّ الهِتِّ عِّيَسى َوُأم ِّهِّ قَاُلوا: نَ ُقوُل َكَما قَاَل هللُا َعزه َوَجله: ُهَو ُروُح هللاِّ وََكلَِّمُتُه أَلحَقاَها إََِّل الحَعذح

َها َوَلد ، فَ تَ َناوَ  ، َوَلَح يَ فحرِّضح َباَن، َما َلَح مَيَسهَها َبَشر  نَي َوالرُّهح يسِّ يُّ ُعوًدا، فَ َقاَل: ََّي َمعحَشَر الحقِّس ِّ َل النهَجاشِّ
َهدُ  ُتمح مِّنح عِّنحدِّهِّ، فََأًَن َأشح ئ ح َنح جِّ ٌّ، َتزِّيُدوَن َعَلى َما يَ ُقوُل َهُؤاَلءِّ َما َتزُِّن َهذِّهِّ، َفَمرحَحًبا بُِّكمح َوِبِّ  أَنهُه َنبِّ

ُتمح مِّنح َأرحضِّي َفَجاَء ابحُن َوَلَودِّدحُت َأّن ِّ عِّنحَدُه فَ  ئ ح ُدُمُه، فَانحزُِّلوا َحيحُث شِّ َأْححُِّل نَ عحَليحهِّ، َأوح قَاَل: َأخح
رًا " ُعوٍد فَ َباَدَر َفَشهَِّد بَدح  َمسح
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َحاَق الحُمزَك ِّي، قَااَل: أَ  ، َوأَبُو زََكرَِّّيه بحُن َأبِّ إِّسح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َأخح خح
َْبًََن أَبُ  ٍن قَاَل: َأخح َْبًََن َجعحَفُر بحُن َعوح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ الحَوههابِّ قَاَل: َأخح و عِّيَسى، يَ عحُقوَب قَاَل: َحده

ٍط مِّنح َأصح  ُعوٍد ِفِّ رَهح مِّ قَاَل: َخَرَج َعبحُد هللاِّ بحُن َمسح َحابِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعنِّ الحَقاسِّ
رِّ وََكانَ  ََبَشةِّ ِفِّ الحَبحح  إََِّل َأرحضِّ اْلح
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ُب َمنحزِّلِّهِّ: َدُه، َوَأَخَذ َما َمَعُه فَ َقاَل َلُه َصاحِّ ََتُوَن، فَانحَطَلَق َعبحُد هللاِّ َوحح َا ُسوق  يَبِّيُعوَن َوَيشح إِّّن ِّ َأرَاَك  بِّ
َدَك، َوإِّّن ِّ ُأَحذ ُِّرَك رَُجًَل بَ َلَغ مِّنح َشر ِّهِّ اَل يَ لحَقى َغرِّيًبا إِّاله َضَربَُه َأوح قَ تَ َلُه َوَأَخَذ مَ تَ نحطَ  ا َمَعُهف لُِّق َوحح

فِّي مِّنحهُ  َتخح َفةِّ َفَجَعلحُت َأسح لص ِّ ُتُه ِبِّ ئحُت السُّوَق َعَرف ح ، فَ َلمها جِّ َفَة الرهُجلِّ لنهاسِّ  قَاَل: ُثُه َوَصَف ِلِّ صِّ ِبِّ
َلًة فَ َلمح  َُه َحَّته بِّعحُت َما َمعِّي بِّدِّيَنارَيحنِّ، ُثُه إِّّن ِّ َغَفلحُت َغفح ُت َغْيح ُعرح إِّاله اَل َيَحُخُذ َطرِّيًقا إِّاله َأَخذح َأشح

أَُلِنِّ َما َمَعَك؟ قَاَل: قُ لحُت َلُه: أَ  ي َقدح َأَخَذ بَِّيدِّي َفَجَعَل َيسح ََتحَعُل ِلِّ إِّنح ُُيَل ِّي َوُهَو قَائِّم  َعَلى رَأحسِّ



، قُ لحُت: َما بِّعحُت إِّاله بَِِّّما قَالَ  : َسبِّيلِّي ُأعحطَِّك َما َمعِّي؟ قَاَل: وََكمح َمَعَك؟ قُ لحُت: دِّيَنارَانِّ قَاَل: زِّدحّنِّ
َنَما ُهَو إِّذح َبُصَر بِّهِّ رَُجََلنِّ َوُُهَا َعَلى َتلٍ  فَاَنحَطها ََنحَوُه، فَ َلمها رَآُُهَا َخلهى َسبِّيلِّي  زِّدحّنِّ قَاَل: فَ بَ ي ح

 بِّ "َوَهَرَب، َفَجَعلحُت ُأًَنَديَه َهاَك الد ِّيَنارَيحنِّف فَ َقاَل: اَل َحاَجَة ِلِّ فِّيهَِّما َوات هبَ َعا َورََجعحُت إََِّل َأصحَحا
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ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َأخح رِّو بحُن السهمهاكِّ قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َعمح
َالِّقِّ الحُمَؤذ ُِّن  َالِّقِّ بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ َعبحدِّ الح مِّ َعبحُد الح َْبًََن أَبُو الحَقاسِّ ٍم، ح َوَأخح َسُن بحُن َسَله َْبًََن اْلَح قَاَل َأخح

ٍر ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ َخنحٍب قَاَل: ٍم السهوهاُق َسَنَة ََخحٍس  أَبُو َبكح ََسُن بحُن َسَله ثَ َنا أَبُو َعلِّيٍ  اْلح َحده
َحاَق،  َرائِّيُل َعنح َأبِّ إِّسح َْبًََن إِّسح ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُموَسى قَاَل: َأخح ِّ قَاَل: َحده َعنح َأبِّ َوَسبحعِّنَي َومِّائَ َتنيح

ُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح نَ نحَطلَِّق َمَع َجعحَفرِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب إََِّل بُ رحَدَة، َعنح أَبِّيهِّ قَاَل: " َأَمَرًَن رَ 
َنا قَاَل لََنا َجعحَفر  اَل يَ َتَكلهمح مِّنحُكمح َأَحد ، َأًَن َخطِّيُبكُ  َنا فَ ُبعَِّث إِّلَي ح ََبَشةِّ قَاَل: فَ َقدِّمح َم َأرحضِّ اْلح ُم الحيَ وح

نَي [ف قَاَل: فَ 300]ص: يسِّ هِّ فَ َزبَ َرًَن َمنح عِّنحَدُه مَِّن الحقِّس ِّ ، َوُهَو َجالِّس  ِفِّ ََمحلِّسِّ ي ِّ َنا إََِّل النهَجاشِّ ان حتَ َهي ح
: َوَما َمنَ َعكَ  يُّ ُجُد إِّاله َّللِّهِّف قَاَل َلُه النهَجاشِّ : اَل َنسح ، فَ َقاَل َجعحَفر  ُجُدوا لِّلحَملِّكِّ َباَن: اسح َأنح  َوالرُّهح

ُجَد؟ قَالَ  َنا َرُسوَلُه، َوُهَو َتسح ُجُد إِّاله َّللِّهِّ قَاَل: َوَما َذاَك؟ قَاَل: إِّنه هللَا َعزه َوَجله بَ َعَث إِّلَي ح : اَل َنسح
ُُه َأْححَُد، فََأَمَرًَن َأنح نَ عحُبَد هللَا  رِّكَ الرهُسوُل الهذِّي َبشهَر بِّهِّ عِّيَسى ابحُن َمرحََيَ َيَحِتِّ مِّنح بَ عحدِّي اْسح بِّهِّ  َواَل ُنشح

يه  لحَمعحُرو ِّ َوََنَى َعنِّ الحُمنحَكرِّف فََأعحَجَب النهَجاشِّ َ الزهَكاَة، َوَأَمَر ِبِّ ِتِّ ًئا، َونُقِّيَم الصهََلَة َونُ ؤح لُُه َشي ح  قَ وح
َرجَ  ُبَك ِفِّ ابحنِّ َمرحََيَ؟ قَاَل: يَ ُقوُل فِّيهِّ: ُهَو ُروُح هللاِّ وََكلَِّمُتُه، َأخح رَاءِّ قَاَل: َفَما يَ ُقوُل َصاحِّ ُه مَِّن الحَعذح

يسِّ  ، فَ َقاَل: ََّي َمعحَشَر الحقِّس ِّ َرحضِّ يُّ ُعوًدا مَِّن اْلح ، فَ تَ َناَوَل النهَجاشِّ َا َبَشر  نَي الحبَ ُتولِّ الهِتِّ َلَح يَ قحَربح
: َما يَزِّيُد َهُؤاَلءِّ َعَلى َما تَ ُقوُلوَن ِفِّ ابحنِّ َمرحََيَ َما َتزُِّن َهذِّهِّف َمرحَحبً  َبانِّ ُتمح مِّنح َوالرُّهح ئ ح َنح جِّ ا بُِّكمح َوِبِّ

َهُد أَنهُه َرُسوُل هللاِّ، َوإِّنهُه َبشهَر بِّهِّ عِّيَسى ابحُن َمرحََيَ، َوَلوحاَل َما َأًَن فِّيهِّ مِّنَ  ُتُه عِّنحدِّهِّ، فََأًَن َأشح  الحُملحكِّ َْلَتَ ي ح
ُتمح، َوَأَمَر لَ  ئ ح ي َما شِّ ي  ، َحَّته َأْححَِّل نَ عحَليحهِّ، امحُكُثوا ِفِّ َأرحضِّ َناد  َصحِّ َوٍة قُ لحُت: َهَذا إِّسح َنا بَِّطَعاٍم وَكِّسح

َي هللُا  َكهَة، َوأَنهُه َخَرَج َمَع َجعحَفَر بحَن َأبِّ طَالٍِّب َرضِّ َعنحُه إََِّل َوظَاهُِّرُه َيُدلُّ َعَلى َأنه َأَِب ُموَسى َكاَن ِبِّ
يُ  َعنح يَزِّيَد بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ  ََبَشةِّ، َوالصهحِّ  بحنِّ َأبِّ بُ رحَدَة َعنح َجد ِّهِّ َأبِّ بُ رحَدَة، َعنح َأبِّ ُموَسى أَنهُه َأرحضِّ اْلح

رِّيَن ِفِّ بِّضحٍع َوََخح  لحَيَمنِّ َفَخَرُجوا ُمَهاجِّ نَي رَُجًَل بَ َلَغُهمح َُمحَرُج َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهمح ِبِّ سِّ
ُهمح َسفِّين َ  ََبَشةِّ، فَ َوافَ ُقوا َجعحَفَر بحَن َأبِّ طَالٍِّب َوَأصحَحابَُه عِّنحَدُه ِفِّ َسفِّيَنٍة، فَأَلحَقت ح ْلح ي ِّ ِبِّ تُ ُهمح إََِّل النهَجاشِّ

قَاَمةِّ فََأقَاُموا َحَّته َقدُِّموا َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم زََمَن خَ  ْلحِّ يحَْبَ، فَأَبُو فََأَمَرُهمح َجعحَفر  ِبِّ
لِّهِّ: َأَمَرًَن ُموَسى شَ  َْبَ َعنحُه، َولََعله الرهاوِّي َوهَِّم ِفِّ قَ وح ، فََأخح ي ِّ َ النهَجاشِّ َ َجعحَفٍر َوَبنيح هَِّد َما َجَرى َبنيح

 َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح نَ نحَطلَِّق َوهللُا َأعحَلمُ 
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َحاَق بح  َْبًََن أَبُو َوَقدح ذََكَر ُُمَمهُد بحُن إِّسح َرةِّ، َوهَِّي فِّيَما َأخح َنادِّهِّ قِّصهًة َطوِّيَلًة ِفِّ َهذِّهِّ اْلحِّجح نِّ َيَساَر ِإِِّّسح
رِّو، قَاُلوا: َحده  ي، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح ََسنِّ الحَقاضِّ رِّ َأْححَُد بحُن اْلح ، َوأَبُو َبكح َُ َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح

ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ،  الحَعبهاسِّ ُُمَمهدُ  َبهارِّ الحُعطَارِّدِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
َارِّثِّ بحنِّ هَِّشاٍم،  رِّ بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ اْلح رِّيُّ، َعنح َأبِّ َبكح َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ الزُّهح م ِّ َعنح أُ َعنِّ ابحنِّ إِّسح

َنا َمكهُة َوُأوذَِّي َأصححَ  : َلمها َضاَقتح َعَلي ح َا قَاَلتح اُب َرُسولِّ َسَلَمَة َزوحجِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأَنه
َنةِّ ِفِّ دِّينِّ  يبُ ُهمح مَِّن الحَبََلءِّ َوالحفِّت ح هِّمح، َوَأنه َرُسوَل هللاِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوفُتُِّنوا َورََأوحا َما ُيصِّ

ُهمح، وََكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َتطِّيُع َدفحَع َذلَِّك َعن ح ِفِّ َمنَ َعٍة  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم اَل َيسح
َرُه ِمِّها يَ َناُل  ء  ِمِّها َيكح ُل إِّلَيحهِّ َشيح مِّهِّ َومِّنح َعم ِّهِّ، اَل َيصِّ َأصحَحابُُه، فَ َقاَل َْلُمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا مِّنح قَ وح

َُقوا بِّبََِّلدِّهِّ َحَّته ََيحَعَل هللُا َلُكمح فَ َرًجا»َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ََبَشةِّ َملًِّكا اَل يُظحَلُم َأَحد  عِّنحَدُه، فَاْلح رحضِّ اْلح  إِّنه ِبَِّ
هَ « َوَُمحَرًجا ِمِّها أَن حُتمح فِّيهِّ  َنا إِّلَي ح َْيحِّ َداٍر َوإََِّل َخْيحِّ َجاٍر، آَمنها َفَخَرجح َا فَ نَ َزلحَنا ِبِّ َتَمعحَنا بِّ ا َأرحَسااًل َحَّته اجح

َتَمُعوا عَ  ًنا، اجح َنا َدارًا َوَأمح َعُثوا َعَلى دِّينَِّنا، َوَلَح ََنحَش مِّنحُه ظُلحًما، فَ َلمها رََأتح قُ َريحش  َأًنه َقدح َأَصب ح َلى َأنح يَ ب ح
َرو بحَن الحَعاصِّ َوَعبحَد هللاِّ بحَن َأبِّ رَبِّيعَ إِّلَيحهِّ فِّينَ  رُِّجَنا مِّنح بََِّلدِّهِّ، َولَِّْيُدهًَن َعَليحهِّمح، فَ بَ َعُثوا َعمح َة، ا فَ ُيخح

َدٍة، قَ  ُهمح رَُجًَل إِّاله َهي هُئوا َلُه َهدِّيهًة َعَلى حِّ ن ح وا َْلَُما: الُ َفَجَمُعوا َلُه َهَداََّي َولَِّبطَارِّقَتِّهِّ، فَ َلمح َيَدُعوا مِّ
َتَطعحتُ  َما َأنح يَ ُردهُهمح ادحفَ ُعوا إََِّل ُكل ِّ بِّطحرِّيٍق َهدِّي هَتُه قَ بحَل َأنح تَ َتَكلهُموا فِّيهِّمح، ُثُه ادحفَ ُعوا َهَداََّيُه، َوإِّنِّ اسح

َنا فَ َلمح يَ بحَق بِّطحرِّيق  مِّنح  َعُلوا، فَ َقدَِّما َعَلي ح َبطَارِّقَتِّهِّ إِّاله َقدهُموا إِّلَيحهِّ َهدِّي هَتُه  َعَليحُكمح قَ بحَل َأنح يَُكل َِّمُكمح فَاف ح
َواَمُهمح  َنا َعَلى َهَذا الحَملِّكِّ ِفِّ ُسَفَهاَء مِّنح ُسَفَهائَِّنا فَارَُقوا َأق ح ِفِّ دِّينِّهِّمح، وََكلهُموُه، فَ َقاُلوا َلُه: إًِّنه َقدِّمح

ُمُهمح لِّْيَُ  ُخُلوا ِفِّ دِّينُِّكمح، فَ بَ َعثَ َنا قَ وح نح َوَلَح َيدح ْيُوا َعَليحهِّ ِبَِّ َناُه فََأشِّ دهُهُم الحَملُِّك َعَليحهِّمح فَإَِّذا ََنحُن َكلهمح
َدى إِّلَيحهِّ مِّنح  ي ِّ َهَداََّيُه، وََكاَن مِّنح َأَحب ِّ َما يُ هح َعُل، ُثُه َقدهُموا إََِّل النهَجاشِّ َعَل فَ َقاُلوا: نَ فح ُدحُم، يَ فح َمكهَة اْلح

َيًة مِّنح ]ص: فَ َلمها َأدحَخُلوا َعَليحهِّ  [ ُسَفَهائَِّنا فَارَُقوا دِّيَن 302َهَداََّيُه قَاُلوا َلُه: أَي َُّها الحَملُِّك، إِّنه فِّت ح
َتدٍَع اَل نَ عحرِّفُُه، َوَقدح َْلَُئوا إََِّل بََِّلدَِّك، فَ ب َ  ُخُلوا ِفِّ دِّينَِّك، َوَجاُءوا بِّدِّيٍن ُمب ح مِّهِّمح، َوَلَح َيدح َعثَ َنا إِّلَيحَك قَ وح

ًنا، فَ َقاَلتح َبطَارِّق َ فِّيهِّمح عَ  ُمُهمح لََِّتُدهُهمح َعَليحهِّمح، فَ ُهمح َأعحََلُهمح َعي ح ُتُه: َشائُِّرُهمح آَِبُؤُهمح َوَأعحَماُمُهمح َوقَ وح
ُخُلوا ِفِّ دِّينِّكَ  ُمح َلَح َيدح ًناف فَإَِّنه نَ َعُهمح َصَدُقوا أَي َُّها الحَملُِّك، َلوح َرَددحََتُمح َعَليحهِّمح َكانُوا َأعحََلُهمح َعي ح  فَ َتمح
ُرو هللاِّ اَل َأرُدُُّهمح إِّلَيحهِّمح َحَّته َأدحُعَوُهمح فَُأَكل َِّمُهمح َوأَنحظُ  َب , ُثُه قَاَل: اَل َلَعمح َر َما َأمحُرُهمحف بَِّذلَِّك، فَ َغضِّ

َوارِّ َغْيحِّي، فَإِّنح َكانُوا َكمَ  َوارِّي َعَلى جِّ َتاُروا جِّ م  َْلَُئوا إََِّل بََِّلدِّي َواخح ا تَ ُقوُلوَن َرَددحَُتُمح َعَليحهِّمح، قَ وح
ًناف فَأَ  ُهمح َعي ح نَ ُهمح َوَلَح أُنحعِّمح نَ ُهمح َوبَ ي ح رحَسَل إِّلَيحهُِّم َوإِّنح َكانُوا َعَلى َغْيحِّ َذلَِّك َمنَ عحتُ ُهمح، َوَلَح ُأَخل ِّ َما بَ ي ح

رِّو بحنِّ  ء  أَب حَغَض إََِّل َعمح يُّ َفَجَمَعُهمح، َوَلَح َيُكنح َشيح الحَعاصِّ َوَعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ رَبِّيَعَة مِّنح َأنح  النهَجاشِّ
ُم فَ َقاَل: َماَذا تَ ُقوُلوَن؟ فَ َقاُلوا: وَ  َتَمَع الحَقوح ، اجح ي ِّ َمَع َكََلَمُهمح، فَ َلمها َجاَءُهمح َرُسوُل النهَجاشِّ َماَذا َيسح



محرِّ دِّينَِّنا َوَما َجاَءًَن بِّهِّ نَبِّي َُّنا َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  نَ ُقوُل؟ نَ ُقوُل َوهللاِّ َما نَ عحرُِّ ، َوَما ََنحُن َعَليحهِّ مِّنح أَ 
ُهمح َجعحَفُر بحُن َأبِّ طَالٍِّب فَ َقالَ  ن ح  لَُه َكائِّن  ِفِّ َذلَِّك َما َكاَنف فَ َلمها َدَخُلوا َعَليحهِّ َكاَن الهذِّي يَكل ُِّمُه مِّ

: َما َهَذا الد ِّيُن الهذِّي أَن ح  يُّ ُخُلوا ِفِّ يَ ُهودِّيهٍة، َواَل النهَجاشِّ مُِّكمح، َوَلَح َتدح ُتمح دِّيَن قَ وح ُتمح َعَليحهِّ؟ فَارَق ح
َوحَثَ  رحكِّ نَ عحُبُد اْلح ًما َعَلى الش ِّ َرانِّيهٍة، َفَما َهَذا الد ِّيُن؟ فَ َقاَل: َجعحَفر  أَي َُّها الحَملُِّك، ُكنها قَ وح َن، َوََنحُكُل َنصح

يُء اْلحِّ  َتُة، َوُنسِّ لُّ الحَمَحارَِّم بَ عحُضَنا مِّنح بَ عحٍض ِفِّ َسفحكِّ الد َِّماءِّ، َوَغْيحَِّها، اَل َنِّلُّ الحَمي ح َتحِّ َواَر، َوَنسح
َقُه، َوَأَمانَ َتُه، دح َنا نَ عحرُِّ  َوفَاَءُه، َوصِّ َنا نَبِّيًّا مِّنح أَن حُفسِّ ًئا، َواَل َُنَر ُِّمُه، فَ بَ َعَث هللُا إِّلَي ح َفَدَعاًَن إََِّل َأنح  َشي ح

َن اْلحَِّواَر، َوُنَصل َِّي َّللِّهِّ، َوَنُصوَم َلُه، َواَل ن َ نَ عح  َم، َوَُنحسِّ َل الرهحِّ َدُه اَل َشرِّيَك َلُه، َوَنصِّ َُه ُبَد هللَا َوحح عحُبَد َغْيح
ء  ِمِّها َجاَء بِّهِّ، َوَقدح َدَعا َأَساقَِّفَتُه فََأَمَرُهمح فَ َنَشُرو 303]ص: ا [ف قَاَل: فَ َقاَل: فَ َهلح َمَعَك َشيح

: نَ َعمح , فَ َقاَل: َهُلمه فَاتحُل َعَليه َما َجاَء بِّهِّف فَ َقَرَأ َعَليحهِّ َصدح  َلُه، فَ َقاَل َلُه َجعحَفر  َف َحوح رًا مِّنح  الحَمَصاحِّ
َفهُ  َضُلوا َمَصاحِّ َضلهتح ْلِّحيَ ُتُه، َوَبَكتح َأَساقَِّفُتُه َحَّته َأخح يُّ َحَّته اخح مح، ُثُه كهيعص، فَ َبَكى َوهللاِّ النهَجاشِّ
دِّيَن، اَل َوهللاِّ اَل  َا عِّيَسى، انحَطلُِّقوا رَاشِّ َكاةِّ الهِتِّ َجاَء بِّ ُرُج مَِّن الحمِّشح  َأرُدُُّهمح قَاَل: إِّنه َهَذا الحَكََلَم لََيخح

ِّ فِّيَنا َعبحدَ  َنا مِّنح عِّنحدِّهِّ وََكاَن أَب حَقى الرهُجَلنيح ًناف َفَخَرجح هللاِّ بحَن َأبِّ رَبِّيَعَة فَ َقاَل  َعَليحُكمح َواَل أُنحعُِّمُكمح َعي ح
ُمح يَ زحُعُمو  َنهُه َأَنه ْبِّ َراَءُهمح َفََلُخح ُل بِّهِّ َخضح َتأحصِّ َا َأسح : َوهللاِّ َْلتِّيَ نهُه َغًدا ِبِّ ُرو بحُن الحَعاصِّ َن َأنه إَِّْلَُه الهذِّي َعمح

ُمح َوإِّنح َكانُوا َخاَلُفوًَن فَإِّنه  يَ عحُبُد عِّيَسى ابحَن َمرحََيَ َعبحد  فَ َقاَل َلُه َعبحُد هللاِّ بحنُ  َأبِّ رَبِّيَعَة: اَل تَ فحَعلح فَإَِّنه
َعَلنهف فَ َلمها َكاَن الحَغُد َدَخَل َعَليحهِّ فَ َقاَل: أَي َُّها الحمَ  ًا َوَْلُمح َحقٌّف فَ َقاَل: َوهللاِّ َْلَف ح ُمح َْلُمح َرْحِّ لُِّك إَِّنه

ُلَها فَ َقاَل يَ ُقوُلوَن ِفِّ عِّيَسى قَ وحاًل َعظِّيًما ث ح ُمح َعنحُه، فَ بَ َعَث إِّلَيحهِّمح، َوَلَح يَ نحزِّلح بَِّنا مِّ َأْلح لح إِّلَيحهِّمح فَاسح ، فََأرحسِّ
 بَ عحُضَنا لِّبَ عحٍض: َماَذا تَ ُقوُلوَن َلُه ِفِّ عِّيَسى؟ إِّنح ُهَو َسأََلُكمح َعنحُه، فَ َقاَل: نَ ُقوُل َوهللاِّ الهذِّي قَاَل هللاُ 

ُه، ذِّي َأَمَرًَن بِّهِّ نَبِّي َُّنا َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح نَ ُقوَل فِّيهِّف َفَدَخُلوا َعَليحهِّ، َوعِّنحَدُه َبطَارِّقَ تُ تَ َعاََل فِّيهِّ، َواله 
: نَ ُقوُل: َعبحُد هللاِّ , َوَرُسولُُه، وََكلَِّمُتهُ  ، فَ َقاَل: َماَذا تَ ُقوُلوَن ِفِّ عِّيَسى ابحنِّ َمرحََيَ؟ فَ َقاَل َلُه َجعحَفر 

َرحضِّ َوَأَخَذ ُعَويحدً  يُّ َيَدُه إََِّل اْلح ، َفَدَله النهَجاشِّ رَاءِّ الحبَ ُتولِّ بَ َعيحهِّ، َوُروُحُه، أَلحَقاَها إََِّل َمرحََيَ الحَعذح َ إِّصح ا َبنيح
َل: َوإِّنح تَ َناَخرحَُتح فَ َقاَل: َما َعَدا عِّيَسى ابحُن َمرحََيَ َما قُ لحَت َهَذا الحُعَويحَد، فَ تَ َناَخَرتح َبطَارِّقَ ُتُه، فَ َقا

ي  مُِّنوَن  -َوهللاِّف اذحَهُبوا فَأَن حُتمح ُسُيوم  ِفِّ َأرحضِّ َمنح َسبهُكمح َغرَِّم، ُثُه َمنح َسبهُكمح َغرَِّم، ُثُه  -َوالسُُّيوُم اْلح
بُّ َأنه ِلِّ َدب حًرا َوَأّن ِّ آَذيحُت رَُجًَل مِّنح  -َثََلًَث  -َمنح َسبهُكمح َغرَِّم  ب حُر بِّلَِّساَنُِِّّم الذهَهُب، َما ُأحِّ ُكمح، َوالده

ه  َوَة فِّيهِّ، َواَل َأطَاَع النهاَس ِفِّ نَي َرده َعَليه ُملحكِّي فَآُخَذ الر ِّشح َوَة حِّ  فَُأطِّيَع فَ َوهللاِّ َما َأَخَذ هللُا مِِّن ِّ الر ِّشح
ُرَجا مِّنح بََِّلدِّي، فَ َرَجَعا 304ا ]ص:النهاَس فِّيهِّ، رُدُّوا َعَليحهَِّما َهَداََّيُُهَا، َفََل َحاَجَة ِلِّ بَِّ  [ فَاخح

بح َأنح  َنا َمَع َخْيحِّ َجاٍر َوِفِّ َخْيحِّ َداٍر، فَ َلمح يَ نحشِّ ِّ َمرحُدوًدا َعَليحهَِّما َما َجاَءا بِّهِّف فََأَقمح ُبوَحنيح َخَرَج َمقح
ََبَشةِّ يُ َنازُِّعُه ِفِّ ُملحكِّهِّ، فَ َوهللاِّ َما َعلِّمح  َنا ُحزحًًن َحزًِّنه َقطُّ َكاَن َأَشده مِّنحُه فَ َرقًا مِّنح َأنح َعَليحهِّ رَُجل  مَِّن اْلح

ُعو هللاَ  َ َملِّك  اَل يَ عحرُِّ  مِّنح َحق َِّنا َما َكاَن يَ عحرِّفُُه، َفَجَعلحَنا َندح  َيظحَهَر َذلَِّك الحَملُِّك َعَليحهِّ فَ َيأحِتِّ
ي ِّ َفَخَرَج إِّلَيحهِّ َسائًِّرا، ف َ  َرُه لِّلنهَجاشِّ تَ نحصِّ َقاَل َأصحَحاُب َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ عحُضُهمح َوَنسح

َدثِّ  َعَة َحَّته يَ نحُظَر َما َيُكوُن، فَ َقاَل الزَُّبْيحُ، وََكاَن مِّنح َأحح ُضَر الحَوق ح نًّا: لِّبَ عحٍض: َمنح رَُجل  َُيحُرُج فَ َيحح هِّمح سِّ



َخرِّ َأًَنف فَ نَ َفُخوا لَُه قِّرحبًَة َفَجَعَلَها  ق ِّهِّ اْلح َها ِفِّ الن ِّيلِّ َحَّته َخَرَج مِّنح شِّ َبُ  َعَلي ح رِّهِّ , ُثُه َخَرَج َيسح ِفِّ َصدح
يُّ َعَليح  َعَة فَ َهَزَم هللُا َذلَِّك الحَملَِّك َوقَ تَ َلُه، َوَظَهَر النهَجاشِّ هِّ، إََِّل َحيحُث الحتَ َقى النهاُس َفَحَضَر الحَوق ح

، فَ َوهللاِّ َما  َفَجاَءًَن الزَُّبْيحُ َفَجَعلَ  يه ُروا فَ َقدح َأظحَهَر هللُا النهَجاشِّ َنا بِّرَِّدائِّهِّ َويَ ُقوُل: َأاَل أَبحشِّ يُ َلي ُِّ  إِّلَي ح
َنا عِّنحَدُه َحَّته َخَرَج َمنح َخَرَج مِّنه  ي ِّ , ُثُه َأَقمح ٍء َقطُّ فَ َرَحَنا بُِّظُهورِّ النهَجاشِّ َنا فَ َرَحَنا بَِّشيح ًعا إََِّل َعلِّمح ا رَاجِّ
َدِّيَث ُعرحَوَة بحَن الزَُّبْيحِّ َعنح ُأم ِّ َسلَ  ََذا اْلح َمَة، فَ َقاَل َمكهَة، َوَأقَاَم َمنح َأقَاَم " قَاَل الزُّهحرِّيُّ: َفَحدهثحُت بِّ
نَي َرده َعَليه ُملحكِّي فَآُخُذ الر ِّشح  َوَة حِّ لُُه: َما َأَخَذ هللُا مِِّن ِّ الر ِّشح رِّي َما قَ وح َوَة فِّيهِّ، َواَل ُعرحَوُة: َهلح َتدح

رِّ بحُن َعبحدِّ ال َا َحدهَثِنِّ بَِّذلَِّك أَبُو َبكح ه فَُأطِّيُع النهاَس فِّيهِّ؟ قَاَل: فَ َقاَل اَل، إِّْنه رهْححَنِّ بحنِّ َأطَاَع النهاَس ِفِّ
َارِّثِّ َعنح أُم ِّ َسَلَمَة، فَ َقاَل ُعرحَوُة: فَإِّنه َعائَِّشَة َحدهثَ تحِنِّ " َأنه َأَِبُه كَ  مِّهِّ، وََكاَن َلُه َأخ  اْلح اَن َملَِّك قَ وح

ََبَشةُ  ، فََأَداَرتِّ اْلح ي ِّ ي ِّ َوَلد  َغْيحُ النهَجاشِّ َبِّ النهَجاشِّ نَ َها  مِّنح ُصلحبِّهِّ اث حَنا َعَشَر رَُجًَل، َوَلَح َيُكنح ْلِّ رَأحيَ َها بَ ي ح
، َوَملهَكَنا َأخَ  ي ِّ اُه فَإِّنه لَُه اثحََّن َعَشَر رَُجًَل مِّنح ُصلحبِّهِّ، فَ تَ َوارَثُوا الحُملحَك فَ َقاُلوا: إًِّنه إِّنح قَ تَ لحَنا َأَِب النهَجاشِّ

، فَ َعَدوحا َعَليحهِّ فَ َقتَ ُلوُه، َوَمله  تََِّل   نَ ُهُم اخح ًرا َطوِّيًَل اَل َيُكوُن بَ ي ح ََبَشُة َعَليحهِّمح َدهح ُكوا لََبقَِّيتِّ اْلح
يُّ لَِّعم ِّ 305]ص: ُُه، وََكاَن لَبِّيًبا، فَ َلمها [ َأَخاُه، َفَدَخَل النهَجاشِّ هِّ َحَّته َغَلَب َعَليحهِّ َفََل يَُدب ُِّر َأمحَرُه َغْيح

ََبَشُة َمَكانَُه مِّنح َعم ِّهِّ قَاُلوا: َلَقدح َغَلَب َهَذا الحُغََلُم َأمحَر َعم ِّهِّ، َفَما ََنحَمُن َأنح مُيَل ِّ  َنا َوَقدح رََأتِّ اْلح َكُه َعَلي ح
تُ لحُه، َأوح َُنحرِّجح َعَرَ  َأًنه َقدح ق َ  ُه مِّنح تَ لحَنا َأَِبُه، فَإِّنح فَ َعَل َلَح َيدَعح مِّنها َشرِّيًفا إِّاله قَ تَ َلُه، َفَكلهُموُه فِّيهِّ، فَ لحنَ قح

َنا َأَِبُه، بََِّلدًَِّن َفَمُشوا إََِّل َعم ِّهِّ فَ َقاُلوا: َقدح رَأَي حَنا َمَكاَن َهَذا الحَفََّت مِّنحَك َوَقدح َعَرفحَت َأًنه َقدح قَ تَ لح 
تُ َلُه َوإِّمها أَ  تُ َلَنا، فَإِّمها َأنح نَ قح َنا فَ يَ قح نح َُتحرَِّجُه مِّنح بََِّلدًَِّن َوَجَعلحَناَك َمَكانَُه، َوإًِّنه اَل ََنحَمُن َأنح ُتَل َِّكُه َعَلي ح

َم؛ َبلح  تُ ُلُه الحيَ وح ، َوَأق ح َمحسِّ ْلح رَِّجُه مِّنح بََِّلدُِّكمحف َفَخَرُجوا بِّهِّ فَ َوقَ ُفوُه  قَاَل: فَ َقاَل: َوَيحَُكمح قَ تَ لحُتمح َأَِبُه ِبِّ ُأخح
ت ِّمِّاَئةِّ دِّرحَهٍم َأوح بَِّسبحعِّمِّاَئةِّ دِّرح  ٍر مَِّن التُّجهارِّ فَ َقَذَفُه ِفِّ َسفِّيَنٍة بِّسِّ لسُّوقِّ فَ َباُعوُه مِّنح ََتجِّ َهٍمف فَانحطََلَق ِبِّ

يُّ َهاَجتح َسَحابَة  مِّنح  َرِّيفِّ َفَجَعَل َعمُُّه يَ َتَمطهُر ََتحتَ َها فََأَصابَ تحُه َصاعَِّقة  بِّهِّ فَ َلمها َكاَن الحَعشِّ َسَحابِّ الح
ََبشَ  ُهمح َخْيح ف َفَمَرَج َعَلى اْلح ن ح ةِّ َأمحُرُهمح، فَ َقتَ َلتحُه، فَ َفزُِّعوا إََِّل َوَلدِّهِّ فَإَِّذا ُهمح ُُمَمهقِّنَي لَيحَس ِفِّ َأَحٍد مِّ

لحَغَداةِّ، فَ َقاَل بَ عحُضُهمح لِّبَ عحٍض: تَ عحلَ  ُُه َللهذِّي بِّعحُتمح ِبِّ ُموَن َوهللاِّ إِّنه َملَِّكُكُم الهذِّي اَل ُيصحلُِّ  َأمحرَُكمح َغْيح
َهَبف َفَخَرُجوا ِفِّ طََلبِّهِّ َحَّته َأدحرَُكو  ََبَشةِّ َحاَجة  فََأدحرُِّكوُه قَ بحَل َأنح َيذح محرِّ اْلح ُه فَ َردُّوُه، فَإِّنح َكاَن َلُكمح ِبَِّ

َُتح مِِّن ِّ فَ َعَقُدوا  ُر: رُدُّوا َعَليه َماِلِّ َكَما َأَخذح َلُسوُه َعَلى َسرِّيرِّهِّ َوَملهُكوُه، فَ َقاَل التهاجِّ  َعَليحهِّ ََتَجُه، َوَأجح
ف َفَمَشى إِّلَيحهِّ َفَكلهَمُه،  -َوهللاِّ  -ُغََلمِّي، فَ َقاُلوا: اَل نُ عحطِّيَك: فَ َقاَل: إًِّذا  ُأَكل َِّمُه، فَ َقاُلوا: َوإِّنح

مِّي َقاَل: أَي َُّها الحَملُِّك إِّّن ِّ اب حتَ عحُت ُغََلًما فَ َقَبُضوا مِِّن ِّ الهذِّي َِبُعونِّيهِّ ََثََنُه , ُثُه َعَدُموا َعَلى ُغََل ف َ 
لِّهِّ َأنح قَ  مِّهِّ َوَعدح َ مِّنح َصََلبَةِّ ُحكح اَل: َلََتُدُّنه فَ نَ َزُعوُه مِّنح يَدِّي، َوَلَح يَ ُردُّوا َعَليه َماِلِّ َفَكاَن َأوهُل َما ُخْبِّ
َهََبه بِّهِّ َحيحُث َشاَء، فَ َقاُلوا: َبلح نُ عحطِّيهِّ  َعَلنه ُغََلُمُه َيَدُه ِفِّ َيدِّهِّ، فَ لحَيذح َماَلُه  َعَليحهِّ َماَلُه َأوح لََيجح

وَ 306]ص: َوَة، فَآُخُذ الر ِّشح ُه، فَلَِّذلَِّك يَ ُقوُل: َما َأَخَذ هللُا مِِّن ِّ الر ِّشح نحُه َحيحُث رَده [، فََأعحُطوُه إَِّّيه َة مِّ
ه فَُأطِّيُعُهمح فِّيهِّ   َعَليه ُملحكِّي، َوَما َأطَاَع النهاَس ِفِّ



(2/301) 

 

ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمه  رِّو، قَااَل: َحده ، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن يَ عحُقوَب َوَأخح
ث َ  َحاَق قَاَل َحدهَثِنِّ يَزِّيُد قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح

َي هللُا عَ »بحُن ُروَماَن، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ قَاَل:  يه ُعثحَماُن بحُن َعفهاَن َرضِّ َا َكاَن ُيَكل ُِّم النهَجاشِّ  «نحهُ إِّْنه

(2/306) 

 

ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َحاَق قَاَل: " , ُثُه َقدِّمَ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح َأبِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا  اْلح

نَي َظَهَر َخَْبُُه مَِّن ا َكهَة َأوح َقرِّيٍب مِّنح َذلَِّك مَِّن النهَصاَرى حِّ ُروَن رَُجًَل، َوُهَو ِبِّ ََبَشةِّ، َعَليحهِّ َوَسلهَم عِّشح ْلح
لِّسِّ َفَكلهُموُه، َوَساَءُلوُه، َورَِّجال  مِّنح قُ َريحٍش ِفِّ أَ  َل الحَكعحَبةِّ، فَ َلمها فَ َرُغوا فَ َوَجُدوُه ِفِّ الحَمجح نحدِّيَتِّهِّمح َحوح

أَلَتِّهِّمح َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعمها َأرَاُدوا، َدَعاُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  يحهِّ َوَسلهَم مِّنح َمسح
َتَجابُوا َلُه، إََِّل هللاِّ َعزه َوَجله َوَتََل َعَليحهُِّم الحُقرحآَن، فَ َلمه  ، ُثُه اسح ُعوا فَاَضتح َأعحيُ نُ ُهمح مَِّن الدهمحعِّ ا ْسِّ

عِّنحدِّهِّ  َوآَمُنوا بِّهِّ، َوَصدهُقوُه، َوَعَرُفوا مِّنحُه َما َكاَن يُوَصُف َْلُمح ِفِّ كَِّتابِِّّمح مِّنح َأمحرِّهِّ، فَ َلمها قَاُموا مِّنح 
ٍل ِفِّ نَ َفٍر مِّنح قُ َريح  ٍب: بَ َعَثُكمح َمنح َورَاءَُكمح مِّنح َأهحلِّ اعحََتََضُهمح أَبُو َجهح ٍش، فَ َقاُلوا: َخي هَبُكُم هللُا مِّنح رَكح

ََْبِّ الرهُجلِّ فَ َلمح َنطحَمئِّنح ََمَالَِّسُكمح عِّنحَدُه َحَّته فَارَق حُتمح  دِّيَنُكمح  دِّينُِّكمح تَ رحََتُدوَن َْلُمح، فَ َتأحُتوََنُمح ِبِّ
َا قَاَل َلكُ  ُتُموُه ِبِّ ًبا َأْححََق مِّنحُكمح، َأوح َكَما قَاُلوا َْلُمح، فَ َقاُلوا: َسََلم  َعَليحُكمح اَل َوَصدهق ح مح، َما نَ عحَلُم رَكح

ًاف فَ يُ َقاُل: إِّنه الن هَفَر النهصَ  ُلُكمح، لََنا َأعحَمالَُنا َوَلُكمح َأعحَماُلُكمح، اَل ََنحُلوا أَن حُفَسَنا َخْيح اَرى مِّنح َأهحلِّ ُْنَاهِّ
ََّيُت }الهذِّيَن َْنحَرانَ  ، َوهللُا َأعحَلُم َأيُّ َذلَِّك َكاَنف َويُ َقاُل: َوهللُا َأعحَلُم، إِّنه فِّيهِّمح نَ َزَلتح َهُؤاَلءِّ اْلح

مُِّنوَن{ ]القصص َناُهُم الحكَِّتاَب مِّنح قَ بحلِّهِّ ُهمح بِّهِّ يُ ؤح  آتَ ي ح
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َاهِّلِّنَي{ ]الق52:  َتغِّي اْلح لِّهِّ }اَل نَ ب ح  [55صص: [ إََِّل قَ وح
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ثَ َنا أَبُو الحعَ  يُّ قَاَل: َحده َحاَق إِّب حَراهِّيُم بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّب حَراهِّيَم الطُّوسِّ بهاسِّ ُُمَمهُد بحُن أَن حَبَأًَن الحَفقِّيُه أَبُو إِّسح
ثَ َنا َأبِّ الح  ثَ َنا هََِّلُل بحُن الحَعََلءِّ الرهق ِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا َأبِّ يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َعََلُء بحُن هََِّلٍل قَاَل: َحده

ي ِّ َعَلى النه  بِّ ِّ َصلهى هََِّلُل بحُن الحَعََلءِّ، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َأبِّ َغالٍِّب، َعنح َأبِّ ُأَماَمَة قَاَل: َقدَِّم َوفحُد النهَجاشِّ
فِّيَك، فَ َقاَل: هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَم َُيحُدُمُهمح، فَ َقاَل َأصحَحابُُه: ََنح  رِّمِّنَي، »ُن َنكح َصحَحابَِّنا ُمكح ُمح َكانُوا ْلِّ إَِّنه

بُّ َأنح ُأَكافِّئَ ُهمح   «َوإِّّن ِّ ُأحِّ
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َعحَرابِّ ِّ  َْبًََن أَبُو َسعِّيدِّ بحُن اْلح ُّ قَاَل َأخح بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسَف اْلح ثَ َنا قَاَل: َحده  وَأخح
، َعنح ََيحََي  َوحزَاعِّي ِّ ثَ َنا طَلحَحُة بحُن يَزِّيَد، َعنِّ اْلح ثَ َنا َأبِّ قَاَل:، َحده بحنِّ َأبِّ  هََِّلُل بحُن الحَعََلءِّ قَاَل: َحده
ي ِّ َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ   َعَليحهِّ َوَسلهَم َكثٍِّْي، َعنح َأبِّ َسَلَمَة، َعنح َأبِّ قَ َتاَدَة قَاَل: َقدَِّم َوفحُد النهَجاشِّ

فِّيَك ََّي َرُسوَل هللاِّف قَاَل:  رِّمِّنَي، َوإِّّن ِّ »فَ َقاَم َُيحُدُمُهمح فَ َقاَل َأصحَحابُُه: ََنحُن َنكح َصحَحابَِّنا ُمكح ُمح َكانُوا ْلِّ إَِّنه
بُّ َأنح ُأَكافِّئَ ُهمح  َوحزَاعِّي ِّ « ُأحِّ  تَ َفرهَد بِّهِّ طَلحَحُة بحُن زَيحٍد َعنِّ اْلح
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َبُل بحنُ  ثَ َنا َحن ح رِّو بحُن السهمهاكِّ قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َعمح َراَن قَاَل َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َحاَق  َأخح إِّسح
ُرو  ر و قَاَل: َلمها َقدَِّم َعمح ثَ َنا َعمح َياُن قَاَل: َحده َُميحدِّيُّ قَاَل: َحدهثَ َنا ُسفح ثَ َنا اْلح بحُن الحَعاصِّ مِّنح قَاَل: َحده

ََبَشةِّ َجَلَس ِفِّ بَ يحتِّهِّ، فَ َلمح َُيحُرجح إِّلَيحهِّمح، فَ َقاُلوا: َما َشأحنُُه؟ َما َلُه اَل َُيحُرُج؟ فَ َقاَل عَ  ر و: َأرحضِّ اْلح إِّنه »مح
 ٌّ َبُكمح َنبِّ  «َأصحَحَمَة يَ زحُعُم َأنه َصاحِّ
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ي ِّ َِبُب َما َجاَء ِفِّ كَِّتابِّ النهبِّ ِّ صَ   لهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل النهَجاشِّ
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ،  َبهارِّ قَاَل: َحده َحاَق قَاَل: َهَذا كَِّتاب  مَِّن النهبِّ ِّ ُُمَمهٍد َصلهى هللُا اْلح َعنِّ ابحنِّ إِّسح

يمِّ َهَذا كَِّتاب  مِّنح ُُمَمهٍد َرُسولِّ هللاِّ إََِّل  ي ِّ " بِّسحمِّ هللاِّ الرهْححَنِّ الرهحِّ ي ِّ  َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل النهَجاشِّ النهَجاشِّ
ََبَشةِّ، سَ  َصحَحمِّ َعظِّيمِّ اْلح َُدى، َوآَمَن ِبِّهللِّ َوَرُسولِّهِّ، َوَشهَِّد َأنح اَل إَِّلَه إِّاله هللاُ اْلح ََلم  َعَلى َمنِّ ات هَبَع اْلح

َبًة َواَل َوَلًدا، َوَأنه ُُمَمهًدا َعبحُدُه َوَرُسولُُه، َوَأدحُعوَك بِّدِّعَ  ذح َصاحِّ َدُه اَل َشرِّيَك َلُه، َلَح يَ تهخِّ ايَةِّ هللاِّ فَإِّّن ِّ َوحح
َنُكمح َأاله نَ عحبُ َأًَن  نَ َنا َوبَ ي ح ا إََِّل َكلَِّمٍة َسَواٍء بَ ي ح َل الحكَِّتابِّ تَ َعاَلوح َلمحف }ََّي َأهح لِّمح َتسح َد إِّاله هللَا َواَل َرُسولُُه، فََأسح

ا فَ ُقولُ  َذ بَ عحُضَنا بَ عحًضا َأرحَِبًِب مِّنح ُدونِّ هللاِّ فَإِّنح تَ َولهوح ًئا َواَل يَ تهخِّ رَِّك بِّهِّ َشي ح لُِّموَن{ ُنشح ًنه ُمسح َهُدوا ِبَِّ وا اشح
ُ النهَصاَرى مِّنح قَ وحمَِّك "64]آل عمران:   [ ف فَإِّنح أَبَ يحَت فَ َعَليحَك إُِّثح
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َْبَّنِّ أَبُ  - 309 ُزحءِّ الهذِّي َأَجاَز ِلِّ رَِّوايَ َتُه َعنحُه قَاَل: َأخح َِّ ِفِّ اْلح َافِّ  وَوِفِّ كَِّتاٍب َعنح َأبِّ َعبحدِّ هللاِّ اْلح
ثَ َنا ُُمَمه  ثَ َنا َْحهاُد بحُن َأْححََد قَاَل: َحده َرحَو قَاَل: َحده َسنِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ الحَفقِّيُه، ِبِّ ُد بحُن ُْحَيحٍد قَاَل: اْلَح
َحاَق قَاَل: بَ َعَث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح ثَ َنا َسَلَمُة بحُن الحَفضحلِّ َرو  َحده َعَليحهِّ َوَسلهَم َعمح

ي ِّ ِفِّ َشأحنِّ َجعحَفرِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب َوَأصحَحابِّهِّ، وََكَتَب َمَعُه كَِّتاِبً  رِّيه إََِّل النهَجاشِّ مِّ »: بحَن ُأَميهَة الضهمح بِّسح
َصحَحمِّ مَ  ي ِّ اْلح يمِّ مِّنح ُُمَمهٍد َرُسولِّ هللاِّ إََِّل النهَجاشِّ ََبَشةِّ، َسََلم  َعَليحَك، فَإِّّن ِّ هللاِّ الرهْححَنِّ الرهحِّ لِّكِّ اْلح

َهُد َأنه عِّيَسى ابحَن َمرحََيَ ُروُح هللاِّ،  مَِّن الحُمَهيحمَِّن، َوَأشح وََكلَِّمُتُه َأْححَُد إِّلَيحَك هللَا الحَملَِّك الحُقدُّوَس الحُمؤح
يَنةِّ، َفَحَمَلتح  صِّ هِّ َونَ َفَخُه َكَما َخَلَق آَدَم  أَلحَقاَها إََِّل َمرحََيَ الحبَ ُتولِّ الطهي َِّبةِّ اْلَح بِّعِّيَسى، َفَخَلَقُه مِّنح ُروحِّ

َدُه اَل َشرِّيَك َلُه، َوالحُمَوااَلةِّ َعَلى طَاَعتِّهِّ، َوَأنح تَ تهبِّ  مَِّن بِّ بَِّيدِّهِّ َونَ َفَخُه، َوإِّّن ِّ َأدحُعوَك إََِّل هللاِّ َوحح َعِنِّ َوتُ ؤح
، فَإِّّن ِّ َرُسوُل هللاِّ  لهذِّي َجاَءّنِّ لِّمِّنَي، فَإَِّذا َوِبِّ ، َوَقدح بَ َعثحُت إِّلَيحُكُم ابحَن َعم ِّي َجعحَفًرا، َوَمَعُه نَ َفر  مَِّن الحُمسح

بَ ُلوا نَ  ُت فَاق ح يَحِتِّ , َجاُءوَك فَاقحرِّهِّمح َودَعِّ التهَجْبَُّ فَإِّّن ِّ َأدحُعوَك َوُجُنوَدَك إََِّل هللاِّ َوَقدح بَ لهغحُت َوَنَصحح صِّ
َُدىَوالسهََلُم َعَلى مَ  يُّ إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: بِّسحمِّ هللاِّ « نِّ ات هَبَع اْلح وََكَتَب النهَجاشِّ

ه  مِّ بحنِّ َأْبحََر، َسََلم  َعَليحَك ََّي َنبِّ َصححِّ ي ِّ اْلح يمِّ إََِّل ُُمَمهٍد َرُسولِّ هللاِّ مَِّن النهَجاشِّ   هللاِّ مَِّن هللاِّ الرهْححَنِّ الرهحِّ
، فَ َقدح بَ َلَغِنِّ كَِّتاُبَك ََّي رَ  ََلمِّ ُسوَل هللاِّ فِّيَما َوَرْححَُة هللاِّ َوبَ رََكاتُُه، اَل إَِّلَه إِّاله ُهَو الهذِّي َهَداّنِّ إََِّل اْلحِّسح

َرحضِّ إِّنه عِّيَسى َما يَزِّيُد َعَلى َما ذََكرحَت، َوقَ  َنا َما ذََكرحَت مِّنح َأمحرِّ عِّيَسى، فَ َوَرب ِّ السهَماءِّ َواْلح دح َعَرف ح
َهُد أَنهَك َرُسوُل هللاِّ َصادِّقًا ُمَصدهقًا،  َنا، َوَقدح قَ َري حَنا ابحَن َعم َِّك َوَأصحَحابَُه، فََأشح َوَقدح بَ َعثحَت بِّهِّ إِّلَي ح

َلَمُت َعَلى َيَديحهِّ َّللِّهِّ ]ص: دح بَ َعثحُت إِّلَيحَك [ َرب ِّ الحَعاَلمِّنَي، َوقَ 310َِبيَ عحُتَك َوَِبيَ عحُت ابحَن َعم َِّك َوَأسح
ئحَت َأنح آتَِّيَك  ي، َوإِّنح شِّ َصحَحمِّ بحنِّ َأْبحََر فَإِّّن ِّ اَل َأمحلُِّك إِّاله نَ فحسِّ رََِّيا بحنِّ اْلح ه هللاِّ ِبَِّ فَ َعلحُت ََّي ََّي َنبِّ

َهُد َأنه َما تَ ُقوُل َحقٌّ   َرُسوَل هللاِّ، فَإِّّن ِّ َأشح
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ  ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ  َأخح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ اْلح
َحاَق قَاَل:  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده ي ِّ َمصحَحَمَة، َوُهَو »اْلح ُم النهَجاشِّ َكاَن اسح

لحَعَربِّيهةِّ  َرى هَِّرقحلَ ِبِّ لَِّك كِّسح ، َكَقوح ُم الحَملِّكِّ يُّ اسح َا النهَجاشِّ َكَذا ِفِّ َهذِّهِّ الر َِّوايََة َمصحَحَمُة، « َعطِّيهُة، َوإِّْنه
: َأصحَحُم َأَص ُّ؛ َففِّي َحدِّيثِّ َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ  َحاَق ِفِّ الحكَِّتابِّ  َوالهذِّي ُرو ِّيَنا َعنح يُوُنَس َعنِّ ابحنِّ إِّسح

ي ِّ  َأنه   َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َصلهى َعَلى َأصحَحَمَة النهَجاشِّ
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عحَب َأبِّ طَالٍِّب َوَما َظَهَر  مَِّن َِبُب ُدُخولِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َمَع َمنح بَقَِّي مِّنح َأصحَحابِّهِّ شِّ
يَفةِّ الحُمشح  ََّيتِّ ِفِّ َصحِّ نَي َمنَ ُعوا َرُسوَل هللاِّ اْلح ٍم َوَبِنِّ الحُمطهلِّبِّ حِّ رِّكِّنَي الهِتِّ َكتَ ُبوَها َعَلى َبِنِّ َهاشِّ

َلهُ   َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِمِّهنح َأرَاَد قَ ت ح
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رِّ بح  َْبًََن أَبُو َبكح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ُم بحُن َعبحدِّ َأخح ثَ َنا الحَقاسِّ ُن َعتهاٍب قَاَل: َحده
َبةَ  َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح ثَ َنا إِّْسح ثَ َنا ابحُن َأبِّ ُأَويحٍس قَاَل: َحده ، َعنح َعم ِّهِّ هللاِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ قَاَل: َحده

َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلحَ  َبَة، ح( َوَأخح َاعِّيُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ الحَفضحلِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح َْبًََن إِّْسح َُ قَاَل: َأخح افِّ
ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن فُ لَ  ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َجد ِّي قَاَل: َحده ُّ قَاَل: َحده يحٍ ، َعنح الشهعحَراّنِّ

رِّي ِّ  َهاٍب الزُّهح َبَة، َعنِّ ابحنِّ شِّ َتدُّوا  ُموَسى بحنِّ ُعقح رِّكِّنَي اشح َُ َحدِّيثِّ الحَقطهانِّ قَاَل: ُثُه إِّنه الحُمشح َوَهَذا َلفح
َتمَ  َتده َعَليحهُِّم الحَبََلُء، َواجح ُد، َواشح َهح لِّمِّنَي اْلح لِّمِّنَي َكَأَشد ِّ َما َكانُوا َحَّته بَ َلَغ الحُمسح َعتح قُ َريحش  َعَلى الحُمسح

تُ ُلوا َرسُ  رَِّها َأنح يَ قح مِّ َْجََع ِفِّ َمكح وَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعََلنَِّيًة، فَ َلمها رََأى أَبُو طَالٍِّب َعَمَل الحَقوح
عحبَ ُهمح، َومَيحنَ ُعو  ُلوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم شِّ خِّ ، َوَأَمَرُهمح َأنح يُدح ُه ِمِّهنح َأرَاَد َبِنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ

ُهمح َمنح فَ َعَلُه إِّميَ قَ ت ح  ن ح ُهمح َمنح فَ َعَلُه ْحِّيهًة، َومِّ ن ح لُِّمُهمح وََكافُِّرُهمح، َفمِّ َتَمُعوا َعَلى َذلَِّك ُمسح اًًن َلُه، فَاجح
َتمَ  َم َقدح َمنَ ُعوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َواجح ُعوا َعَلى َويَقِّيًنا، فَ َلمها َعَرَفتح قُ َريحش  َأنه الحَقوح

رُِّكوَن مِّنح قُ َريحٍش فََأْجحُِّعوا َأمحَرُهمح َأنح اَل َُيَالُِّسوُهمح َواَل يُ َبايُِّعوُهمح َواَل َيدح  َتَمَع الحُمشح ُخُلوا َذلَِّك، اجح



رِّهِّ  ، وََكتَ ُبوا ِفِّ َمكح لُِّموا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لِّلحَقتحلِّ يَفًة َوُعُهوًدا بُ ُيوََتُمح َحَّته ُيسح مح َصحِّ
ٍم أََبًدا ُصلحًحا َواَل ََتحُخُذُهمح بِّهِّ رَأحفَة  َحَّته  بَ ُلوا مِّنح َبِنِّ َهاشِّ  َوَمَواثِّيَق اَل يَ قح
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َتده َعَليحهُِّم الحَبََلءُ  نِّنَي، َواشح عحبِّهِّمح يَ عحِنِّ َثََلَث سِّ ٍم ِفِّ شِّ ، فَ َلبِّثح بَ ُنو َهاشِّ لُِّموُه لِّلحَقتحلِّ ُد،  ُيسح َهح َواْلح
ًعا إِّاله َِبَدُروُهمح إِّلَيحهِّ فَاشح  َدُم َمكهَة َواَل بَ ي ح َواَق، َفََل َيَتحُُكوا َطَعاًما يَ قح َسح ُهُم اْلح ُه، يُرِّيُدوَن َوَقَطُعوا َعن ح ََتَوح

رُِّكوا َسفحَك َدمِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم وََكاَن أَبُو طَالٍِّب إَِّذا َأَخَذ النهاُس  بَِّذلَِّك َأنح يُدح
هِّ َحَّته يَ َرى َذلَِّك َمنح َأرَا َعُهمح َأَمَر َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَاضحَطَجَع َعَلى فَِّراشِّ َد َمَضاجِّ

َوتِّهِّ َأوح  ًرا بِّهِّ َواغحتَِّياَلُه، فَإَِّذا نَ وهَم النهاُس َأَمَر َأَحَد بَنِّيهِّ َأوح إِّخح َبِنِّ َعم ِّهِّ فَاضحَطَجَع َعَلى فَِّراشِّ َرُسولِّ َمكح
هِّمح  َ بَ عحَض فُ ُرشِّ فَ يَ َناَم َعَليحهِّ، هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأَمَر َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح َيَحِتِّ

نِّنَي َتََلَوَم رَِّجال  مِّنح بَ  َواُهمح مِّنح فَ َلمها َكاَن رَأحُس َثََلثِّ سِّ ، َورَِّجال  سِّ ِنِّ َعبحدِّ َمَناٍ  َومِّنح َبِنِّ ُقَصيٍ 
 ، َق ِّ ْلح َتَخفُّوا ِبِّ َم واسح ُمح َقدح َقَطُعوا الرهحِّ ٍم، َورََأوحا َأَنه ُمح نَِّساء  مِّنح َبِنِّ َهاشِّ َتَمَع قُ َريحٍش َقدح َوَلَدَتح َواجح

َلتِّهِّمح َعَلى نَ قحضِّ َما تَ َعاهَ  نحُه، َوبَ َعَث هللُا َعزه َوَجله َعَلى َأمحُرُهمح مِّنح لَي ح رِّ َوالحَْبَاَءةِّ مِّ ُدوا َعَليحهِّ مَِّن الحَغدح
ََرَضَة فَ َلَحَستح ُكله َما َكانَ  ُر فِّيَها بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم اْلح يَفتِّهُِّم الهِتِّ الحَمكح فِّيَها مِّنح  َصحِّ

ٍد َومِّيثَاٍقف َويُ َقاُل: كَ  ًا َّللِّهِّ َعزه َوَجله فِّيَها إِّاله َْلََستحُه، َعهح ُكِّ اْسح ، َوَلَح َتَتح اَنتح ُمَعلهَقًة ِفِّ َسقحفِّ الحبَ يحتِّ
ٍم، َوَأطحَلَع هللُا َعزه َوَجله َرُسوَلُه َعَلى اله  رحٍك َأوح ظُلحَمٍة َأوح َقطِّيَعةِّ رَحِّ ذِّي َصَنَع َوبَقَِّي َما َكاَن فِّيَها مِّنح شِّ

ي َبِّ طَالٍِّب، فَ َقاَل أَبُو طَالٍِّب: اَل بَِّصحِّ َفتِّهِّمح، َفذََكَر َذلَِّك َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ْلِّ
َد، َوُهوَ  ي بِّعَِّصابٍَة مِّنح َبِنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َحَّته أََتى الحَمسحجِّ ، فَانحَطَلَق مَيحشِّ َحافِّل   َوالث هَواقِّبِّ َما َكَذَبِنِّ

ُهمح مِّنح ق ُ   َريحٍش، فَ َلمها رََأوح
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ا لِّيُ عحُطوُهمح رَ  دهةِّ الحَبََلءِّ فَأَتَ وح ُمح َخَرُجوا مِّنح شِّ ََماَعتِّهِّمح، أَنحَكُروا َذلَِّك، َوظَنُّوا َأَنه ُسوَل هللاِّ َعامِّدِّيَن ْلِّ
َنُكمح َلَح َنذحَكرحَها َلُكمح، فَأحُتوا  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َتَكلهَم أَبُو طَالٍِّب فَ َقاَل: َقدح َحَدَثتح  ُأُمور  بَ ي ح

َا قَاَل َذلِّ  َنُكمح ُصلح  ، َوإِّْنه نَ َنا َوبَ ي ح َها فَ َلَعلهُه َأنح َيُكوَن بَ ي ح َُتح َعَلي ح يَفتُِّكُم الهِتِّ تَ َعاَهدح َيَة َأنح بَِّصحِّ َك َخشح
َا، فَأَ  يَفةِّ قَ بحَل َأنح َيَحُتوا بِّ َا اَل َيُشكُّوَن َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى يَ نحُظُروا ِفِّ الصهحِّ يَفتِّهِّمح ُمعحَجبِّنَي بِّ تَ وحا بَِّصحِّ

ُعو  بَ ُلوا َوتَ رحجِّ نَ ُهمح َوقَاُلوا: َقدح آَن َلُكمح َأنح تَ قح ُفوع  إِّلَيحهِّمح، فَ َوَضُعوَها بَ ي ح ا إََِّل َأمحٍر هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َمدح
َا قَ  َمُكمح، فَإِّْنه ْيَتُِّكمح ََيحَمُع قَ وح مُِّكمح َوَعشِّ ََلَكةِّ قَ وح د  َجَعلحُتُموُه َخَطًرا ْلِّ َنُكمح رَُجل  َواحِّ نَ َنا َوبَ ي ح َطَع بَ ي ح



ي َقدح  ، إِّنه ابحَن َأخِّ ُعحطَِّيُكمح َأمحًرا َلُكمح فِّيهِّ َنَصف  ُتُكمح ْلِّ َا أَتَ ي ح  َأخحَْبّنِّ َوَفَسادِّهِّمح، فَ َقاَل أَبُو طَالٍِّب: إِّْنه
ذِّ  ٍم ُهَو َلُه فِّيهَ َوَلَح َيكح يَفةِّ الهِتِّ ِفِّ أَيحدِّيُكمح، َوَُمَا ُكله اسح : َأنه هللَا َعزه َوَجله بَرِّيء  مِّنح َهذِّهِّ الصهحِّ ا، بحِنِّ

َدِّيُث الهذِّي قَ  ، فَإِّنح َكاَن اْلح لظُّلحمِّ َنا ِبِّ ًَن َوَتظَاُهرَُكمح َعَلي ح رَُكمح َوَقطِّيَعَتُكمح إَِّّيه ي  اَوتَ َرَك فِّيَها َغدح َل ابحُن َأخِّ
رًَِّن، َوإِّنح َكاَن الهذِّي قَاَل ِبَ  لُِّمُه أََبًدا َحَّته َْنُوَت مِّنح عِّنحدِّ آخِّ طًَِّل َكَما قَاَل فََأفِّيُقوا، فَ َوهللاِّ اَل ُنسح

لهذِّي يَ ُقوُل، فَ َفَتُحوا  يَنا ِبِّ يِّيُتمحف قَاُلوا: َقدح َرضِّ تِّحح يَفَة فَ َوَجُدوا َدفَ عحَناُه إِّلَيحُكمح فَ َقتَ لحُتمح َأوِّ اسح الصهحِّ
َا قُ َريحش  َكالهذِّي قَاَل  َْبَ َخَْبََها، فَ َلمها رََأَتح ُدوَق َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح َأخح أَبُو الصهادَِّق الحَمصح

بُِّكمح، فَارحَتَكُسوا َوَعا ًرا مِّنح َصاحِّ حح ُدوا بَِّشر ِّ َما َكانُوا َعَليحهِّ طَالٍِّب، قَاُلوا: َوهللاِّ إِّنح َكاَن َهَذا َقطُّ إِّاله سِّ
طِّهِّ، َوالحقَِّيامِّ  لِّمِّنَي رَهح دهةِّ َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَعَلى الحُمسح َا مِّنح ُكفحرِّهِّمح َوالش ِّ  ِبِّ

: إِّنه أَ  ًَُن، َفَكيحَف تَ َعاَهُدوا َعَليحهِّ، فَ َقاَل ُأولَئَِّك الن هَفُر مِّنح َبِنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ رِّ َغْيح حح لحَكذِّبِّ َوالس ِّ ََل ِبِّ وح
رِّ مِّنح  حح َتَمعحُتمح َعَليحهِّ مِّنح َقطِّيَعتَِّنا َأق حَرُب إََِّل اْلحِّبحتِّ َوالس ِّ َأَمرًَِّن، َوَلوحاَل  تَ َروحَن؟ فَإًِّنه نَ عحَلُم َأنه الهذَِّي اجح

رِّ َلَح تَ فحُسدح َصحِّ  حح َتَمعحُتمح َعَلى الس ِّ  يَفُتُكمح أَنهُكُم اجح
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ُن السهَحَرُة أَ  ٍم َوَما َكاَن مِّنح بَغِّيٍ  تَ رََكُه، َأفَ َنحح مح أَن حُتمح؟ َوهَِّي ِفِّ أَيحدِّيُكمح، َطَمَس هللُا َما َكاَن فِّيَها مِّنِّ اسح
، َوَبِنِّ ُقَصي ِّ َورَِّجال  مِّنح قُ َريحشٍ  ُمح نَِّساء  مِّنح َبِنِّ  فَ َقاَل عِّنحَد َذلَِّك الن هَفُر مِّنح َبِنِّ َعبحدِّ َمَنا ِّ َوَلَدَتح

، َوزَُهْيحُ بحُن َأبِّ ُأَميهَة بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ، َوزَمح  ، َوالحُمطحعُِّم بحُن َعدِّيٍ  ََتِّي ِّ ُهمح: أَبُو الحَبخح ن ح ٍم مِّ َودِّ، َهاشِّ َسح َعُة بحُن اْلح
يَفُة عِّنحَدُه، َوُهَو مِّنح َبِنِّ  ٍرو، وََكاَنتِّ الصهحِّ َرافِّهِّمح َوهَِّشاُم بحُن َعمح َعامِّرِّ بحنِّ ُلَؤي ِّ ِفِّ رَِّجاٍل مِّنح َأشح

َي بَِّليحٍل، َوأَنحَشَأ أَ  ٍل: َهَذا َأمحر  ُقضِّ يَفةِّف فَ َقاَل أَبُو َجهح بُو َووُجوهِّهِّمح: ََنحُن بُ َرآُء ِمِّها ِفِّ َهذِّهِّ الصهحِّ
يَفتِّهِّمح َومَيحَتدُِّح الن هَفَر  عحَر ِفِّ َشأحنِّ َصحِّ َها َونَ َقُضوا َما َكاَن فِّيَها مِّنح طَالٍِّب يَ ُقوُل الش ِّ ن ح الهذِّيَن َتَْبهُءوا مِّ

َب حَياتِّ " َوَهَكَذا ذََكَر َشيحُخَنا أَبُو َعبحدِّ  َبَة تِّلحَك اْلح ، َوذََكَر ُموَسى بحُن ُعقح يه ٍد َومَيحَتدُِّح النهَجاشِّ  هللاِّ َعهح
َُه هللُا َهذِّهِّ الحقِّصهَة، َعنح َأبِّ َجعح  َُ َرْحِّ َافِّ رِّو بحنِّ َخالٍِّد، َعنح أَبِّيهِّ اْلح ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َعمح َفٍر الحبَ غحَدادِّي ِّ

َودِّ، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ  َسح  َعنِّ ابحنِّ ْلِّيَعَة، َعنح َأبِّ اْلح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بح  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َوَأخح ُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
َحاَق قَاَل: فَ َلمها َمَضى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا عَ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده َليحهِّ اْلح



ٍم َوبَ ُنو الح  لُِّموُه، َوُهمح مِّنح َوَسلهَم َعَلى الهذِّي بُعَِّث بِّهِّ، َوقَاَمتح بَ ُنو َهاشِّ ا َأنح ُيسح ُمطهلِّبِّ ُدونَُه، َوأَبَ وح
ُمُهمح َعَليحهِّ  ََلفِّهِّ َعَلى مِّثحلِّ َما قَ وح  خِّ
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مِّهِّ، فَ َلمها فَ َعَلتح َذلِّكَ  لُِّموا َأَخاُهمح لَِّمنح فَارََقُه مِّنح قَ وح َتَذلُّوا َوُيسح ُمح أَنُِّفوا َأنح ُيسح مٍ ، إِّاله َأَنه   بَ ُنو َهاشِّ
َتَمعُ  ، َوَعَرَفتح قُ َريحش  َأنح اَل َسبِّيَل إََِّل ُُمَمهٍد َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َمَعُهُم، اجح وا َعَلى َوبَ ُنو الحُمطهلِّبِّ
ٍم َوَبِنِّ الحُمطهلِّبِّ َأنح اَل يُ نحكُِّحوُهمح َواَل يَ نحكُِّحوا إِّلَيح  نَ ُهمح َعَلى َبِنِّ َهاشِّ تُ ُبوا فِّيَما بَ ي ح هِّمح، َواَل َأنح َيكح
لحَكعحَبةِّ، ُثُه َعَدوحا َعَلى مَ  يَفًة ِفِّ َذلَِّك َوَعلهُقوَها ِبِّ ُهمح، وََكتَ ُبوا َصحِّ َتاُعوا مِّن ح َلَم يُ َبايُِّعوُهمح َواَل يَ ب ح نح َأسح

َنُة َوزُلحزُِّلوا زِّلحزَ  َتده الحَبََلُء َعَليحهِّمح، َوَعُظَمتِّ الحفِّت ح ثَ ُقوُهمح، َوآُذوُهمح، َواشح ااًل َشدِّيًدا، ُثُه ذََكَر الحقِّصهَة فََأوح
َوا َمُع َأصح دِّ الشهدِّيدِّ َحَّته َكاَن ُيسح َهح عحبِّ َأبِّ طَالٍِّب، َوَما بَ َلُغوا فِّيهِّ مَِّن اْلح َا ِفِّ ُدُخوْلِِّّمح شِّ ُت بُِّطوْلِّ

، َوَحَّته َكرَِّه َعامهةُ  ُوعِّ عحبِّ مَِّن اْلح َن مِّنح َورَاءِّ الش ِّ َياَنِِّّمح يَ َتَضاَغوح ب ح قُ َريحٍش َما َأَصاَبُمح، َوَأظحَهُروا   صِّ
يَفةِّ قُ َريح  َتِّهِّ َأرحَسَل َعَلى َصحِّ يَفتِّهُِّم الظهالَِّمةِّ، َوذُكَِّر َأنه هللَا َعزه َوَجله بَِّرْحح ي هتَ ُهمح لَِّصحِّ ََرَضَة، َكَراهِّ ٍش اْلح

ًا ُهَو َّللِّهِّ تَ َعاََل إِّاله َأَكَلتحُه، َوبَ  َْبَ هللُا َعزه فَ َلمح َتدَعح فِّيَها اْسح َتاُن، فََأخح قَِّي فِّيَها الظُّلحُم َوالحَقطِّيَعُة َوالحبُ هح
َْبَ الرهُسوُل َأَِب طَالٍِّب , ُثُه ذََكَر قِّصهَة َأبِّ   طَالٍِّب َوَجله بَِّذلَِّك َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأخح

نَ ُهمح ِفِّ نَ قحضِّ  نحُه قَاَل َمَعُهمح، َوَما َجَرى بَ ي ح َبَة، َوَأََته مِّ َعحََّن َما ُرو ِّيَنا َعنح ُموَسى بحنِّ ُعقح يَفةِّ ِبِّ الصهحِّ
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  رِّهِّمح َخَرَج النهبِّ يَفَة َمكح َبَة: فَ َلمها َأفحَسَد هللُا َعزه َوَجله َصحِّ طُُه ُموَسى بحُن ُعقح لهَم َورَهح

 اسَ فَ َعاُشوا َوَخاَلُطوا النه 
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زِّئِّ  تَ هح َناَك الحُمسح رِّكِّنَي إًِّنه َكَفي ح َمُر َوَأعحرِّضح َعنِّ الحُمشح َا تُ ؤح نَي الهذِّيَن َِبُب قَ وحلِّ هللاِّ َعزه َوَجله: }فَاصحدَعح ِبِّ
يََة، َوَما َظَهَر ِفِّ كَِّفايَةِّ الحُمسح  ََّيتِّ ََيحَعُلوَن َمَع هللاِّ إَِّْلًا آَخَر َفَسوحَ  يَ عحَلُموَن{ اْلح زِّئِّنَي مَِّن اْلح  تَ هح
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ٍر ُمَُ  َْبًََن أَبُو َبكح َُه هللاُ قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َُمحَمٍش الحَفقِّيُه َرْحِّ ِّ َأخح َُسنيح مهُد بحُن اْلح
ثَ َنا َأْححَُد بحُن يُوُسَف السَُّلمِّيُّ قَالَ  ثَ َنا ُعَمُر بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َرزِّيٍن قَاَل: َحدهثَ َنا الحَقطهاُن قَاَل: َحده : َحده

َياُن، َعنح َجعحَفرِّ بحنِّ إََِّّيٍس، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس ِفِّ قَ وحلِّ هللاِّ َعزه َوَجله }إًِّنه    ُسفح



زِّئِّنَي{ ]اْلجر:  تَ هح َناَك الحُمسح ت َ 95َكَفي ح َوُد بحُن َعبحدِّ [ قَاَل: الحُمسح َسح زُِّئوَن: الحَولِّيُد بحُن الحُمغِّْيَةِّ، َواْلح هح
َوُد بحُن الحُمطهلِّبِّ أَبُو زَمحَعَة مِّنح َبِنِّ َأَسدِّ بحنِّ َعبحدِّ ]ص: َسح رِّيُّ، َواْلح [ الحُعزهى، 317يَ ُغوَث الزُّهح

، َوالحَعاُص بحُن َوائٍِّل، فَ  مِّيُّ َارُِّث ابحُن َغيحطَِّلَة السههح ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم َشَكاُهمح 318َأََتُه ]ص:َواْلح [ جِّ
ْبحِّ  َمَأ جِّ رِّو بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ، فََأوح يُل َعَليحهِّ السهََلُم إِّلَيحهِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فََأرَاُه الحَولِّيَد َأَِب َعمح

نَ يحهِّ، ؟ قَاَل:  « َما َصنَ عحتَ »إََِّل َأْبحَلِّهِّ فَ َقاَل:  ْبحِّيُل إََِّل َعي ح َمَأ جِّ ، فََأوح َوَد بحَن الحُمطهلِّبِّ َسح ُكفِّيَتُه، ُثُه َأرَاُه اْلح
هِّ، فَ َقاَل: « َما َصنَ عحَت؟»فَ َقاَل:  َمَأ إََِّل رَأحسِّ رِّيه، فََأوح َوَد بحَن َعبحدِّ يَ ُغوَث الزُّهح َسح قَاَل: ُكفِّيَتُه، ُثُه َأرَاُه اْلح

هِّ َأوح قَاَل إََِّل َبطحنِّهِّ،   قَاَل:« َما َصنَ عحَت؟» َمَأ إََِّل رَأحسِّ ، فََأوح مِّيه َارَِّث ابحَن َغيحطَِّلَة السههح ُكفِّيَتُه، ُثُه َأرَاُه اْلح
هِّ فَ َقاَل: « َما َصنَ عحَت؟»فَ َقاَل:  َمَأ إََِّل َأَخحَصِّ َما »قَاَل: َكفِّيَتُه، َوَمره بِّهِّ الحَعاُص بحُن َوائٍِّل فََأوح
: ُكفِّيَتُه، فََأمها الحَولِّيُد بحُن الحُمغِّْيَةِّ َفَمره بَِّرُجٍل مِّنح ُخَزاَعَة َوُهَو يَرِّيُش نَ بحًَل لَُه فََأَصاَب قَالَ « َصنَ عحَت؟

ُهمح مَ  ن ح ُهمح َمنح يَ ُقوُل َعمَِّي َهَكَذا، َومِّ ن ح َوُد بحُن الحُمطهلِّبِّ فَ َعمَِّي، َفمِّ َسح ُل: نح يَ ُقو َأْبحََلُه فَ َقَطَعَها، َوَأمها اْلح
؟ َقدح قُتِّلحُتف َفَجَعُلوا يَ ُقوُلوَن: َما نَ رَ  فَ ُعوَن َعِن ِّ ه َأاَل َتدح ًئا، نَ َزَل ََتحَت َْسَُرٍة َفَجَعَل يَ ُقوُل: ََّي َبِنِّ ى َشي ح
لشهوحكِّ ِفِّ َعيحَِنه  ُت , َها ُهَو َذا ُأطحَعُن ِبِّ ، َقدح َهَلكح ه َأاَل َتحنَ ُعوَن َعِن ِّ ، َفَجَعُلوا َوَجَعَل يَ ُقوُل: ََّي َبِنِّ

َوُد بحُن َعبحدِّ يَ ُغوَث الزُّ  َسح َناُه، َوَأمها اْلح ًئا فَ َلمح يَ َزلح َكَذلَِّك َحَّته َعمَِّيتح َعي ح رِّيُّ يَ ُقوُلوَن: َما نَ َرى َشي ح هح
َارُِّث ابحُن َغيحطَِّلَة فََأَخَذُه الحَماُء اْلحَ  َها، َوَأمها اْلح هِّ قُ ُروح  َفَماَت مِّن ح َفُر ِفِّ َبطحنِّهِّ َحَّته َفَخَرَج ِفِّ رَأحسِّ صح

هِّ  ًما إِّذح َدَخَل ِفِّ رَأحسِّ َنَما ُهَو َكَذلَِّك يَ وح َها، َوَأمها الحَعاُص بحُن َوائٍِّل فَ بَ ي ح ْبحَِّقة   َخَرَج مِّنح فِّيهِّ، َفَماَت مِّن ح شِّ
: فَ رَ  َدِّيثِّ ُُه: ِفِّ َهَذا اْلح َها، َوقَاَل َغْيح ن ح َها، َفَماَت مِّ َاٍر َحَّته امحَتََلَتح مِّن ح كَِّب إََِّل الطهائِّفِّ َعَلى ْحِّ

ْبحِّقٍَة َفَدَخَلتح ِفِّ ُأَخحُصِّ َقَدمِّهِّ َشوحَكة  فَ َقتَ َلتحُه "  فَ َرَبَض َعَلى شِّ
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لسهَنةِّ، َوإَِّجابَةِّ هللاِّ  تَ عحَصى مِّنح قُ َريحٍش ِبِّ َعزه  َِبُب ُدَعاءِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى َمنِّ اسح
ََّيتِّ   َوَجله ُدَعاَءُه َوَما َظَهَر ِفِّ َذلَِّك مَِّن اْلح
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َبا َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ ُدَحيحٍم الشهي ح ي قَاَل: َأخح ََسنِّ الحَقاضِّ ٍر َأْححَُد بحُن اْلح َْبًََن أَبُو َبكح ُّ قَاَل: َأخح ّنِّ
ثَ َنا َأْححَُد بحُن َحازٍِّم بن َأبِّ َعزح  ٍر ُُمَمهُد بحُن َحده َْبًََن أَبُو َنصح ٍنف، ح َوَأخح ثَ َنا َجعحَفُر بحُن َعوح رََة قَاَل: َحده

َْبًََن أَبُو َعبحدِّ  هللاِّ ُُمَمهُد بحُن  َعلِّي ِّ بحنِّ ُُمَمهٍد الحَفقِّيُه، َوأَبُو زََكرَِّّيه ََيحََي بحُن إِّب حَراهِّيَم الحُمزَك ِّي، قَااَل: َأخح
َعحَمُش، َعنح يَ عحُقوَب قَاَل: حَ  َْبًََن اْلح ٍن قَاَل: َأخح َْبًََن َجعحَفُر بحُن َعوح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ الحَوههابِّ قَاَل: َأخح ده



مَ  دِّ إِّذح قَاَل فِّيَما يَ ُقوُل: " }يَ وح َنَما رَُجل  َُيَد ُِّث ِفِّ الحَمسحجِّ ُروٍق قَاَل: بَ ي ح لِّمِّ بحنِّ ُصبَ يحٍ ، َعنح َمسح  ُمسح
َاعِّ 10لسهَماُء بُِّدَخاٍن ُمبِّنٍي{ ]الدخان: ََتحِتِّ ا ْسح َم الحقَِّياَمةِّ، فَ َيأحُخُذ ِبَِّ [ " قَاَل: ُدَخان  َيُكوُن يَ وح

َنا َفَدَخلحَنا َعَلى َعبحدِّ هللاِّ  َمةِّ، فَ ُقمح َئةِّ الزُّكح نحُه َكَهي ح مَِّن مِّ ُعوٍد ِفِّ الحُمَنافِّقِّنَي َوأَبحَصارِّهِّمح، َوَيَحُخُذ الحُمؤح   بحنِّ َمسح
تَ َوى قَاعًِّدا، ُثُه قَاَل: أَي َُّها النهاُس َمنح َعلَِّم مِّنحُكمح عِّلحًما َْبحًَنُه وََكاَن ُمتهكًِّئا فَاسح فَ لحيَ ُقلح بِّهِّ،  بَ يحتِّهِّ، فََأخح

ُ لَِّما اَل يَ عح  : هللُا َأعحَلُم، فَإِّنه مَِّن الحعِّلحمِّ َأنح يَ ُقوَل الحَعاَلِّ َلُم: هللُا َأعحَلُم قَاَل هللُا َعزه َوَمنح َلَح يَ عحَلمح، فَ لحيَ ُقلِّ
ٍر َوَما َأًَن مَِّن الحُمَتَكل ِّفِّنَي{ ]ص:  أَُلُكمح َعَليحهِّ مِّنح َأجح [ ، 86َوَجله لَِّرُسولِّهِّ َعَليحهِّ السهََلُم: }ُقلح َما َأسح

تَ عحَصتح َعَلى َرسُ 325َوَسُأَحد ُِّثُكمح ]ص: : أنه قُ َريحًشا َلمها اسح ولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ [ َعنِّ الدَُّخانِّ
ََلمِّ قَاَل:  ُهمح َسَنة  « اللُهمه َأعِِّن ِّ َعَليحهِّمح بَِّسبحٍع َكَسبحعِّ يُوُسفَ »َوَسلهَم َوأَبحطَأوا َعنِّ اْلحِّسح قَاَل: فََأَصابَ ت ح

َتَة َحَّته إِّنه َأَحَدُهمح كَ  ٍء َحَّته َأَكُلوا اْلحَِّيَف َوالحَمي ح َ السهَماءِّ  َفَحصهتح ُكله َشيح َنُه َوَبنيح اَن يَ َرى َما بَ ي ح
ُهمح  َف َذلَِّك َعن ح ا َفُكشِّ ف زَاَد ُُمَمهد : ُثُه َدَعوح ُوعِّ َئةِّ الدَُّخانِّ مَِّن اْلح قَاَل َأْححَُد بحُن َحازٍِّم: ُثُه قَ َرَأ  -َكَهي ح

ُفوا الحَعَذابِّ قَلِّيًَل إِّنهُكمح َعائُِّدوَن{ » َعبحُد هللاِّ:  مِّ « ف }إًِّنه َكاشِّ ُروا إََِّل يَ وح قَاَل: فَ َعاُدوا، َفَكَفُروا، فَُأخ ِّ
َم نَ بحطُِّش الح  ُهمح، }يَ وح َشُف َعن ح َم الحقَِّياَمةِّ َكاَن اَل ُيكح ٍر قَاَل أَبُو َعبحدِّ هللاِّ: إِّنه َذلَِّك َلوح َكاَن يَ وح َبطحَشَة َبدح

َتقُِّموَن{ ]الدخان:  َى إًِّنه ُمن ح َم 16الحُكْبح َْبًََن أَبُو [ ف قَاَل: يَ وح َُ َحدِّيثِّ َأْححََد بحنِّ َحازٍِّم َوَأخح ٍر َلفح بَدح
ثَ نَ  َاعِّيلِّيُّ قَاَل: َحده ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح َدِّيُب قَاَل: َأخح ُرو بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ اْلح ٍر َعمح َراُن بحُن َبكح ا عِّمح

ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن َأبِّ َشي ح  ، َعنح َأبِّ الضَُّحى، َعنح ُموَسى قَاَل: َحده َعحَمشِّ ثَ َنا وَكِّيع ، َعنِّ اْلح َبَة قَاَل: َحده
َل الرهُجلِّ َوُدُخولِّ  ، َوُهَو َُيَد ُِّث النهاَس، َفذََكَر قَ وح َامِّعِّ دِّ اْلح ُت إََِّل رَُجٍل ِفِّ َمسحجِّ ُروٍق قَاَل: َجَلسح هِّ َمسح

َعحََّن  َل َعبحدِّ هللاِّ ِبِّ فح َعنها َعَلى َعبحدِّ هللاِّ، َوقَ وح ٍن إِّاله أَنهُه قَاَل: قَاُلوا: }رَب هَنا اكحشِّ  َحدِّيثِّ َجعحَفرِّ بحنِّ َعوح
مُِّنوَن{ ]الدخان:  ُهُم 12الحَعَذاَب إًِّنه ُمؤح َنا َعن ح [ قَاَل: َفقِّيَل لِّلنهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: إًِّنه َلوح َكَشفح
فَ  َم ََتحِتِّ  الحَعَذاَب َعاُدوا قَاَل: َفُكشِّ لُُه: }يَ وح ٍر، َفَذلَِّك قَ وح َم َبدح ُهمح يَ وح ن ح ُهمح فَ َعاُدوا، فَان حتَ َقَم مِّ َعن ح

َم نَ بحطُِّش الحَبطحَشَة ]ص:10السهَماُء بُِّدَخاٍن ُمبِّنٍي{ ]الدخان:  لِّهِّ: }يَ وح َى إًِّنه 326[ إََِّل قَ وح [ الحُكْبح
َتقُِّموَن{ ]الدخان:  لِّم  َعنِّ  [ ف َرَواُه الحُبَخارِّيُّ 16ُمن ح ي ِّ َعنح ََيحََي، َعنح وَكِّيٍعف َوَرَواُه ُمسح ِفِّ الصهحِّ

، َعنح وَكِّيعٍ  ََشج ِّ  اْلح
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ثَ َنا ُمَُ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح مهُد بحُن ُعبَ يحدِّ َوَأخح
َباُط بحُن َنصحٍر، َعنح َمنحُصوٍر، َعنح َأبِّ الضَُّحىبحنِّ  َْبًََن َأسح ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن ََثبٍِّت قَاَل: َأخح َبَة قَاَل: َحده ، ُعت ح

ُعوٍد قَاَل: َلمها رََأى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مَِّن النهاسِّ إِّدحَِبرً  ُروٍق، َعنِّ ابحنِّ َمسح ا َعنح َمسح
ُُلوَد، َوالحعِّظَاَم، َفَجاَءُه « اللُهمه َسبحع  َكَسبحعِّ يُوُسفَ »اَل: قَ  َتَة، َواْلح ُمح َسَنة  َحَّته َأَكُلوا الحَمي ح ، فََأَخَذَتح



لِّ َمكهَة، فَ َقاُلوا: ََّي ُُمَمهُد، إِّنهَك تَ زحُعُم أَنهَك بُعِّثحَت َرْححًَة، َوَأنه  َياَن، َوًَنس  مِّنح َأهح َمَك َقدح أَبُو ُسفح قَ وح
ًعا َهَلُكوا، فَادحُع هللَا َْلُمح، َفَدَعا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفُسُقوا الحَغيحَث فََأطحبَ َقتح َعَليحهِّ  مح َسب ح

َنا»َفَشَكا النهاُس َكث حَرَة الحَمَطرِّ فَ َقاَل:  َنا َواَل َعَلي ح هِّ َفُسقَِّي ، فَاَنحََدَرتِّ السه « اللُهمه َحَوالَي ح َحابَُة َعنح رَأحسِّ
لُُه َعزه َوَجله  ُوُع الهذِّي َأَصاَبُمح، َوُهَو قَ وح َْلُمحف قَاَل: َلَقدح َمَضتح آيَُة الدَُّخانِّ َوُهَو اْلح : }إًِّنه  النهاُس َحوح

ُفو الحَعَذابِّ قَلِّيًَل إِّنهُكمح َعائُِّدوَن{ ]الدخان:  ، َوا15َكاشِّ َقاُق [ ، َوآيَُة الل َِّزامِّ َى، َوانحشِّ لحَبطحَشُة الحُكْبح
َى، َوالدَُّخاُن َوآيَُة الل َِّزا327]ص: ٍر " يُرِّيُد َوهللُا َأعحَلُم: الحَبطحَشُة الحُكْبح َم َبدح مِّ  [ الحَقَمرِّ، َوَذلَِّك ُكلُُّه يَ وح

ٍر، َوَأَشاَر الحُبَخارِّيُّ إََِّل َهذِّهِّ الر َِّوايَةِّ   ُكلَُّها َحَصَلتح بَِّبدح
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ُرو بحُن َعبحدِّ هللاِّ  ثَ َنا أَبُو ُعثحَماَن َعمح َسُن بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ ُمَؤمهٍل قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد اْلَح الحَبصحرِّيُّ  َأخح
َْبًنَ  َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ الحَوههابِّ ح( َوَأخح  أَبُو َعبحدِّ هللاِّ بحُن قَاَل: َحده

ثَ َنا اْلحَ  َْبًََن يَ عحَلى بحُن ُعبَ يحٍد قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ الحَوههابِّ قَاَل: َأخح عحَمُش، َعنح يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
َ: الل َِّزاُم، وَ  ُروٍق قَاَل: قَاَل َعبحُد هللاِّ: " ََخحس  َقدح َمَضنيح لٍِّم، َعنح َمسح الرُّوُم، َوالدَُّخاُن، َوالحَبطحَشُة، ُمسح

َدتح  ََّيتِّ َقدح ُوجِّ ف َوالحُمَراُد بَِّذلَِّك: َأنه َهذِّهِّ اْلح َعحَمشِّ ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ اْلح َرَجاُه ِفِّ الصهحِّ  َوالحَقَمُر " َأخح
َْبَ بِِّّنه قَ بحَل ُوُجودِّ   هِّنه ِفِّ زََمنِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكَما َأخح
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َرح  ُّ ِبِّ ُبوبِّ َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن َأْححََد الحَمحح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد َأخح َو قَاَل: َحده
َياُن،  ثَ َنا ُسفح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َكثٍِّْي قَاَل: َحده ، َعنح َأبِّ الضَُّحى، َعنح بحُن َسيهاٍر قَاَل: َحده َعحَمشِّ َعنِّ اْلح

َْبِّ{ ]السجدة:  َكح َدحََن ُدوَن الحَعَذابِّ اْلح ُروٍق، َعنح َعبحدِّ هللاِّ، " }َولَُنذِّيَقن هُهمح مَِّن الحَعَذابِّ اْلح [ 21َمسح
ٍر " َم َبدح  قَاَل: يَ وح
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ْبََ  َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ٍر َوَأخح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َنصح َحاَق الصهفهاُر قَاَل: َحده ّنِّ ُُمَمهُد بحُن إِّسح
رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ  ، َعنح عِّكح َباُط بحُن َنصحٍر، َعنِّ السُّد ِّي ِّ ثَ َنا َأسح ُرو بحُن َطلحَحَة قَاَل: َحده ثَ َنا َعمح  قَاَل: َحده

َفُع َعبهاٍس، ِفِّ قَ وحلِّ هللاِّ َعزه َوَجله: }َوي َ  َم الحَفتح ِّ اَل يَ ن ح ُتمح َصادِّقِّنَي ُقلح يَ وح ُقوُلوَن َمََّت َهَذا الحَفتحُ  إِّنح ُكن ح



ٍر فُتَِّ  لِّلنهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ »[ قَاَل: 29الهذِّيَن َكَفُروا إِّميَاَُنُمح َواَل ُهمح يُ نحَظُروَن{ ]السجدة:  َم َبدح يَ وح
َفعِّ الهذِّي  «َن َكَفُروا إِّميَاَُنُمح بَ عحَد الحَموحتِّ َوَسلهَم فَ َلمح يَ ن ح
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهدُ  لِّي قَاَل: َأخح َتمح ثَ َنا أَبُو َجعحَفٍر َكامُِّل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َأْححََد الحُمسح بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ  َحده
َنا َهَراَة قَاَل: حَ  يُّ َقدَِّم َعَلي ح ِّ الحبَ لحخِّ َُسنيح ثَ َنا َعبحُد اْلح َعاَء قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعلِّيٍ  النهجهاُر، بَِّصن ح ده

َيانَ  رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: َجاَء أَبُو ُسفح ، َعنح عِّكح تَِّياّنِّ ِّ ، َعنح َمعحَمٍر، َعنح أَيُّوَب السهخح  بحُن الرهزهاقِّ
ًئا [ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى 329َحرحٍب إََِّل ]ص: ُمح َلَح َيُِّدوا َشي ح ََنه ؛ ْلِّ ُوعِّ َتغِّيُث مَِّن اْلح هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َيسح

َتَكانُو  لحَعَذابِّ َفَما اسح ًَنُهمح ِبِّ ، فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله: }َوَلَقدح َأَخذح لدهمِّ ا لَِّرب ِِّّمح َوَما َحَّته َأَكُلوا الحعِّلحهَِّز ِبِّ
ُهمح "76: يَ َتَضرهُعوَن{ ]املؤمنون  [ قَاَل: َفَدَعا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته فُ ر َِّج َعن ح
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ثَ َنا ُُمَمهُد بحنُ  َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ السهيهارِّيُّ قَاَل: َحده َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح  ُموَسى بحنِّ َحاَتٍِّ َأخح
ُ بحُن َواقٍِّد قَاَل: َحدهَثِنِّ يَزِّيُد النهحح  قَاَل: َُسنيح ثَ َنا اْلح َياَن قَاَل: َحده َسنِّ بحنِّ ُسفح ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن اْلَح وِّيُّ، َحده

َياَن إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  رَِّمَة، َحدهثَُه، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: " َجاَء أَبُو ُسفح َسلهَم َأنه عِّكح
َم، َقدح َأَكلحَنا الحعِّلحهَِّز يَ عحِنِّ الحَوبَ َر َوالدهَم، فَأَن حَزَل هللاُ   َعزه َوَجله: فَ َقاَل: ََّي ُُمَمهُد، أَنحُشُدَك هللَا َوالرهحِّ

َتَكانُوا لَِّرب ِِّّمح َوَما يَ َتَضرهُعوَن{ ]املؤمنون:  لحَعَذابِّ َفَما اسح ًَنُهمح ِبِّ َوَقدح ُروِّي ِفِّ قِّصهةِّ [ 76}َوَلَقدح َأَخذح
ِّ َوهللُا َأعحَلمُ  َرةِّ، َوَلَعلهُه َكاَن َمرهَتنيح َياَن َما َدله َعَلى َأنه َذلَِّك َكاَن بَ عحَد اْلحِّجح  َأبِّ ُسفح
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َرحضِّ قَاَل هللاُ  ََّيتِّ ِفِّ َأدحََن اْلح ، َوَما َظَهَر فِّيَها مَِّن اْلح َعزه َوَجله: }اَل  َِبُب َما َجاَء ِفِّ آيَةِّ الرُّومِّ
َرحضِّ َوُهمح مِّنح بَ عحدِّ َغَلبِّهِّمح َسيَ غحلُِّبوَن{ ]الروم:   [2ُغلَِّبتِّ الرُّوُم ِفِّ َأدحََن اْلح
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ث َ  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َصالِّ ِّ بحنِّ َهانٍِّئ قَاَل: َحده َُه هللُا قَاَل: َحده َُ َرْحِّ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُ بحُن  َناَأخح َُسنيح اْلح
َحاَق الحَفَزارِّيُّ  َزحدِّيُّ قَاَل: َحدهثَ َنا أَبُو إِّسح ٍرو اْلح ثَ َنا ُمَعاوِّيَُة بحُن َعمح ، َعنح الحَفضحلِّ الحَبَجلِّيُّ قَاَل: َحده

َرَة، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاسٍ  ، َعنح َحبِّيبِّ بحنِّ َأبِّ َعمح َياَن الث هوحرِّي ِّ قَاَل: َكاَن  ُسفح
رُِّكوَن َيِّبُّ  ، وََكاَن الحُمشح ُل الحكَِّتابِّ ُمح َأهح ََنه لُِّموَن َيِّبُّوَن َأنح َيظحَهَر الرُّوُم َعَلى فَارَِّس؛ ْلِّ وَن َأنح َيظحَهَر الحُمسح

َبِّ َبكح  لُِّموَن ْلِّ ، َفذََكَر َذلَِّك الحُمسح َوحََثنِّ ُل اْلح ُمح َأهح ََنه ؛ ْلِّ ٍر فَارُِّس َعَلى الرُّومِّ ٍر، َفذََكَر َذلَِّك أَبُو َبكح
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َي هللُا َعنحُه لِّلنهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل َلُه النهبِّ ُمح »َرضِّ َأَما إَِّنه

نَ َنا وَ « َسَيظحَهُرونَ  َعلح بَ ي ح ٍر َْلُمح َذلَِّك، فَ َقاُلوا: اجح َنُكمح َأَجًَل، إِّنح َظَهُروا َكاَن َلَك َكَذا ، َفذََكَر أَبُو َبكح بَ ي ح
نَ ُهمح َأَجَل ]ص: نِّنَي، فَ َلمح َيظحَهُروا، 331وََكَذا، َوإِّنح َظَهرحًَن َكاَن لََنا َكَذا وََكَذا، َفَجَعَل بَ ي ح [ ََخحسِّ سِّ

َي هللاُ َعنحُه لِّلنهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  ٍر َرضِّ  -َأرَاُه قَاَل  -َأاَل َجَعلحَتُه »َوَسلهَم فَ َقاَل:  َفذََكَر َذلَِّك أَبُو َبكح
لُُه َعزه َوَجله: }اَل ُغلَِّبتِّ الرُّوُم ِفِّ َأدحََن « ُدوَن الحَعَشَرةِّ  قَاَل: َفَظَهَرتِّ الرُّوُم بَ عحَد َذلَِّك، َفَذلَِّك قَ وح

نِّنيَ  َرحضِّ َوُهمح مِّنح بَ عحدِّ َغَلبِّهِّمح َسيَ غحلُِّبوَن ِفِّ بِّضحعِّ سِّ [ قَاَل: فَ ُغلَِّبتِّ الرُّوُم , ُثُه َغَلَبتح 2{ ]الروم: اْلح
مُِّنوَن بَِّنصحرِّ هللاِّ{ ]الروم:  َرُح الحُمؤح َمئٍِّذ يَ فح َمحُر مِّنح قَ بحُل َومِّنح بَ عحُد َويَ وح َياُن: 4بَ عحُد، }َّللِّهِّ اْلح [ قَاَل ُسفح

َْبًََن َعلِّيُّ  ٍر َوَأخح َم َبدح ُمح َظَهُروا يَ وح عحُت َأَنه َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد قَاَل:  َوْسِّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح
َنادِّهِّ  َحاَق، َفذََكَرُه ِإِِّّسح ثَ َنا أَبُو إِّسح ثَ َنا أَبُو َصالٍِّ  قَاَل: َحده ثَ َنا ُعبَ يحُد بحُن َشرِّيٍك قَاَل: َحده َوَمعحَناُه، َحده

 الحبِّضحُع َما ُدوَن الحَعَشَرةِّ زَاَد ِفِّ رَِّوايَتِّهِّ قَاَل َسعِّيد : 
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ثَ َنا إِّ  ي قَاَل: َحده َسنِّ الحَقاضِّ َْبًََن َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن اْلَح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ب حَراهِّيُم بحُن َأخح
ثَ َنا َورحقَاُء، َعنِّ ابح  ثَ َنا آَدُم قَاَل: َحده ِّ قَاَل: َحده َُسنيح لِّهِّ: " }اَل ُغلَِّبتِّ اْلح نِّ َأبِّ ْنِّيٍ ، َعنح َُمَاهٍِّد، ِفِّ قَ وح

مُِّنوَن بَِّنصحرِّ 2الرُّوُم{ ]الروم:  [ قَاَل: ذََكَر َغَلَبَة فَارَِّس الرُّوَم، َوإَِّداَلَة الرُّومِّ َعَلى فَارَِّس، َوَفرَِّح الحُمؤح
َوحََثنِّ قَاَل: َوالح  لِّ اْلح َل الحكَِّتابِّ َعَلى َأهح َ الثهََلثِّ إََِّل الحَعَشَرةِّ "هللاِّ َأهح  بِّضحُع َما َبنيح
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َْبًََن ]ص: ي قَاَل: َأخح َْبًََن َأْححَُد بحُن َكامٍِّل الحَقاضِّ َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح [ ُُمَمهُد بحُن 332َأخح
ُّ قَاَل: َحده  ِفِّ ََسنِّ الحَعوح َسنِّ بحنِّ َعطِّيهَة َسعحدِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ اْلح ُ بحُن اْلَح َُسنيح َثِنِّ َأبِّ قَاَل:، َحدهَثِنِّ َعم ِّي اْلح

لِّهِّ " }اَل ُغلَِّبتِّ الرُّوُم{  ، َعنح َجد ِّي َعطِّيهَة بحنِّ َسعحٍد، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس،ف ِفِّ قَ وح قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ
ُهمح، ُثُه  [ " قَاَل: َقدح َمَضى، َكاَن َذلَِّك ِفِّ َأهحلِّ 2]الروم:  ف وََكاَنتح فَارُِّس َقدح َغَلبَ ت ح فَارَِّس َوالرُّومِّ



، َوالحتَ َقتِّ الرُّ  رِّكِّي الحَعَربِّ ُّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُمشح وُم َوفَارُِّس َغَلَبتِّ الرُّوُم بَ عحَد َذلَِّك، َوَلقَِّي َنبِّ
ه َصلهى هللاُ  ،  فَ َنَصَر هللُا َعزه َوَجله النهبِّ رِّكِّي الحَعَربِّ لِّمِّنَي َعَلى ُمشح َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَمنح َمَعُه مَِّن الحُمسح

لِّ الحكِّ  ُهمح، َوَنصحرِّ َأهح مُِّنوَن بَِّنصحرِّ هللاِّ إَِّّيه ، فَ َفرَِّح الحُمؤح رِّكِّي الحَعَجمِّ َل الحكَِّتابِّ َعَلى ُمشح َتابِّ َوَنَصَر َأهح
َنا َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَلى الحَعَجمِّ قَاَل َعطِّيهُة: َوَسأَلحنَ  رِّيه َعنح َذلَِّك فَ َقاَل: الحتَ َقي ح ُدح ا َأَِب َسعِّيٍد الح

رِّكِّي الحَعَربِّ  ، َوالحتَ َقتِّ الرُّوُم َوفَارُِّس، فَ َنَصَرًَن هللُا تَ َعاََل َعَلى ُمشح رِّكِّي الحَعَربِّ ، َوَنَصَر َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُمشح
َل الحكَِّتابِّ َعَلى َل  َأهح رِّكِّنَي، َوَفرِّحَنا بَِّنصحرِّ هللاِّ َأهح ًَن َعَلى الحُمشح َنا بَِّنصحرِّ هللاِّ إَِّّيه ، فَ َفرِّحح الحَمُجوسِّ

مُِّنوَن بَِّنصحرِّ هللاِّ{ ]الروم:  َرُح الحُمؤح َمئٍِّذ يَ فح لُُه َعزه َوَجله: }َويَ وح ، َفَذلَِّك قَ وح  [4الحكَِّتابِّ َعَلى الحَمُجوسِّ
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َْبًََن أَ  ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن َأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح بُو اْلح
ثَ َنا اللهيحُث قَاَل: َحدهَثِنِّ ُعَقيحل ، َعنِّ ابح  ثَ َنا أَبُو َصالٍِّ ، َوابحُن ُبَكْيحٍ، قَااَل: َحده َياَن قَاَل: َحده نِّ ُسفح

َها ُل كَِّتاٍب، َوَقدح شِّ َكهَة يَ ُقوُلوَن: الرُّوُم َأهح لِّمِّنَي، َوُهمح ِبِّ رُِّكوَن َُيَادُِّلوَن الحُمسح ٍب قَاَل: َكاَن الحُمشح
لحكَِّتابِّ الهذِّي أُنحزَِّل َعَلى نَبِّي ُِّكمح، َفَسن َ  ُهُم الحُفرحُس، َوأَن حُتمح تَ زحُعُموَن أَنهُكمح َستَ غحلُِّبوَن ِبِّ َكَما   غحلُِّبُكمح َغَلبَ ت ح

َرحضِّ َوُهمح مِّنح بَ عحدِّ غَ  َلبِّهِّمح َغَلَبتح فَارُِّس الرُّوَم، فَأَن حَزَل هللاُ َعزه َوَجله: }اَل ُغلَِّبتِّ الرُّوُم ِفِّ َأدحََن اْلح
{ ]الروم:  َهاٍب الزُّهحرِّيُّ 2َسيَ غحلُِّبوَن ِفِّ بِّضحعِّ نِّنَيف قَاَل ابحُن شِّ  [ سِّ
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َْبّنِّ ُعبَ يحُد  ٍر : فََأخح يَ َتانِّ ًَنَحَب أَبُو َبكح ُعوٍد أَنهُه َلمها نَ َزَلتح َهاََتنِّ اْلح َبَة بحنِّ َمسح هللاِّ بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعت ح
نِّنَي، فَ َقاَل رَ  ٍء إِّنح َلَح تُ غحَلبح فَارُِّس ِفِّ َسبحعِّ سِّ رِّكِّنَي قَ بحَل َأنح َُيَرهَم الحقَِّماُر َعَلى َشيح ُسوُل هللاِّ بَ عحَض الحُمشح

رِّ بِّضحع  »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َ فَ َعلحَت؟ َفُكلُّ َما ُدوَن الحَعشح ، وََكاَن ُظُهوُر فَارَِّس َعَلى الرُّومِّ ِفِّ « َلِّ
لِّ ا لُِّموَن بُِّظُهورِّ َأهح َُديحبَِّيةِّ فَ َفرَِّح الحُمسح نِّنَي، ُثُه َأظحَهَر هللُا الرُّوَم َعَلى فَارَِّس زََمَن اْلح عِّ سِّ  كَِّتابِّ لح تِّسح
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ثَ َنا يَ عحُقوُب بحنُ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن  َوَأخح ُسفح
ثَ َنا يَزِّيُد بحُن ُزرَيحٍع، َعنح َسعِّيٍد،  ثَ َنا الحَعبهاُس بحُن الحَولِّيدِّ قَاَل: َحده َعنح قَ َتاَدَة، }اَل ُغلَِّبتِّ الرُّوُم قَاَل: َحده

{ ]الروم:  َرحضِّ ، }َوُهمح مِّنح بَ عحدِّ َغَلبِّهِّمح 2ِفِّ َأدحََن اْلح ُل فَارَِّس َعَلى َأدحََن الشهامِّ [ قَاَل: َغَلبَ ُهمح َأهح



نِّنَي{ ]الروم:  يََةف قَاَل: َلمها أَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله 3َسيَ غحلُِّبوَن ِفِّ بِّضحعِّ سِّ ، َصدهَق  [ اْلح ََّيتِّ َهُؤاَلءِّ اْلح
رُِّكوَن ََخحَس  َتَمَرُهمح َوالحُمشح لِّ فَارَِّس، فَاق ح ُمح، َوَعَرُفوا َأنه الرُّوَم َسَتظحَهُر َعَلى َأهح لُِّموَن َربه َقََلئَِّص، الحُمسح

رٍ  لِّمِّنَي أَبُو َبكح َ قَِّماَر الحُمسح نِّنَي قَاَل: فَ َوِلِّ نَ ُهمح ََخحَس سِّ َ قَِّماَر  َوَأجهُلوا بَ ي ح َي هللُا َعنحُه، َوَوِلِّ َرضِّ
، َوَلَح َتظحَهرِّ الرُّوُم َعلَ  ََجلِّ َهى َعنِّ الحقَِّمارِّ ِفِّ اْلح رِّكِّنَي ُأَبُّ بحُن َخَلٍف، َوَذلَِّك قَ بحَل َأنح يُ ن ح ى فَارَِّس، الحُمشح

رُِّكوَن قَِّمارَُهمح، َفذََكَر َذلَِّك َأصحَحاُب َرُسولِّ هللاِّ َصله  ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لِّلنهبِّ ِّ َصلهى هللُا َفَسَأَل الحُمشح
َ الثهََلثِّ إََِّل »َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل:  رِّ، فَإِّنه الحبِّضحَع َما َبنيح ُلوا َأَجًَل ُدوَن الحَعشح قهاَء َأنح يُ َؤج ِّ َلَح َيُكونُوا َأحِّ

رِّ  ََجلِّ "، فَ فَ « الحَعشح َعُلوا فََأظحَهَر هللاُ الرُّوَم َعَلى فَارَِّس عِّنحَد رَأحسِّ السهبحعِّ مِّنح فَ َزايُدوُهمح َوَمادُّوُهمح ِفِّ اْلح
هُِّم الهذِّي َكاَن  لُِّموَن بَِّفلحجِّ َُديحبَِّيةِّ، فَ َفرَِّح الحُمسح َعُهمح مَِّن اْلح ، َفَكاَن َذلَِّك َمرحجِّ َوهلِّ مِّنح ُظُهورِّ قَِّمارِّهُِّم اْلح

، وََكا لِّ الحكَِّتابِّ َعَلى الحَمُجوسِّ َمئٍِّذ َأهح لُُه: }َويَ وح ََلَم، فَ ُهَو قَ وح َن َذلَِّك ِمِّها َشده هللاُ بِّهِّ اْلحِّسح
مُِّنوَن بَِّنصحرِّ هللاِّ{ ]الروم: 334]ص: َرُح الحُمؤح  [4[ يَ فح
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَالَ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن َأخح : َحده
ثَ َنا الحَولِّ  ، قَااَل: َحده َواُن بحُن َصالٍِّ ، َوأَبُو َتقِّيٍ  هَِّشاُم بحُن َعبحدِّ الحَملِّكِّ ثَ َنا َصفح َياَن قَاَل: َحده يُد بحُن ُسفح

َع الحَعََلَء بحَن الزَُّبْيحِّ، ُّ، أَنهُه ْسِّ ثَ َنا ُأَسيحد  الحكََِّلبِّ لٍِّم قَاَل: َحده َُيَد ُِّث َعنح أَبِّيهِّ قَاَل: رَأَيحُت َغَلَبَة  ُمسح
لِّمِّنَي فَارَِّس َوالرُّوَم، َوُظهُ  ورَُهمح َعَلى فَارَِّس الرُّوَم، ُثُه رَأَيحُت َغَلَبَة الرُّومِّ فَارَِّس، ُثُه رَأَيحُت َغَلَبَة الحُمسح

َرَة َسَنًة، َوِبِّ  ، ُكلُّ َذلَِّك ِفِّ ََخحَس َعشح  هللِّ الحعِّصحَمُة "الشهامِّ َوالحعَِّراقِّ
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ُذونَُه , ُثُه َعَلى ابحنِّ َأبِّ ْلََ  َعٍة مِّنح قُ َريحٍش يُ ؤح ٍب، َوَما َِبُب ُدَعاءِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى َسب ح
ََّيتِّ   َظَهَر ِفِّ َذلَِّك مَِّن اْلح
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، ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا  َأخح ي قَاَل: َحده ٍر َأْححَُد بحُن َكامٍِّل الحَقاضِّ َْبًََن أَبُو َبكح بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح
ثَ َنا ثَ َنا زَُهْيح  قَاَل: َحده ُرو بحُن َخالٍِّد قَاَل: َحده ثَ َنا َعمح أَبُو  َأْححَُد بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ مِّلحَحاَن قَاَل: َحده

رِّو بحنِّ  َحاَق، َعنح َعمح َبَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ إِّسح تَ قح ُعوٍد قَاَل: اسح َميحُموٍن، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َمسح



َبُة بحنُ  ٍل، َوُأَميهُة بحُن َخَلٍف، َوُعت ح َعٍة فِّيهِّمح أَبُو َجهح  رَبِّيَعَة، َوَسلهَم الحبَ يحَت َفَدَعا َعَلى نَ َفٍر مِّنح قُ َريحٍش َسب ح
َبُة بحُن رَبِّ  ٍر َقدح َوَشي ح ُم ِبِّهللِّ َلَقدح رَأَي حتُ ُهمح َصرحَعى َعَلى َبدح َبُة بحُن َأبِّ ُمَعيحٍط قَاَل َعبحُد هللاِّ: فَأُقحسِّ يَعَة، َوُعقح

ْبََ  رِّو بحنِّ َخالٍِّد َوَأخح ، َعنح َعمح ي ِّ ًما َحارًّا " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ ُس، وََكاَن يَ وح ُُم الشهمح َتح و ًَن أَبُ َغْيه
ثَ َنا ُُمَمهُد ]ص: َْبّنِّ أَبُو الحَولِّيدِّ قَاَل: َحده َُ قَاَل: َأخح َافِّ [ بحُن ُسَليحَماَن الحَباَغنحدِّيُّ 336َعبحدِّ هللاِّ اْلح

ََسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َأعحنَيَ قَاَل: َحده  ثَ َنا اْلح ُّ قَاَل: َحده َرهاّنِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ََيحََي اْلح ثَ َنا زَُهْيح ، َفذََكَرُه قَاَل: َحده
َسنِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ ]ص: ي ِّ َعنح َسَلَمَة بحنِّ َشبِّيٍب، َعنِّ اْلَح لِّم  ِفِّ الصهحِّ َنادِّهِّ ََنحَوُه، َرَواُه ُمسح [ 338ِإِِّّسح

 بحنِّ َأعحنَيَ 
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َْبًََن َأْححَُد بحُن  َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح ثَ َنا َتحَتام  قَاَل: َحدهثَ َنا َأخح ُعبَ يحٍد الصهفهاُر قَاَل: َحده
َفلِّ بحُن َأبِّ  ثَ َنا أَبُو نَ وح َباَن قَاَل: َحده َوُد بحُن َشي ح َسح ثَ َنا اْلح َزحَرُق قَاَل: َحده َعقحَرٍب، َعبهاُس بحُن الحَفضحلِّ اْلح

ُعو َعَليحهِّ قَاَل: فَ َقاَل َعنح أَبِّيهِّ قَاَل: َكاَن َْلَُب بحُن َأبِّ َْلٍَب َيسُ  ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَيدح بُّ النهبِّ
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ، « اللُهمه َسل ِّطح َعَليحهِّ َكلحَبكَ »النهبِّ قَاَل: وََكاَن أَبُو َْلٍَب ََيحمُِّل الحبَ زه إََِّل الشهامِّ

َعُث بَِّوَلدِّهِّ َمَع غِّلح  َمانِّهِّ، َووَُكََلئِّهِّ، َويَ ُقوُل: إِّنه ابحِنِّ َأَخاُ  َعَليحهِّ َدعحَوَة ُُمَمهٍد فَ يُ َعاهُِّدوُه قَاَل: َويَ ب ح
، َوَغطُّوا َعَليحهِّ الث َِّياَب َوالحَمَتاَع قَاَل: فَ َفَعُلوا َائِّطِّ َذلَِّك بِّهِّ زََماًًن،  وََكانُوا إَِّذا نَ َزَل الحَمنحزَِّل أَلحَزُقوُه إََِّل اْلح

َة ُُمَمهٍد  َجاَء َسبحع  فَ َنَشَلُه فَ َقتَ َلُه، فَ بَ َلَغ َذلَِّك َأَِب َْلٍَب، فَ َقاَل: َأَلَح َأَقلح َلُكمح إِّّن ِّ َأَخاُ  َعَليحهِّ َدعحوَ فَ 
ُل الحَمَغازِّي يَ ُقوُلوَن: : َْلَُب بحُن َأبِّ َْلٍَب، َوَأهح لحَقوِّي ِّ َبُة بحُن َأبِّ  َكَذا قَاَل َعبهاُس بحُن الحَفضحلِّ َولَيحَس ِبِّ ُعت ح

َبةُ   َْلٍَب، َوقَاَل بَ عحُضُهمح: ُعتَ ي ح
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ، قَِّراَءًة َعَليحهِّ قَاَل: َكاَنتح أُمُّ ُكلحُثوٍم يَ عحِنِّ اب حَنةَ   َوفِّيَما َأخح
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َاهِّلِّيهةِّ ََتح  يهِّ: َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ اْلح َبَة بحنِّ َأبِّ َْلٍَب، وََكاَنتح رُقَ يهُة ََتحَت َأخِّ َت ُعتَ ي ح
َبَة بحنِّ َأبِّ َْلٍَب، فَ َلمها أَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله }تَ بهتح َيَدا َأبِّ َْلٍَب{ ]سورة: املسد، آية رقم:  [ قَاَل 1ُعت ح

ي وَ  َبَة: رَأحسِّ َبَة، َوُعت ح ب حَنيهِّ: ُعتَ ي ح ُّ َصلهى أَبُو َْلٍَب الِّ رُُءوُسُكَما َحَرام  إِّنح َلَح ُتَطل َِّقا اب حَنَِتح ُُمَمهٍد، َوَسَأَل النهبِّ



َبَة َطََلَق رُقَ يهَة، َوَسأَلَتحُه رُقَ يهُة َذلَِّك، َوقَاَلتح لَُه ُأمُّ ُكلحُثومِّ بِّنحُت َحرح   -بِّ بحنِّ أَُميهَة هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُعت ح
ه -َطبِّ َوهَِّي َْحهاَلُة اْلحَ  َبُة ُأمه ُكلحُثوٍم، َوَجاَء النهبِّ َا َقدح َصَبتح َفَطلهَقَها، َوَطلهَق ُعتَ ي ح َها ََّي ُبَِنه فَإَِّنه : َطل ِّقح

نَي فَاَرَق ُأمه ُكلحُثوٍم، فَ َقاَل: َكَفرحُت بِّدِّينَِّك، َوفَارَقحُت اب حنَ َتَك، اَل َتِّبُّ   َواَل ِنِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم حِّ
بَُّك، ُثُه َتَسلهَط َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَشقه َقمِّيَصُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصله  ى هللُا ُأحِّ

َأُل هللَا َأنح ُيَسل َِّط َعَليحهِّ َكلحَبهُ »َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َحَّته نَ َزُلوا ِفِّ َمَكاٍن ، َفَخَرَج نَ َفر  مِّنح قُ َريحٍش « َأَما إِّّن ِّ َأسح
َبُة يَ ُقوُل:  َلَة، َفَجَعَل ُعتَ ي ح ََسُد تِّلحَك اللهي ح ََّي َويحُل أُم ِّي مَِّن الشهامِّ يُ َقاُل لَُه الزهرحقَاُء لَيحًَل، فََأطَاَ  بُِِّّم اْلح

، قَ تَ َلِنِّ ابحُن َأبِّ َكبحَشَة، وَ  ، فَ َعَوى َعَليحهِّ ُهَو َوهللاِّ آكِّلِّي َكَما َدَعا ُُمَمهد  َعَليه لشهامِّ َكهَة، َوَأًَن ِبِّ ُهَو ِبِّ
ثَ َنا ْبَِّ  هِّ َفَضَغَمُه َضغحَمًة َفَذَِبَُه قَاَل أَبُو َعبحدِّ هللاِّ: َفَحده ، َوَأَخَذ بَِّرأحسِّ مِّ ِّ الحَقوح ََسُد مِّنح َبنيح مِّيعِّ َذلَِّك اْلح

ثَ َنا الث هقَ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َاعِّيَل اْلح ثَ َنا زَُهْيحُ بحُن ُُمَمهُد بحُن إِّْسح َدامِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن الحمِّقح فِّيُّ قَاَل: َحده
أَبِّيهِّ: َأنه الحَعََلءِّ الحَعبحدِّيُّ، َعنِّ ابحنِّ َأبِّ َعُروبََة، َعنح قَ َتاَدَة قَاَل زَُهْيح : َوَحدهثَ َنا هَِّشاُم بحُن ُعرحَوَة، َعنح 

ََسَد َلمها طَاَ  بِِّّمح تِّ  ََسُد اْلح َبَل اْلح طِّهِّمح، فََأق ح َبُة ِفِّ َوسح ُهمح، فَ َناُموا َوُجعَِّل ُعتَ ي ح َلَة انحَصَرَ  َعن ح لحَك اللهي ح
َبَة، فَ َفَدَغُه، َوتَ َزوهَج ُعثحَماُن بحُن َعفهاَن رُقَ يهَة فَ تُ ُوف َِّيتح عِّنح  َدُه، َوَلَح تَلِّدح يَ َتَخطهاُهمح َحَّته َأَخَذ بَِّرأحسِّ ُعتَ ي ح

 َوتَ َزوهَج أَبُو الحَعاصِّ بحُن الرهبِّيعِّ زَي حَنَب فَ َوَلَدتح َلُه ُأَماَمةَ َلُه، 
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ََل  مِّ قَاَل هللُا َِبُب َوفَاةِّ َأبِّ طَالٍِّب َعم ِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَما َورََد ِفِّ امحتَِّناعِّهِّ مَِّن اْلحِّسح
هَ  ُعُروَن{ ]اْلنعام: َعزه َوَجله: }َوُهمح يَ ن ح لُِّكوَن إِّاله أَن حُفَسُهمح َوَما َيشح َن َعنحُه َويَ نحَأوحَن َعنحُه َوإِّنح يُ هح [ 26وح

بَ بحَت َوَلكِّنه هللَا يَ هحدِّي َمنح َيَشاُء{ ]القصص:   [56، َوقَاَل: }إِّنهَك اَل ََتحدِّي َمنح َأحح
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َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بح  ثَ َنا َأْححَُد بحُن َأخح َاعِّيُل الصهفهاُر قَاَل: َحده َْبًََن إِّْسح ُن ََيحََي السُّكهرِّيُّ قَاَل: َأخح
َُ قَالَ  َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َياُن، َوَأخح ثَ َنا ُسفح ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َمنحُصوٍر قَاَل: َحده : َأخح

َيانُ  الحَعبهاسِّ  ثَ َنا ُسفح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َكثٍِّْي قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َسيهاٍر قَاَل: َحده ُّ قَاَل: َحده ُبوبِّ ، َعنح الحَمحح
َن  َهوح َع ابحَن َعبهاٍس، يَ ُقوُل ِفِّ قَ وحلِّ هللاِّ َعزه َوَجله: " }َوُهمح يَ ن ح َعنحُه َحبِّيبِّ بحنِّ َأبِّ ََثبٍِّت، َعنح َمنح ْسِّ

ُذوُه َويَ نحَأى 26َويَ نحَأوحَن َعنحُه{ ]اْلنعام:  رِّكِّنَي َأنح يُ ؤح َهى الحُمشح [ قَاَل: نَ َزَلتح ِفِّ َأبِّ طَالٍِّب: َكاَن يَ ن ح
، َويَ نحَأى َعمها َجاَء بِّهِّ "  َعنحُهف َوِفِّ رَِّوايَةِّ َعبحدِّ الرهزهاقِّ
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َحده  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ]ص:َأخح [ َمنحَدهِّ 341ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن َْححَشاٍذ قَاَل: َحده
ثَ َنا َْححَزُة بحُن َحبِّيٍب، َعنح َحبِّيبِّ بحنِّ َأبِّ َثَ  ُر بحُن َبكهاٍر قَاَل: َحده ثَ َنا َبكح ُّ قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح بٍِّت، َعنح اْلح

َن َعنحُه َويَ نحَأوحَن َعنحُه{ َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ َعبه  َهوح اٍس، ِفِّ قَ وحلِّ هللاِّ َعزه َوَجله: " }َوُهمح يَ ن ح
ُذوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا 26]اْلنعام:  رِّكِّنَي َأنح يُ ؤح َهى الحُمشح [ قَاَل: نَ َزَلتح ِفِّ َأبِّ طَالٍِّب: َكاَن يَ ن ح

 "َعَليحهِّ َوَسلهَم َويَ تَ َباَعُد َعمها َجاَء بِّهِّ 
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َسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ قَ رحُقوٍب التهمهارُ  َْبًََن أَبُو اْلَح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََمَذاَن قَاَل:  َأخح بِّ
ََكمُ  ثَ َنا أَبُو الحَيَمانِّ اْلح ِّ بحنِّ دِّيزِّيَل قَاَل: َحده َُسنيح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن اْلح ثَ َنا ُشَعيحُب  َحده بحُن ًَنفٍِّع قَاَل: َحده

ِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ بِّشح  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ، )ح( َوَأخح ُل بحُن َأبِّ َْححَزَة، َعنِّ الزُّهحرِّي ِّ َراَن الحَعدح
َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد الصهفهاُر قَ  َْبًََن إِّْسح ثَ َنا بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َمنحُصوٍر الرهَمادِّيُّ قَاَل: َحده اَل: َحده

، َعنح أَبِّيهِّ قَا ي، َعنِّ ابحنِّ الحُمَسي ِّبِّ ، َما اَل ُأححصِّ رِّي ِّ ، َعنِّ الزُّهح َْبًََن َمعحَمر  َل: َلمها َعبحُد الرهزهاقِّ قَاَل: َأخح
لِّ بحَن هَِّشاٍم،  َحَضَرتح َأَِب طَالٍِّب الحَوفَاُة َدَخَل َعَليحهِّ  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َوَجَد عِّنحَدُه َأَِب َجهح النهبِّ

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ]ص: [: " ََّي َعم ِّ ُقلح: اَل إَِّلَه 343َوَعبحَد هللاِّ بحَن َأبِّ ُأَميهَة قَاَل: فَ َقاَل َلُه النهبِّ
ٍل، َوَعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ ُأَميهَة: َأيح َأَِب طَالٍِّب، أَتَ رحَغُب إِّاله هللُا، ُأَحاجُّ َلَك بَِّ  ا عِّنحَد هللاِّ "، َوقَاَل أَبُو َجهح

َر َكلَِّمٍة َأنح قَاَل: َعَلى مِّلهةِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ قَاَل: فَ َقاَل ا ُّ َعنح مِّلهةِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ قَاَل: َفَكاَن آخِّ لنهبِّ
تَ غحفَِّرنه َلَك َما َلَح أُنحَه َعنحكَ » َعَليحهِّ َوَسلهَم: َصلهى هللاُ  قَاَل: فَ نَ َزَلتح }َما َكاَن لِّلنهبِّ ِّ َوالهذِّيَن آَمُنوا « َْلَسح

رِّكِّنَي{ ]التوبة:  تَ غحفُِّروا لِّلحُمشح َبِّيهِّ إِّاله َعنح َموحعِّ 113َأنح َيسح تِّغحَفاُر إِّب حَراهِّيَم ْلِّ َدٍة [ إََِّل }َوَما َكاَن اسح
ُه فَ َلمها تَ َبنيهَ َلُه أَنهُه َعُدوٌّ َّللِّهِّ َتَْبهَأ مِّنحُه{ ]التوبة:  ، َونَ َزَلتح 114َوَعَدَها إَِّّيه [ قَاَل: َلمها َماَت َوُهَو َكافِّر 

بَ بحَت{ ]القصص:  َُ َحدِّيثِّ َمعحَمٍر، َوِفِّ رَِّوايَةِّ ُشَعيحٍب قَا56}إِّنهَك اَل ََتحدِّي َمنح َأحح َل: َجاَءُه [ ، َلفح
ٍل َوَعبحَد هللاِّ بحَن َأبِّ ُأَميهَة بحنِّ الحُمغِّ  ْيَةِّ، َوزَاَد: فَ َلمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َوَجَد عِّنحَدُه َأَِب َجهح

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ عحرُِّضَها َعَليحهِّ، َويُ َعانَِّدانِّهِّ بِّتِّلحكَ  َر  يَ َزلِّ النهبِّ الحَمَقاَلةِّ َحَّته قَاَل أَبُو طَالٍِّب آخِّ
، َوَأََب َأنح يَ ُقوَل: اَل إَِّلَه إِّاله هللُا، ُثُه ذََكَر الحَباقِّي ِبَِّ  عحَناُه إِّاله أَنهُه َما َكلهَمُهمح: َعَلى مِّلهةِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ

يَةِّ  َرى، َوأَن حَزَل هللُا تَ َعاََل ِفِّ َأبِّ طَالٍِّب، فَ َقاَل لَِّرُسولِّهِّ  قَاَل: فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله، َوقَاَل ِفِّ اْلح ُخح اْلح
َلُه َلمها َماَت َوُهَو َكافِّر  ]ص: ي ِّ 344َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَلَح َيذحُكرح قَ وح [ف َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ



َحاَق بحنِّ إِّب حَراهِّيَم َوَُمحُموٍدف وَ  ي، َوَعبحدِّ بحنِّ ُْحَيحٍد، ُكلُُّهمح َعنح َعنح إِّسح َحاَق الحَقاضِّ لِّم  َعنح إِّسح َرَواُه ُمسح
ف َوَرَواُه الحُبَخارِّيُّ َعنح َأبِّ الحَيَمانِّ   َعبحدِّ الرهزهاقِّ
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َْبًََن َجد ِّي ََيحََي بحنُ  َْبًََن أَبُو َصالِّ ِّ بحُن َأبِّ طَاهٍِّر الحَعنحَْبِّيُّ قَاَل: َأخح ثَ َنا َأْححَُد بحُن  َأخح َمنحُصوٍر قَاَل: َحده
ثَ َنا ََيحََي قَاَل: َحده  ٍر، قَااَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َبشهاٍر، َوَعبحُد الرهْححَنِّ بحُن بِّشح ثَ َنا يَزِّيُد بحُن  َسَلَمَة قَاَل: َحده

َل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لَِّعم ِّهِّ: َكيحَساَن قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو َحازٍِّم، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة قَا
َم الحقَِّياَمةِّ » َا يَ وح َهُد َلَك بِّ َزَُع « ف ُقلح اَل إَِّلَه إِّاله هللُا َأشح َا َْحََلُه َعَليحهِّ اْلح َ قُ َريحش  إِّْنه ّنِّ فَ َقاَل: َلوحاَل َأنح تُ َعْي ِّ

َنَك، فَأَن ح  َا َعي ح بَ بحَت َوَلكِّنه هللَا يَ هحدِّي َمنح َيَشاُء{ َْلَق حَررحُت بِّ َزَل هللاُ َعزه َوَجله: }إِّنهَك اَل ََتحدِّي َمنح َأحح
 [56]القصص: 
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ثَ َنا ]ص: ٍم قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َهاشِّ ثَ َنا َأْححَُد بحُن َسَلَمَة قَاَل: َحده [ أَبُو ُأَساَمَة 345قَاَل: َوَحده
َع َأَِب َحازٍِّم َُيَد ُِّث َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة قَاَل: َلمها َحَضَرتح َوفَاُة َأبِّ قَا ثَ َنا يَزِّيُد بحُن َكيحَساَن ْسِّ  طَالٍِّب َل: َحده

َهُد َلَك بَِّ  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل: " ََّي َعمهاُه ُقلح: اَل إَِّلَه إِّاله هللُا َأشح َم الحقَِّياَمةِّ " َأََتُه النهبِّ ا يَ وح
، َْلَق حَررحُت  َها إِّاله َجَزُعُه مَِّن الحَموحتِّ ، يَ ُقوُلوَن: َما َْحََلُه َعَلي ح ّنِّ قُ َريحش  َا فَ َقاَل: َلوحاَل َأنح تُ َعْي ِّ َنَك بِّ َعي ح

بَ بحَت َوَلكِّنه هللَا يَ هحدِّي فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله َعَلى نَبِّي ِّهِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم }إِّنهَك اَل   ََتحدِّي َمنح َأحح
، َعنح ََيحََي بحنِّ  ي ِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َحاَتٍِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ َتدِّيَن{ ، َرَواُه ُمسح لحُمهح َسعِّيدِّ  َمنح َيَشاُء َوُهوَأعحَلمح ِبِّ

 الحَقطهانِّ 
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َُ قَاَل:  َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد َأخح لحُكوفَةِّ قَاَل: َحده ، ِبِّ َُ َافِّ رِّ بحُن َأبِّ َحازٍِّم اْلح َْبًََن أَبُو َبكح َأخح
دِّيُّ قَاَل:  َسح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأبِّ قَاَل: َحده َبَة قَاَل: َحده ثَ َنا بحُن ُعثحَماَن بحنِّ َأبِّ َشي ح َحده

َعح  َياُن، َعنِّ اْلح ، َعنح ََيحََي بحنِّ ُعَمارََة، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: َمرَِّض أَبُو ُسفح َمشِّ
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوعِّنحَد رَأحسِّ َأبِّ طَالٍِّب ََمحلُِّس رَُجٍل، فَ َقاَم  طَالٍِّب، َفَجاَءتح قُ َريحش  َوَجاَء النهبِّ

ٍل َكيح مَيح  مَِّك؟ قَاَل: أَبُو َجهح ي، َما ُترِّيُد مِّنح قَ وح ، فَ َقاَل: ََّي ابحَن َأخِّ ُه إََِّل َأبِّ ، »نَ َعُه َذلَِّك، َوَشَكوح ََّي َعم ِّ



َا اْلحِّزحيََة الحَعَجُم، َكلَِّمةً  َا الحَعَرُب، َوتُ َؤد ِّي إِّلَيحهِّمح بِّ ُهمح َكلَِّمًة َتذِّلُّ َْلُمح بِّ ن ح َا ُأرِّيُد مِّ َدةً إِّْنه : َما قَالَ «  َواحِّ
ء  ُعَجاب  قَاَل: « اَل إَِّلَه إِّاله هللاُ »هَِّي؟ قَاَل:  ًدا إِّنه َهَذا َلَشيح ََة إَِّْلًا َواحِّ ْلِّ قَاَل: فَ َقاُلوا: َأَجَعَل اْلح

رِّ{ ]ص:  تََِّلق { ]ص: 1َونَ َزَل فِّيهِّمح }ص َوالحُقرحآنِّ ذِّي الذ ِّكح  [7[ َحَّته بَ َلَغ }إِّنح َهَذا إِّاله اخح

(2/345) 

 

ثَ َنا َأْححَ أَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ خح
َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ الحَعبهاُس بحُن َعبحدِّ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده هللاِّ بحنِّ َمعحَبٍد، اْلح

لِّهِّ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: َلمها أََتى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأَِب طَالٍِّب ِفِّ  هِّ  َعنح بَ عحضِّ َأهح َمَرضِّ
مَ  َا الشهَفاَعَة يَ وح لُّ َلَك بِّ َتحِّ الحقَِّياَمةِّ "، فَ َقاَل: ََّي ابحَن  فَ َقاَل َلُه: " َأيح َعم ِّ ُقلح: اَل إِّلََه إِّاله هللُا، َأسح

لِّ بَ يحتَِّك مِّنح بَ عحدِّي يَ َروحَن َأّن ِّ قُ لحتُ َها َجَزًعا  ي، َوهللاِّ َلوحاَل َأنح َتُكوَن ُسبهًة َعَليحَك، َوَعَلى َأهح نَي َأخِّ حِّ
ُت لَُقلحتُ َها  َ الحَموح َا  -نَ َزَل بِّ َُسرهَك بِّ ُقَل أَبُو طَالٍِّب رُئَِّي َُيَر ُِّك َشَفتَ يحهِّ، فَ َلمها ث َ  -اَل َأُقوُْلَا إِّاله ْلِّ

َلُه، فَ َرَجَع الحَعبهاُس َعنحُه فَ َقاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َقدح َوهللاِّ قَ  َتمَِّع قَ وح اَل الحَكلَِّمَة فََأصحَغى إِّلَيحهِّ الحَعبهاُس، لَِّيسح
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َلَم « َلَح َأْسحَعح »َم: الهِتِّ َسأَلحَتُه، فَ َقاَل النهبِّ َقطِّع ، َوَلَح َيُكنح َأسح َناد  ُمن ح َهَذا إِّسح

 الحَعبهاُس ِفِّ َذلَِّك الحَوقحتُ 
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َدِّيثِّ الثها ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعنح َحالِّ َأبِّ طَالٍِّب فَ َقاَل َما ِفِّ اْلح َلَم َسَأَل النهبِّ نَي َأسح بِّتِّ َوحِّ
ثَ َنا ََيح الهذِّي أَ  ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََنُه أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََي بحُن خح

ثَ َنا أَبُو َعَوانََة، َعنح َعبحدِّ الحَملِّ  ُّ، قَااَل: َحده ََجبِّ ثَ َنا ُمَسدهد  َواْلح كِّ بحنِّ ُعَمْيحٍ، ُُمَمهدِّ بحنِّ ََيحََي قَاَل: َحده
َفٍل، َعنِّ الحَعبهاسِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ أَنهُه قَاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ هَ  َارِّثِّ بحنِّ نَ وح لح نَ َفعحَت َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ اْلح

ٍء؟ فَإِّنهُه َكاَن ََيُوُطَك َويَ غحَضُب َلَك قَاَل:  َضا »َأَِب طَالٍِّب بَِّشيح ٍح مَِّن النهارِّ، َوَلوحاَل نَ َعمح , ُهَو ِفِّ َضحح
َفلِّ مَِّن النهارِّ  َسح لِّم  َعنح 347]ص:« َأًَن َلَكاَن ِفِّ الدهرحكِّ اْلح [ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ َعنح ُموَسى، َوَرَواُه ُمسح

َياُن الث ه  ُُه ُكلُُّهمح َعنح َأبِّ َعَوانََة، وََكَذلَِّك َرَواُه ُسفح ٍر، َوَغْيح َنَة، ُُمَمهدِّ بحنِّ َأبِّ َبكح َياُن بحُن ُعيَ ي ح وحرِّيُّ، َوُسفح
 َعنح َعبحدِّ الحَملِّكِّ بحنِّ ُعَمْيحٍ 

(2/346) 

 



َْبًََن ا َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر قَاَل: َأخح َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح بحُن مِّلحَحاَن قَاَل: َوَأخح
ثَ َنا ابحُن ُبَكْيحٍ  َادِّ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َخبهاٍب، َعنح َأبِّ َسعِّيٍد،  َحده ثَ َنا اللهيحُث، َعنح يَزِّيَد بحنِّ اْلح قَاَل: َحده

َع َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوذُكَِّر عِّنحَدُه َعمُُّه أَبُو طَالٍِّب فَ َقاَل:  َفُعُه َشَفاَعِتِّ »أَنهُه ْسِّ َلَعلهُه تَ ن ح
ُهَما دَِّماُغهُ ي َ  ن ح ُلُغ َكعحبَ يحهِّ، يَ غحلِّي مِّ َضاٍح مَِّن النهارِّ يَ ب ح َعَل ِفِّ َضحح َم الحقَِّياَمةِّ، فَ ُيجح ثَ َنا َأْححَُد « وح قَاَل: َوَحده

ثَ َنا ابحُن َأبِّ َصرِّميََة قَاَل: َحدهَثِنِّ ًَنفِّع   ثَ َنا ُعبَ يحُد بحُن َشرِّيٍك قَاَل: َحده َْبّنِّ  بحُن ُعبَ يحٍد قَاَل: َحده قَاَل: َأخح
، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا  رِّي ِّ ُدح َادِّ َأنه َعبحَد هللاِّ بحَن َخبهاٍب َحدهثَُه، َعنح َأبِّ َسعِّيٍد الح َعَليحهِّ َوَسلهَم ابحُن اْلح

، َعنح  ي ِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ يُوُسَف، َوَرَواُه  ذُكَِّر عِّنحَدُه َعمُُّه أَبُو طَالٍِّب، َفذََكَرُه َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
َبَة كََِّلُُهَا، َعنِّ اللهيحثِّ بحنِّ َسعحدٍ 348]ص: لِّم  َعنح قُ تَ ي ح  [ ُمسح
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يُّ  َْبّنِّ أَبُو النهضحرِّ ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ يُوُسَف الطُّوسِّ َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا  قَاَل: حَ َأخح ده
ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة ح( ، قَاَل: َوأَ  َاعِّيَل قَاَل: َحده َْبًََن ُموَسى بحُن إِّْسح َْبَّنِّ ُُمَمهُد بحُن أَيُّوَب قَاَل: َأخح خح

َياَن قَاَل: َحدهث َ  ََسُن بحُن ُسفح َْبًََن اْلح َُ َلُه قَاَل: َأخح رِّو يَ عحِنِّ ابحَن َأْححََد، َواللهفح رِّ بحُن َأبِّ أَبُو َعمح َنا أَبُو َبكح
ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، َعنح ََثبٍِّت، َعنح َأبِّ ُعثحَماَن، َعنِّ ابحنِّ  ثَ َنا َعفهاُن قَاَل: َحده َبَة قَاَل: َحده َعبهاٍس، َشي ح

لِّ النهارِّ َعَذاِبً »َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل:  َوُن َأهح ِّ يَ غحلِّي َأهح َتعًَِّل بِّنَ عحَلنيح  أَبُو طَالٍِّب ُمن ح
ُهَما دَِّماُغهُ  ن ح َبةَ « مِّ رِّ بحنِّ َأبِّ َشي ح ، َعنح َأبِّ َبكح ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ  َرَواُه ُمسح
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ثَ نَا َعبحُد هللاِّ  َُه هللُا قَاَل: َحده َسنِّ بحنِّ ُفوَرٍك َرْحِّ ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلَح َْبًََن أَبُو َبكح  بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ َأْححََد َأخح
ثَ َنا شُ  يُّ قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َداُوَد الطهَيالِّسِّ ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب قَاَل: َحده ُّ قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح عحَبُة، َعنح اْلح

ُت َعلِّيًّا يَ قُ  َيَة بحَن َكعحٍب، يَ ُقوُل: َشهِّدح عحُت ًَنجِّ َحاَق قَاَل: ْسِّ َ َأبِّ أَتَ يحُت َرُسوَل َأبِّ إِّسح وُل: َلمها تُ ُوِف ِّ
َ، فَ َقاَل:  فَ ُقلحُت: إِّنهُه َماَت « اذحَهبح فَ َوارِّهِّ »هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ ُقلحُت: إِّنه َعمهَك َقدح تُ ُوِف ِّ

رًِّكا، فَ َقاَل:  لَ َواَل َُتحدَِّثنه َحَّته ََتحتَِّيِنِّ "، « اذحَهبح فَ َوارِّهِّ »ُمشح ُتُه فََأَمَرّنِّ َأنح َأغحَتسِّ  فَ َفَعلحُت , ُثُه أَتَ ي ح
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َسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهٍد الحمِّصحرِّيُّ قَاَل:  َْبًََن أَبُو اْلَح َراَن قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا ابحُن َأبِّ َوَأخح َحده
 ُّ ثَ َنا الحفِّرحََّيبِّ ثَ َنا ]ص: َمرحََيَ قَاَل: َحده َيَة بحنِّ  349قَاَل: َحده َحاَق، َعنح ًَنجِّ َياُن، َعنح َأبِّ إِّسح [ ُسفح

ه َصلهى هللاُ  َي هللُا َعنحُه قَاَل: َلمها َماَت أَبُو طَالٍِّب أَتَ يحُت النهبِّ  َعَليحهِّ َكعحٍب، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب َرضِّ
اذحَهبح فَ َوارِّ َأَِبَك، َواَل َُتحدَِّثنه »يحَخ الضهاله َقدح َماَت َفَمنح يُ َوارِّيهِّ؟ قَاَل: َوَسلهَم فَ ُقلحُت: إِّنه َعمهَك الشه 

ًئا َحَّته ََتحتَِّيِنِّ  َ بِِّّنه َما َعَلى « َشي ح ُتُه فََأَمَرّنِّ فَاغحَتَسلحُت، ُثُه َدَعا ِلِّ بَِّدَعَواٍت َما َيُسرُّّنِّ َأنه ِلِّ ، فَأَتَ ي ح
َرحضِّ مِّنح شَ  ءٍ اْلح  يح
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ثَ َنا ُُمَمهدُ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َأْححََد بحُن َعدِّي ِّ اْلح ُّ قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َسعحٍد الحَمالِّيِنِّ بحُن َهاُروَن بحنِّ  َأخح
ثَ نَ  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ بحنِّ َأبِّ رِّزحَمَة قَاَل: َحده ا الحَفضحُل بحُن ُموَسى، َعنح إِّب حَراهِّيَم ُْحَيحٍد قَاَل: َحده

َسلهَم بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ، َعنِّ ابحنِّ ُجَريحٍج، َعنح َعطَاَء، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ 
ًا َّيَ »َعاَرَض َجَنازََة َأبِّ طَالٍِّب فَ َقاَل:  م ، َوُجزِّيَت َخْيح ، َوَرَوى َعنح َأبِّ الحَيَمانِّ «  َعم ِّ َوَصَلتحَك رَحِّ

َزّنِّ ِّ َعنِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُمرحَسًَل، َوزَاَد:  َوح ، َوإِّب حَراهِّيُم بحُن َعبحدِّ « َوَلَح يَ ُقمح َعَلى َقْبحِّهِّ »اْلح
ََواَرزحمِّيُّ َتَكلهُموا فِّيهِّ   الرهْححَنِّ َهَذا ُهَو الح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بح أَ  ٍرو، قَااَل: َحده ، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُن يَ عحُقوَب خح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوةَ  َبهارِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح ، َعنح أَبِّيهِّ، َأنه قَاَل: َحده

 «َمازَاَلتح قُ َريحش  َكاع ِّنَي َعِن ِّ َحَّته َماَت أَبُو طَالِّبٍ »َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل: 
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب  َُ قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا الحَعبهاُس بحُن َوَحده قَاَل: َحده
َبُة الحُمَجدهُر، َعنح هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحوَ  ثَ َنا ُعقح ثَ َنا ََيحََي بحُن َمعِّنٍي قَاَل: َحده َة َعنح أَبِّيهِّ، ُُمَمهٍد الدُّورِّيُّ قَاَل: َحده

َها َعنِّ ]ص: َي هللُا َعن ح َما زَاَلتح قُ َريحش   »هِّ َوَسلهَم قَاَل: [ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليح 350َعنح َعائَِّشَة َرضِّ
َ أَبُو طَالِّبٍ   «َكاعهة  َعِن ِّ َحَّته تُ ُوِف ِّ



(2/349) 

 

ثَ َنا ُمَُ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح مهُد بحُن َأخح
 ُّ َحاَق الصهَغاّنِّ ثَ َنا ُُمَمهُد إِّسح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن إِّدحرِّيَس قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُسُف بحُن ُبحُلوٍل قَاَل: َحده  قَاَل: َحده

َحاَق، َعمهنح َحدهثَُه، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َجعحَفٍر قَاَل: َلمها َماَت أَبُو  طَالٍِّب بحُن إِّسح
 بَ يحتِّهِّ، َض لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َسفِّيه  مِّنح ُسَفَهاءِّ قُ َريحٍش فَأَلحَقى َعَليحهِّ تُ َراًِب، فَ َرَجَع إََِّل َعرَ 

َاَب َوتَ بحكِّي قَاَل: َفَجَعَل يَ ُقوُل:  هِّهِّ الَتُّ ، اَل تَ بحكِّنَيه، َأيح بُ نَ يهةُ »فَأََتتِّ امحَرَأة  مِّنح بَ َناتِّهِّ َتحَسُ  َعنح َوجح
َ َذلَِّك: « فَإِّنه هللَا َعزه َوَجله َمانِّع  َأَِبكِّ  َرُهُه َحَّته َماَت »، َويَ ُقوُل َما َبنيح ًئا َأكح َما ًَنَلتح مِِّن ِّ قُ َريحش  َشي ح

 «أَبُو طَالِّبٍ 
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َبارِّ  َِبُب َوفَاةِّ َخدََِّيَة بِّنحتِّ ُخَويحلٍِّد َزوحجِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ  َها، َوَما ِفِّ إِّخح َي َعن ح َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَرضِّ
ََّيتِّ  َا َيَحتِّيهِّ بِّهِّ مَِّن اْلح ُه ِبِّ ْبحِّيلِّ َعَليحهِّ السهََلُم إَِّّيه  جِّ
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ثَ َنا أَبُو الحَعبها ٍرو، قَااَل: َحده ، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح سِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب َأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح  َبهارِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح أَبِّيهِّ، َعنح قَاَل: َحده

: َما غِّرحُت َعَلى امحَرَأٍة لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى َها قَاَلتح َي هللُا َعن ح هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َما غِّرحُت َعَلى  َعائَِّشَة َرضِّ
نِّنَي، َوَلَقدح  َا بَِّثََلثِّ سِّ َتِّ رِّهِّ َْلَا، َوَما تَ َزوهَجِنِّ إِّاله بَ عحَد َموح َأَمَرُه رَبُُّه َأنح َخدََِّيَة ِمِّها ُكنحُت َأْسحَُع مِّنح ذِّكح

َنهةِّ مِّنح َقَصٍب، اَل َنَصب  فِّيهِّ  َرَها بِّبَ يحٍت ِفِّ اْلح ي ِّ مِّنح َأوحُجٍه يُ َبش ِّ َرَجاُه ِفِّ الصهحِّ ، َواَل َصَخب  " َأخح
 ُأَخَر َعنح هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوةَ 
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ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح  قَاَل: َأخح
بَ  عحُت َأَِب َحدهَثِنِّ قُ تَ ي ح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُفَضيحٍل، َعنح ُعَمارََة، َعنح َأبِّ زُرحَعَة قَاَل: ْسِّ ُة بحُن َسعِّيٍد قَاَل: َحده



ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم إََِّل النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل:  ََّي َرُسوَل هللاِّ، َهذِّهِّ »ُهَري حَرَة قَاَل: أََتى جِّ
َها السهََلَم مِّ  َرأح َعَلي ح َا، َخدََِّيُة أَتَ تحَك َمَعَها إًَِّنء  فِّيهِّ إَِّداُم َطَعاٍم َأوح َشَراٍب، فَإَِّذا هَِّي أَتَ تحَك فَاق ح نح َرب ِّ

َنهةِّ مِّنح ]ص: رحَها بِّبَ يحٍت ِفِّ اْلح ، َوَبش ِّ  َرَواُه الحُبَخارِّيُّ « [ َقَصٍب اَل َصَخب  فِّيهِّ َواَل َنَصب  352َومِِّن ِّ
َبَة َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ُفَضيحلٍ  لِّم  َعنِّ ابحنِّ َأبِّ َشي ح َبَة َوَرَواُه ُمسح ي ِّ َعنح قُ تَ ي ح  ِفِّ الصهحِّ
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ثَ َنا يَ عح  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ُقوُب بحُن َأخح
َهاٍب قَاَل: قَاسُ  ثَ َنا اللهيحُث قَاَل: َحدهَثِنِّ ُعَقيحل ، َعنِّ ابحنِّ شِّ ثَ َنا أَبُو َصالٍِّ  قَاَل: َحده َياَن قَاَل: َحده َل فح

 «َوَقدح َكاَنتح َخدََِّيُة تُ ُوف َِّيتح قَ بحَل َأنح تُ فحَرَض الصهََلةُ »ُعرحَوُة بحُن الزَُّبْيحِّ: 
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َْبًََن أَبُو  ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن َوَأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح اْلح
رِّي ِّ قَاَل:  ثَ َنا َجد ِّي، َعنِّ الزُّهح َجهاُج بحُن َأبِّ َمنِّيٍع قَاَل: َحده َياَن قَاَل: َحدهَثِنِّ اْلح تُ ُوف َِّيتح َخدََِّيُة »ُسفح

َكه  َرَض الصهََلةُ ِبِّ  «َة قَ بحَل ُخُروجِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل الحَمدِّيَنةِّ، َوقَ بحَل َأنح تُ فح
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ثَ َنا أَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َوَأخح
َحاَق قَاَل:  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده ُثُه إِّنه َخدََِّيَة بِّنحَت ُخَويحلٍِّد، َوَأَِب طَالٍِّب »اْلح

ٍد، فَ تَ َتابَ َعتح َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمصَ  ائُِّب بَََِّلكِّ َخدََِّيةِّ، َوَأبِّ َماََت ِفِّ َعاٍم َواحِّ
َها ُكُن إِّلَي ح ، َكاَن َيسح ََلمِّ ٍق َعَلى اْلحِّسح دح َت « طَالٍِّب، وََكاَنتح َخدََِّيُة َوزِّيَرَة صِّ قُ لحُت: َوبَ َلَغِنِّ َأنه َموح

ٍم، َوهللُا َأعحَلُمف ذَكَ 353َخدََِّيَة َكاَن بَ عحَد َموحتِّ َأبِّ ]ص: َرُه أَبُو َعبحدِّ هللاِّ بحُن َمنحَدهح [ طَالٍِّب بَِّثََلثَةِّ َأَّيه
َُه هللاُ  َُ َرْحِّ َافِّ  ِفِّ كَِّتابِّ الحَمعحرَِّفةِّ، وََكَذلَِّك ذََكَرُه َشيحُخَنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
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نِّنَي َوِفِّ َهذِّهِّ  َرةِّ بَِّثََلثِّ سِّ عحبِّ قَ بحَل اْلحِّجح ُمح َخَرُجوا مَِّن الش ِّ السهَنةِّ تُ ُوف َِّيتح َخدََِّيُة،  َوزََعَم الحَواقِّدِّيُّ َأَنه
َْبًََن أَبُو ُُمَمه  َلًة، الحُمتَ َقد َِّمُة َخدََِّيُة، َوَهَذا فِّيَما َأخح نَ ُهَما ََخحس  َوَثََلثُوَن لَي ح ٍد السُّكهرِّيُّ َوأَبُو طَالٍِّب بَ ي ح

ثَ َنا َجعحَفُر بحُن  ٍر الشهافِّعِّيُّ قَاَل: َحده َْبّنِّ أَبُو َبكح ثَ َنا الحَفضحُل بحُن قَاَل: َأخح َزحَهرِّ قَاَل: َحده ُُمَمهدِّ بحنِّ اْلح
 َغسهاَن قَاَل: َوقَاَل الحَواقِّدِّيُّ: َفذََكَرهُ 
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َقحَصى،  دِّ اْلح ََرامِّ إََِّل الحَمسحجِّ دِّ اْلح َراءِّ بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مَِّن الحَمسحجِّ َوَما َِبُب اْلحِّسح
ََرامِّ  َظَهرَ  دِّ اْلح َرى بَِّعبحدِّهِّ لَيحًَل مَِّن الحَمسحجِّ ََّيتِّ قَاَل هللُا َعزه َوَجله: }ُسبحَحاَن الهذِّي َأسح  ِفِّ َذلَِّك مَِّن اْلح

ُْي{ ]اْلسر  َلُه لُِّنرِّيَُه مِّنح آََّيتَِّنا إِّنهُه ُهَو السهمِّيُع الحَبصِّ َنا َحوح َقحَصى الهذِّي َِبرَكح دِّ اْلح  [1: اءإََِّل الحَمسحجِّ
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رِّ بحُن َعتهاٍب الحَعبحدِّ  َْبًََن أَبُو َبكح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َأخح يُّ قَاَل: َحده
َاعِّيُل بحُن َأبِّ ُأوَ  َْبًََن إِّْسح ُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ قَاَل: َأخح َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم الحَقاسِّ ثَ َنا إِّْسح يحٍس قَاَل: َحده

َاعِّي َْبَّنِّ إِّْسح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َبَةف ح َوَأخح َبَة، َعنح َعم ِّهِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح ُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ُعقح
ثَ َنا َجد ِّي قَا ُّ قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن بحنِّ الحَفضحلِّ الشهعحَراّنِّ ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ قَاَل: َحده َل: َحده

َهاٍب قَاَل:  َبَة، َعنِّ ابحنِّ شِّ رَِّي بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل »فُ َليحٍ ، َعنح ُموَسى بحنِّ ُعقح ُأسح
هِّ إََِّل الحَمدِّينَ  َودِّ، َعنح « ةِّ بَِّسَنةٍ بَ يحتِّ الحَمقحدِّسِّ قَ بحَل ُخُروجِّ َسح ، وََكَذلَِّك ذََكَرُه ابحُن ْلِّيَعَة، َعنح َأبِّ اْلح

َْبًََنُه أَبُو  ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ َأخح
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َياَن قَ  ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ قَاَل: َأخح َُسنيح ثَ َنا اْلح اَل: َحده
َودِّ، َعنح ُعرحَوةَ  َسح ثَ َنا ابحُن ْلِّيَعَة، َعنح َأبِّ اْلح ُرو بحُن َخالٍِّد، َوَحسهاُن بحُن َعبحدِّ هللاِّ، قَااَل: َحده  َفذََكَرهُ  َعمح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
َاعِّيَل السُّد ِّي ِّ قَاَل:  َباطِّ بحنِّ َنصحٍر، َعنح إِّْسح ثَ َنا يُوُنُس، َعنح َأسح َبهارِّ قَاَل: َحده فُرَِّض َعَلى َرُسولِّ هللاِّ »اْلح

َلَة أُ  ُس ِفِّ بَ يحتِّ الحَمقحدِّسِّ لَي ح َمح ًراَصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الح تهَة َعَشَر َشهح رَِّي بِّهِّ قَ بحَل ُمَهاَجرِّهِّ بِّسِّ  «سح
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َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر قَاَل: ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا أَبُو  َأخح َحده
َْبًََن أَ  حمِّذِّيُّ ح َوَأخح َاعِّيَل الَت ِّ ُل بِّبَ غحَداَد، إِّْسح َراَن الحَعدح ِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ بِّشح َُسنيح بُو اْلح

ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن  َْبًََن أَبُو َأْححََد َْححَزُة بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ الحَعبهاسِّ قَاَل: َحده َُ َلُه قَاَل: َأخح َاعِّيَل أَبُو َواللهفح إِّْسح
ح  َاعِّيَل الَت ِّ ثَ َنا إِّْسح َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ الحَعََلءِّ بحنِّ الضهحهاكِّ الزُّبَ يحدِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا إِّسح مِّذِّيُّ قَاَل: َحده

، َعنِّ الزُّبَ يحدِّي ِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ الحَولِّيدِّ بحنِّ عَ  َعرِّي ِّ َشح ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َساَلٍِّ اْلح َارِّثِّ ُرو بحُن اْلح اَل: امٍِّر قَ َعمح
ٍس قَاَل: قُ لح  ثَ َنا َشدهاُد بحُن َأوح ثَ َنا الحَولِّيُد بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ، َأنه ُجَبْيحَ بحَن نُ َفْيحٍ قَاَل: َحده َنا: ََّي َرُسوَل َحده

َكهَة ُمعحَتمًّا، َوأَ  َصحَحابِّ َصََلَة الحَعَتَمةِّ ِبِّ رَِّي بَِّك؟ قَاَل: " َصلهيحُت ْلِّ ْبحِّيُل َعَليحهِّ هللاِّ، َكيحَف ُأسح ََتّنِّ جِّ
، َفَدارََها ِبُِّ  َتصحَعَبتح َعَليه ، فَ َقاَل: ارحَكبح فَاسح َق اْلحَِّمارِّ َوُدوَن الحبَ غحلِّ َا، ُثُه السهََلُم بَِّدابهٍة بَ يحَضاَء فَ وح ُذَنِّ

َها، فَانحَطَلَقتح ََتحوِّي بَِّنا: يَ َقُع َحافُِّرَها َحيحُث َأدحَرَك َطرحف ُ  َها َحَّته بَ َلغحَنا َأرحًضا َذاَت ََنحٍل َْحََلِنِّ َعَلي ح
رِّي أَيحَن َصلهيحَت؟ " قُ لحُت: 356]ص: َنا , فَ َقاَل: أََتدح ف َفَصلهيحُت، ُثُه رَكِّب ح ، فَ َقاَل: َصل ِّ هللاُ »[ فَأَن حَزَلِنِّ
َبَة، فَانحَطَلَقتح ََتحَوى بَِّنا « َأعحَلمُ  يَ َقُع َحافُِّرَها َحيحُث َأدحَرَك َطرحفُ َها، قَاَل: َصلهيحَت بِّيَ ثحرَِّب، َصلهيحَت بِّطَي ح

رِّي أَ  َنا، فَ َقاَل: أََتدح ، َفَصلهيحُت، ُثُه رَكِّب ح ، ُثُه قَاَل: َصل ِّ ، فَ نَ َزَلتح يحَن َصلهيحَت؟ ُثُه بَ َلغحَنا َأرحًضا فَ َقاَل: انحزِّلح
َيَن، َصلهيحَت عِّنحدَ « هللُا َأعحَلمُ »قُ لحُت:  َدح َشَجَرةِّ ُموَسى َعَليحهِّ السهََلُم، ُثُه انحَطَلَقتح ََتحَوى  قَاَل: َصلهيحَت ِبِّ

فَ َقاَل: بَِّنا يَ َقُع َحافُِّرَها َحيحُث َأدحَرَك َطرحفُ َها، ُثُه بَ َلغحَنا َأرحًضا َبَدتح لََنا ُقُصور ، فَ َقاَل: انحزِّلح فَ نَ َزَلُت 
رِّي أَيحنَ  َنا قَاَل: أََتدح قَاَل: َصلهيحَت بِّبَ يحتِّ ْلَحٍم، « ف هللُا َأعحَلمُ »َصلهيحَت؟ قُ لحُت  َصل ِّ َفَصلهيحُت، ُثُه رَكِّب ح

َا  -َعَليحهِّ السهََلُم  -َحيحُث ُولَِّد عِّيَسى  يُ  ابحُن َمرحََيَ، ُثُه انحَطَلَق بِّ َحَّته َدَخلحَنا الحَمدِّيَنَة مِّنح َِببِّ الحَمسِّ
دِّ، فَ رَ  َلَة الحَمسحجِّ ، فَأََتى قِّب ح ُس الحَيَماّنِّ ِّ َد مِّنح َِبٍب فِّيهِّ تِّيُل الشهمح َبَط بِّهِّ َداب هَتُه، َوَدَخلحَنا الحَمسحجِّ

، فَأُتِّيُت ِإِِّّ  دِّ َحيحُث َشاَء هللُا، َوَأَخَذّنِّ مَِّن الحَعَطشِّ َأَشدُّ َما َأَخَذّنِّ ًَنَءيحنِّ َوالحَقَمُر، َفَصلهيحُت مَِّن الحَمسحجِّ
َخرِّ  َا َلََب ، َوِفِّ اْلح نَ ُهَما , ُثُه َهَداّنِّ هللُا َعزه َوَجله  ِفِّ َأَحدُِّهِّ َل إَِِّله بَِِّّما ْجِّيًعا، فَ َعَدلحُت بَ ي ح َعَسل ، ُأرحسِّ

َ َيَديه َشيحخ  ُمتهكِّئ  َعَلى َمث حَراٍة َلُه فَ َقالَ  ، َوَبنيح ُت اللهََبَ َفَشرِّبحُت َحَّته قَ َرعحُت بِّهِّ َجبِّيِنِّ : َأَخَذ فََأَخذح
ُبَك الحفِّطحرَ  َنا الحَوادِّي الهذِّي ِفِّ الحَمدِّيَنةِّ، فَإَِّذا َجَهنهُم َصاحِّ َدى، ُثُه انحَطَلَق بِّ َحَّته أَتَ ي ح َة إِّنهُه لَيُ هح

َنةِّ، ُثُه  َُمةِّ السُّخح ََتَا؟ قَاَل: مِّثحُل اْلح ، قُ لحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ َكيحَف َوَجدح ُف َعنح مِّثحلِّ الزهرَابِّ ِّ  تَ نحَكشِّ
ُت انحَصَرَ  بِّ فَ  ََكانِّ َكَذا وََكَذا َقدح َأَضلُّوا بَعِّْيًا َْلُمح َفَجَمَعُه ُفََلن ، َفَسلهمح َمَررحًَن بِّعٍِّْي لُِّقَريحٍش ِبِّ



َكهَة، فََأََتّنِّ أَبُ  ُت ُُمَمهٍد، ُثُه أَتَ يحُت َأصحَحابِّ قَ بحَل الصُّبح ِّ ِبِّ ٍر َعَليحهِّمح، فَ َقاَل: بَ عحُضُهمح َهَذا َصوح و َبكح
يَ  َت َأّن ِّ  َرضِّ ُتَك ِفِّ َمَكانَِّكف فَ َقاَل: َعلِّمح َلَة فَ َقدِّ الحَتَمسح  هللُا َعنحُه، فَ َقاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ، أَيحَن ُكنحَت اللهي ح

ُه ِلِّ قَاَل: فَ ُفتَِّ  ِلِّ  فح ٍر َفصِّ ْيََة َشهح َلَة؟ فَ َقاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ، إِّنهُه َمسِّ َراط   أَتَ يحُت بَ يحَت الحَمقحدِّسِّ اللهي ح  صِّ
ٍء إِّاله أَن حَبأحتُُه ]ص: َهُد أَنهَك َرُسوُل 357َكَأّن ِّ أَنحُظُر فِّيهِّ اَل َيَسلحِنِّ َعنح َشيح ٍر: َأشح [ َعنحُه قَاَل أَبُو َبكح

رُِّكوَن: انحُظُروا إََِّل ابحنِّ َأبِّ َكبحَشَة يَ زحُعُم أَنهُه أََتى بَ يحَت الحَمقحدِّسِّ الله  َلَة قَاَل: فَ َقاَل: هللاِّ، فَ َقاَل: الحُمشح ي ح
ََكانِّ َكَذا وََكَذا َقدح َأَضلُّوا بَعِّْيًا َْلُمح، فَ  َجَمَعُه ُفََلن ، إِّنه مِّنح آيَةِّ َما َأُقوُل َلُكمح َأّن ِّ َمَررحُت بِّعٍِّْي َلُكمح ِبِّ

َم َكَذا وَكَ  ْيَُهمح يَ نحزُِّلوَن بَِّكَذا , ُثُه بَِّكَذا، َوَيَحُتوَنُكمح يَ وح ُدُمُهمح َْجَل  آَدُم َعَليحهِّ مِّسح   َوإِّنه َمسِّ َذا، يَ قح
َتظُِّروَن َحَّته َكاَن َقرِّيًبا  َرَ  النهاُس يَ ن ح ُم َأشح ، فَ َلمها َكاَن َذلَِّك الحيَ وح َداَوانِّ َوُد، َوغَِّراَرََتنِّ َسوح مِّنح نِّصحفِّ َأسح

ََمُل اله  ُدُمُهمح َذلَِّك اْلح بَ َلتِّ الحعُِّْي يَ قح ذِّي َوَصَفُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم " َهَذا الن هَهارِّ َحَّته َأق ح
ي   َوُروِّي َذلَِّك ُمَفرهقًا ِفِّ َأَحادِّيَث َغْيحِّهِّ، َوََنحُن َنذحُكُر مِّنح َذلَِّك إِّنح َشاَء هللاُ تَ َعاََل  َناد  َصحِّ َما إِّسح

 َحَضَرًنَ 
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 َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا أَبُو  َأخح ََسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َحلِّيٍم الحَمرحَوزِّيُّ قَاَل: َحده َْبًََن اْلح قَاَل: َأخح
َْبًََن يُوُنُس، عَ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ قَاَل: َأخح ثَ َنا َعبحَداُن قَاَل: َأخح ٍرو قَاَل: َحده هِّ ُُمَمهُد بحُن َعمح ، الحُمَوج ِّ رِّي ِّ نِّ الزُّهح

رَِّي بِّهِّ َعنح َسعِّيدِّ بح  َلَة ُأسح َ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لَي ح ، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة قَاَل: " ُأِتِّ نِّ الحُمَسي ِّبِّ
ْبحِّيُل َعَليحهِّ السه  ، َوإًَِّنٍء فِّيهِّ َلََب  فَ َنَظَر إِّلَيحهَِّما فََأَخَذ اللهََبَ، فَ َقاَل َلُه جِّ ُد َّللِّهِّ »ََلُم: ِإًَِِّّنٍء فِّيهِّ ََخحر  َمح اْلح

َر َغَوتح ُأمهُتكَ  َمح َت الح َْبًََن أَبُو « الهذِّي َهَداَك لِّلحفِّطحَرةِّ، َلوح َأَخذح طَامِّيُّ قَاَل: َأخح ٍرو الحبِّسح َْبًََن أَبُو َعمح َوَأخح
َثَمَة قَ  ثَ َنا أَبُو َخي ح َْبّنِّ أَبُو يَ عحَلى قَاَل: َحده َاعِّيلِّيُّ قَاَل: َأخح ٍر اْلحِّْسح َواَن، َعنح َبكح ثَ َنا أَبُو َصفح اَل: َحده

َدِّيَث ِبِِّّثحلِّهِّ 358يُوُنَس، َعنِّ ابحنِّ ]ص: : قَاَل أَبُو ُهَري حَرَةف َفذََكَر اْلح َهاٍب قَاَل: قَاَل ابحُن الحُمَسي ِّبِّ [ شِّ
لِّم  َعنح َأبِّ خَ  ي ِّ َعنح َعبحَداَنف َوَرَواُه ُمسح َثَمَة زَُهْيحِّ بحنِّ َحرحبٍ َسَواًءف َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ  ي ح
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ثَ َنا ُُمَمه  ُب بحُن َأْححََد قَاَل: َحده َْبًََن َحاجِّ ي قَاَل: َأخح ََسنِّ الحَقاضِّ ٍر َأْححَُد بحُن اْلح َْبًََن أَبُو َبكح ُد بحُن ََيحََي َأخح
ثَ َنا َعبح  ُّ قَاَل: َحده َْبًََن َأْححَُد بحُن َخالٍِّد الحَوهحبِّ َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد الحَعزِّيزِّ )ح( ، َوَأخح

ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن نُ َعيحٍم، َوُُمَمهُد بحُن النه  ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ضحرِّ، قَاَل ابحُن قَاَل: َحده
َْبًََن، َوقَاَل ابحُن نُ َعيحمٍ  ثَ َنا النهضحرِّ: َأخح ُ بحُن الحُمَثَّنه قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن رَافٍِّع قَاَل: َحدهثَ َنا ُحَجنيح : َحده



، َعنح َأبِّ َسَلَمَة بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَ  ِّي ِّ
َاشِّ نِّ، َعنح َأبِّ َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن َأبِّ َسَلَمَة، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الحَفضحلِّ اْلح

رِّ، َوقُ َريحش  َتَسلحِنِّ َعنح ُهَري حَرَة قَالَ  : قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " َلَقدح رَأَي حُتِنِّ ِفِّ اْلحِّجح
َلُه َقطُّ  ث ح َها َفُكرِّبحُت َكرحًِب َما ُكرِّبحُت مِّ َياَء مِّنح بَ يحتِّ الحَمقحدِّسِّ َلَح أُثحبِّت ح ، َعنح َأشح َراَي، َفَسأَُلوّنِّ  ، فَ َرفَ َعهُ َمسح

ٍء إِّاله أَن حَبأحَُتُمح بِّهِّ، َوَقدح رَأَي حُتِنِّ ِفِّ َْجَاَعٍة مَِّن اْلحَ  نحبَِّياءِّ فَإَِّذا ُموَسى هللُا ِلِّ أَنحُظُر إِّلَيحهِّ، َما َيَسُلوّنِّ َعنح َشيح
َمرحََيَ قَائِّم  ُيَصل ِّي، قَائِّم  ُيَصل ِّي، فَإَِّذا رَُجل  َضرحب  َجعحد  َكأَنهُه مِّنح رَِّجالِّ َشُنوَءَة، َوإَِّذا عِّيَسى ابحُن 

َبُه النهاسِّ  ، َوإَِّذا إِّب حَراهِّيُم قَائِّم  ُيَصل ِّي، َأشح ُعوٍد الث هَقفِّيُّ  بِّهِّ َأق حَرُب النهاسِّ بِّهِّ َشبَ ًها: ُعرحَوُة بحُن َمسح
ُبُكمح  َسُه  -َصاحِّ ََلةِّ قَاَل ِلِّ قَائِّل : ََّي َفَحاَنتِّ الصهََلُة، فََأَِمحتُ ُهمح، فَ َلمها فَ َرغحُت مَِّن الصه  -يَ عحِنِّ نَ فح

ُب النهارِّ، َفَسل ِّمح َعَليحهِّ، فَالحتَ َفتُّ ]ص: لسهََلمِّ 359ُُمَمهُد َهَذا َمالِّك  َصاحِّ َُ  -[ إِّلَيحهِّ فَ َبَدَأّنِّ ِبِّ َلفح
ُ قُ َريحًشا َعنح َمسح  ْبِّ ، َوَأًَن ُأخح َ رَِّوايَةِّ الحَوهحبِّ ِّ ي ِّ َحدِّيثِّهَِّما َسَواء  إِّاله َأنه ِفِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ َراَي " َرَواُه ُمسح

 َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ رَافِّعٍ 
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ِّ َعبحُد الصهَمدِّ بحُن َعلِّي ِّ بح  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َراَن بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َرٍم قَاَل: َأخح نِّ ُمكح
ثَ َنا ُعبَ يحُد بحُن َعبحدِّ ا ثَ َنا اللهيحُث بحُن َسعحٍد، َحده ثَ َنا ََيحََي بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُبَكْيحٍ قَاَل: َحده دِّ قَاَل: َحده لحَواحِّ

ٍ ، أَنهُه قَالَ  َْبّنِّ أَبُو َسَلَمَة بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َعوح َهاٍب أَنهُه قَاَل: َأخح : ْسِّعحُت َعنح ُعَقيحٍل، َعنِّ ابحنِّ شِّ
َع َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل: َجابَِّر بح  َنحَصارِّيه َُيَد ُِّث أَنهُه ْسِّ َلمها َكذهبَ تحِنِّ »َن َعبحدِّ هللاِّ اْلح

ُُهمح َعنح آََّيتِّهِّ َوأَ  ْبِّ ، َفَطفِّقحُت ُأخح رِّ َفَجلهى هللا َعزه َوَجله ِلِّ بَ يحَت الحَمقحدِّسِّ ُت ِفِّ اْلحِّجح ًَن أَنحُظُر قُ َريحش  ُقمح
َبَة، َعنِّ اللهيحثِّ « ف إِّلَيحهِّ  لِّم  َعنح قُ تَ ي ح ي ِّ َعنِّ ابحنِّ بَُكْيحٍف َوَرَواُه ُمسح  َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن ي َ  ي قَاَل: َحده ََسنِّ الحَقاضِّ ٍر َأْححَُد بحُن اْلح َْبًََن أَبُو َبكح ثَ َنا َأخح عحُقوَب قَاَل: َحده
، َعنح َصالِّ ِّ بح  ثَ َنا َأبِّ ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن إِّب حَراهِّيَم قَاَل: َحده نِّ َكيحَساَن، الحَعبهاُس بحُن ُُمَمهدِّ الدُّورِّيُّ قَاَل: َحده

عحُت ابحَن الحُمَسي ِّبِّ يَ ُقوُل: إِّنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى  َهاٍب قَاَل: ْسِّ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعنِّ ابحنِّ شِّ
نَي ان حتَ َهى إََِّل بَ يحتِّ الحَمقحدِّسِّ َلقَِّي فِّيهِّ: إِّب حَراهِّيَم، َوُموَسى، َوعِّيَسى َعَليحهُِّم السهََلُم، 360]ص: [ حِّ

ِّ: َقَدُح َلََبٍ، َوَقَدُح ََخحٍر، فَ َنَظَر إِّلَيحهَِّما، ُثُه َأَخَذ َقَدَح اللهََبِّ  َ بَِّقَدَحنيح ْبحِّيُل: َوأَنهُه ُأِتِّ ، فَ َقاَل َلُه جِّ
َر َلَغَوتح ُأمهُتَك، ُثُه رََجَع َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إِّ  َمح َت الح ََل َمكهَة ُهدِّيَت الحفِّطحَرَة، َلوح َأَخذح

ا َمَعُهف قَ  رَِّي بِّهِّ فَاف حَتَْتَ ًَنس  َكثِّْي  َكانُوا َقدح َصلهوح َْبَ أَنهُه ُأسح َهاٍب: قَاَل أَبُو َسَلَمَة بحُن َعبحدِّ فََأخح اَل ابحُن شِّ



بَِّك؟ يَ زحُعُم أَنهُه َقدح  ٍر فَ َقاُلوا َلُه: َهلح َلَك ِفِّ َصاحِّ  َجاَء الرهْححَنِّ: فَ َتَجههَز ًَنس  مِّنح قُ َريحٍش إََِّل َأبِّ َبكح
َدٍة،  َلٍة َواحِّ ، ُثُه رََجَع إََِّل َمكهَة ِفِّ لَي ح ٍر: َأَوقَاَل َذلَِّك؟ قَاُلوا: نَ َعمحف قَاَل: بَ يحَت الحَمقحدِّسِّ فَ َقاَل أَبُو َبكح

َدٍة،  َلٍة َواحِّ َ الشهاَم ِفِّ لَي ح نح َيَحِتِّ َهُد، لَئِّنح َكاَن قَاَل َذلَِّك َلَقدح َصَدَقف قَاُلوا: فَ ُتَصد ِّقُُه ِبَِّ ُع فََأشح ُثُه يَ رحجِّ
بَِّ ؟ قَاَل: نَ َعمح ,  ََْبِّ السهَماءِّف قَاَل أَبُو إََِّل َمكهَة قَ بحَل َأنح ُيصح َب حَعدِّ مِّنح َذلَِّك، ُأَصد ِّقُُه ِبِّ إِّّن ِّ ُأَصد ِّقُُه ِبِّ

َي هللُا َعنحُهف قَاَل أَبُو َسَلَمَة: َفَسمِّعحُت َجابَِّر بحَن َعبحدِّ  د ِّيَق َرضِّ ٍر الص ِّ َي أَبُو َبكح هللاِّ َسَلَمَة: فَبَِّها ُْس ِّ
َع َرُسوَل هللاِّ  رَِّي بِّ إََِّل بَ يحتِّ  َُيَد ُِّث أَنهُه ْسِّ نَي ُأسح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل: َلمها َكذهبَ تحِنِّ قُ َريحش  حِّ

َُهمح َعنح آََّيتِّهِّ، وَ  ْبِّ ، َفَطفِّقحُت ُأخح رِّ َفَجلهى هللا َعزه َوَجله ِلِّ بَ يحَت الحَمقحدِّسِّ ُت ِفِّ اْلحِّجح َأًَن الحَمقحدِّسِّ ُقمح
 أَنحُظُر إِّلَيحهِّ 
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رٍ  َْبًََن أَبُو َبكح ُّ الحُمزَك ِّي قَاَل: َأخح َراّنِّ ٍل َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّب حَراهِّيَم الحمِّهح َْبًََن أَبُو َسهح  َأْححَُد بحُن َسلحَماَن َأخح
َححَوصِّ قَ  ي أَبُو اْلح َثمِّ الحَقاضِّ َي ح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َكثٍِّْي الحَفقِّيُه بِّبَ غحَداَد قَاَل: َحده اَل: َحده

ي قَاَل: َحده  َرُم بحُن َأْححََد الحَقاضِّ َْبّنِّ ُمكح َُ قَاَل: َأخح َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح يُّ، )ح( َوَحده يصِّ ثَ َنا الحمِّص ِّ
ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َكثِّْيٍ  َثمِّ الحبَ َلدِّيُّ قَاَل: َحده َي ح ثَ َنا َمعحَمُر بحُن 361]ص: إِّب حَراهِّيُم بحُن اْلح ُّ قَاَل: َحده َعاّنِّ [ الصهن ح

لنهبِّ ِّ َصلهى  رَِّي ِبِّ : َلمها ُأسح َها، قَاَلتح َي هللُا َعن ح ، َعنح ُعرحَوَة، َعنح َعائَِّشَة َرضِّ رِّي ِّ ٍد، َعنِّ الزُّهح هللاُ رَاشِّ
َبَ  يَ َتَحدهثُ  َقحَصى َأصح دِّ اْلح النهاُس بَِّذلَِّك، فَارحَتده ًَنس  ِمِّهنح َكانُوا آَمُنوا بِّهِّ  َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل الحَمسحجِّ

بَِّك؟ يَ زحُعُم أَنههُ  َي هللُا َعنحُه، فَ َقاُلوا: َهلح َلَك ِفِّ َصاحِّ ٍر َرضِّ ا بَِّذلَِّك إََِّل َأبِّ َبكح رَِّي  َوَصدهُقوُه، َوَسَعوح ُأسح
قَاَل َذلَِّك؟ قَاُلوا: نَ َعمح , قَاَل: لَئِّنح َكاَن قَاَل َذلَِّك َلَقدح بِّهِّ ِفِّ اللهيحلِّ إََِّل بَ يحتِّ الحَمقحدِّسِّ قَاَل: َأوَ 

بَِّ ؟ قَاَل: نَ عَ  ، َوَجاَء قَ بحَل َأنح ُيصح َلَة إََِّل بَ يحتِّ الحَمقحدِّسِّ مح , إِّّن ِّ َصَدَق، قَاُلوا: َوُتَصد ِّقُُه أَنهُه َذَهَب اللهي ح
َا ُهَو أَب حَعُد مِّنح َذلَِّك:  ٍر َْلَُصد ِّقُُه ِبِّ َي أَبُو َبكح َوٍة َأوح َروحَحٍةف فَلَِّذلَِّك ُْس ِّ ََْبِّ السهَماءِّ ِفِّ َغدح ُأَصد ِّقُُه ِبِّ

َُ َحدِّيثِّ َأبِّ َعبحدِّ هللاِّ  د ِّيَق " َلفح  الص ِّ
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َسُن بحُن ُُمَمهدِّ  َْبّنِّ اْلَح ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهٍد الحُمقحرُِّئ قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا  َأخح َحاَق قَاَل: َحده بحنِّ إِّسح
ثَ َنا ُمعحَتمُِّر بحُن ُسَليحَماَن، َعنح أَبِّيهِّ قَالَ  ثَ َنا ُمَسدهد  قَاَل: َحده ي قَاَل: َحده : يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب الحَقاضِّ

عحُت أََنَس بحَن َمالٍِّك، يَ ُقوُل: َحدهَثِنِّ بَ عحُض َأصحَحابِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعلَ  َلَة ْسِّ ه لَي ح يحهِّ َوَسلهَم َأنه النهبِّ
رَِّي بِّهِّ َمره َعَلى ُموَسى َوُهَو ُيَصل ِّي ِفِّ َقْبحِّهِّ، قَاَل: َوذََكَر ِلِّ أَنهُه ْحَِّل َعَلى الحُْبَاقِّ قَاَل: " فَ  ثَ قحُت ُأسح َأوح



رٍ  َُرابَةِّ " قَاَل: فَ َقاَل أَبُو َبكح لح َها ِلِّ ََّي َرُسوَل هللاِّ: قَاَل: فَ َقاَل َرُسوُل الحَفَرَس َأوح قَاَل: الدهابهَة ِبِّ فح : صِّ
ٍر َقدح رَآَها « هَِّي َكذِّهِّ َوذِّهِّ »هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َكَذا ِفِّ َهذِّهِّ الر َِّوايَةِّ، َوِفِّ »قَاَل: َكَأنه َأَِب َبكح

َرى يُ  ُهَو اْلحَ « رَِّوايٍَة ُأخح  وهلُ َكرِّميٍَة َودِّميٍَة، َوالصهحِّ
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َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد ]ص: َسنِّ، َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلَح [ الصهفهاُر 362َوَأخح
ثَ َنا أَبُو َعلِّي ِّ بحُن مِّقحََلٍص  حمِّذِّيُّ قَاَل: َحده َاعِّيَل الَت ِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّْسح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن قَاَل: َحده قَاَل: َحده

يُّ قَاَل: َحدهَثِنِّ يَ عحُقوُب بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ الزُّهحرِّيُّ، َعنح أَبِّ  لٍِّم أَبُو ُُمَمهٍد الحُقَرشِّ يهِّ، َعنح َوهحبِّ بحنِّ ُمسح
َبَة ابحنِّ َأبِّ َوقهاٍص، َعنح أََنسِّ بحنِّ  مِّ بحنِّ ُعت ح ْبحِّيُل َعَليحهِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َهاشِّ َمالٍِّك قَاَل: َلمها َجاَء جِّ

َا َأَمرهتح َذنَ بَ َها، فَ َقاَل: َْلَا  لحُْبَاقِّ َفَكَأَنه ْبحِّيُل: َمهح ََّي السهََلُم إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ جِّ
ُلُه، َوَساَر َرُسوُل هللاِّ  ث ح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَإَِّذا ُهَو بَِّعُجوٍز َعَلى َجانِّبِّ بُ َراُق فَ َوهللاِّ إِّنح رَكَِّبَك مِّ

ْبحِّيُل؟»الطهرِّيقِّ فَ َقاَل:  ء  « َما َهذِّهِّ ََّي جِّ َْي فَإَِّذا َشيح رح ََّي ُُمَمهُد، َفَساَر َما َشاَء هللُا َأنح َيسِّ قَاَل: سِّ
ًيا َعنِّ الطهرِّيقِّ يَ ُقوُل: َهُلمه ََّي  ُعوُه ُمتَ َنح ِّ رح ََّي ُُمَمهُد، َفَساَر َما َشاَء هللُا َيدح ْبحِّيُل: سِّ ُُمَمهُد، فَ َقاَل َلُه جِّ

، فَ َقاُلوا: السهََلُم َعَليحَك ََّي َأوهُل، السهََلُم َعَليحَك ََّي آخِّ  َلحقِّ َْي قَاَل: فَ َلقَِّيُه َخلحق  مَِّن الح ُر، َأنح َيسِّ
ُر، فَ َقاَل َلُه جِّ  ْبحِّيُل: ارحُددِّ السهََلَم ََّي ُُمَمهُد، فَ َرده السهََلَم، ُثُه َلقَِّيُه الثهانَِّيَة، السهََلُم َعَليحَك ََّي َحاشِّ

، فَ ُعرَِّض عَ  ُوََل، ُثُه الثهالِّثََة َكَذلَِّك َحَّته ان حتَ َهى إََِّل بَ يحتِّ الحَمقحدِّسِّ َليحهِّ الحَماُء فَ َقاَل َلُه: مِّثحَل َمَقالَتِّهِّ اْلح
ُر َواللهََبُ  َمح ْبحِّيُل: َأَصبحَت الحفِّطحَرَة، َوَلوح  َوالح فَ تَ َناَوَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم اللهََبَ فَ َقاَل َلُه جِّ

َر َلَغَويحَت َوَغوَِّيتح ُأمهُتَك، ُثُه بُعَِّث لَ  َمح ُه آَدُم َشرِّبحَت الحَماَء َلَغرِّقحَت َوَغرَِّقتح ُأمهُتَك، َوَلوح َشرِّبحَت الح
َنحبَِّياءِّ َعَليحهُِّم السهََلُم فََأمهُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم تِّلحَك الله  َلُة، ُثُه قَاَل َفَمنح ُدونَُه مَِّن اْلح ي ح

ن حَيا إِّاله  ْبحِّيُل: َأمها الحَعُجوُز الهِتِّ رَأَيحَت َعَلى َجانِّبِّ الطهرِّيقِّ فَ َلمح يَ بحَق مَِّن الدُّ  َما بَقَِّي مِّنح ُعُمرِّ تِّلحَك َلُه جِّ
َوَأمها الهذِّيَن الحَعُجوزِّ، َوَأمها الهذِّي َأرَاَد َأنح تِّيَل إِّلَيحهِّ، َفَذلَِّك َعُدوُّ هللاِّ إِّبحلِّيُس، َأرَاَد َأنح تِّيَل إِّلَيحهِّف 

 َسلهُموا َعَليحَك فَإِّب حَراهِّيُم َوُموَسى َوعِّيَسى َعَليحهُِّم السهََلُم "
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َسنِّ، َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهٍد الحمِّصحرِّيُّ قَاَل: َْبًََن أَبُو اْلَح َراَن قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا أَبُو  َوَأخح َحده
ثَ َنا ُُمَمهُد بحنُ  ُرو بحُن َخالٍِّد قَاَل: َحده ََيحََي الن هيحَسابُورِّيُّ قَاَل:  الز ِّنَباعِّ َروحُح بحُن الحَفَرجِّ قَاَل: َحدهثَ َنا َعمح

َ َرُسوُل هللاِّ  ، َعنح قَ َتاَدَة، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك قَاَل: ُأِتِّ َْبًََن َمعحَمر  ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ قَاَل: َأخح  َصلهى َحده



َرًجا ُملحَجمً 363هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ]ص: رَِّي بِّهِّ ُمسح َلَة ُأسح لحُْبَاقِّ لَي ح َتصحَعَب َعَليحهِّ، فَ َقاَل لَُه [ ِبِّ ا، فَاسح
َرُم َعَلى هللاِّ َعزه َوَجله مِّنحُه قَاَل: فَا ْبحِّيُل: " َما َْحََلَك َعَلى َهَذا؟ َوهللاِّ َما رَكَِّبَك َخلحق  َقطُّ َأكح رحَفضه جِّ

 َعَرقًا "
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ي قَا ََسنِّ الحَقاضِّ ٍر َأْححَُد بحُن اْلح َْبًََن أَبُو َبكح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح ُب بحُن َأْححََد قَاَل: َحده َْبًََن َحاجِّ َل: َأخح
ََف  ثَ َنا زُرَارَُة بحُن َأوح َْبًََن َعوح   قَاَل: َحده ثَ َنا النهضحُر بحُن ُشَيحٍل قَاَل: َأخح يمِّ بحنِّ ُمنِّيٍب، َحده  قَاَل: قَاَل الرهحِّ

ُت ِبَِّكهَة ابحُن َعبهاٍس: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصله  رَِّي بِّ , ُثُه َأصحَبحح َلُة ُأسح ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " َلمها َكاَنتح لَي ح
ُت َأنه النهاَس ُيَكذ ِّبُوَنِنِّ قَاَل: فَ َقَعَد ُمعحَتزِّاًل َحزِّيًنا، َفَمره بِّهِّ أَبُو َجهحلٍ  محرِّي، َوَعلِّمح َعُدوُّ هللاِّ،  ُفظِّعحُت ِبَِّ

ٍء؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َفَجاَء َفَجَلَس  : َهلح َكاَن مِّنح َشيح تَ هحزِّئِّ فَ َقاَل: َكالحُمسح
َلةَ »، فَ َقاَل: َما ُهَو؟ قَاَل: « نَ َعمح » َ اللهي ح رَِّي بِّ إََِّل بَ يحتِّ »، فَ َقاَل: إََِّل أَيحَن؟ قَاَل: « إِّّن ِّ ُأسح

بَ « الحَمقحدِّسِّ  َنا؟ قَاَل: قَاَل: ُثُه َأصح َرانَ ي ح َ َظهح َت َبنيح قَاَل: فَ َلمح يَ رحَأ بَِّكذِّبِّهِّ َُمَافََة َأنح ََيحَحَدُه « نَ َعمح »حح
؟ قَاَل: َا َحدهثَ تحِنِّ َمَك َأَُتَد ِّثُ ُهمح ِبِّ ُت إِّلَيحهِّ قَ وح َمُه قَاَل: َأرَأَيحَت إِّنح َدَعوح َدِّيَث، إَِّذا َدَعا قَ وح ، « نَ َعمح » اْلح

ٍل: ََّي َمعحَشَر َبِنِّ َكعحبِّ بحنِّ ُلَؤيٍ  َهُلمه قَاَل: فَان حَفضهتِّ الحَمَجالُِّس َفَجاُءوا َحَّته َجَلُسوا فَ َقاَل أَبُو جَ  هح
، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َمَك َما َحدهثَ تحِنِّ ٍل: َحد ِّثح قَ وح إِّّن ِّ »إِّلَيحهَِّما، فَ َقاَل أَبُو َجهح

 َ رَِّي بِّ َلةَ ُأسح نَا؟ « إََِّل بَ يحتِّ الحَمقحدِّسِّ »قَاُلوا: إََِّل أَيحَن؟ قَاَل: «  اللهي ح َرانَ ي ح َ َظهح َت َبنيح ، قَاُلوا: ُثُه َأصحَبحح
ٍع َيَدُه »قَاَل: « نَ َعمح »قَاَل: فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ٍد َواضِّ ِّ ُمَصف ٍِّق، َوَواحِّ َفمِّنح َبنيح

ٍب لِّلحَكذِّبِّ زََعمَ َعلَ  تَ عحجِّ هِّ ُمسح مِّ َمنح َقدح َسافَ َر إََِّل َذلَِّك الحبَ َلدِّ َورََأى »قَاَل: « ى رَأحسِّ َوِفِّ الحَقوح
دَ 364]ص: َد؟ قَاَل: فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ « [ الحَمسحجِّ َعَت لََنا الحَمسحجِّ َتطِّيُع َأنح تَ ن ح ، فَ َقاَل: َهلح َتسح

يَء « َفَذَهبحُت أَن حَعُت َفَما زِّلحُت َحَّته الحتَ َبَس َعَليه بَ عحُض الن هعحتِّ »َم: َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  قَاَل: " َفجِّ
َع ُدوَن َدارِّ َعقِّيٍل َأوح عَِّقاٍل قَاَل: فَ نَ َعتُُّه َوَأًَن أَنحُظُر إِّلَيحهِّ " َوَقدح َكاَن َمعَ  دِّ َحَّته ُوضِّ لحَمسحجِّ َهَذا  ِبِّ

َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن َحدِّيث  َلَح ََيحَفظحُه عَ  وح   قَاَل: فَ َقاُلوا: َأمها الن هعحُت فَ َقدح َوهللاِّ َأَصاَب َوَأخح
، عَ  ثَ َنا َعوح   َذُة قَاَل: َحده ثَ َنا َهوح ثَ َنا َتحَتام  قَاَل: َحده َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد قَاَل: َحده  نح زُرَارََة بحنِّ قَاَل: َأخح

َدِّيثِّ  ََذا اْلح ََف، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، بِّ  َأبِّ َأوح
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر اْلحَ  َُه هللُا قَاَل: َأخح ََسنِّ بحنِّ ُفوَرٍك َرْحِّ ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلح ثَ َنا أَبُو َبكح ُّ قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ صح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب قَاَل: حَ  مِّ َحده ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، َعنح َعاصِّ يُّ قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َداُوَد الطهَيالِّسِّ ده

لحُْبَاقِّ َوُهَو َدابهة  »بحنِّ َبحَدَلَة، َعنح زِّر ِّ بحنِّ ُحبَ يحٍش، َعنح ُحَذي حَفَة  َ ِبِّ ه َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم ُأِتِّ َأنه النهبِّ
َق ا ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم َحَّته ان حتَ َهَيا بِّهِّ إََِّل أَب حَيُض فَ وح َرُه ُهَو َوجِّ ، فَ َلمح يُ َزايََِّل َظهح ْلحَِّمارِّ َوُدوَن الحبَ غحلِّ

َنهَة َوالنهارَ  ْبحِّيُل فََأرَاُه اْلح َتَ  جِّ تَ فح ْبحِّيُل إََِّل السهَماءِّ فَاسح ، َفَصعَِّد بِّهِّ جِّ : َهلح ، ُثُه قَاَل ِلِّ « بَ يحتِّ الحَمقحدِّسِّ
َهَك َواَل َأدحرِّي َما  ؟ قُ لحُت: نَ َعمح , قَاَل: اْسحَعح ََّي ُأَصيحلُِّع، إِّّن ِّ َْلَعحرُِّ  َوجح َصلهى ِفِّ بَ يحتِّ الحَمقحدِّسِّ

يََة: }ُسبحَحاَن اله  َها؟ فَ َتَأوهلحُت اْلح ذِّي اْسحَُك قَاَل: قُ لحُت: َأًَن زِّرُّ بحُن ُحبَ يحٍش قَاَل: فَأَيحَن َتُِّدُه َصَله
َرى بَِّعبحدِّهِّ{ ]اْلسراء:  دِّ 1َأسح ُتمح َكَما ُيَصلُّوَن ِفِّ الحَمسحجِّ يَةِّ قَاَل: فَإِّنهُه َلوح َصلهى َلَصلهي ح رِّ اْلح [ إََِّل آخِّ

َنحبَِّياُء؟ قَ  َا اْلح ََلَقةِّ الهِتِّ َكاَنتح تَ رحبُِّط بِّ ْلح َُذي حَفَة: َأرََبَط الدهابهَة ِبِّ ََرامِّ قَاَل: قُ لحُت ْلِّ اَل: َأَكاَن َُيَاُ  َأنح اْلح
ٍم، إِّاله أَنههُ  َعحَناُه َرَواُه َْحهاُد بحُن زَيحٍد، َعنح َعاصِّ َا؟ قُ لحُت: َوِبِّ نحُه، َوَقدح َأََتُه هللُا بِّ َهَب مِّ َفَة  َيذح َح صِّ َلَح ََيحَف

َمعح َصََلَتُه ِفِّ بَ يحتِّ الحَمقحدِّ 365]ص: َدِّيثِّ الثهابِّتِّ [ الحُْبَاقِّ وََكاَن ُحَذي حَفُة َلَح َيسح ، َوَقدح ُرو ِّيَنا ِفِّ اْلح سِّ
الحُْبَاُق َدابهة  َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة َوَغْيحِّهِّ أَنهُه َصلهى فِّيهِّ، َوَأمها الرهبحُط فَ َقدح ُرو ِّيَناُه أَيحًضا ِفِّ َحدِّيٍث َغْيحِّهِّ، وَ 

اَن هللُا َعزه َوَجله لََقادِّرًا َعَلى َحفِّظَِّها، َوالحََْبُ الحُمثحبُِّت َُمحُلوَقة ، َورَبحُط الدهَواب ِّ َعاَدة  َمعحُهوَدة ، َوإِّنح كَ 
فِّيقُ  هللِّ الت هوح ََل مَِّن النهاِفِّ َوِبِّ  َأوح
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ثَ َنا إِّْسحَ  َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحدِّ الصهفهاُر قَاَل: َحده َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح اعِّيُل بحُن َأخح
رِّو بحنِّ دِّيَناٍر، َعنح  َياُن، َعنح َعمح ثَ َنا ُسفح ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َحده ي قَاَل: َحده َحاَق الحَقاضِّ  إِّسح

{ ]اْلسرا َنًة لِّلنهاسِّ رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، }َوَما َجَعلحَنا الرُّؤحََّي الهِتِّ َأرَي حَناَك إِّاله فِّت ح [ قَاَل: هَِّي 60ء: عِّكح
رَِّي بِّهِّ، }َوالشهَجَرَة الحَملحُعونََة  َلَة ُأسح ٍ ُأرِّيَ َها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لَي ح { ُرؤحََّي َعنيح ِفِّ الحُقرحآنِّ

ي ِّ َعنح َعلِّي ِّ 60]اْلسراء:  َُه  [ قَاَل: هَِّي َشَجَرُة الزهقُّوُم " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ َرْحِّ
 هللاُ 
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ْبحِّيَل َعَليح  ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُعرَِّج بِّهِّ إََِّل السهَماءِّ فَ َرَأى جِّ هِّ السهََلُم ِفِّ َِبُب الدهلِّيلِّ َعَلى َأنه النهبِّ
تَ َهى َوقَ بحَل َذلَِّك َكاَن َقدح رَ  رَةِّ الحُمن ح دح ُُفقِّ ُصورَتِّهِّ عِّنحَد سِّ ْلح ْبحِّيَل َعَليحهِّ السهََلُم ِفِّ ُصورَتِّهِّ َوُهَو ِبِّ َأى جِّ

ََوى ُبُكمح َوَما َغَوى َوَما يَ نحطُِّق َعنِّ اْلح مِّ إَِّذا َهَوى َما َضله َصاحِّ َعحَلى قَاَل هللُا َعزه َوَجله: }َوالنهجح إِّنح  اْلح



ي  يُوَحى َعلهَمُه َشدِّيُد الحُقَوى ُذو  َعحَلى ُثُه َدًَن فَ َتَدَله َفَكاَن ُهَو إِّاله َوحح ُُفقِّ اْلح ْلح تَ َوى َوُهَو ِبِّ مِّرهٍة فَاسح
ِّ َأوح َأدحََن فََأوحَحى إََِّل َعبحدِّهِّ َما َأوحَحى َما َكَذَب الحُفَؤاُد َما رََأى َأفَ ُتَماُرونَُه َعَلى َما َسنيح يَ َرى{  قَاَب قَ وح

 [2]النجم: 
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َْبًََن أَبُو َعبح  مِّ َعبحُد هللاِّ بحُن ُُمَمهٍد قَاَل:َأخح ثَ َنا أَبُو الحَقاسِّ َْبّنِّ أَبُو الحَولِّيدِّ قَاَل: َحده َُ قَاَل: َأخح َافِّ  دِّ هللاِّ اْلح
َْبًََن  ُّ، )ح( َوَأخح َباّنِّ ثَ َنا الشهي ح ثَ َنا َعبهاُد بحُن الحَعوهامِّ قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو الرهبِّيعِّ قَاَل: َحده رِّو ُُمَمهُد  أَبُوَحده َعمح
َْبَّنِّ الحَمنِّيعِّيُّ قَاَل: َحده  َاعِّيلِّيُّ قَاَل: َأخح ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح َدِّيُب قَاَل: َأخح رِّ بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا أَبُو َبكح

، َعنح زَائَِّدَة، َعنِّ ال ُ ُهَو ابحُن َعلِّيٍ  َُسنيح ثَ َنا اْلح َبَة قَاَل: َحده َباّنِّ ِّ قَاَل: َسأَلحُت زِّرًّا، َعنح بحُن َأبِّ َشي ح شهي ح
ِّ َأوح َأدحََن{ ]النجم:  لِّهِّ َعزه َوَجله }َفَكاَن قَاَب قَ وحَسنيح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ 9قَ وح ْبحِّيَل »[ فَ َقاَل: َحده أَنهُه رََأى جِّ

تُّمِّاَئةِّ َجَناحٍ  ي ِّ َعنح َطلحقِّ بحنِّ َغنهاٍم، َعنح [ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ 367]ص:« َعَليحهِّ السهََلُم َلُه سِّ الصهحِّ
لِّم  َعنح َأبِّ الرهبِّيعِّ   زَائَِّدَةف َوَرَواُه ُمسح
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َياَن قَا َسُن بحُن ُسفح َْبًََن اْلَح َْبّنِّ أَبُو الحَولِّيدِّ قَاَل: َأخح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا أَبُو َأخح َل: َحده
رِّ  ، َعنح زِّر ِّ بحنِّ ُحبَ يحٍش، َعنح َعبحدِّ هللاِّ  َبكح َباّنِّ ِّ ثَ َنا َحفحُص بحُن غَِّياٍث، َعنِّ الشهي ح َبَة قَاَل: َحده " بحُن َأبِّ َشي ح

لِّم  ِفِّ 11}َما َكَذَب الحُفَؤاُد َما رََأى{ ]النجم:  تُّمِّاَئةِّ َجَناٍح " َرَواُه ُمسح ْبحِّيَل َلُه سِّ [ " قَاَل: رََأى جِّ
َبةَ الصهحِّ  رِّ بحنِّ َأبِّ َشي ح  ي ِّ َعنح َأبِّ َبكح
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ث َ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح َنا ََيحََي بحُن َأبِّ َأخح
َحاُق بحُن َمنحُصوٍر قَالَ  ثَ َنا إِّسح َحاَق، َعنح َعبحدِّ الرهْححَنِّ طَالٍِّب قَاَل: َحده َرائِّيُل، َعنح َأبِّ إِّسح ثَ َنا إِّسح : َحده

ْبحِّيَل َوَعَليحهِّ »بحنِّ يَزِّيَد، َعنح َعبحدِّ هللاِّ:  َما َكَذَب الحُفَؤاُد َما رََأى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم جِّ
َ السه  َرحضِّ ُحلحو  مِّنح رَف حَرٍ  َقدح َمََلَ َما َبنيح  «َماءِّ َواْلح
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ثَ َنا ََيحََي بحُن ُُمَمهدِّ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  اْلح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح  بحنِّ َصاعٍِّد َأخح
ثَ َنا أَبُو ُأسَ  َهرِّيُّ قَاَل: َحده َوح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َسعِّيٍد اْلح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ قَاَل: َحده ، )ح( َأخح اَمَة، َعنح زََكرَِّّيه

ثَ َنا ََيحََي بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ََيحََي قَا ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ثَ َنا هللاِّ قَاَل: َحده َل: َحده
، َعنِّ ابحنِّ َأشحوََع، [ قَاَل: َحدهث َ 368ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُْنْيحٍ ]ص: ثَ َنا زََكرَِّّيه َنا أَبُو ُأَساَمَة قَاَل: َحده

{ ]النجم:  لُُه تَ َعاََل }َدًَن فَ َتَدَله ُروٍق قَاَل: قُ لحُت لَِّعائَِّشَة: فَأَيحَن قَ وح ، َعنح َمسح [ ؟ 8َعنِّ الشهعحبِّ ِّ
 : ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم، َكاَن َيَح »قَاَلتح َا َذلَِّك جِّ ، َوإِّنهُه َأََتُه ِفِّ َهذِّهِّ الحَمرهةِّ ِفِّ إِّْنه تِّيهِّ ِفِّ ُصورَةِّ الر َِّجالِّ

، َوَرَواُه الحُبَخارِّيُّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ يُوُسَف، َعنح َأبِّ « ُصورَتِّهِّ َفَسده ُأُفَق السهَماءِّ  ي ِّ َرَجاُه ِفِّ الصهحِّ َأخح
لِّم  َعنِّ ابحنِّ ُْنْيحٍ   ُأَساَمَة َوَرَواُه ُمسح
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ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن سُ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن قَاَل: َأخح فح
ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن ْلِّيَعَة قَاَل: َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن عَ  ثَ َنا ابحُن ُبَكْيحٍ قَاَل: َحده بحدِّ الرهْححَنِّ، َعنح ُعرحَوَة، َعنح َحده

، َفَكاَن َأوهُل  ه هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكاَن َأوهُل َشأحنِّهِّ يَ َرى ِفِّ الحَمَنامِّ ْبحِّيَل َعائَِّشَة " َأنه َنبِّ َما رََأى جِّ
َياٍد، أَنهُه َخَرَج لِّبَ عحضِّ َحاَجتِّهِّ، َفَصَرَخ بِّهِّ ََّي ُُمَمه  جح ًئا، ُثُه ِبَِّ َااًل فَ َلمح يَ َر َشي ح ُد ََّي ُُمَمهُد فَ َنَظَر ميِّيًنا َوشِّ

َرى َعَلى ُأُفقِّ  ُخح َليحهِّ َعَلى اْلح َدى رِّجح ًئا، فَ َرَفَع َبَصَرُه فَإَِّذا ُهَو يَ َراُه ََثنًِّيا إِّحح السهَماءِّ، َنَظَر فَ َلمح يَ َر َشي ح
ْبحِّيُل يُ  ْبحِّيُل جِّ َسك ُِّنُهف فَ َهَرَب ُُمَمهد  َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته َدَخَل ِفِّ النهاسِّ فَ َقاَل: ََّي ُُمَمهُد جِّ

مِّ إِّذَ  لُُه َعزه َوَجله }َوالنهجح ًئا , ُثُه َخَرَج مَِّن النهاسِّ فَ َنَظَر فَ َرآُه، َفَذلَِّك قَ وح ا َهَوى َما فَ َنَظَر فَ َلمح يَ َر َشي ح
ُبُكمح َوَما َغَوى{ يََة "2]النجم:  َضله َصاحِّ  [ اْلح
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َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ ُدحَ  ي قَاَل: َأخح ََسنِّ الحَقاضِّ ٍر َأْححَُد بحُن اْلح َْبًََن أَبُو َبكح يحٍم قَاَل: َأخح
ثَ َنا َسعِّيدُ  ِّ قَاَل: َحده َُسنيح ِّ بحنِّ َأبِّ اْلح َُسنيح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن اْلح َارُِّث بحُن  َحده ثَ َنا اْلح بحُن َمنحُصوٍر قَاَل: َحده

َراَن ]ص: ََّيدِّيُّ، َعنح َأبِّ عِّمح ، َعنح أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ 369ُعبَ يحٍد اْلحِّ ّنِّ ِّ َوح [ اْلح
ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم، فَ وَ »َوَسلهَم  َنا َأًَن َجالِّس  إِّذح َجاَء جِّ َ َكتَِّفيه فَ ُقمحتُ بَ ي ح إََِّل  -يَ عحِنِّ  -« َكَز َبنيح

َريِّ الطهْيحِّ،  َخرِّ، َفَسَمتح َوارحتَ َفَعتح »َشَجَرٍة فِّيَها مِّثحُل وَكح ُت ِفِّ اْلح َا َوقَ َعدح ْبحِّيُل ِفِّ َأَحدُِّهِّ فَ َقَعَد جِّ
ئحُت َأنح  ِّ، َوَأًَن ُأقَ ل ُِّب َطرحَِفه، فَ َلوح شِّ َافَِّقنيح فَالحتَ َفتُّ إََِّل « َأَمسه السهَماَء َلَمَسسحتُ  َحَّته َسدهتِّ الح



، فَ ُفتَِّ  ِلِّ َِبب  مِّنح أَب حَوابِّ السهمَ  هللِّ َعَليه ، فَ َعَرفحُت َفضحَل َعلحمِّهِّ ِبِّ لحس  ْبحِّيَل فَإَِّذا ُهَو َكأَنهُه حِّ اءِّ جِّ
َجاب  رَف حَرُ  الدُّر ِّ وَ  َعحَظَم، َوإَِّذا ُدوّنِّ حِّ َي " َورَأَيحُت النُّوَر اْلح ، فََأوحَحى إَِِّله َما َشاَء َأنح يُوحِّ الحَياُقوتِّ

ف َهَكَذا َرَوا َ اْلحَِّجاُب رَف حَرُ  الدُّر ِّ َوالحَياُقوتِّ رِّهِّ، َوُلطه ُدوّنِّ َدِّيثِّ ِفِّ آخِّ ُُه: ِفِّ َهَذا اْلح ُه َوقَاَل َغْيح
َارُِّث بحُن ُعبَ يحٍد، َوَرَواُه َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، َعنح َأبِّ  ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ُعَمْيحِّ بحنِّ ُعطَارٍِّد َأنه اْلح ّنِّ ِّ َوح َراَن اْلح عِّمح

رِّهِّ، فَ  ْبحِّيُل، فَ َنَكَت ِفِّ َظهح َذَهَب َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكاَن ِفِّ َمََلٍ مِّنح َأصحَحابِّهِّ َفَجاَءُه جِّ
َريِّ الطه  َخرِّ فَ َتَساَمتح بَِّنا َحَّته بِّهِّ إََِّل الشهَجَرةِّ فِّيَها مِّثحُل وَكح ْبحِّيُل ِفِّ اْلح َا، َوقَ َعَد جِّ ْيحِّ، فَ َقَعَد ِفِّ َأَحدُِّهِّ

ْبحِّ  ُُفَق، فَ َلوح َبَسطحُت يََديه إََِّل السهَماءِّ لَنُ لحتُ َها، َفَدَله بَِّسَبٍب، َوَهَبَط النُّوُر، فَ َوَقَع جِّ يُل بَ َلَغتِّ اْلح
لح  يًّا َعَليحهِّ َكأَنهُه حِّ َي إَِِّله: نَبِّيًّا َملًِّكا َأوح نَبِّيًّا َعبحًدا؟ َمغحشِّ ، فَُأوحِّ َيِتِّ َيتِّهِّ َعَلى َخشح ، فَ َعَرفحُت َفضحَل َخشح س 

ع  َأنح تَ َواَضَع قَاَل: قُ لحُت: اَل، َبلح نَبِّ  ْبحِّيُل َوُهَو ُمضحَطجِّ َمَأ إَِِّله جِّ َنهةِّ َما أَنحَت؟ فََأوح  يًّا َعبحًداَأوح إََِّل اْلح
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رِّو  َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن َعمح ُل، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َراَن الحَعدح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ََتِّيُّ، َأخح بحنِّ الحَبخح
ٍر قَاَل: َحده  ثَ َنا َسعحَداُن بحُن َنصح َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد الصهفهاُر مِّنح فِّيهَِّما، قَااَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ َوإِّْسح

: َا، قَاَلتح َها َأَنه َي هللُا َعن ح ُم بحُن ُُمَمهٍد، َعنح َعائَِّشَة َرضِّ ٍن قَاَل: أَن حَبَأًَن الحَقاسِّ َمنح زََعَم » هللاِّ، َعنِّ ابحنِّ َعوح
ْبحِّيَل َعَليحهِّ  -زه َوَجله عَ  -َأنه ُُمَمهًدا رََأى رَبهُه َعزه َوَجله فَ َقدح َأعحَظَم الحفِّرحيََة َعَلى هللاِّ  َوَلكِّنح رََأى جِّ

ُُفقِّ  َ اْلح ِّ ِفِّ ُصورَتِّهِّ َوَخلحقِّهِّ، َسادًّا َما َبنيح ي ِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ « السهََلُم َمرهَتنيح َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
ُوََل الهِتِّ رَآُه هَِّي الحَمذحُكورَُة هللاِّ بحنِّ َأبِّ الث هلحجِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ اْلحَ  ف قُ لحُت: فَالحَمرهُة اْلح نحَصارِّي ِّ

َا نَ َزَلتح بَ عحَدَما َهاَجَر ُعثحَماُن بحُن َعفهاَن، َوُعثح  ، َوَقدح ُرو ِّيَنا َأَنه مِّ َنا مِّنح ُسورَةِّ النهجح َماُن بحُن فِّيَما َكتَ ب ح
ُوََل، فَ َلمها قَ َرَأَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َمظحُعوٍن َوَأصحَحاُبَُما إََِّل َأرحضِّ اْلحَ  َرةِّ اْلح َبَشةِّ ِفِّ اْلحِّجح

َرةَ  رُِّكوَن َوبَ َلَغُهُم الحََْبُ رََجُعوا، ُثُه َهاَجُروا اْلحِّجح لُِّموَن َوالحُمشح الثهانَِّيَة  ِفِّ الصهََلةِّ َوَسَجَد َوَسَجَد الحُمسح
ِّ , ]ص:َمَع َجعحَفرِّ بح  َرى بَِّسنَ َتنيح [ ُثُه رَآُه ِفِّ الحَمرهةِّ الثهانَِّيةِّ 371نِّ َأبِّ طَالٍِّب، َوَذلَِّك َكاَن قَ بحَل الحَمسح

تَ َهى ِفِّ ُصورَتِّهِّ الهِتِّ هَِّي ُصورَتُُه، َوُهَو قَ وحُل هللاِّ َعزه َوَجله }وَ  رَةِّ الحُمن ح دح َلَة ُأسحرِّي بِّهِّ عِّنحَد سِّ َلَقدح رَآُه لَي ح
رََة َما يَ غحَشى َما زَاَغ الحبَ ن َ  دح تَ َهى عِّنحَدَها َجنهُة الحَمأحَوى، إِّذح يَ غحَشى الس ِّ رَةِّ الحُمن ح دح َرى عِّنحَد سِّ َصُر زحَلًة ُأخح

َى{ ]النجم:  [ َوَُيحَتَمُل َأنه السُّورََة نَ َزَلتح ِفِّ الحَوقحتِّ 14َوَما َطَغى َلَقدح رََأى مِّنح آََّيتِّ رَب ِّهِّ الحُكْبح
هُ اله  يَتِّهِّ إَِّّيه ََّيُت ِفِّ ُرؤح ، ُثُه نَ َزَلتح َهذِّهِّ اْلح ََّيتِّ لِّ الحَمَغازِّي َغْيحَ َهذِّهِّ اْلح ُهور  عِّنحَد َأهح نَ زحَلًة  ذِّي ُهَو َمشح

لسُّورَةِّ َوهللُا َأعحَلمُ  َرى فَُأْلحَِّقتح ِبِّ َرى بَ عحدِّ الحَمسح  ُأخح
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 َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َحَسُن بحُن  َأخح ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده قَاَل: َحده
 ، هٍِّر، َعنح َعبحدِّ الحَملِّكِّ ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن ُمسح َبَة قَاَل: َحده رِّ بحُن َأبِّ َشي ح ثَ َنا أَبُو َبكح َياَن قَاَل: َحده َعنح ُسفح

َرى{ ]النجم: َعطَاَء، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة "  ْبحِّيَل َعَليحهِّ السهََلُم " 13}َوَلَقدح رَآُه نَ زحَلًة ُأخح [ قَاَل: رََأى جِّ
َبةَ  رِّ بحنِّ َأبِّ َشي ح ي ِّ َعنح َأبِّ َبكح لِّم  ِفِّ الصهحِّ  َوَرَواُه ُمسح
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ  رِّ بحُن فُوَرٍك قَاَل: َأخح ثَ َنا أَبُو َبكح ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب َحده ُّ قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح اْلح
َباّنِّ ِّ قَاَل: َمره بَِّنا زِّرُّ بحُن حُ  ثَ َنا أَبُو َداُوَد قَاَل: َحدهثَ َنا ُشعحَبُة، َعنح ُسَليحَماَن الشهي ح بَ يحٍش، قَاَل: َحده

ُت إِّلَيحهِّ، َفَسأَلحُتُه َعنح قَ وحلِّ هللاِّ َعزه َوَجله: } َى{ ]النجم: فَ ُقمح [ قَاَل 18َلَقدح رََأى مِّنح آََّيتِّ رَب ِّهِّ الحُكْبح
ُعوٍد:  ْبحِّيَل »زِّرُّ: قَاَل َعبحُد هللاِّ ُهَو ابحُن َمسح تُّمِّاَئةِّ َجَناحٍ  -َعَليحهِّ السهََلُم  -رََأى جِّ « َلُه سِّ

ي ِّ َعنح ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ ُمَعاٍذ َعنح 372]ص: لِّم  ِفِّ الصهحِّ  أَبِّيهِّ َعنح ُشعحَبةَ  [ َرَواُه ُمسح
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ثَ َنا ُمَُ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح مهُد بحُن َأخح
ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة قَاَل: حَ  ثَ َنا َعفهاُن قَاَل: َحده َحاَق قَاَل: َحده ُم ابحُن َبحَدَلَة، َعنح زِّرٍ ، إِّسح ثَ َنا َعاصِّ ده

َرى{ ]النجم:  لِّهِّ َعزه َوَجله }َوَلَقدح رَآُه نَ زحَلًة ُأخح [ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى 13َعنح َعبحدِّ هللاِّ، ِفِّ قَ وح
تَ َهى، َعَليح  رَةِّ الحُمن ح دح ْبحِّيَل عِّنحَد سِّ هِّ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " رَأَيحُت جِّ ُفُض مِّنح رِّيشِّ تُّمِّاَئةِّ َجَناٍح، يَ ن ح هِّ سِّ

 الت هَهاوِّيُل: الدُّرُّ َوالحَياُقوُت "
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ثَ َنا الحَباَغنحدِّيُّ  َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد قَاَل: َحده َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح  قَاَل: َحدهثَ َنا َوَأخح
، َعنح إِّب حَراهِّيَم، َعنح َعلحَقَمَة، َعنح َعبحدِّ هللاِّ: }َلَقدح رََأى مِّنح قَبِّيَصُة قَالَ  َعحَمشِّ َياُن، َعنِّ اْلح ثَ َنا ُسفح : َحده

َى{ ]النجم:  ُُفَق " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ 18آََّيتِّ رَب ِّهِّ الحُكْبح َضَر َقدح َمََلَ اْلح َرفًا َأخح [ قَاَل: رََأى رَف ح
ي ِّ َعنح قَ  ْبحِّيَل َعَليحهِّ السهََلُم ِفِّ ُصورَتِّهِّ َعَلى رَف حَرٍ  الصهحِّ ُعوٍد بَِّذلَِّك أَنهُه رََأى جِّ بِّيَصَةف َويُرِّيُد ابحُن َمسح

ٍه آَخَر َعنحُه ُمبَ ي هًنا َضَرف َوَقدح ُروَِّي َذلَِّك مِّنح َوجح  َأخح
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ثَ َنا أَ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا السهرِّيُّ بحُن َأخح بُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن ُْنْيحٍ، َعنح َمالِّكِّ بحنِّ مِّغحَوٍل، ثَ َنا يُوُسُف بحُن ُبحُلوٍل قَاَل: َحده ََة قَاَل: َحده َعنِّ الزَُّبْيحِّ  ُخَزميح

، َعنح َطلحَحَة بحنِّ ُمصَ  ، َعنح َعبحدِّ ]ص:بحنِّ َعدِّي ِّ َداّنِّ ِّ َمح ُعوٍد قَاَل: 373ر ٍِّ ، َعنح ُمرهَة اْلح [ هللاِّ بحنِّ َمسح
تَ َهى، َوهَِّي ِفِّ السهَماءِّ ال رَةِّ الحُمن ح دح لنهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَان حتَ َهى إََِّل سِّ رَِّي ِبِّ   -سهادَِّسةِّ َلمها ُأسح

َبُط بِّهِّ مِّنح وَ  -َكَذا ِفِّ َهذِّهِّ الر َِّوايَةِّ  َتهِّي َما يُ هح َها يَ ن ح َها، َوإِّلَي ح ن ح َعُد بِّهِّ َحَّته يُ قحَبَض مِّ َتهِّي َما ُيصح َها يَ ن ح إِّلَي ح
رََة{ ]النجم:  دح َها، }إِّذح يَ غحَشى الس ِّ ن ح قَِّها َحَّته يُ قحَبَض مِّ يَ َها فَِّراش  مِّنح 16فَ وح [ َما يَ غحَشى قَاَل: َغشِّ

َس، َوَخَواتِّيَم ُسورَةِّ الحبَ َقَرةِّ، َوُغفَِّر  َذَهٍب، َوُأعحطَِّي َرُسوُل هللاِّ  َمح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: الصهَلَواتِّ الح
ي ِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُْنْيحٍ، لِّم  ِفِّ الصهحِّ َماُت " َرَواُه ُمسح هللِّ، الحُمقححِّ رُِّك ِبِّ َوزَُهْيحِّ  لَِّمنح اَل ُيشح

 َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُْنْيحٍ  بحنِّ َحرحٍب، َعنح 

(2/372) 

 

، َوَقدح َرَواُه أََنُس بحنُ  ُعودِّ َطَر   مِّنح َحدِّيثِّ الحمِّعحَراجِّ َمالٍِّك، َعنح  َوَهَذا الهذِّي ذََكَرُه َعبحُد هللاِّ بحُن َمسح
َعَليحهِّ َوَسلهَم  َمالِّكِّ بحنِّ َصعحَصَعَة َعنِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم , ُثُه َعنح َأبِّ َذرٍ  َعنِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللاُ 

َاف َأَما رَِّوايَ ُتُه َعنح َمالِّكِّ بحنِّ َصعحصَ  َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ , ُثُه َرَواُه َمرهًة ُمرحَسًَل ُدوَن ذِّكحرُِّهِّ َعَة َففِّيَما َأخح
 َُ َافِّ َُه هللُا  -ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا  -َرْحِّ ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده قَاَل: َحده

َْبًََن َعبحُد الحَوههابِّ بحُن َعطَ  َْبًََن َسعِّيُد يَ عحِنِّ ابحَن َأبِّ ََيحََي بحُن َأبِّ طَالٍِّب قَاَل: َأخح َفهاُ  قَاَل: َأخح اَء الح
لهَم أَنهُه َعُروبََة، َعنح قَ َتاَدَة، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، َعنح َمالِّكِّ بحنِّ َصعحَصَعَة، َعنِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ 

َ النه  َنَما َأًَن عِّنحَد الحبَ يحتِّ َبنيح ِّ قَاَل: " بَ ي ح َ الرهُجَلنيح عحُت قَائًَِّل يَ ُقوُل: َأَحُد الثهََلثَةِّ َبنيح ، إِّذح ْسِّ ائِّمِّ َوالحيَ قحظَانِّ
رِّي إََِّل َكَذا ٍت مِّنح َذَهٍب فِّيَها مِّنح َماءِّ زَمحَزٍم َفُشرَِّح َصدح  قَاَل: فَأُتِّيُت فَانحَطَلَق بِّ , ُثُه أُتِّيُت بَِّطسح

رَِّج ]ص:قَاَل: قَ َتاَدُة: قُ لحُت  -وََكَذا  ُتخح ، فَاسح َفَل َبطحِنِّ ؟ قَاَل: إََِّل َأسح : َما تَ عحِنِّ بِّ [ 374لَِّصاحِّ
َمًة  كح َي َأوح قَاَل: وَُكنَِّز إِّميَاًَن َوحِّ َاءِّ زَمحَزَم، ُثُه ُأعِّيَد َمَكانَُه قَاَل: َوُحشِّ َل ِبِّ الشهكُّ مِّنح  -قَ لحبِّ فَ ُغسِّ

، يَ َقُع َخطحُوُه عِّنحَد َسعِّيٍد قَاَل: ُثُه أُتِّيُت بَِّدابهٍة أَب حيَ  َق اْلحَِّمارِّ َوُدوَن الحبَ غحلِّ َض يُ َقاَل َلُه: الحُْبَاُق، فَ وح
ن حيَ  َنا السهَماَء الدُّ ، فَانحَطَلقحَنا َحَّته أَتَ ي ح بِّ اَل يُ َفارُِّقِنِّ ا َأقحَصى َطرحفِّهِّ، َفُحمِّلحُت َعَليحهِّ َوَمعَِّي َصاحِّ

ْبحِّيُل َفقِّيَل: َمنح  َتَ  جِّ تَ فح ْبحِّيُلف َفقِّيَل: َوَمنح َمَعَك؟ قَاَل: ُُمَمهد  قَاُلوا: َأَوَقدح بُعَِّث فَاسح َهَذا؟ فَ َقاَل: جِّ
يُء َجاَء فَأَتَ يحُت َعَلى آَدَم عَ  َليحهِّ إِّلَيحهِّ؟ قَاَل: نَ َعمح , قَاَل: فَ ُفتَِّ  لََنا قَاُلوا: َمرحَحًبا بِّهِّ، َولَنِّعحَم الحَمجِّ

ْبحِّ  بحنِّ السهََلُم فَ ُقلحُت: ََّي جِّ الِّ ُت َعَليحهِّ، فَ َقاَل: َمرحَحًبا ِبِّ يُل َمنح َهَذا؟ قَاَل: َهَذا أَبُوَك آَدُم، َفَسلهمح



ْبحِّيُل، َفقِّ  َتَ  جِّ تَ فح َنا السهَماَء الثهانَِّيَة، فَاسح َنا َحَّته أَتَ ي ح ، ُثُه انحَطَلقح يَل: َمنح َهَذا؟ الصهالِّ ِّ َوالنهبِّ ِّ الصهالِّ ِّ
ْبحِّيلُ  ، قِّيَل: َوَمنح َمَعَك؟ قَاَل: ُُمَمهد ، قِّيَل: َوَقدح بُعَِّث إِّلَيحهِّ؟ قَاَل: نَ َعمح , قَاَل: فَ ُفتَِّ  لََنا، قَاَل: جِّ

َسُبُه قَاَل: ابح  يُء َجاَء، فَأَتَ يحُت َعَلى ََيحََي َوعِّيَسى قَاَل َسعِّيد : َأحح ِنِّ َوقَاُلوا: َمرحَحًبا بِّهِّ َولَنِّعحَم الحَمجِّ
َاَلةِّ َفسَ  َنا الالح َنا َحَّته أَتَ ي ح ، ُثُه انحَطَلقح ، َوالنهبِّ ِّ الصهالِّ ِّ َخِّ الصهالِّ ِّ ْلح ُت َعَليحهَِّما فَ َقااَل: َمرحَحًبا ِبِّ سهَماَء لهمح

ْبحِّيُل، قِّيَل: َوَمنح َمَعَك؟ قَا ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم، َفقِّيَل: َمنح َهَذا؟ قَاَل: جِّ َتَ  جِّ تَ فح َل: ُُمَمهد ، الثهالَِّثَة فَاسح
يُء َجاَء، فَأَتَ يحُت َعَلى يُوُسَف،  قِّيَل: َوَقدح بُعَِّث إِّلَيحهِّ؟ قَاَل: نَ َعمح , قَاُلوا: َمرحَحًبا بِّهِّ َولَنِّعحَم الحَمجِّ
ُت َعَليحهِّ، فَ َقاَل: َمرحَحًبا ]ص: ْبحِّيُل َمنح َهَذا؟ قَاَل: َهَذا َأُخوَك يُوُسُف، َفَسلهمح [ 375فَ ُقلحُت: ََّي جِّ

ْبحِّ  َتَ  جِّ تَ فح َنا السهَماَء الرهابَِّعَة، فَاسح َنا َحَّته أَتَ ي ح ، ُثُه انحَطَلقح ، َوالنهبِّ ِّ الصهالِّ ِّ َخِّ الصهالِّ ِّ ْلح يُل فَقِّيَل: َمنح ِبِّ
ْبحِّيُلف قِّيَل: َوَمنح َمَعَك؟ قَاَل: ُُمَمهد ، قِّيَل: َوَقدح بُعَِّث إِّلَيحهِّ؟ قَاَل: نَ َعمح  , قَاُلوا: َمرحَحًبا َهَذا؟ قَاَل: جِّ

ْبحِّيُل؟ قَاَل:  يُء َجاَء، فَأَتَ يحُت َعَلى إِّدحرِّيَس َعَليحهِّ السهََلُم، فَ ُقلحُت: َمنح َهَذا ََّي جِّ َهَذا بِّهِّ َولَنِّعحَم الحَمجِّ
، َوالنهبِّ ِّ الصهالِّ ِّ  َخِّ الصهالِّ ِّ ْلح ُت َعَليحهِّ، فَ َقاَل: َمرحَحًبا ِبِّ :  َأُخوَك إِّدحرِّيُس، َفَسلهمح قَاَل َعبحُد الحَوههابِّ

َنا 57قَاَل َسعِّيد : وََكاَن قَ َتاَدُة يَ ُقوُل عِّنحَدَها قَاَل هللُا: " }َورَفَ عحَناُه َمَكاًًن َعلِّيًّا{ ]مرَي:  [ ، ُثُه انحَطَلقح
ْبحِّيُل، َفقِّيَل: َمنح َهَذا؟ قَاَل: جِّ  َتَ  جِّ تَ فح َامَِّسَة فَاسح َنا السهَماَء الح ْبحِّيُل، قِّيَل: َوَمنح َمَعَك؟ َحَّته أَتَ ي ح

يُء َجاَء قَاَل: فَ  أَتَ يحُت قَاَل: ُُمَمهد  قِّيَل: َوَقدح بُعَِّث إِّلَيحهِّ؟ قَاَل: نَ َعمح , قَاُلوا: َمرحَحًبا بِّهِّ َولَنِّعحَم الحَمجِّ
ْبحِّيُل  ُت َعَليحهِّ، فَ َقاَل: َمرحَحًبا َمنح َهَذا؟ قَاَل: َهَذا َأُخوَك َهارُوُن، َفَسلهمح َعَلى َهاُروَن فَ ُقلحُت: ََّي جِّ

ْبحِّ  َتَ  جِّ تَ فح َنا السهَماَء السهادَِّسَة، فَاسح َنا َحَّته أَتَ ي ح ، ُثُه انحَطَلقح ، َوالنهبِّ ِّ الصهالِّ ِّ َخِّ الصهالِّ ِّ ْلح يُل َفقِّيَل: ِبِّ
ْبحِّيُل، قِّيَل: َوَمنح َمَعَك؟ قَاَل: ُُمَمهد ، قِّيَل: َوَقدح  بُعَِّث إِّلَيحهِّ؟ قَاَل: نَ َعمح , قَاُلوا:  َمنح َهَذا؟ قَاَل جِّ

ْبحِّيُل َمنح هَ  يُء َجاَء قَاَل: فَأَتَ يحُت َعَلى ُموَسى َعَليحهِّ السهََلُم، فَ ُقلحُت: ََّي جِّ َذا؟ َمرحَحًبا بِّهِّ َولَنِّعحَم الحَمجِّ
َخِّ ال ْلح ُت َعَليحهِّ، فَ َقاَل: َمرحَحًبا ِبِّ ، فَ َلمها قَاَل: َهَذا َأُخوَك ُموَسى، َفَسلهمح ، َوالنهبِّ ِّ الصهالِّ ِّ صهالِّ ِّ

ُخُل مِّنح ُأمهتِّهِّ اْلحَ  َتُه بَ عحدِّي َيدح ، َهَذا ُغََلم  بَ َعث ح نهَة َجاَوزحتُُه َبَكى، فَ ُنودَِّي: َما يُ بحكِّيَك؟ قَاَل: ََّي َرب ِّ
َنا السه  َنا َحَّته أَتَ ي ح ، ُثُه انحَطَلقح ُخُل مِّنح ُأمهِتِّ ثَ ُر ِمِّها َيدح ْبحِّيُل، فَقِّيَل: َمنح َهَذا؟ َأكح َتَ  جِّ تَ فح َماَء السهابَِّعَة فَاسح

ْبحِّيُل، َوقِّيَل: َوَمنح َمَعَك؟ قَاَل: ُُمَمهد ، قِّيَل: َوَقدح بُعَِّث إِّلَيحهِّ؟ قَاَل: نَ َعمح , قَاُلوا: َمرحَحًبا بِّهِّ،  قَاَل: جِّ
يُء َجاَء، فَأَتَ يحُت َعَلى إِّب حَراهِّيَم  ْبحِّيُل َمنح َهَذا؟ قَاَل: َهَذا َولَنِّعحَم الحَمجِّ َعَليحهِّ السهََلُم، فَ ُقلحُت: ََّي جِّ

، َوالنهبِّ ِّ ]ص: بحنِّ الصهالِّ ِّ الِّ ُت َعَليحهِّ، فَ َقاَل: َمرحَحًبا ِبِّ ، َورُفَِّع 376أَبُوَك إِّب حَراهِّيُم، َفَسلهمح [ الصهالِّ ِّ
ْبحِّيُل َما هَ  ُعوَن لََنا الحبَ يحُت الحَمعحُموُر فَ ُقلحُت: ََّي جِّ ٍم َسب ح ُخُلُه ُكله يَ وح َذا؟ قَاَل: َهَذا الحبَ يحُت الحَمعحُموُر َيدح

رَُة الحُمن ح  دح َر َما َعَليحهِّمح، ُثُه رُفَِّعتح لََنا سِّ تَ َهى، أَلحَف َمَلٍك َحَّته إَِّذا َخَرُجوا مِّنحُه َلَح يَ ُعوُدوا إِّلَيحهِّ آخِّ
ُّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  َقَها مِّثحُل قََِّللِّ َهَجَر، َفَحدهَث َنبِّ َسلهَم َأنه َورَقَ َها مِّثحُل آَذانِّ الحفِّيَ َلةِّ، َوَأنه نَ ب ح

لَِّها ََنحَرانِّ ِبَ  َاٍر َُيحُرُج مِّنح َأصح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم أَنهُه رََأى َأرحبَ َعَة َأَنح ، َوََنحَرانِّ َوَحدهَث النهبِّ طَِّنانِّ
، فَ ُقلح  َنهةِّ، َوَأمها الظهاهَِّرانِّ ظَاهَِّرانِّ َرانِّ ِفِّ اْلح ْبحِّيُل؟ فَ َقاَل: َأمها الحَباطَِّنانِّ فَ نَ هح َاُر ََّي جِّ ََنح ُت: َما َهذِّهِّ اْلح

ََتحتُ  َخُر َلََب ، فَ ُعرَِّضا َعَليه، فَاخح ، َواْلح : َأَحُدُُهَا ََخحر  ََبَف الله  فَالن ِّيُل َوالحُفَراُت قَاَل: َوأُتِّيُت ِإًَِِّّنَءيحنِّ



ٍم َأوح  : َأَصبحَت َأَصاَب هللُا بَِّك ُأمهَتَك َعَلى الحفِّطحَرةِّ، َوُفرَِّضتح َعَليه ََخحُسوَن َصََلًة ُكله يَ وح َفقِّيَل ِلِّ
ٍم  نَي َصََلًة ُكله يَ وح َمحسِّ ئحُت َحَّته أَتَ يحُت َعَلى ُموَسى، فَ َقاَل  -الشهكُّ مِّنح َسعِّيٍد  -قَاَل: ُأمِّرحُت ِبِّ َفجِّ

َلَك، َوَعاْلَح ِلِّ  ٍم قَاَل: إِّّن ِّ َقدح بَ َلوحُت النهاَس قَ ب ح نَي َصََلًة ُكله يَ وح َمحسِّ َا ُأمِّرحَت؟ فَ ُقلحُت: ُأمِّرحُت ِبِّ ُت : ِبِّ
فِّ  عح إََِّل رَب َِّك َفَسلحُه التهخح َرائِّيَل َأَشده الحُمَعاَْلَةِّ، َوإِّنه ُأمهَتَك اَل يُطِّيُقوَن َذلَِّك، فَارحجِّ ُمهتَِّك، يَبِنِّ إِّسح َف ْلِّ

َ ُموَسى ُكلهَما أَتَ يحُت َعَليحهِّ  َ َرب ِّ َوَبنيح َتلُِّف َبنيح قَاَل  فَ َرَجعحُت، َفَحطه َعِن ِّ ََخحَس َصَلَواٍت، َفَما زِّلحُت َأخح
ٍم، فَ َلمها أَتَ يحُت َعَلى ُموَسى قَالَ  َمحسِّ َصَلَواٍت ُكله يَ وح َا ُأمِّرحَت؟  ِلِّ مِّثحَل َمَقالَتِّهِّ َحَّته رََجعحُت ِبِّ : ِبِّ ِلِّ

َرائِّيلَ  َلَك َوَعاْلَحُت َبِنِّ إِّسح ٍم قَاَل: إِّّن ِّ َقدح بَ َلوحُت النهاَس قَ ب ح َمحسِّ َصَلَواٍت ُكله يَ وح َأَشده  قُ لحُت: ُأمِّرحُت ِبِّ
عح إََِّل رَب َِّك َفَسلحُه ال377الحُمَعاَْلَةِّ ]ص: ُمهتَِّك، [، َوإِّنه ُأمهَتَك اَل يُطِّيُقوَن َذلَِّك، فَارحجِّ فِّيَف ْلِّ تهخح

يَ يحُت، َوَلكِّنح َأرحَضى َوُأَسل ُِّم قَاَل: فَ ُنودِّيُت َأوح ًَنَداّنِّ ُمنَ  َتحح  -اٍد قُ لحُت: َلَقدح رََجعحُت إََِّل َرب ِّ َحَّته اسح
َر  َأنح َقدح َأمحَضيحُت َفرِّيَضِتِّ َوَخفهفحُت َعنح عَِّبادِّي، َوَجَعلحُت بُِّكل ِّ  -الشهكُّ مِّنح َسعِّيٍد  َحَسَنٍة َعشح

، َعنح َسعِّيدِّ  ، َعنح ُُمَمهٍد َأبِّ َعدِّيٍ  ي ِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ الحُمَثَّنه لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَجُه ُمسح َا " َأخح بحنِّ َأبِّ  َأمحثَاْلِّ
، َعنح ُمَعاذِّ بحنِّ هَِّشاٍم قَاَل: َحده  َرَجُه أَيحًضا َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ الحُمَثَّنه َثِنِّ َأبِّ َعنح قَ َتاَدَة قَاَل: َعُروبََة، َوَأخح

ثَ َنا أََنُس بحُن َمالٍِّك، َعنح َمالِّكِّ بحنِّ َصعحَصَعَة َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل: َفذَكَ  َر ََنحَوُه َحده
َمًة َوإِّميَاًًن، َفشُ »َوزَاَد فِّيهِّ  كح ٍت مِّنح َذَهٍب ُِمحَتلٍِّئ حِّ َل فَأُتِّيُت بَِّطسح رِّ إََِّل َمَراق ِّ الحَبطحنِّ، فَ ُغسِّ قه مَِّن النهحح

َمًة َوإِّميَاًنً  كح َاءِّ زَمحَزَم , ُثُه ُملَِّئ حِّ َْبًََن َُمحَلُد بحُن َجعحَفٍر قَاَل: « ِبِّ َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َأخح
ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َجرِّيٍر قَاَل: َحدهثَ َنا ُُمَمه  ثَ َنا ُمَعاُذ بحُن هَِّشاٍم، َحده ُد بحُن َبشهاٍر، َوُُمَمهُد بحُن الحُمَثَّنه قَاَل: َحده

ثَ َنا ق َ  ثَ َنا َُههاُم بحُن ََيحََي قَاَل: َحده بََة بحنِّ َخالٍِّد قَاَل: َحده َرَجُه الحُبَخارِّيُّ َعنح ُهدح َتاَدُة، َعنح َفذََكَرُهف َوَأخح
، َعنح صَ  َنَما أََنسِّ بحنِّ َمالِّكِّ رَِّي بِّهِّف بَ ي ح َلةِّ ُأسح ه هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحدهثَ ُهمح َعنح لَي ح عحَصَعَة َأنه َنبِّ

َطِّيمِّ  َا قَاَل:  -َأًَن ِفِّ اْلح ًعا إِّذح َأََتّنِّ آٍت فَ َقده  -َوُرِبه رِّ ُمضحَطجِّ عحُتُه يَ ُقوُل: َفَشقه  -ِفِّ اْلحِّجح قَاَل: َوْسِّ
-  َ : َما يَ عحِنِّ بِّهِّ؟ قَاَل: مِّنح ثُ غحَرةِّ ََنحرِّهِّ إََِّل َما َبنيح  َهذِّهِّ إََِّل َهذِّهِّف فَ ُقلحُت لِّلحَجاُرودِّ َوُهَو إََِّل َجنحبِّ

عحُتُه يَ ُقوُل ]ص: عحَرتِّهِّ، َوْسِّ ٍت مِّنح 378شِّ رَِّج قَ لحبِّ , ُثُه أُتِّيُت بَِّطسح ُتخح عحَرتِّهِّ، فَاسح [: مِّنح َقصههِّ إََِّل شِّ
َق اْلحَِّماَذَهٍب َِمح  َي , ُثُه ُأعِّيَد، ُثُه أُتِّيُت بَِّدابهٍة ُدوَن الحبَ غحلِّ َوفَ وح ، ُثُه ُحشِّ َل قَ لحبِّ رِّ ُلوٍء إِّميَاًًن، فَ ُغسِّ
: نَ َعمح , َيَضُع َخطحَوُه عِّنحَد َأقحَصى  -أَب حَيَض  َاُروُد: ُهَو الحُْبَاُق ََّي َأَِب َْححَزَة؟ قَاَل أََنس  فَ َقاَل َلُه اْلح

َتَ ، قِّيَل: َمنح َهَذا تَ فح ن حَيا، فَاسح ْبحِّيُل َحَّته أََتى السهَماَء الدُّ ؟ قَاَل: َطرحفِّهِّ، َفُحمِّلحُت َعَليحهِّ، فَانحَطَلَق بِّ جِّ
َل إِّلَيحهِّ؟ قَاَل: نَ َعمح , قَاَل: َمرحَحًبا بِّهِّ  ْبحِّيُل، قِّيَل: َوَمنح َمَعَك؟ قَاَل: ُُمَمهد ، قِّيَل: َوَلَقدح ُأرحسِّ فَنِّعحَم  جِّ

يُء َجاَء، فَ ُفتَِّ ، فَ َلمها َخَلصحُت فَإَِّذا فِّيَها آَدُم، فَ َقاَل: َهَذا أَبُوَك آَدُم، َفَسل ِّمح َعَليحهِّ، َفَسله  ُت الحَمجِّ مح
، َوالنهبِّ ِّ الصهالِّ ِّ , ُثُه ذََكَر  بحنِّ الصهالِّ ِّ الِّ َدِّيَث بُِّطولِّهِّ َعَلى َعَليحهِّ، فَ َرده السهََلَم، ُثُه قَاَل: َمرحَحًبا ِبِّ اْلح

َا ََنح تَ َهى َواْلح رَةِّ الحُمن ح دح رِّ سِّ َعحََّن َحدِّيثِّ ابحنِّ َأبِّ َعُروبََة إِّاله أَنهُه قَاَل بَ عحَد ذِّكح َ َهَذا النهَسقِّ ِبِّ رِّ، ُثُه رُفَِّع ِلِّ
ُت اللهََبَ، فَ َقاَل: هَِّي  الحبَ يحُت الحَمعحُموُر , ُثُه أُتِّيُت ِإًَِِّّنٍء مِّنح ََخحٍر َوإًَِّنٍء مِّنح َلََبٍ  َوإًَِّنٍء مِّنح َعَسٍل، فََأَخذح

ٍم، ُثُه ذََكَر َِبقِّ  نَي َصََلًة ُكله يَ وح َها َوُأمهُتَك، ُثُه فُرَِّضتح َعَليه الصهََلُة ََخحسِّ َدِّيثِّ الحفِّطحَرُة أَنحَت َعَلي ح ي اْلح



َْبًََن أَبُو َعبحدِّ الرهْححٍَن، ُُمَمه  َعحَناُه َأخح َاعِّيُل بحُن َأْححََد ِبِّ َْبًََن أَبُو َسعِّيٍد إِّْسح ِّ السَُّلمِّيُّ قَاَل: َأخح َُسنيح ُد بحُن اْلح
لِّ  ثَ َنا أَبُو يَ عحَلى َأْححَُد بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ الحُمَثَّنه الحَموحصِّ ُّ قَاَل: َحده ُرحَجاّنِّ ُل اْلح يُّ قَاَل: َحدهثَ َنا بحنِّ ُُمَمهٍد الحََله

َ الحبَ يحُت الحَمعحُموُرف قَاَل أَبُو َخالٍِّد هُ  َنادِّهِّ ََنحَوُه إِّاله أَنهُه قَاَل: ُثُه رُفَِّع ِلِّ بَُة بحُن َخالٍِّد، َفذََكَرُه ِإِِّّسح قَ َتاَدُة: دح
ََسُن، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة، َعنِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم أَنهُه رََأى ]ص: ثَ َنا اْلح بَ يحَت [ الح 379َوَحده

ُعوَن أَلحَف َمَلٍك اَل يَ ُعوُدوَن فِّيهِّ , ُثُه رََجَع إََِّل َحدِّيثِّ أََنسٍ  ٍم َسب ح ُخُلُه ُكله يَ وح  الحَمعحُموَر َيدح

(2/373) 

 

ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححَ  َْبًََنُه أَبُو اْلح َي هللُا َعنحُه فََأخح َد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َوَأمها رَِّوايَ ُتُه َعنح َأبِّ َذرٍ  الحغَِّفارِّي ِّ َرضِّ
ثَ َنا ََيحََي بحُن َعبحدِّ  ثَ َنا ُعبَ يحُد بحُن َشرِّيٍك قَاَل: َحده َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر قَاَل: َحده هللاِّ بحنِّ ُبَكْيحٍ َأخح

ٍرو ُُمَمهدُ  َْبًََن أَبُو َعمح ثَ َنا اللهيحُث، َعنح يُوُنَس، )ح( َوَأخح َْبًََن  قَاَل: َحده طَامِّيُّ قَاَل: َأخح بحُن َعبحدِّ هللاِّ الحبِّسح
ثَ َنا َحرح  َياَن قَاَل: َحده َسُن بحُن ُسفح َْبّنِّ اْلَح َاعِّيلِّيُّ قَاَل: َأخح ٍر َأْححَُد بحُن إِّب حَراهِّيَم اْلحِّْسح َمَلُة بحُن ََيحََي أَبُو َبكح

ُّ قَالَ  يبِّ َْبَّنِّ يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َحرحَمَلَة بحنِّ التُّجِّ ٍب قَاَل: َأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َوهح : َأخح
َهاٍب، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك قَاَل: َكاَن أَبُو َذرٍ  َُيَد ُِّث َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَالَ  : " شِّ

َكهَة،  رِّي، ُثُه َغَسَلُه مِّنح َماءِّ زَمحَزَم، فُ ر َِّج َعنح َسقحفِّ بَ يحِتِّ َوَأًَن ِبِّ ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم فَ َفَرَج َصدح فَ نَ َزَل جِّ
رِّي، ُثُه َأطحبَ َقُه , ُثُه َأخَ  َمًة َوإِّميَاًًن، ُثُه َأف حَرَغَها ِفِّ َصدح كح ٍت مِّنح َذَهٍب ُِمحَتلٍِّئ حِّ َذ بَِّيدِّي ُثُه َجاَء بَِّطسح

ف قَاَل: َمنح فَ َعَرَج بِّ إََِّل السهمَ  ن حَيا: اف حَت ح َازِّنِّ السهَماءِّ الدُّ ْبحِّيُل لِّ ن حَيا قَاَل جِّ نَا السهَماَء الدُّ ئ ح اءِّ فَ َلمها جِّ
َل إِّلَيحهِّ؟ قَاَل: ن َ  ْبحِّيُل قَاَل: َهلح َمَعَك َأَحد ؟ قَاَل: نَ َعمح , َمعِّي ُُمَمهد  قَاَل: أَُأرحسِّ َعمح َهَذا؟ قَاَل: َهَذا جِّ

وَِّدة ، فَإَِّذا [ ف َ 380, ]ص: وَِّدة  َوَعنح َيَسارِّهِّ َأسح ن حَيا فَإَِّذا رَُجل  َعنح ميِّينِّهِّ َأسح ًَن السهَماَء الدُّ َلمها فُتَِّ  َعَلوح
بحنِّ  ، َواالِّ لنهبِّ ِّ الصهالِّ ِّ َالِّهِّ َبَكى، فَ َقاَل: َمرحَحًبا ِبِّ

َك، َوإَِّذا َنَظَر قَِّبَل شِّ لِّ ِّ الصها َنَظَر قَِّبَل ميِّينِّهِّ َضحِّ
ْبحِّيُل  َالِّهِّ  قَاَل: قُ لحُت: ََّي جِّ وَِّدُة َعنح ميِّينِّهِّ َوَعنح شِّ َسح َمنح َهَذا؟ قَاَل: َهَذا آَدُم َعَليحهِّ السهََلُم َوَهذِّهِّ اْلح

ُل النهارِّ، فَإِّ  َالِّهِّ َأهح وَِّدُة الهِتِّ َعنح شِّ َسح َنهةِّ، َواْلح ُل اْلح َذا َنَظَر قَِّبَل ميِّينِّهِّ َنَسُم بَنِّيهِّ، فََأَهُل الحَيمِّنيِّ َأهح
ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم َحَّته أََتى السهَماَء ا َالِّهِّ َبَكى قَاَل: ُثُه َعَرَج بِّ جِّ َك، َوإَِّذا َنَظَر قَِّبَل شِّ لثهانَِّيَة، َضحِّ

، فَ َقاَل لَُه َخازَُِّنَا مِّثحَل َما قَاَل َخازُِّن السهَماءِّ  َا: اف حَت ح َازَِّنِّ : َفذََكَر  فَ َقاَل لِّ ن حَيا، فَ َفَتَ ف قَاَل أََنس  الدُّ
َكيحَف   أَنهُه َوَجَد ِفِّ السهَماَواتِّ آَدَم، َوإِّدحرِّيَس َوُموَسى، َوعِّيَسى، َوإِّب حَراهِّيَم َعَليحهُِّم السهََلُم، َوَلَح يُ ثحبِّتح 

ن حَيا، َوإِّب حَراهِّيَم ِفِّ السهَماءِّ السهادَِّسةِّ، فَ َلمها َمره َمَنازُِّْلُمح، َغْيحَ أَنهُه ذََكَر أَنهُه َوَجَد آَدَم ِفِّ السهَماءِّ الدُّ 
َخِّ الصه  لنهبِّ ِّ الصهالِّ ِّ َواْلح ْبحِّيُل بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِإِِّّدحرِّيَس قَاَل: َمرحَحًبا ِبِّ الِّ ِّ قَاَل: جِّ

َخِّ  قُ لحُت: َمنح َهَذا؟ قَاَل: َهَذا إِّدحرِّيُس قَاَل: ، َواْلح لنهبِّ ِّ الصهالِّ ِّ ُوَسى، فَ َقاَل: َمرحَحًبا ِبِّ ُثُه َمَررحُت ِبِّ
لنهبِّ ِّ الصهالِّ ِّ  ، الصهالِّ ِّ قُ لحُت: َمنح َهَذا؟ قَاَل: َهَذا ُموَسىف قَاَل: ُثُه َمَررحُت بِّعِّيَسى، فَ َقاَل: َمرحَحًبا ِبِّ



، قُ لحُت: َمنح َهَذا؟ قَاَل: َخِّ الصهالِّ ِّ لنهبِّ ِّ  َواْلح َهَذا عِّيَسى، ُثُه َمَررحُت ِإِِّّب حَراهِّيَم، فَ َقاَل: َمرحَحًبا ِبِّ
، قُ لحُت ]ص: بحنِّ الصهالِّ ِّ َهاٍب: 381الصهالِّ ِّ َواالِّ [: َمنح َهَذا؟ قَاَل: َهَذا إِّب حَراهِّيُم قَاَل: ابحُن شِّ

َْبَّنِّ ابحُن َحزحٍم َأنه ابحَن َعبهاٍس، َوَأَِب َحبهَة اْلحَ  : قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَأخح نحَصارِّيه َكاًَن يَ ُقواَلنِّ
ف قَاَل ابحُن َحزحٍم، َوأََنُس بحنُ  َقحََلمِّ تَ ًوى َأْسحَُع فِّيهِّ َصرِّيَف اْلح  َوَسلهَم: ُثُه ُعرَِّج بِّ َحَّته َظَهرحُت لُِّمسح

نَي َصََلًة، َمالٍِّك: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوسَ  لهَم: " فَ َفَرَض هللُا َعزه َوَجله َعَلى ُأمهِتِّ ََخحسِّ
ُوَسى، فَ َقاَل ُموَسى: َماَذا فَ َرَض رَبَُّك َعَلى أُمهتَِّك؟ قَاَل: فَ ُقلحُت:  فَ َرَجعحُت بَِّذلَِّك َحَّته َمَررحُت ِبِّ

نَي َصََلةً » عح رَبه « فَ َرَض َعَليحهِّمح ََخحسِّ فَ َراَجعحُت »َك فَإِّنه أُمهَتَك اَل ُتطِّيُق َذلَِّك قَاَل: قَاَل ُموَسى: فَ َراجِّ
، فَ َوَضَع َشطحَرَها َْبحتُُه، فَ َقاَل: « َرب ِّ عح رَبهَك فَإِّنه ُأمهَتَك اَل ُتطِّيُق »قَاَل: فَ َرَجعحُت إََِّل ُموَسى َوَأخح رَاجِّ

، َوهِّيَ « َذلِّكَ  ُل َلَديه قَاَل:  قَاَل: فَ َراَجعحُت َرب ِّ , فَ َقاَل: هَِّي ََخحس  فَ َرَجعحُت »ََخحُسوَن اَل يُ َبدهُل الحَقوح
يَ يحُت مِّنح َرب ِّ قَاَل: « إََِّل ُموَسى َتحح عح رَبهَكف فَ ُقلحُت: َقدِّ اسح رََة »قَاَل: رَاجِّ دح ُثُه انحَطَلَق بِّ َحَّته أََتى سِّ

تَ َهى ]ص: يَ َها أَلحَوان  اَل َأدحرِّي َما هَِّي، 382الحُمن ح ُلؤِّ َوإَِّذا [ فَ َغشِّ َنهَة، فَإَِّذا َجَنابُِّذ اللُّؤح لحُت اْلح ُثُه ُأدحخِّ
لِّم  َعنح َحرحَمَلَة « تُ َراُبَا الحمِّسحكُ  ي ِّ َعنح ََيحََي بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُبَكْيحٍ، َوَرَواُه ُمسح َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

 بحنِّ ََيحََي 
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َُ قَاَل: َوأَن حَبَأًَن رَِّوايََة أَ  َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َنسِّ بحنِّ َمالٍِّك َعنِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فََأخح
لٍِّم َوُُمَمهُد بحُن ََيحََي  ثَ َنا أَبُو ُمسح تَ َويحهِّ قَاَل: َحده َسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َسخح ثَ َنا أَبُو اْلَح رِّ، بحنِّ الحُمنحذِّ  َحده

، َعنح أََنسِّ  ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، َعنح ََثبٍِّت الحبُ َناّنِّ ِّ َهاٍل قَاَل: َحده ن ح ثَ َنا َحجهاُج بحُن مِّ بحنِّ َمالٍِّك، قَااَل: َحده
، َوُهَو َدابهة  أَب حَيُض فَ وح  لحُْبَاقِّ َق اْلحَِّمارِّ َوُدوَن َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل: " أُتِّيُت ِبِّ

، فَ رَ  َنا بَ يحَت الحَمقحدِّسِّ ُتُه َفَساَر بِّ َحَّته أَتَ ي ح تَ َهى َطرحفِّهِّ قَاَل: فَ رَكِّب ح بَطحُت الحبَ غحلِّ َيَضُع َحافَِّرُه عِّنحَد ُمن ح
َنحبَِّياُء , ُثُه َدَخلحُت َفَصلهيحُت، ُثُه َخرَ  ََلَقةِّ الهِتِّ يَ رحبُُطَها اْلح ْلح ْبحِّيُل ِإًَِِّّنٍء مِّنح َلََبٍ الدهابهَة ِبِّ ُت فََأََتّنِّ جِّ جح

ْبحِّيُل: َأَصبحَت الحفِّطحَرَة قَاَل: ُثُه ]ص: ََتحُت اللهََبَ، فَ َقاَل جِّ [ ُعرَِّج بِّ إََِّل 383َوإًَِّنٍء مِّنح ََخحٍر، فَاخح
ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم، فَقِّيَل: َمنح أَنح  َتَ  جِّ تَ فح ن حَيا فَاسح ْبحِّيُل، قِّيَل: َوَمنح َمَعَك؟ السهَماءِّ الدُّ َت؟ قَاَل: َأًَن جِّ

َدَم َعَليحهِّ السهََلُم قَ  َلف فَ ُفتَِّ  لََنا، فَإِّذح ِبِّ َل إِّلَيحهِّ قَاَل: َقدح ُأرحسِّ اَل: فَ َرحهَب قَاَل: ُُمَمهد ، قِّيَل: َوَقدح ُأرحسِّ
َْيحٍ، ُثُه ُعرَِّج بَِّنا إََِّل السهَماءِّ ال ، َوَدَعا ِلِّ ِبِّ ْبحِّيُل فَ َقاَل: َمنح أَنحَت؟ فَ َقاَل: َأًَن بِّ َتَ  جِّ تَ فح ثهانَِّيةِّ فَاسح

َل إِّلَيحهِّ، فَ ُفتَِّ  لَ  َل إِّلَيحهِّ؟ قَاَل: َقدح ُأرحسِّ ْبحِّيُل، قِّيَل: َوَمنح َمَعَك؟ قَاَل: ُُمَمهد ، قِّيَل: َوَقدح ُأرحسِّ َنا، فَإَِّذا جِّ
َاَلةِّ، ََيحََي َوعِّيَسى  بحِنِّ الح َْيحٍ، ُثُه ُعرَِّج بَِّنا إََِّل السهَماءِّ َأًَن ِبِّ َعَليحهَِّما السهََلُم قَاَل: فَ َرحهَبا َوَدَعَوا ِلِّ ِبِّ

ْبحِّيُل قِّيَل: َوَمنح َمَعَك؟ قَاَل: ُُمَمهد ، قِّ  ْبحِّيُل، َفقِّيَل: َمنح أَنحَت؟ قَاَل: َأًَن جِّ َتَ  جِّ تَ فح يَل: الثهالَِّثةِّ، فَاسح



َل إِّلَيحهِّ  َل إِّلَيحهِّ قَاَل: فَ ُفتَِّ  لََنا فَإَِّذا َأًَن بُِّيوُسَف، َوإَِّذا ُهَو َقدح ُأعحَطى َشطحَر َوَقدح ُأرحسِّ ؟ قَاَل: َقدح ُأرحسِّ
ْبحِّ  َتَ  جِّ تَ فح َْيحٍ قَاَل: ُثُه ُعرَِّج بَِّنا إََِّل السهَماءِّ الرهابَِّعةِّ، فَاسح نِّ قَاَل: فَ َرحهَب َوَدَعا ِلِّ ِبِّ ُسح يُل َفقِّيَل: َمنح اْلح

َل أَ  َل إِّلَيحهِّ قَاَل: َوَقدح ُأرحسِّ ْبحِّيُلف قِّيَل: َوَمنح َمَعَك؟ قَاَل: ُُمَمهد ، قِّيَل: َوَقدح ُأرحسِّ إِّلَيحهِّ، نحَت؟ قَاَل: َأًَن جِّ
َامِّسَ  َْيحٍ، ُثُه ُعرَِّج بَِّنا إََِّل السهَماءِّ الح َتَ  فَ ُفتَِّ  لََنا، فَإَِّذا َأًَن ِإِِّّدحرِّيَس فَ َرحهَب َوَدَعا ِلِّ ِبِّ تَ فح ةِّ، فَاسح

َل إِّلَيح  ْبحِّيُل، قِّيَل: َوَمنح َمَعَك؟ قَاَل: ُُمَمهد ، قِّيَل: َوَقدح ُأرحسِّ ْبحِّيُل، َفقِّيَل: َمنح أَنحَت؟ قَاَل: َأًَن جِّ هِّ جِّ
َْيحٍ، ُثُه  َاُروَن فَ َرحهَب َوَدَعا ِلِّ ِبِّ َل إِّلَيحهِّ فَ ُفتَِّ  لََنا، فَإَِّذا َأًَن بِّ ُعرَِّج بَِّنا إََِّل السهَماءِّ  قَاَل: َوَقدح ُأرحسِّ

ْبحِّيُل، قِّيَل: َوَمنح َمَعَك؟ قَاَل: ُُمَمهد ، قِّيلَ  ْبحِّيُل قِّيَل: َمنح أَنحَت؟ قَاَل: َأًَن جِّ َتَ  جِّ تَ فح : السهادَِّسةِّ فَاسح
ُوَسى َل إِّلَيحهِّ، فَ ُفتَِّ  لََنا، فَإَِّذا َأًَن ِبِّ َل إِّلَيحهِّ قَاَل: َوَقدح ُأرحسِّ َعَليحهِّ السهََلُم فَ َرحهَب َوَدَعا ِلِّ  َوَقدح ُأرحسِّ

ْبحِّ  ْبحِّيُل، َفقِّيَل: َمنح أَنحَت؟ قَاَل: َأًَن جِّ َتَ  جِّ تَ فح َْيحٍ، ُثُه ُعرَِّج بَِّنا إََِّل السهَماءِّ السهابَِّعةِّ فَاسح يُل، قِّيَل: ِبِّ
َل إِّلَيحهِّ؟ قَ 384َوَمنح َمَعَك؟ قَاَل: ُُمَمهد ، قِّيَل: َوَقدح ]ص: َل إِّلَيحهِّ، فَ ُفتَِّ  لََنا، فَإَِّذا [ ُأرحسِّ اَل: َوَقدح ُأرحسِّ

َتنِّد  إََِّل الحبَ يحتِّ الحَمعحُمورِّ، فَ َرحهَب بِّ َوَدَعا ِلِّ ِبَِّ  ْيحٍ، فَإَِّذا ُهَو َأًَن ِإِِّّب حَراهِّيَم َعَليحهِّ السهََلُم فَإَِّذا ُهَو ُمسح
ُعوَن أَلحَف َمَلٍك , ُثُه اَل  ٍم َسب ح ُخُلُه ُكله يَ وح تَ َهى، َيدح رَةِّ الحُمن ح دح  يَ ُعوُدوَن إِّلَيحهِّ قَاَل: ُثُه َذَهَب بِّ إََِّل الس ِّ

يَ  يَ َها مِّنح َأمحرِّ هللاِّ َما َغشِّ ، َفَما  فَإَِّذا َورَقُ َها َكآَذانِّ الحفِّيَ َلةِّ، َوإَِّذا ََثَُرَها َكالحقََِّللِّ قَاَل: فَ َلمها َغشِّ تَ َغْيهَتح
، فََأوحَحى إََِّل َعبحدِّهِّ َما َأَحد  مِّنح َخلحقِّ هللاِّ َعزه وَ  نَِّها قَاَل: َفَدًَن فَ َتَدَله َعتَ َها مِّنح ُحسح َتطِّيُع َأنح يَ ن ح َجله َيسح

ٍم ََخحُسوَن َصََلًة قَاَل: فَ نَ َزلحُت َحَّته ان حتَ َهيحُت إََِّل ُموَسى قَاَل: َما  َأوحَحى، َوُفرَِّض َعَليه ِفِّ ُكل ِّ يَ وح
عح إََِّل رَب َِّك َفَسلحُه فَ َرَض رَبَُّك َعَلى ُأمهتِّ  َلٍة قَاَل: ارحجِّ ٍم َولَي ح نَي َصََلًة ِفِّ ُكل ِّ يَ وح َك؟ قُ لحُت: ََخحسِّ

َرائِّيَل َوَخَْبحَُتُمح قَاَل: فَ َرَجعحتُ  فِّيَف فَإِّنه ُأمهَتَك اَل ُتطِّيُق َذلَِّك، َوإِّّن ِّ َقدح بَ َلوحُت َبِنِّ إِّسح فَ ُقلحُت:  التهخح
، َفَحطه َعِن ِّ ََخحًسا، فَ َرَجعحُت َحَّته ان حتَ َهيحُت إََِّل ُموَسى فَ َقاَل: َما فَ َعلحَت؟  َأيح َرب ِّ َخف ِّفح َعنح  ُأمهِتِّ

فِّيَف  عح إََِّل رَب َِّك َفَسلحُه التهخح قُ لحُت: َقدح َحطه َعِن ِّ ََخحًسا، فَ َقاَل: إِّنه ُأمهَتَك اَل ُتطِّيُق َذلَِّك، ارحجِّ
ُمهتَِّك، فَ َلمح َأَزلح َأرح  َلٍة لُِّكل ِّ ْلِّ ٍم َولَي ح َ ُموَسى َحَّته قَاَل: هَِّي ََخحُس َصَلَواٍت ِفِّ ُكل ِّ يَ وح َ َرب ِّ َوَبنيح ُع َبنيح جِّ

لٍِّم قَاَل ُُمَمهُد بحُن ََيحََي بحنِّ الحُمنحذِّرِّ الحَعره  اُر ِفِّ َصََلٍة َعَشر  َفَذلَِّك ََخحُسوَن َصََلًةف َهَذا َحدِّيُث َأبِّ ُمسح
ًرا، َوَمنح َهمه بَِّسي َِّئٍة فَ َلمح َحدِّيثِّهِّ: َفمَ  َلَها ُكتَِّبتح َعشح ََسَنٍة فَ َلمح يَ عحَملحَها ُكتَِّبتح َحَسَنًة، فَإِّنح َعمِّ نح َهمه ِبِّ

َدًة قَاَل: فَ نَ َزلحُت َحَّته ان حتَ َهيحُت إََِّل ُموَسى فَأَ  َلَها ُكتَِّبتح َواحِّ ًئا، فَإِّنح َعمِّ َتبح َشي ح َْبح يَ عحَملحَها َلَح ُتكح َا خح تُُه ِبِّ
يَ يحُت "  َتحح فِّيَف قَاَل: قُ لحُت: َقدح رََجعحُت إََِّل َرب ِّ َحَّته اسح عح إََِّل رَب َِّك َفَسلحُه التهخح فَ َعلحُت قَاَل: ارحجِّ

َباَن بحنِّ فَ رُّوَخ، َعنح َْحهادِّ بحنِّ َسَلَمَة إِّاله أَنهُه َلَح يَ 385]ص: ي ِّ َعنح َشي ح لِّم  ِفِّ الصهحِّ ذحُكرح [ َرَواُه ُمسح
َلُه:  َا قَاَل: " }فََأوحَحى إََِّل َعبحدِّهِّ َما َأوحَحى{ ]النجم: « َفَدًَن فَ َتَدَله »قَ وح َتَمُل َأنح 10، َوإِّْنه [ " فَ ُيحح

َهاٍل، وََكمَ  ن ح َدِّيثِّ َغْيحَ َُمحُفوَظٍة، فَإِّنح َكاَنتح َُمحُفوَظًة َكَما َرَواُه َحجهاُج بحُن مِّ ا َرَواُه َتُكوَن زََِّّيَدًة ِفِّ اْلح
ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلمُ  َتَمُل َأنح َيُكوَن جِّ  فَ َعَل َشرِّيُك بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ ْنٍِّر، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، فَ ُيحح

تَ َهى كَ  رَةِّ الحُمن ح دح َرى عِّنحَد سِّ نَي رَآُه نَ زحلًَة ُأخح لنهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم حِّ َما فَ َعَلُه ِفِّ الحَمرهةِّ َذلَِّك ِبِّ
َهبِّ َمنح زََعَم أَنهُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  َا َعَلى َمذح ُوََل َوِفِّ َحدِّيثِّ َشرِّيٍك زََِّّيَدة  تَ َفرهَد بِّ رََأى رَبهُه اْلح



ُعوٍد، َوَأبِّ ُهَري حَرَة ِفِّ َْححلِّهِّمح هَ  ُل َعائَِّشَة، َوابحنِّ َمسح ْبحِّيَل َعَليحهِّ َعزه َوَجله، َوقَ وح يَتِّهِّ جِّ ََّيتِّ َعَلى ُرؤح ذِّهِّ اْلح
ُل هللاِّ َعزه َوَجله }َوَلَقدح  ُروٍق، َعنح َعائَِّشَة، أَنهُه ذُكَِّر َْلَا قَ وح  رَآُه السهََلُم َأَص ُّ؛ فَ َقدح ُرو ِّيَنا َعنح َمسح

ُُفقِّ الحُمبِّنيِّ{ ]التكوير:  ْلح رَ 23ِبِّ [ ، فَ َقاَلتح َعائَِّشُة: َأًَن 13ى{ ]النجم: [ ، }َوَلَقدح رَآُه نَ زحَلًة ُأخح
ُمهةِّ َسَأَل َعنح َهَذا َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل:  ْبحِّيُل َلَح َأرَُه َعَلى »َأوهُل َهذِّهِّ اْلح َا ُهَو جِّ إِّْنه

 ِّ ِّ الحَمرهَتنيح َها َغْيحَ َهاَتنيح َفاتِّ ، « ُصورَتِّهِّ الهِتِّ ُخلَِّق َعَلي ح َاءِّ َوالص ِّ َْسح هِّ ِفِّ كَِّتابِّ اْلح َوَقدح ذََكرحًَن َذلَِّك بَِّشرححِّ
فِّيُقف َوِفِّ رَِّوايَةِّ ََثبٍِّت، َعنح أََنٍس َدلِّيل  َعَلى َأنه الحمِّعحَراَج َكانَ  هللِّ الت هوح يَةِّ َوِبِّ رَِّي  َوِفِّ كَِّتابِّ الرُّؤح َلَة ُأسح لَي ح

 سِّ بِّهِّ مِّنح َمكهَة إََِّل بَ يحتِّ الحَمقحدِّ 

(2/382) 

 

ٍر ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ الشهافِّعِّيُّ قَاَل: حَ  َْبًََن أَبُو َبكح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َحاُق َأخح ثَ َنا إِّسح ده
بَاُن، َعنح  ثَ َنا َشي ح ُ بحُن ُُمَمهٍد قَاَل: قَاَل: َحده ثَ َنا ُحَسنيح َسنِّ قَاَل: َحده قَ َتاَدَة، َعنح َأبِّ الحَعالَِّيةِّ بحُن اْلَح

ُّ هللاِّ َصلهى هللاُ  ثَ َنا ابحُن َعم ِّ نَبِّي ُِّكمح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ابحُن َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َنبِّ  َعَليحهِّ قَاَل: َحده
َراَن َعَليحهِّ السهََل  رَِّي بِّ ُموَسى بحَن عِّمح َلَة ُأسح ُم رَُجًَل ُطَوااًل َجعحًدا َكأَنهُه مِّنح رَِّجالِّ َوَسلهَم: " رَأَيحُت لَي ح

، َسبحَط ال َرةِّ َوالحبَ َياضِّ ُمح َلحقِّ إََِّل اْلح رهأحسِّ َوُأرَِّي َشُنوَءَة، َورَأَيحُت عِّيَسى ابحَن َمرحََيَ َعَليحهِّ السهََلُم َمرحبُوَع الح
ُه قَاَل: }َفََل َتُكنح ِفِّ مِّرحيٍَة مِّنح لَِّقائِّهِّ{  َمالًِّكا َخازَِّن َجَهنهَم، َوالدهجهاَل ِفِّ آََّيٍت َأرَاُهنه  هللُا َعزه َوَجله إَِّّيه

ه هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح َلقَِّي ُموَسى 23]السجدة:  ُرَها َأنه َنبِّ [ قَاَل: َفَكاَن قَ َتاَدُة يَفس ِّ
َرائِّيَل{ ]اْلسراء:  َرائِّيَل َرَواُه  [2}َوَجَعلحَناُه ُهًدى لَِّبِنِّ إِّسح قَاَل: َجَعَل هللُا ُموَسى ُهًدى لَِّبِنِّ إِّسح

َرَجاُه مِّنح َحدِّيثِّ  َباَنف َوَأخح ي ِّ َعنح َعبحدِّ بحنِّ ُْحَيحٍد، َعنح يُوُنَس بحنِّ ُُمَمهٍد، َعنح َشي ح لِّم  ِفِّ الصهحِّ ُمسح
 ُشعحَبَة، َعنح قَ َتاَدَة ُُمحَتَصًرا

(2/386) 

 

َْبًََن أَبُو َعبحدِّ  َْبًََن أَبُو الحَفضحلِّ بحُن إِّب حَراهِّيَم قَاَل ]ص: َأخح َُ قَاَل: َأخح َافِّ ثَ َنا َأْححَُد بحُن 387هللاِّ اْلح [: َحده
، َعنِّ الزُّ  ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ قَاَل: أَن حَبَأًَن َمعحَمر  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن رَافٍِّع قَاَل: َحده رِّي ِّ قَاَل: َسَلَمَة قَاَل: َحده هح

رِّ َأخح  نَي ُأسح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم حِّ ، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة قَاَل: قَاَل النهبِّ َي بِّهِّ: " َْبَّنِّ َسعِّيُد بحُن الحُمَسي ِّبِّ
ُتُه قَاَل:  -َلقِّيُت ُموَسى، فَ نَ َعَتُه فَإَِّذا رَُجل   ب ح ، َكأَنهُه مِّنح رَِّجالِّ َشنُ  -َحسِّ ُل الرهأحسِّ وَءَة ُمضحَطرِّب  رَجِّ

َا َخَرَج مِّنح  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل: رَب حَعة  َأْححَُر َكإِّْنه :  قَاَل: َوَلقِّيُت عِّيَسى فَ نَ َعَتُه النهبِّ دِّميَاٍس يَ عحِنِّ
َبُه َوَلدِّهِّ بِّهِّ قَاَل: َوأُتِّيُت ِإًَِِّّنَءيحنِّ ِفِّ  َخرِّ ََخحر  َْحهاٍم قَاَل: َورَأَيحُت إِّب حَراهِّيَم، َوَأًَن َأشح َا َلََب  َوِفِّ اْلح  َأَحدُِّهِّ



: ُهدِّيَت الحفِّطحَرَة  ُت اللهََبَ، َفَشرِّبحُت فَقِّيَل ِلِّ ئحَت، فََأَخذح : ُخذح أَي هُهَما شِّ َأوح َأَصبحَت الحفِّطحَرَة  -قِّيَل ِلِّ
لِّم  ِفِّ الصه  - َر َغَوتح ُأمهُتَك " َرَواُه ُمسح َمح َت الح ي ِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ رَافٍِّعف َوَرَواُه َأَما إِّنهَك َلوح َأَخذح حِّ

، َوََثبٍِّت الح  ي ِّ َعنح ُسَليحَماَن الت هيحمِّي ِّ َدِّيثِّ الصهحِّ ، الحُبَخارِّيُّ َعنح َُمحُموٍد، َعنح َعبحدِّ الرهزهاقِّ َوِفِّ اْلح بُ َناّنِّ ِّ
رَِّي بِّ َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  َلَة ُأسح لهَم قَاَل: " أَتَ يحُت َعَلى ُموَسى لَي ح

ي ِّ َعنح َأبِّ َسَلَمةَ  َدِّيثِّ الصهحِّ َْححَرِّ، َوُهَو قَائِّم  ُيَصل ِّي ِفِّ َقْبحِّهِّف َوُرو ِّيَنا ِفِّ اْلح ، َعنح َأبِّ عِّنحَد الحَكثِّيبِّ اْلح
ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َنحبَِّياءِّ فَإَِّذا ُموَسى قَائِّم  ُهَري حَرَة، َأنه النهبِّ َم قَاَل: َوَقدح رَأَي حُتِنِّ ِفِّ َْجَاَعٍة مَِّن اْلح

[ف َورُو ِّيَنا 388ُيَصل ِّي، َوذََكَر إِّب حَراهِّيَم َوعِّيَسى َوَوَصَفُهمح، ُثُه قَاَل: َفَجاَءتِّ الصهََلُة فََأَِمحتُ ُهمح ]ص:
ف َوُرو ِّيَنا ِفِّ َحدِّيثِّ أََنسِّ أَنهُه بُعَِّث َلُه آَدُم َفَمنح ِفِّ َحدِّيثِّ ابحنِّ الحُمَسي ِّبِّ أَنهُه َلقِّي َ  ُهمح ِفِّ بَ يحتِّ الحَمقحدِّسِّ

َلةَ  َنحبَِّياءِّ َعَليحهُِّم السهََلُم فََأمهُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم تِّلحَك اللهي ح ف َوُرو ِّيَنا ِفِّ ُدونَُه مَِّن اْلح
ي َدِّيثِّ الصهحِّ ه اْلح ، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، َعنح َمالِّكِّ بحنِّ َصعحَصَعَة، َوَعنح أََنٍس، َعنح َأبِّ َذرٍ ، َأنه النهبِّ ِّ 

َبارِّ  َخح َ َهذِّهِّ اْلح َراَن ِفِّ السهَماءِّ السهادَِّسةِّف َولَيحَس َبنيح ُمَنافَاة ، َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم رََأى ُموَسى بحَن عِّمح
لنهبِّ ِّ صَ فَ َقدح ي َ  رَِّي ِبِّ َر بِّهِّ إََِّل بَ يحتِّ الحَمقحدِّسِّ َكَما ُأسح َا ُيَصل ِّي ِفِّ َقْبحِّهِّ َلَح ُيسح ْيِّهِّ َوإِّْنه لهى هللاُ َراُه ِفِّ َمسِّ

َرحضِّ , ُثُه ِفِّ  َنحبَِّياءِّ، ِفِّ اْلح السهَماءِّ،  َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَْيَاُه ِفِّ السهَماءِّ وََكَذلَِّك َسائُِّر َمنح رَآُه مَِّن اْلح
َياء  عِّنحَد َرب ِِّّمح َكالشَُّهَداءِّ َفََل يُ نحَكُر ُحُلوُْلُمح ِفِّ َأوحقَاتٍ  َنحبَِّياُء َصَلَواُت هللاِّ َعَليحهِّمح َأحح َع َواْلح ََواضِّ  ِبِّ

 ُُمحَتلَِّفاٍت َكَما َوَرَد َخَْبُ الصهادِّقِّ بِّهِّ 

(2/386) 

 

َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحدَ  ثَ َنا ُدبَ يحس  الحُمَعد ُِّل َأخح َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحدِّ الصهفهاُر قَاَل: َحده اَن قَاَل: َأخح
، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ  ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، َعنح َعطَاءِّ بحنِّ السهائِّبِّ ثَ َنا َعفهاُن قَاَل: َحده ، َعنِّ قَاَل: َحده

رَِّي بِّ َمرهتح بِّ رَائَِّحة  طَي َِّبة ، فَ ُقلحُت: َما ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: قَا ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم " َلمها ُأسح َل: النهبِّ
مِّ هللاِّ  : بِّسح طَُها مِّنح َيدَِّها، فَ َقاَلتح َن َوَأوحاَلُدَها َسَقَط ُمشح َطُة اب حَنةِّ فِّرحَعوح  , َهذِّهِّ الرهائَِّحُة؟ قَاُلوا: َماشِّ

: نَ َعمح  فَ َقاَلتح  ؟ قَاَلتح : َأَو َلكِّ َربٌّ َغْيحُ َأبِّ ، قَاَلتح : َرب ِّ َورَبُّكِّ َوَربُّ أَبِّيكِّ ، قَاَلتح َن: َأبِّ بِّنحُت فِّرحَعوح
: نَ َعمح , َرب ِّ َورَبُّ  ، هللُاف قَاَل: َفَدَعاَها، فَ َقاَل: أََلكِّ َربٌّ َغْيحِّي؟ قَاَلتح  َك هللاُ , َرب ِّ َورَبُّكِّ َوَربُّ أَبِّيكِّ

: إِّنه ِلِّ إِّلَيحَك َحاَجةً  َا لَتُ لحَقى فِّيَها، قَاَلتح ، ُثُه َأَمَر بِّ ف قَاَل: َما قَاَل: فََأَمَر بِّبَ َقَرٍة مِّنح َُنَاٍس فَُأْححَِّيتح
َنا مَِّن اْلحَ  ٍعف قَاَل: َذاَك َلكِّ لَِّما َلكِّ َعَلي ح : ََتحَمعح عِّظَامِّي َوعِّظَاَم َوَلدِّي ِفِّ َموحضِّ ق ِّ قَاَل: هَِّي؟ قَاَلتح
ي فَإِّ  يًعا فِّيهِّمح، فَ َقاَل: قَعِّي ََّي ُأمههح، َواَل تَ َقاَعسِّ ًدا َحَّته بَ َلَغ َرضِّ ًدا َواحِّ ُمح فَأُلحُقوا َواحِّ ًنه َعَلى فََأَمَرَتح
ُب ُجَريحٍج، َوعِّيَسى َغار : َهَذا، َوَشاهُِّد يُوُسَف، َوَصاحِّ َق ِّ قَاَل: َوَتَكلهَم َأرحبَ َعة  َوُهمح صِّ ابحُن َمرحََيَ "  اْلح
بَُة بحُن خَ  ثَ َنا ُهدح ي قَاَل: َحده َاعِّيُل الحَقاضِّ ثَ َنا إِّْسح َْبًََن َعلِّيٌّ قَاَل: أَن حَبَأًَن َأْححَُد قَاَل: َحده الٍِّد قَاَل: َوَأخح



وَ  وِّهِّ َوَقدح ُروَِّي ِفِّ قِّصهةِّ الحمِّعحَراجِّ سِّ ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، َفذََكَرُه بَِّنحح َسانِّيَد َحده ى َما ذََكرحًَن َأَحادِّيُث ِبَِّ
َعاٍ ، َوفِّيَما ]ص: َناًدا 390ضِّ َثُل إِّسح َها َما ُهَو َأمح ن ح يَئةِّ هللاِّ تَ َعاََل مِّ َية ، َوَأًَن َذاكِّر  ِبَِّشِّ َها ُغن ح ن ح [ ثَ َبَت مِّ

فِّيقُ  هللِّ الت هوح  َوِبِّ

(2/389) 

 

ثَ َنا  أَن حَبَأًَن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ هللاِّ اْلح
ٍر ََيحََي بحُن َأبِّ طَالٍِّب قَاَل: أَن حَبَأًَن َعبحُد الحَوههابِّ بحُن َعطَاٍء قَاَل: أَن حَبَأًَن أَبُو ُُمَمهدِّ  بحُن َأَسٍد  أَبُو َبكح

ُّ، َعنح  ، َعنِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم أَنهُه قَاَل اْلحِّمهاّنِّ رِّي ِّ ُدح ، َعنح َأبِّ َسعِّيٍد الح َأبِّ َهاُروَن الحَعبحدِّي ِّ
رَِّي بَِّك فِّيَهاف قَاَل: " قَاَل هللُا َعزه َوَجله }ُسبححَ  َلةِّ ُأسح حًَن َعنح لَي ح ْبِّ اَن َلُه َأصحَحابُُه: ََّي َرُسوَل هللاِّ َأخح

لَُه لُِّنرِّيَهُ اله  َنا َحوح َقحَصى الهذِّي َِبرَكح دِّ اْلح ََرامِّ إََِّل الحَمسحجِّ دِّ اْلح َرى بَِّعبحدِّهِّ لَيحًَل مَِّن الحَمسحجِّ  مِّنح ذِّي َأسح
ُْي{ ]اْلسراء:  َنا َأًَن ًَنئِّم  عَِّشاًء ِفِّ 1آََّيتَِّنا إِّنهُه ُهَو السهمِّيُع الحَبصِّ َْبَُهمح قَاَل: بَ ي ح دِّ [ قَاَل: فََأخح الحَمسحجِّ

، ُثُه أَي حَقَظِنِّ  مِّ ُت ِفِّ الن هوح ًئا، ُثُه ُعدح َقظحُت , فَ َلمح َأَر َشي ح تَ ي ح ََرامِّ إِّذح َأََتّنِّ آٍت فَأَي حَقَظِنِّ فَاسح  اْلح
َقظحُت فَ َلمح َأَر َشي ح  تَ ي ح ، ُثُه أَي حَقَظِنِّ فَاسح مِّ ُت ِفِّ الن هوح ًئا , ُثُه ُعدح َقظحُت فَ َلمح َأَر َشي ح تَ ي ح ًئا فَإَِّذا َأًَن فَاسح

دِّ، فَإَِّذا َأًَن بَِّدابهٍة َأدحََن، َشبِّيَهًة بِّ  ُت مَِّن الحَمسحجِّ بَ عحُتُه بَِّبَصرِّي َحَّته َخَرجح َئةِّ َخَياٍل فَأَت ح َدَواب ُِّكمح بَِّكَهي ح
َنحبِّ  ، يُ َقاُل َلُه: الحُْبَاُق، وََكاَنتِّ اْلح ِّ ُُذَننيح َياُء َصَلَواُت هللاِّ َعَليحهِّمح تَ رحَكُبُه َهذِّهِّ، بَِّغالُِّكمح َهذِّهِّ، ُمضحَطرُِّب اْلح

: ُْي َعَليحهِّ إِّذح َدَعاّنِّ َداٍع َعنح ميِّيِنِّ َنَما َأًَن َأسِّ ُتُه، فَ بَ ي ح ََّي ُُمَمهُد  قَ بحلِّي، يَ َقُع َحافُِّرُه َمده َبَصرِّهِّ، فَ رَكِّب ح
أَلحَك، فَ لَ 391أَنحظِّرحّنِّ ]ص: أَلحَك ََّي ُُمَمهُد أَنحظِّرحّنِّ َأسح ُْي [ َأسح َنَما َأًَن َأسِّ بحُه، َوَلَح َأقِّمح َعَليحهِّ، فَ بَ ي ح مح ُأجِّ

أَلحَك فَ َلمح  أَلحَك ََّي ُُمَمهُد أَنحظِّرحّنِّ َأسح بحُه، َوَلَح َأقِّمح َعَليحهِّ إِّذح َدَعاّنِّ َداٍع َعنح َيَسارِّي: ََّي ُُمَمهُد أَنحظِّرحّنِّ َأسح ُأجِّ
ُْي َعَليحهِّ  َنَما َأًَن َأسِّ َها مِّنح ُكل ِّ زِّيَنٍة َخَلَقَها هللُا،  َعَليحهِّ َوبَ ي ح َها َوَعَلي ح َرٍة َعنح ذِّرَاَعي ح َرَأٍة َحاسِّ مح إَِّذا َأًَن ِبِّ

َها َحَّته أَتَ يحُت بَ يحَت ا َها َوَلَح َأقِّمح َعَلي ح أَلحَك، فَ َلمح أَلحَتفُِّت إِّلَي ح : ََّي ُُمَمهُد أَنحظِّرحّنِّ َأسح لحَمقحدِّسِّ فَ َقاَلتح
ثَ قحُت َدابه  ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم ِإًَِِّّنَءيحنِّ: َأحَ فََأوح َنحبَِّياُء ُتوثُِّقَها بِّهِّ، فََأََتّنِّ جِّ َلحَقةِّ الهِتِّ َكاَنتِّ اْلح ْلح َا ِتِّ ِبِّ دُِّهِّ

ْبحِّيُل: َأَصبحَت الحفِّطحَرَة، فَ ُقلحُت:  َر فَ َقاَل جِّ َمح َخرِّ َلََب ، َفَشرِّبحُت اللهََبَ َوتَ رََكُت الح ، َواْلح َْبُ , هللاُ »ََخحر   َأكح
َْبُ  ُْي إِّذح َدَعاّنِّ َداٍع « هللُا َأكح َنَما َأًَن َأسِّ هَِّك َهَذا؟ قَاَل: فَ ُقلحُت: بَ ي ح َ َوجح ْبحِّيُل: َما رَأَيحُت ِفِّ ، فَ َقاَل جِّ

بحُه، َوَلَح َأُقمح َعَليحهِّ قَاَل: َذاَك َدا أَلحَك، فَ َلمح ُأجِّ عِّي الحيَ ُهودِّ َأَما إِّنهَك َلوح َعنح ميِّيِنِّ ََّي ُُمَمهُد أَنحظِّرحّنِّ َأسح
ُْي إِّذح َدَعاّنِّ َداٍع َعنح َيَسارِّي، َنَما َأًَن َأسِّ َتُه َأوح َوقَ فحَت َعَليحهِّ لَتَ َهوهَدتح ُأمهُتَك قَاَل: َوبَ ي ح فَ َقاَل: ََّي  َأَجب ح

أَلحَك، فَ َلمح أَلحَتفُِّت إِّلَيحهِّ، َوَلَح َأُقمح َعَليح  هِّ قَاَل: َذاَك َداعِّي النهَصاَرى، َأَما إِّنهَك َلوح ُُمَمهُد، أَنحظِّرحّنِّ َأسح
َها مِّ  َها َعَلي ح َرٍة َعنح ذِّرَاَعي ح محَرَأٍة َحاسِّ ُْي إَِّذا َأًَن ِبِّ َنَما َأًَن َأسِّ َتُه لَتَ َنصهَرتح ُأمهُتَك، فَ بَ ي ح نح ُكل ِّ زِّيَنٍة َأَجب ح

أَ  ن حَيا َأَما إِّنهَك َخَلَقَها هللُا، تَ ُقوُل: ََّي ُُمَمهُد، أَنحظِّرحّنِّ َأسح َها قَاَل: تِّلحَك الدُّ َها، َوَلَح َأقُمح َعَلي ح ب ح لحَك، فَ َلمح ُأجِّ



ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََل  َرةِّف قَاَل: ُثُه َدَخلحُت َأًَن َوجِّ خِّ ن حَيا َعَلى اْلح تَ َها اَلخَتاَرتح أُمهُتَك الدُّ ُم بَ يحَت َلوح َأَجب ح
دٍ  لحمِّعحَراجِّ الهذِّي تَ عحُرُج َعَليحهِّ َأرحَواُح َبِنِّ آَدَم فَ َلمح يَ َر  الحَمقحدِّسِّ َفَصلهى ُكلُّ َواحِّ ِّ، ُثُه أُتِّيُت ِبِّ َعَتنيح مِّنها رَكح

ًا إََِّل السهَماءِّ فَإِّْنهَ  نَي ُيَشقُّ َبَصُرُه طَاُمِّ ، َما رَأَي حُتُم الحَمي َِّت حِّ َسَن مَِّن الحمِّعحَراجِّ ا ُيَشقُّ َبَصُرُه الحَََلئُِّق َأحح
ََلٍك يُ َقاُل َلُه: إِّْسحَ  ْبحِّيُل، فَإَِّذا َأًَن ِبِّ ُت َأًَن َوجِّ لحمِّعحَراجِّ قَاَل: َفَصَعدح ًا إََِّل السهَماءِّ َعَجب  ِبِّ اعِّيُل طَاُمِّ

ُعوَن أَلحَف َمَلٍك َمَع ]ص: َ يََديحهِّ َسب ح ن حَيا َوَبنيح ُب َْسَاءِّ الدُّ لحفِّ [ ُكل ِّ َمَلٍك ُجنحُدُه مِّاَئُة أَ 392َوُهَو َصاحِّ
ْبحِّيُل 31َمَلٍك قَاَل: َوقَاَل هللُا َعزه َوَجله }َوَما يَ عحَلُم ُجُنوَد رَب َِّك إِّاله ُهَو{ ]املدثر:  َتَ  جِّ تَ فح [ فَاسح

ْبحِّيُل قِّيَل: َوَمنح َمَعَك؟ قَاَل: ُُمَمهد ، قِّيَل: َوَقدح بُعَِّث إِّلَيحهِّ؟  َِبَب السهَماءِّ، قِّيَل: َمنح َهَذا؟ قَاَل: جِّ
مِّ َخَلَقُه هللُا َعَلى ُصورَتِّهِّ تُ عحَرُض َعَليحهِّ َأرحَواُح ُذر ِّيهتِّهِّ قَ  َئةِّ يَ وح َدَم َكَهي ح مِّنِّنَي  اَل: نَ َعمح , فَإَِّذا َأًَن ِبِّ الحُمؤح

َعُلوَها َعَلى عِّل ِّي ِّنَي، ُثُه تُ عحَرُض َعَليحهِّ َأرحَواُح ُذر ِّ  يهتِّهِّ الحُفجهاُر، فَ يَ ُقوُل: ُروح  طَي َِّبة  َونَ فحس  طَي َِّبة ، اجح
وِّنٍَة  خح نٍي، ُثُه َمَضتح ُهنَ يهة  فَإَِّذا َأًَن ِبَِّ ج ِّ َعُلوَها ِفِّ سِّ يَ عحِنِّ  -فَ يَ ُقوُل: ُروح  َخبِّيَثة  َونَ فحس  َخبِّيثَة  اجح

َها ْلَحم  ُمَشرهح   َرُبَا َأَحد ، َوإِّ  -الحَِّواَن: الحَمائَِّدُة الهِتِّ يُ ؤحَكُل َعَلي ح َها لَيحَس يَ قح َرى َعَلي ح وِّنٍَة ُأخح خح َذا َأًَن ِبَِّ
ْبحِّيَل  َها، قُ لحُت: ََّي جِّ ن ح َ، عِّنحَدَها ُأًَنس  َيَحُكُلوَن مِّ َمنح َهُؤاَلءِّ؟ قَاَل: َهُؤاَلءِّ مِّنح أُمهتَِّك  ْلَحم  َقدح َأرحَوَح َوَنْتِّ

ََراَم قَاَل: ُثُه َمَضتح ُهنَ يه  َََلَل َوَيَحُتوَن اْلح ، ُكلهَما ََنََض َيَتحُُكوَن اْلح ق حَواٍم بُُطوَنِِّّمح َأمحثَالِّ الحُبيوتِّ ة  فَإَِّذا َأًَن ِبَِّ
يُء السها َن قَاَل: فَ َتجِّ بَِّلُة َأَحُدُهمح َخره يَ ُقوُل: اللُهمه اَل تُقِّمِّ السهاَعَة قَاَل: َوُهمح َعَلى َسابَِّلةِّ آَل فِّرحَعوح

ْبحِّيُل َمنح َهُؤاَلءِّ؟ قَاَل: َهُؤاَلءِّ مِّنح  فَ َتطََأُهمح قَاَل: َفَسمِّعحتُ ُهمح َيضِّجُّونَ  إََِّل هللاِّ ُسبحَحانَُهف قُ لحُت: ََّي جِّ
قَاَل: ُثُه  ُأمهتَِّك الهذِّيَن َيَحُكُلوَن الر َِِّب اَل يَ ُقوُموَن إِّاله َكَما يَ ُقوُم الهذِّي يَ َتَخبهطُُه الشهيحطَاُن مَِّن الحَمس ِّ 

َن َذلَِّك  َمَضتح ُهنَ يهة ، فَإَِّذا َأًنَ  َواهِّهِّمح َويُ َلقهوح َتُ  َعَلى َأف ح بِّلِّ قَاَل: فَ تُ فح ق حَواٍم َمَشافُِّرُهمح َكَمَشافِّرِّ اْلحِّ ِبَِّ
ْبحِّيُل مَ  ََجَر؛ ُثُه َُيحُرُج مِّنح َأَسافِّلِّهِّمح، َفَسمِّعحتُ ُهمح َيضِّجُّوَن إََِّل هللاِّ َعزه َوَجله، فَ ُقلحُت: ََّي جِّ نح َهُؤاَلءِّ؟ اْلح

َن سَ قَاَل: هَ  َلوح َا َيَحُكُلوَن ِفِّ بُُطوَنِِّّمح ًَنرًا َوَسَيصح عِّْيًا ُؤاَلءِّ مِّنح ُأمهتَِّك َيَحُكُلوَن َأمحَواَل الحيَ َتاَمى ظُلحًما إِّْنه
َن إََِّل هللاِّ َعزه  حح َوَجله قُ لحُت: ََّي  قَاَل: ُثُه َمَضتح ُهنَ يهة  فَإَِّذا َأًَن بِّنَِّساٍء يُ َعلهقحَن بُِّثدِّي ِّهِّنه َفَسمِّعحتُ ُهنه َيصِّ

ْبحِّيُل ]ص: [ َمنح َهُؤاَلءِّ الن َِّساءِّ؟ قَاَل: َهُؤاَلءِّ الزًَُّنُة مِّنح أُمهتَِّك قَاَل: ُثُه َمَضيحُت ُهنَ يهًة فَإَِّذا َأًَن 393جِّ
ُم فَ يُ لحَقُموَن فَ يُ َقاُل َلُه: ُكلح َكَما ُكنحَت ََتحكُ  َواٍم تُ قحَطُع مِّنح ُجُنوبِِّّمِّ اللهحح ق ح يَك، قُ لحُت: ََّي ِبَِّ ُل مِّنح ْلَحمِّ َأخِّ

ًَن إََِّل السهَماءِّ الثه  َمهاُزوَن مِّنح ُأمهتَِّك اللهمهاُزوَنف ُثُه َصعِّدح ْبحِّيُل َمنح َهُؤاَلءِّ؟ قَاَل: َهُؤاَلءِّ اْلح انَِّيةِّ فَإَِّذا َأًَن جِّ
ُسح  ْلح َل َعنِّ النهاسِّ ِبِّ َسَن َما َخَلَق هللُا َقدح ُفض ِّ ف بَِّرُجٍل َأحح رِّ َعَلى َسائِّرِّ الحَكَواكِّبِّ َلَة الحَبدح نِّ َكالحَقَمرِّ لَي ح

ُت َعَليحهِّ َوَسلهَم عَ  مِّهِّ َفَسلهمح ْبحِّيُل َمنح َهَذا؟ قَاَل: َهَذا َأُخوَك يُوُسُف َوَمَعُه نَ َفر  مِّنح قَ وح َليه قُ لحُت: ََّي جِّ
ُت إََِّل السهَماءِّ الثهالِّثَةِّ، فَإَِّذا َأًنَ  ُت  , ُثُه َصعِّدح مِّهَِّما، َفَسلهمح ََي َوعِّيَسى َوَمَعُهَما نَ َفر  مِّنح قَ وح بَِّيحح

ُت إََِّل السهَماءِّ الرهابَِّعةِّ فَإَِّذا َأًَن ِإِِّّدحرِّيَس َقدح رَفَ َعُه هللُا مَ  ، ُثُه َصَعدح َكاًًن َعلِّيًّا، َعَليحهَِّما َوَسلهَما َعَليه
ُت َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَليه، ُثُه  َاُروَن َونِّصحُف ْلِّحَيتِّهِّ بَ يحَضاُء  َفَسلهمح َامَِّسةِّ فَإَِّذا َأًَن بِّ ُت إََِّل السهَماءِّ الح َصَعدح

ْبحِّيُل َمنح َهَذا؟ قَاَل: َهَذا  َا، قُ لحُت: ََّي جِّ يُب ُسرهَتُه مِّنح ُطوْلِّ َداُء، َتَكاُد ْلِّحيَ ُتُه ُتصِّ ُفَها َسوح َونِّصح
مِّهِّ، َهَذا َهاُرو  ُت َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَليهف ُثُه الحُمَحبهُب ِفِّ قَ وح مِّهِّ، َفَسلهمح َراَن َوَمَعُه نَ َفر  مِّنح قَ وح ُن بحُن عِّمح



َراَن  ُوَسى بحنِّ عِّمح ُت إََِّل السهَماءِّ السهادَِّسةِّ فَإَِّذا َأًَن ِبِّ رَُجل  آَدُم َكثُِّْي الشهعحرِّ، َلوح َكاَن َعَليحهِّ  -َصَعدح
َرُم َعَلى هللاِّ مِّنح َهَذا، َبلح  -وَن الحَقمِّيصِّ َقمِّيَصانِّ لََنفَِّد َشعحُرُه دُ  َوإَِّذا ُهَو يَ ُقوُل: يَ زحُعُم النهاُس إِّّن ِّ َأكح

َراَن قَاَل:  ْبحِّيُل َمنح َهَذا؟ قَاَل: َهَذا َأُخوَك ُموَسى بحُن عِّمح َرُم َعَلى هللاِّ مِِّن ِّ قَاَل: قُ لحُت: ََّي جِّ َهَذا َأكح
مِّهِّ  َبِّيَنا  َوَمَعُه نَ َفر  مِّنح قَ وح ُت إََِّل السهَماءِّ السهابَِّعةِّ فَإَِّذا َأًَن ِبِّ ُت َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَليه , ُثُه َصعِّدح َفَسلهمح

؛ قُ لحُت: ََّي 394إِّب حَراهِّيَم َخلِّيلِّ الرهْححَنِّ، َسانًِّدا ]ص: َسنِّ الر َِّجالِّ َرُه إََِّل الحبَ يحتِّ الحَمعحُمورِّ َكَأحح [ َظهح
ْبحِّيُل َمنح َهذَ  ُت َعَليحهِّ َوَسلهَم جِّ مِّهِّ، َفَسلهمح ا؟ قَاَل: َهَذا أَبُوَك إِّب حَراهِّيُم َخلِّيُل الرهْححَنِّ، ُهَو َونَ َفر  مِّنح قَ وح

َا الحَقَراطِّيُس، َوَشطحر  َعَليحهِّمح ثَِّياب   ُمهِتِّ َشطحَريحنِّ: َشطحر  َعَليحهِّمح ثَِّياب  بِّيض  َكَأَنه ، َوإَِّذا ِبِّ رُمحد ف  َعَليه
َخُروَن الهذِّيَن قَالَ  َب اْلح : َفَدَخلحُت الحبَ يحَت الحَمعحُموَر، َوَدَخَل َمعَِّي الهذِّيَن َعَليحهُِّم الث َِّياُب الحبِّيُض َوُحجِّ

ُت َأًنَ  ، َفَصلهيحُت َأًَن َوَمنح َمعِّي ِفِّ الحبَ يحتِّ الحَمعحُمورِّ، ُثُه َخَرجح نح  َومَ َعَليحهِّمح ثَِّياب  رُمحد ، َوُهمح َعَلى َحرٍ 
ُعوَن أَلحَف َمَلٍك اَل يَ ُعوُدوَن فِّيهِّ إََِّل يَ وحمِّ  ٍم َسب ح الحقَِّياَمةِّف َمعَِّي قَاَل: َوالحبَ يحُت الحَمعحُموُر ُيَصل ِّي فِّيهِّ ُكله يَ وح

َها َتَكاُد َأنح تُ َغط َِّي َهذِّهِّ  ن ح تَ َهى فَإَِّذا ُكلُّ َورَقٍَة مِّ رَةِّ الحُمن ح دح ُمهَة، َوإَِّذا فِّيَها َعنيح   قَاَل: ُثُه رُفَِّعُت إََِّل الس ِّ اْلح
َخُر يُ َقاُل َلُه: ََنَُر ال ثَ ُر َواْلح َها ََنحَرانِّ َأَحُدُُهَا: الحَكوح ن ح رهْححَةِّ، ََتحرِّي يُ َقاُل: َْلَا َسلحَسبِّيل ، فَ يَ نحَشقُّ مِّ

بَ َلتحِنِّ َجارِّيَة  فَاغحَتَسلحُت فِّيهِّ، فَ ُغفَِّر ِلِّ َما تَ َقدهَم مِّنح َذنحبِّ َوَما َتََخهَر , ُثُه  تَ قح َنهةِّ فَاسح إِّّن ِّ ُدفِّعحُت إََِّل اْلح
ٍن، وَ  َاٍر مِّنح َماٍء َغْيحِّ آسِّ َنح : لَِّزيحدِّ بحنِّ َحارِّثََة، َوإَِّذا َأًَن ِبَِّ َاٍر مِّنح فَ ُقلحُت: لَِّمنح أَنحتِّ ََّي َجارِّيَُة؟ قَاَلتح َأَنح

َاٍر مِّنح ََخح  َاٍر مِّنح َعَسٍل ُمَصفًّى، َوإَِّذا رُمهاَُنَا َكأَنهُه الد ِّاَلُء َلََبٍ َلَح يَ تَ َغْيهح َطعحُمُه، َوَأَنح ٍر َلذهٍة لِّلشهارِّبِّنَي، َوَأَنح
َيائِّهِّ: إِّنه هللَا عَِّظًما، َوإَِّذا َأًَن بَِّطْيحٍ َكالحَبَخاِتِّ َهذِّهِّ، فَ َقاَل عِّنحَدَها َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَعَلى ْجِّيعِّ أَنحبِّ 

ُتُه َأَعده لِّعَِّبادِّهِّ الصهاْلِِّّنَي َما اَل َعنيح  رََأتح َواَل ُأُذن  ْسَِّعتح َواَل َخَطَر َعَلى قَ لحبِّ َبَشٍر قَاَل: ُثُه عَ َقدح  َرضح
َمُتُه، َلوح ]ص: ُزُه َونِّقح َدِّيُد 395َعَلى النهارِّ فَإَِّذا فِّيَها َغَضُب هللاِّ َورِّجح [ ُطرَِّح فِّيَها اْلحَِّجارَُة َواْلح

، وََكاَن بَ يحِنِّ  تَ َهى فَ تَ َغشهى ِلِّ رَةِّ الحُمن ح دح ، ُثُه إِّّن ِّ ُدفِّعحُت إََِّل الس ِّ َها، ُثُه ُأغحلَِّقتح ُدوّنِّ َنُه قَاَب َْلََكَلت ح َوبَ ي ح
ِّ َأوح َأدحََن قَاَل: َونَ َزَل َعَلى ُكل ِّ َورَقٍَة َمَلك  مَِّن الحَمََلئَِّكةِّ قَاَل: َوقَاَل: ُفرَِّضتح عَ  َسنيح َليه ََخحُسوَن قَ وح

َسَنةِّ فَ َلمح تَ عحَملحَها ُكتَِّبتح َلَك َحَسَنة  فَإِّذَ  ْلَح َت ِبِّ ، إَِّذا َُهَمح ر  ا َصََلًة، َوقَاَل: َلَك بُِّكل ِّ َحَسَنٍة َعشح
َتبح َعَليحَك َشيح  لسهي َِّئةِّ فَ َلمح تَ عحَملحَها َلَح يُكح َت ِبِّ ًرا، َوإَِّذا َُهَمح ء ، فَإِّنح َعمِّلحتَ َها  َعمِّلحتَ َها ُكتَِّبتح َلَك َعشح

نَي َصََلةً  َمحسِّ َا َأَمَرَك رَبَُّك قُ لحُت: ِبِّ َدًةف ُثُه ُدفِّعحُت إََِّل ُموَسى فَ َقاَل: ِبِّ  قَاَل: ُكتَِّبتح َعَليحَك َسي َِّئًة َواحِّ
ُمهتَِّك، فَإِّنه ُأمهَتَك اَل يُطِّيُقوَن َذلَِّك وَ  فِّيَف ْلِّ عح إََِّل رَب َِّك َفَسلحُه التهخح ، فَ َرَجعحُت ارحجِّ ُفرح َمََّت اَل ُتطِّيُقُه َتكح

ًرا َوَجَعَلَها َأرح  َُممِّ فَ َوَضَع َعِن ِّ َعشح َا َأضحَعُف اْلح ، َخف ِّفح َعنح ُأمهِتِّ فَإَِّنه بَعِّنَي، َفَما إََِّل َرب ِّ فَ ُقلحُت: ََّي َرب ِّ
، ُكلهَما أَتَ يحُت َعَليحهِّ قَالَ  َ ُموَسى َوَرب ِّ َتلُِّف َبنيح : ِبَِّ  زِّلحُت َأخح ِلِّ مِّثحَل َمَقالَتِّهِّ َحَّته رََجعحُت إِّلَيحهِّ فَ َقاَل ِلِّ

فِّيَف َعنح ُأمهتَِّك، فَ َرَجعحُت إِّ  عح إََِّل رَب َِّك َفَسلحُه التهخح رِّ َصَلَواٍت قَاَل: ارحجِّ ََل ُأمِّرحَت؟ قُ لحُت: ُأمِّرحُت بَِّعشح
، فَ َوَضَع َعِن ِّ ََخحًسا، َوَجَعَلَها ََخحًسا، َرب ِّ فَ ُقلحُت: َأيح َرب ِّ َخف ِّفح َعنح ُأمهِتِّ فَإَِّنهَ  َُممِّ ا َأضحَعُف اْلح

َر َأمحثَا تُ ُهمح بُِّكل ِّ َحَسَنٍة َعشح ، َوَخفهفحُت َعنح عَِّبادِّي، َوَأعحطَي ح َا، ُثُه فَ َناَداّنِّ َمَلك  عِّنحَدَها: تَهتح َفرِّيَضِتِّ ْلِّ
فِّيَف رََجعحُت إََِّل ُموَسى، فَ َقاَل: ِبَِّ أُمِّرحَت؟ ق ُ  عح إََِّل رَب َِّك َفَسلحُه التهخح َمحسِّ َصَلَواٍت قَاَل: ارحجِّ لحُت: ِبِّ



ُتُهف ُثُه  يَ ي ح َتحح ُمهتَِّك , فَ ُقلحُت: رََجعحُت إََِّل َرب ِّ َحَّته اسح فِّيَف ْلِّ ء  َفَسلحُه التهخح َبَ  فَإِّنهُه اَل يَ ُئوُدُه َشيح  َأصح
: َأّن ِّ  لحَعَجائِّبِّ ُُهمح ِبِّ َكهَة ُُيحْبِّ ، َوُعرَِّج بِّ إََِّل السهَماءِّ، َورَأَيحُت َكَذا ِبِّ  أَتَ يحُت الحَبارَِّحَة بَ يحَت الحَمقحدِّسِّ

لِّ بحُن هَِّشاٍم: َأاَل تَ عحَجُبوَن ِمِّها يَ ُقوُل ُُمَمهد   يَ زحُعُم أَنهُه أََتى الحَبارَِّحَة بَ يحَت  َورَأَيحُت َكَذا، فَ َقاَل أَبُو َجهح
، ُثُه أَ  َريحنِّ الحَمقحدِّسِّ ْيَُة َشهح ًرا، فَ َهَذا َمسِّ َقلَِّبًة َشهح ًرا، َوُمن ح َبَ  فِّيَنا، َوَأَحُدًَن َيضحرُِّب َمطِّي هَتُه ُمصحعَِّدًة َشهح صح

َْبَُهمح بَعٍِّْي لُِّقَريحٍش َلمها َكاَن ِفِّ َمصحَعدِّي رَأَي حتُ َها ِفِّ َمَكانِّ َكَذا وَكَ  َدٍةف قَاَل: فََأخح َلٍة َواحِّ َذا ِفِّ لَي ح
َْبَُهمح بُِّكل ِّ رَُجٍل َوبَعِّْيِّهِّ َكَذا وَكَ 396]ص: َا نَ َفَرتح فَ َلمها رََجعحُت رَأَي حتُ َها عِّنحَد الحَعَقَبةِّ، َوَأخح َذا [، َوَأَنه

رِّكِّنَي: َأًَن َأعحَلُم  َياَء، فَ َقاَل رَُجل  مَِّن الحُمشح شح ًَُن ِبَِّ ٍل: ُُيحْبِّ لنهاسِّ بِّبَ يحتِّ اَوَمَتاعِّهِّ َكَذا وََكَذا، فَ َقاَل أَبُو َجهح
؟ فَإِّنح َيُكنح ُُمَمهد  َصادِّقًا َفسَ  ََبلِّ ئَ ُتُه؟ وََكيحَف قُ رحبُُه مَِّن اْلح ، وََكيحَف بَِّناُؤُه؟ وََكيحَف َهي ح ْبَُِّكمح، الحَمقحدِّسِّ ُأخح

رُِّك , فَ َقاَل: ََّي ُُمَمهُد، َأًنَ  ْبَُِّكمح، َفَجاَءُه َذلَِّك الحُمشح  َأعحَلُم النهاسِّ بِّبَ يحتِّ َوإِّنح َيُكنح َكاذًِِّب َفَسُأخح
؟ قَاَل: فَ ُرفَِّع لَِّرُسولِّ  ََبلِّ ئَ ُتُه؟ وََكيحَف قُ رحبُُه مَِّن اْلح حّنِّ َكيحَف بَِّناُؤُه؟ وََكيحَف َهي ح ْبِّ هللاِّ َصلهى الحَمقحدِّسِّ فََأخح

ئَ ُتُه  هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ يحُت الحَمقحدِّسِّ مِّنح َمقحَعدِّهِّ فَ َنَظَر إِّلَيحهِّ َكَنَظرِّ أَ  َحدًَِّن إََِّل بَ يحتِّهِّ: بَِّناُؤُه َكَذا وََكَذا، َوَهي ح
َخُر: َصَدقحَتف فَ َرَجَع إََِّل الصهَحابَةِّ , فَ َقاَل: صَ  ََبلِّ َكَذا وََكَذا، فَ َقاَل اْلح َدَق َكَذا وََكَذا، َوقُ رحبُُه مَِّن اْلح

 ُُمَمهد  فِّيَما قَاَل َأوح ََنحًوا مِّنح َهَذا الحَكََلمِّ "
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َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر قَالَ  َسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلَح : أَن حَبَأًَن أَبُو َوَأخح
َبُة بحُن َسعِّيٍد  ثَ َنا قُ تَ ي ح ي الحَمَدائِّنِّ قَاَل: َحده َاعِّيُل بحُن َأبِّ َكثٍِّْي قَاضِّ ثَ َنا نُوُح يَ عحُقوَب إِّْسح أَبُو رََجاٍء، َحده

رِّي ِّ قَاَل: قُ لحَنا: َّيَ  ُدح ثَ َنا أَبُو َهاُروَن الحَعبحدِّيُّ، َعنح َأبِّ َسعِّيٍد الح ُّ قَاَل: َحده ُدهاّنِّ َرُسوَل هللاِّ  بحُن قَ يحٍس اْلح
رَِّي بَِّك؟ قَاَل: َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ عَ  َلَة ُأسح ثَ َنا، َما رَأَيحَت لَي ح َبُه َحده َليحهِّ َوَسلهَم: " أُتِّيُت بَِّدابهٍة َأشح

، يُ َقاُل َلُه: الحُْبَاُق، َوُهَو الهذِّي َكاَنتح َُتحَمُل عَ  ِّ ُُذَننيح َغاُر اْلح لحبَ غحَلةِّ، َغْيحَ أَنهُه صِّ َنحبَِّياُء الدهَواب ِّ ِبِّ َليحهِّ اْلح
ُلُغ َطرحفُُه، َفُحمِّلحُت َعَليح  َقحَصى َيَضُع َحافَِّرُه َحيحُث يَ ب ح دِّ اْلح ََرامِّ فَ تَ َوجهَه إََِّل الحَمسحجِّ دِّ اْلح هِّ مَِّن الحَمسحجِّ

ثَ َنا ُهَشيحم  َعنح َأبِّ َهاُروَن، َبُة قَاَل: َحده ثَ َنا قُ تَ ي ح َعنح َأبِّ  قَاَل: َوذََكَر َحدِّيَث الحمِّعحَراجِّ بُِّطولِّهِّ قَاَل: َوَحده
َلُه َأوح ََنحَوُهف وَ  ث ح رِّي ِّ مِّ ُدح َرَواُه َمعحَمر  َعنح َأبِّ َهاُروَن بِّبَ عحضِّ َمعحَناُهف أَن حَبَأًَن أَبُو َسعحٍد َأْححَُد بحُن َسعِّيٍد الح

ُّ قَاَل: أَن حَبَأًَن أَبُو َأْححََد َعبحُد هللاِّ بحُن ]ص: ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن 397ُُمَمهٍد الحَمالِّيِنِّ َُ قَاَل: َحده َافِّ [ َعدِّي ِّ اْلح
َسنِّ السُّكهرِّيُّ  ثَ َنا َحجهاُج بحُن ُُمَمهٍد قَاَل:  اْلَح ٍل قَاَل: َحده ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن َسهح لرهمحَلةِّ قَاَل: َحده ، ِبِّ يُّ الحَبالِّسِّ

ثَ َنا أَبُو َجعحَفٍر الرهازِّيُّ َوُهَو عِّيَسى بحُن َماَهاَن، َعنِّ الرهبِّيعِّ بحنِّ أََنٍس، َعنح َأبِّ الحَعالَِّيةِّ، َعنح  َأبِّ  َحده
 َة، َأوح َغْيحِّهِّ، َعنِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ ُهَري حرَ 
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َاعِّيَل بحَن ُُمَمهدِّ بحنِّ الحَفضحلِّ بحنِّ  َُه هللُا َأنه إِّْسح َُ َرْحِّ َافِّ  ُُمَمهٍد ح َوفِّيَما ذََكَر َشيحُخَنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
َْبَُهمح قَاَل: َحده  ه َأخح ثَ َنا َحاَتُِّ بحُن الشهعحَراّنِّ ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َْححَزَة الزَُّبْيحِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا َجد ِّي قَاَل: َحده

َاعِّيَل قَاَل: َحدهَثِنِّ عِّيَسى بحُن َماَهاَن، َعنِّ الرهبِّيعِّ بحنِّ أََنٍس، َعنح َأبِّ الحَعالَِّيةِّ، َعنح َأبِّ ُهَري حرَ  َة َعنِّ إِّْسح
دِّ النهبِّ ِّ َصلهى  َرى بَِّعبحدِّهِّ لَيحًَل مَِّن الحَمسحجِّ يَةِّ: " }ُسبحَحاَن الهذِّي َأسح هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم أَنهُه قَاَل ِفِّ َهذِّهِّ اْلح

َقحَصى{ ]اْلسراء:  دِّ اْلح ََرامِّ إََِّل الحَمسحجِّ َ بَِّفَرٍس َفُحمَِّل َعَليحهِّ ]ص:1اْلح [ قَاَل:  398[ " قَاَل: " ُأِتِّ
ٍم ُكلُّ ُخطحَوٍة مُ  ًما يَ زحرَُعوَن ِفِّ يَ وح ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم، فَأََتى قَ وح تَ َهى َأقحَصى َبَصرِّهِّ، َفَساَر َوَساَر َمَعُه جِّ ن ح

ْبحِّيُل، َمنح َهُؤاَلءِّ؟ قَاَل: َهُؤاَلءِّ  ٍم، ُكلهَما َحَصُدوا َعاَد َكَما َكاَن، فَ َقاَل: ََّي جِّ َوََيحُصُدوَن ِفِّ يَ وح
ُروَن ِفِّ  ٍء فَ ُهَو ُُيحلُِّفُه الحُمَهاجِّ ُتمح مِّنح َشيح عحٍف، }َوَما أَن حَفقح َسَنُة بَِّسبحعِّمِّاَئةِّ ضِّ  َسبِّيلِّ هللاِّ، ُيَضاَعُف َْلُُم اْلَح

َختح 39َوُهَو َخْيحُ الرهازِّقِّنَي{ ]سبأ:  رِّ، ُكلهَما ُرضِّ لصهخح ٍم تُ رحَضُخ رُُءوُسُهمح ِبِّ [ ، ُثُه أََتى َعَلى قَ وح
ْبحِّيُل، َمنح َهُؤاَلءِّ؟ قَاَل: َهُؤاَلءِّ الهذِّيَن َعاَدتح َكَما َكا ء ، فَ َقاَل: ََّي جِّ ُهمح مِّنح َذلَِّك َشيح ، اَل يَ فحَُتُ َعن ح َنتح

َباْلِِّّمح رِّقَاع  َوَعَلى َأدحَِبرِّهِّمح رِّقَ  ٍم َعَلى َأق ح َرُحونَ تَ تَ ثَاَقُل رُُءوُسُهمح َعنِّ الصهََلةِّ قَاَل: ُثُه أََتى َعَلى قَ وح   اع  َيسح
ْبحِّيلُ  َا قَاَل: َما َهُؤاَلءِّ ََّي جِّ َجاَرَتِّ َن حَعاُم، َعنِّ الضهرِّيعِّ َوالزهُقومِّ َوَرضحفِّ َجَهنهَم َوحِّ َرُح اْلح ؟ قَاَل: َكَما َتسح

ٍم لِّلحَعبِّيدِّ، ُثُه  ٍم َهُؤاَلءِّ الهذِّيَن اَل يُ َؤدُّوَن َصَدقَاتِّ َأمحَواْلِِّّمح َوَما َظَلَمُهُم هللُا َوَما هللُا بَِّظَله  أََتى َعَلى قَ وح
َبِّيثِّ َوَيَدُعونَ  ، َفَجَعُلوا َيَحُكُلوَن مَِّن الح ٍر َنضِّج  طَي ِّب  َوْلَحم  آَخُر َخبِّيث  َ أَيحدِّيهِّمح ْلَحم  ِفِّ قِّدح  َبنيح

ْبحِّيُل َمنح َهُؤاَلءِّ؟ قَاَل: َهَذا الهذِّي يَ ُقوُم َوعِّنحَدُه امحرَ  َج الطهي َِّب، فَ َقاَل: ََّي جِّ َأة  َحََلل  طَي ِّب  فَ َيأحِتِّ النهضِّ
َا َشيح  بَِّ ، ُثُه أََتى َعَلى َخَشَبٍة َعَلى الطهرِّيقِّ اَل مَيُرُّ بِّ َبِّيَثَة، فَ َتبِّيُت َمَعُه َحَّته ُيصح ء  إِّاله الحَمرحَأَة الح

َراٍط ُتوعُِّدوَن{ ]اْل ُعُدوا بُِّكل ِّ صِّ [ ف ُثُه َمره َعَلى 86عرا : َقَصَعتحُه، يَ ُقوُل هللُا َعزه َوَجله }َواَل تَ قح
ْبحِّيُل مَ  َها قَاَل: ََّي جِّ َتطِّيُع َْححَلَها، َوُهَو يُرِّيُد َأنح يَزِّيَد َعَلي ح ا َهَذا؟ رَُجٍل َقدح َْجََع ُحزحَمًة َعظِّيَمًة اَل َيسح

َتطِّيُع َأَداَءَها، َوُهَو يَ  ٍم تُ قحَرُض قَاَل: َهَذا رَُجل  مِّنح ُأمهتَِّك َعَليحهِّ َأَمانَة  اَل َيسح َهاف ُثُه أََتى َعَلى قَ وح زِّيُد َعَلي ح
ُهمح مِّنح ذَ  َُتُ َعن ح ََقارِّيَض مِّنح َحدِّيٍد ُكلهَما ُقرَِّضتح َعاَدتح َكَما َكاَنتح َواَل يَ فح َفاُهُهمح ِبِّ نَ تُ ُهمح َوشِّ لَِّك أَلحسِّ

ْبحِّيُل َمنح َهُؤاَلءِّ؟ قَاَل: َهُؤاَلءِّ ُخُطُب الحفِّ  ء  قَاَل: ََّي جِّ َنةِّف ُثُه أََتى َعَلى َحَجٍر َصغٍِّْي َُيحُرُج مِّنحُه نُور  َشيح ت ح
ْبحِّيُل قَاَل: هَ  َتطِّيُع قَاَل: َما َهَذا ََّي جِّ ُخَل مِّنح َحيحُث َخَرَج َواَل َيسح َذا َعظِّيم  َفَجَعَل النُّوُر يُرِّيُد َأنح َيدح

َها َفُْيِّي لحَكلَِّمةِّ فَ يَ نحَدُم َعَلي ح َتطِّيُع , ُثُه أََتى َعَلى َواٍد فَ َوَجَد رًَِّيا الرهُجُل يَ َتَكلهُم ِبِّ ُد َأنح يَ ُردهَها َواَل َيسح
ْبحِّيُل َما َهذِّهِّ الر ِّيُ  الحَبارَِّدُة الطهي ِّ  ًَت، فَ َقاَل: ََّي جِّ َع َصوح َبُة، َورِّيُ  َِبرَِّدًة طَي َِّبًة َوَوَجَد رِّيَ  الحمِّسحكِّ َوْسِّ

ُت؟ قَ  ؟ َوَما َهَذا الصهوح َتِنِّ فَ َقدح  الحمِّسحكِّ َا َوَعدح لِّي َوِبِّ هح َنهةِّ تَ ُقوُل: ََّي َرب ِّ ائحتِِّنِّ ِبَِّ اَل: َهَذا َصوحُت اْلح
 ، ، َوَذَهبِّ ، َوفِّضهِتِّ ُلؤِّي، َوَمرحَجاّنِّ ، َوُلؤح َقرِّي ِّ َقِّي، َوَعب ح ي، َوإِّسَتْبح ، َوَحرِّيرِّي، َوُسنحُدسِّ َكثُ َر َعرحِفِّ

َلَمٍة، َوَأَِبرِّيقِّي، َوفَ َواكِّهِّي، َوَعَسلِّي،  لٍِّم َوَمسح ، فَ َقاَل: َلكِّ ُكلُّ ُمسح َتِنِّ َا َوَعدح ، فَائحتِِّنِّ ِبِّ َوََخحرِّي، َولََبِنِّ
ذح مِّنح دُ  ًئا، َوَلَح يَ تهخِّ رِّكح بِّ َشي ح ًا َوَلَح ُيشح َنٍة، َوَمنح آَمَن بِّ َوبُِّرُسلِّي َوَعمَِّل َصاْلِّ مِّ مٍِّن َوُمؤح وّنِّ أَنحَداًدا، َوُمؤح

َيِنِّ آمَ  ُتُه، َوَأًَن هللاُ اَل َوَمنح َخشِّ ُتُه، َوَمنح َأق حَرَضِنِّ َجَزي حُتُه، َوَمنح تَ وَكهَل َعَليه َكَفي ح ُتُه، َوَمنح َسأََلِنِّ َأعحطَي ح ن ح



مُِّنوَن{ ]املؤمنون:  َلَ  الحُمؤح يَعاَد َقدح }َأف ح لُِّف الحمِّ َسَن  -إََِّل  -[1إَِّلَه إِّاله َأًَن اَل ُأخح }تَ َباَرَك هللُا َأحح
ْبحِّيُل الحَ  ًَت ُمنحَكًرا قَاَل: ََّي جِّ يُتف ُثُه أََتى َعَلى َواٍد َفَسمَِّع َصوح : َقدح َرضِّ َما َهَذا  الِّقِّنَي{ قَاَلتح

لِّي، َوَأغحََلِلِّ  َتِنِّ فَ َقدح َكثُ َر َسََلسِّ لِّي َوَما َوَعدح هح ُت؟ قَاَل: َهَذا َصوحُت َجَهنهَم يَ ُقوُل: ائحتِِّنِّ ِبَِّ ، الصهوح
َتده َحر ِّي، فَأحتِِّنِّ َوَسعِّْيِّي،  ، َوَقدح بَ ُعَد قَ عحرِّي، َواشح لِّيِنِّ ، َوَغسهاقِّي، َوغِّسح َجاَرِتِّ َوزَقُّومِّي، َوْحِّيمِّي، َوحِّ

رَِّكٍة، وََكافٍِّر وََكافَِّرٍة وَُكلُّ َخبِّيٍث َوَخبِّيَثٍة، وَُكلُّ َجبه  رٍِّك َوُمشح ، فَ َقاَل: َلكِّ ُكلُّ ُمشح َتِنِّ َا َوَعدح مُِّن اٍر اَل يُ ؤح ِبِّ
، فَ نَ َزَل فَ َرَبَط فَ َرَسُه إِّ  يُتف قَاَل: ُثُه َساَر َحَّته أََتى بَ يحَت الحَمقحدِّسِّ : َقدح َرضِّ ، قَاَلتح مِّ اْلحَِّسابِّ ََل بِّيَ وح

ْبحِّيُل  َيتح قَاُلوا: ََّي جِّ َرٍة، ُثُه َدَخَل َفَصلهى َمَع الحَمََلئَِّكةِّ، فَ َلمها ُقضِّ ُُمَمهد  َمنح َهَذا َمَعَك؟ قَاَل:  َصخح
َل إِّلَيحهِّ؟ قَاَل: نَ َعمح , قَاُلوا: َحيهاُه هللُا مِّنح َأٍخ وَ  َخلِّيَفٍة، فَنِّعحَم َرُسوُل هللاِّ َوَخاََتُ النهبِّي ِّنَي، قَاُلوا: َوَقدح ُأرحسِّ

َنحبَِّيا يُء َجاَءف قَاَل: ُثُه أََتى َأرحَواَح اْلح َلِّيَفُة، َونِّعحَم الحَمجِّ َُخ، َونِّعحَم الح ا َعَلى َرب ِِّّمح قَاَل: فَ َقاَل اْلح ءِّ فَأَث حنَ وح
ُد َّللِّهِّ الهذِّي اَتهََذ إِّب حَراهِّيَم َخلِّيًَل، َوَأعحطَاّنِّ ُملحًكا َعظِّيًما، وَ  َمح َجَعَلِنِّ ُأمهًة إِّب حَراهِّيُم َعَليحهِّ السهََلُم: اْلح

، َوأَن حَقَذّنِّ مَِّن النهارِّ، َوَجعَ  ََتُّ بِّ َلَها َعَليه بَ رحًدا َوَسََلًماف قَاَل: ُثُه إِّنه ُموَسى أَثحََّن َعَلى رَب ِّهِّ، قَانًِّتا َّللِّهِّ يُ ؤح
لِّيًما، َواصحَطَفاّنِّ بِّرَِّسالَتِّهِّ وََكلَِّماتِّهِّ، َوقَ رهَبِنِّ إِّلَيحهِّ ْنِّ  ُد َّللِّهِّ الهذِّي َكلهَمِنِّ َتكح َمح يًّا، َوأَن حَزَل َعَليه فَ َقاَل: اْلح

َرائِّيَل َعَلى َيَديهف قَاَل: ُثُه إِّنه َداُوَد أَثحََّن  الت هوحرَاَة َوَجَعلَ  َن َعَلى َيَديه، َوَْنهى َبِنِّ إِّسح َهََلَك آلِّ فِّرحَعوح
َدِّيدَ  َ اْلح ُد َّللِّهِّ الهذِّي َخوهَلِنِّ ُملحًكا، َوأَن حَزَل َعَليه الزهبُوَر، َوَأاَلَن ِلِّ َمح َ َعَلى رَب ِّهِّ، فَ َقاَل: اْلح  ، َوَسخهَر ِلِّ
، ُثُه إِّنه ُسَليحَماَن أَثحََّن َعَلى رَب ِّهِّ، فَ َقاَل:  َطهابِّ َمَة َوَفصحَل الح َ اْلحِّكح ُد َّللِّهِّ الطهْيحَ َواْلحَِّباَل، َوآََتّنِّ َمح اْلح

ئحُت }مِّ  نحَس، َوَسخهَر ِلِّ الشهَياطِّنَي يَ عحَمُلوَن َما شِّ َ الر ََِّّيَح َواْلحِّنه َواْلحِّ نح َُمَارِّيَب الهذِّي َسخهَر ِلِّ
َ الحقِّطحرِّ، 13َوَتَاثِّيَل{ ]سبأ:  ٍء، َوَأَساَل ِلِّ َعنيح يَةِّ، َوَعلهَمِنِّ َمنحطَِّق الطهْيحِّ وَُكله َشيح رِّ اْلح [ إََِّل آخِّ

ََحٍد مِّنح بَ عحدِّي , ُثُه إِّنه عِّيَسى َعَليحهِّ السهََلُم أَثحََّن  َبغِّي ْلِّ َعَلى رَب ِّهِّ، فَ َقاَل: َوَأعحطَاّنِّ ُملحًكا َعظِّيًما اَل يَ ن ح
يِّي  َب حَرَص، َوُأحح َمَه َواْلح َكح ُد َّللِّهِّ الهذِّي َعلهَمِنِّ الت هوحرَاَة، َواْلحِّْنحِّيَل، َوَجَعَلِنِّ أُبحرُِّئ اْلح َمح َتى ِإِِّّذحنِّهِّ، اْلح الحَموح

، َوَطههَرّنِّ مَِّن الهذِّيَن َكَفُروا، َوَأَعاَذّنِّ َوُأم ِّي مَِّن الشهيح  َها َورَفَ َعِنِّ ، فَ َلمح َيُكنح لِّلشهيحطَانِّ َعَلي ح يمِّ طَانِّ الرهجِّ
، فَ َقاَل: َسبِّيل ف ُثُه إِّنه ُُمَمهًدا أَثحََّن َعَلى رَب ِّهِّ فَ َقاَل: ُكلُُّكمح َقدح أَثحََّن َعَلى رَب ِّهِّ، َوإِّّن ِّ ُمثحٍن َعَلى رَ  ب ِّ

ُد َّللِّهِّ الهذِّي َأرحَسَلِنِّ َرْححًَة لِّلحَعاَلمِّنيَ  َمح َياُن  اْلح ْيًا َوَنذِّيًرا، َوأَن حَزَل َعَليه الحُفرحقَاَن فِّيهِّ تِّب ح ، وََكافهًة لِّلنهاسِّ َبشِّ
، َوَجَعَل ُأمهِتِّ أُمهًة َوَسطًا، َوَجَعَل ُأمهِتِّ ُهمُ  رَِّجتح لِّلنهاسِّ ٍء، َوَجَعَل ُأمهِتِّ َخْيحَ ُأمهٍة ُأخح َوهُلوَن ُكل ِّ َشيح  اْلح

ُروَن وَ  خِّ ًا َوَخاَتًاف فَ َقاَل َوُهُم اْلح رِّي، َوَوَضَع َعِن ِّ وِّزحرِّي، َورََفَع ِلِّ ذِّكحرِّي َوَجَعَلِنِّ فَاَتِّ َشَرَح َصدح
َ ِإًَِِّّنءٍ  نَِّيٍة َثََلثٍَة ُمَغطهاٍة َأف حَواُهَها، فَُأِتِّ َ ِبِّ ََذا َفَضَلُكمح ُُمَمهد  قَاَل: ُثُه ُأِتِّ َها فِّيهِّ َماء  , َفقِّ إِّب حَراهِّيُم: بِّ ن ح يَل  مِّ

ْيًا، ُثُه رُفَِّع إِّلَيحهِّ إًَِّنء  آَخُر فِّيهِّ َلََب  َفَشرَِّب مِّنحُه َحَّته َروَِّي، ُثُه  نحُه َيسِّ َربح َفَشرَِّب مِّ رُفَِّع إِّلَيحهِّ  َلُه: اشح
َا سَ  ، فَ َقاَل: َقدح َروِّيُت اَل ُأرِّيُدُه، فَقِّيَل َلُه: َقدح َأَصبحَت؛ َأَما إَِّنه ُتَحرهُم َعَلى ُأمهتَِّك، إًَِّنء  آَخُر فِّيهِّ ََخحر 

َها َلَح يَ تهبِّعحَك مِّنح ُأمهتَِّك إِّاله قَلِّيًَل قَاَل: ُثُه ُصعَِّد بِّهِّ إََِّل السهَماءِّف َفذََكَر ا ن ح ٍو َوَلوح َشرِّبحَت مِّ َدِّيَث بَِّنحح ْلح
ََحادِّيثِّ السهابَِّقةِّ إََِّل َأنح قَاَل: ُثُه َصعَِّد إََِّل  ْبحِّيُل فَقِّيَل: ِمِّها َرَوي حَناُه ِفِّ اْلح َتَ  جِّ تَ فح  السهَماءِّ السهابَِّعةِّ فَاسح

َل إِّلَيحهِّ؟ قَاَل: نَ َعمح , قَاُلوا: َحيهاُه هللُا مِّنح َأٍخ َوَخلِّيَفةٍ  ، فَنِّعحَم َمنح َهَذا؟ قَاَل: ُُمَمهد ، قَاُلوا: َوَقدح ُأرحسِّ



يُء َجاَء،  َلِّيَفُة، َونِّعحَم الحَمجِّ َُخ، َونِّعحَم الح يٍ  عِّنحَد َِببِّ اْلح َفَدَخَل فَإَِّذا بَِّرُجٍل َأشحََط َجالٍِّس َعَلى ُكرحسِّ
ا ََنحًرا فَاغحَتسَ  ء ، فَأَتَ وح م  ُسوُد الحوُجوهِّ، َوِفِّ أَلحَواَنِِّّمح َشيح م  بِّيُض الحوُجوهِّ َوقَ وح َنهةِّ َوعِّنحَدُه قَ وح ُلوا فِّيهِّ، اْلح

نحُه َوَقدح َخَلَص مِّنح أَلحَواَنِِّّ  ا ََنحًرا آَخَر فَاغحَتَسُلوا فِّيهِّ َفَخَرُجوا َوَقدح َخَلَص َفَخَرُجوا مِّ ُمح أَتَ وح ء ، ُثُه إَِّنه مح َشيح
َر الثهالَِّث َفَخَرُجوا َوَقدح َخَلَصتح مِّنح أَلحَواَنِِّّمح مِّثحُل أَلحَوانِّ  ء ، ُثُه َدَخُلوا الن ههح َأصحَحابِِّّمح،  مِّنح أَلحَواَنِِّّمح َشيح

ْبحِّيُل َفَجَلُسوا إََِّل أَ  ء   صحَحابِِّّمح فَ َقاَل: ََّي جِّ هِّ َوَهُؤاَلءِّ الهذِّيَن ِفِّ أَلحَواَنِِّّمح َشيح َمنح َهُؤاَلءِّ بِّيُض الحَوجح
َر َفَخَرُجوا َوَقدح َخَلَصتح أَلحَواَُنُمح؟ فَ َقاَل: َهَذا أَبُوَك إِّب حَراهِّيُم ُهَو َأوهُل رَُجٍل شِّطَ  َعَلى  َفَدَخُلوا الن ههح

هِّ اْلحَ  م  َلَح يَ لحبُِّسوا إِّميَاََنُمح بِّظُلحٍم قَاَل: َوَأمها َهُؤاَلءِّ الهذِّيَن ِفِّ أَلح َوجح ، َوَهُؤاَلءِّ بِّيُض الحوُجوهِّ قَ وح َواَنِِّّمح رحضِّ
َوهُل فَ رَ  ُر اْلح ًا، َوآَخَر َسي ًِّئا فَ َتابُوا فَ َتاَب هللُا َعَليحهِّمحف فََأمها الن ههح ء  َخَلُطوا َعَمًَل َصاْلِّ ْححَُة هللاِّ، َوَأمها َشيح
ُمح َشَراًِب َطُهورًا , ُثُه ان حتَ َهى  ُر الثهالُِّث َفَسَقاُهمح َربُّ ُر الثهاّنِّ فَنِّعحَمُة هللاِّ، َوَأمها الن ههح رَةِّ الن ههح دح إََِّل الس ِّ

تَ َهى ُكل ِّ َأَحٍد مِّنح ُأمهتِّ  َها ُمن ح رَُة إِّلَي ح دح : َهذِّهِّ الس ِّ تَ َهى َفقِّيَل ِلِّ َار  مِّنح َماٍء الحُمن ح َك، َوَُيحُرُج مِّنح َأصحلَِّها َأَنح
َار   َار  مِّنح ََخحٍر َلذهٍة لِّلشهارِّبِّنَي، َوَأَنح َار  مِّنح َلََبٍ َلَح يَ تَ َغْيهح َطعحُمُه، َوَأَنح ٍن، َوَأَنح مِّنح َعَسٍل ُمَصفًّىف َغْيحِّ آسِّ

لَِّها عَ  ُْي الرهاكُِّب ِفِّ َأصح َلحقِّ قَاَل: قَاَل: َوهَِّي َشَجَرة  َيسِّ َها ُمَغط َِّيُة الح اًما اَل يَ قحَطُعَها، َوإِّنه الحَورََقَة مِّن ح
يَ َها الحَمََلئَِّكُةف َفَكلهَمُه رَبُُّه عِّنحَد َذلَِّك قَاَل َلُه: َسلح قَاَل: إِّنهَك ا ، َوَغشِّ َالِّقِّ يَ َها نُوُر الح َت فَ َغشِّ َتهَذح

َتُه ُملح  لِّيًما، َوَأعحطَيحَت َداُوَد ُملحًكا َعظِّيًما، إِّب حَراهِّيَم َخلِّيًَل، َوَأعحطَي ح َت ُموَسى َتكح ًكا َعظِّيًما، وََكلهمح
َدِّيَد َوَسخهرحَت َلُه اْلحَِّباَل، َوَأعحطَيحَت ُسَليحَماَن ُملحًكا َعظِّيًما َوَسخهرحَت َلُه اْلحَِّبالَ  َواْلحِّنه  َوأَلَنحَت َلُه اْلح

نحَس َوَسخهرحَت َلُه الشه  َت عِّيَسى َواْلحِّ ََحٍد مِّنح بَ عحدِّهِّ، َوَعلهمح َبغِّي ْلِّ َتُه ُملحًكا اَل يَ ن ح َياطِّنَي َوالر ََِّّيَح َوَأعحطَي ح
َتُه وَ  َتى ِإِِّّذحنَِّك َوَأَعذح َب حَرَص، َوَُيحيِّي الحَموح َمَه َواْلح َكح ُأمهُه مَِّن الت هوحرَاَة َواْلحِّْنحِّيَل، َوَجَعلحَتُه ُيْبحُِّئ اْلح

ُتوب  ِفِّ الشهَياطِّنيِّ، ف َ  ُتَك َخلِّيًَل قَاَل: َوُهَو َمكح َلمح َيُكنح َلُه َعَليحهَِّما َسبِّيل ، فَ َقاَل َلُه رَبُُّه: َقدِّ اَتهَذح
َرَك، َوَوضَ  ُت َلَك َصدح ْيًا َوَنذِّيًرا، َوَشَرحح عحُت الت هوحرَاةِّ َخلِّيُل الرهْححَنِّ، َوَأرحَسلحُتَك إََِّل النهاسِّ َكافهًة َبشِّ

ََذاَن، َوَجَعلحُت ُأمهَتَك َعنحَك وِّ  َرَك، َفََل ُأذحَكُر إِّاله ذُكِّرحَت َمعِّي، يَ عحِنِّ بَِّذلَِّك اْلح زحَرَك، َورَفَ عحُت َلَك ذِّكح
َوهُلوَن َوُهُم اْلح  ، َوَجَعلحُت ُأمهَتَك ُأمهًة َوَسطًا، َوَجَعلحُت أُمهَتَك ُهُم اْلح رَِّجتح لِّلنهاسِّ ُروَن،َخْيحَ ُأمهٍة ُأخح  خِّ
يُلُهمح، َوَجَعلحُت ُأمهَتَك اَل ََتُوُز َعَليحهِّمح ُخطحَبة  َحَّته  َواًما قُ ُلوُبُمح َأًَنجِّ َهُدوا َوَجَعلحُت مِّنح أُمهتَِّك َأق ح َيشح
ًعا مَِّن  ُتَك َسب ح َعثًا، َوآتَ ي ح َرُهمح َمب ح ، َوَجَعلحُتَك َأوهَل النهبِّي ِّنَي َخلحًقا َوآخِّ الحَمثَاّنِّ َلَح أَنهَك َعبحدِّي َوَرُسوِلِّ
ُتَك َخَواتِّيَم ُسورَةِّ الحبَ َقَرةِّ مِّنح َكنحٍز ََتحَت الحَعرحشِّ َلَح ُأعحطَِّها نَبِّيًّ  َلَك، َوَأعحطَي ح َلَك ُأعحطَِّها نَبِّيًّا قَ ب ح ا قَ ب ح

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " َفضهلَ  ًا َوَخاَتًاف قَاَل: َوقَاَل النهبِّ ، َأرحَسَلِنِّ َرْححًَة َوَجَعلحُتَك فَاَتِّ ِنِّ َرب ِّ
ٍر، َوُأحِّ  ْيَةِّ َشهح ْيًا َوَنذِّيًرا، َوأَلحَقى ِفِّ قَ لحبِّ َعُدو ِّي الرُّعحَب مِّنح َمسِّ َ لِّلحَعاَلمِّنَي وََكافهًة لِّلنهاسِّ َبشِّ لهتح ِلِّ

َرحُض ُكلَُّها ِلِّ َمسحجِّ  ََحٍد قَ بحلِّي، َوُجعَِّلتِّ اْلح ًدا َوَطُهورًا، َوُأعحطِّيُت فَ َواتِّيَ  الحَكََلمِّ الحَغَنائُِّم َوَلَح َتِّله ْلِّ
ُبوُعف َورَأَي حتُ ُهمح أَت َ  َُه َوَجَوامَِّعُه، َوُعرَِّضتح َعَليه ُأمهِتِّ فَ َلمح َُيحَف َعَليه التهابُِّع َوالحَمت ح ٍم َوَخَواتِّ وحا َعَلى قَ وح

ٍم عِّرَ  ا َعَلى قَ وح َتعُِّلوَن الشهعحَر، َورَأَي حتُ ُهمح أَتَ وح َا ُخرَِّمتح َأعحيُ نُ ُهمح يَ ن ح َعحنُيِّ َكَأْنه َغارِّ اْلح اضِّ الحوُجوهِّ صِّ
نَي َصََلًة فَ َرَجعحُت إََِّل ُموَسى  َمحسِّ َيطِّ فَ َلمح َُيحَف َعَليه َما ُهمح اَلُقوَن مِّنح بَ عحدِّي، َوُأمِّرحُت ِبِّ لحمِّخح ِبِّ



ََسانِّيدِّ الثه  َعحََّن َما ُرو ِّيَنا ِفِّ اْلح َدِّيَث ِبِّ ح َعَلى َفذََكَر اْلح رِّهِّ: قَاَل: فَقِّيَل َلُه: اصحْبِّ ابَِّتةِّ َغْيحَ أَنهُه قَاَل ِفِّ آخِّ
َا قَاَل: َفَكاَن ُموَسى َأَشده َعَليحهِّمح حِّ  رِّ َأمحثَاْلِّ ٍس، ُكلُّ ََخحٍس بَِّعشح َمح ُنه َُيحزِّيَن َعنحَك ِبِّ نَي َمره بِّهِّ ََخحٍس فَإَِّنه

نَي رََجَع إِّلَيحهِّ " َُهمح حِّ  َوَخْيح
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
، َعنح إِّ  َداّنِّ ِّ َمح ٍر اْلح َباطِّ بحنِّ َنصح ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح َأسح َبهارِّ قَاَل: َحده َاعِّيَل بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ اْلح ْسح

َقةِّ َوالح  لر ِّف ح َمُه ِبِّ َْبَ قَ وح رَِّي بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأخح ي ِّ قَاَل: " َلمها ُأسح َعََلَمةِّ ِفِّ الحعِّْيِّ، الحُقَرشِّ
َرحبَِّعاءِّ، فَ َلمها َكاَن ذَ  َم اْلح َرَفتح قُ َريحش  يَ نحُظُروَن َوَقدح َوَله قَاُلوا: َفَمََّت َيِّيُء؟ قَاَل: يَ وح ُم َأشح لَِّك الحيَ وح

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفزِّيَد َلُه ِفِّ الن هَهارِّ َساَعة ، َوُحبَِّستح  َعَليحهِّ الن هَهاُر، َوَلَح َيِّئح َفَدَعا النهبِّ
ُس َعَلى َأَحٍد إِّاله َعَلى ُس، فَ َلمح تُ َردِّ الشهمح َمئٍِّذ، َوَعَلى  الشهمح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح

ُس َخاَ  َأنح َتغِّيَب قَ بحَل أَ  ُُمَعةِّ، فَ َلمها َأدحبَ َرتِّ الشهمح َم اْلح َبهارِّيَن يَ وح نَي قَاَتَل اْلح نح يَ فحرَُغ يُوَشَع بحنِّ نُوٍن حِّ
ُخُل السهبحُت َفََل َيِّلُّ لَُه قِّ  ُهمح َوَيدح ن ح َس َحَّته فَ رََغ مِّنح قَِّتاْلِِّّمح " مِّ َتاُْلُمح فِّيهِّ، َفَدَعا هللَا فَ َرده َعَليحهِّ الشهمح

ٍر، َعنِّ ابحنِّ  َحاَق بحنِّ بِّشح َها: َحدِّيُث َأبِّ ُحَذي حَفَة إِّسح ن ح  قُ لحُت: َوَقدح ُروَِّي ِفِّ الحمِّعحَراجِّ َأَحادِّيُث ُأَخُر، مِّ
ٍر ُجَريحٍج، َعنح َُمَاهٍِّد، َعنِّ ابحنِّ عَ  َحاُق بحُن بِّشح ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، َوإِّسح ٍ، َعنِّ الضهحهاكِّ بهاٍس، َوُجَويحْبِّ

، َعنح ُعَمَر بحنِّ سَ  َاعِّيَل بحنِّ ُموَسى الحَقَوارِّيرِّي ِّ َها َحدِّيُث إِّْسح ن ح َفرُِّد بِّهِّ، َومِّ َا يَ ن ح َرُح ِبِّ ُوك  اَل يُ فح عحٍد َمَتح
، َوَذلَِّك َحدِّيث  رَاوِّيهِّ  َُ قَاَل: الحمِّصحرِّي ِّ َافِّ َْبًََنُه أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َقطِّع ، َوَقدح َأخح َناُدُه ُمن ح ََمحُهول  َوإِّسح

ِّ اْلحَ  َُسنيح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن اْلح َداَن قَاَل: َحده َمح ُّ قَاَل: أَن حَبَأًَن َعبحَداُن بحُن يَزِّيَد بحنِّ يَ عحُقوَب الدهقهاُق بِّ َداّنِّ مح
ثَ َنا أَبُو  ثَ َنا ُعَمُر بحُن َسعحٍد الحَبصحرِّيُّ مِّنح َبِنِّ َنصحرِّ بحنِّ َحده َاعِّيُل بحُن ُموَسى الحَفَزارِّيُّ قَاَل: َحده ُُمَمهٍد إِّْسح

، َوَعطَاُء بحنُ  َعحَمشِّ  َقعِّنٍي قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد الحَعزِّيزِّ، َولَيحُث بحُن َأبِّ ُسَليحٍم، َوُسَليحَماُن اْلح
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َي هللاُ َعنحُه، َوَعنح َعبحدِّ السهائِّ  َدِّيثِّ َعَلى بَ عحٍض، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب َرضِّ بِّ بَ عحُضُهمح يَزِّيُد ِفِّ اْلح
َحاَق بحنِّ َيَساَر َعمهنح َحدهثَُه َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، َوَعنح ُسَليحَماَن َأوح سَ  َلَمَة هللاِّ بحنِّ َعبهاٍس، َوُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح

ٍم، قَاُلو الحعُ  ٍ، َعنِّ الضهحهاكِّ بحنِّ ُمَزاحِّ ُعوٍد، َوُجَويحْبِّ ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َمسح ، َعنح َعامِّرِّ الشهعحبِّ ِّ ا:  َقيحلِّي ِّ
َرَةف قَ  خِّ َل: أَبُو اَكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ بَ يحتِّ ُأم ِّ َهانٍِّئ رَاقًِّدا، َوَقدح َصلهى الحعَِّشاَء اْلح
نحُه، َفذََكرَ  ُموَعٍة مِّ َخٍة َمسح َ مِّنح ُنسح َدِّيَث َفَكتَ بحُت الحَمْتح َحدِّيثًا  َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: لََنا َهَذا الشهيحُخ َوذََكَر اْلح



َها ِفِّ  ن ح ء  مِّ رَةِّ هللاِّ تَ َعاََل إِّنح َطوِّيًَل، َيذحُكُر فِّيهِّ َعَدَد الرُّوحِّ َوالحَمََلئَِّكةِّ َوَغْيحَ َذلَِّك، ِمِّها اَل يُ نحَكُر َشيح  ُقدح
َرى َوالحمِّعحَراجِّ لَ  َغايَة ، َصحهتِّ الر َِّوايَُة، َوفِّيَما ذََكرحًَن قَ بحَل َحدِّيثِّ َأبِّ َهاُروَن الحَعبحدِّي ِّ ِفِّ إِّث حَباتِّ الحَمسح

فِّيقُ  هللِّ الت هوح  َوِبِّ
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َاعِّيُل بحنُ  َماُم أَبُو ُعثحَماَن إِّْسح َعبحدِّ الرهْححَنِّ قَاَل: أَن حَبَأًَن أَبُو نُ َعيحٍم َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّب حَراهِّيَم  أَن حَبَأًَن اْلحِّ
َزحَهرِّ، قَاَل َجابُِّر بحُن َأبِّ َحكِّيٍم قَ  ثَ َنا أَبُو َحامِّدِّ بحُن بََِّلٍل قَاَل: قَاَل: أَبُو اْلح اَل: " الحبَ زهاُز قَاَل: َحده

مِّ َرسُ  َ الن هوح ولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ رَُجل  مِّنح ُأمهتَِّك يُ َقاُل َلُه رَأَيحُت ِفِّ
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  َياُن الث هوحرِّيُّ اَل ِبَحَس بِّهِّ؟ فَ َقاَل النهبِّ ثَ َنا َعنح َأبِّ َهاُروَن، « اَل ِبَحَس بِّهِّ »ُسفح َحده

رَِّي بَِّك أَنهَك قُ لحَت:  َعنح َأبِّ  َلَة ُأسح ، َعنحَك لَي ح رِّي ِّ ُدح َ السهَماءِّ »َسعِّيٍد الح ، « رَأَيحُت ِفِّ َدِّيثِّ ْلح ث حُتُه ِبِّ َفَحده
 : َرى « نَ َعمح »فَ َقاَل ِلِّ ، فَ ُقلحُت َلُه: ََّي َرُسوَل هللاِّ، إِّنه ًَنًسا مِّنح ُأمهتَِّك َُيَد ِّثُوَن َعنحَك ِفِّ الحَمسح
: بَِّعَجائِّبٍ   «َذاَك َحدِّيُث الحُقصهاصِّ »، فَ َقاَل ِلِّ
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بحتَِّداءِّ   َِبُب َكيحَف ُفرَِّضتِّ الصهََلُة ِفِّ االِّ
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهدُ  يُّ قَاَل: َحده َحاُق بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ يُوُسَف السُّوسِّ  بحُن يَ عحُقوَب أَن حَبَأًَن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ إِّسح
َوحزَاعِّيُّ قَاَل: ُسئَِّل  ثَ َنا أَبُو الحُمغِّْيَةِّ قَاَل: َحدهثَ َنا اْلح ٍ  قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعوح رِّيُّ  قَاَل: َحده الزُّهح

َر إََِّل الحَمدِّيَنةِّ؟  َكهَة قَ بحَل َأنح يُ َهاجِّ َْبّنِّ َكيحَف َكاَنتح َصََلُة النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ فَ َقاَل: َأخح
 : َها قَاَلتح َي هللُا َعن ح ِّ، ُثُه »ُعرحَوُة بحُن الزَُّبْيحِّ، َعنح َعائَِّشَة َرضِّ َعَتنيح فَ َرَض هللاُ الصهََلَة َأوهَل َما فَ َرَضَها رَكح

ُوََل  َضرِّ، َوُأقِّرهتح َصََلُة الحُمَسافِّرِّ َعَلى الحَفرِّيَضةِّ اْلح ، َوَرَواُه َمعحَمر   َهَكَذا« َأتَهَها ِفِّ اْلَح َوحزَاعِّيُّ َرَواُه اْلح
: فُرَِّضتِّ الصهََلُة َعَلى النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  ، َعنح ُعرحَوَة َعنح َعائَِّشَة قَاَلتح رِّي ِّ َكهَة  َعنِّ الزُّهح ِبِّ

ِّ، فَ َلمها َخَرَج إََِّل الحَمدِّيَنةِّ ُفرَِّضتح َأرح  َعَتنيح ِّ رَكح َعَتنيح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ رَكح ِّ َأخح َعَتنيح بَ ًعا، َوُأقِّرهتح َصََلُة السهَفرِّ رَكح
رِّ بحُن َعبحدِّ هللاِّ قَاَل ]ص: َْبّنِّ أَبُو َبكح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َياَن قَاَل: 407هللاِّ اْلح َسُن بحُن ُسفح َْبًََن اْلَح [: َأخح

ثَ َنا َعبح  ثَ َنا فَ يهاُض بحُن زَُهْيحٍ قَاَل: َحده ، َفذََكَرُه َومِّنح َحدِّيثِّ َمعحَمٍر َعنِّ َحده َْبًََن َمعحَمر  ُد الرهزهاقِّ قَاَل: َأخح



ُروٍق، َعنح َعائِّ  ، َعنح َمسح ، َوُروَِّي أَيحًضا، َعنح َعامٍِّر الشهعحبِّ ِّ ي ِّ َرَجُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ ، َأخح رِّي ِّ َشَة، الزُّهح
تَ ثحََّن ِفِّ َهذِّهِّ الر َِّوايَةِّ عَ  ، الحَمغحرَِّب َوالصُّبح َ َواسح َرحَبعِّ  نِّ اْلح
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عحَدادِّهِّنه، وَ  بحتَِّداءِّ ِبَِّ ََسنِّ الحَبصحرِّيُّ إََِّل َأنه الصهَلَواتِّ ُفرَِّضتح ِفِّ االِّ َسُن بحُن َأبِّ اْلح َذلَِّك َوَذَهَب اْلَح
ثَ َنا أَبُو ا َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ََيحََي بحُن َأبِّ فِّيَما َأخح لحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده

َْبًََن َسعِّيُد بحُن َأبِّ َعُروبََة، َعنح قَ َتاَدَة، عَ  َْبًََن َعبحُد الحَوههابِّ بحُن َعطَاٍء قَاَل: َأخح نِّ طَالٍِّب قَاَل: َأخح
ه هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  َسنِّ َأنه َنبِّ ُهمح َحَّته اْلَح ، َخلهى َعن ح مِّهِّ يَ عحِنِّ الصهَلَواتِّ َسلهَم َلمها َجاَء بِِّّنه إََِّل قَ وح

َتَمُعوا َفصَ  ُس َعنح َبطحنِّ السهَماءِّ نُودَِّي فِّيهُِّم: الصهََلَة َجامَِّعًة، فَ َفزُِّعوا لَِّذلَِّك، َواجح لهى إَِّذا زَاَلتِّ الشهمح
َرأُ فِّيهِّنه َعََلنَِّيًة َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا بِِّّمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  َر َأرحَبَع رََكَعاٍت اَل يَ قح يحهِّ َوَسلهَم الظُّهح

َتدِّي  َ َيَديح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ قح ْبحِّيُل َبنيح ، َوجِّ َ َيَديِّ النهاسِّ النهاُس َعَليحهِّ َوَسلهَم َبنيح
ُهمح بَِّرُسولِّ هللاِّ  َتدِّي َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم ْبِِّّْبحِّيَل "، ُثُه َخلهى َعن ح  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َويَ قح

َتَمُعوا لَِّذلَِّك َفَصلهى ُس َوهَِّي بَ يحَضاُء نَقِّيهة  نُودَِّي بُِِّّم: الصهََلَة َجامَِّعًة، فَاجح مح بِِّّ  َحَّته َتَصوهَبتِّ الشهمح
رِّ، َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  َر َأرحَبَع رََكَعاٍت ُدوَن َصََلةِّ الظُّهح  َعَليحهِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَعصح

َ يََديح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم َبنيح ، َوجِّ َ َيَديِّ النهاسِّ َتدِّي َوَسلهَم َبنيح َوَسلهَم يَ قح
َتدِّي ْبِِّّْبحِّيلَ   , ُثُه َخلهى النهاُس بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ قح

َتَمُعوا لِّ  ُس نُودَِّي فِّيهُِّم: الصهََلَة َجامَِّعًة، فَاجح ُهمح َحَّته إَِّذا َغاَبتِّ الشهمح َذلَِّك، َفَصلهى بِِّّمح َرُسوُل َعن ح
ِّ َعََلنَِّيًة، َوَر  َعَتنيح َعًة اَل يَ قحَرأُ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمغحرَِّب َثََلَث رََكَعاٍت يَ قحَرُأ فِّيهِّنه ِفِّ ُكل ِّ رَكح كح

َ َيدَ  َ يََديح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى فِّيَها َعََلنَِّيًة، َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َبنيح ْبحِّيُل َبنيح ، َوجِّ يِّ النهاسِّ
يحهِّ َوَسلهَم هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ قحَتدِّي النهاُس بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ 

ُهمح َحَّته إَِّذا َغاَب الشهَفُق، َوأَبحطََأ الحعَِّشاُء [ يَ قحَتدِّي ْبِِّّْبحِّيَل َعَليحهَِّما السهََلُم , ُثُه 408]ص:  َخلهى َعن ح
َتَمُعوا لَِّذلَِّك َفَصلهى بِِّّمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َأرحبََع  فَ ُنودَِّي فِّيهُِّم: الصهََلَة َجامَِّعًة، فَاجح

ِّ َعََلنَِّيةً  َعَتنيح َرُأ ِفِّ رَكح َتدِّي النهاُس بَِّنبِّي ِّهِّمح، َوَرُسوُل هللاِّ رََكَعاٍت: يَ قح ِّ يَ عحِنِّ َعََلنَِّيًة، يَ قح َعَتنيح َرأُ ِفِّ رَكح ، َواَل يَ قح
ُروَن أَيُ َزاُدونَ  َتدِّي ْبِِّّْبحِّيَل َعَليحهِّ السهََلُم , ُثُه َِبَت النهاُس َواَل َيدح َعَلى َذلَِّك  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ قح

َتَمُعوا لَِّذلَِّك َفَصلهى بِِّّمح َرُسوُل هللاِّ َأمح اَل َحَّته  ُر نُودَِّي فِّيهُِّم: الصهََلَة َجامَِّعًة، فَاجح  إَِّذا َطَلَع الحَفجح
ِّ يَ قحَرُأ فِّيهَِّما َعََلنَِّيًة، َويُطِّيُل فِّيهَِّما الحقَِّراَءَة، َوَرُسوُل هللاِّ  َعَتنيح َعَليحهِّ  َصلهى هللاُ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم رَكح

َ يََديح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم َبنيح ، َوجِّ َ َيَديِّ النهاسِّ َتدِّي  َوَسلهَم َبنيح يَ قح
َتدِّي َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ْبِِّّْبحِّيَل "  النهاُس بَِّنبِّي ِّهِّمح، َويَ قح
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َي هللُا َعنحُه، َوبَِّسو  َِببُ  د ِّيقِّ َرضِّ ٍر الص ِّ َدَة بِّنحتِّ تَ َزوُّجِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّعائَِّشَة بِّنحتِّ َأبِّ َبكح
َر إََِّل الحَمدِّيَنةِّ َوَما ُأرَِّي ِفِّ َمَنامِّهِّ مِّنح ُصورَةِّ  َي هللُا زَمحَعَة بَ عحَد َوفَاةِّ َخدََِّيَة َوقَ بحَل َأنح يُ َهاجِّ َعائَِّشَة َرضِّ

َا امحَرأَتُهُ  َها، َوَأَنه  َعن ح
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: حَ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَعطهاُر، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا يَ عحُقوُب َأخح ده
َجهاُج قَ  ثَ َنا اْلح َياَن قَاَل: َحده ثَ َنا َْحهاد ، َعنح هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َعائَِّشَة، بحُن ُسفح اَل: َحده

 : هِّ مِّنح َمكهَة، َوَأًنَ »قَاَلتح  اب حَنُة تَ َزوهَجِنِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ عحَد ُمتَ َوَفه َخدََِّيَة قَ بحَل َُمحَرجِّ
نِّنَي،  ت ِّ سِّ َوة  َوَأًَن أَلحَعُب ِفِّ ُأرحُجوَحٍة َوَأًَن َُمَمهَمة  فَ َهيهأحَنِنِّ َسبحعِّ َأوح سِّ فَ َلمها َقدِّمحَنا الحَمدِّيَنَة َجاَءّنِّ نِّسح

نِّنيَ  عِّ سِّ َ بِّ إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأًَن اب حَنُة تِّسح ، ُثُه أََتنيح  «َوَصن هعحَنِنِّ
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َْبًنَ  ثَ َنا ابحُن َأبِّ َمرح َأخح ُّ قَاَل: َحده مِّ الطهَْبَاّنِّ َْبًََن أَبُو الحَقاسِّ ََيَ، َحدهثَ َنا  َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح
َياُن، َعنح هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َعائَِّشَة،  ثَ َنا ُسفح ُّ، َحده ه »الحفِّرحََّيبِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  َأنه النهبِّ

َلتح َعَليحهِّ َوهَِّي اب حَنُة ]ص: ، َوُأدحخِّ تٍ  ًعا410َوَسلهَم تَ َزوهَجَها َوهَِّي اب حَنُة سِّ ٍع، َوَمَكَثتح عِّنحَدُه تِّسح  «[ تِّسح
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ٍرو قَااَل: َحدهثَ نَ  ، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب َأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح  َبهارِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح أَبِّيهِّ قَاَل: قَاَل: َحده

َمئٍِّذ تَ َزوهَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعائَِّشَة بَ عح » نِّنَي، َوَعائَِّشُة يَ وح َد َموحتِّ َخدََِّيَة بَِّثََلثِّ سِّ
نِّنَي، َوَماَت َرُسو  َا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوهَِّي بِّنحُت تِّسحعِّ سِّ نِّنَي، َوَبََّن بِّ ت ِّ سِّ ُل هللاِّ بِّنحُت سِّ

 َ َرَة َسَنةً  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَعائَِّشُة اب حَنُة ََثَاّنِّ َوَرَواُه أَبُو ُأَساَمَة، َعنح هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح « َعشح
نِّنَي، فَ َلبَِّث أَبِّيهِّ قَاَل: تُ ُوف َِّيتح َخدََِّيُة قَ بحَل َُمحَرجِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل الحَمدِّيَنةِّ بَِّثََلثِّ  سِّ



ِّ َأوح َقرِّيًبا مِّنح َذلِّ  نِّنَي، َسنَ َتنيح عِّ سِّ َا َوهَِّي اب حَنُة تِّسح نِّنَي، ُثُه َبََّن بِّ ت ِّ سِّ َك، َوَنَكَ  َعائَِّشَة َوهَِّي اب حَنُة سِّ
َُ قَ  َافِّ َْبًََنُه أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ي ِّ َهَكَذا ُمرحَسًَل، َأخح َرَج الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ هِّ َأخح اَل: َومِّنح َهَذا الحَوجح

َْبَّنِّ َأْححَُد بح  َاعِّيَل قَاَل: َأخح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّْسح ثَ َنا َْحهاُد بحُن َشاكٍِّر قَاَل: َحده ُن ُُمَمهٍد النهَسوِّيُّ قَاَل: َحده
ثَ َنا أَبُو ُأَساَمَة َفذََكَرهُ  َاعِّيَل قَاَل: َحده  َحدهَثِنِّ ُعبَ يحُد بحُن إِّْسح
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، وَ  َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ٍرو قَااَل: َحدهثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب َأخح أَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح
ثَ َنا يُوُنُس َعنح هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح عَ  َبهارِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح ائَِّشَة، قَاَل: َحده

ِّ، َأَرى رَُجًَل 411ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل: " ُأرِّيُتكِّ ]ص:َأنه َرُسوَل هللاِّ َصله  [ ِفِّ الحَمَنامِّ َمرهَتنيح
ُف فََأرَاكِّ فََأُقوُل: إِّنح َكاَن َهَذا مِّنح عِّنحدِّ هللاِّ   ََيحمُِّلكِّ ِفِّ َسَرَقةِّ َحرِّيٍر فَ يَ ُقوُل: َهذِّهِّ امحَرأَُتَك، فََأكحشِّ

َرَجاُه ِفِّ الصه  هِّ " َأخح ي ِّ مِّنح َأوحُجٍه َعنح هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوةَ مُيحضِّ  حِّ
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب، ح َوأَن حَبَأًَن أَبُو َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََسنِّ َعلِّيُّ  َأخح اْلح
ثَ َنا َأْححَُد  بحُن َأْححََد بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َداُوَد الرهزهازُ  َْبًََن أَبُو َسهحلِّ بحُن زََِّّيدِّ الحَقطهاُن قَاَل: َحده بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح

ٍرو، َعنح ََيحََي  َوحدِّيُّ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َعمح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن إِّدحرِّيَس اْلح َبهارِّ قَاَل: َحده بحنِّ َعبحدِّ  بحُن َعبحدِّ اْلح
َلُة بِّنحُت َحكِّيٍم إََِّل الرهْححَنِّ بحنِّ َحاطِّ  ٍب قَاَل: قَاَلتح َعائَِّشُة: َلمها َماَتتح َخدََِّيُة بِّنحُت ُخَويحلٍِّد َجاَءتح َخوح

: ََّي َرُسوَل هللاِّ َأاَل تَ َزوهُج؟ قَاَل:  ؟»َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَلتح ئحَت « َوَمنح : إِّنح شِّ قَاَلتح
ًرا َوإِّنح  ئحَت ثَ ي ًِّبا، فَ َقاَل: بِّكح ُر َوَمنِّ الث هي ُِّب؟»شِّ ُر فَاب حَنُة َأَحبُّ َخلحقِّ هللاِّ « َوَمنِّ الحبِّكح : َأَما الحبِّكح فَ َقاَلتح

 «فَاذحُكرِّيهَِّما َعَليه »إِّلَيحَك َعائَِّشُة، َوَأمها الث هي ُِّب َفَسوَدُة بِّنحُت زَمحَعَة، َقدح آَمَنتح بَِّك، َوات هبَ َعتحَكف قَاَل: 
ْيحِّ َوالحَْبَكَ  : فَأَتَ يحُت ُأمه ُروَماَن، فَ ُقلحُت: ََّي ُأمه ُروَماَن، َماَذا َأدحَخَل هللُا َعَليحُكمح مَِّن الح : قَاَلتح ةِّ؟ قَاَلتح

ٍر آٍت، قَالَ  : ان حَتظِّرِّي فَإِّنه َأَِب َبكح : قُ لحُت: َرُسوُل هللاِّ َيذحُكُر َعائَِّشَة، قَاَلتِّ : َوَذاَك َماَذا؟ قَاَلتح تح
يهِّ؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى ُلُ  لَُه َوهَِّي اب حَنُة َأخِّ ٍر، َفذََكرحُت َذلَِّك لَُه، فَ َقاَل: َأفَ َتصح هللُا  َفَجاَء أَبُو َبكح

ُلُ  ِلِّ »َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ي، َواب حنَ ُتُه َتصح ٍر، فَ َقاَلتح ِلِّ « َأًَن َأُخوُه َوُهَو َأخِّ : َوقَاَم أَبُو َبكح  ُأمُّ ، قَاَلتح
َلَف َوعحًدا َقطُّ  ٍر  -ُروَماَن: إِّنه الحُمطحعَِّم بحَن َعدِّي ِّ َقدح َكاَن ذََكَرَها َعَلى ابحنِّهِّ، َوهللاِّ َما َأخح يَ عحِنِّ َأَِب َبكح

ٍر ]ص: - : فَأََتى َأَِب َبكح َارِّيَةِّ؟ قَاَل: 412قَاَلتح َبَل [ الحُمطحعُِّم فَ َقاَل: َما تَ ُقوُل ِفِّ َأمحرِّ َهذِّهِّ اْلح فََأق ح
: َلَعلهَنا إِّ  ٍر، فَ َقاَلتح بَ لحُت َعَلى َأبِّ َبكح َنا َعَلى امحَرأَتِّهِّ، فَ َقاَل َْلَا: َما تَ ُقولِّنَي ََّي َهذِّهِّ؟ قَاَل: فََأق ح نح أَنحَكحح



َبَل عَ  : فََأق ح َلُه ِفِّ دِّينَِّك الهذِّي أَنحَت َعَليحهِّ قَاَلتح خِّ يُبُه َوُتدح ٍر، فَ َقاَل: َهَذا الحَفََّت إِّلَيحَك ُتصِّ َليحهِّ أَبُو َبكح
هِّ مَِّن الح  ٍر َولَيحَس ِفِّ نَ فحسِّ : فَ َقاَم أَبُو َبكح َمُع، قَاَلتح َا لَتَ ُقوُل َما َتسح َموحعِّدِّ َماَذا تَ ُقوُل أَنحَت؟ فَ َقاَل: إَِّنه

ٍر: ُقوِلِّ لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  : فَ َقاَل َْلَا أَبُو َبكح ء ، قَاَلتح : َفَجاَء َشيح ف قَاَلتح َسلهَم: فَ لحَيأحتِّ
َدَة بِّنحتِّ زَمحَعةَ  َلُة: ُثُه انحَطَلقحُت إََِّل َسوح َوأَبُوَها  َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَمَلَكَهاف قَاَلتح َخوح

يهةِّ  ُتُه بَِّتحِّ : َفَحي هي ح ، قَاَلتح مِّ َاهِّلِّيهةِّ، َوقُ لحُت: أَنحعِّمح َصَباًحا َشيحخ  َكبِّْي ، َقدح َجَلَس َعنِّ الحَموحسِّ لِّ اْلح َأهح
، َوقَاَل: َما َشاَء هللاُ َأنح يَ ُقوَل،  : فَ َرحهَب بِّ َلُة بِّنحُت َحكِّيٍم، قَاَلتح : قُ لحُت: َخوح ؟ قَاَلتح قَاَل: َمنح أَنحتِّ

: قُ لحُت: ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َيذحُكُر  َدَة بِّنحَت زَمحَعَة قَاَل: ُكُفؤ  َكرَِّي ، َماَذا قَاَلتح َسوح
: َفَجاَء َرُسوُل هللاِّ َصلهى  ، قَاَلتح : قُ لحُت: َتِّبُّ َذاَك، قَاَل: ُقوِلِّ َلُه فَ لحَيأحتِّ ؟ قَاَلتح بَ ُتكِّ تَ ُقوُل َصاحِّ

: َوَقدَِّم َعبحُد بحُن زَمحَعَة فَ  َاَب، َوقَاَل بَ عحَد َأنح هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَمَلَكَهاف قَاَلتح هِّ الَتُّ َجَعَل ََيحثِّي َعَلى رَأحسِّ
َاَب َأنح تَ َزوهَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  ي الَتُّ ثِّي َعَلى رَأحسِّ َم َأحح ُرَك، إِّّن ِّ َلَسفِّيه  يَ وح َلَم: َلَعمح يحهِّ َوَسلهَم َأسح

َُ َحدِّيثِّ َأبِّ الحَعبه  َدَة بِّنحَت زَمحَعَة " َلفح  اسِّ َسوح
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ََذى ِفِّ ت َ  َسُه َعَلى قَ َبائِّلِّ الحَعَربِّ َوَما ْلَِّقُه مَِّن اْلح بحلِّيغِّهِّ َِبُب َعرحضِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم نَ فح
لِّ الحَمدِّيَنةِّ َومَ  َنحَصاَر مِّنح َأهح َرَم هللُا بِّهِّ اْلح ََّيتِّ َّللِّهِّ َعزه َوَجله رَِّساَلَة رَب ِّهِّ َعزه َوَجله إََِّل َأنح َأكح ا َظَهَر مَِّن اْلح
َا َوعحَدُه مِّنح إِّعحَزازِّهِّ َوإِّظحَهارِّ دِّينِّهِّ  َرامِّهِّ نَبِّيهُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ  ِفِّ إِّكح
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َْبًََن  ُ بحُن ُُمَمهٍد الرُّوذحَِبرِّيُّ قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو َعلِّي ِّ اْلح رِّ بحنِّ َعبحدِّ الرهزهاقِّ َأخح ٍر ُُمَمهُد بحُن َبكح أَبُو َبكح
َرائِّيُل ح  َْبًََن إِّسح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َكثٍِّْي قَاَل: َأخح ُّ قَاَل: َحده َتاّنِّ سح جِّ ثَ َنا أَبُو َداُوَد الس ِّ َْبًََن أَبُو قَاَل: َحده َوَأخح

َْبّنِّ أَبُو اْلحُ  َُ قَاَل: َأخح َافِّ َحاَق بحنِّ إِّب حَراهِّيَم َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن إِّسح ِّ بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح َسنيح
َرائِّيَل بحنِّ يُوُنَس، َعنح ُعثحَماَن بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ  ، َعنح إِّسح ثَ َنا ُمصحَعب  ثَ َنا أَبُو ُكَريحٍب قَاَل: َحده ، َعنح قَاَل: َحده

َعحدِّ، َعنح َجا بٍِّر قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ عحرُِّض نَ فحَسُه َعَلى النهاسِّ َساَلِِّّ بحنِّ َأبِّ اْلح
مِّهِّ فَإِّنه قُ َريحًشا َقدح َمنَ ُعوّنِّ َأنح أُبَ ل َِّغ َكََل  ، فَ يَ ُقوُل: " َهلح مِّنح رَُجٍل ََيحمُِّلِنِّ إََِّل قَ وح قِّفِّ لحَموح  -َم َرب ِّ ِبِّ

َدامِّ ِفِّ رَِّوايَتِّهِّ زَاَد ُمصحَعُب بحُن ا قَاَل: فََأََتُه رَُجل  مِّنح َُهحَداَن فَ َقاَل: َأًَن، فَ َقاَل: َوَهلح عِّنحَد  -لحمِّقح
َي َأنح َُيح  ه َخشِّ َداّنِّ َمح مَِّك َمنَ َعة  َوَسأََلُه مِّنح أَيحَن ُهَو؟ فَ َقاَل: مِّنح َُهحَداَن، ُثُه إِّنه الرهُجَل اْلح ُمُه، قَ وح فَِّرُه قَ وح



ُُهمح , ُثُه أَلحَقاَك مِّنح َعاٍم قَابٍِّل 414ى َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل ]ص:فَأَتَ  ْبِّ [: آتِّيهِّمح فَُأخح
َنحَصارِّ ِفِّ رََجبٍ   قَاَل: نَ َعمح , فَانحَطَلَق َوَجاَء َوفحُد اْلح
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ِّ بحُن الحَفضحلِّ قَاَل:  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ٍر ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأْححََد بحنِّ َعتهاٍب الحَعبحدِّيُّ َأخح َْبًََن أَبُو َبكح َأخح
َاعِّيُل بحُن َأبِّ أُ  َْبًََن إِّْسح َهرِّيُّ قَاَل: َأخح َوح ُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ اْلح َْبًََن الحَقاسِّ َويحٍس قَاَل: قَاَل: َأخح

َاعِّيلُ  ثَ َنا إِّْسح َُ قَاَل:  َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َبَة، َوَأخح َبَة، َعنح َعم ِّهِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح
ث َ  ثَ َنا َجد ِّي قَاَل: َحده ُّ قَاَل: َحده َاعِّيُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ الحَفضحلِّ بحنِّ ُُمَمهٍد الشهعحَراّنِّ َْبَّنِّ إِّْسح اهِّيُم بحُن َنا إِّب حرَ َأخح

َهاٍب َوَهَذا لَ  َبَة، َعنِّ ابحنِّ شِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن فُ َليحٍ ، َعنح ُموَسى بحنِّ ُعقح َُ الحُمنحذِّرِّ اْلحَِّزامِّيُّ قَاَل: َحده فح
نِّنَي يَ عحرُِّض نَ فح  َسُه َعَلى َحدِّيثِّ الحَقطهانِّ قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ تِّلحَك الس ِّ

ُه َومَيح  ٍم اَل َيَسلحُهمح َمَع َذلَِّك إِّاله َأنح يَ َروح ٍم، َويَُكل ُِّم ُكله َشرِّيفِّ قَ وح نَ ُعوُه قَ َبائِّلِّ الحَعَربِّ ِفِّ ُكل ِّ َموحسِّ
لهذِّي َأدحُعوُه إِّلَيحهِّ َفذَ »َويَ ُقوُل:  َي مِّنحُكمح ِبِّ ٍء، َمنح َرضِّ رُِّه َأَحًدا مِّنحُكمح َعَلى َشيح لَِّك، َوَمنح َكرَِّه َلَح اَل ُأكح

َا ُأرِّيُد َأنح َُتحرُِّزوّنِّ ِمِّها يُ َراُد بِّ مَِّن الحَقتحلِّ َحَّته أُبَ ل َِّغ رَِّسااَلتِّ َرب ِّ َوَحَّته  ُه، إِّْنه رِّهح ي هللُا َعزه ُأكح يَ قحضِّ
َا َشاَء هللاُ  َبِنِّ ِبِّ ُهمح، وَ « َوَجله ِلِّ َولَِّمنح َصحِّ ن ح بَ لحُه َأَحد  مِّ َلَح َيَحتِّ َأَحد  مِّنح تِّلحَك الحَقَبائِّلِّ إِّاله فَ َلمح يَ قح

َمُه َوَلَفُظوُه؟ َفَكاَن َذلِّ  لُِّحَنا َوَقدح َأفحَسَد قَ وح ُم الرهُجلِّ َأعحَلُم بِّهِّ، أَتَ َروحَن َأنه رَُجًَل ُيصح َك ِمِّها َذَخَر قَاَل: قَ وح
َرَمُهمح بِّهِّ  َنحَصارِّ َوَأكح  هللُا َعزه َوَجله لَِّلح
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َ أَبُو طَالٍِّب ارحَتده الحَبََلُء َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأَشدُّ َما َكاَن، ف َ  َعَمَد لِّثَقِّيٍف فَ َلمها تُ ُوِف ِّ
َمئٍِّذ َوُهمح ُأخح  ُهمح َساَدُة ثَقِّيٍف يَ وح ن ح لطهائِّفِّ رََجاَء َأنح َيَحُوَوُه، فَ َوَجَد َثََلثََة نَ َفٍر مِّ َوة : َعبحُد ََّيلِّيَل بحُن ِبِّ

َسُه، َوَشَكا إِّلَيحهُِّم الحَبََلَء َوَما  ٍرو، فَ َعَرَض َعَليحهِّمح نَ فح ُعوُد بحُن َعمح ٍرو، َوَمسح ٍرو، َوَحبِّيُب بحُن َعمح َعمح
َتاَر الحَكعحَبةِّ إِّنح َكاَن هللُا ب َ  ُمُهف فَ َقاَل َأَحُدُهمح: َأًَن َأمحُرُق َأسح نحُه قَ وح ٍء َقطُّف َوقَاَل ان حتَ َهَك مِّ َعَثَك بَِّشيح

َك َهَذا أََبًدا، وَ  َخُر: َوهللاِّ اَل ُأَكل ُِّمَك بَ عحَد ََمحلِّسِّ ََكف َوقَاَل اْلح َل َغْيح َخُر: َأَعَجَز هللُا َأنح يُ رحسِّ هللاِّ لَئِّنح  اْلح
ذُِّب َعَلى هللاِّ َْلَنحَت َأَشرُّ   ُكنحَت َرُسوَل هللاِّ َْلَنحَت َأعحَظُم َشَرفًا َوَحقًّا مِّنح َأنح ُأَكل َِّمَك، َولَئِّنح  ُكنحَت َتكح

ِّ َعَلى مِّهُِّم الهذِّي رَاَجُعوُه بِّهِّ، َوقَ َعُدوا َلُه َصفهنيح ا ِفِّ قَ وح َطرِّيقِّهِّ،  مِّنح َأنح ُأَكل َِّمَكف َوََتَزهُءوا بِّهِّ َوَأفحَشوح
َ َصفه  َليحهِّ َواَل َيَضُعُهَما إِّاله فَ َلمها َمره َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َبنيح يحهِّمح َجَعُلوا اَل يَ رحَفُع رِّجح

يََلنِّ الد َِّما ُهمح َوُُهَا َيسِّ ن ح َليحهِّف َفَخَلَص مِّ ا رِّجح ْلحَِّجارَةِّ، وََكانُوا َأَعدُّوَها َحَّته َأدحَموح َء، فَ َعَمَد َرَضُخوُُهَا ِبِّ



َتَظله ِفِّ ظِّ  ََلُه َدًما، فَإَِّذا إََِّل َحائٍِّط مِّنح َحَوائِّطِّهِّمح، َواسح يُل رِّجح ُروب  ُموَجع ، َتسِّ نحُه، َوُهَو َمكح ل ِّ َحبَ َلٍة مِّ
َبُة بحُن رَبِّيَعَة، فَ َلمها رَآُُهَا َكرَِّه َمَكاََنَُما لَِّما يَ عحَلُم مِّنح  َبُة بحُن رَبِّيَعَة، َوَشي ح َائِّطِّ ُعقح َعَداَوَتَِِّّما هللَا ِفِّ اْلح

َعى َعدهاًسا َوُهوَ َوَرُسوَلُه، فَ َلمها رََأَّيَ   ُه َأرحَسََل إِّلَيحهِّ ُغََلًما َْلَُما يُدح
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، فَ َلمها َجاَءُه َعدهاس  قَاَل َلُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  لِّ نِّينَ َوى َمَعُه عَِّنب  ٌّ مِّنح َأهح لهَم: َنصحَراّنِّ
ُّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ قَاَل لَ « مِّنح َأي ِّ َأرحٍض أَنحَت ََّي َعدهاُس؟» لِّ نِّينَ َوى، فَ َقاَل َلُه النهبِّ : َأًَن مِّنح َأهح ُه َعدهاس 

رِّيَك َمنح يُوُنُس بحُن مَ  : َوَما يُدح َّته َوَسلهَم: مِّنح َمدِّيَنةِّ الرهُجلِّ الصهالِّ ِّ يُوُنَس بحنِّ َمََّت، فَ َقاَل َلُه َعدهاس 
َأًَن َرُسوُل هللاِّ، »َعَليحهِّ َوَسلهَم وََكاَن اَل ََيحقُِّر َأَحًدا َأنح يُ بَ ل َِّغُه رَِّساَلَة رَب ِّهِّ: قَاَل َلُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا 

َْبّنِّ َخَْبَ يُوُنَس بحنِّ َمََّت  َا َأوحَحى هللا َعزه َوَجله مِّنح َشأحنِّ يُوُنَس بحنِّ « ف َوهللُا تَ َعاََل َأخح َْبَُه ِبِّ فَ َلمها َأخح
، َخره  يََلنِّ الد َِّماءَ َمَّته ًدا لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَجَعَل يُ َقب ُِّل َقَدَميحهِّ َوُُهَا َيسِّ ف َعدهاس  َساجِّ

َت لِّ  َنُع ُغََلُمُهَما َسَكَنا، فَ َلمها َأََتُُهَا، قَااَل: َما َشأحُنَك َسَجدح َبُة َما َيصح َبُة َوَشي ح مهٍد، ُمحَ فَ َلمها أَبحَصَر ُعقح
ُتهُ  ٍء َعَرف ح َْبّنِّ بَِّشيح َحٍد مِّنها؟ قَاَل: َهَذا رَُجل  َصالِّ  ، َأخح  مِّنح َشأحنِّ َوقَ ب هلحَت َقَدَميحهِّ، َوَلَح نَ َرَك فَ َعلحَتُه ِبَِّ

تُِّنَك َعنح نَ  َكا بِّهِّ، َوقَااَل: اَل يَ فح َعى يُوُنَس بحَن َمََّت، َفَضحِّ َنا يُدح َرانِّيهتَِّك، فَإِّنهُه َرُسوٍل بَ َعثَُه هللُا إِّلَي ح صح
 رَُجل  َخدهاع ، فَ َرَجَع َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل َمكهةَ 
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َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ  ُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ُسَليحَماَن إِّمحََلًء قَاَل: َأخح َماُم أَبُو الطهي ِّبِّ َسهح ثَ َنا اْلحِّ َاعِّ َحده يُل بحُن إِّْسح
رُ  ثَ َنا َعمح َوازِّيُّ قَاَل: َحده َهح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َأْححََد بحنِّ ُموَسى اْلح ُّ قَاَل: َحده و بحُن َسوهاٍد َعبحدِّ هللاِّ الحمِّيَكاِلِّ

يُّ قَاَل: أَن حَبَأًَن َعبحُد هللاِّ بحُن ]ص: َْبّنِّ يُوُنُس بحُن يَزِّيَد، 417السهرححِّ ٍب قَاَل: َأخح َهاٍب [ َوهح َعنِّ ابحنِّ شِّ
َا، قَاَلتح لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  ثَ تحُه َأَنه َْبّنِّ ُعرحَوُة بحُن الزَُّبْيحِّ، َعنح َعائَِّشَة، َحده يحهِّ َوَسلهَم: َهلح قَاَل: َأخح

مِّ ُأُحٍد؟ قَاَل: " َما لَقِّيُت مِّنح  َم أََتى َعَليحَك يَ وحم  َكاَن َأَشده َعَليحَك مِّنح يَ وح قَ وحمِّكِّ َكاَن َأَشده مِّنحُه، يَ وح
ي َعَلى ابحنِّ َعبحدِّ ََّيلِّيَل بحنِّ َعبحدِّ ُكََلٍل، فَ َلمح َيِّبحِنِّ إََِّل َما َأَردحُت، فَانح  َطَلقحُت الحَعَقَبةِّ، إِّذح َعَرضحُت نَ فحسِّ

َتفِّقح إِّاله َوَأًَن بَِّقرحنِّ الث هَعا هِّي، فَ َلمح َأسح ُموم  َعَلى َوجح ي فَإَِّذا َأًَن بَِّسَحابٍَة َقدح َوَأًَن َمهح ، فَ َرفَ عحُت رَأحسِّ لِّبِّ
َل قَ وح  َع قَ وح ، فَ َقاَل: إِّنه هللَا َقدح ْسِّ ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم فَ َناَداّنِّ ، فَ َنَظرحُت فَإَِّذا ُهَو جِّ مَِّك َلَك، َأَظلهتحِنِّ

، َفَسلهَم  َوَما َردُّوا َعَليحَك، َوَقدح بَ َعَث إِّلَيحَك َمَلُك اْلحَِّبالِّ  ئحَت فِّيهِّمح، ُثُه ًَنَداّنِّ َمَلُك اْلحَِّبالِّ َا شِّ لَِّتأحُمَرُه ِبِّ
، َوَقدح  مَِّك، َوَأًَن َمَلُك اْلحَِّبالِّ َل قَ وح ، ُثُه قَاَل: ََّي ُُمَمهُد إِّنه هللَا َعزه َوَجله َقدح ْسَِّع قَ وح بَ َعَثِنِّ إِّلَيحَك َعَليه



ئح  َا شِّ ِّ فَ َقاَل لَُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: رَبَُّك لَِّتأحُمَرّنِّ ِبِّ َشَبنيح َخح ئحَت نُطحبُِّق َعَليحهُِّم اْلح َت إِّنح شِّ
َرارِّهِّمح » ًئا -َأوح قَاَل مِّنح َأصحََلبِِّّمح  -َبلح َأرحُجو َأنح ُُيحرَِّج هللُا مِّنح َأشح رُِّك بِّهِّ َشي ح « َمنح يَ عحُبُد هللَا َواَل ُيشح

رِّو بحنِّ َرَواُه  لِّم  َعنح َعمح ٍبف َوَرَواُه ُمسح ي ِّ َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ يُوُسَف َعنِّ ابحنِّ َوهح الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
 َسوهاٍد، َوَغْيحِّهِّ 

(2/416) 

 

ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ  َأخح َحده
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ]ص: َبهارِّ قَاَل: َحده ثَ َنا الزُّهحرِّيُّ قَاَل: أََتى 418اْلح َحاَق قَاَل: َحده [ ابحنِّ إِّسح

يُ َقاُل َلُه َملِّي  ، َفَدَعاُهمح إََِّل هللاِّ  َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم كِّنحَدَة ِفِّ َمَنازِّْلِِّّمح، َوفِّيهِّمح َسي ِّد  َْلُمح 
بَ ُلوا مِّنحُه، نَ َفاَسًة َعَليحهِّ، ُثُه أََتى َحيًّا ِفِّ َكلح  ا َأنح يَ قح َسُه فَأَبَ وح ٍب يُ َقاُل َْلُمح َعزه َوَجله، َوَعَرَض َعَليحهِّمح نَ فح

َم أَبِّيُكمح  ََّي َبِنِّ َعبحدِّ هللاِّ إِّنه »بَ ُنو َعبحدِّ هللاِّ، فَ َقاَل َْلُمح:  َسَن اسح بَ ُلوا َما َعَرَض « هللَا َقدح َأحح فَ َلمح يَ قح
 َعَليحهِّمح 

(2/417) 

 

 َحدِّيُث ُسَويحدِّ بحنِّ الصهامِّتِّ 

(2/419) 

 

ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ُم بحُن ُعَمَر بحنِّ قَ َتادَ  َحاَق قَاَل: َفَحدهَثِنِّ َعاصِّ ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده َة اْلح

رِّو بح  ، َأُخو َبِنِّ َعمح مِّهِّ، قَاُلوا: َقدَِّم ُسَويحُد بحُن الصهامِّتِّ َياٍخ مِّنح قَ وح َنحَصارِّيُّ َعنح َأشح ٍ  َمكهَة اْلح نِّ َعوح
عحرِّهِّ قَاَل: فَ تَ  ن ِّهِّ َوَجَلدِّهِّ َوشِّ ُمُه فِّيهُِّم الحَكامَِّل؛ لِّسِّ َصدهى َلُه َحاجًّا َأوح ُمعحَتمًِّرا، وََكاَن ُسَويحد  ُيَسم ِّيهِّ قَ وح

ََل  ، فَ َقاَل ُسَويحد : فَ َلَعله الهذِّي َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَدَعاُه إََِّل هللاِّ َعزه َوَجله َوإََِّل اْلحِّسح مِّ
فَ َقاَل ََمَلهُة « َوَما الهذِّي َمَعَك؟»َمَعَك مِّثحُل الهذِّي َمعَِّي، فَ َقاَل لَُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: 
َمَة لُقحَماَن، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  كح َها َعَليه »َسلهَم: لُقحَماَن، يَ عحِنِّ حِّ ، فَ َعَرَضَها « َأعحرِّضح

نحُه: قُ رحآن  أَن حَزَلُه هللُا َعزه َوَجله  َعَليه ُهَو َعَليحهِّ، فَ َقاَل: " إِّنه َهَذا الحَكََلَم َحَسن ، َوالهذِّي َمعَِّي َأفحَضُل مِّ
ُعدح ُهًدى َونُور  "، فَ َتََل َعَليحهِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  ، فَ َلمح يَ ب ح ََلمِّ َسلهَم الحُقرحآَن، َوَدَعاُه إََِّل اْلحِّسح



مِّهِّ، فَ َلمح يَ لحَبثح َأنح قَ ت َ  نحُه، َوقَاَل: إِّنه َهَذا َلَقوحل  َحَسن ، ُثُه انحَصَرَ  فَ َقدَِّم الحَمدِّيَنَة َعَلى قَ وح َلتحُه مِّ
مِّهِّ يَ ُقوُلوَن: إًِّنه  َزحرَُج، وََكاَن رَِّجال  مِّنح قَ وح ُلُه قَ بحَل بُ َعاثٍ الح لِّم ، وََكاَن قَ ت ح   لَنَ َرى أَنهُه قُتَِّل َوُهَو ُمسح

(2/419) 

 

مِّ بُ َعاثٍ  َهلِّي ِّ َوَحدِّيُث يَ وح َشح  َحدِّيُث إََِّّيسِّ بحنِّ ُمَعاٍذ اْلح

(2/420) 

 

ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُمَُ  َُ إِّمحََلًء، قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َحده مهُد بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده
ُ بحنُ  َصنيح َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ اْلُح ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده  َعبحدِّ َعبحدِّ اْلح

َيحَسرِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َسعحدِّ بحنِّ ُمَعاٍذ، َعنح َُمحُمودِّ بحنِّ لَبِّيٍد أَ  ، قَاَل: َلمها َقدَِّم أَبُو اْلح َهلِّ َشح ي َبِنِّ َعبحدِّ اْلح خِّ
َهلِّ فِّيهِّمح إََِّّيُس بحُن ُمَعاٍذ يَ لحَتمُِّسوَن اْلحِّلح  َشح َية  مِّنح َبِنِّ َعبحدِّ اْلح َف مِّنح أََنُس بحُن رَافٍِّع َمكهَة َوَمَعُه فِّت ح

َع بِِّّ  َزحرَجِّ ْسِّ مِّهِّمح مَِّن الح مح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فََأََتُهمح َفَجَلَس إِّلَيحهِّمح قُ َريحٍش َعَلى قَ وح
ُتمح َلهُ »فَ َقاَل َْلُمح:  ئ ح فَ َقاُلوا: َوَما َذاَك؟ قَاَل: َأًَن َرُسوُل هللاِّ , بَ َعَثِنِّ إََِّل « َهلح َلُكمح إَل َخْيحٍ ِمِّها جِّ

ََلَم، الحعَِّبادِّ، َأدحُعوُهمح إََِّل َأنح يَ عحُبدُ  ًئا، َوأَن حَزَل َعَليه الحكَِّتاَب، ُثُه ذََكَر َْلُُم اْلحِّسح رُِّكوا بِّهِّ َشي ح وُه َواَل ُيشح
، َهَذا َوهللاِّ َخْيح  ِمِّه  مِّ ُتمح لَُهف َوَتََل َعَليحهُِّم الحُقرحآَن، فَ َقاَل إََِّّيُس بحُن ُمَعاٍذ، وََكاَن ُغََلًما َحَدًَث: ََّي قَ وح ئ ح ا جِّ

َه إََِّّيٍس، َوقَاَل: َدعحَنا مِّنحَك، فََأَخَذ أَبُ  َا َوجح َنًة مَِّن الحَبطحَحاءِّ َفَضَرَب بِّ َيحَسرِّ أََنُس بحُن رَافٍِّع َحفح و اْلح
َنا لَِّغْيحِّ َهَذا ]ص: ئ ح رِّي َلَقدح جِّ ُهمح، 421فَ َلَعمح [ف َفَسَكَت َوقَاَم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعن ح

، ُثُه َلَح يَ لحَبثح إََِّّيُس بحُن ُمَعاٍذ َأنح َوانحَصَرُفوا إِّ  َزحرَجِّ َوحسِّ َوالح َ اْلح َعُة بُ َعاٍث َبنيح ََل الحَمدِّيَنةِّ، وََكاَنتح َوق ح
َمُعونَُه يُ َهل ِّ  ُمح َلَح يَ َزاُلوا َيسح مِّي َأَنه َْبَّنِّ مِّنح َحَضَرّنِّ مِّنح قَ وح ُُه ُل هللاَ َهَلَكف قَاَل َُمحُموُد بحُن لَبِّيٍد: فََأخح  َوُيَكْب ِّ

َعَر مَِّن اْلحِّ  َتشح لًِّما َقدح َكاَن اسح ََلمِّ َوََيحَمُدُه َوُيَسب ُِّحُه َحَّته َماَت، وََكانُوا اَل َيُشكُّوَن َأنح َقدح َماَت ُمسح سح
َع مِّنح َرُسولِّ هللاِّ َما ْسِّعَ  نَي ْسِّ لِّسِّ حِّ  ِفِّ َذلَِّك الحَمجح

(2/420) 

 

ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َأْححََد بحنِّ  أَن حَبَأًَن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ  ٍر َأْححَُد بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده َُ قَاَل: أَن حَبَأًَن أَبُو َبكح َافِّ اْلح
ثَ َنا أَبُو ُأَساَمَة قَاَل: أَن حَبَأًَن هَِّشاُم بحُن ُعرحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ، عَ  َبٍل قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ قَاَل: َحده نح َعائَِّشَة، َحن ح

ًما َقدهَمُه هللُا تَ َعاََل لَِّرُسولِّهِّ، فَ َقدَِّم َرُسوُل هللاِّ صَ  ُم بُ َعاٍث يَ وح : " َكاَن يَ وح َها، قَاَلتح َي هللُا َعن ح لهى هللُا َرضِّ



ُسولِّهِّ ِفِّ ُدُخوْلِِّّمح َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة َوَقدِّ افحََتََق َمَلُؤُهمح، َوقُتَِّلتح َسَرَواَُتُمح، َوُجرُِّحوا، فَ َقدهَمُه هللُا لِّرَ 
َاعِّيَل، َعنح َأبِّ ُأَساَمةَ  ي ِّ َعنح ُعبَ يحدِّ بحنِّ إِّْسح ف َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ ََلمِّ  ِفِّ اْلحِّسح

(2/421) 

 

َعَلى قَ َبائِّلِّ  َحدِّيُث َأَِبَن بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ الحَبَجلِّي ِّ ِفِّ َعرحضِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم نَ فحَسهُ 
ٍرو َوَأصحَحابِّهِّ   الحَعَربِّ َوقِّصهُة َمفحُروقِّ بحنِّ َعمح

(2/422) 

 

ٍر ُُمَمهُد بحُن إِّ  ِّ السَُّلمِّيُّ قَاَل: أَن حَبَأًَن أَبُو َبكح َُسنيح ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح َاعِّيَل الحَفقِّيُه َحده ْسح
يُّ قَاَل: َحدهث َ  َبهارِّ بحُن َكثٍِّْي الرهق ِّيُّ الشهاشِّ يُّ قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد اْلح بِّ بحنِّ ُْحَيحٍد الشهاشِّ ََسُن بحُن َصاحِّ َنا اْلح

، َعنح َأَِبَن بحنِّ تَ غحلِّبَ  ُّ، َعنح َأَِبَن بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ الحَبَجلِّيُّ ٍر الحَيَماّنِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن بِّشح ، َعنح قَاَل: َحده
رِّمَ  ََل َة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: َحدهَثِنِّ َعلِّيُّ بحُن َأبِّ طَالٍِّب، مِّنح فِّيهِّ قَاَل: َلمها َأَمَر هللُا تَ َباَرَك َوتَ َعاعِّكح

، َخَرَج َوَأًَن َمَعُه، َوأَبُو بَ  َي كح َرُسوَلُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح يَ عحرَِّض نَ فحَسُه َعَلى قَ َبائِّلِّ الحَعَربِّ ٍر َرضِّ
َي هللُا َعنحُه وََكاَن ُمَقده  ٍر َرضِّ ، فَ تَ َقدهَم أَبُو َبكح ًما ِفِّ ُكل ِّ هللُا َعنحُه، َفُدفِّعحَنا إََِّل ََمحلٍِّس مِّنح ََمَالِّسِّ الحَعَربِّ

ُم؟ قَاُلوا: مِّنح رَبِّيَعةَ 423َخْيحِّ، وََكاَن رَُجًَل َنسهابًَة ]ص: ف قَاَل: َوَأيُّ رَبِّيَعَة [ َفَسلهَم، َوقَاَل: ِمِّهنِّ الحَقوح
َي هللُا عَ  ٍر َرضِّ َاَمةِّ الحُعظحَمى، فَ َقاَل أَبُو َبكح نحُه: َوَأيُّ أَن حُتمح؟ َأمِّنح َهامَِّها َأيح مِّنح َْلَازِّمَِّها؟ فَ َقاُلوا: مَِّن اْلح

َْبِّ قَاَل: مِّنحُكمح َعوح   ا َكح ٍل اْلح لهذِّي يُ َقاُل َلُه: اَل ُحره بَِّوادِّي َهاَمتَِّها الحُعظحَمى أَن حُتمح؟ قَاُلوا: مِّنح ُذهح
َاَر؟ قَاُلوا: اَلف قَاَل:  َعوحٍ ؟ قَاُلوا: اَلف قَاَل: َفمِّنحُكمح َجسهاُس بحُن ُمرهَة َحامِّي الذ َِّماَر، َوَمانُِّع اْلح

َياءِّ؟ قَاُلوا: اَلف قَا َحح تَ َهى اْلح طَاُم بحُن قَ يحٍس أَبُو الل َِّواَء، َوُمن ح فَ َزاُن قَاتُِّل َفمِّنحُكمح بِّسح َوح َل: َفمِّنحُكُم اْلح
ُب الحعَِّماَمةِّ الحَفرحَدةِّ؟ قَاُلوا: اَلف  الحُمُلوكِّ َوَسالِّبُ َها أَن حُفَسَها؟ قَاُلوا: اَلف قَاَل: َفمِّنحُكُم الحُمزحَدلُِّف َصاحِّ

َواُل الحُمُلوكِّ مِّنح كِّنحَدَة؟ قَاُلوا: اَلف قَاَل: َفمِّنحُكمح أَ  صحَحاُب الحُمُلوكِّ مِّنح لَحٍم؟ قَاُلوا: قَاَل: َفمِّنحُكمح َأخح
َصحَغرِّ قَاَل: فَ َقاَم إِّلَيحهِّ ُغََلم   ٍل اْلح َْبِّ، أَن حُتمح مِّنح ُذهح َكح ٍل اْلح ُتمح مِّنح ُذهح ٍر: فَ َلسح مِّنح َبِنِّ  اَلف قَاَل أَبُو َبكح

ُهُه، فَ َقاَل: إِّنه َعلَ  نَي تَ َبنيهَ َوجح َباَن يُ َقاُل لَُه َدغحَفٍل حِّ ُو اَل نَ عحرِّفُُه َأوح َْنحَهُلُهف َشي ح َلُه َوالحَعب ح ى َسائِّلَِّنا َأنح َنسح
ٍر: َأًَن مِّنح ق ُ  ًئا، َفمِّمهنِّ الرهُجُل؟ قَاَل أَبُو َبكح َك َشي ح ُتمح َْبحًَنَك، َوَلَح َنكح َريحٍش، فَ َقاَل ََّي َهَذا، َقدح َسأَلحتَ َنا فََأخح

ُل الشهَر ِّ َوالر ِّ  ي ِّنَي أَنحَت؟ قَاَل: مِّنح َوَلدِّ تَ يحمِّ بحنِّ ُمرهَة، فَ َقاَل الحَفََّت: َبٍخ َبٍخ، َأهح ََّيَسةِّ، َفمِّنح َأي ِّ الحُقَرشِّ
ٍر،  َفَكاَن الحَفََّت: َأمحَكنحَت َوهللاِّ الرهامِّي مِّنح َسَواءِّ الث ُّغحَرةِّف َأمِّنحُكمح ُقَصيٌّ الهذِّي َْجََع الحَقَبائَِّل مِّنح فِّهح

َعى ِفِّ قُ َريحٍش َُمَم ِّ  مِّهِّ  -َأظُنُُّه قَاَل  -ًعا؟ قَاَل: اَل، قَاَل: َفمِّنحُكمح يُدح هَِّشام  الهذِّي َهَشَم الثهرِّيَد لَِّقوح



دِّ َعبحُد الحُمطهلِّبِّ ُمطحعُِّم َطْيحِّ  َمح َبُة اْلح ؟ قَاَل: اَل، قَاَل: َفمِّنحُكمح َشي ح نُِّتوَن عَِّجا   َورَِّجاُل َمكهَة ُمسح
َيةِّ الظهلحَماءِّ؟ قَاَل: اَل، قَاَل:  [ السهَماءِّ الهذِّي َكانَ 424]ص: َلةِّ الدهاجِّ يُء ِفِّ اللهي ح ُهُه الحَقَمَر ُيضِّ َوجح

لِّ اْلحَِّجابَةِّ أَنحَت؟ قَاَل: اَل، قَاَل: َفمِّنح  لنهاسِّ أَنحَت؟ قَاَل: اَلف قَاَل: َفمِّنح َأهح فَاَضةِّ ِبِّ لِّ اْلحِّ لِّ  َفمِّنح َأهح َأهح
َقايَةِّ أَنحَت؟ قَاَل: اَل، لِّ الر ِّفَاَدةِّ أَنحَت؟  الس ِّ لِّ النهَداَوةِّ أَنحَت؟ قَاَل: اَل، قَاَل: َفمِّنح َأهح قَاَل: َفمِّنح َأهح

ًعا إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  َي هللُا َعنحُه زَِّماَم النهاقَةِّ رَاجِّ ٍر َرضِّ َتَذَب أَبُو َبكح لهَم فَ َقاَل قَاَل: فَاجح
 الحُغََلُم:
 الرجز[]البحر 

َدُعهح  يًنا َيصح يًنا َوحِّ ُبُه حِّ فَ ُعهح ففف يَ هحضِّ  َصاَدَ  َدرُّ السهيحلِّ َدرًّا َيدح
َْبحُتَك َمنح قُ َريحش  قَاَل: فَ تَ َبسهَم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَمف قَا َل َعلِّيٌّ: َأَما َوهللاِّ َلوح ثَ َبته َْلَخح

ٍر لَ  َعحَرابِّ ِّ َعَلى َِبقَِّعٍة قَاَل: َأَجلح َأَِب َحَسٍن َما مِّنح طَامهٍة إِّاله فَ ُقلحُت: ََّي َأَِب َبكح َقدح َوقَ َعَت مَِّن اْلح
لحَمنحطِّقِّ قَاَل: ُثُه ُدفِّعحَنا إََِّل ََمحلٍِّس آَخٍر َعَليحهُِّم السهكِّيَنةُ  قُ َها طَامهة ، َوالحَبََلُء ُموَكهل  ِبِّ  َوالحَوقَاُر، َوفَ وح

َي  فَ تَ َقدهمَ  ٍر َرضِّ َباَن بحنِّ ثَ عحَلَبَة، فَالحتَ َفَت أَبُو َبكح ُم؟ قَاُلوا: مِّنح َشي ح ٍر َفَسلهَم، فَ َقاَل: ِمِّهنِّ الحَقوح هللُا أَبُو َبكح
، َوفِّي بِّ أَنحَت َوُأم ِّي َهُؤاَلءِّ َغَرُر النهاسِّ ُروُق َعنحُه إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل: ِبَِّ هِّمح َمفح

ٍرو، َوَهانُِّئ بحُن قَبِّيَصَة، َوالحُمَثَّنه بحُن َحارِّثََة، َوالن ُّعحَماُن بحُن َشرِّيٍك، وََكاَن َمفحُروق  َقدح َغلَ  بَ َهمح بحُن َعمح
مِّ ََمح  ُقطَانِّ َعَلى َترِّيَبتِّهِّ وََكاَن َأدحََن الحَقوح ٍر َْجَااَل َولَِّساًَن، وََكاَنتح َلُه َغدِّيَرََتنِّ َتسح لًِّسا، فَ َقاَل أَبُو َبكح

: إًِّنه لََنزِّيُد َعَلى أَلحٍف، َوَلنح تُ غحَلَب أَلحف  مِّنح  َي هللُا َعنحُه: َكيحَف الحَعَدُد فِّيُكمح؟ فَ َقاَل َمفحُروق  قِّلهٍةف َرضِّ
َهح  َنا اْلح : َعَلي ح َعَمُة فِّيُكمح؟ فَ َقاَل الحَمفحُروق  ٍر: وََكيحَف الحَمن ح د ف فَ َقاَل أَبُو فَ َقاَل أَبُو َبكح ٍم َجهح ُد َولُِّكل ِّ قَ وح

: إًِّنه َْلَُشدُّ َما َنُكونُ  َ َعُدو ُِّكمح؟ فَ َقاَل َمفحُروق  َنُكمح َوَبنيح َرحُب بَ ي ح َي هللُا َعنحُه: َكيحَف اْلح ٍر َرضِّ َغَضًبا  َبكح
نَي نَ غحَضُب، َوإًِّنه لَ  نَي نَ لحَقى، َوإًِّنه َْلَُشدُّ َما َنُكوُن لَِّقاًء حِّ ََلُح َعَلى حِّ َوحاَلدِّ، َوالس ِّ ثُِّر اْلحَِّياَد َعَلى اْلح نُ ؤح

َرى، َلَعلهَك َأَخا قُ َريحٍشف فَ َقاَل  َنا ُأخح ، َوالنهصحُر مِّنح عِّنحدِّ هللاِّ، يُدِّيُلَنا َمرهًة َويُدِّيُل َعَلي ح ٍر الل َِّقاحِّ أَبُو َبكح
َي هللُا َعنحُه: َقدح بَ َلَغُكمح أَنهُه َرُسوُل هللاِّ  : بَ َلَغَنا أَنهُه َيذحُكُر 425َأاَل ُهَو َذا ]ص: َرضِّ [، فَ َقاَل َمفحُروق 

ُعو ََّي َأَخا قُ َريحٍش؟ فَ تَ َقدهَم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَجَلَس َوقَاَم أَبُ  ٍر َذاَك، فَإََِّل َما َتدح و َبكح
بِّهِّ، فَ َقاَل  َي هللُا َعنحُه يُظِّلُُّه بِّثَ وح َأدحُعوُكمح إََِّل َشَهاَدةِّ َأنه اَل إَِّلَه »َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َرضِّ

، فَإِّ  َدُه اَل َشرِّيَك َلُه، َوَأنه ُُمَمهًدا َعبحُدُه َوَرُسولُُه، َوإََِّل َأنح تُ ؤحُووّنِّ َوتَ نحُصُروّنِّ نه قُ َريحًشا َقدح إِّاله هللُا َوحح
َمِّيدُ ظَاَهَرتح َعَلى َأمح  ُّ اْلح ، َوهللُا ُهَو الحَغِنِّ َق ِّ لحَباطِّلِّ َعنِّ اْلح تَ غحَنتح ِبِّ ، « رِّ هللاِّ، وََكذهبحَت ُرُسَلُه، َواسح

َسُن مِّنح َهَذا، عحُت َكََلًما َأحح ُعوًَن ََّي َأَخا قُ َريحٍش، فَ َوهللاِّ َما ْسِّ ٍرو: َوإِّاَلَم َتدح ُروُق بحُن َعمح فَ َتََل  فَ َقاَل َمفح
ا أَتحُل َما َحرهَم رَبُُّكمح َعَليحُكمح{ ]اْلنعام: َرُسوُل هللاِّ  [ إََِّل 151 َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم }ُقلح تَ َعاَلوح

: َوإِّاَلَم 153}فَ تَ َفرهَق بُِّكمح َعنح َسبِّيلِّهِّ َذلُِّكمح َوصهاُكمح بِّهِّ َلَعلهُكمح تَ ت هُقوَن{ ]اْلنعام:  [ فَ َقاَل َمفحُروق 
ُعوًَن َّيَ  َرحضِّ , ُثُه رََجعحَنا إََِّل رَِّوايَتَِّنا َتدح لِّ اْلح ُُه فَ َوهللاِّ َما َهَذا مِّنح َكََلمِّ َأهح قَاَل:  َأَخا قُ َريحٍش زَاَد فِّيهِّ َغْيح

َسانِّ َوإِّيَتاءِّ ذِّي الحقُ  لِّ َواْلحِّحح لحَعدح َهى َعنِّ فَ َتََل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم }إِّنه هللَا َيَحُمُر ِبِّ رحََب َويَ ن ح



َشاءِّ َوالحُمنحَكرِّ َوالحبَ غحيِّ يَعُِّظُكمح َلَعلهُكمح َتذَكهُروَن{ ]النحل:  ٍرو: 90الحَفحح ُروُق بحُن َعمح [ فَ َقاَل َمفح
م  كَ  ، َوَلَقدح َأفَِّك قَ وح َعحَمالِّ نِّ اْلح ََلقِّ َوَُمَاسِّ َخح َت َوهللاِّ ََّي َأَخا قُ َريحٍش إََِّل َمَكارِّمِّ اْلح ذهبُوَك َوظَاَهُروا َدَعوح

رََكُه ِفِّ الحَكََلمِّ َهانُِّئ بحُن قَبِّيَصَة، فَ َقاَل: َوَهَذا َهانِّئ  َشيحُخَنا َوَصا ُب َعَليحَكف وََكأَنهُه َأَحبه َأنح َيشح حِّ
عحُت َمَقالَتحَك ََّي َأَخا قُ َريحٍش إِّّن ِّ َأَرى َأنه تَ رحَكَنا دِّي نَ َنا وات َِّباَعَنا َعَلى دِّينَِّك دِّينَِّنا، فَ َقاَل َهانِّئ : َقدح ْسِّ

، َوقِّلهُة َنَظٍر ِفِّ الحَعاقِّبَ  ر  أَنهُه زََلل  ِفِّ الرهأحيِّ َنا لَيحَس َلُه َأوهل  َواَل آخِّ َتُه إِّلَي ح لٍِّس َجَلسح َا َتُكوُن لَِّمجح ةِّ، َوإِّْنه
َرُه َأنح يُ عحقَ  ُع َونَ نحُظُر َوتَ نحظُُر الزهلهُة َمَع الحَعَجَلةِّ، َومِّنح َورَائَِّنا قَ وحم  َنكح ُع َوتَ رحجِّ َد َعَليحهِّمح َعقحد ، َوَلكِّنح نَ رحجِّ

رََكُه الحُمَثَّنه بحَن َحارِّثََة، فَ َقاَل: َوَهَذا الحُمَثَّنه بحُن َحارِّثََة َشيحُخَنا 426]ص: [ف وََكأَنهُه َأَحبه َأنح َيشح
ُب َحرحبَِّنا، فَ َقاَل الحُمَثَّنه بحُن َحارِّثََة: ََواُب فِّيهِّ َجَواُب َهانِّئِّ  َوَصاحِّ عحُت َمَقالَتحَك ََّي َأَخا قُ َريحٍش، َواْلح ْسِّ

ِّ الحَيَمامَ  َ ُصَريهنيح َا نَ َزلحَنا َبنيح ةِّ، َوالسهَماَمةِّ، بحنِّ قَبِّيَصَة ِفِّ تَ رحكَِّنا دِّينَِّنا َوُمَتابَ َعُتَك َعَلى دِّينَِّك، َوإًِّنه إِّْنه
؟»َعَليحهِّ َوَسلهَم  فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  نِّ ، « َما َهَذانِّ الصَُّرَّيه َياُه الحَعَربِّ َرى َومِّ َاُر كِّسح فَ َقاَل: َأَنح

ُبوٍل، َوَأمها َما َكانَ  رُُه َغْيحُ َمقح بِّهِّ َغْيحُ َمغحُفوٍر َوُعذح َرى َفَذنحُب َصاحِّ َارِّ كِّسح ِمِّها يَلِّي  فََأمها َما َكاَن مِّنح َأَنح
َياَه الحَعَربِّ فَ  َنا َأنح اَل َُنحدِّثَ مِّ ٍد َأَخَذُه َعَلي ح َا نَ َزلحَنا َعَلى َعهح ُبوٍل، َوإًِّنه إِّْنه رُُه َمقح بِّهِّ َمغحُفور  َوُعذح  َذنحُب َصاحِّ

َرهُ  يُّ ِمِّها َيكح ُعوًَن إِّلَيحهِّ ََّي قُ َرشِّ َمحَر الهذِّي َتدح لحُمُلوُك، فَإِّنح  اَحَدًَث َواَل نُ ؤحوِّي ُُمحدًَِّث َوإِّّن ِّ َأَرى َأنه َهَذا اْلح
بَ بحَت َأنح نُ ؤحوَِّيَك َونَ نحُصَرَك ِمِّها يَلِّي مَِّياَه الحَعَربِّ فَ َعلحَناف فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  َوَسلهَم: َما  َأحح

، َوإِّنه دِّيَن هللاِّ َلنح يَ نحُصَرُه إِّاله  قِّ دح لص ِّ ُتمح ِبِّ َمنح َحاَطُه مِّنح ْجِّيعِّ َجَوانِّبِّهِّ، َأرَأَي حُتمح  َأَسأحَُتح ِفِّ الرهد ِّ إِّذح َأفحَصحح
ُهمح أَُتَسب ُِّحوَن هللَا إِّنح َلَح تَ لحبَ ُثوا إِّاله قَلِّيًَل َحَّته يُورَِّثُكُم هللُا َأرحَضُهمح َودََِّّيرَُهمح َوَأمحَواَْلُمح َويُ فحرَِّشُكمح نَِّساءَ 

: اللُهمه فَ َلَك َذلَِّك قَاَل: فَ َتََل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوتُ َقد ُِّسونَُه؟ " فَ َقاَل الن ُّعحَماُن بحُن َشرِّيكٍ 
َراًجا ُمنِّْيًا{ ]ا ًرا َوَنذِّيًرا َوَداعًِّيا إََِّل هللاِّ ِإِِّّذحنِّهِّ َوسِّ ْلحزاب: َوَسلهَم: " }إًِّنه َأرحَسلحَناَك َشاهًِّدا َوُمَبش ِّ

ٍر َوُهَو يَ ُقوُل: ََّي َأَِب  [ " , ُثُه ََنََض َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ 45 َعَليحهِّ َوَسلهَم قَابًِّضا َعَلى َيَديح َأبِّ َبكح
َرفُ َها  َاهِّلِّيهةِّ َما َأشح ََلٍق ِفِّ اْلح ٍر أَيهُة َأخح َا  َبكح هِّمح َعنح بَ عحٍض، َوبِّ َفُع هللُا َعزه َوَجله ِبَحَس بَ عحضِّ َا َيدح بِّ

نَ ُهمحف قَا َنا َحَّته َِبيَ ُعوا َرُسوَل هللاِّ يَ َتَحاَجُزوَن فِّيَما بَ ي ح ، َفَما ََنَضح َزحرَجِّ َوحسِّ َوالح َل: َفُدفِّعحَنا إََِّل ََمحلِّسِّ اْلح
َا 427َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ]ص: [ قَاَل: فَ َلَقدح رَأَيحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَقدح ُسره ِبِّ

رٍ  ََسُن بحُن  َكاَن مِّنح َأبِّ َبكح ٍر: قَاَل اْلح َنحَسابِِّّمح قَاَل لََنا أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ: قَاَل الشهيحُخ أَبُو َبكح َوَمعحرِّفَتِّهِّ ِبِّ
َدِّيَث َعِن ِّ أَبُو َحاَتٍِّ الرهازِّيُّف قُ لحُت: َوَقدح َرَواُه أَيحًضا ُُمَمهُد بحُن زََكرَِّّيه ا ٍب: َكَتَب َهَذا اْلح ُّ َصاحِّ بِّ ، لحَغَله

َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلحَ  ُوك  َعنح ُشَعيحبِّ بحنِّ َواقٍِّد، َعنح َأَِبَن بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ الحَبَجلِّيُّ َأخح ثَ َنا َوُهَو َمَتح ، َحده َُ افِّ
ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن زََكرَِّّيه ا ُّ، َحده ٍر ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأْححََد الحُعَماّنِّ ثَ َنا ُشَعيحُب بحُن أَبُو َبكح ُّ، َحده بِّ لحَغَله

َنادٍ  َنادِّهِّ َوَمعحَناُه، َوُروَِّي أَيحًضا ِإِِّّسح ثَ َنا َأَِبُن بحُن َعبحدِّ هللاِّ الحَبَجلِّيُّ َفذََكَرُه ِإِِّّسح آَخٍر ََمحُهوٍل َعنح  َواقٍِّد، َحده
َُ قَالَ  َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحدهثَ َنا َأَِبَن بحنِّ تَ غحلَِّبف َأخح : َحده

يُّ قَاَل: َحدهث َ  ِّ الحُقَرشِّ َُسنيح ُّ قَاَل: َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح َبَسَة الحُكوِفِّ َنا َأْححَُد بحُن أَبُو ُُمَمهٍد َجعحَفُر بحُن َعن ح



ُّ، َعنح َأِبَ  ٍر السهُكوّنِّ رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، َأبِّ َنصح َْححَرِّ، َعنح َأَِبَن بحنِّ تَ غحلَِّب، َعنح عِّكح َن بحنِّ ُعثحَماَن اْلح
 َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب، َفذََكَرُه، َوقَاَل: َخَرَج إََِّل مًَِّّن َوَأًَن َمَعهُ 

(2/422) 

 

َكهَة ِفِّ ُنصحَرَتَِِّّما َرُسوَل هللاِّ َصلهى  26َع َحدِّيُث َسعحدِّ بحنِّ ُمَعاٍذ َوَسعحدِّ بحنِّ ُعَباَدَة َوَما ْسِّ  َاتِّفِّ ِبِّ مَِّن اْلح
 هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ 

(2/428) 

 

ثَ نَ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َُ قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو َأْححََد ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهٍد اْلح َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ا ُُمَمهُد بحُن َحده
حَ  ُّ إِّسح ثَ َنا هَِّشاُم بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ السهائِّبِّ الحَكلحبِّ َعثِّ قَاَل: َحده َشح ثَ نَا أَبُو اْلح  اَق بحنِّ إِّب حَراهِّيَم قَاَل: َحده

َمِّيدِّ بحُن َأبِّ َعبحسِّ بح  َمِّيدِّ بحُن َأبِّ عِّيَسى بحنِّ َخْيحٍ، َكَذا قَاَل، َوُهَو َعبحُد اْلح ثَ َنا َعبحُد اْلح ُُمَمهدِّ نِّ قَاَل: َحده
 بحنِّ َخْيحٍ َعنح أَبِّيهِّ قَاَل: " ْسَِّعتح قُ َريحش  قَائًَِّل يَ ُقوُل ِفِّ اللهيحلِّ َعَلى َأبِّ قُ بَ يحٍس:

 ]البحر الطويل[
ََلَ  الحُمَخالِّفِّ  َكهَة اَل َُيحَشى خِّ لِّمِّ السهعحَدانِّ ُيصحبِّ ح ُُمَمهد  ففف ِبِّ  فَإِّنح ُيسح

َبُحوا قَاَل أَبُو ؟ فَ َلمها َكاَنتح ِفِّ  فَ َلمها َأصح ٍر َأمح َسعحُد بحُن ُهَذَيٍح : َأَسعحُد بحُن َبكح َياَن: َمنِّ السهعحَدانِّ ُسفح
ُعوُه يَ ُقوُل: َلةِّ الثهانَِّيةِّ ْسِّ  اللهي ح

ي ِّنيِّ الحَغطَارِّ ِّ  َزحرَجِّ ًرا ففف َوََّي َسعحُد َسعحَد الح َوحسِّ ُكنح أَنحَت ًَنصِّ  َأََّي َسعحُد َسعحَد اْلح

(2/428) 

 

َيَة َعارِّ ِّ  َُدى َوَتَن هَيا ففف َعَلى هللاِّ ِفِّ الحفِّرحَدوحسِّ ُمن ح يَبا إََِّل َداعِّي اْلح  َأجِّ
َنان  مَِّن الحفِّرحَدوحسِّ َذاُت رَفَارِّ ِّ  َُدى ففف جِّ  فَإِّنه ثَ َواَب هللاِّ لِّلطهالِّبِّ اْلح

َياَن: ُهَو َوهللاِّ َسعحُد بحُن مُ   َعاٍذ َوَسعحُد بحُن ُعَباَدةَ فَ َلمها َصبُِّحوا قَاَل أَبُو ُسفح

(2/429) 

 



َنحَصارِّ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ  َم مَِّن اْلح َعةِّ َمنح َحَضَر الحَموحسِّ ُوََل َوَما َجاَء ِفِّ بَ ي ح رِّ الحَعَقَبةِّ اْلح  َعَليحهِّ َِبُب ذِّكح
ََلمِّ   َوَسلهَم َعَلى اْلحِّسح

(2/430) 

 

ِّ بحُن الح  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ُم َأخح ثَ َنا الحَقاسِّ رِّ بحُن َعتهاٍب قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َبكح َفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح
َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بح  ثَ َنا إِّْسح ثَ َنا ابحُن َأبِّ ُأَويحٍس قَاَل: َحده َبَة، َعنح بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ قَاَل: َحده نِّ ُعقح

َاعِّيُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ الح َعم ِّ  َْبَّنِّ إِّْسح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َبَة، ح َوَأخح َفضحلِّ هِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح
ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ف ُ  ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ قَاَل: َحده ُّ قَاَل: َحدهَثِنِّ َجد ِّي قَاَل: َحده َليحٍ ، َعنح الشهعحَراّنِّ

، ِفِّ قِّصهةِّ ُخُروجِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل ا رِّي ِّ َهاٍب الزُّهح َبَة، َعنِّ ابحنِّ شِّ لطهائِّفِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح
ُم حَ  َنحَصارِّ قَاَل: فَ َرَجَع َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل َمكهَة، فَ َلمها َحَضَر الحَموحسِّ جه نَ َفر  مَِّن اْلح

َواُن، َوُعَباَدُة بحُن الصهامِّتِّ  َعُد بحُن زُرَارََة، َورَافُِّع بحُن َمالٍِّك، َوذَكح َراَء، َوَأسح ، َوأَبُو فِّيهِّمح: ُمَعاُذ ابحُن َعفح
، َوُعَوَيحُ بحُن  َثمِّ بحُن الت هي َِّهانِّ َي ح َساعَِّدَة، فََأََتُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحُن ثَ عحَلَبَة، َوأَبُو اْلح

َْبَُهمح َخَْبَُه، َوالهذِّي اصحَطَفاُه هللُا بِّهِّ   َوَسلهَم فََأخح

(2/430) 

 

َلُه أَي حَقُنوا بِّهِّ َواطحَمأَنهتح  ُعوا قَ وح ُعوا  مِّنح َكَراَمتِّهِّ َونُ بُ وهتِّهِّ، َوقَ َرَأ َعَليحهُِّم الحُقرحآَن، فَ َلمها ْسِّ قُ ُلوُبُمح إََِّل َما ْسِّ
َفتِّهِّ، َفَصدهُقوُه، َوات هبَ ُعوُه وََكانُوا مِّنح أَ  لِّ الحكَِّتابِّ مِّنح صِّ َمُعوَن مِّنح َأهح نحُه، َوَعَرُفوا َما َكانُوا َيسح َبابِّ مِّ سح

َزحرَجِّ مَِّن الحَْيحِّ الهذِّي ُسب َِّب لَُه َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم ُثُه قَاُلوا: َقدح َعلِّمح  َوحسِّ َوالح َ اْلح َت الهذِّي َبنيح
يَحةِّ، َوإًِّنه  لنهصِّ َراص  َعَلى َما َأرحَشَدَك هللُا بِّهِّ َُمحَتهُِّدوَن َلَك ِبِّ تََِّل ِّ َوَسفحكِّ الد َِّماءِّ، َوََنحُن حِّ خح ُْي االِّ  ُنشِّ

مِّ هللاِّ َحَّته نَ رحجِّ  سح لَِّك ِبِّ ُعوُهمح إََِّل َعَليحَك بَِّرأحيَِّنا فَامحُكثح َعَلى رِّسح َنا، فَ َنذحُكُر َْلُمح َشأحَنَك، َوَندح مِّ َع إََِّل قَ وح
لَِّ  َذاَت بَ يحنِّهِّمح، َوََيحَمَع َْلُمح َأمحَرُهمح، فَإًِّنه الحي َ  ُم ُمتَ َباغُِّضوَن هللاِّ َوَرُسولِّهِّ، فَ َلَعله هللَا َعزه َوَجله َأنح ُيصح وح

َدَم َعلَ  َم ُمتَ َباعُِّدوَن، َوإِّنهَك إِّنح تَ قح َنا َوَلَح َنصحَطلِّ ح اَل َيُكوُن لََنا َْجَاَعة  َعَليحَك، َوَلكِّنها نُ َواعُِّدَك الحَموحسِّ ي ح
مِّهِّمح َفَدعُ  َي بَِّذلَِّك َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َرَجُعوا إََِّل قَ وح ف فَ َرضِّ رًّا مَِّن الحَعامِّ الحُمقحبِّلِّ وُهمح سِّ

َْبُوُهمح بِّرَ  ا َعَليحهُِّم الحُقرحآَن َحَّته َقله َدار  َوَأخح ُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوالهذِّي بَ َعَثُه هللُا بِّهِّ َوتَ َلوح
، ُثُه بَ َعُثوا إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َلَم فِّيَها ًَنس  َنحَصارِّ إِّاله َقدح َأسح َذ ابحَن ُمَعا مِّنح ُدورِّ اْلح

ُعو النهاَس بِّكَِّتابِّ هللاِّ  َنا َوَيدح َنا رَُجًَل مِّنح قَِّبلَِّك يُ َفق ِّهح َراَء، َورَافَِّع بحَن َمالٍِّك: َأنِّ اب حَعثح إِّلَي ح ، فَإِّنهُه َعفح
ُعَمْيحٍ، َأَخا َبِنِّ َعبحدِّ  َقمِّن  َأنح يُ ت هَبَعف قَاَل: فَ بَ َعَث إِّلَيحهِّمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُمصحَعَب بحنَ 



رًّا، َويَ فحُشوا  ُعو النهاَس سِّ َعَد بحنِّ زُرَارََة، َفَجَعَل َيدح ، فَ نَ َزَل ِفِّ َبِنِّ تَ يحٍم َعَلى َأسح الدهارِّ بحنِّ ُقَصيٍ 
َعدَ  َفاُؤُهمح , ُثُه إِّنه َأسح تِّخح ُلُه، َوُهمح َمَع َذلَِّك َشدِّيد  اسح ثُ ُر َأهح ََلُم، َوَيكح بحَن زُرَارََة، َوُهَو أَبُو ُأَماَمَة  اْلحِّسح

ٍط مَِّن اْلحَ  َر َبِنِّ َمرحٍق، َفَجَلَسا ُهَنالَِّك َوبَ َعثَا إََِّل رَهح َبَل ُهَو َوُمصحَعُب بحُن ُعَمْيحٍ َحَّته أَتَ َيا بِّئ ح نحَصارِّ َأق ح
َنَما ُمصحَعُب بحُن ُعَمْيحٍ َُيَد ِّثُ ُهمح،  فِّنَي، فَ بَ ي ح َتخح َ بِِّّمح َسعحُد بحُن فَأَتَ وحُُهَا ُمسح َويَ ُقصُّ َعَليحهُِّم الحُقرحآَن ُأخحْبِّ

: َبلح ُأَسيحُد بحُن ُحَضْيحٍ، فََأََتُهمح ِفِّ َْلَمحتِّهِّ َمَعُه الرُّمحُ  َحَّته َوَقَف َعلَ  يحهِّمح، ُمَعاٍذ َويَ ُقوُل بَ عحُض النهاسِّ
َبِّ ُأَماَمَة: َعََلَم ََتحتِّيَنا ِفِّ ُدورًَِّن بَِّ  يدِّ الحَغرِّيبِّ الطهرِّيدِّ فَ َقاَل ْلِّ  َذا الحَوحِّ
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َوارًَِّن، فَ َقاُموا َورََجعُ  يُء مِّنح جِّ ُعوُهمح إِّلَيحهِّ، اَل َأرَاَك بَ عحَدَها ُتسِّ ، َوَيدح لحَباطِّلِّ ُمح ُيَسف ُِّه ُضَعَفاَءًَن ِبِّ واف ُثُه إَِّنه
َرى لِّبِّئحرِّ َبِنِّ َمرحٍق َأوح َقرِّيًبا مِّ  َها، َفذُكُِّروا لَِّسعحدِّ بحنِّ ُمَعاٍذ الثهانَِّيَة، َفَجاَءُهمح فَ تَ َواَعَدُهمح َعاُدوا َمرهًة ُأخح ن ح

تَ  َعُد بحُن زُرَارََة مِّنحُه لِّيًنا قَاَل َلُه: ََّي ابحَن َخاَلٍة، اسح ، فَ َلمها رََأى َأسح َوهلِّ لِّهِّ َوعِّيًدا ُدوَن َوعِّيدِّهِّ اْلح مِّعح مِّنح قَ وح
عحَت ُمنحَكًرا فَا بح إِّلَيحهِّف فَ َقاَل: َماَذا تَ ُقوُل؟ فَ َقَرَأ َعَليحهِّ فَإِّنح ْسِّ عحَتُه َحقًّا فََأجِّ نحُه، َوإِّنح ْسِّ َدى مِّ هح رحُددحُه ِبَِّ

[ 1 ُمصحَعُب بحُن ُعَمْيحٍ " }حم َوالحكَِّتابِّ الحُمبِّنيِّ إًِّنه َجَعلحَناُه قُ رحآًًن َعَربِّيًّا َلَعلهُكمح تَ عحقُِّلوَن{ ]الزخر :
ُد بحُن ُمَعاٍذ: َما َأْسحَُع إِّاله َما َأعحرُِّ ، فَ َرَجَع َسعحُد بحُن ُمَعاٍذ َوَقدح َهَداُه هللُا َوَلَح يُظحهِّرح َْلَُما " فَ َقاَل َسعح 

ََلَمُه، ، َوَأظحَهَر َْلُمح إِّسح ََلمِّ َهلِّ إََِّل اْلحِّسح َشح مِّهِّ، َفَدَعا َبِنِّ َعبحدِّ اْلح ََلَمُه َحَّته رََجَع إََِّل قَ وح اَل: َمنح َوقَ  إِّسح
َلَمتح ب َ  نحُه، فَ َوهللاِّ َلَقدح َجاَء َأمحر  لَُتَحزهنه فِّيهِّ الر ِّقَاُب، فََأسح َدى مِّ هح ُنو َعبحدِّ َشكه مِّنحُكمح فِّيهِّ فَ لحَيأحتِّ ِبَِّ

ََلمِّ َسعحدِّ بحنِّ ُمَعاٍذ َوُدَعائِّهِّ  َهلِّ عِّنحَد إِّسح َشح َنحَصارِّ إِّاله َمنح اَل يُذحَكُر َفَكاَنتح َأوهُل َدا -اْلح ٍر مِّنح ُدورِّ اْلح
َعَد بحنِّ زُرَ  َتدُّوا َعَلى َأسح َرُجوا ُمصحَعَب بحَن ُعَمْيحٍ َواشح رَِّهاف ُثُه إِّنه َبِنِّ النهجهارِّ َأخح سح َلَمتح ِبَِّ ارََة، َأسح

نً  ُعو آمِّ ا َويَ هحدِّي هللُا َعَلى َيَديحهِّ َحَّته فَان حتَ َقَل ُمصحَعُب بحُن ُعَمْيحٍ إََِّل َسعحدِّ بحنِّ ُمَعاٍذ، فَ َلمح يَ َزلح عِّنحَدُه يَدح
َنامُ  َرتح َأصح َُموحِّ وَُكسِّ ُرو بحُن اْلح َلَم َعمح َرافُ َهاف َوَأسح َلَم َأشح َنحَصارِّ إِّاله َقدح َأسح ُهمح، وََكاَن َقله َدار  مِّنح ُدورِّ اْلح

لِّ  لُِّموَن َأَعزه َأهح  الحُمسح
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َعى الحُمقحرُِّئف َوقَاَل ابحُن الحَمدِّيَنةِّ، َورََجَع ُمصحَعب  إََِّل   َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم وََكاَن يُدح
َدُمَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى لِّمِّنَي قَ بحَل َأنح يَ قح لحَمدِّيَنةِّ لِّلحُمسح ُُمَعَة ِبِّ َهاٍب: وََكاَن َأوهَل َمنح َْجهَع اْلح هللاُ َعَليحهِّ  شِّ

ُوََل َوذََكَرَها ابحُن  َوَسلهَم َهَكَذا ذََكرَ  َرحَجةِّ اْلح َنحَصارِّ ِفِّ الح َهاٍب قِّصهَة اْلح َبَة َعنِّ ابحنِّ شِّ ُموَسى بحُن ُعقح
َعُد بحُن ُزرَ  ُهمح، فِّيهِّمح َأسح ن ح رِّهِّ، َوزََعَم أَنهُه َلقَِّي َأوهاًل نَ َفًرا مِّ هِّ َأََته مِّنح ذِّكح َحاَق َعنح ُشُيوخِّ  ارََة، ُثُه انحَصَرُفواإِّسح



لحَعَقَبةِّ وَ  ُه ِبِّ َنحَصارِّ فَ َلَقوح َم اث حَنا َعَشَر رَُجًَل مَِّن اْلح بُِّل أََتى الحَموحسِّ هَِّي الحَعَقَبُة َحَّته إَِّذا َكاَن الحَعاُم الحُمقح
، َوبَ َعَث بَ عحَدُهمح َأوح َمعَ  َعُد بحُن ُزرَارََة َوُعَباَدُة بحُن الصهامِّتِّ ُوََل فَ َبايَ ُعوُه، فِّيهِّمح َأسح ُهمح َرُسوُل هللاِّ اْلح

َي هللُا َعنحُه َوَعنح َْجَاَعتِّهِّمح، َوََنحُن نَ رحوِّي ِإِِّّذحنِّ هللاِّ   َعزه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُمصحَعَب بحَن ُعَمْيحٍ َرضِّ
 َوَجله الحقِّصهَة بَِّتَمامَِّها
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب َأخح َُه هللُا قَاَل: َحده َُ َرْحِّ َافِّ اْلح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح ُُمَمهدِّ بح  َبهارِّ الحُعطَارِّدِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح َحاَق بحنِّ قَاَل: َحده نِّ إِّسح

َأرَاَد هللُا َعزه َوَجله إِّظحَهاَر دِّينِّهِّ، َوإِّعحَزاَز نَبِّي ِّهِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوإِّْنحَاَز َموحعِّدِّهِّ َيَساٍر قَاَل: " فَ َلمها 
َنحَصارِّ  مِّ الهذِّي لَقَِّيُه فِّيهِّ الن هَفُر مَِّن اْلح َض ، فَ َعرَ َلُه، َخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ الحَموحسِّ

طًا مِّ  َنَما ُهَو عِّنحَد الحَعَقَبةِّ َلقَِّي رَهح ٍم، فَ بَ ي ح َنُع ُكله َموحسِّ ، َكَما َكاَن َيصح َسُه َعَلى قَ َبائِّلِّ الحَعَربِّ َزحرَجِّ نَ فح َن الح
يَ  ُم بحُن ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدَة، َعنح َأشح ثَ َنا َعاصِّ َحاَق: َحده ًاف قَاَل ابحُن إِّسح مِّهِّ َأرَاَد هللُا بِِّّمح َخْيح اٍخ مِّنح قَ وح

َن [، قَاُلوا: َلمها َلقِّيَ ُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل َْلُمح: ِمِّهنح أَن حُتمح؟ قَاُلوا: نَ َفر  مِّ 434]ص:
ُكمح  ف قَاَل: َأمِّنح َمَواِلِّ يَ ُهوَد؟ قَاُلوا: نَ َعمح , قَاَل: َأَفََل ََتحلُِّسوَن ُأَكل ِّمح َزحرَجِّ ؟ قَاُلوا: بَ َلىف قَاَل: الح

ََلَم، َفَجَلُسوا َمَعُه، َفَدَعاُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل هللاِّ َعزه َوَجله َوَعَرَض َعَليحهُِّم اْلحِّ  سح
ََلمِّ َأنه يَ ُهو  َل  َوَتََل َعَليحهُِّم الحُقرحآَن، وََكاَن ِمِّها َصَنَع هللُا َْلُمح ِفِّ اْلحِّسح َد َكانُوا َمَعُهمح بِّبََِّلدِّهِّمح، وََكانُوا َأهح

نَ ُهمح َشيح  رحٍك َوَأصحَحاَب َأوحََثٍن، َفَكانُوا إَِّذا َكاَن بَ ي ح َل شِّ َزحرَُج َأهح ُس َوالح َوح ء ، كَِّتاٍب َوعِّلحٍم، وََكاَنتِّ اْلح
َن َقدح َأَظله زََمانُهُ  ُعوث  اْلح تُ ُلُكمح َمَعُه قَ تحَل َعاٍد َوإِّرََمف فَ َلمها َكلهَم  قَاَلتِّ الحيَ ُهوُد: إِّنه نَبِّيًّا َمب ح نَ تهبُِّعُه فَ نَ قح

مِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُأولَئَِّك الن هَفَر َوَدَعاُهمح إََِّل هللاِّ َعزه َوَجله قَاَل بَ عحُضُهمح لِّب َ  عحٍض: ََّي قَ وح
ه  بَِّقنهُكمح إِّلَيحهِّ، فََأَجابُوُه َلمها َدَعاُهمح إََِّل هللاِّ  اعحَلُموا َوهللاِّ َأنه َهَذا النهبِّ الهذِّي تَ َوعهدَُكمح بِّهِّ يَ ُهوُد َفََل َتسح

َمَنا َواَل  َنا قَ وح ََلمِّ َوقَاُلوا َلُه: إًِّنه َقدح تَ رَكح نحُه َما َعَرَض َعَليحهِّمح مَِّن اْلحِّسح نَ ُهمح َعزه َوَجله، َوقَبُِّلوا مِّ م  بَ ي ح  قَ وح
َدُم َعَليحهِّمح  نَ ُهمح، َوَعَسى هللا َعزه َوَجله َأنح ََيحَمَعُهُم هللُا بَِّك َوَسنَ قح ُعوُهمح مَِّن الحَعَداَوةِّ َوالشهر ِّ َما بَ ي ح فَ َندح

َناَك إِّلَيحهِّ مِّنح َهَذا الد ِّينِّ، فَإِّنح ََيحَمعحُهُم هللُا َعلَ  يحَك َفََل رَُجَل َأَعزُّ إََِّل َأمحرَِّك، َونَ عحرُِّض َعَليحهُِّم الهذِّي َأَجب ح
عِّنَي إََِّل بََِّلدِّهِّمح َقدح آَمُنوا َوَصده  ُقوا َوُهمح مِّنحَكف ُثُه انحَصَرُفوا َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم رَاجِّ

َعدُ  ُهمح مِّنح َبِنِّ النهجهارِّ: َأسح ن ح َزحرَجِّ مِّ تهُة نَ َفٍر مَِّن الح ُ   فِّيَما يَ زحُعُموَن سِّ بحُن زُرَارََة، َوُهَو أَبُو ُأَماَمَة، َوَعوح
، َوُقطحَبُة بحُن ]ص: ََلنِّ [ َعامِّرِّ بحنِّ َحدِّيَدَة، 435بحُن َمالِّكِّ بحنِّ رِّفَاَعَة، َورَافُِّع بحُن َمالِّكِّ بحنِّ الحَعجح

َبُة بحُن َعامِّرِّ بحنِّ زََِّّيدِّ، َوَجابُِّر بحُن َعبحدِّ هللاِّ، َوذََكَر أَنحَسابَُ  َتَصرحَُتَاف قَاَل: فَ َلمها َقدُِّموا َوُعقح مح إِّاله َأّن ِّ اخح
ََلمِّ حَ  ُهمح إََِّل اْلحِّسح مِّهِّمح ذََكُروا َْلُمح َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَدَعوح َّته َفَشا الحَمدِّيَنَة إََِّل قَ وح



َنحَصارِّ إِّاله  ر  مِّنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته إَِّذا  فِّيهِّمح، فَ َلمح يَ بحَق َدار  مِّنح ُدورِّ اْلح َوفِّيَها ذِّكح
ا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا عَ  َنحَصارِّ، فَ َلَقوح َم اث حَنا َعَشَر رَُجًَل مَِّن اْلح بُِّل أََتى الحَموحسِّ َليحهِّ َوَسلهَم َكاَن الحَعاُم الحُمقح

لحَعَقَبةِّ، َوهَِّي الحَعَقَبُة  َعةِّ الن َِّساءِّ، قَ بحَل َأنح ِبِّ ُوََل، فَ َبايَ ُعوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى بَ ي ح اْلح
، َوذَكح  ، َورَافُِّع بحُن َمالِّكِّ َارِّثِّ َعُد بحُن زُرَارََة، َوَعوح   َوُمَعاذ  اب حَنا اْلح ُهمح: َأسح َرحُب، مِّن ح ََتََض اْلح َواُن بحُن تُ فح

َبُة بحُن َعامٍِّر، َعبحدِّ قَ يحسٍ  َلَة، َوُعقح ، َويَزِّيُد بحُن ثَ عحَلَبَة، َوَعبهاُس بحُن ُعَباَدَة بحنِّ َنضح ، َوُعَباَدُة بحُن الصهامِّتِّ
َْبًََن أَ  ، َوُعَوَيحُ بحُن َساعَِّدَة َحلِّيَفانِّ َْلُمح َوَأخح َثمِّ بحُن الت هي َِّهانِّ َي ح َسنِّ َعلِّيُّ بحُن بُو اْلحَ َوُقطحَبُة بحُن َعامٍِّر، َوأَبُو اْلح

ثَ َنا يُوسُ  َحاَق قَاَل: َحده ََسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َْبًََن اْلح ُّ قَاَل: َأخح َفَرايِّيِنِّ ُف بحُن ُُمَمهٍد الحُمقحرُِّئ اْلحِّسح
ُب بحُن َجرِّيرِّ بحنِّ حَ  ثَ َنا َوهح ُر بحُن َعلِّيٍ  قَاَل: َحده ثَ َنا َنصح ي قَاَل: َحده ، يَ عحُقوَب الحَقاضِّ ثَ َنا َأبِّ ازٍِّم قَاَل: َحده

مِّهِّ أَنه  ُم بحُن ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدَة قَاَل: َحدهَثِنِّ رَُجل  مِّنح قَ وح َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ َعاصِّ َنَما َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح ُه بَ ي ح
َها اعحََتََضُهمح رَ  َرَة , ُثُه انحَصَرُفوا َعن ح َمح ُهمح َقدح رََمَوا اْلح ن ح ُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل: ِمِّهنح نَ َفر  مِّ

تهةِّ َعوح  َعحََّن رَِّوايَةِّ يُوُنَس، إِّاله أَنهُه َعده ِفِّ الس ِّ َدِّيَث ِبِّ ف َفذََكَر اْلح َزحرَجِّ َراَء، أَن حُتمح؟ قَاُلوا: مَِّن الح َ  ابحَن َعفح
َراَء َبَداًل مِّنح َعوح ِّ بح  َبَة بحنِّ َعامِّرٍ َوُمَعاَذ ابحَن َعفح  نِّ َمالٍِّك، َوُعقح
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح  َبهارِّ قَاَل: َحده َحاَق قَاَل: َفَحدهَثِنِّ يَزِّيُد بحُن َأبِّ َحبِّيٍب، َعنح َمرحَثدِّ اْلح

َلَة قَاَل: َحده  ، َعنح َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ ُعَسي ح ، َعنح َأبِّ َعبحدِّ هللاِّ الصَُّناِبِِّّي ِّ َثِنِّ ُعَباَدُة بحُن بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ الحيَ َزّنِّ ِّ
ُوََل َوََنحُن اث حَنا َعَشَر رَُجًَل،  َِبيَ عحَنا َرُسوَل هللاِّ »الصهامِّتِّ قَاَل:  َلَة الحَعَقَبةِّ اْلح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لَي ح

َ، وَ  رَِّق، َواَل نَ زحّنِّ ًئا، َواَل َنسح هللِّ َشي ح رَِّك ِبِّ َعَة الن َِّساءِّ َعَلى َأاَل ُنشح ُتَل َأًَن َأَحُدُهمح، فَ َبايَ عحَناُه بَ ي ح اَل نَ قح
َيُه ِفِّ َمعحُروٍ ، َوَذلَِّك قَ بحَل َأنح تُ فحَتََ َأوحاَلَدًَن، َواَل ََنح  َ أَيحدِّيَنا َوَأرحُجلَِّنا، َواَل نَ عحصِّ ََتِّيَُه َبنيح َتاٍن نَ فح َ بِّبُ هح َض ِتِّ

ًئا فََأمحرُُكمح إََِّل هللاِّ إِّنح َشاَء َغَفرَ  يُتمح َشي ح َنهُة َوإِّنح َغشِّ ُتمح بَِّذلَِّك فَ َلُكُم اْلح َرحُبف فَإِّنح َوف هي ح َوإِّنح َشاَء  اْلح
ثَ َنا ي َ « َعذهبَ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح عحُقوُب َوَأخح

ثَ َنا ابحُن إِّدحرِّيَس، َعنِّ ا َسُن بحُن الرهبِّيعِّ قَاَل: َحده ثَ َنا اْلَح َياَن قَاَل: َحده َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ بحُن ُسفح بحنِّ إِّسح
َلةَ  ُّ، َعنح َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ ُعَسي ح ثَ َنا َمرحَثُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ الحيَ َزّنِّ الصَُّناِبِِّّيُّ،  يَزِّيُد بحُن َأبِّ َحبِّيٍب قَاَل: َحده

وِّهِّ، َلَح يَ ُقلح: َعنح ُعَباَدَة بحنِّ الصهامِّتِّ قَاَل: ُكنها اثحَِنح َعَشَر رَُجًَل ِفِّ الحَعَقبَ  َدِّيَث بَِّنحح ُوََل، َفذََكَر اْلح ةِّ اْلح
َحاقَ  َرحُب، َوذََكَرُه َجرِّيُر بحُن َحازٍِّم َعنِّ ابحنِّ إِّسح  َوَذلَِّك قَ بحَل َأنح تُ فحَرَض اْلح
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ثَ َنا َعبحُد هللاِّ ُُمَمهُد بحُن ي َ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن ُُمَمهٍد َوَأخح عحُقوَب قَاَل: َحده
ثَ َنا قُ تَ ي ح  ُّ، َوُُمَمهُد بحُن نُ َعيحٍم، َوُُمَمهُد بحُن َشاَذاَن، َوَأْححَُد بحُن َسَلَمَة، قَاُلوا: َحده َبُة بحُن َسعِّيٍد الصهيحَداَلّنِّ

ثَ َنا اللهيحُث، َعنح يَزِّيَد ُهَو ابحُن َأبِّ  ، َعنح قَاَل: َحده ْيحِّ َوُهَو َمرحَثد ، َعنِّ الصَُّناِبِِّّي ِّ َحبِّيٍب، َعنح َأبِّ الح
، أَنهُه قَاَل: إِّّن ِّ مَِّن الن َُّقَباءِّ الهذِّيَن َِبيَ ُعوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  َسلهَم، َوقَاَل ُعَباَدَة بحنِّ الصهامِّتِّ

ُتَل الن هفحَس الهِتِّ [: َِبيَ عحَناُه َعَلى َأنح اَل ُنشح 437]ص: َ، َواَل نَ قح رَِّق، َواَل نَ زحّنِّ ًئا، َواَل َنسح هللِّ َشي ح رَِّك ِبِّ
يَنا مِّنح ذَ  َنهةِّ إِّنح فَ َعلحَنا َذلَِّكف فَإِّنح َغشِّ ْلح َي؛ ِبِّ َتهَِّب، َواَل نَ عحصِّ ، َواَل نَ ن ح َق ِّ ْلح ًئا َكاَن َحرهَم هللُا إِّاله ِبِّ لَِّك َشي ح

َبَة بحنِّ َسعِّيدٍ َقَضاُء َذلَِّك إََِّل هللاِّ  ي ِّ َعنح قُ تَ ي ح لُِّم ِفِّ الصهحِّ   َعزه َوَجله َرَواُه الحُبَخارِّيُّ َوُمسح
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َحاَق قَا ََسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهٍد الحُمقحرُِّئ قَاَل: أَن حَبَأًَن اْلح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َأخح َل: َحده
، َعنِّ ابحنِّ  يُوُسُف بحنُ  ثَ َنا َأبِّ ثَ َنا َوهحب  قَاَل: َحده ُر بحُن َعلِّيٍ  قَاَل: َحده ثَ َنا َنصح يَ عحُقوَب قَاَل: َحده

َحاَق قَاَل: " ُثُه انحَصَرُفوا، َوبَ َعَث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َمَعُهمح ُمصحَعَب بحَن ُعَمْيحٍ  قَاَل إِّسح
َحاقَ  َا بَ َعَثُه ابحُن إِّسح ُم بحُن ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدَة " َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إِّْنه : َفَحدهَثِنِّ َعاصِّ

َنا رَُجًَل مِّنح َأصحَحابَِّك ي ُ  ََلَم َقدح َفَشا فِّيَنا، فَاب حَعثح إِّلَي ح َا َكتَ ُبوا إِّلَيحهِّ َأنه اْلحِّسح نَ بَ عحَدُهمح َوإِّْنه ا الحُقرحآَن، قحرِّئ ح
، َويُقِّيُمَنا لُِّسنهتِّهِّ َوَشَرائِّعِّهِّ، َويَ ُؤمَُّنا ِفِّ َصََلتَِّنا، فَ بَ َعَث ُمصحَعَب بحَن  ََلمِّ ُعَمْيحٍ َفَكاَن َويُ َفق ُِّهَنا ِفِّ اْلحِّسح

َعَد بحنِّ زُرَارََة، وََكاَن ُمصحَعُب ُيسَ  لحَمدِّيَنةِّ الحُمقحرَِّئ، يَ نحزُِّل ُمصحَعُب بحُن ُعَمْيحٍ َعَلى َأبِّ ُأَماَمَة َأسح مهى ِبِّ
هُ  َلَم مِّن ح ََلمِّ َويُ َفق ُِّه َمنح َأسح ُعوُهمح إََِّل اْلحِّسح َنحَصارِّ َيدح َهُب بِّهِّ إََِّل ُدورِّ اْلح محف قَاَل ابحُن وََكاَن أَبُو ُأَماَمَة َيذح

ٍر، َوُعبَ يحُد هللاِّ بحُن الح  َحاَق: َفَحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح  ُمغِّْيَةِّ إِّسح
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َعَد بحَن زُرَارََة َخَرَج ِبُِّصحَعبِّ بحنِّ ُعَمْيحٍ َحَّته أََتى بِّهِّ َداَر َبِنِّ َظَفٍر َوَداَر بَ  ِنِّ َعبحدِّ بحنِّ ُمَعيحقِّيٍب َأنه َأسح
َع بَِِّّما َسعحُد بحنُ  لًِّما َوْسِّ لِّ الدهارَيحنِّ ُمسح ، فََأََتُُهَا َمنح َكاَن مِّنح َأهح َهلِّ َشح  ُمَعاذٍ  اْلح
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ثَ َنا أَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َوَأخح
َحاَق قَاَل؛ َحدهَثِنِّ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده يَزِّيُد بحُن َأبِّ َحبِّيٍب قَاَل: " َلمها اْلح



ُم بَ َعَث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مَ  َعُهمح انحَصَرَ  َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَقوح
ُم بحُن ُعَمَر  َحاَق: َفَحدهَثِنِّ َعاصِّ بحنِّ قَ َتاَدَة َأنه ُمصحَعَب بحَن ُعَمْيحٍ َكاَن ُمصحَعَب بحَن ُعَمْيحٍف قَاَل ابحُن إِّسح

َحاَق َفَحده  َزحرََج َكرَِّه بَ عحُضُهمح َأنح يَ ُؤمهُه بَ عحُضف قَاَل ابحُن إِّسح َس َوالح َوح َثِنِّ َعبحُد ُيَصل ِّي بِِّّمح َوَذلَِّك َأنه اْلح
رِّ بحنِّ َحزحٍم، َوَعبحُد هللاِّ بحُن الحُمغِّْيَةِّ  بحنِّ ُمَعيحقِّيٍب قَاَل: بَ َعَث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح

ُوََل إََِّل الحَمدِّ  ثحَِنح َعَشَر الهذِّيَن َِبيَ ُعوُه ِفِّ الحَعَقَبةِّ اْلح يَنةِّ يُ َفق ُِّه َوَسلهَم ُمصحَعَب بحَن ُعَمْيحٍ َمَع الن هَفرِّ االِّ
َلَها، َويُ قحرِّئُ ُهُم الحُقرحآَن قَاَل: وَ  ُوََل؟ قَاَل ابحُن َأهح ٍر يَ ُقوُل: َما َأدحرِّي َما الحَعَقَبُة اْلح َكاَن َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح

َعَد بحنِّ زُرَارََة، وَكَ  رِّي، َلَقدح َكاَنتح َعَقَبة  َوَعَقَبة  قَااَل: وََكاَن َمنحزِّلُُه َعَلى َأسح َحاَق: بَ َلى َلَعمح َا إِّسح اَن إِّْنه
لحَمدِّينَ  َهلِّ َفَدَخَل بِّهِّ َحائِّطًا ُيَسمهى ِبِّ َشح َعُد بحُن ُزرَارََة إََِّل َدارِّ َبِنِّ َعبحدِّ اْلح ًما َأسح ةِّ الحُمقحرَِّئ، َفَخَرَج بِّهِّ يَ وح

َهلِّ  َشح َْلَا  يُ َقالُ  -وََكاًَن ابحَِنح َعمٍ   -مِّنح َحَوائِّطِّ َبِنِّ َظَفٍر، َوهَِّي قَ رحيَُة لَِّبِنِّ َظَفٍر ُدوَن قَ رحيَةِّ َبِنِّ َعبحدِّ اْلح
َُسيحدِّ بحنِّ حُ  َعُد بحُن زُرَارََة، فَ َقاَل ْلِّ ُر َمرحٍق َفَسمَِّع بَِِّّما َسعحُد بحُن ُمَعاٍذ وََكاَن ابحُن َخالَتِّهِّ َأسح َضْيحٍ: ائحتِّ بِّئ ح

رحُه َعنها َعَد بحَن زُرَارََة فَازحَدجِّ  َأسح
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َرُه، فَإِّنهُه َقدح بَ َلغَ  ََذا الرهُجلِّ الحَغرِّيبِّ َمَعُه يَ َتَسفهُه بِّهِّ ُسَفَهاؤًَن فَ لحَيُكفه َعنها َما َنكح ِنِّ أَنهُه َقدح َجاَء بِّ
ُتَك َذلَِّكف فََأَخَذ ُأَسيحُد بحُن ُحَضْيحٍ  َنُه مَِّن الحَقَرابَةِّ َكَفي ح َرحبََة، ُثُه  َوُضَعَفاُؤًَن، فَإِّنهُه َلوحاَل َما بَ يحِنِّ َوبَ ي ح اْلح

مِّهِّ، َقدح َخَرَج َحَّته َأََتُهَُ  َعُد بحُن زُرَارََة قَاَل لُِّمصحَعبِّ بحنِّ ُعَمْيحٍ: َهَذا َوهللاِّ َسي ُِّد قَ وح ا، فَ َلمها رَآُه َأسح
ُه، فَ َوَقَف َعَليحهَِّما ُمَتَشت ًِّما فَ َقاَل: َّيَ  َعُد َما َجاَءَك فَأَبحلِّ هللَا فِّيهِّ َبََلًء َحَسًناف قَاَل: إِّنح يَ قحُعدح ُأَكل ِّمح  َأسح

َمعُ لَنَ  َفُه بِّهِّ ُسَفَهاُؤًَن َوُضَعَفاُؤًَن، فَ َقاَل: َأَو ََتحلُِّس فَ َتسح ََذا الرهُجلِّ الحَغرِّيبِّ َيسح ؟ فَإِّنح ا َوَلَك ََتحتِّيَنا بِّ
َرحبَ  ُتمح، ُثُه رََكَز اْلح َرُهف فَ َقاَل: َقدح أَنحَصفح َتُه ُكفه َعنحَك َما َتكح يَت َأمحًرا قَبِّلحَتُه، َوإِّنح َكرِّهح َة َوَجَلَس، َرضِّ

َنا اْلحِّسح  ََلَم، َوَتََل َعَليحهِّ الحُقرحآَن، فَ َوهللاِّ َلَعَرف ح ََلَم ِفِّ َفَكلهَمُه ُمصحَعُب بحُن ُعَمْيحٍ، َوَعَرَض َعَليحهِّ اْلحِّسح
َسَن َهَذا َوَأْجحََلُه وََكيحَف َتصح  هِّهِّ قَ بحَل َأنح يَ َتَكلهَم لَِّتَسهُّلِّهِّ، ُثُه قَاَل: َما َأحح نَ ُعوَن إَِّذا َدَخلحُتمح ِفِّ َهَذا َوجح

ِّ، فَ َفَعَلف ُثُه  َعَتنيح ، َوُتَصل ِّي رَكح َق ِّ َهَد َشَهاَدَة اْلح َل، َوُتَطه َِّر ثَِّياَبَك، َوَتشح قَاَل َْلَُما: الد ِّينِّ؟ قَااَل: تَ غحَتسِّ
ُكَما َأَحد   مِّي إِّنح ََتبَ َعُكَما َلَح ُُيَالِّفح بَ عحَدُهف ُثُه َخَرَج َحَّته أََتى َسعحَد بحَن ُمَعاٍذ، إِّنه َورَائِّي رَُجًَل مِّنح قَ وح

هللِّ َلَقدح رََجَع َعَليحُكمح ُأَسيحُد بحُن ُحَضْيحٍ بَِّغْيحِّ  لُِّف ِبِّ بًَِّل قَاَل: َأحح هِّ  فَ َلمها رَآُه َسعحُد بحُن ُمَعاٍذ ُمقح الحَوجح
َعَد بحَن الهذِّي َذَهَب بِّهِّ، َماَذا َصنَ عحَت؟ قَاَل: َقدِّ ازحَدَجرحَتُُ  َما، َوَقدح بَ َلَغِنِّ َأنه َبِنِّ َحارِّثََة يُرِّيُدوَن َأسح

َرحبَةَ  َنهُه ابحُن َخالَتَِّك، فَ َقاَم إِّلَيحهِّ َسعحد  ُمغحَضًبا فََأَخَذ اْلح فُِّروَك فِّيهِّ، ْلِّ تُ ُلوُه لُِّيخح  مِّنح َيَدهِّ قَاَل: ُزرَارََة لِّيَ قح
ًئا، ُثُه  َعُد بحُن زُرَارََة َقدح َطَلَع َعَليحهَِّما قَاَل لُِّمصحَعٍب: َوهللاِّ َما َأرَاَك َأغحنَ يحَت َشي ح  َخَرَج فَ َلمها َنَظَر إِّلَيحهِّ َأسح



مِّهِّ، فَاصحُدقِّ هللاَ  مِّهِّ، إِّنح ُهَو ََتبَ َعَك َلَح ُُيَالِّفحَك َأَحد  مِّنح قَ وح  فِّيهِّ، َهَذا َوهللاِّ َسي ُِّد َمنح َورَاَءُه مِّنح قَ وح
هُ فَ َقاَل ُمصحَعُب بح  َمعح مِِّن ِّ ُأَكل ِّمح  ُن ُعَمْيحٍ: إِّنح َيسح
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َرُه  َا َأكح َعُد َما َدَعاَك إََِّل َأنح تَ غحَشاّنِّ ِبِّ َأَما َوهللاِّ َلوحاَل  -َوُهَو ُمَتَشتِّم   -فَ َلمها َوَقَف َعَليحهَِّما قَاَل: ََّي َأسح
َنَك مَِّن الحَقَرابَةِّ َما َطمِّعحَت ِفِّ هَ  يَت َأمحًرا َما بَ يحِنِّ َوبَ ي ح َمَع، فَإِّنح َرضِّ ، فَ َقاَل َلُه: َأوح ََتحلَِّس فَ َتسح َذا مِِّن ِّ

َرحبََة َوَجَلَس َفَكلهمَ  ، ُثُه رََكَز اْلح ُتَماّنِّ َرُهف قَاَل: أَنحَصفح َتُه ُأعحفِّيَت ِمِّها َتكح ُه ُمصحَعب  َوَعَرَض قَبِّلحَتُه، َوإِّنح َكرِّهح
ََلَم، َوَتََل َعلَ  هِّهِّف ُثُه قَاَل: َعَليحهِّ اْلحِّسح ََلَم قَ بحَل َأنح يَ َتَكلهَم لَِّتَسهُّلِّ َوجح َنا فِّيهِّ اْلحِّسح يحهِّ الحُقرحآَن، فَ َوهللاِّ َلَعَرف ح

ُل، َوُتَطه ُِّر ثَِّياَبكَ  نَ ُعوَن إَِّذا َدَخلحُتمح ِفِّ َهَذا الد ِّينِّ؟ فَ َقااَل َلُه: تَ غحَتسِّ َسَن َهَذا وََكيحَف َتصح َهُد  َما َأحح َوَتشح
مِّهِّف شَ  ُهَما إََِّل قَ وح َرحبََة َوانحَصَرَ  َعن ح ِّ، فَ َقاَم فَ َفَعَل , ُثُه َأَخَذ اْلح َعَتنيح ، َوتَ رحَكعح رَكح َق ِّ فَ َلمها رَآُه َهاَدَة اْلح

هِّ اله  هللِّ، َلَقدح رََجَع إِّلَيحُكمح َسعحد  بَِّغْيحِّ الحَوجح ُم ِبِّ ، قَاُلوا: نُ قحسِّ َهلِّ َشح ذِّي َذَهَب بِّهِّ مِّنح رَِّجاُل َبِنِّ َعبحدِّ اْلح
: َأيُّ رَُجٍل تَ عحَلُموّنِّ فِّيُكمح؟ قَاُلوا: نَ عحلَ  َهلِّ َشح ُمَك عِّنحدَُكمح، فَ َلمها َوَقَف َعَليحهِّمح قَاَل: ََّي َبِنِّ َعبحدِّ اْلح

ًََن َوَأفحَضَلَنا فِّيَنا رَأحًَّيف قَاَل: فَإِّنه َكََلَم نَِّسائُِّكمح َورَِّجالُِّكمح َعَليه  َدُه،  َوهللاِّ َخْيح هللِّ َوحح مُِّنوا ِبِّ َحَرام  َحَّته تُ ؤح
مِّ ِفِّ َدارِّ َبِنِّ َعبحدِّ  َُحمهٍد َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َوهللاِّ َما َأمحَسى ِفِّ َذلَِّك الحيَ وح َهلِّ َوَتَصد ُِّقوا ِبِّ َشح اْلح

لًِّما , ُثُه انحَصَرَ  ُمصحَعُب بحُن عُ  َعَد بحنِّ ُزرَارََةف َكَذا قَاَل يُوُنُس رَُجل  َواَل امحَرَأة  إِّاله ُمسح َمْيحٍ إََِّل َمنحزِّلِّ َأسح
َنحَصارِّ إِّاله  ََلمِّ َحَّته َلَح تَ بحَق َدار  مِّنح ُدورِّ اْلح ُعو النهاَس إََِّل اْلحِّسح  َوفِّيَها رَِّجال  ِفِّ رَِّوايَتِّهِّ: فََأقَاَم عِّنحَدُه َيدح

لُِّموَن، إِّاله َما َكاَن مِّنح  َدارِّ َبِنِّ ُأَميهَة بحنِّ زَيحٍد َوَخطحَمَة َوَوائِّلِّ َوَواقِّفِّ , ُثُه إِّنه ُمصحَعَب بحَن  َونَِّساء  ُمسح
 ُعَمْيحٍ رََجَع إََِّل َمكهةَ 
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: َأنه ُمصحَعَب بحَن ُعَمْيحٍ َكاَن َأوهَل َمنح َْجه  رِّي ِّ َهاٍب الزُّهح َبَة، َعنِّ ابحنِّ شِّ َع َوُرو ِّيَنا َعنح ُموَسى بحنِّ ُعقح
َدَمَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  لِّمِّنَي قَ بحَل َأنح يَ قح لحَمدِّيَنةِّ لِّلحُمسح ُُمَعَة ِبِّ  اْلح
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ثَ نَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ا َأْححَُد بحُن َوَقدح َأخح
َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن َأبِّ ُأَماَمَة بحنِّ َسهح  ثَ َنا يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده ٍل، َعنح َعبحدِّ اْلح



نَي كُ  ُت أَبِّيهِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َكعحبِّ بحنِّ َمالٍِّك قَاَل: ُكنحُت قَائَِّد َأبِّ حِّ فه َبَصُرُه فَإَِّذا َخَرجح
يًنا َأْسحَ  َعَد بحنِّ زُرَارََة، َفَمَكثحُت حِّ َبِّ ُأَماَمَة َأسح تَ غحَفَر ْلِّ َا اسح ََذاُن بِّ ُُمَعةِّ َفَسمَِّع اْلح ُع َذلَِّك مِّنحُه، بِّهِّ إََِّل اْلح

َعُد َأوهَل َمنح َْجه  لحَمدِّيَنةِّ قَ بحَل َمقحدِّمِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللاُ َفذََكرحُت َذلَِّك َلُه، فَ َقاَل: َأيح ُبَِنه: َكاَن َأسح َع بَِّنا ِبِّ
َمئٍِّذ؟ قَالَ  َماتِّ قُ لحُت: وََكمح أَن حُتمح يَ وح  َأرحبَ ُعوَن َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َهزحٍم مِّنح َحرهةِّ َبِنِّ بَ َياَضَة، ِفِّ نَقِّيعِّ الحَضِّ

َعَد بحنِّ  رَُجًَل قُ لحُت: َوَُيحَتَمُل َأنح اَل ُُيَالَِّف َهَذا َُعونَةِّ َأسح َهاٍب، وََكَأنه ُمصحَعَب َْجهَع بِِّّمح ِبِّ َل ابحنِّ شِّ قَ وح
 ُزرَارََة، فََأَضاَفُه َكعحب  إِّلَيحهِّ َوهللُا َأعحَلمُ 
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َنحَصارِّ رَ  َم مَِّن اْلح َعةِّ َمنح َحَضَر الحَموحسِّ رِّ الحَعَقَبةِّ الثهانَِّيةِّ َوَما َجاَء ِفِّ بَ ي ح ُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َِبُب ذِّكح
ََلمِّ َوَعَلى َأنح مَيحنَ ُعوُه ِمِّها مَيحنَ ُعوَن مِّنحُه أَن حُفَسُهمح َوَأمحَواَْلُمح   َوَسلهَم َعَلى اْلحِّسح
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ْبََ  َا قَاَل: َأخح ُّ بِّ َفَرائِِّنِّ ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهٍد الحُمقحرُِّئ اْلحِّسح َْبًََن أَبُو اْلح َحاَق َأخح َسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح ًَن اْلَح
ثَ َنا َداُودُ  َعحَلى بحُن َْحهاٍد قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد اْلح ي قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب الحَقاضِّ  قَاَل: َحده

ثَ َنا ابحُن ُخثَ يحٍم، َعنِّ َأبِّ الزَُّبْيحِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ  لٍِّم، أَنهُه َحدهثَُه َجابُِّر بحُن َعبحدِّ هللاِّ الحَعطهاُر قَاَل: َحده ُمسح
َاجه ِفِّ َمَنازِّْلِِّّ  َبُع اْلح نِّنَي يَ ت ح َر سِّ َنحَصارِّيُّ، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لَبَِّث َعشح مح ِفِّ اْلح

: ََمَنهَة، َوُعَكاَظ، َوَمَنازِّْلِِّّمح ِبًَِِّّّن:  مِّ َنهُة؟َمنح يُ ؤح »الحَمَواسِّ « وِّيِنِّ َويَ نحُصُرّنِّ َحَّته أُبَ ل َِّغ رَِّسااَلتِّ َرب ِّ َوَلُه اْلح
َر َأوِّ الحَيَمنِّ فَ َيأحتِّ  ُبُه مِّنح مِّصح ُمُه َأوح َفََل َيُِّد َأَحًدا يُ ؤحوِّيهِّ َواَل يَ نحُصُرُه َحَّته َأنه الرهُجَل يَ رحَحُل َصاحِّ يهِّ قَ وح

َذرح  تِّنحَك  َذُوو َرْحِِّّهِّ فَ يَ ُقوُلوَن: احح ُعوُهمح إََِّل هللاِّ َعزه َوَجله،  َفََّت قُ َريحٍش اَل يَ فح َ رَِّحاْلِِّّمح َيدح ي َبنيح مَيحشِّ
َصابِّعِّهِّمح َحَّته بَ َعثَ َنا هللُا َعزه َوَجله لَُه مِّنح يَ ثحرَِّب، فَ َيأحتِّيهِّ الرهُجُل مِّنها فَ ي ُ  ْيُوَن إِّلَيحهِّ ِبَِّ مُِّن بِّهِّ َويقحرِّئُُه ُيشِّ ؤح

ََلمِّهِّ َحَّته َلَح يَ بحَق َدار  مِّنح يَ ثحرَِّب إِّاله َوفِّيَها رَهحط  مِّنَ الحُقرح  لُِّموَن ِإِِّّسح لِّهِّ فَيسح َقلُِّب إََِّل َأهح  آَن، فَ يَ ن ح
ََلَم ]ص: لِّمِّنَي، يُظحهُِّروَن اْلحِّسح َتَمعحَنا َسبحعِّنَي رَجُ 443الحُمسح ًَل [ف ُثُه بَ َعثَ َنا هللُا َعزه َوَجله وائَ َتَمرحًَن َواجح

َبالِّ َمكهَة َوَُيَاُ ، ف َ  َرَحلحَنا مِّنها فَ ُقلحَنا: َحَّته َمََّت نََذُر َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َيُطوُ  ِفِّ جِّ
 ٍ َتَمعحَنا فِّيهِّ مِّنح رَُجٍل َورَُجَلنيح عحَب الحَعَقَبةِّ فَاجح ، فَ َواَعَدًَن شِّ مِّ َنا َعَليحهِّ ِفِّ الحَموحسِّ َنا َحَّته َقدِّمح  َحَّته تَ َوافَ ي ح

عِّ َوالطهاَعةِّ ِفِّ النهَشاطِّ »عِّنحَدُه فَ ُقلحَنا: ََّي َرُسوَل هللاِّ َعَلى َما نُ َبايُِّعَك فَ َقاَل:  َِبيُعوّنِّ َعَلى السهمح
يِّ عَ  لحَمعحُرو ِّ َوالن ههح َمحرِّ ِبِّ رِّ، َوَعَلى اْلح رِّ َوالحُيسح ، َوَعَلى الن هَفَقةِّ ِفِّ الحُعسح نِّ الحُمنحَكرِّ، َوَعَلى َأنح َوالحَكَسلِّ

َمُة اَلئٍِّم، َوَعَلى َأنح تَ نحُصُروّنِّ إَِّذا َقدِّمحُت َعَليحُكمح يَ ثحرَِّب، َتح  نَ ُعوّنِّ ِمِّها تَ ُقوُلوا ِفِّ هللاِّ اَل ََتحُخذُُكمح فِّيهِّ َلوح



َنهةُ  نحُه أَن حُفَسُكمح َوَأزحَواَجُكمح َوأَب حَناءَُكمح، َوَلُكُم اْلح َعُد بحُن « ف َتحنَ ُعوَن مِّ َنا نُ َبايُعُه، َوَأَخَذ بَِّيدِّهِّ َأسح فَ ُقمح
َل يَ ثحرَِّب  َغُر السهبحعِّنَي رَُجًَل إِّاله َأًَن، فَ َقاَل: ُرَويحًدا ََّي َأهح َبادِّ  ُزرَارََة، َوُهَو َأصح إًِّنه َلَح َنضحرِّبح إِّلَيحهِّ َأكح

َيارُِّكمح، َوَأنح الحَمطِّي ِّ إِّاله َوََنحُن نَ عحَلُم أَنهُه َرُسوُل هللاِّ  َم ُمَفارَقَُة الحَعَربِّ َكافهًة، َوقَ تحُل خِّ َراَجُه الحيَ وح ، إِّنه إِّخح
َيارِّكُ  ُوَن َعَلى َعض ِّ السُّيو ِّ إَِّذا َمسهتحُكمح، َوَعَلى قَ تحلِّ خِّ مح، تَ َعضهُكُم السُّيوُ ، فَإِّمها أَن حُتمح قَ وحم  َتصحْبِّ

يَفًة َفَذُروُه َوَعَلى ُمَفارََقةِّ الحَعَربِّ َكافه  ُكمح خِّ رُُكمح َعَلى هللاِّ، َوإِّمها أَن حُتمح ََتَاُفوَن مِّنح أَن حُفسِّ ًة، َفُخُذوُه َوَأجح
َعُد بحُن زُرَارََة، فَ َوهللاِّ اَل نََذرُ  َعَة  فَ ُهَو َأعحَذُر َلُكمح عِّنحَد هللاِّ َعزه َوَجله، فَ ُقلحَنا: َأمِّطح َيَدَك ََّي َأسح َهذِّهِّ الحبَ ي ح

َنا َشرحطَُه، َويُ عحطِّيَنا َعَلى َذلَِّك اْلحَ َواَل  َنا إِّلَيحهِّ نُ َبايُعُه رَُجًَل رَُجًَل، َيَحُخُذ َعَلي ح تَ قحبُِّلَها، فَ ُقمح نهَة وَحدهثَ َنا  َنسح
ث َ  َاعِّيَل الحُمقحرُِّئ قَاَل: َحده َِّ إِّمحََلًء قَاَل: َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن إِّْسح َافِّ َحاَق أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َنا ُُمَمهُد بحُن إِّسح

ثَ َنا ََيحََي بحُن ُسلَ  ُّ قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ََيحََي بحنِّ َأبِّ ُعَمَر الحَعَدّنِّ يحَماَن، َعنِّ ابحنِّ بحنِّ إِّب حَراهِّيَم قَاَل: َحده
َنحصَ 444ُخثَ يحٍم، َعنح ]ص: َعحَناُه إِّاله أَنهُه [ َأبِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ اْلح َدِّيَث ِبِّ ارِّي ِّ َفذََكَر اْلح

ُم اله  ي، اَل َأدحرِّي َما َهُؤاَلءِّ الحَقوح َدِّيثِّ قَاَل: فَ َقاَل َلُه َعمُُّه الحَعبهاُس ََّي ابحَن َأخِّ ذِّيَن زَاَد ِفِّ َوَسطِّ اْلح
َتَمعحَنا عِّنحَدهُ  لِّ يَ ثحرَِّب فَاجح هح َنا  َجاُءوَك إِّّن ِّ ُذو َمعحرَِّفٍة ِبَِّ ِّ فَ َلمها َنَظَر الحَعبهاُس ِفِّ وُجوهِّ مِّنح رَُجٍل َورَُجَلنيح

، فَ ُقلحَنا ََّي َرُسوَل هللاِّ َعََلَم نُ َبايُِّعَك َفذََكَرهُ  َداث  م  اَل َأعحرِّفُ ُهمح َهُؤاَلءِّ َأحح  قَاَل: َهُؤاَلءِّ قَ وح
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ث َ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
َحاَق قَاَل: َفَحدهَثِنِّ َمعحَبُد بحُن كَ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ الحُعطَارِّدِّيُّ قَاَل: َحده عحبِّ بحنِّ اْلح

ِّ، َأُخو َبِنِّ  َنا ِفِّ َمالِّكِّ بحنِّ الحَقنيح يهِّ َعبحدِّ هللاِّ، َعنح أَبِّيهِّ َكعحبِّ بحنِّ َمالٍِّك قَاَل: َخَرجح  َسلَِّمَة، َعنح َأخِّ
َنا، وَ  مِّ رِّكِّي قَ وح لحَعَقَبةِّ َمَع ُمشح َمَعَنا الحَْبَاُء بحُن اْلحِّجهةِّ الهِتِّ َِبيَ عحَنا فِّيَها َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ

، َوهللاِّ َما ْيًَُن َوَسي ُِّدًَن َحَّته إَِّذا ُكنها بِّظَاهِّرِّ الحبَ يحَداءِّ قَاَل: ََّي َهُؤاَلءِّ تَ عحَلُمنه، َأّن ِّ َقدح رَأَيحُت رَأحَّيً َمعحُروٍر َكبِّ 
ٍر؟ قَاَل: إِّّن ِّ َقدح َأَردحُت َأنح ُأصَ  ل َِّي إََِّل َهذِّهِّ َأدحرِّي تُ َوافُِّقوَن َعَليحهِّ، َأمح اَل؟ فَ ُقلحَنا: َوَما ُهَو ََّي َأَِب بِّشح

َعُلف َوهللاِّ َما بَ َلَغَنا َأنه نَبِّي هَنا ٍرف فَ ُقلحَنا: اَل، َوهللاِّ اَل تَ فح َعُلَها مِِّن ِّ بَِّظهح َصلهى هللُا َعَليحهِّ  الحَبنِّيهةِّ، َواَل َأجح
َها، فَ  َكاَن إَِّذا َحَضَرتِّ الصهََلُة تَ َوجهَه إََِّل َوَسلهَم ُيَصل ِّي إِّاله إََِّل الشهامِّ قَاَل: فَإِّّن ِّ َوهللاِّ َلُمَصلٍ  إِّلَي ح

ي انحَطلِّقح بِّنَ  َ الحَْبَاُء: ََّي ابحَن َأخِّ َنا َمكهَة، فَ َقاَل ِلِّ ف َحَّته َقدِّمح َنا إََِّل الشهامِّ ا إََِّل َرُسولِّ هللاِّ الحَكعحَبةِّ، َوتَ َوجههح
أَلَُه َعمها َصن َ  نحُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته َأسح ي مِّ ُت ِفِّ نَ فحسِّ عحُت ِفِّ َسَفرِّي َهَذا، فَ َلَقدح َوَجدح

َأُل َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َلقِّيَنا رَُجًَل 445]ص: َنا َنسح َيف قَاَل َفَخَرجح [ ِبََِِّّلفُِّكمح إَِّّيه
، فَ ُقلحَنا: َهلح َتُدلَُّنا َعَلى ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبح  َبحَط ِّ ْلح ؟ فَ َقاَل: َوَهلح تَ عحرِّفَانِّهِّ إِّنح ِبِّ دِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ

فَ َقاَل: فَ َهلح رَأَي حُتَماُه؟ فَ ُقلحَنا: اَل، َوهللاِّ َما نَ عحرِّفُُهف َوَلَح َنُكنح رَأَي حَنا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم 



لت َِّجارَةِّ، فَ َقاَل: تَ عحرِّفَانِّ الحَعبهاَس بحنِّ َعبحدِّ الحُمطه  َنا ِبِّ ؟ فَ ُقلحَنا: نَ َعمح , َوَقدح ُكنها نَ عحرِّفُُه: َكاَن َُيحَتلُِّف إِّلَي ح لِّبِّ
َد فَإِّذَ  َد فَانحُظَرا الحَعبهاَس، فَ ُهَوالرهُجُل الهذِّي َمَعُهف قَاَل: َفَدَخلحَنا الحَمسحجِّ ا َرُسوُل فَإَِّذا َدَخلحُتَما الحَمسحجِّ

َنا، فَ َقاَل َرُسوُل  هللاِّ َصلهى هللاُ  َنا، ُثُه َجَلسح ِّ قَاَل: َفَسلهمح دِّ َجالَِّسنيح َيَة الحَمسحجِّ َعَليحهِّ َوَسلهَم َوالحَعبهاُس ًَنحِّ
 : ؟»هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لِّلحَعبهاسِّ ِّ ََّي َأَِب الحَفضحلِّ  قَاَل: نَ َعمح , َهَذا« َهلح تَ عحرُِّ  َهَذيحنِّ الرهُجَلنيح

َل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ  مِّهِّ، َوَهَذا َكعحُب بحُن َمالٍِّك، فَ َوهللاِّ َما أَنحَسى قَ وح  َعَليحهِّ الحَْبَاُء بحُن َمعحُروٍر َسي ُِّد قَ وح
َ  قَاَل: نَ َعمح , فَ َقاَل َلُه الحَْبَاُء: ََّي َرُسوَل هللاِّ « الشهاعَِّر؟»َوَسلهَم:  َسَفرِّي َهَذا  إِّّن ِّ َقدح ُكنحُت رَأَيحُت ِفِّ

ّنِّ َعمها َصنَ عحُت فِّيهِّ قَاَل: َوَما َذاَك؟ قَاَل: رَأَيحُت َأنح  اَلَك َعنحُه لُِّتخحْبِّ بَ بحُت َأنح َأسح اَل  رَأحًَّي، َوَقدح َأحح
َهاف فَ َقاَل لَُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا عَ  ٍر، َفَصلهيحُت إِّلَي ح َعَل َهذِّهِّ الحَبنِّيهَة مِِّن ِّ بَِّظهح َقدح ُكنحَت »َليحهِّ َوَسلهَم: َأجح

َها َلٍة، َلوح َصَْبحَت َعَلي ح ُلُه يَ ُقوُلوَن: َقدح « َعَلى قِّب ح َلةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأهح ، فَ َرَجَع إََِّل قِّب ح
َلةِّ َرُسولِّ هللاِّ صَ  َها، َوََنحُن َأعحَلُم بِّهِّ، َقدح رََجَع إََِّل قِّب ح لهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَصلهى َمَعَنا إََِّل َماَت َعَلي ح

، 446الشهامِّ , ]ص: رِّيقِّ مِّ التهشح [ ُثُه َقدح َواَعَدًَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَعَقَبَة َأوحَسَط َأَّيه
َعةِّ، َوَمَعَنا َعبحُد هللاِّ بحُن عَ  ُعوَن رَُجًَل لِّلحبَ ي ح ًَنُه َوََنحُن َسب ح رِّو بحنِّ َحَراٍم أَبُو َجابٍِّر، َوإِّنهُه لََعَلى َشرحكِّهِّ، فََأَخذح مح

َذِّهِّ النهارِّ   َغًدا َحطًَبا، فَ ُقلحَنا ََّي َأَِب َجابٍِّر: َوهللاِّ إًِّنه لَنَ رحَغُب بَِّك َأنح َتُوَت َعَلى َما أَنحَت َعَليحهِّ فَ َتُكوَن ْلِّ
َلَم رَِّجال  مِّنح قَ وحمَِّك، َوَقدح َواَعَدًَن َرُسوُل َوإِّنه هللَا َقدح بَ َعَث َرُسواًل َيَح  يدِّهِّ َوعَِّباَدتِّهِّ، َوَقدح َأسح ُمُر بَِّتوحِّ

َلَم َوَطههَر ثَِّيابَُه َوَحَضَرَها َمَعَنا، َفَكاَن نَقِّيًبا، فَ لَ  َعةِّ، فََأسح َلُة هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لِّلحبَ ي ح مها َكاَنتِّ اللهي ح
تَ ث حقَ الهِتِّ  َنا، فَ َلمها اسح مِّ َل النهاُس  َواَعَدًَن فِّيَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبًَِِّّّن َأوهَل اللهيحلِّ َمَع قَ وح

لحَعَقَبةِّ، فََأََتًَن َرُسولُ  َتَمعحَنا ِبِّ مِّ َتَسلهلحَنا مِّنح قُ َريحٍش َتَسلَُّل الحَقطَا َحَّته إَِّذا اجح هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  ِفِّ الن هوح
يهِّ، َفَكاَن َأوهَل ُمَتَكل ِّ  ُُه، َأَحبه َأنح ََيحُضَر َأمحَر ابحنِّ َأخِّ ٍم، فَ َقاَل: ََّي َوَسلهَم َوَعمُُّه الحَعبهاُس لَيحَس َمَعُه َغْيح

َزحرَجِّ  َيه مَِّن اْلحَ  -َمعحَشَر الح َا َكاَنتِّ الحَعَرُب ُتَسم ِّي َهَذا اْلح َأوحَسَها َوَخزحرََجَها: إِّنه ُُمَمهًدا  -نحَصارِّ َوإِّْنه
مِّهِّ َوبََِّلدِّهِّ، َقدح َمنَ عحَناُه ِمِّهنح ُهَو َعَلى مِّثحلِّ رَأح  ُتمح، َوُهَو ِفِّ َمنَ َعٍة مِّنح قَ وح يَِّنا فِّيهِّ، َوَقدح مِّنها َحيحُث َقدح َعلِّمح

تُُ  نحقِّطَاَع إِّلَيحُكمح َوإََِّل َما َدَعوح ُتُوُه فَأَن حُتمح َوَما َأََب إِّاله االِّ َا َدَعوح ُتمح تَ َروحَن أَنهُكمح َواُفوَن َلُه ِبِّ وُه إِّلَيحهِّ، فَإِّنح ُكن ح
مِّهِّ فَإِّنهُه ِفِّ َمنَ َعٍة مِّنح  اَلًًن فَات حرُُكوُه ِفِّ قَ وح ُكمح ُخذح َن مِّنح أَن حُفسِّ ُتمح ََتحَشوح مِّهِّف ََتَمهلحُتمح، َوإِّنح ُكن ح ْيَتِّهِّ َوقَ وح َعشِّ

عحَنا َما قُ لحَت، َتَكلهمح ََّي َرُسوَل هللاِّ، فَ َتَكلهَم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َودَ فَ قُ  َعا إََِّل هللاِّ لحَنا: َقدح ْسِّ
ميَانِّ بِّهِّ ]ص: ْلحِّ َناُه ِبِّ ، فََأَجب ح ََلمِّ يقِّ َلُه، َوقُ لحَنا [ َوالتهصحدِّ 447َعزه َوَجله، َوَتََل الحُقرحآَن، َورَغهَب ِفِّ اْلحِّسح

َك، فَ َقاَل:  َلُه: ََّي َرُسوَل هللاِّ  نحُه أَب حَناءَُكمح »ُخذح لَِّرب َِّك َولِّنَ فحسِّ إِّّن ِّ ُأَِبيُِّعُكمح َعَلى َأنح َتحنَ ُعوّنِّ ِمِّها َمنَ عحُتمح مِّ
، ِمِّها َْنحَنُع مِّنحُه ُأزَُرًَن، فَ َبايِّعحَنا ، فََأَجابَُه الحَْبَاُء بحُن َمعحُروٍر فَ َقاَل: نَ َعمح , َوالهذِّي بَ عَ « َونَِّساءَُكمح  َق ِّ ْلح َثَك ِبِّ

َلحَقةِّ، َورِّث حَناَها َكابًِّرا َعنح َكابٍِّرف فَ َعَرَض ِفِّ اْلحَ  ُل اْلح َرحبِّ َوَأهح ُل اْلح ُن َوهللاِّ َأهح دِّيثِّ أَبُو ََّي َرُسوَل هللاِّ فَ َنحح
، فَ َقاَل: ََّي َرُسولَ  َثمِّ بحُن الت هي َِّهانِّ َي ح َبااًل، َوإًِّنه قَاطُِّعوَها، فَ َهلح َعَسيحَت  اْلح َواٍم حِّ َ َأق ح نَ َنا َوَبنيح هللاِّ، إِّنه بَ ي ح

َع إََِّل قَ وحمَِّك َوَتَدَعَنا؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " َبلِّ  الدهُم  إِّنِّ هللُا َأظحَهَرَك َأنح تَ رحجِّ
ُم  َدح ُم اْلح َدح ُتمح، َوُأَحارُِّب َمنح َحارَب حُتمح " ]ص:الدهُم، َواْلح ُ َمنح َساَلمح : ُأَساَلِّ [ف 448َأًَن مِّنحُكمح، َوأَن حُتمح مِِّن ِّ



يحهِّ فَ َقاَل َلُه الحَْبَاُء بحُن َمعحُروٍر: ابحُسطح َيَدَك ََّي َرُسوَل هللاِّ نُ َبايِّعحَك، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ 
رُِّجوا »َوَسلهَم:  َعُد بحُن « إَِِّله مِّنحُكُم اثحَِنح َعَشَر نَقِّيًباَأخح َرُجوُهمح َلُهف َفَكاَن نَقِّيَب َبِنِّ النهجهارِّ: َأسح ، فََأخح

رِّو بحنِّ َحَراٍمف وََكاَن نَقِّي َب َبِنِّ ُزرَارََة، وََكاَن نَقِّيَب َبِنِّ َسلَِّمَة: الحَْبَاُء بحُن َمعحُروَر، َوَعبحُد هللاِّ بحُن َعمح
ََلنِّ َساعِّدَ  ٍروف وََكاَن نَقِّيَب َبِنِّ ُزرَيحٍق: رَافُِّع بحُن َمالِّكِّ بحنِّ الحَعجح ، َة: َسعحُد بحُن ُعَباَدَة، َوالحُمنحذُِّر بحُن َعمح

، وََكاَن نَقِّيَب الح  : َعبحُد هللاِّ بحُن َرَواَحَة، َوَسعحُد بحُن الرهبِّيعِّ َزحرَجِّ َارِّثِّ بحنِّ الح افِّلِّ َبِنِّ َقوَ وََكاَن نَقِّيَب َبِنِّ اْلح
: ُأَسيحُد بحُن ُحَضْيحٍ، وَ  َهلِّ َشح َوحسِّ مِّنح َبِنِّ َعبحدِّ اْلح ، َوِفِّ اْلح : ُعَباَدُة بحُن الصهامِّتِّ َزحرَجِّ أَبُو َعوح ِّ بحنِّ الح

َثَمَة، َفَكانُوا اثحَِنح  ٍ ، َسعحُد بحُن َخي ح رِّو بحنِّ َعوح ف وََكاَن نَقِّيَب َبِنِّ َعمح َثمِّ بحُن الت هي َِّهانِّ َي ح  َعَشَر نَقِّيًبا: اْلح
ف قَاَل فََأَخَذ الحَْبَاُء بحُن َمعحُروٍر بَِّيدِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ  َوحسِّ ، َوَثََلثَة  مَِّن اْلح َزحرَجِّ َعة  مَِّن الح  َعَليحهِّ تِّسح

َها، وََكاَن َأوهَل َمنح َِبَيَع، َوتَ َتابََع النهاُس فَ َبايَ ُعوا، فَ  َصَرَخ الشهيحطَاُن َعَلى الحَعَقَبةِّ َوَسلهَم َفَضَرَب َعَلي ح
َب حَعدِّ  بِّ َهَله َلُكمح ِفِّ ُمَذمهٍم َما يَ ُقوُل ُُمَمهد   -َوهللاِّ  -ِبِّ ََباجِّ َل اْلح عحُتُه َقطُّ فَ َقاَل: ََّي َأهح َصوحٍت َما ْسِّ

َتَمُعوا َعَلى َحرحبُِّكمحف فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى َهَذا َأَزبُّ الحَعَقَبةِّ، »هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َوالصُّبهاُء َمَعُه َقدِّ اجح
[ فَ َقاَل الحَعبهاُس بحُن ُعَباَدَة 449]ص:« َهَذا ابحُن ُأزحَيٍب َأَما َوهللاِّ َْلَف حُرَغنه َلَك، ارحَفضُّوا إََِّل رَِّحالُِّكمح 
: ََّي َرُسوَل هللاِّ َوالهذِّي بَ َعَثَك ِبِّ  َلَة َأُخو َبِنِّ َساَلٍِّ لِّ مًَِّّن بحنِّ َنضح ئحَت لََنمِّيَلنه َغًدا َعَلى َأهح َق ِّ إِّنح شِّ ْلح
َيافَِّنا، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  سح َمرح بَِّذلَِّك، ارحَفضُّوا إََِّل رَِّحالُِّكمح »ِبَِّ ، « إًِّنه َلَح نُ ؤح

َناف  َارُِّث بحُن فَ َرَجعحَنا إََِّل رَِّحالَِّنا فَاضحَطَجعحَنا َعَلى فُ ُرشِّ لهة  مِّنح قُ َريحٍش فِّيهِّمح: اْلح بَ َلتح جِّ َنا َأق ح َبحح فَ َلمها َأصح
َزحرَجِّ إِّنه  ُه َقدح هَِّشاٍم َفًَّت َشابٌّ َوَعَليحهِّ نَ عحََلنِّ َجدِّيَدانِّ َحَّته َجاُءوًَن ِفِّ رَِّحالَِّنا، فَ َقاُلوا: ََّي َمعحَشَر الح

بِّ  ُتمح إََِّل َصاحِّ ئ ح ِّ َأظحُهرًَِّن، َوإِّنهُه َوهللاِّ َما مَِّن الحَعَربِّ َأَحد  أَب حَغُض بَ َلَغَنا أَنهُكمح جِّ رُِّجوُه مِّنح َبنيح َتخح َنا لَِّتسح
مَِّنا مَِّن الحُمشح  نَ ُهمح مِّنحُكمح، فَان حبَ َعَث َمنح ُهَناَك مِّنح قَ وح نَ َنا َوبَ ي ح َرحُب فِّيَما بَ ي ح َب اْلح َنا َأنح يَ نحشِّ رِّكِّنَي إِّلَي ح

رِّو بحنِّ ََيحلُِّفوَن َْلُمح ِبِّ  ء  َوَما فَ َعلحَناُه، َوَأًَن أَنحُظُر إََِّل َأبِّ َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعمح هللِّ َما َكاَن مِّنح َهَذا َشيح
رُِّكُهمح  ُم لِّيَ نحَطلُِّقوا، قُ لحُت َكلَِّمًة َكَأّن ِّ َأشح ، فَ َلمها تَ ثَ وهَر الحَقوح ، َوَأًَن َصامِّت  : ِفِّ الح َحَراٍم، َوُهَو َصامِّت  َكََلمِّ
َذ مِّثحَل نَ عحَليح َهذَ  َتطِّيُع َأنح تَ تهخِّ ل  مِّنح ُكُهولَِّنا، اَل َتسح ا الحَفََّت مِّنح ََّي َأَِب َجابٍِّر أَنحَت َسي ِّد  مِّنح َساَدتَِّنا وََكهح

َعُه الحَفََّت َفَخَلَع نَ عحَليحهِّ فَ َرَمى بَِِّّما إَِِّله، َوقَاَل: َوهللاِّ لَتَ لحَبَسن ه  ًَل قُ َريحٍش؟ َفَسمِّ ُهَما، فَ َقاَل أَبُو َجابٍِّر: َمهح
َجلحَتُه: ارحُددح َعَليحهِّ نَ عحَليحهِّ، فَ ُقلحُت: َوهللاِّ اَل َأرُدُُُّهَا،  ُرو هللاِّ الرهُجَل، يَ ُقوُل َأخح َفظحَت َلَعمح فَأحل  َصالِّ  ، َأحح

َحاَق: َحدهَثِنِّ  ُلبَ نهُهف قَاَل ابحُن إِّسح رِّ بحنِّ َحزحٍم قَاَل: ُثُه َوهللاِّ إِّّن ِّ َْلَرحُجو َأنح َأسح  َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح
يم ،  َمحَر َجسِّ ا َعبحَد هللاِّ بحنِّ ُأَبٍ ، َفَسأَُلوُه، وََكلهُموُه، فَ َقاَل: إِّنه َهَذا اْلح ُهمح َوأَتَ وح َوَما َكاَن انحَصَرُفوا َعن ح

مِّي لِّتَ َفوهُتوا َعَليه ِبِِّّثحلِّهِّ، فَانحَصَرُفوا َعنح  َْبًََن قَ وح َسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهٍد الحُمقحرُِّئ قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلَح ُه َوَأخح
َسُن بحُن ُُمَمهدِّ ]ص: ُر بحُن 450اْلَح ثَ َنا َنصح ثَ َنا يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َحاَق قَاَل: َحده [ بحنِّ إِّسح

ثَ َنا َوهحب  بُِّن َجرِّيُر بحنُ  َحاَق، َفذََكَر َهذِّهِّ  َعلِّيٍ  قَاَل: َحده ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح ثَ َنا َأبِّ َحازٍِّم قَاَل: َحده
َحاَق َوَمعحَناهُ  َنادِّ يُوُنَس بحنِّ ُبَكْيحٍ َعنِّ ابحنِّ إِّسح  الحقِّصهَة ِإِِّّسح



(2/444) 

 

ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهدُ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ  وَأخح بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
ُم بحُن ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدةَ  َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ َعاصِّ ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده ، َوَعبحُد اْلح

رِّ بحنِّ َحزحٍم: " َأنه الحَعبهاَس بحَن عُ  َزحرَجِّ َهلح هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح َلَة: َأَخا َبِنِّ َساَلٍِّ قَاَل: ََّي َمعحَشَر الح َباَدَة بحنِّ َنضح
َْححَ  ُروَن َعَلى َما تُ َبايُعوَن َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إِّنهُكمح تُ َبايُِّعونَُه َعَلى َحرحبِّ اْلح رِّ َتدح

ُتمح تَ َروحَن َأَنهَ  َودِّ، فَإِّنح ُكن ح َسح َن َواْلح ُتُموُه، َفمَِّن اْلح َلمح َراُفُكمح قَ تحًَل: َأسح يَبًة، َوَأشح ا إَِّذا ََنََكتح َأمحَواُلُكمح ُمصِّ
لُِّعوَن لَُه َواُفو  َتضح ُتمح تَ َروحَن أَنهُكمح ُمسح َرةِّ، َوإِّنح ُكن ح خِّ ن حَيا َواْلح زحُي الدُّ َا فَ ُهَو َوهللاِّ إِّنح فَ َعلحُتمح خِّ َن َلُه ِبِّ

ُتُوُه َعلَ  م : َعاَهدح َرةِّف قَاَل َعاصِّ خِّ ن حَيا َواْلح ، فَ ُهَو َوهللاِّ َخْيحُ الدُّ َرا ِّ َشح ، َوقَ تحلِّ اْلح َمحَوالِّ يَبةِّ اْلح يحهِّ َعَلى ُمصِّ
َا  َتده لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بِّ َوقَاَل الحَعقحُدف فَ َوهللاِّ َما قَاَل الحَعبهاُس َهذِّهِّ الحَمَقاَلَة إِّاله لَِّيشح
َهَد َعبحُد هللاِّ  َلةِّ، لِّيشح مِّ تِّلحَك اللهي ح َا َأمحَر الحَقوح َر بِّ ٍر: َما قَاَْلَا إِّاله لِّيُ َؤخ ِّ  بحُن ُأَبٍ  َأمحَرُهمح َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح

 فَ َيُكوَن َأق حَوى َْلُمح 
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َراَن، بِّبَ غحَداَد قَ  ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َبُل بحُن َأخح ثَ َنا َحن ح رِّو بحُن السهمهاكِّ قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َعمح اَل: َأخح
ثَ َنا زََكرَِّّيه بحُن َأبِّ زَائَِّدَة، َعنح عَ  ٍ قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو نُ َعيحٍم الحَفضحُل بحُن دَُكنيح َحاَق قَاَل: َحده امٍِّر قَاَل: إِّسح

ُّ َصلهى هللُا َعلَ  َنحَصارِّ عِّنحَد الحَعَقَبةِّ ََتحَت انحَطَلَق النهبِّ يحهِّ َوَسلهَم َمَعُه الحَعبهاُس َعمُُّه إََِّل السهبحعِّنَي مَِّن اْلح
ًنا،  رِّكِّنَي َعي ح ُطحَبَة، فَإِّنه َعَليحُكمح مَِّن الحُمشح َوإِّنح يَ عحَلُموا الشهَجَرةِّ قَاَل: " لِّيَ َتَكلهمح ُمَتَكل ُِّمُكمح َواَل يُطِّلِّ الح

َك بَ عح بُِّكمح  ئحَت، ُثُه َسلح لِّنَ فحسِّ َد يَ فحَضُحوُكمح، فَ َقاَل قَائُِّلُهمح َوُهَو أَبُو ُأَماَمَة: َسلح ََّي ُُمَمهُد لَِّرب َِّك َما شِّ
 َذلَِّك َما
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حًَن َما لََنا مَِّن الث هَوابِّ َعَلى هللاِّ َوَعَليحُكمح إَِّذا فَ َعلحَنا، َذلَِّك قَالَ  ْبِّ ئحَت، ُثُه َأخح أَُلُكمح لَِّرب ِّ َأنح شِّ : َأسح
ي َوْلَِّصحَحابِّ َأنح تُ ؤحُووًَن َوتَ نحُصُروًَن َوَتحنَ ُعوًنَ  ًئا، َوَأَسُلُكمح لِّنَ فحسِّ رُِّكوا بِّهِّ َشي ح  ِمِّها َمنَ عحُتمح تَ عحُبُدوُه َواَل ُتشح

نحُه أَن حُفَسُكمح، قَاُلوا: َفَما لََنا إَِّذا فَ َعلحَنا َذلَِّك؟ قَاَل  َْبًََن أَبُو « نهةُ َلُكُم اْلحَ »مِّ ، قَاُلوا: فَ َلَك َذلَِّك َأخح
ثَ َنا  َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َحاَق الحُمزَك ِّي قَاَل: َأخح ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ زََكرَِّّيه بحُن َأبِّ إِّسح



ٍن قَالَ  َْبًََن َجعحَفُر بحُن َعوح َْبًََن زََكرَِّّيه بحُن َأبِّ زَائَِّدَة، َعنح َعامٍِّر قَاَل: انحَطَلَق َرُسوُل الحَوههابِّ قَاَل: َأخح : َأخح
َنحَصارِّ لَيحًَل عَ  َلى الحَعَقَبةِّ ََتحَت هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَمَعُه الحَعبهاُس وََكاَن َذا رَأحٍي إََِّل السهبحعِّنَي مَِّن اْلح

يُب َواَل الشُّبهاُن الشهَجَرةِّف َفذََكَر  َع الش ِّ ه يَ ُقوُل: َفَما ْسِّ وِّهِّ َوزَاَد: قَاَل: َفَسمِّعحُت الشهعحبِّ َدِّيَث بَِّنحح اْلح
رِّو بحنُ  َْبًََن أَبُو َعمح َراَن قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َها َوَأخح السهمهاكِّ قَاَل:  ُخطحَبًة َأقحَصَر َواَل أَب حَلَغ مِّن ح

ثَ َنا ََيح  َبٍل قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ يَ عحِنِّ َأْححََد بحَن َحن ح َحاَق قَاَل: َحده َبُل بحُن إِّسح ثَ َنا َحن ح ََي بحُن زََكرَِّّيه َحده
وِّهِّ، قَاَل: وََكاَن أَبُ  َنحَصارِّي ِّ بَِّنحح ُعوٍد اْلح َغَرُهمح قَاَل: َحدهَثِنِّ َُمَالِّد ، َعنح َعامٍِّر، َعنح َأبِّ َمسح ُعوٍد َأصح و َمسح

نًّا  سِّ
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َبُل بح  ثَ َنا َحن ح رِّو بحُن السهمهاكِّ قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َعمح َراَن قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َحاَق َوَأخح ُن إِّسح
ثَ َنا ََيحََي قَاَل: َحده  عحُت قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َحده َاعِّيُل بحُن َأبِّ َخالٍِّد قَاَل: ْسِّ ثَ َنا إِّْسح

َلَها " ث ح يُب َوالشُّبهاُن ُخطحَبًة مِّ َع الش ِّ ه، يَ ُقوُل: َما ْسِّ  الشهعحبِّ
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َْبًََن ُُمَمهُد بحُن إِّب ح  َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َُمحَمٍش الحَفقِّيُه قَاَل: َأخح َراهِّيَم بحنِّ الحَفضحلِّ الحَفحهاُم َأخح
ثَ َنا  ُرو بحُن ُعثحَماَن الرهق ِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا َعمح لِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ََيحََي الذُّهح زَُهْيح  قَاَل: قَاَل: َحده

َاعِّيَل بحنِّ عُ  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن ُعثحَماَن بحنِّ ُخثَ يحٍم، َعنح إِّْسح بَ يحدِّ بحنِّ رِّفَاَعَة، َعنح أَبِّيهِّ ُعبَ يحدِّ بحنِّ رِّفَاَعَة َحده
[ ََخحٍر فََأََتَها ُعَباَدُة بحُن الصهامِّتِّ َفَحرهقَ َها َوقَاَل: إًِّنه َِبيَ عحَنا َرُسوَل هللاِّ 452قَاَل: َقدَِّمتح َرَواََّي ]ص:

عِّ َوالطهاَعةِّ ِفِّ  رِّ َوَعَلى َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى السهمح رِّ َوالحُيسح النهَشاطِّ َوالحَكَسلِّ َوالن هَفَقةِّ ِفِّ الحُعسح
َمُة اَلئٍِّم، يِّ َعنِّ الحُمنحَكرِّ، َوَعَلى َأنح نَ ُقوَل ِفِّ هللاِّ اَل ََتحُخُذًَن فِّيهِّ َلوح لحَمعحُرو ِّ َوالن ههح َمحرِّ ِبِّ َوَعَلى َأنح  اْلح

نحُه أَن حُفَسَنا َوَأزحَواَجَنا َوأَب حَناَءًَن نَ نحُصَر َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  َا َْنحَنُع مِّ َنا يَ ثحرَِّب ِبِّ َسلهَم إَِّذا َقدَِّم َعَلي ح
َها َعُة َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َِبيَ عحَناُه َعَلي ح َنهُةف فَ َهذِّهِّ بَ ي ح  َولََنا اْلح
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلحَ  ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده افِّ
َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ ُعَباَدُة بحُن الحَولِّيدِّ بحنِّ ُعَباَدَة بحنِّ ا ثَ َنا يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده ، اْلح لصهامِّتِّ



َرحبِّ َعنح أَبِّيهِّ  َعَة اْلح  ، َعنح َجد ِّهِّ ُعَباَدَة بحنِّ الصهامِّتِّ قَاَل: " َِبيَ عحَنا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ ي ح
َنا، يَ ُقوُل: َوإِّنِّ  َنا، َوأَثَ َرٍة َعَلي ح َرهِّ رًَِّن، َوَمنحَشطَِّنا، َوَمكح رًَِّن، َوُيسح عِّ َوالطهاَعةِّ ِفِّ ُعسح ت ُ َعَلى السهمح ثَِّر اسح ؤح
عحُت َأبِّ َُيَد ُِّثِنِّ  ، فَ ُقلحُت: َوهللاِّ َْلَُحد ِّثَ نهَك َما ْسِّ َرح ِّ مِّي يَ ُلوُموَنِنِّ َعَلى َهَذا اْلح َواَل َعَليحُكمح َوقَ وح

َمَة اَلئٍِّمف قَا َق ِّ أَي حَنَما ُكنها اَل ََنَاُ  ِفِّ هللاِّ َلوح ْلح َلُه َوَأنح نَ ُقوَل ِبِّ َمحَر َأهح َحاَق: َحدهَثِنِّ تُ َنازُِّعنه اْلح َل ابحُن إِّسح
َعَد بحنِّ زُرَارَةَ  َسح رِّ بحنِّ َحزحٍم َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل ْلِّ  أَنحَت َعَلى َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح

ََوارِّ  مِّي َكَفاَلة  َكَكَفاَلةِّ اْلح َا فِّيهِّمح، َوَأًَن َعَلى َِبقِّي قَ وح مَِّك ِبِّ  ي ِّنَي لِّعِّيَسى ابحنِّ َمرحََيَ َعَليحهِّ السهََلمُ قَ وح
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ثَ َنا ي َ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح عحُقوُب بحُن َوَأخح
ََسُن بحُن الرهبِّيعِّ قَا ثَ َنا اْلح َياَن قَاَل: َحده َحاَق قَاَل: َوَحدهَثِنِّ ُسفح ثَ َنا ابحُن إِّدحرِّيَس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َل: َحده

رِّ بحنِّ َحزحٍم َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل َْلُُم " اب حَعُثوا ِلِّ مِّ  نحُكُم اثحَِنح َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح
مِّهِّمح  ََوارِّي ِّنَي لِّعِّيَسى ابحنِّ َمرحََيَ َعَليحهِّ السهََلُم،  َعَشَر نَقِّيًبا ُكَفََلَء َعَلى قَ وح ُهمح، َكَكَفاَلةِّ اْلح ن ح فِّيَما َكاَن مِّ

َعُد بحُن ُزرَارََة َأَحُد ]ص: [ َبِنِّ النهجهارِّ: نَ َعمح , ََّي َرُسوَل هللاِّ، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى 453فَ َقاَل َأسح
مِّكَ  َوأَنحتَ »هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ُهُم « نَقِّيب  َعَلى قَ وح فَ َبايَ ُعوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأَخَذ مِّن ح

 اثحَِنح َعَشَر نَقِّيًبا , ُثُه َْسهاُهمح َكَما َمَضى ِفِّ رَِّوايَتِّهِّ َعنح َمعحَبدِّ بحنِّ َكعحبِّ بحنِّ َمالِّكٍ 
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ِّ بحنُ  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن  َوَأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح
ثَ َنا َمالِّك  قَاَل:  ٍب قَاَل: َحده َْبًََن ابحُن َوهح َعحَلى قَاَل: َأخح َياَن قَاَل: َحدهَثِنِّ يُوُنُس بحُن َعبحدِّ اْلح َكاَن »ُسفح

ُهُم اث حَنا َعَشَر نَقِّيًبا وََكانُوا َسبحعِّنَي رَُجًَل  ُأَسيحُد بحُن ُحَضْيحٍ  ن ح َنحَصاُر مِّ قَاَل « َأَحَد الن َُّقَباءِّ وََكاَنتِّ اْلح
ُْي َلُه إََِّل َمنح ََيحَعُلُه نَ  ْبحِّيَل َعَليحهِّ السهََلُم َكاَن ُيشِّ َنحَصارِّ َأنه جِّ : َفَحدهَثِنِّ َشيحخ  مَِّن اْلح قِّيًبا قَاَل َمالِّك 

، َومِّنح قَبِّيَلٍة رَُجل  َحَّته َحدهَثِنِّ َهَذا الشهيحُخ َأنه َمالِّك    : ُكنحُت َأعحَجُب َكيحَف َجاَء مِّنح ُكل ِّ قَبِّيَلٍة رَُجََلنِّ
ُة الن ُّ  : عِّده َم الحَعَقَبةِّ قَاَل ِلِّ َمالِّك  َعةِّ، يَ وح َم الحبَ ي ح ُْي إِّلَيحهِّمح يَ وح ْبحِّيَل َعَليحهِّ السهََلُم َكاَن ُيشِّ َباءِّ اث حَنا َعَشَر قَ جِّ

َوحسِّ  ، َوَثََلثَة  مَِّن اْلح َزحرَجِّ َعة  مَِّن الح  رَُجًَل تِّسح
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رِّ بحُن َعتهابٍ  َْبًََن أَبُو َبكح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح  َأخح
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ُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ  ثَ َنا الحَقاسِّ ثَ َنا  قَاَل: َحده ٍس قَاَل: َحده َهرِّيُّ قَاَل: َحدهثَ َنا ابحُن َأبِّ َأوح َوح الحُمغِّْيَةِّ اْلح
ِّ قَاَل: َأخح  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َبَة ح( َوَأخح َبَة، َعنح َعم ِّهِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح َْبًََن َعبحُد إِّْسح

ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ، َعنِّ ابحنِّ فُ َليحٍ ، َعنح هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده  َياَن قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح
ثَ َنا يَ عحُقوُب قَاَل: َوذََكَر َحسهاَن بحَن َعبحدِّ هللاِّ، َعنِّ ابحنِّ ْلِّيَعَة، عَ  َهاٍب قَاَل: َوَحده نح يُوُنَس، َعنِّ ابحنِّ شِّ

َودِّ، عَ  َسح َنحَصارِّ َأبِّ اْلح بَِّل مَِّن اْلح َُ َحدِّيثِّهِّ َعنِّ ابحنِّ َعتهاٍب قَاَل: ُثُه َحجه الحَعاَم الحُمقح نح ُعرحَوَة َوَهَذا َلفح
َبةُ  َغُرُهمح ُعقح َناَنِِّّمح، َوَثََلثُوَن مِّنح َشَبابِِّّمح، َأصح ُهمح َأرحبَ ُعوَن رَُجًَل مِّنح َذوِّي َأسح ن ح ُعوَن رَُجًَل، مِّ رِّو َسب ح  بحُن َعمح
لحَعَقَبةِّ َوَمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ  ُه ِبِّ ُعوٍد، َوَجابُِّر بحُن َعبحدِّ هللاِّ، فَ َلَقوح  َعَليحهِّ بحنِّ ثَ عحَلَبَة، َوُهَو أَبُو َمسح

َْبَُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ  لهذِّي َخصهُه هللُا َعزه َوَسلهَم الحَعبهاُس بحُن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ فَ َلمها َأخح
، َوإََِّل َأنح يُ َبايُِّعوُه َعَلى َأنح مَيحنَ ُعو  ََلمِّ َة َوالحَكَراَمةِّ، َوَدَعاُهمح إََِّل اْلحِّسح نحُه َوَجله بِّهِّ مَِّن الن ُّبُ وه ُه ِمِّها مَيحنَ ُعوَن مِّ

َسَك َما أَن حُفَسُهمح َوَأمحَواَْلُمح، َأَجابُوا هللَا َوَرُسوَلُه، َوَصدهُقوُه، وَ  َنا لَِّرب َِّك َعزه َوَجله َولِّنَ فح ََتِّطح َعَلي ح قَاُلوا: اشح
ئحَت، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ََتُِّط »شِّ ًئا، َوَأشح رُِّكوا بِّهِّ َشي ح ََتُِّط لَِّرب ِّ َأنح اَل ُتشح َأشح

ي َأنح َتحنَ ُعوّنِّ ِمِّها َتحنَ ُعوَن مِّنح أَن ح  ُكمح َوَأمحَوالُِّكمح لِّنَ فحسِّ ، فَ َلمها اطحَمأَنهتح بَِّذلَِّك أَن حُفُسُهمح مَِّن الشهرحطِّ « ُفسِّ
لحَوفَ  اءِّ، َوَعظهَم َأَخَذ َعَليحهُِّم الحَعبهاُس بحُن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ الحَمَواثِّيَق لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ

نَ هُ  َ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوذََكَر َأنه ُأمه َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َسلحَمى بِّنحَت الحَعبهاُس الهذِّي بَ ي ح مح َوَبنيح
َثمِّ بحنِّ الت هي َِّهانِّ لَ  َي ح َدِّيَث ِفِّ ُمَبايَ َعةِّ َأبِّ اْلح رِّو بحنِّ زَيحدِّ بحنِّ َعدِّي ِّ بحنِّ النهجهارِّ، َوذََكَر اْلح َما ُه َأوهاًل، وَ َعمح

َحاَق، ُثُه  َعحََّن َما َمَضى ِفِّ رَِّوايَةِّ ابحنِّ إِّسح َاَء قَاَل َوَما َأَجابَُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ ذََكَر َأْسح
َوحسِّ وَ  ُهمح قَاَل ُعرحَوُة: َفَجمِّيُع َمنح َشهَِّد الحَعَقَبَة مَِّن اْلح َي هللُا َعن ح ُعوَن الهذِّيَن َِبيَ ُعوُه َرضِّ َزحرَجِّ َسب ح الح

 رَُجًَل َوامحَرَأةً 
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ثَ َنا أَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َوَأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابح  َبهارِّ قَاَل: َحده َحاَق قَاَل: اْلح َوحسِّ »نِّ إِّسح َفَجمِّيُع مِّنح َشهَِّد الحَعَقَبَة مَِّن اْلح

َداُُهَا ُأمُّ ُعَمارََة وَ  َزحرَجِّ إِّحح ُعوَن رَُجًَل َوامحَرَأََتنِّ مِّنح َبِنِّ الح َناءِّ الحَقَبائِّلِّ َسب ح َزحرَجِّ َوَأف ح َزوحُجَها َواب حَناَها، َوالح
ًسا َفَجمِّيُع َأصحَحابِّ الحَعَقَبةِّ َمعَ  ُعوَن نَ فح ِّ ََخحَسة  َوَسب ح ُرُهمح َهُهَنا ِمِّها « الحَمرحأََتنيح َحاَق َوذِّكح َوَْسهاُهُم ابحُن إِّسح



َعةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  َحاَق: فَ َلمها تَ َفرهَق النهاُس َعنح بَ ي ح َوَسلهَم َيُطوُل بِّهِّ الحكَِّتاُب قَاَل ابحُن إِّسح
َلَة الحَعَقبَ  ، لَي ح َعةِّ فَ َوَجُدوُه َحقًّا، فَانحَطَلُقوا ِفِّ َطَلبِّ الحَقوحمِّ ةِّ، وََكاَن الحَغُد فَ تهَشتح قُ َريحش  َعنِّ الحََْبِّ َوالحبَ ي ح

َعٍة، وَ  ٍرو، َفَشدُّوا يََديح َسعحدِّ إََِّل ُعُنقِّهِّ بِّنِّسح َلتَ ُهمح ُمنحذُِّر بحُن َعمح َذا  َكانَ فََأدحرَُكوا َسعحَد بحَن ُعَباَدَة َوَأف ح
، ُمهتِّهِّ، َوَيُصكُّونَُه، َويَ لحكُِّزونَُه إََِّل َأنح َجاَء ُمطحعُِّم بحُن َعدِّي ِّ َارُِّث بحُن  َشعحٍر َكثٍِّْي، َفَطفُِّقوا ََيحبُِّذونَُه ْبِّ َواْلح

 َيا َسبِّيَلهُ ُأَميهَة وََكاَن َسعحد  َيِّْيُُُهَا إَِّذا َقدَِّما الحَمدِّيَنَة َحَّته َأطحَلَقاُه مِّنح أَيحدِّيهِّمح َوَخله 
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ُم بحُن ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدَة قَاَل: َكاَنتح َحوهاُء بِّنح  َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ َعاصِّ َنادِّ َعنِّ ابحنِّ إِّسح ََذا اْلحِّسح ُت زَيحدِّ َوبِّ
َا ُهَو ابحُن الحَ  ، َكَذا قَاَل، َوإِّْنه َطِّيبِّ لحَمدِّيَنةِّ، وََكاَنتح ُأمَُّها بحنِّ السهَكنِّ، عِّنحَد قَ يحسِّ بحنِّ ُعبَ يحدِّ الح طِّيمِّ ِبِّ

ََلُمَها، وََكاَن َزوحُجَها قَ يحس  عَ  َلَمتح َحوهاُء، َفَحُسَن إِّسح َت َسعحدِّ بحنِّ ُمَعاٍذ، فََأسح َلى  َعقحَرُب بِّنحُت ُمَعاٍذ ُأخح
ذِّيَها، وََكاَن اَل َُيحفَ  َها َوهَِّي ُتَصل ِّي، فَ يُ ؤح ُخُل َعَلي ح ى َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َكفحرِّهِّ، َفَكاَن َيدح

َ بِّهِّ  ْبِّ لحَمدِّيَنةِّ إِّاله بَ َلَغُه َوُأخح َكهَة َأمحر  َيُكوُن ِبِّ  َوَسلهَم ِبِّ
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َألُ  َنا ََنحُن إِّذح َجاَء رَُجل  َيسح مِّي ُحجهاًجا، فَ بَ ي ح رِّكِّي قَ وح ٍط مِّنح ُمشح َعِن ِّ  قَاَل قَ يحس  فَ َقدِّمحُت َمكهَة ِفِّ رَهح
، فََأََتّنِّ فَ َقاَل: أَنحَت قَ يحس  قُ لحُت: نَ َعمح , قَاَل: َزوحُج َحوهاَء؟ قُ لحُت: نَ َعمح , قَاَل: َفَما َلكَ   َفُدله َعَليه

َا َدعح  َعلح َذلَِّك بِّ َعُلف قَاَل: َفََل تَ فح ذِّيَها َعَلى دِّينَِّها؟ فَ ُقلحُت: إِّّن ِّ اَل َأف ح محَرأَتَِّك َوتُ ؤح ، تَ عحَبُث ِبِّ َها ِلِّ
، فَ َوهللاِّ َما محَرأَتِّهِّ َوقَاَل: َفَشأحُنكِّ بِّدِّينِّكِّ رَأَي حُتُه إِّاله  قُ لحُت: نَ َعمح , فَ َلمها َقدَِّم قَ يحس  الحَمدِّيَنَة ذََكَر َذلَِّك الِّ

َئةِّ  َي ح هِّ َحَسَن اْلح  َحَسَن الحَوجح

(2/456) 

 

َحاَق قَاَل: " َكا َنادِّ َعنِّ ابحنِّ إِّسح ََذا اْلحِّسح َُموحِّ َقدح َشهَِّد الحَعَقَبَة، َوَِبَيَع َوبِّ رِّو بحنِّ اْلح َن ُمَعاُذ بحُن َعمح
ر و َسي ًِّدا مِّنح َساَداتِّ َبِنِّ َسلَِّمَة، وََكاَن َقدِّ اَتهَ  َا، وََكاَن َعمح َذ ِفِّ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بِّ

َياُن َبِنِّ َسلَِّمَة ُمَعاُذ بحُن َجَبٍل َواب حُنُه ُمَعاُذ بحُن َدارِّهِّ َصَنًما مِّنح َخَشٍب يُ َقاُل لَُه: ُمَنا َلَم فِّت ح فَُة فَ َلمها َأسح
ُلونَُه فَ َيطحَرُحونَُه ِفِّ بَ عحضِّ ُحَفرِّ  مِّ ٍرو فَ َيحح للهيحلِّ َعَلى َصَنمِّ َعمح ُخُلوَن ِبِّ ُُُهَا َكانُوا َيدح ٍرو َوَغْيح َبِنِّ َعمح

ر و قَاَل: َوي حَلُكمح َمنح َعَدا َعَلى إِّْلَِّنا ِفِّ  َسلَِّمَة، َوفِّيَها عَِّذُر النهاسِّ  َبَ  َعمح هِّ، فَإَِّذا َأصح ُمَنكهًسا َعَلى رَأحسِّ



َلةِّ، ُثُه يَ غحُدو يَ لحَتمُِّسُه َحَّته إَِّذا َوَجَدُه َغسهَلُه َوَطههَرُه َوطَي هَبُه، ُثُه قَاَل: َأَما وَ  هللاِّ َلوح َأعحَلُم َمنح َهذِّهِّ اللهي ح
ر و َعَدوحا َعَليحهِّ فَ َفَعُلوا بِّهِّ مِّثحَل َذلَِّك، َوفَ َعَل َمره َيصح  اٍت، َنُع َهَذا بَِّك َْلَُحر َِّقُه، فَإَِّذا َأمحَسى َوقَاَم َعمح

ُه فَ َغَسَلُه َوَطههَرُه َوطَي هَبُه , ُثُه َجاَء بَِّسيحفِّهِّ  َرَجُه مِّنح َحيحُث أَلحَقوح َتخح َعلهَقُه َعَليحهِّ، ُثُه ف َ فَ َلمها َأْلُّوا َعَليحهِّ اسح
َتنِّعح، فَ َهَذا السهيحُف َمعَ  َنُع بَِّك َما تَ َرى، فَإِّنح َكاَن فِّيَك َخْيح  فَامح َك، قَاَل: إِّّن ِّ َوهللاِّ َما َأعحَلُم َمنح َيصح

ا َوًَنَم َعَدوحا َعَليحهِّ فََأَخُذوا السهيحَف مِّنح ُعُنقِّهِّ، ُثُه َأَخُذوا َكلح  َبحٍل، فَ َلمها َأمحَسوح ًبا َمي ًِّتا، فَ َعلهُقوُه، َوقَ َرنُوُه ِبِّ
ُه، َفَخَرَج يَ ت ح  ر و فَ َلمح َيِّدح ، َوَغَدا َعمح ُه ِفِّ بِّئحٍر مِّنح آَِبرِّ َبِنِّ َسلَِّمَة فِّيَها عَِّذُر النهاسِّ بَ ُعُه َحَّته ُثُه أَلحَقوح

مِّهِّ، َوَجَدُه ِفِّ الحبِّئحرِّ ُمَنكهًسا َمقحُروًًن بَِّكلحٍب َمي ٍِّت، فَ لَ  َلَم مِّنح قَ وح مها رَآُه أَبحَصَر َشأحنَُه وََكلهَمُه َمنح َأسح
َلَم، َوَعَرَ  مَِّن هللاِّ َما َعَرَ  َوهُ  نَي َأسح ر و حِّ ََلُمُه، فَ َقاَل َعمح ، َفَحُسَن إِّسح َُموحِّ ُرو بحُن اْلح َلَم َعمح َو فََأسح

 َيذحُكُر َصَنَمُه َذلَِّك:
 ]البحر الرجز[
َط بِّئحٍر ِفِّ قَ َرنح  ََتهللِّ َلوح ُكنحتَ   إَِّْلًا َلَح َتُكنح ففف أَنحَت وََكلحب  َوسح
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َناَك َعنح ُسوءِّ الحَغََبح  َن فَ تهشح َتَدنح ففف اْلح  ُأ ٍ  لَِّمصحَرعَِّك إَِّْلًا ُمسح
نِّ الد َِّينح  ُد َّللِّهِّ الحَعلِّي ِّ ذِّي الحمَِّننح ففف الحَواهِّبِّ الرهزهاقِّ َوَدَّيه َمح  اْلح

 الهذِّي أَن حَقَذّنِّ مِّنح قَ بحلِّ َأنح ففف َأُكوَن ِفِّ ظُلحَمةِّ َقْبحٍ ُمرحََتَنح ُهَو 
" َتَنح دِّي ِّ النهبِّ ِّ الحُمؤح ْححََد الحَمهح  ِبَِّ
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نَي ُأرِّيَ َها َدارَ  َرتِّهِّ قَ بحَل  َِبُب َمنح َهاَجَر مِّنح َأصحَحابِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل الحَمدِّيَنةِّ حِّ هِّجح
ُُروجِّ  لح  نُ ُزولِّ اْلحِّذحنِّ َلُه ِبِّ

(2/458) 

 

مِّ السهيهارِّ  ُم بحُن الحَقاسِّ ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ الحَقاسِّ َُ إِّمحََلًء قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َرحَو قَاَل: َحده يُّ ِبِّ
ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن هََِّلٍل قَاَل: حَ  ثَ َنا عِّيَسى بحُن ُعبَ يحٍد َحده ََسنِّ بحنِّ َشقِّيٍق قَاَل: َحده ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن اْلح ده

رِّو بحنِّ َجرِّيٍر، َعنح َجرِّيٍر، أَ  ، َعنح َأبِّ زُرحَعَة بحنِّ َعمح ه الحكِّنحدِّيُّ، َعنح َغيحََلَن بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ الحَعامِّرِّي ِّ نه النهبِّ



قَاَل: " إِّنه هللَا تَ َعاََل َأوحَحى إَِِّله َأيه َهُؤاَلءِّ الحبََِّلدِّ الثهََلثِّ نَ َزلحَت َفهَِّي َداُر  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ 
: ُثُه َعَزَم َلُه َعَلى الحَمدِّيَنةِّ  ُل الحعِّلحمِّ رِّيُن " قَاَل َأهح َريحنِّ، َأوح قِّنهسح َرتَِّك: الحَمدِّيَنُة، َأوِّ الحَبحح  فََأَمَر هِّجح

َهاَأصحَحابَُه ِبِّ  َرةِّ إِّلَي ح  ْلحِّجح
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ث َ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحنِّ الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن اْلح َنا يَ عحُقوُب بحُن َأخح
َجهاُج بحُن َأبِّ َمنِّيٍع ]ص: ثَ َنا اْلح َياَن قَاَل: َحده ، َعنح [ قَاَل: َحده 459ُسفح ثَ َنا َجد ِّي، َعنِّ الزُّهحرِّي ِّ

لِّمِّنيَ  َكهَة لِّلحُمسح َمئٍِّذ ِبِّ ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو يَ وح : قَاَل النهبِّ َقدح »: ُعرحَوَة، َعنح َعائَِّشَة، قَاَلتح
 ِّ َ اَلبَ َتنيح َرتُِّكمح ُأرِّيُت َسَبَخًة َذاَت ََنحٍل َبنيح ، فَ َهاَجَر َمنح َهاَجَر قَِّبَل َوُهَُ « ُأرِّيُت َداَر هِّجح َرهََتنِّ ا اْلح

نَي ذََكَر َذلَِّك َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َورََجَع إََِّل الحَمدِّيَنةِّ بَ عحُض َمنح َكاَن  َهاَجَر الحَمدِّيَنةِّ حِّ
ٍر َرضِّ  لِّمِّنَي، َوََتَههَز أَبُو َبكح ََبَشةِّ مَِّن الحُمسح ًرا، فَ َقاَل َلُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى إََِّل َأرحضِّ اْلح َي هللُا َعنحُه ُمَهاجِّ

َذَن ِلِّ »هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  لَِّك، فَإِّّن ِّ َأرحُجو َأنح يُ ؤح بِّ أَنحَت « َعَلى رِّسح ٍر َوتَ رحُجو َذلَِّك ِبَِّ ، فَ َقاَل أَبُو َبكح
َسُه عَ « نَ َعمح »َوُأم ِّي؟ قَاَل:  ٍر نَ فح َبُه، ، َفَحَبَس أَبُو َبكح َلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لَِّيصحَطحِّ

ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ عُ  َرَجُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ ُهٍر " َأخح ِّ عِّنحَدُه َوَرَق السهُمرِّ َأرحبَ َعَة َأشح َلَتنيح َقيحٍل َوَعَلَف رَاحِّ
رِّي ِّ   َوَغْيحِّهِّ َعنِّ الزُّهح
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َْبًََن أَبُو َْبًََن الحَقاسِّ  َأخح رِّ بحُن َعتهاٍب قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َبكح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح ُم اْلح
َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بح  ثَ َنا إِّْسح ثَ َنا ابحُن َأبِّ ُأَويحٍس قَاَل: َحده َبَة، َعنح  نِّ بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ قَاَل: َحده ُعقح

َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر  ِّ بحُن الحَفضحلِّ قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َبَة ح( َوَأخح قَاَل: َعم ِّهِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح
ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ف ُ  َياَن قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح َليحٍ ، َعنح ُموَسى بحنِّ َحده

َتدُّوا َعَلى َرُسولِّ هللاِّ  َاعِّيَل بحنِّ إِّب حَراهِّيَم قَاَل: فَ َلمها اشح َُ َحدِّيثِّ إِّْسح َهاٍب َوَهَذا لَفح َبَة، َعنِّ ابحنِّ شِّ  ُعقح
لِّمِّنَي، َأَمَرُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوسَ  ُُروجِّ إََِّل الحَمدِّيَنةِّ، َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوالحُمسح لح لهَم ِبِّ

ُهمح قَ بحَل ُخُروجِّ َرُسولِّ ]ص: ن ح [ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل 460َفَخَرُجوا َأرحَسااًل َفَخَرَج مِّ
ََسدِّ، َوامحَرأَتُُه ُأمُّ َسَلَمَة بِّنحُت َأبِّ ُأَميهةَ  ، َوَعامُِّر بحُن رَبِّيَعَة، َوامحَرأَتُُه أُمُّ الحَمدِّيَنةِّ: أَبُو َسَلَمَة بحُن َعبحدِّ اْلح

اسِّ ُأمُّ َعبحدِّ َعبحدِّ هللاِّ بِّنحُت َأبِّ َحثحَمَة، َويُ َقاُل: َأوهُل َظعِّيَنٍة َقدَِّمتِّ الحَمدِّيَنَة أُمُّ َسَلَمَةف َويَ ُقوُل بَ عحُض النه 
َبَة بحنِّ رَبِّيَعَة، َوَعبحُد هللاِّ  هللاِّ َوهللُا َأعحَلُمف َوُمصحَعُب بحُن ُعَمْيحٍ َوُعثحَماُن بحنُ  َمظحُعوٍن، َوأَبُو ُحَذي حَفَة بحُن ُعت ح



ٍش ِفِّ َبِنِّ  ٍرف فَ نَ َزَل أَبُو َسَلَمَة َوَعبحُد هللاِّ بحُن َجحح ٍش، َوُعثحَماُن بحُن الشهرِّيدِّ، َوَعمهاُر بحُن ََّيسِّ  بحُن َجحح
َطه  رِّو بحنِّ َعوحٍ ، ُثُه َخَرَج ُعَمُر بحُن الح ، َوَعيهاُش بحُن َأبِّ رَبِّيَعَة ِفِّ َأصحَحاٍب َْلُمح، فَ نَ َزُلوا ِفِّ َبِنِّ َعمح ابِّ

َارُِّث بحُن هَِّشاٍم َوالحَعاُص بحُن هَِّشاٍم َعيهاَش بحَن َأبِّ  لِّ بحُن هَِّشاٍم َواْلح ٍ ، َفَطَلَب أَبُو َجهح رِّو بحنِّ َعوح  َعمح
ُم ِّهِّمح، فَ َقدِّمُ  َا َحَلَفتح اَل يُظِّلَُّها رَبِّيَعَة َوُهَو َأُخوُهمح ْلِّ وا الحَمدِّيَنَة َفذََكُروا َلُه ُحزحَن ُأم ِّهِّ َوقَاُلوا َلُه: إَِّنه

ن  َحَّته تَ َراَك، َوَلوحاَل َذلَِّك َلَح نَطحُلبحَك فَ ُنذَك ُِّرَك هللَا ِفِّ ُأم ِّكَ  َا َسقحُف بَ يحٍت، َواَل مَيَسُّ رَأحَسَها ُدهح ، وََكاَن بِّ
يًما، وََكاَن  َها َأََب رَحِّ ن ح َْلُمح َوَرقه َْلَا، َوَلمها ذََكُروا َلُه مِّ ُه َورَأحفَتَِّها بِّهِّ، َفَصدهَق قَ وح َأنح يَ عحَلُم مِّنح ُحب َِّها إَِّّيه

ثَ َقاُه فَ َلمح يَ َزلح ُهَنالَِّك حَ  ًدا، فَ َلمها َخَرَجا بِّهِّ َأوح َارُِّث بحُن هَِّشاٍم َعقح بَ عحُهَما َحَّته َعَقَد َلُه اْلح َّته َخَرَج يَ ت ح
ف قَالَ  لحَََلصِّ ُعو َلُه ِبِّ : َمَع َمنح َخَرَج قَ بحَل فَ تح ِّ َمكهَة، وََكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َيدح

َزحرَجِّ  َارِّثِّ بحنِّ الح ، ِفِّ َبِنِّ اْلح ٍ ، فَ نَ َزَل َعَلى َسعحدِّ بحنِّ الرهبِّيعِّ ف َوَخَرَج َوَخَرَج َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َعوح
َرى ]ص: ، َوطَائَِّفة  ُأخح [ف فََأمها 461ُعثحَماُن بحُن َعفهاَن، َوَطلحَحُة بحُن ُعبَ يحدِّ هللاِّ، َوالزَُّبْيحُ بحُن الحَعوهامِّ

ف ُثُه تَ َتابََع َأصحَحاُب َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َكَذلَِّك إِّ  ََل الحَمدِّيَنةِّ َطلحَحُة َفَخَرَج إََِّل الشهامِّ
ُهمح َسعحُد بحُن َأبِّ  ن ح َكهَة َحَّته َقدُِّموا بَ عحَد َمقحدِّمِّهِّ الحَمدِّيَنَة، مِّ َوقهاٍصف  ُرُسًَل، َوَمَكَث ًَنس  مِّنح َأصحَحابِّهِّ ِبِّ

ُتلَِّف ِفِّ ُقُدومِّ َسعحٍد، َفقِّيَل: َكَذا َوقِّيَل إِّنهُه ِمِّهنح َقدَِّم قَ بحَل ُقُدومِّ  النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  قُ لحُت: َقدِّ اخح
 َوَسلهمَ 
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح ُمَُ  َبهارِّ قَاَل: َحده َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ ًَنفِّع ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ اْلح مهدِّ بحنِّ إِّسح

ُت َأًَن َوَعيهاُش بحُن َأبِّ رَ  َرَة ُأق حَعدح َطهابِّ قَاَل: " َلمها َأْجحَعحَنا اْلحِّجح بِّيَعَة، ُعَمَر، َعنح أَبِّيهِّ ُعَمَر بحنِّ الح
َبَ   َوهَِّشاُم بحُن الحَعاصِّ بحنِّ َوائٍِّل، َوقُ لحَنا: نَ َنا الت هَناُضُب مِّنح إَِّضاةِّ َبِنِّ غَِّفاٍر، َفَمنح َأصح يَعاَد بَ ي ح الحمِّ

َباُه، فََأصحَبَحُت عِّنحَدَها َأًَن َوَعيهاُش بحُن َأبِّ رَبِّيَعَة 462]ص: َا فَ َقدح ُحبَِّس فَ لحَيمحضِّ َصاحِّ [ مِّنحُكمح َلَح َيَحَتِّ
َتَْتَ، َ فَاف ح بًَة: َعَرُفوا  َوُحبَِّس َعنها هَِّشاُم، َوُفْتِّ َنا الحَمدِّيَنَة َفُكنها نَ ُقوُل: َما هللُا بَِّقابٍِّل مِّنح َهُؤاَلءِّ تَ وح َوَقدِّمح

ن حَيا، وََكانُوا يَ قُ  وُلونَُه هللَا، َوآَمُنوا بِّهِّ، َوَصدهُقوا َرُسوَلُه، ُثُه رََجُعوا َعنح َذلَِّك لَِّبََلٍء َأَصاَبُمح مَِّن الدُّ
هِّمحف فَأَن حزَ  َن حُفسِّ َنُطوا مِّنح ْلِّ هِّمح اَل تَ قح َرُفوا َعَلى أَن حُفسِّ َل هللُا َعزه َوَجله فِّيهِّمح: " }ُقلح ََّي عَِّبادِّي الهذِّيَن َأسح

َا إََِّل هَِّشاٍم، فَ َقاَل 53َرْححَةِّ هللاِّ{ ]الزمر:  تُ َها بَِّيدِّي كَِّتاًِب، ُثُه بَ َعثحُت بِّ يََةف قَاَل ُعَمُر: َفَكتَ ب ح [ " اْلح
َا َوَأُصوُب  هَِّشاُم بحنُ  َا إََِّل ذِّي ُطًوى َفَجَعلحُت ُأَصع ُِّد بِّ ُت بِّ : فَ َلمها َقدَِّمتح َعَليه َخَرجح الحَعاصِّ

َنا، وَ  َا نَ َزَلتح فِّيَنا، َكَما ُكنها نَ ُقوُل ِفِّ أَن حُفسِّ نِّيَها فَ َعَرفحُت إِّْنه َهُمَها، فَ ُقلحُت: اللُهمه فَ ه ِّمح َف ح يُ َقاُل: فِّيَنا، ْلِّ



قحُت بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ ُقتَِّل هَِّشاُم َشهِّيًدا  فَ َرَجعحتُ  ُت َعَلى بَعِّْيِّي، فَ َلحِّ َفَجَلسح
َي هللُا َعنحُه " ٍر َرضِّ َنادِّيَن ِفِّ وِّاَليَةِّ َأبِّ َبكح جح  ِبَِّ
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ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا 463َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر ]ص:َأخح [: قَاَل: َحده
َارِّثِّ بحنِّ زُرَارََة بحنِّ ُمصحَعبِّ بحنِّ َعبحدِّ  رِّ بحنِّ اْلح َياَن قَاَل: َحدهَثِنِّ َأْححَُد بحُن َأبِّ َبكح  الرهْححَنِّ يَ عحُقوُب بحُن ُسفح

ثَ َنا َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن ُمَُ  ٍ  قَاَل: َحده مهٍد، َعنح َعبحدِّ هللاِّ، َعنح ًَنفٍِّع، َعنِّ ابحنِّ ُعَمَر، أَنهُه قَاَل: " بحنِّ َعوح
ََل  ُ َموح ، َوَساَلِّ َرهاحِّ ، َوأَبُو ُعبَ يحَدَة بحُن اْلح َطهابِّ َبُة: ُعَمُر بحُن الح َنا مِّنح َمكهَة فَ نَ َزلحَنا الحُعصح  َأبِّ ُحَذي حَفَة، َقدِّمح

ثَ َرُهمح قُ رحآًًن "َفَكاَن يَ ُؤمُُّهمح َساَلِّ  َموح  َنهُه َكاَن َأكح  ََل َأبِّ ُحَذي حَفَة ْلِّ
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ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن نَ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ٍر قَاَل: َأخح صح
ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن رََجاٍء ح( َأخحْبََ  َْبًََن َحده رِّو بحُن َمَطٍر قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َعمح ًَن أَبُو َنصحرِّ بحُن قَ َتاَدَة قَاَل: َأخح

َحاَق، َعنِّ الحْبََ  َرائِّيُل، َعنح َأبِّ إِّسح َْبًََن إِّسح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن رََجاٍء قَاَل: َأخح اءِّ، َفذََكَر أَبُو َخلِّيَفَة قَاَل: َحده
َرةِّ  رِّيَن ُمصحَعُب بحُن ُعَمْيحٍ َأُخو  َحدِّيَث اْلحِّجح َنا مَِّن الحُمَهاجِّ َلةِّ قَاَل الحَْبَاُء: وََكاَن َأوهَل َمنح َقدَِّم َعَلي ح َوالحقِّب ح

، فَ ُقلحَنا َلُه: َما فَ َعَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم؟ فَ َقاَل: ُهَو مَ   َكانَُه،َبِنِّ َعبحدِّ الدهارِّ بحنِّ ُقَصي ِّ
ٍر، فَ ُقلحَنا َلهُ  َعحَمى، َأُخو َبِنِّ فِّهح ُتوٍم اْلح ُرو بحُن ُأمُّ َمكح : َما فَ َعَل َوَأصحَحابُُه َعَلى أَثَرِّي، ُثُه أََتى بَ عحَدُه َعمح

َثَرِّ، ُثُه أََتى ب َ  عحَدُه َعمهاُر بحُن َمنح َورَاَءَك َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابُُه قَاَل: ُهمح َعَلى اْلح
َطهابِّ ِفِّ عِّ  ، ُثُه َأََتًَن ُعَمُر بحُن الح ُعوٍد، َوبََِّلل  ٍر، َوَسعحُد بحُن َأبِّ َوقهاٍص، َوَعبحُد هللاِّ بحُن َمسح رِّيَن ََّيسِّ شح

ٍر َمعَ  ُهف زَاَد أَبُو َخلِّيَفَة ِفِّ رَِّوايَتِّهِّ: قَاَل رَاكًِّبا، ُثُه َأََتًَن بَ عحَدُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوأَبُو َبكح
َنا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته قَ َرأحُت ُسورًا مَِّن الحُمَفصهلِّ  َنا الحَْبَاُء: فَ َلمح يَ قحَدمح َعَلي ح , ُثُه َخَرجح

ًَنُهمح َقدح َحذِّرُوا ]ص: رَ 464نَ تَ َلقهى الحعَِّْي فَ َوَجدح َرائِّيلَ [ َأخح ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ إِّسح لِّم  ِفِّ الصهحِّ  َجُه ُمسح
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ثَ َنا يُ  ثَ َنا َأْححَُد قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح وُنُس، َعنِّ ابحنِّ َأخح
َحاَق، أَنهُه ذََكَر َأَسامَِّي َمنح َخَرجَ  مِّنح َأصحَحابِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل الحَمدِّيَنةِّ َأََته  إِّسح



ُر َمنح َقدَِّم الحَمدِّينَ  َحاَق: آخِّ َبَة َوَذلَِّك ِمِّها َيُطوُل بِّهِّ الحكَِّتاُبف قَاَل ابحُن إِّسح رِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح َة مَِّن مِّنح ذِّكح
َْتح ِفِّ دِّينِّهِّ  : َعلِّيُّ بحُن َأبِّ طَالٍِّب، َوَذلَِّك َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  النهاسِّ َلَح يُ فح َأوح َُيحَبسح

هِّ، َوَأجهَلُه َثََلًَث، َوَأَمَرُه َأنح يُ َؤد َِّي إََِّل ُكل ِّ ذِّي َكهَة، َوَأَمَرُه َأنح يَ َناَم َعَلى فَِّراشِّ َحقٍ  َحقهُه، فَ َفَعَل،  َأخهَرُه ِبِّ
 ُثُه ْلَِّق بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ 
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َبارِّهِّ 465َِبُب ]ص: رِّكِّنَي بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوعِّصحَمةِّ هللاِّ َرُسوَلُه َوإِّخح [ َمَكرِّ الحُمشح
د ِّيقِّ  ٍر الص ِّ ُه بَِّذلَِّك َحَّته َخَرَج َمَع َأبِّ َبكح ًرا إَِّّيه َي هللُا َعنحُه ُمَهاجِّ  َرضِّ
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: حَ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا يَ عحُقوُب َأخح ده
ُرو بحُن َخالٍِّد، َعنِّ ابحنِّ ْلِّ  ثَ َنا َعمح َياَن قَاَل: َحده َودِّ، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ قَاَل: بحُن ُسفح َسح يَعَة، َعنح َأبِّ اْلح

َج ِّ بَقِّيهَة ذِّي اْلحِّجهةِّ، َوالحُمَحرهَم، َوَصَفَر، ُثُه   إِّنه َوَمَكَث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ عحَد اْلح
َرهُ  رِّكِّي قُ َريحٍش َأْجحَُعوا َأمحَرُهمح َوَمكح مح َعَلى َأنح َيَحُخُذوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: فَإِّمها َأنح ُمشح

َْبَُه هللُا َعزه َوَجله  تُ ُلوُه، َوإِّمها َأنح ََيحبُِّسوُه، َوإِّمها َأنح ُُيحرُِّجوُه، َوإِّمها َأنح يُوثُِّقوُه، فََأخح رِّهِّمح: " }َوإِّذح  يَ قح َكح ِبِّ
تُ ُلوَك َأوح ُُيحرُِّجوَك َومَيحُكُروَن َومَيحُكُر هللُا َوهللُا َخْيحُ الحَماكِّرِّيَن{ مَيحُكُر بَِّك الهذِّ  يَن َكَفُروا لِّيُ ثحبُِّتوَك َأوح يَ قح
ٍر مِّنح ََتحتِّ اللهيحلِّ قَِّبَل الحغَارِّ 30]اْلنفال:  [ " َفَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوأَبُو َبكح

ٍر،  َي هللُا َعنحُه فَ َرَقَد َعَلى فَِّراشِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يُ َوارِّي َعنحُه بِّثَ وح َوَعَمَد َعلِّيٌّ َرضِّ
 الحُعُيونَ 
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ٍر ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ  َْبًََن أَبُو َبكح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح هللاِّ بحنِّ َعتهابِّ الحَعبحدِّيُّ َوَأخح
َاعِّيُل بحُن َأبِّ ُأَويحٍس قَاَل: حَ  َْبًََن إِّْسح ُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ قَاَل: َأخح ثَ َنا الحَقاسِّ ثَ َنا قَاَل: َحده ده

َبَة ح( َوَأخح  َبَة َعنح َعم ِّهِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح َُ قَاَل: إِّْسح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
ثَ َنا إِّب حَراهِّيمُ  ثَ َنا َجد ِّي قَاَل: َحده ُّ قَاَل: َحده َاعِّيُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ الحَفضحلِّ الشهعحَراّنِّ َْبَّنِّ إِّْسح  بحُن الحُمنحذِّرِّ َأخح

َبةَ  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن فُ َليحٍ ، َعنح ُموَسى بحنِّ ُعقح َُ َحدِّيثِّ قَاَل: َحده رِّي ِّ َوَهَذا َلفح َهاٍب الزُّهح ، َعنِّ ابحنِّ شِّ



َج ِّ بَقِّيهَة ذِّي اْلحِّجهةِّ، َوالحُمحَ  َاعِّيَل قَاَل: َوَمَكَث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ عحَد اْلح رهَم، إِّْسح
تُ لُ  َتَمُعوا َأنح يَ قح رِّكِّي قُ َريحٍش اجح نَي ظَنُّوا أَنهُه َخارِّج ، َوَعلُِّموا َأنه هللَا َوَصَفَر، ُثُه إِّنه ُمشح وُه َأوح ُُيحرُِّجوُه حِّ

َلَم، َورََأوحا َمنح َُيحرُ  ََلُم َمنح َأسح َعًة َوْلَِّصحَحابِّهِّ، َوبَ َلَغُهمح إِّسح ُج إِّلَيحهِّمح مَِّن َعزه َوَجله َقدح َجَعَل َلُه َمأحًوى َوَمن ح
رِّيَن، فََأْجحَُعوا َأنح  تُ ُلوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأوح يُ ثحبُِّتوُه، فَ َقاَل هللُا َعزه َوَجله: " الحُمَهاجِّ يَ قح

تُ ُلوَك َأوح ُُيحرُِّجوَك َومَيحُكُروَن َومَيحُكُر هللُا َوهللاُ   َخْيحُ }َوإِّذح مَيحُكُر بَِّك الهذِّيَن َكَفُروا لِّيُ ثحبُِّتوَك َأوح يَ قح
ٍر 30]اْلنفال: الحَماكِّرِّيَن{  مِّ الهذِّي أََتى فِّيهِّ َأَِب َبكح [ ، َوبَ َلَغُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َذلَِّك الحيَ وح

ٍر ِفِّ  هِّ، َفَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوأَبُو َبكح ُمح ُمبَ ي ُِّتوُه إَِّذا َأمحَسى َعَلى فَِّراشِّ  َجوح ِّ َأَنه
، َوَعَمَد َعلِّيُّ بحُن َأبِّ  اللهيحلِّ  ٍر، َوُهَو الحَغاُر الهذِّي ذََكَر هللُا َعزه َوَجله ِفِّ الحكَِّتابِّ قَِّبَل الحَغارِّ َغارِّ ثَ وح

 طَالٍِّب فَ َرَقَد َعَلى فَِّراشِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يُ َوارِّي َعنحُه، َوَِبَتتح قُ َريحش  َُيحَتلُِّفونَ 
َبُحوا، فَإَِّذا هُ وَ  بِّ الحفَِّراشِّ فَ ُيوثُِّقُه، َفَكاَن َذلَِّك َأمحَرُهمح َحَّته َأصح مح بَِّعلِّي ِّ َيَحتُِّروَن أَي ُُّهمح ََيحثُِّم َعَلى َصاحِّ

َْبَُهمح أَ  َي هللُا َعنحُه، َفَسأَُلوُه َعنِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فََأخح نهُه اَل عِّلحَم َلُه بِّهِّ، بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب َرضِّ
ٍه يَطحُلُبونَُه " ُهمح، فَ رَكُِّبوا ِفِّ ُكل ِّ َوجح  فَ َعلُِّموا عِّنحَد َذلَِّك أَنهُه َقدح َخَرَج فَارًّا مِّن ح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَالَ  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َوَأخح : َحده
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ  َبهارِّ قَاَل: َحده  اْلح
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َحاَق قَاَل: فَ َلمها أَي حَقَنتح قُ َريحش  َأنه ُُمَمهًدا َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح بُويَِّع، َوَأَمَر رَ  ُسوُل هللاِّ ابحنِّ إِّسح
نَ هُ َصلهى هللُا َعلَ  لحَمدِّيَنةِّ ََتَمُروا فِّيَما بَ ي ح َواَنِِّّمح ِبِّ َكهَة مِّنح َأصحَحابِّهِّ َأنح يَ لحَحُقوا ِإِِّّخح مح، يحهِّ َوَسلهَم َمنح َكاَن ِبِّ

َن فََأْجحُِّعوا ِفِّ َأمحرِّ ُُمَمهٍد َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َوهللاِّ َلَكأَنهُه َقدح َكره َعَليحكُ  لر َِّجالِّ  مح فَ َقاُلوا: اْلح ِبِّ
تُ ُلوُه، فَ َلمها َدَخُلوا الده  َوةِّ لِّيَ قح َتَمُعوا َلُه ِفِّ َدارِّ النهدح رُِّجوُه، فَاجح تُ ُلوُه َأوح َأخح اَر اعحََتََضُهُم فَأَثحبُِّتوُه َأوِّ اق ح

: الحكَِّساُء، فَ َقاَل: َأدحُخلُ  ، فَ َقاُلوا: َمنح أَنحَت؟ قَاَل: الشهيحطَاُن ِفِّ ُصورَةِّ رَُجٍل ْجِّيٍل ِفِّ َبتٍ  َلُه َوالحَبتُّ
َتَمعحُتمح َلُه، فََأرَاَد َأنح ََيحُضَرُه َمَعُكمح، فَ َعَسى َأنح اَل يَ عح  لهذِّي اجح َع ِبِّ لِّ َْنحٍد ْسِّ نحُه َأًَن رَُجل  مِّنح َأهح دَِّمُكمح مِّ

َمحرِّ َما َقدح رَأحي  َوُنصح  ، فَ َقاُلوا: َأَجلح فَادحُخلحف فَ َلمها َدَخَل قَاَل بَ عحُضُهمح لِّ  بَ عحٍض: َقدح َكاَن مَِّن اْلح
َبةُ  َوةِّ: َشي ح َتَمَع لَُه ِفِّ َدارِّ النهدح ًدا، وََكاَن ِمِّهنِّ اجح ُتمح، فََأْجحُِّعوا ِفِّ َهَذا الرهُجلِّ رَأحًَّي َواحِّ َبُة اب حَنا  َعلِّمح َوُعت ح

 ، َارِّثِّ ُر بحُن اْلح ُهمح: َأَرى َأنح ََتحبُِّسوُه َوتَ َربهُصوا بِّهِّ رَبِّيَعَة، َوأَبُو َجهحلِّ بحُن هَِّشاٍم، َوالنهضح فَ َقاَل قَائِّل  مِّن ح



َلُه مَِّن الشَُّعَراءِّ: زَُهْيحُ بحُن َأبِّ ُسلحَمى، َوالنهابِّ  لَِّك َكَما َهَلَك َمنح َكاَن قَ ب ح َغُة، رَيحَب الحَمُنونِّ َحَّته يَ هح
دِّيُّ: َوهللاِّ، َما َهَذا لَ  ُُُهَاف فَ َقاَل النهجح ُرَج رَأحيُُه َوَحدِّيثُُه َحيحُث َوَغْيح ُكمح بَِّرأحٍي، َوهللاِّ لَئِّنح فَ َعلحُتمح لََيخح

َتزُِّعوُه مِّنح أَيحدِّيُكمح، ُثُه يَ غحلُِّبوُكمح َعلَ  ُتُموُه إََِّل َمنح َورَاَءُه مِّنح َأصحَحابِّهِّ، فََأوحَشَك َأنح يَ ن ح ى َما ِفِّ َحَبسح
ُهُه َوَحدِّيثُُه أَيحدِّيُكمح مِّنح َأمحرُِّكمح، فَ َقاَل قَا ُهمح: َبلح َُنحرُِّجُه فَ نَ نحفِّيهِّ مِّنح بََِّلدًَِّن، فَإَِّذا ُغي َِّب َعنها َوجح ن ح ئِّل  مِّ

َنا َذاَت  َلحح بَ يحنَِّنا قَاَل فَ َوهللاِّ َما نُ َباِلِّ أَيحَن َوَقَع مَِّن الحبََِّلدِّ، َولَئِّنح َكاَن َأْجحَعحَنا بَ عحَد َذلَِّك َأمحَرًَن َوَأصح
دِّيُّ  َن َحدِّيثِّهِّ َوَغَلبَ َتُه َعَلى َمنح يَ لح النهجح َقاُه : اَل َوهللاِّ َما َهَذا َلُكمح بَِّرأحٍي، َأَما رَأَي حُتمح َحََلَوَة َمنحطِّقِّهِّ َوُحسح

 ُدوَن َمنح َخاَلَفُه، َوهللاِّ َلَكَأّن ِّ بِّهِّ إِّنح فَ َعلحُتمح َذلَِّك َقدح َدَخَل َعَلى قَبِّيَلٍة مِّنح قَ َبائِّلِّ 
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، فََأصحَفَقتح َمَعُه َعَلى رَأحيِّهِّ، ُثُه َساَر بِِّّمح إِّلَيحُكمح َحَّته َيطََأُكمح بِِّّمح، َفََل َوهللاِّ َما َهَذاا َلُكمح بَِّرأحٍيف  لحَعَربِّ
لِّ بحُن هَِّشاٍم: َوهللاِّ إِّنه ِلِّ فِّيهِّ َلَرأحًَّي َما َأرَاُكمح َوقَ عحُتمح َعَليحهِّ قَاُلوا: َومَ  ا ُهَو؟ قَاَل: َأَرى َأنح قَاَل أَبُو َجهح

َفارًا َصارَِّمةً  يطًا، ُثُه تُ عحُطوُهمح شِّ يًبا َوسِّ  , ُثُه ََتحُخُذوا مِّنح ُكل ِّ قَبِّيَلٍة مِّنح قُ َريحٍش ُغََلًما ََنحًدا َجلحًدا َنسِّ
ٍد، فَإَِّذا قَ تَ لحُتُموُه تَ َفرهَق َدُمُه ِفِّ  رِّ َعبحُد َمَناٍ  بَ عحَد  ََيحَتمُِّعوا فَ َيضحرِّبُوُه َضرحبََة رَُجٍل َواحِّ ، فَ َلمح َتدح الحَقَبائِّلِّ

َا َأقحَصُرُهمح عِّنحَد َذلَِّك َأنح َيَحُخُذوا الحَعقحلَ  مِّهِّمح، فَإِّْنه َنُع، َوَلَح يَ قحَووحا َعَلى َحرحبِّ قَ وح  فَ َتُدونَُه َذلَِّك َما َتصح
َتَمُعوا َلُه، َوأََتى  َْلُمحف قَاَل النهجحدِّيُّ: َّللِّهِّ َدرُّ الحَفََّت َهَذا الرهأحيُ  َءف فَ تَ َفرهُقوا َعَلى َذلَِّك َواجح َوإِّاله َفََل َشيح

َلَة، فَ َلمح  هِّ تِّلحَك اللهي ح يَبِّتح َرُسوُل  َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحََْبُ، َوُأمَِّر َأنح اَل يَ َناَم َعَلى فَِّراشِّ
 َحيحُث َكاَن يَبِّيُت، َوبَ يهَت َعلِّيًّا ِفِّ َمضحَجعِّهِّ  هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ 
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ثَ َنا ُمَُ  َاعِّيَل الحُمقحرَِّئ، َحدهثَُه قَاَل: َحده َُ َأنه ُُمَمهَد بحَن إِّْسح َافِّ َحاَق َوفِّيَما ذََكَر أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح مهُد بحُن إِّسح
ثَ َنا َسعِّيدُ  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن  بحنِّ إِّب حَراهِّيَم قَاَل: َحده بحُن ََيحََي بحنِّ َسعِّيٍد أَبُو ُعثحَماَن قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ قَاَل: َحده

َحاَق، َعنح ]ص: [ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ ْنِّيٍ ، َعنح َُمَاهٍِّد، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: َوَحدهَثِنِّ 469إِّسح
ََل ُأم ِّ هَ  ُّ َعنح زَاَذاَن َموح َرا ِّ ُكل ِّ قَبِّيَلٍة الحَكلحبِّ انٍِّئ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبهاٍس " َأنه نَ َفًرا مِّنح قُ َريحٍش مِّنح َأشح

ْبحِّيُل َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  َتَمُعوا، َفذََكَر َمعحََّن َهذِّهِّ الحقِّصهةِّ إََِّل َأنه قَاَل: فَأََتى جِّ لهَم فََأَمَرُه اجح
، فَ َلمح يَبِّتح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َأنح اَل يَبِّ  رِّ الحَقوحمِّ َْبَُه ِبَِّكح يَت ِفِّ َمضحَجعِّهِّ الهذِّي َكاَن يَبِّيُت فِّيهِّ َوَأخح

، َوأَن حَزَل َعَليحهِّ بَ عحَد ُقدُ  ُُروجِّ لح َلَة، َوَأذَِّن هللُا عِّنحَد َذلَِّك ِبِّ َمدِّيَنَة ِفِّ ومِّهِّ الح َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ بَ يحتِّهِّ تِّلحَك اللهي ح
َن حَفالِّ َيذحُكُر نِّعحَمَتُه َعَليحهِّ َوَبََلَءُه عِّنحَدُه: " }َوإِّذح مَيحُكُر بَِّك الهذِّيَن َكَفُروا لِّيُ ثحبُِّتوَك َأوح  تُ ُلوَك َأوح  اْلح يَ قح



لِّهِّ: تَ َربهُصوا َحَّته  [ "ف َوأَن حَزلَ 30ُُيحرُِّجوَك َومَيحُكُروَن َومَيحُكُر هللُا َوهللُا َخْيحُ الحَماكِّرِّيَن{ ]اْلنفال:  ِفِّ قَ وح
{ ]الط َلُه مَِّن الشَُّعَراءِّ }َأمح يَ ُقوُلوَن َشاعِّر  َنََتَبهُص بِّهِّ رَيحَب الحَمُنونِّ لَِّك َكَما َهَلَك َمنح َكاَن قَ ب ح ور: يَ هح

30" ] 
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ  َأخح ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
َحاَق قَاَل: َوَأقَاَم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ي َ  ثَ َنا يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده َتظُِّر َأمحَر اْلح ن ح

َتَمَعتح قُ َريحش  ]ص: ْبحِّيُل َعَليحهِّ [ فَ 470هللاِّ َحَّته إَِّذا اجح َمَكَرتح بِّهِّ َوَأرَاُدوا بِّهِّ َما َأرَاُدوا َأََتُه جِّ
َوَسلهَم السهََلُم، فََأَمَرُه َأنح اَل يَبِّيَت ِفِّ َمَكانَُه الهذِّي َكاَن يَبِّيُت فِّيهِّ، َدَعا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ 

َضَر، فَ َفَعَل، ُثُه َخَرَج َرُسوُل َعلِّيه بحَن َأبِّ طَالٍِّب، فََأَمَرُه َأنح يَبِّ  هِّ، َويَ َتَسجهى بُِّْبحٍد َلُه َأخح يَت َعَلى فَِّراشِّ
َنٍة مِّنح تُ َراٍب َفَجَعَل يَ  َفح مِّ َوُهمح َعَلى َِببِّهِّ َوَخَرَج َمَعُه ِبِّ َذرَُّها َعَلى هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى الحَقوح

هِّمح، َوَأَخَذ هللاُ  { ]يس:  رُُءوسِّ َكِّيمِّ َبحَصارِّهِّمح َعنح نَبِّي ِّهِّ َوُهَو يَ قحَرُأ: }َيس َوالحُقرحآنِّ اْلح [ إََِّل 2َعزه َوَجله ِبِّ
ُروَن{ ]يس:  َناُهمح فَ ُهمح اَل يُ بحصِّ لِّهِّ: }فََأغحَشي ح رَِّمَة َما يُ ؤَك ُِّد َهَذا9قَ وح  [ َوُروِّي َعنح عِّكح
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َي هللُا َعنحُه إََِّل الحَغارِّ َوَما َِبُب ُخُروجِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللاُ  د ِّيقِّ َرضِّ ٍر الص ِّ بِّهِّ َأبِّ َبكح  َعَليحهِّ َوَسلهَم َمَع َصاحِّ
ََثرِّ   َظَهَر ِفِّ َذلَِّك مَِّن اْلح
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َحاَق الحَفقِّيُه قَاَل: أَ  رِّ بحُن إِّسح َْبًََن أَبُو َبكح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن ُعبَ يحُد بحُن َعبحدِّ َأخح خح
ََسنِّ ُُمَمهدُ  َْبَّنِّ أَبُو اْلح ثَ َنا اللهيحُث قَاَل: َوَأخح ثَ َنا ََيحََي بحُن ُبَكْيحٍ قَاَل: َحده دِّ قَاَل: َحده بحُن َعبحدِّ هللاِّ،  الحَواحِّ

ثَ َنا ُمَُ  َحاَق قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّسح َُ َلُه قَاَل: َحده ثَ َنا ابحُن َصالٍِّ  قَاَل: َواللهفح مهُد بحُن ََيحََي قَاَل: َحده
َهاٍب: فََأخحَْبّنِّ ُعرحَوُة بحُن الزَُّبْيحِّ، َأنه عَ  ائَِّشَة َزوحَج َحدهَثِنِّ اللهيحُث قَاَل: َحدهَثِنِّ ُعَقيحُل قَاَل: قَاَل ابحُن شِّ

: َلَح  َنا يَ وحم  إِّاله َيَحتِّيَنا  النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَلتح َأعحقِّلح أَبَ َويه إِّاله َوُُهَا َيدِّيَنانِّ الد ِّيَن، َوَلَح مَيُره َعَلي ح
لُِّمو  يهًة، فَ َلمها اب حُتلَِّي الحُمسح َرًة َوَعشِّ َن، َخَرَج أَبُو فِّيهِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َطَرِفِّ الن هَهارِّ ُبكح

ٍر  ََبَشةِّ َحَّته إَِّذا بَ َلَغ بَ رحَك الحغَِّمادِّ َلقَِّيُه ابحُن الدُُّغنهةِّ َوُهَو َسي ُِّد الحَقارَ َبكح ًرا ََنحو َأرحضِّ اْلح ةِّ قَاَل: أَيحَن ُمَهاجِّ



َرحضِّ َوَأعحُبدَ  يَ  ِفِّ اْلح مِّي، فَُأرِّيُد َأنح َأسِّ َرَجِنِّ قَ وح ٍر: َأخح ٍر؟ قَاَل أَبُو َبكح َرب ِّ قَاَل ابحُن  ُترِّيُد ََّي َأَِب َبكح
ُب الحَمعحُدوَم ]ص: ث حَلَك اَل َُيحُرُج َواَل ُُيحَرُج، إِّنهَك ُتكحسِّ َم، َوََتحمُِّل 472الدُُّغنهةِّ: فَإِّنه مِّ َل الرهحِّ [، َوَتصِّ

عح، فَاعحُبدح  ، فََأًَن َلَك َجار  فَارحجِّ َق ِّ رَبهَك بِّبَ َلدَِّك،  الحَكله، َوتَ قحرِّي الضهيحَف، َوتُعِّنُي َعَلى نَ َوائِّبِّ اْلح
َرا ِّ قُ َريحٍش، فَ َقاَل َْلُمح: إِّنه أَ  َي هللُا َعنحُه، َوطَاَ  ِفِّ َأشح ٍر َرضِّ ٍر اَل فَارحََتََل ابحُن الدُُّغنهةِّ َمَع َأبِّ َبكح َِب َبكح

َل الرهحِّ  ُب الحَمعحُدوَم، َوَيصِّ ُلُه َواَل ُُيحَرُج، َأَُتحرُِّجوَن رَُجًَل ُيكحسِّ ث ح َم، َوََيحمُِّل الحَكله، َويَ قحرِّي َُيحُرُج مِّ
ٍر، وَ  َواَر ابحنِّ الدُُّغنهةِّ، َوَأمهُنوا َأَِب َبكح ، فَأَن حَفَذتح قُ َريحش  جِّ َق ِّ بحنِّ الضهيحَف، َويُعِّنُي َعَلى نَ َوائِّبِّ اْلح قَاُلوا الِّ

ٍر فَ لحيَ عحُبدح رَبهُه ِفِّ َدارِّهِّ، فَ لحُيَصل ِّ وَ  تَ عحلُِّن الدُُّغنهةِّ: ُمرح َأَِب َبكح ذِّيَنا بَِّذلَِّك، َواَل َيسح َرأح َما َشاَء، َواَل يُ ؤح لحيَ قح
ٍر، فَ َلبَِّث أَ  َبِّ َبكح َ أَب حَناَءًَن َونَِّساَءًَن، فَ َقاَل ابحُن الدُُّغنهةِّ َذلَِّك ْلِّ ٍر يَ عحُبُد بِّهِّ، فَإًِّنه ََنحَشى َأنح يَ فحْتِّ بُو َبكح

تَ عحلُِّن ِبِّ  ًدا بِّفَِّناءِّ رَبهُه ِفِّ َدارِّهِّ َواَل َيسح ٍر فَاب حَتََّن َمسحجِّ َبِّ َبكح لحقَِّراَءةِّ ِفِّ َغْيحِّ َدارِّهِّ , ُثُه َبَدا ْلِّ لصهََلةِّ، َواَل ِبِّ
رِّكِّنَي َوأَب حَناُؤُهمح  َرُأ الحُقرحآَن، فَ يَ تَ َقذهَ  َعَليحهِّ نَِّساُء الحُمشح ، يَ عحَجُبوَن َدارِّهِّ، َوبَ َرَز َفَكاَن ُيَصل ِّي فِّيهِّ، َويَ قح

َرُأ الحُقرحآَن، فَأَف حزََع َذلَِّك أَ َويَ نح  نَي يَ قح ٍر رَُجًَل َبكهاًء اَل مَيحلُِّك َدمحَعُه حِّ َراَ  ُظُروَن إِّلَيحهِّ، وََكاَن أَبُو َبكح شح
رِّكِّنَي، فََأرحَسُلوا إََِّل ابحنِّ الدُُّغنهةِّ، فَ َقدَِّم َعَليحهِّمح فَ َقاُلوا َلُه: إًِّنه ُكنها َأجَ  ٍر َعَلى قُ َريحٍش مَِّن الحُمشح رحًَن َأَِب َبكح
ًدا بِّفَِّناءِّ َدارِّهِّ، َوَأعحَلَن الصهََلَة َوا لحقَِّراَءَة، َوإًِّنه َقدح َأنح يَ عحُبَد رَبهُه ِفِّ َدارِّهِّ، َوإِّنهُه َجاَوَز َذلَِّك فَاب حَتََّن َمسحجِّ

َ أَب حَناَءًَن َونَِّساَءًَن، فَأحتِّهِّ فَإِّنح َأَحبه َأنح  يَنا َأنح يَ فحْتِّ َر َعَلى َأنح يَ عحُبَد رَبهُه ِفِّ َدارِّهِّ فَ َعَل، َوإِّنح  َخشِّ يَ قحَتصِّ
َنا َنا َأنح َُنحفَِّرَك َوَلسح ٍر  َأََب إِّاله َأنح يُ عحلَِّن َذلَِّك َفَسلحُه َأنح يَ ُرده َعَليحَك ذِّمهَتَك، فَإًِّنه َقدح َكرِّهح َبِّ َبكح ُمقِّر ِّيَن ْلِّ

تِّعحََلَن ]ص: سح َت الهذِّي [ف قَاَلتح َعائِّ 473االِّ ٍر، فَ َقاَل: َقدح َعلِّمح َشُة: فَأََتى ابحُن الدُُّغنهةِّ َأَِب َبكح
، فَإِّّن ِّ اَل َأَحبُّ  َر َعَلى َذلَِّك، َوإِّمها َأنح تَ ُرده إَِِّله ذِّمهِتِّ َمَع َعاَقَدُت َلَك َعَليحهِّ، فَإِّمها َأنح تَ قحَتصِّ َأنح َتسح

فِّرحُت ِفِّ رَُجلٍ  َواَرَك، َوَأرحَضى ْبَِِّّوارِّ هللاِّ  الحَعَرُب إِّّن ِّ ُأخح ٍر: فَإِّّن ِّ َأرُدُّ إِّلَيحَك جِّ ُت َلُه، فَ َقاَل أَبُو َبكح َعَقدح
َكهَة، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  َمئٍِّذ ِبِّ هِّ َوَسلهَم َعزه َوَجله َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح

لِّمِّنَي:  ِّ »لِّلحُمسح َ اَلبَ َتنيح َرتُِّكمح، ُأرِّيُت َسبَِّخًة َذاَت ََنحٍل َبنيح ، فَ َهاَجَر « َقدح ُأرِّيُت َداَر هِّجح َرهََتنِّ ، َوُُهَا اْلح
نَي ذََكَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َورََجَع إََِّل الحَمدِّيَنةِّ بَ عح   ُد َمنح َكانَ َمنح َهاَجَر قَِّبَل الحَمدِّيَنةِّ، حِّ
ًرا يَ عحِنِّ قَِّبَل الحَمدِّيَنةِّف فَ َقالَ  ٍر ُمَهاجِّ لِّمِّنَي، َوََتَههَز أَبُو َبكح ََبَشةِّ مَِّن الحُمسح  لَُه َرُسوُل َهاَجَر إََِّل َأرحضِّ اْلح

َذَن ِلِّ »هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  لَِّك، فَإِّّن ِّ َأرحُجو َأنح يُ ؤح رٍ « َعَلى رِّسح لَِّرُسولِّ هللاِّ  ، فَ َقاَل أَبُو َبكح
َسُه  ٍر نَ فح بِّ أَنحَت َوُأم ِّي؟ قَاَل: نَ َعمح , َفَحَبَس أَبُو َبكح َعَلى َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َهلح تَ رحُجو َذلَِّك ِبَِّ

ِّ، َكانَ َتا عِّنحَدُه َوَرَق  َلَتنيح َحَبُه َوَعَلَف رَاحِّ ُهٍرف َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لَِّيصح السهُمرِّ َأرحبَ َعَة َأشح
ًما ُجُلوس  ِفِّ بَ يحتَِّنا ِفِّ  َنا ََنحُن يَ وح َها: فَ بَ ي ح َي هللُا َعن ح َهاٍب: قَاَل ُعرحَوُة: قَاَلتح َعائَِّشُة َرضِّ  ََنحرِّ قَاَل ابحُن شِّ

ٍر: َهَذا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َبِّ َبكح بًَِّل ُمتَ َقن ًِّعا ِفِّ َساَعٍة َلَح َيُكنح الظههِّْيَةِّ قَاَل قَائِّل  ْلِّ َم ُمقح
ٍر: فَِّداء  لَُه َأبِّ َوُأم ِّي، َأَما َوهللاِّ إِّنح َجاَء بِّهِّ ِفِّ َهذِّهِّ السهاَعةِّ إِّاله  :  َيَحتِّيَنا فِّيَها قَاَل أَبُو َبكح ، قَاَلتح َأمحر 

تَ  أحَذَن فََأذَِّن َلُه، َفَدَخَل، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َفَجاَء َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَاسح
بِّ أَنحَت َّيَ  ُلَك ِبَِّ َا ُهمح َأهح ٍر: إِّْنه ف فَ َقاَل أَبُو َبكح نَي َدَخَل: َأخحرِّجح َمنح عِّنحَدكِّ ٍر حِّ َبِّ َبكح  َرُسوَل َوَسلهَم ْلِّ



ُُروجِّ [: »474هِّ َوَسلهَم ]ص:هللاِّ قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  قَاَل أَبُو « فَإِّّن ِّ َقدح ُأذَِّن ِلِّ ِفِّ الح
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  بِّ أَنحَت َوُأم ِّي ََّي َرُسوَل هللاِّ قَاَل النهبِّ ٍر: الصهَحابََة ِبَِّ ٍر: « نَ َعمح »َبكح قَاَل أَبُو َبكح

دَ  ِّ قَاَل: َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َفُخذح مِِّن ِّ ََّي َرُسوَل هللاِّ إِّحح َلَِته َهاَتنيح لثهَمنِّ »ى رَاحِّ « ِبِّ
َاُء بِّنحُت  َراٍب فَ َقَطَعتح َأْسح َرًة ِفِّ جِّ ٍر قَاَلتح َعائَِّشُة: َفَجههزحَُتَُما َأَحثه اْلحَِّهازِّ، َفَصنَ عحَنا َْلَُما ُسفح َأبِّ َبكح

: ُثُه ْلَِّق َرُسوُل قِّطحَعًة مِّنح نِّطَاقَِّها  ِّف قَاَلتح فََأوحَكتح بِّهِّ اْلحَِّراَب، فَبَِّذلَِّك َكاَنتح ُتَسمهى َذاَت الن ِّطَاَقنيح
ر ، َفَكَمَنا فِّيهِّ َثََلَث لََياٍل  ٍر بَِّغاٍر ِفِّ َجَبلِّ يُ َقاُل َلُه ثَ وح يَبِّيُت عِّنحَدُُهَا هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوأَبُو َبكح

بُِّ  ِفِّ قُ َريحشٍ َعبح  َا بَِّسَحَر، فَ ُيصح لُِّج مِّنح عِّنحدُِّهِّ ٍر، َوُهَو ُغََلم  َشابٌّ َلقِّن  ثَقِّف  فَ ُيدح  ُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح
َكهَة َكَبائٍِّت ]ص: نَي َُيح 475ِبِّ ََْبِّ َذلَِّك حِّ َمُع َأمحًرا َيكِّيُدوَن بِّهِّ إِّاله َوَعاُه َحَّته َيَحتِّيَ ُهَما ِبِّ َتلُِّط [، َفََل َيسح

نيَ  ٍر مِّنحَحًة مِّنح َغَنٍم َفَْيِّيُ  َعَليحهَِّما حِّ ََل َأبِّ َبكح ََة َموح َهُب الظهََلَم، َويَ رحَعى َعَليحهَِّما َعامُِّر بحُن فُ َهْيح  َتذح
يفِّهَِّما َحَّته يَ نحعَِّق بَِِّّما َعامُِّر بحنُ  َعُل  َساَعة  مَِّن اللهيحلِّ فَ َيبِّيَتانِّ ِفِّ رِّسحلِّ مِّنحَحتِّهَِّما َوَرضِّ ََة بَِّغَلٍس، يَ فح فُ َهْيح

َتأحَجَر، َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوأَبُ  ف َواسح َلٍة مِّنح تِّلحَك اللهَياِلِّ الثهََلثِّ ٍر رَُجًَل َذلَِّك ُكله لَي ح و َبكح
ر ِّيًتا َوالحِّر ِّيتُ  لحًفا ِفِّ آلِّ  مِّنح َبِنِّ الد ِّيلِّ مِّنح َبِنِّ َعبحدِّ بحنِّ َعدِّي ِّ َهادًَِّّي خِّ ْلحَِّدايَةِّ، َقدح َغَمَس حِّ الحَماهُِّر ِبِّ

َلتَ يحهَِّما، َوَواَعَداُه غَ  َناُه َفَدفَ َعا إِّلَيحهِّ رَاحِّ ٍر الحَعاصِّ بحنِّ َوائٍِّل، َوُهَو َعَلى دِّينِّ ُكفهارِّ قُ َريحٍش، فََأمِّ اَر ثَ وح
َلتَ يحهَِّما َصبِّيَحَة َثََلثِّ لََياٍل، فَارح  ُّ فََأَخَذ بَِِّّما فََأََتُُهَا بَِّراحِّ ََة َوالدهلِّيُل الدَُّؤِلِّ ََتَََل َوانحَطَلَق َعامُِّر بحُن فُ َهْيح

، َوقَا ي ِّ َعنح ََيحََي بحنِّ ُبَكْيحٍ َعنِّ اللهيحثِّ لِّ " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ َل: َيَد َِبحٍر َوُهَو َطرِّيُق السهاحِّ
ُب الحَمعحُدومَ   ُتكحسِّ
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ث َ  َْبًََن ُموَسى َحده َحاَق قَاَل: َأخح ٍر َأْححَُد بحُن إِّسح ثَ َنا أَبُو َبكح َُ إِّمحََلًء قَاَل: َحده َافِّ بحُن َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
ثَ َنا  ثَ َنا السهرِّيُّ بحُن ََيحََي قَاَل: َحده لٍِّم قَاَل: َحده ثَ َنا َعفهاُن بحُن ُمسح َسنِّ بحنِّ َعبهاٍد قَاَل: َحده مهُد بحُن ُمَُ اْلَح

ُهَما،  َي هللُا َعن ح ٍر َرضِّ ُمح َفَضلُّوا ُعَمَر َعَلى َأبِّ َبكح دِّ ُعَمَر َفَكَأَنه ْيِّيَن قَاَل: ذُكَِّر رَِّجال  َعَلى َعهح فَ َلمها سِّ
ٍر َخْيح  مِّنح آلِّ ُعَمَر، َلة  مِّنح َأبِّ َبكح َي هللُا َعنحُه قَاَل: َوهللاِّ َلَلي ح ٍر  بَ َلَغ َذلَِّك ُعَمُر َرضِّ م  مِّنح َأبِّ َبكح َولَيَ وح

َلَة انحَطَلَق إََِّل الحغَارِّ َوَمَعهُ  ٍر َخْيح  مِّنح آلِّ ُعَمَر، َلَقدح َخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لَي ح  أَبُو َبكح
َ َيَديحهِّ َوَساَعًة َخلحَفُه َحَّته  ي َساَعًة َبنيح َي هللُا َعنحُه، َفَجَعَل مَيحشِّ  َفطَِّن َلُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َرضِّ

َ َيَديه َوَساَعًة َخلحفِّي؟»َوَسلهَم فَ َقاَل:  ي َساَعًة َبنيح ٍر َمالَِّك َتحشِّ فَ َقاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ َأذحُكُر « ََّي َأَِب َبكح
َ يَ  ي َبنيح ي َخلحَفَك، ُثُه َأذحُكُر الرهَصَد فََأمحشِّ ء  »َديحَك، فَ َقاَل: الطهَلَب، فََأمحشِّ ٍر، َلوح َكاَن َشيح ََّي َأَِب َبكح

؟ بَ بحَت َأنح َيُكوَن َلَك ُدوّنِّ َق ِّ َما َكاَنتح لَِّتُكنح مِّنح ُملِّمهٍة إِّاله « َأحح ْلح قَاَل: نَ َعمح , َوالهذِّي بَ َعَثَك ِبِّ
َنا مَِّن الحغَارِّ قَ  بَ بحُت َأنح َتُكوَن ِلِّ ُدوَنَك، فَ َلمها ان حتَ َهي ح َي هللُا َعنحُه: َمَكاَنَك ََّي َرُسوَل َأحح ٍر َرضِّ اَل أَبُو َبكح



َتْبحِّ  ََأُه َحَّته إَِّذا َكاَن ِفِّ َأعحََلُه ذََكَر أَنهُه َلَح َيسح َتْبح َتْبحَِّئ َلَك الحَغاَر َفَدَخَل فَاسح َرَة، هللاِّ َحَّته اسح ُحح  اْلح
َتْبحِّئَ  ََأ، ُثُه قَاَل: انحزِّلح ََّي َرُسوَل هللاِّ،  فَ َقاَل: َمَكاَنَك ََّي َرُسوُل هللاِّ َحَّته اسح َتْبح َرَة، َفَدَخَل فَاسح ُحح اْلح

َلُة َخْيح  مِّنح آلِّ ُعَمَر " ي بَِّيدِّهِّ لَتِّلحَك اللهي ح  فَ نَ َزَل فَ َقاَل ُعَمُر: َوالهذِّي نَ فحسِّ
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ِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َوَأخح ُل بِّبَ غحَداَد قَاَل: َحده َراَن الحَعدح  بحنِّ بِّشح
َْبًََن 477َسلحَماَن النهجهاُر الحَفقِّيُه إِّمحََلًء قَاَل: ُقرَِّئ َعَلى ََيحََي بحنِّ ]ص: [ َجعحَفٍر َوَأًَن َأْسحَُع قَاَل: َأخح

ُّ قَا بِّ َراَن، َعنح َضبهَة َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن إِّب حَراهِّيَم الرهاسِّ ، َعنح َميحُمونِّ بحنِّ مِّهح َل: َحدهَثِنِّ فُ َراُت بحُن السهائِّبِّ
َي هللُا َعنحُه ِفِّ قِّصهٍة ذََكَرَها قَاَل: فَ َقاَل ُعَمُر: َوهللاِّ  َطهابِّ َرضِّ ، َعنح ُعَمَر بحنِّ الح حَصٍن الحَعَنزِّي ِّ  بحنِّ ُمِّ

م  َخْيح   ٍر َويَ وح َلة  مِّنح َأبِّ َبكح مِّهِّ؟ قَاَل: قُ لحُت نَ َعمح , َلَلي ح َلتِّهِّ َويَ وح  مِّنح ُعُمرِّ ُعَمَر، َهلح َلَك َأنح ُأَحد َِّثَك بَِّلي ح
َلُتُه فَ َلمها َخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َهارًِِّب مِّ  مِّنِّنَي قَاَل: َأمها لَي ح لِّ َمكهَة ََّي َأمَِّْي الحُمؤح نح َأهح

ي َمرهًة َأَماَمُه، َوَمرهًة َخلحَفُه، َوَمرهًة َعنح ميِّينِّهِّ، َوَمرهًة َعنح َيسَ َخَرَج لَيحًَل  ٍر، َفَجَعَل مَيحشِّ ارِّهِّ، فَ َتبَِّعُه أَبُو َبكح
ٍر؟ َما َأعحرُِّ  َهَذا مِّنح فِّعحلَِّك؟»فَ َقاَل َلُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  قَاَل:  «َما َهَذا ََّي َأَِب َبكح

َوَمرهًة ََّي َرُسوُل هللاِّ، َأذحُكُر الرهَصَد فََأُكوُن َأَماَمَك، َوَأذحُكُر الطهَلَب فََأُكوُن َخلحَفَك، َوَمرهًة َعنح ميِّينِّكِّ 
َلَتُه َعَلى  َأطحَرا ِّ َعنح َيَسارَِّك، اَل آَمَن َعَليحَك قَاَل: َفَمَشى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لَي ح

َا َقدح َحفَِّيتح َْحََلُه َعَلى   َي هللُا َعنحُه َأَنه ٍر َرضِّ ََلُه، فَ َلمها رَآُه أَبُو َبكح َكاهِّلِّهِّ، َأَصابَِّعُه َحَّته َحفَِّيتح رِّجح
ْلحَ  َتدُّ بِّهِّ َحَّته أََتى بِّهِّ َفمه الحَغارِّ، فَأَن حَزَلُه، ُثُه قَاَل: َوالهذِّي بَ َعَثَك ِبِّ ُخُلُه َحَّته َأدحَخَلُه، َوَجَعَل َيشح ق ِّ اَل َتدح

ًئا، َفَحَمَلُه فََأدحَخَلُه، وََكاَن ِفِّ الحَغارِّ خَ  َلَك، َفَدَخَل فَ َلمح يَ َر َشي ح ء  نَ َزَل بِّ قَ ب ح رحق  فِّيهِّ فَإِّنح َكاَن فِّيهِّ َشيح
ء  يُ ؤحذِّي  ُهنه َشيح ن ح ٍر َأنح َُيحُرَج مِّ َي أَبُو َبكح َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَأَلحَقَمُه َحيهات  َوَأفَاٍع، َفَخشِّ

َفَاعِّي، َوَجَعَلتح ُدُموُعُه تَ نحَحدُِّر َوَرُسوُل هللاِّ صَ  َيهاُت َواْلح لهى هللُا َقَدَمُه َفَجَعلحَن َيضحرِّب حَنُه َويَ لحَسعحَنُه: اْلح
ٍر اَل ََتحزَ »َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل َلُه:  ، إِّنه هللَا َمَعَناََّي َأَِب َبكح ٍر، « نح َبِّ َبكح ، فَأَن حَزَل هللُا َسكِّينَ َتُه َوُطَمأحنِّينَ َتُه ْلِّ

َ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوارحَتدهتِّ الحَعَربُ  ُمُه فَ َلمها تُ ُوِف ِّ َلُتُهف َوَأمها يَ وح ، فَ َقاَل بَ عحُضُهمح: فَ َهذِّهِّ لَي ح
ُتُه َواَل آُلوُه ُنصحًحا، فَ ُقلحُت: ََّي َخلِّيَفَة ُنَصل ِّي، َواَل ن ُ  زَك ِّي , َوقَاَل بَ عحُضُهمح: اَل ُنَصل ِّي َواَل نُ زَك ِّي، فَأَتَ ي ح

، فَبَِّماذَ  ََلمِّ َاهِّلِّيهةِّ َخوهار  ِفِّ اْلحِّسح ُهمح ا َأََتَلهفُ َرُسولِّ هللاِّ، ََتَلهفِّ النهاَس َوارحفِّقح بِِّّمح، فَ َقاَل: َجبهار  ِفِّ اْلح
ُي، فَ َوهللاِّ  ُّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َوارحتَ َفَع الحَوحح ََتًى؟ قُبَِّض النهبِّ عحٍر ُمفح تَ َعٍل َأوح بِّشِّ عحٍر ُمفح  َلوح َمنَ ُعوّنِّ أَبِّشِّ

ف قَاَل: فَ َقاتَ لحَنا َمَعُه َفَكاَن َعَقااًل ِمِّها َكانُوا يُ عحُطوَن َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َلَقاتَ لحتُ ُهمح َعَليحهِّ 
ُمُه " َمحرِّ فَ َهَذا يَ وح  َوهللاِّ ُرَشيحَد اْلح
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رِّ بحُن َعتهاٍب ]ص: َْبًََن أَبُو َبكح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا 478َأخح [ قَاَل: َحده
ُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ  َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ الحَقاسِّ ثَ َنا إِّْسح َاعِّيُل بحُن ُأَويحٍس قَاَل: َحده َْبًََن إِّْسح الحُمغِّْيَةِّ قَاَل: َأخح

َهاٍب ح، َوفِّيَما ذََكَر َشيحُخَنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلحَ  َبَة، َأظُنُُّه َعنِّ ابحنِّ شِّ َبَة، َعنح َعم ِّهِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح َُ ُعقح افِّ
ث َ َأنه َأِبَ  رِّو بحنِّ َخالٍِّد قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو ُعََلثََة ُُمَمهُد بحُن َعمح َْبَُهمح قَاَل: َحده َنا َأبِّ  َجعحَفٍر الحبَ غحَدادِّيه، َأخح

ُمح رَكُِّبوا ِفِّ ُكل ِّ وَ  َودِّ، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َأَنه َسح ثَ َنا ابحُن ْلِّيَعَة، َعنح َأبِّ اْلح ه قَاَل: َحده ٍه َيطحُلُبوَن النهبِّ جح
َُعَل الحَعظِّيَم، َياهِّ َيَحُمُروََنُمح َوََيحَعُلوَن َْلُُم اْلح لِّ الحمِّ ا َعَلى ثَ وحرِّ،  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوبَ َعُثوا إََِّل َأهح َوأَتَ وح

ُّ َصلهى هللُا َعَليح  ََبلِّ الهذِّي فِّيهِّ الحَغاُر الهذِّي فِّيهِّ النهبِّ َقُه، َوْسَِّع َرُسوُل هللاِّ اْلح هِّ َوَسلهَم َحَّته َطَلُعوا فَ وح
َوح ُ  َمُّ َوالح َبَل َعَليحهِّ اْلح ٍر َوَأق ح َفَق أَبُو َبكح َواََتُمح، فََأشح ٍر َأصح  َفعِّنحَد َذلَِّك َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوأَبُو َبكح

، َوَدَعا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ « اَل ََتحَزنح إِّنه هللَا َمَعَنا»َسلهَم: يَ ُقوُل َلُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ 
مِّنِّنَي َوَجعَ  َل َكلَِّمَة َوَسلهَم فَ نَ َزَلتح َعَليحهِّ َسكِّيَنة  مَِّن هللاِّ }فَأَن حَزَل هللُا َسكِّينَ َتُه َعَلى َرُسولِّهِّ َوَعَلى الحُمؤح

لَ  ٍر مِّنحَحة  479ى وََكلَِّمُة هللاِّ هَِّي الحُعلحَيا َوهللُا َعزِّيز  َحكِّيم { ]ص:الهذِّيَن َكَفُروا السُّفح َبِّ َبكح [ وََكاَنتح ْلِّ
ََة فَ َروهَح تِّلحَك الحمِّنحَحَة َعلَ  ٍر َعامَِّر بحَن فُ َهْيح َكهَة، فََأرحَسَل أَبُو َبكح لِّهِّ ِبِّ ى َرُسولِّ هللاِّ تَ ُروُح َعَليحهِّ َوَعَلى َأهح

ََلمِّ  َصلهى هللاُ  َتًَنا َحَسَن اْلحِّسح يًنا ُمؤح رِّ َأمِّ ََل َأبِّ َبكح ََة َموح ، َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ الحغَارِّ، وََكاَن َعامُِّر بحُن فُ َهْيح
َتأحَجَر رَُجًَل مِّنح َبِنِّ َعبحدِّ بحنِّ َعدِّي ِّ يُ َقاُل َلُه ُأرَيحقِّط  َكاَن َحلِّيًفا ِفِّ قُ َريحٍش , ُثُه ِفِّ َبِنِّ سَ  ٍم , ُثُه هح َواسح
َرُُهَا تِّلح  لطهرِّيقِّ َفَخبَ َبا َظهح ، َوُهَو َهاٍد ِبِّ رِّك  َمئٍِّذ ُمشح َك اللهَياِلِّ ِفِّ آلِّ الحَعاصِّ بحنِّ َوائٍِّل َوَذلَِّك الحَعَدوِّيُّ يَ وح

ي بُِّكل ِّ  نَي مُيحسِّ ٍر حِّ ِتِّ َمَكثَا ِفِّ الحغَارِّ، وََكاَن َيَحتِّيهَِّما َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح [ َيُكوُن 480َخَْبٍ ]ص: الَله
رَ  ، ُثُه َيسح َانِّ ْلِّ لَِّبانِّ َويُدح َلٍة فَ َيحح ََة الحَغَنَم ُكله لَي ح بُِّ  ِفِّ َمكهَة، َويَ ُروُح َعَليحهَِّما َعامُِّر بحُن فُ َهْيح َرًة فَ ُيصح ُح ُبكح

َصحوَ  ُهَما اْلح َطُن َلُه َحَّته إَِّذا َهَدَأتح َعن ح ، َفََل يُ فح ُهَما َجاَء ِفِّ رُعحَيانِّ النهاسِّ اُت َوَأََتُُهَا إِّنح َقدح ُسكَِّت َعن ح
َبَة َثََل  ِّ َوِفِّ رَِّوايَةِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح َلَتنيح ِّ َولَي ح َمنيح بُ ُهَما بَِّبعِّْيَيحهَِّما َوَقدح َمَكثَا ِفِّ الحَغارِّ يَ وح َث لََياٍل , ُثُه َصاحِّ

ََة  َلتِّهِّ، انحَطَلَقا َوانحَطَلَقا َمَعُهَما بَِّعامِّرِّ بحنِّ فُ َهْيح ٍر، َويُ عحقُِّبُه َعَلى رَاحِّ َُيحُدُمُهَما َويُعِّينُ ُهَما، يُ رحدِّفُُه أَبُو َبكح
دِّيهَِّما الطهرِّيَق، فَ  ي َبِنِّ َعدِّي ِّ يَ هح ََة، َوَغْيحُ َأخِّ َأَجاَز لَيحَس َمَعُهَما َأَحد  مَِّن النهاسِّ َغْيحُ َعامِّرِّ بحنِّ فُ َهْيح

َفَل َمكهَة , ُثُه مَ  َفاَن، ُثُه َأَجاَز بَِِّّما َحَّته َعاَرَض الطهرِّيَق بَ عحَد بَِِّّما َأسح َفَل مِّنح ُعسح َل َأسح َضى بَِِّّما السهاحِّ
َعحَناهُ  َبَة ِبِّ َُ َحدِّيثِّ ُعرحَوَة َوَحدِّيثِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح  َأنح َأَجاَز ُقَديحًداف َلفح
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، َوأَبُو سَ  َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح رِّو قَاَل: َحدهثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب َأخح عِّيدِّ بحنِّ َأبِّ َعمح
ثَ نَ  َوُد بحُن َعامٍِّر َشاَذاُن قَاَل: َحده َسح ثَ َنا اْلح ثَ َنا الحَعبهاُس بحُن ُُمَمهٍد الدُّورِّيُّ قَاَل: َحده َرائِّيُل، قَاَل: َحده ا إِّسح



َودِّ، َعنح ُجنحدُ  َسح َي هللُا َعنحُه َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َعنِّ اْلح ٍر َرضِّ ٍب قَاَل: َكاَن أَبُو َبكح
، فَ َقاَل:  الحَغارِّ فََأَصاَب َيَدُه َحَجر 

 ]البحر الرجز[
ُبع  َدمِّيتِّ ففف َوِفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ َما َلقِّيتِّ   إِّنح أَنحَت إِّاله ُأصح
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َْبًََن  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن َأخح يُّ قَاَل: َحده َحاُق بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ يُوُسَف السُّوسِّ أَبُو َعبحدِّ هللاِّ إِّسح
لٍِّم، َوُُمَمهُد بحُن ُسفح  ثَ َنا َعفهاُن بحُن ُمسح ُّ قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن يُوُنَس الضهب ِّ : َياَن، قَااَل يَ عحُقوَب قَاَل: َحده

ٍر، َحدهثَُه قَاَل: ُكنحُت َمَع َرُسولِّ هللاِّ  َْبًََن أَبُو ََثبٍِّت، َعنح أََنٍس، َأنه َأَِب َبكح ثَ َنا َُههام  قَاَل: َأخح  َصلهى َحده
َميحهِّ [ فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َلوح َأنه َأَحَدُهمح يَ نحُظُر إََِّل َقدَ 481هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ الحَغارِّ ]ص:

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ِّ هللاُ »َْلَبحَصَرًَن ََتحَت َقَدَميحهِّ قَاَل: فَ َقاَل النهبِّ ث حَننيح ٍر َما ظَنَُّك ِبِّ ََّي َأَِب َبكح
َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد ال« ََثلِّثُ ُهَما َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح ثَ َنا َعبحُد َوَأخح صهفهاُر قَاَل: َحده

ثَ َنا َُههام  َعنِّ الحبُ َناّنِّ ِّ َفذََكَرُه  ثَ َنا َحبهاُن قَاَل: َحده يُّ قَاَل: َحده َنادِّهِّ ََنحَوُه إِّاله الحَعزِّيزِّ بحُن ُمَعاوِّيََة الحُقَرشِّ ِإِِّّسح
ي ِّ َعنح ُُمَمهدِّ  أَنهُه قَاَل: َلوح َأنه َأَحَدُهمح رََفَع َقَدَمُه َْلَبحَصَرًنَ  مِّنح ََتحتِّ َقَدَميحهِّف َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

لِّم  َعنح زَُهْيحِّ بحنِّ َحرحٍب، َياَن، َوَعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُُمَمهٍد، َعنح َحبهاَن بحنِّ هََِّلٍلف َوَرَواُه ُمسح َوَغْيحِّهِّ،  بحنِّ ُسفح
 َعنح َحبهانَ 
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َْبًََن أَبُو ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن َأْححََد الده  َأخح َاشِِّّيُّ بِّبَ غحَداَد قَاَل: َحده ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ إِّب حَراهِّيَم اْلح قهاُق اْلح
ْبََ  لُِّم بحُن إِّب حَراهِّيَم ح َوَأخح ثَ َنا ُمسح ُّ قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ عِّيَسى الحَْبحِتِّ ٍر قَاَل: َحده ًَن أَبُو َبكح

ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ اْلحَ  ي، َوأَبُو َصادٍِّق ُُمَمهُد بحُن َأْححََد الحَعطهاُر قَاَل: َحده ََسنِّ الحَقاضِّ َصمُّ قَاَل: َأْححَُد بحُن اْلح
ثَ َنا َعوح  لِّم  قَاَل: َحده ثَ َنا ُمسح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعلِّيٍ  الحَورهاُق قَاَل: َحده يُّ قَاَل َحده ٍرو الحَقيحسِّ ُن بحُن َعمح

ُت أََنَس بحَن َمالٍِّك، َوزَيحَد بحَن َأرحَقَم، َوالحُمغِّْيََة بحَن 482]ص: عحُت َأَِب ُمصحَعٍب الحَمك ِّيه قَاَل: َأدحرَكح [: ْسِّ
ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لَي ح  َلَة الحَغارِّ َأَمَر هللاُ َعزه َوَجله بَِّشَجَرٍة ُشعحَبَة، َفَسمِّعحتُ ُهمح يَ َتَحدهثُوَن َأنه النهبِّ

هِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَسََتَتحُه، َوَأَمَر هللُا الحَعنحَكُبوَت فَ َنَسَجتح ِفِّ وَ  هِّ النهبِّ ِّ فَ نَ بَ َتتح ِفِّ َوجح جح
َياُن قُ َريحٍش َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَسََتَتحُه، َوَأَمَر هللُا ْحََ  َبَل فِّت ح ِّ فَ َوقَ َفَتا بَِّفمِّ الحَغارِّ، َوَأق ح ي هَتنيح ِّ َوححشِّ اَمَتنيح

ي ِّهِّمح َوَهَراوِّيهِّمح َوُسُيوفِّهِّمح َحَّته إَِّذا َكانُوا مَِّن النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليح  هِّ َوَسلهَم مِّنح ُكل ِّ َبطحٍن رَُجل ، بِّعِّصِّ



رِّ َأرحبَعِّنَي ذِّرَاًعا، ِّ بَِّفمِّ الحَغارِّ، فَ َرَجَع إََِّل َأصحَحابِّهِّ  بَِّقدح ُهمح لِّيَ نحُظَر ِفِّ الحغَارِّ فَ َرَأى َْحَاَمَتنيح ن ح َفَجَعَل رَُجل  مِّ
ُت أَنهُه لَيح  ِّ بَِّفمِّ الحَغارِّ، فَ َعلِّمح ، َس فِّيهِّ َأَحد  فَ َقاُلوا َلُه " َما َلَك َلَح تَ نحُظرح ِفِّ الحَغارِّ؟ فَ َقاَل: رَأَيحُت َْحَاَمَتنيح
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َما قَاَل، فَ َعَرَ  َأنه هللَا َعزه َوَجله َقدح َدرََأ َعنحُه بَِِّّما، َفَدَعاُهنه  َفَسمَِّع النهبِّ

ََرمِّ  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَسَمَت َعَليحهِّنه َوفَ َرَض َجَزاَءُهنه، َواَنحََدرحَن ِفِّ اْلح  النهبِّ
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َسنِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمه  ثَ َنا أَبُو اْلَح يُّ قَاَل: َحده َحاُق بحُن َأبِّ َسعِّيٍد السُّوسِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ إِّسح دِّ بحنِّ َأخح
ََسُن بحُن َعبحدِّ الصهَمدِّ الحُقُهنحدُ  ثَ َنا أَبُو َسعِّيٍد اْلح ثَ َنا َعبحُدوٍس الطهَرائِّفِّيُّ إِّمحََلًء قَاَل: َحده زِّيُّ قَاَل: َحده

َحاَق، َعنح َجعحَفرِّ بح  َعُث بحُن إِّسح ثَ َنا َأشح َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َُمَاهٍِّد قَاَل: َحده نِّ َأبِّ ُُمَمهُد بحُن ُْحَيحٍد قَاَل: َأخح
[ قَاَل: 40َعَليحهِّ{ ]التوبة:  الحُمغِّْيَةِّ، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: }فَأَن حَزَل هللاُ َسكِّينَ َتهُ 

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َلَح تَ َزلِّ السهكِّيَنُة َمَعهُ  َنه النهبِّ ٍر ْلِّ  َعَلى َأبِّ َبكح

(2/482) 

 

َظَهَر ِفِّ َذلَِّك مِّنح َِبُب ات َِّباعِّ ُسَراَقَة بحنِّ َمالِّكِّ بحنِّ ُجعحُشٍم أَثَ َر َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَما 
 َداَلئِّلِّ الن ُّبُ وهةِّ 

(2/483) 

 

َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعح  ِّ الحَقطهاُن بِّبَ غحَداَد، َوقَاَل: َأخح َُسنيح ِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح تَ َويحهِّ َأخح َفرِّ بحنِّ ُدُرسح
َياَن قَاَل:  ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُموَسى، َوَعبحُد هللاِّ بحُن رََجاٍء أَبُو ُعَمَر قَاَل: َحده َحده

ًَل بِّثَ  ٍر مِّنح َعازٍِّب رَحح ََتَى أَبُو َبكح َحاَق، َعنِّ الحَْبَاءِّ قَاَل: اشح َرائِّيَل، َعنح َأبِّ إِّسح ُّ، َعنح إِّسح ََلثََة الحُغَداّنِّ
ٍر َرضِّ  : َعَشَر دِّرحَُهًا، فَ َقاَل أَبُو َبكح لِّي، فَ َقاَل لَُه َعازِّب  مِّلحُه إََِّل رَحح َي هللُا َعنحُه لَِّعازٍِّب: ُمرِّ الحَْبَاَء فَ لحَيحح

رِّكُ  ُتَما َوالحُمشح نَي َخَرجح وَن اَل َحَّته َُتَد ِّثَ َنا َكيحَف َصنَ عحَت أَنحَت َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم حِّ
َمَنا َحَّته َأظحَهرحًَن، َوقَاَم قَائُِّم الظههِّْيَةِّ، َيطحُلُبوَنُكَما قَاَل: َأدحْلَح  َلتَ َنا َويَ وح َنا لَي ح يَ ي ح َنا مِّنح َمكهَة لَيحًَل، فََأحح

َها، فَإَِّذا بَقِّيهُة ظِّل ٍ  َرة ، فَان حتَ َهيحُت إِّلَي ح  َْلَا، فَ َرَميحُت بَِّبَصرِّي َهلح َأَرى مِّنح ظِّلٍ  ََنحوِّي إِّلَيحهِّ، فَإَِّذا َصخح
عح ََّي َرُسوَل هللاِّ، َفَسوه  ُت لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ رحَوًة، ُثُه قُ لحُت: اضحَطجِّ ي حُتُه، ُثُه فَ َرشح

ِلِّ َهلح َأَرى مَِّن الطهَلبِّ َأَحًدا، فَإَِّذا بَِّراعِّي َغَنٍم َيُسوُق َغَنَمُه   إََِّل فَاضحَطَجَع، ُثُه َذَهبحُت أَن حُفُض َما َحوح



َها الهذِّي نُرِّيُد  ن ح َرةِّ يُرِّيُد مِّ َفَسأَلحُتُه فَ ُقلحُت: لَِّمنح أَنحَت ََّي ُغََلُم؟ فَ َقاَل: لَِّرُجٍل  -يَ عحِنِّ الظ ِّله  -الصهخح
ُتُه، فَ ُقلحُت: َهلح ِفِّ َغَنمَِّك مِّنح َلََبٍ قَاَل: نَ َعمح , قُ لحُت: َهلح أَنحَت َحالِّ  ب  مِّنح قُ َريحٍش، َفَسمهاُه، فَ َعَرف ح

، ُثُه  َابِّ ُفَض َضرحَعَها مَِّن الَتُّ َأَمرحتُُه َأنح  ِلِّ قَاَل: نَ َعمح , فََأَمرحتُُه فَاعحتَ َقَل َشاًة مِّنح َغَنمِّهِّ، َوَأَمرحتُُه َأنح يَ ن ح
َبًة مِّنح لَ  َرى، َفَحَلَب ِلِّ ُكث ح ُخح َدى َكفهيحهِّ َعَلى اْلح ُفَض َكفهيحهِّ، فَ َقاَل َهَكَذا، َفَضَرَب إِّحح ََبٍ َوَقدح َرَويحُت يَ ن ح

رحَقة ، َفَصبَ بحُت َعَلى اللهََبِّ 484َمعِّي لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ]ص: [ إَِّداَوًة َعَلى َفمَِّها خِّ
قَ  تَ ي ح َفُلُه، فَأَتَ يحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َوافَ قحُتُه َوَقدِّ اسح َرُب َحَّته بَ ُرَد َأسح ، فَ ُقلحُت: أََتشح ََ

يُل َّيَ  يُت، ُثُه قُ لحُت: َقدح آَن الرهحِّ  ََّي َرُسوَل هللاِّ؟ َفَشرَِّب َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته َرضِّ
ُهمح غَ  ن ح َنا َأَحد  مِّ رِّكح ُم َيطحُلُبونَ َنا، فَ َلمح يُدح ْيحُ ُسَراَقَة بحنِّ َمالِّكِّ بحنِّ ُجعحُشٍم َرُسوَل هللاِّف قَاَل: فَارحََتَلحَنا َوالحَقوح
، إِّنه هللَا َمَعَنا»َعَلى فَ َرٍس َلُه فَ ُقلحُت: َهَذا الطهَلُب َقدح ْلَِّقَنا ََّي َرُسوَل هللاِّ قَاَل:  ، فَ َلمها َأنح « اَل ََتحَزنح

ِّ َأوح َثََلثٍَة، قُ لح  َنُه قِّيَد ُرُمحَنيح نَ َنا َوبَ ي ح ُت: َهَذا الطهَلُب َقدح ْلَِّقَنا ََّي َرُسوَل هللاِّ، َوَبَكيحُت، َدًَن مِّنها وََكاَن بَ ي ح
َا أَبحكِّي َعَليحَك قَاَل: َفَدَعا « َما يُ بحكِّيَك؟»فَ َقاَل:  ي أَبحكِّي، َوَلكِِّن ِّ إِّْنه فَ ُقلحُت: َأَما َوهللاِّ َما َعَلى نَ فحسِّ

ئحتَ »َل: َعَليحهِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقا َا شِّ فَِّنا ِبِّ قَاَل: َفَساَختح بِّهِّ فَ َرُسُه ِفِّ « اللُهمه اكح
ُت َأنه َهَذا َعَمُلَك، فَادحُع هللَا َأنح  َها، ُثُه قَاَل: ََّي ُُمَمهُد َقدح َعلِّمح َرحضِّ إََِّل َبطحنَِّها، فَ َوَثَب َعن ح َيِنِّ اْلح  تُ َنجِّ

ًما، فَإِّنهَك َسَتُمرُّ ِمِّها َأًَن فِّيهِّ، فَ َوهللاِّ َْلَُعم ِّنَيه  َها َسهح ن ح ، َوَهذِّهِّ كَِّناَنِتِّ َفُخذح مِّ َعَلى َمنح َورَائِّي مَِّن الطهَلبِّ
َها َحاَجَتَك، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: ن ح ََكانِّ َكَذا وََكَذا، َفُخذح مِّ اَل  ِإِِّّبِّلِّي َوَغَنمِّي ِبِّ

ًعا إََِّل »َوَغَنمَِّك  َحاَجَة لََنا ِفِّ إِّبِّلِّكَ  ، َوَدَعا َلُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَانحَطَلَق رَاجِّ
َنا الحَمدِّيَنَة لَيحًَل  َْبًََن أَبُو « َأصحَحابِّهِّ، َوَمَضى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأًَن َمَعُه َحَّته َقدِّمح َوَأخح

ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن رَ َنصحرِّ بحُن ق َ  َْبًََن أَبُو َخلِّيَفَة قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو ُعَمَر بحُن َمَطٍر قَاَل: َأخح َجاٍء َتاَدَة قَاَل: َأخح
َرَجُه، ُمسح  ي ِّ َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ رََجاٍء، َوَأخح وِّهِّف َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ ُّ، َفذََكَرُه بَِّنحح ٍه الحُغَداّنِّ لِّم  مِّنح َوجح

َرائِّيلَ   آَخَر َعنح إِّسح
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ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحنُ  َْبّنِّ أَبُو الحَولِّيدِّ الحَفقِّيُه قَاَل: َحده َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح  ُُمَمهٍد قَاَل: َوَأخح
ََسُن  ثَ َنا اْلح ثَ َنا َسَلَمُة بحُن َشبِّيٍب قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َحده ثَ َنا زَُهْيح  قَاَل: َحده بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َأعحنَيَ قَاَل: َحده

ََتَى مِّنحُه  ٍر إََِّل َأبِّ ِفِّ َمنحزِّلِّهِّ فَاشح عحُت الحَْبَاَء، يَ ُقوُل: َجاَء أَبُو َبكح َحاَق قَاَل: ْسِّ ًَل  -إِّسح َوذََكَر  -رَحح
َرائِّيَل إِّ  َعحََّن َحدِّيثِّ إِّسح َدِّيَث ِبِّ ُس، َوات هبَ َعَنا ُسَراقَُة بحُن اْلح ََل َأنح قَاَل: فَارحََتَلحَنا بَ عحَد َما زَاَلتِّ الشهمح

، فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ، أُتِّيَنا، فَ َقاَل  َرحضِّ ، « اَل ََتحَزنح إِّنه هللَا َمَعَنا»َمالِّكِّ قَاَل: َوََنحُن ِفِّ َجَلٍد مَِّن اْلح
ُت أَنهُكَما َفَدَعا َعَليحهِّ َرُسوُل هللاِّ  َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم فَارحَتَطَمتح فَ َرُسُه إََِّل َبطحنَِّها فَ َقاَل: إِّّن ِّ َقدح َعلِّمح



، فَاهلُل َلُكَما َأنح َأرُده َعنحُكَما الطهَلَب، َفَدَعا هللُا فَ َنَجا، فَ َرَجَع اَل  ، فَادحُعَوا ِلِّ ُتَا َعَليه  يَ لحَقى َقدح َدَعوح
ي ِّ َأَحًدا  لِّم  ِفِّ الصهحِّ َعنح إِّاله قَاَل: َقدح ُكفِّيُتمح َما َهُهَنا، َواَل يَ لحَقى َأَحًدا إِّاله َردهُه َوَوََف لََنا َرَواُه ُمسح

ٍه آَخٍر َعنح زَُهْيحِّ بحنِّ ُمَعاوِّيَةَ  َرَجُه الحُبَخارِّيُّ مِّنح َوجح  َسَلَمَة بحنِّ َشبِّيٍب، َوَأخح
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َْبًََن َعلِّيُّ  ثَ َنا ابحُن مِّلحَحاَن قَاَل:  َأخح َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر قَاَل: َحده بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح
َُ قَا َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ََيحََي بحُن ُبَكْيحٍ قَاَل: َحدهَثِنِّ اللهيحُث، َعنح ُعَقيحٍل ح َوَأخح َأخحَْبّنِّ َل: َحده
ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ََيحََي  َحاَق قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّسح َسنِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َحده  قَاَل: أَبُو اْلَح
َهاٍب، وَ  ثَ َنا أَبُو َصالٍِّ  قَاَل: َحدهَثِنِّ اللهيحُث قَاَل: َحدهَثِنِّ ُعَقيحل  قَاَل: قَاَل ابحُن شِّ َْبَّنِّ َعبحُد َحده َأخح

ي ُسَراَقَة بحنِّ ]ص: ، َوُهَو ابحُن َأخِّ ْلِِّّيُّ َْبَُه أَنهُه ْسَِّع 486الرهْححَنِّ بحُن َمالٍِّك الحُمدح [ ُجعحُشٍم، َأنه َأَِبُه َأخح
ُقوُل: َجاَءًَن ُرُسُل ُكفهارِّ ُسَراَقَة بحَن ُجعحُشٍم، َوِفِّ رَِّوايَةِّ ابحنِّ َعبحَداَن َأنه ُسَراَقَة بحَن َمالِّكِّ بحنِّ ُجعحُشٍم، ي َ 

ُهَما ِفِّ  ن ح ٍد مِّ ٍر دِّيًَة ُكله َواحِّ قَ تحلِّهِّ َأوح قُ َريحٍش ََيحَعُلوَن ِفِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوِفِّ َأبِّ َبكح
َبَل رَُجل   لٍِّج، َأق ح مِّي َبِنِّ ُمدح َنا َأًَن َجالِّس  ِفِّ ََمحلِّسِّ قَ وح رِّهِّ، فَ بَ ي ح َنا َوََنحُن ُجُلوس   َأسح ُهمح َحَّته قَاَم َعَلي ح ن ح مِّ

، ُأرَاَها ُُمَمهًدا َوَأصحَحابَُه قَاَل ُسَراَقةُ  لِّ لسهاحِّ وَِّدًة ِبِّ : فَ َعَرفحُت فَ َقاَل: ََّي ُسَراَقُة إِّّن ِّ َقدح رَأَيحُت آنًِّفا َأسح
ُمح ُهمح  َدِّيَث قَاَل أَ  -َأَنه ُمح  -بُو َعبحدِّ هللاِّ ِفِّ رَِّوايَتِّهِّ قَاَل ابحُن َعبحَداَن َوذََكَر اْلح قَاَل: فَ ُقلحُت َلُه: إَِّنه

عحُينَِّناف قَاَل: ُثُه َقله َما لَبَِّث ِفِّ الحمَ  لِّسِّ َحَّته لَيحُسوا بِِّّمح، َوَلكِّنهَك رَأَيحَت ُفََلًًن َوُفََلًًن، انحَطَلُقوا ِبَِّ جح
، فََأَمرحُت َجارَِّيِتِّ أَ  ُت َفَدَخلحُت بَ يحِتِّ بَِّسَها َعَليه ُقمح بَِّطَها مِّنح َورَاءِّ َأَكَمٍة فَ َتحح ي، فَ تُ هح نح ََتحُرَج بَِّفَرسِّ

َرحَض، َوَخَفضحُت َعالَِّيَة الرُّمح ِّ َحَّته  هِّ اْلح ، َفَخَططحُت بُِّزج ِّ رِّ الحبَ يحتِّ ُت مِّنح َظهح ُت ُرُمحِّي َوَخَرجح فََأَخذح
تُ َها فَ َرفَ عحتُ َها تَ َقره  ي فَ رَكِّب ح َويحُت أَتَ يحُت فَ َرسِّ ُت فََأهح ي، فَ ُقمح ُهمح َعثَ َرتح بِّ فَ َرسِّ ُت مِّن ح ُب َحَّته إَِّذا َدنَ وح

َا أََأُضرُُّهمح َأوح اَل َأُضرُُّهمح، َفَخرَ  ُت بِّ تَ قحَسمح َزحاَلَم فَاسح َها اْلح ُت مِّن ح َرجح َتخح َج الهذِّي بَِّيدِّي إََِّل كَِّناَنِتِّ فَاسح
َرُه: اَل َأُضرُُّهمح، فَ رَكِّبحُت ف َ  عحُت قَِّراَءَة َرُسولِّ َأكح َزحاَلَم فَ َرفَ عحتُ َها تَ َقرهُب بِّ َحَّته إَِّذا ْسِّ ي َوَعَصيحُت اْلح َرسِّ

ي ِفِّ اْلحَ  ثُِّر الت هَلفَُّت َساَختح َيَدا فَ َرسِّ ٍر ُيكح رحضِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو اَل يَ لحَتفُِّت َوأَبُو َبكح
ب َ  ِّ ]ص:َحَّته بَ َلَغتِّ الرُّكح َها، ُثُه زََجَرَُتَا فَ نَ َهضحُت فَ َلمح َتَكدح َُتحرُِّج َيَدي حَها فَ َلمها 487َتنيح [، َفَخَررحُت َعن ح

َزحاَلمِّ  ْلح ُت ِبِّ تَ قحَسمح ، فَاسح َثَرِّ َيَدي حَها ُعثَان  َساطِّع  ِفِّ السهَماءِّ مِّثحُل الدَُّخانِّ تَ َوتح قَائَِّمًة، إَِّذا ْلِّ  َفَخَرَج اسح
رَ  تُ ُهَما َوَوَقَع ِفِّ الهذِّي َأكح ئ ح ي َحَّته جِّ ، َورَكِّبحُت فَ َرسِّ ََمانِّ فَ َوقَ َفا ِلِّ ْلح ُه َأنح اَل َأُضرُُّهمح، فَ َناَدي حتُ ُهَما ِبِّ

ُهَما، أَنهُه َسَيظحَهُر َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  َبحسِّ َعن ح نَي َلقِّيُت َما َلقِّيُت مَِّن اْلح ي حِّ فَ ُقلحُت نَ فحسِّ
َباَر َما يُرِّيُد النهاُس بِِّّمح، َوَعَرضح  َْبحَُتَُما َأخح ُت َعَليحهَِّما َلُه: إِّنه مِّنح قَ وحمَِّك َقدح َجَعُلوا فِّيُكَما الد ِّيََة، فََأخح

ًئا، َوَلَح َيَسلحِنِّ إِّاله َأنح قَاَل: َأخحفِّ َعنها، َفَسأَلحُتُه َأنح  ُتَب ِلِّ كَِّتاَب  الزهاَد َوالحَمَتاَع فَ َلمح يَ رحزَآّنِّ َشي ح َيكح



َعًة مِّنح ُأُدٍم، ُثُه َمَضى َرُسوُل هللاِّ َصلهى ََة، َفَكَتَب ِلِّ رُق ح هللُا َعَليحهِّ  ُمَواَدَعةِّ آَمُن بِّهِّ، فََأَمَر َعامُِّر بحُن فُ َهْيح
ي ِّ َعنح ََيحََي بحنِّ ُبَكْيحٍ َعنِّ اللهيحثِّ   َوَسلهَم َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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ٍر ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ  َْبًََن أَبُو َبكح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح هللاِّ بحنِّ َعتهاٍب  َوَأخح
َْبًََن إِّْسحَ  ُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ قَاَل: َأخح ثَ َنا الحَقاسِّ اعِّيُل بحُن َأبِّ ُأَويحٍس قَاَل: الحَعبحدِّيُّ قَاَل: َحده

َهاٍب قَ  ثَ َنا ابحُن شِّ َبَة قَاَل: َحده َبَة، َعنح َعم ِّهِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح اَل: َحدهَثِنِّ إِّْسح
ْلِِّّيُّ، َأنه َأَِبُه َمالِّ  َْبَُه َأنه َأَخاَه ُسَراَقَة بحَن ُجعحُشٍم َحدهَثِنِّ َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َمالِّكِّ بحنِّ ُجعحُشٍم الحُمدح ًكا َأخح

ًرا إََِّل الحَمدِّيَنةِّ َجعَ  َْبَُه أَنهُه َلمها َخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح َمكهَة ُمَهاجِّ َلتح قُ َريحش  َأخح
َنَما أَ  اَئَة ًَنقٍَة قَاَل: فَ بَ ي ح ًَن َجالِّس  ِفِّ ًَندِّي قَ وحمِّي إِّذح َجاَء رَُجل  مِّنها، فَ َقاَل: َوهللاِّ لَِّمنح َردهُه َعَليحهِّمح مِّ

ًبا َثََلثًَة َمرُّوا َعَليه آنًِّفا، إِّّن ِّ َْلَظُنُُّه ُُمَمهًدا قَاَل: فََأوحَمأحُت إِّلَيحهِّ بَِّعيحَِنه  ، َلَقدح رَأَيحُت رَكح ُكتح : َأنِّ اسح
َا ُهمح بَ ُنو ُفََلَن، تَ ُغوَن َضالهًة ]ص: َوقُ لحُت: إِّْنه [ َْلُمح قَاَل: َلَعلهُه، ُثُه َسَكَتف قَاَل: َفَمَكثحُت 488يَ ب ح

ي مِّنح  ََلحِّ ُت سِّ َرجح ي، فَ ُقي َِّد إََِّل َبطحنِّ الحَوادِّي، َوَأخح ُت َفَدَخلحُت بَ يحِتِّ َوَأَمرحُت بَِّفَرسِّ َورَاءِّ َقلِّيًَل، ُثُه ُقمح
ي  ُت َقَداحِّ ، ُثُه َأَخذح َا، ُحُجَراِتِّ ُت بِّ تَ قحَسمح ي فَاسح َرَجُت َقَداحِّ ، ُثُه َأخح ُت َْلحَمِتِّ َا، ُثُه لَبِّسح ُم بِّ تَ قحسِّ َأسح

اَئَة ًَنَقٍةف قَاَل: فَ رَكِّ  َرُه: اَل َتُضرُُّه، وَُكنحُت َأرحُجو َأنح َأرُدهُه فَآُخَذ الحمِّ ُم الهذِّي َأكح بحُت َعَلى َفَخَرَج السههح
َنا فَ َرسِّ  َا َفَخَرَج أَثَرِّهِّ، فَ بَ ي ح ُت بِّ تَ قحَسمح ي فَاسح َرَجُت َقَداحِّ ُْي بِّ َعثَ َر، َفَسَقطحُت َعنحُه قَاَل: فََأخح ي َيسِّ

ُم فَ َنظَ  بَ َعُه، فَ رَكِّبحُت، فَ َلمها َبَدا ِلِّ الحَقوح َرُه: اَل َتُضرُُّه، فَأَبَ يحُت إِّاله َأنح أَت ح ُم الهذِّي َأكح رحُت إِّلَيحهِّمح َعثَ َر السههح
بَ عحُهَما ُدَخان  مِّثحَل الحُغَبارِّ، بِّ فَ رَ  َرَج يََديحهِّ َوأَت ح َتخح ، َفَسَقطحُت َعنحُه، فَاسح َرحضِّ ي َفَذَهَبتح َيَداُه ِفِّ اْلح سِّ

، فَ َناَدي حتُ ُهمح، فَ ُقلحُت: أَنحظُِّروّنِّ فَ َوهللاِّ اَل آَذي حُتُكمح،  ، َوأَنهُه ظَاهِّر  ُت أَنهُه َقدح ُمنَِّع مِِّن ِّ تِّيُكمح َواَل َيَح فَ َعلِّمح
َتغِّي؟ " قَاَل: ق ُ  َرُهونَُهف فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " ُقلح َلُه: َماَذا تَ ب ح ء  َتكح لحُت: مِِّن ِّ َشيح

ٍر قَاَل: َفَكَتَب ِلِّ ,  ُتبح َلُه ََّي َأَِب َبكح َنَك آيًَة قَاَل: اكح ُتبح ِلِّ كَِّتاًِب َيُكوُن بَ يحِنِّ َوبَ ي ح ُثُه أَلحَقاُه إَِِّله، اكح
ًئا ِمِّها َكاَن َحَّته إَِّذا فَ َتَ  هللاُ َعزه َوَجله َمكهَة، َوفَ رََغ َرُسولُ  ، فَ َلمح َأذحُكرح َشي ح هللاِّ  فَ َرَجعحُت، َفَسَكتُّ

ُت إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  لِّ َخيحَْبَ، َخَرجح َلحَقاُه َوَمعِّي َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح َأهح يحهِّ َوَسلهَم ْلِّ
َنحَصارِّ  َريح َكتِّيَبٍة مِّنح َكَتائِّبِّ اْلح َ َظهح َنَما َأًَن َعامِّد  َلُه َدَخلحُت َبنيح ، فَ بَ ي ح قَاَل: الحكَِّتاُب الهذِّي َكَتَب ِلِّ

، َويَ ُقوُلوَن: إِّلَيحَك، إِّلَيحَك َحَّته َدنَ وحتُ  لر َِّماحِّ مِّنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  َفَطفُِّقوا يَ قحَرُعوَنِنِّ ِبِّ
، فَ ُقلحُت: َّيَ  لحكَِّتابِّ َا ُْجهارَة ، فَ َرفَ عحُت يَدِّي ِبِّ  َرُسوَل هللاِّ َوُهَو َعَلى ًَنقَتِّهِّ أَنحُظُر إََِّل َساقِّهِّ ِفِّ َغرحزِّهِّ، َكَأَنه

، ادحنُهُ »َسلهَم: َهَذا كَِّتاُبَك، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  ُم َوفَاٍء َوبِّرٍ  ُت، ُثُه « يَ وح َلمح قَاَل: فََأسح
َا َسأَلَُه َعنِّ الضه  َهاٍب: إِّْنه ًئا َأَسُل َعنحُه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل ابحُن شِّ الهةِّ، ذََكرحُت َشي ح



هِّهِّ الهذِّي َكاَن فِّيهِّ  ٍء فَ َعَلُه ِفِّ َوجح ًئا إِّاله َأّن ِّ َقدح قُ لحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ: الضهالهُة َوَشيح َفَما ذََكرحُت َشي ح
ي َقدح ]ص: َياضِّ تُ َها؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى 489تَ غحَشى حِّ ٍر إِّنح َسَقي ح بِّلِّي، َهلح ِلِّ مِّنح َأجح [ َمََلحَُتَا ْلِِّّ

قَاَل: َوانحَصَرفحُت َفُسقحُت إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ « رهىنَ َعمح , ِفِّ ُكل ِّ َكبٍِّد حَ »هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: 
 َوَسلهَم َصَدَقِتِّ 
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ٍل ِفِّ َأمحرِّ ُسَراقََة أَب حَياَتً اْلحَ  َحاَق قَاَل أَبُو َجهح ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ قَاَل: قَاَل ابحُن إِّسح : بهارِّ قَاَل: َحده

ٍل:  فَ َقاَل ُسَراَقُة َيِّيُب َأَِب َجهح
 ]البحر الطويل[

َمحرِّ َجَوادِّي إِّذح تَ  تِّ َلوح ُكنحَت َشاهًِّدا ففف ْلِّ يُخ قَ َوائُِّمهح َأَِب َحَكٍم َوالَله  سِّ
ٌّ َوبُ رحَهان  َفَمنح َذا يُ َقاوُِّمهح  نه ُُمَمهًدا ففف َنبِّ ُككح ِبَِّ بحَت َوَلَح َتشح  َعجِّ
ًما َستَ بحُدو َمَعالُِّمهح   َعَليحَك بَِّكف ِّ النهاسِّ َعنحُه فَإِّنهِنِّ ففف َأَرى َأمحَرُه يَ وح

َر فِّيهِّ ِإِِّّلحبَِّها ففف َلوَ  محٍر يَ َودُّ النهصح  انه ْجِّيَع النهاسِّ طُرًّا ُتَسالُِّمهح" ِبَِّ
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ثَ َنا  َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد قَاَل: َحده ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلح ابحُن َأبِّ قَُماٍش َأخح
 ، طِّيُّ ثَ َنا َسعِّيُد بحُن ُسَليحَماَن الحَواسِّ ََل َأبِّ ُهَري حَرَة، قَاَل: َحده ٍب َموح بِّبَ غحَداَد، َعنح َأبِّ َمعحَشٍر، َعنح َأبِّ َوهح

َخلِّهِّ الحَمدِّيَنةِّ:  ٍر ِفِّ ُمدح َبِّ َبكح أَلحهِّ النهاَس »َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ْلِّ
، فَإِّنهُه اَل ]ص: بَ 490َعِن ِّ ذِّبَ [ يَ ن ح ٍ  َأنح َيكح ٍر إَِّذا ُسئَِّل َما أَنحَت؟ قَاَل: « غِّي لَِّنبِّ قَاَل: َفَكاَن أَبُو َبكح

دِّيِنِّ   َِبٍغ، فَإَِّذا قِّيَل: َمنِّ الهذِّي َمَعَك؟ قَاَل: َهاٍد يَ هح
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لحَمرحَأةِّ َوابحنَِّها، وَ  تَِّيازِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ  َما َظَهَر ِفِّ َذلَِّك مِّنح آََثرِّ الن ُّبُ وهةِّ َِبُب اجح
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ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: أَن حَبَأًَن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر قَاَل: أَن حَبَأًَن َأْححَُد بحُن  أَن حَبَأًَن أَبُو اْلح
ُّ، َوُُمَمهُد بحُن الحفَ  ُلحَواّنِّ َراَن بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ ََيحََي اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن عِّمح ضحلِّ بحنِّ َجابٍِّر، قَااَل: َحده

ِّ بحُن بِّشح  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا ََيحََي بحُن زََكرَِّّيه بحنِّ َأبِّ زَائَِّدَة ح( َوَأخح َلى قَاَل: َحده ُل، بحنِّ َأبِّ لَي ح َراَن الحَعدح
ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحنُ بِّبَ غحَدادَ  َسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهٍد الحمِّصحرِّيُّ قَاَل: َحده َُ َلُه قَاَل: أَن حَبَأًَن أَبُو اْلَح ُُمَمهدِّ  ، َواللهفح

ثَ َنا ََيحََي بحُن زََكرَِّّيه بحنِّ َأبِّ زَائَِّدةَ  ثَ َنا َأَسُد بحُن ُموَسى قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد  بحنِّ َأبِّ َمرحََيَ قَاَل: َحده قَاَل: َحده
عحُت َعبحدَ  بَ َهاّنِّ ِّ قَاَل: ْسِّ َصح ثَ َنا َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن اْلح َلى قَاَل: َحده الرهْححَنِّ بحَن  بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َأبِّ لَي ح

َي هللُا َعنحُه قَاَل: خَ  د ِّيقِّ َرضِّ ٍر الص ِّ َلى، َُيَد ُِّث َعنح َأبِّ َبكح ُت َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َأبِّ لَي ح َرجح
، فَ َنَظَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  َياءِّ الحَعَربِّ َنا إََِّل َحيٍ  مِّنح َأحح لهَم إََِّل بَ يحٍت َوَسلهَم مِّنح َمكهَة فَان حتَ َهي ح

ًيا فَ َقَصَد إِّلَيحهِّ، فَ َلمها نَ َزلحَنا َلَح َيُكنح فِّ  َتحِّ َا َأًَن امحَرَأة ، َولَيحَس َمعِّي ُمن ح : ََّي َعبحَد هللاِّ إِّْنه يهِّ إِّاله امحَرَأة ، فَ َقاَلتح
َها َوَذلَِّك عِّنحَد الحَمَساءِّ، َفَجاءَ  َي ِّ إَِّذا َأَردحَُتُ الحقَِّرى قَاَل: فَ َلمح َيِّب ح  ابحن  َْلَا َأَحد ، فَ َعَليحُكَما بَِّعظِّيمِّ اْلح

عحُنٍز َلُه َيُسوقُ َها ِّ فَ ُقلح َْلَُما: تَ ُقولُ ِبَِّ َرةِّ إََِّل َهَذيحنِّ الرهُجَلنيح فح َذِّهِّ الحَعنحزِّ َوالش ِّ  ، فَ َقاَلتح َلُه: ََّي ُبَِنه انحَطلِّقح بِّ
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ] [: 492ص:َلُكَما ُأم ِّي: اذحَِبَا َهذِّهِّ وَُكََل وَأطحعَِّماًَن، فَ َلمها َجاَء قَاَل َلُه النهبِّ

لحَقَدحِّ » ئحِنِّ ِبِّ َرةِّ َوجِّ فح لش ِّ ، فَانحَطَلَق َفَجاَء « انحَطلِّقح ِبِّ َا َقدح َعَزَبتح َولَيحَس َْلَا َلََب  قَاَل: انحَطلِّقح قَاَل: إَِّنه
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َضرحَعَها، ُثُه َحَلَب َحَّته َمََلَ الحَقَدَح، ُثُه  قَاَل: انحَطلِّقح بِّهِّ إََِّل  بَِّقَدٍح َفَمَسَ  النهبِّ

، ُثُه َجاَء بِّهِّ فَ َقاَل:  َرى»ُأم َِّك، َفَشرَِّبتح َحَّته َروَِّيتح خح ئحِنِّ ِبُِّ َذِّهِّ َوجِّ َا َكَذلَِّك، ُثُه « انحَطلِّقح بِّ ، فَ َفَعَل بِّ
 ُّ َا َكَذلَِّك، ُثُه َشرَِّب النهبِّ َرى فَ َفَعَل بِّ خح ٍر، ُثُه َجاَء ِبُِّ َنا  َسَقى َأَِب َبكح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل: فَبِّت ح

َنا َفَكاَنتح ُتَسم ِّيهِّ الحُمَباَرَك وََكثُ َرتح َغَنُمَها َحَّته َجَلَبتح َجلحًبا إََِّل الحَمدِّي َلتَ َنا، ُثُه انحَطَلقح َنةِّ، َفَمره أَبُو لَي ح
َي هللُا َعنحُه، فَ َرآُه اب حنُ َها فَ عَ  د ِّيقِّ َرضِّ ٍر الص ِّ َرَفُه، فَ َقاَل: ََّي ُأمههح، إِّنه َهَذا الرهُجَل الهذِّي َكاَن َمَع َبكح

رِّيَن مَ  : ََّي َعبحَد هللاِّ، َمنِّ الرهُجُل الهذِّي َكاَن َمَعَك؟ قَاَل: َوَما َتدح ، فَ َقاَمتح إِّلَيحهِّ، فَ َقاَلتح نح ُهَو؟ الحُمَباَركِّ
ُّ َصلهى هللُا عَ  : اَل قَاَل: ُهَو النهبِّ لحِنِّ َعَليحهِّ قَاَل: فََأدحَخَلَها َعَليحهِّ، قَاَلتح : فََأدحخِّ َليحهِّ َوَسلهَم قَاَلتح

َدتح َلُه  -زَاَد ابحُن َعبحَداَن ِفِّ رَِّوايَتِّهِّ  -فََأطحَعَمَها َوَأعحطَاَها  : َفُدلهِنِّ َعَليحهِّ فَانحَطَلَقتح َمعِّي َوَأهح قَاَلتح
َعحَرابِّ  ًئا مِّنح َأقٍِّط َوَمَتاعِّ اْلح ف قُ لحُت:  َشي ح َلَمتح قَاَل: َفَكَساَها َوَأعحطَاَها قَاَل: َواَل َأعحَلُمُه إِّاله قَاَل: َأسح

َها َفهَِّي َقرِّيبَ  ُقُص َعمها ُرو ِّيَنا ِفِّ قِّصهةِّ ُأم ِّ َمعحَبٍد َويَزِّيُد ِفِّ بَ عحضِّ َها، َوَهذِّهِّ الحقِّصهُة َوإِّنح َكاَنتح تَ ن ح ة  مِّن ح
بُِّه َأنح َيُكوًَن َوا ًئا َيُدلُّ َعَلى َوُيشح َحاَق بحنِّ َيَساَر مِّنح قِّصهةِّ ُأم ِّ َمعحَبٍد َشي ح َدًة، َوَقدح ذََكَر ُُمَمهُد بحُن إِّسح حِّ

َدة  , َوهللُا َأعحَلمُ  َا َوَهذِّهِّ َواحِّ  َأَنه
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بح  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح ُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
َحاَق قَاَل: َونَ َزَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده َوَسلهَم  اْلح

َا اْلحِّنُّ ِبَِّ  َيحَمةِّ ُأم ِّ َمعحَبٍد َوهَِّي الهِتِّ َغرَِّد بِّ عحَلى َمكهَة، َواْسحَُها َعاتَِّكُة بِّنحُت َخالِّدِّ بحنِّ ُمنحقِّذِّ بحنِّ رَبِّيَعَة بحنِّ ِبِّ
: َوهللاِّ َما عِّنحَدًَن َطَعام  َواَل لََنا مِّنحَحة ، َواَل لََنا َشاة ، إِّاله َحائِّ  َرَم، فََأرَاُدوا الحقَِّرى، فَ َقاَلتح ل ، َفَدَعا َأصح

هِّ َوَسلهَم بِّبَ عحضِّ َغَنمَِّها، َفَمَسَ  َضرحَعَها بَِّيدِّهِّ، َوَدَعا هللَا، َوَحَلَب ِفِّ الحُعس ِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح 
َربِّ ََّي ُأمه َمعحَبدٍ »َحَّته رََغى َوقَاَل:  َها، َفَشرَِّبتح , ُثُه « اشح َربح فَأَنحَت َأَحقُّ بِّهِّ، فَ َردهُه َعَلي ح : اشح ، فَ َقاَلتِّ
رَ  َائٍِّل ُأخح َا مِّثحَل َذلَِّك َفَسَقى َدَعا ِبِّ َرى، فَ َفَعَل بِّ َائٍِّل ُأخح َا مِّثحَل َذلَِّك َفَشرَِّب , ُثُه َدَعا ِبِّ ى، فَ َفَعَل بِّ

َا مِّثحَل َذلَِّك َفَسَقى َعامًِّرا , ُثُه يَ ُروُحف َوَطَلَبتح قُ َريحش  رَ  َرى فَ َفَعَل بِّ َائٍِّل ُأخح ُسوَل هللاِّ َدلِّيَلُه، ُثُه َدَعا ِبِّ
لحيَ َتُه َكذَ  َصلهى ا؟ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته بَ َلُغوا ُأمه َمعحَبٍد َفَسأَُلوَها َعنحُه، فَ َقاُلوا: رَأَيحتِّ ُُمَمهًدا َوحِّ

: َفَذاَك الهذِّي  ، قَاَلتح قُ َريحش  َائِّلِّ : َما َأدحرِّي َما تَ ُقوُلوَن، َقدح َضاَفِنِّ َحالُِّب اْلح فَ َوَصُفوُه َْلَا فَ َقاَلتح
َيحَمةِّ، َكَما ُرو ِّيَنا ِفِّ َحدِّيثِّ ُأم ِّ َمعحبَ نُ  رِّ الح َتَمُل َأنح َيُكوَن َأوهاًل َأيِّ الهِتِّ ِفِّ َكسح ٍد، ُثُه رِّيُد قُ لحُت: فَ ُيحح

َلى، ُثُه  عحُنٍز، َكَما ُرو ِّيَنا ِفِّ َحدِّيثِّ ابحنِّ َأبِّ لَي ح  رََجَع اب حنُ َها ِبَِّ
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 َفتحُه َلُه، َوهللُا َأعحَلمُ َلمها أََتى َزوحُجَها َوصَ 
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بِّهِّ بَِّعبحٍد يَ رحَعى َغَنًما َوَما َظَهَر عِّنحَد َذلَِّك مِّنح آََثرِّ الن ُّبُ وهةِّ  تَِّيازِّهِّ َمَع َصاحِّ  َِبُب اجح
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ٍر َأْححَُد بحنُ  ثَ َنا أَبُو َبكح َُ إِّمحََلًء قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َحاَق بحنِّ أَيُّوَب قَاَل: أَن حَبَأًَن  َحده إِّسح
ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن إََِّّيدِّ بحنِّ َلقِّيٍط، َعنح ق َ  ثَ َنا أَبُو الحَولِّيدِّ قَاَل: َحده يحسِّ بحنِّ ُُمَمهُد بحُن َغالٍِّب قَاَل: َحده

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  فِّنَي َمرُّوا بَِّعبحٍد يَ رحَعى َغَنًما، الن ُّعحَمانِّ قَاَل: َلمها انحَطَلَق النهبِّ َتخح ٍر ُمسح َم َوأَبُو َبكح
َتاءِّ، َوقَ  قَِّياُه اللهََبَ فَ َقاَل: َما عِّنحدِّي َشاة  َُتحَلُب َغْيحَ َأنه َهُهَنا َعَناقًا َْحََلتح َأوهَل الش ِّ َتسح َرَجتح فَاسح دح َأخح

َا، فَ  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَمَسَ  َضرحَعَها، َوَدَعا َحَّته َوَما بَقَِّي َْلَا َلََب ، فَ َقاَل: ادحُع بِّ اعحتَ َقَلَها النهبِّ
ٍر , ُثُه َحَلَب َفَسَقى الرهاعَِّي، ُثُه َحَلبَ  ٍر ِبَِِّّجنٍ  َفَحَلَب َوَسَقى َأَِب َبكح  أَن حَزَلتح قَاَل: َوَجاَء أَبُو َبكح



هللِّ مَ  ث حَلَك َقطُّف قَاَل: َفَشرَِّب فَ َقاَل الرهاعِّي: ِبِّ ُتمح َعَليه َحَّته »نح أَنحَت؟ فَ َوهللاِّ َما رَأَيحُت مِّ َأَوتَ َراَك َتكح
ََك؟ ْبِّ ، فَ َقاَل: أَنحَت الهذِّي تَ زحُعُم قُ َريحش  أَنهُه َصابِّئ ؟ « فَإِّّن ِّ ُُمَمهد  َرُسوُل هللاِّ »قَاَل: نَ َعمح , قَاَل: « ُأخح
ُمح لَيَ ُقوُلونَ »قَاَل:  َعُل َما « َذلِّكَ  إَِّنه ئحَت بِّهِّ َحقٌّ، َوأَنهُه اَل يَ فح َهُد َأنه َما جِّ ٌّ، َوَأشح َهُد أَنهَك َنبِّ قَاَل: فََأشح

َمَك، فَإَِّذا بَ َلَغَك َأّن ِّ َقدح ظَ  َتطِّيَع َذلَِّك يَ وح ٌّ، َوَأًَن ُمتهبُِّعَك قَاَل: إِّنهَك َلنح َتسح  َهرحُت فَأحتَِّنا "فَ َعلحَت إِّاله َنبِّ
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َنح  َبالِّ اْلح تِّقح َبُه مِّنح َأصحَحابِّهِّ، ُثُه اسح َبَل َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَصاحِّ تَ قح ُه َِبُب َمنِّ اسح َصارِّ إَِّّيه
ََّيتِّ الهِتِّ َظَهَرتح ِفِّ نُ ُزولِّهِّ  يئِّهِّ َواْلح لِّمِّنَي ِبَِّجِّ  َوُدُخولِّهِّ َونُ ُزولِّهِّ َوفَ َرحِّ الحُمسح

(2/498) 

 

َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعته  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح اٍب قَاَل: َأخح
َاعِّيُل بحُن َأبِّ ُأَويحٍس قَ  ثَ َنا إِّْسح ُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ قَاَل: َحده ثَ َنا الحَقاسِّ َاعِّيُل بحُن َحده ثَ َنا إِّْسح اَل: َحده

َبَة قَاَل: َويُ َقاُل: َلمها َدًَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  َبَة، َعنح َعم ِّهِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح هِّ َوَسلهَم إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح
ٍر مَِّن الحَمدِّيَنةِّ، َوَقدَِّم طَلحَحُة بحُن ُعبَ يحدِّ هللاِّ مَِّن الشها ، َخَرَج َطلحَحُة َعامًِّدا إََِّل َمكهَة َكَما ذََكَر َوأَبُو َبكح مِّ

ٍر، َخَرَج إِّمها ُمتَ َلق ًِّيا َْلَُما، َوإِّمها َعامًِّدا َعمح  َكهَة، َمَعُه َلُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوأَبُو َبكح َدُه ِبِّ
ٍر مِّنح ثَِّيابِّ الشه  َبِّ َبكح َداَها ْلِّ ، فَ َلمها َلقَِّيُه َأعحطَاُه الث َِّياَب، فَ َلبَِّس َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا ثَِّياب  َأهح امِّ

َهاٍب َأنه ُعرحَوَة بحَن الزَُّبْيحِّ  َبَة: َوزََعَم ابحُن شِّ ٍرف قَاَل ُموَسى بحُن ُعقح َها َوأَبُو َبكح قَاَل: إِّنه  َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّن ح
لشهامِّ قَافِّلِّنَي إََِّل الزَُّبْيحَ َلقَِّي َرُسوَل هللاِّ َصله  لِّمِّنَي َكانُوا َُتهارًا ِبِّ ٍب مَِّن الحُمسح ى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ رَكح

َسلهَم َوَأَِب َمكهَة، فَ َعاَرُضوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَكَسا الزَُّبْيحُ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ 
ٍر ثِّ  َرجِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح مَ َبكح لحَمدِّيَنةِّ ِبَِّخح لُِّموَن ِبِّ َع الحُمسح كهَة، َياًِب بِّيًضاف قَاَل: َوْسِّ
 َفَكانُوا
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ذِّيَ ُهمح َحرُّ الظههِّْيَةِّ، فَان حَقلَ  َتظُِّروَن َحَّته يُ ؤح َرهةِّ يَ ن ح ًما فَ َلمها َأَووحا إََِّل بُ ُيوَتِِّّمح يَ غحُدوَن ُكله َغَداٍة إََِّل اْلح ُبوا يَ وح
َمحٍر يَ نحُظُر إِّلَيحهِّ، فَ َبُصَر بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  ََف رَُجل  مِّنح يَ ُهوَد َعَلى ُأُطٍم ْلِّ َوَأصحَحابِّهِّ  َأوح

نَي، فَ َلمح مَيحلِّكِّ الحيَ ُهودِّيُّ  تِّهِّ: ََّي َمعحَشَر الحَعَربِّ  يَ ُزوُل بُِِّّم السهَراُب ُمبَ يهضِّ عحَلى َصوح َسُه َأنح َصاَح ِبَِّ  نَ فح



هِّمح، فَ تَ َلقهوحا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا عَ  ََلحِّ لُِّموَن إََِّل سِّ َتظُِّروَن، فَ ثَاَر الحُمسح ُبُكُم الهذِّي تَ ن ح َليحهِّ َهَذا َصاحِّ
ٍ ، َوذَ  رِّو بحنِّ َعوح ُه إََِّل َبِنِّ َعمح ٍر َوَسلهَم فَ َلَقوح ف فَ َقاَم أَبُو َبكح َوهلِّ رِّ رَبِّيٍع اْلح ِّ ْلََِِّّللِّ َشهح ث حَننيح ُم االِّ لَِّك يَ وح

ًتا، َفَطفَِّق َمنح َجاءَ  َي هللُا َعنحُه، َفذَكهَر النهاَس، َوَجَلَس َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َصامِّ مَِّن  َرضِّ
َنحَصارِّ ِمِّهنح َلَح َيُكنح رََأى رَ  ُس اْلح ٍر َحَّته إَِّذا َأَصاَبتِّ الشهمح ُبُه َأَِب َبكح ُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ََيحسِّ

ٍر َحَّته َأَظله َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  َبَل أَبُو َبكح َوَسلهَم َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأق ح
النهاُس عِّنحَد َذلَِّك َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ُثُه إِّنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  بِّرَِّدائِّهِّ، فَ َعَر َ 

، َوُهَو ِفِّ بَ يحٍت، فَ َوَقَف َعَليحهِّ  رِّ الطهرِّيقِّ ُّ َوَسلهَم َمره بَِّعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُأَبٍ  ابحنِّ َسُلوَل َوُهَو َعَلى َظهح   النهبِّ
َزحرَجِّ ِفِّ أَن حفُ  َمئٍِّذ َسي ُِّد الح ، َوُهَو يَ وح ُعَوُه إََِّل الحَمنحزِّلِّ َتظُِّر َأنح َيدح َها، فَ َقاَل َلُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ن ح سِّ

َك فَانحزِّلح َعَليحهِّمح، َفذََكَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  َنحَصارِّ َعبحُد هللاِّ: انحُظرِّ الهذِّيَن َدَعوح َوَسلهَم لِّنَ َفٍر مَِّن اْلح
 ُوُقوَفُه َعَلى َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُأَب ِّ َوالهذِّي
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بِّهِّ مِّنحَك،  قَاَل َلُه: فَ َقاَل َلُه َسعحُد بحُن ُعَباَدَة: إًِّنه َوهللاِّ ََّي َرُسوَل هللاِّ، َلَقدح ُكنها قَ بحَل الهذِّي َخصهَنا هللاُ 
َنا  َناف فَ َعَمَد َرُسو َوَمنه َعَلي ح ُل بُِّقُدومَِّك، َأَردحًَن َأنح نَ عحقَِّد َعَلى رَأحسِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُأَبٍ  التهاَج، َوُْنَل َِّكُه َعَلي ح

ٍ ، َوَمعَ  رِّو بحنِّ َعوح ٍر  هُ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ عحَد ُوُقوفِّهِّ َعَلى َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُأَبٍ  إََِّل َبِنِّ َعمح أَبُو َبكح
، َوُهَو َأَحُد َبِنِّ زَيحدِّ بحنِّ َمالٍِّك، وَكَ  مِّ ََة، فَ نَ َزَل َعَلى ُكلحُثومِّ بحنِّ اْلحِّدح ، َوَعامُِّر بحُن فُ َهْيح د ِّيقِّ َكُنُه الص ِّ اَن َمسح

ٍ  قُ بَ يحَل ُقُدومِّ  رِّو بحنِّ َعوح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ ِفِّ َدارِّ ابحنِّ َأبِّ َأْححََدف َوَقدح َكاَن َقدَِّم َعَلى َبِنِّ َعمح
َاَء النهازِّلِّنَي َوالحُمنح  رِّيَن فَ نَ َزُلوا فِّيهِّمح، فَ َعده َأْسح زِّلِّنَيف ُثُه قَاَل: َعَليحهِّ َوَسلهَم َوبَ عحَدُه ًَنس  َكثِّْي  مَِّن الحُمَهاجِّ

رِّو بحنِّ َعوح  : َوَمَكَث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َبِنِّ َعمح ٍ  َثََلَث لََياٍل، َويَ ُقوُل بَ عحُض النهاسِّ
ًدا، َوَأسهَسُه َوُهَو الهذِّي ذُكَِّر ِفِّ الحُقرحآنِّ أَنهُه ُأس ِّ  ثَ َر مِّنح َذلَِّك، َواَتهََذ فِّيهِّمح َمسحجِّ َس َعَلى َبلح َمَكَث َأكح

، َفَصلهى فِّيهُِّم الت هقحَوىف ُثُه إِّنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم رَكِّ  ُُمَعةِّ َفَمره َعَلى َبِنِّ َساَلٍِّ َم اْلح َب يَ وح
نَي َقدَِّم وَ  لحَمدِّيَنةِّ حِّ َها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ ُُمَعَة، وََكاَنتح َأوهَل ُْجَُعٍة َصَله َبَل اْلح تَ قح اسح

ُتوًِب بَ يحَت الحَمقحدِّسِّ فَ َلمها أَبحَصَرتحُه الحيَ ُهو  ُّ الهذِّي َيُِّدونَُه َمكح نَ ُهمح أَنهُه النهبِّ َلتِّهِّمح َتَذاَكُروا بَ ي ح ُد َصلهى إََِّل قِّب ح
رَاةِّ َواْلحِّْنحِّيلِّ ,  عِّنحَدُهمح ِفِّ الت هوح
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هللاِّ فِّيَنا الحَعَدُد َوالحُعدهُة  ُثُه رَكَِّب َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح َبِنِّ َساَلٍِّ فَ َقاُلوا: ََّي َرُسولَ 
رِّ  ِّ َوعِّشح َلًة، َوالحَمنَعُة، َوقَاَل َُمَم ُِّع بحُن يَزِّيَد: َمَكَث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فِّيَنا اث حنَ َتنيح يَن لَي ح

ُه قَ بحَل َأنح يَ رحَكَب مِّنح  َتَمَعتح فَ تَ َلقهوح َنحَصاُر َقدِّ اجح َل ًَنقَتِّهِّ،  وََكاَنتِّ اْلح ٍ ، َفَمَشوحا َحوح رِّو بحنِّ َعوح َبِنِّ َعمح
َبُه زَِّماَم النهاَقةِّ ُشحًّا َعَلى َكَراَمةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  لهَم اَل يَ َزاُل َأَحُدُهمح يُ َنازُِّع َصاحِّ

َنحَصارِّ  ، فَ يَ ُقوُل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ  َوتَ عحظِّيًما َلُه، َوَلُكلهَما َمره بَِّداٍر مِّنح ُدورِّ اْلح ُه إََِّل الحَمنحزِّلِّ َدَعوح
َا أَنحزُِّل َحيحُث أَن حَزَلِنِّ هللُا تَ َعاََل »َوَسلهَم:  َا َمأحُمورَة ، إِّْنه ، فَ َلمها ان حتَ َهتح بِّهِّ النهاقَُة إََِّل َِببِّ « َدُعوَها فَإَِّنه

، فَ نَ َزَل َفَدَخَل بَ يحَت َأبِّ أَيُّوَب فَ نَ َزَل َعَليحهِّ، فَأَن حَزَلُه ِفِّ ُسفحلِّ بَ يحتِّهِّ َوَظَهَر َبِنِّ أَيُّوَب بَ رََكتح َعَلى الح  َبابِّ
، َفَكاَن أَبُو أَيُّوَب ِفِّ الحُعُلو ِّ َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  ،  أَبُو أَيُّوَب إََِّل َأعحَلى الحبَ يحتِّ ِفِّ السُّفحلِّ

َ فَ َتذَكه  َرُه َأنح َيَحِتِّ ه  َر أَبُو أَيُّوَب َمنحزَِّلُه فَ وحَق رَأحسِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َباَت َساهًِّرا َيكح النهبِّ
ويلِّ َويُ َعظ َِّم َأنح َيُكوَن َمنحزِّلُُه ف َ  َتأحمَِّرُه ِفِّ التهحح َق رَأحسِّ النهبِّ ِّ َصلهى َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ اللهيحلِّ فَ َيسح وح

َشى َأنح أَ  َبَ ، فََأََتُه فَ َقاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ، إِّّن ِّ َأخح ُكوَن َقدح هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َلمح يَ َزلح َساهًِّرا َحَّته َأصح
َق رَأحسِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  يف َأّن ِّ ُكنحُت َساكًِّنا فَ وح ُت نَ فحسِّ ءِّ َظَلمح َاُب مِّنح َوطح َتثُِّر الَتُّ َسلهَم فَ يَ ن ح

ُّ َصلهى هللاُ  ، فَ َقاَل النهبِّ َفلِّ الحبَ يحتِّ ي َأنح َأُكوَن ََتحَتَك ِفِّ َأسح َنا َعَليحَك، َوإِّنه َأطحَيَب لِّنَ فحسِّ  َعَليحهِّ َأقحَدامِّ
َنح يَ غحَشاًنَ »َوَسلهَم:  ُل َأرحَفُق بَِّنا َوِبِّ ُّ َصلهى ، فَ َلمح يَ َزلح أَ « السُّفح بُو أَيُّوَب يَ َتَضرهُع إِّلَيحهِّ َحَّته ان حتَ َقَل النهبِّ

أَيُّوَب يَ نحزُِّل هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل الحُعُلو ِّ، َوَأقَاَم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َساكًِّنا ِفِّ بَ يحتِّ َأبِّ 
ْبحِّ  َكَنهُ َعَليحهِّ الحُقرحآَن َوَيَحتِّيهِّ فِّيهِّ جِّ َدُه َوَمسح  يُل َحَّته اب حَتََّن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َمسحجِّ
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َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمه  ٍرو، قَااَل: َأخح ، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحنِّ َأبِّ َعمح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن يَ عحُقوَب َوَأخح
َحاَق قَاَل: َفَحدهَثِنِّ قَاَل: َحده  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح

َجاٍل ، َعنح رِّ ُُمَمهُد بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ ُعَوَيحِّ بحنِّ َساعَِّدةَ 
مِّهِّ، قَاُلوا: " َلمها بَ َلَغَنا َُمحَرُج َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح َمكهَة ُكنها ََنحُرجُ   ُكله َغَداٍة مِّنح قَ وح

ُس،  ُُدرِّ َحَّته تَ غحلِّبَ َنا َعَليحهِّ الشهمح َرهةِّ، نَ لحَجأُ إََِّل ظِّل ِّ اْلح لُِّس َلُه بِّظَاهِّرِّ اْلح ُع إََِّل رَِّحالَِّنا َحَّته فَ َنجح ُثُه نَ رحجِّ
َنا َكَما ُكنها ُم الهذِّي َجاَء فِّيهِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َجَلسح  إَِّذا َكاَن الحيَ وح
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عحَلى َْنحلُِّس َحَّته إَِّذا رََجعحَنا َجاَء َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َرآُه رَجُ  ل  مِّنح يَ ُهوَد فَ َناَدى ِبَِّ
َنا َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح َأًنَ  َلَة َهَذا َجدُُّكمح َقدح َجاَء، َفَخَرجح تِّهِّ: ََّي َبِنِّ قَ ي ح َخ إََِّل َصوح

رِّي أَي ُُّهَما َأَسنُّ  َي هللُا َعنحُه َوهللاِّ َما َندح ٍر َرضِّ ٍر ظِّلٍ ، ُهَو َوأَبُو َبكح ٍد َحَّته رَأَي حَنا َأَِب َبكح ، ُُهَا ِفِّ َسنٍ  َواحِّ
هُ  ن ح َنا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّذلَِّك، َوَقدح قَاَل قَائِّل  مِّ ، فَ َعَرف ح مح: إِّنه َأَِب يَ نحَحاُز َلُه َعنِّ الظ ِّل ِّ

ٍر قَاَم فََأَظله َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  َناُه "َبكح  َوَسلهَم بِّرَِّدائِّهِّ فَ َعَرف ح
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َبُل بحنُ  ثَ َنا َحن ح رِّو بحُن السهمهاكِّ قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َعمح َراَن قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َحاَق َأخح  إِّسح
ثَ َنا ُُمَمهدُ  َثُم بحُن َخارَِّجَة قَاَل: َحده َي ح ثَ َنا اْلح َبَة بحَن  قَاَل: َحده َلَة، َأنه ُعقح حَْيٍ، َعنح إِّب حَراهِّيَم بحنِّ َأبِّ َعب ح بحُن ْحِّ

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدَِّم يَ عحِنِّ الحَمدِّيَنَة وَ  لَيحَس ِفِّ َوسهاٍج، َحدهثَُه َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، َأنه النهبِّ
ٍر فَ غَ  ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ ُُمَمهدِّ َأصحَحابِّهِّ َأشحَُط َغْيحَ َأبِّ َبكح َرَجُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ ْلحِّنهاءِّ َوالحَكَتمِّ َأخح َلَفَها ِبِّ

حَْيٍ   بحنِّ ْحِّ
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ثَ َنا َأْححَُد بح  ََصمُّ قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُهَو اْلح َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َبهارِّ  ُن َعبحدِّ َوَأخح اْلح
َسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعلِّ  َْبًََن أَبُو اْلَح َحاَق ح َوَأخح ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح يٍ  قَاَل: َحده

ثَ نَ  َحاَق قَاَل: َحده َسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َْبًََن اْلَح َا قَاَل: َأخح ُّ بِّ َفَرايِّيِنِّ ا يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب الحُمقحرُِّئ اْلحِّسح
، عَ  ثَ َنا َأبِّ ُب بحُن َجرِّيرِّ بحنِّ َحازٍِّم قَاَل: َحده ثَ َنا َوهح ُر بحُن َعلِّيٍ  قَاَل: َحده ثَ َنا َنصح ي قَاَل: َحده نح الحَقاضِّ

َحاَق قَاَل: َقدَِّم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة يَ وح  ُهمح َمنح يَ ُقوُل ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح ن ح ِّ، َفمِّ ث حَننيح َم اْلحِّ
َلةً  َرَة لَي ح ث حَنَِتح َعشح َدِّيُث الحَمعحُروُ  أَنهُه َقدَِّم الِّ ، َواْلح َوهلِّ رِّ رَبِّيٍع اْلح ِّ َمَضَتا مِّنح َشهح َلَتنيح رِّ  لَِّلي ح َخَلتح مِّنح َشهح

َم ]ص: ، يَ وح َوهلِّ ِّ، فََأقَاَم َرُسوُل هللاِّ 504رَبِّيٍع اْلح ث حَننيح رِّو بحنِّ [ االِّ  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َبِنِّ َعمح
، ُثُه َظَعَن يَ وح  َمِّيسِّ َرحبَِّعاءِّ َوالح ِّ َوالثََُّلََثءِّ َواْلح ث حَننيح َم اْلحِّ ، يَ وح ٍ  فِّيَما يَ زحُعُم بَ عحُض النهاسِّ ُُمَعةِّ َعوح َم اْلح

ُُمَعُة ِفِّ َبِنِّ َساَلِِّّ بحنِّ َعوح ٍ  ُزوٍر، َويَ زحُعُم بَ عحُض النهاسِّ أَنهُه َأقَاَم فََأدحرََكتحُه اْلح َنح َمَعُه بَِّبطحٍن َمهح َها ِبِّ ، َفَصَله
َلى، فَ َقاُلوا: ََّي  ُب ح بَاُن بحُن َمالٍِّك ِفِّ رَِّجاٍل مِّنح َبِنِّ َساَلِِّّ َوَبِنِّ اْلح ثَ َر مِّنح َذلَِّك، فَاعحََتََضُه عِّت ح َرُسوَل َأكح

، َوالث هرحَوةِّ، َوالحَعَددِّ، َوالحُقوهةِّ، وََكانُوا َكَذلَِّك َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم هللاِّ َأقِّمح فِّيَنا ِفِّ الحعِّز ِّ 
َا َمأحُمورَة  »َعَلى ًَنقَتِّهِّ، فَ َقاَل:  ُثُه َمره بَِّبِنِّ َساعَِّدَة فَاعحََتََضُه َسعحُد بحُن ُعَباَدَة، « َخلُّوا َسبِّيَلَها فَإَِّنه

ُه إََِّل الحَمنحزِّلِّ َعَليحهِّمح، فَ َقاَل: َوالحُمنح  ٍرو، َوأَبُو ُدَجانََة، َفَدَعوح َا َمأحُمورَة  »ذُِّر بحُن َعمح ، « َخلُّوا َسبِّيَلَها فَإَِّنه



ٍرو َوزََِّّيُد بحُن لَبِّيٍد َفَدُعوُه إََِّل الحَمنحزِّلِّ َعلَ  يحهِّمح فَ َقاَل: ُثُه َمره بَِّبِنِّ بَ َياَضَة، فَ َعَرَض َلُه فَ رحَوُة بحُن َعمح
َا َمأحُمورَة  » رحَمُة بحُن َأبِّ أََنٍس، َوأَبُو َسلِّيٍط ِفِّ « َخلُّوا َسبِّيَلَها فَإَِّنه ، ُثُه َمره َعَلى َبِنِّ النهجهارِّ فَ َقاَل َلُه صِّ

َنحَصارِّ  َواُلَك َوَأق حَرُب اْلح ُن َأخح ُهمح: َأقِّمح عِّنحَدًَن ََّي َرُسوَل هللاِّ فَ َنحح ًا، فَ َقاَل: َخلُّوا  رَِّجاٍل مِّن ح بَِّك َرْحِّ
ِّ يَ  لحَمدِّيَنةِّ َوُهَو مِّرحَبد  لُِّغََلَمنيح دِّهِّ ِبِّ َا َمأحُمورَُة، فَ َلمها ان حتَ َهتح إََِّل َمَكانِّ َمسحجِّ ِّ مِّنح َبِنِّ َسبِّيَلَها فَإَِّنه تِّيَمنيح

ل  اب حَنا رَافِّ  رِّو بحنِّ َعبهادِّ بحنِّ ثَ عحَلَبَة بحنِّ َغنحمِّ بحنِّ النهجهارِّ , ُثُه مِّنح َبِنِّ َغنحٍم، َوُُهَا ُسَهيحُل َوَسهح عِّ بحنِّ َأبِّ َعمح
َااًل، ُثُه َوث َ  َراَء، بَ رََكتح فَالحتَ َفَتتح ميِّيًنا َوشِّ رِّ ُمَعاذِّ ابحنِّ َعفح جح َبتح َفَمَضتح َمالِّكِّ بحنِّ النهجهارِّ، وََكاًَن ِفِّ حِّ

ًعا َْلَا زَِّماَمَها اَل َُيَر ُِّكَها فَ َوقَ َفتح فَ َنَظَرتح , ُثُه َغْيحَ َكثٍِّْي َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعلَ  يحهِّ َوَسلهَم َواضِّ
َا َواطحَمأَنهتح َحَّته عَ  َوهلِّ فََأق حبَ َلتح َحَّته بَ رََكتح فِّيهِّ، َفَحَصتح بِّثَفَِّناَتِّ َرَ  َرُسوُل الحتَ َفَتتح إََِّل َمْبحَِّكَها اْلح

َلُه ]ص:هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  َتَمَل أَبُو أَيُّوَب رَحح َها َواحح ، فَ نَ َزَل َعن ح [ فََأدحَخَلُه 505َسلهَم َأنح َقدح ُأمَِّرتح
َ، فَ َقاَل ُمَعاُذ ا ْبِّ َكَنُه، َوَسَأَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعنِّ الحمِّرحَبدِّ لَِّمنح ُهَو فَُأخح بحُن َمسح

َراَء: ََّي َرُسوَل  عحَناُهف َعفح ََتَاُهف ُكلُّ َذلَِّك َقدح ْسِّ ًدا َويَ ُقوُل قَائُِّلوَن: اشح نحُه، فَاَتهََذُه َمسحجِّ يهَِّما مِّ هللاِّ َسُأرحضِّ
َد َوَبََّن لَُه  َكنِّ َأبِّ أَيُّوَب َحَّته اب حَتََّن الحَمسحجِّ َمَساكَِّنُه فََأقَاَم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َمسح

َُ َحدِّيثِّ َجرِّيرِّ بحنِّ َحازِّمٍ فِّ   يهِّ , ُثُه ان حتَ َقَل َلفح
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ثَ َنا َأْححَ  ي الحَفقِّيُه بِّبَ غحَداَد قَاَل: َحده مِّ ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُعَمَر بحنِّ َعلِّيٍ  الحَقاضِّ َْبًََن أَبُو الحَقاسِّ ُد بحُن ُسَليحَماَن َأخح
ثَ َنا َجعحَفُر بحنُ  ثَ َنا ُشعحَبُة  النهجهاُد قَاَل: َحده ثَ َنا َعفهاُن قَاَل: َحده ٍم، قَااَل: َحده َسُن بحُن َسَله ، َواْلَح الصهائِّغِّ

َْبًََن أَ  َدِّيُب قَاَل: َأخح ٍرو ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن أَبُو َعمح َحاَق ح( َوَأخح َْبًََن أَبُو إِّسح ٍر قَاَل: َأخح بُو َبكح
ثَ َنا ُشعحَبُة َأْححَُد بحُن إِّب حَراهِّ  ثَ َنا أَبُو الحَولِّيدِّ قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َخلِّيَفَة قَاَل: َحده َاعِّيلِّيُّ قَاَل: َأخح يَم اْلحِّْسح

َنا مِّنح َأصح  َحاَق قَاَل: ْسِّعحُت الحَْبَاَء بحَن َعازٍِّب، يَ ُقوُل: " َأوهُل َمنح َقدَِّم َعَلي ح َحابِّ قَاَل: أَن حَبَأًَن أَبُو إِّسح
ُتوٍم وََكاًَن يُ قحرََِّئنِّ الحُقرحآَن َوِفِّ َرسُ   رَِّوايَةِّ ولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُمصحَعُب بحُن ُعَمْيحٍ، َوابحُن ُأم ِّ َمكح

، ُثُه جَ  ٍر، َوَسعحد ، َوبََِّلل  اَء ُعَمُر بحُن َعفهاَن: َفَجَعََل يُ قحرََِّئنِّ النهاَس الحُقرحآَن , ُثُه َجاَء َعمهاُر بحُن ََّيسِّ
َل الحَمدِّيَنةِّ َفرِّ  رِّيَن، ُثُه َجاَء َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَما رَأَيحُت َأهح ، ِفِّ عِّشح َطهابِّ ٍء الح ُحوا بَِّشيح

، َويَ ُقلحنَ  َن ِفِّ الطُُّرقِّ َعوح َياَن َيسح ب ح َجاَء َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا  َقطُّ فَ َرَحُهمح بِّهِّ َحَّته رَأَيحُت الحَواَلئَِّد َوالص ِّ
َعحَلى{ ]اْلعلى:  َم رَب َِّك اْلح ُت }َسب ِّ ِّ اسح [ ِفِّ مِّثحلَِّها مَِّن 1َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَما َقدَِّم الحَمدِّيَنَة َحَّته تَ َعلهمح

َن ِفِّ الطهرِّيقِّ [ َوِفِّ رَِّوايَةِّ َعفهاَن: َحَّته قَ َرأحُت ُسَورًا مَِّن الحُمَفصهلِّ وَ 506الحُمَفصهلِّ ]ص: َعوح َلَح يَ ُقلح: َيسح
ي ِّ َعنح َأبِّ الحَولِّيدِّ   " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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ثَ نَ  َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ا يَ عحُقوُب بحُن َأخح
َحاَق، َعنِّ ُسفح  َرائِّيَل، َعنح َأبِّ إِّسح ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُموَسى، َوَعبحُد هللاِّ بحُن رََجاٍء، َعنح إِّسح  َياَن قَاَل: َحده

َرةِّ، َكَما َمَضى، قَاَل أَبُو بَ  َدِّيَث ِفِّ اْلحِّجح ًَل َفذََكَر اْلح ٍر مِّنح َعازٍِّب رَحح ََتَى أَبُو َبكح رٍ الحَْبَاءِّ قَاَل: اشح : كح
ُم: أَي ُُّهمح َوَمَضى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأًَن َمَعُه َحَّته َقدِّمحَنا الحَمدِّيَنَة لَيحًَل فَ تَ َنازََعُه الحقَ  وح

َلَة َعَلى َبِنِّ  َوالِّ َبِنِّ يَ نحزُِّل َعَليحهِّ، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: إِّّن ِّ أَن حَزُل اللهي ح  النهجهارِّ َأخح
نَي َقدِّمحَنا الحَمدِّيَنَة ِفِّ الطهرِّيقِّ َوَعَلى الحُبيوتِّ وَ  رُِّمُهمح بَِّذلَِّك، َوَخَرَج النهاُس حِّ الحغِّلحَماُن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ ُأكح

ََدُم يَ ُقوُلوَن: َجاَء َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َجاَء ُُمَمه  َْبُ، َجاَء ُُمَمهد ، َجاَء َرُسوُل َوالح د ، هللُا َأكح
َبَ  انحَطَلَق فَ نَ َزَل َحيحُث ُأمَِّر " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ َعنح َعبحدِّ  هللاِّ بحنِّ  هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َلمها َأصح

َرائِّيلَ  ٍه آَخَر َعنح إِّسح لِّم  مِّنح َوجح َرَجُه ُمسح  رََجاٍء، َوَأخح
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عحُت َأَِب َخلِّيَفَة، يَ قُ  َاعِّيلِّيُّ قَاَل: ْسِّ ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح َدِّيُب قَاَل: َأخح ٍرو اْلح َْبًََن أَبُو َعمح وُل: ْسِّعحُت َأخح
ب ح 507ابحَن َعائَِّشَة، يَ ُقوُل: َلمها َقدَِّم َعَليحهِّ السهََلُم ]ص:  َياُن يَ ُقلحَن:[ الحَمدِّيَنَة َجَعَل الن َِّساُء َوالص ِّ

 ]البحر الرجز[
َنا ففف مِّنح ثَنِّيهاتِّ الحَوَداعح  ُر َعَلي ح  َطَلَع الحَبدح
َنا ففف َما َدَعا َّللِّهِّ َداعح" ُر َعَلي ح  َوَجَب الشُّكح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوبَ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن  َأخح قَاَل: َحده
ثَ َنا ُسَليحَماُن ُهَو ابحُن الحُمغِّْيَةِّ، َعنح ََثبِّ  ثَ َنا أَبُو النهضحرِّ قَاَل: َحده ُّ قَاَل: َحده َعاّنِّ َحاَق الصهن ح ٍت، َعنح إِّسح

َعى  َعى ِفِّ الحغِّلحَمانِّ يَ ُقوُلوَن: َجاَء ُُمَمهد ، فََأسح ًئا، ُثُه يَ ُقوُلوَن: َجاَء أََنٍس قَاَل: إِّّن ِّ َْلَسح َواَل َأَرى َشي ح
ٍر َفكَ  ُبُه أَبُو َبكح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَصاحِّ ًئا َحَّته َجاَء النهبِّ َعى َواَل َأَرى َشي ح َمنها ِفِّ ُُمَمهد ، فََأسح

َنا رَُجًَل مِّنح بَ عحضِّ الحَبادِّيَ  َدارِّ الحَمدِّيَنةِّ، ُثُه بَ َعث ح بَ َلُهَما زَُهاَء بَ عحضِّ جِّ تَ قح َنحَصاَر فَاسح ذَِّن بَِِّّما اْلح ةِّ لِّيُ ؤح
ِّ، فَأَ  ِّ ُمطَاَعنيح َنحَصاُر: انحَطلَِّقا آمَِّننيح ا إِّلَيحهَِّما، فَ َقاَلتِّ اْلح َنحَصارِّ َحَّته ان حتَ َهوح َبَل َرُسوُل ََخحُسمِّاَئٍة مَِّن اْلح ق ح

 َ ُبُه َبنيح َق الحُبيوتِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَصاحِّ ُل الحَمدِّيَنةِّ َحَّته َأنه الحَعَواتَِّق َلَفوح  َأظحُهرِّهِّمح، َفَخَرَج َأهح



َمئٍِّذف قَاَل أَ  : فَ َلَقدح رَأَيحُت َيََتَاَءي حَنُه يَ ُقلحَن: أَي ُُّهمح ُهَو؟ أَي ُُّهمح ُهَو؟ قَاَل: َفَما رَأَي حَنا َمنحَظًرا َشبِّيًها بِّهِّ يَ وح َنس 
َم َدَخَل عَ  ِّ َشبِّيًها بَِِّّما "يَ وح َمنيح َم قُبَِّض، فَ َلمح َأَر يَ وح َنا َويَ وح  َلي ح
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ثَ َنا هَِّشا ُل قَاَل: َحده ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن َْححَشاٍذ الحَعدح َُ إِّمحََلًء قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُم بحُن َعلِّيٍ  َحده
ثَ َنا ُموسَ  يُّ قَاَل: َحده ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، َعنح ََثبٍِّت، َعنح أََنٍس قَاَل: السهُدوسِّ َاعِّيَل قَاَل: َحده ى بحُن إِّْسح

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ]ص: َم َدَخَل النهبِّ ُت يَ وح َوَأ مِّنحهُ 508" َشهِّدح َسَن َواَل َأضح ًما َأحح  [ فَ َلمح َأَر يَ وح
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ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َوقَاَل أَبُو َعبحدِّ هللاِّ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُعَمَر اْلح َْبّنِّ أَبُو اْلَح : َأخح
ثَ َنا إِّ  َاعِّيَل بحنِّ َأبِّ الحَورحدِّ قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُسَليحَماَن بحنِّ إِّْسح ب حَراهِّيُم بحُن َُمحَلٍد الدُّورِّيُّ قَاَل: َحده

َحاَق بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ َطلحَحَة، َعنح أََنٍس قَاَل: " قَ  ثَ َنا ََيحََي بحُن َسعِّيٍد، َعنح إِّسح رحَمَة قَاَل: َحده دَِّم صِّ
َا وَ  َنحَصاُر بِّرَِّجاْلِّ نَِّسائَِّها، َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة، فَ َلمها َدَخَل الحَمدِّيَنَة َجاَءتِّ اْلح

َنا ََّي َرُسوَل هللاِّ فَ َقاَل:  َا َمأحُمورَة  »فَ َقاُلوا: إِّلَي ح ، َفَْبََكتح َعَلى َِببِّ َأبِّ أَيُّوَب قَاَل: « َدُعوا النهاقََة فَإَِّنه
لدُُّفو ِّ َوُهنه يَ ُقلحَن:  َفَخَرَجتح َجَواٍر مِّنح َبِنِّ النهجهارِّ َيضحرِّبحَن ِبِّ

 ]البحر الرجز[
 َواٍر مِّنح َبِنِّ النهجهارح ففف ََّي َحبهَذا ُُمَمهد  مِّنح َجارح ََنحُن جَ 

؟»َفَخَرَج إِّلَيحهِّمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل:  فَ َقاُلوا: إِّي َوهللاِّ ََّي َرُسوَل هللاِّ « َأَتِّبُّوّنِّ
بُُّكمح، َوَأًَن َوهللاِّ أُ »قَاَل:  بُُّكمح َوَأًَن َوهللاِّ ُأحِّ بُُّكمح، َوَأًَن َوهللاِّ ُأحِّ  «حِّ
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مِّ َعبحُد هللاِّ بحُن ُسَليحَماَن النهحه  َْبًََن أَبُو الحَقاسِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ السَُّلمِّيُّ قَاَل: َأخح اُس الحُمقحرُِّئ، َوَأخح
 ُّ ََلبِّ ََسنِّ اْلح ثَ َنا ُعَمُر بحُن اْلح ثَ َنا عِّيَسى  بِّبَ غحَداَد قَاَل: َحده يُّ قَاَل: َحده يصِّ َثَمَة الحمِّص ِّ ثَ َنا أَبُو َخي ح قَاَل: َحده

، َعنح َُثَاَمَة، َعنح أََنٍس قَاَل َمره َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َعحَرابِّ ِّ ٍ  اْلح َي ِّ بحُن يُوُنَس، َعنح َعوح َم ِبِّ
لدُّ  ِّ يَ ُقلحَن:َبِنِّ النهجهارِّ َوإَِّذا َجَواٍر َيضحرِّبح   َن ِبِّ

 ]البحر الرجز[



 ََنحُن َجَواٍر مِّنح َبِنِّ النهجهارح ففف ََّي َحبهَذا ُُمَمهد  مِّنح َجارح 
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:   «هللُا يَ عحَلُم َأنه قَ لحبِّ َيِّبُُّكنه »فَ َقاَل النهبِّ
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َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بح  ٍرو َأخح ثَ َنا َخَلُف بحُن َعمح َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر قَاَل: َحده نِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح
د ِّيُق بحُن ُمو  ثَ َنا صِّ ثَ َنا َعطهاُ  بحُن َخالٍِّد، َحده ثَ َنا َسعِّيُد بحُن َمنحُصوٍر قَاَل: َحده َْبِّيُّ قَاَل: َحده َسى، الحُعكح

َ  َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ  َلُتُه َبنيح تَ َناَختح بِّهِّ رَاحِّ الزَُّبْيحِّ، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدَِّم الحَمدِّيَنَة فَاسح
َسنِّ بحنِّ زَيحٍد، فََأََتُه النهاُس، فَ َقاُلوا: ََّي َرُسوَل هللاِّ الح  زَِّل، َمنح َدارِّ َجعحَفرِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعلِّيٍ  َوَدارِّ اْلَح

َلُتُه فَ َقاَل:  َا َمأحُمورَة  »فَان حبَ َعَثتح بِّهِّ رَاحِّ َع الحمِّنحَْبِّ « َدُعوَها فَإَِّنه ، ُثُه َخَرَجتح بِّهِّ َحَّته َجاَءتح بِّهِّ َموحضِّ
تَ َناَختح , ُثُه ََتَلهَلتِّ النهاُس، َوُثَه َعرِّيش  َكانُوا يَ ُرشُّونَُه َويُ َعم ُِّرونَُه َويَ َتَْبهُدو  َن فِّيهِّ َحَّته نَ َزَل َرُسوُل فَاسح

، فَ نَ َزَل فِّيهِّ فََأََتُه أَبُو أَيُّوَب، فَ َقا َلتِّهِّ فَآَوى إََِّل الظ ِّل ِّ َل: ََّي َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى رَاحِّ
لِّهِّ إََِّل « نَ َعمح »فَ َقاَل: هللاِّ، إِّنه َمنحزِِّلِّ َأق حَرُب الحَمَنازِّلِّ إِّلَيحَك، فَان حُقلح رََحاَلَك إَِِّله،  ، َفَذَهَب بَِّرحح
، ُثُه َأََتُه رَُجل ، فَ َقاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ أَيحَن ََتُلُّ قَاَل:  لِّهِّ َحيحُث َكانَ »الحَمنحزِّلِّ ، « إِّنه الرهُجَل َمَع رَحح
دُ َوثَ َبَت َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ الحَعرحشِّ اث حَنَِتح  َ الحَمسحجِّ َلًة َحَّته ُبِنِّ َرَة لَي ح  َعشح

(2/509) 

 

ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن ُمَُ  رِّو اْلحِّْيِّيُّ قَاَل: َحده َْبّنِّ أَبُو َعمح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح مهٍد قَاَل: َأخح
ثَ نَ  ثَ َنا َأْححَُد بحُن َسعِّيٍد الدهارِّمِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا ََثبِّت  يَ عحِنِّ ابحَن زَيحٍد قَاَل: َحده ا أَبُو الن ُّعحَمانِّ قَاَل: َحده

ََل َأبِّ أَيُّوَب، َعنح َأبِّ أَيُّوَب، َلٍ  َموح ، َعنح َأف ح َارِّثِّ َوُل، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ اْلح َحح م  اْلح ثَ َنا َعاصِّ َأنه  َحده
ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم نَ َزلَ  ، َوأَبُو أَيُّوَب ِفِّ  النهبِّ ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ السُّفحلِّ َعَليحهِّ، فَ نَ َزَل النهبِّ

ي فَ وحَق رَأحسِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َلَتُه فَ َقاَل: َْنحشِّ فَ تَ َنحهوحا  الحُعلحوِّ، فَان حتَ َبَه أَبُو أَيُّوَب لَي ح
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: فَ َباُتوا ِفِّ َجا السُّفحُل »نٍِّب، ُثُه قَاَل لِّلنهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل النهبِّ

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ الحُعُلو ِّ،« َأرحَفقُ  َوأَبُو  ، فَ َقاَل: اَل َأعحُلو َسقِّيَفًة أَنحَت ََتحتَ َها، فَ َتَحوهَل النهبِّ
يَء بِّهِّ َسَأَل َعنح  َنُع لِّلنهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َطَعاًما فَإَِّذا جِّ ، َفَكاَن َيصح عِّ أَيُّوَب ِفِّ السُّفحلِّ َموحضِّ

َع َأَصابِّعِّهِّ، َفَصَنَع َلُه َطَعاًما فِّيهِّ ]ص: هِّ َسَأَل َعنح [ ثُوم ، فَ َلمها رُده إِّلَيح 510َأَصابِّعِّهِّ فَ يَ تَ تَ بهُع َموحضِّ
عِّ َأَصابِّعِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفقِّيَل: َلَح َيَحُكلح، فَ َفزَِّع َوَصعَِّد إِّلَيحهِّ، فَ َقاَل: أَ  َحَرام ؟ فَ َقاَل َموحضِّ

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َرُههُ »النهبِّ َرُه مَ « اَل، َوَلكِِّن ِّ َأكح َتف قَاَل: قَاَل: فَإِّّن ِّ َأكح َرُه، َأوح َما َكرِّهح ا َتكح



ي ِّ َعنح أَ  لِّم  ِفِّ الصهحِّ َتى يَ عحِنِّ َيَحتِّيهِّ الحَمَلُك َرَواُه ُمسح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يُ ؤح ْححََد بحنِّ وََكاَن النهبِّ
 َسعِّيٍد الدهارِّمِّي ِّ َوَغْيحِّهِّ 
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َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد  َْبًََن ابحُن مِّلحَحاَن قَاَل: َوَأخح َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر قَاَل: َأخح بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح
ََسنِّ، َأوح َأبِّ  ثَ َنا اللهيحُث، َعنح يَزِّيَد بحنِّ َأبِّ َحبِّيٍب، َعنح َأبِّ اْلح ثَ َنا ََيحََي بحُن ُبَكْيحٍ قَاَل: َحده ْيحِّ، َحده  الح

، َحدهثَُه َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم نَ َزَل َعنح أَ  َنحَصارِّي ِّ ، َعنح َأبِّ أَيُّوَب اْلح ِفِّ بِّ السهَماعِّي ِّ
َبُع الحمَ  ُت َأًَن َوُأمُّ أَيُّوَب نَ ت ح ، وَُكنحُت ِفِّ الحُغرحَفةِّ، فَُأهرَِّق َماء  ِفِّ الحُغرحَفةِّ، فَ ُقمح َفلِّ َسح َء بَِّقطِّيَفٍة ابَ يحتِّ اْلح

َل إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ نَ َزلحُت إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا عَ  َليحهِّ َوَسلهَم لََنا، َشَفًقا َأنح َيصِّ
َقَك، ان حَتقِّلح إََِّل  َبغِّي َأنح َأُكوَن فَ وح فِّق  فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ، لَيحَس يَ ن ح  الحُغرحَفةِّ، فََأَمَر َرُسوُل هللاِّ َوَأًَن ُمشح

ُل إِّ  لطهَعامِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ ُنقَِّل َمَتاُعُه َأظُنُُّه بَِّليحٍل َقلِّيٍل، فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ، ُكنحَت تُ رحسِّ َنا ِبِّ لَي ح
َّته إَِّذا َكاَن َهَذا الطهَعاُم الهذِّي َأرحَسلحَت بِّهِّ إَِِّله فَأَنحُظُر فَإَِّذا رَأَيحُت أَثَ َر َأَصابِّعَِّك َوَضعحُت َيدِّي فِّيهِّ حَ 

َأَجلح، إِّنه فِّيهِّ َبَصًَل »َنَظرحُت إِّلَيحهِّ فَ َلمح َأَر أَثَ َر َأَصابِّعَِّك، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: 
لِّ الحَمَلكِّ الهذِّي َيَح  ُت َأنح آُكَلُه مِّنح َأجح ، فََأمها أَن حُتمح َفُكُلوهُ َفَكرِّهح َحاَق بحنِّ « تِّيِنِّ َرَواُه ُُمَمهُد بحُن إِّسح

ْيحِّ، َغْيحَ أَنههُ  ، َوُهَو أَبُو الح  قَاَل َعنح َأبِّ َيَساٍر، َعنح يَزِّيَد بحنِّ َأبِّ َحبِّيٍب، َعنح َمرحَثدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ الحيَ َزّنِّ ِّ
، َعنح َأبِّ   أَيُّوبَ  ُأَماَمَة الحَباهِّلِّي ِّ
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رِّ التهارِّيخِّ لَِّمقحَدمِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة وََكمح َمَكَث بَ عحَد الحبَ عحثِّ ِبَِّ   كهةَ َِبُب ذِّكح
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َاعِّيُل بحُن ُمَُ  ٍر إِّْسح ثَ َنا أَبُو َبكح َُ قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا أَبُو َحده لرهي ِّ قَاَل: َحده مهٍد الحَفقِّيُه ِبِّ
لٍِّم، َعنح  ثَ َنا الحَولِّيُد بحُن ُمسح قِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعائٍِّذ الد َِّمشح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َحاَتٍِّ الرهازِّيُّ قَاَل: َحده

مِّ بحنِّ َعدِّيٍ ، عَ  َقدَِّم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم »نح أَبِّيهِّ قَاَل: يَزِّيَد، َعنح َأبِّ الحَبدهاحِّ بحنِّ َعاصِّ
لحَمدِّينَ  ، فََأقَاَم ِبِّ َوهلِّ رِّ رَبِّيٍع اْلح َلًة َخَلتح مِّنح َشهح َرَة لَي ح ث حَنَِتح َعشح ِّ الِّ ث حَننيح َم اْلحِّ نِّنيَ الحَمدِّيَنَة يَ وح  «ةِّ َعَشَر سِّ



(2/511) 

 

 ِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َوَأخح رِّو بحُن السهمهاكِّ قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َعمح ُل، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َراَن الحَعدح  بحُن بِّشح
ثَ َنا َحجهاُج بحُن ُُمَمهدٍ  َبٍل قَاَل: َحده َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو َعبحدِّ هللاِّ َأْححَُد بحُن َحن ح َبُل بحُن إِّسح قَاَل:  َحن ح

ثَ َنا لَيح  رِّ َحده َ ُمَهاجِّ َلةِّ الحَعَقَبةِّ َوَبنيح َ لَي ح َهاٍب قَاَل: َكاَن َبنيح ُث بحُن َسعحٍد قَاَل: َحدهَثِنِّ ُعَقيحل ، َعنِّ ابحنِّ شِّ
َنحَصارِّ َرُسولَ  َعُة اْلح َها، وََكاَنتح بَ ي ح ُهٍر َأوح َقرِّيب  مِّن ح َصلهى  هللاِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َثََلثَُة َأشح

َلَة الحَعَقَبةِّ ِفِّ ذِّي اْلحِّجهةِّ، َوَقدَِّم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحمَ  رِّ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لَي ح دِّيَنَة ِفِّ َشهح
َوهلِّ لَِّتَمامِّ ُمَهاَجرِّهِّ مِّنح َمكهَة إََِّل الحَمدِّي َ ِفِّ رَبِّيٍع اْلح ، َوتُ ُوِف ِّ َوهلِّ نِّنَي "رَبِّيٍع اْلح رِّ سِّ  َنةِّ َعشح
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ثَ َنا أَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َوَأخح
َحاَق قَاَل  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده َكهَة بَ عحَد 512]ص:اْلح [: َأقَاَم َرُسوُل هللاِّ ِبِّ

َلةَ  َوهلِّ لَي ح رِّ رَبِّيٍع اْلح َرَة َسَنًة، ُثُه َهاَجَر فَ َقدَِّم الحَمدِّيَنَة ِفِّ َشهح يِّ َعَليحهِّ َثََلَث َعشح ِّ نُ ُزولِّ الحَوحح ث حَننيح  اْلحِّ
َلًة َمَضتح مِّنحهُ  َرَة لَي ح ث حَنَِتح َعشح  الِّ
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َْبًنَ  ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن  َوَأخح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َحده َُسنيح أَبُو اْلح
َحاَق، َعنح  ثَ َنا ابحُن إِّسح ثَ َنا ابحُن إِّدحرِّيَس قَاَل: َحده ثَ َنا َحَسُن بحُن الرهبِّيعِّ قَاَل: َحده َياَن قَاَل: َحده دِّ ُُمَمه ُسفح

مِّي قَاَل: َْبّنِّ بَ عحُض قَ وح َقدَِّم  بحنِّ َجعحَفٍر، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ ُعَوَيٍح قَاَل: َأخح
َلًة َمَضتح مِّنح شَ  َرَة لَي ح ث حَنَِتح َعشح ِّ الِّ ث حَننيح َم اْلحِّ ، َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَذلَِّك يَ وح َوهلِّ رِّ رَبِّيٍع اْلح هح
َد َوَصلهى فِّيهِّ تِّلحَك  َمِّيَس، فََأسهَس الحَمسحجِّ َرحبَِّعاَء َوالح ِّ َوالثََُّلََثَء َواْلح ث حَننيح َم َحَّته إَِّذا  فََأقَاَم بُِّقَباَء اْلحِّ ََّيه اْلح

رِّو بحنِّ  َواءِّ َوبَ ُنو َعمح ُُمَعةِّ َخَرَج َعَلى ًَنقَتِّهِّ الحَقصح ُم اْلح َرَة  َكاَن يَ وح ٍ  يَ زحُعُموَن أَنهُه لَبَِّث فِّيهِّمح ََثَاَن َعشح َعوح
َنح َمَعُه ِفِّ ا َها ِبِّ ، َفَصَله ُتُه الصهََلُة ِفِّ َبِنِّ َساَلٍِّ َتَمَع النهاُس فََأدحرَكح َلًة، ُثُه َخَرَج َوَقدِّ اجح دِّ الهذِّي لَي ح لحَمسحجِّ

لحَمدِّيَنةِّ بَِّبطحنِّ الحَوادِّي، َفَكاَنتح َأوهَل ُْجَُعٍة َصَله   َها ِبِّ
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحنُ  َا قَاَل: َأخح ُّ بِّ َاعِّيَل الطهابَ َراّنِّ ٍر ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ إِّْسح َْبًََن أَبُو َنصح  َأْححََد بحنِّ َمنحُصوٍر َأخح
َاعِّيَل الصهائُِّغ قَاَل: ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّْسح يُّ قَاَل: َحده َحاَق  الطُّوسِّ ثَ َنا زََكرَِّّيه بحُن إِّسح ثَ َنا َروحح  قَاَل: َحده َحده
ُرو بحُن دِّيَناٍر، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل:  ثَ َنا َعمح َكهَة »قَاَل: َحده َمَكَث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ

ت ِّنيَ  َ َوُهَو ابحُن َثََلٍث َوسِّ َرَة، َوتُ ُوِف ِّ ، َعنح َمَطرِّ بحنِّ الحَفضحلِّ « َثََلَث َعشح ي ِّ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
َحاَق بحنِّ رَاَهَويحهِّ َوَغْيحِّهِّ، ُكلُُّهمح َعنح َروححِّ بحنِّ ُعَباَدَة َوالر َِّوايَُة ِفِّ 513]ص: لِّم  َعنح إِّسح [، َوَرَواُه ُمسح

ُر ُمدهةِّ ُمَقامِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبَِّ  ُُه ُُمحَتلَِّفة ، َوَسَْيُِّد ذِّكح كهَة بَ عحَد الحبَ عحثِّ َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس َوَغْيح
، َوَهَذا الهذِّي ذََكرحًَن َأَصحَُّها َوهللُا َأعحَلمُ  تََِّل ِّ فِّيَها إِّنح َشاَء هللُا تَ َعاََل ِفِّ َهَذا الحكَِّتابِّ خح  االِّ
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ِّ بحنُ  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ٍرو ُعثحَماُن بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ  َوَأخح َْبًََن أَبُو َعمح ُل، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َراَن الحَعدح بِّشح
َُميحدِّيُّ قَاَل: حَ  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن الزَُّبْيحِّ اْلح َحاَق قَاَل: َحده َبُل بحُن إِّسح ثَ َنا َحن ح ثَ َنا السهمهاكِّ قَاَل: َحده ده

َياُن قَاَل: َحده  : رَأَيحُت ابحَن َعبهاٍس َُيحَتلُِّف إََِّل ُسفح ثَ َنا ََيحََي يَ عحِنِّ ابحَن َسعِّيٍد، َعنح َعُجوٍز َْلُمح، قَاَلتح
: َب حَياتِّ رحَمَة بحنِّ قَ يحٍس يَ رحوِّي َهذِّهِّ اْلح  صِّ

 ]البحر الطويل[
جهًة ففف يُذَك ُِّر َلوح أَلحَفى َصدِّيًقا مُ  َرَة حِّ  َواتَِّياثَ َوى ِفِّ قُ َريحٍش بِّضحَع َعشح

َسُه ففف فَ َلمح يَ َر َمنح يُ ؤحوِّي َوَلَح يَ َر َداعَِّيا مِّ نَ فح لِّ الحَمَواسِّ  َويعحرُِّض ِفِّ َأهح
َيا َبَة رَاضِّ ُرورًا بِّطَي ح َبَ  َمسح  فَ َلمها َأََتًَن َواطحَمأَنهتح بِّهِّ الن هَوى ففف َوَأصح

 [514]ص:
َبَ  َما َُيحَشى ُظََلَمَة ظَاَلٍِّ ففف بَِّعبحدٍ   َواَل َُيحَشى مَِّن النهاسِّ َِبغَِّيا" َوَأصح
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َداَن قَ  َمح ثَ َنا أَبُو الصهقحرِّ َأْححَُد بحُن الحَفضحلِّ الحَكاتُِّب بِّ َُ قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َوَحده اَل: َحده
ثَ َنا إِّب ح  ِّ بحنِّ دِّيزِّيَل قَاَل: َحده َُسنيح َياُن بحُن إِّب حَراهِّيُم بحُن اْلح ثَ َنا ُسفح َراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ اْلحَِّزامِّيُّ قَاَل: َحده

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  رِّو بحنِّ دِّيَناٍر قَاَل: قُ لحُت لُِّعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ: َكمح لَبَِّث النهبِّ َنَة، َعنح َعمح  َوَسلهَم ِبَِّكهَة؟ ُعيَ ي ح
نِّنَيف قُ لحُت: فَإِّ  ُر سِّ َا َأَخَذُه مِّنح قَ وحلِّ قَاَل: َعشح جهًةف قَاَل: إِّْنه َرَة حِّ نه ابحَن َعبهاٍس يَ ُقوُل: لَبَِّث بِّضحَع َعشح

َنحَصارِّ تَ ُقوُل: رَأَيحُت ابح  عحُت َعُجوزًا مَِّن اْلح ثَ َنا ََيحََي بحُن َسعِّيٍد قَاَل: ْسِّ َياُن: َحده َن الشهاعِّرِّف قَاَل ُسفح



رح  :َعبهاٍس َُيحَتلُِّف إََِّل صِّ َب حَياتِّ نحُه َهذِّهِّ اْلح  َمَة بحنِّ قَ يحٍس يَ تَ َعلهُم مِّ
 ]البحر الطويل[

جهةً  َرَة حِّ  ثَ َوى ِفِّ قُ َريحٍش بِّضحَع َعشح
تَ َقرهتح بِّهِّ الن هَوى، َوقَاَل: َب حَياتِّ الهِتِّ ذََكرحًَنَها إِّاله أَنهُه قَاَل: َواسح  َفذََكَر اْلح

 َوزَاَد: َوَما َُيحَشى مَِّن النهاسِّ َِبغَِّيا،
َيا َمحَواَل مِّنح ُجل ِّ َمالَِّنا ففف َوأَن حُفَسَنا عِّنحَد الحَوَغى َوالحَتآسِّ  َبَذلحَنا َلُه اْلح

َبِّيُب الحُمَواتَِّيا يًعا َوإِّنح َكاَن اْلح  نُ َعادِّي الهذِّي َعاَدى مَِّن النهاسِّ ُكل ِّهِّمح ففف ْجِّ
ُُه ففف َوأَ  َء َغْيح َبَ  َهادَِّّيَ َونَ عحَلُم َأنه هللَا اَل َشيح  نه كَِّتاَب هللاِّ َأصح
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ثَ َنا أَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َوَأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّ  َبهارِّ قَاَل: َحده نَي َقدَِّم َرُسوُل اْلح رحَمُة بحُن قَ يحٍس حِّ َحاَق قَاَل: َوقَاَل صِّ سح

َسَة مِّنح  َمح َب حَياتِّ الح َا ُهَو َوَأصحَحابُُه، َفذََكَر اْلح َأوهْلِِّّنه إِّاله أَنهُه هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة َوَأمَِّن بِّ
:  قَاَل ِفِّ الحبَ يحتِّ الرهابِّعِّ

 الطويل[ ]البحر
ًدا ففف َقرِّيًبا َواَل َُيحَشى مَِّن النهاسِّ َِبغَِّيا َبَ  اَل َُيحَشى مَِّن النهاسِّ َواحِّ  َوَأصح

َامَِّس، ُثُه قَاَل:  ُثُه ذََكَر الحبَ يحَت الح
ََعادَِّّيَ  َنا اْلح َعٍة: ففف َحَنانَ يحَك اَل ُتظحهِّرح َعَلي ح  َأُقوُل إَِّذا َصلهيحُت ِفِّ ُكل ِّ بَ ي ح

ُم هللاِّ أَنحَت الحُمَوالَِّيا َأُقولُ   إَِّذا َجاَوزحُت َأرحًضا َُمُوفًَة ففف تَ َباَرَك اسح
َك َِبقَِّيا ُُتوَ  َكثِّْيَة  ففف َوإِّنهَك اَل تُ بحقِّي لِّنَ فحسِّ  َفطَأح ُمعحرًِّضا إِّنه اْلح

(2/515) 

 

قٍ  دح َخَل صِّ لحِنِّ ُمدح َعلح ِلِّ مِّنح  َِبُب قَ وحلِّ هللاِّ َعزه َوَجله }َوُقلح َرب ِّ َأدحخِّ ٍق َواجح دح َوَأخحرِّجحِنِّ ُُمحَرَج صِّ
ْيًا{ ]اْلسراء:   [80َلُدنحَك ُسلحطَاًًن َنصِّ
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ث َ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ُموَسى قَاَل: َحده َُ إِّمحََلًء قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َاعِّيُل بحُن َأخح َنا إِّْسح
َياَن، َعنح أَ قُ ت َ  ، َعنح قَابُوَس بحنِّ َأبِّ ظَب ح ثَ َنا َجرِّير  َبَة قَاَل: َحده ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن َأبِّ َشي ح َبَة قَاَل: َحده بِّيهِّ، ي ح

َكهَة فََأَمَر ِبِّ  ُهَما قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ َي هللُا َعن ح َرةِّ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس َرضِّ ْلحِّجح
َعلح ِلِّ مِّنح َلُدنحَك ُسلحطَ  ٍق َواجح دح رِّجحِنِّ ُُمحَرَج صِّ ٍق َوَأخح دح َخَل صِّ لحِنِّ ُمدح اًًن َوأُنحزَِّل َعَليحهِّ }َوُقلح َرب ِّ َأدحخِّ

ْيًا{ ]اْلسراء:   [80َنصِّ
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ِّ الحَعَلوِّيُّ قَاَل: أَ  َُسنيح ََسنِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا يَزِّيُد َأخح ُل قَاَل: َحده َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َْححَشاٍذ الحَعدح خح
َْبًََن أَبُو  َجعِّيُّ ح، َوَأخح َشح ثَ َنا اْلح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َأبِّ اللهيحثِّ قَاَل: َحده َثمِّ قَاَل: َحده َي ح ِّ بحُن بحُن اْلح َُسنيح اْلح

َْبًََن َعبح  ثَ َنا عِّيَسى الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َياَن قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح ُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده
َياَن، 517بحُن ُُمَمهٍد ]ص: َياَن، َعنح قَابُوَس بحنِّ َأبِّ ظَب ح ، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح ُسفح َجعِّيُّ َشح َْبًََن اْلح [ قَاَل: َأخح

َكهَة نَبِّيًّا َوِفِّ َحدِّيثِّ الحَعَلوِّي ِّ َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: " َمَكَث النه  نِّنَي ِبِّ َر سِّ ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعشح بِّ
ٍق{ ]اْلسراء:  دح رِّجحِنِّ ُُمحَرَج صِّ ٍق َوَأخح دح َخَل صِّ لحِنِّ ُمدح [ قَاَل: 80يُ نَ بهأُ، فَ نَ َزَلتح }َوُقلح َرب ِّ َأدحخِّ

 فَ َهاَجَر إََِّل الحَمدِّيَنةِّ 
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ٍر ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ الشهافِّعِّيُّ قَاَل: َحدهث َ حَ  ثَ َنا أَبُو َبكح َُ قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َحاُق ده َنا إِّسح
َباُن بحُن َعبحدِّ الره  ثَ َنا َشي ح ُ بحُن ُُمَمهٍد الحَمرحَزوِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا ُحَسنيح َسنِّ قَاَل: َحده ْححَنِّ، َعنح قَ َتاَدَة، بحُن اْلَح

ٍق{ ]اْلسراء:  دح رِّجحِنِّ ُُمحَرَج صِّ ٍق َوَأخح دح َخَل صِّ لحِنِّ ُمدح لِّهِّ َعزه َوَجله " }َوُقلح َرب ِّ َأدحخِّ [ : 80ِفِّ قَ وح
خَ  ٍق، َوَأدحَخَلُه الحَمدِّيَنَة ُمدح دح لحَمدِّيَنةِّ َُمحَرَج صِّ َرةِّ ِبِّ َرَجُه هللُا مِّنح َمكهَة إََِّل اْلحِّجح ُّ فََأخح ٍق قَاَل: َوَنبِّ دح َل صِّ

َمحرِّ إِّاله بُِّسلحطَاٍن، َفَسَأَل ُسلحطَاًنً  ََذا اْلح ْيًا لِّكَِّتابِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعلَِّم أَنهُه اَل طَاَقَة لَُه بِّ  َنصِّ
قَاَمةِّ كَِّتابِّ هللاِّ، فَإِّنه السُّلحطَانَ  هِّ، َوْلِِّّ َ َأظحُهرِّ عَِّبادِّهِّ، َلوحاَل  هللاِّ َوُحُدودِّهِّ َوفَ َرائِّضِّ عِّزهة  مَِّن هللاِّ َجَعَلَها َبنيح

 َذلَِّك َْلََغاَر بَ عحُضُهمح َعَلى بَ عحٍض، َوَأَكَل َشدِّيُدُهمح َضعِّيَفُهمح "
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن َأخح قَاَل: َحده
َْبّنِّ أَبُو َسَلَمَة  ، َعنِّ الزُّهحرِّي ِّ قَاَل: َأخح ثَ َنا أَبُو الحَيَمانِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ ُشَعيحب  َياَن قَاَل: َحده بحُن َعبحدِّ ُسفح

َراءِّ الزُّهحرِّيه أَ 518الرهْححَنِّ، َأنه َعبحَد هللاِّ بحَن َعدِّي ِّ بحنِّ ]ص: َمح َْبَُه، أَنهُه ْسَِّع َرُسوَل هللاِّ َصلهى [ اْلح خح
َزحَورَةِّ ِفِّ ُسوقِّ َمكهَة  ْلح إِّنهكِّ َلْيحُ َأرحضِّ هللاِّ، َوَأَحبُّ َأرحضِّ هللاِّ إَِِّله، »هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو َواقِّف  ِبِّ

ُت مِّنحكِّ َما َخَرجحتُ  رِّجح ُفو « ف َوَلوحاَل َأّن ِّ ُأخح ُظ، وََكَذلَِّك َرَواُه يُوُنُس، َعنح ُعَقيحٍل، َعنِّ َهَذا ُهَو الحَمحح
رِّي ِّ   الزُّهح
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َبهارِّ السُّكهرِّيُّ، بِّبَ غحَداَد ِفِّ َأَماِلِّ  َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن ََيحََي بحنِّ َعبحدِّ اْلح َعبحدِّ الرهزهاقِّ قَاَل: َوَقدح َأخح
َاعِّيُل بحُن  َْبًََن إِّْسح ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ َأخح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َمنحُصوٍر الرهَمادِّيُّ قَاَل: َحده ُُمَمهٍد الصهفهاُر قَاَل: َحده

ه َصلهى هللُا َعلَ  ، َعنح َأبِّ َسَلَمَة، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة َأنه النهبِّ رِّي ِّ ، َعنِّ الزُّهح َْبًََن َمعحَمر  يحهِّ َوَسلهَم قَاَل: َأخح
َزحَورَةِّ، فَ َقاَل: وَ  َلكِّ »َقَف َعَلى اْلح ُت أَنهكِّ َخْيحُ َأرحضِّ هللاِّ، َوَأَحبُّ َأرحضِّ هللاِّ، َوَلوحاَل َأنه َأهح َعلِّمح

َرُجوّنِّ مِّنحكِّ َما َخَرجحتُ  م  مِّنح َمعحَمٍر، َوهللُا َأعحَلُم، َوَقدح َرَوى بَ عحُضُهمح َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ « َأخح َوَهَذا َوهح
رٍ  ََماَعةِّ َعمح يُ  رَِّوايَُة اْلح م ف َوالصهحِّ  و، َعنح َأبِّ َسَلَمَة، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة، َوُهَو أَيحًضا َوهح
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رِّ بحُن َعبحدِّ هللاِّ، قَااَل: َحده  َْبّنِّ أَبُو الحَولِّيدِّ، َوأَبُو َبكح َُ قَاَل: َأخح َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََسنُ َحده بحُن  ثَ َنا اْلح
ي، َعنح  ثَ َنا َسعحُد بحُن َسعِّيٍد قَاَل: َحدهَثِنِّ َأخِّ َنحَصارِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو ُموَسى اْلح َياَن قَاَل: َحده َأبِّ ُسفح

َتِنِّ مِّنح َأَحب ِّ الح »ُهَري حَرَة، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل:  َرجح بََِّلدِّ إَِِّله، اللُهمه إِّنهَك َأخح
َكَنُه هللُا الحَمدِّيَنةَ   «فََأسحكِِّن ِّ َأَحبه الحبََِّلدِّ إِّلَيحَك، فََأسح

(2/519) 

 

ثَ َنا يَ عح  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ُقوُب بحُن َأخح
َياَن قَاَل: حَ  َُبابِّ َسعِّيَد ُسفح َع َأَِب اْلح َلَمَة، َعنح َمالٍِّك، َعنح ََيحََي بحنِّ َسعِّيٍد، أَنهُه ْسِّ ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َمسح ده

عحُت َأَِب ُهَري حَرَة، يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم " ُأمِّرحُت بِّقَ  رحيٍَة بحَن َيَساٍر، يَ ُقوُل: ْسِّ



َدِّيدِّ " َرَواََتح  ُه ُكُل الحُقَرى، يَ ُقوُلوَن: يَ ثحرَِّب، َوهَِّي الحَمدِّيَنُة، تَ نحفِّي النهاَس َكَما يَ نحفِّي الحكُِّْي َخَبَث اْلح
َبَة كََِّلُُهَا َعنح َمالِّكٍ  لِّم  َعنح قُ تَ ي ح ي ِّ َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ يُوُسَف، َوَرَواُه ُمسح  الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن سُ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن قَاَل: َأخح فح
ثَ َنا َعبحُد هللاِّ، َعنح ُخبَ يحبِّ بحنِّ َعبحدِّ الره  ثَ َنا َأبِّ قَاَل: َحده ثَ َنا ابحُن ُْنْيحٍ قَاَل: َحده ْححَنِّ بحنِّ َيَساٍ ، َعنح َحده
ٍم، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل:  ميَاَن لََيأحرُِّز إََِّل »َجعحَفرِّ بحنِّ َعاصِّ إِّنه اْلحِّ

رَِّها َيهُة إََِّل ُجحح ي ِّ عَ « الحَمدِّيَنةِّ َكَما ََتحرُِّز اْلح لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَجُه َرَواُه ُمسح نح ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُْنْيحٍ َوَأخح
ٍه آَخَر َعنح ُعبَ يحدِّ هللاِّ   الحُبَخارِّيُّ مِّنح َوجح
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ثَ َنا َأْححَُد بحنُ  َْبًََن أَبُو الحَفضحلِّ بحُن إِّب حَراهِّيَم قَاَل: َحده َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح قَاَل:  َسَلَمَة َأخح
م ، يَ عحِنِّ ابحَن ُُمَمهدِّ  ثَ َنا َعاصِّ ثَ َنا َشَبابَُة بحُن َسوهاٍر قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن رَافٍِّع قَاَل: َحده  بحنِّ زَيحدِّ بحنِّ َحده

ََلَم »َوَسلهَم  َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعَمَر، َعنح أَبِّيهِّ، َعنِّ ابحنِّ ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  إِّنه اْلحِّسح
رَِّها َيهُة إََِّل ُجحح َديحنِّ َكَما ََتحرُِّز اْلح َ الحَمسحجِّ لِّم  ِفِّ « َبَدَأ َغرِّيًبا َوَسيَ ُعوُد َغرِّيًبا َكَما َبَدَأ، َيَحرُِّز َبنيح َرَواُه ُمسح

ي ِّ َعنِّ ابحنِّ رَافِّعٍ   الصهحِّ
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طَامِّ  ٍرو الحبِّسح َْبًََن أَبُو َعمح ثَ َنا ]ص:َأخح َاعِّيلِّيُّ قَاَل: َحده ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح ُم بحُن 521يُّ قَاَل: َأخح [ الحَقاسِّ
َياُن الحُعصحُفرِّيُّ،  ثَ َنا يَ عحَلى قَاَل: َحدهثَ َنا ُسفح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ الحَملِّكِّ قَاَل: َحده ، َحده رَِّمَة، زََكرَِّّيه َعنح عِّكح

[ قَاَل: إََِّل 85اٍس، " }إِّنه الهذِّي فَ َرَض َعَليحَك الحُقرحآَن َلَرادَُّك إََِّل َمَعاٍد{ ]القصص: َعنِّ ابحنِّ َعبه 
ي ِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ُمَقاتٍِّل، َعنح يَ عحَلى بحنِّ ُعبَ يحدٍ   َمكهَة " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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 َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح ي، قَااَل: َحده ٍر الحَقاضِّ ، َوأَبُو َبكح
حَ  ُّ، َعنح يُوُنَس بحنِّ َأبِّ إِّسح ثَ َنا أَبُو ََيحََي اْلحِّمهاّنِّ ََسُن بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ َعفهاَن قَاَل: َحده ثَ َنا اْلح اَق، َعنح َحده

لِّ  َكهَة "85هِّ }َلَرادَُّك إََِّل َمَعاٍد{ ]القصص: َُمَاهٍِّد، " ِفِّ قَ وح لِّدَِّك ِبِّ  [ قَاَل: َلَرادَُّك إََِّل َموح
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َي هللُا َعنحُه َعَلى أَثَرِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َناٍن َرضِّ  إََِّل َِبُب َما رُوَِّي ِفِّ ُخُروجِّ ُصَهيحبِّ بحنِّ سِّ
 ِفِّ َذلَِّك مِّنح آََثرِّ الن ُّبُ وهةِّ  الحَمدِّيَنةِّ َوَما َظَهرَ 
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َاعِّيُل بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُمَُ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ إِّْسح َُ إِّمحََلًء قَاَل: َحده َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح مهدِّ بحنِّ مِّيَكاٍل َحده
ثَ نَ  َوازِّيُّ قَاَل: َحده َهح َْبًََن َعبحَداُن اْلح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُُمَمهٍد الزُّهحرِّيُّ قَاَل: َأخح َرِّيشِّ قَاَل: َحده ا زَيحُد بحُن اْلح

، َعنح َسعِّيدِّ بح  ُ بحُن ُحَذي حَفَة بحنِّ َصيحفِّي ِّ بحنِّ ُصَهيحٍب قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ َوُعُموَمِتِّ ثَ َنا ُحَصنيح نِّ قَاَل: َحده
، َعنح ُصَهيحٍب قَاَل: قَاَل َرُسولُ  َ »هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  الحُمَسي ِّبِّ َرتُِّكمح َسبَِّخًة َبنيح ُأرِّيُت َداَر هِّجح

َراَّنح َحرهٍة، فَإِّمها َأنح َتُكوَن َهَجًرا َأوح َتُكوَن يَ ثحرِّبَ  قَاَل: َوَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم « َظهح
َيان  مِّنح إََِّل الحَمدِّيَنةِّ َوَخَرَج َمَعُه  ُُروجِّ َمَعُه، َفَصدهّنِّ فِّت ح لح َي هللُا َعنحُه، وَُكنحُت َقدح َُهَمحُت ِبِّ ٍر َرضِّ أَبُو َبكح

ُعُد، فَ َقاُلوا: َقدح َشَغَلُه هللُا َعنحُكمح بَِّبطحنِّهِّ، َوَلَح َأُكنح  َلِتِّ تِّلحَك َأقُوُم اَل َأق ح َشاكًِّيا،  قُ َريحٍش، َفَجَعلحُت لَي ح
، فَ ُقلحُت َْلُمح: َهلح َلُكمح َأنح ُأعحطَِّيُكمح فَ َناُموا َفَخرَ  رحُت بَرِّيًدا لَِّْيُدُّوّنِّ ُهمح ًَنس  بَ عحَد َما سِّ ن ح َقِنِّ مِّ ُت فَ َلحِّ جح

فُِّروا ََتحَت أُ  تُ ُهمح إََِّل َمكهَة، فَ ُقلحُت: احح ، فَ َفَعُلوا، َفُسقح ُكفهةِّ َأَواقَِّي مِّنح َذَهٍب َوَُتَلُّوا َسبِّيلِّي َوتَ ُفوا ِلِّ  سح
ُت َحَّته َقدِّمحُت 523الحَبابِّ ]ص: ِّ َوَخَرجح ُلهَتنيح ََواقَِّي َواذحَهُبوا إََِّل ُفََلنََة َفُخُذوا اْلح [ فَإِّنه ََتحتَ َها اْلح

َها، فَ َلمها رَآّنِّ قَاَل:  ن ح ََي رَبَِّ  ََّي َأَِب ََيح »َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قُ َباَء قَ بحَل َأنح يَ َتَحوهَل مِّ
ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلمُ « الحبَ يحعُ  َْبََك إِّاله جِّ  ، َثََلًَث، فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َما َسبَ َقِنِّ إِّلَيحَك َأَحد ، َوَما َأخح
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نَي َقدَِّم الح   َمدِّيَنةَ َِبُب َأوهُل ُخطحَبٍة َخطَبَ َها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم حِّ
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ الح  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده ُمغِّْيَُة بحُن ُعثحَماَن بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ اْلح

ٍ  قَاَل: َكاَنتح َأوهُل ُخطحبَ  َنسِّ بحنِّ َشرِّيٍق، َعنح َأبِّ َسَلَمَة بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َعوح َخح ٍة ُعثحَماَن بحنِّ اْلح
لحَمدِّيَنةِّ أَنهُه قَ  ُلُه، َخطَبَ َها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ َا ُهَو َأهح اَم فِّيهِّمح َفَحمَِّد هللَا َوأَثحََّن َعَليحهِّ ِبِّ

َعَقنه َأَحدُُكمح، ُثُه  ُكمح، تَ عحَلَمنه َوهللاِّ لَُيصح َن حُفسِّ  لََيَدَعنه َغَنَمُه ُثُه قَاَل: " َأمها بَ عحُد أَي َُّها النهاُس فَ َقد ُِّموا ْلِّ
ب  ََيحُجُبُه ُدونَُه: َأَلَح َيَحتَِّك َرُسوِلِّ فَ بَ لهَغَك؟ لَيحَس َْلَا رَاٍع، ُثُه لَيَ ُقوَلنه لَ  ُه رَبُُّه لَيحَس َلُه تَ رحُْجَان ، َواَل َحاجِّ

ئً  َااًل، َفََل يَ َرى َشي ح َك، فَ َليَ نحظَُرنه ميِّيًنا َوشِّ ُتَك َمااًل، َوَأفحَضلحُت َعَليحَك، َفَما َقدهمحَت لِّنَ فحسِّ ا، ُثُه َوآتَ ي ح
ق ِّ َتحَرٍة فَ لحيَ فح  لَيَ نحُظَرنه  َهُه مَِّن النهارِّ َوَلوح بِّشِّ َتطَاَع َأنح يَقَِّي َوجح َعلح، ُقدهاَمُه َفََل يَ َرى َغْيحَ َجَهنهَم، َفَمنِّ اسح

عحفٍ  َا إََِّل َسبحعِّمِّاَئةِّ ضِّ ََسَنُة َعَشَر َأمحثَاْلِّ َا َُتحَزى اْلح ، َوالسهََلُم َعَليحُكمح َوَمنح َلَح َيِّدح فَبَِّكلَِّمٍة طَي َِّبٍة، فَإِّنه بِّ
 َعَليحهِّ َوَعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَرْححَُة هللاِّ َوبَ رََكاتُُه "، ُثُه َخَطَب َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ 

َرى فَ َقاَل:  َتعِّيُنُه ]ص:»َوَسلهَم َمرهًة ُأخح َد َّللِّهِّ َأْححَُدُه َوَأسح َمح َنا 525إِّنه اْلح هللِّ مِّنح ُشُرورِّ أَن حُفسِّ [، نَ ُعوُذ ِبِّ
َهُد َأنح اَل إِّلَ  له َلُه، َوَمنح ُيضحلِّلح َفََل َهادَِّي َلُه َوَأشح دِّهِّ هللاُ َفََل ُمضِّ َه إِّاله هللُا َوَسي َِّئاتِّ َأعحَمالَِّنا، َمنح يَ هح

َدِّيثِّ كَِّتاُب هللاِّ، قَ  َسَن اْلح َدُه اَل َشرِّيَك َلُهف إِّنه َأحح دح َأف حَلَ  َمنح زَي هَنُه هللُا ِفِّ قَ لحبِّهِّ َوَأدحَخَلُه ِفِّ َوحح
َدِّيثِّ َوأَب حَلغُ  َسُن اْلح ، إِّنهُه َأحح َواُه مِّنح َأَحادِّيثِّ النهاسِّ َتارَُه َعَلى َما سِّ ََلمِّ بَ عحَد الحُكفحرِّ، َواخح بُّوا اْلحِّسح ُه، َأحِّ

بُّوا هللَا مِّنح ُكل ِّ قُ ُلوبِّ  َرُه، َواَل تَ قحُس َعنحُه قُ ُلوُبُكمح، َمنح َأَحبه هللُا، َأحِّ ُكمح، َواَل َتَلُّوا َكََلَم هللاِّ تَ َعاََل َوذِّكح
، َوُمصحَطَفاُه مَِّن الحعَِّبادِّ، َعحَمالِّ ْيَتَُه مَِّن اْلح َوالصهالِّ ِّ مَِّن  فَإِّنهُه مِّنح ُكلٍ  َُيحَتاُر هللُا َوَيصحَطفِّي، فَ َقدح َْسهاُه خِّ

، َومِّنح كُ  َدِّيثِّ ًئا َوات هُقوُه َحقه اْلح رُِّكوا بِّهِّ َشي ح ، فاَعبحُدوا هللَا َواَل ُتشح ََرامِّ َََللِّ َواْلح ل ِّ َما أََتى النهاُس مَِّن اْلح
َنُكمحف إِّنه هللَا يَ غح  َواهُِّكمح، َوََتَابُّوا بُِّروحِّ هللاِّ بَ ي ح ف ح َضُب َأنح تُ َقاتِّهِّ، َوَأصحدُِّقوا هللَا َصالَِّ  َما تَ ُقوُلوَن ِبَِّ

ُدُه َوالسهََلُم َعَليحُكمح َوَرْححَُة هللاِّ َوبَ رََكاتُهُ يُ نح   «َكَث َعهح
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َي هللُا َعنحُه َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  نَي  َِبُب َما َجاَء ِفِّ ُدُخولِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َسََلٍم َرضِّ حِّ
ُه ال َافِّهِّ َقدَِّم الحَمدِّيَنَة َوُوُجودِّهِّ إَِّّيه ، َواعحَتِّ ُتوًِب عِّنحَدُهمح ِفِّ الت هوحرَاةِّ َواْلحِّْنحِّيلِّ ُم ِّيه َيُِّدونَُه َمكح ه اْلح رهُسوَل النهبِّ

َفتِّهِّ  ََلمِّهِّ وََكَذلَِّك ُكلُّ َمنح أَنحَصَفُه مَِّن الحيَ ُهودِّ الهذِّيَن َدَخُلوا َعَليحهِّ َوَوقَ ُفوا َعَلى صِّ ُدوَن َمنح  بَِّذلَِّك َوإِّسح
ُهمح  ُحرِّمَ  ن ح فِّيَق مِّ  الت هوح
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َسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدٍ  َْبًََن أَبُو اْلَح ُل، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َراَن الحَعدح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح الحمِّصحرِّيُّ قَاَل:  َأخح
ثَ َنا أَبُو َمعحَمرٍ  ثَ َنا َأْححَُد بحُن َداُوَد الحَمك ِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا  َحده َجهاجِّ قَاَل: َحده رِّو بحنِّ َأبِّ اْلح َعبحُد هللاِّ بحُن َعمح

ُّ هللاِّ صَ  َبَل َنبِّ ثَ َنا َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن ُصَهيحٍب، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك قَاَل: َأق ح لهى هللاُ َعبحُد الحَوارِّثِّ قَاَل: َحده
ٍر َشيحخ  يُ عحَرُ ، َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل الحَمدِّيَنةِّ َوُهَو ُمرحدِّ  ٍر، َوأَبُو َبكح    َأَِب َبكح

نه  -َوَسلهَم َشابٌّ اَل يُ عحَرُ   : فَ يَ لحَقى الرهُجُل  -يُرِّيُد ُدُخوَل الشهيحبِّ ِفِّ ْلِّحَيتِّهِّ ُدونَُه اَل الس ِّ قَاَل أََنس 
َي هللُا َعنحُه فَ يَ قُ  ٍر َرضِّ َ َيَديحَك؟ فَ يَ ُقوُل: َهَذا الرهُجُل َأَِب َبكح ٍر َمنح َهَذا الرهُجُل الهذِّي َبنيح وُل: ََّي َأَِب َبكح

َا يَ عحِنِّ َسبِّيَل الحَْيحِّف قَالَ  دِّيهِّ الطهرِّيَق َوإِّْنه َا يَ هح ُب أَنهُه إِّْنه َاسِّ ُب اْلح دِّيِنِّ السهبِّيَل، فَ َيححسِّ : فَالحتَ َفَت يَ هح
ٍر فَإَِّذا ُّ هللاِّ  أَبُو َبكح ه هللاِّ َهَذا فَارِّس  َقدح ْلَِّق بَِّنا، فَالحتَ َفَت َنبِّ ُهَو بَِّفارٍِّس َقدح ْلَِّقُهمح، فَ َقاَل: ََّي َنبِّ

ُم، 527، َفَصَرَعُه فَ َرُسُه , ]ص:« اللُهمه اصحَرعحهُ »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل:  [ ُثُه قَاَمتح َُتَمححِّ
ه  ئحَت قَاَل: فَ َقاَل: ََّي َنبِّ َا شِّ قَاَل: َفَكاَن َأوهَل « َفقِّفح َمَكاَنَك، اَل َتَتحَُكنه َأَحًدا يَ لحَحُق بَِّنا» هللاِّ، ُمرحّنِّ ِبِّ

َلَحًة َلُه، قَاَل: فَ نَ َزَل رَ  َر الن هَهارِّ َمسح ُسوُل الن هَهارِّ َجاهًِّدا َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوآخِّ
َنحَصارِّ َفَجاُءوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ هللاِّ  َرهةِّ، َوَأرحَسَل إََِّل اْلح يحهِّ َوَسلهَم  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َجانَِّب اْلح

ُّ هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  ِّ، قَاَل: فَ رَكَِّب َنبِّ ِّ ُمطَاَعنيح ٍر َفَسلهُموا َعَليحهَِّما، فَ َقاُلوا: ارحَكَبا آمَِّننيح يحهِّ َوَسلهَم َوأَبُو َبكح
، قَاَل: َفقِّيَل ِفِّ الحَمدِّيَنةِّ: َجاَء َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َجا ََلحِّ لس ِّ َْلَُما ِبِّ َء َرُسوُل َوَحفُّوا َحوح

ه َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ نحُظُروَن َويَ ُقوُلونَ  َرُفوا النهبِّ َتشح ُّ هللاِّ، َوَأق حَبَل هللاِّ، فَاسح ُّ هللاِّ َجاَء َنبِّ : َجاَء َنبِّ
َع بِّهِّ َعبحُد هللاِّ  َلُه إِّذح ْسِّ ُْي َحَّته نَ َزَل إََِّل َجانِّبِّ َدارِّ َأبِّ أَيُّوَبف قَاَل: فَإِّنهُه لَُيَحد ُِّث َأهح بحُن َسََلٍم  َيسِّ

لَ  لِّهِّ َُيحََتُِّ  َْلُمح مِّنحُه، فَ َعجِّ َهح َأنح َيَضَع الهِتِّ َُيحََتُِّ  فِّيَها، َفَجاَء َوهَِّي َمَعُه، َفَسمَِّع مِّنح  َوُهَو ِفِّ ََنحٍل ْلِّ
ُّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  لِّهِّ، فَ َقاَل َنبِّ َأيُّ بُ ُيوتِّ »َم: َنبِّ ِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُثُه رََجَع إََِّل َأهح

لَِّنا َأق حَرُب؟ ، فَ َقاَل:  قَاَل: فَ َقالَ « َأهح ه هللاِّ: َهذِّهِّ َدارِّي، َوَهَذا َِببِّ اذحَهبح فَ َهي ِّئح »أَبُو أَيُّوَب: َأًَن ََّي َنبِّ
ه هللاِّ َقدح َهيهأحُت َلُكَما َمقِّيًَل، ُقوَما َعَلى « لََنا َمقِّيًَل  ، َفَذَهَب فَ َهيهأَ َْلَُما َمقِّيًَل، ُثُه َجاَء فَ َقاَل: ََّي َنبِّ
ُّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َجاَء َعبحُد هللاِّ بحُن َسََلٍم  بَ رََكةِّ هللاِّ  َي هللاُ  -َفقِّيََلف قَاَل: فَ َلمها َجاَء َنبِّ َرضِّ
َقٍ ، َوَلَقدح َعلَِّمتح يَ ُهوُد َأّن ِّ َسي ُِّدُهمح وَ  -َعنحُه  ئحَت ِبِّ َهُد أَنهَك َرُسوُل هللاِّ َحقًّا، َوأَنهَك جِّ ابحُن فَ َقاَل: َأشح

َلمحتُ  ، فَادحُعُهمح َفَسلحُهمح َعِن ِّ قَ بحَل َأنح يَ عحَلُموا َأّن ِّ َقدح َأسح ُمح إِّنح َسي ِّدِّهِّمح، َوَأعحَلُمُهمح َوابحُن َأعحَلمِّهِّمح ، فَإَِّنه
ه، فََأرحَسَل ]ص: ه َما لَيحَس ِفِّ ُت قَاُلوا ِفِّ َلمح ُّ هللاِّ َصلهى 528يَ عحَلُموا َأّن ِّ َقدح َأسح هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم [ َنبِّ

ُّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ات هُقوا هللَا؛  ََّي َمعحَشَر يَ ُهوَد، َوي حَلُكُم »إِّلَيحهِّمح، َفَدَخُلوا َعَليحهِّ، فَ َقاَل َْلُمح َنبِّ
لُِّموافَ َوهللاِّ الهذِّي اَل إَِّلَه إِّاله ُهَو إِّنهُكمح لَتَ عحَلُموَن َأّن ِّ َرُسوُل هللاِّ  َقٍ ، َأسح ُتُكمح ِبِّ ئ ح قَاُلوا: « ف  َحقًّا، َوَأّن ِّ جِّ

َذاَك َسي ُِّدًَن  َما نَ عحَلُمُه، فََأَعاَد َذلَِّك َعَليحهِّمح َثََلًَث، ُثُه قَاَل: فََأيُّ رَُجٍل فِّيُكمح َعبحُد هللاِّ بحُن َسََلٍم، قَاُلوا:
لَِّم، َوابحُن َسي ِّدًَِّن، َوَأعحَلُمَنا َوابحُن َأعحَلمِّ  َلَم؟ " قَاُلوا: َحاَشا َّللِّهِّ، َما َكاَن لُِّيسح َنا، قَاَل: َأفَ َرأَي حُتمح إِّنح َأسح

ُرجح َعَليحهِّمح، َفَخَرَج َعَليحهِّمح، فَ َقاَل: ََّي َمعحَشَر يَ ُهوَد، َوي حَلُكُم ات هُقوا هللَا، ف َ  َوهللاِّ قَاَل: ََّي ابحَن َسََلٍم اخح



َرَجُهمح الهذِّي اَل إَِّلَه إِّاله ُهَو  َقٍ ، فَ َقاُلوا: َكَذبحَت، فََأخح إِّنهُكمح لَتَ عحَلُموَن أَنهُه َرُسوُل هللاِّ َحقًّا، َوأَنهُه َجاَء ِبِّ
َذلَِّك َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قُ لحُت: َوَرَواُه َعبحُد الصهَمدِّ بحُن َعبحدِّ الحَوارِّثِّ َعنح أَبِّيهِّ، َومِّنح 

هِّ  َاعِّي الحَوجح ٍر اْلحِّْسح َدِّيُب قَاَل: أَن حَبَأًَن أَبُو َبكح ٍرو اْلح َْبًََنُه أَبُو َعمح ، َأخح ي ِّ َرَجُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ لِّيُّ َأخح
يًنا قَا ُّ، وََكاَن َصُدوقًا َأمِّ ُرحَجاّنِّ تَ َويحهِّ بحنِّ إِّدحرِّيَس اْلح َاعِّيُل بحُن َسخح ثَ َنا قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو َسعِّيٍد إِّْسح َل: َحده

ثَ َنا َعبحُد الصهَمدِّ بحُن َعبحدِّ الحَوارِّثِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ قَالَ  طَامِّيُّ قَاَل: َحده َسُن بحُن عِّيَسى الحبِّسح : اْلَح
ثَ َنا أََنُس بحُن َمالٍِّك، َفذََكَرُه بُِّطولِّهِّ   َحدهَثِنِّ َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن ُصَهيحٍب قَاَل: َحده
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ثَ َنا ُُمَمه أَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن خح
ثَ َنا ُْحَيحد  الطهوِّيُل، َعنح أََنسِّ بحنِّ  ٍر قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َبكح ُّ قَاَل: َحده َحاَق الصهَغاّنِّ َمالٍِّك  إِّسح

َع َعبحُد هللاِّ بحُن َسََلٍم بُِّقُدومِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو ِفِّ َأرحٍض، فَأََتى ال ه قَاَل: ْسِّ نهبِّ
ٌّ: َما أَ  أَُلَك َعنح َثََلٍث اَل يَ عحَلُمُهنه إِّاله َنبِّ َراطِّ السهاَعةِّ؟ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل: إِّّن ِّ َأسح وهُل َأشح

ُل ]ص: َنهةِّ؟ َوَما يَ نحزُِّع الحَوَلُد إََِّل أَبِّيهِّ َوإََِّل ُأم ِّهِّ؟ قَاَل: 529َوَما َأوهُل َطَعاٍم َيَحُكُلُه َأهح َْبّنِّ بِِّّنه »[ اْلح َأخح
ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم آنًِّفا ْبحِّيُل قَاَل: « جِّ َعُدوُّ الحيَ ُهودِّ مَِّن الحَمََلئَِّكةِّ قَاَل: ُثُه قَاَل: َذاَك « نَ َعمح »قَاَل: جِّ

يََة: " }َمنح َكاَن َعُدوًّا ْلِِّّْبحِّيَل فَإِّنهُه نَ زهَلُه َعَلى قَ لحبَِّك{ ]البقرة:  َراطِّ 97قَ َرَأ َهذِّهِّ اْلح [ " َأَما َأوهُل َأشح
رِّقِّ إََِّل الح  َنهةِّ َفزََِّّيَدُة  السهاَعةِّ: فَ َنار  ََتحُرُج َعَلى النهاسِّ مَِّن الحَمشح ُل اْلح ، َوَأمها َأوهُل َطَعاٍم َيَحُكُلُه َأهح َمغحرِّبِّ

 نَ َزَعتِّ الحَوَلَد َكبِّدِّ ُحوٍت، َوإَِّذا َسَبَق َماُء الرهُجلِّ َماَء الحَمرحَأةِّ نَ زََع الحَوَلُد إََِّل أَبِّيهِّ َوإَِّذا َسَبَق َماُء الحَمرحَأةِّ 
َهُد َأنح اَل إَِّلَه  ُمح " قَاَل: َأشح ، َوإَِّنه م  ُبُت  َهُد أَنهَك َرُسوُل هللاِّ، ََّي َرُسوَل هللاِّ إِّنه الحيَ ُهوَد قَ وح إِّاله هللُا، َوَأشح

، َفَجاَءتِّ الحيَ ُهوُد إِّلَيحهِّ قَاَل: َأيُّ رَُجٍل َعبح  ََلمِّي قَ بحَل َأنح َتَسلحُهمح َعِن ِّ َبَُتوّنِّ ُد هللاِّ بحُن إِّنح يَ عحَلُموا ِإِِّّسح
ًَُن َوابحُن َخْيحًَِّن َوَسي ُِّدًَن َوابحُن َسي ِّدًَِّن قَاَل:  َسََلمٍ  َلَم َعبحُد هللاِّ بحُن »فِّيُكمح " قَاُلوا: َخْيح َأرَأَي حُتمح إِّنح َأسح
َهُد َأنح اَل إَِّلَه إِّاله هللُا َوَأشح « َسََلٍم؟ َهُد َأنه قَاُلوا: َأَعاَذُه هللُا مِّنح َذلَِّك، َفَخَرَج َعبحُد هللاِّ، فَ َقاَل: َأشح

 ُُمَمهًدا َرُسوُل هللاِّ، قَاُلوا: َشرًَُّن َوابحُن َشر ًَِّن َوتَ نَ قهُصوُه قَاَل: َهَذا الهذِّي ُكنحُت َأَخاُ  ََّي َرُسوَل هللاِّ 
ي ِّ َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُمنٍِّْي، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َبكحرٍ 530]ص:  [ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد ال َوازِّيُّ قَاَل: َأخح َهح ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن اْلح َْبًََن أَبُو اْلح صهفهاُر قَاَل: َأخح
َارِّ  ثَ َنا الضهحهاُك بحُن اْلح ُّ قَاَل: َحده َبَة الحُكوِفِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُعثحَماَن بحنِّ َأبِّ َشي ح ثَ َنا َعبحُد َحده ثِّ قَاَل: َحده



ٍر، َعنح ََيحََي بحنِّ َعبح  َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َل ِّ َجح دِّ هللاِّ، هللاِّ بحُن اْلح
ًا َعنح رَُجٍل مِّنح آلِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َسََلٍم قَاَل: َكاَن مِّنح َحدِّيثِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ سَ  َلَم وََكاَن َحْبح نَي َأسح ََلٍم حِّ

ئَ تَ  َفَتُه َواْسحَُه َوَهي ح عحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل َوَعَرفحُت صِّ ُه َوالهذِّي  َعالًِّما قَاَل: َلمها ْسِّ
ًتا َعَليحهِّ َحَّته قَ  رًّا لَِّذلَِّك َصامِّ دَِّم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة ُكنها نَ تَ وَكهُف َلُه، َفُكنحُت ُمسِّ

َْبَ بُِّقُدومِّهِّ َوَأًَن ِفِّ رَأحسِّ ََنح  َبَل رَُجل  َحَّته َأخح ٍ ، فََأق ح رِّو بحنِّ َعوح ، فَ َلمها نَ َزَل بُِّقَباٍء ِفِّ َبِنِّ َعمح َلٍة ِلِّ
َارِّثِّ  َعُت الحََْبَ بُِّقُدومِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى َأعحَمُل فِّيَها، َوَعمهِتِّ َخالَِّدُة بِّنحُت اْلح ََتحِتِّ َجالَِّسًة، فَ َلمها ْسِّ

ُوَسى بحنِّ عِّمح  عحَت ِبِّ بِّْيَِّي: َلوح ُكنحَت ْسِّ نَي ْسَِّعتح َتكح َراَن َما هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكْبهحُت، فَ َقاَلتح ِلِّ َعمهِتِّ حِّ
َا بُعَِّث بِّهِّ قَاَل: زِّدحَت قَاَل: قُ لحُت َْلَا: َأيح َعمهُة هُ  َراَن َوَعَلى دِّينِّهِّ بُعَِّث ِبِّ َو َوهللاِّ َأُخو ُموَسى بحنِّ عِّمح

َعُث َمَع بَ عحثِّ السهاَعةِّ؟ قَاَل: ق ُ  ُّ الهذِّي ُكنها َُنحَْبُ بِّهِّ، أَنهُه يُ ب ح ي َأُهَو النهبِّ : ََّي ابحَن َأخِّ لحُت َْلَا: فَ َقاَلتح
: َفَذاَك إًِّذا ُت، ُثُه رََجعحُت نَ َعمح , قَاَلتح َلمح ُت إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فََأسح ف قَاَل: ُثُه َخَرجح

لِّ بَ يحِتِّ   إََِّل َأهح
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ئحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  ََلمِّي مَِّن الحيَ ُهودِّ، ُثُه جِّ ُت إِّسح َلُموا وََكَتمح لهَم فَ ُقلحُت: إِّنه فََأَمرحَُتُمح فََأسح
ُهمح، ُثُه َتَسلحُهمح َعِن ِّ  َلِنِّ ِفِّ بَ عحضِّ بُ ُيوتَِّك تُ َغي ُِّبِنِّ َعن ح خِّ بُّ َأنح ُتدح ، َوإِّّن ِّ ُأحِّ ُوَك  الحيَ ُهوَد قَ وحم  ُبحت   فَ ُيخحْبِّ

ُمح إِّنح َعلُِّموا بَِّذلِّكَ  ََلمِّيف فَإَِّنه َبَُتوّنِّ َوَعابُوّنِّ قَاَل: فََأدحَخَلِنِّ  َكيحَف َأًَن فِّيهِّمح قَ بحَل َأنح يَ عحَلُموا ِإِِّّسح
، « َأيُّ رَُجٍل َعبحُد هللاِّ بحُن َسََلٍم فِّيُكمح؟»بَ عحَض بُ ُيوتِّهِّ َفَدَخُلوا َعَليحهِّ َفَكلهُموُه َوَساَءُلوُه قَاَل َْلُمح: 
ًَُن َوَعالُِّمَنا قَاَل: فَ َلمها ف َ  ُت َعَليحهِّمح، فَ ُقلحُت َْلُمح: قَاُلوا: َسي ُِّدًَن َوابحُن َسي ِّدًَِّن َوَخْيح ْلِِّّمح َخَرجح َرُغوا مِّنح قَ وح

بَ ُلوا َما َجاءَُكمح بِّهِّ، فَ َوهللاِّ إِّنهُكمح لَتَ عحَلُموَن أَنهُه َرُسوُل هللاِّ َتِّ  ُتوًِب ََّي َمعحَشَر يَ ُهوَد ات هُقوا هللَا َواق ح ُدونَُه َمكح
َفتِّهِّ  هِّ َوصِّ ْسحِّ رَاةِّ ِبِّ َهُد أَنهُه َرُسوُل هللاِّ، َوُأومُِّن بِّهِّ، َوُأَصد ِّقُُه، َوَأعحرِّفُُه، قَاُلوا:  عِّنحدَُكمح ِفِّ الت هوح ، فَإِّّن ِّ َأشح

ٍر وَ  ُل َغدح ؟ َأهح م  ُبحت  ُمح قَ وح حَك َأَنه ْبِّ ه قَاَل: فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ َأَلَح ُأخح َكذٍِّب َكَذبحَت، ُثُه َوقَ ُعوا ِفِّ
ََلُمَهاَوُفُجوٍر قَاَل: فََأظحَهرح  َارِّثِّ َفَحُسَن إِّسح َلَمتح َعمهِتِّ اب حَنُة اْلح ، َوَأسح َل بَ يحِتِّ ََلَم َأهح ََلمِّي، َوإِّسح  ُت إِّسح
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ ُدرُ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح تَ َويحهِّ قَالَ َأخح : سح
 ُّ َعحَرابِّ ثَ َنا َعوح   اْلح ثَ َنا ُمَعاُذ بحُن ُمَعاٍذ الحَبصحرِّيُّ قَاَل: َحده َياَن قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح ، َعنح َحده

ََف، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َسََلٍم قَاَل: َلمها َأنح َقدَِّم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  َسلهَم الحَمدِّيَنَة ُزرَارََة بحنِّ َأوح



ئحُت ِفِّ النهاسِّ ْلَِّ  َلُه، فَ َقاُلوا: َقدَِّم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل: َفجِّ نحظَُر إََِّل َواْنحََفَل النهاُس قَ ب ح
هِّ َكذهاٍب، َفكَ  ُهُه لَيحَس بَِّوجح َهُه َعَرفحُت أَنهُه َوجح هِّهِّ، فَ َلمها رَأَيحُت َوجح نحُه َأنح قَاَل: َوجح عحُتُه مِّ ٍء ْسِّ اَن َأوهُل َشيح

َرحَحاَم، َوَصلُّوا َوالنهاُس ]ص:» ُلوا اْلح [ 532ََّي أَي َُّها النهاُس َأطحعُِّموا الطهَعاَم، َوَأفحُشوا السهََلَم، َوصِّ
َنهَة بَِّسََلمٍ  ُخُلوا اْلح َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ عَ « ف نَِّيام ، َتدح َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد قَاَل: َوَأخح بحَداَن قَاَل: َأخح

َنادِّهِّ إِّاله أَنههُ  ، َفذََكَرُه ِإِِّّسح ثَ َنا َعوح   ثَ َنا هَِّشاُم بحُن َعلِّيٍ  قَاَل: َحدهثَ َنا ُعثحَماُن قَاَل: َحده قَاَل: وَُكنحُت  َحده
َهُه , ُثُه ذَ  تَ ثحبُِّت َوجح ئحُت َأسح َنهَة بَِّسََلمٍ فِّيَمنح َأََتُه َفجِّ ُخُلوا اْلح للهيحلِّ َوالنهاُس نَِّيام  َتدح  َكَرُه َوقَاَل: َوَصلُّوا ِبِّ
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ُم بحُن  ثَ َنا الحَقاسِّ رِّ بحُن َعتهاٍب قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َبكح ِّ بحُن الحَفضحلِّ قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأخح
بَ الحُمغِّْيَةِّ  َبَة، َعنح ُموَسى بحنِّ ُعقح َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح ثَ َنا إِّْسح ثَ َنا ابحُن َأبِّ ُأَويحٍس قَاَل: َحده َة قَاَل: َحده

 ُّ َاعِّيُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ الحَفضحلِّ الشهعحَراّنِّ َْبَّنِّ إِّْسح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا  ح( ، َوَأخح قَاَل: َحده
َبَة،  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن فُ َليحٍ ، َعنح ُموَسى بحنِّ ُعقح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ قَاَل: َحده َعنِّ ابحنِّ َجد ِّي قَاَل: َحده

لحَمدِّيَنةِّ َمقحدَِّم َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأوحََثن  يَ عحبُ  َهاٍب قَاَل: َوِبِّ لِّ الحَمدِّيَنةِّ شِّ ُدَها رَِّجال  مِّنح َأهح
رِّ بحُن أَ  ، فَ َهَدُموَها، َوَعَمَد أَبُو ََّيسِّ َوحََثنِّ ُمُهمح، َوَعَلى تِّلحَك اْلح َبَل َعَليحهِّمح قَ وح َطَب َأُخو َلَح َيَتحُُكوَها فََأق ح خح

َطَب، َوُهَو أَبُو َصفِّيهَة َزوحجِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا عَ  َليحهِّ َوَسلهَم َفَجَلَس إََِّل النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ ُحَيي ِّ بحنِّ َأخح
َلُة ََنحَو الحَمسحجِّ  مِّهِّ، َوَذلَِّك قَ بحَل َأنح ُتصحَرَ  الحقِّب ح نحُه َوَحاَدثَُه، ُثُه رََجَع إََِّل قَ وح ، َوَسلهَم َفَسمَِّع مِّ ََرامِّ دِّ اْلح

؛ فَ  ، َأطِّيُعوّنِّ مِّ ٍر: ََّي قَ وح َتظُِّرونَ فَ َقاَل أَبُو ََّيسِّ ُتمح تَ ن ح لهذِّي ُكن ح  إِّنه هللَا َعزه َوَجله َقدح َجاءَُكمح ِبِّ
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َمئٍِّذ، وَ  َع َذلَِّك، َوُهَو َسي ُِّد الحيَ ُهوَد يَ وح نَي ْسِّ ُُهَا مِّنح َبِنِّ ، فَاتهبُِّعوُه َواَل َُتَالُِّفوُه، فَانحَطَلَق َأُخوُه ُحَييٌّ حِّ
ه  ْيِّ، فَأََتى النهبِّ مِّهِّ وََكاَن فِّيهِّمح  النهضِّ نحُه فَ َرَجَع إََِّل قَ وح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَجَلَس إِّلَيحهِّ، َوْسَِّع مِّ

ٍر  ، ُمطَاًعا، فَ َقاَل: أَتَ يحُت مِّنح عِّنحدِّ رَُجٍل َوهللاِّ اَل َأزَاُل لَُه َعُدوًّا أََبًداف فَ َقاَل َلُه َأُخوُه أَبُو ََّيسِّ ََّي ابحَن ُأم ِّ
َوذَ َأطِّعح  َتحح ئحَت بَ عحَدُه، اَل ََتحلِّكح قَاَل: اَل َوهللاِّ اَل ُأطِّيُعَك، َواسح َمحرِّ , ُثُه اعحصِِّنِّ فِّيَما شِّ  ِنِّ ِفِّ َهَذا اْلح

ُمُه َعَلى رَأحيِّهِّ "  َعَليحهِّ الشهيحطَاُن فَات هبَ َعُه قَ وح
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ث َ  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َوَأخح َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
ٍر قَ  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح َحاَق قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده اَل: اْلح

، َعنح َصفِّيهَة بِّنح  : َلَح َيُكنح مِّنح َوَلدِّ َأبِّ َوَعم ِّي َأَحد  َأَحبُّ إِّلَيحهَِّما َحدهَثِنِّ ُُمَد ِّث  َا قَاَلتح ، َأَنه تِّ ُحَييٍ 
، َلَح أَلحَقُهَما َقطُّ َمَع َوَلٍد َْلَُما َأَهشُّ إِّلَيحهَِّما إِّاله َأَخَذاّنِّ ُدونَُه، فَ َلمها َقدَِّم َرُسوُل هللاِّ   َصلهى هللاُ َعَليحهِّ مِِّن ِّ

َ،  َوَسلهمَ  َطَب، ُمَغل َِّسنيح رِّ بحُن َأخح ٍ ، َغَدا إِّلَيحهِّ َأبِّ َوَعم ِّي أَبُو ََّيسِّ رِّو بحنِّ َعوح قُ َباَء نَ َزَل قَ رحيََة َبِنِّ َعمح
ُوَ  َيانِّ اْلح ِّ، مَيحشِّ ِّ َساقَِّطنيح ََلَننيح ، َفَجاَءاًَن فَاتَِّريحنِّ َكسح  يحََّن فَ َوهللاِّ َما َجاَءاًَن إِّاله َمَع َمغِّيبِّ الشهمحسِّ

رٍ  ُهَما، َفَسمِّعحُت َعم َِّي َأَِب ََّيسِّ ن ح د  مِّ َنُع، فَ َوهللاِّ َما َنَظَر إَِِّله َواحِّ ُت إِّلَيحهَِّما َكَما ُكنحُت َأصح ، يَ ُقوُل فَ َهَششح
َفتِّهِّ؟ فَ َقاَل: نَ َعمح , َوهللاِّ قَالَ  : َأُهَو ُهَو؟ قَاَل: نَ َعمح , َوهللاِّف قَاَل: تَ عحرِّفُُه بَِّعيحنِّهِّ َوصِّ َبِّ : َفَماَذا ِفِّ ْلِّ

نحُه قَاَل: َعَداَوتُُه َوهللاِّ َما بَقَِّيُت " َك مِّ  نَ فحسِّ
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ٍرو، قَااَل: َحدهثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد  َُ َوأَبُو َسعِّيدِّ بحنِّ َأبِّ َعمح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح بحُن يَ عحُقوَب َأخح
ثَ َنا َأْححَُد بحُن عَ  َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده بحدِّ اْلح

ََل زَيحدِّ ]ص: رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: 534بحُن َأبِّ ُُمَمهٍد َموح [ بحنِّ ََثبٍِّت، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ َوعِّكح
َلَم َعبحدُ  َلَم مِّنح يَ ُهوَد  َلمها َأسح هللاِّ بحُن َسََلٍم َوثَ عحَلَبُة بحُن َسعحَيَة َوُأَسيحُد بحُن َسعحَيَة َوَأَسُد بحُن ُعبَ يحٍد، َوَمنح َأسح

ُل الحُكفحرِّ مِّ  َباُر يَ ُهوَد، َأهح ، َونَ َتُجوا فِّيهِّ، قَاَلتح َأحح ََلمِّ ُهمح َمَعُهمح، فَآَمُنوا َوَصدهُقوا َورَغُِّبوا ِفِّ اْلحِّسح : َما ن ح
َيارًَِّن َما تَ رَُكوا دِّيَن آَِبئِّهِّمح، َوَذَهبُ  َرارًَُن، َوَلوح َكانُوا مِّنح َأخح َُحمهٍد َواَل ات هبَ َعُه إِّاله شِّ وا إََِّل َغْيحِّهِّف آَمَن ِبِّ

ْلِِّّمح: " }لَيحُسوا َسَواًء مِّنح َأهحلِّ الحكَِّتابِّ ُأمه  ُلوَن آََّيتِّ فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله ِفِّ َذلَِّك مِّنح قَ وح ة  قَائَِّمة  يَ ت ح
ُجُدوَن{ ]آل عمران:  لِّهِّ  -[ »113هللاِّ آًَنَء اللهيحلِّ َوُهمح َيسح }َوُأولَئَِّك مَِّن الصهاْلِِّّنَي{ « -إََِّل قَ وح

 َصلهى [ ، وََكاَن رِّفَاَعُة بحُن زَيحدِّ بحنِّ التهابُوتِّ مِّنح ُعَظَماءِّ يَ ُهوَد إَِّذا َكلهَم َرُسوَل هللاِّ 114]آل عمران: 
َهَمَك، ُثُه َطَعَن ِفِّ اْلحِّ  ََلمِّ َوَعابَُه، هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َلَوى لَِّسانَُه، َوقَاَل: َأرحعَِّنا َْسحَعَك ََّي ُُمَمهُد َحَّته نَ فح سح

يًبا مَِّن الحكَِّتابِّ يَ  ََتُوَن الضهََلَلَة َويُرِّيُدوَن َأنح فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله فِّيهِّ }َأَلَح تَ َر إََِّل الهذِّيَن ُأوُتوا َنصِّ شح
لُّوا السهبِّيَل{ ]النساء:  لِّهِّ  -[44َتضِّ مُِّنوَن إِّاله َقلِّيًَل{ ]النساء:  -إََِّل قَ وح [ ف وََكلهَم 46}َفََل يُ ؤح

ُهمح: َعبحُد هللاِّ  َبارِّ يَ ُهوَد، مِّن ح َعحَوَر وََكعحُب َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُرَؤَساَء مِّنح َأحح  بحُن َصوحَرى اْلح
ُتُكمح بِّهِّ »بحُن َأَسٍد فَ َقاَل َْلُمح:  ئ ح لُِّموا فَ َوهللاِّ إِّنهُكمح لَتَ عحَلُموَن َأنه الهذَِّي جِّ ََّي َمعحَشَر يَ ُهوَد، ات هُقوا هللَا َوَأسح

َقه  ُفوا، َوَأَصرُّوا َعَلى الحُكفحرِّ، فَأَن حَزَل هللُا َعزه ، قَاُلوا: َما نَ عحرُِّ  َذلَِّك ََّي ُُمَمهُد، َوَجَحُدوا َما َعرَ « اْلح
َا نَ زهلحَنا ُمَصد ِّقًا لَِّما َمَعُكمح مِّنح قَ بحلِّ َأنح   َنطحمَِّس َوَجله فِّيهِّمح }ََّي أَي َُّها الهذِّيَن ُأوُتوا الحكَِّتاَب آمُِّنوا ِبِّ

يَ 47ُوُجوًها فَ نَ ُردهَها َعَلى َأدحَِبرَِّها{ ]النساء:  [ف قَاَل ُسَكنيح  َوَعدِّيُّ بحُن يَزِّيَد: 535َة ]ص:[ ف اْلح



ْلِِّّ  ٍء مِّنح بَ عحدِّ ُموَسى، فَأَن حَزَل هللُا ِفِّ َذلَِّك مِّنح قَ وح ٍر مِّنح َشيح مح " }إًِّنه ََّي ُُمَمهُد َما نَ عحَلُم هللَا أَن حَزَل َعَلى بِّشح
َنا إََِّل نُوٍح َوالنهبِّي ِّ  َنا إِّلَيحَك َكَما َأوحَحي ح يَةِّف َوَدَخَلتح 163نَي مِّنح بَ عحدِّهِّ{ ]النساء: َأوحَحي ح رِّ اْلح [ " إََِّل آخِّ

ُهمح، فَ َقاَل َْلُمح:  ن ح َأَما َوهللاِّ إِّنهُكمح لَتَ عحَلُموَن َأّن ِّ َرُسوُل »َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َْجَاَعة  مِّ
َا أَن حَزَل إِّلَيحَك أَن حَزَلُه بِّعِّلحمِّهِّ َوالحَمََلئَِّكُة قَاُلوا: َما نَ عحَلُم َذلَِّك، فَأَن حزَ « ف هللاِّ  َهُد ِبِّ َل هللُا " }َلكِّنِّ هللُا َيشح

َهُدوَن{ ]النساء:  [ "ف َوأََتى َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم نُ عحَماُن بحُن َأَضا، َوَِبَرِّيُّ بحُن 166َيشح
ٍرو، َوَشأحُس بحُن َعدِّيٍ  َفكَ  َمَتُه، قَاُلوا: َما َعمح لهُموُه وََكلهَمُهمح، َوَدَعاُهمح إََِّل هللاِّ َعزه َوَجله، َوَحذهرَُهمح نِّقح

بهاُؤُه؛ َكَقوحلِّ النهَصاَرى، فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله   فِّيهِّمح }َوقَاَلتِّ َُتَو ِّفُ َنا ََّي ُُمَمهُد، ََنحُن َوهللاِّ أَب حَناُء هللاِّ َوَأحِّ
بهاُؤُه{ ]املائدة: الحيَ هُ  يَةِّ، فَ َقاَل َْلُمح ُمَعاُذ بحُن َجَبٍل 18وُد َوالنهَصاَرى ََنحُن أَب حَناُء هللاِّ َوَأحِّ رِّ اْلح [ إََِّل آخِّ

ٍب: ََّي َمعحَشَر يَ ُهوَد ات هُقوا هللَا، فَ َوهللاِّ إِّنهُكمح لَتَ عحَلُموَن أَنه  َبُة بحُن َوهح َرُسوُل هللاِّ، ُه َوَسعحُد بحُن ُعَباَدَة، َوُعقح
َفتِّهِّ، فَ َقاَل رَافُِّع بحُن ُحَرميحَِّلَة َووَ  ُفونَُه لََنا بِّصِّ َعثِّهِّ َوَتصِّ ُتمح َتذحُكُرونَُه لََنا قَ بحَل َمب ح ُب بحُن يَ ُهوَذا: َما َوَلَقدح ُكن ح هح

ْيً  ا َواَل َنذِّيًرا مِّنح بَ عحدِّهِّ، فَأَن حَزَل هللاُ قُ لحَنا َهَذا َلُكمح، َواَل أَن حَزَل هللُا مِّنح كَِّتاٍب بَ عحَد ُموَسى، َواَل َأرحَسَل َبشِّ
ٍَة مَِّن الرُُّسلِّ  ُ َلُكمح َعَلى َفَتح َل الحكَِّتابِّ َقدح َجاءَُكمح َرُسولَُنا يُ َبني ِّ ْلَِِّّما }ََّي َأهح { ]املائدة: َعزه َوَجله ِفِّ قَ وح

لِّهِّ  -[19 { ]البقرة:  -إََِّل قَ وح ٍء َقدِّير  [ , ُثُه َقصه َعَليحهِّمح مِّنح َخَْبِّ ُموَسى 284}َوهللُا َعَلى ُكل ِّ َشيح
هِّمح َعَليحهِّ مِّنح َأمحرِّ هللاِّ ]ص: ُهمح َوانحتَِّقاضِّ ن ح َرحضِّ َأرحبَعِّنَي َسَنًة ُعُقوبًَةف 536َوَما َلقَِّي مِّ [ َحَّته ََتُهوا ِفِّ اْلح

ى َوَشأحُس بحُن قَ يحٍس بَ عحُضُهمح لِّبَ عحٍض: اذحَهُبوا َوقَاَل َكعحُب بحُن ُأَسيحٍد، َوابحُن َصُلوَِب، َوَعبحُد هللاِّ بحُن َصوحرَ 
ُه فَ َقاُلوا: ََّي ُُمَمهُد، إِّنهكَ  ، فَأَتَ وح َا ُهَو َبَشر  تُِّنُه َعنح دِّينِّهِّ فَإِّْنه َباُر  بَِّنا إََِّل ُُمَمهٍد َلَعلهَنا نَ فح َقدح َعَرفحَت َأًنه َأحح

َرافُ ُهمح َوَساَدَُتُمح، َوإًِّنه  َنا يَ ُهوَد َوَأشح مِّ َ بَ عحضِّ قَ وح نَ َنا َوَبنيح  إِّنِّ ات هبَ عحَناَك ات هبَ َعَك يَ ُهوُد َوَلَح ُُيَالَِّفوًَن، َوإِّنه بَ ي ح
مُِّن بَِّك َوُنَصد ُِّقَك، فََأََب َذلَِّك َرُسوُل هللاِّ َصله  ي لََنا َعَليحهِّمح َونُ ؤح ى ُخُصوَمًة فَ ُنَحاكُِّمُهمح إِّلَيحَك فَ تَ قحضِّ

َواَءُهمح هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َا أَن حَزَل هللُا َواَل تَ تهبَِّع َأهح نَ ُهمح ِبِّ ُكمح بَ ي ح َم فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله فِّيهِّمح }َوَأنِّ احح
تُِّنوَك{ ]املائدة:  َذرحُهمح َأنح يَ فح لِّهِّ 49َواحح  [50}يُوقُِّنوَن{ ]املائدة:  -[ إََِّل قَ وح
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلحَ  ٍر َأخح ثَ َنا َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َنصح َْبًََن أَبُو َأْححََد الصهفهاُر قَاَل: َحده َُ قَاَل: َأخح افِّ
، َعنح َأبِّ َمالٍِّك، َعنح  َباط ، َعنِّ السُّد ِّي ِّ ثَ َنا َأسح ُرو بحُن َْحهاٍد َوقَاَل: َحده ثَ َنا َعمح َأبِّ  اللهبهاُد قَاَل: َحده

ُعوٍد، َعنح ًَنٍس، مِّنح َأصحَحابِّ النهبِّ ِّ َصلهى َصالٍِّ ، َعنِّ ابح  ، َعنِّ ابحنِّ َمسح َداّنِّ ِّ َمح نِّ َعبهاٍس، َوَعنح ُمرهَة اْلح
لِّهِّ تَ َعاََل " }َوَلمها َجاَءُهمح كَِّتاب  مِّنح عِّنحدِّ هللاِّ ُمَصد ِّق  لَِّما َمَعُهمح وََكا نُوا مِّنح قَ بحُل هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ قَ وح

تُِّحوَن َعَلى الهذِّيَن َكَفُروا فَ َلمها َجاَءُهمح َما َعَرُفوا َكَفُروا بِّهِّ{ ]البقرة: يَ  تَ فح [ " قَاَل: " َكاَنتِّ 89سح
ُذوََنُمح، وََكانُوا َيُِّدوَن ُُمَمهًدا َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ الت هوحرَا لحيَ ُهودِّ فَ يُ ؤح أَلُ الحَعَرُب َتُرُّ ِبِّ وَن هللَا ةِّ فَ َيسح



نَي َلَح َيكُ  َعثَُه نَبِّيًّا فَ يُ َقاتُِّلوَن َمَعُه الحَعَرَب، فَ َلمها َجاَءُهمح ُُمَمهد  َكَفُروا بِّهِّ حِّ نح مِّنح َبِنِّ تَ َعاََل َأنح يَ ب ح
َرائِّيلَ   إِّسح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمه  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َمنحُصوٍر َأخح ُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
ََكمِّ قَاَل: َفَحده  ََسُن، َعنِّ اْلح ثَ َنا اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َأبِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ قَاَل: َحده ُّ قَاَل: َحده َثِنِّ الحُكوِفِّ

" َوَصَف هللُا َعزه َوَجله ُُمَمهًدا َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم السُّد ِّيُّ، َعنح َأبِّ َمالٍِّك، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: 
بَ  َرائِّيَل، فَ َلمها َقدَِّم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَسَدُه َأحح اُر الحيَ ُهودِّ، ِفِّ الت هوحرَاةِّ ِفِّ ُكُتبِّ َبِنِّ إِّسح

َفَتُه ِفِّ كَِّتابِِّّمح، َوقَا ُوا صِّ ، الهذِّي فَ َغْيه َلةِّ: لَيحَس َهَذا نَ عحَت النهبِّ ِّ فح ُلوا: اَل ْنُِّد نَ عحَتُه عِّنحَدًَن، َوقَاُلوا لِّلس ِّ
ف قَ  َف فَ َلبهُسوا بَِّذلَِّك َعَلى النهاسِّ ُوا، َونَ عحُت َهَذا َكَذا َكَما ُوصِّ اَل: َُيحُرُج َكَذا وََكَذا، َكَما َكتَ ُبوُه َوَغْيه

َا فَ َعُلوا َذلِّ  َلُة لِّقَِّيامِّهِّمح َعَلى الت هوحرَاةِّ، َفَخافُ َوإِّْنه فح َها الس ِّ َباَر َكاَنتح َْلُمح َمأحَكَلة  ُتطحعُِّمُهمح إَِّّيه َحح َنه اْلح وا َك ْلِّ
َقطَِّع تِّلحَك الحَمأحَكَلُة " َلُة فَ تَ ن ح فح مَِّن الس ِّ  َأنح يُ ؤح
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دِّ َرُسولِّ هللاِّ َصله  لحَمدِّيَنةِّ َوَما ُروَِّي َعنح َطلحقِّ بحنِّ َعلِّيٍ  َِبُب َما َجاَء ِفِّ بَِّناءِّ َمسحجِّ ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ
َاءِّ َمضحَمَضةِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  مِّهِّ ِبِّ  الحَيَمامِّي ِّ ِفِّ َذلَِّك، ُثُه ِفِّ رُُجوعِّهِّ َمَع قَ وح

(2/538) 

 

ِّ بحُن الحَفضحلِّ  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ُم  َأخح ثَ َنا الحَقاسِّ رِّ بحُن َعتهاٍب قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َبكح الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح
َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بح  ثَ َنا إِّْسح ثَ َنا ابحُن َأبِّ ُأَويحٍس قَاَل: َحده َبَة، َعنح بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ قَاَل: َحده نِّ ُعقح

َاعِّيُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ الحفَ َعم ِّهِّ مُ  َْبَّنِّ إِّْسح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َبَة ح( ف َوَأخح ضحلِّ وَسى بحنِّ ُعقح
ثَ َنا ُمَُ  ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َجد ِّي قَاَل: َحده ُّ قَاَل: َحده مهُد بحُن بحنِّ ُُمَمهٍد الشهعحَراّنِّ

ِّ يَتِّيمَ  رِّ لُِّغََلَمنيح ُد مِّرحَبًدا لِّلتهمح جِّ َهاٍب قَاَل: وََكاَن الحَمسح َبَة، َعنِّ ابحنِّ شِّ ِّ مِّنح فُ َليحٍ ، َعنح ُموَسى بحنِّ ُعقح نيح
ٍرو، َوزََعُموا أَنههُ  ٍل َوُسَهيحٍل ابحَِنح َعمح َعَد بحنِّ ُزرَارََة، لَِّسهح رِّ َأسح جح َكاَن رَِّجال  مَِّن   َبِنِّ النهجهارِّ، ِفِّ حِّ

 النهبِّ ِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة، فَأَ 
لِّمِّنَي ُيَصلُّوَن ِفِّ َذلَِّك الحمِّرحَبدِّ قَ بحَل ُقُدومِّ عحطََياُه َرُسوَل الحُمسح

َعُد بحُن زُرَارََة ََنح  ًَل َلُه ِفِّ َبِنِّ بَ َياَضَة ثَ َواًِب مِّنح هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َويُ َقاُل: َعَرَض َعَليحهَِّما َأسح



ََتَاُه َرُسوُل هللاِّ  َا، فَ َقااَل: َبلح نُ عحطِّيهِّ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َويُ َقاُل: َبلِّ اشح  َصلهى هللُا مِّرحَبدُِّهِّ
ًدا، َفَطفَِّق ُهَو وَ  ُهَما، فَاب حتَ َناُه َمسحجِّ َ َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّن ح ُقُل اللهَبِّ َ، َويَ ُقوُل َوُهَو يَ ن ح ُقُلوَن اللهَبِّ َأصحَحابُُه يَ ن ح

 »َمَع َأصحَحابِّهِّ: 
 ]البحر الرجز[

ََماُل اَل َْحَاَل َخيحَْبح ففف َهَذا أَبَ رُّ رَب هَنا َوَأطحَهرح   «َهَذا اْلح
 [539]ص:

َرةح، فَارحَحمِّ »َويَ ُقوُل:  خِّ َرةح  اللُهمه اَل َخْيحَ إِّاله َخْيحُ اْلح َنحَصاَر َوالحُمَهاجِّ َهاٍب: فَ َتَمثهَل « اْلح قَاَل ابحُن شِّ
ُلغح  ، َوَلَح يَ ب ح َدِّيثِّ لِّمِّنَي َلَح ُيَسمه ِفِّ اْلح ِنِّ ِفِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّشعحرِّ رَُجٍل مَِّن الحُمسح

َدِّيثِّ َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوسَ  َرَجُه اْلح " َأخح َب حَياتِّ عحٍر َقطُّ َغْيحَ َهذِّهِّ اْلح لهَم َتَثهَل بِّبَ يحتِّ شِّ
َرةِّ  ، َعنح ُعرحَوَة ِفِّ قِّصهةِّ اْلحِّجح رِّي ِّ ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ ُعَقيحٍل َعنِّ الزُّهح  الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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ثَ َنا  َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ََيحََي بحُن ُُمَمهدِّ َأخح أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َحده  ثَ َنا َعبحُد الحَوارِّثِّ ح، َوَأخح ثَ َنا ُمَسدهد  قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو بحنِّ ََيحََي قَاَل: َحده

َحاَق الحَفقِّيُه قَ  رِّ بحُن إِّسح َْبًََن َعبحُد َبكح ثَ َنا ََيحََي بحُن ََيحََي قَاَل: َأخح َبَة قَاَل: َحده َاعِّيُل بحُن قُ تَ ي ح َْبًََن إِّْسح اَل: َأخح
، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك قَاَل: َلمها َقدَِّم َرُسوُل هللاِّ َصله  ثَ َنا أَبُو الت هيهاحِّ ى هللُا الحَوارِّثِّ بحُن َسعِّيٍد قَاَل: َحده

ٍ ، فََأقَاَم فِّيهِّمح أَ َعَليحهِّ وَ  رِّو بحنِّ َعوح رحبََع َسلهَم الحَمدِّيَنَة نَ َزَل ِفِّ ُعُلو ِّ الحَمدِّيَنةِّ ِفِّ َحيٍ  يُ َقاُل َْلُمح: بَ ُنو َعمح
: َفَكأَ  َلًة، ُثُه َأرحَسَل إََِّل َمََلِّ َبِنِّ النهجهارِّ، َفَجاُءوا ُمتَ َقل ِّدِّي ُسُيوفِّهِّمحف قَاَل أََنس  َرَة لَي ح ّن ِّ أَنحُظُر إََِّل َعشح
َلُه  ٍر رِّدحفُُه، َوَمََلُ َبِنِّ النهجهارِّ َحوح َلتِّهِّ َوأَبُو َبكح َحَّته أَلحَقى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى رَاحِّ

َأدحرََكتحُه الصهََلُة، َوُيَصل ِّي ِفِّ بِّفَِّناءِّ َأبِّ أَيُّوَب، وََكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُيَصل ِّي َحيحُث 
دِّ فََأرحَسَل إََِّل َمََلِّ َبِنِّ النهجهارِّ َفَجاُءوا، فَ َقاَل:  لحَمسحجِّ ، ُثُه إِّنهُه َأَمَر ِبِّ ََّي َبِنِّ النهجهارِّ »َمَرابِّضِّ الحَغَنمِّ

َائِّطُِّكمح َهَذا : َفَكاَن فِّيهِّ َما ، قَاُلوا: اَل َوهللاِّ اَل َنطحُلُب ََثَنَ « ََثمُِّنوّنِّ ِبِّ ُه إِّاله إََِّل هللاِّف قَاَل فَ َقاَل أََنس 
، وََكاَن فِّيهِّ ََنحل ، فََأَمَر َرُسوُل ]ص: َرب  رِّكِّنَي، وََكاَن فِّيهِّ خِّ [ 540َأُقوُل َلُكمح؛ َكاَن فِّيهِّ قُ ُبوُر الحُمشح

رِّكِّنَي فَ ُنبَِّشتح  لِّ فَ ُقطَِّع، َفَصفُّوا  هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بُِّقُبورِّ الحُمشح لنهخح ، َوِبِّ لحَِّربِّ َفُسو َِّيتح َوِبِّ
َر َوُهمح يَ رحَتُِّزوَن َوَرُسوُل  ُقُلوَن الصهخح َجارًَة، َوَجَعُلوا يَ ن ح َلًة َلُه، َوَجَعُلوا عَِّضاَدتَ يحهِّ حِّ َل قِّب ح هللاِّ َصلهى النهخح

َرةح  اللُهمه »هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َمَعُهمح َويَ ُقوُلوَن:  َنحَصاَر َوالحُمَهاجِّ َرةح، فَانحُصرِّ اْلح خِّ « إِّنهُه اَل َخْيحَ إِّاله َخْيحَ اْلح
َْبًََن أَبُو َعلِّي ِّ ا لِّم  َعنح ََيحََي بحنِّ ََيحََي َأخح ي ِّ َعنح ُمَسدهٍد، َوَرَواُه ُمسح ُ بحُن َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ َُسنيح ْلح

ثَ َنا أَبُو َداُوَد  ُُمَمهٍد الرُّوذحَِبرِّيُّ  َرةِّ قَاَل: َحده لحَبصح رِّ بحنِّ َداَسَة التهمهاُر ِبِّ ٍر ُُمَمهُد بحُن َبكح َْبًََن أَبُو َبكح قَاَل: َأخح



ثَ َنا َْحهاد  ُهَو ابحُن َسَلَمَة، َعنح َأبِّ الت ه  َاعِّيَل قَاَل: َحده ثَ َنا ُموَسى بحُن إِّْسح ُّ قَاَل: َحده َتاّنِّ سح جِّ ، َعنح يهاحِّ الس ِّ
رِّ  دِّ َحائِّطًا لَِّبِنِّ النهجهارِّ فِّيهِّ َحرحث  َوََنحل  َوقُ ُبوُر الحُمشح ُع الحَمسحجِّ كِّنَي، أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك قَاَل " َكاَن َموحضِّ

َل، َوَسوهى ، فَ َقاُلوا: اَل نَ بحغِّيف فَ َقَطَع النهخح « ََثمُِّنوّنِّ بِّهِّ »فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: 
ف قَاَل ُموَسى:  َدِّيَثف َوقَاَل: فَاغحفِّرح َمَكاَن: فَانحُصرح رِّكِّنَي قَاَل: َوَساَق اْلح َرحَث، َونَ َبَش قُ ُبوَر الحُمشح اْلح

، َوزََعَم َعبحُد الحَوارِّثِّ أَنهُه أَ  َرب  وِّهِّ، وََكاَن َعبحُد الحَوارِّثِّ يَ ُقوُل: خِّ ثَ َنا َعبحُد الحَوارِّثِّ بَِّنحح فَاَد َْحهاًدا َحده
َدِّيثَ   َهَذا اْلح
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رِّ ]ص: َْبًََن أَبُو َبكح ُ بحُن ُُمَمهٍد الرُّوذحَِبرِّيُّ قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  اْلح [ بحُن َداَسَة قَاَل: 541َأخح
ثَ َنا ثَ َنا َُمَاهُِّد بحُن ُموَسى قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َداُوَد قَاَل: َحده ،  َحده ثَ َنا َأبِّ يَ عحُقوُب بحُن إِّب حَراهِّيَم قَاَل: َحده

دِّ َرسُ  َد َكاَن َعَلى َعهح َْبَُه " َأنه الحَمسحجِّ ثَ َنا ًَنفِّع ، َأنه َعبحَد هللاِّ بحَن ُعَمَر، َأخح ولِّ هللاِّ َعنح َصالٍِّ  قَاَل: َحده
ُفهُ  ِّ، َوَسقح للهَبِّ ٍر  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َمبحنِّيًّا ِبِّ ، فَ َلمح يَزِّدح فِّيهِّ أَبُو َبكح لِّ َرِّيُد، َوُعُمُدُه َخَشُب النهخح اْلح

 ِّ للهَبِّ دِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ َيانِّهِّ ِفِّ َعهح ًئا، َوزَاَد فِّيهِّ ُعَمُر َوبَ َناُه َعَلى بُ ن ح َرِّيدِّ، َشي ح  َواْلح
َُه عُ  ُقوَشةِّ َوالحفِّضهةِّ، َوَأَعاَد ُعُمَدُه َخَشًبا َوَغْيه ْلحَِّجارَةِّ الحَمن ح َدارَُه ِبِّ ثحَماُن فَ َزاَد فِّيهِّ زََِّّيَدًة َكثِّْيًَة، َوَبََّن جِّ

ي ِّ َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ  ف َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ لسهاجِّ َفُه ِبِّ ُقوَشٍة َوَسقح َجارٍَة َمن ح َوَجَعَل ُعُمَدُه مِّنح حِّ
، َعنح يَ عحُقو   بَ الحَمدِّيِنِّ ِّ
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ثَ َنا ُُمَمهُد بح  ُّ قَاَل: َحده ُبوبِّ َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ الحَمحح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُن ُمَعاٍذ السَُّلمِّيُّ َأخح
َْبًََن أَبُو َعلِّي ِّ الرُّ  َراَن، ح َأخح ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُموَسى بحنِّ عِّمح رِّ بحُن قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َبكح وذحَِبرِّيُّ قَاَل: َأخح

ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُموَسى ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َحاَتٍِّ قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َداُوَد قَاَل: َحده ، َعنح َداَسَة قَاَل: َحده
َي هللُا َعن ح  ، َعنح َعطِّيهَة، َعنِّ ابحنِّ ُعَمَر َرضِّ َباَن، َعنح فَِّراسِّ َد النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َشي ح ُهَما َأنه َمسحجِّ

، َأعحََلُه ُمظَ  لِّ دِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح ُجُذوعِّ النهخح لهل  َوَسلهَم َكاَنتح َسَوارِّيهِّ َعَلى َعهح
ََلَفةِّ َأبِّ َبكح  َا َنَِّرتح ِفِّ خِّ ، ُثُه إَِّنه لِّ َرِّيدِّ النهخح ، ْبِّ لِّ َرِّيدِّ النهخح ، َوْبِّ لِّ ُُذوعِّ النهخح َي هللُا َعنحُه، فَ بَ َناَها ْبِّ ٍر َرضِّ

َنف َوِفِّ رَِّوايَ  ُجر ِّ، فَ َلمح تَ َزلح ََثبَِّتًة َحَّته اْلح ْلح ََلَفةِّ ُعثحَماُن، فَ بَ َناَها ِبِّ َا َنَِّرتح ِفِّ خِّ ةِّ َأبِّ َعبحدِّ هللاِّ: ُثُه إَِّنه
َنادِّهِّ َعنح َعطِّيهَة قَاَل: َحدهَثِنِّ ابحُن ُعَمرَ َحَّته السهاَعةِّف َوقَاَل: خَ  ف َوقَاَل ِفِّ إِّسح  رَِّبتح بََدُل َنَِّرتح
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ الصهفهاُر قَاَل ]ص: َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح رِّ بحُن 542َأخح َْبًََن أَبُو َبكح [: َأخح
ن حيَ  َاعِّيَأبِّ الدُّ يمِّ بحُن ُسَليحَماَن، َعنح إِّْسح ثَ َنا َعبحُد الرهحِّ ُّ قَاَل: َحده ََسُن بحُن َْحهاٍد الضهب ِّ ثَ َنا اْلح َل ا قَاَل: َحده

َد َأَعانَُه َعَليحهِّ  ََسنِّ قَاَل: َلمها َبََّن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمسحجِّ لٍِّم، َعنِّ اْلح َأصحَحابُُه  بحنِّ ُمسح
رُُه، فَ َقاَل:  َ َحَّته اغحَْبه َصدح قَاَل: فَ ُقلحُت « اب حُنوُه َعرِّيًشا َكَعرِّيشِّ ُموَسى»َوُهَو َمَعُهمح: يَ تَ َناَوُل اللهَبِّ

 لِّلحَحَسنِّ: َما َعرِّيُش ُموَسى؟ قَاَل: إَِّذا رََفَع َيَدُه بَ َلَغ الحَعرِّيَش يَ عحِنِّ السهقحَف "
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َْبًنَ  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّب حَراهِّ َأخح َسنِّ الحَبصحرِّيُّ قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو اْلَح َراَن قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح يَم بحنِّ  أَبُو اْلح
َناٍن، َعنح  ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، َعنح َأبِّ سِّ َقرِّيُّ قَاَل: َحده ن ح ثَ َنا أَبُو َسَلَمَة الحمِّ يَ عحَلى بحنِّ  َْحهاٍد قَاَل: َحده
ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  ا بِّهِّ النهبِّ َنحَصاَر، َْجَُعوا َمااًل فَأَتَ وح ٍس، َعنح ُعَباَدَة، َأنه اْلح لهَم فَ َقاُلوا: ََّي َشدهادِّ بحنِّ َأوح

َد َوزَي ِّنحُه، إََِّل َمََّت ُنَصل ِّي ََتحَت َهَذا اْلحَ  َما بِّ رَغحَبة  َعنح »رِّيدِّ؟ فَ َقاَل: َرُسوَل هللاِّ، ابحنِّ لََنا َهَذا الحَمسحجِّ
ي ُموَسى، َعرِّيش  َكَعرِّيشِّ ُموَسى  «َأخِّ
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ثَ َنا يُوُسُف  َحاَق قَاَل: َحده ََسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َْبًََن اْلح ََسنِّ الحُمقحرُِّئ قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلح بحُن َأخح
ثَ َنا ُُمَمه  ٍر، يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َبدح ٍرو قَاَل: َحده ثَ َنا ُمََلزُِّم بحُن َعمح ٍر قَاَل: َحده ُد بحُن َأبِّ َبكح

، َعنح أَبِّيهِّ طَلحقِّ بحنِّ َعلِّيٍ  قَاَل: بَ نَ يحُت َمَع النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َمسح  َد َعنح قَ يحسِّ بحنِّ طَلحقِّ جِّ
َسنُِّكمح َلُه بَِّناءً »َن يَ ُقوُل: الحَمدِّيَنةِّ َفَكا َوَحدهَثِنِّ بَ ُنوُه بَ عحُد أَنهُه « قَ ر ِّبُوا الحَيَمامِّيه مَِّن الط ِّنيِّ، فَإِّنهُه مِّنح َأحح

 «مِّنح َأَشد ُِّكمح َساعًِّدا»قَاَل: 
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َنا َوفحًدا  َنادِّ َعنح أَبِّيهِّ َطلحقِّ بحنِّ َعلِّيٍ  قَاَل: َخَرجح ََذا اْلحِّسح َْبحًَنُه َأنه َوبِّ إََِّل النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فََأخح
َاٍء َفَمضحَمَض، ُثُه َصبهُه لََنا ِفِّ إِّدَ  َناُه مِّنح َفضحلِّ َطُهورِّهِّ، َفَدَعا ِبِّ َهب ح تَ وح َنا بِّيَ َعًة لََنا، َواسح رحضِّ اَوٍة، َوقَاَل: ِبَِّ



ََذا الحَماءِّ؛ فَإِّذَ 543اذحَهُبوا ]ص:» ُروا بِّيَعَتُكمح، َوانحَضُحوا َمَكاََنَا مِّنح َهَذا [ بِّ سِّ ا َقدِّمحُتمح بَ َلدَُكمح فَاكح
ًدا ُف قَاَل: « الحَماءِّ َواَتهُِّذوا َمَكاََنَا َمسحجِّ ه هللاِّ إِّنه الحبَ َلَد بَعِّيد  َوالحَماء  يَ نحشِّ َفمِّدُّوُه مَِّن »فَ ُقلحَنا: ََّي َنبِّ

ُلَها، َفَجَعلحَناَها نُ َوًِب « إِّاله طِّيًبا الحَماءِّ، فَإِّنهُه اَل يَزِّيُدهُ  َداَوةِّ أَي َُّنا ََيحمِّ َنا َعَلى َْححلِّ اْلحِّ قَاَل: فَ َتَشاَححح
بُ َنا َذلَِّك الح  َنا بَ َلَدًَن فَ َعلحَنا الهذِّي َأَمَرًَن، َورَاهِّ َلة ، فَ َلمها َقدِّمح م  َولَي ح نَ َنا، لُِّكل ِّ رَُجٍل يَ وح َم رَُجل  مِّنح بَ ي ح يَ وح

، فَ َناَدي حَنا الصهََلَة، فَ َقاَل الرهاهُِّب: َدعحَوُة َحقٍ  , ُثُه َهَرَب فَ َلمح يُ َر بَ عحُد "طَ   يٍ 
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ْيِّ إََِّل أَنهُه  لِّ الت هفحسِّ َس َعَلى الت هقحَوى َوَفضحلِّ الصهََلةِّ فِّيهِّ َذَهَب بَ عحُض َأهح دِّ الهذِّي ُأس ِّ َِبُب الحَمسحجِّ
ُد قُ َباءٍ   َمسحجِّ
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َسَ  َْبًََن اْلح رِّ بحُن َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َأخح َْبّنِّ أَبُو َبكح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َياَن َوَقدح َأخح ُن بحُن ُسفح
َاعِّيَل، َعنح ْحَُ  ثَ َنا َحاَتُِّ بحُن إِّْسح َبَة قَاَل: َحده رِّ بحُن َأبِّ َشي ح ثَ َنا أَبُو َبكح ٍر، َعنح َأبِّ قَاَل: َحده يحدِّ بحنِّ َصخح

دِّ  الهذِّي  َسَلَمَة، َعنح َأبِّ َسعِّيٍد قَاَل: " َدَخلحُت َعَلى النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَسأَلحُتُه َعنِّ الحَمسحجِّ
َا اْلحَ  َباءِّ، ُثُه َضَرَب بِّ صح َس َعَلى الت هقحَوى قَاَل: فَ َقَبَض قَ بحَضًة مَِّن اْلَح َهَذا , يَ عحِنِّ »رحَض، ُثُه قَاَل: ُأس ِّ

َد الحَمدِّيَنةِّ  َبةَ « ف َمسحجِّ رِّ بحنِّ َأبِّ َشي ح ي ِّ َعنح َأبِّ َبكح لِّم  ِفِّ الصهحِّ  َرَواُه ُمسح

(2/544) 

 

َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ  ُّ قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ َصح ثَ َنا أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسَف اْلح  بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َحده
ثَ َنا ُمَطر ُِّ  بحُن َعبح  ثَ َنا أَبُو ََيحََي بحُن َأبِّ َميحَسَرَة قَاَل: َحده َكهَة قَاَل: َحده ، ِبِّ َحاَق الحَفاكِّهِّيُّ دِّ هللاِّ إِّسح

َبل ، َعنح أَبِّيهِّ،  ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُُمَمهٍد َسحح ُّ قَاَل: َحده َعنح َجد ِّهِّ، َعنح َأبِّ َسعِّيٍد الحَمدِّّنِّ
، َأنه ]ص: رِّي ِّ ُدح َس َعَلى الت هقحَوى، فَ َقاَل َأَحُدُُهَا: 545الح دِّ الهذِّي ُأس ِّ ِّ َتََلَحَيا ِفِّ الحَمسحجِّ [ رَُجَلنيح

ُد قُ َباٍء، فَ  َخُر: ُهَو َمسحجِّ ُد َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َوقَاَل اْلح َذَهَبا إََِّل َرُسولِّ هللاِّ ُهَو َمسحجِّ
َس َعَلى الت هقحَوى، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  دِّ الهذِّي ُأس ِّ  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَسَأاَلُه َعنِّ الحَمسحجِّ

دِّي َهَذا»َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َس َعَلى الت هقحَوى ُهَو َمسحجِّ ُد الهذِّي ُأس ِّ  «الحَمسحجِّ
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َسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ  َْبًََن اْلَح ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعلِّيٍ  الحَمقحرِّيُّ قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلح َحاَق قَاَل:  َأخح إِّسح
ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َوهح  ثَ َنا َأْححَُد بحُن عِّيَسى قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ٍب، َأنه َعبحَد َحده
ََغره َحدهثَُه، أَنه  َراَن بحَن َأبِّ أََنٍس، َحدهثَُه، َأنه َسلحَماَن اْلح َمِّيدِّ بحَن َجعحَفٍر، َحدهثَُه: َأنه عِّمح َع َأَِب اْلح ُه ْسِّ

َا ُيَسا ُ َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل: " إِّْنه َد: ُهَري حَرَة، ُُيحْبِّ فُِّر الحُمَسافُِّر إََِّل َثََلثَةِّ َمَساجِّ
دِّي َأَحبُّ إَِِّله مَِّن أَلحفِّ َصََلٍة ِفِّ  دِّ إِّيلَِّياَء، َوالصهََلُة ِفِّ َمسحجِّ دِّي، َوَمسحجِّ دِّ الحَكعحَبةِّ، َوَمسحجِّ َمسحجِّ

ي ِّ َعنح َهاُروَن بح  لِّم  ِفِّ الصهحِّ َد الحَكعحَبةِّ " َرَواُه ُمسح  نِّ َسعِّيٍد َعنِّ ابحنِّ َوهحبٍ َغْيحِّهِّ إِّاله َمسحجِّ
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َحاَق قَ  ََسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َْبًََن اْلح َسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهٍد الحُمقحرُِّئ قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلَح ثَ َنا َوَأخح اَل: َحده
َبَة قَا ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن َأبِّ َشي ح َاكِّ بحنِّ يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، َعنح ْسِّ َوصِّ َحح ثَ َنا أَبُو اْلح َل: َحده

َي هللُا َعنحُه فَ َقاَل:  َطهابِّ َرضِّ أَي َُّها النهاُس، إِّنه »َحرحٍب، َعنح َسيهارِّ بحنِّ الحَمعحُرورِّ قَاَل: َخطَبَ َنا ُعَمُر بحُن الح
َد بَ َناُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َنحَصاُر َفَصلُّوا فِّيهِّ، َهَذا الحَمسحجِّ ُروَن َواْلح َم َوََنحُن َمَعُه الحُمَهاجِّ
يهِّ  رِّ َأخِّ ُجدح َعَلى َظهح  «َفَمنح َلَح َيِّدح مِّنحُكمح َمَكاًًن فَ لحَيسح
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دِّهِّ، ُثُه ظَ  َْبَ َعنحُه الحُمصحَطَفى َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم عِّنحَد بَِّناءِّ َمسحجِّ قُُه بَ عحَد َوفَاتِّهِّ َِبُب َما َأخح دح َهَر صِّ
ثَالِّهِّ َداَللَة  ظَاهَِّرة  َعَلى صِّحهةِّ نُ بُ وهتِّهِّ   َوفِّيهِّ َوِفِّ َأمح
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ثَ َنا أَبُو الحَقا رِّو بحُن َأبِّ َجعحَفٍر قَاَل: َحده َْبّنِّ أَبُو َعمح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح مِّ الحبَ َغوِّيُّ َأخح سِّ
ثَ َنا َخالِّد   َتارِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن الحُمخح َدرِّيُّ قَاَل: َحده َحح ثَ َنا أَبُو َكامٍِّل اْلح َذهاُء، قَاَل: َحده  اْلح

: انحَطلَِّقا إََِّل َأبِّ َسعِّيٍد فَاْسحََعا مِّنح  بحنِّهِّ َعلِّيٍ  رَِّمَة، َأنه ابحَن َعبهاٍس قَاَل َلُه َوالِّ َحدِّيثِّهِّ قَاَل  َعنح عِّكح
َتََب، ُثُه  لُِّحُه، فَ َلمها رَآًَن َأَخَذ رَِّداَءُه، ُثُه احح َنا فَإَِّذا ُهَو ِفِّ َحائٍِّط َلُه ُيصح رَِّمُة: فَانحَطَلقح ثَ َنا عِّكح أَنحَشَأ َُيَده



دِّ، فَ َقاَل: ُكنها ََنحمُِّل لَبَِّنًة لَبَِّنًة، وَ  رِّ بَِّناءِّ الحَمسحجِّ ِّ، فَ َرآُه َحَّته أََتى َعَلى ذِّكح ِّ لَبِّنَ َتنيح َعمهار  ََيحمُِّل لَبِّنَ َتنيح
تُ ُلُه الحفِّئَ  َاَب َويَ ُقوُل: " َويحَ  َعمهاٍر تَ قح ُفُض َعنحُه الَتُّ ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَجَعَل يَ ن ح ُة الحَباغَِّيُة: النهبِّ

ُعونَُه إََِّل النهارِّ  َنهةِّ، َوَيدح ُعوُهمح إََِّل اْلح هللِّ مَِّن الحفَِّْتِّ " َوَرَواُه الحُبَخارِّيُّ َيدح "ف قَاَل: يَ ُقوُل َعمهار : َأُعوُذ ِبِّ
تُ ُلُه الحفَِّئُة الحَباغِّيَ  لَُه تَ قح ، َعنح ُمَسدهٍد، َعنح َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ، إِّاله إِّنهُه َلَح يَذحُكرح قَ وح ي ِّ [، 547ُة ]ص:ِفِّ الصهحِّ

َذهاءِّ َوَقدح ذََكَرُه َْجَاَعة  َعنح َخا  لٍِّد اْلح
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َاعِّيلِّيُّ قَالَ  ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح طَامِّيُّ قَاَل: َأخح ٍرو ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ الحبِّسح َْبًََن أَبُو َعمح َراُن َأخح َْبّنِّ عِّمح : َأخح
َْبًََن َخالِّد   ُب بحُن بَقِّيهَة قَاَل: َأخح ثَ َنا َوهح ثَ َنا بحُن ُموَسى قَاَل: َحده طِّيه قَاَل: وَحده يَ عحِنِّ ابحَن َعبحدِّ هللاِّ الحَواسِّ

رَِّمَة، َأنه ابحَن عَ  ثَ َنا َخالِّد ، َعنح عِّكح َحاُق بحُن َشاهِّنَي قَاَل: َحده َْبًََن إِّسح بهاٍس ابحُن َعبحدِّ الحَكرَِّيِّ قَاَل: َأخح
َناُه فَإَِّذا ُهَو ِفِّ قَاَل ِلِّ َولَِّعلِّي ِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبهاٍس: انحَطلِّقَ  ََعا مِّنح َحدِّيثِّهِّ، فَأَتَ ي ح ا إََِّل َأبِّ َسعِّيٍد فَاْسح

رِّ بِّنَ  دِّ َحائٍِّط َلُه، فَ َلمها رَآًَن َجاَءًَن فََأَخَذ رَِّداَءُه , ُثُه قَ َعَد فَأَنحَشأَ ََيد ِّثُ َنا َحَّته أََتى َعَلى ذِّكح اءِّ الحَمسحجِّ
ُفُض قَاَل: ُكنها ََنحمُِّل لَبَِّنًة لَ  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَجَعَل يَ ن ح ِّ، فَ َرآُه النهبِّ ِّ لَبِّنَ َتنيح بَِّنًة َوَعمهار  ََيحمُِّل لَبِّنَ َتنيح

َاَب َعنح رَأحسِّ َعمهاٍر َويَ ُقوُل:  رَ « ََّي َعمهاُر، َأاَل ََتحمُِّل َكَما ََيحمُِّل َأصحَحاُبَك؟»الَتُّ َجح  قَاَل: إِّّن ِّ ُأرِّيُد اْلح
ُعوهُ  تُ ُلُه الحفَِّئُة الحَباغَِّيُة: َيدح َاَب َعنحُه َويَ ُقوُل " َويحَ  َعمهاٍر تَ قح ُفُض الَتُّ مح إََِّل مَِّن هللاِّ قَاَل: َفَجَعَل يَ ن ح

لرهْححَنِّ مَِّن الحفَِّْتِّ  ُعونَُه إََِّل النهارِّ "ف قَاَل َعمهار : َأُعوُذ ِبِّ َنهةِّ، َوَيدح  اْلح
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َْبًنَ  ثَ َنا أَبُو َحفحٍص ُعَمُر بحُن  َوَأخح َاعِّيلِّيُّ قَاَل: َحده ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح طَامِّيُّ قَاَل: َأخح ٍرو الحبِّسح أَبُو َعمح
ثَ َنا َعبحُد الحَوههابِّ الث هَقفِّيُّ قَاَل: َحده  يَنَة قَاَل: َحده ثَ َنا ابحُن َأبِّ ْسِّ ُّ قَاَل: َحده ََلبِّ َسنِّ اْلح َخالِّد ، َعنح ثَ َنا اْلَح

رَِّمَة قَاَل: قَاَل ِلِّ ابحُن َعبهاٍس: انحَطلِّقح َمَع َعلِّي ِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ إََِّل َأبِّ َسعِّيٍد، فَاْسحََعا مِّنح َحدِّ  يثِّهِّ، عِّكح
ثَ َنا َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكاَن يَ بحِنِّ الح  َناُه َفَكاَن فِّيَما َحده َد َفَمره بِّهِّ َعمهار  فَأَتَ ي ح َمسحجِّ

ِّ، فَ َقاَل:  ُقُل لَبِّنَ َتنيح تُ ُلَك الحفَِّئُة الحَباغَِّيةُ »يَ ن ح َرَجُه الحُبَخارِّيُّ َعنح إِّب حَراهِّيَم بحنِّ « َوَيحََك ابحَن ُْسَيهَة تَ قح َأخح
َظةِّ، وََكأَنهُه إِّْنهَ 548]ص: َرَة، َعنح [ ُموَسى، َعنح َعبحدِّ الحَوههابِّ ُدوَن َهذِّهِّ اللهفح ا تَ رََكَها لُِّمَخاَلَفةِّ َأبِّ َنضح

رَِّمَة ِفِّ َذلِّكَ   َأبِّ َسعِّيٍد عِّكح
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ثَ َنا ُُمَمهُد بح  َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُن نُ َعيحٍم قَاَل: َأخح
ثَ َنا ُُمَمه  ثَ َنا َأْححَُد بحُن َسَلَمَة قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو الحَفضحلِّ بحُن إِّب حَراهِّيَم قَاَل: َحده ُد بحُن ُمَثَّنًّ ح، قَاَل: َأخح

َلمَ  ثَ َنا ُشعحَبُة، َعنح َأبِّ َمسح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َبشهاٍر، قَااَل: َحده  َة قَاَل:َحده
، ُهَو َخْيح  مِِّن ِّ َأنه َرُسوَل  َْبّنِّ َمنح رِّي ِّ قَاَل: َأخح ُدح َرَة، َُيَد ُِّث َعنح َأبِّ َسعِّيٍد الح عحُت َأَِب َنضح هللاِّ َصلهى ْسِّ

َنحَدَق َجَعَل مَيحَسُ  رَأحَسُه يَ ُقوُل:  نَي َجَعَل ََيحفُِّر الح ابحُن ُْسَيهَة  بَ ُؤسَ »هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل لَِّعمهاٍر حِّ
تُ ُلَك فَِّئة  َِبغَِّية   ، َوُُمَمهدِّ بحنِّ َبشهارٍ « تَ قح ي ِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ُمَثَّنًّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ  َرَواُه ُمسح
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ثَ َنا َأْححَدُ  َْبًََن أَبُو الحَفضحلِّ بحُن إِّب حَراهِّيَم قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َأخح ثَ َنا  َوَأخح بحُن َسَلَمَة قَاَل: َحده
ثَ َنا ُشعحَبُة، َعنح َأبِّ  َحاُق بحُن َمنحُصوٍر، َعنِّ النهضحرِّ بحنِّ ُشَيحٍل قَاَل: َحده َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم، َوإِّسح إِّسح

رِّي ِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ َمنح ُهَو َخْيح   ُدح َرَة، َعنح َأبِّ َسعِّيٍد الح َلَمَة، َعنح َأبِّ َنضح ه  َمسح مِِّن ِّ أَبُو قَ َتاَدَة َأنه النهبِّ
ٍر  تُ ُلَك الحفَِّئُة الحَباغَِّيةُ »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل لَِّعمهارِّ بحنِّ ََّيسِّ ًسا َلَك ََّي ابحَن ُْسَيهَة تَ قح لِّم  « بُ ؤح َرَواُه ُمسح

َحاَق بحنِّ  َحاَق بحنِّ إِّب حَراهِّيَم، َوإِّسح ي ِّ َعنح إِّسح ، َعنح ُشعحَبَة ِفِّ الصهحِّ َارِّثِّ َمنحُصوٍر، َوَرَواُه َخالُِّد بحُن اْلح
 َوقَاَل: ُأرَاُه يَ عحِنِّ َأَِب قَ َتاَدَة، َوَرَواُه َداُوُد بحُن َأبِّ هِّنحَد َعنح َأبِّ َنضحَرةَ 
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َُه هللُا قَاَل: َأخح  َسنِّ بحنِّ ُفوَرٍك َرْحِّ ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلَح َْبًََن أَبُو َبكح ُّ قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر اْلح
، َعنح َداُوَد بحنِّ َأبِّ هِّنحَد، عَ  ثَ َنا ُوَهيحب  ثَ َنا أَبُو َداُوَد قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب قَاَل: َحده نح َأبِّ َحده

َرَة، َعنح َأبِّ َسعِّيٍد ]ص: ، َأنه النه 549َنضح رِّي ِّ ُدح َنحَدَق وََكاَن [ الح ه َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َلمها َحَفَر الح بِّ
 ِّ ِّ لَبِّنَ َتنيح ؛ قَاَل أَبُو َسعِّيٍد: النهاُس ََيحمُِّلوَن لَبَِّنًة لَبَِّنًة َوَعمهار  ًَنقِّه  مِّنح َوَجٍع َكاَن بِّهِّ، َفَجَعَل ََيحمُِّل لَبِّنَ َتنيح

هِّ َويَ ُقوُل: َفَحدهَثِنِّ َأصحَحابِّ َأنه النه  َاَب َعَلى رَأحسِّ ُفُض الَتُّ ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكاَن يَ ن ح َوَيحََك »بِّ
تُ ُلَك الحفَِّئُة الحَباغَِّيةُ  رِّي ِّ ِفِّ َهذِّهِّ الر َِّوايَةِّ َما « ابحَن ُْسَيهَة تَ قح ُدح َرَة َعنح َأبِّ َسعِّيٍد الح َ َعنح َأبِّ َنضح َوَقدح ُبني ِّ

َع مِّ  بِّ ْسِّ رَِّمُة، فَ ُيشح ِّ، َكَما نَ َقَلَها عِّكح ، َونُقَِّل فِّيَها َْححُل اللهبَِّنةِّ َواللهبِّنَ َتنيح َدِّيثِّ ُه َأنح نح َغْيحِّهِّ مِّنح َهَذا اْلح
دِّ َوقَاْلََ  َرَة، َأوح َكاَن َقدح قَاَْلَا عِّنحَد بَِّناءِّ الحَمسحجِّ َنحَدَق َوُُهَا ِفِّ رَِّوايَةِّ َأبِّ َنضح َنحَدقِّ َيُكوَن ذََكَر الح َم الح ا يَ وح

 َوهللُا َأعحَلمُ 
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َُ َوأَبُو زََكرَِّّيه ََيحََي بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ ََيحََي الحُمزَك ِّ  َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن أَبُو َأخح ي، قَااَل: َأخح
ٍر َأْححَُد بحُن َكامِّلِّ بحنِّ َخَلٍف الحَقاضِّي  ثَ َنا َبكح يُّ قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد الحَملِّكِّ بحُن ُُمَمهٍد الرهقَاشِّ قَاَل: َحده

َذهاءِّ، َعنح َسعِّيدِّ بح  ، َعنح َخالٍِّد اْلح َجهاجِّ ثَ َنا ُشعحَبُة بحُن اْلح نِّ َأبِّ َعبحُد الصهَمدِّ بحُن َعبحدِّ الحَوارِّثِّ قَاَل: َحده
َسنِّ، َعنح ُأم ِّهِّ، َعنح ُأم ِّ َسلَ  : قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: اْلَح ُتُل َعمهارًا الحفَِّئُة »َمَة، قَاَلتح تَ قح

ثَ َنا « الحَباغَِّيةُ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َوَأخح
ََسنِّ، َعنح إِّب حَراهِّيُم بحُن مَ  َذهاءِّ، َعنِّ اْلح ثَ َنا ُشعحَبُة، َعنح َخالٍِّد اْلح ثَ َنا أَبُو َداُوَد قَاَل: َحده رحُزوٍق قَاَل: َحده

ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ َعبحدِّ الصهَمدِّ، َعنح ُشعحَبَة، َعنح َخالٍِّد، َعنح َسعِّي لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَجُه ُمسح وِّهِّف َأخح ٍد ُأم ِّهِّ بَِّنحح
َسنِّ عَ   نح ُأم ِّهَِّماَواْلَح

(2/549) 

 

ي قَاَل: َحده  َْبًََن َأْححَُد بحُن َكامٍِّل الحَقاضِّ َحاَق الحُمزَك ِّي قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو زََكرَِّّيه بحُن َأبِّ إِّسح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َوَأخح
ٍن، َعنِّ ا ثَ َنا ابحُن َعوح ثَ َنا َروحح  قَاَل: َحده ُّ قَاَل: َحده ِفِّ ََسنِّ، َعنح ُأم ِّهِّ، َعنح ُأم ِّ َسَلَمَة، َأنه َسعحٍد الحَعوح ْلح

ُقُل اْلحَِّجارََة:  َنحَدقِّ َوُهَو يَ ن ح َم الح َويح   َلَك ََّي ابحَن ُْسَيهَة »َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل لَِّعمهاٍر يَ وح
تُ ُلَك الحفَِّئُة الحَباغَِّيةُ  لِّم  ِفِّ ا« تَ قح َرَجُه ُمسح رِّ َأخح ٍنف ُدوَن ذِّكح ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ ابحنِّ ُعَليهَة َعنِّ ابحنِّ َعوح لصهحِّ

َنحَدقِّ   الح
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َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد الصهفه  َْبًََن إِّْسح ُل، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َراَن الحَعدح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح اُر قَاَل: َحدهثَ َنا َوَأخح
ََسَن، َُيَد ِّثُ َأْححَُد بحُن مَ  َع اْلح ، َعنح َمنح ْسِّ َْبًََن َمعحَمر  ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ قَاَل: َأخح  نحُصوٍر الرهَمادِّيُّ قَاَل: َحده

ُنوَن ا ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابُُه يَ ب ح : َلمها َكاَن النهبِّ َد، لحَمسح َعنح ُأم ِّهِّ، َعنح ُأم ِّ َسَلَمَة، قَاَلتح جِّ
ِّ: َعنحُه لَبَِّنًة، َجَعَل َأصحَحاُب النهبِّ ِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم ََيحمُِّل ُكلُّ رَُجٍل لَبَِّنًة لَبَِّنًة، َوَعمهار  ََيحمُِّل لَبِّ  نَ َتنيح

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َرُه، فَ َقاَل: َوَعنِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَم النهبِّ ََّي ابحَن »َم َفَمَسَ  َظهح
تُ ُلَك الحفَِّئُة الحَباغَِّيةُ  ُر زَادَِّك َشرحبَة  مِّنح َلََبٍ، َوتَ قح ، َوآخِّ َرانِّ ر  َوَلَك َأجح  «ُْسَيهَة لِّلنهاسِّ َأجح
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َْبًََن أَبُو َصالٍِّ  الحَعنحَْبُ بحُن الطهي ِّبِّ بحنِّ ُُمَمهٍد الحَعنحَْبِّ  ي َوَأخح َْبًََن َجد ِّي ََيحََي بحُن َمنحُصوٍر الحَقاضِّ يُّ قَاَل: َأخح
ثَ َنا َعبحُد الحَوارِّثِّ بحُن سَ  ثَ َنا َأزحَهُر بحُن َمرحَواَن قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َسَلَمَة قَاَل: َحده عِّيٍد قَاَل: قَاَل: َحده

، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالِّكٍ  ثَ َنا أَبُو الت هيهاحِّ قَاَل: َلمها َقدَِّم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة َفذََكَر  َحده
ٍر   َُذيحلِّ َأنه َعمهاَر بحَن ََّيسِّ دِّف قَاَل أَبُو الت هيهاحِّ َوَحدهَثِنِّ ابحُن َأبِّ اْلح َدِّيَث ِفِّ بَِّناءِّ الحَمسحجِّ َكاَن رَُجًَل اْلح

ُقُل  رِّهِّ َضابِّطًا، وََكاَن يَ ن ح َحَجَريحنِّ َحَجَريحنِّ، فَ تَ َلقهاُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَدَفَع ِفِّ َصدح
هِّ، َويَ ُقوُل: 551]ص: َاَب َعَلى رَأحسِّ ُفُث الَتُّ تُ ُلَك الحفَِّئُة »[ فَ َقاَم، َفَجَعَل يَ ن ح َوَيحََك ََّي ابحَن ُْسَيهَة، تَ قح
َْبًنَ « الحَباغَِّيةُ  َْبّنِّ أَبُو يَ عحَلى قَاَل:  َوَأخح َاعِّيلِّيُّ قَاَل: َأخح ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح َدِّيُب قَاَل: َأخح ٍرو اْلح أَبُو َعمح

وِّهِّ، إِّاله  ، َفذََكَرُه بَِّنحح ، َعنح َأبِّ الت هيهاحِّ ثَ َنا َعبحُد الحَوارِّثِّ َراَن قَاَل: َحده ثَ َنا َجعحَفُر بحُن مِّهح : " أَنهُه قَالَ  َحده
رِّهِّ، َوُهَو يَ ُقوُل:  هِّ َوَصدح َاَب َعنح رَأحسِّ ُفُض الَتُّ تُ ُلَك الحفَِّئُة الحَباغَِّيةُ »يَ ن ح  «َوَيحََك ََّي ابحَن ُْسَيهَة، تَ قح
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َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد الصهفهاُر قَاَل: َحده  َْبًََن إِّْسح َراَن قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َمنحُصوٍر َأخح
رِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ عَ  ، َعنِّ ابحنِّ طَاوٍس، َعنح َأبِّ َبكح َْبًََن َمعحَمر  ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ قَاَل: َأخح رِّو بحنِّ قَاَل: َحده مح

ٍر َدخَ  َْبَُه قَاَل: َلمها قُتَِّل َعمهاُر بحُن ََّيسِّ رِّو بحنِّ َحزحٍم، َعنح أَبِّيهِّ، أَنهُه َأخح ُرو بحُن َحزحٍم َعَلى َعمح َل َعمح
َْبَُه أَبُوُه، فَ َقاَل: قُتَِّل َعمهار ، َوَقدح قَاَل َرُسوُل هللاِّ صَ  ، فَ َقاَل: اَل َأدحرِّي َأَكاَن َمَعُه َأمح َأخح لهى هللُا الحَعاصِّ

تُ ُلُه الحفَِّئُة الحَباغَِّيةُ »َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ر و َفزًِّعا يَ رحَتُِّع َحَّته َدَخَل َعَلى ُمَعاوِّيََة، فَ َقاَل قَاَل: فَ َقاَم َعمح « ف تَ قح
عحُت  ر و: ْسِّ َرُسوَل ُمَعاوِّيَُة: َما َشأحُنَك؟ فَ َقاَل: قُتَِّل َعمهار ، فَ َقاَل ُمَعاوِّيَُة: قُتَِّل َعمهار ، َفَماَذا؟ قَاَل َعمح

تُ ُلُه »هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل:  لَِّك، « الحفَِّئُة الحَباغَِّيةُ تَ قح ، فَ َقاَل َلُه ُمَعاوِّيَُة: َدَحضحَت ِفِّ بَ وح
َنا، َأوح قَاَل: سُ  َ رَِّماحِّ ُه َبنيح َا قَ تَ َلُه َعلِّيٌّ َوَأصحَحابُُه َجاُءوا بِّهِّ َحَّته أَلحَقوح  ُيوفَِّناَأََنحُن قَ تَ لحَناُه إِّْنه
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َا ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َسََلٍم قَاَل: وَحده ثَ َنا أَبُو زََكرَِّّيه الحَعنحَْبِّيُّ قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده فِّ
َْبًََن َعطَاُء ]ص: َنحَظلِّيُّ قَاَل: َأخح َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم اْلح ثَ َنا إِّسح ُّ قَاَل: ْسِّعحُت 552َحده ََلبِّ لٍِّم اْلح [ بحُن ُمسح

َعحَمَش، يَ ُقوُل: ف ِّنَي َفُكنها إَِّذا تَ َواَدعحَنا َدَخَل َهُؤاَلءِّ ِفِّ  اْلح ًَن صِّ قَاَل أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ السَُّلمِّيُّ َشهِّدح
َياَن، وَ  ْيُوَن؛ ُمَعاوِّيَُة بحُن َأبِّ ُسفح َكرِّ َهُؤاَلءِّ، فَ َرأَيحُت َأرحبَ َعًة َيسِّ َكرِّ َهُؤاَلءِّ، َوَهُؤاَلءِّ ِفِّ َعسح أَبُو َعسح

َعحَورِّ  ٍرو: َوَقدح  اْلح َبِّيهِّ َعمح ٍرو يَ ُقوُل ْلِّ ُرو بحُن الحَعاصِّ َواب حُنُه، َفَسمِّعحُت َعبحَد هللاِّ بحَن َعمح ، َوَعمح السَُّلمِّيُّ



اَل: قَ تَ لحَنا َهَذا الرهُجَل , َوَقدح قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فِّيهِّ َما قَاَل قَاَل: َأيُّ رَُجٍل؟ قَ 
َدف َفُكنها ََنحمُِّل لَ َعمه  َم َبََّن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمسحجِّ ٍر، َأَما َتذحُكُر يَ وح بَِّنًة لَبَِّنًة، اُر بحُن ََّيسِّ

ِّ، َفَمره َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقالَ  ِّ لَبِّنَ َتنيح ِّ : »َوَعمهار  ََيحمُِّل لَبِّنَ َتنيح ِّ لَبِّنَ َتنيح ََتحمُِّل لَبِّنَ َتنيح
َنهةِّ  تُ ُلَك الحفَِّئُة الحَباغَِّيُة، َوأَنحَت مِّنح َأهحلِّ اْلح ر و َعَلى ُمَعاوِّيََة « َوأَنحَت تَ رحَحُض، َأَما إِّنهَك َستَ قح ، َفَدَخَل َعمح

، فَ َقاَل: قَ تَ لحَنا َهَذا الرهُجَل، َوَقدح قَاَل فِّيهِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  ُكتح  َعَليحهِّ َوَسلهَم َما قَاَلف فَ َقاَل اسح
َا قَ تَ َلُه َعلِّيٌّ َوَأصحَحابُُه َجاُءوا بِّهِّ َحَّته  لَِّك َأََنحُن قَ تَ لحَناُه؟ إِّْنه َحُض ِفِّ بَ وح نَ َنا فَ َوهللاِّ َما تَ َزاُل َتدح ُه بَ ي ح  أَلحَقوح
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َُ قَاَل: َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََسُن  َحده ثَ َنا اْلح رِّ بحُن قُ َريحٍش قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو الحَولِّيدِّ الحَفقِّيُه َوأَبُو َبكح َأخح
َْبَّنِّ إِّب حرَ  ٍب قَاَل: َأخح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َوهح ثَ َنا َحرحَمَلُة بحُن ََيحََي قَاَل: َحده َياَن قَاَل: َحده اهِّيُم بحُن بحُن ُسفح

مِّ الهذِّي قُتَِّل فِّيهِّ َوُهَو  َسعحٍد، َعنح أَبِّيهِّ، ف ِّنَي ِفِّ الحيَ وح ٍر، بِّصِّ عحُت َعمهاَر بحَن ََّيسِّ َعنح َجد ِّهِّ قَاَل: ْسِّ
َم نَ لحَقى َحبِّيبَ َنا ُُمَمهًدا َصلهى هللُا َعَليحهِّ  ُوَر الحعِّنيِّ، الحيَ وح ُت اْلح َنهُة، َوُزو ِّجح َوَسلهَم َعهَِّد  يُ َنادِّي: ُأزحلَِّفتِّ اْلح

ن حَيا َمنِّي   مَِّن اللهََبِّ »َأنه:  إَِِّله  َر زَادَِّك مَِّن الدُّ  «آخِّ
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ثَ َنا يَ عح  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ُقوُب بحُن َأخح
ثَ َنا قَبِّيَصُة قَاَل: حَ  َياَن قَاَل: َحده ََتِّي ِّ قَاَل: ُسفح َياُن، َعنح َحبِّيبِّ بحنِّ َأبِّ ََثبٍِّت، َعنح َأبِّ الحَبخح ثَ َنا ُسفح ده

َك، َفقِّيَل لَُه ]ص: َم قُتَِّل بَِّلََبٍ َفَضحِّ َ َعمهار  يَ وح عحُت َرُسوَل هللاِّ 553ُأِتِّ ُكَك؟ قَاَل: ْسِّ [: َما ُيضححِّ
ُر َشَرابٍ »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل  نَي َتُوُت َلََب   آخِّ َربُُه حِّ  «َتشح
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ثَ َنا َتح  َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر قَاَل: َحده َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح َتام  قَاَل: َحدهَثِنِّ َأخح
َرُج ابحنُ  ثَ َنا َحشح َمِّيدِّ قَاَل: َحده نُ َباَتَة، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُْجحَهاَن، َعنح َسفِّيَنَة قَاَل: َلمها َبََّن  ََيحََي بحُن َعبحدِّ اْلح

ٍر َحَجَرُه إََِّل جَ  َد َوَضَع َحَجًرا، ُثُه قَاَل: " لَِّيَضعح أَبُو َبكح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمسحجِّ نحبِّ النهبِّ
ٍر، ُثُه قَاَل لَِّيَضعح ُعثحَماُن َحَجَرُه إََِّل َجنحبِّ َحَجرِّي، ُثُه لَِّيَضعح ُعَمُر َحَجَرُه إََِّل َجنح  بِّ َحَجرِّ َأبِّ َبكح

َُلَفاُء مِّنح بَ عحدِّي»َحَجرِّ ُعَمَر، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:   «َهُؤاَلءِّ الح
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َُ إِّمحََلًء قَاَل: حَ  َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن ُعبَ يحُد بحُن َحده َحاَق قَاَل: َأخح رِّ بحُن إِّسح ثَ َنا الشهيحُخ أَبُو َبكح ده
َرُج  ثَ َنا َحشح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن الحُمَباَركِّ قَاَل: َحده ثَ َنا نُ َعيحُم بحُن َْحهاٍد قَاَل: َحده بحُن نُ َباَتَة، َشرِّيٍك قَاَل: َحده

ََل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل: َلمها َبََّن َرُسوُل هللاِّ َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُْجحَهاَن، َعنح سَ  فِّيَنَة َموح
ََجٍر فَ َوَضَعُه، ُثُه َجاَء ُعَمُر ِبَِّ  َي هللُا َعنحُه ِبِّ ٍر َرضِّ َد َجاَء أَبُو َبكح َجٍر َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمسحجِّ

ََجٍر، فَ َوَضَعُه فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: فَ َوَضَعُه، ُثُه َجاَء ُعثح  َمحرِّ »َماُن ِبِّ َهُؤاَلءِّ ُواَلُة اْلح
 «مِّنح بَ عحدِّي
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رِّ الحمِّنحَْبِّ الهذِّي اَتَُِّّذ لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَما َظَهَر عِّنحَد َوضحعِّهِّ وَ  ُجُلوسِّ النهبِّ ِّ َِبُب ذِّكح
ُدهةٍ  دِّ ِبِّ  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح َداَلئِّلِّ الن ُّبُ وهةِّ وََكاَن َذلَِّك عِّنحَد بَِّناءِّ الحَمسحجِّ
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ثَ َنا إِّ  ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َبَة َأخح َاعِّيُل بحُن قُ تَ ي ح ْسح
َْبًََن أَبُو َصالِّ  َْبًََن َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن َأبِّ َحازٍِّم، )ح( َوَأخح ثَ َنا ََيحََي بحُن ََيحََي قَاَل: َأخح  ِّ بحُن َأبِّ قَاَل: َحده

ثَ َنا جَ  ي قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َسَلَمَة طَاهٍِّر الحَعنحَْبِّيُّ ابحُن اب حَنةِّ ََيحََي بحنِّ َمنحُصوٍر الحَقاضِّ د ِّي قَاَل: َحده
 ُّ َكنحَدرَاّنِّ يُّ اْلحِّسح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ الحُقَرشِّ َبُة بحُن َسعِّيٍد قَاَل: َحده ثَ َنا قُ تَ ي ح  َوَعبحُد قَاَل: َحده

َل بحَن الحَعزِّيزِّ بحُن َأبِّ َحازٍِّم َوَهَذا َحدِّيُث يَ عحُقوَب قَاَل: َحدهَثِنِّ  ا َسهح  أَبُو َحازِّمِّ بحُن دِّيَناٍر، َأنه رَِّجااًل أَتَ وح
؟ َوَلَقدح َسعحٍد َوَقدِّ امحََتَوحا ِفِّ الحمِّنحَْبِّ مِّمه ُعوُدُه؟ َفَسأَُلوُه َعنح َذلَِّك، فَ َقاَل: َوهللاِّ إِّّن ِّ َْلَعحرُِّ  مِّمه ُهوَ 

ٍم َجلَ  َع، َوَأوهَل يَ وح ٍم ُوضِّ َس َعَليحهِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأرحَسَل َرُسوُل هللاِّ رَأَيحُت َأوهَل يَ وح
َرَأٍة َقدح َْسهاَها َسهحل   -َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل ُفََلنََة  ُمرِّي ُغََلَمكِّ النهجهاَر َأنح يَ عحَمَل ِلِّ »َأنح  -امح

لُِّس َعَليحهِّنه إَِّذا كَ  ُت النهاسَ َأعحَواًدا َأجح َا فَأَرحَسَلتحُه « لهمح َلَها مِّنح َطرحفَاءِّ الحَغابَةِّ، ُثُه َجاَء بِّ ، فََأَمَرتحُه فَ َعمِّ
َعتح َهاُهَنا، ُثُه رَأَيحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ  َا فَ ُوضِّ  َعَليحهِّ إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فََأَمَر بِّ

َقَرى، َفَسَجَد ِفِّ َأصحلِّ َوَسلهَم صَ  َها، ُثُه نَ َزَل الحَقهح َها، ُثُه رََكَع َوُهَو َعَلي ح َها، وََكْبهَ، َوُهَو َعَلي ح لهى َعَلي ح
، فَ َقاَل:  َبَل َعَلى النهاسِّ َا َصنَ عحُت َهَذا لَِّتأحتُّوا»الحمِّنحَْبِّ، ُثُه َعاَد، فَ َلمها فَ رََغ َأق ح بِّ  أَي َُّها النهاُس إِّْنه



َُ َحدِّيثِّ يَ عحُقوَب َوِفِّ رَِّوايَةِّ َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ فَ َعمَِّل َهذِّهِّ 555]ص:« َولِّتَ عحَلُموا َصََلِتِّ  [ َهَذا َلفح
لِّم  َعنح ََيح  َبَة بحنِّ َسعِّيٍدف َوَرَواُه ُمسح ي ِّ َعنح قُ تَ ي ح لِّم  َوالحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ ََي بحنِّ الثهََلَث َدرََجاٍت َرَواُه ُمسح

 ََي، َعنح َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ ََيح 
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َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن ي َ  ََسنِّ الحَقاضِّي ِفِّ آَخرِّيَن قَاَل: َأخح ٍر َأْححَُد بحُن اْلح َْبًََن أَبُو َبكح عحُقوَب قَاَل: َأخح
َْبًََن الشهافِّعِّيُّ قَ  َْبًََن الرهبِّيُع بحُن ُسَليحَماَن قَاَل: َأخح َياُن، َعنح َأبِّ َحازٍِّم قَاَل: َسأَُلوا َأخح َْبًََن ُسفح اَل: َأخح

ٍء مِّنحَْبُ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم؟ قَاَل:  َل بحَن َسعحٍد مِّنح َأي ِّ َشيح َما بَقَِّي مَِّن النهاسِّ َأَحد  َأعحَلُم »َسهح
َلُه لَُه فُ  ، مِّنح أَثحلِّ الحَغابَةِّ، َعمِّ ََل ُفََلنََة، َوَلَقدح رَأَيحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بِّهِّ مِِّن ِّ ََلن  َموح

َقَرى، َفَسَجَد  َلَة، َفَكْبهَ , ُثُه قَ َرَأ , ُثُه رََكَع , ُثُه نَ َزَل الحَقهح َبَل الحقِّب ح تَ قح نَي َصعَِّد َعَليحهِّ اسح , ُثُه َصعَِّد، حِّ
َقَرى، َفَسَجدَ فَ َقَرَأ، ُثُه رََكَع، ُثُه  َْبًََن «  نَ َزَل الحَقهح َنَة َأخح َياَن بحنِّ ُعيَ ي ح ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ ُسفح َرَجاُه ِفِّ الصهحِّ َأخح

ٍر ُُمَمهدُ  َْبًََن أَبُو َبكح َالِّقِّ الحُمَؤذ ُِّن قَاَل: َأخح َالِّقِّ بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ َعبحدِّ الح مِّ َعبحُد الح  بحُن َأْححََد بحنِّ  أَبُو الحَقاسِّ
َاعِّيَل ]ص: َْبًََن أَبُو إِّْسح [، َعنح َأبِّ َصالٍِّ ، َعنح َجابٍِّر، َوَعنح َأبِّ 556َخنحٍب الحُبَخارِّيُّ قَاَل: َأخح

َعحَناُه إِّاله أَنهُه قَاَل: فَ َقاُلوا َلُه: َلوِّ اَتهَ  َدِّيَث ِبِّ َحاَق، َعنح ُكَريحٍب، َعنح َجابٍِّر، َفذََكَر َهَذا اْلح ًَن َلَك إِّسح ذح
َُلوجُ مِّ  ي ِّ تَ ُقوُم إِّلَيحهِّ، َفذََكَرُه َوقَاَل: َكَما َتِّنُّ النهاَقُة الح  ثحَل الحُكرحسِّ
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ثَ َنا َعبه  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح اُس بحُن ُُمَمهٍد َأخح
َهاٍب، َعنح الدُّورِّ  عحُت ابحَن شِّ ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن َكثٍِّْي قَاَل: ْسِّ ثَ َنا َسعِّيُد بحُن ُسَليحَماَن قَاَل: َحده  يُّ قَاَل: َحده

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُم إََِّل  ، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َكاَن النهبِّ ذحعِّ  جِّ َسعِّيدِّ بحنِّ الحُمَسي ِّبِّ
َع الحمِّنحَْبُ َصعَِّد َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  ُطُب قَ بحَل َأنح يُوَضَع الحمِّنحَْبُ، فَ َلمها ُوضِّ َسلهَم ََنحَلٍة فَ َيخح

عحَنا َحنِّيَنُه قَاَل: فََأََتُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ف َ  َوَضَع َيَدُه َعَليحهِّ َفَحنه َذلَِّك اْلحِّذحُع َحَّته ْسِّ
، َعنح َجابِّرِّ بح  ثَ َنا ََيحََي بحُن َسعِّيٍد، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ الحُمَسي ِّبِّ نِّ َفَسَكَن " قَاَل ُسَليحَماُن بحُن َكثٍِّْي: َوَحده

َلُه َغْيحَ أَنهُه قَاَل: َفَحنه َحنِّنَي الحعَِّشارِّ  ث ح  َعبحدِّ هللاِّ مِّ
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سَ  ثَ َنا أَبُو اْلَح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َسعحٍد النهَسوِّيُّ قَاَل: َحده ِّ الحَعَلوِّيُّ قَاَل: َأخح َُسنيح نِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح
ثَ َنا أَبُو َحفحصِّ  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن رََجاٍء قَاَل: َحده ٍد قَاَل: َحده َحاَق إِّب حَراهِّيُم بحُن فَ هح ثَ َنا أَبُو إِّسح  بحُن َحده

َْبًََن أَبُوا طَامِّيُّ قَاَل: َأخح ٍرو ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ الحبِّسح َْبًََن أَبُو َعمح ٍر  لحَعََلءِّ، َعنح ًَنفٍِّع، )ح( َوَأخح َبكح
ثَ َنا بُ نحَدارُ  ثَ َنا َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ الحَكرَِّيِّ الحَوزهاُن قَاَل: َحده َاعِّيلِّيُّ قَاَل: َحده بحُن َبشهاٍر قَاَل:  اْلحِّْسح

عحُت ًَنفًِّعا، َُيَد ُِّث َعنِّ  ثَ َنا أَبُو َحفحصِّ بحُن الحَعََلءِّ قَاَل: ْسِّ ثَ َنا ََيحََي بحُن َأبِّ َكثٍِّْي قَاَل: َحده ابحنِّ ُعَمَر  َحده
ذحٍع، فَ َلمها اَتهَ » َذ الحمِّنحَْبَ ََتَوهَل إِّلَيحهِّ َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكاَن َُيحُطُب إََِّل جِّ

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَمَسَحهُ 557]ص: َُ َحدِّيثِّ ََيحََي بحنِّ  « [، َفَحنه اْلحِّذحُع، فََأََتُه النهبِّ َهَذا َلفح
َع الحمِّنحَْبُ َحنه اْلحِّذحُع فََأََتهُ  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَمَسَحُه  َكثٍِّْي، َوِفِّ رَِّوايَةِّ ابحنِّ رََجاٍء: فَ َلمها ُوضِّ النهبِّ

ي ِّ َعنح َأبِّ ُموَسى، َعنح ََيحََي بحنِّ َأبِّ َكثٍِّْيف قَاَل الحُبَخارِّيُّ: َوقَا َل َفَسَكَنف َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
ثَ َنا مُ  َْبًََن ُعثحَماُن بحُن ُعَمَر قَاَل: َحده َمِّيدِّ: َأخح  َعاُذ بحُن الحَعََلءِّ َعبحُد اْلح
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رٍ  ََسنِّ الحَقاضِّي َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح ٍر َأْححَُد بحُن اْلح ، َوأَبُو َبكح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح و، ِفِّ َأخح
ثَ َنا ا ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده لحَعبهاُس بحُن ُُمَمهٍد الدُّورِّيُّ قَاَل: آَخرِّيَن، قَاُلوا: َحده

ثَ َنا ُمَعاُذ بحُن الحَعََلءِّ، َعنح ًَنفٍِّع، َعنِّ ابحنِّ ُعَمَر،  ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن ُعَمَر قَاَل: َحده َأنه َرُسوَل هللاِّ »َحده
ذحعِّ ََنحَلٍة فَ َلمها اَتهَ   «َذ الحمِّنحَْبَ َحنه اْلحِّذحُع فََأََتُه فَالحتَ َزَمُه َفَسَكنَ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكاَن َُيحُطُب إََِّل جِّ
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َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحنُ  ُّ قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسَف اْلح  ُُمَمهدِّ بحنِّ َوَأخح
َكهَة قَ  َحاَق الحَفاكِّهِّيُّ ِبِّ ثَ َنا َبَدُل بحُن الحُمَحْبهِّ قَاَل: إِّسح ثَ َنا أَبُو ََيحََي بحُن َأبِّ َمَسرهَة قَاَل: َحده اَل: َحده

عحُت ًَنفًِّعا َُيَد ُِّث َعنِّ ابحنِّ ُعَمَر: رِّو بحنِّ الحَعََلءِّ قَاَل: ْسِّ ثَ َنا ُمَعاُذ بحُن الحَعََلءِّ، َأُخو َأبِّ َعمح َأنه » َحده
ُُمَعةِّ، فَ َلمها ُجعَِّل [ َرُسوَل هللاِّ 558]ص: ذحٍع ِفِّ يَ وحمِّ اْلح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكاَن َُيحُطُب إََِّل جِّ

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَمَسَحهُ   «الحمِّنحَْبُ ََتَوهَل إََِّل الحمِّنحَْبِّ َفَحنه اْلحِّذحُع، فََأََتُه النهبِّ
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َْبًََن َعلِّيُّ بح  َاعِّيُل بحُن َأخح ثَ َنا إِّْسح َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر قَاَل: َحده ُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح
ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، َعنح َعمهارِّ بحنِّ َأبِّ َعمه  َهالِّ قَاَل: َحده ن ح ثَ َنا َحجهاُج بحُن الحمِّ َحاَق قَاَل: َحده اٍر، إِّسح

َذ الحمِّنحَْبَ، َعنِّ ابح  ذحٍع قَ بحَل َأنح يَ تهخِّ ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكاَن َُيحُطُب إََِّل جِّ فَ َلمها نِّ َعبهاٍس: َأنه النهبِّ
َتَضَنُه َفَسَكَن، َوقَاَل  نحُه َْلَنه »اَتهََذ الحمِّنحَْبَ َوََتَوهَل إِّلَيحهِّ َحنه اْلحِّذحُع، فَاحح َتضِّ مِّ الحقَِّياَمةِّ  َلوح َلَح َأحح  «إََِّل يَ وح
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َْبًََن أَ  لِّهِّ قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َُمحَمٍش الز ََِّّيدِّيُّ الحَفقِّيُه مِّنح َأصح ٍر ُُمَمهُد بحُن َأخح بُو َبكح
ثَ َنا أَبُو َصالٍِّ  َأْححَُد بح  ِّ الحَقطهاُن قَاَل: َحده َُسنيح ثَ َنا ُعَمُر بحُن يُوُنَس بحنِّ اْلح ُن َمنحُصوٍر الحَمرحَوزِّيُّ قَاَل: َحده

َحاُق بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ َطلحَحَة، عَ  رَِّمَة بحنِّ َعمهاٍر قَاَل: َحدهَثِنِّ إِّسح ، َعنح عِّكح مِّ الحَيَمامِّيُّ نح أََنسِّ الحَقاسِّ
ذحٍع َمنحُصوٍب ِفِّ بحنِّ َمالٍِّك قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى  َرُه إََِّل جِّ نًِّدا َظهح هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُم ُمسح

ُُمَعةِّ، َفَخَطَب النهاَس َفَجاَءُه ُرومِّيٌّ، فَ َقاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ  َم اْلح دِّ يَ وح ُعُد  الحَمسحجِّ ًئا تَ قح َنُع َلَك َشي ح َأاَل َأصح
ُعُد َعَلى الثهالَِّثةِّ، فَ َلمها قَ َعَد َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  َعَليحهِّ َكأَنهَك قَائِّم ، َفَصَنَع َلهُ  ِّ َويَ قح مِّنحَْبًا َدرََجَتنيح

َُوارِّهِّ، فَ نَ َزَل إِّلَ  ُد ِبِّ يحهِّ َرُسوُل هللاِّ َوَسلهَم َعَلى َذلَِّك الحمِّنحَْبِّ، َخاَر اْلحِّذحُع َكُخَوارِّ الث هوحرِّ َحَّته ارحَتجه الحَمسحجِّ
ي بَِّيدِّهِّ »ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَالحتَ َزَمُه َفَسَكَنف فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َصله  َوالهذِّي نَ فحسِّ

مِّ الحقَِّياَمةِّ ُحزحًًن َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  ُثُه َأَمَر بِّهِّ « , لهمَ َلوح َلَح أَلحَتزِّمحُه َلَما زَاَل َكَذا إََِّل يَ وح
 َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفُدفِّنَ 
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ثَ َنا أَ  يُّ قَاَل: َحده َياَن الطُّوسِّ ُب بحُن َأْححََد بحنِّ ُسفح َْبًََن َحاجِّ َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر الحَفقِّيُه قَاَل: َأخح بُو َعبحدِّ َأخح
َسُن، َعنح الرهْححَنِّ الحَمرحَوزِّيُّ قَ  ثَ َنا ُمَباَرُك بحُن َفَضاَلَة قَاَل: َحدهَثِنِّ اْلَح ثَ َنا ابحُن الحُمَباَركِّ قَاَل: َحده اَل: َحده

َرهُ  نُِّد َظهح ُُمَعةِّ َويسح َم اْلح إََِّل  أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكاَن َُيحُطُب يَ وح
ِّ  -َفُسو َِّي َلُه مِّنحَْب  « اب حُنوا ِلِّ مِّنحَْبًا»َلمها َكثُ َر النهاُس قَاَل: َخَشَبٍة، ف َ  َا َكاَن َعتَ بَ َتنيح فَ َتَحوهَل مَِّن  -إِّْنه

دِّ  : َوَأًَن ِفِّ الحَمسحجِّ ْسحَُع َذلَِّك أَ  الحََشَبةِّ إََِّل الحمِّنحَْبِّ قَاَل: َفَحنهتح إِّلَيحهِّ الحََشَبُة َحنِّنَي الحَوالِّهِّ، قَاَل أََنس 
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مَِّن الحمِّنحَْبِّ َفَمَشى إِّلَي ح  َتَضنَ َها قَاَل: فَ َوهللاِّ َما زَاَلتح َتِّنُّ َحَّته نَ َزَل النهبِّ َها فَاحح

لِّمِّنَي الحََشَبُة َتِّنُّ إََِّل َرسُ  ََسُن، َوقَاَل: ََّي َمعحَشَر الحُمسح ، فَ َبَكى اْلح ولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َفَسَكَنتح
َتاُقوا إِّلَيحهِّ  قًا إِّلَيحهِّ، َأفَ َليحَس الر َِّجاُل الهذِّيَن يَ رحُجوَن لَِّقاَءُه َأَحقه َأنح َيشح  َوَسلهَم َشوح
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ُ بحُن َعلِّيٍ  ا َُسنيح ثَ َنا أَبُو َعلِّيٍ  اْلح َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َأخح َُ قَاَل: َأخح َافِّ ْلح
رِّ ح( ، َوَحدهثَ َنا َمنحُصوُر بحُن َعبحدِّ الحَوهه  َتصِّ ابِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ قَاَل: َحدهثَ َنا تِّيُم بحُن الحُمن ح

ٍرو ُُمَمهُد بحُن َأْححَ  َْبًََن أَبُو َعمح ُّ قَاَل: َأخح َاعِّيَل َأْححََد الصُّوِفِّ َْبًََن أَبُو إِّْسح َد بحنِّ َْححَداَن الحُبَخارِّيُّ قَاَل: َأخح
ثَ َنا أَيُّوُب بحُن ُسَليحَماَن بحنِّ بََِّلٍل قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو بَ  حمِّذِّيُّ قَاَل: َحده َاعِّيَل الَت ِّ رِّ بحُن َأبِّ ُُمَمهُد بحُن إِّْسح كح

بََِّلٍل، َعنح َسعحدِّ بحنِّ َسعِّيدِّ بحنِّ قَ يحٍس، َعنح َعبهاسِّ بحنِّ َسهحلِّ بحنِّ  ُأَويحٍس قَاَل: َحدهَثِنِّ ُسَليحَماُن بحنُ 
ُُمَعَة إَِّذا َخَطَب إََِّل َخَشبَ  ٍة َذاَت َسعحٍد، َعنح أَبِّيهِّ، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكاَن يَ ُقوُم اْلح

 ِّ ُه قَاَل ُأرَاَها مِّنح َدوحٍم   -فَ رحَضَتنيح َها، فَ َقاَل َلُه َأصحَحابُُه: ََّي َرُسوَل  -َكاَنتح ِفِّ ُمَصَله وََكاَن يَ تهكُِّئ إِّلَي ح
ًئا تَ ُقوُم َعَليحهِّ إَِّذا َخطَبحَت يَ َراَك النهاُس، فَ َقاَل:  َت َشي ح َذح ُتمح »هللاِّ إِّنه النهاَس َقدح َكثُ ُروا فَ َلوِّ اَته ئ ح « ف َما شِّ

ل : َوَلَح َيُكنح  د  قَاَل: َفَذَهبحُت َأًَن َوَذلَِّك النهجهاُر إََِّل الحَغابَةِّ فَ َقَطعحَنا َهَذا  قَاَل َسهح لحَمدِّيَنةِّ إِّاله َْنهار  َواحِّ ِبِّ
ى هللاِّ َصله  الحمِّنحَْبَ مِّنح أَثَ َلٍة قَاَل: فَ َقاَم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَحنهُت الحََشَبُة، فَ َقاَل َرُسولُ 

َها فَ َرقُّوا « [ تَ عحَجُبوَن مِّنح َحنِّنيِّ َهذِّهِّ الحََشَبةِّ؟560َأاَل ]ص:»هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َبَل النهاُس َعَلي ح فََأق ح
َها عَ مِّنح َحنِّينَِّها َحَّته َكثُ َر ُبَكاُؤُهمح، فَ نَ َزَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فََأََتَها فَ َوَضَع َيَدُه  َلي ح
َا َفُدفَِّنتح ََتحَت مِّنحَْبِّهِّ َأوح ُجعَِّلتح ِفِّ السه  ، فََأَمَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بِّ  قحفِّ َفَسَكَنتح
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يُّ قَاَل: َحده  َحاَق إِّب حَراهِّيُم بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّب حَراهِّيَم الطُّوسِّ َْبًََن الحَفقِّيُه أَبُو إِّسح ثَ َنا أَبُو النهضحرِّ ُُمَمهُد بحُن َأخح
ثَ َنا عَ  د  قَاَل: َحده ثَ َنا َخَله ثَ َنا ُمَعاُذ بحُن َْنحَدَة بحنِّ ُعرحفَاَن قَاَل: َحده دِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ يُوُسَف قَاَل: َحده بحُد الحَواحِّ

ََن، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، َأنه امحَرَأةً  َعُل بحُن َأميح : ََّي َرُسوَل هللاِّ، َأاَل َأجح َنحَصارِّ قَاَلتح ، مَِّن اْلح
ُعُد َعَليحهِّ، فَإِّنه ِلِّ ُغََلًما َْنهارًاف قَاَل:  نحَْبًا تَ قح ئحتِّ »َلَك مِّ ُم « إِّنح شِّ قَاَل: فَ َعمَِّلتح َلُه مِّنحَْبًا، فَ َلمها َكاَن يَ وح

ُُمَعةِّ قَ َعَد َعَلى الحمِّنحَْبِّ الهذِّي ُصنِّعَ  َلُة الهِتِّ َكاَن َُيحُطُب عِّنحَدَها َحَّته َكاَدتح َأنح  اْلح َلُه، َفَصاَحتِّ النهخح
نِّنَي الصهبِّ ِّ تَ نحَشقه، فَ نَ َزَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته َأَخَذَها، َفَضمهَها إِّلَيحهِّ َفَجَعَلتح تَئِّنُّ أَ 

تَ قَ  رِّ عِّنحَدَها»رهتح قَاَل: الهذِّي ُيَسكهُت َحَّته اسح َمُع مَِّن الذ ِّكح َرَواُه الحُبَخارِّيُّ « َبَكتح َعَلى َما َكاَنتح َتسح
دِّ بحنِّ ََيحََي  ي ِّ َعنح َخَله  ِفِّ الصهحِّ
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َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد  ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َجعحَفُر بحُن َأْححََد َأخح قَاَل: َحده
ثَ َنا ثَ َنا ُسَويحُد بحُن َسعِّيٍد قَاَل: َحده ثَ َنا هَِّشاُم بحُن َعمهاٍر قَاَل: َحده قِّيُّ قَاَل: َحده ٍم الد َِّمشح ََيحََي  بحنِّ َعاصِّ

عحُت َجابِّرَ  َكاَن َرُسوُل »بحَن َعبحدِّ هللاِّ، يَ ُقوُل:  بحُن َسعِّيٍد، َعنح َحفحصِّ بحنِّ ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ أََنٍس قَاَل: ْسِّ
تَ َنَد َعَليحهِّ، فَ  تَ َنَد إََِّل َخَشَبٍة فَ َلمها ُصنَِّع الحمِّنحَْبُ اسح َحنهتِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إَِّذا َخَطَب اسح

ٍرو « ا َفَسَكَنتح [ َكَما َتِّنُّ الحعَِّشاُر، فَ نَ َزَل فَ َوَضَع َيَدُه َعَلي حهَ 561الحََشَبُة ]ص: َْبًََن أَبُو َعمح َأخح
ثَ َنا إِّب حَراهِّيمُ  لٍِّم قَاَل: َحده َْبّنِّ ابحُن ُمسح َاعِّيلِّيُّ قَاَل: َأخح ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح َدِّيُب قَاَل: َأخح  بحُن َهانٍِّئ اْلح

ْبََ  ََكمِّ بحنِّ َأبِّ َمرحََيَ قَاَل: َأخح ثَ َنا َسعِّيُد بحُن اْلح َْبّنِّ ََيحََي بحُن َسعِّيٍد قَاَل: َحده ًَن ُُمَمهُد بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َأخح
َع َجابَِّر بحَن َعبحدِّ هللاِّ، َفذََكَرُهف َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ  َْبّنِّ َحفحُص بحُن ُعبَ يحدِّ هللاِّ، ْسِّ ي ِّ َعنِّ قَاَل: َأخح

َرَجُه أَيحًضا مِّنح َحدِّ  َناُه ِفِّ  ابحنِّ َأبِّ َمرحََيَ، َوَأخح َرجح يثِّ ُسَليحَماَن بحنِّ بََِّلٍل، َعنح ََيحََي بحنِّ َسعِّيٍد، َوَقدح َأخح
َدِّيثِّ ُطُرق  َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ  ََذا اْلح ُُمَعةِّ مِّنح كَِّتابِّ السَُّننِّف َوْلِّ  كَِّتابِّ اْلح
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ي وَ  ََسنِّ الحَقاضِّ ٍر َأْححَُد بحُن اْلح َْبًََن أَبُو َبكح ثَ َنا أَبُو َأخح َحاَق الحُمزَك ِّي، قَااَل: َحده أَبُو زََكرَِّّيه بحُن َأبِّ إِّسح
َهُ  َْبًََن الشهافِّعِّيُّ َرْحِّ َْبًََن الرهبِّيُع بحُن ُسَليحَماَن قَاَل: َأخح هللُا قَاَل:  الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح

يدِّ بحُن َعبحدِّ  َْبًََن َعبحُد الحَمجِّ َع َجابَِّر بحَن َعبحدِّ  َأخح َْبّنِّ أَبُو الزَُّبْيحِّ، أَنهُه ْسِّ الحَعزِّيزِّ، َعنِّ ابحنِّ ُجَريحٍج قَاَل: َأخح
ذحعِّ ََنحَلٍة مِّنح َسَوارِّي »هللاِّ، يَ ُقوُل:  َتنُِّد إََِّل جِّ ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إَِّذا َخَطَب َيسح َكاَن النهبِّ

دِّ، فَ َلمها صُ  َعَها الحَمسحجِّ تَ َوى َعَليحهِّ اضحَطَرَبتح تِّلحَك السهارِّيَُة َكَحنِّنيِّ النهاَقةِّ َحَّته ْسِّ نَِّع َلُه الحمِّنحَْبُ فَاسح
دِّ َحَّته نَ َزَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَاعحتَ نَ َقَها َفَسَكَنتح  ُل الحَمسحجِّ  «َأهح
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ََسنِّ  َْبًََن أَبُو اْلح [ بِّبَ غحَداَد مِّنح 562َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َداُوَد الرهزهاُز قَِّراَءًة َعَليحهِّ ]ص:َأخح
َثمِّ  َي ح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن اْلح ٍرو ُعثحَماُن بحُن َأْححََد الدهقهاُق، َحده ثَ َنا أَبُو َعمح  الحبَ َلدِّيُّ قَاَل: َأصحلِّ كَِّتابِّهِّ قَاَل: َحده

، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ َأبِّ  َحده  َداّنِّ ِّ َمح َحاَق اْلح َرائِّيُل، َعنح َأبِّ إِّسح ثَ َنا إِّسح َكرحٍب، ثَ َنا آَدُم بحُن َأبِّ إََِّّيٍس قَاَل: َحده
َندَ »َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ قَاَل:  َرُه  َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إَِّذا َخَطَب النهاَس َأسح َظهح

َُلوجِّ إََِّل َوَلدَِّها،  فََأََتَها َرُسوُل إََِّل َخَشَبٍة، فَ َلمها َصَنَع الحمِّنحَْبَ فَ َقَدتحُه الحََشَبُة، َفَحنهتح َحنِّنَي النهاَقةِّ الح
َها َفَسَكَنتح   «هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َوَضَع َيَدُه َعَلي ح
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َْبًََن أَبُ  ٍر ُُمَمهُد بحُن يَ زح َأخح ثَ َنا أَبُو َبكح َا؛ قَاَل: َحده ُّ بِّ فَِّرائِّيِنِّ سح ُّ االِّ َداَد و َحامٍِّد َأْححَُد بحُن َأبِّ َخَلٍف الصُّوِفِّ
ٍر الحُمَقدهمِّيُّ  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َأبِّ َبكح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُسَليحَماَن قَاَل: َحده ثَ َنا  قَاَل: َحده قَاَل: َحده

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  ، َعنح َأبِّ َصالٍِّ ، َعنح َجابٍِّر قَاَل: َكاَن النهبِّ َعحَمشِّ ، َعنِّ اْلح َم ُعَمُر بحُن َعلِّيٍ 
ََشَبُة َحنِّنَي النهاَقةِّ  ذحٍع، فَ َلمها ُجعَِّل لَُه الحمِّنحَْبُ َخَطَب َعَليحهِّ َحنهتِّ الح َتَضنَ َها،  َُيحُطُب إََِّل جِّ َُلوجِّ فَاحح الح

 َفَسَكَنتح "
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ثَ َنا َتحَتام  قَاَل: َحده  َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد قَاَل: َحده َسنِّ بحُن َعبحَداَن قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلَح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َوَأخح
ثَ َنا أَبُو َعَوانَةَ  ُّ قَاَل: َحده َحاَق، َُمحُبوٍب الحبُ َناّنِّ ، َعنح َأبِّ َصالٍِّ ، َعنح َجابٍِّر، َوَعنح َأبِّ إِّسح َعحَمشِّ ، َعنِّ اْلح

دِّ، َفَكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  َعنح ُكَريحٍب، َعنح َجابٍِّر قَاَل: " َكاَنتح َخَشَبة  ِفِّ الحَمسحجِّ
َها، فَ ُقلحَنا َلُه: َلوح َجَعلحَنا لَ  َت َعَليحهِّ، فَ َفَعَل َفَحنهتِّ الحََشَبُة َكَما َتِّنُّ َُيحُطُب إِّلَي ح َك مِّثحَل الحَعرِّيشِّ فَ ُقمح

َها َفَسَكَنتح " َتَضنَ َها َوَوَضَع َيَدُه َعَلي ح  النهاَقُة، فََأََتَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَاحح
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َسنِّ َعلِّيُّ  َْبًََن أَبُو اْلَح َحاَق قَاَل:  َوَأخح َسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َْبًََن اْلَح بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعلِّيٍ  الحُمقحرُِّئ قَاَل: َأخح
ثَ َنا أَبُو الحُمَساوِّ  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن الحُمَثَّنه أَبُو ُموَسى قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده رِّ قَاَل: َحده

ثَ َنا أَ  َراُن بحُن ُموَسى قَاَل: َحده َْبًََن عِّمح ، َعنح َأبِّ َصالٍِّ ، َعنح َجابٍِّر قَاَل: َأخح َعحَمشِّ بُو َعَوانََة، َعنِّ اْلح
َزحَرُق، َعنح َشرِّيكِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، َعنح َعمهاٍر  َحاُق اْلح ثَ َنا إِّسح رِّ قَاَل: َحده َتصِّ ثَ َنا تِّيُم بحُن الحُمن ح ، َحده الدُّهحِنِّ ِّ

:  َعنح  َكاَن لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َخَشَبة  »َأبِّ َسَلَمَة َعبحدِّ الرهْححَنِّ، َعنح ُأم ِّ َسَلَمَة، قَاَلتح
يٌّ َأوح مِّنحَْب ، فَ َلمها فَ َقَدتحُه َخاَرتح َكَما َُيُوُر الث هوحرُ  َها إَِّذا َخَطَب، َفُصنَِّع َلُه ُكرحسِّ َتنُِّد إِّلَي ح َعَها  َيسح َحَّته ْسِّ

َتَضنَ َها َفَسَكَنتح  دِّ، فََأََتَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَاحح ُل الحَمسحجِّ ََحادِّيُث الهِتِّ « َأهح َهذِّهِّ اْلح
ُُمورِّ الظهاهِّ  َنهانَةِّ مَِّن اْلح يَحة ، َوَأمحُر اْلح َنهانَةِّ ُكلَُّها َصحِّ َةِّ الهِتِّ َأَخَذَها ذََكرحًَنَها ِفِّ َأمحرِّ اْلح َعحََلمِّ النهْي ِّ َرةِّ َواْلح

ََلمِّ َوالسُّنهةِّ، ُد َّللِّهِّ َعَلى اْلحِّسح َمح لِّيفِّ َواْلح ََحادِّيثِّ فِّيهِّ َكالتهكح ، َورَِّوايَُة اْلح ََلُف َعنِّ السهَلفِّ َوبِّهِّ الحعَِّياُذ  الح
َمةُ   َوالحعِّصح
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َا َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب ]ص:َأخح َُ قَاَل: َحده ثَ َنا 564فِّ [ قَاَل: َحده
ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُعَمَر، ح قَا َْبًََن ُُمَمهُد بحُن ُعبَ يحٍد قَاَل: َحده َْبّنِّ إِّب حَراهِّيُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َأخح َل: َوَأخح

رِّ بحُن ِبَ  َثَمَة قَاَل: أَبُو َبكح ثَ َنا زَُهْيح  أَبُو َخي ح ثَ َنا ُموَسى بحُن َهاُروَن قَاَل: َحده َُ َلُه قَاَل: َحده َلَويحهِّ، َواللهفح
ٍم، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة، َعنِّ ال ، َعنح َحفحصِّ بحنِّ َعاصِّ َْبّنِّ ُخبَ يحب  ثَ َنا ََيحََي، َعنح ُعبَ يحدِّ هللاِّ قَاَل: َأخح نهبِّ ِّ َحده

َنهةِّ، َومِّنحَْبِّي َعَلى َحوحضِّي»ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل: َصله  َ بَ يحِتِّ َومِّنحَْبِّي َروحَضة  مِّنح رََِّّيضِّ اْلح « َما َبنيح
َثَمَة زَُهْيحِّ بحنِّ َحرحٍب كََِّلُُهَا لِّم  َعنح َأبِّ َخي ح ي ِّ َعنح ُمَسدهٍد، َوَرَواُه ُمسح نح ََيحََي عَ  َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

 الحَقطهانِّ 
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن ُُمَمه  ِّ بحنِّ َداُوَد الحَعَلوِّيُّ قَاَل: َأخح َُسنيح ِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح َُسنيح ثَ َنا أَبُو اْلح دِّ بحنِّ ُموَسى َحده
ثَ َنا ثَ َنا َأْححَُد بحُن يُوُسَف السَُّلمِّيُّ قَاَل: َحده ُ  قَاَل: َحده َياُن  الحَعَله َْبًََن ُسفح َعبحُد الرهزهاقِّ قَاَل: َأخح

: قَاَل رَ  ، َعنح َأبِّ َسَلَمَة بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ، َعنح ُأم ِّ َسَلَمَة، قَاَلتح ُسوُل هللاِّ الث هوحرِّيُّ، َعنح َعمهاٍر الدُّهحِنِّ ِّ
ُ مِّنحَْبِّي َرَواتُِّب ِفِّ اْلحَ »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:   «نهةِّ قَ َواَيِّ
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نَي َقدُِّموَها َوعِّصحَمةِّ   هللاِّ َِبُب َما َلقَِّي َأصحَحاُب َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح َوَِبءِّ الحَمدِّيَنةِّ حِّ
َها َْلُمح  يحِّ َها، ُثُه َما َوَرَد ِفِّ ُدَعائِّهِّ بَِّتصححِّ ُهمح إََِّل  َرُسوَلُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعن ح َونَ قحلِّ َوَِبئَِّها َعن ح
لحَْبََكةِّ  لَِّها ِبِّ َهح تَِّجابَةِّ ُدَعائِّهِّ، ُثُه ََتحرِّميِّهِّ الحَمدِّيَنَة، َوُدَعائِّهِّ ْلِّ َفةِّ، َواسح ُحح  اْلح
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َُ َوأَبُو طَاهٍِّر الحَفقِّيُه، َوأَبُو زََكرَِّّيه بحُن َأبِّ إِّ  َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ٍرو، َأخح َحاَق َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح سح
َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ اْلحَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح َكمِّ قَاَل: قَاُلوا: َحده

َْبًََن أََنُس بحُن عَِّياٍض، َعنح هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ  : َلمها َقدَِّم َرُسوُل هللاِّ َأخح َا قَاَلتح ، َعنح َعائَِّشَة، َأَنه



ُمهى ي َ  ٍر إَِّذا َأَخَذتحُه اْلح ، وََكاَن أَبُو َبكح ٍر َوبََِّلل   ُقوُل:َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة ُوعَِّك أَبُو َبكح
 ]البحر الرجز[

لِّهِّ ففف َوا َراكِّ نَ عحلِّهِّ ُكلُّ امحرٍِّئ ُمَصبه   ِفِّ َأهح ُت َأدحََن مِّنح شِّ  لحَموح
َتُه َويَ ُقوُل:  وََكاَن بََِّلل  إَِّذا ُأقحلَِّع َعنحُه يَ رحَفُع َصوح

 ]البحر الطويل[
ر  َوَجلِّيلُ  ِلِّ إِّذحخِّ َلًة ففف بَِّواٍد َوَحوح عحرِّي َهلح أَبِّيَْته لَي ح  َأاَل لَيحَت شِّ

َياَه ََمَنهٍة ففف وَ  ًما مِّ  َهلح يَ بحُدَونح ِلِّ َشاَمة  َوَطفِّيلُ َوَهلح َأرَِّدنح يَ وح
َبَة بحَن رَبِّيَعَة َوُأَميهَة بحَن َخَلٍف" َبَة بحَن رَبِّيَعَة َوَشي ح  اللُهمه الحَعنح ُعت ح
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ٍر ]ص: َْبًََن أَبُو َبكح َدِّيُب قَاَل: َأخح ٍرو ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن أَبُو َعمح اعِّيلِّيُّ قَاَل: [ اْلحِّْسحَ 566َوَأخح
ثَ َنا أَبُو ُأَساَمَة، َعنح هِّ  ثَ َنا َهاُروُن بحُن َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َحده َْبَّنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َصالٍِّ  قَاَل: َحده َشاٍم، َعنح َأخح

َدِّيَث ِبِِّّثحلِّهِّ إِّاله أَنهُه قَاَل: يَ رحَفُع َعقِّْيَتَ  َرُجوًَن إََِّل َأرحضِّ أَبِّيهِّ، َعنح َعائَِّشَة، َفذََكَر َهَذا اْلح ُه، َوزَاَد: َكَما َأخح
َنا الحَمدِّيَنَة َكُحب َِّنا َمكهَة َأوح َأَشده، »الحَوَِبءِّ , ُثُه قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  اللُهمه َحب ِّبح إِّلَي ح
َها  حح َفةِّ اللُهمه َِبرِّكح لََنا ِفِّ َصاعَِّنا َوِفِّ ُمد ًَِّن، َوَصح ِّ ُحح َنا « لََنا، َوان حُقلح ُْحهاَها إََِّل اْلح : َوَقدِّمح ، قَاَلتح

لحَمدِّيَنةِّف َرَواهُ  : َفَكاَن بُطحَحاُن ََيحرِّي َْنحًَل تَ عحِنِّ َوادًَِّّي ِبِّ َِبُ َأرحضِّ هللاِّ، قَاَلتح  الحُبَخارِّيُّ الحَمدِّيَنَة َوهَِّي َأوح
َاعِّيلَ  ي ِّ َعنح ُعبَ يحدِّ بحنِّ إِّْسح  ، َعنح َأبِّ ُأَساَمةَ ِفِّ الصهحِّ
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َْبًََن الحَعبهاُس بحُن الحَفضحلِّ بحنِّ َز  ََروِّيُّ قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َذرٍ  َعبحُد بحُن َأْححََد بحنِّ ُُمَمهٍد اْلح َْبًََن َأخح َكرَِّّيه قَاَل: َأخح
ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن رُمحٍ  قَ  ُ بحُن إِّدحرِّيَس قَاَل: َحده َُسنيح ثَ َنا اللهيحُث بحُن َسعحٍد، َعنح يَزِّيَد بحنِّ َأبِّ اْلح اَل: َحده

: لَ  َا قَاَلتح َحاَق بحنِّ َيَساٍر، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح َعائَِّشَة، َأَنه رِّ بحنِّ إِّسح مها َحبِّيٍب، َعنح َأبِّ َبكح
ََة َقدَِّم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّينَ  ٍر َوَعامُِّر بحُن فُ َهْيح َتَكى أَبُو َبكح َتَكى َأصحَحابُُه، َواشح َة اشح

َها َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  َي هللُا َعن ح َتأحَذَنتح َعائَِّشُة َرضِّ ، فَاسح ٍر َوبََِّلل  ََل َأبِّ َبكح ِفِّ َموح
ٍر: َكيحَف َتُِّدَك؟ فَ َقاَل: عَِّياَدَتِِّّمح، فََأذَِّن َْلَا، وََكاَن َذلَِّك قَ بحلَ  َبِّ َبكح  َأنح ُيضحَرَب اْلحَِّجاُب، فَ َقاَلتح ْلِّ

 ]البحر الرجز[
َراكِّ نَ عحلِّهِّ  ُت َأدحََن مِّنح شِّ لِّهِّ ففف َوالحَموح  ُكلُّ امحرٍِّئ ُمَصبه   ِفِّ َأهح



ََة فَ َقاَل:  َوَسأََلتح َعامَِّر بحَن فُ َهْيح
 ]البحر الرجز[
ُت الحَموح  قِّهِّ إِّّن ِّ َوَجدح ُفُه مِّنح فَ وح ََباَن َحت ح  َت قَ بحَل َذوحقِّهِّ ففف إِّنه اْلح

 [567]ص:
 َوَسأََلتح بََِّلاًل فَ َقاَل:
 ]البحر الطويل[

ر  َوَجلِّيلُ  ِلِّ إِّذحخِّ َلًة ففف بَِّفخٍ  َوَحوح عحرِّي َهلح أَبِّيَْته لَي ح  َأاَل لَيحَت شِّ
ْلِِّّمح فَ َنَظَر إََِّل السهَماءِّ , ُثُه قَاَل:  فَأََتتح َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َْبَتحُه بَِّقوح اللُهمه َحب ِّبح »فََأخح

َنا َمكهَة َوَأَشده، اللُهمه َِبرِّكح ِفِّ َصاعَِّها َوُمد َِّها، َوان حُقلح َوِبَ  َنا الحَمدِّيَنَة َكَما َحب هبحَت إِّلَي ح يَ َعةَ إِّلَي ح « َها إََِّل َمهح
َفُة كَ  ُحح  َما زََعُمواَوهَِّي اْلح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهدُ  ٍرو، قَااَل: َحده َُ َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح  بحُن يَ عحُقوَب َوَأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ  َبهارِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح ، َعنح هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح قَاَل: َحده

َِبُ َأرحضِّ هللاِّ َوَوادِّيهَ  : َقدَِّم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة َوهَِّي َأوح ا بُطحَحاُن َعائَِّشَة، قَاَلتح
َثحُلف قَاَل هَِّشام : وََكاَن َوَِبُؤَها مَ  َاهِّلِّيهةِّ، وََكاَن إَِّذا َكاَن الحَوادِّي َوبِّيًئا َْنحل  ََيحرِّي َعَليحهِّ اْلح عحُروفًا ِفِّ اْلح

َقح َكَنهِّيقِّ اْلحَِّمارِّ، فَإَِّذا فَ َعَل َذلَِّك َلَح َيُضرهُه َوَِبُء َذلَِّك ا َرَ  َعَليحهِّ إِّنحَسان  قِّيَل َلُه: اَنح لحَوادِّي، َوَقدح فََأشح
َرَ  َعَلى الحَمدِّ  نَي َأشح  يَنةِّ:قَاَل الشهاعُِّر حِّ

 ]البحر الطويل[
يَفةِّ الرهَدى ففف َنِّيَق اْلحَِّمارِّ إِّنهِنِّ َْلَُزوعُ  رِّي لَئِّنح َعشهرحُت مِّنح خِّ  َلَعمح

وِّ َحدِّيثِّ َأبِّ ُأَساَمَة إِّاله أَنهُه قَا َدِّيَث بَِّنحح ف َوذََكَر اْلح ٍر َوبََِّلل  َتَكى أَبُو َبكح َل: فَ َلمها قَاَلتح َعائَِّشُة: فَاشح
صحَحابِّهِّ َدَعا هللَا َفذََكَرُه , َوقَاَل فِّيهِّ: رَأَ  َوَِبرِّكح لََنا ِفِّ »ى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َما ِبَِّ

ََسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ 568]ص:« َصاعَِّها َوُمد َِّها َْبًََن اْلح ََسنِّ الحُمقحرُِّئ قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلح [ َوَأخح
َحاقَ  ثَ َنا َْحهاُد بحُن زَيحٍد، َعنح هَِّشامِّ  إِّسح ثَ َنا ُمَسدهد  قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده قَاَل: َحده

: َقدَِّم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة َوهِّيَ  ة ،  َوبِّئَ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َعائَِّشَة، قَاَلتح
ُُلَم َحَّته َتصحرَ  ُلُغ اْلح َفةِّ َفََل يَ ب ح ُحح ْلح ُلوُد يُوَلُد ِبِّ َدِّيَث، َوقَاَل: قَاَل هَِّشام : َفَكاَن الحَموح َعُه َفذََكَر اْلح

ُمهى"  اْلح
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ََسُن بحُن ُُمَمه  َْبًََن اْلح َا، َأخح ُّ بِّ َفَرائِّيِنِّ ََسنِّ الحُمقحرُِّئ اْلحِّسح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا يُوُسُف َأخح َحاَق قَاَل: َحده دِّ بحنِّ إِّسح
ثَ َنا مُ  ثَ َنا ُفَضيحُل بحُن ُسَليحَماَن قَاَل: َحده ٍر قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َأبِّ َبكح وَسى بحُن بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده

ُ بحُن َعبحدِّ هللاِّ، َعنِّ ابحنِّ ُعَمَر، ِفِّ ُرؤح  َبَة، َحدهَثِنِّ َساَلِّ ََّي النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ الحَمدِّيَنةِّ قَاَل ُعقح
، َخَرَجتح مَِّن الحَمدِّيَنةِّ َحَّته نَ َزَلتح »َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َداَء ََثئَِّرَة الرهأحسِّ َرَأًة َسوح رَأَيحُت امح

يَ َعَة فََأوهلحتُ َها َأنه َوَِبَء الحمَ  َفةُ َمهح ُحح يَ َعَة، َوهَِّي اْلح ي ِّ َعنح « دِّيَنةِّ نُقَِّل إََِّل َمهح َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
رٍ   ُُمَمهدِّ بحنِّ َأبِّ َبكح
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ثَ َنا أَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َحاَق قَاَل: َقدَِّم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده َسلهَم اْلح

َها َبََلء  َوَسَقم   ن ح ُمهى، فََأَصاَب َأصحَحابَُه مِّ َِبُ َأرحضِّ هللاِّ مَِّن اْلح َهَدُهمح َذلَِّك،  الحَمدِّيَنَة َوهَِّي َأوح َحَّته َأجح
 َوَصَرَ  هللُا َذلَِّك َعنح نَبِّي ِّهِّ َعَليحهِّ السهََلُم "
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ََسُن ]ص: َْبًََن اْلح َحاَق قَاَل: َأخح رِّ بحُن إِّسح َْبًََن أَبُو َبكح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح [ بحُن 569َوَأخح
َياَن قَاَل: َحدهث َ  ثَ َنا َعبحَدُة، َعنح هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح ُسفح َبَة قَاَل: َحده رِّ بحُن َأبِّ َشي ح َنا أَبُو َبكح

، فَ َلمها َتَكى بََِّلل  ٍر، َواشح َتَكى أَبُو َبكح : َوَقدِّمحَنا الحَمدِّيَنَة َوهَِّي َوبِّيَئة ، فَاشح َا قَاَلتح رََأى  َعائَِّشَة، َأَنه
َوى َأصحَحابِّهِّ قَاَل:  َرُسوُل هللاِّ  َنا الحَمدِّيَنَة َكَما َحب هبحَت َمكهَة »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َشكح اللُهمه َحب ِّبح إِّلَي ح

َفةِّ  ُحح َها َوَِبرِّكح لََنا ِفِّ َصاعَِّها َوُمد َِّها َوَحو ِّلح ُْحهاَها إََِّل اْلح حح لِّم  ِفِّ الصه « َأوح َأَشده، َوَصح ِّ ي ِّ َرَواُه ُمسح حِّ
َبةَ  رِّ بحنِّ َأبِّ َشي ح  َعنح َأبِّ َبكح
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َحاَق َوأَبُو َسعِّيدِّ  َُ َوأَبُو زََكرَِّّيه بحُن َأبِّ إِّسح َافِّ َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر الحَفقِّيُه َوأَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ٍرو، َأخح بحُن َأبِّ َعمح
ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن ي َ  ََكمِّ قَاَل: قَاُلوا: َحده َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ اْلح عحُقوَب قَاَل: َأخح



َْبًََن هَِّشاُم بحُن ُعرحَوَة، َعنح َصالِّ ِّ بحنِّ َأبِّ َصالٍِّ ، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة، أَ  َْبًََن أََنُس بحُن عَِّياٍض، َأخح نه َأخح
دَِّها َأَحد  إِّاله ُكنحُت لَُه »َم قَاَل َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  ُ َعَلى َْلحَواءِّ الحَمدِّيَنةِّ َوَجهح اَل َيصحْبِّ

ٍه آَخَر َعنح هَِّشامٍ « َشفِّيًعا َأوح َشهِّيًدا ي ِّ مِّنح َوجح لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَجُه ُمسح  َأخح
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َْبًََن أَبُ  َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َسُن بحُن َأخح ٍر َواْلَح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َنصح و النهصحرِّ الحَفقِّيُه قَاَل: َحده
ُرو بحُن ََيحََي  ثَ َنا َعمح َتارِّ، َحده ثَ َنا َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن الحُمخح َْبًََن أَبُو َكامٍِّل، َحده َياَن، قَااَل: َأخح ، َعنح َعبهادِّ ُسفح

إِّنه إِّب حَراهِّيَم َحرهَم »زَيحٍد، َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم أَنهُه قَاَل:  بحنِّ تِّيٍم، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ 
[ َْلَا ِفِّ ُمد َِّها َوَصاعَِّها ِبِِّّث حَليح 570َمكهَة َوَحرهمحُت الحَمدِّيَنَة، َكَما َحرهَم إِّب حَراهِّيُم َمكهَة، َوَدَعوحُت ]ص:

َرَجاُه مِّنح َحدِّيثِّ ُوَهيحٍب، َعنح « لَِّمكهةَ  َما َدَعا إِّب حَراهِّيمُ  ي ِّ َعنح َأبِّ َكامٍِّل، َوَأخح لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَواُه ُمسح
َج ِّ مِّنح كَِّتابِّ السَُّننِّ  ََحادِّيثِّ ِفِّ َهَذا الحَمعحََّن ُُمَرهَجة  ِفِّ كَِّتابِّ اْلح رِّو بحنِّ ََيحََي َوَسائُِّر اْلح  َعمح

(2/569) 

 

َْبًََن أَبُ  ثَ َنا َسعِّ َوَأخح ُّ قَاَل: َحده ُبوبِّ َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن َأْححََد الحَمحح َُ قَاَل: َأخح َافِّ يُد و َعبحدِّ هللاِّ اْلح
َْبًََن ُأَساَمُة بحُن زَيحٍد، َعنح َأبِّ َعبحدِّ هللاِّ  ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُموَسى قَاَل: َأخح ُعوٍد قَاَل: َحده لحَقرهاظِّ ا بحُن َمسح
: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  عحُت َأَِب ُهَري حَرَة َوَسعحًدا، يَ ُقواَلنِّ عحُتُه قَاَل: ْسِّ اللُهمه : »قَاَل: ْسِّ

ُمهِتِّ ِفِّ ُمد ِّهِّمح، َوَِبرِّكح َْلُمح ِفِّ َصاعِّهِّمح، َوَِبرِّكح َْلُمح ِفِّ َمدِّيَنتِّهِّمح، اللُهمه  إِّنه إِّب حَراهِّيَم َعبحُدَك  َِبرِّكح ْلِّ
أَُلَك لِّلحَمدِّيَنةِّ مِّثحلَ  َما َسأََلَك  َوَخلِّيُلَك، َوإِّّن ِّ َعبحُدَك َوَرُسوُلَك، َوإِّنه إِّب حَراهِّيَم َسأََلَك لَِّمكهَة، َوإِّّن ِّ َأسح

لحَمََلئِّكَ  َلُه َمَعُه، إِّنه الحَمدِّيَنَة ُمَشبهَكة  ِبِّ ث ح َها َمََلئَِّكة  ََيحُرُسوََنَا اَل إِّب حَراهِّيُم لَِّمكهَة َومِّ ن ح ةِّ َعَلى ُكل ِّ نَ قحٍب مِّ
َلَها بُِّسوٍء َأَذابَُه هللُا َعزه َوَجله َكَما َيُذوُب الحمِّلح  ُخُلَها الطهاُعوُن َواَل الدهجهاُل، َمنح َأرَاَد َأهح ُ  ِفِّ َيدح

رِّ بح « الحَماءِّ  ي ِّ َعنح َأبِّ َبكح لِّم  ِفِّ الصهحِّ َبَة، َعنح ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ ُموَسىَرَواُه ُمسح  نِّ َأبِّ َشي ح
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َلةِّ إََِّل الحَكعحَبةِّ   َِبُب ََتحوِّيلِّ الحقِّب ح
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ ُدرُ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح تَ َويحهِّ قَاَأخح َل: سح
ٍر ُعَمُر بحُن َعبح  َْبًََن أَبُو َنضح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن رََجاٍء، ح َوَأخح َياَن قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح دِّ الحَعزِّيزِّ َحده

َْبًََن أَبُو َخلِّيَفَة الحفَ  رِّو بحُن َمَطٍر قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َعمح ضحُل بحُن ُحَباٍب بحنِّ ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدَة قَاَل: َأخح
َحاَق، َرائِّيُل، َعنح َأبِّ إِّسح َْبًََن إِّسح ُّ قَاَل: َأخح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن رََجاٍء الحُغَداّنِّ يُّ قَاَل: َحده َُمحِّ َعنِّ الحَْبَاءِّ  اْلح

َرةِّ النهبِّ ِّ صَ  َدِّيَث ِفِّ هِّجح ًَل، َفذََكَر اْلح ٍر مِّنح َعازٍِّب رَحح ََتَى أَبُو َبكح لهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل قَاَل: اشح
الحَمقحدِّسِّ  الحَمدِّيَنةِّ َونُ ُزولِّهِّ َحيحُث َأَمَر قَاَل: وََكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح َصلهى ََنحَو بَ يحتِّ 

ًرا، وََكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى َعَة َعَشَر َشهح ًرا َأوح َسب ح تهَة َعَشَر َشهح هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َيِّبُّ َأنح يُ َوجهَه ََنحَو  سِّ
َلًة تَ رحَضا هَِّك ِفِّ السهَماءِّ فَ َلنُ َول ِّيَ نهَك قِّب ح َها فَ َول ِّ الحَكعحَبةِّ، فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله }َقدح نَ َرى تَ َقلَُّب َوجح

{ ]البقرة:  ََرامِّ دِّ اْلح َهَك َشطحَر الحَمسحجِّ َه ََنحَو الحَكعحَبةِّ قَاَل َوقَاَل السَُّفَهاُء مَِّن [ ف قَاَل: 144َوجح فَ ُوج ِّ
َها{ ]البقرة:  َلتِّهُِّم الهِتِّ َكانُوا َعَلي ح ُهمح َعنح قِّب ح [ فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله 142النهاسِّ َوُهُم الحيَ ُهوُد }َما َواله

رُِّق َوالحَمغحرُِّب ]ص: دِّي َمنح يَ 572}ُقلح َّللِّهِّ الحَمشح َتقِّيٍم{ ]البقرة: [ يَ هح َراٍط ُمسح [ ف 142َشاُء إََِّل صِّ
ٍم مِّ  َن قَاَل: َوَصلهى َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم رَُجل ، َفَخَرَج بَ عحَد َما َصلهى، َفَمره َعَلى قَ وح

 ، َنحَصارِّ َوُهمح رُُكوع  ِفِّ َصََلةِّ الحَعصحرِّ ََنحَو بَ يحتِّ الحَمقحدِّسِّ َهُد أَنهُه َصلهى َمَع َرُسولِّ هللاِّ اْلح فَ َقاَل: ُهَو َيشح
ُم َحَّته تَ َوجهُهوا ََنحَو ا َه ََنحَو الحَكعحَبةِّ، فَاَنحََرَ  الحَقوح َُ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوأَنهُه َقدح ُوج ِّ لحَكعحَبةِّف َلفح

َ رَِّوايَةِّ الحَقطه  ي ِّ َعنح َعبحدِّ هللاِّ َحدِّيثِّهَِّما َسَواء  إِّاله َأنه ِفِّ ُم " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ : فَ َتَحرهَ  الحَقوح انِّ
َرائِّيلَ  ِّ آَخَريحنِّ َعنح إِّسح َهنيح لِّم  مِّنح َوجح َرَجُه ُمسح  بحنِّ رََجاٍء، َوَأخح
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َُ قَاَل: َحده  َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح
، َعنح َعبحدِّ  ثَ َنا َمالِّك  َلَمَة قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َمسح ََة قَاَل: َحده َْبًََن السهرِّيُّ بحُن ُخَزميح هللاِّ بحنِّ َأخح

َنَما ال نهاُس بُِّقَباٍء ِفِّ َصََلةِّ الصُّبح ِّ إِّذح َجاَءُهمح آٍت، فَ َقاَل: دِّيَناٍر، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعَمَر قَاَل: " بَ ي ح
بِّ  تَ قح َلَة قُ رحآن ، َوَقدح ُأمَِّر َأنح َيسح َل الحَكعحَبَة، إِّنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح أُنحزَِّل َعَليحهِّ اللهي ح

بَ ُلوَها وََكاَنتح ُوُجوُهُهمح إََِّل ا تَ قح ي ِّ َعنح فَاسح َتَداُروا إََِّل الحَكعحَبَة " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ ، فَاسح لشهامِّ
َبَة كََِّلُُهَا َعنح َمالِّكٍ  لِّم  َعنح قُ تَ ي ح  َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ يُوُسَف، َوَرَواُه ُمسح
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َْبًََن َأْححَُد بحنُ  َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ عِّيَسى  َأخح ُسَليحَماَن قَاَل: َحده
َحاَق، َعنِّ الحَْبَاءِّ قَاَل: " قِّيلَ  ثَ َنا أَبُو نُ َعيحٍم قَاَل: َحدهثَ َنا زَُهْيح  قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو إِّسح : َهَذا قَاَل: َحده

لَ  رِّ َما نَ ُقوُل فِّيهِّمح، فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله لِّلهذِّيَن َماُتوا قَ بحَل َأنح َُيَوهَل إََِّل الحقِّب ح ةِّ َورَِّجال  قُتُِّلوا، فَ َلمح َندح
ي ِّ عَ  يم { " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ لنهاسِّ َلَرُءو   رَحِّ يَع إِّميَاَنُكمح إِّنه هللَا ِبِّ نح َأبِّ }َوَما َكاَن هللُا لُِّيضِّ

 نُ َعيحمٍ 
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َْبًََن أَ  ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن َأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح بُو اْلح
َلَمَة، َعنح َمالٍِّك، َعنح ََيحََي بحنِّ َسعِّيٍد، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ الحُمَسي ِّ  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َمسح َياَن قَاَل: َحده ، ُسفح بِّ

ًرا ََنحَو »ُه َكاَن يَ ُقوُل: أَنه  َعَة َعَشَر َشهح َصلهى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ عحَد َأنح َقدَِّم الحَمدِّيَنَة َسب ح
َريحنِّ  ٍر بَِّشهح ، ُثُه ُحو َِّلتح إََِّل الحَكعحَبةِّ قَ بحَل بَدح  «بَ يحتِّ الحَمقحدِّسِّ
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ُسَ  َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن َحرحٍب قَاَل: َوَأخح ثَ َنا يَ عحُقوُب قَاَل: َحده َْبًََن َعبحُد هللاِّ قَاَل: َحده ِّ قَاَل: َأخح نيح
ثَ َنا َْحهاُد بحُن زَيحٍد، َعنح ََيحََي بحنِّ َسعِّيٍد، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ الحُمَسي ِّبِّ قَاَل:  َلُة َعَلى رَأحسِّ »َحده ُصرَِّفتِّ الحقِّب ح

تهَة عَ  َريحنِّ سِّ ٍر بَِّشهح ًرا مِّنح َمقحَدمِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة، َوَذلَِّك قَ بحَل َبدح  «َشَر َشهح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبه  ي، قَااَل: َحده َسنِّ الحَقاضِّ ٍر َأْححَُد بحُن اْلَح َُ َوأَبُو َبكح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح اسِّ ُُمَمهُد بحُن َأخح
ثَ َنا ابحُن ُفَضيحٍل، َعنح ََيحََي بحنِّ َسعِّيٍد، َعنح  َبهارِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح  َسعِّيدِّ يَ عحُقوَب قَاَل: َحده

عحُت َسعحَد بحَن َأبِّ َوقهاٍص، يَ ُقوُل: َصلهى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ   َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ عحَد بحنِّ الحُمَسي ِّبِّ قَاَل: ْسِّ
ٍر بَِّشهح  ََرامِّ قَ بحَل َبدح دِّ اْلح ًرا، ُثُه ُحو َِّل بَ عحَد َذلَِّك قَِّبَل الحَمسحجِّ تهَة َعَشَر َشهح  َريحنِّ "َما َقدَِّم الحَمدِّيَنَة سِّ
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رِّ بحنُ  َْبًََن أَبُو َبكح ِّ بحُن الحَفضحلِّ قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ  َأخح ثَ َنا الحَقاسِّ َعتهاٍب قَاَل: َحده
َبَة، َعنح َعم ِّ  َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح ثَ َنا إِّْسح ثَ َنا ابحُن َأبِّ ُأَويحٍس قَاَل: َحده هِّ ُموَسى بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ قَاَل: َحده

َبَة، َأظُنُُّه َعنِّ الزُّهحرِّي ِّ قَاَل: " َوُصرِّ  تهَة َعَشَر ُعقح ََرامِّ ِفِّ رََجٍب َعَلى رَأحسِّ سِّ دِّ اْلح َلُة ََنحَو الحَمسحجِّ َفتِّ الحقِّب ح
ًرا مِّنح َُمحَرجِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح َمكهَة، وََكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  َوَسلهَم  َشهح

َهُه ِفِّ السهَماءِّ  نَي َوجهَهُه إََِّل الحبَ يحتِّ يُ َقل ُِّب َوجح ، فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله حِّ َوُهَو ُيَصل ِّي ََنحَو بَ يحتِّ الحَمقحدِّسِّ
َها ُقلح َّللِّهِّ الحمَ  َلتِّهُِّم الهِتِّ َكانُوا َعَلي ح ُهمح َعنح قِّب ح ََرامِّ }َسيَ ُقوُل السَُّفَهاُء مَِّن النهاسِّ َما َواله رُِّق اْلح شح

َتقِّيٍم{ ]البقرة: َوالحَمغحرُِّب يَ هح  َراٍط ُمسح ، فَأَنحَشَأتِّ 142دِّي َمنح َيَشاُء إََِّل صِّ ََّيتِّ [ َوَما بَ عحَدَها مَِّن اْلح
َلتَ ُهمح ُيصَ  َتاَق الرهُجُل إََِّل بَ َلدِّهِّ، َوبَ يحتِّ أَبِّيهِّ، َوَما َْلُمح َحَّته تَ رَُكوا قِّب ح لُّوَن َمرهًة الحيَ ُهوُد، تَ ُقوُل: َقدِّ اشح

ًها َومَ  َنح َماَت مِّنها َوجح ًها آَخَرف َوقَاَل رَِّجال  مِّنح َأصحَحابِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َفَكيحَف ِبِّ رهًة َوجح
رُِّكوَن، َوقَاُلوا: إِّنه ُُمَمهًدا َقدِّ  َوُهَو ُيَصل ِّي قَِّبَل بَ يحتِّ الحَمقحدِّسِّ أَتَ بحُطُل َصََلتُُه؟ فَ َفرَِّح بَِّذلَِّك الحُمشح

ُك َأنح َيُكوَن َعَلى دِّينُِّكمح، فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله ِفِّ َهُؤاَلءِّ   الحتَ َبَس َعَليحهِّ َأمحُرُه، َويُوشِّ
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لَ  َل السَُّفَهاءِّ }َوَيُكوَن الرهُسوُل َعَليحُكمح َشهِّيًدا َوَما َجَعلحَنا الحقِّب ح ََّيتِّ الهِتِّ ذََكَر فِّيَها قَ وح ِتِّ  َة اله تِّلحَك اْلح
َقلُِّب َعَلى َعقِّبَ يحهِّ َوإِّنح َكاَنتح َلَكبِّْيًَة  { لِّنَ عحَلَم َمنح يَ ت ِّبُِّع الرهُسوَل ِمِّهنح يَ ن ح َها إِّاله إِّاله َعَلى الهذِّيَن ُكنحَت َعَلي ح

يم  " لنهاسِّ َلَرُءو   رَحِّ يَع إِّميَاَنُكمح إِّنه هللَا ِبِّ  َهَدى هللُا َوَما َكاَن هللُا لُِّيضِّ
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َُ قَاَل: َحده َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن َأبِّ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده ََل زَيحدِّ بحنِّ اْلح  ُُمَمهٍد َموح

رَِّمُة َشكه ُُمَمهُد بحُن َأبِّ ُُمَمهٍد، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَ  اَل: " ََثبٍِّت قَاَل: َحدهَثِنِّ َسعِّيُد بحُن ُجَبْيحٍ، َأوح عِّكح
َعَة َعَشرَ  َلُة َعنِّ الشهامِّ إََِّل الحَكعحَبةِّ ِفِّ رََجٍب َعَلى رَأحسِّ َسب ح ًرا، مِّنح َمقحَدمِّ َرُسولِّ هللاِّ  ُصرَِّفتِّ الحقِّب ح َشهح

رحُدُم بحُن َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة، فَأََتى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم رِّفَاَعُة بحُن قَ يحٍس َوق ُ 
َجهاُج بح  َر ِّ َوًَنفُِّع بحُن َأبِّ ًَنفٍِّع، َواْلح َشح ٍرو وََكعحُب بحُن اْلح ، َعمح َر ِّ َشح ٍرو َحلِّيُف َكعحبِّ بحنِّ اْلح ُن َعمح

، فَ َقاَل لَُه: ََّي ُُمَمهُد َما َواله  َُقيحقِّ ، وَكَِّنانَُة بحُن َأبِّ اْلح َُقيحقِّ َلتَِّك الهِتِّ  َوالرهبِّيُع بحُن الرهبِّيعِّ بحنِّ َأبِّ اْلح َك َعنح قِّب ح
َها، َوأَنحَت تَ زحُعُم أَنهَك َعَلى مِّلهةِّ  َها نَ تهبِّعحَك، ُكنحَت َعَلي ح َلَتَك الهِتِّ ُكنحَت َعَلي ح عح إََِّل قِّب ح إِّب حَراهِّيَم َودِّينِّهِّ؟ ارحجِّ

نَ َتُه َعنح دِّينِّهِّ، فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله فِّيهِّمح }َسيَ ُقوُل السَُّفَهاُء  َا يُرِّيُدوَن فِّت ح مَِّن النهاسِّ َما َوُنَصد ِّقحَك، َوإِّْنه



َلتِّهِّ  ُهمح َعنح قِّب ح َها{ ]البقرة: َواله لِّهِّ }إِّاله لِّنَ عحَلَم َمنح يَ تهبُِّع الرهُسوَل ِمِّهنح 142ُم الهِتِّ َكانُوا َعَلي ح [ إََِّل قَ وح
َقلُِّب َعَلى َعقِّبَ يحهِّ{ ]البقرة:  تَِّبارًا }َوإِّنح َكاَنتح َلَكبِّْيًَة إِّاله َعَلى الهذِّيَن َهَدى 143يَ ن ح [ َأيِّ ابحتََِّلًء َواخح

يَع إِّميَاَنُكمح{ ]البقرة: هللُا َوَما كَ  ُوََل َوَتصحدِّيَقُكمح 143اَن هللُا لُِّيضِّ َلةِّ اْلح لحقِّب ح [ يَ ُقوُل: َصََلَتُكمح ِبِّ
لنه  َرُُهَا ْجِّيًعا }إِّنه هللَا ِبِّ َرةِّ َأيح لِّيُ عحطَِّيُكمح َأجح خِّ َلةِّ اْلح ُه إََِّل الحقِّب ح يم  نَبِّيهُكمح َوات َِّباَعُكمح إَِّّيه { اسِّ َلَرُءو   رَحِّ

هَِّك ِفِّ السهَماءِّ{ ]البقرة:  لِّهِّ }َفََل َتُكوَننه مَِّن 144, ُثُه قَاَل }َقدح نَ َرى تَ َقلَُّب َوجح [ إََِّل قَ وح
ََتِّيَن{ ]البقرة:   [ "147الحُممح
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لحقَِّتالِّ َوَما َورََد بَ عحَدُه ِفِّ َنسحخِّ الحَعفحوِّ َعنِّ الحُمشح  ذحَعانِّ ِبِّ َتَدأِّ اْلحِّ لِّ الحكَِّتابِّ بَِّفرحضِّ َِبُب ُمب ح رِّكِّنَي َوَأهح
 اْلحَِّهادِّ 
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َْبًََن إِّ  َبهارِّ السُّكهرِّيُّ، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن ََيحََي بحنِّ َعبحدِّ اْلح َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد َأخح ْسح
ثَ َنا َأْححَُد بحُن مَ  ، َعنِّ الصهفهاُر قَاَل: َحده َْبًََن َمعحَمر  ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ قَاَل: َأخح نحُصوٍر الرهَمادِّيُّ قَاَل: َحده

ِّ بح  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َْبَُهف )ح( َوَأخح ، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َأنه ُأَساَمَة بحَن زَيحٍد، َأخح رِّي ِّ ُن الحَفضحلِّ الزُّهح
ْبََ  ثَ َنا أَبُو الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َياَن قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح تَ َويحهِّ، َحده ًَن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ ُدُرسح

ثَ َنا أَبُو ُُمَمهٍد َأْححَدُ  َْبًََن أَبُو َسعِّيٍد ُُمَمهُد بحُن ُموَسى بحنِّ الحَفضحلِّ قَاَل: َحده ، )ح( ف َوَأخح بحُن َعبحدِّ  الحَيَمانِّ
َْبّنِّ أَبُ  هللاِّ  َْبًََن أَبُو الحَيَمانِّ قَاَل: َأخح ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ عِّيَسى قَاَل: َأخح ُّ قَاَل: َحده ٍر الحُمَزّنِّ و بِّشح

َْبَُه، أَ  َْبّنِّ ُعرحَوُة، َأنه ُأَساَمَة بحَن زَيحٍد، َأخح نه َرُسوَل هللاِّ ُشَعيحُب بحُن َأبِّ َْححَزَة، َعنِّ الزُّهحرِّي ِّ قَاَل: َأخح
َارًا َعَليحهِّ إَِّكا   َعَلى َقطِّيَفٍة َفدَكِّيهٍة َوَأرحَدَ  ]ص: [ ُأَساَمَة بحَن 577َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم رَكَِّب ْحِّ
ٍر حَ  َعةِّ َبدح َزحرَجِّ قَ بحَل َوق ح َارِّثِّ بحنِّ الح لٍِّس فِّيهِّ زَيحٍد َورَاَءُه، يَ ُعوُد َسعحَد بحَن ُعَباَدَة ِفِّ َبِنِّ اْلح َّته َمره ِبَِّجح

لِّسِّ َأخح  لَِّم َعبحُد هللاِّ بحُن ُأَبٍ ، فَإَِّذا ِفِّ الحَمجح ََلط  مَِّن َعبحُد هللاِّ بحُن ُأَبٍ  ابحُن َسُلوَل، َوَذلَِّك قَ بحَل َأنح ُيسح
لِّمِّ  ، َوالحيَ ُهودِّ، َوِفِّ الحُمسح َوحََثنِّ رِّكِّنَي َعبحَدةِّ اْلح لِّمِّنَي، َومَِّن الحُمشح نَي َعبحُد هللاِّ بحُن َرَواَحَة، فَ َلمها الحُمسح

نَ  ُوا َعَلي ح لَِّس َعَجاَجُة الدهابهةِّ، ََخهَر ابحُن ُأَبٍ  أَن حَفُه بِّرَِّدائِّهِّ، ُثُه قَاَل: اَل تُ َغْب ِّ َيتِّ الحَمجح ا، َفَسلهَم َرُسوُل َغشِّ
اُهمح إََِّل هللاِّ َعزه َوَجله، َوقَ َرَأ َعَليحهُِّم الحُقرحآَن، فَ َقاَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم , ُثُه َوَقَف فَ نَ َزَل َفَدعَ 

َسَن ِمِّها تَ ُقوُل إِّنح َكاَن َحقًّا، َفََل تُ ؤح  ذًَِّن بِّهِّ ِفِّ َعبحُد هللاِّ بحُن ُأَبٍ  ابحُن َسُلوَل: أَي َُّها الحَمرحُء، إِّنهُه اَل َأحح
لَِّك َفمَ  عح إََِّل رَحح َنا، ارحجِّ نح َجاَءَك فَاقحُصصح َعَليحهِّف فَ َقاَل َعبحُد هللاِّ بحُن َرَواَحَة: بَ َلى ََّي َرُسوَل هللاِّ، ََمَالِّسِّ



رُِّكوَن َوالحيَ ُهوُد َحَّته َكا لُِّموَن َوالحُمشح َتبه الحُمسح َنا، فَإًِّنه َنِّبُّ َذلَِّك، َواسح ُدوا فَاغحَشَنا بِّهِّ ِفِّ ََمَالِّسِّ
وُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُُيَف ُِّضُهمح َحَّته َسَكُتوا، ُثُه رَكَِّب َرُسوُل هللاِّ يَ تَ ثَاَوُروَن، فَ َلمح يَ َزلح َرسُ 

َعَليحهِّ  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َداب هَتُه َحَّته َدَخَل َعَلى َسعحدِّ بحنِّ ُعَباَدَة، فَ َقاَل َلُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ 
َمعح َما قَاَل أَبُو ُحَباٍب، يُرِّيُد َعبحَد هللاِّ بحَن ُأَبٍ ؟ قَاَل: َكَذا وََكَذا " قَاَل َسعحُد َوَسلهَم: " َأََّي سَ  عحُد، َأَلَح َتسح

ْلحَ  ، فَ َوالهذِّي أَن حَزَل َعَليحَك الحكَِّتاَب َلَقدح َجاَء هللُا ِبِّ ق ِّ بحُن ُعَباَدَة: ََّي َرُسوَل هللاِّ، اعحُف َعنحُه َواصحَف ح
لحعَِّصابَةِّ، فَ لَ  الهذِّي ُبوُه ِبِّ َةِّ َعَلى َأنح يُ تَ و ُِّجوُه فَ يُ َعص ِّ ُل َهذِّهِّ الحُبَحْيح مها َرده أَن حَزَل َعَليحَك، َوَلَقدِّ اصحطََلَ  َأهح

َق ِّ الهذِّي َأعحطَاَك َشرَِّق بَِّذلَِّك، َفَذلَِّك الهذِّي فَ َعَل بِّهِّ َما ]ص: ْلح [ رَأَيحَتف فَ َعَفا َعنحُه 578هللُا ِبِّ
لِّ الحكَِّتابِّ َكَما أَ رَ  رِّكِّنَي َوَأهح َمَرُه هللاُ ُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، وََكاَن َوَأصحَحابُُه يَ عحُفوَن َعنِّ الحُمشح

َمُعنه مَِّن الهذِّيَن ُأوُتوا الحكِّ  ََذىف قَاَل هللُا َعزه َوَجله: }َولََتسح ُوَن َعَلى اْلح َتاَب مِّنح َعزه َوَجله، َوَيصحْبِّ
ُُمورِّ{ ]آ ُوا َوتَ ت هُقوا فَإِّنه َذلَِّك مِّنح َعزحمِّ اْلح رَُكوا َأًذى َكثِّْيًا َوإِّنح َتصحْبِّ ل عمران: قَ بحلُِّكمح َومَِّن الهذِّيَن َأشح

لِّ الحكَِّتابِّ َلوح يَ ُردُّوَنُكمح مِّنح بَ عحدِّ إِّميَانُِّكمح 186 ُكفهارًا َحَسًدا   [ ، َوقَاَل َعزه َوَجله: }َوده َكثِّْي  مِّنح َأهح
محرِّهِّ إِّنه  َ هللاُ ِبَِّ َقُّ فَاعحُفوا َواصحَفُحوا َحَّته َيَحِتِّ هِّمح مِّنح بَ عحدِّ َما تَ َبنيهَ َْلُُم اْلح  هللَا َعَلى ُكل ِّ مِّنح عِّنحدِّ أَن حُفسِّ

{ ]البقرة:  ٍء َقدِّير  َأوهُل ِفِّ الحَعفحوِّ َما َأَمَرُه هللُا [ ف وََكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ تَ 109َشيح
رًا، وَ  قَ َتَل هللُا بِّهِّ َعزه َوَجله بِّهِّ َحَّته إَِّذا َأذَِّن هللُا فِّيهِّمح، فَ َلمها َغَزا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَدح

: َهَذا َمنح قَ َتَل مِّنح َصَنادِّيدِّ قُ َريحٍش قَاَل ابحُن ُأَبٍ  ابحُن َسُلوَل  َوحََثنِّ رِّكِّنَي َعبحَدةِّ اْلح َوَمنح َمَعُه مَِّن الحُمشح
َلُموا " َهَذا َلفح  ََلمِّ فََأسح َُ َحدِّيثِّ َأمحر  َقدح تَ َوجهَه، فَ َبايَ ُعوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى اْلحِّسح

، َعنح ُشَعيحٍب، َوان حتَ َهى َحدِّيُث َمعحمَ  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَمف َأبِّ الحَيَمانِّ لِّهِّ: فَ َعَفا َعنحُه النهبِّ ٍر عِّنحَد قَ وح
َحاَق َوَعبحدِّ بحنِّ ُْحَيحٍد، َعنح عَ  لِّم  َعنح إِّسح ، َوَرَواُه ُمسح ي ِّ َعنح َأبِّ الحَيَمانِّ بحدِّ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

َرَجاُه مِّنح َحدِّيثِّ 579الرهزهاقِّ ]ص: رِّي ِّ  [، َوَأخح  ُعَقيحٍل، َوَغْيحِّهِّ َعنِّ الزُّهح
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ الصهفهاُر قَا َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد َوَأخح َل: َحده
ثَ َنا أَبُو نُ َعيحٍم قَاَل: حَ  َراَن قَاَل: َحده لٍِّم الحَبطِّنيِّ، َعنح َسعِّيدِّ بحُن مِّهح ، َعنح ُمسح َعحَمشِّ َياُن، َعنِّ اْلح ثَ َنا ُسفح ده

ُمح ظُلُِّموا َوإِّنه هللاَ  َنه َرُؤَها }ُأذَِّن لِّلهذِّيَن يُ َقاتُِّلوَن ِبَِّ  َعَلى َنصحرِّهِّمح بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس أَنهُه َكاَن يَ قح
 «َأوهُل آيٍَة نَ َزَلتح ِفِّ الحقَِّتالِّ  هِّيَ »[ قَاَل: 39َلَقدِّير { ]اْلج: 
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ثَ َنا إِّ  ي قَاَل: َحده َسنِّ الحَقاضِّ َْبًََن َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن اْلَح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ب حَراهِّيُم بحُن َأخح
ثَ َنا َورحقَاُء، ثَ َنا آَدُم قَاَل: َحده ِّ قَاَل: َحده َُسنيح لِّهِّ: }ُأذَِّن لِّلهذِّيَن  اْلح َعنِّ ابحنِّ َأبِّ ْنِّيٍ ، َعنح َُمَاهٍِّد، ِفِّ قَ وح

ُمح ظُلُِّموا{ ]اْلج:  َنه رِّيَن مِّنح َمكهَة إََِّل الحَمدِّيَنةِّ، »[ قَاَل: 39يُ َقاتَ ُلوَن ِبَِّ مُِّنوَن ُمَهاجِّ َخَرَج ًَنس  ُمؤح
بَ َعُهمح ُكفهاُر قُ َريحٍش، فََأذَِّن هللاُ َْلُمح  يََة، فَ َقاتَ ُلوُهمح  فَأَت ح  «ِفِّ قَِّتاْلِِّّمح، فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله َهذِّهِّ اْلح
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َْبَّنِّ أَبُو ََيحََي َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّب حَراهِّيمَ  َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح السهَمرحقَ نحدِّيُّ  َأخح
ثَ َنا ُمَُ  ثَ َنا َحاَتُِّ بحُن الحَعََلءِّ قَاَل: قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ قَاَل: َحده ٍر قَاَل: َحده مهُد بحُن َنصح

َاعِّيَل َوُهَو ابحُن َأبِّ َخالٍِّد، َعنِّ السُّد ِّي ِّ قَاَل: " أَ  ، َعنح إِّْسح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ َوُهَو ابحُن الحُمَباَركِّ وهُل آيٍَة َحده
ُمح ظُلُِّموا{ ]اْلج: أُنح  َنه : }ُأذَِّن لِّلهذِّيَن يُ َقاتَ ُلوَن ِبَِّ [ قَاَل ُُمَمهُد بحُن َنصحٍر: وََكانُوا ِفِّ 39زَِّلتح ِفِّ الحقَِّتالِّ

رِّكِّنَي َكافهًة ِبِّ  َتدُِّئوا الحُمشح نح يَ ب ح َمُروا ِبَِّ َا أُمُِّروا َأوهلِّ َما َأذَِّن هللُا َعزه َوَجله َْلُمح ِفِّ الحقَِّتالِّ َلَح يُ ؤح ، َبلح إِّْنه لحقَِّتالِّ
َرَجُهمح مِّنح دََِّّيرِّهِّمح َعَلى َما ذََكَر هللاُ َعزه وَ  َجله ِفِّ َأنح يُ َقاتُِّلوا َمنح قَاتَ َلُهمح َخاصهًة، َوَمنح َظَلَمُهمح، َوَأخح

، َوقَاَل َعزه َوَجله }َوقَاتُِّلوا ِفِّ سَ  لحقَِّتالِّ يَةِّ الهِتِّ َأذَِّن فِّيَها ِبِّ بِّيلِّ هللاِّ الهذِّيَن يُ َقاتُِّلوَنُكمح َواَل تَ عحَتُدوا{ اْلح
[ يَ عحِنِّ ِفِّ قَِّتاْلِِّّمح فَ تُ َقاتُِّلوا َغْيحَ الهذِّيَن يُ َقاتُِّلوَنُكمح }إِّنه هللَا اَل َيِّبُّ الحُمعحَتدِّيَن 190]البقرة: 

ُتُموُهمح{ ]البقرة:  تُ ُلوُهمح َحيحُث ثَقِّفح لِّهِّ }فَإِّ 191َواق ح تُ ُلوُهمح{ ]البقرة: [ إََِّل قَ وح [ 191نح قَاتَ ُلوُكمح فَاق ح
لِّ الحكَِّتابِّ َْجَاعَ  َوحََثنِّ َوَأهح َْلَا مِّنح َعَبَدةِّ اْلح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَحوح اٍت َلَح يُ َقاتِّلح فَ َلمها َقدَِّم النهبِّ

َرحٍب، وََكاَن يَ تَ عَ  ُهمح َوَلَح يَ تَ َعرهضح َْلُمح ِبِّ ن ح َا َأَحًدا مِّ ُدُهمح، َوَذلَِّك َأنه هللَا إِّْنه رهُض لُِّقَريحٍش َخاصهًة َويَ قحصِّ
لحَمدِّيَنةِّ مِّ  رُِّكوَن أَيحًضا ِبِّ َرُجوُهمح مِّنح دََِّّيرِّهِّمحف وََكاَن الحُمشح لِّ َأَمَرُهمح بِّقَِّتالِّ الهذِّيَن ظََلُموُهمح َوَأخح نح َأهح

ُذونَُه وَ  َوحََثنِّ يُ ؤح َأصحَحابَُه، فَ َنَدَبُُم هللُا َعزه َوَجله إََِّل الصهْبحِّ َعَلى َأَذاُهمح َوالحَعفحوِّ الحكَِّتابِّ َوَعَبَدةِّ اْلح
رَُكوا َأًذى َكثِّْيً  َمُعنه مَِّن الهذِّيَن ُأوُتوا الحكَِّتاَب مِّنح قَ بحلُِّكمح َومَِّن الهذِّيَن َأشح ُهمح، فَ َقاَل }َولََتسح ا َوإِّنح َعن ح

ُوا َوتَ ت هُقوا فَإِّنه  ُُمورِّ{ ]آل عمران:  َتصحْبِّ [ ف َوقَاَل: }َوده َكثِّْي  مِّنح َأهحلِّ 186َذلَِّك مِّنح َعزحمِّ اْلح
هِّمح{ ]البقرة:  لِّهِّ 109الحكَِّتابِّ َلوح يَ ُردُّوَنُكمح مِّنح بَ عحدِّ إِّميَانُِّكمح ُكفهارًا َحَسًدا مِّنح عِّنحدِّ أَن حُفسِّ [ إََِّل قَ وح

محرِّهِّ{ ]البقر  َ هللُا ِبَِّ  ة}َحَّته َيَحِتِّ
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دِّ ِمِّهنح َقَصَد إََِّل َأَذاُه إَِّذا َظَهَر َذلَِّك َوأَلهَب عَ 109:  دِّ بَ عحَد الحَواحِّ َا َأَمَر بَِّقتحلِّ الحَواحِّ  َليحهِّ "[ وََكاَن ُرِبه
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ََصمُّ قَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ اْلح ٍرو قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َْبًََن الرهبِّيُع بحُن ُسَليحَماَن َوَأخح اَل: َأخح
رِّكِّنَي بِّقَِّتاٍل فَ َقاَل: } َتدُِّئوا الحُمشح نح يَ ب ح َُه هللُا: َأذَِّن هللُا َعزه َوَجله ِبَِّ ُأذَِّن لِّلهذِّيَن قَاَل: قَاَل الشهافِّعِّيُّ َرْحِّ

ُمح ظُلُِّموا{ ]اْلج:  َنه يََة، َوَأَِبَح ْلَُ 39يُ َقاتَ ُلوَن ِبَِّ َعحََّن َأَِبنَُه ِفِّ كَِّتابِّهِّ، فَ َقاَل }َوقَاتُِّلوا [ اْلح ُم الحقَِّتاَل ِبِّ
تُ ُلوُهمح َحيحُث ثَ  ُتُموُهمح{ ِفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ الهذِّيَن يُ َقاتُِّلوَنُكمح َواَل تَ عحَتُدوا إِّنه هللَا اَل َيِّبُّ الحُمعحَتدِّيَن َواق ح قِّفح

تُ ُلوُهمح  [ إََِّل }َواَل تُ َقاتُِّلوُهمح عِّ 191]البقرة:  ََرامِّ َحَّته يَقاتُِّلوُكمح فِّيهِّ فَإِّنح قَاتَ ُلوُكمح فَاق ح دِّ اْلح نحَد الحَمسحجِّ
لِّ َمكهَة َوُهمح َكانُوا 191َكَذلَِّك َجَزاُء الحَكافِّرِّيَن{ ]البقرة:  [ ف قَاَل الشهافِّعِّيُّ: يُ َقاُل: نَ َزَل َهَذا ِفِّ َأهح

لِّمِّنَي، َخ َهَذا ُكلُُّه،  َأَشده الحَعُدو ِّ َعَلى الحُمسح فَ ُفرَِّض َعَليحهِّمح ِفِّ قَِّتاْلِِّّمح َما ذََكَر هللُا , ُثُه يُ َقاُل: ُنسِّ
ََرامِّ بَِّقوحلِّ هللاِّ َعزه  رِّ اْلح ُي َعنِّ الحقَِّتالِّ ِفِّ الشههح ُي َعنِّ الحقَِّتالِّ َحَّته يُ َقاتَ ُلوا، َأوِّ الن ههح َوَجله: َوالن ههح

َنة { ]البقرة: }َوقَاتُِّلوُهمح َحَّته اَل تَ  يَةِّ بَ عحَد فَ رحضِّ اْلحَِّهادِّف قَاَل 193ُكوَن فِّت ح [ َونُ ُزوُل َهذِّهِّ اْلح
َرتِّهِّ أَن حَعَم هللُا تَ َعاََل  : َوَلمها َمَضتح لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُمدهة  مِّنح هِّجح  فِّيَها َعَلى الشهافِّعِّيُّ

ت َِّباعِّهِّ، حَ  َلَها، فَ َفَرَض هللُا َعزه َْجَاَعاٍت ِبِّ لحَعَددِّ َلَح َيُكنح قَ ب ح َا َمَع َعوحنِّ هللاِّ َعزه َوَجله قُ وهة  ِبِّ َدَثتح َْلُمح بِّ
َتاُل َوُهَو  َوَجله َعَليحهُِّم اْلحَِّهاَد بَ عحَد َأنح َكاَن إَِِّبَحًة اَل فَ رحًضا، فَ َقاَل تَ َباَرَك َوتَ َعاََل: }ُكتَِّب َعَليحُكُم الحقِّ 

ًئا َوُهَو َخْيح  َلُكمح{ ]البقرة: كُ  َرُهوا َشي ح ََتَى 216رحه  َلُكمح َوَعَسى َأنح َتكح يََةف َوقَاَل: }إِّنه هللَا اشح [ اْلح
َنهَة يُ َقاتُِّلوَن ِفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ{ ]التوبة نه َْلُُم اْلح مِّنِّنَي أَن حُفَسُهمح َوَأمحَواَْلُمح ِبَِّ  مَِّن الحُمؤح
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ََّيتِّ ِفِّ فَ رحضِّ اْلحَِّهادِّ "[ اْلح 111:   يََة، َوذََكَر َسائَِّر اْلح
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َسنِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ  َْبًََن أَبُو اْلَح َحاَق الحُمزَك ِّي قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو زََكرَِّّيه بحُن َأبِّ إِّسح َعبحُدوٍس قَاَل:  َأخح
ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن َسعِّيٍد الدهارِّمِّيُّ  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َصالٍِّ ، َعنح ُمَعاوِّيََة بحنِّ َصالٍِّ ، َعنح َعلِّي ِّ  َحده قَاَل: َحده

رِّكِّنَي{ ]اْلجر:  لُُه }َوَأعحرِّضح َعنِّ الحُمشح لُُه 94بحنِّ َأبِّ َطلحَحَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: " قَ وح [ َوقَ وح
َ هللُا ِبَِّ  رِّكِّنَي، 109محرِّهِّ{ ]البقرة: }فَاعحُفوا َواصحَفُحوا َحَّته َيَحِتِّ [ ، َوََنحَو َهَذا ِفِّ الحَعفحوِّ َعنِّ الحُمشح

مِّ  لِّهِّ }قَاتُِّلوا الهذِّيَن اَل يُ ؤح ُتُوُهمح{ َوقَ وح رِّكِّنَي َحيحُث َوَجدح تُ ُلوا الحُمشح لِّهِّ }اق ح َخ َذلَِّك ُكلُُّه بَِّقوح ُنوَن ِبِّهللِّ ُنسِّ



رِّ{ ]التوبة:  خِّ مِّ اْلح لحيَ وح لِّهِّ }َوُهمح َصاغُِّروَن{ ]التوبة: [ إِّ 29َواَل ِبِّ َخ َهَذا الحَعفحَو 29ََل قَ وح [ ، فَ ُنسِّ
َنة { ]البقرة:  لِّهِّ }َوقَاتُِّلوُهمح َحَّته اَل َتُكوَن فِّت ح رِّكِّنَي َوقَ وح رحك  "193َعنِّ الحُمشح  [ يَ عحِنِّ اَل َيُكوُن شِّ
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تَِّصارِّ ُدوَن  ُْجهاُع أَب حَوابِّ َمغَازِّي َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ  خح هِّ َوبَِّسَراََّيُه َعَلى َطرِّيقِّ االِّ َعَليحهِّ َوَسلهَم بِّنَ فحسِّ
قِّهِّ ِفِّ رَِّسالَتِّهِّ  دح ثَارِّ إِّذِّ الحَقصحُد مِّنح َهَذا الحكَِّتابِّ بَ َياُن َداَلئِّلِّ صِّحهةِّ نُ بُ وهتِّهِّ، َوإِّعحََلُم صِّ َوَما َظَهَر ِفِّ  اْلحِّكح

مِّهِّ مِّنح َنصحرِّ هللاِّ تَ عَ  َل دِّينِّهِّ، َوإِّْنحَازِّهِّمح َما َوَعَدُهمح َعَلى لَِّسانِّ نَبِّي ِّهِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأَّيه اََل َأهح
تَ  َرحضِّ َكَما اسح لَِّفن هُهمح ِفِّ اْلح َتخح َاتِّ لََيسح لِّهِّ: }َوَعَد هللُا الهذِّيَن آَمُنوا مِّنحُكمح َوَعمُِّلوا الصهاْلِّ َلَف بَِّقوح خح

ًنا يَ عحبُ الهذِّيَن مِّنح ق َ  فِّهِّمح َأمح ُدوَنِنِّ بحلِّهِّمح َولَُيَمك َِّننه َْلُمح دِّينَ ُهُم الهذِّي ارحَتَضى َْلُمح َولَيُ َبد ِّلَن هُهمح مِّنح بَ عحدِّ َخوح
ُقوَن{ ]النور:  ًئا َوَمنح َكَفَر بَ عحَد َذلَِّك فَُأولَئَِّك ُهُم الحَفاسِّ رُِّكوَن بِّ َشي ح  [55اَل ُيشح
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َْبًََن أَ  ث َ َأخح َُ قَاَل: َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن َصالِّ ِّ بحنِّ َهانٍِّئ، قَاَل: َحده َافِّ َنا بُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح
ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن ا ثَ َنا َأْححَُد بحُن َسعِّيٍد الدهارِّمِّيُّ، قَاَل: َحده ِّ بحنِّ ْلحُ أَبُو َسعِّيٍد ُُمَمهُد بحُن َشاَذاَن قَاَل: َحده َسنيح
، َعنِّ الرهبِّيعِّ بحنِّ أََنٍس، َعنح َأبِّ الحَعالَِّيةِّ، َعنح ُأَب ِّ بحنِّ َكعحٍب، قَاَل: َلمه  ا َقدَِّم َواقٍِّد، قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ

هُ  َنحَصاُر رََمت ح ُُم اْلح ٍس َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابُُه الحَمدِّيَنَة َوآَوَتح ُم الحَعَرُب َعنح قَ وح
بُِّحوَن إِّاله فِّيهِّ، فَ َقاُلوا: تُ َروحَن َأًنه نَعِّيُش حَ  ، َواَل ُيصح ََلحِّ لس ِّ َدٍة، وََكانُوا اَل يَبِّيُتوَن إِّاله ِبِّ َّته نَبِّيَت َواحِّ

يَن آَمُنوا مِّنحُكمح َوَعمُِّلوا [ الهذِّ 7ُمطحَمئِّن ِّنَي اَل ََنَاُ  إِّاله هللَا َعزه َوَجله؟ فَ نَ َزَلتح }َوَعَد هللُا ]ص:
{ ]النور:  َاتِّ لِّهِّ  -[55الصهاْلِّ ُقوَن{ ]النور:  -قَ َرَأ إََِّل قَ وح }َوَمنح َكَفَر بَ عحَد َذلَِّك فَُأولَئَِّك ُهُم الحَفاسِّ

55] 
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، َِبُب بَ عحثِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َعمهُه َْححَزَة بحَن َعبحدِّ الح  َارِّثِّ ، َوبَ عحثِّ ُعبَ يحَدَة بحَن اْلح ُمطهلِّبِّ
َب حَواءِّ، َوهَِّي َودهاُن، َوَغزحَوةِّ بُ َواٍط، َوهَِّي َرضحَوى، َوَغزحَوةِّ   َوبَ عحثِّ َسعحدِّ بحنِّ َأبِّ َوقهاٍص، َوَغزحَوةِّ اْلح

ُوََل  ٍر اْلح َةِّ، َوَبدح  الحُعَشْيح
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 َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ الحبَ غحَدادِّيُّ قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح
ثَ َنا ابحُن ْلِّيَعَة، عَ  ثَ َنا َأبِّ قَاَل: َحده رِّو بحنِّ َخالٍِّد قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو ُعََلثََة ُُمَمهُد بحُن َعمح َودِّ، َأخح َسح نح َأبِّ اْلح

َْبًََن أَبُو بَ َعنح عُ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ٍر ُُمَمهُد رحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ، ح َوَأخح كح
ثَ نَ  ُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ، قَاَل: َحده َاعِّيُل بحُن َأبِّ بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعتهاٍب قَاَل: َحدهثَ َنا الحَقاسِّ ا إِّْسح

َْبًََن  َبَة ح، َوَأخح َبَة، َعنح َعم ِّهِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح ثَ َنا إِّْسح أَبُو َعبحدِّ ُأَويحٍس، قَاَل: َحده
 ُّ َاعِّيُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ الحَفضحلِّ الشهعحَراّنِّ َْبّنِّ إِّْسح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ ثَ َنا هللاِّ اْلح ثَ َنا َجد ِّي، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده

َهاٍب، قَالَ  َبَة، َعنِّ ابحنِّ شِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن فُ َليحٍ ، َعنح ُموَسى بحنِّ ُعقح : ُثُه إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ، قَاَل: َحده
نَي رَاكًِّبا، وََكاَن َأوهَل بَ عحٍث بَ َعَثُه، َفَساُروا َحَّته بَ َعَث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َْححَزَة ِفِّ َثََلثِّ 

 بَ َلُغوا
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رِّكِّنَي، َفحَ  ا َأَِب َجهحلِّ بحَن هَِّشاٍم ِفِّ َثََلثِّنَي َومِّاَئٍة مَِّن الحُمشح َنَة، فَ َلَقوح رِّ مِّنح َأرحضِّ ُجَهي ح يَف الحَبحح َجَز سِّ
 ُّ َُهِنِّ ٍرو اْلح يُّ بحُن َعمح نَ ُهمح َُمحشِّ ِّ ْجِّيًعا، فَ َلمح يَ عحُصوُه فَ َرَجَع بَ ي ح طُُه ُحَلَفاَء لِّلحَفرِّيَقنيح يٌّ َورَهح ، وََكاَن َُمحشِّ

، فَ َلبَِّث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  نَ ُهمح قَِّتال  لهَم بَ عحَد الحَفرِّيَقانِّ كََِّلُُهَا إََِّل بََِّلدِّهِّمح فَ َلمح َيُكنح بَ ي ح
ًرا مِّنح َمقحَدمِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َذلَِّك ُثُه َغَزا، فَ  َأوهُل َغزحَوٍة َغَزاَها ِفِّ َصَفٍر َعَلى رَأحسِّ اثحَِنح َعَشَر َشهح

رِّيَن اْلحَ  ت ِّنَي رَُجًَل مَِّن الحُمَهاجِّ َب حَواَء، ُثُه رََجَع فََأرحَسَل سِّ  وهلِّنَي، َوَلَح َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة، َحَّته بَ َلَغ اْلح
، ف َ  َارِّثِّ بحنِّ الحُمطهلِّبِّ َنحَصارِّ َأَحد ، َوَأمهَر َعَليحهِّمح ُعبَ يحَدَة بحَن اْلح ا بَ عحثًا َيُكنح ِفِّ تِّلحَك الحَغزحَوةِّ مَِّن اْلح َلَقوح

، َواَنحَازَ  لن هبحلِّ ا ِبِّ َياَء مِّنح رَابٍِّغ، فَارحَتَوح َحح َعى اْلح رِّكِّنَي َعَلى َماٍء يُدح لُِّموَن َوَْلُمح  َعظِّيًما مَِّن الحُمشح الحُمسح
ُهمح َحَّته َهَبُطوا ثَنِّيهَة الحمِّرهةِّ، َوَسعحُد بحُن َأبِّ َوقهاٍص يَ رحمِّي َعنح َأصحَحابِّهِّ، ُثُه  َية  تُ َقاتُِّل َعن ح  انحَكَفأَ َحامِّ

ٍم ِفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ َسعحُد بحُن َأبِّ   بَ عحُضُهمح َعنح بَ عحٍض، َوَأوهُل َمنح رََمى بَِّسهح
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َبُة بحُن َغزحَواَن وَ  رُِّكوَن ِفِّ قَِّتاٍل، َوفَ ره ُعت ح لُِّموَن َوالحُمشح ٍم الحتَ َقى فِّيهِّ الحُمسح َداُد َوقهاٍص، َوُهَو َأوهُل يَ وح الحمِّقح
َلَما قَ بحَل َذلَِّك، فَ ت َ  لِّمِّنَي، وََكاًَن ِفِّ َحبحسِّ قُ َريحٍش َقدح َأسح َمئٍِّذ إََِّل الحُمسح َودِّ يَ وح َسح رِّكِّنَي بحُن اْلح لحُمشح َوصهََل ِبِّ



َبَة، َوِفِّ َحدِّيثِّ ُعرحَوَة بحنِّ الزُّبَ  َُ َحدِّيثِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح ْيحِّ: َحَّته َخَرَجا إََِّل ُعبَ يحَدَة َوَأصحَحابِّهِّ " َهَذا َلفح
لِّ بحُن هَِّشاٍم ِفِّ َثََلَثِِّّاَئةِّ رَاكٍِّب، َوقَاَل: ُثُه لَبَِّث َرُسوُل هللاِّ   َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأَحَد فَ َلقَِّيُه أَبُو َجهح

َعحَناهُ  َب حَواَءف َوالحَباقِّي ِبِّ ًرا، ُثُه َخَرَج ِفِّ َصَفٍر َحَّته بَ َلَغ اْلح  َعَشَر َشهح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ  َوَأخح َحده
َحاَق، قَاَل: ُثُه إِّنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده يحهِّ َوَسلهَم اْلح

َهادِّ َعُدو ِّهِّ، وَ  َرحبِّهِّ، فَ َقاَم فِّيَما َأَمَرُه هللُا بِّهِّ مِّنح جِّ ، ََتَيهَأ ْلِّ رِّكِّي الحَعَربِّ قَِّتالِّ َمنح َأَمَرُه بِّهِّ ِمِّهنح يَلِّيهِّ مِّنح ُمشح
لَ  َرَة لَي ح ث حَنَِتح َعشح َوهلِّ الِّ رِّ رَبِّيٍع اْلح ًة َمَضتح مِّنحُه َوَقدَِّم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة ِفِّ َشهح

رً  َا، يَ عحِنِّ َأَحَد َعَشَر َشهح رِّ فََأقَاَم بِّ َرَة بحنِّ َبكح ا، ُثُه َخَرَج َغازًَِّّي َحَّته نَ َزَل َودهاَن يُرِّيُد قُ َريحًشا َوَبِنِّ َضمح
َرَة، وََكاَن الهذِّي َواَدَعهُ  َب حَواءِّ، فَ َواَدَعُه فِّيَها بَ ُنو َضمح ُهمح  بحنِّ َعبحدِّ َمَناَة بحنِّ كَِّنانََة َوهَِّي َغزحَوُة اْلح ن ح مِّ

ٍرو، قَاَل: ُثُه رََجَع َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل الحَمدِّيَنةِّ َوَلَح  َسي َِّدُهمح ِفِّ زََمانِّهِّ  يه بحَن َعمح َُمحشِّ
، َوبَ َعَث ِفِّ ُمَقامِّهِّ َذلَِّك ُعب َ  َوهلِّ رِّ رَبِّيٍع اْلح رًا مِّنح َشهح َا بَقِّيهَة َصَفٍر َوَصدح يحَدَة بحَن يَ لحَق َكيحًدا، فََأقَاَم بِّ

َنحَصارِّ َأَحد ، وََكاَن َأوهلَ اْلحَ  رِّيَن لَيحَس فِّيهِّمح مَِّن اْلح ت ِّنَي رَاكًِّبا مَِّن الحُمَهاجِّ لَِّواٍء  ارِّثِّ بحنِّ الحُمطهلِّبِّ ِفِّ سِّ
 [11َعَقَدُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوبَ َعَث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ ]ص:
َيةِّ الحعِّيصِّ ِفِّ َثََلثِّنَي رَاكًِّبا مَِّن  رِّ مِّنح ًَنحِّ يفِّ الحَبحح ُمَقامِّهِّ َهَذا َْححَزَة بحَن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ إََِّل سِّ
رُِّكوَن ِفِّ ثَنِّيهةِّ الحمِّرهةِّ َعلَ  َنحَصارِّ َأَحد ، فَالحتَ َقى ُعبَ يحَدُة َوالحُمشح رِّيَن لَيحَس فِّيهِّمح مَِّن اْلح ٍء يُ َقاُل ى َماالحُمَهاجِّ

َياَن بحُن َحرحٍب، وََكاَن َأوهُل َمنح رَ  رِّكِّنَي أَبُو ُسفح نَ ُهُم الر َِّمايَُة، َوَعَلى الحُمشح َياء ، وََكاَنتح بَ ي ح ٍم َلُه َأحح َمى بَِّسهح
َمئٍِّذ ِفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ َسعحَد بحَن َمالٍِّك، قَاَل: ُثُه اَنحَاَز النهاُس بَ عحُضُهمح إََِّل بَ عحٍض، فَاَنحَاَز  لِّمِّنَي يَ وح إََِّل الحُمسح

َبُة بحُن َغزحَواَن قَاَل: َوَخَرَج َْححَزُة بحُن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ ِفِّ َثََلثِّنَي رَاكِّ  َودِّ َوُعت ح َسح َداُد بحُن اْلح ًبا إََِّل الحمِّقح
رِّ، فَ َلقِّيَ ُهمح أَبُو َجهحلِّ بحُن هَِّشاٍم ِفِّ َثََلَثِِّّاَئةِّ رَاكٍِّب، فَ  لِّ الحَبحح ٍرو َساحِّ نَ ُهمح ََمحدِّيُّ بحُن َعمح َحَجَز بَ ي ح

تَ َلَف النه  ، فَاخح نَ ُهمح قَِّتال  ِّ ْجِّيًعا، فَ َرَجَع َْححَزُة َوَلَح َيُكنح بَ ي ح ُّ، وََكاَن َحلِّيًفا لِّلحَفرِّيَقنيح َُهِنِّ اُس ِفِّ رَايَةِّ اْلح
: َكاَنتح رَايَُة َْححَزَة  : رَايَُة ُعبَ يحَدَة َوَْححَزَة، فَ َقاَل بَ عحُض النهاسِّ قَ بحَل رَايَةِّ ُعبَ يحَدَة، َوقَاَل بَ عحُض النهاسِّ

يًعا َمًعا، َكَل  ُعبَ يحَدَة قَ بحَل رَايَةِّ َْححَزَة، َوَذلَِّك َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َشي هَعُهَما ْجِّ فََأشح
، قَاَل: ُثُه َغَزا َرُسوُل هللاِّ َصله  رِّ يُرِّيُد قُ َريحًشا َحَّته َذلَِّك َعَلى النهاسِّ خِّ ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ رَبِّيٍع اْلح

رِّ وَ  خِّ رِّ رَبِّيٍع اْلح َا بَقِّيهَة َشهح َيةِّ َرضحَوى، ُثُه رََجَع َوَلَح يَ لحَق َكيحًدا، فَ َلبَِّث بِّ بَ عحَض بَ َلَغ بُ َواَط مِّنح ًَنحِّ
ُوََل، ُثُه َغَزا يُرِّيُد قُ َريحشً  ا َفَسَلَك َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى نَ قحبِّ َبِنِّ دِّيَنارِّ بحنِّ ُْجَاَدى اْلح



َا بَقِّيهَة ُْجَاَدى ]ص: ُبَع، فََأقَاَم بِّ ََة مِّنح بَطحنِّ يَ ن ح َ مِّنح 12النهجهارِّ َحَّته نَ َزَل الحُعَشْيح ُوََل َولََياِلِّ [ اْلح
َرةِّ، َوَوادََع فِّيهَ  خِّ َرَة "ُْجَاَدى اْلح لٍِّج َوُحَلَفاَءُهمح مِّنح َبِنِّ َضمح  ا َبِنِّ ُمدح
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، قَاَل: َحده  َثٍم، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َكعحٍب الحُقَرظِّي ِّ َحاَق: َحدهَثِنِّ يَزِّيُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َخي ح َثِنِّ أَبُوَك قَاَل ابحُن إِّسح
ُّ َعنح َعمهارِّ  َثٍم الحُمَحارِّبِّ ِّ ِفِّ َغزحَوةِّ  ُُمَمهُد بحُن َخي ح ٍر، قَاَل: ُكنحُت َأًَن َوَعلِّيُّ بحُن َأبِّ طَالٍِّب، رَفِّيَقنيح بحنِّ ََّيسِّ

ًرا، فَ  َا َشهح ُبَع، فَ َلمها نَ َزَْلَا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأقَاَم بِّ َةِّ مِّنح َبطحنِّ يَ ن ح َا َبِنِّ الحُعَشْيح َ بِّ ََ َصا
لٍِّج َوُحَلَفاءَ  َرَة، فَ َواَدَعُهمح، فَ َقاَل ِلِّ َعلِّيُّ بحُن َأبِّ طَالٍِّب: َهلح َلَك ََّي َأَِب الحيَ قحظَانِّ ُمدح ُهمح مِّنح َبِنِّ َضمح
َ َهُؤاَلءِّ  ٍ َْلُمح  -َأنح ََنحِتِّ لٍِّج يَ عحَمُلوَن ِفِّ َعنيح َناُهمح، فَ َنَظرحًنَ  -نَ َفر  مِّنح َبِنِّ ُمدح  نَ نحُظَر َكيحَف يَ عحَمُلوَن؟ فَأَتَ ي ح

َنا َرحضِّ فَنِّمح َعاَء مَِّن اْلح ٍر مَِّن النهخحلِّ ِفِّ َدق ح ًَن إََِّل َصوح ُم، فَ َعَمدح يَ َنا الن هوح فِّيهِّ، فَ َوهللاِّ  إِّلَيحهِّمح َساَعًة، ُثُه َغشِّ
َنا َوَقدح َتََتهب حَنا َمئٍِّذ  َما َأَهب هَنا إِّاله َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّقَدمِّهِّ، َفَجَلسح َعاءِّ، فَ يَ وح مِّنح تِّلحَك الدهق ح

 : َا َكاَن « ََّي َأَِب تُ َرابٍ »قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لَِّعلِّيٍ  َْبحًَنُه ِبِّ ، فََأخح َابِّ لَِّما َعَليحهِّ مَِّن الَتُّ
َقى النهاسِّ رَ 13َأاَل ]ص:»مِّنح َأمحرًَِّن، فَ َقاَل:  شح ْبُُِّكمح ِبَِّ ِّ؟[ ُأخح قُ لحَنا: بَ َلى ََّي َرُسوَل هللاِّ، فَ َقاَل: « ُجَلنيح

َوَوَضَع َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  -ُأَحيحمُِّر ََثُوَد الهذِّي َعَقَر النهاقََة، َوالهذِّي َيضحرُِّبَك ََّي َعلِّيُّ َعَلى َهذِّهِّ 
هِّ  َها َهذِّهِّ  -َعَليحهِّ َوَسلهَم َيَدُه َعَلى رَأحسِّ ن ح َحاَق: ُثُه َلَح  َحَّته يَ ُبله مِّ " َوَوَضَع َيَدُه َعَلى ْلِّحَيتِّهِّ قَاَل ابحُن إِّسح

َر لََياٍل، حَ  َةِّ َكمهَل َعشح نَي رََجَع مَِّن الحُعَشْيح لحَمدِّيَنةِّ حِّ َّته َأَغاَر  يَ ُقمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ
لحَمدِّيَنةِّ، َفَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ طََلبِّهِّ، َحَّته ُكرحُز بحُن َجابٍِّر الحفِّهحرِّيُّ َعَلى َسرححِّ ا

ُوََل، َوفَاَتُه ُكرحز  فَ َلمح يُدح  ٍر اْلح ٍر، َوهَِّي َغزحَوُة َبدح َيةِّ َبدح ُه، فَ َرَجَع بَ َلَغ َوادًَِّّي يُ َقاُل َلُه َسَفَواُن، مِّنح ًَنحِّ رِّكح
َ َذلَِّك َسعحًدا ِفِّ  َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  َعَليحهِّ َوَسلهَم فََأقَاَم ُْجَاَدى َورََجًبا َوَشعحَباَن، َوَقدح َكاَن بَ َعَث َبنيح

ٍط، فَ َرَجَع ]ص:  [ َوَلَح يَ لحَق َكيحًدا14ََثَانَِّيةِّ رَهح
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ْبََ  ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َأخح ًَن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر، قَاَل: َحده
ثَ َنا ََيحََي بحُن َأبِّ زَا َكرِّيُّ، قَاَل: َحده ُل بحُن ُعثحَماَن الحَعسح ، قَاَل: َحدهَثِنِّ َسهح َاعِّيُل بحُن الحَفضحلِّ ئَِّدَة، إِّْسح

ثَ َنا َُمَالِّد ، َعنح زََِّّيدِّ بحنِّ عََِّلَقَة، َعنح سَ  ُّ َصلهى هللُا قَاَل: َحده عحدِّ بحنِّ َأبِّ َوقهاٍص، قَاَل: َلمها َقدَِّم النهبِّ
ٍب، َواَل َنُكوُن مِّاَئًة، َوَأَمَرًَن َأنح نُغَِّْي َعَلى َحيٍ  مِّنح َبِنِّ   كَِّنانََة َأوح َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة بَ َعثَ َنا ِفِّ رَكح

َنَة، فََأَغرحًَن َعَليحهِّمح وََكانُوا   ؟ ُجَهي ح ََرامِّ رِّ اْلح َ تُ َقاتُِّلوًَن ِفِّ الشههح َنَة َفَسَري حَنا، َوقَاُلوا: َلِّ َكثِّْيًا، فَ َلَجأحًَن إََِّل ُجَهي ح



ُء إِّذح َذا ، وََكاَن الحَفيح ََرامِّ َرَجَنا مَِّن الحبَ َلدِّ اْلح ََرامِّ َمنح َأخح رِّ اْلح َا نُ َقاتُِّل ِفِّ الشههح َك َأنه َمنح َأَخَذ فَ ُقلحَنا: إِّْنه
م : اَل، َبلح نُقِّيُم َمَكان َ شَ  ًئا فَ ُهَو َلُه، فَ َقاَل بَ عحُضَنا: ََنحِتِّ عَِّْي قُ َريحٍش َهذِّهِّ فَ نَ قحَتطُِّعَها، َوقَاَل قَ وح َناف ي ح

ُُه، ْبِّ ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ ُنخح َنا إََِّل  قَاَل: وَُكنحُت َأًَن ِفِّ ُأًَنٍس مِّنح َأصحَحابِّ فَ ُقلحَنا: ََنحِتِّ النهبِّ فَانحَطَلقح
هِّ، فَ َقاَل:  َباَن ُُمحَمره الحَوجح ُتمح »النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَم َغضح ئ ح ُتمح مِّنح عِّنحدِّي ْجِّيًعا َوجِّ َذَهب ح
َلُكُم الحُفرحَقُة، َوَْلَب حَعَثنه َعَليحُكمح رَ  َلَك َمنح َكاَن قَ ب ح َا َأهح َْيُِّكمح، َأصحَْبُُكمح َعَلى ُمتَ َفر ِّقِّنَي، إِّْنه خح ُجًَل لَيحَس ِبَِّ

ُوعِّ َوالحَعَطشِّ  ََلمِّ " ]ص:« اْلح ٍش، وََكاَن َأوهَل َأمٍِّْي َأمهَرُه ِفِّ اْلحِّسح َنا َعبحَد هللاِّ بحَن َجحح [ 15فَ بَ َعَث َعَلي ح
ثَ َنا ُمَُ  َْبًََن َأْححَُد، قَاَل: َحده َسنِّ، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلَح ثَ َنا الحَفَرُج بحُن ُعبَ يحٍد َوَأخح مهُد بحُن يُوُنَس، قَاَل: َحده

ثَ َنا الحُمَجالُِّد بحُن َسعِّيٍد، َعنح زََِّّيدِّ بحنِّ عََِّل  ثَ َنا َْحهاُد بحُن ُأَساَمَة، قَاَل: َحده َزحدِّيُّ، قَاَل: َحده َقَة، َعنح اْلح
قَاَل: َلمها َقدَِّم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة، ُقطحَبَة بحنِّ َمالٍِّك، َعنح َسعحدِّ بحنِّ َأبِّ َوقهاٍص، 

َء، َوقَاَل: فَ َرَجَع ُأًَنس  إََِّل النهبِّ ِّ َصلهى هللاُ  َعحَناُه إِّاله أَنهُه َلَح يَذحُكرِّ الحَفيح َدِّيَث ِبِّ  َعَليحهِّ َوَسلهَم، َفذََكَر اْلح
ُت َأًَن ِفِّ ُأًَنسٍ  َدِّيَثف َوَأَقمح  مِّنها لِّنَ تَ َقبهَض عَِّْي قُ َريحٍش، َوذََكَر اْلح

(3/14) 

 

ُّ قَ  بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َأْححََد اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََسُن َأخح ثَ َنا اْلح اَل: َحده
ثَ َنا اْلحُ  ، قَاَل: َحده مِّ َهح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُعَمَر الحَواقِّدِّيُّ، قَاَل: َأوهُل لَِّواٍء بحُن اْلح ، قَاَل: َحده ُ بحُن الحَفَرجِّ َسنيح

رِّ رَمَ  َي هللُا َعنحُه ِفِّ َشهح َزَة بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َرضِّ َمح َضاَن َعَلى َعَقَدُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ْلِّ
َعةِّ  ُهٍر مِّنح ُمَهاَجرِّهِّ يَ عحََتُِّض لِّعٍِّْي مِّنح قُ َريحٍش قَاَل: َوبَ َعَث زَيحَد بحَن َحارِّثََة َوَأَِب رَافٍِّع إََِّل َمكهةَ  رَأحسِّ َسب ح  َأشح

َرةِّف َوذََكَر الحوَ  ُوََل مَِّن اْلحِّجح َدَة بِّنحَت زَمحَعَة َزوحَجَتُه َوبَ َناتِّهِّ، َوَذلَِّك ِفِّ السهَنةِّ اْلح ُقََل َسوح قِّدِّيُّ َأنه الِّيَ ن ح
َعةِّ الل َِّواَء الهذِّي َعَقَدُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لَِّسعحدِّ بحنِّ َأبِّ َوقهاٍص َكاَن ِفِّ ذِّي الحَقعحدَ  ةِّ لَتِّسح

َرةِّ، َوذََكَر َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َغَزا ِفِّ السه  ُهٍر مَِّن اْلحِّجح َرةِّ ِفِّ َأشح َنةِّ الثهانَِّيةِّ مَِّن اْلحِّجح
ُلَها ُأَميهُة بحُن َخَلٍف، 16ََثَانِّنَي مِّنح َأصحَحابِّهِّ إََِّل َرضحَوى يُرِّيُد عِّْيَاتِّ قُ َريحٍش ]ص: [ الهِتِّ َكاَن ََيحمِّ

َلَف َعَلى الحَمدِّيَنةِّ َسعحَد بحَن ُمَعاٍذ، وََكاَن َحامُِّل لَِّواءِّ َرُسولِّ هللاِّ  َتخح َمئٍِّذ َواسح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح
َصلهى هللُا َعَليحهِّ َسعحَد بحَن َأبِّ َوقهاٍص الزُّهحرِّيه، ُثُه رََجَع إََِّل الحَمدِّيَنةِّ َوَلَح يَ لحَق َحرحًِبف َوذُكَِّر َأنه َرُسوَل هللاِّ 

ُوََل ِفِّ السهَنةِّ الثهانَِّيةِّ مَِّن  رًا اْلح َتاقَُه ُكرحُز بحُن َوَسلهَم َغَزا بَدح ْلحَِّمى، فَاسح َرةِّ، وََكاَن َسرحُح الحَمدِّيَنةِّ ِبِّ اْلحِّجح
رِّيَن، وََكاَن َحامِّلُ  رِّيُّ، َفَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ أَثَرِّهِّ ِفِّ الحُمَهاجِّ  لَِّوائِّهِّ َجابٍِّر الحفِّهح

َلفَ  َتخح َعَلى الحَمدِّيَنةِّ زَيحَد بحَن َحارِّثََة، َوَطَلَبُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  َعلِّيه بحَن َأبِّ طَالٍِّب، َواسح
ُه، فَ َلمها فَاَتُه ُكرحز  رََجَع إََِّل الحَمدِّيَنةِّ َفُسم َِّيتح َهذِّهِّ الحَغَزاُة بَدح  رًا فَ َلمح يَ لحَحقح ُوََلف َوذُكَِّر َحَّته بَ َلَغ بَدح رًا اْلح

تَ َأنه رَ  رِّيَن، فَاسح َةِّ ِفِّ الحُمَهاجِّ َلَف ُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َخَرَج ِفِّ السهَنةِّ الثهانَِّيةِّ إََِّل الحُعَشْيح خح



، َحَّته  ََسدِّ، وََكاَن ََيحمُِّل لَِّواَءُه َْححَزُة بحُن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ  بَ َلَغ بَطحَن َعَلى الحَمدِّيَنةِّ َأَِب َسَلَمَة بحَن َعبحدِّ اْلح
َرَة، ُثُه رََجعَ  لٍِّج َوُحَلَفاَءُهمح مِّنح َبِنِّ َضمح َا َبِنِّ ُمدح ُبَع، فَ َوادََع بِّ  يَ ن ح
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َي هللُا َعنحهُ  ٍش َرضِّ  َِبُب َسرِّيهةِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َجحح
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ُّ، قَاَل:  ٍرو الصهْيحَِفِّ َْبًََن أَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح ُّ قَاَل: َأخح ثَ َنا أَبُو ُُمَمهٍد َأْححَُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ الحُمَزّنِّ َحده
َْبّنِّ ُشَعيحُب بحُن َأبِّ َْحح  ، قَاَل: َأخح ثَ َنا أَبُو الحَيَمانِّ َْبًََن َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ عِّيَسى، قَاَل: َحده َزَة، َعنِّ َأخح

َْبّنِّ ُعرحَوُة بح  ، قَاَل: َأخح رِّي ِّ ُن الزَُّبْيحِّ، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ َعَث َسرِّيهًة مَِّن الزُّهح
ََسدِّيه، فَانحَطَلُقوا َحَّته َهَبُطوا ََنحَلَة، فَ َوَجُدوا ٍش اْلح لِّمِّنَي َوَأمهَر َعَليحهِّمح َعبحَد هللاِّ بحَن َجحح َرو  الحُمسح َا َعمح بِّ

ضحَرمِّي ِّ ِفِّ عِّ  لُِّموَن، فَ َقاَل قَائِّل  بحَن اْلَح َتَصَم الحُمسح ، فَاخح ََرامِّ رِّ اْلح ٍم بَقَِّي مَِّن الشههح َارٍَة لُِّقَريحٍش ِفِّ يَ وح ْيِّ َتِّ
ُم َأمح  ََرامِّ َهَذا الحيَ وح رِّ اْلح رِّي َأمَِّن الشههح ُتُموُه، َواَل َندح ، َوُغنحم  ُرزِّق ح ُهمح: َهذِّهِّ غِّرهة  مِّنح َعُدوٍ  ن ح اَل، َوقَاَل  مِّ

ُتمح قَا َفي ح لُّوُه لَِّطَمٍع َأشح َتحِّ ، َواَل نَ َرى َأنح َتسح ََرامِّ رِّ اْلح َم إِّاله مَِّن الشههح ُهمح: اَل نَ عحَلُم الحيَ وح ن ح َعَليحهِّ،  ئِّل  مِّ
ضحَرمِّي ِّ فَ َقتَ ُلوُه َوَغنِّ  ن حَيا، َفَشدُّوا َعَلى ابحنِّ اْلَح َمحرِّ الهذِّيَن يُرِّيُدوَن َعَرَض الدُّ ُموا عِّْيَُه، فَ َغَلَب َعَلى اْلح
رِّكِّنيَ  لِّمِّنَي َوالحُمشح َ الحُمسح ضحَرمِّي ِّ َأوهَل قَتِّيٍل قُتَِّل َبنيح ، فَ رَكَِّب فَ بَ َلَغ َذلَِّك ُكفهاَر قُ َريحٍش، وََكاَن ابحُن اْلَح

لحَمدِّيَنةِّ ف َ  َقاُلوا: َأَتِّلُّ الحقَِّتاَل ِفِّ َوفحُد ُكفهارِّ قُ َريحٍش َحَّته َقدُِّموا َعَلى النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ
؟ ]ص: ََرامِّ رِّ اْلح ََرامِّ قَِّتاٍل فِّيهِّ ُقلح قَِّتال  18الشههح رِّ اْلح أَُلوَنَك َعنِّ الشههح [ فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله: }َيسح

يَةِّ " َفَحدهثَ ُهمُ 217فِّيهِّ َكبِّْي  َوَصدٌّ َعنح َسبِّيلِّ هللاِّ{ ]البقرة:  رِّ اْلح هللُا ِفِّ كَِّتابِّهِّ َأنه الحقَِّتاَل  [ إََِّل آخِّ
َْبُ مِّنح َذلَِّك: مِّ  مِّنِّنَي ُهَو َأكح لُّوَن مَِّن الحُمؤح َتحِّ ََرامِّ َحَرام  َكَما َكاَن، َوإِّنه الهذِّي َيسح رِّ اْلح نح َصد ِّهِّمح ِفِّ الشههح

ُجُنوََنُمح َويُ َعذ ِّبُوََنُمح َوََيحبُِّسوََنُمح أَ  نَي َيسح ُروا إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َعنح َسبِّيلِّ هللاِّ حِّ نح يُ َهاجِّ
َرةِّ َوالصهََل  َج ِّ َوالحُعمح ََرامِّ ِفِّ اْلح دِّ اْلح لِّمِّنَي َعنِّ الحَمسحجِّ هللِّ، َوَصد ِّهُِّم الحُمسح ةِّ فِّيهِّ، َوَسلهَم، وَُكفحرِّهِّمح ِبِّ

ََرامِّ َوُهمح ُسكهانُهُ  دِّ اْلح َل الحَمسحجِّ هِّمح َأهح َراجِّ ُهمح َعنِّ الد ِّينِّف فَ بَ َلَغَنا َأنه  َوإِّخح َنتِّهِّمح إَِّّيه لِّمِّنَي، َوفِّت ح مَِّن الحُمسح
ََراَم َكَما َكاَن َُيَر ُِّمهُ  َر اْلح ضحَرمِّي ِّ َوَحرهَم الشههح ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَقَل ابحَن اْلَح ، َحَّته أَن حَزَل هللُا النهبِّ

 [1مَِّن هللاِّ َوَرُسولِّهِّ{ ]التوبة: َعزه َوَجله: }بَ َراَءة  
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهدُ  ٍرو، قَااَل: َحده ، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح بحُن يَ عحُقوَب،  َأخح
ثَ َنا َبهارِّ، قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ  قَاَل: َحده يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح

 بحَن يَزِّيُد بحُن ُروَماَن، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ، قَاَل: بَ َعَث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعبحَد هللاِّ 
ٍش إََِّل ََنحَلَة، فَ َقاَل َلُه:  َا َحَّته ََتح »َجحح َبارِّ قُ َريحشٍ ُكنح بِّ ََْبٍ مِّنح َأخح َوَلَح َيَحُمرحُه بِّقَِّتاٍل، َوَذلَِّك ِفِّ « تِّيَ َنا ِبِّ

ُْي، فَ َقاَل:  ، وََكَتَب َلُه كَِّتاًِب قَ بحَل َأنح يُ عحلَِّمُه أَيحَن َيسِّ ََرامِّ رِّ اْلح ُرجح أَنحَت َوَأصحَحاُبَك، َحَّته إَِّذا »الشههح اخح
ِّ فَاف حَت ح كَِّتابَ  َمنيح رحَت يَ وح رَِّهنه َأَحًدا مِّنح سِّ َتكح َك َوانحُظرح فِّيهِّ، َفَما َأَمرحُتَك بِّهِّ فَامحضِّ لَُه، َواَل َتسح

ِّ فَ َتَ  الحكَِّتاَب، فَإَِّذا فِّيهِّ: « َأصحَحابَِّك َعَلى الذهَهابِّ َمَعكَ  َمنيح َأنِّ امحضِّ َحَّته تَ نحزَِّل »، فَ َلمها َساَر يَ وح
، َ َمكهَة َوالطهائِّفِّ َا ]ص: ََنحَلَة َبنيح َبارِّ قُ َريحٍش ِبِّ ُهمح 19فَ َتأحتِّيَ َنا مِّنح َأخح ، فَ َقاَل « [ اتهَصَل إِّلَيحَك مِّن ح

نَي قَ َرَأ الحكَِّتاَب قَاَل: َْسحًعا َوطَاَعًة، َمنح َكاَن مِّنحُكمح لَُه رَغحَبة  ِفِّ الشهَهاَدةِّ فَ لحيَ نحطَ  َصحَحابِّهِّ حِّ لِّقح َمعِّي، ْلِّ
َمحرِّ َرُسو  ، فَإِّنه َرُسوَل هللاِّ فَإِّّن ِّ َماٍض ْلِّ عح لِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَمنح َكرَِّه َذلَِّك مِّنحُكمح فَ لحَْيحجِّ

ُم، َحَّته إَِّذا َكانُ  رَِّه مِّنحُكمح َأَحًدا، َفَمَضى َمَعُه الحَقوح َتكح َراَن َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح ََنَاّنِّ َأنح َأسح وا بَِّبحح
َبُة بحُن َغزحَواَن بَعِّْيًا َْلَُما َكاًَن يَ عحَتقَِّبانِّهِّ، فَ َتَخلهَفا َعَليحهِّ َيطحُلَبا َأَضله  نِّهِّ، َوَمَضى َسعحُد بحُن َأبِّ َوقهاٍص َوُعت ح

ََكُم بحُن َكيحَساَن، َوُعثحمَ  ، َواْلح ضحَرمِّي ِّ ُرو بحُن اْلَح ُم َحَّته نَ َزُلوا ََنحَلَة، َفَمره بِِّّمح َعمح اُن َوالحُمغِّْيَُة اب حَنا َعبحدِّ الحَقوح
َرَ  َْلُمح َواقِّدُ  ُم َأشح ، فَ َلمها رَآُهُم الحَقوح ، َأَدم  َوزَبِّيب  َا مَِّن الطهائِّفِّ َارَة  َقدُِّموا بِّ  بحُن َعبحدِّ هللاِّ، َمَعُهمح َتِّ

ُه َحلِّيًقا قَاُلوا: ُعمهار  لَ  ُم بِِّّمح هللاِّ، وََكاَن َقدح َحَلَق رَأحَسُه، فَ َلمها رََأوح َتَمَر الحَقوح ، َوائ ح ُهمح ِبَحس  ن ح يحَس َعَليحُكمح مِّ
ٍم مِّنح رََجٍب، فَ َقاُلوا: لَئِّنح قَ تَ لحُتُموُهمح إِّ  ُر يَ وح نهُكمح َأصحَحاُب َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو آخِّ

تُ  ، َولَئِّنح تَ رَكح ََرامِّ رِّ اْلح تُ ُلوََنُمح ِفِّ الشههح َتنُِّعنه مِّنحُكمح، لَتَ قح ََرَم فَ َلَيمح َلةِّ َمكهَة اْلح ُخُلنه ِفِّ َهذِّهِّ اللهي ح ُموُهمح لََيدح
ٍم ف َ  ضحَرمِّي ِّ بَِّسهح َرو بحَن اْلَح ُم َعَلى قَ تحلِّهِّمح، فَ َرَمى َواقُِّد بحُن َعبحدِّ هللاِّ التهمِّيمِّيُّ َعمح َقتَ َلُه، فََأْجحََع الحَقوح

َتأحَسَر ُعثحَماَن بحَن  َتاُقوا الحعَِّْي، َواسح ََكَم بحَن َكيحَساَن، َوَهَرَب الحُمغِّْيَُة فََأعحَجَزُهمح، َواسح َعبحدِّ هللاِّ، َواْلح
َا َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل َْلُمح:  رِّ »فَ َقدُِّموا بِّ َوهللاِّ َما َأَمرحُتُكمح بِّقَِّتاٍل ِفِّ الشههح

ََرامِّ  ًئا، فَ َلمها قَالَ ، فَأَ « اْلح َها َشي ح ْيَيحنِّ َوالحعَِّْي فَ َلمح َيَحُخذح مِّن ح َسِّ َقَف َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم اْلح  وح
قَِّط ِفِّ أَيحدِّيهِّمح، َوظَنُّوا َأنح َقدح َهَلُكوا، َوَعن ه  ُهمح فَ َْلُمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َما قَاَل، ُأسح
َرَ  نَي بَ َلَغُهمح َأمحُر َهُؤاَلءِّ: َقدح َسَفَك ُُمَمهد  الدهَم اْلح لِّمِّنَي، َوقَاَلتح قُ َريحش  حِّ َواَُنُمح مَِّن الحُمسح اَم، َوَأَخَذ إِّخح

ََراَم، فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله ِفِّ  َر اْلح َتَحله الشههح أَُلوَنَك فِّيهِّ الحَماَل، َوَأَسَر فِّيهِّ الر َِّجاَل، َواسح  َذلَِّك }َيسح
دِّ اْلحَ  ََرامِّ قَِّتاٍل فِّيهِّ ُقلح قَِّتال  فِّيهِّ َكبِّْي  َوَصدٌّ َعنح َسبِّيلِّ هللاِّ وَُكفحر  بِّهِّ َوالحَمسحجِّ رِّ اْلح َرامِّ َعنِّ الشههح

{ ]البقرة:  َْبُ مَِّن الحَقتحلِّ َنُة َأكح َْبُ عِّنحَد هللاِّ َوالحفِّت ح نحُه َأكح لِّهِّ مِّ َراُج َأهح  [217َوإِّخح
، فَ َلمها نَ َزَل َذلَِّك َأَخَذ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ 20]ص: َْبُ مَِّن الحَقتحلِّ ُر ِبِّهللِّ َأكح [ ، يَ ُقوُل: الحُكفح

لُِّموَن: ََّي َرُسوَل هللاِّ، أََتطحَمُع لََنا َأنح َتُكوَن َغزحَوةً  ْيَيحنِّ، فَ َقاَل الحُمسح َسِّ ، فَأَن حَزَل َوَسلهَم الحعَِّْي َوَفَدى اْلح



ََة هللُا َعزه َوَجله فِّيَها: }إِّنه الهذِّيَن آَمُنوا َوالهذِّيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ ُأولَئَِّك يَ رحُجوَن  َرْحح
ُع َعبحُد هللاِّ بحُن َجححشٍ  يَةِّ " وََكانُوا ََثَانَِّيًة، َوَأمِّْيُُهُم التهاسِّ رِّ اْلح  هللاِّ{ إََِّل آخِّ
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رِّ بحُن َعتهاٍب، قَاَل: َْبًََن أَبُو َبكح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َْبًََن  َوَأخح َأخح
ثَ نَ  َاعِّيُل بحُن َأبِّ ُأَويحٍس، قَاَل: َحده ثَ َنا إِّْسح ُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ، قَاَل: َحده َاعِّيُل بحُن الحَقاسِّ ا إِّْسح

ْبََ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َبَة، )ح( َوَأخح َبَة، َعنح َعم ِّهِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح ّنِّ إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح
ثَ َنا إِّب حَرا ثَ َنا َجد ِّي، َحده ُّ، قَاَل: َحده َاعِّيُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ الحَفضحلِّ الشهعحَراّنِّ هِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ، قَاَل: إِّْسح

، َفذََكَر قِّصهَة َعبحدِّ هللاِّ  رِّي ِّ َهاٍب الزُّهح َبَة َعنِّ ابحنِّ شِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن فُ َليحٍ ، َعنح ُموَسى بحنِّ ُعقح  َحده
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، َوَلَح يَذحكُ  َعحََّن َما َمَضى، إِّاله أَنهُه قَاَل: فَ َتَخلهَف رَُجََلنِّ ٍش ِبِّ رح إِّضحََلَل الحَبعِّْيِّ، َوذََكَر َأنه بحنِّ َجحح
ََف َعَلى رَُجٍل، إِّاله أَنهُه ذََكَر الرهمحَي لَِّواقٍِّد، قَاَل: َوَذلِّ  حَصٍن َحَلَق رَأحَسُه، ُثُه َأوح َك ِفِّ رََجٍب ُعكهاَشَة بحَن ُمِّ

نَ ُهُم الحقَِّتاَل، َوَحرهَشتح  َريحنِّ، َوهَِّي َهاَجتح بَ ي ح ٍر بَِّشهح َياقِّ الحقِّصهةِّ:  قَ بحَل َبدح َ النهاسِّ " قَاَل ِفِّ سِّ َبنيح
ْيَيحنِّ، فََأََب َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوقَاَل:  َسِّ َأَخاُ  َأنح َتُكونُوا »فََأرحَسَلتح قُ َريحش  لِّيُ َفاُدوا اْلح

َبَة بحَن َغزحَوانَ  ُتمح َسعحَد بحَن َمالٍِّك َوُعت ح َلَم ، فَ لَ « َقدح َأَصب ح َبُة، فَ ُفودََِّّي، فََأسح َا َحَّته َقدَِّم َسعحد  َوُعت ح مح يُ َفادُِّهِّ
ََكُم بحُن َكيحَساَن، َوَأقَاَم عِّنحَد َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َورََجَع ُعثحَماُن بحُن َعبحدِّ هللاِّ   بحنِّ اْلح

َرحَب، الحُمغِّْيَةِّ َكافًِّرا، قَاَل فِّيهِّ َوقَاَلتِّ الحيَ هُ  ر و َعَمَرتِّ اْلح َرحَب، َوَعمح َت اْلح وُد عِّنحَد َذلَِّك: َواقِّد  َوَقدح
َرحَب، َفَكاَن َذلَِّك َكَما قَاُلوا، وََكاَن َْلُمح فِّيَما تَ َفاَءُلوا مِّنح َذلَِّك َوَأَحبُّوا  ضحَرمِّيُّ َحَضَرتِّ اْلح َما َواْلَح

 َيُسوُءُهمح 
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ٍر الحُعظحَمىُْجهاُع أَب حَوابِّ َغزحَوةِّ بَ   دح
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رِّكِّنَي، َوَما ِفِّ َذلَِّك مِّنح دَ  ٍر مَِّن الحُمشح رِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َمنح قُتَِّل بَِّبدح اَلئِّلِّ َِبُب ذِّكح
 الن ُّبُ وهةِّ 
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، َوأَ  َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ي َأخح بُو ُُمَمهٍد َجَناُح بحُن َنذِّيرِّ بحنِّ َجَناٍح الحَقاضِّ
ثَ َنا َأْححَ  ُّ قَاَل: َحده َباّنِّ َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ ُدَحيحٍم الشهي ح لحُكوَفةِّ، قَااَل: َأخح ُد بحُن َحازِّمِّ بحنِّ ِبِّ

َْبًََن ُعبَ يحُد هللاِّ بح  رِّو بحنِّ َأبِّ َعزحرََة، قَاَل: َأخح َحاَق، َعنح َعمح َرائِّيُل، َعنح َأبِّ إِّسح َْبًََن إِّسح ُن ُموَسى، قَاَل: َأخح
ُعوٍد، قَاَل: انحَطَلَق َسعحُد بحُن ُمَعاٍذ ُمعحَتمًِّرا، فَ نَ َزَل َعَلى ُأَميهَة بحنِّ  َخَلفِّ بحنِّ َميحُموٍن، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َمسح

َواَن، وََكاَن ُأَميهُة بحُن  لحَمدِّيَنةِّ نَ َزَل َعَلى َسعحٍد، فَ َقاَل ُأَميهُة َصفح َخَلٍف إَِّذا انحَطَلَق إََِّل الشهامِّ َفَمره ِبِّ
َنَما َسعحد  يَطُ  وُ  لَِّسعحٍد: ان حَتظِّرح َحَّته إَِّذا ان حَتَصَف الن هَهاُر، َوَغَفَل النهاُس، انحَطَلقحَت َفطُفحَت، قَاَل: فَ بَ ي ح

ٍل  ٍل: إِّذح َأََتُه أَبُو َجهح لحَكعحَبةِّ؟ فَ َقاَل َسعحد : َأًَن َسعحد ، فَ َقاَل أَبُو َجهح فَ َقاَل: َمنح َهَذا الهذِّي َيُطوُ  ِبِّ
نَ ُهَما، قَ  ًنا، َوَقدح آَوي حُتمح ُُمَمهًدا َوَأصحَحابَُه؟ قَاَل: نَ َعمح، قَاَل: فَ َتََلَحَيا بَ ي ح لحَكعحَبةِّ آمِّ اَل: فَ َقاَل أََتُطوُ  ِبِّ

لِّ الحَوادِّي، قَاَل: فَ َقاَل لَُه َسعحد : َوهللاِّ لَئِّنح ُأَميهُة لَِّسعح  ََكمِّ فَإِّنهُه َسي ُِّد َأهح َتَك َعَلى َأبِّ اْلح  ٍد: اَل تَ رحَفعح َصوح
لشهامِّ ]ص: لحبَ يحتِّ َْلَقحطََعنه َعَليحَك َمتحَجَرَك ِبِّ [، قَاَل: َفَجَعَل ُأَميهُة يَ ُقوُل 26َمنَ عحَتِنِّ َأنح َأُطوَ  ِبِّ

عحُت ُُمَمهًدا َصله لِّسَ  َب َسعحد  فَ َقاَل: َدعحَنا مِّنحَك، فَإِّّن ِّ ْسِّ َتَك، َوَجَعَل ُيَسك ُِّتُه، فَ َغضِّ ى عحٍد: اَل تَ رحَفعح َصوح
ذُِّب ُُمَمهد ، فَ  َي؟ قَاَل: نَ َعمح، قَاَل: َوهللاِّ َما َيكح اَد َأنح كَ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ زحُعُم أَنهُه قَاتُِّلَك، قَاَل: إَِّّيه
: َوَما قَاَل؟ قَاَل: زَ  ُّ؟ قَاَلتح ي الحيَ ثحرِّبِّ َعَم أَنهُه َُيحدَِّث، فَ َرَجَع إََِّل امحَرأَتِّهِّ فَ َقاَل: َما تَ عحَلمِّنَي َما قَاَل َأخِّ

ذُِّب ُُمَمهد ، فَ َلمها َخَرُجوا لَبَ  : فَ َوهللاِّ َما َيكح َع ُُمَمهًدا يَ زحُعُم أَنهُه قَاتِّلِّي، قَاَلتح ٍر، َوَجاَء الصهرِّيُخ، ْسِّ دح
ُرُج، فَ َقاَل لَ  ُّ؟ قَاَل: فَإِّّن ِّ إًِّذا اَل َأخح َت َما قَاَل َلَك َأُخوَك الحيَ ثحرِّبِّ ُه أَبُو قَاَلتح َلُه امحَرأَتُُه: َأَما َعلِّمح

ِّ، َفَسارَ  َمنيح ًما َأوح يَ وح رح َمَعَنا يَ وح لِّ الحَوادِّي َفسِّ َرا ِّ َأهح ٍل: إِّنهَك مِّنح َأشح َمَعُهمح فَ ُقتَِّل " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ  َجهح
َحاَق، َعنح ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ ُموَسى ي ِّ َعنح َأْححََد بحنِّ إِّسح  ِفِّ الصهحِّ
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َْبًََن أَبُو  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبّنِّ أَبُو َأْححََد اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح عحَفٍر ُُمَمهُد بحُن جَ َوَأخح
َلَمةَ  ثَ َنا ُشَريحُ  بحُن َمسح َوحدِّيُّ، قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن ُعثحَماَن اْلح َث حَعمِّيُّ قَاَل: َحده ِّ الح َُسنيح ، قَاَل: اْلح

رُ  َْبَّنِّ َعمح َحاَق، قَاَل: َأخح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن يُوُسَف، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َأبِّ إِّسح َع َعبحَد َحده و بحُن َميحُموٍن، أَنهُه ْسِّ
َُميهَة بحنِّ َخَلٍف، َفَكاَن ُأَميهُة إِّ  ُعوٍد، َُيَد ُِّث، َعنح َسعحدِّ بحنِّ ُمَعاٍذ أَنهُه َكاَن َصدِّيًقا ْلِّ َذا َمره هللاِّ بحَن َمسح



َكهَة نَ َزَل  لحَمدِّيَنةِّ نَ َزَل َعَلى َسعحٍد، وََكاَن َسعحد  إَِّذا َمره ِبِّ َعَلى ُأَميهَة، فَ َلمها َقدَِّم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا ِبِّ
َُميهَة: انحُظرح  َكهَة، فَ َقاَل ْلِّ  ِلِّ َساَعَة َخلحَوٍة َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة انحَطَلَق َسعحد  ُمعحَتمًِّرا، فَ نَ َزَل َعَلى ُأَميهَة ِبِّ

، قَاَل: َفَخرَ  لحبَ يحتِّ ٍل فَ َقاَل: َلَعل ِّي َأنح َأُطوَ  ِبِّ َج بِّهِّ َقرِّيًبا مِّنح نِّصحفِّ الن هَهارِّ، قَاَل: فَ َلقِّيَ ُهَما أَبُو َجهح
ٍل: َأاَل َأرَاَك َتُطوُ  ]ص: َواَن، َمنح َهَذا َمَعَك؟ قَاَل: َهَذا َسعحد ، فَ َقاَل لَُه أَبُو َجهح [ 27ََّي َأَِب َصفح

ًنا، َوَقدح آَوي حُتُم الصَُّباَة، َوزََعمح  َكهَة آمِّ ُتمح أَنهُكمح تَ نحُصُروََنُمح َوتُعِّيُنوََنُمح، َأَما َوهللاِّ َلوحاَل أَنهَك َمَع َأبِّ ِبِّ
َتُه َعَليحهِّ: َأَما َوهللاِّ لَئِّنح َمنَ عحتَ  لَِّك َسالًِّماف فَ َقاَل َلُه َسعحد  َورََفَع َصوح َواَن َما رََجعحَت إََِّل َأهح ِنِّ َهَذا َصفح

نَ َعنهَك َما ُهَو َأَشدُّ  َتَك ََّي َسعحُد  َْلَمح نحُه َطرِّيَقَك َعَلى الحَمدِّيَنةِّ، فَ َقاَل لَُه ُأَميهُة: اَل تَ رحَفعح َصوح َعَليحَك مِّ
عحُت َرُسو  لِّ الحَوادِّي، فَ َقاَل َسعحد : َدعحَنا مِّنحَك ََّي أَُميهُة، فَ َوهللاِّ َلَقدح ْسِّ ََكمِّ َسي ِّدِّ َأهح َل هللاِّ َعَلى َأبِّ اْلح

َكهَة؟ قَاَل: اَل َأدحرِّيف فَ َفزَِّع لَِّذلَِّك ُأَميهُة فَ َزًعا َصلهى هللُا َعلَ  يحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل إِّنهُه قَاتُِّلَك، قَاَل: ِبِّ
َواَن، َأَلَح تَ َريح إََِّل َما قَاَل ِلِّ َسعحد ؟ قَ  لِّهِّ فَ َقاَل: ََّي ُأمه َصفح : َوَما َشدِّيًدا، فَ َلمها رََجَع ُأَميهُة إََِّل َأهح اَلتح

َكهَة؟ فَ َقاَل: اَل َأدحرِّي، فَ َقاقَ  َْبَُهمح أَنهُه قَاتِّلِّي، فَ ُقلحُت َلُه: ِبِّ َل أَُميهُة: اَل َلَك؟ قَاَل: زََعَم َأنه ُُمَمهًدا َأخح
ٍل النهاَس، فَ َقاَل: َأدحرُِّكو  َفَر أَبُو َجهح تَ ن ح ٍر اسح ُم َبدح ُرُج مِّنح َمكهَة، فَ َلمها َكاَن يَ وح ا عِّْيَُكمح، قَاَل: َوهللاِّ اَل َأخح

َواَن، إِّنهَك َمََّت يَ َراَك النهاُس َقدح َتََ  ٍل فَ َقاَل: ََّي َأَِب َصفح لهفحَت َوأَنحَت َفَكرَِّه ُأَميهُة َأنح َُيحُرَج، فََأََتُه أَبُو َجهح
ٍل َحَّته قَاَل: إِّذح غَ  لِّ الحَوادِّي ََتَلهُفوا َمَعَكف فَ َلمح يَ َزلح أَبُو َجهح َوَد َسي ُِّد َأهح ََتَِّينه َأجح ، فَ َوهللاِّ َْلَشح َتِنِّ َلب ح

َواَن َأَوَقدح َنسِّ  ، فَ َقاَلتح َلُه: ََّي َأَِب َصفح َواَن، َجه ِّزِّيِنِّ َكهَة، ُثُه قَاَل ُأَميهُة: ََّي أُمه َصفح يَت َما قَاَل َلَك بَعٍِّْي ِبِّ
ُّ؟ قَاَل: اَل، َوَما ُأرِّيُد َأنح َأُجوَز مَ  َعُهمح إِّاَل َقرِّيًباف قَاَل: فَ َلمها َخَرَج ُأَميهُة، قَاَل: َأَخَذ اَل َأُخوَك الحيَ ثحرِّبِّ

ٍر " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ  ي ِّ َعنح  يَ نحزُِّل َمنحزِّاًل إِّاله َعَقَل بَعِّْيَُه، فَ َلمح يَ َزلح بَِّذلَِّك َحَّته قَ تَ َلُه هللُا بَِّبدح الصهحِّ
َوحدِّي ِّ   َأْححََد بحنِّ ُعثحَماَن اْلح
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رِّ َسَببِّ ُخُروجِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوُرؤحََّي َعاتَِّكَة بِّنحتِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ ِفِّ خُ  ُروجِّ َِبُب ذِّكح
ٍر قَاَل هللُا َعزه َوجَ  رِّكِّنَي، َوَما َأَعده هللُا َعزه َوَجله لَِّنبِّي ِّهِّ مَِّن النهصحرِّ ِفِّ َذلَِّك بَِّبدح له: }إِّذح أَن حُتمح الحُمشح

ُتمح ِفِّ  تَ َلفح َُتح اَلخح َفَل مِّنحُكمح َوَلوح تَ َواَعدح ُب َأسح َوةِّ الحُقصحَوى َوالرهكح لحُعدح ن حَيا َوُهمح ِبِّ َوةِّ الدُّ لحُعدح  الحمِّيَعادِّ ِبِّ
لَِّك َمنح َهَلَك َعنح بَ ي َِّنٍة َوََيح  َي هللُا َأمحًرا َكاَن َمفحُعواًل لِّيَ هح َيا َمنح َحيه َعنح بَ ي َِّنٍة َوإِّنه هللَا َوَلكِّنح لِّيَ قحضِّ

 َلَسمِّيع  َعلِّيم {
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َْبًََن ُعبَ يحُد بحُن عَ  َحاَق، قَاَل: َأخح رِّ بحُن إِّسح َْبًََن أَبُو َبكح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح دِّ، َأخح بحدِّ الحَواحِّ
ث َ  ثَ َنا ََيحََي، قَاَل: َحده ََسنِّ َعلِّيُّ قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو اْلح َهاٍب، )ح( َوَأخح َنا اللهيحُث، َعنح ُعَقيحٍل، َعنِّ ابحنِّ شِّ

ٍرو الح  ثَ َنا َخَلُف بحُن َعمح َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر، قَاَل: َحده َْبِّيُّ، بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح ُعكح
ثَ َنا َأْححَدُ  َحاُق بحُن  قَاَل: َحده ثَ َنا إِّسح ثَ َنا ُموَسى بحُن َأعحنَيَ، قَاَل: َحده ُّ، قَاَل: َحده َرهاّنِّ بحُن َأبِّ ُشَعيحٍب اْلح

ٍد، َأنه الزُّهحرِّيه َحدهثَُه قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َكعحبِّ بحنِّ َمالٍِّك، َعنح أَ  بِّيهِّ، قَاَل: رَاشِّ
عح  نح ُت َكعحَب بحَن َمالٍِّك، يَ ُقوُل، َوُهَو َأَحُد الثهََلثَةِّ الهذِّيَن تِّيَب َعَليحهِّمح، َُيَد ُِّث: إِّنهُه َلَح يَ َتَخلهفح عَ ْسِّ

َرةِّ، َوَغزحوَ  ِّ: َغزحَوةِّ الحُعسح ٍر، قَاَل:  ةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َغزحَوٍة َغَزاَها َقطُّ َغْيحَ َغزحَوَتنيح َبدح
َنح َخرَ  َا َخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ َها، َوإِّْنه َج مِّنح َأصحَحابِّهِّ َوَلَح يُ َعاتِّبِّ هللُا َأَحًدا ََتَلهَف َعن ح

َياَن بحنُ 29يُرِّيُدوَن الحعَِّْي الهِتِّ لُِّكفهارِّ قُ َريحٍش ]ص: َا أَبُو ُسفح َحرحٍب قَاَل: َوذََكَر  [ الهِتِّ َقدَِّم بِّ
َ َعُدو ِّهِّمح  نَ ُهمح َوَبنيح : يُرِّيُد عَِّْي قُ َريحٍش، َحَّته َْجََع هللُا بَ ي ح َدِّيَث، َوقَاَل ُعَقيحل : َعنِّ الزُّهحرِّي ِّ َعَلى َغْيحِّ اْلح

ي ِّ َعنح ُُمَمهٍد، ُهَو ابحُن ََيحََي، َعنح َأْححَ  يَعاٍدف َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ َد بحنِّ َأبِّ ُشَعيحٍب، َوَعنح ََيحََي بحنِّ مِّ
 ُبَكْيحٍ 
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ثَ َنا أَبُو الح  ، قَااَل: َحده ، َوأَبُو َسعِّيٍد ُُمَمهُد بحُن ُموَسى بحنِّ الحَفضحلِّ َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َعبهاسِّ ُُمَمهُد َأخح
ثَ َنا َأْححَُد بحُن عَ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َبهارِّ الحُعطَارِّدِّيُّ، قَاَل: َحده بحدِّ اْلح

رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبها ُ بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبهاٍس، َعنح عِّكح َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ ُحَسنيح ٍس، إِّسح
َحاَق: َوَحدهَثِنِّ يَزِّي ُد بحُن ُروَماَن، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ، قَااَل: رََأتح َعاتَِّكُة بِّنحُت َعبحدِّ قَاَل ابحُن إِّسح

َكهَة بَِّثََلثِّ لَ  ٍرو الحغَِّفارِّي ِّ َعَلى قُ َريحٍش ِبِّ َضمِّ بحنِّ َعمح َياٍل الحُمطهلِّبِّ فِّيَما يَ َرى النهائُِّم قَ بحَل َمقحَدمِّ َضمح
َبَحتح َعاتَِّكُة فَأَ  يَها الحَعبهاسِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ فَ َقاَلتح َلُه: ََّي ُرؤحََّي، فََأصح َها، فَ بَ َعَثتح إََِّل َأخِّ عحَظَمت ح

َها َشرٌّ َوَبََلء ، فَ َقاَل: َوَما هَِّي؟ فَ َقالَ  ن ح مَِّك مِّ ُخَلنه َعَلى قَ وح َلَة لََيدح ي، َلَقدح رَأَيحُت ُرؤحََّي اللهي ح : رَأَيحُت َأخِّ تح
َبحَط ِّ فَ َقاَل: انحفُِّروا ََّي آَل ُغَدٍر لَِّمَصارِّعُِّكمح فِّيَما يَ َرى النهائِّ  ْلح َبَل َعَلى بَعٍِّْي َلُه، فَ َوَقَف ِبِّ ُم َأنه رَُجًَل َأق ح

َتَمَع النهاُس إِّ  َد، َواجح َتَمُعوا إِّلَيحهِّ، ُثُه إِّنه بَعِّْيَُه َدَخَل بِّهِّ الحَمسحجِّ َمُثَل  لَيحهِّ، ُثُه ِفِّ َثََلٍث، فََأذهَن النهاَس فَاجح
َرى بَعِّْيَُه بِّهِّ بَعِّْيُُه فَإَِّذا ُهَو َعَلى رَأحسِّ الحَكعحَبةِّ، فَ َقاَل: انحفُِّروا ََّي آَل ُغَدٍر لَِّمَصارِّعُِّكمح ِفِّ َثََلٍث، ُثُه أَ 

 َمُثَل بِّهِّ َعَلى رَأحسِّ َأبِّ قُ بَ يحسٍ 
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، ، فَ َقاَل: انحفُِّروا ََّي آَل ُغَدٍر لَِّمَصارِّعُِّكمح ِفِّ ثَ  ََبلِّ َرًة فََأرحَسَلَها مِّنح رَأحسِّ اْلح ََلٍث، ُثُه َأَخَذ َصخح
مَِّك َواَل بَ يحت  إِّاله  َفلِّهِّ ارحَفضهتح َفَما بَقَِّيتح َدار  مِّنح ُدورِّ قَ وح بَ َلتح ََتحوِّي َحَّته إَِّذا َكاَنتح ِفِّ َأسح  َدَخَل فََأق ح

َها، لَئِّنح بَ َلَغتح َهذِّهِّ فِّيهِّ بَ عحُضَها، فَ َقاَل الحَعبهاُس: َوهللاِّ إِّنه هَ  ُتمح : َوأَنحَت فَاكح ُتمِّيَها، فَ َقاَلتح ذِّهِّ َلُرؤحََّي فَاكح
َبَة، وََكاَن َلُه َصدِّيًقا، َفذَكَ  ُذونَ َنا، َفَخَرَج الحَعبهاُس مِّنح عِّنحدَِّها فَ َلقَِّي الحَولِّيَد بحَن ُعت ح َر َلُه قُ َريحًشا لَيُ ؤح

َها، َفذََكرَ  َتَمُه إَِّّيه َتكح َدِّيُث، فَ َقاَل الحَعبهاُس: َوهللاِّ إِّّن ِّ َلغَاٍد َواسح َا، فَ َفَشا اْلح َبِّيهِّ فَ َتَحدهَث بِّ َها الحَولِّيُد ْلِّ
ٍل ِفِّ نَ َفٍر مِّنح قُ َريحٍش يَ َتَحدهثُوَن َعنح رُ  َد فَإَِّذا أَبُو َجهح َا، َفَدَخلحُت الحَمسحجِّ َُطوَ  بِّ ؤحََّي إََِّل الحَكعحَبةِّ ْلِّ

، إَِّذا فَ َرغحَت مِّنح َطَوافَِّك فَأحتَِّنا، قَاَل: فَ َلمها فَ َرغحُت مِّنح َطَواِفِّ َعاتَِّكَة، فَ َقا ٍل: ََّي َأَِب الحَفضحلِّ َل أَبُو َجهح
، َمََّت َحَدَثتح َهذِّهِّ النهبِّيهُة فِّيُكمح؟  ٍل: ََّي َأَِب الحَفضحلِّ ُت َمَعُهمحف فَ َقاَل أَبُو َجهح بَ لحُت َحَّته َجَلسح َأق ح

يُتمح ََّي َبِنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ فَ ُقلحُت: َومَ  ؟ َأَما َرضِّ َا َعاتَِّكُة بِّنحُت َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ ا َذاَك؟ فَ َقاَل: َما رُؤحََّي رََأَتح
نح َكاَن ، فَإِّ َأنح تَ تَ نَ بهأَ رَِّجاُلُكمح َحَّته تَ تَ نَ بهأَ نَِّساؤُُكمح، َسَنََتَبهُص بُِّكمح َهذِّهِّ الثهََلَث الهِتِّ ذََكَرتح َعاتَِّكةُ 

، فَ َوهللاِّ َما َكانَ  لِّ بَ يحٍت ِفِّ الحَعَربِّ َذُب َأهح َنا َعَليحُكمح كَِّتاًِب أَنهُكمح َأكح  إِّلَيحهِّ مِِّن ِّ َحقًّا َفَسَيُكوُن، َوإِّاله َكتَ ب ح
عحُت بَِّ  ًئا َواَل ْسِّ ، َوقُ لحُت: َما رََأتح َشي ح َذا، فَ َلمها َأمحَسيحُت َلَح تَ بحَق مِّنح َكبٍِّْي إِّاله َأّن ِّ َقدح أَنحَكرحُت َما قَاَلتح

َبِّيثِّ َأنح يَ َقَع ِفِّ  قِّ الح ََذا الحَفاسِّ ، فَ ُقلحَن: َصَْبحَُتح ْلِّ رَِّجالُِّكمح، ُثُه  امحَرَأة  مِّنح َبِنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ إِّاله أَتَ تحِنِّ
َمُع، فَ َلمح َيُكنح عِّنحَدَك ِفِّ ذَ  لَِّك غَِّْي ، فَ ُقلحُت: َقدح َوهللاِّ َصَدقحُْته، َوَما َكاَن َقدح تَ َناَوَل الن َِّساَء َوأَنحَت َتسح

فِّيَ نه  ، َوَْلَتَ َعرهَضنه َلُه فَإِّنح َعاَد َْلَكح ُه، فَ َغَدوحُت عِّنحدِّي ِفِّ َذلَِّك مِّنح غَِّْيٍ، إِّاله َأّن ِّ َقدح أَنحَكرحُت َما قَاَلتح
مِّ الثهالِّثِّ أَتَ َعرهُض لِّيَ ُقوَل ِلِّ شَ  هِّ، إََِّل الحيَ وح َُه، فَ َوهللاِّ إِّّن ِّ َلُمقحبِّل  ََنحَوُه، وََكاَن رَُجًَل َحدِّيَد الحَوجح ًئا فَُأَشاتِّ ي ح

ي: اللُهمه الحَعنح  َتدُّ، فَ ُقلحُت ِفِّ نَ فحسِّ دِّ َيشح ، إِّذح َوَله ََنحَو َِببِّ الحَمسحجِّ ُهف ُكلُّ َحدِّيَد النهَظرِّ، َحدِّيَد الل َِّسانِّ
ٍرو َوُهَو َواقِّف  بَعِّْيَُه َهَذا فَ َرقًا َأنح ُأَشاتَِّ  َت َضمحَضمِّ بحنِّ َعمح َع َما َلَح َأْسحَعح، َصوح ُه، َوإَِّذا ُهَو َقدح ْسِّ

ُلُه، َوُشقه  َبحَط ِّ َقدح ُحو َِّل رَحح ْلح  ِبِّ
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َوالُ  َياَن، َقمِّيُصُه، َوُجدَِّع بَعِّْيُُه، يَ ُقوُل: ََّي َمعحَشَر قُ َريحٍش، اللهطِّيَمَة اللهطِّيَمَة، َأمح ُكمح َمَع َأبِّ ُسفح
َث، َفَشَغَلُه َذلَِّك َعِن ِّ َوَشَغَلِنِّ َعنحهُ  َث الحَغوح َارَُتُكمح َقدح َعَرَض َْلَا ُُمَمهد  َوَأصحَحابُُه، فَالحَغوح ، فَ َلمح َيُكنح َوَتِّ

ٍر َمنح  َم بَدح َنا، فََأَصاَب قُ َريحًشا َما َأَصاَبَا يَ وح َيارِّهِّمح،  إِّاله اْلحَِّهاُز َحَّته َخَرجح رِّ خِّ َرافِّهِّمح، َوَأسح قَ تحلِّ َأشح
 فَ َقاَلتح َعاتَِّكُة بِّنحُت َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ فِّيَما رََأتح َوَما قَاَلتح قُ َريحش  ِفِّ َذلَِّك:

 ]البحر الطويل[
مِّ َهارِّبُ  َقٍ  َوَجاءَُكمح ففف بَِّتصحدِّيقَِّها َفلٌّ مَِّن الحَقوح  َأَلَح َتُكنِّ الرُّؤحََّي ِبِّ



قِّ َمنح ُهَو َكاذُِّب"فَ ُقلح  دح لص ِّ َا ففف ُيَكذ ِّبُ َنا ِبِّ ذِّبح َكَذبحتِّ َوإِّْنه  ُتمح َوَلَح َأكح
يدًة َطوِّيَلةً   َوذََكَر َْلَا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ِفِّ كَِّتابِّ الحَمَغازِّي َقصِّ

(3/31) 

 

ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُمَُ  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح مهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح
َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ يَزِّيُد بحُن ُروَماَن، َعنح ُعرح  ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده َوَة بحنِّ اْلح

رِّيُّ، َوُُمَمهُد بحُن  ُم بحُن ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدَة، َوَعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ الزَُّبْيحِّ، َوَحدهَثِنِّ الزُّهح ََيحََي بحنِّ َحبهاَن، َوَعاصِّ
َتَمَع َحدِّيثُ هُ  ، َوَقدِّ اجح َا َلَح َُيَد ِّثح بِّهِّ بَ عحض  ُُهمح مِّنح ُعَلَمائَِّنا، فَ بَ عحُضُهمح َقدح َحدهَث ِبِّ ٍر، َوَغْيح مح فِّيَما َبكح

ٍر، مِّ َبدح َياَن بحنِّ 32قَاُلوا ]ص: ذََكرحُت َلَك مِّنح يَ وح بِّ ُسفح َع َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبَِّ [: ْسِّ
ُرو  َفٍل َوَعمح ، َحرحٍب ِفِّ َأرحبَعِّنَي رَاكًِّبا مِّنح قُ َريحٍش َُتهارًا قَافِّلِّنَي مَِّن الشهامِّ فِّيهِّمح: َُمحَرَمُة بحُن نَ وح بحُن الحَعاصِّ

لِّمِّنَي َوقَاَل َْلُمح: فَ َنَدَب َرُسوُل هللاِّ  َياَن قَافًَِّل بِّتَِّجارَةِّ »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحُمسح َهَذا أَبُو ُسفح
ُرُجوا َْلَا َلَعله هللَا َعزه َوَجله يُ نَ ف ُِّلُكُموَها ، َفَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم « قُ َريحٍش، فَاخح

لُِّموَن، يُبونَُه اَل َيظُنُّوَن َأنح  َوالحُمسح بًَة لَِّماٍل ُيصِّ َا َكاَنتح َندح َفَخفه َمَعُه رَِّجال  َوأَبحطََأ آَخُروَن، َوَذلَِّك إِّْنه
ثَ ُر أَ  ا َحرحًِب، َفَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َثََلَثِِّّاَئةِّ رَاكٍِّب َونَ ي ٍِّف، َوَأكح صحَحابِّهِّ يَ لحَقوح

، َويَ زحُعُم بَ عحُض النهاسِّ أَنهُه لِّلحمِّقحَدادِّ، َفَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصله  ى هللاُ ُمَشاة ، َمَعُهمح ََثَانُوَن بَعِّْيًا َوفَ َرس 
َ َعلِّيٍ  َوَمرحَثدِّ بحنِّ َأبِّ َمرحَثٍد الحَغَنوِّي ِّ بَعِّْي ، َفَخَرَج َرُسولُ  َنُه َوَبنيح هللاِّ َصلهى هللاُ  َعَليحهِّ َوَسلهَم، وََكاَن بَ ي ح

، َفذََكَر ُطُرَقُه َحَّته إَِّذا َكاَن بِّعِّرحقِّ  َرهةِّ َعَلى الحَعقِّيقِّ َيةِّ لَقَِّي  َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح نَ قحبِّ َبِنِّ دِّيَناٍر مَِّن اْلح الظهب ح
، فَ َلمح َيُِّدوا عِّنحَدُه َخَْبًا، وَ  ، َفَسأَُلوُه َعنِّ النهاسِّ َعحَرابِّ نَي َدًَن مَِّن رَُجًَل مَِّن اْلح َياَن حِّ َكاَن أَبُو ُسفح

َتأحَجَر َضمحضَ  ، فَاسح َبانِّ َها َحَّته َأَصاَب َخَْبًا مِّنح بَ عحضِّ الرُّكح َأُل َعن ح َباَر، َوَيسح َخح َم اْلحَِّجازِّ يَ َتَحسهُس اْلح
تَ نحفُِّرُهمح إََِّل َأمحَواْلِِّّمح  ٍرو الحغَِّفارِّيه، فَ بَ َعثَُه إََِّل قُ َريحٍش َيسح ُُهمح َأنه ُُمَمهًدا َقدح َعَرَض َْلَا ِفِّ بحَن َعمح ، َوُُيحْبِّ

َكهَة َوقَاَل: ََّي َمعحَشَر قُ َريحٍش، اللهطِّيَمَة قَ  َضم  َسرِّيًعا َحَّته َقدَِّم َعَلى قُ َريحٍش ِبِّ دح َأصحَحابِّهِّ، َفَخَرَج َضمح
رُِّكوَهاف  -رَُة َواَللهطِّيَمُة هَِّي الت َِّجا -َعَرَض َْلَا ُُمَمهد  ِفِّ َأصحَحابِّهِّ  َث، َوَما َأُظنُّ َأنح ُتدح َث الحَغوح الحَغوح

، َفَخَرُجوا َعَلى الصه  ضحَرمِّي ِّ َا َكائَِّنة  َكعِّْيِّ ابحنِّ اْلَح : أََيُظنُّ ُُمَمهد  َوَأصحَحابُُه َأَنه عحبِّ فَ َقاَلتح قُ َريحش 
َرافَِّها َأَحد ، إِّاله  َأنه َأَِب َْلٍَب َقدح ََتَلهَف َوبَ َعَث َمَكانَُه الحَعاَص بحَن هَِّشامِّ َوالذهُلولِّ َوَلَح يَ َتَخلهفح مِّنح َأشح

ُعمِّاَئٍة َوََخحُسوَن ُمَقاتًَِّل، َوَمَعُهمح مِّائَ َتا فَ َرٍس يَ ُقوُدوََنَا، َوَخَرُجوا  بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ، َفَخَرَجتح قُ َريحش  َوُهمح تِّسح
، لدُّ  ِّ لحقَِّيانِّ َيضحرِّبحَن ِبِّ ُهمح، َوذََكَر  َمَعُهمح ِبِّ ن ح َاَء الحُمطحعِّمِّنَي مِّ لِّمِّنَي، ُثُه ذََكَر َأْسح َ بَِِّّجاءِّ الحُمسح َويَ تَ َغنهنيح

ََّي فَ بَ َلَغتح َأَِب  َفةِّ رََأى ُجَهيحُم بحُن الصهلحتِّ ُرؤح ُحح ْلح ٍل، رُُجوَع طَالِّبِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب َحَّته إَِّذا َكانُوا ِبِّ َجهح
َبَل َعَلى  [33فَ َقاَل: َوَهَذا ]ص: ، َوَذلَِّك أَنهُه رََأى َأنه رَاكًِّبا َأق ح ٌّ آَخُر مِّنح َبِنِّ ِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َنبِّ



َكرِّ فَ َقاَل: قُتَِّل ُفََلن  َوُفََلن  َوُفََلن ، يُ َعد ُِّد رَِّجااًل  مِّنح قُ َريحٍش َمَعُه بَعِّْي  َلُه َحَّته َوَقَف َعَلى الحَعسح
َرا ِّ قُ َريحٍش ِمِّه  َباء  مِّنح َأشح َكرِّ، فَ َلمح يَ بحَق خِّ ٍر، ُثُه َطَعَن ِفِّ لَبهةِّ بَعِّْيِّهِّ ُثُه َأرحَسَلُه ِفِّ الحَعسح َم َبدح نح قُتَِّل يَ وح

هِّهِّ َذلَِّك، َفذَ  بَِّيةِّ قُ َريحٍش إِّاله َأَصابَُه َدُمُه، َوَمَضى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى َوجح َكَر َأخح
َُهنِّيه َمسِّ  ٍرو َوَعدِّيه بحَن َأبِّ الزهغحَباءِّ اْلح َبَس بحَن َعمح َراءِّ بَ َعَث َبسح ِّ ْيَُه َحَّته إَِّذا َكاَن َقرِّيًبا مَِّن الصهفح نيح

رًا، فََأًَنَخا بَعِّْيَيحهَِّما إََِّل َتلٍ  مِّنَ  َياَن، فَانحَطَلَقا َحَّته َوَرَدا بَدح ََْبَ َعنح َأبِّ ُسفح الحَبطحَحاءِّ  يَ لحَتمَِّسانِّ الح
َا ََتحِتِّ ا َبتَِّها: إِّْنه َداُُهَا لَِّصاحِّ ِّ تَ ُقوُل إِّحح تَ َقَيا ِفِّ َشنٍ  َْلَُما مَِّن الحَماءِّ، َفَسمَِّعا َجارِّيَ َتنيح لحعُِّْي َغًدا، َواسح

َبس  َوَعدِّيٌّ، فَ  َع َذلَِّك َبسح ، َوْسِّ ٍرو َوقَاَل: َصَدَقتح نَ ُهَما ََمحدِّيُّ بحُن َعمح َجَلَسا َعَلى فَ َلخهَص بَ ي ح
َيا َبَل أَبُو ُسفح ََْبَ، َوَأق ح َْبَاُه الح نَي َولهَيا َوَقدح بَعِّْيَيحهَِّما َحَّته أَتَ َيا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فََأخح َن حِّ

َت َعَلى َسسح ٍرو: َهلح َأحح دِّي ِّ بحنِّ َعمح َهَذا الحَماءِّ مِّنح َأَحٍد تُ نحكُِّرُه؟  َحذَِّر، فَ تَ َقدهَم َأَماَم عِّْيِّهِّ فَ َقاَل لَِّمجح
تَ َقَيا ِفِّ َشنٍ  َْلَُما ُثُه  ِّ َأًَنَخا إََِّل َهَذا التهل ِّ فَاسح  انحَطَلَقا، َفَجاَء فَ َقاَل: اَل َوهللاِّ، إِّاله َأّن ِّ َقدح رَأَيحُت رَاكَِّبنيح

َا َياَن َمَناَخ بَعِّْيَيحهَِّما فََأَخَذ مِّنح أَب حَعارُِّهِّ َوفَ تهُه فَإَِّذا فِّيهِّ الن هَوى، فَ َقاَل: َهذِّهِّ َوهللاِّ َعََلئُِّف  أَبُو ُسفح
َرَز عِّ  ًَل، َحَّته إَِّذا رََأى َأنح َقدح َأحح َا ُمَساحِّ َه عِّْيِّهِّ فَانحَطَلَق بِّ ْيَُه يَ ثحرَِّب، ُثُه رََجَع َسرِّيًعا َفَضَرَب َوجح

ُع  بَ َعَث إََِّل قُ َريحٍش َأنه هللَا َقدح َْنهى عِّْيَُكمح  ٍل: َوهللاِّ اَل نَ رحجِّ ُعوا، فَ َقاَل أَبُو َجهح َوَأمحَواَلُكمح َورَِّجاَلُكمح فَارحجِّ
رًا  َ بَدح َواقِّ الحَعَربِّ  -َحَّته ََنحِتِّ ر  ُسوقًا مِّنح َأسح َا الطهَعاَم،  -وََكاَنتح َبدح َا َثََلًَث، فَ ُنطحعَِّم بِّ فَ ُنقِّيَم بِّ

قِّيَ  ُُزَر، َوَنسح َا اْلح ْيًَِّن، َفََل يَ َزاُلوَن  َونَ نحَحَر بِّ َمَع بَِّنا الحَعَرُب َوِبَِّسِّ َنا الحقَِّياُن، َوَتسح َر، َوتَ عحزَِّ  َعَلي ح َمح َا الح بِّ
َرَة، إِّنه هللَا َقدح َْنهى َأمحَوا َنُس بحُن َشرِّيٍق: ََّي َمعحَشَر َبِنِّ زُهح َخح َلُكمح، َوَْنهى يَ َهابُونَ َنا بَ عحَدَها أََبًداف قَاَل اْلح

َهُدوَها، َواَل َبِنِّ َعدِّي ِّ بحنِّ َكعحٍب، َوارحََتََل صَ  َرُة فَ َلمح َيشح ُعواف فََأطَاُعوُه فَ َرَجَعتح زُهح َبُكمح، فَارحجِّ احِّ
ْيَُه َحَّته إَِّذا َكاَن بِّبَ عحضِّ َوادِّي َذفَاٍر نَ َزَل َوَأََتهُ  ََْبُ  َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َفذََكَر َمسِّ  الح

َتَشاَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم النهاَس، 34]ص: نَ ُعوا عِّْيَُهمح، فَاسح ْيِّهِّمح لَِّيمح [ َعنح قُ َريحٍش ِبَِّسِّ
َداُد بحُن َعمح  َسَن، ُثُه قَاَم الحمِّقح َسَن، ُثُه قَاَم ُعَمُر فَ َقاَل فََأحح َي هللُا َعنحُه فََأحح ٍر َرضِّ ٍرو فَ َقاَل: فَ َقاَل أَبُو َبكح

َرائِّيَل لِّمُ  ُن َمَعَك، َوهللاِّ اَل نَ ُقوُل َلَك َكَما قَاَلتح بَ ُنو إِّسح وَسى ََّي َرُسوَل هللاِّ، امحضِّ لَِّما ُأمِّرحَت بِّهِّ، فَ َنحح
ًنه َمَعُكَما }اذحَهبح أَنحَت َورَبَُّك فَ َقاتََِّل إًِّنه َهاُهَنا قَاعُِّدوَن{ َوَلكِّنِّ اذحَهبح أَنحَت َورَبَُّك فَ َقاتََِّل إِّ 

ًَن َمَعَك َمنح ُدونَُه َحَّته  رحَت بَِّنا إََِّل بَ رحكِّ الحغَِّمادِّ َْلَاَلدح َق ِّ َلوح سِّ ْلح ُلَغُه، ُمَقاتُِّلوَنف فَ َوالهذِّي بَ َعَثَك ِبِّ  تَ ب ح
ًا َوَدَعا َلُه بِّهِّ، ُثُه قَاَل:  ْيُوا َعَليه أَي َُّها النهاسُ أَ »فَ َقاَل َلُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َخْيح َا « شِّ َوإِّْنه

لحَعَقَبةِّ قَاُلوا: ََّي َرُسوَل هللاِّ  نَي َِبيَ ُعوُه ِبِّ ، وََكانُوا حِّ ُمح َعَدُد النهاسِّ َنحَصاَر، َوَذلَِّك َأَنه ، إًِّنه بُ َرآُء مِّنح يُرِّيُد اْلح
َل إََِّل َدارًَِّن، فَإَِّذا َوَصلحَت إِّلَي ح  نحُه أَن حُفَسَنا َوأَب حَناَءًَن ذَِّمامَِّك َحَّته َتصِّ َنا فَأَنحَت ِفِّ ذَِِّمَِّنا، َْنحنَ ُعَك ِمِّها َْنحَنُع مِّ

َنحَصاُر تَ َرى َأنه َعلَ  َها َونَِّساَءًَن، َفَكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ َتَخوهُ  َأنح اَل َتُكوَن اْلح ي ح
لحَمدِّيَنةِّ،  َرَتُه إِّاله ِبِّ َْي بِِّّمح إََِّل َعُدوٍ  بَِّغْيحِّ بََِّلدِّهِّمح، فَ َلمها قَاَل َذلَِّك َرُسوُل ُنصح َوأَنهُه لَيحَس َعَليحهِّمح َأنح َيسِّ

، « َأَجلح »هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل َسعحُد بحُن ُمَعاٍذ: َوهللاِّ َلَكأَنهَك ََّي َرُسوَل هللاِّ ُترِّيُدًَنف قَاَل: 
َناَك َعَلى َذلَِّك قَاَل َسعح  ئحَت بِّهِّ َحقٌّ، َوَأعحطَي ح ًَن َأنه َما جِّ َناَك، َوَشهِّدح ُد بحُن ُمَعاٍذ: فَ َقدح آَمنها بَِّك َوَصدهق ح



ُن َمَعَك، فَ َوالهذِّ  عِّ َوالطهاَعةِّ، فَامحضِّ ََّي َرُسوَل هللاِّ لَِّما َأَردحَت فَ َنحح ي ُعُهوَدًَن َوَمَواثِّيَقَنا َعَلى السهمح
َرُه َأنح بَ َعثَ  د ، َوَما َنكح َناُه َمَعَك، َما ََتَلهَف مِّنها َواحِّ َر لَُضح تَ عحَرضحَت بَِّنا َهَذا الحَبحح َق ِّ َلوِّ اسح ْلح نَ لحَقى َك ِبِّ

، ُصُدق  عِّنحَد الل َِّقاءِّ، َوَلَعله هللَا يُرِّيَك مِّنها َما تَ َقرُّ بِّ  َرحبِّ رح َعُدوهًَن َغًدا، إًِّنه َلُصُْب  عِّنحَد اْلح ُنَك، َفسِّ هِّ َعي ح
هللُا َعَليحهِّ بَِّنا َعَلى بَ رََكةِّ هللاِّف َفُسره بَِّذلَِّك َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ُثُه قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى 

َدى الطهائِّفَ »َوَسلهَم:  ُروا، فَإِّنه هللَا َعزه َوَجله َقدح َوَعَدّنِّ إِّحح ْيُوا َوأَبحشِّ َن سِّ ِّ، َوهللاِّ َلَكَأّن ِّ أَنحُظُر اْلح َتنيح
مِّ  ٍر ِفِّ « ف َمَصارَِّع الحَقوح َوةِّ الحُقصحَوى مَِّن الحَوادِّي، َوالحُقُلُب بَِّبدح لحُعدح قَاَل: َوَمَضتح قُ َريحش  َحَّته نَ َزُلوا ِبِّ

ن حَيا مِّنح بَطحنِّ التهل ِّ إََِّل الحَمدِّيَنةِّ، َوَأرحَسَل هللاُ 35]ص: َوةِّ الدُّ  السهَماَء، وََكاَن الحَوادِّي َدهًِّسا، [ الحُعدح
َرحَض َوَلَح مَيحنَ عحُهمح  َها َما لَبهَد َْلُُم اْلح ن ح ْيِّ، فََأَصاَب َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابَُه مِّ  مَِّن الحَمسِّ

َها َما َلَح يَ قحدِّرُوا َأنح يَ رحَتُِّلوا مَ  ن ح َعُه، َفَساَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يُ َبادِّرُُهمح َوَأَصاَب قُ َريحًشا مِّ
ٍر نَ َزَل َعَليحهِّ، ف َ  رًا َفَسَبَق قُ َريحًشا إِّلَيحهِّ، فَ َلمها َجاَء َأدحََن َماٍء مِّنح َبدح َقاَل َلُه إََِّل الحَماءِّ َحَّته نَ َزَل بَدح

َُباُب بحُن الحُمنحذِّرِّ: ََّي َرُسوَل هللاِّ  ُر َعنحُه، َأمح ُهَو اْلح ، َمنحزِّل  أَن حَزَلَكُه هللُا لَيحَس لََنا َأنح نَ تَ َعدهاُه َواَل نُ َقص ِّ
َرحُب َوالحَمكِّيَدُة؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َرحُب »الرهأحُي َواْلح َبلح ُهَو الرهأحُي َواْلح

َُبا« َوالحَمكِّيَدةُ  َنحزٍِّل، َوَلكِّنِّ اَنحَضح َحَّته ََتحَعَل الحُقُلَب  ، فَ َقاَل اْلح ُب: ََّي َرُسوَل هللاِّ، فَإِّنه َهَذا لَيحَس ِبِّ
ًضا، ف َ  فِّرح َعَليحهِّ َحوح ًدا، ُثُه احح َا إِّاله قَلِّيًبا َواحِّ رَِّك، ُثُه َغو ِّرح ُكله َقلِّيٍب بِّ َم ُكلهَها مِّنح َورَاءِّ َظهح نُ َقاتُِّل الحَقوح

َرُب  نَ ُهمح، فَ َقاَل: فَ َنشح نَ َنا َوبَ ي ح َربُوَن، َحَّته ََيحُكَم هللُا بَ ي ح لرهأحيِّ »َواَل َيشح ، فَ َفَعَل َذلَِّك، « َقدح َأَشرحَت ِبِّ
نِّيَ  ًضا َعَلى الحَقلِّيبِّ الهذِّي نَ َزَل َعَليحهِّ َفُملَِّئ َماًء، ُثُه َقَذُفوا فِّيهِّ اْلح َةف فَ ُغو َِّرتِّ الحُقُلُب، َوَبََّن َحوح

َبُة بحُن رَبِّيَعَة َعَلى َْجٍَل َلُه َأْححََر، فَ َلمها رَآُهمح َرُسوُل هللاِّ َوَأق ح  ُدُمَها ُعت ح َبَحتح يَ قح نَي َأصح  بَ َلتح قُ َريحش  حِّ
َُيََلئَِّها َوفَ »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ نحَحطُّوَن مَِّن الحَكثِّيبِّ قَاَل:  بَ َلتح ِبِّ رَِّها اللُهمه َهذِّهِّ قُ َريحش  َقدح َأق ح خح
نِّهُِّم الحَغَداةَ  َزاٍم بََِّتحكِّ « ف َُتَادَُّك َوُتَكذ ُِّب َرُسوَلَك، اللُهمه فََأحح َحاَق إَِّشارََة َحكِّيمِّ بحنِّ حِّ ُثُه ذََكَر ابحُن إِّسح

لِّ بحنِّ هَِّشاٍم َوتَ عحيِّْيَ  ُه َوُُمَاَلَفَة َأبِّ َجهح َبَة بحنِّ رَبِّيَعَة إَِّّيه َبُة إََِّل الحقَِّتالِّ َوُمَوافَ َقَة ُعت ح َبَة َحَّته َدَعا ُعت ح ُه ُعت ح
َازِّ   الحْبِّ
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رٍ  رِّ َعَددِّ َأصحَحابِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الهذِّيَن َخَرُجوا َمَعُه إََِّل َبدح  َِبُب ذِّكح
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َْبًََن َأْححَُد  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َأخح بحُن َسلحَماَن الحَفقِّيُه، قَاَل: َحده
َياُن بحُن َسعِّيٍد،  َْبًََن ُسفح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َكثٍِّْي، قَاَل: َأخح َحاَق، قَااَل: َحده َاعِّيُل بحُن إِّسح َعنح َأبِّ عِّيَسى، َوإِّْسح

َحاَق، َعنِّ الحَْبَاءِّ بحنِّ َعازٍِّب، قَالَ  َعَة َعَشَر إِّسح ٍر َكانُوا َثََلَثِّائٍَة َوبِّضح : ُكنها نَ َتَحدهُث َأنه َأصحَحاَب َبدح
مِّن  " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ  َر، َوَما َجاَوَز َمَعُه إِّاله ُمؤح  ِفِّ بِّعِّدهةِّ َأصحَحابِّ طَاُلوَت الهذِّيَن َجاَوُزوا َمَعُه الن ههح

ي ِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َكثِّْيٍ   الصهحِّ
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َْبًنَ  ُل بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َراَن الحَعدح ِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ٍرو َأخح  أَبُو َعمح
َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُ  َبُل بحُن إِّسح ثَ َنا َحن ح و َعبحدِّ هللاِّ يَ عحِنِّ َأْححََد ُعثحَماُن بحُن َأْححََد بحنِّ السهمهاكِّ قَاَل: َحده

َحاَق، قَاَل:  َياُن، قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو إِّسح ثَ َنا ُسفح َبٍل قَاَل: َحدهَثِنِّ ََيحََي بحُن َسعِّيٍد، قَاَل: َحده بحَن َحن ح
عحُت ]ص: ٍر، وَُكنها َأصححَ 37ْسِّ َم بَدح ُتصحغِّرحُت َأًَن َوابحُن ُعَمَر يَ وح اَب ُُمَمهٍد َصلهى هللُا [ الحَْبَاَء، قَاَل: اسح

َعَة َعَشَر َكعِّدهةِّ َأصحَحابِّ طَاُلوَت اله  ٍر َثََلَثِّائٍَة َوبِّضح ذِّيَن َجاَوُزوا َعَليحهِّ َوَسلهَم نَ َتَحدهُث َأنه عِّدهَة َأهحلِّ َبدح
مِّن  " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ  َر إِّاله ُمؤح َر، َوَما َجاَوَز َمَعُه الن ههح َبَة،  َمَعُه الن ههح رِّ بحنِّ َأبِّ َشي ح ي ِّ َعنح َأبِّ َبكح ِفِّ الصهحِّ

 َعنح ََيحََي الحَقطهانِّ 
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َُ إِّمحََلءً  َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأخح  قَاَل: َحده
ََسنِّ  ثَ َنا ُشعحَبُة،  َعلِّيُّ بحُن اْلح ُد ِّيُّ، قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد الحَملِّكِّ بحُن إِّب حَراهِّيَم اْلح بحُن َأبِّ عِّيَسى، قَاَل: َحده

عحُت الحَْبَاَء بحَن َعازٍِّب، يَ ُقوُل:  ، قَاَل: ْسِّ َداّنِّ ِّ َمح َحاَق اْلح ٍر نَ ي ًِّفا »َعنح َأبِّ إِّسح َم َبدح ُروَن يَ وح َكاَن الحُمَهاجِّ
ِّ َوََثَا َنحَصاُر نَ ي ًِّفا َوَأرحبَعِّنَي َومِّائَ َتنيح ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ َوهحبِّ بحنِّ « نِّنَي، وََكاَنتِّ اْلح َرَجُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ َأخح

 َجرِّيٍر، َعنح ُشعحَبةَ 
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بح  ، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َأخح تَ َويحهِّ، قَاَل: َحده ُن َجعحَفرِّ بحنِّ ُدُرسح
َْبًََن ابحُن ْلِّيَعَة، قَاَل: َحدهَثِنِّ  َْبًََن َسعِّيُد بحُن َأبِّ َمرحََيَ، قَاَل: َأخح َياَن، قَاَل: َأخح  يَزِّيُد بحُن يَ عحُقوُب بحُن ُسفح

َراَن، أَنه  َلُم أَبُو عِّمح َنحَصارِّيه، يَ ُقوُل: قَاَل لََنا َرُسوُل هللاِّ َأبِّ َحبِّيٍب، قَاَل: َحدهَثِنِّ َأسح َع َأَِب أَيُّوَب اْلح ُه ْسِّ



لحَمدِّيَنةِّ:  قُ لحَنا: « َهلح َلُكمح َأنح ََنحُرَج فَ نَ لحَقى َهذِّهِّ الحعَِّْي َلَعله هللَا يُ غحنُِّمَنا؟»َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوََنحُن ِبِّ
َنا، فَ َلمها سِّ  ِّ َأَمَرًَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح نَ تَ َعاده، فَ َفَعلحَنا نَ َعمح، َفَخَرجح َمنيح ًما َأوح يَ وح رحًَن يَ وح

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بِّعِّدهتِّنَ  َْبحًَن النهبِّ لَِّك َوْحَِّد ا، َفُسره بِّذَ فَإَِّذا ََنحُن َثََلَثِّاَئٍة َوَثََلثََة َعَشَر رَُجًَل، فََأخح
 «عِّدهُة َأصحَحابِّ طَاُلوتَ »هللَا َوقَاَل: 
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر ]ص: ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا 38َأخح [، قَاَل: َحده
ثَ َنا َعبحُد الحَعزِّ  َياَن، قَاَل: َحده ، قَاَل: يَ عحُقوُب بحُن ُسفح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َراَن، )ح( َوَأخح يزِّ بحُن عِّمح

ثَ َنا  ، قَاَل: َحده ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن َسعحٍد الدهارِّمِّيُّ َْبَّنِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمهٍد الحَعنحَْبِّيُّ، قَاَل: َحده ََيحََي بحُن َأخح
ثَ نَ  ، قَااَل: َحده ُعحفِّيُّ ، َعنح ُسَليحَماَن اْلح ُُبلِّي ِّ ٍب، قَاَل: َحدهَثِنِّ ُحَييٌّ، َعنح َأبِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ اْلح ا ابحُن َوهح

ٍر بَِّثََلَثِِّّاَئٍة َوََخحَسَة  َم بَدح ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َخَرَج يَ وح ٍرو، َأنه النهبِّ َعَشَر مَِّن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعمح
طَاُلوُت، زَاَد أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ِفِّ رَِّوايَتِّهِّ قَاَل: َفَدَعا َْلُمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  الحُمَقاتَِّلةِّ َكَما َخَرجَ 

نَي َخَرَج فَ َقاَل:  َياع  »َوَسلهَم حِّ ُمح جِّ ُسُهمحف اللُهمه إَِّنه ُمح ُعَراة  فَاكح ُمح ُحَفاة  فَاْححِّلحُهمحف اللُهمه إَِّنه اللُهمه إَِّنه
بِّعحُهمح فَأَ  ِّ، « شح ََمٍل َأوح َْجََلنيح ُهمح رَُجل  إِّاله َوَقدح رََجَع ْبِّ ن ح ٍر، فَان حَقَلُبوا َوَما مِّ َم َبدح ، فَ َفَتَ  هللُا َْلُمح يَ وح

ا َوَشبُِّعوا " َتَسوح  َواكح
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مِّ َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن ُعبَ يحدِّ هللاِّ الحَِّرقِّيُّ، بِّب َ  َْبًََن أَبُو الحَقاسِّ ثَ َنا َْححَزُة بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َأخح غحَداَد قَاَل: َحده
ثَ َنا ُعَمرُ  لُِّم بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: َحده ثَ َنا ُمسح ٍم، قَاَل: َحده ََسُن بحُن َسَله ثَ َنا اْلح ، قَاَل: َحده ، يَ عحِنِّ الحَعبهاسِّ

َحاَق، َعنِّ الح  ثَ َنا أَبُو إِّسح ٍر فَارِّس  َغْيحَ الحمِّقحَدادِّ »َْبَاءِّ، قَاَل: ابحَن َأبِّ زَائَِّدَة، قَاَل: َحده َم َبدح َلَح َيُكنح يَ وح
َودِّ  َسح  «بحنِّ اْلح
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ََسُن بحُن َسَله  ثَ َنا اْلح ثَ َنا َْححَزُة بحُن ُُمَمهٍد، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده مِّ الحَِّرقِّيُّ َْبًََن أَبُو الحَقاسِّ ٍم، قَاَل: َوَأخح
ثَ َنا أَبُو غَ  َحاَق قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو إِّسح ثَ َنا زَُهْيح  قَاَل: َحده دِّيُّ قَاَل: َحده َاعِّيَل الن ههح سهاَن َمالُِّك بحُن إِّْسح



َي هللُا َعنحُه:  ه، قَاَل: قَاَل َعلِّيٌّ َرضِّ عحُت َعامًِّرا الشهعحبِّ ٍر َغْيحَ الحمِّقحَدادِّ »ْسِّ َم َبدح َما َكاَن فِّيَنا فَارِّس  يَ وح
 «َرٍس أَب حَلقَ َعَلى ف َ 
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َعحَرابِّ ِّ  َْبًََن أَبُو َسعِّيدِّ بحُن اْلح ُّ، قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسَف اْلح ثَ َنا َأخح ، قَاَل: َحده
، َعنح  ثَ َنا ابحُن َأبِّ َعدِّيٍ  ُّ، قَاَل: َحده َسُن بحُن ُُمَمهٍد الزهعحَفَراّنِّ َحاَق، َعنح َحارِّثََة بحنِّ  اْلَح ُشعحَبَة، َعنح َأبِّ إِّسح

َي هللُا َعنحُه قَاَل:  ٍر َوَما مِّنها َأَحد  إِّاله َوُهَو ًَنئِّم  إِّاله َرُسوَل »ُمَضر ٍِّب، َأنه َعلِّيًّا َرضِّ َلَة َبدح َلَقدح رَأَي حتُ َنا لَي ح
ٍر َوَما مِّنها  هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَإِّنهُه ُيَصل ِّي َلَة َبدح َبَ ، َوَلَقدح رَأَي حتُ َنا لَي ح ُعو َحَّته َأصح إََِّل َشَجَرٍة َوَيدح

َدادَ  َحاَق، َعنح « َأَحد  فَارِّس  إِّاله الحمِّقح َْبًََن أَبُو إِّسح َسُن: َوَحدهثَنا أَبُو َعيهاٍد، َعنح ُشعحَبَة قَاَل: َأخح قَاَل اْلَح
، بِّ  وِّهِّ َحارِّثََة، َعنح َعلِّيٍ   َنحح
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َحاَق الحبَ َغوِّيُّ، بِّب َ  َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن إِّسح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح غحَداَد قَاَل: َوَأخح
ْبََ  ٍب، قَاَل: َوَأخح ثَ َنا ابحُن َوهح ي، قَاَل: َحده َحاَق الحَقاضِّ َاعِّيُل بحُن إِّسح ثَ َنا إِّْسح ٍر، َعنح َأبِّ َحده ّنِّ أَبُو َصخح

َي هللُا َعنح  ، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، َأنه َعلِّيه بحَن َأبِّ طَالٍِّب، َرضِّ ُه قَاَل ُمَعاوِّيََة الحَبَجلِّي ِّ
َدادِّ بحنِّ  : فَ َرس  لِّلزَُّبْيحِّ، َوفَ َرس  لِّلحمِّقح رٍ  َلُه: َما َكاَن َمَعَنا إِّاله فَ َرَسانِّ َم َبدح َودِّ، يَ عحِنِّ يَ وح َسح  اْلح
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ُل، بِّبَ غحدَ  ُّ الحَعدح َُراَساّنِّ َحاَق الح َْبّنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن إِّسح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح اَد قَاَل: َأخح
ثَ َنا َروحُح بحُن ُعَبادَ  َرٍم، قَاَل: َحده َسُن بحُن ُمكح َْبًََن اْلَح مِّ ابحنِّ َأخح ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، َعنح َعاصِّ َة، قَاَل: َحده

ٍر نَ تَ َعاَقُب َثََلثٍَة َعَلى بَعٍِّْي، فَ  َم بَدح ُعوٍد، قَاَل: ُكنها يَ وح َكاَن َعلِّيٌّ َبحَدَلَة، َعنح زِّرٍ ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َمسح
 َعَليحهِّ َوَسلهَم، َفَكاَن إَِّذا َكاَنتح َعَقَبُة َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوأَبُو لَُبابََة زَمِّيَليح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ 

َي، فَ يَ ُقوُل:  رِّ مِّنحُكَما، َواَل أَن حُتَما »َوَسلهَم يَ ُقواَلنِّ َلُه: ارحَكبح َحَّته َْنحشِّ َجح غحََّن َعنِّ اْلح إِّّن ِّ َلسحُت ِبَِّ
يِّ مِِّن ِّ  ق حَوى َعَلى الحَمشح لِّ الحَمَغازِّي 40:]ص« ِبَِّ ُهوُر عِّنحَد َأهح َنادِّ، َوالحَمشح ََذا اْلحِّسح [ َهَكَذا رُوَِّي بِّ

ُّ َصلهى هللُا َعلَ  يحهِّ َوَسلهَم مَِّن الرهوحَحاءِّ َمرحَثُد بحُن َأبِّ َمرحثٍَد الحَغَنوِّيُّ َبَدَل َأبِّ لَُبابََة، فَإِّنه َأَِب لَُبابََة َردهُه النهبِّ
َلَفهُ   َعَلى الحَمدِّيَنةِّ  َواسَتخح
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ثَ َنا يَ عحُقوُب بحنُ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن،  َأخح ُسفح
ثَ َنا َْحهاد   ثَ َنا أَبُو ُعَمَر َحفحُص بحُن ُعَمَر النَُّمْيحِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا هَِّشام ، َعنح ُُمَمهٍد، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده

هُ  ن ح ٍر َثََلَثِّاَئٍة َوَثََلثََة َعَشَر َأوح َأرحبَ َعَة َعَشَر، مِّ لِّ َبدح ، قَاَل: عِّدهُة َأهح ُعوَن َعنح َعبِّيَدَة السهلحَماّنِّ ِّ مح َسب ح
َنحَصارِّ، َوبَقِّي هتُ ُهمح َسائُِّر النهاسِّ   َومِّائَ َتانِّ مَِّن اْلح
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ثَ َنا ُجنَ يحُد بح  ، قَاَل: َحده رِّو بحُن السهمهاكِّ َْبًََن أَبُو َعمح َراَن، قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َحاَق، َأخح ُن إِّسح
ََسنِّ، قَالَ  َعُث، َعنِّ اْلح ثَ َنا َأشح : َكاَن عِّدهُة قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َحدهَثِنِّ ََيحََي، قَاَل: َحده
َنحَصارِّ، َوَسائُِّرُهمح مَِّن الحمُ  ِّ مَِّن اْلح َعًة َوَسبحعِّنَي َومِّائَ َتنيح َعَة َعَشَرف بِّضح ٍر َثََلَثِّاَئٍة َوبِّضح لِّ َبدح رِّيَن، َأهح َهاجِّ

ْيِّيَن: َكاَن عِّدهةُ  ف قَاَل: َوقَاَل ُُمَمهد ، يَ عحِنِّ ابحَن سِّ ٍر َثََلَثِّائٍَة َوَثََلثََة  فِّيهُِّم اث حَنا َعَشَر مَِّن الحَمَواِلِّ لِّ بَدح َأهح
رِّيَن " َنحَصارِّ، َوَسائُِّرُهمح مَِّن الحُمَهاجِّ ِّ مَِّن اْلح  َعَشَر، َأوح َأرحبَ َعَة َعَشَر، َأرحبَ َعة  َوَسبحعِّنَي َومِّائَ َتنيح
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رِّ  َْبًََن أَبُو َعمح َراَن، قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َبُل بحُن َوَأخح ثَ َنا َحن ح ، قَاَل: َحده و بحُن السهمهاكِّ
رِّيه، عحُت الزُّهح : ْسِّ ، قَاَل: قَاَل َمعحَمر  ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو َعبحدِّ هللاِّ، َحده يَ ُقوُل:  إِّسح

يٌّ َأوح أَنحَصارِّيٌّ َأوح َحلِّيف   رًا إِّاله قُ َرشِّ َهدح بَدح ِّ " َلَح َيشح ٍد مَِّن الحَفرِّيَقنيح  لَِّواحِّ
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
حَ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده رًا َمَع َرُسولِّ هللاِّ اْلح َيةِّ َمنح َشهَِّد بَدح مِّ اَق، ِفِّ َتسح

َعة  َوسَ  رِّيَن َسب ح ُهمح مَِّن الحُمَهاجِّ ن ح ُعوَن، َومَِّن َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل: َثََلَثِّاَئٍة َوَثََلثََة َعَشَر رَُجًَل، مِّ ب ح
تهة  َوَثََلثُوَن رَُجًَلف  َنحَصارِّ مِّائَ َتانِّ َوسِّ َم اْلح لِّمِّنَي يَ وح َوقَاَل ِفِّ رَِّوايَةِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ إِّدحرِّيَس َعنحُه: عِّدهُة الحُمسح

ٍر َثََلَثِّاَئٍة َوَثََلثََة َعَشَر ]ص: ُعوَن رَُجًَل، 41َبدح رِّيَن َأرحبَ َعة  َوَسب ح ُهمح مِّنح قُ َريحٍش َوالحُمَهاجِّ ن ح [ رَُجًَل، مِّ



َنحَصارِّ " َأخح  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َوَسائُِّرُهمح مَِّن اْلح ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح
ثَ َنا ابحُن إِّدحرِّيَس، َعنِّ ابح  ، قَاَل: َحده َسُن بحُن الرهبِّيعِّ ثَ َنا اْلَح َياَن، قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح نِّ َحده

َحاَق، َفذََكَرُهف َوذََكَر  ُُُهَا، َومِّنح إِّسح َبَة َوَغْيح َاَءُهمح، َوذََكَرَها أَيحًضا ُموَسى بحُن ُعقح يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ َعنحُه َأْسح
َهًدا مِّنح َمَشاهِّدِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ُثُه  َر َأَسامِّي َمنح َشهَِّد َمشح َر ذِّكح  َعزحمِّي َأنح ُأَؤخ ِّ

 هللُا ِفِّ ُجزحٍء لَِّئَله يَُطوَل بِّهِّ الحكَِّتاُب، َوهللُا الحُموهفُِّق لِّلصهَوابِّ َوالسهَدادِّ  ُأفحرُِّدُه إِّنح َشاءَ 
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رٍ  رِّكِّنَي الهذِّيَن َساُروا إََِّل َبدح رِّ َعَددِّ الحُمشح  َِبُب ذِّكح
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 ،ُّ بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسَف اْلح ثَ َنا َأخح ، قَاَل: َحده َعحَرابِّ ِّ َْبًََن أَبُو َسعِّيدِّ بحُن اْلح قَاَل: َأخح
رَ  َْبًََن إِّسح َقزِّيُّ، قَاَل: َأخح ُرو بحُن ُُمَمهٍد الحَعن ح ثَ َنا َعمح ُّ، قَاَل: َحده َسُن بحُن ُُمَمهٍد الزهعحَفَراّنِّ ائِّيُل، َعنح َأبِّ اْلَح

َحاَق، َعنح َحارِّثََة بحنِّ ُمَضر ِّ  َم إِّسح ِّ يَ وح ًَن رَُجَلنيح َي هللُا َعنحُه قَاَل: َأَخذح ٍب، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب، َرضِّ
َبَة بحنِّ َأبِّ  ًَل لُِّعقح ََل َموح ًَن الحَموح ُّ َوَأَخذح َلَت الحَعَربِّ ًَل، فََأف ح َخُر َموح ٌّ َواْلح ٍر َأَحُدُُهَا َعَربِّ ُمَعيحٍط، فَ َقاَل:   َبدح

، َنا بِّهِّ إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ,  َكثِّْي  َعَدُدُهمح َشدِّيد  ِبَحُسُهمح، َفَجَعلحَنا َنضحرِّبُُه َحَّته ان حتَ َهي ح
َُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َُزورِّ؟»فََأََب َأنح ُُيحْبِّ  فَ َقاَل: ِفِّ ُكل ِّ « َكمح تَ نحَحُروَن مَِّن اْلح
ًرا، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ٍم َعشح ، لُِّكل ِّ َجُزوٍر مِّاَئة  »يَ وح ُم أَلحف   «الحَقوح
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ثَ َنا َأْححَدُ  ََصمُّ، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُهَو اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َعبحدِّ  بحنُ  َوَأخح
َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ يَزِّيُد بحُن ُروَماَن، قَاَل: بَ َعَث َرُسوُل  ثَ َنا يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده هللاِّ اْلح

ٍر َعلِّيه بحَن َأبِّ طَالٍِّب , َوَسعحَد بحَن َأبِّ َوقهاٍص , وَ  نَي َدًَن مِّنح َبدح الزَُّبْيحَ بحَن َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم حِّ
، ِفِّ نَ َفٍر مِّنح َأصحَحابِّهِّ يَ َتَجسهُسوَن َلُه الحََْبَ، فََأَصابُوا ُسَقاًة لُِّقَريحٍش , ُغََلًما لَِّبِنِّ َسعِّ  يدِّ بحنِّ الحَعوهامِّ

 الحَعاصِّ 
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ا بَِِّّما َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  ، فَأَتَ وح َجهاجِّ َكمِّ »هِّ َوَسلهَم، َفذََكَر الحقِّصهَة قَاَل فِّيَها: ، َوُغََلًما لَِّبِنِّ اْلح
رِّي َما َعَدُدُهمح، قَاَل: « النهاُس؟ ٍم؟»قَاُلوا: َكثِّْي ، َما نَدح ًرا، « َكمح يَ نحَحُروَن ُكله يَ وح ًما َعشح قَاُلوا: يَ وح

ًعا، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ًما تِّسح عِّمِّاَئةِّ الحقَ »َويَ وح َلحفِّ َوالحتِّسح َ اْلح ُم َبنيح ، ُثُه قَاَل َْلَُما « وح
َرا ِّ قُ َريحٍش؟»َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َبُة، َوذََكَرا « َمنح فِّيهِّمح مِّنح َأشح َبُة َوَشي ح فَ َقااَل: ُعت ح

َبَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  َهذِّهِّ َمكهُة َقدح أَلحَقتح »هِّ َوَسلهَم َعَلى النهاسِّ فَ َقاَل: َصَنادِّيَدُهمح، ُثُه َأق ح
 «إِّلَيحُكمح َأفحََلَذ َكبِّدَِّها
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َم  نَي الحتَ َقى النهاُس يَ وح َ لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم حِّ رٍ َِبُب َما َجاَء ِفِّ الحَعرِّيشِّ الهذِّي ُبِنِّ  بَدح
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ْبََ  ثَ َنا َأْححَُد َأخح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ بحُن َعبحدِّ ًَن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
رِّ بحنِّ َحزح  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح َحاَق، قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده ٍم، َأنه َسعحَد اْلح
ٍر: ََّي َرُسوَل هللاِّ  َم َبدح ، َأاَل نَ بحِنِّ بحَن ُمَعاٍذ، قَاَل لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َلمها الحتَ َقى النهاُس يَ وح

 هللُا َعَليحهِّمح َوَأْنحََزًَن َفَذاَك َما َلَك َعرِّيًشا فَ َتُكوَن فِّيهِّ، َونُنِّيُخ َلَك رََكائَِّبَك، َونَ لحَقى َعُدوهًَن، فَإِّنح َأظحَهَرًنَ 
َنا، فَ َقدح  مِّ َنح َورَاَءًَن مِّنح قَ وح لُِّس َعَلى رََكائِّبَِّك َوتَ لحَحُق ِبِّ َرى فَ َتجح ُخح َنا، َوإِّنح َتُكنِّ اْلح َوهللاِّ َأَحبُّ إِّلَي ح

ُهمح، َلوح عَ  ن ح َشده ُحبًّا مِّ َوام  َما ََنحُن َلَك ِبَِّ لُِّموا َأنح نَ لحَقى َحرحًِب َما ََتَلهُفوا َعنحَك، يُ َوادُّوَنَك ََتَلهَف َعنحَك َأق ح
َ لَِّرُسو  ًا َوَدَعا َلُه بِّهِّ، فَ ُبِنِّ لِّ هللاِّ َصلهى َويَ نحُصُروَنَك، فَأَثحََّن َعَليحهِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َخْيح

، َفَكاَن فِّيهِّ وَ  ُُُهَا "هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعرِّيش  َي هللُا َعنحُه َما َمَعُهَما َغْيح ٍر َرضِّ  أَبُو َبكح
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ِّ وَ  َعنيح َمح رِّكِّنَي قَ بحَل الحتَِّقاءِّ اْلح بَ عحَدُه، َِبُب َما َجاَء ِفِّ ُدَعاءِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى الحُمشح
تَِّغاثَتِّهِّ  َبارِّ َوُدَعاءِّ َأصحَحابِّهِّ َعَليحهِّمح، َواسح لحَمََلئَِّكةِّ، َوإِّخح تَِّجابَةِّ هللاِّ تَ َعاََل َْلُمح، َوإِّمحَدادِّهِّمح ِبِّ ُمح، َواسح مح َربه

مِّ قَ بحَل ُوُقوعَِّها، َوَما َظَهَر ِفِّ َذلَِّك مِّنح آََثرِّ ال ن ُّبُ وهةِّ قَاَل النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعنح َمَصارِّعِّ الحَقوح



َا َلُكمح َوتَ َودُّوَن َأنه َغْيحَ َذاتِّ الشهوحَكةِّ َتُكوُن لَ هللُا َعزه َوجَ  ِّ َأَنه َدى الطهائَِّفَتنيح ُكمح له: }َوإِّذح يَعِّدُُكُم هللُا إِّحح
َقه َويُ بحطَِّل الحَباطِّلَ  قه اْلح َقه بَِّكلَِّماتِّهِّ َويَ قحَطَع َدابَِّر الحَكافِّرِّيَن لُِّيحِّ َوَلوح َكرَِّه  َويُرِّيُد هللُا َأنح َيِّقه اْلح

َلحٍف مَِّن الحَمََلئَِّكةِّ ُمرحدِّفِّنَي{ َتَجاَب َلُكمح َأّن ِّ ِمِّدُُّكمح ِبِّ َتغِّيُثوَن رَبهُكمح فَاسح رُِّموَن إِّذح َتسح ]اْلنفال:  الحُمجح
ََّيتِّ ِفِّ الن َُّعاسِّ َوإِّن حَزالِّ الحَمَطرِّ َوالت هثحبِّيتِّ َوالت هقحلِّيلِّ ِفِّ 8 ِّ َوَغْيحِّ َذلَِّك مِّنح [ ، َوَما بَ عحَدَها مَِّن اْلح  الحَعنيح

 آََثرِّ الن ُّبُ وهةِّ 
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لحُكوَفةِّ، ُّ ِبِّ ، َوأَبُو ُُمَمهٍد َجَناُح بحُن بَُديحرِّ بحنِّ َجنَاٍح الحُمَحارِّبِّ َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن  َأخح قَااَل: َأخح
َْبًََن ُعبَ يحُد هللاِّ أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ ُدَحيح  ثَ َنا َأْححَُد بحُن َحازِّمِّ بحنِّ َأبِّ َغَرزََة، قَاَل: َأخح ٍم قَاَل: َحده

عحُت ابح  َهاٍب، قَاَل: ْسِّ َرائِّيُل، َعنح ُُمَارٍِّق، َعنح طَارِّقِّ بحنِّ شِّ ثَ َنا إِّسح َن بحُن ُموَسى، َوأَبُو نُ َعيحٍم، قَااَل: َحده
ُعوٍد، يَ ُقوُل ]ص: َبُه َكاَن َأَحبه إَِِّله ِمِّها [: شَ 46َمسح َهًدا َْلَنح َأُكوَن َصاحِّ ُت مَِّن الحمِّقحَدادِّ َمشح هِّدح

رِّكِّنَي فَ َقاَل: اَل نَ ُقوُل َلَك كَ  ُعو َعَلى الحُمشح ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو َيدح َما قَاَل ُعدَِّل بِّهِّ، أََتى النهبِّ
ُم ُموَسى لُِّموَسى: اذحَهبح  أَنحَت َورَبَُّك فَ َقاتََِّل إًِّنه َهُهَنا قَاعُِّدوَن، َوَلكِّنح نُ َقاتُِّل َعنح ميِّينَِّك، َوَعنح  قَ وح

َرَق  ِّ َيَديحَك، َومِّنح َخلحفَِّكف قَاَل: فَ َرأَيحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأشح َالَِّك، َومِّنح َبنيح ُهُه شِّ َوجح
ي ِّ َعنح َأبِّ نُ َعيحمٍ لَِّذلَِّك َوُسره " َروَ   اُه الحُبَخار ِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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رِّ  ٍر ُُمَمهُد بحُن َبكح َْبًََن أَبُو َبكح ُ بحُن ُُمَمهٍد الرُّوذحَِبرِّيُّ، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  اْلح بحنِّ َعبحدِّ الرهزهاقِّ َأخح
ثَ َنا أَبُو  لحَبصحَرةِّ، َحده َاعِّيَل، التهمهاُر ِبِّ ثَ َنا ُموَسى بحُن إِّْسح ُّ، َحده َتاّنِّ سح جِّ َعَث الس ِّ َشح َداُوَد ُسَليحَماُن بحُن اْلح

ثَ َنا َْحهاد ، َعنح ََثبٍِّت، َعنح أََنٍس، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َنَدَب َأصحَحابَُه فَانحطَ  َلَق إََِّل َحده
ٍر، فَإَِّذا ُهمح بَِّروَ  ، فََأَخَذُه َأصحَحاُب النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َبدح َجهاجِّ َوُد لَِّبِنِّ اْلح اََّي قُ َريحٍش فِّيَها َعبحد  َأسح

ٍء مِّنح َأمحرِّهِّ عِّلحم ، َوَلكِّ  َياَن؟ فَ يَ ُقوُل: َوهللاِّ َما ِلِّ بَِّشيح أَُلونَُه: أَيحَن أَبُو ُسفح نح َهذِّهِّ َوَسلهَم، َفَجَعُلوا َيسح
َبُة اب حَنا رَبِّيَعَة، َوُأَميهُة بحُن َخَلٍفف قَاَل: فَإَِّذا قَاَل ْلَُ  قُ َريحش   َبُة َوَشي ح ٍل، َوُعت ح مح َقدح َجاَءتح فِّيهِّمح أَبُو َجهح

َياَن مِّنح  بِّ ُسفح حُكمح، فَإَِّذا تَ رَُكوُه قَاَل: َوهللاِّ َما ِلِّ ِبَِّ ْبِّ ، َدُعوّنِّ ُأخح لحٍم، عِّ  َذلَِّك َضَربُوُه، فَ يَ ُقوُل: َدُعوّنِّ
َبُة اب حَنا رَبِّيَعُة َوُأَميهُة بحُن َخَلٍف، َبُة َوَشي ح ٍل َوُعت ح بَ ُلوا  َوَلكِّنح َهذِّهِّ قُ َريحش  َقدح َأق حبَ َلتح فِّيهِّمح أَبُو َجهح َقدح َأق ح

َمُع َذلَِّك، فَ َلمها انحَصَرَ  قَاَل:  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُيَصل ِّي، َوُهَو َيسح ي بَِّيدِّهِّ وَ »َوالنهبِّ الهذِّي نَ فحسِّ
َياَن " « ف إِّنهُكمح لََتضحرِّبُوُه إَِّذا َصَدَقُكمح، َوَتَدُعونَُه إَِّذا َكَذَبُكمح  َنَع َأَِب ُسفح بَ َلتح لَِّتمح َهذِّهِّ قُ َريحش  َقدح َأق ح



: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: 47]ص: َوَوَضَع  -ََلٍن َغًدا َهَذا َمصحرَُع فُ »[، قَاَل أََنس 
َرحضِّ  َرحضِّ  -َوَهَذا َمصحرَُع ُفََلٍن َغًدا  -َيَدُه َعَلى اْلح « َوَهَذا َمصحرَُع ُفََلٍن َغًدا -َوَضَع َيَدُه َعَلى اْلح

عِّ  ُهمح َعنح َموحضِّ ن ح ي بَِّيدِّهِّ َما َجاَوَز َأَحد  مِّ ، فَ َقاَل: َوالهذِّي نَ فحسِّ َرحضِّ َيدِّ َرُسولِّ هللاِّ َوَوَضَع َيَدُه َعَلى اْلح
رحُجلِّهِّمح َفُسحِّ  َذ ِبَِّ ُبوا فَأُلحُقوا ِفِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فََأَمَر بِِّّمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَُأخِّ

ٍر "  َقلِّيبِّ بَدح
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َْبّنِّ أَ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َياَن، َوَأخح ََسُن بحُن ُسفح َْبًََن اْلح رِّو بحُن َأبِّ َجعحَفٍر، قَاَل: َأخح بُو َعمح
ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، َعنح  ثَ َنا َعفهاُن، قَاَل: َحده َبَة، قَاَل: َحده رِّ بحُن َأبِّ َشي ح ثَ َنا أَبُو َبكح  ََثبٍِّت، قَاَل: َحده

ه َصلهى هللاُ  ٍر  َعنح أََنٍس، َأنه النهبِّ َياَن، قَاَل: فَ َتَكلهَم أَبُو َبكح َباُل َأبِّ ُسفح نَي بَ َلَغُه إِّق ح َعَليحهِّ َوَسلهَم َشاَوَر حِّ
َي هللُا َعنحُه فََأعحَرَض َعنحُه، فَ َقاَم َسعحُد بحُن ُعبَ  َي هللُا َعنحُه فََأعحَرَض َعنحُه، ُثُه َتَكلهَم ُعَمُر َرضِّ اَدَة فَ َقاَل: َرضِّ

ًَن ُترِّ  َر إَِّّيه ي بَِّيدِّهِّ َلوح َأَمرحتَ َنا َأنح َنِّيَضَها الحَبحح يُد ََّي َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللا َعَليحَك؟ َوالهذِّي نَ فحسِّ
َباَدَها إََِّل بَ رحكِّ الحغَِّمادِّ َلَفَعلحَنا، قَاَل: فَ َنَدَب َرُسوُل هللاِّ  َناَها، َوَلوح َأَمرحتَ َنا َأنح َنضحرَِّب َأكح  َصلهى َْلََخضح

َودِّ الهذِّيهللُا  َسح َدِّيَث ِفِّ الحُغََلمِّ اْلح رًا، ُثُه ذََكَر اْلح َأَخُذوُه،  َعَليحهِّ َوَسلهَم النهاَس فَانحَطَلُقوا َحَّته نَ َزُلوا بَدح
َعحََّن رَِّوايَةِّ ُموَسى ]ص: مِّ ِبِّ َلُه ِفِّ َمَصارِّعِّ الحَقوح ي ِّ َعنح َأبِّ َبكح 48َوقَ وح لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَجُه ُمسح رِّ بحنِّ [ َأخح

ُُه: َسعحُد بحُن ُمَعاذٍ  َبَة، َهَكَذا َوَقَع ِفِّ َهذِّهِّ الر َِّوايَةِّ َسعحُد بحُن ُعَباَدَة، َوقَاَل َغْيح  َأبِّ َشي ح
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرٍ  َُه هللُا قَاَل: َأخح َسنِّ بحنِّ ُفوَرٍك َرْحِّ ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلَح َْبًََن أَبُو َبكح ُّ،  َأخح بَ َهاّنِّ َصح اْلح
ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن ا يُّ، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َداُوَد الطهَيالِّسِّ ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب، قَاَل: َحده لحُمغِّْيَةِّ، قَاَل: َحده

أَنهُه رَآُه َغْيحِّي، فَ ُقلحُت َعنح ََثبٍِّت، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، قَاَل: تَ َراَءي حَنا اْلحََِّلَل َفَما مِّنح َأَحٍد يَ زحُعُم 
ُه، فَ َلمها َأعحَيا َأنح يَ َراُه قَاَل: َسَأرَ  مِّنِّنَي، َأَما تَ َراُه، َفَجَعلحُت ُأرِّيهِّ إَِّّيه تَ لحٍق لُِّعَمَر: ََّي َأمَِّْي الحُمؤح اُه َوَأًَن ُمسح

ٍر، فَ َقاَل: إِّنه  مِّ َبدح ي، ُثُه أَنحَشَأ َُيَد ِّثُ َنا َعنح يَ وح ًَُن َعنح  َعَلى فَِّراشِّ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لَُيخحْبِّ
 : َمحسِّ ْلح مِّ ِبِّ ، « َهَذا َمصحرَُع ُفََلٍن إِّنح َشاَء هللُا َغًدا، َهَذا َمصحرَُع ُفََلٍن إِّنح َشاَء هللُا َغًدا»َمَصارِّعِّ الحَقوح

طَُئوا تِّلحَك اْلحُ  َق ِّ َما َأخح ْلح ، َوَجاَء فَ َوالهذِّي بَ َعثَُه ِبِّ َها، ُثُه أُلحُقوا ِفِّ الحَقلِّيبِّ َرُعوَن َعَلي ح ُدوَد، َجَعُلوا ُيصح
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل:  َُتح َما َوَعَد »النهبِّ ََّي ُفََلُن بحَن ُفََلٍن، َوََّي ُفََلُن بحَن ُفََلٍن، َهلح َوَجدح
ُت َما َوَعدَ  َساًدا اَل َأرحَواَح فِّيَها؟ « ّنِّ َرب ِّ َحقًّارَبُُّكمح َحقًّا؟ فَ َقدح َوَجدح فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ، أَُتَكل ُِّم َأجح



ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ُهمح، َوَلكِّن هُهمح اَل »فَ َقاَل النهبِّ ن ح ْسحََع مِّ ي بَِّيدِّهِّ، َما أَن حُتمح ِبَِّ َوالهذِّي نَ فحسِّ
َتطِّيُعوَن َأنح يَ ُردُّوا َباَن َوَغْيحِّهِّ، َعنح ُسَليحَماَن 49]ص:« َعَليه  َيسح ي ِّ َعنح َشي ح لِّم  ِفِّ الصهحِّ [ف َرَواُه ُمسح

 بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ 
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َسُن بحُن  َْبًََن اْلَح َا قَاَل: َأخح ُّ بِّ َفَرايِّيِنِّ ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهٍد الحُمقحرِّئُّ اْلحِّسح َْبًََن أَبُو اْلح َحاَق، ُُمَمهدِّ َأخح بحنِّ إِّسح
ثَ َنا َعبحُد الرهْححَنِّ  ٍر، قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َأبِّ َبكح َْبًََن يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده  بحُن قَاَل: َأخح

َي هللُا َعنحُه قَاَل: َما   َحاَق، َعنح َحارِّثََة، َعنح َعلِّيٍ  َرضِّ ، َعنح ُشعحَبَة، َعنح َأبِّ إِّسح دِّيٍ  َكاَن فِّيَنا فَارِّس  َمهح
َدادِّ َعَلى فَ َرٍس أَب حَلَق، َوَلَقدح رَأَي حتُ َنا َوَما فِّيَنا إِّاله ًَنئِّم  إِّاله َرُسوَل هللاِّ  ٍر َغْيحَ الحمِّقح َم َبدح  َصلهى هللاُ َعَليحهِّ يَ وح

 َوَسلهَم ََتحَت َْسَُرٍة ُيَصل ِّي َويَ بحكِّي َحَّته َأصحَب َ 
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َْبًََن أَبُ  نَ َأخح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن سِّ ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ اٍن و َعبحدِّ هللاِّ اْلح
ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ  ، قَاَل: َحده ََنفِّيُّ يدِّ أَبُو َعلِّيٍ  اْلح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َعبحدِّ الحَمجِّ بحُن َعبحدِّ  الحَقزهاُز، قَاَل: َحده

ٍن، َعنح ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ رَافٍِّع، َعنح َعبحدِّ هللاِّ  َاعِّيُل بحُن َعوح َْبّنِّ إِّْسح َهٍب، قَاَل: َأخح  بحنِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َموح
َي هللُا َعنحُه ُُمَمهدِّ بحنِّ ُعَمَر بحنِّ َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َجد ِّهِّ، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَ  الٍِّب َرضِّ

َنحُظَر إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى رًِّعا ْلِّ ئحُت ُمسح ًئا مِّنح قَِّتاٍل ُثُه جِّ ٍر قَاتَ لحُت َشي ح ُم َبدح هللاُ َعَليحهِّ  قَاَل: َلمها َكاَن يَ وح
د  يَ ُقوُل:  ئحُت فَإَِّذا ُهَو َساجِّ َها، «  َحيُّ ََّي قَ يُّومُ ََّي َحيُّ ََّي قَ يُّوُم، َّيَ »َوَسلهَم َما فَ َعَل، َفجِّ ، اَل يَزِّيُد َعَلي ح

ئحُت َوُهوَ  ، ُثُه جِّ د  يَ ُقوُل َذلَِّك، ُثُه َذَهبحُت إََِّل الحقَِّتالِّ ئحُت َوُهَو َساجِّ ، ُثُه جِّ د   فَ َرَجعحُت إََِّل الحقَِّتالِّ َساجِّ
 يَ ُقوُل َذلَِّك، فَ َلمح يَ َزلح يَ ُقوُل َذلَِّك َحَّته فَ َتَ  هللُا َعَليحهِّ 
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َاعِّيُل بحُن َعبحدِّ هللاِّ  َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ إِّْسح ي قَاَل: َأخح ََسنِّ الحَقاضِّ ٍر َأْححَُد بحُن اْلح َْبًََن أَبُو َبكح  بحنِّ ُُمَمهٍد َأخح
ُل بحُن ُعثح  ثَ َنا َسهح َوازِّيُّ، قَاَل: َحده َهح ثَ َنا َعبحداُن بحُن َأْححََد اْلح ُّ قَاَل: َحده َكرِّيُّ، قَاَل: الحمِّيَكاِلِّ َماَن الحَعسح

عحُت  َحاَق، َعنح َأبِّ ُعبَ يحَدَة، َعنح َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َما ْسِّ ، َعنح َأبِّ إِّسح َعحَمشِّ ثَ َنا ََيحََي، َعنِّ اْلح َحده
ًدا، يَ نحُشُد َحقًّا َلُه َأَشده مِّنح ُمَناَشَدةِّ ُُمَمهٍد َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح  ٍر، َجَعَل يَ ُقوُل: ُمَناشِّ اللُهمه »َم َبدح



َدَك َوَوعحَدَك، اللُهمه إِّنح َُتحلِّكح َهذِّهِّ الحعَِّصابََة اَل تُ عحَبدح  هِّهِّ « إِّّن ِّ أَنحُشُدَك َعهح قه َوجح ، ُثُه الحتَ َفَت وََكَأنه شِّ
يهةً »الحَقَمُر، فَ َقاَل:  مِّ َعشِّ َا أَنحُظُر إََِّل َمَصارِّعِّ الحَقوح  «َكَأْنه
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، قَا َاعِّيلِّيُّ ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح طَامِّيُّ قَاَل: َأخح ٍرو ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ الحبِّسح َْبًََن أَبُو َعمح َْبَّنِّ َأخح َل: َأخح
ْبََ  ُب بحُن بَقِّيهَة، قَاَل: َأخح ثَ َنا َوهح َراُن بحُن ُموَسى، قَااَل: َحده َياَن، َوعِّمح َسُن بحُن ُسفح ًَن َخالُِّد بحُن َعبحدِّ اْلَح

ثَ نَ  ، قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد الحَوههابِّ يُّ، قَاَل: َحده َعحَلى الن هرحسِّ ثَ َنا َعبحُد اْلح ا َخالِّد ، هللاِّ، َعنح َخالٍِّد، قَاَل: َحده
ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل ِفِّ  رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، َأنه النهبِّ ٍر:  َعنح عِّكح َم َبدح اللُهمه إِّّن ِّ »قُ بهتِّهِّ يَ وح
مِّ أََبًدا ئحَت َلَح تُ عحَبدح بَ عحَد الحيَ وح َدَك َوَوعحَدَك، اللُهمه إِّنح شِّ ٍر بَِّيدِّهِّ فَ َقاَل: « أَنحُشُدَك َعهح ، فََأَخَذ أَبُو َبكح
َت َعَلى رَب َِّك، َوُهَو ِفِّ  َحح ُبَك ََّي َرُسوَل هللاِّ، فَ َقدح َأْلح ُبَك َحسح َزُم َحسح  الد ِّرحعِّ َفَخَرَج َوُهَو يَ ُقوُل: َسيُ هح

عُِّدُهمح َوالسهاَعُة َأدحَهى َوَأَمرُّ " ]ص: بُ َر َبلِّ السهاَعُة َموح ُع َويُ َولُّوَن الدُّ َمح [ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ 51اْلح
َشٍب، َعنح َعبحدِّ الحَوهه  ي ِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َحوح  ابِّ الث هَقفِّي ِّ الصهحِّ
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ثَ َنا زَُهْيحُ بحُن َحرح  َْبًََن أَبُو يَ عحَلى، قَاَل: َحده ُّ، قَاَل: َأخح ُرحَجاّنِّ َاعِّيُل بحُن َأْححََد اْلح ثَ َنا إِّْسح ٍب، قَاَل: َحده
رَِّمُة بحُن َعمهاٍر، قَالَ  ثَ َنا عِّكح ، قَاَل: َحده ََنفِّيُّ ثَ َنا ُعَمُر بحُن يُوُنَس اْلح َاك  َحده : َحدهَثِنِّ أَبُو زَُميحٍل َوُهَو ْسِّ

َي هللُا َعنحُه قَا َطهابِّ َرضِّ ، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َعبهاٍس، قَاَل: َحدهَثِنِّ ُعَمُر بحُن الح ََنفِّيُّ َل: َلمها  اْلح
ٍر َنَظَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل  ُم َبدح ، َوَأصحَحابُُه َثََلَثِّاَئٍة َكاَن يَ وح رِّكِّنَي َوُهمح أَلحف   الحُمشح

َلَة، ُثُه َمده َيَديحهِّ َفجَ  ُّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحقِّب ح َبَل َنبِّ تَ قح َعَة َعَشَر رَُجًَل، فَاسح تُِّف بَِّرب ِّهِّ َوتِّسح َعَل يَ هح
َلةِّ َحَّته  تَ قحبَِّل الحقِّب ح ٍر فََأَخَذ رَِّداَءُه فَأَلحَقاُه َعَلى َمادًّا َيَديحهِّ ُمسح  َسَقَط رَِّداُؤُه َعنح َمنحكِّبَ يحهِّ، فََأََتُه أَبُو َبكح

ه هللاِّ، َكَذلَِّك ُمَناَشَدُتَك رَبهَك، فَإِّنهُه َسيُ نحجِّ  ُز َلَك َما َمنحكِّبَ يحهِّ، ُثُه الحتَ َزَمُه مِّنح َورَائِّهِّ، فَ َقاَل: ََّي َنبِّ
َلحٍف مَِّن الحَمََلئَِّكةِّ  َوَعَدَك، فَأَن حَزلَ  َتَجاَب َلُكمح َأّن ِّ ِمِّدُُّكمح ِبِّ َتغِّيُثوَن رَبهُكمح فَاسح هللُا َعزه َوَجله: }إِّذح َتسح

َنَما 9ُمرحدِّفِّنَي{ ]اْلنفال:  لحَمََلئَِّكةِّ "، قَاَل أَبُو زَُميحٍل: َفَحدهَثِنِّ ابحُن َعبهاٍس قَاَل: بَ ي ح [ ، فََأَمدهُه هللُا ِبِّ
َمئٍِّذ ]ص:رَ  لِّمِّنَي يَ وح َع َضرحبًَة 52ُجل  مَِّن الحُمسح رِّكِّنَي َأَماَمُه إِّذح ْسِّ َتدُّ ِفِّ أَثَرِّ رَُجٍل مَِّن الحُمشح [ َيشح

تَ لح  رِّكِّ َأَماَمُه َفَخره ُمسح ُزوُم، إِّذح َنَظَر إََِّل الحُمشح َقُه، َوَصوحُت الحَفارِّسِّ يَ ُقوُل َأقحدِّمح َحي ح لسهوحطِّ فَ وح قًِّيا، ِبِّ
َضره َذلَِّك َأْجحَُع، َفجَ  ، فَاخح ُهُه َكَضرحبَةِّ السهوحطِّ اَء فَ َنَظرحًَن إِّلَيحهِّ فَإَِّذا ُهَو َقدح ُخطَِّم أَن حُفُه َوُشقه َوجح



َنحَصارِّيُّ َفَحدهَث َذلَِّك َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل:  َصَدقحَت، َذلَِّك مِّنح َمَددِّ »اْلح
َمئٍِّذ َسبحعِّنَي َوَأَسُروا َسبحعِّنيَ السهمَ  ي ِّ َعنح زَُهْيحِّ بحنِّ َحرحبٍ « اءِّ الثهالَِّثةِّ، فَ َقتَ ُلوا يَ وح لِّم  ِفِّ الصهحِّ  َرَواُه ُمسح
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َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح
رِّ  َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده بحنِّ َحزحٍم، اْلح

رًا َوََنحُن َعَلى  َعمهنح َحدهثَُه َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، َعنح رَُجٍل مِّنح َبِنِّ غَِّفاٍر قَاَل: َحَضرحُت َأًنَ  َوابحُن َعمٍ  ِلِّ بَدح
بَ َلتح َسَحابَة ،  َتهُِّب، فََأق ح ب حَرُة فَ نَ ن ح َعَة َعَلى َمنح َتُكوُن الده َتظُِّر الحَوق ح رحكَِّنا، فَإًِّنه َلفِّي َجَبٍل نَ ن ح فَ َلمها َدَنتح شِّ

عحَنا فِّيَها  ، َوْسِّ َيحلِّ ََبلِّ ْسِّعحَنا فِّيَها َْححَحَمَة الح بِّ مَِّن اْلح ُزوُم، فََأمها َصاحِّ فَارًِّسا يَ ُقوُل: َأقحدِّمح َحي ح
ُت بَ عحَد َذلَِّك " لَِّك، ُثُه ان حتَ َعشح ُت َأنح َأهح  فَانحَكَشَف قَِّناُع قَ لحبِّهِّ َفَماَت َمَكانَُه، َوَأمها َأًَن َفكِّدح
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، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ  َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب َأخح ٍرو، قَااَل: َحده َعمح
َحاَق، قَاَل: َحده  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح َثِنِّ قَاَل: َحده

رِّو بحنِّ َحزح  رِّ بحنِّ َعمح عحُت َأَِب ُأَسيحٍد 53ٍم، َعنح بَ عحضِّ ]ص:َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح [ َبِنِّ َساعَِّدَة، قَاَل: ْسِّ
يَب َبَصُرُه يَ ُقوُل:  َْبحُتُكمح »َمالَِّك بحَن رَبِّيَعَة بَ عحَدَما ُأصِّ َن َوَمعِّي َبَصرِّي َْلَخح ٍر اْلح َلوح ُكنحُت َمَعُكمح بَِّبدح
نحُه الحَمََلئَِّكُة، اَل  عحبِّ الهذِّي َخَرَجتح مِّ لش ِّ فَ َلمها نَ َزَلتِّ الحَمََلئَِّكُة َورَآَها إِّبحلِّيُس، «  َأُشكُّ َواَل َأَتَاَرىِبِّ

َل ِفِّ ُصورَةِّ الرهُجلِّ َوَأوحَحى هللُا إِّلَيحهِّمح َأّن ِّ َمَعُكمح فَ ثَ ب ُِّتوا الهذِّيَن آَمُنوا، َوتَ ثحبِّيتُ ُهمح َأنه الحَمََلئَِّكَة ََتحِتِّ الرهجُ 
ٍء، َوهللُا َمَعُكمح، ُكرُّوا َعَليحهِّمح، فَ َلمها رََأى إِّبحلِّيُس الحَمََلئَِّكَة تَ عحرِّفُُه فَ يَ ُقوُل: أَ  ُمح لَيحُسوا بَِّشيح ُروا فَإَِّنه بحشِّ

ُض َأصح  ٍل َُيَض ِّ َبَل أَبُو َجهح َحابَُه َنَكَص َعَلى َعقِّبَ يحهِّ َوقَاَل: إِّّن ِّ بَرِّيء  مِّنحُكمح، َوُهَو ِفِّ ُصورَةِّ ُسَراقََة، َوَأق ح
ُكمح، فَإِّنهُه َكاَن َعَلى َموحعٍِّد مِّنح ُُمَمهٍد َوَأصحَحابِّهِّ، ُثُه َوي َ  اَلُن ُسَراَقَة إَِّّيه قَاَل: ُقوُل: اَل يَ ُهولَنهُكمح ُخذح

تُ ُلوُهمح َوُخُذوُهمح  ، َفََل تَ قح ُع َحَّته نُ َقر َِّن ُُمَمهًدا َوَأصحَحابَُه ِفِّ اْلحَِّبالِّ تِّ َوالحُعزهى اَل نَ رحجِّ ًذا َوالَله  َأخح
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َورِّيُّ، قَاَل: َحده  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َداُوَد الحمِّسح َْبًََن أَبُو َنصحرِّ بحُن قَ َتاَدَة، قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد َأخح
ثَ  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُعَزيحٍز، قَاَل: َحده ِنِّ َسََلَمُة، َعنح ُعَقيحٍل، قَاَل: الرهْححَنِّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّدحرِّيَس، قَاَل: َحده



لِّ بحنِّ َسعحٍد، قَاَل أَبُو ُأَسيحٍد السهاعِّدِّيُّ بَ عحَدَما  َهاٍب، قَاَل: قَاَل أَبُو َحازٍِّم: َعنح َسهح َحدهَثِنِّ ابحُن شِّ
ٍر، ُثُه َأطحَلقَ »َذَهَب َبَصُرُه:  ي، َوهللاِّ َلوح ُكنحُت َأًَن َوأَنحَت بَِّبدح عحَب  ََّي ابحَن َأخِّ هللُا ِلِّ َبَصرِّي َْلَرَي حُتَك الش ِّ

نحُه الحَمََلئَِّكُة، َغْيحَ َشكٍ  َفََل ُتَارِّ  َنا مِّ  «الهذِّي َخَرَجتح َعَلي ح
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ث َ  َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ بُطهَة قَاَل: َحده ، َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََسُن بحُن نَ َأخح ا اْلح
ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُعَمَر، قَاَل: َحدهَثِنِّ ابحُن َأبِّ  ، قَاَل: َحده ُ بحُن الحَفَرجِّ َُسنيح ثَ َنا اْلح ، قَاَل: َحده مِّ َهح  َحبِّيٍب، اْلح

ِّ، َعنح  َصنيح  َعنح َداُوَد بحنِّ اْلُح
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ثَ نَ  رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، )ح( ، قَاَل: َوَحده ، َعنح أَبِّيهِّ، )ح( عِّكح ا ُموَسى بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّب حَراهِّيَم الت هيحمِّيُّ
، َعنح َحكِّي ، َعنح ُعَمارََة بحنِّ ُأَكيحَمَة اللهيحثِّي ِّ َُويحرِّثِّ مِّ بحنِّ ، قَاَل: َوَحدهَثِنِّ َعائُِّذ بحُن ََيحََي، َعنح َأبِّ اْلح

َزاٍم، قَاُلوا: َلمها َحَضَر الحقَِّتاُل َوَرسُ  َر َوَما حِّ َأُل هللَا النهصح وُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم رَافِّع  َيَديحهِّ َيسح
رحُك َواَل يَ ُقوُم َلَك دِّين  »َوَعَدُه َويَ ُقوُل:  ٍر « اللُهمه إِّنح َظَهُروا َعَلى َهذِّهِّ الحعَِّصابَةِّ َظَهَر الش ِّ ، َوأَبُو َبكح

َهَك، فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله أَلحًفا مَِّن الحَمََلئَِّكةِّ ُمرحدِّفِّنَي عِّنحَد يَ ُقوُل: َوهللاِّ لَيَ نحُصَرنهَك هللاُ   َأوح لَيُ بَ ي َِّضنه َوجح
َتا ِّ الحَعُدو ِّ، َوقَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ر  »َأكح ْبحِّيُل ُمعحَتجِّ ٍر، َهَذا جِّ رح ََّي َأَِب َبكح أَبحشِّ

َرحضِّ بِّعَِّماَمٍة صَ  َ السهَماءِّ َواْلح هِّ َبنيح ذ  بِّعَِّنانِّ فَ َرسِّ َراَء آخِّ َرحضِّ تَ َغيهَب َعِن ِّ َساَعًة، ُثُه « فح فَ َلمها نَ َزَل إََِّل اْلح
َتُه "  َطَلَع َعَلى ثَ َناََّيُه الن هقحُع يَ ُقوُل: َأََتَك َنصحُر هللاِّ إِّذح َدَعوح
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمه  َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر َأخح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبَّنِّ أَبُو َأْححََد اْلح َُ قَاَل: َأخح َافِّ ُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح
ٍم، قَاَل: َحده  ثَ َنا َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َسَله ُّ قَاَل: َحده بحُن  ثَ َنا إِّب حَراهِّيمُ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ الضهب ِّ

رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، أَ  ثَ َنا َخالِّد ، َعنح عِّكح ، قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد الحَوههابِّ نه ُموَسى الحَفرهاُء، قَاَل: َحده
ٍر:  َم َبدح ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل يَ وح هِّ َعَليحهِّ َأَداُة »النهبِّ ذ  رَأحَس فَ َرسِّ ْبحِّيُل آخِّ َرحبِّ َهَذا جِّ َرَواُه « اْلح

ي ِّ َعنح إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُموَسى  الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب ]ص: ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َُ قَاَل: 55َأخح َافِّ [ اْلح
ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ  ثَ َنا ُموَسى بحُن َحده َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َخالِّدِّ بحنِّ َعثحَمَة، قَاَل: َحده  السهعحدِّيُّ، قَاَل: َأخح

، َأنه ُُمَمهَد بحَن ُجَبْيحِّ بحنِّ ُمطحعٍِّم، َحدهثَُه أَنههُ  َُويحرِّثِّ ، قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو اْلح َي  يَ عحُقوَب الزهمحعِّيُّ َع َعلِّيًّا َرضِّ ْسِّ
ٍر إِّذح َجاَءتح رِّي   َشدِّيَدة  َلَح َأَر مِّث ح هللاُ  َنَما َأًَن َأمحَتُ  مِّنح قَلِّيبِّ َبدح َلَها  َعنحُه َخَطَب النهاَس فَ َقاَل: " بَ ي ح

َلَها، َوَأظُنُُّه  َلَها َقطُّ إِّاله الهِتِّ َكاَنتح قَ ب ح ث ح ، ُثُه َجاَءتح رِّي   َشدِّيَدة  َلَح َأَر مِّ ذََكَر: ُثُه َقطُّ، ُثُه َذَهَبتح
ْبحِّيَل َعَليحهِّ السهََلُم نَ َزَل ِفِّ أَلحٍف مَِّن الحَمََلئِّكَ  ُوََل جِّ ةِّ َمَع َجاَءتح رِّي   َشدِّيَدة ، قَاَل: َفَكاَنتِّ الر ِّيُ  اْلح

مَِّن الحَمََلئَِّكةِّ َعنح ميِّنيِّ  َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، وََكاَنتِّ الر ِّيُ  الثهانَِّيُة مِّيَكائِّيَل نَ َزَل ِفِّ أَلحفٍ 
َرافِّ  ٍر َعنح ميِّينِّهِّف وََكاَنتِّ الر ِّيُ  الثهالَِّثُة إِّسح يَل نَ َزَل ِفِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، وََكاَن أَبُو َبكح

لهَم َوَأًَن ِفِّ الحَميحَسَرةِّ، فَ َلمها َهَزَم هللاُ أَلحٍف مَِّن الحَمََلئَِّكةِّ َعنح َميحَسَرةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ 
هِّ َفَجَمَزتح بِّ فَ َوقَ عحُت َعَلى َعقِّبِّ  َأعحَداَءُه َْحََلِنِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى فَ َرسِّ

َها َطَعنحُت بَِّيدِّ  تَ َويحُت َعَلي ح ، فَ َلمها اسح ُت هللَا فََأمحَسَكتح َتَضَب َهَذاف َفَدَعوح مِّ َحَّته اخح ي َهذِّهِّ ِفِّ الحَقوح
 َوَأَشاَر إََِّل إِّبحطِّهِّ "
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهدُ  ٍرو، قَااَل: َحده ، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح بحُن يَ عحُقوَب  َأخح
ثَ َنا َأْححَُد بحُن  َعرِّ بحنِّ كَِّداٍم، َعنح َأبِّ قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح مِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده َعبحدِّ اْلح

ََحدًِّنَ  ٍر، قِّيَل ْلِّ َم بَدح ٍر يَ وح َي هللُا َعنحُه قَاَل: قِّيَل ِلِّ َوْلَِّبِّ َبكح ٍن، َعنح َأبِّ َصالٍِّ ، َعنح َعلِّيٍ  َرضِّ : َعوح
ْبحِّيُل، َوقِّيَل لِّ  َهُد الحقَِّتاَل َواَل يُ َقاتُِّل َمَعَك جِّ َرافِّيُل َمَلك  َعظِّيم  َيشح َخرِّ: َمَعَك مِّيَكائِّيُل , َوإِّسح َلح
 َوَيُكوُن ِفِّ الصهف ِّ "
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ثَ َنا أَبُو زََكرَِّّيه ََيحََي بحُن ُُمَمهٍد الحَعنحَْبِّيُّ  ، إِّمحََلًء قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد  َأخح قَاَل: َحده
ثَ َنا ََيحََي بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُبَكْيحٍ، قَاَل: َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن ََيح  ََي بحنِّ زََكرَِّّيه بحُن إِّب حَراهِّيَم الحَعبحدِّيُّ، قَاَل: َحده

ثَ َنا أَ  ثَ َنا الحَعََلُء بحُن َكثٍِّْي، قَاَل: َحده َُميحدِّيُّ، قَاَل: َحده َورِّ بحنِّ اْلح رِّ بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ الحمِّسح بُو َبكح



 : ٍل، قَاَل: قَاَل ِلِّ َأبِّ ٍر َوإِّنه َأَحَدًَن »َُمحَرَمَة، قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو ُأَماَمَة بحُن َسهح َم َبدح ََّي ُبَِنه، َلَقدح رَأَي حتُ َنا يَ وح
رِّكِّ فَ يَ َقعُ  ُْي بَِّسيحفِّهِّ إََِّل رَأحسِّ الحُمشح َل إِّلَيحهِّ  ُيشِّ  «رَأحُسُه َعنح َجَسدِّهِّ قَ بحَل َأنح َيصِّ
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ  َبهارِّ، قَاَل: َحده َحاُق بحُن َيَساٍر، اْلح َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ َوالِّدِّي إِّسح ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح

ٍر رَُجًَل مَِّن ا َم َبدح َبُع يَ وح ، قَاَل: إِّّن ِّ َْلَت ح رِّكِّنَي َحدهَثِنِّ رَِّجال  مِّنح َبِنِّ َمازٍِّن، َعنح َأبِّ َواقٍِّد اللهيحثِّي ِّ لحُمشح
َضحرِّبَُه، فَ َوَقَع رَأحُسُه قَ بحَل أَ  َل إِّلَيحهِّ َسيحفِّي، فَ َعَرفحُت َأنه َغْيحِّي َقدح قَ تَ َلُه "ْلِّ  نح َيصِّ
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عح  ٍرو، قَااَل: َحده َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح ُقوَب، قَاَل: َوَأخح
ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلحَ  ، َعنِّ َحده ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح عِّيَسى بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ التهمِّيمِّي ِّ بهارِّ، قَاَل: َحده

َلى الحَمََلئَِّكةِّ ِمِّهنح قَ تَ ُلوُهمح بَِّضرحٍب ف َ  ٍر يَ عحرُِّفوَن قَ ت ح َم َبدح َق الرهبِّيعِّ بحنِّ أََنٍس، قَاَل: َكاَن النهاُس يَ وح وح
َعحَناقِّ َوَعَلى الحب َ  رَِّق بِّهِّ "اْلح َةِّ النهارِّ َقدح ُأحح  َنانِّ مِّثحلِّ ْسِّ
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ُ بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ ]ص: َُسنيح َْبّنِّ اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح [ ََيحََي الد ِّرَامِّيُّ، 57َأخح
 ،ِّ َُسنيح ثَ َنا َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ اْلح ثَ َنا زََِّّيُد بحُن َعبحدِّ قَاَل: َحده ُرو بحُن زُرَارََة، قَاَل: َحده ثَ َنا َعمح قَاَل: َحده

َارِّثِّ  ََل َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ اْلح َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ َمَن اَل َأَتهُِّم َعنح مِّقحَسٍم، َموح ، َعنِّ هللاِّ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح
يَماُء الح  َم ابحنِّ َعبهاٍس، قَاَل: َكاَنتح سِّ ٍر َعَمائَِّم بِّيًضا َقدح َأرحَسُلوَها ِفِّ ُظُهورِّهِّمح، َويَ وح َم َبدح َمََلئَِّكةِّ يَ وح

، وََكانُوا َيُكونُ  مِّ ََّيه ٍر مَِّن اْلح َوى يَ وحمِّ َبدح ٍم سِّ ٍ َعَمائَِّم ُْححًرا، َوَلَح يُ َقاتِّلِّ الحَمََلئَِّكُة ِفِّ يَ وح َواُه ُحَننيح وَن فِّيَما سِّ
مِّ َعَدًدا ََّيه  َوَمَدًدا اَل َيضحرِّبُونَ  مَِّن اْلح
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ُّ قَ  بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َأْححََد اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََسُن َأخح ثَ َنا اْلح اَل: َحده
، قَاَل:  ُ بحُن الحَفَرجِّ َُسنيح ثَ َنا اْلح ، قَاَل: َحده مِّ َهح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُعَمَر، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن بحُن اْلح َحده

ٍرو قَاَل: ْسِّ  ًَل لُِّسَهيحلِّ بحنِّ َعمح عحُت ُموَسى بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ ُأَميهَة، َعنح ُمصحَعبِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، َعنح َموح
مَ  ٍرو، يَ ُقوُل: َلَقدح رَأَيحُت يَ وح َرحضِّ  ُسَهيحَل بحَن َعمح َ السهَماءِّ َواْلح ٍر رَِّجااًل بِّيًضا َعَلى َخيحٍل بُ لحٍق َبنيح َبدح

ُروَنف وََكاَن أَبُو ُأَسيحٍد السهاعِّدِّيُّ َُيَد ُِّث بَ عحَد َأنح َذَهَب َبَصُرُه قَاَل: َلوح  تُ ُلوَن َوَيَحسِّ  ُكنحُت ُمَعلهمِّنَي يَ قح
ٍر َوَمعِّي َبَصرِّي َْلَرَ  َن بَِّبدح نحُه الحَمََلئَِّكُة، اَل َأُشكُّ َواَل َأمحََتِّي َمَعُكُم اْلح عحَب الهذِّي َخَرَجتح مِّ ي حُتُكُم الش ِّ

" 

(3/57) 

 

ْبحِّيَل: " قَاَل: َفَحدهَثِنِّ َخارَِّجُة بحُن إِّب حَراهِّيَم، َعنح أَبِّيهِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ْلِِّّ 
مَ  لِّ السهَماءِّ َأعحرُِّ   َمنِّ الحَقائُِّل يَ وح ْبحِّيُل: ََّي ُُمَمهُد، َما ُكله َأهح ُزوُم؟ فَ َقاَل جِّ ٍر مَِّن الحَمََلئَِّكةِّ: َأقحدِّمح َحي ح َبدح

" 
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َحاُق بحُن ََيحََي، َعنح َْححَزَة بحنِّ ُصَهيحٍب، َعنح أَبِّيهِّ قَاَل:  َعة  َفَما َأدحرِّي َكمح يَد  َمقحُطو »قَاَل: َفَحدهَثِنِّ إِّسح
ٍر َقدح رَأَي حتُ َها َم َبدح ُم َكلحُمَها يَ وح  «َأوح َضرحبَة  َجائَِّفة  َلَح َيدح
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َثَمَة، َعنح رَافِّعِّ   بحنِّ قَاَل: َفَحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن ََيحََي، َعنح َأبِّ َعقِّيٍل، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َسهحلِّ بحنِّ َأبِّ َخي ح
َ َيَديِّ النهبِّ ِّ َصلهى  َخدِّيٍج، َعنح َأبِّ بُ رحَدَة بحنِّ  ٍر بَِّثََلثَةِّ رُُءوٍس فَ َوَضعحتُ ُهنه َبنيح َم بَدح ئحُت يَ وح نَِّياٍر قَاَل: " جِّ

ُت رَُجًَل أَب حَيَض هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َأمها رَأحَسانِّ فَ َقتَ لحتُ ُهَما، َوَأمها الثهالَِّثُة فَإِّّن ِّ رَأَيح 
ُت رَأحَسُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: طَ  « َذاَك ُفََلن  مَِّن الحَمََلئَِّكةِّ »وِّيًَل َضَربَُه فََأَخذح

رٍ  َم َبدح  وََكاَن ابحُن َعبهاٍس يَ ُقوُل: َلَح تُ َقاتِّلِّ الحَمََلئَِّكُة إِّاله يَ وح
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رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس قَاَل: "   قَاَل: َفَحدهَثِنِّ إِّب حَراهِّيُم بحنُ  ِّ، َعنح عِّكح َصنيح َأبِّ َحبِّيَبَة، َعنح َداُوَد بحنِّ اْلُح
هُ  ُت مِّن ح مح َكاَن الحَمَلُك يَ َتَصوهُر ِفِّ ُصورَةِّ َمنح يَ عحرُِّفوَن مَِّن النهاسِّ يُ ثَ ب ُِّتوََنُمح فَ يَ ُقوُل: إِّّن ِّ َقدح َدنَ وح

ي  َفَسمِّعحتُ ُهمح يَ ُقوُلوَن: َلوح  ُل هللاِّ َعزه َوَجله: }إِّذح يُوحِّ ٍء، َفَذلَِّك قَ وح َنا، لَيحُسوا بَِّشيح َنا َما ثَ بَ ت ح َْحَُلوا َعَلي ح
يَةِّ "12رَبَُّك إََِّل الحَمََلئَِّكةِّ َأّن ِّ َمَعُكمح فَ ثَ ب ُِّتوا الهذِّيَن آَمُنوا{ ]اْلنفال:  رِّ اْلح  [ إََِّل آخِّ
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ثَ َنا ُموَسى بحنُ  ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّب حَراهِّيَم، َعنح أَبِّيهِّ قَاَل: َكاَن السهائُِّب بحُن َأبِّ ُحبَ يحٍش َُيَد ُِّث ِفِّ  قَاَل: َفَحده
؟  ، فَ يُ َقاَل: َفَمنح َي هللاُ َعنحُه يَ ُقوُل: " َوهللاِّ َما َأَسَرّنِّ َأَحد  مَِّن النهاسِّ َطهاٍب َرضِّ زََمنِّ ُعَمَر بحنِّ الح

ََزَمتح  َ  فَ يَ ُقوُل: َلمها اَنح رُِّكِنِّ رَُجل  أَب حَيُض َطوِّيل  َعَلى فَ َرٍس أَب حَيَض َبنيح ََزمحُت َمَعَها، فَ ُيدح قُ َريحش  اَنح
ثَ َقِنِّ رَِِّبطًا، َوَجاَء َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َعوحٍ  فَ َوَجَدّنِّ َمرحبُوطًا، وََكاَن َعبحُد  َرحضِّ فََأوح الرهْححَنِّ السهَماءِّ َواْلح

كَ  ، َحَّته ان حُتهَِّي بِّ إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى يُ َنادِّي ِفِّ الحَعسح رِّ َمنح َأَسَر َهَذا فَ َليحَس يَ زحُعُم َأَحد  أَنهُه َأَسَرّنِّ
فَ ُقلحُت: « ََّي ابحَن َأبِّ ُحبَ يحٍش َمنح َأَسَرَك؟»هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: 

لهذِّي رَأَيحُت، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " َأَسَرَك َمَلك  اَل َأعحرِّ  َُه ِبِّ ْبِّ ُت َأنح ُأخح  فُُه، وََكرِّهح
ٍ ، فَ َقالَ  ْيَِّك، َفَذَهَب بِّ َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َعوح سِّ  مَِّن الحَمََلئَِّكةِّ، اذحَهبح ََّي ابحَن َعوحٍ  ِبَِّ
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ََلمِّي َحَّته َكاَن مِّنح َأمحرِّي َما َكاَن "السهائِّ  َفُظَها، َوَتََخهَر إِّسح  ُب: َمازَاَلتح تِّلحَك الحَكلَِّمُة َأحح
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، َعنح حَ  ، َعنح ُعَمارََة بحنِّ ُأَكيحَمَة اللهيحثِّي ِّ َُويحرِّثِّ ثَ َنا أَبُو اْلح كِّيمِّ بحنِّ قَاَل: َوَحدهَثِنِّ َعائُِّذ بحُن ََيحََي، َحده
ُُفَق، َوإَِّذا »َزاٍم قَاَل: حِّ  َاد  مَِّن السهَماءِّ َقدح َسده اْلح ٍر َوَقدح َوَقَع بَِّوادِّي َخلحٍص ْبِّ َم َبدح َلَقدح رَأَي حتُ َنا يَ وح

ء  مَِّن السهَماءِّ أُي َِّد بِّهِّ ُُمَمهد  َصلهى هللُا َعَليح  ي َأنه َهَذا َشيح يُل َْنحًَل، فَ َوَقَع ِفِّ نَ فحسِّ هِّ َوَسلهَم، الحَوادِّي َيسِّ
َزِّميَُة َوهَِّي الحَمََلئَِّكةُ   «َفَما َكاَنتح إِّاله اْلح
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َْبَُه، َأنه عَ  َسنِّ بحَن ُصبَ يحٍ  َأخح َْبَّنِّ أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ السَُّلمِّيُّ إَِّجازًَة، َأنه َأَِب اْلَح بحَد هللاِّ بحَن َوفِّيَما َأخح
ْيََويحهِّ قَاَل:  ُب بحُن َجرِّيرِّ بحنِّ َحازٍِّم قَاَل: َحدهَثِنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ شِّ َْبًََن َوهح َنحَظلِّيُّ قَاَل: َأخح َحاُق اْلح ثَ َنا إِّسح َحده

، َعنح ُجَبْيحِّ بحنِّ ُمطحعٍِّم قَاَل:  َحاَق يَ ُقوُل: َحدهَثِنِّ َأبِّ عحُت ُُمَمهَد بحَن إِّسح رَأَيحُت قَ بحَل َهزِّميَةِّ »َأبِّ قَاَل: ْسِّ
مِّ َوال ُككح َأَنهَ الحَقوح لِّ السُّودِّ، فَ َلمح َأشح َبَل مَِّن السهَماءِّ مِّثحَل النهمح َودِّ َأق ح َسح َتتُِّلوَن مِّثحَل الحبَِّجادِّ اْلح ا نهاُس يَ قح

مِّ  َحاقَ « ف الحَمََلئَِّكُة، فَ َلمح َيُكنح إِّاله َهزِّميَُة الحَقوح ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح  ََتبَ َعُه ابحُن الحُمَباَركِّ
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رٍ  َم َبدح َرحبِّ يَ وح ُء الحقَِّتالِّ َوََتحيِّيُج اْلح  َِبُب َكيحَف َكاَن َبدح
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َعحَرابِّ ِّ  َْبًََن أَبُو َسعِّيدِّ بحُن اْلح ُّ، قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسَف اْلح ثَ َنا َأخح ، قَاَل: َحده
َسُن بحُن ُُمَمهٍد ال َحاَق، َعنح اْلَح َرائِّيُل، َعنح َأبِّ إِّسح ثَ َنا إِّسح ثَ َنا َشَبابَُة، قَاَل: َحده ُّ، قَاَل: َحده زهعحَفَراّنِّ

تَ َوي حَناَها  َارَِّها فَاجح َنا مِّنح َثِّ َنا الحَمدِّيَنَة َأَصب ح َي هللُا َعنحُه قَاَل: َلمها َقدِّمح َا َحارِّثََة، َعنح َعلِّيٍ  َرضِّ َوَأَصابَ َنا بِّ
، رِّكِّنَي َقدح َأق ح  َوَعك  ٍر، فَ َلمها بَ َلَغَنا َأنه الحُمشح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ َتَخْبهُ َعنح َبدح بَ ُلوا، َساَر وََكاَن النهبِّ

ٍر  ر   -َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل َبدح ر  بِّئ ح َها  -َوَبدح رِّكِّنَي إِّلَي ح ًَن فِّيَها َفَسبَ قحَنا الحُمشح فَ َوَجدح
يُّ فَان حَفَلَت، َوَأمها َموح  َبَة بحنِّ َأبِّ ُمَعيحٍط، فََأمها الحُقَرشِّ ًَل لُِّعقح ِّ، رَُجًَل مِّنح قُ َريحٍش، َوَموح َبَة رَُجَلنيح ََل ُعقح

ُم؟ فَ يَ ُقوُل ُهمح َوهللاِّ َكثِّْي  َعَدُدُهمح، ًَنُه، َفَجَعلحَنا نَ ُقوُل َلُه: َكمِّ الحَقوح َشدِّيد  ِبَحُسُهمح، َفَجَعَل  فََأَخذح
ا بِّهِّ إََِّل النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم،  لُِّموَن إَِّذا قَاَل َْلُمح َذلَِّك َضَربُوُه، َحَّته ان حتَ َهوح فَ َقاَل َلُه: الحُمسح

ُم؟» ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح قَاَل: ُهمح َوهللاِّ َكثِّْي  َعَدُدُهمح، َشدِّيد  ِبَحُسُهمح، َفَجَهَد « َكمِّ الحَقوح النهبِّ
َ بَِّكمح هَِّي، فََأََب ُثُه إِّنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َسأََلُه:  َُزورِّ؟»ُُيحْبِّ « َكمح يَ نحَحُروَن مَِّن اْلح

ُّ هللاِّ َصلهى هللُا 63فَ َقاَل: َعَشَرة  ُكله ]ص: ٍم، فَ َقاَل َنبِّ ، ُكلُّ َجُزوٍر »َعَليحهِّ َوَسلهَم: [ يَ وح ُم أَلحف  الحَقوح
اَئٍة َوتَ َبعَِّها َتظِّلُّ « لِّمِّ ََحفِّ َنسح ، ُثُه إِّنهُه َأَصابَ َنا مَِّن اللهيحلِّ َطشٌّ مِّنح َمَطٍر، فَانحَطَلقحَنا ََتحَت الشهَجَرةِّ َواْلح

َا مَِّن الحَمَطرِّ، َوَِبَت َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  ُعو رَبهُه َويَ ُقوُل: بِّ اللُهمه إِّنهَك إِّنح َُتحلِّكح »يحهِّ َوَسلهَم َيدح
َرحضِّ  ُر ًَنَدى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: « َهذِّهِّ الحعَِّصابََة اَل تُ عحَبدح ِفِّ اْلح ، فَ َلمها َطَلَع الحَفجح

، َفَصلهى بَِّنا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ  ، َفَجاَء النهاُس مِّنح ََتحتِّ « الصهََلَة َجامَِّعةً » ََحفِّ الشهَجرِّ َواْلح
، ُثُه قَاَل:  ََبلِّ »َوَسلهَم َوَحضه َعَلى الحقَِّتالِّ َراءِّ مَِّن اْلح َمح َلعِّ اْلح ، فَ َلمها « إِّنه َْجحَع قُ َريحٍش عِّنحَد َهذِّهِّ الض ِّ

َناُهمح إِّذَ  ُم مِّنها َوَصافَ فح مِّ َعَلى َْجٍَل، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َدًَن الحَقوح ُْي ِفِّ الحَقوح ُهمح َيسِّ ن ح ا رَُجل  مِّ



َْححَرِّ َومَ  ََملِّ اْلح بِّ اْلح رِّكِّنَي مِّنح َصاحِّ َرَبُمح مَِّن الحُمشح ، ًَندِّ ِلِّ َْححَزَة، وََكاَن َأق ح اَذا يَ ُقوُل َوَسلهَم: " ََّي َعلِّيُّ
َْيحٍ فَ َعَسى َأنح َيُكوَن »َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َْلُمح، ُثُه قَالَ  مِّ َأَحد  َيَحُمُر ِبِّ إِّنح َيُك ِفِّ الحَقوح

َْححَرِّ  ََملِّ اْلح َب اْلح ، َويَ ُقوُل « َصاحِّ َهى َعنِّ الحقَِّتالِّ َبُة بحُن رَبِّيَعَة، َوُهَو يَ ن ح ، َفَجاَء َْححَزُة فَ َقاَل: ُهَو ُعت ح
ُبوَها الحي َ َْلُمح  ُم، اعحصِّ ُلوَن إِّلَيحهِّمح َوفِّيُكمح َخْيح ، ََّي قَ وح َتمِّيتِّنَي اَل َتصِّ َواًما ُمسح ُم، إِّّن ِّ َأَرى َأق ح َم : ََّي قَ وح وح

ٍل فَ َقاَل:  َبنُِّكمحف َفَسمَِّع َذلَِّك أَبُو َجهح جح ُت ِبَِّ َبُة، َوَقدح تَ عحَلُموَن َأّن ِّ َلسح ي َوُقوُلوا: َجَُبَ ُعت ح نحَت أَ بَِّرأحسِّ
يَ  َبُة: إَِّّيه ُفَك رُعحًبا، فَ َقاَل ُعت ح ُتُه، َقدح ُملَِّئتح َجوح َُك يَ ُقوُل َهَذا َْلَعحَضضح تَ عحِنِّ  تَ ُقوُل َهَذا، َوهللاِّ َلوح َغْيح

َبُة َوَأُخوُه َواب حُنُه الحَولِّيُد ْحِّ  ََبُ، َفَْبََز ُعت ح َم أَي َُّنا َأجح تِّهِّ، َستَ عحَلُم الحيَ وح يهًة، فَ َقاَل: َمنح يُ َبارُِّز؟ ََّي ُمَصف َِّر اسح
َنا مِّنح  َبُة: اَل نُرِّيُد َهُؤاَلءِّ، َوَلكِّنح يُ َبارُِّزًَن مِّنح َبِنِّ َعم ِّ َبُة، فَ َقاَل ُعت ح َنحَصارِّ َشي ح َبِنِّ َعبحدِّ َفَخَرَج مَِّن اْلح

، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " ُقمح ََّي َعلِّيُّ  ، ُقمح ََّي َْححَزُة، قُمح ََّي ُعبَ يحَدُة بحَن الحُمطهلِّبِّ
َبَة، َوُجرَِّح ُعبَ يحَدُة بحُن ]ص: َبَة ابحَِنح رَبِّيَعَة َوالحَولِّيَد بحَن ُعت ح َبَة َوَشي ح ، فَ َقَتَل هللُا ُعت ح َارِّثِّ ، 64اْلح َارِّثِّ [ اْلح

ُهمح َسبحعِّنَي َوَأَسرحًَن َسبحعِّنَي، َفَجاَء رَُجل  مِّنَ  ن ح ْيًا،  فَ َقتَ لحَنا مِّ ٍم َأسِّ ْي  بَِّرُجٍل مِّنح َبِنِّ َهاشِّ َنحَصارِّ َقصِّ اْلح
َسنِّ النه  َلُ  مِّنح َأحح ، َلَقدح َأَسَرّنِّ رَُجل  َأجح اسِّ فَ َقاَل الرهُجُل: ََّي َرُسوَل هللاِّ، إِّنه َهَذا َوهللاِّ َما َأَسَرّنِّ

، فَ َقالَ  مِّ ًها، َعَلى فَ َرٍس أَب حَلَق، َما َأرَاُه ِفِّ الحَقوح َنحَصارِّيُّ: َأًَن َأَسرحتُُه ََّي َرُسوَل هللاِّ، فَ َقاَل َرُسوُل  َوجح اْلح
ََلٍك َكرَِّيٍ »هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ، فَ َقَد أَيهَدَك هللُا َعزه َوَجله ِبِّ َي هللاُ َعنحُه: « اسحُكتح قَاَل َعلِّيٌّ َرضِّ

رحًَن مِّنح َبِنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ الحعَ  َارِّثِّ فَُأسِّ َفُل بحُن اْلح  بهاُس َوَعقِّيل  َونَ وح
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َحاقَ  ثَ َنا يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده َياٍخ اْلح َحاُق بحُن َيَساٍر، َعنح َأشح ، قَاَل: َحدهَثِنِّ َوالِّدِّي إِّسح

زِّرح لََنا َأصحَحاَب ُُمَمهدٍ  ٍب، فَ َقاُلوا: احح ٍر ُعَمْيحَ بحَن َوهح َم َبدح َنحَصارِّ قَاُلوا: بَ َعَثتح قُ َريحش  يَ وح ، مَِّن اْلح
َكرِّ َعَلى فَ َرٍس َلُه ُثُه رَجَ  َل الحَعسح َتَجاَل َحوح َع إِّلَيحهِّمح فَ َقاَل: َثََلَثِّاَئٍة َوََخحُسوَن يَزِّيُدوَن قَلِّيًَل َأوح فَاسح

ُقُصوَن َقلِّيًَل، َوَلكِّنِّ انحُظُروّنِّ َحَّته أَنحُظَر ِفِّ الحَوادِّي َحَّته َأَرى َهلح َْلُمح َمَدد  َأوح َكمِّني ، َفَضرَ  َب ِفِّ يَ ن ح
ًئا، َوَلكِّنح ََّي َمعحَشَر قُ َريحٍش، َقدح رَأَيحُت الحَبََلََّي ََتحمِّلُ الحَوادِّي َحَّته َأمحَعَن، ُثُه رََجَع فَ َقاَل:   َما رَأَيحُت َشي ح
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َمتُ ُهمح إِّ  ع ، َوَما عِّصح َواًما َما َورَاَءُهمح َمرحجِّ َت النهاقَِّع، َقدح رَأَيحُت َأق ح ُ  ََتحمُِّل الحَموح اله الحَمَناََّي، نَ َواضِّ
َلُه، فَإَِّذا قَ تَ ُلوا مِّثحَل َأعحَدادِّهِّمح َفَما َخْيح  ِفِّ ُسيوفَ ُهمح، َواَل َوهللاِّ مَ  ُتَل مِّث ح َتَل رَُجل  َحَّته يَ قح ا َأَرى َأنح يُ قح



َنادِّ الهذِّي ذََكَر لِّقَِّصةِّ  َحاَق ِفِّ اْلحِّسح ٍر،  الحَعيحشِّ بَ عحَدُه، فَ َروحا رَأحَيُكمح ََّي َمعحَشَر قُ َريحٍش " قَاَل ابحُن إِّسح بَدح
َبَة بحَن رَبِّيَعَة قَاَوَقدح ذَكَ  َزاٍم َذلَِّك َمَشى ِفِّ النهاسِّ فَ َلقَِّي ُعت ح َل: رحًَنُه فِّيَما تَ َقدهَم: فَ َلمها ْسَِّع َحكِّيُم بحُن حِّ

َها ِبَِّ  ن ح رِّ ََّي َأَِب الحَولِّيدِّ، إِّنهَك َكبُِّْي قُ َريحٍش َوَسي ُِّدَها َوالحُمطَاُع فِّيَها، فَ َهلح َلَك إََِّل َأنح اَل تَ َزاَل مِّ ْيحٍ إََِّل آخِّ
، فَ َقاَل عُ  ضحَرمِّي ِّ رِّو بحنِّ اْلَح لنهاسِّ َوََتَمهُل َدَم َحلِّيفَِّك َعمح ُع ِبِّ رِّ؟ فَ َقاَل: َوَما َذاَك؟ قَاَل تَ رحجِّ َبُة: الدههح ت ح

َبُة َخطِّ  لِّ بحنِّ هَِّشاٍم، ُثُه قَاَم ُعت ح َنحَظلِّيهةِّ، يَ عحِنِّ َأَِب َجهح يًبا فَ َقاَل: ََّي َمعحَشَر َقدح فَ َعلحُت فَائحتِّ ابحَن اْلح
ًئا، َوَقدح َْنهى هللا عِّْيَُكمح وَ  ا ُُمَمهًدا َوَأصحَحابَُه َشي ح نح تَ لحَقوح نَ ُعوَن ِبَِّ َأمحَواَلُكمح َفََل قُ َريحٍش، إِّنهُكمح َوهللاِّ َما َتصح

ُتمح لِّتَ  َا َخَرجح ْيُوا َِف َغْيحِّ َصنِّيَعٍة، َوإِّْنه نَ َها َحاَجَة َلُكمح ِفِّ َأنح َتسِّ َعُلوا بِّ ُجب ح نَ ُعوا عِّْيَُكمح َوَأمحَواَلُكمح فَاجح مح
َرُه النهظَ  هِّ رَُجٍل َيكح ُتمح ُُمَمهًدا َوَأصحَحابَُه اَل يَ َزاُل رَُجل  يَ نحُظُر ِفِّ َوجح ُعوا، َوهللاِّ لَئِّنح َأَصب ح َر إِّلَيحهِّ قَ َتَل َوارحجِّ

، فَإِّنح ابحَن َعم ِّهِّ، َأوِّ ابحَن َخالِّهِّ، َأوح رَُجًَل مِّ  َ َسائِّرِّ الحَعَربِّ َ ُُمَمهٍد َوَبنيح ُعوا َوَخلُّوا َبنيح ْيَتِّهِّ، فَارحجِّ نح َبِنِّ َعشِّ
نحُه لَِّما اَل ُترِّيُدوَنف  قَاَل َحكِّيم : َأَصابُوُه َفَذاَك الهذِّي َأَردحَُتح، َوإِّنح َكاَن َغْيحُ َذلَِّك أَلحَفاُكمح َوَلَح تَ عحرُِّضوا مِّ

َبَة بحَن رَبِّيَعَة َأرحَسَلِنِّ إِّلَيحَك بَِّكَذا وََكَذا  فَانحَطَلقحُت َحَّته  ، إِّنه ُعت ح ََكمِّ ٍل فَ ُقلحُت: ََّي َأَِب اْلح ئحُت َأَِب َجهح جِّ
نَي رََأى ُُمَمهًدا َوَأصحَحابَُه، َكَله َوهللاِّ اَل نَ رح  ُرُه حِّ ٍل: ان حتَ َفَخ َوهللاِّ َسحح ُع لِّلهذِّي قَاَل، فَ َقاَل أَبُو َجهح جِّ

َ ُُمَمهٍد، َوَما َحَّته  نَ َنا َوَبنيح  ََيحُكَم هللُا بَ ي ح
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َلُة َجُزوٍر َوفِّيهُِّم اب حُنُه َوَقدح ََتَوه  َبَة َما قَاَل، َوَلكِّنهُه َقدح رََأى َأنه ُُمَمهًدا َوَأصحَحابَُه ُأكح َفُكمح َعَليحهِّف ُثُه بُِّعت ح
ضحَرمِّي ِّ فَ َقالَ  ، َوَقدح رَأَيحَت ََثحَرَك بَِّعيحنَِّك، بَ َعَث إََِّل َعامِّرِّ بحنِّ اْلَح لنهاسِّ َع ِبِّ : َهَذا َحلِّيُ ُفَك يُرِّيُد َأنح يَ رحجِّ

َراُه، َفَحمِّ  َراُه، َواَعمح َتَشَف ُثُه َصَرَخ: َواَعمح يَك، فَ َقاَم َعامِّر  فَاكح َتَل َأخِّ َرَتَك َوَمقح دح ُخفح َيتِّ فَ ُقمح فَأَنحشِّ
َرحُب َوَحقَِّب َأمحُر النهاسِّ  َسَق َعَلى َما ُهمح فِّيهِّ مَِّن الشهر ِّ َوَأفحَسَد َعَلى النهاسِّ الرهأحَي الهذِّي اْلح تَ وح َواسح

ُرُه قَالَ  ٍل، ان حتَ َفَخ َسحح َبَة مِّنح قَ وحلِّ َأبِّ َجهح َبُة بحُن رَبِّيَعَة، فَ َلمها بَ َلَغ َذلَِّك ُعت ح : َسيعحَلُم َدَعاُهمح إِّلَيحهِّ ُعت ح
تِّهِّ أَي ُّنَ  َلَها رَأحَسهُ ُمَصف ُِّر اسح خِّ َبُة بحُن رَبِّيَعَة بَ يحَضًة لُِّيدح مِّهِّ، َأًَن َأمح ُهَو، ُثُه الحَتَمَس ُعت ح ُد لَِّقوح ََباُن الحُمفحسِّ ، ا اْلح

نَي رََأى َذلَِّك بُِّْبحٍد لَُه َعَلى رَأح  َيحشِّ بَ يحَضة  َتَسُعُه مِّنح عَِّظمِّ َهاَمتِّهِّ، فَاعحَتَجَر حِّ َدتح ِفِّ اْلح هِّ َفَما ُوجِّ ، سِّ
زَ  َض َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم فِّيهِّمح َحكِّيُم بحُن حِّ َبَل نَ َفر  مِّنح قُ َريحٍش َحَّته َورَُدوا َحوح اٍم، َوَأق ح

َمئٍِّذ إِّاله قُتَِّل،« َدُعوُهمح »فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ُهمح رَُجل  يَ وح ن ح إِّاله  ، َفَما َشرَِّب مِّ
تَ َهَد ميِّيَنهُ  ََلُمُه، َفَكاَن إَِّذا اجح َلَم بَ عحَد َذلَِّك َفَحُسَن إِّسح َتلح، َوَأسح َزاٍم فَإِّنهُه َلَح يُ قح  قَاَل: َحكِّيَم بحَن حِّ

َض قَاَل: َوهللاِّ  َوح ََسدِّ اْلح وُد بحُن َعبحدِّ اْلح َسح ٍرف قَاَل: فَ َلمها رََأى اْلح َم َبدح َْلَنحَطلَِّقنه  َوالهذِّي َْنهاّنِّ يَ وح
دَِّمهُ  ، َفَخَرَج إِّلَيحهِّ لِّيَ هح ُُلقِّ تَ َلنه قَ بحَل َذلَِّك، وََكاَن رَُجًَل َشرًِّسا َسي َِّئ الح دَِّمنهُه َأوح َْلُق ح ، َوَخَرَج إِّلَيحهِّ َفََلَهح



رِّهِّ  َْححَزُة بحُن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َفَضَربَُه فََأَطنه َقَدَمُه بِّنِّصحفِّ َساقِّهِّ، َوُُهَا ُدونَ  ، فَ َوَقَع َعَلى َظهح ضِّ َوح اْلح
َوحضِّ َحَّته  ُلُه َدًما ََنحَو َأصحَحابِّهِّ، ُثُه َحَبا إََِّل اْلح ُخُب رِّجح  َتشح
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، َفَكاَن َأوه  ضِّ َوح َتَحَم فِّيهِّ يُرِّيُد َأنح َيَْبه ميِّيَنُه، َوات هبَ َعُه َْححَزُة َيضحرِّبُُه َحَّته قَ تَ َلُه ِفِّ اْلح  يلٍ َل قَتِّ اق ح
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ثَ َنا ََيح  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََي بحُن َأبِّ َأخح
َحا َرائِّيُل َعنح َأبِّ إِّسح ثَ َنا إِّسح َحاُق بحُن َمنحُصوٍر قَاَل: َحده ثَ َنا إِّسح َق، َعنح َأبِّ ُعبَ يحَدَة، طَالٍِّب، قَاَل: َحده

: ٍر َحَّته قُ لحُت لَِّرُجٍل إََِّل َجنحبِّ َم َبدح ُعوٍد، قَاَل: لََقدح قُ ل ُِّلوا ِفِّ َأعحُينَِّنا يَ وح أَتَ َراُهمح  َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َمسح
ُهمح، فَ ُقلحُت: َكمح كُ  ن ح ُتمح؟ قَاَل: أَلحًفاَسبحعِّنَي؟ قَاَل: َأرَاُهمح مِّاَئًة، قَاَل: فََأَسرحًَن رَُجًَل مِّ  ن ح
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هِّ  دهةِّ ِبَحسِّ ٍر َوشِّ َم بَدح  َِبُب ََتحرِّيضِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى الحقَِّتالِّ يَ وح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَ  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َأخح اَل: َحده
ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن الحُمغِّْيَةِّ، َعنح ََثبٍِّت، عَ  ثَ َنا أَبُو النهضحرِّ، قَاَل: َحده ُّ، قَاَل: َحده َحاَق الصهَغاّنِّ نح أََنسِّ إِّسح

نً  َبًسا َعي ح ا يَ نحُظُر َما َصنَ َعتح عُِّْي َأبِّ بحنِّ َمالٍِّك، قَاَل: بَ َعَث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َبسح
َياَن، َفَجاَء َوَما ِفِّ الحبَ يحتِّ َأَحد  َغْيحِّي َوَغْيحَ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  قَاَل: اَل َأدحرِّي َما  -ُسفح

تَ ثحََّن بَ عحَض نَِّسائِّهِّ  َدِّيَث، َفَخَرَج َرُسوُل هللاِّ صَ  -اسح لهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َتَكلهَم قَاَل: َفَحدهثَُه اْلح
ًرا فَ لحَْيحَكبح َمَعَنا»فَ َقاَل:  ُرُه َحاضِّ َتأحذِّنُوُه ِفِّ « إِّنه لََنا َطلَِّبًة، َفَمنح َكاَن َظهح ، قَاَل: َفَجَعَل رَِّجال  َيسح

َراَنِِّّمح ِفِّ ُعُلو ِّ الحَمدِّيَنةِّ، فَ َقاَل:  ُرُه حَ »ُظهح ًرااَل، إِّاله َمنح َكاَن َظهح فَانحَطَلَق َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ « اضِّ
رُِّكوَن فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ صَ  ٍر، َوَجاَء الحُمشح رِّكِّنَي إََِّل َبدح لهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابُُه َحَّته َسبَ ُقوا الحُمشح



ٍء َحَّته »َعَليحهِّ َوَسلهَم:  رُِّكوَن، « [ ُدونَهُ 69َأُكوَن َأًَن ]ص:اَل يَ ُقوَمنه َأَحد  مِّنحُكمح إََِّل َشيح ، َفَدًَن الحُمشح
َرحضُ »فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ، يَ ُقوُل ُعَمْيحُ « ُقوُموا إََِّل َجنهٍة َعرحُضَها السهَمَواُت َواْلح

َنحَصارِّيُّ: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َجنهة  َعرحُضهَ  َُمامِّ اْلح َرحُض؟ فَ َقاَل: بحُن اْلح ، قَاَل: َبٍخ « نَ َعمح »ا السهَمَواُت َواْلح
لَِّك َبٍخ َبٍخ؟»َبٍخ، قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  قَاَل: اَل َوهللاِّ ََّي « َما ََيحمُِّلَك َعَلى قَ وح

لَِّها، قَاَل:  لَِّهافَإِّ »َرُسوَل هللاِّ إِّاله رََجاَء َأنح َأُكوَن مِّنح َأهح َرَج َتََراٍت مِّنح قَ رحنِّهِّ « نهَك مِّنح َأهح ، قَاَل: فََأخح
َا َْلََياة  َطوِّيَلة ، قَ  ُهنه، ُثُه قَاَل: لَئِّنح َأًَن َحيِّيُت َحَّته آُكَل َتََراِتِّ َهذِّهِّ إَِّنه ن ح َا  َفَجَعَل َيَحُكُل مِّ اَل: فَ َرَمى ِبِّ

رِّ ُثُه قَاتَ َلُهمح  رِّ بحنِّ  َكاَن َمَعُه مَِّن التهمح ي ِّ َعنح َأبِّ َبكح لِّم  ِفِّ الصهحِّ َي هللُا َعنحُه " َرَواُه ُمسح َحَّته قُتَِّل َرضِّ
َبَة َوَْجَاَعٍة، َعنح َأبِّ النهضحرِّ   َأبِّ َشي ح
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َعحرَ  َْبًََن أَبُو َسعِّيدِّ بحُن اْلح ُّ، قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو ُُمَمهدِّ بحُن يُوُسَف اْلح ََسُن َأخح ثَ َنا اْلح ، قَاَل: َحده ابِّ ِّ
َرائِّيُل، عَ  ثَ َنا إِّسح َقزِّيُّ، قَاَل: َحده ُرو بحُن ُُمَمهٍد الحَعن ح ثَ َنا َعمح ُّ، قَاَل: َحده َحاَق، بحُن ُُمَمهٍد الزهعحَفَراّنِّ نح َأبِّ إِّسح

َي هللُا َعنحُه قَاَل: َلمه  رِّكِّنَي بَِّرُسولِّ هللاِّ َعنح َحارِّثََة بحنِّ ُمَضر ٍِّب، َعنح َعلِّيٍ  َرضِّ َنا الحُمشح ٍر ات هَقي ح ُم َبدح ا َكاَن يَ وح
ثَ َنا َشَبابَُة، َحده  َسُن، َحده ثَ َنا اْلَح ثَ َنا َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، وََكاَن َأَشده النهاسِّ ِبَحًسا " قَاَل: َوَحده

وِّهِّ، َوزَاَد ]ص: َرائِّيُل، َفذََكَر بَِّنحح رِّكِّنَي مِّنحهُ [: َوَما  70إِّسح  َكاَن َأَحد  َأق حَرَب إََِّل الحُمشح
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ََسنِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحُدوٍس قَاَل: حَ  َْبّنِّ أَبُو اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأخح ده
ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن ُعثحَماُن بحُن َسعِّيٍد الدهارِّمِّيُّ، قَاَل: َحده ُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ يُوُنَس، قَاَل: َحده

، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: لِّ بحنِّ َسعحٍد، َوَعنح َْححَزَة بحنِّ َأبِّ ُأَسيحٍد السهاعِّدِّي ِّ ، َعنِّ الحَعبهاسِّ بحنِّ َسهح يلِّ َلمها  الحَغسِّ
ٍر  َم َبدح ُم يَ وح َنا ََنحُن َوالحَقوح لن هبحلِّ »قَاَل لََنا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: الحتَ َقي ح ثَ ُبوُكمح فَارحُموُهمح ِبِّ إَِّذا َأكح

َلُكمح  ُقوا نَ ب ح تَ ب ح  «َواسح
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ثَ َنا أَبُو  رِّ بحُن َداَسَة، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َبكح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  الرُّوذحَِبرِّيُّ، قَاَل: َأخح َداُوَد، قَاَل: َحدهثَ َنا َوَأخح
ثَ َنا َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن ُسَليحَمانَ  ثَ َنا أَبُو َأْححََد الزَُّبْيحِّيُّ، قَاَل: َحده َناٍن، قَاَل: َحده ،  َأْححَُد بحُن سِّ يلِّ بحنِّ الحَغسِّ



َم َعنح َْححَزَة بحنِّ َأبِّ ُأَسيحٍد، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  َنا يَ وح نَي اصحَطَففح  َعَليحهِّ َوَسلهَم حِّ
ثَ ُبوُكمح  ٍر: " إَِّذا َأكح : إَِّذا َغَشوحُكمح  -َبدح َلُكمح " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ  -يَ عحِنِّ ُقوا نَ ب ح تَ ب ح ، َواسح لن هبحلِّ فَارحُموُهمح ِبِّ

، َعنح َأبِّ  ُعحفِّي ِّ ي ِّ َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُُمَمهٍد اْلح  َأْححََد الزَُّبْيحِّي ِّ الصهحِّ
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ  ثَ َنا يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده ُعَمُر بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعرحَوَة َعنح ُعرحَوَة اْلح

ٍر: ََّي َبِنِّ  َم َبدح رِّيَن يَ وح َعاَر الحُمَهاجِّ  َعبحدِّ بحنِّ الزَُّبْيحِّ، قَاَل: َجَعَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم شِّ
َعارَ  : ََّي َبِنِّ َعبحدِّ هللاِّ، َوشِّ َزحرَجِّ َعاَر الح َلُه: َخيحَل هللاِّ " الرهْححَنِّ، َوشِّ : ََّي َبِنِّ ُعبَ يحدِّ هللاِّ، َوَْسهى َخي ح َوحسِّ  اْلح
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بَ يحهِّ إََِّل الحُمَباَرزَةِّ َوَما َظَهَر ِفِّ َذلَِّك مِّنح ُنصحَرةِّ هللاِّ تَ عَ  َبَة بحنِّ رَبِّيَعَة َوَصاحِّ َعاءِّ ُعت ح تِّدح  اََل دِّيَنهُ َِبُب اسح
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مِّ  َْبًََن أَبُو الحَقاسِّ ،  َأخح ثَ َنا َْححَزُة بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ الحَعبهاسِّ ُّ، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َحده ُرحِفِّ َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن ُعبَ يحدِّ هللاِّ اْلح
َرائِّيُل، َعنح  ثَ َنا إِّسح ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُموَسى، قَاَل: َحده ٍم، قَاَل: َحده َسُن بحُن َسَله ثَ َنا اْلَح  َأبِّ  قَاَل: َحده
َبُة َواب حنُ  َبُة َوَأُخوُه َشي ح َحاَق، َعنح َحارِّثََة بحنِّ ُمَضر ٍِّب، َعنح َعلِّيٍ  َرضحَي هللُا َعنحُه قَاَل: َفَْبََز ُعت ح ُه الحَولِّيُد إِّسح

َبُة: َما نُ  َنحَصارِّ َشبَ َبة ، فَ َقاَل ُعت ح َية  مَِّن اْلح رِّيُد َهُؤاَلءِّ، َوَلكِّنح ْحِّيهًة، فَ َقاُلوا: َهلح مِّنح ُمَبارٍِّز؟ َفَخَرَج فِّت ح
، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َنا مِّنح َبِنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ ، »يُ َبارُِّزًَن مِّنح َبِنِّ َعم ِّ قُمح ََّي َعلِّيُّ

َارِّثِّ  َبَة ابحَِنح رَبِّيَعَة، َوالحَولِّيَد بحَن ، فَ َقَتَل هللُا َعزه َوَجله ُعت ح « ُقمح ََّي َْححَزُة، ُقمح ََّي ُعبَ يحَدُة بحَن اْلح َبَة َوَشي ح
رِّ  َْبًََن أَبُو َبكح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  الرُّوذحَِبرِّيُّ، قَاَل: َأخح َارِّثِّ " َوَأخح َبَة، َوُجرَِّح ُعبَ يحَدُة بحُن اْلح بحُن َداَسَة،  ُعت ح

ثَ َنا َهاُروُن بحنُ  ثَ َنا أَبُو َداُوَد، قَاَل: َحده َْبًََن  قَاَل: َحده ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن ُعَمَر، قَاَل: َأخح َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َحده
َبَة، وَ  بَ لحُت إََِّل َشي ح َبَة، َوَأق ح َبَل َْححَزُة إََِّل ُعت ح َنادِّهِّ َوَمعحَناُه، زَاَد: فََأق ح َرائِّيُل، َفذََكَرُه ِإِِّّسح َ إِّسح تَ َلَف َبنيح اخح

 ِّ َتَملحَنا ُعبَ يحَدَة َوالحَولِّيدِّ َضرحبَ َتنيح َبُه ُثُه مِّلحَنا َعَلى الحَولِّيدِّ فَ َقتَ لحَناُه َواحح ُهَما َصاحِّ ن ح ٍد مِّ فَأَثحَخَن ُكلُّ َواحِّ
 ُعبَ يحَدةَ 
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ثَ َنا أَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح بحُن َعبحدِّ  ْححَدُ َوَأخح
َبةُ  ٍر قَاَل: ُثُه َخَرَج ُعت ح َحاَق، َعمهنح َرَوى َعنحُه قِّصهَة َبدح ثَ َنا يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده َبُة اْلح  َوَشي ح

َنحَصارِّ: َعوح   َوُمَعو ِّ  َية  مَِّن اْلح َازِّ، َفَخَرَج إِّلَيحهِّمح فِّت ح ا إََِّل الحْبِّ َراَء، َورَُجل  آَخُر َوالحَولِّيُد َفَدَعوح ذ  اب حَنا َعفح
َنحَصارِّ، فَ َقاُلوا: َما بِّ  َنا إِّلَيحُكمح يُ َقاُل َلُه َعبحُد هللاِّ بحُن َرَواَحَة، فَ َقاُلوا: ِمِّهنح أَن حُتمح؟ فَ َقاُلوا: رَهحط  مَِّن اْلح

َفاءَ  َنا َأكح رِّجح إِّلَي ح َنا، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َحاَجة ، ُثُه ًَنَدى ُمَنادِّيهِّمح: ََّي ُُمَمهُد، َأخح مِّ ًَن مِّنح قَ وح
َفاء  كَِّرام ، « ُقمح ََّي َْححَزُة، قُمح ََّي َعلِّيُّ، ُقمح ََّي ُعبَ يحَدةُ »َوَسلهَم:  ُهمح قَاُلوا: نَ َعمح َأكح ن ح ا مِّ ، فَ َلمها قَاُموا َوَدنَ وح

تَ َلَفا َضرحب َ  َبَة، فَاخح َبَة فَ َقتَ َلُه َمَكانَُه، َوَِبَرَز فَ َباَرَز ُعبَ يحَدُة ُعت ح َبُه، َوَِبَرَز َْححَزُة َشي ح ِّ كََِّلُُهَا أَث حَبَت َصاحِّ َتنيح
بَ ُهَما َفَحاُزوُه إََِّل  َتَمََل َصاحِّ َبَة فَ َقَتََلُه، َواحح لِّ "َعلِّيٌّ الحَولِّيَد فَ َقتَ َلُه َمَكانَُه، ُثُه َكرها َعَلى ُعت ح  الرهحح
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َْبًنَ  لحكُ  َأخح ُّ ِبِّ َباّنِّ َْبّنِّ أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ ُدَحيحٍم الشهي ح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ وفَةِّ قَاَل: أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
ثَ نَ  َْبًََن ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُموَسى، قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َحازِّمِّ بحنِّ َأبِّ َغَرزََة، قَاَل: َأخح َياُن بحُن َحده ا ُسفح

يَ  حَلٍز، َعنح قَ يحسِّ بحنِّ ُعَباٍد، َعنح َأبِّ َذرٍ ، قَاَل: " نَ َزَلتح َهذِّهِّ اْلح ٍم، َعنح َأبِّ َمِّ ُة: َسعِّيٍد، َعنح َأبِّ َهاشِّ
َتَصُموا ِفِّ َرب ِِّّمح{ ]اْلج:  َمانِّ اخح ، 19}َهَذانِّ َخصح َارِّثِّ َبَة بحنِّ [ ِفِّ َعلِّيٍ  َوَْححَزَة َوُعبَ يحَدَة بحنِّ اْلح َوُعت ح

ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ الث هوحرِّي ِّ  َرَجاُه ِفِّ الصهحِّ َبَة " َأخح َبَة بحنِّ رَبِّيَعَة َوالحَولِّيدِّ بحنِّ ُعت ح  رَبِّيَعَة َوَشي ح
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َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد الصهفهاُر، قَالَ  َْبًََن إِّْسح َراَن، قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ َوَأخح : َأخح
حَلٍز، َعنح قَ يح  ، َعنح َأبِّ َمِّ ثَ َنا ُسَليحَماُن الت هيحمِّيُّ ثَ َنا يَزِّيُد بحُن َهاُروَن، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده سِّ بحنِّ الحَملِّكِّ

َبُة  ، َوُعت ح َارِّثِّ َبُة بحُن رَبِّيَعَة َوالحَولِّيُد بحُن ُعَباٍد، قَاَل: تَ َباَرَز َعلِّيٌّ َوَْححَزُة َوُعبَ يحَدُة بحُن اْلح بحُن رَبِّيَعَة َوَشي ح
َتَصُموا ِفِّ َرب ِِّّمح{ ]اْلج:  َبَة، فَ نَ َزَلتح فِّيهِّمح: }َهَذانِّ َخصحَمانِّ اخح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ 19ُعت ح [ " َوَأخح

ٍر َأْححَُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ الحوَ  ، قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو َبكح َُ َافِّ ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن ُعبَ يحدِّ هللاِّ اْلح رهاُق بِّبَ غحَداَد قَاَل: َحده
، ثَ َنا ُمعحَتمُِّر بحُن ُسَليحَماَن الت هيحمِّيُّ َعحَلى، قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ اْلح َعنح أَبِّيهِّ،  الحَبصحرِّيُّ، قَاَل: َحده

حَلٍز، َعنح قَ يحسِّ بحنِّ ُعَباٍد، َي هللُا َعنحُه: َأًَن َأوهُل َمنح ََيحُثو  َعنح َأبِّ َمِّ قَاَل: قَاَل َعلِّيُّ بحُن َأبِّ طَالٍِّب َرضِّ



َم الحقَِّياَمةِّف قَاَل: َوقَاَل قَ يحس  َفذََكَر َمعحََّن َما َمَضىف َرَواُه الح  َ َيَديِّ هللاِّ تَ َعاََل يَ وح ُبَخارِّيُّ لِّلحُخُصوَمةِّ َبنيح
ي ِّ َعنح ُُمَمهدِّ بح  ، َعنح ُمعحَتمِّرٍ ِفِّ الصهحِّ ي ِّ  نِّ َعبحدِّ هللاِّ الرهقَاشِّ
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َكه  ُهمح ِبِّ ن ح لِّهِّ َأوح قَ وحلِّ َمنح قَاَل مِّ ِّ َوقَ وح لِّ بحنِّ هَِّشاٍم عِّنحَد الحتَِّقاءِّ الصهفهنيح َتاحِّ َأبِّ َجهح تِّفح َة: }اللُهمه َِبُب اسح
َقه مِّنح عِّنحدَِّك فََأمحطِّرح َعلَ  َجارًَة مَِّن السهَماءِّ َأوِّ ائحتَِّنا بَِّعَذاٍب أَلِّيٍم{ ]اْلنفال: إِّنح َكاَن َهَذا ُهَو اْلح َنا حِّ ي ح

لسهيحفِّ 32 ٍر ِبِّ َم بَدح  [ ، فَ َعذهَبُمح يَ وح

(3/74) 

 

ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهدُ  ٍرو، قَااَل: َحده ، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح بحُن يَ عحُقوَب  َأخح
َحاَق، قَاَل: َحده  ثَ َنا يُوُنَس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح َثِنِّ قَاَل: َحده

تِّ  تَ فح رِّيُّ: إِّنه الحُمسح رِّيُّ، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن ثَ عحَلَبَة بحنِّ ُصَعْيحٍ الحُعذح لِّ بحُن الزُّهح ٍر أَبُو َجهح َم بَدح َ  يَ وح
نحُه الحَغدَ  َا اَل نَ عحرُِّ ، فََأحِّ ، َوآََتًَن ِبِّ مِّ : اللُهمه َأقحَطُعَنا لِّلرهحِّ َعانِّ َمح اَة، فَ ُقتَِّل، هَِّشاٍم، قَاَل َلمها الحتَ َقى اْلح

تُِّحوا فَ َقدح َجاءَُكُم الحفَ  تَ فح يَةِّ، 19تحُ { ]اْلنفال: َففِّيهِّ أَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله: }إِّنح َتسح رِّ اْلح [ إََِّل آخِّ
رِّي ِّ   ََتبَ َعُه َصالُِّ  بحُن َكيحَساَن، َعنِّ الزُّهح
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَالَ  ، َغْيحَ َمرهٍة قَاَل: َأخح َُ َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد َحده : َحده
ثَ َنا ُشعحَبُة، بحُن  ، قَاَل: َحده َْبًََن َأبِّ ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُمَعاذِّ بحنِّ ُمَعاٍذ، قَاَل: َأخح َعنح َعبحدِّ النهضحرِّ، قَاَل: َحده

ٍل: }اللُهمه إِّنح َكاَن  َع أََنَس بحَن َمالٍِّك، يَ ُقوُل: قَاَل أَبُو َجهح بِّ الز ََِّّيدِّي ِّ قَاَل: ْسِّ َمِّيدِّ، َصاحِّ َهَذا اْلح
َجارًَة مَِّن السهَماءِّ َأوِّ ائحتَِّنا بَِّعَذاٍب أَلِّيٍم{ ]اْلنفال:  َنا حِّ َقه مِّنح عِّنحدَِّك فََأمحطِّرح َعَلي ح [ ، 32ُهَو اْلح
تَ غحفُِّروَن{ ]اْلن : }َوَما َكاَن هللُا لِّيُ َعذ َِّبُمح َوأَنحَت فِّيهِّمح َوَما َكاَن هللُا ُمَعذ َِّبُمح َوُهمح َيسح [ 33ال: ففَ نَ َزَلتح

يََة " ]ص: ي ِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ النهضحرِّ 76اْلح  [ف َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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ََسنِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ  ثَ َنا أَبُو اْلح َحاَق الحُمزَك ِّي، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو زََكرَِّّيه بحُن َأبِّ إِّسح َعبحُدوٍس  َأخح
ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َصالٍِّ ، َعنح ُمَعاوِّيََة بحنِّ َصالٍِّ ، الط َِّرايِّفِّيُّ قَ  ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن َسعِّيٍد، قَاَل: َحده اَل: َحده

لِّهِّ: }َوَما َكاَن هللُا لِّيُ َعذ َِّبُمح َوأَنحَت فِّيهِّمح َومَ  ا َكاَن هللُا َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ َطلحَحَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، ِفِّ قَ وح
تَ غحفُِّروَن{ ]اْلنفال:  َ 33ُمَعذ َِّبُمح َوُهمح َيسح ًما َوأَنحبَِّياُؤُهمح َبنيح [ : َوَما َكاَن هللُا َعزه َوَجله لَيُ َعذ َِّب قَ وح

تَ غحفُِّروَن{ ]اْلنفال:  ُل: [ ، يَ ُقو 33َأظحُهرِّهِّمح َحَّته ُُيحرَِّجُهمح، ُثُه قَاَل: }َوَما َكاَن هللُا ُمَعذ َِّبُمح َوُهمح َيسح
تِّغحَفاُر، َوقَاَل لِّلحُكفهارِّ: }َما كَ  سح اَن هللُا فِّيهِّمح َمنح َسَبَق مَِّن هللاِّ َعزه َوَجله الدُُّخوُل ِفِّ اْلحِّميَانِّ َوُهَو االِّ

{ ]آل عمران:  َبِّيَث مَِّن الطهي ِّبِّ مِّنِّنَي َعَلى َما أَن حُتمح َعَليحهِّ َحَّته ميِّيَز الح َل [ ، َفمَ 179لَِّيَذَر الحُمؤح ي هَز َأهح
لِّ الشهَقاءِّ، قَاَل: }َوَما َْلُمح َأاله يُ َعذ َِّبُُم هللُا{ ]اْلنفال:  ٍر 34السهَعاَدةِّ مِّنح َأهح َم َبدح [ ، فَ َعذهَبُمح يَ وح

لسهيحفِّ   ِبِّ
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َْبًََن أَبُو النهضحرِّ ُمَُ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َاكُِّم أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن اْلح مهُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ يُوُسَف ِفِّ آَخرِّيَن، َأخح
َْبًََن أَبُو  َاكُِّم أَبُو َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َوَأخح َْبًََن اْلح ، )ح( َوَأخح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن الحُمَسيهبِّ َحامِّدِّ بحُن قَاُلوا: َحده

َاعِّيلِّيُّ  رِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمهٍد اْلحِّْسح ، َوأَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ُُمَمهٍد، َوأَبُو َبكح لطهابَِّرانِّ الحَفقِّيُه ِبِّ
َرائِّيُّ، )ح( ]ص: ثَ َنا ُعَمُر بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعَمَر الحَبحح َْبًََن 77َُمحُموٍد الحبَ زهاُر بَِّنَساَء، قَااَل: َحده [ف َوَأخح

 َُ َافِّ َاكُِّم أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن ُعَمْيحٍ، اْلح ، قَاَل: َحده يُّ َجهاجِّ ِّ اْلح َُسنيح َْبَّنِّ أَبُو اْلح ، قَاَل: َوَأخح
ثَ َنا أَبُو ُأَساَمَة، قَاَل: َحدهَثِنِّ بُ َريحُد بح  َهرِّيُّ، قَاَل: َحده َوح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َسعِّيٍد اْلح ُن َعبحدِّ هللاِّ، قَاُلوا: َحده

ث َ  إِّنه هللَا إَِّذا َأرَاَد َرْححََة »َنا أَبُو بُ رحَدَة، َعنح َأبِّ ُموَسى، َعنِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل: قَاَل: َحده
َ يََدي حَها، َوإَِّذا َأرَاَد َهَلكَ  َلَها َفَجَعَلُه َْلَا فَ َرطًا َوَسَلًفا َبنيح َة ُأمهٍة َعذهَبَا ُأمهٍة مِّنح عَِّبادِّهِّ قَ َبَض نَبِّي هَها قَ ب ح

ا َأمحَرهُ  نَي َكذهبُوُه َوَعَصوح ََلَكتَِّها حِّ َنُه بِّ لِّم  َوقَاَل: ُحد ِّثحُت َعنح َأبِّ « َونَبِّي َُّها َحيٌّ فََأقَ ره َعي ح َرَواُه ُمسح
َهرِّيُّ، َوزَاَد ِفِّ َمتح  َوح َلَكَها َوُهَو يَ نحُظرُ »نِّهِّ: ُأَساَمَة، َوِمِّهنح َرَوى َذلَِّك َعنحُه إِّب حَراهِّيُم بحُن َسعِّيٍد اْلح  «فََأهح

(3/76) 

 

ِّ َونُ ُزولِّ الحَمََلئَِّكةِّ َوَما َظَهَر ِفِّ رَمحيِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ  َعنيح َمح لحَقبحَضةِّ َوإِّلحَقاءِّ َِبُب الحتَِّقاءِّ اْلح
 وهةِّ هللاِّ تَ َعاََل الرُّعحَب ِفِّ قُ ُلوبِِّّمح مِّنح آََثرِّ الن ُّب ُ 
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ثَ َنا َأْححَُد بحنُ  َْبًََن أَبُو زََكرَِّّيه ََيحََي بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ ََيحََي الحُمزَك ِّي قَاَل: َحده  ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحُدوٍس َأخح
ثَ نَ  ، قَاَل: َحده ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن َسعِّيٍد الدهارِّمِّيُّ ، قَاَل: َحده ا َعبحُد هللاِّ بحُن َصالٍِّ ، قَاَل: َحدهَثِنِّ الطهَرايِّفِّيُّ

لِّهِّ َعزه َوَجله: }َوإِّذح يَعِّدُكُ  ُم هللاُ ُمَعاوِّيَُة بحُن َصالٍِّ ، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ َطلحَحَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، ِفِّ قَ وح
ِّ{ ]اْلنفال:  َدى الطهائَِّفَتنيح لِّ مَ 7إِّحح َل الحَمدِّيَنةِّ [ ، قَاَل: َأق حبَ َلتح عُِّْي َأهح كهَة ُترِّيُد الشهاَم، فَ بَ َلَغ َأهح

َل َمكه  َة َذلَِّك، َفَخَرُجوا َوَمَعُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يُرِّيُدوَن الحعَِّْي، فَ بَ َلَغ َذلَِّك َأهح
ُّ صَ  َها النهبِّ َها لَِّكيحََل يَ غحلَِّب َعَلي ح َرُعوا السهْيحَ إِّلَي ح لهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابُُه، َفَسبَ َقتِّ الحعُِّْي فََأسح

ِّ، وََكانُوا َأنح  َدى الطهائَِّفَتنيح  يَ لحَقَوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، وََكاَن هللُا َعزه َوَجله َوَعَدُهمح إِّحح
َضُر َمغحَنًما، فَ َلمها َسبَ َقتِّ الحعُِّْي َوفَاَتتح َساَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى الحعَِّْي َأَحبُّ إِّلَيحهِّمح، َوأَيحَسُر َشوحَكًة، َوأَ  حح

، فَ نَ َزَل ال مِّ ْيَُهمح لَِّشوحَكةِّ الحَقوح ُم َمسِّ َم، َفَكرَِّه الحَقوح لِّمِّنَي يُرِّيُد الحَقوح لحُمسح ُّ َصلهى هللُا هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ نهبِّ
لِّمِّنَي َضعحف  َشدِّيد ، َوأَلحَقى َعَليحهِّ َوَسلهَم َوالحُمسح  َ الحَماءِّ رَمحَلة  َدعحَصة ، فََأَصاَب الحُمسح نَ ُهمح َوَبنيح لُِّموَن َوبَ ي ح

لَِّياُء هللاِّ َوفِّيُكمح َرُسولُُه َوَقدح َغلَ  وُِّسُهمح: تَ زحُعُموَن أَنهُكمح َأوح ََ يُ َوسح َبُكُم الشهيحطَاُن ِفِّ قُ ُلوبُِِّّم الحَغيح
رُِّكونَ  لُِّموَن ]ص: الحُمشح [ 79َعَلى الحَماءِّ َوأَن حُتمح َكَذا، فََأمحَطَر هللُا َعَليحهِّمح َمَطًرا َشدِّيًدا، َفَشرَِّب الحُمسح

، َوَصاَر الرهمحُل َكدًّا  َز الشهيحطَانِّ ُهمح رِّجح َْبَ أَنهُه َأَصابَُه الحَمَطُر  -وَتَطههُروا، فََأذحَهَب هللُا َعن ح ذََكَر َكلَِّمًة َأخح
، َوَمده هللُا تَ َعاََل نَبِّيهُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله وَ  - مِّ َم َمَشى النهاُس َعَليحهِّ َوالدهَوابُّ َفَساُروا إََِّل الحَقوح

مِّاَئٍة مَِّن الحَمََلئَِّكةِّ َمَُ  ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم ِفِّ ََخحسِّ َلحٍف مَِّن الحَمََلئَِّكةِّ، َفَكاَن جِّ مِّنِّنَي ِبِّ ن هَبًة، َوالحُمؤح
، َمَعُه رَايَة  ِفِّ ُصورَةِّ رِّجَ  اَئٍة َُمَن هَبًة، َوَجاَء إِّبحلِّيُس ِفِّ ُجنحٍد مَِّن الشهَياطِّنيِّ مِّ اٍل مِّنح َبِنِّ َومِّيَكائِّيُل ِفِّ ََخحسِّ

رِّ  لٍِّج، َوالشهيحطَاُن ِفِّ ُصورَةِّ ُسَراَقَة بحنِّ َمالِّكِّ بحنِّ ُجعحُشٍم، فَ َقاَل الشهيحطَاُن لِّلحُمشح كِّنَي: }اَل َغالَِّب ُمدح
َم مَِّن النهاسِّ َوإِّّن ِّ َجار  َلُكمح{ ]اْلنفال:  ٍل: اللُهمه 48َلُكُم الحيَ وح ُم قَاَل أَبُو َجهح [ ، فَ َلمها اصحَطفه الحَقوح

َق ِّ فَانحُصرحُه، َورََفَع َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يََدُه فَ َقاَل:  ْلح ، إِّنح ََتحلِّكح َهذِّهِّ َّيَ »َأوحاَلًَن ِبِّ  َربُّ
َرحضِّ أََبًدا ، فََأَخَذ قَ بحَضًة مِّنح « الحعَِّصابَُة فَ َلنح تُ عحَبَد ِفِّ اْلح َابِّ ْبحِّيُل: ُخذح قَ بحَضًة مَِّن الَتُّ ، فَ َقاَل َلُه جِّ

ن َ  رِّكِّنَي مِّنح َأَحٍد إِّاله َأَصاَب َعي ح َا ُوُجوَهُهمح، َفَما مَِّن الحُمشح يحهِّ َومِّنحَخَريحهِّ َوَفَمُه تُ َراب  مِّنح تُ َراٍب فَ َرَمى بِّ
ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم إََِّل إِّبحلِّيَس، فَ َلمها رَآُه وََكاَنتح  َبَل جِّ بِّرِّيَن، َوَأق ح ا ُمدح  َيُدُه ِفِّ يَدِّ تِّلحَك الحَقبحَضةِّف فَ َولهوح

رِّكِّنَي، ان حتَ زََع إِّبحلِّيُس َيَدُه ُثُه َوَله مُ  يَعُتُه، فَ َقاَل الرهُجُل: ََّي ُسَراَقُة، َأَلَح تَ زحُعُم أَنهَك رَُجٍل مَِّن الحُمشح بًِّرا َوشِّ دح
{ ]اْلنفال:  [ ، َوَذلَِّك 48لََنا َجار ؟ قَاَل: }إِّّن ِّ َأَرى َما اَل تَ َروحَن إِّّن ِّ َأَخاُ  هللَا َوهللُا َشدِّيُد الحعَِّقابِّ

نَي رََأى الحَمََلئَِّكةَ   حِّ
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َْبًََن أَبُ  َسُن بحُن َأخح ثَ َنا اْلَح ُّ، قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح َْبّنِّ ُُمَمهُد بحُن َأْححََد اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ و َعبحدِّ هللاِّ اْلح
ثَ َنا الحَواقِّدِّيُّ، قَاَل: َفَحدهَثِنِّ ُموَسى بحُن يَ عح  ، قَاَل: َحده ُ بحُن الحَفَرجِّ َُسنيح ثَ َنا اْلح ، قَاَل: َحده مِّ َهح ُقوَب اْلح

عحُت َمرحَواَن بحَن اال رِّ بحَن ُسَليحَماَن بحنِّ َأبِّ َحثحَمَة، قَاَل: ْسِّ عحُت َأَِب َبكح ، َعنح َعم ِّهِّ، قَاَل: ْسِّ ، زهمحعِّيُّ ََكمِّ ْلح
ََه َعَليحهِّ فَ َقاَل َحكِّ  َرُه َذلَِّك، َحَّته َأ ٍر، َفَجَعَل الشهيحُخ َيكح مِّ َبدح َزاٍم َعنح يَ وح َأُل َحكِّيَم بحَن حِّ يم : َيسح

تَ تَ لحَنا ]ص: َنا فَاق ح َصى ِفِّ 80الحتَ َقي ح َرحضِّ مِّثحَل َوقحعِّ اْلَح ًَت َوَقَع مَِّن السهَماءِّ إََِّل اْلح [ َفَسمِّعحُت َصوح
َنا قَاَل الحَواقِّدِّيُّ:  ََزمح َا فَاَنح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَقبحَضَة فَ َرَمى بِّ ، َوقَ َبَض النهبِّ ثَ َنا أَبُو َفَحده الطهسحتِّ
َحاَق بحُن ُُمَمهٍد، َعنح َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحٍد، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ثَ عحَلَبَة بحنِّ ُصَعْيحٍ  عحُت  إِّسح قَاَل: ْسِّ

َمُع َكَوقحعِّ  ٍر َوََنحُن َنسح َم َبدح َنا يَ وح ََزمح َفَل بحَن ُمَعاوِّيََة الد ِّيلِّيه يَ ُقوُل: اَنح َصا ِفِّ الط َِّساسِّ ِفِّ أَيحدِّيَنا  نَ وح اْلَح
َنا  َومِّنح َخلحفَِّنا، وََكاَن َذلَِّك مِّنح َأَشد ِّ الرُّعحبِّ َعَلي ح
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َلِّيلِّ التُّ  َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد، قَاَل: َحدهثَ َنا زََِّّيُد بحُن الح َْبًََن َأْححَُد بحُن َعبحَداَن، قَاَل: َأخح ََتِّيُّ، قَاَأخح َل: سح
ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبهاس  يَ عحِنِّ ابحَن َأبِّ َشحَلَة، َعنح ُموَسى بحنِّ يَ عحُقوبَ  ، َعنح َحده
َزاٍم، قَاَل: ْسِّ  رِّ بحنِّ ُسَليحَماَن بحنِّ َأبِّ َحثحَمَة، َعنح َحكِّيمِّ بحنِّ حِّ ًَت يَزِّيَد بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، َعنح َأبِّ َبكح عحَنا َصوح

ٍت، فَ َرَمى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  ُت َحَصاٍة ِفِّ َطسح َرحضِّ َكأَنهُه َصوح َم مَِّن السهَماءِّ َوَقَع إََِّل اْلح
ٍر َفَما بَقَِّي مِّنها َأَحد  "ف يَزِّيُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ َهَذا ُهَو ابحُن َوهحبِّ  َم َبدح َصاَة يَ وح بحنِّ زَمحَعَة َعمُّ ُموَسى  تِّلحَك اْلَح

 بحنِّ يَ عحُقوبَ 
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َحاَق، ثَ َنا يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده ثَ َنا يَزِّيُد بحُن ُروَماَن، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ،  اْلح قَاَل: َحده

ُم بحُن ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدَة، َوَعبحُد هللاِّ  رٍ قَاَل: َحدهَثِنِّ الزُّهحرِّيُّ، َوُُمَمهُد بحُن ََيحََي بحنِّ َحبهاَن، َوَعاصِّ  بحُن َأبِّ َبكح
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ُُهمح مِّنح ُعَلَمائِّنَ  ٍر إََِّل َأنح قَاَل: َفَكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ ، َوَغْيح مِّ بَدح َدِّيَث ِفِّ يَ وح ا، َفذََكَر اْلح
هِّمح  ُم بَ عحُضُهمح مِّنح بَ عحضِّ ُُُهَا، َوَقدح َتَداََن الحَقوح ٍر َوَما َمَعُهَما َغْيح ، َفَجَعَل َوَسلهَم ِفِّ الحَعرِّيشِّ ُهَو َوأَبُو َبكح



ُد رَبهُه َما َوَعَدُه مِّنح َنصحرِّهِّ َويَ ُقوُل: َرُسوُل هللاِّ صَ  اللُهمه إِّنهَك إِّنح َُتحلِّكح َهذِّهِّ »لهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يُ َناشِّ
َم اَل تُ عحَبدح  ٍر يَ ُقوُل: بَ عحَض ُمَناَشَدتَِّك لَِّرب َِّك ََّي َرُسوَل هللاِّ، فَإِّنه هللَا ُمو « الحعَِّصابََة الحيَ وح فِّيَك ، َوأَبُو َبكح

، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ  َقًة ُثُه َهبه  َصلهى َما َوَعَدَك مِّنح َنصحرِّهِّ، َوَخَفَق َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َخفح
هِّ »هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ذ  بِّعَِّنانِّ فَ َرسِّ ْبحِّيُل آخِّ ٍر، َأََتَك َنصحُر هللاِّ، َهَذا جِّ رح ََّي َأَِب َبكح يَ ُقوُدُه َعَلى ثَ َناََّيُه  أَبحشِّ

اَل  يَ عحِنِّ الحُغَباُر، ُثُه َخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َعبهَأ َأصحَحابَُه َوَهيهَأُهمح َوقَاَل: "« الن هقحعُ 
ُم  ثَ ُبوُكُم الحَقوح ذِّنَُه، فَإَِّذا َأكح فَانحَضُحوُهمح َعنحُكمح  -ُل: اقحََتَبُوا مِّنحُكمح يُ َقا -يَ عحَجَلنه رَُجل  بِّقَِّتاٍل َحَّته نُ ؤح

لن هبحلِّ "، ُثُه تَ َزاَحَم النهاُس فَ َلمها َتَداًَن بَ عحُضُهمح مِّنح بَ عحٍض َخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  َسلهَم ِبِّ
َا قُ َريحًشا فَ ن َ  َبَل بِّ تَ قح َباٍء ُثُه اسح َنًة مِّنح َحصح َا ِفِّ ُوُجوهِّهِّمح َوقَاَل: فََأَخَذ َحفح « َشاَهتِّ الحُوُجوهُ »َفَ  بِّ

لِّمِّنيَ »يَ ُقوُل: قَ ُبَحتِّ الحُوُجوُه، ُثُه قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ، « اْححُِّلوا ََّي َمعحَشَر الحُمسح
لُِّموَن َوَهَزَم هللُا قُ َريحًشا َوقُتَِّل َمنح قُتِّلَ  ُهمح  َفَحَمَل الحُمسح َر مِّن ح َر َمنح ُأسِّ َرافِّهِّمح، َوُأسِّ  مِّنح َأشح
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طِّ  َذٍب الحَواسِّ َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن ُعَمَر بحنِّ َأْححََد بحنِّ َشوح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  الرُّوذحَِبرِّيُّ، قَاَل: َأخح َا، قَاَل: َأخح ، بِّ يُّ
َناٍن َمَع َأبِّ َوَجد ِّي ثَ َنا يَزِّيُد بحُن  َحَضرحُت َأْححََد بحَن سِّ ، َوُهَو َُيَد ُِّث َوَأًَن َأْسحَُع، قَاَل: َحده لِّسِّ ِفِّ الحَمجح

ٍر قَاَل: َحدهَثِنِّ بَ عحُض َبِنِّ َساعَِّدةَ  َحاَق: قَاَل َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح ، َهاُروَن، قَاَل: قَاَل ُُمَمهُد بحُن إِّسح
ٍر، قَاَل بَ عحَد َأنح َذَهَب َبَصُرُه قَاَل: َلوح ُكنحُت َمَعُكمح َعنح َأبِّ ُأَسيحٍد َمالِّكِّ بحنِّ رَبِّيَعَة،  َم َبدح وََكاَن َشهَِّد يَ وح

نحُه الحَمََلئَِّكةُ  عحَب الهذِّي َخَرَجتح مِّ َن َوَمعِّي َبَصرِّي َْلَرَي حُتُكُم الش ِّ ٍر اْلح  بَِّبدح

(3/81) 

 

ذِّيهِّ ِبَِّكهَة مِّنح  َِبُب إَِّجابَةِّ هللاِّ َعزه َوَجله َدعحَوَة َرُسولِّ هللاِّ  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى ُكل ِّ َمنح َكاَن يُ ؤح
رٍ  َواَنِِّّمح مَِّن الحَكَفَرةِّ بَِّبدح  ُكفهارِّ قُ َريحٍش َحَّته قُتُِّلوا َمَع إِّخح
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لحُكوفَةِّ قَا ي ِبِّ َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َجَناُح بحُن َنذِّيرِّ بحنِّ َجَناٍح الحَقاضِّ ثَ َنا أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن َعلِّي ِّ َأخح َل: َحده
َْبًََن ُعبَ يحُد هللاِّ  ثَ َنا َأْححَُد بحُن َحازِّمِّ بحنِّ َأبِّ َغَرزََة، قَاَل: َأخح ُّ قَاَل: َحده َباّنِّ بحُن ُموَسى، بحنِّ ُدَحيحٍم الشهي ح

رِّ  َحاَق، َعنح َعمح َرائِّيُل، َعنح َأبِّ إِّسح َْبًََن إِّسح ُعوٍد، قَاَل: قَاَل: َأخح و بحنِّ َميحُموٍن، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َمسح



َنَما َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَائًِّما ُيَصل ِّي عِّنحَد الحَكعحَبةِّ، َوَْجحُع قُ َريحٍش ِفِّ ََمَالِّسِّ  هِّمح يَ نحُظُروَن، بَ ي ح
ُهمح: َأاَل تَ نحُظُروَن إََِّل  َهَذا الحُمَرائِّي؟ أَيُُّكمح يَ ُقوُم إََِّل َجُزورِّ آلِّ ُفََلٍن فَ يَ عحمُِّد إََِّل فَ رحثَِّها إِّذح قَاَل قَائِّل  مِّن ح

َقاَها فَ  َ َكتَِّفيحهِّ؟ فَان حبَ َعَث َأشح يُء بِّهِّ ُثُه مُيحهُِّلُه َحَّته إَِّذا َسَجَد َوَضَعُه َبنيح َجاَء بِّهِّ، َوَدمَِّها َوَسََلَها فَ َيجِّ
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  فَ َلمها َسَجَد َرُسوُل هللاِّ  َ َكتَِّفيحهِّ، َوثَ َبَت النهبِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَضَعُه َبنيح

، فَانحَطَلَق ُمنحَطلِّق  إََِّل فَاطَِّمَة، َوهَِّي  كِّ ُكوا َحَّته َماَل بَ عحُضُهمح َعَلى بَ عحٍض مَِّن الضهحِّ ًدا، َوَضحِّ َساجِّ
ب َ  بَ َلتح َعَليحهِّمح َتُسب ُُّهمح، فَ َلمها َقَضى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ ُجَويحرِّيَُة، فََأق ح َعى َحَّته أَلحَقتحُه َعنحُه، َوَأق ح َلتح َتسح

رِّو 83اللُهمه ]ص:»َثََلًَث، ُثُه َْسهى: « اللُهمه َعَليحَك بُِّقَريحشٍ »َعَليحهِّ َوَسلهَم الصهََلَة قَاَل:  [ َعَليحَك بَِّعمح
َبَة، َوُأَميهَة بحنِّ بحنِّ هِّشَ  َبَة بحنِّ رَبِّيَعَة، َوالحَولِّيدِّ بحنِّ ُعت ح َبَة بحنِّ رَبِّيَعَة، َوَشي ح ٍل، َوبُِّعت ح  َخَلٍف، اٍم يَ عحِنِّ َأَِب َجهح

َبَة بحنِّ َأبِّ ُمَعيحٍط، َوُعَمارََة بحنِّ الحَولِّيدِّ  ٍر قَاَل َعبحُد هللاِّ: َوهللاِّ لََقدح رَأَي حتُ ُهمح َصرحَعى ي َ « ف َوُعقح َم بَدح وح
ٍر، ُثُه قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َحُبوَن إََِّل قَلِّيبِّ َبدح « َوأُتحبَِّع َأصحَحاُب الحَقلِّيبِّ لَعحَنةً »ُيسح

َرَجاُه مِّنح  َحاَق، َعنح ُعبَ يحدِّ هللاِّ َوَأخح ي ِّ َعنح َأْححََد بحنِّ إِّسح َأوحُجٍه ُأَخَر َعنح َأبِّ ف َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
َحاقَ   إِّسح
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ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ  ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعلِّي ِّ بحنِّ السهقها، َوأَبُو اْلح َْبًََن أَبُو اْلح الحُمقحرِّئِّ  َأخح
ََسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ  َْبًََن اْلح َفَرائِّنِّيهانِّ قَااَل: َأخح ي،  اْلحِّسح ثَ َنا يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب الحَقاضِّ َحاَق، قَاَل: َحده إِّسح

َْبَّنِّ َصالُِّ  بحُن  ، قَاَل: َأخح ُشونِّ ثَ َنا يُوُسُف بحُن الحَماجِّ ٍر، قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َأبِّ َبكح قَاَل: َحده
ٍ ، قَاَل: إِّّن ِّ َلَواقِّف  إِّب حَراهِّيَم بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َعوحٍ ، َعنح أَبِّيهِّ إِّب ح  َراهِّيَم، َعنح َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َعوح

َنحَصارِّ َحدِّيَثة  أَ  ِّ مَِّن اْلح َ ُغََلَمنيح َاِلِّ فَإَِّذا َأًَن َبنيح ٍر ِفِّ الصهف ِّ فَ َنَظرحُت َعنح ميِّيِنِّ َوشِّ َم َبدح َناَُنَُما، يَ وح سح
َلَع مِّ  َ َأضح ٍل؟ قُ لحُت: نَ َعمح، فَ َتَمن هيحُت َأنح َأُكوَن َبنيح ، أَتَ عحرُِّ  َأَِب َجهح ُهَما، فَ َغَمَزّنِّ َأَحُدُُهَا فَ َقاَل: ََّي َعم ِّ ن ح

ي  حُت أَنهُه َيُسبُّ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوالهذِّي نَ فحسِّ ْبِّ بَِّيدِّهِّ إِّنح َوَما َحاَجُتَك إِّلَيحهِّ؟ قَاَل: ُأخح
َخُر فَ َقاَل ِلِّ  رَأَي حُتُه اَل يُ َفارِّقُ  َعحَجُل مِّنها، فَ تَ َعجهبحُت لَِّذلَِّك، فَ َغَمَزّنِّ اْلح َسَوادِّي َسَواَدُه َحَّته مَيُوَت اْلح

ُبُكمَ  ؟ َهَذا َصاحِّ ، فَ ُقلحُت: َأاَل تَ َرََّينِّ ٍل ََيُوُل ِفِّ النهاسِّ بح َأنح َنَظرحُت إََِّل َأبِّ َجهح َلَها، فَ َلمح أَنحشِّ ث ح ا مِّ
َفيحهَِّما َفَضَرَِبُه َحَّته قَ َتََلُه، ُثُه انحَصَرفَا إََِّل النهبِّ ِّ َصلهى [ 84الهذِّي ]ص: َأاَلنِّ َعنحُه، فَاب حَتَدرَاُه بَِّسي ح َتسح

َْبَاُه، فَ َقاَل:  ُهَما: َأًَن قَ تَ لحُتُه، قَاَل: « أَيُُّكَما قَ تَ َلُه؟»هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فََأخح ن ح ٍد مِّ َهلح »قَاَل ُكلُّ َواحِّ
َفيحُكَما؟ ُتَما َسي ح ِّ فَ َقاَل: « َمَسحح َفنيح ، َوَقَضى بَِّسَلبِّهِّ « كََِّلُكَما قَ تَ َلهُ »قَااَل: اَل، قَاَل: فَ َنَظَر ِفِّ السهي ح

ي ِّ َعنح ُمَسدهٍد َوَرَواُه ُمسح  َراَء " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ َخُر ُمَعاُذ ابحُن َعفح ٍرو َواْلح َعنح  لِّم  لُِّمَعاذِّ بحنِّ َعمح
ُشونِّ   ََيحََي بحنِّ ََيحََي، كََِّلُُهَا َعنح يُوُسَف بحنِّ يَ عحُقوَب بحنِّ الحَماجِّ
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ُ بحُن َعلِّيٍ  الدهارِّمِّيُّ، قَاَل: حَ  َُسنيح َْبّنِّ أَبُو َأْححََد اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َأخح ده
ثَ َنا زََِّّيُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بح  ُرو بحُن ُزرَارََة، قَاَل: َحده ثَ َنا َعمح ِّ، قَاَل: َحده َُسنيح نِّ اْلح

ََل ابحنِّ َعبهاٍس، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، َوَعبحدِّ هللاِّ  رَِّمَة، َموح ُر بحُن يَزِّيَد، َعنح عِّكح َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ ثَ وح  بحنِّ إِّسح
عح  َُموحِّ َأُخو َبِنِّ َسلَِّمَة: ْسِّ رِّو بحنِّ اْلح ٍر أَيحًضا، قَاَل: َحدهَثِنِّ َذلَِّك، قَاَل: قَاَل ُمَعاُذ بحُن َعمح ُت َأبِّ َبكح

عحت ُ  ََكمِّ اَل ُُيحَلُص إِّلَيحهِّ، فَ َلمها ْسِّ ََرَجةِّ، َوُهمح يَ ُقوُلوَن: أَبُو اْلح ٍل ِفِّ مِّثحلِّ اْلح َم، َوأَبُو َجهح ا َجَعلحُتُه مِّنح هَ الحَقوح
ُت ََنحَوُه، فَ َلمها َأمحَكَنِنِّ َْحَلحُت َعَليحهِّ َفَضَرب حُتُه َضرحبًَة َأطَنهتح َقَدَمُه بِّنِّصحفِّ َساقِّهِّ  ، فَ َعَمدح ، فَ َوهللاِّ َشأحّنِّ

نَي طَاَحتح إِّاله ]ص: نَي 85َما ُأَشب ُِّهَها حِّ َا، [ الن هَوى َيطِّيُ  مِّنح ََتحتِّ مِّرحَضَخةِّ الن هَوى حِّ ُيضحَرُب بِّ
َهَضِنِّ الح  ، َوَأجح رَِّمُة َعَلى َعاتِّقِّي، َفَطَرَح َيدِّي فَ تَ َعلهَقتح ْبِِّّلحَدٍة مِّنح َجنحبِّ قَِّتاُل قَاَل: َوَضَرَبِنِّ اب حُنُه عِّكح

َحبُ َها َخلحفِّي، فَ َلمها آَذتحِنِّ َوَضعحُت َعلَ  مِّي َوإِّّن ِّ َْلَسح َها َقَدمِّي ُثُه َتَطهيحُت، َعنحُه، َوَلَقدح قَاتَ لحُت َعامهَة يَ وح ي ح
تُ َها  ٍل  -قَاَل: ُثُه َعاَش ُمَعاذ  بَ عحَد َذلَِّك َحَّته َكاَن زََماُن ُعثحَماَن  -َحَّته َطَرحح بِّ َجهح قَاَل: ُثُه َمره ِبَِّ

َراَء، َفَضَربَُه َحَّته أَث حبَ َتُه َوبِّهِّ رََمق ، َوقَاَتلَ  َُه هللُا، َفَمره َعبحُد  َوُهَو َعقِّْي  ُمَعو ُِّذ ابحُن َعفح ُمَعو ِّذ  َحَّته قُتَِّل َرْحِّ
َلى ٍل َحنَي َأَمَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح يُ لحَتَمَس ِفِّ الحَقت ح بِّ َجهح ُعوٍد ِبَِّ ، قَاَل: هللاِّ بحُن َمسح

َلى إََِّل  َوَقدح قَاَل َْلُمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  : " انحُظُروا إِّنح َخفَِّي َعَليحُكمح ِفِّ الحَقت ح فِّيَما بَ َلَغِنِّ
َعاَن َوََنحُن غِّلحَما َبتِّهِّ، فَإِّّن ِّ ازحَدَْححُت َأًَن َوُهَو َعَلى َمأحُدبٍَة لَِّعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُجدح ن ، َفُكنحُت أَثَرِّ ُجرحٍح بِّرُكح

ٍْي، َفَدفَ عحُتُه فَ وَ  نحُه بَِّيسِّ ًشا َلَح يَ َزلح أَثَ ُرُه بِّهِّ بَ عحُد قَاَل َأَشفه مِّ َداُُهَا َجحح َش ِفِّ إِّحح بَ تَ يحهِّ َفُجحِّ َقَع َعَلى رُكح
لِّي َعَلى ُعُنقِّهِّ َوَقدح َكاَن َضَبَث  ُتُه، فَ َوَضعحُت رِّجح َر رََمٍق فَ َعَرف ح خِّ تُُه ِبِّ ُعوٍد: فَ َوَجدح بِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َمسح

؛ ف َ  َكهَة فَآَذاّنِّ َزاّنِّ َعَدا رَُجٍل قَ تَ لحُتُموُه؟ َمرهًة ِبِّ َاَذا َأخح َزاَك هللُا َأيح َعُدوه هللاِّ؟ قَاَل: َوِبِّ ُقلحُت: َهلح َأخح
ب حَرُة؟ قُ لحُت ]ص: حّنِّ لَِّمنِّ الده ْبِّ َوزََعَم رَِّجال  مِّنح َبِنِّ َُمحُزوٍم َأنه ابحَن  -[: هللُا َوَرُسولُُه َأعحَلُم 86َأخح

ُعوٍد َكاَن يَ ُقولُ  تَ َززحُت رَأحَسُه  -: قَاَل: َلَقدِّ ارحتَ َقيحَت ََّي ُرَويحعِّيه الحَغَنمِّ ُمرحتَ ًقى َصعحًبا َمسح قَاَل: ُثُه احح
ٍل، فَ َقاَل َرُسو  ئحُت بِّهِّ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ ُقلحُت: َهَذا رَأحُس َعُدو ِّ هللاِّ َأبِّ َجهح ُل هللاِّ َفجِّ

ُُه؟»َليحهِّ َوَسلهَم: َصلهى هللُا عَ  وََكاَنتح ميِّنُي َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إَِّذا « آَّللهِّ الهذِّي اَل إَِّلَه َغْيح
َ َيَديحهِّ، َفَحمِّدَ  ُُه، ُثُه أَلحَقيحُت رَأحَسُه َبنيح َا، قَاَل: قُ لحُت: نَ َعمح، َوهللاِّ الهذِّي اَل إَِّلَه َغْيح  هللاَ  َحَلَف بِّ

(3/84) 

 

ثَ نَ  ، قَاَل: َحده رِّو بحُن السهمهاكِّ َْبًََن أَبُو َعمح َراَن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َبُل بحُن َأخح ا َحن ح
ثَ َنا ُسلَ  ثَ َنا زَُهْيح ، قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن يُوُنَس، قَاَل: َحده َحاَق، قَاَل: َحده يحَماُن الت هيحمِّيُّ، َأنه أََنًسا إِّسح



ثَ ُهُم قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  لٍ »َحده ، فَانحَطَلَق ابحُن « َمنح يَ نحُظُر َما َصَنَع أَبُو َجهح
َراَء َحَّته بَ َرَد، قَاَل: أَنحَت أَبُو جَ  ُعوٍد فَ َوَجَدُه َقدح َضَربَُه اب حَنا َعفح َيتِّهِّ فَ َقاَل: َوَهلح َمسح ٍل، فََأَخَذ بِّلِّحح هح

رِّو بحنِّ َخالٍِّد، َوَأْححَ  ي ِّ َعنح َعمح ُمُه؟ " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ َق رَُجٍل قَ تَ لحُتُموُه َأوح قَ تَ َلُه قَ وح َد بحنِّ فَ وح
 يُوُنَس، َعنح زَُهْيحٍ 
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َدِّيُب، قَاَل:  ٍرو اْلح َْبًََن أَبُو َعمح ثَ َنا َأخح ََة، قَاَل: َحده َْبّنِّ ابحُن ُخَزميح َاعِّيلِّيُّ، قَاَل: َأخح ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح َأخح
ثَ َنا أََنُس بحنُ  ثَ َنا ُسَليحَماُن، قَاَل: َحده ، قَااَل: َحده ثَ َنا ُمَعاذ ، َوابحُن َأبِّ َعدِّيٍ  َمالٍِّك،  أَبُو ُموَسى، قَاَل: َحده

 ُّ ٍل؟»هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: قَاَل: قَاَل َنبِّ ُعوٍد: َأًَن ََّي « َمنح يَ عحَلُم َما فَ َعَل أَبُو َجهح فَ َقاَل ابحُن َمسح
َيتِّهِّ فَ َقاَل: أَنح  َراَء َحَّته بَ َرَد، قَاَل: فََأَخَذ بِّلِّحح ه هللاِّ، فَانحَطَلَق فَ َوَجَدُه َقدح َضَربَُه اب حَنا َعفح ؟ َت أَبُو َجهحلٍ َنبِّ

َرَجهُ  ، َوَأخح ي ِّ ُمُه؟ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ لِّم   فَ َقاَل: َوَهلح فَ وحَق رَُجٍل قَ تَ لحُتُموُه، َأوح قَاَل قَ تَ َلُه قَ وح ُمسح
ِّ آَخَريحنِّ َعنح ُسَليحَمانَ  َهنيح  مِّنح َوجح
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َْبًََن أَبُو  ، قَاَل: َأخح طَامِّيُّ ٍرو الحبِّسح ثَ َنا أَبُو َعمح َثُم بحُن َخَلٍف َحده َي ح َْبَّنِّ اْلح َاعِّيلِّيُّ، قَاَل: َأخح ٍر اْلحِّْسح َبكح
ثَ َنا ثَ َنا أَبُو ُأَساَمَة، قَاَل: َحده َهرِّيُّ، قَاَل: َحده َوح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َسعِّيٍد اْلح َاعِّيُل،  الدُّورِّيُّ، قَاَل: َحده إِّْسح

َزاَك هللُا، فَ َقاَل: َهلح َأعحَمَد مِّنح رَُجٍل َعنح قَ يحٍس، َعنح َعبحدِّ هللاِّ، أَنهُه أََتى  ٍل فَ َقاَل: " َقدح َأخح َأَِب َجهح
لُُه: َهلح َأعحَمَد: أَ  ي ِّ َعنِّ ابحنِّ ُْنْيحٍ، َعنح َأبِّ ُأَساَمَة َوقَ وح يح َهلح قَ تَ لحُتُموُه؟ " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

 زَاَد، يَ ُقوُل: إِّنه َهَذا لَيحَس بَِّعارٍ 
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ََسُن بحُن ُمَُ  ثَ َنا اْلح َا قَاَل: َحده ُّ بِّ َفَرايِّيِنِّ ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعلِّيٍ  اْلحِّسح َْبًََن أَبُو اْلح مهدِّ بحنِّ َأخح
ٍر، قَاَل:  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َأبِّ َبكح ثَ َنا يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده َحاَق، قَاَل: َحده ثَ َنا َعثهاُم بحُن إِّسح َحده

َحاَق ]ص: َعحَمُش، َعنح َأبِّ إِّسح ثَ َنا اْلح ، قَاَل: َحده [، َعنح َأبِّ ُعبَ يحَدَة، َعنح َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: 88َعلِّيٍ 
 ، ٍل َوُهَو َصرِّيع  َوَعَليحهِّ بَ يحَضة  َوَمَعُه َسيحف  َجي ِّد ، َوَمعِّي َسيحف  َرثٌّ َفَجَعلحُت ان حتَ َهيحُت إََِّل َأبِّ َجهح

َفهُ  ُت َسي ح َكهَة، َحَّته َضُعَفتح َيَديه، فََأَخذح ي ِبِّ ُقُف رَأحسِّ ، أَن حُقُف رَأحَسُه بَِّسيحفِّي، َوَأذحُكُر نَ قحًفا َكاَن يَ ن ح



َكهَة؟ قَ  َت ُرَويحعِّي هَنا ِبِّ َنا؟ أََلسح ب حَرُة، لََنا َأوح َعَلي ح اَل: فَ َقتَ لحُتُه، ُثُه فَ َرَفَع رَأحَسُه فَ َقاَل: َعَلى َمنح َكاَنتِّ الده
ٍل، قَاَل:  ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ ُقلحُت: قَ تَ لحُت َأَِب َجهح « آَّللهِّ الهذِّي اَل إَِّلَه إِّاله ُهَو؟»أَتَ يحُت النهبِّ

َلَفِنِّ َثََلَث َمرهاٍت، ُثُه قَاَم َمعِّي إِّلَيحهِّمح َفَدَعا َعَليحهِّمح " َتحح  فَاسح
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ثَ َناوَ  َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد، قَاَل: َحده َسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلَح ُعبَ يحُد بحُن  َأخح
َياَن َعنح َأبِّ  َحاَق الحَفَزارِّيُّ، َعنح ُسفح ثَ َنا أَبُو إِّسح ثَ َنا أَبُو َصالٍِّ ، قَاَل: َحده َحاَق،  َشرِّيٍك، قَاَل: َحده إِّسح
ٍر فَ ُقلحتُ  َم بَدح ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح ُعوٍد، قَاَل: أَتَ يحُت النهبِّ : قَ تَ لحُت َعنح َأبِّ ُعبَ يحَدَة، َعنِّ ابحنِّ َمسح

ٍل، فَ َقاَل: آَّللهِّ الهذِّي اَل إَِّلَه إِّاله ُهَو؟ فَ ُقلحُت: هللاِّ الهذِّي اَل إَِّلَه إِّاله هُ  ِّ َأوح َثََلًَث؟ قَاَل: َأَِب َجهح َو َمرهَتنيح
َدُه، ُثُه قَاَل:  َزاَب َوحح َحح ُد َّللِّهِّ الهذِّي َصَدَق َوعحَدُه، َوَنَصَر َعبحَدُه، َوَهَزَم اْلح َمح َْبُ، اْلح انحَطلِّقح »هللُا َأكح

ُمهةِّ »فَانحَطَلقحُت فََأرَي حُتُه، فَ َقاَل: « فََأرِّنِّيهِّ  ُن َهذِّهِّ اْلح  «َهَذا فِّرحَعوح
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َسَ  ثَ َنا اْلح ُّ، قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ، َأخح مِّ َهح ُن بحُن اْلح
ثَ َنا الحَواقِّدِّيُّ، قَاَل: ُ بحُن الحَفَرجِّ الحبَ غحَدادِّيُّ، قَاَل: َحده َُسنيح ثَ َنا اْلح َوَقَف َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  قَاَل: َحده

َراَء، فَ ُهَما ُشرََكاُء ِفِّ قَ تحلِّ  َراَء، فَ َقاَل: " يَ رحَحُم هللُا ابحَِنح َعفح  فِّرحَعوحنِّ َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى َمصحرَعِّ ابحَِنح َعفح
ُمهةِّ َورَأحسِّ أَئِّمهةِّ الحُكفحرِّ ]ص: الحَمََلئَِّكُة »َوَمنح قَ تَ َلُه َمَعُهَما؟ قَاَل: [، َفقِّيَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ، 89َهذِّهِّ اْلح

ُعوٍد َقدح َشرَِّك ِفِّ قَ تحلِّهِّ   «َوابحُن َمسح
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َبهارِّ  َحاَق، قَاَل: َلمها َجاَء اْلح َزحَهرِّ، َعنح َأبِّ إِّسح َبَسَة بحنِّ اْلح ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنح َعن ح ، قَاَل: َحده

َانٍ  َلَفُه َثََلثََة َأميح َتحح ٍل اسح ٍر بَِّقتحلِّ َأبِّ َجهح َم َبدح ُْي يَ وح هللِّ اَرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَبشِّ لهذِّي اَل  ِبِّ
ًدا "« َلَقدح رَأَي حَتُه قَتِّيًَل؟»إَِّلَه إِّاله ُهَو:   َفَحَلَف َلُه، َفَخره َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َساجِّ
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َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  حَ  ُّ، قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ َصح ثَ َنا أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسَف اْلح امُِّد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ َحده
ثَ َنا َسَلَمُة بح  ثَ َنا أَبُو نُ َعيحٍم، قَاَل: َحده ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ، قَاَل: َحده ََروِّيُّ قَاَل: َحده ُن رََجاٍء، َعنِّ اْلح

ِّ، الشهعحثَاءِّ، امحَرَأٍة مِّنح َبِنِّ َأَسٍد، قَاَل: َدَخَل َعَليه َعبحُد هللاِّ  َعَتنيح ََف، فَ َرأَي حُتُه َصلهى الضَُّحى رَكح  بحُن َأبِّ َأوح
ِّ، فَ َقاَل: َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َصلهى الضُّ  َعَتنيح َحى فَ َقاَلتح َلُه امحَرأَتُُه: إِّنهَك َصلهيحَت رَكح

يَء بِّرَ  نَي جِّ ، َوحِّ لحَفتح ِّ َر ِبِّ نَي ُبش ِّ ِّ حِّ َعَتنيح ٍل "رَكح  أحسِّ َأبِّ َجهح
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن عَ  َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح بحدِّ هللاِّ الصهفهاُر َأخح
، ن حَيا، قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ رِّ بحُن َأبِّ الدُّ ثَ َنا أَبُو َبكح َْبًََن َُمَالِّد ، َعنِّ  قَاَل: َحده قَاَل: َحدهثَ َنا ُهَشيحم ، قَاَل: َأخح

ٍر فَ َرأَيحُت رَُجًَل َُيح  ، َأنح رَُجًَل قَاَل لِّلنهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: إِّّن ِّ َمَررحُت بَِّبدح َرحضِّ الشهعحبِّ ِّ ُرُج مَِّن اْلح
َمَعٍة َمَعُه َحَّته  َقح َعُل بِّهِّ مِّثحَل َذلَِّك، قَاَل َذلَِّك مَِّرارًا،  فَ َيضحرِّبُُه رَُجل  ِبِّ ، ُثُه َُيحُرُج فَ يَ فح َرحضِّ يَغِّيَب ِفِّ اْلح

مِّ الحقَِّياَمةِّ 90فَ َقاَل ]ص: [ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َذاَك أَبُو َجهحلِّ بحُن هَِّشاٍم يُ َعذهُب إََِّل يَ وح
" 
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َْبًََن أَبُو َعبح  َاعِّيُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ الحَفضحلِّ بحنِّ ُُمَمهٍد َأخح َْبَّنِّ إِّْسح َُ قَاَل: َأخح َافِّ دِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح
ثَ َنا يُوُسُف بحُن الحمَ  ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َْححَزَة، قَاَل: َحده ثَ َنا َجد ِّي، قَاَل: َحده ُّ، قَاَل: َحده ُشو الشهعحَراّنِّ ، اجِّ نِّ

ٍ ، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َجد ِّهِّ، قَاَل: َكاَن بَ يحِنِّ  َ َعنح َصالِّ ِّ بحنِّ إِّب حَراهِّيَم، يَ عحِنِّ ابحَن َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َعوح  َوَبنيح
لحَمدِّيَنةِّ، َياعِّهِّ ِبِّ َفظُُه ِفِّ ضِّ َكهَة، َوَأحح َياعِّي ِبِّ نح ََيحَفَظِنِّ ِفِّ ضِّ فَ َلمها ذََكرحُت  ُأَميهَة بحنِّ َخَلٍف كَِّتاًِب ِبَِّ

ُتُه َعبحَد َعمح  َاهِّلِّيهةِّ، َفَكاتَ ب ح ْسحَِّك الهذِّي َكاَن ِفِّ اْلح ٍرو، فَ َلمها  الرهْححََن قَاَل: اَل َأعحرُِّ  الرهْححََن؛ َكاتِّبحِنِّ ِبِّ
رِّزَُه َحَّته َيَحَمَن النهاَس، فَأَبحَصَرهُ  ُحح عحٍب ْلِّ ُت بِّهِّ إََِّل شِّ ٍر َخَرجح ُم َبدح بََِّلُل بحُن َرَِبٍح، َفَخَرَج َحَّته  َكاَن يَ وح

َنحَصارِّ، فَ َقاَل ُأَميهُة بحُن َخَلٍف: اَل َْنَوحُت إِّنح َْنَا ُأَميهُة، َفَخَرَج َمَعُه ن َ  َفر  مَِّن َوَقَف َعَلى ََمحلٍِّس مَِّن اْلح
يُت َأنح يَ لحَحُقوًَن َخلهفحُت َْلُُم اب ح  َنحَصارِّ ِفِّ آََثرًَِّن فَ َلمها َخشِّ َغَلُهمح بِّهِّ، فَ َقتَ ُلوُه ُثُه أَتَ وحا َحَّته اْلح َشح َنُه ْلِّ

ي ْلَِّ  ، َفَْبََك فَأَلحَقيحُت َعَليحهِّ نَ فحسِّ ُهمح، ات هبَ ُعوًَن، وََكاَن رَُجًَل ثَقِّيًَل، فَ َلمها َأدحرَُكوًَن قُ لحُت َلُه: اب حُركح ن ح محنَ َعُه مِّ
َيافِّهِّمح مِّنح ََتحِتِّ َحَّته ق َ  سح لِّي بَِّسيحفِّهِّ، وََكاَن َعبحُد الرهْححَنِّ يُرِّيَنا َفَجلهُلوُه ِبَِّ تَ ُلوُه، َوَأَصاَب َأَحُدُهمح رِّجح

ي ِّ َعنح َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، َعنح يُوسُ  رِّ َقَدمِّهِّ " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ َثَ َر بَِّظهح َف، َذلَِّك اْلح



َباَع، َوَمنح ]ص:َوقَاَل: َصاغَِّيِتِّ َوَصاغِّيَ ُتُه، يُرِّ  َت ح َيَة َواْلح َاشِّ لصهاغَِّيةِّ اْلح : 91يُد ِبِّ ُهمح َأيح ن ح [ َيصحَغى إِّلَيحهِّ مِّ
 ميِّيلُ 
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهدُ  ٍرو، قَااَل: َحده ، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح بحُن يَ عحُقوَب  َأخح
َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ قَالَ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح  : َحده

َحاَق: َوَحدهَثِنِّ َصالُِّ  بح  إِّب حَراهِّيَم  نُ ََيحََي بحُن َعبهادِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: قَاَل ابحُن إِّسح
ٍ  يَ ُقوُل: َكاَن ُأَميهُة بحُن َخَلٍف َصدِّيقً  ٍ ، قَااَل: َكاَن َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َعوح ا ِلِّ بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َعوح

ُت َتَسمهيحُت َعبحَد الرهْححَنِّ، فَ َلقَِّيِنِّ فَ قَ  َلمح ٍرو، فَ َلمها َأسح َكهَة، وََكاَن اْسحِّي: َعبحَد َعمح ٍرو، ِبِّ اَل: َأََّي َعبحَد َعمح
، فَ َتَسمهيحُت َعبحَد الرهْححَنِّ،  ََلمِّ ٍم َْسهاَكُه أَبُوَك؟ فََأُقوُل: نَ َعمح، َهَداّنِّ هللُا لِّْلحِّسح قَاَل: إِّّن ِّ َأرَغِّبحَت َعنِّ اسح

، َوَأمها أَ  َوهلِّ ْسحَِّك اْلح َعلح اَل َأعحرُِّ  الرهْححََن، َأمها أَنحَت َفََل َتِّيُبِنِّ ِبِّ َخرِّ، فَاجح ْسحَِّك اْلح ًَن َفََل َأدحُعوَك ِبِّ
ئحَت، قَاَل: فَأَنحتَ  ، فَ ُقلح َما شِّ ، فَ ُقلحُت: ََّي َأَِب َعلِّيٍ  َتِنِّ ُتَك بِّهِّ َأَجب ح ًئا إَِّذا َدَعوح َنَك َشي ح َعبحُد  بَ يحِنِّ َوبَ ي ح

لَهِّف َفَكاَن إَِّذا َلقَِّيِنِّ  َلهِّ؟ قُ لحُت: نَ َعمح، َأًَن َعبحُد اْلحِّ ٍر َوُهزَِّم اْلحِّ ُم َبدح َلهِّف فَ َلمها َكاَن يَ وح  قَاَل: ََّي َعبحَد اْلحِّ
ُلُهنه، فَ َرآّنِّ ُأَميهُة، َوُهَو قَائِّم  َمَع ابحنِّهِّ َعلِّيٍ  آخِّ  تَ َلبحُت َأدحرَاًعا َفَمَررحُت بِِّّنه َأْححِّ ذ  بَِّيدِّهِّ، النهاُس اسح

بحُه، ف َ  ٍرو، فَ َلمح ُأجِّ ، فَ َقاَل: ََّي َعبحَد َعمح ه َوِفِّ ابحِنِّ َلهِّ، فَ ُقلحُت: نَ َعمح، فَ َقاَل: َهلح َلَك ِفِّ َقاَل: ََّي َعبحَد اْلحِّ
َدحرَا  َدحرَاعِّ الهِتِّ ََتحمُِّل، فَ ُقلحُت: نَ َعمح، َهيحُم هللاِّ إًِّذا، فَأَلحَقيحُت اْلح ُن َخْيح  َلَك مِّنح َهذِّهِّ اْلح ُت فَ َنحح َع، َوَأَخذح

َل يَ ُقوُل: َما رَأَيحُت َكالحيَ وحمِّ َقطُّف َأَما َلُكمح َحاَجة  ِفِّ اللهََبِّ؟ يَ ُقوُل ِفِّ الحفَِّداءِّ، قَاَل: بَِّيدِّهِّ َوَيدِّ ابحنِّهِّ َفَجعَ 
، فَ َقاَل: رَأحُس الحُكفحرِّ ُأَميهُة بحُن َخَلٍف اَل َْنَوحتُ  ي َمَعُهَما إِّذح رَآُُهَا َمعِّي بََِّلل   إِّنح َْنَا، فَ َوهللاِّ إِّّن ِّ َْلَمحشِّ

َداءِّ؟ فَ َقاَل: فَ ُقلح  َمُع ََّي ابحَن السهوح ْيَيه؟ فَ َقاَل: اَل َْنَوحُت إِّنح َْنَا، فَ ُقلحُت: َهلح َتسح سِّ ُت: َأيح بََِّلُل، َأِبَِّ
ُت إِّنح َْنَا، ُثُه ]ص: َنحَصارِّ، رَأحُس الحُكفحرِّ أَُميهُة بحُن 92اَل َْنَوح تِّهِّ: ََّي َمعحَشَر اْلح عحَلى َصوح [ َصَرَخ ِبَِّ

ُهَما َوَأُقوُل:  َخَلٍف، اَل َْنَوحُت إِّنح َْنَا، فََأَحاُطوا بَِّنا َحَّته َجَعُلوًَن ِفِّ مِّثحلِّ الحَمَسَكةِّ َوَجَعلحُت َأُذبُّ َعن ح
َليه ُأَميهَة، َضَرَبَُما َفَطَرَحُهَما، َفَصاَح ُأَميهُة َصيحَحًة  ْيَيه، إِّذح َخَلَف رَُجل  السهيحَف َفَضَرَب رِّجح َما  َوهللاِّ َأسِّ
ًئا، َواَل َْنَاَء بِّهِّ، فَ َهَْبُوُهَُ  َك، فَ َوهللاِّ َما ُأغحِنِّ َعنحَك َشي ح َلَها، فَ ُقلحُت: انحُج بِّنَ فحسِّ ث ح عحُت َصيحَحًة مِّ ا َوهللاِّ ْسِّ

نحُه، َفَكاَن َعبحُد الرهْححَنِّ يَ ُقوُل: يَ رحَحُم هللاُ بََِّلاًل َذَهَبتح َأدح  َيافِّهِّمح َحَّته فَ َرُغوا مِّ سح رَاعِّي، َوَفَجَعِنِّ ِبَِّ
ْيِّي " سِّ  ِبَِّ
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ثَ َنا َعبحُد  ، قَاَل: َحده َْبًََن َأْححَُد بحُن َجعحَفٍر الحَقطِّيعِّيُّ ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح هللاِّ بحُن َأْححََد َأخح
ثَ َنا َروحح ، قَا َبٍل، قَاَل: َحدهَثِنِّ َأبِّ قَاَل: َحده ثَ َنا َسعِّيد ، َعنح قَ َتاَدَة، قَاَل: ذََكَر لََنا أََنُس بحنِّ َحن ح َل: َحده

رحبَ َعٍة َوعِّشح  ٍر ِبَِّ َم َبدح رِّيَن رَُجًَل بحُن َمالٍِّك َعنح َأبِّ َطلحَحَة، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأَمَر يَ وح
ٍم َأقَاَم مِّنح َصَنادِّيدِّ قُ َريحٍش فَ ُقذُِّفوا ِفِّ َطوِّيٍ  مِّ  ٍر َخبِّيٍث ُُمحبٍِّث، وََكاَن إَِّذا َظَهَر َعَلى قَ وح نح َأطحَواءِّ َبدح

ُلَها  َها رَحح َلتِّهِّ َفُشده َعَلي ح َم الثهالَِّث َأَمَر بَِّراحِّ ٍر الحيَ وح لحَعرحَصةِّ َثََلَث لََياٍل، فَ َلمها َكاَن بَِّبدح ُثُه َمَشى َوات هبَ َعُه ِبِّ
ا نَ َراُه إِّاله يَ نحَطلُِّق لِّبَ عحضِّ َحاَجتِّهِّ، َحَّته قَاَم َعَلى َشَفةِّ الرهكِّي ِّ َفَجَعَل يُ َنادِّيهِّمح َأصحَحابُُه فَ َقاُلوا: مَ 

َاءِّ آَِبئِّهِّمح:  َائِّهِّمح َوَأْسح ْسح ََّي ُفََلُن بحَن ُفََلٍن، َوََّي ُفََلُن بحَن ُفََلٍن أََيُسرُُّكمح أَنهُكمح َأَطعحُتُم هللَا َوَرُسوَلُه، »ِبَِّ
َُتح َما َوَعَد رَبُُّكمح َحقًّا؟فَ  ًَن َما َوَعَدًَن رَب َُّنا َحقًّا، فَ َهلح َوَجدح فَ َقاَل ُعَمُر: ََّي َرُسوَل هللاِّ َما « إًِّنه َقدح َوَجدح

َساٍد اَل َأرحَواَح فِّيَها؟ فَ َقاَل:  ْسحََع لَِّما أَ »ُتَكل ُِّم مِّنح َأجح ي بَِّيدِّهِّ، َما أَن حُتمح ِبَِّ ُهمح َوالهذِّي نَ فحسِّ ن ح « ف ُقوُل مِّ
َرًة َوَنَداَمةً »قَاَل قَ َتاَدُة:  َمًة َوَحسح بِّيًخا َوَتصحغِّْيًا َونِّقح َلُه تَ وح َياُهُم هللُا َحَّته َأْسحََعُهمح قَ وح [ف 93]ص:« َأحح

لِّم  َعنح ُُمَمهدِّ  ي ِّ َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُُمَمهٍد، َوَرَواُه ُمسح ، كََِّلُُهَا َعنح َروححِّ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ بحنِّ َحاَتٍِّ
 بحنِّ ُعَباَدةَ 
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َْبًََن  َتى فِّيَما َأخح َاَع الحَموح ُُمَمهُد بحُن َوِفِّ قَ وحلِّ قَ َتاَدَة َهَذا َجَواب  َعمها ُروَِّي َعنح َعائَِّشَة، مِّنح إِّنحَكارَِّها إِّْسح
، َوُُمَمهُد بحُن ُموَسى بحنِّ ا َُ َافِّ ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َعبحدِّ هللاِّ اْلح ، قَااَل: َحده لحَفضحلِّ

ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنح هَِّشاٍم، َعنح أَبِّ  َبهارِّ الحُعطَارِّدِّيُّ، قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح يهِّ، َعنِّ ابحنِّ َحده
ٍر فَ َقاَل: ُعَمَر، قَاَل: َوَقَف َرُسوُل هللاِّ  َمُعوَن َما »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى قَلِّيبِّ بَدح ُمح لََيسح إَِّنه

ُمح « َأُقولُ  َا قَاَل: " إَِّنه فَ َقاَلتح َعائَِّشُة: " لَيحَس َهَكَذا قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، إِّْنه
ُمح َقدح تَ بَ وهُءوا َمَقاعَِّدُهمح مَِّن النهارِّ، إِّنه هللَا َعزه َوَجله يَ ُقوُل:  لَيَ عحَلُموَن َأنه َما ُكنحُت َأُقولُ  َْلُمح َحقٌّ، إَِّنه

َتى{ ]النمل:  مُِّع الحَموح مٍِّع َمنح ِفِّ الحُقُبورِّ إِّنح أَنحَت إِّاله َنذِّير { 80}إِّنهَك اَل ُتسح [ ، }َوَما أَنحَت ِبُِّسح
َرَجُه الحبُ 23]فاطر:  َخارِّيُّ مِّنح َحدِّيثِّ َأبِّ ُأَساَمَة َوَغْيحِّهِّ، َعنح هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوَة َوَما َرَوتح اَل [ " َأخح

، َوَقدح َوافَ َقُه ِفِّ رَِّوايَتِّهِّ َمنح َشهِّدَ  َفُع َما َرَوى ابحُن ُعَمَر، فَإِّنه الحعِّلحَم اَل مَيحَنُع مَِّن السهَماعِّ َعَة أَبُو  َيدح الحَوق ح
َنحصَ  َتى{ ]النمل: َطلحَحَة اْلح مُِّع الحَموح لِّهِّ: }إِّنهَك اَل ُتسح اَلُْلَا بَِّقوح تِّدح َنهُه َلَح 80ارِّيُّ، َواسح ، ْلِّ [ فِّيهِّ َنَظر 

َياُهمح َحَّته ]ص: َتى، َلكِّنه هللَا تَ َعاََل َأحح مِّعحُهمح َوُهمح َموح بِّيًخا َْلُمح 94ُيسح [ َأْسحََعُهمح َكَما قَاَل قَ َتاَدُة تَ وح
َرًة َوَنَداَمةً َوَتصحغِّْيً   ا َوَحسح
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َسُن بح  ثَ َنا اْلَح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ بحُن بُطهَة، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ، قَاَل: َأخح مِّ َهح ُن اْلح
ثَ َنا الحَواقِّدِّيُّ، قَالَ  ، قَاَل: َحده ُ بحُن الحَفَرجِّ َُسنيح ثَ َنا اْلح ُّ َصلهى َحده َكهَة، َوالنهبِّ َبُة بحُن َأبِّ ُمَعيحٍط ِبِّ : وََكاَن ُعقح

 ُّ عحٍر، فَ َقاَل النهبِّ ِّ مِّنح شِّ َتنيح َكهَة فِّيهِّ بَ ي ح لحَمدِّيَنةِّ، َفَكاَن يَ ُقوُل ِبِّ ر  ِبِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ  هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُمَهاجِّ
لُُه:  ٍر، فََأَخَذُه َعبحُد هللاِّ « اللُهمه ُكبهُه لَِّمنحَخرِّهِّ واصحَرعحهُ »َوَسلهَم َلمها بَ َلَغُه قَ وح َم بَدح ، َفَجَمَ  بِّهِّ فَ َرُسُه يَ وح

َم بحَن ََثبِّتِّ بحنِّ َأبِّ اْلحَ  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعاصِّ ُّ، فََأَمَر بِّهِّ النهبِّ ََلّنِّ ق حَل ِّ َفَضَرَب بحُن َسَلَمَة الحَعجح
ًا "ُعنُ َقُه   َصْبح
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رِّي ِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ي َ  ٍد، َعنِّ الزُّهح ٍر: قَاَل الحَواقِّدِّيُّ: َحدهَثِنِّ ابحُن رَاشِّ َم بَدح وح
َفَل بحَن ُخَويحلِّدٍ » فِِّنِّ نَ وح َدِّيَث ِفِّ قَ تحلِّهِّ ]ص:« اللُهمه اكح فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ  [، قَاَل:95، ُثُه ذََكَر اْلح

َفلِّ بحنِّ ُخَويحلٍِّد؟»َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َي هللُا َعنحُه: َأًَن قَ تَ لحُتُه، قَاَل: « َمنح َلُه عِّلحم  بِّنَ وح فَ َقاَل َعلِّيٌّ َرضِّ
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوقَاَل:  ُد َّللِّهِّ الهذِّي أَ »َفَكْبهَ النهبِّ َمح  «َجاَب َدعحَوِتِّ فِّيهِّ اْلح
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َْبًََن َهاُروُن بحُن يُ  َاعِّيلِّيُّ، قَاَل: َأخح ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح َدِّيُب، قَاَل: َأخح ٍرو اْلح َْبًََن أَبُو َعمح وُسَف، قَاَل: َأخح
ٍرو، َعنح َعطَاءٍ  َياُن َعنح َعمح ثَ َنا ُسفح ثَ َنا ابحُن َأبِّ ُعَمَر، قَاَل: َحده لِّهِّ تَ َعاََل: َحده ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، ِفِّ قَ وح

ًرا{ ]إبراهيم:  ًرا َوَأَحلُّوا 28}َبدهُلوا نِّعحَمَة هللاِّ ُكفح لِّ َمكهَة }َبدهُلوا نِّعحَمَة هللاِّ ُكفح [ قَاَل: " ُهمح ُكفهاُر َأهح
َمُهمح َداَر الحبَ َوارِّ{ ]إبراهيم:  َياَن زَاَد قَاَل: النهاُر: [ " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ َعنِّ اْلحُ 28قَ وح ، َعنح ُسفح َميحدِّي ِّ

ٍرف ُم َبدح  يَ وح
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ٍل الحَفازِّيُّ، قَاَل: َحده  َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َْححَدَويحهِّ بحنِّ َسهح ََسنِّ الحَعَلوِّيُّ، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ َأخح
ُملِّيُّ، قَاَل: َحده  ُر بحُن ُمَضَر، قَاَل: َحدهَثِنِّ َجعحَفُر بحُن بحُن َْحهاٍد اْلح َْبَّنِّ َبكح ثَ َنا َسعِّيُد بحُن َأبِّ َمرحََيَ، ُثُه َأخح

، أَنهُه ْسَِّع َعلِّيه بحَن َأبِّ طَالِّبٍ  ، َعنح َأبِّ الطَُّفيحلِّ َدحرَعِّ َي هللُا رَبِّيَعَة، َعنح ََيحََي بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ اْلح ، َرضِّ
ًرا{ ]إبراهيم: َعنحُه يَ قُ  ُهمح ُكفهاُر قُ َريحٍش »[ قَاَل: 28وُل ِفِّ قَ وحلِّ هللاِّ تَ َعاََل: }الهذِّيَن َبدهُلوا نِّعحَمَة هللاِّ ُكفح

رٍ  َم َبدح  «الهذِّيَن َنُِّروا يَ وح
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ٍرو، قَااَل: َحده  ، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب َأخح
َحاَق، قَاَل: َحده  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح َثِنِّ قَاَل: َحده

َ نُ ُزولِّ ََيحََي بحُن َعبهادِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح أَبِّيهِّ، عَ  : َما َكاَن َبنيح َها قَاَلتح َي هللُا َعن ح نح َعائَِّشَة، َرضِّ
َ قَ وحلِّ هللاِّ تَ َعاََل: }َوَذرحّنِّ َوالحُمَكذ ِّبِّنَي ُأوِلِّ الن هعحَمةِّ َوَمه ِّلحُهمح 96َأوهلِّ ََّي أَي َُّها ]ص: [ الحُمزهم ُِّل َوَبنيح
رٍ [ إِّاله قَلِّيل  َحَّته َأَصا11َقلِّيًَل{ ]املزمل:  َم َبدح َعةِّ يَ وح لحَوق ح  َب هللُا قُ َريحًشا ِبِّ
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ثَ َنا ُمَطنيه ، قَاَل:  َسنِّ السهرهاُج، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو اْلَح َْبًََن أَبُو َنصحرِّ بحُن قَ َتاَدَة، قَاَل: َأخح ثَ َنا َأْححَُد َأخح َحده
ثَ َنا أَبُو ُعبَ يح  َوُل، قَاَل: َحده َحح ، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ بحُن ََيحََي اْلح َعحَمشِّ َدَة بحُن َمعحٍن، َعنِّ اْلح

ٍر رِّي   َعقِّيم  »َعبهاٍس، قَاَل:  َم َبدح ُمح يَ وح  «َأَخَذَتح
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ٍر َأْححَُد بحُن َسلحَماَن الحَفقِّيُه بِّ  ثَ َنا أَبُو َبكح ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأخح بَ غحَداَد قَاَل: َحده
َاٍك، َعنح عِّ  َرائِّيُل، َعنِّ ْسِّ ثَ َنا إِّسح ثَ َنا أَبُو نُ َعيحٍم، قَاَل: َحده رَِّمَة، َجعحَفُر بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َشاكٍِّر، قَاَل: َحده كح

َلى قِّيَل َلُه: َعَليحَك الحعَِّْي َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، قَاَل: َلمها فَ رََغ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مَِّن  الحَقت ح
ُلُ  َلَك، قَاَل:  ء ، فَ َناَداُه الحَعبهاُس َوُهَو ِفِّ َوََثقِّهِّ: إِّنهُه اَل َيصح َ؟»لَيحَس ُدوََنَا َشيح َنه هللَا َعزه « َلِّ قَاَل: ْلِّ

ِّ، َوَقدح َأْنحََز َلَك َما َوَعَدكَ  َدى الطهائَِّفَتنيح  َوَجله َوَعَدَك إِّحح

(3/96) 

 

فً  ًبا، َوانقََِّلبِّ الحََشبِّ ِفِّ يَدِّ َمنح َأعحطَاُه َسي ح ٍر ُخبَ ي ح َم َبدح ا، َِبُب َما ذُكَِّر ِفِّ الحَمَغازِّي مِّنح ُدَعائِّهِّ يَ وح
َنتِّهِّ َحَّته عَ  َا بَ عحَد َأنح َساَلتح َحَدقَ ُتُه َعَلى َوجح َ قَ َتاَدَة بحنِّ الن ُّعحَمانِّ إََِّل َمَكاَنِّ َاَوَرد ِّهِّ َعنيح  اَدتح إََِّل َحاْلِّ
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َْبًََن أَ  َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َحاَق، قَالَ  َْبًََن يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َأخح َْبَّنِّ ُخبَ يحُب بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ، قَاَل: اْلح : َأخح

، يَ عحِنِّ ابحَن َعدِّيٍ  ]ص:» قُُّه، فَ تَ َفَل َعَليحهِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى 98ُضرَِّب ُخبَ يحب  ٍر، َفَماَل شِّ َم بَدح [، يَ وح
 «هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَْلََمُه َوَردهُه فَانحطََبقَ 
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َْبًََن أَ  َْبًََن يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ َأخح َْبًََن َأْححَُد، قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ بُو َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َأخح
َم َبدح  حَصٍن، َوُهَو الهذِّي قَاَتَل بَِّسيحفِّهِّ يَ وح رًا قَاَل: َوُعكهاَشُة بحُن ُمِّ َيةِّ َمنح َشهَِّد َبدح مِّ َحاَق، ِفِّ َتسح َّته ٍر حَ إِّسح

اًل مِّنح َحَطٍب، َوقَاَل:  ذح َا »ان حَقَطَع ِفِّ َيدِّهِّ، فَأََتى َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فََأعحطَاُه جِّ قَاتِّلح بِّ
ًفا ِفِّ [ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َهزهُه فَ َعاَد َسي ح 99، فَ َلمها َأَخَذُه مِّنح يَدِّ ]ص:« ََّي ُعكهاَشةُ 

َا َحَّته فَ َتَ  هللُا تَ َعاََل َعَلى َرُسو  َدِّيَدةِّ، فَ َقاَتَل بِّ ، أَب حَيَض اْلح ِّ لِّهِّ، ُثُه َلَح َيدِّهِّ َطوِّيَل الحَقاَمةِّ، َشدِّيَد الحَمْتح
َهُد بِّهِّ الحَمَشاهَِّد َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته قُتِّ  َل، يَ عحِنِّ ِفِّ قَِّتالِّ َأهحلِّ يَ َزلح عِّنحَدُه َيشح

 الر ِّدهةِّ، َوُهَو عِّنحَدُه، وََكاَن َذلَِّك السهيحُف ُيَسمهى الحَقوِّيه "
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 ُّ بَ َهاّنِّ َصح َْبّنِّ أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َأْححََد اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْبََ َوَأخح ًَن قَاَل: َأخح
َْبًََن الحَواقِّدِّيُّ، قَاَل: َفَحدهَثِنِّ  ، قَاَل: َأخح ُ بحُن الحَفَرجِّ َُسنيح َْبًََن اْلح ، قَاَل: َأخح مِّ َهح َسُن بحُن اْلح  ُعَمُر بحُن اْلَح
حَصٍن: ان حَقَطَع َسيحفِّي  : قَاَل ُعكهاَشُة بحُن ُمِّ ، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َعمهتِّهِّ، قَاَلتح يُّ َححشِّ ٍر، ُعثحَماَن اْلح َم َبدح يَ وح

َزَم فََأعحطَاّنِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُعوًدا، فَإَِّذا ُهَو َسيحف  أَب حَيُض َطوِّيل ، َوقَاتَ لحُت َحَّته هَ 
رِّكِّنَي، فَ َلمح يَ َزلح عِّنحَدُه َحَّته َهَلَك "  هللُا الحُمشح
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ِّ، َعنح رَِّجاٍل مِّنح َبِنِّ َعبحدِّ قَاَل الحَواقِّدِّيُّ: َوَحدهَثِنِّ ُأَسامَ  َُصنيح ُة بحُن زَيحٍد اللهيحثِّيُّ، َعنح َداُوَد بحنِّ اْلح
ََلحَ  ٍر فَ َبقَِّي َأعحَزَل اَل سِّ َم َبدح َلَم بحنِّ َحرِّيٍش يَ وح َهلح عِّدهٍة، قَاُلوا: انحَكَسَر َسيحُف َسَلَمَة بحنِّ َأسح َشح  َمَعُه، اْلح



نيِّ ابحنِّ طَاٍب، فَ َقاَل: فََأعحطَاُه َرُسوُل هللاِّ َصله  يًبا َكاَن ِفِّ َيدِّهِّ مِّنح َعَراجِّ اضحرِّبح »ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقضِّ
رِّ َأبِّ ُعبَ يحَدَة "« بِّهِّ  سح َم جِّ  ، فَإَِّذا َسيحف  َجي ِّد ، فَ َلمح يَ َزلح عِّنحَدُه َحَّته قُتَِّل يَ وح
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َْبًََن أَبُو َسعحٍد َأْححَُد بحُن ُمَُ  َْبًََن أَبُو َأْححََد َعبحُد هللاِّ ]ص:َأخح ُّ قَاَل: َأخح [ بحُن َعدِّيٍ  100مهٍد الحَمالِّيِنِّ
َْبًََن َعبحُد الرهْححَنِّ  ُّ، قَاَل: َأخح َْبًََن ََيحََي اْلحِّمهاّنِّ َْبًََن أَبُو يَ عحَلى، قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ  بحُن ُسَليحَماَن بحنِّ اْلح

، َعنح عَ  يلِّ َم الحَغسِّ ُنُه يَ وح يَبتح َعي ح ، أَنهُه ُأصِّ مِّ بحنِّ ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح قَ َتاَدَة بحنِّ الن ُّعحَمانِّ اصِّ
َنتِّهِّ، فََأرَاُدوا َأنح يَ قحَطُعوَها، َفَسأَُلوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  ٍر َفَساَلتح َحَدقَ ُتُه َعَلى َوجح َسلهَم، َبدح

يَبتح "« اَل »اَل: فَ قَ  نَ يحهِّ ُأصِّ رِّي َأيه َعي ح  ، َفَدَعا بِّهِّ فَ َغَمَز َحَدقَ َتُه بَِّراَحتِّهِّ، َفَكاَن اَل َيدح
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َْبًََن الحَفضحُل بحُن ُُمَمه  َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َصالٍِّ ، قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُّ، ٍد الشهعحَراَحده ّنِّ
َراَن، قَاَل: َحدهَثِنِّ رِّفَ  َْبًََن َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن عِّمح َْبًََن إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ، قَاَل: َأخح اَعُة بحُن رَافِّعِّ قَاَل: َأخح

بَ لح  ٍر ََتَمهَع النهاُس َعَلى ُأَميهَة بحنِّ َخَلٍف، فََأق ح ُم بَدح ُت إِّلَيحهِّ فَ َنَظرحُت إََِّل بحنِّ َمالٍِّك، قَاَل: َلمها َكاَن يَ وح
لسهيحفِّ فِّيَها َطعحَنًة، فَ َقَطعحُتُه وَ  رُمِّيُت قِّطحَعٍة مِّنح دِّرحعِّهِّ َقدِّ ان حَقَطَعتح مِّنح ََتحتِّ إِّبحطِّهِّ، قَاَل: فََأطحَعُنُه ِبِّ

، فَ َبَصَق فِّيَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  ٍر، فَ ُفقَِّئتح َعيحِنِّ َم َبدح ٍم يَ وح ، َفَما آَذاّنِّ بَِّسهح هِّ َوَسلهَم َوَدَعا ِلِّ
ء  " َها َشيح ن ح  مِّ
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ُل الحعِّلحمِّ َأَص ُّ الحَمَغازِّي َا فِّيَما قَاَل َأهح َبَة، فَإَِّنه ٍر َعنح َمَغازِّي ُموَسى بحنِّ ُعقح َياقِّ قِّصهةِّ بَدح ، َِبُب سِّ
َبارِّ الحُمتَ َفر ِّقَةِّ َولحَنأحتِّ َعَلى َما َسَقَط مِّنح تِّلحَك الحقِّصهةِّ َعمها ذَكَ  َخح َها ِفِّ اْلح ن ح  رحًَن مِّ
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرٍ  ِّ الحَقطهاُن بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح ِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َْبًََن َأخح ، قَاَل: َأخح
َْبًََن إِّب حرَ  َياَن، قَاَل: َأخح ، َوَمعحن ، َوُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوُب بحُن ُسفح اهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ، قَاَل: َحدهَثِنِّ ُمَطر ِّ  

َُه هللُا إَِّذا ُسئَِّل َعنِّ الحَمَغازِّي قَاَل:  ، قَاُلوا: َكاَن َمالِّك  َرْحِّ ََغازِّي الرهُجلِّ الصهالِّ ِّ »الضهحهاكِّ َعَليحَك ِبِّ
َُه هللُا تَ َعاََل  َبَة َرْحِّ  «، فَإِّنهُه َأَص ُّ الحَمَغازِّيُموَسى بحنِّ ُعقح
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ٍر ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ  َْبًََن أَبُو َبكح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح  بحنِّ َعتهاٍب َأخح
ُم بحُن َعبحدِّ  َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد الحَقاسِّ َاعِّيُل بحُن  الحَعبحدِّيُّ قَاَل: َأخح َْبًََن إِّْسح َهرِّيُّ، قَاَل: َأخح َوح هللاِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ اْلح

َبَة ح 102َأبِّ ُأَويحٍس، قَاَل: َحدهَثِنِّ ]ص: َبَة، َعنح َعم ِّهِّ، ُموَسى بحنِّ ُعقح َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح [ إِّْسح
، قَاَل:  َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُّ، قَاَل: َحدهَثِنِّ َجد ِّي، قَاَل: َوَأخح َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد الشهعحَراّنِّ َْبّنِّ إِّْسح َأخح

َبةَ  َْبًََن ُُمَمهُد بحُن فُ َليحٍ ، َعنح ُموَسى بحنِّ ُعقح ، قَاَل: َأخح َْبًََن إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ اْلحَِّزامِّيُّ ، قَاَل: قَاَل َأخح
َهاٍب، َوَهَذا لَ  َبَة قَاَل: " َفَمَكَث َرُسوُل هللاِّ ابحُن شِّ َاعِّيَل، َعنح َعم ِّهِّ، ُموَسى بحنِّ ُعقح َُ َحدِّيثِّ إِّْسح فح

َياَن بحُن َحرحٍب ِفِّ  َبَل أَبُو ُسفح َريحنِّ، ُثُه َأق ح ضحَرمِّي ِّ َشهح عِّْيِّ قُ َريحٍش  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ عحَد قَ تحلِّ ابحنِّ اْلَح
، َوَمعَ  ، مَِّن الشهامِّ ُرو بحُن الحَعاصِّ َفٍل، َوَعمح ُعوَن رَاكًِّبا مِّنح بُُطونِّ قُ َريحٍش ُكل َِّها، َوفِّيهِّمح َُمحَرَمُة بحُن نَ وح ُه َسب ح

لِّ َمكهَة، َويُ َقاُل: َكاَنتح عِّْيُُهمح أَلحَف بَعٍِّْي، َوَلَح َيُكنح  لشهامِّ َوَمَعُهمح َخَزائُِّن َأهح ََحٍد مِّنح وََكانُوا َُتهارًا ِبِّ  ْلِّ
َياَن، إِّاله ُحَويحطَِّب بحَن َعبحدِّ الحُعزهى َفلَِّذلِّ  َا َمَع َأبِّ ُسفح قَ َها إِّاله بَ َعَث بِّ َك َكاَن قُ َريحٍش ُأوقِّيهة  َفَما فَ وح
ُه، َفذََكُروا لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابِّهِّ، َوَقدح  َهدح ٍر فَ َلمح َيشح َرحُب   ََتَلهَف َعنح َبدح َكاَنتِّ اْلح

ف فَ َلمها ذُكَِّرتح عِّْيُ  ََكمِّ ِّ ُعثحَماَن َواْلح ُر الرهُجَلنيح ، َوَأسح ضحَرمِّي ِّ نَ ُهمح قَ بحَل َذلَِّك َوقَ تحُل ابحنِّ اْلَح َياَن  بَ ي ح َأبِّ ُسفح
لهَم َعدِّيه بحَن َأبِّ الزهغحَباءِّ لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ َعَث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ 

ًنا َلهُ  ٍرو، إََِّل الحعِّْيِّ َعي ح َبًسا يَ عحِنِّ ابحَن َعمح َنَة، َوَبسح ُلُه مِّنح ُجَهي ح َنحَصارِّيه مِّنح َبِنِّ َغنحٍم، َوَأصح ، َفَسارَا اْلح
رِّ، َفَسأَُلوهُ  لِّ الحَبحح َنَة َقرِّيًبا مِّنح َساحِّ َْبُوُُهَا َحَّته أَتَ َيا َحيًّا مِّنح ُجَهي ح مح َعنِّ الحعِّْيِّ َوَعنح َُتهارِّ قُ َريحٍش، فََأخح

لِّمِّنيَ  َفَرا الحُمسح تَ ن ح َْبَاُه فَاسح ، فَ َرَجَعا إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فََأخح مِّ ََْبِّ الحَقوح لِّلحعِّْيِّ، َوَذلَِّك  ِبِّ
َياَن عَ 103ِفِّ رََمَضاَن ]ص: َُهنِّي ِّنَي َوُهَو ُمَتَخو ِّ   مِّنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا [ف َوَقدَِّم أَبُو ُسفح َلى اْلح

ِّ َعدِّي ِّ بحنِّ َأبِّ ال َْبُوُه َخَْبَ الرهاكَِّبنيح زهغحَباءِّ، َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابِّهِّ فَ َقاَل: َأَحسُّوا مِّنح ُُمَمهٍد؟ فََأخح
هَِّما، فَ قَ  َبٍس، َوَأَشاُروا إََِّل ُمَناخِّ َياَن: ُخُذوا مِّنح بَ عحرِّ بَعِّْيَيحهَِّما، فَ َفتهُه فَ َوَجَد فِّيهِّ َوَبسح اَل أَبُو ُسفح

َراًعا َخائِّفِّنَي  لِّ يَ ثحرَِّب، َوَهذِّهِّ ُعُيوُن ُُمَمهٍد َوَأصحَحابِّهِّ، َفَساُروا سِّ الن هَوى، فَ َقاَل: َهذِّهِّ َعََلئُِّف َأهح
َياَن رَُجًَل مِّنح بَ  ، َوبَ َعَث أَبُو ُسفح ٍرو، إََِّل قُ َريحٍش: َأنِّ انحفُِّروا للحَطَلبِّ َضُم بحُن َعمح ِنِّ غَِّفاٍر، يُ َقاُل لَُه: َضمح

َفَر َأصحَحابَُه لِّيَ عحرُِّضوا لََناف وََكاَنتح َعاتِّكَ  تَ ن ح ُة بِّنحُت َعبحدِّ فَاْححُوا عِّْيَُكمح مِّنح ُُمَمهٍد َوَأصحَحابِّهِّ، فَإِّنهُه َقدِّ اسح



َكهةَ  يَها الحَعبهاسِّ بحنِّ الحُمطهلِّبِّ َساكَِّنًة ِبِّ ، َوهَِّي َعمهُة َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، وََكاَنتح َمَع َأخِّ
َها، فََأرحَسَلتح إِّ  ن ح َضٍم َعَليحهِّمح، فَ َفزَِّعتح مِّ ٍر، َوقَ بحَل ُقُدومِّ َضمح ، فَ َرَأتح ُرؤحََّي قَ بحَل َبدح ََل َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ

يَها الحَعبهاسِّ  َفقحُت  َأخِّ َلَة ُرؤحََّي َقدح َأشح : رَأَيحُت اللهي ح َلتَِّها، َفَجاَءَها الحَعبهاُس فَ َقاَلتح بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ مِّنح لَي ح
: َلنح ُأَحد َِّثَك َحَّته تُ َعاهَِّدّنِّ  ؟ قَاَلتح ََلَكَة، قَاَل: َوَماَذا رَأَيحتِّ َها اْلح ن ح مَِّك مِّ يُت َعَلى قَ وح َها، َوَخشِّ ن ح  مِّ

: رَ  أَنهكَ  ، فَ َعاَهَدَها الحَعبهاُس، فَ َقاَلتح ُعوَها آَذوحًَن َوَأْسحَُعوًَن َما اَل َنِّبُّ ُمح إِّنح ْسِّ أَيحُت اَل َتذحُكُرَها، فَإَِّنه
َلتَ  ُرُجوا ِفِّ لَي ح تِّهِّ: ََّي آَل ُغَدٍر، اخح عحَلى َصوح يُ  ِبَِّ َلتِّهِّ َيصِّ َبَل مِّنح َأعحَلى َمكهَة َعَلى رَاحِّ ِّ َأوح رَاكًِّبا َأق ح نيح

َلتِّهِّ، َفَصاَح َثََلَث َصيحَحاٍت، َوَماَل َعَليحهِّ  َد َعَلى رَاحِّ يُ  َحَّته َدَخَل الحَمسحجِّ َبَل َيصِّ َثََلٍث، فََأق ح
رِّ  : ُثُه ُأرَاُه َمَثَل َعَلى َظهح ، قَاَلتح َياُن، َوَفزَِّع َلُه النهاُس َأَشده الحَفزَعِّ ب ح َكعحَبةِّ َعَلى الح الر َِّجاُل َوالن َِّساُء َوالص ِّ

ِّ َأوح َثََلٍث، ُثُه  َلَتنيح ُرُجوا ِفِّ لَي ح َلتِّهِّ، َفَصاَح َثََلَث َصيحَحاٍت فَ َقاَل: ََّي آَل ُغَدٍر، َوََّي آَل ُفَجٍر اخح  رَاحِّ
رِّ َأبِّ قُ بَ يحٍس، َكَذلَِّك يَ ُقوُل: ََّي آَل ُغَدٍر، َوََّي آَل ُفَجٍر، َحَّته َأْسحََع مَ  َ ُأرَاُه َمَثَل َعَلى َظهح نح َبنيح
لَِّها، ُثُه َأرحَسَلَها َعلَ  َرٍة َعظِّيَمٍة فَ نَ َزَعَها مِّنح َأصح لِّ َمكهَة، ُثُه َعَمَد إََِّل َصخح ِّ مِّنح َأهح َشَبنيح َخح لِّ اْلح ى َأهح
، ََبلِّ ارحَفضهتح سٌّ َشدِّيد ، َحَّته إَِّذا َكاَنتح عِّنحَد َأصحلِّ اْلح َرُة َْلَا حِّ بَ َلتِّ الصهخح َفََل َأعحَلُم ِبَِّكهَة  َمكهَة، فََأق ح

ًتا إِّاله ]ص: مَِّكف 104َدارًا َواَل بَ ي ح يُت َعَلى قَ وح َرةِّ، فَ َقدح َخشِّ َها فِّلحَقة  مِّنح تِّلحَك الصهخح [ َقدح َدَخَلت ح
َبَة بحنِّ رَبِّيعَ  ََّيَها، ُثُه َخَرَج مِّنح عِّنحدَِّها، فَ َلقَِّي الحَولِّيَد بحَن ُعت ح َلةِّ، فَ َفزَِّع الحَعبهاُس مِّنح ُرؤح رِّ اللهي ح َة مِّنح آخِّ

ََحٍد، َفذَكَ  ، فَ َقصه َعَليحهِّ ُرؤحََّي َعاتَِّكَة، َوَأَمَرُه َأنح اَل َيذحُكَرَها ْلِّ َرَها الحَولِّيُد وََكاَن الحَولِّيُد َخلِّيًَل لِّلحَعبهاسِّ
َدِّيُث حَ  َبَة، فَارحتَ َفَع اْلح يهِّ َشي ح َخِّ َبُة ْلِّ َبَة، َوذََكَرَها ُعت ح َبِّيهِّ ُعت ح تَ َفاَض ْلِّ لِّ بحَن هَِّشاٍم، َواسح َّته بَ َلَغ َأَِب َجهح

بَ  ٍل َوُعت ح دِّ َأَِب َجهح ، فَ َوَجَد ِفِّ الحَمسحجِّ لحبَ يحتِّ َبُحوا َغَدا الحَعبهاُس َيُطوُ  ِبِّ لِّ َمكهَةف فَ َلمها َأصح َة ِفِّ َأهح
َبَة ابحَِنح رَبِّيَعَة َوُأَميهَة َوُأَبه بحَن َخَلٍف َوزَمحَعَة بح  ، ِفِّ نَ َفٍر مِّنح قُ َريحٍش َوَشي ح ََتِّي ِّ َودِّ َوَأَِب الحَبخح َسح َن اْلح

، إَِّذا َقَضيحَت َطَواَفَك فَ هَ  ٍل: ََّي َأَِب الحَفضحلِّ َنا، يَ َتَحدهثُوَن، فَ َلمها َنَظُروا إََِّل الحَعبهاسِّ ًَنَداُه أَبُو َجهح ُلمه إِّلَي ح
َا َعاتَِّكُة؟ فَ َقاَل: َما رََأتح مِّنح فَ َلمها َقَضى َطَواَفُه َجاَء َفَجَلَس إِّلَيحهِّمح  ٍل: َما ُرؤحََّي رََأَتح ، فَ َقاَل أَبُو َجهح

ُتُموًَن بَِّكذِّبِّ الن َِّساءِّ،  ئ ح ٍم بَِّكذِّبِّ الر َِّجالِّ َحَّته جِّ يُتمح ََّي َبِنِّ َهاشِّ ٍل: َأَما َرضِّ ٍء، فَ َقاَل أَبُو َجهح إًِّنه  َشيح
ُكمح َكَفَرَسيح رَِّهاٍن، فَ  ٌّ، َفَما بَقَِّي ُكنها َوإَِّّيه نٍي، فَ َلمها ََتَاكهتِّ الرَُّكُب قُ لحُتمح مِّنها َنبِّ َد ُمنحُذ حِّ َنا الحَمجح تَ بَ قح اسح

َرَأًة َواَل رَُجًَل مِّنحُكمح، َذَب امح َل بَ يحٍت َأكح َوآَذاُه َأَشده  إِّاله َأنح تَ ُقوُلوا: مِّنها نَبِّيهة ، َفَما َأعحَلُم ِفِّ قُ َريحٍش َأهح
َذَ  ِّ َأوح َثََلٍث، فَ َلوح َقدح اْلح َلَتنيح ُرُجوا ِفِّ لَي ح ٍل: زََعَمتح َعاتَِّكُة َأنه الرهاكَِّب قَاَل: اخح ىف َوقَاَل أَبُو َجهح

لِّ بَ يحٍت ِفِّ الحَعَربِّ  َذُب َأهح َلًّ أَنهُكمح َأكح جِّ َنا سِّ رَُجًَل  َمَضتح َهذِّهِّ الثهََلُث تَ بَ ي هَنتح قُ َريحش  َكذَِّبُكمح، وََكتَ ب ح
َقايَةِّ َوالل َِّواءِّ َوالر ِّ وَ  َوةِّ َوالس ِّ ْلحَِّجابَةِّ َوالنهدح ُتمح ِبِّ يٍ  َأنح َذَهب ح يُتمح ََّي َبِنِّ ُقصِّ َرَأًةف َأَما َرضِّ فَاَدةِّ، َحَّته امح

لِّ ب َ  َتٍه، فَإِّنه الحَكذَِّب فِّيَك َوِفِّ َأهح ٍ  مِّنحُكمح؟ فَ َقاَل الحَعبهاُس: َهلح أَنحَت ُمن ح ُتُموًَن بَِّنبِّ ئ ح يحتَِّك، فَ َقاَل َمنح جِّ
َها مِّنح َحَضَرُُهَا: َما ُكنحَت ََّي َأَِب الحَفضحلِّ َجُهواًل، َواَل َخرِّقًاف َوَلقَِّي الحَعبهاُس مِّنح َعاتَِّكَة فِّيَما َأفحَشى َعَلي ح 

ََّيَها َأًذى َشدِّيًدا، فَ َلمها ]ص: َلةِّ الثالثة من الليلة الهِتِّ رَأَ 105ُرؤح تح َعاتَِّكُة فِّيَها [ َكاَن َمَساُء اللهي ح
ٍرو الحغَِّفارِّيُّ، َفَصاَح فَ َقاَل: َضُم بحُن َعمح َياَن، َوُهَو َضمح ََّي  الرُّؤحََّي، َجاَءُهُم الرهاكُِّب الهذِّي بَ َعَث أَبُو ُسفح



يَ  َبِّ ُسفح ُل يَ ثحرَِّب يَ عحََتُِّضوَن ْلِّ ٍر، انحفُِّروا فَ َقدح َخَرَج ُُمَمهد  َوَأهح رُِّزوا عِّْيَُكمح، آَل َغالِّبِّ بحنِّ فِّهح اَن، فََأحح
ُتمح َكَذا، وَكَ  َفُقوا مِّنح ُرؤحََّي َعاتَِّكَةف َوقَاَل الحَعبهاُس: َهَذا زََعمح ، َوَأشح ذهَب فَ َفزَِّعتح قُ َريحش  َأَشده الحَفزَعِّ

ٍل: أََيُظُن ُُمَمهد  َأنح  يَب مِّثحَل َما َأَصاَب  َعاتَِّكَة، فَ نَ َفُروا َعَلى ُكل ِّ َصعحٍب َوَذُلوٍلف َوقَاَل أَبُو َجهح ُيصِّ
عِّمِّاَئةِّ ُمَقاتٍِّل، َوَساُقوا مِّاَئَة فَ َرسٍ  نَي َوتِّسح َمحسِّ َلَة، َسيعحَلُم َأَْنحَنُع عِّْيًََن َأمح اَلف َفَخَرُجوا ِبِّ ، َوَلَح َيَتحُُكوا  بَِّنخح

ََلَمُه، َواَل َأَحًدا مِّنح َبِنِّ  َكارًِّها لِّلحُخُروجِّ َيظُنُّوَن أَنهُه ِفِّ َصغحوِّ ُُمَمهٍد َوَأصحَحابِّهِّ، َواَل  لًِّما يَ عحَلُموَن إِّسح ُمسح
َخُصوا الحَعبهاُس بحُن َعبحدِّ الحُمطه  َخُصوُه َمَعُهمح، َفَكاَن ِمِّهنح َأشح ٍم إِّاله َمنح اَل يَ تههُِّموَن إِّاله َأشح ، َهاشِّ لِّبِّ

، َوطَالُِّب بحُن َأبِّ طَالٍِّب، َوَعقِّ  َارِّثِّ َفُل بحُن اْلح يُل بحُن َأبِّ طَالٍِّب، ِفِّ آَخرِّيَن، فَ ُهَنالَِّك يَ ُقوُل طَالُِّب َونَ وح
 بحُن َأبِّ طَالٍِّب:
 ]البحر الرجز[

َنٍب مِّنح َهذِّهِّ الحَمَقانِّبح   إِّمها َُيحُرَجنه طَالِّبح ففف ِبِِّّقح
ُلوُب َغْيحَ السهالِّبح   ِفِّ نَ َفٍر ُمَقاتٍِّل ُُمَارِّبح ففف فَ لحَيُكنِّ الحَمسح

عُ   الحَمغحُلوُب َغْيحَ الحَغالِّبح  َوالرهاجِّ
َفَة، نَ َزُلوَها عَِّشاًء َيََتَوهوحَن مَِّن الحَماءِّ، َوفِّيهِّمح رَُجل  مَِّن َبِنِّ الحُمطهلِّ  ُحح بِّ بحنِّ َعبحدِّ َفَساُروا َحَّته نَ َزُلوا اْلح

َصحَحابِّهِّ: َمَناٍ ، يُ َقاُل َلُه: ُجَهيحُم بحُن الصهلحتِّ بحنِّ َُمحَرَمَة، فَ َوَضَع ُجَهيحم  رَ  أحَسُه فََأغحَفى ُثُه َفزَِّع فَ َقاَل ْلِّ
ارِّس  َهلح رَأَي حُتُم الحَفارَِّس الهذِّي َوَقَف َعَليه آنًِّفا؟ فَ َقاُلوا: اَل، فَإِّنهَك ََمحُنون ، فَ َقاَل: َقدح َوَقَف َعَليه فَ 

َبُة، َوزَمحَعةُ  َبُة، َوَشي ح ٍل، َوُعت ح َرافًا آنًِّفا فَ َقاَل: قُتَِّل أَبُو َجهح ، َوُأَميهُة بحُن َخَلٍف، فَ َعده َأشح ََتِّي ِّ ، َوأَبُو الحَبخح
َا َلعَِّب بَِّك الشهيحطَاُن، َورُفَِّع َحدِّيُث ُجَهيحٍم ]ص: [ إََِّل 106مِّنح ُكفهارِّ قُ َريحٍش، فَ َقاَل لَُه َأصحَحابُُه: إِّْنه

ُتُموًَن بَِّكذِّبِّ َبِنِّ الحُمطه  ئ ح ٍل فَ َقاَل: َقدح جِّ َتُلف ُثُه َأبِّ َجهح ٍم، َسََتَوحَن َغًدا َمنح يُ قح لِّبِّ َمَع َكذِّبِّ َبِنِّ َهاشِّ
َياَن بحُن َحرح  ٍب، ذُكَِّر لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم عُِّْي قُ َريحٍش َجاَءتح مَِّن الشهامِّ َوفِّيَها أَبُو ُسفح

، وَ  ُرو بحُن الحَعاصِّ َفٍل، َوَعمح َْجَاَعة  مِّنح قُ َريحٍش، َفَخَرَج إِّلَيحهِّمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَُمحَرَمُة بحُن نَ وح
، ف َ  نَي رََجَع مِّنح ثَنِّيهَة الحَوَداعِّ ٍر َعَلى نَ قحبِّ َبِنِّ دِّيَناٍر، َورََجَع حِّ نَي َخَرَج إََِّل َبدح نَ َفَر َوَسلهَم، َفَسَلَك حِّ

تهَة َعَشَر رَُجًَلف َوِفِّ رَِّوايَةِّ ابحنِّ فُ َليحٍ : َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  نَي نَ َفَر َوَمَعُه ثَ َلُثمِّاَئٍة َوسِّ َم حِّ
َعةٍ  اَئٍة َوَثََلثََة َعَشَر رَُجًَل، َوأَبحطََأ َعنحُه َكثِّْي  مِّنح َأصحَحابِّهِّ َوتَ َربهُصوا، وََكاَنتح َأوهَل َوق ح  َأَعزه هللُا تَ َباَرَك ثَ َلُثمِّ

ًرا مِّنح َمقحَدمِّهِّ الحَمدِّيَنَة، َوَمعَ َوتَ عَ  ََلَمف َفَخَرَج ِفِّ رََمَضاَن َعَلى رَأحسِّ ََثَانَِّيَة َعَشَر َشهح ُه اََل فِّيَها اْلحِّسح
لُِّموَن َغْيحُ ُمَقو ِّيَن مِّ  لُِّموَن اَل يُرِّيُدوَن إِّاله الحعَِّْي، َفَسَلَك َعَلى نَ قحٍب مِّنح َبِنِّ دِّيَناٍر َوالحُمسح  نَ الحُمسح
دِّ، وََكاَن زَمِّيَليح  ُهمح َعَلى الحَبعِّْيِّ الحَواحِّ َا َخَرُجوا َعَلى الن هَواضِّ ِّ يَ عحَتقُِّب الن هَفُر مِّن ح رِّ، َوإِّْنه  َرُسولِّ هللاِّ الظههح

َزَة، فَ ُهمح َمَعُه لَيحَس َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعلِّيه بحُن َأبِّ طَالٍِّب، َوَمرحَثَد بحَن َأبِّ َمرحثٍَد الحَغَنوِّيه َحلِّيَف َْحح 
َاَمةَ  َيةِّ َلقِّيَ ُهمح رَاكِّب  مِّنح قَِّبلِّ َتِّ د ، َفَساُروا َحَّته إَِّذا َكانُوا بِّعِّرحقِّ الظهب ح لُِّموَن َمَعُهمح إِّاله بَعِّْي  َواحِّ ، َوالحُمسح

ْيُوَن، فَ َوافَ َقُه نَ َفر  مِّنح َأصحَحابِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  َياَن، فَ َقاَل: َيسِّ َسلهَم َفَسأَُلوُه َعنح َأبِّ ُسفح
قَاَل: َوفِّيُكمح اَل عِّلحَم ِلِّ بِّهِّ، فَ َلمها َيُِّسوا مِّنح َخَْبِّهِّ قَاُلوا َلُه: َسل ِّمح َعَلى النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، 



ُّ: أَنحَت َرُسوُل هللاِّ َكَما َرُسوُل هللاِّ؟ قَاُلوا: نَ َعمح، قَاَل: أَيُُّكمح ُهَو؟ فََأَشا َعحَرابِّ ُروا َلُه إِّلَيحهِّ، فَ َقاَل اْلح
َا ِفِّ َبطحنِّ ًَنَقِتِّ َهذِّهِّ، « نَ َعمح »تَ ُقوُل، قَاَل:  ، قَاَل: إِّنح ُكنحَت َرُسوَل هللاِّ َكَما تَ زحُعُم، َفَحد ِّثحِنِّ ِبِّ

َنحَصارِّ ُثُه مِّنح َبِنِّ َعبحدِّ اْلحَ  َب رَُجل  مَِّن اْلح ، يُ َقاُل َلُه: َسَلَمُة بحُن َسََلَمَة بحنِّ َوقحٍش، فَ َقاَل فَ َغضِّ َهلِّ شح
: َوقَ عحَت َعَلى ًَنقَتَِّك َفَحَمَلتح مِّنحَك، َفَكرَِّه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َما قَالَ  َعحَرابِّ ِّ  َسَلَمُة لَِّلح

َعُه َأفحَحَش، فََأعحَرَض َعنحُهف ُثُه سَ  نَي ْسِّ اَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم اَل يَ لحَقاُه َخَْب  حِّ
َصحَحابِّهِّ: 107]ص: ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ْلِّ َرةِّ قُ َريحٍش، فَ َقاَل النهبِّ َنا »[ َواَل يَ عحَلُم بِّنُ فح ْيُوا َعَلي ح َأشِّ

ْيًِّنَ  ٍر: َّيَ « ِفِّ َأمحرًَِّن َوَمسِّ َْبًََن َعدِّيُّ بحُن ، فَ َقاَل أَبُو َبكح ، َأخح َرحضِّ  َرُسوَل هللاِّ، إًِّنه َأعحَلُم النهاسِّ ِبََِّساَفةِّ اْلح
هُ  مح فَ َرَسا رَِّهاٍن َأبِّ الزهغحَباءِّ َأنه الحعَِّْي َكاَنتح بَِّوادِّي َكَذا وََكَذا، قَاَل ابحُن فُ َليحٍ  ِفِّ رَِّوايَتِّهِّ: َفَكَأًنه َوإَِّّيه

ٍر ُثُه ات ه  ْيُوا َعَليه »َفَقا، قَاَل: ُثُه قَاَل: إََِّل َبدح َي هللُا َعنحُه: ََّي َرُسوَل « َأشِّ َطهاٍب َرضِّ ، فَ َقاَل ُعَمُر بحُن الح
، َوهللاِّ لَتُ َقاتَِّلنه  ، َواَل آَمَنتح ُمنحُذ َكَفَرتح َا قُ َريحش  َوعِّزَُّها، َوهللاِّ َما َذلهتح ُمنحُذ َعزهتح  َكف فَ َتَأههبح هللاِّ، إَِّنه

َتُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  بَ َتُه َوَأعحدِّدح َلُه ُعده ْيُوا َعَليه »لَِّذلَِّك ُأهح ، فَ َقاَل « َأشِّ
َرَة: إًِّنه اَل نَ ُقوُل َلَك َكَما قَاَل َأصحَحاُب ُموَسى: اذحَهبح أَنحَت َورَ  ٍرو َعدِّيُد َبِنِّ زُهح َداُد بحُن َعمح بَُّك الحمِّقح

وُل هللاِّ فَ َقاتََِّل إًِّنه َهاُهَنا قَاعُِّدوَن، َوَلكِّنِّ اذحَهبح أَنحَت َورَبَُّك فَ َقاتََِّل إًِّنه َمَعُكمح ُمتهبُِّعوَنف فَ َقاَل َرسُ 
ْيُوا َعَليه »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َتَشارَةِّ ا« َأشِّ َرَة اسح لنهبِّ ِّ َصلهى هللاُ ، فَ َلمها رََأى َسعحُد بحُن ُمَعاٍذ َكث ح

َنحَصاَر َشفَ  تَ نحطُِّق اْلح ُع إََِّل الحَمُشورَةِّ َظنه َسعحد  أَنهُه َيسح ْيُوَن َفَْيحجِّ ًقا َأاله َعَليحهِّ َوَسلهَم َأصحَحابَُه فَ ُيشِّ
وُِّذوا َمَعُه  َتحح لُِّبوا َمَعُه  -َيسح َتجح ، فَ َقاَل َسعحُد بحُن ُمَعاٍذ: َعَلى َما يُرِّيُد مِّنح َأمحرِّهِّ  -َأوح قَاَل: َأاله َيسح

ََنَا َحقًّا َعَليحهِّمح  َنحَصاُر يُرِّيُدوَن ُمَواَساَتَك، َواَل يَ َروح نح َلَعلهَك ََّي َرُسوَل هللاِّ ََتحَشى َأنح اَل َتُكوَن اْلح ، إِّاله ِبَِّ
ُهمح ََّي َرُسوَل هللاِّ، يَ َروحا َعُدوًّا ِفِّ بُيوَتِِّّمح َوَأوحاَلدِّهِّمح َونَِّسائِّهِّمحف َوإِّّن ِّ َأُقوُل عَ  يُب َعن ح َنحَصارِّ َوُأجِّ نِّ اْلح

ئحَت،  ئحَت، َوُخذح مِّنح َأمحَوالَِّنا َما شِّ ئحَت، َواقحَطعح َحبحَل َمنح شِّ لح َحبحَل َمنح شِّ ئحَت، َوصِّ فََأظحعِّنح َحيحُث شِّ
َت  َنا ِمِّها تَ رَكح َتُه مِّنها َأَحبُّ إِّلَي ح ئحَت، َوَما َأَخذح َمحرَِّك َوَأعحطَِّنا َما شِّ َتَمرحَت مِّنح َأمحٍر فََأمحُرًَن ْلِّ َنا، َوَما ائ ح َعَلي ح

رحًَن َمَعَكف فَ َلمها قَاَل َذلَِّك  دِّ ذِّي مَيٍَن َلسِّ ُلَغ الحَْبحَك مِّنح غِّمح رحَت َحَّته تَ ب ح َسعحد  فِّيهِّ تَ َبع ، فَ َوهللاِّ َلوح سِّ
ْيُو »قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  مِّ هللاِّ َعزه َوَجله، فَإِّّن ِّ َقدح ُأرِّيُت َمَصارَِّع سِّ ا َعَلى اسح

مِّ  ٍر ]ص:« الحَقوح رِّ َوَخاَ  الرهَصَد َعَلى 108فَ َعَمَد لَِّبدح لِّ الحَبحح َق بَِّساحِّ َياَن، فَ َلصِّ [ف َوَخَفَض أَبُو ُسفح
َْي َرُسولِّ هللاِّ َصله  نَي َخاَلَف َمسِّ ٍر وََكَتَب إََِّل قُ َريحٍش حِّ َرَز َما َبدح ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َورََأى أَنهُه َقدح َأحح

رَِّز َلُكمح، فَ َلقِّيَ ُهمح َهذَ  َبُكمح، فَ َقدح ُأحح رُِّزوا رَكح ُتمح لُِّتحح َا َخَرجح ُعوا، فَإِّْنه ا الحََْبُ َمَعُه، َوَأَمَرُهمح َأنح يَ رحجِّ
عُ  ٍل: َوهللاِّ اَل نَ رحجِّ َفةِّ، فَ َقاَل أَبُو َجهح ُحح ْلح ،  ِبِّ َا، َونُطحعَِّم َمنح َحَضَرًَن مَِّن الحَعَربِّ رًا فَ ُنقِّيَم بِّ َدَم بَدح َحَّته نَ قح

عُ  َنُس بحُن َشرِّيٍق فََأَحبه َأنح يَ رحجِّ َخح واف َوَأَشاَر فَإِّنهُه َلنح يَ َراًَن َأَحد  َمَن الحَعَربِّ فَ يُ َقاتَِّلَنا، َفَكرَِّه َذلَِّك اْلح
َعةِّ، فَأَب َ  لرهجح َنُس مِّنح رُُجوعِّ قُ َريحٍش َأَكبه َعَليحهِّمح ِبِّ َخح َاهِّلِّيهةِّ، فَ َلمها يَئَِّس اْلح ُمح ْحِّيهُة اْلح ُه َوَأَخَذَتح ا َوَعَصوح وح

َنسِّ َوتَ  َخح رًا، َواغحتَ َبُطوا بَِّرأحيِّ اْلح ُهمح َبدح ن ح َهدح َأَحد  مِّ َرَة فََأطَاُعوُه فَ َرَجُعوا، فَ َلمح َيشح ، َْبهُكوا بِّهِّ َعَلى َبِنِّ زُهح
َتده َعَليحهِّمح أَبُو  ٍم الرُُّجوَع فِّيَمنح رََجَع فَاشح لِّ فَ َلمح يَ َزلح فِّيهِّمح ُمطَاًعا َحَّته َماَتف َوَأرَاَدتح بَ ُنو َهاشِّ َجهح



َعف َوَساَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  يحهِّ َوَسلهَم بحُن هَِّشاٍم َوقَاَل: َوهللاِّ اَل تُ َفارِّقُ نَا َهذِّهِّ الحعَِّصابَُة َحَّته نَ رحجِّ
، وَ  ٍر عَِّشاًء، ُثُه بَ َعَث َعلِّيه بحَن َأبِّ طَالٍِّب، َوالزَُّبْيحَ بحَن الحَعوهامِّ ٍء مِّنح بَدح َبًسا َحَّته نَ َزَل َأدحََن َشيح َبسح
َنَة، ِفِّ عَِّصابٍَة مِّنح َأصحَحابِّ َرُسولِّ هللاِّ  َنحَصارِّيه َعدِّيَد َبِنِّ َساعَِّدَة، َوُهَو َأَحُد ُجَهي ح  َصلهى هللُا َعَليحهِّ اْلح

ٍر، فَإِّّن ِّ َأرحُجو َأنح َتُِّدوا  َيةِّ بَدح ، َوُهَو ِفِّ ًَنحِّ ْيحَ عِّنحَد َوَسلهَم َوقَاَل َْلُُم: " انحَدفُِّعوا إََِّل َهذِّهِّ الظ َِّرابِّ الح
ي السُُّيوَ ، فَ َوَجُدوا  حِّ ، فَانحَطَلُقوا ُمتَ َوش ِّ َوارَِّد قُ َريحٍش عِّنحَد الحَقلِّيبِّ الهذِّي الحَقلِّيبِّ الهذِّي يَلِّي الظ َِّرابِّ

َوُد، َواْلح  َجهاجِّ َأسح ِّ َأَحُدُُهَا لَِّبِنِّ اْلح لِّ ذََكَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فََأَخُذوا ُغََلَمنيح َخُر ْلِّ
َلَت َأصحَحاُبَُما قَِّبَل قُ َريحٍش، فَ  َلُم، َوَأف ح ا بَِِّّما َرُسوَل هللاِّ الحَعاصِّ يُ َقاُل َلُه: َأسح بَ ُلوا بَِِّّما َحَّته أَتَ وح َأق ح

يَ  أَُلوَن الحَعبحَديحنِّ َعنح َأبِّ ُسفح هِّ ُدوَن الحَماءِّ، َفَجَعُلوا َيسح اَن َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوُهَو ِفِّ ُمَعرهسِّ
َُما َْلُمح، َفَطفَِّقا َُيَد ِّ  هِّمح َوَأصحَحابِّهِّ، اَل يَ َروحَن إِّاله َأَنه ُهمح َوَعنح ُرُؤوسِّ ََثَنِِّّمح َعنح قُ َريحٍش َوَمنح َخَرَج مِّن ح

َياَن َوَأصحَحابِّهِّ وَ  بِّ ُسفح َاَنِِّّمح، وََكانُوا َيطحَمُعوَن ِبَِّ ٍء لِّلهذِّي ُُيحْبِّ َرُه َشيح َرُهوَن فَ ُيَكذ ِّبُوََنَُما، َوُهمح َأكح َيكح
َمُع َويَ َرى ]ص:قُ َريحًشا، وََكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  [ الهذِّي 109يحهِّ َوَسلهَم قَائًِّما ُيَصل ِّي َيسح

َيانَ  : نَ َعمح، َهَذا أَبُو ُسفح لضهرحبِّ يَ ُقواَلنِّ لحَعبحَديحنِّ، َفَجَعَل الحَعبحَدانِّ إَِّذا َأذحَلُقوُُهَا ِبِّ نَ ُعوَن ِبِّ ُب   َيصح َوالرهكح
َفَل مِّنحُكمح، قَ  َوةِّ الحُقصحَوى َكَما قَاَل هللُا َعزه َوَجله َأسح لحُعدح ن حَيا َوُهمح ِبِّ َوةِّ الدُّ لحُعدح اَل هللُا تَ َعاََل: }إِّذح أَن حُتمح ِبِّ

َي هللُا َأمحًرا َكاَن مَ  ُتمح ِفِّ الحمِّيَعادِّ َوَلكِّنح لِّيَ قحضِّ تَ َلفح َُتح اَلخح َفَل مِّنحُكمح َوَلوح تَ َواَعدح ُب َأسح فحُعواًل{ َوالرهكح
: َهذِّهِّ قُ َريحش  َقدح َجاَءتحُكمح َكذهبُوُُهَا، َوإَِّذا قَااَل: [ ، قَاَل: َفَطفِّ 42]اْلنفال:  ُقوا إَِّذا قَاَل الحَعبحَدانِّ

َياَن، تَ رَُكوُُهَاف فَ َلمها رََأى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َصنِّيَعُهمح بَِِّّما َسلهمَ  مِّنح َصََلتِّهِّ  َهَذا أَبُو ُسفح
َْبَاُكمح؟َماَذا أَ »فَ َقاَل:  ، قَاَل: « خح َْبَاًَن َأنه قُ َريحًشا َقدح َجاَءتح َُما َقدح َصَدقَا، َوهللاِّ إِّنهُكمح »قَاُلوا: َأخح فَإَِّنه

بَ َها َوَخاُفوُكمح َعَليح  رَِّز رَكح  ، ُثُه « هِّمح لََتضحرِّبُوََنَُما إَِّذا َصَدقَا، َوَتَتحُُكوََنَُما إَِّذا َكَذَِب، َخَرَجتح قُ َريحش  لُِّتحح
َْبَاُه بُِّقَريحٍش َوقَااَل: اَل عِّلحمَ  بِّ َدَعا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَعبحَديحنِّ َفَسَأَْلَُما، فََأخح  لََنا ِبَِّ

َياَن، َفَسَأَْلَُما َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ُم؟»ُسفح رِّي، وَ « َكمِّ الحَقوح هللاِّ ُهمح َكثِّْي ف قَااَل: اَل َندح
، « َمنح َأطحَعَمُهمح َأمحُس؟»فَ َزَعُموا َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل:  مِّ َفَسمهَيا رَُجًَل مَِّن الحَقوح

َر َجَزائَِّر، قَاَل: « َكمح ََنََر َْلُمح؟»قَاَل:  َسمهَيا رَُجًَل آَخَر مَِّن فَ « َفَمنح َأطحَعَمُهمح َأوهَل َأمحُس؟»قَااَل: َعشح
، فَ َقاَل:  مِّ ًعا، فَ َزَعُموا َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل: " « َكمح ََنََر َْلُمح؟»الحَقوح قَااَل: تِّسح

عِّ َجَزائَِّر يَ نحَحرُ  ُ َذلَِّك بِّتِّسح ، يَ عحَتْبِّ َلحفِّ َ الت ِّسحعِّ مِّاَئةِّ َواْلح ُم َما َبنيح ًماف الحَقوح ًرا يَ نحَحُروََنَا يَ وح ًما، َوَعشح وََنَا يَ وح
َرٍ  عَ  لِّ بحُن هَِّشاٍم، َوََنََر َْلُمح ِبِّ نَي َخَرُجوا مِّنح َمكهَة أَبُو َجهح َر َجَزائَِّر، َوزََعُموا َأنه َأوهَل َمنح ََنََر َْلُمح حِّ شح

َع َجزَ  َفاَن تِّسح َر َجَزائَِّر، ُثُه ََنََر َْلُمح ُأَميهُة بحُن َخَلٍف بُِّعسح ٍرو بُِّقَديحٍد َعشح ائَِّر، َوََنََر َْلُمح ُسَهيحُل بحُن َعمح
بَ  ًما، فَ َنَحَر َْلُمح َشي ح َا يَ وح رِّ َفظَلُّوا فِّيَها َوَأقَاُموا بِّ َياٍه مِّنح ََنحوِّ الحَبحح ُة بحُن رَبِّيَعَة َوَماُلوا مِّنح ُقَديحٍد إََِّل مِّ

َفةِّ  ُحح ْلح َبُحوا ِبِّ ًعا، ُثُه َأصح َب حَواءِّ فَ َنَحَر َْلُمح  تِّسح ْلح َبُحوا ِبِّ ًرا، ُثُه َأصح َبُة بحُن رَبِّيَعَة َعشح َمئٍِّذ ُعت ح فَ َنَحَر َْلُمح يَ وح
َجهاجِّ  َارُِّث بحُن َعامِّرِّ  -َأوح قَاَل: الحَعبهاَس بحَن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ  -نُ بَ يحه  َوُمنَ ب ِّه  اب حَنا اْلح ًرا، َوََنََر َْلُُم اْلح َعشح

َر َجَزائَِّر، َوََنََر َْلُمح مِّقحَيس  110]ص: بحنِّ  ٍر َعشح ََتِّي ِّ َعَلى َماءِّ بَدح ًعا، َوََنََر َْلُمح أَبُو الحَبخح َفٍل تِّسح [ نَ وح



َرحُب فََأَكُلوا مِّنح َأذحَوادِّهِّمحف فَ َقاَم َرُسوُل هللاِّ صَ  ُهُم اْلح ًعا، ُثُه َشَغَلت ح ٍر تِّسح يُّ َعَلى َماءِّ َبدح َُمحِّ هللاُ لهى اْلح
ْيُوا َعَليه ِفِّ الحَمنحزِّلِّ »َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل:  َنحَصارِّ، ُثُه « َأشِّ َُباُب بحُن الحُمنحذِّرِّ، رَُجل  مَِّن اْلح ، فَ َقاَم اْلح

َْي إََِّل  َا َوبُِّقُلبَِّها، إِّنح رَأَيحَت َأنح َتسِّ َها َقدح َأَحُد َبِنِّ َسلَِّمَة، فَ َقاَل: َأًَن ََّي َرُسوَل هللاِّ َعاَلِّ  بِّ ن ح  قَلِّيٍب مِّ
َواَها، فَ َقالَ  َها َوتُ غهوَِّر َما سِّ َم إِّلَي ح بَِّق الحَقوح َها َوَتسح بٍَة، فَ تَ نحزَِّل َعَلي ح تُ َها َكثِّْيَةِّ الحَماءِّ َعذح  َرُسوُل هللاِّ َعَرف ح

َدى ال»َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ْيُوا فَإِّنه هللَا تَ َعاََل َقدح َوَعدَُكمح إِّحح َا َلُكمح سِّ ِّ َأَنه ، فَ َوَقَع ِفِّ « طهائَِّفَتنيح
ف َفَساَر َرُسوُل هللاِّ  ء  مِّنح ََتَاُذٍل مِّنح ََتحوِّيفِّ الشهيحطَانِّ ، وََكاَن فِّيهِّمح َشيح َوح ِّ قُ ُلوبِّ النهاسِّ َكثُِّْي الح

لُِّموَن ُمَسابِّقِّنَي إََِّل الحَماءِّ، َوَسارَ  َراًعا يُرِّيُدوَن الحَماَء،  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوالحُمسح رُِّكوَن سِّ الحُمشح
رِّكِّنَي َبََلًء َشدِّيًدا َمنَ َعُهمح  ًدا َفَكاَن َعَلى الحُمشح َلةِّ َمَطًرا َواحِّ ْيُوا، فَأَن حَزَل هللُا َعَليحهِّمح ِفِّ تِّلحَك اللهي ح َأنح َيسِّ

لِّمِّنَي دِّميًَة َخفِّيَفًة لَبهَد َْلُُم الحَمسِّ  َْي َوالحَمنحزَِّل، وََكاَنتح َبطحَحاَء َدهَِّسًة، َفَسَبَق وََكاَن َعَلى الحُمسح
ُم ِفِّ الحَقلِّيبِّ َفَماُحوَها َحَّته كَ  َتَحَم الحَقوح ، فَاق ح لُِّموَن إََِّل الحَماءِّ فَ نَ َزُلوا َعَليحهِّ َشطحَر اللهيحلِّ ثُ َر َماُؤَها، الحُمسح

َواهُ  ًضا َعظِّيًما، ُثُه َغوهرُوا َما سِّ َياهِّ، َوقَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َوَصنَ ُعوا َحوح َهذِّهِّ »مَِّن الحمِّ
لحَغَداةِّ  يُكُم الن َُّعاَس َأَمَنًة مِّنحُه َويُ نَ ز ُِّل « َمَصارُِّعُهمح إِّنح َشاَء هللُا تَ َعاََل ِبِّ ، َوأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله: }إِّذح يُ َغش ِّ

َز الشهيحطَانِّ َولَِّْيحبَِّط َعَلى قُ ُلوبُِّكمح َويُ ثَ ب َِّت بِّهِّ َعَليحُكمح مَِّن السهَماءِّ مَ  هَِّب َعنحُكمح رِّجح اًء لُِّيَطه ِّرَُكمح بِّهِّ َويُذح
َقحَداَم{ ]اْلنفال:  َا 11اْلح [ ، َويُ َقاُل: َكاَن َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َرَسانِّ َعَلى َأَحدُِّهِّ

َودِّ ُمصحَعُب بحُن ُعمَ  َسح َداُد بحُن اْلح ، َوَمرهًة الحمِّقح َثَمَة، َوَمرهًة الزَُّبْيحُ بحُن الحَعوهامِّ َخرِّ َسعحُد بحُن َخي ح ، ْيحٍ، َوَعَلى اْلح
رُِّكوَن قَاَل َرُسوُل هللاِّ  ، فَ َلمها طََلَع الحُمشح َصلهى  ُثُه َصفه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى اْلحَِّياضِّ

رَِّها َُتَادَُّك َوُتَكذ ُِّب : »-زََعُموا  -هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  َُيََلئَِّها َوَفخح اللُهمه َهذِّهِّ قُ َريحش  َقدح َجاَءتح ِبِّ
َتِنِّ  أَُلَك َما َوَعدح ك  بَِّعُضدِّ « َرُسوَلَك، اللُهمه إِّّن ِّ َأسح ٍر  ، َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُِمحسِّ َأبِّ َبكح

َتِنِّ »يَ ُقوُل:  أَُلَك َما َوَعدح ي بَِّيدِّهِّ « اللُهمه إِّّن ِّ َأسح رح فَ َوالهذِّي نَ فحسِّ ه هللاِّ، أَبحشِّ ٍر: ََّي َنبِّ ، فَ َقاَل أَبُو َبكح
ت َ 111]ص: لُِّموَن هللَا تَ َعاََل َواسح تَ نحَصَر الحُمسح َزنه هللُا تَ َعاََل َلَك َما َوَعَدَك، فَاسح َغاثُوُه، [ لَيُ نحجِّ

رُِّكوَن َوَمَعهُ  َبَل الحُمشح لِّمِّنَيف َوَأق ح َتَجاَب هللُا تَ َعاََل لَِّنبِّي ِّهِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َولِّلحُمسح مح إِّبحلِّيُس ِفِّ فَاسح
، َُيَد ِّثُ ُهمح َأنه َبِنِّ كَِّنانََة َورَاَءُه َقدح َأق ح  ْلِِّّي ِّ بَ ُلوا لَِّنصحرِّهِّمح، َوأَنهُه اَل َغالَِّب ُصورَةِّ ُسَراقََة بحنِّ ُجعحُشٍم الحُمدح

َْبَُهمح مِّنح َسْيحِّ َبِنِّ كَِّنانََةف قَاَل: َوأَن حَزَل هللاُ  ، َوإِّّن ِّ َجار  َلُكمح، لَِّما َأخح َم مَِّن النهاسِّ  تَ َعاََل: }َواَل َلُكُم الحيَ وح
{ ]اْلنفال: َتُكونُوا َكالهذِّيَن َخَرُجوا مِّنح دََِّّيرِّهِّمح َبَطًرا َورََِّئَء النه  يََة َوالهِتِّ بَ عحَدَها، قَاَل 47اسِّ [ َهذِّهِّ اْلح

رُِّكوَن ُكرحًها َلمها رََأوحا قِّلهًة َمَع ُمَُ  ََلَم َوَخَرَج بُِِّّم الحُمشح رِّكِّنَي ِمِّهنِّ ادهَعى اْلحِّسح مهٍد َصلهى هللاُ رَِّجال  مَِّن الحُمشح
ءِّ دِّينُ ُهمح، قَاَل هللُا تَ َعاََل: }َوَمنح يَ تَ وَكهلح َعَلى هللاِّ فَإِّنه هللَا َعزِّيز  َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابِّهِّ: َغره َهُؤاَل 

، َوالشهيحطَاُن َمَعُهمح 49َحكِّيم { ]اْلنفال:  ا لِّلحقَِّتالِّ رُِّكوَن َحَّته نَ َزُلوا َوتَ َعب هوح َبَل الحُمشح يََة ُكلهَهاف َوَأق ح [ اْلح
َبَة بحنِّ رَبِّيَعَة فَ َقاَل: َهلح َلَك َأنح َتُكوَن َسي َِّد قُ َريحٍش َما اَل يُ َفارِّقُ ُهمح، َفَسَعى َحكِّ  َزاٍم إََِّل ُعت ح يُم بحُن حِّ

َا أَ  ضحَرمِّي ِّ َوِبِّ ، َوََتَمهُل دِّيََة ابحنِّ اْلَح َ النهاسِّ َعُل َماَذا؟ قَاَل: َتُِّْي َبنيح َبُة: فََأف ح َت؟ قَاَل ُعت ح َصاَب ُُمَمهد  عِّشح
َبُة: نَ َعمح، َقدح مِّنح تِّلحَك الح  ف قَاَل ُعت ح ُمح اَل َيطحُلُبوَن مِّنح ُُمَمهٍد َغْيحَ َهذِّهِّ الحعِّْيِّ َوَدمِّ َهَذا الرهُجلِّ  عِّْيِّ، فَإَِّنه



َا، َفَسَعى َحكِّيم   ْيَتَِّك فََأًَن َأََتَمهُل بِّ َع ِفِّ َعشِّ َت إِّلَيحهِّ، فَاسح ِفِّ فَ َعلحُت َونِّعِّمها قُ لحَت، َونِّعِّمها َدَعوح
َبُة بحُن رَبِّيَعَة َْجًََل َلُه َفَساَر َعَليحهِّ ِفِّ ُصُفو ِّ  ُعوُهمح إِّلَيحهِّ، َورَكَِّب ُعت ح َرا ِّ قُ َريحٍش بَِّذلَِّك َيدح َأشح
ُم َأطِّيُعوّنِّ فَإِّنهُكمح اَل َتطحُلُبوَن عِّنحَدُهمح َغْيحَ َدمِّ ابحنِّ اْلحَ  رِّكِّنَي ِفِّ َأصحَحابِّهِّ فَ َقاَل: ََّي قَ وح ، َوَما ضحَرمِّ الحُمشح ي ِّ
[ َكاذًِِّب 112َأَصابُوا مِّنح عِّْيُِّكمح تِّلحَك، َوَأًَن َأََتَمهُل بَِّوفَاءِّ َذلَِّك، َوَدُعوا َهَذا الرهُجَل، فَإِّنح َكاَن ]ص:

، فَإِّنه فِّيهِّمح رَِّجااًل َلُكمح فِّيهِّمح قَ َرابَة  َقرِّيَبة ، َوإِّنهُكمح إِّ  َلُه َغْيحُُكمح مَِّن الحَعَربِّ َ قَ ت ح تُ ُلوُهمح اَل يَ َزاُل َوِلِّ نح تَ قح
يهِّ َأوِّ ابحنِّ َعم ِّهِّ، فَ ُيورُِّث َذلَِّك فِّيهِّمح  يهِّ َأوِّ ابحنِّهِّ َأوِّ ابحنِّ َأخِّ  إَِّحًنا الرهُجُل مِّنحُكمح يَ نحُظُر إََِّل قَاتِّلِّ َأخِّ

يُكمح، َوإِّنح َكانَ  ُتمح ِفِّ ُملحكِّ َأخِّ ه فَ ُتَسبُّوا  َوَضَغائَِّن، َوإِّنح َكاَن َهَذا الرهُجُل َملًِّكا ُكن ح تُ ُلَوا النهبِّ نَبِّيًّا َلَح تَ قح
َسُب: إِّلَيحهِّمح  -بِّهِّ، َوَلنح ََتحُلُصوا  ب حَرُة  -َأحح يُبوا َأعحَداَدُهمح، َواَل آَمُن َأنح َتُكوَن َْلُُم الده َحَّته ُيصِّ

ٍل َعَلى َمَقالَتِّهِّ، َوَأََب هللا َعزه َوَجله  َبُة بحُن رَبِّيَعَة  َعَليحُكمح، َفَحَسَدُه أَبُو َجهح إِّاله َأنح يُ نحفَِّذ َأمحَرُهف َوُعت ح
، فَ َقاَل: َهذَ  ، َوُهَو َأُخو الحَمقحُتولِّ ضحَرمِّي ِّ ٍل إََِّل ابحنِّ اْلَح رِّكِّنَي، فَ َعَمَد أَبُو َجهح َمئٍِّذ َسي ُِّد الحُمشح َبُة يَ وح ا ُعت ح

يَك،  َ النهاسِّ َوَقدح ََتَمهَل بِّدِّيَةِّ َأخِّ بَ ُلوا ُُيَذ ُِّل َبنيح ُيوَن مِّنح َذلَِّك َأنح تَ قح َتحح يَ زحُعُم أَنهَك قَابُِّلَها، َأَفََل َتسح
َبَة َقدح َعلَِّم أَنهُكمح ظَاهُِّروَن َعَلى َهَذا الرهُجلِّ َوَمنح َمعَ  ٍل لُِّقَريحٍش: إِّنه ُعت ح ُه، َوفِّيهُِّم الد ِّيََة؟ َوقَاَل أَبُو َجهح

رَ  ُدُهُم: ان حتَ َفَخ اب حُنُه َوبَ ُنو َعم ِّهِّ، َوُهَو َيكح ُْي فِّيهِّمح َويُ َناشِّ َبَة َوُهَو َيسِّ ٍل لُِّعت ح ُه َصََلَحُكمحف َوقَاَل أَبُو َجهح
َبَة:  ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل َوُهَو يَ نحظُُر إََِّل ُعت ح ُرَكف َوزََعُموا َأنه النهبِّ إِّنح َيُكنح عِّنحَد َأَحٍد مَِّن »َسحح

مِّ َخْيح  ف َ  َْححَرِّ، َوإِّنح يُطِّيُعوُه يَ رحُشُدواالحَقوح ََملِّ اْلح بِّ اْلح ٍل قُ َريحًشا « ُهَو عِّنحَد َصاحِّ فَ َلمها َحرهَض أَبُو َجهح
َراُه، ََتحرِّيًضا َعَلى الحقِّتَ  َراُه، َواَعمح َن: َواَعمح حح َن َيصِّ ًرا، فَ ُقمح ، َوقَاَم َعَلى الحقَِّتالِّ َأَمَر الن َِّساَء يُ عحوِّلحَن َعمح الِّ

ٍل: رِّجَ  َبِّ َجهح َبُة ْلِّ ، َوقَاَل ُعت ح َتَمَعتح قُ َريحش  َعَلى الحقَِّتالِّ ُوَن بَِّذلَِّك قُ َريحًشا، فَاجح ال  فَ َتَكشهُفوا يُ َعْي ِّ
، َوقَ  َمحَريحنِّ َأرحَشُد، َوَأَخَذتح قُ َريحش  َمَصاف هَها لِّلحقَِّتالِّ ُرُه، َأيُّ اْلح َم َمنِّ ان حتَ َفَخ َسحح لُِّعَمْيحِّ  اُلواَستَ عحَلُم الحيَ وح

هِّ فََأطَاَ  بَِّرُسولِّ هللاِّ َصله  زِّرح لََنا ُُمَمهًدا َوَأصحَحابَُه، فَ َقَعَد ُعَمْيح  َعَلى فَ َرسِّ ٍب: ارحَكبح فَاحح ى هللُا بحنِّ َوهح
رِّكِّنَي فَ َقاَل: َحَزرحَُتُمح بِّثَ َلثِّمِّاَئةِّ ُمقَ  ًئا َأوح نَ َقُصوا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابِّهِّ، ُثُه رََجَع إََِّل الحُمشح اتٍِّل، زَاُدوا َشي ح

ء   ًئا، َوَحَزرحُت َسبحعِّنَي بَعِّْيًا، َوََنحَو َذلَِّك، َوَلكِّنح أَنحظُِّروّنِّ َحَّته أَنحُظَر َهلح َْلُمح َمَدد  َأوح َخبِّ ، فََأطَاَ  َشي ح
َل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى َلُهمح َمَعُه، فََأطَاُفوا َحوح َْلُمح َوبَ َعُثوا َخي ح هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابِّهِّ، ُثُه رََجُعوا  َحوح

ف َوقَاُلوا لُِّعَمْيحٍ: َحر ِّشح  َلُة َجُزوٍر َطَعام  َمأحُكول  َا ُهمح ُأكح َء، َوإِّْنه ،  فَ َقاُلوا: اَل َمَدَد َْلُمح َواَل َخبِّ مِّ َ الحَقوح َبنيح
[ فَارٍِّس، َواضحَطَجَع َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ 113:َفَحَمَل ُعَمْيح  َعَلى الصهف ِّ َورََجُعوا ِبِِّّاَئةِّ ]ص

َصحَحابِّهِّ:  مِّ إََِّل « اَل تُ َقاتُِّلوا َحَّته ُأؤحذَِّنُكمح »َوَسلهَم َوقَاَل ْلِّ َيُه نَ وحم  فَ َغَلَبُه، فَ َلمها َنَظَر بَ عحُض الحَقوح ، َوَغشِّ
ٍر يَ ُقوُل: ََّي َرُسوَل هللاِّ  ََ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا بَ عحٍض، َجَعَل أَبُو َبكح َق تَ ي ح ُم َوًَنُلوا مِّنها، فَاسح ، َقدح َدًَن الحَقوح

لِّمِّنَي ِفِّ َأعحنُيِّ الح  ُهمح ِفِّ َمَنامِّهِّ قَلِّيًَل، َوقَ لهَل الحُمسح رِّكِّنَي، َحَّته َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَقدح َأرَاُه هللُا تَ َعاََل إَِّّيه ُمشح
مِّ ِفِّ  َمحرِّ َكَما قَاَل هللُا َعزه َوَجله، َطَمَع بَ عحُض الحَقوح ُلوا َولَتَ َنازَُعوا ِفِّ اْلح  بَ عحٍض، َوَلوح َأرَاُه َعَدًدا َكثِّْيًا َلَفشِّ

، َواْلح  َبِّ َمرحَثٍد الحَغَنوِّي ِّ : َأَحُدُُهَا ْلِّ َخُر َوَمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابِّهِّ فَ َرَسانِّ
َْبَُهمح َأنه هللاَ لِّلحمِّقح  ٍروف َوقَاَم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ النهاسِّ فَ َوَعَظُهمح َوَأخح  تَ َعاََل َدادِّ بحنِّ َعمح



نٍي   َم، فَ َقاَم ُعَمْيحُ بحُن ُْحَاٍم َأُخو َبِنِّ َسلَِّمَة َعنح َعجِّ هَِّد الحيَ وح ُتشح َنهَة لَِّمنِّ اسح ُنُه َقدح َأوحَجَب اْلح َكاَن يَ عحجِّ
َنه  َ اْلح َل النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ، إِّنه ِلِّ َع قَ وح نَي ْسِّ َصحَحابِّهِّ حِّ َة إِّنح قُتِّلحُت؟ ْلِّ

َهَدُه هللُا تَ َعاََل، وََكانَ « نَ َعمح »قَاَل:  َتشح َبَل  ، َفَشده َعَلى َأعحَداءِّ هللاِّ َمَكانَُه فَاسح َأوهَل قَتِّيٍل قُتَِّلف ُثُه َأق ح
َوحضِّ الهذِّي َصَنَع ُُمَمهد   َرَبنه مَِّن اْلح َتِّهِّ لََيشح ْلِّ ُزومِّيُّ ََيحلُِّف ِبِّ ََسدِّ الحَمخح َوُد بحنِّ َعبحدِّ اْلح َسح دَِّمنهُه، اْلح َولَيَ هح

َوحضِّ َلقَِّيُه َْححَزُة بحُن َعبحدِّ الح  َبَل ََيحُبو َحَّته َفَشده فَ َلمها َدًَن مَِّن اْلح َلُه فَ َقَطَعَها، فََأق ح ُمطهلِّبِّ َفَضَرَب رِّجح
َوُد بحنُ َعبحدِّ ا َسح َوحضِّ فَ َهَدَم مِّنحُه، َوات هبَ َعُه َْححَزُة َحَّته قَ تَ َلُهف فَ َلمها قُتَِّل اْلح ََسدِّ نَ َزَل َوَقَع ِفِّ َجوح ِّ اْلح ْلح

َبُة بحُن رَبِّيَعَة َعنح َْجَلِّهِّ ْحِّيهًة  ٍل، ُثُه ًَنَدى: َهلح مِّنح ُمَبارٍِّز؟ فَ َوهللاِّ لَيَ َعَلَمنه أَبُو ُعت ح لَِّما قَاَل َلُه أَبُو َجهح
َأاَلنِّ الحُمَباَرزَةَ  َبُة، َوالحَولِّيُد اب حُنُه، فَ َناَدََّي َيسح َُم، َوْلَِّقُه َأُخوُه َشي ح ََبُ َوَأْلح ٍل أَي َُّنا َأجح ، فَ َقاَم إِّلَيحهِّمح َثََلثَة  َجهح

َنهُه َكاَن َأوهَل قَِّتاٍل الحتَ َقى فِّ  مِّنَ  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح َذلَِّك، ْلِّ ََي النهبِّ َتحح َنحَصارِّ، فَاسح يهِّ اْلح
ُّ َصله  رُِّكوَن، َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َشاهِّد  َمَعُهمح، فََأَحبه النهبِّ لُِّموَن َوالحُمشح ى هللُا الحُمسح

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " َأنِّ  ُعوا إََِّل َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح َتُكوَن الشهوحَكُة لَِّبِنِّ َعم ِّهِّ، فَ َناَداُهُم النهبِّ ارحجِّ
، َوَعلِّيُّ بح  ُن َأبِّ طَالٍِّب، َوُعبَ يحَدُة بحُن َمَصاف ُِّكمح، َولحيَ ُقمح إِّلَيحهِّمح بَ ُنو َعم ِّهِّمح، فَ َقاَم َْححَزُة بحُن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ

َارِّثِّ ]ص: َبَة، َوبَ َرَز َعلِّيُّ بحُن َأبِّ طَالٍِّب 114اْلح َبَة، َوبَ َرَز ُعبَ يحَدُة لَِّشي ح ، َفَْبََز َْححَزُة لُِّعت ح [ بحنِّ الحُمطهلِّبِّ
َبَة، َوقَ َتَل َعلِّ  َبَة، َوقَ َتَل ُعبَ يحَدُة َشي ح َل ُعبَ يحَدَة لِّلحَولِّيدِّ، فَ َقَتَل َْححَزُة ُعت ح َبُة رِّجح يٌّ الحَولِّيَد، َوَضَرَب َشي ح

َراءِّ، َوِفِّ َذلَِّك تَ ُقوُل هِّنحُد بِّنحتُ  لصهفح َ ِبِّ تَ نَ َقَذُه َْححَزُة َوَعلِّيٌّ، َفُحمَِّل َحَّته تُ ُوِف ِّ َبَة: فَ َقَطَعَها، فَاسح  ُعت ح
 ]البحر املتقارب[

َقلِّبح َأََّي َعيحُِن ُجودِّي بَِّدمحٍع َسرِّبح ففف َعَلى َخْيحِّ  نحدَِّ  َلَح يَ ن ح   خِّ
ٍم َوبَ ُنو الحُمطهلِّبح  َوًة ففف بَ ُنو َهاشِّ طُُه ُغدح  َتَداَعى َلُه رَهح
َيافِّهِّمح ففف يُ َعل ِّونَُه بَ عحَد َما َقدح ُضرِّبح   يُذِّيُقونَُه َحره َأسح

َبَة لََتأحُكَلنه مِّنح َكبِّدِّ َْححَزَة  َها، َفَكاَن قَ تحُل َهُؤاَلءِّ الن هَفرِّ َوعِّنحَد َذلَِّك َنَذَرتح هِّنحُد بِّنحُت ُعت ح إِّنح َقَدَرتح َعَلي ح
نَي رََأُوا الحقَِّتاَل َقدح َنشِّ  أَُلونَُه النهصحَر حِّ لُِّموَن إََِّل هللاِّ َيسح ِّ، َوَعجه الحُمسح َعنيح َمح َب، َورََفَع قَ بحَل الحتَِّقاءِّ اْلح

َر، َويَ ُقوُل: َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َيَديحهِّ إِّ  أَلُُه النهصح أَلُُه َما َوَعَدُه َوَيسح اللُهمه »ََل هللاِّ تَ َعاََل َيسح
رحُك، َوَلَح يَ ُقمح َلَك دِّين   َي هللُا َعنحُه يَ ُقوُل: ََّي « ف إِّنح ُظهَِّر َعَلى َهَذه الحعَِّصابَةِّ َظَهَر الش ِّ ٍر َرضِّ َوأَبُو َبكح

ي بِّيَ  َهَك، فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله مِّنِّ َرُسوَل هللاِّ، َوالهذِّي نَ فحسِّ دِّهِّ لَيَ نحُصَرنهَك هللُا َعزه َوَجله َولَيُ بَ ي َِّضنه َوجح
َتا ِّ الحَعُدو ِّف فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َرُه، »الحَمََلئَِّكةِّ ُجنحًدا ِفِّ َأكح َقدح أَن حَزَل هللُا َنصح

َ َونَ َزَلتِّ الحَمََل  ًرا يَ ُقوُد فَ َرًسا َبنيح ْبحِّيَل َعَليحهِّ السهََلُم ُمعحَتجِّ ٍر، فَإِّّن ِّ َقدح رَأَيحُت جِّ رح ََّي َأَِب َبكح ئَِّكُة، أَبحشِّ
قه  َها فَ تَ َغيهَب َعِن ِّ َساَعًة ُثُه رَأَيحُت َعَلى شِّ َرحضِّ َجَلَس َعَلي ح ، فَ َلمها َهَبَط إََِّل اْلح َرحضِّ يحهِّ السهَماءِّ َواْلح

ِّ، اللُهمه دِّينُ َنا الحَقدَُِّي، َودِّيُن ُُمَمهٍد 115]ص:« ُغَبارًا ٍل: اللُهمه انحُصرح َخْيحَ الد ِّيَننيح [ف َوقَاَل أَبُو َجهح
نَي رََأى الحَمََلئَِّكَة، َوَتَْبهَأ مِّنح َنصحرِّ َأصحَحابِّهِّ، فََأوحَحى َدِّيُث، َوَنَكَص الشهيحطَاُن َعَلى َعقِّبَ يحهِّ حِّ  هللا اْلح

ثَ ُهمح أَنهُه َمَعُهمح، َوَأَمَر بَِّنصحرِّ َرُسولِّ هللاِّ صَ  محرِّهِّ َوَحده لهى هللُا َعَليحهِّ َعزه َوَجله إََِّل الحَمََلئَِّكةِّ َوَأَمَرُهمح ِبَِّ



صح  مِّنِّنَي، َوَأَخَذ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّلحَء َكفههِّ مَِّن اْلَح َا ُوُجوَه َوَسلهَم َوالحُمؤح َباءِّ فَ َرَمى بِّ
رِّكنَي  ُكح مَِّن الحُمشح َباَء َعظِّيًما َشأحَُنَا، َلَح َتَتح صح رِّكِّنَي، َفَجَعَل هللُا تَ َباَرَك َوتَ َعاََل تِّلحَك اْلَح رَُجًَل إِّاله الحُمشح

لُِّموَن بِِّّمح قَ تحًَل َمَعُهُم هللُا َوالحَمََلئِّ  نَ يحهِّ، َوَجَعَل الحُمسح ُروََنُمح َوَيُِّدوَن الن هَفَر  َمََلَتح َعي ح تُ ُلوََنُمح َوَيَحسِّ َكُة، يَ قح
نَ يح  َاَب يَ نحزُِّعُه مِّنح َعي ح رِّي أَيحَن يَ تَ َوجهُه يُ َعالُِّج الَتُّ هِّهِّ، اَل يَدح ُهمح ُمنحَكبًّا َعَلى َوجح ن ح هِّف وََكاَن ُكله رَُجٍل مِّ

تُ ُلوا  َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح َأَمرَ  لِّمِّنَي قَ بحَل الحقَِّتالِّ إِّنح رََأُوا الظُُّهوَر َأنح اَل يَ قح الحُمسح
َر َهُؤاَلءِّ الن هَفُر ِفِّ  ََتِّيه ِفِّ رَِّجاٍل، فَُأسِّ ، َواَل الحَبخح َرحثِّ َفَل بحَن اْلح رَِّجاٍل ِمِّهنح َعبهاًسا، َواَل َعقِّيًَل، َواَل نَ وح

َر َوذََكُروا َلُه َأوحَصى بِِّّمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  َتأحسِّ ََتِّي ِّ فَإِّنهُه َأََب َأنح َيسح  َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَغْيحِّهِّمح، إِّاله َأَِب الحَبخح
َتأحَسَر، فََأََب، وَ  - تُ ُلوُه إِّنِّ اسح ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح َأَمَرُهمح َأنح اَل يَ قح َر َبَشر  زََعُموا: َأنه النهبِّ   ُأسِّ

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِإَِِّّسارِّهِّ الحتَِّماَس الحفَِّداءِّ، قَاَل: َويَ زحُعمُ  ًَنس  َأنه َأَِب الحَيَسرِّ  َكثِّْي  ِمِّهنح َلَح َيَحُمرِّ النهبِّ
، َوَيَحََب َعظِّيُم النهاسِّ إِّاله َأنه الحُمَجدهَر ُهَو الهذِّي قَ تَ لَ  ََتِّي ِّ ُّ، قَ َتَل َأَِب الحَبخح ُه، َبلح قَ تَ َلُه أَبُو َداُوَد الحَمازِّّنِّ

، َوقَاَل الحُمجَ  ََتِّي ِّ َفُه، وََكاَن عِّنحَد بَنِّيهِّ َحَّته َِبَعُه بَ عحُضُهمح مِّنح بَ عحضِّ َبِنِّ َأبِّ الحَبخح  دهُر:َوَسَلَبُه َسي ح
 ]البحر الرجز[

َرنح ِبِِّّ  ََتِّي ففف َوَبش ِّ رح بِّيُ تحٍم إِّنح َلقِّيَت الحَبخح  ثحلَِّها مِِّن ِّ َبِنِّ َبش ِّ
َثِنِّ  َرحبَةِّ َحَّته تَ ن ح ْلح  َأًَن الهذِّي َأزحُعُم َأصحلِّي مِّنح بَلِّي ففف َأطحَعُن ِبِّ

 َواَل تَ َرى َُمَدهرًا يَ فحرِّي َفرِّي
َْبَُه َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َتأحَسَر، َوَأخح ََنَى َعنح قَ تحلِّهِّ إِّنِّ  فَ َزَعُموا أَنهُه ًَنَشَدُه إِّاله اسح

َ 116]ص: َنحَصارِّيُّ َبنيح لسهيحفِّ َفَطَعَنُه اْلح َر، َوَشده َعَليحهِّ ِبِّ َتأحسِّ ََتِّي ِّ َأنح َيسح َتأحَسَر، فََأََب أَبُو الحَبخح  [ اسح
َبَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته وَ  َهَز َعَليحهِّ، َوَأق ح يَ يحهِّ َوَأجح َلى، فَالحَتَمَس َأَِب َثدح َقَف َعَلى الحَقت ح

هِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل:  ُه َحَّته ُعرَِّ  َذلَِّك ِفِّ َوجح ٍل فَ َلمح َيِّدح اللُهمه اَل »َجهح
ُمهةِّ  ُن َهذِّهِّ اْلح زحّنِّ فِّرحَعوح َ  ، َفَسَعى َلُه الر َِّجاُل َحَّته َوَجَدُه َعبحدُ « يُ عحجِّ َنُه َوَبنيح ُعوٍد َمصحُروًعا بَ ي ح هللاِّ بحُن َمسح

َتطِّ  َذيحهِّ لَيحَس بِّهِّ ُجرحح ، َواَل َيسح َفُه َعَلى َفخِّ ًعا َسي ح َدِّيدِّ َواضِّ يُع َأنح َُيَر َِّك الحَمعحرََكةِّ َغْيحُ َكبٍِّْي، ُمَقن هًعا ِفِّ اْلح
ف ف َ  َرحضِّ ًوا، َوُهَو ُمنحَكبٌّ يَ نحُظُر إََِّل اْلح تُ َلُه َوُهَو مِّنحُه ُعضح َلُه لِّيَ قح ُعوٍد َأطَاَ  َحوح َلمها رَآُه َعبحُد هللاِّ بحُن َمسح

نحُه َوأَبحَصَرُه اَل يَ َتَحرهُك َظنه  َدِّيدِّ، فَ َلمها َدًَن مِّ ٍل ُمَقنهع  ِفِّ اْلح  َعبحُد هللاِّ َأنه َخائِّف  َأنح يَ ُثوَر إِّلَيحهِّ َوأَبُو َجهح
َراًحا ٍل ُمث حَبت  جِّ ًئا، فََأََتُه مِّنح َورَائِّهِّ َأَِب َجهح ُفُه َشي ح َي َأنح اَل يُ غحِنِّ َسي ح ، فََأرَاَد َأنح َيضحرِّبََه بَِّسيحفِّهِّ َفَخشِّ

تَ لهُه َوُهَو ُمنحَكبٌّ اَل يَ َتَحرهُك، فَ َرَفَع َعبحُد هللاِّ َسابَِّغَة الحبَ يحَضةِّ َعنح  قَ َفاُه َفَضَربَُه، فَ تَ َناَوَل قَائَِّم َسيحفِّهِّ فَاسح
َراح ، َوأَبحَصَر ِفِّ ُعُنقِّهِّ فَ وَ  َ َيَديحهِّ ُثُه َسَلَبُه، فَ َلمها َنَظَر إِّلَيحهِّ إَِّذا ُهَو لَيحَس بِّهِّ جِّ َدرًا، َوِفِّ َقَع رَأحُسُه َبنيح  جِّ

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ  ُعوٍد النهبِّ ف َوأََتى ابحُن َمسح َياطِّ َئةِّ آََثرِّ الس ِّ َْبَُه َأنه َأَِب َيَديحهِّ َوِفِّ َكتَِّفيحهِّ َكَهي ح َوَسلهَم فََأخح
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  لهذِّي َوَجَد بِّهِّ، فَ َقاَل النهبِّ َْبَُه ِبِّ ٍل َقدح قُتَِّل، َوَأخح « َذلَِّك َضرحُب الحَمََلئَِّكةِّ »َجهح

َتِنِّ »، َوقَاَل:  َهزِّمِّنَي، وََكاَن َأوهَل ، َورََجَعتح قُ َريحش  إََِّل « اللُهمه َقدح َأْنحَزحَت َما َوَعدح َمكهَة َمغحُلوبِّنَي ُمن ح
َتَمَع َعَليحهِّ  ُّ، َوُهَو َجدُّ َحَسنِّ بحنِّ َغيحََلَن، فَاجح َيحُسَماَن الحَكعحبِّ رِّكِّنَي اْلح َزِّميَةِّ الحُمشح النهاُس عِّنحَد َمنح َقدَِّم بِّ



رَ  َأُل َعنح رَُجٍل مِّنح َأشح أَُلونَُه، اَل ُيسح َواُن بحُن ُأَميهَة، َوُهَو قَاعِّد  الحَكعحَبةِّ َيسح ا ِّ قُ َريحٍش إِّاله نَ َعاُه، فَ َقاَل َصفح
رِّ: َوهللاِّ َما يَ عحقُِّل َهَذا الرهُجُل، َوَلَقدح طَاَر قَ لحُبُه، َسُلوُه َعِن ِّ فَإِّّن ِّ   َأظُنُُّه َمَع نَ َفٍر مِّنح قُ َريحٍش ِفِّ اْلحِّجح

، فَ َقاَل بَ عحُضُهمح لِّ  َعاّنِّ َ  يَ ن ح َواَن بحنِّ ُأَميهَة؟ قَاَل: نَ َعمح، ُهَو َذاَك َسوح : َهلح َلَك عِّلحم  بَِّصفح لحَحيحُسَمانِّ
رِّكِّنَي مِّنح قُ رَ  رِّ، َوَلَقدح رَأَيحُت َأَِبُه ُأَميهَة بحَن َخَلٍف قُتَِّلف ُثُه تَ َتاَبَع َفلُّ الحُمشح يحٍش، َوَنَصَر َجالِّس  ِفِّ اْلحِّجح

ٍر رِّقَاَب 117َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ]ص:هللُا َعزه َوَجله َرُسوَلُه  َعةِّ بَدح مِّنِّنَي، َوَأَذله بَِّوق ح [ َوالحُمؤح
ع  ُعنُ َقُه لِّوَ  لحَمدِّيَنةِّ ُمَنافِّق  َواَل يَ ُهودِّيٌّ إِّاله َوُهَو َخاضِّ رِّكِّنَي َوالحُمَنافِّقِّنَي، فَ َلمح يَ بحَق ِبِّ ٍر، الحُمشح َعةِّ بَدح ق ح

َم  ُّ وََكاَن َذلَِّك يَ وح ف َوقَاَلتِّ الحيَ ُهوُد تَ يَ قهنها أَنهُه النهبِّ ميَانِّ رحكِّ َواْلحِّ َ الش ِّ َم فَ رهَق هللُا تَ َعاََل َبنيح ، يَ وح  الحُفرحقَانِّ
ُل َمكه  ف َوَأقَاَم َأهح مِّ إِّاله َظَهَرتح َعَلى قَ تحََلُهُم  ةَ الهذِّي ْنُِّد نَ عحَتُه ِفِّ الت هوحرَاةِّ، َوهللاِّ اَل يَ رحَفُع رَايًَة بَ عحَد الحيَ وح

هِّ  َلةِّ الرهُجلِّ َأوح بَِّفَرسِّ َتى بَِّراحِّ ًرا، َوَجزه الن َِّساُء رُُءوَسُهنه، يُ ؤح َ الن هوحَح ِفِّ ُكل ِّ َداٍر مِّنح َمكهَة َشهح  فَ ُيوَقُف َبنيح
لسُّتُ  َزِّقهةِّ َفَسََتحََنَا ِبِّ َن ِفِّ اْلح َْلَا، َوَخَرجح َن َحوح َريِّ الن َِّساءِّ فَ يَ ُنحح َتلح َظهح َن، َوَلَح يُ قح َها يَ ُنحح َن إِّلَي ح ورِّ، ُثُه َخَرجح

َق حَل ِّ َأُخو َبِنِّ  ُم بحُن ََثبِّتِّ بحنِّ َأبِّ اْلح َبَة بحنِّ َأبِّ ُمَعيحٍط، قَ تَ َلُه َعاصِّ ًا َغْيحَ ُعقح َرى َصْبح َسح رِّو بحنِّ  مَِّن اْلح َعمح
تَ غَ  بًَِّل إِّلَيحهِّ اسح َبُة ُمقح ٍ ، َلمها أَبحَصَرُه ُعقح ِّ َمنح َعوح َتُل مِّنح َبنيح اَث بُِّقَريحٍش فَ َقاَل: ََّي َمعحَشَر قُ َريحٍش، َعََلَم ُأق ح

، َوَأَمَر َرُسوُل هللاِّ « َعَلى َعَداَوتَِّك هللَا َوَرُسوَلهُ »َهاُهَنا؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: 
َلى قُ رَ  ٍر، َوَلَعنَ ُهمح َوُهَو قَائِّم  ُيَسم ِّيهِّمح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّقت ح رِّكِّنَي فَأُلحُقوا ِفِّ قَلِّيبِّ َبدح يحٍش مَِّن الحُمشح

مِّهِّ، فَ َلمها َأرَاُدوا َأنح  َائِّهِّمح َغْيحَ َأنه ُأَميهَة بحَن َخَلٍف َكاَن رَُجًَل ُمَسمهًنا فَان حتَ َفَخ ِفِّ يَ وح ْسح يُ لحُقوُه ِفِّ  ِبَِّ
َُتح َما »، َوُهَو يَ لحَعنُ ُهمح: « َدُعوهُ »، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: الحَقلِّيبِّ تَ َفقهأَ  َهلح َوَجدح

َبَة: قَاَل ًَنفِّع : قَاَل َعبحُد هللاِّ بحُن ُعَمَر: قَاَل ُأًَنس  مِّنح « ف َوَعَد رَبُُّكمح َحقًّا؟ قَاَل ُموَسى بحُن ُعقح
َتى؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َأصحَحابِّهِّ: ََّي َرُسو  ْسحََع »َل هللاِّ، أَتُ َنادِّي ًَنًسا َموح َما أَن حُتمح ِبَِّ
ُهمح  ن ح ، قَاَل: ُثُه رََجَع َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل الحَمدِّيَنةِّ َفَدَخَل مِّنح ثَنِّيهَة « لَِّما قُ لحُت مِّ

، َونَ َزَل الحُقرحآُن يُ َعر ِّفُ ُهُم هللُا نِّعحَمَتُه فِّيَما َكرُِّهوا مِّنح ُخُروجِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ الحوَ  َسلهَم إََِّل َداعِّ
مِّنِّنَي َلَكارُِّهونَ  َق ِّ َوإِّنه َفرِّيًقا مَِّن الحُمؤح ْلح َرَجَك رَبَُّك مِّنح بَ يحتَِّك ِبِّ ٍر، فَ َقاَل: }َكَما َأخح َُيَادُِّلوَنَك ِفِّ  َبدح

َق ِّ بَ عحَدَما تَ َبنيهَ{ ]اْلنفال:  يَةِّ، َوَثََلثِّ آََّيٍت َمَعَها ]ص:6اْلح [ف َوقَاَل فِّيَما 118[ إََِّل َهذِّهِّ اْلح
َلحٍف  َتَجاَب َلُكمح َأّن ِّ ِمِّدُُّكمح ِبِّ َتغِّيُثوَن رَبهُكمح فَاسح مِّنِّنَي: }إِّذح َتسح َتَجاَب لِّلرهُسولِّ َولِّلحُمؤح مَِّن الحَمََلئَِّكةِّ اسح

نَي 9ُمرحدِّفِّنَي{ ]اْلنفال:  يَ ُهمح مَِّن الن َُّعاسِّ َأَمَنًة منه حِّ َرى َمَعَها، َوأَن حَزَل فِّيَما َغشِّ يََة َوُأخح [ َهذِّهِّ اْلح
نحُه َويُ نَ ز ِّ  يُكُم الن َُّعاَس َأَمَنًة مِّ ُوا بُِّقَريحٍش فَ َقاَل: }إِّذح يُ َغش ِّ ْبِّ نَي ُأخح ُل َعَليحُكمح مَِّن السهَماءِّ وََكَلُهمح إِّلَيحهِّ حِّ

َقحَدا َز الشهيحطَانِّ َولَِّْيحبَِّط َعَلى قُ ُلوبُِّكمح َويُ ثَ ب َِّت بِّهِّ اْلح هَِّب َعنحُكمح رِّجح ي َماًء لُِّيَطه ِّرَُكمح بِّهِّ َويُذح َم إِّذح يُوحِّ
ِفِّ قُ ُلوبِّ الهذِّيَن َكَفُروا الرُّعحَب{ ]اْلنفال: رَبَُّك إََِّل الحَمََلئَِّكةِّ َأّن ِّ َمَعُكمح فَ ثَ ب ُِّتوا الهذِّيَن آَمُنوا َسأُلحقِّي 

َا َرُسوُل هللاِّ صَ 11 رِّكِّنَي َوالحَقبحَضةِّ الهِتِّ رََمى بِّ يََة َوالهِتِّ بَ عحَدَها، َوأَن حَزَل ِفِّ قَ تحلِّ الحُمشح لهى هللُا [ َهذِّهِّ اْلح
َباءِّ َوهللُا َأعحَلُم: }فَ َلمح ت َ  صح تُ ُلوُهمح َوَلكِّنه هللَا قَ تَ َلُهمح َوَما رََميحَت إِّذح رََميحَت َوَلكِّنه َعَليحهِّ َوَسلهَم مَِّن اْلَح قح

مِّنِّنَي مِّنحُه َبََلًء َحَسًنا{ ]اْلنفال:  يََة َوالهِتِّ بَ عحَدَها، َوأَن حَزَل ِفِّ 17هللَا رََمى َولِّيُ بحلَِّي الحُمؤح [ َهذِّهِّ اْلح



مِّنِّنَي: }إِّنح  هِّمح َوُدَعاءِّ الحُمؤح َتاحِّ تِّفح تُِّحوا فَ َقدح َجاءَُكُم الحَفتحُ { ]اْلنفال:  اسح تَ فح [ ، َوقَاَل ِفِّ َشأحنِّ 19َتسح
تَ ُهوا فَ ُهَو َخْيح  َلُكمح{ ]اْلنفال:  رِّكِّنَي: }َوإِّنح تَ ن ح يََة ُكلهَها، ُثُه أَن حَزَل تَ َعاََل: }ََّي 19الحُمشح [ َهذِّهِّ اْلح

[ ِفِّ َسبحعِّ آََّيٍت َمَعَهاف َوأَن حَزَل ِفِّ 59ُعوا الرهُسوَل{ ]النساء: أَي َُّها الهذِّيَن آَمُنوا َأطِّيُعوا هللَا َوَأطِّي
َفَل مِّنحُكمح  ُب َأسح َوةِّ الحُقصحَوى َوالرهكح لحُعدح ن حَيا َوُهمح ِبِّ َوةِّ الدُّ لحُعدح َُتح َمَنازِّْلِِّّمح فَ َقاَل: }إِّذح أَن حُتمح ِبِّ َوَلوح تَ َواَعدح

ُتمح ِفِّ الحمِّيَعادِّ، َوَلكِّ  تَ َلفح ُعواًل{ ]اْلنفال: اَلخح َي هللُا َأمحًرا َكاَن َمفح يََة الهِتِّ بَ عحَدَها، 42نح لِّيَ قحضِّ [ َواْلح
يََة َوَثََلَث 45َوأَن حَزَل فِّيَما يَعُِّظُهمح بِّهِّ: }ََّي أَي َُّها الهذِّيَن آَمُنوا إَِّذا َلقِّيُتمح فَِّئًة فَاث حبُ ُتوا{ ]اْلنفال:  [ اْلح

رُِّكوَن ُكرحًها، 119يَما َتَكلهَم بِّهِّ رَِّجال  ]ص:آََّيٍت َمَعَها، َوأَن حَزَل فِّ  ََلمِّ َخَرَج بُِِّّم الحُمشح لِّ اْلحِّسح [ مِّنح َأهح
لِّمِّنَي قَاُلوا: }َغره َهُؤاَلءِّ دِّينُ ُهمح{ ]اْلنفال:  َلى 49فَ َلمها رََأوحا قِّلهَة الحُمسح يََة ُكلهَها، َوأَن حَزَل ِفِّ قَ ت ح [ اْلح

رِّكِّنَي َوَمنِّ ات ه  بَ َعُهمح: }َوَلوح تَ َرى إِّذح يتَ َوَفه الهذِّيَن َكَفُروا الحَمََلئَِّكُة َيضحرِّبُوَن ُوُجوَهُهمح{ ]اْلنفال: الحُمشح
مِّنِّنيَ 50 ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوالحُمؤح يََة َوََثَانِّ آََّيٍت َمَعَها، َوَعاَتَب هللُا َعزه َوَجله النهبِّ  فِّيَما [ اْلح

ٍ  َأنح َأَسُروا وَ  ، فَ َقاَل َعزه َوَجله: }َما َكاَن لَِّنبِّ لحَقتحلِّ َيُكوَن َكرَِّه الهذِّي َصنَ ُعوا َأاله َيُكونُوا أَثحَخُنوا الحَعُدوه ِبِّ
َرَة{ ]اْلنفال:  خِّ ن حَيا َوهللُا يُرِّيُد اْلح َرحضِّ ُترِّيُدوَن َعَرَض الدُّ َن ِفِّ اْلح َرى َحَّته يُ ثحخِّ [ ، ُثُه 67َلُه َأسح
، وََكاَنتح  ََلُل الحَغَنائِّمِّ مِّنِّنَي إِّحح  َحَراًما َعَلى َمنح  َسَبَق مَِّن هللاِّ َعزه َوَجله لَِّنبِّي ِّهِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوالحُمؤح
، َكاَن فِّيَما يُ َتَحدهُث َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َُممِّ َلُهمح مَِّن اْلح َوهللُا َأعحَلُم، أَنهُه   َكاَن قَ ب ح

َلَنا، َفطَي هبَ َها هللُا َعزه َوَجله لََنا»َكاَن يَ ُقوُل:  ََحٍد قَ ب ح ، فَأَن حَزَل فِّيَما َسَبَق مِّنح  « َلَح َتُكنِّ الحَغَنائُِّم َتِّلُّ ْلِّ
ََللِّ الحَغَنائِّمِّ فَ َقاَل: }َلوحاَل كَِّتاب  مَِّن هللاِّ َسَبَق َلَمسهكُ  َُتح َعَذاب  َعظِّيم { كَِّتابِّهِّ ِإِِّّحح مح فِّيَما َأَخذح

لِّمِّنَي، 68]اْلنفال:  َر: ََّي َرُسوَل هللاِّ، إًِّنه ُكنها ُمسح يََة َوالهِتِّ بَ عحَدَهاف َوقَاَل رَِّجال  ِمِّهنح ُأسِّ [ َهذِّهِّ اْلح
َنا ُكرحًها، فَ َعََلَم يُ ؤحَخُذ مِّنها الحفَِّداُء، فَأَن حَزَل هللُا عَ  رِّجح َا ُأخح ُّ ُقلح لَِّمنح َوإِّْنه زه َوَجله فِّيَما قَاُلوا: }ََّي أَي َُّها النهبِّ

َذ مِّنحُكمح َويَ غحفِّ  ًا ِمِّها ُأخِّ تُِّكمح َخْيح ًا يُ ؤح َرى إِّنح يَ عحَلمِّ هللُا ِفِّ قُ ُلوبُِّكمح َخْيح َسح رح َلُكمح َوهللُا ِفِّ أَيحدِّيُكمح مَِّن اْلح
يم { ]اْلنفال:   [70َغُفور  رَحِّ
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ثَ َنا أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ الحبَ غحَداَوَأخح  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ دِّيُّ قَاَل: َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
َْبًََن ابحُن ْلِّ  ، قَاَل: َأخح َْبًََن َأبِّ رِّو بحنِّ َخالٍِّد قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو ُعََلثََة ُُمَمهُد بحُن َعمح يَعَة، َعنح َأبِّ َأخح

رٍ  َودِّ، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َفذََكَر قِّصهَة َبدح َسح  اْلح
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َبَة، إِّاله أَنهُه َلَح ُيَسم ِّ الحُمطحعِّمِّنَي، َوَلَح يَذحُكرح َأَِب َداُوَد الحَمازِّ  َعحََّن َما ذََكَر ُموَسى بحُن ُعقح ه ِفِّ قَ تحلِّ َأبِّ ِبِّ ّنِّ
ََتِّ  َُساَرى: َما لََنا عِّنح الحَبخح َُساَرى: فَ َلمها َأَحله هللُا تَ َعاََل فَِّداَءُهمح َوَأمحَواَْلُمح قَاَلتِّ اْلح ، َوقَاَل ِفِّ اْلح َد هللاِّ ي ِّ

ُّ ُقلح لَِّمنح  رحًَن، فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله َيُسرُُّهمح: }ََّي أَي َُّها النهبِّ ِفِّ أَيحدِّيُكمح مَِّن  مِّنح َخْيحٍ، َقدح قُتِّلحَنا َوُأسِّ
َذ مِّنحُكمح َويَ غحفِّرح َلُكمح َوهللُا غَ  ًا ِمِّها ُأخِّ تُِّكمح َخْيح ًا يُ ؤح َرى إِّنح يَ عحَلمِّ هللاُ ِفِّ قُ ُلوبُِّكمح َخْيح َسح يم  َوإِّنح اْلح ُفور  رَحِّ

ُهمح َوهللُا َعلِّي ن ح َيانَ َتَك فَ َقدح َخانُوا هللَا مِّنح قَ بحُل فََأمحَكَن مِّ [ فََأَحله 71م  َحكِّيم { ]اْلنفال: يُرِّيُدوا خِّ
َا َكث هُروا َعَليح  َيانَتِّهِّمح َوِبِّ َا ذََكَر مِّنح خِّ ، َوَلوح هللُا تَ َعاََل لَِّنبِّي ِّهِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحفَِّداَء ِبِّ مِّ هِّ َسَواَد الحَقوح

رِّكِّنَي إََِّل َرسُ  ولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله: َشاُءوا َخَرُجوا إِّلَيحهِّ َوف هُروا مَِّن الحُمشح
يََة ُكلهَها َوَما بَ عحَدَها َحَّته 72}إِّنه الهذِّيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا{ ]اْلنفال:  [ ِفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ، اْلح

ٍء فََأنه ان حَقَضتِّ السُّورَُةف َوأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله فَ بَ  ُتمح مِّنح َشيح َا َغنِّمح َم الحَغَنائِّمِّ فَ َقاَل: }َواعحَلُموا َأْنه نيهَ َقسح
ََلَم 41َّللِّهِّ َُخَُسُه َولِّلرهُسولِّ َولِّذِّي الحُقرحََب{ ]اْلنفال:  ْلحِّسح َعى ِبِّ يَب ِمِّهنح يُدح يََةف َوأَن حَزَل فِّيَمنح ُأصِّ [ اْلح

ٍر، وَ  مِّ َبدح ُُروَج: }إِّنه الهذِّيَن تَ َوفهاُهُم الحَمََلئَِّكُة ظَالِّمِّي َمَع الحَعُدو ِّ بِّيَ وح َكهَة ِمِّهنح يُطِّيُق الح فِّيَمنح َأقَاَم ِبِّ
{ ]النساء:  َرحضِّ َعفِّنَي ِفِّ اْلح َتضح ُتمح قَاُلوا ُكنها ُمسح هِّمح قَاُلوا فِّيَم ُكن ح ِّ بَ عحَدَها97أَن حُفسِّ  [ َوآيَ َتنيح

(3/120) 

 

َْبًََن أَبُو َز  َْبًََن ُعثحَماُن بح َأخح ، قَاَل: َأخح ََسنِّ الطهَرائِّفِّيُّ َْبًََن أَبُو اْلح َحاَق الحُمزَك ِّي، قَاَل: َأخح ُن َكرَِّّيه بحُن َأبِّ إِّسح
َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َصالٍِّ ، قَاَل: َحدهَثِنِّ ُمَعاوِّيَُة بحُن َصالٍِّ ، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَ  َحَة، لح َسعِّيٍد، قَاَل: َأخح

{ ]ا َم الحُفرحقَانِّ هللِّ َوَما أَن حَزلحَنا َعَلى َعبحدًَِّن يَ وح ُتمح ِبِّ ُتمح آَمن ح لِّهِّ: }إِّنح ُكن ح ْلنفال: َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، ِفِّ قَ وح
َم فَ رهَق ]ص:41 ٍر، يَ وح َم بَدح لحُفرحقَانِّ يَ وح ، َوِفِّ 121[ : يَ عحِنِّ ِبِّ َق ِّ َوالحَباطِّلِّ َ اْلح لِّهِّ:  [ هللُا تَ َعاََل َبنيح قَ وح

[ ، قَاَل: َلمها َدًَن 49}إِّذح يَ ُقوُل الحُمَنافُِّقوَن َوالهذِّيَن ِفِّ قُ ُلوبِِّّمح َمَرض  َغره َهُؤاَلءِّ دِّينُ ُهمح{ ]اْلنفال: 
رِّكِّنَي، َوقَ لهَل الحُمشح  لِّمِّنَي ِفِّ َأعحنُيِّ الحُمشح ُم بَ عحُضُهمح مِّنح بَ عحٍض قَ لهَل هللُا تَ َعاََل الحُمسح رِّكِّنَي ِفِّ َأعحنُيِّ الحَقوح

َا قَاُلوا َذلَِّك مِّنح قِّلهتِّهِّمح  رُِّكوَن: َوَما َهُؤاَلءِّ؟ َغره َهُؤاَلءِّ دِّينُ ُهمح، َوإِّْنه لِّمِّنَي، فَ َقاَل الحُمشح  ِفِّ َأعحُينِّهِّمح، الحُمسح
هِّمح ِفِّ َذلَِّك، فَ َقاَل  زُِّموََنُمح اَل َيُشكُّوَن ِفِّ أَن حُفسِّ ُمح َسيَ هح هللُا َعزه َوَجله: }َوَمنح يَ تَ وَكهلح َعَلى هللاِّ َوظَنُّوا َأَنه

 [49فَإِّنه هللَا َعزِّيز  َحكِّيم { ]اْلنفال: 
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ٍر َوَعَددِّ َمنح قُتَِّل مَِّن الح  هَِّد مِّنح َأصحَحابِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّبدح ُتشح ُكفهارِّ، َِبُب َعَددِّ َمنِّ اسح
رَ  رٍ  َوَمنح ُأسِّ َم َبدح ُهمح يَ وح ن ح  مِّ
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َْبًََن ا رِّ بحُن َعتهاٍب، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َبكح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ُم َأخح لحَقاسِّ
َاعِّيلُ  َْبًََن ابحُن َأبِّ ُأَويحٍس، قَاَل: َحدهَثِنِّ إِّْسح َهرِّيُّ، قَاَل: َأخح َوح َبَة، َعنح ُموَسى بحنِّ  اْلح بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح

لِّمِّنَي ُثُه  ٍر مِّنح َأصحَحابِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مَِّن الحُمسح َم َبدح َبَة، قَاَل: َوقُتَِّل يَ وح  مِّنح ُعقح
َنحَصارِّ ََثَانَِّيُة نَ َفٍر ]ص: تهُة نَ َفٍر، َوَمَن اْلح َعة   [ف123قُ َريحٍش سِّ ٍر تِّسح َم َبدح رِّكِّنَي يَ وح َوقُتَِّل مَِّن الحُمشح

َعة  َوَثََلثُوَن رَُجًَل " وََكَذلَِّك ذََكَرُه ابحُن ْلِّيَعَة، َعنح َأبِّ اْلحَ  ُهمح تِّسح ن ح َر مِّ َودِّ، َعنح َوَأرحبَ ُعوَن رَُجًَل، َوُأسِّ سح
لِّمِّنَي، َوقُتِّ  هَِّد مَِّن الحُمسح ُتشح ، قَاَل: ُعرحَوَة، ِفِّ َعَددِّ َمنِّ اسح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َل مَِّن الحُكفهارِّف َأخح

، َْبًََن َأبِّ رِّو بحنِّ َخالٍِّد، قَاَل: َأخح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعمح َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر الحبَ غحَدادِّيُّ، قَاَل: َأخح َْبًََن  َأخح قَاَل: َأخح
 ابحُن ْلِّيَعَة، َفذََكَرُهف

(3/122) 

 

َْبًََن يُ  َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح وُنُس، َعنِّ ابحنِّ َأخح
ٍر َأَحَد َعَشَر رَُجًَل: َأرحبَ َعة  مَِّن قُ َريحشٍ  َم َبدح لِّمِّنَي يَ وح هَِّد مَِّن الحُمسح ُتشح َحاَق، قَاَل: َواسح َعة  مَِّن إِّسح ، َوَسب ح

ٍع آَخَر ِفِّ كَِّتابِّهِّ: َوَمَع رَ  َعة  َوَأرحبَ ُعوَن رَُجًَلف َوقَاَل ِفِّ َموحضِّ رِّكِّنَي بِّضح َنحَصارِّف َوقُتَِّل مَِّن الحُمشح ُسولِّ هللاِّ اْلح
رِّكِّنَي، وََكانُوا َأرحبَ َعًة َوَأرحبَعِّنيَ  َُساَرى مَِّن الحُمشح َلى مِّثحُل َذلِّكَ  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم اْلح ْيًا، َوالحَقت ح  َأسِّ
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َْبًنَ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح يَ عحُقوُب بحُن  َوَأخح
َْبًََن أَبُو َصالٍِّ ، قَاَل: َحدهَثِنِّ الله  َياَن، قَاَل: َأخح [: َحدهَثِنِّ ُعَقيحل ، َعنِّ ابحنِّ 124يحُث، قَاَل ]ص:ُسفح

، َورَ  َطهابِّ ََل ُعَمَر بحنِّ الح َجع  َموح لِّمِّنَي مِّهح ٍر مَِّن الحُمسح َم َبدح َهاٍب، قَاَل: َكاَن َأوهَل قَتِّيٍل قُتَِّل يَ وح ُجل  شِّ
ُهمح  ن ح رُِّكوَن، َوقُتَِّل مِّ َمئٍِّذ الحُمشح َنحَصارِّ، فَ ُهزَِّم يَ وح ُهمح مِّثحُل َذلَِّك  مَِّن اْلح ن ح َر مِّ ُهمح، َوُأسِّ ن ح زََِّّيَدة  َعَلى َسبحعِّنَي مِّ

َهاٍب، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َوُهَو َأَص ُّ َما ُرو ِّيَناُه ِفِّ َعَددِّ   َمَن قُتَِّل " َوَرَواُه يُوُنُس بحُن زَيحٍد، َعنِّ ابحنِّ شِّ
ُهمح، َفَحدِّيثُ  ن ح َر مِّ رِّكِّنَي َوُأسِّ ي    مَِّن الحُمشح  الحَْبَاءِّ بحنِّ َعازٍِّب لَُه َشاهِّد ، َوُهَو َحدِّيث  َموحُصول  َصحِّ
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َْبًََن إِّ  َْبًََن َأْححَُد بحُن ُسَليحَماَن بحنِّ الحَفقِّيهِّ، قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َاعِّيُل بحُن َأخح ْسح
َْبًََن عَ  َحاَق، قَاَل: َأخح َحاَق، َعنِّ الحَْبَاءِّ، إِّسح َْبًََن زَُهْيحُ بحُن ُمَعاوِّيََة، َعنح َأبِّ إِّسح ُرو بحُن َمرحُزوٍق، قَاَل: َأخح مح

نَي قَاَل: َأمهَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى الرَُّماةِّ َعبحَد هللاِّ بحَن ُجَبْيحٍ، قَاَل: وََكانُوا ََخح  سِّ
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابُُه َأَصاَب مَِّن رَُجًَل، فََأَصا َم ُأُحٍدف وََكاَن النهبِّ بُوا مِّنها َسبحعِّنَي، يَ عحِنِّ يَ وح

ْيًا، َوَسبحعِّنَي قَتِّيًَل َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ  ٍر َأرحبَعِّنَي َومِّائًَة: َسبحعِّنَي َأسِّ َم َبدح رِّكِّنَي يَ وح رِّو ي ِّ عَ الحُمشح نح َعمح
 بحنِّ َخالٍِّد، َعنح زَُهْيحٍ 
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ الزهاهُِّد اْلحَ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُّ قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ صح
ي، قَاَل: َأخح  َحاَق الحَقاضِّ َاعِّيُل بحُن إِّسح َْبًََن إِّْسح َحاُق بحُن َأخح َْبًََن إِّسح َْبًََن إِّب حَراهِّيُم بحُن َْححَزَة، قَاَل: َأخح

َرَة، َعنح أَبِّي َحاَق بحنِّ َكعحبِّ بحنِّ ُعجح طَاٍس، َعنح َداُوَد بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ، َعنح َسعحدِّ بحنِّ إِّسح هِّ، إِّب حَراهِّيَم بحنِّ نِّسح
ُّ َصلهى هللُا عَ  َنَما النهبِّ ٌّ مِّنح َشَرٍ  فَ َقاَل: َعنح َجد ِّهِّ، قَاَل: بَ ي ح لرهوحَحاءِّ إِّذح َهَبَط َعَليحهِّمح َأعحَرابِّ َليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ

رًا َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاَل: قَاَل َأرَاُكمح  ُم؟ َوأَيحَن ُترِّيُدوَن؟ قِّيَل: َبدح  َبذهًة َمنِّ الحَقوح
ََلُحُكمح  َنهُة، َوإِّمها 125، قَاُلوا ]ص:َهيحأَُتُكمح َقلِّيًَل سِّ َتَل فَاْلح ِّ، إِّمها َأنح نُ قح نَ َينيح ُسح َدى اْلح َتظُِّر إِّحح [: نَ ن ح

َنهُةف قَاَل: أَيحَن نَبِّيُُّكمح؟ قَاُلوا: َهَذا ُهَو َذا، فَ َقاَل لَ  َمُعَها هللُا لََنا الظهَفُر َواْلح ه َأنح نَ غحلَِّب فَ َيجح ُه: ََّي َنبِّ
َُق، قَاَل: هللاِّ، إِّّن ِّ  َلَحِتِّ ُثُه َأْلح َلَحة ، آُخُذ َمصح َلَحَتكَ »لَيحَستح ِلِّ َمصح لَِّك، َفُخذح َمصح « اذحَهبح إََِّل َأهح

لِّهِّ َحَّته فَ رََغ مِّنح  رًا، َوَخَرَج الرهُجُل إََِّل َأهح  َحاَجتِّهِّ، ، َفَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُؤمُّ بَدح
ٍر َوُهَو َيُصفُّ النهاَس لِّلحقَِّتالِّ ِفِّ تَ عحبَِّئتِّهِّمح، َفَدخَ ُثُه  َل ِفِّ ْلَِّق بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّبدح

َهَدُه هللُا تَ َعاََل، فَ َقاَم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا عَ  َتشح تَ َتَل النهاُس وََكاَن فِّيَمنِّ اسح َليحهِّ الصهف ِّ َمَعُهمح، فَاق ح
َراّنَِّ الشَُّهَداءِّ، َوُعَمرُ  َ َظهح مِّنِّنَي، َفَمره َبنيح رِّكِّنَي َوَأظحَفَر الحُمؤح َطهابِّ َوَسلهَم بَ عحَد َأنح َهَزَم هللُا الحُمشح  بحُن الح

َدِّ »َمَعُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  يَث، َوإِّنه الشَُّهَداَء َهَذا ََّي ُعَمُر، إِّنهَك َتِّبُّ اْلح
ُهمح  ن ح ، َوإِّنه َهَذا ََّي ُعَمُر مِّ َرا   َوُمُلوك  طَاٍس، َوفِّيهِّ « َساَدة  َوَأشح َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم بحُن نِّسح تَ َفرهَد بِّهِّ إِّسح

 َنَظر  
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عحُت َأَِب يَ عحَلى َْححَزةَ  ، قَاَل: ْسِّ َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َم بحَن  َأخح عحُت َهاشِّ بحَن ُُمَمهٍد الحَعَلوِّيه يَ ُقوُل: ْسِّ
لحَمدِّيَنةِّ إََِّل زََِّّيرَةِّ قُ ُبورِّ الشُّ  ، يَ ُقوُل: َأَخَذّنِّ َأبِّ ِبِّ مِّ ُُمَمهٍد الحُعَمرِّيه، مِّنح َوَلدِّ ُعَمَر بحنِّ َعلِّيٍ  َهَداءِّ ِفِّ يَ وح

 ، رِّ َوالشهمحسِّ َ طُُلوعِّ الحَفجح ُُمَعةِّ َبنيح َتُه َوقَاَل: اْلح ي َخلحَفُه، فَ َلمها ان حتَ َهى إََِّل الحَمَقابِّرِّ رََفَع َصوح وَُكنحُت َأمحشِّ
يَب: َوَعَليحَك السهََلُم ََّي َعبحَد هللاِّ،  َا َصَْبحَُتح، فَنِّعحَم ُعقحََب الدهارِّ، قَاَل: فَُأجِّ قَاَل: السهََلُم َعَليحُكمح ِبِّ

يُب ََّي ُبَِنه؟ فَ ُقلحُت: اَل، فََأَخَذ بَِّيدِّي َوَجَعَلِنِّ َعنح ميِّينِّهِّ، ُثُه َأَعاَد فَالحتَ َفَت َأبِّ إَِِّله َوقَاَل:  أَنحَت الحُمجِّ
ره َّللِّهِّ تَ َعاََل السهََلَم َعَليحهِّمح، ُثُه َجَعَل ُكلهَما َسلهَم َعَليحهِّمح َردُّوا َعَليحهِّ، َحَّته فَ َعَل َذلَِّك َثََلَث َمرهاٍت، َفخَ 

ًرا َّللِّهِّ َعزه َوَجله "َساجِّ   ًدا َوُشكح
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رٍ  َعةِّ بَدح رِّ التهارِّيخِّ لَِّوق ح  َِبُب ذِّكح
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َسنِّ بحنِّ عِّ  ٍر ُُمَمهُد بحُن الحُمَؤمهلِّ بحنِّ اْلَح َْبًََن أَبُو َبكح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح يَسى قَاَل: َأخح
َْبًََن الحَفضح  َْبًََن ُموَسى بحُن َداُوَد، َأخح َبٍل، قَاَل: َأخح َْبًََن َأْححَُد بحُن َحن ح ، قَاَل: َأخح ُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ الحُمَسيهبِّ

ٍر لَِّسَنٍة َونِّصحٍف مِّنح َمقحَدمِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  عحُت َمالَِّك بحَن أََنٍس، يَ ُقوُل: َكاَنتح َبدح  َوَسلهمَ  قَاَل: ْسِّ
َلُة َعَلى لِّهِّ: ُصرَِّفتِّ الحقِّب ح  الحَمدِّيَنَة قُ لحُت: َوَعَلى َهَذا َيُدلُّ َما َمَضى َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ الحُمَسي ِّبِّ مِّنح قَ وح

ٍر بِّ  ًرا مِّنح َمقحَدمِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة، َوَذلَِّك قَ بحَل َبدح تهَة َعَشَر َشهح  َريحنِّفَشهح رَأحسِّ سِّ
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ دُ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح تَ َويحهِّ، قَاَل: َوَأخح ُرسح
َلِّيلِّ الحبَ غحَدا َياَن، قَاَل: َحدهَثِنِّ َأْححَُد بحُن الح َْبًََن يَ عحُقوُب بحُن ُسفح ُ َأخح َُسنيح َْبًََن اْلح دِّيُّ، بِّنَ يحَسابُوَر قَاَل: َأخح

ُّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم تِّسح  َباُن، َعنح قَ َتاَدَة، قَاَل: َغَزا َنبِّ َْبًََن َشي ح َرَة بحُن ُُمَمهٍد، قَاَل: َأخح َع َعشح
ٍر، وََكاَن َأصحَحاُب النهبِّ ِّ  ُم َبدح َعَة َعَشَر  َغزحَوًة، َوَقَع فِّيَها يَ وح َمئٍِّذ َثََلَثِّاَئٍة َوبِّضح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح

َلةً  َرَة لَي ح نَي، وََكاَن َذلَِّك ِفِّ رََمَضاَن َصبِّيَحَة َسابِّعِّ َعشح َمئٍِّذ أَلحف  َغْيحُ ََخحسِّ رُِّكوَن يَ وح  َخَلتح رَُجًَل، َوالحُمشح
ُُمَعةِّ بَ عحَد هِّجح  َم اْلح ًرا، َأوح َما َشاَء هللُا مِّنح َذلَِّك "مِّنح رََمَضاَن يَ وح  َرتِّهِّ لَِّثَمانَِّيَة َعَشَر َشهح
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َْبًََن أَبُو ]ص: ٍرو، قَااَل: َأخح ، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح [ الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد 127َأخح
َْبًََن َأْححَ  َْبًََن يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح قُ رهَة بحنِّ َخالٍِّد، بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح َبهارِّ، قَاَل: َأخح ُد بحُن َعبحدِّ اْلح

رِّ، فَ َقاَل: َكاَن زَيحُد بحُن ََثبٍِّت يُ َعظ ُِّم َسابِّ  َلةِّ الحَقدح مِّ َعنح لَي ح َرَة قَاَل: َسأَلحُت َعبحَد الرهْححَنِّ بحَن الحَقاسِّ َع َعشح
ٍر "َويَ ُقوُل: هَِّي َوق ح   َعُة َبدح
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َاعِّيَل بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ، قَاَل: َكا َباطِّ بحنِّ َنصحٍر، َعنح إِّْسح َْبًََن يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنح َأسح ُم قَاَل: َوَأخح َن يَ وح
رِّ رََمَضاَن " َرَة مِّنح َشهح ُُمَعةِّ لَِّسبحَع َعشح َم اْلح ٍر يَ وح  َبدح
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َْبًنَ  ، َأنه َرُسوَل قَاَل: َوَأخح َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن َعلِّيٍ   يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح
َرَة مِّ  ُُمَعةِّ لَِّسبحَع َعشح ٍر َصبِّيَحَة اْلح َم َبدح رُِّكوَن يَ وح  " نح رََمَضانَ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحتَ َقى ُهَو َوالحُمشح
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َْبًََن يَ عحُقوُب بحنُ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن، َأخح  ُسفح
هَ  ٍب، َعنح يُوُنَس، َعنِّ ابحنِّ شِّ َْبّنِّ ابحُن َوهح َبُغ بحُن فَ َرٍج، قَاَل: َأخح َصح اٍب، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ قَاَل: َحدهَثِنِّ اْلح

ٍر، َورَئِّيُس  َم بَدح َهٍد َشهَِّدُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح رِّكِّنَي الزَُّبْيحِّ، قَاَل: " َكاَن َأوهُل َمشح الحُمشح
ُُمعَ  َم اْلح ٍر يَ وح ا بَِّبدح َبُة بحُن رَبِّيَعَة بحنِّ َعبحدِّ َشحٍس، فَالحتَ َقوح َمئٍِّذ ُعت ح َرَة َخَلتح مِّنح رََمَضاَن، يَ وح ةِّ لَِّسبحَع َعشح

رُِّكو  َعَة َعَشَر رَُجًَل، َوالحُمشح َمئٍِّذ َثََلَثِّاَئٍة َوبِّضح َ َوَأصحَحاُب َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح َن َبنيح
، فَ رهَق هللاُ  َم الحُفرحقَانِّ عِّمِّاَئٍة، َفَكاَن َذلَِّك يَ وح َلحفِّ َوالت ِّسح ، وََكاَن َأوهَل اْلح َق ِّ َوالحَباطِّلِّ َ اْلح  َعزه َوَجله َبنيح

َمئٍِّذ  َنحَصارِّ، فَ ُهزَِّم يَ وح ، َورَُجل  مَِّن اْلح َطهابِّ ََل ُعَمَر بحنِّ الح َجع  َموح لِّمِّنَي مِّهح قَتِّيٍل قُتَِّل مَِّن الحُمسح
َمئٍِّذ زََِّّيَدة  َعَلى َسبحعِّ  ُهمح يَ وح ن ح رُِّكوَن، َوقُتَِّل مِّ ُهمح مِّثحُل َذلَِّك، فَأَن حَزَل هللُا َعزه الحُمشح َر مِّن ح نَي رَُجًَل، َوُأسِّ

ٍر َوأَن حُتمح َأذِّلهة { ]آل عمران:  يَةِّ 123َوَجله: }َوَلَقدح َنَصرَُكُم هللُا بَِّبدح رِّ اْلح  [ إََِّل آخِّ
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َْبّنِّ أَبُو اْلحُ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َحاَق َوَأخح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن إِّسح ِّ بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َأخح َسنيح
َْبًََن ]ص: َبُة بحُن َسعِّيٍد، قَاَل: َأخح َْبًََن قُ تَ ي ح ، َعنح 128بحنِّ إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: َأخح َعحَمشِّ ، َعنِّ اْلح [ َجرِّير 

َلةِّ ا َودِّ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ، ِفِّ لَي ح َسح َرَة بَقِّنَي، َصبِّيَحتُ َها إِّب حَراهِّيَم، َعنِّ اْلح َدى َعشح رِّ قَاَل: ََتَرُّوَها ْلِِّّحح لحَقدح
لِّ الحَمَغازِّي َأنه َذلَِّك َكاَن لَِّسبحَع عَ  ُهوُر عِّنحَد َأهح ُعوٍد، َوالحَمشح ٍر َكَذا قَاَل َعبحُد هللاِّ بحُن َمسح ُم َبدح َرَة يَ وح شح

رِّ رََمَضاَن، َوهللُا َأعحَلمُ  َلًة َمَضتح مِّنح َشهح  ِفِّ رَِّوايَةِّ إِّب حَراهِّيمَ  لَي ح

(3/127) 

 

ُعوٍد قَاَل: قَاَل لََنا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  َودِّ، َعنح أَبِّيهِّ، َعنِّ ابحنِّ َمسح َسح  َعَليحهِّ َوَرَواُه َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن اْلح
َلَة إِّحح »َوَسلهَم:  َرَة مِّنح رََمَضاَن، َولَي ح َلَة َسبحَع َعشح رِّينَ اطحُلُبوَها لَي ح َلَة َثََلٍث َوعِّشح رِّيَن، َولَي ح  «َدى َوعِّشح
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َرَة  َع َعشح َلُة تِّسح رِّ، فَ َقاَل: " لَي ح َلةِّ الحَقدح َوقَاَل  -َما َيُشكُّ  -َوُروَِّي َعنح زَيحدِّ بحنِّ َأرحَقَم، أَنهُه ُسئَِّل َعنح لَي ح
ُهورُ  ف الحَمشح َعانِّ َمح ُم الحتَ َقى اْلح ُم الحُفرحقَانِّ يَ وح َرَة  يَ وح لِّ الحَمَغازِّي َأنه َذلَِّك َكاَن لَِّسبحَع َعشح َعنح َغْيحِّهِّ مِّنح َأهح
رِّ رََمَضاَن، َوهللُا َأعحَلمُ  َلًة َمَضتح مِّنح َشهح  لَي ح
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َْبًََن أَبُو الحَعبه  ٍرو، قَااَل: َأخح ، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح اسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب َأخح
َْبًََن َخالُِّد بحنُ  َْبًََن َسعِّيُد بحُن ُسَليحَماَن، قَاَل: َأخح قِّيُّ، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو زُرحَعَة الد َِّمشح  َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َأخح

رِّو بحنِّ ََيحََي، َعنح َعامِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح أَبِّي َكاَنتح »هِّ، َعنح َعامِّرِّ بحنِّ رَبِّيَعَة، قَاَل: َعنح َعمح
َرَة مِّنح رََمَضانَ  ٍر َصبِّيَحَة َسبحَع َعشح  «َبدح
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رِّو بحُن السهمهاكِّ ]ص: َْبًََن أَبُو َعمح َراَن، قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َْبًََن 129َوَأخح [، قَاَل: َأخح
َحاقَ  َبُل بحُن إِّسح عحُت ُموَسى بحَن َحن ح ُرو بحُن ُعثحَماَن، قَاَل: ْسِّ َْبًََن َعمح ، قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو نُ َعيحٍم، قَاَل: َأخح

ٍر، فَ َقاَل:  َنحَصارِّيُّ َعنح يَ وحمِّ َبدح ، َأوح َثََلَث »َطلحَحَة، يَ ُقوُل: ُسئَِّل أَبُو أَيُّوَب اْلح َرَة َخَلتح إِّمها لَِّسبحَع َعشح
َرَة َخَلتح  َرَة بَقَِّيتح َعشح َع َعشح ، َوإِّمها لِّتِّسح َرَة بَقَِّيتح َدى َعشح  «، َأوح ْلِِّّحح
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ٍر، ُثُه  ْيَيحنِّ بَِّفتح ِّ بَدح لِّ الحَمدِّيَنةِّ َبشِّ  النهبِّ ِّ َِبُب ُقُدومِّ زَيحدِّ بحنِّ َحارِّثََة َوَعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َرَواَحَة َعَلى َأهح
 ُقُدومِّ

نَي بَ َلَغُه الحَفتح ُ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  يُّ حِّ َُساَرى، َوَما فَ َعَل النهَجاشِّ لحَغَنائِّمِّ َواْلح  َم َعَليحهِّمح ِبِّ
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َْبًََن يُوسُ  َحاَق، قَاَل: َأخح ََسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َْبًََن اْلح ََسنِّ الحُمقحرُِّئ، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلح ُف بحُن َأخح
َْبًََن َْحهاُد بحُن يَ عحُقوَب، قَالَ  ٍم، قَاَل: َأخح ُرو بحُن َعاصِّ َْبًََن َعمح ٍر، قَاَل: َأخح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َأبِّ َبكح : َأخح

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َم َخلهَف َسَلَمَة، َعنح هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح ُأَساَمَة بحنِّ زَيحٍد، َأنه النهبِّ
مَ عُ  ٍر، َفَجاَء  ثحَماَن بحَن َعفهاَن، َوُأَساَمَة بحَن زَيحٍد، َعَلى رُقَ يهَة بِّنحتِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأَّيه َبدح

لحبَِّشا131زَيحُد بحُن َحارِّثََة َعَلى ]ص: َباءِّ ًَنَقةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ رَةِّ، قَاَل [ الحَعضح
لحبَِّشارَةِّ، فَ َوهللاِّ َما َصدهقحُت َحَّته رَأَيح  ُت، فَإَِّذا زَيحد  َقدح َجاَء ِبِّ َعَة َفَخَرجح َي ح ُت ُأَساَمُة: َفَسمِّعحُت اْلح

َُساَرى، َفَضَرَب َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لُِّعثحَماَن بَِّسهحمِّهِّ "  اْلح
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َْبًََن أَ  ُّ قَاَأخح بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ بُطهَة اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َل: بُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
َْبًََن الحَواقِّدِّيُّ، قَاَل: ، قَاَل: َأخح ُ بحُن الحَفَرجِّ َُسنيح َْبًََن اْلح ، قَاَل: َأخح مِّ َهح َسُن بحُن اْلح َْبًََن اْلَح َويُ َقاُل:  َأخح
َعةً  ، فَ َلمها َصلهى رَكح ُثَ يحلِّ ْلح ٍر الحَعصحَر ِبِّ َعُه مِّنح َبدح تَ َبسهَم،  َصلهى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َمرحجِّ

قحُع، فَ تَ َبسهَم إَِِّله فَ َلمها ُسئَِّل َعنح تَ َبسُّمِّهِّ قَاَل: " َمره بِّ مِّيَكائِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم َوَعَلى َجَناَحيحهِّ الن ه 
رٍ  لِّ َبدح نَي فَ رََغ مِّنح قَِّتالِّ َأهح ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم حِّ مِّ "، َوَأََتُه جِّ  َعَلى َوقَاَل: إِّّن ِّ ُكنحُت ِفِّ َطَلبِّ الحَقوح

َيةِّ، َقدح َعَصَم ثَنِّي هتَ يحهِّ الحُغَباُر، فَ َقاَل: ََّي ُُمَمه  ُد، إِّنه َرب ِّ بَ َعَثِنِّ إِّلَيحَك َوَأَمَرّنِّ َأاَل فَ َرٍس أُن حَثى َمعحُقودِّ النهاصِّ



يَت؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َوقَاُلوا: َقدهَم « ف نَ َعمح »ُأفَارَِّقَك َحَّته تَ رحَضى، َهلح َرضِّ
ُثَ يحلِّ َفَجاُءواَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم زَيحَد بحَن َحارِّثََة َوَعبح   َد هللاِّ بحَن َرَواَحَة مَِّن اْلح
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، َفَجَعَل َعبحُد هللاِّ  لحَعقِّيقِّ ََحدِّ َشده الضَُّحى، َوفَاَرَق َعبحُد هللاِّ بحُن َرَواَحَة زَيحَد بحَن َحارِّثََة ِبِّ َم اْلح  يُ َنادِّي يَ وح
ُروا  َنحَصارِّ، أَبحشِّ َلتِّهِّ: ََّي َمعحَشَر اْلح رِّكِّنَي َعَلى رَاحِّ بَِّسََلَمةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوقَ تحلِّ الحُمشح

َودِّ، َوُأَميهُة  َسح ٍل، َوقُتَِّل زَمحَعُة بحُن اْلح ، َوأَبُو َجهح َجهاجِّ رِّهِّمح، قُتَِّل اب حَنا رَبِّيَعَة، َواب حَنا اْلح بحُن َخَلٍف، َوَأسح
ٍرو، َوقَ  َر ُسَهيحُل بحُن َعمح تُُه فَ ُقلحُت: َأَحقًّا َما تَ ُقوُل ََّي ابحَن َوُأسِّ ُت إِّلَيحهِّ فَ َنَحوح ، فَ ُقمح ُم بحُن َعدِّيٍ  اَل: َعاصِّ

َرى ُمَقرهنِّنَي، ُثُه  َسح ْلح َدُم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ  تَبَِّع ُدوَر َرَواَحَة؟ قَاَل: إِّي َوهللاِّ، َوَغًدا يَ قح
َنحَصارِّ ِبِّ  ُق، َحَّته اْلح ٍل الحَفاسِّ َتدُّوَن َمَعُه يَ ُقوُلوَن: قُتَِّل أَبُو َجهح َياُن َيشح ب ح ُرُهمح َدارًا َدارًا، َوالص ِّ  لحَعالَِّيةِّ يُ َبش ِّ

َواَء له ان حتَ َهى إََِّل َبِنِّ ُأَميهَة بحنِّ زَيحٍدف َوَقدَِّم زَيحُد بحُن َحارِّثََة َعَلى ًَنَقةِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  َم الحَقصح
َبُة اب حَنا رَبِّيَعةَ  َبُة َوَشي ح َلتِّهِّ: قُتَِّل ُعت ح َل الحَمدِّيَنةِّ، فَ َلمها َجاَء الحُمَصلهى َصاَح َعَلى رَاحِّ ُر َأهح ، َواب حَنا يَ َبش ِّ

َودِّ، َوُأَميهُة بحُن َخلَ  َسح ، َوزَمحَعُة بحُن اْلح ََتِّي ِّ ٍل، َوأَبُو الحَبخح ، َوأَبُو َجهح َجهاجِّ ٍرو، اْلح َر ُسَهيحُل بحُن َعمح ٍف، َوُأسِّ
َرى َكثٍِّْي، َفَجَعَل النهاُس اَل ُيَصد ُِّقوَن زَيحَد بحَن َحارِّثََة، َويَ ُقوُلوَن: َما َجاَء زَيح  َن حَيابِّ ِفِّ َأسح د  إِّاله َوُذو اْلح

نَي َسوهوحا لِّمِّنَي َذلَِّك َوَخاُفواف َوَقدَِّم زَيحد  حِّ ، َحَّته َغاَظ الحُمسح َعَلى رُقَ يهَة بِّنحتِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ  َفَلًّ
ُبُكمح وَ  َُساَمَة بحنِّ زَيحٍد: قُتَِّل َصاحِّ ، فَ َقاَل رَُجل  مَِّن الحُمَنافِّقِّنَي ْلِّ لحَبقِّيعِّ َاَب ِبِّ َمنح َمَعُه، َعَليحهِّ َوَسلهَم الَتُّ

َبِّ لَُبابََة بحنِّ َعبحدِّ  نحُه َوقَاَل رَُجل  مَِّن الحُمَنافِّقِّنَي ْلِّ الحُمنحذِّرِّ: َقدح تَ َفرهَق َأصحَحاُبُكمح تَ َفرُّقًا اَل ََيحَتمُِّعوَن مِّ
َرى َما  يَ ُقوُل مَِّن أََبًدا، َوَقدح قُتَِّل عِّلحَيُة َأصحَحابِّهِّ، َوقُتَِّل ُُمَمهد ، َهذِّهِّ ًَنقَ ُتُه نَ عحرِّفُ َها، َوَهَذا زَيحد  اَل يدح

ف قَاَل أَبُو لُ  ، َوَجاَء َفَلًّ َلَكف َوقَاَلتِّ الحيَ ُهوُد َما َجاَء زَيحد  إِّاله َفَلًّ الرُّعحبِّ  َبابََة: ُيَكذ ُِّب هللُا تَ َعاََل قَ وح
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بِّ فَ ُقلحُت: ََّي أَبَهح، َأَحقٌّ َما تَ ُقوُل؟ قَاَل: إِّي َوهللاِّ حَ  ئحُت َحَّته َخَلوحُت ِبَِّ قٌّ ََّي قَاَل ُأَساَمُة بحُن زَيحٍد: َفجِّ
لِّمِّنَي، ُبَِنهف فَ َقوِّ  لحُمسح ُف بَِّرُسولِّ هللاِّ َوِبِّ ي فَ َرفَ عحُت إََِّل َذلَِّك الحُمَنافِّقِّ فَ ُقلحُت: أَنحَت الحُمرحجِّ َيتح نَ فحسِّ

ا ُهَو مهٍد: إِّْنهَ لَنُ َقد َِّمنهَك إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إَِّذا َقدَِّم فَ َلَيضحرَِّبنه ُعنُ َقَكف قَاَل ََّي َأَِب ُمَُ 
ََل َرُسولِّ هللاِّ َصله  َراُن َموح َرى َوَعَليحهِّمح ُشقح َسح ْلح يَء ِبِّ عحُتُه مَِّن النهاسِّ يَ ُقوُلونَُه، قَاُلوا: َفجِّ ء  ْسِّ ى هللُا َشيح

َصحلِّ َُمحتَ  ُعوَن ِفِّ اْلح ُصوا، َوُهمح َسب ح َعة  َوَأرحبَ ُعوَن رَُجًَل الهذِّيَن ُأحح َمع  َعَليحهِّ اَل َشكه َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوُهمح تِّسح
تَ عحَمَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَليحهِّمح ُشقحَراَن ُغََلَم النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليح  هِّ َوَسلهَم فِّيهِّف َواسح



لره  َمئٍِّذ، َوَلقَِّيُه النهاُس يُ َهن ُِّئونَُه ِبِّ رًا َوَلَح يُ عحتِّقحُه يَ وح وحَحاءِّ بَِّفتح ِّ هللاِّ تَ َعاََل َعَليحهِّ، فَ َلقَِّيُه ُوُجوُه َوَقدح َشهَِّد بَدح
ََل ابحنِّ َأبِّ َأْححََد فَ قَ  َياَن َموح ََة، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ ُسفح ف قَاَل َفَحدهَثِنِّ ابحُن َأبِّ َسْبح َزحرَجِّ اَل: فَ َلقَِّيُه الح

َضْيحِّ فَ َقاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ  َنَك، َوهللاِّ ََّي َرُسوَل هللاِّ َما  ُأَسيحُد بحُن اْلُح ُد َّللِّهِّ الهذِّي َأظحَفَرَك َوَأقَ ره َعي ح َمح ، اْلح
َا الحعُِّْي، َوَلوح ظَنَ نحُت أَ  ٍر َوَأًَن َأُظنُّ أَنهَك تَ لحَقى َعُدوًّا، َوَلكِّنح ظَنَ نحُت َأَنه نهُه َعُدوٌّ َما َكاَن ََتَلُّفِّي َعنح َبدح

يُّ « ف َصَدقحتَ »ُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: ََتَلهفحُت، فَ َقاَل رَ  ُثُه ذََكَر الحَواقِّدِّيُّ َما فَ َعَل النهَجاشِّ
لِّهِّ  َناٍد آَخَر َأعحَلى مِّنح قَ وح َناُه ِإِِّّسح ٍر، َوَقدح َكتَ ب ح َتُل قُ َريحٍش بَِّبدح نَي بَ َلَغُه َمقح ََبَشةِّ حِّ رحضِّ اْلح  ِبَِّ
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َْبًََن  َْبًََن َأْححَُد بحُن ُسَليحَمانَ َأخح ُّ، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح ُرحِفِّ مِّ َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن ُعبَ يحدِّ هللاِّ اْلح  الحَفقِّيُه، أَبُو الحَقاسِّ
َْبًنَ  ، قَاَل: َأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ الدُّن حَيا، قَاَل: َحدهَثِنِّ َْححَزُة بحُن الحَعبهاسِّ  َعبحَداُن بحُن ُعثحَماَن، قَاَل: َأخح

َْبًََن َعبحُد هللاِّ ُهَو ابحُن ]ص: يَد بحنِّ َجابٍِّر، 134قَاَل: َأخح ََ َْبًََن َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن يَزِّ ، قَاَل: َأخح [ الحُمَباَركِّ
مٍ  يُّ َذاَت يَ وح َعاَء، قَاَل: َأرحَسَل النهَجاشِّ إََِّل َجعحَفرِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب  َعنح َعبحدِّ الرهْححَنِّ، رَُجل  مِّنح َأهحلِّ َصن ح

نَ  َفقح : فََأشح ف قَاَل َجعحَفر  َابِّ نحُه َوَأصحَحابِّهِّ، َفَدَخُلوا َعَليحهِّ َوُهَو ِفِّ بَ يحٍت َعَليحهِّ ُخلحَقان  َجالِّس  َعَلى الَتُّ ا مِّ
َنا قَاَل: إِّّن ِّ  ، فَ َلمها رََأى َما ِفِّ ُوُجوهِّ َالِّ نَي رَأَي حَناُه َعَلى تِّلحَك اْلح َا َيُسرُُّكمح، إِّنهُه َجاَءّنِّ مِّنح حِّ رُُكمح ِبِّ  أَُبش ِّ

َْبّنِّ َأنه هللَا َعزه َوَجله َقدح َنَصَر نَبِّيهُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم،  ، فََأخح ُكمح َعنيح  ِلِّ َلَك َعُدوهُه، ََنحوِّ َأرحضِّ َوَأهح
َر ُفََلن  َوُفََلن  َوُفََلن ، َوقُتَِّل ُفََل  ، َكَأّن ِّ أَنحُظُر َوُأسِّ َرَاكِّ ر ، َكثُِّْي اْلح ا بَِّواٍد يُ َقاُل َلُه َبدح ن  َوُفََلن ، الحتَ َقوح

َرَة  -إِّلَيحهِّ ُكنحُت َأرحَعى بِّهِّ لَِّسي ِّدِّي  : َما َِبُلَك َجالِّس  َعَلى  -رَُجل  مِّنح َبِنِّ َضمح إِّبَِّلُهف فَ َقاَل َلُه َجعحَفر 
، لَيحَس ََتََتَك بَِّسا َابِّ ََلُق؟ قَاَل: إًِّنه ْنُِّد فِّيَما أَن حَزَل هللُا َعَلى عِّيَسى َعَليحهِّ الَتُّ َخح ط ، َوَعَليحَك َهذِّهِّ اْلح

َدَث َْلُمح مِّنح  نِّعحَمٍة، فَ َلمها السهََلُم َأنه َحقًّا َعَلى عَِّبادِّ هللاِّ َأنح َُيحدِّثُوا َّللِّهِّ َعزه َوَجله تَ َواُضًعا عِّنحَد َما َأحح
َدَث هللاُ  َدثحُت َلُه َهَذا الت هَواُضعَ َأحح َر نَبِّي ِّهِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأحح   َعزه َوَجله ِلِّ َنصح
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َْبَ َعنحُه َفَكاَن كَ  َُساَرى، َوَما َأخح لحَغَنائِّمِّ َواْلح َما قَاَل، َِبُب َما فَ َعَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ
 ا ِفِّ َذلَِّك مِّنح آََثرِّ الن ُّبُ وهةِّ َومَ 
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ٍر  ٍر ُُمَمهُد بحُن َبكح َْبًََن أَبُو َبكح ُ بحُن ُُمَمهٍد الرُّوذحَِبرِّيُّ، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  اْلح َْبًََن أَبُو َأخح قَاَل: َأخح
ُب بحُن بَقِّيهَة، قَاَل:  َْبًََن َوهح رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، َداُوَد، قَاَل: َأخح َْبًََن َخالِّد ، َعنح َداُوَد، َعنح عِّكح َأخح

ٍر:  َم َبدح َمنح فَ َعَل َكَذا وََكَذا فَ َلُه مَِّن الن هَفلِّ َكَذا »قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح
َياُن، َوَلزَِّم ا« وََكَذا َُحوَها، فَ َلمها فَ َتَ  هللُا تَ َعاََل َعَليحهِّمح ، قَاَل: فَ تَ َقدهَم الحفِّت ح َيَخُة الرهاََّيتِّ فَ َلمح َيْبح لحَمشح

َقى لحَمغحَنمِّ َونَ ب ح َهُبوا ِبِّ َنا، َفََل َتذح ُتمح إِّلَي ح ََزمحُتمح فِّئ ح َيَخُة: ُكنها رِّدحًءا َلُكمح، َلوِّ اَنح َياُن قَاَلتِّ الحَمشح ، فََأََب الحفِّت ح
َن حَفالِّ َوقَاُلوا: َجَعَلُه  أَُلوَنَك َعنِّ اْلح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لََنا، فَأَن حَزَل هللاُ َجله ثَ َناُؤُه: }َيسح

َن حَفاُل َّللِّهِّ َوالرهُسولِّ فَات هُقوا هللَا َوَأصحلُِّحوا َذاَت بَ يحنُِّكمح{ ]اْلنفال:  لِّهِّ: }َكَما 1ُقلِّ اْلح [ إََِّل قَ وح
َرَجَك رَ  مِّنِّنَي َلَكارُِّهوَن{ ]اْلنفال: َأخح َق ِّ َوإِّنه َفرِّيًقا مَِّن الحُمؤح ْلح [ ، يَ ُقوُل: َفَكاَن 5بَُّك مِّنح بَ يحتَِّك ِبِّ

ًا َْلُمح، َفَكَذلَِّك أَيحًضا َأطِّيُعوّنِّ فَإِّّن ِّ َأعحَلُم بَِّعاقَِّبةِّ َهَذا مِّنحُكمح ]ص: َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  136َذلَِّك َخْيح [ َوَأخح
َْبًََن َهاُروُن بحُن ُمَُ الرُّوذح  َْبًََن أَبُو َداُوَد، قَاَل: َأخح رِّ بحُن َداَسَة، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َبكح مهدِّ بحنِّ َِبرِّيُّ، قَاَل: َأخح

َْبًََن ََيح  ُّ، قَاَل: َأخح َداّنِّ َمح َهٍب اْلح َْبًََن يَزِّيُد بحُن َخالِّدِّ بحنِّ َموح ََي بحُن َأبِّ زَائَِّدَة، َبكهارِّ بحنِّ بََِّلٍل، قَاَل: َأخح
َنادِّهِّ قَاَل: فَ َقَسَمَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َدِّيثِّ ِإِِّّسح ََذا اْلح َْبًََن َداُوُد، بِّ لسهَواءِّ،  قَاَل: َأخح ِبِّ

 َوَحدِّيُث َخالٍِّد َأََتُّ 

(3/135) 

 

َْبًََن أَبُو َعبحدِّ الرهْححَنِّ ُُمَمهُد بحُن اْلحُ  َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ إِّب حَراهِّيَم بحنِّ َأخح ِّ السَُّلمِّيُّ قَاَل: َأخح َسنيح
َْبًََن أَبُو َنصحرِّ بحُن قَ َتاَدَة، َوأَبُو ِّ، )ح( َوَأخح َُسنيح َْبًََن َجعحَفُر بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ اْلح رِّ بحُن  َعبحَدَة، قَاَل: َأخح َبكح

، ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّب حَراهِّي لِّيُّ َْبًََن إِّب حَراهِّيُم بحُن َعلِّيٍ  الذُّهح رِّو بحُن َمَطٍر، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َعمح يُّ، قَااَل: َأخح َم الحَفارِّسِّ
َْبًََن َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َأبِّ الز ًَِّندِّ، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح ُعب َ  َْبًََن ََيحََي بحُن ََيحََي، قَاَل: َأخح  بحنِّ َعبحدِّ يحدِّ هللاِّ قَاَل: َأخح
ٍر  َم َبدح َفُه َذا الحَفَقارِّ يَ وح ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم تَ نَ فهَل َسي ح  "هللاِّ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، َأنه النهبِّ
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن َأْححَُد َأخح هللاِّ الصهفهاُر قَاَل: َأخح
 ُّ ُرحَجاّنِّ َاعِّيُل بحُن َأْححََد اْلح َْبًََن إِّْسح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َأخح ُّ، )ح( َوَأخح َْبًََن بحُن يُوُنَس الضهب ِّ ، قَاَل: َأخح

َْبًََن زَُهْيحُ بحُن َحرحٍب، قَاَل:  رَِّمُة أَبُو يَ عحَلى، قَااَل: َأخح َْبًََن عِّكح ، قَاَل: َأخح ََنفِّيُّ َْبًََن ُعَمُر بحُن يُوُنَس اْلح َأخح
ََنفِّيُّ، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َعبهاٍس، قَ  َاك  اْلح اَل: َحدهَثِنِّ بحُن َعمهاٍر، قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو زَُميحٍل َوُهَو ْسِّ

، قَاَل: َلمها   َطهابِّ ٍر َفذََكَر الحقِّصهَة، قَاَل أَبُو زَُميحٍل: قَاَل ابحُن َعبهاٍس: فَ َلمها ُعَمُر بحُن الح ُم َبدح َكاَن يَ وح



َُساَرى قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ٍر َوَعلِّيٌّ َوُعَمُر، َما تَ َروحَن ِفِّ َهُؤاَلءِّ »َأَسُروا اْلح ََّي َأَِب َبكح
َُساَرى؟ يًَة فَ َتُكوَن فَ َقاَل أَ « اْلح ُهمح فِّدح ن ح ْيَةِّ، َأَرى َأنح ََتحُخَذ مِّ ه هللاِّ، ُهمح بَ ُنو الحَعم ِّ َوالحَعشِّ ٍر: ََّي َنبِّ بُو َبكح

، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  ََلمِّ دِّيَ ُهمح لِّْلحِّسح َما »َسلهَم: لََنا قُ وهًة َعَلى الحُكفهارِّ، فَ َعَسى هللُا َأنح يَ هح
؟ َطهابِّ ٍر، َوَلكِّنح َأَرى َأنح « تَ َرى ََّي ابحَن الح قُ لحُت: اَل َوهللاِّ ََّي َرُسوَل هللاِّ، َما َأَرى الهذِّي رََأى أَبُو َبكح

يبً  -ُتَك ِّنها فَ َنضحرَِّب َأعحَناقَ ُهمح، فَ ُتَمك َِّن َعلِّيًّا مِّنح َعقِّيٍل فَ َيضحرَِّب ُعنُ َقُه، َوُتَك َِّنِنِّ مِّنح ُفََلٍن  ا لُِّعَمَر َنسِّ
لهَم َما فََأضحرَِّب ُعنُ َقُه، فَإِّنه َهُؤاَلءِّ أَئِّمهُة الحُكفحرِّ َوَصَنادِّيُدَها، فَ َهوَِّي َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  -

ئحُت فَإَِّذا َرُسوُل هللاِّ َصله  َو َما قُ لحُت، فَ َلمها َكاَن مَِّن الحَغدِّ جِّ ٍر، َوَلَح يَ هح ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل أَبُو َبكح
ُبَك؟ فَ  ٍء تَ بحكِّي أَنحَت َوَصاحِّ حّنِّ مِّنح َأي ِّ َشيح ، قُ لحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َأخحْبِّ ٍر قَاعَِّدانِّ يَ بحكَِّيانِّ إِّنح َوأَبُو َبكح

دح ُبَكاًء تَ َباَكيحُت لُِّبَكائُِّكَما؟ فَ َقاَل َرُسولُ  ُت ُبَكاًء َبَكيحُت، َوإِّنح َلَح َأجِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َوَجدح
ذِّهُِّم الحفَِّداَء، َلَقدح ُعرَِّض َعَليه َعَذاُبُمح َأدحََن مِّنح َهذِّهِّ »  أَبحكِّي لِّلهذِّي َعَرَض َعَليه َأصحَحاُبَك مِّنح َأخح

ٍ  َأنح مَِّن النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوأَ  -َشَجَرة  َقرِّيَبة   -« الشهَجَرةِّ  ن حَزَل هللُا َعزه َوَجله: }َما َكاَن لَِّنبِّ
{ ]اْلنفال:  َرحضِّ َن ِفِّ اْلح َرى َحَّته يُ ثحخِّ ُتمح َحََلاًل 67َيُكوَن َلُه َأسح لِّهِّ }َفُكُلوا ِمِّها َغنِّمح [ إََِّل قَ وح

لِّ 69[ طَي ًِّبا{ ]اْلنفال: 138]ص: ي ِّ َعنح زَُهْيحِّ بحنِّ [ فََأَحله هللُا الحَغنِّيَمَة َْلُمح " َرَواُه ُمسح م  ِفِّ الصهحِّ
 َحرحبٍ 
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َْبًََن ُُمَمهدُ  َْبًََن أَبُو زََكرَِّّيه الحَعنحَْبِّيُّ، قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ،  َوَأخح بحُن َعبحدِّ السهََلمِّ
َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَالَ  َْبًََن إِّسح رِّو بحنِّ ُمرهَة، َعنح َأبِّ قَاَل: َأخح ، َعنح َعمح َعحَمشِّ ، َعنِّ اْلح َْبًََن َجرِّير  : َأخح

ٍر قَاَل َْلُمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  ُم َبدح  َوَسلهَم: َما ُعبَ يحَدَة بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: َلمها َكاَن يَ وح
َُسارَ  ، فََأضحرِّمح ًَنرًا ُثُه تَ ُقوُلوَن ِفِّ َهُؤاَلءِّ اْلح ََطبِّ ى؟ فَ َقاَل َعبحُد هللاِّ بحُن َرَواَحَة: أَنحَت ِفِّ َواٍد َكثِّْيِّ اْلح

ََك، فَ َقاَل ُعَمُر: قَاَدَُتُمح َورُُءوُسُهمح قَاتَ ُلوَك وََكذهبُ  وَك، أَلحقِّهِّمح فِّيَها، فَ َقاَل الحَعبهاُس: َقَطَع هللُا َرْحِّ
ُمَك ُثُه َدَخَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَاضحرِّبح َأعحَناقَ ُهمح،  ْيَُتَك َوقَ وح ٍر: َعشِّ فَ َقاَل أَبُو َبكح

ُل َما قَاَل ُعَمُر، قَاَل: َفَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َم لِّبَ عحضِّ َحاَجتِّهِّ فَ َقاَلتح طَائَِّفة : الحَقوح
َوٍة َْلُمح َكانُوا مِّنح قَ بحلِّهِّمح، قَاَل نُوح : }َرب ِّ اَل َوقَاَل: " َما تَ ُقولُ  وَن ِفِّ َهُؤاَلءِّ؟ إِّنه َمَثَل َهُؤاَلءِّ َكَمَثلِّ ُأخح

رًا{ ]نوح:  َرحضِّ مَِّن الحَكافِّرِّيَن َدَّيه  [26َتَذرح َعَلى اْلح
ُددح َعلَ 139]ص: [ " 88ى قُ ُلوبِِّّمح{ ]يونس: [ ، َوقَاَل ُموَسى: }رَب هَنا اطحمِّسح َعَلى َأمحَواْلِِّّمح َواشح

يم { ]إبراهيم:  يََةف َوقَاَل إِّب حَراهِّيُم: }َفَمنح تَبَِّعِنِّ فَإِّنهُه مِِّن ِّ َوَمنح َعَصاّنِّ فَإِّنهَك َغُفور  رَحِّ [ ف 36اْلح
ُمح عَِّباُدَك َوإِّنح تَ غحفِّرح َْلُمح فَإِّنهَك أَنحَت الح  ُمح فَإَِّنه َكِّيُم{ ]املائدة: َوقَاَل عِّيَسى: }إِّنح تُ َعذ ِّبح [ 118َعزِّيُز اْلح



ُهمح إِّاله بِّفَِّداٍء َأوح بَِّضرحبَةِّ ُعُنٍق، قَاَل َعبحدُ  َفلَِّْته َأَحد  مِّن ح َلة ، َفََل يَ ن ح م  بُِّكمح َعي ح  هللاِّ: فَ ُقلحُت إِّاله ف َوأَن حُتمح قَ وح
عحُتُه يَ َتكَ  َتُل َوَقدح ْسِّ َوَ  عِّنحدِّي ُسَهيحَل بحَن بَ يحَضاَء، فَإِّنهُه اَل يُ قح ، َفَما َكاَن يَ وحم  َأخح ، َفَسَكتُّ ََلمِّ ْلحِّسح لهُم ِبِّ

مِّي َذلَِّك، قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َجارَة  مَِّن السهَماءِّ مِّنح يَ وح إِّاله »َأنح تُ لحَقى َعَليه حِّ
 «ُسَهيحَل بحَن بَ يحَضاءَ 
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َْبًََن أَبُو َعبح  َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب َأخح ي، قَااَل: َأخح ََسنِّ الحَقاضِّ ، َوَأْححَُد بحُن اْلح َُ َافِّ دِّ هللاِّ اْلح
ٍن، َعنح ُُمَمهٍد، َعنح عِّبِّيدَ  َْبًََن َأزحَهُر، َعنِّ ابحنِّ َعوح َْبًََن إِّب حَراهِّيُم بحُن َعرحَعَرَة، قَاَل: َأخح َة، َعنح قَاَل: َأخح

ٍر: عَ  َم بَدح َُساَرى يَ وح ُّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ اْلح ، قَاَل: قَاَل النهبِّ ُتمح قَ تَ لحُتُموُهمح، َوإِّنح »لِّيٍ  ئ ح إِّنح شِّ
َر السهبحعِّنيَ  هَِّد مِّنحُكمح بِّعِّدهَتِِّّمح، وََكاَن آخِّ ُتشح لحفَِّداءِّ، َواسح تَ عحُتمح ِبِّ َتمح ُتمح فَاَدي حُتُموُهمح َواسح ئ ح ََثبُِّت بحُن قَ يحٍس  شِّ

َم ]ص: ، قَاَل ابحُن َعرحَعَرَة: َرَددحُت َهَذا َعَلى َأزحَهَر فََأََب إِّاله َأنح يَ ُقوَل: « [ الحَيَماَمةِّ 140قُتَِّل يَ وح
مِّ هللاِّ تَ َعاََل  َباُر النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعنح ُحكح ف َوِفِّ َهَذا إِّخح َهُد َعبِّيَدُة َعنح َعلِّيٍ  َتشح  فِّيَمنح ُيسح

ُهمح، َفَكاَن َكَما قَاَل َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم " ن ح  مِّ
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َْبًََن أَبُو َداُوَد، قَ  رِّ بحُن َداَسَة، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َبكح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  الرُّوذحَِبرِّيُّ، قَاَل: َأخح َْبًََن َأخح اَل: َأخح
َْبًََن ُشعحَبُة، َعنح َأبِّ َعبحُد الرهْححَ  َياُن بحُن َحبِّيٍب، قَاَل: َأخح َْبًََن ُسفح يُّ، قَاَل: َأخح نِّ بحُن الحُمَباَركِّ الحَعيحشِّ

، َعنح َأبِّ الشهعحثَاءِّ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس،  َبسِّ لِّ »الحَعن ح ه َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َجَعَل فَِّداَء َأهح َأنه النهبِّ
َاهِّ  ٍر َأرحبَ َعمِّاَئةٍ اْلح َم َبدح  «لِّيهةِّ يَ وح
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َْبًََن أَ  َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َْبًََن يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنح أَ  َبهارِّ، قَاَل: َأخح ، اْلح َاعِّيَل بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ السُّد ِّي ِّ َباطِّ بحنِّ َنصحٍر، َعنح إِّْسح سح

َفٍل، ُكلُّ رَُجٍل َأرحبَ ُعمِّاَئةِّ دِّيَناٍر " يهِّ َونَ وح ٍر الحَعبهاسِّ َوَعقِّيٍل ابحنِّ َأخِّ لِّ بَدح  قَاَل: َكاَن فَِّداُء َأهح

(3/140) 



 

، قَا َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح َل: َأخح
َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ الحَعبهاُس بحُن َعبحدِّ هللاِّ  َْبًََن يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َأخح بحنِّ َمعحَبٍد، اْلح

لِّ  ٍر: َعنح بَ عحضِّ َأهح َم بَدح إِّّن ِّ »هِّ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبهاٍس، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل يَ وح
رُِّجوا ُكرحًها اَل َحاَجَة َْلُمح بِّقَِّتالَِّنا، َفَمنح لَ  ٍم َوَغْيحِّهِّمح َقدح ُأخح  قَِّي مِّنحُكمح َقدح َعَرفحُت َأنه ًَنًسا مِّنح َبِنِّ َهاشِّ
تُ لحُه، َوَمنح َلقَِّي  ََتِّي ِّ بحَن هَِّشاٍم َفََل يَ قح تُ لحُه، َوَمنح َلقَِّي َأَِب الحَبخح ٍم َفََل يَ قح الحَعبهاَس بحَن َأَحًدا مِّنح َبِنِّ َهاشِّ

َرًها َتكح رَِّج ُمسح َا ُأخح تُ لحُه، فَإِّنهُه إِّْنه َبَة ]ص: ، فَ َقاَل أَبُو ُحَذي حَفَة بحنُ « َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َفََل يَ قح [: 141ُعت ح
لسهيح  َُك الحَعبهاُس، َوهللاِّ لَئِّنح َلقِّيُتُه َْلُْلحَِّمنهُه ِبِّ َوانُ َنا َوَعَشائُِّرًَن، َوُيَتح َتُل آَِبُؤًَن َوإِّخح ، فَ بَ َلَغتح َرُسوَل أَتُ قح فِّ

: " ََّي َأَِب َحفح  َطهابِّ َي هللُا َعنحُه: َوإِّنهُه  -ٍص هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل لُِّعَمَر بحنِّ الح قَاَل ُعَمُر َرضِّ
ٍم َكنهاّنِّ فِّيهِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  ُه َعم ِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ -َْلَوهُل يَ وح : أَُيضحَرُب َوجح
؟ " فَ َقاَل ُعَمُر: ََّي َرُسوَل هللاِّ، ائحذَ  لسهيحفِّ نح ِلِّ فََأضحرَِّب ُعنُ َقُه، فَ َوهللاِّ َلَقدح ًَنَفَق، َفَكاَن أَبُو َوَسلهَم ِبِّ

َها َخائًِّفا إِّاله َأنح ُيكَ  ن ح ف َِّرَها هللُا ُحَذي حَفَة يَ ُقوُل: َوهللاِّ َما آَمُن مِّنح تِّلحَك الحَكلَِّمةِّ الهِتِّ قُ لحُت، َواَل َأزَاُل مِّ
َم الحيَ  ٍء، فَ ُقتَِّل يَ وح َا ََنَى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ تَ َعاََل َعِن ِّ بَِّشيح َحاَق: َوإِّْنه َماَمةِّ َشهِّيًدا " قَاَل ابحُن إِّسح

مِّ َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  َنهُه َكاَن َأَكفه الحَقوح ََتِّي ِّ ْلِّ  َوَسلهَم َوُهَو َعَليحهِّ َوَسلهَم َعنح قَ تحلِّ َأبِّ الحَبخح
َكهَة، وََكاَن اَل يُ ؤح  رِّ َحَّته قُتَِّل "ِبِّ َسح َرُهُه، ُثُه ذََكَر قِّصهَة امحتَِّناعِّهِّ مَِّن اْلح ء  َيكح ُلُغُه َعنحُه َشيح  ذِّيهِّ َواَل يَ ب ح
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َْبًََن يُونُ  َْبًََن َأْححَُد، قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َأخح نِّ ابحنِّ ُس، عَ َوَأخح
لِّهِّ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، قَاَل: لَ  َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ الحَعبهاُس بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َمعحَبٍد، َعنح بَ عحضِّ َأهح مها إِّسح

، َِبَت رَ  لحَوََثقِّ َُساَرى َُمحُبوُسوَن ِبِّ ٍر َواْلح َم بَدح ُسوُل هللاِّ َصلهى َأمحَسى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح
، فَ َقاَل َلُه َأصحَحابُُه: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َما َلَك اَل تَ َناُم؟ َوَقدح   َأَسَر هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َساهًِّرا َأوهَل اللهيحلِّ

َنحَصارِّ، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  أَنِّنَي َعم َِّي الحَعبهاسِّ ِفِّ  ْسِّعحتُ »الحَعبهاَس رَُجل  مَِّن اْلح
ثَ ُر « َوََثقِّهِّ، فََأطحَلُقوُه، َفَسَكَت فَ َناَم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َحاَق: وََكاَن َأكح قَاَل ابحُن إِّسح
َنهُه كَ  ، َوَذلَِّك ْلِّ ٍر فَِّداًء الحَعبهاَس بحُن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َم َبدح َُساَرى يَ وح َسُه اْلح َتَدى نَ فح ًرا، فَاف ح اَن رَُجًَل ُموسِّ

 ِبِِّّاَئةِّ ُأوقِّيهةِّ َذَهبٍ 
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ٍر ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ  َْبًََن أَبُو َبكح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح  بحنِّ َعتهاٍب َأخح
َْبًََن  ُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ]ص:الحَعبحدِّيُّ قَاَل: َأخح َاعِّيُل بحُن َأبِّ 142الحَقاسِّ َْبًََن إِّْسح [ الحُمغِّْيَةِّ، قَاَل: َأخح

هَ  َبَة: قَاَل ابحُن شِّ َبَة، قَاَل: قَاَل ُموَسى بحُن ُعقح َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح َْبًََن إِّْسح اٍب: ُأَويحٍس، قَاَل: َأخح
َتأحَذنُوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاُلوا: َحدهَثِنِّ أََنُس بحُن َما َنحَصارِّ اسح لٍِّك، َأنه رَِّجااًل مَِّن اْلح

تَِّنا َعبهاٍس فَِّداَءُه، فَ َقاَل:  بحنِّ ُأخح ُكح الِّ َرَواُه « اَل َوهللاِّ اَل َتَذُروَن دِّرحَُهًا»ائحَذنح لََنا ََّي َرُسوَل هللاِّ فَ لحَنَتح
َنادِّ الهذِّي ذََكرحًَن: وََكاَن الحُبَخا َبَة ِفِّ اْلحِّسح ي ِّ َعنِّ ابحنِّ َأبِّ ُأَويحٍس قَاَل ُموَسى بحُن ُعقح رِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

لِّنَي ِفِّ الحفِّ   َداءِّ فَِّداُؤُهمح َأرحبَعِّنَي ُأوقِّيهًة َذَهًبا، َوُفُدوا بَ عحَدَما َقدَِّم بُِِّّم الحَمدِّيَنَة، وََكانُوا ُمتَ َفاضِّ
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َْبًََن أَ  َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َحده
َنادِّ الهذِّي ذََكَر لِّ  ْلحِّسح َحاَق، ِبِّ َْبًََن يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َأخح ٍر، َوُهَو َعنح اْلح قَِّصةِّ َبدح

رِّي ِّ َوَْجَاَعٍة َْسهاُهمح، َفذََكُروا الحقِّصهَة َوقَاُلوا فِّيَها: فَ بَ عَ  َثتح قُ َريحش  يَزِّيَد بحنِّ ُروَماَن، َعنح ُعرحَوَة، َعنِّ الزُّهح
َراُهمح، فَ َفَدى ُكلُّ  َا َرُضوا، َوقَاَل  إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ فَِّداءِّ َأسح ْيَُهمح ِبِّ ٍم َأسِّ قَ وح

لًِّما، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  : ََّي َرُسوَل هللاِّ، إِّّن ِّ َقدح ُكنحُت ُمسح يحهِّ الحَعبهاُس بحُن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ
ََلمَِّك، فَإِّنح َيُكنح َكَما تَ ُقوُل فَاهلُل ََيحزِّيَك »َوَسلهَم:  َنا، َأعحَلُم ِإِِّّسح بَِّذلَِّك، فََأمها ظَاهًِّرا مِّنحَك َفَكاَن َعَلي ح

، َوَعقِّيَل بحَن َأبِّ طَالِّبِّ بحنِّ َعبحدِّ  َرحثِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َفَل بحَن اْلح يَك نَ وح َسَك َوابحَِنح َأخِّ  فَافحدِّ نَ فح
َارِّثِّ بحنِّ  ي َبِنِّ اْلح ٍرو َأخِّ َبَة بحَن َعمح ، َوَحلِّيَفَك ُعت ح رٍ الحُمطهلِّبِّ ، قَاَل: َما إَِّخاُل َذاَك عِّنحدِّي ََّي « فِّهح

بحُت ِفِّ َسفَ  ؟ فَ ُقلحَت َْلَا: إِّنح ُأصِّ َتُه أَنحَت َوُأمُّ الحَفضحلِّ رِّي َرُسوَل هللاِّ، قَاَل: " فَأَيحَن الحَماُل الهذِّي َدفَ ن ح
، َوَعبحدِّ هللاِّ بحنِّ  ه: الحَفضحلِّ بحنِّ الحَعبهاسِّ ؟ "  َهَذا فَ َهَذا الحَماُل لَِّبِنِّ ، َوقُ َثمِّ بحنِّ الحَعبهاسِّ َفَقاَل لَِّرُسولِّ الحَعبهاسِّ

 هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َوهللاِّ ََّي َرُسولَ 
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ء  َما َعلَِّمُه َأَحد  َغْيحِّي، َوَغْيحَ ُأم ِّ الحَفضحلِّ  ُسبح ِلِّ هللاِّ، إِّّن ِّ َْلَعحَلُم أَنهَك َرُسوُل هللاِّ، إِّنه َهَذا َشيح ، فَاحح
رِّيَن ُأوقِّيهًة مِّنح َماٍل َكاَن َمعِّي، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  ُتمح مِِّن ِّ عِّشح هِّ ََّي َرُسوَل هللاِّ َما َأَصب ح

ء  َأعحطَاًَنُه هللُا تَ َعاََل مِّنحكَ »َوَسلهَم:  َسُه َوابحَِنح َأَخَويحهِّ َوَحلِّ « اَل، َذاَك َشيح يَفُه، َوأَن حَزَل هللُا ، فَ َفَدى نَ فح
َرى إِّنح يَ عحَلمِّ هللُا ِفِّ قُ ُلوبُِّكمح  َسح ُّ ُقلح لَِّمنح ِفِّ أَيحدِّيُكمح مَِّن اْلح تُِّكمح  َعزه َوَجله فِّيهِّ: }ََّي أَي َُّها النهبِّ ًا يُ ؤح َخْيح

يم { ]اْلنفال:  َذ مِّنحُكمح َويَ غحفِّرح َلُكمح َوهللُا َغُفور  رَحِّ ًا ِمِّها ُأخِّ رِّيَن 70َخْيح [ ، فََأعحطَاّنِّ هللُا َمَكاَن الحعِّشح



رِّيَن َعبحًدا، ُكلُُّهمح ِفِّ َيدِّهِّ َمال  َيضحرُِّب بِّهِّ، َمَع َما َأرحُجو مِّنح َمغحفَِّرةِّ  ََلمِّ عِّشح ُوقِّيهةِّ ِفِّ اْلحِّسح هللاِّ َعزه اْلح
َحاَق، َعنح َأبِّ ْنِّيٍ ، َعنح َعطَاٍء، َعنِّ ا وِّ َما َوَجله " َوَرَوى ابحُن إِّسح يَةِّ بَِّنحح بحنِّ َعبهاٍس، ِفِّ َهذِّهِّ اْلح

 ذََكرحًَنهُ 
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ََسنِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمهٍد الطه  َْبًََن أَبُو اْلح َحاَق الحُمزَك ِّي، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو زََكرَِّّيه بحُن َأبِّ إِّسح َرائِّفِّيُّ قَاَل: َأخح
َْبًََن ُعثحَماُن بحُن َسعِّيٍد، قَالَ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َصالٍِّ ، قَاَل: َحدهَثِنِّ ُمَعاوِّيَُة بحُن َصالٍِّ ، َعنح َعلِّي ِّ َأخح : َأخح

َرى  َسح ُّ ُقلح لَِّمنح ِفِّ أَيحدِّيُكمح مَِّن اْلح لِّهِّ: }ََّي أَي َُّها النهبِّ إِّنح يَ عحَلمِّ بحنِّ َأبِّ َطلحَحَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، ِفِّ قَ وح
يم { ]اْلنفال: هللُا ِفِّ قُ ُلوبِّكُ  َذ مِّنحُكمح َويَ غحفِّرح َلُكمح َوهللاُ َغُفور  رَحِّ ًا ِمِّها ُأخِّ تُِّكمح َخْيح ًا يُ ؤح [ : "  70مح َخْيح

نَي نَ َزلَ  رحبَعِّنَي ُأوقِّيهًة مِّنح َذَهٍب، فَ َقاَل الحَعبهاُس حِّ َسُه ِبَِّ ٍر فَ َفَدى نَ فح َم َبدح َر يَ وح تِّ َهذِّهِّ َكاَن الحَعبهاُس ُأسِّ
يَ  ٍر فَ فَ اْلح َم َبدح رحُت يَ وح بُّ َأنه ِلِّ بَِِّّما الدُّن حَيا؛ َأّن ِّ ُأسِّ ِّ َما ُأحِّ َلَتنيح َديحُت ُة: َلَقدح َأعحطَاًَن هللُا تَ َعاََل َخصح

رحبَعِّنَي ُأوقِّيهًة َذَهًبا، فَآََتّنِّ هللُا َأرحبَعِّنَي َعبحًدا، َوَأًَن َأرحُجو الحَمغحفَِّرَة الهِتِّ َوَعدَ  ي ِبَِّ  ًَن هللُا َعزه َوَجله "نَ فحسِّ
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، قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو َأْححََد ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ ُشَعيحٍب الحُمَعد ِّلُ  َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن َأخح  قَاَل: َأخح
ْبََ  َْبًََن هَِّشاُم بحُن ََيحََي، قَاَل: َأخح َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأَسُد بحُن نُوٍح، قَاَل: َأخح ًَن ُُمَمهُد بحُن َسعحٍد، قَاَل: َأخح

، َعنح أَبِّيهِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ  َارِّثِّ َحاَق بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ اْلح ، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َعم ِّهِّ، إِّسح فَلِّيُّ َارِّثِّ عِّيَسى الن هوح  اْلح
َارِّ  َفُل بحُن اْلح َر نَ وح َفٍل، قَاَل: َلمها ُأسِّ ٍر قَاَل َلُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: بحنِّ نَ وح افحدِّ »ثِّ بَِّبدح

َفلُ  َسَك ََّي نَ وح ي ََّي َرُسوُل هللاِّ، قَاَل: « نَ فح ء  َأفحدِّي بِّهِّ نَ فحسِّ َ َشيح افحدِّ نَ فحَسَك مِّنح َمالَِّك »، قَاَل: َما ِلِّ
َرهةَ  َهُد أَنهَك َرُسوُل هللاِّ « الهذِّي ِبِّ ُهوُر عِّنحَد َأهحلِّ ، قَاَل: َأشح َا َفَكاَنتِّ الحُفرهَع الحَمشح َسُه بِّ ، فَ َفَدى نَ فح

لحَمالِّ  َسُه ِبِّ َدِّيثِّ أَنهُه َفَدى نَ فح َي هللُا َعنحُه َفَداُه َوَقدح ُروَِّي ِفِّ َهَذا اْلح الهذِّي الحَمَغازِّي َأنه َعبهاًسا َرضِّ
َْبَ َعنحُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ   يحهِّ َوَسلهمَ َأخح
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ٍب َعَلى النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوبَ عحَدهُ   ُعَمْيحِّ بحنِّ َوهح
َكهَة، َوُقُدومِّ قُ َباُث بحُن  َِبُب ُوُقوعِّ الحََْبِّ ِبِّ

لحَمدِّيَنةِّ، َوَما ِفِّ َذلَِّك مِّنح َداَلئِّلِّ الن ُّبُ وهةِّ  َيَم ِبِّ  َأشح
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ثَ َنا أَ  َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخحْبََ َحده ، إِّمحََلًء َوقَِّراَءًة قَاَل: َأخح َُ َافِّ ًَن بُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
َحاقَ  َْبًََن يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ الحُعطَارِّدِّيُّ قَاَل: َأخح ، قَاَل: أَبُو ُعَمَر َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح

رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، قَاَل: َحده  ُ بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبهاٍس، َعنح عِّكح َُسنيح َْبًََن اْلح َثِنِّ أَبُو َأخح
َنا، وَ  ََلمِّ فِّي ِإِِّّسح َتخح ََلَم، وَُكنها َنسح ُكنحُت ُغََلًما لِّلحَعبهاسِّ رَافٍِّع، قَاَل: ُكنها آَل الحَعبهاسِّ َقدح َدَخلحَنا اْلحِّسح

ٍر، َجَعلحَنا َم بَدح َقحَداَح، فَ َلمها َساَرتح قُ َريحش  إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح نَ تَ َوقهُع  َأَنحُِّت اْلح
ًَن ِفِّ  ََْبِّ، فَ َوَجدح لح َُزاعِّيُّ ِبِّ َيحُسَماُن الح َنا اْلح َباَر، فَ َقدَِّم َعَلي ح َخح ًة، َوَسرهًَن َما َجاَءًَن مَِّن الحََْبِّ اْلح َنا قُ وه  أَن حُفسِّ

ا َوعِّنحدِّي مِّنح ُظُهورِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َوهللاِّ إِّّن ِّ َْلَالِّس  ِفِّ ُصفهةِّ زَمحَزَم َأَنحُِّت َأقحَداحً 
َن الحََْبِّ، َوبَ َلَغَنا مِّنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، إِّذح ُأمُّ الحَفضحلِّ َجالَِّسًة َوَقدح َسرهًَن َما َجاَءًَن مِّ 

َزاُه لَِّما َجاَءُه مَِّن الحَ  َليحهِّ، َوَقدح َكبَ َتُه هللُا تَ َعاََل َوَأخح َبِّيُث أَبُو َْلٍَب بَِّشرٍ  ََيُرُّ رِّجح َبَل الح َْبِّ، َحَّته َجَلَس َأق ح
َرةِّ  ُجح َتَمَع َعَليحهِّ النهاُس،  َعَلى طُُنبِّ اْلح َارِّثِّ َقدح َقدَِّم َواجح َياَن بحُن اْلح َوقَاَل َلُه النهاُس: َهَذا أَبُو ُسفح
َ 146فَ َقاَل َلُه أَبُو ]ص: رَِّي الحََْبُ، َفَجاَء َحَّته َجَلَس َبنيح ي، َفعِّنحَدَك َلَعمح [ َْلٍَب: َهُلمه إَِِّله ََّي ابحَن َأخِّ

َناُهمح  َيَديحهِّ فَ َقاَل: َّيَ  َم َفَمَنحح ، قَاَل: نَ َعمح، َوهللاِّ َما ُهَو إِّاله َأنح َلقِّيَنا الحَقوح حّنِّ َخَْبَ النهاسِّ ي، َأخحْبِّ ابحَن َأخِّ
ُت النهاَس، َلقِّيَنا رَِّجااًل بِّيًضا  ََلَح مِّنها َحيحُث َشاُءوا، َوَوهللاِّ َمَع َذلَِّك َما ُلمح َتافَ َنا َيَضُعوَن الس ِّ َعَلى َأكح

ًئا َخيح  ًئا  -ٍل بُ لحٍق؛ اَل َوهللاِّ َما تُلِّيُق َشي ح َرةِّ فَ ُقلحُت:  -يَ ُقوُل: َما تُ بحقِّي َشي ح ُجح قَاَل: فَ َرفَ عحُت طُُنَب اْلح
هِّي َضرحبًَة ُمنحَكَرًة، َوََثَورحتُُه، وَكُ  ُجًَل نحُت رَ تِّلحَك َوهللاِّ الحَمََلئَِّكُة، قَاَل: َفَْيحَفُع أَبُو َْلٍَب يََدُه َفَضَرَب َوجح

، َوتَ ُقوُم ُأمُّ الحَفضحلِّ إََِّل َعاُمودٍ  رِّي َيضحرُِّبِنِّ َرحَض، َوبَ َرَك َعَلى َصدح َ اْلح َتَمَلِنِّ َفَضَرَب بِّ  مِّنح َضعِّيًفا، فَاحح
لحَعُمودِّ َعلَ  َتُه َأنح َغاَب َعنحُه َسي ُِّدُه، َوَتضحرِّبُُه ِبِّ َعفح َتضح َرةِّ فَ َتأحُخُذُه َوتَ ُقوُل: اسح ُجح لُِّقُه ُعُمدِّ اْلح هِّ فَ تَ فح ى رَأحسِّ

ًعا َحَّته  َليحهِّ َذلِّيًَل، َورََماُه هللُا بَِّعَدَسٍة، فَ َوهللاِّ َما َمَكَث إِّاله َسب ح  َماَت فَ َلَقدح َشجهًة ُمنحَكَرًة، فَ َقاَم ََيُرُّ رِّجح
فَِّناُه َحَّته أَنحَْتَ، وََكاَنتح قُ َريح  ش  تَ تهقِّي َهذِّهِّ الحَعَدَسَة َكَما تَ تهقِّي الطهاُعوَن، تَ رََكُه اب حَناُه ِفِّ بَ يحتِّهِّ َثََلًَث َما َيدح

، إِّنه َأَِبُكَما َقدح أَنحَْتَ ِفِّ بَ يحتِّهِّ اَل تَ  َيانِّ َتحِّ فَِّنانِّهِّ، َحَّته قَاَل َْلَُما رَُجل  مِّنح قُ َريحٍش: َوَيحَُكَما َأاَل َتسح دح
َوى َهذِّهِّ الحُقرحَحةِّ، ف َ  َا ََنحَشى َعدح فًا فَ َقااَل: إِّْنه َقاَل: انحَطلَِّقا فََأًَن ُأعِّيُنُكَما َعَليحهِّ، فَ َوهللاِّ َما َغسهُلوُه إِّاله َقذح

َداٍر ُثُه  َنُدوُه إََِّل جِّ َتَمُلوا إََِّل َأعحَلى َمكهَة فََأسح نُوَن مِّنحُه، ُثُه احح لحَماءِّ َعَليحهِّ مِّنح بَعِّيٍد، َما َيدح  َرَضُموا َعَليحهِّ ِبِّ
 اْلحَِّجارَةَ 

(3/145) 

 



َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ ََيحََي بحُن َعبهادِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َعائِّشَ  َا  »َة َوَعنِّ ابحنِّ إِّسح َأَنه
َا َحَّته ََتُوزَهُ  بِّ َتََتَتح بِّثَ وح  «َكاَنتح اَل َتُرُّ َعَلى َمَكانِّ َأبِّ َْلٍَب َهَذا إِّاله اسح

(3/146) 

 

َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ الحبَ غح أَ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َدادِّيُّ قَاَل: خح
َْبًََن ابحُن ْلِّ  ثَ َنا َأبِّ قَاَل: َأخح رِّو بحنِّ َخالٍِّد قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو ُعََلثََة ُُمَمهُد بحُن َعمح َودِّ، َأخح َسح يَعَة، َعنح َأبِّ اْلح

َْبًنَ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ٍر َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ، )ح( َوَأخح  أَبُو َبكح
ُم بحُن َعبحدِّ  َْبًََن الحَقاسِّ َْبًََن ابحُن َأبِّ  ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعتهاٍب قَاَل: َأخح هللاِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ، قَاَل: َأخح

َبَة ِفِّ كَِّتابِّ الحمَ  َبَة، َعنح َعم ِّهِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح َْبًََن إِّْسح َغازِّي ُأَويحٍس، قَاَل: َأخح
َرى َوالحَغَنائُِّم قَاَل: َوَلمها رََجَع َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َسح ٍر َوَمَعُه اْلح بًَِّل مِّنح بَدح َم إََِّل الحَمدِّيَنةِّ ُمقح

لِّمِّنَي  لرهوحَحاءِّ، َفَجَعُلوا يُ َهن ُِّئونَُه َوالحُمسح ٍر، َلقَِّيُه النهاُس ِبِّ رِّكِّنَي بَِّبدح ، َوقَ َتَل هللُا رُُءوَس الحُمشح لحَفتح ِّ ِبِّ
أَُلوََنُمح َعمهنح قَ تَ ُلوا مِّنَ  : َما قَ تَ لحَنا  َوَيسح َهلِّ َشح رِّكِّنَيف فَ َقاَل َسَلَمُة بحُن َسََلَمَة، َأَحُد َبِنِّ َعبحدِّ اْلح الحُمشح

َبَل َعَليحهِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َوَلَح يَ َزلح   َأَحًدا بِّهِّ َطعحم ، َما قَ تَ لحَنا إِّاله َعَجائَِّز ُصلحًعا فََأق ح
َعُه َأفحَحَش َلُه َحَّته َصَدَر، فَ َقاَل لَُه َحيحُث  َكالحُمعحرِّضِّ َعنحهُ  نَي ْسِّ َعحَرابِّ ِّ َما قَاَل حِّ أَتِّهِّ َلمها قَاَل لَِّلح ِفِّ َبدح

َعُه يَ ُقوُل َما قَ تَ لحَنا إِّاله َعَجائَِّز ُصلحًعا، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ي ُأولَئَِّك ََّي ابحَن أَ »ْسِّ خِّ
ٍب « ف الحَمََلُ  َبَل ُعَمْيحُ بحُن َوهح ُهمح، َأق ح ن ح رِّكِّنَي إََِّل َمكهَة َقدح قَ َتَل هللُا َمنح قَ َتَل مِّ َوَلمها رََجَع َفلُّ الحُمشح

َواُن: قُ ب َِّ  َلَك الحَعيحُش بَ عح  رِّ، فَ َقاَل َصفح َواَن بحنِّ ُأَميهَة ِفِّ اْلحِّجح يُّ َحَّته َجَلَس إََِّل َصفح َُمحِّ َلى اْلح َد قَ ت ح
ُد لَُه َقَضاًء، َوعَِّيا ٍر؟ قَاَل: َأَجلح، َوهللاِّ َما ِفِّ الحَعيحشِّ َخْيح  بَ عحَدُهمح، َوَلوحاَل َديحن  َعَليه اَل َأجِّ ل  اَل َأدَُع َبدح

نحُه، فَإِّنه ِلِّ عِّنحدَ  ًئا، َلَرَحلحُت إََِّل ُُمَمهٍد فَ َقتَ لحُتُه إِّنح َمََلحُت َعيحَِنه مِّ َا، َأُقوُل َقدِّمحُت َْلُمح َشي ح ُه عِّلهًة َأعحَتلُّ بِّ
َوُة عَِّياِلِّ ِفِّ الن ه  لِّهِّ َوقَاَل: َعَليه َدي حُنَك، َوعَِّياُلَك ُأسح َواُن بَِّقوح ْيِّف فَ َفرَِّح َصفح َسِّ َفَقةِّ، اَل َعَلى ابحِنِّ َهَذا اْلح

َواُن َوَجههَزُه  ُهمح، َفَحَمَلُه َصفح ء  َويَ عحَجُز َعن ح َوَأَمَر بَِّسيحفِّ ُعَمْيحٍ َفُصقَِّل َوُسمه، َوقَاَل ُعَمْيح  َيَسُعِنِّ َشيح
دِّ َوَعَقَل رَاحِّ  َبَل ُعَمْيح  َحَّته َقدَِّم الحَمدِّيَنَة فَ نَ َزَل بَِّبابِّ الحَمسحجِّ ًما، فََأق ح ُتمحِنِّ َأَّيه َواَن: اكح َلَتُه َوَأَخَذ لَِّصفح

َطهابِّ َوُهَو ِفِّ نَ َفٍر مَِّن السهيحَف، فَ َعَمَد لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  يحهِّ َوَسلهَم، فَ َنَظَر إِّلَيحهِّ ُعَمُر بحُن الح
َنحَصارِّ يَ َتَحدهثُوَن َعنح ]ص: ٍر َوَيذحُكُروَن نِّعحَمَة هللاِّ َعزه َوَجله فِّيَها، فَ َلمها رَآُه ُعَمُر 148اْلح َعةِّ َبدح [ َوق ح

، َمَعُه السهيحُف َفزَِّع َوقَاَل: عِّنحدَُكُم،  مِّ ٍر َوَحَزَرًَن لِّلحَقوح َم َبدح نَ َنا يَ وح الحَكلحُب َهَذا َعُدوُّ هللاِّ الهذِّي َحرهَش بَ ي ح
ٍب َقدح َدخَ  َل ُثُه قَاَم ُعَمُر َفَدَخَل َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل: َهَذا ُعَمْيحُ بحُن َوهح

َد ُمتَ َقل ًِّدا السهيحفَ  ٍء، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ الحَمسحجِّ ه هللاِّ، اَل ََتحَمنحُه َعَلى َشيح ُر الحَغادُِّر ََّي َنبِّ ، َوُهَو الحَفاجِّ
لحُه َعَليه »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ُخُلوا َعَلى َرُسولِّ هللاِّ « َأدحخِّ ، َفَخَرَج ُعَمُر فََأَمَر َأصحَحابَُه َأنح َيدح



َبَل ُعَمُر َوُعَمْيح  َحَّته َدَخََل َعَلى َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  لهَم، ُثُه ََيحََتُِّسوا مِّنح ُعَمْيحٍ إَِّذا َدَخَل َعَليحهِّمح، فَأَق ح
ُفُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ   لُِّعَمَر َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَمَع ُعَمْيحٍ َسي ح

نحُه ُعَمْيح  قَاَل: أَنحعُِّموا َصَباًحا َتََخه  َاهِّلِّيهةِّ  -رح َعنحُه، فَ َلمها َدًَن مِّ لِّ اْلح فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ  -َوهَِّي َتِّيهُة َأهح
لِّ اْلحَ »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َرَمَنا هللُا َعنح َتِّيهتَِّك، َوَجَعَل َتِّي هتَ َنا َتِّيهَة َأهح ، « نهةِّ َوهَِّي السهََلمُ َقدح َأكح

، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َدِّيث  َا ْلِّ َدَك بِّ ًا »فَ َقاَل ُعَمْيح : إِّنه َعهح َقدح أَبحَدلََنا هللُا َخْيح
َها، َفَما َأقحَدَمَك ََّي ُعَمْيحُ؟ ن ح ٍْي مِّنح عِّنحدُِّكمح، فَ فَ « مِّ اُدوًَن ِفِّ ُأَسَرائَِّنا، فَإِّنهُكُم قَاَل: َقدِّمحُت َعَلى َأسِّ

ُلف فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َهح ْيَُة َواْلح قَاَل « َفَما َِبُل السهيحفِّ ِفِّ ُعُنقَِّك؟»الحَعشِّ
يُتُه ِفِّ  َا َنسِّ ًئا؟ إِّْنه رِّي إِّنه ُعَمْيح : قَ بهَحَها هللُا مِّنح ُسيوٍ ، فَ َهلح َأغحَنتح َعنها َشي ح نَي نَ َزلحُت، َوَلَعمح  ُعُنقِّي حِّ

ًَةف فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َا عِّْبح قَاَل: َما َقدِّمحُت إِّاله ِفِّ « اصحُدقحِنِّ َما َأقحَدَمَك؟»ِلِّ بِّ
ْيِّي، قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  رِّ؟َفَماَذا َشرَ »َأسِّ َواَن بحنِّ ُأَميهَة ِفِّ اْلحِّجح فَ َفزَِّع « طحَت لَِّصفح

ي َدي حَنَك، َوهللُا »ُعَمْيح  َوقَاَل: َماَذا َشَرطحُت َلُه؟ قَاَل:  َلى َعَلى َأنح يَ ُعوَل بَنِّيَك َويَ قحضِّ ََتَمهلحَت َلُه بَِّقت ح
َ َذلِّكَ  َنَك َوَبنيح َهدُ « تَ َعاََل َحائِّل  بَ ي ح َهُد أَنهَك َرُسوُل هللاِّ، ُكنها ََّي  ، قَاَل ُعَمْيح : َأشح َأاله إَِّلَه إِّاله هللُا َوَأشح

َ َصفح  َدِّيَث َكاَن بَ يحِنِّ َوَبنيح َا َيَحتِّيَك مَِّن السهَماءِّ، َوإِّنه َهَذا اْلح يِّ َوِبِّ لحَوحح َواَن ِفِّ َرُسوَل هللاِّ ُنَكذ ُِّبَك ِبِّ
رِّ َكَما قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  َْبََك هللُا َعزه  اْلحِّجح َُه، فََأخح َعَليحهِّ َوَسلهَم َلَح َيطهلِّعح َعَليحهِّ َأَحد  َغْيحِّي َوَغْيح

لِّمُ  ُد َّللِّهِّ الهذِّي َساَقِنِّ َهَذا الحَمَساَقف فَ َفرَِّح بِّهِّ الحُمسح َمح هللِّ َوَرُسولِّهِّ، َواْلح نَي َوَجله بِّهِّ، فَآَمنحُت ِبِّ وَن حِّ
نَي َهَداُه هللُا تَ َعاََل، وَ  ي بَِّيدِّهِّ لِّنحزِّير  َكاَن َأَحبه إَِِّله مِّنح ُعَمْيحٍ حِّ َي هللُا َعنحُه: َوالهذِّي نَ فحسِّ قَاَل ُعَمُر َرضِّ
َم َأَحبُّ إَِِّله مِّنح بَ عحضِّ َوَلدِّيف َوقَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: 149َطَلَع، َوَْلَُو ]ص: [ الحيَ وح

لِّسح ََّي » يكَ اجح َصحَحابِّهِّ: َعل ُِّموا َأَخاُكُم الحُقرحآَن، َوَأطحَلَق َلُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى « ُعَمْيحُ نُ َواسِّ ، َوقَاَل ْلِّ
َتَطعحُت َعَلى إِّطحَفاءِّ  ْيَُه، فَ َقاَل ُعَمْيح : ََّي َرُسوَل هللاِّ، َقدح ُكنحُت َجاهًِّدا َما اسح نُورِّ هللاِّ  هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأسِّ

ََق بُِّقَريحٍش فََأدحُعوُهمح إََِّل تَ عَ  ، فَأحَذنح ِلِّ فََأْلح ُد َّللِّهِّ الهذِّي َساَقِنِّ َهَذا الحَمَساَق َوَهَداّنِّ َمح  هللاِّ َوإََِّل اََل، فَاْلح
ََلَكةِّف فََأذَِّن َلُه َرُسوُل  تَ نحقَِّذُهمح مَِّن اْلح دِّيَ ُهمح َوَيسح ، َلَعله هللَا تَ َعاََل َأنح يَ هح ََلمِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ اْلحِّسح

َعَة  يُكمح َوق ح ُروا بَِّفتحٍ  يُ نحسِّ َواُن بحُن ُأَميهَة يَ ُقوُل لُِّقَريحٍش: أَبحشِّ َكهَة، َوَجَعَل َصفح َق ِبِّ ٍر، َوَجَعَل َوَسلهَم فَ َلحِّ َبدح
َا مِّنح َحَدٍث؟ وََكانَ  َأُل ُكله رَاكٍِّب َقدَِّم مَِّن الحَمدِّيَنةِّ: َهلح َكاَن بِّ يَ رحُجو َما قَاَل َلُه ُعَمْيح  َحَّته َقدَِّم  َيسح

رُِّكوَن، َوقَاُلوا: َلَم، فَ َلَعَنُه الحُمشح َواُن َعنحُه فَ َقاَل: َقدح َأسح َصَبأَف  َعَليحهِّمح رَُجل  مَِّن الحَمدِّيَنةِّ َفَسأََلُه َصفح
َعٍة أََبًدا،  َواُن: َّللِّهِّ َعَليه َأنح اَل أَن حَفَعُه بِّنَ فح ي َكلَِّمًة أََبًداف َوَقدَِّم َعَليحهِّمح َوقَاَل َصفح َواَل ُأَكل ُِّمُه مِّنح رَأحسِّ

َُ َحدِّيثِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح  َلَم َبَشر  َكثِّْي  " َلفح َدُه، فََأسح ََلمِّ َوَنَصَ  َْلُمح َجهح  َبةَ ُعَمْيح  َفَدَعاُهمح إََِّل اْلحِّسح
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، قَالَ  َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح : َأخح
َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ الزَُّبْيحِّ، قَ  َحاَق، قَاَل: َأخح َْبًََن يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َأخح اَل: َكاَن اْلح

ٍب  مِّنح َشَياطِّنيِّ قُ َريحٍش، وََكاَن ِمِّهنح يُ ؤحذِّي َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابَُه ُعَمْيحُ بحُن َوهح
َعحََّن َما ذَ  َواَن بحنِّ ُأَميهَةف َفذََكَر قِّصهَة ُعَمْيحٍ ِبِّ ٍر َجَلَس َمَع َصفح يَب َأصحَحاُب بَدح َكهَة، فَ َلمها ُأصِّ َكَر ِبِّ

رَِّها: فَ َلمها َقدَِّم ُعَمْيح  ُموَسى بحُن ُعقح  د ف قَاَل ِفِّ آخِّ َبَة يَزِّيُد الحَكلَِّمَة َويُ نحقُِّص الحَكلَِّمَة، َوالحَمعحََّن َواحِّ
ََلَم، وََكاَن رَ  َلَم َعَلى َيَديحهِّ ًَنس  َكثِّْي ، َوَجَعَل يُ ؤحذِّي َمنح فَاَرَق اْلحِّسح ََلَمُه، َوَأسح ُجًَل َمكهَة َأظحَهَر إِّسح

ًما مَ   نِّيًعاَشهح
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َْبًََن ا ُّ، قَاَل: َأخح َفَهاّنِّ َصح َْبّنِّ ُُمَمهُد بحُن َأْححََد اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ، َأخح مِّ َهح ََسُن بحُن اْلح ْلح
َْبًنَ  ، قَاَل: َأخح ُ بحُن الحَفَرجِّ َُسنيح َْبًََن اْلح  قَاَل: َأخح
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رًا َوإِّّن ِّ الحَواقِّدِّيُّ  رِّكِّنَي بَدح ُت َمَع الحُمشح ُّ يَ ُقوُل: َشهِّدح َيَم الحكَِّناّنِّ ، قَاَل: قَاُلوا: َوَقدح َكاَن قُ َباُث بحُن َأشح
َيحلِّ  َرةِّ َما َمَعَنا مَِّن الح ،  َوالر ِّ َْلَنحُظُر إََِّل قِّلهةِّ َأصحَحابِّ ُُمَمهٍد َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َعيحِنِّ وََكث ح َجالِّ
ٍه، َوإِّّن ِّ َْلَُقوُل ِفِّ  رِّكِّنَي ِفِّ ُكل ِّ َوجح ََزَم، فَ َلَقدح رَأَي حُتِنِّ َْلَنحُظُر إََِّل الحُمشح ََزمحُت فِّيَمنِّ اَنح ي: فَاَنح َما » نَ فحسِّ

نحُه إِّاله الن َِّساءُ  َمحرِّ فَ ره مِّ َدِّيَث ِفِّ ُقُدومِّهِّ َمكهةَ « ف رَأَيحُت مِّثحَل َهَذا اْلح َا، فَ َلمها َكاَن  َفذََكَر اْلح ثِّهِّ بِّ َوُمكح
َنحَدُق قُ لحُت: َلوح َقدِّمحُت الحَمدِّيَنَة فَ َنَظرحُت َما يَ ُقوُل ُُمَمهد  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَقدح   َوَقَع ِفِّ بَ عحُد الح

ََلُم، فَ َقَدمحُت الحَمدِّيَنَة َفَسأَلحُت َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى  َ اْلحِّسح هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاُلوا: ُهَو َذاَك ِفِّ قَ لحبِّ
ُت، فَ َقاَل ِلِّ  ُتُه َوَأًَن اَل َأعحرِّفُُه مِّنح بَ يحنِّهِّمح، َفَسلهمح دِّ َمَع َمََلٍ مِّنح َأصحَحابِّهِّ، فَأَتَ ي ح : ََّي قُ َباُث ظِّل ِّ الحَمسحجِّ

ٍر:  َم َبدح َيَم، أَنحَت الحَقائُِّل يَ وح نحُه إِّاله الن َِّساُء؟َوَما رَأَيحُت مِّثح »بحَن َأشح َمحرِّ فَ ره مِّ َهُد « َل َهَذا اْلح فَ ُقلحُت: َأشح
ًئا حَ  َمحَر َما َخَرَج مِِّن ِّ إََِّل َأَحٍد َقطُّ، َوَما َتَدمحَدمحُت بِّهِّ إِّاله َشي ح دهثحُت بِّهِّ أَنهَك َرُسوُل هللاِّ، َوإِّنه َهَذا اْلح

ُّ َما َأطحلَ  ي، فَ َلوحاَل أَنهَك َنبِّ ُت "نَ فحسِّ َلمح ََلَم فََأسح  َعَك هللُا َعَليحهِّ، َهُلمه َحَّته ُأَِبيَِّعَك، فَ َعَرَض َعَليه اْلحِّسح
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ُهمح َأْجحَعِّنيَ  َي هللُا َعن ح رًا مَِّن الحَمََلئَِّكةِّ َوالصهَحابٍَة َرضِّ  َِبُب َفضحلِّ َمنح َشهَِّد َبدح
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َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ  َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ الصهفهاُر قَاَل: َأخح َُه هللُا قَاَل: َأخح َُ َرْحِّ َافِّ اْلح
َْبًََن َْحهاُد بحُن زَيحٍد، َْبًََن ُسَليحَماُن بحُن َحرحٍب، قَاَل: َأخح َحاَق، قَاَل: َأخح َاعِّيُل بحُن إِّسح َْبًََن إِّْسح َعنح ََيحََي  َأخح

بُّ َأّن ِّ بحنِّ سَ  بحنِّهِّ: َما ُأحِّ ، وََكاَن يَ ُقوُل الِّ رَِّّيًّ ُت عِّيٍد، َعنح ُمَعاذِّ بحنِّ رِّفَاَعَة بحنِّ رَافٍِّع، وََكاَن رِّفَاَعُة َبدح َشهِّدح
ُل بَ  ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َكيحَف َأهح ْبحِّيُل النهبِّ َهدِّ الحَعَقَبَة، قَاَل: َسَأَل جِّ رًا َوَلَح َأشح ٍر فِّيُكمح؟ قَاَل: َبدح دح

َياُرًنَ » َياُر الحَمََلئَِّكةِّ " َرَواُه « خِّ َياُر الحَمََلئَِّكةِّ، ُهمح خِّ رًا مَِّن الحَمََلئَِّكةِّ ُهمح خِّ قَاَل: وََكَذلَِّك َمنح َشهَِّد َبدح
ي ِّ َعنح ُسَليحَماَن بحنِّ َحرحبٍ   الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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ٍرو ُمَُ  َْبًََن أَبُو َعمح َاعِّيلِّيُّ َوَأخح ٍر َأْححَُد بحُن إِّب حَراهِّيَم اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح طَامِّيُّ قَاَل: َأخح مهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ الحبِّسح
، َعنح  َْبًََن َجرِّير  َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: َأخح َْبًََن إِّسح َياَن، قَاَل: َأخح ََسُن بحُن ُسفح َْبّنِّ اْلح نِّ ََيحََي بح  قَاَل: َأخح

، َعنح ُمَعاذِّ بحنِّ رِّفَاَعَة ]ص: َنحَصارِّي ِّ ، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: وََكاَن أَبُوُه مِّنح َأهحلِّ 152َسعِّيٍد اْلح [ الزُّرَقِّي ِّ
ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم إََِّل النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  لِّ الحَعَقَبَة، قَاَل: َجاَء جِّ ٍر، َوَجدُُّه مِّنح َأهح لهَم فَ َقاَل: َوسَ َبدح

رًا مِّنحُكمح؟ قَاَل:  لِّمِّنيَ »" َما تَ ُعدُّوَن َمنح َشهَِّد بَدح َيارِّ الحُمسح لِّمِّنَي، َأوح مِّنح خِّ قَاَل: « مِّنح َأفَاضِّلِّ الحُمسح
َحاَق بحنِّ إِّب ح  ي ِّ َعنح إِّسح رًا مَِّن الحَمََلئَِّكةِّ " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ َراهِّيَم، وََكَذلَِّك وََكَذلَِّك َمنح َشهَِّد َبدح

ُصواًل، َوَأرحَسَلُه َْحهاُد بحُن زَيحٍد، َويَزِّيُد بحُن َهاُرو   نَ َرَواُه ََيحََي بحُن أَيُّوَب، َعنح ََيحََي بحنِّ َسعِّيٍد َموح
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َْبًََن أَبُو الحَفضحلِّ بحُن إِّب حَراهِّيَم، ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن َأْححَُد بحُن َسَلَمَة،  َأخح قَاَل: َأخح
َ بحنَ  عحُت ُحَصنيح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن إِّدحرِّيَس، قَاَل: ْسِّ َحاُق بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: َأخح َْبًََن إِّسح َعبحدِّ  قَاَل: َأخح

َي هللُا َعنحُه قَاَل: الرهْححَنِّ، َُيَد ُِّث، َعنح َسعحدِّ بحنِّ ُعبَ يحَدَة، َعنح َأبِّ َعبحدِّ الرهْححَ  ، َرضِّ ، َعنح َعلِّيٍ  نِّ السَُّلمِّي ِّ
، َوالحمِّ  َداَد، وَُكلَُّنا بَ َعَثِنِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأَِب َمرحَثٍد الحَغَنوِّيه، َوالزَُّبْيحَ بحَن الحَعوهامِّ قح

، فَ َقاَل: " انحَطلُِّقوا َحَّته ََتحُتوا َروح  رِّكِّنَي َمَعَها كَِّتاب  مِّنح فَارِّس  َرَأًة مَِّن الحُمشح َا امح َضَة َخاٍخ، فَإِّنه بِّ
ُْي َعَلى بَعٍِّْي َْلَا َحيحُث قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  َناَها َتسِّ رِّكِّنَي، قَاَل: فََأدحرَكح يحهِّ َحاطٍِّب إََِّل الحُمشح

: مَ  لَِّها فَ َلمح نَ َر كَِّتاًِب، َوَسلهَم، فَ ُقلحَنا: الحكَِّتاَب؟ فَ َقاَلتح َنا ِفِّ رَحح َا، َوالحَتَمسح ، قَاَل: فََأََنحَنا بِّ ا َمعِّي كَِّتاب 



ف قَاَل: ف َ  نه الحكَِّتاَب َأوح لَُنَجر َِّدنهكِّ رِّجِّ َلمها رََأتح فَ ُقلحَنا: َما َكَذَب َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، لَُتخح
َويحُت إََِّل  َنا بِّهِّ إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َأّن ِّ َأهح َرَجتحُه، فَانحَطَلقح َزة  بِّكَِّساٍء، فََأخح َا، َوهَِّي ُُمحَتجِّ َزَتِّ  ُحجح

 َوَسلهَم، فَ َقاَل ُعَمُر: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َقدح َخاَن هللَا َوَرُسوَلُه، َفَدعحِنِّ َأضحرُِّب ُعنُ َقُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ 
ًنا ِبِّهللِّ « َما َْحََلَك َعَلى َما َصنَ عحَت؟»ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َصله  مِّ قَاَل: َوهللاِّ َما بِّ َأنح اَل َأُكوَن ُمؤح

، وَ  لِّي َوَماِلِّ َا َعنح َأهح َفُع هللُا تَ َعاََل بِّ مِّ َيد  َيدح د  لَيحَس َأحَ َوَرُسولِّهِّ، َوَلكِّنح َأَردحُت َأنح َتُكوَن ِلِّ عِّنحَد الحَقوح
لِّهِّ َوَمالِّهِّف فَ َقاَل َرسُ  َفُع هللُا تَ َعاََل بِّهِّ َعنح َأهح ْيَتِّهِّ َمنح َيدح وُل هللاِّ مِّنح َأصحَحابَِّك إِّاله َلُه ُهَناَك مِّنح َعشِّ

ًا»َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َوَرُسولَُه ، فَ َقاَل ُعَمُر: إِّنهُه َخاَن هللَا « َصَدَق، َفََل تَ ُقوُلوا لَُه إِّاله َخْيح
ٍر، وَ  لِّ َبدح مِّنِّنَي فَاضحرِّبح ُعنُ َقُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " أَلَيحَس مِّنح َأهح َما َوالحُمؤح

رِّيَك ]ص: ُتمح، فَ َقدح َوَجَبتح 153يُدح ئ ح ٍر فَ َقاَل: اعحَمُلوا َما شِّ لِّ َبدح َلُكُم [ َلَعله هللَا َقدِّ اطهَلَع َعَلى َأهح
َي هللُا َعنحُه َوقَاَل: هللُا َوَرُسولُُه َأعحَلُم  َنا ُعَمَر َرضِّ َنهُة، َأوح َغَفرحُت َلُكمح "، قَاَل: َفَدَمَعتح َعي ح " َرَواُه اْلح

َحاَق بحنِّ إِّب حَراهِّيمَ  ، َعنح إِّسح ي ِّ لِّم  ِفِّ الصهحِّ  الحُبَخارِّيُّ َوُمسح
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ  َْبًََن َأْححَُد بحُن َسَلَمَة، َوَأخح َْبًََن أَبُو الحَفضحلِّ بحُن إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ  اْلح
َْبًََن اللهيحُث، َعنح َأبِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ  َبُة بحُن َسعِّيٍد، قَاَل: َأخح َْبًََن قُ تَ ي ح ، َأنه َعبحًدا قَاَل: َأخح

ُكو َحاطًِّبا قَاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ  َاطِّبِّ بحنِّ َأبِّ بَ لحتَ َعَة َجاَء َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َيشح ، ْلِّ
ُخَلنه َحاطِّب  النهاَر، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ُخُلَها، فَإِّنهُه َشهِّ »لََيدح َد َكَذبحَت، اَل َيدح

َُديحبَِّيةَ  رًا َواْلح َبةَ « َبدح ي ِّ َعنح قُ تَ ي ح لِّم  ِفِّ الصهحِّ  َرَواُه ُمسح
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نِّ َعبحدِّ َِبُب َما َجاَء ِفِّ زَي حَنَب بِّنحتِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم امحَرَأةِّ َأبِّ الحَعاصِّ بحنِّ الرهبِّيعِّ بح 
رٍ الحُعزهى بحنِّ َعبحدِّ َشحٍس َوهِّ  َا مِّنح َمكهَة إََِّل أَبِّيَها بَ عحَد َبدح َرَتِّ  جح
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َْبًََن أَ  َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َْبًََن يُوُنُس بحُن بُكَ  َبهارِّ، قَاَل: َأخح َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ ََيحََي بحُن َعبهادِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ اْلح ْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح



َراُهمح بَ َعَثتح زَي حَنُب بِّ  ُل َمكهَة ِفِّ فَِّداءِّ َأسح : َلمها بَ َعَث َأهح نحُت َرُسولِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َعائَِّشَة، قَاَلتح
َا  هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  َها بِّ َاٍل، َوبَ َعَثتح فِّيهِّ بِّقََِّلَدٍة َكاَنتح َخدََِّيُة َأدحَخَلت ح َوَسلهَم ِفِّ فَِّداءِّ َأبِّ الحَعاصِّ ِبِّ

َها، فَ َلمها رَآَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َرقه َْلَا رِّقهةً  نَي َبََّن َعَلي ح َشدِّيَدًة  َعَلى َأبِّ الحَعاصِّ حِّ
َعُلوا: »َوقَالَ  َها الهذِّي َْلَا فَاف ح ْيََها َوتَ ُردُّوا َعَلي ح ، قَاُلوا: نَ َعمح ََّي َرُسوَل « إِّنح رَأَي حُتمح َأنح ُتطحلُِّقوا َْلَا َأسِّ

َها الهذِّي َْلَا وََكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح َأَخَذ َعلَ  يحهِّ َأوح َوَعَد هللاِّ، فََأطحَلُقوُه َوَردُّوا َعَلي ح
 َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح ُُيَل َِّي زَي حَنَب إِّلَيحهِّ "
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رِّو بحنِّ َحزحٍم قَاَل: َلمها َأطحلَ  رِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعمح َحاَق: َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح َق َرُسوُل قَاَل ابحُن إِّسح
ٍر، بَ َعَث زَيحَد بحَن َحارِّثَةَ هللاِّ َصله  َم بَدح َُساَرى يَ وح ، وََكاَن ِفِّ اْلح  ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأَِب الحَعاصِّ بحَن الرهبِّيعِّ

َنحَصارِّ فَ َقاَل:  َج َحَّته َتُره بُِّكَما»َورَُجًَل مَِّن اْلح  ُكوًَن بَِّبطحنِّ َيَحجِّ
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َازَي حَنُب بِّنحُت َرُسولِّ هللاِّ َصله  َدَما بِّ ، َفَخَرَجا بَ عحَد َُمحَرجِّ َأبِّ « ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَاصحَحَباَها َحَّته تَ قح
َحاَق: َوذَ  لَِّك بَ عحَد الحَعاصِّ َفظَنُّوا أَنهُه َقدح َوَعَد َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فِّيَها َذلَِّك قَاَل ابحُن إِّسح

ٍرف ٍر بَِّشهح ٍر: َفُحد ِّثحُت َعنح زَي حَنَب بِّنحتِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  َبدح قَاَل َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح
ُت َأََتَههُز فَ لَ  ، َفَخَرجح َبِّيكِّ َقِّي ِبِّ : ََتَههزِّي فَاْلح : َلمها َقدَِّم أَبُو الحَعاصِّ َمكهَة قَاَل ِلِّ َا قَاَلتح نحُد قِّيَ تحِنِّ هِّ َأَنه
؟ فَ ُقلحُت َْلَا:  َبِّيكِّ ُلغحِنِّ أَنهكِّ ُترِّيدِّيَن اللُُّحوَق ِبِّ : ََّي بِّنحَت ُُمَمهٍد، َأَلَح يَ ب ح َبَة فَ َقاَلتح َما َأرَدحُت بِّنحُت ُعت ح
َلع  مِّنح َحاجَ  َرة ، َوعِّنحدِّي سِّ َعلِّي، إِّّن ِّ امحَرَأة  ُموسِّ ، فَإِّنح َذلَِّك، فَ َقاَلتح َْلَا: َأيح بِّنحَت َعمٍ ، اَل تَ فح تِّكِّ
َ ا َ الن َِّساءِّ َما َبنيح ُخُل َبنيح ، فَإِّنهُه اَل يَدح لحَعًة بِّعحُتكَِّها، َأوح قَ رحًضا مِّنح نَ َفَقٍة َأق حَرضحُتكِّ ، َأَردحتِّ سِّ لر َِّجالِّ

تُ َها، َوقُ لحُت: َما  تُ َها َفَكَتمح فح َعَل َفخِّ : فَ َوهللاِّ َما ُأرَاَها قَاَلتح َذلَِّك إِّاله لِّتَ فح ُأرِّيُد َذلَِّك، فَ َلمها قَاَلتح
، َوتَ  َا ََنَارًا كَِّنانَُة بحُن الرهبِّيعِّ َا َْحُوَها يَ ُقوُد بِّ ، َوَخَرَج بِّ َهازَِّها ارحََتََلتح َساَمَع بَِّذلَِّك فَ َرَغتح زَي حَنُب مِّنح جِّ

َودِّ، َوًَنفُِّع بحُن َعبحدِّ ا َسح ُل َمكهَة، َوَخَرَج ِفِّ طََلبَِّها َهبهاُر بحُن اْلح رِّيُّ، وََكاَن َأوهَل َمنح َسَبَق َأهح لحَقيحسِّ الحفِّهح
َلُه ُثُه َأخَ  َها، َوبَ َرَك َْحُوَها كَِّنانَُة، َونَ ثَ َر نَ ب ح َدجِّ لرُّمح ِّ َوهَِّي ِفِّ َهوح َها َهبهار ، فَ َروهَعَها ِبِّ َسُه َوقَاَل: إِّلَي ح َذ قَ وح

نُو مِِّن ِّ رَُجل  إِّاله َوَضعحُت فِّيهِّ سَ  َرا ِّ قُ َريحٍش فَ َقاَل: ََّي َهَذا َوهللاِّ اَل َيدح َياَن ِفِّ َأشح َبَل أَبُو ُسفح ًما، َوَأق ح هح
ًئا َخَرجحتَ  َنعح َشي ح َياَن َوقَاَل: إِّنهَك َلَح َتصح َلَك َحَّته نَُكل َِّمَك، فَ َوَقَف َعَليحهِّ أَبُو ُسفح كح َعنها نَ ب ح  َأمحسِّ

، َوَقدح َعَرفحتَ  لحَمرحَأةِّ َعَلى رُُءوسِّ النهاسِّ ٍر، فَ َتُظنُّ الحَعَرُب َوتَ َتَحدهُث َأنه  ِبِّ َنا بَِّبدح يبَ تَ َنا الهِتِّ َأَصابَ ت ح ُمصِّ



لحَمرح  عح ِبِّ ِّ َأظحُهرًَِّن، ارحجِّ ب حَنتِّهِّ َعَلى رُُءوسِّ النهاسِّ مِّنح َبنيح ن  مِّنها َوَضعحف  ُخُروَجَك إِّلَيحهِّ ِبِّ َأةِّ فَأَقِّمح َهَذا َوهح
ًما ُثُه ُسلهَها سَ  َا َأَّيه َها َعنح أَبِّيَها َحاَجة ، َوَما بِّ َبحسِّ رِّي َما لََنا ِبِّ َبِّيَها، فَ َلَعمح َها ِبِّ َلًّ رَفِّيًقا ِفِّ اللهيحلِّ فََأْلحِّقح

َمانِّ َأوح َثََلثَة  َسلهَها فَانحطَ   َلَقتح َحَّته لََنا ِفِّ َذلَِّك مِّنح ثُ ؤحرٍَة فِّيَما َأَصاَب مِّنهاف فَ َفَعَل، فَ َلمها َمره بِّهِّ يَ وح
َا َقدح َكاَنتح أَلحَقتح  َها  -َقدَِّمتح َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َفذََكُروا َأَنه لِّلرهوحَعةِّ الهِتِّ َأَصابَ ت ح

نَي َروهَعَها َهبهاُر ابحُن أُم ِّ   حِّ

(3/155) 

 

 َما ِفِّ َبطحنَِّها -دِّرحَهٍم 

(3/156) 

 

 ِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َْبًََن  َأخح َسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهٍد الحمِّصحرِّيُّ قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلَح َراَن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح بحُن بِّشح
َْبًََن ََيحََي بحُن أَيُّوَب،  َْبًََن َسعِّيُد بحُن َأبِّ َمرحََيَ، قَاَل: َأخح ُ ، قَاَل: َأخح َثِنِّ قَاَل: َحده ََيحََي بحُن أَيُّوَب الحَعَله
َادِّ، قَاَل: َحدهَثِنِّ ُعَمُر بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ، عَ  نح َعائَِّشَة، َأنه ابحُن اْلح

مِّنح َمكهَة َمَع كَِّنانََة َأوِّ ابحنِّ   َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َلمها َأنح َقدَِّم الحَمدِّيَنَة َخَرَجتِّ اب حنَ ُتُه زَي حَنبُ 
َودِّ فَ َلمح يَ َزلح َيطحَعُن بَعِّْيََها بُِّرُمحِّهِّ َحَّته  َسح  َصَرَعَها، كَِّنانََة َفَخَرُجوا ِفِّ إِّثحرَِّها، فََأدحرََكَها َهبهاُر بحُن اْلح

َتَجرَ  رِّيَقتح َدًما، فَ َتَحمهَلتح فَاشح ٍم َوبَ ُنو ُأَميهَة، فَ َقاَلتح بَ ُنو  َوأَلحَقتح َما ِفِّ َبطحنَِّها، َوُأهح فِّيَها بَ ُنو َهاشِّ
َبَة بحنِّ رَبِّيَعَة، وَكَ  ، وََكاَنتح عِّنحَد هِّنحدِّ بِّنحتِّ ُعت ح َا وََكاَنتح ََتحَت َأبِّ الحَعاصِّ اَنتح تَ ُقوُل َْلَا ُأَميهَة: ََنحُن َأَحقُّ بِّ

: فَ َقاَل َرسُ  ، قَاَلتح َأاَل »وُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم لَِّزيحدِّ بحنِّ َحارِّثََة: هِّنحُد: َهَذا ِفِّ َسَببِّ أَبِّيكِّ
يَء بَِّزي حَنَب؟ هُ »فَ َقاَل: بَ َلى ََّي َرُسوَل هللاِّ، قَاَل: « تَ نحَطلُِّق فَ َتجِّ ، فَانحطََلَق « َفُخذح َخاتِّي فََأعحطَِّها إَِّّيه

، قَاَل: َفلَِّمنح َهذِّهِّ زَيحد  فَ َلمح يَ َزلح يَ تَ َلطهُف َحَّته َلقَِّي رَاعِّيً  َبِّ الحَعاصِّ ا فَ َقاَل: لَِّمنح تَ رحَعى؟ قَاَل: ْلِّ
ًئا تُ عحطِّ  ُتَك َشي ح ًئا ُثُه قَاَل: َهلح َلَك إِّنح َأعحطَي ح ُه َواَل الحَغَنُم؟ قَاَل: لَِّزي حَنَب بِّنحتِّ ُُمَمهٍد، َفَساَر َمَعُه َشي ح َها إَِّّيه

ََحٍد؟ قَاَل: نَ َعمح،  َاََتَ، فَ َعَرفَ تحُه َتذحُكرحُه ْلِّ َاََتَ َوانحَطَلَق الرهاعِّي، فََأدحَخَل َغَنَمُه َوَأعحطَاَها الح فََأعحطَاُه الح
ََكانِّ َكَذا وََكَذا، َفَسَكَتتح َحَّته  َتُه؟ قَاَل: ِبِّ : َوأَيحَن تَ رَكح : َمنح َأعحطَاَك َهَذا؟ قَاَل: رَُجل ، قَاَلتح  فَ َقاَلتح

: اَل، َوَلكِّنِّ إَِّذا َكاَن اللهيحُل خَ  َ يََديه َعَلى بَعِّْيِّهِّ، فَ َقاَلتح َرَجتح إِّلَيحهِّ، فَ َلمها َجاَءتحُه قَاَل َْلَا: ارحَكبِّ َبنيح
َ َيَديه، فَ رَكَِّب َورَكَِّبتح َورَاَءُه، َحَّته أََتتِّ الحَمدِّيَنَة، َفَكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا  َعَليحهِّ ارحَكبح أَنحَت َبنيح

ه »َم يَ ُقوُل: َوَسله  يَبتح ِفِّ ، ُأصِّ ِّ بحنِّ زَيحنِّ الحَعابِّدِّيَن، « ف هَِّي َأفحَضُل بَ َناِتِّ فَ بَ َلَغ َذلَِّك َعلِّيه بحَن ُحَسنيح
َتقُِّص فِّيهِّ فَاطَِّمَة؟ فَ َقاَل ُعرح   َوُة: َوهللاِّ فَانحَطَلَق إََِّل ُعرحَوَة فَ َقاَل: َما َحدِّيث  بَ َلَغِنِّ َعنحَك أَنهَك َُتَد ِّثُُه تَ ن ح



َ ]ص: بُّ َأنه ِلِّ َما َبنيح َها السهََلُم َحقًّا ُهَو 157َما ُأحِّ رِّقِّ َوالحَمغحرِّبِّ َوإِّّن ِّ أَن حَتقُِّص فَاطَِّمَة َعَلي ح [ الحَمشح
 َْلَا، َوَأمها بَ عحُد فَ َلَك َأنح اَل ُأَحد ِّثَُه أََبًد "

(3/156) 

 

هِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  ََة،  َِبُب َما َجاَء ِفِّ تَ َزوُّجِّ َطهابِّ ُثُه بَِّزي حَنَب بِّنحتِّ ُخَزميح َفحَصَة بِّنحتِّ ُعَمَر بحنِّ الح َوَسلهَم ِبِّ
ُهمح  َي هللُا َعن ح  َوتَ زحوَِّيِّهِّ اب حنَ َتُه ُأمه ُكلحُثوٍم مِّنح ُعثحَماَن بحنِّ َعفهاَن بَ عحَد َوفَاةِّ اب حَنتِّهِّ رُقَ يهَة َرضِّ

(3/158) 

 

َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبح  ثَ َنا الحَعبهاُس بحُن َأخح َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ دِّ هللاِّ اْلح
، َعنح َصالِّ ِّ بحنِّ  َْبًََن َأبِّ َْبًََن يَ عحُقوُب بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ َسعحٍد، قَاَل: َأخح   َكيحَساَن،ُُمَمهٍد الدُّورِّيُّ، قَاَل: َأخح
َع َعبحَد هللاِّ بحَن ُعَمَر، َُيَد ُِّث َأنه عُ  ُ بحُن َعبحدِّ هللاِّ، أَنهُه ْسِّ َْبّنِّ َساَلِّ َهاٍب: َأخح َمَر بحَن قَاَل: قَاَل ابحُن شِّ
، وَ  مِّي ِّ نَي َتََميهَتح َحفحَصُة بِّنحُت ُعَمَر مِّنح ُخنَ يحسِّ بحنِّ ُحَذاَفَة السههح َي هللُا، َعنحُه حِّ َطهاٍب َرضِّ َكاَن مِّنح الح

لحَمدِّيَنةِّ، فَ َقاَل ُعَمُر: أَتَ يحُت ُعثحَماَن بحَن عَ  َ ِبِّ فهاَن َأصحَحابِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ تُ ُوِف ِّ
ُتَك َحفحَصَة، فَ َقاَل: َسأَنحظُ  ئحَت أَنحَكحح ُر ِفِّ فَ َعَرضحُت َعَليحهِّ َحفحَصَة بِّنحَت ُعَمَر، قَاَل: فَ ُقلحُت: إِّنح شِّ
مِّي َهَذا قَاَل ُعَمُر: فَ َلقِّ  َ، ُثُه َلقَِّيِنِّ فَ َقاَل: َقدح َبَدا ِلِّ َأنح اَل أَتَ َزوهَج يَ وح ٍر َأمحرِّي، فَ َلبِّثحُت لََياِلِّ يُت َأَِب َبكح
ٍر، فَ َلمح يَ رحجِّ  ُتَك َحفحَصَة بِّنحَت ُعَمَرف َفَصَمَت أَبُو َبكح ئحَت َزوهجح د ِّيَق فَ ُقلحُت: إِّنح شِّ ًئا، الص ِّ عح إَِِّله َشي ح

َ ُثُه َخطَبَ َها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  َسلهَم، َفُكنحُت َعَليحهِّ َأوحَجَد مِِّن ِّ َعَلى ُعثحَماَن، فَ َلبِّثحُت لََياِلِّ
نَي َعَرضحتَ  َت َعَليه حِّ ٍر فَ َقاَل: لََعلهَك َوَجدح ُه، فَ َلقَِّيِنِّ أَبُو َبكح تُ َها إَِّّيه عح  فَأَنحَكحح َعَليه َحفحَصَة فَ َلمح َأرحجِّ

َع إِّلَيحَك فِّيَما َعَرضحَت َعلَ  ًئا؟ قَاَل ُعَمُر: قُ لحُت: نَ َعمح، قَاَل: فَإِّنهُه َلَح مَيحنَ عحِنِّ َأنح َأرحجِّ يه إِّاله َأّن ِّ  إِّلَيحَك َشي ح
ُت َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح ذََكرَ  ره َرُسولِّ هللاِّ ُكنحُت َعلِّمح َي سِّ ُفحشِّ َها، فَ َلمح َأُكنح ْلِّ

[ف َرَواُه 159َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَلوح تَ رََكَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَبِّلحتُ َها " ]ص:
ي ِّ َعنح َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، َعنح إِّ   ب حَراهِّيَم بحنِّ َسعحدٍ الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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َْبًََن َأْححَُد بحنُ  َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ الصهفهاُر، قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َراَن َأخح  مِّهح
َْبًََن عُ  َْبًََن ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُموَسى، قَاَل: َأخح ُّ، قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ َصح ، قَاَل: َحدهَثِنِّ رِّبحعِّيُّ بحُن اْلح بَ يحُد بحُن الطَُّفيحلِّ



ه َصلهى هللاُ  َراٍش، َعنح ُعثحَماَن بحنِّ َعفهاَن، أَنهُه َخَطَب إََِّل ُعَمَر اب حنَ َتُه فَ َردهُه، فَ بَ َلَغ َذلَِّك النهبِّ  َعَليحهِّ حِّ
َمُر، َأُدلَُّك َعَلى َخَْتٍ َخْيحٍ َلَك مِّنح ُعثحَماَن، َوَأُدلُّ ُعثحَماَن ََّي عُ »َوَسلهَم، فَ َلمها َأنح رَاَح إِّلَيحهِّ ُعَمُر قَاَل: 

قَاَل: نَ َعمح ََّي َرُسوَل هللاِّ، قَاَل: َزو ِّجحِنِّ اب حنَ َتَك، َوُأَزو ُِّج ُعثحَماَن اب حَنِتِّ " « َعَلى َخَْتٍ َخْيحٍ َلُه مِّنحَك؟
ُن َعَلى َما ِفِّ َهذِّهِّ الر َِّوايَةِّ فَ َردهُه ُعَمُر، ُثُه َبَدا َلُه فَ َعَرَضَها َعَليحهِّ قُ لحُت: َُيحَتَمُل َأنح َيُكوَن َخطَبَ َها ُعثحَما

َعلَ  َا يُرِّيُد َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح يَ فح نَي َأَحسه ِبِّ  قَاَل َما فَ َقاَل: َسأَنحُظُر ِفِّ َأمحرِّي، ُثُه حِّ
رٍ قَاَل َوهللُا َأعحَلُم، وَ   ُكلُّ َذلَِّك َكاَن بَ عحَد َبدح
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َْبًََن أَ  َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َْبًََن يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّ  َبهارِّ، قَاَل: َأخح َحاَق، قَاَل: ُثُه تَ َزوهَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ اْلح سح

 ِّ َصنيح َلُه عِّنحَد اْلُح ََة اْلحََِّللِّيهَة ُأمه الحَمَساكِّنيِّ، وََكاَنتح قَ ب ح ، َوَسلهَم بَ عحَد َحفحَصَة زَي حَنَب بِّنحَت ُخَزميح َارِّثِّ  بحنِّ اْلح
َا يهِّ الطَُّفيحلِّ بحنِّ اْلح لحَمدِّيَنةِّ، َأوهُل نَِّسائِّهِّ َأوح عِّنحَد َأخِّ رِّثِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ بحنِّ َعبحدِّ َمَناٍ ، َفَماَتتح ِبِّ

َها َوَلًدا " َوقَاَل أَبُو َعبحدِّ هللاِّ بحُن َمنحَدهح: ًَت َلَح ُيصِّبح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّن ح َكاَنتح ََتحَت   َموح
َم ُأُحٍد، ُعبَ يحَدَة بحنِّ اْلحَ  َها يَ وح ٍش، َوقُتَِّل َعن ح َا َكاَنتح ََتحَت َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َجحح رِّي ِّ َأَنه ف َوُرو ِّيَنا َعنِّ الزُّهح ارِّثِّ

ْيًا  ُثُه تُ ُوف َِّيتح َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َحيٌّ َلَح تَ لحَبثح َمَعُه إِّاله َيسِّ
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َي َِبُب َما َجاَء ِفِّ   تَ زحوِّيجِّ فَاطَِّمَة بِّنحتِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب َرضِّ
 هللُا َعنحهُ 
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َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَالَ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن َأْححَُد بحُن َأخح : َأخح
َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ ْنِّيٍ ، َعنح  َْبًََن يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َأخح َُمَاهٍِّد،  َعبحدِّ اْلح

َي هللُا َعنحُه قَاَل: ُخطَِّبتح فَاطَِّمُة إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ  ، َرضِّ  َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَلتح ِلِّ َعنح َعلِّيٍ 
َت َأنه فَاطَِّمَة َقدح ُخطَِّبتح إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم؟ قُ لحُت: اَلف  : َهلح َعلِّمح َموحاَلة  ِلِّ

َ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ وَ  ، َفَما مَيحنَ ُعَك َأنح ََتحِتِّ : فَ َقدح ُخطَِّبتح َسلهَم فَ يُ َزو َِّجَك؟ فَ ُقلحُت: قَاَلتح



ئحَت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َزوهَجَك، ف َ  : إِّن َِّك إِّنح جِّ ء  أَتَ َزوهُج بِّهِّ؟ فَ َقاَلتح َوهللاِّ َما َوعِّنحدِّي َشيح
يِنِّ َحَّته َدَخلحُت َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َم، وََكاَن لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ زَاَلتح تُ َرج ِّ

َتَطعحُت َأنح أََتَكلهَمف فَ قَ  ُت، فَ َوهللاِّ َما اسح مح َ َيَديحهِّ ُأفححِّ ُت َبنيح َبة ، فَ َلمها قَ َعدح اَل َرُسوُل َوَسلهَم َجََلَلة  َوَهي ح
، فَ َقاَل: « ة ؟َما َجاَء بَِّك، أََلَك َحاجَ »هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َما َجاَء بَِّك، أََلَك »َفَسَكتُّ

، فَ َقاَل: « َحاَجة ؟ ئحَت ََتحُطُب فَاطَِّمةَ »َفَسَكتُّ َوَهلح عِّنحَدَك مِّنح »، فَ ُقلحُت: نَ َعمح، فَ َقاَل: « َلَعلهَك جِّ
لَُّها بِّهِّ؟ َتحِّ ٍء َتسح ُتَكَهاَما فَ عَ »فَ ُقلحُت: اَل َوهللاِّ ََّي َرُسوَل هللاِّ، فَ َقاَل: « َشيح  -« َلتح دِّرحع  َسلهحح

َا َْلَُطمِّيهة  َما ََثَنُ َها َأرحبَ َعَة َدرَاهَِّم  َقدح »فَ ُقلحُت: عِّنحدِّي، فَ َقاَل:  -فَ َوالهذِّي نَ فحُس َعلِّيٍ  بَِّيدِّهِّ إَِّنه
َا لهَها بِّ َتحِّ َا فَاسح َها بِّ ُتَكَها، فَاب حَعثح إِّلَي ح َمَة بِّنحتِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ ، فَإِّنح َكاَنتح َلَصَداُق فَاطِّ « َزوهجح

َحاَق يَ ُقوُل: فَ َوَلَدتح فَاطَِّمُة لَِّعلِّيٍ  َحَسًنا 161َعَليحهِّ َوَسلهَم ]ص: عحُت ابحَن إِّسح [ قَاَل يُوُنُس: ْسِّ
ًنا َوُُمَسهًنا، َفَذَهَب ُُمَسهن  َصغِّْيًا، َوَوَلَدتح َلُه أُمه ُكلحُثوٍم َوزَي حَنبَ   َوُحَسي ح
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َْبًََن أَبُو َداُوَد، قَ  رِّ بحُن َداَسَة، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َبكح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  الرُّوذحَِبرِّيُّ، قَاَل: َأخح َْبًََن َأخح اَل: َأخح
َْبًََن َسعِّيد ، َعنح  َْبًََن َعبحَدُة، قَاَل: َأخح ُّ، قَاَل: َأخح َاعِّيَل الطهالحَقاّنِّ َحاُق بحُن إِّْسح رَِّمَة،  إِّسح أَيُّوَب، َعنح عِّكح

َأعحطَِّها »َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، قَاَل: َلمها تَ َزوهَج َعلِّيٌّ فَاطَِّمَة قَاَل لَُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: 
ًئا ء ، قَاَل: « َشي ح َُطمِّيهُة؟»، قَاَل: َما عِّنحدِّي َشيح  «أَيحَن دِّرحُعَك اْلح
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ْبََ  َْبًََن أَبُو َأْححََد ُُمَمهُد َأخح َْبًََن أَبُو ُعثحَماَن الحَبصحرِّيُّ، قَاَل: َأخح بحُن َعبحدِّ ًَن أَبُو طَاهٍِّر الحَفقِّيُه، قَاَل: َأخح
َْبًََن َعطَاُء بحُن  َْبًََن زَائَِّدُة، قَاَل: َأخح ٍرو، قَاَل: َأخح َْبًََن ُمَعاوِّيَُة بحُن َعمح ، َعنح الحَوههابِّ قَاَل: َأخح السهائِّبِّ

، قَاَل: َجههَز َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَاطَِّمَة ِفِّ َخِّيٍل، َوقِّرحبٍَة، َووِّسَ  اَدةِّ َأَدٍم أَبِّيهِّ، َعنح َعلِّيٍ 
ر  " ]ص: ُوَها إِّذحخِّ َحاَق بحنِّ َمنحَدهِّ اْلحَ 162َحشح َُه هللُا [ َوذََكَر أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن إِّسح ُّ َرْحِّ بَ َهاّنِّ صح

َا َرةِّ، َواب حَتََّن بِّ لحَمدِّيَنةِّ بَ عحَد َسَنٍة مَِّن اْلحِّجح ٍو  ِفِّ كَِّتابِّ الحَمعحرَِّفةِّ، َأنه َعلِّيًّا تَ َزوهَج فَاطَِّمَة ِبِّ بَ عحَد َذلَِّك بَِّنحح
َ َوُُمَسهًنا َوُأمه   َُسنيح َسَن َواْلح َىمِّنح َسَنٍة، َوَوَلَدتح لَِّعلِّيٍ  اْلَح َى َوزَي حَنَب الحُكْبح  ُكلحُثوٍم الحُكْبح
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ٍر بَِّسبحعِّ لََياٍل يُرِّيُد َبِنِّ ُسَليحمٍ  َعُه مِّنح َبدح  َِبُب ُخُروجِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َمرحجِّ
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َْبًََن أَبُو الحعَ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح بهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح
َحاَق، قَاَل: َوَلمها َقدَِّم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  َْبًََن يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َأخح  َعَليحهِّ اْلح

ٍر، وَ  َعُه مِّنح َبدح رِّ رََمَضاَن، َوِفِّ َأوهلِّ َشوهاٍل، فَ َلمح يَ ُقمح َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة َمرحجِّ َها ِفِّ َعقِّبِّ َشهح ن ح َكاَن فَ َراُغُه مِّ
هِّ يُرِّيُد َبِنِّ ُسَليحٍم، َحَّته بَ َلَغ َماًء مِّنح مَِّياهِّهِّمح يُ قَ  لحَمدِّيَنةِّ إِّاله َسبحَع لََياٍل َحَّته َغَزا بِّنَ فحسِّ ُر، ِبِّ اُل لَُه الحُكدح

َا بَقِّيهَة َشوهاٍل، َوَذا الحَقعحَدةِّ  فََأقَاَم َعَليحهِّ  ، َثََلَث لََياٍل، ُثُه رََجَع إََِّل الحَمدِّيَنةِّ َوَلَح يَ لحَق َكيحًدا، فََأقَاَم بِّ
ٍر مِّنح قُ َريحٍش "  َوفَاَدى ِفِّ إِّقَاَمتِّهِّ تِّلحَك ُجله ُأَساَرى َبدح
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نَي َجاَء أَبُ  َحاَق: وََكاَنتح ِفِّ ذِّي َِبُب َغزحَوةِّ َذاتِّ السهوِّيقِّ حِّ يَب غِّرهًة، قَاَل ابحُن إِّسح َياَن لُِّيصِّ و ُسفح
َريحنِّ  ٍر بَِّشهح  اْلحِّجهَة بَ عحَد َبدح
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َْبًََن ا رِّ بحُن َعتهاٍب، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َبكح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ُم َأخح لحَقاسِّ
َبَة، َعنح ا َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح َْبًََن إِّْسح َْبًََن ابحُن َأبِّ ُأَويحٍس، قَاَل: َأخح َهرِّيُّ، قَاَل: َأخح َوح َعم ِّهِّ، ُموَسى  ْلح

َاعِّيُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ  َْبًََن إِّْسح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َبَة ح( َوَأخح ُّ، بحنِّ ُعقح الحَفضحلِّ الشهعحَراّنِّ
َْبًََن فُ َليح  ، َعنح ُموَسى بحنِّ عُ  َْبًََن إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ، قَاَل: َأخح َْبًََن َجد ِّي، قَاَل: َأخح َبَة، َعنِّ قَاَل: َأخح قح

نَي قَ َتَل هللاُ َعزه َوَجله مَ  َياَن بحُن َحرحٍب حِّ َهاٍب، قَاَل: َكاَن أَبُو ُسفح ٍر ابحنِّ شِّ رِّكِّنَي بَِّبدح نح قَ َتَل مَِّن الحُمشح
َلُه َحَّته ي َ  ل ، َواَل يَ قحَرَب َأهح ن  َواَل ُغسح َرافِّهِّمح َومِّنح ُوُجوهِّهِّمح، نََذَر َأنح اَل مَيَسه رَأحَسُه ُدهح غحُزو مِّنح َأشح

رًّا َخائِّفً  ا ِفِّ َثََلثِّنَي فَارًِّسا، َويَ ُقوُل بَ عحُض ُُمَمهًدا َوََيحرَِّق ِفِّ َطَوائِّفِّ الحَمدِّيَنةِّ، َفَخَرَج مِّنح َمكهَة سِّ
له ميِّيَنُه، َحَّته  ثَ ُر مِّنح َذلَِّك، لُِّيحِّ : َبلح َأكح  النهاسِّ
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ِّ مِّنح َأصحَحابِّهِّ، َوَأَمَرُهَُ  ، فَ بَ َعَث رَُجًَل َأوح رَُجَلنيح َبالِّ الحَمدِّيَنةِّ يُ َقاُل َلُه: نَ بحت  ََبٍل مِّنح جِّ ر ِّقَا ا َأنح َيَُ نَ َزَل ْبِّ
َرقَا فِّيهَ  ، فََأحح ْيَانِّ ََنحلِّ الحُعَريحضِّ َا مِّنح ََنحلِّ الحَمدِّيَنةِّ، فَ َوَجَدا َصوحرًا مِّنح صِّ ا َوانحَطَلَقا، َأدحََن ََنحٍل َيَحتَِّياَنِّ

َراًعا َهارِّبِّنَي قَِّبَل َمكهَة  َياَن َوَأصحَحابُُه سِّ ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َوَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصله »« َوانحَطَلَق أَبُو ُسفح
ُهمح َأَحًدا فَ َرَجَع " رِّكح مِّن ح رِّ، فََأعحَجَزُه َوَلَح يُدح لِّمِّنَي َحَّته بَ َلَغ قَ رحقَ َرَة الحُكدح  الحُمسح
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َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر الحبَ غحَدادِّيُّ، قَاَل: أَ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح رِّو بحنِّ َوَأخح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعمح خح
َودِّ، َعنح ُعرحَوَة، قَ  َسح َْبًََن أَبُو اْلح َْبًََن ابحُن ْلِّيَعَة، قَاَل: َأخح َْبًََن َأبِّ قَاَل: َأخح اَل: َوَنَذَر أَبُو َخالٍِّد، قَاَل: َأخح

رُِّكوَن مِّنح  َياَن بحُن َحرحبِّ بحنِّ ُأَميهَة بَ عحَدَما رََجَع الحُمشح ن   ُسفح ٍر َوقُتَِّلتح رُُءوُسُهمح، َأنح اَل مَيَسه رَأحَسُه ُدهح بَدح
َلُه َحَّته يَ غحُزَو َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َلمح ََيحَتمِّعح َلُه النهاُس َكَما  يُرِّيُد، ِمِّها نَ َزَل َواَل يَ قحَرَب َأهح

له ميِّيَنُه َحَّته نَ َزَل بِّنَ بحٍت َفَخَرُجوا إََِّل الحُعَريحضِّ بِِّّمح مِّنح ِبَحسِّ هللاِّ َوَعَذابِّهِّ، فََأق ح  َبَل ِفِّ َثََلثِّنَي رَاكًِّبا لُِّيحِّ
لُِّموَن، فَ رَكُِّبوا ِفِّ آََثرِّ  ُتصحرَِّخ َعَليحهِّمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوالحُمسح َلُه، فَاسح هِّمح َوَما َحوح

َياَن: َغزحَوَة السهوِّيقِّ "فََأعحَجَزُهمح َوتَ رَكُ   وا َأزحَواَدُهمح، َفُسم َِّيتح َغزحَوُة َأبِّ ُسفح
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َْبًََن أَ  َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َبهارِّ، قَاَل: َأخح  َحاَق، قَاَل: ُثُه اْلح َياَن َغزحَوَة السهوِّيقِّ ِفِّ »َْبًََن يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َغَزا أَبُو ُسفح

 «ذِّي اْلحِّجهةِّ 
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ثَ  َحاَق: َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َويَزِّيُد بحُن رُوَماَن قَاَل: َوَحده ِنِّ َمنح اَل َأَتهُِّم َعنح قَاَل ابحُن إِّسح
َياَن إََِّل َمكهَة، َورََجَع َفلُّ قُ َريحٍش مِّنح ي َ  ٍر، ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ َكعحبِّ بحنِّ َمالٍِّك، قَاُلوا: َلمها رََجَع أَبُو ُسفح مِّ بَدح وح

َياَن َأنح اَل مَيَسه رَأحَسُه َماء  مِّنح َجَنابٍَة َحَّته يَ غحُزَو ُمَُ  مهًدا، َفَخَرَج ِفِّ مِّاَئَِتح رَاكٍِّب مِّنح قُ َريحٍش َنَذَر أَبُو ُسفح
دِّيهَة َحَّته نَ َزَل بُِّصُدورِّ قَ َناٍة إََِّل َجَبلِّ نَ بحٍت مَِّن الحَمدِّيَنةِّ َعَلى بَرِّ  يٍد َأوح ََنحوِّهِّ، ُثُه لَِّيَْبه ميِّيَنُه، َفَسَلَك النهجح

ْيِّ، َتَ  َلُه  َخَرَج مَِّن اللهيحلِّ َحَّته أََتى َبِنِّ النهضِّ َطَب َفَضَرَب َعَليحهِّ َِببَُه، فََأََب َأنح يَ فح فَأََتى ُحَييه بحَن َأخح
ْيِّ زََمانَُه َذلَِّك َوَصاحِّ  َكٍم، وََكاَن َسي َِّد َبِنِّ النهضِّ مِّ بحنِّ مِّشح َب  الحَباَب َوَخاَفُه، فَانحَصَرَ  َعنحُه إََِّل َسَله



َتأحَذَن َعَليحهِّ، فََأذِّ  َلتِّهِّ َكنحزِّهِّمح، فَاسح ، ُثُه َخَرَج ِفِّ َعقِّبِّ لَي ح َن لَُه َوقَ َراُه َوَسَقاُه َوأَبحَطَن َلُه مِّنح َخَْبِّ النهاسِّ
َها يُ َقاُل َْلَا َمَكانُ  ن ح َيًة مِّ ا ًَنحِّ ، َحَّته أََتى َأصحَحابَُه، فَ بَ َعَث رَِّجااًل مِّنح قُ َريحٍش إََِّل الحَمدِّيَنةِّ فَأَتَ وح  الحُعَريحضِّ

َنحَصارِّ َوَحلِّيًفا َلُه ِفِّ َحرحٍث َْلَُما فَ َقتَ ُلوُُهَا ُثُه َفَخَرُجوا ِفِّ  َواٍر مِّنح ََنحٍل، َوَوَجُدوا رَُجًَل مَِّن اْلح َأصح
عِّنَي، َوَنَذَر بُِِّّم النهاُس َفَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َطَلبِّهِّمح َحَّته  بَ َلَغ  انحَصَرُفوا رَاجِّ

َياَن َوَأصحَحابُُه، َوَقدح رََأوحا َأزحَواًدا مِّنح َأزحَوادِّ قَ رحقَ رَ  ًعا َوَقدح فَاَتُه أَبُو ُسفح رِّ، ُثُه انحَصَرَ  رَاجِّ مِّ  َة الحُكدح الحَقوح
نَي رََجَع بِِّّمح َرُسوُل هللاِّ  لُِّموَن حِّ َها لِّلحَنَجاءِّ، فَ َقاَل الحُمسح ن ح ُُربِّ يَ َتَخفهُفوَن مِّ  َصلهى هللُا َقدح َطَرُحوَها ِفِّ اْلح
 "، ُثُه ذََكَر َعَليحهِّ َوَسلهَم: ََّي َرُسوَل هللاِّ، أََنطحَمُع َأنح َتُكوَن لََنا َغزحَوًة؟ فَ َقاَل َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: نَ َعمح 

َا َْسه  ُمح إِّْنه ُه، قُ لحُت: وََكَأَنه َياَن َوَجَواَب َكعحبِّ بحنِّ َمالٍِّك إَِّّيه عحَر َأبِّ ُسفح َياَن َغزحَوَة شِّ ا َغزحَوَة َأبِّ ُسفح وح
 السهوِّيقِّ لَِّكوحنِّ السهوِّيقِّ ِفِّ َأزحَوادِّهُِّم الهِتِّ َطَرُحوَها، َوهللُا َأعحَلمُ 
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، َوَما َظَهَر ِفِّ تِّلحَك الحَغزحَوةِّ مِّنح آََثرِّ الن ُّبُ وهةِّ   َِبُب َغزحَوةِّ َغَطَفاَن َوهَِّي َغزحَوُة ذِّي َأَمره
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َْبًََن أَ  َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َحاَق، قَاَل: وَلمها رََجَع َرُسولُ  َْبًََن يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َأخح هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  اْلح

لحَمدِّيَنةِّ بَقِّيهَة ذِّي اْلحِّجهةِّ َوالحُمَحرهَم َأوح َعامهَتُه، ُثُه َغزَ  ا َْنحًدا يُرِّيُد َوَسلهَم مِّنح َغزحَوةِّ السهوِّيقِّ َأقَاَم ِبِّ
ٍد َصَفَر ُكلهُه، َأوح َقرِّ  ، فََأقَاَم بَِّنجح يًبا مِّنح َذلَِّك، ُثُه رََجَع إََِّل الحَمدِّيَنةِّ فَ َلمح َغَطَفاَن، َوهَِّي َغزحَوُة ذِّي َأَمره

َر رَبِّيٍع ُكلهُه " َا َشهح  يَ لحَق َكيحًدا فَ َلبَِّث بِّ
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ُّ قَ  بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َأْححََد اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََسُن اَل: َأخح َأخح َْبًََن اْلح
َْبًََن الحَواقِّدِّيُّ، قَاَل:  ، قَاَل: َأخح ُ بحُن الحَفَرجِّ َُسنيح َْبًََن اْلح ، قَاَل: َأخح مِّ َهح َوَغزحَوُة َغَطَفاَن َكاَنتح ِفِّ »بحُن اْلح

َوهلِّ َعَلى رَأحسِّ ََخحٍس ]ص: ًرا، َخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ 168رَبِّيٍع اْلح رِّيَن َشهح  َعَليحهِّ َوَسلهَم [ َوعِّشح
ًما َوهلِّ فَ َغاَب َأَحَد َعَشَر يَ وح َرَة َخَلتح مِّنح رَبِّيٍع اْلح ث حَنَِتح َعشح َمِّيسِّ الِّ َم الح  «يَ وح
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َْبًََن زَيحُد بحُن َأبِّ َعتهابٍ  ، قَاَل الحَواقِّدِّيُّ: قَاَل الحَواقِّدِّيُّ: َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن زََِّّيدِّ بحنِّ َأبِّ ُهنَ يحَدَة، قَاَل: َأخح
ٍر، َعنح َعبحدِّ  َْبًََن الضهحهاُك بحُن ُعثحَماَن، قَاَل: َوَحدهَثِنِّ َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َأبِّ َبكح  هللاِّ بحنِّ َأبِّ َوَأخح

ُُهمح َقدح َحدهَثِنِّ أَيح  ، َوَغْيح َدِّيثِّ ٍر،؛ َوزَاَد بَ عحُضُهمح َعَلى بَ عحٍض ِفِّ اْلح ًضا، قَاُلوا: بَ َلَغ َرُسوَل هللاِّ َصلهى َبكح
يُدوَن َأنح هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنه َْجحًعا مِّنح َغَطَفاَن مِّنح َبِنِّ ثَ عحَلَبَة بحنِّ ُُمَارٍِّب بِّذِّي َأَمره َقدح ََتَمهُعوا يُرِّ 

يُبوا مِّنح َأطحَرا ِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َمعَ  َارِّثِّ ُيصِّ ُهمح يُ َقاُل لَُه ُدعحُثوُر بحُن اْلح ن ح ُهمح رَُجل  مِّ
لِّمِّنَي، َفَخَرَج ِفِّ َأرحبَعِّمِّاَئةِّ رَُجٍل وَ  نَي بحنِّ ُُمَارٍِّب، فَ َنَدَب َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحُمسح ََخحسِّ

ْيِّ  َدِّيَث ِفِّ َمسِّ َق ُذًرى مَِّن رَُجًَل َوَمَعُهمح َأف حَراس  َفذََكَر اْلح َعحَراُب فَ وح نحُه اْلح هِّ، إََِّل َأنح قَاَل: َوَهَرَبتح مِّ
َكَر بِّهِّ، فََأَصاَبُمح َمَطر  َكثِّْي ، ، َونَ َزَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َذا َأَمره َوَعسح َفَذَهَب  اْلحَِّبالِّ

بَُه، َوَقدح َجَعَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ْلَِّ  اَجتِّهِّ فََأَصابَُه َذلَِّك الحَمَطُر فَ َبله ثَ وح
فه َوأَ  َ َأصحَحابِّهِّ، ُثُه نَ زََع ثَِّيابَُه فَ َنَشَرَها لَِّتجِّ َنُه َوَبنيح لحَقاَها َعَلى َشَجَرٍة هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوادَِّي ذِّي َأَمره بَ ي ح

َعُل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَلتِّ ُثُه اضحَطَجَع ََتح  َعحَراُب يَ نحُظُروَن إََِّل ُكل ِّ َما يَ فح تَ َها، َواْلح
َجَعَها: َقدح َأمحَكَنَك ُُمَمهد ، َوَقدِّ ان حَفَرَد مِّنح َأصحَحابِّهِّ َحيح  َعحَراُب لُِّدعحُثوٍر، وََكاَن َسي َِّدَها َوَأشح ُث إِّنح اْلح

َتمًَِّل َعَلى َغوه  َبَل ُمشح ًفا مِّنح ُسيوفِّهِّمح َصارًِّما ُثُه َأق ح َتاَر َسي ح تُ َلُه، فَاخح صحَحابِّهِّ َلَح يُ َغثح َحَّته تَ قح َث ِبَِّ
ُهورًا فَ َقاَل: ََّي ُُمَمه  لسهيحفِّ َمشح ، َحَّته قَاَم َعَلى رَأحسِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ َمنح ُد، السهيحفِّ

َم؟ قَاَل:  رِّهِّ فَ َوَقَع السهيحُف مِّنح يَدِّهِّ فََأَخَذُه « هللُا َعزه َوَجله »مَيحنَ ُعَك مِِّن ِّ الحيَ وح ْبحِّيُل ِفِّ َصدح ، َوَدَفَع جِّ
هِّ فَ َقاَل:   َمنح »َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوقَاَم َعَلى رَأحسِّ
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؟ َهُد َأنح اَل إَِّلَه إِّاله هللُا َوَأنه ُُمَمهًدا َرُسوُل هللاِّ، اَل ُأَكث ُِّر َعَليحَك قَا« مَيحنَ ُعَك مِِّن ِّ َل: اَل َأَحَد، َوَأًَن َأشح
هِّهِّ  َبَل بَِّوجح َفُه، ُثُه َأدحبَ َر ُثُه َأق ح : َوهللاِّ ُثُه قَالَ  َْجحًعا أََبًدا، فََأعحطَاُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َسي ح

، قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َمُه « َأًَن َأَحقُّ بَِّذلَِّك مِّنحكَ »َْلَنحَت َخْيح  مِِّن ِّ ، فَأََتى قَ وح
ي، َوَلكِّنح فَ َقاُلوا: أَيحَن َما ُكنحَت تَ ُقوُل َوَقدح َأمحَكَنَك َوالسهيحُف ِفِّ َيدَِّك؟ قَاَل: َقدح َكاَن َوهللاِّ َذلَِّك رَأحيِّ 

ُت َأنه  ، َوَشهِّدح رِّي، فَ َوقَ عحُت لَِّظهحرِّي فَ َعَرفحُت أَنهُه َمَلك   َنَظرحُت إََِّل رَُجٍل أَب حَيَض َطوِّيٍل َفَدَفَع ِفِّ َصدح
، َونَ َزَلتح َهذِّ  ََلمِّ َمُه إََِّل اْلحِّسح ُعو قَ وح يَُة: }ََّي أَي َُّها ُُمَمهًدا َرُسوُل هللاِّ، َوهللاِّ اَل ُأَكث ُِّر َعَليحهِّ، َوَجَعَل َيدح هِّ اْلح

م  َأنح يَ بحُسُطوا إِّلَيحُكمح أَيحدِّيَ ُهمح َفَكفه أَيحدِّ  يَ ُهمح َعنحُكمح{ الهذِّيَن آَمُنوا اذحُكُروا نِّعحَمَة هللاِّ َعَليحُكمح إِّذح َهمه قَ وح
َلَف َعَلى  َتخح َلًة، َواسح َرَة لَي ح َدى َعشح بَ ُتُه إِّحح يََة، قَاَل: وََكاَنتح َغي ح الحَمدِّيَنةِّ ُعثحَماَن بحَن َعفهاَن َكَذا قَاَل اْلح



هِّ ِبِّ  َعحَرابِّ ِّ الهذِّي قَاَم َعَلى رَأحسِّ َرى ِفِّ اْلح لسهيحفِّ الحَواقِّدِّيُّف َوَقدح رُوَِّي ِفِّ َغزحَوةِّ َذاتِّ الر ِّقَاعِّ قِّصهة  ُأخح
 ََ ؟ فَإِّنح َكاَن الحَواقِّدِّيُّ َقدح َحفِّ ، َوهللُا  َوقَاَل: َمنح مَيحنَ ُعَك مِِّن ِّ َُما قِّصهَتانِّ َما ذُكَِّر ِفِّ َهذِّهِّ الحَغزحَوةِّ َفَكَأَنه

 َأعحَلمُ 
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 َِبُب َغزحَوةِّ ذِّي قَ َردٍ 
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َْبًََن أَ  َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح بحُن َعبحدِّ  ْححَدُ َأخح
َحاَق، قَاَل: فَأَقَاَم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  َْبًََن يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َأخح يحهِّ َوَسلهَم اْلح

ُهٍر ُثُه بَ َعَث زَيحَد بحَن َحارِّثََة إََِّل  تهَة َأشح لحَمدِّيَنةِّ سِّ ٍر ِبِّ ذِّي الحَقصهةِّ، فََأَصابُوا عِّْيًا بَ عحَد رُُجوعِّهِّ مِّنح َبدح
َياَن َعَلى الحَقَرَدةِّ  وََكاَن مِّنح َحدِّيثَِّها َأنه قُ َريحًشا َكاَنتح َقدح  -َماُء مِّنح مَِّياهِّ َْنحٍد  -لُِّقَريحٍش فِّيَها أَبُو ُسفح

ٍر  َعةِّ بَدح نَي َكاَن مِّنح َوق ح ُلُك الشهاَم حِّ ، َخاَفتح َطرِّيَقَها الهِتِّ َكاَنتح َتسح َما َكاَن؛ َفَسَلُكوا َطرِّيَق الحعَِّراقِّ
َياَن بحُن َحرحٍب َوَمَعُه فِّضهة  َكثِّْيَة   ُهمح َُتهار  فِّيهِّمح أَبُو ُسفح ن ح َاَرَتِِّّمح  -َفَخَرَج مِّ َتأحَجُروا  -َوهَِّي ُعظحُم َتِّ َواسح

رِّ بحنِّ َوائٍِّل، يُ َقاُل َلُه: فُ َراُت بحُن َحيهاَن، َيُدْلُُّ  ، فَ بَ َعَث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا رَُجًَل مِّنح َبكح مح َعَلى الطهرِّيقِّ
اُل َهَرًِب، َعَليحهِّ َوَسلهَم زَيحًدا فَ َلقِّيَ ُهمح َعَلى َذلَِّك الحَماءِّ، فََأَصاَب تِّلحَك الحعَِّْي َوَما فِّيَها، َوَأعحَجَزتحُه الر ِّجَ 

َا َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ   َوَسلهَم، َوقَاَل َحسهاُن بحُن ََثبٍِّت فِّيهِّ أَب حَياًَت ذََكَرُهنه فَ َقدَِّم بِّ
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َْبًََن اْلحَ  ُّ، قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ، َوَأخح مِّ َهح َسُن بحُن اْلح
 ُ َُسنيح َْبًََن اْلح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن ُعَمَر الحَواقِّدِّيُّ، قَاَل: " َسرِّيهُة الحَقَرَدةِّ َأمِّْيَُها  قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح بحُن الحَفَرجِّ

ًراف قَاَل الحَواقِّدِّيُّ  رِّيَن َشهح َرةِّ َعَلى رَأحسِّ ََثَانَِّيٍة َوعِّشح خِّ ُة : َوالحَقَردَ زَيحُد بحُن َحارِّثََة، َوَخَرَج ْلََِِّّللِّ ُْجَاَدى اْلح
ٍد "  َماء  بَِّنجح
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لِّهِّ، قَاُلوا: َكاَنتح قُ َريح  َسنِّ بحنِّ ُأَساَمَة بحنِّ زَيحٍد، َعنح َأهح ش  َقدح قَاَل الحَواقِّدِّيُّ: َفَحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن اْلَح
َواَن بحنِّ  ُلُكوَها، َفذََكَر قِّصهًة ِفِّ ُمَشاَورَةِّ َصفح ُأَميهَة َأصحَحابَُه، َوأَنهُه َدله َعَلى َحذُِّروا َطرِّيَق الشهامِّ َأنح َيسح

َواُن بحُن ُأَميهَة وَ  ، فَ َتَجههَز َصفح ُلَك بَِّك ِفِّ َطرِّيقِّ الحعَِّراقِّ : فََأًَن َأسح بَ َعَث فُ َراتِّ بحنِّ َحيهاَن، َوقَاَل فُ َرات 
َجعِّيُّ َمَعُه رَِّجااًل مِّنح قُ َريحٍش بَِّبَضائَِّع، َوَخَرُجوا َعَلى َذاتِّ عِّرحٍق، َوَقدِّ  َشح ُعوٍد اْلح َم الحَمدِّيَنَة نُ َعيحُم بحُن َمسح

ْيِّ َفَشرَِّب َمَعُه، َوَمَعُه سَ  َُقيحقِّ ِفِّ َبِنِّ النهضِّ مِّهِّ فَ نَ َزَل َعَلى كَِّنانََة بحنِّ َأبِّ اْلح لِّيُط بحُن َوُهَو َعَلى دِّينِّ قَ وح
َمئِّ  ُر يَ وح َمح َلَم َوَلَح َُتَرهمِّ الح َواَن ِفِّ عِّْيِّهِّ َوَما َمَعُه مَِّن الن ُّعحَمانِّ وََكاَن َأسح ٍذ، َفذََكَر نُ َعيحم  ُخُروَج َصفح

َْبَُه، فََأرحَسَل زَيحدُ  ، َفَخَرَج َسلِّيُط مِّنح َساَعتِّهِّ إََِّل النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فََأخح َمحَوالِّ  بحُن َحارِّثََة ِفِّ اْلح
ِّ، َوَقدُِّموا مِّاَئةِّ رَاكٍِّب فَاعحََتَُضوا َْلَا فَأَ  ، َوَأَسُروا رَُجًَل َأوح رَُجَلنيح مِّ َلَت َأعحَياُن الحَقوح َصابُوا الحعَِّْي، َوَأف ح

رِّيَن أَلحَف دِّرحَهمٍ  ُُمُس قِّيَمَة عِّشح لحعِّْيِّ َعَلى النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَخمهَسَها، َفَكاَن الح ، َوَقسهَم ِبِّ
، َما بَقَِّي َعَلى َأهح  َكح لِّمح ُتَتح َُساَرى فُ َراُت بحُن َحيهاَن، فَأََتى َفقِّيَل َلُه: إِّنح ُتسح لِّ السهرِّيهةِّ، وََكاَن ِفِّ اْلح

َلَم، َفََتََكُه مَِّن الحَقتحلِّ "  فََأسح
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َرانَ   َِبُب َغزحَوةِّ قُ َريحٍش َوَبِنِّ ُسَليحٍم بَِّبحح
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ِّ بحنُ  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َْبًََن يَ عحُقوُب  َأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َأخح الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح
َحاَق، قَالَ  ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َْبًََن َسَلَمُة أَبُو الحَفضحلِّ َْبًََن َعمهار ، قَاَل: َأخح َياَن، قَاَل: َأخح : ُثُه َغَزا بحُن ُسفح

َا َشهح يُرِّ  ، فََأقَاَم بِّ َيةِّ الحُفرحعِّ ْلحَِّجازِّ مِّنح ًَنحِّ َخرِّ يُد قُ َريحًشا َوَبِنِّ ُسَليحٍم َحَّته بَ َلَغ َِبحَراَن، َمعحدًًِّن ِبِّ َر رَبِّيٍع اْلح
َ َذلَِّك مِّنح  ُوََلف ُثُه رََجَع إََِّل الحَمدِّيَنةِّ َوَلَح يَ لحَق َكيحًدا، وََكاَن فِّيَما َبنيح َغَزَواتِّ َرُسولِّ هللاِّ  َوُْجَاَدى اْلح

بَ َتُه ِفِّ َهذِّهِّ  نُ َقاَع " قُ لحُت: َوفِّيَما ذََكَر الحَواقِّدِّيُّ َأنه َغي ح الحَغزحَوةِّ يُرِّيُد َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأمحُر َبِنِّ قَ ي ح
َلَف َعَلى الحَمدِّيَنةِّ ابحَن ُأم ِّ  َتخح َر لََياٍل، َوأَنهُه اسح ُتومٍ  َِبحَراَن َكاَنتح َعشح  َمكح
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، َ َما ذََكرحًَن مَِّن الحَغَزَواتِّ َا َكاَنتح َبنيح َحاَق َأَنه نُ َقاَع َقدح ذََكرحًَن َعنِّ ابحنِّ إِّسح َوزََعَم  َِبُب َغزحَوةِّ َبِنِّ قَ ي ح
رِّيَن َشهح  َم السهبحتِّ لِّلن ِّصحفِّ مِّنح َشوهاٍل َعَلى رَأحسِّ عِّشح َا َكاَنتح يَ وح َرةِّف َحاَصَرُهمح الحَواقِّدِّيُّ َأَنه ًرا مَِّن اْلحِّجح

 إََِّل هََِّللِّ ذِّي الحَقعحَدةِّ، َوهللُا َأعحَلمُ 
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َْبًََن أَ  َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َبهارِّ، قَاَل: ََل زَيحدِّ  اْلح َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن َأبِّ ُُمَمهٍد، َموح َْبًََن يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َأخح

رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، أَنهُه قَاَل: َلمها َأَصاَب َرُسوُل هللاِّ صَ  لهى بحنِّ ََثبٍِّت، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َأوح عِّكح
نُ َقاَع فَ َقاَل: هللاُ  ٍر فَ َقدَِّم الحَمدِّيَنَة َْجََع يَ ُهوَد ِفِّ ُسوقِّ قَ ي ح َم َبدح ََّي َمعحَشَر يَ ُهوَد، » َعَليحهِّ َوَسلهَم قُ َريحًشا يَ وح

يَبُكمح ِبِِّّثحلِّ َما َأَصاَب قُ َريحًشا لُِّموا قَ بحَل َأنح ُيصِّ َك أَنهَك فَ َقاُلوا: ََّي ُُمَمهُد، اَل يَ ُغرهنهَك مِّنح ن َ « ف َأسح فحسِّ
ُن النهاُس، قَ تَ لحَت نَ َفًرا مِّنح قُ َريحٍش َكانُوا َأغحَمارًا اَل يَ عحرُِّفوَن الحقَِّتاَل، إِّنهَك َلوح قَاتَ لحتَ َنا َلَعَرفحَت َأًنه ََنح 

ْلِِّّمح: }174َوأَنهَك ]ص: ث حَلَنا، فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله ِفِّ َذلَِّك مِّنح قَ وح ُقلح لِّلهذِّيَن َكَفُروا [ َلنح تَ لحَق مِّ
ِّ الحتَ َقَتا فَِّئة  تُ قَ  اتُِّل ِفِّ َسبِّيلِّ َستُ غحَلُبوَن َوَُتحَشُروَن إََِّل َجَهنهَم َوبِّئحَس الحمَِّهاُد َقدح َكاَن َلُكمح آيَة  ِفِّ فِّئَ َتنيح

ٍر }13هللاِّ{ ]آل عمران:  ََنُمح [ َأصحَحاُب َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّبدح َرى َكافَِّرة  يَ َروح َوُأخح
ِّ{ ]آل عمران:  َليحهِّمح رَأحَي الحَعنيح ث ح َبحَصارِّ{ ]آل عمران: 13مِّ ُوِلِّ اْلح ًَة ْلِّ لِّهِّ: }َلعِّْبح  [ "13[ إََِّل قَ وح
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ُم بحُن ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدةَ  َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعاصِّ َنادِّهِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح نُ َقاَع َكانُوا َأوهَل َوِإِِّّسح َ قَ ي ح ، َأنه َبِنِّ
ٍر َوأُ  َ بَدح َها َبنيح ن ح َ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَحارَبُوا مِّ نَ ُهمح َوَبنيح ُحٍدف يَ ُهوَد نَ َقُضوا َما بَ ي ح

ُحكحمِّهِّ، فَ َقاَم َعبحُد هللاِّ بحُن ُأَبٍ  ابحُن َفَحاَصَرُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته نَ َزُلوا َعَلى 
ُهمح فَ َقاَل: ََّي ُُمَمهُد،  ن ح نَي َأمحَكَنُه هللُا تَ َعاََل مِّ نح ِفِّ َسُلوَل إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم حِّ َأححسِّ

ه  َزحرَجِّ  -َمَواِلِّ ُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل: ََّي ُُمَمهُد، فَأَبحطََأ َعَليحهِّ رَ  -وََكانُوا ُحَلَفاَء الح
ه، فََأعحَرَض َعنحُه فََأدحَخَل َيَدُه ِفِّ َجيحبِّ دِّرحعِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، نح ِفِّ َمَواِلِّ فَ َقاَل  َأححسِّ

هِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ « لحِنِّ َأرحسِّ »َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َب َحَّته رُئَِّي لَِّوجح ، َوَغضِّ
، فَ َقاَل َلُه:  لحِنِّ »َوَسلهَم ظََِّلل  ه َأرحبَ ُعمِّاَئةِّ « ف َوَيحََك َأرحسِّ َن ِفِّ َمَواِلِّ ُلَك َحَّته َُتحسِّ فَ َقاَل: َوهللاِّ اَل ُأرحسِّ

ٍر، َوَثََلَثِّاَئةِّ َدارٍِّع، َمنح مَ  َدٍة، إِّي َوهللاِّ إِّّن ِّ َحاسِّ َودِّ ََتحُصُدُهمح ِفِّ َغَداٍة َواحِّ َسح َْححَرِّ َواْلح نَ ُعوّنِّ مَِّن اْلح
َشى الدهَوائَِّر، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:   «ُهمح َلكَ »اَلمحُرؤ  َأخح
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َحاُق  َحاَق قَاَل: َحدهَثِنِّ إِّسح بحُن َيَساٍر، َعنح ُعَباَدَة بحنِّ الحَولِّيدِّ بحنِّ ُعَباَدَة بحنِّ الصهامِّتِّ َوَعنِّ ابحنِّ إِّسح
محرِّهِّمح َعبحُد هللاِّ  نُ َقاَع َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َتَشبهَث ِبَِّ بحُن ُأَبٍ  َوقَاَم قَاَل: َلمها َحارََبتح بَ ُنو قَ ي ح

الصهامِّتِّ إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، وََكاَن َأَحَد َبِنِّ َعوح ِّ بحنِّ ُدوََنُمح، َفَمَشى ُعَباَدُة بحُن 
لحفِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُأَبٍ ، َفَخَلَعُهمح إََِّل ]ص: لحفِّهِّمح مِّثحُل الهذِّي َْلُمح مِّنح حِّ َزحرَجِّ َْلُمح مِّنح حِّ [ َرُسولِّ 175الح

لحفِّهِّمح، فَ َقاَل: " هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  َوَسلهَم، َوَتَْبهَأ إََِّل هللاِّ َوإََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح حِّ
مِّنِّنَي، لحفِّهِّمح، َوأَتَ َوَله هللَا َوَرُسوَلُه َوالحُمؤح لحفِّ َوأَب حَرُأ مِّ  ََّي َرُسوَل هللاِّ أََتَْبهُأ إََِّل هللاِّ َوإََِّل َرُسولِّهِّ مِّنح حِّ نح حِّ

ََّيُت ِفِّ الحَمائَِّدةِّ: }ََّي أَي َُّها الهذِّ  يَن آَمُنوا اَل الحُكفهارِّ َووِّاَليَتِّهِّمح، فَفِّيهِّ َوِفِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُأَبٍ  نَ َزَلتِّ اْلح
لَِّياُء بَ عحٍض َوَمنح يَ تَ َوْلهُمح مِّنح  لَِّياَء بَ عحُضُهمح َأوح ُذوا الحيَ ُهوَد َوالنهَصاَرى َأوح ُهمح{ ]املائدة: تَ تهخِّ ُكمح فَإِّنهُه مِّن ح

{ ]املائدة: 51 لِّهِّ: }َفََتَى الهذِّيَن ِفِّ قُ ُلوبِِّّمح َمَرض  لِّهِّ: إِّّن ِّ 52[ إََِّل قَ وح [ يَ عحِنِّ َعبحَد هللاِّ بحَن ُأَبٍ  لَِّقوح
يبَ َنا َدائَِّرة { ]ا َشى الدهَوائَِّر }ُيَسارُِّعوَن فِّيهِّمح يَ ُقوُلوَن ََنحَشى َأنح ُتصِّ لَُه: 52ملائدة: َأخح [ َحَّته بَ َلَغ قَ وح

َا َولِّيُُّكُم هللُا َوَرُسولُُه َوالهذِّيَن آَمُنوا{ ]املائدة:  [ لَِّقوحلِّ ُعَباَدَة: أَتَ َوَله هللَا َوَرُسوَلُه َوالهذِّيَن 55}إِّْنه
لحفِّهِّمح َووِّاَليَتِّهِّمح، إََِّل قَ وح  نُ َقاَع َوحِّ لِّهِّ: }َوَمنح يَ تَ َوله هللَا َوَرُسولَُه َوالهذِّيَن آَمُنوا آَمُنوا، َوَتَْب ِّيهِّ مِّنح َبِنِّ قَ ي ح

زحَب هللاِّ ُهُم الحَغالُِّبوَن{ ]املائدة:   [56فَإِّنه حِّ
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رِّيُّ، َعنح ُعرحَوةَ  َهاٍب الزُّهح ْيِّ َوَما َظَهَر فِّيَها مِّنح آََثرِّ الن ُّبُ وهةِّ ذََكَر ابحُن شِّ َا  أَ » َِبُب َغزحَوةِّ َبِنِّ النهضِّ َنه
ٍر قَ بحَل ُأُحدٍ  َعةِّ َبدح ُهٍر مِّنح َوق ح تهةِّ َأشح َُه « َكاَنتح َعَلى رَأحسِّ سِّ َاعِّيَل الحُبَخارِّيُّ َرْحِّ َوَحَكاُه َعنحُه ُُمَمهُد بحُن إِّْسح

 هللُا ِفِّ الَتهحَْجَةِّ "
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ْبََ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َْبًََن يَ عحُقوُب بحُن َأخح ًَن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َأخح
َهاٍب، قَا َْبًََن أَبُو َصالٍِّ ، قَاَل: َحدهَثِنِّ اللهيحُث، قَاَل: َحدهَثِنِّ ُعَقيحل ، َعنِّ ابحنِّ شِّ َياَن، قَاَل: َأخح َل: ُسفح

ْيِّ، َوُهمح طَائَِّفة   َعُة َبِنِّ النهضِّ ٍر، وََكاَن  " ُثُه َكاَنتح َوق ح َعةِّ بَدح ُهٍر مِّنح َوق ح تهةِّ َأشح مَِّن الحيَ ُهودِّ َعَلى رَأحسِّ سِّ
َيةِّ الحَمدِّيَنةِّ، َفَحاَصَرُهمح ]ص: [ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته نَ َزُلوا َعَلى 177َمنحزُِّْلُمح بَِّناحِّ



بِّلُ  َََلءِّ، َوَأنه َْلُمح َما َأقَ لهتِّ اْلحِّ ََلُهمح َرُسوُل  اْلح ََلُح، َوَأجح َلحَقُة َوهَِّي الس ِّ َمحتَِّعةِّ؛ إِّاله اْلح َمحَوالِّ َواْلح مَِّن اْلح
، َوأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله فِّيهِّمح: }َسبهَ  َّللِّهِّ َما ِفِّ السه  َمَواتِّ َوَما ِفِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَِّبَل الشهامِّ

{ إََِّل  َرحضِّ قِّنَي{ ]اْلشر:  اْلح زَِّي الحَفاسِّ لِّهِّ: }َولُِّيخح ُل ُكلَُّها إِّاله 5قَ وح َلُة، َوالل ِّنُي: النهخح [ "ف َوالل ِّيَنُة: النهخح
مِّلُ  ُمح َكانُوا يَ نحزُِّعوَن َما َأعحَجبَ ُهمح مِّنح َسقحٍف فَ َيحح َيحدِّيهِّمح: َأَنه َوَةف َوََتحرِّيبُ ُهمح بُ ُيوََتُمح ِبِّ اْلحِّبِّلِّ ونَُه َعَلى الحَعجح

رَ  خِّ رِّ اْلح شح ن حَيا قَِّبَل الشهامِّ قَ بحَل اْلَح قُ ُهمح ِفِّ الدُّ ُر: َسوح شح بُِّلف َواْلَح َََلُء: َلمها َكاَن َْلُمح َما َأقَ لهتِّ اْلحِّ ةِّف َواْلح
َََل  ُهُم اْلح ب ح بحٍط َلَح ُيصِّ ُء قَ بحَل َما ُسل َِّط َعَليحهِّمح بِّهِّ أَنهُه َكاَن ُكتَِّب َعَليحهِّمح ِفِّ آٍي مَِّن الت هوحرَاةِّ، وََكانُوا مِّنح سِّ

َََلُء َلَعذهبَُ  ن حَيا: َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَمف َوالحَعَذاُب الهذِّي ذََكَر هللُا تَ َعاََل أَنهُه َلوحاَل اْلح مح ِفِّ الدُّ
ته  َعُة ُأُحٍد َعَلى رَأحسِّ سِّ ْيِّ، َوَذلَِّك َعَلى رَأحسِّ الحَقتحُل َوالسهبحُف ُثُه َكاَنتح َوق ح َعةِّ َبِنِّ النهضِّ ُهٍر مِّنح َوق ح ةِّ َأشح

لِّهِّ  َهاٍب مِّنح قَ وح ٍر " َهَكَذا ِفِّ َهذِّهِّ الر َِّوايَةِّ َعنِّ ابحنِّ شِّ َعةِّ َبدح ُهٍر مِّنح َوق ح تهةِّ َأشح  سِّ
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َْبًََن أَبُو َبكح  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََسنِّ بحنِّ عِّيَسى قَاَل: َوَأخح ٍر ُُمَمهُد بحُن الحُمَؤمهلِّ بحنِّ اْلح
َْبًََن َعبحُد ال َبٍل، قَاَل: َأخح َْبًََن َأْححَُد بحُن َحن ح ُّ، قَاَل: َأخح َْبًََن الحَفضحُل بحُن ُُمَمهٍد الشهعحَراّنِّ ، قَاَل: َأخح رهزهاقِّ

، ِفِّ حَ  رِّي ِّ ، َعنِّ الزُّهح َْبًََن َمعحَمر  َعُة ُأُحٍد ِفِّ َشوهاٍل َعَلى رَأحسِّ »دِّيثِّهِّ َعنح ُعرحَوَة، قَاَل: َأخح ُثُه َكاَنتح َوق ح
ُهٍر مِّنح ]ص: تهةِّ َأشح ْيِّ 178سِّ  «[ َوق حَعةِّ َبِنِّ النهضِّ
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َْبّنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعلِّي ٍ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن زَيحُد  َوَأخح ُّ، قَاَل: َأخح َعاّنِّ الصهن ح
، َعنح ُعرحَوَة، رِّي ِّ ٍر، َعنح َمعحَمٍر، َعنِّ الزُّهح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن ثَ وح ُّ، قَاَل: َأخح َعاّنِّ َعنح َعائَِّشَة،  بحُن الحُمَباَركِّ الصهن ح

: َكاَنتح َغزحَوُة َبِنِّ النهضِّْيِّ  ٍر،  -لحيَ ُهودِّ َوُهمح طَائَِّفة  مَِّن ا -قَاَلتح َعةِّ بَدح ُهٍر مِّنح َوق ح تهةِّ َأشح َعَلى رَأحسِّ سِّ
َيةِّ الحَمدِّيَنةِّ، َفَحاَصَرُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته   نَ َزُلوا َعَلى وََكاَنتح َمنحزُِّْلُمح َوََنحُلُهمح بَِّناحِّ

َََلءِّ، َوَعَلى َأنه َْلُمح َما َأقَ لهتِّ ا ََلَح، فَأَن حَزَل هللُا اْلح َلحَقَة، يَ عحِنِّ الس ِّ َمحَوالِّ إِّاله اْلح َمحتَِّعةِّ َواْلح بُِّل مَِّن اْلح ْلحِّ
رِّ َما ظَ  شح َوهلِّ اْلَح لِّهِّ: }ْلِّ { إََِّل قَ وح َرحضِّ ُتمح َأنح َعزه َوَجله فِّيهِّمح: }َسبهَ  َّللِّهِّ َما ِفِّ السهَمَواتِّ َوَما ِفِّ اْلح نَ ن ح

ََلُهمح 2ر: َُيحُرُجوا{ ]اْلش َََلءِّ، فََأجح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته َصاَْلَُهمح َعَلى اْلح [ ، فَ َقاتَ َلُهُم النهبِّ
ُهمح َجََلء ف وََكاَن هللُا َقدح َكَتَب َعَليحهِّمح، َوَلوحاَل َذلَِّك َلَعذهبَُ  ب ح بحٍط َلَح ُيصِّ مح ِفِّ إََِّل الشهامِّ وََكانُوا مِّنح سِّ

رِّ{ ]اْلشر: الدُّ  شح َوهلِّ اْلَح لُُه: }ْلِّ ف َوَأمها قَ وح لحَقتحلِّ َوالسهبحِّ ٍر 2ن حَيا ِبِّ [ ، َفَكاَن َجََلُؤُهمح َذلَِّك َأوهَل َحشح



ُر َعائَِّشَة فِّيهِّ َغْيحُ  ، َعنح ُعرحَوَة، َعنح َعائَِّشَةف َوذِّكح رِّي ِّ ن حَيا إََِّل الشهامِّ " َكَذا قَاَل َعنِّ الزُّهح ُفوٍظ، َُمح  ِفِّ الدُّ
 َوهللُا َأعحَلمُ 
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رِّ بحُن َداَسَة، قَاَل:  ثَ َنا أَبُو َبكح ُ بحُن ُُمَمهٍد الرُّوذحَِبرِّيُّ، قَاَل: َحده َُسنيح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  اْلح ثَ َنا أَبُو َوَأخح َحده
ْبََ  َياَن، قَاَل: َأخح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َداُوَد بحنِّ ُسفح ، َعنِّ َداُوَد، قَاَل: َأخح َْبًََن َمعحَمر  ، قَاَل: َأخح ًَن َعبحُد الرهزهاقِّ

، َعنح َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َكعحبِّ بحنِّ َمالٍِّك، َعنح رَُجٍل مِّنح َأصحَحابِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  رِّي ِّ َسلهَم، الزُّهح
، َوَرُسوُل هللاِّ َأنه ُكفهاَر قُ َريحٍش َكتَ ُبوا إََِّل ابحنِّ ُأَبٍ  َوَمنح   َزحرَجِّ َوحسِّ َوالح َوحََثَن مَِّن اْلح َكاَن يَ عحُبُد َمَعُه اْلح

بَ َنا، َوإًِّنه ن ُ  ٍر: إِّنهُكمح آَوي حُتمح َصاحِّ َعةِّ بَدح لحَمدِّيَنةِّ قَ بحَل َوق ح َمئٍِّذ ِبِّ هللِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح ُم ِبِّ قحسِّ
رُِّجنه  َتبِّيَ  نَِّساءَُكمحف فَ َلمها لَتُ َقاتُِّلنهُه، َأوح لَُتخح ْجحَعَِّنا َحَّته نُ َقاتَِّل ُمَقاتَِّلَتُكمح، َوَنسح ْيَنه إِّلَيحُكمح ِبَِّ ُه، َأوح لََنسِّ

َتَمُعوا لِّقَِّتالِّ َرُسولِّ هللاِّ 179بَ َلَغ َذلَِّك َعبحَد هللاِّ بحَن ]ص: َوحََثنِّ اجح [ ُأَبٍ  َوَمنح َكاَن َمَعُه مِّنح َعَبَدةِّ اْلح
ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َلقِّيَ ُهمح فَ َقاَل: َصلهى  َلَقدح بَ َلَغ َوعِّيُد »هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َلمها بَ َلَغ َذلَِّك النهبِّ

ثَ َر ِمِّها ُترِّيُدوَن َأنح َتكِّيُدوا بِّهِّ أَن حُفَسُكمح، تُ  كح رِّيُدوَن َأنح قُ َريحٍش مِّنحُكُم الحَمَبالَِّغ، َما َكاَنتح َتكِّيدُُكمح ِبَِّ
َواَنُكمح  ُعوا َذلَِّك مَِّن النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم تَ َفرهُقوا، فَ بَ َلَغ َذلَِّك  « تُ َقاتُِّلوا أَب حَناءَُكمح َوإِّخح ، فَ َلمها ْسِّ

ٍر إََِّل الحيَ ُهودِّ: إِّنهكُ  َعةِّ َبدح ، َوإِّنهُكمح ُكفهاَر قُ َريحٍش، َفَكتَ َبتح ُكفهاُر قُ َريحٍش بَ عحَد َوق ح ُصونِّ َلحَقةِّ َواْلُح ُل اْلح مح َأهح
ء   َ َخَدمِّ نَِّسائُِّكمح َشيح نَ َنا َوَبنيح َعَلنه َكَذا وََكَذا، َواَل ََيُوُل بَ ي ح بَ َنا َأوح لَنَ فح يُل  -لَتُ َقاتُِّلنه َصاحِّ َََلخِّ َوهَِّي الح

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  - رِّ، َوَأرحَسُلوا إََِّل النهبِّ ِّ فَ َلمها بَ َلَغ كَِّتاُبُُم النهبِّ لحَغدح ْيِّ ِبِّ َتَمَعتح بَ ُنو النهضِّ َسلهَم اجح
ُرجح مِّنها َثََلثُوَن حَ  َنا ِفِّ َثََلثِّنَي رَُجًَل مِّنح َأصحَحابَِّك، َولحَيخح ُرجح إِّلَي ح ًا َحَّته َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: اخح ْبح

، فَ يَ  ََكانِّ الحَمنحَصفِّ َمُعوا مِّنحَكف فَإِّنح َصدهُقوا َوآَمُنوا بَِّك آَمنها بَِّك، فَ َقصه َخَْبَُهمحف فَ َلمها  نَ لحَتقَِّي ِبِّ سح
لحَكَتائِّبِّ َفَحَصَرُهمح، فَ َقاَل َْلُمح:  إِّنهُكمح َوهللاِّ »َكاَن الحَغُد َغَدا َعَليحهِّمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ

ٍد تُ َعاهُِّدوَنِنِّ َعَليحهِّ  اَل ََتحَمُنوَن عِّنحدِّي َمُهمح َذلَِّك، ُثُه « إِّاله بَِّعهح ًدا، فَ َقاتَ َلُهمح يَ وح ا َأنح يُ عحُطوُه َعهح ، فَأَبَ وح
ْيِّ، َوَدَعاُهمح إََِّل َأنح يُ َعاهُِّدوُه، فَ َعاَهُدوُه، فَا لحَكَتائِّبِّ َوتَ َرَك َبِنِّ النهضِّ نحَصَرَ  َغَدا َعَلى َبِنِّ قُ َريحَظَة ِبِّ

َََلءِّ، َفَجَلتح بَ ُنو النهضِّْيِّ َعن ح  ، فَ َقاتَ َلُهمح َحَّته نَ َزُلوا َعَلى اْلح لحَكَتائِّبِّ ْيِّ ِبِّ  ُهمح َوَغَدا إََِّل َبِنِّ النهضِّ
ْيِّ  بُِّل مِّنح َأمحتَِّعتِّهِّمح َوأَب حَوابِّ بُ ُيوَتِِّّمح َوَخَشبَِّها، َفَكاَن ََنحُل َبِنِّ النهضِّ َتَمُلوا َما َأقَ لهتِّ اْلحِّ ُسولِّ هللاِّ  لِّرَ َواحح
: }َما َأفَاَء هللاُ  َا فَ َقاَل َجله َوَعزه َها َوَخصهُه بِّ َعَلى َرُسولِّهِّ  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َخاصهًة، َأعحطَاُه هللُا إَِّّيه

ُتمح َعَليحهِّ مِّنح َخيحٍل َواَل رَِّكاٍب{ ]اْلشر:  ُهمح َفَما َأوحَجفح ن ح ُّ َصلهى  [ يَ ُقوُل: بَِّغْيحِّ قَِّتاٍل،6مِّ فََأعحَطى النهبِّ
َنحَصارِّ كَ  ِّ مَِّن اْلح َها لَِّرُجَلنيح نَ ُهمح َوَقَسَم مِّن ح رِّيَن َوَقَسَمَها بَ ي ح ثَ َرَها الحُمَهاجِّ اًَن َذَويح هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأكح

َها َصَدقَُة  ن ح َُُهَا، َوبَقَِّي مِّ َنحَصارِّ َغْيح ََحٍد مَِّن اْلح مح ْلِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الهِتِّ َحاَجٍة، َلَح يَ قحسِّ



َها " ]ص: َي هللُا َعن ح َحاَق 180ِفِّ أَيحدِّي َبِنِّ فَاطَِّمَة َرضِّ َبَة، َوُُمَمهُد بحُن إِّسح [ َوَذَهَب ُموَسى بحُن ُعقح
لِّ الحَمَغازِّي، إََِّل َأنه َغزحَوَة َبِنِّ النه  ُُُهَا مِّنح َأهح ْيِّ َكاَنتح بَ عحَد ُأُحٍد، وََكَذلَِّك َرَواُه ابحُن بحنِّ َيَساٍر، َوَغْيح ضِّ

َودِّ، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ  َسح  ْلِّيَعَة، َعنح َأبِّ اْلح
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َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ الحب َ  َُه هللُا قَاَل: َأخح ، َرْحِّ َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َدادِّيُّ قَاَل: غح َأخح
َْبًََن ابحُن ْلِّيَعَة،  ، قَاَل: َأخح َْبًََن َأبِّ رِّو بحنِّ َخالٍِّد قَاَل: َأخح ثَ َنا أَبُو ُعََلثََة ُُمَمهُد بحُن َعمح ثَ َنا َحده قَاَل: َحده

ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهانُ  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َودِّ، َعنح ُعرحَوَة، )ح( َوَأخح َسح ٍر أَبُو اْلح َْبًََن أَبُو َبكح ، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح
َْبًنَ  ُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ، قَاَل: َأخح َْبًََن الحَقاسِّ َاعِّيُل بحُن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعتهاٍب قَاَل: َأخح  إِّْسح

َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيمَ  َبَة قَاَل: َهَذا َحدِّيُث  َأبِّ ُأَويحٍس، قَاَل: أَن حَبَأًَن إِّْسح َبَة، َعنح َعم ِّهِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح بحنِّ ُعقح
 ِّ َتعِّينُ ُهمح ِفِّ َعقحلِّ الحكََِّلبِّيهنيح نَي َخَرَج إََِّل َبِنِّ النهضِّْيِّ َيسح ، وََكانُوا َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم حِّ

نَي نَ زَ  ُحٍد لِّقَِّتالِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َفَحضُّوُهمح َعَلى زََعُموا َقدح َدسُّوا إََِّل قُ َريحٍش حِّ ُلوا ِبُِّ
رَةِّ، فَ َلمها َكلهَمُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َعقحلِّ الحكِّ  ِّ قَاُلوا: الحقَِّتالِّ َوَدلُّوُهمح َعَلى الحَعوح ََلبِّيهنيح

لِّسح ََّي َأِبَ  تَ َنا َلُه،  اجح ئ ح لَِّ  َأمحَرًَن فِّيَما جِّ َاَجتَِّك، َونَ ُقوَم فَ نَ َتَشاَوَر َوُنصح َع ِبِّ مِّ َحَّته ُتطحَعَم َوتَ رحجِّ الحَقاسِّ
َتظُِّروَن َأنح يُ  َداٍر يَ ن ح صحلُِّحوا َفَجَلَس َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَمنح َمَعُه مِّنح َأصحَحابِّهِّ ِفِّ ظِّل ِّ جِّ

ا أَ  َتَمُروا بَِّقتحلِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاُلوا:  -َوالشهيحطَاُن َمَعُهُم  -محَرُهمح، فَ َلمها َخَلوح ائ ح
نحُه ََتحَمُنوا ِفِّ دََِّّيرُِّكمح َويُ رحَفُع َعنحُكُم الحَبََلُء، ف َ  ََتَُِّيوا مِّ َن، فَاسح ُهمح: َلنح َتُِّدوُه َأق حَرَب مِّنحُه اْلح ن ح َقاَل رَُجل  مِّ

َق الحبَ يحتِّ الهذِّي ُهَو ََتحَتُه، َفَدلهيحُت َعَليحهِّ َحَجًرا فَ َقتَ لحُتُه، َوَأوحَحى هللا َعزه  ُتمح َظَهرحُت فَ وح ئ ح  َوَجله إِّلَيحهِّ إِّنح شِّ
َتَمُروا بِّهِّ مِّنح َشأحَنِِّّمح فَ َعَصَمُه هللُا َعزه َوَجله، َوقَا َا ائ ح َْبَُه ِبِّ َم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكأَنهُه فََأخح

هِّمح، َوان حَتَظَرُه َأعحَداُء هللاِّ فَ َراَث َعَليحهِّمح، فََأق ح  َي َحاَجًة، َوتَ َرَك َأصحَحابَُه ِفِّ ََمحلِّسِّ َبَل رَُجل  يُرِّيُد َأنح يَ قحضِّ
َل 181َدَخَل َأزِّقهَة الحَمدِّيَنةِّ، فَ َقاُلوا ]ص: مَِّن الحَمدِّيَنةِّ َفَسأَُلوُه َعنحُه فَ َقاَل: َلقِّيُتُه َقدح  َصحَحابِّهِّ: َعجِّ [ ْلِّ

مِّ َأنح يُقِّيَم َأمحَرًَن ِفِّ َحاَجتِّهِّ الهِتِّ َجاَء َْلَا، ُثُه قَاَم َأصحَحاُب َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا عَ  َليحهِّ َوَسلهَم أَبُو الحَقاسِّ
لهذِّي َأرَاَد َأعحَداُء هللاِّ فَ َقاَل َعزه َوَجله: }ََّي أَي َُّها الهذِّيَن آَمُنوا  فَ َرَجُعوا، َونَ َزَل الحُقرحآُن، َوهللاُ  َأعحَلُم، ِبِّ

لِّهِّ: }َوَعَلى هللاِّ  م  َأنح يَ بحُسُطوا إِّلَيحُكمح أَيحدِّيَ ُهمح{ إََِّل قَ وح فَ لحيَ تَ وَكهلِّ  اذحُكُروا نِّعحَمَة هللاِّ َعَليحُكمح إِّذح َهمه قَ وح
مُِّنونَ  [ ف فَ َلمها َأظحَهَر هللُا َعزه َوَجله َرُسولَُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى َما َأرَاُدوا 11{ ]املائدة: الحُمؤح

هِّ  َراجِّ ئِّهِّمح َوإِّخح َيانَتِّهِّمح َأَمَر هللُا َعزه َوَجله َرُسوَلُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِإِِّّجحَلِّ رِّهِّمح، مح مِّنح دَِّّيَ بِّهِّ َوَعَلى خِّ
ْيُوا َحيحُث َشاُءوا، َوَقدح َكاَن الن َِّفاُق َقدح َكثُ َر ِفِّ الحَمدِّيَنةِّ فَ َقاُلوا: أَيحَن َُتحرُِّجنَ  ا؟ قَاَل َوَأَمَرُهمح َأنح َيسِّ

َبحسِّ » رُِّجُكمح إََِّل اْلح لَِّيائِّهِّمح مِّنح « ُأخح َواَنِِّّمح َوَأوح َع الحُمَنافُِّقوَن َما يُ َراُد ِإِِّّخح لِّ الحكَِّتابِّ َأرحَسُلوا  ، فَ َلمها ْسِّ َأهح



َنا النهصحُر، َوإِّنح أُ  ُتمح َلَح نَ َتَخلهفح إِّلَيحهِّمح فَ َقاُلوا َْلُمح: إًِّنه َمَعُكمح َُمحَياًَن َوَِمَاتَ َنا، إِّنح ُقوتِّلحُتمح فَ َلُكمح َعَلي ح رِّجح خح
َطَب، ف َ  ََماّنِّ ِّ الحُمَنافِّقِّنَي َعُظَمتح غِّرهَُتُمح َعنحُكمح، َوَسي ُِّد الحيَ ُهودِّ أَبُو َصفِّيهَة ُحَييُّ بحُن َأخح َلمها َوثُِّقوا ِبِّ

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابَُه: إًِّنه َوهللاِّ اَل  ََنحُرُج، َولَئِّنح  َوَمنهاُهُم الشهيحطَاُن الظُُّهوَر، فَ َناَدَوا النهبِّ
َمحرِّ هللاِّ تَ َعاََل فِّيهِّمح فََأَمَر َأصحَحابَُه فََأَخُذوا قَاتَ لحتَ َنا لَنُ َقاتَِّلنهَكف َفَمَضى النه  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ْلِّ بِّ

ََلَح، ُثُه َمَضى إِّلَيحهِّمح َوََتَصهَنتِّ الحيَ ُهوُد ِفِّ ُدورِّهِّمح َوُحُصوَنِِّّمح، فَ َلمها ان حتَ َهى َرُسوُل هللاِّ َصله  ى هللُا الس ِّ
ََ هللُا َعزه َعَليحهِّ َوَسلهَم إِّ  ََل َأزِّقهتِّهِّمح َوُحُصوَنِِّّمح، َكرَِّه َأنح مُيَك ِّنَ ُهمح مَِّن الحقَِّتالِّ ِفِّ ُدورِّهِّمح َوُحُصوَنِِّّمح، َوَحفِّ

لنهخح  َدحََن مِّنح ُدورِّهِّمح َأنح َُتَدهَم، َوِبِّ َدحََن فَاْلح ْلح دِّهِّ، فََأَمَر ِبِّ نح َُتحَرَق لِّ أَ َوَجله َلُه َأمحَرُه، َوَعَزَم َعَلى ُرشح
ِفِّ قُ ُلوبِّ  َوتُ قحَطَع، وََكفه هللُا تَ َعاََل أَيحدِّيَ ُهمح َوأَيحدَِّي الحُمَنافِّقِّنَي فَ َلمح يَ نحُصُروُهمح، َوأَلحَقى هللا َعزه َوَجله 

ِّ كََِّلُُهَا الرُّعحَب، ُثُه َجَعَلتِّ الحيَ ُهوُد ُكلهَما َخَلَص َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا  مِّ َما الحَفرِّيَقنيح َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح َهدح
[ الرُّعحَب، فَ َهَدُموا الدُّوَر الهِتِّ ُهمح فِّيَها مِّنح 182يَلِّي َمدِّينَ َتُه أَلحَقى هللا َعزه َوَجله ِفِّ قُ ُلوبُِِّّم ]ص:

َتطِّيُعوا َأنح َُيحُرُجوا َعَلى النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  ا َعَليحهِّ َأدحَِبرَِّها، َوَلَح َيسح دُِّموَن َما أَتَ وح َم َوَأصحَحابُُه يَ هح
َتظُِّروَن الحُمَنافِّقِّنَي َوَما   َر ُدورَِّها َوُهمح يَ ن ح ُلَغ آخِّ َوهَل، فَ َلمها َكاَدتِّ الحيَ ُهوُد َأنح تَ ب ح َوهَل فَاْلح ُهمح اْلح َكانُوا َمن هوح

لهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الهذِّي َكاَن َعَرَض َعَليحهِّمح قَ بحَل َذلَِّك، فَ َلمها يَئُِّسوا ِمِّها عِّنحَدُهمح َسأَُلوا َرُسوَل هللاِّ صَ 
تَ َقله  َا اسح بُِّل فَ َقاَضاُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى َأنح َُيحلِّيَ ُهمح َوَْلُمح َأنح يَ َتَحمهُلوا ِبِّ تح بِّهِّ اْلحِّ

َهٍب، َوْلَِّق مَِّن الهذِّي َكاَن َْلُمح إِّاله  ََلٍح، َفطَاُروا ُكله َمطٍِّْي، َوَذَهُبوا ُكله َمذح َما َكاَن مِّنح َحلحَقٍة َأوح سِّ
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َُقيحقِّ َطْيهَ َمَعُهمح آنَِّيًة َكثِّْيًَة مِّنح فِّضهٍة َقدح رَآَها النهبِّ  َوَأصحَحابُُه بَ ُنو َأبِّ اْلح

لُِّمونَ  تَ غحَواُهمح َعَلى  َوالحُمسح نَي َقدَِّم َمكهَة َعَلى قُ َريحٍش فَاسح َطَب حِّ َا، َوَعَمَد ُحَييُّ بحُن َأخح نَي َخَرُجوا بِّ حِّ
تَ نحَصَرُهمحف َوَبنيهَ هللُا َعزه َوَجله لَِّرُسولِّهِّ َصلهى هللُا َعَليح  هِّ َوَسلهَم َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َواسح

دُِّموَن الدُّورَ َحدِّ  نَي يَ هح لِّمِّنَي حِّ ُوا الحُمسح َ الحيَ ُهودِّ، وََكانُوا َقدح َعْيه نَ ُهمح َوَبنيح لِّ الن َِّفاقِّ َوَما بَ ي ح  يَث َأهح
َل فَ َقاُلوا: َما َذنحُب َشَجَرٍة َوأَن حُتمح تَ زحُعُموَن أَنهُكمح ُمصحلُِّحوَن؟ فَأَن حَزَل هللُا َعزه وَ  : َجله َويَ قحَطُعوَن النهخح
َرَج الهذِّيَن َكَفرُ  َكِّيُم ُهَو الهذِّي َأخح َرحضِّ َوُهَو الحَعزِّيُز اْلح وا مِّنح }َسبهَ  َّللِّهِّ َما ِفِّ السهَمَواتِّ َوَما ِفِّ اْلح

قِّنَي{ ]اْلشر:  زَِّي الحَفاسِّ لِّهِّ: }َولُِّيخح لِّ الحكَِّتابِّ مِّنح دََِّّيرِّهِّمح{ إََِّل قَ وح َرُسولِّ [ ف ُثُه َجَعَلَها نَ َفًَل لِّ 5َأهح
َُه، فَ َقاَل: }َوَما َأفَاَء هللُا َعَلى  ََحٍد َغْيح ًما ْلِّ ُهمح هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَلَح ََيحَعلح فِّيَها َسهح َرُسولِّهِّ مِّن ح

ُتمح َعَليحهِّ مِّنح َخيحٍل َواَل رَِّكاٍب{ ]اْلشر:  لِّهِّ: }َوهللُا َعَلى ُكل ِّ 6َفَما َأوحَجفح ٍء َقدِّير { [ إََِّل قَ وح َشيح
[ ف فَ َقَسَمَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فِّيَمنح َأرَاُه هللُا َعزه َوَجله مَِّن 284]البقرة: 

َاَك بحَن َأوحسِّ بحنِّ َخَرَشَة َوُهَو أَبُو ُدجَ  ِّ: ْسِّ َنحَصاَر رَُجَلنيح َها اْلح ن ح َوهلِّنَي، َوَأعحَطى مِّ رِّيَن اْلح انََة، الحُمَهاجِّ
ُل بحُن ُحنَ يحٍف، َوَأعحَطى  ََلُء َبِنِّ  -زََعُموا  -َوَسهح ، وََكاَن إِّجح َُقيحقِّ َسعحَد بحَن ُمَعاٍذ َسيحَف ابحنِّ َأبِّ اْلح

 ُّ َمرِّ النهبِّ ْيِّ ِفِّ الحُمَحرهمِّ َسَنَة َثََلٍث، َوَأقَاَمتح قُ َريحَظُة ِفِّ الحَمدِّيَنةِّ ِفِّ َمَساكِّنِّهِّمح َلَح يُ ؤح َصلهى هللُا  النهضِّ
َطَب ]ص: َُيي ِّ بحنِّ َأخح َراٍج َحَّته َفَضَحُهُم هللُا َعزه َوَجله ِبِّ [، 183َعَليحهِّ َوَسلهَم فِّيهِّمح بِّقَِّتاٍل َواَل إِّخح



َعحَناُه إََِّل إِّعح  َبَة، َوَحدِّيُث ابحنِّ ْلِّيَعَة ِبِّ َُ َحدِّيثِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح َزابِّ " َهَذا َلفح َحح ُُموعِّ اْلح طَاءِّ َسعحدِّ َوْبِّ
َُقيحقِّ   بحنِّ ُمَعاٍذ َسيحَف ابحنِّ َأبِّ اْلح
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َبُل  َْبًََن َحن ح ، قَاَل: َأخح رِّو بحُن السهمهاكِّ َْبًََن أَبُو َعمح َراَن، قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َحاَق، َأخح بحُن إِّسح
َرح  َحاُق بحُن َصالٍِّ  اْلح َْبًََن إِّسح مِّ بحنِّ قَاَل: َأخح َحاَق، َعنح َعاصِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن إِّسح ، َعنح رَُجٍل، قَاَل: َأخح مِّيُّ

نُ َقاَع، وََكانُوا َأوهَل يَ ُهو  َر بحنِّ قَ َتاَدَة، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحاَصَر َبِنِّ قَ ي ح َد َحاَصَرُهمح َعمح
مِّهِّ، فَ َقاَم إِّلَيحهِّ َعبحُد هللاِّ بحُن ُأَبٍ  " َفذََكَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  لحَمدِّيَنةِّ، فَ نَ َزُلوا َعَلى ُحكح هِّ َوَسلهَم ِبِّ

ُحٍد الحقِّصهَة َكَما َمَضى ِفِّ رَِّوايَةِّ يُوُنَس بحنِّ ُبَكْيحٍ، ُثُه قَاَل: وََكاَنتح قَ بحَل ُأُحٍد، فَ َلمها ان حَقَضى َشأحُن أُ 
يُبوا، ُثُه بَ َعَث َرُسوُل  ُهٍر َأصحَحاَب بِّئحرِّ َمُعونََة، فَُأصِّ رحبَ َعةِّ َأشح هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ عحَد ُأُحٍد ِبَِّ

َحاَق ِفِّ رَِّوا ْيِّف وََكَذلَِّك قَاَلُه ُُمَمهُد بحُن إِّسح َلى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َبِنِّ النهضِّ َة يَةِّ َسَلمَ َأجح
 بحنِّ الحَفضحلِّ َعنحهُ 
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ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلحُ  َْبًََن أَبُو َبكح َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َُمحَمٍش الحَفقِّيُه قَاَل: َأخح ِّ الحَقطهاُن َأخح َسنيح
َْبًََن ُُمَمهُد بحُن شُ  َزحَهرِّ، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلح َْبًََن ابحُن ُجَريحٍج، َعنح ُموَسى بحنِّ قَاَل: َأخح بِّيَل، قَاَل: َأخح َرحح

ْيِّ، َوقُ َريحَظَة، َحارَبُوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ  َبَة، َعنح ًَنفٍِّع، َعنِّ ابحنِّ ُعَمَر، َأنه يَ ُهوَد َبِنِّ النهضِّ َعَليحهِّ  ُعقح
َلى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  ْيِّ، َوَأقَ ره قُ َريحَظَة َوَمنه َعَليحهِّمح، َحَّته َحارََبتح َوَسلهَم، فََأجح َوَسلهَم َبِنِّ النهضِّ

لِّمِّنَي، إِّ  َ الحُمسح اله بَ عحَضُهمح قُ َريحَظُة بَ عحَد َذلَِّك، فَ َقَتَل رَِّجاَْلُمح، َوَقَسَم نَِّساَءُهمح َوَأوحاَلَدُهمح َوَأمحَواَْلُمح َبنيح
َلى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ْلُِّقوا بَِّرُسولِّ هللاِّ َصله  َلُموا، َوَأجح ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فََأمهنَ ُهمح َوَأسح

ُم َعبحدِّ هللاِّ، يَ عحِنِّ ابحَن َسََلٍم، َويَ ُهوَد َبِنِّ َحارِّثََة، وَُكله  نُ َقاَع، َوُهمح قَ وح يَ ُهودِّيٍ   يَ ُهوَد الحَمدِّيَنةِّ َبِنِّ قَ ي ح
لح  َْبًنَ ِبِّ ، قَاَل: َأخح َاعِّيلِّيُّ ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح ، قَاَل: َأخح طَامِّيُّ ٍرو الحبِّسح َْبًََن أَبُو َعمح  َمدِّيَنةِّ " َوَأخح

، قَاَل: َأخح 184]ص: َْبًََن َعبحُد الرهزهاقِّ َْبًََن فَ يهاُض بحُن زَُهْيحٍ، قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح ُم بحُن زََكرَِّّيه َْبًََن [ الحَقاسِّ
َنادِّهِّ ََنحَوُه إِّاله أَنهُه قَاَل: فَ َقَتَل رَِّجاَْلُمح، َوَسََب نَِّساَءُهمح َوَأوحاَلدَ  ُهمح، َوَقَسَم ابحُن ُجَريحٍج، َفذََكَرُه ِإِِّّسح

ٍر َوَروَ  َحاَق بحنِّ َنصح ي ِّ َعنح إِّسح لِّمِّنَيف َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ َ الحُمسح لِّم  َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َأمحَواَْلُمح َبنيح اُه ُمسح
َِّ َحدِّيثِّ الحَفقِّيهِّ  َحاَق بحنِّ َمنحُصوٍر، ُكلُُّهمح َعنح َعبحدِّ الرهزهاقِّ َعَلى َلفح  رَافٍِّع، َوإِّسح
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َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ السهيهارِّيُّ، َُه هللُا قَاَل: َأخح ، َرْحِّ َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن  َأخح قَاَل: َأخح
، قَاَل: أَ  َْبًََن ابحُن الحُمَباَركِّ َسنِّ بحنِّ َشقِّيٍق، قَاَل: َأخح َْبًََن َعلِّيُّ بحُن اْلَح َْبًََن ُموَسى َعلِّيٍ  الحَغزهاُل، قَاَل: َأخح خح

َبَة، َعنح ًَنفٍِّع، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعَمَر، َأنه َرُسوَل هللاِّ   َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقَطَع ََنحَل َبِنِّ بحُن ُعقح
ْيِّ َوَحرهَق، َوَْلَا يَ ُقوُل َحسهاُن بحُن ََثبٍِّت:  النهضِّ

 ]البحر الوافر[
َتطِّْيُ  لحبُ َوي حَرةِّ ُمسح  َوَهاَن َعَلى َسَراةِّ َبِنِّ ُلَؤيٍ  ففف َحرِّيق  ِبِّ

يَُة: }َما َقطَ  زَِّي َوِفِّ َذلَِّك نَ َزَلتح َهذِّهِّ اْلح َا فَبِّإِّذحنِّ هللاِّ َولُِّيخح ُتُموَها قَائَِّمًة َعَلى ُأُصوْلِّ عحُتمح مِّنح لِّيَنٍة َأوح تَ رَكح
قِّنَي{ ]اْلشر:   [5الحَفاسِّ

َرَجُه الحُبَخارِّيُّ مِّنح َحدِّيثِّ 185]ص: ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ ابحنِّ الحُمَباَركِّ َوَأخح لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَجُه ُمسح [ " َأخح
 َبَة، َعنح ًَنفِّعٍ ُموَسى بحنِّ ُعقح 
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َْبًنَ  ي، قَاَل: َأخح َسنِّ الحَقاضِّ َْبًََن َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن اْلَح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح إِّب حَراهِّيُم بحُن  َأخح
َْبًََن َورحقَاُء، َعنِّ ابحنِّ َأبِّ  َْبًََن آَدُم، قَاَل: َأخح ِّ، قَاَل: َأخح َُسنيح لِّهِّ: }َما َقَطعحُتمح اْلح  ْنِّيٍ ، َعنح َُمَاهٍِّد، ِفِّ قَ وح

لِّ َوقَاُلوا: 5مِّنح لِّيَنٍة{ ]اْلشر:  رِّيَن بَ عحًضا َعنح َقطحعِّ النهخح : مِّنح ََنحَلٍة، قَاَل: ََنَى بَ عحُض الحُمَهاجِّ [ يَ عحِنِّ
لِّمِّنَي، َوقَاَل الهذِّيَن َقَطُعوا: َا هَِّي مِّنح َمَغاَنِِّّ الحُمسح َ  لِّلحَعُدو ِّ، فَ نَ َزَل الحُقرحآُن بَِّتصحدِّيقِّ َمنح  إِّْنه َبلح ُهَو َغيح

َا َقطحُعُه َوتَ رحُكُه ِإِِّّذحنِّ هللاِّ َعزه َوجَ  ، فَ َقاَل: إِّْنه  له "ََنَى َعنح َقطحعِّهِّ، َوََتحلِّيلِّ َمنح َقطََعُه مَِّن اْلحُِّثحِّ
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، قَا َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن َأْححَُد بحُن َأخح َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح َل: َأخح
َدَ  ، َعنح َمالِّكِّ بحنِّ َأوحسِّ بحنِّ اْلح رِّو بحنِّ دِّيَناٍر، َعنِّ الزُّهحرِّي ِّ َياُن، َعنح َعمح َْبًََن ُسفح َباَن، قَاَل: َأخح ، َشي ح ََثنِّ

، أَ  َطهابِّ فِّ َعنح ُعَمَر بحنِّ الح نهُه قَاَل: إِّنه َأمحَواَل َبِنِّ النهضِّْيِّ َكاَنتح ِمِّها َأفَاَء هللُا َعَلى َرُسولِّهِّ ِمِّها َلَح يُوجِّ
َيحٍل َواَل رَِّكاٍب، َفَكاَنتح لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َخالَِّصًة يُ نحفُِّق  لُِّموَن َعَليحهِّ ِبِّ َها َعَلى الحُمسح ن ح مِّ



لِّ  َرَجاُه ِفِّ 186هِّ نَ َفَقَة َسَنٍة، َوَما ]ص:َأهح ََلحِّ ُعدهًة ِفِّ َسبِّيلِّ هللاِّف َأخح [ بَقَِّي َجَعَلُه ِفِّ الحُكَراعِّ َوالس ِّ
َنةَ  َياَن بحنِّ ُعيَ ي ح ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ ُسفح  الصهحِّ
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َر ِّ وَكَِّفايَةِّ هللاِّ َعزه  َشح َوَجله َرُسوَلُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َِبُب َما َجاَء ِفِّ قَ تحلِّ َكعحبِّ بحنِّ اْلح
لِّمِّنَي َشرههُ   َوالحُمسح
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َْبًََن أَ  َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ْبََ  َبهارِّ، قَاَل: َأخح رِّ بحنِّ َحزحٍم، اْلح َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح ًَن يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح

نَي  لِّ بحنِّ ُحنَ يحٍف، قَااَل: بَ َعَث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم حِّ فَ رََغ َوَصالُِّ  بحُن َأبِّ ُأَماَمَة بحنِّ َسهح
رٍ  لِّ الحَمدِّيَنةِّ، فَ بَ َعَث زَيحَد بحَن َحارِّثََة إََِّل َأهحلِّ السهافَِّلةِّ، َوبَ َعَث َعبحَد هللاِّ بحَن  مِّنح َبدح ْيَيحنِّ إََِّل َأهح َبشِّ

ُروََنُمح بَِّفتح ِّ هللاِّ َعزه َوَجله َعَلى نَبِّي ِّهِّ، فَ َواَفَق زَيحُد بحُن َحا لِّ الحَعالَِّيةِّ، يُ َبش ِّ اب حَنُه ُأَساَمَة  رِّثَةَ َرَواَحَة إََِّل َأهح
نَي ُسو َِّي َعَلى رُقَ يهَة بِّنحتِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َفقِّيَل َلُه: َذاَك أَبُوَك قَ  دح َقدَِّم، بحَن زَيحٍد حِّ

َبُة بحُن رَبِّيَعَة، َوَشي ح  ُتُه َوُهَو َواقِّف  لِّلنهاسِّ يَ ُقوُل: قُتَِّل ُعت ح ئ ح َبُة بحُن رَبِّيَعَة، َوأَبُو َجهحلِّ بحُن قَاَل ُأَساَمُة: َفجِّ
لهَة قُ َريحٍش، فَ ُقلحُت: ََّي أَبَهح، َأَحقٌّ َهذَ  ا؟ فَ َقاَل: هَِّشاٍم، َونُ بَ يحه  َوُمنَ ب ِّه ، َوُأَميهُة بحُن َخَلٍف، فَ ُهَو يَ نحعِّي جِّ

هحلِّ الحَعالَِّيةِّ، فَ َلمها بَ َلَغ َذلَِّك َكعحَب بحَن [ بحُن َرَواَحَة ْلَِّ 188نَ َعمح َوهللاِّ ََّي ُبَِنه، َونَ َعاُهمح َعبحُد هللاِّ ]ص:
، َما َأَصاَب َملِّك  مِّثحَل َهُؤاَل  َر ِّ قَاَل: َوي حَلُكمح َأَحقٌّ َهَذا؟ َهُؤاَلءِّ ُمُلوُك الحَعَربِّ َوَساَداُت النهاسِّ َشح ءِّ اْلح

، وََكاَنتح عِّنحَد الحُمطهلِّبِّ َقطٌّف ُثُه َخَرَج َكعحب  إََِّل َمكهَة، فَ نَ َزَل َعَلى َعاتَِّكَة بِّنح  تِّ ُأَسيحدِّ بحنِّ َأبِّ الحعِّيصِّ
َلى قُ َريحٍش، َوَُيَر ُِّض َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  ، بحنِّ َأبِّ َوَداَعَة، َفَجَعَل يَ بحكِّي َعَلى قَ ت ح

 فَ َقاَل:
 ]البحر الكامل[

لِّهَ  لِّكِّ َأهح ٍر لَِّمهح َمعُ َطَحَنتح رََحا َبدح َتهِّلُّ َوَتدح ٍر َتسح  ا ففف َولِّمِّثحلِّ َبدح
َعُدوا إِّنه الحُمُلوَك ُتَصرهعُ  هِّمح ففف اَل تَ ب ح َياضِّ َل حِّ  قُتَِّلتح َسَراُة النهاسِّ َحوح
ٍد ففف ذِّي َبحَجٍة ََتحوِّي إِّلَيحهِّ الضُّيهعُ  َا مَِّن اب حَيَض َماجِّ يَب بِّ  َكمح َقدح ُأصِّ

َلَفتح ففف َْحهاُل أَث حَقاٍل َيُسَوُد َويَ رحبَعُ َطلحُق الحَيَديحنِّ إَِّذا الح   َكَواكُِّب َأخح
َر ِّ َظله َكعحًبا ََيحزَعُ  َشح طِّهِّمح ففف إِّنه ابحَن اْلح َوام  َأَذله بُِّسخح  َويَ ُقوُل َأق ح



 [189]ص:
لَِّها َوَتَصدهعُ  هح َرحَض َساَعَة قُ ت ُِّلوا ففف َظلهتح َتُسوُخ ِبَِّ  َصَدُقوا فَ َليحَت اْلح

َمعُ صَ  َدِّيَث بَِّطعحَنٍة ففف َأوح َعاَش َأعحَمى ُمرحَعًشا اَل َيسح  اَر الهذِّي أَثَ َر اْلح
َاتِّ َوََيحَمعُ  َارَِّث بحَن هَِّشامِّهِّمح ففف ِفِّ النهاسِّ يَ بحِنِّ الصهاْلِّ  نُ ب ِّئحُت َأنه اْلح

َسبِّ الح  َا ففف ََيحمِّي َعَلى اْلَح ُُموعِّ َوإِّْنه ْلح َرحوَعُ لِّيَ ُزوَر يَ ثحرَِّب ِبِّ  َكرَُِّي اْلح
 نُ ب ِّئحُت َأنه َبِنِّ كَِّنانََة ُكلهُهمح ففف َخَشُعوا َلَقتحلِّ َأبِّ الحَولِّيدِّ َوُجد ُِّعوا

: َر ِّ َشح َل ابحنِّ اْلح عحُت قَ وح َنحَصارِّ ْسِّ َحاَق: َوقَاَلتِّ امحَرَأة  مَِّن اْلح  قَاَل ابحُن إِّسح
 ]البحر الطويل[

ُ َمنح تَ بحكِّي لََبدح  َها ُلَؤيُّ بحُن َغالِّبِّ َبَكتح َعنيح َلي ح لِّهِّ ففف َوُعلهتح ِبِِّّث ح  ٍر َوَأهح
 َوقَاَل َحسهاُن بحُن ََثبٍِّت:

 ]البحر الكامل[
َمعُ  نحُه َوَعاَش َُمَدهًعا اَل َيسح ٍَة ففف مِّ ُ َكعحٍب ُثُه ُعله بَِّعْبح  َبَكتح َعنيح

 [190]ص:
ُهُم ففف قَ ت ح  ٍر مِّن ح َمعُ َوَلَقدح رَأَيحُت بَِّبطحنِّ بَدح  َلى َتُس ُّ َْلَا الحُعيوُن َوَتدح

َارِّثِّ فَ َقاَل: ُم ِّ الحَفضحلِّ بِّنحتِّ اْلح َحاَق: ُثُه رََجَع َكعحب  إََِّل الحَمدِّيَنةِّ َفَشبهَب ِبِّ  قَاَل ابحُن إِّسح
 ]البحر البسيط[

ْلحَ  َقَبٍة ففف َوََترِّك  أَنحَت ُأمه الحَفضحلِّ ِبِّ َن ح ل  أَنحَت َلَح ََتحُللح ِبِّ  َرمِّ َأرَاحِّ
لِّمِّنَي َحَّته آَذاُهمح"  ِفِّ َكََلٍم َلُه َشبهَب بِّنَِّساءِّ الحُمسح
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رِّ بحُن َعتهاٍب، قَاَل: أَ  َْبًََن أَبُو َبكح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ُم َأخح َْبًََن الحَقاسِّ خح
َبَة، َعنح بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ا َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح َْبًََن إِّْسح َْبًََن ابحُن َأبِّ ُأَويحٍس، قَاَل: َأخح لحُمغِّْيَةِّ، قَاَل: َأخح

ْيِّ َوقَ ي ُِّمهُ  َر ِّ الحيَ ُهودِّيُّ، َوُهَو َأَحُد َبِنِّ النهضِّ َشح َبَة قَاَل: وََكاَن َكعحُب بحُن اْلح  مح، َقدح َعم ِّهِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح
تَ غحَواُهمح  ْلحَِّجاءِّ، َورَكَِّب إََِّل قُ َريحٍش فَ َقدَِّم َعَليحهِّمح فَاسح َعَلى  آَذى َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ
ُدَك هللَا َأدِّينُ َنا َأَحبُّ إََِّل هللاِّ  َياَن: ُأًَنشِّ  َأمح دِّيُن َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل لَُه أَبُو ُسفح

 ُُمَمهدٍ 
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قِّ  َماَء، َوَنسح َُزوَر الحَكوح ؟ فَإًِّنه نُطحعُِّم اْلح َق ِّ َدى ِفِّ رَأحيَِّك َوَأق حَرُب إََِّل اْلح ي اللهََبَ َعَلى َوَأصحَحابِّهِّ؟ َوَأي َُّنا َأهح
: أَن حتُ  َر ِّ َشح ُهمح َسبِّيًَلف ُثُه َخَرَج ُمقحبًَِّل َقدح الحَماءِّ، َونُطحعُِّم َما َهبهتِّ الشهَماُلف فَ َقاَل ابحُن اْلح ن ح َدى مِّ مح َأهح

رِّكِّنَي َعَلى قَِّتالِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ُمعحلًِّنا بَِّعَداَوةِّ َرُسولِّ هللاِّ   َصلهى هللاُ َأْجحََع رَأحَي الحُمشح
تَ عحَلَن »ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َعَليحهِّ َوَسلهَم َوهَِّجائِّهِّ، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصله  َر ِّ َقدِّ اسح َشح َمنح لََنا مِّنِّ ابحنِّ اْلح

َْبَّنِّ هللُا َعزه َوَجله بِّ  َذلَِّك، ُثُه َقدَِّم بَِّعَداَوتَِّنا َوهَِّجائَِّنا، َوَخَرَج إََِّل قُ َريحٍش فََأْجحََعُهمح َعَلى قَِّتالَِّنا، َقدح َأخح
َبثِّ َما َكاَن يَ ن ح  َدَم فَ يُ َقاتَِّلَنا َمَعُهمح َعَلى َأخح ، ُثُه قَ َرَأ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ « َتظُِّر قُ َريحًشا َأنح يَ قح

مِّ  يًبا مَِّن الحكَِّتابِّ يُ ؤح لِّمِّنَي َما أَن حَزَل هللُا فِّيهِّ: }َأَلَح تَ َر إََِّل الهذِّيَن ُأوُتوا َنصِّ ْلحِّبحتِّ َوَسلهَم َعَلى الحُمسح ُنوَن ِبِّ
َدى مَِّن الهذِّيَن آَمُنوا َسبِّيًَل{ ]النساء: َوالطه  [ ، َوآََّيٍت 51اُغوتِّ َويَ ُقوُلوَن لِّلهذِّيَن َكَفُروا َهُؤاَلءِّ َأهح

 ِفِّ قُ َريحٍش َمَعَها
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فِّ »َوذُكَِّر لََنا، َوهللُا َأعحَلُم، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل:  َا اللُهمه اكح َر ِّ ِبِّ َشح ِنِّ ابحَن اْلح
ئحتَ  تُ ُلُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ « شِّ َلَمَة: َأًَن ََّي َرُسوَل هللاِّ َأق ح ، فَ َقاَل َلُه ُُمَمهُد بحُن َمسح
لحكَ « نَ َعمح »َوَسلهَم:  لِّهِّ، فَ َلقَِّي سِّ َقلًِّبا إََِّل َأهح َلَمَة ُمن ح َْبَةِّ ، فَ َقاَم ُُمَمهُد بحُن َمسح اَن بحَن َسََلَمَة ِفِّ الحَمقح

َلَمَة: إِّنه َرُسوَل هللاِّ َصله  ى هللُا َعامًِّدا إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل َلُه ُُمَمهُد بحُن َمسح
، َوأَنحَت َندِّميُُه ِفِّ  َر ِّ َشح ُه إَِِّله َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح َأَمَرّنِّ بَِّقتحلِّ ابحنِّ اْلح رِّجح ََك، فََأخح َاهِّلِّيهةِّ، َوَلَح َيَحَمنح َغْيح  اْلح

َلَمَة إََِّل َرُسولِّ هللاِّ صَ  لحَكاُن: إِّنح َأَمَرّنِّ فَ َعلحُتف فَ َرَجَع َمَعُه ُُمَمهُد بحُن َمسح تُ لحُه، فَ َقاَل َلُه سِّ لهى هللاُ َأق ح
لحَكاُن: ََّي َرُسوَل هللاِّ  ؟ قَاَل: َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل سِّ َر ِّ َشح ، قَاَل « نَ َعمح »، َأَمرحَت بَِّقتحلِّ َكعحبِّ بحنِّ اْلح

ل ِّلحِنِّ  لحَكاُن: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َفحِّ  سِّ
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َلَمَة، وَ  لحَكاُن، َوُُمَمهُد بحُن َمسح لٍ  ِمِّها قُ لحَتف َفَخَرَج سِّ ، قَاَل: أَنحَت ِفِّ حِّ َر ِّ َشح بحنِّ اْلح  َعبهادُ فِّيَما قُ لحُت الِّ
َلٍة ُمقحمِّ  ُه ِفِّ لَي ح رِّ بحنِّ َوقحٍش، َوَسَلَمُة بحُن ََثبِّتِّ بحنِّ َوقحٍش، َوأَبُو َعبحسِّ بحُن َجْبحٍ، َحَّته أَتَ وح َرٍة، بحُن بِّشح

: َمنح َهَذا؟ فَ َقا لحَكاُن َفَصَرَخ: ََّي َكعحُب، فَ َقاَل لَُه َكعحب  ، َوَخَرَج سِّ َل فَ تَ َواَروحا ِفِّ ظََِّللِّ ُجُذوعِّ النهخحلِّ
: أَبُو ًَنئَِّلَة، فَ َقاَلتِّ امحَرأَتُُه: اَل  َلى ََّي َأَِب ًَنئَِّلَة، وََكاَن َكعحب  ُيَكَّنه لحَكاُن: َهَذا أَبُو لَي ح تَ نحزِّلح ََّي َأَِب  َلُه سِّ

َعى الحَفََّت  َْيحٍ، َلوح يُدح ي لَِّيأحتَِّيِنِّ إِّاله ِبِّ ، ًَنئَِّلَة، إِّنهُه قَاتُِّلَك، فَ َقاَل: َما َكاَن َأخِّ لَِّطعحَنٍة َأَجاَبف َفَخَرَج َكعحب 
إِّلَيحهِّ،  فَ َلمها فَ َتَ  َِبَب الرهَبضِّ قَاَل: َمنح أَنحَت؟ قَاَل َأُخوَك، َفطَأحطِّئح ِلِّ رَأحَسَك، َفطَأحطََأُه، فَ َعَرَفُه فَ نَ َزلَ 



َنا َوَأَصابَ ت ح  ئ ح لحَكاُن: جِّ ، َوقَاَل َلُه سِّ مِّ لحَكاُن ََنحَو الحَقوح ُتَك َفَمَشى بِّهِّ سِّ ئ ح بَِّنا َهَذا، َفجِّ دهة  َمَع َصاحِّ َنا شِّ
َن َذلَِّك، ث حُتَك أَنهُكمح َستَ لحَقوح : َقدح َحده ُرحهَِّنَك دِّرحعِّي ِفِّ َشعٍِّْي، فَ َقاَل َلُه َكعحب  َََتَدهَث َمَعَك َوْلِّ َوَلكِّنح  ْلِّ

لحَكاُن َيَدُه ِفِّ رَأحسِّ َكعحٍب ُثُه  ََنحُن عِّنحَدًَن َتحر  َوَشعِّْي  َوَعبِّْي ، فَأحُتوًَن، قَاَل: َلَعلهَنا َعَل، ُثُه َأدحَخَل سِّ َأنح نَ فح
لحكَ  َنُه، ُثُه َأَخَذ سِّ ِّ َحَّته َأمِّ هِّ شَهَها فَ َقاَل: َما َأطحَيَب َعبِّْيَُكمح َهَذا، َصَنَع َذلَِّك َمرهًة َأوح َمرهَتنيح اُن بَِّرأحسِّ

َها، َفَجَأَر َعُدوُّ  ن ح َذًة َنصهَلُه مِّ َباُه، فَ َعانَ َقُه  َأخح : ََّي َصاحِّ هللاِّ َجأحرًَة رَفِّيَعًة، َوَصاَحتِّ امحَرأَتُُه َوقَاَلتح
َيافِّهِّمح َحَّته َطَعَنُه َأَحُدُهمح ِفِّ  سح تُ ُلوّنِّ َوَعُدوه هللاِّ، فَ َلمح يَ َزاُلوا يَ َتَخلهُصوَن ِبَِّ لحَكاُن َوقَاَل: اق ح  َبطحنِّهِّ سِّ

ن ح  لسهيحفِّ َخَرَج مِّ َيافِّهِّمح، وََكانُوا ِفِّ بَ عحضِّ َما يَ َتَخلهُصوَن َطعحَنًة ِبِّ سح َرانُُه، َوَخَلُصوا إِّلَيحهِّ َفَضَربُوُه ِبَِّ َها ُمصح
ُعُروَنف ُثُه َخرَ  لِّهِّ َواَل َيشح هِّهِّ َأوح ِفِّ رِّجح ٍر ِفِّ َوجح لحَكاُن ُمَعانُِّقُه، َأَصابُوا َعبهاَد بحَن بِّشح َتدُّوَن إِّلَيحهِّ، َوسِّ ُجوا َيشح

َراعً  بَ ُهمح َونَ َزَفُه الدهُم، فَ َرَجُعوا َأدحرَاَجُهمح فَ َوَجُدوُه مِّنح سِّ ُرح ِّ بُ َعاٍث، فَ َقُدوا َصاحِّ ا َحَّته إَِّذا َكانُوا ْبِّ
َشح  َلتِّهِّمح، فَ َقَتَل هللُا َعزه َوَجله ابحَن اْلح َلُهمح مِّنح لَي ح ا بِّهِّ َأهح َتَمُلوُه َحَّته أَتَ وح ، فَاحح ُرح ِّ بَِّعَداَوتِّهِّ َر ِّ َورَاءِّ اْلح

ُه، َوََتحلِّيبِّهِّ   هللَا َوَرُسوَلُه، َوهَِّجائِّهِّ إَِّّيه

(3/192) 

 

 قُ َريحًشا، َوإِّعحََلئِّهِّ َعَليحهِّ قُ َريحًشا بَِّذلَِّك "
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َْبًََن أَبُو الحعَ  َسنِّ، قَااَل: َأخح رِّ بحُن اْلَح َحاَق، َوأَبُو َبكح َْبًََن أَبُو زََكرَِّّيه بحُن َأبِّ إِّسح بهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب َأخح
َنَة، َعنح ُعمَ  َياُن بحُن ُعيَ ي ح َْبّنِّ ُسفح ٍب، قَاَل: َأخح ثَ َنا ابحُن َوهح َْبًََن َِبحُر بحُن َنصحٍر، قَاَل: َحده َر بحنِّ قَاَل: َأخح

، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َعَبايََة يَ عحِنِّ ا َياَن بحنِّ َسعِّيٍد الث هوحرِّي ِّ ي ُسفح بحَن رِّفَاَعَة، قَاَل: ذُكَِّر قَ تحُل َكعحبِّ َسعِّيٍد َأخِّ
َلَمَة:  رًا، فَ َقاَل ُُمَمهُد بحُن َمسح ُلُه َغدح َر ِّ عِّنحَد ُمَعاوِّيََة فَ َقاَل ابحُن ََّيمِّنَي: َكاَن قَ ت ح َشح ََّي ُمَعاوِّيَُة، »بحنِّ اْلح

َك َسقحُف بَ يحٍت أََبًدا، أَيُ َغدهُر عِّنحَدَك َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُثُه اَل   تُ نحكُِّر، َوهللاِّ اَل يُظِّلُِّنِّ َوإَِّّيه
، « ف َواَل َُيحُلو ِلِّ َدُم َهَذا إِّاله قَ تَ لحُتهُ  َر ِّ َشح رِّ َكعحبِّ بحنِّ اْلح قَاَل َأْححَُد: َما ذََكرحًَن َوَما َنذحُكُرُه مِّنح َغدح

َدُه، َوهَِّجائِّهِّ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هِّ َعهح هِّ  َونَ قحضِّ ُهمح، َوََتحرِّيضِّ لِّمِّنَي، َوَعَداَوتِّهِّ إَِّّيه هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوالحُمسح
َر ِّ َكا َشح لِّهِّ، َوإِّنه َكعحَب بحَن اْلح َن َعَليحهِّمح، ُيَكذ ُِّب َهَذا الحَقائَِّل، َوَيُدلُّ َعَلى ُسوءِّ رَأحيِّهِّ َوقُ بح ِّ قَ وح

قًّا لَِّقتحلِّهِّ لَِّما َظَهَر مِّنح غَ  َتحِّ فِّيقُ ُمسح َد َمَع ُكفحرِّهِّف َوِبِّهللِّ الت هوح هِّ الحَعهح رِّهِّ َونَ قحضِّ  دح
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َزهاُز أَبُو َجعحَفرٍ  َْبًََن َأْححَُد بحُن َعلِّيٍ  الح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياُن: َأخح ، قَاَل ُسفح
َْبًََن ُُمَمهُد بحُن يُوُنَس ي َ  ر و يَ عحِنِّ ابحَن دِّيَناٍر، َعنح َأخح ثَ َنا َعمح َياُن، قَاَل: َحده َْبًََن ُسفح َمهاَل، قَاَل: َأخح عحِنِّ اْلح

، َمكهَة َعَلى قُ َريحٍش،  َر ِّ َشح َطَب، وََكعحُب بحُن اْلح رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، قَاَل: " َقدَِّم ُحَييُّ بحُن َأخح عِّكح
ُل  َفَحاَلَفوُهمح َعَلى قَِّتالِّ  ُل الحعِّلحمِّ الحَقدَِّيِّ َوَأهح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاُلوا َْلُمح: أَن حُتمح َأهح

مَ  ُوًَن َعنها َوَعنح ُُمَمهٍد، قَاُلوا: َما أَن حُتمح َوَما ُُمَمهد ؟ قَاُلوا: ََنحُن نَ نحَحُر الحَكوح ْبِّ ، فََأخح قِّي الحكَِّتابِّ اَء، َوَنسح
َرحَحاَمف قَاُلوا: َفَما ُُمَمهد ؟ قَاُلوا: صُ الله  ُل اْلح يَج، َوَنصِّ َجِّ قِّي اْلح ُبور  ََبَ َعَلى الحَماءِّ، َونَ ُفكُّ الحُعَناَة، َوَنسح ن ح

ُهمح، 194َقَطَع َأرحَحاَمَنا، َوات هبَ َعُه ُسرهاُق ]ص: يجِّ بَ ُنو غَِّفاٍرف قَاُلوا: اَل، َبلح أَن حُتمح َخْيح  مِّن ح َجِّ [ اْلح
ْلحِّ  مُِّنوَن ِبِّ يًبا مَِّن الحكَِّتابِّ يُ ؤح َدى َسبِّيًَل، فَأَن حَزَل هللُا تَ َعاََل: }َأَلَح تَ َر إََِّل الهذِّيَن ُأوُتوا َنصِّ بحتِّ َوَأهح

{ ]النساء:  َاهِّلِّيهةِّ، 51َوالطهاُغوتِّ َل َسلهٍة ِفِّ اْلح َياُن: وََكاَنتح غَِّفار  َأهح يَةِّ "ف قَاَل ُسفح رِّ اْلح [ إََِّل آخِّ
: َسرِّقَةً   يَ عحِنِّ
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َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُمَُ  ٍر ُعَمُر بحُن َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ بحنِّ ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدَة قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َنصح َحاَق َوَأخح مهُد بحُن إِّسح
َسُن بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ زََِّّيٍد  َْبًََن اْلَح ثَ َنا ابحُن َأبِّ ُأَويحٍس، قَاَل: بحنِّ أَيُّوَب الضَُّبعِّيُّ قَاَل: َأخح السُّر ِّيُّ، قَاَل: َحده

َلَمَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: لَ  مها َكاَن مِّنح َحدهَثِنِّ إِّب حَراهِّيُم بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ َُمحُمودِّ بحنِّ َمسح
َا، َوقَاَل: اَل َأمحرِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َما كَ  َكهَة وََكاَن بِّ َشحَر ِّ َوْلَِّق ِبِّ اَن، اعحتَ َزَل َكعحُب بحُن اْلح

َكهَة: ََّي َكعحُب، َأدِّينُ َنا َخْيح  َأمح دِّيُن ُُمَمهٍد َوَأصحَحابِّهِّ؟ قَاَل: دِّيُنُكمح  ُأعِّنُي َعَليحهِّ َواَل ُأقَاتُِّلُهف فَقِّيَل َلُه ِبِّ
مُِّنوَن َخْيح  َوَأقحَدُم، دِّيُن ُمَُ  يًبا مَِّن الحكَِّتابِّ يُ ؤح ، فَ نَ َزَلتح فِّيهِّ: }َأَلَح تَ َر إََِّل الهذِّيَن ُأوُتوا َنصِّ مهٍد َحدِّيث 

{ ]النساء:  ْلحِّبحتِّ َوالطهاُغوتِّ َُعاَداةِّ النهبِّ ِّ َصلهى 51ِبِّ َر ِّ الحَمدِّيَنَة ُمعحلًِّنا ِبِّ َشح [ ، ُثُه َقدَِّم َكعحُب بحُن اْلح
َلُه: هللُا َعَليحهِّ   َوَسلهَم، َوبَِِّّجاءِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َفَكاَن َأوهُل َما َخَرَج مِّنحُه قَ وح

 ]البحر البسيط[
ََرمِّ  ْلح َقَبٍة ففف َوََترِّك  أَنحَت ُأمه الحَفضحلِّ ِبِّ َن ح  َأَذاهِّب  أَنحَت َلَح ََتحُللح ِبِّ

َراَء رَادَِّعًة َلوح تُ عحَصُر ا  عحَتَصَرتح ففف مِّنح ذِّي الحَقَوارِّيرِّ َواْلحِّنهاءِّ َوالحَكَتمِّ َصفح
َا ففف َوَلوح َتَشاُء َشَفتح َكعحًبا مَِّن السهَقمِّ  َدى َبِنِّ َعامٍِّر َهاَم الحُفَؤاُد بِّ  إِّحح

َلةِّ الظَُّلمِّ  َلَها طََلَعتح ففف َحَّته تَ َبدهتح لََنا ِفِّ لَي ح  َلَح َأَر َشحًسا قَ ب ح
 ًضا:َوقَاَل أَيح 

 ]البحر الكامل[



َلعُ  تَ َهلُّ َويُ قح ٍر ُيسح لِّهِّ ففف َولِّمِّثحلِّ َبدح لِّكِّ َأهح ٍر لَِّمهح  َطَحَنتح رََحا َبدح
 [195]ص:

َخَر، َويُ نحقُِّص الحبَ يحَت السهابَِّع، َوقَاَل: ْلِِّّلحكِّ َبِنِّ  َب حَياتِّ الهِتِّ ذََكرحًَنَها يُ َبد ُِّل َحرحفًا ِبِّ َكِّيمِّ َفذََكَر اْلح  اْلح
ًما ِفِّ َْجَاَعٍة: وَ  ؟ فَ َقدح »ُجر ُِّعوا، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح َر ِّ َشح َمنح لَِّكعحبِّ بحنِّ اْلح

َنا رِّكِّنَي َعَلي ح عحرِّ، َوقَ وهى الحُمشح لش ِّ َلَمَة: َأًَن ََّي َرُسوَل هللاِّ، قَاَل: « آَذاًَن ِبِّ ، « نحتَ فَأَ »فَ َقاَل ُُمَمهُد بحُن َمسح
ل ٍ »قَاَل: فَ َقاَم ُُمَمهد  َفَمَشى قَلِّيًَل، ُثُه رََجَع فَ َقاَل: إِّّن ِّ قَائِّل ، فَ َقاَل:  َفَخَرَج « ف ُقلح، فَأَنحَت ِفِّ حِّ

َاَجٍة؛  ئحُت ْلِّ ِّ َحَّته أََتى َكعحًبا َوُهَو ِفِّ َحائٍِّط، فَ َقاَل: ََّي َكعحُب، جِّ َمنيح ٍم َأوح يَ وح َوذََكَر ُُمَمهد  بَ عحَد يَ وح
َدِّيَث ِفِّ قَ تحلِّهِّ   اْلح
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َسنِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمه  َْبًََن أَبُو اْلَح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح دِّ بحنِّ َعبحُدوٍس َوَذلَِّك َموحُجود  فِّيَما َأخح
َْبًََن ُعثحَماُن بحُن َسعِّيٍد، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعلِّيُّ بح  َياُن، قَاَل: قَاَل قَاَل: َأخح ثَ َنا ُسفح ، قَاَل: َحده ُن الحَمدِّيِنِّ ِّ

عحُت َجابَِّر بحَن َعبحدِّ هللاِّ، يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ُرو بحُن دِّيَناٍر: ْسِّ َمنح »َعمح
؟ فَإِّنهُه َقدح آَذى هللَا َوَرُسوَلهُ  َر ِّ َشح َلَمَة فَ َقاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ، « ف لَِّكعحبِّ بحنِّ اْلح فَ َقاَم ُُمَمهُد بحُن َمسح

تُ َلُه؟ قَاَل:  ًئا، قَاَل: « نَ َعمح »َأعحَجُب إِّلَيحَك َأنح َأق ح فََأََتُه ُُمَمهُد بحُن « ُقلح »، قَاَل: فَأحَذنح ِلِّ َأنح َأُقوَل َشي ح
َلَمَة فَ َقاَل: إِّنه َهَذا الرهُجَل َقدح َسأَلََنا َصدَ  لُِّفَك، قَاَل: َمسح َتسح ُتَك َأسح َقًة، َوإِّنهُه َقدح َعنهاًَن، َوإِّّن ِّ َقدح أَتَ ي ح

ُْي َشأح  ٍء َيصِّ َرُه َأنح َنَدَعُه َحَّته نَ نحظَُر َأيُّ َشيح نُُه، َوَقدح َأرَدحًَن َوأَيحًضا لََتَملُّنهُه، قَاَل: إًِّنه َقدِّ ات هبَ عحَناُه، فَ َنكح
لَِّفَنا، قَاَل: ا ؟ قَاَل: فَارحَهُنوّنِّ َأنح ُتسح رحَهُنوّنِّ نَِّساءَُكمح، قَاَل: َكيحَف نَ رحَهُنَك نَِّساَءًَن َوأَنحَت َأْجحَُل الحَعَربِّ

ِّ، قَاَل: فََأيُّ ]ص: َقنيح ٍق َأوح َوسح ٍء؟ 196أَب حَناءَُكمح، قَاَل: َكيحَف نَ رحَهُنَك أَب حَناَءًَن فَ يُ َقاُل: رُهَِّن بَِّوسح [ َشيح
ََلَح، قَاَل: فَ َواَعَدُه َأنح َيَحتَِّيُه، َفَجاَءُه لَيحًَل َوَمَعُه أَبُو  قَاُلوا: نَ رحَهُنكَ  َياُن: يَ عحِنِّ الس ِّ حَمَة، قَاَل ُسفح الَله

َهذِّهِّ ََتحُرُج  ًَنئَِّلَة، َوُهَو َأُخو َكعحٍب مَِّن الرهَضاَعةِّ، َفَدَعاُه مَِّن اْلحِّصحنِّ فَ نَ َزَل إِّلَيحهِّمح، فَ َقاَلتِّ امحَرأَتُُه: أَيحنَ 
ي أَبُو ًَنئَِّلَةف قَاَل: إَِّذا َما َجاَء فَإِّّن ِّ قَائِّل  بِّ  َلَمَة َوَأخِّ َا ُهَو ُُمَمهُد بحُن َمسح َشعحرِّهِّ فََأشُُّه السهاَعَة؟ قَاَل: إِّْنه

نحُه رِّيُ  ُثُه َأشُُّكمح، فَإَِّذا رَأَي حُتُموّنِّ أَث حَبتُّ َيدِّي َفُدوَنُكمح قَاَل: فَ نَ َزَل إِّلَيحهِّمح ُمتَ وَ  َفُج مِّ ًحا َوُهَو يَ ن ح ش ِّ
مِّ رًَِّيا، َأيح َأطحَيَب، َأََتحَذُن ِلِّ َأنح َأَشمه رَأحَسَك، قَاَل: نَ َعمح، َفَشمه  ُه ُثُه الط ِّيبِّ فَ َقاَل: َما رَأَيحُت َكالحيَ وح

َكَن مِّ  َتمح ؟ قَاَل: نَ َعمح فَ َلمها اسح نحُه قَاَل: ُدوَنُكمح، َفَضَربُوُه فَ َقتَ ُلوُه، َشمه َأصحَحابُُه، ُثُه قَاَل: َأََتحَذُن ِلِّ
ي ِّ َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ  َْبُوُه َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ ا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فََأخح ، فَأَتَ وح الحَمدِّيِنِّ ِّ

َلَمَة، َوَرضِّ  ي ُُمَمهُد بحُن َمسح َا ُهَو َأخِّ يعِّي أَبُو ًَنئَِّلَة، إِّنه الحَكرََِّي َلوح ُدعَِّي إََِّل َطعحَنٍة بَِّليحٍل َوزَاَد قَاَل: إِّْنه
: َلوح َأنه الحَفََّت ُدعَِّي لَِّطعحَنٍة َأَجابَ  َوهلِّ َنادِّ اْلح  َْلََجاَبف َوُهَو ِفِّ اْلحِّسح
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َْبًنَ  ي قَاَل: َأخح ََسنِّ الحَقاضِّ ٍر َأْححَُد بحُن اْلح َْبًََن أَبُو َبكح ٍل َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ زََِّّيٍد  َأخح أَبُو َسهح
ثَ َنا ُشَعيح  ، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو الحَيَمانِّ ، قَاَل: َحده َثمِّ َي ح ثَ َنا َعبحُد الحَكرَِّيِّ بحُن اْلح ، َعنِّ الحَقطهاُن قَاَل: َحده ب 

َْبّنِّ َعبحُد الرهْححَنِّ  ، قَاَل: َأخح رِّي ِّ [ بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َكعحبِّ بحنِّ َمالٍِّك، وََكاَن مِّنح َأَحدِّ 197]ص:الزُّهح
َر ِّ الحيَ ُهودِّيه َكاَن َشاعِّ  َشح ًرا، وََكاَن الثهََلثَةِّ الهذِّيَن تِّيَب َعَليحهِّمح، يُرِّيُد َكعحَب بحَن َمالٍِّك، َأنه َكعحَب بحَن اْلح

ُجو َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  عحرِّهِّ، وََكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى يَ هح َسلهَم، َوَُيَر ُِّض َعَليحهِّ ُكفهاَر قُ َريحٍش ِفِّ شِّ
لُِّموَن الهذِّيَن ََتحَمُعُهمح َدعحَوُة رَ  ُهُم الحُمسح ن ح ََلط ، مِّ ُلَها َأخح ُسولِّ هللاِّ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدَِّم الحَمدِّيَنَة َوَأهح

َلحَقةِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  ُل اْلح ُهُم الحيَ ُهوُد َوُهمح َأهح ن ح َوحََثَن، َومِّ رُِّكوَن الهذِّيَن يَ عحُبُدوَن اْلح ُهُم الحُمشح ن ح َم، َومِّ
، فََأرَاَد َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َزحرَجِّ َوحسِّ َوالح ِّ: اْلح ، َوُهمح ُحَلَفاُء لِّلحَحيهنيح ُصونِّ نَي َقدَِّم َواْلُح  حِّ

لِّمً  ، َوالرهُجُل َيُكوُن ُمسح رِّك  لًِّما َوأَبُوُه ُمشح تِّصحََلَحُهمح ُكلهُهمح، وََكاَن الرهُجُل َيُكوُن ُمسح ا َوَأُخوُه الحَمدِّيَنَة اسح
نَي َقدَِّم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  لِّ الحَمدِّيَنةِّ حِّ رُِّكوَن َوالحيَ ُهوُد مِّنح َأهح ف وََكاَن الحُمشح رِّك  َوَسلهَم  ُمشح
ََذى، فََأَمَر هللُا تَ َعاََل َرُسوَلُه َوا ُذوَن َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابَُه َأَشده اْلح لِّمِّنَي يُ ؤح لحُمسح

َمُعنه  ُهمح، َففِّيهِّمح أَن حَزَل هللُا َجله ثَ َناُؤُه: }َولََتسح لصهْبحِّ َعَلى َذلَِّك َوالحَعفحوِّ َعن ح مَِّن الهذِّيَن ُأوُتوا الحكَِّتاَب ِبِّ
رَُكوا َأًذى َكثِّْيًا{ ]آل عمران:  يََة، َوفِّيهِّمح أَن حَزَل هللُا: }َوده َكثِّْي  186مِّنح قَ بحلُِّكمح َومَِّن الهذِّيَن َأشح [ اْلح

لِّ الحكَِّتابِّ َلوح يَ ُردُّوَنُكمح مِّنح بَ عحدِّ إِّميَانُِّكمح ُكفهارًا َحَسًدا مِّنح عِّنح  هِّمح مِّنح بَ عحدِّ َما تَ َبنيهَ َْلُُم مِّنح َأهح دِّ أَن حُفسِّ
محرِّهِّ{ ]البقرة:  َ هللُا ِبَِّ َقُّ فَاعحُفوا واصحَفُحوا َحَّته َيَحِتِّ َر ِّ َأنح 109اْلح َشح [ ف فَ َلمها َأََب َكعحُب بحُن اْلح

لِّ  مِّنَي، َوَأَمَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ يَ نحزَِّع َعنح َأَذى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأَذى الحُمسح
تُ ُلوُه، فَ بَ َعَث إِّلَيحهِّ َسعحَد بحَن ُمَعاٍذ َوُُمَمهَد بحَن َمسح  طًا لِّيَ قح َعَث رَهح َلَمَة َوَسلهَم َسعحَد بحَن ُمَعاٍذ َأنح يَ ب ح

َنحَصارِّيه، وَ  َارِّثِّيه، َوَأَِب َعبحٍس اْلح َنحَصارِّيه ُثُه اْلح ٍط، اْلح ي َسعحدِّ بحنِّ ُمَعاٍذ، ِفِّ ََخحَسةِّ رَهح َارَِّث ابحَن َأخِّ اْلح
َر ِّ أَنحَكَر َشأحََنُمح وََكانَ  َشح ، فَ َلمها رَآُهمح َكعحُب بحُن اْلح لحَعَواِلِّ هِّمح ِبِّ يهًة َوُهَو ِفِّ ََمحلِّسِّ ُه َعشِّ َعُر أَتَ وح  يُذح

ُهمح، فَ َقاَل ]ص: ن ح ُن إَِِّله [ َْلُمح: َما َجاَء بُِّكمح؟ فَ قَ 198مِّ اُلوا: َجاَءتح بَِّنا إِّلَيحَك َحاَجة ف قَاَل: فَ لحَيدح
تَ نحفِّقَ  َناَك لَِّنبِّيَعَك َأدحرَاًعا لََنا لَِّنسح ئ ح َا، َفَدًَن إِّلَيحهِّ بَ عحُضُهمح فَ َقاَل: جِّ َاََنَا، بَ عحُضُكمح، فَ لحُيَحد ِّثحِنِّ بِّ  َأَثح

نَي فَ َقاَل: َوهللاِّ لَئِّنح فَ َعلحُتمح َذلَِّك لََقدح  َُتح َقدح نَ َزَل بُِّكمح َهَذا الرهُجُل، فَ َواَعَدُهمح َأنح َيَحُتوُه عَِّشاًء حِّ ُجهِّدح
ُرَج، فَ َقاَلتِّ امحَرأَتُُه: َما َطَرُقوَك سَ  ُهمح، فَ َقاَم لَِّيخح ن ح ُهُم النهاُس، َفَجاُءوا، فَ َناَداُه رَُجل  مِّ دِّي َعن ح اَعتَ ُهمح يَ هح

، ٍء ِمِّها َتِّبُّ ُمح َقدح َحدهثُوّنِّ َحدِّيثَ ُهمحف فَاعحتَ نَ َقُه أَبُو َعبحٍس، َوَضَربَُه ُُمَمهُد بحُن  َهذِّهِّ لَِّشيح فَ َقاَل: بَ َلى، إَِّنه
َرتِّهِّ، فَ َلمها قَ تَ ُلوُه َفزَِّعتِّ الحيَ ُهوُد َوَمنح َكانَ  لسهيحفِّ ِفِّ َخاصِّ ، َوَطَعَنُه بَ عحُضُهمح ِبِّ لسهيحفِّ َلَمَة ِبِّ  َمَعُهمح َمسح

َبُحوا فَ َقاُلوا: إِّنهُه ُطرَِّق مَِّن الحمُ  نَي َأصح رِّكِّنَي، فَ َغَدوحا َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم حِّ شح
َلَة َوُهَو َسي ِّد  مِّنح َساَداتَِّنا فَ ُقتَِّل، َفذَكهَرُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  بُ َنا اللهي ح الهذِّي َكاَن َصاحِّ



ُتَب بَ ي ح  َهاُهمح بِّهِّ، َوَدَعاُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل َأنح َيكح َعارِّهِّ َويَ ن ح نَ ُهمح يَ ُقوُل ِفِّ َأشح َنُه َوبَ ي ح
ُّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهمَ  تَ ُهوا إََِّل َما فِّيهِّ، َفَكَتَب النهبِّ لِّمِّنَي كَِّتاًِب يَ ن ح َ الحُمسح َ  َوَبنيح نَ ُهمح َوَبنيح َنُه َوبَ ي ح بَ ي ح

قِّ الهذِّي َكاَن ِفِّ  يَفًة، َكتَ بَ َها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ََتحَت الحَعذح لِّمِّنَي َعامهًة َصحِّ َدارِّ  الحُمسح
يَفُة بَ عحَد َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ  ، وََكاَنتح تِّلحَك الصهحِّ َارِّثِّ َوَسلهَم عِّنحَد َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب  اب حَنةِّ اْلح

رِّ بحُن َداَسَة، قَاَل: َحده  َْبًََن أَبُو َبكح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  الرُّوذحَِبرِّيُّ، قَاَل: َأخح َي هللُا َعنحُه "ف َوَأخح ثَ َنا أَبُو َرضِّ
ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ََيحََي بحنِّ فَارٍِّس، َأنه اْلحَ  ، َعنِّ َداُوَد، قَاَل: َحده َْبًََن ُشَعيحب  َكَم بحَن ًَنفٍِّع، َحدهثَ ُهمح قَاَل: َأخح

، َعنح َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َكعحبِّ بحنِّ َمالٍِّك، َعنح أَبِّيهِّ، وََكاَن مِّنح َأَحَد الثهََلثَ  رِّي ِّ ةِّ الهذِّيَن الزُّهح
َشح  ُجو َفذََكَرُه َوَحدِّيُث َعبحدِّ الحَكرَِّيِّ َأََتُّ تِّيَب َعَليحهِّمح قَاَل: َكاَن َكعحُب بحُن اْلح  َر ِّ يَ هح
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحنُ  َبهارِّ، قَاَل: َحده ، َأنه  اْلح َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد هللاِّ بحُن الحُمغِّيثِّ بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح

؟»َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل:  َر ِّ َشح بحنِّ اْلح َدِّيَث بُِّطولِّهِّ، َوَْسهى الهذِّيَن « َمنح ِلِّ الِّ َفذََكَر اْلح
َتَمُعوا ِفِّ قَ تحلِّهِّ: ُُمَمهدُ  لحَكاُن بحُن َسََلَمَة بحنِّ َوقحٍش، َوُهَو أَبُو ًَنئَِّلَة َأَحُد َبِنِّ َعبحدِّ  اجح َلَمَة، َوسِّ بحُن َمسح

، َواْلحَ  َهلِّ َشح رِّ بحنِّ َوقحٍش َأُخو َبِنِّ َعبحدِّ اْلح ، وََكاَن َأَخا َكعحٍب مَِّن الرهَضاَعةِّ، َوَعبهاُد بحُن بِّشح َهلِّ َشح ارُِّث اْلح
َارَِّث بحَن بحُن َأوحسِّ بحنِّ ُمعَ  ، َوأَبُو َعبحسِّ بحُن َجْبحٍ َأَحُد َبِنِّ َحارِّثََة، َوذََكَر َأنه اْلح َهلِّ َشح اٍذ أَحُد َبِنِّ َعبحدِّ اْلح

َنا بِّهِّ َرُسوَل هللاِّ  ئ ح َتَملحَناُه َفجِّ لِّهِّ، قَاُلوا: فَاحح َيافِّهِّمح َفُجرَِّح ِفِّ رَأحَسهِّ َورِّجح ٍس َأَصابَُه بَ عحُض َأسح   َصلهى هللاُ َأوح
َنا َعَليحهِّ، َفَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  ، َوُهَو قَائِّم  ُيَصل ِّي، َفَسلهمح َر اللهيحلِّ هِّ َوَسلهَم َعَليحهِّ َوَسلهَم آخِّ

لِّيَنا وَكَ  بَِّنا فَ َرَجعحَنا إََِّل َأهح َْبًََنُه بَِّقتحلِّ َعُدو ِّ هللاِّ، فَ تَ َفَل َعَلى ُجرححِّ َصاحِّ َنا فََأخح َذلَِّك ذََكَرُه الحَواقِّدِّيُّ إِّلَي ح
َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ  ذِّهِّف َأخح هِّ فَ َلمح يؤح َشحَر ِّ قَاَل: فَ تَ َفَل َعَلى ُجرححِّ َسانِّيدِّهِّ ِفِّ قِّصهةِّ قَ تحلِّ ابحنِّ اْلح  ِبَِّ

ََسُن بحنُ  ثَ َنا اْلح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ بحُن بُطهَة، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ ُ بحُن  اْلح َُسنيح ثَ َنا اْلح ، قَاَل: َحده مِّ َهح اْلح
َسانِّيَد َلُه ِفِّ َهذِّهِّ الحقِّصهةِّف َوذََكَر ُموَسى بح  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُعَمَر الحَواقِّدِّيُّ، ِبَِّ ، قَاَل: َحده َبَة َأنه الحَفَرجِّ ُن ُعقح

لِّ  هِّهِّ َأوح رِّجح يَب ِفِّ َوجح ٍر ُهَو الهذِّي ُأصِّ ُوََل َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ َعبهاَد بحَن بِّشح هِّ، وََكَذلَِّك ُهَو ِفِّ الر َِّوايَةِّ اْلح
 هللاِّ 

(3/199) 

 



ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب ]ص: ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا 200َأخح [ قَاَل: َحده
َبهارِّ، قَا ُر بحُن زَيحٍد َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ ثَ وح ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َل: َحده

رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، قَاَل: َمَشى َمَعُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل  ، َعنح عِّكح بَقِّيعِّ الد ِّيلِّيُّ
ُهمح »ُهمح َوقَاَل: الحَغرحَقدِّ، ُثُه َوجههَ  مِّ هللاِّ، اللُهمه َأعِّن ح  «انحطَلُِّقوا َعَلى اسح

(3/199) 

 

ثَ َنا يُوُنسُ  ثَ َنا َأْححَُد، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َأخح ، َعنِّ ابحنِّ َوَأخح
ًَل لِّزَ  َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ َموح يحدِّ بحنِّ ََثبٍِّت قَاَل: َحدهثَ تحِنِّ اب حَنُة ُُمَي َِّصَة، َعنح أَبِّيَها، ُُمَي َِّصَة، َأنه َرُسوَل إِّسح
تُ ُلوهُ »هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل:  ، فَ َوَثَب ُُمَي َِّصُة بحُن « َمنح َظَفرحَُتح بِّهِّ مِّنح رَِّجالِّ يَ ُهوَد فَاق ح

ُعوٍد َعَلى ابحنِّ ُسن َ  َنَة رَُجٍل مِّنح َُتهارِّ يَ ُهوَد َكاَن ُيََلبُِّسُهمح يُ َبائُِّعُهمح، فَ َقتَ َلُه، وََكاَن ُحَوي َِّصُة بحُن َمسح ي ح
لِّمح، وََكاَن َأَسنه مِّنح ُُمَي َِّصَة، فَ َلمها قَ تَ َلُه َجَعَل ُحَوي َِّصُة َيضحرِّبُُه َويَ ُقو  ُعوٍد إِّذح َذاَك َلَح ُيسح ُل: َأيح َعُدوه َمسح

ٍم ِفِّ َبطحنَِّك مِّنح َمالِّهِّ، فَ َقاَل ُُمَي َِّصُة: فَ ُقلحُت َلُه: َوهللاِّ َلَقدح َأَمرَ  هللاِّ  ّنِّ بَِّقتحلِّهِّ قَ تَ لحَتُه، َأَما َوهللاِّ َلُربه َشحح
ََلمِّ ُحَوي َِّصَة قَاَل: َوهللاِّ   َلوح َأَمَرَك ُُمَمهد  َمنح َلوح َأَمَرّنِّ بَِّقتحلَِّك َضَربحُت ُعنُ َقَك، فَ َوهللاِّ إِّنح َكاَن َْلَوهُل إِّسح

؟ قَاَل ُُمَي َِّصُة: نَ َعمح َوهللاِّ، قَاَل ُحَوي َِّصُة: َوهللاِّ إِّنه دِّيًنا بَ َلَغ بَِّك، َهَذا الحَعجَ  ُب " زَاَد بَِّقتحلِّي َلَقتَ لحَتِنِّ
ه َصلهى هللاُ  َمئٍِّذ، َوزََعَم َأنه النهبِّ َلَم ُحَوي َِّصُة يَ وح َلةِّ فِّيهِّ الحَواقِّدِّيُّ: فََأسح َبَ  مَِّن اللهي ح  َعَليحهِّ َوَسلهَم َلمها َأصح

ََذا، َوهللُا َأعحَلمُ  َر ِّ َأَمَر بِّ َشح  الهِتِّ قُتَِّل فِّيَها ابحُن اْلح

(3/200) 

 

 ُْجهاُع أَب حَوابِّ َغزحَوةِّ ُأُحدٍ 

(3/201) 

 

َعةِّ ُأُحدٍ  رِّ التهارِّيخِّ لَِّوق ح  َِبُب ذِّكح

(3/201) 

 



َْبًََن أَبُو اْلحُ  وِّيُّ، قَاَل: َأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر النهحح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َسنيح
ثَ َنا َجد ِّي، َعنِّ الزُّهح  َجهاُج بحُن َأبِّ َمنِّيٍع، قَاَل: َحده ثَ َنا اْلح َياَن، قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح ، َحده رِّي ِّ

رِّكِّنَي »رحَوَة، قَاَل: َعنح عُ  ٍر، َورَئِّيُس الحُمشح َعةِّ بَدح َعُة ُأُحٍد ِفِّ َشوهاٍل َعَلى رَأحسِّ َسَنٍة مِّنح َوق ح ُثُه َكاَنتح َوق ح
َياَن بحُن َحرحبٍ  َمئٍِّذ أَبُو ُسفح  «يَ وح

(3/201) 

 

َْبًََن َعبحُد هللاِّ  ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن، َوَأخح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده
ُ بحُن ُُمَمهٍد، قَالَ  َُسنيح ثَ َنا اْلح َلِّيلِّ الحبَ غحَدادِّيُّ، بِّنَ يحَسابُوَر قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن الح ثَ َنا قَاَل: َحده : َحده

ُّ هللاِّ صَ  َباُن، َعنح قَ َتاَدَة، قَاَل: َواَقَع َنبِّ ٍر َشي ح َم ُأُحٍد مَِّن الحَعامِّ الحُمقحبِّلِّ بَ عحَد بَدح لهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح
َعمِّاَئٍة، َمئٍِّذ َسب ح َلًة َمَضتح مِّنح َشوهاٍل، وََكاَن َأصحَحابُُه يَ وح َرَة لَي ح َدى َعشح َم السهبحتِّ ْلِِّّحح  ِفِّ َشوهاٍل يَ وح

ِّ، َأوح َما َشاَء هللاُ  رُِّكوَن أَلحَفنيح َحاَق لِّلن ِّصحفِّ مِّنح 202 مِّنح َذلَِّك " ]ص:َوالحُمشح [ قُ لحُت: َوقَاَل ابحُن إِّسح
 َشوهالٍ 

(3/201) 

 

ثَ َنا الحفَ  ٍر ُُمَمهُد بحُن الحُمَؤمهلِّ قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َبكح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ضحُل بحُن ُُمَمهٍد َأخح
 ،ُّ عحُت َمالَِّك بحَن أََنٍس، الشهعحَراّنِّ ثَ َنا ُموَسى بحُن َداُوَد، قَاَل: ْسِّ َبٍل، قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َحن ح قَاَل: َحده

ٍر لَِّسَنٍة َونِّصحٍف مِّنح َمقحَدمِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة، َوُأُحد  بَ عحدَ   " َها بَِّسَنةٍ قَاَل: َكاَنتح َبدح

(3/202) 

 

ثَ َنا يَ عحُقوُب بح  َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َياَن، َوَأخح ُن ُسفح
ثَ َنا َما ٍب، قَاَل: َحده َْبًََن ابحُن َوهح َعحَلى، قَاَل: َأخح ثَ َنا يُوُنُس بحُن َعبحدِّ اْلح ، قَاَل: " َكاَنتح قَاَل: َحده لِّك 

ًرا ِفِّ َشوهاٍل مِّنح َمقحَدمِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة مُ  ًرا، قَاَل: ُأُحد  َعَلى َأَحٍد َوَثََلثِّنَي َشهح َهاجِّ
َم ُأُحٍد ِفِّ َأوهلِّ الن هَهارِّ "  وََكاَن الحقَِّتاُل يَ وح

(3/202) 

 



رِّ َما ُأرِّيَ  َرةِّ َوُأُحٍد، َوَما َجاَء هللاُ بِّهِّ  َِبُب ذِّكح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َمَنامِّهِّ مِّنح َشأحنِّ اْلحِّجح
 مَِّن الحَفتح ِّ بَ عحدُ 

(3/203) 

 

ثَ َنا أَبُو ا ٍرو، قَااَل: َحده ، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح لحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب َأخح
ثَ َنا أَبُو ُأَساَمَة، َعنح بُ َريحٍد، َعنح َأبِّ  َارِّثِّيُّ، قَاَل: َحده َمِّيدِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح بُ رحَدَة، َعنح  قَاَل: َحده

َا َأبِّ ُموَسى، َعنِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل: ُأرِّيُت ِفِّ  ُر مِّنح َمكهَة إََِّل َأرحٍض بِّ  الحَمَنامِّ َأّن ِّ ُأَهاجِّ
َ ُرؤحَّيَ  َا الحَيَماَمُة َأوح َهَجُر، فَإَِّذا هَِّي الحَمدِّيَنُة: يَ ثحرُِّبف َورَأَيحُت ِفِّ َي َهذِّهِّ َأّن ِّ ََنحل ، َفَذَهَب َوَهلِّي إََِّل َأَنه

رُُه، فَإَِّذا ًفا فَان حَقَطَع َصدح َرى فَ َعاَد  َقدح َهَززحُت َسي ح َم ُأُحٍد، ُثُه َهَززحتُُه ُأخح مِّنِّنَي يَ وح يَب مَِّن الحُمؤح ُهَو َما ُأصِّ
مِّنِّنَيف َورَأَيحُت فِّيَها أَيحضً  تَِّماعِّ الحُمؤح َسَن ِمِّها َكاَن، فَإَِّذا ُهَو َما َجاَء هللُا بِّهِّ مَِّن الحَفتح ِّ َواجح ا بَ َقًرا، َوهللُا َأحح

ْيحِّ [ هُ 204َخْيح ، فَإَِّذا ]ص: َم ُأُحٍد، َوإَِّذا الحَْيحُ َما َجاَء هللُا بِّهِّ مَِّن الح مِّنِّنَي يَ وح ُم الن هَفُر مَِّن الحُمؤح
ي ِّ َعنح َأبِّ ُكَريح  لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَجُه الحُبَخارِّيُّ َوُمسح ٍرف َأخح َم َبدح قِّ الهذِّي آََتًَن بَ عحُد يَ وح دح ٍب، َوثَ َوابِّ الص ِّ

 َعنح َأبِّ ُأَساَمةَ 

(3/203) 

 

َْبًََن ُمَُ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح مهُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َْبّنِّ ابحُن َأبِّ  ٍب، قَاَل: َأخح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َوهح ، قَاَل: َحده ََكمِّ الز ًَِّندِّ، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ اْلح

َبَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، قَاَل: تَ نَ فهَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  َفُه ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعت ح لهَم َسي ح
ٍر، قَاَل ابحُن َعبهاٍس: َوُهَو الهذِّي رََأى فِّيهِّ الرُّ  َم بَدح َم ُأُحٍد، َوَذلَِّك َأنه َرُسوَل هللاِّ َذا الحَفَقارِّ يَ وح ََّي يَ وح ؤح

َم ُأُحٍد َكاَن رَأحُي َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  رُِّكوَن يَ وح َوَسلهَم َأنح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َلمها َجاَءُه الحُمشح
لحَمدِّيَنةِّ يُ َقاتُِّلُهمح فِّيَها، فَ َقاَل َلُه ًَنس  َلَح  رًا: َُيحُرُج بَِّنا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ يُقِّيَم ِبِّ  َيُكونُوا َشهُِّدوا بَدح

ُحٍد ]ص: ٍر، 205َعَليحهِّ َوَسلهَم إِّلَيحهِّمح نُ َقاتُِّلُهمح ِبُِّ ُل َبدح يَلةِّ َما َأَصاَب َأهح يُبوا مَِّن الحَفضِّ ا َأنح ُيصِّ [، َورََجوح
َوَسلهَم َحَّته لَبَِّس َأَداَتُه، ُثُه َندُِّموا َوقَاُلوا: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َأقِّمح  َفَما زَاُلوا بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ 

ٍ  َأنح َيَضَع َأَداَتُه بَ عحَد َأنح »فَالرهأحُي رَأحُيَك، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َبغِّي لَِّنبِّ َما يَ ن ح
َ َعُدو ِّهِّ لَبَِّسَها َحَّته ََيحُكَم هللُا  َنُه َوَبنيح ، قَاُلوا: وََكاَن ِمِّها قَاَل َْلُمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم « بَ ي ح

يَنٍة فََأوهلحتُ َها الحَمدِّيَنَة، َوإِّّن ِّ  َ ِفِّ دِّرحٍع َحصِّ ََداَة إِّّن ِّ رَأَيحُت َأّن ِّ َمئٍِّذ قَ بحَل َأنح يَ لحَبَس اْلح ، ُمرحدِّ   َكبحًشا يَ وح



َبُ  فَ بَ َقر  فََأوهلحُتُه َكبحَش الحَكتِّيَبةِّ، َورَأَيحُت َأنه َسيحفِّي َذا الحَفَقارِّ ُفله فََأوهلحُتُه َفَلًّ فِّيُكمح، َورَأَيحُت بَ قَ  ًرا ُتذح
 َوهللُا َخْيح ، فَ بَ َقر  َوهللُا َخْيح  "

(3/204) 

 

َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن، قَالَ  ثَ َنا َأخح َيَة، قَاَل: َحده َْبًََن ابحُن ًَنجِّ َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد، قَاَل: َأخح : َأخح
ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ زَيحٍد، َعنح أََنٍس، َأنه َرُسولَ  دِّ بحُن غَِّياٍث، قَاَل: َحده  هللاِّ َعبحُد الحَواحِّ

، »قَاَل:  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  رَأَيحُت فِّيَما يَ َرى النهائُِّم َكَأّن ِّ ُمرحدِّ   َكبحًشا، وََكَأنه ظَُبَة َسيحفِّي انحَكَسَرتح
ِتِّ َْححَزَة، َوقُتِّ  َر ظَُبةِّ َسيحفِّي قَ تحَل رَُجٍل مِّنح عَِّتح ٍم، َوَأوهلحُت َكسح ُتُل َكبحًشا لَِّقوح َل َطلحَحُة بحُن فََأوهلحُت َأّن ِّ َأق ح

َب الل َِّواءِّ َأبِّ   «َطلحَحَة، وََكاَن َصاحِّ

(3/205) 

 

َعةُ  َياقِّ قِّصهةِّ ُخُروجِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل ُأُحٍد، وََكيحَف َكاَنتِّ الحَوق ح  َِبَب سِّ

(3/206) 

 

ْبََ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ٍر ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعتهاٍب َأخح ًَن أَبُو َبكح
َاعِّيُل بحُن َأبِّ ُأَويحٍس، قَاَل:  ثَ َنا إِّْسح ُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ، قَاَل: َحده ثَ َنا الحَقاسِّ ثَ َنا قَاَل: َحده َحده

َبَة، َعنح َعم ِّهِّ  َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح َُ ِفِّ إِّْسح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َبَة حف َوَأخح ، ُموَسى بحنِّ ُعقح
ثَ َنا إِّب حرَ  ثَ َنا َجد ِّي، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َاعِّيُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ الحَفضحلِّ َْبًََن إِّْسح اهِّيُم بحُن الحَمَغازِّي قَاَل: َأخح

ثَ َنا ُُمَمهُد بحنُ  َُ َحدِّيثِّ  الحُمنحذِّرِّ، قَاَل: َحده َهاٍب، َوَهَذا َلفح َبَة، َعنِّ ابحنِّ شِّ فُ َليحٍ ، َعنح ُموَسى بحنِّ ُعقح
رِّكِّي  َتطَاُعوا مِّنح ُمشح َلُبوا َمنِّ اسح َتجح َبَة، قَاَل: َورََجَعتح قُ َريحش  فَاسح َاعِّيَل، َعنح َعم ِّهِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح إِّْسح

َياَن بحُن َحرحٍب ِفِّ  ، َوَساَر أَبُو ُسفح َْجحعِّ قُ َريحٍش، َوَذلَِّك ِفِّ َشوهاٍل مَِّن الحَعامِّ الحُمقحبِّلِّ مِّنح َوق حَعةِّ  الحَعَربِّ
ٍر، َحَّته َطَلُعوا مِّنح بِّئحرِّ اْلحَِّماَويحنِّ، ُثُه نَ َزُلوا بَِّبطحنِّ الحَوادِّي الهذِّي قَ بحَل ُأُحٍد، وََكاَن رَِّجال   مَِّن َبدح

رًا َندُِّمو  َهُدوا بَدح لِّمِّنَي َلَح َيشح ُلوا َما أَب حَلى الحُمسح ا لَِّقاَء الحَعُدو ِّ َولِّيُ ب ح ٍر، َوَتَن هوح ا َعَلى َما فَاََتُمح مِّنح َسابَِّقةِّ بَدح
لُِّموَن الهذِّينَ  صحلِّ ُأُحٍد َفرَِّح الحُمسح رُِّكوَن ِبَِّ َياَن َوالحُمشح ٍر، فَ َلمها نَ َزَل أَبُو ُسفح َم َبدح َواَُنُمح يَ وح َهُدوا  إِّخح َلَح َيشح

رًا بِّقُ  ُمحنِّيهتَِّنا، ُثُه إِّنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا عَ َبدح َنا ِبِّ َليحهِّ َوَسلهَم ُدومِّ الحَعُدو ِّ َعَليحهِّمح، َوقَاُلوا: َقدح َساَق هللُا إِّلَي ح
َبَ  َفَجاَءُه نَ َفر  مِّنح َأصحَحابِّهِّ فَ َقاَل: " رَأَيحُت ]ص: ُُمَعةِّ ُرؤحََّي، فََأصح َلَة اْلح َبارَِّحَة ِفِّ [ الح 207ُأرَِّي لَي ح



َبُ   -َمَنامِّي بَ َقًرا َوهللُا َخْيح   َورَأَيحُت َسيحفَِّي َذا الحَفَقارِّ ان حَفَصَم مِّنح  -َوِفِّ رَِّوايَةِّ ابحنِّ فُ َليحٍ : بَ َقًرا ُتذح
ُتُه، َوُُهَا ُمَضب هبَ َتانِّ  -عِّنحدِّ ظَُبتِّهِّ  يَنٍة، َوَأّن ِّ ُمرحدِّ    َورَأَيحُت َأّن ِّ ِفِّ دِّرح  -َأوح قَاَل: بِّهِّ فُ ُلول  َفَكرِّهح ٍع َحصِّ

ََّيُه قَاُلوا: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َماَذا  َْبَُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بُِّرؤح َأوهلحَت َكبحًشا"، فَ َلمها َأخح
، »ُرؤحََّيَك؟ قَاَل:  مِّ ُت َما رَأَيحُت بَِّسيحفِّيَ َأوهلحُت الحبَ َقَر الهذِّي رَأَيحُت نَ َفًرا فِّيَنا َوِفِّ الحَقوح ، َويَ ُقوُل « وََكرِّهح

َمئٍِّذ، َوَفَصمُ  َهُه يَ وح َهُه، فَإِّنه الحَعُدوه َأَصابُوا َوجح : وََكاَن الهذِّي رََأى بَِّسيحفِّهِّ الهذِّي َأَصاَب َوجح وا رَِّجال 
َبُة  َمئٍِّذ مَِّن َرَِبعِّيَ َتُه، َوَخَرُقوا َشَفَتُه، يَ زحُعُموَن َأنه الهذِّي رََماُه ُعت ح بحُن َأبِّ َوقهاٍص، وََكاَن الحبَ َقُر َمنح قُتَِّل يَ وح

لِّمِّنَي، َوقَاَل: " َأوهلحُت الحَكبحَش أَنهُه َكبحُش َكتِّيَبةِّ الحَعُدو ِّ فَ َقتَ َلُه  تُ ُلُه »َوِفِّ رَِّوايَةِّ ابحنِّ فُ َليحٍ :  -الحُمسح يَ قح
يَنَة الحمَ  -« هللاُ  صِّ َنا َوَأوهلحُت الد ِّرحَع اْلَح ، فَإِّنح َدَخَل َعَلي ح طَامِّ َعُلوا الذهرَارِّيه ِفِّ اْلح دِّيَنَة، فَامحُكُثوا َواجح

لح  "، وََكانُوا َقدح َشكُّوا َأزِّقهَة الحَمدِّيَنةِّ ِبِّ َزِّقهةِّ قَاتَ لحَناُهمح َورُُموا مِّنح فَ وحقِّ الحُبيوتِّ ُم ِفِّ اْلح َيانِّ َحَّته  الحَقوح بُ ن ح
ُعو هللَا، فَ َقدح  َكاَنتح كاْلحِّصحنِّ، فَ َقالَ  َم َوَندح ه هللاِّ نَ َتَمَّنه َهَذا الحيَ وح رًا: ُكنها ََّي َنبِّ َهُدوا بَدح الهذِّيَن َلَح َيشح

َ ن ُ  ه هللاِّ َلِّ َنحَصارِّ: َمََّت نُ َقاتُِّلُهمح ََّي َنبِّ َْيف َوقَاَل رَِّجال  مَِّن اْلح َنا َوقَ رهَب الحَمسِّ  َقاتِّلحُهمح عِّنحدَ َساَقُه هللُا إِّلَي ح
َرحَث يُ زحرَُع؟ َوقَاَل رَِّجال  قَ وحاًل َصَدُقوا بِّهِّ َومَ  : َماَذا َْنحَنُع إَِّذا َلَح َْنحَنعِّ اْلح عحبَِّنا؟ َوقَاَل رَِّجال  ا َعَليحهِّ، شِّ َضوح

ُمحف َوقَ  ُهمح: َْححَزُة بحُن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ قَاَل: َوالهذِّي أَن حَزَل َعَليحَك الحكَِّتاَب لَُنَجالَِّدَنه ن ح اَل يَ عحَمُر بحُن َمالِّكِّ مِّ
ي بَِّيدِّهِّ َْلَ  َنهَة، فَ َوالهذِّي نَ فحسِّ َنا اْلح ه هللاِّ، اَل ََتحرِّمح : ََّي َنبِّ دحُخَلن هَها، فَ َقاَل َلُه بحنِّ ثَ عحَلَبَة، َوُهَو َأَحُد َبِنِّ َساَلٍِّ

بُّ « ِبَِّ؟»َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ّن ِّ ُأحِّ ، فَ َقاَل  قَاَل: ِبَِّ َم الزهححفِّ هللَا َوَرُسوَلُه، َواَل َأفِّرُّ يَ وح
َمئٍِّذف َوَأََب َكثِّْي  مَِّن النهاسِّ إِّاله « َصَدقحتَ »َلُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  هَِّد يَ وح ُتشح ، فَاسح

ا إََِّل قَ وحلِّ َرسُ  ُُروَج إََِّل الحَعُدو ِّ، َوَلَح يَ تَ َناَهوح لهذِّي الح ولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َورَأحيِّهِّ، َوَلوح َرُضوا ِبِّ
ُُروجِّ 208َأَمَرُهمح بِّهِّ َكاَن َذلَِّك، َوَلكِّنح َغَلَب الحَقَضاُء ]ص: لح [ َوالحَقَدُر، َوَعامهُة َمنح َأَشاَر َعَليحهِّ ِبِّ

رًا، َقدح َعلُِّموا الهذِّي َهُدوا َبدح يَلةِّ، فَ َلمها َصلهى َرُسوُل هللاِّ  رَِّجال  َلَح َيشح ٍر مَِّن الحَفضِّ َصحَحابِّ بَدح َسَبَق ْلِّ
َد ِّ َواْلحَِّهادِّ، ُثُه انحَصرَ  ْلح ََ النهاَس َوذَكهَرُهمح، َوَأَمَرُهمح ِبِّ ُُمَعَة َوَع َ  مِّنح ُخطحَبتِّهِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم اْلح

حَمةِّ ف َ  لَله ف فَ َلمها رََأى َذلَِّك رَِّجال  مِّنح َذوِّي الرهأحيِّ َوَصََلتِّهِّ َفَدَعا ِبِّ ُُروجِّ لح َلبَِّسَها، ُثُه َأذهَن ِفِّ النهاسِّ ِبِّ
َنا الحَعدُ  لحَمدِّيَنةِّ، فَإِّنح َدَخَل َعَلي ح وُّ قَاتَ لحنَاُهمح قَاُلوا: َأَمَرًَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح َْنحُكَث ِبِّ

ه هللاِّ ِفِّ اْلحَ  َناُه: ََّي َنبِّ َخصح ُي مَِّن السهَماءِّ، ُثُه َأشح هللِّ َوَما يُرِّيُد َوَيَحتِّيهِّ الحَوحح ، امحُكثح  زِّقهةِّ، َوُهَو َأعحَلُم ِبِّ
ٍ  إَِّذا َأَخَذ َْلحَمَة ا»َكَما َأَمرحتَ َنا، قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َبغِّي لَِّنبِّ َرحبِّ َوآَذَن َما يَ ن ح ْلح

ُتمح إِّاله  َدِّيثِّ فَأَبَ ي ح ُتُكمح إََِّل َهَذا اْلح َع َحَّته يُ َقاتَِّل، َوَقدح َدَعوح ُُروجِّ إََِّل الحَعُدو ِّ َأنح يَ رحجِّ لح ُُروَج، ِبِّ الح
، إَِّذا َلقِّيُتُم الحَعُدوه انحُظُروا َما آمُ  َعُلوهُ فَ َعَليحُكمح بِّتَ قحَوى هللاِّ َوالصهْبحِّ عِّنحَد الحَبأحسِّ ، َفَخَرَج « رُُكمح بِّهِّ فَاف ح

، َوُهمح أَلحُف رَُجٍل، َوالحُمشح  لُِّموَن َفَسَلُكوا َعَلى الحَبَدائِّعِّ رُِّكوَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوالحُمسح
ُحٍد، َورََجَع َعنحُه َعبحُد هللاِّ بحُن ُأَبٍ   َثََلثَُة آاَلٍ ، َفَمَضى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته نَ َزلَ  ِبُِّ

ُن َمالٍِّك ابحُن َسُلوَل ِفِّ َثََلَثِِّّاَئٍة، فَ َبقَِّي َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َسبحعِّمِّاَئٍة، فَ َقاَل َكعحُب بح 
َنحَصارِّيُّ:  اْلح



 ]البحر الطويل[
ََذا اْلحِّذحعِّ َلوح َكانَ  َواًَن َلَقدح َساُروا بَِّليحٍل فََأقحَشُعوا إًِّنه بِّ ُلُه ففف سِّ  َأهح

َمعُ  َر َتدح ًنا لََنا الدههح ََوادِّثِّ اَل تَ َرى ففف َعَلى َهالٍِّك َعي ح ََلد  َعَلى رَيحبِّ اْلح  جِّ
 [209]ص:

يهة  ففف َثََلُث مِّيِّنٍي إِّنح َكثُ رحًَن َوَأرحبَعُ   َثََلثَُة آاَلٍ  َوََنحُن َنصِّ
ُمح ففف َغَمام  َهَراَقتح َماَءَها الر ِّيُ  تُ قحلِّعُ فَ َراُحوا سِّ  فِّنَي َكَأَنه  َراًعا ُموجِّ

َراًَن بِّطَاء  َكأَن هَنا ففف ُأُسود  َعَلى ْلَحٍم بِّبِّيَشَة ظُلهعُ  َنا َوُأخح  َورُحح
لثهََلَثِِّّاَئٍة، ُسقَِّط ِفِّ أَيحدِّي الطهائِّفَ  َتتََِّل، فَ َلمها رََجَع َعبحُد هللاِّ بحُن ُأَبٍ  ِبِّ لِّمِّنَي، َوَُههَتا َأنح تَ قح ِّ مَِّن الحُمسح َتنيح

لُِّمو  صحلِّ َوُُهَا: بَ ُنو َحارِّثََة َوبَ ُنو َسلَِّمَة َكَما يُ َقاُل، َوَصفه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوالحُمسح َن ِبَِّ
لسهَبَخةِّ الهِتِّ قَِّبَل أُ  رُِّكوَن ِبِّ رُِّكوَن َعَلى ُأُحٍد، َوَصفه الحُمشح ، َوَجَعَل الحُمشح ُحٍد، َوتَ َعبهَأ الحَفرِّيَقانِّ لِّلحقَِّتالِّ

، َوَحامِّ  لِّمِّنَي فَ َرس  اَئُة فَ َرٍس، َولَيحَس َمَع الحُمسح ُل لَِّواءِّ َخيحلِّهِّمح َخالَِّد بحَن الحَولِّيدِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ، َوَمَعُهمح مِّ
رِّكِّنَي مِّنح َبِنِّ َعبحدِّ الدهارِّ، وَ  َبَة بحنِّ ُعثحَماَن، الحُمشح ُب لَِّوائِّهِّمح َطلحَحُة بحُن ُعثحَماَن َأُخو َشي ح َتَكى َصاحِّ اشح

َم  َياَن بحُن َحرحٍب: إِّنه الل َِّواَء َضاَع يَ وح َوُة َوالل َِّواُء، فَ َقاَل أَبُو ُسفح ٍر َحَّته وََكاَنتح َْلُُم اْلحَِّجابَُة َوالنهدح بَدح
َلُه َمنح َقدح َعلِّمح  ََلُ : إِّنح قُتَِّل َحوح َحح ُتمح، َوَأَرى َأنح ُأَعارَِّضُهمح بِّلَِّواٍء آَخَر، فَ َقاَل بَ ُنو َعبحدِّ الدهارِّ َواْلح

َيانَ  ُتمح فَارحفَ ُعوا لَِّواًء آَخَر، َوَلكِّنح اَل يَ رحفَ ُعُه إِّاله رَُجل  مِّنح َبِنِّ َعبحدِّ الدهارِّ، فَ َقاَل أَبُو ُسفح ئ ح : َبلح شِّ
نَي رَُجًَل مَِّن الرَُّماةِّ  َعَليحُكمح بِّلَِّوائُِّكمح  ُوا عِّنحَدُهف َوَأَمَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ََخحسِّ فَاصحْبِّ

أَي َُّها »َْلُمح: َفَجَعَلُهمح ََنحَو َخيحلِّ الحَعُدو ِّ، َوَأمهَر َعَليحهِّمح َعبحَد هللاِّ بحَن ُجَبْيحٍ َأَخا َخوهاتِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َوقَاَل 
ََزَم َأعح  رِّكِّنَي ََتَرهَكتح َواَنح ًَن َمَنازِّلََنا مَِّن الحقَِّتالِّ فَإِّنح رَأَي حُتمح َخيحَل الحُمشح َداُء هللاِّ، َفََل َتَتحُُكوا الرَُّماُة، إَِّذا َأَخذح

ُفو  َيحلَ َمَنازَِّلُكمح، إِّّن ِّ أَتَ َقدهُم إِّلَيحُكمح َأنح اَل يُ َفارَِّقنه رَُجل  مِّنحُكمح َمَكانَُه َواكح ، فَ َوَعَز إِّلَيحهِّمح فَأَب حَلَغ، « ّنِّ الح
َمئٍِّذ َوالهذِّي َأَصابَُه ]ص: لنهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح [ف فَ َلمها 210َومِّنح ََنحوِّهِّمح َكاَن الهذِّي نَ َزَل ِبِّ

دَ  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل َأصحَحابِّهِّ َعهح رِّيَن رَُجل  َعهَِّد النهبِّ ، وََكاَن َحامَِّل لَِّواءِّ الحُمَهاجِّ ُه ِفِّ الحقَِّتالِّ
م  إِّنح َشاَء هللُا لَِّما َمعِّي، فَ َقاَل لَ  ُه مِّنح َأصحَحابِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل: َأًَن َعاصِّ

ُم ِفِّ الحُمَباَرزَةِّ؟ قَاَل: نَ َعمح، فَ َبَدرَُه َذلَِّك الرهُجُل : َهلح َلَك ََّي عَ -يَ عحِنِّ َطلحَحَة بحَن ُعثحَماَن  -َطلحَحُة  اصِّ
بِّ لَِّواءِّ  لسهيحفِّ َعَلى رَأحسِّ طَلحَحَة َحَّته َوَقَع السهيحُف ِفِّ ْلِّحَيتِّهِّ فَ َقتَ َلُه، َفَكاَن قَ تحُل َصاحِّ َفَضَرَب ِبِّ

ََّي َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ  رِّكِّنَي َتصحدِّيًقا َلُرؤح ُب  الحُمشح َعَليحهِّ َوَسلهَم إِّّن ِّ ُمرحدِّ   َكبحًشا، فَ َلمها ُصرَِّع َصاحِّ
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابُُه، َوَصاُروا َكَتائَِّب ُمتَ َفر َِّقًة، َفَجاُسوا ا لحَعُدوه َضرحًِب الل َِّواءِّ ان حَتَشَر النهبِّ

َهُضوُهمح َعنح أَث حَقاْلِِّّمح، َوْحََ  لِّمِّنَي َثََلَث َمرهاٍت ُكلُّ َذلَِّك َحَّته َأجح رِّكِّنَي َعَلى الحُمسح َلتح َخيحُل الحُمشح
لُِّموَن فَ نَ َهُكوُهمح قَ تحًَل، فَ َلمها أَبحَصَر الرَُّماُة الحَ  ُع َمغحُلوَلًة، َوَْحََل الحُمسح لن هبحلِّ َفََتحجِّ ُسوُن َأنه تُ نحَضُ  ِبِّ مح

َوانُ َنا هللَا َعزه َوَجله َقدح فَ َتَ  ْلِِّّ  ، َوإِّخح َلَك هللُا الحَعُدوه ٍء، َقدح َأهح َواَنِِّّمح، قَاُلوا: َوهللاِّ َما َْنحلُِّس َهاُهَنا لَِّشيح خح
، َفََتَُكوا َمَنازِّ  ُهمح: َعَلى َما َنُصفُّ َوَقدح َهَزَم هللُا الحَعُدوه ن ح رِّكِّنَي، َوقَاَل َطَوائُِّف مِّ َكرِّ الحُمشح َْلُُم الهِتِّ ِفِّ َعسح



ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأاله َيَتحُُكوَها، َوتَ َنازَُعوا َوَفَشُلوا، َوَعَصَوا الرهُسوَل، فَ  َعهِّدَ  َأوحَجَفتِّ إِّلَيحهُِّم النهبِّ
َكرِّ، فَ َلمها أَبحَصُروا َذلَِّك الر َِّجاُل الحُمتَ َفر َِّقةُ  َيحُل فِّيهِّمح قَ تحًَل، وََكاَن َعامهتُ ُهمح ِفِّ الحَعسح َيحَل َقدح  الح َأنه الح

َراُكمح، قُتَِّل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا  َراُكمح ُأخح بَ ُلوا، َوَصَرَخ َصارِّخ : ُأخح َتَمُعوا َوَأق ح َعَليحهِّ فَ َعَلتح َما فَ َعَلتِّ اجح
َرَمُهُم هللُا ِبَِّ  ُهمح َمنح قُتَِّل، َوَأكح ن ح لِّمِّنَي فَ ُقتَِّل مِّ َعَد َوَسلهَم، َفُسقَِّط ِفِّ أَيحدِّي الحُمسح رِّكِّنَي، َوَأصح يحدِّي الحُمشح

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم حِّ  عحبِّ اَل يَ لحُووَن َعَلى َأَحٍد، َوثَ بهَت هللُا َعزه َوَجله النهبِّ نَي النهاُس ِفِّ الش ِّ
َراُهمح، َحَّته  ُعوُهمح ِفِّ ُأخح ُهمح إََِّل انحَكَشَف َعنحُه َمنِّ انحَكَشَف مِّنح َأصحَحابِّهِّ، َوُهَو َيدح ن ح  َجاَءُه َمنح َجاَءُه مِّ

ُهمح: ن ح ، فَ َلمها فُقَِّد َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل رَُجل  مِّ عحبِّ َراسِّ ِفِّ الش ِّ إِّنه  َقرِّيٍب مَِّن الحمِّهح
مُِّكمح  ُعوا إََِّل قَ وح تُ ُلوُكمح،  َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح قُتَِّل فَارحجِّ ُنوَنُكمح قَ بحَل َأنح َيَحُتوُكمح فَ يَ قح فَ يُ َؤم ِّ

ء  َما قُتِّلحَنا َهاُهَنا، َوقَ  َمحرِّ َشيح ُهمح: َلوح َكاَن لََنا مَِّن اْلح ن ح ُلوَن الحُبيوَت، َوقَاَل رَُجل  مِّ ُمح َداخِّ اَل فَإَِّنه
[ َعنح دِّينُِّكمح، 211َم َقدح قُتَِّل، َأَفََل تُ َقاتُِّلوَن ]ص:آَخُروَن: إِّنح َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله 

َا سَ  ُهمح: أََنُس بحُن النهضحرِّ، َشهَِّد َلُه بِّ ن ح عحُد بحُن َوَعَلى َما َكاَن َعَليحهِّ نَبِّيُُّكمح َحَّته تَ لحَقُوا هللَا ُشَهَداَء؟ مِّ
، َويُ َقاُل: َأَحُد َبِنِّ ُقَشْيحٍ الهذِّي قَاَل: َلوح َكاَن لََنا مَِّن ُمَعاٍذ عِّنحَد َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهمَ 

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ لحَتمُِّس َأصحَحابَُه، فَإَِّذا ا ء  َما قُتِّلحَنا َهاُهَناف َوَمَضى النهبِّ َمحرِّ َشيح رُِّكوَن اْلح لحُمشح
هِّهِّ َعَلى َطرِّيقِّهِّ، فَ َلمها رَ  بَ ُلوُه قَاَل: ََنحَو َوجح تَ قح اللُهمه إِّنح »آُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدِّ اسح
َرحضِّ  ُّ « اللُهمه إِّنح َتَشأح اَل تُ عحَبدُ »، َوقَاَل: « َتَشأح اَل يَ غحلُِّبَك َأَحد  ِفِّ اْلح رُِّكوَن َوالنهبِّ ، فَانحَصَرَ  الحُمشح

ُهمح: َطلحَحُة بحُن َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  ن ح عحبِّ َمَعُه عَِّصابَة  َصَْبُوا َمَعُه، مِّ ُعو َأصحَحابَُه، ُمصحعًِّدا ِفِّ الش ِّ َم َيدح
هِّمح َويُ َقا َن حُفسِّ َُتُونَُه ِبِّ ، َوَجَعُلوا َيسح ، َوَِبيَ ُعوُه َعَلى الحَموحتِّ تُِّلوَن َمَعُه َحَّته ُعبَ يحدِّ هللاِّ، َوالزَُّبْيحُ بحُن الحَعوهامِّ

، َويُ َقاُل: َكاَن َكعحُب بحُن َماقُتِّ  َراسِّ َل الحمِّهح َعًة، َوُهمح َمَع َذلَِّك مَيحُشوَن َحوح تهَة نَ َفٍر َأوح َسب ح لٍِّك ُلوا، إِّاله سِّ
نَي فُقَِّد مِّنح َورَاءِّ الحمِّغحَفرِّ فَ َناَدى بِّصَ  َ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، حِّ تِّهِّ َأوهَل َمنح َعَرَ  َعنيح وح

َْبُ َهَذا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فََأَشاَر إِّلَيحهِّ  َعحَلى: هللُا َأكح زََعُموا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا  -اْلح
َرتح  -َعَليحهِّ َوَسلهَم  هِّهِّ، وَُكسِّ ، َوُجرَِّح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َوجح ُكتح َرَِبعِّيَ ُتُهف  َأنِّ اسح

ٍم فَ رحَق ُذرٍَة، َوَْلَ  نَي اف حَتَدى: َوهللاِّ إِّنه عِّنحدِّي َلَفَرًسا َأعحلُِّفَها ُكله يَ وح قَ تُ َلنه وََكاَن ُأَبُّ بحُن َخَلٍف قَاَل حِّ
َها ُُمَمهًدا، فَ بَ َلَغتح َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحلحَفُتُه فَ َقاَل:  تُ ُلُه إِّنح َشاَء هللاُ بَ »َعَلي ح « ف لح َأًَن َأق ح

هِّ تِّلحَك يَ ُقوُل: اَل َْنَوحُت إِّنح َْنَا ُُمَمهد ، َفَحَمَل َعَلى َدِّيدِّ َعَلى فَ َرسِّ َبَل ُأَبٌّ ُمَقن هًعا ِفِّ اْلح َرُسولِّ هللاِّ  فََأق ح
َبةَ  َلُهف قَاَل ُموَسى بحُن ُعقح : فَاعحََتََض لَُه رَِّجال  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يُرِّيُد قَ ت ح : قَاَل َسعِّيُد بحُن الحُمَسي ِّبِّ

بَ َلُه ُمصحَعبُ  تَ قح ا َطرِّيَقُه، َواسح مِّنِّنَي، فَأََمَرُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَخلهوح  بحُن ُعَمْيحٍ مَِّن الحُمؤح
َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ ُقتَِّل ُمصحَعُب بحُن ُعَمْيحٍ،  [ َبِنِّ َعبحدِّ الدهارِّ يَقِّي َرُسوَل هللاِّ 212َأُخو ]ص:

َ َسابَِّغةِّ الحبَ يح  ، َوأَبحَصَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم تَ رحقُ َوَة ُأَب ِّ بحنِّ َخَلٍف مِّنح فُ رحَجٍة َبنيح َضةِّ َوالد ِّرحعِّ
َرحبَتِّهِّ، فَ َوَقَع ُأَبُّ عَ  لحًعا مِّنح َفَطَعَنُه ِبِّ هِّ، َوَلَح َُيحُرجح مِّنح طَعحَنتِّهِّ َدم ف قَاَل َسعِّيُد: َفَكَسَر ضِّ نح فَ َرسِّ

[ ، فََأََتُه َأصحَحابُُه 17َأضحََلعِّهِّ، َففِّي َذلَِّك نَ َزَل: }َوَما رََميحَت إِّذح رََميحَت َوَلكِّنه هللَا رََمى{ ]اْلنفال: 



َل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ  َوُهَو َُيُوُر ُخَواَر الث هوحرِّ فَ َقاُلوا: ، َفذََكَر َْلُمح قَ وح َا ُهَو َخدحش  َما َجَزُعَك، إِّْنه
ُتُل أُبَ يًّا»َوَسلهَم:  لِّ الحَمَجازِّ « َبلح َأًَن َأق ح هح ي بَِّيدِّهِّ، َلوح َكاَن َهَذا الهذِّي بِّ ِبَِّ ، ُثُه قَاَل: َوالهذِّي نَ فحسِّ

َدَم َمكهَة، فَ َلمها ْلَِّق َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأصحَحابَُه َلَماُتوا َأْجحَُعوَن، َفمَ  اَت ُأَبُّ قَ بحَل َأنح يَ قح
مهةِّ، َأُخو َبِنِّ النه  َارُِّث بحُن الص ِّ ُل بحُن ُحنَ يحٍف، َواْلح  جهارِّ، َظنه َوَنَظُروا إِّلَيحهِّ، َوَمَعُه: َطلحَحُة، َوالزَُّبْيحُ، َوَسهح

ًما َعَلى كَ  بِّدِّ َأصحَحاُب َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنه الن هَفَر مِّنح َعُدو ِّهِّمح، فَ َوَضَع َأَحُدُهمح َسهح
هِّ، فََأرَاَد َأنح يَ رحمَِّي، فَ َلمها َتَكلهُموا َوًَنَداُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَرُفوهُ  ، َفَكأَنهُه َلَح قَ وحسِّ

َنَما ُهمح َكذَ  نَي َعَرُفوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ بَ ي ح هِّمح َقطُّ حِّ ُهمح َبََلء  ِفِّ أَن حُفسِّ ب ح لَِّك إِّذح ُيصِّ
نَي أَبحَصُروا َعُدوهُهمح َقَد ان ح  َوَسُتُه َوََتحزِّيَنُه حِّ َسُه َوَوسح َنَما ُهمح  َعَرَض َْلُُم الشهيحطَاُن نَ فح ُهمح، فَ بَ ي ح َفَرُجوا َعن ح

ُ بَ عحُضُهمح بَ عحًضا بَِّقتحََل  ْبِّ َأُل بَ عحُضُهمح َعنح ْحِّيمِّهِّ، فَ ُيخح َواََنُمح َوَيسح ُهمح، َكَذلَِّك َيذحُكُروَن قَ تحََلُهمح َوإِّخح
رِّكِّنَي َوَغمهُهمح بِِّّ  َتده ُحزحَُنُمح، َأدحبَ َر هللُا َعَليحهُِّم الحُمشح ُهمح، فَإَِّذا َوقَاَل: اشح ُزحَن َعن ح هَِّب بَِّذلَِّك اْلح مح، لُِّيذح

َواَنِِّّمح، ُثُه أَن حزَ  ُُموَم َعَلى إِّخح ُزحَن َواْلح ُهمح، فَ َنُسوا عِّنحَد َذلَِّك اْلح ََبلِّ َقدح َعَلوح َق اْلح َل هللُا َعزه َعُدوُُّهمح فَ وح
يَ غحَشى طَائَِّفًة مِّنحُكمح{ ، َكَما قَاَل هللُا َعزه َوَجله: َوَجله }َعَلى طَائَِّفٍة مِّنح بَ عحدِّ الحَغم ِّ َأَمَنًة نُ َعاًسا 

َاهِّلِّيهةِّ يَ ُقوُلوَن َلوح َكاَن لَ  َق ِّ َظنه اْلح هللِّ َغْيحَ اْلح ُهمح أَن حُفُسُهمح َيظُنُّوَن ِبِّ ء  }َوطَائَِّفة  َقدح َأَُههت ح َمحرِّ َشيح َنا مَِّن اْلح
ُتمح ِفِّ بُ ُيوتُِّكمح{ ]آل عمران:  َما قُتِّلحَنا َهاُهَنا{ قَاَل هللُا َعزه  لِّهِّ: 154َوَجله: }ُقلح َلوح ُكن ح [ إََِّل قَ وح

ُر، َوالحَغمُّ 154}َعلِّيم  بَِّذاتِّ الصُُّدورِّ{ ]آل عمران:  خِّ ِّ: فَ َهَذا الحَغمُّ اْلح [ ، وََكاًَن َغمهنيح
َهزِّمِّنَي، فَأَنحسَ 213]ص: عحبِّ ُمن ح نَي ُأصحعُِّدوا ِفِّ الش ِّ َوهُل حِّ َزِّميََة َما َُيَاُفوَن مِّنح َطَلبِّ الحَعُدو ِّ [ اْلح اُهُم اْلح

مَ »َوقَِّتاْلِِّّمح، َوقَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ، ُثُه َدَعا « اللُهمه إِّنهُه لَيحَس َْلُمح َأنح يَ عحُلوًَن الحيَ وح
عحبِّ َحَّته  َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَنَدَب  َعُدوا ِفِّ الش ِّ ُهمح عَِّصابًَة فََأصح ن ح َأصحَحابَُه، فَان حَتَدَب مِّ

، وَ  ََبلِّ َبُطوُهمح َعنِّ اْلح ، َوطَاَعُنوُهمح َحَّته َأهح لن هبحلِّ ُهمح ِبِّ انحَكَفى َكانُوا ُهمح َوالحَعُدوُّ َعَلى السهَواءِّ، فَ َراَموح
َلى الحُمسح  ُهمح إََِّل قَ ت ح رُِّكوَن َعن ح ُقُروَن الحُمشح ُنُوَ ، َوالحُفُروَج، َويَ ب ح َذاَن، َواْلح لِّمِّنَي َفَمث هُلوا بِِّّمح: يَ قحَطُعوَن اْلح

َراَ  َأصحَحابِّهِّ، ُثُه  ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأشح ُمح َقدح َأَصابُوا النهبِّ ُمح َقدِّ الحُبُطوَن، َوُهمح َيظُنُّوَن َأَنه  إَِّنه
َتَمُعوا َوَصفُّ  ُدوَن اجح ، إِّاله أَنهُكمح َسَتجِّ َجال  َرحُب سِّ ٍر، َواْلح مِّ َبدح م  بِّيَ وح َياَن: يَ وح وا ُمَقاتَِّلتَ ُهمح، فَ َقاَل أَبُو ُسفح

َخُر ِبِّ  ُه، ُثَُ قَاَل: اعحُل ُهَبُل، يَ فح َرهح َلٍة، َوإِّّن ِّ َلَح آُمرح بَِّذلَِّك، َوَلَح َأكح ًئا مِّنح ُمث ح َتِّهِّ، ِفِّ قَ تحََلُكمح َشي ح فَ َقاَل ْلِّ
:  ُعَمُر: اْسحَعح ََّي َرُسوَل هللاِّ َما يَ ُقوُل َعُدوُّ هللاِّ، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " ًَندِّهِّ  فَ ُقلِّ

َنهةِّ، َوقَ تحََلُهمح ِفِّ النهارِّ"، قَاُلوا: إِّنه لََنا الحُعزهى، َواَل ُعزهى  هللُا َأعحَلى َوَأَجلُّ، اَل َسَواء : قَ تحََلًَن ِفِّ اْلح
ََل َلُكمح »َلُكمح، قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ْسحِّهِّ، « هللاُ َموحاَلًَن، َواَل َموح ، ُثُه ًَنَدوحا ُُمَمهًدا ِبِّ

َرافًا فَ َعلُِّموا فَ َلمها َعلُِّموا أَنهُه َحيٌّ، َوًَنَدوحا رَِّجااًل مِّنح َأصحَحابِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ   َعَليحهِّ َوَسلهَم َأشح
لُِّموَن َما يُرِّيُدوَن، فَ َقاَل رَ  رِّي الحُمسح َياء ، َكبَ تَ ُهُم هللُا فَانحَكَفُئوا إََِّل أَث حَقاْلِِّّمح، اَل َيدح ُمح َأحح ُسوُل هللاِّ َأَنه

نُوا إِّنح رَأَي حُتُموُهمح رَكُِّبوا َوَجَعلُ »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َيحلِّ فَ ُهمح يُرِّيُدوَن َأنح يَدح َبُع آََثَر الح َث حَقاَل تَ ت ح وا اْلح
هللِّ لَئِّنح فَ َعُلوا َْلَُواقَِّعن هُهمح ِفِّ  ُم ِبِّ طَامِّ الهِتِّ فِّيَها الذهرَارِّيُّ َوالن َِّساُء، َوُأقحسِّ فَِّها، َوإِّنح  مَِّن الحُبيوتِّ َواْلح  َجوح



َث حَقاَل َوَجن ه  َيحَل فَ ُهمح يُرِّيُدوَن الحفَِّرارَ َكانُوا رَكُِّبوا اْلح ، فَ َلمها َأدحبَ ُروا بَ َعَث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا « ُبوا الح
َعى َحَّته « اعحَلمح لََنا َأمحَرُهمح »َعَليحهِّ َوَسلهَم َسعحَد بحَن َأبِّ َوقهاٍص ِفِّ آََثرِّهِّمح، فَ َقاَل:  ، فَانحَطَلَق َسعحد  َيسح

َم َقدح ََتَمهُلواَعلَِّم عِّلحَمُهمح، ُثُه  بَِّرًة، َورَأَيحُت الحَقوح َا ََمحُنوبًَة ُمدح ذحًَنبِّ َلُهمح َتضحرُِّب ِبَِّ   رََجَع فَ َقاَل: رَأَيحُت َخي ح
َث حَقالِّ َسائِّرِّيَنف َفطَاَبتح أَن حَفُس ]ص: بَ ُعوَن 214َعَلى اْلح مِّ لَِّذَهابِّ الحَعُدو ِّ، َوان حَتَشُروا يَ ت ح [ الحَقوح

رِّكِّنَي قَ تحََلُهمح،  َفَُتَِّك فَ َلمح َيُِّدوا قَتِّيًَل إِّاله َقدح َمث هُلوا بِّهِّ، إِّاله َحنحَظَلَة بحَن َأبِّ َعامٍِّر، َكاَن أَبُوُه َمَع الحُمشح
تُ ُهَما لِّهِّ ُثُه قَاَل: َذن حَبانِّ َأَصب ح رَُه بِّرِّجح ، َقدح تَ َقدهمحُت َلُه، َوزََعُموا َأنه َأَِبُه َوَقَف َعَليحهِّ قَتِّيًَل، َفَدَفَع َصدح

لحَوالِّدِّف َوَوَجدُ  ، بَ رًّا ِبِّ مِّ ًَل لِّلرهحِّ ُرو هللاِّ إِّنح ُكنحَت َلَواصِّ وا َْححَزَة إِّلَيحَك ِفِّ َمصحَرعَِّك َهَذا ََّي ُدبَ يحُس، َوَلَعمح
يٌّ، بحَن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َعمه النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح بُقَِّر َبطحُنُه، َوْحِّ  َتَمَلَها َوححشِّ َلتح َكبُِّدُه، احح

ٍر،  َم َبدح نَي قَ َتَل َأَِبَها يَ وح ٍر َنَذرَتحُه حِّ َبَة ِفِّ َنذح َهُب بَِّكبِّدِّهِّ إََِّل هِّنحدِّ بِّنحتِّ ُعت ح َبَل َوُهَو قَ تَ ُلُه، َيذح َوَأق ح
فُِّنوََنُمح َفُدفَِّن َْححَزُة ِفِّ ْنَِّرةٍ  لُِّموَن َعَلى قَ تحََلُهمح َيدح هِّ َبَدتح   الحُمسح َكاَنتح َعَليحهِّ، إَِّذا رُفَِّعتح إََِّل رَأحسِّ

َجارٍَة فَ َوَضُعوَها َعلَ  ُهُه، َفَجَعُلوا َأعحَواًدا مِّنح َشَجرِّ َوحِّ َليحهِّ َبَدا َوجح ى َقَدَميحهِّ َقَدَماُه، َوإَِّذا أُنحزَِّلتح إََِّل رِّجح
َهاٍب: فَ لَ  َهُهف قَاَل ُموَسى: قَاَل ابحُن شِّ ا َوجح مها فَ رََغ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لَِّدفحنِّ َوَغطهوح

َمى، »الشَُّهَداَء قَاَل:  َم الحقَِّياَمةِّ َيدح َلُم ِفِّ هللاِّ إِّاله َوُهَو َيَحِتِّ يَ وح هِّمح، فَإِّنهُه لَيحَس َكلحم  ُيكح زَم ُِّلوُهمح ْبَِِّّراحِّ
، َورَُِّيُه رِّيُ  الحمِّ  ُن الدهمِّ نُُه َلوح َأًَن الشههِّيُد َعَلى »، ُثُه قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: « سحكِّ َلوح

َم الحقَِّياَمةِّ  لحُهمح َوَلَح « َهَذا يَ وح نَ يحهِّ، َوَلَح يُ َغس ِّ فَ ُنوَن َعَلى َعي ح ، ُثُه قَاَم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يُدح
ُهمح ِفِّ َغْيحِّ ثَِّيابُِِّّم الهِتِّ قُتُِّلوا فِّيَهاف قَاَل،  ُيَصل ِّ َعَلى َأَحدٍ  فِّن ح َتى، َوَلَح َيدح ُهمح َكَما ُيَصل ِّي َعَلى الحَموح ن ح مِّ

َدةِّ:  َرةِّ الحَواحِّ ُفح َط ِفِّ اْلح فُِّنوَن الرههح ؟»َوُهمح َيدح ًذا لِّلحُقرحآنِّ ثَ َر َأخح َْي إََِّل « َأيُّ َهُؤاَلءِّ َكاَن َأكح فَإَِّذا ُأشِّ
َراتِّ الره  دِّ قَ بحَل َأصحَحابِّهِّ، َحَّته فَ رََغ مِّنح َدفحنِّهِّمحف َوَخَرَج نَِّساء  مَِّن الحُمَهاجِّ ُهمح َقدهَمُه ِفِّ اللهحح ن ح  ُجلِّ مِّ

َنحَصارِّ ََيحمِّلحَن َعَلى ُظُهورِّهِّنه الحَماَء َوالطهَعاَم، َوَخَرَجتح فِّيهِّمح فَاطَِّمُة بِّنحُت َرُسولِّ هللاِّ َصلهى   هللاُ َواْلح
هِّهِّ، َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َلمها رََأتح َأَِبَها َوالهذِّي بِّهِّ مَِّن الد َِّماءِّ اعحتَ نَ َقتحُه، َوَجَعَلتح َتحَسُ  الد َِّماَء َعنح   َوجح

َه َرُسولِّ »َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل:  ا َوجح ٍم َدمهوح َتده َغَضُب هللاِّ َعَلى قَ وح َتده  اشح هللاِّ، َواشح
ُل بحُن َسعحٍد السهاعِّدِّيُّ: قَاَل َرُسوُل 215]ص:« َغَضُب هللاِّ َعَلى رَُجٍل قَ تَ َلُه َرُسوُل هللاِّ  [ف َوقَاَل َسهح

ُمح اَل يَ عحَلُمونَ »هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  مِّي فَإَِّنه بَ « ف اللُهمه اغحفِّرح لَِّقوح َة: قَاَل ابحُن قَاَل ُموَسى بحُن ُعقح
َارِّثِّ بحنِّ َعبحدِّ َمَناَة، يُ قَ  َمئٍِّذ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم رَُجل  مِّنح َبِنِّ اْلح َهاٍب: رََمى يَ وح اُل َلُه: شِّ

َبُة بحُن َأبِّ َوقهاٍص، قَاَل: َوَسَعى َعلِّيُّ بحُن َأبِّ  َئَة، َويُ َقاُل: َبلح رََماُه ُعت ح َي هللُا َعنحُه إََِّل  ابحُن َقمِّ طَالٍِّب َرضِّ
َنهٍة، فََأرَاَد َرُسولُ  َاٍء ِفِّ َمِّ كِّي َهَذا السهيحَف َغْيحَ َذمِّيَمٍة، فَأََتى ِبِّ َراسِّ َوقَاَل لَِّفاطَِّمَة: َأمحسِّ  هللاِّ الحمِّهح

نحُه فَ َوَجَد لَُه رًَِّيا فَ َقاَل:  َرَب مِّ ن  َهذَ »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح َيشح ، َفَمضحَمَض مِّنحُه، « ا َماء  آجِّ
ًما قَاَل: َوَغَسَلتح فَاطَِّمُة َعنح أَبِّيَها، َوَلمها رََأى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َسيحَف َعلِّيٍ  ُُمَضهًبا دَ 

ُم بحُن ََثبِّتِّ بحنِّ َأبِّ ا» َسَن َعاصِّ َسنحَت الحقَِّتاَل فَ َقدح َأحح مهةِّ، إِّنح َتُكنح َأحح َارُِّث بحُن الص ِّ ، َواْلح َق حَل ِّ ْلح
ُل بحُن ُحنَ يحفٍ  : َما فَ َعُلوا، َوأَيحَن َذَهُبوا؟ " قَاُلوا: َكَفَر َعامهتُ ُهمح، « َوَسهح ُوّنِّ َعنِّ النهاسِّ ْبِّ ، ُثُه قَاَل: " َأخح



َلَها َحَّته نُبِّيَحُهمح  ث ح يُبوا مِّنها مِّ رِّكِّنَي َلَح ُيصِّ َياَن  فَ َقاَل: إِّنه الحُمشح بَ ُلوا إََِّل ُدورِّهِّمح، َوَقدح َكاَن أَبُو ُسفح ُثُه َأق ح
ٍر، َوهَِّي ُسوق  َكاَنتح تَ ُقوُم بِّ  ُم بَدح ُم َموحسِّ نَي ارحََتَُلوا َأنه َموحعِّدَُكَم الحَموحسِّ رُِّكوَن حِّ ٍر ُكله ًَنَداُهمح َوالحُمشح َبدح

َياَن: َفَذلَِّك َعاٍم، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوسَ  لهَم: " ُقوُلوا َْلُمح: نَ َعمح، َقدح فَ َعلحَنا"ف قَاَل أَبُو ُسفح
َفُه فَ َقاَل:  َمئٍِّذ َسي ح َمنح َيَحُخُذ »الحَموحعُِّدف َوزََعُموا َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكاَن َعَرَض يَ وح

َق ِّهِّ؟ : َأًَن -زََعُموا  -، فَ َقاَل ُعَمُر « َيضحرُِّب بِّهِّ إَِّذا َلقَِّي الحَعُدوه »؟ قَاَل: قَاُلوا: َوَما َحقُّهُ « َهَذا ِبِّ
ُر َوالزَُّبْيحُ آُخُذُه، فََأعحَرَض َعنحُه، ُثُه َعَرَضُه الثهانَِّيَة، فَ َقاَل الزَُّبْيحُ: َأًَن آُخُذُه، فََأعحَرَض َعنحُه، فَ َوَجَد ُعمَ 

هَِّما مِّنح َذلِّكَ  َاُك بحُن َخَرَشَة َأُخو َبِنِّ ِفِّ أَن حُفسِّ ، فَ َقاَل أَبُو ُدَجانََة ْسِّ ، ُثُه َعَرَضُه الثهالَِّثَة بَِّذلَِّك الشهرحطِّ
، َوَأعحَطى ا نَي َلقَِّي الحَعُدوه َق ِّهِّ، َفَدفَ َعُه إِّلَيحهِّ، َفَصَدَق بِّهِّ حِّ لسهيحَف َساعَِّدَة: َأًَن آُخُذُه ََّي َرُسوَل هللاِّ ِبِّ

َق ِّهِّف وَ  رِّكِّنَي ِبِّ لِّمِّنَي، فَ َلمها رَأَيحُت ُمَثَل الحُمشح زََعُموا َأنه َكعحَب بحَن َمالٍِّك قَاَل: ُكنحُت فِّيَمنح َخَرَج مَِّن الحُمسح
لِّمِّنَي وَ  حَمَة ََيُوُز الحُمسح رِّكِّنَي َْجََع الَله ُت فَ َتَجاَوزحُت، فَإَِّذا رَُجل  مَِّن الحُمشح لِّمِّنَي ُقمح َلى الحُمسح ُل: يَ ُقو بَِّقت ح

، قَاَل: َوإَِّذا ]ص: ُق ُجرحُد الحَغَنمِّ تَ وحسِّ ُقوا َكَما َتسح تَ وحسِّ َتظُِّرُه 216اسح لِّمِّنَي قَائِّم  يَ ن ح [ رَُجل  مَِّن الحُمسح
لَِّم َوالحَكافَِّر بَِّبَصرِّي، فَ  ُت ُأَقد ُِّر الحُمسح الحَكافُِّر  إَِّذاَوَعَليحهِّ َْلحَمُتُه، َفَمَضيحُت َحَّته ُكنحُت مِّنح َورَائِّهِّ، ُثُه ُقمح
لُِّم الحَكافَِّر َعلَ  َئًة، قَاَل: فَ َلمح َأَزلح أَن حَتظُِّرُُهَا َحَّته الحتَ َقَيا، َفَضَرَب الحُمسح ًة َوَهي ح ى َحبحلِّ َأفحَضُلُهَما ُعده

لُِّم َعنح َوجح  ِّ، ُثُه َكَشَف الحُمسح لسهيحفِّ بَ َلَغتح َورَِّكُه، َوتَ َفرهَق فِّرحقَ َتنيح هِّهِّ فَ َقاَل: َكيحَف تَ َرى َعاتِّقِّهِّ َضرحبًَة ِبِّ
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأزِّقهَة الحَمدِّيَنةِّ إَِّذا ال ن هوحُح َوالحُبَكاُء ِفِّ ََّي َكعحُب، َأًَن أَبُو ُدَجانََةف فَ َلمها َدَخَل النهبِّ

َنحَصارِّ يَ بحكِّنيَ « َما َهَذا؟»الدُّورِّ، فَ َقاَل:  بَ َلتِّ امحَرَأة  ََتحمُِّل  قَاُلوا: َهذِّهِّ نَِّساُء اْلح قَ تحََلُهمح، قَاَل: َوَأق ح
َلى َفُدفِّنُ  ُهمح قَ ت ح ن ح نَ ُهَما، َوْحَِّل مِّ َبحٍل، ُثُه رَكَِّبتح بَ ي ح ُهَما ِبِّ وا ِفِّ َمَقابِّرِّ اب حنَ َها َوَزوحَجَها َعَلى بَعٍِّْي َقدح رََبطَت ح

يُبوا»َوَسلهَم َعنح َْححلِّهِّمح َوقَاَل:  الحَمدِّيَنةِّ، فَ نَ َهاُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  ، « َواُروُهمح َحيحُث ُأصِّ
َع الحُبَكاَء:  نَي ْسِّ تَ غحَفَر َلُه، « َلكِّنه َْححَزَة اَل بَ َواكَِّي َلهُ »َوقَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم حِّ ، َواسح

ا ِفِّ َفَسمَِّع َذلَِّك َسعحُد بحُن ُمَعاٍذ، َوَسعحُد بح  ُن ُعَباَدَة، َوُمَعاُذ بحُن َجَبٍل، َوَعبحُد هللاِّ بحُن َرَواَحَة، َفَمَشوح
َنحَصا َلى اْلح لحَمدِّيَنةِّ، فَ َقاُلوا: َوهللاِّ اَل تَ بحكِّنَي قَ ت ح رِّ َحَّته ُدورِّهِّمح، َفَجَمُعوا ُكله ًَنئَِّحٍة َوَِبكَِّيٍة َكاَنتح ِبِّ

لحَمدِّيَنةِّ، َوزََعُموا َأنه تَ بحكِّنَي َعمه َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ   َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَإِّنهُه َقدح ذََكَر َأنح اَل بَ َواكَِّي َلُه ِبِّ
لن هَوائِّ ِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َرَواَحَة، فَ َلمها ْسَِّع َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحبُ  َكاَء قَاَل: الهذِّي َجاَء ِبِّ

ًا، َوقَاَل: فَ « َما َهَذا؟» تَ غحَفَر َْلُمح َوقَاَل َْلُمح َخْيح َنحَصاُر بِّنَِّسائِّهِّمح، فَاسح َا فَ َعَلتِّ اْلح َ ِبِّ ْبِّ َما َهَذا »ُأخح
بُّ الحُبَكاءَ  ُّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم: " َثََلث  مِّنح َعَملِّ « َأَردحُت، َوَما ُأحِّ ، َوََنَى َعنحُه، َوقَاَل النهبِّ

َاهِّلِّيه  ، َوقِّيُل َهَذا الحَمَطُر بِّنَ وحءِّ كَ اْلح َتى، َوالطهعحُن ِفِّ النهَسبِّ : الن َِّياَحُة َعَلى الحَموح َذا ةِّ َلنح َتَتحَُكُهنه ُأمهِتِّ
لِّمِّنَي ِفِّ  َا ُهَو َعطَاُء هللاِّ َورِّزحقُُه"ف َوَأَخَذ الحُمَنافُِّقوَن عِّنحَد ُبَكاءِّ الحُمسح ٍء، إِّْنه رِّ وََكَذا، َولَيحَس بِّنَ وح  الحَمكح
مِّنِّنَي، َوَظَهَر غِّشُّ الحيَ ُهودِّ، َوفَ  اَرتِّ َوالت هفحرِّيقِّ َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوََتحزِّينِّ الحُمؤح

َر الحمِّرحَجلِّ ]ص: لن َِّفاقِّ فَ وح لِّ 217الحَمدِّيَنُة ِبِّ مِّنَي َما َكانُوا [، َوَأظحَهُروا الن َِّفاَق َوالحغِّشه عِّنحَد ُبَكاءِّ الحُمسح
يَب، َوَلكِّنههُ  نحُه َما ُأصِّ يَب مِّ فِّنَي، َوقَاَلتِّ الحيَ ُهوُد: َلوح َكاَن نَبِّيًّا َما َظَهُروا َعَليحهِّ، َواَل ُأصِّ َتخح طَالُِّب  ُمسح



ن حَيا بَِّغْيحِّ  ُل َطَلبِّ الدُّ َلُة َمرهًة َوَعَليحهِّ َمرهًة، وََكَذلَِّك َأهح ٍة، َوقَاَل الحُمَنافُِّقوَن ََنحَو  ُملحٍك َتُكوُن َلُه الدهوح نُ بُ وه
ُتمح َأَطعحُتُموًَن َما َأَصابُوا الهذِّي َأَصابُوا مِّنحُكمحف َوَقدَِّم رَُجل   لِّمِّنَي: َلوح ُكن ح ْلِِّّمح، َوقَاُلوا لِّلحُمسح مِّنح َأهحلِّ  قَ وح

ْبََ  َتخح َياَن َوَأصحَحابِّهِّ، فَ َقاَل: ًَنزَلحتُ ُهمح َمكهَة َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَاسح ُه َعنح َأبِّ ُسفح
مِّ َوَحدهُهمح  ُتمح َشوحَكَة الحَقوح ًئا، َأَصب ح نَ ُعوا َشي ح ، ُثُه َفَسمِّعحتُ ُهمح يَ َتََلَوُموَن يَ ُقوُل بَ عحُضُهمح لِّبَ عحٍض: َلَح َتصح

ُهمح رُ  ن ح ُوُهمح؛ فَ َقدح بَقَِّي مِّ ُتُموُهمح َوَلَح َتْبح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم تَ رَكح ُءوس  ََيحَمُعوَن َلُكمح، َوَأَمَر النهبِّ
َمُعوا بَِّذلَِّك، َوقَاَل:  اَل يَ نحطَلَِّقنه َمعِّي إِّاله َمنح َشهَِّد »َأصحَحابَُه َوبِِّّمح َأَشدُّ الحَقرححِّ بَِّطَلبِّ الحَعُدو ِّ لَِّيسح

َتَجابُوا َّللِّهِّ َوَرُسولِّهِّ َعَلى الهذِّي « اَل »: َأًَن رَاكِّب  َمَعَك، فَ َقاَل: ، فَ َقاَل َعبحُد هللاِّ بحُن ُأَب ٍ « الحقَِّتالَ  ، فَاسح
َتَجابُوا َّللِّهِّ َوالرهُسولِّ   مِّنح بَ عحدِّ َما بِِّّمح مَِّن الحَبََلءِّ، فَانحَطَلُقوا، فَ َقاَل هللُا َعزه َوَجله ِفِّ كَِّتابِّهِّ: }الهذِّيَن اسح

ر  َعظِّيم { ]آل عمران: َأَصاَبُُم الحَقرح  ا َأجح ُهمح َوات هَقوح َسُنوا مِّن ح َبَل َجابُِّر 172ُح لِّلهذِّيَن َأحح [ ف قَاَل: َوَأق ح
جهَعِنِّ َوَقدح بحُن َعبحدِّ هللاِّ السَُّلمِّيُّ إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ، إِّنه َأبِّ رَ 

ُت  نَي َأوحَصاّنِّ َخَرجح َا َأرَاَد حِّ عح، َوًَنَشَدّنِّ َأنح اَل أَت حُرَك نَِّساَءًَن، َوإِّْنه َهَد الحقَِّتاَل، فَ َقاَل: ارحجِّ َشح  َمَعَك ْلِّ
َ الحبَ َقاَء لََِّتَِّكتِّهِّ، وَ  َهَدُه هللاُ، فَأَرَاَد بِّ َتشح ، فَاسح لرُُّجوعِّ رََجاَء الهذِّي َكاَن َأَصابَُه مَِّن الحَقتحلِّ بُّ َأنح  اَل ِبِّ ُأحِّ

، فَ  ُت َأنح يُطحَلَب َمَعَك إِّاله َمنح َشهَِّد الحقَِّتاَل، فَأحَذنح ِلِّ ًها إِّاله ُكنحُت َمَعَك، َوَقدح َكرِّهح َأذَِّن َلُه تَ تَ َوجهَه َوجح
َعُدوه َحَّته بَ َلَغ َْححَراَء َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َفَطَلَب َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الح 

لِّمِّنَي َوَشأحنِّ َمَواطِّ  ََسدِّ، َونَ َزَل الحُقرحآُن ِفِّ طَاَعةِّ َمنح َأطَاَع، َونَِّفاقِّ َمنح ًَنَفَق، َوتَ عحزِّيَةِّ الحُمسح نِّهِّمح ُكل َِّها، اْلح
لَِّك تُ بَ و ُِّئ  َوَُمحَرجِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إَِّذا َغَدا، فَ َقاَل َجله  ثَ َناُؤُه: }َوإِّذح َغَدوحَت مِّنح َأهح
مِّنِّنَي َمَقاعَِّد لِّلحقَِّتالِّ َوهللُا ْسِّيع  َعلِّيم { ]آل عمران:  يَةِّ ِفِّ قِّصهةِّ َأمحرِّهِّمح 121الحُمؤح [ ، ُثُه َما بَ عحَد اْلح

َم الحت َ 218]ص: ا مِّنحُكمح يَ وح تَ َزْلهُُم الشهيحطَاُن بِّبَ عحضِّ [ َحَّته بَ َلَغ: }إِّنه الهذِّيَن تَ َولهوح َا اسح َعانِّ إِّْنه َمح َقى اْلح
ُهمح إِّنه هللَا َغُفور  َحلِّيم { ]آل عمران:  [ ، َمَع َسبحعِّ آََّيٍت بَ عحَدَها، 155َما َكَسُبوا َوَلَقدح َعَفا هللُا َعن ح

ا رَُجََلنِّ مِّنح َبِنِّ ُزرَيحٍق: َسعحُد بح  ُط الهذِّيَن تَ َولهوح َبُة بحُن ُعثحَماَن، َورَُجل  مَِّن َوالرههح ُن ُعثحَماَن، َوَأُخوُه ُعقح
ا إََِّل بِّئحرِّ َحزحٍم  ا َحَّته ان حتَ َهوح رِّيَن، تَ َولهوح َلحَعبِّ  -الحُمَهاجِّ ُثُه َعَفا هللاُ  -َوِفِّ رَِّوايَةِّ ابحنِّ فُ َليحٍ  إََِّل اْلح

ثَ ُروا الهذِّ  َتكح لِّمِّنَي اسح ُهمح، ُثُه إِّنه الحُمسح ٍر َعن ح َم بَدح َم ُأُحٍد، َوَقدح َكانُوا َأَصابُوا يَ وح ي َأَصاَبُمح مَِّن الحَبََلءِّ يَ وح
يَبة  َقدح َأَصب ح  عحَف َذلَِّك، فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله ِفِّ َذلَِّك: }َأَوَلمها َأَصابَ تحُكمح ُمصِّ رِّكِّنَي ضِّ ُتمح مَِّن الحُمشح

َها قُ لحُتمح َأَنه َهَذا ُقلح هُ  َلي ح ث ح ٍء َقدِّير { ]آل عمران: مِّ ُكمح إِّنه هللَا َعَلى ُكل ِّ َشيح [ 165َو مِّنح عِّنحدِّ أَن حُفسِّ
َبَة َمنح قُتَِّل َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َم ، َوآََّيٍت َمَعَها بَ عحَدَهاف ُثُه َْسهى ُموَسى بحُن ُعقح  يَ وح

ُُه ُحَسيحُل بحُن ُجَبْيحٍ، َحلِّيف  َْلُمح مِّنح َبِنِّ َعبحٍس َأَصابَُه ُأُحٍد، َوذََكَر فِّيهُِّم: الحَيَماَن أَ  َِب ُحَذي حَفَة، َواْسح
لُِّموَن  ُروَن َمنح َأَصابَُه، فَ َتَصدهَق ُحَذي حَفُة بَِّدمِّهِّ َعَلى َمنح َأَصابَُهف  -زََعُموا  -الحُمسح ِفِّ الحَمعحرََكةِّ، اَل َيدح

َبَة: قَا َمئٍِّذ فَ تَ َوشهُقوُه قَاَل ُموَسى بحُن ُعقح لُِّموَن يَ وح طََأ بِّهِّ الحُمسح َهاٍب: قَاَل ُعرحَوُة بحُن الزَُّبْيحِّ: َأخح َل ابحُن شِّ
َلُه، َحَّته  َقُهوا قَ وح ، فَ َلمح يَ فح َيافِّهِّمح ََيحَسُبونَُه مَِّن الحَعُدو ِّ، َوإِّنه ُحَذي حَفَة لَيَ ُقوُل: َأبِّ َأبِّ سح نحُه قَاَل ِبَِّ فَ َرُغوا مِّ

 َعَليحهِّ ي حَفُة: يَ غحفُِّر هللُا َلُكمح، يَ غحفُِّر هللُا َلُكمح، َوُهَو َأرحَحُم الرهاْحِِّّنَي، قَاَل: َوَوَداُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ ُحذَ 



لِّمِّنَي يَ َوَم ُأُحٍد مِّ  هَِّد مَِّن الحُمسح ُتشح ًاف قَاَل: َوْجِّيُع َمنِّ اسح نح قُ َريحٍش َوَسلهَم، َوزَاَد ُحَذي حَفُة عِّنحَدُه َخْيح
َنحَصارِّ ]ص: تهَة َعَشَر رَُجًَلف َقدح 219َواْلح َم ُأُحٍد سِّ رِّكِّنَي يَ وح َعة  َوَأرحبَ ُعوَن رَُجًَل، َوقُتَِّل مَِّن الحُمشح [ تِّسح

َها َشَواهُِّد ِفِّ اْلحَ  ن ح َُه هللُا، َولَِّما ذُكَِّر مِّ َبَة َرْحِّ َحادِّيثِّ ذََكرحًَن قِّصهَة ُأُحٍد َعنح َمغَازِّي ُموَسى بحنِّ ُعقح
َها إِّنح َشاءَ  رَِّها، َوََنحُن ََنحِتِّ َعَلي ح ََحادِّيثِّ زََِّّيَدات  اَل بُده مِّنح ذِّكح  هللُا ِفِّ الحُمتَ َفر َِّقةِّ، َوِفِّ بَ عحضِّ تِّلحَك اْلح

َتمُِّل َعَليحهِّ  َا َتشح  أَب حَواٍب ُمََتحَْجٍَة ِبِّ

(3/206) 

 

َم ُأُحٍد، لِّمِّنَي يَ وح رِّ َعَددِّ الحُمسح رِّكِّنَي َوقَ وحلِّ هللاِّ َعزه َوَجله: }َوإِّذح َغَدوحَت مِّنح  َِبُب ذِّكح َوَعَددِّ الحُمشح
يع  َعلِّيم  إِّذح َُههتح طَائَِّفَتانِّ مِّنحُكمح َأنح تَ فحشَ  مِّنِّنَي َمَقاعَِّد لِّلحقَِّتالِّ َوهللُا ْسِّ لَِّك تُ بَ و ُِّئ الحُمؤح ََل َوهللاُ َأهح

مُِّنوَن{ ]آل عمران:  َولِّي ُُّهَما َوَعَلى هللاِّ فَ لحيَ تَ وَكهلِّ  لِّهِّ: }َفَما َلُكمح ِفِّ الحُمَنافِّقِّنَي 122الحُمؤح [ ، َوقَ وح
َا َكَسُبوا{ ]النساء:  ِّ َوهللُا َأرحَكَسُهمح ِبِّ  [88فِّئَ َتنيح

(3/220) 

 

َْبًََن َعبحُد هللاِّ بح  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح وِّيُّ، قَاَل: أخح ُن َجعحَفٍر النهحح
ٍب، قَاَل: َأخحْبََ  َْبّنِّ ابحُن َوهح ، قَاَل: َأخح َبُغ بحُن الحَفَرجِّ ثَ َنا َأصح َياَن، قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح ّنِّ َحده

َهاٍب، ِفِّ ُخُروجِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل أُ  ُحٍد قَاَل: َحَّته إَِّذا َكاَن َرُسوُل يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ شِّ
ََزَل َعبحُد هللاِّ بحُن ُأَبٍ  بَِّقرِّيٍب مِّنح ثُ ُلثِّ  َبهانَةِّ اَنح لشهوحطِّ مَِّن اْلح ، هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ َيحشِّ  اْلح

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابُُه َوُهمح ِفِّ سَ  بحعِّمِّاَئٍة، َوتَ َعبهَأتح قُ َريحش  َوُهمح َثََلثَُة آاَلٍ ، َوَمَضى النهبِّ
َيحلِّ َخالَِّد بحَن الحَولِّيدِّ، َوَعَلى َميحسَ  َا: َوَمَعُهمح مِّائَ َتا فَ َرٍس، قَاَل: َجن هُبوَها، َوَجَعُلوا َعَلى َميحَمَنةِّ الح َرَتِّ

تُُه ِفِّ كَِّتابِّ  ٍل، َهَكَذا َوَجدح رَِّمَة بحَن َأبِّ َجهح َنادِّ عِّكح ََذا اْلحِّسح َياَن َهَذهِّ الحقِّصهَة بِّ ف َوَأَعاَد يَ عحُقوُب بحُن ُسفح
َمئٍِّذ َقرِّيب  مِّنح أَ  لُِّموَن يَ وح رحبَعِّمِّاَئةِّ بَِّعيحنِّهِّ َُتَالُِّف َهذِّهِّ الحقِّصهَة ِفِّ بَ عحضِّ أَلحَفاظَِّها، َويَ ُقوُل فِّيَها: َوالحُمسح

َمئٍِّذ َقرِّي رُِّكوَن يَ وح َا َرَواُه ُموَسى بحُن رَُجٍل، َوالحُمشح َبُه ِبِّ َوهُل َأشح لُُه اْلح ب  مِّنح َثََلثَةِّ آاَلٍ ، َوقَ وح
رِّي ِّ َأرحبَ َعمِّائَةٍ 221]ص: ُهوُر َعنِّ الزُّهح لِّ الحَمَغازِّي، َوإِّنح َكاَن الحَمشح َهُر عِّنحَد َأهح َبَة َوَأشح  [ ُعقح
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، قَالَ  َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ الحبَ غحَدادِّيُّ قَاَل: َأخح : َأخح
ثَ َنا ثَ َنا ابحُن ْلِّيَعَة، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده ثَ َنا َأبِّ رِّو بحنِّ َخالٍِّد، قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعمح أَبُو  َحده

َودِّ، َعنح ُعرحَوَة، قَ  َسح لُِّموَن َمَعُه، َوُهمح أَلحُف اْلح اَل: َفَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوالحُمسح
رُِّكوَن َثََلثَُة آاَلٍ ، َفَمَضى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ نَ َزَل ُأُحًدا، َورََجَع عَ  نحُه رَُجٍل، َوالحُمشح

عحَر َكعحبِّ  َعبحُد هللاِّ بحُن ُأَب ٍ  ِفِّ َثََلَثِِّّاَئٍة، َوبَقَِّي َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َسبحعِّمِّاَئٍة، ُثُه ذََكَر شِّ
َبَة قَاَل ُعرحَوُة: رِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح ََته مِّنح ذِّكح رِّكِّنَي، ِبَِّ َرةِّ الحُمشح لِّمِّنَي، وََكث ح  فَ َلمها بحنِّ َمالٍِّك ِفِّ َعَددِّ الحُمسح

لِّمِّنَي، َوَُههَتا أَ  ِّ مَِّن الحُمسح َتتََِّل، رََجَع َعبحُد هللاِّ بحُن ُأَبٍ  ِفِّ الثهََلَثِِّّائٍَة ُسقَِّط ِفِّ أَيحدِّي الطهائَِّفَتنيح نح تَ قح
: بَ ُنو َسلَِّمَة، َوبَ ُنو َحارِّثَةَ   َوالطهائَِّفَتانِّ
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ثَ َنا أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسفَ  َْبًََن أَبُو َسعِّيٍد َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ  َحده ُّ، إِّمحََلًء قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ َصح اْلح
َياُن بحنُ  ثَ َنا ُسفح ُّ، قَاَل: َحده َسُن بحُن ُُمَمهٍد الزهعحَفَراّنِّ ثَ َنا اْلَح َكهَة قَاَل: َحده َنَة، َعنح  زََِّّيٍد الحَبصحرِّيُّ ِبِّ ُعيَ ي ح

رِّو بحنِّ دِّيَنارٍ  ، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ: }إِّذح َُههتح طَائَِّفَتانِّ مِّنحُكمح َأنح تَ فحَشََل{ ]آل عمران: َعمح
لِّهِّ َعزه َوَجله: }َوهللُا َولِّي ُُّهَما{ ]آ122 َا َلَح تَ نحزِّلح لَِّقوح بُّ َأَنه ل [ : بَ ُنو َسلَِّمَة، َوبَ ُنو َحارِّثََة، َما ُأحِّ

 [122عمران: 
لِّم   [ " َرَواهُ 222]ص: َياَن َوَرَواُه ُمسح ي ِّ َعنح َعلِّي ِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ َوَغْيحِّهِّ، َعنح ُسفح الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

َيانَ  َحاَق بحنِّ رَاَهَويحهِّ َوَغْيحِّهِّ، َعنح ُسفح  َعنح إِّسح
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َْبًََن عَ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َأخح بحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر النهححوِّيُّ، قَاَل: َحده
َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ  ثَ َنا أَبُو الحَولِّيدِّ، َوُسَليحَماُن بحُن َحرحٍب، )ح( َوَأخح َياَن، قَاَل: َحده  يَ عحُقوُب بحُن ُسفح

َْبّنِّ أَبُو النهضحرِّ ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ بح  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن أَيُّوَب، اْلح نِّ يُوُسَف الحَفقِّيُه قَاَل: َحده
عحُت عَ  ثَ َنا ُشعحَبُة، َعنح َعدِّي ِّ بحنِّ ََثبٍِّت، قَاَل: ْسِّ ، قَاَل: َحده يُّ َْبّنِّ أَبُو الحَولِّيدِّ الطهَيالِّسِّ بحَد هللاِّ قَاَل: َأخح

اَل: َلمها َخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل ُأُحٍد رََجَع بحَن يَزِّيَد، َُيَد ُِّث، َعنح زَيحدِّ بحنِّ ََثبٍِّت، قَ 
ِّ: فِّرحَقًة تَ ُقوُل:  ًَنس  َخَرُجوا َمَعُه، قَاَل: َفَكاَن َأصحَحاُب َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فِّرحقَ َتنيح

تُ ُلُهمح، َوفِّرحَقة  يَ ُقوُلوَن: اَل  -ُلُهمح نُ َقاتُِّلُهمح، َوفِّرحَقة  تَ ُقوُل: اَل نُ َقاتِّ  : فِّرحَقة  يَ ُقوُلوَن: نَ قح َوِفِّ رَِّوايَةِّ الحَقطهانِّ
تُ ُلُهمح  َا َكَسُبوا{ ]النساء:  -نَ قح ِّ َوهللُا َأرحَكَسُهمح ِبِّ : }َفَما َلُكمح ِفِّ الحُمَنافِّقِّنَي فِّئَ َتنيح [ ، 88فَ نَ َزَلتح



ََبَث َكَما تَ نحفِّي النهاُر َخَبَث »لهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم: قَاَل: فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ صَ  َبُة تَ نحفِّي الح َا طَي ح إَِّنه
ٍه آَخَر َعنح 223]ص:« الحفِّضهةِّ  لِّم  مِّنح َوجح َرَجُه ُمسح ي ِّ َعنح َأبِّ الحَولِّيدِّف َوَأخح [ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
 ُشعحَبةَ 
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َْبًََن أَ  ، قَ َأخح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن يَزِّيَد السَُّلمِّيُّ ٍر الحَقطهاُن، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َبكح اَل: بُو طَاهٍِّر الحَفقِّيُه، قَاَل: َأخح
لِّهِّ  ثَ َنا َورحقَاُء، َعنِّ ابحنِّ َأبِّ ْنِّيٍ ، َعنح َُمَاهٍِّد، ِفِّ قَ وح ثَ َنا َحفحُص بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ، قَاَل: َحده  َعزه َحده
{ ]آل  َبِّيَث مَِّن الطهي ِّبِّ مِّنِّنَي َعَلى َما أَن حُتمح َعَليحهِّ َحَّته ميِّيَز الح عمران: َوَجله: }َما َكاَن هللُا لَِّيَذَر الحُمؤح

مِّنِّ 179 َم ُأُحٍد: الحُمَنافَِّق َعنِّ الحُمؤح  [ ، قَاَل: َمي هَزُهمح يَ وح
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ُُروُج إََِّل  َمئِّذٍ  َِبُب َكيحَف َكاَن الح رِّكِّنَي يَ وح لِّمِّنَي َوالحُمشح َ الحُمسح  ُأُحٍد، َوالحقَِّتاُل َبنيح
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ثَ َنا  َبهارِّ، قَاَل: َحده َهاٍب الزُّهحرِّيُّ، اْلح َحاَق، قَاَل: قَاَل ُُمَمهُد بحُن شِّ يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح

ُ بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َعمح  َصنيح ُم بحُن ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدَة، َوُُمَمهُد بحُن ََيحََي بحنِّ َحبهاَن، َواْلُح رِّو بحنِّ َسعحدِّ َوَعاصِّ
َتَمَع َحدِّيثُ ُهمح بحنِّ ُمَعاذٍ  مِّ ُأُحٍد، َوَقدِّ اجح ، َعنح يَ وح َدِّيثِّ ُُهمح مِّنح ُعَلَمائَِّنا، ُكلٌّ َقدح َحدهَث بَ عحَض اْلح ، َوَغْيح

َياَن بِّ  ٍر، َورََجَع فَ لُُّهمح إََِّل َمكهَة، َورََجَع أَبُو ُسفح َم َبدح يَبتح قُ َريحش  يَ وح  عِّْيِّهِّ،فِّيَما ُسقحُت، قَاُلوا: َلمها ُأصِّ
َواُن بحُن ُأَميهَة، ِفِّ رَِّجاٍل مِّنح قُ َريحشٍ  ٍل، َوَصفح رَِّمُة بحُن َأبِّ َجهح ، َمَشى َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ رَبِّيَعَة، َوعِّكح
َارَة ، فَ َقاُلوا: ََّي َمعحشَ  َياَن بحَن َحرحٍب َوَمنح َكاَنتح َلُه ِفِّ تِّلحَك الحعِّْيِّ مِّنح قُ َريحٍش َتِّ  رَ َفَكلهُموا َأَِب ُسفح

ََذا الحَمالِّ َعَلى َحرحبِّهِّ، َلَعلهَنا أَ  َيارَُكمح، فََأعِّيُنوًَن بِّ نحُه ََثحرًا قُ َريحٍش، إِّنه ُُمَمهًدا َقدح َوتَ رَُكمح َوقَ َتَل خِّ رَِّك مِّ نح نُدح
َفُروا يُ نحفُِّقوَن َأمحَواَْلُمح [، َففِّيهِّمح أَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله: }إِّنه الهذِّيَن كَ 225ِمِّهنح َأَصاَب مِّنها، فَ َفَعُلوا ]ص:

لِّهِّ: }إََِّل َجَهنهَم َُيحَشُروَن{ ]اْلنفال: 36لَِّيُصدُّوا َعنح َسبِّيلِّ هللاِّ{ ]اْلنفال:  [ ف فَ َلمها 36[ إََِّل قَ وح
َها َوَمنح َأطَاعَ  َحابِّيشِّ َرحبِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبَِّ َتَمَعتح قُ َريحش  ْلِّ لِّ اجح َها مِّنح َبِنِّ كَِّنانََة َوَأهح

َفِّيَظَة َوَأنح اَل يَفِّرُّوا، َفَخَرُجوا َحَّته نَ َزُلوا يَ عحنِّنَي  لظهعِّنيِّ الحتَِّماَس اْلح َاَمَة، َخَرُجوا َمَعُهمح ِبِّ بَِّبطحنِّ َتِّ



َع بِِّّمح َرُسو  ُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم السهَبَخةِّ َعَلى َشفِّْيِّ َواٍد ِمِّها يَلِّي الحَمدِّيَنَةف فَ َلمها ْسِّ
لِّمِّنَي:  لُِّموَن قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لِّلحُمسح َبُ ، َوَأوهلحتُ َها »َوالحُمسح إِّّن ِّ َقدح رَأَيحُت بَ َقًرا ُتذح

َ ُذَؤابَةِّ ]ص: ًا، َورَأَيحُت ِفِّ َ 226َخْيح يَنٍة، [ َسيحفِّي ثَ لحًما، َورَأَيحُت َأّن ِّ  َأدحَخلحُت َيدِّي ِفِّ دِّرحٍع َحصِّ
لحَمدِّيَنةِّ َوَتَدُعوُهمح َحيحُث نَ َزُلوا، فَإِّنح َأقَاُموا  َأقَاُموا بَِّشر ِّ فََأوهلحتُ َها الحَمدِّيَنَةف فَإِّنح رَأَي حُتمح َأنح تُقِّيُموا ِبِّ

َنا قَاتَ لحُتُموُهمح فِّيَها َرَمُهُم هللاُ قَ « ف ُمَقاٍم، َوإِّنح ُهمح َدَخُلوا َعَلي ح لِّمِّنَي ِمِّهنح َأكح اَل رَِّجال  مَِّن الحُمسح
ُرجح بِّ  ٍر ِمِّهنح َحَضَرُه: ََّي َرُسوَل هللاِّ، اخح ُم بَدح ُُهمح ِمِّهنح َكاَن فَاَتُه يَ وح َم ُأُحٍد، َوَغْيح لشهَهاَدةِّ يَ وح َنا إََِّل ِبِّ

ُهمح، فَ َقاَل  لحَمدِّيَنةِّ َواَل ََتحُرجح إِّلَيحهِّمح، فَ َلمح يَ َزلِّ َأعحَدائَِّنا، اَل يَ َروحَن َأًنه َجبُ نها َعن ح َعبحُد هللاِّ بحُن ُأَبٍ : َأقِّمح ِبِّ
، َحَّته َدخَ  مِّ َل َرُسوُل النهاُس بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الهذِّيَن َكاَن مِّنح َأمحرِّهِّمح ُحبُّ لَِّقاءِّ الحَقوح

نَي فَ رََغ مَِّن الصهََلةِّ، َوَقدح َماَت ِفِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  ُُمَعةِّ حِّ ُم اْلح َسلهَم فَ َلبَِّس َْلحَمَتُه، َوَذلَِّك يَ وح
ٍرو، َأَحُد َبِنِّ النهجهارِّ، َفَصلهى َعَليحهِّ َرسُ  َنحَصارِّ يُ َقاُل َلُه: َمالُِّك بحُن َعمح مِّ رَُجل  مَِّن اْلح وُل هللاِّ َذلَِّك الحيَ وح

َناَك ََّي َرُسوَل هللاِّ، َوَلَح َيُكنح َصلهى هللُا َعلَ  َرهح َتكح يحهِّ َوَسلهَم، ُثُه َخَرَج َعَليحهِّمح، َوَقدح َندَِّم النهاُس فَ َقاُلوا: اسح
ئحَت فَاق حُعدح َصلهى هللا َعَليحَك، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " َما يَ ن ح   َبغِّيَذلَِّك لََنا، فَإِّنح شِّ

 أَلحفِّ رَُجٍل لِّلنهبِّ ِّ إَِّذا لَبَِّس َْلحَمَتُه َأنح َيَضَعَها َحَّته يُ َقاتَِّل، َفَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ 
ََزَل َعنحُه َعبحُد هللاِّ بحُن أُ  َ الحَمدِّيَنةِّ َوُأُحٍد اَنح لشهوحطِّ َبنيح َبٍ  الحُمَنافُِّق بِّثُ ُلثِّ مِّنح َأصحَحابِّهِّ َحَّته إَِّذا َكاَن ِبِّ

، قَاَل: َوَمَضى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفذََكَر َكيحفِّيهَة  ، َوقَاَل: َأطَاَعُهمح َوَعَصاّنِّ ْيِّهِّ، النهاسِّ َمسِّ
َي هللُا َعنح  َمئٍِّذ َمَع َعلِّي ِّ بحنِّ َأبِّ طَالٍِّب َرضِّ نَي َغَدا، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى قَاَل: َفَصفهُهمح َولَِّواُؤُه يَ وح ُه حِّ

؟»هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  مِّ ي َبِنِّ َعبحدِّ الدهارِّ، فَ َقاَل « َمَع َمنح لَِّواُء الحَقوح قَاُلوا: َمَع َطلحَحَة بحنِّ َأبِّ َطلحَحَة َأخِّ
ُهمح »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  لحَوفَاءِّ مِّن ح َفَدَعا ُمصحَعَب بحَن ُعَمْيحٍ َأَخا َبِنِّ َعبحدِّ الدهارِّ، ، « ََنحُن َأَحقُّ ِبِّ
َجَم 227فََأعحطَاُه الل َِّواَء ]ص: َازِّ، فََأحح َم ُأُحٍد َفَدَعا إََِّل الحْبِّ رِّكِّنَي َخَرَج يَ وح [، ُثُه إِّنه رَُجًَل مَِّن الحُمشح

َقاَم إِّلَيحهِّ الزَُّبْيحُ بحُن الحَعوهامِّ فَ َوَثَب َعَليحهِّ َوُهَو َعَلى النهاُس َعنحُه َحَّته َدَعا َثََلًَث، َوُهَو َعَلى َْجٍَل َلُه، ف َ 
َق الحَبعِّْيِّ ْجِّيًعا، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصله  َبََل فَ وح لِّهِّ، ُثُه َعانَ َقُه فََأق ح تَ َوى َمَعُه َعَلى رَحح ى هللاُ َعَليحهِّ بَعِّْيِّهِّ فَاسح

يَض اْلحَ »َوَسلهَم:  رُِّك َوَوَقَع الزَُّبْيحُ َعَليحهِّ َفَذَِبَُه بَِّسيحفِّهِّ، « رحضِّ َمقحُتول  الهذِّي يَلِّي َحضِّ ، فَ َوَقَع الحُمشح
لحقَِّيامِّ إِّلَيحهِّ »فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َت َوإِّّن ِّ َْلَُهمُّ ِبِّ ، « ادحُن ََّي ابحَن َصفِّيهَة، فَ َلَقدح ُقمح

َلَسُه َوَذلَِّك لَِّما رَأَ  َجامِّ الحَقوحمِّ َعنحُه، ُثُه قَ رهَب َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الزَُّبْيحَ فََأجح ى مِّنح إِّحح
ذِّهِّ َوقَاَل:  ٍ  َحَوارَِّّيًّ َوالزَُّبْيحُ َحَوارِّيه »َعَلى َفخِّ يحهِّ قَاَل: َوَأمهَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ « ف إِّنه لُِّكل ِّ َنبِّ

ٍ ، َوالرَُّماُة ََخحُسوَن رَُجًَل، فَ َقالَ  رِّو بحنِّ َعوح  لَُه َوَسلهَم َعَلى الرَُّماةِّ َعبحَد هللاِّ بحَن ُجَبْيحٍ َأَخا َبِنِّ َعمح
، اَل َيَحُتونَ َنا مِّنح َخلحفَِّنا، »َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  لن هبحلِّ َيحَل ِبِّ إِّنح َكاَنتح لََنا َأوح انحَض ح َعنها الح

َتنَيه مِّنح قَِّبلِّكَ  َنا فَاث حُبتح َمَكاَنَك اَل نُ ؤح َ « َعَلي ح َمئٍِّذ َبنيح ، َوظَاَهَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح
َم السهبحتِّ لِّلن ِّصحفِّ مِّنح َشوهاٍل، َواق ح  ا يَ وح َحاَق: فَالحتَ َقوح ِّف قَاَل ابحُن إِّسح تَ َتَل النهاُس َحَّته ْحَِّيتِّ دِّرحَعنيح

، َوَعلِّيُّ بحُن َأبِّ  ، َوَْححَزُة بحُن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ َرحُب، َوقَاَتَل أَبُو ُدَجانََة َحَّته َأمحَعَن ِفِّ النهاسِّ طَالٍِّب ِفِّ اْلح



َرُه، َوَصَدقَ ُهمح َوعح  لِّمِّنَي، َوأَن حَزَل هللاُ َعزه َوَجله َنصح لسُّيو ِّ َحَّته  رَِّجاٍل مَِّن الحُمسح َدُه، َفَحسُّوُهمح ِبِّ
َزِّميَُة اَل َشكه فِّيَها َكرِّ، وََكاَنتِّ اْلح  َكَشُفوُهمح َعنِّ الحَعسح
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح بحدِّ ُد بحُن عَ َأخح
ثَ َنا يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ ]ص: َبهارِّ، قَاَل: َحده َحاَق، قَاَل: َفَحدهَثِنِّ ََيحََي بحُن َعبهادِّ بحنِّ َعبحدِّ 228اْلح [ إِّسح

، قَاَل: َوهللاِّ َلَقدح رَأَي حُتِنِّ أَنح  ُظُر إََِّل َخَدمِّ هِّنحدِّ هللاِّ بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َجد ِّهِّ، َأنه الزَُّبْيحَ بحَن الحَعوهامِّ
ذِّهِّنه قَلِّيل  َواَل َكثِّْي ، إِّذح َماَلتِّ الرَُّماةُ  َا ُمَشم َِّراٍت َهَوارَِّب َما ُدوَن َأخح َباَتِّ َبَة َوَصَواحِّ إََِّل  بِّنحتِّ ُعت ح

َب، َوَخلهوحا ُظُهوَرًَن لِّلحَخيح  ُم َعنحُه يُرِّيُدوَن الن ههح َكرِّ، َحَّته َكَشَفَنا الحَقوح ، فَأُتِّيَنا مِّنح َأدحَِبرًَِّن، َوَصَرَخ الحَعسح لِّ
َنا َأصحَحاَب ال ُم بَ عحَد َأنح َأَصب ح َنا الحَقوح ل َِّواءِّ َحَّته َما َصارِّخ  َأاَل إِّنه ُُمَمهًدا َقدح قُتَِّل، فَانحَكَفأحًَن َوانحَكَفَأ َعَلي ح

َحاَق: فَ َلمح  ف قَاَل ابحُن إِّسح مِّ نحُه َأَحد  مَِّن الحَقوح نُو مِّ َرُة َيدح رِّكِّنَي َصرِّيًعا َحَّته َأَخَذتحُه َعمح يَ َزلح لَِّواُء الحُمشح
َا َارِّثِّيهُة، فَ َرفَ َعتحُه لُِّقَريحٍش َفََلثُوا بِّ  بِّنحُت َعلحَقَمَة اْلح
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َسنِّ  َْبًََن َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن اْلَح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأخح ي، قَاَل: َحده الحَقاضِّ
ثَ َنا َورحقَاُء، َعنِّ ابحنِّ َأبِّ ْنِّ  ثَ َنا آَدُم بحُن َأبِّ إََِّّيٍس، قَاَل: َحده ِّ، قَاَل: َحده َُسنيح يٍ ، َعنح إِّب حَراهِّيُم بحُن اْلح

لِّهِّ: }َوَلَقدح َصَدَقُكُم هللُا َوعحَدُه إِّذح ََتُسُّوََنُمح{ ]آل عمران: تُ ُلوََنُمح 152 َُمَاهٍِّد، ِفِّ قَ وح : تَ قح [ يَ عحِنِّ
ُتمح{ ]آل عمران:  َمحرِّ َوَعَصي ح لحُتمح َوتَ َنازَعحُتمح ِفِّ اْلح َباَل 152}ِإِِّّذحنِّهِّ َحَّته إَِّذا َفشِّ َيةِّ: إِّق ح لحَمعحصِّ [ يَ عحِنِّ ِبِّ
َراُكمح مِّنح بَ عحدِّ  ُعوُكمح ِفِّ ُأخح ، }َوالرهُسوُل َيدح ُهمح َعَلى الحَمغحَنمِّ َبَل مِّن ح :  َمنح َأق ح َما َأرَاُكمح َما َتِّبُّوَن{ يَ عحِنِّ

رِّكِّنَي َعَليح  رِّكِّنَي ُكله َصعحٍب َوَذُلوٍل، ُثُه ُأدِّيَل لِّلحُمشح مِّنِّنَي، َحَّته رَكَِّب نَِّساُء الحُمشح هِّمح َنصحَر هللاِّ الحُمؤح
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َيتِّهُِّم الرهُسوَل َحَّته َحَصبَ ُهُم النهبِّ َعحصِّ  مَ ِبِّ
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َْبًََن َعلِّيُّ بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُمَعاوِّيََة الن هيحَسابُورِّيُّ، قَالَ  َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر الحَفقِّيُه، قَاَل: َأخح َْبًََن ُُمَمهُد َأخح : َأخح
ثَ َنا َأسح  ، قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن الحَفضحلِّ لِّمِّ بحنِّ َوارََة، قَاَل: َحده ، َعنح َعبحدِّ بحُن ُمسح َباُط، َعنِّ السُّد ِّي ِّ

يُرِّيُد  َخْيحٍ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َما ُكنحُت َأَرى َأنه َأَحًدا مِّنح َأصحَحابِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ 



ن حَيا َحَّته نَ َزَلتح ]ص: َم ُأُحٍد: }مِّنحُكمح َمنح يُرِّيُد الدُّ 229الدُّ َرَة{ [ فِّيَنا يَ وح خِّ ن حَيا َومِّنحُكمح َمنح يُرِّيُد اْلح
 [ "152]آل عمران: 
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ثَ َنا أَبُو َداُوَد، قَ  رِّ بحُن َداَسَة، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َبكح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  الرُّوذحَِبرِّيُّ، قَاَل: َأخح ثَ َنا َأخح اَل: َحده
 ، َْبًََن أَبُو َعبحُد هللاِّ بحُن ُُمَمهٍد الن َُّفيحلِّيُّ ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ ثَ َنا زَُهْيح ، ح وأَخَْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح قَاَل: َحده

ثَ َنا عَ  ، قَاَل: َحده ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن َسعِّيٍد الدهارِّمِّيُّ َسنِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحُدوٍس قَاَل: َحده بحُد هللاِّ بحُن اْلَح
ثَ َنا أَبُو ُُمَمهٍد الن ُّفَ  ، قَاَل: َحده ُعحفِّيُّ ثَ َنا زَُهْيحُ بحُن ُمَعاوِّيََة بحنِّ َحدِّيجِّ بحنِّ الرَُّحيحلِّ اْلح ، قَاَل: َحده يحلِّيُّ

عحُت الحَْبَاَء، َُيَد ُِّث قَاَل: َجَعَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى الرَُّماةَ  َحاَق، قَاَل: ْسِّ َم  إِّسح يَ وح
نَي رَُجًَل  -ُحٍد أُ  َُحوا »َعبحَد هللاِّ بحَن ُجَبْيحٍ، َوقَاَل:  -وََكانُوا ََخحسِّ إَِّذا رَأَي حُتُموًَن ََتحَطُفَنا الطهْيحُ َفََل َتْبح

َُحو  َم َوَأوحطَأحًَنُهمح َفََل َتْبح َنا الحَقوح َل إِّلَيحُكمح، َوإِّنح رَأَي حُتُموًَن َهَزمح َل َمَكاَنُكمح َهَذا َحَّته ُأرحسِّ ا َحَّته ُأرحسِّ
يُلُهنه « إِّلَيحُكمح  ، َقدح َبَدتح َخََلخِّ َيحلِّ َتدِّدحَن َعَلى الح ، قَاَل: فَ َهَزُموُهمح، قَاَل: فََأًَن َوهللاِّ رَأَيحُت الن َِّساَء َيشح

ُوقُ ُهنه رَافَِّعاٍت ثَِّياَبُنه، فَ َقاَل َأصحَحاُب َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ: الحَغنِّيَمَة أَ  مِّ الحَغنِّيَمَة، َظَهَر َوَأسح يح قَ وح
يُتمح َما قَاَل َلُكمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا عَ  َليحهِّ َأصحَحاُبُكمح َفَما تَ نحُظُروَن، قَاَل َعبحُد هللاِّ بحُن ُجَبْيحٍ: أََنسِّ

ُهمح  يََبه مَِّن الحَغنِّيَمةِّ، فَأَتَ وح َهزِّمِّنَي، َوَسلهَم؟ فَ َقاُلوا: لََنأحتِّنَيه النهاَس فَ َلُنصِّ بَ ُلوا ُمن ح َفُصرَِّفتح وُجوُهُهمح، فَأَق ح
َراُهمح، فَ َلمح يَ بحَق َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إِّاله  ُعوُهُم الرهُسوُل ِفِّ ُأخح اث حَنا َعَشَر  َفَذلَِّك إِّذح َيدح

رِّكِّنَي رَُجًَل فََأَصابُوا مِّنها َسبحعِّنَي، وََكاَن َرُسوُل هللاِّ َصله   -ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابُُه َأَصابُوا مَِّن الحُمشح
ٍر  َم َبدح : َأظُنُُّه قَاَل يَ وح ْيًا، َوَسبحعِّنَي قَتِّيًَل، قَاَل: فَ َقاَل أَبُو  -قَاَل الن َُّفيحلِّيُّ َأرحبَعِّنَي َومِّاَئًة: َسبحعِّنَي َأسِّ

مِّ ُُمَمهد ؟ َأِفِّ  َياَن: َأِفِّ الحَقوح مِّ ُُمَمهد ؟ فَ نَ َهاُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  ُسفح مِّ ُُمَمهد ؟ َأِفِّ الحَقوح الحَقوح
مِّ ابحُن َأبِّ ُقَحاَفَة؟ َأِفِّ ا مِّ ابحُن َأبِّ ُقَحاَفَة؟ َأِفِّ الحَقوح مِّ ابحُن َأبِّ َوَسلهَم َأنح َيِّيُبوُه، ُثُه قَاَل: َأِفِّ الحَقوح لحَقوح

؟ َثََلَث َمرهاٍت، ُثُه رََجَع إََِّل َأصحَحابِّهِّ فَ َقاَل: َأمها َهُؤاَلءِّ فَ قَ ُقَحاَفَة؟ ُثُه  َطهابِّ مِّ ابحُن الح دح  قَاَل: َأِفِّ الحَقوح
َسُه َأنح ]ص: َياء   230قُتُِّلوا، َفَما َمَلَك ُعَمُر نَ فح [ قَاَل: َكَذبحَت ََّي َعُدوه هللاِّ، إِّنه الهذِّيَن َعَددحَت َْلَحح

ُدوَن َلُكمح ُمث ح ُكلُّ  ، إِّنهُكمح َسَتجِّ َجال  َرحُب سِّ ٍر َواْلح مِّ بَدح م  بِّيَ وح َلًة ُهمح، َوَقدح بَقَِّي َلَك َما َيُسوُءَك، َوقَاَل: يَ وح
، ُثُه َأَخَذ يَ رحَتُِّز: اعحُل ُهَبُل، اعحُل ُهَبُل، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا عَ  ّنِّ َا َوَلَح َتُسؤح َليحهِّ َوَسلهَم: َلَح آُمرح بِّ

فَ َقاُلوا: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َما نَ ُقوُل؟ قَاَل: " ُقوُلوا: هللُا َأعحَلى َوَأَجلُّ "، ُثُه قَاَل: إِّنه لََنا « َأاَل َتِّيُبوُه؟»
قَاُلوا: ََّي َرُسوَل هللاِّ، « ؟َأاَل َتِّيُبوهُ »الحُعزهى، َواَل ُعزهى َلُكمح، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: 

رِّو بح  ي ِّ َعنح َعمح ََل َلُكمح "ف َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ نِّ َما نَ ُقوُل؟ قَاَل: " ُقوُلوا: هللُا َموحاَلًَن، َواَل َموح
 َخالٍِّد، َعنح زَُهْيحٍ 
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طَا ٍرو ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ الحبِّسح َْبًََن أَبُو َعمح َْبَّنِّ أَبُو َأخح ، قَاَل: َأخح َاعِّيلِّيُّ ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح مِّيُّ قَاَل: َأخح
ثَ َنا َجعحَفر  الح  ثَ َنا أَبُو ُأَساَمَة، قَاَل: َحده َبَة، قَاَل: َحده رِّ بحُن َأبِّ َشي ح ثَ َنا أَبُو َبكح ُّ، يَ عحَلى، قَاَل: َحده َفاَرََّيبِّ

ثَ َنا مِّنحَجاُب بحنُ  َْبًََن َعلِّيُّ بحُن ُمسحهٍِّر، ْجِّيًعا َعنح هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح  قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح َارِّثِّ اْلح
َم ُأُحٍد َهزِّميًَة بَ ي َِّنًة تُ عحَرُ  فِّيهِّمح، َفَصَرَخ إِّبحلِّيسُ  رُِّكوَن يَ وح : ُهزَِّم الحُمشح : َأيح أَبِّيهِّ، َعنح َعائَِّشَة، قَاَلتح

َراُكمح، َبِّيهِّ  عَِّباَد هللاِّ ُأخح َراُهمح، فَ َنَظَر ُحَذي حَفُة بحُن الحَيَمانِّ فَإَِّذا ُهَو ِبِّ تَ َلُدوا ُهمح َوُأخح فَ َرَجَعتح ُأواَلُهمح َواجح
، فَ َوهللاِّ َما اَنحََجُزوا َعنحُه َحَّته قَ تَ ُلوُه، فَ َقاَل ُحَذي حَفُة: َغَفَر هللُا َلُكمح، قَاَل ُعرح  ، َأبِّ َوُة: فَ َقاَل: َأبِّ

َُ َحدِّيثِّ َعلِّي ِّ 231َما زَاَلتح ِفِّ ُحَذي حَفَة ]ص: فَ َوهللاِّ  َها بَقِّيهُة َخْيحٍ َحَّته لَقَِّي هللَا َعزه َوَجله " َلفح [ مِّن ح
ي ِّ َعنح ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ َسعِّيٍد، َعنح َأبِّ ُأَساَمَة، َوَعنح فَ رحَوَة،  هٍِّرف َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ َعنح بحنِّ ُمسح

هِّرٍ  َعلِّي ِّ   بحنِّ ُمسح
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َم ُأُحٍد، َوثُ ُبوتِّ َمنح َعَصَمهُ   هللُا َعزه َِبُب ََتحرِّيضِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأصحَحابَُه َعَلى الحقَِّتالِّ يَ وح
نَي َعلَِّم َمَكانَُه، َوقَ وحلِّ هللاِّ َعزه  ُهمح َمَعُه َأوح رُُجوعِّهِّ إِّلَيحهِّ حِّ ن ح َوَجله: }رَِّجال  َصَدُقوا َما َعاَهُدوا  َوَجله مِّ

يبِّ الهذِّي َأعحَطى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ 23هللَا َعَليحهِّ{ ]اْلحزاب:  [ ، َوَما ُروَِّي ِفِّ انحقََِّلبِّ الحَعسِّ
ًفا ٍش ِفِّ َيدِّهِّ َسي ح  َعَليحهِّ َوَسلهَم َعبحَد هللاِّ بحَن َجحح
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َْبًََن أَبُو ُُمَمهدٍ  ، قَاَل:  َأخح َعحَرابِّ ِّ َْبًََن أَبُو َسعِّيدِّ بحُن اْلح َُه هللُا قَاَل: َأخح ُّ، َرْحِّ بَ َهاّنِّ َصح َعبحُد هللاِّ بحُن يُوُسَف اْلح
َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلحَ  ثَ َنا َعفهاُن، )ح( َوَأخح ُّ، قَاَل: َحده ََسُن بحُن ُُمَمهٍد الزهعحَفَراّنِّ ثَ َنا اْلح ، َحده َُ قَاَل: افِّ

َبَة، رِّ بحُن َأبِّ َشي ح ثَ َنا أَبُو َبكح َياَن، قَاَل: َحده َسُن بحُن ُسفح ثَ َنا اْلَح َْبَّنِّ أَبُو الحَولِّيدِّ، قَاَل: َحده قَاَل:  َأخح
ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، َعنح ََثبٍِّت، َعنح أََنٍس، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى ثَ َنا َعفهاُن، قَاَل: َحده هللُا َعَليحهِّ  َحده

َم ُأُحٍد فَ َقاَل:  ًفا يَ وح َق ِّهِّ؟»َوَسلهَم َأَخَذ َسي ح فَ َبَسُطوا أَيحدِّيَ ُهمح، ُكلُّ « َمنح َيَحُخُذ مِِّن ِّ َهَذا السهيحَف ِبِّ
ُهمح يَ ُقوُل: َأًَن َأًَن، فَ َقاَل:  ن ح َق ِّهِّ؟»إِّنحَساٍن مِّ ُم، فَ َقاَل لَ « َمنح َيَحُخُذُه ِبِّ َجَم الحَقوح َاك  أَبُو ُدَجانََة: فََأحح ُه ْسِّ



ي ِّ َعنح َأبِّ َبكح  لِّم  ِفِّ الصهحِّ رِّكِّنَي َرَواُه ُمسح َق ِّهِّف قَاَل: فََأَخَذُه فَ َفَلَق بِّهِّ َهاَم الحُمشح رِّ بحنِّ َأبِّ َأًَن آُخُذُه ِبِّ
َبةَ   َشي ح
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ثَ َنا أَبُو َبكح  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا أَبُو قََِّلبََة َحده رِّ َأْححَُد بحُن َكامٍِّل، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َحده
ُّ، قَاَل ]ص: ٍم الحكََِّلبِّ ُرو بحُن َعاصِّ ثَ َنا َعمح ، قَاَل: َحده يُّ [: َحدهَثِنِّ ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن الحَوازِّعِّ 233الرهقَاشِّ

ٍر، قَاَل: َحدهَثِنِّ هَِّشاُم بحُن ُعرحَوَة، َعنح  ، قَاَل: َعَرَض َرُسوُل هللاِّ  بحنِّ ثَ وح أَبِّيهِّ، َعنِّ الزَُّبْيحِّ بحنِّ الحَعوهامِّ
َم ُأُحٍد فَ َقاَل:  ًفا يَ وح َق ِّهِّ؟»َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َسي ح ُت فَ ُقلحُت: َأًَن ََّي « َمنح َيَحُخُذ َهَذا السهيحَف ِبِّ فَ ُقمح

َق ِّهِّ؟مَ »َرُسوَل هللاِّ، فََأعحَرَض َعِن ِّ ُثُه قَاَل:  ُت فَ ُقلحُت: َأًَن ََّي َرُسوَل هللاِّ، « نح َيَحُخُذ َهَذا السهيحَف ِبِّ فَ ُقمح
َق ِّهِّ؟»فََأعحَرَض َعِن ِّ ُثُه قَاَل:  َاُك بحُن َخَرَشَة فَ َقاَل: َأًَن « َمنح َيَحُخُذ َهَذا السهيحَف ِبِّ فَ َقاَم أَبُو ُدَجانََة ْسِّ

َق ِّهِّ، لًِّما، َواَل َتفِّره بِّهِّ َعنح َكافِّرٍ »َفَما َحقُُّه؟ قَاَل:  آُخُذُه ََّي َرُسوَل هللاِّ ِبِّ ُتَل بِّهِّ ُمسح ، قَاَل: « َأاله تَ قح
َم كَ  َنُع، قَاَل: َفَدفَ َعُه إِّلَيحهِّ، وََكاَن إَِّذا َأرَاَد الحقَِّتاَل َأعحَلَم بِّعَِّصابٍَة، قَاَل: قُ لحُت َْلَنحُظَرنه إِّلَيحهِّ الحيَ وح يحَف َيصح

َوٍة ِفِّ َسفح ِّ َجَبٍل َمَعُهنه ُدُفو   ْلَُ َفَجَعَل اَل  َراُه، َحَّته ان حتَ َهى إََِّل نِّسح ء  إِّاله َهَتَكُه َوَأف ح نه،  يَ رحَتفُِّع َلُه َشيح
 فِّيهِّنه امحَرَأة  َوهَِّي تَ ُقوُل:

 ]البحر الرجز[
ي َعَلى النهَمارِّقح   ََنحُن بَ َناُت طَارِّقح ففف َْنحشِّ

بُِّلوا نُ َعانِّ   قح ففف َونَ بحُسُط النهَمارِّقح إِّنح تُ قح
بُِّروا نُ َفارِّقح ففف فَِّراَق َغْيحِّ َوامِّقح   إِّنح ُتدح

َها، فَ َلمها انحَكَشَف الحقَِّتاُل قُ لحُت َلُه: كُ  لسهيحفِّ إََِّل امحَرَأٍة لَِّيضحرَِّبَا، ُثُه َكفه َعن ح َوى ِبِّ لُّ َعَملَِّك قَاَل: فََأهح
َرمحُت َسيحَف َرُسولِّ هللاِّ َقدح رَأَيحُت َما َخََل رَف حَعَك  َا، قَاَل: إِّي َوهللاِّ َأكح السهيحَف َعَلى الحَمرحَأةِّ ُثُه َلَح َتضحرِّبح

ُتَل بِّهِّ امحَرَأةً   َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح َأق ح
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُهوَ  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َبهارِّ،  َأخح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح ََصمُّ، قَاَل: َحده اْلح
َحاَق، قَاَل: فَ َلمها َأَخَذ أَبُو ُدَجانََة السهيحَف مِّنح َيدِّ َرُسولِّ هللاِّ َصله  ثَ َنا يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح ى قَاَل: َحده

َراَء ف َ  َمح َرَج عَِّصابَ َتُه اْلح ِّف قَاَل ابحُن هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأخح َ الصهفهنيح ََتُ َبنيح هِّ، َفَجَعَل يَ تَ َبخح َعَصبَ َها بَِّرأحسِّ
، َعنح ُمَعاوِّيََة بحنِّ َمعحبَ  َطهابِّ ََل ُعَمَر بحنِّ الح َلَم َموح َحاَق: َفَحدهَثِنِّ َجعحَفُر بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأسح دِّ بحنِّ  إِّسح



نَي ]ص:َكعحبِّ بحنِّ َمالٍِّك، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصله  [ رََأى َأَِب ُدَجانََة 234ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل حِّ
ََتُ:  َية  يُ بحغُِّضَها هللُا إِّاله ِفِّ مِّثحلِّ َهَذا الحَموحطِّنِّ »يَ تَ َبخح َا َلمِّشح  «إَِّنه
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمه  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح ُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
ُ بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ، َعنح َُمح  َُصنيح َحاَق، قَاَل: َفَحدهَثِنِّ اْلح ثَ َنا يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده ُمودِّ اْلح

رِّو بحنِّ يَزِّيَد بحنِّ السهَكنِّ، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصله  َيُه بحنِّ َعمح نَي َغشِّ َم ُأُحٍد حِّ ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل يَ وح
ُم:  هِّ؟»الحَقوح َنحَصارِّ، َوبَ عحُض « َمنح رَُجل  َيشحرِّي لََنا بِّنَ فحسِّ فَ َقاَم زََِّّيُد بحُن السهَكنِّ ِفِّ ََخحَسةِّ نَ َفٍر مَِّن اْلح

َا ُهَو ُعَمارَُة بحُن زََِّّيدِّ بحنِّ ال سهَكنِّ، فَ َقاتَ ُلوا َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، النهاسِّ يَ ُقوُل: إِّْنه
ُرُهمح زََِّّيًدا، َأوح ُعَمارََة بحَن زََِّّيٍد، فَ َقاَتَل َحَّته أَث حب َ  تَ ُلوَن ُدونَُه، َحَّته َكاَن آخِّ تَ تحُه رَُجل  ُثُه رَُجل  يُ قح

لِّمِّنَي ف َ  َهُضوُهمح َعنحُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: اْلحَِّراَحُة، ُثُه فَاَءتِّ مَِّن الحُمسح َئة  فََأجح ي ح
نحُه، فَ َوسهَدُه َقَدَمُه، َفَماَت َوَخدُُّه َعَلى َقَدمِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ « َأدحنُوُه مِِّن ِّ » ُه مِّ ، فََأدحنَ وح

رِّهِّ َوُهَو  َوَسلهَم، َوتَ رهَس ُدوَن َرُسولِّ هللاِّ  هِّ، يَ َقُع الن هبحُل ِفِّ َظهح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم أَبُو ُدَجانََة بِّنَ فحسِّ
 ُمنحَحٍن َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته َكثُ َرتح فِّيهِّ الن هبحُل "
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 ، َُ َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َأخح تَ َويحهِّ قَاَل: َحده خح ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن سِّ ثَ َنا أَبُو اْلح قَاَل: َحده
ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، َعنح  بَُة بحُن َخالٍِّد، قَااَل: َحده َْبًََن َعلِّيُّ بحُن ُعثحَماَن، َوُهدح َعلِّي ِّ بحنِّ  أَيُّوَب، قَاَل: َأخح

َعٍة مَِّن زَيحٍد، َوََثبٍِّت، َعنح  َم ُأُحٍد ِفِّ َسب ح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُأفحرَِّد يَ وح
ِّ مِّنح قُ َريحٍش، فَ َلمها رَهُِّقوُه قَاَل:  َنحَصارِّ َورَُجَلنيح َنهُة، َأوح ُهَو رَفِّيقِّي ِفِّ »اْلح َمنح يَ ُردُّوُهمح َعنها َوَلُه اْلح

َنه  َنحَصارِّ فَ َقاَتَل َحَّته قُتَِّل، ُثُه رَهُِّقوُه أَيحًضا فَ َقاَل: « ةِّ؟اْلح َمنح يَ ُردُُّهمح َعنها َولَُه »فَ تَ َقدهَم رَُجل  مَِّن اْلح
َنهةِّ؟ َنهُة، َأوح ُهَو رَفِّيقِّي ِفِّ اْلح َنحَصارِّ فَ َقاَتَل َحَّته قُتَِّل ]ص:« اْلح يَ َزلح   [، فَ َلمح 235فَ تَ َقدهَم رَُجل  مَِّن اْلح

بَ يحهِّ:  َعُة، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لَِّصاحِّ َنا َأصحَحابَ َنا»َكَذلَِّك َحَّته قُتَِّل السهب ح « َما أَنحَصفح
بََة بحنِّ َخالِّدٍ  ي ِّ َعنح ُهدح لِّم  ِفِّ الصهحِّ  َرَواُه ُمسح
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ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُمَُ  َْبًََن أَبُو اْلح َحاَق، قَاَل: َأخح َسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َْبًََن اْلَح مهدِّ بحنِّ َعلِّيٍ  الحُمقحرِّئُّ قَاَل: َأخح
ثَ َنا ُمعحَتمُِّر بحُن ُسَليحَما ٍر، قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َأبِّ َبكح ثَ َنا يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده َن، قَاَل: َحده

، عَ  عحُت َأبِّ مِّ ْسِّ ََّيه نح َأبِّ ُعثحَماَن، قَاَل: َلَح يَ بحَق َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ بَ عحضِّ تِّلحَك اْلح
 دِّيثِّهَِّمافالهِتِّ قَاَتَل فِّيهِّنه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َغْيحُ َطلحَحَة بحنِّ ُعبَ يحدِّ هللاِّ، َوَسعحٍد، َعنح حَ 

َاعِّيَل، َعنح مُ  ٍر َرَواُه الحُبَخارِّيُّ َعنح ُموَسى بحنِّ إِّْسح ي ِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َأبِّ َبكح لِّم  ِفِّ الصهحِّ  عحَتمِّرٍ َرَواُه ُمسح
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َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا الحَعبهاُس بحُن  َأخح َحده
ثَ َنا ََيحََي بحُن َمعِّنٍي، قَاَل ]ص: َاعِّيَل، َعنح 236ُُمَمهٍد الدُّورِّيُّ، قَاَل: َحده ثَ َنا وَكِّيع ، َعنح إِّْسح [: َحده

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ي َ  َا النهبِّ َء، َوَقى بِّ َم ُأُحٍد "ف َرَواُه قَ يحٍس، قَاَل: رَأَيحُت يََد َطلحَحَة َشَله عحِنِّ يَ وح
َبَة، َعنح وَكِّيعٍ  ي ِّ َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ َشي ح  الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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ََسنِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ  َْبًََن أَبُو اْلح َحاَق الحُمزَك ِّي، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو زََكرَِّّيه بحُن َأبِّ إِّسح وٍس  َعبحدُ َأخح
ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َصالٍِّ ، قَاَل: َحدهَثِنِّ ََيح  ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن َسعِّيٍد، قَاَل: َحده ََي بحُن الطهَرائِّفِّيُّ قَاَل: َحده

َزاٍم، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ  ََل َحكِّيمِّ بحنِّ حِّ هللاِّ، أَنهُه قَاَل:  أَيُّوَب، َعنح ُعَمارََة بحنِّ َغزِّيهَة، َعنح َأبِّ الزَُّبْيحِّ، َموح
َم ُأُحٍد، بَقَِّي َمَعُه َأَحَد َعَشَر رَُجًَل مِّنَ  ََزَم النهاُس َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح َنحَصارِّ،  اَنح اْلح

رِّكُ  َقُهُم الحُمشح ، فَ َلحِّ ََبلِّ َعُد ِفِّ اْلح َُؤاَلءِّ؟»وَن فَ َقاَل: فِّيهِّمح َطلحَحُة بحُن ُعبَ يحدِّ هللاِّ َوُهَو َيصح « َأاَل َأَحد  ْلِّ
َنحَصارِّ: فََأًَن ََّي « َكَما أَنحَت ََّي َطلحَحةُ »فَ َقاَل َطلحَحُة: َأًَن ََّي َرُسوَل هللاِّ، فَ َقاَل:  ، فَ َقاَل رَُجل  مَِّن اْلح

َنحَصارِّيُّ  َرُسوَل هللاِّ، فَ َقاَتَل َعنحُه، َوَصعَِّد َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  َوَمنح بَقَِّي َمَعُه، ُثُه قُتَِّل اْلح
ُقوُه، فَ َقاَل:  َُؤاَلءِّ؟»فَ َلحِّ لِّهِّ، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم « َأاَل َأَحد  ْلِّ فَ َقاَل َطلحَحُة مِّثحَل قَ وح

َنحَصارِّ: َأًَن ََّي َرُسو  لِّهِّ، فَ َقاَل رَُجل  مَِّن اْلح بِّهِّ، مِّثحَل قَ وح َل هللاِّ، فََأذَِّن لَُه فَ َقاَتَل مِّثحَل قَِّتالِّهِّ َوقَِّتالِّ َصاحِّ
ُقوُه، فَ َلمح يَ َزلح َرُسوُل هللاِّ  َعُدوَن، ُثُه قُتَِّل فَ َلحِّ  َصلهى َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابُُه َيصح

لِّهِّ  َتأحذِّنُُه رَُجل   هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل مِّثحَل قَ وح بُِّسُه، فَ َيسح ، َويَ ُقوُل َطلحَحُة: َأًَن ََّي َرُسوَل هللاِّ، فَ َيحح َوهلِّ اْلح
َلُه، َحَّته َلَح يَ بحَق َمَعُه إِّاله  ، فَ َيأحَذُن َلُه، فَ َقاَتَل مِّثحَل قَِّتالِّ َمنح َكاَن قَ ب ح َنحَصارِّ لِّلحقَِّتالِّ  َطلحَحُة، مَِّن اْلح

َُؤاَلءِّ؟»َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: فَ َغَشوحُُهَا، فَ َقاَل  فَ َقاَل َطلحَحُة: َأًَن، فَ َقاَتَل مِّثحَل « َمنح ْلِّ
، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا 237قَِّتاَل ْجِّيعِّ َمنح ]ص: ُلُه، فَ َقاَل َحس ِّ يَبتح َأًَنمِّ َلُه، َوُأصِّ [ َكاَن قَ ب ح



َم هللاِّ، َلَرفَ َعتحَك الحَمََلئَِّكُة َوالنهاُس يَ نحُظُروَن إِّلَيحَك َلوح ق ُ »َعَليحهِّ َوَسلهَم:  مِّ هللاِّ، َأوح ذََكرحَت اسح لحَت بِّسح
، ُثُه َصعَِّد َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل َأصحَحابِّهِّ َوُهمح « َحَّته َتلَِّج بَِّك ِفِّ َجو ِّ السهَماءِّ 

 َُمحَتمُِّعونَ 
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َحاَق، قَاَل: َوذََكَر الزُّهحرِّيُّ قَاَل: َكاَن َأوهلَ  ثَ َنا يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده َمنح َعَرَ  َرُسوَل  اْلح

: قُتَِّل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َزِّميَةِّ َوقَ وحلِّ النهاسِّ َم، َكعحُب بحُن هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ عحَد اْلح
ِّ تُ زحهَِّرانِّ مِّ  نَ يحهِّ الشهرِّيَفَتنيح عحَلى َمالٍِّك َأُخو َبِنِّ َسلَِّمَة، قَاَل: َقدح َعَرفحُت َعي ح نح ََتحتِّ الحمِّغحَفرِّ، فَ َناَديحُت ِبَِّ

ُروا، َهَذا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، فََأَشاَر إَِِّله َأنح  لِّمِّنَي، أَبحشِّ : ََّي َمعحَشَر الحُمسح ِتِّ ،  َصوح أَنحصِّتح
لُِّموَن َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  ، َمَعُه فَ َلمها َعَرَ  الحُمسح عحبِّ َم ََنَُضوا، َوََنََض َمَعُهمح ََنحَو الش ِّ

َارُِّث بح  ، َوَطلحَحُة، َوالزَُّبْيحُ، َواْلح َطهابِّ د ِّيُق، َوُعَمُر بحُن الح ٍر الص ِّ مهةِّ، َعلِّيُّ بحُن َأبِّ طَالٍِّب، َوأَبُو َبكح ُن الص ِّ
َنَد َرُسوُل هللاِّ  لِّمِّنَيف فَ َلمها َأسح عحبِّ َأدحرََكُه ُأَبُّ بحُن َخَلٍف ِفِّ نَ َفٍر مَِّن الحُمسح  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ الش ِّ

ُم: ََّي َرُسوَل هللاِّ، أَيَ عحطُِّف َعَليحَك رَُجل  مِّ  َت، فَ َقاَل الحَقوح ُت إِّنح َْنَوح نها؟ َوُهَو يَ ُقوُل: ََّي ُُمَمهُد، اَل َْنَوح
مهةِّ، فَ َقاَل فَ َقاَل: َدُعوُه، فَ َلمها َدًَن تَ َناَوَل  َارِّثِّ بحنِّ الص ِّ َرحبََة مَِّن اْلح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم اْلح

مِّ  َا -َكَما ذُكَِّر ِلِّ   -بَ عحُض الحَقوح : فَ َلمها َأَخَذَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنحُه ان حتَ َفَض بِّ
بَ َلُه َرُسوُل [ َتطَايَ رح 238انحتَِّفاَضًة ]ص: تَ قح رِّ الحَبعِّْيِّ إَِّذا ان حتَ َفَض، ُثُه اسح ًَن َعنحُه َتطَايُ َر الشهعحَراءِّ َعنح َظهح

هِّ مَِّرارًاف قَاَل ابحنُ  َها َعنح فَ َرسِّ ن ح َنا  هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَطَعَنُه ِفِّ ُعُنقِّهِّ َطعحَنًة َتَدأحَدَأ مِّ َحاَق: فَ بَ ي ح إِّسح
عحبِّ َمَعُه ُأولَئَِّك الن هَفُر مِّنح َأصحَحابِّهِّ إَِّذا َعَلتح َعالَِّية  مِّنح  َرُسولُ  هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ الش ِّ

ََبَل، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َبغِّي َْلُمح َأنح يَ عحُلوًنَ »قُ َريحٍش اْلح ، « اللُهمه إِّنهُه اَل يَ ن ح
، َوََنََض َرُسوُل هللاِّ  ََبلِّ َبُطوُهمح َعنِّ اْلح رِّيَن َحَّته َأهح َطهابِّ َورَهحط  مَِّن الحُمَهاجِّ  َصلهى فَ َقاتَ َلُهمح ُعَمُر بحُن الح

ََبلِّ لِّيَ عحُلَوَها " َرٍة مَِّن اْلح  هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل َصخح
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َحاَق: َفَحدهَثِنِّ ََيح  ََي بحُن َعبهادِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َجد ِّهِّ، َعنِّ الزَُّبْيحِّ قَاَل ابحُن إِّسح
َتطِّعح  َمئٍِّذ، فَ َلمح َيسح ِّ يَ وح َ دِّرحَعنيح َهَض قَاَل: فَ َرأَيحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح ظَاَهَر َبنيح َأنح يَ ن ح

َها، َفَجلَ  تَ َوى إِّلَي ح َس طَلحَحُة بحُن ُعبَ يحدِّ هللاِّ ََتحَتُه، فَ نَ َهَض َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته اسح



َها، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َحاَق: َوقَاَتَل « ف َأوحَجَب َطلحَحةُ »َعَلي ح قَاَل ابحُن إِّسح
ُدوَن َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَمَعُه لَِّواُؤُه َحَّته قُتَِّل، وََكاَن الهذِّي قَ تَ َلُه ابحُن  ُمصحَعُب بحُن ُعَمْيحٍ 

َئَة اللهيحثِّيُّ، َوُهَو َيُظنُّ أَنهُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َرَجَع إََِّل قُ َريحٍش فَ َقاَل: قَ تَ لحُت  َقمِّ
ف قَاَل مهًداف فَ َلمها قُتَِّل ُمصحَعب  َأعحَطى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الل َِّواَء َعلِّيه بحَن َأبِّ طَالِّبٍ ُمَُ 

َحاَق: َوَقدح قَ َتَل َعلِّيُّ بحُن َأبِّ طَالٍِّب َطلحَحَة بحَن َأبِّ َطلحَحَة، َوُهَو ََيحمُِّل لَِّواَء قُ َريحٍش،  ََكَم ابحُن إِّسح َواْلح
َنسِّ بحنِّ َشرِّيٍق، َوَعبحَد هللاِّ بحَن ُْحَيحدِّ بحنِّ زَُهْيحٍ، َوَأَِب ُأَميهَة بحَن َأبِّ ُحَذي حَفَة بحَن َأبِّ  َخح الحُمغِّْيَةِّ، َوَأَخَذ  بحَن اْلح

ُتُه فََأَصبحُت [ َسعحدِّ بحُن َأبِّ َطلحَحَة، فَ َقاَل َسعحُد بحُن َأبِّ 239الل َِّواَء بَ عحَد َطلحَحَة أَبُو ]ص: َوقهاٍص: رََمي ح
 َحنحَجَرَتُه، فَانحَدَلَع لَِّسانُُه انحدِّاَلَع لَِّسانِّ الحَكلحبِّ "
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َحاَق: َفَحدهَثِنِّ َصالُِّ  بحُن َكيحَساَن، َعنح بَ عحضِّ آلِّ َسعحٍد، َعنح َسعحدِّ بحنِّ َأبِّ َوقهاٍص، أَنهُه  قَاَل ابحُن إِّسح
َم ُأُحٍد دُ  وَن َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاَل َسعحد : فَ َلَقدح رَأَيحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ رََمى يَ وح

َم َما لَُه مِّنح « ارحمِّ فًِّدا َلَك َأبِّ َوُأم ِّي»َعَليحهِّ َوَسلهَم يَناوُِّلِنِّ الن هبحَل َويَ ُقوُل:  ، َحَّته إِّنهُه لَيُ َناوُِّلِنِّ السههح
 ٍل فََأرحمِّي بِّهِّ "َنصح 
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رِّو بحنِّ بُ رحَهاَن الحبَ غحَدادِّيُّ، بَِّ  ُ بحُن َعمح َُسنيح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  الرُّوذحَِبرِّيُّ، َوأَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ا ِفِّ آَخرِّيَن، َأخح
ثَ َنا اْلحَ  َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد الصهفهاُر، قَاَل: َحده َْبًََن إِّْسح ثَ َنا َمرحَواُن بحُن قَاُلوا: َأخح َسُن بحُن َعَرَفَة، قَاَل: َحده

عحُت َسعحَد بحنَ  ، يَ ُقوُل: ْسِّ عحُت َسعِّيَد بحَن الحُمَسي ِّبِّ ، قَاَل: ْسِّ رِّي ِّ ٍم الزُّهح مِّ بحنِّ َهاشِّ َأبِّ  ُمَعاوِّيََة، َعنح َهاشِّ
: نَ فحَض كَِّنانَ َتُه َوقهاٍص، يَ ُقوُل: " نَ َثَل ِلِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  َسُن بحُن َعَرَفَة يَ عحِنِّ َسلهَم، قَاَل اْلَح

َم ُأُحٍد، َوقَاَل:  ي ِّ َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُُمَمهٍد، َعنح « ارحمِّ فَِّداَك َأبِّ َوُأم ِّي»يَ وح َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
 َمرحَواَن بحنِّ ُمَعاوِّيَةَ 
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َْبًََن أَبُو َعمح  َْبَّنِّ أَبُو َأخح ، قَاَل: َأخح َاعِّيلِّيُّ ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح طَامِّيُّ قَاَل: َأخح ٍرو ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ الحبِّسح
، َعنح َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ، َعنح أَ  ثَ َنا َعبحُد الحَوارِّثِّ َراَن، قَاَل: َحده ثَ َنا َجعحَفر  ُهَو ابحُن مِّهح ، َنسٍ يَ عحَلى، قَاَل: َحده



ََزَم ًَنس  مَِّن النهاسِّ َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوأَبُو طَ  ُم ُأُحٍد اَنح َ قَاَل: َلمها َكاَن يَ وح لحَحَة َبنيح
ََجَفٍة َمَعُه، وََكاَن أَبُو طَ 240َيَديح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ]ص: لحَحَة رَُجًَل [ َُمَو ِّب  َعَليحهِّ ِبِّ

َعحَبةِّ فِّيَها الن هبح  ْلح ِّ َأوح َثََلًَث، وََكاَن الرهُجُل مَيُرُّ ِبِّ َسنيح َمئٍِّذ قَ وح ، َكَسَر يَ وح ًيا َشدِّيَد الن هزحعِّ ُل فَ يَ ُقوُل: ان حثُ رحَها رَامِّ
ُّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ يَ نحُظُر إََِّل  رُِّ  َنبِّ َبِّ َطلحَحَة، َوُيشح ه هللاِّ، ْلِّ مِّ فَ يَ ُقوُل أَبُو َطلحَحَة: ََّي َنبِّ  الحَقوح

، ََنحرِّي ُدوَن ََنحرَِّك، َوَلَقدح رَأَيحُت عَ  مِّ َهامِّ الحَقوح م  مِّنح سِّ بحَك َسهح رِّ ح اَل ُيصِّ بِّ أَنحَت َوُأم ِّي اَل ُتشح ائَِّشَة ِبَِّ
َُما ُمَشم َِّرََتنِّ  ٍر َوُأمه ُسَليحٍم، َوإَِّنه ُقََلنِّ الحقَِّرَب َعَلى ُمُتوَنَِِّّما ُثُه  بِّنحَت َأبِّ َبكح َأَرى َخَدَم ُسوقِّهَِّما، يَ ن ح

 ، مِّ َواهِّ الحَقوح َا، ُثُه َتِّيَئانِّ فَ تُ فحرَِّغانِّهِّ ِفِّ َأف ح ََلَنِّ َعانِّ فَ َتمح مِّ َوتَ رحجِّ َواهِّ الحَقوح َوَلَقدح َوَقَع السهيحُف يُ فحرَغانِّهِّ ِفِّ َأف ح
ِّ َوإِّمها َثََلًَث " ]ص:مِّنح َيدِّ َأبِّ َطلحَحَة مَِّن ال ي ِّ َعنح 241ن َُّعاسِّ إِّمها َمرهَتنيح [ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

لِّم  َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ، َعنح َأبِّ   َمعحَمرٍ َأبِّ َمعحَمٍر، َعنح َعبحدِّ الحَوارِّثِّ بحنِّ َسعِّيٍد َوَرَواُه ُمسح
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َْبًََن أَ  َاعِّيلِّ َأخح ٍر َأْححَُد بحُن إِّب حَراهِّيَم اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح َدِّيُب قَاَل: َأخح ٍرو ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح يُّ قَاَل: بُو َعمح
ثَ َنا ُُمَمه  لر ِّي ِّ قَاَل: َحده ِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ُمَعاوِّيََة الحَكاَغذِّيُّ ِبِّ َُسنيح َْبَّنِّ أَبُو اْلح ُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ َأخح

ُشونُ  ثَ َنا َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن َأبِّ َسَلَمَة الحَماجِّ ، قَاَل: َحده ُ بحُن الحُمَثَّنه ثَ َنا ُحَجنيح ، قَاَل: َحده ، َعنح َعبحدِّ الث هلحجِّ
، َعنح ُسَليحَماَن بحنِّ َيَساٍر، َعنح َجعحَفرِّ بحنِّ  ِّي ِّ

َاشِّ ، قَاَل:  هللاِّ بحنِّ الحَفضحلِّ اْلح رِّي ِّ رِّو بحنِّ ُأَميهَة الضهمح َعمح
حَص قَاَل ِلِّ ُعبَ يحُد هللاِّ: ، فَ َلمها َقدِّمحَنا ْحِّ ُت َمَع ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ َعدِّي ِّ بحنِّ الحَِّيارِّ إََِّل الشهامِّ َهلح َلَك  َخَرجح

أَلُُه َعنح قَ تحلِّ َْححَزَة؟ قُ لحُت: نَ َعمح، وََكاَن َوحح  يٍ  َنسح حَص، قَاَل: َفَسأَلحَنا َعنحُه فَقِّيَل ِفِّ َوححشِّ ُكُن ْحِّ يٌّ َيسح شِّ
، قَ  َا ُهَو عِّنحدِّي َكأَنهُه ْحِّيت  َنا لََنا: ُهَو َذاَك ِفِّ ظِّل ِّ َقصحرِّهِّ َكأَنهُه َحيحُث َكَذا، قَاَل الرهازِّيُّ: َوإِّْنه ئ ح اَل: َفجِّ

َنا، فَ َرده  ْيًا، َفَسلهمح َنا َعَليحهِّ َيسِّ ًرا بِّعَِّماَمتِّهِّ، َما يَ َرى َحَّته َوقَ فح َنا السهََلَم، قَاَل: وََكاَن ُعبَ يحُد هللاِّ ُمعحَتجِّ َعَلي ح
؟ فَ َنَظَر إِّلَيحهِّ فَ َقاَل: اَل  يُّ، تَ عحرُِّفِنِّ َليحهِّ، فَ َقاَل ُعبَ يحُد هللاِّ: ََّي َوححشِّ نَ يحهِّ َورِّجح يٌّ إِّاله َعي ح َوهللاِّ، إِّاله َأّن ِّ َوححشِّ

، فَ َوَلَدتح ُغََلًما ِبَِّكهَة َأعحَلُم َأنه َعدِّ  َرَأًة يُ َقاُل َْلَا: ُأمُّ قَِّتالِّ بِّنحُت َأبِّ الحعِّيصِّ يه بحَن الحَِّيارِّ تَ َزوهَج امح
ُه، َلَكَأّن ِّ َنَظرحُت إََِّل َقَدَميحَك، قَ  ََتحَضَعتحُه، َفَحَملحُت َذلَِّك الحُغََلَم َمَع ُأم ِّهِّ فَ َناَولحتُ َها إَِّّيه َشَف اَل: َفكَ فَاسح

هِّهِّ ُثُه ]ص: ًَُن بَِّقتحلِّ َْححَزَة؟ قَاَل: نَ َعمح، إِّنه َْححَزَة قَ َتَل طَُعيحَمَة 242ُعبَ يحُد هللاِّ َعنح َوجح [ قَاَل: َأاَل َُتحْبِّ
ٍر، فَ َقاَل ِلِّ َموحاَلَي ُجَبْيحُ بحُن ُمطحعٍِّم: إِّنح قَ تَ لحَت َْححَزَة بَِّعم ِّ  ي فَأَنحَت ُحرٌّ، قَاَل: بحَن َعدِّي ِّ بحنِّ الحَِّيارِّ بَِّبدح

َنُه َواٍد، قَاَل: َفَخَرجح  َنُه َوبَ ي ح ِّ َجَبل  ََتحَت ُأُحٍد بَ ي ح َننيح ِّ، قَاَل: َوَعي ح َننيح ُت َمَع فَ َلمها َخَرَج النهاُس َعنح َعي ح
َباع  فَ َقاَل: َهلح مِّنح  ، فَ َلمها َأَن اصحَطفُّوا لِّلحقَِّتالِّ َخَرَج سِّ ُمَبارٍِّز؟ َفَخَرَج إِّلَيحهِّ َْححَزُة النهاسِّ إََِّل الحقَِّتالِّ

َباُع ََّي ابحَن ُمَقط َِّعةِّ الحُبُظورِّ، َُتَادُّ هللَا َوَرُسوَلُه، ُثُه َشده َعَليحهِّ، َفَكاَن َكَأمحسِّ الذه  ف قَاَل: فَ َقاَل: ََّي سِّ اهِّبِّ
َرٍة َحَّته َمره َعَليه، فَ َلمها َدًَن مِّ  َزَة ََتحَت َصخح َمح َرحَبِتِّ فَ َوقَ َعتح ثُ ن هُتُه، َحَّته َخَرَجتح َفَكَمنحُت ْلِّ ُتُه ِبِّ ِن ِّ رََمي ح



َكهَة َحَّته فَ  ُت ِبِّ َد بِّهِّ، فَ َلمها رََجَع النهاُس رََجعحُت َمَعُهمح، فََأَقمح َشا فِّيَها مِّنح َورِّكِّهِّ، قَاَل: َفَكاَن َذاَك الحَعهح
، قَاَل: ُت إََِّل الطهائِّفِّ ََلُم، ُثُه َخَرجح َوَأرحَسُلوا إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُرُسًَل َوقِّيَل  اْلحِّسح

ُت َمَعُهمح َحَّته َقدِّمحُت َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  لهَم، َلُه: إِّنهُه اَل يَهِّيُج الرُُّسَل، قَاَل: َفَخَرجح
يٌّ؟»فَ َلمها رَآّنِّ قَاَل:  َمحُر « الهذِّي قَ تَ لحَت َْححَزَة؟»قُ لحُت: نَ َعمح، قَاَل: « أَنحَت َوححشِّ قُ لحُت: َوَقدح َكاَن اْلح

َهَك؟»الهذِّي بَ َلَغَك، قَاَل:  َتطِّيُع َأنح تُ َغي َِّب َعِن ِّ َوجح َ َرُسوُل هللاِّ « َما َتسح قَاَل: فَ َرَجعحُت، فَ َلمها تُ ُوِف ِّ
تُ ُلُه فَُأَكافَِّئ بِّهِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَخَرَج ُمسَ  ُرَجنه إََِّل ُمَسيحلَِّمَة َلَعل ِّي َأق ح يحلَِّمُة الحَكذهاُب قُ لحُت: َْلَخح

َداٍر َكأَ  ُت َمَع النهاسِّ وََكاَن مِّنح َأمحرِّهِّمح َما َكاَن، فَإَِّذا رَُجل  قَائِّم  ِفِّ ثُ لحَمةِّ جِّ نهُه َْجَل  َْححَزَة، قَاَل: َفَخَرجح
ِّ َكتَِّفيحهِّ، قَاَل: َوَوَثبَ َأوحَرُق ََثئِّر  رَ  يَ يحهِّ، َحَّته َخَرَجتح مِّنح َبنيح َ َثدح َرحَبِتِّ فََأَضُعَها َبنيح  أحُسُه، قَاَل: فََأرحمِّيهِّ ِبِّ

لسهيحفِّ َعَلى َهاَمتِّهِّف قَاَل َعبحُد هللاِّ بحُن  -َأوح قَاَل: َوَد ه  - َنحَصارِّ، َفَضَربَُه ِبِّ إِّلَيحهِّ رَُجل  مَِّن اْلح
رِّ الحَفضح  َع َعبحَد هللاِّ بحَن ُعَمَر يَ ُقوُل: فَ َقاَلتح َجارِّيَة  َعَلى َظهح َْبَّنِّ ُسَليحَماُن بحُن َيَساٍر، أَنهُه ْسِّ : َوَأخح  لِّ

َوُدف قَاَل ُحَجنيح : َفََل َأعحَلُم إِّاله َأّن ِّ َقدح ْسِّعحتُ  َسح مِّنِّنَي، قَ تَ َلُه الحَعبحُد اْلح َد الحَعزِّيزِّ َعبح  بَ يحٍت: َواَأمَِّْي الحُمؤح
[ يَ ُقوُل: َفُكنحُت َأعحَجُب لَِّقاتِّلِّ َْححَزَة َكيحَف يَ نحُجو، َحَّته بَ َلَغِنِّ أَنهُه 243يَ ُقوُل: وََكاَن َسعِّيد  ]ص:

ي ِّ َعنح َأبِّ َجعحَفٍر ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، ُدونَ  رِّ " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ قَ وحلِّ  َماَت َغرِّيًقا ِفِّ الحَبحح
رِّهِّ  ٍ ِفِّ آخِّ  ُحَجنيح
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ٍر ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ َِبَلَويحهِّ قَاَل: َحده  ثَ َنا أَبُو َبكح ، قَاَل: َحده َُ َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َحده
ٍرو،  ثَ َنا ُمَعاوِّيَُة بحُن َعمح َهرِّيُّ، قَاَل: َحده َوح ٍن، َعنح َشاَذاَن اْلح ، َعنِّ ابحنِّ َعوح َحاَق الحَفَزارِّي ِّ َعنح َأبِّ إِّسح

َم أُ  َحاَق، َعنح َسعحدِّ بحنِّ َأبِّ َوقهاٍص، قَاَل: " َكاَن َْححَزُة بحُن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ يُ َقاتُِّل يَ وح ُحٍد ُعَمْيحِّ بحنِّ إِّسح
َ َيَديح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّسي ح  ِّ، َويَ ُقوُل: َأًَن َأَسُد هللاِّ "َبنيح  َفنيح
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ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ  ََصمُّ، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُهَو اْلح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َحده َبهارِّ، قَاَل:  َوَأخح اْلح
ٍن، َعنح ُعَمْيحِّ بحنِّ إِّ  ثَ َنا يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ َعوح َ َيَديح َرُسولِّ هللاِّ َحده َحاَق، قَاَل: َكاَن َْححَزُة يُ َقاتُِّل َبنيح سح

تَ لحقِّ  بُِّر، فَ َعثَ َر، َفُصرَِّع ُمسح بُِّل َويُدح ِّ يَ ُقوُل: َأًَن َأَسُد هللاِّ، َويُ قح َفنيح ًيا، َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّسي ح
َم ُأُحٍد "َوانحَكَشَف الد ِّرحُع َعنح َبطحنِّهِّ، فَ َزرََقُه الحَعبح  َا يَ وح َرحبٍَة، فَ بَ َقَرُه بِّ يُّ بُِّرمحٍ ، َأوح قَاَل: ِبِّ ََبشِّ  ُد اْلح
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ثَ َنا أَ  َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َباَن َأخح ْححَُد بحُن َشي ح
، قَ  َع َجابَِّر بحَن َعبحدِّ هللاِّ، يَ ُقوُل: الرهمحلِّيُّ رِّو بحنِّ دِّيَناٍر، أَنهُه ْسِّ َنَة، َعنح َعمح َياُن بحُن ُعيَ ي ح ثَ َنا ُسفح اَل: َحده

َم ُأُحٍد: ََّي َرُسوَل هللاِّ، إِّنح قُتِّلحُت فَأَيحَن َأًَن؟ قَالَ  َنهةِّ ِفِّ ا»: قَاَل رَُجل  لِّلنهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح « ْلح
ٍرو: ََتَلهى مِّنح َطَعامِّ 244، فَأَلحَقى ََثََراٍت ُكنه ِفِّ يَدِّهِّ، ُثُه قَاَتَل َحَّته قُتَِّل " ]ص: [ قَاَل َغْيحُ َعمح

: قَاَل الرهُجُل: َْبَلِّي، َأيح َحسح  ن حَياف َكَذا ِفِّ كَِّتابِّ ِفِّ َهذِّهِّ الر َِّوايَةِّ، َوالصهَواُب: َْبَلِّي، يَ عحِنِّ بِّ َهَذا الدُّ
َنةَ  َياَن بحنِّ ُعيَ ي ح ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ ُسفح َرَجاُه ِفِّ الصهحِّ ن حَياف َأخح  مِّنح َطَعامِّ الدُّ
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ثَ َنا ُمَُ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح مهُد بحُن َأخح
َحاقَ  ثَ َنا ُْحَيحد ، َعنح أََنٍس، قَاَل: َغاَب أََنُس  إِّسح ٍر، قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َبكح ُّ، قَاَل: َحده الصهَغاّنِّ

ٍر، فَ َلمها َقدَِّم قَاَل: غِّبحُت َعنح َأوهلِّ قَِّتاٍل قَاتَ َلُه رَ   ُسوُل هللاِّ بحُن النهضحرِّ َعمُّ أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك َعنح قَِّتالِّ َبدح
َنُعف فَ َلمها كَ  َهَدّنِّ هللُا قَِّتااًل َلَْيََينه هللُا َما َأصح رِّكِّنَي، لَئِّنح َأشح ُم ُأُحٍد َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحُمشح اَن يَ وح

لُِّموَن فَ َقاَل: اللُهمه إِّّن ِّ أَب حَرُأ إِّلَيحَك ِمِّها َجاَء بِّهِّ َهُؤاَلءِّ، يَ عحِنِّ الحمُ  رِّكِّنَي، َوَأعحَتذُِّر إِّلَيحَك انحَكَشَف الحُمسح شح
لِّمِّنَي، ُثُه َمَشى بَِّسيحفِّهِّ، فَ َلقَِّيُه َسعحُد بحُن ُمَعاٍذ فَ َقاَل: َأيح َسعحُد، َوالهذِّي  ِمِّها َصَنَع َهُؤاَلءِّ، يَ عحِنِّ الحُمسح

َنه  َنهةِّ ُدوَن ُأُحٍد، َواًها لِّرِّي ِّ اْلح ُد رِّيَ  اْلح ي بَِّيدِّهِّ إِّّن ِّ َْلَجِّ َتَطعحُت ََّي َرُسوَل نَ فحسِّ ةِّ، قَاَل َسعحد : َفَما اسح
َراَحًة: مِّنح َضرحبٍَة 245هللاِّ َما َصَنَع ]ص: َلى بِّهِّ بِّضحع  َوََثَانُوَن جِّ َ الحَقت ح ًَنُه َبنيح : فَ َوَجدح [ف قَاَل أََنس 

ٍم، َقدح َمث هُلوا بِّهِّ، قَاَل: َفَما  َيٍة بَِّسهح ُتُه بِّبَ َنانِّهِّف قَاَل بَِّسيحٍف، َوَطعحَنٍة بُِّرمحٍ ، َورَمح َناُه َحَّته َعَرفَ تحُه ُأخح َعَرف ح
مِّنِّنَي رَِّجال  َصَدُقوا َما َعاَهُدوا هللَا َعَليحهِّ{ يَُة: }مَِّن الحُمؤح : َفُكنها نَ ُقوُل: أُنحزَِّل فِّيهِّ َهذِّهِّ اْلح  أََنس 

َرَجُه الحُبَخارِّ 23]اْلحزاب:  َا فِّيهِّ َوِفِّ َأصحَحابِّهِّ " َأخح ي ِّ مِّنح َأوحُجٍه َعنح ُْحَيحٍد [ ، إَِّنه يُّ ِفِّ الصهحِّ
لِّم  مِّنح َحدِّيثِّ ََثبٍِّت، َعنح أََنسٍ  َرَجُه ُمسح  َوَأخح
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ثَ َنا أَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح  ْححَُد بحُن َعبحدِّ َوَأخح
ُم بحُن َعبحدِّ الرهْححَ  َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ الحَقاسِّ ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده نِّ بحنِّ اْلح



َر بحنِّ رَافٍِّع، َأُخو َبِنِّ َعدِّي ِّ بحنِّ النهجهارِّ، قَاَل: ان حتَ َهى أََنُس بحُن النهضحرِّ َعمُّ أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك إََِّل ُعمَ 
َيحدِّيهِّمح، ف َ  َنحَصارِّ، َقدح أَلحَقوحا ِبِّ رِّيَن َواْلح ، َوَطلحَحَة بحنِّ ُعبَ يحدِّ هللاِّ، ِفِّ رَِّجاٍل مَِّن الحُمَهاجِّ َطهابِّ َقاَل: َما الح

ْلحَ  نَ ُعوَن ِبِّ َياةِّ بَ عحَدُه، فَ ُقوُموا َُيحلُِّسُكمح؟ فَ َقاُلوا: قُتَِّل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل: َما َتصح
َم فَ َقاَتَل َحَّته  َبَل الحَقوح تَ قح  قُتَِّل، َوبِّهِّ َفُموُتوا َعَلى َما َماَت َعَليحهِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، ُثُه اسح

َي أََنُس بحُن َمالٍِّك "  ُْس ِّ
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َحاَق: َحدهَثِنِّ َوالِّدِّي إِّسح  ُرو بحُن قَاَل ابحُن إِّسح يَاٍخ مِّنح َبِنِّ َسلَِّمَة قَاُلوا: َكاَن َعمح َحاُق بحُن َيَساٍر، َعنح َأشح
، وََكاَن َلُه َأرحبَ َعُة بَ ُنوَن َشَباب  يَ غحُزوَن َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  َُموحِّ َأعحَرَج َشدِّيَد الحَعَرجِّ يحهِّ َوَسلهَم اْلح

وُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح يَ تَ َوجهَه إََِّل ُأُحٍد قَاَل َلُه بَ ُنوُه: إِّنه هللَا َعزه إَِّذا َغَزا، فَ َلمها َأرَاَد َرسُ 
ُرو فِّيَك، فَ َقدح َوَضَع هللُا َعنحَك اْلحَِّهاَد، فَأََتى َعمح ُن َنكح َت فَ َنحح َصًة، فَ َلوح قَ َعدح  َوَجله َقدح َجَعَل َلَك رُخح

َُموحِّ َرسُ  ه َهُؤاَلءِّ مَيحنَ ُعوَنِنِّ َأنح بحُن اْلح وَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل َلُه: ََّي َرُسوَل هللاِّ، إِّنه َبِنِّ
َنهةِّ، فَ َقاَل َلهُ  َهَد َمَعَك فََأطَأُ بَِّعرحَجِتِّ َهذِّهِّ ِفِّ اْلح َتشح ُرَج َمَعَك، َوَوهللاِّ إِّّن ِّ َْلَرحُجو َأَن ُأسح  َرُسوُل هللاِّ  َأخح

َوَما َعَليحُكمح َأنح »، َوقَاَل لَِّبنِّيهِّ: « َأمها أَنحَت فَ َقدح َوَضَع هللُا َعنحَك اْلحَِّهادَ »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: 
َم ، َفَخَرَج َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله « َتَدُعوُه َلَعله هللَا َعزه َوَجله يَ رحزُقُُه الشهَهاَدةَ  َم فَ ُقتَِّل يَ وح

َياَن بحُن َحرحبٍ  َحاَق: َوَقدح َكاَن َحنحَظَلُة بحُن َأبِّ َعامٍِّر الحتَ َقى ُهَو َوأَبُو ُسفح ، ُأُحٍد َشهِّيًداف قَاَل ابحُن إِّسح
َودِّ، وََكاَن يُ َقاُل َلُه: ابحُن َشُعوَب، َقدح  َسح تَ عحََلُه َحنحَظَلُة رَآُه َشدهاُد بحُن اْلح َياَن، فَ َلمها اسح َعََل َأَِب ُسفح

 َفَضَربَُه َشدهاد  فَ َقتَ َلُه "
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ُم بحُن ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدَة، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَا َحاَق: َحدهَثِنِّ َعاصِّ َل: إِّنه قَاَل ابحُن إِّسح
ُلُه الحَمََلئَِّكُة، يَ عحِنِّ َحنحظَ  َبُكمح لَتُ َغس ِّ : َخَرَج َصاحِّ بَ ُتُه فَ َقاَلتح َلُه: َما َشأحنُُه؟ َفُسئَِّلتح َصاحِّ َلَة، َفَسُلوا َأهح

َائَِّعَة، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َع اْلح نَي ْسِّ  «لَِّذلَِّك َغسهَلتحُه الحَمََلئَِّكةُ »َوُهَو ُجُنب  حِّ
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َحاَق: َحدهَثِنِّ  َياَن قَاَل ابحُن إِّسح رِّو بحنِّ َسعحدِّ بحنِّ ُمَعاٍذ، َعنح َأبِّ ُسفح ُ بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َعمح َصنيح  اْلُح
َنهَة َلَح يُ  ُوّنِّ َعنح رَُجٍل َدَخَل اْلح ْبِّ ََل ابحنِّ َأبِّ َأْححََد، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة، أَنهُه َكاَن يَ ُقوُل: َأخح َصل ِّ َقطُّ، فَإَِّذا َموح

َ َلَح يَ عحرِّ  ُرو بحُن ََثبِّتِّ بحنِّ َوقحٍش، فَ َقاَل ِلِّ َهلِّ َعمح َشح فحُه النهاُس َسأَُلوُه، فَ َقاَل: ُأَصْيحِّم ، مِّنح َبِنِّ َعبحدِّ اْلح
ََلَم، فَ َلمها ُمودِّ بحنِّ لَبِّيٍد: وََكيحَف َكاَن َشأحُن ُأَصْيحٍِّم؟ قَاَل: َكاَن َيَحََب اْلحِّسح ُ: فَ ُقلحُت لَِّمحح َصنيح َكاَن   اْلُح

َفُه فَ َغَدا َعلَ  َلَم ُثُه َأَخَذ َسي ح ََلُم، فََأسح ُحٍد َبَدا َلُه اْلحِّسح ى النهاسِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبُِّ
َهلِّ يَ تَ َفقهُدوَن رَِّجاَْلُمح، فَ َوجَ  َشح َلى فَ َقاَتَل َحَّته أَث حبَ تَ تحُه اْلحَِّراَحُة، َفَخَرَج رَِّجاُل َبِنِّ َعبحدِّ اْلح ُدوُه ِفِّ الحَقت ح

َدِّيَث َفَما َجاَء بَِّك؟ َأرَغحَبة  ِفِّ  ًَنَك َوإِّنهَك لَتُ نحكُِّر َهَذا اْلح رِّ رََمٍق، فَ َقاُلوا: َوهللاِّ َلَقدح َعهِّدح  ِفِّ آخِّ
، فََأَصاَبِنِّ َما  ََلمِّ ئحُت رَغحَبًة ِفِّ اْلحِّسح ََلمِّ َأمح َحَدب  َعَلى قَ وحمَِّك؟ فَ َقاَل َْلُمح: جِّ َُحوا اْلحِّسح تَ َروحَن، فَ َلمح َيْبح

َنهةِّ »َحَّته َماَت، َفَسأَُلوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعنحُه فَ َقاَل:  لِّ اْلح َوَقدح رُوَِّي « ف ُهَو مِّنح َأهح
ُصواًل بَِّتَمامِّهِّ   َهَذا َموح
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ُ بحُن ُُمَمهٍد الرُّ  َُسنيح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  اْلح ثَ َنا أَبُو َأخح رِّ بحُن َداَسَة، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َبكح وذحَِبرِّيُّ، قَاَل: َأخح
ٍرو، عَ  َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعمح ثَ َنا َْحهاد ، قَاَل: َأخح َاعِّيَل، قَاَل: َحده ثَ َنا ُموَسى بحُن إِّْسح نح َأبِّ َداُوَد، قَاَل: َحده

لَِّم َحَّته َيَحُخَذُه،  َسَلَمَة، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة، َأنه  َاهِّلِّيهةِّ، َفَكرَِّه َأنح ُيسح َرو بحَن ُأقَ يحٍش، َكاَن َلُه رًِِّب ِفِّ اْلح َعمح
ُحٍد، قَاَل: أَيحنَ  ُحٍد، قَاَل: أَيحَن ُفََلن ؟ قَاُلوا: ِبُِّ ُم ُأُحٍد فَ َقاَل: أَيحَن بَ ُنو َعم ِّي؟ قَاُلوا: ِبُِّ  َفَجاَء يَ وح

حُ  لُِّموَن قَاُلوا: إِّلَيحَك ُفََلن ؟ قَاُلوا: ِبُِّ ٍد، فَ َلبَِّس َْلحَمَتُه، َورَكَِّب فَ َرَسُه، ُثُه تَ َوجهَه قِّبَ َلُهمح، فَ َلمها رَآُه الحُمسح
ُرو، قَاَل: إِّّن ِّ َقدح آَمنحُت، فَ َقاَتَل ]ص: لِّهِّ َجرًَِّيا، َفَجاَء 248َعنها ََّي َعمح [ َحَّته ُجرَِّح، َفُحمَِّل إََِّل َأهح

تِّهِّ: َسلِّيهِّ ْحِّيهًة لَِّقوحمَِّك، َأوح َغَضًبا َْلُمح، َأمح َغَضًبا َّللِّهِّ َعزه َوَجله، قَاَل: َبلح َسعحُد بحُن  ُخح  ُمَعاٍذ فَ َقاَل ْلِّ
َنهَة َوَما َصلهى َّللِّهِّ َصََلًة "  َغَضًبا َّللِّهِّ َعزه َوَجله َوَرُسولِّهِّ، َفَماَت َفَدَخَل اْلح
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ثَ َنا أَبُو  ثَ َنا ُُمَمهُد َحده ٍر ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ َِبَلَويحهِّ قَاَل: َحده ، قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو َبكح َُ َافِّ بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح
ثَ َنا َمعحنُ  ثَ َنا أَبُو َصالٍِّ  َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َعبحدِّ هللاِّ الطهوِّيُل، قَاَل: َحده بحُن  ُموَسى الحَبصحرِّيُّ، قَاَل: َحده
، قَاَل: عِّيَسى، َعنح َُمحَرَمَة بحنِّ ُبَكْيحٍ، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َأبِّ َحازٍِّم، َعنح َخارَِّجَة بحنِّ زَيحدِّ بحنِّ ََثبٍِّت، َعنح أَبِّيهِّ 

: ، َوقَاَل ِلِّ َم ُأُحٍد لَِّطَلبِّ َسعحدِّ بحنِّ الرهبِّيعِّ " إِّنح رَأَي حَتُه فَأَقحرِّئحُه  بَ َعَثِنِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح
ُت مِِّن ِّ السهََلَم، َوُقلح َلُه: يَ ُقوُل َلَك َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َكيحَف َتُِّدَك؟ " قَاَل: َفَجَعلح 



ُعوَن َضرحبًَة َما بَ  رِّ رََمٍق، َوبِّهِّ َسب ح ُتُه َوُهَو ِفِّ آخِّ َلى فََأَصب ح َ الحَقت ح َ َطعحَنٍة بُِّرمحٍ ، َوَضرحبٍَة َأُطوُ  َبنيح نيح
ٍم، فَ ُقلحُت لَُه: ََّي َسعحُد، إِّنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ قحَرُأ َعَليح  َيٍة بَِّسهح َك السهََلَم، بَِّسيحٍف، َورَمح

حّنِّ َكيحَف َتُِّدَك؟»َويَ ُقوُل َلَك:  هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَعَليحَك السهََلُم،  قَاَل: َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى« َأخحْبِّ
َر َلُكمح عِّنحَد هللاِّ إِّنح خُ  َنحَصارِّ: اَل ُعذح مَِّي اْلح َنهةِّ، َوُقلح لَِّقوح ُد رِّيَ  اْلح لَِّص إََِّل ُقلح َلُه: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َأجِّ

َُه هللُا "َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوفِّيُكمح ُشفحر  َيطحرِّ ُ  ُسُه َرْحِّ  ، قَاَل: َوفَاَضتح نَ فح
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ثَ َنا  ي، قَاَل: َحده َسنِّ الحَقاضِّ َْبًََن َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن اْلَح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح إِّب حَراهِّيُم بحُن َأخح
ثَ َنا آَدُم بحُن َأبِّ إََِّّيٍس، قَ  ِّ، قَاَل: َحده َُسنيح ثَ َنا َورحقَاُء، َعنِّ ابحنِّ َأبِّ ْنِّيٍ ، َعنح أَبِّيهِّ، َأنه رَُجًَل اْلح اَل: َحده

َنحَصارِّ َوُهَو يَ َتَشحهُط ِفِّ َدمِّهِّ، فَ َقاَل َلُه: ََّي ُفََلُن، َأَشَعرحتَ  رِّيَن َمره َعَلى رَُجٍل مَِّن اْلح  َأنه مَِّن الحُمَهاجِّ
َنحَصارِّيُّ: إِّنح َكاَن ُُمَمهد  َقدح قُتَِّل فَ َقدح [ ُُمَمهًدا َصلهى هللاُ َعَليحهِّ 249]ص: َوَسلهَم َقدح قُتَِّل؟ فَ َقاَل اْلح

: بَ لهَغ، فَ َقاتُِّلوا َعنح دِّينُِّكمح، فَ نَ َزَل: }َوَما ُُمَمهد  إِّاله َرُسول  َقدح َخَلتح مِّنح قَ بحلِّهِّ الرُُّسُل{ ]آل عمران
يَةَ 144  [ اْلح
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َْبًََن ُُمَمه  ََسُن بحُن َأخح ثَ َنا اْلح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ بُطهَة، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ ُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح
ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُعَمَر الحَواقِّدِّيُّ  ، قَاَل: َحده ُ بحُن الحَفَرجِّ َُسنيح ثَ َنا اْلح َقَلَة، قَاَل: َحده مِّ بحنِّ َمصح َهح  ، َعنح اْلح
مِّ قَ بحَل ُأُحٍد وََكَأّن ِّ رَأَيحتُ  َ الن هوح رِّو بحنِّ َحَراٍم: رَأَيحُت ِفِّ هِّ، قَاُلوا: َوقَاَل َعبحُد هللاِّ بحُن َعمح َحَبَش بحَن  ُشُيوخِّ

َنه  ٍم، فَ ُقلحُت: َوأَيحَن أَنحَت؟ قَاَل: ِفِّ اْلح َنا ِفِّ َأَّيه : أَنحَت قَادِّم  َعَلي ح َرُح فِّيَها  َعبحدِّ الحُمنحذِّرِّ يَ ُقوُل ِلِّ ةِّ، َنسح
يِّيُتف َفذُكَِّر َذلَِّك لَِّرُسولِّ هللاِّ صَ  ٍر؟ قَاَل: بَ َلى، ُثُه ُأحح َم َبدح َتلح يَ وح لهى هللُا َكيحَف َنَشاُء، قُ لحُت َلُه: َأَلَح تُ قح

 «َهذِّهِّ الشهَهاَدُة ََّي َأَِب َجابِّرُ »َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل: 
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َثَمَة، فِّيَما قَاَل لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ  َوذََكَر الحَواقِّدِّيُّ  َثَمَة َأبِّ َسعحدِّ بحنِّ َخي ح ِفِّ قِّصهةِّ َخي ح
َرى َفهِّ  ُخح ُُروجِّ إََِّل ُأُحٍد: " َعَسى هللُا َأنح يُظحفَِّرًَن بِِّّمح، فَتِّلحَك َعاَدُة هللاِّ عِّنحَدًَن، َأوح َتُكوُن اْلح َي الح

، الشههَ  ُُروجِّ َها َحرِّيًصا، َحَّته َساَُهحُت ابحِنِّ ِفِّ الح ٍر، وَُكنحُت َوهللاِّ َعَلي ح َعُة َبدح طَأَتحِنِّ َوق ح اَدُة، َلَقدح َأخح



َرُح ِفِّ  َسنِّ ُصورٍَة َيسح مِّ ِفِّ َأحح ُمُه فَ ُرزَِّق الشهَهاَدَة، َوَقدح رَأَيحُت ابحِنِّ الحَبارَِّحَة ِفِّ الن هوح َارِّ َفَخَرَج َسهح َثِّ
ُت َما َوَعَدّنِّ َرب ِّ َحقًّا، وَ ا َنهةِّ، فَ َقدح َوَجدح َنا ِفِّ اْلح َقح بَِّنا تُ َرافِّقح َارَِّها َويَ ُقوُل: اْلح َنهةِّ َوَأَنح َقدح َوهللاِّ ََّي ْلح

، َوَرقه َعظحمِّي،  ِن ِّ َتح سِّ َنهةِّ، َوَقدح َكْبِّ َتاقًا إََِّل ُمَرافَ َقتِّهِّ ِفِّ اْلح ُت ُمشح بَ بحُت لَِّقاَء َرُسوَل هللاِّ َأصحَبحح َوَأحح
َنهةِّ، َفَدَعا َلُه َرُسو  ، فَادحُع هللَا ََّي َرُسوَل هللاِّ َأنح يَ رحزَُقِنِّ الشهَهاَدَة َوُمَرافَ َقَة َسعحٍد ِفِّ اْلح ُل هللاِّ َصلهى َرب ِّ

ُحٍد َشهِّيًدا "  هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّذلَِّك، فَ ُقتَِّل ِبُِّ
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ثَ َنا أَبُو َعبح  ٍر ُُمَمهُد بحُن َداُوَد ]ص:َحده ، إِّمحََلًء قَاَل: َحدهَثِنِّ أَبُو َبكح َُ َافِّ [ الزهاهُِّد قَاَل: 250دِّ هللاِّ اْلح
َياُن بح  ثَ َنا ُسفح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َصالٍِّ ، قَاَل: َحده ُنَ يحدِّ، قَاَل: َحده ِّ بحنِّ اْلح َُسنيح َنَة، َحدهَثِنِّ َعلِّيُّ بحُن اْلح ُن ُعيَ ي ح

ُم  َعنح  ٍش: " اللُهمه إِّّن ِّ ُأقحسِّ ، قَاَل: قَاَل َعبحُد هللاِّ بحُن َجحح ََيحََي بحنِّ َسعِّيٍد، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ الحُمَسي ِّبِّ
أَ  ، ُثُه َتسح ، َوََيحَدُعوا أَنحفِّي َوُأُذّنِّ ُقُروا َبطحِنِّ ، ُثُه يَ ب ح تُ ُلوّنِّ : ِبَِّ َعَليحَك َأنح أَلحَقى الحَعُدوه َغًدا فَ يَ قح ا َذاَك؟ ُلِنِّ

َر َقَسمِّهِّ َكَما أَبَ ره َأوهلَ  : إِّّن ِّ َْلَرحُجو َأنح َيَْبه هللاُ آخِّ ُه " َوَقدح فََأُقوُل: فِّيَك "ف قَاَل َسعِّيُد بحُن الحُمَسي ِّبِّ
َحاَق بحَن َسعحدِّ بحنِّ َأبِّ  ٍش ِفِّ كَِّتابِّ السَُّننِّ مِّنح َحدِّيثِّ إِّسح  َوقهاٍص، َعنح َرَوي حَنا قِّصهَة َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َجحح

ُصواًل   أَبِّيهِّ، َموح
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َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد الصهفهاُر، قَاَل:  َْبًََن إِّْسح َراَن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َأْححَُد َأخح َحده
، قَاَل: َأخح  ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ ، بحُن َمنحُصوٍر، قَاَل: َحده ي ِّ َححشِّ ، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ اْلح َْبًََن َمعحَمر 

مَ  ٍش، َجاَء إََِّل النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح َياُخَنا، َأنه َعبحَد هللاِّ بحَن َجحح َْبًََن َأشح  ُأُحٍد َوَقدح قَاَل: َأخح
ُّ َصله  ُفُه، فََأعحطَاُه النهبِّ ًفا "َذَهَب َسي ح يًبا مِّنح ََنحٍل، فَ َرَجَع ِفِّ َيدِّ َعبحدِّ هللاِّ َسي ح  ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعسِّ
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َنتِّهِّ َورَد ِّ َرُسولِّ هللاِّ َصله  ِّ قَ َتاَدَة بحنِّ الن ُّعحَمانِّ َعَلى َوجح ى هللاُ َِبُب َما ذُكَِّر ِفِّ الحَمَغازِّي مِّنح ُوُقوعِّ َعنيح
َاَعَليحهِّ َوَسلهَم َعي ح  دَِّها إََِّل َحاْلِّ َا َوَعوح  َنُه إََِّل َمَكاَنِّ
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ،  َبهارِّ، قَاَل: َحده مِّ بحنِّ ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدَة، َأنه َرُسوَل اْلح َحاَق، َعنح َعاصِّ َعنِّ ابحنِّ إِّسح

يَ تُ َها، فََأَخَذَها قَ َتاَدُة بح  هِّ َحَّته انحَدقهتح سِّ َم ُأُحٍد َعنح قَ وحسِّ ُن الن ُّعحَمانِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم رََمى يَ وح
مَ  يَبتح يَ وح َنتِّهِّ، فَ َردهَها َرُسوُل هللاِّ َفَكاَنتح عِّنحَدُه، َوُأصِّ ُ قَ َتاَدَة بحنِّ الن ُّعحَمانِّ َحَّته َوقَ َعتح َعَلى َوجح ئٍِّذ َعنيح

نَ يحهِّ َوَأَحدهُُهَا " َسَن َعي ح  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َفَكاَنتح َأحح
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َلِّيُل بحُن َأْححََد بحنِّ ُُمَمهدٍ  َْبًََن أَبُو َسعِّيٍد الح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ  َوَأخح َنا قَاَل: َحده ُّ، َقدَِّم َعَلي ح ي الحَبسحِتِّ الحَقاضِّ
َاعِّيلَ  ثَ َنا َمالُِّك بحُن إِّْسح َثَمَة، قَاَل: َحده َْبًََن ابحُن َأبِّ َخي ح رِّيُّ قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأْححَُد بحُن الحُمَظفهرِّ الحَبكح

، قَاَل: َحدهثَ  يلِّ ثَ َنا ابحُن الحَغسِّ ، َعنح َجد ِّهِّ، قَ َتاَدَة، أَنهُه َحده ُم بحُن ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدَة بحنِّ الن ُّعحَمانِّ ِنِّ َعاصِّ
ُم َأنح يَ قحَطُعوَها، فَ َقاَل: َأََنح  َنتِّهِّ، فََأرَاَد الحَقوح ٍر، َفَساَلتح َحَدقَ ُتُه َعَلى َوجح َم َبدح ُنُه يَ وح يَبتح َعي ح ِتِّ َرُسوَل ُأصِّ

َْبحًَنُه الحََْبَ، فََأدحًَنُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا  هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  َناُه فََأخح ئ ح ْيُُه ِفِّ َذلَِّك؟ َفجِّ َتشِّ َوَسلهَم َنسح
َعَها ُثُه َغَمَزَها بَِّراَحتِّهِّ َوقَاَل: 252َعَليحهِّ َوَسلهَم ]ص: اللُهمه »[ مِّنحُه، فَ َرَفَع َحَدقَ َتُه َحَّته َوَضَعَها َموحضِّ

ُسهِّ ْجََ  يَبتح "« ااًل اكح نَ يحهِّ ُأصِّ رِّي َمنح َلقَِّيُه َأيُّ َعي ح  ، َفَماَت َوَما َيدح

(3/251) 

 

َْبًنَ  َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر، قَاَل: َأخح َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن، قَاَل: َأخح ُُمَمهُد بحُن  َوَأخح
ثَ َنا ََيح  ، َعنح َغالٍِّب، قَاَل: َحده يلِّ ثَ َنا َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن ُسَليحَماَن بحنِّ الحَغسِّ َمِّيدِّ، قَاَل: َحده ََي بحُن َعبحدِّ اْلح

ٍر  َم بَدح ُنُه يَ وح يَبتح َعي ح ، أَنهُه ُأصِّ مِّ بحنِّ ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح قَ َتاَدَة بحنِّ الن ُّعحَمانِّ َفَساَلتح َعاصِّ
ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل: اَل، َحَدقَ ُتُه َعلَ  َنتِّهِّ، فََأرَاُدوا َأنح يَ قحَطُعوَها، َفَسأَُلوا النهبِّ َفَدَعا بِّهِّ »ى َوجح

يَبتح  نَ يحهِّ ُأصِّ رِّي َأيُّ َعي ح ِّ ْجِّيًعا َعنِّ ابحنِّ الحغَ « فَ َغَمَز َحَدقَ َتُه بَِّراَحتِّهِّ، َفَكاَن اَل َيدح ، َوِفِّ الر َِّوايَ َتنيح يلِّ سِّ
ٍر، َوهللُا َأعحَلمُ  َم َبدح  َأنه َذلَِّك َكاَن يَ وح
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ثَ نَ  ُّ، قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ، إِّمحََلًء قَاَل: َحده َُ َافِّ ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ا ُُمَمهُد بحُن َوَحده
ثَ َنا ُّ، قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح َتَة اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُعَمَر ُهَو  ُرسح ُّ، قَاَل: َحده ُسَليحَماُن بحُن َداُوَد الشهاذَُكوّنِّ

يَ  رًا َوُأُحًدا، َورُمِّ ُنُه الحَواقِّدِّيُّ، قَاَل: قَ َتاَدُة بحُن الن ُّعحَمانِّ َكاَن مَِّن الرَُّماةِّ الحَمذحُكورِّيَن، َشهُِّدوا َبدح تح َعي ح
َم ُأُحٍد َفَساَلتح َحَدق َ  َنتِّهِّ، فَأََتى َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ، يَ وح ُتُه َعَلى َوجح
، فَ َردهَها َرُسوُل هللاِّ 253إِّنه عِّنحدَِّي امحَرَأًة ]ص: يُت َأنح تَ قحَذَرّنِّ ب َُّها، َوإِّنح هَِّي رََأتح َعيحِنِّ َخشِّ [ ُأحِّ
َ "َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  نَ يحهِّ َوَأَصحهُهَما بَ عحَد َأنح َكْبِّ ، وََكاَنتح َأق حَوى َعي ح تَ َوتح َورََجَعتح  َم فَاسح
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لِّمٍ  ثَ َنا أَبُو ُمسح َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد، قَاَل: َحده َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن، قَاَل: َأخح إِّب حَراهِّيُم بحُن  َأخح
عحُت َعبحدِّ هللاِّ  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُشَعيحبِّ بحنِّ َشابُوَر، قَاَل: ْسِّ ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن َأْححََد، قَاَل: َحده  قَاَل: َحده

َحاَق بحَن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ فَ رحَوَة، َُيَد ُِّث، َعنح عَِّياضِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َسعحدِّ بحنِّ َأبِّ َسرحٍح، َعنح   َأبِّ إِّسح
ُم ِّهِّ، سَ  ، وََكاَن َأَخاُه ْلِّ ، َعنح قَ َتاَدَة بحنِّ الن ُّعحَمانِّ رِّي ِّ ُدح َا إََِّل »عِّيٍد الح َم ُأُحٍد، َفَجاَء بِّ َنُه َذَهَبتح يَ وح َأنه َعي ح

تَ َقاَمتح   «النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َردهَها فَاسح
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ِّ اللهَذيحنِّ كَ  فَ َعانِّ َعنحُه، َِبُب الحَمَلَكنيح َم ُأُحٍد َوَيدح اًَن يُ َقاتََِّلنِّ َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح
{ ]املائدة:  ُمَك مَِّن النهاسِّ لِّهِّ: }َوهللُا يَ عحصِّ ُه َعنِّ الحَقتحلِّ َكَما َوَعَدُه بَِّقوح َمةِّ هللاِّ تَ َعاََل إَِّّيه  [67َوعِّصح
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ثَ َنا أَبُ  ُّ َحده بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ اْلح َُه هللُا قَاَل: َأخح ََسنِّ بحنِّ ُفوَرٍك َرْحِّ ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلح ، و َبكح
ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن  يُّ، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َداُوَد الطهَيالِّسِّ ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب، قَاَل: َحده ٍد، َسعح قَاَل: َحده

َم ُأُحٍد َعنح ميِّنيِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَعنح »َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َجد ِّهِّ، َعنح َسعحٍد، قَاَل:  رَأَيحُت يَ وح
ِّ َعَليحهَِّما ثَِّياب  بِّيض  يُ َقاتََِّلنِّ َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأَشده  ، َما  َيَسارِّهِّ، رَُجَلنيح الحقَِّتالِّ

مِّ َواَل بَ عحَدهُ  َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ بحُن « رَأَي حتُ ُهَما قَ بحَل َذلَِّك الحيَ وح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َوَأخح
َحاُق بحُن مَ  ثَ َنا إِّسح ْيََويحهِّ، قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن شِّ ثَ َنا َعبحُد يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده نحُصوٍر، قَاَل: َحده

ثَ َنا َسعحد ، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح سَ  ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َسعحٍد، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده عحدِّ بحنِّ الصهَمدِّ بحُن َعبحدِّ الحَوارِّثِّ



ي ِّ َعنح َعبحدِّ  الحَعزِّيزِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، َعنح إِّب حَراهِّيَم بحنِّ  َأبِّ َوقهاٍص، َفذََكَرُه ِبِِّّثحلِّهِّف َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
َحاَق بحنِّ َمنحُصورٍ 255]ص: لِّم  َعنح إِّسح  [ َسعحٍد َوَرَواُه ُمسح
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ثَ َنا اْلحَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُن بحُن َعلِّي ِّ سَ َأخح
ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ  َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُعبَ يحٍد، )ح( َوَأخح  هللاِّ ُُمَمهُد بحنِّ َعفهاَن، قَاَل: َحده

ُّ، قَالَ  بَ َهاّنِّ َصح َراَن اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن مِّهح ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُموَسى، بحُن َعبحدِّ هللاِّ الصهفهاُر قَاَل: َحده : َحده
ْبََ  ٍرو الحُمقحرُِّئ، قَاَل: َأخح َْبّنِّ أَبُو َعمح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َأخح ، )ح( َوَأخح َعر  ثَ َنا مِّسح ًَن قَااَل: َحده

َبَة، قَالَ  رِّ بحُن َأبِّ َشي ح ثَ َنا أَبُو َبكح َياَن، قَاَل: َحده َسُن بحُن ُسفح ٍر، اْلَح ثَ َنا أَبُو ُأَساَمَة، َوُُمَمهُد بحُن بِّشح : َحده
َعٍر، َعنح َسعحدِّ بحنِّ إِّب حَراهِّيَم، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َسعحٍد، قَاَل: رَأَيحُت َعنح ميِّنيِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ   َعنح مِّسح

ِّ َعَليحهَِّما َم ُأُحٍد رَُجَلنيح َالِّهِّ يَ وح ْبحِّيَل  َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَعنح شِّ ثَِّياُب بَ َياٍض َما رَأَي حتُ ُهَما قَ بحُل َواَل بَ عحُد، يَ عحِنِّ جِّ
َحاقَ  َبَة، َوَرَواُه الحُبَخارِّيُّ َعنح إِّسح رِّ بحنِّ َأبِّ َشي ح ي ِّ َعنح َأبِّ َبكح لِّم  ِفِّ الصهحِّ بحنِّ  َومِّيَكائِّيَل " َرَواُه ُمسح

، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ بِّ  َنحَظلِّي ِّ رٍ إِّب حَراهِّيَم اْلح  شح
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ي، قَ  ََسنِّ الحَقاضِّ َْبًََن َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َوَأمها الهذِّي َأخح اَل: َحده
ثَ َنا َورحقَاُء، َعنِّ ابحنِّ َأبِّ  ثَ َنا آَدُم، قَاَل: َحده ِّ، قَاَل: َحده َُسنيح  ْنِّيٍ ، قَاَل: قَاَل َُمَاهِّد : إِّب حَراهِّيُم بحُن اْلح

َلُه ]ص:» َمئٍِّذ َواَل قَ ب ح ُمح َلَح 256َلَح تُ َقاتِّلح َمَعُهُم الحَمََلئَِّكُة يَ وح َا َأرَاَد َأَنه ٍر، فَإِّْنه َم بَدح [ َواَل بَ عحَدُه إِّاله يَ وح
نَي َعَصَوا الرهُسوَل َوَلَح يَ  مِّ حِّ َم ُأُحٍد َعنِّ الحَقوح ُوا َعَلى َما َأَمَرُهمح بِّهِّ يُ َقاتُِّلوا يَ وح  «صحْبِّ
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ََسُن بحُن اْلحَ  ثَ َنا اْلح ُّ، قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح مِّ هح
ثَ َنا الحَواقِّدِّيُّ  ، قَاَل: َحده ُ بحُن الحَفَرجِّ َُسنيح ثَ َنا اْلح مِّنِّنَي أََلنح َحده لِّهِّ: }إِّذح تَ ُقوُل لِّلحُمؤح هِّ، ِفِّ قَ وح ، َعنح ُشُيوخِّ

ُوا َوتَ ت هُقوا  َزلِّنَي بَ َلى إِّنح َتصحْبِّ فَِّيُكمح َأنح ميِّدهُكمح رَبُُّكمح بَِّثََلثَةِّ آاَلٍ  مَِّن الحَمََلئَِّكةِّ ُمن ح َوَيَحُتوُكمح مِّنح َيكح
َسةِّ آاَلٍ  مَِّن الحَمََلئَِّكةِّ ُمَسو ِّمِّنَي{ ]آل عمران: فَ وحرِّهِّمح َهَذا مُيحدِّدحُكمح رَبُُّكمح ِبَِّ  فَ َلمح »[ قَاَل: 125مح
ُوا َوانحَكَشُفوا فَ َلمح مُيَدُّوا  «َيصحْبِّ
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ثَ َنا ُُمَمهُد بح  َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر الحبَ غحَدادِّيُّ، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح رِّو بحنِّ َأخح ُن َعمح
َودِّ، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ ا َسح ثَ َنا أَبُو اْلح ثَ َنا ابحُن ْلِّيَعَة، قَاَل: َحده ثَ َنا َأبِّ قَاَل: َحده لزَُّبْيحِّ، قَاَل: َخالٍِّد، قَاَل: َحده

َسةِّ  َمح آاَلٍ  مَِّن الحَمََلئَِّكةِّ ُمَسو ِّمِّنَي،  وََكاَن هللُا َعزه َوَجله َوَعَدُهمح َعَلى الصهْبحِّ َوالت هقحَوى َأنح ميِّدهُهمح ِبِّ
َد الرهُسولِّ َصله  ا َأمحَر الرهُسولِّ َوتَ رَُكوا َمَصاف هُهمح، َوتَ رََكتِّ الرَُّماُة َعهح ى هللُا وََكاَن َقدح فَ َعَل، فَ َلمها َعَصوح

َُحوا َمَنازَِّْلُمح َوَأرَاُدوا الدُّن ح  ُهمح َمَدُد الحَمََلئَِّكةِّ، َوأَن حَزَل هللُا َعزه َعَليحهِّ َوَسلهَم إِّلَيحهُِّم َأاله َيْبح َيا , رُفَِّع َعن ح
[ ، َفَصَدَق هللُا َوعحَدُه 152َوَجله: }َوَلَقدح َصَدَقُكُم هللُا َوعحَدُه إِّذح ََتُسُّوََنُمح ِإِِّّذحنِّهِّ{ ]آل عمران: 

ا َأعحَقبَ ُهُم الحَبََلَء "  َوَأرَاُهُم الحَفتحَ ، فَ َلمها َعَصوح

(3/256) 

 

ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ]ص: َبهارِّ، قَاَل: َحده ٍن، َعنح ُعَمْيحِّ 257اْلح َحاَق،  [ َعوح بحنِّ إِّسح

َ يَ  ُم ُأُحٍد انحَكَشُفوا َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَسعحد  يَ رحمِّي َبنيح َديحهِّ قَاَل: " َلمها َكاَن يَ وح
َحاَق، فَ َلمها ف َ  َا، قَاَل: ارحمِّ َأَِب إِّسح َلة  َأََتُه بِّ ُبُل َلُه، ُكلهَما َذَهَبتح نَ ب ح ، َوَفًَّت يَ ن ح َرُغوا َنَظُروا َمنِّ الشهابُّ

ُه َوَلَح يُ عحَر ح "  فَ َلمح يَ َروح

(3/256) 

 

لَُه ِفِّ ُأَب ِّ  ، َوَتصحدِّيقِّ هللاِّ َعزه َوَجله قَ وح دهةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ الحَبأحسِّ  بحنِّ َِبُب شِّ
َم ُأُحٍد مَِّن اْلحِّ   َراحِّ ِفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ َعزه َوَجله َخَلٍف، َوَما َأَصابَُه يَ وح

(3/258) 

 

َعحَرابِّ ِّ قَاَل: َحده  َْبًََن أَبُو َسعِّيدِّ بحُن اْلح ُّ قَاَل: َأخح بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو ُُمَمهدِّ بحُن يُوُسَف اْلح َسُن بحُن َأخح ثَ َنا اْلَح
ُرو بحُن خَ  ثَ َنا َعمح ُّ قَاَل: َحده َحاَق، ُُمَمهٍد الزهعحَفَراّنِّ ثَ َنا أَبُو إِّسح ثَ َنا زَُهْيح  قَاَل: َحده ُّ قَاَل: َحده َرهاّنِّ الٍِّد اْلح



ُم الحقَ  َي هللُا َعنحُه قَاَل: ُكنها إَِّذا ْحَِّي الحَبأحُس، َوَلقَِّي الحَقوح َنا َعنح َحارِّثََة بحنِّ ُمَضر ٍِّب، َعنح َعلِّيٍ  َرضِّ َم، ات هَقي ح وح
نحُه " بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ  مِّ مِّ  َعَليحهِّ َوَسلهَم، َفَما َيُكوُن مِّنها َأَحد  َأدحََن مَِّن الحَقوح

(3/258) 

 

ثَ َنا ُُمَمهُد بحنُ  َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر الحبَ غحَدادِّيُّ، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح رِّو بحنِّ َأخح  َعمح
َْبًنَ  َودِّ، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ، قَاَل: َكاَن َخالٍِّد، قَاَل: َأخح َسح َْبًََن ابحُن ْلِّيَعَة، َعنح َأبِّ اْلح ، قَاَل: َأخح  َأبِّ

تُ َلنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َكهَة لَيَ قح َم، فَ َلمها ُأَبُّ بحُن َخَلٍف، َأُخو َبِنِّ ُْجََ ، َقدح َحَلَف َوُهَو ِبِّ
تُ ُلُه »َلَغتح َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحلحَفُتُه قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: ب َ  َبلح َأًَن َأق ح

َدِّيدِّ َوُهَو يَ ُقوُل: إِّنح َْنَوحُت اَل َْنَا ُُمَمهد  « إِّنح َشاَء هللاُ  َبَل ُأَبٌّ ُمتَ َقن ًِّعا ِفِّ اْلح ، َفَحَمَل َعَلى َرُسولِّ ، فََأق ح
بَ َلُه ]ص: تَ قح َلُه، فَاسح [ ُمصحَعُب بحُن ُعَمْيحٍ، َأُخو َبِنِّ َعبحدِّ 259هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يُرِّيُد قَ ت ح

هِّ، فَ ُقتَِّل ُمصحَعُب بحُن ُعَمْيحٍ،  َوأَبحَصَر َرُسوُل هللاِّ الدهارِّ، يَقِّي َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بِّنَ فحسِّ
َ َسابَِّغةِّ الد ِّرحعِّ َوالحبَ يحَضةِّ، َفَطعَ  َرحبَتِّهِّ فَ َوَقَع َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم تَ رحقُ َوةِّ ُأَب ِّ بحنِّ َخَلٍف مِّنح فُ رحَجٍة َبنيح َنُه ِبِّ

هِّ َوَلَح َُيحُرجح مِّنح َطعحَنتِّهِّ َدم ، فََأََتُه َأصحَحابُ  رِّ، فَ َقاُلوا: َما ُأَبٌّ َعنح فَ َرسِّ َتَمُلوُه َوُهَو َُيُوُر ُخَواَر الث هوح ُه فَاحح
َل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ، َفذََكَر َْلُمح قَ وح َا ُهَو َخدحش  َزَعَك؟ إِّْنه ُتُل أُبَ يًّا»َأجح ، ُثُه « َأًَن َأق ح

ي بَِّيدِّهِّ، َلوح َكاَن َهَذا لِّ ذِّي الحَمَجازِّ َلَماُتوا َأْجحَُعوَن، َفَماَت إََِّل  قَاَل: َوالهذِّي نَ فحسِّ هح الهذِّي بِّ ِبَِّ
َهاٍب،  َبَة، َعنِّ ابحنِّ شِّ َصحَحابِّ السهعِّْيِّ " َوَقدح ُرو ِّيَناُه فِّيَما َمَضى َعنح ُموَسى بحنِّ ُعقح ًقا ْلِّ النهارِّ، َفُسحح

ف َوَرَواُه أَيحًضا َعبحُد ا َهاٍب، َعنِّ ابحنِّ َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ الحُمَسي ِّبِّ لرهْححَنِّ بحُن َخالِّدِّ بحنِّ ُمَسافٍِّر، َعنِّ ابحنِّ شِّ
 الحُمَسي ِّبِّ 

(3/258) 

 

مِّ بحنِّ ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدَة، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َكعحبِّ بح  نِّ َوذََكَرُه الحَواقِّدِّيُّ َعنح يُوُنَس بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعاصِّ
ُْي َمالٍِّك، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل الحوَ  اقِّدِّيُّ: وََكاَن ابحُن ُعَمَر يَ ُقوُل: َماَت ُأَبُّ بحُن َخَلٍف بَِّبطحنِّ رَابَِّغ، فَإِّّن ِّ َْلَسِّ

لح  َها ِفِّ سِّ ن ح تُ َها، َوإَِّذا رَُجل  َُيحُرُج مِّ َلٍة ََيحَتذُِّبَا بَِّبطحنِّ رَابَِّغ بَ عحَد َهوِّيٍ  مَِّن اللهيحلِّ إَِّذا ًَنر  َتََجهُج ِلِّ َفهِّب ح سِّ
ي قِّهِّ، فَإِّنه َهَذا قَتِّيُل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َهذَ َيصِّ ا ُ : الحَعَطَش، َوإَِّذا رَُجل  يَ ُقوُل: اَل َتسح

 ُأَبُّ بحُن َخَلٍف "

(3/259) 



 

َحاَق، قَاَل  رِّ بحُن إِّسح ثَ َنا أَبُو َبكح ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َاعِّيُل 260]ص:َأخح َْبًََن إِّْسح [: َأخح
ْبََ  َْبًََن َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن َأبِّ َحازٍِّم، )ح( َوَأخح ثَ َنا ََيحََي بحُن ََيحََي، قَاَل: َأخح َبَة، قَاَل: َحده ًَن أَبُو َعبحدِّ بحُن قُ تَ ي ح

ٍر ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ َِبَلَويح  َْبّنِّ أَبُو َبكح َسنِّ هللاِّ، قَاَل: َأخح ثَ َنا أَبُو السهرِّي ِّ ُموَسى بحُن اْلَح هِّ قَاَل: َحده
ُّ، قَاَل: َحدهثَ َنا َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن َأبِّ َحازٍِّم، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َسهحلِّ بحنِّ َسعح  ثَ َنا الحَقعحَنبِّ ٍد، أَنهُه ُسئَِّل قَاَل: َحده

، َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوسَ  ُه َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، »لهَم قَاَل: َعنح ُجرححِّ ُجرَِّح َوجح
هِّ، َفَكاَنتح فَاطَِّمُة بِّنحُت َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  َمتِّ الحبَ يحَضُة َعَلى رَأحسِّ َرتح َرَِبعِّيَ ُتُه، َوُهش ِّ هِّ وَُكسِّ

َي  ُل الدهَم، وََكاَن َعلِّيٌّ َرضِّ َي َوَسلهَم تَ غحسِّ لحمَِّجن ِّ، فَ َلمها رََأتح فَاطَِّمُة َرضِّ ُكُب َعَليحهِّ الحَماَء ِبِّ هللُا َعنحُه َيسح
َرقَ تحُه َحَّته إَِّذا َصارَ  ٍْي فََأحح َرًة، َأَخَذتح قِّطحَعَة َحصِّ َها َأنه الحَماَء اَل يَزِّيُد الدهَم إِّاله َكث ح رََماًدا  هللُا َعن ح

َتمح  ُرححِّ فَاسح ْلح لِّم  َعنح ََيحََي بحنِّ « َسَك الدهمُ أَلحَصَقتحُه ِبِّ ي ِّ َعنِّ الحَقعحَنبِّ ِّ َوَرَواُه ُمسح َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
 ََيحََي 
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َاعِّيلِّيُّ، قَاَل ]ص: ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح ، قَاَل: َأخح طَامِّيُّ ٍرو الحبِّسح َْبًََن أَبُو َعمح ََسنُ 261َأخح َْبّنِّ اْلح  [: َأخح
رِّو بحنِّ اْلحَ  ٍب، َعنح َعمح ثَ َنا ابحُن َوهح ، قَاَل: َحده يُّ ُرو بحُن َسوهاٍد السهرححِّ ثَ َنا َعمح َياَن، قَاَل: َحده ، بحُن ُسفح ارِّثِّ
لِّ بحنِّ َسعحٍد، أَنهُه قَاَل: رَأَيحُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا  َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ َأبِّ هََِّلٍل، َعنح َأبِّ َحازٍِّم، َعنح َسهح
َمتح بَ يحَضُتُه، قَاَل: فََأََتُه َعلِّيٌّ  يَبتح َرَِبعِّيَ ُتُه، َوُهش ِّ ُهُه َوُأصِّ يَب َوجح َم ُأُحٍد ُأصِّ َي هللُا  َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح َرضِّ

ُل َعنحُه الدهَم، َوََتحرُِّق قِّطحعَ  َها تَ غحسِّ َي هللُا َعن ح َاٍء ِفِّ َمَِّنٍ ، َوأََتتح فَاطَِّمُة َرضِّ َعُلَها َعنحُه ِبِّ ٍْي فَ َتجح َة َحصِّ
رِّو بحنِّ َسوهادٍ  ي ِّ َعنح َعمح لِّم  ِفِّ الصهحِّ هِّ " َرَواُه ُمسح  َعَلى ُجرححِّ
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ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلحُ  َْبًََن أَبُو َبكح َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َُمحَمٍش الحَفقِّيُه قَاَل: َأخح ِّ الحَقطهانُ َأخح  َسنيح
، َعنح  َْبًََن َمعحَمر  ، قَاَل: َأخح ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ ، قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن يُوُسَف السَُّلمِّيُّ َُههامِّ بحنِّ  قَاَل: َحده

َْبًََن أَبُو ُهَري حَرَة، قَاَل: َوقَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َتده َغَضُب »َم: ُمنَ ب ٍِّه، قَاَل: َهَذا َما َأخح اشح
ٍم فَ َعُلوا بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  ُْي إََِّل َرَِبعَِّيتِّهِّ، َوقَاَل َرُسوُل « هللاِّ َعَلى قَ وح يَنئٍِّذ ُيشِّ ، َوُهَو حِّ

تُ ُلُه َرُسولُ »هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َتده َغَضُب هللاِّ َعَلى رَُجٍل يَ قح هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ  اشح



َحاَق بحنِّ َنصحٍر ]ص:« َسبِّيلِّ هللاِّ  ي ِّ َعنح إِّسح لِّم  َعنح ُُمَمهدِّ 262َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ [ َوَرَواُه ُمسح
 بحنِّ رَافٍِّع، كََِّلُُهَا َعنح َعبحدِّ الرهزهاقِّ 
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ا َناٍن َأخح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن سِّ ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ ْلح
ََل ابحنِّ  رَِّمَة، َموح رِّو بحنِّ دِّيَناٍر، َعنح عِّكح ٍم، َعنِّ ابحنِّ ُجَريحٍج، َعنح َعمح ثَ َنا أَبُو َعاصِّ  الحَقزهاُز، قَاَل: َحده

َتده َغَضُب هللاِّ َعَلى َمنح قَ تَ َلُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ »نِّ َعبهاٍس، قَاَل: َعبهاٍس، َعنِّ ابح  اشح
َه َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  ٍم َدمهوحا َوجح َتده َغَضُب هللاِّ َعَلى قَ وح َرَواُه « َسبِّيلِّ هللاِّ بَِّيدِّهِّ، َواشح

مٍ الحُبَخارِّ  ، َعنح َأبِّ َعاصِّ رِّو بحنِّ َعلِّيٍ  ي ِّ َعنح َعمح  يُّ ِفِّ الصهحِّ
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ثَ َنا ُعثحَمانُ  َْبّنِّ أَبُو النهضحرِّ الحَفقِّيُه، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح  بحُن َسعِّيٍد َأخح
ثَ َنا الحَقعحنَ  ، قَاَل: َحده ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، َعنح ََثبٍِّت، َعنح أََنٍس، َأنه َرُسوَل هللاِّ الدهارِّمِّيُّ ُّ، قَاَل: َحده بِّ

هِّهِّ َويَ ُقوُل:  ُلُت الدهُم َعنح َوجح َرتح َرَِبعِّيَ ُتُه، َوُشجه، َفَجَعَل َيسح لُِّ  »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُكسِّ َكيحَف يُ فح
م  َشجُّوا نَبِّي هُهمح  ُعوُهمح قَ وح ، قَاَل: فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله: }لَيحَس َلَك مَِّن « ، وََكَسُروا َرَِبعِّيَ َتُه، َوُهَو َيدح

ء { ]آل عمران:  َمحرِّ َشيح َْبًََن 128اْلح َا قَاَل: َأخح َْبًََن طَلحَحُة بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ الصهقحرِّ الحبَ غحَدادِّيُّ، بِّ [ َوَأخح
ٍر ُُمَمهدُ  َْبًََن َعبحُد هللاِّ  أَبُو َبكح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َغالٍِّب، قَاَل: َأخح بحُن َعبحدِّ هللاِّ الشهافِّعِّيُّ قَاَل: َحده

ي ِّ َعنِّ الحَقعحَنبِّ ِّ 263]ص: لِّم  ِفِّ الصهحِّ َلُهف َرَواُه ُمسح َنادِّهِّ مِّث ح ُّ، َفذََكَرُه ِإِِّّسح َلَمَة ُهَو الحَقعحَنبِّ  [ بحُن َمسح
ٍم ِفِّ قُ ُنوتِّهِّ، فَ نَ َزَلتح َوَذَهَب ابحُن عُ  ُعو َعَلى قَ وح َمَر ِفِّ آَخرِّيَن إََِّل أَنهُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكاَن يَدح

يَُة، َوهللُا َأعحَلمُ   َهذِّهِّ اْلح
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َْبًنَ  َُه هللُا قَاَل: َأخح َسنِّ بحنِّ ُفوَرٍك َرْحِّ ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلَح َْبًََن أَبُو َبكح  َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ َأْححََد، قَاَل: َأخح
، َعنح  ثَ َنا ابحُن الحُمَباَركِّ ، قَاَل: َحده يُّ ثَ َنا أَبُو َداُوَد الطهَيالِّسِّ ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب، قَاَل: َحده َحاَق َحده إِّسح

َْبّنِّ عِّي :  بحنِّ ََيحََي بحنِّ َطلحَحَة بحنِّ ُعبَ يحدِّ هللاِّ، قَاَل: َأخح مِّنِّنَي َعائَِّشَة قَاَلتح َسى بحُن َطلحَحَة، َعنح ُأم ِّ الحُمؤح
َم َطلحَحَة، ُثُه أَ  ًما َكاَن ُكلُُّه يَ وح َم ُأُحٍد َبَكى ُثُه قَاَل: " َكاَن َذاَك يَ وح ٍر إَِّذا ذََكَر يَ وح نحَشأَ َكاَن أَبُو َبكح



مَ  : قَاَل: ُكنحُت َأوهَل َمنح فَاَء يَ وح ُأُحٍد إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َرأَيحُت رَُجًَل  َُيَد ُِّث، قَاَلتح
َة، يُ َقاتُِّل َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم ُدونَُه، َوُأرَاُه قَاَل: ََيحمِّيهِّ، قَاَل: فَ ُقلحُت: ُكنح َطلححَ 

، فَ ُقلحُت: َيُكونُ  رِّقِّ رَُجل  اَل  َحيحُث فَاَتِنِّ َما فَاَتِنِّ َ الحَمشح مِّي َأَحبُّ إَِِّله، َوبَ يحِنِّ َوَبنيح رَُجًَل مِّنح قَ وح
َي َخطحًفا اَل  َطُفُه، َأعحرِّفُُه، َوَأًَن َأق حَرُب إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنحُه، َوُهَو َُيحَطُف الحَمشح  َأخح

َرتح َرَِبعِّيَ ُتُه، فَإَِّذا ُهَو أَبُو ُعبَ يحَدَة بحُن  َنا إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَقدح ُكسِّ ، فَان حتَ َهي ح َرهاحِّ اْلح
َح َحَلقِّ الحمِّغحَفرِّ قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا عَ  نَ تَ يحهِّ َحلحَقَتانِّ مِّنِّ هِّهِّ، َوَقدح َدَخَل ِفِّ َوجح َليحهِّ َوُشجه ِفِّ َوجح

َبُكَماعَ »َوَسلهَم:  َنحزَِّع « َليحُكَما َصاحِّ لِّهِّ، قَاَل: َوَذَهبحُت ْلِّ ، يُرِّيُد َطلحَحَة َوَقدح نَ َزَ ، فَ َلمح نَ لحَتفِّتح إََِّل قَ وح
ُتُه، َفَكرَِّه َأنح ي َ  ، َفََتَكح َتِنِّ َق ِّي َلَما تَ رَكح ُت َعَليحَك ِبِّ هِّهِّ، فَ َقاَل أَبُو ُعبَ يحَدَة: َأقحَسمح َما تَ َناَوْلَُ َذلَِّك مِّنح َوجح
َلحَقتَ  َدى اْلح َرَج إِّحح َتخح ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فََأزََم َعَليحهَِّما بِّفِّيهِّ، فَاسح ِّ، َوَوقَ َعتح بَِّيدِّهِّ فَ يُ ؤحذِّي النهبِّ نيح

َق ِّي َلمَ  ُت َعَليحَك ِبِّ َنَع َما َصَنَع، فَ َقاَل: َأقحَسمح َصح َلحَقةِّ، َوَذَهبحُت ْلِّ ، قَاَل: فَ َفَعَل ثَنِّي هُتُه َمَع اْلح َتِنِّ ا تَ رَكح
َلحَقةِّ، َفَكاَن أَبُو ُعبَ يحَدَة مِّنح  َرى َمَع اْلح ُخح ُوََل، فَ َوقَ َعتح ثَنِّي هُتُه اْلح َسنِّ  مِّثحَل َما فَ َعَل ِفِّ الحَمرهةِّ اْلح َأحح

َنا مِّنح َشأحنِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله 264]ص: َنا َطلحَحَة ِفِّ بَ عحضِّ [ النهاسِّ َهتحًما، فََأصحَلحح َم، ُثُه أَتَ ي ح
َيٍة َوَضرحبٍَة، َوإَِّذا َ َطعحَنٍة َورَمح ثَ ُر، َبنيح ُعوَن َأوح َأَقلُّ َأوح َأكح َقدح ُقطَِّعتح  تِّلحَك اْلحَِّفارِّ، فَإَِّذا بِّهِّ بِّضحع  َوَسب ح

َنا مِّنح َشأحنِّهِّ " َلحح بَ ُعُه، فََأصح  إِّصح
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، َوِفِّ كَِّتابِّ َعنح أَ  مِّ َهح ََسُن بحُن اْلح ثَ َنا اْلح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ بُطهَة، قَاَل: َحده ، َأخح َِّ َافِّ بِّ َعبحدِّ هللاِّ اْلح
ثَ َنا ُموَسى ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُعَمَر الحَواقِّدِّيُّ، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده ُ بحُن الحَفَرجِّ َُسنيح ثَ َنا اْلح بحُن  قَاَل: َحده

مِّ ُأُحٍد َوقَ ي َ  ٍرو، َفذََكَر َحدِّيثًا ِفِّ يَ وح َدادِّ بحنِّ َعمح ، َعنح َعمهتِّهِّ، َعنح ُأم َِّها، َعنِّ الحمِّقح اَل: عحُقوَب الزهمحعِّيُّ
الهذِّي بَ َعَثُه فََأوحَجُعوا َوهللاِّ فِّيَنا قَ تحًَل َذرِّيًعا، َوًَنُلوا مِّنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َما ًَنُلوا، اَل وَ »

هِّ الحَعُدو ِّ َوتَ ُثو  ًدا، إِّنهُه َلفِّي َوجح ًا َواحِّ ْبح َق ِّ إِّنح زَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم شِّ ْلح ُب إِّلَيحهِّ طَائَِّفة  ِبِّ
َا رَأَي حُتُه قَائًِّما يَ رحمِّي ََجرِّ، َحَّته  مِّنح َأصحَحابِّهِّ َمرهًة َوتَ َفرهُق َعنحُه َمرهًة، فَ ُرِبه ْلح َسيحهِّ، َويَ رحمِّي ِبِّ َعَلى قَ وح

 «ََتَاَجُزوا، َوثَ َبَت َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكَما ُهَو ِفِّ عَِّصابٍَة َصَْبُوا َمَعهُ 
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َحاَق بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ  ََة، َعنح إِّسح ، َعنح  َوذََكَر الحَواقِّدِّيُّ َعنِّ ابحنِّ َأبِّ َسْبح َُويحرِّثِّ َأبِّ فَ رحَوَة، َعنح َأبِّ اْلح
ُت ُأُحًدا فَ َنَظرحُت إََِّل الن هبحلِّ َيَحِتِّ  رِّيَن يَ ُقوُل: َشهِّدح عحُت رَُجًَل مَِّن الحُمَهاجِّ  مِّنح  ًَنفِّعِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ قَاَل: ْسِّ



َطَها، َيٍة، َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوسح ُكلُّ َذلَِّك ُيصحَرُ  َعنحُه، َوَلَقدح رَأَيحُت َعبحَد هللاِّ   ُكل ِّ ًَنحِّ
ُت إِّنح َْنَا، َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  َمئٍِّذ: ُدلُّوّنِّ َعَلى ُُمَمهٍد، َفََل َْنَوح َهاٍب الزُّهحرِّيه يَ ُقوُل يَ وح  َعَليحهِّ بحَن شِّ

لُِّف ِبِّهللِّ َوَسلهَم إََِّل َجنحبِّهِّ َما َمَعُه َأَحد ، ُثُه َجاَوزَ  َواُن فَ َقاَل: َوهللاِّ َما رَأَي حُتُه، َأحح ُه فَ َعاتَ َبُه ِفِّ َذلَِّك َصفح
ًَن َعَلى قَ تحلِّهِّ، فَ َلمح ََنحُلصح إََِّل َذلَِّك " ] ًَن َوتَ َعاَقدح َنا َأرحبَ َعًة فَ تَ َعاَهدح [ 265ص:إِّنهُه مِّنها َِمحُنوع ، َخَرجح

يَئَة، قَاَل الحَواقِّدِّيُّ: َوالث هبحُت عِّنح  َنِتِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: ابحُن َقمِّ َدًَن َأنه الهذِّي رََمى ِفِّ َوجح
َبُة بحُن َأبِّ َوقهاصٍ   َوالهذِّي رََمى َشَفتَ يحهِّ َوَأَصاَب َرَِبعِّيَ َتُه: ُعت ح
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ثَ َنا أَ  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح بُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
نَ  يَبتح َرَِبعِّيَ ُتُه، َوُشجه ِفِّ َوجح َحاَق، قَاَل: ُأصِّ ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده تِّهِّ، اْلح

َبَة بحَن َأبِّ َوقهاٍص "وَُكلَِّمتح َشَفُتُه، وََكاَن الهذِّي َأَصابَ   ُه ُعت ح
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َحاَق: َفَحدهَثِنِّ َصالُِّ  بحُن َكيحَساَن، َعمهنح َحدهثَُه، َعنح َسعحدِّ بحنِّ َأبِّ َوقهاٍص أَنهُه قَاَل: " َما  قَاَل ابحُن إِّسح
َبَة بحنِّ َأبِّ  ُتُه َلَسي َِّئ  َحَرصحُت َعَلى قَ تحلِّ َأَحٍد َقطُّ َما َحَرصحُت َعَلى قَ تحلِّ ُعت ح َوقهاٍص، َوإِّنح َكاَن َما َعلِّمح

ُل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  نحُه قَ وح مِّهِّ، َوَلَقدح َعَفاّنِّ مِّ َغًضا ِفِّ قَ وح ُُلقِّ ُمب ح َتده َغَضُب هللاِّ »الح اشح
َه َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ   «َعَلى َمنح َدمهى َوجح
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حَ  ثَ َنا إِّسح ُّ، قَاَل: َحده َعاّنِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعلِّيٍ  الصهن ح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح اُق بحُن إِّب حَراهِّيَم َأخح
رِّي ِّ  ، َعنِّ الزُّهح َْبًََن َمعحَمر  ، قَاَل: َأخح َْبًََن َعبحُد الرهزهاقِّ ، َعنح الدهبَرِّيُّ، قَاَل: َأخح ََزرِّي ِّ ، َوَعنح ُعثحَماَن اْلح

نَي َكَسرَ  َم ُأُحٍد حِّ َبَة بحنِّ َأبِّ َوقهاٍص يَ وح ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َدَعا َعَلى ُعت ح  َرَِبعِّيَ َتُه، مِّقحَسٍم، َأنه النهبِّ
َهُه، فَ َقاَل:  َل َحَّته »َوَدمهى َوجح َوح ُل َحَّته « مَيُوَت َكافًِّرا اللُهمه اَل َتِّلح َعَليحهِّ اْلح َوح ، َفَما َحاَل َعَليحهِّ اْلح
 َماَت َكافًِّرا إََِّل النهارِّ "
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َحاَق، قَ  ََسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َْبًََن اْلح ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهٍد الحُمقحرُِّئ قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َأخح اَل: َحده
ُرو بحُن يُوُسُف بحُن ي َ  َْبّنِّ َعمح ٍب، قَاَل: َأخح ثَ َنا ابحُن َوهح ثَ َنا َأْححَُد بحُن عِّيَسى، قَاَل: َحده عحُقوَب، قَاَل: َحده

، َلمها رِّي ِّ ُدح ، َحدهثَُه، أَنهُه بَ َلَغُه َأنه َمالًِّكا َأَِب َأبِّ َسعِّيٍد الح ، َأنه ُعَمَر بحَن السهائِّبِّ َارِّثِّ ُّ  اْلح  ُجرَِّح النهبِّ
َم ُأُحٍد َمصه ُجرحَحُه َحَّته أَن حَقاُه، َواَلَح أَب حَيَض، َفقِّيَل لَُه: َُمهُه، فَ َقا َل: اَل َوهللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  بَ َر يُ َقاتُِّل، فَ َقاَل النهبِّ َأنح يَ نحُظَر إََِّل رَُجٍل مِّنح  َمنح َأرَادَ »اَل َأَُمُُّه أََبًدا، ُثُه َأدح
هِّدَ  ُتشح َنهةِّ فَ لحيَ نحُظرح إََِّل َهَذا، فَاسح لِّ اْلح  «َأهح
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لحُتمح  َوتَ َنازَعحُتمح ِفِّ َِبُب قَ وحلِّ هللاِّ َعزه َوَجله: }َوَلَقدح َصَدَقُكُم هللُا َوعحَدُه إِّذح ََتُسُّوََنُمح ِإِِّّذحنِّهِّ َحَّته إَِّذا َفشِّ
َمحرِّ  يََة، َوقَ وحلِّ هللاِّ َعزه َوَجله: }إِّذح ُتصحعُِّدوَن َواَل تَ لحُووَن َعَلى َأَحٍد 152{ ]آل عمران: اْلح [ اْلح

َراُكمح فََأََثَبُكمح َغمًّا بَِّغمٍ  لَِّكيحََل ََتحَزنُوا َعَلى َما فَاَتُكمح َواَل َما َأصَ  ُعوُكمح ِفِّ ُأخح اَبُكمح َوهللُا َوالرهُسوُل َيدح
ُهمح ا تَ عحَمُلوَن ُثُه أَن حَزَل َعَليحُكمح مِّنح بَ عحدِّ الحَغم ِّ َأَمَنًة نُ َعاًسا يَ غحَشى طَائَِّفًة مِّنحُكمح َوطَائَِّفة  َقدح َخبِّْي  ِبَِّ  َأَُههت ح

َاهِّلِّيهةِّ{ ]آل عمران:  َق ِّ َظنه اْلح هللِّ َغْيحَ اْلح يَةَ 154أَن حُفُسُهمح َيظُنُّوَن ِبِّ  [ اْلح
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َْبًنَ  ثَ نَ َأخح َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر، قَاَل: َحده ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح ا هَِّشاُم  أَبُو اْلح
َحاَق، َعنِّ ا َرائِّيُل، َعنح َأبِّ إِّسح َْبًََن إِّسح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن رََجاٍء، قَاَل: َأخح ، قَاَل: َحده لحَْبَاءِّ، قَاَل: بحُن َعلِّيٍ 
َلَس َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم ًَنًسا مَِّن الرُّ  رِّكِّنَي َأجح ُم ُأُحٍد َوَلقِّيَنا الحُمشح َماةِّ، َوَأمهَر َلمها َكاَن يَ وح

َُحوا مِّنح َمَكانُِّكمح، َوإَِّذا»َعَليحهِّمح َعبحَد هللاِّ بحَن ُجَبْيحٍ، َوقَاَل َْلُمح:  َنا َفََل  اَل َتْبح رَأَي حُتُموُهمح َقدح َظَهُروا َعَلي ح
، « تُعِّيُنوًَن َعَليحهِّمح  ََبلِّ َتدِّدحَن ِفِّ اْلح لُِّموَن َحَّته نََظرحًَن إََِّل الن َِّساءِّ َيشح ُم َوَهَزَمُهُم الحُمسح ، فَ َلمها الحتَ َقى الحَقوح

يُلُهنه، َفَجَعلُ  وا يَ ُقوُلوَن: الحَغنِّيَمَة الحَغنِّيَمَة، فَ َقاَل َْلُمح َعبحُد هللاِّ: َقدح رَفَ عحَن َعنح ُسوقِّهِّنه َِبدِّيًَة َخََلخِّ
َُحوا، فَانحَطَلُقوا فَ َلمها ُهمح َصَرَ   َأمحهُِّلوا، َأَما َعهَِّد إِّلَيحُكمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح اَل َتْبح أَتَ وح

لِّ  َرَ  268مِّنَي ]ص:هللُا ُوُجوَهُهمح، َوقُتَِّل مَِّن الحُمسح َياَن بحَن َحرحٍب َأشح ُعوَن رَُجًَل، ُثُه إِّنه َأَِب ُسفح [ َسب ح
مِّ ُُمَمهد ؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َنا َوُهَو ِفِّ َنَشٍز قَاَل: َأِفِّ الحَقوح ، « اَل َتِّيُبوهُ »َعَلي ح

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َحَّته قَاَْلَا َثََلًَث، ُثُه قَالَ  مِّ ابحُن َأبِّ ُقَحاَفَة؟ َثََلًَث، فَ َقاَل النهبِّ اَل »: َأِفِّ الحَقوح
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: « َتِّيُبوهُ  ؟ َثََلًَث، فَ َقاَل النهبِّ َطهابِّ مِّ ُعَمُر بحُن الح اَل »، ُثُه قَاَل: َأِفِّ الحَقوح



َي هللُا َعنحُه نَ فحَسُه  ،« َتِّيُبوهُ  َصحَحابِّهِّ فَ َقاَل: َأمها َهُؤاَلءِّ فَ َقدح قُتُِّلوا، فَ َلمح مَيحلُِّك ُعَمُر َرضِّ ُثُه الحتَ َفَت ْلِّ
 ِّ اَل ، فَ قَ َأنح قَاَل: َكَذبحَت ََّي َعُدوه هللاِّ، َقدح أَب حَقى هللُا َلَك َمنح ُُيحزِّيَك هللُا بِّهِّ، فَ َقاَل: اعحُل ُهَبُل، َمرهَتنيح

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  يُبوهُ »النهبِّ ، فَ َقاُلوا: َما نَ ُقوُل ََّي َرُسوَل هللاِّ؟ قَاَل: " ُقوُلوا: هللُا َأعحَلى « َأجِّ
َياَن: لََنا ُعزهى، َواَل ُعزهى َلُكمح، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  لهَم: َوَأَجلُّ "، قَاَل أَبُو ُسفح

يُبوهُ » م  « َأجِّ َياَن: يَ وح ََل َلُكمح "، قَاَل أَبُو ُسفح ، قَاُلوا: َوَما نَ ُقوُل؟ قَاَل: " ُقوُلوا: هللُا َموحاَلًَن، َواَل َموح
َا َوَلَح َتُسؤح  َلًة َلَح آُمرح بِّ مِّ ُمث ح ُدوَن ِفِّ الحَقوح ، َأَما إِّنهُكمح َسَتجِّ َجال  َرحُب سِّ ٍر، َواْلح مِّ َبدح [ 269ّنِّ ]ص:بِّيَ وح

َرائِّيلَ  ي ِّ َعنح ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ ُموَسى، َعنح إِّسح  َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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ْبََ  ٍر ُُمَمهُد بحُن َجعحَفٍر الحُمزَك ِّي قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َبكح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح  ًَن ُُمَمهُد بحنُ َوَأخح
ثَ َنا زَُهْيحُ بحُن ُمَعاوِّيََة، قَا َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر الن َُّفيحلِّيُّ، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو إِّب حَراهِّيَم الحَعبحدِّيُّ، قَاَل: َأخح َل: َحده
عحُت الحَْبَاَء بحَن َعازٍِّب، يَ ُقوُل: َجَعَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َحاَق، قَاَل: ْسِّ َم َعَلى الرَُّماةِّ إِّسح

لِّ  َهزِّمِّنَي، يَ عحِنِّ الحُمسح بَ ُلوا ُمن ح َدِّيَث إََِّل َأنح قَاَل: َوَأق ح َم ُأُحٍد َعبحَد هللاِّ بحَن ُجَبْيحٍ، َفذََكَر اْلح مِّنَي، َفَذاَك يَ وح
َراُهمح، َوَلَح يَ بحَق َمَع النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليح  ُعوُهُم الرهُسوُل ِفِّ ُأخح هِّ َوَسلهَم َغْيحُ اثحَِنح َعَشَر رَُجًَل، إِّذح َيدح
رِّو بحنِّ َخالٍِّد، َعنح زَُهْيحٍ  َدِّيَث َرَواُه الحُبَخارِّيُّ َعنح َعمح  َوذََكَر اْلح
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ثَ َنا ُعثحَماُن بح  ثَ َنا أَبُو النهضحرِّ الحَفقِّيُه، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ، َأخح ُن َسعِّيٍد الدهارِّمِّيُّ
ْبََ  ، )ح( َوَأخح ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن َداُوَد بحنِّ َعلِّي ِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبهاسِّ بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ ًَن أَبُو قَاَل: َحده

َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  َحامُِّد بحُن ُُمَمهٍد الرهفها اْلحَ  َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َعبحدِّ َنصحرِّ بحُن قَ َتاَدَة، قَاَل: َأخح َروِّيُّ قَاَل: َأخح
ثَ َنا َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َأبِّ الز ًِّنَ  ، قَاَل: َحده َاشِِّّيُّ ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن َداُوَد اْلح دِّ، َعنح أَبِّيهِّ، الحَعزِّيزِّ، قَاَل: َحده

َبَة، َعنِّ ابحنِّ َعبه  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َعنح ُعبَ يحدِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعت ح َر النهبِّ اٍس، قَاَل: َما ُنصِّ
َ َمنح أَنحَكَر َذلِّ  َم ُأُحٍد، قَاَل: فَأَنحَكرحًَن َذلَِّك، فَ َقاَل ابحُن َعبهاٍس: بَ يحِنِّ َوَبنيح َر يَ وح َك كَِّتاُب َموحطٍِّن َكَما ُنصِّ

مِّ ُأُحٍد: }َوَلَقدح َصَدَقُكُم هللُا َوعحَدُه إِّذح ]ص:هللاِّ َعزه َوَجله، إِّنه هللَا تَ َباَرَك َوتَ َعا [ 270ََل يَ ُقوُل ِفِّ يَ وح
لحُتمح 152ََتُسُّوََنُمح ِإِِّّذحنِّهِّ{ ]آل عمران:  : الحَقتحُل }َحَّته إَِّذا َفشِّ [ ، يَ ُقوُل ابحُن َعبهاٍس: َواْلَحسُّ

ُتمح مِّنح بَ عحدِّ َما أَ  َمحرِّ َوَعَصي ح ن حَيا َومِّنحُكمح َمنح يُرِّيُد َوتَ َنازَعحُتمح ِفِّ اْلح رَاُكمح َما َتِّبُّوَن مِّنحُكمح َمنح يُرِّيُد الدُّ
مِّنِّنَي{ ]آل ع َتلَِّيُكمح َوَلَقدح َعَفا َعنحُكمح َوهللُا ُذو َفضحٍل َعَلى الحُمؤح ُهمح لِّيَ ب ح َرَة، ُثُه َصَرَفُكمح َعن ح خِّ مران: اْلح



ََذا الرَُّماَة، 152 َا َعََّن بِّ ٍع ُثُه قَاَل: [ ، َوإِّْنه ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأقَاَمُهمح ِفِّ َموحضِّ َوَذلَِّك َأنه النهبِّ
رَُكوًنَ » َنا َفََل َتشح َتُل َفََل تَ نحُصُروًَن، َوإِّنح رَأَي حُتُموًَن َقدح َغنِّمح ، فَ َلمها َغنَِّم « اْححُوا ُظُهوَرًَن فَإِّنح رَأَي حُتُموًَن نُ قح

يًعا َفَدَخُلوا ِفِّ َرُسوُل هللاِّ  رِّكِّنَي انحَكَفَأتِّ الرَُّماُة ْجِّ َكَر الحُمشح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأَِبُحوا َعسح
َتهُِّبوَن، َوَلَقدِّ الحتَ َقتح ُصُفوُ  َأصحَحابِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ ُهمح َهَكَذا  َكرِّ يَ ن ح  -الحَعسح

َيحُل مِّنح َذلَِّك  -َع َيَديحهِّ َوَشبهَك َأَصابِّ  الحتَ َبُسوا، فَ َلمها َدَخَل الرَُّماُة تِّلحَك اْلحِّلهَة الهِتِّ َكانُوا فِّيَها َدَخَل الح
عِّ َعَلى َأصحَحابِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َفَضَرَب بَ عحُضُهمح بَ عحًضا َوالحتَ َبُسوا، َوقُتَِّل مِّ  َن الحَموحضِّ

لِّمِّنَي ًَنس  َكثِّْي ، َوَقدح َكاَن لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابِّهِّ َأوهُل الن هَهارِّ َحَّته الح   قُتَِّل ُمسح
، َوَلَح ي َ  ََبلِّ َلًة ََنحَو اْلح لُِّموَن َجوح َعة ، َوَجاَل الحُمسح َعة  َأوح تِّسح رِّكِّنَي َسب ح ُلُغوا َحيحُث مِّنح َأصحَحابِّ لَِّواءِّ الحُمشح ب ح

، َوَصاَح الشهيحطَاُن: قُتَِّل ُُمَمهد ، فَ َلمح َنُشكه فِّيهِّ  َراسِّ َا َكانُوا ََتحَت الحمِّهح أَنهُه َحقٌّ،  يَ ُقوُل النهاُس الحَغاَر، إِّْنه
َ السهعحَديحنِّ َفَما زِّلحَنا َكَذلَِّك َما َنُشكُّ أَنهُه َقدح قُتَِّل، َحَّته َطَلَع َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا عَ  َليحهِّ َوَسلهَم َبنيح

َنا َما َأَصابَ َناف قَاَل: فَ َرقَِّي ََنحَوًَن وَ  ب ح َنا َكأَنهُه َلَح ُيصِّ ُهَو يَ ُقوُل: نَ عحرِّفُُه بَِّتَكفُّئِّهِّ إَِّذا َمَشى، قَاَل: فَ َفرِّحح
َه َرُسولِّهِّ » ا َوجح ٍم َدمهوح َتده َغَضُب هللاِّ َعَلى قَ وح َرى: ، قَاَل: َويَ قُ « اشح اللُهمه إِّنهُه لَيحَس َْلُمح َأنح »وُل َمرهًة ُأخح

: اعحُل « يَ عحُلوًنَ  ََبلِّ َفلِّ اْلح يُ  ِفِّ َأسح َياَن َيصِّ َنا، قَاَل: َفَمَكَث َساَعًة فَإَِّذا أَبُو ُسفح ، َحَّته ان حتَ َهى إِّلَي ح
ََتُه، أَيحَن ابحُن َأبِّ َكبحَشَة؟ أَ  ؟ فَ َقاَل ُعَمُر ُهَبُل، اعحُل ُهَبُل، يَ عحِنِّ آْلِّ َطهابِّ يحَن ابحُن َأبِّ ُقَحاَفَة؟ أَيحَن ابحُن الح
يُبُه؟ قَاَل:  َي هللُا َعنحُه: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َأاَل ُأجِّ ، فَ َلمها قَاَل: اعحُل ُهَبُل، قَاَل ُعَمُر: هللاُ َأعحَلى « بَ َلى»َرضِّ

َطه  َياَن: ََّي ابحَن الح ، فَ َعاَد فَ َقاَل: أَيحَن ابحُن َأبِّ َكبحَشَة؟ أَيحَن َوَأَجلُّ، فَ َقاَل أَبُو ُسفح ُم الصهمحتِّ ، إِّنهُه يَ وح ابِّ
؟ فَ َقاَل ُعَمُر: َهَذا ]ص: َطهابِّ [ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، 271ابحُن َأبِّ ُقَحاَفَة؟ أَيحَن ابحُن الح

ٍر، َوَها َأًَن َذا ُعَمُرف  َرحَب َوَهَذا أَبُو َبكح ، َوإِّنه اْلح ُم ُدَول  ََّيه ٍر، اْلح م  بِّيَ وحمِّ َبدح َياَن: يَ وح فَ َقاَل أَبُو ُسفح
َنهةِّ، َوقَ تحََلُكمح ِفِّ النهارِّ، قَاَل: إِّنه  َي هللاُ َعنحُه: اَل َسَواًء، قَ تحََلًَن ِفِّ اْلح ، فَ َقاَل ُعَمُر َرضِّ َجال  ُكمح سِّ

َنا إِّذً  ب ح َياَن: َأَما إِّنهُكمح َسوحَ  َتُِّدوَن ِفِّ قَ تحََلُكمح ُمَثًَل لَتَ زحُعُموَن َذلَِّك َلَقدح خِّ رحًَن، ُثُه قَاَل أَبُو ُسفح ا َوَخسِّ
َاهِّلِّيهةِّ فَ َقاَل: َأَما إِّنهُه إِّذح َكاَن َلَح  َُ َوَلَح َيُكنح َذاَك َعنح رَأحيِّ َسَراتَِّنا، ُثُه َأدحرََكتحُه ْحِّيهُة اْلح ُه "ف َلفح َرهح  َنكح

 ثِّ الدهارِّمِّي ِّ َحدِّي
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ثَ َنا ُُمَمهُد بحنُ  َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر الحبَ غحَدادِّيُّ، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح رِّو بحنِّ َأخح  َعمح
َودِّ  َسح ثَ َنا ابحُن ْلِّيَعَة، َعنح َأبِّ اْلح ثَ َنا َأبِّ قَاَل: َحده ، َعنح ُعرحَوَة، قَاَل: فَ َلمها ْلَِّق َرُسوُل َخالٍِّد، قَاَل: َحده

ُل بحُن ُحنَ يح  َارُِّث هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأصحَحابَُه َوَنَظُروا إِّلَيحهِّ، َوَمَعُه: َطلحَحُة، َوالزَُّبْيحُ، َوَسهح ٍف، َواْلح
مهةِّ َأُخو َبِنِّ النهجهارِّ، َظنه َأصحَحاُب َرُسولِّ  ُمح مَِّن الحَعُدو ِّ، فَ َوَضَع  بحُن الص ِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأَنه



هِّ فََأرَاَد َأنح يَ رحمَِّي، فَ َلمها َتَكلهُموا َوًَنَداُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  ًما َعَلى َكبِّدِّ قَ وحسِّ  َعَليحهِّ َأَحُدُهمح َسهح
ُهمح ِفِّ  ب ح ُمح َلَح ُيصِّ نَي أَبحَصُروا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَعلُِّموا َوَسلهَم، َفَكَأَنه هِّمح َضَرر  حِّ أَن حُفسِّ

نَي أَبحَصُروا َوَستِّهِّ َوََتحزِّينِّهِّ حِّ َنتِّهِّ َوبَِّوسح َناُهمح َكَذلَِّك َعَرَض َْلُُم الشهيحطَاُن بِّفِّت ح َعُدوهُهمح َقدِّ  أَنهُه َحيٌّ، فَ بَ ي ح
ُهمح  َتده ُحزحَُنُمح، فَ َرده ان حَفَرُجوا َعن ح َأُل بَ عحُضُهمح بَ عحًضا َعنح قَ تحََلُهمح، َواشح َواََنُمح، َوَيسح ، َيذحُكُروَن قَ تحََلُهمح َوإِّخح

ََبلِّ َقدح َعلَ  َق اْلح ُهمح، فَإَِّذا َعُدوُُّهمح فَ وح ُزحَن َعن ح هَِّب اْلح رِّكِّنَي َعَليحهِّمح َوَغمهُهمح بِّهِّ لُِّيذح ا، ف َ هللُا الحُمشح َنُسوا وح
ُهمح }مِّنح بَ عحدِّ الحَغم ِّ َأَمنَ  َواَنِِّّمح، ُثُه أَن حَزَل َعَلى طَائَِّفٍة مِّن ح ُُموَم َعَلى إِّخح ُزحَن َواْلح ًة نُ َعاًسا عِّنحَد َذلَِّك اْلح

لِّهِّ: }َوهللُا َعلِّيم  بَِّذاتِّ  ُهمح أَن حُفُسُهمح{ إََِّل قَ وح ُهمح َوطَائَِّفة  َقدح َأَُههت ح ن ح الصُُّدورِّ{ ]آل  يَ غحَشى طَائَِّفًة مِّ
َنا»[ ، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: 154عمران:  ، « اللُهمه إِّنهُه لَيحَس َْلُمح َأنح َيظحَهُروا َعَلي ح

عحبِّ َحَّته َكانُوا ُهمح  َعُدوا ِفِّ الش ِّ َوالحَعُدوُّ َعَلى  ُثُه َدَعا َوَنَدَب َأصحَحابَُه، فَان حَتَدَب َمَعُه عَِّصابَة  فََأصح
َبُطوُهمح   السهَواءِّ، ُثُه رََموحا َوطَاَعُنوا َحَّته َأهح
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ُنُوَ  َوالحُفُروجَ  َذاَن َواْلح لِّمِّنَي َفَمث هُلوا بِِّّمح، يَ قحَطُعوَن اْلح َلى الحُمسح رُِّكوَن إََِّل قَ ت ح ُقُروَن ، فَانحَكَفَأ الحُمشح ، َويَ ب ح
َتَمُعوا  الحُبُطوَن، َوََيََسُبونَ  ُُم اجح َراَ  َأصحَحابِّهِّ، ُثُه إَِّنه ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأشح ُمح َقدح َأَصابُوا النهبِّ َأَنه

ُصو  َبارِّ الحَموح َخح ٍر " َوذََكَر َما ُرو ِّيَنا ِفِّ اْلح مِّ بَدح م  بِّيَ وح َياَن: يَ وح ذََكَر  َلةِّ، ُثُه َوَصافُّوا ُمَقابَِّلُهمح َوقَاَل أَبُو ُسفح
َبةَ  َعحََّن َما َمَضى مِّنح رَِّوايَةِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح  انحكَِّفاَءُهمح إََِّل أَث حَقاْلِِّّمح َوُخُروَجُهمح، ِبِّ
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ثَ َنا ُمَُ  ُّ، قَاَل: َحده َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن ُُمَمهٍد الحَكعحبِّ ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح بحُن أَيُّوَب،  مهدُ َأخح
ثَ َنا َسعِّيد ، َعنح قَ َتاَدةَ  ثَ َنا يَزِّيُد بحُن ُزرَيحٍع، قَاَل: َحده َْبًََن َخلِّيَفُة بحُن َخيهاٍط، قَاَل: َحده ، َعنح قَاَل: َأخح

َم ُأُحٍد َحَّته َسَقَط َسيحفِّ  ي مِّنح َيدِّي مَِّرارًا، أََنٍس، َعنح َأبِّ َطلحَحَة، قَاَل: ُكنحُت ِمِّهنح يَ غحَشاُه الن َُّعاُس يَ وح
ي ِّ َعنح َخلِّيَفَة بحنِّ َخيهاطٍ  ُقُط َوآُخُذُه " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ ُقُط َوآُخُذُه، َوَيسح  َيسح
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ثَ َنا ُل، قَاَل: َحده ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن َْححَشاٍذ الحَعدح ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َاعِّيُل بحُن  َوَأخح إِّْسح
ثَ َنا َْحهاُد  َهاٍل، قَاَل: َحده ن ح ثَ َنا َحجهاُج بحُن مِّ ي، َوَعلِّيُّ بحُن َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ، قَاَل: َحده َحاَق الحَقاضِّ بحُن إِّسح



َم أُ  ي يَ وح ، قَاَل: رَفَ عحُت رَأحسِّ َنحَصارِّي ِّ ُحٍد َفَجَعلحُت أَنحُظُر َسَلَمَة، َعنح ََثبٍِّت، َعنح أََنٍس، َعنح َأبِّ طَلحَحَة اْلح
لُُه َعزه َوَجله: }ُثُه أَن حزَ  ، َفَذلَِّك قَ وح ُهمح َأَحد  إِّاله َوُهَو ميِّيُد ََتحَت َحَجَفتِّهِّ مَِّن الن َُّعاسِّ ن ح َل َعَليحُكمح َوَما مِّ

َْبًََن [ ا154[ َأَمَنًة نُ َعاًسا يَ غحَشى طَائَِّفًة مِّنحُكمح{ ]آل عمران: 273مِّنح بَ عحدِّ الحَغم ِّ ]ص: يََة " َوَأخح ْلح
َحاَق، قَ  َسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َْبًََن اْلَح َسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعلِّيٍ  الحُمقحرُِّئ قَاَل: َأخح ثَ َنا أَبُو اْلَح اَل: َحده

دِّ بحُن غَِّياٍث، قَاَل: ثَ َنا َعبحُد الحَواحِّ ي، قَاَل: َحده ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، َعنح  يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب الحَقاضِّ َحده
يََة:  ، أَنهُه قَاَل مِّثحَل َذلَِّك َوَتََل َهذِّهِّ اْلح }ُثُه أَن حَزَل هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنِّ الزَُّبْيحِّ بحنِّ الحَعوهامِّ

 [154َعَليحُكمح مِّنح بَ عحدِّ الحَغم ِّ َأَمَنًة نُ َعاًسا{ ]آل عمران: 
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ثَ َنا ََيحََي بحُن َعبه  َحاَق، قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده ادِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ اْلح
َل ُمَعت ِّبِّ بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َجد ِّهِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الزَُّبْيحِّ، َعنِّ الزَُّبْيحِّ، أَنهُه قَاَل: َوهللاِّ َلَكَأّن ِّ أَ  ْسحَُع قَ وح

نحُه إِّاله   ، َما َأْسحَُعَها مِّ ء  َما ُقَشْيحٍ، َوإِّنه الن َُّعاَس لَيَ غحَشاّنِّ َمحرِّ َشيح ، َوُهَو يَ ُقوُل: َلوح َكاَن لََنا مَِّن اْلح َكاْلحَِّكمِّ
 قُتِّلحَنا َهاُهَنا
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َْبًََن ُمَُ  ِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح مهُد بحُن َأخح
َحاَق الث هقَ  ثَ َنا أََنُس بحُن إِّسح ، قَاَل: َوَحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الحُمَباَركِّ الحُمَخر ِّمِّيُّ ، قَاَل: َحده فِّيُّ

يَ َنا الن َُّعاُس ]ص: َم ُأُحٍد، قَاَل أَبُو 274َمالٍِّك، َأنه َأَِب َطلحَحَة، قَاَل: َغشِّ [ َوََنحُن ِفِّ َمَصاف َِّنا يَ وح
ُقُط َطلحَحَة: َفُكنح  ُقُط مِّنح َيدِّي َوآُخُذُه، َوَيسح َمئٍِّذ، َفَجَعَل َسيحفِّي َيسح َيُه الن َُّعاُس يَ وح ُت فِّيَمنح َغشِّ

ٍم َوَأرحعَ  ََبُ قَ وح َرى الحُمَنافُِّقوَن لَيحَس َْلُمح َهمٌّ إِّاله أَن حُفَسُهمح، َأجح ُخح َذلُُه َوآُخُذُه، قَاَل: َوالطهائَِّفُة اْلح ُبُه َوَأخح
 ، ُل َشكٍ  َورِّيَبٍة ِفِّ هللاِّ َعزه َوجَ لِّلحَحق ِّ َاهِّلِّيهةِّ، َكذُِّبُمح إِّميَاَُنُمح، َأهح َق ِّ َظنه اْلح هللِّ َغْيحَ اْلح له " َيظُنُّوَن ِبِّ

َبانَ  ٍه آَخَر َعنح َشي ح ي ِّ مِّنح َوجح َرَجُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ  َأخح
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َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ عَ  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُُمَمهدِّ َأخح َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر، قَاَل: َحده بحَداَن، قَاَل: َأخح
ثَ َنا َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن ُُمَمهٍد، َعنح ُُمَمهدِّ  ثَ َنا أَبُو نُ َعيحٍم، قَاَل: َحده ٍد التهمهاُر، قَاَل: َحده  بحنِّ َعبحدِّ بحنِّ رَاشِّ

َورِّ بحنِّ َُمحَرَمَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ الرهْححَنِّ  َهاٍب، َعنح َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ مِّسح ، َعنِّ ابحنِّ شِّ
يُكُم الن َُّعاَس َأَمَنًة مِّنحُه{ ]اْلنفال:  لِّهِّ: }إِّذح يُ َغش ِّ َم »[ ، قَاَل: 11َعوحٍ ، ِفِّ قَ وح ُم يَ وح َنا الن هوح أُلحقَِّي َعَلي ح

 «ُأُحدٍ 
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
لِّ  َحاَق، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ ُمسح ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده ، اْلح َهاٍب الزُّهحرِّي ِّ مِّ بحنِّ شِّ

ِّ بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َسعح  َصنيح مِّ بحنِّ ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدَة، َوُُمَمهدِّ بحنِّ ََيحََي بحنِّ َحبهاَن، َواْلُح دِّ بحنِّ ُمَعاٍذ، َوَعاصِّ
َتَْبَ هللُا َعزه َوجَ  يٍص، اخح َم َبََلٍء َوَتححِّ ُم ُأُحٍد يَ وح مِّنِّنَي، َوَُمََق بِّهِّ الحُمَنافِّقِّنَي ِمِّهنح  قَاُلوا: َكاَن يَ وح له بِّهِّ الحُمؤح

َرَم هللُا فِّيهِّ َمنح َأرَاَد َكَراَمَتهُ  َم َأكح لحُكفحرِّ، َويَ وح ٍف ِبِّ َتخح ََلَم بِّلَِّسانِّهِّ َوُهَو ُمسح لشهَهاَدةِّ  َكاَن يُظحهُِّر اْلحِّسح ِبِّ
لِّ وِّاَليَتِّهِّ، َفَكاَن ِمِّها نَ َزَل مَِّن  َفُة َما  مِّنح َأهح َراَن، فِّيَها صِّ تُّوَن آيًَة مِّنح آلِّ عِّمح مِّ ُأُحٍد سِّ الحُقرحآنِّ ِفِّ يَ وح

ُهمح ]ص: ن ح مِّهِّ َذلَِّك، َوُمَعاتَ َبُة َمنح َعاَتَب مِّ [، يَ ُقوُل هللُا َعزه َوَجله لَِّنبِّي ِّهِّ َصلهى هللاُ 275َكاَن ِفِّ يَ وح
لِّكَ  يع  َعلِّيم { ]آل عمران:  َعَليحهِّ َوَسلهَم: }َوإِّذح َغَدوحَت مِّنح َأهح مِّنِّنَي َمَقاعَِّد لِّلحقَِّتالِّ َوهللُا ْسِّ تُ بَ و ُِّئ الحُمؤح

َم ُأُحدٍ 121 لِّمِّنَي يَ وح َحاَق َعَدَد َمنح قُتَِّل مَِّن الحُمسح  [ " ُثُه ذََكَر ابحُن إِّسح
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َم ُأُحٍد، َوَعَددِّ  لِّمِّنَي يَ وح هَِّد مَِّن الحُمسح ُتشح َمئِّذٍ  َِبُب َعَددِّ َمنِّ اسح رِّكِّنَي يَ وح  َمنح قُتَِّل مَِّن الحُمشح
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َسنِّ بحنِّ عِّيَسى، قَاَل: حَ  لِّ بحنِّ اْلَح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن الحَموحصِّ ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأخح ده
ثَ َنا َعبحُد  َهقِّيُّ، قَاَل: َحده ثَ َنا زَُهْيحُ بحُن ُمَعاوِّيََة الحَفضحُل بحُن ُُمَمهٍد الحبَ ي ح هللاِّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ نُ َفيحٍل، قَاَل: َحده

عحُت الحَْبَاَء بحَن َعازٍِّب، َُيَد ُِّث قَاَل: َجَعَل َرُسوُل هللاِّ  َحاَق، قَاَل: ْسِّ ثَ َنا أَبُو إِّسح ، قَاَل: َحده ُعحفِّيُّ  اْلح
َها َسبحعِّنَي،  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى الرَُّماةِّ  َدِّيَث إََِّل َأنح قَاَل: فََأَصابُوا مِّن ح َم ُأُحٍد، َفذََكَر اْلح يَ وح

َم بَ  رِّكِّنَي، ُأرَاُه قَاَل: يَ وح ٍر، وََكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابُُه َقدح َأَصاَب مَِّن الحُمشح دح



ْيً  رِّو بحنِّ َخالٍِّد، َعنح َأرحبَعِّنَي َومِّاَئًة: َسبحعِّنَي َأسِّ ي ِّ َعنح َعمح ا، َوَسبحعِّنَي قَتِّيًَل " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
 زَُهْيحٍ 
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َْبًََن أَبُو عَ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبّنِّ أَبُو َأْححََد اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُروبََة، قَاَل: َأخح
ثَ َنا ُمَعاُذ بحُن ]ص: ، قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن الحُمَثَّنه ، َعنح قَ َتاَدَة، 277َحده ثَ َنا َأبِّ [ هَِّشاٍم، قَاَل: َحده

َنحَصارِّ »قَاَل:  َم الحقَِّياَمةِّ مَِّن اْلح ثَ َر ُشَهَداَء يَ وح َياءِّ َأكح َحح  «َما نَ عحَلُم َحيًّا مَِّن اْلح
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ثَ َنا أََنس  قَاَل قَ َتاَدةُ  َم الحَيَماَمةِّ »: َوَحده ُعوَن، َويَ وح َم بِّئحرِّ َمُعونََة َسب ح ُعوَن، َويَ وح َم ُأُحٍد َسب ح ُهمح يَ وح ن ح أَنهُه قُتَِّل مِّ
ُعونَ   «َسب ح
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دِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوي َ »قَاَل قَ َتاَدُة:  ُم بِّئحرِّ َمُعونََة َعَلى َعهح ُم الحَيَماَمةِّ إِّذح قَاتَ ُلوا ُمَسيحلَِّمَة يَ وح وح
َي هللُا َعنحهُ  ٍر َرضِّ دِّ َأبِّ َبكح ، َعنح « الحَكذهاَب َعَلى َعهح رِّو بحنِّ َعلِّيٍ  ي ِّ َعنح َعمح َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

 ُمَعاذِّ بحنِّ هَِّشامٍ 
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َراَن الحَعدح  ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َأخح ، قَاَل: َحده رِّو بحُن السهمهاكِّ َْبًََن أَبُو َعمح ُل، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح
ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، َعنح ََثبٍِّت، َعنح أََنٍس قَالَ  ثَ َنا َعفهاُن، قَاَل: َحده َحاَق، قَاَل: َحده َبُل بحُن إِّسح : ََّي َحن ح

َنحَصارِّ:  َتَة، َوَسبحعِّنَي َربه السهبحعِّنَي مَِّن اْلح َم ُمؤح َم بِّئحرِّ َمُعونََة، َوَسبحعِّنَي يَ وح َم ُأُحٍد، َوَسبحعِّنَي يَ وح َسبحعِّنَي يَ وح
َم الحَيَماَمةِّ "  يَ وح
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َهقِّيُّ  َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد الحبَ ي ح ََسنِّ إِّْسح َْبّنِّ أَبُو اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا  َوَأخح قَاَل: َحده
ثَ َنا ُُمَمهُد بح  ، قَاَل: َحده َُزامِّيُّ ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ الح ُن فُ َليحٍ ، َجد ِّي الحَفضحُل بحُن ُُمَمهٍد، قَاَل: َحده

، قَاَل: قُتِّ  ثَ َنا َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َحرحَمَلَة، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ الحُمَسي ِّبِّ َنحَصارِّ ِفِّ َثََلثِّ قَاَل: َحده َل مَِّن اْلح
ُعوَن " قَا رِّ َأبِّ ُعبَ يحٍد َسب ح سح َم جِّ ُعوَن، َويَ وح َم الحَيَماَمةِّ َسب ح َم ُأُحٍد، َويَ وح ُعوَن يَ وح ُعوَن، َسب ح َل َمَواطَِّن َسب ح

[ف قَاَل 278وُ  ]ص:إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ: َوَحدِّيُث ََثبٍِّت َعنح أََنٍس ِفِّ َهَذا َخطَأ ، َوَهَذا الحَمعحرُ 
ثَ َنا َمعحُن بحُن عِّيَسى، َعنح َمالِّكِّ بحنِّ أََنٍس، َعنح ََيحََي بحنِّ َسعِّيٍد، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ الحُمسَ  ي ِّبِّ إِّب حَراهِّيُم: َوَحده

َلهُ  ث ح  مِّ
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َْبًنَ  ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح وِّيُّ، قَاَل: َأخح  َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر النهحح
رِّي ِّ  ثَ َنا َجد ِّي، َعنِّ الزُّهح ثَ َنا َحجهاُج بحُن َأبِّ َمنِّيٍع، قَاَل: َحده َياَن، قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح ، َحده

، قَاَل: َحدهث َ  ثَ َنا زَيحُد بحُن الحُمَباَركِّ ، قَاَل: قَاَل: قَاَل يَ عحُقوُب: َوَحده رِّي ِّ ٍر، َعنح َمعحَمٍر، َعنِّ الزُّهح َنا ابحُن ثَ وح
ْيِّ، َوَذلَِّك َعَلى رَأحسِّ  َعةِّ َبِنِّ النهضِّ ُهٍر مِّنح َوق ح تهةِّ َأشح َعُة ُأُحٍد ِفِّ َشوهاٍل َعَلى رَأحسِّ سِّ  َسَنٍة ُثُه َكاَنتح َوق ح

َمئٍِّذ أَبُ  رِّكِّنَي يَ وح ٍر، َورَئِّيُس الحُمشح َعةِّ َبدح َياَن بحُن َحرحٍب، َوَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ مِّنح َوق ح و ُسفح
َمئٍِّذ مِّنح  يَب يَ وح تَ تَ ُلوا، فَُأصِّ ُحٍد فَاق ح رُِّكوَن ِبُِّ ا ُهمح َوالحُمشح صحَحابِّهِّ َمَعُه َحَّته إَِّذا الحتَ َقوح  َأصحَحابِّ َوَسلهَم ِبَِّ

َلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّثح  رِّكِّنَي مَِّن الحَقت ح ٍر مَِّن الحُمشح يَب بَِّبدح ُل نِّصحفِّ عِّدهةِّ َمنح ُأصِّ
َمئٍِّذ َعمُّ َرُسولِّ هللاِّ  َرى، وََكاَن فِّيَمنح قُتَِّل مِّنح َأصحَحابِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح َسح  َواْلح

، َوُمصحَعُب بحُن ُعَمْيحٍ مِّنح َبِنِّ َعبحدِّ الدهارِّ، َوُهَو َأوهُل َمنح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َْححَزُة بحُن َعبح  دِّ الحُمطهلِّبِّ
َدَمَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، وَ  لحَمدِّيَنةِّ، قَ بحَل َأنح يَ قح لِّمِّنَي ِبِّ ُُمَعَة لِّلحُمسح رَهحط  مَِّن َْجهَع اْلح

رِّيَن مِّنح قُ َريحشٍ  َمئٍِّذ مِّنح َأصحَحابِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  الحُمَهاجِّ َنحَصارِّ يَ وح َمَعُهَما، َوقُتَِّل مَِّن اْلح
ُهمح: َحنحَظَلُة بحُن َأبِّ َعامٍِّر، َوُهَو الهذِّي َغسهَلتحُه الحَمََلئَِّكُة  ن ح  "َوَسلهَم َقرِّيب  مِّنح َسبحعِّنَي رَُجًَل، مِّ
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َْبًََن أَبُو  َحاَق، َأخح َبُل بحُن إِّسح ثَ َنا َحن ح ، قَاَل: َحده رِّو بحُن السهمهاكِّ َْبًََن أَبُو َعمح َراَن، قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح اْلح
ثَ َنا َحجهاج ، َعنِّ ابحنِّ ُجَريحٍج، قَاَل: َأخح  َبٍل، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َعبحُد هللاِّ ُهَو َأْححَُد بحُن َحن ح َْبَّنِّ قَاَل: َحده
َلي ح  ُتمح مِّث ح لِّهِّ: }َقدح َأَصب ح ََل ابحنِّ َعبهاٍس، ِفِّ قَ وح رَِّمَة، َموح َها{ ]آل ُعَمُر بحُن َعطَاٍء، يَ عحِنِّ ابحَن َورهاٍد، َعنح عِّكح



ُهمح، 165عمران:  ن ح ٍر َسبحعِّنَي، َوَأَسُروا َسبحعِّنَي مِّ َم بَدح رِّكِّنَي يَ وح لُِّموَن مَِّن الحُمشح [ ، قَاَل: قَ َتَل الحُمسح
َها{ 279َتَل ]ص:َوق َ  َلي ح ث ح ُتمح مِّ لُُه: }َقدح َأَصب ح َم ُأُحٍد َسبحعِّنَي، َفَذلَِّك قَ وح لِّمِّنَي يَ وح رُِّكوَن مَِّن الحُمسح [ الحُمشح

 [ "165]آل عمران: 
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 : َم ُأُحدٍ »قَاَل ابحُن ُجَريحٍج: قَاَل َجابِّر  ٍر، َوَأَصابُوًَن يَ وح َم بَدح َناُهمح يَ وح  «َأَصب ح
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ثَ َنا وِّيُّ، قَاَل: َحده َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر النهحح ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح يَ عحُقوُب بحُن  َوَأخح
ثَ َنا ابحُن فُ َليحٍ ، َعنح ُموَسى بحنِّ ُعقح  ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن الحُمنحذِّرِّ، قَاَل: َحده َياَن، قَاَل: َحده َبَة، َعنِّ ابحنِّ ُسفح

َهاٍب، قَاَل: قَاَل يَ عحُقوُب: َوذََكَر َذلَِّك أَيحًضا َحسهاُن بحُن َعبحدِّ هللاِّ، َوُعثحَماُن بحُن َصالٍِّ ، َعنِّ ابحنِّ  شِّ
َودِّ، َعنح ُعرحَوَة قَاَل: َوَحدهَثِنِّ َعمهاُر بحُن َحَسٍن، َعنح َسَلَمَة، َعنِّ ابحنِّ  َسح َحاَق  ْلِّيَعَة، َعنح َأبِّ اْلح إِّسح

َاَءُهمح »قَاَل:  لِّمِّنَي، َفذََكَر َأْسح َم ُأُحٍد مَِّن الحُمسح قَاَل « قُتَِّل َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح
َعة  َوَأرحبَ ُعوَن رَُجًَلف َنحَصارِّ تِّسح لِّمِّنَي مِّنح قُ َريحٍش َواْلح هَِّد مَِّن الحُمسح ُتشح ُع َمنِّ اسح َوقَاَل ُعرحَوُة:  ُموَسى: َفَجمح

ُل َمنح يُ َوافُِّق ِفِّ هَ  تُّوَن رَُجًَلف قُ لحُت: َوقَ وح َحاَق: ََخحَسة  َوسِّ َذا َأرحبَ َعة  َوَأرحبَ ُعوَن رَُجًَلف َوقَاَل ابحُن إِّسح
لص ِّحهةِّ، َوهللُا َأعحَلمُ  ََل ِبِّ ُصوَل َعنِّ الحَْبَاءِّ َوأََنٍس َأوح َدِّيَث الحَموح  اْلح
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َْبًنَ  ثَ َنا َأْححَُد بحنُ َأخح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َعبحدِّ   أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ]ص: َبهارِّ، قَاَل: َحده هَِّد مَِّن 280اْلح ُتشح َحاَق، قَاَل: ْجِّيُع َمنِّ اسح [ ابحنِّ إِّسح

َم ا َنحَصارِّ يَ وح رِّيَن َواْلح َُهُم هللُا َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مَِّن الحُمَهاجِّ لِّمِّنَي َرْحِّ ُأُحٍد ََخحَسة  لحُمسح
ُروَن رَُجًَل " َم ُأُحٍد اث حَنانِّ َوعِّشح رِّكِّنَي يَ وح تُّوَن رَُجًَل، َوْجِّيُع َمنح قَ َتَل هللُا مَِّن الحُمشح  َوسِّ
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َْبًََن ُُمَمهُد  َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر الحبَ غحَدادِّيُّ، قَاَل: َأخح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح رِّو بحنِّ َوَأخح بحُن َعمح
َودِّ، َعنح ُعرحَوَة، قَاَل: ْجِّيُع َمنح قُ  َسح ثَ َنا ابحُن ْلِّيَعَة، َعنح َأبِّ اْلح تَِّل َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى َخالٍِّد، قَاَل: َحده

َنحَصارِّ َأرحبَ َعة   َم ُأُحٍد مِّنح قُ َريحٍش َواْلح َعة   -هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح َوَأرحبَ ُعوَن رَُجًَل، وََكاَن َمنح  -َأوح قَاَل: َسب ح
رِّكِّنَي ََثَانَِّية  َوََثَانِّنَي رَُجًَل، وَ  َر مَِّن الحُمشح ٍر َوُأسِّ َم َبدح َم ُأُحٍد قُتَِّل يَ وح رِّكِّنَي يَ وح ْجِّيُع َمنح قُتَِّل مَِّن الحُمشح

َعَة َعَشَر رَُجًَل "  تِّسح
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ُم بح  ثَ َنا الحَقاسِّ رِّ بحُن َعتهاٍب، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َبكح ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ُن َعبحدِّ هللاِّ َوَأخح
َبَة، َعنح َعم ِّهِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ، قَالَ  َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح ثَ َنا إِّْسح ثَ َنا ابحُن َأبِّ ُأَويحٍس، قَاَل: َحده : َحده

َم ُأُحٍد مِّنح قُ َريحشٍ  َيةِّ َمنح قُتَِّل َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح مِّ َبَة ِفِّ َتسح  ُموَسى بحنِّ ُعقح
َنحَصارِّ تِّ  تهَة َعَشَر رَُجًَل "َواْلح َم ُأُحٍد سِّ رِّكِّنَي يَ وح َعة  َوَأرحبَ ُعوَن رَُجًَل، قَاَل: َوقُتَِّل مَِّن الحُمشح  سح
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َْبًنَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َأخح ٍرو، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح  الرهبِّيُع بحنُ  َأخح
يٍَة يَ وح  ُنونِّ َعَليحهِّمح بََِّل فِّدح َُه هللُا قَاَل: وََكاَن مَِّن الحَممح َْبًََن الشهافِّعِّيُّ، َرْحِّ ٍر: أَبُو ُسَليحَماَن، قَاَل: َأخح َم َبدح

، تَ رََكُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لِّبَ َناتِّهِّ، َوَأَخَذ َعَليحهِّ َعهح  يُّ َُمحِّ َفَزُه َعزهَة اْلح ًدا َأنح اَل يُ َقاتَِّلُه، فََأحح
َر مَِّن الحُمشح  لَِّت، َفَما ُأسِّ َم ُأُحٍد، َفَدَعا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح اَل يُ فح رِّكِّنَي رَُجل  َوقَاتَ َلُه يَ وح

ُُه، فَ َقاَل: ََّي ]ص: ًدا َأاله َأُعوَد لِّقَِّتالَِّك، [ ُُمَمهُد امحُننح َعَليه، َوَدعحِنِّ لِّبَ َناِتِّ 281َغْيح ، َوُأعحطِّيَك َعهح
َكهَة، تَ ُقوُل: َقدح َخَدعحُت ُمَُ  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " اَل َتحَس ح َعَليه َعارَِّضيحَك ِبِّ مهًدا فَ َقاَل النهبِّ

 ِّ  «، فََأَمَر بِّهِّ َفُضرَِّبتح ُعنُ ُقهُ »َمرهَتنيح
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َرحَب َِبُب َما َجرَ  َرحَحى، َوَمنح َأَجاَد اْلح َلى َواْلح رِّكِّنَي ِفِّ َأمحرِّ الحَقت ح َرحبِّ َوَذَهابِّ الحُمشح ى بَ عحَد انحقَِّضاءِّ اْلح
تَِّصارِّ  خح ََثرِّ ِفِّ َحالِّ الشَُّهَداءِّ َعَلى َطرِّيقِّ االِّ  َوَما َظَهَر مَِّن اْلح
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، قَاَل:  َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح رِّو بحنِّ َأخح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعمح َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر الحبَ غحَدادِّيُّ، قَاَل: َحده َأخح
َودِّ، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ، قَ  َسح ثَ َنا ابحُن ْلِّيَعَة، َعنح َأبِّ اْلح ثَ َنا َأبِّ قَاَل: َحده اَل: َوًَنَداُهمح َخالٍِّد، قَاَل: َحده

نَي  َياَن حِّ ٍر ُكله َعاٍم، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ أَبُو ُسفح ٍر، وََكاَن يَ ُقوُم ِفِّ َبدح ُم َبدح ارحََتَُلوا: إِّنه َموحعِّدَُكمح َموحسِّ
َياَن بَِّذلَِّكف قَاَل « ُقوُلوا نَ َعمح »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ، فَ َقاُلوا: نَ َعمح، َقدح فَ َعلحَنا، َوًَنَدوحا َأَِب ُسفح

رِّكِّنَي  -َكَفُئوا ُعرحَوُة: َوانح  لُِّموَن َما يُرِّيُدوَن، فَ َقاَل َرُسوُل  -يَ عحِنِّ الحُمشح رِّي الحُمسح إََِّل أَث حَقاْلِِّّمح، َواَل يَدح
َيحلِّ فَ ُهمح يُرِّيُدوَن »هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َبُع آََثَر الح َث حَقاَل تَ ت ح َأنح إِّنح رَأَي حُتُموُهمح رَكُِّبوا َوَجَعُلوا اْلح

ُم لَئِّنح فَ َعُلوا َْلَُواقَِّعن هُهمح  طَامِّ الهِتِّ فِّيَها الذهرَارِّيُّ َوالن َِّساُء، َوُأقحسِّ نُوا مَِّن الحُبيوتِّ َواْلح فَِّهاَيدح ، « ِفِّ َجوح
َعى، ، فَ « اعحَلمح لََنا َأمحَرُهمح »فَ َلمها َأدحبَ ُروا بَ َعَث َسعحَد بحَن َأبِّ َوقهاٍص ِفِّ آََثرِّهِّمح َوقَاَل:  انحَطَلَق َسعحد  َيسح

َم َقدح ََتَمهلُ  بَِّرًة، َورَأَيحُت الحَقوح َا ََمحُنونًَة ُمدح ذحًَنبِّ َلُهمح َتضحرُِّب ِبَِّ َث حَقالِّ ُثُه رََجَع فَ َقاَل: رَأَيحُت َخي ح وا َعَلى اْلح
تَ ُغوَن  قَ تحََلُهمح، فَ َلمح َيُِّدوا قَتِّيًَل إِّاله َقدح َمث هُلوا َسائِّرِّيَن، َفطَاَبتح أَن حُفُسُهمح لَِّذَهابِّ الحَعُدو ِّ، َوان حَتَشُروا يَ ب ح

رِّكِّنَي َفَُتَِّك َلُه، َوَوَجُدوا َْححَزَة بحَن َعبحدِّ  الحُمطهلِّبِّ َعمه بِّهِّ، َغْيحَ َحنحَظَلَة بحنِّ َأبِّ َعامٍِّر، َكاَن أَبُوُه َمَع الحُمشح
يٌّ، َوُهَو ]ص:َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح بُ  ُتمَِّلتح َكبُِّدُه، َْحََلَها َوححشِّ [ 283قَِّر َبطحُنُه، َواحح

مَ  نَي قَ َتَل َأَِبَها يَ وح ٍر َنَذرَتحُه حِّ َبَة ِفِّ َنذح َبَل قَ تَ َلُه َوَشقه َبطحَنُه، َفَذَهَب بَِّكبِّدِّهِّ إََِّل هِّنحدِّ بِّنحتِّ ُعت ح ٍر، َوَأق ح  بَدح
لُِّموَن َعَلى قَ تحََلُهمح يَ  َنحَصارِّ الحُمسح َراتِّ َواْلح ُهمحف قَاَل: َوَخَرَج نَِّساء  مَِّن الحُمَهاجِّ َي هللُا َعن ح فُِّنوََنُمح َرضِّ دح

 َفَحَملحَن الحَماَء َوالطهَعاَم َعَلى ُظُهورِّهِّنه، َوَخَرَجتح فِّيهِّنه فَاطَِّمُة بِّنحُت َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ 
هِّهِّ، َوَسلهَم، فَ َلمها أَبحَصَرتح أَ  َِبَها َوالهذِّي بِّهِّ مَِّن الد َِّماءِّ اعحتَ نَ َقتحُه، َوَجَعَلتح َتحَسُ  الد َِّماَء َعنح َوجح

َه َرُسولِّ هللاِّ َصلهى »َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل:  ا َوجح ٍم َدمهوح َتده َغَضُب هللاِّ َعَلى قَ وح اشح
َتده َغَضُب هللاِّ َعَلى رَُجٍل قَ تَ َلُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم،  ، َوَسَعى َعلِّيُّ « اشح

كِّي َهَذا السهيحَف َغْيحَ َذمِّيٍم، فَأَ  َراسِّ َوقَاَل لَِّفاطَِّمَة: َأمحسِّ َي هللُا َعنحُه إََِّل الحمِّهح َاٍء بحُن َأبِّ طَالٍِّب َرضِّ َتى ِبِّ
َنه  نحُه فَ َوَجَد َلُه رًَِّيا فَ َقاَل: ِفِّ َمِّ َرَب مِّ َهَذا َماء  »ٍة، فََأرَاَد َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأنح َيشح
ن   نحُه، َوَغَسَلتح فَاطَِّمُة َعنح أَبِّيَها الد َِّماَء، فَ َلمها أَبحَصَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ « آجِّ ، فَ َتَمضحَمَض مِّ

ُم بحُن ََثبٍِّت، »َوَسلهَم َسيحَف َعلِّيٍ  ُُمَضهًبا َدًما قَاَل:  َسَن َعاصِّ َسنحَت الحقَِّتاَل فَ َقدح َأحح إِّنح ُكنحَت َأحح
ُل بحُن ُحنَ يحفٍ  مهةِّ، َوَسهح َارُِّث بحُن الص ِّ ُوّنِّ َعنِّ النهاسِّ َما »، َوقَاَل َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: « َواْلح ْبِّ َأخح

َلَها أََبًدا، »قَاَل: َكَفَر َعامهتُ ُهمح، قَاَل: « وا؟ َأوح أَيحَن َذَهُبوا؟فَ َعلُ  يُبوا مِّنها مِّث ح رِّكِّنَي َلنح ُيصِّ َأَما إِّنه الحُمشح
بَ ُلوا إََِّل ُدورِّهِّمح   «نُ بَ يحَحُهمح، ُثُه َأق ح
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َْبًََن أَبُ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا أَبُو َأخح و َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ الصهفهاُر قَاَل: َحده
يَ  ، قَاَل: َوزََعَم ُسفح َارِّثِّ ثَ َنا مِّنحَجاُب بحُن اْلح لحُكوَفةِّ قَاَل: َحده َسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهٍد الث هَقفِّيُّ ِبِّ اُن بحُن اْلَح

رِّو بحنِّ دِّيَناٍر، عَ  َنَة، َعنح َعمح َي هللُا َعنحُه بَِّسيحٍف ُعيَ ي ح رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، قَاَل: َجاَء َعلِّيٌّ َرضِّ نح عِّكح
، ف َ  َا َقدح َشَفتحِنِّ َها: َهاكِّ السهيحَف ْحِّيًدا، فَإَِّنه َي هللُا َعن ح َم ُأُحٍد َقدِّ اَنحَََّن، فَ َقاَل لَِّفاطَِّمَة َرضِّ َقاَل يَ وح

َت الضهرحَب بَِّسيحفَِّك، َلَقدح َأَجاَدُه ]ص:»َسلهَم: َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  [ 284َْلِّنح ُكنحَت َأَجدح
مهةِّ  َارُِّث بحُن الص ِّ ُم بحُن ََثبٍِّت، َواْلح ُل بحُن ُحنَ يحٍف، َوأَبُو ُدَجانََة، َوَعاصِّ  «َسهح
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َْبًََن أَبُو اْلحُ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ِّ ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُُمَمهٍد الحَقطِّيعِّيُّ بِّبَ غحَداَد مِّنح َأصحلِّ  َأخح َسنيح
ثَ َنا َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن َعبحدِّ هللاِّ  َاعِّيَل قَاَل: َحده َاعِّيَل ُُمَمهُد بحُن إِّْسح ثَ َنا أَبُو إِّْسح يُّ كَِّتابِّهِّ قَاَل: َحده َُويحسِّ  اْلح

ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن  ٍب، قَاَل: َحده َعحَلى بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ فَ رحَوَة، َعنح َقَطنِّ بحنِّ َوهح بََِّلٍل، َعنح َعبحدِّ اْلح
نَي انحَصَرَ  مِّنح  ُأُحٍد َمره َعنح ُعبَ يحدِّ بحنِّ ُعَمْيحٍ، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم حِّ

يََة: }مَِّن َعَلى ُمصحَعبِّ بحنِّ عُ  َمْيحٍ، َوُهَو َمقحُتول  َعَلى َطرِّيقِّهِّ، فَ َوَقَف َعَليحهِّ، َوَدَعا َلُه، ُثُه قَ َرَأ َهذِّهِّ اْلح
َتظُِّر َوَما  ُهمح َمنح يَ ن ح ن ح ُهمح َمنح َقَضى ََنحَبُه َومِّ ن ح مِّنِّنَي رَِّجال  َصَدُقوا َما َعاَهُدوا هللَا َعَليحهِّ َفمِّ َبدهُلوا الحُمؤح

َهُد َأنه َهُؤاَلءِّ ُشَهَداُء »[ ، ُثُه قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: 23{ ]اْلحزاب: تَ بحدِّيًَل  َأشح
ي بَِّيدِّهِّ اَل ُيَسل ُِّم َعَليحهِّمح َأَحد  إََِّل  َم الحقَِّياَمةِّ، فَأحُتوُهمح َوزُوُروُهمح، َوالهذِّي نَ فحسِّ مِّ الحقَِّياَمةِّ عِّنحَد هللاِّ يَ وح  يَ وح

تُُه ِفِّ كَِّتابِّ َعنح َأبِّ ُهَري حَرةَ « إِّاله َردُّوا َعَليحهِّ   َكَذا َوَجدح
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ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َصالِّ ِّ  ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َْححَدَويحهِّ، إِّمحََلًء قَاَل: َحده بحنِّ َهانٍِّئ، قَاَل:  َحده
ثَ َنا ََيحََي بح  ثَ َنا َحاَتُِّ بحنُ َحده ُّ، قَاَل: َحده َرحبِّ ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َعبحدِّ الحَوههابِّ اْلح  ُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ََيحََي، قَاَل: َحده

ٍب، َعنح ُعبَ يحدِّ بحنِّ ُعَمْيحٍ  َعحَلى بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ فَ رحَوَة، َعنح َقَطنِّ بحنِّ َوهح َاعِّيَل، َعنح َعبحدِّ اْلح ، َعنح إِّْسح
َم ُأُحٍد َمره َعَلى ُمصحَعبِّ بحنِّ  َأبِّ َذرٍ ، قَاَل: " َلمها فَ رََغ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح

مِّنِّنَي رَِّجال  َصَدُقوا َما َعاَهُدوا هللَا َعَليحهِّ{ 285]ص: [ ُعَمْيحٍ َمقحُتواًل َعَلى َطرِّيقِّهِّ فَ َقَرَأ: }مَِّن الحُمؤح
َبُة َعنح َحاَتٍِّ ُمرحَسًَل 23زاب: ]اْلح يََة " َوَرَواُه قُ تَ ي ح  [ اْلح
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ثَ َنا أَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َوَأخح
ثَ َنا يُوُنسُ  َبهارِّ، قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ  اْلح َحاَق، قَاَل: َحده بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح

ُّ، َأَحُد َبِنِّ النهجهارِّ، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل:  َمنح رَُجل  يَ نحظُُر َما »الرهْححَنِّ الحَمازِّّنِّ
؟فَ َعَل َسعحُد بحُن ال َلى َوبِّهِّ رََمق ، فَ ُقلحُت َلُه: إِّنه َرُسوَل هللاِّ « رهبِّيعِّ فَ َنَظَر رَُجل  فَ َوَجَدُه َجرًَِّيا ِفِّ الحَقت ح

، فَ َقاَل: َأًَن ِفِّ اْلحَ  َمحَواتِّ َياءِّ أَنحَت َأمح ِفِّ اْلح َحح ، فَأَبحلِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأَمَرّنِّ َأنح أَنحُظَر ِفِّ اْلح غح محَواتِّ
 َعِن ِّ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعِن ِّ السهََلَم، َوُقلح َلُه: إِّنه َسعحَد بحَن الرهبِّيعِّ يَ ُقوُل: َجَزاَك هللاُ 

َمَك َعِن ِّ السهََلَم َوُقلح َْلُمح: إِّنه َسعحَد بحَن ا َر َخْيحَ َما ََيحزِّي نَبِّيًّا َعنح ُأمهتِّهِّ، َوأَبحلِّغح قَ وح لرهبِّيعِّ يَ ُقوُل: اَل ُعذح
ئحُت َرُسو  َل هللاِّ َلُكمح عِّنحَد هللاِّ إِّنح ُخلَِّص إََِّل نَبِّي ُِّكمح َوفِّيُكمح َعنيح  َتطحرُِّ ف ُثُه َلَح أَب حَرحح َحَّته َماَت، َفجِّ

َْبحتُُه َخَْبَُه، َوَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  نَي َأخح َي َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم حِّ  َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ لحَتمُِّس َْححَزَة َرضِّ
َلى، فَ َوَجَدُه بَِّبطحنِّ الحَوادِّي َقدح بُقَِّر َعنح َبطحنِّهِّ َوَعنح َكبِّدِّهِّ، َوُمث َِّل بِّهِّ َفُجد ِّعَ   أَن حُفُه َوُأُذًَنُه هللُا َعنحُه ِفِّ الحَقت ح

" 
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َحاَق، قَاَل:  َنادِّهِّ َعنِّ ابحنِّ إِّسح [، َوَحدهثَنِّيهِّ بُ َريحَدُة 286َحدهَثِنِّ ُُمَمهُد بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ الزَُّبْيحِّ ]ص:َوِإِِّّسح
َزَة  َمح َياَن، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َكعحٍب، قَاَل: َلمها رََأى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َما ِبِّ مَِّن الحُمَثلِّ بحُن ُسفح

َلوحاَل َأنح ََتحزََع َصفِّيهُة َوَتُكوَن ُسنهًة مِّنح »، قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: ُجدَِّع أَن حُفُه َولُعَِّب بِّهِّ 
لِّ الطهْيحِّ  َباعِّ َوَحَواصِّ  «بَ عحدِّي َما ُغي َِّب َحَّته َيُكوَن ِفِّ بُُطونِّ الس ِّ
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َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ بُ َريحَدُة بح  ، قَاَل: َلمها رََأى َوَعنِّ ابحنِّ إِّسح َياَن، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َكعحٍب الحُقَرظِّي ِّ ُن ُسفح
نَي ُمث َِّل بِّهِّ، قَاَل:  َا حِّ َالِّ الهِتِّ ُهَو بِّ ْلح لَئِّنح َظفِّرحُت بُِّقَريحٍش »َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َْححَزَة ِبِّ

ُهمح  ن ح َزَعِّ قَاُلوا: ، « َْلَُمث َِّلنه بَِّثََلثِّنَي مِّ فَ َلمها رََأى َأصحَحاُب َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َما بِّهِّ مَِّن اْلح
َحٍد، فَأَن حَزَل هللُا َعزه  َلًة َلَح مُيَث ِّلحَها َأَحد  مَِّن الحَعَربِّ ِبَِّ ُتمح  َوَجله: }َوإِّنح َعاقَ ب ح لَئِّنح َظفِّرحًَن بِِّّمح لَُنَمث َِّلنه بِِّّمح ُمث ح

ُتمح بِّهِّ{ ]النحل:  رِّ السُّورَةِّ، فَ َعَفا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ 126فَ َعاقُِّبوا ِبِِّّثحلِّ َما ُعوقِّب ح [ إََِّل آخِّ
 َوَسلهَم "
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بَ َلتح َصفِّ  ُهمح قِّصهَة ُأُحٍد، قَاُلوا: فََأق ح هِّ الهذِّيَن َرَوى َعن ح َحاَق، َعنح ُشُيوخِّ يهُة بِّنحُت َعبحدِّ َوَعنِّ ابحنِّ إِّسح
ُم َِّها َوأَبِّيَها، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا عَ  ُحٍد، وََكاَن َأَخاَها ْلِّ َليحهِّ َوَسلهَم الحُمطهلِّبِّ لِّتَ نحُظَر إََِّل َْححَزَة ِبُِّ

بحنَِّها الزَُّبْيحِّ:  عحَها»الِّ يَها، فَ َلقِّيَ َها الزُّ « الحَقَها فََأرحجِّ خِّ َبْيحُ فَ َقاَل: َأيح ُأمههح، إِّنه َرُسوَل هللاِّ ، اَل تَ َرى َما ِبَِّ
ي،  خِّ َ؟ فَ َقدح بَ َلَغِنِّ أَنهُه َقدح ُمث َِّل ِبَِّ : َوَلِّ عِّي، فَ َقاَلتح َوَذاَك ِفِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َيَحُمُركِّ َأنح تَ رحجِّ

ََبه  َتسِّ َا َكاَن مِّنح َذلَِّك، َفََلَحح َل َلمها َأرحَضاًَن ِبِّ َْبَُه قَ وح َنه إِّنح َشاَء هللاُ، فَ َلمها َجاَء الزَُّبْيحُ إِّلَيحهِّ فََأخح َوَْلَصحْبِّ
تَ غحَفَرتح َلُه، ُثُه َأَمَر بِّهِّ َرُسوُل هللاِّ « َخل ِّ َسبِّيَلَها»َصفِّيهَة قَاَل:  ََتحَجَعتح َواسح ، فَأَتَ تحُه فَ َنَظَرتح إِّلَيحهِّ َواسح

 َم َفُدفِّنَ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله 
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ثَ َنا إِّ  َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر، قَاَل: َحده َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن، قَاَل: َأخح َاعِّيُل بحُن َأخح ْسح
رِّ بحُن َعيه  ثَ َنا أَبُو َبكح ثَ َنا َأْححَُد بحُن يُوُنَس، قَاَل: َحده َحاَق، قَاَل: َحده اٍش، َعنح يَزِّيَد بحنِّ َأبِّ زََِّّيٍد، َعنح إِّسح

رِّي َما صَ  َم ُأُحٍد َأق حبَ َلتح َصفِّيهُة َتطحُلُبُه اَل َتدح َنَعف قَاَل: مِّقحَسٍم، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، قَاَل: َلمها قُتَِّل َْححَزُة يَ وح
ُم َِّك، َوقَاَل الزَُّبْيحُ: اَل، َبلِّ اذحُكرح أَنحَت لَِّعمهتَِّك، فَ َلقَِّيتح َعلِّيًّا َوالزَُّبْيحَ، فَ َقاَل َعلِّيٌّ لِّلزَُّبْيحِّ: اذحُكرح  ْلِّ

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  ، قَاَل: َفَجاَءتِّ النهبِّ رََِّّينِّ َُما اَل َيدح : َما فَ َعَل َْححَزُة؟ فََأَرََّيَها َأَنه لهَم فَ َقاَل: قَاَلتح
لَِّها» ، قَاَل: ُثُه ، قَاَل: فَ وَ « إِّّن ِّ َأَخاُ  َعَلى َعقح ََتحَجَعتح َوَبَكتح رَِّها َوَدَعا َْلَا، فَاسح َضَع َيَدُه َعَلى َصدح

لِّ الطهْيحِّ َوبُُطونِّ »َجاَء فَ َقاَم َعَليحهِّ َوَقدح ُمث َِّل بِّهِّ فَ َقاَل:  ُتُه َحَّته َُيحَشَر مِّنح َحَواصِّ َلوحاَل َجزَُع الن َِّساءِّ َلََتَكح
َباعِّ  َْبًََن أَبُو« الس ِّ َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َعبحدِّ  َوَأخح َْبًََن أَبُو َعلِّيٍ  الرهفهاُء، قَاَل: َأخح َنصحرِّ بحُن قَ َتاَدَة، قَاَل: َأخح

لح  َلُه، زَاَد فِّيهِّ قَاَل: ُثُه َأَمَر ِبِّ َنادِّهِّ مِّث ح ثَ َنا َأْححَُد بحُن يُوُنَس، َفذََكَرُه ِإِِّّسح َلى َفَجَعَل الحَعزِّيزِّ، قَاَل: َحده َقت ح
ًعا حَ ُيَصل ِّ  ُ َعَليحهِّمح َسب ح َعٍة فَ ُيَكْب ِّ َُك َْححَزُة، ُثُه َُيَاُء بِّتِّسح بِّْيَاٍت َويُ رحفَ ُعوَن َوُيَتح َّته فَ رََغ ي َعَليحهِّمح َسبحَع َتكح

َناُدُه ]ص: ُهمحف َكَذا َرَواُه يَزِّيُد بحُن َأبِّ زََِّّيٍد، َوَحدِّيُث َجابٍِّر َلَح ُيَصل ِّ َعَليحهِّمح إِّسح ن ح َص ُّ، [ أَ 288مِّ
 َوَذلَِّك يَرُِّد إِّنح َشاَء هللاُ 
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َسنِّ السهره  ََسنِّ ُُمَمهُد بحُن اْلَح َْبًََن أَبُو اْلح َْبًََن ُعَمُر بحُن َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ بحنِّ قَ َتاَدَة، قَاَل: َأخح اُج قَاَل: َأخح
َمِّيدِّ  ثَ َنا ََيحََي بحُن َعبحدِّ اْلح ثَ َنا ُمَطنيه ، قَاَل: َحده َلى، َعنِّ َحده ، َعنِّ ابحنِّ َأبِّ لَي ح ثَ َنا قَ يحس  ، قَاَل: َحده

َم قُتَِّل َْححزَ  ، َعنح مِّقحَسٍم، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح ََكمِّ ُة اْلح
ُهمح لَئِّنح َظفِّرحُت بُِّقَريحٍش َْلَُمث َِّلنه بَِّسبحعِّ »َوُمث َِّل بِّهِّ:  ن ح ، قَاَل: فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله: }َوإِّنح « نَي رَُجًَل مِّ

ُتمح بِّهِّ{ ]النحل:  ُتمح فَ َعاقُِّبوا ِبِِّّثحلِّ َما ُعوقِّب ح يََة، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ 126َعاقَ ب ح [ اْلح
ُ ََّي َرب ِّ »َوَسلهَم:   «َبلح َنصحْبِّ
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َْبًََن أَبُ  ثَ َنا َعبهاُس بحُن ُمَُ َأخح َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد الصهفهاُر، قَاَل: َحده َْبًََن إِّْسح َراَن، قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح مهدِّ و اْلح
ثَ َنا َصالِّ   الحُمر ِّيُّ، َعنح ُسَليحَماَن ا ، قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد الحَعزِّيزِّ بحُن السهرِّي ِّ ، قَاَل: َحده ، بحنِّ َحاَتٍِّ لت هيحمِّي ِّ
، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَقَف َعَلى َْحح  دِّي ِّ َزَة بحنِّ َعنح َأبِّ ُعثحَماَن الن ههح

ءٍ  ٍء َلَح نَ نحُظرح إََِّل َشيح هَِّد َوَقدح ُمث َِّل بِّهِّ، فَ َنَظَر إََِّل َشيح ُتشح نَي اسح َقطُّ َكاَن َأَوَجَع لَِّقلحبِّهِّ،  َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ حِّ
، َوَلوحاَل ُحزحن  مِّنح بَ عحدَِّك َعَليحَك »فَ َقاَل:  َاتِّ ، فَ ُعواًل لِّلحَخْيح مِّ َرْححَُة هللاِّ َعَليحَك، فَ َقدح ُكنحَت َوُصواًل لِّلرهحِّ

َواٍج َشَّته  ُهمح ، ُثُه َحَلَف ِبِّهللِّ « َلَسرهّنِّ َأنح َأَدَعَك َحَّته َُتحَشَر مِّنح َأف ح ن ح َمَع َذلَِّك َْلَُمث َِّلنه بَِّسبحعِّنَي مِّ
ََواتِّيمِّ سُ  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َواقِّف  بَ عحُد ِبِّ ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم َوالنهبِّ : َمَكاَنَك، فَ نَ َزَل جِّ ورَةِّ النهححلِّ

ُتمح بِّهِّ{ ]ال ُتمح فَ َعاقُِّبوا ِبِِّّثحلِّ َما ُعوقِّب ح ُّ َصلهى 126نحل: }َوإِّنح َعاقَ ب ح رِّ السُّورَةِّ، َفَصَْبَ النهبِّ [ إََِّل آخِّ
 هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، وََكفهَر َعنح ميِّينِّهِّ، َوَأمحَسَك َعمها َأرَاَد "
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َاعِّيُل الصهفهاُر، قَاَل: َحده  َْبًََن إِّْسح َراَن، قَاَل: َأخح ُ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َحاَق، َوَأخح َاعِّيُل بحُن إِّسح ثَ َنا إِّْسح
، َعنح َأبِّ  ثَ َنا َصالِّ   الحُمر ِّيُّ، َعنح ُسَليحَماَن الت هيحمِّي ِّ ، قَاَل: َحده َهالِّ ن ح ثَ َنا َحجهاُج بحُن الحمِّ  قَاَل: َحده

هَِّد، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَقَف عَ »ُعثحَماَن، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة  ُتشح َلى َْححَزَة َحيحُث اسح
ٍء َقطُّ َأَوَجَع لَِّقلحبِّهِّ مِّنحهُ  َدِّيثِّ مِّثحَل َحدِّيثِّ ابحنِّ « فَ َنَظَر إََِّل َمنحَظٍر َلَح يَ نحُظرح إََِّل َشيح ، َوذََكَر َِبقِّي اْلح

 َعبهاسٍ 
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َسُن بحُن َأْححََد بحنِّ إِّب حَراهِّيَم بحنِّ َشاَذاَن  َْبًََن اْلَح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َأخح َا قَاَل: َأخح الحبَ غحَدادِّيُّ، بِّ
ثَ َنا عِّيَسى بحُن ُعبَ يحٍد  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن ُعثحَماَن، قَاَل: َحده َياَن، قَاَل: َحده ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن ُسفح َحده

يَب مَِّن الحكِّنحدِّيُّ، قَاَل: َحدهَثِنِّ رَبِّيُع بحُن أََنٍس، قَا َل: َحدهَثِنِّ أَبُو الحَعالَِّيةِّ، َعنح ُأَب ِّ بحنِّ َكعحٍب، أَنهُه ُأصِّ
تهة  فِّيهِّمح َْححَزُة، َفَمث هُلوا بَِّقتح  رِّيَن سِّ يَب مَِّن الحُمَهاجِّ تُّوَن، َوُأصِّ َم ُأُحٍد َأرحبَ َعة  َوسِّ َنحَصارِّ يَ وح ََلُهمح، فَ َقاَلتِّ اْلح

َنا َنحَصاُر: لَئِّنح َأَصب ح ُم فَ تح ِّ َمكهَة ًَنَدى رَُجل  اَل  اْلح رِّ لَنُ رحبِّنَيه َعَليحهِّمح، فَ َلمها َكاَن يَ وح ًما مَِّن الدههح ُهمح يَ وح مِّن ح
ِّ، فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله َعَلى نَبِّي ِّهِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  ، َمرهَتنيح مِّ َسلهَم: }َوإِّنح يُ عحَرُ : اَل قُ َريحَش بَ عحَد الحيَ وح

ُتمح بِّهِّ َولَئِّنح َصَْبحَُتح َْلَُو َخْيح  لِّلصهابِّرِّيَن{ ]النحل:  ُتمح فَ َعاقُِّبوا ِبِِّّثحلِّ َما ُعوقِّب ح يََة، فَ َقاَل 126َعاقَ ب ح [ اْلح
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  مِّ »النهبِّ  «ُكفُّوا َعنِّ الحَقوح
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َحده  ثَ َنا َأخح َبهارِّ، قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح ، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ
َزَة، فَ لَ  َمح َِبنِّ ْلِّ َم ُأُحٍد َوَمَعَها ثَ وح مها رَآَها يُوُنُس، َعنح هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: َجاَءتح َصفِّيهُة يَ وح

رُِّكوَن 290هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكرَِّه َأنح تَ َرى َْححَزَة ]ص:َرُسوُل هللاِّ َصلهى  [ َعَلى َحالِّهِّ، َوَقدح َكاَن الحُمشح
بَِّسَها، فَ َلمها َأََتَها َها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الزَُّبْيحَ لَِّيحح قَاَل: قِّفِّي ََّي  َمث هُلوا بِّهِّ، فَ بَ َعَث إِّلَي ح

: َخل ِّ َعِن ِّ اَل َأرحَض َلَك، فَ َلمها رَآَها ََتحََب َعَليحهِّ قَاَل َْلَا: إِّنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ ُأمههح، ف َ   َقاَلتح
، َوَأَخَذتح ث َ  ، فَ َلمها قَاَل َْلَا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوقَ َفتح بَ َوَسلهَم ُهَو بَ َعَثِنِّ إِّلَيحكِّ ِّ، وح نيح
، قَالَ  َنحَصارِّي ِّ َزَة َأوح لَِّلح َمح ُوا ْلِّ َنحَصارِّ، َفَكرُِّهوا َأنح يَ َتَخْيه هُِّموا »: وََكاَن إََِّل َجنحبِّ َْححَزَة قَتِّيل  مَِّن اْلح َأسح

نَ ُهَما َفُكف َِّن َْححزَ  َهُموا بَ ي ح ِّ فَ ُهَو َلُه، فََأسح َبنيح َوُد الث هوح ًما، فَأَي ُُّهَما طَاَوَلُه َأجح َنحَصارِّيُّ ِفِّ َسهح ُة ِفِّ ثَ وحٍب َواْلح
 «ثَ وحبٍ 
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رِّيُّ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ثَ عح  َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ الزُّهح ثَ َنا يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َنادِّهِّ قَاَل: َوَحده َلَبَة بحنِّ َوِإِِّّسح
َ بِّهِّ َرُسوَل  ، فَُأِتِّ هِّهِّ َوبَ رهَك ُصَعْيحٍ، وََكاَن ُولَِّد َعاَم الحَفتح ِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَمَسَ  َعَلى َوجح

َلى ُأُحٍد قَاَل:  َرَ  َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى قَ ت ح َأًَن الشههِّيُد َعَلى »َعَليحهِّ، قَاَل: فَ َلمها َأشح
ُن َهُؤاَلءِّ، َما مِّنح َجرِّيٍ  َُيحَرُح ِفِّ هللاِّ، إِّاله  َم الحقَِّياَمةِّ َوُجرحُحُه يَ ث حَعُب َدًما، اللهوح َعثُُه يَ وح  هللُا َعزه َوَجله يَ ب ح

بِّهِّ ِفِّ الح  َعُلوُه َأَماَم َصاحِّ ثَ َرُهمح َْجحًعا لِّلحُقرحآنِّ فَاجح ، انحُظُروا َأكح ، َوالر ِّيُ  رِّيُ  الحمِّسحكِّ ُن الدهمِّ ، « َقْبحِّ َلوح
ث حنَ  فُِّنوَن االِّ ِّ َوالثهََلثََة ِفِّ الحَقْبحِّ "َفَكانُوا َيدح  نيح



(3/290) 

 

َا، َتَمُلوا قَ تحََلُهمح إََِّل الحَمدِّيَنةِّ َفَدفَ ُنوُهمح بِّ لِّمِّنَي َقدِّ احح َحاَق: وََكاَن ًَنس  مَِّن الحُمسح فَ نَ َهى  قَاَل ابحُن إِّسح
 «وُهمح َحيحُث ُصرُِّعواادحفِّنُ »َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعنح َذلَِّك َوقَاَل: 
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َحاُق بحُن َيَساٍر، َعنح رَِّجاٍل مِّنح َبِنِّ َسلَِّمَة، َأنه َرُسوَل هللاِّ  َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ َوالِّدِّي إِّسح  َوَعنِّ ابحنِّ إِّسح
، َوَعبحُد هللاِّ بح  َُموحِّ ُرو بحُن اْلح يَب َعمح نَي ُأصِّ َم ُأُحٍد: َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل حِّ رِّو بحنِّ َحَراٍم، يَ وح ُن َعمح

ن حَيا» ِّ ِفِّ الدُّ َُما َكاًَن ُمَتَصافَِّينيح نَ ُهَما، فَإَِّنه  «اْجحَُعوا بَ ي ح
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َنُه اله  َنحَصارِّ قَاُلوا: َلمها َضَرَب ُمَعاوِّيَُة َعي ح َياخ  مَِّن اْلح : َفَحدهَثِنِّ َأشح َحاَق: قَاَل َأبِّ رهتح ِتِّ مَ قَاَل ابحُن إِّسح
َنا فَ  ئ ح َا، َفجِّ ُ َعَليحهَِّما ِفِّ قُ ُبورُِّهِّ َرَخَنا َعَليحهِّمح، َوَقدِّ ان حَفَجَرتِّ الحَعنيح َتصح َناُُهَا َعَلى قُ ُبورِّ الشَُّهَداءِّ اسح َرجح َأخح

ء  مِّنح نَ َباتِّ اْلحَ  َناُُهَا َوَعَليحهَِّما بُ رحَدََتنِّ َقدح ُغط َِّي بَِِّّما ُوُجوُهُهَما، َوَعَلى َأقحَدامِّهَِّما َشيح َرجح ، فََأخح رحضِّ
َمحسِّ " ْلح َا ُدفَِّنا ِبِّ  يَ تَ ثَ ن هَيانِّ تَ ثَ ن ًِّيا َكَأْنه
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ث َ  ُّ الزهاهُِّد، قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َنا َأْححَُد بحُن َأخح
َصح  َراَن اْلح ثَ َنا َْحهاُد بحُن زَيحٍد، َعنح أَيُّوَب، َعنح َأبِّ مِّهح َداٍش، قَاَل: َحده ثَ َنا َخالُِّد بحُن خِّ ُّ، قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ

 َ َرى ُمَعاوِّيَُة الحَعنيح نَي َأجح َم ُأُحٍد، َوَذلَِّك حِّ َنا إََِّل قَ تحََلًَن يَ وح ُتصحرِّخح َناالزَُّبْيحِّ، َعنح َجابٍِّر، قَاَل: اسح ُهمح ، فَأَتَ ي ح
: فََأَصاَب َقَدَم  َدِّيثِّ ب  ِلِّ ِفِّ اْلح َناُهمح تَ َثَّنه َأطحَرافُ ُهمح "، قَاَل: َوقَاَل َْحهاد : َوزَاَدّنِّ َصاحِّ َرجح َْححَزَة فََأخح

َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن إِّ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُّ، قَاَل: فَان حثَ َعَب َدًما َوَأخح ب حَراهِّيَم الحَمتُّوّنِّ
َناُهمح رِّطَاًِب يَ تَ ثَ ن ه  َرجح َنادِّهِّ ََنحَوُه، إِّاله أَنهُه قَاَل: فََأخح َداٍش، َفذََكَرُه ِإِِّّسح ثَ َنا َخالُِّد بحُن خِّ َن َعَلى رَأحسِّ َحده وح

، َعنح أَيُّوَب، َفذََكَر مَ 292َأرحبَعِّنَي َسَنًة ]ص:  عحََّن تِّلحَك الز ََِّّيَدةِّف[ قَاَل: َوزََعَم َجرِّير 
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ثَ َنا ََيحََي بح  َْبًََن أَبُو َحامِّدِّ بحُن بََِّلٍل الحبَ زهاُز، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو طَاهٍِّر الحَفقِّيُه، قَاَل: َأخح ُن الرهبِّيعِّ َأخح
َودِّ، َعنح نُ بَ يحٍ  الحعَ  َسح َياُن، َعنِّ اْلح ثَ َنا ُسفح ، قَاَل: َحده ، َعنح َجابٍِّر، الحَمك ِّيُّ َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ »َنزِّي ِّ

َلى ُأُحٍد َأنح يُ َردُّوا إََِّل َمَصارِّعِّهِّمح   «َعَليحهِّ َوَسلهَم َأَمَر بَِّقت ح
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ثَ َنا أَبُو ا ي، قَااَل: َحده َسنِّ الحَقاضِّ رِّ بحُن اْلَح ، َوأَبُو َبكح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح لحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن َأخح
ثَ َنا أَبُو الحَولِّيدِّ هَِّشاُم بحُن َعبحدِّ الحَملِّكِّ الطه  ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َمرحُزوٍق قَاَل: َحده يُّ يَ عحُقوَب قَاَل: َحده َيالِّسِّ

، َوُد، َعنح نُ بَ يحٍ  الحَعَنزِّي ِّ َسح ثَ َنا اْلح ثَ َنا أَبُو َعَوانََة، قَاَل: َحده ،  قَاَل: َحده َنحَصارِّي ِّ َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ اْلح
رِّكِّنَي لِّيُ َقاتَِّلُهمح، قَاَل: ف َ  َقاَل ِلِّ َأبِّ قَاَل: َخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم مَِّن الحَمدِّيَنةِّ إََِّل الحُمشح

ُْي َأمحُرًَن، فَإِّّن ِّ َوهللاِّ  َعبحُد هللاِّ: ََّي َجابُِّر، َما َعَليحَك َأنح َتُكوَن ِفِّ نُظهارِّي الحَمدِّيَنةِّ َحَّته تَ عحَلَم إََِّل َما َيصِّ
َنَما َأًَن ِفِّ النهظها َ َيَديه، قَاَل: فَ بَ ي ح َتَل َبنيح بَ بحُت َأنح تُ قح ُرُك بَ َناٍت ِلِّ بَ عحدِّي َْلَحح رِّيَن إِّذح َجاَءتح َلوحاَل َأّن ِّ أَت ح

هُ  بِّ َوَخاِلِّ َعاَدلَت ح فِّنَ ُهَما ِفِّ َمَقابِّرًَِّن، َوَجاَء رَُجل  َعمهِتِّ ِبَِّ ٍ ، َفَدَخَلتح بَِِّّما الحَمدِّيَنَة لَِّتدح َما َعَلى ًَنضِّ
فُِّنوَها  َلى فَ َتدح لحَقت ح ُعوا ِبِّ ِفِّ َمَصارِّعَِّها يُ َنادِّي: َأاَل إِّنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َيَحُمرُُكمح َأنح تَ رحجِّ

، قَاَل: فَ َرَجعحَنا ]ص:َحيحُث قُتِّلَ  َ 293تح َنَما َأًَن ِفِّ َلى َحيحُث قُتََِّل، قَاَل: فَ بَ ي ح [ بَِِّّما َفَدفَ نهاُُهَا ِفِّ الحَقت ح
َياَن إِّذح َجاَءّنِّ رَُجل  فَ َقاَل: ََّي َجابُِّر، َوهللاِّ َلَقدح َأََثَر َأَِبَك ُعمهالُ  ََلَفةِّ ُمَعاوِّيََة بحنِّ َأبِّ ُسفح ُمَعاوِّيََة،  خِّ

نحُه ف َ  ُتُه َلَح يَ تَ َغْيهح مِّ وِّ الهذِّي تَ رَكح تُُه َعَلى النهحح ُتُه فَ َوَجدح نحُه، قَاَل: فَأَتَ ي ح ء ، إِّاله َما َلَح َبَدا َفَخَرَج طَائَِّفة  مِّ َشيح
 َيدَعِّ الحَقتِّيَل، قَاَل: فَ َوارَي حُتُه "
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، قَاَل: َأخح  َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح مِّ بحنِّ َأخح َهح ََسُن بحُن اْلح ثَ َنا اْلح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ بُطهَة، قَاَل: َحده
ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُعَمَر الحَواقِّدِّيُّ، َعنح ُشُيوخِّ  ، قَاَل: َحده ُ بحُن الحَفَرجِّ َُسنيح ثَ َنا اْلح َقَلَة، قَاَل: َحده هِّ، ِفِّ َمصح

َم ُأُحٍد: قِّصهةِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعمح  ادحفُِّنوا »رِّو بحنِّ َحَراٍم، قَاُلوا: فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح
دٍ  َُموحِّ ِفِّ َقْبحٍ َواحِّ َرو بحَن اْلح رِّو بحنِّ َحَراٍم، َوَعمح َا َأَمَر بَِّذلَِّك لَِّما َكاَن « َعبحَد هللاِّ بحَن َعمح ، َويُ َقاُل: إِّْنه

نَ ُهَما  دٍ »مَِّن الصهَفاءِّ، فَ َقاَل: بَ ي ح ن حَيا ِفِّ َقْبحٍ َواحِّ ِّ ِفِّ الدُّ َُما « ادحفُِّنوا َهَذيحنِّ الحُمَتَحابهنيح ، َويُ َقاُل: إَِّنه



ٍرو رَُجًَل َأْححَ  ، فَ َلمح تُ عحَر ح أَبحَداَُنَُما، وََكاَن َعبحُد هللاِّ بحُن َعمح َدا َوَقدح ُمث َِّل بَِِّّما ُكلُّ الحُمَثلِّ َلَع َر أَ ُوجِّ صح
َُموحِّ رَُجًَل َطوِّيًَل، فَ ُعرِّفَا، َوَدَخَل السهيحُل َعَليحهَِّما، وََكاَن َقْبحُ  ُرو بحُن اْلح ، وََكاَن َعمح لطهوِّيلِّ ُُهَا ِمِّها لَيحَس ِبِّ

، َوَعبحُد هللاِّ َقدح َأَصابَُه ُجرحح  ِفِّ َيدِّ  ُهَما َوَعَليحهَِّما ْنَِّرََتنِّ هِّ، يَلِّي السهيحَل، َفُحفَِّر َعن ح هِّ، فَ َيُدُه َعَلى ُجرححِّ
َا َفَسَكَن الدهُم، قَاَل: َجابِّر  فَ َرأَيحُت  هِّ، فَان حثَ َعَب الدهُم فَ ُردهتح إََِّل َمَكاَنِّ َأبِّ ِفِّ فَأُمِّيَطتح َيُدُه َعنح ُجرححِّ

َا دُ  فِّنَ َتُه؟ فَ َقاَل: إِّْنه َرتِّهِّ َفَكأَنهُه ًَنئِّم ، َفقِّيَل َلُه: َأفَ َرأَيحَت َأكح َليحهِّ ُحفح ُهُه، َوَعَلى رِّجح َا َوجح فَِّن ِفِّ ْنَِّرٍة َُخ َِّر بِّ
تٌّ َوَأرح  َ َذلَِّك سِّ َئتِّهِّ، َوَبنيح َليحهِّ َعَلى َهي ح َرحَمُل َعَلى رِّجح ًَن النهمَِّرَة َكَما هَِّي، َواْلح َرحَمُل، فَ َوَجدح بَ ُعوَن َسَنًة، اْلح

ٍك، فَ   َأََب َذلَِّك َأصحَحاُب النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ َفَشاَورَُهمح َجابِّر  ِفِّ َأنح يُطَيهَب ِبِِّّسح
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لحَمدِّيَنةِّ: َمنح َكاَن َلُه قَتِّ  ُحٍد َويُ َقاُل: إِّنه ُمَعاوِّيََة َلمها َأرَاَد َأنح َُيحرَِّي الحُكظهاَمَة ًَنَدى ُمَنادِّيهِّ ِبِّ يل  ِبُِّ
، َفَخَرَج النهاُس إََِّل قَ تح  َهدح ُهمح فَ لحيشح َل رَُجٍل مِّن ح َحاُة رِّجح َن، فََأَصاَبتِّ الحمِّسح ََلُهمح فَ َوَجُدوُهمح رِّطَاًِب يَ تَ ثَ ن هوح

ٍرو َد َعبحُد هللاِّ بحُن َعمح ، َوُوجِّ رِّيُّ: اَل يُ نحكُِّر بَ عحَد َهَذا ُمنحكِّر  ُدح ُرو فَان حثَ َعَب َدًما، فَ َقاَل أَبُو َسعِّيٍد الح ، َوَعمح
َُموحِّ ِفِّ َقْبحٍ  َد َخارَِّجُة بحُن زَيحدِّ بحنِّ بحُن اْلح َا، َوُوجِّ ٍد، َفُحو ِّاَلف َوَذلَِّك َأنه الحَقَناَة َكاَنتح َتُرُّ َعَلى َقْبحُِّهِّ  َواحِّ

َاَب، َفَحَفُروا نَ ث ح  ٍد، َفَُتَِّكاف َوَلَقدح َكانُوا َيِّفُروَن الَتُّ تُ َراٍب،  َرًة مِّنح َأبِّ زَُهْيحٍ َوَسعحُد بحُن الرهبِّيعِّ ِفِّ َقْبحٍ َواحِّ
 فَ َفاَح َعَليحهِّمح رِّيُ  الحمِّسحكِّ "
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ٍد إََِّل الحَوقحتِّ  َُموحِّ ِفِّ َقْبحٍ َواحِّ رِّو بحنِّ اْلح لِّ الحَمَغازِّي أَنهُه َكاَن َمَع َعمح الحَمذحُكورِّ قُ لحُت: َكَذا ِفِّ رَِّوايَةِّ َأهح
َُ قَالَ  َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن يُوُسَف فِّيَها، َوَقدح َأخح ٍرو الحُمقحرُِّئ قَاَل: َحده َْبّنِّ أَبُو َعمح : َأخح

ُر بحُن الحُمَفضهلِّ قَاَل: حَ  ثَ َنا بِّشح ثَ َنا ُمَسدهد  قَاَل: َحده َاعِّيَل قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّْسح ثَ َنا قَاَل: َحده ده
َما ُأرَاّنِّ »نح َجابٍِّر قَاَل: َلمها َحَضَر ُأُحد  َدَعاّنِّ َأبِّ مَِّن اللهيحلِّ فَ َقاَل: ُحَسنيح  الحُمَعل ُِّم، َعنح َعطَاٍء، عَ 

ُرُك  َتُل مِّنح َأصحَحابِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوإِّّن ِّ اَل أَت ح ُتواًل ِفِّ َأوهلِّ َمنح يُ قح بَ عحدِّي َأَعزه إِّاله َمقح
َخَواتَِّك َعَليه مِّنحَك َغْيحَ ن َ  تَ وحصِّ ِبَِّ ، َواسح فحسِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوإِّنه َعَليه َدي حًنا فَاقحضِّ

ي َأنح أَت حرَُكهُ  َنا َفَكاَن َأوهَل قَتِّيٍل، َفَدفَ نحُت َمَعُه آَخَر ِفِّ َقْبحٍ، ُثُه َلَح َتطِّبح نَ فحسِّ َبحح ًاف فََأصح َمَع آَخَر،  َخْيح
تَ  مِّ َوَضعحُتُه ُهنَ يهًة َغْيحَ ُأُذنِّهِّ فَاسح ُهٍر، فَإَِّذا ُهَو َكيَ وح تهةِّ َأشح ُتُه بَ عحَد سِّ َرجح َرَجُه ِفِّ 295]ص:« خح [ َأخح

ُتهُ  َرجح ي َحَّته َأخح ي ِّ َهَكَذا َوِفِّ رَِّوايَةِّ ابحنِّ َأبِّ ْنِّيٍ ، َعنح َعطَاٍء، َعنح َجابٍِّر: فَ َلمح َتطِّبح نَ فحسِّ ، الصهحِّ
تُ  َناُه ِفِّ كَِّتابِّ السَُّننِّ َفَدفَ ن ح َرجح َدٍةف َقدح َأخح  ُه َعَلى حِّ
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َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر، قَالَ  ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا ُعبَ يحُد َأخح : َحده
ثَ َنا ََيحََي  ، بحُن َشرِّيٍك، قَاَل: َحده طَامِّيُّ ٍرو الحبِّسح َْبًََن أَبُو َعمح ثَ َنا اللهيحُث، )ح( َوَأخح بحُن ُبَكْيحٍ، قَاَل: َحده

َبةُ  َْبًََن قُ تَ ي ح َياَن، قَاَل: َأخح َسُن بحُن ُسفح َْبَّنِّ اْلَح ، قَاَل: َأخح َاعِّيلِّيُّ ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح ثَ َنا قَاَل: َأخح ، قَاَل: َحده
َهاٍب، َعنح َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َكعحبِّ بحنِّ َمالٍِّك، َعنح َجابٍِّر، َوِفِّ َحدِّيثِّ ابحنِّ لَيحُث بحُن َسعحدٍ  ، َعنِّ ابحنِّ شِّ

 َ َْبَُه، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َكاَن ََيحَمُع َبنيح ِّ مِّنح ُبَكْيحٍ، َأنه َجابَِّر بحَن َعبحدِّ هللاِّ، َأخح  الرهُجَلنيح
ٍد، ُثُه يَ ُقوُل: ق َ  َلى ُأُحٍد ِفِّ ثَ وحٍب َواحِّ ًذا لِّلحُقرحآٍن؟»ت ح َا، َقدهَمُه ِفِّ « أَي ُُّهَما َأخح َْي َلُه إََِّل َأَحدُِّهِّ فَإَِّذا ُأشِّ

دِّ، َوقَاَل:  َم الحقَِّياَمةِّ »اللهحح َصل ِّ َعَليحهِّمح َوَلَح ، َوَأَمَر بَِّدفحنِّهِّمح بِّدَِّمائِّهِّمح، َوَلَح يُ « َأًَن َشهِّيد  َعَلى َهُؤاَلءِّ يَ وح
َبَة ]ص: ي ِّ َعنح قُ تَ ي ح ُظُهَما َسَواء  َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ 296يُ َغسهُلوا " َلفح [ َوَأخح

ََسُن بحُن َحلِّيمِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َحلِّيمِّ بحنِّ إِّب حَراهِّيَم بحنِّ  َْبًََن اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َرحَو قَاَل:  اْلح َميحُموٍن الصهائُِّغ، ِبِّ
َْبًََن لَيحُث بحُن  َْبًََن َعبحُد هللاِّ، قَاَل: َأخح َْبًََن َعبحَداُن، قَاَل: َأخح هِّ، قَاَل: َأخح ثَ َنا أَبُو الحُمَوج ِّ َسعحٍد، قَاَل: َحده

َهاٍب، َعنح َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َكعحبِّ بحنِّ َمالٍِّك،  َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، َأنه َرُسوَل هللاِّ َحدهَثِنِّ ابحُن شِّ
لحُهمح  ف َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َفذََكَرُه ِبِِّّثحلِّهِّ، إِّاله أَنهُه قَاَل: َوَلَح ُيَصل ِّ َعَليحهِّمح، َوَلَح يُ َغس ِّ

ي ِّ َعنح َعبحَدانَ   الصهحِّ
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َْبًََن أَبُ  ثَ َنا َأخح ثَ َنا أَبُو َداُوَد، قَاَل: َحده رِّ بحُن َداَسَة، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َبكح و َعلِّيٍ  الرُّوذحَِبرِّيُّ، قَاَل: َأخح
ُّ، َأنه ُسَليحَماَن بحَن الحُمغِّْيَةِّ، َحدهثَ ُهمح، َعنح ُْحَيحدِّ بحنِّ هََِّلٍل، َعنح هَِّشامِّ بحنِّ َعامٍِّر، قَالَ  اَءتِّ : جَ الحَقعحَنبِّ
د ، َفَكيحفَ  َم ُأُحٍد فَ َقاُلوا: َأَصابَ َنا قَ رحح  َوَجهح َنحَصاُر إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح  ََتحُمُر؟ اْلح

ِّ َوالثهََلثََة ِفِّ الحَقْبحِّ »قَاَل:  َعُلوا الرهُجَلنيح ُعوا، َواجح فُِّروا َوَأوحسِّ ثَ َرُهمح »د ُِّم؟ قَاَل: ، قِّيَل: فَأَي ُُّهمح نُ قَ « احح َأكح
َمئٍِّذ « قُ رحآًنً  يَب َأبِّ يَ وح ٍدف قَاَل أَبُو  -َعامًِّرا يَ عحِنِّ  -، قَاَل: ُأصِّ ِّ، َأوح قَاَل: َواحِّ َ اث حَننيح فَ ُقد َِّم َبنيح

َحاَق الحَفَزارِّيُّ، َعنِّ الث هوحرِّي ِّ  َْبًََن أَبُو إِّسح ثَ َنا أَبُو َصالٍِّ  قَاَل: َأخح ، َعنح أَيُّوَب، َعنح ُْحَيحدِّ بحنِّ َداُوَد: َوَحده
َنادِّهِّ َوَمعحَناُه، زَاَد فِّيهِّ: َوَأعحمُِّقوا ]ص: َاعِّيَل قَاَل: 297هََِّلٍل، ِإِِّّسح ثَ َنا ُموَسى بحُن إِّْسح [ف قَاَل: َوَحده

ثَ َنا ُْحَيحُد بحُن هََِّلٍل، َعنح َسعحدِّ بحنِّ هَِّشامِّ بحنِّ َعامِّرٍ  ثَ َنا َجرِّير  قَاَل: َحده ََذاف َحده  بِّ
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ثَ َنا َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد الصهفهاُر، قَاَل: َحده َْبًََن إِّْسح َراَن، قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح َأْححَُد بحُن  َوَأخح
ثَ َنا َْحهاُد بحُن زَيحٍد، عَ  ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن َحرحٍب، قَاَل: َحده نح أَيُّوَب، َعنح ُْحَيحدِّ بحنِّ ُمََلعٍِّب، قَاَل: َحده

ًَن إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  لهَم هََِّلٍل، َعنح َسعحدِّ بحنِّ هَِّشامِّ بحنِّ َعامٍِّر، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: َشَكوح
َنا، فَ َقاَل:  َر َشدِّيد  َعَلي ح َفح َم ُأُحٍد، َوَأنه اْلح فُِّروا َوَأعحمِّقُ »الحَقرحَح يَ وح ثَ َرُهمح قُ رحآًنً احح ، قَاَل: « وا َوَقد ُِّموا َأكح

" ِّ َ يََديح رَُجَلنيح  فَ ُقد َِّم َأبِّ َبنيح
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َْبًََن أَبُو َخلِّيَفَة، َاعِّيلِّيُّ، قَاَل: َأخح ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح َدِّيُب، قَاَل: َأخح ٍرو اْلح َْبًََن أَبُو َعمح قَاَل: َحدهثَ َنا  َأخح
عحُت َجابَِّر بحَن َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َلمها أَبُو الحَولِّ  ثَ َنا ُشعحَبُة، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ الحُمنحَكدِّرِّ، قَاَل: ْسِّ يدِّ، قَاَل: َحده

هِّهِّ، َوَجَعَل َأصحَحاُب النهبِّ ِّ َصلهى هللاُ عَ  َب َعنح َوجح ُف الث هوح َم ُأُحٍد َجَعلحُت أَبحكِّي، َوَأكحشِّ هِّ َليح قُتَِّل َأبِّ يَ وح
ُّ َصلهى هللُا َعلَ  ، فَ َقاَل النهبِّ َهاّنِّ ، َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم اَل يَ ن ح َنِنِّ َهوح اَل »يحهِّ َوَسلهَم: َوَسلهَم يَ ن ح

نَِّحتَِّها َحَّته رَفَ ُعوهُ  جح َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ وَ « ف تَ بحكِّهِّ، َأوح َما تَ بحكِّيهِّ؟ َفَما زَاَلتِّ الحَمََلئَِّكُة ُتظِّلُُّه ِبَِّ َأخح
ي، قَ  َحاَق الحَقاضِّ َاعِّيُل بحُن إِّسح ثَ َنا إِّْسح َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر، قَاَل: َحده اَل: َعبحَداَن، قَاَل: َأخح

َنادِّ  َْبًََن ُشعحَبُة، َفذََكَرُه ِإِِّّسح ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن َحرحٍب، قَاَل: َأخح هِّ ََنحَوُه، إِّاله أَنهُه قَاَل: فَ َبَكتح َعمهِتِّ َحده
نَِّحتَِّها َحَّته رَفَ ُعوهُ 298اَل تَ بحكِّهِّ ]ص:»فَ َقاَل:  جح َ تَ بحكِّيهِّ؟ فَإِّنه الحَمََلئَِّكَة ُتظِّلُُّه ِبَِّ َرَواُه « [، َأوح َلِّ

لِّم  مِّ  َرَجُه ُمسح ي ِّ َعنح َأبِّ الحَولِّيدِّ َوَأخح ٍه آَخَر َعنح ُشعحَبةَ الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ  نح َوجح

(3/297) 

 

ثَ َنا أَبُو الحَعبه  ََسنِّ الحَقاضِّي، قَااَل: َحده ٍر َأْححَُد بحُن اْلح ، َوأَبُو َبكح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح اسِّ ُُمَمهُد بحُن َأخح
ثَ َنا َحاَق، قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن إِّسح ثَ َنا أَبُو  يَ عحُقوَب قَاَل: َحده فَ يحُض بحُن َوثِّيٍق َبصحرِّيُّ، قَاَل: َحده

: قَاَل َرُسولُ  َهاٍب الزُّهحرِّيُّ، َعنح ُعرحَوَة، َعنح َعائَِّشَة، قَاَلتح َنحَصارِّيُّ، قَاَل: َحدهَثِنِّ ابحُن شِّ  هللاِّ ُعَباَدَة اْلح
َابٍِّر:  ُرَك؟ََّي َجابُِّر، َأاَل أُبَ »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ْلِّ ْيحِّ، قَاَل: َشَعرحُت « ش ِّ لح قَاَل: بَ َلى، َبشهَرَك هللُا ِبِّ

ُتَك َحقه عِّ  ، َما َعَبدح ئحَت ُأعحطَِّكُه، قَاَل: ََّي َرب ِّ َيا َأَِبَك فَ َقاَل: َتَنه َعَليه َعبحدِّي َما شِّ َباَدتَِّك، َأنه هللَا َأحح
ن حيَ  َرى، قَاَل: إِّنهُه َقدح َسَلَف مِِّن ِّ َأتَََّنه َعَليحَك َأنح تَ ُردهّنِّ إََِّل الدُّ َتَل فِّيَك َمرهًة ُأخح َتَل َمَع نَبِّي َِّك، َوُأق ح ا فَأُق ح

َها اَل يُ رحَجُع "  أَنهُه إِّلَي ح
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ٍل بِّ  َْبًََن أَبُو َسهح ُّ قَاَل: َأخح َفَرايِّيِنِّ ََسنِّ ُُمَمهُد بحُن َأبِّ الحَمعحُرو ِّ اْلحِّسح َْبًََن أَبُو اْلح ُر بحُن َأْححََد قَاَل: َأخح شح
ثَ َنا ُموَسى بحنُ  ، قَاَل: َحده ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن الحَمدِّيِنِّ ِّ ِّ بحنِّ َنصحٍر، قَاَل: َحده َُسنيح ثَ َنا َأْححَُد بحُن اْلح إِّب حَراهِّيَم  َحده

َراشِّ بحنِّ ال َع َطلحَحَة بحَن خِّ َنحَصارِّيُّ، أَنهُه ْسِّ ْيِّ بحنِّ الحَفاكِّهِّ اْلح َنحَصارِّيه ُثُه السَُّلمِّيه قَاَل: بحنِّ َبشِّ مهةِّ اْلح ص ِّ
عحُت َجابَِّر بحَن َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َنَظَر إَِِّله َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل:  َما ِلِّ َأرَاَك »ْسِّ

َتمًّا؟ َُك؟ َما قَاَل: قُ لحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ، قُتَِّل َأبِّ َوتَ َرَك َدي حنً « ُمهح ْبِّ ا َوعَِّيااًل، فَ َقاَل: " َأاَل ُأخح
َجاٍب، َوإِّنهُه َكلهَم َأَِبَك كَِّفاًحا، فَ َقاَل: ََّي َعبحدِّي، 299]ص: [ َكلهَم هللُا َأَحًدا َقطُّ إِّاله مِّنح َورَاءِّ حِّ

َتَل فِّيكَ  ن حَيا فَأُق ح أَُلَك َأنح تَ ُردهّنِّ إََِّل الدُّ ُمح  َسلحِنِّ ُأعحطَِّك، فَ َقاَل: َأسح ََثنًِّيا، فَ َقاَل: إِّنهُه َقدح َسَبَق مِِّن ِّ َأَنه
، فَأَبحلِّغح َمنح َورَائِّي، قَاَل: فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله: }َواَل ََتحَسََبه  ُعوَن، قَاَل: ََّي َرب ِّ َها اَل يَ رحجِّ  الهذِّيَن إِّلَي ح

يَةَ َحَّته [ »169قُتُِّلوا ِفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ َأمحَواًَت{ ]آل عمران:   « أَن حَفَذ فِّيهِّ اْلح
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َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعلِّي ِّ بحنِّ زِّ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََّيدِّ ابحُن اب حَنةِّ َأخح
َْبًنَ  ثَ َنا َجد ِّي، قَاَل: َأخح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َأْححََد بحنِّ إِّب حَراهِّيَم، قَاَل: َحده ُّ، قَاَل: َحده  أَبُو َمرحَواَن الحُعثحَماّنِّ

ٍ  بَِّطَعاٍم فَ َقاَل: قُتَِّل ُمصحَعُب بحُن ُعَمْيحٍ، وََكاَن َخْيحً  َ ابحُن َعوح ا َسعحٍد، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َجد ِّهِّ، قَاَل: ُأِتِّ
، فَ َلمح ُتوَجدح َلُه إِّاله بُ رحَدة  يَُكفهُن فِّ  ًا  -َأوح رَُجل  آَخُر، َشكه إِّب حَراهِّيُم  -يَها، َوقُتَِّل َْححَزُة مِِّن ِّ وََكاَن َخْيح

َلتح لََنا ِفِّ َحَياتَِّنا الدُّ  ، فَ َلمح يُوَجدح َلُه إِّاله بُ رحَدة  يَُكفهُن فِّيَها، َما َأظُن َُّنا إِّاله َقدح ُعج ِّ ن حَيا " َرَواُه مِِّن ِّ
ي ِّ َعنح  ، َعنح إِّب حَراهِّيمَ  الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ  َأْححََد بحنِّ ُُمَمهٍد الحَمك ِّي ِّ
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َْبًََن اْلحَ  َا قَاَل: َأخح ُّ بِّ فَِّرايِّيِنِّ ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعلِّيٍ  الحُمقحرُِّئ اْلحِّسح َْبًََن أَبُو اْلح َسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َأخح
ثَ َنا يُوُسُف بح  َحاَق، قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َكثٍِّْي الحَعبحدِّيُّ، قَاَل: إِّسح ي، قَاَل: َحده ُن يَ عحُقوَب الحَقاضِّ

، َعنح َأبِّ َوائٍِّل، َعنح َخبهاٍب، قَاَل: َهاَجرحًَن َمَع َرُسولِّ هللاِّ  َعحَمشِّ َياُن بحُن َسعِّيٍد، َعنِّ اْلح َْبًََن ُسفح  َأخح
ُرًَن َعَلى هللاِّ، َفمِّنها َمنح َذَهَب 300:َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوََنحُن ]ص َه هللاِّ، فَ َوَجَب َأجح َتغِّي َوجح [ نَ ب ح

َم ُأُحٍد َوَلَح َيُكنح َلُه إِّاله ْنَِّرة  كُ  ُهمح ُمصحَعُب بحُن ُعَمْيحٍ، قُتَِّل يَ وح ن ح رِّهِّ، َكاَن مِّ َنا َلَح َيَحُكلح مِّنح َأجح نها إَِّذا َغطهي ح
ََل  َليحهِّ َخَرَج رَأحُسُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: رَأحَسُه َخَرَجتح رِّجح َنا رِّجح ُه، َوإَِّذا َغطهي ح



رِّ » َليحهِّ مَِّن اْلحِّذحخِّ َعُلوا َعَلى رِّجح َا رَأحَسُه، َواجح دُِّبَا َرَواُه « َغطُّوا بِّ ، َومِّنها َمنح أَي حنَ َعتح َلُه ََثََرتُُه فَ ُهَو يَ هح
َعحَمشِّ الحُبَخا َرَجاُه مِّنح َأوحُجٍه َعنِّ اْلح ي ِّ َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َكثٍِّْي َوَأخح  رِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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ثَ َنا ُُمَمهُد بحنُ  َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر الحبَ غحَدادِّيُّ، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح رِّو بحنِّ َأخح  َعمح
َوُد، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ الزَُّبْيحِّ، قَالَ َخالٍِّد، قَا َسح ثَ َنا اْلح ثَ َنا ابحُن ْلِّيَعَة، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده ثَ َنا َأبِّ : َل: َحده

ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأزِّقهَة الحَمدِّيَنةِّ إَِّذا الن هوحُح َوالحُبَكاُء ِفِّ الدُّورِّ، ف َ  « َما َهَذا؟: »َقالَ َلمها َدَخَل النهبِّ
َي هللاُ  َع الحُبَكاَء ذَكهَرُه َعمهُه َْححَزَة َرضِّ َنحَصارِّ يَ بحكِّنَي قَ تحََلُهمح، فَ َلمها ْسِّ  َعنحُه، قَاُلوا: َهذِّهِّ نَِّساُء اْلح

تَ غحَفَر َلُه َوقَاَل:  لحَمدِّيَنةِّ »فَاسح َم ِبِّ َلُه: َسعحُد بحُن ُمَعاٍذ، َوَسعحُد ، َفَسمَِّع قَ وح « َلكِّنه َْححَزَة اَل بَ َواكَِّي َلُه الحيَ وح
ا ِفِّ ُدورِّهِّمح َحَّته ْجَِّعتح ُكلُّ َِبكَِّيةٍ  َوًَنئَِّحٍة   بحُن ُعَباَدَة، َوُمَعاُذ بحُن َجَبٍل، َوَعبحُد هللاِّ بحُن َرَواَحَة، َفَمَشوح

َم قَتِّيًَل ]ص: لحَمدِّيَنةِّ، َوقَاُلوا: َوهللاِّ اَل تَ بحكِّنَي الحيَ وح َنحَصارِّ َحَّته تَ بحكِّنَي َْححَزَة َعمه 301َكاَنتح ِبِّ [ لَِّلح
ُسولِّ هللاِّ َصلهى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَإِّنهُه َقدح ذََكَر أَنهُه اَل بَ َواكَِّي َلُه، وََكانُوا َيِّبُّوَن رَِّضا رَ 

َع َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوزََعُموا َأنه الهذِّي انحَطَلَق ِبِّ  لن هَوائِّ ِّ َعبحُد هللاِّ بحُن َرَواَحَة، فَ َلمها ْسِّ
تَ غحَفَر َْلُمح، َوقَاَل « َما َهَذا؟»هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحُبَكاَء قَاَل:  َنحَصاُر بِّنَِّسائِّهِّمح، فَاسح َا فَ َعَلتِّ اْلح َ ِبِّ ْبِّ فَُأخح
َي َعمهنح  َما َهَذا َأرَدحُت، َوَما »َأَمَر بِّرَِّضا َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوقَاَل: َْلُمح َمعحُروفًا، َوَرضِّ

بُّ الحُبَكاءَ   ، َوََنَى َعنحهُ « ُأحِّ
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل:  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح َحده
ُهمح قِّصهَة أُ  هِّ الهذِّيَن َرَوى َعن ح َحاَق، َعنح ُشُيوخِّ ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده ُحٍد، اْلح

ًعا إََِّل الحَمدِّينَ  ةِّ مِّنح ُأُحٍد، فَ َلقِّيَ تحُه َْححَنُة بِّنحُت قَاُلوا: َوانحَصَرَ  َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم رَاجِّ
تَ غحَفَرتح َلُه، ُثُه نُعَِّي َْلَا خَ  ََتحَجَعتح َواسح ٍش، فَاسح ٍش، فَ نَ َعى َْلَا النهاُس َأَخاَها َعبحَد هللاِّ بحَن َجحح اُْلَا َجحح

تَ غحَفَرتح َلُه، ُثُه  ََتحَجَعتح َواسح ، فَاسح نُعَِّي َْلَا َزوحُجَها ُمصحَعُب بحُن ُعَمْيحٍ، َفَصاَحتح َْححَزُة بحُن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ
ف فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َها لَبَِّمَكانٍ »َوَولحَوَلتح ن ح ، لَِّما رََأى مِّنح « إِّنه َزوحَج الحَمرحَأةِّ مِّ
هَ  َها َعَلى َزوحجِّ َياحِّ َا، َوصِّ يَها َوَخاْلِّ ا ُثُه َمره َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى ُدوٍر َصْبحَِّها عِّنحَد َأخِّ

َهلِّ َوَظَفٍر، َفَسمَِّع الحُبَكاَء َوالن هَوائَِّ  َعَلى قَ تحََلُهمح، َفَذرَفَ  َشح َنحَصارِّ مِّنح َبِنِّ َعبحدِّ اْلح تح مِّنح ُدورِّ اْلح
َناُه، فَ َبَكى ُثُه قَاَل:  ، فَ َلمها رََجَع َسعحُد بحُن ُمَعاٍذ، َوُأَسيحُد بحُن ُحَضْيحٍ إََِّل « بَ َواكَِّي َلهُ َلكِّنه َْححَزَة اَل »َعي ح



َ فَ يَ بحكِّنَي َعَلى َعم ِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  َهَبح ، َأَمَرا نَِّساَءُهمح َأنح يذح َهلِّ َشح  َوَسلهَم، َدارِّ َبِنِّ َعبحدِّ اْلح
َع َرُسوُل هللاِّ صَ  لهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم ُبَكاَءُهنه َعَلى َْححَزَة َخَرَج إِّلَيحهِّنه، َوُهنه َعَلى َِببِّ فَ َلمها ْسِّ

دِّهِّ ]ص: عحَن يَ رحَْححُكنه »[ يَ بحكِّنَي َعَليحهِّ، فَ َقاَل َْلُنه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: 302َمسحجِّ ارحجِّ
َن ح  ُكنه هللُا، فَ َقدح آَسيحُْته ِبِّ  «ُفسِّ
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َاعِّيَل بحنِّ ُُمَمهدِّ  ٍ ، َعنح إِّْسح دِّ بحُن َأبِّ َعوح َحاَق، قَاَل: َحدهَثِنِّ َعبحُد الحَواحِّ َنادِّهِّ َعنِّ ابحنِّ إِّسح بحنِّ  َوِإِِّّسح
ي َنحَصارِّ مِّنح َبِنِّ ُذب حَياَن فَ َقدح ُأصِّ َم َسعحدِّ بحنِّ َأبِّ َوقهاٍص، قَاَل: َكاَنتِّ امحَرَأة  مَِّن اْلح َب َزوحُجَها َوَأُخوَها يَ وح

ًا، ََّي ُأمه  : َما فَ َعَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم؟ قَاُلوا: َخْيح ُفََلٍن، ُأُحٍد، فَ َلمها نُ ُعوا َْلَا قَاَلتح
: َأُرونِّيهِّ َحَّته أَنحُظَر إِّلَيحهِّ، فََأَشاُروا َْلَا إِّلَيحهِّ، َحَّته إَِّذا رَ  : فَ َقاَلتح يَبٍة بَ عحَدَك َجَلل  »أَتحُه قَاَلتح  «ُكلُّ ُمصِّ
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َياء  عِّنحَد رَ  ب ِِّّمح يُ رحزَُقوَن َِبُب قَ وحلِّ هللاِّ َعزه َوَجله: }َواَل ََتحَسََبه الهذِّيَن قُتُِّلوا ِفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ َأمحَواًَت َبلح َأحح
َا آََتُهُم هللُا مِّنح َفضحلِّهِّ{ ]آل ع نَي ِبِّ يََة َوَما َورََد ِفِّ َفضحلِّ ُشَهَداءِّ ُأُحٍد، َوزََِّّيرَةِّ 170مران: َفرِّحِّ [ اْلح

تَِّصارِّ  خح  قُ ُبورِّهِّمح َعَلى َسبِّيلِّ االِّ
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، قَاَل: َحده  يُّ ُب بحُن َأْححََد الطُّوسِّ َْبًََن َحاجِّ ي قَاَل: َأخح ََسنِّ الحَقاضِّ ٍر َأْححَُد بحُن اْلح َْبًََن أَبُو َبكح ثَ َنا َأخح
، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُمرهةَ ُمَُ  َعحَمشِّ ثَ َنا أَبُو ُمَعاوِّيََة، َعنِّ اْلح َبِّيَورحدِّيُّ، قَاَل: َحده ، َعنح مهُد بحُن َْحهاٍد اْلح

يَةِّ: }َواَل ََتحَسََبه الهذِّيَن قُتُِّلوا ِفِّ سَ  ُعوٍد َعنح َهذِّهِّ اْلح ُروٍق، قَاَل: َسأَلحَنا َعبحَد هللاِّ بحَن َمسح بِّيلِّ هللاِّ َمسح
َياء  عِّنحَد َرب ِِّّمح يُ رحزَُقوَن{ ]آل عمران:  [ ، قَاَل: َأَما إًِّنه َقدح َسأَلحَنا َعنح َذلَِّك فَ َقاَل: 169َأمحَواًَت َبلح َأحح

لحعَ  ، ُثُه ََتحوِّي إََِّل قَ َنادِّيَل ُمَعلهَقٍة ِبِّ َرُح ِفِّ أَي َِّها َشاَءتح َنَما " َأرحَواُحُهمح َكَطْيحٍ ُخَضْيحٍ َتسح ، قَاَل: فَ بَ ي ح رحشِّ
ُتمح، فَ َقاُلوا: ََّي رَب هَنا، َوَما َنسح  ئ ح أَُلَك َوََنحُن ُهمح َكَذلَِّك إِّذِّ اطهَلَع َعَليحهِّمح رَبَُّك اط ََِّلَعًة فَ َقاَل: َسُلوّنِّ َما شِّ

َنا، فَ َلمها رََأوحا َأنح اَل ُيَتحَُكوا مِّنح  ئ ح َنهةِّ ِفِّ أَي َِّها شِّ َرُح ِفِّ اْلح أَُلَك َأنح تَ ُرده َأرحَواَحَنا َنسح أَُلوا قَاُلوا: َنسح َأنح َيسح
أَُلوَن إِّاله َهَذا ُترِّ  ُمح اَل َيسح ن حَيا نُ قحَتُل ِفِّ َسبِّيلَِّك، قَاَل: فَ َلمها رََأوحا َأَنه َسادًَِّن ِفِّ الدُّ ُكوا " إََِّل َأجح

ي ِّ َعنح ََيحََي بحنِّ ََيح 304]ص: لِّم  ِفِّ الصهحِّ  ََي، َعنح َأبِّ ُمَعاوِّيَةَ [ َرَواُه ُمسح
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ثَ َنا ُمَسدهُد بحنُ  ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن عِّيَسى اْلحِّْيِّيُّ، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح  َقَطٍن، َأخح
ْبََ  ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا )ح( َوَأخح ًَن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر، قَاَل: َحده

ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن إِّ  َبَة، قَاَل: َحده ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن َأبِّ َشي ح ، قَاَل: َحده يُّ دحرِّيَس، َعنح ُُمَمهُد بحُن يَزِّيَد الحَفارِّسِّ
َاعِّيَل بحنِّ ُأَميه  َحاَق، َعنح إِّْسح َة، َعنح َأبِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، َعنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح

ُحٍد َجَعَل هللُا َأرحَواَحُهمح ِفِّ َجوح ِّ َطْيحٍ  َواُنُكمح ِبُِّ يَب إِّخح ٍر النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " َلمها ُأصِّ  ُخضح
َنهةِّ، َوََتحُكلُ  َاَر اْلح ، فَ َلمها َوَجُدوا  َترُِّد َأَنح َارَِّها، َوََتحوِّي إََِّل قَ َنادِّيَل مِّنح َذَهٍب ُمَعلهَقٍة ِفِّ ظِّل ِّ الحَعرحشِّ مِّنح َثِّ

َنهةِّ  َياء  ِفِّ اْلح َوانَ َنا َعنها َأًنه َأحح َربِِّّمح َوَمقِّيلِّهِّمح، قَاُلوا: َمنح يُ بَ ل ُِّغ إِّخح نُ رحَزُق، لَِّئَله طِّيَب َمأحَكلِّهِّمح َوَمشح
، َواَل يَ زحَهُدوا ِفِّ اْلحَِّهادِّ، قَاَل هللُا َعزه َوَجله: َأًَن أُبَ ل ُِّغُهمح َعنحُكمح، فَأَن حَزلَ يَ نح  َرحبِّ هللُا تَ َعاََل  كُِّلوا عِّنحَد اْلح

َياء  عِّنحَد َرب ِِّّمح  : }َواَل ََتحَسََبه الهذِّيَن قُتُِّلوا ِفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ َأمحَواًَت َبلح َأحح يُ رحزَُقوَن{ ]آل  ِفِّ الحكَِّتابِّ
، َوقَاَل: فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله 169عمران:   [ ف لَيحَس ِفِّ َحدِّيثِّ َأبِّ َعبحدِّ هللاِّ: ِفِّ الحكَِّتابِّ
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ثَ نَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ُم بحُن ُعَمَر بحنِّ قَ َتادَ  ثَ َنا َعاصِّ َحاَق، قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده َة، َعنح اْلح

عحُت َرُسوَل هللاِّ صَ  لهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل إَِّذا َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: ْسِّ
ََبلِّ »ذََكَر َأصحَحاَب ُأُحٍد:  ُضحنِّ اْلح ، يَ ُقوُل: قُتِّلحُت « َأَما َوهللاِّ َلَودِّدحُت َأّن ِّ ُغودِّرحُت َمَع َأصحَحابِّهِّ ِبِّ
م  يَ ُقوُل: 305َمَعُهمح، َفَكاَن ]ص:  «َن ُغودَِّر َمَعُهمح َلكِِّن ِّ َوهللاِّ َما َيُسرُّّنِّ أَنهُه َكا»[ َعاصِّ
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ثَ َنا إِّ  َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر، قَاَل: َحده َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن، قَاَل: َأخح ب حَراهِّيُم بحُن َأخح
ثَ َنا ُُمَمهدُ  َُميحدِّيُّ، قَاَل: َحده ثَ َنا اْلح ْيَازِّيُّ، قَاَل: َحده ثَ َنا َداُوُد  َصالٍِّ  الش ِّ بحُن َمعحٍن الحغَِّفارِّيُّ، قَاَل: َحده

ًما َعَلى رَبِّيَعَة َمَع رَُجٍل مَِّن َبِنِّ تِّيٍم يُ َقاُل َلُه: يُوُسُف، َأوح   أَبُو بحُن َخالِّدِّ بحنِّ دِّيَناٍر، قَاَل: َمَررحُت يَ وح
َدِّيثِّ  َمُع مِّنحَك مَِّن اْلح َما اَل ْنُِّدُه عِّنحَد َغْيحَِّك، فَ َقاَل َلُه رَبِّيَعُة: َأَما َوهللاِّ  يُوُسَف، فَ َقاَل لَِّربِّيَعَة: إًِّنه َنسح

َُديحرِّ، وََكاَن َيصحَحُب َطلحَحَة بحَن ُعبَ يحدِّ هللاِّ، عحُت ابحَن اْلح قَاَل: َما  إِّنه عِّنحدِّي َْلَدِّيثًا َكثِّْيًا، َوَلكِِّن ِّ َقدح ْسِّ



عحُت َطلحَحَة بحَن ُعبَ يحدِّ هللاِّ َُيَد ِّثُ  ًدا، قَاَل:  ْسِّ َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إِّاله َحدِّيثًا َواحِّ
َنا َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يُرِّيُد قُ ُبوَر الشَُّهَداءِّ، َحَّته  إَِّذا قُ لحُت: َوَما ُهَو؟ قَاَل: َخَرجح

لح  َنا َعَلى َحرهةِّ َواقٍِّم ِبِّ َرف ح َوانَِّنا؟ فَ َقاَل َأشح نِّيهٍة، قُ لحَنا: ََّي َرُسوَل هللاِّ، َهذِّهِّ قُ ُبوُر إِّخح بَ يحَداءِّ، فَإَِّذا قُ ُبور  ِبَِّحح
َنا قُ ُبوَر الشَُّهَداءِّ « َهذِّهِّ قُ ُبوُر َأصحَحابَِّنا[: »306َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ]ص: ئ ح ، فَ َلمها جِّ

َوانَِّنا»ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصله  رَبِّيَعُة ُهَو ابحُن َأبِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ، َوابحُن « َهذِّهِّ قُ ُبوُر إِّخح
َُديحرِّ  َُديحرِّ ُهَو رَبِّيَعُة بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ اْلح  اْلح
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ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد  َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َأخح لِّ بحُن زََِّّيٍد الحَقطهاُن، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َسهح قَاَل: َأخح
َرا ثَ َنا ابحُن عِّمح ، قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن عِّيَسى بحنِّ الصهبهاغِّ ، قَاَل: َحده َثمِّ َي ح َن، َعنح َعبحُد الحَكرَِّيِّ بحُن اْلح

 َصالٍِّ ، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َأبِّ ُهَري حَرَة، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى ُموَسى بحنِّ يَ عحُقوَب، َعنح َعبهادِّ بحنِّ َأبِّ 
عحبِّ يَ ُقوُل:  َا َصَْبحَُتح فَنِّعحَم »هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َيَحِتِّ الشَُّهَداَء، فَإَِّذا أََتى فُ رحَضَة الش ِّ السهََلُم َعَليحُكمح ِبِّ

َعُلُه، وََكاَن ُعَمُر ، ُثُه َكاَن أَبُ « ُعقحََب الدهارِّ  َي هللُا َعنحُه بَ عحَد النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ فح ٍر َرضِّ و َبكح
َعُل َذلَِّك " َي هللُا َعنحُه بَ عحَد ُعَمَر يَ فح َعُلُه، وََكاَن ُعثحَماُن َرضِّ ٍر يَ فح َي هللُا َعنحُه بَ عحَد َأبِّ َبكح  َرضِّ
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َْبًََن أَبُو  ثَ َنا الحُمَسي ُِّب بحُن زَُهْيحِّ بحنِّ َأخح َْبّنِّ أَبُو النهصحرِّ الحَفقِّيُه، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َعبحدِّ هللاِّ اْلح
ثَ َنا اللهيحُث بحُن َسعحٍد، َعنح يَزِّيدِّ بحنِّ َأبِّ  ٍم، قَاَل: َحده ُم بحُن َعلِّي ِّ بحنِّ َعاصِّ ثَ َنا َعاصِّ  َنصحٍر، قَاَل: َحده

َبَة بحنِّ ]ص: َحبِّيٍب، ْيحِّ، َعنح ُعقح [ َعامٍِّر، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َخَرَج 307َعنح َأبِّ الح
، ُثُه انحَصَرَ  َعَلى الحمِّنحَْبِّ فَ َقاَل:  لِّ ُأُحٍد َصََلَتُه َعَلى الحَمي ِّتِّ ًما َفَصلهى َعَلى َأهح إِّّن ِّ فَ َرُطُكمح، َوَأًَن »يَ وح

، َأوح شَ  َرحضِّ َن، َوإِّّن ِّ َقدح ُأعحطِّيُت َمَفاتِّيَ  َخَزائِّنِّ اْلح ي اْلح  هِّيد  َعَليحُكمح، َوإِّّن ِّ َوهللاِّ أَنحُظُر إََِّل َحوحضِّ
رُِّكوا بَ عحدِّي، َوَلكِّنح َأَخاُ  َعَليحُكمح َأنح تَ َنا ، َوإِّّن ِّ َوهللاِّ َما َأَخاُ  َعَليحُكمح َأنح ُتشح َرحضِّ « واَفسُ َمَفاتِّيَ  اْلح

رِّو بحنِّ َخالٍِّد، َعنِّ اللهيحثِّ  ي ِّ َعنح َعمح  َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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َاعِّيَل الحفَ  َاعِّيُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّْسح ٍر إِّْسح ثَ َنا أَبُو َبكح ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح لر ِّي ِّ قَاَل: َأخح قِّيُه ِبِّ
ثَ َنا ُمَُ  ثَ َناَحده ثَ َنا َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َعلحَقَمَة الحَمرحَوزِّيُّ، قَاَل: َحده  مهُد بحُن الحُمغِّْيَةِّ السُّكهرِّيُّ، قَاَل: َحده

َعحَلى بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ فَ رحَوَة، َعنح أَبِّ  ثَ َنا َعبحُد اْلح ، قَاَل: َحده ُزومِّيُّ ، َأنه يهِّ الحَعطهاُ  بحُن َخالٍِّد الحَمخح
ُحٍد فَ َقاَل:  ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم زَاَر قُ ُبوَر الشَُّهَداءِّ ِبُِّ َهُد َأنه »النهبِّ اللُهمه إِّنه َعبحَدَك َونَبِّيهَك َيشح

 «يحهِّ َهُؤاَلءِّ ُشَهَداُء، َوأَنهُه َمنح زَارَُهمح َأوح َسلهَم َعَليحهِّمح إََِّل يَ وحمِّ الحقَِّياَمةِّ رَدُّوا َعلَ 
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: َولَيحَس َمعِّي إِّاله ُغََلَمانِّ  َا زَاَرتح قُ ُبوَر الشَُّهَداءِّ قَاَلتح ََيحَفظَانِّ قَاَل الحَعطهاُ : َوَحدهثَ تحِنِّ َخاَلِتِّ " َأَنه
، َوقَاُلوا: َوهللاِّ إًِّنه نَ عح  ُت َعَليحهِّمح، َفَسمِّعحُت َرده السهََلمِّ رُِّفُكمح َكَما يَ عحرُِّ  بَ عحُضَنا َعَليه الدهابهَة، َفَسلهمح
، فَ رَكِّبحُت " : فَاقحَشعحَررحُت َوقُ لحُت: ََّي ُغََلُم، َأدحنِِّنِّ بَ غحَلِتِّ  بَ عحًضا، قَاَلتح
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َواَن ]ص: ُ بحُن َصفح َُسنيح َْبًََن اْلح َراَن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ، [ الحَْبح 308َوَأخح َدعِّيُّ
ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َسعِّيٍد، قَاَل: َحده  ن حَيا، قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َأبِّ الدُّ ََكُم قَاَل: َحده ثَ َنا اْلح

: رَكِّبحتُ  ، قَاَلتح ثَ َنا الحَعطهاُ  بحُن َخالٍِّد، قَاَل: َحدهثَ تحِنِّ َخاَلِتِّ ًما إََِّل قُ ُبورِّ  بحُن ًَنفٍِّع، قَاَل: َحده يَ وح
: فَ نَ َزلحُت عِّنحَد َقْبحِّ َْححَزَة، َفَصلهيحُت َما َشاَء هللُا َأنح  ُأَصل َِّي،  الشَُّهَداءِّ، وََكاَنتح اَل تَ َزاُل ََتحتِّيهِّمح، قَاَلتح

، فَ َلمه  ذ  بَِّرأحسِّ َدابهِتِّ ، إِّاله ُغََلم  قَائِّم  آخِّ ، قُ لحُت َوَما ِفِّ الحَوادِّي َداٍع َواَل َمِّيب  ا فَ َرغحُت مِّنح َصََلِتِّ
، َأعحرِّفُُه َكَما  َرحضِّ َأعحرُِّ  َهَكَذا بَِّيدِّي: السهََلُم َعَليحُكمح، َفَسمِّعحُت َرده السهََلمِّ َعَليه َُيحُرُج مِّنح ََتحتِّ اْلح

، وََكَما َأعحرُِّ  اللهيحَل مَِّن الن هَهارِّ، فَاقحشَ   َعرهتح ُكلُّ َشعحَرٍة مِِّن ِّ "َأنه هللَا َعزه َوَجله َخَلَقِنِّ
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ بُطهَة قَالَ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََسُن َوَأخح ثَ َنا اْلح : َحده
، قَا ُ بحُن الحَفَرجِّ َُسنيح ثَ َنا اْلح ، قَاَل: َحده مِّ َهح ثَ َنا الحَواقِّدِّيُّ، قَاَل: َقدح َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى بحُن اْلح َل: َحده

َتُه فَ يَ ُقوُل: " }َسََلم  َعلَ  عحَب رََفَع َصوح ٍل، َوإَِّذا تَ َفوهَه الش ِّ َا هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُزورُُهمح ِفِّ ُكل ِّ َحوح يحُكمح ِبِّ
َعُل مِّثحَل َذلَِّك، ُثُه ُعَمُر بحُن  [24َصَْبحَُتح فَنِّعحَم ُعقحََب الدهارِّ{ ]الرعد:  ٍل يَ فح ٍر ُكله َحوح ، ُثُه أَبُو َبكح

، ُثُه ُعثحَماُن، وََكاَنتح فَاطَِّمُة بِّنحُت َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم ََتحتِّيهِّمح فَ َتُكنُّ  َطهابِّ عِّنحَدُهمح الح



ُعو، وََكاَن َسعحُد بحُن َأبِّ َوقها بُِّل َعَلى َأصحَحابِّهِّ فَ يَ ُقوُل: َأاَل ُتَسل ُِّموَن َعَلى َوَتدح ٍص ُيَسل ُِّم َعَليحهِّمح، ُثُه يُ قح
رِّيُّ يَ ُزوُر تِّلحَك الحُقُبوَر، َوذُكَِّر َذلَِّك أَيحًضا ُدح ٍم يَ ُردُّوَن َعَليحُكُم السهََلَم وََكاَن أَبُو َسعِّيٍد الح َعنح أُم ِّ  قَ وح

 بحنِّ ُعَمَر، َوَأبِّ ُهَري حَرةَ َسَلَمَة، َوَعبحدِّ هللاِّ 
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ُس بُِّقُبورِّ الشُّ  َُزاعِّيهُة تَ ُقوُل: َلَقدح رَأَي حُتِنِّ َوَقدح َغاَبتِّ الشهمح َهَداءِّ، قَاَل الحَواقِّدِّيُّ: وََكاَنتح فَاطَِّمُة الح
، فَ ُقلحُت َْلَا: تَ َعاَِلح ُنَسل ِّمح َعَلى َقْبحِّ َْححَزَة، ف َ  َنا َعَلى َقْبحِّهِّ فَ ُقلحَنا: َوَمعِّي ُأخحت  ِلِّ : نَ َعمح، فَ َوقَ فح َقاَلتح

َنا: َوَعَليح  ُكُم السهََلُم السهََلُم َعَليحَك ََّي َعمه َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، " َفَسمِّعحَنا َكََلًما رَده َعَلي ح
: َوَما قُ رحبَ َنا َأَحد  مَِّن النه   اسِّ "َوَرْححَُة هللاِّ، قَاَلتح
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمه  ٍرو، قَااَل: َأخح ، َوأَبُو َسعِّيدِّ بحُن َأبِّ َعمح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ َأخح
ثَ َنا َعلِّيُّ بح  ن حَيا، قَاَل: َحده رِّ بحُن َأبِّ الدُّ ثَ َنا أَبُو َبكح ثَ َنا ابحُن َأبِّ الصهفهاُر قَاَل: َحده ُن ُشَعيحٍب، قَاَل: َحده

َْبّنِّ ُسَليحَماُن بحُن َداُوَد، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َجعحَفرِّ بحنِّ ُُمَمهٍد، َعنح أَبِّيهِّ، َأنه فَاطِّمَ  َة بِّنحَت ُفَديحٍك، قَاَل: َأخح
، َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  مِّ فَ ُتَصل ِّي َوتَ بحكِّي عِّنحَدهُ  َكاَنتح تَ ُزوُر َقْبحَ َعم َِّها»النهبِّ ِّ ََّيه  «َْححَزَة ِفِّ اْلح
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عح  عحُت َأَِب يَ عحَلى َْححَزَة بحَن ُُمَمهٍد الحَعَلوِّيه يَ ُقوُل: ْسِّ ، قَاَل: ْسِّ َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َم بحَن َأخح ُت َهاشِّ
لحَمدِّيَنةِّ إََِّل زََِّّيرَةِّ قُ ُبورِّ الشَُّهَداءِّ ِفِّ يَ وحمِّ ُُمَمهٍد الحُعَمرِّيه مِّنح َوَلدِّ ُعَمَر بحنِّ عَ  لِّيٍ  يَ ُقوُل: َأَخَذّنِّ َأبِّ ِبِّ

َتهُ  ي َخلحَفُه، فَ َلمها ان حتَ َهى إََِّل الحَمَقابِّرِّ رََفَع َصوح ، وَُكنحُت َأمحشِّ رِّ َوالشهمحسِّ َ طُُلوعِّ الحَفجح  فَ َقاَل: ُْجَُعٍة َبنيح
َا  يَب: َوَعَليحَك السهََلُم ََّي َأَِب َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َسََلم  َعَليحُكمح ِبِّ َصَْبحَُتح فَنِّعحَم ُعقحََب الدهارِّ، قَاَل: فَُأجِّ

يُب ََّي ُبَِنه؟ فَ ُقلحُت: اَل، قَاَل: فََأَخَذ بَِّيدِّي َفَجَعَلِنِّ َعنح ميِّ  ينِّهِّ، ُثُه فَالحتَ َفَت َأبِّ إَِِّله فَ َقاَل: أَنحَت الحُمجِّ
: السهََلَم َعَليحهِّمح، ُثُه َجَعَل ُكلهَما َسلهَم َعَليحهِّمح يُ َردُّ َعَليحهِّ، َحَّته فَ َعَل َذلَِّك َثََلَث َمرهاٍت، قَالَ َأَعاَد 

ًرا َّللِّهِّ َعزه َوَجله " ًدا ُشكح  َفَخره َأبِّ َساجِّ
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ا مِّ  تَ َزْلهُُم الشهيحطَاُن بِّبَ عحضِّ َِبُب قَ وحلِّ هللاِّ َعزه َوَجله: }إِّنه الهذِّيَن تَ َولهوح َا اسح َعانِّ إِّْنه َمح َم الحتَ َقى اْلح نحُكمح يَ وح
ُهمح إِّنه هللَا َغُفور  َحلِّيم { ]آل عمران:   [155َما َكَسُبوا َوَلَقدح َعَفا هللُا َعن ح
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ، َأخح مِّ َهح ََسُن بحُن اْلح ثَ َنا اْلح ُّ، قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح هللاِّ اْلح
هِّ، قَاُلوا: َلمها َصاَح إِّبحلِّيسُ  ثَ َنا الحَواقِّدِّيُّ، َعنح ُشُيوخِّ ، قَاَل: َحده ُ بحُن الحَفَرجِّ َُسنيح ثَ َنا اْلح  َأنه قَاَل: َحده

ُهمح  ن ح َمنح َورََد الحَمدِّيَنَة َحَّته َدَخُلوا َعَلى نَِّسائِّهِّمح، َوَجَعَل الن َِّساُء ُُمَمهًدا َقدح قُتَِّل تَ َفرهَق النهاُس، َفمِّ
َارُِّث يَ ُقلحَن: َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َتفِّرُّوَن؟ قَاَل: وََكاَن ِمِّهنح َوَله ُفََلُن بحُن ُفََلٍن،  َواْلح

َبُة بحُن ُعثحَماَن، َوَخارَِّجُة بحُن َعامٍِّر بَ َلَغ َمَلَل، بحُن َحاطٍِّب، َوَسوهاُد بحُن َغزِّيهةَ  ، َوَسعحُد بحُن ُعثحَماَن، َوُعقح
ُس بحُن قَ يحظِّيٍ  ِفِّ نَ َفٍر مِّنح َبِنِّ َحارِّثََة بَ َلُغوا الشهقحَرَة ]ص: ََن ََتحثِّي ِفِّ 311َوَأوح ُهمح ُأمُّ َأميح [، فَ َلقِّيَ ت ح

َاَب، َوتَ ُقولُ  َفَك " ُوُجوهِّهُِّم الَتُّ هِّمح: َهاَك الحمِّغحَزُل فَاغحزِّلح بِّهِّ، َوَهُلمه َسي ح  لِّبَ عحضِّ
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ُّ، َوأَبُو ا َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ُموَسى الحَكعحبِّ ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََسنِّ َأخح ْلح
ثَ َنا إِّْسحَ  ، قَااَل: َحده ثَ َنا ُبَكْيحُ بحُن الطهَرائِّفِّيُّ ثَ َنا يَزِّيُد بحُن َصالٍِّ ، قَاَل: َحده َبَة، قَاَل: َحده اعِّيُل بحُن قُ تَ ي ح

بًِّرا، قَاَل: فَ َلمها َأنح َأََتُهمُ  مِّ ُأُحٍد َوتَ َوِل ِّ َمنح تَ َوَله ُمدح ُّ َصلهى  َمعحُروٍ ، َعنح ُمَقاتِّلِّ بحنِّ َحيهاَن، ِفِّ يَ وح النهبِّ
ه هللاِّ، َجَعَلَنا هللُا فَِّداَك، َأََتًَن الحََْبُ: أَنهَك قُتِّلحَت، فَ ُرعَِّبتح قُ ُلوبُ َنا، فَ وَ هللُا َعَليحهِّ وَ  َنا َسلهَم قَاُلوا: ََّي َنبِّ لهي ح
بِّرِّيَن "  ُمدح
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َْبًََن َعبحُد هللاِّ بح  َسنِّ بحنِّ ُفوَرٍك قَاَل: َأخح ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلَح َْبًََن أَبُو َبكح ُّ، َأخح بَ َهاّنِّ َصح ُن َجعحَفرِّ بحنِّ َأْححََد اْلح
ثَ َنا أَبُو َعَوانََة، وَ  يُّ، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو َداُوَد الطهَيالِّسِّ ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب، قَاَل: َحده َباُن، قَاَل: َحده َشي ح

َهٍب، َعنِّ ابحنِّ ُعَمَر، أَنههُ  ُلَك الهذِّي َسأَلحَتِنِّ َعنحُه:  َعنح ُعثحَماَن بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َموح قَاَل لَِّرُجٍل: َأمها قَ وح
ب حَنةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َفَضَرَب َلُه َرُسوُل هللاِّ  رًا؟ فَإِّنهُه ُشغَِّل ِبِّ  َصلهى َأَشهَِّد ُعثحَماُن َبدح



َعُة ال مِّهِّ، َوَأمها بَ ي ح لِّ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّسهح َوانِّ فَإِّنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ َعَثُه إََِّل َأهح ر ِّضح
، فَ قَ  َعُة َوُعثحَماُن َغائِّب  هِّ مِّنح ُعثحَماَن لَبَ َعَثُه، وََكاَنتِّ الحبَ ي ح َثَق ِفِّ نَ فحسِّ اَل َرُسوُل َمكهَة، َوَلوح َكاَن َأَحد  َأوح

َرى، َوَأمها تَ َول ِّيهِّ « يَدِّي َهذِّهِّ لُِّعثحَمانَ »لهَم: هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  ُخح َدى َيَديحهِّ َعَلى اْلح ، َفَضَرَب ِإِِّّحح
َرَجُه الحبُ  ََذا َمَعَك " َأخح َهُد َأنه هللَا َعزه َوَجله َقدح َعَفا َعنحُه: اذحَهبح بِّ َعانِّ فََأشح َمح َم الحتَ َقى اْلح َخارِّيُّ ِفِّ يَ وح

ي ِّ َعنح  َاعِّيَل، َعنح َأبِّ َعَوانَةَ  الصهحِّ  ُموَسى بحنِّ إِّْسح
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ََسدِّ َوقَ وحلِّ هللاِّ َعزه َوَجله: }الهذِّيَن ا َتَجابُوا َّللِّهِّ َِبُب ُخُروجِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل َْححَراءِّ اْلح سح
ر  َعظِّيم { ]آل عمران: َوالرهُسولِّ مِّنح بَ عحدِّ َما َأَصاَبُُم الحَقرحُح لِّ  ُهمح َوات هَقوحا َأجح ن ح َسُنوا مِّ  [172لهذِّيَن َأحح
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َْبًََن أَبُو جَ  َراَن بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ بِّشح َْبًََن أَبُو اْلح عحَفٍر ُُمَمهُد بحُن َأخح
ََتِّي ِّ  رِّو بحنِّ الحَبخح ثَ َنا أَبُو ُمَعاوِّيََة، َعنح  َعمح َبهارِّ الحُعطَارِّدِّيُّ، قَاَل: َحده ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ اْلح قَاَل: َحده

، َكاَن أَبَ َواَك  ٍر  -هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: قَاَلتح َعائَِّشُة: ََّي ابحَن ُأخحِتِّ  -تَ عحِنِّ الزَُّبْيحَ َوَأَِب َبكح
رُِّكوَن مِّنح مَِّن اله  َتَجابُوا َّللِّهِّ َوالرهُسولِّ مِّنح بَ عحدِّ َما َأَصاَبُُم الحَقرحُح، قَاَل: َلمها انحَصَرَ  الحُمشح ذِّيَن اسح

ُعوا فَ َقاَل:  ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابَُه َما َأَصاَبُمح، َخاَ  َأنح يَ رحجِّ َمنح »ُأُحٍد، َوَأَصاَب النهبِّ
ًة؟ي َ  َُؤاَلءِّ ِفِّ آََثرِّهِّمح َحَّته يَ عحَلُموا َأنه بَِّنا قُ وه َتدُِّب ْلِّ ٍر َوالزَُّبْيحُ ِفِّ َسبحعِّنَي، « ن ح قَاَل: فَان حُتدَِّب أَبُو َبكح

مِّ َفَسمُِّعوا بِِّّمح، َوانحَصَرُفوا بِّنِّعحَمٍة مَِّن هللاِّ َوَفَضٍل ]ص: لحُقوا َلَح ي َ »[، قَاَل: 313َفَخَرُجوا ِفِّ آََثرِّ الحَقوح
لِّم  ُُمحَتَصًرا مِّنح َأوحُجٍه عَ « َعُدوًّا َرَجُه ُمسح ي ِّ َعنح ُُمَمهٍد، َعنح َأبِّ ُمَعاوِّيََة َوَأخح نح َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
 هَِّشامٍ 
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َْبًََن أَبُو َجعحَفٍر الحبَ غحَدادِّيُّ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح رِّو بحنِّ َأخح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعمح ، قَاَل: َحده
َودِّ، َعنح ُعرحَوَة، ِفِّ  َسح ثَ َنا أَبُو اْلح ثَ َنا ابحُن ْلِّيَعَة، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده ثَ َنا َأبِّ قِّصهةِّ ُأُحٍد َخالٍِّد، قَاَل: َحده

َْبَُه َرسُ  َتخح لِّ الحَمدِّيَنةِّ، فَاسح َياَن، قَاَل: َقدَِّم رَُجل  مِّنح َأهح وُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعنح َأبِّ ُسفح
ُتمح َشوحَكةَ  ًئا، َأَصب ح نَ ُعوا َشي ح  الحَقوحمِّ فَ َقاَل: ًَنزَلحتُ ُهمح َفَسمِّعحتُ ُهمح يَ َتََلَوُموَن يَ ُقوُل بَ عحُضُهمح لِّبَ عحٍض: َلَح َتصح



ُتُموُهمح، َوَلَح تُبِّيُدوُهمح، َدُهمح، ُثُه تَ رَكح ُهمح رُُءوس  ََيحَمُعوَن َلُكمح، فََأَمَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى  َوحح ن ح َوَقدح بَقَِّي مِّ
مُِّعوا بِّ  ُهمح، َوبِِّّمح َأَشدُّ الحَقرححِّ بِّطََلبِّ الحَعُدو ِّ، َولحُيسح َي هللُا َعن ح َذلَِّك، َوقَاَل: هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأصحَحابَُه َرضِّ

، « اَل »، فَ َقاَل َعبحُد هللاِّ بحُن ُأَبٍ : َأرحَكُب َمَعَك، فَ َقاَل: « َمنح َشهَِّد الحقَِّتالَ اَل يَ نحَطلَِّقنه َمعِّي إِّاله »
َبَل َجابُِّر بحُن َعبحدِّ هللاِّ  َتَجابُوا َّللِّهِّ َولَِّرُسولِّهِّ َعَلى الهذِّي بِِّّمح مَِّن الحَبََلءِّ، فَانحَطَلُقوا، َوَأق ح  السَُّلمِّيُّ فَاسح

َهَد الحقَِّتاَل، قَِّتاَل ُأُحٍد، َوًَنَشَدّنِّ َأاله فَ َقاَل: ََّي َرُسوَل  َشح ُت َمَعَك ْلِّ هللاِّ، إِّنه َأبِّ رَجهَعِنِّ َوَقدح َخَرجح
َهَدُه هللُا َعزه  َتشح ، فَاسح لرُُّجوعِّ لِّلهذِّي َأَصابَُه مَِّن الحَقتحلِّ َا َأوحَصاّنِّ ِبِّ ُرَك نَِّساَءًَن ْجِّيًعا، َوإِّْنه َد  َوَجله، َوَأرَاأَت ح

ُت َأنح  ًها إِّاله وَُكنحُت َمَعَك؛ َوَقدح َكرِّهح بُّ َأنح تُ َوجهَه َوجح َ الحبَ َقاَء لََِّتَِّكتِّهِّ، َواَل ُأحِّ  بِّ
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، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ، « نَ َعمح »يُطحَلَب َمَعَك إِّاله َمنح َقدح َشهَِّد الحقَِّتاَل فَأحَذنح ِلِّ
ََسدِّ "  َفَطَلبَ ُهمح َحَّته بَ َلَغ َْححَراَء اْلح
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ثَ َنا أَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ْححَُد بحُن َعبحدِّ َوَأخح
ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ  َبهارِّ، قَاَل: َحده مِّ اْلح هِّ، قَاَل: فَ َلمها َكاَن الحَغُد مِّنح يَ وح َحاَق، َعنح ُشُيوخِّ ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح

َرَة َمَضتح مِّنح َشوهاٍل، َأذهَن ُمَؤذ ُِّن َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  ته َعشح ََحدِّ لِّسِّ ُم اْلح  ُأُحٍد، َوَذلَِّك يَ وح
، َوَسلهَم ِفِّ النهاسِّ لَِّطَلبِّ الحَعُدو ِّ، َوأَ  َمحسِّ ْلح َمَنا ِبِّ ذهَن ُمَؤذ ِّنُُه َأنح اَل َُيحُرَجنه َمَعَنا َأَحد  إِّاله َأَحد  َحَضَر يَ وح

َا َخَرَج َرُسوُل هللاِّ  رِّو بحنِّ َحَراٍم، فََأذَِّن لَُه َفَخَرَج َمَعُه، َوإِّْنه  َصلهى هللُا َفَكلهَمُه َجابُِّر بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعمح
َصابَُه َلَح َم ُمرحهًِّبا لِّلحَعُدو ِّ، َولَِّيأحتِّيَ ُهمح أَنهُه َقدح َخَرَج ِفِّ طََلبِّهِّمح، َولَِّيظُنُّوا بِّهِّ قُ وهًة، َوَأنه الهذِّي أَ َعَليحهِّ َوَسله 

ُهمح َعنح َعُدو ِّهِّمح " ن ح  يُوهِّ
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ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َخارَِّجَة بحنِّ زَيحدِّ بحنِّ  َحاَق: َحده ََل َعائَِّشَة  قَاَل ابحُن إِّسح ، َموح ََثبٍِّت، َعنِّ ابحنِّ السهائِّبِّ
َهلِّ قَ  َشح اَل: بِّنحتِّ ُعثحَماَن، َأنه رَُجًَل مِّنح َأصحَحابِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح َبِنِّ َعبحدِّ اْلح

ُت ُأُحًدا َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأًَن  ِّ، فَ َلمها َأذهَن ُمَؤذ ُِّن َشهِّدح ، فَ َرَجعحَنا َجرََِّينيح َوَأخ  ِلِّ
: أَتَ ُفوتُ َنا  ي َوقَاَل ِلِّ َخِّ ُُروجِّ ِفِّ َطَلبِّ الحَعُدو ِّ، فَ ُقلحُت ْلِّ لح َغزحَوة  َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ



[، 315 َما لََنا مِّنح َدابهٍة نَ رحَكبُ َها، َوَما مِّنها إِّاله َجرِّي   ]ص:َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَوهللاِّ 
نحُه، َفَكاَن إَِّذا ُغلَِّب َْحَلح  َنا َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، وَُكنحُت أَيحَسَر ُجرحًحا مِّ َبًة َفَخَرجح ُتُه ُعقح

َنا إِّ  َبًة، َحَّته ان حتَ َهي ح لُِّموَن، َفَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَمَشى ُعقح ََل َما ان حتَ َهى إِّلَيحهِّ الحُمسح
َا َثََلًَث: اْلحِّ  َياٍل، فََأقَاَم بِّ ََسدِّ، َوهَِّي مَِّن الحَمدِّيَنةِّ َعَلى ََثَانَِّيةِّ َأمح َ َوالثََُّلََثَء َحَّته ان حتَ َهى إََِّل َْححَراءِّ اْلح ث حَننيح

 رحبَِّعاَء، ُثُه رََجَع إََِّل الحَمدِّيَنةِّ "َواْلحَ 
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رِّو بحنِّ َحزحمٍ  رِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعمح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح َحاَق، قَاَل: َحده َنادِّهِّ َعنِّ ابحنِّ إِّسح ، َأنه َوِإِِّّسح
، َمره بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  َُزاعِّيه لُِّمُهمح َمعحَبًدا الح ََسدِّ، وََكاَنتح ُخَزاَعُة ُمسح َراءِّ اْلح َمح هِّ َوَسلهَم، َوُهَو ِبِّ

ُقُهمح َمَعُه، اَل ُُيحُفوَن  َبَة ُنصحٍ  لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بِّتَِّهاَمَة، َصفح رُِّكُهمح َعي ح ًئا  َوُمشح َعَليحهِّ َشي ح
َا، فَ َقاَل َمعحَبد   رِّك  َوهُ  -َكاَن بِّ َمئٍِّذ ُمشح َنا َما َأَصاَبَك ِفِّ -َو يَ وح : ََّي ُُمَمهُد، َأَما َوهللاِّ َلَقدح َعزه َعَلي ح

َراءِّ َأصحَحابَِّك، َوَلَودِّدحًَن َأنه هللَا َعزه َوَجله َعافَاَك فِّيهِّمح، ُثُه َخَرَج َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ  َمح لهَم ِبِّ
ََسدِّ َحَّته  َعةِّ إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى  اْلح لرهجح لرهوحَحاءِّ، َوَقدح َأْجحَُعوا ِبِّ َياَن بحَن َحرحٍب َوَمنح َمَعُه ِبِّ َلقَِّي َأَِب ُسفح

َرافِّهِّمح، ُثُه رََجعحنَ  َنا َحده َأصحَحابِِّّمح َوقَاَدَتِِّّمح َوَأشح َل َأنح ا قَ بح هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَأصحَحابِّهِّ، َوقَاُلوا: َأَصب ح
َياَن َمعحَبًدا قَاَل:  ُهمح، فَ َلمها رََأى أَبُو ُسفح ن ح ُرَغنه مِّ َلُهمح، لََنُكرهنه َعَلى بَقِّيهتِّهِّمح فَ َلنَ فح َتأحصِّ َما َورَاَءَك ََّي َنسح

َلُه قَ  ث ح طُّ، يَ َتَحرهُقوَن َعَليحُكمح ََتَرُّقًا، َمعحَبُد؟ قَاَل: ُُمَمهد  َقدح َخَرَج ِفِّ َأصحَحابِّهِّ َيطحُلُبُكمح ِفِّ َْجحٍع َلَح َأَر لَُه مِّ
ََنقِّ َعَليح  مُِّكمح، َوَندُِّموا َعَلى َما َصنَ ُعوا، فِّيهِّمح مَِّن اْلح َتَمَع َمَعُه َمنح َكاَن ََتَلهَف َعنحُه ِفِّ يَ وح ُكمح َقدِّ اجح

َلُه ]ص: ء  َلَح َأَر مِّث ح َوهللاِّ َما َأَرى َأنح تَ رحَتَِّل َحَّته [ َقطُّ، فَ َقاَل: َوي حَلَك َما تَ ُقوُل، فَ َقاَل: 316َشيح
َل بَقِّي هتَ ُهمح، قَالَ  َتأحصِّ ، قَاَل: فَ َوهللاِّ َلَقدح َأْجحَعحَنا َعَلى الحَكرهةِّ َعَليحهِّمح لَِّنسح َيحلِّ َي الح َاَك تَ َرى نَ َواصِّ : فَإِّّن ِّ َأَنح

َياَن: َوَماَذا َعنح َذلَِّك، فَ َوهللاِّ َلَقدح َْحََلِنِّ َما رَأَيحُت َعَلى َأنح قُ لح  عحٍر، فَ َقاَل أَبُو ُسفح ُت فِّيهِّ أَب حَياًَت مِّنح شِّ
 قُ لحَت؟ قَاَل َمعحَبد : قُ لحُت:

 ]البحر البسيط[
ََِببِّيلِّ  ُرحدِّ اْلح ْلح َرحُض ِبِّ َلِتِّ ففف إِّذح َساَلتِّ اْلح َصحَواتِّ رَاحِّ  َكاَدتح َُتَدُّ مَِّن اْلح

َب حَياتِّ ِفِّ َجيحشِّ  َياَن َوَمنح َمَعُه، َوَمره رَكحب  مِّنح  ُثُه ذََكَر َسائَِّر اْلح لِّمِّنَي، قَاَل: فَ َثََّن َذلَِّك َأَِب ُسفح الحُمسح
َ؟ قَاُلوا: نُرِّيُد الحمِّْيَ  َياَن: أَيحَن ُترِّيُدوَن؟ قَاُلوا: الحَمدِّيَنَة، قَاَل: َوَلِّ ، فَ َقاَل أَبُو ُسفح َة، فَ َقاَل: َعبحدِّ الحَقيحسِّ

َا إِّلَيحهِّ، َوَأْححُِّل َعَلى إِّبِّلُِّكمح َهذِّهِّ َأَما أَن حُتمح ُمبَ ل ُِّغوَن  ُلُكمح بِّ َعِن ِّ ُُمَمهًدا َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم رَِّساَلًة ُأرحسِّ
ُوُه َأًنه َقدح  ْبِّ ُتُموُه فََأخح ئ ح ُتُموَها؟ قَاُلوا: نَ َعمح، قَاَل: فَ َقاَل: فَإَِّذا جِّ عحَنا  َأْجحَ زَبِّيًبا بُِّعَكاَظ َغًدا إَِّذا َوافَ ي ح
ُب بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم وَ  َلُهمح، فَ َلمها َمره الرهكح َتأحصِّ َعَة إََِّل َأصحَحابِّهِّ لَِّنسح َراءِّ الرهجح َمح ُهَو ِبِّ



َياَن َوَأَمَرُهمح بِّهِّ، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ صَ 317]ص: لهذِّي قَاَل أَبُو ُسفح َْبُوُه ِبِّ ََسدِّ فََأخح لهى هللُا َعَليحهِّ [ اْلح
لُِّموَن َمَعُه:  بُ َنا هللُا َونِّعحَم الحوَكِّيلُ »َوَسلهَم َوالحُمسح فَأَن حَزَل هللاُ َعزه َوَجله ِفِّ ُأولَئَِّك الرههحطِّ َوقَ وحْلِِّّمح « َحسح

َتَجابُوا َّللِّهِّ  َوالرهُسولِّ مِّنح بَ عحدِّ َما َأَصاَبُُم َوِفِّ َأصحَحابِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: }الهذِّيَن اسح
لِّهِّ: }الهذِّيَن قَاَل َْلُُم النهاُس إِّنه النهاَس َقدح َْجَُعوا َلُكمح 172الحَقرحُح{ ]آل عمران:  [ إََِّل قَ وح

ُهمح{ ]آل عمران:  َشوح لِّهِّ: }فَا173فَاخح ، إََِّل قَ وح : َهُؤاَلءِّ الن هَفَر مِّنح َعبحدِّ الحَقيحسِّ ن حَقَلُبوا بِّنِّعحَمٍة [ يَ عحِنِّ
ُهمح ُسوء { ]آل عمران:  ُهمح مِّنح لَِّقاءِّ َعُدو ِّهِّمح، 174مَِّن هللاِّ َوَفضحٍل َلَح مَيحَسسح [ لَِّما َصَرَ  هللُا َعن ح

َا َذلُِّكُم الشهيحطَاُن{ ]آل عمران:  َواَن هللاِّ ِفِّ استَِّجابَتِّهِّمح، }إِّْنه يَ 175َوات هبَ ُعوا رِّضح : َأَِب ُسفح اَن [ يَ عحِنِّ
يَةِّ  رِّ اْلح  َوَأصحَحابَُه، إََِّل آخِّ
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ٍر ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ الشهافِّعِّيُّ قَاَل: حَ  َْبّنِّ أَبُو َبكح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َاعِّيُل َأخح ثَ َنا إِّْسح ده
ي، قَاَل: َحدهثَ َنا َأْححَُد بحنُ  َحاَق الحَقاضِّ ٍر ُهَو ابحُن  بحُن إِّسح ثَ َنا أَبُو َبكح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ يُوُنَس، قَاَل: َحده

نٍي، َعنح َأبِّ الضَُّحى، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، قَاَل: َلمها أُلحقَِّي إِّب حَراهِّيُم َعَليحهِّ السهََل  ُم ِفِّ َعيهاٍش، َعنح َأبِّ َحصِّ
بُ َنا هللُا َونِّعحَم الحوَكِّيُل، وَ  نَي قَاُلوا: }الهذِّيَن قَاَل َْلُُم النهارِّ قَاَل: َحسح قَاَْلَا ُُمَمهد  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم حِّ

بُ َنا هللُا َونِّعحَم الحوَكِّيلُ  ُهمح فَ َزاَدُهمح إِّميَاًًن َوقَاُلوا َحسح َشوح { ]آل النهاُس إِّنه النهاَس َقدح َْجَُعوا َلُكمح فَاخح
رِّ 173عمران:  بحُن َعيهاٍش: يَ ُقوُل إِّب حَراهِّيُم َوُُمَمهد  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَمف َرَواُه [ " قَاَل أَبُو َبكح

ي ِّ َعنح َأْححََد بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ يُوُنسَ   الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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رِّ بحُن َداوُ  ثَ َنا أَبُو َبكح ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن نُ َعيحٍم، َأخح َد الزهاهُِّد، قَاَل: َحده
يَ  ثَ َنا ُسفح ُر بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َرزِّيٍن، قَاَل: َحده ثَ َنا ُمَبش ِّ ، قَاَل: َحده ََكمِّ ُر بحُن اْلح ثَ َنا بِّشح اُن بحُن قَاَل: َحده

رَِّمَة، َعنِّ ابحنِّ  لٍِّم، َعنح عِّكح َعبهاٍس، ِفِّ قَ وحلِّ هللاِّ َعزه َوَجله: }فَان حَقَلُبوا بِّنِّعحَمٍة  َحَسٍن، َعنح يَ عحَلى بحنِّ ُمسح
ُمح َسلُِّموا، َوالحَفضحُل َأنه عِّْيًا َمرهتح وََكاَن ِفِّ 174مَِّن هللاِّ َوَفضحٍل{ ]آل عمران:  [ ، قَاَل: الن ِّعحَمُة: َأَنه

ََتَاَها َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا  ، فَاشح مِّ مِّ الحَموحسِّ َ َأصحَحابِّهِّ "َأَّيه  َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َربَِّ  فِّيَها َمااًل فَ َقَسَمُه َبنيح
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ثَ نَ  َبهارِّ، قَاَل: َحده رِّيُّ، قَاَل: َكاَن لَِّعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا الزُّهح َحاَق، قَاَل: َحده ا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح

مِّهِّ، وََكاَن فِّيهِّمح َشرِّي هِّ َوِفِّ قَ وح ًفا، َفَكاَن إَِّذا بحنِّ ُأَبٍ  َمَقام  يَ ُقوُمُه ُكله ُْجَُعٍة، اَل َيَتحَُكُه َشَرفًا َلُه ِفِّ نَ فحسِّ
ُُمَعةِّ َُيحُطُب قَاَم فَ َقاَل: أَي َُّها النهاُس، َهَذا َرُسوُل هللاِّ  َجَلسَ  َم اْلح  َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح

َرَمُكَم هللُا بِّهِّ َوَأَعزهُكمح، فَانحُصُروُه َوَعز ُِّروُه َواْسحَُعوا َلُه َوَأطِّيُعوا، ُثُه ََيح  َ َأظحُهرُِّكمح، َأكح لُِّس، فَ َلمها َقدَِّم َبنيح
َعُل َكمَ  ا َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مِّنح ُأُحٍد، َوَصَنَع الحُمَنافُِّق َما َصَنَع ِفِّ ُأُحٍد، فَ َقاَم يَ فح

لِّسح ََّي َعُدوه هللاِّ، لَ  يهِّ َوقَاُلوا: اجح لُِّموَن بِّثَِّيابِّهِّ مِّنح نَ َواحِّ َعُل، فََأَخَذ الحُمسح ٍل، َقدح يَ فح هح ََذا الحَمَقامِّ ِبَِّ َت ْلِّ سح
ًرا َأنح ُقمحُت  َصنَ عحَت َما َصنَ عحَت، َفَخَرَج يَ َتَخطهى رِّقَاَب النهاسِّ َوُهَو يَ ُقوُل: َوهللاِّ َلَكَأّن ِّ قُ لحُت ُهجح

دِّ فَ َقاَل: َوي حَلَك مَ  َنحَصارِّ بَِّبابِّ الحَمسحجِّ ُت ُأَشد ُِّد ُأَشد ُِّد َأمحَرُه، فَ َلقَِّي رَُجًَل مَِّن اْلح ا َلَك؟ فَ َقاَل: ُقمح
ًرا، فَ َقاَل: َوي حَلَك، ارح  َا قُ لحُت ُهجح تَ غحفِّرح َأمحَرُه، فَ َقاَم رَِّجال  مِّنح َأصحَحابِّهِّ ََيحبُِّذوَنِنِّ َويُ َعن ُِّفوَنِنِّ َكَأْنه عح َيسح جِّ

تَ غحفَِّر ِلِّ َوهللاِّ »َلَك َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل الحُمَنافُِّق:   « َما أَبحغِّي َأنح َيسح
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ََسدِّ إََِّل َقَطنٍ   َِبُب َسرِّيهةِّ َأبِّ َسَلَمَة بحنِّ َعبحدِّ اْلح

(3/319) 

 

ُّ، قَالَ  بَ َهاّنِّ َصح َْبّنِّ أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح  َأخح
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ثَ َنا ا ثَ َنا : َحده ثَ َنا الحَواقِّدِّيُّ، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده ُ بحُن الحَفَرجِّ َُسنيح ثَ َنا اْلح ، قَاَل: َحده مِّ َهح َسُن بحُن اْلح ْلَح
، َعنح َسَلَمَة بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعَمَر بحنِّ  َمَة، َأبِّ َسلَ ُعَمُر بحُن ُعثحَماَن بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َسعِّيٍد الحَْيحبُوعِّيُّ
ََسدِّ، َوَغْيحِّهِّف أَيحًضا قَاَل: َحدهَثِنِّ مِّنح َحدِّيثِّ َهذِّهِّ السهرِّيهةِّ، قَا ُلوا: َشهَِّد مِّنح َوَلدِّ َأبِّ َسَلَمَة بحنِّ َعبحدِّ اْلح

لحَعالَِّيةِّ حِّ  ََسدِّ ُأُحًدا، وََكاَن ًَنزِّاًل ِفِّ َبِنِّ ُأَميهَة بحنِّ زَيحٍد ِبِّ نَي ََتَوهَل مِّنح قُ َباٍء، َوَمَعُه أَبُو َسَلَمَة بحُن َعبحدِّ اْلح
ُحٍد ُجرحًحا َعَلى َعُضدِّهِّ، فَ َرَجَع إََِّل َمنحزِّلِّهِّ فَ َقامَ  ًرا يَُداَوى  َزوحَجُتُه ُأمُّ َسَلَمَة بِّنحُت َأبِّ ُأَميهَة، َفُجرَِّح ِبُِّ َشهح

َرةِّ، َدَعاُه َحَّته رََأى َأنح َقدح بَ َرَأ، فَ َلمها َكاَن هََِّلُل الحُمَحرهمِّ َعَلى رَ  ًرا مَِّن اْلحِّجح أحسِّ ََخحَسٍة َوَثََلثِّنَي َشهح
َها، وَ  تَ عحَملحُتَك َعَلي ح ُرجح ِفِّ َهذِّهِّ السهرِّيهةِّ فَ َقدِّ اسح َعَقَد َلُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل: " اخح



رح َحَّته َترَِّد َأرحَض َبِنِّ َأَسٍد، فََأغِّرح َعَليحهِّمح قَ بحَل َأنح َتََلَقى َعَليحَك ُْجُوُعُهمح، َوَأوحَصاُه  لَِّواًء َوقَاَل: " سِّ
ًا، َوَخَرَج َمَعُه ِفِّ تِّلحَك السهرِّيهةِّ ََخحُسوَن َومِّاَئة ف َواله  لِّمِّنَي َخْيح ذِّي َهاَجُه بِّتَ قحَوى هللاِّ َوَمنح َمَعُه مَِّن الحُمسح

ٍم بِّهِّ مِّنح طَي ٍِّئ ُمتَ َزو َِّجًة رَُجًَل مِّنح َأصحَحابِّ َرُسولِّ َأنه رَُجًَل مِّنح طَي ٍِّئ َقدَِّم الحَمدِّي َرَأًة َذاَت رَحِّ َنَة يُرِّيُد امح
رِّهِّ الهذِّي ُهَو مِّنح َأصحَحابِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  هح  هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ نَ َزَل َعَلى صِّ

َْبَ َأنه طُ   َليحَحَة َوَسَلَمَة ابحَِنح ُخَويحلٍِّد َقدح َسارَا ِفِّ َوَسلهَم، فََأخح
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مِّهَِّما فِّيَمنح َأطَاَعُهَما بَِّدعحَوَتَِِّّما إََِّل َحرحبِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ بَ َعَث َرُسولُ  هللاِّ  قَ وح
َباَر َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأَِب َسَلَمَة، َفَخَرَج ِفِّ  َخح  َأصحَحابِّهِّ َوَخَرَج َمَعُهَم الطهائِّيُّ َدلِّيًَل، َوَسبَ ُقوا اْلح

هِّمح َفَضمُّوهُ  ا إََِّل َأدحََن َقَطٍن َماٍء مِّنح مَِّياهِّ َبِنِّ َأَسٍد فَ َوَجُدوا َسرحًحا، فََأَغاُروا َعَلى َسرححِّ َوَأَخُذوا  َوان حتَ َهوح
َلَت َسائُِّرهُ  ُوُهُم الحََْبَ، َوَحذهُروُهمح َْجحَع َأبِّ َسَلَمَة، فَ تَ َفرهَق َِمَالِّيَك َثََلثًَة َوَأف ح مح، َفَجاَء َْجحُعُهمح َفَخْبه

َكَر َوفَ رهَق َأصحَحابَ  َع َقدح تَ َفرهَق، فَ َعسح َمح ُد اْلح ٍه، َوَوَرَد أَبُو َسَلَمَة الحَماَء فَ َيجِّ ُع ِفِّ ُكل ِّ َوجح َمح ُه ِفِّ اْلح
ا َأَحًدا، فَاَنحََدَر أَبُو َسَلَمَة بَِّذلِّكَ َطَلبِّ الن هَعمِّ َوالشه   اءِّ، فََأَصابُوا نَ َعًما َوَشاًء َوَلَح يَ لحَقوح
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ُموا غَ  َلًة قَاَل أَبُو َسَلَمَة: اقحسِّ ، فَ َلمها َساُروا لَي ح ًعا إََِّل الحَمدِّيَنةِّ، َورََجَع َمَعُه الطهائِّيُّ َنائَِّمُكمح، ُكل ِّهِّ رَاجِّ
َرَج َصفِّيًّا لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوسَ فََأعحَطى أَ  ، ُثُه َأخح لهَم بُو َسَلَمَة الطهائِّيُّ الدهلِّيَل رَِّضاُه مَِّن الحَغَنمِّ

بَ ُلوا َحَّته َدَخُلوا الحَمدِّيَنةَ  َ َأصحَحابِّهِّ، ُثُه َأق ح ُُمَس، ُثُه َقَسَم َما بَقَِّي َبنيح َرَج الح  " َعبحًدا، ُثُه َأخح
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، َعنح قَاَل ُعَمُر بحُن ُعثحَماَن: َفَحدهَثِنِّ َعبحُد الحَملِّكِّ بحُن ُعَمْيحٍ، َعنح َعبحدِّ الرهْححَنِّ بحنِّ َسعِّيدِّ بحنِّ يَ رحبُوعٍ 
، َفَمكَ  َُشمِّيُّ ًرا يَُداوِّيهِّ، ُعَمَر بحنِّ َأبِّ َسَلَمَة قَاَل: َكاَن الهذِّي َجَرَح َأبِّ َأَِب َسَلَمَة أَبُو ُأَساَمَة اْلح َث َشهح

ًرا إََِّل َفَْبََأ فِّيَما نُ َرى َوبَ َعَثُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ الحُمَحرهمِّ َعَلى رَأحسِّ ََخحَسٍة َوَثََل  ثِّنَي َشهح
َرَة، فَ َلمها َدَخَل الحَمدِّيَنَة ان حتَ َقَض بِّهِّ ُجرحُحُه،  َفَماَت لَِّثََلثِّ لََياٍل بَقِّنَي مِّنح َقَطٍن، فَ َغاَب بِّضحَع َعشح

ًرا، ُثُه  ُهٍر َوَعشح َرةِّف قَاَل ُعَمُر بحُن َأبِّ َسَلَمَة: َواعحَتدهتح ُأم ِّي َحَّته َحلهتح َأرحبَ َعَة َأشح خِّ  تَ َزوهَجَها ُْجَاَدى اْلح
َا ِفِّ لََياٍل بَقِّ  نَي مِّنح َشوهاٍل، َفَكاَنتح ُأم ِّي تَ ُقوُل: َما ِبَحس  َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَدَخَل بِّ



لن َِّكاحِّ ِفِّ َشوهاٍل َوالدُُّخولِّ فِّيهِّ: َقدح تَ َزوهَجِنِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َشوهاٍل، وَ  َأعحَرَس بِّ ِبِّ
نَي "ف قُ لحُت: َوَقدح قِّيَل َماَتتح بَ عحَد ِفِّ َشوهاٍل، قَاَل: َوَماَتتح ُأمُّ َسَلَمَة ِفِّ ذِّي الحَقعح  ٍع َوََخحسِّ َدةِّ َسَنَة تِّسح

ت ِّنَي، َوهللُا َأعحَلمُ  َدى َوسِّ  َذلَِّك َسَنَة إِّحح
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َق حَل ِّ َوُخبَ يحبِّ بحنِّ َعدِّيٍ  مَِّن  مِّ بحنِّ ََثبِّتِّ بحنِّ َأبِّ اْلح ، َوَما َظَهَر ِفِّ قِّصهةِّ َعاصِّ يعِّ ََثرِّ َِبُب َغزحَوةِّ الرهجِّ اْلح
َعحََلمِّ   َواْلح
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َسَ  ثَ َنا اْلح ُّ، قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ، َأخح مِّ َهح ُن بحُن اْلح
ثَ َنا الحَواقِّدِّيُّ  ، قَاَل: َحده ُ بحُن الحَفَرجِّ َُسنيح ثَ َنا اْلح يعِّ َكاَنتح ِفِّ َصَفٍر َعَلى قَاَل: َحده ، قَاَل: َوَغزحَوُة الرهجِّ

َفاَن " َياٍل مِّنح ُعسح َعةِّ َأمح يُع َعَلى َسب ح ًراف َوالرهجِّ تهٍة َوَثََلثِّنَي َشهح  رَأحسِّ سِّ
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َودِّ قَاَل: بَ َعَث َرسُ  َسح وُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ قَاَل الحَواقِّدِّيُّ: َفَحدهَثِنِّ ُموَسى بحُن يَ عحُقوَب، َعنح َأبِّ اْلح
دِّيهةِّ، َحَّته   ُوُه َخَْبَ قُ َريحٍش، َفَسَلُكوا َعَلى النهجح ْبِّ يعِّ ُعُيوًًن إََِّل َمكهَة لُِّيخح َكانُوا َوَسلهَم َأصحَحاَب الرهجِّ

يعِّ فَاعحََتََضتح َْلُمح بَ ُنو ْلِّحَياَن " لرهجِّ  ِبِّ
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ٍرو ُمَُ  َْبًََن أَبُو َعمح َاعِّيلِّيُّ قَاَل: َأخح ٍر َأْححَُد بحُن إِّب حَراهِّيَم اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح َدِّيُب قَاَل: َأخح مهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح
ٍم، قَاَل: َحده  ثَ َنا َمنحُصوُر بحُن َأبِّ ُمَزاحِّ ، قَاَل: َحده ثَ َنا الحَمنِّيعِّيُّ َثُم الدُّورِّيُّ، َوَحده َي ح َْبَّنِّ اْلح ب حَراهِّيُم ثَ َنا إِّ َأخح

َاعِّيُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ الحَفضحلِّ 324بحُن َسعحٍد، ح ]ص: َْبَّنِّ إِّْسح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح [ َوَأخح
ثَ َنا أَبُو ََثبٍِّت ُُمَمهُد بحُن ُعبَ يحدِّ هللاِّ  ثَ َنا َجد ِّي، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َهقِّيُّ ُّ قَاَل: بحنِّ ُُمَمهٍد الحبَ ي ح  الحَمدِّيِنِّ

ُرو بحُن ُأَسيحدِّ بحنِّ َجارِّيََة الث هَقفِّيُّ  َْبَّنِّ َعمح َهاٍب، قَاَل: َأخح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َسعحٍد، َعنِّ ابحنِّ شِّ َحلِّيف   َحده



َرَة وََكاَن مِّنح َأصحَحابِّ َأبِّ ُهَري حَرَة َأنه َأَِب ُهَري حَرَة، قَاَل: بَ َعَث رَ  ُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لَِّبِنِّ زُهح
َطهابِّ  مِّ بحنِّ ُعَمَر بحنِّ الح َنحَصارِّيه َجده َعاصِّ َم بحَن ََثبٍِّت اْلح ًنا، َوَأمهَر َعَليحهِّمح َعاصِّ ٍط َعي ح ، َعَشَرَة رَهح

َفاَن َوَمكهَة، ذُكُِّروا  َ ُعسح َدهةِّ َبنيح ْلح َيٍ  مِّنح ُهَذيحٍل يُ َقاُل َْلُمح بَ ُنو ْلِّحَياَن، فَانحَطَلُقوا َحَّته إَِّذا َكانُوا ِبِّ ْلِّ
َر ِفِّ َمنح  زٍِّل نَ َزُلوُه، فَ نَ َفُروا َْلُمح بَِّقرِّيٍب مِّنح مِّائَةِّ رَُجٍل رَاٍم، فَاق حَتصُّوا آََثرَُهمح َحَّته َوَجُدوا َمأحَكَلُهُم التهمح

ٍع، فََأَحاَط  فَ َقاُلوا: نَ َوى يَ ثحرَِّب، فَات هبَ ُعوا آََثرَُهمح، فَ َلمها م  َوَأصحَحابُُه َْلَُئوا إََِّل َموحضِّ َأَحسه بِِّّمح َعاصِّ
ُتَل مِّنح  يثَاُق َأنح اَل نَ قح ُد َوالحمِّ َيحدِّيُكمح، َوَلُكُم الحَعهح ُم فَ َقاُلوا َْلُُم: انحزُِّلوا فََأعحُطوا ِبِّ ُكمح َأَحًدا، فَ َقاَل بُِِّّم الحَقوح

ُم بحُن ََثبٍِّت، َوُهَو َأمِّْيُ  ح َعنها نَبِّيهَك  َعاصِّ ْبِّ رٍِّك، اللُهمه َأخح : َأمها َأًَن فَ َوهللاِّ اَل أَنحزُِّل ِفِّ ذِّمهةِّ ُمشح الحَقوحمِّ
َعٍة مِّنح َأصحَحابِّهِّ، َونَ َزَل إِّلَيحهِّ  ًما ِفِّ َسب ح لن هبحلِّ فَ َقتَ ُلوا َعاصِّ ُهمح ِبِّ مح َثََلثَة  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َرَموح

ُهمح َأطحَلُقو َعَلى الحعَ  ن ح َكُنوا مِّ َتمح ، َوزَيحُد بحُن الد ِّثِّنهةِّ، َورَُجل  آَخُر، فَ َلمها اسح ُهمح: ُخبَ يحب  ن ح ، مِّ دِّ َوالحمِّيثَاقِّ ا هح
رِّ، َوهللاِّ اَل َأصحَحُبُكمح، إِّ  َا، فَ َقاَل الرهُجُل الثهالُِّث: َهَذا َأوهُل الحَغدح ي ِّهِّمح فَ َرَبُطوُهمح بِّ ََتَر قِّسِّ َُؤاَلءِّ  نه َأوح ِلِّ بِّ
ُبَ يحٍب َوزَيحدِّ  َلى، َفَجرُّوُه َوَعاَْلُوُه فََأََب َأنح َيصحَحبَ ُهمح، فَ َقتَ ُلوُه َوانحَطَلُقوا ِبِّ َوًة، يُرِّيُد الحَقت ح  بحنِّ الد ِّثِّنهةِّ ُأسح

َارِّثِّ بحنِّ َعامِّرِّ  ٍر، فَاب حَتاَع بَ ُنو اْلح َعةِّ بَدح َكهَة بَ عحَد َوق ح ًبا، َحَّته َِبُعوُُهَا ِبِّ َفلِّ بحنِّ َعبحدِّ َمَناٍ  ُخبَ ي ح بحنِّ نَ وح
ْيًا، َحَّته  ٍر، فَ َلبَِّث ُخبَ يحب  عِّنحَدُهمح َأسِّ َم بَدح َفٍل يَ وح َارَِّث بحَن َعامِّرِّ بحنِّ نَ وح  وََكاَن ُخبَ يحب  ُهَو قَ َتَل اْلح

تَ  َارِّثِّ ُموَسى َيسح تَ َعاَر مِّنح بَ عحضِّ بَ َناتِّ اْلح َا لِّلحَقتحلِّ فََأَعارَتحُه َأْجحَُعوا َعَلى قَ تحلِّهِّ، فَاسح دُّ بِّ حِّ
ذِّهِّ َوالحُموَسى بَِّيدِّهِّ، 325]ص: ٌّ َْلَا َوهَِّي َغافَِّلة  َحَّته َأََتُه، فَ َوَجَدتحُه َُمحلَِّسُه َعَلى َفخِّ [، َفَدرََج ُبِنِّ

تُ َلُه؟ َما ُكنحُت ْلَِّ  َ َأنح َأق ح ، فَ َقاَل: َأََتحَشنيح : َوهللاِّ َما فَ َفزَِّعتح فَ زحَعًة َعَرفَ َها ُخبَ يحب  َعَل َذلَِّك، فَ َقاَلتح ف ح
تُُه َيَحُكُل قِّطحًفا مِّنح عَِّنٍب، َوإِّنهُه َلُموَثق  ِبِّ  ًا مِّنح ُخبَ يحٍب، َوهللاِّ َلَقدح َوَجدح ْيًا َقطُّ َخْيح َدِّيدِّ، َوَما رَأَيحُت َأسِّ ْلح

َكهَة مِّنح ََثََرٍة، َفَكاَنتح تَ ُقوُل: إِّنهُه َلرِّزحق  َرزََقُه هللاُ  َد ِّ ِبِّ تُ ُلوُه ِفِّ اْلح ََرمِّ لِّيَ قح ًبا، فَ َلمها َخَرُجوا بِّهِّ مَِّن اْلح  ُخبَ ي ح
ِّ، ُثُه قَاَل: َوهللاِّ َلوحاَل َأنح ََتح  َعَتنيح ِّ َفََتَُكوُه فَ رََكَع رَكح َعَتنيح : َدُعوّنِّ َأرحَكُع رَكح َسُبوا َأنه َما بِّ قَاَل َْلُمح ُخبَ يحب 

ُهمح َأَحًدا:َجَزًعا مَِّن الحَقتحلِّ َلزِّدح  تُ لحُهمح َبَدًدا، َواَل تُ بحقِّ مِّن ح هِّمح َعَدًدا، َواق ح  ُت، اللُهمه َأححصِّ
 ]البحر الطويل[

لًِّما ففف َعَلى َأي ِّ َجنحٍب َكاَن َوهللاِّ َمصحَرعِّي َتُل ُمسح نَي ُأق ح ُت ُأَِبِلِّ حِّ  فَ َلسح
َلهِّ َوإِّنح َيَشأح ففف يُ َبارِّكح ِفِّ َأوح  لحٍو ُِمَزهعِّ َوَذلَِّك ِفِّ َذاتِّ اْلحِّ  َصالِّ شِّ

لٍِّم قُتِّلَ  َارِّثِّ فَ َقتَ َلُه، وََكاَن ُخبَ يحب  ُهَو َسنه لُِّكل ِّ ُمسح َبُة بحُن اْلح رحَوَعَة ُعقح ًا ُثُه قَاَم إِّلَيحهِّ أَبُو سِّ  َصْبح
َ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا عَ  يَب، فَُأخحْبِّ َم ُأصِّ ٍم يَ وح َتَجاَب هللُا لَِّعاصِّ يُبوا الصهََلَة، َواسح َم ُأصِّ َليحهِّ َوَسلهَم يَ وح

نحُه بَِّشيح  تَ وحا مِّ نَي ُحد ِّثُوا أَنهُه قُتَِّل، لِّيُ ؤح مِّ بحنِّ ََثبٍِّت حِّ ٍء يُ عحَرُ ، َخَْبَُهمح، َوبَ َعَث ًَنس  مِّنح قُ َريحٍش إََِّل َعاصِّ
ٍر، فَ بَ َعَث هللُا َعزه َوَجله  َم َبدح ٍم مِّثحَل الظُّلهةِّ مَِّن الدهبحرِّ،  وََكاَن قَ َتَل رَُجًَل مِّنح ُعَظَمائِّهِّمح يَ وح َعَلى َعاصِّ

ي ِّ َعنح  ًئاف َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ نحُه َشي ح ُموَسى  َفَحَمتحُه مِّنح ُرُسلِّهِّمح، فَ َلمح يَ قحدُِّروا َعَلى َأنح يَ قحَطُعوا مِّ
َاعِّيَل، َعنح إِّب حَراهِّيَم بحنِّ َسعحدٍ   بحنِّ إِّْسح
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َْبًََن أَ  رِّو بحنِّ َأخح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعمح ثَ َنا أَبُو َجعحَفٍر الحبَ غحَدادِّيُّ، قَاَل: َحده ، قَاَل َحده َُ َافِّ بُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
َودِّ، َعنح ُعرحَوَة بحنِّ ا َسح ثَ َنا أَبُو اْلح ثَ َنا ابحُن ْلِّيَعَة، قَاَل: َحده ثَ َنا َأبِّ قَاَل: َحده ، )ح( لزَُّبْيحِّ َخالٍِّد، قَاَل: َحده
مُ  ثَ َنا الحَقاسِّ رِّ بحُن َعتهاٍب، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َبكح ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَقطهانِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح بحُن َعبحدِّ هللاِّ  َوَأخح

َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّ  ثَ َنا إِّْسح ثَ َنا ابحُن َأبِّ ُأَويحٍس، قَاَل: َحده َبَة، َعنح ُموَسى بحنِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ، قَاَل: َحده يَم بحنِّ ُعقح
َق حَل ِّ َأَخا َبِنِّ  َم بحَن ََثبِّتِّ بحنِّ َأبِّ اْلح َبَة، قَااَل: بَ َعَث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعاصِّ رِّو ُعقح  َعمح

ُهمح: ُخبَ يح  ن ح ٍ ، َوَمرحَثَد بحَن َأبِّ َمرحَثٍد، ِفِّ َأصحَحاٍب َْلَُما، مِّ َجَبا، َوزَيحُد بحنِّ َعوح ُب بحُن َعدِّيٍ  َأُخو َبِنِّ َجحح
دِّيهَة َحَّته إِّذَ  ُوَن َخَْبَ قُ َريحٍش، َفَسَلُكوا النهجح ًنا إََِّل َمكهَة يَ َتَخْبه ا َكانُوا بحُن الدهثَِّنةِّ َأُخو بَ َياَضَة، َعي ح

َر، ُثُه  ُهمح، َوَمنح ُأسِّ ، َفذََكَر قِّصهَة َمنح قُتَِّل مِّن ح يعِّ لرهجِّ و ِمِّها ُرو ِّيَنا فِّيهِّ َحدِّيُث َأبِّ ُهَري حَرَة  ِبِّ قِّيَل بَِّنحح
، اللهُ  هِّ َعُدوٍ  ُل ُخبَ يحٍب: اللُهمه إِّّن ِّ اَل أَنحُظُر إِّاله ِفِّ َوجح ، َفَما زَاَد ُعرحَوُة قَ وح مه إِّّن ِّ اَل يَزِّيَدانِّ َويُ نحقَِّصانِّ

ُد َرُسواًل إََِّل َرُسولَِّك َصلهى هللُا َعَليحهِّ  ْبحِّيُل َعَليحهِّ السهََلُم إََِّل  َأجِّ َوَسلهَم، فَ بَ ل ِّغحُه َعِن ِّ السهََلَم، َفَجاَء جِّ
َْبَُه َذلِّكَ   َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فََأخح
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َبَة: َوزََعُموا َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  َسلهَم قَاَل َوُهَو َجالِّس  ِفِّ َذلَِّك َوِفِّ رَِّوايَةِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح
مِّ الهذِّي قُتََِّل فِّيهِّ:  ، َواَل َأدحرِّي َأذََكَر زَيحَد « َوَعَليحُكَما، َأوح َعَليحَك السهََلُم، ُخبَ يحب  قَ تَ َلتحُه قُ َريحش  »الحيَ وح

ُمح رََمَوا ابحَن الده  نَ َتُه، فَ َلمح يَ زحَددح إِّاله إِّميَاًًن بحَن الدهثَِّنةِّ َمَعُه َأمح اَل، قَاَل: َوزََعُموا َأَنه ، َوَأرَاُدوا فِّت ح لن هبحلِّ ثَِّنةِّ ِبِّ
 َوتَ ثحبِّيًتا "

(3/326) 

 

ُدوُه: َأَتِّبُّ أَ  ُه يُ َناشِّ ًبا َعَلى الحََشَبةِّ ًَنَدوح ُمح َلمها رَفَ ُعوا ُخبَ ي ح نه ُُمَمهًدا َوزَاَد ُعرحَوُة َوُموَسى ْجِّيًعا، َأَنه
بُّ َأنح يَ فحدَِّيِنِّ بَِّشوحَكٍة ]ص:َمَكاَنَك؟  [ ُيَشاُكَها ِفِّ َقَدَميحهِّ، 327قَاَل: اَل َوهللاِّ الحَعظِّيمِّ َما ُأحِّ

َحاَق إِّنح َشاَء هللاُ  نحُه، َوزَاَد أَب حَياًَت قَاَْلَا َوََنحُن َنذحُكُرَها ِفِّ رَِّوايَةِّ ابحنِّ إِّسح ُكوا مِّ  َفَضحِّ
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َبةَ  ُم بحُن ََثبِّتِّ بحنِّ َأبِّ قَاَل ُموَسى بحُن ُعقح ُهمح: َعاصِّ تهَة نَ َفٍر مِّن ح يعِّ سِّ : َويُ َقاُل: َكاَن َأصحَحاُب الرهجِّ
يُّ، َوَعبحُد هللاِّ بحُن طَارٍِّق َحلِّيف  لَِّبِنِّ ظَ  ، َوزَيحُد بحُن الدهثَِّنةِّ الحبَ َياضِّ ، َوُخبَ يحُب بحُن َعدِّيٍ  َق حَل ِّ َفٍر، َوَخالُِّد اْلح

، وََكاَن مِّنح َشأحَنِِّّمح أَ بحُن الحُبَكْيحِّ ا نه للهيحثِّيُّ، َوَمرحَثُد بحُن َأبِّ َمرحَثٍد الحَغَنوِّيُّ َحلِّيُف َْححَزَة بحنِّ َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ
لِّمِّ  نَي نَ َفًرا مِّنح َعَضٍل َوالحَقارَةِّ َقدُِّموا َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاُلوا: إِّنه فِّيَنا ُمسح
َحَّته فَاب حَعثح َمَعَنا نَ َفًرا مِّنح َأصحَحابَِّك يُ َفق ُِّهونَ َنا، فَ بَ َعَث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َمَعُهمح، 

ُم ُمَصل ُِّتوَن َعَليح  ُم إِّاله َوالحَقوح َتصحَرُخوا َعَليحهِّمح ُهَذيحًَل، فَ َلمح يَ رُعِّ الحَقوح يعِّ اسح لرهجِّ ، َوُهمح نَ َزُلوا ِبِّ لسُّيو ِّ هِّمح ِبِّ
ُهمح  ُهمح َأَخُذوا ُسُيوفَ ُهمح فَ َقاَلتح ُهَذيحل : إًِّنه اَل نُرِّيُد قَِّتاَلُكمح، فََأعحَطوح ًدا َومِّيثَاقًا ِفِّ رَِّحاْلِِّّمح، فَ َلمها رََأوح َعهح

َلَم َْلُمح ُخبَ يحُب بحُن َعدِّيٍ ، َوزَيحُد بحُن الدهثِّنَ  َتسح لِّمح اَل يُرِّيُبوََنُمح، فَاسح َتسح ةِّ َوَعبحُد هللاِّ بحُن طَارٍِّق، َوَلَح َيسح
ُم بحُن ََثبٍِّت، َواَل َخالُِّد بحُن الحُبَكْيحِّ، َواَل َمرحَثُد بحُن َأبِّ َمرحَثٍد، َوَلكِّنح قَاتَ ُلوُهمح َحَّته قُتِّلُ  وا، َوَخَرَجتح َعاصِّ

َلُموا َْلُمح َحَّته إِّ  َتسح لثهََلثَةِّ الهذِّيَن اسح َرانِّ نَ زََع َعبحُد هللاِّ بحُن طَارٍِّق َيَدُه مِّنح ُهَذيحل  ِبِّ َر ِّ الظههح َذا َكانُوا ِبِّ
ُبَ يحبِّ بحنِّ َعدِّيٍ ، َوزَيحدِّ بحنِّ  ْلحَِّجارَةِّ َحَّته قَ تَ ُلوُه، َوَقدُِّموا ِبِّ ُه ِبِّ ًفا، فَ َرَموح الدهثَِّنةِّ َمكهَة،  قَِّرانِّهِّ ُثُه َأَخَذ َسي ح

َواُن بحُن ُأَميهَة  فََأمها ُخبَ يحب  فَاب حَتاَعهُ  َارِّثِّ بحنِّ َعامٍِّر، َواب حَتاَع َصفح ْلح آُل ُحَجْيحِّ بحنِّ َأبِّ إَِّهاٍب، فَ َقتَ ُلوُه ِبِّ
َرو بحَن ُأَميهَة دَ  َبِّيهِّ، قَ تَ َلُه نِّسحطَاس  َموحاَلُه، قَاَل: َوزََعُموا َأنه َعمح ًبا "زَيحَد بحَن الدهثَِّنةِّ، فَ َقتَ َلُه ِبِّ  َفَن ُخبَ ي ح
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
ُم بحُن  ثَ َنا َعاصِّ َحاَق، قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدَة، َأنه اْلح

اُلوا: إِّنه نَ َفًرا مِّنح َعَضٍل َوالحَقارَةِّ َقدُِّموا َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة بَ عحَد ُأُحٍد، فَ قَ 
ََلًما، فَاب حَعثح َمَعَنا نَ َفًرا مِّنح َأصحَحابَِّك يُ َفق ُِّهونَ َنا ِفِّ الد ِّي نِّ، َويُ قحرُِّؤنَ َنا الحُقرحآَن، فَ بَ َعَث َرُسوُل فِّيَنا إِّسح

َعحََّن َما ذََكرَ  ف َفذََكَرُهمح، َوذََكَر قِّصهتَ ُهمح ِبِّ ُه ُموَسى بحُن هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َمَعُهمح ُخبَ يحَب بحَن َعدِّيٍ 
نَي قُتِّلَ  ًرا، َوزَاَد قَاَل: َوَقدح َكاَنتح ُهَذيحل  حِّ َبَة آخِّ ُم بحُن ََثبٍِّت َأرَاُدوا رَأحَسُه لَِّيبِّيُعوُه مِّنح ُسََلَفَة  ُعقح َعاصِّ

هِّ لََتشح  ُحٍد لَئِّنح َقَدَرتح َعَلى رَأحسِّ يَب اب حَناَها ِبُِّ نَي ُأصِّ َرَبنه بِّنحتِّ َسعحدِّ بحنِّ الشههِّيدِّ، َوَقدح َكاَنتح َنَذَرتح حِّ
ب حُر، فَ لَ  ُهُم الده َر، َفَمنَ َعت ح َمح فِّهِّ الح َهَب َعنحُه ِفِّ َقحح َنُه قَاُلوا: َدُعوُه َحَّته مُيحسِّ فَ َتذح نَ ُهمح َوبَ ي ح مها َحاَلتح بَ ي ح

ًدا اَل ميََ  م  َأعحَطى هللَا َعهح ًما َفَذَهَب بِّهِّ، َوَقدح َكاَن َعاصِّ َتَمَل َعاصِّ سُّ فَ َنأحُخَذُه، فَ بَ َعَث هللُا الحَوادَِّي فَاحح
رِّك  أَبَ  رًِّكا، َواَل مَيَسُُّه ُمشح تَ َنَع مِّنحُه ِفِّ َحَياتِّهِّف قَاَل ابحُن ُمشح ًدا ِفِّ َحَياتِّهِّ، َفَمنَ َعُه هللُا بَ عحَد َوفَاتِّهِّ ِمِّها امح

مَِّن، َفَمنَ َعُه  َُ هللُا َعزه َوَجله الحُمؤح َي هللُا َعنحُه يَ ُقوُل: ََيحَف َطهابِّ َرضِّ َحاَق: َفَكاَن ُعَمُر بحُن الح هللُا بَ عحَد إِّسح
تَ َنَع مِّنحُه ِفِّ َحَياتِّهِّ "َوفَاتِّهِّ ِمِّه   ا امح
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ُه: رِّكِّنَي إَِّّيه َحاَق قَاَل: َوقَاَل ُخبَ يحب  عِّنحَد َصلحبِّ الحُمشح َنادِّهِّ َعنِّ ابحنِّ إِّسح  َوِإِِّّسح
 ]البحر الطويل[

َمُعوا ُكله ََمحَمعِّ  َتجح ِلِّ َوأَلهُبوا ففف قَ َبائَِّلُهمح َواسح َزاُب َحوح َحح  َلَقدح َْجهَع اْلح
َّن ِّ ِفِّ َوََثٍق ُمَضيهعِّ   وَُكلُُّهُم ُمبحدِّي الحَعَداَوةِّ َجاهِّد  ففف َعَليه ْلِّ
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ذحٍع َطوِّيٍل ُِمَنهعِّ   َوَقدح َْجَُعوا أَب حَناَءُهمح َونَِّساَءُهمح ففف َوقُ ر ِّبحُت مِّنح جِّ
ُكو ُغرحَبِتِّ ُثُه ُكرحَبِتِّ ففف َوَما َأرحَصَد اْلحَ  َزاُب ِلِّ عِّنحَد َمصحَرعِّيإََِّل هللاِّ َأشح  حح

حّنِّ َعَلى َما يُ َراُد بِّ ففف فَ َقدح َبَضُعوا ْلَحمِّي َوَقدح ََّيَس َمطحَمعِّي  َفَذا الحَعرحشِّ َصْب ِّ
لحو ُِمَزهعِّ  َلهِّ َوإِّنح َيَشأح ففف يُ َبارِّكح َعَلى َأوحَصالِّ شِّ  َوَذلَِّك ِفِّ َذاتِّ اْلحِّ

َر َوالحَموح  ُوّنِّ الحُكفح َناَي مِّنح َغْيحِّ ََمحزَعِّ َوَقدح َخْيه  ُت ُدونَُه ففف َوَقدح َُهََلتح َعي ح
ُم ًَنٍر ُمَلفهعِّ  َذارِّي َجحح َذاُر الحَموحتِّ إِّّن ِّ َلَمي ِّت  ففف َوَلكِّنح حِّ  َوَما بِّ حِّ

لًِّما ففف َعَلى َأي ِّ َجنحٍب َكاَن ِفِّ هللاِّ َمصحَرعِّي  فَ َوهللاِّ َما َأرحُجو إَِّذا مِّتُّ ُمسح
ُت ِبُِّ  عِّيفَ َلسح  بحٍد لِّلحَعُدو ِّ ََتَشًُّعا ففف َواَل َجَزًعا إِّّن ِّ إََِّل هللاِّ َمرحجِّ

م  ََيحمُِّل َعَليحهِّمح َويُ َزَمحُِّر، َوُهَو يَ ُقوُل:  قَاَل: َوَجَعَل َعاصِّ
 ]البحر الرجز[

ُس فِّيَها َوتَ ر  ُعَنابِّلُ   َما عِّلهِتِّ َوَأًَن َجلحد  ًَنبُِّل ففف َوالحَقوح
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ََياُة َِبطِّلُ  َتزِّلُّ  ُت َحقٌّ َواْلح َحتَِّها الحَمَعابُِّل ففف الحَموح  َعنح َصفح
لحَمرحءِّ َوالحَمرحُء إِّلَيحهِّ آئِّلُ  َلُه ًَنزُِّل ففف ِبِّ  وَُكلُّ َما َحمه اْلحِّ

 إِّنح َلَح ُأقَاتِّلحُكمح فَأُم ِّي َهابِّلُ 
َم َواَل يُ َقاتِّ  َبَة: تَ رحَأُس الحَقوح َبَة أَب حَياًَت قَاَْلَا َوزَاَد ُموَسى بحُن ُعقح َحاَق َوُموَسى بحُن ُعقح ُل ُثُه ذََكَر ابحُن إِّسح
 َحسهاُن بحُن ََثبٍِّت ِفِّ َحدِّيثِّهِّمح، َوفِّيَها َكث حَرة  
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ََسُن بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ  َْبًََن اْلح َسنِّ َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ الحُمقحرُِّئ قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلَح َحاَق، قَاَل: َحدهثَ َنا َوَأخح إِّسح
ٍب، قَاَل:  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َوهح ثَ َنا َأْححَُد بحُن عِّيَسى، قَاَل: َحده ي، قَاَل: َحده يُوُسُف بحُن يَ عحُقوَب الحَقاضِّ

َْبَهُ  ، َأنه َعبحَد الرهْححَنِّ بحَن َعبحدِّ هللاِّ الزُّهحرِّيه، َأخح َارِّثِّ ُرو بحُن اْلح ثَ َنا َعمح َياَن َحده ، َعنح بُ َريحَدَة بحنِّ ُسفح
لره  َم بحَن ََثبٍِّت إََِّل َبِنِّ ْلِّحَياَن ِبِّ ، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ َعَث َعاصِّ َلمِّيه َسح ، َفذََكَر اْلح يعِّ جِّ

َهُبوا بِّهِّ  تَ زُّوا رَأحَسُه لَِّيذح َها، فَ بَ َعَث هللُا َعزه َوَجله رَُجًَل مِّنح َدبحٍر  قِّصهتَ ُهمح َوذََكَر فِّيَها: فََأرَاُدوا لَِّيحح إِّلَي ح
َتطِّيُعوا َأنح ََيحتَ زُّوا رَأحَسُهف َوذََكَر ِفِّ َشأحنِّ ُخبَ يحبِّ بحنِّ َعدِّيٍ  أَنهُه قَاَل: اللُهمه  ُد  َفَحَمتحُه، فَ َلمح َيسح إِّّن ِّ اَل َأجِّ

غح َرُسوَلَك مِِّن ِّ السهََلَمف فَ َزَعُموا َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َمنح يُ بَ ل ُِّغ َرُسوَلَك َعِن ِّ السهََلَم، فَ بَ ل ِّ 
يَنئٍِّذ:  ؟ قَاَل: « َوَعَليحهِّ السهََلمُ »َوَسلهَم قَاَل حِّ ه هللاِّ َمنح َأُخوُكمح ُخبَ يحُب بحُن »، قَاَل َأصحَحابُُه: ََّي َنبِّ

َتلُ  ُت ، فَ َلمها رُفَِّع َعَلى ا« َعدِّيٍ  يُ قح ُعوا أَلحَبدح َبَل الدَُّعاَء، قَاَل رَُجل : فَ َلمها رَأَي حُتُه َيدح تَ قح لحََشَبةِّ اسح
َرحضِّ " ْلح ُهمح َأَحد  َغْيحَ َذلَِّك الرهُجلِّ الهذِّي أَلحَبَد ِبِّ ن ح ُل َومِّ َوح ، فَ َلمح ََيُلِّ اْلح َرحضِّ ْلح  ِبِّ
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، قَالَ  َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده : َحده
ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ ْنِّيٍ ، َعنح َماوِّيه  َحاَق، قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُنُس، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده َة َموحاَلةِّ اْلح

: ُجَحْيحِّ بحنِّ َأبِّ إِّ  ًما َوإِّنه ِفِّ َيدِّهِّ »َهاٍب قَاَلتح ، فَ َلَقدِّ اطهَلعحُت َعَليحهِّ يَ وح َكهَة ِفِّ بَ يحِتِّ ُحبَِّس ُخبَ يحب  ِبِّ
َمئٍِّذ َحبهُة عَِّنبٍ  َرحضِّ يَ وح نحُه، َوَما ِفِّ اْلح هِّ َيَحُكُل مِّ  «َلقِّطحًفا مِّنح عَِّنٍب َأعحَظَم مِّنح رَأحسِّ
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ  ثَ َنا يُوُنُس، َعنح َأخح ، قَاَل: َحدهثَ َنا َأْححَُد، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ، قَاَل: َحده َُ َافِّ هللاِّ اْلح
رِّو بحنِّ ]ص: ثَ َنا َجعحَفُر بحُن َعمح َاعِّيَل، قَاَل: َحده رِّيُّ، َأنه َأَِبُه، 332إِّب حَراهِّيَم بحنِّ إِّْسح [ ُأَميهَة الضهمح

ئحُت إََِّل َخَشَبةِّ َحدهثَُه، َعنح جَ  َدُه، َوقَاَل: جِّ ًنا َوحح د ِّهِّ، وََكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ َعثَُه َعي ح
ُت فَان حتَ َبذح  َتَحمح ، ُثُه اق ح َرحضِّ ْلح ُتُه، فَ َوَقَع ِبِّ ، ُثُه ُت قَلِّيًَل ُخبَ يحٍب فَ َرقِّيُت فِّيَها َوَأًَن َأََتَوهُ  الحُعُيوَن، فََأطحَلقح

َْبًََن َعبح  َحاَق، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو زََكرَِّّيه بحُن َأبِّ إِّسح َرحُض " َوَأخح َا اب حتَ َلَعتحُه اْلح ُد هللاِّ بحُن الحتَ َفتُّ َفَكَأْنه
ٍن، َعنح  َْبًََن َجعحَفُر بحُن َعوح ، قَاَل: َأخح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ الحَوههابِّ إِّب حَراهِّيَم بحنِّ  يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده



َا ا ًبا، َفَكَأْنه ُت َغْيحَ بَعِّيٍد فَ َلمح َأَر ُخبَ ي ح َعحَناُه إِّاله أَنهُه قَاَل: فَان حتَ َبذح َاعِّيَل، َفذََكَرُه ِبِّ َرحُض، فَ َلمح إِّْسح ب حتَ َلَعتحُه اْلح
ُبَ يحٍب رِّمهة  َحَّته السهاَعةِّ "  يُذحَكرح لِّ
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رِّ  نَي َعَرَ  َما َكاَن َهمه بِّهِّ مِّنِّ اغحتَِّيالِّهِّ َِبُب َسرِّيهةِّ َعمح َياَن بحنِّ َحرحٍب حِّ رِّي ِّ إََِّل َأبِّ ُسفح  و بحنِّ ُأَميهَة الضهمح
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ُّ، قَاَل:  بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ بُطهَة اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َسُن َحده َأخح ثَ َنا اْلَح
ثَ َنا إِّب حَراهِّيمُ  ثَ َنا الحَواقِّدِّيُّ، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده ُ بحُن الحَفَرجِّ َُسنيح ثَ َنا اْلح ، قَاَل: َحده مِّ َهح بحُن َجعحَفٍر،  بحُن اْلح

رِّو بح  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ ُعبَ يحَدَة، َعنح َجعحَفرِّ بحنِّ َعمح رِّيُّ، قَاَل: َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: َوَحده نِّ ُأَميهَة الضهمح
ٍن، َوزَاَد بَ عحُضُهمح َعَلى بَ عحٍض قَاَل: َكا دِّ بحنِّ َأبِّ َعوح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، َعنح َعبحدِّ الحَواحِّ َن أَبُو َوَحده

َكهَة: َما َأَحد  يَ غحَتاُل  َياَن بحُن َحرحٍب َقدح قَاَل لِّنَ َفٍر مِّنح قُ َريحٍش ِبِّ ، ُسفح َواقِّ َسح ي ِفِّ اْلح ُُمَمهًدا، فَإِّنهُه مَيحشِّ
رُِّك ََثحَرًَن، فََأََتُه رَُجل  مَِّن الحَعَربِّ َفَدَخَل َعَليحهِّ َمنحزَِّلُه، َوقَاَل لَُه: إِّنح أَنحَت قَ وهي حَتِنِّ خَ  ُت إِّلَيحهِّ َحَّته فَ ُندح َرجح

، َوَمعِّي خِّ  ر ِّيت  لطهرِّيقِّ خِّ بُ َنا، فََأعحطَاُه َأغحَتاَلُه، فَإِّّن ِّ َهاٍد ِبِّ رِّ، قَاَل: أَنحَت َصاحِّ نحَجر  مِّثحُل َخافَِّيةِّ النهسح
َمَع َهَذا َأَحد  فَ ُينِّمهُه إََِّل ُُمَمهٍد، قَالَ  ُّ: بَعِّْيًا َونَ َفَقًة، َوقَاَل: اطحوِّ َأمحَرَك، فَإِّّن ِّ اَل آَمُن َأنح َيسح اَل » الحَعَربِّ

َرهةِّ ُصبحَ  َسادَِّسةٍ َفَخَرَج لَيح « ف يَ عحَلُم بِّهِّ َأَحد   َر اْلح َلتِّهِّ َفَساَر ََخحًسا، َوَصبهَ  َظهح  ًَل َعَلى رَاحِّ
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َأُل َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته أََتى الحُمَصلهى، فَ َقاَل َلُه قَائِّل :  َبَل َيسح َقدح تَ َوجهَه ، ُثُه َأق ح
َلَتُه، ُثُه إََِّل َبِنِّ َعبحدِّ اْلحَ  ، فَ َعَقَل رَاحِّ َهلِّ َشح َلَتُه َحَّته ان حتَ َهى إََِّل َبِنِّ َعبحدِّ اْلح ، َفَخَرَج يَ ُقوُد رَاحِّ َهلِّ شح

َبَل يَ ُؤمُّ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َوَجَدُه ِفِّ َْجَاَعٍة مِّنح َأصحَحابِّهِّ َُيَد ُِّث ِفِّ َمسحجِّ  دِّهِّمح، َأق ح
َصحَحابِّهِّ: َفَدخَ  رًا، َوهللُا »َل، فَ َلمها رَآُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَاَل ْلِّ إِّنه َهَذا الرهُجَل يُرِّيُد َغدح

َ َما يُرِّيدُ  َنُه َوَبنيح ؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصله « ف َحائِّل  بَ ي ح ى هللاُ فَ َوَقَف فَ َقاَل: أَيُُّكُم ابحُن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ
، َفَذَهَب يَ نحَحِنِّ َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َكأَنهُه « َأًَن ابحُن َعبحدِّ الحُمطهلِّبِّ »َعَليحهِّ َوَسلهَم: 

َضْيحِّ َوقَاَل َلُه: تَ َن ه َعنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  َلةِّ ُيَسارُُّه، َفَجَبَذُه ُأَسيحُد بحُن اْلُح هِّ َوَسلهَم، َوَجَبَذ بَِّداخِّ
، َوُسقَِّط ِفِّ َيَديِّ الحَعَربِّ ِّ « َهَذا َغادِّر  »إِّزَارِّهِّ، فَإَِّذا الحِّنحَجُر، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: 



: َوقَاَل: َدمِّي َدمِّي ََّي ُُمَمهُد، َوَأَخَذ ُأَسيحد  يُ َلب ُِّب، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ   َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " اصحُدقحِنِّ
َت  ُق، َوإِّنح َكَذب حَتِنِّ فَ َقدح ُأطحلِّعحُت َعَلى َما َُهَمح دح َما أَنحَت؟ َوَما َأقحَدَمَك؟ فَإِّنح َصَدق حَتِنِّ نَ َفَعَك الص ِّ

ُّ: فََأًَن آمِّن ؟ قَاَل:  َْبَهُ « فَأَنحَت آمِّن  »بِّهِّ"، قَاَل الحَعَربِّ َياَن َوَما َجَعَل َلُه، فََأَمَر بِّهِّ  ، فََأخح ََْبِّ َأبِّ ُسفح ِبِّ
ئحَت، َأوح َخْيح  َلَك مِّنح »َفُحبَِّس عِّنحَد ُأَسيحٍد، ُثُه َدَعا بِّهِّ مَِّن الحَغدِّ فَ َقاَل:  ُتَك فَاذحَهبح َحيحُث شِّ َقدح َأمهن ح

َهَد َأنح اَل إَِّلَه »، قَاَل: َوَما ُهَو؟ قَاَل: « َذلِّكَ  َهُد « إِّاله هللُا، َوَأّن ِّ َرُسوُل هللاِّ َأنح َتشح ، قَاَل: فَإِّّن ِّ َأشح
َأنح رَأَي حُتَك  َأنح اَل إَِّلَه إِّاله هللُا، َوأَنهَك َرُسوُل هللاِّ، َوهللاِّ ََّي ُُمَمهُد َما ُكنحُت َأف حَرُق الر َِّجاَل َفَما ُهَو إِّاله 

ي، ُثُه اطهلَ  ُه َفَذَهَب َعقحلِّي، َوَضُعَفتح نَ فحسِّ َباَن، َوَلَح يَ عحَلمح ُت بِّهِّ ِمِّها َسبَ قحُت بِّهِّ الرُّكح عحَت َعَلى َما َُهَمح
، َفَجَعَل النه  زحُب الشهيحطَانِّ َياَن حِّ زحَب َأبِّ ُسفح ُّ َأَحد ، فَ َعَرفحُت أَنهَك َِمحُنوع ، َوأَنهَك َعَلى َحقٍ ، َوَأنه حِّ بِّ

ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَخَرَج مِّنح عِّنحدِّهِّ، َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ تَ َبسه  َتأحَذَن النهبِّ ًما ُثُه اسح ُم، َوَأقَاَم َأَّيه
رِّي ِّ وَ  رِّو بحنِّ ُأَميهَة الضهمح ٍرف فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لَِّعمح َمعح َلُه بِّذِّكح لَِّسَلَمَة بحنِّ فَ َلمح ُيسح

لَ   َم بحنِّ َحرِّيشٍ َأسح
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ُتََلهُ : » ُتَما مِّنحُه غِّرهًة فَاق ح َياَن بحَن َحرحٍب، فَإِّنح َأَصب ح ُرَجا َحَّته ََتحتَِّيا َأَِب ُسفح ر و: َفَخَرجحُت « اخح ، قَاَل َعمح
بِّ  ًَن بَعِّْيًََن، فَ َقاَل ِلِّ َصاحِّ َج فَ َقيهدح َنا َبطحَن َيَحجِّ َبه َحَّته أَتَ ي ح َ َأًَن َوَصاحِّ ُرو، َهلح َلَك ِفِّ َأنح ََنحِتِّ : ََّي َعمح

َب حلَ  َكهَة مَِّن الحَفَرسِّ اْلح ِّ؟ فَ ُقلحُت: إِّّن ِّ َأعحَرُ  ِبِّ َعَتنيح ًعا، َوُنَصل َِّي رَكح لحبَ يحتِّ َسب ح ُمح إِّنح َمكهَة َوَنُطوَ  ِبِّ ، َوإَِّنه قِّ
ُمح  َل َمكهَة، إَِّنه ، َوَأًَن َأعحرُِّ  َأهح ّنِّ َعَرُفوّنِّ َنا رََأوح ، فَأَتَ ي ح فحنَِّيتِّهِّمح، فََأََب َأنح يُطِّيَعِنِّ ا ان حَفَجُعوا ِبَِّ إَِّذا َأمحَسوح

َياَن فَ َعَرَفِنِّ  ُت َلقَِّيِنِّ ُمَعاوِّيَُة بحُن َأبِّ ُسفح ِّ، فَ َلمها َخَرجح َعَتنيح َنا رَكح ًعا َوَصلهي ح َنا َسب ح ُرو  َمكهَة َفطُفح َوقَاَل: َعمح
ر و رَُجًَل بحُن ُأَميهَة، َواُحزحًَنُه،  ر و ِفِّ َخْيحٍ، وََكاَن َعمح ُل َمكهَة فَ َقاُلوا: َما َجاَء َعمح َْبَ َأَِبُه، فَنِّيَد بَِّنا َأهح فََأخح

ر و َوَسَلَمُة، َوَخَرُجوا ِفِّ َطَلبِّهَِّما، ُل َمكهَة َوََتَمهُعوا، َوَهَرَب َعمح َاهِّلِّيهةِّ، َفَحَشَد َأهح َتدُّوا  فَاتًِّكا ِفِّ اْلح َواشح
،  ِفِّ  ََبلِّ ُت، َوَِبُتوا َيطحُلُبوَن ِفِّ اْلح ُهمح، َحَّته َأصحَبحح ر و: َفَدَخلحُت َغارًا فَ تَ َغي هبحُت َعن ح ، قَاَل َعمح ََبلِّ اْلح

َبَل ُعثحمَ  َوًة َأق ح َلتَِّنا، فَ َلمها َكاَن الحَغُد َضحح َتُدوا لَِّراحِّ ُن َمالِّكِّ اُن بح َوَعمهى هللا َعَليحهِّمح َطرِّيَق الحَمدِّيَنةِّ َأنح يَ هح
َعَر  َلَم: إِّنح أَبحَصَرًَن َأشح يًشا، فَ ُقلحُت لَِّسَلَمَة بحنِّ َأسح هِّ َحشِّ َل بحنِّ ُعبَ يحدِّ هللاِّ الت هيحمِّيُّ َُيحَتلِّي لَِّفَرسِّ بَِّنا َأهح

َنا، َوخَ  َرَ  َعَلي ح نُو مِّنح َِببِّ الحَغارِّ َحَّته َأشح ُتُه طَعحَنًة َمكهَة، َوَقدح َأقحَصُروا َعنها، فَ َلمح يَ َزلح َيدح ُت َفَطَعن ح َرجح
بَ ُلوا بَ عحَد تَ َفرُّقِّهِّمح، َوَدَخلحُت الحغَ  َل َمكهَة، فََأق ح يِّ ِبِِّّنحَجرِّي، َفَسَقَط َوَصاَح َوَأْسحََع َأهح اَر فَ ُقلحُت ََتحَت الثهدح

ا ُعثحَمانَ  بَ ُلوا َحَّته أَتَ وح ، َوَأق ح : اَل ََتَرهكح بِّ  لَِّصاحِّ
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ٍرو بحَن َمالٍِّك  َنا أَنهُه َلَح َيَحتِّ بَِّعمح َياَن: َقدح َعلِّمح ُرو بحُن ُأَميهَة، قَاَل أَبُو ُسفح فَ َقاُلوا: َمنح قَ تَ َلَك؟ قَاَل َعمح
بِّهِّمح  رِّ رََمٍق َوَماَت، َوُشغُِّلوا َعنح َطَلبَِّنا بَِّصاحِّ خِّ ََكانَِّنا َكاَن ِبِّ َُهمح ِبِّ َتطِّعح َأنح ُُيحْبِّ ُلونَُه،  ََيحمِّ َخْيح ، َوَلَح َيسح
ُرو بحَن ُأَميهَة، َهلح َلَك ِفِّ ُخبَ يحبِّ  : ََّي َعمح بِّ َنا، فَ َقاَل َصاحِّ ِّ ِفِّ َمَكانَِّنا ُثُه َخَرجح َلَتنيح َنا لَي ح بحنِّ َعدِّيٍ   َفَمَكث ح

ََرُس، فَ ُقلحُت: َأمحهِّلحِنِّ  َلُه اْلح ، فَإِّنح نُ نحزِّلُُه؟ فَ ُقلحُت َلُه: أَيحَن ُهَو؟ قَاَل: ُهَو َذاَك َمصحُلوب  َحوح  َوتَ َن ه َعِن ِّ
حهُ  ْبِّ ًئا فَانحُج إََِّل بَعِّْيَِّك فَاق حُعدح َعَليحهِّ، َوأحتِّ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فََأخح يَت َشي ح الحََْبَ،  َخشِّ

َتَددحُت َعَليحهِّ َحَّته َحَللحُتُه، فَ  لحَمدِّيَنةِّ، ُثُه اشح َحَملحُتُه َعَلى َظهحرِّي، َفَما َمَشيحُت بِّهِّ إِّاله َوَدعحِنِّ فَإِّّن ِّ َعاَلِّ  ِبِّ
َعَها َدبه  ُت الحََشَبَة، َفَما أَنحَسى َوق ح َقُظوا، َفَخَرُجوا ِفِّ َطَلبِّ أَثَرِّي، َفَطَرحح تَ ي ح رِّيَن ذِّرَاًعا َحَّته اسح ، عِّشح

لِّي، فََأخَ  َابِّ بِّرِّجح ََتَا، ُثُه َأَهلحُت َعَليحهِّ مَِّن الَتُّ ا فَ َرَجُعوا، يَ عحِنِّ َصوح َراءِّ، فََأعحيَ وح ُت بِِّّمح َطرِّيَق الصهفح ذح
ه َصلهى هللُا  بِّ إََِّل الحَبعِّْيِّ فَ رَكَِّبُه، َوأََتى النهبِّ َعَليحهِّ َوَسلهَم وَُكنحُت اَل ُأدحَرُك َمَع بَ َقاءِّ نَ َفٍس، فَانحَطَلَق َصاحِّ

َرفحُت َعَلى الح  بَ لحُت َحَّته َأشح َْبَُه، َوَأق ح ُهم  فََأخح س  َوَأسح َناَن، َفَدَخلحُت ِفِّ َغاٍر فِّيهِّ َمعِّي قَ وح َغلِّيلِّ َغلِّيلِّ َضجح
ٍر مِّنح َبِنِّ الد ِّئحلِّ َأعحَوُر َطوِّيل  َيُسوُق َغَنمً  َبَل رَُجل  مِّنح َبِنِّ َبكح َنا َأًَن فِّيهِّ إِّذح َأق ح ، فَ بَ ي ح نحَجر  ا َوَمعَِّزى، َوخِّ

ٍر، ُثُه اتهَكَأ فَ َرَفَع َفَدَخَل َعَليه الحَغاَر فَ َقاَل: َمنِّ  ٍر، فَ َقاَل: َوَأًَن مِّنح َبكح الرهُجُل؟ فَ ُقلحُت: مِّنح َبِنِّ َبكح
 َعقِّْيََتُه يَ تَ َغَّنه يَ ُقوُل:

لِّمِّيَنا ُت َأدِّيَن دِّيَن الحُمسح لٍِّم َما ُدمحُت َحيًّا ففف َوَلسح ُسح ُت ِبِّ  فَ َلسح
ي: َوهللاِّ إِّّن ِّ َْلَرحُجو أَ  َلٍة قَ تَ لحتُ َها َأَحًدا فَ ُقلحُت ِفِّ نَ فحسِّ ُت إِّلَيحهِّ، فَ َقتَ لحُتُه َشره قِّت ح تُ َلَك، فَ َلمها ًَنَم ُقمح نح َأق ح

ُهَما قُ َريحش  يَ َتَجسهَسا َهلحُت ِفِّ الطهرِّيقِّ إَِّذا رَُجََلنِّ بَ َعثَ ت ح ُت َحَّته َهَبطحُت، فَ َلمها َأسح نِّ َقطُّ، ُثُه َخَرجح
َتأحسِّ  َباَر، فَ ُقلحُت: اسح َخح ُتهُ اْلح  َرا، فََأََب َأَحُدُُهَا، فَ َرَمي ح
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بَ لحُت بِّهِّ إََِّل النهبِّ ِّ َصله  َتأحَسَر، َفَشَددحتُُه َوََثقًا، ُثُه َأق ح َخُر اسح ى هللُا َعَليحهِّ فَ َقتَ لحُتُه، فَ َلمها رََأى َذلَِّك اْلح
َيان  َوُهمح  ب ح ر و،  َوَسلهَم، فَ َلمها َقدِّمحُت الحَمدِّيَنَة رَآّنِّ صِّ َياَخُهمح يَ ُقوُلوَن: َهَذا َعمح ُعوا َأشح يَ لحَعُبوَن، َوْسِّ

لرهُجلِّ َقدح رََبطحتُ  ُتُه ِبِّ َْبُوُه، َوأَتَ ي ح َياُن إََِّل النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فََأخح ب ح َتده الص ِّ َاَميحهِّ بَِّوَترِّ فَاشح  إِّبح
ه صَ  ي، فَ َلَقدح رَأَيحُت النهبِّ َْيحٍ، وََكاَن ُقُدوُم َسَلَمَة قَ بحَل قَ وحسِّ لهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َيضحَحُك، ُثُه َدَعا ِلِّ ِبِّ

ٍم" ٍرو بَِّثََلثَةِّ َأَّيه  ُقُدومِّ َعمح
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 َِبُب َغزحَوةِّ بِّئحرِّ َمُعونَةَ 
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َُه هللُا قَاَل: َحده  ، َرْحِّ َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد َأخح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
َحاَق، قَاَل:  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده فَأَقَاَم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا »بحُن َعبحدِّ اْلح

الحَقعحَدةِّ، َوَذا اْلحِّجهةِّ، َوالحُمَحرهَم، ُثُه بَ َعَث َأصحَحاَب بِّئحرِّ َمُعونََة ِفِّ َصَفٍر َعَليحهِّ َوَسلهَم بَقِّيهَة َشوهاٍل، َوَذا 
ُهٍر مِّنح ُأُحدٍ   «َعَلى رَأحسِّ َأرحبَ َعةِّ َأشح
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َحاُق بحُن َيَساٍر َعنِّ الحُمغِّْيَةِّ بحنِّ َعبحدِّ الرهْححَ  ثَ َنا َوالِّدِّي إِّسح َحاَق: َحده َارِّثِّ بحنِّ قَاَل ابحُن إِّسح نِّ بحنِّ اْلح
، قَالُ  لِّ الحعِّلحمِّ َا مِّنح َأهح رِّو بحنِّ َحزحٍم، َوَغْيحُِّهِّ رِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعمح وا: َقدَِّم أَبُو هَِّشاٍم، َوَعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ َبكح

نهةِّ َعَلى َرُسولِّ هللاِّ  َسِّ لحَمدِّيَنةِّ،  الحَْبَاءِّ َعامُِّر بحُن َمالِّكِّ بحنِّ َجعحَفٍر ُمََلعُِّب اْلح َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ
ََلَم َوَدَعاُه ]ص: ََلمِّ َوقَاَل: ََّي ُُمَمهُد، 339فَ َعَرَض َعَليحهِّ اْلحِّسح ُعدح مَِّن اْلحِّسح لِّمح، َوَلَح يَ ب ح [ إِّلَيحهِّ، فَ َلمح ُيسح

ُعوََنُمح  لِّ َْنحٍد َيدح يُبوا َلَك، فَ َقاَل  َلوح بَ َعثحَت رَِّجااًل مِّنح َأصحَحابَِّك إََِّل َأهح َتجِّ ُت َأنح َيسح إََِّل َأمحرَِّك رََجوح
َل َْنحدٍ »َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َشى َعَليحهِّمح َأهح ، فَ َقاَل أَبُو الحَْبَاءِّ: َأًَن َْلُمح َجار ، « إِّّن ِّ َأخح

ُعوا النهاَس إََِّل َأمحرَِّكف فَ بَ َعثَ  ٍرو  فَاب حَعث حُهمح فَ لحَيدح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم الحُمنحذَِّر بحَن َعمح
مهةِّ  َارُِّث بحُن الص ِّ لِّمِّنَي فِّيهِّمح: اْلح َيارِّ الحُمسح ، َوَحَراُم الحُمعحنُِّق لَِّيُموَت ِفِّ َأرحبَعِّنَي رَُجًَل مِّنح َأصحَحابِّهِّ مِّنح خِّ

، َوًَنفُِّع بحُن َورحقَاَء بحُن مِّلحَحاَن َأُخو َبِنِّ َعدِّي ِّ بحنِّ النهجه  َاَء بحنِّ الصهلحتِّ السَُّلمِّيُّ ارِّ، َوُعرحَوُة بحُن َأْسح
لِّمِّنَيف َفَساُروا َيارِّ الحُمسح لِّمِّنَي مِّنح خِّ ٍر، ِفِّ رَِّجاٍل ُمسح ََل َأبِّ َبكح ََة َموح ، َوَعامُِّر بحُن فُ َهْيح َُزاعِّيُّ َحَّته  الح

َر َمُعونََة، َوهَِّي مِّ  ، َوهَِّي إََِّل َحرهةِّ نَ َزُلوا بِّئ ح َها َقرِّيب  ن ح نح َأرحضِّ َبِنِّ َعامٍِّر َوَحرهةِّ َبِنِّ ُسَليحٍم، كََِّل الحبَ َلَديحنِّ مِّ
َسلهَم إََِّل َبِنِّ ُسَليحٍم َأق حَرُب، فَ َلمها نَ َزُلوَها بَ َعُثوا َحَراَم بحَن مِّلحَحاَن بِّكَِّتابِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ 

، فَ َلمها َأََتُه َلَح يَ نحُظرح ِفِّ كَِّتابِّهِّ، َحَّته َعَدا َعَلى الرهُجلِّ فَ َقتَ َلُه، ُثُه اَعُدو ِّ هللاِّ  َتصحَرَخ  َعامِّرِّ بحنِّ الطَُّفيحلِّ سح
ا َأنح َيِّيُبوا إََِّل َما َدَعاُهمح، َوقَاَل: َلنح ُُيحفَِّر َأَِب بَ َراٍء، َوَقدح َعقَ  ًدا َعَليحهِّمح َبِنِّ َعامٍِّر، فَأَبَ وح َد َْلُمح َعقح

َواَن َوالحَقارَةِّ، 340]ص: َتصحَرَخ َعَليحهِّمح قَ َبائَِّل مِّنح َبِنِّ ُسَليحٍم مِّنح ُعَصيهَة َورِّعحٍل َوذَكح َوارًا، فَاسح [ َوجِّ
َم، فََأَحاُطوا بِِّّمح ِفِّ رَِّحاْلِِّّمح، فَ َلمها رَأَ  ُهمح َأَخُذوا فََأَجابُوُه إََِّل َذلَِّك، َفَخَرُجوا َحَّته َغَشَوا الحَقوح وح

رِّهِّمح، إِّاله َكعحَب بحَن زَيحٍد َأَخا َبِنِّ دِّيَنارِّ بحنِّ ا َم َحَّته قُتُِّلوا َعنح آخِّ َيافَ ُهمح ُثُه قَاتَ ُلوا الحَقوح ُمح َأسح لنهجهارِّ، فَإَِّنه
َم الحَ  َلى، فَ َعاَش َحَّته قُتَِّل يَ وح ِّ الحَقت ح ُرو تَ رَُكوُه َوبِّهِّ رََمق  فَارحُتثه مِّنح َبنيح مِّ َعمح ف وََكاَن ِفِّ َسرححِّ الحَقوح نحَدقِّ

ُهَما ِبَُِّصابِّ الحَقوح  رِّو بحنِّ َعوحٍ ، فَ َلمح يُ نحبِّئ ح َنحَصارِّ مِّنح َبِنِّ َعمح رِّيُّ، َورَُجل  مَِّن اْلح مِّ إِّاله بحُن ُأَميهَة الضهمح
َذِّهِّ  َكرِّ، فَ َقااَل: َوهللاِّ إِّنه ْلِّ ُم ِفِّ الطهْيحُ ََتُوُم َعَلى الحُمَعسح َبََل لِّيَ نحُظَرا، فَإَِّذا الحَقوح الطهْيحِّ َلَشأحًًن، فََأق ح



رِّو بحنِّ ُأَميهَة: َماَذا تَ رَ  َنحَصارِّيُّ لَِّعمح ُهمح َواقَِّفة ، فَ َقاَل اْلح َيحُل الهِتِّ َأَصابَ ت ح ى؟ فَ َقاَل: َأَرى دَِّمائِّهِّمح، َوإَِّذا الح
َرحَغَب َأنح نَ لحَحَق بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ عَ  َنحَصارِّيُّ: َلكِِّن ِّ َلَح َأُكنح ْلِّ ََْبَ، فَ َقاَل اْلح َُه الح ْبِّ َليحهِّ َوَسلهَم فَ ُنخح

مَ  َ َعنحُه الر َِّجاَل، فَ َقاَتَل الحَقوح ْبِّ ُخح ٍرو، َوَما ُكنحُت ْلِّ ي َعنح َموحطٍِّن قُتَِّل فِّيهِّ الحُمنحذُِّر بحُن َعمح َحَّته  بِّنَ فحسِّ
ر و  َذ َعمح يَ َتُه، َوَأعحتَ َقُه قُتَِّل، َوُأخِّ ، َوَجزه ًَنصِّ َْبَُهمح أَنهُه مِّنح ُمَضَر َأطحَلَقُه َعامُِّر بحُن الطَُّفيحلِّ ْيًا، فَ َلمها َأخح َأسِّ

لحَقرحقَ َرةِّ مِّنح صَ  ُرو بحُن ُأَميهَة َحَّته إَِّذا َكاَن ِبِّ رِّ قَ نَ َعنح رَقَ َبٍة َكاَنتح َعَلى ُأم ِّهِّ فِّيَما زََعَم، َوَخَرَج َعمح اٍة، دح
د  مِّنح َرُسو  ِّ َعهح َبَل رَُجََلنِّ مِّنح َبِنِّ َعامٍِّر َحَّته نَ َزاَل ِفِّ ظِّلٍ  ُهَو فِّيهِّ، وََكاَن َمَع الحَعامِّرِّيهنيح لِّ هللاِّ َصلهى َوَأق ح

نَي نَ َزاَل  ُرو بحُن ُأَميهَة، َوَقدح َسَأَْلَُما حِّ َوار  َلَح يَ عحَلمح بِّهِّ َعمح : َمنح أَن حُتَما؟ فَ َقااَل: مِّنح َبِنِّ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوجِّ
ًة مِّنح َبِنِّ َعامٍِّر، فََأمحَهَلُهَما َحَّته إَِّذا ًَنَما َعَدا َعَليحهَِّما فَ َقتَ َلُهَما، َوُهَو يُ َرى أَنهُه َقدح َأَصاَب بَِِّّما ثُ ؤحرَ 

َا َأَصابُوا مِّنح َأصحَحابِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  رِّيُّ َعامٍِّر ِبِّ ُرو بحُن ُأَميهَة الضهمح َسلهَم، فَ َلمها َقدَِّم َعمح
َْبَُه الحََْبَ، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  لََقدح »َم: َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأخح

ِّ َْلَدِّيَ ن هُهَما341]ص: َهَذا َعَمُل َأبِّ »اَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: ، ُثُه قَ « [ قَ تَ لحَت قَتِّيَلنيح
ََذا َكارًِّها ُمَتَخو ِّفًا ُه، َوَما َأَصاَب « بَ َراٍء، َقدح ُكنحُت ْلِّ َفاُر َعامٍِّر إَِّّيه ، فَ بَ َلَغ َذلَِّك َأَِب بَ َراٍء َفَشقه َعَليحهِّ إِّخح
ََةف مِّنح َأصحَحابِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا  يَب َعامُِّر بحُن فُ َهْيح َوارِّهِّ، وََكاَن فِّيَمنح ُأصِّ َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّسَببِّهِّ َوجِّ

َفارِّ َعامٍِّر َأَِب بَ َراٍء، َفَحَمَل رَبِّيَعُة بحُن َعامِّرِّ بحنِّ َمالٍِّك عَ  َلى َعامِّرِّ َوقَاَل َحسهاُن بحُن ََثبٍِّت أَب حَياًَت ِفِّ إِّخح
، َفَطَعَنهُ  هِّ، َوقَاَل: َهَذا َعَمُل َأبِّ بَ َراٍء، إِّنح َأُمتح َفَدمِّي  بحنِّ الطَُّفيحلِّ َواُه، فَ َوَقَع مِّنح فَ َرسِّ ذِّهِّ فََأشح ِفِّ َفخِّ

بَ َعنح بِّهِّ، َوإِّنح َأعِّشح َفَسَأَرى رَأحيِّي "  لَِّعم ِّي َفََل يُ ت ح
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َْبًََن أَبُ  ، قَاَل: َأخح ِّ بحُن الحَفضحلِّ َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ َوَأخح ثَ َنا الحَقاسِّ رِّ بحُن َعتهاٍب، قَاَل: َحده و َبكح
َبَة، عَ  َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح ثَ َنا إِّْسح ثَ َنا ابحُن َأبِّ ُأَويحٍس، قَاَل: َحده نح َعم ِّهِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ، قَاَل: َحده

َبَة قَاَل: َوبَ َعَث َرُسوُل هللاِّ   َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  ُموَسى بحنِّ ُعقح
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َمئٍِّذ الحُمنحذُِّر بحُن عَ  ُر َمُعونََة، قَاَل: َأمِّْيُُهمح يَ وح َمئٍِّذ بِّئ ح ٍرو َأُخو َبِنِّ َسرِّيهًة قَِّبَل َأرحضِّ َبِنِّ ُسَليحٍم، َوُهَو يَ وح مح
وِّيُّ، َحَّته إَِّذا َكانُوا بِّبَ عحضِّ الطهرِّيقِّ بَ َعُثوا َحَراَم بحَن َساعَِّدَة، َويُ َقاُل: َأمِّْيُُهمح َمرحَثُد بحُن َأبِّ َمرحثٍَد الحَغنَ 

َرَأُه َعَليحهِّمح، فَ َلقَِّيُه َعامُِّر بحنُ  َمالٍِّك َأُخو  مِّلحَحاَن إِّلَيحهِّمح بِّكَِّتابِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لِّيَ قح
َرَأ عَ  َليحهِّمح كَِّتاَب َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َلمها َأََتُه ان حَتَحى لَُه َبِنِّ َعامٍِّر، فََأَجارَُه َحَّته يَ قح



َدُه، فَات هبَ ُعوا أَثَ َرُه َحَّته َوَجُدوا  ُتُل َهَذا َوحح بِّلِّنَي َعامُِّر بحُن الطَُّفيحلِّ فَ َقتَ َلُه، ُثُه قَاَل: َوهللاِّ َما َأق ح َم ُمقح الحَقوح
ُتَل ُأمهَهاتُِّكمح إِّاله َأنح ُهمح َوالحُمنح  ئحَت آَمنهاَك، فَ َقاَل: َلنح ُأعحطَِّيُكمح بَِّيدِّي، َوَلكِّنح َأق ح ذُِّر، فَ َقاُلوا: إِّنح شِّ

َوارُِّكمح، فَ َقاتَ َلُهمح َحَّته قُتَِّل، فَ قَ  َتَل َحَرامِّ بحنِّ مِّلحَحاَن، ُثُه أَب حَرَأ مِّنح جِّ َ َمقح ُل هللاِّ اَل َرُسو تُ َؤم ُِّنوّنِّ َحَّته آِتِّ
ََة، « َأعحَنَق لَِّيُموتَ »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ، فَ َقاَل ُعرحَوُة بحُن الزَُّبْيحِّ: َلَح يُوَجدح َجَسُد َعامِّرِّ بحنِّ فُ َهْيح

َمَ  بَ َلُه، يَ َروحَن َأنه الحَمََلئَِّكَة هَِّي َوارَتحُه "ف قَاَل ُموَسى: َوُعرحَوُة بحُن الصهلحتِّ َعَرَض َعَليحهِّ اْلح اَن فََأََب َأنح يَ قح
ُرو بحُن ُأَميهَة الضهمح  ، وََكاَن َعمح َنحَدقِّ َم الح َلى َكعحُب بحُن زَيحٍد، فَ ُقتَِّل يَ وح رِّيُّ ِفِّ فَ َقتَ ُلوُهف َوارحُتثه ِفِّ الحَقت ح

عح إِّ  ، فََأَخَذُه َعامُِّر بحُن الطَُّفيحلِّ فََأعحتَ َقُه َوقَاَل َلُه: ارحجِّ مِّ ر و َسرححِّ الحَقوح بَِّك َفَحد ِّثحُه، فَ َرَجَع َعمح ََل َصاحِّ
َْبَُه الحََْبَف وََكاَن َثََلثَُة نَ َفٍر مِّنح َسرِّيهةِّ الحُمنحذِّ  ٍرو إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فََأخح رِّ بحنِّ َعمح

تَ ُغوََنَا، فَإَِّذا الطهْيحُ تَ رحمِّيهِّ  ، فَ َقاُلوا: قُتَِّل َوهللاِّ َأصحَحابُ َنا، إًِّنه لَنَ عحَلُم َما  ََتَلهُفوا َعَلى َضالهٍة يَ ب ح لحَعَلقِّ مح ِبِّ
َوانَ َنا ُهُم الهذِّي قُتُِّلوا، َفَماَذا ََتحُمُروَن؟ قَاَل َأحَ  تُ ُلوا َعامًِّرا َوَبِنِّ ُسَليحٍم، َوَلكِّنه إِّخح ُدُهمح: َأمها َكانُوا لِّيَ قح

هُ  ي َعن ح َبََل إََِّل َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َأًَن َفََل َأرحَغُب بِّنَ فحسِّ َخَرانِّ فََأق ح مح، فَانحَطَلَق ََنحَوُهمح فَ ُقتَِّل، َوَأمها اْلح
ِّ مِّنح َبِنِّ كََِّلٍب َكافَِّريحنِّ َقدح َكاًَن َوَصََل  إََِّل َرُسولِّ  َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َلمها َكاًَن بِّبَ عحضِّ الطهرِّيقِّ َلقَِّيا رَُجَلنيح

ًدا، فَ َلمها ًَنَم الحكََِّلبِّيهانِّ قَ َتََلُُهَا َوَلَح يَ عحَلمَ هللاِّ َصلهى  ٍد، فَ نَ َزُلوا َمنحزِّاًل َواحِّ ا َأنه َْلَُما هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّعهح
ًدا مِّنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهمَ   َعهح
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هَ  َبَة: وََكاَن ابحُن شِّ : َحدهَثِنِّ َعبحُد الرهْححَنِّ بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ  قَاَل ُموَسى بحُن ُعقح َدِّيثِّ اٍب يَ ُقوُل ِفِّ َهَذا اْلح
َعى  ، َأنه َعامَِّر بحَن َمالِّكِّ بحنِّ َجعحَفٍر، الهذِّي يُدح لِّ الحعِّلحمِّ ، َورَِّجال  مِّنح َأهح َكعحبِّ بحنِّ َمالٍِّك السَُّلمِّيُّ

نهةِّ، َقدَِّم َعَلى َرُسولِّ  َسِّ ، فَ َعَرَض َعَليحهِّ َرُسوُل هللاِّ  ُمََلعَِّب اْلح رِّك  هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوُهَو ُمشح
َدى لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ  لَِّم َوَأهح ََلَم، فََأََب َأنح ُيسح َهدِّيهًة،  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم اْلحِّسح

رِّكٍ » َعَليحهِّ َوَسلهَم: فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ  َبُل َهدِّيهَة ُمشح ، قَاَل َعامُِّر بحُن َمالٍِّك: ََّي « إِّّن ِّ اَل َأق ح
ئحَت مِّنح ُرُسلَِّك، فََأًَن َْلُمح َجار ، فَ بَ َعَث َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  َرُسوَل هللاِّ، اب حَعثح َمعِّي َمنح شِّ

طًا فِّيهُِّم الحُمنح  ٍرو السهاعِّدِّيُّ َوَسلهَم رَهح ًنا لَُه ِفِّ  -َوُهَو الهذِّي يُ َقاُل َلُه: َأعحَنَق لَِّيُموَت  -ذُِّر بحُن َعمح َعي ح
ا أَ  ا َأنح يُطِّيُعوُه، َوأَبَ وح َفَر َبِنِّ َعامٍِّر، فَأَبَ وح تَ ن ح ، فَاسح لِّ َْنحٍد، َفَسمَِّع بِِّّمح َعامُِّر بحُن الطَُّفيحلِّ نح ُُيحفُِّروا َأهح

َفَر َْلُمح َعامُِّر بحُن الطَُّفيحلِّ َبِنِّ ُسَليحٍم فَ نَ َفُروا َمَعُه، فَ َقتَ ُلوُهمح بِّبِّئحرِّ َمُعونََة َغْيحَ َعامَِّر بحَن َما تَ ن ح  لٍِّك، فَاسح
ُرو بحُن ُأَميهَة عَ  ، َأَخَذُه َعامُِّر بحُن الطَُّفيحلِّ فََأرحَسَلُه، فَ َلمها َقدَِّم َعمح رِّي ِّ رِّو بحنِّ ُأَميهَة الضهمح َرُسولِّ هللاِّ َلى َعمح

نَ ُهمح »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل َلُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ، فَ َلمها قَاَل « آمِّنح بَ ي ح



عحرِّ طََعَنُه  َعُة بحُن َعامِّرِّ بحنِّ رَبِّي -زََعُموا  -َحسهاُن بحُن ََثبٍِّت ِفِّ ََتحفِّْيِّ َعامِّرِّ بحنِّ الطَُّفيحلِّ َما قَاَل مَِّن الش ِّ
ذِّهِّ طَعحَنًة "  َمالٍِّك َعامَِّر بحَن الطَُّفيحلِّ ِفِّ ََتحفِّْيِّهِّ َعامَِّر بحَن َمالٍِّك، ِفِّ َفخِّ
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َْبًََن ُمَُ  تَ َويحهِّ، قَاَل: َأخح خح ثَ َنا َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ سِّ ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعلِّي ِّ مه َأخح
، َْبًََن ََثبِّت  ثَ َنا َْحهاُد بحُن َسَلَمَة، قَاَل: َأخح لٍِّم، قَاَل: َحده ثَ َنا َعفهاُن بحُن ُمسح َعنح أََنٍس،  بحنِّ بُطهَة، قَاَل: َحده

ااًل يُ َعل ُِّمونَ َنا الحُقرحآَن َوالسُّنهَة، َأنه ًَنًسا َجاُءوا إََِّل النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاُلوا: اب حَعثح َمَعَنا رِّجَ 
َرُءوَن الح  َنحَصارِّ يُ َقاُل َْلُُم الحُقرهاُء، َوفِّيهِّمح َخاِلِّ َحَرام ، يَ قح ُقرحآَن، فَ بَ َعَث إِّلَيحهِّمح َسبحعِّنَي رَُجًَل مَِّن اْلح

لن هَها344َويَ َتَداَرُسوَن ]ص: للهيحلِّ َويَ تَ َعلهُموَنف وََكانُوا ِبِّ دِّ، [ ِبِّ لحَمسحجِّ لحَماءِّ فَ َيَضُعونَُه ِبِّ رِّ َيِّيُئوَن ِبِّ
لِّ الصُّفهةِّ، فَ بَ َعثَ ُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  َهح ََتُوَن بِّهِّ الطهَعاَم ْلِّ يحهِّ َوَسلهَم َوََيحَتطُِّبوَن فَ َيبِّيُعونَُه َوَيشح

ُلُغوا الحَمَكاَن، قَاُلوا: اللُهمه بَ ل ِّغح َعنها نَبِّي هَنا َأًنه َقدح َلقِّيَناَك إِّلَيحهِّمح، فَ تَ َعرهُضوا َْلُمح فَ َقتَ ُلوُهمح قَ بحَل َأنح ي َ  ب ح
لرُّمح ِّ َحَّته أَن حَفَذهُ  يَت َعنهاف قَاَل: َوأََتى رَُجل  َخاِلِّ َحَراًما َخلحَفُه، َفَطَعَنُه ِبِّ يَنا َعنحَك، َوَرضِّ ، فَ َقاَل فَ َرضِّ

َواَنُكمح َقدح َحَرام : فُ زحُت َوَرب ِّ الحَكعحبَ  َصحَحابِّهِّ: " إِّنه إِّخح ةِّ، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ْلِّ
يَت َعنها " َرَواُه  يَنا َعنحَك، َوَرضِّ لِّم  ِفِّ قُتُِّلوا، َوقَاُلوا: اللُهمه بَ ل ِّغح َعنها نَبِّي هَنا َأًنه َقدح َلقِّيَناَك فَ َرضِّ ُمسح

ي ِّ َعنح ُمَُ  ، َعنح َعفهانَ الصهحِّ  مهدِّ بحنِّ َحاَتٍِّ
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ثَ نَ  َْبّنِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمهٍد الحَعَنزِّيُّ، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ا ُعثحَماُن بحُن َأخح
ثَ َنا َُمحُبوُب بحُن ُموَسى، قَالَ  َحاَق الحَفَزارِّيُّ، َعنح َعطَاءِّ بحنِّ َسعِّيٍد الدهارِّمِّيُّ، قَاَل: َحده ثَ َنا أَبُو إِّسح : َحده

ُكمح َوَهذِّ  ُعوٍد: إَِّّيه عحُت َأَِب ُعبَ يحَدَة بحَن َعبحدِّ هللاِّ، يَ ُقوُل: قَاَل َعبحُد هللاِّ بحُن َمسح ، قَاَل: ْسِّ هِّ السهائِّبِّ
، َأنح يَ ُقوَل الرهُجُل: قُتَِّل ُفََلن  َشهِّيًدا، فَ  ن حَيا، الشهَهاَداتِّ إِّنه الرهُجَل يُ َقاتُِّل ْحِّيهًة، َويُ َقاتُِّل ِفِّ َطَلبِّ الدُّ

َهُدوَن، إِّنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  رِّ، َوَلكِّنح َسُأَحد ُِّثُكمح َعَلى َما َتشح  َويُ َقاتُِّل َوُهَو َجرُِّئ الصهدح
ٍم، فَ َلمح يَ لحَبثح  إِّاله قَلِّيًَل َحَّته قَاَم َفَحمَِّد هللَا َوأَثحََّن َعَليحهِّ، ُثُه قَاَل: " إِّنه  َوَسلهَم بَ َعَث َسرِّيهًة َذاَت يَ وح

ُمح قَاُلوا: رَب هَنا بَ ل ِّ  ُهمح َأَحد ، َوإَِّنه ن ح َتَطُعوُهمح، فَ َلمح يَ بحَق مِّ رِّكِّنَي َواق ح َواَنُكمح َقدح َلُقوا الحُمشح َمَنا َأًنه َقدح إِّخح غح قَ وح
َي عَ  يَنا، َوَرضِّ ُهمح "َرضِّ َي َعن ح ُمح َقدح َرُضوا َوُرضِّ  نها رَب َُّنا، فََأًَن َرُسوُْلُمح إِّلَيحُكمح، إَِّنه
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تِّهِّمح َوَما َِبُب َما َوَجَد َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى َمنح قُتَِّل بِّبِّئحرِّ َمُعونََة، َوُدَعائِّهِّ َعَلى قَ تَ لَ 
َي هللُا َعنحهُ  أَن حَزَل هللُا َعزه  ََة َرضِّ ََثرِّ ِفِّ َعامِّرِّ بحنِّ فُ َهْيح  َوَجله ِفِّ َشأحَنِِّّمح، َوَما َظَهَر مَِّن اْلح
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ثَ َنا َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد الصهفهاُر، قَاَل: ََسنِّ َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا  َأخح َحده
، قَ  هَِّشامُ  َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َُههام ، )ح( َوَأخح ثَ َنا ابحُن رََجاٍء، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده اَل: بحُن َعلِّيٍ 

ث َ  ثَ َنا ُعثحَماُن بحُن َسعِّيٍد، قَاَل: َحده ََسنِّ َأْححَُد بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َعبحُدوٍس قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو اْلح َنا ُموَسى َأخح
ثَ َنا أََنسُ  َحاَق بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ َطلحَحَة، قَاَل: َحده ثَ َنا َُههام ، َعنح إِّسح َاعِّيَل، قَاَل: َحده بحُن  بحُن إِّْسح

ُم ِّ  ُُه َحَراًما َأًخا ْلِّ ُسَليحٍم، ِفِّ َسبحعِّنَي  َمالٍِّك، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ َعَث َخاَلُه، وََكاَن اْسح
رِّكِّنَي َعامُِّر بحُن ]ص: َم بِّئحرِّ َمُعونََة، وََكاَن رَئِّيَس الحُمشح ، وََكاَن أََتى 346رَُجًَل، فَ ُقتُِّلوا يَ وح [ الطَُّفيحلِّ

َصاٍل: َأنح َيُكوَن َلَك  َ َثََلثِّ خِّ َُك َبنيح ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل: ُأَخْي ِّ ُل النهبِّ لِّ َوِلِّ َأهح ُل السههح َأهح
َراَء، قَاَل: فَ  َقَر َوأَلحفِّ َشقح َلحفِّ َأشح طُعَِّن ِفِّ الحَمَدرِّ، َأوح َأُكوَن َخلِّيَفَتَك مِّنح بَ عحدَِّك، َأوح َأغحُزَوَك بَِّغَطَفاَن ِبِّ

رِّ ِفِّ بَ يحتِّ امحرَ  ي، بَ يحتِّ امحَرَأٍة مِّنح َبِنِّ ُفََلٍن فَ َقاَل: ُغدهة  َكُغدهةِّ الحَبكح أٍَة مِّنح َبِنِّ ُفََلٍن، ائ حُتوّنِّ بَِّفَرسِّ
هِّ، قَاَل: فَانحَطَلَق َحَرام  َأُخو ُأم ِّ ُسَليحٍم َورَُجََلنِّ َمَعُه: رَُجل  َأعحَرجُ  رِّ فَ َرسِّ ، َورَُجل  فَ رَكَِّبُه َفَماَت َعَلى َظهح

ُتمح َكَذا، َوإِّنح قَ تَ ُلوّنِّ 347َأمهُنوّنِّ ]ص: مِّنح َبِنِّ ُفََلٍن، قَاَل: ُكوًَن َقرِّيًبا مِِّن ِّ َحَّته آتِّيَ ُهمح، فَإِّنح  [ ُكن ح
ُتمح َأصحَحاَبُكمح، فََأََتُهمح َحَرام  فَ َقاَل: أَتُ َؤم ُِّنوّنِّ أُبَ ل ِّغحُكمح رَِّساَلَة َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  يحهِّ َوَسلهَم؟ أَتَ ي ح

َمُئوا إََِّل  َسَبُه قَاَل:  قَاُلوا: نَ َعمح، َفَجَعَل َُيَد ِّثُ ُهمح، َوَأوح رَُجٍل فََأََتُه مِّنح َخلحفِّهِّ َفَطَعَنُه، قَاَل َُههام : َوَأحح
َق الرهُجُل، فَ ُقتُِّلوا ُكلُُّهمح  َْبُ، فُ زحُت َوَرب ِّ الحَكعحَبةِّ، قَاَل: فَ ُلحِّ لرُّمح ِّ فَ َقاَل: هللُا َأكح َعحَرَج   فَأَن حَفَذُه ِبِّ إِّاله اْلح

ف قَا ََبلِّ : َكاَن ِفِّ رَأحسِّ اْلح َنا، ُثُه َكاَن مَِّن الحَمنحُسوخِّ َحاُق: َفَحدهَثِنِّ أََنُس بحُن َمالٍِّك قَاَل: أُنحزَِّل َعَلي ح َل إِّسح
َي َعنها َوَأرحَضاًَن( َفَدَعا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َسبحعِّنَي  َصَباًحا َعَلى )َأًنه َقدح َلقِّيَنا رَب هَنا فَ َرضِّ

َُ َحدِّيثِّ ُموَسى، َوِفِّ رَِّوايَةِّ َعبحدِّ هللاِّ رِّعحٍل، َوذَ  َواَن، َوَبِنِّ ْلِّحَياَن، َوُعَصيهَة َعَصتِّ هللَا َوَرُسوَلُه " َلفح كح
َاعِّيَل، َوقَاَل: َثََلثِّنَي َصبَ  ي ِّ َعنح ُموَسى بحنِّ إِّْسح اًحا، بحنِّ رََجاٍء: َثََلثِّنَي َصَباًحا َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

ي ُ َوهُ   َو الصهحِّ
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ثَ َنا اْلحِّسح  َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد، قَاَل: َحده َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن، قَاَل: َأخح َفاطِّيُّ يَ عحِنِّ فَ َقدح َأخح
َْبًََن أَ  َاعِّيُل بحُن َمالٍِّك، )ح( َوَأخح ثَ َنا إِّْسح ، قَاَل: َحده رِّ بحُن َعبهاَس بحَن الحَفضحلِّ بُو َنصحرِّ بحُن قَ َتاَدَة، َوأَبُو َبكح

ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن عَ  رِّو بحُن َمَطٍر، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َعمح ، قَاَل: ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّب حَراهِّيَم الحَمشهاُط، قَااَل: َأخح لِّيٍ 
ثَ َنا ََيحََي بحُن ََيحََي، قَاَل: قَ َرأحُت َعَلى َمالِّكِّ بحنِّ أَ  َحاَق بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َأبِّ طَلحَحَة، َحده َنٍس، َعنح إِّسح

 َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، قَاَل: َدَعا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى الهذِّيَن قَ تَ ُلوا َأصحَحاَب بِّئحرِّ 
ُعو َعَلى رِّعحٍل َوْلِّحَياَن َوعُ  َصيهَة َعَصتِّ هللَا َوَرُسوَلُه، قَاَل أََنس  َمُعونََة َثََلثِّنَي َصَباًحا، َيدح

َخ بَ عحُد: )َأنح 348]ص: [: أَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله ِفِّ الهذِّيَن قُتُِّلوا بِّبِّئحرِّ َمُعونََة قُ رحآًًن قَ َرأحًَنُه َحَّته ُنسِّ
يَنا َعنح  َي َعنها َوَرضِّ َمَنا َأًنه َقدح َلقِّيَنا رَب هَنا فَ َرضِّ َاعِّيَل: بَ ل ُِّغوا قَ وح َُ َحدِّيثِّ ََيحََي، َوِفِّ رَِّوايَةِّ إِّْسح ُه( َلفح

َواَن َوَبِنِّ ْلِّحَياَن َوُعَصيهَة َعَصتِّ هللَا َوَرُسوَلُه، فَ نَ َزَل فِّيهُِّم الحُقرحآ ُنف َرَواُه َثََلثِّنَي َغَداٍة َعَلى رِّعحٍل َوذَكح
َاعِّيَل بحنِّ َأبِّ أُ  ي ِّ َعنح إِّْسح لِّم  َعنح ََيحََي بحنِّ ََيحََي الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ  َويحٍس َوَرَواُه ُمسح
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، قَا َاعِّيلِّيُّ ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح طَامِّيُّ قَاَل: َأخح ٍرو ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ الحبِّسح َْبًََن أَبُو َعمح َْبَّنِّ َأْححَُد َأخح َل: َأخح
َذهاُء الح  ِّ بحنِّ َنصحٍر اْلح َُسنيح ثَ َنا يَزِّيُد بحُن ُزرَيحٍع، بحُن اْلح َعحَلى، قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد اْلح َكرِّيُّ، قَاَل: َحده َعسح

َواَن، َوُعَصيهَة، َوَبِنِّ ْلِّحيَ  َْبًََن َسعِّيد ، َعنح قَ َتاَدَة، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، َأنه رِّعحًَل، َوذَكح اَن قَاَل: َأخح
َتَمدُّوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللاُ  ، فََأَمدهُهمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم اسح  َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى َعُدوٍ 

لن هَهارِّ َوُيَصلُّونَ  َنحَصارِّ ُكنها ُنَسم ِّيهُِّم الحُقرهاَء ِفِّ زََماَنِِّّمح، َكانُوا ََيحَتطُِّبوَن ِبِّ ، َحَّته إَِّذا  بَِّسبحعِّنَي مَِّن اْلح للهيحلِّ  ِبِّ
ه هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقَنَت شَ َكانُ  ُعو وا بِّبِّئحرِّ َمُعونََة قَ تَ ُلوُهمح َوَغَدرُوا بِِّّمح، فَ بَ َلَغ َذلَِّك َنبِّ ًرا َيدح هح

َواَن َوُعَصيهَة َوَبِنِّ ْلِّحَيا ، َعَلى رِّعحٍل َوذَكح َياءِّ الحَعَربِّ َياٍء مِّنح َأحح َن قَاَل أََنُس ِفِّ َصََلةِّ الصُّبح ِّ َعَلى َأحح
َمَنا َأًنه َلقِّيَنا رَب هَنا ف َ  َي َعنها َوَأرحَضاًَن( بحُن َمالٍِّك: فَ َقَرأحًَن بِِّّمح قُ رحآًًن، ُثُه إِّنه َذلَِّك رُفَِّع: )بَ ل ُِّغوا َعنها قَ وح َرضِّ

َعحَلى بحنِّ َْحهادٍ 349" ]ص: ي ِّ َعنح َعبحدِّ اْلح  [ َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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ثَ َنا ُمَُ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح مهُد بحُن َأخح
ثَ َنا ُسَليحَماُن بحُن الحُمغِّْيَةِّ، َعنح ََثبِّ  ثَ َنا َعفهاُن، قَاَل: َحده ُّ، قَاَل: َحده َحاَق الصهَغاّنِّ ٍت، قَاَل: َكَتَب إِّسح

ُت َذلَِّك فَ ُقلحُت: َلوح َْسه  َر الحُقرهاءِّ، قَاَل: وََكَأّن ِّ َكرِّهح َهُدوا َمَعاشِّ لِّهِّ كَِّتاًِب فَ َقاَل: اشح تَ ُهمح أََنس  ِفِّ َأهح ي ح
َر الحُقرهاءِّ  َاءِّ آَِبئِّهِّمح، فَ َقاَل: َوَما ِبَحس  َأنح َأُقوَل َلُكمح: َمَعاشِّ َائِّهِّمح َوَأْسح ْسح َوانُِّكُم ِبَِّ ، َأَفََل ُأَحد ُِّثُكمح َعنح إِّخح



دِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحُقرهاَء، قَاَل: َفذََكَر أََنس  سَ  ُعوُهمح َعَلى َعهح بحعِّنَي الهذِّيَن ُكنها َندح
َنحَصارِّ َكانُوا إَِّذا َأَجن هُهُم اللهيحُل َأَووحا إََِّل ُمعَ  َبُحوا رَُجًَل مَِّن اْلح ُرُسوَن، فَإَِّذا َأصح لحَمدِّيَنةِّ، فَ َيبِّيُتوَن َيدح ل ٍِّم ِبِّ

، َوَمنح َكاَنتح عِّنحَدُه َسَعة  َأَصابُوا  تَ عحَذَب مَِّن الحَعذحبِّ ، َواسح ََطبِّ َفَمنح َكاَن عِّنحَدُه قُ وهة  َأَصاَب مَِّن اْلح
َُجرِّ َرُسولِّ هللاِّ  َلُحوَها، َفَكاَن ُمَعلهًقا ِبِّ يَب ُخبَ يحب  بَ َعثَ ُهمح الشهاَة فََأصح  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َلمها ُأصِّ

َل: َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َفَكاَن فِّيهِّمح َخاِلِّ َحَرام ، فَأَتَ وحا َعَلى َحيٍ  مِّنح َبِنِّ ُسَليحٍم، قَا
َ هَ  ْبِّ ُخح َمِّْيِّهِّمح: َدعحِنِّ َفَلح ُهمح نُرِّيُد فَ ُيَخلُّوَن ُوُجوَهَنا، قَاَل: فََأََتُهمح فَ َقاَل فَ َقاَل َحَرام  ْلِّ ُؤاَلءِّ َأًنه لَيحَس إَِّّيه

ُهمح بُِّرمحٍ  فَأَن حَفَذُه بِّهِّ، فَ َقاَل: فَ َلمها َوَجَد َحَرام  َمسه الرُّمح ِّ ِفِّ  ن ح بَ َلُه رَُجل  مِّ تَ قح فِّهِّ َذلَِّك َْلُمح، فَاسح  َجوح
َْبُ، ف ُ  ُهمح ُُمحْبِّ ، قَاَل: َفَما رَأَيحُت قَاَل: هللُا َأكح ن ح زحُت َوَرب ِّ الحَكعحَبةِّ، قَاَل: فَانحَطَووحا َعَليحهِّمح، َفَما بَقَِّي مِّ

: َلَقدح رَأَيحتُ  َدُه َعَليحهِّمح، قَاَل: فَ َقاَل أََنس  ٍء َوجح َرُسوَل  َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَجَد َعَلى َشيح
ُعو َعَليحهِّمح، قَاَل: فَ َلمها َكاَن بَ عحَد َذلِّكَ هللاِّ َصله  إَِّذا  ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُكلهَما َصلهى الحَغَداَة رََفَع َيَديحهِّ َيدح

لحَحَة: أَبُو َطلحَحَة يَ ُقوُل: َهلح َلَك ِفِّ قَاتِّلِّ َحَراٍم؟ قُ لحُت: َما َلُه؟ فَ َعَل هللُا بِّهِّ َوفَ َعَل، قَاَل: فَ َقاَل أَبُو طَ 
َلَم " َعلح، فَ َقدح َأسح  اَل تَ فح
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ثَ َنا ُعبَ يحُد بحنُ  َْبًََن َأْححَُد بحُن ُعبَ يحٍد، قَاَل: َحده َْبًََن َعلِّيُّ بحُن َأْححََد بحنِّ َعبحَداَن، قَاَل: َأخح  َشرِّيٍك، قَاَل: َوَأخح
ثَ َنا ُُمَمهُد بح  ثَ َنا ابحُن َأبِّ َمرحََيَ، قَاَل: َحده َع أََنَس بحَن َمالٍِّك، َحده ثَ َنا ُْحَيحد ، أَنهُه ْسِّ ُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده

َيةِّ الحَمدِّيَنةِّ ََيحَسُب َأهح  َن ِفِّ ًَنحِّ َتمُِّعوَن الحُقرحآَن ُثُه يَ تَ َنحهوح َنحَصارِّ َيسح ُمح يَ ُقوُل: َكاَن َشَباب  مَِّن اْلح ُلوُهمح َأَنه
لُ  دِّ، َوََيحَسُب َأهح ، َحَّته إَِّذا تَ َقاَرَب الصُّبحُ   ِفِّ الحَمسحجِّ لِّيهِّمح، فَ ُيَصلُّوَن مَِّن اللهيحلِّ ُمح ِفِّ َأهح دِّ َأَنه الحَمسحجِّ

، ُثُه يُ قحبُِّلوا َحَّته َيَضُعوا ُحَزَمُهمح َوقَِّرَبُمح  تَ َقى بَ عحُضُهمح مَِّن الحَماءِّ الحَعذحبِّ َتَطَب بَ عحُضُهمح َواسح َعَلى احح
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل بِّئحرِّ َمُعونََة، أَب حَوابِّ ُحَجرِّ النهبِّ ِّ   َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ بَ َعثَ ُهُم النهبِّ

َلًة  َرَة لَي ح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعَلى َمنح قَ تَ َلُهمح ََخحَس َعشح هُِّدوا ُكلُُّهمح، َفَدَعا النهبِّ ُتشح  "فَاسح
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َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد الصهفهاُر، قَاَل: وَ  َْبًََن إِّْسح َراَن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح ِّ بحُن بِّشح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا َأخح َحده
ثَ َنا ُسَليحَماُن الت هيحمِّيُّ  ثَ َنا ُمَعاُذ بحُن ُمَعاٍذ الحَعنحَْبِّيُّ، قَاَل: َحده َْبًََن َسعحَداُن بحُن َنصحٍر، قَاَل: َحده ، )ح( َوَأخح

ثَ َنا يَزِّيُد بحُن َهاُروَن، قَالَ  ، قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ الحَملِّكِّ الدهقِّيقِّيُّ َاعِّيُل، قَاَل: َحده ثَ َنا إِّْسح : َحده
حَلٍز، َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  رِّ ُسَليحَماُن، َعنح َأبِّ َمِّ يحهِّ َوَسلهَم قَ َنَت ِفِّ الحَفجح



َواَن، َوقَاَل:  ُعو َعَلى رِّعحٍل َوذَكح ًرا َيدح َوِفِّ رَِّوايَةِّ ُمَعاٍذ: قَ َنَت َرُسوُل « ُعَصيهُة َعَصتِّ هللَا َوَرُسوَلهُ »َشهح
ُعو َعَلى ]ص: ًرا بَ عحَد الرُُّكوعِّ َيدح ِّ مِّنح َبِنِّ  [ رِّعحلٍ 351هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َشهح َواَن َحيهنيح َوذَكح

ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ ُسَليحَماَن الت هيحمِّي ِّ  َرَجاُه ِفِّ الصهحِّ  ُسَليحٍمف َأخح
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َْبًََن أَبُو ]ص: َاعِّيلِّيُّ، قَاَل: َأخح ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح ، قَاَل: َأخح طَامِّيُّ ٍرو الحبِّسح َْبًََن أَبُو َعمح [ َعبحدِّ 352َأخح
ثَ َنا أَبُو ُأَساَمَة، )ح( قَاَل: قَاَل أَبُو َبكحرٍ هللاِّ  ، قَاَل: َحده ثَ َنا َخَلف  ُهَو ابحُن َساَلٍِّ ُّ، قَاَل: َحده :  الصُّوِفِّ

ثَ َنا أَبُو ُأَساَمَة، قَاَل: َحده  ثَ َنا ابحُن ََيحََي بحنِّ َسعِّيٍد، قَاَل: َحده َيَة، قَااَل: َحده َْبًََن ابحُن ًَنجِّ ا هَِّشاُم ثَ نَ َوَأخح
ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ  ٍر النهبِّ َتأحَذَن أَبُو َبكح : اسح ُُروجِّ مِّنح  بحُن ُعرحَوَة، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َعائَِّشَة، قَاَلتِّ الح

ََذى، فَ َقاَل َلُه:  َتده َعَليحهِّ اْلح نَي اشح َذَن َلَك؟ قَاَل: ، فَ َقاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ، أََتطحمَ « َأقِّمح »َمكهَة حِّ ُع َأنح يُ ؤح
: فََأََتُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ « إِّّن ِّ َْلَرحُجو َذلِّكَ » ٍر، قَاَلتح ، قَاَل: فَان حَتَظَرُه أَبُو َبكح

ًرا فَ َناَداُه فَ َقاَل:  ٍم ُظهح رِّجح َمنح عِّنحَدكَ »َذاتِّ يَ وح ٍر: إِّْنهَ « َأخح ا ُُهَا اب حنَ َتاَي، قَاَل: ، فَ َقاَل أَبُو َبكح
؟» ُُروجِّ ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ « َأَشَعرحَت أَنهُه َقدح ُأذَِّن ِلِّ ِفِّ الح َبُة؟ قَاَل النهبِّ فَ َقاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ، الصُّحح

َبةُ »َوَسلهَم:  ، قَاَل: فََأعحَطى ، قَاَل: ََّي َرُسوَل هللاِّ، عِّنحدِّي ًَنقَ َتانِّ َقدح ُكنحُت َأعحَددحَتُُ « الصُّحح َما لِّلحُخُروجِّ
َعاُء، فَ رَكَِّبا َحَّته أَتَ َيا الحَغاَر، َوُهَو بِّثَ وح  َدح َداُُهَا َوهَِّي اْلح ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إِّحح ٍر، فَ تَ َواَرََّي فِّيهِّ، النهبِّ

ََة ُغََلًما لَِّعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الطَُّفيح  ٍر وََكاَن َعامُِّر بحُن فُ َهْيح َبِّ َبكح ُم َِّها، وََكاَنتح ْلِّ ي َعائَِّشَة ْلِّ َْبََة َأخِّ لِّ بحنِّ َسخح
َرُح َفََل يَ فحُطنح بِّهِّ َأَحد  مِّنَ  بُِّ  فَ َيدهلُِّج إِّلَيحهَِّما، ُثُه َيسح َا َويَ غحُدو َوُيصح الر َِّعاءِّ،  َمنِّيَحة ، َفَكاَن يَ ُروُح بِّ

َيَة " فَ َلمها َخَرَج َمَعُهَما يُ عحقَِّبانِّهِّ َحَّته   َقدَِّم الحَمدِّيَنَةف ان حتَ َهى َحدِّيُث ابحُن ًَنجِّ
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رِّيُّ، ُرو بحُن ُأَميهَة الضهمح َر َعمح َم بِّئحرِّ َمُعونََة، َوُأسِّ ََة يَ وح َخُر قَاَل: فَ ُقتَِّل َعامُِّر بحُن فُ َهْيح فَ َقاَل َلُه  زَاَد اْلح
: َمنح َهَذا؟ َوَأَشاَر إِّ  ََة، َعامُِّر بحُن الطَُّفيحلِّ ُرو بحُن ُأَميهَة: َهَذا َعامُِّر بحُن فُ َهْيح ، فَ َقاَل َلُه َعمح ََل الحَقتِّيلِّ

 َ َنُه َوَبنيح ، قَاَل: فَ َقاَل: َلَقدح رَأَي حُتُه بَ عحَدَما قُتَِّل رُفَِّع إََِّل السهَماءِّ، َحَّته إِّّن ِّ َْلَنحُظُر إََِّل السهَماءِّ بَ ي ح َرحضِّ  اْلح
ه َصلهى ُمح َقدح َسأَُلوا  فَأََتى النهبِّ يُبوا، َوإَِّنه هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َخَْبُُهمح، فَ نَ َعاُهمح َوقَاَل: " إِّنه َأصحَحاَبُكمح ُأصِّ

َْبَُهمح عَ  يَت َعنها "، قَاَل: فََأخح يَنا َعنحَك َوَرضِّ َا َرضِّ َوانَ َنا ِبِّ ح َعنها إِّخح ُمح فَ َقاُلوا: رَب هَنا َأخحْبِّ ُهمح، قَالَ َربه : ن ح
ٍرو، ُْس ِّيَ  ، ُْس َِّي بِّهِّ ُعرحَوُة، َوُمنحذُِّر بحُن َعمح َاَء بحنِّ الصهلحتِّ َمئٍِّذ ُعرحَوُة بحُن َأْسح ُهمح يَ وح ن ح يَب مِّ بِّهِّ ُمنحذِّر   َوُأصِّ

َاعِّيَل َعنح َأبِّ ُأَساَمةَ  ي ِّ َعنح ُعبَ يحدِّ بحنِّ إِّْسح َرَجُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ  َأخح
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لِّ  َم بِّئحرِّ َمُعونََة، ُثُه قَاَل: َوَعنح َأبِّ ُأَساَمَة قَاَل: قَاَل هَِّشاُم بحُن عُ إََِّل قَ وح ََة يَ وح رحَوَة: هِّ: فَ ُقتَِّل َعامُِّر بحُن فُ َهْيح
رِّيُّ، قَالَ  ُرو بحُن أَُميهَة الضهمح َر َعمح َْبَّنِّ َأبِّ قَاَل: َلمها قُتَِّل الهذِّيَن بِّبِّئحرِّ َمُعونََة، َوُأسِّ َلُه َعامُِّر بحُن  فََأخح

َعف قُ لحُت: َهَكَذا رَِّوايَُة هَِّشامِّ بحنِّ ُعرحوَ  ٍو ِمِّها ذََكرحًَن، َوزَاَد فِّيهِّ: ُثُه ُوضِّ ، َفذََكَرُه بَِّنحح َة، َعنح أَبِّيهِّ الطَُّفيحلِّ
َع " ََة، أَنهُه رُفَِّع ُثُه ُوضِّ  ِفِّ َشأحنِّ َعامِّرِّ بحنِّ فُ َهْيح
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َْبًنَ  َسُن بحُن  َوَقدح َأخح ثَ َنا اْلَح ُّ، قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح
ثَ َنا الحَواقِّدِّيُّ، قَاَل: َفَحدهَثِنِّ ُمصحَعُب بحُن َثَ  ، قَاَل: َحده ُ بحُن الحَفَرجِّ َُسنيح ثَ َنا اْلح ، قَاَل: َحده مِّ َهح بٍِّت، اْلح

ٍرو، َفذََكَر الحقِّصهَة َوقَاَل فِّيَها: قَاَل َعامِّرُ عَ  َودِّ، َعنح ُعرحَوَة، قَاَل: َخَرَج الحُمنحذُِّر بحُن َعمح َسح  بحُن نح َأبِّ اْلح
َلى، وَ  رِّو بحنِّ ُأَميهَة: َهلح تَ عحرُِّ  َأصحَحاَبَك؟ قَاَل: نَ َعمح، َفطَاَ  فِّيهِّمح، يَ عحِنِّ ِفِّ الحَقت ح َجَعَل الطَُّفيحلِّ لَِّعمح
ٍر يُ َقاُل َلهُ  َبِّ َبكح ًَل ْلِّ ُهمح مِّنح َأَحٍد؟ قَاَل: َأفحقُِّد َموح ن ح قُِّد مِّ أَلُُه َعنح أَنحَسابِِّّمح، قَاَل: َهلح تَ فح : َعامُِّر بحُن َيسح

َُك َخَْبَُه؟ وَ  ْبِّ ََة، قَاَل: َكيحَف َكاَن فِّيُكمح؟ قُ لحُت: َكاَن مِّنح َأفحَضلَِّنا، قَاَل: َأاَل ُأخح َأَشاَر لَُه إََِّل رَُجٍل فُ َهْيح
رَاُه، قَاَل فَ َقاَل: َهَذا َطَعَنُه بُِّرُمحِّهِّ، ُثُه ان حتَ زََع ُرُمحَُه، َفَذَهَب الرهُجُل ُعُلوًّا ِفِّ السهَماءِّ َحَّته َوهللاِّ َما أَ 

ََة، وََكاَن الهذِّي قَ تَ َلُه رَُجل  مِّنح كََِّل  ر و: فَ ُقلحُت: َذاَك َعامُِّر بحُن فُ َهْيح ٍب يُ َقاُل َلُه: َجبهاُر بحُن َسلحَمى، َعمح
لُُه: فُ زحُت؟ فَأَتَ يحُت الضه  ي: َما قَ وح عحُتُه يَ ُقوُل: فُ زحُت َوهللاِّ، فَ ُقلحُت ِفِّ نَ فحسِّ حهاَك ذََكَر أَنهُه َلمها َطَعَنُه ْسِّ

لِّ  َا َكاَن، َوَسأَلحُتُه َعنح قَ وح َْبحتُُه ِبِّ ه فََأخح َياَن الحكََِّلبِّ َنهُة، َوَعَرَض َعَليه بحَن ُسفح هِّ: فُ زحُت َوهللاِّ، قَاَل: اْلح
ََة، َومِّنح رَفحعِّهِّ  ََلمِّ َما رَأَيحُت مِّنح َمقحَتلِّ َعامِّرِّ بحنِّ فُ َهْيح ُت، َوَدَعاّنِّ إََِّل اْلحِّسح َلمح ََلَم، فََأسح إََِّل السهَماءِّ  اْلحِّسح

نه  ُعُلوًّا، قَاَل: وََكَتَب الضهحهاُك إََِّل َرُسولِّ هللاِّ  الحَمََلئَِّكَة َواَرتح ُجث هَتُه، »َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبَِّ
نح َواَرتِّ الحَمََلئَِّكُة ُجث هَتُه، فَ َقدح « َوأُنحزَِّل عِّل ِّي ِّنيَ  َع، ُثُه فُقَِّد بَ عحَد َذلَِّك ِبَِّ قُ لحُت: َُيحَتَمُل أَنهُه رُفَِّع ُثُه ُوضِّ

َبَة ِفِّ َهذِّهِّ الحقِّصهةِّ، قَاَل: فَ َقاَل ُعرحَوُة بحُن الزَُّبْيحِّ: َلَح يُوَجدح َجَسُد َعامٍِّر،  ُرو ِّيَنا ِفِّ َمغَازِّي ُموَسى بحنِّ  ُعقح
 يَ َروحَن َأنه الحَمََلئَِّكَة َوارَتحهُ 
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َبارِّ هللاِّ َعزه َوَجله ثَ َناُؤُه َرُسوَلُه َصلهى هللُا َعلَ  ْيِّ َوإِّخح َا َأرَاَد بِّهِّ بَ ُنو َِبُب َغزحَوةِّ َبِنِّ النهضِّ يحهِّ َوَسلهَم ِبِّ
َا َكاَنتح قَ بحَل ُأُحٍد، َوَذَهَب آَخُرو  َهُب إََِّل َأَنه َُه هللُا َيذح رِّيُّ َرْحِّ رِّ، وََكاَن الزُّهح ْيِّ مَِّن الحَمكح َا  النهضِّ َن إََِّل َأَنه

َباُر ِفِّ  َخح   َذلَِّك فِّيَما تَ َقدهمَ َكاَنتح بَ عحَدُه َوبَ عحَد بِّئحرِّ َمُعونََة، َوَقدح َمَضتِّ اْلح
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ثَ َنا َأْححَ  ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ُد بحُن َعبحدِّ َأخح
َحاَق، قَ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده اَل: ُثُه َخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ اْلح

رُ  ِّ مِّنح َبِنِّ َعامٍِّر اللهَذيحنِّ قَ تَ َلُهَما َعمح َتعِّينُ ُهمح ِفِّ َذيحنَِّك الحَقتِّيَلنيح و بحُن ُأَميهَة َوَسلهَم إََِّل َبِنِّ النهضِّْيِّ َيسح
رِّيُّ، فِّيَما َحدهَثِنِّ يَزِّيُد بحُن ُروَماَن، وَكَ  ، فَ َلمها َأََتُهمح الضهمح لحف  ْيِّ َوَبِنِّ َعامٍِّر َعقحد  َوحِّ َ َبِنِّ النهضِّ اَن َبنيح

، نُعِّيُنَك  مِّ َتعِّينُ ُهمح ِفِّ الد ِّيَةِّ، قَاُلوا: نَ َعمح ََّي َأَِب الحَقاسِّ َعَلى َما َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َيسح
تَ َعنحَت بَِّنا َعلَ  بَ بحَت ِمِّها اسح يحهِّ، ُثُه َخََل بَ عحُضُهمح بِّبَ عحٍض فَ َقاُلوا: إِّنهُكمح َلنح َتُِّدوا الرهُجَل َعَلى مِّثحلِّ َأحح

َداٍر مِّنح بُ ُيوَتِِّّمح قَاعِّد ، فَ َقاُلوا: مَ  نح رَُجل  َحالِّهِّ َهذِّهِّ، َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم إََِّل َجانِّبِّ جِّ
ُرو بحُن يَ عحُلو َعَلى َهَذا الحب َ  ُهمح َعمح ن ح َا َفُْيََِّيَنا مِّنحُه؟ فَان حُتدَِّب لَِّذلَِّك مِّ تُ َلُه بِّ َرًة فَ يَ قح يحتِّ فَ يُ لحقَِّي َعَليحهِّ َصخح

َرًة َكَما  َجحهاشِّ بحنِّ َكعحٍب فَ َقاَل: َأًَن لَِّذلَِّك، َفَصعَِّد لِّيُ لحقَِّي َعَليحهِّ َصخح
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َي قَاَل، َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ  ٍر، َوُعَمُر، َوَعلِّيٌّ َرضِّ يحهِّ َوَسلهَم ِفِّ نَ َفٍر مِّنح َأصحَحابِّهِّ فِّيهِّمح: أَبُو َبكح
َصحَحابِّهِّ:  ُم، فَ َقاَم َوقَاَل ْلِّ َا َأرَاَد الحَقوح ََْبُ مَِّن السهَماءِّ ِبِّ ُهمحف فََأََتُه الح َُحوا»هللُا َعن ح ، َفَخَرَج « اَل َتْبح

ًعا إََِّل الحَمدِّيَنةِّ  ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأصحَحابُُه قَاُموا ِفِّ طََلبِّهِّ، فَ َلُقوا رَُجًَل رَاجِّ تَ بحطَأَ النهبِّ ، فَ َلمها اسح
َبَل َأصحَحاُب َرُسولِّ هللاِّ  ًَل الحَمدِّيَنَة، فَأَق ح بًَِّل مَِّن الحَمدِّيَنةِّ، َفَسأَُلوُه َعنحُه فَ َقاَل: رَأَي حُتُه َداخِّ  َصلهى هللاُ  ُمقح

رِّ، َوَأَمَر َرسُ  َا َأرَاَدتح يَ ُهوُد مَِّن الحَغدح َْبَُهُم الحََْبَ ِبِّ ا إِّلَيحهِّ، فََأخح وُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته ان حتَ َهوح
لنهاسِّ َحَّته نَ َزَل بِِّّمح، فَ َتَحصهنُ  َرحبِِّّمح َوالسهْيحِّ إِّلَيحهِّمح، َفَساَر ِبِّ ، َوَأَمَر َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ ُصونِّ وا مِّنحُه ِفِّ اْلُح

ُه: ََّي ُُمَمهُد، َقدح ُكنح  رِّيقِّ فِّيَها، فَ َناَدوح لِّ َوالتهحح َهى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَِّقطحعِّ النهخح َت تَ ن ح
َل وَ   َُتَر َِّقُه "َعنِّ الحَفَسادِّ، َوَتعِّيُبُه َعَلى َمنح َصنَ َعُه، َفَما َِبُلَك تَ قحَطُع النهخح
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رِّو بحنِّ َحزحٍم، قَاَل: َلمه  رِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعمح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح َحاَق، قَاَل: َحده ا ََتَصهَن َوَعنِّ ابحنِّ إِّسح
، َما   بَ ُنو النهضِّْيِّ مِّنح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأَمَر بَِّقطحعِّ ََنحلِّهِّمح  مِّ َوََتحرِّيقِّهِّ، فَ َقاُلوا: ََّي َأَِب الحَقاسِّ

ا َقَطعحُتمح ُكنحَت تَ رحَضى الحَفَساَد، فَأَن حَزَل هللاُ َعزه َوَجله ِفِّ َذلَِّك أَنهُه لَيحَس بَِّفَساٍد، قَاَل هللُا َعزه َوَجله: }مَ 
َا فَبِّ  ُتُموَها قَائَِّمًة َعَلى ُأُصوْلِّ قِّنَي{ ]اْلشر: مِّنح لِّيَنٍة َأوح تَ رَكح زَِّي الحَفاسِّ [ ، َولَيحَس 5إِّذحنِّ هللاِّ َولُِّيخح

 بَِّفَساٍد "
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بِّيُل بحُن َسعحٍد قَاَل: َوهللاِّ رَأَيحُت بَ عحَض ََنحلِّ َبِنِّ ال ثَ َنا أَبُو َسعحٍد ُشَرحح َحاَق، قَاَل: َحده ْيِّ َوَعنِّ ابحنِّ إِّسح نهضِّ
َرِّيَق َلفِّيهِّ "  َوإِّنه اْلح
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َْبًََن ]ص: ٍر ُعَمُر بحُن َعبحدِّ الحَعزِّيزِّ بحنِّ ُعَمَر بحنِّ قَ َتاَدَة قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َنصح َسنِّ َعلِّيُّ 356َأخح [ أَبُو اْلَح
ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن هَِّشاٍم الحبَ َغوِّيُّ، قَاَل: َُزاعِّيُّ قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد  بحُن الحَفضحلِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َعقِّيٍل الح َحده
َاَء، َعنح ًَنفٍِّع، َعنح َعبحدِّ هللاِّ، عَ  ثَ َنا َعم ِّي ُجَويحرِّيَُة بحُن َأْسح َاَء، قَاَل: َحده نِّ النهبِّ ِّ هللاِّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ َأْسح

ْيِّ َوَقَطَع، َوهَِّي الحبُ وَ  َرَق ََنحَل َبِنِّ النهضِّ  ي حَرُة، َوَْلَا يَ ُقوُل َحسهاُن:َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، أَنهُه َأحح
 ]البحر الوافر[

َتطِّْيُ  لحبُ َوي حَرةِّ ُمسح  َوَهاَن َعَلى َسَراةِّ َبِنِّ ُلَؤيٍ  ففف َحرِّيق  ِبِّ
َاَء، َوزَاَد فِّي َحاَق بحنِّ َنصحٍر، َعنح َحبهاَن، َعنح ُجَويحرِّيََة بحنِّ َأْسح ي ِّ َعنح إِّسح هِّ: َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ

:فَ  َارِّثِّ َياَن بحُن اْلح  َأَجابَُه أَبُو ُسفح
 ]البحر الوافر[

يَها السهعِّْيُ   َأَداَم هللُا َذلَِّك مِّنح َصنِّيٍع ففف َوَحرهَق ِفِّ نَ َواحِّ
ْيُ  َنا َتضِّ نحُه بِّنُ زحٍه ففف َوتَ عحَلُم َأيُّ َأرحَضي ح  َستَ عحَلُم أَي َُّنا مِّ

 [357]ص:
َا َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ السهرهاُج، َأخح ِّ بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َأخح َُسنيح َْبّنِّ أَبُو اْلح ، قَاَل: َأخح َُ فِّ

ثَ َنا ََيحََي بحُن َْحهاٍد، قَاَل: َحدهثَ َنا ُجَويحرِّيَُة، َفذََكَرُه ِإِِّّ  ثَ َنا أَبُو الحُمنحذِّرِّ، قَاَل: َحده َنادِّهِّ َوقَاَل ِفِّ قَاَل: َحده سح
: َحرهَق ََنحَل َبِنِّ النهضِّْيِّ، َوَْلَا يَ ُقوُل َحسهاُن، َفذََكَر الحبَ يحَت َواَْلَواَب، َوقَاَل: َهاَن، َوَلَح  َدِّيثِّ يَ ُقلح:  اْلح

 َوَهانَ 
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، َوأَبُو ُُمَمهدِّ بحُن َأبِّ َحامٍِّد الحُمقحرُِّئ، َوأَبُو َبكح  َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ي، َأخح ََسنِّ الحَقاضِّ ٍر َأْححَُد بحُن اْلح
ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: أَ  َْبًََن ُُمَمهُد َوأَبُو َصادٍِّق ُُمَمهُد بحُن َأْححََد الحَعطهاُر، قَاُلوا: َحده خح

َْبًََن ابحُن َوهحبٍ  ، قَاَل: َأخح ََكمِّ َْبَّنِّ اللهيحُث بحُن َسعحٍد، َعنح ًَنفٍِّع، َعنح بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ َعبحدِّ اْلح ، قَاَل: َأخح
ْيِّ َوَقَطَع، َوهِّيَ   الحبُ َوي حَرُة، َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعَمَر، َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحرهَق ََنحَل َبِنِّ النهضِّ

زَِّي  فَأَن حَزَل هللُا َعزه َوَجله: }َما َقَطعحُتمح مِّنح  َا فَبِّإِّذحنِّ هللاِّ َولُِّيخح ُتُموَها قَائَِّمًة َعَلى ُأُصوْلِّ لِّيَنٍة َأوح تَ رَكح
قِّنَي{ ]اْلشر:  َبَة، َعنِّ اللهيحثِّ 5الحَفاسِّ ي ِّ َعنح قُ تَ ي ح َرَجاُه ِفِّ الصهحِّ  [ " َأخح
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ِّ بحنِّ َداُوَد الحعَ  َُسنيح ََسنِّ ُُمَمهُد بحُن اْلح َْبًََن أَبُو اْلح ، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو َحامِّدِّ بحُن الشهرحقِّي ِّ َلوِّيُّ قَاَل: َأخح
ثَ َنا زَائَِّدُة، َعنح  َثُم بحُن ْجِّيٍل، قَاَل: َحده َي ح ثَ َنا اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ََيحََي الزُّهحرِّيُّ، قَاَل: َحده ُعبَ يحدِّ هللاِّ، َعنح  َحده

ه  ْيِّ َوَقَطَع، َوَْلَا يَ ُقوُل ًَنفٍِّع، َعنِّ ابحنِّ ُعَمَر، َأنه النهبِّ  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحرهَق ََنحَل َبِنِّ النهضِّ
 َحسهاُن:

 ]البحر الوافر[
 [358]ص:

َتطُِّْي" لحبُ َوي حَرةِّ ُمسح  َوَهاَن َعَلى َسَراةِّ َبِنِّ ُلَؤيٍ  ففف َحرِّيق  ِبِّ
َثُم: ُكنح  َي ح ، ُثُه َأَمَرّنِّ قَاَل ُُمَمهُد بحُن ََيحََي: قَاَل اْلح َدِّيثِّ ََذا اْلح رحضِّ الرُّومِّ َفَحدهَثِنِّ بِّ ُت َمَع زَائَِّدَة ِبَِّ

" َرِّيقِّ ْلح  ِبِّ
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ْبََ  ِّ الحَقطهاُن قَاَل: َأخح َُسنيح ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلح َْبًََن أَبُو َبكح ََسنِّ الحَعَلوِّيُّ، قَاَل: َأخح َْبًََن أَبُو اْلح َزحهَ َأخح رِّ، ًَن أَبُو اْلح
َبَة، َعنح ًَنفٍِّع، َعنِّ  َْبًََن ابحُن ُجَريحٍج، َعنح ُموَسى بحنِّ ُعقح بِّيَل، قَاَل: َأخح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُشَرحح  ابحنِّ قَاَل: َحده

لَ  ْيِّ، َوقُ َريحَظَة، َحارَبُوا َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فََأجح ى َرُسوُل هللاِّ ُعَمَر، َأنه يَ ُهوَد َبِنِّ النهضِّ
َذلَِّك "، َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َبِنِّ النهضِّْيِّ، َوَأقَ ره قُ َريحَظَة َوَمنح َعَليحهِّمح، َحَّته َحارََبتح قُ َريحَظُة بَ عحَد 

ي ِّ  َرَجاُه ِفِّ الصهحِّ َدِّيَث َكَما َمَضىف َأخح  َوذََكَر اْلح
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلحَ  َاعِّيُل َأخح ثَ َنا إِّْسح ُّ، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن ُُمَمهٍد الحَمعحِنِّ ، قَاَل: َأخح َُ افِّ
ثَ َنا ُبَكْيحُ بحُن َمعحُروٍ ، َعنح ُمَقاتِّلِّ بحنِّ َحيه  ثَ َنا يَزِّيُد بحُن َصالٍِّ ، قَاَل: َحده َبَة، قَاَل: َحده ُل بحُن قُ تَ ي ح اَن، قَ وح

مِّنِّنَي{ ]اْلشر: هللاِّ  َيحدِّيهِّمح َوأَيحدِّي الحُمؤح ُّ َصلهى هللُا 2 َعزه َوَجله: }ُُيحرِّبُوَن بُ ُيوََتُمح ِبِّ [ ، قَاَل: َكاَن النهبِّ
َع الحَمَكاُن لِّلحقِّتَ  يطَاََنَا لِّيَ تهسِّ ، وََكاَنتِّ َعَليحهِّ َوَسلهَم يُ َقاتُِّلُهمح، فَإَِّذا َظَهَر َعَلى َدرحٍب َأوح َداٍر َهَدَم حِّ الِّ

َعزه َوَجله:  الحيَ ُهوُد إَِّذا َغَلُبوا َعَلى َدرحٍب َأوح َداٍر نَ َقُبوَها مِّنح َأدحَِبرَِّها ُثُه َحصهُنوَها َوَدرهبُوَها، يَ ُقوُل هللاُ 
َبحَصارِّ{ ]اْلشر ُوا ََّي ُأوِلِّ اْلح  }فَاعحَتْبِّ
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لُُه: }َما َقَطعحُتمح مِّنح لِّينَ 2:  قِّنَي{ ]اْلشر: 5ٍة{ ]اْلشر: [ َوقَ وح زَِّي الحَفاسِّ لِّهِّ: }َولُِّيخح [ 5[ إََِّل قَ وح
ُن، فَ َقاَلتِّ  ، يُ َقاُل لَِّثَمرَِّها اللهوح يفِّ َلَة، َوهَِّي َأعحَجُب إََِّل الحيَ ُهودِّ مَِّن الحَوصِّ لل ِّيَنةِّ النهخح الحيَ ُهوُد يَ عحِنِّ ِبِّ

َسلهَم ََنحَلُهمح، َوَعقحرِّ َشَجرِّهِّمح: ََّي ُُمَمهُد، زََعَمتح أَنهَك ُترِّيُد عِّنحَد َقطحعِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ 
لِّ َوالحَفَساُد؟ َفَشقه َذلَِّك َعَلى النهبِّ ِّ َصلهى هللاُ  ُر الشهَجرِّ َوَقطحُع النهخح  اْلحِّصحََلَح، َأمَِّن اْلحِّصحََلحِّ َعقح

لُِّموَن مِّ  َيَة َأنح َيُكوَن َفَساًدا، َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوَوَجَد الحُمسح َل َخشح هِّمح مِّنح َقطحعِّهُِّم النهخح ْلِِّّمح ِفِّ أَن حُفسِّ نح قَ وح
َنا، فَ َقاَل الهذِّيَن يَ قحَطُعوََنَا: نُغِّ  يُظُهمح بَِّقطحعَِّها، فَ َقاَل بَ عحُضُهمح لِّبَ عحٍض: اَل تَ قحَطُعوا، فَإِّنهُه ِمِّها َأفَاَء هللُا َعَلي ح

ُتمح }قَائَِّمًة 5َوَجله: }َما َقَطعحُتمح مِّنح لِّيَنٍة{ ]اْلشر:  فَأَن حَزَل هللُا َعزه  َل، فَبِّإِّذحنِّ هللاِّ َوَما تَ رَكح [ يَ عحِنِّ النهخح
َا فَبِّإِّذحنِّ هللاِّ{ ]اْلشر:  مِّنِّنَي 5َعَلى ُأُصوْلِّ [ ، َفطَاَبتح نَ فحُس النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوأَن حُفُس الحُمؤح

قِّنَي{ ]اْلشر: }َولِّ  زَِّي الحَفاسِّ زحًَّي َْلُمح 5ُيخح ُر الشهَجرِّ خِّ لِّ َوَعقح ْيِّ، َفَكاَن َقطحُع النهخح َل النهضِّ : َأهح [ يَ عحِنِّ
" 
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ثَ َنا ُُمَمهدُ  َْبًََن َأْححَُد بحُن َكامٍِّل الحَقاضِّي، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح بحُن َسعحٍد  َأخح
، َعنح َجد ِّي، َعنِّ ابحنِّ َعبهاٍس، قَاَل: َكانَ  ثَ َنا َأبِّ ، , َعنح َعم ِّي، قَاَل: َحده ثَ َنا َأبِّ ُّ، قَاَل: َحده ِفِّ  الحَعوح

ُه َما أَ  َلٍغ، فََأعحَطوح ُهمح ُكله َمب ح ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح َحاَصَرُهمح َحَّته بَ َلَغ مِّن ح ُهمح، النهبِّ ن ح رَاَد مِّ



َهُ  هِّمح َوَأوحطَاَنِِّّمح، َوَأنح ُيَسْي ِّ مح إََِّل َأذحرَِّعاتِّ َفَصاَْلَُهمح َعَلى َأنح ََيحقَِّن َْلُمح دَِّماَءُهمح، َوَأنح ُُيحرَِّجُهمح مِّنح َأرحضِّ
َراُجُهمح  َََلُء إِّخح َقاًء، َواْلح ُهمح بَعِّْيًا َوسِّ ن ح ، َوَجَعَل لُِّكل ِّ َثََلثٍَة مِّ َرى "الشهامِّ هِّمح إََِّل َأرحٍض ُأخح  مِّنح َأرحضِّ
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ثَ َنا َأْححَُد بحُن َْنح  َْبًََن أَبُو َمنحُصوٍر النهصحَروِّيُّ، قَاَل: َحده َْبًََن أَبُو َنصحرِّ بحُن قَ َتاَدَة، قَاَل: َأخح َدَة، قَاَل: َأخح
ثَ َنا ُهَشيحم ، َعنح  ثَ َنا َسعِّيُد بحُن َمنحُصوٍر، قَاَل: َحده بحنِّ  َحده ٍر، َعنح َسعِّيدِّ بحنِّ ُجَبْيحٍ، قَاَل: قُ لحُت الِّ َأبِّ بِّشح

رِّ ]ص: شح رِّ؟ قَاَل: أُنحزَِّلتح ِفِّ َبِنِّ النهضِّْيِّ ُسورَُة اْلَح َشح َرَجُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ 360َعبهاٍس: ُسورَُة اْلح [ َأخح
ٍه آَخَر َعنح ُهَشيحمٍ  ي ِّ مِّنح َوجح  الصهحِّ
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َْبًََن أَ  َْبًََن أَبُو ُُمَمهدٍ َأخح َحاَق الحبَ زهاُز بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح ََسنِّ بحنِّ إِّسح ََسنِّ ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ اْلح  َعبحُد بُو اْلح
ثَ َنا  ثَ َنا أَبُو ََيحََي بحُن َأبِّ َمَسرهَة، قَاَل: َحده َحاَق الحَفاكِّهِّيُّ قَاَل: َحده يَ عحُقوُب بحُن هللاِّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح
َلَمَة، َعنح أَبِّ  ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َجعحَفرِّ بحنِّ َُمحُمودِّ بحنِّ ُُمَمهدِّ بحنِّ َمسح رِّيُّ، قَاَل: َحده يهِّ، َعنح َجد ِّهِّ، ُُمَمهٍد الزُّهح

َلَمَة،  ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بَ َعَثُه إََِّل »َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ َمسح َلُهمح ِفِّ َأنه النهبِّ ْيِّ، َوَأَمَرُه َأنح يُ َؤج ِّ َبِنِّ النهضِّ
َََلءِّ َثََلَث لََيالٍ   «اْلح
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َافِّهِّ َواعحَتَِّ  ْيِّ َواعحَتِّ ََلءِّ َبِنِّ النهضِّ ََلمِّ بَ عحَد إِّجح رِّو بحنِّ ُسعحَدى الحيَ ُهودِّي ِّ إََِّل اْلحِّسح ا ِّ َمنِّ َِبُب َدعحَوةِّ َعمح
َفةِّ النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ الت هوحرَاةِّ اعحََتََ  مَِّن الحيَ ُهودِّ بِّوُ   ُجودِّ صِّ
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ثَ َنا ُّ، قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََسُن بحُن  َأخح اْلح
ثَ َنا اْلحُ  ، قَاَل: َحده مِّ َهح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن ُعَمَر الحَواقِّدِّيُّ، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده ُ بحُن الحَفَرجِّ َسنيح

ُرو بحُن ُسعحَدى فََأطَا َ  َبَل َعمح ْيِّ مَِّن الحَمدِّيَنةِّ َأق ح  بحُن َجعحَفٍر، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: َلمها َخَرَجتح بَ ُنو النهضِّ



ََنازِّْلِِّّمح، ف َ  َرَأى َخَراَبَا، َوَفَكَر ُثُه رََجَع إََِّل َبِنِّ قُ َريحَظَة فَ َوَجَدُهمح ِفِّ الحَكنِّيَسةِّ، فَ نَ َفَخ ِفِّ بُوقِّهِّمح، ِبِّ
مِّ َلَح نَ َرَك؟ وََكاَن اَل ي ُ  َتَمُعوا، فَ َقاَل الزَُّبْيحُ بحُن َِبطَا: ََّي َأَِب َسعِّيٍد، أَيحَن ُكنحَت ُمنحُذ الحيَ وح َفارُِّق فَاجح

َا، رَأَيحُت َمَنازِّلَ الحكَ  حًَن بِّ َم عَِّْبًا َقدح ُعْب ِّ َوانَِّنا َخالَِّيًة  نِّيَسَة، وََكاَن يَ َتأَلهُه ِفِّ الحيَ ُهودِّيهةِّ، قَاَل: رَأَيحُت الحيَ وح إِّخح
، َقدح تَ رَُكوا َأمحَواْلَُ  ، َوالحَعقحلِّ الحَبارِّعِّ لِّ ََلدِّ َوالشهَر ِّ الحَفاضِّ ُُهمح، بَ عحَد َذلَِّك الحعِّز ِّ َواْلح مح، َوَمَلَكَها َغْيح

َقَع ق َ  ٍم َقطُّ َّللِّهِّ بِِّّمح َحاَجة ، َوَقدح َأوح ، َواَل َوالت هوحرَاةِّ َما ُسل َِّط َهَذا َعَلى قَ وح بحَل َذلَِّك َوَخَرُجوا ُخُروَج ُذلٍ 
بحنِّ  َقَع ِبِّ ًنا، َوَأوح َر ِّ ذِّي عِّز ِّهِّمح ُثُه بَ ي هَتُه ِفِّ بَ يحتِّهِّ آمِّ َشح بحنِّ اْلح نُ َقاعٍ  ِبِّ َقَع بَِّبِنِّ قَ ي ح َنَة َسي ِّدِّهِّمح، َوَأوح  ُسنَ ي ح
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ََلٍح َوَْنحَدٍة، َفَحَصَرُهمح فَ َلمح ُُيحرِّجح إِّنحَسان   َل عِّدهٍة َوسِّ ُل َجد ِّ يَ ُهوَد، َكانُوا َأهح ََلُهمح َوُهمح َأهح ُهمح فََأجح ن ح  مِّ
ُم، َقدح رَأَي حُتمح َما رَأَيحُت رَأحَسُه َحَّته َسَباُهمح، َفُكل َِّم فِّيهِّمح َفََتَكَ  ََلُهمح مِّنح يَ ثحرَِّب، ََّي قَ وح ُهمح َعَلى َأنح َأجح

ُّ، َوَقدح َبشهَرًَن بِّهِّ وَ  ا نَ تهبِّعح ُُمَمهًدا، فَ َوهللاِّ إِّنهُكمح لَتَ عحَلُموَن أَنهُه َنبِّ ، َوتَ َعاَلوح َي َِّبانِّ فََأطِّيُعوّنِّ محرِّهِّمح: ابحُن اْلح ِبَِّ
ت َِّباأَبُو ُعَمْيحٍ  َراٍش، َوُُهَا َأعحَلُم يَ ُهوَد، َجاَءا مِّنح بَ يحتِّ الحَمقحدِّسِّ يَ تَ وَكهَفانِّ ُقُدوَمُه َوَأَمَراًَن ِبِّ عِّهِّ، ، َوابحُن حِّ

كِّ  َرهتَِّنا َهذِّهِّف فَُأسح ُهَما السهََلَم، ُثُه َماََت َعَلى دِّينِّهَِّما َوَدفَ نهاُُهَا ِبِّ ن ح ُم، فَ َلمح َوَأَمَراًَن َأنح نُ قحرَِّئُه مِّ َت الحَقوح
َََلءِّ، فَ َقاَل الزُّ  َباءِّ َواْلح َرحبِّ َوالس ِّ ْلح ُهمح ُمَتَكل ِّم ، فََأَعاَد َهَذا الحَكََلَم َوَخوهفَ ُهمح ِبِّ ن ح َبْيحُ بحُن َِبطَا: يَ َتَكلهمح مِّ

َفَتُه ِفِّ كَِّتابِّ َِبطَا الت هوحرَاةِّ الهِتِّ أُنحزَِّلتح  َعَلى ُموَسى، لَيحَس ِفِّ الحَمثَاّنِّ الهذِّي  َقدح َوالت هوحرَاةِّ قَ َرأحُت صِّ
َدث حَنا، قَاَل: فَ َقاَل لَُه َكعحُب بحُن َأَسٍد: َما مَيحنَ ُعَك ََّي َأَِب َعبحدِّ الرهْححَنِّ مِّنِّ ات َِّباعِّهِّ؟ قَاَل: أَنح  َت، قَاَل  َأحح

َنُه َقطُّ، قَالَ  َنَك َوبَ ي ح رَاةِّ َما ُحلحُت بَ ي ح َ؟ َوالت هوح : َوَلِّ دًَِّن َوَعقحدًَِّن، فَإِّنِّ  َكعحب  ُب َعهح الزَُّبْيحُ: أَنحَت َصاحِّ
ُرو بحُن ُسعحَدى َعَلى َكعحٍب َفذََكَر َما تَ َقاَواَل ِفِّ  َبَل َعمح َنا، فََأق ح  َذلَِّك إََِّل ات هبَ عحَتُه ات هبَ عحَناُه، َوإِّنح أَبَ يحَت أَبَ ي ح

: َما عِّنحدِّي ِفِّ َأمحرِّهِّ إِّاله َما  َْي ََتبًِّعا "َأنح قَاَل َكعحب  ي َأنح َأصِّ  قُ لحَت، َما َتطِّيُب نَ فحسِّ
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نَي َأََتُه الحََْبُ  َفاَن حِّ َوح ِّ بُِّعسح  مَِّن َِبُب َغزحَوةِّ َبِنِّ ْلِّحَياَن، َوهَِّي الحَغزحَوُة الهِتِّ َصلهى فِّيَها َصََلَة الح
رُِّكونَ  َا َهمه بِّهِّ الحُمشح  السهَماءِّ ِبِّ

(3/364) 

 



َْبًنَ  ثَ َنا يَ عحُقوُب بح َأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، قَاَل: َأخح َُسنيح ُن  أَبُو اْلح
َحاَق، قَاَل:  ثَ َنا َسَلَمُة، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح ثَ َنا َعمهار ، قَاَل: َحده َياَن، قَاَل: َحده  َوَخَرَج ِفِّ ُْجَاَدى»ُسفح

يعِّ خُ  صحَحابِّ الرهجِّ ُهٍر مِّنح ُصلح ِّ َبِنِّ قُ َريحَظَة إََِّل َبِنِّ ْلِّحَياَن َيطحُلُب ِبَِّ تهةِّ َأشح ُوََل َعَلى رَأحسِّ سِّ بَ يحٍب اْلح
مِّ غِّرهةً  يَب مَِّن الحَقوح  «َوَأصحَحابِّهِّ، َوَأظحَهَر أَنهُه يُرِّيُد الشهاَم لُِّيصِّ
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َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ  ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ  اْلح
رِّ  ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن َأبِّ َبكح َحاَق، قَاَل: َحده ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده بحنِّ ُُمَمهدِّ اْلح

يَب ُخبَ يحب  َوَأصحَحابُُه َخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ بح  ُُه، قَاُلوا: َلمها ُأصِّ رِّو بحنِّ َحزحٍم، َوَغْيح  نِّ َعمح
يَب مِّنح َبِنِّ ْلِّحَياَن غِّرهًة، َفَسَلَك َطرِّيَق الشهامِّ َوَورهى َعَلى النهاسِّ أَنه  اَل يُرِّيُد  هُ َوَسلهَم َطَلًبا بِّدَِّمائِّهِّمح لُِّيصِّ

ُهمح غِّرهًة، َحَّته نَ َزَل َأرحَض َبِنِّ ْلِّحَياَن مِّنح ُهَذيحلٍ  ن ح يَب مِّ  َبِنِّ ْلِّحَياَن لُِّيصِّ
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، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َلوح َأًنه »، فَ َوَجَدُهمح َقدح َحذُِّروا، فَ َتَمن هُعوا ِفِّ رُُءوسِّ اْلحَِّبالِّ
َنا َمكهةَ هَ  ئ ح َفاَن َلَرَأتح قُ َريحش  أَنهُه َقدح جِّ ، َفَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ مِّاَئَِتح « َبطحَنا ُعسح

، ُثُه انحَصَرفَا إِّلَيحهِّ،  ِّ َحَّته َجاَءا ُكَراَع الحَغمِّيمِّ َفاَن، ُثُه بَ َعَث فَارَِّسنيح َفذََكَر أَبُو رَاكٍِّب َحَّته نَ َزَل ُعسح
َوح ِّ " َفاَن َصََلَة الح  َعيهاٍش الزُّرَقِّيُّ َأنه َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َصلهى بُِّعسح
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َْبًنَ  يُّ، قَااَل: َأخح ٍر ُُمَمهُد بحُن إِّب حَراهِّيَم الحَفارِّسِّ َْبًََن أَبُو َنصحرِّ بحُن قَ َتاَدَة، َوأَبُو َبكح رِّو بحُن َمَطٍر،  َأخح أَبُو َعمح
، َْبًََن َجرِّير  ثَ َنا ََيحََي بحُن ََيحََي، قَاَل: َأخح ، قَاَل: َحده لِّيُّ ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن َعلِّيٍ  الذُّهح َعنح َمنحُصوٍر،  قَاَل: َحده

، قَاَل: ُكنها َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصله  َفاَن، َوَعَلى َعنح َُمَاهٍِّد، َعنح َأبِّ َعيهاٍش الزُّرَقِّي ِّ ى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم بُِّعسح
رُِّكوَن: َلَقدح َكانُوا َعَلى َحاٍل َلوح َأَردح  َر، فَ َقاَل الحُمشح َنا الظُّهح رِّكِّنَي َخالُِّد بحُن الحَولِّيدِّ، َفَصلهي ح َنا الحُمشح ًَن َْلََصب ح

رِّ َوالحَعصح  َ الظُّهح ََلَح َوَصفُّوا ]ص:غِّرهًة، َوأُنحزَِّلتح آيَُة الحَقصحرِّ َبنيح [ َخلحَف 366رِّ، َوَأَخَذ النهاُس الس ِّ
بُِّلوُهمح، َفَكْبهَ  تَ قح رُِّكوَن ُمسح َلةِّ، َوالحُمشح بَِّل الحقِّب ح تَ قح ِّ ُمسح  َرُسوُل َّللهِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َصفهنيح

ُوا ْجِّيًعا، ُثُه   رََكَع َورََكُعوا ْجِّيًعا، ُثُه رََفَع رَأحَسُه َورَفَ ُعوا ْجِّيًعا، ُثُه َسَجَد َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم وََكْبه



َخُروَن ََيحُرُسوََنُمح، فَ َلمها فَ رََغ َهُؤاَلءِّ مِّنح ُسُجودِّهِّمح َسَجَد َهؤُ  اَلءِّ، َوَسَجَد الصهفُّ الهذِّي يَلِّيهِّ، َوقَاَم اْلح
َخُروَن فَ َقاُموا ِفِّ َمَقامِّهِّمح، فَ رََكَع َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ ُثُه َنَكَص الصهفُّ الهذِّي يَلِّ  يهِّ َوتَ َقدهَم اْلح

هِّ، َوقَاَم َوَسلهَم َورََكُعوا َمَعُه ْجِّيًعا، ُثُه رََفَع رَأحَسُه َورَفَ ُعوا ْجِّيًعا، ُثُه َسَجَد َوَسَجَد الصهفُّ الهذِّي يَلِّي
َخُروَن ََيحُرسُ  تَ َووحا َمَعُه قُ ُعوًدا اْلح َخُروَن، ُثُه اسح وََنُمح، فَ َلمها فَ رََغ َهُؤاَلءِّ مِّنح ُسُجودِّهِّمح َسَجَد َهُؤاَلءِّ اْلح

َفُة  َم َبِنِّ ُسَليحٍم " َوَهذِّهِّ الص ِّ َها يَ وح َفاَن، َوَصَله َها بُِّعسح َرَجَها ْجِّيًعا، ُثُه َسلهَم َعَليحهِّمح ْجِّيًعا، َفَصَله َأخح
، إِّاله أَنهُه َلَح ُمسح  َنحَصارِّي ِّ ي ِّ مِّنح َحدِّيثِّ َعطَاٍء، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ اْلح َجهاجِّ ِفِّ الصهحِّ  يَذحُكرِّ لُِّم بحُن اْلح

رِّكِّنَي َخالُِّد بحُن الحَولِّيدِّ، َوَقدح  َل َأبِّ َعيهاٍش: َوَعَلى الحُمشح َها بِّهِّ، َواَل قَ وح َع الهذِّي َصَله زََعَم بَ عحُض  الحَموحضِّ
لِّ الحَمَغازِّي َأنه َغزحَوَة َبِنِّ ْلِّحَياَن َكاَنتح بَ عحَد قُ َريحَظَةف  َأهح
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ََلمِّهِّ قَاَل: فَ َلمها َخَرَج َرُسوُل هللاِّ  َنادِّهِّ، َعنح َخالِّدِّ بحنِّ الحَولِّيدِّ ِفِّ قِّصهةِّ إِّسح  َصلهى هللاُ َوذََكَر الحَواقِّدِّيُّ ِإِِّّسح
رِّكِّنَي، فَ َلقِّيُت َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َعَليحهِّ َوسَ  َُديحبَِّيةِّ َخَرجحُت ِفِّ َخيحلِّ الحُمشح لهَم إََِّل اْلح

َنا َأنح  َر َأَماَمَنا فَ َهَممح صحَحابِّهِّ الظُّهح ُت ِإِِّّزَائِّهِّ َوتَ َعرهضحُت َلُه، َفَصلهى ِبَِّ َفاَن، فَ ُقمح   نُغِّْيَ َأصحَحابِّهِّ بُِّعسح
َم ِّ ]ص: َنا مَِّن اْلح صحَحابِّهِّ َصََلَة 367َعَليحهِّ، ُثُه َلَح يُ عحَزمح لََنا، فَاطهَلَع َعَلى َما ِفِّ أَن حُفسِّ [ بِّهِّ، َفَصلهى ِبَِّ

َوح ِّ   الحَعصحرِّ َصََلَة الح
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َُه هللاُ  َسنِّ بحنِّ ُفوَرٍك َرْحِّ ٍر ُُمَمهُد بحُن اْلَح َْبًََن أَبُو َبكح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َوَقدح َأخح  قَاَل: َأخح
ثَ َنا هَِّشام ، َعنح َأبِّ الزُّ  ، قَاَل: َحده يُّ ثَ َنا أَبُو َداُوَد الطهَيالِّسِّ ثَ َنا يُوُنُس بحُن َحبِّيٍب، قَاَل: َحده َبْيحِّ، َعنح َحده

ٍل، فَ َهمه بُِِّّم  َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َصلهى َرُسوُل هللاِّ َصلهى َر بَِّنخح صحَحابِّهِّ الظُّهح هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبَِّ
رُِّكوَن ُثُه قَاُلوا: َدُعوُهمح، فَإِّنه َْلُمح َصََلًة بَ عحَدَها َأَحبه إِّلَيحهِّمح مِّنح أَب حَنائِّهِّمح، قَاَل: فَ نَ زَ  ْبحِّيُل الحُمشح َل جِّ

ِّ: َرُسوُل هللاِّ َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  َر َوَصفهُهمح َصفهنيح صحَحابِّهِّ الحَعصح َْبَُه، َفَصلهى ِبَِّ َوَسلهَم فََأخح
َ َيَديح َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َ أَيحدِّيهِّمح، َوالحَعُدوُّ َبنيح ُوا ْجِّيًعا،  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َبنيح َفَكْبه

َخُروَن، ُثُه تَ َقده َورََكُعوا ْجِّ  َخُروَن قَِّيام ، فَ َلمها رَفَ ُعوا رُُءوَسُهمح َسَجَد اْلح َم يًعا، ُثُه َسَجَد الهذِّيَن يَ ُلونَُه َواْلح
َخُروَن قِّ  ُوا ْجِّيًعا َورََكُعوا ْجِّيًعا، ُثُه َسَجَد الهذِّيَن يَ ُلوََنُمح َواْلح ام ، فَ َلمها يَ َهُؤاَلءِّ َوَتََخهَر َهُؤاَلءِّ، َفَكْبه

لِّم   َرَجُه ُمسح تُ َوائِّي ِّ َوَأخح َهَد الحُبَخارِّيُّ بِّرَِّوايَةِّ هَِّشاٍم الدهسح َتشح َخُروَن اسح مِّنح  رَفَ ُعوا رُُءوَسُهمح َسَجَد اْلح
َثَمَة زَُهْيحِّ بحنِّ ُمَعاوِّيََة، َعنح َأبِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح َجابٍِّر، إِّاله أَنهُه قَالَ  ًَن َمَع َرُسولِّ هللاِّ َحدِّيثِّ َأبِّ َخي ح : َغَزوح



َر قَالَ  َنا الظُّهح َنَة، فَ َقاتَ ُلوًَن قَِّتااًل َشدِّيًدا، فَ َلمها َصلهي ح ًما مِّنح ُجَهي ح رُِّكوَن:  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَ وح الحُمشح
ْبحِّيُل َعَليحهِّ  َْبَ جِّ َتَطعحَناُهمح، فََأخح َلًة اَلق ح السهََلُم َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َلوح مِّلحَنا َعَليحهِّمح َمي ح

 هَِّي َأَحبُّ بَِّذلَِّك، َوذََكَر َذلَِّك لََنا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاَل: َوقَاُلوا: إِّنهُه َسَتأحتِّيهِّمح َصََلة  
َدِّيَث ]ص: َوحاَلدِّ، َفذََكَر اْلح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ [ف 368إِّلَيحهِّمح مَِّن اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َأخح

ثَ َنا ََيحََي بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ََيحََي، قَاَل: َحدهثَ َنا َأْححَُد بحُن يُوُنَس، قَاَل:  ثَ َنا هللاِّ بحُن يَ عحُقوَب، قَاَل: َحده َحده
ُل َمنح قَاَل َعنح  َا َوَغزحَوُة َذاتِّ الر ِّقَاعِّ  زَُهْيح ، َفذََكَرُهف َوقَ وح ٍل، يُوهِّمح َأَنه َأبِّ الزَُّبْيحِّ، َعنح َجابٍِّر، بَِّنخح

تََِّلُ  الر َِّواََّيتِّ ِفِّ َكيحفِّيه  َحاَق، َواخح َفاَن، َكَما َأَشاَر إِّلَيحهِّ ابحُن إِّسح َها َخَرَج إََِّل ُعسح ن ح َدة ، َومِّ ةِّ َصََلةِّ َواحِّ
تََِّل ِّ ا خح َا الِّ َوح ِّ بِّ َفيهةِّ الح َوالِّ بِّهِّ ِفِّ َصََلتِّهِّ، َوهللُا َأعحَلُم َكيحَف َكاَن َذلَِّك، َوالحَمقحُصوُد َمعحرَِّفُة َكي ح َحح ْلح

رُِّكوَن ِفِّ َصََلتِّهِّ، َوذَ  ُه َما َهمه بِّهِّ الحُمشح ل  َصَلَواتِّهِّ َوَما َظَهَرتح َداَللَُة الن ُّبُ وهةِّ ِإِِّّعحََلمِّ هللاِّ إَِّّيه لَِّك َحاصِّ
هللِّ  نَي َأَغاَرتح بَ ُنو فَ َزارَةَ  َوِبِّ َحاَق بحنِّ َيَساٍر بَ عحَد َهَذا َغزحَوَة ذِّي قَ َرٍد حِّ فِّيُقف َوذََكَر ُُمَمهُد بحُن إِّسح  الت هوح

َُديحبِّيَ  َا َكاَنتح بَ عحَد اْلح َوَحدِّيُث  ةِّ،َعَلى لَِّقاحِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوالهذِّي اَل ُيَشكُّ فِّيهِّ َأَنه
فِّيقُ  هللِّ الت هوح َرَها، َوِبِّ وَعِّ يَ نحطُِّق بَِّذلَِّك، فََأخهرحًَن ذِّكح َكح  َسَلَمَة بحنِّ اْلح
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، َوهَِّي َغزحَوُة ُُمَارِّبِّ َخَصَفَة مِّنح َبِنِّ ثَ عحَلَبَة مِّنح َغَطَفاَن قَاَل ُُمَمهُد بحنُ   َِبُب َغزحَوةِّ َذاتِّ الر ِّقَاعِّ
َاعِّيَل الحبُ  َنه َأَِب ُموَسى َجاَء بَ عحَد َخيحَْبَف َوقَاَل أَبُو ُهَري حَرَة: إِّْسح َُه هللُا: َوهَِّي بَ عحَد َخيحَْبَ، ْلِّ َخارِّيُّ َرْحِّ

َا َجاَء أَبُو ُهَري ح  ، َوإِّْنه َوح ِّ النهبِّ ِّ  َرَة إََِّل َصلهيحُت َمَع النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َغزحَوةِّ َْنحٍد َصََلَة الح
َم َخيحَْبَف قُ لحُت: وََكَذلَِّك َعبحُد هللاِّ بحُن ُعَمَر قَاَل: َغَزوحُت َمَع َرُسولِّ هللاِّ   َصلهى َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأَّيه

، َوإَِّجازَتُُه ِفِّ الحقَِّتالِّ َكاَن َعامَ  َوح ِّ ف إِّاله َأنه ُُمَمهَد  هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَِّبَل َْنحٍد، َفذََكَر َصََلَة الح َنحَدقِّ الح
َحاَق بحنِّ َيَساٍر زََعَم َأنه َغزحَوَة َذاتِّ الر ِّقَاعِّ َكاَنتح ِفِّ ]ص: ُوََل بَ عحَد َغزحَوةِّ 370بحَن إِّسح [ ُْجَاَدى اْلح

َريحنِّف ْيِّ بَِّشهح  َبِنِّ النهضِّ
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، قَاَل: َحده  َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َعبحدِّ َأخح ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده
َحاَق، قَاَل: ُثُه َأقَاَم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا عَ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن بَُكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده َليحهِّ اْلح

َخَر، َوبَ عحَض ُْجَاَدى، ُثُه َغَزا َْنحًدا يُرِّيُد َبِنِّ ُُمَارٍِّب، َوَبِنِّ َوَسلهَم بَ عحَد َغزحَوةِّ َبِنِّ النه  َر رَبِّيٍع اْلح ضِّْيِّ َشهح
َا َْجحًعا مِّنح َغَطَفانَ  ، فَ َلقَِّي بِّ َلَة، َوهَِّي َغزحَوُة َذاتِّ الر ِّقَاعِّ ، فَ تَ َقاَرَب ثَ عحَلَبَة مِّنح َغَطَفاَن، َحَّته نَ َزَل النهخح



، َوَقدح َخاَ  النهاُس بَ عحُضُهمح بَ عحًضا، َحَّته َصلهى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ النهاُس َوَلَح  نَ ُهمح َحرحب   َيُكنح بَ ي ح
لنهاسِّ  ، ُثُه انحَصَرَ  ِبِّ َوح ِّ لنهاسِّ َصََلَة الح  َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ
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ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح ثَ َنا يَ عحُقوُب بحُن  َأخح َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن َجعحَفٍر، قَاَل: َحده قَاَل: َأخح
رِّ مَ  َحاَق، ِفِّ ذِّكح ثَ َنا َسَلَمُة، َعنح ُُمَمهدِّ بحنِّ إِّسح َسنِّ، قَاَل: َحده ثَ َنا َعمهاُر بحُن اْلَح َياَن، قَاَل: َحده غَازِّي ُسفح

لحَمدِّيَنةِّ بَ عحَد َغزحَوةِّ َبِنِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  َم قَاَل: َأقَاَم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِّ
َر رَبِّيٍع َوبَ عحَض ُْجَاَدى، ُثُه َغَزا َْنحًدا يُرِّيُد ُُمَارًِِّب، َوَبِنِّ ثَ عحَلَبَة مِّنح َغَطَفاَن، َوهِّيَ  ْيِّ َشهح  َغزحَوُة النهضِّ

َا َذاتِّ الر ِّقَاعِّ ف َ  َلمها َقدَِّم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحَمدِّيَنَة مِّنح َغزحَوةِّ َذاتِّ الر ِّقَاعِّ َأقَاَم بِّ
َياَن " ٍر لِّمِّيَعادِّ َأبِّ ُسفح َرَة، َورََجًبا، ُثُه َخَرَج ِفِّ َشعحَباَن إََِّل َبدح خِّ ُوََل، َوُْجَاَدى اْلح  ُْجَاَدى اْلح
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ُّ َفذَ  بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح َُ قَاَل: َأخح َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َهَب الحَواقِّدِّيُّ إََِّل َما َأخح  قَاَل: َحده
ُ بحُن ]ص: َُسنيح ثَ َنا اْلح مِّ قَاَل: َحده َهح َسُن بحُن اْلح ثَ َنا الحَواقِّدِّيُّ قَ 371اْلَح َا [ الحَفَرجِّ قَاَل: َحده اَل: " َوإِّْنه

َنهُه قِّيَل َكاَن فِّيهِّ بُ َقُع ُْححَرٍة َوَسَواٍد َوبَ َياٍض، َفُسم َِّي َذاتِّ الر ِّقَاعِّ قَاَل: َيتح َذاَت الر ِّقَاعِّ ْلِّ َوَخَرَج  ُْس ِّ
َن مَِّن الحُمَحرهمِّ عَ  ٍر َخَلوح َلَة السهبحتِّ لَِّعشح َعٍة َوَأرحبَعِّنَي َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم لَي ح َلى رَأحسِّ َسب ح

يلِّ  ، َوَذاُت الر ِّقَاعِّ َقرِّيَبة  مَِّن النهخِّ ٍس بَقِّنَي مَِّن الحُمَحرهمِّ َمح ََحدِّ لِّ َم اْلح َرارًا يَ وح ًرا، َوَقدَِّم صِّ َ السهعحدِّ َشهح َبنيح
َياٍل مَِّن الحَمدِّيَنةِّ، وَ  ُر ُأرحَما َعَلى َثََلثَةِّ َأمح َرةِّ، َوبِّئ ح َلًة "َوالشهقح َرَة لَي ح ر  َجاهِّلِّيهة ، َغاَب ََخحَس َعشح  هَِّي بِّئ ح
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ثَ َنا الضهحهاُك بحُن ُعثحَماَن، َعنح ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ مِّقحَسٍم، َعنح َجابٍِّر، َوَحدهَثِنِّ هِّشَ  اُم بحُن قَاَل الحَواقِّدِّيُّ: َحده
َلَم، َعنح َجابٍِّر، َوعَ  نح َمالٍِّك، َوَعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعَمَر، َعنح َوهحبِّ بحنِّ َكيحَساَن، َعنح َسعحٍد، َعنح زَيحدِّ بحنِّ َأسح

ََلٍب  ، قَاُلوا: َقدَِّم قَادِّم  ْبِّ ُُهمح َقدح َحدهَثِنِّ ، َوَغْيح َدِّيثِّ لَُه َجابٍِّر، َوَقدح زَاَد بَ عحُضُهمح َعَلى بَ عحٍض ِفِّ اْلح
، َوقَاُلوا: مِّنح أَيحنَ  ََتَى بُِّسوقِّ الن هَبطِّ َارًا  فَاشح ئحُت بِّهِّ مِّنح َْنحٍد، َوَقدح رَأَيحُت َأْنح َجَلبحَت َجَلَبَك؟ قَاَل: جِّ

ُهمح، فَ بَ َلَغ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسله  لُُه، َوثَ عحَلَبَة َقدح َْجَُعوا َلُكمح ُْجُوًعا، َوَأرَاُكمح َهادِّيَن َعن ح َم قَ وح
اَئٍة َأوح ََثَاْنِِّّاَئٍة، َفَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا عَ  َليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َأرحبَعِّمِّاَئٍة مِّنح َأصحَحابِّهِّ، َوقَاَل ُمَقاتِّل : َسبحعِّمِّ



، ُثُه َأفحَضى إََِّل  يقِّ َوادِّي َفَخَرَج َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم مَِّن الحَمدِّيَنةِّ َحَّته َسَلَك َعَلى الحَمضِّ
ُمح َلَح يَ َروحا َأَحًدا، وَ الشهقحَرةِّ، فَ  َْبُوُه َأَنه ًما َوَبثه السهَراََّي، فَ َرَجُعوا إِّلَيحهِّ َمَع اللهيحلِّ َوَأخح َقدح َوطُِّئوا َأقَاَم بِّهِّ يَ وح

ُدوَن الحَمَحاله آََثرًا َحدِّيثًَة، ُثُه َساَر َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َأصحَحابِّهِّ َحَّته أََتى َُمَاْلهُ  مح فَ َيجِّ
، فَ ُهمح ُمطِّلُّوَن َعَلى النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليح  َعحَراُب إََِّل رُُءوسِّ اْلحَِّبالِّ هِّ لَيحَس فِّيَها َأَحد ، َوَهَرَبتِّ اْلح

، َوَخاَ  الحمُ  ُهمح َقرِّيب  ن ح رُِّكوَن مِّ ََح َوَسلهَم، َوَقدح َخاَ  النهاُس بَ عحُضُهمح بَ عحًضا، َوالحُمشح لُِّموَن َأاله َيْبح سح
َلُهمح، َوفِّيَها َصلهى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ وَ  َتأحصِّ َسلهَم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته َيسح

َوح ِّ "  َصََلَة الح
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َعرِّي ِّ  َشح َدِّيثِّ الثهابِّتِّ َعنح َأبِّ ُموَسى اْلح ،  قُ لحُت: َوِفِّ اْلح ِفِّ الحَغزحَوةِّ الهِتِّ َشهَِّدَها َوَْسهاَها َذاَت الر ِّقَاعِّ
َل: قَاَل: فَ َنقَِّبتح َأقحَداُمَنا َونَقَِّبتح َقَدَماَي، َوَسَقَطتح َأظحَفارِّي، َفُكنها نَ ُلفُّ َعَلى َأرحُجلَِّنا الحَِّرَق، قَا

ف َورُو ِّيَنا َعنِّ الحوَ  َا ُْس َِّيتح َفُسم َِّيتح َغزحَوَة َذاتِّ الر ِّقَاعِّ اقِّدِّي ِّ ِفِّ الحَغزحَوةِّ الهِتِّ َغَزاَها ُُمَارًِِّب َوَبِنِّ ثَ عحَلَبَة، َأَنه
ََ َذلَِّك ف َ  َنهُه َجَبل  َكاَن فِّيهِّ بُ َقُع ُْححَرٍة َوَسَواٍد َوبَ َياٍض، فَإِّنح َكاَن الحَواقِّدِّيُّ َحفِّ بُِّه َأنح َذاَت الر ِّقَاعِّ ْلِّ ُيشح

 ِتِّ َشهَِّدَها أَبُو ُموَسى َوأَبُو ُهَري حَرَة َوَعبحُد هللاِّ بحُن ُعَمَر َغْيحَ َهذِّهِّف َوهللُا َأعحَلمُ َتُكوَن الحَغزحَوُة اله 
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َارِّثِّ مِّنح  َرُث بحُن اْلح قَ تحلِّهِّ، َِبُب عِّصحَمةِّ هللاِّ َعزه َوَجله َرُسولَُه َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َعمها َهمه بِّهِّ َغوح
َوح ِّ وََكيح   فِّيهةِّ َصََلتِّهِّ ِفِّ الح
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َسنِّ بحنِّ أَيُّوَب، قَ  ُ بحُن اْلَح َُسنيح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأخح اَل: َحده
ََكُم  ثَ َنا أَبُو الحَيَمانِّ اْلح ، قَاَل: أَبُو َحاَتٍِّ الرهازِّيُّ، قَاَل: َحده ، َعنِّ الزُّهحرِّي ِّ َْبًََن ُشَعيحب  بحُن ًَنفٍِّع، قَاَل: َأخح

ُّ، َوأَبُو َسَلَمَة بحُن َعبحدِّ الرهْححَنِّ، َأنه َجابَِّر بحَن َعبحدِّ هللاِّ  َناَن الدَُّؤِلِّ َناُن بحُن َأبِّ سِّ ثَ َنا سِّ َنحَصارِّيه،  َحده اْلح
َْبَُُهَا أَنهُه َغَزا َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ وََكاَن مِّنح َأصحَحابِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى  هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َأخح

ًما  َوَسلهَم َغزحَوًة قَِّبَل َْنحٍد، فَ َلمها قَ َفَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَ َفَل َمَعُه، فََأدحرََكتحهُ  الحَقائَِّلُة يَ وح
َتظِّلُّوَن  بَِّواٍد َكثِّْيِّ  الحعَِّضاةِّ، فَ نَ َزَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوتَ َفرهَق النهاُس ِفِّ الحعَِّضاةِّ َيسح



َفُه، قَاَل َجا َا َسي ح لشهَجرِّ، َوقَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ََتحَت ظِّل ِّ َْسَُرٍة، فَ َعلهَق بِّ : فَنِّ ِبِّ َنا بِّر  مح
ٌّ َجالِّ  َناُه، فَإَِّذا عِّنحَدُه َأعحَرابِّ ُعوًَن فََأَجب ح َمًة، فَإَِّذا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَليحهِّ َوَسلهَم َيدح ، فَ َقاَل نَ وح س 
َقظحُت وَ  تَ ي ح ََتََط َسيحفِّي َوَأًَن ًَنئِّم ، فَاسح ُهَو ِفِّ َيدِّهِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: " إِّنه َهَذا اخح

؟ قُ لحُت: هللاُ، َفَشاَم السهيحَف  ؟ قُ لحُت: هللُا، فَ َقاَل: َمنح مَيحنَ ُعَك مِِّن ِّ َصلحًتا، فَ َقاَل: َمنح مَيحنَ ُعَك مِِّن ِّ
[ َرَواُه 374]ص:« ، فَ َلمح يُ َعاقِّبحُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَقدح فَ َعَل َذلِّكَ »َوَجَلَس 

رِّ بحنِّ َأبِّ شَ ا ، َوَعنح َأبِّ َبكح َعاّنِّ ِّ لِّم  َعنِّ الصهن ح ف َوَرَواُه ُمسح ي ِّ َعنح َأبِّ الحَيَمانِّ َبةَ لحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ  ي ح
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َبهارِّ السُّكهرِّيُّ، بِّبَ غحَداَد قَاَل: أَ  َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َعبحُد هللاِّ بحُن ََيحََي بحنِّ َعبحدِّ اْلح َاعِّيُل بحُن ُُمَمهٍد َأخح َْبًََن إِّْسح خح
َْبًنَ  ، قَاَل: َأخح ثَ َنا َعبحُد الرهزهاقِّ ثَ َنا َأْححَُد بحُن َمنحُصوٍر الرهَمادِّيُّ، قَاَل: َحده ، َعنِّ الصهفهاُر، قَاَل: َحده  َمعحَمر 

ه َصلهى هللاُ  ، َعنح َأبِّ َسَلَمَة، َعنح َجابٍِّر، َأنه النهبِّ رِّي ِّ  َعَليحهِّ َوَسلهَم نَ َزَل َمنحزِّاًل َوتَ َفرهَق النهاُس ِفِّ الزُّهح
ََلَحُه بَِّشَجَرٍة، َفَجاَء َأعحرَ  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم سِّ َتظِّلُّوَن ََتحتَ َها، َوَعلهَق النهبِّ َتله الحعَِّضاةِّ َيسح ٌّ فَاسح ابِّ

َبَل إََِّل النهبِّ ِّ َصلهى ُّ َصلهى  السهيحَف ُثُه َأق ح َنَك؟ فَ َقاَل النهبِّ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل: َمنح ََيُوُل بَ يحِنِّ َوبَ ي ح
ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ ُقوُل: « هللاُ »هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ؟ َحَّته قَاَْلَا َثََلًَث، َوالنهبِّ زُِّمَك مِِّن ِّ ، َمنح يَ هح

ُّ قَاَل: َفَشا« ف هللاُ » ُّ السهيحَف َوَجاَء َفَجَلَس عِّنحَد النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َفَدَعا النهبِّ َعحَرابِّ َم اْلح
َعحَرابِّ ِّ َوُهَو َجالِّس  إََِّل َجنحبِّهِّ َلَح يُ َعاقِّبح  َْبَُهمح َخَْبَ اْلح َكاَن ُه " قَاَل: وَ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأصحَحابَُه فََأخح
لنهبِّ ِّ َصلهى هللُا  تُِّكوا ِبِّ ًما مَِّن الحَعَربِّ َأرَاُدوا َأنح يَ فح َعَليحهِّ َوَسلهَم قَ َتاَدُة يَذحُكُر ََنحَو َهَذا، َوَيذحُكُر َأنه قَ وح

م  أَ  ُلو: }َواذحُكُروا نِّعحَمَة هللاِّ َعَليحُكمح إِّذح َهمه قَ وح ه، َويَ ت ح َعحَرابِّ يََة " فََأرحَسُلوا َهَذا اْلح نح يَ بحُسُطوا أَيحدِّيَ ُهمح{ اْلح
َمِّيدِّ، كََِّلُُهَا َعنح َعبحدِّ الرهزه  لِّم  َعنح َعبحدِّ اْلح ي ِّ َعنح َُمحُموٍدف َرَواُه ُمسح ، ُدوَن َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ اقِّ

 قَ وحلِّ قَ َتاَدةَ 
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ثَ َنا ََيحََي  َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ قَاَل الحُبَخارِّيُّ: َوقَاَل َأَِبُن: َحده َدِّيَث الهذِّي َأخح  بحُن َأبِّ َكثٍِّْي، َفذََكَر اْلح
َبَة قَاَل:  َاعِّيُل بحُن قُ تَ ي ح ثَ َنا إِّْسح ُّ قَاَل: َحده َْبًََن َعبحُد هللاِّ بحُن ُُمَمهٍد الحَكعحبِّ َُ قَاَل: َأخح َافِّ رِّ اْلح ثَ َنا أَبُو َبكح َحده

َبَة قَالَ  ثَ َنا ََيحََي بحُن َأبِّ َكثٍِّْي، َعنح َأبِّ َسَلَمَة، بحُن َأبِّ َشي ح ثَ َنا َأَِبُن قَاَل: َحده ثَ َنا َعفهاُن قَاَل: َحده : َحده
، قَ  بَ لحَنا َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َحَّته إَِّذا ُكنها بَِّذاتِّ الر ِّقَاعِّ ا اَل: ُكنها إِّذَ َعنح َجابٍِّر قَاَل: َأق ح
َناَها لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاَل: َفَجاَء رَُجل  مَِّن ا َنا َعَلى َشَجَرٍة ظَلِّيَلٍة تَ رَكح رِّكِّنَي أَتَ ي ح لحُمشح



 َعَليحهِّ َوَسلهَم َوَسيحُف َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُمَعلهق  بَِّشَجَرٍة، فََأَخَذ َسيحَف َنبِّ ِّ هللاِّ َصلهى هللاُ 
؟ قَاَل:  ََتََطُه فَ َقاَل لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم: َأََتَاُفِنِّ ؟ « اَل »فَاخح ، قَاَل: َفَمنح مَيحنَ ُعَك مِِّن ِّ

هِّ َوَسلهَم، فََأغحَمَد ، قَاَل: فَ تَ َهدهَدُه َأصحَحاُب َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح « هللُا مَيحنَ ُعِنِّ مِّنحكَ »قَاَل: 
لطهائِّ  ِّ ُثُه َتََخهُروا، َوَصلهى ِبِّ َعَتنيح لصهََلةِّ، َفَصلهى بِّطَائَِّفٍة رَكح َرى السهيحَف َوَعلهَقُه، قَاَل: فَ ُنودَِّي ِبِّ ُخح َفةِّ اْلح

ِّ، قَاَل: َفَكاَنتح لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َأرحَبُع  َعَتنيح لِّم  رَكح َعَتانِّ " َرَواُه ُمسح مِّ رَكح رََكَعاٍت َولِّلحَقوح
َبَة قَاَل الحُبَخارِّيُّ: قَاَل ُمَسدهد ، َعنح َأبِّ َعَوانََة، َعنح َأبِّ بِّ  رِّ بحنِّ َأبِّ َشي ح ي ِّ َعنح َأبِّ َبكح ٍر: ِفِّ الصهحِّ شح

، َوقَاَتَل فِّيَها ُُمَارَِّب خَ  َارِّثِّ َرُث بحُن اْلح ُم الرهُجلِّ َغوح  َصَفةَ اسح
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َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ َُمحُبوٍب قَالَ  ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََنُه أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُُمَمهُد َأخح : َحده
ثَ َنا أَبُو الن ُّعحَمانِّ ُُمَمهُد بحُن الحَفضحلِّ َعارِّم  ح َوأَ  َدِّيُب، قَاَل: بحُن ُمَعاٍذ، قَاَل: َحده ٍرو اْلح َْبًََن أَبُو َعمح خح

ثَ َنا َعاصِّ  َْبًََن ُُمَمهُد بحُن ََيحََي الحَمرحَوزِّيُّ، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح َاعِّيلِّيُّ ٍر اْلحِّْسح َْبًََن أَبُو َبكح م  ُهَو ابحُن َأخح
ٍر، َعنح ُسلَ  ثَ َنا أَبُو َعَوانََة، َعنح َأبِّ بِّشح ، قَااَل: َحده يحَماَن بحنِّ قَ يحٍس، َعنح َجابٍِّر، قَاَل: قَاَتَل َعلِّيٍ 

لِّمِّنَي غِّرهًة، 376]ص: ٍل، فَ َرَأوحا مَِّن الحُمسح [ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ُُمَارَِّب َخَصَفَة بَِّنخح
، َحَّته قَاَم َعَلى رَ  َارِّثِّ ُهمح يُ َقاُل لَُه َغوحَرُث بحُن اْلح أحسِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َفَجاَء رَُجل  مِّن ح

؟ قَاَل:  لسهيحفِّ فَ َقاَل: َمنح مَيحنَ ُعَك مِِّن ِّ ، قَاَل: َفَسَقَط السهيحُف مِّنح َيدِّهِّ، قَاَل: فََأَخَذ َرُسوُل « هللاُ »ِبِّ
ٍذ، قَاَل: « ؟َمنح مَيحنَ ُعَك مِِّن ِّ »هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم السهيحَف فَ َقاَل:  َهُد َأنح »قَاَل: ُكنح َخْيحَ آخِّ َتشح

ٍم « اَل إَِّلَه إِّاله هللُا َوَأّن ِّ َرُسوُل هللاِّ؟ قَاَل: اَل، َوَلكِّنح ُأَعاهُِّدَك َعَلى َأنح اَل ُأقَاتَِّلَك، َواَل َأُكوُن َمَع قَ وح
ئ ح  ، يُ َقاتُِّلوَنَك، َفَخلهى َسبِّيَلُه، فَأََتى َأصحَحابَُه َوقَاَل: جِّ َوح ِّ ، ُثُه ذََكَر َصََلَة الح ُتُكمح مِّنح عِّنحدِّ َخْيحِّ النهاسِّ

ٍمف َوِفِّ رَِّوايَةِّ َعارٍِّم، قَ  َُ َحدِّيثِّ َعاصِّ ِّ، َهَذا َلفح َعَتنيح اَل َوأَنهُه َصلهى َأرحَبَع رََكَعاٍت لُِّكل ِّ طَائَِّفٍة رَكح
ُّ: ُأَعاهُِّدَك َأنح اَل ُأقَاتَِّلَك، َواَل أَ  َعحَرابِّ ٍم يُ َقاتُِّلوَنَك، قَاَل: َفَخلهى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا اْلح ُكوُن َمَع قَ وح

، فَ َلمها َحَضَرتِّ  -يَ عحِنِّ َعنحُه  -َعَليحهِّ َوَسلهَم  ُتُكمح مِّنح عِّنحدِّ َخْيحِّ النهاسِّ ئ ح مِّهِّ فَ َقاَل: جِّ َفَجاَء إََِّل قَ وح
ِّ: طَائَِّفة  ِإِِّّزَاءِّ الصهََلُة َصلهى َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  ، َفَكاَن النهاُس طَائَِّفَتنيح َوح ِّ هِّ َوَسلهَم َصََلَة الح

لطهائَِّفةِّ الهذِّينَ   َمَعُه َعُدو ِّهِّمح، َوطَائَِّفة  ُتَصل ِّي َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، قَاَل: َفَصلهى ِبِّ
ِّ، ُثُه انحَصَرُفوا َفَكا َعَتنيح نُوا َمَع ُأولَئَِّك الهذِّيَن ِإِِّّزَاءِّ َعُدو ِّهِّمح، َوَجاَء ُأولَئَِّك َفَصلهى بِِّّمح َرُسوُل هللاِّ رَكح

ِّ َولِّلنهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليح  َعَتنيح ِّ رَكح َعَتنيح ِّ، َفَكاَنتح لِّلنهاسِّ رَكح َعَتنيح هِّ َوَسلهَم َأرحَبَع َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم رَكح
 " رََكَعاتٍ 
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َْبًََن أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَالَ  ي قَاَل: َأخح ََسنِّ الحَقاضِّ ٍر َأْححَُد بحُن اْلح َْبًََن أَبُو َبكح َْبًََن َأخح : َأخح
ْبََ  ، )ح( َوَأخح َْبًََن َمالِّك  ، قَاَل: َأخح َْبًََن الشهافِّعِّيُّ ، الرهبِّيُع بحُن ُسَليحَماَن، قَاَل: َأخح َُ َافِّ ًَن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح

ثَ َنا ََيحََي بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ ََيحََي، قَاَل: حَ  ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ثَ َنا ََيحََي قَاَل: َحده ده
[، َعمهنح 377نح َصالِّ ِّ بحنِّ َخوهاٍت ]ص:بحُن ََيحََي، قَاَل: قَ َرأحُت َعَلى َمالٍِّك، َعنح يَزِّيَد بحنِّ ُروَماَن، عَ 

، َأنه طَائَِّفًة َصفهتح  َوح ِّ َم َذاتِّ الر ِّقَاعِّ َصََلَة الح َمَعُه، َصلهى َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ وح
َعًة، ُثُه ثَ َبَت  لهِتِّ َمَعُه رَكح هِّمح، ُثُه انحَصَرُفوا َوَصفُّوا َوطَائَِّفًة وَِّجاَه الحَعُدو ِّ، َفَصلهى ِبِّ َن حُفسِّ قَائًِّما، فََأتُّوا ْلِّ

َعَة الهِتِّ بَقَِّيتح مِّنح َصََلتِّهِّ، ُثُه ثَ بَ  َرى َفَصلهى بُِِّّم الرهكح ُخح َت َجالًِّسا وَِّجاَه الحَعُدو ِّ، َوَجاَءتِّ الطهائَِّفُة اْلح
هِّمح ُثُه َسلهَم " َرَواُه مُ  َن حُفسِّ َبَة، َعنح َوَأتُّوا ْلِّ ي ِّ َعنح ََيحََي بحنِّ ََيحََي َرَواُه الحُبَخارِّيُّ َعنح قُ تَ ي ح لِّم  ِفِّ الصهحِّ سح

 َمالِّكٍ 
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ثَ َنا ََيح  ثَ َنا أَبُو َعبحدِّ هللاِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََي بحُن ََيحََي، َأخح
َراُن بحُن ُموَسى، وَ  َياَن، َوعِّمح ، وََكثُِّْي بحُن ُسفح قَاُلوا: ُُمَمهُد بحُن َنصحٍر، َوَأْححَُد بحُن النهضحرِّ بحنِّ َعبحدِّ الحَوههابِّ

ثَ َنا ُشعحَبُة عَ  ، قَاَل: َحده ثَ َنا َأبِّ ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُمَعاذِّ بحنِّ ُمَعاٍذ الحَعنحَْبِّيُّ، قَاَل: َحده نح َعبحدِّ الرهْححَنِّ َحده
لِّ بحنِّ َأبِّ َحثحَمَة،  ، َعنح أَبِّيهِّ، َعنح َصالِّ ِّ بحنِّ َخوهاٍت، َعنح َسهح مِّ ه َصلهى هللُا َعَليحهِّ »بحنِّ الحَقاسِّ َأنه النهبِّ

لهذِّيَن يَ ُلونَهُ  ِّ، َفَصلهى ِبِّ صحَحابِّهِّ ِفِّ َخوحٍ ، َفَجَعَل َخلحَفُه َصفهنيح َعًة، ُثُه قَاَم فَ َلمح يَ َزلح  َوَسلهَم َصلهى ِبَِّ رَكح
َعًة، ُثُه تَ َقدهُموا َوَتََخهَر الهذِّيَن َكانُوا ُقدهاَمُهمح، َفَصلهى بِِّّ  ُّ َصلهى قَائًِّما َحَّته َصلهى الهذِّيَن َخلحَفُه رَكح ُم النهبِّ

َعًة، ُثُه قَ َعَد َحَّته َصلهى الهذِّينَ  َعًة ُثُه َسلهمَ  هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم رَكح ي ِّ َعنح « ََتَلهُفوا رَكح لِّم  ِفِّ الصهحِّ َرَواُه ُمسح
، َعنح ُشعحَبَة ُُمحَتَصًراف َوفِّيَما َرَجُه الحُبَخارِّيُّ مِّنح َحدِّيثِّ ََيحََي الحَقطهانِّ ذََكَر  ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ ُمَعاٍذ، َوَأخح

َم بحَن ُُمَمهٍد َحدهثَُه قَاَل:  الحُبَخارِّيُّ، َأنه اللهيحَث بحَن َسعحٍد َرَوى َلَم، َأنه الحَقاسِّ َعنح هَِّشاٍم، َعنح زَيحدِّ بحنِّ َأسح
َاٍرف َوَقدح ُرو ِّيَنا َعنِّ الحَواقِّدِّي ِّ ِفِّ قِّصه  ُّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َغزحَوةِّ َبِنِّ َأْنح ةِّ الرهُجلِّ الهذِّي َصلهى النهبِّ

لحَمدِّي َْبَ ِبِّ َارًا َوثَ عحَلَبَة ]ص:َأخح َتَمُل َأنح َتُكوَن َهذِّهِّ 378َنةِّ َأنه َأْنح [ َقدح َْجَُعوا َلُكمح ُْجُوًعا، فَ ُيحح
َ َما ُرو ِّيَنا َعنح َجابِّرِّ بحنِّ عَ  نَ َها َوَبنيح َا َخاَلَف بَ ي ح َها أَيحًضا ِفِّ َهذِّهِّ الحَغزحَوةِّ، َوإِّْنه بحدِّ هللاِّ ِفِّ الصهََلُة َصَله

 ِّ َالِّ بِّهِّ فِّيهَِّما، َوهللُا َأعحَلمُ َصََلَتنيح تََِّل ِّ اْلح خح   الِّ
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ثَ نَ  ُّ، قَاَل: َحده بَ َهاّنِّ َصح َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ََسُن بحُن َأخح ا اْلح
ُ بحُن ا َُسنيح ثَ َنا اْلح ، قَاَل: َحده مِّ َهح ثَ َنا َعبحُد هللاِّ بحُن ُعَمَر، َعنح اْلح ثَ َنا الحَواقِّدِّيُّ، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده لحَفَرجِّ

مِّ بحنِّ ُُمَمهٍد، َعنح َصالِّ ِّ بحنِّ َخوهاٍت، َعنح أَبِّيهِّ، قَاَل: َصلهيحتُ  يهِّ ُعبَ يحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعَمَر، َعنِّ الحَقاسِّ  َمَع َأخِّ
َلَة َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  َبَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم الحقِّب ح تَ قح ، فَاسح َوح ِّ هِّ َوَسلهَم َصََلَة الح

ِّ، ُثُه  َدَتنيح َعًة َوَسجح لطهائَِّفةِّ الهِتِّ َخلحَفُه رَكح ، َفَصلهى ِبِّ َهة  الحَعُدوه  ثَ َبَت قَائًِّما، َوطَائَِّفة  َخلحَفُه َوطَائَِّفة  ُمَواجِّ
ِّ َفَصله  َدَتنيح َعًة َوَسجح َرى َفَصلهى بِِّّمح رَكح ُخح ِّ ُثُه َسلهُموا، َوَجاَءتِّ الطهائَِّفُة اْلح َدَتنيح َعًة َوَسجح ا َخلحَفُه رَكح ، وح

َن ح  َعًة لَبَِّث َجالًِّسا َحَّته َأتُّوا ْلِّ بَِّلة  َعَلى الحَعُدو ِّ، فَ َلمها َصلهى بِِّّمح رَكح ُوََل ُمقح َعًة َوالطهائَِّفُة اْلح هِّمح رَكح ُفسِّ
َوًة، ِّ ُثُه َسلهُموا، وََكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َقدح َأَصاَب ِفِّ َُمَاْل ِِّّمح نِّسح َدَتنيح وََكاَن ِفِّ  َوَسجح

يَئة  وََكاَن َزوحُجَها َيِّب َُّها، فَ َلمها انحَصَرَ  َرُسوُل هللاِّ َصلهى  ًعا إََِّل السهبحِّ َجارِّيَة  َوضِّ هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم رَاجِّ
يَب ُُمَمهًدا، َأوح يُ هح  مِّهِّ َحَّته ُيصِّ ُع إََِّل قَ وح رَِّق فِّيهِّمح الحَمدِّيَنةِّ َحَلَف َزوحُجَها لََيطحُلََبه ُُمَمهًدا، َأوح اَل يَ رحجِّ

َنا َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليح  بَ َتُه، فَ بَ ي ح يهَة َذاتِّ رِّيٍ  فَ نَ َزَل َدًما، َأوح ُُيَل َِّص َصاحِّ ْيِّهِّ َعشِّ هِّ َوَسلهَم ِفِّ َمسِّ
بَ َلُه فَ َقاَل:  تَ قح عحٍب اسح َلَة؟»ِفِّ شِّ َلُؤًَن اللهي ح ٍر، َوَعبهاُد بحُن « َمنح رَُجل  َيكح : َعمهاُر بحُن ََّيسِّ فَ َقاَم رَُجََلنِّ

َلُؤَك، َوَجَعَلتِّ ا ٍر، فَ َقااَل: ََنحُن ََّي َرُسوَل هللاِّ َنكح ُكُن، َوَجَلَس الرهُجََلنِّ َعَلى َفمِّ بِّشح لر ِّيُ  اَل َتسح
َرُه؟ قَاَل: ا  فَِّيَك َأوهَلُه َأوح آخِّ بِّهِّ: َأيُّ اللهيحلِّ َأَحبُّ إِّلَيحَك َأنح َأكح ، فَ َقاَل َأَحُدُُهَا لَِّصاحِّ عحبِّ فِِّنِّ الش ِّ كح

ٍر، َوقَاَم َعبهاد  ُيَصل ِّي، َبَل َعُدوُّ هللاِّ يَطحُلُب غِّرهًة، َوَقدح َسَكَنتِّ الر ِّيُ ،  َأوهَلُه، فَ َناَم َعمهاُر بحُن ََّيسِّ َوَأق ح
ًما فَ َوَضعَ  ، فَ َعرهَق َلُه َسهح مِّ ُه فِّيهِّ فَ َلمها رََأى َسَواَدُه مِّنح َقرِّيٍب قَاَل: يَ عحَلُم هللُا َأنه َهَذا َلَربَِّئُة الحَقوح

  رََماُه الثهالَِّثَة فَ َوَضَعُه بِّهِّ، فَ َلمهافَان حتَ َزَعُه، ُثُه رََماُه آَخَر فَان حتَ َزَعُه، ُثُه 
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ٍر، فَ َلمها رَ  لِّسح فَ َقدح أُتِّيُت، َفَجَلَس َعمهاُر بحُن ََّيسِّ بِّهِّ: اجح َأى َغَلَبُه الدهُم رََكَع َوَسَجَد ُثُه قَاَل لَِّصاحِّ
ُمح َقدح نَ  ُّ َأنه َعمهارًا َقدح قَاَم َعلَِّم َأَنه َعحَرابِّ ي َما َمنَ َعَك َأنح ُتوقَِّظِنِّ اْلح ذُِّروا بِّهِّ فَ َهَرَب، فَ َقاَل َعمهار : ََّي َأخِّ

ُت َأنح َأقحَطَعَها حَ  ُف، وََكرِّهح َرُؤَها، َوهَِّي الحَكهح ٍم رََماَك بِّهِّ؟ قَاَل: ُكنحُت ِفِّ ُسورٍَة َأق ح َّته بِّهِّ ِفِّ َأوهلِّ َسهح
يُت َأنح  َها، فَ َلوحاَل َأّن ِّ َخشِّ ن ح ُأَضي َِّع ثَ غحًرا َأَمَرّنِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِبِِّّفحظِّهِّ َما  َأف حرَُغ مِّ

َنحَصارِّي ِّ ُعَمارَُة بحُن َحزحٍم " ي، قَاَل: َويُ َقاُل اْلح َ َعَلى نَ فحسِّ  انحَصَرفحُت َوَلوح ُأِتِّ
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: نَ ُقوُل: إًِّنه َمَع النهبِّ ِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم  قَاَل الحَواقِّدِّيُّ: َوأَث حبَ تُ َها عِّنحَدًَن َعبهاُد بحنُ  ٍر، قَاَل َجابِّر  بِّشح
َبَل أَبَ َواُه َأوح إِّذح َجاَء رَُجل  مِّنح َأصحَحابِّهِّ بَِّفرحخِّ طَائٍِّر، َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم يَ نحظُُر إِّلَيحهِّ، فَأَق ح 

ُبوا مِّنح َذلَِّك، قَاَل َأَحُدُُهَا َحَّته طَ  َسُه ِفِّ يََديِّ الهذِّي َأَخَذ فَ رحَخُه، فَ َرأَيحُت َأنه النهاَس َعجِّ َرَح نَ فح
ًَة »َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  َسُه َرْحح َُتح فَ رحَخُه َفَطَرَح نَ فح أَتَ عحَجُبوَن مِّنح َهَذا الطهائِّرِّ، َأَخذح

هِّ، َوهللاِّ  هِّ لَِّفرحخِّ َحاَق قِّصهَة َهَذا « َلَربُُّكمح َأرحَحُم بُِّكمح مِّنح َهَذا الطهائِّرِّ بَِّفرحخِّ َوَقدح ذََكَر ُُمَمهُد بحُن إِّسح
َنا َمَع َرُسولِّ   الرهُجلِّ َعنح َصَدَقَة بحنِّ َيَساٍر، َعنح َعقِّيلِّ بحنِّ َجابٍِّر، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َخَرجح

رِّكِّنَي، فَ َلمها انحَصَرَ  هللاِّ َصلهى هللاُ  ، فََأَصاَب امحَرَأَة رَُجٍل مَِّن الحُمشح  َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َغزحَوةِّ َذاتِّ الر ِّقَاعِّ
ُرُه ِفِّ كِّتَ  ، َوَقدح َمَضى ذِّكح ََرسِّ ْلح ِّ اللهَذيحنِّ قَاَما ِبِّ  َننِّ ابِّ السُّ قَافًَِّل، َفذََكَرُه َغْيحَ أَنهُه َلَح ُيَسم ِّ الرهُجَلنيح
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َْبًََن أَبُو ُُمَمهٍد َأْححَُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ  َْبًََن أَبُو َسعِّيٍد ُُمَمهُد بحُن ُموَسى بحنِّ الحَفضحلِّ قَاَل: َأخح ُّ قَاَل: َأخح الحُمَزّنِّ
ْبََ  ، قَاَل: َأخح ثَ َنا أَبُو الحَيَمانِّ َْبًََن َعلِّيُّ بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ عِّيَسى، قَاَل: َحده ، قَاَل: َأخح رِّي ِّ ، َعنِّ الزُّهح ّنِّ ُشَعيحب 

ُ بحُن َعبحدِّ هللاِّ، َعنح َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ ُعَمَر، قَاَل: َغَزوحُت َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ  َْبَّنِّ َساَلِّ  َوَسلهَم َأخح
َناُهمح، َفَصلهى رَ  َنا الحَعُدوه َوَصافَ فح ُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَم لََنا، َغزحَوًة قَِّبَل َْنحٍد، فَ َوافَ ي ح

بَ َلتح طَائَِّفة  ]ص: [ َعَلى الحَعُدو ِّ، فَ رََكَع َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ 380فَ َقاَمتح طَائَِّفة  مِّنها َمَعُه، َوَأق ح
ِّ، ُثُه انحَصَرُفوا  َدَتنيح َعًة َوَسجح َنح َمَعُه رَكح ، َوَجاَءتِّ الطهائَِّفُة َوَسلهَم ِبِّ َفَكانُوا َمَكاَن الطهائَِّفةِّ الهِتِّ َلَح ُتَصل ِّ

ِّ، ُثُه َسلهَم َرسُ  َدَتنيح َعًة َوَسجح وُل هللاِّ َصلهى الهِتِّ َلَح ُتَصل ِّ فَ رََكَع بِِّّمح َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم رَكح
ِّ " َرَواُه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ  هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، َوقَاَم ُكلُّ  َدَتنيح َعًة َوَسجح هِّ رَكح لِّمِّنَي فَ رََكَع لِّنَ فحسِّ رَُجٍل مَِّن الحُمسح

َرَجاُه َعنح َحدِّيثِّ َمعحَمٍر، َعنِّ الزُّهحرِّي ِّ  ي ِّ َعنح َأبِّ الحَيَمانِّ َوَأخح  الصهحِّ
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َي هللُا َعنحهُ َِبُب َما َظَهَر ِفِّ َغَزاتِّهِّ َهذِّهِّ مِّنح بَ رََكاتِّهِّ وَ  َنحَصارِّي ِّ َرضِّ  آََّيتِّهِّ ِفِّ َْجَلِّ َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ اْلح
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ٍر ُُمَمهُد بحُن َأْححََد بحنِّ َِبَلَويحهِّ قَاَل: حَ  َْبّنِّ أَبُو َبكح ، قَاَل: َأخح َُ َافِّ َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا ُموَسى بحُن َأخح ده
ثَ َنا ُعبَ يحُد هللاِّ بحُن ُعَمَر، َهاُروَن، قَاَل:  ، قَاَل: َحده ثَ َنا َعبحُد الحَوههابِّ ، قَاَل: َحده ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن الحُمَثَّنه َحده



ُت َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهمَ   ِفِّ َعنح َوهحبِّ بحنِّ َكيحَساَن، َعنح َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َخَرجح
: غَ  ، « ََّي َجابِّرُ »َزاٍة، فَأَبحطََأ بِّ َْجَلِّي َوَأعحَيا، فَأََتى َعَليه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل ِلِّ

َجنِّهِّ ُثُه قَا« َما َشأحُنَك؟»قُ لحُت: نَ َعمح، قَاَل:  َل: قُ لحُت: أَبحطََأ بِّ َْجَلِّي فََأعحَيا َوََتَلهَف، َفَحَجَنُه ِبِِّّحح
« أَتَ َزوهجحتَ »، فَ رَكِّبحُت، فَ َلَقدح رَأَي حُتِنِّ َأُكفُُّه َعَلى َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل: « ارحَكبح »

ًرا َأمح ثَ ي ًِّبا؟»؟ قُ لحُت: نَ َعمح، قَاَل:  « ََلعُِّبَك؟فَ َهَله َجارِّيًَة ُتََلعِّبُ َها َوتُ »فَ ُقلحُت: َبلح ثَ ي ًِّبا، قَاَل: « بِّكح
َرَأًة ََتحَمُعُهنه َوَتحُشطُُهنه َوتَ ُقوُم َعَليحهِّنه، قَاَل: بَ بحُت َأنح أَتَ َزوهَج امح َأَما إِّنهَك » قُ لحُت: إِّنه ِلِّ َأَخَواٍت َأحح

َعمح، [: ن َ 382قُ لحُت ]ص:« أَتَبِّيُع َْجََلَك؟»، ُثُه قَاَل: « قَادِّم ، فَإَِّذا َقدِّمحَت فَالحَكيحَس الحَكيحسَ 
لحَغَداةِّ  وقِّيهٍة، ُثُه َقدَِّم َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم قَ بحلِّي، َوَقدِّمحُت ِبِّ ََتَاُه مِِّن ِّ ِبُِّ ئحُت  فَاشح َفجِّ

دِّ، فَ َقاَل:  تُُه َعَلى َِببِّ الحَمسحجِّ َد فَ َوَجدح نَي َقدِّمحَت؟»الحَمسحجِّ َن حِّ  َفدَعح »قُ لحُت: نَ َعمح، قَاَل: « اْلح
 ِّ َعَتنيح ِّ، فََأَمَر بََِّلاًل َأنح يَزَِّن ِلِّ ُأوقِّيهًة، « َْجََلَك، َوادحُخلح َفَصل ِّ رَكح َعَتنيح ، قَاَل: َفَدَخلحُت َفَصلهيحُت رَكح

يُت ، َفُدعِّ « ادحُع ِلِّ َجابًِّرا»فَ َوَزَن ِلِّ بََِّلل  فََأرحَجَ  الحمِّيَزاَن، قَاَل: فَانحَطَلقحُت، فَ َلمها َولهيحُت قَاَل: 
ء  أَب حَغَض إَِِّله مِّنحُه، فَ َقاَل:  ََمَل، َوَلَح َيُكنح َشيح َن يَ ُردُّ َعَليه اْلح َرَواُه « ُخذح َْجََلَك، َوَلَك ََثَُنهُ »فَ ُقلحُت: اْلح

لِّم  َعنح ُُمَمه  ف َرَواُه ُمسح ي ِّ َعنح بُ نحَداٍر، َعنح َعبحدِّ الحَوههابِّ الث هَقفِّي ِّ  دِّ بحنِّ الحُمَثَّنه الحُبَخارِّيُّ ِفِّ الصهحِّ
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ثَ َنا أَبُو الحَعبهاسِّ ُُمَمهُد بحُن يَ عحُقوَب قَاَل: َحده  ، قَاَل: َحده َُ َافِّ َْبًََن ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ اْلح ثَ َنا َأْححَُد بحُن َأخح
َحاقَ  ثَ َنا يُوُنُس بحُن ُبَكْيحٍ، َعنِّ ابحنِّ إِّسح َبهارِّ، قَاَل: َحده ُب بحُن َكيحَساَن، َعنح َعبحدِّ اْلح ثَ َنا َوهح ، قَاَل: َحده

َنا َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم ِفِّ َغزحَوةِّ َذاتِّ الر ِّقَاعِّ  مِّنح ََنحٍل، َجابِّرِّ بحنِّ َعبحدِّ هللاِّ، قَاَل: َخَرجح
ي َحَّته َأدحرََكِنِّ َرُسوُل فَ َلمها قَ َفَل النهاُس، وَُكنحُت َعَلى َْجٍَل ِلِّ َقدح أَبحطََأ َعلَ  يه، َفَجَعَلتِّ الر ِّفَاُق َتحضِّ

فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ، أَبحطََأ بِّ َْجَلِّي َهَذا، « َما َلَك ََّي َجابُِّر؟»هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَ َقاَل: 
حهُ »فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم:  ، فََأََنحُتُه، َوَأًَنَخ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم « َأَنِّ

َها، َأوح َقَطعحُت َلُه ُعَصيهًة مِّنح َشَجَرٍة « َأعحطِِّنِّ َهذِّهِّ الحَعَصا الهِتِّ ِفِّ َيدِّكَ »فَ َقاَل:  ُتُه إَِّّيه ، فََأعحطَي ح
َا ََنََساٍت ُثُه  َها، فَ َنَخَسُه بِّ ُتُه إَِّّيه َق ِّ « ارحَكبح ََّي َجابِّرُ » قَاَل: فََأعحطَي ح ْلح ، فَ رَكِّبحُت، َفَخَرَج َوالهذِّي بَ َعَثُه ِبِّ

أَتَبِّيُعِنِّ َْجََلَك َهَذا ََّي »يُ َواهُِّق ًَنقَ َتُه ُمَواَهَقًة، َوََتَدهثحُت َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم فَ َقاَل: 
، فَ ُقلحُت: « اَل، َوَلكِّنح بِّعحنِّيهِّ »لح َأَهُبُه َلَك ََّي َرُسوَل هللاِّ، فَ َقاَل: [ فَ ُقلحُت: بَ 383]ص:« َجابُِّر؟

ئحَت ََّي َرُسوَل هللاِّ، قَاَل:  تُُه بِّدِّرحَهٍم، « فَبَِّكمح ُهَو؟»نَ َعمح، إِّنح شِّ ، فَ َقاَل: " َقدح َأَخذح فَ ُقلحُت: ُْسحِنِّ
يُت، قَاَل: « ُأوقِّيهةً »يَ رحَفُع ِلِّ َحَّته قَاَل:  قُ لحُت: اَل َوهللاِّ ََّي َرُسوُل هللاِّ، فَ َلمح يَ َزلح  ، فَ ُقلحُت: َقدح َرضِّ

َت ََّي َجابُِّر؟»، قُ لحُت: ُهَو َلَك، فَ َقاَل: « نَ َعمح » ًرا َأمح ثَ ي ًِّبا؟»قُ لحُت: نَ َعمح، فَ َقاَل: « َهلح تَ َزوهجح « بِّكح



َم « ُتََلعُِّبَك؟َهَله َجارِّيًَة ُتََلعِّبُ َها وَ »فَ ُقلحُت: ثَ ي ًِّبا، فَ َقاَل:  فَ ُقلحُت: ََّي َرُسوَل هللاِّ، إِّنه َأبِّ قُتَِّل يَ وح
ُل ثِّيَ  َعًة ََتحَمُع رُُءوَسُهنه، َوتَ ُقوُم َعَليحهِّنه، َوتَ غحسِّ َرَأًة َجامِّ ُت امح اَبُنه، ُأُحٍد، َوتَ َرَك َسبحَع بَ َناٍت، فَ َنَكحح

َسنحَت َوَأَصبحَت، َأَما إًِّنه َلوح »فَ َقاَل:  َا َجُزورًا، َوْسَِّعتح بَِّنا َأحح ًما، َوََنَرحًَن بِّ َا يَ وح َنا بِّ َرارًا َْلََقمح َقدِّمحَنا صِّ
َا َسَتُكونُ »، فَ ُقلحُت: َوهللاِّ َما لََنا َْنَارُِّق، فَ َقاَل: « فَ نَ َفَضتح َْنَارِّقَ َها َدِّيثِّ « إَِّنه  ، ُثُه ذََكَر َِبقِّي اْلح
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ٍر اْلح  َرةِّ َِبُب َغزحَوةِّ َبدح  خِّ
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ٍر ُُمَمهُد بحُن َعبحدِّ هللاِّ  َْبًََن أَبُو َبكح ِّ بحُن الحَفضحلِّ الحَقطهاُن، بِّبَ غحَداَد قَاَل: َأخح َُسنيح َْبًََن أَبُو اْلح  بحنِّ َعتهاٍب َأخح
ُم بحُن َعبحدِّ هللاِّ بحنِّ الحُمغِّْيَةِّ، قَاَل: َحدهثَ نَ  ثَ َنا الحَقاسِّ َاعِّيُل بحُن َأبِّ ُأَويحٍس، قَاَل: الحَعبحدِّيُّ قَاَل: َحده ا إِّْسح

َْبًََن أَبُو َعبحدِّ هللاِّ  َبَة، ح َوَأخح َبَة، َعنح َعم ِّهِّ ُموَسى بحنِّ ُعقح َاعِّيُل بحُن إِّب حَراهِّيَم بحنِّ ُعقح ثَ َنا إِّْسح ، َحده َُ َافِّ  اْلح
 ُّ َاعِّيُل بحُن ُُمَمهدِّ بحنِّ الحَفضحلِّ الشهعحَراّنِّ َْبًََن إِّْسح ثَ َنا إِّب حَراهِّيُم بحُن قَاَل: َأخح ثَ َنا َجد ِّي، قَاَل: َحده ، قَاَل: َحده

َُ َحدِّيثِّ  َهاٍب، َوَهَذا َلفح َبَة، َعنِّ ابحنِّ شِّ ثَ َنا ُُمَمهُد بحُن فُ َليحٍ ، َعنح ُموَسى بحنِّ ُعقح  الحُمنحذِّرِّ، قَاَل: َحده
َاعِّيَل َعنح َعم ِّهِّ ُموَسى قَاَل: ُثُه إِّنه َرُسوَل هللاِّ  لِّمِّنَي لَِّموحعِّدِّ َأبِّ إِّْسح َفَر الحُمسح تَ ن ح  َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم اسح

لِّيَ  َتَمَل الشهيحطَاُن َأوح قِّ َوالحَوفَاءِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم، فَاحح دح ًَل لِّلص ِّ رًا، وََكاَن َأهح َياَن َبدح  اَءُه مِّنَ ُسفح
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ا ِفِّ النهاسِّ  ، َفَمَشوح ،  النهاسِّ حًَن َوأَن حُتمح َأنح َقدح َْجَُعوا َلُكمح مِّثحَل اللهيحلِّ مَِّن النهاسِّ ْبِّ ُُيَو ُِّفوََنُمح َوقَاُلوا: َقدح ُأخح
لِّمِّ  ََذَر، اَل تَ غحُدوا، فَ َعَصَم هللُا َعزه َوَجله الحُمسح ََذَر اْلح َتهُِّبوُكمح، فَاْلح نَي مِّنح يَ رحُجوَن َأنح يُ َوافُِّقوُكمح فَ يَ ن ح

َيانَ ََتحوِّ  َتَجابُوا َّللِّهِّ َولَِّرُسولِّهِّ، َوَخَرُجوا بَِّبَضائَِّع َْلُمح َوقَاُلوا: إِّنح َلقِّيَنا َأَِب ُسفح ، فَاسح  فَ ُهَو يفِّ الشهيحطَانِّ
ر  َمتحَجًرا يُ َواََف ِفِّ ُكل ِّ َعامٍ  َنا َلُه، َوإِّنح َلَح نَ لحَقُه اب حتَ عحَنا بَِّبَضائِّعَِّنا، وََكاَن َبدح ، فَانحَطَلُقوا َحَّته الهذِّي َخَرجح

عَِّد، فَ َلمح َُيحُرجح ُهَو َواَل َأصح  َياَن الحَموح َلَف أَبُو ُسفح نحُه َحاَجتَ ُهمح، َوَأخح ا مِّ ٍر، فَ َقَضوح َم َبدح ا َموحسِّ َحابُُه، أَتَ وح
لحف  فَ َقاَل: َوهللاِّ إِّنح  لِّمِّنَي حِّ َ الحُمسح َنُه َوَبنيح َرَة بَ ي ح َبَل رَُجل  مِّنح َبِنِّ َضمح حًَن أَنهُه َلَح يَ بحَق   َوَأق ح ْبِّ ُكنها َلَقدح ُأخح

؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَليحهِّ َوَسلهَم َوهُ  مِّ لِّ َهَذا الحَموحسِّ َو يُرِّيُد مِّنحُكمح َأَحد ، َفَما َأعحَمَلُكمح إََِّل َأهح
ُلَغ َذلَِّك َعُدوهُه مِّنح قُ َريحٍش:  ئحَت َمَع َأعحَمَلَنا إِّلَيحهِّ َموح »َأنح يَ ب ح َياَن َوَأصحَحابِّهِّ َوقَِّتاُْلُمح، َوإِّنح شِّ عُِّد َأبِّ ُسفح



ًَنُكمح قَ بحَل أنح َنْبحََح َمَنزِّلََنا َهَذا لحَفُكمح ُثُه َجاَلدح مَِّك حِّ ًَن إِّلَيحَك َوإََِّل قَ وح رِّيُّ: « َذلَِّك نَ َبذح ، فَ َقاَل الضهمح
ُك ِبِِّّلحفُِّكمح، َوزََعُموا أَنهُه َمره َعَليحهُِّم ابحُن ُْحَاٍم فَ َقاَل: َمنح َمَعاَذ هللاِّ، َبلح َنُكفُّ أَيحدِّيَ َنا َعنحُكمح  ، َوُْنحسِّ

َياَن َوَمنح َمَعُه مِّنح قُ َريحٍش، َفَخَرَج يَ رحَتِّزُ  َتظُِّروَن َأَِب ُسفح  :َهُؤاَلءِّ؟ قَاُلوا: َرُسوُل هللاِّ َوَأصحَحابُُه يَ ن ح
 ]البحر الرجز[

َقَِتح ُُمَمهدِّ ََتحَوى َعَلى دِّينِّ أَبِّ  َلدِّ ففف إِّذح نَ َفَرتح مِّنح رُف ح َت ح  يَها اْلح
َلحَمدِّ ففف إِّذح َجَعَلتح َماَء ُقَديحٍد َموحعِّدِّ  ُضوَعٍة َكاْلح َوٍة َموح  َوَعجح

َياُهَها ُضَحى الحَغدِّ   َوَصبهَحتح مِّ
َُمامِّ َقدَِّم َعَلى قُ َريحٍش فَ َقاَل: َهَذا ُُمَمه   د  َوَأصحَحابُهُ َفذََكُروا َأنه ابحَن اْلح
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