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 94 ......................................................................... وسلم عليه اهلل صلى النيب قرب أمام ماتت

 94 ...................................................................................................... احملبة دالئل

 94 .................................................................. وسلم عليه اهلل صلى النيب حمبة يف الصابوين رأي

 94 ........................................................................................ القرطيب لإلمام عظيم رأي

 95 .................................................................................................. آلبائهم أدعوهم

 95 .................................................................. ألسامة اإلفاضة يؤخر وسلم عليه اهلل صلى النيب

 95 ............................................................................. اهلل عبد ابنه على أسامة يفضل عمر

 95 ............................................................................................. احملبة يف املناوي رأي

 96 ........................................................................................... بةاحمل يف حجر بن رأي
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 96 ................................................. شديدا حبا حيبهم وسلم عليه اهلل صلى النيب كان  الذين الصحابة

 96 ........................................................................................... جار من حممد حبذا يا

 97 ........................................................................ وسلم عليه اهلل صلى للنيب أحد جبل حمبة

 97 .............................................................. وسلم عليه الّله صلى للنيب طالب أيب حمبة أحاديث

 98 ......................................................................... صلى اهلل عليه وسلم النبي وصف
 99 .......................................................................................................... املقدمة

 99 .................................................................. وسلم عليه اهلل صلى للنيب الكامل الوصف: أوال

 99 .................................................................................................... مالعا الوصف

 100 ............................................................................................. التفصيلي الوصف

 103 .............................................................................................. النبوي الزي: ثانيا

 106 ............................................................................................ يةالنبو  النظافة: ثالثا

 109 ................................................................................ النبوية اآلداب وصف من: رابعا

 109 ................................................................... والنوم والشرب األكل يف: النبوي األدب من

 111 .......................................................... واجللوس واملشي والكالم النظر يف: النبوي األدب من

 112 ......................................................................... واجملالسة األدب يف: النبوي األدب من

 114 .................................................................... البيت وآل الصحابة مع: النبوي األدب من

 115 .............................................................. والشجاعة واحلياء والتواضع يف: النبوي األدب من

 117 ............................................................................. والفكاهة احلزن: النبوي األدب من

 119 .............................................................. واجلماع واالستشفاء املرض يف: النبوي األدب من

 119 .............................................................................................. الوحي نزول هيئة

 120 ............................................................ وسلم عليه اهلل صلى للنيب هالة أيب وصف: خامسا

 121 ....................................................... وسلم عليه اهلل صلى للنيب الصحابة أوصاف من: سادسا

 122 .................................................................................................. املختتم كلمة

 123 .........................................................................................................املراجع

 126 .............................................................................................. الشمائل
 127 ........................................................................................................ املقدمة

 127 ..................................................................................................... األحاديث

 167 ............................................................................... النبوية والكرائم الخواص
 168 ......................................................................................................... مقدمة

 168 ............................................................................ القيامة يوم فاعتهوش سيادته خاصية

 169 .............................................................................. أدىن أو قوسني قاب مقام خاصية

 171 ...........................................................تعاىل باهلل الذكر يف اإلقرتان احملمدية اخلصائص أعظم

 172 ................................................................................. .أجله من الكون خلق خاصية

 172 ........................................................... اجلنة يف وسلم عليه اهلل صلى النيب اسم كتابة  خاصية
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 173 ....................................................... العرش على وسلم عليه اهلل صلى النيب اسم كتابة  يةخاص

 173 ............................................................................... املنتهى سدرة مقام جماوزة خاصية

 173 .............................................................................. املنتهى سدرة حتت العطاء خاصية

 174 ........................................................................ وسلم عليه اهلل صلى النيب إال جياوزها مل

 174 .................................................... البخاري حديث شرح يف العسقالين حجر ابن اإلمام تعليق

 174 ........................................................................... أكثر جيد تأمل وملن نبوية خصلة17

 180 ........................................................ :اجلن من وسلم عليه اهلل صلى النيب قرين إسالم خاصية

 180 .................................................................. وسلم عليه اهلل صلى للنيب اجلمعة يوم خاصية

 181 .................................................................. الزبور يف وسلم عليه اهلل صلى النيب خصائص

 182 ..................................................................... للجنة وسلم عليه اهلل صلى افتتاحه خاصية

 182 ............................................................................... اجلنة أهل نصف أمته أن خاصية

 182 ................................................................. اجلنة سادة وسلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب

 183 ................................................................. وسلم عليه اهلل صلى النيب على الصالة اصيةخ

 184 ........................................................................................... الوسيلة منزلة خاصية

 184 .................................................................................... الدنيا مفاتيح متليكه خاصية

 184 ....................................................................... اجلنة أهل على العربية لغته فرض خاصية

 185 .......................................................... وسلم عليه اهلل صلى بالنيب يتمثل ال الشيطان خاصية

 185 ........................................................................................ القرآن يف التميز يةخاص

 185 ......................................................................... املستجابة النبوية الدعوة اختباء خاصية

 186 ........................................................................................ والتأمني بالسالم التكرمي

 186 ........................................................... والسالم الصالة عليه نبينا حسن شطر أعطي يوسف

 187 ................................................................................... الناس يراه ال ما رؤية خاصية

 188 ............................................................................................ أمته تفضيل خاصية

 188 ............................................................................... ألمته القدر وليلة رمضان خاصية

 188 .................................................................................... املرحومة املباركة أمته خاصية

 190 ................................................................................. أهله لكل اهلل اصطفاء اصيةخ

 190 ............................................................. وسلم عليه اهلل صلى أجله من قريش تكرمي خاصية

 191 .................................................................................. وأمته ألصحابه املغفرة خاصية

 192 ........................................................................................ للعاملني رمحة أنه خاصية

 192 .................................................................................... واجلن لإلنس دعوته خاصية

 193 ...................................................... وسلم عليه اهلل صلى له واحليوانات اجلمادات حمبة خاصية

 194 ........................................................................ القيامة يوم للشرب حوض أكرب خاصية

 195 .................................................................................. السالم تبليغه مالئكة خاصية

 195 ............................................................................... موته بعد المته استغفاره خاصية
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 195 ........................................................................................... األمساء تعدد خاصية

 195 .................................................................................. واألرض السماء وزراء خاصية

 196 .................................................................... كنيب  أمته على وسلم عليه اهلل صلى خواصه

 196 ........................................................................... الصدقات أكل عدم يف وآله خاصيته

 196 ................................................................................ املشركني مع التعامل يف هخاصيت

 196 ............................................................................... النساء مصافحة عدم يف خاصيته

 196 ................................................................................... العظمي الشفاعة يف خاصيته

 197 ............................................................................... ألصحابه املالئكة غسل خاصية

 197 ................................................. السيوطي لإلمام وأمته وسلم عليه اهلل صلى النيب خصائص من

 198 ...................................................................... الكرمي بالقرآن وسلم ليهع اهلل صلى تكرميه

 198 ................................................................... أمته يف باألبدال وسلم عليه اهلل صلى تكرميه

 199 .................................................................. قربه يف حي وسلم عليه اهلل صلى أنه خاصيته

 200 ............................................................................. ومنربه قربه بني اجلنة روضة خاصية

 200 ......................................................................... داؤود أيب سنن شرح يف اآلبادي تعليق

 201 .......................................................................................... النبوية البعثة بشراتم

 201 .................................................................................... الوتر بصالة التكرمي خاصية

 201 .........................................................................................اجلنة يف أنسابه خاصية

 201 ......................................................... حساب بغري أمته من اجلنة ألف سبعني دخول خاصية

 202 ...................................................................................... وأربه لنفسه متلكه خاصية

 202 ........................................................................................ أمته عن الدفاع خاصية

 202 .......................................................... واملهدي الدجال وقتل عيسى نزول أمته خصائص من

 203 ........................................................................................... خمتونا والدته خاصية

 203 .......................................................................................... الصدر شرحب خاصيته

 204 ...............................................................................آدم خلق قبل نبيا بكونه خاصيته

 204 ....................................................................... نساء أربع من أكثر الزواج خصائصه من

 206 ................................................................................. اخلصائص عن يتحدث املناوي

 207 ........................................................................................... النبوية اخلصائص من

 207 ........................................................................................... التثاؤب عدم خاصية

 207 ............................................................................................ األرض طي خاصية

 207 ................................................................................. الصالة يف حىت إجابته خاصية

 208 ......................................................................األجر بنفس وقائما جالسا صالته خاصية

 208 .................................................................................. وغزوها له مكة إباحة خاصية

 208 ........................................................................... إفطار بدون للصيام مواصلته خاصية

 208 .......................................................................... الرائحة كريه  للطعام أكله عدم خاصية
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 209 .............................................................................. بعري على بالبيت الطواف خاصية

 209 ................................................................................. مهر بغري للمرأة نكاحه خاصية

 209 ............................................................................. شعر بغري الشريف ابطه أن خاصية

 210 ................................................................................... جنبا املسجد دخوله خاصية

 210 ..................................................................................... فاطمة لولد عصبته خاصية

 210 ................................................................................... باللقب النداء خصائصه من

 210 ........................................................................................ به القسم خصائصه من

 210 ................................................................................ اجلمادات تطويع خصائصه من

 210 .......................................................................... خلفه متشي املالئكة أن خصائصه من

 211 ........................................................ يكتب وال يقرأ ال أمي   وهو الكتاب إتيانه خصائصه من

 211 ................................................................................. الصدقة يأكل ال خصائصه من

 211 ........................................................................... كله  احلسن أعطي أنه خصائصه ومن

 211 .................................................................................. االفرازات مجال خصائصه من

 212 .................................................................. أصابعه بقية على السبابة أصبعه طول خاصية

 212 ........................................................................... وأعلى األنبياء خصائص مثل إعطاؤه

 212 ......................................................................................... قلبه ينام وال يناهع تنام

 212 ............................................................................... العربية اللغة بغري احلديث خاصية

 213 .................................................................................................. املختتم كلمة

 214 ................................................................... صلى اهلل عليه وسلم المصطفى شرف
 215 .......................................................................................................... إهداء

 215 ............................................................................................... الشريف النسب

 216 ........................................................................................................ املقدمة

 216 .......................................................................................................... توطئة

 218 ............................................................................................ نبيك عظمة أعرف

 226 ........................................................................ وسلم عليه اهلل صلى نبيك تعظم كيف

 227 ............................................................................................ النبوة تعظيم يف ورد

 229 ........................................................... وسلم عليه اهلل صلى النيب حضرة على السالم يف ورد

 230 ........................................................................................... االختتام يف كلمات

 232 ....................................................................... صلى اهلل عليه وسلم النبي أسماء
 233 ........................................................................................................ مقدمـــة

 234 ............................................ املصطفي حقوق يف الشفاء كتاب  يف عياض للقاضي: لاألو  القسم

 234 ...........................................فضيلته من تضمنته وما وسلم عليه اهلل صلى أمسائه يف: األول الفصل

 238 .......................... صفاته من به ووصفه احلسىن أمسائه من مساه مبا له تعاىل اهلل تشريف يف :الثاين الفصل

 244 ................ الدمشقي الزرعي بكر أيب بن حممد اهلل عبد أيب الدين لشمس املعاد زاد كتاب  من: الثاين القسم
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 244 ................................................................ وسلم عليه اهلل صلى أمسائه معاين شرح يف فصل

 250 .................................. بكري بن احلسني احملدث لإلمام: وأمحد مبحمد التسمية فضائل: الثالث القسم

 250 ............................................................................... بكري بن أحاديث: األول الفصل

 250 .......................................................................................... التسمية كتاب  مقدمة

 257 .................................................................................. بكري بن لكتاب اخلامتة كلمة

 257 .............................................................. بكري بن احلسني أحاديث متابعات: الثاين الفصل

ــة  261 ......................................................................................................... اخلامتـ

 263 ............................................................................ ةالعطر  السيرة من مقتطفات
 264 ........................................................................................................ املقدمة

 264 ............................................................ وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول الذاتية السرية موجز

 264 ......................................................................................................... االسم

 264 ................................................................................................ األخرى األمساء

 265 ........................................................................................... وتارخيه امليالد مكان

 265 ......................................................................................................... القبيلة

 265 ..................................................................................................... الوالد اسم

 265 .................................................................................................... الوالدة اسم

 265 ............................................................................................. والديه نسب التقاء

 265 ............................................. وسلم عليه اهلل صلى النيب يديها على ولد اليت( القابلة) الداية اسم

 265 ............................................................................................... ألبيه جدته اسم

 266 ................................................................................................ ألمه جدته اسم

 266 .......................................................................................................... العمر

 266 ........................................................................................................ أعمامه

 266 ......................................................................................................... أخواله

 266 ......................................................................................................... خاالته

 266 ............................................................................................ الرضاعة من إخوانه

 266 .........................................................................................................زوجاته

 269 ......................................................................................................... أوالده

 269 ........................................................................................................... بناته

 269 ..................................................................................................... بناته أوالد

 269 ..................................................................................................... بناته أزواج

 270 .............................................................................................. الراشدون خلفاؤه

 270 ............................................................................................... السماء يف وزراؤه

 270 ............................................................................................. صحابته من وزراؤه

 270 ......................................................................................................... أمهاته
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 270 ................................................................................ احلجاز خارج زارها اليت املناطق

 270 ............................................................................................. هبا عمل اليت املهن

 271 ................................................................................. وكبريا صغريا واملهارات اهلوايات

 271 .............................................................................. صغريا ورعايته بكفالته قاموا الذين

 271 .......................................................................................... اإلسالم قبل أصدقاؤه

 271 ................................................................................................ اغتياله حماوالت

 271 ............................................................................. البعثة قبل حياته يف االحداث أبرز

 272 ............................................................................. البعثة بعد حياته يف األحداث أبرز

 272 ............................................................................... حياته يف عاشها اليت االبتالءات

 272 ................................................................... البعثة قبل لإلسالم قاتهومواف وأخالقه فضائله

 272 .................................................................................................... أعدائه أبرز

 273 ................................................................................................... معجزاته أبرز

 273 ................................................................................................. وغزواته جهاده

 273 .................................................................................................الغزوات تواريخ

 273 ..................................................................................... هلا تعرض اليت األذى أنواع

 273 .......................................................................................... للتوحيد دعوته مراحل

 274 ................................................................................................... الوداع حجة

 274 ............................................................................................. به إميانا الناس أول

 274 ........................................................................................................ممتلكاته

 274 .................................................................................................. العمر حمطات

 274 .............................................................................. وسلم عليه اهلل صلى النيب وصف

 275 ............................................................. القرآن يف وسلم عليه اهلل صلى لنبيه تعاىل اهلل مدح

 275 .................................................................................. وسلم عليه اهلل صلى النيب قرب

 275 ..................................................................................... وسلم عليه اهلل صلى وفاته

 275 ......................................................................................... والدفن والكفن الغسل

 276 ................................................................................................ األصحاب قبور

 276 ....................................................................................................اخلتام كلمة

 277 ...................................................................................... النبوية المعجزات
 278 ........................................................................................................ املقدمة

 279 .......................................................................................................... إهداء

 279 .................................................. والشراب املاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزاته: األول الفصل

 279 .............................................................. وسلم عليه اهلل صلى الشريفة أصابعه من املاء نبع

 281 ................................................................. وحتليتها اآلبار ملاء وسلم يهعل اهلل صلى تكثريه

 282 ................................................. واألكل الطعام يف وسلم عليه اهلل صلى معجزاته: الثاين الفصل



 

 

 

15 
 

 282 ................................................................ السماء نم وسلم عليه اهلل صلى له الطعام نزول

 283 ................................................................. والسمن اللنب يف وسلم عليه اهلل صلى معجزاته

 284 .......................................................... والشعري واللحم الزاد يف وسلم عليه اهلل صلى معجزاته

 287 ......................................................................... التمر يف وسلم عليه اهلل صلى معجزاته

 288 .................................................... اجلمادات مع وسلم عليه اهلل صلى معجزاته: الثالث الفصل

 288 ..................................................................... األشجار مع وسلم عليه اهلل صلى معجزاته

 291 ...................................................... احليوانات مع وسلم عليه اهلل صلى معجزاته: الرابع الفصل

 293 ......................................... املوتى وإحياء الشفاء يف وسلم عليه اهلل صلى عجزاتهم: اخلامس الفصل

 300 .................................. الغيوب وإخبار املكاشفات يف وسلم عليه اهلل صلى معجزاته: السادس الفصل

 308 ......................................... بدعائه أشياء حدوث يف وسلم عليه اهلل صلى معجزاته: السابع لالفص

 316 ................................................ واملعراج اإلسراء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزاته: الثامن الفصل

 318 ................................................................ املعجزات أعظم.. الكرمي القرآن: التاسع صلالف

 318 ........................................................................................... بالغيب القرآن إخبار

 319 ............................................................................... الكرمي القرآن يف العلمي اإلعجاز

 319 .................................................................................. الكرمي للقرآن البياين اإلعجاز

 320 ................................................................................الكرمي للقرآن التشريعي اإلعجاز

 324 .................................................................................................. املختتم كلمة

 324 ................................................................................................. الكتاب مراجع

 325 ............................................................ صلى اهلل عليه وسلم النبي على الصالة فضل
 326 ........................................................................................................ املقدمة

 327 ............................................................... وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب على الصالة معىن

 327 ............................................................ وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب على نصلى وأين مىت

 332 ................................................... وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب على الصالة ومثرات فوائد من

 337 ........................................................... وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب على الصالة صيغ من

 341 .........................................................................................................ملراجعا

 342 ............................................................................................. هاشم بنو
 343 ........................................................................................................ املقدمة

 344 ......................................................................... قصي بن مناف عبد بن هاشم هو من

 346 ..................................................................................... مناف عبد بن هاشم أوالد

 346 ................................................................................... هاشم بن املطلب عبد أوالد

 347 ............................................................................ ومناقبهم وأفضاهلم هاشم بين شرف

 355 .......................................................................................... هاشم بين عظماء من

 355 ........................................................................ عنه اهلل رضى املطلب عبد بن محزة( 1)

 356 ..................................................................... عنه اهلل رضى املطلب عبد بن العباس( 2)
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 357 ........................................................................ عنه اهلل رضى طالب أيب بن جعفر( 3)

 359 .......................................................................... عنه اهلل رضى طالب أيب بن علي( 4)

 365 .................................................................... وسلم عليه اهلل صلى حممد بنت فاطمة( 5)

 370 .......................................................................... عنهما اهلل رضي علي بن احلسن( 6)

 374 .......................................................................... عنهما اهلل رضي علي بن احلسني( 7)

 378 .................................................................... عنها اهلل رضى املطلب عبد بنت صفية( 8)

 380 ...........................................................................نهع اهلل رضى عباس بن اهلل عبد( 9)

 385 ........................................................................ طالب أيب بن جعفر بن اهلل عبد( 10)

 387 .............................................................................. هاشم بين يف وقعت اليت املقامات

 389 ......................................................................................................... اخلامتة

 390 .........................................................................................................املراجع

 391 .................................................................................. الزهراء فاطمة السيدة
 392 .......................................................................................................... توطئة

 392 ......................................................................................................... مقدمة

 392 .................................................................... عنها اهلل رضي فاطمة للسيدة الذاتية السرية

 394 ...............................................................عنها اهلل رضي فاطمة السيدة حلياة الزمين اجلدول

 395 ........................................................................... عنها اهلل رضي فاطمة السيدة مناقب

 396 ................................................................... الكرمي ومقامها عنها اهلل رضي فاطمة فضائل

 397 ........................................................................... عنها اهلل رضي فاطمة السيدة وصف

 398 ......................... عنها اهلل رضي الزهراء فاطمة السيدة خيطبون عنهم اهلل رضي والكرار والفاروق الصديق

 400 .................................................................................... عنها اهلل رضي فاطمة حياة

 402 .......................................................... وسلم عليه اهلل صلى النيب تعاجل عنها اهلل رضي فاطمة
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 المقدمة

أجراها اهلل  واملعجزات اليتالكرامات ليس الغرض من هذا الكتيب هو رصد 
سيد املرسلني وامام االولني واآلخرين سيدنا وموالنا ونبينا  على يدسبحانه وتعاىل 

عليه وعلى آله أفضل  األميوشفيعنا وشهيدنا ورمحتنا املهداة حممد بن عبد اهلل النيب 
 على مجيع مالئكته أفعال القدرة االهلية جيريها اهلل وذلك ألن ،الصلوات وأمت التسليم

وال تثري قدرة اهلل  .ورسله وانبيائه واوليائه عليهم الصالة والسالم والرضا والرضوان
االميان به سبحانه وتعاىل عن كل  وضعيفيالدهشة واالستغراب إال عند املشركني 

 .ضعف وعجز
عرض تفاعل الصحابة والسلف الصاحل هلذه االمة  وامنا املقصود هبذا الكتاب هو

ع عظمة نبيهم عليه الصالة والسالم وحمبتهم له وتوقريهم آلثاره والتماسهم لنوره م
ماء غسله بعد موته و  ه ودمه وحىت بولهوءوضوشربوا  فتمسحوا بيده الشريفة ،وبركته

استزاروه  ،قبلوا يده ورجله وجبهته وبطنه ،وتطيبوا بعرقه وتدلكوا بنخامته واكلوا بصاقه
والدعاء هلم واملسح على اوالدهم وحرص كل واحد منهم على بيوهتم طلبا للربكة  يف

احتفظوا بآثاره تربكا  ،ان يكون ريق النيب االعظم أول ما يدخل جوف طفله من غذاء
احبوه حىت الثمالة وكتبوا فيه قصائد الشعر  ،من نعل وشعر وملبس وفرش وقدح شراب

اعينهم منه  ميلؤونوكانوا ال  واجادوا نثر الوصف وفاضت قلوهبم مبحبته وتعظيمه وهيبته
 امرأةبن اتعظيما له وكان منهم من يرتعد حبضرته فيقول له مرتفقا هون عليك امنا انا 

يشع  الذي يهلاإلوكان يرحم ضعفهم أمام عظمة النور  .القديد تأكلمن قريش كانت 
بسه املاء ليشربوه ويوزع هلم مال يف ويغمس هلم يده وجوههم بيده الشريفة منه فيمسح

 .على قلتها وحاجته هلا ليكفنوا فيها
املبارك  األميلقد عرف الصحابة رضوان اهلل عليهم الدرجة العالية الرفيعة هلذا النيب 

فعكفوا على تعظيم هذه الشعرية قوال وفعال وسلوكا وممارسة ذلك ومن يعظم شعائر 
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أعظم شعرية خلقها  وسيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم هو ،من تقوى القلوب فإهنااهلل 
ان اهلل ومالئكته يصلون على النيب يا أيها ) اهلل سبحانه وتعاىل وأوجب الصالة عليها

الصحابة للرسول صلى  هتنئة القرطيبوروى  ،(الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
ليغفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك وما ) عندما أنزل سبحانه وتعاىل آية اهلل عليه وسلم

 .(تأخر
العظيم: حمبة ختالط الروح والنفس  األمين االميان ال يكون اال مبحبة هذا النيب إ

الشخصية  هذه ،ومتتلئ باملشاعر احلميمة ملؤسسة النبوة العظمى املمتدة عرب كل خملوق
 املقدسة بالوحى 

 (وإنك لعلى خلق عظيم) ❖
روا له بالقول كجهر يا ايها الذين امنوا ال ترفعوا اصواتكم فوق صوت النيب وال جته) ❖

ال تشعرون ان الذين يغضون اصواهتم  وأنتمبعضكم لبعض ان حتبط اعمالكم 
 (عند رسول اهلل اولئك الذين امتحن اهلل قلوهبم للتقوى هلم مغفرة واجر عظيم

، فخرا لنيب هذه االمة أن جيعل اهلل املغفرة واملنزلة الرفيعة ملن يتأدب حبضرته ىفوك
منزله  يف رويا عن أنس بن مالك أن ثابت بن قيس قد اعتكفالصحيحني م يف وجاء

إال أن النيب صلى اهلل  الصوت جهوريكان   ألنهمنكسا رأسه وقال بأن عمله قد حبط 
أن العباس بن عبد املطلب  اهلندي للمتقيكنز العمال   يفو  .عليه وسلم قد بشره باجلنة

هو أكرب  :ى اهلل عليه وسلم قالرضى اهلل عنه حينما سئل أيهما أكرب أنت أم النيب صل
 .مىن وأنا ولدت قبله

 ،رفع الصوت عليه حيبط العمل ،فالنيب صلى اهلل عليه وسلم شخصية معظمة
 ،ظهريه اهلل واملالئكة ،الصالة عليه واجبة ،واغضابه يدخل النار ،وحمبته تدخل اجلنة

حسب إال نسب ذنبا عظيما وهن أمهات املؤمنني بغري نسب و  نكاح أزواجه من بعده
أقسم اهلل ، وذلك متييزا لشرفه وتنبيها على مرتبته القرطيبقال االمام  ،الدين وحسبه

 ،حيشر الناس على قدمه الذي وهو احلاشر .أكرم الربية ألنهقال أبن اجلوزاء  حبياته
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يف اخلصائص من خصائصه أن  املناوي قال االمام ،ميحو اهلل به الكفر الذي واملاحي
واشتقاق امسه من اسم الّله تعاىل وأنه مسي من أمساء الّله بنحو سبعني  له ألف اسم

تفسري ورفعنا  يف قال القرطيب ،املشروح الصدر ،تأديبه فأحسندبه ربه أ .انتهى .اامس  
 .لك ذكرك ان اجلنة حرام على االنبياء حىت تدخلها يا حممد

نا من جيل الصحابة وردت الي اليتهذا الكتيب بعضا من النصوص  يف رصدناوقد  
تعظيم شعرية النبوة والتوسل به  يف املبارك الطيب حىت نتأدب بأدهبم ونقتدى بسلوكهم

 .واهلل من وراء القصد ،صلى اهلل عليه وسلم والتشفع به اىل اهلل عز وجل
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غسل به النبي صلى اهلل عليه وسلم بعد  الذي على بن أبي طالب يشرب الماء
 وفاته

ٍد ق ال  ك ان  اْلم اءح م اءح غحْسِلِه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ِحني  غ سَّلحوهح ع   ْعف ِر ْبِن حمح مَّ ْن ج 
رواه أمحد  .بـ ْعد  و ف اتِِه ي ْستـ ْنِقعح يف جحفحوِن النَّيبِّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ف ك ان  ع ِلي  حي ْسحوهح 

 بن حنبل
 الحجامة في لنبي صلى اهلل عليه وسلميشرب دم ا

عن عبد اهلل بن الزبري أنه أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو حيتجم فلما فرغ 
قال: "يا عبد اهلل اذهب هبذا الدم فأهريقه حيث ال يراه أحد". فلما برزت عن رسول 

هلل اهلل صلى اهلل عليه وسلم عمدت إىل الدم فحسوته فلما رجعت إىل النيب صلى ا
عليه وسلم قال: "ما صنعت يا عبد اهلل؟". قال: جعلته يف مكان ظننت أنه خاف 

ويل  عن الناس قال: "فلعلك شربته؟". قال: نعم قال: "ومن أمرك أن تشرب الدم؟
 لك من الناس وويل للناس منك".

الزوائد والطرباين والبزار باختصار ورجال البزار رجال  يف اهليثميرواه احلافظ 
 ح غري جنيد بن القاسم وهو ثقة.الصحي

 شفاء المرضى بشرب غسيل جبة النبي صلى اهلل عليه وسلم
ع ْن ع ْبِد اللَِّه م ْوىل  أ مْس اء  بِْنِت أ يب ب ْكٍر و ك ان  خ ال  و ل ِد ع ط اٍء ق ال  أ ْرس ل ْتيِن أ مْس اءح 

ث ة  اْلع ل م  يف الثّـَْوِب و ِميثـ ر ة  ِإىل  ع ْبِد اللَِّه ْبِن عحم ر  فـ ق ال ْت بـ ل غ يِن أ نَّ  ك  حتح رِّمح أ ْشي اء  ث ال 
اأْلحْرجحو اِن و ص ْوم  ر ج ٍب كحلِِّه فـ ق ال  يل ع ْبدح اللَِّه أ مَّا م ا ذ ك ْرت  ِمْن ر ج ٍب ف ك ْيف  مب ْن ي صحومح 

ْعتح اأْل ب د  و أ مَّا م ا ذ ك ْرت  ِمن  اْلع ل ِم يف الثّـَْوِب ف إِ  ْعتح عحم ر  ْبن  اخلْ طَّاِب يـ قحولح مسِ  ينِّ مسِ 
ق  ل هح ف ِخْفتح أ ْن  ر سحول  اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  يـ قحولح ِإمنَّ ا يـ ْلب سح احلْ رِير  م ْن ال  خ ال 

ع ْبِد اللَِّه ف ِإذ ا ِهي  أحْرجحو اٌن فـ ر ج ْعتح ِإىل   ي كحون  اْلع ل مح ِمْنهح و أ مَّا ِميثـ ر ةح اأْلحْرجحو اِن فـ ه ِذِه ِميثـ ر ةح 
ِذِه جحبَّةح ر سحوِل اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ف أ ْخر ج ْت ِإيل َّ جحبَّ  بـَّْرتـحه ا فـ ق ال ْت ه  ة  أ مْس اء  ف خ 

يـْه ا م   ن ةح ِديب اٍج و فـ ْرج  ِذِه ك ان ْت ِعْند  ط ي اِلس ٍة ِكْسر و انِيٍَّة هل  ا لِبـْ يب اِج فـ ق ال ْت ه  ْكفحوفـ نْيِ بِالدِّ
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ع اِئش ة  ح ىتَّ قحِبض ْت فـ ل مَّا قحِبض ْت قـ ب ْضتـحه ا و ك ان  النَّيبُّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  يـ ْلب سحه ا 
ا لِْلم ْرض ى يحْست شْ   مسلم رواه .هِب ا فيفـ ن ْحنح نـ ْغِسلحه 

 اهلل عليه وسلم بماء يغمس لهم فيه يده الشريفةيأتون للنبي صلى 
اة   ع ْن أ ن ِس ْبِن م اِلٍك ق ال  ك ان  ر سحولح اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ِإذ ا ص لَّى اْلغ د 

ِدين ِة بِآنِي ِتِهْم ِفيه ا اْلم اءح ف م ا يـحْؤت ى بِِإن اٍء ِإالَّ غ م س  ي د هح  ِفيه ا فـ رحمبَّ ا ج اءحوهح  ج اء  خ د مح اْلم 
هح ِفيه ا. اِة اْلب ارِد ِة فـ يـ ْغِمسح ي د   رواه مسلم يف اْلغ د 

 يشربون وضوء النبي صلى اهلل عليه وسلم
ال يِت ِإىل  النَّيبِّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه  ْعتح السَّاِئب  ْبن  ي زِيد  يـ قحولح ذ ه ب ْت يب خ  ق ال  مسِ 

ْت ي ا ر سحول  اللَِّه ِإنَّ اْبن  أحْخيِت و ِجٌع ف م س ح  ر ْأِسي و د ع ا يل بِاْلبـ ر ك ِة مثحَّ تـ و ضَّأ  و س لَّم  فـ ق ال  
ِتف ْيِه ِمْثل  زِرِّ  ف ش رِْبتح ِمْن و ضحوئِِه مثحَّ قحْمتح خ ْلف  ظ ْهرِِه فـ ن ظ ْرتح ِإىل  خ امتِ  النُّبـحوَِّة بـ نْي  ك 

 ريالبخا رواه .احلْ ج ل ةِ 
 التبرك بقدح شرب فيه النبي صلى اهلل عليه وسلم

ع ِن اْبِن ِسريِين  ع ْن أ ن ِس ْبِن م اِلٍك ر ِضي اللَّهم ع ْنهم أ نَّ ق د ح  النَّيبِّ ص لَّى اللَّهم 
 اْلق د ح  ع ل ْيِه و س لَّم  اْنك س ر  ف اختَّ ذ  م ك ان  الشَّْعِب ِسْلِسل ة  ِمْن ِفضٍَّة ق ال  ع اِصٌم ر أ ْيتح 

 البخاريو ش رِْبتح ِفيِه 
 يقطعون صيامهم لشرب فضلة النبي صلى اهلل عليه وسلم

اِنٍئ أ نَّ النَّيبَّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  د خ ل  ع ل يـْه ا يـ ْوم  اْلف ْتِح ف أ تـ ْتهح ِبش ر اٍب  ع ْن أحمِّ ه 
ْيئ ا ف ش ِرب  ِمْنهح مثحَّ ف ضحل ْت ِمْنهح ف ْضل ة    فـ ن او هل  ا ف ش رِبـ ْتهح مثحَّ ق ال ْت ي ا ر سحول  اللَِّه ل ق ْد فـ ع ْلتح ش 

ة  ف ك رِْهتح أ ْن أ رحدَّ  اِنٍئ ق ال ْت كحْنتح ص ائِم  م ا أ ْدرِي يـحو اِفقحك  أ ْم ال  ق ال  و م ا ذ اك  ي ا أحمَّ ه 
 ق ال ْت قـحْلتح ب ْل ت ط وُّع ا ق ال  ف ِإنَّ الصَّائِم  اْلمحت ط وِّع  ف ْضل ك  ف ش رِبـْتحهح ق ال  ت ط وُّع ا أ ْو ف رِيض ة  
 داؤود أبوو  والرتمذي بن حنبل رواه امحد بِاخْلِي اِر ِإْن ش اء  ص ام  و ِإْن ش اء  أ ْفط ر  
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 يتضلعون من الماء المتفجر من اصابع النبي صلى اهلل عليه وسلم
اِبِر ْبِن ع ْبِداللَِّه ر ضِ  ا ق ال  ق ْد ر أ يـْتحيِن م ع  النَّيبِّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه ع ْن ج  ي اللَّهم ع ْنهم 

ر  ف ْضل ٍة ف جحِعل  يف ِإن اٍء ف أحِت  النَّيبُّ ص لَّى  و س لَّم  و ق ْد ح ض ر ِت اْلع ْصرح و ل ْيس  م ع ن ا م اٌء غ يـْ
هح  ةح اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ِبِه ف أ ْدخ ل  ي د  ِفيِه و فـ رَّج  أ ص ابِع هح مثحَّ ق ال  ح يَّ ع ل ى أ ْهِل اْلوحضحوِء اْلبـ ر ك 

 آلحوِمن  اللَِّه فـ ل ق ْد ر أ ْيتح اْلم اء  يـ تـ ف جَّرح ِمْن بـ نْيِ أ ص اِبِعِه فـ تـ و ضَّأ  النَّاسح و ش رِبحوا ف ج ع ْلتح ال  
ةٌ قـحْلتح جلِ اِبٍر ك ْم كحْنتحْم يـ ْوم ِئٍذ ق ال  أ ْلف ا و أ ْرب ع  ِمائ ٍة م ا ج ع ْلتح يف ب ْطيِن ِمْنهح فـ ع ِلْمتح أ نَّ  هح بـ ر ك 

اِبٍر َخ ْس   اِبٍر و ق ال  ححص نْيٌ و ع ْمرحو ْبنح محرَّة  ع ْن س املٍِ ع ْن ج  ت ابـ ع هح ع ْمرحو ْبنح ِدين اٍر ع ْن ج 
 رواه البخاري .يَِّب ع ْن ج اِبرٍ ع ْشر ة  ِمائ ة  و ت ابـ ع هح س ِعيدح ْبنح اْلمحس  

 عمر بن عبد العزيز يستوهب قدح النبي صلى اهلل عليه وسلم
ع ْن س ْهِل ْبِن س ْعٍد ر ِضي اللَّهم ع ْنهم ق ال  ذحِكر  لِلنَّيبِّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  اْمر أ ٌة 

ْيٍد السَّاِعِديَّ أ   ْن يـحْرِسل  إِل يـْه ا ف أ ْرس ل  ِإل يـْه ا فـ ق ِدم ْت فـ نـ ز ل ْت يف ِمن  اْلع ر ِب ف أ م ر  أ ب ا أحس 
ا ف ِإذ ا  ا ف د خ ل  ع ل يـْه  ة  ف خ ر ج  النَّيبُّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ح ىتَّ ج اء ه  أحجحِم ب يِن س اِعد 

لَّم ه ا النَّيبُّ ص لَّ  ى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ق ال ْت أ عحوذح بِاللَِّه ِمْنك  اْمر أ ٌة محن كِّس ٌة ر ْأس ه ا فـ ل مَّا ك 
ا ر سحولح اللَِّه ص لَّى  ا ق ال ْت ال  ق الحوا ه ذ  فـ ق ال  ق ْد أ ع ْذتحِك ِمينِّ فـ ق الحوا هل  ا أ ت ْدرِين  م ْن ه ذ 

ِمْن ذ ِلك  ف أ قْـب ل  النَّيبُّ ص لَّى اللَّهم  اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ج اء  لِي ْخطحب ِك ق ال ْت كحْنتح أ ن ا أ ْشق ى
ة  هحو  و أ ْصح ابحهح مثحَّ ق ال  اْسِقن ا ي ا س ْهلح  ع ل ْيِه و س لَّم  يـ ْوم ِئٍذ ح ىتَّ ج ل س  يف س ِقيف ِة ب يِن س اِعد 

ا اْلق د ِح ف أ ْسق ْيتـحهحْم ِفيِه ف أ ْخر ج  ل ن ا س ْهلٌ   ذ ِلك  اْلق د ح  ف ش رِبـْن ا ِمْنهح ق ال  ف خ ر ْجتح هل حْم هِب ذ 
ب هح ل هح  ب هح عحم رح ْبنح ع ْبِداْلع زِيِز بـ ْعد  ذ ِلك  فـ و ه   رواه البخاري .مثحَّ اْستـ ْوه 

 مصاله في النبي صلى اهلل عليه وسلم وصالة قدح في شراب
ِدين ة  فـ ل ِقي يِن ع ْبدح   ٍم فـ ق ال  يل اْنط ِلْق ِإىل  ع ْن أ يب بـحْرد ة  ق ال  ق ِدْمتح اْلم  اللَِّه ْبنح س ال 

ْنزِِل ف أ ْسِقي ك  يف ق د ٍح ش ِرب  ِفيِه ر سحولح اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  و تحص لِّي يف م ْسِجٍد  اْلم 
ْر ا ص لَّى ِفيِه النَّيبُّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ف اْنط ل ْقتح م ع هح ف س ق   اين س ِويق ا و أ ْطع م يِن مت 

 البخاريرواه  .و ص لَّْيتح يف م ْسِجِدهِ 
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 النبي صلى اهلل عليه وسلم يغسل وجهه ويديه ويأمرهم بالشرب
ن ا ر سحولح اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  بِاهْل اِجر ِة ف أحِت   عن أيب يـْف ة  يـ قحولح خ ر ج  ع ل يـْ جحح 

وٍء فـ تـ و ضَّأ  ف ج ع ل  النَّاسح ي ْأخحذحون  ِمْن ف ْضِل و ضحوئِِه فـ ي ت م سَّححون  بِِه ف ص لَّى النَّيبُّ ص لَّى ِبو ضح 
ْيِه ع نـ ز ة  .اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  الظُّْهر  ر ْكع تـ نْيِ و اْلع ْصر  ر ْكع تـ نْيِ و بـ نْي  ي د 

ْيِه و ق ال  أ بحو محوس ى د ع ا النَّيبُّ   ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ِبق د ٍح ِفيِه م اٌء فـ غ س ل  ي د 
ا اْشر ب ا ِمْنهح و أ ْفرِغ ا ع ل ى وحجحوِهكحم ا و حنححورِكحم ا  البخاري .و و ْجه هح ِفيِه و م جَّ ِفيِه مثحَّ ق ال  هل حم 

 يشرب وضوء النبي صلى اهلل عليه وسلم للشفاء
ال يِت ِإىل  النَّيبِّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم   السَّاِئب   ق ال    ْبن  ي زِيد  يـ قحولح ذ ه ب ْت يب خ 

 فـ ق ال ْت ي ا ر سحول  اللَِّه ِإنَّ اْبن  أحْخيِت و ِجٌع ف م س ح  ر ْأِسي و د ع ا يل بِاْلبـ ر ك ِة مثحَّ تـ و ضَّأ  ف ش رِْبتح 
ل ةِ  ِمْن و ضحوئِِه مثحَّ قحْمتح خ ْلف   ِتف ْيِه ِمْثل  زِرِّ احلْ ج   .ظ ْهرِِه فـ ن ظ ْرتح ِإىل  خ امتِ  النُّبـحوَِّة بـ نْي  ك 

 البخاري
 فم النبي صلى اهلل عليه وسلم في يرفضون االيثار بنصيبهم

ِبش ر اٍب  ع ْن س ْهِل ْبِن س ْعٍد ر ِضي اللَّهم ع ْنهم أ نَّ النَّيبَّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  أحِت  
ِء  ِم ِإْن أ ِذْنت  يل أ ْعط ْيتح ه ؤحال  ٌم و ع ْن ي س ارِِه اأْل ْشي اخح فـ ق ال  لِْلغحال  ِيِنِه غحال  ف ش ِرب  و ع ْن مي 

ا فـ تـ لَّهح يف ي ِدهِ   البخاري .فـ ق ال  م ا كحْنتح ألوثِر  بِن ِصييب ِمْنك  ي ا ر سحول  اللَِّه أ ح د 
 اهلل عليه وسلمتشرب بول النبي صلى 

وعن حكيمة بنت أميمة عن أمها قالت: كان للنيب صلى اهلل عليه وسلم قدح  
من عيدان يبول فيه ويضعه حتت سريره فقام فطلبه فلم جيده فسأل فقال: "أين 

فقال النيب  خادم أم سلمة اليت قدمت معها من أرض احلبشة القدح؟". قالوا: شربته برة
رواه الطرباين ورجاله رجال  احتظرت من النار حبظار". م: "لقدصلى اهلل عليه وسل

 الصحيح غري عبد اهلل بن أمحد بن حنبل وحكيمة وكالمها ثقة.
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 تعليق ابن حجر على من شربت بول النبي صلى اهلل عليه وسلم
بركة احلبشية كانت مع أم حبيبة بنت أيب سفيان ختدمها هناك مث قدمت معها  

صلى اهلل عليه وسلم فيما جاء يف حديث أميمة بنت رقيقة  شربت بول النيب وهي اليت
وخلطها أبو عمر بأم أمين فأخرج يف ترمجتها من طريق بن جريج أخربتين حكيمة بنت 
أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يبول يف قدح من 

يقال هلا  المرأةشيء فقال  عيدان ويوضع حتت السرير فجاء ليلة فإذا القدح ليس فيه
بركة كانت ختدم أم حبيبة جاءت معها من أرض احلبشة البول الذي كان يف هذا القدح 
ما فعل قالت شربته يا رسول اهلل وقال عبدالرزاق يف مصنفه عن بن جريج أخربت أن 

 فأرادهالنيب صلى اهلل عليه وسلم كان يبول يف قدح من عيدان يوضع حتت سريره فجاء 
ذا القدح ليس فيه شيء فقال كان يقال هلا بركة كانت خادمه ألم حبيبة جاءت فإ

معها من أرض احلبشة أين البول قال أبو عمر أظن بركة هذه هي أم أمين انتهى ومحله 
على ذلك ما ذكر هو يف صدر بكرة أم أمين أهنا هاجرت اهلجرتني إىل أرض احلبشة 

رض احلبشة نظر فإهنا كانت ختدم النيب صلى واملدينة ويف كون أم أمين هاجرت إىل أ
اهلل عليه وسلم وزوجها مواله زيد بن حارثة وزيد مل يهاجر إىل احلبشة وال أحد ممن 
كان خيدم النيب صلى اهلل عليه وسلم إذ ذاك فظهر أن هذه احلبشية غري أم أمين وإن 

كال منهما كانت وافقتها يف االسم وسيأِت يف ترمجة أم أمين ما ذكره بن السكن أن  
تكىن أم أمين وتسمى بكرة ويتأيد ذلك بأن قصة البول وردت من طريق أخرى مروية 

 االصابة البن حجر .ألم أمين
 ابن مسعود يتضلع من ماء النبي صلى اهلل عليه وسلم

عن أيب عباس قال أصبح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوما فقال ما من ماء 
هل من شن فجاؤوا بالشن فوضع بني يدي رسول اهلل صلى  ما من ماء قالوا ال قال

اهلل عليه وسلم ووضع يده عليه مث فرق بني أصابعه فنبع املاء مثل عصا موسى من 
أصابع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال يا بالل اهتف بالناس الوضوء فأقبلوا 
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ة بن مسعود الشرب من بني أصابع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكانت مه يتوضؤون
فلما توضؤوا صلى هبم الصبح مث قعد فقال يا أيها الناس من أعجب اخللق إميانا قالوا 
املالئكة قال وكيف ال يؤمن املالئكة وهم يعاينون األمر قالوا فالنبيون يا رسول اهلل قال 
كيف ال يؤمن النبيون والوحي ينزل عليهم من السماء قالوا فأصحابك يا رسول اهلل 
قال كيف ال يؤمن أصحايب وهم يرون ما يرون ولكن أعجب الناس إميانا قوم جييئون 

 رواه الطرباين .من بعدي يؤمنون يب ومل يروين ويصدقوين ومل يروين أولئك إخواين
 شرب بها النبي صلى اهلل عليه وسلم للبركة التيتقطع فم القربة 

قال هلا كبيشة قال دخل عن عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري عن جدة له ي 
علي النيب صلى اهلل عليه وسلم وعندي قربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم 

 الكبري الطرباين .فقطعت فم القربة التمس الربكة بذلك
 مص دم النبي صلى اهلل عليه وسلم وابتلعه فرزقه اهلل الشهادة

النيب صلى الّله عليه قال ابن وهب: إن مالكا  أبا أيب سعيد اخلدري ملا جرح  
وسلم يوم أحد مصَّ اجلرح حىت أنقاه والح أبيض فقيل له: جمه، فقال: ال والّله ال أجمه 

"من أراد أن ينظر إىل رجل من  :أبدا  مث أدبر يقاتل، فقال النيب صلى الّله عليه وسلم
 أهل اجلنة فلينظر إىل هذا فاستشهد". تفسري بن كثري

 رجاء البركة وسلم في اإلناءالنبي صلى اهلل عليه  مج
عن ابن عباس قال: جاءنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل منزلنا، فناولته دلوا   

 رواه البزار ورجاله ثقات. مث مج يف الدلو. فشرب،
 عالج المرضي والشراب للبركة بأثر فم النبي صلى اهلل عليه وسلم

عد فقال امسها فكيهة ويقال إمساء وقد ذكرها بن س أم عامر بنت يزيد بن السكن 
وأخرج عن الواقدي عن بن أيب حبيبة عن داود بن احلصني عن أيب سفيان عن أم عامر 
أمساء بنت يزيد بن السكن قالت رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف مسجدنا 
املغرب فجئت منزيل فجئته بلحم وأرغفة فقلت تعش فقال ألصحابه كلوا فأكل هو 
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به الذين جاءوا ومن كان حاضرا من أهل الدار وإن القوم ألربعون رجال والذي وأصحا
نفسي بيده لرأيت بعض العرق مل يتعرقه وعلبة اخلبز قالت وشرب عندي يف شجب 

 .فأخذته فدهنته وطويته فكنا نسقي فيه املرضى ونشرب منه يف احلني رجاء الربكة
 االصابة البن حجر

 بي صلى اهلل عليه وسلميدلكون وجوههم بنخامة الن
ع ِن اْلِمْسو ِر ْبِن خم ْر م ة  و م ْرو ان  يحص دِّقح كحلُّ و اِحٍد  :البخاري لإلمامحديث طويل  يف 

ِمنـْهحم ا ح ِديث  ص اِحِبِه ما رواه االمام البخاري مطوال عن صلح احلديبية عن موفد 
م  ر سحولح اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  فـ و اللَِّه م ا تـ ن خَّ ) ق ال قريش للصلح عروة بن مسعود

هح و ِإذ ا أ م ر هحمح ابـْت د رحوا أ ْمر هح  ل ك  هِب ا و ْجه هح و ِجْلد   ُنح ام ة  ِإالَّ و قـ ع ْت يف ك فِّ ر جحٍل ِمنـْهحْم ف د 
دُّون  و ِإذ ا تـ و ضَّأ  ك ادحوا يـ ْقت ِتلحون  ع ل ى و ضحوئِِه و ِإذ ا ت ك لَّم  خ   هح و م ا حيِح ف ضحوا أ ْصو اتـ هحْم ِعْند 

ا ل هح  اِبِه فـ ق ال  أ ْي قـ ْوِم و اللَِّه ل ق ْد و ف ْدتح ع ل ى  (إِل ْيِه النَّظ ر  تـ ْعِظيم  فـ ر ج ع  عحْرو ةح ِإىل  أ ْصح 
 م ِلك ا ق طُّ يـحع ظِّمحهح أ ْصح ابحهح اْلمحلحوِك و و ف ْدتح ع ل ى قـ ْيص ر  و ِكْسر ى و النَّج اِشيِّ و اللَِّه ِإْن ر أ ْيتح 

ا. رواه   البخاريم ا يـحع ظِّمح أ ْصح ابح حمح مٍَّد ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  حمح مَّد 
 تخلط طيبها بعرق النبي صلى اهلل عليه وسلم

ن ا النَّيبُّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيهِ  ن ا فـ ع رِق   ع ْن أ ن ِس ْبِن م اِلٍك ق ال  د خ ل  ع ل يـْ و س لَّم  فـ ق ال  ِعْند 
 و ج اء ْت أحمِّي بِق ارحور ٍة ف ج ع ل ْت ت ْسِلتح اْلع ر ق  ِفيه ا ف اْستـ يـْق ظ  النَّيبُّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  

ا ع ر قحك  َن ْع لحهح يف  ا الَِّذي ت ْصن ِعني  ق ال ْت ه ذ   ِطيِبن ا و هحو  ِمْن أ ْطي ِب فـ ق ال  ي ا أحمَّ سحل ْيٍم م ا ه ذ 
 رواه مسلم .الطِّيبِ 

 الصبيان يطيبون بعرق النبي صلى اهلل عليه وسلم تبركا  
ان  الّنيبّ صلى اهلل عليه وسلم ي ْدخحلح بـ ْيت  أحّم سحل ْيٍم   : ك  ع ْن أ ن ِس ْبِن م اِلٍك. ق ال 

 : ف ج اء  ذ ات  يـ ْوٍم فـ ن ام  عل ى  ِفر اِشه ا. ف أحتِيْت ف ِقيل  فـ يـ ن امح ع ل ى  ِفر اِشه ا و ل ْيس ْت ِفيِه. ق ال 
: ف ج اء ْت و ق ْد  ا الّنيبّ صلى اهلل عليه وسلم ن ام  يف بـ ْيِتِك، ع ل ى  ِفر اِشِك. ق ال  هل  ا: ه ذ 

، و اْستـ نـْق ع  ع ر قحهح عل ى  ِقْطع ِة أ ِدمٍي، ع ل ى  اْلِفر اِش. فـ ف ت ح ْت ع تِ  تـ ه ا ف ج ع ل ْت تـحن ّشفح ع رِق  يد 
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: "م ا تْصن ِعني ؟  ا. فـ ف زِع  الّنيبّ صلى اهلل عليه وسلم فـ ق ال  ذ ِلك  اْلع ر ق  فـ تـ ْعِصرحهح يف قـ و ارِيرِه 
: "أ ص ْبِت". رواه مسلم ي انِن ا. ق ال  ت هح ِلِصبـْ  ي ا أحّم سحل ْيٍم" فـ ق ال ْت: ي ا ر سحول  الّلِه نـ ْرجحو بـ ر ك 

 طييب الطيب بعرق النبي صلى اهلل عليه وسلمت
ع ْن أحّم سحل ْيٍم أ ّن الّنيبّ صلى اهلل عليه وسلم ك ان  ي ْأتِيه ا فـ ي ِقيلح ِعْند ه ا.  ع ْن أ ن ٍس، 

ِثيـْر  اْلع ر ِق. ف ك ان ْت جت ْم عح ع ر ق هح فـ ت ج ع لحهح   يف الطّيِب فـ ت ْبسحطح ل هح ِنط عا  فـ ي ِقيلح ع ل ْيِه. و ك ان  ك 
ا؟" ق ال ْت: ع ر قحك  أ دحوفح  و اْلق و ارِيِر. فـ ق ال  الّنيبّ صلى اهلل عليه وسلم "ي ا أحّم سحل ْيٍم م ا ه ذ 

 بِِه ِطييب. مسلم 
 أنس بن مالك يتحنط عند وفاته بعرق وشعر النبي صلى اهلل عليه وسلم

لِلنَّيبِّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ِنط ع ا فـ ي ِقيلح  ع ْن أ ن ٍس أ نَّ أحمَّ سحل ْيٍم ك ان ْت تـ ْبسحطح  
ْت ِمْن ع ر ِقِه  ا ع ل ى ذ ِلك  النِّط ِع ق ال  ف ِإذ ا ن ام  النَّيبُّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  أ خ ذ  ِعْند ه 

 فـ ل مَّا ح ض ر  أ ن س  ْبن  م اِلٍك اْلو ف اةح أ ْوص ى و ش ع رِهِ ف ج م ع ْتهح يف ق ارحور ٍة مثحَّ مج  ع ْتهح يف سحك  ق ال  
نحوِطهِ  نحوِطِه ِمْن ذ ِلك  السُّكِّ ق ال  ف جحِعل  يف ح   البخاري .ِإيل َّ أ ْن جيحْع ل  يف ح 

 يقتتلون على وضوء النبي صلى اهلل عليه وسلم 
جَّ ر سحولح اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  يف أ ْخبـ ر ين حم ْمحودح ْبنح الرَّبِيِع ق ال  و هحو  الَِّذي م  

هحم ا  ٌم ِمْن بِْئرِِهْم و ق ال  عحْرو ةح ع ِن اْلِمْسو ِر و غ رْيِِه يحص دِّقح كحلُّ و اِحٍد ِمنـْ و ْجِهِه و هحو  غحال 
 البخاري .ا يـ ْقت ِتلحون  ع ل ى و ضحوئِهِ ص اِحب هح و ِإذ ا تـ و ضَّأ  النَّيبُّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ك ادحو 

 يأخذون بيد النبي صلى اهلل عليه وسلم
ف ة  ق ال  خ ر ج  ر سحولح اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  بِاهْل اِجر ِة ِإىل    يـْ ْعتح أ ب ا جحح  ق ال  مسِ 

ْيِه ع نـ ز ٌة ق ال  شحْعب ةح و ز اد  اْلب ْطح اِء فـ تـ و ضَّأ  مثحَّ ص لَّى الظُّْهر  ر ْكع تـ نْيِ و   اْلع ْصر  ر ْكع تـ نْيِ و بـ نْي  ي د 
ْرأ ةح و ق ام  النَّاسح ف ج ع لحوا ي ْأخح  يـْف ة  ق ال  ك ان  مي حرُّ ِمْن و ر ائِه ا اْلم  ذحون  ِفيِه ع ْوٌن ع ْن أ بِيِه أ يب جحح 

ْيِه فـ ي ْمس ححون  هِب ا وحجحوه هحْم ق ال  ف أ   خ ْذتح بِي ِدِه فـ و ض ْعتـحه ا ع ل ى و ْجِهي ف ِإذ ا ِهي  أ بـْر دح ي د 
 البخاري .ِمن  الثّـَْلِج و أ ْطي بح ر اِئح ة  ِمن  اْلِمْسكِ 



 

 

 

32 
 

 التمسح بوضوء النبي صلى اهلل عليه وسلم في يتنافسون
ف ة  ع ْن أ بِيِه ق ال  ر أ ْيتح ر سحول  اللَِّه ص    يـْ لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ع ْن ع ْوِن ْبِن أ يب جحح 

ال  أ خ ذ  و ضحوء  ر سحوِل اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  و ر أ   ْيتح يف قـحبٍَّة مح ْر اء  ِمْن أ د ٍم و ر أ ْيتح ِبال 
ْيئ ا مت  سَّح  ِبِه و م ْن مل ْ  ْيئ ا النَّاس  يـ ْبت ِدرحون  ذ اك  اْلو ضحوء  ف م ْن أ ص اب  ِمْنهح ش   يحِصْب ِمْنهح ش 

ال  أ خ ذ  ع نـ ز ة  فـ ر ك ز ه ا و خ ر ج  النَّيبُّ ص لَّى اللَّهم ع ل   ْيِه أ خ ذ  ِمْن بـ ل ِل ي ِد ص اِحِبِه مثحَّ ر أ ْيتح ِبال 
تح النَّاس  و الدَّو ابَّ مي حرُّون  و س لَّم  يف ححلٍَّة مح ْر اء  محش مِّر ا ص لَّى ِإىل  اْلع نـ ز ِة بِالنَّاِس ر ْكع تـ نْيِ و ر أ يْ 

ِي اْلع نـ ز ةِ   بخاريال .ِمْن بـ نْيِ ي د 
 مسحة النبي صلى اهلل عليه وسلم غرة على وجهه
ثور وافدين على رسول اهلل صلى  عن بشر بن معاوية أنه قدم مع أبيه معاوية بن

ة: إذا جئت رسول اهلل عليه وسلم وكان معاوية بن ثور قال ألبنه بشر يوم قدم وله ذؤاب
اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقل ثالث كلمات ال تنقص منهن وال تزد عليهن، قل: 
السالم عليك يا رسول اهلل! أتيتك يا رسول اهلل ألسلم عليك ونسلم إليك وتدعو يل 
بالربكة، قال بشر: ففعلتهن، فمسح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على رأسي ودعا 

يف وجهه مسحة النيب صلى اهلل عليه وسلم كأهنا غرة فكان ال ميسح يل بالربكة. وكانت 
. ها أبو نعيم من طريق أيب اهليثمشيئا إال برأ. قال ابن حجر: للحديث طرق أخرى روا

 كنز العمال
 يطلب من النبي صلى اهلل عليه وسلم ان يمسح له وجهه بيده
عليه وسلم فقلت يا  عن عائذ بن سعيد اجلسري قال وفدنا على النيب صلى اهلل

امسح وجهي وأدع يل بالربكة فمسح وجهي ودعا يل بالربكة  وأميرسول اهلل بأيب أنت 
قالت أم البنني وهي امرأته ما رأيته منتبها من نوم قط إال كان وجهه مدهن وإن كان 

 الكبري الطرباين .ليجتزيء بالتمرات
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 سلم عشرات السنين وتشعر ببرد كف النبي صلى اهلل عليه و 
حدثنا سعيد بن عثمان البلوي عن جدته أن أمها عمرة بنت سهل بن رافع  

صاحب الصاعني الذي ملزه املنافقون حدثته أن أباها خرج بزكاته صاعني من متر وبابنته 
عمرة حىت أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فصب الصاعني مث قال يا رسول اهلل ان يل 

عو يل وهلا بالربكة ومتسح رأسها فإنه ليس يل ولد إليك حاجة قال وما هي قال أن تد
غريها قالت فوضع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يده علي قالت وأقسم واهلل لكأن 

 الكبري الطرباينمعجم  .برد كف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على كبدي بعد
 مات أبى ولم يشب فيه موضع يد النبي صلى اهلل عليه وسلم 

دريس بن حممد بن يونس بن حممد بن أنس الظفري حدثين جدي عن أنبأنا إ 
أبيه قال قدم النيب صلى اهلل عليه وسلم املدينة وأنا بن أسبوعني فأتى يب إليه فمسح 
برأسي وحج يب حجة الوداع وأنا بن عشر سنني وقال دعا يل بالربكة وقال مسوه بامسي 

شاب كل شيء منه ومات وما شاب وال تكنوه بكنييت قال يونس ولقد عمر أيب حىت 
 االصابة البن حجر .موضع يد النيب صلى اهلل عليه وسلم من رأسه

 عام الفتق من بركات قبر النبي صلى اهلل عليه وسلم
ْوا   ا ف ش ك  روى أ بحو اجلْ ْوز اِء أ ْوسح ْبنح ع ْبِد اللَِّه ق ال  قحِحط  أ ْهلح اْلم ِدين ِة ق ْحط ا ش ِديد 

اِء ِإىل  ع ائِ  ش ة  فـ ق ال ِت اْنظحرحوا قـ بـْر  النَّيبِّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ف اْجع لحوا ِمْنهح ِكو ى ِإىل  السَّم 
ن هح و بـ نْي  السَّم اِء س ْقٌف ق ال  فـ ف ع لحوا ف محِطْرن ا م ط ر ا ح ىتَّ نـ ب ت  اْلعحْشبح  ح ىتَّ ال  ي كحون  بـ يـْ

ِبلح  ن ِت اإْلِ  رواه الدارمي .ح ىتَّ تـ ف تـَّق ْت ِمن  الشَّْحِم ف سحمِّي  ع ام  اْلف ْتقِ  و مسِ 
 ينتظرون الحالق ليفوزوا بشعر النبي صلى اهلل عليه وسلم

قح حي ِْلقحهح و أ ط اف   ع ْن أ ن ٍس ق ال  ل ق ْد ر أ ْيتح ر سحول  اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  و احلْ الَّ
ا يحرِيدحون  أ ْن تـ ق ع  ش ْعر ٌة ِإالَّ يف ي ِد ر جحلٍ بِِه أ صْ   رواه مسلم .ح ابحهح ف م 
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 يقبلون يد النبي صلى اهلل عليه وسلم ورجله
ا ز ارٍِع و ك ان  يف و ْفِد ع ْبِد اْلق ْيِس ق ال  ل مَّا  ه  عن أحمُّ أ ب ان  بِْنتح اْلو ازِِع ْبِن ز ارٍِع ع ْن ِجدِّ

ين ة  ف ج ع ْلن ا نـ ت ب اد رح ِمْن ر و اِحِلن ا فـ نـحق بِّلح ي د  النَّيبِّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  و رِْجل هح ق ِدْمن ا اْلم دِ 
ل ْيِه ق ال  و انـْت ظ ر  اْلمحْنِذرح اأْل ش جُّ ح ىتَّ أ ت ى ع ْيب ت هح فـ ل ِبس  ثـ ْوبـ ْيِه مثحَّ أ ت ى النَّيبَّ ص لَّى اللَّهم ع  

ا اللَّهح احْلِْلمح و اأْل ن اةح ق ال  ي ا ر سحول  اللَِّه أ ن ا أ خت   و   بـُّهحم  لَّتـ نْيِ حيِح لَّقح س لَّم  فـ ق ال  ل هح ِإنَّ ِفيك  خ 
بـ ل يِن  ا ق ال  احلْ ْمدح لِلَِّه الَِّذي ج  بـ ل ك  ع ل ْيِهم  ا ق ال  ب ِل اللَّهح ج  بـ ل يِن ع ل ْيِهم  ا أ ِم اللَّهح ج   ع ل ى هِبِم 

ا اللَّهح و ر سحولحهح  بـُّهحم  لَّتـ نْيِ حيِح  دؤو داأبو رواه  .خ 
 شعر النبي صلى اهلل عليه وسلم  يهدون
ن ا ِمْن ش ع ِر النَّيبِّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم    ة  ِعْند  ع ِن اْبِن ِسريِين  ق ال  قـحْلتح ِلع ِبيد 

ن اهح ِمْن ِقب ِل أ ن ٍس أ ْو مِ  ْن ِقب ِل أ ْهِل أ ن ٍس فـ ق ال  أل  ْن ت كحون  ِعْنِدي ش ع ر ٌة ِمْنهح أ ح بُّ ِإيل َّ أ ص بـْ
نـْي ا و م ا ِفيه ا  البخاري رواه .ِمن  الدُّ

 العجين وبرمة اللحم في بركة بصاق النبي صلى اهلل عليه وسلم
لى ملا حفر اخلندق رأيت بالنيب ص بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال:عن جابر  

اهلل عليه وسلم َخصا شديدا، فانكفأت إىل امرأِت، فقلت: هل عندك شيء؟ فإين 
رأيت برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َخصا شديدا، فأخرجت إىل جرابا فيه صاع من 
شعري، ولنا هبيمة داجن فذحبتها، وطحنت الشعري، ففرغت إىل فراغي، وقطعتها يف 

اهلل عليه وسلم، فقالت: ال تفضحين برسول اهلل برمتها، مث وليت إىل رسول اهلل صلى 
صلى اهلل عليه وسلم ومبن معه، فجئته فساررته، فقلت: يا رسول اهلل ذحبنا هبيمة لنا 
وطحنا صاعا من شعري كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك، فصاح النيب صلى اهلل عليه 

م(. فقال رسول وسلم فقال: )يا أهل اخلندق إن جابرا قد صنع سورا، فحي هال بك
تنزلن برمتكم، وال ختبزن عجينتكم حىت أجيء(. فجئت  اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )ال

وجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقدم الناس حىت جئت امرأِت، فقالت: بك 
وبك، فقلت: قد فعلت الذي قلت، فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، مث عمد 
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ال: )ادع خابزة فلتخبز معي، واقدحي من برمتكم وال إىل برمتنا فبصق وبارك، مث ق
تنزلوها(. وهم ألف، فأقسم باهلل لقد أكلوا حىت تركوه واحنرفوا، إن برمتنا لتغط كما 

 هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو.
 بيوتهم في يتبركون بصالة النبي صلى اهلل عليه وسلم

 ِعْتب ان  ْبن  م اِلٍك و هحو  ِمْن أ ْصح اِب ر سحوِل اللَِّه عن حم ْمحودح ْبنح الرَّبِيِع اأْل ْنص ارِيُّ أ نَّ  
ِه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ممَّْن ش ِهد  ب ْدر ا ِمن  اأْل ْنص اِر أ نَّهح أ ت ى ر سحول  اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل يْ 

ان ِت اأْل ْمط ارح س ال  و س لَّم  فـ ق ال  ي ا ر سحول  اللَِّه ق ْد أ ْنك ْرتح ب ص رِي و   أ ن ا أحص لِّي ِلق ْوِمي ف ِإذ ا ك 
هحْم ف أحص لِّي  هِبِْم و و ِدْدتح ي ا ر سحول   نـ هحْم ملْ  أ ْست ِطْع أ ْن آِت  م ْسِجد  اْلو اِدي الَِّذي بـ ْييِن و بـ يـْ

هح محص لًّى ق   ذ  ال  فـ ق ال  ل هح ر سحولح اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه اللَِّه أ نَّك  ت ْأتِييِن فـ تحص لِّي  يف بـ ْييِت ف أ ختَِّ
ا ر سحولح اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  و أ بحو ب كْ  ٍر و س لَّم  س أ فْـع لح ِإْن ش اء  اللَّهح ق ال  ِعْتب انح فـ غ د 

هم ع ل ْيِه و س لَّم  ف أ ِذْنتح ل هح فـ ل ْم جي ِْلْس ِحني  اْرتـ ف ع  النـَّه ارح ف اْست ْأذ ن  ر سحولح اللَِّه ص لَّى اللَّ 
بُّ أ ْن أحص لِّي  ِمْن بـ ْيِتك  ق ال  ف أ ش ْرتح ل هح ِإىل  ن اِحي ٍة ِمن   ح ىتَّ د خ ل  اْلبـ ْيت  مثحَّ ق ال  أ ْين  حتِح

بـَّر  فـ   قحْمن ا ف ص فَّن ا ف ص لَّى ر ْكع تـ نْيِ مثحَّ اْلبـ ْيِت فـ ق ام  ر سحولح اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ف ك 
ب ْسن اهح ع ل ى خ زِير ٍة ص نـ ْعن اه ا ل هح   رواه البخاري  .س لَّم  ق ال  و ح 

 مالبس النبي صلى اهلل عليه وسلم في يتبركون بالتكفين
ْعٍد ق ال  ج اء ِت اْمر أ ٌة ِإىل  النَّيبِّ ص لَّى اللَّهم  ع ل ْيِه و س لَّم  بِبـحْرد ٍة فـ ق ال  ع ْن س ْهِل ْبِن س 

ٌة  ْل ٌة م ْنسحوج  س ْهٌل لِْلق ْوِم أ ت ْدرحون  م ا اْلبـحْرد ةح فـ ق ال  اْلق ْومح ِهي  الشَّْمل ةح فـ ق ال  س ْهٌل ِهي  َش 
ا النَّيبُّ ص لَّى ه  ِذِه ف أ خ ذ  اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم   ِفيه ا ح اِشي تـحه ا فـ ق ال ْت ي ا ر سحول  اللَِّه أ ْكسحوك  ه 

ِذِه  ا ع ل ْيِه ر جحٌل ِمن  الصَّح اب ِة فـ ق ال  ي ا ر سحول  اللَِّه م ا أ ْحس ن  ه  ا فـ ل ِبس ه ا فـ ر آه  ا إِل يـْه  حمحْت اج 
م هح أ ْصح ا بحهح ق الحوا م ا ف اْكسحِنيه ا فـ ق ال  نـ ع ْم فـ ل مَّا ق ام  النَّيبُّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ال 

ه ا حمحْت اج ا إِل يـْه ا مثحَّ س أ ْلت هح ِإيَّا ا أ ْحس ْنت  ِحني  ر أ ْيت  النَّيبَّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  أ خ ذ  ه 
ا النَّيبُّ  تـ ه ا ِحني  ل ِبس ه  ْيئ ا فـ ي ْمنـ ع هح فـ ق ال  ر ج ْوتح بـ ر ك   ص لَّى اللَّهم و ق ْد ع ر ْفت  أ نَّهح ال  يحْسأ لح ش 

 البخاري .ع ل ْيِه و س لَّم  ل ع لِّي أحك فَّنح ِفيه ا



 

 

 

36 
 

 السمن في بركات النبي صلى اهلل عليه وسلم
اِبٍر أ نَّ أحمَّ م اِلٍك ك ان ْت تـحْهِدي لِلنَّيبِّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  يف عحكٍَّة هل  ا   ع ْن ج 

ان ْت تـحْهِدي  مس ْن ا فـ ي ْأتِيه ا بـ نحوه ا هحْم ش ْيٌء فـ تـ ْعِمدح ِإىل  الَِّذي ك  فـ ي ْسأ لحون  اأْلحْدم  و ل ْيس  ِعْند 
ا ز ال  يحِقيمح هل  ا أحْدم  بـ ْيِته ا ح ىتَّ  ع ص ر ْتهح ِفيِه لِلنَّيبِّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  فـ ت ِجدح ِفيِه مس ْن ا ف م 

اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  فـ ق ال  ع ص ْرتِيه ا ق ال ْت نـ ع ْم ق ال  ل ْو تـ ر ْكِتيه ا م ا ز ال  ف أ ت ِت النَّيبَّ ص لَّى 
 مسلم .ق ائِم ا

 الشعير في بركات النبي صلى اهلل عليه وسلم
اِبٍر أ نَّ ر جحال  أ ت ى النَّيبَّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ي ْست ْطِعمحهح ف أ ْطع م    هح ش ْطر  ع ْن ج 

ال هح ف أ ت ى النَّيبَّ ص لَّى اللَّ  ا ح ىتَّ ك  ا ز ال  الرَّجحلح ي ْأكحلح ِمْنهح و اْمر أ تحهح و ض يـْفحهحم  هم و ْسِق ش ِعرٍي ف م 
ْلتحْم ِمْنهح و ل ق ام  ل كحمْ   مسلم .ع ل ْيِه و س لَّم  فـ ق ال  ل ْو ملْ  ت ِكْلهح أل ك 

 بعم النبي صلى اهلل عليه وسلمعام الرمادة عمر يستسقى  في 
ر  ْبن  اخلْ طَّاِب ك ان  ِإذ ا ق ح طحوا اْست ْسق ى بِاْلع بَّاِس   ع ْن أ ن ٍس ر ِضي اللَّهم ع ْنهم أ نَّ عحم 

س لَّم  فـ ت ْسِقين ا ْبِن ع ْبِداْلمحطَِّلِب فـ ق ال  اللَّهحمَّ ِإنَّا كحنَّا نـ تـ و سَّلح إِل ْيك  بِن ِبيـِّن ا ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و  
 البخاري .و ِإنَّا نـ تـ و سَّلح إِل ْيك  ِبع مِّ ن ِبيـِّن ا ف اْسِقن ا ق ال  فـ يحْسق ْون  

 هريرة ثوبه للنبي صلى اهلل عليه وسلم بركة بسط أبو
ْوِعدح ق ال  اْبنح اْلمحس يَِّب ِإنَّ أ ب ا هحر يـْر ة  ق ال  يـ قحولحون  ِإنَّ أ ب ا هحر يـْر ة  ق ْد أ كْ   ثـ ر  و اللَّهح اْلم 

اِديِثِه و س أحْخربحكحْم ع ْن ذ ِلك   اِجرِين  و اأْل ْنص اِر ال يـ ت ح دَّثحون  ِمْثل  أ ح  و يـ قحولحون  م ا ب الح اْلمحه 
اِجرِ  ين  ك ان  ِإنَّ ِإْخو اين ِمن  اأْل ْنص اِر ك ان  ي ْشغ لحهحْم ع م لح أ ر ِضيِهْم و ِإنَّ ِإْخو اين ِمن  اْلمحه 

ي ْشغ لحهحمح الصَّْفقح بِاأْل ْسو اِق و كحْنتح أ ْلز مح ر سحول  اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ع ل ى ِمْلِء 
ب ْطيِن ف أ ْشه دح ِإذ ا غ ابحوا و أ ْحف ظح ِإذ ا ن سحوا و ل ق ْد ق ال  ر سحولح اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  

ْيئ ا يـ وْ  ا مثحَّ جي ْم عحهح ِإىل  ص ْدرِِه ف ِإنَّهح ملْ  يـ ْنس  ش  ِديِثي ه ذ  م ا أ يُّكحْم يـ ْبسحطح ثـ ْوب هح فـ ي ْأخحذح ِمْن ح 
ا ن ِسيتح بـ ْعد   ا ِإىل  ص ْدرِي ف م  ع هح فـ ب س ْطتح بـحْرد ة  ع ل يَّ ح ىتَّ فـ ر غ  ِمْن ح ِديِثِه مثحَّ مج  ْعتـحه  مسِ 
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ا اللَّهح يف ِكت اِبِه م ا ح دَّْثتح ذ ِلك  اْليـ   ث يِن ِبِه و ل ْوال آيـ ت اِن أ نـْز هل حم  ْيئ ا ح دَّ ا ْوِم ش  ْيئ ا أ ب د  ِإنَّ ) ش 
 رواه مسلم .ِإىل  آِخِر اآْليـ تـ نْيِ  (الَِّذين  ي ْكتحمحون  م ا أ نـْز ْلن ا ِمن  اْلبـ يـِّن اِت و اهْلحد ى

 عباس الى صدره البنلم بركة ضمة النبي صلى اهلل عليه وس
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال: )اللهم  عن عكرمة عن ابن عباس ضمين

 علمه الكتاب(. البخاري
 أذنب ثم تاب صحابي في وتظهر فيبركة النبي صلى اهلل عليه وسلم تخت

عن أيب الطفيل أن رجال ولد له على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم غالم فدعا  
ببشرة جبهته فقال هبا هكذا وغمز جبهته ودعا له بالربكة، قال فنبتت شعرة  له وأخذ

يف جبهته كأهنا هلبة فرس فشب الغالم، فلما كان زمن اخلوارج أحبهم فسقطت الشعرة 
عن جبهته، فأخذه أبوه فقيده خمافة أن يلحق هبم، قال: فدخلنا عليه فوعظناه وقلنا 

النيب صلى اهلل عليه وسلم قد وقعت من جبهتك  له فيما نقول: أمل تر أن بركة دعوة
 .الشعرة بعد يف جبهته وتاب وأصلح فما زلنا به حىت رجع عن رأيهم، قال: فرد اهلل إليه

 اهلندي للمتقيكنز العمال 
 صلى اهلل عليه وسلم لو اشترى ترابا لربح فيه بدعوة النبي 

يشرتي له به شاة، فاشرتى  أعطاه دينارا   عن عروة: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
له به شاتني، فباع إحدامها بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالربكة يف بيعه، وكان 

  كتاب النبوة  يف احلديث أخرجه البخاري لو اشرتى الرتاب لربح فيه.
 صلى اهلل عليه وسلم اطعام الجيش من البركات النبيعمر يطلب من 

: كنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة عن أيب عمرة األنصاري قال 
غزاها فأصاب الناس خممصة، فاستأذن الناس النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حنر بعض 
ظهورهم، فهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يأذن هلم يف ذلك فقال عمر بن 

غدا وحنن جياع اخلطاب: أرأيت يا رسول اهلل إذا حنن حنرنا ظهورنا مث لقينا عدونا 
رجال! فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فما ترى يا عمر قال: تدعو الناس ببقايا 



 

 

 

38 
 

أزوادهم مث تدعو لنا فيها بالربكة، فإن اهلل تبارك وتعاىل سيبلغنا بدعوتك إن شاء اهلل، 
ا مبا كان عندهم، فمن و فدعا بثوب فأمر به فبسط، مث دعا الناس ببقايا أزوادهم، فجاؤ 

لناس من جاء باحلفنة من الطعام، ومنهم من جاء مبثل البيضة، فأمر به رسول اهلل ا
صلى اهلل عليه وسلم فوضع يده على ذلك الثوب مث دعا فيه بالربكة وتكلم مبا شاء أن 

ا مث أمرهم فأكلوا وطعموا ومألوا أوعيتهم ومزاودهم؛ و يتكلم مث نادى يف اجليش، فجاؤ 
ج فيها وتكلم مبا شاء اهلل ديه، مث دعا مباء فصبه فيها مث ممث دعا بركوة فوضعت بني ي

كلم مث أدخل خنصره فيها، فأقسم باهلل لقد رأيت أصابع رسول اهلل صلى اهلل أن يت
 ،عليه وسلم تفجر ينابيع من املاء! مث أمر الناس فشربوا وسقوا ومألوا قرهبم وأداويهم

أشهد أال إله إال  :نواجذه مث قال مث ضحك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت بدت
قيامة إال دخل اهلل وحده ال شريك له وأن حممدا  عبده ورسوله ال يلقاه هبما أحد يوم ال

 كنز العمال  اجلنة على ما كان.
 تأكل من سمن النبي صلى اهلل عليه وسلم قرابة الثالثين عاما
أهدته إىل النيب صلى  عن أم أوس البهزية أهنا مألت مسنا  هلا فجعلته يف عكة، مث

اهلل عليه وسلم فقبله وأخذ ما فيها، ودعا هلا بالربكة فردوها إليها وهي مملوءة مسنا ، 
فظنت أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يقبلها، فجاءت إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم 

وسلم وهلا صراخ فقال: "أخربوها بالقصة". فأكلت منه بقية عمر النيب صلى اهلل عليه 
رواه  حىت كان بني علي ومعاوية ما كان.ووالية أيب بكر ووالية عمر ووالية عثمان 

 للهيثميالزوائد  الطرباين وفيه عصمة بن سليمان ومل أعرفه، وبقية رجاله وثقوا.
 جمل يستجير بالنبي صلى اهلل عليه وسلم من الذبح

هيل حدثين أيب عن حدثنا سلمة بن إبراهيم بن إمساعيل بن حيىي بن سلمة بن ك
أبيه عن جده عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهلل بن مسعود قال 
كنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة خيرب فأراد أن يتربز وكان إذا أراد ذلك 
تباعد حىت ال يراه أحد فقال انظر يا عبد اهلل هل ترى شيئا فنظرت فرأيت شجرة 
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قال يل انظر هل ترى شيئا فنظرت فرأيت شجرة أخرى متباعدة من واحدة فأخربته ف
صاحبتها فأخربته فقال قل هلما إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمركما أن جتتمعا 
فقلت هلما ذلك فاجتمعا مث أتامها فاسترت هبما مث قام فانطلقت كل واحدة منهما إىل 

فقال يل يا عبد اهلل التمس يل ماء  مكاهنا مث أصاب الناس عطش شديد يف تلك الغزاة
فأتيته بفضل ماء وجدته يف إداوة فأخذه فصبه يف ركوة مث وضع يده فيها ومسى فجعل 
املاء يتحادر من بني أصابعه فشرب الناس وتوضؤوا ما شاء اهلل قال عبد اهلل فقلت إنه 

سلم قبل بركة فجعلت أشرب منه وأكثر ألتمس بركته مث رجع النيب صلى اهلل عليه و 
املدينة فتلقاه مجل قد دمعت عيناه فقال ملن هذا اجلمل قالوا لبين فالن قال إنه عاذ يب 
قال فإهنم أرادوا حنره قد عملوا عليه حىت كرب ودبر فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 الكبري الطرباين معجم. ال تنحروه وأحسنوا إليه
 غدت عليه البركة  من تسمى باسم النبي صلى اهلل عليه وسلم

من تسمى بإمسي يرجو بركيت غدت عليه الربكة وراحت إىل يوم القيامة. رواه أبو  
 .ونقله عنه صاحب كنز العمال ،نعيم

 بركات النبي صلى اهلل عليه وسلم تحاصر مسيلمة الكذاب
أتت امرأة ملسيلمة الكذاب فقالت: إن ُنلنا لسحق وإن آبارنا جلرز فادع الّله  
وُنلنا كما دعا حممد صلى الّله عليه وسلم ألهل هزمان، فسأل هنارا عن ذلك  ملائنا

فذكر أن النيب صلى الّله عليه وسلم دعا هلم وأخذ من ماء آبارهم فتمضمض منه وجمه 
يف اآلبار ففاضت ماءا  وأَنبت كل ُنلة وأطلعت فسيال قصريا مكمما، ففعل مسيلمة 

 العياذ بالّله.مثله فغار ماء اآلبار ويبس النخل و 
وقال له هنار: أمرر يدك على أوالد بين حنيفة مثل حممد، ففعل وأمر يده على 

 رؤوسهم وحنكهم، فقرع كل صيب مسح رأسه، ولثغ كل صيب حنكه.
وأتاه رجل فقال: ادع الّله ألرضي فإهنا مسبخة كما دعا حممد لسلمى على أرضه، 

كانت أرضه سبخة فدعا له وأعطاه فقال ما يقول يا هنار، فقال قدم عليه سلمى و 
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سجال من ماء ومج له فيه فأفرغه يف بئره مث نزع فطابت وعذبت ففعل ذلك، فانطلق 
الرجل ففعل بالسجل كما فعل سلمى فغرقت أرضه فما جف ثراها وال أدرك مثرها. 

 كتاب أبوبكر الصديق حملمد رضا
 صلى اهلل عليه وسلم  أبو أيوب يتبرك بأكل فضلة النبي

عن  ،عن مرثد بن عبداهلل اليزين ،وحدثين يزيد بن أيب حبيب :ال ابن إسحاقق
ملا نزل علي رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال ،حدثين أبو أيوب :قال ،أيب رهم السماعي

بأيب أنت  ،يا نيب اهلل :فقلت له ،وأنا وأم أيوب يف العلو ،نزل يف السفل ،وسلم يف بييت
 ،فاظهْر أنت فكن يف العلو ،وتكون حتيت ،أكون فوقكإين ألكره وأعظم أن  ،وأمي

أن نكون  ،إّن أرفق بنا ومبن يغشانا ،يا أبا أيوب :؛ فقالوننزل حنن فنكون يف السفل
وكنا فوقه يف  ،فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف سفله :قال .يف سفل البيت

ما لنا حلاف  ،بقطيفة لنا فقمت أنا وأم أيوب ،فلقد انكسر ححّب لنا فيه ماء ؛املسكن
ختوفا أن يقطر على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منه شيء  ،ننشف هبا املاء ،غريها
فإذا رد علينا فضله تيممت أنا  ،مث نبعث به إليه ،وكنا نصنع له العشاء :قال .فيؤذيه

ئه وقد حىت بعثنا إليه ليلة بعشا ،فأكلنا منه نبتغي بذلك الربكة ،وأم أيوب موضع يده
 .ومل أر ليده فيه أثرا ،فرده رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،جعلنا له بصال أو ثوما

مل أر فيه و  ،رددت عشاءك ،بأيب أنت وأمي ،يا رسول اهلل :فقلت ،فجئته فزعا :قال
تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك، نبتغي بذلك  ،وكنت إذا رددته علينا ،موضع يدك

 .فأما أنتم فكلوه ،وأنا رجل أحناج ى ،يه ريح هذه الشجرةإين وجدت ف :قال ؛الربكة
 سرية ابن هشام .ومل نصنع له تلك الشجرة بعد ،فأكلناه :قال

 الصحابة يطلبون من النبي صلى اهلل عليه وسلم السجود له
ِن ق ال  ي ا ر سحول  اللَِّه ر أ    ب ٍل أ نَّهح ل مَّا ر ج ع  ِمن  اْلي م  ِن ع ْن محع اِذ ْبِن ج  ْيتح رِج اال  بِاْلي م 

ي ْسجحدح بـ ْعضحهحْم لِبـ ْعِضِهْم أ ف ال  ن ْسجحدح ل ك  ق ال  ل ْو كحْنتح آِمر ا ب ش ر ا ي ْسجحدح لِب ش ٍر أل  م ْرتح 
ْعتح أ ب ا ظ بْـ  ثـ ن ا اأْل ْعم شح ق ال  مسِ  ثـ ن ا اْبنح منح رْيٍ ح دَّ ْرأ ة  أ ْن ت ْسجحد  ِلز ْوِجه ا ح دَّ ي ان  حيح دِّثح اْلم 
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ب ٍل ق ال  أ قْـب ل  محع اٌذ ِمن  اْلي م ِن فـ ق ال  ي ا ر سحول  اللَِّه  ع ْن ر جحٍل ِمن  اأْل ْنص اِر ع ْن محع اِذ ْبِن ج 
 رواه امحد .ِإينِّ ر أ ْيتح رِج اال  ف ذ ك ر  م ْعن اهح 

 عمر يبرك على ركبتيه للنبي صلى اهلل عليه وسلم
ْبنح م اِلٍك أ نَّ ر سحول  اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  خ ر ج  ِحني  ز اغ ِت  أ ْخبـ ر ين أ ن سح  

 الشَّْمسح ف ص لَّى الظُّْهر  فـ ق ام  ع ل ى اْلِمْنرب ِ ف ذ ك ر  السَّاع ة  ف ذ ك ر  أ نَّ ِفيه ا أحمحور ا ِعظ ام ا مثحَّ ق ال  
فـ ْلي ْسأ ْل فال ت ْسأ لحوين ع ْن ش ْيٍء إال أ ْخبـ ْرتحكحْم م ا دحْمتح  م ْن أ ح بَّ أ ْن ي ْسأ ل  ع ْن ش ْيءٍ 

اف ة   اللَِّه ْبنح ححذ  ا ف أ ْكثـ ر  النَّاسح يف اْلبحك اِء و أ ْكثـ ر  أ ْن يـ قحول  س لحوين فـ ق ام  ع ْبدح يف م ق اِمي ه ذ 
اف ةح مثحَّ   أ ْكثـ ر  أ ْن يـ قحول  س لحوين فـ بـ ر ك  عحم رح ع ل ى رحْكب تـ ْيِه السَّْهِميُّ فـ ق ال  م ْن أ يب ق ال  أ بحوك  ححذ 

ِم ِدين ا و مبحح مٍَّد ن ِبيًّا ف س ك ت  مثحَّ ق ال  عحرِض ْت ع ل يَّ اجلْ نَّ  ْسال  ةح فـ ق ال  ر ِضين ا بِاللَِّه ر بًّا و بِاإْلِ
ا احلْ اِئِط فـ ل ْم أ ر    البخاريرواه  .ك اخلْ رْيِ و الشَّرِّ   و النَّارح آنِف ا يف عحْرِض ه ذ 

 الجمل يسجد للنبي صلى اهلل عليه وسلم
عن أ ن ِس ْبِن م اِلٍك ق ال  ك ان  أ ْهلح بـ ْيٍت ِمن  اأْل ْنص اِر هل حْم مج  ٌل ي ْسنحون  ع ل ْيِه و ِإنَّ 

نـ ع هحْم ظ ْهر هح و ِإنَّ اأْل ْنص ار    ج اءحوا ِإىل  ر سحوِل اللَِّه ص لَّى اللَّهم اجلْ م ل  اْستحْصِعب  ع ل ْيِهْم ف م 
ن ا و م نـ ع ن ا ظ ْهر هح  و ق ْد  ع ل ْيِه و س لَّم  فـ ق الحوا ِإنَّهح ك ان  ل ن ا مج  ٌل نحْسيِن ع ل ْيِه و ِإنَّهح اْستحْصِعب  ع ل يـْ

ابِِه قحومحوا فـ ق امحوا  ع ِطش  الزَّرْعح و النَّْخلح فـ ق ال  ر سحولح اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيهِ  و س لَّم  أِل ْصح 
ف د خ ل  احلْ اِئط  و اجلْ م لح يف ن اِحي ٍة ف م ش ى النَّيبُّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  حن ْو هح فـ ق ال ِت 

ِلِب و ِإنَّا ُن  افح  ْلِب اْلك  ع ل ْيك  ص ْول ت هح فـ ق ال   اأْل ْنص ارح ي ا ن يبَّ اللَِّه ِإنَّهح ق ْد ص ار  ِمْثل  اْلك 
هح ل ْيس  ع ل يَّ ِمْنهح ب ْأٌس فـ ل مَّا ن ظ ر  اجلْ م لح ِإىل  ر سحوِل اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  أ قْـب ل  حن ْو  

ْيِه ف أ خ ذ  ر سحولح اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  بِ  ا بـ نْي  ي د  ن اِصي ِتِه أ ذ لَّ م ا ح ىتَّ خ رَّ س اِجد 
يم ٌة ال  تـ ْعِقلح  ِذِه هبِ  ك ان ْت ق طُّ ح ىتَّ أ ْدخ ل هح يف اْلع م ِل فـ ق ال  ل هح أ ْصح ابحهح ي ا ر سحول  اللَِّه ه 
 ت ْسجحدح ل ك  و حن ْنح نـ ْعِقلح فـ ن ْحنح أ ح قُّ أ ْن ن ْسجحد  ل ك  فـ ق ال  ال  ي ْصلححح لِب ش ٍر أ ْن ي ْسجحد  

ْرأ ة  أ ْن ت ْسجحد  ِلز ْوِجه ا ِمْن ِعظ ِم ح قِِّه  لِب ش ٍر و ل ْو ص ل ح  لِب ش ٍر أ ْن ي ْسجحد  لِب ش ٍر أل  م ْرتح اْلم 
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ِمِه ِإىل  م ْفرِِق ر ْأِسِه قـحْرح ة  تـ ْنب ِجسح بِاْلق ْيِح  ع ل يـْه ا و الَِّذي نـ ْفِسي بِي ِدِه ل ْو ك ان  ِمْن ق د 
 امحد رواه .ل ح س ْتهح م ا أ دَّْت ح قَّهح مثحَّ اْستـ ْقبـ ل ْتهح فـ   و الصَِّديدِ 

 لشعر النبي صلى اهلل عليه وسلم عالج العين بالنظر
 أرسلين أهلي إىل أم سلمة بقدح من ماء ن عبد اهلل بن موهب قال:عن عثمان ب

، من فضة، فيه شعر من شعر النيب صلى اهلل عليه وسلم وقبض إسرائيل ثالث أصابع
وكان إذا أصاب اإلنسان عني أو شيء بعث إليها خمضبه، فاطلعت يف اجللجل، فرأيت 

 البخاريشعرات محرا . رواه 
 ىفالنبي صلى اهلل عليه وسلم يصب وضوءه على المغمى عليه فيش

اِبر ا يـ قحولح ج اء  ر سحولح اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  يـ عحودحين و أ    ْعتح ج  ن ا م رِيٌض ال  مسِ 
أ ْعِقلح فـ تـ و ضَّأ  و ص بَّ ع ل يَّ ِمْن و ضحوئِِه فـ ع ق ْلتح فـ قحْلتح ي ا ر سحول  اللَِّه ِلم ِن اْلِمري اثح ِإمنَّ ا 

ل ٌة فـ نـ ز ل ْت آي ةح اْلف ر اِئضِ   البخاري .ي رِثحيِن ك ال 
 أول من تسمى باسم النبي صلى اهلل عليه وسلم 

ن أمه أم مجيل بنت اجمللل قالت له أقبلت بك من أرض حممد بن حاطب ع عن
احلبشة حىت إذا كنت من املدينة على ليلة أو ليلتني طبخت لك طبيخا ففىن احلطب 
فخرجت أطلبه فتناولت القدر فانكفأت على ذراعك فقدمت بك املدينة فأتيت بك 

أول من مسي  النيب صلى اهلل عليه وسلم فقلت يا رسول اهلل هذا حممد بن حاطب وهو
بك فمسح يده على رأسك ودعا لك بالربكة وتفل يف فيك مث جعل يتفل على يدك 
ويقول اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر 

 الطرباىن الكبري .سقماء فما قمت بك من عنده حىت برئت يدك
 يقبلون جبهة النبي صلى اهلل عليه وسلم

مْي ة  ْبِن ث اِبٍت أ نَّهح ر أ ى يف م ن اِمِه أ نَّهح يـحق بِّلح النَّيبَّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ف أ ت ى ع ْن خحز  
ق بَّل  النَّيبَّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ف أ ْخبـ ر هح ِبذ ِلك  فـ ن او ل هح النَّيبُّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  فـ  

بْـ  ت هح ج   رواه امحد .ه 
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 أبوبكر يقبل النبي صلى اهلل عليه وسلم بعد وفاته
حدثنا بشر بن حممد: أخربنا عبد اهلل قال: أخربين معمر ويونس، عن الزهري  

أن عائشة رضي اهلل عنها، زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم،  قال: أخربين أبو سلمة:
رسه من مسكنه بالسنح، حىت نزل أخربته قالت: أقبل أبو بكر رضي اهلل عنه على ف

فدخل املسجد، فلم يكلم الناس، حىت دخل على عائشة رضي اهلل عنها، فتيمم النيب 
صلى اهلل عليه وسلم وهو مسجى بربد حربة، فكشف عن وجهه، مث أكب عليه فقبله، 
 مث بكى فقال: بأيب أنت يا نيب اهلل، ال جيمع اهلل عليك موتتني، أما املوتة اليت كتبت

 البخاري عليك فقد متها.
 يتحايل ليقبل بطن النبي صلى اهلل عليه وسلم 

كان أسيد بن حضري رجال ضاحكا مليحا فبينا هو عند رسول اهلل صلى اهلل عليه   
وسلم حيدث القوم ويضحكهم فطعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأصبعه يف 

! إن عليك قميصا ومل يكن خاصرته، فقال: أوجعتين! قال: اقتص، قال: يا رسول اهلل
على قميص، فرفع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قميصه، فاحتضنه مث جعل يقبل 

 يقول بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل أردت هذا. كنز العمال من مسند ايب ليلىو  كشحه
 يقبل يد النبي صلى اهلل عليه وسلم أبن عمر

 رواه ابن ماجة .نَّيبِّ ص لَّى اللَّه ع ل ْيِه و س لَّم  ع ِن اْبِن عحم ر  ق ال  قـ بـَّْلن ا ي د  ال 
 النبي صلى اهلل عليه وسلم حتى النعال حفظ آثار

ث يِن   ِن ف ح دَّ ا ِقب اال  ْرد او ْيِن هل حم  ن ا أ ن ٌس نـ ْعل نْيِ ج  عن ِعيس ى ْبنح ط ْهم ان  ق ال  أ ْخر ج  إِل يـْ
ا نـ ْعال  النَّيبِّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ث اِبٌت اْلبـحن اينُّ بـ ْعدح ع ْن أ ن سٍ   البخاري . أ نّـَهحم 

 النبي صلى اهلل عليه وسلم عائشة تحتفظ بكسوة
ا و ق ال ْت يف   ن ا ع اِئش ةح ر ِضي اللَّهم ع نـْه ا ِكس اء  محل بَّد  ع ْن أ يب بـحْرد ة  ق ال  أ ْخر ج ْت إِل يـْ

ا نحزِع  رحوحح النَّيبِّ   ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  و ز اد  سحل ْيم انح ع ْن محح ْيٍد ع ْن أ يب بـحْرد ة  ق ال  ه ذ 
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ِذهِ الَّيِت ي ْدعحونـ ه ا اْلمح  ِن و ِكس اء  ِمْن ه  ن ا ع اِئش ةح ِإز ار ا غ ِليظ ا ممَّا يحْصن عح بِاْلي م  ة  أ ْخر ج ْت ِإل يـْ  .ل بَّد 
 البخاري

 مالبس النبي صلى اهلل عليه وسلم في تكفين الموتى
اللَِّه اْبن  أحيب   ل مَّا تـحوحيفِّ  ج اء  ابـْنحهح ِإىل  النَّيبِّ ْبِن عحم ر  ر ِضي اللَّهم ع ْنهع ِن ا  ا أ نَّ ع ْبد  م 

 و ص لِّ ع ل ْيِه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  فـ ق ال  ي ا ر سحول  اللَِّه أ ْعِطيِن ق ِميص ك  أحك فِّْنهح ِفيهِ 
 البخاري رواه .هم ع ل ْيِه و س لَّم  ق ِميص هح و اْستـ ْغِفْر ل هح ف أ ْعط اهح النَّيبُّ ص لَّى اللَّ 

 يدفن عصا النبي صلى اهلل عليه وسلم معه
عن أنس رضي اهلل عنه أنه كانت عنده عصية لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 الزوائد البن اهليثم رواه البزار ورجاله موثقون .فمات فدفنت معه بني جيبه وقميصه
 أنيس يبعث يوم القيامة بعصا النبي صلى اهلل عليه وسلم  ابن

عن عبد اهلل بن أنيس قال: دعاين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: "إنه قد 
ل: بلغين أن خالد بن سفيان بن نبيح اهلذيل جيمع يل الناس ليغزوين فائته فاقتله". قا

رأيته وجدت له قشعريرة" قال:  قال: "إذا قلت: يا رسول اهلل انعته يل حىت أعرفه،
فخرجت متوشحا  سيفي حىت وقعت عليه وهو بعرنة مع ظعن يرتاد هلن منزال  وحني 
كان وقت العصر فلما رأيته وجدت ما وصف يل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من 

ون بيين وبينه حماولة فصليت وأنا أومئ برأسي القشعريرة فأقبلت حنوه وخشيت أن يك
الركوع والسجود فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل مسع بك وجبمعك هلذا 
الرجل فجاءك يف ذلك قال: أجل أنا يف ذلك قال: فمشيت معه شيئا  حىت إذا أمكنين 

ا قدمت فلم محلت عليه بالسيف حىت قتلته مث خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه،
على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرآين قال: "أفلح الوجه". قال: قلت: قتلته يا 
رسول اهلل قال: "صدقت". قال: مث قام معي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فدخل 
يب بيته فأعطاين عصا  فقال: "أمسك هذه عندك يا عبد اهلل بن أنيس". قال: فخرجت 

هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  هبا على الناس فقالوا: ما
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وأمرين أن أمسكها قالوا: أوال ترجع إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فتسأله عن 
ذلك؟ فرجعت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقلت: يا رسول اهلل مل أعطيتين 

الناس املتخصرون يومئذ". قال:  هذه العصا؟ قال: "آية بيين وبينك يوم القيامة إن أقل
نا فقرهنا عبد اهلل بسيفه فلم تزل معه حىت إذا مات أمر هبا فضمت معه يف كفنه مث دف

 الزوائد  يف رواه الطرباين وابن اهليثم د خمتصراو داؤ وأبو رواه امحد وابو يعلى مبثله  مجيعا .
 يأخذ فرش النبي صلى اهلل عليه وسلم وازاره الخليفة مروان

سلمت الشفاء قبل اهلجرة وهي من املهاجرات األول وبايعت النيب صلى اهلل أ 
عليه وسلم وكانت من عقالء النساء وفضالئهن وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
يزورها ويقيل عندها يف بيتها وكانت قد اختذت له فراشا وإزارا ينام فيه فلم يزل ذلك 

معرفة  يف االصابة يف رواه بن حجر .حلكمعند ولدها حىت أخذه منه مروان بن ا
 الصحابة

 أعينهم من النبي صلى اهلل عليه وسلم إجالال  له يملؤونال 
ع ِن اْبِن َِش اس ة  اْلم ْهرِيِّ ق ال  ح ض ْرن ا ع ْمر و ْبن  اْلع اِص و هحو  يف ِسي اق ِة اْلم ْوِت فـ ب ك ى 

ارِ   ف ج ع ل  ابـْنحهح يـ قحولح ي ا أ بـ ت اهح أ م ا ب شَّر ك  ر سحولح اللَِّه ص لَّى ط ِويال  و ح وَّل  و ْجه هح ِإىل  اجلِْد 
ا ق ال  ف أ قْـب ل   ا أ م ا ب شَّر ك  ر سحولح اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ِبك ذ   اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ِبك ذ 

ا ر سحولح اللَِّه ِإينِّ كحْنتح ِبو ْجِهِه فـ ق ال  ِإنَّ أ ْفض ل  م ا نحِعدُّ ش ه   اد ةح أ ْن ال  ِإل ه  ِإالَّ اللَّهح و أ نَّ حمح مَّد 
ٌد أ ش دَّ بـحْغض ا ِلر سحوِل اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم   ٍث ل ق ْد ر أ يـْتحيِن و م ا أ ح  ع ل ى أ ْطب اٍق ث ال 

اْست ْمك ْنتح ِمْنهح فـ ق تـ ْلتحهح فـ ل ْو محتُّ ع ل ى تِْلك  احلْ اِل ل كحْنتح  ِمينِّ و ال  أ ح بَّ ِإيل َّ أ ْن أ كحون  ق دِ 
م  يف قـ ْليب أ تـ ْيتح النَّيبَّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  فـ   ْسال  قحْلتح ِمْن أ ْهِل النَّاِر فـ ل مَّا ج ع ل  اللَّهح اإْلِ

ِين ك  ف أْلحب ايِْعك  فـ ب س ط  مي ِ  ين هح ق ال  فـ ق ب ْضتح ي ِدي ق ال  م ا ل ك  ي ا ع ْمرحو ق ال  قـحْلتح اْبسحْط مي 
م  يـ ْهِدمح  ْسال  أ ر ْدتح أ ْن أ ْشرت ِط  ق ال  ت ْشرت ِطح مب اذ ا قـحْلتح أ ْن يـحْغف ر  يل ق ال  أ م ا ع ِلْمت  أ نَّ اإْلِ

ل هح و أ نَّ اهلِْْجر ة  تـ ْهِدمح م ا ك ان  قـ   ٌد م ا ك ان  قـ بـْ ل هح و م ا ك ان  أ ح  ا و أ نَّ احلْ جَّ يـ ْهِدمح م ا ك ان  قـ بـْ ْبِله 
أ ح بَّ ِإيل َّ ِمْن ر سحوِل اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  و ال  أ ج لَّ يف ع ْييِن ِمْنهح و م ا كحْنتح أحِطيقح 
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ال  ل هح و ل ْو سحئِ  ح ع يـْين َّ أ ْن أ ْمأل   ع يـْين َّ ِمْنهح ِإْجال  ْلتح أ ْن أ ِصف هح م ا أ ط ْقتح أِل ينِّ ملْ  أ كحْن أ ْمأل 
 ِمْنهح و ل ْو محتُّ ع ل ى تِْلك  احلْ اِل ل ر ج ْوتح أ ْن أ كحون  ِمْن أ ْهِل اجلْ نَِّة مثحَّ و لِين ا أ ْشي اء  م ا أ ْدرِي

ْبيِن ن   اِئح ةٌ و ال  ن اٌر ف ِإذ ا د فـ ْنتحمحوين ف شحنُّوا ع ل يَّ التـُّر اب  م ا ح ايل ِفيه ا ف ِإذ ا أ ن ا محتُّ ف ال  ت ْصح 
محه ا ح ىتَّ أ ْست ْأِنس  ِبكحْم و أ ْنظحر   ش نًّا مثحَّ أ ِقيمحوا ح ْول  قـ رْبِي ق ْدر  م ا تـحْنح رح ج زحوٌر و يـحْقس مح حلْ 

 مسلم  .م اذ ا أحر اِجعح بِِه رحسحل  ر يبِّ 
 وسلم من الشمس ل النبي صلى اهلل عليهالمعظم األول يظل

حدثين رجال من قومي من أصحاب  :قال ،عن عبدالرمحن بن عومير بن ساعدة 
ملا مسعنا مبخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :قالوا ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ول اهلل إىل ظاهر حرتنا ننتظر رس ،ُنرج إذا صلينا الصبح كنا  ،وتوكفنا قدومه ،من مكة
فواهلل ما نربح حىت تغلبنا الشمس على الظالل فإذا مل َند ظال  ،صلى اهلل عليه وسلم

حىت إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه  .وذلك يف أيام حارة ،دخلنا
وقدم رسول اهلل صلى  ،حىت إذا مل يبق ظل دخلنا بيوتنا ،جلسنا كما كنا َنلس ،وسلم

قد رأى ما و  ،فكان أول من رآه رجل من اليهود ،سلم حني دخلنا البيوتاهلل عليه و 
 :فصرخ بأعلى صوته ،وأنَّا ننتظر قدوم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم علينا ،كنا نصنع
 ،فخرجنا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال .هذا جدكم قد جاء ،يا بين قيلة

وأكثرنا مل يكن رأى رسول  ، عنه يف مثل سنهومعه أبو بكر رضي اهلل ،وهو يف ظل ُنلة
حىت زال  ،وركبه الناس وما يعرفونه من أيب بكر ،اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل ذلك

 .كر فأظله بردائه فعرفناه عند ذلكالظل عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقام أبوب
 سرية بن هشام

 النبي صلى اهلل عليه وسلم يدييرتعدون هيبة بين 
هح ف ج ع ل  تـحْرع دح  ع ْن أ يب م ْسعحوٍد ق ال  أ ت ى النَّيبَّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ر جحٌل ف ك لَّم 

رواه ابن  . اْمر أ ٍة ت ْأكحلح اْلق ِديد  فـ ر اِئصحهح فـ ق ال  ل هح ه وِّْن ع ل ْيك  ف ِإينِّ ل ْستح مب ِلٍك ِإمنَّ ا أ ن ا اْبنح 
 ماجة
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 لى اهلل عليه وسلم يصعد الصخرة على ظهر طلحةالنبي ص
ّدِه عبِد اهلل بِن الزّبـ رْيِ عن الزبري بِن الع ّواِم   عن ع ْبِد اهلل بِن الزّبـ رْيِ عن أبِيِه عن ج 

: "كان  على النيّب صلى اهلل عليه وسلم ِدْرع اِن يـ ْوم  أحححٍد، فـ نـ ه ض  إىل الّصْخر ِة فـ ل ْم  قال 
قْـع د  ط ْلح ة  حت ْت هح، ف ص ِعد  النيّب صلى اهلل عليه وسلم عليه حىت اْستـ و ى على ي ْست ِطْع، ف أ  

: "أْوج ب  ط ْلح ةح". شرح  ْعتح النيّب صلى اهلل عليه وسلم يقولح : مسِ  الّصْخر ِة، فقال 
 .أحد يف شلت يد طلحة وجرح بضع ومثانون جرحا .للرتمذي األحوذي

 يه وسلم يبغضه لغمه للنبي صلى اهلل عل
عن سعيد بن عبد العزيز قال: قال عمر بن اخلطاب أليب سفيان بن حرب: ال  

 كنز العمال  ا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.أحبك أبدا، رب ليلة غممت فيه
 عمر يزيد مهر زوجته إكراما للنبي صلى اهلل عليه وسلم 

بن أيب طالب من ملا تزوج عمر بن اخلطاب يف أيام واليته بأم كلثوم بنت علي  
نسبها من رسول اهلل  ألجلفاطمة وأكرمها إكراما زائدا أصدقها أربعني ألف درهم 
 البداية والنهاية البن كثري .صلى اهلل عليه وسلم فولدت له زيد ابن عمر بن اخلطاب

 ينذرون أبناءهم خدما  للنبي صلى اهلل عليه وسلم
ن ٍس ِإىل  ر سحوِل اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  و ق ْد عن أ ن ٌس ق ال  ج اء ْت يب أحمِّي أحمُّ أ   

ا أحنـ ْيٌس اْبيِن أ تـ ْيتحك  بِِه  أ زَّر ْتيِن بِِنْصِف َِخ ارِه ا و ر دَّْتيِن بِِنْصِفِه فـ ق ال ْت ي ا ر سحول  اللَِّه ه ذ 
ِثرٌي و ِإنَّ خي ْدحمحك  ف ادْعح اللَّه  ل هح فـ ق ال  اللَّهحمَّ أ ْكِثْر م   هح ق ال  أ ن ٌس فـ و اللَِّه ِإنَّ م ايل ل ك  ال هح و و ل د 

 مسلم .و ل ِدي و و ل د  و ل ِدي ل ي تـ ع ادُّون  ع ل ى حن ِْو اْلِمائ ِة اْليـ ْوم  
 يحبون النبي صلى اهلل عليه وسلم أكثر من أنفسهم

اللَِّه ْبن  ِهش اٍم ق ال  كحنَّا م ع  النَّيبِّ    ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  و هحو  آِخٌذ بِي ِد عن ع ْبد 
رح ي ا ر سحول  اللَِّه أل  ْنت  أ ح بُّ ِإيل َّ ِمْن كحلِّ ش ْيٍء ِإالَّ ِمْن  عحم ر  ْبِن اخلْ طَّاِب فـ ق ال  ل هح عحم 

ِسي بِي ِدِه ح ىتَّ أ كحون  أ ح بَّ إِل ْيك  نـ ْفِسي فـ ق ال  النَّيبُّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ال  و الَِّذي نـ فْ 
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ِمْن نـ ْفِسك  فـ ق ال  ل هح عحم رح ف ِإنَّهح اآْلن  و اللَِّه أل  ْنت  أ ح بُّ ِإيل َّ ِمْن نـ ْفِسي فـ ق ال  النَّيبُّ ص لَّى 
 رواه البخاري .اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  اآْلن  ي ا عحم رح 

 وسلم بظهر الغيبيشهدون للنبي صلى اهلل عليه 
عن عم عحم ار ةح ْبنح خحز مْي ة  اأْل ْنص ارِيُّ أ نَّ النَّيبَّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ابـْت اع  فـ ر س ا  

يبُّ ص لَّى ِمْن أ ْعر ايب  ف اْست ْتبـ ع هح النَّيبُّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  لِيـ ْقِضي هح مث  ن  فـ ر ِسِه ف أ ْسر ع  النَّ 
 اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  اْلم ْشي  و أ ْبط أ  اأْل ْعر ايبُّ ف ط ِفق  رِج اٌل يـ ْعرت ِضحون  اأْل ْعر ايبَّ فـ يحس اِومحون  

ْعر ايبَّ بِاْلف ر ِس ال  ي ْشعحرحون  أ نَّ النَّيبَّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ابـْت اع هح ح ىتَّ ز اد  بـ ْعضحهحمح اأْل  
يبُّ يف السَّْوِم ع ل ى مث  ِن اْلف ر ِس الَِّذي ابـْت اع هح بِِه النَّيبُّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  فـ ن اد ى اأْل ْعر ا

ا اْلف ر س  ف ابـْتـ ْعهح و ِإالَّ   بِْعتحهح فـ ق ام  النَّيبَّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  فـ ق ال  ِإْن كحْنت  محْبت اع ا ه ذ 
اء  اأْل ْعر ايبِّ فـ ق ال  أ و ل ْيس  ق ِد ابـْتـ ْعتحهح ِمْنك   ع  نِد  ق ال  النَّيبُّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ِحني  مسِ 

ابـْتـ ْعتحهح ِمْنك  ف ط ِفق   اأْل ْعر ايبُّ ال  و اللَِّه م ا بِْعتحك  فـ ق ال  النَّيبُّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  بـ ل ى ق دِ 
ايبُّ النَّاسح يـ لحوذحون  بِالنَّيبِّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  و اأْل ْعر ايبِّ و مهح ا يـ تـ ر اج ع اِن ف ط ِفق  اأْل ْعر  

ا ي ْشه دح أ ينِّ ب ايـ ْعتحك  ف م ْن ج اء  ِمن  اْلمحْسِلِمني  ق ال  لِ  أْل ْعر ايبِّ و يـْل ك  النَّيبُّ يـ قحولح ه لحمَّ ش ِهيد 
يبِّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  مل ْ ي كحْن لِيـ قحول  ِإالَّ ح قًّا ح ىتَّ ج اء  خحز مْي ةح ف اْست م ع  ِلمحر اج ع ِة النَّ 

ا ي ْشه دح أ ينِّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  و محر اج ع ِة اأْل ْعر ايبِّ ف ط ِفق  اأْل ْعر ايبُّ يـ   لحمَّ ش ِهيد  قحولح ه 
ع ل ى ب ايـ ْعتحك  ق ال  خحز مْي ةح أ ن ا أ ْشه دح أ نَّك  ق ْد ب ايـ ْعت هح ف أ قْـب ل  النَّيبُّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  

لنَّيبُّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  خحز مْي ة  فـ ق ال  ِِب  ت ْشه دح فـ ق ال  بِت ْصِديِقك  ي ا ر سحول  اللَِّه ف ج ع ل  ا
 دو داؤ  رواه امحد وأبو .ش ه اد ة  خحز مْي ة  ش ه اد ة  ر جحل نْيِ 

 وأمي يفداك أب يفاخرون بفداء النبي صلى اهلل عليه وسلم لهم
ا يـ قحولح مج  ع  يل  النَّيبُّ   ْعتح س ْعد  ْعتح س ِعيد  ْبن  اْلمحس يَِّب ق ال  مسِ   ص لَّى اللَّهم ق ال  مسِ 

 البخاري .ع ل ْيِه و س لَّم  أ بـ و ْيِه يـ ْوم  أحححدٍ 
 جبل أحد يحب النبي صلى اهلل عليه وسلم

 عن عباس، عن أبيه، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )أحد جبل حيبنا وحنبه(.
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 لفراق النبي صلى اهلل عليه وسلم يبكيالجذع 
يبَّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ك ان  خي ْطحبح ِإىل  ِجذٍْع قـ ْبل  أ ْن ع ِن اْبِن ع بَّاٍس أ نَّ النَّ  

ملْ  يـ تَِّخذ  اْلِمْنبـ ر  فـ ل مَّا اختَّ ذ  اْلِمْنبـ ر  و حت  وَّل  ِإل ْيِه ح نَّ اجلِْْذعح ف اْحت ض ن هح ف س ك ن  و ق ال  ل ْو 
 الدارميو بن ماجة وا الرتمذيو امحد  .ةِ أ ْحت ِضْنهح حل  نَّ ِإىل  يـ ْوِم اْلِقي ام  

 يحب االستكثار من سالم النبي صلى اهلل عليه وسلم عليه
عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه استأذن  أو غريه عن ثابت البناين عن أنس 

على سعد بن عبادة فقال: السالم عليكم ورمحة اهلل. فقال سعد: وعليك السالم ورمحة 
 صلى اهلل عليه وسلم حىت سلم ثالثا  ورد عليه سعد ثالثا ، ومل اهلل. ومل يسمع النيب

يسمعه، فرجع النيب صلى اهلل عليه وسلم فاتبعه سعد فقال: يا رسول اهلل بأيب أنت 
وأمي ما سلمت تسليمة إال وهي بأذين ولقد رددت عليك ومل أمسعك، أحببت أن 

يه زيتا  فأكل النيب صلى اهلل أستكثر من سالمك ومن الربكة، مث أدخله البيت فقرب إل
عليه وسلم، فلما فرغ قال: أكل طعامكم األبرار وصلت عليكم املالئكة وأفطر عندكم 

 للهيثميالزوائد  .الصائمون
 النبي صلى اهلل عليه وسلم من أحب الناس إلي

 و س لَّم  و أ ن ا أحرِيدح أ ْن ال  ع ْن و اِبص ة  ْبِن م ْعب ٍد ق ال  أ تـ ْيتح ر سحول  اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيهِ  
هح مج ٌْع ف ذ ه ْبتح أ خت  طَّى النَّاس  فـ ق   أ ْلتحهح ع ْنهح و ِإذ ا ِعْند  مثِْ ِإالَّ س  ْيئ ا ِمن  اْلربِّ و اإْلِ الحوا إِل ْيك  أ د ع  ش 

ا و اِبص ةح فـ قحْلتح أ ن ا و اِبص ةح د عحوين ي ا و اِبص ةح ع ْن ر سحوِل اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  إِل ْيك  ي  
ةح أ ْدنحو ِمْنهح ف ِإنَّهح ِمْن أ ح بِّ النَّاِس ِإيل َّ أ ْن أ ْدنـحو  ِمْنهح فـ ق ال  يل اْدنح ي ا و اِبص ةح اْدنح ي ا و اِبص  

نـ ْوتح ِمْنهح ح ىتَّ م سَّْت رحْكب يِت رحْكب ت هح فـ ق ال  ي ا و اِبص ةح أحْخربح  ك  م ا ِجْئت  ت ْسأ لحيِن ع ْنهح أ ْو ف د 
مثِْ قـحْلتح نـ ع ْم ف ج م   ع  ت ْسأ لحيِن فـ قحْلتح ي ا ر سحول  اللَِّه ف أ ْخربْين ق ال  ِجْئت  ت ْسأ لحيِن ع ِن اْلربِّ و اإْلِ

ث  ف ج ع ل  يـ ْنكحتح هِب ا يف ص ْدرِي و يـ قحولح ي ا و اِبص ةح اسْ  تـ ْفِت نـ ْفس ك  اْلربُّ م ا أ ص ابِع هح الثَّال 
مْثح م ا ح اك  يف اْلق ْلِب و تـ ر دَّد  يف الصَّْدرِ  أ نَّ إِل ْيِه اْلق ْلبح و اْطم أ نَّْت إِل ْيِه النـَّْفسح و اإْلِ و ِإْن  اْطم 

 رواه االمام امحد بن حنبل .أ فْـت اك  النَّاسح ق ال  سحْفي انح و أ فْـتـ ْوك  
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 زبير ريق النبي صلى اهلل عليه وسلمأول ما دخل بطن بن ال
اللَِّه ْبنح الزُّبـ رْيِ   ِم ع ْبدح ْسال  ع ْن ع اِئش ة  ر ِضي اللَّهم ع نـْه ا ق ال ْت أ وَّلح م ْولحوٍد وحِلد  يف اإْلِ

ك ه ا مثحَّ أ تـ ْوا بِِه النَّيبَّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ف أ خ ذ  النَّيبُّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و   ْر ة  ف ال  س لَّم  مت 
 البخاري .أ ْدخ ل ه ا يف ِفيِه ف أ وَّلح م ا د خ ل  ب ْطن هح رِيقح النَّيبِّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  

 يتحسر على ترك طعام النبي صلى اهلل عليه وسلم
ْيلح ع ْن أ ن ِس ْبِن م اِلٍك عن ر جحٌل ِمْن ب يِن ع ْبِد اللَِّه ْبنِ   ن ا خ  ْعٍب ق ال  أ غ ار ْت ع ل يـْ  ك 

ر سحوِل اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ف أ تـ ْيتح ر سحول  اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  فـ و ج ْدتحهح 
ْوِم أ ِو الصِّي اِم ِإنَّ يـ تـ غ دَّى فـ ق ال  اْدنح ف كحْل فـ قحْلتح ِإينِّ ص اِئٌم فـ ق ال  اْدنح أحح دِّْثك  ع ِن الصَّ 

ِة و ع ِن احلْ اِمِل أ ِو اْلمحْرِضِع الصَّْوم  أ ِو  اللَّه  تـ ع اىل  و ض ع  ع ِن اْلمحس اِفِر الصَّْوم  و ش ْطر  الصَّال 
ا النَّيبُّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ِكْلتـ ْيِهم ا أ ْو إِ  امهح ا فـ ي ا هل ْف  الصِّي ام  و اللَِّه ل ق ْد ق اهل حم  ْحد 

وامحد  الرتمذيرواه  .نـ ْفِسي أ ْن ال  أ كحون  ط ِعْمتح ِمْن ط ع اِم النَّيبِّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  
 بن ماجةاو 

 آخر من جمع اهلل ريقه مع النبي صلى اهلل عليه وسلم
ا تـحوحيفِّ  النَّيبُّ ص لَّ   ى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  يف بـ ْييِت و يف نـ ْوب يِت عن ع اِئش ةح ر ِضي اللَّهم ع نـْه 

و بـ نْي س ْحرِي و حن ْرِي و مج  ع  اللَّهح بـ نْي  رِيِقي و رِيِقِه ق ال ْت د خ ل  ع ْبدحالرَّمْح ِن ِبِسو اٍك ف ض عحف  
نـ ْنتحهح بِهِ ض ْغتحهح مثحَّ النَّيبُّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ع ْنهح ف أ خ ْذتحهح ف م    البخاري . س 

 وجه النبي صلى اهلل عليه وسلم كالقمر
ع ْن أ يب ِإْسح اق  ق ال  سحِئل  اْلبـ ر اءح أ ك ان  و ْجهح النَّيبِّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ِمْثل   

 البخاري .السَّْيِف ق ال  ال  ب ْل ِمْثل  اْلق م رِ 
 لم إذ استنار كأنه قمروجه النبي صلى اهلل عليه وس

ْعتح ك ْعب  ْبن  م اِلٍك حيح دِّثح ِحني  خت  لَّف  ع ْن تـ بحوك  ق ال  فـ ل مَّا س لَّْمتح ع ل ى   ق ال  مسِ 
ر سحوِل اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  و هحو  يـ بـْرحقح و ْجهحهح ِمن  السُّرحوِر و ك ان  ر سحولح اللَِّه ص لَّى 



 

 

 

51 
 

ٍر و كحنَّا نـ ْعِرفح ذ ِلك  ِمْنهح اللَّه  .م ع ل ْيِه و س لَّم  ِإذ ا سحرَّ اْستـ ن ار  و ْجهحهح ح ىتَّ ك أ نَّهح ِقْطع ةح ق م 
 البخاري

 عرق النبي صلى اهلل عليه وسلم لؤلؤ ويده ألين من الحرير
أ نَّ ع ر ق هح اللُّْؤلحؤح ع ْن أ ن ٍس ق ال  ك ان  ر سحولح اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم    ر  اللَّْوِن ك  أ ْزه 

ِإذ ا م ش ى ت ك فَّأ  و ال  م ِسْستح ِديب اج ة  و ال  ح رِير ة  أ ْلني   ِمْن ك فِّ ر سحوِل اللَِّه ص لَّى اللَّهم 
ْمتح ِمْسك ة  و ال  ع ْنبـ ر ة  أ ْطي ب  ِمْن ر اِئح ِة ر سحوِل ا للَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه ع ل ْيِه و س لَّم  و ال  َشِ 

 مسلم .و س لَّم  
 النبي صلى اهلل عليه وسلم أجمل من القمر

ل ٍة ِإْضِحي ان    اِبِر ْبِن مس حر ة  ق ال  ر أ ْيتح ر سحول  اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  يف ل يـْ ع ْن ج 
ِر ق ال  فـ ل هحو  ك ان  أ ْحس ن  يف ع ْييِن ِمن  و ع ل ْيِه ححلٌَّة مح ْر اءح ف ج ع ْلتح أ ْنظحرح إِل   ْيِه و ِإىل  اْلق م 

 كنز العمالالدارمي،   .اْلق م رِ 
 وللطريق طيب إذا مر به النبي صلى اهلل عليه وسلم 

اِبٍر أ نَّ النَّيبَّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ملْ  ي ْسلحْك ط رِيق ا أ ْو ال ي ْسلحكح ط   رِيق ا ع ْن ج 
ٌد ِإالَّ ع ر ف  أ نَّهح ق ْد س ل ك هح ِمْن ِطيِب ع ْرِفِه أ ْو ق ال  ِمْن رِيِح ع ر ِقهِ   الدارمي .فـ ي ْتبـ عحهح أ ح 

 جلس عليه النبي صلى اهلل عليه وسلم الذي رائحة عطرة للحصير
عن عبد اهلل بن بسر عن أبيه بسر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أتاهم وهو  

فدخل عليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه  كنا ندعوها: محارة شامية،  كب على بغلة،را 
فقامت أمي فوضعت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قطيفة على  وسلم وأصحابه،

فلما جلس عليها  حصري يف البيت جعلت توثرها لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
قال عبد اهلل بن بسر: فقّدم هلم أيب  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تطيب احلصري.

وأمر أمي فصنعت هلم جشيشا  )هي أن تطحن احلنطة طحنا   بسر مترا  يشغلهم به،
جليال  مث جتعل يف القدور ويلقى عليها حلم أيل وتطبخ وقد يقال هلا دشيشة بالدال(. 

رسول اهلل وكان أيب القائم على  قال عبد اهلل: فكنت أنا اخلادم فيما بني أيب وأمي،
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فلما فرغت أمي من اجلشيش جئت أمحله حىت وضعته  صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه،
مث سقاهم فضيخا  فشرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسقى  فأكلوا، بني أيديهم،

مث جئت إىل رسول اهلل  مث أخذت القدح حني نفذ ما فيه فمألت، الذي عن ميينه،
عطه الذي انتهى القدح إليه". فلما فرغ رسول اهلل صلى صلى اهلل عليه وسلم فقال: "أ

اهلل عليه وسلم من الطعام دعا لنا فقال: "اللهم اغفر هلم وارمحهم وبارك هلم يف رزقهم". 
فما زلنا نتعرف من اهلل السعة يف الرزق. قلت: يف الصحيح بعضه من رواية عبد اهلل 

وبقية رجاله  اين وفيه راو مل يسم،رواه الطرب  بسر نفسه وهذا من حديثه عن أبيه.بن 
 اهليثمياخرجه احلافظ  حديثهم حسن أو صحيح.

 وصف أم معبد لجمال النبي صلى اهلل عليه وسلم 
قالت رأيت رجال ظاهر الوضاءة حسن اخللق مليح الوجه مل تعبه ثجلة ومل تزربه 

ل صعلة قسيم وسيم يف عينيه دعج ويف أشفاره وطف ويف صوته صحل أحور أكح
أزج أقرن يف عنقه سطع ويف حليته كثاثة إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم مسا وعاله 
البهاء حلو املنطق فصال ال نزر وال هذر كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن اهبى الناس 
وامجله من قريب ربعة ال تشنؤه عني من طول وال تقتحمه عني من قصر غصن بني 

احسنهم قدا له رفقاء حيفون به ان قال استمعوا لقوله غصنني فهو انضر الثالثة منظرا و 
فقال بعلها هذا واهلل صاحب  (وان امر تبادروا اىل امره حمفود مشهود ال عابس وال مفند

جهدن ان وجدت اىل ذلك ولو صادفته اللتمست أن اصحبه وأل تطلب الذي قريش
 البداية والنهاية البن كثري سبيال.

 بي صلى اهلل عليه وسلمكأن النور يخرج من فم الن
حدثنا حممد بن احلسن بن قتيبة عن أيوب بن علي بن اهليصم عن زياد بن سيار 
عن عزة بنت عياض قالت مسعت أبا قرصافة يقول ملا بايعنا رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم أنا وأمي وخاليت ورجعنا من عنده منصرفني قالت يل أمي وخاليت يا بين ما رأينا 
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الرجل أحسن منه وجها وال أنقى ثوبا وال ألني كالما ورأينا كأن النور خيرج مثل هذا 
 الكبري الطرباين .من فيه

 صافحت النبي صلى اهلل عليه وسلم التييقبل اليد 
حدثنا حممد بن هارون بن حممد بن بكار الدمشقي ثنا حممود بن خالد ثنا مروان 

حدثين حيىي بن احلارث الذماري قال بن حممد الطاطري ثنا أبو عبد امللك الفزاري 
لقيت واثلة بن األسقع فقلت بايعت بيدك هذه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال 

  الطرباين.  يدك أقبلها فأعطانيها فقبلتهانعم فقلت أعطين
 حكايات لخادم النبي صلى اهلل عليه وسلم

عامر بن  أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن 
غنم بن عدي بن النجار أبو محزة األنصاري اخلزرجي خادم رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم واحد املكثرين من الرواية عنه صح عنه أنه قال قدم النيب صلى اهلل عليه وسلم 
املدينة وأنا بن عشر سنني وأن أمه أم سليم أتت به النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا قدم 

أنس غالم خيدمك فقبله وأن النيب صلى اهلل عليه وسلم كناه أبا محزة  فقالت له هذا
وقال حممد  ذا األذنني ببقلة كان جيتنبها ومازحه النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال له يا

بن عبداهلل األنصاري خرج أنس مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل بدر وهو غالم 
ه قال ألنس أشهدت بدرا قال وأين اغيب عن خيدمه أخربين أيب عن موىل ألنس أن

بدر ال أم لك قلت وإمنا مل يذكروه يف البدريني ألنه مل يكن يف سن من يقاتل وقال 
الرتمذي حدثنا حممود بن غيالن حدثنا أبو داود عن أيب خلدة قلت أليب العالية أمسع 

 صلى اهلل أنس من النيب صلى اهلل علسه وسلم قال خدمه عشر سنني ودعا له النيب
عليه وسلم وكان له بستان حيمل الفاكهة يف السنة مرتني وكان فيه رحيان وجييء منه 
ريح املسك وكانت إقامته بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم باملدينة مث شهد الفتوح مث 
قطن البصرة ومات هبا قال علي بن املديين كان آخر الصحابة موتا بالبصرة وقال 

ى حدثنا إسحاق بن عثمان سألت موسى بن أنس كم غزا أنس البخاري حدثنا موس
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مع النيب صلى اهلل عليه وسلم قال مثاين غزوات وروى بن السكن من طريق صفوان بن 
هبرية عن أبيه قال يل ثابت البناين قال يل أنس بن مالك هذه شعرة من شعر رسول 

لسانه فدفن وهي اهلل صلى اهلل عليه وسلم فضعها حتت لساين قال فوضعتها حتت 
حتت لسانه وقال معتمر عن أبيه مسعت أنس بن مالك يقول مل يبق أحد صلى القبلتني 
غريي قال جرير بن حارم قلت لشعيب بن احلبحاب مىت مات أنس قال سنة تسعني 
أخرجه بن شاهني وقال سعيد بن عفري واهليثم بن عدي ومعتمر بن سليمان مات سنة 

 حدثنا عثمان بن أمحد حدثنا حنبل حدثنا أمحد بن إحدى وتسعني وقال بن شاهني
حنبل حدثنا معتمر بن سليمان عن محيد مثله وزاد وكان عمره مائة سنة إال سنة قال 
بن سعد عن الواقدي عن عبداهلل بن زيد بن اهلذيل أنه حضر أنس بن مالك سنة اثنتني 

خه املدائين وخليفة وتسعني وقال أبو نعيم الكويف مات سنة ثالث وتسعني وفيها أر 
له مائة سنة وزاد وله مائة وثالث سنني وحكى بن شاهني عن حيىي بن بكري أنه مات و 

ورواه البغوي عن عمر بن شبة عن حممد بن عبداهلل  .وسبع سننيوسنة قال وقيل مائة 
كذلك قال الطرباين حدثنا جعفر الفريايب حدثنا إبراهيم بن عثمان املصيصي   .األنصاري

خملد بن احلسني عن هشام بن حسان عن حفصة عن أنس قال قالت أم سليم حدثنا 
يا رسول اهلل أدع اهلل ألنس فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه قال أنس فلقد 
دفنت من صليب سوى ولد ولدي مائة وَخسة وعشرين وأن ارضي لتثمر يف السنة مرتني 

يب أم سليم إىل النيب صلى اهلل  وقال جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس جاءت
عليه وسلم وأنا غالم فقالت يا رسول اهلل أنس أدع اهلل له فقال النيب صلى اهلل عليه 
وسلم اللهم أكثر ماله وولده وأدخله اجلنة قال قد رأيت اثنتني وأنا أرجو الثالثة وقال 

ة عطشت أرضنا جعفر أيضا عن ثابت كنت مع أنس فجاء قـ ْهرحم ان هح فقال يا أبا محز 
قال فقام أنس فتوضأ وخرج إىل الربية وصلى ركعتني مث دعا فرأيت السحاب تلتئم قال 
مث مطرت حىت مألت كل شيء فلما سكن املطر بعث أنس بعض أهله فقال انظر أين 
بلغت السماء فنظر فلم تعد أرضه اال يسريا وذلك يف الصيف وقال علي بن اجلعد عن 
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هريرة ما رأيت أحدا أشبه صالة برسول اهلل صلى اهلل عليه شعبة عن ثابت قال أبو 
وسلم من بن أم سليم يعين أنسا وروى الطرباين يف األوسط من طريق عبيد بن عمرو 
األصبحي عن أيب هريرة أخربين أنس بن مالك أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يشري 

احلديث وقال حممد بن  يف الصالة وقال ال نعلم روى أبو هريرة عن أنس غري هذا
عبداهلل األنصاري حدثنا بن عون عن موسى بن أنس أن أبا بكر ملا استخلف بعث 
إىل أنس ليوجهه إىل البحرين على السعاية فدخل عليه عمر فاستشاره فقال ابعثه فإنه 

 االصابة البن حجر لبيب كاتب قال فبعثه ومناقب أنس وفضائله كثرية جدا.
  عليه وسلم نعليه ويستره إذا اغتسليلبس النبي صلى اهلل

قال ابن املدين: مسعت عبد الرمحن بن يزيد، قال: قلنا حلذيفة أخربنا برجل قريب 
السمت واهلدي والدل من رسول الّله صلى الّله عليه وسلم حىت نلزم قال: ما أعلم 

ىت توارته جدار أحدا  أقرب مستا  وال هديا  وال دال  من رسول الّله صلى الّله عليه وسلم ح
بيته من ابن أم عبد انتهى، وهلذا قدمه إمامنا على سائر الصحابة يف الفقه ما عدا 

 اخللفاء األربعة.
وبه )عن عون عن أبيه( أي املذكور، )عن عبد الّله( أي ابن مسعود )أنه كان 
صاحب حصري رسول الّله صلى الّله عليه وسلم، أي سجادته صلى الّله عليه وسلم، 

رواية كان صاحب عصا رسول الّله صلى الّله عليه وسلم ويف رواية كان صاحب ويف 
رداء رسول الّله صلى الّله عليه وسلم(. )ويف رواية، كان صاحب الراحلة، لرسول الّله 
صلى الّله عليه وسلم( كما تقدم. )ويف رواية، كان صاحب سواك رسول الّله صلى 

ب امليضاة( أي املطهرة، مبىن ومعىن، )وصاحب الّله عليه وسلم( أي يف السفر، )وصاح
النعلني( وجاء يف رواية، وصاحب الوسادة، قال ابن عبد الرب، كان ابن مسعود يلج 

شرح مسند اىب  .اغتسل ويوقظه اذا نام إذاأمامه ويسرته  وميشينعليه  عليه ويلبسه
 القاري لإلمامحنيفة 
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 الخليفة يعظم خادم النبي صلى اهلل عليه وسلم
بسم اهلل الرمحن الرحيم من أمري املؤمنني عبد امللك بن مروان إىل احلجاج بن 
يوسف أما بعد فإنك عبد طمت بك األمور فسموت فيها وعدوت طورك وجاوزت 
قدرك وركبت داهية إدا وأردت أن تبدوا يل فإن سوغتكها مضيت قدما وإن مل أسوغها 

 منفوص اجلاعرتني أنسيت مكاسب رجعت القهقري فلعنك اهلل من عبد أخفش العينني
آبائك بالطائف وحفرهم اآلبار ونقلهم الصخور على ظهورهم يف املناهل يا ابن 
املستفرية بعجم الزبيب واهلل الغمرنك غمر الليث الثعلب والصقر األرنب وثبت على 
رجل من أصحاب رسول اهلل ص ينب أظهرنا فلم تقبل له إحسانه ومل تتجاوز له عن 

جراءة منك على الرب عز وجل واستخفافا منك بالعهد واهلل لو أن اليهود إساءته 
والنصارى رأت رجال خدم عزير بن عزري وعيسى بن مرمي لعظمته وشرفته وأكرمته 
وأحبته بل لو رأوا من خدم محار العزير أو خدم حواري املسيح لعظموه وأكرموه فكيف 

ني يطلعه على سره ويشاوره يف أمره وهذا أنس بن مالك خادم رسول اهلل ص مثاين سن
مث هو مع هذا بقية من بقايا أصحابه فإذا قرأت كتايب هذا فكن أطوع له من خفه 

البداية  .ونعله وإال أتاك مين سهم بكل حتف قاض ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون
 والنهاية البن كثري

 لم وقت الصالة همهمة يسمعونها من قبر النبي صلى اهلل عليه وس في 
مل ْ يـحؤ ذَّْن يف م ْسِجِد النَّيبِّ ص لَّى  ع ْن س ِعيِد ْبِن ع ْبِد اْلع زِيِز ق ال  ل مَّا ك ان  موقعة احلْ رَّةِ  

فح اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ثالثا  و مل ْ يـحق ْم و مل ْ يـ بـْر ْح س ِعيدح ْبنح اْلمحس يَِّب ِمن  اْلم ْسِجِد و ك ان  ال  يـ ْعرِ 
ٍة ي ْسم عحه ا ِمْن قـ رْبِ النَّيبِّ ف ذ ك ر  م ْعن اهح و ْقت   ِة ِإالَّ هِب ْمه م  وقال االمام  الدارميرواه  . الصَّال 
انه قد قتل فيها سبعمائة رجل من محلة القرآن واستبيحت فيها املدينة املنورة ملدة  مالك

  .النبوية عند املنرب وكانت بسبب خلع اهل املدينة بيعتهم ليزيد بن معاوي ،ثالثة ايام
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 النبي صلى اهلل عليه وسلم يستسقى بقبر
عن مالك الدار قال: أصاب الناس قحط يف زمان عمر ابن اخلطاب فجاء رجل  

إىل قرب النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: يا رسول اهلل استسق اهلل تعاىل ألمتك فإهنم 
ملنام فقال: ائت عمر فأقرأه السالم قد هلكوا فأتاه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف ا

قال:  وأخربه أهنم يسقون وقل له: عليك الكيس الكيس فأتاه الرجل فأخربه فبكى، مث
 كنز العمال  يا رب ال آلو ما عجزت عنه.

 آخر الناس عهدا  بالنبي صلى اهلل عليه وسلم
عبد  وعن ابن مرحب قال: نزل يف قرب النيب صلى اهلل عليه وسلم أربعة، أحدهم 

الرمحن بن عوف، وكان املغرية بن شعبة يدعى أحدث الناس عهدا  برسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم، ويقول: أخذت خامتي فألقيته وقلت: إن خامتي سقط من يدي، 

رواه الطرباين  وسلم فأكون آخر الناس عهدا  به. ألمس رسول اهلل صلى اهلل عليه
 اهليثمياحلافظ  وإسناده حسن.

 ألف ملك يزورون قبر النبي صلى اهلل عليه وسلم كل يومسبعون 
ْعب ا د خ ل  ع ل ى ع اِئش ة  ف ذ ك رحوا ر سحول  اللَِّه ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه   ع ْن نـحبـ ْيِه ْبِن و ْهٍب أ نَّ ك 

بـْعحون  أ ْلف ا ِمن  الْ  ْعٌب م ا ِمْن يـ ْوٍم ي ْطلحعح ِإالَّ نـ ز ل  س  ِئك ِة ح ىتَّ حي حفُّوا بِق رْبِ و س لَّم  فـ ق ال  ك  م ال 
ِتِهْم و يحص لُّون  ع ل ى ر سحوِل اللَِّه ص لَّى اللَّهم  النَّيبِّ ص لَّى اللَّهم ع ل ْيِه و س لَّم  ي ْضرِبحون  بِأ ْجِنح 

 ح ىتَّ ِإذ ا اْنش قَّْت ع ْنهح ع ل ْيِه و س لَّم  ح ىتَّ ِإذ ا أ ْمس ْوا ع ر جحوا و ه ب ط  ِمثْـلحهحْم ف ص نـ عحوا ِمْثل  ذ ِلك  
ِة ي زِفُّون هح  ِئك   الدارميرواه  .اأْل ْرضح خ ر ج  يف س ْبِعني  أ ْلف ا ِمن  اْلم ال 

 أعرابي يستغيث بقبر النبي صلى اهلل عليه وسلم
ذكر مجاعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ يف كتابه "الشامل" احلكاية املشهورة 

السا  عند قرب النيب صلى الّله عليه وسلم فجاء أعرايب فقال: عن العتيب قال: كنت ج
ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك )السالم عليك يا رسول الّله، مسعت الّله يقول: 



 

 

 

58 
 

وقد جئتك مستغفرا  لذنيب  (فاستغفروا الّله واستغفر هلم الرسول لوجدوا الّله توابا  رحيما
 مستشفعا  بك إىل ريب، مث أنشأ يقول:

 فطاب من طيبهن القاع واألكم  ا خري من دفنت بالقاع أعظمهي
 فيه العفاف وفيه اجلود والكرم  نفسي الفداء لقرٍب أنت ساكنه

 عيين فرأيت النيب صلى الّله عليه وسلم يف النوم فقال: "يا ينتمث انصرف األعرايب، فغلب
 عتيب إحلق األعرايب فبشره أن الّله قد غفر له". تفسري بن كثري

 تيسير المهمات بقبر النبي صلى اهلل عليه وسلم 
عن أيب فديك قال: مسعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قرب  

النيب صلى اهلل عليه وسلم، فتال هذه اآلية )إن اهلل ومالئكته يصلون على النيب يا أيها 
 يقوهلا سبعني الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما( صلى اهلل عليك يا حممد حىت

مرة، فأجابه ملك: صلى اهلل عليك يا فالن مل تسقط لك حاجة. أخرجه ابن أيب 
 الدنيا والبيهقي

 الخليفة يرسل سالمه من دمشق الى قبر النبي صلى اهلل عليه وسلم 
عن حامت بن مروان قال: كان عمر بن عبد العزيز يوجه بالربيد قاصدا إىل املدينة  

 البيهقيى اهلل عليه وسلم السالم. رواه ليقرئ عنه النيب صل
 السفر والقدوم يبدأ بقبر النبي صلى اهلل عليه وسلم في ابن عمر

أو قدم  ،أخربنا مالك، أخربنا عبد الّله بن دينار، أن ابن عمر: كان إذا أراد سفرا  
 موطأ وسلم فصلى عليه، ودعا مث انصرف. من سفر جاء قرب النيب صلى الّله عليه

 مالك
 زيارة قبر النبي صلى اهلل عليه وسلم من أعظم القربات 

قال الفاضل الّلهنوي يف شرح املوطأ: إن العلماء اتفقوا على أن زيارة قربه صلى  
الّله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل املشروعات ومن نازع يف مشروعيته فقد ضل 

حبديث )من حج ومل وأضل فقيل إنه سنة، وقيل إنه واجب وقيل قريب من الواجب 
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يزرين فقد جفاين( وباألحاديث األخر املروية يف الطرباين والدارقطين وابن عدي وغريمها، 
ذا الباب كلها ضعيفة بل وقد أخطأ ابن تيمية حيث ظن أن األحاديث الواردة يف ه

 شرح خليل حمى الدين ملسند اىب حنيفةموضوعة. 
 اهلل عليه وسلميردون السالم من داخل حجرة قبر النبي صلى 

رواية عن  يفو  )إن لّله تعاىل مالئكة سياحني يف األرض يبلغوين من أميت السالم( 
ممن يسلم علّي منهم وإن بعد قطره وتناءت داره أي فريّد ) املناويقال  .السالم أميت

صلى الّله عليه  يف عليهم مساعه منهم كما بني يف خرب آخر وهذا التعظيم للمصط
 ملنزلته حيث سخر املالئكة الكرام لذلك. قال السبكي: قال ابن بشار وسلم وإجالال  

خل احلجرة الشريفة تقدمت إىل قرب النيب صلى الّله عليه وسلم فسلمت فسمعت من دا
قال احلاكم صحيح وأقره الذهيب وقال اهليثمي رجاله رجال الصحيح  وعليك السالم.

 للمناويفيض القدير  له سياحني.قال احلافظ العراقي احلديث متفق عليه دون قو 
 يلوذون عند الخوف بقبر النبي صلى اهلل عليه وسلم

عن ظهور النار اليت كانت بأرض احلجاز حىت أضاءت هلا أعناق األبل ببصرى  
قال البخاري يف صحيحه ثنا أبو اليمان . هذا يف سنة أربع وَخسني وستمائة وقد وقع

ن املسيب أخربين أبو هريرة أن رسول اهلل صلى ثنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد ب
اهلل عليه وسلم قال ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز تضيء هلا أعناق 
األبل ببصرى تفرد به البخاري وقد ذكر أهل التاريخ وغريهم من الناس وتواتر وقوع 

ديث وإمام هذا يف سنة أربع وَخسني وستمائة قال الشيخ االمام احلافظ شيخ احل
املؤرخني يف زمانه شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل امللقب بأيب شامة يف تارخيه 
إهنا ظهرت يوم اجلمعة يف خامس مجادى اآلخرة سنة أربع وَخسني وستمائة وأهنا 
استمرت وأزيد منه وذكر كتبا متواترة عن أهل املدينة يف كيفية ظهورها شرق املدينة من 

تلقاء أحد وأهنا مألت تلك االودية وانه خيرج منها شرريا كل احلجاز  ناحية وادي شظا
وذكر أن املدينة زلزلت بسببها وأهنم مسعوا أصواتا مزعجة قبل ظهورها خبمسة أيام أول 
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ذلك مستهل الشهر يوم االثنني فلم تزل ليال وهنارا حىت ظهرت يوم اجلمعة فانبجست 
جدا صارت مثل طوله أربعة فراسخ يف  تلك األرض عند وادي شظا عن نار عظيمة

عرض أربعة أميال وعمقه قام ويضف يسيل الصخر حىت يبقى مثل اآلنك مث يصري 
كتب الناس على ضوئها يف   كالفحم األسود وذكر أن ضوءها ميتد اىل تيماء حبيث

الليل وكأن يف بيت كل منهم مصباحا ورأى الناس سناها من مكة شرفها اهلل قلت 
فأخربين قاضي القضاة صدر الدين علي بن أيب قاسم التيمي احلنفي قال وأما بصرى 

أخربين والدي وهو الشيخ صفي الدين احد مدرسي بصرى أنه أخربه غري واحد من 
األعراب صبيحة تلك الليلة من كان حباضرة بلد بصرى أهنم رأوا صفحات أعناق إبلهم 

كر الشيخ شهاب الدين أن يف ضوء هذه النار اليت ظهرت من أرض احلجاز وقد ذ 
أهل املدينة جلأوا يف هذه االيام اىل املسجد النبوي وتابوا اىل اهلل من ذنوب كانوا عليها 
واستغفروا عند قرب النيب صلى اهلل عليه وسلم مما سلف منهم وأعتقوا ا لغلمان وتصدقوا 

 البداية والنهاية البن كثري .على فقرائهم وجمارحيهم
 صلى اهلل عليه وسلم شهد له البعير يالنب بالصالة على

عن زيد بن ثابت، قال: غدونا يوما  غداة من الغدوات مع رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم حىت كنا يف جممع طرق املدينة فبصرنا بأعرايب آخذ خبطام بعريه حىت وقف 

اهلل  على النيب صلى اهلل عليه وسلم وحنن حوله فقال: السالم عليك أيها النيب ورمحة
وبركاته. فرد عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "كيف أصبحت؟". قال: ورغا البعري 
وجاء رجل كأنه حرسي فقال احلرسي: يا رسول اهلل هذا األعرايب سرق البعري. قال: 
فرغا البعري ساعة، وحن فأنصت له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يسمع رغاءه 

قبل النيب صلى اهلل عليه وسلم على احلرسي فقال: "انصرف وحنينه، فلما هدأ البعري أ
عنه فإن البعري شهد عليك أنك كاذب". فانصرف احلرسي وأقبل النيب صلى اهلل عليه 

بأيب أنت وأمي  وسلم على األعرايب فقال: "أي شيء قلت حني جئتين؟". قال: قلت
مد حىت ال تبقى اللهم صل على حممد حىت ال تبقى صالة، اللهم وبارك على حم :-
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بركة، اللهم وسلم على حممد حىت ال يبقى سالم، اللهم وارحم حممدا  حىت ال تبقى 
رمحة. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "إن اهلل جل وعز أبدأها يل، والبعري ينطق 

 الطرباينبعذره، وإن املالئكة قد سدوا األفق". رواه 
 صلى اهلل عليه وسلم رأس النبي يتفل

وثبت ذلك يف صحيح البخاري وغريه من طريق املوطأ ملالك عن إسحاق بن أيب 
طلحة عن أنس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا ذهب إىل قباء دخل على أم 
حرام بنت ملحان فتطعمه فدخل عليها فأطعمته وجلست تفلى رأسه فنام مث استيقظ 

فركبت أم حرام البحر يف زمن وهو يضحك احلديث يف شهداء البحر ويف آخره قال 
معاوية فصرعت عن دابتها حني خرجت من البحر فماتت ويف بعض طرقه يف البخاري 
عن أنس عن أم حرام بنت ملحان وكانت خالته أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
قال يف بيتها فاستيقظ وهو يضحك وقال عرض علي أناس من أميت يركبون ظهر البحر 

ك على األسرة قالت فقلت يا رسول اهلل أدع اهلل أن جيعلين منهم مث نام األخضر كامللو 
فاستيقظ وهو يضحك فقلت يا رسول اهلل ما يضحكك فقال عرض علي ناس من 
أميت يركبون ظهر البحر األخضر كامللوك على األسرة قلت يا رسول اهلل أدع اهلل أن 

بن الصامت فأخرجها معه فلما  جيعلين منهم قال أنت من األولني قال فتزوجها عبادة
جاز البحر ركبت دابة فصرعتها فقتلها قال بن األثري وكانت تلك الغزوة غزوة قربس 
فدفنت فيها وكان أمري ذلك اجليش معاوية بن أيب سفيان يف خالفة عثمان ومعه أبو 

 االصابة البن حجر. ذر وأبو الدرداء وغريمها من الصحابة
 وسلم بيده يروح النبي صلى اهلل عليه

قال: رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم وقد نام فجلس الزبري  خلطابعن عمر بن ا 
يذب عن وجهه حىت استيقظ قال: يا أبا عبد اهلل! هذا جربيل يقرئك السالم ويقول: 

رواه احلافظ اهليثمي وأبو بكر  قيامة حىت أذب عن وجهك شرر جهنم.أنا معك يوم ال
 وابن عساكر الشافعي يف الغيالنيات 
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 عروس تطيب بعرق النبي صلى اهلل عليه وسلم
عن أيب هريرة قال جاء رجل إىل رسول اهلل فقال يا رسول اهلل إين زوجت ابنيت 

أن تعينين بشيء قال ما عندي شيء ولكن إذا كان غد فأتين بقارورة واسعة  أحبوأنا 
فأتاه بقارورة واسعة الرأس الرأس وعود شجرة وآية بيين وبينك أن تدق ناحية الباب قال 

وعود شجرة قال فجعل يسلت العرق من ذراعيه حىت امتألت القارورة قال فخذها 
ومر ابنتك أن تغمس هذا العود يف القارورة وتطيب به قال فكانت إذا تطيبت به شم 

 والطرباين وأبو يعلي اهليثميرواه . أهل املدينة رائحة الطيب فسموا بيوت املطيبني
 مس يد النبي صلى اهلل عليه وسلم يقبل من

وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا  خيرب مبكاين، فأدخل عليه، فآخذ بيديه 
فأقبلهما، وأقول: بأيب هاتني اليدين التني مستا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأقّبل 

رواه احلافظ  .ا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمعينيه وأقول: بأيب هاتني العينني اللتني رأت
 اهليثمي أبو يعلى 

 ينظف لحية النبي صلى اهلل عليه وسلم
عن أيب أي وب  األنصاري رضي الّله عنه؛ أنه تناول من حليِة رسوِل الّله صلى الّله 
 ! ، فقال رسول الّله صلى الّله عليه وسلم: "م س ح  اللَّهح ع ْنك  يا أبا أ يوب  عليه وسلم أذى 

اية عن سعد؛ أنَّ أبا أيوب أخذ عن رسول الّله صلى الّله عليه وسلم ما ت ْكر هح" ويف رو 
، ال ي كحْن شيئا ، فقال رسول الّله صلى الّله عليه وسلم: "ال ي كحْن ِبك  السُّوءح يا أبا أ يُّ  وب 

 رواه النووي والطرباين وابن السين ِبك  السُّوءح".
 يشربون من غسيل شعر النبي صلى اهلل عليه وسلم

عن عثمان بن عبد اللَّه بن موهب قال: )أرسلين أهلي إىل أم سلمة بقدح من و  
ماء فجاءت جبلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فكان 
إذا أصاب اإلنسان عني أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه فاطلعت 

 يرواه البخار  يف اجللجل فرأيت شعرات محرا (.
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 خالد يستنصر بشعر النبي صلى اهلل عليه وسلم
خالد بن الوليد، أمره أبو بكر الصديق رضي الّله عنه على قتال مسيلمة الكذاب 
واملرتدين باليمامة، وكان له يف قتاهلم األثر العظيم كما مر ذكره يف كتابنا هذا، وله 

أول من أخذ اجلزية من  اآلثار املشهورة يف قتال الروم بالشام، والفرس بالعراق، وهو
الفرس يف صلح احلرية، وافتتح دمشق وكان يف قلنسوته شعر من شعر رسول الّله 

 رواه ابن كثري نصر به ويتربك فال يزال منصورا .يست
 يهود يقبلون النبي صلى اهلل عليه وسلم

نيب صلى الّله عليه وسلم عن صفوان بن عسال أن قوما  من اليهود قبلوا يد ال 
 حسن صحيحوقال حديث  رواه الرتمذي ه.ورجلي

 تستاك بسواك النبي صلى اهلل عليه وسلم تبركا
عن ع اِئش ة  أنـّه ا ق ا ل ْت: "كان ن يبّ اهلل صلى اهلل عليه وسلم ي ْست اكح فـ يـحْعِطييِن  

أح ِبِه ف أ ْست اكح مثحّ أ ْغِسلحهح و أ ْدفـ عحهح إل ْيِه". ال االمام حممد َشس احلق ق الّسو اك  ألْغِسل هح فأ ْبد 
)ألغسله(: أي السواك للتطيب والتنظيف  ،داؤوديف عون املعبود يف شرح سنن أيب 

)فأبدأ به(: أي باستعماله يف فمي قبل الغسل ليصل بركة فم رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 وسلم إيّل واحلديث فيه ثبوت التربك بآثار الصاحلني والتلذذ هبا.

 النبي صلى اهلل عليه وسلم بالل يتمرغ في قبر
مث إن بالال رأى النيب صلى اهلل عليه وسلم يف منامه وهو يقول ما هذه اجلفوة يا 
بالل أما آن لك أن تزورين فانتبه حزينا وركب راحلته وقصد املدينة فأتى قرب النيب صلى 
اهلل عليه وسلم فجعل يبكي عنده وميرغ وجهه عليه فأقبل احلسن واحلسني فجعل 

ضمهما ويقبلهما فقاال له يا بالل نشتهي أن نسمع أذانك ففعل وعال السطح ووقف ي
فلما أن قال اهلل أكرب اهلل أكرب ارجتت املدينة فلما أن قال أشهد أن ال إله أال اهلل ازداد 

وقالوا بعث  من خدورهن رجتها فلما قال أشهد أن حممدا رسول اهلل خرجت العواتق
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أكثر باكيا وال باكية باملدينة بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه رسول اهلل فما رؤى يوم 
 سري أعالم النبالء. وسلم من ذلك اليوم

 عائشة تضجع على قبر النبي صلى اهلل عليه وسلم
قرب  أخربنا نافع بن عمر حدثين بن أيب مليكة قال كانت عائشة تضطجع على

هذا إال لشيء فتنت به وال خيرج قال فرأته خرج عليها يف النوم فقالت واهلل ما  النيب
 الكربىالطبقات . علي أبدا فرتكت ذلك

 النبي صلى اهلل عليه وسلم أحب الناس إليه
عن اهليثم بن حنش قال: كنَّا عند  عبد الّله بن عمر رضي الّله عنهما فخِدر ْت 

لم، رجلحه، فقال له رجل: اذكر أحبَّ الناس إليك، فقال: يا حمّمدح صلى الّله عليه وس
 رواه النووي وابن السين ق ال.فكأمنا نحِشط  من عِ 

 جعفر يعظم النبي صلى اهلل عليه وسلم
عن جابر قال ملا قدم جعفر بن أيب طالب من أرض احلبشة تلقاه رسول اهلل  

صلى اهلل عليه وسلم فلما نظر جعفر اليه حجل قال مكي يعين مشى على رجل 
 صلى اهلل عليه وسلم عليه وسلم فقبل رسول اهللواحدة إعظاما لرسول اهلل صلى اهلل 

 رواه البيهقي وابن كثري يف البداية والنهاية. بني عينيه
 يقوم على حوائج النبي صلى اهلل عليه وسلم

وروى أن ربيعة بن كعب قال كنت أخدم النيب صلى اهلل عليه وسلم وأقوم له يف 
به إذا دخل بيته لعله حيدث له حوائجه هناري أمجع فإذا صلى عشاء اآلخرة أجلس ببا

ربيعة سلين فقلت  صلى اهلل عليه وسلم حاجة حىت تغلبين عيين فأرقد فقال يل يوما يا
أنظر يف أمري مث أعلمك قال ففكرت يف نفسي وعلمت أن الدنيا زائلة ومنقطعة وأن 

نار وأن يل فيها رزقا يأتيين فقلت يا رسول اهلل أسألك أن تشفع يل أن يعتقين اهلل من ال
أكون رفيقك يف اجلنة فقال من أمرك هبذا يا ربيعة قلت ما أمرين به أحد فصمت النيب 
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 صلى اهلل عليه وسلم طويال مث قال إين فاعل ذلك فأعين على نفسك بكثرة السجود.
 مغين احملتاج للخطيب الشربيين

 يعفو عنه إعظاما للنبي صلى اهلل عليه وسلم
وقال  ،بل من اخلليفة العباسي ما جرى ندم اخلليفةوما جرى لإلمام أمحد بن حن 

ما خرجت من منزيل حىت  :اجعلين يف حل فقال اإلمام أمحد :لإلمام أمحد بن حنبل
فيض القدير  لى اهلل عليه وسلم لقرابتك منه.جعلتك يف حل إعظاما  لرسول اهلل ص

 لإلمام املناوي
 الجمل يعظم النبي صلى اهلل عليه وسلم

ن عبد اهلل قال: أقبلنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من سفر وعن جابر ب
حىت إذا دفعنا إىل حائط من حيطان بين النجار إذا فيه مجل ال يدخل احلائط أحد إال 
شد عليه، قال: فذكروا ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم فجاء حىت أتى احلائط فدعا 

ك بني يديه. قال: فقال النيب صلى اهلل البعري فجاء واضعا  مشفره إىل األرض حىت بر 
عليه وسلم: "هاتوا خطاما ". فخطمه ودفعه إىل صاحبه، مث التفت إىل الناس فقال: 

 ول اهلل، إال عاصي اجلن واإلنس"."إنه ليس شيء بني السماء واألرض إال يعلم أين رس
 رواه أمحد ورجاله ثقات ويف بعضهم ضعف.

 عليه وسلم يحبهيحب القرع ألن النبي صلى اهلل 
يا لك  :دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع، ويقول :طالوت قال أبو

 زاد املعاد .من شجرة ما أحبك إال حلب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إياك
 مجموعة أحاديث في هيبة النبي صلى اهلل عليه وسلم

ه حوله كأمنا روي أسامة بن شريك قال أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحاب 
 .الطري رؤوسهمعلى 
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حني وجهه النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،ملا أذنت قريش لعثمان يف الطواف بالبيت 
ما كنت ألفعل حىت يطوف به رسول اهلل صلى اهلل عليه  :إليهم يف القضية أىب وقال

  .وسلم
 فلما رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جالسا القرفصاء ،ويف حديث قيلة 

  .أرعدت من الفرق وذلك هيبة له وتعظيما
ويف حديث املغرية كان أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقرعون بابه  

 .باألظافري
لقد كنت أريد أن أسأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :وقال الرباء بن عازب 

 .عن األمر فأؤخره سنني من هيبته
 كتاب الشفاء للقاضي عياض

 تمكلمة المخت
 الجامع الصغير في للسيوطيصلى اهلل عليه وسلم  بالنبيالتوسل 
  ليبصر وقد كان لألعمىعلمه النبي صلى اهلل عليه وسلم  الذي الدعاء

أن رجال  ضرير البصر أتى النَّيب ص ل ى اللَّهح ع ل ْيِه و س لَّْم  ع ن عثمان ْبن حنيف؛
ت لك وهو خري. وإن شئت دعوت( فقال: ادع اللَّه أن يعافيين. فقال )إن شئت أخر 

فقال: ادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه. ويصلي ركعتني. ويدعو هبذا الدعاء 
)الّلهم! إين أسألك، وأتوجه إليك مبحمد نيب الرمحة. يا حممد إين قد توجهت بك إىل 

وابن ماجة واحلاكم وقال  الرتمذيرواه  جيت هذه لتقضى. اللهم فشفعه يف(.ريب يف حا
 انه صحيح لسيوطيا

قال املناوي يف شرحه: سأل اهلل أوال أن يأذن لنبيه أن يشفع له، مث أقبل على النيب 
ملتمسا شفاعته، مث كر مقبال على ربه أن يقبل شفاعته. قال السبكي: وحيسن التوسل 
واالستعانة والتشفع بالنيب إىل ربه، ومل ينكر ذلك أحد من السلف حىت جاء ابن تيمية 

ذلك وعدل عن الصراط املستقيم وابتدع ما مل يفعله عامل قبله وصار بني أهل فأنكر 
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اإلسالم مثله. انتهى كالم السبكي واملناوي. أما بشأن قوله أنه مل ينكر التوسل أحدا 
من السلف، فيكفي عليه دليال رواية الرتمذي وابن ماجه واحلاكم هلذا احلديث، وحكم 

ري ومسلم، وتلقي األمة له بالقبول والتطبيق مئات احلاكم أنه صحيح على شرط البخا
من السنني، دون أي تردد يف ذلك القبول. أما بشأن صحة إمكان استعمال هذا 
الدعاء على ممر األجيال، بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فإن أجل وأصوب 

الق هو حكم حول ذلك األمر )الذي هو من أمور العقيدة(، بال منازع على اإلط
الصحايب عثمان بن حنيف نفسه، حيث قد علمه أيضا ألحدهم أثناء خالفة عثمان 
رضي اهلل عنه، وقضيت حاجته، وكان هذا سببا لرواية احلديث، فليتنبه. وال عربة لكالم 
من خالف الصحابة يف أمور العقيدة، كانوا من كانوا، وإن كان هلم يف أمور أخرى، 

ز عنا وعنه أخطاءنا مة اإلسالمية كابن تيمية رمحه اهلل وجتاو وفضل كبريين على األ إسهام
التخريج )مفصال(: الرتمذي وابن ماجة واحلاكم يف املستدرك عن عثمان . برمحته، آمني

 بن حنيف
 وصل اللهم على سيدنا حممد وآله وسلم تسليما
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 يه وسلم لربهمحبة النبي صلى اهلل عل

ع ن ع ْبِد اهلل بِن ي زِيد  اخلْ ْطِمّي األ ْنص ارِّي ع ن ر سوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أ نّه 
. الّلهحّم م ا ر ز قْـت يِن  كان  يـ قحولح يف دحع ائِِه "الّلهحّم اْرزحْقيِن ححّبك  و ححّب م ْن يـ نـْف عحيِن ححّبهح ِعْند ك 

ّب. الّلهحّم وم ا ز و ْيت  ع يّن ممّا أحِحّب فاْجع ْلهح قوة يل فيم ا ممّا أحِحّب فاْجع ْلهح قـحوّ  ة  يل ِفيم ا حتِح
بّ   قال الرتمذي: ه ذا حديٌث ح س ٌن غ رِيب ".حتِح

 حب الرسول صلى اهلل عليه وسلم من اإليمان.
حدثنا أبو اليمان قال: أخربنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب 

ة رضي اهلل عنه: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:)فوالذي نفسي بيده، ال هرير 
 البخاريرواه  يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده(.

 حالوة االيمان
: " ث  -ص لَّى اللَّهح ع ل ْيِه و س لَّم  -ع ْن أ ن ِس ْبِن م اِلٍك ر ِضي  اللَّهح ع ْنهح ع ْن النَّيبِّ  ٌث ق ال  ال 

مي اِن: و ة  اإْلِ بَّ  م ْن كحنَّ ِفيِه و ج د  ح ال  أ ْن ي كحون  اللَّهح و ر سحولحهح أ ح بَّ ِإل ْيِه ممَّا ِسو امهح ا، و أ ْن حيِح
ا ي ْكر هح أ ْن يـحْقذ ف  يف ال بُّهح ِإالَّ لِلَِّه، و أ ْن ي ْكر ه  أ ْن يـ عحود  يف اْلكحْفِر ك م   نَّاِر."اْلم ْرء  ال  حيِح

 حجر العسقالين: وكذلك حمبة الرسول على قسمني كما تقدم، ويزاد أن ابنقال 
ال يتلقى شيئا من املأمورات واملنهيات إال من مشكاته، وال يسلك إال طريقته، ويرضى 
مبا شرعه، حىت ال جيد يف نفسه حرجا مما قضاه، ويتخلق بأخالقه يف اجلود واإليثار 

ا، فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حالوة اإلميان، وتتفاوت واحللم والتواضع وغريه
 حجر العسقالين يف شرح االمام البخاري ابن. مراتب املؤمنني حبسب ذلك

 أساس االسالم
لكل شيء أساس، وأساس اإلسالم حب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وحب 

 ن أنس ومل يبني حاله.عزاه السيوطي يف الدر املنثور البن النجار يف تارخيه ع أهل بيته.
 العجلوين
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 أحباب النبي صلى اهلل عليه وسلم
اللهم م ن آمن  يب وصدَّقين وعلم أن ما جئتح به هو احلقح ِمن عندك فأْقِلْل ماله 
وولده وِحبِّْب إليه لقاءك وعجل له القضاء ومن مل يؤمن يب ومل يصدقين ومل يعلم أن 

 ال ه وول ده وأِطل عحمحر ه.ما جئتح به هو احلق من عندك فأْكِثْر م
قال ابن حجر يف الفتاوى احلديثية: رواه ابن ماجه يف سننه والطرباين بسند صحيح، 
ومن شواهده ما أخرجه سعيد بن منصور بلفظ اللهم م ن أغضبين وعصاين فأكثر له 
من املال والولد، اللهم من أحبين وأطاعين فارزقه الكفاف، اللهم ارزق آل حممد 

 االمام العجلوين. انتهى .اللهم رزق يوم بيوم الكفاف،
 السكن مع النبي صلى اهلل عليه وسلم

وأخرج أبو نعيم عن جابر قال: بينما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوما يف 
مسجد املدينة فذكر بعض أصحابه اجلنة، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: "يا أبا 

يف مقعد )ي مبحبتنا أسكنه اهلل تعاىل معنا" مث تال دجانة أما علمت أن من أحبنا وابتل
 رواه السيوطي يف الدر املنثور .(صدق عند مليك مقتدر

 حبب إلي من دنياكم ثالث
: ق ال  ر سحولح الّلِه صلى اهلل عليه وسلم:  ححّبب  إيل ّ ِمن  الّدنـْي ا الّنس اءح »ع ْن أ ن ٍس ق ال 

 «. الّصال ةِ و الطّيبح و جحِعل  قـحرّةح ع ْييِن يف 
قيل: إمنا حبب إليه النساء « حبب إيل من الدنيا النساء»قال السندي: قوله: 

لينقلن عنه ما ال يطلع عليه الرجال من أحواله ويستحيا من ذكره وقيل: حبب إليه 
زيادة يف االبتالء يف حقه حىت ال يلهو مبا حبب إليه من النساء عما كلف به من أداء 

ك أكثر ملشاقه وأعظم ألجره وقيل: غري ذلك وأما الطيب فكأنه حيبه الرسالة فيكون ذل
لكونه يناجي املالئكة وهم حيبون الطيب وأيضا هذه احملبة تنشأ من اعتدال املزاج 
وكمال اخللقة وهو صلى اهلل عليه وسلم أشد اعتداال  من حيث املزاج وأكمل خلقة 

احملبة غري ما نعقله عن كمال املناجاة  إشارة إىل أن تلك« قرة عيين يف الصالة»وقوله: 
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مع الرب تبارك وتعاىل بل هو مع تلك احملبة منقطع إليه تعاىل حىت إنه مبناجاته تقر 
. عيناه وليس له قريرة العني فيما سواه فمحبته احلقيقية ليست إال خلالقه تبارك وتعاىل

 السندي يف شرح حديث النسائي
 أولى الناس بي أكثرهم صالة علي

)أوىل الناس يب( أي أقرهبم يب أو أحقهم بشفاعيت  وسلم:قوله صلى اهلل عليه 
)أكثرهم علي صالة( ألن كثرة الصالة منبئة عن التعظيم املقتضي للمتابعة الناشئة عن 

قل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين )احملبة الكاملة املرتبة عليها حمبة اهلل تعاىل قال تعاىل 
 للمباركفوري .(لكم ذنوبكمحيببكم اهلل ويغفر 

 أدبوا أطفالكم على محبة النبي صلى اهلل عليه وسلم
)أدبوا( خطابا  لآلباء واألجداد ويلحق هبم كل كافل ليتيم )أوالدكم( أي دربوهم 
لينشأوا ويستمروا )على( مالزمة خصال )ثالث( وخصها ألهنا أهم ما جيب تعليمه 

نبيكم( احملبة اإلميانية الطيبة ألهنا غري  للطفل )خصال( قالوا: وما هي. قال: )حب
اختيارية وهذا واجب ألن حمبته تبعث على امتثال ما جاء به، قال السمعاين: جيب 
على اآلباء تعليم أوالدهم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعث مبكة إىل كافة الثقلني 

أن يكون أول ما  ودفن يف املدينة وأنه واجب الطاعة واحملبة. وقال ابن القيم: جيب
يقرع مسعهم معرفة اهلل تعاىل وتوحيده وأنه يسمع كالمهم وأنه معهم حيث ما كانوا 
وكذلك كان بنو إسرائيل يفعلون وهلذا كان أحب األمساء عبد اهلل وعبد الرمحن حبيث 
إذا عقل الطفل ووعى علم أنه عبد اهلل مث يعرفه النيب صلى اهلل تعاىل عليه وسلم 

ه )وحب أهل بيته( علي وفاطمة وبنيهما أو مؤمنو بين هاشم واملطلب وبوجوب حمبت
 املناوي. )وقراءة القرآن(

 المرء مع من أحب
حّدثنا حممودح بنح غ ْيال ن ، حدثنا حي ْىي  بنح آد م ، حدثنا سحْفي انح عن ع اِصٍم، عن زِّر 

ّمدح، بِن ححبـ ْيٍش، عن ص ْفو ان  بِن ع ّساٍل قال: ج اء  أ ْعر ايبّ ج   ْهو رِّي الّصْوِت فقال: يا حمح
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 ْرءح م ع  
ْق هحو  هِبِْم. فقال  ر سحولح اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "امل ّب اْلق ْوم  و ل ّما يـ ْلح  الّرجحلح حيِح

م ْن أ ح ّب". قال الرتمذي: هذا حديٌث حسٌن صحيٌح. ويف رواية البيهقي يف شعب 
 تسبت. اإلميان: أنت مع من أحببت، ولك ما اح

 نحب رسول اهلل
عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال يا 
رسول اهلل الرجل حيب الرجل وال يستطيع أن يعمل كعمله فقال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم املرء مع من أحب فقال أنس فما رأيت أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ط إال أن يكون اإلسالم ما فرحوا هبذا من قول رسول اهلل صلى وسلم فرحوا بشيء ق
اهلل عليه وسلم فقال أنس فنحن حنب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال نستطيع أن 

 رواه االمام امحد نعمل كعمله فإذا كنا معه فحسبنا.
 عمر يبين لنا أهمية محبة النبي صلى اهلل عليه وسلم

صلى اهلل عليه وسلم: " ألنت يا رسول اهلل أحب -يب أن عمر بن اخلطاب قال للن
إيل من كل شيء إال من نفسي. فقال: ال والذي نفسي بيده، حىت أكون أحب إليك 

 فقال له عمر: فإنك اآلن واهلل أحب إيل من نفسي. فقال: اآلن يا عمر  من نفسك.
 حب العترة

 صلى اهلل عليه وسلم:عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أبيه قال: قال رسول اهلل 
"ال يؤمن عبد حىت أكون أحب إليه من نفسه وأهلي أحب إليه من أهله وعرتِت أحب 

 رواه الطرباين يف األوسط والكبري واهليثمي إليه من عرتته وذاِت أحب إليه من ذاته".
 من أحب العرب فقد أحبني

حب قريش " عن أنس رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
إميان وبغضهم كفر وحب العرب إميان وبغضهم كفر فمن أحب العرب فقد أحبين 

 رواه البزار والطرباين يف األوسط . ومن أبغض العرب فقد أبغضين"
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 محبة آل البيت
أنا وفاطمة واحلسن واحلسني جمتمعون ومن أحبنا يوم القيامة نأكل ونشرب حىت 

 لعمال عن الطرباين وابن عساكرأورده صاحب كنز ا يفرق بني العباد.
وعن احلسني بن علي قال: من أحبنا للدنيا فإن صاحب الدنيا حيبه الرب والفاجر، 

رواه  وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. ومن أحبنا هلل كنا حنن وهو يوم القيامة كهاتني
 رواه اهليثمي والطرباين الطرباين ورجاله وثقوا على ضعف يف بعضهم.

د اهلل حدثين نصر بن علي األزدي أخربين علي بن جعفر بن حممد بن حدثنا عب
علي بن احلسني بن علي حدثين أخي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن حممد عن 

رسول اهلل صلى اهلل عليه  أبيه عن علي بن حسني رضي اهلل عنه عن أبيه عن جده أن
وأحب هذين وأبامها وسلم أخذ بيد حسن وحسني رضي اهلل عنهما فقال: من أحبين 

 رواه االمام امحد بن حنبل وأمهما كان معي يف درجيت يوم القيامة.
 حب على بن ابي طالب

ق ال  س ل م ةح: ف خ ر ْجتح ف إذ ا نـ ف ٌر ِمْن أ ْصح اِب الّنيبّ صلى اهلل عليه وسلم يـ قحولحون : 
: ف أ تـ ْيتح ال ّنيبّ صلى اهلل عليه وسلم و أ ن ا أ ْبِكي. ب ط ل  ع م لح ع اِمٍر. قـ ت ل  نـ ْفس هح. ق ال 

: ي ا ر سحول  الّلِه ب ط ل  ع م لح ع اِمرٍ  ق ال  ر سحولح الّلِه صلى اهلل عليه وسلم: "م ْن ق ال   ؟فـ قحْلتح
. ب ْل ل هح أ ْجرحهح  : "ك ذ ب  م ْن ق ال  ذ ِلك  . ق ال  : ن اٌس ِمْن أ ْصح اِبك  ؟" ق ال  قـحْلتح ذ ِلك 

ّب الّله  و ر سحول هح، م رّتـ نْيِ  ّ الرّاي ة  ر جحال  حيِح : "ألحْعِطني  ّ أ ْرس ل يِن إىل   ع ِلّي، و هحو  أ ْرم دح. فـ ق ال  ". مثح
ىّت  أ تـ ْيتح بِِه ر   : ف أ تـ ْيتح ع ِلّيا  ف ِجْئتح بِِه أ قحودحهح، و هحو  أ ْرم دح. ح  ّبهح الّلهح و ر سحولحهح" ق ال  سحول  أ ْو حيِح

:اللّ  نـ ْيِه فـ بـ ر أ . و أ ْعط اهح الرّاي ة . و خ ر ج  م ْرح ٌب فـ ق ال   ِه صلى اهلل عليه وسلم. فـ ب س ق  يف ع يـْ
ْيبـ رح أ يّن م ْرح بح   ق ْد ع ِلم ْت خ 
 ش اِكي الّسال ِح ب ط ٌل جمح ّرب
 إذ ا احلْحرحوبح أ قْـبـ ل ْت تـ ل ّهبح 

 فـ ق ال  ع ِلّي:
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ّْتيِن أحمّ  ر هْ أ ن ا اّلِذي مس  ْيد   ي ح 
ْنظ ر ه ل ْيِث غ اب اٍت ك رِيِه اْلم   ك 
ر هْ  ْيل  الّسْند   أحوِفيهمح بِالّصاِع ك 

ْيهِ  ّ ك ان  اْلف ْتحح ع ل ى  ي د  : ف ض ر ب  ر ْأس  م ْرح ٍب فـ ق تـ ل هح. مثح  .ق ال 
بـَّن ا أْهل  البيت فـ ْليحِعدَّ للف ْقر ِجْلبابا    < ويف حديث علي رضي الّله عنه >من أح 

: اإلز ارح والّرد اء. وقيل املِْلح ف ة.  أي ليـ ْزهْد يف الدنيا، وْلي ْصربْ على الف ْقر والقلَّة. واجلِْلب ابح
، كىن به عن  وقيل هو كاملِْقنـ ع ة تـحغ ّطي به املرأة رأسها وظ ْهر ها وصدر ها، و مج ْعحه ج ال بيبح

بح الب د ن. وقيل إمنا كىن باجْللباب عن اشتماله الصَّرْب، ألنه ي ْسرتح الف ْقر كما ي ْسرتح اجللبا
بالف ْقر: أي فـ ْلي ب ْس إزار الف ْقر. ويكون منه على حالٍة تـ عحمُّه وت ْشم لحه؛ ألن الغىن  من 

يَّأ اجلمع بني ححّب الدنيا وححّب أهل البيت. ابن األثري يف  أحوال أهل الدنيا، وال يته 
 غريب األثر

 لى اهلل عليه وسلممحبة على محبة للنبي ص
كشف  رواه الطرباين عن سلمان الفارسي. يا علي حمبك حميب ومبغضك مبغضي.

 اخلفاء
 محبة االمام الحسين

)حسني مين وأنا منه( قال القاضي عياض: كأنه بنور الوحي علم ما سيحدث 
بني احلسني وبني القوم فخصه بالذكر وبني أهنما كشيء واحد يف وجوه احملبة وحرمة 

تعرض واحملاربة وأكد ذلك بقوله )أحب الّله من أحب حسينا ( فإن حمبته حمبة الرسول ال
وحمبة الرسول حمبة الّله )احلسن واحلسني سبطان من األسباط( مجع سبط وهو ولد 

وقطعناهم اثنيت عشرة أسباطا  )الولد أكد به البعضية وقدرها ويقال القبلية قال تعاىل: 
إرادته هنا على معىن أنه يتشعب منهما قبيلة ويكون من نسلهما أي قبائل وحيتمل  (أمما  

 خلق كثري وقد كان.
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عن يعلى بن مرة قال: خرجنا مع النيب صلى الّله عليه وسلم إىل طعام دعي له 
فإذا حسني يلعب يف السكة فتقدم النيب صلى الّله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه 

كه صلى الّله عليه وسلم حىت أخذه فجعل إحدى وجعل الغالم يفر ههنا وههنا ويضاح
ذكره املناوي يف الفيض وقال اهليثمي: . يديه حتت ذقنه واألخرى فوق رأسه فقبله

 إسناده حسن.
 للثبات على الصراط

)أثبتكم على الصراط( املضروب على جسر جهنم من غري زلة قدم: أي على 
وابنامها وذريتهما أو نساؤه وأوالده  املرور عليه )أشدكم حبا  ألهل بييت( علي وفاطمة

)وألصحايب( من  (إمنا يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت)املرادون بقوله تعاىل 
اجتمع به مؤمنا  ومات على ذلك ألن حمبتهم إمنا  تنشأ عن حمبة متبوعهم ومن أحب 

خاوف، وتتفاوت رسول اهلل صلى اهلل تعاىل عليه وعلى آله وسلم أحبه اهلل وأمنه عند امل
درجات حمبتهم حبسب تفاوت املعرفة واإلميان كما تتفاوت درجات األغنياء بقلة املال 
وكثرته واملعارف باألنوار، وال مير املؤمنون على الصراط إال بأنوار يسعى نورهم بني 
أيديهم وبأمياهنم. قال حجة اإلسالم: ومرورهم عليه على قدر نورهم فمنهم من مير 

ني ومنهم من مير كالربق ومنهم من مير كالسحاب ومنهم كانقضاض كطرف الع
الكواكب ومنهم كالفرس ودون ذلك وحيتمل أن يراد بالصراط دين اإلسالم: أي أثبتكم 
وأكملكم فيه أشدكم حبا  إخل. فينتج من هذا أن حمبة اآلل واألصحاب دليل على 

االمام املناوي  منهي عنه شرعا . كمال اإلميان واملعرفة واملراد حب ال يؤدي حملذور أو
 يف فيض القدير

 أحاديث في المحبة
. أشد أميت يل حبا قوم يكونون بعدي، يود أحدهم أنه فقد أهله وماله وأنه رآين

 تصحيح السيوطي: حسن. أمحد يف مسنده عن أيب ذر
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مر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بامرأة من بين  :قال ،عن سعد بن أيب وقاص
 ،وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأحد ،ردينا

 ،خريا يا أم فالن :فما فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ قالوا :قالت ،فلما نعوا هلا
فأشري هلا إليه، حىت إذا  :أرونيه حىت أنظر إليه؟ قال :هو حبمد اهلل كما حتبني؛ قالت

 ابن هشام .دك جلل! تريد صغريةكل مصيبة بع  :رأته قالت
 الشفا .ما رأيت من الناس أحدا حيب أحدا كما حيب أصحاب حممد حممدا

 النبي صلى اهلل عليه وسلم يحب االتقياء
رواه أبو  عن عائشة قالت: ما أحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال ذا تقى.

 اهليثمي يعلى وإسناده حسن.
 صلى اهلل عليه وسلمعلي وفاطمة أحب الناس للنبي 

رْيٍ التّـْيِمّي قال: "د خ ْلتح م ع  ع ّميِت ع ل ى عاِئش ة  ف سحِئل ْت: أ ّي  عن مجح يِع بِن عحم 
ةح، ف ِقيل : ِمن   الّناِس ك ان  أ ح ّب ِإىل  ر سحوِل الّلِه صلى اهلل عليه وسلم؟ قال ْت: ف اِطم 

ان  م ا ع    ِلْمتح ص ّواما  قـ ّواما ". ه ذا حديٌث ح س ٌن غ رِيٌب. الّرج اِل، قال ْت: ز ْوجحه ا، ِإْن ك 
 أحب الناس للنبي صلى اهلل عليه وسلم

ان  أحب إليه؟ ق ال ت  : قـحْلتح يا ع اِئش ة: أ ي أصحابه ك  ع ْن ع ْبد اللَّه ْبن شقيق، ق ال 
: مثحَّ أيهم؟ ق ال ت: أ   : مثحَّ أيهم؟ ق ال ت: عحم ر. قـحْلتح  بحو عبيدة.أ بحو ب ْكر. قـحْلتح

 محبة النبي صلى اهلل عليه وسلم لمعاذ
)أخذ بيده(: كأنه عقد حمبة وبيعة مودة )واهلل إين ألحبك(: المه لالبتداء وقيل 

معاذ ال  للقسم وفيه أن من أحب أحدا  يستحب له إظهار احملبة له )فقال أوصيك يا
(: أي عقبها وخلفها تدعن(: إذا أردت ثبات هذه احملبة فال ترتكن )يف دبر كل صالة

أو يف آخرها )تقول اللهم أعين على ذكرك(: من طاعة اللسان )وشكرك(: من طاعة 
اجلنان )وحسن عبادتك(: من طاعة األركان. قال الطييب: ذكر اهلل مقدمه انشراح 
الصدر، وشكره وسيلة النعم املستجابة، وحسن العبادة املطلوب منه التجرد عما يشغله 
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قال النووي إسناده صحيح ذكره يف املرقاة. قال املنذري: وأخرجه  عن اهلل تعاىل.
 داؤودعون املعبود يف شرح سنن أيب  النسائي ومل يذكر الوصية.

 محبة النبي صلى اهلل عليه وسلم ألبي بكر الصديق
ن أيب ح ّدثـ ن ا أ مْح دح بنح احلْ س ِن حدثنا عْبدح الّلِه بنح م ْسل م ة، ع ن ماِلِك بِن أن ٍس، ع  

الّنْضِر، ع ن عحبـ ْيِد بِن ححنـ نْي، ع ن أ يب س ِعيٍد اخْلحْدرِّي "أ ّن ر سحول  الّلِه صلى اهلل عليه وسلم 
يّـر هح الّلهح بـ نْي  أْن يـحْؤتِي هح ِمْن ز ْهر ِة الّدنـْي ا ما ش اء  و بـ نْي   : إّن ع ْبدا  خ  ج ل س  ع ل ى اْلِمْنرب ِ فقال 

اتِن ا. قال  ما ِعْند هح؟ فاْخت   يـْن اك  ي ا ر سحول  الّلِه بآب ائِن ا و أحّمه  ار  م ا ِعْند هح، فقال  أبحو ب ْكٍر: ف د 
ا الّشْيخ خيحْربح ر سحولح الّلِه صلى اهلل عليه وسلم ع ن  ن ا. فقال  الّناسح اْنظحرحوا ِإىل  ه ذ  فـ ع ِجبـْ

يّـر هح الّلهح بـ نْي  أ ْن يـحْؤتِي هح ِمْن ز   ْهر ِة الّدنـْي ا ما ش اء ، و بـ نْي  ما ِعْند  الّلِه و هحو  يـ قحولح ع ْبٍد خ 
حخ رّي، و كان  أ بحو 

اتِن ا؟ ف كان  ر سحولح الّلِه صلى اهلل عليه وسلم هحو  امل يـْن اك  بآب ائِن ا وأحّمه  ف د 
الّناِس ع ل ّي يف صحْحب ِتِه  ب ْكٍر هحو  أ ْعل ْمن ا بِِه، فقال  الّنيبّ صلى اهلل عليه وسلم: إّن ِمْن أم نّ 

ِليال ، ول ِكْن أحخحّوةح اإِلْسال ِم  و م الِِه أبحو ب ْكٍر، و ل ْو كحْنتح محّتِخذا  ِخليال  الخت ْذتح أ با ب ْكٍر خ 
ٌة إاّل خ وخ ةح أ يب ب ْكٍر". قال أبو عيسى: ه ذا حديٌث ح س ٌن  ْسِجِد خ وخ 

 
ّ يف امل ال  تـ بـْق ني 

 صحيٌح. 
 ر أحب الناس إلى النبي صلى اهلل عليه وسلمأبوبك

)أبو بكر( أي كان أحب الناس إليه صلى اهلل عليه وسلم )قلت مث من( أي بعد 
أيب بكر من كان أحب إليه )فسكتت( أي عائشة ومل جتب. واعلم أن احملبة ختتلف 
باألسباب واألشخاص فقد يكون للجزئية وقد يكون بسبب اإلحسان وقد يكون 

سن واجلمال وأسباب أخر ال ميكن تفصيلها. وحمبته صلى اهلل عليه وسلم بسبب احل
لفاطمة بسبب اجلزئية والزهد والعبادة، وحمبته لعائشة بسبب الزوجية والتفقه يف الدين 
وحمبة أيب بكر وعمر وأيب عبيدة بسبب القدم يف اإلسالم وإعالء الدين ووفور العلم 

من الناس، وأما أبو عبيدة فقد فتح اهلل تعاىل على فإن الشيخني ال خيفى حاهلما ألحد 
يديه فتوحا  كثرية يف خالفة الشيخني ومساه صلى اهلل عليه وسلم أمني هذه األمة. واملراد 
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يف هذا احلديث حمبته عليه السالم هلذا السبب فال يضر ما جاء يف األحاديث األخر 
هلل عنهما ألن تلك احملبة بسبب شدة حمبته صلى اهلل عليه وسلم لعائشة وفاطمة رضي ا

 آخر. قوله: )هذا حديث حسن صحيح( وأخرجه ابن ماجه. املباركفوري
 محبة النبي صلى اهلل عليه وسلم لخديجة

ٍد ِمْن ِنس اِء  ا ق ال ْت م ا ِغْرتح ع ل ى أ ح  ع ْن ِهش اٍم ع ْن أ بِيِه ع ْن ع اِئش ة  ر ِضي  اللَّهح ع نـْه 
ِدجي ة  و م ا ر أ يـْتـحه ا و ل ِكْن ك ان  النَّيبُّ ص لَّى اللَّهح النَّيبِّ ص لَّى ال لَّهح ع ل ْيِه و س لَّم  م ا ِغْرتح ع ل ى خ 

اِئقِ  خ ِدجي ة   ع ل ْيِه و س لَّم  يحْكِثرح ذِْكر ه ا و رحمبَّ ا ذ ب ح  الشَّاة  مثحَّ يـحق طِّعحه ا أ ْعض اء  مثحَّ يـ بـْع ثـحه ا يف ص د 
نـْي ا اْمر أ ٌة ِإالَّ خ ِدجي ةح فـ يـ قحولح ِإنّـَه ا ك ان ْت و ك ان ْت و ك ان  فـ رحمبَّ   ا قـحْلتح ل هح ك أ نَّهح ملْ  ي كحْن يف الدُّ

 فتح الباري. يل ِمنـْه ا و ل دٌ 
 أمامة بنت العاص

عن عائشة قالت: أهدي لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالدة من جزع ملمعة 
معات يف بيت كلهن، وأمامة بنت أيب العاص بن الربيع جارية بالذهب ونساؤه جمت

تلعب يف جانب البيت بالرتاب، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "كيف ترين 
هذه؟". فنظرنا إليها فقلنا: يا رسول اهلل ما رأينا أحسن من هذه قط، وال أعجب. 

 رقبة أحب أهل البيت إيل". فقال: "ارددهنا إيل". فلما أخذها قال: "واهلل ألضعنها يف
قالت عائشة: فأظلمت علي األرض بيين وبينه خشية أن يضعها يف رقبة غريي منهن، 
وال أراهن إال أصاهبن مثل الذي أصابين، وومجنا مجيعا  سكوت، فأقبل هبا حىت وضعها 

 رواه الطرباين واللفظ له، وأمحد باختصار، يف رقبة أمامة بنت أيب العاص، فسري عنا.
 وأبو يعلى

 تنافس في المحبة
وعن أسامة بن زيد قال: اجتمع جعفر وعلي وزيد بن حارثة، فقال جعفر: أنا 
أحبكم إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. وقال علي: أنا أحبكم إىل رسول اهلل صلى 



 

 

 

79 
 

اهلل عليه وسلم. وقال زيد: أنا أحبكم إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. فقالوا: 
 وا بنا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت نسأله.انطلق

قال أسامة: فجاءوا يستأذنونه فقال: "اخرج فانظر من هؤالء؟". فقلت: هذا 
جعفر وعلي وزيد، ما أقول أيب، قال: "ائذن هلم". فدخلوا فقالوا: يا رسول اهلل من 

ت يا جعفر فأشبه أحب إليك؟ قال: "فاطمة". قالوا: نسألك عن الرجال، قال: "أما أن
خلقك خلقي، وأشبه خلقك خلقي، وأنت مين وشجرِت. وأما أنت يا علي فختين 
 وأبو ولدي، وأنا منك وأنت مين. وأما أنت يا زيد فموالي ومين، وأحب القوم إيل".

 رواه الرتمذي باختصار، ورواه أمحد وإسناده حسن.
 محبة النبي صلى اهلل عليه وسلم لزيد

اهلل عنه فكان النساء يقولون: من شدة ما يرون من حب النيب قال: عكرمة رضي 
فلما قضى زيد )صلى اهلل عليه وسلم لزيد رضي اهلل عنه انه ابنه، فأراد اهلل أمرا قال اهلل 

  (لكي ال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم)يا حممد  (منها وطرا زوجناكها
فلما  (جالكم ولكن رسول اهلل وخامت النبينيما كان حممد أبا أحد من ر )وأنزل اهلل 

طلقها زيد تزوجها النيب صلى اهلل عليه وسلم فعذرها قالوا: لو كان زيد بن رسول اهلل 
 الدر املنثور للسيوطي  عليه وسلم ما تزوج امرأة ابنه.صلى اهلل

 شوق الحبيب إلى الحبيب
قالت لزيد بن  )دخلت اجلنة فاستقبلتين جارية شابة فقلت ملن أنت :حديث 

حارثة( حّب رسول الّله الذي ما بعثه يف جيش قط إال أمره عليهم ولو بقي بعده 
الستخلفه كما رواه ابن عساكر عن عائشة وملا جاء مصابه يف غزوة مؤتة أتى منزله 
فلما رأته ابنته أَخشت يف وجهه بالبكاء فبكى النيب صلى الّله عليه وسلم حىت انتحب 

 فيض القدير للمناوي قال: هذا شوق احلبيب إىل احلبيب.رسول الّله  فقيل: ما هذا يا
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 أول حب وقع في اإلسالم
. حديث "أول حب وقع يف اإلسالم حب النيب صلى اهلل عليه وسلم عائشة"

 للحافظ العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء 
 وعن عبد اهلل بن شقيق قال: قلت لعائشة: أي النساء كان أحب إىل رسول اهلل

صلى اهلل عليه وسلم؟ قالت: عائشة. قلت: فمن الرجال؟ قالت: أبوها. رواه أمحد بن 
 .حنبل

ع اِئش ة ، ز ْوج  الّنيبّ صلى اهلل عليه وسلم، ق ال ْت: ق ال  ر سحولح الّلِه صلى اهلل عليه  عن
ا ِجرْبِيلح يـ ْقر أح ع ل ْيِك الّسال م " ق ال ْت فـ قح  : و ع ل ْيِه الّسال مح و ر مْح ةح وسلم: "ي ا ع اِئشح ه ذ  ْلتح

 الّلِه. ق ال ْت: و هحو  يـ ر ى  م ا ال  أ ر ى . رواه مسلم
اي اهحْم يـ ْوم  ع اِئش ة . يـ ْبتـ غحون  ِبذ ِلك  م ْرض اة   ّرْون  هِب د  ع ْن ع اِئش ة  أ ّن الّناس  ك انحوا يـ ت ح 

 ر سحوِل الّلِه صلى اهلل عليه وسلم.
: "ف ْضلح ع ْن أ ن ِس بْ  ْعتح ر سحول  الّلِه صلى اهلل عليه وسلم يـ قحولح : مسِ  ِن م اِلٍك، ق ال 

 ع اِئش ة  ع ل ى  الّنس اِء ك ف ْضِل الثّرِيِد ع ل ى  س ائِِر الطّع اِم".
ن اِم  ع ْن ع اِئش ة  أ نـّه ا ق ال ْت: ق ال  ر سحولح الّلِه صلى اهلل عليه وسلم: "أحرِيتحِك يف اْلم 

؟ ف أ ْكِشفح ث ال   ِذِه اْمر أ ت ك  : ه  ث  ل ي اٍل. ج اء ين ِبِك اْلم ل كح يف س ر ق ٍة ِمْن ح رِيٍر. فـ يـ قحولح
ا ِمْن ِعْنِد الّلِه، ميحِْضِه". : ِإْن ي كح ه ذ  . ف أ قحولح  ع ْن و ْجِهِك. ف ِإذ ا أ ْنِت ِهي 

 عليه وسلم: "ِإيّن أل ْعل مح ِإذ ا كحْنِت ع ْن ع اِئش ة . ق ال ْت: ق ال  يل ر سحولح الّلِه صلى اهلل
؟ ق ال  "أ ّما  : و ِمْن أ ْين  تـ ْعِرفح ذ ِلك  ع يّن ر اِضي ة ، و ِإذ ا كحْنِت ع ل ّي غ ْضَب  " ق ال ْت: فـ قحْلتح

ِت: ال . و ر ّب ِإذ ا كحْنِت ع يّن ر اِضي ة ، ف ِإّنِك تـ قحوِلني : ال . و ر ّب حمح ّمٍد و ِإذ ا كحْنِت غ ْضَب  ، قـحلْ 
. : أ ج ْل. و الّلِه ي ا ر سحول  الّلِه م ا أ ْهجحرح ِإالّ امْس ك   ِإبـْر اِهيم " ق ال ْت: قـحْلتح

ع ْن ع اِئش ة  أ نـّه ا ك ان ْت تـ ْلع بح بِاْلبـ ن اِت ِعْند  ر سحوِل الّلِه صلى اهلل عليه وسلم. ق ال ْت: 
نـْق ِمْعن  ِمْن ر سحوِل الّلِه صلى اهلل عليه وسلم. ق ال ْت: ف ك ان  و ك ان ْت ت ْأتِييِن ص و اِحيب ف كحّن يـ  

 ر سحولح الّلِه صلى اهلل عليه وسلم يحس رّبـحهحّن ِإيل ّ.
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ع اِئش ة  ق ال ْت: ك ان  ر سحولح الّلِه صلى اهلل عليه وسلم، ِإذ ا خ ر ج ، أ قْـر ع  بـ نْي  ِنس ائِِه. أ ّن 
يعا . و ك ان  ر سحولح الّلِه صلى اهلل ف ط ار ِت اْلقحْرع ةح ع ل   ت ا م ع هح مجِ  ى  ع اِئش ة  و ح ْفص ة . ف خ ر ج 

عليه وسلم، ِإذ ا ك ان  بِالّلْيِل، س ار  م ع  ع اِئش ة ، يـ ت ح ّدثح م ع ه ا. فـ ق ال ْت ح ْفص ةح ِلع اِئش ة : 
ل ة  ب ِعرِيي و أ رْك بح ب ِعري ِك، فـ   . فـ ر ِكب ْت ع اِئش ةح ع ل ى  أ ال  تـ رْك ِبني  الّليـْ ؟ ق ال ْت: بـ ل ى  تـ ْنظحرِين  و أ ْنظحرح

اء  ر سحولح الّلِه صلى اهلل عليه وسلم  ب ِعرِي ح ْفص ة . و ر ِكب ْت ح ْفص ةح ع ل ى  ب ِعرِي ع اِئش ة . ف ج 
ْتهح ع اِئش ةح ِإىل   مج  ِل ع اِئش ة ، و ع ل ْيِه ح ْفص ةح، ف س ّلم  مثحّ س ار  م ع ه ا. ح ىّت    نـ ز لحوا. ف افْـتـ ق د 

: ي ا ر ّب س ّلْط ع ل ّي ع ْقر با   فـ غ ار ْت. فـ ل ّما نـ ز لحوا ج ع ل ْت جت ْع لح رِْجل ه ا بـ نْي  اإِلْذِخِر و تـ قحولح
ْيئا . ّية  تـ ْلد غحيِن. ر سحولحك  و ال  أ ْست ِطيعح أ ْن أ قحول  ل هح ش   أ ْو ح 

ة  بِْنت  ر سحوِل الّلِه أ ّن ع اِئش ة  ق ال   ْت: أ ْرس ل  أ ْزو اجح الّنيبّ صلى اهلل عليه وسلم ف اِطم 
صلى اهلل عليه وسلم إىل  ر سحوِل الّلِه صلى اهلل عليه وسلم ف اْست ْأذ ن ْت ع ل ْيِه و هحو  محْضط ِجٌع 

ْلن يِن إل ْيك  ي ْسأ ْلن ك  اْلع ْدل  م ِعي يف ِمْرِطي ف أ ِذن  هل  ا فـ ق ال ْت: يا ر سحول  الّلِه إّن أ ْزو   اج ك  أ ْرس 
أ ْي بـحنـ ّيةح »يف ابـْن ِة أ يب قحح اف ة  و أ ن ا س اِكت ٌة فـ ق ال  هل  ا ر سحولح الّلِه صلى اهلل عليه وسلم: 

ّبني  م ْن أحِحّب؟ : « أ ل ْسِت حتِح ِذهِ »ق ال ْت: بـ ل ى ق ال  ع ْت فـ ق ام ْت ف اِطم ةح «. ف أ ِحيّب ه  ِحني  مسِ 
ذ ِلك  ِمْن ر سحولح الّلِه صلى اهلل عليه وسلم فـ ر ج عْت إىل  أ ْزو اِج الّنيبّ صلى اهلل عليه وسلم 
ف أ ْخبـ ر تْـهحّن بِاّلِذي ق ال ْت و اّلِذي ق ال  هل  ا فـ قحْلن ا هل  ا: م ا نـ ر اِك أ ْغن يِت ع ّنا ِمْن ش ْيٍء ف اْرِجِعي 

صلى اهلل عليه وسلم فـ قحويل ل هح: إّن أ ْزو اج ك  يـ ْنشحْدن ك  اْلع ْدل  يف ابـْن ِة أ يب  إىل  ر سحوِل الّلهِ 
ّلمحهح ِفيه ا أ ب داقحح اف ة  ق ال ْت ف اِطم ةح: ال  و اللّ   رواه النسائي. ِه ال  أحك 

وعن عائشة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، قلت: يا رسول اهلل من أحب الناس 
: "ومل". قلت: ألحب ما حتب. قال: "عائشة". رواه الطرباين وإسناده إليك؟ قال

 حسن.
 حب االنصار

 رواه البخاري ومسلم. ْم ِمْن أح ّب النَّاس ِإيلَّ"ويف احلديث اآلخر قال لألنصار "أنـْتح 
 وقال حسان بن ثابت االنصاري:
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 أورده الطربي. حب النيب حممد إيانا وكفى بنا فضال على من غرينا
 األشج حب

بـُّهحما اللَّهح ت عاىل  ويف احلديث اآلخر قال ألشّج عبد القيس: "إنَّ فيك  خ ْصل تـ نْيِ حيِح
 رواه مسلم. ر سحولحهح: احلِْلم  و األناة"و  

 ألسامةالنبي صلى اهلل عليه وسلم يؤخر االفاضة 
لو منزلته يف نفسه بل بلغ من حب الر سحول اللَِّه ص لى اللَّهح ع ل ْيِه و س لَّْم ألسامة، وع

أنه أخر اإلفاضة من عرفة يف احلج من أجله. فقد روي عن هشام بن عروة ع ْن أ بِِيِه أن 
اْلنَّيبّ ص لى اللَّهح ع ل ْيِه و س لَّْم أخر اإلفاضة من عرفة من أجل أسامة بن زيد ينتظره. فجاء 

: فلذلك كفر أهل غالم أسود أفطس، فقال أهل اليمن: إمنا حسبنا من أجل هذا؟ ق ال  
ديق رضي اللَّه اليمن من أجل هذا. ق ال  يزيد بن هارون: )يعين ردهتم أيام أيب بكر الص

 عبد الرمحن اجلزيري تعاىل عنه(.
 محبة هند للنبي صلى اهلل عليه وسلم

ث يِن  انح أ ْخبـ ر ن ا ع ْبدح اللَِّه أ ْخبـ ر ن ا يحونحسح ع ْن الزُّْهرِيِّ ح دَّ عحْرو ةح أ نَّ ع اِئش ة   و ق ال  ع ْبد 
اء ْت ِهْنٌد بِْنتح عحْتب ة  ق ال ْت ي ا ر سحول  اللَِّه م ا ك ان  ع ل ى ظ ْهِر  ا ق ال ْت ج  ر ِضي  اللَّهح ع نـْه 

ظ ْهِر  اأْل ْرِض ِمْن أ ْهِل ِخب اٍء أ ح بُّ ِإيل َّ أ ْن ي ِذلُّوا ِمْن أ ْهِل ِخب اِئك  مثحَّ م ا أ ْصب ح  اْليـ ْوم  ع ل ى
اأْل ْرِض أ ْهلح ِخب اٍء أ ح بَّ ِإيل َّ أ ْن ي ِعزُّوا ِمْن أ ْهِل ِخب اِئك  ق ال ْت و أ ْيض ا و الَِّذي نـ ْفِسي بِي ِدِه 
ق ال ْت ي ا ر سحول  اللَِّه ِإنَّ أ ب ا سحْفي ان  ر جحٌل ِمسِّيٌك فـ ه ْل ع ل يَّ ح ر ٌج أ ْن أحْطِعم  ِمْن الَِّذي ل هح 

 فتح الباري.  أحر اهح ِإالَّ بِاْلم ْعرحوفِ ل ن ا ق ال  ال  ِعي ا
 الجن يحبون الصالة مع النبي صلى اهلل عليه وسلم

بينما حنن مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبكة  عن عبد اهلل بن مسعود قال:
وهو يف نفر من أصحابه إذ قال: ليقم معي رجل منكم وال يقومن معي رجل يف قلبه 

ش مثقال ذرة قال: فقمت معه وأخذت اداوة وال أحسبها إال ماء فخرجت مع من الغ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت إذا كنا بأعلى مكة رأيت أسودة جمتمعة قال: 
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فخط يل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خطا مث قال: قم ههنا حىت آتيك قال: فقمت 
رأيتهم يتثورون اليه قال: فيسمر معهم ومضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اليهم ف

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليال طويال حىت جاءين مع الفجر فقال يل: ما زلت 
قائما يا ابن مسعود قال: فقلت له: يا رسول اهلل أومل تقل يل قم حىت آتيك قال: مث 

: فقلت قال يل: هل معك من وضوء قال: فقلت نعم ففتحت االداوة فإذا هو نبيذ قال
له: يا رسول اهلل واهلل لقد أخذت االداوة وال أحسبها إال ماء فإذا هو نبيذ قال: فقال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: مترة طيبة وماء طهور قال: مث توضأ منها فلما قام 
يصلي أدركه شخصان منهم قاال له: يا رسول اهلل إنا حنب أن تؤمنا يف صالتنا قال: 

 صلى اهلل عليه وسلم خلفه مث صلى بنا فلما انصرف فقلت له: من فصفهما رسول اهلل
هؤالء يا رسول اهلل قال: هؤالء جن نصيبني جاءوا خيتصمون ايل يف أمور كانت بينهم 
وقد سألوين الزاد فزودهتم قال: فقلت له: وهل عندك يا رسول اهلل من شيء تزودهم 

من روث وجدوه شعريا وما وجدوا من إياه قال: فقال: قد زودهتم الرجعة وما وجدوا 
ه وسلم أن يستطاب عظم وجدوه كاسيا قال: وعند ذلك هنى رسول اهلل صلى اهلل علي

 امحد بن حنبل الروث والعظم.
 نحب رسول اهلل

عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال يا 
يعمل كعمله فقال رسول اهلل صلى اهلل رسول اهلل الرجل حيب الرجل وال يستطيع أن 

عليه وسلم املرء مع من أحب فقال أنس فما رأيت أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم فرحوا بشيء قط إال أن يكون اإلسالم ما فرحوا هبذا من قول رسول اهلل صلى 

أن اهلل عليه وسلم فقال أنس فنحن حنب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال نستطيع 
 رواه االمام امحد عمل كعمله فإذا كنا معه فحسبنا.ن
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 اعرابية تحب النبي صلى اهلل عليه وسلم
عن املغرية بن شعبه قال: دعاين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مباء فأتيت خباء 
فإذا فيه امرأة أعرابية قال: فقلت: إن هذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو يريد 

ل عندك ماء؟ قالت: بأيب وأمي رسول اهلل فواهلل ما تظل السماء وال تقل ماء يتوضأ فه
ولكن هذه القربة مسك ميتة وال أحب  األرض روحا  أحب إيل من روحه وال أعز،

أَنس به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرحت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ي طهورها" قال: فرجعت إليها فذكرت "ارجع إليها فإن كانت دبغتها فه فأخربته فقال:

رواه أمحد والطرباين يف الكبري  فأتيته مباء منها.  لقد دبغتها،ذلك هلا فقالت: أي واهلل
 ببعضه 

 أبوبكر يحب الوفاة يوم االثنين لعالقتها بالنبي صلى اهلل عليه وسلم
يوم  وعن عائشة قالت: إن أبا بكر ملا حضرته الوفاة قال: أي يوم هذا؟ قالوا:

االثنني. قال: فإن مت من ليليت فال تنتظروا يب الغد فإن أحب األيام والليايل إيل أقرهبا 
 رواه االمام أمحدرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.  من

 محبة النبي صلى اهلل عليه وسلم لمكة
"أما  صلى اهلل عليه وسلم من مكة قال: عن ابن عباس قال: ملا خرج رسول اهلل

ج منك وإين ألعلم أنك أحب بالد اهلل إيل وأكرمه على اهلل ولوال أن أهلك واهلل ألخر 
أخرجوين ما خرجت. يا بين عبد مناف إن كنتم والة هذا األمر من بعدي فال متنعوا 
طائفا  ببيت اهلل ساعة ما شاء من ليل وال هنار ولوال أن تطغى قريش ألخربهتا ما هلا 

روى الرتمذي بعضه. ورواه  باال  فأذق آخرهم نواال ".عند اهلل. اللهم إنك أذقت أوهلم و 
 أبو يعلى ورجاله ثقات

 يحب وادي العقيق
وعن سلمة بن األكوع قال: كنت أرمي الوحش وأصيدها وأهدي حلمها إىل رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ففقدين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: "سلمة أين 
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لصيد يا رسول اهلل فإمنا أصيد بصدر قناة من حنو بيت. تكون؟". فقلت: نبعد على ا
فقال: "أما لو كنت تصيد بالعقيق لسبقتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت فإين أحب 

 اهليثمي رواه الطرباين يف الكبري وإسناده حسن. قيق".الع
 يحب مالزمة النبي صلى اهلل عليه وسلم

اهلل عليه وسلم فقال يل: "يا وعن ربيعة األسلمي قال: كنت أخدم النيب صلى 
ربيعة أال تزوج؟". قلت: ال واهلل يا رسول اهلل ما أريد أن أتزوج وما عندي ما يقيم املرأة 
وما أحب أن يشغلين عنك شيء. فأعرض عين مث قال يل الثانية: "يا ربيعة أال تزوج؟". 

عنك شيء. فقلت: ما أريد أن أتزوج ما عندي ما يقيم املرأة وما أحب أن يشغلين 
فأعرض عين مث رجعت إىل نفسي فقلت: واهلل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعلم 
مين مبا يصلحين يف الدنيا واآلخرة واهلل لئن قال يل أتزوج ألقولن نعم يا رسول اهلل مرين 
مبا شئت. فقال يل: "يا ربيعة أال تزوج؟". فقلت: بلى مرين مبا شئت. قال: "انطلق 

فقل  حي من األنصار كان فيهم تراخ عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل آل فالن
المرأة  هلم: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أرسلين إليكم يأمركم أن تزوجوين فالنة"

فذهبت إليهم فقلت هلم: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أرسلين إليكم  منهم
 برسول اهلل وبرسول رسول اهلل صلى اهلل عليه يأمركم أن تزوجوين فالنة. فقالوا: مرحبا  

وسلم واهلل ال يرجع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال حباجته. فزوجوين وألطفوين وما 
 رواه أمحد بن حنبل والطرباين. سألوين البينة

 يحب اسالم العباس لمحبة النبي صلى اهلل عليه وسلم لذلك
هلل إلسالمك يوم أسلمت أحب إىل من مهال  يا عباس وا :قال عمر بن اخلطاب

وما يب إال أين قد عرفت أن إسالمك كان أحب إىل رسول اهلل  إسالم أيب لو أسلم،
 رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح. عليه وسلم من إسالم اخلطاب. صلى اهلل
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 أحب الدعاء
 اهلل قال: كان أحب الدعاء إىل رسول اهلل صلى يعين ابن مسعود اهللعن عبد 

 رواه الطرباين يف األوسط. عليه وسلم أن يدعو ثالثا .
 شعر في أبي بكر الصديق

وأخرج ابن عدي وابن عساكر من طريق الزهري عن أنس رضي اهلل عنه "أن رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال حلسان رضي اهلل عنه: هل قلت يف أيب بكر شيئا؟ قال: 

 نعم. قال: قل وأنا أمسع. فقال:
 طاف العدو به إذ صاعد اجلبال  ين اثنني يف الغار املنيف وقدوثا

 من الربية مل يعدل به رجال  وكان حب رسول اهلل قد علموا
فضحك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت بدت نواجذه، مث قال: صدقت يا 

 حسان، هو كما قلت".
ر عن علي وأخرج خيثمة بن سليمان اإلطرابلسي يف فضائل الصحابة وابن عساك

بن أيب طالب رضي اهلل عنه قال: إن اهلل ذم الناس كلهم ومدح أبا بكر رضي اهلل عنه، 
إال تنصروه فقد نصره اهلل إذ أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني إذ مها يف الغار إذ )فقال 

 الدر املنثور للسيوطي .(يقول لصاحبه ال حتزن إن اهلل معنا
 خاتم أسامة

هلل احلضرمي ثنا سعيد بن عمرو ثنا أبو بكر بن شعيب بن حدثنا حممد بن عبد ا
حب رسول اهلل احلبحاب قال مسعت أشياخنا يقولون كان نقش خامت أسامة بن زيد 

 الطرباين الكبري .صلى اهلل عليه وسلم
 قصيدة حسان في جعفر

 :وقال حسان بن ثابت يبكي جعفر بن أيب طالب رضى اهلل عنه
 حب النيب على الربية كلها  ولقد بكيت وعز مهلك جعفر

 من للجالد لدى العقاب وظلها ولقد جزعت وقلت حني نعيت يل
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 ضربا وإهنال الرماح وعلها  بالبيض حني تسل من أغمادها
 خري الربية كلها وأجلها  بعد ابن فاطمة املبارك جعفر

 وأعزها متظلما وأذهلا  رزءا  وأكرمها مجيعا  حمتدا  
 وأنداها يدا  وأقلها ،كذبا    للحق حني ينوب غري تنحل

 وأبذهلا ندى وأبلها ،فضال    وأكثرها إذا ما جيتدى ،فحشا
 حي من أحياء الربية كلها  بالعرف غري حممد ال مثله

 سرية ابن هشام
 عباس يعزي عائشة ابن

وأخرج الطرباين عن ذكوان حاجب عائشة قال: دخل ابن عباس على عائشة 
ن تلقي حممدا واالحبة إال أن خترج الروح من اجلسد، فقال: ابشري ما بينك وبني أ

كنت أحب نساء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل رسول اهلل، ومل يكن حيب رسول 
)النساء،  (تيمموا صعيدا طيبا)اهلل إال طيبا، وسقطت قالدتك ليلة االبواء، فأنزل اهلل أن 

مة من الرخصة، وأنزل اهلل براءتك ( وكان ذلك بسببك، وما أنزل اهلل هلذه اال43اآلية 
من فوق سبع مسوات جاء هبا الروح االمني فأصبح وليس مسجد من مساجد اهلل يذكر 
اهلل يذكر اهلل فيه إال هي تتلى فيه آناء الليل وآناء النهار قالت: دعين منك يا ابن 

 الدر املنثور للسيوطي بيده لوددت أين كنت نسيا منسيا. عباس، فو الذي نفسي
 عبد اهلل بن رواحة مع اليهود

وعن ابن سريين رمحه اهلل قال: بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ابن رواحة 
ي وألنتم علّي رضي اهلل عنه إىل خيرب فقال: بعثين إليكم من هو أحب إيّل من نفس

 املبسوط للسرخسي أهون من اخلنازير.
 عالمة حب النبي صلى اهلل عليه وسلم

عبداهلل: عالمة حب اهلل حب القرآن، وعالمة حب القرآن حب وقال سهل بن 
النيب صلى اهلل عليه وسلم، وعالمة حب النيب صلى اهلل عليه وسلم حب السنة؛ 
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وعالمة حب اهلل وحب القرآن وحب النيب وحب السنة حب اآلخرة، وعالمة حب 
ال دنيا أاآلخرة أن حيب نفسه، وعالمة حب نفسه أن يبغض الدنيا، وعالمة بغض ال

 تفسري القرطيب يأخذ منها إال الزاد والبلغة.
 محبة النبي صلى اهلل عليه وسلم

قال اإلمام أبو سليمان اخلطايب: مل يرد به حب الطبع بل أراد به حب االختيار، 
ألن حب اإلنسان نفسه طبع وال سبيل إىل قلبه، قال: فمعناه ال تصدق يف حيب حىت 

رضاي على هواك وإن كان فيه هالكك. هذا كالم  تفىن يف طاعيت نفسك، وتؤثر
اخلطايب. وقال ابن بطال والقاضي عياض وغريمها رمحة اهلل عليهم: احملبة ثالثة أقسام: 
حمبة إجالل وإعظام كمحبة الوالد، وحمبة شفقة ورمحة كمحبة الولد، وحمبة مشاكلة 

احملبة يف حمبته. واستحسان كمحبة سائر الناس، فجمع صلى اهلل عليه وسلم أصناف 
قال ابن بطال رمحه اهلل: ومعىن احلديث أن من استكمل اإلميان علم أن حق النيب 
صلى اهلل عليه وسلم آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أمجعني، ألن به صلى اهلل 
عليه وسلم استنقذنا من النار وهدينا من الضالل. قال القاضي عياض رمحه اهلل: ومن 

 عليه وسلم نصرة سنته والذب عن شريعته ومتين حضور حياته، فيبذل حمبته صلى اهلل
ماله ونفسه دونه. قال: وإذا تبني ما ذكرناه تبني أن حقيقة اإلميان ال يتم إال بذلك، 
وال يصح اإلميان إال بتحقيق إعالء قدر النيب صلى اهلل عليه وسلم ومنزلته على كل 

م هذا واعتقد سواه فليس مبؤمن، هذا كال والد وولد وحمسن ومفضل، ومن مل يعتقد
 النوويمسلم بشرح  القاضي رمحه اهلل، واهلل أعلم.

 الحب االختياري للنبي صلى اهلل عليه وسلم
حبا  اختياريا  إيثارا  له عليه الصالة والسالم على ما يقتضي العقل رجحانه من حبه 

ده مركوزا  يف غريزته فسقط احرتاما  وإكراما  وإجالال  وإن كان حب غريه لنفسه وول
استشكاله بأن احملبة أمر طبيعي غريزي ال يدخل االختيار فكيف تكلف به إذ املراد 

معناه ال يؤمن أحدكم حىت يؤثر رضاي  ،حب االختيار املستند إىل اإلميان كما تقرر
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ادة على هوى والديه وأوالده، قال الكرماين: وحمبة الرسول صلى الّله عليه وآله وسلم إر 
طاعته وترك خمالفته وهو من واجبات اإلسالم واحلديث من جوامع الكلم ألنه مجع فيه 

وهي حمبة األصل وحمبة الشفقة وهي حمبة الوالد  أصناف احملبة الثالث حمبة اإلجالل
وحمبة اجملانسة وهي حمبة الناس أمجعني وشاهد صدق ذلك بذل النفس يف رضا احملبوب 

ال اإلمام النووي: ويف احلديث تلميح إىل قضية النفس وإيثاره على كل مصحوب ق
ا  ومن رجح األّمارة األمارة واملطمئنة فمن رجح جانب املطمئنة كان حبه لنبيه راجح

 للمناويفيض القدير  كان بالعكس.
 مراتب المحبة عند العرب
 أوَّل م ر اِتِب احلحبِّ اهل و ى

 لق ْلبِ مثحَّ الع ال ق ةح وهي احلحبُّ الالَّزِمح ل
 مثحَّ الكل فح وهو ِشدَّة احلحبِّ 

اِر الذي امْسحهح احلحبُّ  ا ف ض ل  ع ِن املِْقد   مثحَّ العْشقح وهو اْسم ِلم 
دحها ٍة جيِ   مثحَّ الش ع فح وهو إْحر اقح احلحبِّ القْلب  م ع  ل ذ 

ْحرِقح وهذا هو  اهل   ،فإّن تِْلك  ححْرق ةح اهل و ى ،و ك ذ ِلك  اللَّْوع ة والالَِّعجح 
ح
 و ى امل

لحغ  احلحبُّ ش غاف  الق ْلبِ  يعا   ،مثَّ الشَّغ فح وهحو  أْن يـ بـْ ة دحْون هح وقد قحرِئـ ت ا مجِ  وهي ِجْلد 
 و ش غ ف ه ا (ش غ ف ه ا ححّبا  )

ّ اجل و ى و ه و اهل و ى الب اِطن    مثح
هح احلحبُّ  ،مثحَّ التـَّْيمح   وِمْنهح ر جحٌل محت يم ،ْيمح الّله أي ع ْبدح اهللّ وِمْنهح مسحِّي تـ   ،وهحو  أْن ي ْستـ ْعِبد 

 مثحَّ التَّْبلح وهحو  أْن يحْسِقم هح اهل و ى
 و ِمْنهح ر جحل م ْتبحول

لَّهٌ  ،مثح  الّتْدلِيهح وهحو  ذ ه ابح الع ْقِل ِمن  اهل و ى  وِمْنهح ر جحٌل محد 
 الثعاليب وِمْنهح ر جحل ه اِئم. ،ِة اهل و ى ع ل يهِ وهحو  أْن ي ْذه ب  ع ل ى و ْجِهِه ِلغ ل ب   ،مثحَّ اهلحيحومح 
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 المحبة حالوة اإليمان
قال العلماء معىن حالوة اإلميان استلذاذه الطاعات وحتمله املشاق يف رضى اهلل 
ورسوله، وإيثار ذلك على عرض الدنيا وحمبة العبد هلل سبحانه وتعاىل بفعل طاعته وترك 

صلى اهلل عليه وسلم. قال القاضي عياض: هذا احلديث  خمالفته، وكذا حمبة رسول اهلل
مبعىن حديث: ذاق طعم اإلميان من رضي باهلل ربا  إخل، وذلك أنه ال تصح حمبة اهلل 
تعاىل ورسوله حقيقة وحب األدمي يف اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم وكراهته الرجوع 

ه، وانشرح له صدره، وخالط يف الكفر إال ملن قوي باإلميان يقينه، واطمأنت به نفس
حلمه ودمه، وهذا هو الذي وجد حالوته. قال: واحلب يف اهلل من مثرات حب اهلل 
وأصل احملبة امليل إىل ما يوافق احملب، مث امليل قد يكون ملا يستلذه اإلنسان ويستحسنه 
كحسن الصورة والصوت والطعام وحنوها. وقد يستلذه بعقله للمعاين الباطنة كمحبة 

صاحلني والعلماء وأهل الفضل مطلقا ، وقد يكون إلحسانه إليه ودفعه املضار واملكاره ال
عنه، وهذه املعاين كلها موجودة يف النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا مجع من مجال الظاهر 
والباطن، وكمال خالل اجلالل وأنواع الفضائل، وإحسانه إىل مجيع املسلمني هبدايته 

االحوذي يف شرح ام النعيم، واإلبعاد من اجلحيم. ستقيم، ودو إياهم إىل الصراط امل
 الرتمذي 

 أيهما أرفع المحبة أم الخلة
؟ فقالت تكلمون هل احملبة أرفع من اخللة؟ أم اخللة أرفع؟ أم مها سواءواختلف امل

طائفة مها مبعىن فال يكون احلبيب إال خليال  وال يكون اخلليل إال حبيبا ، وقيل احلبيب 
ألهنا صفة نبينا صلى اهلل عليه وسلم، وقيل اخلليل أرفع، وقد ثبتت اخللة خلة نبينا  أرفع

صلى اهلل عليه وسلم هلل تعاىل هبذا احلديث ونفى أن يكون له خليل غريه وأثبت حمبته 
خلدجية وعائشة وأبيها وأسامة وأبيه وفاطمة وأبنيها وغريهم، وحمبة اهلل تعاىل لعبده متكينه 

عصمته وتوفيقه وتيسري ألطافه وهدايته وإفاضة رمحته عليه هذه مباديها. من طاعته و 
وأما غايتها فكشف احلجب عن قلبه حىت يراه ببصريته فيكون كما قال يف احلديث 
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الصحيح: فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره إىل آخره، هذا كالم القاضي 
ضي اهلل عنهم: مسعت خليلي صلى وأما قول أيب هريرة وغريه من الصحابة ر  .عياض

اهلل عليه وسلم فال خيالف هذا ألن الصحايب حيسن يف حقه االنقطاع إىل النيب صلى 
حتفة األحوذي حملمد بن عبد الرمحن  يه وسلم كذا يف شرح مسلم للنووي.اهلل عل

 املباركفوري
 أشياء يحبها النبي صلى اهلل عليه وسلم

 وطيالسي .كان حيب الفأل وال يعتاف
قد نرى تقلب )كان حيب قبله إبراهيم، فكان يدعو الّله وينظر إىل السماء، فأنزل الّله: 

 خمتصر الصابوين البن كثري .(فولوا وجوهكم شطره)إىل قوله:  (وجهك يف السماء
 السيوطي يف اجلامع الصغري .كان حيب التيمن يف كل شيء أخذا وعطاء

 السيوطي. كان حيب االسم احلسن
 السيوطي .حيب أن يليه املهاجرون واألنصار يف الصالة ليحفظوا عنهكان 

 احلافظ العراقي .كان حيب القرع ويقول "إهنا شجرة أخي يونس"
 ج يوم اخلميس. محتـَّف ٌق ع ل يهِ كان حيب أن خير 

 السيوطي .، أو شيء مل تصبه النارثالثة متراتكان حيب أن يفطر على 
 يوطيالس .كان حيب احللواء والعسل

 السيوطي .كان حيب العراجني )أغصان النخل( وال يزال يف يده منها
 السيوطي .كان حيب الزبد والتمر

 السيوطي .كان حيب القثاء
 احلافظ العراقي .كان حيب الطيب والرائحة الطيبة ويكره الروائح الرديئة

 القيم البن داؤودهتذيب سنن أيب  .كان حيب احليس )التمر بالسمن(
 البخاري .ب أن يصلي حيث أدركته الصالةكان حي
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رواه  كان حيب اخلضرة أو قال: كان أحب األلوان إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
 .البزار والطرباين يف األوسط

 كان حيب التخفيف واليسر على الناس. البخاري
 مسلم .(كان حيب الدائم )أي من األعمال
 كنز العمال.  (عين الرجل املسلم)ي كان حيب أن يراه خفيض الصوت.

ب العحطاس ويكره التَّثاؤحب  البن األثري .كان حيِح
 زاد املعاد .كان حيب السواك

 زاد املعاد .كان حيب أن يسمع القرآن من غريه
 زاد املعاد .كان حيب اللحم وأحبه إليه الذراع ومقدمة الشاة

 القرطيب .كان حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر فيه بشيء
 السيوطي .(كان أحب الثياب إليه القميص )اجلالبية
 السيوطي .كان أحب الثياب إليه احلربة )املخططة(

 السيوطي .(املاء العذب البارد)كان أحب الشراب إليه احللو البارد 
 السيوطي .كان أحب الصبغ إليه الصفرة

 السيوطي .كان أحب الطعام إليه الثريد من اخلبز، والثريد من احليس
 السيوطي .كان أحب العمل إليه ما دووم عليه وإن قل

 السيوطي .هدف أو حائش ُنل (قضاء احلاجة)كان أحب ما أسترت به حلاجته 
كان يأخذ الرطب بيمينه، والبطيخ بيساره، ويأكل الرطب بالبطيخ، وكان أحب 

. يديان على ضفف أي كثرت عليه األكان أحب الطعام إليه ما ك.  الفاكهة إليه
 الطرباين

كان أحب الطعام إليه اللحم ويقول "هو يزيد يف السمع وهو سيد الطعام يف الدنيا 
 أبو الشيخ .واآلخرة ولو سألت ريب أن يطعمنيه كل يوم لفعل
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ك ان  أح ّب الّشهحوِر إىل  ر سحوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أْن ي صحوم هح ش ْعب انح مثحّ ي ِصلحهح 
 ِبر م ض ان ".

 زاد املعاد .كان أحب االلوان إليه البياض
 زاد املعاد .كان أحب الطيب إليه املسك

 رائد السنة الزائدة
فقال ال أدري إال أين رأيت  ،ورئي عبد اهلل بن عمر يدير ناقته يف مكان فسئل عنه

 الشفاء .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يفعله ففعلته
 رأي سهل في المحبة

 ،ر والية الرسول صلى اهلل عليه وسلم عليه يف مجيع األحوالقال سهل من مل ي
ألن النيب صلى اهلل  ،ال يذوق حالوة سنته ،ويرى نفسه يف ملكه صلى اهلل عليه وسلم

  (ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من نفسه)عليه وسلم قال 
 سأل اهلل العمي بعد موت النبي صلى اهلل عليه وسلم

 نزلت هذه اآلية ملا قال عبداهلل بن زيد بن عبدربه األنصاريوقالت طائفة: إمنا 
يا رسول اهلل، إذا مت ومتنا كنت يف عليني ال نراك وال َنتمع  :-الذي أري األذان 

بك؛ وذكر حزنه على ذلك فنزلت هذه اآلية. وذكر مكي عن عبداهلل هذا وأنه ملا 
ال أري شيئا بعده؛ فعمي مات النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: اللهم أعمين حىت 

مكانه. وحكاه القشري فقال: اللهم أعمين فال أرى شيئا بعد حبييب حىت ألقى حبييب؛ 
فعمي مكانه. وحكى الثعليب: أهنا نزلت يف ثوبان موىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
وكان شديد احلب له قليل الصرب عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغري لونه وحنل جسمه، 

فقال: يا رسول اهلل ما يب  (ف يف وجهه احلزن؛ فقال له: )يا ثوبان ما غري لونكيعر 
ضر وال وجع، غري أين إذا مل أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حىت ألقاك، 
مث ذكرت اآلخرة وأخاف أال أراك هناك؛ ألين عرفت أنك ترفع مع النبيني وأين إن 

منزلتك، وإن مل أدخل فذلك حني ال أراك دخلت اجلنة كنت يف منزلة هي أدىن من 
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ومن يطع الّله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الّله )أبدا؛ فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية. 
 تفسري القرطيب ،(عليهم من النبيني

 ماتت أمام قبر النبي صلى اهلل عليه وسلم
اهلل صلى اكشفي يل عن قرب رسول  :قالت لعائشة رضي اهلل عنها امرأةويروى أن 

 الشفاء .اهلل عليه وسلم فكشفته هلا فبكت حىت ماتت
 دالئل المحبة

كان أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم بعده   :قال أبو إبراهيم اسحاق التجييب
 الشفا .ال يذكرونه إال خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا

 رأي الصابوني في محبة النبي صلى اهلل عليه وسلم
الّله عليه وسلم مقدم على األوالد واألموال والنفوس  بل حب رسول الّله صلى

ال يؤمن  بيدهكما ثبت يف الصحيح أنه صلى الّله عليه وسلم قال: "والذي نفسي 
الصابوين يف  سه وأهله وماله والناس أمجعني".أحدكم حىت أكون أحب إليه من نف

 تفسري بن كثري
 رأي عظيم لإلمام القرطبي

إميانا صحيحا -صلى اهلل عليه وسلم -ل من آمن بالنيب ك) :قال اإلمام القرطيب
ال خيلو عن وجدان شيء من تلك احملبة الراجحة، غري أهنم متفاوتون. فمنهم من أخذ 
من تلك املرتبة باحلظ األوىف، ومنهم من أخذ منها باحلظ األدىن، كمن كان مستغرقا 

-ثري منهم إذا ذكر النيب يف الشهوات حمجوبا يف الغفالت يف أكثر األوقات، لكن الك
اشتاق إىل رؤيته، حبيث يؤثرها على أهله وولده وماله ووالده، -صلى اهلل عليه وسلم 

ويبذل نفسه يف األمور اخلطرية، وجيد خمرب ذلك من نفسه وجدانا ال تردد فيه. وقد 
شوهد من هذا اجلنس من يؤثر زيارة قربه، ورؤية مواضع آثاره على مجيع ما ذكر، ملا 

 توايل الغفالت، واهلل املستعان.قر يف قلوهبم من حمبته. غري أن ذلك سريع الزوال بو 
 ابن حجر شرح البخاري انتهى ملخصا.
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 أدعوهم آلبائهم
قال: عكرمة رضي اهلل عنه فكان النساء يقولون: من شدة ما يرون من حب النيب 

فلما قضى زيد )أمرا قال اهلل صلى اهلل عليه وسلم لزيد رضي اهلل عنه انه ابنه، فأراد اهلل 
. (لكي ال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم)يا حممد  (منها وطرا زوجناكها

 السيوطي
 النبي صلى اهلل عليه وسلم يؤخر اإلفاضة ألسامة

بل بلغ من حب الر سحول اللَِّه ص لى اللَّهح ع ل ْيِه و س لَّْم ألسامة، وعلو منزلته يف نفسه 
اإلفاضة من عرفة يف احلج من أجله. فقد روي عن هشام بن عروة ع ْن أ بِِيِه أن  أنه أخر

اْلنَّيبّ ص لى اللَّهح ع ل ْيِه و س لَّْم أخر اإلفاضة من عرفة من أجل أسامة بن زيد ينتظره. فجاء 
: فلذلك كفر أهل  غالم أسود أفطس، فقال أهل اليمن: إمنا حسبنا من أجل هذا؟ ق ال 

أجل هذا. ق ال  يزيد بن هارون: )يعين ردهتم أيام أيب بكر الصديق رضي اللَّه اليمن من 
 تعاىل عنه(.

 عبد اهلل ابنهعمر يفضل أسامة على 
ولقد كان سيدنا عمر بن اخلطاب وغريه من الصحابة يعرفون مكانة أسامة بن 

ن اخلطاب للناس فرض زيد عند ر سحول اللَِّه ص لى اللَّهح ع ل ْيِه و س لَّْم، وملا فرض عمر ب
عمر ألفني، فقال ابن عمر: فضلت علي أسامة، وقد  والبنألسامة َخسة آالف، 

للَّهح عليه شهدت ما مل يشهد؟ فقال: إن أسامة كان أحب الناس إىل ر سحول اللَِّه ص لى ا
 عبد الرمحن اجلزيري وعلى آله، من أبيك(.

 رأي المناوي في المحبة
لى الّله عليه وسلم كثرية منها أنه أنقذنا به من النار وأسباب حمبة رسول الّله ص

 فيض القدير. ه الفالح األبدي والنعيم السرمديوأوجب لنا باتباع
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 رأي بن حجر في المحبة
وكذلك حمبة الرسول على قسمني كما تقدم، ويزاد أن ال يتلقى شيئا من املأمورات 

رضى مبا شرعه، حىت ال جيد يف واملنهيات إال من مشكاته، وال يسلك إال طريقته، وي
نفسه حرجا مما قضاه، ويتخلق بأخالقه يف اجلود واإليثار واحللم والتواضع وغريها، فمن 

 تتفاوت مراتب املؤمنني حبسب ذلك.جاهد نفسه على ذلك وجد حالوة اإلميان، و 
 فتح الباري على البخاري

 ديداالصحابة الذين كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يحبهم حبا ش
كان النيب صلى اهلل عليه وسلم حيب كل أصحابه ولكن درجة حمبته كانت زائدة 

 ،أبوبكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان :لبعض أصحابه مثل السادة
بن عبد املطلب ومحزة بن على بن أيب طالب والعباس  :وآلل بيته الغر امليامني السادة

يدة نساء العاملني فاطمة الزهراء وأمها خدجية وس ،وجعفر بن أيب طالب ،طلبعبد امل
وأم املؤمنني وحب  ،بنت خويلد ورحيانتا النيب صلى اهلل عليه وسلم احلسن واحلسني

 وابنهرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم السيدة عائشة بنت الصديق ومواليه زيد بن حارثة 
ومن صحابته  ،أم أمين أسامة بن زيد وأم النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد أمه السيدة

 عبيدة عامر بن اجلراج ومعاذ بن جبل وحممد بن مسلمة األنصاري األخيار أبو
 يا حبذا محمد من جار

ثـ ن ا عوف  :روى بن ماجة ثـ ن ا عيسى بن يونس. ح دَّ ثـ ن ا هشام بن عمار. ح دَّ ح دَّ
ع ل ْيِه و س ل م مر ببعض عن مثامة بن عبد اللَّه، عن أنس بن مالك؛ أن النَّيبّ ص ل ى اللَّهح 

بَّذا  وار يضربن بدفهن ويتغنني ويقلن:املدينة. فإذا هو جب حنن جوار من بين النجار يا ح 
يف الز و ائِد:  ل م: )الّلهح يعلمح إين ألحبكن(.فقال النَّيبّ ص ل ى اللَّهح ع ل ْيِه و س  ، حمح مَّد من جار

 مِإْسن اده صحيح ورجاله ثقات. وأخرجه احلاك
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 للنبي صلى اهلل عليه وسلم أحدمحبة جبل 
ري وهو على ثالثة أميال ( ويف رواية البخاري جبيل بالتصغ)أحد( بضمتني )جبل

من املدينة يف شامتها كما حرره الشريف السمهودي بالذرع وبه رد قول النووي على 
اك أو حنو ميلني وقول املطرزي على حنو أربعة مسي به لتوحده وانقطاعه عن أجبل هن

ألن أهله نصروا التوحيد )حيبنا وحنبه( أي نأنس به وترتاح نفوسنا لرؤيته وهو سد بيننا 
يؤذينا فمحبة احلي للجماد إعجابه به وسكون النفس إليه واالرتياح لرؤيته  وبني ما

وحمبة اجلماد وهو اجلبل هنا للحي جماز عن كونه نافعا  سادا  بينه وبني ما يؤذيه أو املراد 
واألصوب أن املراد احلقيقة وال  (واسأل القرية)الذين هم أهل املدينة على حد  أهله

تنكر حمبة اجلماد لألنبياء عليهم الصالة والسالم كما حّن إليه اجلذع وسبح احلصى يف 
يده وسلم احلجر والشجر عليه وكلمه الذراع وأمنت حوائط البيت على دعائه فهو 

 عليه وسلم حىت أسكن حبه يف اجلماد وغرس حمبته إشارة إىل حب اهلل إياه صلى اهلل
 االمام املناوي يبسه وفظاظته وكمال قوة صالبته. يف احلجر مع فضل
 طالب للنبي صلى الّله عليه وسلم أحاديث محبة أبي

ذكر الشيخ . ى الّله عليه وسلم وحيوطه وينصرهأن أبا طالب كان حيب النيب صل
سول الربزَني املدين يف تأليف له يف َناة أبويه صلى اجلليل العالمة السيد حممد بن ر 

الّله عليه وسلم يف خامتته اليت جعلها يف َناة أيب طالب أهنا متواترة ونصه تواترت 
األخبار أن أبا طالب كان حيب النيب صلى الّله عليه وسلم وحيوطه وينصره ويعينه على 

وعلي باتباعه ونصره اه وقد نقله تبليغ دينه ويصدقه فيما يقوله ويأمر أوالده كجعفر 
 الكتاين يف أسىن املطالب يف َناة أيب طالب.
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 المقدمة
 فكل ،يوم بعد يوما تزيد ،فطرية غريزية وسلم عليه اهلل صلى لنبيهم املسلمني حمبة

 األجيال هذه يف ويصدق .وسلم يهعل اهلل صلى النيب لرؤية وتتوق نفسه تتعلق منا
 صلى الّلهِ  ر سحول   أ نّ  هحر يـْر ة   أ يب  عن مسلم االمام رواه والذي الكرمي الرسول قول املتأخرة

 ل وْ  أ ح دحهحمْ  يـ و دّ  بـ ْعِدي، ي كحونحون   ن اسٌ  ححّبا، يل  أحّميِت  أ ش دّ  ِمنْ : "ق ال   وسلم عليه اهلل
 .و م الِهِ  بِأ ْهِلهِ  ر آين،

 ألعظم دقيقا يكون أن نرجو وصفا القليلة الوريقات هذه يف لك رصدنا وقد
 خمتلف من ومقارنتها األوصاف هذه مجع مت وقد ،وتعاىل سبحانه اهلل خلقها شخصية

 .الكتيب آخر يف املوجودة املراجع
 وسلم عليه اهلل صلى للنبي الكامل الوصف :أوال

 العام الوصف
 ويتشرب احلمرة إىل مييل بياض ،اللون أبيض لموس عليه اهلل صلى النيب كان .1

 .الشديدة الشمس حلرارة تعرض إذا بالسمرة وسلم عليه اهلل صلى لونه
 إىل أقرب كان  ولكنه طويال وال قصريا وسلم عليه اهلل صلى النيب يكن ومل .2

 .الوسط فوق فطوله ،الطول
 متماسك ضخما، األعضاء ومتناسق متناسب ،وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .3

  .جلده يف شحوم وال مسنة غري من اجلسم
 من أطيب عرقه رائحة وكانت ،العرق كثري  وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .4

 تعرقه ويزداد ،به ويتطيبون قوارير يف عرقه جيمعون الصحابة بعض وكان ،املسك
 ةالسيد وروت .البارد الشتاء يف كان  وإن كاللؤلؤ  منه فيقطر الوحي عليه نزل إذا

 أغزل وكنت نعله خيصف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان  :قالت عائشة
،: قالت نورا يتولد عرقه وجعل يعرق جبينه فجعل إليه فنظرت :قالت  فبحِهتُّ
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؟ ل كِ  ما :فقال إيل فنظر تِّ  جبينك فجعل إليك نظرت اهلل رسول يا: فقلت هبِح
 بشعره أحق أنك لعلم يلاهلذ كبري  أبو رآك ولو نورا يتولد عرقك وجعل يعرق
 :البيتني هذين يقول :قلت اهلذيل كبري  أبو عائشة يا يقول وما قال
 املتهلل العارض كربق  برقت  وجهه أسرة إىل نظرت وإذا
 :وقال عيين بني ما وقبل إيل وقام بيده كان  ما وسلم عليه اهلل صلى فوضع قال

 .منك كسروري  مين سررت ما عائشة يا خريا اهلل جزاك
 إذا أنه حىت وقدميه كفيه  يف شديدة بربودة وسلم عليه اهلل صلى النيب ميزيت .5

 كبده  على وسلم عليه اهلل صلى النيب كف  بربد يشعر شخص على يده وضع
 .يافوخه أو

 التفصيلي الوصف
  مهابا نبيال الوجه مجيل وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .1

 الرأس ضخم كان ❖
  اجلبهة عريض ❖
وكان  ،اخلدين يف طول مع تدوير وسلم عليه اهلل صلى النيب وجه يف وكان ❖

 البدر ليلة بالقمر وجهه يشبهون أصحابه
  العينني كبري  وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .2

  طويلة عينيه ورموش ❖
 طوهلما شدة من يقرتنا يكادان ،ومتقوسني وطويلني غزيرين وحاجبيه ❖
  غضب إذا بالدم ميتلئ عرق احلاجبني وبني ❖
  كحل  غري من السواد شديدتا وسلم عليه اهلل صلى اهعين وكانت ❖
 .االمحرار بعض عينيه بياض وخيالط ❖

  الشعر سواد شديد وسلم عليه اهلل صلى كان .3
 الشريفني كتفيه  ميس فيكاد أحيانا يتدىل غزيرا طويال اسبيبي   شعره وكان ❖
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 مث ،للمشركني خمالفة ناصيته على وينزله األمام اىل شعره يسرح أوال وكان ❖
 . ذلك ترك

 اليمىن جهته إىل نصفه فينزل الرأس وسط من فيشقه شعره يسرح أصبح مث ❖
  .اليسرى جهته إىل الثاين والنصف

 املكرمة مكة هبا فتح اليت اهليئة وهي ضفائر أربعة شكل يف سرحه ورمبا ❖
 .جحش بنت وزينب عائشة مثل زوجاته له تسرح كانت  ورمبا ❖

  األذنني اسقمتن وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .4
  أبيضهما اخلدين مستوى ❖
  إفراط غري من كبريا  وسلم عليه اهلل صلى فمه وكان ❖
  املسك من أطيب فمه من املاء خرج متضمض وإذا ❖
 بياضها شدة من واللؤلؤ بالثلج أسنانه عنهم اهلل رضى أصحابه وشبه ❖

  ورونقها
 .ومفلجة كبرية  وسلم عليه اهلل صلى األمامية وأسنانه ❖
 غزوة يف (الرباعية) األسفل الفك َشال يف للناب اجملاورة سنه كسرت  وقد ❖

 .أخرى بإصابات أيضا فيها أصيب واليت أحد
 شيبة العشرين جتاوز ال وسلم عليه اهلل صلى النيب شيبات كانت .5

  رأسه مقدمة يف شيبه بعض كان ❖
  السفلى شفتة حتت وشيبات  ❖
  حليته يف الشيب وبعض  ❖
 ،للحمرة متيل صبغة وهو بالكتم وأحيانا ناءباحل أحيانا يصبغها كان  وقد ❖

  .شيبه صبغ يدع كان  ما وغالبا
 وإذا ،شيبة له ترى ال أصفر، لونه فيه بطيب تطيب أو رأسه أدهن وإذا ❖

 .للعني واضحة الشيبات ترى الزيت من خاليا وأصبح رأسه شعث
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 نفاأل مقدمة يف ارتفاع مع األنف ودقيق طويل وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .6
 .وسطها يف وحدب األنف قصبة عن

 ورمبا طول غري من اللحية شعر ومستدير كثيف  وسلم عليه اهلل صلى كان .7
 .وحيفه شاربه من يقص وكان ،مرتني اليوم يف سرحها

 وظرف ،االعتدال يف الفضة بإبريق أشبه وسلم عليه اهلل صلى النيب عنق كان .8
 .واجلمال واإلشراق والكمال اهليئة وحسن الشكل

 الصدر عريض وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .9
  الصدر أعلى نابت دقيق شعر وله ❖
  السرة إىل الصدر من رقيق خط شكل يف الشعر وميتد ❖
  أيضا وكتفيه بالشعر مليئة وساقيه وذراعيه ❖
  والبطن الثديني يف شعر له ينبت ومل ❖
  واحلشا البطن ضامر وسلم عليه اهلل صلى وكان ❖
 .لصدره مساوية كانت  وإمنا متكرشة بطنه تكن ومل ❖
 اخلاصرتني واسع وكان ❖

  واملنكبني الظهر عريض وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .10
  اإلبطني بياض شديد وكان ❖
 إبطيه يف سواد أو شعر وجود بعدم اختص أنه ويقال ❖
 حلم نفس من ولكن احلمامة بيضة حجم يف النبوة خامت ظهره يف ويوجد ❖

  اجلسم
 (اهلل رسول حممد) فيه مكتوب أنه ويقال سوداء شامات باخلامت ويوجد ❖

  ذلك غري ويقال (املنصور فأنت سر) مكتوب ويقال
 ظهره يف اليسرى كتفه  ضروفغ عند اخلامت ويوجد ❖
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 رفع قد النبوة خامت أن :عميس بنت أمساء عن ضعيف بسند البيهقي وروى ❖
 صلى تهمو  من تيقنوا وأهنم ،وفاته بعد وسلم عليه اهلل صلى النيب ظهر من
 العالمة هبذه وسلم عليه اهلل

 عظمني كل  وملتقى العظام رؤوس ضخم وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .11
  العضالت قوي ،واملنكبني واملرفقني كالركبتني

  الذراعني طويل كان ❖
 فيهما نعومة مع الكفني قوي ❖

  الكفني رحب وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .12
  ضةالف قضبان كأهنا  طويلة وأصابعه  ❖
 أصابعه بقية على (املشرية) السبابة أصبعه طول به تعاىل اهلل اختصه ومما ❖

 قدميه سبابة طول أيضا ويقال
 الساقني ضخم وسلم عليه اهلل صلى وكان .13

  القدمني ضخم ❖
  األرض قدمه أوسط ميس ال األرض على قدميه وضع وإذا ❖
 جلدمها يف تشقق غري من ناعمة ملساء الشريفة أقدامه وكانت ❖

  النبوي الزي :ياثان
 والصوف والكتان القطن من وسلم عليه اهلل صلى مالبسه كانت .1

  وعمان اليمن أو مصر أو الشام يف تنتج املالبس وكانت ❖
  واألخضر باألمحر وخمططة بيضاء ألواهنا وكانت ❖
 وكان إليه املالبس أحب وكانت اجلالبية وسلم عليه اهلل صلى النيب ولبس ❖

 وهي واحللة العباءة ولبس ،الكعبني إىل يصل ال اوطوهل الرسغني إىل كمها
 كالمها  والفرجية القباء) والقباء والفرجية ،والسراويل واجلبة واإلزار الرداء
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 واحلرب، السفر يف يلبس خلفه، من مشقوق والوسط الكمني ضيق ثوب
  (احلركة على أعون ألنه

 أصحابه أحد من استعاره لثوب احتاج إذا وكان ❖
  .مثنه ميلك مل إن استدانه لثوب جاحتا  إذا كان ❖
: يقول مث رداء، أو عمامة أو قميصا بامسه، مساه جديدا ثوبا امتلك إذا كان ❖

 وأعوذ له، صنع ما وخري خريه من أسألك كسوتنيه،  أنت احلمد، لك اللهم
 .له صنع ما وشر شره من بك

 .املخططة املوشاة إليه املالبس أحب كانت ❖
 وثالثة أمتار ثالثة طوهلا) رأسه على العمامة وسلم عليه اهلل صلى النيب لبس .2

 (ومليميرتين سنتيمرتا وأربعني ستة وعرضها مليميرت وأربعة سنتمرتا وعشرين
 طالب أيب بن لعلي أهداها إنه ويقال السحاب وامسها سوداء عمامته وكانت

  .وجهه اهلل كرم
  طاقية وبدون (قلنسوة) بطاقية العمامة ولبس ❖
  عمامة بدون الطاقية سيلب رمبا وكان ❖
 يلبسها آذان ذات وثالثة خمططة ميانية وأخرى بيضاء طاقية له وكانت ❖

  للحرب
 . سوداء عمامته وكانت ❖
 ،للعمامة جربيل لبسة وهذه الشريفني كتفيه  بني طرفها يرخى ما غالبا وكان ❖

 ويتقنع رأسه يغطي كان  ما وكثريا .الشريف حنكه حتت منها جزء لف ورمبا
  رأسه على غطاء أو قماش بلف

 .كتفيه  على الشال يلبس أحيانا وكان ❖
 أو ،العمامة جيد مل إذا جبهته وعلى رأسه على وشدها العصابة لبس ورمبا ❖

 .اجلوع شدة عند بطنه على هبا ويشد العصابة يربط وكان ،مرض به كان
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 لف غري من رأسه على فيضعها عمامة أو شال بلبس يتقنع ما كثريا  وكان ❖
 بعض وقال ،برد أو حر من ذلك يكون وقد ،وجهه معظم هبا ويغطي
 .املعرفة حق عرفه ألنه اهلل من حياءا بل :العلماء

 ،بالقرض املدبوغة البقر جلود من اخلفيفة النعال وسلم عليه اهلل صلى النيب لبس .3
 (شباشب) سيور وهلا فيها شعر وال
 يف عليه سحبامل وأمر ،غالبا السفر يف (اجللد مراكيب) اخلف أيضا ولبس ❖

 . الوضوء
 وعندما ،نعاله وسلم عليه اهلل صلى النيب يلبس مسعود بن اهلل عبد وكان ❖

 مسعود ابن يلبسه ،شبشبه وخيلع جمللسه وسلم عليه اهلل صلى النيب يصل
 .يديه يف

 اجلوارب يلبس وكان ❖
 ،اخلليل إبراهيم بسيدنا تأسيا ،صغرية عصا وسلم عليه اهلل صلى للنيب كان .4

  :عنه اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد أمامه وميشي ملهاحي وكان
  عليها يتوكأ وسلم عليه اهلل صلى النيب وكان ❖
 عليها وخيطب ❖
  األرض على هبا وينكت ❖
  القتال يف الصفوف هبا ويساوى ❖
  هبا ويشري ❖
 اجلبال سهول يف ينبت شجر وهو الشوحط شجر من عصاه وكانت ❖
 جهجاه اختطفها أن إىل ،بعده من الراشدون اخللفاء عصاه وتوارث ❖

 وكسرها الفتنة يوم عنه اهلل رضى عفان بن عثمان سيدنا يد من الغفاري
 بسبب ومات وتعفنت يده تورمت حىت احلول عليه حال فما ،ركبته على
 .ذلك
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 فضة من حبشيا خامتا يلبس وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .5
  (اخلنصر) اليمىن يده من الصغري أصبعه يف يلبسه وكان ❖
  عقيق أو زبرجد من فص خلامته وكان ❖
  كفه  باطن إىل اخلامت فص جيعل حبيث يلبسه وكان ❖
  اهلل رسول حممد :فيه ونقش ❖
  للملوك خطاباته به خيتم وكان ❖
  أصبعه من خلعه اخلالء دخل إذا وكان ❖
 عثمان بعده ومن اخلطاب بن عمر بعده ومن الصديق أبوبكر بعده وورثه ❖

  عنيأمج عنهم اهلل رضى عفان بن
 من بالقرب أريس بئر يف عفان بن عثمان يد من سقط قد اخلامت ان إال ❖

 .إخراجه يستطيعوا ومل باملدينة قباء
 املاء هبا جيفف خرقة أو نشافة أو منديل وسلم عليه اهلل صلى للنيب كان .6

 .توضأ أو اغتسل إذا هبا ويتنشف
 النبوية النظافة :ثالثا
 باملاء ويغتسل حميست وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .1

 مجيل شجر أوراق وهي) واألشنان باخلطمي الغسل يف جسمه ويدلك ❖
  (الشديدة للنظافة معينة وتكون معينة بصورة تعاجل ،الرائحة

  احلار باملاء االغتسال حيب وكان ❖
  (أرطال مثانية) الغسل ماء يف يسرف وال ❖
 عرفة ويوم ،وللعيدين وللجمعة للجنابة يغتسل وكان ❖
 . العجني بقصعة اغتسل ورمبا منه يغتسل ناءإ له كان ❖

  شعره حيلق وسلم عليه اهلل صلى وكان .2
  أصحابه على شعره من حلق ما ويوزع ❖
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  يوم بعد يوما ورمبا الزيتون بزيت ويدهنه شعره ويسرح ❖
  ثيابه فيمأل رأسه من يقطر الزيت كان  ورمبا ❖
 .املدلة تسمى مرآة له وكانت ❖

 ملك املقوقس له أهداها شامية مكحلة وسلم يهعل اهلل صلى اهلل لرسول وكان .3
 :مصر
 األمثد بكحل مرات ثالث النوم قبل عينيه منها يكحل ❖
 الشعر وإنبات البصر جلالء ❖
 ومرآة مشط :املقوقس له أهدى كما ❖

  :منه ويكثر السواك حيب وكان .4
 النخل جبريد ويستاك األنبياء سواك ويسميه بالزيتون بعود يستاك وكان ❖

 األراك وعود
  وضوئه بباقي يستاك كان ❖
  مسواكه عن املسئول هو مسعود بن اهلل عبد وكان ❖
  هاع هاع يقول حىت لسانه يسوك وسلم عليه اهلل صلى النيب وكان ❖
 النهار آخر يستاك وكان ❖
  بيته دخل إذا به يبدأ ما وأول ❖
  مرارا الليلة يف ويستاك ❖

 .واالحرام ةاجلمع لصالة ذلك فعل ورمبا ،شاربه وحيف أظافره يقص وكان .5
  اخلالء يف ليال أو هنارا حاجته يقضى وكان .6

  مكة يف ميلني إىل للخالء ابتعد رمبا ❖
  الليل بسواد أو حبجارة أو، وغريه ُنيل: بالشجر أو بسرتة يسترت وكان ❖
  للغائط القبلة يستقبل ال وكان ❖
 األرض من يدنو حىت ثوبه يرفع ال وكان ،باملاء الغائط من يستنجي وكان ❖
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 يبول وكان ،قاعدا يبول وكان ،ليال بيته يف فيه يبول خشب من قدح له وكان .7
 .للضرورة واقفا

  الطيبة والرائحة الطيب حيب كان .8
  الرديئة الروائح ويكره ❖
  أراد مىت منها يتطيب وكان ،الطيب فيه يضع (علبة) سكة له وكانت ❖
  باملسك يتطيب كان ❖
  الروائح بأغلى ويتضمخ ❖
  يتهوحل رأسه مفرق يطيب وكان ❖
  رأسه يف يرى الطيب كان ❖
  كالرحيان  الطيبة النباتات روائح حيب وكان ❖
  إليه أهدي إذا الطيب يرد ال وكان ❖
 . الكافور بعض معه وضع ورمبا اهلندي الصندل بعود يتبخر وكان ❖
  ذهابه بعد املكان رائحة بطيب املكان هذا يف موجودا كان  أنه يعرف وكان ❖
 خترج فيها يتخلى كان  اليت األرض حىت ويقال رديئة رائحة قط منه تشم ومل ❖

  .الطيبة الروائح منها
  البصاق أراد إذا وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .9

  اليسرى قدمه حتت بزق ❖
  الصالة يف كان  إن ودلكه ثوبه يف متخط ،امتخط إذا وكان ❖
  باألرض ودلكها اليسرى بقدمه ُنامته دفن تنخم إذا وكان ❖
  بنخامته يتدلكون كانوا  ابهأصح أن عروة حديث ويف ❖
 .ركع الصالة يف وهو سعلة أخذته إذا وكان ❖
 ،الرائحة طيب نبات وهو األذخر نبات من بعود ثوبه من املين يفرك وكان ❖

 .ثوبه يغسل كان  أو فيه يصلي مث يابسا   ثوبه من وحيته
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 فيه على ثوبه أو يده وضع عطس إذا وسلم عليه اهلل صلى النيب وكان ❖
 .تهصو  هبا وخفض

 النبوية اآلداب وصف من :رابعا
 والنوم والشرب األكل في: النبوي األدب من
 طعاما يتكلف وال طعام، من جيده ما يأكل وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .1

 الثريد وحيب والكتفني الزند منه ويعجبه اللحم يأكل وكان .يتشهاه وال ،بعينه
 الكمونية مثل النجاسات من قريبا كان  ما اللحم من ويكره ،اللحم فتة وهو

 وطري والدجاج واألرنب احلوت حلم وأكل ،واإلبل الضأن حلم وأكل .والكليتني
 وأكل ،الشحوم تسخني من الناتج الربيت وحلم ،املشوية الكبد وأكل ،احلبارى

 وأكل ،والشواء القرع حيب وكان، الوحشي احلمار حلم وأكل ،باخلل اخلبز
 مثل وتصنع الدقيق فيها يوضع بالشوربة حلمة وهي اخلزيرة وأكل ،اجلبنة

 يأكل وكان ،الشوربة وهو واملرق ،اجملفف اللحم وهو القديد وأكل ،العصيدة
 من يصنع وهو احليس حيب وكان .والعسل واحللوى والعنب بالبطيخ الرطب
 مع املصنوع التمر يأكل وكان ،اجملفف واللنب بالسمن املخلوطة التمر عصيدة

 .اخلبز
 وجوع جوعه به ليسد الرديء التمر حىت فيها جيد ال األيام عليه متر أيضا وكان
 مع أكل ورمبا ،بطنه على احلجرينو  احلجر ويربط اجلوع من فيتلوى ،أهله

 أيام ثالث اخلبز من يشبع ومل. الشريف فمه يتقرح حىت الشجر ورق صحابته
 بثالث يأكل كانو  ،اهلل لقي حىت واحد يوم يف وعشاء غداء بني مجع أو متتالية
 يضع كان  وإمنا قط تربيزة على يأكل ومل ميسحها، أن قبل يده ويلعق أصابع
 ورمبا قدميه ظهر على وجلس ركبتيه على لألكل جلس رمبا األرض على طعامه
 كما  إال آكل ال عبد أنا إمنا ويقول ،اليسرى على وجلس اليمىن رجله نصب
 غذاءين وال ولنب مسك بني وسلم هعلي اهلل صلى النيب جيمع ومل .العبد يأكل
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 يربده وال حارا الطعام يأكل يكن ومل وطبيخ شواء بني وال ،املعدة على حارين
 بكف ولو بالعشاء يأمر وكان ،له سخن لو حىت بائتا طبيخا يأكل وال ،بالنفخ

 إذا وكان ،تركه يعجبه مل وإن أكله أعجبه إذا كان  ،قط طعاما يذم ومل ،متر
 ال وكان ،صائم إين قال ال،: قيل فإذا طعام؟ عندكم هل :قال بيته دخل
 .للغد شيئا يدخر

 البارد املاء شراب وحيب ،باملاء ممزوجا اللنب يشرب وسلم عليه اهلل صلى كان .2
 التمر يف ينقعه أو بالعسل املاء ميزج رمبا وكان ،والعيون اآلبار من العذب
 عن وهنى ،الدابة على براك وهو وشرب ،وقاعدا قائما يشرب وكان ،والزبيب
 احلديد من يد وفيه خشب من كوبه  وكان. كوب  بدون االناء من الشرب
 ،اإلناء يف يتنفس وال ،واحد بنفس املاء يشرب ال وكان ،القربة بفم وشرب
 .القربة أسفل ترتسب الضارة املواد ألن القربة يف البايت املاء شراب وحيب

 ،واخلادم واجملذوم واملسكني العبد عم يأكل وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .3
 قبل األكل بعد أصابعه يلعق وكان ،بعده وحيمده األكل قبل اهلل اسم ويذكر

 لربكة طلبا وذلك ،دمسا األكل يف كان  إن ،يده يغسل أو باملنديل ميسحها أن
 يأكل وكان ،دسومة األكل يف كان  إذا فمه ميضمض أيضا وكان ،الطعام
  .بيمينه

نحهح  تـ ن امح  و س لَّم   ع ل ْيهِ  اللَّهح  ص لَّى يبُّ النَّ  ك ان     .4  أنه خصائصه ومن ،قـ ْلبحهح  يـ ن امح  و ال   ع يـْ
 يف بيعت بالليف مشدودة خشبات سريره وكان ،قط حيتلم ومل ،قط يتثاءب مل

 حىت احلصري على ينام وكان. درهم آالف بأربعة رجل فاشرتاها أمية بين زمن
 بالنهار بساطا يكون الشعر من غليظ ثوب على ينوم واحيانا ،جنبه على يؤثر

 يقوم وكان ،كفه  أو ذراعه ويفرتش ،األمين شقه على ينام وكان ،فراشا وبالليل
 وكانت ،غطيط له ويكون نفخ نام إذا كانو  ،مرتني وينوم مرتني الليل من

 واضع وهو ينام كان  أنه عائشة حديث وىف بالليف حمشو جلد من وسادته



 

 

 

111 
 

 ظهره على املسجد يف يستلقى وكان السفر، يف فخذها يف يفالشر  رأسه
 .للصالة بالل يوقظه أن إال أحد يوقظه ال نام إذا وكان ،رجل على رجال ويضع
 خيلع ينام عندما وكان ،وفاته بعد قربه يف له فرشت وقد ،بقطيفة يتغطى وكان
 أربعة) غطاءه وكان الواحد بالغطاء وزوجه هو يتغطى وكان ،باإلزار وينام الرداء
  .املنام يف احلسنة الرؤيا تعجبه وكانت (ذراعا عشر

 والجلوس والمشي والكالم النظر في :النبوي األدب من
 ويلحظ ،السماء إىل نظره من أطول األرض إىل نظره الطرف خافض النيب كان .1

 وكانت ،مباشرة إليها ينظر وال الصدغني يلي مما عينيه بطرف واألحياء األشياء
 .ظهره وراء من يرى وسلم عليه اهلل صلى أنه اصيةخ له

 يف يتكلم ال ،الصمت دائم السكوت طويل وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .2
 مع ويتكلم ،الكلم جبوامع يتكلم بليغا فصيحا ترتيال كالمه  وكان ،حاجة غري
 ذوات الكلمات يقول ،األلفاظ عذب ،البادية أهل خاصة بلغته لغة ذي كل

 عندما وكان ،القرآن قراءة عند تكون ما وأعذب حبة صوته يف نوكا ،العدد
 له فتح قد اهلل أن مىن يف معجزاته ومن ،أسنانه بني من النور خيرج يتكلم

 اخلطابة يف عنه يبلغ طالب أيب بن على وكان .هبا كان  من كل  فسمعه األمساع
 وكان .ريضام كان  إذا الصالة يف أبوبكر عنه ويبلغ .صوته الناس يسمع مل إذا

 إذا وسلم عليه اهلل صلى النيب كان  .اجلوع شدة من أحيانا يضعف صوته
 وهو خيطب احلرب يف وكان ،غضبه واشتد صوته وعال عيناه امحرت خطب
  .عصاته على يتوكأ اجلمعة خطبة وىف القوس على متوكأ

 معه ميشي من يتعب ،اخلطا واسع املشي سريع وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .3
 رجله وضع مشى إذا وكان ،حتته من األرض له تطوى كأمنا،  متعب غري هوو 

 أرض إىل مرتفعة أرض من ينزل كأنه  وميشي ،يرفعها مث األرض على كلها
 إلتفت التفت وإذا ،الطريق يف مشى إذا خلفه إىل يتلفت ال وكان ،منحدرة
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 هظهر  ويرتكون أمامه ميشون أصحابه وكان ،برأسه يلتفت وال جسمه بكل
 كانو  والزيارات، املرضى وعيادة ،اجلنائز لدفن ماشيا يذهب وكان ،للمالئكة

 األيسر أو األمين ركنه من ولكن بوجهه، الباب إىل ينظر ال قوم باب أتى إذا
 مسافة) قباء إىل أحيانا ميشي وكان .عليكم السالم عليكم، السالم: ويقول
 تسمى ناقة وسلم عليه اهلل صلى له وكانت. العيدين مصلى إىل وميشي (ميلني

 وبغلته ،بالسباقات تفوز وكانت هبا يسافر وكان ،هبا هاجر اليت وهي (القصواء)
 يوحنا، امللك له أهداها وقد حنني هبا شهد اليت (دلدل) واسهما الشهباء
 .عليه غزا فرس أول وهو (السكب) يسمى أغر أسود وفرس (يعفور) ومحاره

 جيلس وكان ،مرتبعا األرض على جيلس وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .4
 فيجلس مقعيا جيلس كان  أو ،بيديه ظهره مع ساقيه يشد أن وهو القرفصاء

 والطعام للصالة أخرى جلسات وله ،األرض على الركبتان ويضع الكعبني على
 ولكي .أصحابه مع متكأ أحيانا جيلس وسلم عليه اهلل صلى وكان ،وغريها
 أمجعني عنهم اهلل رضى أصحابه له بىن الغريب تاهأ إذا اجلالسني بني من يعرف

 وجيلس عليها جيلس وسلم عليه اهلل صلى النيب كان  ،(الطني من مصطبة)
 .جبانبيها أصحابه

 والمجالسة األدب في: النبوي األدب من
 وال ،ذكر على إال يقوم وال جيلس ال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان .1

 وكان ،اجمللس به ينتهي حيث جلس قوم إىل بذه وإذا ،معني مكان يف جيلس
 واحد كل  فيحسب ،االهتمام يف جلسائه بني ويعدل ،بيده يشري يتكلم عندما
 عليه اهلل صلى النيب مع جلس من وكل منه، عليه أكرم أحد   يوجد ال أنه منهم
 ،هو وينصرف غرضه يقضي حىت عليه ،وسلم عليه اهلل صلى النيب صرب وسلم
 منه الناس وسع وقد .القول جبميل له اعتذر أو له أعطاها حاجة سأله ومن

 حلم جملس جملسه سواء، احلق يف عنده وصاروا أبا   هلم فصار خلقه، بسطة
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 النيب وكان .احلرم فيه تؤبن وال األصوات، فيه ترفع ال وأمانة، وصرب وحياء
 شكل يف مستديرين أصحابه إليه جلس جلس، إذا وسلم عليه اهلل صلى

 أهل من أحد على اطلع إذا وكان الكذب إليه األخالق أبغض وكان ،حلقات
 .توبة حيدث حىت عنه معرضا يزل مل كذبة  كذب  بيته

 يتغافل ،اجلانب لني اخللق سهل البشر، دائم وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .2
 وترك يعنيه، ال وما واإلكبار املراء: ثالث من نفسه ترك قد ،يشتهى ال عما

 إال يتكلم وال عورته يطلب وال يعريه وال أحدا   يذم ال كان:  ثثال من نفسه
 سكت وإذا الطري، رؤوسهم على كأمنا  جلساؤه أطرق تكلم إذا ثوابه، رجا فيما

 مما يضحك وكان. يفرغ حىت له أنصتوا تكلم إذا عنده، يتنازعون وال تكلموا،
 يف فوةاهل على للغريب ويصرب منه، يتعجبون مما ويتعجب منه، يضحكون

 يقطع وال. فأرشدوه احلاجة طالب رأيتم إذا: ألصحابه ويقول وأسئلته، كالمه
 فأكثروا أصحابه تكلم إذا وكان. كالمه  من ينتهي حىت حديثه أحد على

 .غريه من القرآن تالوة مساع حيب وكان تبسم، الكالم
 إال لسانه خيزن وكان ،الكالم يف التوسع يكره وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .3

، إليه أمسائه بأحب الرجل ويدعوا يفرقهم، وال ويؤلفهم ،أصحابه يعين كان  ما
 أن غري من منهم وحيرتس الناس وحيذر عليهم، ويوليه قوم، كل  كرمي  ويكرم
 وحيسن الناس، يف عما الناس ويسأل أصحابه، يتفقد ،منهم ألحد شرا يبيت

 عن يغفل ال خمتلف، غري األمر معتدل ويوهيه، القبيح ويقبح ويقويه، احلسن
 احلق عن يقصر ال عتاد، عنده حال لكل مييلوا، أو يغفلوا أن خمافة أصحابه

 نصيحة، أعمهم عنده أفضلهم خيارهم، الناس من يلونه الذين جياوزه، وال
 ويكره احلسن الفأل حيب وكان ومؤازرة، مواساة أحسنهم منزلة عنده وأعظمهم

 .التشاؤم
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 إال امرأة يد يده مست وما النساء يصافح ال وسلم يهعل اهلل صلى النيب كان .4
 يصافح وكان ،هبم يرحب وال يكنيهم وال املشركني يصافح وال، ميلكها امرأة

 وكان ،يده اآلخر يسحب حىت يده يسحب وال يلقاهم عندما بيده أصحابه
 وعلى ،الطيار جعفر وعانق .سفر من قدم إذا جبهته قبل ورمبا حيب من يعانق

 ،حارثة بن وزيد ،عفان بن وعثمان ،جهل أيب بن وعكرمة ،طالب ايب بن
 .وفاطمة وحسني واحلسن

 البيت وآل الصحابة مع: النبوي األدب من
 حىت يضحك أحيانا وكان ،ضحوكا بساما وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .1

 أصحابه مع ميزح وكان ،الضحك يف يسرتسل ال ولكنه ،ضروسه تظهر
 مسرورا يكون وعندما، منهم حيب من وحيتضن ،حقا الإ يقول وال ويداعبهم

 غضب إذا ،الفكر طويل ،األحزان دائم كان  ولكنه ،القمر كقطعة  وجهه يبدو
 الفؤاد رقيق عذبا وكان ،بالدم حاجبيه بني العرق وامتلئ وامحر وجهه لون تغري

 وعند ،القرآن مساع عند يبكي وكان ،وجهه على دموعه تسقط حىت يبكي
 .العذاب من أمته على وخوفا ،حبةاأل موت

 ؛نساءه يداعب البشر؛ دائم العشرة، مجيل وسلم عليه الّله صلى النيب كان .2
 أم عائشة يسابق كان  أنه حىت ويضاحكهم نفقته، ويوسعهم هبم ويتلطف
 بيت يف ليلة كل  نساءه وجيمع بذلك، إليها يتودد عنها الّله رضي املؤمنني
 تنصرف مث األحيان، بعض يف العشاء معهن أكلفي عندها اليت النوبة صاحبة

 وكان ،واحد بغطاء زوجته مع يتغطى النوم عند وكان منزهلا، إىل واحدة كل
 يسمر منزله يدخل العشاء صلى إذا وكان باإلزار، وينام الرداء كتفيه  عن يضع

 بالل وكان وسلم، عليه الّله صلى بذلك يؤانسهم ينام، أن قبل قليال   أهله مع
 . بيوته على النفقة شئون عن ملسئولا هو
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 وابنه فاطمة السيدة ابنته ويقبل ،نساءه يقبل وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .3
 من قدومه عند وعانقه الطيار، جعفر جبهة وقبل ،واحلسني واحلسن ،إبراهيم
 .أسامة وابنه حارثة بن وزيد ،ميت وهو مظعون بن عثمان وقبل ،احلبشة

 احلسن ويرقص ويباسطهم األطفال ميازح وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .4
 يبول الطفل وكان ،عاتقه على وحيملهما لساهنما وميص هلما وينشد واحلسني

، يقبضه حىت معه باجلري ويلعب احلسني يضاحك وكان ،بوله يقطع فال عليه
 أسامة كان  لو :ويقول ويقبله وجهه ويغسل زيد بن أسامة خماط ميسح وكان

 مصابا ذاك وقت أسامة وكان ،األزواج إىل وحببناه وجهزناه اهلزين جارية
 أمامة حيمل وسلم عليه اهلل صلى النيب وكان .اللون أسود طفال وكان باجلدري

 ،األذنني ذا يا :مالك بن ألنس وقال ،الفريضة هبم يصلي وهو زينب بنت
 بنت زينب يالعب وكان ،النغري فعل ماذا عمري أبا يا مالك بن لفطيم ورجز

 صلى النيب ارسلين ،أنس ويقول مرارا زوينب، يا زوينب، يا: ويقول سلمة، أم
 صلى الّله رسول فإذا ،السوق يف الصبيان مع ألعب فذهبت ،وسلم عليه اهلل
 أنيس: فقال يضحك وهو إليه فنظرت ورائي من بقفاي قبض وسلم عليه الّله

  .ذاهب أنا نعم: قلت أمرتك حيث ذهبت
 والشجاعة والحياء والتواضع في: بويالن األدب من
 يأِت وكان العبد، دعوة وجييب احلمار يركب وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .1

 يؤتى كان  ،جنائزهم ويشهد مرضاهم، ويعود ويزورهم، املسلمني، ضعفاء
 ريق فيكون ،بريقه املمزوج التمر ويطعمهم عليهم ويبارك ،هلم فيدعو بالصبيان

 :خلادمه يقول وكان. الطفل بطن يدخل ما أول وسلم هعلي اهلل صلى النيب
  .فرسه على الراكب جوار إىل بقدميه ميشي وكان ،حاجة ألك
 ليف، من وبردعته ليف من حبل جلامه محار على يركب قريظة بين يوم وكان
 رث رحل على وحج .الدعوة فيجيب (الربيت)و الشعري خبز ايل يدعى وكان
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 وال فيه رياء ال حجا أجعله اللهم :فقال دراهم عةأرب تساوي ال قطيفة وعليه
 رحله على رأسه طأطأ املسلمني جبيوش ودخلها مكة له فتحت وعندما .مسعة
 زوجاته يساعد وكان .تعاىل هلل تواضعا دابته ظهر ميس الشريف وجهه كاد  حىت

 ،البيت وينظف ،نفسه وخيدم نعله وخيصف ثوبه ويرقع شاته وحيلب البيت، يف
 من بضاعته وحيمل معها ويعجن اخلادم مع ويأكل ،ويعلفه البعري ويعقل
 اهلل رسول بيد لتأخذ املدينة أهل إماء من األمة كانت  إن :انس وعن .السوق
 وقال .حاجتها تقضي حىت شاءت حيث به فتنطلق وسلم عليه اهلل صلى
 تأكل كانت  قريش من امرأة ابن أنا امنا عليك هون هيبته من ارجتف لرجل

 .(اجملفف اللحم) لقديدا
 أصرب وكان ،خدرها يف العذراء من حياءا أشد وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .2

 لقيه من يسبق وسلم عليه اهلل صلى وكان ،وإزعاجهم الناس أقذار على الناس
 ملعامل وتعليما   هلم تأديبا   والصبيان النساء على ويسلم ،بالسالم أصحابه من

 منها بأحسن أو كتحيته  عليه رد أحد عليه سلم إذاو  ،الشريعة ورسوم الدين
 من الرجل لقيه إذا وكان ،برأسه أو يده من بإشارة السالم أحد على يرد ومل

 .له ودعا رأسه على مسح أصحابه
 العبد يظهر أن حيب وكان ،قط لنفسه يغضب ومل ،هلل ويبغض هلل حيب وكان
 .والتباؤس البؤس ويكره عليه اهلل نعمة

 بكل الناس وأجود ،وسرية صورة الناس أحسن وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .3
 مزاجا   وأعدهلم طبعا   وألطفهم قلبا   وأيقظهم شرفا   أكملهم وكان ،ينفع ما

 قلبا   أقواهمو  الناس أشجع وكان يدا   وأنداهم صلة أمسحهم يكون بأن وجديرا
 التحام عند جبانبه يلوذ الذي منهم الشجاع فكان البأسو  احلرب يف وأجودهم

 القوى صفات مجع وقد ،بفرار عنه أحد حتدث وال منهزما   قط وىل وما احلرب
 .الفاضلة األخالق وأمهات واجلود الرذائل وجتنب الفضائل واكتساب كلها،
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 والفكاهة الحزن :النبوي األدب من
 له ليست الفكرة، دائم األحزان، متواصل وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .1

 بأشداقه، وخيتمه الكالم يفتتح الصمت طويل حاجة، غري يف لميتك ال راحة،
 ،باجلايف ليس اخللق دمث تقصري، وال فضول، ال فضل الكلم، جبوامع ويتكلم

 مل احلق نوزع فإذا هلا، كان  ما وال الدنيا تغضبه وال دقت، وإن النعمة يعظم
 أشار إذا هلا، ينتصر وال لنفسه، يغضب وال ،شيء لغضبه يقم ومل أحد، يعرفه
 بباطن فيضرب هبا اتصل حتدث وإذا قلبها، تعجب وإذا كلها،  بكفه أشار
 ضحك وإذا وأشاح، أعرض غضب وإذا اليسرى، إهبامه باطن اليمىن راحة
 وملعان بياض) الغمام حب مثل عن ويفرت التبسم، ضحكه جل طرفه، غض

 .(األسنان
 بنحو خال إذا أمزحهم من أي الناس أفكه من وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .2

 سودة ولطخت ،حبريرة سودة وجه لطخت إين :عائشة السيدة وقالت أهله،
 احلساء هي واحلريرة) يضحك وسلم عليه اهلل صلى النيب فجعل عائشة وجه

 .(والدقيق نبلال من املصنوع
 اهلل صلى اهلل رسول فقال ،دابة ليعطيه وسلم عليه اهلل صلى للنيب رجل وأتى
 ناقة بولد أصنع ما اهلل رسول يا فقال ناقة ولد على حاملوك إنا وسلم عليه
 أبو واستأذن. النوق إال بلاإل تلد وهل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال
 رسول على عاليا عائشة صوت فسمع وسلم عليه اهلل صلى النيب على بكر
 اهلل ولرس على صوتك ترفعني أراك أال وقال ليلطمها تناوهلا دخل فلما اهلل

 اهلل رسول فقال مغضبا بكر أبو وخرج حيجزه وسلم عليه اهلل صلى النيب فجعل
 من رجال أن أنس وعن .الرجل من أنقذتك رأيتين كيف  بكر أبو خرج حني
 البادية من اهلدية وسلم عليه اهلل صلى النيب يهدي زاهرا امسه كان  البادية أهل

 زاهرا إن اهلل رسول فقال خيرج أن أراد إذا وسلم عليه اهلل صلى النيب فيجهزه
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 رجال وكان حيبه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وكان حاضروه وحنن باديتنا
 خلفه من فاحتضنه متاعه يبيع وهو وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فأتاه دميما

 وسلم عليه اهلل صلى النيب فعرف فالتفت هذا من أرسلين فقال يبصره وال
 عرفه حني وسلم عليه اهلل صلى النيب بصدر ظهره ألصق ما يألو ال فجعل
 رسول يا فقال العبد يشرتي من يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وجعل

 عند لكن: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال كاسدا  جتدين واهلل إذن اهلل
 نساءه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول حدث قالت عائشة وعن. غال أنت اهلل
 خرافة حديث احلديث كأن  اهلل رسول يا منهن امرأة فقالت حديثا ليلة تذا

 من رجال كان  خرافة إن خرافة ما تدرينأ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال
 فكان االنس إىل ردوه مث طويال دهرا فيهم فمكث اجلاهلية يف اجلن أسرته عذرة

 وأتت. خرافة ديثح الناس فقال األعاجيب من فيهم رأى مبا الناس حيدث
 اهلل يدخلين أن يل ادع اهلل رسول يا فقالت وسلم عليه اهلل صلى النيب عجوز
 فقال تبكي العجوز فولت عجوز تدخلها ال اجلنة إن فالن أم يا قال اجلنة

 إنشاء إنشأناهن إنا يقول تعاىل اهلل فان عجوز وهي تدخلها ال أهنا أخربوها
 حقا إال أقول ال إين قال تداعبنا إنك اهلل رسول يا قالواو  إبكارا، فجعلناهن

 .متازحنا يعين تداعبنا
 يدعوك زوجي إن قالت أمين أم هلا يقال المرأة قوله يف: أسلم بن زيد حديث .3

 فقال! بياض بعينه ما واهلل: قالت"  بياض؟ بعينه الذي أهو هو ومن" قال
 من ما" وسلم عليه اهلل صلى فقال واهلل، ال: فقالت" بياضا بعينه إن بلى"

 .باحلدقة احمليط البياض به وأراد" بياض وبعينه إال أحد
 ،والعجزة النساء وميازح ويداعبهم أصحابه يبهج وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .4

 وأبا ،هر أبا :مثل احملببة األلقاب عليهم ويطلق ويدللها امساءهم يرخم وكان
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 وكان ،دعواهتم جييبو  ،اجلنائز ويشيع املرضى يعود وكان ،وعائش ،تراب
  .املالبس ويكسوه ضيفه ليطعم يستدين

 والجماع واالستشفاء المرض في: النبوي األدب من
 واجلروح النصفي والصداع باحلمى ميرض وسلم عليه اهلل صلى النيب كان .1

 وجع مبقدار ميرض وكان ،للناس خيرج ال مريضا اليومني مكث ورمبا، والرمد
 الكرمي بالقرآن يستشفي وكان ،العظيم ومقامه تهلنبو  وذلك الرجال من إثنني
 ،عائشة السيدة وترقيه جربيل ويرقيه جسمه هبما وميسح وينفث املعوذتني يقرأ

 احلمى يعاجل وكان .الوقائي بالطب ويتحرز ،والدواء ،باألعشاب ويستشفي
 وعسل وبالصالة باألذكار ويستشفي ،باحلجامة ويستشفي ،البارد باملاء

 .النحل
 رمبا كان  ولذلك اجلماع يف رجال ثالثني قوة وسلم عليه اهلل صلى النيب أوِت .2

 غسال يغتسل مث ،األخرى بعد واحدة فيجامعهن التسع نسائه على يطوف
 ،مرة من أكثر النوبة صاحبة زوجته جامع ورمبا ،مرة كل  بعد يغتسل أو ،واحدا
 يباشر أن أراد اإذ كان  ،نام مث توضأ يغتسل مل وإذا ،ونام اغتسل رمبا وكان
 .يباشرها مث تأتزر، أن أمرها حائض، وهي نسائه من امرأة

 الوحي نزول هيئة
 أصحابه ونكس رأسه نكس الوحي عليه نزل إذا وسلم عليه اهلل صلى النيب كان

 وتربد لذلك كرب  الوحي عليه نزل إذا وكان ،رأسه رفع عنه أقلع فإذا رؤوسهم؛
 ،النحل كدوي  وجهه عند مسع الوحي عليه نزل إذا وكان ،عينيه وأغمض وجهه
 كان  وإن مجان، كأنه  عرقا جبينه وحتدر لذلك ثقل الوحي عليه نزل إذا وكان

 عنه فيفصم عليه، أشده وهو اجلرس، صلصلة مثل يأتيه الوحي وكان ،الربد يف
 أو الكليب دحية شكل يف رجال جربيل له يتمثل وأحيانا قال، ما وعي وقد
 .يقول ما فيعي فيكلمه غريه
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 وسلم عليه اهلل صلى للنبي هالة أبي وصف :خامسا
 لفاطمة أخ) التميمي هالة أيب بن هند خايل سألت: قال علي بن احلسن وعن

 عن وصافا   وكان( أمجعني عنهم اهلل رضى خويلد بنت خدجية السيدة أمها من الزهراء
 به أتعلق شيئا منها يل يصف أن أشتهي وأنا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول صفة
 :فقال

 القمر تأللؤ وجهه يتألأل مفخما ، فخما   وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان)
 إذا الشعر، رجل[ اهلامة عظيم] املشذب من وأقصر املربوع، من وأطول البدر، ليلة

 واسع اللون، أزهر وفره، هو إذا أذنيه، شحمة شعره جياوز وإال فرق عقيصته تفرقت
 له العرنني، أقىن الغضب، يدره عرق بينهما قرن غري من سوابغ حلواجبا أزج اجلبني،

 أشنب، الفم، ضليع اخلدين، سهل اللحية، كث  أشم، يتأمله مل من حيسبه يعلوه، نور
 بادن اخللق معتدل الفضة، صفاء يف دمنة جيد عنقه كأن  املسربة، دقيق األسنان، مفلج

 ضخم املنكبني، بني ما بعيد الصدر، عريض والصدر، البطن سواء متماسك،
 الثديني عاري كاخلط،  جيري بشعر والسرة اللبة بني ما موصول املتجرد، أنور الكراديس،

 رحب[ الزندين طويل] الصدر، وأعايل واملنكبني الذراعني أشعر ذلك، سوى مما والبطن
 األَخصني، َخصان األطراف، سائر والقدمني، الكفني شثن القصب، سبط الراحة،

 ذريع هونا ، وميشي تكفيا ، وختطى قلعا ، زال زال إذا املاء، عنهما ينبو القدمني حمسي
 نظره الطرف، خافض معا ، التفت التفت وإذا صبب، من ينحط كأمنا  مشى إذا املشية

 من يبدر أصحابه، يسوق املالحظة، نظره جل السماء، إىل نظره من أطول األرض إىل
 .بالسالم لقي

 متواصل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان:  قال. منطقه يل صف: قلت
 يفتتح الصمت طويل حاجة، غري يف يتكلم ال راحة، له ليست الفكرة، دائم األحزان،

 دمث تقصري، وال فضول، ال فضل الكلم، جبوامع ويتكلم بأشداقه، وخيتمه الكالم
 وال ذواقا   يذم ال[ شيئا   منها يذم ال] دقت وإن النعمة يعظم املهني، وال باجلايف ليس
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 لغضبه يقم ومل أحد، يعرفه مل احلق نوزع فإذا هلا، كان  ما وال الدنيا تغضبه وال ميدحه،
 كلها،  بكفه أشار أشار إذا هلا، ينتصر وال لنفسه، يغضب ال[ له ينتصر حىت] شيء
 إهبامه باطن اليمىن راحة بباطن فيضرب هبا اتصل حتدث وإذا قلبها، تعجب وإذا

 التبسم، ضحكه جل طرفه، غض ضحك وإذا وأشاح، أعرض غضب وإذا اليسرى،
 (.الغمام حب مثل عن ويفرت

 وسلم عليه اهلل صلى للنبي الصحابة أوصاف من :سادسا
 بعده وال قبله أر مل وأمي بأيب املسك، عرقه ريح كأن):اخلطاب بن عمر قال ❖

 (مثله أحدا
  (قمر فلقة كأنه  بوجهه علينا فأقبل) :مطعم بن جبري قال ❖
 وجهه كأن  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول رأيت) :معيقيب بن معرض قال ❖

 (القمر دارة
  (القمر وجهه كأن  التفت مث) :مسعود بن اهلل عبد قال ❖
  (صحل صوته ويف دعج، عينيه ويف ،الوجه مليح الوضاء ظاهر) :معبد أم قالت ❖
 كأنه  هتلل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وجه فرأيت) :جحيفة أبو قال ❖

 (مذهبة
 اللَّهِ  ر سحول كف  من ألني حريرا   وال ديباجا   مسست ما) :مالك بن أنس قال ❖

 ص لَّى اللَّهِ  ر سحول رائحة من أطيب قط رائحة َشمت وال و س لَّم، ع ل يهِ  اللَّهح  ص لَّى
 (و س لَّم ع ل يهِ  اللَّهح 

ن ا فـ ن ظ ر  ) :أنس قال ❖ أ نّ   ق ائٌِم، و هحو   إِل يـْ   (محْصح فٍ  و ر ق ةح  ْجه هح و   ك 
 اْستـ ن ار   سحرّ  ِإذ ا وسلم عليه اهلل صلى الّلهِ  ر سحولح  و ك ان  ) :مالك بن كعب  قال ❖

 (ق م ر ِقْطع ةح  و ْجه هح  ك أ نّ .  و ْجهحهح 
 خامت فاْلتـ ق ْمتح  وسلم عليه الّله صلى الّله رسول أْرد ف ين) :اهلل عبد بن جابر قال ❖

 (ِمْسكا عليَّ  ي شحجُّ  فكان النُّبّوة
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 و س لَّم ع ل يهِ  اللَّهح  ص لَّى اللَّهِ  ر سحول يكن مل) :العاص بن عمرو بن اهلل عبد قال ❖
 (متفحشا   وال فاحشا  

 فرأيت ناقته على وهو وسلم عليه الّله صلى املصطفى من دنوت) :سراقة قال ❖
  (البياض شدة يف أي جهارة كأهنا  غرزه يف ساقه

 أخرجها كأمنا  رحيا أو بردا ليده فوجدت صدري فمسح) :مسرة بن جابر قال ❖
 (عطار جونة من

  (الشعر رجل فضة، من صيغ كأمنا  أبيض، كان) :هريرة أبو قال ❖
 البائن، بالطويل ليس خلقا، وأحسنهم وجها، الناس أحسن كان) :الرباء قال ❖

 (بالقصري وال
  (خدرها يف العذراء من حياء أشد كان) :سعيد أبو قال ❖
 من خيرج كالنور  ئير  تكلم إذا الثنيتني، أفلج كان) :عباس بن اهلل عبد قال ❖

 (ثناياه بني
  (مسعه من كل  يفهمه فصال، كالما  كالمه  كان) :عائشة قالت ❖
  (مستديرا وكان والقمر، الشمس مثل وجهه كان) :مسرة بن جابر قال ❖
 (الفضة صفاء يف دمية جيد وسلم عليه اهلل صلى عنقه كأن) :هالة أبو قال ❖
  (فضة إبريق عنقه كأن) :الصديق بوبكرأ قال ❖
 المختتم كلمة

 عن هالل، حدثنا: فليح حدثنا: سنان بن حممد حدثنا :قال البخاري اإلمام روى
 :قال يسار بن عطاء

 صفة عن أخربين: قلت: عنهما اهلل رضي العاص بن عمرو بن اهلل عبد لقيت
 التوراة يف ملوصوف إنه اهللو  أجل،: قال التوراة، يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 لألميني، وحرزا. (ونذيرا ومبشرا شاهدا أرسلناك إنا النيب أيها يا):القرآن يف صفته ببعض

 األسواق، يف سخاب وال غليظ، وال بفظ ليس املتوكل، مسيتك ورسويل، عبدي أنت
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 العوجاء، امللة به يقيم حىت اهلل يقبضه ولن ويغفر، يعفو ولكن السيئة، بالسيئة يدفع وال
 .(غلفا وقلوبا صما، وآذانا عميا، أعينا هبا ويفتح اهلل، إال إله ال: يقولوا بأن
 

 المراجع
 االصدار احملدث برنامج هي البحث يف الكتيب هذا عليها اعتمد اليت املراجع

 :التالية الكتب على وتشتمل 865
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 العيطة ريةلد العبادات فقه /26 شجاع أيب منت /25 عبيد لكوكب العبادات فقه /34
 والرعية الراعي إصالح /36 املواريث يف الرحبية منت /36 للشربيين احملتاج مغين /35
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 أمحد بن حبان
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 مقدمةال
 الصغري، اجلامع بكتا  من املرسلني سيد أحاديث من املباركة الطيبة الباقة هذه انتقاء مت

 منه حذفنا وقد الشمائل باسم املشهور اجلزء من السيوطي الدين جالل لإلمام
 املذكور، للمرجع الرجوع فعليه االستزادة أراد فمن املكرر، وبعض الضعيفة األحاديث

 الصغري اجلامع شرح القدير فيض كتاب  إىل فلريجع شرحها على يقف أن أراد ومن
 وأزواجه آله وعلى حممد سيدنا على وبارك اللهم وصل ناوي،امل الرؤف عبد لإلمام

 .تسليما وسلم وأصحابه
 

 األحاديث
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ❖

 أبيض مليحا مقصدا
التخريج )مفصال(: صحيح مسلم 

 والرتمذي يف الشمائل عن أيب الطفيل
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان أبيض مشربا بياضه بحمرة، وكان  ❖

 الحدقة أهدب األشفار أسود
التخريج )مفصال(: البهيقي يف الدالئل 

 عن علي
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان أحسن الناس وجها، وأحسنهم  ❖

 خلقا، ليس بالطويل البائن، وال بالقصير

التخريج )مفصال(: متفق عليه ]البخاري 
 ومسلم[ عن الرباء

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
 كان أحسن البشر قدما ❖

)مفصال(: ابن سعد عن عبد اهلل التخريج 
 بن بريدة مرسال

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
 كان أحسن الناس خلقا ❖

التخريج )مفصال(: صحيح مسلم وأبو 
 داود عن أنس

تصحيح السيوطي: ]عزاه ملسلم، فهو  
 صحيح[ 
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كان أحسن الناس، وأجود الناس،  ❖
 وأشجع الناس

التخريج )مفصال(: متفق عليه ]البخاري 
 والرتمذي وابن ماجة عن أنسومسلم[ 

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان أحسن الناس صفة، وأجملها، كان  ❖

ربعة إلى الطول ما هو، بعيد ما بين 
المنكبين، أسيل الخدين، شديد سواد 
الشعر، أكحل العينين، أهدب األشفار، 
إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له 
إخمص، إذا وضع رداءه عن منكبيه 

من فضة، وإذا ضحك فكأنه سبيكة 
 يتألأل

 التخريج )مفصال(: البهيقي عن أيب هريرة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان أزهر اللون، كأن عرقه اللؤلؤ، إذا  ❖

 مشى تكفأ
التخريج )مفصال(: صحيح مسلم عن 

 أنس
تصحيح السيوطي: ]عزاه ملسلم، فهو  

 صحيح[ 
 
 كان أشد حياء من العذراء في خدرها ❖

أمحد يف مسنده ومتفق التخريج )مفصال(: 
)البخاري ومسلم( وابن ماجة عن  عليه

 أيب سعيد
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان أصبر الناس على أقذار الناس ❖

التخريج )مفصال(: ابن سعد عن إمساعيل 
 بن عياش مرسال

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان أفلج الثنيتين، إذا تكلم ريء  ❖

 كالنور يخرج من بين ثناياه
فصال(: الرتمذي يف الشمائل التخريج )م

 الطرباين يف الكبري والبهيقي عن ابن عباس
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان خاتم النبوة في ظهره بضعة ناشزة ❖

التخريج )مفصال(: الرتمذي فيها عن أيب 
 سعيد

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان ربعة من القوم: ليس بالطويل  ❖

البائن، وال بالقصير، أزهر اللون، ليس 
األبيض األمهق وال باآلدم، وليس ب

 بالجعد القطط وال بالسبط
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التخريج )مفصال(: متفق عليه ]البخاري 
 ومسلم[ والرتمذي عن أنس
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان شبح الذراعين، بعيد ما بين  ❖

 المنكبين، أهدب أشفار العينين
 التخريج )مفصال(: البهيقي عن أيب هريرة

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
 ان شيبه نحو عشرين شعرةك ❖

التخريج )مفصال(: الرتمذي فيها ابن 
 ماجة عن ابن عمر

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
 كان ضخم الرأس واليدين والقدمين ❖

التخريج )مفصال(: صحيح البخاري عن 
 أنس

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان ضليع الفم، أشكل العينين،  ❖

 منهوس العقب
التخريج )مفصال(: صحيح مسلم 

 رتمذي عن جابر بن مسرةوال
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان ضخم الهامة عظيم اللحية ❖

 التخريج )مفصال(: البهيقي عن علي
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان في ساقيه حموشة ❖

التخريج )مفصال(: الرتمذي واحلاكم يف 
 املستدرك عن جابر بن مسرة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان في كالمه ترتيل أو ترسيل ❖

 لتخريج )مفصال(: أبو داود عن جابرا
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان كثير العرق ❖

التخريج )مفصال(: صحيح مسلم عن 
 أنس

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
 كان كثير شعر اللحية ❖

التخريج )مفصال(: صحيح مسلم عن 
 جابر بن مسرة

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان كالمه كالما فصال، يفهمه كل من  ❖

 سمعه
 ج )مفصال(: أبو داود عن عائشةالتخري

 تصحيح السيوطي: صحيح
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كان وجهه مثل الشمس والقمر، وكان  ❖
 مستديرا

التخريج )مفصال(: صحيح مسلم عن 
 جابر بن مسرة

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
 كان أبغض الخلق إليه الكذب ❖

التخريج )مفصال(: البيهقي يف شعب 
 اإلميان عن عائشة

 تصحيح السيوطي: حسن
 
 حب الثياب إليه القميصكان أ ❖

التخريج )مفصال(: أبو داود والرتمذي 
 واحلاكم يف املستدرك عن أم سلمة

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
 كان أحب الثياب إليه الحبرة ❖

التخريج )مفصال(: متفق عليه ]البخاري 
 ومسلم[ وأبو داود والنسائي عن أنس

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
 كان أحب الشاة إليه مقدمها ❖

تخريج )مفصال(: ابن السين وأبو نعيم ال
يف الطب البيهقي يف السنن عن جماهد 

 مرسال
 تصحيح السيوطي: صحيح

 كان أحب الصبغ إليه الصفرة ❖
التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 

 ابن أيب أوىف
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان أحب الطعام إليه الثريد من الخبز،  ❖

 والثريد من الحيس
ج )مفصال(: أبو داود واحلاكم يف التخري

 املستدرك عن ابن عباس
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان أحب العراق إليه ذراع الشاة ❖

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده وأبو 
 داود وابن السين وأبو نعيم عن ابن مسعود

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان أحب العمل إليه ما دووم عليه وإن  ❖

 قل
: الرتمذي والنسائي عن التخريج )مفصال(
 عائشة وأم سلمة

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان أحب ما أستتر به لحاجته هدف  ❖

 أو حائش نخل
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التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
وصحيح مسلم وأبو داود وابن ماجة عن 

 عبد اهلل بن جعفر
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان أخف الناس صالة في تمام ❖

سلم التخريج )مفصال(: صحيح م
 والرتمذي والنسائي عن أنس
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان أخف الناس صالة على الناس،  ❖

 وأطول الناس صالة لنفسه
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده وأبو 

 يعلى يف مسنده عن أيب واقد
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال:  ❖

أذهب البأس، رب الناس، اشف وأنت 
في، وال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال الشا

 يغادر سقما
التخريج )مفصال(: متفق عليه ]البخاري 

 ومسلم[ وابن ماجة عن عائشة
تصحيح السيوطي: ]عزاه للبخاري  

 ومسلم، فهو صحيح[ 
 

كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب  ❖
من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه األيمن 
 أو األيسر ويقول: السالم عليكم،

 السالم عليكم
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده وأبو 

 داود عن عبد اهلل بن بسر
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
قسمه في يومه،  الفيءكان إذا أتاه  ❖

فأعطى اآلهل حظين، وأعطى العزب 
 حظا

التخريج )مفصال(: أبو داود واحلاكم يف 
 املستدرك عن عوف بن مالك

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
ه رجل فرأى في وجهه بشرا كان إذا أتا ❖

 أخذ بيده
التخريج )مفصال(: ابن سعد عن عكرمة 

 مرسال
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا أتاه الرجل وله االسم ال يحبه  ❖

 حوله
التخريج )مفصال(: ابن منده عن عقبة بن 

 عبد
 تصحيح السيوطي: صحيح
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كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم  ❖
 صل على آل فالن

ج )مفصال(: أمحد يف مسنده ومتفق التخري
عليه ]البخاري ومسلم[ وأبو داود 

 والنسائي وابن ماجة عن ابن أيب أوىف
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا أتاه األمر يسره قال: الحمد هلل  ❖

الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه 
األمر يكرهه قال: الحمد هلل على كل 

 حال
ين يف عمل يوم التخريج )مفصال(: ابن الس

 وليلة احلاكم يف املستدرك عن عائشة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم  ❖

صدقة؟ فإن قيل: "صدقة" قال 
ألصحابه: كلوا ولم يأكل، وإن قيل: 

 "هدية" ضرب بيده فأكل معهم
التخريج )مفصال(: متفق عليه ]البخاري 

 ومسلم[ والنسائي عن أيب هريرة
 صحيح السيوطي: صحيحت

 
كان إذا أتي بطعام أكل مما يليه، وإذا  ❖

 أتي بالتمر جالت يده

التخريج )مفصال(: اخلطيب يف التاريخ 
 عن عائشة

 تصحيح السيوطي: صحيح
كان إذا اجتهد في اليمين قال: ال  ❖

 والذي نفس أبي القاسم بيده
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده عن 

 أيب سعيد
 ي: صحيحتصحيح السيوط

 
كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع  ❖

يده تحت خده ثم يقول: باسمك اللهم 
أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ 
قال: الحمد هلل الذي أحيانا بعد ما 

 أماتنا وإليه النشور
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
وصحيح مسلم والنسائي عن الرباء أمحد 

]أبو يف مسنده وصحيح البخاري واألربعة 
داود، الرتمذي، النسائي، ابن ماجه[ عن 
حذيفة أمحد يف مسنده ومتفق عليه 

 ]البخاري ومسلم[ عن أيب ذر
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال:  ❖

باسم اهلل وضعت جنبي، اللهم اغفر 
ذنبي، واخسئ شيطاني، وفك رهاني، 
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وثقل ميزاني، واجعلني في الندي 
 األعلى

خريج )مفصال(: أبو داود واحلاكم يف الت
 املستدرك عن أيب األزهر

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا أخذ مضجعه قرأ "قل يا أيها  ❖

 الكافرون" حتى يختمها
التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 

 عباد بن أخضر
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء  ❖

فحسوا، وكان يقول: فصنع ثم أمرهم 
إنه ليرتو فؤاد الحزين، ويسرو عن فؤاد 
السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ 

 بالماء عن وجهها
التخريج )مفصال(: الرتمذي وابن ماجة 

 واحلاكم يف املستدرك عن عائشة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى  ❖

 يدنو من األرض
و داود والرتمذي عن التخريج )مفصال(: أب

أنس وعن ابن عمر، الطرباين يف األوسط 
 عن جابر

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
 كان إذا أراد الحاجة أبعد ❖

التخريج )مفصال(: ابن ماجة عن بالل 
بن احلرث أمحد يف مسنده والنسائي وابن 

 ماجة عن عبد الرمحن بن أيب قراد
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
هو جنب غسل كان إذا أراد أن ينام و  ❖

 فرجه وتوضأ للصالة
التخريج )مفصال(: متفق عليه ]البخاري 
ومسلم[ وأبو داود والنسائي وابن ماجة 

 عن عائشة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه  ❖

 وهي حائض، أمرها أن تتزر، ثم يباشرها
التخريج )مفصال(: صحيح البخاري وأبو 

 داود عن ميمونة
 صحيح السيوطي: صحيحت

 
كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى  ❖

 على فرجها ثوبا
التخريج )مفصال(: أبو داود عن بعض 

 أمهات املؤمنني
 تصحيح السيوطي: صحيح
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كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه،  ❖
 فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه

التخريج )مفصال(: متفق عليه ]البخاري 
 بن ماجة عن عائشةومسلم[ وأبو داود وا

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما  ❖

 يجد
التخريج )مفصال(: صحيح مسلم عن 

 عائشة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو  ❖

 يدعو ألحد قنت بعد الركوع
التخريج )مفصال(: صحيح البخاري عن 

 أيب هريرة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا أراد أن يستودع الجيش قال:  ❖

أستودع اهلل دينكم وأمانتكم، وخواتيم 
 أعمالكم

التخريج )مفصال(: أبو داود واحلاكم يف 
 املستدرك عن عبد اهلل بن يزيد اخلطمي

 تصحيح السيوطي: حسن
 
 كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها ❖

التخريج )مفصال(: أبو داود عن كعب بن 
 مالك

 طي: صحيحتصحيح السيو 
 
كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى  ❖

تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك 
 يوم تبعث عبادك، ثالث مرار

 التخريج )مفصال(: أبو داود عن حفصة
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان إذا أراد سفرا قال: اللهم بك  ❖

 أصول، وبك أحول، وبك أسير
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده عن 

 علي
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه،  ❖

قميصا أو عمامة أو رداء، ثم يقول: 
اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، 
أسألك من خيره وخير ما صنع له، 

 وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده وأبو 
داود والرتمذي واحلاكم يف املستدرك عن 

 أيب سعيد
 تصحيح السيوطي: صحيح
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كان إذا استسقى قال: اللهم اسق  ❖
عبادك، وبهائمك، وانشر رحمتك، 

 وأحي بلدك الميت
التخريج )مفصال(: أبو داود عن ابن 

 عمرو
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان إذا استفتح الصالة قال: سبحانك  ❖

اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى 
 جدك، وال إله غيرك

(: أبو داود والرتمذي التخريج )مفصال
واحلاكم يف املستدرك وابن ماجة عن 
عائشة متفق عليه ]البخاري ومسلم[ وابن 
ماجة واحلاكم يف املستدرك عن أىب سعيد 
الطرباين يف الكبري عن ابن مسعود وعن 

 واثلة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا اشتد البرد بكر بالصالة، وإذا  ❖

 اشتد الحر أبرد بالصالة
ريج )مفصال(: صحيح البخاري التخ

 والنسائي عن أنس
تصحيح السيوطي: ]عزاه للبخاري، فهو  

 صحيح[ 

كان إذا اشتدت الريح الشمأل قال:  ❖
اللهم إني أعوذ بك من شر ما أرسلت 

 فيها
التخريج )مفصال(: ابن السين الطرباين يف 

 الكبري عن عثمان بن أيب العاص
 تصحيح السيوطي: حسن

 
ت الريح قال: اللهم لقحا كان إذا اشتد ❖

 ال عقيما
التخريج )مفصال(: ابن حبان يف صحيحه 
واحلاكم يف املستدرك عن سلمة بن 

 األكوع
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا اشتكى نفث على نفسه  ❖

 بالمعوذات، ومسح عنه بيده
التخريج )مفصال(: متفق عليه ]البخاري 
 ومسلم[ وأبو داود وابن ماجة عن عائشة

 ح السيوطي: صحيحتصحي
 
كان إذا اشتكى ورقاه جبريل قال: باسم  ❖

اهلل يبريك، من كل داء يشفيك، ومن 
شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي 

 عين
التخريج )مفصال(: صحيح مسلم عن 

 عائشة
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 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا أصابته شدة فدعا رفع يديه  ❖

 حتى يرى بياض إبطيه
يف مسنده  التخريج )مفصال(: أبو يعلى

 عن الرباء
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان إذا أصابه رمد، أو أحد من  ❖

أصحابه، دعا بهؤالء الكلمات: اللهم 
متعني ببصري، واجعله الوارث مني، 
وأرني في العدو ثأري، وانصرني على 

 من ظلمني
التخريج )مفصال(: ابن السين احلاكم يف 

 املستدرك عن أنس
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
إذا أصبح وإذا أمسى يدعو بهذه  كان ❖

الدعوات: اللهم إني أسألك من فجأة 
الخير وأعوذ بك من فجأة الشر؛ فإن 
العبد ال يدري ما يفجؤه إذا أصبح وإذا 

 أمسى
التخريج )مفصال(: أبو يعلى يف مسنده 

 وابن السين عن أنس
 تصحيح السيوطي: حسن

كان إذا أصبح وإذا أمسى قال: أصبحنا  ❖
إلسالم، وكلمة اإلخالص، على فطرة ا

ودين نبيا محمد، وملة أبينا إبراهيم 
 مسلما وما كان من المشركين

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
والطرباين يف الكبري عن عبد الرمحن بن 

 أبزى
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته  ❖

كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى 
 يحدث توبة

يج )مفصال(: أمحد يف مسنده التخر 
 واحلاكم يف املستدرك عن عائشة

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ،  ❖

 وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهلل
التخريج )مفصال(: أبو داود واحلاكم يف 

 املستدرك عن ابن عمر
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا أفطر عند قوم قال: أفطر    ❖

دكم الصائمون، وأكل طعامكم عن
 األبرار، وتنزلت عليكم المالئكة
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التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
 والبيهقي يف السنن عن أنس

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان إذا اكتحل اكتحل وترا، وإذا  ❖

 استجمر استجمر وترا
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده عن 

 عقبة بن عامر
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثالث كان ❖

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
وصحيح مسلم والثالثة ]أبو داود، 

 الرتمذي، النسائي[ عن أنس
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا أكل أو شرب قال: الحمد هلل  ❖

الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له 
 مخرجا

التخريج )مفصال(: أبو داود والنسائي 
 يف صحيحه عن أيب أيوبوابن حبان 

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
 كان إذا التقى الختانان اغتسل ❖

 التخريج )مفصال(: الطحاوي عن عائشة
 تصحيح السيوطي: صحيح

كان إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه  ❖
ونكس أصحابه رؤوسهم؛ فإذا أقلع عنه 

 رفع رأسه
التخريج )مفصال(: صحيح مسلم عن 

 عبادة بن الصامت
 سيوطي: صحيحتصحيح ال

 
كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك  ❖

 وتربد وجهه
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 

عن راوي وصحيح مسلم عنه ]أي 
 عبادة بن الصامت[ احلديث السابق

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا نزل عليه الوحي سمع عند  ❖

 وجهه كدوي النحل
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 

 واحلاكم يف املستدرك عن عمر والرتمذي
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا انصرف من صالته استغفر  ❖

ثالثا ثم قال: اللهم أنت السالم ومنك 
 السالم تباركت يا ذا الجالل واإلكرام

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
وصحيح مسلم واألربعة ]أبو داود، 
 الرتمذي، النسائي، ابن ماجه[ عن ثوبان
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 السيوطي: صحيح تصحيح
 
كان إذا انكسفت الشمس أو القمر  ❖

 صلى حتى تنجلي
التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 

 النعمان بن بشري
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد هلل  ❖

الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم 
 ممن ال كافي له وال مؤوي له

أمحد يف مسنده التخريج )مفصال(: 
وصحيح مسلم والثالثة ]أبو داود، 

 الرتمذي، النسائي[ عن أنس
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا بايعه الناس يلقنهم: "فيما  ❖

 استطعت"
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده عن 

 أنس
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من  ❖

 أول النهار
بو داود والرتمذي التخريج )مفصال(: أ
 وابن ماجة عن صخر

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان إذا بعث أحدا من أصحابه في  ❖

بعض أمره قال: بشروا، وال تنفروا، 
 ويسروا، وال تعسروا

التخريج )مفصال(: أبو داود عن أيب 
 موسى

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا بعث أميرا قال: أقصر الخطبة  ❖

 م سحراوأقل الكالم، فإن من الكال
التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 

 أيب أمامة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل:  ❖

ما بال فالن يقول، ولكن يقول: ما بال 
 أقوام يقولون كذا وكذا

 التخريج )مفصال(: أبو داود عن عائشة
 تصحيح السيوطي: حسن

 
ال إله إال كان إذا تضور من الليل قال:  ❖

اهلل الواحد القهار، رب السموات 
 واألرض وما بينهما العزيز الغفار

التخريج )مفصال(: النسائي واحلاكم يف 
 املستدرك عن عائشة
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 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا تغدى لم يتعشى، وإذا تعشى  ❖

 لم يتغدى
التخريج )مفصال(: أبو نعيم يف احللية عن 

 أيب سعيد
 حيحتصحيح السيوطي: ص

 
كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فنضح  ❖

 به فرجه
]"فنضح" )باحلاء، كما يف نص احلديث 

 .يف شرح املناوي(: أي رشه عليه.[
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده وأبو 
داود والنسائي وابن ماجة واحلاكم يف 

 املستدرك عن احلكم بن سفيان
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 على مرفقيه كان إذا توضأ أدار الماء ❖

التخريج )مفصال(: الدارقطين يف السنن 
 عن جابر

 تصحيح السيوطي: حسن
 
 كان إذا توضأ خلل لحيته بالماء ❖

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
واحلاكم يف املستدرك عن عائشة الرتمذي 
واحلاكم يف املستدرك عن عثمان الرتمذي 

واحلاكم يف املستدرك عن عمار بن ياسر 
 املستدرك عن بالل ابن ماجة احلاكم يف

واحلاكم يف املستدرك عن أنس الطرباين يف 
الكبري عن أيب أمامة وعن أيب الدرداء وعن 
 أم سلمة الطرباين يف األوسط عن ابن عمر

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك  ❖

 ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها
عن ابن  التخريج )مفصال(: ابن ماجة

 عمر
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا توضأ دلك أصابع رجليه  ❖

 بخنصره
التخريج )مفصال(: أبو داود والرتمذي 

 وابن ماجة عن املستورد
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان إذا تال "غير المغضوب عليهم وال  ❖

الضالين" قال: "آمين"، حتى يسمع من 
 يليه من الصف األول
 داود عن أيب هريرة التخريج )مفصال(: أبو

 تصحيح السيوطي: حسن
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كان إذا جاءه جبريل فقرأ "بسم اهلل  ❖
 الرحمن الرحيم" علم أنها سورة

التخريج )مفصال(: احلاكم يف املستدرك 
 عن ابن عباس

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا،  ❖

 شكرا هلل
التخريج )مفصال(: أبو داود وابن ماجة 

 يب بكرةعن أ
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان إذا جلس احتبى بيديه ❖

التخريج )مفصال(: أبو داود والبيهقي يف 
 السنن عن أيب سعيد

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع  ❖

 طرفه إلى السماء
التخريج )مفصال(: أبو داود عن عبد اهلل 

 بن سالم
 تصحيح السيوطي: حسن

 
، جلس إليه أصحابه كان إذا جلس ❖

 حلقا حلقا
 التخريج )مفصال(: البزار عن قرة بن إياس

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا حلف على يمين ال يحنث،  ❖

 حتى نزلت كفارة اليمين
التخريج )مفصال(: احلاكم يف املستدرك 

 عن عائشة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا حلف قال: والذي نفس محمد  ❖

 بيده
صال(: ابن ماجة عن رفاعة التخريج )مف

 اجلهين
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان إذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها  ❖

 على قرنه فاغتسل
التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري 

 واحلاكم يف املستدرك عن مسرة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا    ❖

نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من 
 همشرور 

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده وأبو 
داود واحلاكم يف املستدرك والبيهقي يف 

 السنن عن أيب موسى
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 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا خرج من الخالء قال: الحمد  ❖

 هلل الذي أذهب عني األذى وعافاني
التخريج )مفصال(: ابن ماجة عن أنس 

 النسائي عن أيب ذر
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
ن إذا خرج من بيته قال: باسم اهلل، كا ❖

التكالن على اهلل، ال حول وال قوة إال 
 باهلل

التخريج )مفصال(: ابن ماجة واحلاكم يف 
 املستدرك وابن السين عن أيب هريرة

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا خرج من بيته قال: باسم اهلل،  ❖

توكلت على اهلل، اللهم إنا نعوذ بك أن 
نظلم أو نظلم، أو  نزل أو نضل، أو

 نجهل أو يجهل علينا
التخريج )مفصال(: الرتمذي وابن السين 

 عن أم سلمة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا خرج من بيته قال: باسم اهلل،  ❖

رب أعوذ بك من أن أزل أو أضل، أو 
 أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
ة واحلاكم يف املستدرك والرتمذي وابن ماج

عن أم سلمة، زاد ابن عساكر: "أو أن 
 أبغي أو يبغى علي"

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا خرج يوم العيد في طريق رجع  ❖

 في غيره
التخريج )مفصال(: الرتمذي واحلاكم يف 

 املستدرك عن أيب هريرة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا خطب احمرت عيناه، وعال  ❖

شتد غضبه، كأنه منذر جيش صوته، وا
 يقول: صبحكم مساكم

التخريج )مفصال(: ابن ماجة وابن حبان 
يف صحيحه واحلاكم يف املستدرك عن 

 جابر
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا خطب في الحرب خطب على  ❖

قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب 
 على عصا

التخريج )مفصال(: ابن ماجة واحلاكم يف 
يف السنن عن سعد  املستدرك والبيهقي

 القرظ
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 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا خطب المرأة قال: اذكروا لها  ❖

 جفنة سعد بن عبادة
التخريج )مفصال(: ابن سعد عن أيب بكر 
بن حممد بن عمرو بن حزم وعن عاصم 

 بن عمر بن قتادة مرسال
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان إذا خطب فرد لم يعد. فخطب  ❖

، فقال: قد امرأة فأبت ثم عادت
 التحفنا لحافا غيرك

التخريج )مفصال(: ابن سعد عن جماهد 
 مرسال

 تصحيح السيوطي: حسن
 
 كان إذا دخل الخالء وضع خاتمه ❖

التخريج )مفصال(: األربعة ]أبو داود، 
الرتمذي، النسائي، ابن ماجه[ وابن حبان 
يف صحيحه واحلاكم يف املستدرك عن 

 أنس
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
إذا دخل الخالء قال: اللهم إني كان  ❖

 أعوذ بك من الخبث والخبائث

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده ومتفق 
عليه ]البخاري ومسلم[ واألربعة ]أبو 
داود، الرتمذي، النسائي، ابن ماجه[ عن 

 أنس
تصحيح السيوطي: ]عزاه للبخاري  

 ومسلم، فهو صحيح[ 
 
كان إذا دخل الكنيف قال: باسم اهلل.    ❖

للهم إني أعوذ بك من الخبث ا
 والخبائث

التخريج )مفصال(: ابن أيب شيبة عن أنس 
 رضي اهلل عنه

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ باهلل  ❖

العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه 
القديم، من الشيطان الرجيم. وقال 
]يعني الشيطان[: إذا قال ذلك حفظ 

 مني سائر اليوم
ريج )مفصال(: أبو داود عن ابن التخ

 عمرو
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان إذا دخل المسجد يقول: باسم اهلل  ❖

والسالم على رسول اهلل، اللهم اغفر لي 
ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا 
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خرج قال: باسم اهلل، والسالم على 
رسول اهلل، اللهم أغفر لي ذنوبي، وافتح 

 لي أبواب فضلك
صال(: أمحد يف مسنده وابن التخريج )مف

ماجة والطرباين يف الكبري عن فاطمة 
 الزهراء

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان إذا دخل المسجد صلى على  ❖

محمد وسلم، وقال: رب اغفر لي 
ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا 
خرج صلى على محمد وسلم، وقال: 
رب اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب 

 فضلك
ال(: الرتمذي عن فاطمة التخريج )مفص

 الزهراء
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان إذا دخل المسجد قال: باسم اهلل،  ❖

 اللهم صلى على محمد وأزواج محمد
 التخريج )مفصال(: ابن السين عن أنس

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان إذا دخل السوق قال: باسم اهلل،  ❖

اللهم إني أسألك من خير هذه السوق، 
عوذ بك من شرها، وخير ما فيها، وأ

وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن 
أصيب فيها يمينا فاجرة، أو صفقة 

 خاسرة
التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري 

 واحلاكم يف املستدرك عن بريدة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك ❖

التخريج )مفصال(: صحيح مسلم وأبو 
 جة عن عائشةداود والنسائي وابن ما

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا دخل قال: هل عندكم طعام؟  ❖

 فإذا قيل: ال: قال إني صائم
 التخريج )مفصال(: أبو داود عن عائشة

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا دخل على مريض يعوده قال:   - ❖

 ال بأس، طهور إن شاء اهلل
التخريج )مفصال(: صحيح البخاري عن 

 ابن عباس
 السيوطي: صحيح تصحيح

 
كان إذا دخل رمضان شد مئزره، ثم لم  ❖

 يأت فراشه حتى ينسلخ
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التخريج )مفصال(: البيهقي يف شعب 
 اإلميان عن عائشة

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا  ❖

 ليله، وأيقظ أهله
التخريج )مفصال(: متفق عليه ]البخاري 

بن ماجة ومسلم[ وأبو داود والنسائي وا
 عن عائشة

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا دعا لرجل أصابته الدعوة،  ❖

 وولده، وولد ولده
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده عن 

 حذيفة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان إذا دعا بدأ بنفسه ❖

التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 
 أيب أيوب

 تصحيح السيوطي: حسن
 
ع يديه، مسح وجهه كان إذا دعا فرف ❖

 بيديه
 التخريج )مفصال(: أبو داود عن يزيد

 تصحيح السيوطي: حسن

 كان إذا دعا، جعل باطن كفه إلى وجهه ❖
التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 

 ابن عباس
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم  ❖

على من عنده من الجلوس؛ فإذا صعد 
استقبل الناس بوجهه ثم سلم قبل المنبر 

 أن يجلس
التخريج )مفصال(: البيهقي يف السنن عن 

 ابن عمر
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها  ❖

 إلى أصدقاء خديجة
التخريج )مفصال(: صحيح مسلم عن 

 عائشة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه   ❖

ج )مفصال(: الثالثة ]أبو داود، التخري
الرتمذي، النسائي[ وابن حبان يف 

 صحيحه واحلاكم يف املستدرك عن أيب
 تصحيح السيوطي: صحيح
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كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا  ❖
 نافعا

التخريج )مفصال(: صحيح البخاري عن 
 عائشة

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
 كان إذا رأى الهالل صرف وجهه عنه ❖

)مفصال(: صحيح البخاري عن  التخريج
 قتادة مرسال

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا رأى الهالل قال: اللهم أهله  ❖

علينا باليمن واإليمان والسالمة 
 واإلسالم، ربي وربك اهلل

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
 والرتمذي واحلاكم يف املستدرك عن طلحة

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
ء قال: اهلل، اهلل ربي كان إذا راعه شي   ❖

 ال شريك له
 التخريج )مفصال(: النسائي عن ثوبان

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان إذا رفأ اإلنسان إذا تزوج قال: بارك  ❖

اهلل لك، وبارك عليك، وجمع بينكما 
 في خير

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
واألربعة ]أبو داود، الرتمذي، النسائي، 

املستدرك عن أيب  ابن ماجه[ واحلاكم يف
 هريرة

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا رفع رأسه من الركوع في صالة  ❖

 الصبح في آخر ركعة قنت
التخريج )مفصال(: حممد بن نصر عن أيب 

 هريرة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا رفع بصره إلى السماء قال: يا    ❖

 مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك
 لسين عن عائشةالتخريج )مفصال(: ابن ا

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان إذا رفعت مائدته قال: الحمد هلل  ❖

حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد هلل 
الذي كفانا وآوانا، غير مكفي وال 
 مكفور وال مودع وال مستغنى عنه، ربنا

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
وصحيح البخاري وأبو داود والرتمذي 

 أمامة وابن ماجة عن أيب
 تصحيح السيوطي: صحيح
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كان إذا رمى الجمار مشى إليه ذاهبا  ❖
 وراجعا

 التخريج )مفصال(: الرتمذي عن ابن عمر
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا سجد جافى حتى يرى بياض  ❖

 إبطيه
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده عن 

 جابر
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
ة كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطع ❖

 قمر
التخريج )مفصال(: متفق عليه ]البخاري 

 ومسلم[ عن كعب بن مالك
تصحيح السيوطي: ]عزاه للبخاري  

 ومسلم، فهو صحيح[ 
 
كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق  ❖

قال: اللهم ال تقتلنا بغضبك، وال 
 تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
 املستدرك عن ابن والرتمذي واحلاكم يف

 عمر
 تصحيح السيوطي: صحيح

 

كان إذا شرب تنفس ثالثا، ويقول: هو  ❖
 أهنأ وأمرأ وأبرأ

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده ومتفق 
عليه ]البخاري ومسلم[ واألربعة ]أبو 
داود، الرتمذي، النسائي، ابن ماجه[ عن 

 أنس
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
لصمات، كان إذا شهد الجنازة أكثر ا ❖

 وأكثر حديث نفسه
التخريج )مفصال(: ابن املبارك وابن سعد 

 عن عبد العزيز بن أيب رواد مرسال
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان إذا صلى الغداة، جاءه خدم أهل  ❖

المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى 
]للتربك بيده  بإناء إال غمس يده فيه

 الشريفة. وفيه بروزه للناس، وقربه منهم
ليصل لكل ذي حق حقه، وليعلم اجلاهل، 
ويقتدى بأفعاله. وكذا ينبغي لألئمة من 

 بعده[
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 

 وصحيح مسلم عن أنس
 تصحيح السيوطي: صحيح
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كان إذا صلى الغداة جلس في مصاله  ❖
 حتى تطلع الشمس

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
د، وصحيح مسلم والثالثة ]أبو داو 
 الرتمذي، النسائي[ عن جابر بن مسرة

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع  ❖

 على شقه األيمن
التخريج )مفصال(: صحيح البخاري عن 

 عائشة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا طاف بالبيت استلم الحجر  ❖

 والركن في كل طواف
التخريج )مفصال(: احلاكم يف املستدرك 

 عمر عن ابن
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا عصفت الريح قال: اللهم أنى  ❖

أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما 
أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر 

 ما فيها، وشر ما أرسلت به
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 

 وصحيح مسلم والرتمذي عن عائشة
 تصحيح السيوطي: صحيح

فيقال له: كان إذا عطس حمد اهلل،  ❖
يرحمك اهلل، فيقول: يهديكم اهلل 

 ويصلح بالكم
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
 والطرباين يف الكبري عن عبد اهلل بن جعفر

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على  ❖

 فيه وخفض بها صوته
التخريج )مفصال(: أبو داود والرتمذي 

 هريرة واحلاكم يف املستدرك عن أيب
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي،  ❖

وأنت نصيري، بك أحول، وبك أصول، 
 وبك أقاتل

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده وأبو 
داود والرتمذي وابن ماجة وابن حبان يف 

 صحيحه والضياء عن أنس
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد هلل  ❖

 لذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمينا
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
واألربعة ]أبو داود، الرتمذي، النسائي، 

 ابن ماجه[ والضياء عن أيب سعيد
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 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه  ❖

فقال: استغفروا ألخيكم، وسلوا له 
 التثبيت؛ فإنه اآلن يسأل

 (: أبو داود عن عثمانالتخريج )مفصال
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان إذا فرغ من طعامه قال: اللهم لك  ❖

الحمد، أطعمت، وسقيت، وأشبعت، 
وأرويت، فلك الحمد غير مكفور، وال 

 مودع، وال مستغنى عنك
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده عن 

 رجل من بين سليم
 تصحيح السيوطي: حسن

 
ص فاه كان إذا قام من الليل يشو  ❖

 بالسواك
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده ومتفق 
عليه ]البخاري ومسلم[ وأبو داود 

 والنسائي وابن ماجة عن حذيفة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا قام من الليل ليصلي افتتح  ❖

 صالته بركعتين خفيفتين

التخريج )مفصال(: صحيح مسلم عن 
 عائشة

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
من سفر بدأ بالمسجد  كان إذا قدم ❖

فصلى فيه ركعتين، ثم يثني بفاطمة، ثم 
 يأتي أزواجه

التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري 
 واحلاكم يف املستدرك عن أيب ثعلبة

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل  ❖

 بيته
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 

د اهلل بن وصحيح مسلم وأبو داود عن عب
 جعفر

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا قرأ: "سبح اسم ربك األعلى"  ❖

 قال: سبحان ربي األعلى
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده وأبو 
 داود واحلاكم يف املستدرك عن ابن عباس

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة  ❖

يكبر على كل شرف من األرض ثالث 
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ات ثم يقول: ال إله إال اهلل وحده تكبير 
ال شريك له، له الملك، وله الحمد، 
وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون 
عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق 
اهلل وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب 

 وحده
التخريج )مفصال(: مالك أمحد يف مسنده 
ومتفق عليه ]البخاري ومسلم[ وأبو داود 

 ابن عمر والرتمذي عن
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان إذا كبر للصالة نشر أصابعه ❖

التخريج )مفصال(: الرتمذي واحلاكم يف 
 املستدرك عن أيب هريرة

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا لقيه الرجل من أصحابه مسحه  ❖

 ودعا له
 التخريج )مفصال(: النسائي عن حذيفة

 تصحيح السيوطي: حسن
 
ف تعوذ، وإذا مر كان إذا مر بآية خو  ❖

بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها تنزيه 
 اهلل سبح

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
وصحيح مسلم واألربعة ]أبو داود، 
 الرتمذي، النسائي، ابن ماجه[ عن حذيفة

تصحيح السيوطي: ]عزاه ملسلم، فهو  
 صحيح[ 

 
كان إذا مرض أحد من أهل بيته نفث  ❖

 عليه بالمعوذات
ريج )مفصال(: صحيح مسلم عن التخ

 عائشة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان إذا مشى لم يلتفت ❖

التخريج )مفصال(: احلاكم يف املستدرك 
 عن جابر

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا مشى مشى أصحابه أمامه،  ❖

 وتركوا ظهره للمالئكة
التخريج )مفصال(: ابن ماجة واحلاكم يف 

 املستدرك عن جابر
 وطي: صحيحتصحيح السي

 
 كان إذا مشى كأنه يتوكأ ❖

التخريج )مفصال(: أبو داود واحلاكم يف 
 املستدرك عن أنس
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 تصحيح السيوطي: صحيح
 
 نفخكان إذا نام  ❖

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده ومتفق 
 عليه ]البخاري ومسلم[ عن ابن عباس

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا نام من الليل أو مرض صلى  ❖

 هار ثنتي عشرة ركعةمن الن
التخريج )مفصال(: صحيح مسلم وأبو 

 داود عن عائشة
تصحيح السيوطي: ]عزاه ملسلم، فهو  

 صحيح[ 
 
كان إذا نام وضع يده اليمنى تحت  ❖

خده، وقال: اللهم قني عذابك يوم 
 تبعث عبادك

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
والرتمذي والنسائي عن الرباء أمحد يف 

رتمذي عن حذيفة أمحد يف مسنده وال
 مسنده وابن ماجة عن ابن مسعود

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا نزل منزال لم يرتحل حتى يصلي  ❖

 الظهر

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده وأبو 
 داود والنسائي عن أنس

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا نزل عليه الوحي ثقل لذلك  ❖

إن كان وتحدر جبينه عرقا كأنه جمان، و 
 في البرد

التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 
 زيد بن ثابت

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان إذا نزل به هم أو غم قال: يا حي  ❖

 يا قيوم برحمتك أستغيث
التخريج )مفصال(: احلاكم يف املستدرك 

 عن ابن مسعود
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه،  ❖

لى ركبتيه، ومد يديه، وقال: وجثا ع
اللهم إني أسألك من خير هذه الريح، 
وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من 
شرها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها 
رحمة وال تجعلها عذابا، اللهم اجعلها 

 رياحا وال تجعلها ريحا
التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 

 ابن عباس
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 تصحيح السيوطي: حسن
 
إذا وجد الرجل راقدا على وجهه  كان ❖

ليس على عجزه شيء ركضه برجله 
 وقال: هي أبغض الرقدة إلى اهلل تعالى

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده عن 
 الشريد بن سويد

 تصحيح السيوطي: حسن
تصحيح املناوي: قال اهليثمي رجاله رجال 
الصحيح. انتهى. فكان حقه )أي 

 السيوطي( أن يرمز إىل صحته.
 
كان إذا ودع رجل أخذ بيده فال يدعها  ❖

حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده، 
ويقول: استودع اهلل دينك، وأمانتك 

 وخواتيم عملك
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
والرتمذي والنسائي وابن ماجة واحلاكم يف 

 املستدرك عن ابن عمر
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان إذا وضع الميت في لحده قال: ❖

باسم اهلل، وباهلل، وفي سبيل اهلل، وعلى 
 ملة رسول اهلل

التخريج )مفصال(: أبو داود والرتمذي 
وابن ماجة والبيهقي يف السنن عن ابن 

 عمر
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان أكثر دعائه "يا مقلب القلوب ثبت    ❖

قلبي على دينك". فقيل له في ذلك، 
قال: إنه ليس آدمي إال وقلبه بين 

من أصابع اهلل، فمن شاء أقام، أصبعين 
 553]أنظر احلديث  ومن شاء أزاغ
 هلجاء "أصبع"[

 التخريج )مفصال(: الرتمذي عن أم سلمة
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان أكثر دعائه يوم عرفة: ال إله إال    ❖

اهلل وحده، ال شريك له، له الملك وله 
الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء 

 قدير
(: أمحد يف مسنده عن التخريج )مفصال

 ابن عمرو
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان أكثر ما يصوم االثنين والخميس،  ❖

فقيل له، فقال: األعمال تعرض كل 
اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم إال 

 المتهاجرين فيقول: أخروهما
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التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده عن 
 أيب هريرة

 تصحيح السيوطي: حسن
 
واألحد،  كان أكثر صومه السبت ❖

ويقول: هما يوما عيد المشركين، 
 فأحب أن أخالفهم

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
والطرباين يف الكبري واحلاكم يف املستدرك 

 والبيهقي يف السنن عن أم سلمة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان أكثر دعوة يدعو بها "ربنا آتنا في  ❖

الدنيا حسنة، وفي اآلخرة حسنة، وقنا 
 نار"عذاب ال

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده ومتفق 
عليه ]البخاري ومسلم[ وأبو داود عن 

 أنس
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان خلقه القرآن ❖

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
 وصحيح مسلم وأبو داود عن عائشة

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
 أي شديد القوة[] كان شديد البطش   ❖

د عن حممد بن التخريج )مفصال(: ابن سع
 علي مرسال

 تصحيح السيوطي: حسن
 
 كان طويل الصمت، قليل الضحك ❖

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده عن 
 جابر بن مسرة

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان فراشه نحو مما يوضع لإلنسان في  ❖

 قبره، وكان المسجد عند رأسه
التخريج )مفصال(: أبو داود يف بعض آل 

 أم سلمة
 ي: حسنتصحيح السيوط

 
 كان قراءته المد، ليس فيها ترجيع ❖

التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 
 أيب بكرة

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان له حربة يمشي بها بين يديه، فإذا  ❖

 صلى ركزها بين يديه
التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 

 عصمة بن مالك
 تصحيح السيوطي: حسن
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 نهاكان له سكة يتطيب م ❖
 التخريج )مفصال(: أبو داود عن أنس

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان له قدح من عيدان تحت سريره  ❖

 يبول فيه بالليل
التخريج )مفصال(: أبو داود والنسائي 
 واحلاكم يف املستدرك عن أمية بنت رقيقة

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان له قصعة يقال لها "الغراء"،    ❖

 يحملها أربعة رجال
)مفصال(: أبو داود عن عبد اهلل  التخريج
 بن بسر

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة:  ❖

 ثالثة في هذه وثالثة في هذه
التخريج )مفصال(: الرتمذي وابن ماجة 

 عن ابن عباس
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان له مؤذنان: بالل، وابن أم مكتوم  ❖

 األعمى
عن ابن التخريج )مفصال(: صحيح مسلم 

 عمر

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
 كان من أضحك الناس وأطيبهم نفسا ❖

التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 
 أيب أمامة

 تصحيح السيوطي: حسن
 
 كان مما يقول للخادم: ألك حاجة ❖

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده عن 
 رجل

 تصحيح السيوطي: حسن
 
من  كان وسادته التي ينام عليها بالليل ❖

 أدم حشوها ليف
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده وأبو 

 داود والرتمذي وابن ماجة عن عائشة
 تصحيح السيوطي: حسن

 
 كان ال يحدث حديثا إال تبسم ❖

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده عن 
 أيب الدرداء

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان ال يخرج يوم الفطر حتى يطعم،  ❖

 يذبح وال يطعم يوم النحر حتى
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التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
والرتمذي وابن ماجة واحلاكم يف املستدرك 

 عن بريدة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان ال يدخر شيئا لغد   ❖

 التخريج )مفصال(: الرتمذي عن أنس
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان ال يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين  ❖

 قبل الغداة
اري وأبو التخريج )مفصال(: صحيح البخ

 داود والنسائي عن عائشة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان ال يدع قيام الليل، وكان إذا مرض  ❖

 أو كسل صلى قاعدا
التخريج )مفصال(: أبو داود واحلاكم يف 

 املستدرك عن عائشة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان ال يدع صوم أيام البيض في سفر  ❖

 وال حضر
كبري عن التخريج )مفصال(: الطرباين يف ال

 ابن عباس
 تصحيح السيوطي: حسن

 كان ال يرد الطيب ❖
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
وصحيح البخاري والرتمذي والنسائي عن 

 أنس
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان ال يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ  ❖

 إال تسوك
التخريج )مفصال(: ابن أيب شيبة وأبو داود 

 عن عائشة
 يحتصحيح السيوطي: صح

 
كان ال يصلي الركعتين بعد الجمعة، وال  ❖

 الركعتين بعد المغرب، إال في أهله
التخريج )مفصال(: الطيالسي عن ابن 

 عمر
 تصحيح السيوطي: حسن

 
 كان ال يضحك إال تبسما ❖

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
والرتمذي واحلاكم يف املستدرك عن جابر 

 بن مسرة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 ال يطيل الموعظة يوم الجمعة كان ❖
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التخريج )مفصال(: أبو داود واحلاكم يف 
 املستدرك عن جابر بن مسرة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان ال يغدو يوم الفطر حتى يأكل سبع  ❖

 تمرات
التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 

 جابر بن مسرة
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان ال يقوم من مجلس إال قال:  ❖

سبحانك اللهم ربي، وبحمدك، ال إله "
إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك" وقال: 
ال يقولهن أحد حيث يقوم من مجلسه 
إال غفر اهلل له ما كان منه في ذلك 

 المجلس
التخريج )مفصال(: احلاكم يف املستدرك 

 عن عائشة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان ال ينام حتى يقرأ بني إسرائيل  ❖

 والزمر
)مفصال(: أمحد يف مسنده التخريج 

 والنسائي واحلاكم يف املستدرك عن عائشة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 

 "كان ال ينام حتى يقرأ "الم تنزيل ❖
 "تبارك الذي بيده الملك" و السجدة

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
والرتمذي والنسائي واحلاكم يف املستدرك 

 عن جابر
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 عث في الضحككان ال ينب ❖

التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 
 جابر بن مسرة

 تصحيح السيوطي: حسن
 
 كان ال ينزل منزال إال ودعه بركعتين ❖

التخريج )مفصال(: احلاكم يف املستدرك 
 عن أنس

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان ال ينفخ في طعام وال شراب وال  ❖

 يتنفس في اإلناء
اجة عن ابن التخريج )مفصال(: ابن م

 عباس
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان ال يواجه أحدا في وجهه بشيء  ❖

 يكرهه
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التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
والبخاري يف األدب وأبو داود والنسائي 

 عن أنس
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان يأتي ضعفاء المسلمين، ويزورهم،  ❖

 ويعود مرضاهم، ويشهد جنائزهم
لى يف مسنده التخريج )مفصال(: أبو يع

والطرباين يف الكبري واحلاكم يف املستدرك 
 عن سهل بن حنيف

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم  ❖

 ويحنكهم ويدعو لهم
التخريج )مفصال(: متفق عليه ]البخاري 

 ومسلم[ وأبو داود عن عائشة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان يأخذ الرطب بيمينه، والبطيخ    ❖

اره، ويأكل الرطب بالبطيخ، وكان بيس
 أحب الفاكهة إليه

التخريج )مفصال(: الطرباين يف األوسط 
أبو نعيم يف الطب و  واحلاكم يف املستدرك

 عن أنس
 تصحيح السيوطي: صحيح

 

 كان يأكل البطيخ بالرطب ❖
التخريج )مفصال(: أبو داود عن سهل بن 
سعد الرتمذي عن عائشة الطرباين يف 

 اهلل بن جعفرالكبري عن عبد 
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان يأكل الرطب ويلقي النوى على    ❖

 الطبق
التخريج )مفصال(: احلاكم يف املستدرك 

 عن أنس
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان يأكل الهدية، وال يأكل الصدقة ❖

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
والطرباين يف الكبري عن سلمان، ابن سعد 

 هريرة عن عائشة وعن أيب
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان يأكل بثالث أصابع، ويلعق يده  ❖

 قبل أن يمسحها
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
وصحيح مسلم وأبو داود عن كعب بن 

 مالك
 تصحيح السيوطي: صحيح
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كان يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في  ❖
 العيدين

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده عن 
 ابن عباس
 لسيوطي: حسنتصحيح ا

 
كان يتعوذ من جهد البالء، ودرك  ❖

 الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة األعداء
التخريج )مفصال(: متفق عليه ]البخاري 

 ومسلم[ والنسائي عن أيب هريرة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان يتعوذ من خمس: من الجبن،  ❖

والبخل، وسوء العمر، وفتنة الصدر، 
 وعذاب القبر

أبو داود والنسائي  التخريج )مفصال(:
 وابن ماجة عن عمر

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان يتعوذ من الجان، وعين اإلنسان،  ❖

حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلت أخذ 
 بهما وترك ما سواهما

التخريج )مفصال(: الرتمذي والنسائي 
 وابن ماجة والضياء عن أيب سعيد

 تصحيح السيوطي: صحيح
 

ان يحب كان يتفاءل، وال يتطير، وك ❖
 االسم الحسن

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده عن 
 ابن عباس

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان يحب أن يليه المهاجرون واألنصار  ❖

 في الصالة ليحفظوا عنه
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
والنسائي وابن ماجة واحلاكم يف املستدرك 

 عن أنس
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
ا استطاع: في كان يحب التيامن م ❖

 طهوره، وتنعله، وترجله، وفي شأنه كله
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده ومتفق 
عليه ]البخاري ومسلم[ واألربعة ]أبو 
داود، الرتمذي، النسائي، ابن ماجه[ عن 

 عائشة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان يحب أن يخرج إذا غزا يوم  ❖

 خميس
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 

 البخاري عن كعب بن مالكوصحيح 
 تصحيح السيوطي: صحيح
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 كان يحب الحلواء والعسل ❖
التخريج )مفصال(: متفق عليه ]البخاري 
ومسلم[ واألربعة ]أبو داود، الرتمذي، 

 النسائي، ابن ماجه[ عن عائشة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان يحب العراجين وال يزال في يده  ❖

 منها
ه وأبو التخريج )مفصال(: أمحد يف مسند

 داود عن أيب سعيد
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان يحب الزبد والتمر ❖

التخريج )مفصال(: أبو داود وابن ماجة 
 عن ابن بشر

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان يحتجم في األخدعين والكاهل،  ❖

وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة، 
 وإحدى وعشرين

التخريج )مفصال(: الرتمذي واحلاكم يف 
عن أنس الطرباين يف الكبري املستدرك 

 واحلاكم يف املستدرك عن ابن عباس
 تصحيح السيوطي: صحيح

 

كان يحدث حديثا لو عده العاد  ❖
 ألحصاه

التخريج )مفصال(: متفق عليه ]البخاري 
 ومسلم[ وأبو داود عن عائشة

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
 كان يحفي شاربه ❖

التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 
عياش موالته ]أي موالة النيب صلى اهلل أم 

 .عليه وسلم وخادمته، وقيل موالة رقية[
 تصحيح السيوطي: حسن

 
 كان يحمل ماء زمزم ❖

التخريج )مفصال(: الرتمذي واحلاكم يف 
 املستدرك عن عائشة

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان يخطب النساء ويقول: لك كذا  ❖

وكذا، وجفنة سعد تدور معي إليك كلما 
 تدر 

التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 
 سهل بن سعد

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان يخيط ثوبه، ويخصف نعله، ويعمل  ❖

 ما يعمل الرجال في بيوتهم
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التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده عن 
 عائشة

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان يدعو عند الكرب: "ال إله إال اهلل    ❖

اهلل رب العرش العظيم الحليم، ال إله إال 
العظيم، ال إله إال اهلل رب السموات 
السبع ورب األرض ورب العرش 

 الكريم"
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده ومتفق 
عليه ]البخاري ومسلم[ والرتمذي وابن 
ماجة عن ابن عباس الطرباين يف الكبري 

 وزاد" اصرف عين شر فالن"
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
في الساعة كان يدور على نسائه  ❖

 الواحدة من الليل والنهار
التخريج )مفصال(: النسائي وصحيح 

 البخاري عن أنس
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان يذبح أضحيته بيده ❖

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده عن 
 أنس

 تصحيح السيوطي: صحيح
 

 كان يذكر اهلل تعالى على كل أحيانه ❖
التخريج )مفصال(: صحيح مسلم وأبو 

 الرتمذي وابن ماجة عن عائشةداود و 
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان يرى بالليل في الظلمة كما يرى  ❖

 بالنهار في الضوء
التخريج )مفصال(: البيهقي يف الدالئل 
عن ابن عباس ابن عدي يف الكامل عن 

 عائشة
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده:  ❖

 يعظمه، ويفخمه، ويبر قسمه
التخريج )مفصال(: احلاكم يف املستدرك 

 عن عمر
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان يردف خلفه، ويضع طعامه على  ❖

األرض، ويجيب دعوة المملوك، 
 ويركب الحمار

التخريج )مفصال(: احلاكم يف املستدرك 
 عن أنس

 تصحيح السيوطي: صحيح
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كان يزور األنصار، ويسلم على  ❖
 صبيانهم، ويمسح رؤوسهم

 ج )مفصال(: النسائي عن أنسالتخري
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان يستحب إذا أفطر أن يفطر على  ❖

 لبن
التخريج )مفصال(: الدارقطين يف السنن 

 عن أنس
 تصحيح السيوطي: حسن

 
عود )بألوة  (يتبخر)كان يستجمر  ❖

غير مطراة وبكافور يطرحه مع  (الصندل
 األلوة

التخريج )مفصال(: صحيح مسلم عن ابن 
 عمر

تصحيح السيوطي: ]عزاه ملسلم، فهو  
 صحيح[ 

 
كان يستحب الجوامع مع الدعاء،  ❖

 ويدع ما سوى ذلك
التخريج )مفصال(: أبو داود واحلاكم يف 

 املستدرك عن عائشة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان يستحب أن يسافر يوم الخميس ❖

التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 
 أم سلمة

 حسنتصحيح السيوطي: 
 
كان يستفتح دعائه "سبحان ربي العلي  ❖

 األعلى الوهاب"
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
واحلاكم يف املستدرك عن سلمة بن 

 األكوع
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان يستفتح ويستنصر بصعاليك  ❖

 المسلمين
التخريج )مفصال(: ابن أيب شيبة والطرباين 

 يف الكبري عن أمية بن عبد اهلل
 ح السيوطي: حسنتصحي

 
كان يسلت المني من ثوبه بعرق  ❖

اإلذخر ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه 
 يابسا ثم يصلي فيه

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده عن 
 عائشة

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
 كان يسمي التمر واللبن "األطيبان" ❖
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التخريج )مفصال(: احلاكم يف املستدرك 
 عن عائشة

 تصحيح السيوطي: حسن
 
 كان يشير في الصالة ❖

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده وأبو 
 داود عن أنس

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
 كان يصلي في نعليه ❖

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده ومتفق 
عليه ]البخاري ومسلم[ والرتمذي عن 

 أنس
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان يصلي الضحى ست ركعات ❖

الشمائل  التخريج )مفصال(: الرتمذي يف
 عن أنس

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان يصلي الضحى أربعا، ويزيد ما شاء    ❖

 اهلل
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 

 وصحيح مسلم عن عائشة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 

كان يصلي على راحلته حيثما توجهت  ❖
به؛ فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل 

 فاستقبل القبلة
يف مسنده ومتفق التخريج )مفصال(: أمحد 

 عليه ]البخاري ومسلم[ عن جابر
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها  ❖

ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، 
وبعد العشاء ركعتين، وكان ال يصلي بعد 
الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين 

 في بيته
التخريج )مفصال(: مالك متفق عليه 

م[ وأبو داود والنسائي عن ]البخاري ومسل
 ابن عمر

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة،    ❖

 منها الوتر وركعتا الفجر
التخريج )مفصال(: متفق عليه ]البخاري 

 ومسلم[ وأبو داود عن عائشة
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان يصلي قبل العصر ركعتين   ❖

 يالتخريج )مفصال(: أبو داود عن عل
 تصحيح السيوطي: صحيح
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كان يصلي بالليل ركعتين ركعتين، ثم  ❖
 ينصرف فيستاك

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
والنسائي وابن ماجة واحلاكم يف املستدرك 

 عن ابن عباس
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان يصلي على الحصير والفروة  ❖

 المدبوغة
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده وأبو 

 اكم يف املستدرك عن املغريةداود واحل
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان يصلي بعد العصر وينهى عنها،  ❖

 ويواصل وينهى عن الوصال
 التخريج )مفصال(: أبو داود عن عائشة

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
 كان يصلي على بساط   ❖

التخريج )مفصال(: ابن ماجة عن ابن 
 عباس

 تصحيح السيوطي: حسن
 
 ب والعشاءكان يصلي بين المغر  ❖

التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 
 عبيد مواله

 تصحيح السيوطي: حسن
 
 كان يصوم يوم عاشوراء ويأمر به ❖

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده عن 
 علي

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين،  ❖

 وكان يسمي ويكبر
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده ومتفق 

يه ]البخاري ومسلم[ والنسائي وابن عل
 ماجة عن أنس

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع  ❖

 أهله
التخريج )مفصال(: احلاكم يف املستدرك 

 عن عبد اهلل بن هشام
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد ❖

 التخريج )مفصال(: ابن ماجة عن أنس
 لسيوطي: حسنتصحيح ا

 
 كان يعجبه الرؤيا الحسنة ❖
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التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
 والنسائي عن أنس

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع  ❖

 "يا راشد"، "يا نجيح"
التخريج )مفصال(: الرتمذي واحلاكم يف 

 املستدرك عن أنس
 تصحيح السيوطي: حسن

 
 كان يعجبه القرع ❖

)مفصال(: أمحد يف مسنده وابن  التخريج
 حبان يف صحيحه عن أنس
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان يعجبه أن يدعى الرجل بأحب  ❖

 أسمائه إليه، وأحب كناه
التخريج )مفصال(: أبو يعلى يف مسنده 
والطرباين يف الكبري وابن قانع والباوردي 

 عن حنظلة بن حذمي
 تصحيح السيوطي: حسن

 
 الليلكان يعجبه التهجد من  ❖

التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 
 جندب

 تصحيح السيوطي: حسن

كان يعجبه أن يدعو ثالثا، وأن يستغفر  ❖
 ثالثا

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده وأبو 
 داود عن ابن مسعود

 تصحيح السيوطي: حسن
 
 والكتف (الزند)كان يعجبه الذراعان  ❖

 أبو نعيمو  التخريج )مفصال(: ابن السين
 يف الطب عن أيب هريرة

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان يعجبه أن يلقى العدو عند زوال  ❖

 الشمس
التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 

 ابن أيب أوىف
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان يعلمهم من الحمى واألوجاع كلها  ❖

أن يقولوا: باسم اهلل الكبير، أعوذ باهلل 
من شر العظيم من شر كل عرق نعار، و 

 حر النار
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
والرتمذي واحلاكم يف املستدرك عن ابن 

 عباس
 تصحيح السيوطي: صحيح
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 كان يعيد الكلمة ثالثا لتعقل عنه ❖
التخريج )مفصال(: الرتمذي واحلاكم يف 

 املستدرك عن أنس
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان يغتسل هو والمرأة من نسائه من    ❖

 دإناء واح
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 

 وصحيح البخاري عن أنس
تصحيح السيوطي: ]عزاه للبخاري، فهو  

 صحيح[ 
 
كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي،    ❖

فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم 
 يكن تمرات حسا حسوات من ماء

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده وأبو 
 داود والرتمذي عن أنس

 يوطي: حسنتصحيح الس
 
 كان يقبل الهدية، ويثيب عليها ❖

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 
وصحيح البخاري وأبو داود والرتمذي عن 

 عائشة
تصحيح السيوطي: ]عزاه للبخاري، فهو 

 صحيح[ 
 

كان يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم  ❖
 يتألفه بذلك

التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 
 عمرو بن العاص

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
كان يقول ألحدهم عند المعاتبة: ما له؟  ❖

 ترب جبينه!
التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده 

 وصحيح البخاري عن أنس
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
 كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه   ❖

التخريج )مفصال(: متفق عليه ]البخاري 
ومسلم[ والرتمذي والنسائي وابن ماجة 

 غريةعن امل
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان يكثر القناع، ويكثر دهن رأسه،    ❖

 ويسرح لحيته
التخريج )مفصال(: البيهقي يف شعب 

 اإلميان عن سهل بن سعد
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان يكثر الذكر ويقل اللغو، ويطيل  ❖

الصالة ويقصر الخطبة، وكان ال يأنف 
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وال يستكبر أن يمشي مع األرملة 
 العبد حتى يقضي له حاجتهوالمسكين و 

التخريج )مفصال(: النسائي واحلاكم يف 
املستدرك عن ابن أيب أوىف احلاكم يف 

 املستدرك عن أيب سعيد
 تصحيح السيوطي: صحيح

 
كان يكره نكاح السر حتى يضرب  ❖

 بدف
التخريج )مفصال(: ابن اإلمام أمحد يف 

 زوائده عن أيب حسن املازين
 تصحيح السيوطي: حسن

 
 يكره التثاؤب في الصالة كان ❖

التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 
 أيب أمامة

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان يكره أن يرى الرجل جهيرا رفيع  ❖

الصوت، وكان يحب أن يراه خفيض 
 الصوت

التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 
 أيب أمامة

 تصحيح السيوطي: حسن
 

لحار، كان يكره الكي، والطعام ا ❖
ويقول: عليكم بالبارد، فإنه ذو بركة، 

 أال وإن الحار ال بركة له
التخريج )مفصال(: أبو نعيم يف احللية عن 

 أنس
 تصحيح السيوطي: حسن

 
كان يكره أن يرى المرأة ليس في يدها  ❖

 أثر حناء أو خضاب
التخريج )مفصال(: البيهقي يف السنن عن 

 عائشة
 تصحيح السيوطي: حسن

 
 قلنسوة بيضاءكان يلبس  ❖

التخريج )مفصال(: الطرباين يف الكبري عن 
 ابن عمر

 تصحيح السيوطي: حسن
 
 كان يمر بالنساء فيسلم عليهن ❖

التخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده عن 
 جرير

 تصحيح السيوطي: حسن
 
كان ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه  ❖

الرجل في الحاجة فيكلمه، ثم يتقدم 
 إلى مصاله فيصلي
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لتخريج )مفصال(: أمحد يف مسنده ا
واألربعة ]أبو داود، الرتمذي، النسائي، 
 ابن ماجه[ واحلاكم يف املستدرك عن أنس

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
 كان ينفث في الرقية ❖

 التخريج )مفصال(: ابن ماجة عن عائشة
 تصحيح السيوطي: حسن

 

 كان يوتر من أول الليل، وأوسطه، ❖
 آخرهو 

محد يف مسنده عن التخريج )مفصال(: أ
 أيب مسعود

 تصحيح السيوطي: صحيح
 
 كان يوتر على البعير ❖

التخريج )مفصال(: متفق عليه ]البخاري 
 ومسلم[ عن ابن عمر

 تصحيح السيوطي: صحيح
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 النبوية الخواص والكرائم
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 مقدمة

 عليه اهلل صلى حممد سيدنا الكرمي لهورسو  ونبيه عبده وتعاىل سبحانه اهلل اختص
 فمقامات ،قاطبة خلقه بقية عن له وتشريفا وتكرميا متييزا اخلصائص من بالكثري ،وسلم

 تشريعية ومقامات ،واألنبياء الرسل على تفضله ومقامات ،املالئكة دون هبا اختص
 عليه اهلل صلى خصائصه لعظمة حصرا الرسالة هذه وليست .أمته دون به خاصة
 جادت وما ،العطرة النبوية األحاديث يف ورد ما بعض فيض من قيض هي وإمنا ،وسلم

 اهلل إىل تقرهبم علوم من أمته على نثره الذي كنزه  ورثة ،العلماء وفقه الفقهاء علوم به
  .زلفى

 ومكانته ودرجته وأخالقه خلقه لتشمل النبوية اخلصائص هذه تنوعت وقد
 املرحومة أمته وشأن شأنه من واإلعالء ،واآلخرة الدنيا يف ومتييزه به اخلاصة والتشريعات

  .به
 اهلل من شديدة حمبة طياهتا يف حتمل هذه والتمييز والتشريف التكرمي وخصائص

 .وسلم عليه اهلل صلى املصطفى حلبيبه الرؤف الودود
 القيامة يوم وشفاعته سيادته خاصية
 فرفع دعوة، يف وسلم عليه اهلل صلى النيب مع كنا:  قال عنه اهلل رضي هريرة أيب عن

 هل القيامة، يوم القوم سيد أنا: )وقال هنسة، منها فنهس تعجبه، وكانت الذراع، إليه
 ويسمعهم الناظر فيبصرهم واحد، صعيد يف واآلخرين األولني اهلل جيمع ِب؟ تدرون

 ما إىل فيه، أنتم ما إىل ترون أال: الناس بعض فيقول الشمس، منهم وتدنو الداعي،
 آدم، أبوكم: الناس بعض فيقول ربكم، إىل لكم يشفع من إىل تنظرون أال بلغكم؟
 وأمر روحه، من فيك ونفخ بيده، اهلل خلقك البشر، أبو أنت آدم يا: فيقولون فيأتونه

 وما فيه حنن ما ترى أال ربك، إىل لنا تشفع أال اجلنة، وأسكنك لك، فسجدوا املالئكة
 وهناين مثله، بعده يغضب وال مثله، قبله يغضب مل غضبا بغض ريب: فيقول بلغنا؟
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 نوحا، فيأتون نوح، إىل اذهبوا غريي، إىل اذهبوا نفسي، نفسي فعصيته، الشجرة عن
 ترى أما شكورا، عبدا اهلل ومساك األرض، أهل إىل الرسل أول أنت نوح، يا: فيقولون

 اليوم غضب ريب: فيقول ربك؟ إىل لنا تشفع أال بلغنا، ما إىل ترى أال فيه، حنن ما إىل
 اهلل صلى النيب ائتوا نفسي، نفسي مثله، بعده يغضب وال مثله، قبله يغضب مل غضبا
 تشفع، واشفع رأسك، ارفع حممد يا: فيقال العرش، حتت فأسجد فيأتوين وسلم، عليه
 البخاري رواه. سائره أحفظ عبيد: ال بن حممد قال(. تعطه وسل

 أدنى أو نقوسي قاب مقام خاصية
: قال أنه اهلل عبد بن شريك عن سليمان، حدثين: اهلل عبد بن العزيز عبد حدثنا 
 مسجد من وسلم عليه اهلل صلى اهلل برسول أسري ليلة: يقول مالك بن أنس مسعت
 فقال احلرام، املسجد يف نائم وهو إليه، يوحى أن قبل نفر ثالثة جاءه إنه: الكعبة
 فكانت خريهم، خذوا: آخرهم فقال خريهم، هو: طهمأوس فقال هو؟ أيهم: أوهلم
 قلبه، ينام وال عينه وتنام قلبه، يرى فيما أخرى، ليلة أتوه حىت يرهم فلم الليلة، تلك

 عند فوضعوه احتملوه، حىت يكلموه فلم قلوهبم، تنام وال أعينهم تنام األنبياء وكذلك
 صدره من فرغ حىت لبَّته، إىل حنره بني ما جربيل فشق جربيل، منهم فتواله زمزم، بئر

 تـ ْورٌ  فيه ذهب من بطست أِت مث جوفه، أنقى حىت بيده، زمزم ماء من فغسله وجوفه،
 مث حلقه، عروق يعين ولغاديده، صدره به فححشي وحكمة، إميانا   حمشوًّا ذهب، من

 من: السماء أهل فناداه أبواهبا، من بابا   فضرب الدنيا، السماء إىل به عرج مث أطبقه
 نعم،: قال بحعث؟ وقد: قال حممد، معي: قال معك؟ ومن: قالوا جربيل،: فقال هذا؟
 به اهلل يريد مبا السماء أهل يعلم ال السماء، أهل به فيستبشر وأهال ، به فمرحبا  : قالوا

 فسلِّم أبوك هذا: جربيل له فقال آدم، الدنيا السماء يف فوجد يعلمهم، حىت األرض يف
 يف هو فإذا أنت، االبن نعم بابين، وأهال   مرحبا  : وقال آدم عليه وردَّ  يهعل فسلَّم عليه،

 النيل هذا: قال(. جربيل يا النه ران هذان ما: )فقال يطَّردان، بنه رين الدنيا السماء
 لؤلؤ من قصر عليه آخر، بنه ر هو فإذا السماء يف به مضى مث عنصرمها، الفراتو 
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 الكوثر هذا: قال(. جربيل يا هذا ما: )قال ذفر،أ أمسك هو فإذا يده فضرب وزبرجد،
 له قالت ما مثل له املالئكة فقالت الثانية، السماء إىل به عرج مث ربك، لك خبأ الذي
 وسلم، عليه اهلل صلى حممد: قال معك؟ ومن: قالوا جربيل،: قال هذا؟ من: األوىل
 الثالثة، السماء إىل به عرج مث وأهال ، به مرحبا   قالوا نعم،: قال إليه؟ بحعث وقد: قالوا

 مث ذلك، مثل له فقالوا الرابعة، إىل به عرج مث والثانية، األوىل قالت ما مثل له وقالوا
 فقالوا السادسة، السماء إىل به عرج مث ذلك، مثل فقالوا اخلامسة، السماء إىل به عرج

 أنبياء فيها مساء كل  ذلك، مثل له فقالوا السابعة، السماء إىل به عرج مث ذلك، مثل له
 مل اخلامسة يف وآخر الرابعة، يف وهارون الثانية، يف إدريس منهم فوعيت مسَّاهم، قد

: موسى فقال اهلل، كالم  بتفضيل السابعة يف وموسى السادسة، يف وإبراهيم امسه، أحفظ
 اءج حىت اهلل، إال يعلمه ال مبا ذلك فوق به عال مث أحدا ، عليَّ  ترفع أن أظنَّ  مل ربِّ 

 فأوحى أدىن، أو قوسني قاب منه كان  حىت فتدىلَّ  العزَّة، ربُّ  اجلبَّار ودنا املنتهى، سدرة
 موسى، بلغ حىت هبط مث وليلة، يوم كل  أمتك على صالة َخسني: إليه أوحى فيما اهلل

 صالة َخسني إيل عهد: )قال ربك؟ إليك عهد ماذا حممد يا: فقال موسى فاحتبسه
 وعنهم، ربك عنك فليخفف فارجع ذلك، تستطيع ال أمتك إنَّ  :قال(. وليلة يوم كل

: جربيل إليه فأشار ذلك، يف يستشريه كأنه  جربيل إىل وسلم عليه اهلل صلى النيب فالتفت
 أميت فإنَّ  عنَّا، خفِّف ربِّ  يا: )مكانه وهو فقال اجلبَّار، إىل به فعال شئت، إن نعم أن
 يزل فلم فاحتبسه، موسى إىل رجع مث صلوات، عشر عنه فوضع(. هذا تستطيع ال

 اخلمس عند موسى احتبسه مث صلوات، َخس إىل صارت حىت ربه إىل موسى يردده
 فرتكوه، فضعفوا هذا من أدىن على قومي إسرائيل بين راودتح  لقد واهلل حممد، يا: فقال

 ربك، عنك فليخفِّف فارجع وأمساعا ، وأبصارا   وأبدانا   وقلوبا   أجسادا   أضعف فأمتك
 ذلك يكره وال عليه، ليشري جربيل إىل وسلم عليه اهلل صلى النيب يلتفت ذلك كل

 وأمساعهم وقلوهبم أجسادهم ضعفاء، أميت إن رب يا: )فقال اخلامسة عند فرفعه جربيل،
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 ال إنه: قال(. وسعديك لبيك: )قال حممد، يا: اجلبَّار فقال(. عنا فخفف وأبداهنم،
  فرضت كما  لدي، القول يـحب دَّل

 الكتاب، أمِّ  يف َخسون فهي أمثاهلا، بعشر حسنة فكل: قال الكتاب، أمِّ  يف عليك
 أعطانا عنا، خفَّف: )فقال فعلت؟ كيف:  فقال موسى إىل فرجع عليك، َخس وهي
 ذلك من أدىن على إسرائيل بين راودت واهلل قد: موسى قال(. أمثاهلا عشر حسنة بكل

 يا: )وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال أيضا ، عنك فليخفِّف ربك إىل ارجع فرتكوه،
: قال اهلل، باسم فاهبط: قال(. إليه اختلفت مما ريب من استحييت واهلل قد موسى،

 .البخاري رواه. احلرام مسجد يف وهو واستيقظ
 تعالى باهلل الذكر في االقتران المحمدية الخصائص أعظم

 محيد بن وعبد منصور بن وسعيد الفريايبو  الرزاق وعبد الرسالة يف الشافعي أخرج
 ورفعنا): قوله يف جماهد عن الدالئل يف والبيهقي حامت أيب وابن املنذر وابن جرير وابن
 حممدا أن وأشهد اهلل إال إله ال أن أشهد معي ذكرت إال أذكر ال: قال (ذكرك لك

 .اهلل رسول
 قتادة عن الدالئل يف والبيهقي حامت أيب وابن جرير وابن محيد بن عبد وأخرج

 متشهد وال خطيب فليس واألخرة، الدنيا يف ذكره اهلل رفع: قال (ذكرك لك ورفعنا)
 .اهلل رسول حممدا أن وأشهد اهلل إال إله ال أن أشهد ينادي إال صالة صاحب وال

 اآلية يف كعب  بن حممد عن املنذر وابن عساكر وابن منصور بن سعيد وأخرج
 .اهلل رسول حممدا أن وأشهد اهلل إال إله ال أن أشهد معه ذكر اهلل ذكر إذا: قال

 ذكرت ذكرت إذا: قال (ذكرك لك ورفعنا) الضحاك عن محيد بن عبد وأخرج
 .معي بذكرك إال نكاح وال خطبة جتوز وال معي

 اهلل أن ترى أال: قال (ذكرك لك ورفعنا): قوله يف احلسن عن عساكر ابن وأخرج
 .نبيه معه ذكر إال موضع يف يذكر ال
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 ذكر اهلل ذكر إذا: قال (ذكرك لك ورفعنا) احلسن عن سننه يف البيهقي وأخرج
 .رسوله

 وأبو مردويه وابن حبان وابن حامت أيب وابن املنذر وابن جرير وابن يعلى أبو وأخرج
 أتاين: "قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن اخلدري سعيد أيب عن الدالئل يف نعيم

 إذا: قال. أعلم اهلل: قلت ذكرك؟ رفعت كيف  تدري: يقول ربك إن :فقال جربيل
 ".معي ذكرت ذكرت

 يف فذكرناك ذكرك، أعلينا أي :قيل :تفسريه يف القرطيب قال ذكرك لك ورفعنا
  دين وال بك، بالبشارة وأمرناهم قبلك، األنبياء على املنزلة الكتب
 األرض ويف السماء، يف ئكةاملال عند ذكرك رفعنا: وقيل. عليه يظهر ودينك إال

 .الدرجات وكرائم احملمود، املقام من نعطيك مبا ذكرك اآلخرة يف ونرفع املؤمنني، عند
 .أجله من الكون خلق خاصية

 وابن الدالئل يف والبيهقي نعيم وأبو واحلاكم الصغري املعجم يف الطرباين أخرج
 آدم أذنب ملا: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال" قال اخلطاب بن عمر عن عساكر
 يل؟ غفرت إال حممد حبق أسألك: فقال السماء إىل رأسه رفع أذنبه، الذي بالذنب
 عرشك إىل رأسي رفعت خلقتين ملا. امسك تبارك: فقال حممد؟ ومن: إليه اهلل فأوحى

 عندك أعظم أحد ليس أنه فعلمت "اهلل رسول حممد اهلل إال إله ال" مكتوب فيه فإذا
 ذريتك، من النبيني آخر إنه آدم يا: إليه اهلل فأوحى. امسك مع امسه جعلت ممن قدرا
 .املنثور الدر يف السيوطي". خلقتك ما هو ولوال

 الجنة في وسلم عليه اهلل صلى النبي اسم كتابة  خاصية
 األول السطر: بالذهب أسطر ثالثة مكتوبا اجلنة عارضيت يف فرأيت اجلنة دخلت

 وما رحبنا، أكلنا وما وجدنا، قدمنا ما" الثاين والسطر". اهلل رسول دحمم اهلل إال إله ال"
 عارضيت أي": اجلنة عارضيت]". "غفور ورب مذنبة أمة" الثالث والسطر". خسرنا خلفنا
 صحيح.: السيوطي تصحيح. أنس عن النجار وابن الرافعي(: مفصال) التخريج. [باهبا
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 العرش على موسل عليه اهلل صلى النبي اسم كتابة  خاصية
 اهلل رضي سعد بن سهل عن عساكر، ابن وأخرج :املنثور الدر يف السيوطي روى

 تسبيحا مسعت جربيل، يب أسرى ملا: "وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عنه
 وال حممد يا تقدم: السالم عليه جربيل يل فقال فؤادي فرجف العلى، السماوات يف

 ".اهلل رسول حممد اهلل إال إله ال لعرش،ا على مكتوب امسك فإن ختف،
 عباس ابن عن األربعني يف الفارسي أخرج :العمال كنز  يف اهلندي املتقي وأورد

 من أعذب ال اهلل رسول حممد اهلل إال إله ال العرش على مكتوب :عنهما اهلل رضى
 قاهلا

 المنتهى سدرة مقام مجاوزة خاصية
 ِسْدر ة   وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسولح  بل غ   ل ّما" :ق ال   م ْسعحودٍ  بنِ  اهلل عبد ع ن 

حْنتـ ه ى
ا انـْت هى: ق ال   امل ا اهلل فأ ْعط اهح . فـ ْوقٍ  ِمنْ  يـ ْنزِلح  و م ا األْرضِ  ِمن   يـ ْعرحجح  ما إِل يـْه   ِعْند ه 

ل هح  كان    ن ِبّيا يـحْعِطهنّ  مل ْ  ث ال ثا    البـ ق ر ةِ  سحور ةِ  خ و اتِيم   ْعِطي  و أح  َخ ْسا   الّصال ةح  ع ل ْيهِ  فحرِض تْ : قـ بـْ
ْقِحم اتِ  اِلّمِتهِ  و غ ف ر  

ح
ْيئا   باهلل يحْشرِكحوا مل ْ  م ا امل  ما الّسْدر ة   يـ ْغش ى ِإذْ ) م ْسعحودٍ  ابنح  ق ال  . ش 

 ي انح سحفْ  و أ ش ار   ذ ه بٍ  ِمنْ  فـ ر اشٌ : سحْفي انح  ق ال  . الّساِدس ةِ  الّسم اءِ  يف الّسْدر ةح  قال   (يـ ْغش ى
 فـ ْوق   مب ا هل حمْ  ِعْلمِ  ال   اخل ْلقِ  ِعْلمح  يـ ْنت ِهي إل يـْه ا. ِمْغو لٍ  بنِ  م اِلكِ  غ يـْرح  و ق ال  . فأ ْرع د ه ا بِي ِدهِ 
 . صحيحٌ  ح س نٌ  حديثٌ  ه ذا :الرتمذي قال". ذ ِلك  

 المنتهى سدرة تحت العطاء خاصية
 به انتهى وسلم عليه اهلل صلى اهلل برسول أسري ملا: قال عبداهلل؛ عن مرة، عن 

. األرض من به يعرج ما ينتهي إليها. السادسة السماء يف وهي. املنتهى سدرة إىل
 يغشى إذ): قال. منها فيقبض. فوقها من به يهبط ما ينتهي وإليها. منها فيقبض
 فأعطي قال،. ذهب من فراش: قال[. 16-اآلية /النجم/53] (يغشي ما السدرة
 سورة خواتيم وأعطي. اخلمس الصلوات أعطي: ثالثا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 مسلم رواه. املقحمات شيئا، أمته من باهلل يشرك مل ملن وغفر،. البقرة
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 وسلم عليه اهلل صلى النبي إال يجاوزها لم
 املالئكة علم ألن املنتهى سدرة مسيت :عنه تعاىل اهلل رضي النووي االمام وقال

 عباس ابن قال ،وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إال أحد جياوزها ومل إليها ينتهي
 أحد جياوزها ومل إليها ينتهي املالئكة علم ألن املنتهى سدرة مسيت: وغريهم واملفسرون

 مسلم صحيح شرح يف النووي. وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إال
 البخاري حديث شرح في العسقالني حجر ابن اإلمام تعليق

 َخ ْس ا أحْعِطيتح  ق ال   و س لَّم   ع ل ْيهِ  اللَّهح  ص لَّى النَّيبَّ  أ نَّ  اللَّهِ  ع ْبدِ  ْبنح  ج اِبرح  عن :احلديث
دٌ  يـحْعط هحنَّ  مل ْ  ا اأْل ْرضح  يل  و جحِعل تْ  ش ْهرٍ  م ِسري ة   بِالرُّْعبِ  ونحِصْرتح  ،قـ ْبِلي أ ح   و ط هحور ا م ْسِجد 

ْتهح  أحمَّيِت  ِمنْ  ر جحلٍ  ف أ ميُّ ا ةح  أ ْدر ك  لَّ  و مل ْ  اْلم غ اِنح  يل  و أحِحلَّتْ  فـ ْليحص لِّ  الصَّال   قـ ْبِلي أِل ح دٍ  حتِ 
 .ع امَّة   النَّاسِ  ِإىل   و بحِعْثتح  خ اصَّة   قـ ْوِمهِ  ِإىل   يـحبـْع ثح  النَّيبُّ  و ك ان   الشَّف اع ة   و أحْعِطيتح 

 :العسقالني حجر ابن لإلمام أعاله الحديث شرح
 أكثر يجد تأمل ولمن نبوية خصلة17

 تبوك غزوة يف كان  ذلك أن شعيب بن عمرو رواية يف بني( َخسا أعطيت: )قوله 
 .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول غزوات آخر وهي

 ،"األنبياء من"  سنان بن حممد عن الصالة يف زاد( قبلي أحد يعطهن مل: )قوله
 املذكورة، اخلمس بغري خيتص مل أنه هومهومف"  فخرا أقوهلن ال"  عباس ابن حديث ويف

 فذكر"  بست األنبياء على فضلت"  مرفوعا هريرة أيب حديث من مسلم روى لكن
 اطلع لعله: يقال أن اجلمع وطريق بعد، سيأِت كما  ثنتني وزاد اخلمس هذه من أربعا
 حجة العدد مفهوم يرى ال ومن الباقي، على اطلع مث به اختص ما بعض على أوال
 اخلمس من واحدة كل  أن يقتضي احلديث وظاهر أصله، من اإلشكال هذا فعيد

 كان  السالم عليه نوحا بأن يعرتض وال كذلك،  وهو قبله، ألحد تكن مل املذكورات
 مرسال كان  وقد معه مؤمنا كان  من إال يبق مل ألنه الطوفان بعد األرض أهل إىل مبعوثا
 وهو وقع الذي باحلادث اتفق وإمنا تهبعث أصل يف يكن مل العموم هذا ألن إليهم،
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 وسلم عليه اهلل صلى نبينا وأما الناس، سائر هالك بعد املوجودين يف اخللق احنصار
 كما  لنوح املوقف أهل قول وأما بذلك، اختصاصه فثبت البعثة أصل من رسالته فعموم
 عموم به املراد فليس"  األرض أهل إىل رسول أول أنت"  الشفاعة حديث يف صح
 بتنصيصه خمصوص فهو مرادا يكون أن تقدير وعلى إرساله، أولية إثبات بل بعثته

 إىل أرسل أنه يذكر ومل قومه إىل كان  نوح إرسال أن على آيات عدة يف وتعاىل سبحانه
 فأهلكوا األرض يف من مجيع على دعا بكونه بعثته لعموم بعضهم واستدل غريهم،
 كنا  وما) تعاىل لقوله أهلكوا ملا إليهم مبعوثا يكن مل ولو السفينة، أهل إال بالغرق

 .(رسوال نبعث حىت معذبني
 مدة أثناء يف إليهم أرسل غريه يكون أن جبواز وأجيب الرسل، أول أنه ثبت وقد

. فأجيب غريهم ومن قومه من يؤمن مل من على فدعا يؤمنوا مل بأهنم نوح وعلم نوح
 .غريه نوح نزم يف نبئ أنه ينقل مل لكن حسن، جواب وهذا

 شريعته بقاء ذلك يف وسلم عليه اهلل صلى لنبينا اخلصوصية معىن يكون أن وحيتمل
 شريعته، بعض فينسخ بعده أو زمانه يف نيب يبعث أن بصدد وغريه ونوح القيامة، يوم إىل

 فاستحقوا الشرك على فتمادوا الناس بقية بلغ التوحيد إىل قومه دعاؤه يكون أن وحيتمل
 نبوته تكون أن ممكن وغري: قال هود سورة تفسري يف عطية ابن حنا هذا ىلوإ العقاب،

 جيوز تعاىل اهلل توحيد بأن العيد دقيق ابن ووجهه مدته، لطول والبعيد القريب تبلغ مل
 منهم ألن عاما ليس شريعته فروع التزام كان  وإن األنبياء بعض حق يف عاما يكون أن
 .يقاتلهم مل هلم الزما التوحيد يكن مل ولو الشرك، على قومه غري قاتل من

 لكوهنا خاصة فبعثته نوح قوم إال نوح إرسال عند األرض يف يكن مل أنه وحيتمل
 مل غريهم وجود اتفق لو لكن غريهم، وجود لعدم الصورة يف عامة وهي فقط قومه إىل

 .إليهم مبعوثا يكن
 جتمع مل يعين"  أحد يعطهن مل"  قوله: فقال عظيمة غفلة الشارح الداودي وغفل

 .منهن واحدة أحد يعط فلم األربع وأما الناس، كافة  إىل بعث نوحا ألن قبله، ألحد
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 على وسلم عليه اهلل صلى نص ألنه آخره عن وغفل احلديث أول يف نظر وكأنه
"  مسلم رواية ويف"  خاصة قومه إىل يبعث النيب، وكان"  لقوله أيضا هبذه خصوصيته

 ."إخل. نيب كل  وكان
 .أمحد أخرجه" أعدائي قلوب يف يقذف" أمامة أبو زاد( بالرعب نصرت: )قوله

 أكثر يف وال املدة هذه يف بالرعب النصر لغريه يوجد مل أنه مفهومه( شهر مسرية: )قوله
 بالرعب العدو على ونصرت"  شعيب بن عمرو رواية لفظ لكن فال، دوهنا ما أما منها،

 الغاية جعل وإمنا مطلقا، به اختصاصه فالظاهر"  شهر مسرية وبينهم بيين كان  ولو
 حاصلة اخلصوصية وهذه منه، أكثر أعدائه من أحد وبني بلده بني يكن مل ألنه شهرا

 بعده؟ من ألمته حاصلة هي وهل عسكر، بغري وحده كان  لو حىت اإلطالق على له
 .احتمال فيه

 منها سجودال خيتص ال سجود، موضع أي( مسجدا األرض يل وجعلت: )قوله
 التشبيه جماز من وهو للصالة، املبين املكان عن جمازا يكون أن وميكن غريه، دون مبوضع

 املراد قيل: التني ابن قال ذلك، يف كاملسجد  كانت  مجيعها يف الصالة جازت ملا ألنه
 ألن طهورا، له جتعل ومل مسجدا لغريي وجعلت وطهورا مسجدا األرض يل جعلت
 ذلك إىل وسبقه .قال كذا  الصالة، أدركته حيث ويصلي رضاأل يف يسيح كان  عيسى

 هلا فأبيح األمة هذه خبالف طهارته، يتيقنون موضع يف هلم أبيحت إمنا وقيل الداودي،
 إمنا قبله من أن وهو اخلطايب قاله ما واألظهر .َناسته تيقنوا فيما إال األرض مجيع يف

 بن عمرو رواية ويؤيده لصوامع،وا كالبيع  خمصوصة أماكن يف الصلوات هلم أبيحت
 موضع يف نص وهذا ".كنائسهم  يف يصلون كانوا  إمنا قبلي من وكان"  بلفظ شعيب

 حديث حنو عباس ابن حديث من البزار أخرجه ما ويؤيده اخلصوصية، فثبتت النزاع
 استدل( اور وطه: )قوله ".حمرابه يبلغ حىت يصلي أحد األنبياء من يكن ومل"  وفيه الباب

 تثبت مل الطاهر به املراد كان  لو الطهور ألن لغريه، املطهر هو الطهور أن على به
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 صحيح بإسناد اجلارود وابن املنذر ابن روى وقد .إلثباهتا سيق إمنا واحلديث اخلصوصية،
 ".وطهورا مسجدا طيبة أرض كل  يل جعلت"  مرفوعا أنس عن

 به واستدل احلاصل، صيلحت للزم طاهرا طهورا معىن كان  فلو طاهرة، طيبة ومعىن
 أن وعلى .نظر وفيه الوصف، هذا يف الشرتاكهما كاملاء  احلدث يرفع التيمم أن على

 يل وجعلت"  بقوله أمامة أيب رواية يف أكد وقد األرض، أجزاء جبميع جائز التيمم
 .ذلك يف البحث وسيأِت ".وطهورا مسجدا وألميت كلها  األرض

 صيغة وهذه للتأكيد، زائدة" ما"و الشرط، معىن فيه مبتدأ أي( رجل فأميا: )قوله
 يتيمم فإنه األرض أجزاء من شيئا ووجد ترابا وال ماء جيد مل من حتتها يدخل عموم

 أيب رواية ويف .خمتصر جابر حديث لفظ: نقول ألنا بالصالة، خاص هو يقال وال به،
 طهورا األرض وجد ماء جيد فلم الصالة أتى أميت من رجل فأميا" البيهقي عند أمامة

 فأينما" شعيب بن عمرو رواية ويف" ومسجده طهوره فعنده"  أمحد وعند"  ومسجدا
 عند حذيفة حبديث بالرتاب التيمم خص من واحتج" وصليت متسحت الصالة أدركتين
 َند مل إذا طهورا لنا تربتها وجعلت مسجدا، كلها  األرض لنا وجعلت" بلفظ مسلم

 ".املاء
 االفرتاق ودل بالرتاب، الطهورية فتختص عليه العام حيمل أن نبغيفي خاص وهذا

 وإال احلكم افرتاق على اآلخر دون مسجدا جعلها يف التأكيد حصل حيث اللفظ يف
 .الباب حديث يف كما  نسقا اآلخر على أحدمها لعطف

: قال بأن بالرتاب التيمم خصوصية على"  الرتبة"  بلفظ االستدالل بعضهم ومنع
"  بلفظ املذكور احلديث يف ورد بأنه وأجيب .غريه أو تراب من فيه ما مكان كل  تربة

 أخرجه" طهورا يل الرتاب وجعل" علي حديث ويف .وغريه خزمية ابن أخرجه"  الرتاب
 سيق احلديث أن بالرتاب خاص بأنه القول ويقوى حسن، بإسناد والبيهقي أمحد

: قوله .عليه اقتصر ملا الرتاب بغري جائزا كان  فلو والتخصيص، التشريف إلظهار
 .يتيمم أن بعد فليصل املراد أن تقدم مما عرف( فليصل)
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: اخلطايب قال مسلم، رواية وهي املغان وللكشميهين( الغنائم يل وأحلت: )قوله
 ومنهم مغان، هلم تكن فلم اجلهاد يف له يؤذن مل من منهم ضربني، على تقدم من كان
 .فأحرقته نار وجاءت يأكلوه أن هلم حيل مل شيئا غنموا إذا واكان  لكن فيه له أذن من

 أن وهو أصوب واألول يشاء، كيف  يصرفها الغنيمة يف بالتصرف خص أنه املراد: وقيل
 .اجلهاد يف ذلك بسط وسيأِت أصال، الغنائم هلم حتل مل مضى من

 واملراد لعهد،ل فيها الالم أن األقرب: العيد دقيق ابن قال( الشفاعة وأعطيت: )قوله
 جزم وكذا .وقوعها يف خالف وال املوقف، هول من الناس إراحة يف العظمى الشفاعة
 الشفاعة وقيل .يسأل فيما يرد ال أنه هبا اختص اليت الشفاعة وقيل .وغريه النووي
 من أكثر قلبه يف فيمن تقع غريه شفاعة ألن إميان، من ذرة مثقال قلبه يف من خلروج
 سيأِت كما  هبا يتبعها ألنه األوىل مع مرادة هذه أن يل يظهر والذي .عياض قاله ذلك،

 يف البيهقي وقال .الرقاق كتاب  يف تعاىل اهلل شاء إن الشفاعة حديث يف واضحا
 إمنا وغريه والكبائر، الصغائر ألهل يشفع أنه هبا خيتص اليت الشفاعة أن حيتمل: البعث
 ال شفاعة به املختصة الشفاعة أن ضعيا ونقل .الكبائر دون الصغائر ألهل يشفع

 .ترد
 ال ملن فهي ألميت، فأخرهتا الشفاعة وأعطيت"  عباس ابن حديث يف وقع وقد

 إال إله ال أن شهد وملن لكم فهي"  شعيب بن عمرو حديث ويف"  شيئا باهلل يشرك
 عمل له ليس من إخراج احلديث هذا يف املختصة بالشفاعة املراد أن فالظاهر"  اهلل
 ألهنا هذه بذكر التنويه جاء لكن األوىل، بالشفاعة أيضا خمتص وهو التوحيد، إال احلص

 .أعلم واهلل املستمرة، الراحة القتضائها تلك من املطلوب غاية
 التوحيد كتاب  يف سيأِت كما  أنس عن احلسن رواية يف الشفاعة هذه ثبتت وقد

: فيقول اهلل، إال إله ال قال فيمن يل ائذن رب يا: فأقول الرابعة يف ريب إىل أرجع مث"
 عند وقع ما ذلك على يعكر وال" اهلل إال إله ال قال من منها ألخرجن وجاليل وعزِت
 يباشر ال أنه املراد ألن إخل ."وعزِت لك، ذلك ليس" فيقول" وعزِت" قوله قبل مسلم
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 .أعلم واهلل .اجلملة يف ذلك يف سببا شفاعته كانت  بل املاضية، املرات يف كما  اإلخراج
 .الباب أوائل يف" خاصة قومه إىل يبعث النيب وكان" قوله على الكالم تقدم وقد

 أمحر كل  إىل وبعثت"  مسلم رواية يف فوقع" عامة الناس إىل وبعثت" قوله وأما
 اجلن، واألسود اإلنس األمحر وقيل العرب، وباألسود العجم باألمحر املراد فقيل"  وأسود
 إىل مرسل ألنه األعلى على باألدىن التنبيه باب من اإلنس على تنصيصال األول وعلى

 إىل وأرسلت"  مسلم عند هريرة أيب رواية وأَشلها ذلك يف الروايات وأصرح اجلميع،
 ".كافة  اخللق
 اخلمس فذكر"  بست األنبياء على فضلت"  هذا هريرة أيب حديث أول :(تكميل)

 الكلم، جوامع وأعطيت"  ومها خصلتني وزاد الشفاعة إال جابر حديث يف املذكورة
 .خصال سبع جابر حديث ومن منه فتحصل"  النبيون يب وختم

 جعلت: خصال بثالث الناس على فضلنا"  حذيفة حديث من أيضا وملسلم
 .تقدم كما  األرض خصلة وذكر"  املالئكة كصفوف  صفوفنا

 وهي والنسائي ةخزمي ابن بينها املبهمة اخلصلة وهذه أخرى، خصلة وذكر: قال
 ".العرش حتت كنز  من البقرة سورة آخر من اآليات هذه وأعطيت"

 اخلطأ ورفع به، هلم طاقة ال ما وحتميل اإلصر من أمته عن اهلل حطه ما إىل يشري
 .تسعا اخلصال فصارت والنسيان،

 أعطيت: اهلل أنبياء من أحد يعطهن مل أربعا أعطيت" علي حديث من وألمحد
 فصارت الرتاب خصلة وذكر"  األمم خري أميت وجعلت أمحد، ومسيت ض،األر  مفاتيح

 فضلت"  رفعه هريرة أيب عن آخر وجه من البزار وعند خصلة، عشرة اثنيت اخلصال
 األمم، خري أميت وجعلت تأخر وما ذنيب من تقدم ما يل غفر: بست األنبياء على

"  دونه فمن آدم حتته امةالقي يوم احلمد لواء لصاحب صاحبكم وإن الكوثر، وأعطيت
 .تقدم مما ثنتني وذكر
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 شيطاين كان:  خبصلتني األنبياء على فضلت"  رفعه عباس ابن حديث من وله
 .األخرى ونسيت قال"  فأسلم عليه اهلل فأعانين كافرا

 أمعن ملن ذلك من أكثر يوجد أن وميكن .خصلة عشرة سبع هبذا فينتظم: قلت
 .فيها تعارض ال وأنه الروايات، هذه بني اجلمع طريق تقدم وقد .التتبع

 اختص الذي عدد أن املصطفى شرف كتاب  يف النيسابوري سعيد أبو ذكر وقد
 .خصلة ستون األنبياء عن وسلم عليه اهلل صلى نبينا به

 :الجن من وسلم عليه اهلل صلى النبي قرين إسالم خاصية
: قالوا" اجلن من قرينه به وكل وقد إال أحد من منكم ما" مسعود ابن حديث

 رواه". خبري إال يأمرين وال فأسلم عليه أعانين اهلل أن إال وأنا،" قال اهلل؟ رسول يا وإياك
 .مسلم

 وسلم عليه اهلل صلى للنبي الجمعة يوم خاصية
 أتى" يقول عنه اهلل رضي مالك بن أنس مسع أنه عمري بن عبيد بن اهلل عبيد عن

 عليه اهلل صلى النيب فقال. نكتة فيها بيضاء مبرآة وسلم عليه اهلل صلى النيب جربيل
 اليهود: تبع فيها لكم والناس. وأمتك أنت هبا فضلت اجلمعة هذه فقال هذه؟ ما وسلم

 استجيب إال خبري اهلل يدعو مؤمن يوافقها ال ساعة وفيها خري فيها ولكم والنصارى،
 املزيد؟ يوم وما جربيل يا لموس عليه اهلل صلى النيب فقال. املزيد يوم عندنا وهو له،

 اجلمعة يوم كان  فإذا. مسك من كثيب  فيه أفيح واديا   الفردوس يف اختذ ربك إن فقال
 للنبيني مقاعد عليها نور من منابر وحوله مالئكته من شاء ما وتعاىل تبارك اهلل أنزل

 .والصديقون الشهداء عليها والزبرجد بالياقوت مكللة ذهب من املنابر تلك وحف
 وعدي صدقتكم ربكم أنا: وجل عز اهلل فيقول الكثبان، تلك على ورائهم من فجلسوا
 ما ولكم عنكم رضيت قد فيقول. رضوانك نسألك ربنا فيقولون. أعطكم فسلوين

 اليوم وهو. اخلري من رهبم فيه يعطيهم ملا اجلمعة يوم حيبون فهم. مزيد ولدي متنيتم
 ".الساعة تقوم وفيه آدم، خلق وفيه. العرش ىعل وتعاىل تبارك ربك فيه استوى الذي
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 اجلعد بن إبراهيم عمران أبو حدثين قال حممد بن إبراهيم وأخربنا الشافعي قال
 القول حسن وكان اجلمعة فضل يف الشافعي به واحتج. به شبيها   مالك بن أنس عن
 نالب داؤود أيب سنن هتذيب. عديدة طرق له واحلديث. شيخه حممد بن إبراهيم يف

 .القيم
 الزبور في وسلم عليه اهلل صلى النبي خصائص

 يا"  الزبور يف أوحى اهلل إن: قال منبه بن وهب عن الدالئل يف البيهقي وأخرج
 وال أبدا عليه أغضب ال نبيا صادقا وحممد أمحد امسه نيب بعدك من سيأِت إنه داود

 مرحومة وأمته خر،تأ وما ذنبه من تقدم ما يعصيين أن له غفرت وقد أبدا، يعصيين
 افرتضت اليت الفرائض عليهم وافرتضت األنبياء، أعطيت ما مثل النوافل من أعطيتهم

 أين وذلك األنبياء، نور مثل ونورهم القيامة يوم يأتوين حىت والرسل، األنبياء على
 وأمرهتم قبلهم، األنبياء على افرتضت كما  صالة لكل يل يتطهروا أن عليهم افرتضت
 قبلهم، األنبياء أمرت كما  باحلج وأمرهتم قبلهم، األنبياء أمرت كما  اجلنابة من بالغسل
 األمم، على وأمته حممدا فضلت إين داود يا. قبلهم الرسل أمرت كما  باجلهاد وأمرهتم

 وكل والنسيان، باخلطأ أؤاخذهم ال. األمم من غريهم أعطها مل خصال ست أعطيتهم
 طيبة شيء من آلخرهتم قدموا وما غفرته، منه يناستغفرو  إذا عمد غري على ركبوه ذنب

 من وأفضل مضاعفة أضعاف عندي وهلم مضاعفة، أضعافا هلم عجلته أنفسهم به
 راجعون، إليه وإنا هلل إنا وقالوا صربوا إذا الباليا يف املصائب على وأعطيتهم ذلك،

 عاجال يروه أن فإما هلم، استجبت دعوين فإن النعيم، جنات إىل واهلدى والرمحة الصالة
 أمة من لقيين من داود يا اآلخرة، يف هلم أؤخره أن وإما سوءا عنهم أصرف أن وإما

 وكراميت، جنيت يف معي فهو هبا صادقا يل شريك ال وحدي أنا إال إله ال أن يشهد حممد
 قربه يف عليه صببت بكتايب واستهزأ به جاء مبا وكذب حممدا كذب  وقد لقيين ومن

 الدرك يف أدخله مث قربه، من منشره عند ودبره وجهه املالئكة ضربتو  صبا، العذاب
 للسيوطي املنثور الدر". النار من األسفل
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 يف أجد: قال عمرو بن اهلل عبد عن األصول نوادر يف الرتمذي احلكيم وأخرج
 اهلل ذكر إىل أسرع وهلم وكرها، احلمامة حتب كما  اهلل ذكر حتب األمة هذه أن الكتب

 .للسيوطي املنثور الدر .ظمئها يوم وردها إىل اإلبل من
 للجنة وسلم عليه اهلل صلى افتتاحه خاصية
 يوم اجلنة باب آِت" وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال مالك؛ بن أنس عن

 أفتح ال أمرت بك: فيقول. حممد: فأقول أنت؟ من: اخلازن فيقول. فأستفتح. القيامة
 .مسلم االمام رواه". قبلك ألحد

 الجنة أهل نصف أمته أن خاصية
 عن صاحل، أبو حدثنا: األعمش عن أسامة، أبو حدثنا: نصر بن إسحاق حدثين

  عنه، اهلل رضي اخلدري سعيد أيب
 لبيك: فيقول آدم، يا: تعاىل اهلل يقول: )قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن

 من: قال النار؟ بعث وما: قال النار، بعث أخرج: فيقول يديك، يف واخلري وسعديك،
 محلها، محل ذات كل  وتضع الصغري، يشيب فعنده وتسعني، وتسعة تسعمائة ألف كل

 اهلل، رسول يا: قالوا(. شديد اهلل عذاب ولكن بسكارى، هم وما سكارى الناس وترى
: قال مث. ألفا ومأجوج يأجوج ومن رجال منكم فإن أبشروا،: )قال الواحد؟ ذلك وأينا

 أن أرجو: )فقال فكربنا،(. اجلنة أهل ربع تكونوا أن أرجو إين بيده، نفسي والذي
 فكربنا،(. اجلنة أهل نصف تكونوا أن أرجو: )فقال فكربنا،(. اجلنة أهل ثلث تكونوا
 يف بيضاء كشعرة  أو أبيض، ثور جلد يف السوداء كالشعرة  إال الناس يف أنتم ما: )فقال
 البخاري رواه(. أسود ثور جلد

 الجنة سادة وسلم عليه اهلل صلى لنبيا أصحاب
 البخاري رواه(. اجلنة أهل نساء سيدة فاطمة: )وسلم عليه اهلل صلى النيب قال
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انِ  و عحم ر   ب ْكرٍ  أل يب وسلم عليه اهلل صلى الّلهِ  ر سحولح  قال  : "قال   أ ن سٍ  ع ن ا ه ذ   س ّيد 
ْرس ِلني   الّنِبّيني   ِإالّ  واال ِخرِين ، األ ّوِلني   ِمن   اجلْ ن ةِ  أْهلِ  كحهحولِ 

ح
 قال". ع ِليّ  ي ا ختحْربمهح ا ال   و امل

ا ِمنْ  غ رِيب ح س نٌ  حديثٌ  ه ذا: عيسى أبو الرتمذي  .اْلو ْجهِ  ه ذ 
 واحلسني احلسن أن فبشرين قبلها، ينزل مل السماء من نزل علي، فسلم ملك أتاين

 ابن(: مفصال) التخريج. نةاجل أهل نساء سيدة فاطمة وأن اجلنة، أهل شباب سيدا
 صحيح: السيوطي تصحيح. حذيفة عن عساكر

 اجلنة، أهل شباب سيدا واحلسني احلسن :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال
 عمر ابن عن املستدرك يف واحلاكم ماجة ابن(: مفصال) التخريج. منهما خري أبومهاو 

 ابن عن املستدرك يف اكماحل احلويرث بن مالك وعن قرة، عن الكبري يف الطرباين
 صحيح: السيوطي تصحيح. مسعود

 ِنس اءِ  ِمنْ  ح ْسبحك  : "قال   وسلم عليه اهلل صلى الّنيبّ  أ نّ  عنه، اهلل رضي أ ن سٍ  عن
، ابنة م ْرمي ح : اْلع ال ِمني   ّمٍد، بِْنتح  و ف اِطم ةح  خحو يِْلٍد، بِْنتح  و خ ِدجي ةح  ِعْمر ان   اْمر أ ةح  و آِسي ةح  حمح

 . صحيحٌ  حديثٌ  ه ذا :الرتمذي عيسى أبو قال". ْرع ْون  فِ 
 بن محزة القيامة يوم اهلل عند الشهداء سيد :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال

 عن الكبري يف الطرباين جابر عن املستدرك يف احلاكم(: مفصال) التخريج. املطلب عبد
 صحيح: السيوطي تصحيح. علي

 يف يطريح  جعفرا   رأيتح  :وس لَّم ع ل ْيهِ  اللَّهح  ص لَّى اللَّه ر سحولح  ق ال   ق ال   هحر يـْر ة   أ يب ع ن
ا الرتمذي قال". املالِئك ةِ  مع   اجل نَّةِ   غ رِْيبٌ  ح س نٌ  ح ِديثٌ  ه ذ 

 وسلم عليه اهلل صلى النبي على الصالة خاصية
 من: "الق وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ن هريرة؛ أيب عن أبيه، عن العالء، عن

 حىت اهلل، عن حمجوب الدعاء. مسلم رواه". عشرا عليه اهلل صلى واحدة، علي صلى
. علي عن< حبان ابن> الشيخ أبو(: مفصال) التخريج. بيته وأهل حممد على يصلى

 حسن: السيوطي تصحيح
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 فبقي بأركانه الدعاء علمنا ألنه الدعاء يف عليه الصالة شرعت وإمنا: احلليمي قال
 .بالنعمة اعتدادا   هحق بعض

 الوسيلة منزلة خاصية
 إذا" :يقول وسلم عليه اهلل صلى النيب مسع أنه العاص؛ بن عمرو بن عبداهلل عن

 اهلل صلى صالة علي صلى من فإنه. علي صلوا مث. يقول ما مثل فقولوا املؤذن مسعتم
 عباد من لعبد إال غيتنب ال اجلنة يف منزلة فإهنا. الوسيلة يل اهلل سلوا مث. عشرا هبا عليه
 قد( الوسيلة]) ".الشفاعة له حلت الوسيلة يل سأل فمن. هو أنا أكون أن وأرجو. اهلل

 عند املنزلة الوسيلة: اللغة أهل قال. اجلنة يف منزلة بأهنا وسلم عليه اهلل صلى فسرها
 مريللض تأكيدا أنا يكون أن تقدير على هذا. إياه موقع وقع. كان  خرب( هو أنا. )امللك

( حلت. )أكون خرب واجلملة: خربه وهو. مبتدأ أنا يكون أن وحيتمل أكون يف املسترت
 مسلم رواه [.نالته: وقيل. وجبت أي

 الدنيا مفاتيح تمليكه خاصية
. سندس من قطيفة عليه جربيل به جاءين أبلق، فرس على الدنيا مبقاليد أتيت

 تصحيح. جابر عن والضياء يحهصح يف حبان وابن مسنده يف أمحد(: مفصال) التخريج
 صحيح: السيوطي
 الجنة أهل على العربية لغته فرض خاصية

 التخريج. عريب اجلنة أهل وكالم عريب، والقرآن عريب، ألين: لثالث العرب أحبوا
 يف والبيهقي املستدرك يف واحلاكم الكبري يف والطرباين الضعفاء يف العقيلي(: مفصال)

 :العراقي احلافظ قال. صحيح: السيوطي تصحيح. عباس ابن عن اإلميان شعب
 من احلاكم أخرجه. وسلم عليه اهلل صلى حممد بلغة يتكلمون اجلنة أهل إن: حديث
 .عريب اجلنة أهل كالم:  وصححه عباس ابن حديث
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 وسلم عليه اهلل صلى بالنبي يتمثل ال الشيطان خاصية
 تكنوا وال بامسي سموات: )قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن هريرة، أيب عن
 ومن صورِت، يف يتمثل ال الشيطان فإن حقا، رآين فقد املنام يف رآين ومن بكنييت،
 البخاري رواه(. النار من مقعده فليتبوأ متعمدا علي كذب

 يف  ر آين  م نْ : "وسلم عليه اهلل صلى الّلهِ  ر سحولح  ق ال  : يـ قحولح  الّلهِ  ع ْبدِ  ْبن   ج اِبر   وعن
ّبه   أ نْ  لِلّشْيط انِ  يـ ْنب ِغي ال   ف ِإنّهح . ر آين  فـ ق دْ  النّـْومِ   .مسلم صحيح ".يب  يـ ت ش 

 القرآن في التميز خاصية
 البقرة، وخواتيم الكرسي، وآية الكتاب، أم: العرش حتت كنز  من أنزلن أربع
 والضياء< حبان ابن> الشيخ وأبو الكبري يف الطرباين(: مفصال) التخريج. والكوثر

 ذكر إىل إشارة فهو :املناوي االمام قال. صحيح: السيوطي تصحيح. أمامة يبأ عن
 .قبله من على تنزل فلم والسالم الصالة أفضل عليه لنبينا ادخرت أهنا

 كنز  من العرش حتت من كلمة  على أدلك أال :وسلم عليه اهلل صلى النيب قال
 التخريج. واستسلم عبدي لمأس: اهلل فيقول" باهلل إال قوة وال حول ال" تقول اجلنة؟

 صحيح: السيوطي تصحيح. هريرة أيب عن املستدرك يف احلاكم(: مفصال)
 السبع ريب أعطاين" :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال أمامة أيب وعن

 ليث وفيه الطرباين رواه ".باملفصل وفضلت اإلَنيل مكان واملائني. التوراة مكان الطول
 احلافظ .الصحيح رجال رجاله وبقية حبديثه، ويعترب مجاعة ضعفه وقد سليم أيب بن

 .اهليثمي
 المستجابة النبوية الدعوة اختباء خاصية
 مستجابة دعوة نيب لكل: )قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن: هريرة أيب عن

 البخاري(. اآلخرة يف ألميت شفاعة دعوِت أختبئ أن وأريد هبا، يدعو
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 والتأمين مبالسال التكريم
 قال أنه إال معناه فذكر النصارى فرأى الشام أتى إنه: قال جبل بن معاذ عن

 أن أحق حنن فقلت قبلنا األنبياء حتية كان  هذا قالوا هذا تصنعون شيء ألي فقلت
 حرفوا كما  أنبيائهم على كذبوا  إهنم وسلم عليه اهلل صلى اهلل نيب فقال بنبينا هذا نصنع

 حنبل بن أمحد .اجلنة أهل حتية السالم ذلك من خريا أبدلنا وجل عز اهلل إن كتاهبم
 فإن فأمنوا، القارئ أمن إذا: )قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن ،هريرة أيب عن
 البخاري(. ذنبه من تقدم ما له غفر املالئكة تأمني تأمينه وافق فمن تؤمن، املالئكة
 قول من فأكثروا ،"نيآم" على حسدتكم ما شيء على اليهود حسدتكم ما

 حسن: السيوطي تصحيح. عباس ابن عن ماجة ابن(: مفصال) التخريج. "آمني"
 والسالم الصالة عليه نبينا حسن شطر أعطي يوسف

 بن( يوسف) للمجهول بالبناء( أعطي). احلسن شطر يوسف أعطي :حديث
 أهل نحس من عظيما   حظا   أي( احلسن شطر) اخلليل إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب
 متصال   امليزان يف قال. احلسن شطر وأمه يوسف أعطي: احلاكم رواية ولفظ الدنيا،

 إن مث. الراوي تفسري من أو احلديث تتمة من أهو أدري فال. .اه سارة يعين باحلديث،
 عباده بني وقسم الثلثني اجلمال من له قسم الّله إن: احلاكم خرب يف ما خيالفه هذا قلت

 واحلسن والبهاء النور منه نزع آدم عصى فلما الّله، خلقه يوم آدم هيشب وكان الثلث،
 منافاة ال كال  قلت. .اه. الثلثني يوسف الّله فأعطى بالتوبة اجلمال من الثلث له ووهب

 وبتأمل نظري، من وكم النصف، ال الشيء، من اجلزء به ويراد يطلق قد الشطر ألن
 يوسف أعطي: حديث يف والزركشي املنري ناب قول اندفاع يعلم املذكور احلاكم حديث

 وليس الثاين الشطر يف يشرتكون الناس أن الناس بعض إفهام إىل يتبادر احلسن شطر
 ويوسف النهاية بلغ فإنه نبينا، أوتيه الذي احلسن شطر أعطي أنه املراد بل كذلك،

 املناوي االمام. شطرها بلغ
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 الناس يراه ال ما رؤية خاصية
 ههنا، قبليت ترون هل: )قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن: هريرة أيب عن

 رواه (.ظهري وراء من ألراكم وإين ركوعكم، وال خشوعكم علي خيفى ما فواهلل
 من ألراكم. )اجلهة هذه يف ما إال أرى ال أين أحتسبون أي..( ترون هل)]. البخاري

 عليه اهلل صلى له ادةالع وخوارق معجزاته من وهو حقيقية، رؤية أي( ظهري وراء
 [.ذلك غري وقيل وسلم،

 أهل على فصلى يوما، خرج وسلم عليه اهلل صلى النيب أن: عامر بن عقبة عن
 عليكم، شهيد وأنا لكم، فرط إين: )فقال املنرب إىل انصرف مث امليت، على صالته أحد
 فاتيحم أو األرض، خزائن مفاتيح أعطيت وإين اآلن، حوضي إىل ألنظر واهلل وإين

 تنافسوا أن عليكم أخاف ولكن بعدي، تشركوا أن عليكم أخاف ما واهلل وإين األرض،
 البخاري رواه. (.فيها

 صفوفكم بني الشياطني ألرى إين بيده نفسي فوالذي وتراصوا، صفوفكم أقيموا
 الطيالسي(: مفصال) التخريج. [بناصع بياضها ليس بيض،": عفر]" .عفر غنم كأهنا

 صحيح: السيوطي حتصحي. أنس عن
حب ار ِك، بنح  الّلهِ  عبدح  أخربنا ن ْصٍر، بنح  سحو ْيدح  ح ّدثـ ن ا

 عن الّزْهرِيّ  عن م ْعم ٌر، أخربنا امل
 يا: "وسلم عليه اهلل صلى الّلهِ  ر سحولح  قال  : قال تْ  عنها اهلل رضي عاِئش ة   عن س ل م ة، أ يب

ا عاِئش ةح   و بـ ر ك اتحهح  الّلهِ  و ر مْح ةح  الّسالمح  و ع ل ْيهِ : قلت قال تْ  الّسال مح، كِ ع ل يْ  يـ ْقر أح  و هحو   ِجرْبِيلح  ه ذ 
 . صحيحٌ  ح س نٌ  حديثٌ  ه ذا: عيسى أبو الرتمذي قال ".نـ ر ى ال ما تـ ر ى

 من أطم على وسلم عليه اهلل صلى النيب أشرف: قال عنه اهلل رضي أسامة مسعت
 كمواقع  بيوتكم خالل الفنت مواقع ألرى ينإ أرى، ما ترون هل: )فقال املدينة، آكام
 البخاري(. القطر

 :وسلم عليه اهلل صلى النيب شاعر ثابت بن حسان قال
 مشهد كل  يف اهلل كتاب  ويتلو حوله الناس يرى ال ما يرى نيب 
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  أمته تفضيل خاصية
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسع أنه: أخربه أنه أبيه عن اهلل، عبد بن سامل عن

 غروب إىل العصر صالة بني كما  األمم، من قبلكم سلف فيما بقاءكم إمنا: )قولي
 قرياطا فأعطوا عجزوا، النهار انتصف إذا حىت فعملوا التوراة، التوراة أهل أوِت الشمس،

 فأعطوا عجزوا، مث العصر صالة إىل حىت فعملوا اإلَنيل، اإلَنيل أهل أوِت مث قرياطا،
 قرياطني، قرياطني فأعطينا الشمس، غروب إىل فعلما القرآن، اأوتين مث قرياطا، قرياطا
 قرياطا، قرياطا وأعطيتنا قرياطني، قرياطني هؤالء أعطيت ربنا، أي: الكتابني أهل فقال
 شيء؟ من أجركم من ظلمتكم هل: وجل عز اهلل قال: قال عمال؟ أكثر كنا  وحنن
 خاريالب رواه (.أشاء من أوتيه فضلي فهو: قال ال،: قالوا

 ألمته القدر وليلة رمضان خاصية
 القدر، ليلة يقم من: )وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال :قال هريرة أيب عن

 البخاري رواه(. ذنبه من تقدم ما هلل غفر واحتسابا، إميانا
 عن الرتغيب يف واألصبهاين والبيهقي الثواب يف الشيخ وأبو والبزار أمحد وأخرج

 رمضان شهر يف أميت أعطيت" وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال هريرة أيب
 املسك، ريح من اهلل عند أطيب الصائم فم خلوف: قبلهم أمة تعط مل خصال َخس

 عبادي يوشك: قال مث جنته، يوم كل  اهلل ويزين يفطروا، حىت املالئكة هلم وتستغفر
 خيلصوا وال الشياطني، وتصفد إليك، ويصريوا واألذى املؤنة عنهم يلقوا أن الصاحلون

 القدر؟ ليلة أهي اهلل رسول يا: قيل. ليلة آخر هلم ويغفر غريه، يف خيلصون ما إىل فيه
 ".عمله قضى إذا أجره يوىف إمنا العامل ولكن ال،: قال

 المرحومة باركةمال أمته خاصية
 عساكر ابن(: مفصال) التخريج. آخرها أو خري أوهلا يدرى ال مباركة، أمة أميت

 حسن: السيوطي تصحيح. مرسال عثمان بن عمرو نع
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 الفنت،: الدنيا يف عذاهبا إمنا اآلخرة، يف عذاب عليها ليس مرحومة، أمة هذه أميت
 يف واحلاكم الكبري يف والطرباين داود أبو(: مفصال) التخريج. والباليا والقتل، والزالزل،
. صحيح: السيوطي تصحيح. موسى أيب عن اإلميان شعب يف والبيهقي املستدرك
 فيه خمتلف رواته أحد أن غري. )الذهيب وأقره صحيح، احلاكم قال: املناوي تصحيح

 (املناوي شرح يف كما
 إليه وإنا هلل إنا: املصيبة عند يقولوا أن األمم من أحد يعطه مل شيئا أميت أعطيت

 العمال كنز  .عباس ابن عن مردويه وابن( طب) .راجعون
 التخريج. دينها هلا جيدد من سنة مائة كل  رأس على األمة هلذه ثيبع تعاىل اهلل إن

 تصحيح. هريرة أيب عن املعرفة يف والبيهقي املستدرك يف واحلاكم داود أبو(: مفصال)
 صحيح: السيوطي

 رؤيا املبشرات ولكن نيب، وال بعدي رسول فال انقطعت، قد والنبوة الرسالة إن
 واحلاكم مسنده يف أمحد(: مفصال) التخريج. النبوة أجزاء من جزء وهي املسلم، الرجل

 صحيح: السيوطي تصحيح. أنس عن والرتمذي املستدرك يف
 آت آتاين: )وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال :قال عنه اهلل رضي ذر أيب عن

 دخل شيئا باهلل يشرك ال أميت من مات من أنه بشرين،: قال أو فأخربين، ريب، من
 البخاري رواه(. سرق وإن زىن وإن: )قال سرق؟ وإن زىن وإن: قلت(. اجلنة

 الوضوء، إسباغ من القيامة يوم احملجلون الغر أنتم :وسلم عليه اهلل صلى النيب قال
 .وحتجيله غرته فليطل منكم استطاع فمن

 .السماء يف اهلل شهداء واملالئكة األرض، يف اهلل شهداء أنتم
 اهلل كان  وما" "فيهم وأنت ليعذهبم اهلل كان  ماو : "ألميت أمانني علي اهلل أنزل

 القيامة يوم إىل االستغفار فيهم تركت مضيت فإذا" يستغفرون وهم معذهبم
 .أميت أعطيت مما أفضل اليقني من أمة أعطيت ما

 .الكندي مسعود بن سعد عن الرتمذي احلكيم عن العمال كنز  يف املتقي رواه
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 مسنده يف أمحد(: مفصال) التخريج. تدعوها فال اهلل، أعطاكموها بركة السحور إن
 صحيح: السيوطي تصحيح. رجل عن والنسائي
 أهله لكل اهلل اصطفاء خاصية
 من واصطفى كنانة،  من قريشا واصطفى إمساعيل، ولد من كنانة  اصطفى اهلل إن

 مسلم صحيح(: مفصال) التخريج. هاشم بين من واصطفاين هاشم، بين قريش
 صحيح: السيوطي تصحيح. لةواث عن والرتمذي
 هذا يزال ال: )قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن عنهما، اهلل رضي عمر ابن عن

 البخاري(. اثنان منهم بقي ما قريش يف األمر
 وسلم عليه اهلل صلى أجله من قريش تكريم خاصية

 مطعم بن جبري ابن حممد كان:  قال الزهري عن شعيب، أخربنا: اليمان أبو حدثنا
 العاص بن عمرو بن اهلل عبد أن: قريش من وفد يف عنده وهو معاوية، بلغ أنه :دثحي

 هو مبا اهلل على فأثىن فقام معاوية، فغضب قحطان، من ملك سيكون أنه: حيدث
 كتاب  يف ليست أحاديث يتحدثون منكم رجاال أن بلغين فإنه بعد، أما: قال مث أهله،

 فإياكم جهالكم، فأولئك وسلم، عليه اهلل لىص اهلل رسول عن تؤثر وال تعاىل، اهلل
 هذا إن: )يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت فإين أهلها، تضل اليت واألماين

 البخاري رواه(. الدين أقاموا ما وجهه، على اهلل كبه  إال أحد يعاديهم ال قريش، يف األمر
 رضي عمر ابن نع أيب، مسعت: قال حممد بن عاصم حدثنا: الوليد أبو حدثنا

 بقي ما قريش يف األمر هذا يزال ال: )قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن عنهما، اهلل
 البخاري (.اثنان منهم

 أبرارها، أمراء أبرارها: قريش من األئمة :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال
 وأطيعوا، له فامسعوا جمدعا حبشيا عبدا قريش عليكم أمرت وإن فجارها، أمراء وفجارها

 فليقدم عنقه وضرب إسالمه بني خري فإن عنقه، وضرب إسالمه بني أحدكم خيري مل ما
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 تصحيح. علي عن السنن يف والبيهقي املستدرك يف احلاكم(: مفصال) التخريج .عنقه
 حسن: السيوطي
 عبدوا بأهنم فضلهم: خصال بسبع قريشا اهلل فضل :وسلم عليه اهلل صلى النيب عن

 مشركون، وهم الفيل يوم نصرهم بأنه وفضلهم قريش، إال اهلل يعبد ال ننيس عشر اهلل
 إليالف" وهي العاملني من أحد فيها يدخل مل القرآن من سورة فيهم نزلت بأنه وفضلهم

(: مفصال) التخريج. والسقاية واحلجابة، واخلالفة، النبوة، فيهم بأن وفضلهم ،"قريش
 صحيح: السيوطي تصحيح. لعواما بن الزبري عن األوسط يف الطرباين

 التخريج. اهلل عند هلا مبا ألخربهتا قريش تبطر أن ولوال تقدموها، وال قريشا، قدموا
 صحيح: السيوطي تصحيح. علي عن البزار(: مفصال)

 وأمته ألصحابه المغفرة خاصية
 وما: )وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال نافق، إنه: بلتعة أيب بن حلاطب عمر وقال

 البخاري(. لكم غفرت قد: فقال بدر أهل إىل اطلع قد اهلل لعل يدريك،
 جتاوز اهلل إن: )وسلم عليه اهلل صلى النيب قال: قال عنه اهلل رضي هريرة أيب عن

 البخاري(. تكلم أو تعمل مل ما صدورها، به سوست ما أميت عن يل
 التخريج. عليه هوااستكر  وما والنسيان، اخلطأ، أميت عن يل جتاوز تعاىل اهلل إن

 عباس ابن عن املستدرك يف واحلاكم الكبري يف الطرباين ذر أيب عن ماجة ابن(: مفصال)
 صحيح: السيوطي تصحيح. ثوبان عن الكبري يف الطرباين

 فمن: األرض يف والتمكني والنصر، والرفعة، والدين، بالسناء، األمة هذه بشر
(: مفصال) التخريج. نصيب من اآلخرة يف له يكن مل للدنيا اآلخرة عمل منهم عمل
 اإلميان شعب يف والبيهقي املستدرك يف واحلاكم صحيحه يف حبان وابن مسنده يف أمحد
 صحيح: السيوطي تصحيح. أيب عن
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(: مفصال) التخريج. القيامة يوم التام بالنور املساجد، إىل الظلم يف املشائني بشر
 بن سهل عن أنس عن املستدرك يف احلاكمو  ماجة ابن بريدة عن والرتمذي داود أبو

 صحيح: السيوطي تصحيح. سعد
 للعالمين رحمة أنه خاصية

 ."مهداة رمحة بعثت إمنا: "وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال هريرة أيب وعن
 اهليثمي احلافظ .الصحيح رجال البزار ورجال واألوسط، الصغري يف والطرباين البزار، رواه

 اهلل أهداها رمحة أي] مهداة رمحة أنا إمنا :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال
 يف احلاكم مرسال صاحل أيب عن واحلكيم سعد، ابن(: مفصال) التخريج. [للعاملني

 صحيح: السيوطي تصحيح. هريرة أيب عن[ صاحل أيب عن أي] عنه املستدرك
  والجن لإلنس دعوته خاصية

 جدي، أخربين: قال سعيد بن حيىي بن عمرو احدثن: إمساعيل بن موسى حدثنا
 لوضوئه إداوة وسلم عليه اهلل صلى النيب مع حيمل كان  أنه: عنه اهلل رضي هريرة أيب عن

 ابغين: )فقال هريرة، أبو أنا: فقال(. هذا من: )فقال هبا، يتبعه هو فبينما وحاجته،
 ثويب، طرف يف أمحلها حجاربأ فأتيته(. بروثة وال بعظم تأتيين وال هبا، أستنفض أحجارا

 العظم بال ما: فقلت مشيت، فرغ إذا حىت انصرفت، مث جنبه، إىل وضعت حىت
 فسألوين اجلن، ونعم نصيبني، جن وفد أتاين وإنه اجلن، طعام من مها: )قال والروثة؟

 البخاري(. طعاما عليها وجدوا إال بروثة وال بعظم ميروا ال أن هلم اهلل فدعوت الزاد،
 عليه اهلل صلى اهلل رسول مع شهد مسعود ابن كان  هل: علقمة سألت: قال

 أحد شهد هل: فقلت. مسعود ابن سألت أنا: علقمة فقال قال اجلن؟ ليلة وسلم
 اهلل رسول مع كنا  ولكنا. ال: قال اجلن؟ ليلة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع منكم
: فقلنا. والشعاب األودية يف فالتمسناه. ففقدناه. ليلة ذات وسلم عليه اهلل صلى

 قبل من جاء هو إذا أصبحنا فلما. قوم هبا بات ليلة بشر فبتنا قال. اغتيل أو استطري
. قوم هبا بات ليلة بشر فبتنا َندك فلم فطلبناك فقدناك! اهلل رسول يا: فقلنا قال. حراء
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 فأرانا ناب فانطلق قال" القرآن عليهم فقرأت. معه فذهبت. اجلن داعي أتاين" فقال
 يف يقع عليه اهلل اسم ذكر عظم كل  لكم" فقال. الزاد وسألوه. نرياهنم وآثار آثارهم

 اهلل صلى اهلل رسول فقال". لدوابكم علف بعرة وكل. حلما يكون ما أوفر أيديكم،
 مسلم رواه". إخوانكم طعام فإهنما هبما تستنجوا فال" وسلم عليه

 وسلم عليه اهلل صلى له والحيوانات الجمادات محبة خاصية
(: مفصال) التخريج. وحنبه حيبنا جبل أحد إن :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال

 صحيح: السيوطي تصحيح. أنس عن[ ومسلم البخاري] عليه متفق
ا اللَّهح  ر ِضي   عحم ر   اْبنِ  ع نْ   ِجْذعٍ  ِإىل   خي ْطحبح  و س لَّم   ع ل ْيهِ  اللَّهح  ص لَّى النَّيبُّ  ك ان    ع نـْهحم 

 رواية ويف ،البخاري ،ع ل ْيهِ  ي د هح  ف م س ح   ف أ ت اهح  اجلِْْذعح  ف ح نَّ  إِل ْيهِ  حت  وَّل   اْلِمْنبـ ر   اختَّ ذ   فـ ل مَّا
 مل لو: فقال فسكن فاحتضنه فأتاه"  معاذ عن السكن بن حيىي طريق من اإلمساعيلي

 حلن أحتضنه مل لو"  لفظب الدارمي عند عباس ابن حديث يف وحنوه"  سكن ملا أفعل
 نفسي والذي"  أنس حديث يف نعيم وأيب خزمية وابن عوانة وأليب"  القيامة يوم إىل

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول على حزنا القيامة يوم إىل هكذا زال ملا ألتزمه مل لو بيده
 .الزيادة دون الرتمذي يف وأصله"  فدفن به أمر مث

 أمحد(: مفصال) التخريج. أبعث أن قبل علي سلمي كان  مبكة حجرا ألعرف إين
 صحيح: السيوطي تصحيح. مسرة بن جابر عن والرتمذي مسلم وصحيح مسنده يف

 وحجة آية اهلل جعلها الصخرة من ناقة لصاحل اهلل أخرج فقد قيل فإن نعيم أبو قال
 صلى حممدا اهلل أعطى وقد قلنا معلوم يوم شرب وهلم يوم شرب هلا وجعل قومه على
 والرسالة بالنبوة له تشهد ومل تكلمه مل صاحل ناقة ألن أبلغ بل ذلك مثل وسلم عليه اهلل

 من أهله من يلقى ما إليه وشكى بالرسالة البعري له شهد وسلم عليه اهلل صلى وحممد
 بطرقه النبوة دالئل يف قدمنا كما  بذلك احلديث ساق مث ذحبه ويريدون جييعونه أهنم

 ذكرنا وقد واملسانيد واحلسان الصحاح يف وهو هاهنا إعادته عن أغىن امب وغرره والفاظه
 بالرسالة وسلم عليه اهلل صلى له وشهادهتما بالض وحديث الغزالة حديث ذلك مع
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 احلجر بتسليم الصحيح يف احلديث وثبت فيه والكالم ذلك على التنبيه تقدم كما
 صلى يبعث أن قبل عليه واملدر واألحجار األشجار سالم وكذلك يبعث أن قبل عليه
 كثري  البن والنهاية البداية عن نقال ، وسلم عليه اهلل

 أيب حديث ففي احلصى، تسبيح اشتهر وقد :العسقالين حجر ابن احلافظ وقال
 حىت يده يف فسبحن حصيات سبع وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول تناول"  قال ذر

 فسبحن، عمر يد يف وضعهن مث فسبحن، ربك أيب يد يف وضعهن مث حنينا، هلن مسعت
 رواية ويف"  األوسط"  يف والطرباين زارالب أخرجه"  فسبحن عثمان يد يف وضعهن مث

 مع"  يسبحن فلم إلينا دفعهن مث"  وفيه"  احللقة يف من تسبيحهن فسمع"  الطرباين
 يكن ملو  – األخضر أيب بن صاحل رواه كذا"   الدالئل"  يف البيهقي قال"  منا أحد

 شعيب رواه ما واحملفوظ ذر، أيب عن السلمي يزيد بن سويد عن الزهري عن – باحلافظ
 كبري  كان  سليم بين من رجال أن سويد بن الوليد ذكر: " قال الزهري عن محزة أيب بن

 ".هبذا ذر أيب عن له ذكر بالربذة ذر أبا أدرك ممن السن
 احلصى وتسبيح القمر شقاقان أن الشيعة بعض عن احلاجب ابن ذكر :(فائدة)
 مل ذلك ومع نقله، على الدواعي توفر مع آحادا نقل مما الغزالة وتسليم اجلذع وحنني

 .بالقرآن تواترا نقلها عن استغىن بأنه وأجاب. رواهتا يكذب
 القيامة يوم للشرب حوض أكبر خاصية

 هر،ش مسرية حوضي: )وسلم عليه اهلل صلى النيب قال: عمرو بن اهلل عبد قال
 منها شرب من السماء، كنجوم  وكيزانه املسك، من أطيب ورحيه اللنب، من أبيض ماؤه
 البخاري(. أبدا   يظمأ فال

: قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن: عنه اهلل رضي مالك بن أنس حدثين
 َنوم كعدد  األباريق من فيه وإن اليمن، من وصنعاء أيلة بني كما  حوضي قدر إنَّ )

 البخاري (.السماء



 

 

 

195 
 

 أيهم يتباهون وإهنم حوضا، نيب لكل إن :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال
. مسرة عن الرتمذي(: مفصال) التخريج. واردة أكثرهم أكون أن أرجو وإين واردة، أكثر

 صحيح: السيوطي تصحيح
 السالم تبليغه مالئكة خاصية

 األرض يف سياحني كةمالئ تعاىل هلل إن :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال
 واحلاكم صحيحه يف حبان ابن ن حم(: مفصال) التخريج. السالم أميت من يبلغوين

 صحيح: السيوطي تصحيح. مسعود ابن عن املستدرك يف
 موته بعد المته استغفاره خاصية
 صلى اهلل رسول قال: قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن مسعود بن اهلل عبد عن

دث حتدثون لكم خري حياِت": وسلم عليه اهلل  علي تعرض لكم خري ووفاِت لكم، وحيح
 ".لكم اهلل استغفرت شر من رأيت وما عليه اهلل محدت خري من رأيت فما أعمالكم،

 اهليثمي .الصحيح رجال ورجاله البزار رواه
 األسماء تعدد خاصية

 أمحد، ناوأ حممد، أنا: أمساء َخسة يل إن :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال
 وأنا الكفر، يب اهلل ميحو الذي املاحي وأنا قدمي، على الناس حيشر الذي احلاشر وأنا

 بعدي ليس الذي" مسلم زاد. األنبياء من غريه عقب جاء": العاقب]". العاقب
 والنسائي والرتمذي[ ومسلم البخاري] عليه متفق مالك(: مفصال) التخريج. "[أحد
 مطعم بن جبري عن

 واألرض السماء اءوزر  خاصية
 من ووزيرين السماء، أهل من وزيرين يل إن :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال

 أبو األرض أهل من ووزيراي وميكائيل، جربيل السماء أهل من فوزيراي: األرض أهل
 ابن عن احلكيم سعيد، أيب عن املستدرك يف احلاكم(: مفصال) التخريج. وعمر بكر

 صحيح: السيوطي تصحيح. عباس
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 كنبي  أمته على وسلم عليه اهلل صلى خواصه
. قلوبنا تنام وال أعيننا، تنام األنبياء معشر إنا :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال
 صحيح: السيوطي تصحيح. مرسال عطاء عن سعد ابن(: مفصال) التخريج
 إفطارنا، نعجل أن أمرنا األنبياء معشر إنا :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال

 الطيالسي(: مفصال) التخريج. الصالة يف َشائلنا على أمياننا ونضع سحورنا، ونؤخر
 صحيح: السيوطي تصحيح. عباس ابن عن الكبري يف الطرباين

. البالء علينا يضاعف األنبياء معشر إنا :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال
 حسن: السيوطي تصحيح. فةحذي أخت عن الكبري يف الطرباين(: مفصال) التخريج
 الصدقات أكل عدم في وآله خاصيته

 من مترة عنهما اهلل رضي علي بن احلسن أخذ :قال عنه اهلل رضي هريرة أبا مسعت
 ليطرحها،(. كخ  كخ: )وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال فيه، يف فجعلها الصدقة، متر
 البخاري .(الصدقة نأكل ال أنا شعرت أما: )قال مث

 المشركين مع التعامل في تهخاصي
(: مفصال) التخريج. مشرك هدية أقبل ال إين :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال
 .صحيح: السيوطي تصحيح. مالك بن كعب  عن الكبري يف الطرباين
 النساء مصافحة عدم في خاصيته
 (:مفصال) التخريج. النساء أصافح ال إين :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال
 صحيح: السيوطي تصحيح. رقيقة بنت أميمة عن والنسائي الرتمذي
 العظمي الشفاعة في خاصيته
 وجه على مما ألكثر القيامة يوم ألشفع إين :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال
. بريدة عن مسنده يف أمحد(: مفصال) التخريج. ومدر وحجر، شجر، من األرض

 حسن: السيوطي تصحيح
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 ألصحابه لمالئكةا غسل خاصية
 يف املزن مباء واألرض السماء بني عامر أيب بن حنظلة تغسل املالئكة رأيت إين
( وسلم عليه اهلل صلى النيب) رأى فلذلك جنبا، بأحد استشهد]. الفضة صحاف
: السيوطي تصحيح. ثابت بن خزمية عن سعد ابن(: مفصال) التخريج. [تغسله املالئكة
 صحيح

 املالئكة رأيت لقد :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال :سناحل عن سعد ابن روى
 اهلندي للمتقي العمال كنز.  (املطلب عبد بن) .محزة تغسل

 والحسنة الصحيحة األحاديث من وأمته وسلم عليه اهلل صلى النبي خصائص من
 السيوطي الصغير الجامع في السيوطي لإلمام
 اجلنة باب يقرع من أول اوأن القيامة، يوم تبعا األنبياء أكثر أنا ❖
 ميني عن أقوم مث اجلنة، حلل من حلة فأكسى األرض، عنه تنشق من أول أنا ❖

 غريي املقام ذلك يقوم اخلالئق من أحد ليس العرش،
 وأول شافع، وأول القرب، عنه ينشق من وأول القيامة، يوم آدم ولد سيد أنا ❖

 مشفع
 من وما فخر، وال احلمد واءل وبيدي فخر، وال القيامة يوم آدم ولد سيد أنا ❖

 وال مشفع وأول شافع أول وأنا لوائي، حتت إال سواه، فمن آدم يومئذ، نيب
 فخر

 ومشفع شافع أول وأنا فخر، وال النبيني خامت وأنا فخر، وال املرسلني قائد أنا ❖
 فخر وال

 سابق وبالل الفرس، سابق وسلمان الروم، سابق وصهيب العرب، سابق أنا ❖
 أنس عن املستدرك يف احلاكم(: مفصال) يجالتخر . احلبش

 بكر بن سعد بين لسان ولساين قريش، من أنا: أعربكم أنا ❖
 بعدي يولد ومن حيا، أدركت من رسول أنا ❖
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 على احللق طنني من أحسن اآلذان تسمع فلم اجلنة، باب يدق من أول أنا ❖
 املصاريع تلك

 املسلمني فئة أنا ❖
 احلوض على فرطكم أنا ❖
 الرمحة ونيب التوبة، ونيب واحلاشر، واملقفي، د،وأمح حممد، أنا ❖
 واحلاشر، املقفي، أنا امللحمة، رسول أنا الرمحة، رسول أنا وأمحد، حممد، أنا ❖

 بالزراع أبعث ومل باجلهاد، بعثت
 مرمي بن عيسى: يب بشر من آخر وكان إبراهيم، دعوة أنا ❖
 الكريم بالقرآن وسلم عليه اهلل صلى تكريمه

 يف احلاكم رواه ،بالتفخيم القرآن أنزل :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال
 املستدرك
 حسنه ،وخاصته اهلل أهل القرآن أهل :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال
 حيدر بن القاسم أيب عن السيوطي
 سبعة على أبواب سبعة من القرآن أنزل :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال
 يف الطرباين(: مفصال) التخريج. [القراءة وجوه": رفأح]". كاف  شاف كلها  أحرف،

 حسن: السيوطي تصحيح. معاذ عن الكبري
 أمته في باألبدال وسلم عليه اهلل صلى تكريمه

 كلما  الرمحن، خليل إبراهيم قلب على قلوهبم رجال ثالثون األمة هذه يف األبدال
 يف حنبل بن أمحد ماماال رواه(: مفصال) التخريج. رجال مكانه اهلل أبدل رجل مات

 يف كما) اهليثمي قال]. صحيح: السيوطي تصحيح. الصامت بن عبادة عن مسنده
 وأبو العجلي وثقه وقد قيس بن الواحد عبد غري الصحيح، رجال رجاله(: املناوي شرح
 .[غريمها وضعفه ،زرعة
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 مهب]". تنصرون وهبم متطرون، وهبم األرض، تقوم هبم: ثالثون أميت يف األبدال
 راوي عن> أي] عنه الكبري يف الطرباين(: مفصال) التخريج .[تعمر أي": األرض تقوم

 املناوي ذكر]. صحيح: السيوطي تصحيح .[الصامت بن عبادة< السابق احلديث
 . [يعارضه ومل احلديث هلذا السيوطي تصحيح
 ،تنصرون وهبم تسقون، فبهم: الرمحن خليل مثل رجال أربعني من األرض ختلو لن

 الكبري يف الطرباين(: مفصال) التخريج. آخر مكانه اهلل أبدل إال أحد منهم مات ما
 حسن: السيوطي تصحيح. أنس عن

 قبره في حي وسلم عليه اهلل صلى أنه خاصيته
 عن مسنده يف يعلى أبو(: مفصال) التخريج. يصلون قبورهم يف أحياء األنبياء

 حسن: السيوطي تصحيح. أنس
 يف والبيهقي والدارقطين عدي وابن والطرباين يعلى وأبو منصور بن سعيد وأخرج

 حج من" وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عمر ابن عن عساكر وابن الشعب
 ".حياِت يف زارين كم  كان  وفاِت بعد قربي فزار

 من ما" وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال هريرة أيب عن البيهقي وأخرج
 وكنت ودنياه، آخرته أمر وكفي يبلغين، ملكا به اهلل وكل إال قربي عند علي يسلم عبد

 ".القيامة يوم وشفيعا شهيدا له
 من ما" وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال هريرة أيب عن البيهقي وأخرج

 ".السالم عليه أرد حىت روحي علي اهلل رد إال علي يسلم مسلم
 اهلل صلى النيب رأيت: قال سحيم بن سليمان عن قيوالبيه الدنيا أيب ابن وأخرج

 أتفقه عليك فيسلمون يأتونك الذين هؤالء اهلل رسول يا: قلت النوم يف وسلم عليه
 .عليهم وأرد نعم،: قال سالمهم؟

 بالربيد يوجه العزيز عبد بن عمر كان:  قال مروان بن حامت عن البيهقي وأخرج
 .السالم وسلم عليه اهلل صلى النيب عنه ليقرئ املدينة إىل قاصدا



 

 

 

200 
 

 ومنبره قبره بين الجنة روضة خاصية
 رسول عن عنه، الّله رضي هريرة أيب عن ومسلم، البخاري صحيحي يف روينا فقد

 االمام". اجل نَّةِ  رِياضِ  ِمنْ  ر ْوض ةٌ  و ِمْنرب ِي قربي بـ نْي   ما: "قال وسلم عليه الّله صلى الّله
 الصاحلني رياض يف النووي

 دداؤو  أبي سنن شرح في اآلبادي يقتعل
 عليه اهلل صلى النيب على الصالة من اإلكثار مشروعية فيها األحاديث وهذه ...)
 أخرج وقد. قربه يف حي وأنه وسلم عليه اهلل صلى عليه تعرض وأهنا اجلمعة يوم وسلم

 حرم جلو  عز اهلل إن" الدرداء أليب قال وسلم عليه اهلل صلى أنه جيد بإسناد ماجه ابن
 علي يصلي عبد من ليس" للطرباين رواية ويف" األنبياء أجساد تأكل أن األرض على

 األرض على حرم وجل عز اهلل إن وفاِت وبعد قال وفاتك وبعد قلنا صالته بلغين إال
 اهلل صلى اهلل رسول أن إىل احملققني من مجاعة ذهب وقد" األنبياء أجساد تأكل أن

 أن مع يبلون، ال األنبياء وأن أمته، بطاعات يسر وأنه فاتهو  بعد حي وسلم وآله عليه
 ما" مرفوعا   عباس ابن عن صح وقد. املوتى سائر ثابت والسماع كالعلم  اإلدراك مطلق

 عليه فيسلم الدنيا يف يعرفه كان  الرجل بقرب رواية ويف املؤمن أخيه قرب على مير أحد من
 وعرفه السالم عليه فيسلم يعرفه بقرب الرجل مر إذا الدنيا أيب والبن" عليه ورد عرفه إال

 إىل خيرج كان  وسلم عليه اهلل صلى أنه وصح" السالم عليه رد يعرفه ال بقرب مر وإذا
 أحياء أهنم الشهداء حق يف اهلل كتاب  يف النص وورد. عليهم ويسلم املوتى لزيارة البقيع
 احلديث يف ثبت وقد. واملرسلني باألنبياء فكيف باجلسد متعلقة فيهم احلياة وأن يرزقون

 النيب عن مسلم صحيح ويف. البيهقي وصححه املنذري رواه" قبورهم يف أحياء األنبياء"
 قائم وهو األمحر الكثيب عند يب أسرى ليلة مبوسى مررت" قال وسلم عليه اهلل صلى
 .داؤود ايب سنن شرح يف املعبود عون .انتهى" قرب يف يصلي
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 يةالنبو  البعثة مبشرات
. فيه كنت  الذي القرن من كنت  حىت فقرنا، قرنا آدم بين قرون خري من بعثت

 صحيح: السيوطي تصحيح. هريرة أيب عن البخاري صحيح(: مفصال) التخريج
. حممد وخريهم وحممد، وعيسى، وموسى، وإبراهيم، نوح،: َخسة آدم ولد خيار

 صحيح: طيالسيو  تصحيح. هريرة أيب عن عساكر ابن(: مفصال) التخريج
 صحيح(: مفصال) التخريج. الثالث مث الثاين مث فيه، أنا الذي القرن الناس خري

 [ صحيح فهو ملسلم، عزاه: ]السيوطي تصحيح .عائشة عن مسلم
 الوتر بصالة التكريم خاصية

 التخريج. الفجر طلوع إىل العشاء بني ما ووقتها الوتر، وهي صالة، ريب زادين
 صحيح: السيوطي تصحيح. معاذ عن دهمسن يف أمحد(: مفصال)

 الجنة في أنسابه خاصية
 كان  إال أميت، من أحد إيل يتزوج وال أميت، من أحد إىل أتزوج ال أن ريب سألت

 يف واحلاكم الكبري يف الطرباين(: مفصال) التخريج. ذلك فأعطاين اجلنة، يف معي
 صحيح: السيوطي تصحيح. أوىف أيب بن اهلل عبد عن املستدرك
 حساب بغير أمته من الجنة ألف سبعين دخول خاصية

 األمم، عليَّ  عحرضت: )وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: عباس ابن حدثنا
 سواد يل رحِفع   حىت أحد، معه ليس والنيب الرهط، معهم ميرون والنبيان النيب فجعل
 فإذا األفق، إىل انظر: قيل وقومه، موسى هذا: قيل هذه؟ أميت هذا؟ ما: قلت عظيم،

 مأل قد سواد فإذا السماء، آفاق يف هنا وها هنا ها انظر: يل قيل مث األفق، ميأل سواد
 رواه(. حساب بغري ألفا   سبعون هؤالء من اجلنة ويدخل أمتك، هذه: قيل األفق،

 .البخاري
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 وأربه لنفسه تملكه خاصية
 مسنده يف محدأ(: مفصال) التخريج. يتوضأ وال يصلي مث أزواجه بعض يقبل كان

 حسن: السيوطي تصحيح. عائشة عن والنسائي داود وأبو
 البخاري] عليه ومتفق مسنده يف أمحد(: مفصال) التخريج. صائم وهو يقبل كان

 تصحيح .عائشة عن[ ماجه ابن النسائي، الرتمذي، داود، أبو] واألربعة[ ومسلم
 [ صحيح فهو ومسلم، للبخاري عزاه: ]السيوطي
 تصحيح. عائشة عن التاريخ يف اخلطيب(: مفصال) التخريج. حمرم ووه يقبل كان
 صحيح: السيوطي
 يف أمحد(: مفصال) التخريج. يتوضأ وال فيصلي، يقوم مث ينفخ، حىت ينام كان

 صحيح: السيوطي تصحيح. عائشة عن مسنده
 أمته عن الدفاع خاصية
. الساعة تقوم حىت املسلمني من عصابة عليه يقاتل قائما الدين هذا يربح لن
 صحيح: السيوطي تصحيح. مسرة بن جابر عن مسلم صحيح(: مفصال) التخريج
 مبعىن]. عدوها من وسيفا منها، سيفا: سيفني األمة هذه على تعاىل اهلل جيمع لن

 عن داود أبو(: مفصال) التخريج. [استئصاهلم إىل فيؤديان جيتمعان ال السيفني أن
 حسن: يالسيوط تصحيح. مالك بن عوف

 والمهدي الدجال وقتل عيسى نزول أمته خصائص من
 أو حاجا فجا فجا وليسلكن مقسطا، وإماما حكما مرمي بن عيسى ليهبطن

 يف احلاكم(: مفصال) التخريج. عليه وألردن علي، يسلم حىت قربي وليأتني معتمرا،
 صحيح: السيوطي تصحيح. هريرة أيب عن املستدرك

 بن وعيسى أوهلا أنا أمة اهلل خيزي ولن منكم، خريا أو كممثل قوما الدجال ليدركن
. نفري بن جبري عن املستدرك يف احلاكم احلكيم(: مفصال) التخريج. آخرها مرمي

 صحيح: السيوطي تصحيح
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 أهل من رجل فيه يبعث حىت اليوم ذلك اهلل لطول يوم، إال الدنيا من يبق مل لو
 ظلما ملئت كما  وعدال قسطا األرض ميأل أيب، اسم أبيه واسم امسي امسه يواطئ بييت،
 مسعود ابن عن داود أبو(: مفصال) التخريج. وجورا

 عن الروياين(: مفصال) التخريج. الدري كالكوكب  وجهه: ولدي من رجل املهدي
 .صحيح: السيوطي تصحيح. حذيفة
 مختونا والدته خاصية
(: مفصال) التخريج. سوءِت أحد ير ومل خمتونا، ولدت أين ريب على كراميت  من
 يف قال: املناوي تصحيح. حسن: السيوطي تصحيح. أنس عن األوسط يف الطرباين

 عليه املصطلح ال االشتهار، بالتواتر ومراده. خمتونا بوالدته األخبار تواترت: املستدرك
 .تواتره عن فضال ذلك، صحة أعلم ال: الذهيب قال وقد كيف  األثر، أهل عند

 فإن: قال. يصح ال احلديث هذا أن غري خمتونا، ولد أنه شك ال: اجلوزي ابن قال
 قلنا قلبه؟ وأخرج صدره شق حىت الشيطان، حظ من القلب مطهر يولد مل مل: قيل
 وأظهر والطبيب، القابلة تفعله أن العادة جرت الذي التطهري أدون أخفى اهلل ألن

 .انتهى. الوحي طرقات يف بالعصمة والعناية التجمل أثر فأظهر القلب، وهو أشرفهما
 السخاء: بأربع الناس على فحضلت" وسلم عليه اهلل صلى النيب قال: قال أنس وعن
 وإسناده األوسط يف الطرباين رواه :اهليثمي قال ".البطش وشدة اجلماع وكثرة والشجاعة

 .موثقون رجاله
 الصدر بشرح خاصيته

 اهلل صلى اهلل رسول يسأل أن على حريصا   كان  هريرة أبا أن كعب،  بن أيب وعن
 من رأيت ما أول ما اهلل، رسول يا: فقال غريه، عنها يسأله ال أشياء عن وسلم عليه
 هريرة، أبا سألت لقد: وقال جالسا   وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فاستوى النبوة؟ أمر
 يقول برجل وإذا رأسي، فوق بكالم وإذا وأشهر، سنني عشر ابن صحراء لفي إين

 من أجدها مل وأرواح قط، خللق أرها مل بوجوه فاستقبالين. نعم: قال هو؟ أهو: لرجل
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 منهما واحد كل  أخذ حىت ميشيان، إيل فأقبال قط، أحد على أرها مل وثياب قط، خلق
 قصر بال فأضجعاين. أضجعه: لصاحبه أحدمها فقال مسا ، ألخذمها أجد ال بعضدي،

 فيما ففلقها صدري إىل أحدمها فهوى. رهصد افلق: لصاحبه أحدمها فقال هصر، وال
 مث العلقة، كهيئة  شيئا   فأخرج. واحلسد الغل أخرج: له فقال وجع، وال دم بال أرى

 مث الفضة، شبيه أخرج الذي مثل فإذا. والرأفة الرمحة أدخل: له فقال فطرحها، نبذها
 ورمحة الصغري على رقة هبا أغدو هبا فرجعت. واسلم اغدح : فقال اليمىن رجلي إهبام هز

 .اهليثمي. حبان ابن وثقهم ثقات ورجاله اهلل، عبد رواه ".الكبري على
 آدم خلق قبل نبيا بكونه خاصيته

 بني وآدم: "قال نبيا ؟ كتبت  مىت اهلل، رسول يا: قلت: قال الفجر ميسرة وعن
 .الصحيح رجال ورجاله والطرباين أمحد رواه :اهليثمي قال ".واجلسد الروح

 نبيا ؟ جعلت مىت اهلل، رسول يا: قلت: قال رجل، عن شقيق، بن اهلل دعب وعن
 .الصحيح رجال ورجاله أمحد رواه :اهليثمي قال ".واجلسد الروح بني وآدم" :قال
 نساء أربع من أكثر الزواج خصائصه من

 فوق وفيما التسع إىل األربع على الزيادة وسلم عليه اهلل صلى خصائصه من فصل
 ومل عنهن مات ألنه حقنا يف كاألربع  التسع من أكثر له حيل ال أحدمها :قوالن ذلك
 يف كالسراري  حقه يف أهنن والثاين ،النكاح باب يف مبالغته مع عليهن زاد أنه يصح
 والقوالن القوة من اهلل رزقه ملا عليه وتوسيعا له تشريفا حصر غري من الزيادة فله حقنا

 على شهود وال ويل غري من النكاح له وجاز الثالث يف طالقه احنصار يف جاريان
 وسلم عليه اهلل صلى منه أكفأ كفء  وال الكفاءة لتحصيل يراد الويل ألن الصحيح

 ال وهو اجلحود عند احلجة إقامة الشهود من املقصود ألن شهود غري من ينعقد وكذا
 اهلبة لفظوب أيضا مهر غري من له وأبيح النكاح الزوجة جحود لتوقع يشرتط وقيل جيحد
 نسائه بني القسم ترك له وأبيح اآلية للنيب نفسها وهبت إن مؤمنة وامرأة وجل عز لقوله
 ورسوله اهلل اختيارهن على مكافأة وتكرما تربعا عليهن يقسم وكان الوجهني أحد على
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 قل النيب أيها يا وجل عز لقوله ختيريهن عليه وجب كان  وقد الدنيا احلياة زينة دون
 مجيال سراحا وأسرحكن أمتعكن فتعالني وزينتها الدنيا احلياة تردن كننت  إن ألزواجك

 وإمساك أحد به يتأذى أن عن ملنصبه صونا الدنيا احلياة اختارت من إرسال ووجب
 وال بعد من النساء لك حيل ال) وجل عز لقوله اآلخرة والدار اهلل واختارت اختارته من
 باآلية اآلية هذه نسخت عنه اهلل رضي شافعيال وقال اآلية (أزواج من هبن تبدل أن

 آتيت الآلِت أزواجك لك أحللنا إنا النيب أيها يا) وجل عز قوله وهي النظم يف السابقة
 عز قوله سوى مثال على القرآن يف ينسخ ومل النسخ عجيب من وهذا اآلية (أجورهن

 نسخت (احلول اىل متاعا ألزواجهم وصية أزواجا ويذرون منكم يتوفون والذين) وجل
 وقال (وعشرا أشهر أربعة بأنفسهن يرتبصن أزواجا ويذرون منكم يتوفون والذين) بقوله

 الشافعي ومتسك غريهن وحترمي اإلمساك وجوب آية تنسخ مل عنه اهلل رضي حنيفة أبو
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مات ما عنها اهلل رضي عائشة قول وهو أيضا باحلديث

 عليهن املنة له تكون أن ذلك يف واملعىن أراد من ويطلق أراد من يتزوج نأ له أبيح حىت
 قال من علة وهذا منة له فيه كان  ملا عليه وجب ولو له الختيارهن مقابلة كهنا بإمس
 يطلقها أن نكاحها يف ورغب زوجة له من على ووجب بينهن القسم وجوب بعدم

 ذلك تعتقد العرب ألن له راماإك غريه على حرمت عنها مات ومن زيد لقصة زوجها
 كاملتويف  حترم أحدمها أوجه ثالثة فيه وسلم عليه اهلل صلى مطلقته حترم وهل وعارا سبة
 أحكام فإن املوت خبالف هنايته النكاح وانتهى فيها زهد ألنه حترم ال والثاين عنها

 ويغسلها اتفاقا وتغسله املوت بعد زوجها إىل املرأة نظر جيوز وهلذا وجه من باقية النكاح
 وهو والثالث تغسله بل يغسلها ال حنيفة أبو وقال عنه اهلل رضي الشافعي عند الزوج

 جهل أيب بن عكرمة أن نقل ما ودليله حلت وإال لغريه حتل فال هبا بىن إن أنه األصح
 نكاحه فسخ وأراد عنه اهلل رضي عمر هيعل فأنكر مطلقته تزوج قيس بن األشعث وقيل
 عساكر البن املؤمنني امهات مناقب يف األربعني .نكاحه فأقر هبا يدخل مل إنه فقال
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 الخصائص عن يتحدث المناوي
 من أحد) بالضم( يعط) الثاين املفعول حمل يف موصوفة نكرة( مل ما أعطيت)

 أي( بالرعب نصرت) قبله ألحد تكن مل ذكر مما واحدة كل  أن ظاهره( قبلي األنبياء
 مجوعهم وبدد شوكتهم وأَخد أعدائه قلوب قطع الذي وهو ببهبس يعين مين العدو خبوف

 أوله بكسر مفتاح مجع( مفاتيح وأعطيت) شهرين أخرى ويف شهر مسرية رواية يف وزاد
 اليت املغلقات استخراج إىل به يتوصل ما كل  األصل يف وهو هبا يفتح اليت لآللة اسم

 بفتح له اهلل لوعد استعارة( رضاأل خزائن) األثري ابن ذكره هبا، إليها الوصول يتعذر
 املراد أو فتحها قبل البالد أهل عند خمزونة األموال فيه خيزن ما خزانة مجع وهي. البالد
 فإمنا العامل ذلك يف ظهر فكلما يستحقون ما بقدر هلم ليخرج بأسره العامل خزائن
 الكلي الغيب علم مبفاتيح سبحانه اختص وكما الفتاح، بإذن املفتاح بيده الذي يعطيه

 شيء منها خيرج فال املواهب، خزائن مفاتيح بإعطاء حبيبه خص هو، إال يعلمها فال
 على لبس يدخل لئال اهلل من محاية قبله أحد به يسم فلم( أمحد ومسيت) يده على إال

 يل وجعل) السابقة الكتب يف بأمحد املنعوت هو كونه  يف شك أو القلب ضعيف
 ينصر وذا: حجر ابن قال. شرعا   أو حسا   املاء تعذر عند مطهرا   أي( طهورا   الرتاب
 خري أميت وجعلت) عليه اقتصر ملا بغريه جاز لو إذ بالرتاب خاص التيمم بأن القول
 حصر املراد وليس شرفه من أمته وشرف (للناس أخرجت أمة خري كنتم) بنص( األمم

 رواية ويف بست، نبياءاأل على فضلنا: مسلم خرب بدليل املذكورة اخلمسة يف خصائصه
 مث به خص ما بعض على أوال   اطلع أنه الحتمال تعارض وال أكثر، أخرى ويف بسبع،

 حجة غري العدد مفهوم أن على للمخاطب، معروفا   كان  البعض أن أو الباقي على
 واملاء الرتاب بني لتسويته احلدث يرفع التيمم أن على القرطيب به واستدل األصح، على

 كمذهب  مبيح أنه مذهبه ومشهور ملالك قول وهو املبالغة أبنية من وهو ورا  طه قوله يف
 هلذه طهورا   األرض تراب جعل إمنا: الرتمذي احلكيم قال< تنبيه> رافع ال الشافعي

 وأينعت وأزهرت وتطاولت ومتّددت انبسطت نبيها مبولد أحست ملا ألهنا األمة
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 وعلى اهلل كرامة  تأتيه ظهري وعلى لقخ مين بأنه اخللق وسائر السماء على وافتخرت
 طهورا   تراهبا جعل بذلك فخرها رداء جرت فلما مدفنه بطين ويف جببهته يسجد بقاعي
 األحوال مجيع يف الطهارة هلم لتدوم خاصة األمة هلذه اهلل من هدية فالتيمم ألمته،

 .واألزمان
 صواب غري وهو لصحته املصنف رمز املؤمنني أمري( علي عن حنبل بن أمحد)
 وإن احلفظ سيء عقيل بن حممد بن اهلل عبد فيه بأن وغريه اهليثمي أعله وقد كيف
 للمناوي القدير فيض يف املناوي االمام .صحيح ال حسن فاحلديث صدوقا   كان
 النبوية الخصائص من

 التثاؤب عدم خاصية
 بن مسلمة طريق من اخلطايب وأخرج"  قط وسلم عليه اهلل صلى النيب تثاءب ما

 وهو الصحابة بعض أدرك ومسلمة"  قط نيب تثاءب ما"  قال مروان بن امللك عبد
 .صدوق
 األرض طي خاصية
 كأن  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول من أحسن شيئا رأيت ما :قال هريرة أيب عن 

 عليه اهلل صلى اهلل رسول من مشية يف أسرع أحدا رأيت وما وجهه يف جتري الشمس
 والرتمذي امحد االمام .مكرتث لغري وإنه أنفسنا لنجهد إنا له تطوى رضاأل كأمنا  وسلم

 الصالة في حتى إجابته خاصية
 ملصلحة الكالم جواز على نعم،: بقوهلم وأمحد مالك احتجَّ  نعم،: فقالوا: قوله 

 به صرَّحت كما  وسلم عليه اهلل صلى خصائصه من أن مرَّ  ملا قاال كما  وليس الصالة،
 الصالة، به تبطل وال والفعل، بالقول الصالة يف إجابته جيب أنه صحيحةال األحاديث

 باإلشارة، أومؤوا: بل نعم،: يقولوا مل أهنم سريين ابن عن ماروي، إىل حاجة ال وحينئذٍ 
 ".املفاتيح مرقاة" يف كذا
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 األجر بنفس وقائما جالسا صالته خاصية
: قال والنسائي، داود وأيب مسلم صحيح يف املروي عمرو بن اهلل عبد حديث

 ،"الصالة أجر نصف على قاعدا   الرجل صالة: "قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن بلغين
 اهلل؟ عبد يا مال ك  : فقال رأسي، على يدي فوضعتح  جالسا ، يصلي فوجدتحه فأتيته

 من املسألة هذه الشافعية عدَّ  وقد ،"كأحدكم  لست ولكين أجل،: "فقال فأخربته،
 "الساري إرشاد" يف ذاك  خصائصه،

 وغزوها له مكة إباحة خاصية
 ائذن - مكة إىل البعوث يبعث وهو - سعيد بن لعمرو قال أنه: شريح أيب عن

 الفتح، يوم من الغد وسلم عليه اهلل صلى النيب به قام قوال أحدثك األمري، أيها يل
: قال مث عليه ىنوأث اهلل محد: به تكلم حني عيناي وأبصرته قليب، ووعاه أذناي مسعته

 أن اآلخر واليوم باهلل يؤمن ئالمر  حيل فال الناس، حيرمها ومل اهلل، حرمها مكة إن)
 اهلل صلى اهلل رسول لقتال ترخص أحد فإن شجرة، فيها يعضد وال دما، فيها يسفك

 ساعة فيها يل أذن وإمنا لكم، يأذن ومل لرسوله أذن قد اهلل إن: فقولوا فيها، وسلم عليه
 البخاري (.الغائب الشاهد وليبلغ باألمس، كحرمتها  اليوم حرمتها عادت مث ار،هن من

 إفطار بدون للصيام مواصلته خاصية
 فِإّنك   قالحوا تـحو اِصلحوا، ال: "وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسولح  قال: قال أن سٍ  عن
 ويف: قال". وي ْسِقيين ِعمحينيحطْ  ر يّب  ِإنّ  ك أ ح دِكحمْ   ل ْستح  ِإينّ : قال اهلل رسول   يا تـحو اِصلح 
. اخل صاِصي ةِ  بنِ  وب ِشريِ  س عيد وأيب وج ابرٍ  عحم ر   وابن وع اِئش ة   هحر يرة   وأيب علي عن البابِ 

 العلم أهلِ  عند   هذا على والعملح  صحيحٌ  حسنٌ  حديثٌ  أنسٍ  حديثح : عيسى أبو قال
 . يـحْفِطرح  وال األيّام   يـحو اِصلح  كان    أنّهح  الزّبـ رْيِ  بنِ  اهلل عبدِ  عن و رحِوي   الصيامِ  يف اْلِوصال   ك رِهحوا

 الرائحة كريه  للطعام أكله عدم خاصية
، الّصّباحِ  بنح  احلْ س نح  حدثنا  ن ة   بنح  سحْفي انح  حدثنا البزّارح  أيب بن اهلل عحبـ ْيدِ  عن عحيـ يـْ

ّلفحوا عليهم، نـ ز ل   وسلم يهعل اهلل صلى الّنيبّ  أن أْخبـ ر ْتهح  أ يّوب   أحمّ  عن أبِيهِ  عن ي زِيد    فـ ت ك 
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 ل ْستح  فإين كحلحوهح :  ألصحابِه فقال أْكل هح، ف ك رِه   البـحقحوِل، هذه بـ ْعضِ  ِمنْ  فيهِ  ط ع اما   له
 صحيحٌ  حسنٌ  حديثٌ  هذا عيسى أبو قال". ص اِحيب أحوِذي   أنْ  أخ افح  إين ك أ ح دِكحمْ 

 . األنصاري ب  أيّو  أيب اْمر أ ةح  ِهي   أ يّوب   وأحمّ . غريبٌ 
 بعير على بالبيت الطواف خاصية
 ع نْ  ِشه ابٍ  اْبنِ  ع نِ  يحونحسح  أ ْخبـ ر ين : ق ال   و ْهبٍ  اْبنِ  ع نِ  د اوحد   ْبنح  سحل ْيم انح  حدثنا 
 وسلم عليه اهلل صلى الّلهِ  ر سحول   أ نّ »: ع ّباسٍ  ْبنِ  الّلهِ  ع ْبدِ  ع نْ  الّلهِ  ع ْبدِ  ْبنِ  الّلهِ  عحبـ ْيدِ 

 .«مبِْحج نٍ  الرّْكن   ي ْست ِلمح  ب ِعريٍ  ع ل ى اْلو د اعِ  ح ّجةِ  يف  ف  ط ا
 لزحام أو ملرض ذلك فعل أنه جاء قد «بعري على طاف»: قوله: السندي قال

 من عصمت راحلته يكون أن حيتمل إذ وسلم عليه اهلل صلى خصائصه من هو: قيل
 (وليطوفوا): تعاىل بقوله به موراملأ ألن وذلك غريه عليه يقاس فال له كرامة  التلويث
 ميم بكسر «مبحجن» الضرورة عند إال منابه الدابة طواف ينوب فال اإلنسان طواف

 .احملجن ويقبل مسلم وزاد الرأس حمنية عصا ونون جيم وفتح حاء وسكون
 مهر بغير للمرأة نكاحه خاصية
 يستحب أنه فيه( وتزوجها أعتقها نفسها قال أصدقها ما محزة أبا يا ثابت له فقال)

 أصدقها: وقوله. أجران له بعده الذي احلديث يف قال كما  ويتزوجها األمة يعتق أن
 عوض بال تربعا   أعتقها أنه احملققون اختاره الذي فالصحيح معناه يف اختلف نفسها

 أنه وسلم عليه اهلل صلى خصائصه من وهذا صداق، بال برضاها تزوجها مث شرط وال
: أصحابنا بعض وقال. غريه خبالف بعد فيما وال احلال يف ال هرم بال نكاحه جيوز
  مسلم شرح النووي ،الوفاء فلزمها فقبلت ويتزوجها يعتقها أن عليها شرط أنه معناه

 شعر بغير الشريف ابطه أن خاصية
 صلى خصائصه من أن له األحكام من االستسقاء يف الطربي احملب حكي فقد

 عون ،الباري فتح يف كذا  غريه اللون متغري الناس مجيع من اإلبط أن وسلم عليه اهلل
 املعبود
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  جنبا المسجد دخوله خاصية
 املسجد دخول وسلم عليه اهلل صلى خصائصه من ذكر: التلخيص صاحب قال

 للشربيين للخطيب احملتاج مغين. املصنف إليه ومال جنبا،
 خاصية عصبته لولد فاطمة

 ابوهم وأنا عصبتهم أنا فإين فاطمة ولد خال ام ألبيهم، عصبتهم فإن أنثى بين كل
 حسن: السيوطي تصحيح. عمر عن الكبري يف الطرباين(: مفصال) التخريج

 باللقب النداء خصائصه من
 له إكراما الرسل، سائر دون خصائصه من ذلك وإن نداء، بامسه خياطب مل إنه 

 وهبامشه الكشاف،: انظر! بامسه؟ ندائه من مهجنة بصيغة نداؤه فأين وتشريفا،
 لألصفهاين القرآن مفردات ،االنتصاف

 به القسم خصائصه من
 خلقه من بعظيم اهلل يسأل أن يكره هل السالم عبد بن الدين عز الشيخ سئل 
 بعض علم أنه وسلم عليه اهلل صلى النيب عن جاء بأنه فأجاب والويل وامللك كالنيب
 يكون أن فينبغي صح فإن إخل لرمحةا نيب حممد بنبيك عليك أقسم إين اللهم الناس

 من بغريه اهلل على يقسم وال آدم ولد سيد ألنه والسالم الصالة عليه عليه مقصورا
 احملتاج مغين ،خواصه من هذا ويكون درجته يف ليسوا ألهنم واملالئكة األنبياء

 الجمادات تطويع خصائصه من
 وعلى عليه الّله لىص املصطفى خصائص من أن اآلثار جامع يف جرير ابن ذكر 

 فيض. تعاىل الّله بإذن وانقاد له الن وثناه بيده مجادا   أمسك إذا كان  أنه وسلم آله
 للمناوي القدير

 خلفه تمشي المالئكة أن خصائصه من
 وهذا خلفي ليمشوا( للمالئكة ظهري) فرغوا( خلوا) قدامي أي( أمامي امشوا) 

 لفقد ذلك يف مثله ليس األمة من غريه أن يعرف وبه أمامه باملشي لألمر كالتعليل
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 مع مشى إذا الطالب بأن صرحوا وهلذا خصائصه من ذلك عد مث ومن به املعلل املعىن
. زمحة لنحو ذلك خالف احلال يقتضي أن إال هنارا   وورائه بالليل أمامه فليكن الشيخ

 .ظهره خلف ميشون سار حيث معه املالئكة سري خصائصه ومن: املؤلف قال
 يكتب وال يقرأ ال أمي   وهو الكتاب إتيانه صائصهخ من

 عليه اهلل صلى اهلل رسول صاحل ملا: قال عنهما اهلل رضي عازب بن الرباء مسعت
 عليه اهلل صلى اهلل رسول حممد: فكتب كتابا،  بينهم علي كتب  احلديبية، أهل وسلم

 فقال نقاتلك، مل رسوال كنت  لو اهلل، رسول حممد تكتب ال: املشركون فقال وسلم،
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فمحاه أحماه، بالذي أنا ما: علي فقال(. احمه: )لعلي
 جبلبان إال يدخلوها وال أيام، ثالثة وأصحابه هو يدخل أن على وصاحلهم بيده،

 البخاري رواه. فيه مبا القراب: فقال السالح؟ جلبان ما فسألوه السالح،
 الصدقة يأكل ال خصائصه من

 مسنده يف أمحد(: مفصال) التخريج. (الصدقة يأكل وال اهلدية، يأكل كان)
 تصحيح. هريرة أيب وعن عائشة عن سعد ابن سلمان، عن الكبري يف والطرباين
 صحيح: السيوطي

  كله  الحسن أعطي أنه خصائصه ومن
 أوِت أنه خصائصه من: املؤلف قال يوسف من حىت( وجها   الناس أحسن كان)

 األرجح على املعجمة بضم( خلقا   وأحسنهم) شطره إال يوسف يؤت ومل احلسن كل
 وما حجر ابن ذكره املعنوي احلسن إىل إشارة والثاين احلسي احلسن إىل إشارة فاألول
 أراد: قال الالم وسكون اخلاء بفتح الرواية: فقال خبالفه القرطيب جزم فقد ممنوع رجحه
 اآلين أنس حديث يف ما وأما: قال إخل لبالطوي ليس بعده قوله بدليل اجلسم حسن
  حسن به عىن فإنه والالم اخلاء بضم فروايته

 االفرازات جمال خصائصه من
 العمال كنز  ،األذفر املسك من أطيب عرقه ولريح اللؤلؤ، وجهه يف عرقه كأن  
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 أصابعه بقية على السبابة أصبعه طول خاصية
 حجها حجة يف خرجت: قالت كردم  بنت ميمونة عن الرتمذي احلكيم روى

 أصبعه وطول وسلم عليه الّله صلى الّله رسول فرأيت وسلم عليه الّله صلى الّله رسول
 رسول أصابع عن روى: آخر موضع يف وقال أصابعه سائر على أطول اإلهبام تلي اليت
 منها أقصر الوسطى مث الوسطى من أطول كانت  املشرية أن وسلم عليه الّله صلى الّله
 .الوسطى من أقصر صرالبن مث

 ه مثل خصائص األنبياء وأعلىؤ إعطا
. وأعلى مثلها وسلم عليه الّله صلى نبينا وأعطى إال خصوصية نيب أعطي وما

 املناوي االمام
 تنام عيناه وال ينام قلبه

 عن ميناء، بن سعيد رواه .قلبه ينام وال عيناه تنام وسلم عليه اهلل صلى النيب كان
 البخاري رواه .وسلم عليه اهلل صلى النيب عن جابر،

 العربية اللغة بغير الحديث خاصية
 هبيمة ذحبنا اهلل، رسول يا: قلت :قال عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر مسعت

 وسلم عليه اهلل صلى النيب فصاح ونفر، أنت فتعال شعري، من صاعا وطحنت لنا،
 السني بضم( سورا) (.بكم اله فحي سورا، صنع قد جابرا إن اخلندق، أهل يا: )فقال

 وهي. مطلقا الطعام وقيل. إليه يدعى الذي الطعام هو مهموز، غري الواو، وإسكان
 .والرطانة بالفارسية تكلم من ،باب يف البخاري رواه .فارسية لفظة

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أتيت :قالت سعيد بن خالد بنت خالد أم عن
 قال(. سنه سنه: )وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لقا أصفر، وقميص وعلي أيب مع

 قال أيب، فزبرين النبوة، خبامت ألعب فذهبت: قالت حسنة، باحلبشية وهي: اهلل عبد
: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال مث(. دعها: )وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 .ذكر حىت فبقيت: اهلل عبد قال(. وأخلقي أبلي مث وأخلقي، أبلي مث وأخلقي، أبلي)
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 البخاري
 فجعلها الصدقة، متر من مترة أخذ علي بن احلسن أن: عنه اهلل رضي هريرة أيب عن

 نأكل ال أنا تعرف أما كخ،  كخ: )بالفارسية وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال فيه، يف
 العرب باستعمال عربت ولكنها األصل يف فارسية كلمة  هي أي( بالفارسية]) (.الصدقة

 البخاري [.اهل
 اآلية،[ 132: طه" ]بالصالة أهلك وأمر: "تعاىل اهلل قال للرزق، سبب الصالة

 ابن روى وغريه، البطن وجع من وشفاء. تعاىل اهلل شاء إن" طه" يف بيانه يأِت ما على
 جلست، مث فصليت فهّجرت وسلم عليه اهلل صلى النيب هّجر: قال هريرة أيب عن ماجة

 رسول يا نعم: قلت( درده أشكمت: )فقال وسلم عليه اهلل لىص النيب إيل فالتفت
 تشتكي يعين( درد أشكمت: )رواية يف(. شفاء الصالة يف فإن فصل قم: )قال اهلل،

 القرطيب .الصالة إىل فزع أمر حزبه إذا والسالم الصالة عليه وكان بالفارسية، بطنك
 المختتم كلمة

 و اْليـ ْوم   اللَّه   يـ ْرجحو ك ان    لِّم ن ح س ن ةٌ  أحْسو ةٌ  اللَّهِ  سحولِ ر   يف  ل كحمْ  ك ان    ل ق دْ ) :تعاىل قال
ِثريا    اللَّه   و ذ ك ر   اآْلِخر    ( 21) األحزاب( ك 

 العظيم اهلل صدق
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 شرف المصطفى
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 إهداء
 قوال وسلم عليه اهلل صلى يبالن تعظيم زاده كان  من لكل مهداة احملمدية األنوار هذه

 زار من لكل وأيضا ،وشريعة وحقيقة وطريقا، ومنهاجا وسنة وشعورا، وشعارا وفعال،
 .له ودعا الشريف مقامه

 
 الشريف النسب

 كالب  بن قصي بن مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن اهلل عبد بن محمد
 بن كنانة  بن النضر بن مالك بن فهر بن غالب بن لؤي بن كعب  بن مرة بن

 عدنان بن معد بن نزار بن مضر بن إلياس ابن مدركة بن خزيمة
 

 وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى
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 مةدالمق
 أنه وعبادها األمة هذه أفراد أحد التسرتي الّله عبد بن سهل عن النووي أذكار يف

 حتدث الذي لسانك يل أخرج ويقول السنن صاحب السجستاين داود أبا يأِت كان
 .فيقبله ألقبله وسلم عليه الّله صلى الّله رسول حديث به

 أصحاب برحلة األمة هذه عن البالء ليدفع الّله إن قال أدهم بن إبراهيم وعن
 تارك على احلجة كتاب  يف املقدسي إبراهيم بن نصر الفتح أبو الشيخ وأخرج احلديث

 من قيل نعم فقال بدالأ األرض يف لّله هل له قيل أنه حنبل بن أمحد إىل بسنده احملجة
 .أبداال   لّله أعرف فما األبدال هم احلديث أصحاب يكن مل إن قال هم

 لو يقولون سنان بن الّله وعبد عيينة وابن الثوري سفيان كان  احملمدية العهود ويف
 .الفقه يتعلم ال وحمدثا   احلديث يتعلم ال فقيها   باجلريد لضربنا قاضيا   أحدنا كان

 القيامة يوم يطلق ال العامل أن الّله رمحه احلامتي العريب البن كيةامل الفتوحات ويف
 وأما الناس عموم يف وحيشر عمل له كان  إن بعمله فيتميز غريه وأما احملدث على إال

 ويروى فانظره ذلك يف وأطال األنبياء ورثة وهم الرسل مع فيحشرون احلديث أهل
 أحاديثي يروون بعدي من يأتون الذين الق هم ومن قيل خلفائي ارحم الّلهم: "مرفوعا  
 ".وسنيت

 مسعها كما  فأداها فوعاها مقاليت مسع امرأ   الّله نضر يأِت كما  املتواتر احلديث ويف
 يف إال احلديث أهل من أحد ليس عيينة ابن قال واحلسن البهجة وهي بالنضرة دعا

 .احلديث هلذا نضرة وجهه
 توطئة
 من ومواالة وهنيه، أمره يف طاعته والتزام بنبوته، التصديق :اهلل لرسول النصيحة)
 وإحياؤها سنته، وتعظيم وتعظيمه بيته، آل وحمبة وحمبته وتوقريه، عاداه، من ومعاداة وااله
 والتخلق إليها، والدعاء ونشرها عنها والذب فيها والتفقه عنها، بالبحث موته بعد
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 فيه، والتفقه قراءته: اهلل لكتاب النصح وكذا. وسلم عليه اهلل صلى الكرمية بأخالقه
 القرطيب لإلمام القرآن ألحكام اجلامع. (به والتخلق وإكرامه وتعليمه عنه والذب
 وتعليمها، بتعلمها سنته وإحياء وميتا، حيا ونصره ،تعظيمه اهلل لرسول النصيحة)

 يف حجر ناب لإلمام البارئ فتح. (أتباعه وحمبة وحمبته وأفعاله، أقواله يف به واالقتداء
 البخاري صحيح شرح

 جبميع واإلميان الرسالة، على فتصديقه وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول النصيحة)
 من ومواالة عاداه من ومعاداة وميتا، حيا ونصرته وهنيه، أمره يف وطاعته به، جاء ما

 ونفي شريعته ونشر دعوته وبث وسنته، طريقته وإحياء وتوقريه، حقه وإعظام وااله،
 تعلمها يف والتلطف إليها، والدعاء معانيها يف والتفقه علومها، واستثارة عنها لتهمةا

 بغري فيها الكالم عن واإلمساك قراءهتا، عند والتأدب وإجالهلا، وإعظامها وتعليمها
 بيته أهل وحمبة بآدابه، والتأدب بأخالقه والتخلق إليها، النتساهبم أهلها وإجالل علم،

 االمام (ذلك وحنو أصحابه من ألحد تعرض أو سنته يف ابتدع من وجمانية وأصحابه،
 مسلم شرح يف النووي
. (عنه وهنى به أمر فيما له الطاعة وبذل بنبوته التصديق اهلل لرسول والنصح)
 النسائي على السندي حاشية
 به أمر فيما له الطاعة وبذل بنبوته، التصديق السالم عليه اهلل لرسول النصيحة)
 داؤود أيب سنن شرح يف املعبود عون. (هعن وهنى

 وبث حقه وإعظام وميتا   حيا   ونصرته به جاء مبا باإلميان :اهلل لرسول النصيحة)
 تعرض من وجتنب بآدابه والتأدب وتعليمها تعلمها يف والتلطف سنته ونشر دعوته
 القدير فيض يف املناوي االمام. (وأصحابه آله من ألحد
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 والسالم الةالص عليه المصطفي شرف
 نبيك عظمة أعرف

: قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن: اهلل عبد بن جابر عن البخاري االمام روى
 : قبلي أحد يعطهن مل َخسا، أعطيت

 شهر مسرية بالرعب نصرت (1)
 الصالة أدركته أميت من رجل فأميا وطهورا، مسجدا األرض يل وجعلت (2)

  فليصل
 قبلي ألحد حتل ومل املغان يل وأحلت (3)
 الشفاعة وأعطيت (4)
 .عامة الناس إىل وبعثت خاصة، قومه إىل يبعث النيب وكان (5)
  مسلم رواه – الكلم جوامع أعطيت (6)
  مسلم رواه – النبيون يب وختم (7)
 مسلم رواه – املالئكة كصفوف  صفوفنا جعلت (8)
 يعطها مل العرش حتت كنز  من البقرة سورة آخر من اآليات هذه وأعطيت (9)

 مسلم رواه – قبلي نيب
  حنبل بن امحد رواه – األرض مفاتيح تأعطي (10)
 حنبل بن امحد رواه – أمحد ومسيت (11)
  حنبل بن امحد رواه – األمم خري أميت وجعلت (12)
 البزاز رواه – تأخر وما ذنيب من تقدم ما يل غفر (13)
حْنت هى ِسْدر ة يل  رحِفع تْ  (14)

ا فـ ر أ ْيتح  امل  الرتمذي رواه – ع ِظيما نحورا   ِعْند ه 
 البزاز اهرو  – الكوثر وأعطيت (15)
 – دونه فمن آدم حتته القيامة يوم احلمد لواء لصاحب صاحبكم وإن (16)

 البزاز رواه
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 البزاز رواه – فأسلم عليه اهلل فأعانين كافرا  شيطاين كان (17)
 مسلم رواه – القيامة يوم آدم ولد سيد أنا (18)
 مسلم رواه – القرب عنه ينشق من أول (19)
 أمحد رواه – واجلسد لروحا بني وآدم قال نبيا؟ كنت  مىت اهلل رسول يا قيل (20)

  الطرباينو  نعيم، وأبو والدارمي
 مسلم رواه – مشفع وأول (21)
 الرتمذي رواه – لوائي حتت إال سواه فمن آدم نيب من وما (22)
 رواه – اجلنة حلل من حلة فأكسى األرض، عنه تنشق من أول أنا (23)

 الرتمذي
 – غريي املقام ذلك يقوم اخلالئق من أحد ليس العرش، ميني عن أقوم مث (24)

 الرتمذي رواه
 السيوطي وصححه النجار ابن رواه – اجلنة باب يدق من أول أنا (25)
 الرتمذي رواه – ريب على آدم ولد أكرم أنا (26)
 السيوطي رواه – تبعا األنبياء أكثر وأنا (27)
 العمال كنز  يف املتقي رواه -فخر وال النبيني من واآلخرين األولني سيد وأنا (28)
 -خلقتك ما هو ولوال ذريتك، من النبيني آخر إنه آدم يا: إليه اهلل فأوحى (29)

  عساكر وابن والبيهقي نعيم وأبو واحلاكم الطرباين رواه
 وأصحايب اجلنة وأدخل عليه فأمر النار على الصراط له يوضع من أول أنا (30)

 الديلمى رواه –
 صالة أمتك من عليك صلى من: فقال وجل عز ريب عند من آت أتاين (31)

 عشر له ورفع سيئات، عشر عنه حماو  حسنات عشر هبا له اهلل كتب
 السيوطي رواه – مثلها عليه ورد درجات،
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 النسائي رواه – عشرا عليه سلمت إال أمتك من أحد عليه يسلم وال (32)
 والدارمي

 عدوا   عليهمْ  أحسلِّط   وال عامَّةٍ  بسنةٍ  أهِلك هحمْ  ال أنْ  ألمَّتك   أعطيتك   وإينِّ  (33)
 الرتمذي رواه – أنفحسِهم ِسو ى من

 -النار يف بامسك تسمى أحدا عذبت ال وجاليل وعزِت تعاىل اهلل قال (34)
  نعيم أبوو  القاري رواه

 رواه – الرمحن حبيب حممد التوراة يف مكتوب وهو خليال   اختذتحك قد (35)
 البزاز

 – ورسويل عبدي أنك يشهدوا حىت خطبة هلم جتوز ال أمتك وجعلت (36)
 البزاز رواه

 البزاز رواه – بعثا وآخرهم خلقا   النبيني أول وجعلتك (37)
 سورة خواتيم وأعطيتك قبلك نبيا   أعطها ومل املثاين من سبعا   وأعطيتك (38)

 – وخامتا   فاحتا   وجعلتك قبلك نبيا   أعطها مل العرش حتت كنز  من البقرة
 البزاز رواه

 وخواتيم الكتاب، فاحتة وأعطيت األول، الذكر من البقرة سورة أعطيت (39)
 مردويه وابن احلاكم رواه -نافلة لواملفص العرش، حتت من البقرة سورة
  والبيهقي اهلروي ذر وأبو

 الرزاق وعبد املنذر ابن رواه - واألبيض، األمحر الكنزين أعطيت وإين (40)
 مردويه وابن

 الرتمذي واحلكيم احلرث رواه – اجلنة أهل حتية وهو السالم وأعطيت (41)
 مردويه وابن
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 أعطاها اهلل يكون أن إال قبلكم كان  ممن أحد يعطها ومل آمني وأعطيت (42)
 واحلكيم احلرث رواه. يؤمن وهارون يدعو كان  موسى فإن هارون،
 مردويه وابن الرتمذي

 رواه – قبلي نيب يؤهتا ومل العرش، حتت كنز  من الكرسي آية أعطيت (43)
 السيوطي

 امحد االمام – حساب بغري اجلنة يدخلون ألفا سبعني أعطيت (44)
 العمال كنز – كافة  للعاملني رمحة بعثين اهلل إن (45)
 أمحد االمام رواه – قليب ينام وال عيين تنام (46)
 ابن رواه – األقالم صريف فيه أمسع مبستوى ظهرت حىت يب عرج مث (47)

 حجر
 جربيل فقدمين السالم، عليهم األنبياء يل فجمع املقدس بيت دخلت مث (48)

 للسيوطي املنثور الدر – هبم فصليت
 العجلوين - عام ألف عشر بأربعة آدم خلق قبل ريب يدي بني نورا كنت (49)

 مرزوق ابن عن
 – أمجعني والناس وولده والده من إليه أحب أكون حىت أحدكم يؤمن ال (50)

 البخاري رواه
 املناوي – عرتِت يف آذاين من على اهلل غضب اشتد (51)
 يتمثل ال اليقظة؛ يف رآين كأمنا  أو اليقظة، يف فسرياين املنام يف رآين من (52)

 ع ل يه محتـَّف قٌ  -يب الشيطان
 احلسن أن فبشرين قبلها، ينزل مل السماء من نزل علي، فسلم ملك أتاين (53)

 – اجلنة أهل نساء سيدة فاطمة وأن اجلنة، أهل شباب سيدا واحلسني
 السيوطي رواه
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 من قطيفة عليه جربيل به جاءين أبلق، فرس على الدنيا مبقاليد أتيت (54)
 حبان وابن امحد رواه – سندس

 السمعاين ناب رواه – تأدييب فأحسن ريب أدبين (55)
 ختري مث الفرقتني، وخري فرقهم، خري يف فجعلين اخللق خلق تعاىل اهلل إن (56)

 فأنا. بيوهتم خري يف فجعلين البيوت ختري مث قبيلة، خري يف فجعلين القبائل
 الرتمذي – بيتا وخريهم نفسا خريهم

 البزاز رواه – حترموه وال تضربوه، فال حممد مسيتم إذا (57)
 عليه متفق – اجلنة رياض من ضةرو  ومنربي بييت بني ما (58)
 اهلل: قلت ذكرك؟ رفعت كيف  تدري: يقول ربك إن: فقال جربيل أتاين (59)

 وابن جرير وابن يعلى أبو رواه - معي ذكرت ذكرت إذا: قال. أعلم
 نعيم وأبو مردويه وابن حبان وابن حامت أيب وابن املنذر

 إىل اذهب ربيلج يا: اهلل فقال وبكى، أميت أميت اللهم: وقال يديه فرفع (60)
 مسلم رواه – نسوءك وال أمتك يف سنرضيك إنا: له فقل حممد

ن ا (61)  لِْلم ل كِ  قـحْلتح  الّلْؤلحِؤ، ِقب ابح  ح افـ ت اهح  نـ ْهرٌ  يل  عرض   إذْ  اجل ّنةِ  يف أِسريح  أن ا بـ يـْ
ا؟ م ا ا قال   ه ذ  ْوثـ رح  ه ذ  هح  اّلِذي الك   الرتمذي رواه – اهلل أْعط اك 

 عندك ِمن احلقح  هو به جئتح  ما أن وعلم وصدَّقين يب آمن   م ن اللهم (62)
 يب يؤمن مل ومن القضاء له وعجل لقاءك إليه وِحبِّبْ  وولده ماله فأْقِللْ 

 وول ده مال ه فأْكِثرْ  عندك من احلق هو به جئتح  ما أن يعلم ومل يصدقين ومل
 ننهس يف ماجه ابن رواه: احلديثية الفتاوى يف حجر ابن قال. عحمحر ه وأِطل

 صحيح، بسند والطرباين
 مث قليب، فغسل إميانا، مملوءة ذهب من بطست أتيت مث قليب، فاستخرج (63)

  البخاري رواه – أعيد مث حشي
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 ِعبادِ  ِمنْ  ِلع ْبدٍ  إالَّ  تـ ْنب ِغي ال اجل نَّةِ  يف م ْنزِل ةٌ  فإهنا الو ِسيل ة ، يل  الّله س لحوا مثحَّ  (64)
، أنا أكحون   أنْ  وأْرجحو الّله . الشَّفاع ةح  ل هح  ح لَّتْ  الو ِسيل ة   يل   سأل   ف م نْ  هحو 
  مسلم رواه

 هشام ابن – عيسى أخي وبشرى ،إبراهيم أيب دعوة أنا (65)
 فليقل علي يصلي دام ما املالئكة عليه صلت إال علي يصلي عبد من ما (66)

 العمال كنز – ليكثر أو ذلك من العبد
 أخ من بك مرحبا فقال عليه فسلمت السالم عليه موسى على أتيت مث (67)

 عثتهب الذي الغالم هذا رب يا قال يبكيك ما قيل بكى جاوزته فلما ونيب
 رواه – أميت من يدخل مما وأفضل أكثر اجلنة أمته من يدخل بعدي

 النسائي
 كسرى  ايوان ارتج وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مولد ليلة كانت  ملا (68)

 االصابة – ساوة حبرية وغاضت شرفة عشرة أربع منه وسقطت
 – طينته يف ملنجدل آدم وإن النبيني، خلامت الكتاب أم يف اهلل عند إين (69)

  والبيهقي مردويه وابن واحلاكم حامت أيب وابن جرير وابن حنبل بن رواه
 من أضوأ بعضها السماء يف النجوم مبنزلة عندي أصحابك إن حممد يا (70)

 .هدى ىعل عندي فهو اختالفهم من عليه هم مما بشيء أخذ فمن بعض
 عساكر وابن السجزي رواه

 قحافة أيب بن بكر أبا الختذت ،خليال   األرض أهل من متخذا   كنت  فلو (71)
  الصحيحني - "اهلل خليل صاحبكم ولكن ،خليال  

 حىت شيء الدعاء من السماء إىل يصعد وال السماء عن حيجب الدعاء (72)
  راهويه وابن الديلمي رواه – النيب على يصلي

 مردويه ابن رواه – فخر وال ،اهلل حبيب وإين أال (73)
  الصابوين خمتصر كثري  بن - احملشــــر إىل راكبا يبعثو  (74)



 

 

 

224 
 

 حملمد والرؤية ،ملوسى والكالم ،إلبراهيم اخللة تكون أن من أتعجبون (75)
  احلاكم رواه .أمجعني عليهم وسالمه اهلل صلوات

 ما سيبلغ أمته ملك بأن وأخرب ومغارهبا مشارقها فأري األرض له زويت (76)
  مسلم رواه - كذلك  فكان منها له ويز 

 ويوم اجلمعة ليلة إال يهبطون ال النور من خلقوا مالئكة تعاىل هلل إن (77)
 ال نور من وقراطيس فضة من ودوي ذهب من أقالم بأيديهم اجلمعة
 الديلمى رواه. النيب على الصالة إال يكتبون

 البخاري أخرجه - .يديه بني الطعام تسبيح يسمعون كانوا (78)
. النار خلقت ملا ولوالك اجلنة خلقت ما لوالك حممد يا فقال جربيل أتاين (79)

  الديلمي رواه
 يزل فلم: فكن كذلك  فقال به مستهزئا مشيته العاص بن احلكم حكى (80)

 البيهقي رواه – مات حىت يرتعش
 ابن رواه – وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول من خلقا أحسن أحد كان  ما (81)

 والواحدي نعيم وابو مردويه
 صلى النيب على الصالة إال عليك حيفظان ليس شفتيك على وملكان (82)

  للسيوطي املنثور الدر - وسلم عليه اهلل
 كأزيز  أزيز صدره ويف بنا يصلي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول رأيت (83)

 وابن خزمية ابنو  والرتمذي والنسائي داود أبو رواه .البكاء من املرجل
 واحلاكم حبان

 احلاكم رواه .له وأتقاكم باهلل أعلمكم واهلل فأنا الناس، اأيه تعلموين أباهلل (84)
 يرفع أن له يؤذن من أول وأنا القيامة، يوم بالسجود له يؤذن من أول أنا (85)

 خلفي ومن األمم، بني من أميت فأعرف يدي بني ما إىل فأنظر رأسه،
 يا: رجل فقال ،"ذلك مثل َشايل وعن ذلك، مثل مييين وعن ذلك، مثل
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 أمتك؟ إىل نوح بني فيما األمم بني من أمتك تعرف كيف  ه،اللّ  رسول
 .حنبل بن أمحد رواه الوضوء، أثر من حمجلون غر هم: "قال

  شيبة أيب وابن أمحد رواه .ويسقيين فيطعمين ريب عند أظل إين (86)
 عزَّ  ريب ويكسوين تل، على وأميت أنا فأكون القيامة يوم الناس يبعث (87)

 املقام فذلك أقول، أن الّله شاء ما فأقول يل، يؤذن مث خضراء، حلة وجلَّ 
 .حنبل بن أمحد اإلمام رواه. احملمود

 اجلامع -القرآن كتابه  الكالم خري يل اختار حلانا جيعلين مل تعاىل الّله إن (88)
 الصغري

 له فقال رجلحه، فخِدر تْ  عنهما الّله رضي عمر بن الّله عبد عند   كنَّا (89)
 وسلم، عليه الّله صلى حممــد يا :فقال إليك، الناس أحبَّ  اذكر: رجل

 األذكار يف النووي. ِعق ال من نحِشط   فكأمنا
. أنزلت مث زمزم مباء غسل مث صدري عن فشرح زمزم إىل يب فانطلقوا أتيت (90)

 مسلم رواه
 العمال كنز – سفاح غري نكاح من آدم لدن من خرجت (91)
 وقاتلين عين وتوىل كذبين  ملن الويل كل  الويل الزكي الصادق األمي النيب أنا (92)

 العمال كنز – معي وجاهد قويل وصدق يب وآمن ونصرين آواين ملن واخلري
 العمال كنز – فخر وال املرسلني قائد أنا (93)
 العمال كنز – لكم خري ومماِت لكم خري حياِت (94)
 حىت لقائك يف وجل عز ريب أستأذن أزل مل: يل قال مث ملك علي سلم (95)

 - منك اهلل على أكرم أحد ليس أنه أبشرك وأنا يل، أذن أوان هذا كان
 عساكر ابن رواه

 الطرباين رواه. ونسيب سبيب إال القيامة يوم منقطع ونسب سبب كل (96)
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 غري شفاعتهم وصاحب وخطيبهم األنبياء إمام كنت  القيامة يوم كان  إذا (97)
 .ماجه وابن والرتمذي حنبل ابن رواه .فخر

 الناس ورأيت وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وضوء أخذ بالال ورأيت (98)
 شيئا منه يصب مل ومن به متسح شيئا أصاب فمن الوضوء ذلك يبتدرون

 البخاري رواه – صاحبه يد بلل من أحذ
 به وأطاف حيلقه واحلالق وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول رأيت لقد (99)

 مسلم رواه – رجل يد يف إال شعرة تقع أن إال يريدون فما أصحابه
 رواه – خدرها يف العواتق من حياء لناسا أشد وكان القرآن خلقه كان (100)

 مردويه ابن
 تسليما وسلم آله وعلى حممد سيدنا خلقك خري على اللهم وصل

 وسلم عليه اهلل صلى نبيك تعظم كيف
 وغري (وبركاته اهلل ورمحة النيب أيها يا عليك السالم) يوميا عليه السالم (1)

 .السالم صيغ من ذلك
 .منتظم يومي ديعد بورد عليه الصالة من اإلكثار (2)
 منها درس ما وإحياء بسنته والعمل بسريته االقتداء (3)
 األمة ونصحت األمانة وأديت الرسالة بلغت قد أنك نشهد) له الدعاء (4)

 فأجزه اللهم اليقني أتاك حىت جهاده حق اهلل يف وجاهدت الغمة وكشفت
 .األدعية من ذلك وغري (أمته عن نبيا به جزيت ما خري عنا

 لروحه الثواب وإهداء القرآن وقراءة والرب والصدقات األعمال تقدمي (5)
 .الشريفة

 شيء أي من واكثر والولد النفس من اكثر وسلم عليه اهلل صلى حمبته (6)
 .آخر

 وتعظيمها الشريفة آثاره ومتابعة سريته معرفة (7)
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 .هلم والدعاء وآله وأزواجه ذريته تعظيم (8)
 عليه اهلل صلى وذريته األطهار بيته وآل وأزواجه أصحابه تعظيم حمبة (9)

 . وسلم
 .أمته من صريك أن لك وهبها اليت اهلل وبنعمة باجلميل اإلحساس (10)
 .املنورة باملدينة الشريف مقامه زيارة (11)
 والبعد والصاحلني األولياء من وسلم عليه اهلل صلى النيب أحب من حمبة (12)

 أمره يعظم مل عمن
  .وسلم عليه اهلل صلى النيب لتعظيم املؤمنني دعوة (13)
 منه والتزود املنام يف ورؤيته الشريفة روحه ملالقاة اجلاد لسعيوا الشوق (14)

 .واألنوار والتقوى بالعلوم
 النبوة تعظيم في ورد

  وسرتك ورمحتك مغفرتك نسألك اللهم
 وسلم عليه اهلل صلى حممد بسيدنا آمن من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا أحب من لكل
 وسلم ليهع اهلل صلى حممد سيدنا صاحب من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا مع جاهد من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا نصر من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا عن دافع من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا حرس من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا افتدى من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد لسيدنا أهدى من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا أكرم من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا أطعم من لكل
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 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا سقى من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا كسا  من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد أطاع من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد لسيدنا أصهر من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا أزواج لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا أبناء لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا أبناء أبناء لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا ذرية لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا أهل لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا آل لكل
 وسلم عليه اهلل صلى مدحم سيدنا خدم لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا سراري لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا إماء لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا خلفاء لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا رأى من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا ألصحاب تابع لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا مع صلى من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا مع صام من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا بأمر هاجر من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد لسيدنا زكاته دفع من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا أحبه من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد لسيدنا أمرا نفذ من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد لسيدنا نةس حفظ من لكل
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 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا علم نشر من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد لسيدنا ويل لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا باسم تسمى من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا على صلى من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا على سلم من لكل

 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا قرب زار من كلل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا مدح من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا أمر عظم من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا منابر على خطب من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا عن كتب  من لكل
 وسلم عليه اهلل ىصل حممد سيدنا بآثار تربك من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا ذرية أكرم من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد لسيدنا خبري دعا من لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا أخوان لكل
 وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا أمة لكل
 والرسل األنبياء من وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا إخوان لكل

 تسليما وسلم وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على مالله وصل
 وسلم عليه اهلل صلى النبي حضرة على السالم في ورد
 :يوم كل  مرات سبع

 الطيبات والصلوات هلل التحيات ،الرحيم الرمحن اهلل بسم
  وبركاته اهلل ورمحة النيب أيها يا عليك السالم
  اهلل رسول يا سيدي يا عليك السالم
  اهلل نيب يا سيدي يا عليك السالم
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  اهلل حبيب يا سيدي يا عليك السالم
 يف املطهرة الطاهرة روحك على السالم ،كنت  وأينما كنت  حيثما عليك السالم
 أضاء الذي نورك عظمة على والسالم ،الفواح الطيب جسدك وعلى ،األرواح
 ريتكس على والسالم ،النقية التقية آثارك على والسالم ،واألرض السموات بربكته
 العظيم خلقك على السالمو  ،العبودية كمال  مجال يا عليك والسالم ،الزكية العطرة
 عليك والسالم ،التقوي ومنبع االميان زينة يا عليك والسالم ،القومي أدبك وعلى

  العاملني ورمحة املتعبدين كهف  يا
  املشتاقني احملبني سالم عليه سلم اللهم
  والرأفة اخللةو  واملعزة املودة سالم عليه وسلم
  الودود الرؤوف اجمليد احلميد السالم بامسك عليه وسلم
  الدين يوم إىل األعلى املأل ويف اآلخرين ويف األولني يف آله وعلى عليه اللهم وصل

  (وسلم عليه اهلل صلى النيب لروح الفاحتة)
 االختتام في كلمات

 حىت وجهه عن ذبي الزبري فجلس نام وقد وسلم عليه اهلل صلى النيب رأيت
 هذا: قال! وأمي أنت بأيب أزل مل: فقال تزل؟ مل! اهلل عبد أبا يا: له فقال استيقظ
 كنز.  جهنم وجهك عن أذب حىت القيامة يوم معك أنا: ويقول السالم يقرئك جربيل
 العمال

 فرأى زمانا فمكث بالشام وحلق ذاناأل بالل ترك وسلم عليه اهلل صلى مات وملا
 فاقصد جوارنا من وخرجت جفوتنا بالل يا له فقال املنام يف وسلم عليه اهلل صلى النيب
 بالل فانتبه تزورنا أن لك آن ما بالل يا اجلفوة هذه ما له قال أنه لفظ ويف زيارتنا إىل

 النيب قرب وأتى الناس تلقاه املدينة إىل انتهى فلما املدينة فقصد عنه تعاىل اهلل رضي
 واحلسني احلسن على وأقبل عليه ويتمرغ عنده يبكي لوجع وسلم عليه اهلل صلى

 رجاهلم املدينة أهل اجتمع ليؤذن صعد فلما يؤذن أن عليه وأحلوا ويضمهما يقبلهما
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 قال فلما عنه تعاىل اهلل رضي أذانه ليستمعوا خدورهن من العذارى وخرجت ونساؤهم
 مجيعا ضجوا اهلل إال إله ال أن أشهد قال فلما وبكوا وصاحوا املدينة ارجتت أكرب اهلل

 اليوم ذلك وكان وصاح بكى إال روح ذو يبق مل اهلل رسول حممدا أن أشهد قال فلما
 املدينة إىل يرجع وكان الشام إىل انصرف مث وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول موت كيوم

 احللبية السرية .عنه تعاىل اهلل رضي مات أن إىل باألذان فينادي مرة سنة كل  يف
 يا: قلت النوم يف وسلم عليه اهلل صلى النيب رأيت: قال سحيم بن سليمان عن

 .عليهم وأرد نعم،: قال سالمهم؟ أتفقه عليك فيسلمون يأتونك الذين هؤالء اهلل رسول
 والبيهقي الدنيا أيب ابن

 ألنه وسلم؛ عليه اهلل صلى حممد غري أحد حبياة اهلل أقسم ما: اجلوزاء أبو قال
 القرآن ألحكام اجلامع .ندهع الربية أكرم
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 مقدمـــة

 وسلم عليه اهلل صلى النيب هبا مسي اليت الشريفة األمساء الصغري الكتيب هذا يضم
 العلماء حصرها وقد ،األخرى السماوية والكتب الكرمي والقرآن األحاديث يف ووردت
 أكرمك الذى نبيك عظمة مدى املسلم أيها لتعرف دقيقا تبيانا معانيها اوبينو  األجالء

 لطيف بفصل الكتيب ذيلنا وقد ،أمته من وصريك ،بليغة رمحة به ورمحك تعاىل اهلل به
 ذلك يف ورد وما ،وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا باسم التسمي على التحريض يف
 من وشيء الفائدة األوراق هذه يف تكون نأ اهلل ونسأل ،واآلخرة الدنيا يف فوائد من

 قوة وال حول وال وتعاىل سبحانه ربه عند الرفيعة مبنزلته يليق مبا اخللق بسيد التعريف
  .تسليما وسلم وصحبه وآله حممد سيدنا على اللهم وصل ،العظيم العلي باهلل إال
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 المصطفي حقوق في الشفاء كتاب  في عياض للقاضي :األول القسم
 فضيلته من تضمنته وما وسلم عليه اهلل صلى أسمائه في :األول الفصل

 حدثنا ،احلافظ عمر أبو حدثنا قال ،الفقيه تليد أيب بن موسى عمران أبو حدثنا
 حدثنا ،حيي حدثنا وضاح بن حممد حدثنا ،أصبغ بن قاسم حدثنا ،نصر بن سعيد
 اهلل رسول قال :قال أبيه عن ،مطعم بن جبري بن حممد عن ،شهاب ابن عن مالك
 ميحو الذي ،املاحي وأنا ،أمحد وأنا ،حممد أنا :أمساء َخسة يل :وسلم عليه اهلل صلى

 .العاقب وأنا ،قدمي على الناس حيشر الذي احلاشر وأنا ،الكفر به اهلل
 حدثنا، احلافظ عمر وأب حدثنا :قال ،الفقيه تليد أيب بن موسى عمران أبو حدثنا

 حدثنا حيي حدثنا ،وضاح بن حممد حدثنا ،أصبغ بن قاسم حدثنا ،نصر بن سعيد
 اهلل رسول قال :قال ،أبيه عن ،مطعم بن جبري بن حممد عن ،شهاب ابن عن ،مالك
 وأنا ،أمحد وأنا ،حممد أنا :أمساء َخسة يل :أمساء َخسة يل :وسلم عليه اهلل صلى

 وأنا ،قدمي لىع الناس حيشر الذي احلاشر وأنا ،الكفر به اهلل ميحو الذي ،املاحي
 .العاقب

 ضمن أن له تعاىل خصائصه فمن .وأمحدا   حممدا   كتابه  يف تعاىل اهلل مساه وقد
 .شكره عظيم ذكره أثناء وطوى ،ثناءه أمسائه

 كثرة  يف غةلمبا ،(مفعل) :وحممد ،احلمد صفة من مبالغة( أفعل) فـ أمحد امسه فأما
 ،محدا   الناس وأكثر ،محد من فضلوأ ،محد من أجل ،وسلم عليه اهلل صلى فهو ،احلمد

 ،احلمد كمال  له ليتم القيامة يوم احلمد لواء ومعه ،احلامدين وأمحد ،احملمودين أمحد فهو
 حيمده ،وعده كما  حممودا   مقاما   ربه ويبعثه ،احلمد بصفة العرصات تلك يف ويشتهر

 اهلل صلى قال كما – احملامد من فيه عليه ويفتح هلم بشفاعته واآلخرون األولون فيه
 أن فحقيق ،باحلمادين أنبيائه كتاب  يف أمته ومسى ،غريه يعط مل ما – وسلم عليه

 .وأمحدا   حممدا   يسمى
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 أن وهو ،آخر فن – آياته وبدائع ،خصائصه عجائب من االمسني هذين يف مث
  .زمانه قبل أحد هبما يسمى أن محى امسه جل اهلل

 يسمى أن حبكمته اهلل فمنع األنبياء به وبشرت الكتب يف أتى الذي أمحد أما 
 أو القلب ضعيف على لبس يدخل ال حىت قبله مدعو به يدعى وال ،غريه أحد هبما

 قبيل شاع أن إىل غريهم وال العرب من أحد به يسم مل أيضا   حممد وكذلك .الشك
 من قليل قوم فسمى ،حممد امسه يبعث نبيا   أن وميالده وسلم عليه اهلل صلى وجوده

 ،رساالته جيمل حيث أعلم واهلل .هو أحدهم يكون أن رجاء ،بذلك أبناءهم ربالع
 بن وحممد ،األنصاري مسلمة بن وحممد ،األوسي احلالج بن أحيحة بن حممد وهم
 خراعي بن وحممد ،اجلعفي محران بن وحممد ،جماشع بن سفيان بن وحممد ،البكري براء

 .هلم سابع ال ،السلمي
 اليحمد بن حممد بل تقول واليمن .سفيان بن حممد حمدمب تسمى من أول :ويقال

 يظهر أو ،له أحد يدعيها أو النبوة يدعي أن به تسمى من كل  اهلل محى مث .األزد من
 ينازع ومل ،وسلم عليه اهلل صلى له السمتان حتققت حىت أمره يف أحد يشك سبب عليه

 ففسر( الكفر به اهلل ميحو يالذ املاحي وأنا) :وسلم عليه اهلل صلى قوله وأما .فيهما
 ،األرض من له زوي وما ،العرب وبالد مكة من إما الكفر حمو ويكون :احلديث يف

 تعاىل قال كما  ،والغلبة الظهور مبعىن ،عاما   احملو يكون أو ،أمته ملك يبلغه أنه ووعد
 من سيئات به حميت الذي أنه احلديث يف تفسريه ورد وقد ،(كله  الدين على ليظهره)

 .اتبعه
 أي ،وعهدي زماين على أي( قدمي على الناس حيشر الذي احلاشر وأنا) :وقوله

 ويف .األنبياء من غريه عقب ألنه عاقبا   ومسي .النبيني وخامت قال كما  ،نيب بعدي ليس
 الناس حيشر أي قدمي على معىن :وقيل .نيب بعدي ليس الذي العاقب أنا :(الصحيح)

 .(شهيدا   عليكم الرسول ويكون الناس على شهداء تكونوال) تعاىل قال كما  .مبشاهدِت
 على وقيل ،(رهبم عند صدق قدم هلم أن) :تعاىل قال ،سابقيت على :قدمي على وقيل
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 :قدمي على وقيل ،القيامة يوم إىل جيتمعون أي ،وحويل ،قدامي أي :قدامي أي قدمي
 وعند ،املتقدمة الكتب يف موجودة إهنا :قيل :أمساء َخسة يل قوله ومعىن ،سنيت على
 .أعلم واهلل ،السالفة األمم من العلم أويل

 ،ويس، طه منها وذكر( أمساء عشرة يل) :وسلم عليه اهلل صلى عنه روي وقد
 .(مكي) حكاه

 حكاه ،سيد يا :يس ويف ،هادي يا طاهر يا إنه :طه تفسري بعض يف قيل وقد
 اخلمسة فذكر (أمساء عشرة يل) :غريه وذكر .حممد بن وجعفر ،(الواسطي) عن السلمي

 وأن ،املالحم ورسول ،الراحة ورسول الرمحة رسول وأنا) :قال األول احلديث يف اليت
 أن :وقيل .أروه ومل وجدته كذا  ،الكامل اجلامع :والقيم قيم وأنا ،(النبيني قفيت املقتفى
 يف أيضا   عوق وقد .بالتفسري أشبه وهو ،احلريب عن بعد ذكرناه كما  بالثاء قثم صوابه
 ،الفرتة بعد السنة مقيم حممدا   لنا أبعث اللهم :السالم عليه داؤود قال األنبياء كتب

 القرآن يف يل) :وسلم عليه اهلل صلى عنه( النقاش) روى وقد .مبعناه القيم يكون فقد
 (.اهلل وعبد، واملزمل ،وطه ،ويس ،أمحد ،حممد :أمساء سبعة

 ،وخامت ،وأمحد ،حممد :ست هي :عنه اهلل رضي مطعم بن جبري عن حديث ويف
 وسلم عليه اهلل صلى انه – األشعري موسى أيب حديث ويف. (وماح ،وحاشر ،وعاقب

 ،امللحمة ونيب ،التوبة ونيب ،واملقفي ،وأمحد حممد أنا :فيقول ،أمساء نفسه لنا يسمي–
 معىن قفيامل ومعىن .اهلل شاء إن صحيح وكل ،والراحة امللحمة :ويروى .الرمحة ونيب

 رمحة إال أرسلناك وما) :تعاىل فقال والراحة واملرمحة ،والتوبة الرمحة نيب وأما ،القالب
 الصراط إىل ويهديهم واحلكمة الكتاب ويعلمهم يزكيهم بأنه وصفه وكما ،(للعاملني

 تعاىل اهلل وقال .مرحومة أهنا :أمته صفة يف وقال ، (رحيم رؤوف باملؤمنني)و .املستقيم
 تعاىل ربه فبعثه ،بعضا   بعضهم يرحم أي ،(باملرمحة وتواصوا بالصرب وتواصوا) :فيهم
 ،مرحومة أمته وجعل ،هلم ومستغفرا   ومرحتما   ،هبم ورحيما   ،للعاملني ورمحة ألمته رمحة

 اهلل إن) :فقال عليه وأثىن فقال ،بالرتاحم وسلم عليه اهلل صلى وأمرها ،بالرمحة ووصفها
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 يرمحكم األرض يف من رمحواا .الرمحن يرمحهم الرامحون) :وقال ،(الرمحاء عباده من حيب
 – والسيف القتال من به بعث ما إىل فإشارة امللحمة نيب رواية وأما ،(السماء يف من

 ونيب ،الرمحة ونيب ،موسى أيب مثل حذيفة وروى .صحيحة وهي ،وسلم عليه اهلل صلى
 . املالحم

 أنت :يل فقال ملك أتاين) :قال أنه وسلم عليه اهلل صلى حديثه يف احلريب وروى
 وقد .معلوم بيته أهل يف هو اسم وهذا ،للخري اجلامع :والقثم :قال .جمتمع أي( قثم

 ،ذكرناه ما سوى كثرية  عدة القرآن يف ومساته وسلم عليه اهلل صلى – ألقابه من جاءت
 واحلق ،والشهيد ،والشاهد ،والنذير واملبشر ،النذير واملنذور ،املنري والسراج ،كالنور
 ونعمة للعاملني ورمحة ،صدق وقدم ،واألمني ،الرحيم والرؤوف ،النبيني وخامت ،املبني

 وداعي االمي والنيب ،والكرمي الثاقب والنجم ،املستقيم والصراط ،الوثقى والعروة ،اهلل
 أنبيائه بوكت ،املتقدمة اهلل كتب  يف منها وجرى .جليلة ومسات ،كثرية  أوصاف يف – اهلل

 القاسم وأيب ،واجملتَب باملصطفى كتسميته  ،شافية مجلة األمة وإطالق ،رسوله وأحاديث
 واملهني والطاهر ،واملصلح واملتقي ،املشفع والشفيع ،العاملني رب ورسول ،واحلبيب

 وقائد املتقني وإمام ،املرسلني وسيد ،آدم ولد وسيد ،واهلادي ،واملصدوق ،والصادق
 واملقام والشفاعة ،املورود احلوض وصاحب ،الرمحن وخليل اهلل وحبيب ،احملجلني الغر

 واللواء ،واملعراج التاج وصاحب ،الرفيعة والدرجة والفضيلة الوسيلة وصاحب ،احملمود
 ،واخلامت ،والبستان احلجة وصاحب ،والنجيب ،والناقة الرباق وراكب ،والقضيب
  .والنعلني اهلراوة وصاحب ،والربهان والعالمة

 ،السنة ومقيم ،واملختار ،املتوكل :الكتب يف وسلم عليه اهلل صلى أمسائه ومن
 :ثعلب وقال .اإلَنيل يف البارقليط معىن وهو احلق وروح ،(القدس روح)و ،واملقدس
 ،ماذ ماذ ،السالفة الكتب يف أمسائه ومن .والباطل احلق بني يفرق الذي هو البارقليط

 فاخلامت :ثعلب قال .األحبار حكاه ،واحلامت ،اخلامتو  ،ومحطايا ،طيب ،طيب ومعناه
 .وخلقا   خلقا   األنبياء أحسن واحلامت .األنبياء( به اهلل) ختم الذي
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 ابن عن ذلك روي – أحيد التوراة يف وامسه ،واملنحمنا مشفع بالسريانية ويسمى
 معه قال ،اإلَنيل يف مفسرا   ذلك وقع ،السيف أي ،القضيب صاحب ومعىن .سريين

 الذي املمشوق القضيب أن على حيمل وقد .كذلك  وأمته ،به يقاتل حديد من قضيب
 وصف اليت اهلراوة وأما .بعده من اخللفاء ورثته وقد ،والسالم الصالة عليه ميسكه كان

 الناس أذود :احلوض حديث يف املذكورة العصا -أعلم واهلل– وأراها العصا اللغة يف هبا
 ،للعرب إال حينئذ تكن ومل ،العمامة به فاملراد التاج أماو  .اليمن ألهل– بعصاي عنه

  .العرب تيجان والعمائم
 وكانت) اهلل شاء إن مقنع ذكرناه وفيها ،الكثرية الكتب يف ومساته ،وألقابه وأوصافه

 السالم :له فقال جربيل جاءه إبراهيم له ولد ملا أنه وروي ،القاسم أبا املشهورة كنيته
  .(يمإبراه أبا يا عليك

 به ووصفه الحسنى أسمائه من سماه بما له تعالى اهلل تشريف في :الثاني الفصل
  صفاته من

 الباب بفصول الفصل هذا أحرى ما :تعاىل اهلل وفقه (الفضل أبو) القاضي قال
 الصدر اهلل يشرح مل لكن ،معينها بعذب وامتزاجه ،مضموهنا سلك يف الُنراطه ،األول

 يف اخلوض عند إال والتقاطه ،جوهره الستخراج الفكر انار وال ،استنباطه إىل للهداية
 .َشله به وَنمع إليه نضيفه أن فرأينا ،قبله الذي الفصل

، أمسائه من عليهم خلعها بكرامة األنبياء من كثريا  خص تعاىل اهلل أن فاعلم
 وعيسى وحيي ،بشكور ونوح ،حبليم وإبراهيم ،وحليم ،بعليم وإمساعيل إسحاق كتسمية

 بصادق وإمساعيل بصابر وأيوب ،عليم حبفيظ ويوسف ،وقوي ،بكرمي وموسى برب
 بأن :وسلم عليه اهلل صلى حممد وفضل .ذكرهم مواضع من العزيز الكتاب كما  ،الوعد
 إعمال بعد منها لنا اجتمع كثرية  بعدة أنبيائه ألسنة وعلى ،العزيز كتابه  يف منها حاله
 فيها تفرع من وال ،امسني فوق منها مجع من منها َند مل إذ ،الذكر وإحضار ،الفكر

 كما – تعاىل اهلل ولعل ،امسا ثالثني حنو الفصل هذا يف منها وحررنا .فصلني لتأليف
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 فمن .غلقه ويفتح اآلن لنا يظهره مل ما بإبانة النعمة يتم – وحققه علم ما إىل أهلم
 مبعىن أيضا ويكون ،عباده محدهو  ،نفسه محد ألنه ،احملمود ومعناه ،احلميد تعاىل أمسائه
 ،حممدا   وسلم عليه اهلل صلى النيب تعاىل اهلل ومسى .الطاعات وألعمال لنفسه احلامد
 ،محد من أكرب مبعىن وأمحد .داؤود زبور يف وقع وكذا ،حممود مبعىن فمحمد ،وأمحد
  :بقوله حسان هذا حنو إىل وأشار ،محد من وأجل

  حممد وهذا حممود رشالع فذو  ليجله امسه من له وشق
 ،املبني احلق تعاىل أمسائه ومن ،متقارب مبعىن ومها ،الرحيم الرؤوف أمسائه ومن

 وأبان ،بان .وإهليته أمره البني أي ،املبني وكذلك ،أمره واملتحقق املوجود :احلق ومعىن
 ليهع اهلل صلى النيب ومسي .ومعادهم دينهم أمر لعباده املبني مبعىن ويكون .واحد مبعىن
 إين وقل) :تعاىل وقال ،(مبني ورسول احلق جاءهم حىت) فقال ،كتابه  يف بذلك وسلم

 باحلق كذبوا  فقد) :وقال .(ربكم من احلق جاءكم قد) :تعاىل وقال ،(املبني النذير أنا
 ،وأمره صدقه واملتحقق ،الباطل ضد هنا ومعناه .القرآن وقيل ،حممد قيل ،(جاءهم ملا

 قال كما  .به بعثه ما اهلل عن املبني أو ،ورسالته أمره البني :ملبنيوا .األول مبعىن وهو
  .(إليهم نزل ما للناس لتبني) :تعاىل

 باألنوار واألرض السموات منور أو ،خالقه أي ،النور ذو ومعناه ،النور أمسائه ومن
 ،(نريم وكتاب نور اهلل من جاءكم قد) ،فقال ،نورا   ومساه .باهلداية املؤمنني قلوب ومنور

 ،نبوته وبيان ،أمره لوضوح بذلك مسي ،منريا   وسراجا   فيه وقال .القرآن وقيل ،حممد قيل
  .جاء مبا والعارفني املؤمنني قلوب وتنوير

 .القيامة يوم عباده على الشاهد وقيل .العامل ومعناه ،الشهيد تعاىل أمسائه ومن
 الرسول ويكون) :تعاىل الوق .(شاهدا   أرسلناك إنا) :فقال ،وشاهدا   شهيدا   ومساه

 وقيل .اخلري الكثري ومعناه ،الكرمي تعاىل أمسائه ومن ،األول مبعىن وهو ،(شهيدا   عليكم
 ومساه ،األكرم :تعاىل أمسائه يف املروي احلديث ويف .العلي وقيل العفو وقيل .املفضل
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 اهلل صلى قالو  .جربيل وقيل ،حممد قيل ،(كرمي  رسول لقول إنه) :بقوله كرميا  تعاىل اهلل
 .وسلم عليه اهلل صلى حقه يف صحيحة االسم ومعاين ،(آدم ولد أكرم أنا) :وسلم عليه

 يف وقال .دونه شيء كل  الذي ،الشأن اجلليل ومعناه ،العظيم :تعاىل أمسائه ومن
 التوراة من سفر أول يف ووقع .(عظيم خلق لعلى وإنك) :وسلم عليه اهلل صلى النيب

  .عظيم خلق وعلى عظيم فهو ،ألمة عظيما دوستل :إمساعيل عن –
 الشأن العظيم العلى وقيل. القاهر وقيل املصلح ومعناه ،اجلبار :تعاىل أمسائه ومن

 أيها تقلد :فقال ،جببار داؤود كتاب  يف وسلم عليه اهلل صلى النيب ومسي ،املتكرب وقيل
 صلى النيب حق يف ومعناه .ميينك هبيبة مقرونة وشرائعك ناموسك فإن ،سيفك اجلبار

 منزلته لعلو أو ،أعداءه لقهره أو ،والتعليم باهلداية األمة إلصالحه إما :وسلم عليه اهلل
 .خطره وعظيم ،البشر على

 أنت وما) :فقال ،به تليق ال اليت التكرب جربية – القرآن يف - تعاىل عنه ونفى
 .(جببار عليهم
 معناه وقيل حبقيقته العامل ،األشياء بكنه املطلع ومعناه ،اخلبري تعاىل أمسائه ومن 
 املأمور :(العالء بن بكر القاضي) وقال ،(خبريا   به فاسأل الرمحن) :تعاىل وقال .املخرب

 .وسلم عليه اهلل صلى النيب هو اخلبري واملسؤول ،وسلم عليه اهلل صلى النيب غري بالسؤال
 خبري فالنيب ،تعاىل اهلل هو لواملسؤو  ،وسلم عليه اهلل صلى النيب السائل بل :غريه وقال

 مكنون من اهلل أعلمه مبا العلم من غاية على عامل ألنه :قيل ،املذكورين بالوجهني
 .به إعالمهم يف له أذن مبا ألمته معلن ،معرفته وعظيم علمه،

 والرمحة، الرزق أبواب فاتح أو ،عباده بني احلاكم ومعناه ،الفتاح :تعاىل أمسائه ومن
 مبعىن أيضا   ويكون ،احلق ملعرفة وبصائرهم قلوهبم بفتح أو ،عليهم مورهمأ من واملنغلق
 جاءكم فقد تستنصروا إن أي (الفتح جاءكم فقد تستفتحوا إن) :تعاىل كقوله  ،الناصر
 وسلم عليه اهلل صلى حممدا تعاىل اهلل ومسى. والنصر الفتح مبتدئ :معناه وقيل ،النصر

 عن وغريه، العالية أيب عن ،أنس بن الربيع رواية من الطويل اإلسراء حديث يف بالفاتح
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 قول من وفيه .(وخامتا   فاحتا   وجعلتك) :تعاىل قوله من :وفيه ،عنه اهلل رضي هريرة أيب
 وجعلين ،ذكري يل ورفع) :مراتبه وتعديد ،ربه على ثنائه يف وسلم عليه اهلل صلى النيب
 أو ،أمته على الرمحة ألبواب الفاتح أو ،ماحلاك مبعىن هنا الفاتح فيكون ،(وخامتا   فاحتا  

 ،األمة هبداية املبتدئ أو ،للحق الناصر أو ،باهلل واإلميان احلق ملعرفة لبصائرهم الفاتح
 أول كنت) :وسلم عليه اهلل صلى قال كما  ،هلم واخلامت األنبياء يف املقدم املبدأ أو

 .(البعث يف وآخرهم اخللق يف األنبياء
 وقيل ،القليل العمل على املثيب ومعناه ،الشكور :احلديث يف تعاىل أمسائه ومن

 عبدا   كان  إنه) :فقال السالم عليه نوحا   نبيه بذلك ووصف ،املطيعني على املثين
 عبدا   أكون أفال) :فقال ،بذلك نفسه وسلم عليه اهلل صلى النيب وصف وقد .(شكورا  
 من الزيادة يف نفسي جمهدا   ،عليه نيا  مث ذلك بقدر عارفا   ،ريب بنعيم معرتفا   أي (شكورا  

 وعامل والعالم ،العليم تعاىل أمسائه ومن ،(ألزيدنكم شكرمت لئن) تعاىل لقوله ،ذلك
 .والشهادة الغيب

 تكن مل ما وعلمك) :تعاىل فقال منه مبزية وخصه ،بالعلم السالم عليه نبيه ووصفه
 ما ويعلمكم واحلكمة لكتابا ويعلمكم) :وقال .(عظيما   عليك اهلل فضل وكان ،تعلم

  .(تعلمون تكونوا مل
 والباقي ،وجودها قبل لألشياء السابق ومعنامها ،واآلخر ،األول :تعاىل أمسائه ومن

 أول كنت) :وسلم عليه اهلل صلى وقال .آخر وال أول ليس أنه وحتقيقه ،فنائها بعد
 النبيني من أخذنا وإذا) :تعاىل قوله هبذا وفسر .(البعث يف وآخرهم ،اخللق يف األنبياء
 منه حنو إىل أشار وقد .وسلم عليه اهلل صلى حممدا   فقدم ،(نوح ومن ومنك ميثاقهم

 أول أنا) :وقوله ،(السابقون اآلخرون حنن):قوله ومنه .عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر
 خامت وهو (مشفع وأول ،شافع وأول ،اجلنة يدخل من وأول ،األرض عنه تنشق من

 .وسلم عليه اهلل صلى الرسل وآخر ،النبيني
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 تعاىل اهلل وصفه وقد ،القادر ومعناه ،املتني القوة وذو .القوي تعاىل أمسائه ومن
 أمسائه ومن .جربيل وقيل .حممد قيل ،(مكني العرش ذي عند قوة ذي) :فقال ،بذلك
 لموس عليه اهلل صلى امسه أيضا   احلديث يف وورد .املأثور احلديث يف ،الصادق تعاىل

  .واملصدوق بالصادق
 اهلل وليكم إمنا) :تعاىل قال وقد ،الناصر ومعنامها ،واملوىل ،الويل :تعاىل أمسائه ومن

 النيب) :تعاىل وقال ،(مؤمن كل  ويل أنا) :وسلم عليه اهلل صلى وقال ،(ورسوله تعاىل
 ،(الهمو  فعلي مواله كنت  من): وسلم عليه اهلل صلى وقال ،(أنفسهم من باملؤمنني أوىل
 ،القرآن يف نبيه هبذا تعاىل اهلل وصف وقد .الصفوح ومعناه ،العفو تعاىل أمسائه ومن

 له وقال (واصفح عنهم فاعف):وقال ،(العفو خذ) :تعاىل فقال ،بالعفو وأمره ،والتوراة
 التوراة يف وقال .ظلمك عمن تعفو أن :قال ،(العفو خذ) :قوله علن سأله وقد جربيل

 .ويصفح يعفو ولكن ،غليظ وال بفظ ليس :صفته يف ،املشهور يثاحلد يف واإلَنيل
 الداللة ومبعن ،عباده من أراد ملن اهلل توفيق مبعىن وهو ،اهلادي :تعاىل أمسائه ومن

 .(مستقيم صراط إىل ويهدي السالم دار إىل يدعو واهلل) :تعاىل اهلل قال .والدعاء
 ،هادي يا طاهر يا إنه( طه) تفسري يف وقيل .التقدمي من وقيل .امليل من اجلميع وأصل

 ،(مستقيم صراط إىل لتهدي وإنك) :له تعاىل اهلل وقال. وسلم عليه اهلل صلى النيب يعين
 ال إنك) :تعاىل قال ،األول باملعىن خمتص تعاىل فاهلل ،(بإذنه اهلل إىل وداعيا  ) :فيه وقال
 .تعاىل غريه على ينطلق الداللة ومبعىن ،(يشاء من يهدي اهلل ولكن أحببت من هتدي

 حقه يف املؤمن فمعىن ،واحد مبعىن مها :قيل ،املهيمن املؤمن :تعاىل أمسائه ومن
. ورسله املؤمنني لعباده واملصدق ،احلق قوله واملصدق ،عباده وعده املصدق ،تعاىل
 عذابه من اآلخرة يف واملؤمنني ،ظلمه الدنيا يف عباده املؤمن وقيل .نفسه املوحد وقيل

 يف قوهلم إن :قيل وقد .هاءا   اهلمزة فقلبت ،منه مصغر ،األمني مبعىن املهيمن قيلو 
 مبعىن املهيمن :وقيل .املؤمن معىن ومعناه ،تعاىل اهلل أمساء من اسم إنه – آمني :الدعاء

 اهلل مساه وقد ،ومؤمن ،ومهيمن ،أمني وسلم عليه اهلل صلى والنيب .واحلافظ الشاهد
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 به وشهر ،باألمني يعرف ،وسلم عليه اهلل صلى وكان ،(أمني مث عمطا ) :فقال ،أمينا  
  :قوله يف مهيمنا   شعره يف ،العباس ومساه ،وبعدها نبوته قبل

 النطق حتتها علياء خندف من املهيمن بيتك احتوى مث
 .(القشريي القاسم أبو واإلمام ،القتييب) قاله ،املهيمن يأيها :املراد :قيل

 عليه اهلل صلى وقال .يصدق أي ،(للمؤمنني ويؤمن اهللب يؤمن) :تعاىل وقال
  .املؤمن مبعىن فهذا ،(ألصحايب أمنة أنا) :وسلم

 ،احلدث مسات من املطهر النقائص عن املنزه ومعناه ،القدوس تعاىل أمسائه ومن
 .القدس وروح ،املقدس الوادي ،ومنه ،الذنوب من فيه يتطهر ألنه ،املقدس بيت ومسي
 ،الذنوب من املطهر أي ،املقدس :وسلم عليه اهلل صلى أمسائه يف األنبياء كتب  يف ووقع
 من به يتطهر الذي أو (تأخر وما ذنبك من تقدم ما لك اهلل ليغفر):تعاىل قال كما

 الظلمات من وخيرجهم) :تعاىل وقال .(ويزكيهم) :قال كما  ،عنه باتباعه ويتنزه ،الذنوب
  .الدنية واألوصاف الذميمة األخالق من ،مطهرا   مبعىن مقدسا   يكون أو ،(النور إىل

 وقال ،لغريه املعز أو ،له نظري ال الذي أو ،الغالب ومعناه ،العزيز تعاىل أمسائه ومن
 نفسه تعاىل اهلل وصف وقد .القدر وجاللة االمتناع أي (ولرسوله العزة وهلل) :تعاىل

 يبشرك اهلل أن) :وقال ،(انورضو  منه برمحة رهبم يبشرهم) :فقال ،والنذارة بالبشارة
 ونذيرا   ،طاعته ألهل مبشرا   أي :ونذيرا   ،مبشرا   تعاىل اهلل ومساه ،(منه بكلمة)و :(بيحىي
  .معصيته ألهل

 أيضا   بعضهم ذكر وقد .ويس ،طه :املفسرين بعض ذكره فيما تعاىل أمسائه ومن
 .وكرم وشرف وسلم عليه اهلل صلى حممد أمساء من أهنما
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 بكر أبي بن محمد اهلل عبد أبي الدين لشمس المعاد زاد كتاب  من :يالثان القسم
 الدمشقي الزرعي
 وسلم عليه اهلل صلى أسمائه معاني شرح في فصل

 حيمد اليت اخلصال كثري  كان  إذا ،حممد فهو محد من مفعول اسم فهو حممد أما
 من مدوحم اجملرد الثالثي من "حممودا"  فإن ،حممود من أبلغ كان  ولذلك ،عليها

 أعلم واهلل وهلذا ،البشر من غريه حيمد مما أكثر حيمد الذي فهو ،للمبالغة املضاعف
 ،التوراة يف وأمته ودينه هو هبا وصف اليت احملمودة اخلصال لكثرة ،التوراة يف به مسي
 املعىن هذا على أتينا وقد ،منهم يكون أن والسالم الصالة عليه موسى متىن حىت

 امسه وأن .بالعكس األمر جعل حيث السهيلي القاسم أيب غلط ناوبي ،هناك بشواهده
 .احلمد من أيضا مشتق ،التفضيل أفعل زنة على اسم فهو أمحد وأما .أمحد التوراة يف

 ،الفاعل مبعىن هو :طائفة فقالت مفعول؟ أو فاعل مبعىن هو هل :فيه الناس اختلف وقد
 القول هبذا ورجحوا ،لربه احلامدين دأمح فمعناه ،له غريه محد من أكثر هلل محده :أي
 ،املفعول من الواقع الفعل من ال ،الفاعل فعل من يصاغ أن ،التفضيل أفعل قياس بأن
 الواقع الضرب باعتبار عمرو من أضرب زيد وال ،زيدا   اضرب ما :يقال ال وهلذا :قالوا
 وفعل ،تفضيلال أفعل ألن :قالوا .وحنوه ،للخبز وآكله ،للماء أشربه ما :وال ،عليه

 املفتوح"  فعل" و" فعل"  من نقله يقدر وهلذا ،الالزم الفعل من يصاغان إمنا ،التعجب
 ،املفعول إىل باهلمزة يعدى وهلذا :قالوا ،العني املضموم"  فعل"  إىل ،ومكسورها العني

 قالوا .وكرم ظرف من وأصلهما ،عمرا   وأكرم ،زيدا   أظرف ما :كقولك  ،للتعدية فهمزته
 :حنو وأما :قالوا ،متعد غري فعله يكون أن فوجب ،األصل يف فاعل منه املتعجب ألن
 املضموم"  فعل"  إىل العني املفتوح"  فعل"  من منقول فهو ،لعمرو زيدا   أضرب ما

 ما :فيقولون ،بالالم جميئهم ذلك على :والدليل :قالوا باهلمزة هذه واحلالة عي مث العني
 متعد ألنه ،عمرا   زيدا   أضرب ما :لقيل ،تعدية على باقيا   كان  ولو، لعمرو زيدا   أضرب

 ،التعدية هبمزة املفعول إىل عدوه أن فلما ،التعدية هبمزة اآلخر وإىل ،بنفسه واحد إىل
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 فعل من إال يصاغان ال إهنما :قالوا أن هلم أوجب الذي فهذا ،بالالم اآلخر إىل عدوه
 جيوز :وقالوا ،آخرون ذلك يف ونازعهم .املفعول على الواقع الفعل من ال ،،الفاعل

 األدلة أبني من به السماع وكثرة ،املفعول على الواقع ومن ،الفاعل فعل من صوغهما
 وكذلك مشغول فهو ،شغل من وهو ،بالشيء أشغله ما :العرب تقول ،جوازه على

 ،إال ليس للمفعول مبين ،به مولع فهو بالشيء أولع من وهو ،بكذا أولعه ما :يقولون
 تعجب فهو ،إيل أحبه ما :ويقولون ،به أعجب من فهو ،بكذا أعجبه ما قوهلم وكذا
 .إيل وأمقته ،إيل أبغضه ما :وكذا ،لك حمبوبا   وكونه ،املفعول فعل من

 أحبين وما ،له أبغضين ما :تقول أنك وهي ،سيبويه ذكرها مشهورة مسألة وهاهنا
 من متعجبا   فتكون ،املاقت واحملب ،رهالكا املبغض أنت كنت  إذا :له أمقتين وما ،له

 أنت كنت  إذا ،إليه أحبين وما ،إليه أمقتين وما ،إليه أبغضين ما وتقول ،الفاعل فعل
 كان  فما ،املفعول على الواقع الفعل من متعجبا   فتكون ،احملبوب أو ،املمقوت البغيض
 .هبذا يعللون ال اةالنح وأكثر ،للمفعول فهو " إىل"  بـ كان  وما ،للفاعل فهو بالكالم
 هذا؟ ملن :قولك حنو ،املعىن يف للفاعل تكون الالم إن :أعلم واهلل علته يف يقال والذي
 من إىل :فتقول ،املعىن يف للمفعول فتكون"  إىل"  وأما .بالالم فيؤتى ،لزيد :فيقال
 للملك األصل يف الالم ان ذلك وسر ،اهلل عبد إىل فتقول الكتاب؟ هذا يصل

 النتهاء "إىل"و ،ويستحق ميلك الذي للفاعل يكون إمنا واالستحقاق ،صواالختصا
 ،الفعل مقتضى متام ألهنا ،أليق باملفعول فهي ،الفعل يقتضيه ما منتهى والغاية ،الغاية
 :وسلم عليه اهلل صلى النيب يف زهري بن كعب  قول املفعول فعل من التعجب ومن

ـــْوفح  فـ ـــل هح  ـــلِّمحهح  ِإذْ  ِعْنـِديْ  أ خح  و م ْقتـحْولح  حم ْبـحْوسٌ  ِإنَّك   و ِقْيل     أحك 
ْاد ر   م نْ  ـنحهح  األحْسدِ  لحيـحْوثِ  ِمنْ  خ   ِغْيلح  دحْون ة   ِغْيل   ع ْثرٍ  بِب ْطنِ   م ْسك 
 أجن ما :قوهلم وكذلك ،خموف فهو ،خاف من ال ،خيف من ،هاهنا فأخوف

 .واقفهم نوم الكوفيني مذهب هذا ،جمنون فهو ،جنَّ  من ،زيدا  
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 االقتصار وجيب ،القواعد به نحش وِّشح  فال ،عليه يعول ال شاذ هذا كل  :البصريون قال
 على محله مينع    ونظما نثرا   كالمهم  يف هذا كثرة  :الكوفيون قال ،املسموع على منه

 ،لذلك خمالف غري وهذا ،كالِمِهمْ   ومطرد   استعماهلم خالف ما الشاذ ألن ،الشذوذ
 به متسكتم وما ،عليه دليل ال فتحكم ،فعل إىل ونقله الفعل لزوم يركمتقد واما قالوا
 البناء هذا يف واهلمزة ،إليه ذهبتم كما  فيها األمر فليس ،آخره إىل باهلمزة التعدية من

 ،"فاعل" كألف  ،فقط التفضيلو  التعجب معىن على للداللة هي وإمنا ،للتعدية ليست
 الثالثي الفعل تلحق اليت الزوائد من وحنوها ،ملطاوعةوا ،االفتعال وتاء وواه ،مفعول وميم
 تعدية ال ،اهلمزة هلذه اجلالب السبب هو فهذا ،جمرده على الزيادة من حلقه ما لبيان
 حبرف يعدى أن جيوز باهلمزة يعدى الذي الفعل هذا أن على يدل والذي :قالوا ،الفعل
 يقوم ال وهنا ،ونظائره أقمتهو  ،به وقمت ،وأجلسته ،به جلست :حنو ،وبالتضعيف اجلر
 ،أيضا   التعدية باء جتامع فإهنا ،أيضا   اجملردة للتعدية ليست أهنا فعلم ،غريها اهلمزة مقام
  .تعديتني بني الفعل على جيمع وال ،به أحسنو  ،به أكرم :حنو

 وكسا أعطى من وهذا ،للثياب وأكساه ،للدراهم أعطاه ما :يقولون فإهنم وأيضا  
 لفساد التعدية مهزة أدخلت مث ،تناول إذا :" عطو"  إىل نقله تقدير يصح وال ،املتعدي

 فيها اليت واهلمزة ،تناوله وهو عطوه من ال ،إعطائه من وقع إمنا التعجب فإن ،املعىن
 .للتعدية هي :يقال أن يصح فال ،فعله يف اليت مهزته وحذفت ،التفضيل التعجب مهزة

 فاإلتيان ،آخره إىل ...لزيدا   أضربه ما :حنو يف بالالم عدي إنه :قولكم وأما قالوا
 ن مبنعه ضعف ملا تقوية هبا أتى وإمنا ،الفعل لزوم من ذكرمت ملا ليس هاهنا بالالم

 ،وعمله اقتضائه عن فضعف ،األفعال سنن عن هبا خرج واحدة طريقة وألزم ،الصرف
 هو املذهب وهذا ،فرعيته وعند ،عليه معموله تقدم عند هبا يقوى كما  بالالم فقوي

  .تراه كما  الراجح
 ،لربه الناس أمحد :األولني القولني على أمحد تقدير :فنقول املقصود إىل فلنرجع

 أن إال ،املعىن يف كمحمد  فيكون ،حيمد بأن وأوالهم الناس أحق :هؤالء قول وعلى
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 مدحي الذي هو وأمحد ،عليها حيمد اليت اخلصال كثري  هو" حممدا  " أن بينهما الفرق
 فيستحق ،والكيفية الصفة يف وأمحد ،والكمية الكثرة يف فمحمد ،غريه حيمده مما أفضل

 وأفضل ،محد أكثر فيحمد ،غريه يستحقه مما وأفضل ،غريه يستحقه مما أكثر احلمد من
 .معىن وأكمل ،مدحه يف أبلغ وهذا ،املفعول على واقعان فاالمسان ،البشر محده محد
 أكثر وسلم عليه اهلل صلى فإنه ،احلمد كثري:  أي ،احلماد سميل الفاعل معىن أريد ولو

 كما  ،احلماد به أوىل لكان ،لربه محده باعتبار أمحد امسه كان  فلو ،لربه محدا   اخللق
 .أمته بذلك مسيت

 اليت احملمودة وخصائصه ،أخالقه من اشتقا إمنا ،االمسني هذين فإن وأيضا   
 اهل حيمده الذي وهو وأمحد ،وسلم عليه هللا صلى حممدا   يسمى أن ألجلها استحق

 عد تفوق اليت احملمودة خصاله لكثرة ،اآلخرة وأهل الدنيا وأهل واألرض السموات
 عليه (والسالم الصالة) كتاب  يف املعىن هذا أشبعنا وقد ،احملصني وإحصاء العادين

 قلبه وتشتت السفر حال اقضتها يسرية كلمات  هاهنا ذكرنا وإمنا ،وسلم عليه اهلل صلى
 . التكالن وعليه املتستعان وباهلل ،مهته وتفرق

 يف قرأت) :قال عمرو بن اهلل عبد عن البخاري صحيح ففي ،املتوكل امسه وأما
 ،املتوكل مسيته ،ورسويل عبدي ،اهلل رسول حممد: وسلم عليه اهلل صلى النيب صفة التوراة
 يعفو بل ،السيئة بالسيئة يجيز  وال ،األسواق يف سخاب وال ،غليظ وال ،بفظ ليس

 صلى وهو .(اهلل إال إله ال :يقولوا بأن ،العوجاء امللة به أقيم حىت أقبضه ولن ،ويصفح
 مل توكال   الدين إقامة يف اهلل على توكل ألنه ،االسم هبذا الناس أحق وسلم عليه اهلل

 .غريه فيه يشرك
 ،مطعم بن جبري ديثح يف فسرت فقد ،والعاقب ،واملقفي واحلاشر ،املاحي وأما
ي   ما اخللق من بأحد الكفر ميح ومل ،الكفر به اهلل حما الذي هو :فاملاحي  صلى بالنيب حمِح

 وهم ،الكتاب أهل من بقايا إال ،كفار  كلهم  األرض وأهل بعث فإنه ،وسلم عليه اهلل
 يعرفون ال ،دهرية وصابئة ،ضالني ونصارى ،عليهم مغضوب ويهود ،أوثان عباد بني ما
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 ،االنبياء شرائع يعرفون ال وفالسفة ،النار وعباد ،الكواكب عباد وبني ،معادا   وال با  ر 
 وبلغ ،دين كل  على اهلل دين ظهر حىت ذلك برسوله سبحانه اهلل فمحا ،هبا يقرون وال

 .األقطار يف الشمس مسري دعوته وسارت ،والنهار الليل بلغ ما دينه
 فكأنه ،قدمه على الناس حيشر الذي فهو ،واجلمع الضم هو فاحلشر ،احلاشر وأما

 العاقبة فإن ،نيب بعده فليس ،األنبياء عقب جاء الذي :والعاقب .الناس ليحشر بعث
 األنبياء عقب :أي ،اإلطالق على العاقب مسي وهلذا ،اخلامت مبنزلة فهو ،اآلخر هو

  .بعقبهم جاء
 آثار على به اهلل ىفقف ،تقدمه من آثار على قفى الذي وهو ،فكذلك املقفي وأما

 ،عنه تأخر إذا يقفوه قفاه :يقال ،القفو من مشتقة اللفظة وهذه ،الرسل من سبقه من
 خامتهم فكان ،الرسل من قبله من قـحفِّي   الذي :فاملقفي ،البيت وقافية الرأس قافية ومن

  .وآخرهم
 عليهم لها فتاب ،األرض أهل على التوبة باب به اهلل فتح الذي فهو التوبة نيب وأما

 استغفارا   الناس أكثر وسلم عليه اهلل صلى نوكا ،مثله األرض ألهل مثلها حيصل مل توبة
 إنك يل واغفر علي تب رب" :مرة مائة الواحد اجمللس يف له يعدُّون كانوا  حىت ،وتوبة
 إىل أتوب فإين ،ربكم اهلل إىل توبوا الناس أيها يا) :يقول وكان ." الغفور التواب أنت
 وأسرع ،األمم سائر توبة من أكمل أمته توبة وكذلك .(مرة مائة الواحد اليوم يف اهلل

 بين توبة كان  حىت ،األشياء أصعب من قبلهم من توبة وكانت ،تناوال   وأسهل قبوال  
 جعل تعاىل اهلل على فلكرامتها األمة هذ وأما ،أنفسهم قتل العجل عبادة من إسرائيل

 جياهد فلم ،اهلل أعداء جبهاد بعث الذي فهو امللحمة نيب وأما .واإلقالع الندم توبتها
 اليت الكبار واملالحم ،وأمته وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول جاهد ما قط وأمته نيب

 أقطار يف الكفار يقتلون أمته فإن ،قبله مثلها يعهد مل الكفار وبني أمته بني وقعت
  .سواهم أمة تفعله مل ما حماملال من هبم أوقعوا وقد األعصار تعاقب على األرض
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 كلهم  األرض أهل به اهلل فرحم ،للعاملني رمحة اهلل أرسله الذي فهو الرمحة نيب وأما
 منهم الكتاب فأهل الكفار وأما ،الرمحة من األوفر النصيب فنالوا ،وكافرهم مؤمنهم
 إىل به عجلوا فإهنم ،وأمته هو منهم قتله من وأما ،وعهده حبله وحتت ،ظله يف عاشوا

  .اآلخرة يف العذاب شدة إال هبا يزداد ال اليت الطويلة احلياة من وأراحوه ،النار
 األعني به وفتح ،مرجتا كان  أن بعد اهلدي باب به اهلل فتح الذي فهو الفاتح وأما

 أبواب به وفتح ،الكفار أمصار به اهلل وفتح ،الغلف والقلوب ،الصم واآلذان العمي
 والقلوب ،واآلخرة الدنيا به وفتح الصاحل والعمل النافع لعلما طريق به وفتح ،اجلنة

 .واألمصار واألبصار ،واألمساع
 وهو ودينه وحيه على اهلل أمني فهو االسم هبذا العاملني أحق فهو األمني أما و

 وأما ،األمني النبوة قبل يسمونه كانوا  وهلذا ،األرض يف من وأمني السماء يف من أمني
 وجوه يف ضحوك فانه ،اآلخر عن أحدمها يفرد ال مزدوجان امسانف القتال الضحوك

 فيهم تأخذه ال ،اهلل ألعداء قّتال ،فظ وال غضوب وال ،مقطب وال عابس غري املؤمنني
 ،بالعقاب عصاه ملن املنذر والنذير ،بالثواب أطاعه ملن املبشر فهو البشري وأما ،الئم لومة
 ،1(يدعوه اهلل عبد قام ملا وأنه) :قوله منها هكتاب  من مواضع يف عبده اهلل مساه وقد

 ،3(أوحى ما عبده إىل فأوحى): وقوله ،2(عبده على الفرقان نزل الذي تبارك):وقوله
 يف عنه وثبت – البقرة سورة –4 (عبدنا على نزلنا مما ريب يف كنتم  فإن): وقوله

 ومسى منريا سراجا اهلل ومساه (فخر وال القيامة يوم آدم ولد سيد أنا) قال أنه( الصحيح)
 فيه فإن ،الوهاج خبالف إحراق غري من ينري الذى هو واملنري ،وهاجا سراجا الشمس

   .وتوهج احراق نوع
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 بن الحسين المحدث لإلمام :وأحمد بمحمد التسمية فضائل :الثالث القسم
 بكير

  بكير بن أحاديث :األول الفصل
 التسمية كتاب  مقدمة

  آله وعلى حممد سيدنا على اهلل صلى الرحيم الرمحن اهلل بسم
 بن اهلل عبد بن أمحد بن احلسني اهلل عبد أبو العالمة احملدث اإلمام الشيخ قال

 احملجلني الغر قائد حممد سيدنا على اهلل وصلى العاملني رب هلل احلمد :اهلل رمحه بكري
 اآلثار نم عليه وقفت ما فيه أذكر لطيف جزء فهذا وبعد أمجعني وصحبه آله وعلى
 امسه بركات رجاء أمحد أو حممد وسلم عليه اهلل صلى بامسه بالتسمي باألمر الواردة

  املعني ونعم حسيب وهو أستعني وباهلل فأقول الشريف
 :(1) رقم

 ثنا الغنوي موسى بن صدقة جدي ثنا الفتح بن اهلل عبد بن نصر بن أمحد حدثنا
 :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لقا قال مالك بن أنس عن الطويل محيد ثنا أيب

 اجلنة دخول استأهلنا ِب ربنا فيقوالن اجلنة إىل هبما فيأمر اهلل يدي بني عبدان يوقف
 أن نفسي على آليت فإين عبدي أدخال اهلل فيقول اجلنة به جتازينا عمال نعمل ومل

  وحممد أمحد امسه من النار يدخل
 :(2) رقم

 حممد ثنا إبراهيم ابن حممد بن أمحد ثنا املصري مالقاس بن حممد بن أمحد أخربنا
 املقدام حيىي بن هشام عن معمر عن الرزاق عبد ثنا حجر بن على ثنا املروزي نصر بن
 يسم فلم أوالد أربعة له ولد من :قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن أبيه عن

  قلبه حممد حب يدخل مل حممدا أحدهم
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 :(3) رقم
 ثنا بكر أيب بن عمر أبو ثنا البزار إسحاق بن حممد بن أمحد بن على وحدثنا 
 عن اهلل عبد بن مطرف ثنا نوح بن حممد ثنا إسحاق بن حممد ثنا حريث بن حممد
 اهلل صلى اهلل رسول أن أبيه عن مليكة أيب ابن عن أبيه عن املواىل أيب بن الرمحن عبد
  وثالثة وحممدان دحمم بيته يف يكون أن أحدكم ماضر :قال وسلم عليه

  :(4) رقم
 عبد ثنا البغدادي احلسن بن إبراهيم بن أمحد ثنا الفقيه بن علي بن يوسف حدثنا

 جعفر بن موسى أيب ثنا العلوى موسى بن على ثنا أيب ثنا الطائي عامر بن أمحد بن اهلل
 قال طالب أيب بن علي عن احلسني جده عن أبيه عن الباقر حممد جده عن أبيه عن
 من معهم فحضر مشورة هلم كانت  قوم من ما: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لقا

  فيها هلم خري إال مشورته فأدخلوا حممد أو أمحد امسه
 :(5) رقم

 بتنيس علي بن حممد بن أمحد إياس أبو ثنا حممد بن أمحد بن الرحيم عبد حدثنا
 عن بقية ثنا املصفى بن دحمم ثنا حممد بن الفضل ثنا النسفي خلف بن املؤمن عبد ثنا
 صلى اهلل رسول قال قال اخلدري سعيد أيب عن عمر بن حفص عن األمحر حفص أيب
 ذلك يصب مل اهلل وعبد وحممد أمحد أمساء ثالثة بيته يف كان  من :وسلم عليه اهلل

  فقر البيت
 :(6) رقم

 بوأ ثنا السرخسى أمحد بن زاهر ثنا اخلطيب حممد بن جعفر العباس أبو حدثنا
 جعفر عن خالد عن القطان شعيب بن أمحد بن حممد ثنا القاضي األشناين احلسني

 أمحد امسه كان  من مناد ينادى القيامة يوم كان  إذا عباس ابن عن لبابة عن اهلل عبد بن
  امسيه لكرامة حساب بال اجلنة فليدخل
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 :(7) رقم
 بن حممد ابن حممد بن إبراهيم ثنا الوراق خلف بن أمحد بن حممد بكر أبو حدثنا

 ثنا اخللقاىن إمساعيل بن على ثنا الربمكى حممد بن عيسى ثنا أيب ثنا املطوعى اهلل عبد
 ابن عن علقمة عن إبراهيم عن أيوب عن سلمة بن محاد ثنا األوسى حيان بن إبراهيم
 هو كان  يل حبا بامسي ولده مسى من :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال مسعود
  اجلنة يف معي وولده

 :(8) رقم
 ثنا اإلبزاري إسحاق بن يعقوب ثنا األصمعى املعتز بن حممد بن جعفر وحدثنا

 عن الرمحن عبد بن عثمان ثنا عفان بن علي بن احلسن حدثنا قال يعقوب بن حممد
 اهلل رسول قال قال طالب أيب بن علي عن الطفيل أيب عن اجلزري حفص بن أمحد
 يف يدخلوه ومل حممد امسه رجل معهم مشورة يف قوم اجتمع ما :وسلم عليه اهلل صلى

  فيها هلم يبارك مل إال مشورهتم
 :(9) رقم

 حامد أبو أنبا الشركسي العباس بن حممد بن إمساعيل بن احلسن حممد أبو أخربنا
 علي أبو ثنا الراشكى شعيب بن حممد اهلل عبد أبو ثنا احليكاىن الليثى خلف بن أمحد
 بن املعلى ثنا عون بن جعفر ثنا زَنويه بن محيد ثنا النسوي القاسم بن مدحم بن أمحد

 وأصدقها حممد اهلل إىل األمساء أحب يقول الباقر حممد جعفر أبا مسعت قال عرفان
 خالد وأبغضها اهلل عبد

 :(10) رقم
 عبد بن حممد حدثين أويس أيب بن إمساعيل ثنا قال زَنويه بن محيد عن وبإسناده

 أنه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل احلديث يرفع جريج ابن عن اجلدعاين الرمحن
 يف حممد اسم كان  وما غالما اهلل رزقه حممدا يسميه أن فأمجع بطن ذو له كان  من قال
  بركة البيت ذلك يف اهلل جعل إال بيت
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 :(11) رقم
 عبد بن حممد ثنا إمساعيل بن حممد بن أمحد ثنا سعيد بن أمحد بن إبراهيم أخربنا

 بن يعلى ثنا حيىي ابن حممد ثنا القطان عزيز بن العباس ثنا يعقوب بن حممد بن اهلل
 عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال هريرة أيب عن أبيه عن اهلل عبيد بن حيىي عن عبيد

  درجة ثالثني له ورفع سنة عبادة له اهلل كتب  حممدا ولده املؤمن مسى إذا وسلم
 :(12) رقم
 حممد ثنا الصرييف موسى بن عمران بن حممد ثنا حممد بن إدريس بن حممد ثناحد

 بن حممد ثنا اخلراساين الفتح أيب بن نصر ثنا األمناطي اهلل عبد بن حممد ثنا حبان بن
 املؤمنني أمري املنصور على دخلت يقول عروة بن هشام مسعت قال رزيق بن اهلل عبد

 حممدا ولدك مسيت كيف  يل فقال وفالن وفالن حممد قلت هشام يا لك ولد كم  فقال
 الربكة مبوضع ائت فقال وسلم عليه اهلل صلى النيب باسم تربكا قلت وعروة الزبري وتركت

 اهلل عبد أيب مسعت يقول على أيب مسعت قال علي بن حممد أيب حدثىن قال والتكرمي
  اجلنة اهلل شاء إن أدخل حممدا يسميه أن فنوى محل له كان  من يقول عباس بن

 :(13) رقم
 عبد بن مسلم بن أمحد نصر أبو ثنا البخاري سعيد بن أمحد بن إبراهيم أخربنا

 حممد ثنا أمحد بن إسحاق جعفر أبو ثنا حممد بن الرمحن عبد أمحد أبو ثنا البخاري اهلل
 عن السبيعي إسحاق أيب عن محيد بن النضر عن املختار بن إبراهيم ثنا محيد بن

 أهل من ما قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن طالب أيب بن علي عن نباتة بن األصبغ
  والعشى بالغداة يقدسهم ملكا إليهم اهلل بعث إال نيب اسم فيهم بيت

 :(14) رقم
 الدامغاين سعيد بن حممد بن اهلل عبد ثنا الفقيه إبراهيم بن حممد بكر أبو أخربنا

 ثنا ملح بن اهلل عبيد بن حيىي ثنا هانئ بن حممد ثنا اهلل عبد أيب بن الفضل أبو ثنا
 رسول قال هريرة أبو قال قال عامر بن عمر عن عبيد بن يعلى ثنا إبراهيم بن إسحاق
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 محلة أجابه حممد يا ناداه مث حممدا ولده املؤمن مسى إذا :وسلم عليه اهلل صلى اهلل
 محلة ثواب القيامة يوم اهلل وأعطاه األجر يف شريكنا فإنك أبشر اهلل ويل يا لبيك العرش
  العرش

 :(15) رقم
 احلسن أيب ابن احلسني ثنا السرخسى اهلل عبد بن حممد بن احلسني أبو أخربنا

 جعفر بن حممد مسعت قال بشار بن حممد ثنا الزينيب اهلل عبد بن إبراهيم ثنا اخلراساين
 فصرت محال على فحملت حوائج للمنزل فاشرتيت السوق إىل خرجت يقول رجل عن
 يا فقلت بعيد من به بصرت حىت فوقفت احلمال أر فلم فالتفت األنصار مسجد إىل

 مث السلة ضع له فقلت حممد قال امسك ما فقلت وصلنا حىت فأسرع أسرع محال
 لالسم كرامة  مىن ودانق دانق فلك بدانق اكرتيتك له فقلت احلمال اىل هبا خرجت

 وسلم عليه اهلل صلى حممد
 :(16) رقم
 ثنا املروزي على بن حممد بن حممد ثنا إمالء أمحد بن حممد العباس أبو ثناوحد

 حممد ثنا السلمى احلكم بن أمحد بن حممد حدثىن العمري اهلل عبيد بن حممد بن حيىي
 عن هشيم ثنا الرضى زياد بن على ثنا الواسطي بطة بن حممد ثنا اهلل عبد بن حممد بن

 حممد أو أمحد امسه القيامة يوم يديه بني عبدا يوقف اهلل إن قال احلسن عن يونس
 قال حممد حبييب اسم على وامسك تعصىن وكنت مىن استحييت أما عبدي اهلل فيقول

 وحبييب عبدي بني خل جربيل يا اهلل فيقول ذلك مثل جربيل ويقول رأسه العبد فينكس
  حممد حبييب اسم على امسه كان  من الناس من أعذب أن استحىي إين

  :(17) رقم
 عبد ثنا سعيد بن أمحد ثنا األقليشى حيىي بن أمحد بن حممد امللك عبد أبو حدثنا

 عثمان ثنا عثمان بن عبداهلل ثنا وهب بن الرمحن عبد بن أمحد ثنا الليث أيب بن الرمحن
 اهلل رسول مسعت قال وقاص أيب بن سعد أبيها عن عائشة عمته عن الرمحن عبد بن
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 اهلل رسول يا نعم رجل قال حبلى نسائكم من امرأة هل :وليق وسلم عليه اهلل صلى
 اهلل بسم وقل زوجتك بطن على يدك فضع بيتك إىل رجعت إذا قال حامل امرأِت
  رجال به يأِت فإنه حممدا امسيه إين اللهم

 :(18) رقم
 عبيد بن حممد بن إبراهيم ثنا خلف بن صاحل بن أمحد بن حممد بكر أبو حدثنا

 بن على ثنا طاهر أيب بن علي ثنا األهوازي مهدي بن أمحد بن حممد ناث الرازي اهلل
 األسقع بن واثلة عن القاسم عن موسى بن عمر عن الرمحن عبد بن عثمان ثنا ميمون

 فقد حممدا أحدهم يسم ومل ثالثة له ولد من :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال
  جهل

 :(19) رقم
 بن سعيد ثنا قيس بن الفضل بن العباس ثنا سىالسرخ زكريا بن حممد حدثنا

 عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال أنس عن ثابت عن عطية بن حكم ثنا سليمان
  تشتموهنم مث حممدا تسموهنم: وسلم

 :(20) رقم
 عبد يعلى أبو ثنا اخلبائري على بن حممد ثنا البخاري أمحد بن الرمحن عبد وحدثنا

 عبد بن عثمان ثنا املصفى بن حممد ثنا األنطاكي حممد نب الفضل ثنا خلف بن املؤمن
 قال قال املسيب بن سعيد عن سعيد بن حيىي عن امللك عبد بن حممد عن الرمحن
 امسي فيه بيتا الفقر يدخل ال :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 :(21) رقم
 بن لىع ثنا حممد بن زهري ثنا أمحد بن زاهر ثنا احلافظ حممد بن جعفر وحدثنا

 محاد عن اجلدي إبراهيم ابن امللك عبد ثنا القوطي إمساعيل بن حممد ثنا احلميد عبد
 عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال اهلل عبد بن جابر عن دينار بن عمرو عن سلمة بن

  حممد بأيب يدعى فإنه آدم إال بامسه يدعى وهو إال اجلنة أهل من أحد ليس :وسلم
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 :(22) رقم
 بن اهلل عبيد ثنا حممد بن خلف ثنا إمساعيل بن حممد بن أمحد بن فرجع وحدثنا

 عن أبيه عن عنرتة ابن عمرو أيب بن امللك عبد ثنا زكريا بن إبراهيم ثنا قتيبة ثنا أمحد
 أحدهم يسم فلم ثالثة له ولد من :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال جده

  جفاين فقد بامسي
 : (23) رقم

 أبو ثنا ببغداد شاذان بن بكر أبو ثنا الفقيه علي بن يوسف يعقوب أبو حدثنا
 أبيه عن الصادق جعفر بن موسى عن الرضى احلسن أبو ثنا أيب ثنا الطائي القاسم

 طالب أيب بن على أبيه عن احلسني أبيه عن العابدين زين على جده عن الباقر حممد
 امسه من عليها فحضر وضعت دةمائ من ما :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال

  مرتني يوم كل  يف املنزل ذلك قدس إال أمحد أو حممد
 :(24) رقم

 ثنا اإلسرتاباذي احلصني بن حممد بن أمحد ثنا رضوان بن حممد بن اهلل عبد أخربنا
 زبيدة حدثتنا جبلة بن حممود بن الرمحن عبد ثنا خالد بن حممد بن اهلل عبد ثنا أيب

 قالت اجلليل عبد بنت جليلة أمها عن قطبة بنت كلثوم  أم حدثتين قالت سعد بنت
 أن عليك هلل اجعلي فقال تأمرين فما ولد هلا يعيش ال ةمرأا أنا اهلل رسول يا :قلت

  منه أكثر بيت أهل فما فعاش ففعلت قالت يعيش فإنه حممدا تسميه
 :(25) رقم

 شاذان بن أمحد بكر بوأ ثنا الفراوي حيىي بن علي بن يوسف بن يعقوب أبو حدثنا
 بن علي ثنا أىب ثنا الطائي عامر بن أمحد بن اهلل عبيد القاسم أبو ثنا ببغداد البزاز

 بن احلسني عن جده عن أبيه عن حممد بن جعفر جده عن أبيه عن الرضى موسى
 الولد مسيتم إذا :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال طالب أيب بن علي عن علي

  وجها له تقبحوا وال اجمللس له وأوسعوا موهفأكر  حممدا
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 :(26) رقم
 عبد ثنا احلسن بن علي بن حممد ثنا الوراق حممد بن جعفر العباس أبو حدثنا

 الفضل بن حممد ثنا الكرمي عبد بن نصر وثنا زيد بن الطفيل جدي ثنا خلف بن املؤمن
 هلا ولد إن هانفس يف جعلت حبلى امرأة من ما قال أبيه عن عطاء بن عثمان عن

 يزالوا مل إال حممد اسم فيهم بيت أهل من وما غالما ولدت إال حممدا تسميه أن غالما
 أظهرهم بني دام ما يتعارجون

 بكير بن لكتاب الخاتمة كلمة
 آذان عند منه الفراغ وكان العاملني رب هلل واحلمد مجعه أردت ما آخر اهلل حبمد 
 املاوردية برباط سنة وألف وثالثني ست سنة صفر من بقني لسبع اجلمعة يوم العصر

 على موته بعد نفعه والراجي لنفسه كاتب  يد على احلرام املسجد من الغريب باجلانب
 وخلدمه وألسالفه ولقرابته ولوالديه له اهلل كان  الشريف أمحد بن حممد بن عيسى بن

 .تسليما وسلم هوصحب آله وعلى حممد سيدنا على اهلل وصلى املسلمني وجلميع ولألحبة
 بكير بن الحسين أحاديث متابعات :الثاني الفصل

 من: "قال وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب أن أسامة أيب ابن احلارث مسند ويف
 صلى بامسه التسمي فينبغي" جهل فقد مبحمد أحدهم يسم ومل الولد من ثالثة له كان
 إذا أنه" عباس ابن عن سبع البن اخلصائص كتاب  يف أخرج فقد وسلم، وآله عليه اهلل

 حممد لنبيه تكرم اجلنة فليدخل حممد امسه من ليقم أال منادٍ  نادى القيامة يوم كان
 بيت أهل من ما: يقولون املدينة أهل مسعت: مالك وقال" وسلم وآله عليه اهلل صلى
 ذلك عرفوا يكونوا أن حيتمل: رشد ابن وقال خري، رزق رزقوا إال حممد اسم فيهم
 الشربيين للخطيب احملتاج ومغين ،للصنعاين السالم سبل .أثر فيه عندهم أو جربةبالت

 أحدهم يسم فلم أوالد ثالثة له ولد من :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال
 عظيم من ذلك يف ما مع اجلهل أهل فعل فعل أي": جهل فقد]". جهل فقد حممدا
 فسماه مولود له ولد من: "مرفوعا أمامة أيب عن عساكر البن رواية ويف فاتته، اليت الربكة
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 خمتصر يف( السيوطي) املؤلف قال ،"اجلنة يف ومولوده هو كان  به، تربكا حممدا
 البحث حديث أما) حسن وإسناده الباب، هذا يف ورد حديث أمثل هذا: املوضوعات

 التخريج. (فضعيف ،"جهل فقد حممدا أحدهم يسم فلم أوالد ثالثة له ولد من"
: السيوطي تصحيح. عباس ابن عن الكامل يف عدي وابن الكبري يف الطرباين(: صالمف)

 ضعيف
 فلم ثالثة له ولد من" :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عباس ابن وعن

 .ضعيف وهو سعيد بن مصعب وفيه الطرباين رواه ".جهل فقد حممد أحدهم يسم
 الزوائد يف اهليثمي احلافظ
 ابن(: مفصال) التخريج. وثالثة وحممدان، حممد، بيته يف كان  لو أحدكم ضر ما

 ضعيف: السيوطي تصحيح. مرسال العمري عثمان عن سعد
 قال به التسمي ندب فيه( وثالثة وحممدان حممد بيته يف كان  لو أحدكم ضر ما)
 السلفي طاهر ابن احلافظ وروى بركته كثرت  إال حممد اسم بيت أهل يف كان  ما: مالك

 فيقول وجل عز الّله يدي بني عبدان يوقف مرفوعا   أنس عن الطويل محيد حديث نم
 .أمحد وال حممد امسه من النار يدخل ال أن نفسي على آليت فإين اجلنة ادخال هلما الّله

 بن واقد بن عثمان هو ،مرسال   العمري عثمان عن الطبقات يف سعد ابن رواه
 صدوق: التقريب يف قال البصرة نزيل املدين عمريال عمر بن الّله عبد بن زيد بن حممد

 الصغري اجلامع شرح يف املناوي االمام .وهم رمبا
 عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عنه اهلل رضي طالب أيب بن عّلي عن وروي

 يف فأدخلوه حممد أو أمحد امسه من معهم فحضر مشورة هلم كانت  قوم من ما: )وسلم
 تفسريه يف القرطيب االمام (.هلم خري إال مشورهتم
 عن ثبت وقد األنبياء، بأمساء التسمية جواز األحاديث هذه يف: بطال ابن قال

 ذلك، عمر كره  وإمنا"  األنبياء أمساء اهلل إىل األمساء أحب"  قال أنه املسيب بن سعيد
 قصد وهو ذلك يف يبتذل لئال االسم تعظيم فأراد بذلك املسمى أحد يسبب لئال
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"  ويلعنوهنم حممدا يسموهنم"  أنس حديث ذلك يف احلجة أن الطربي وذكر حسن،
 ثبوته تقدير وعلى عنه، ثابت عن عطية بن احلكم رواية من ألنه ضعيف، وهو: قال
 اإلشارة تقدمت وقد حممدا، يسمى من لعن عن النهي فيه بل للمنع، فيه حجة فال
 بين أمساء: للزبري قال طلحة إن ويقال قال"  بامسي مسوا باب"  يف احلديث هذا إىل

 شهداء، بين يكون أن أرجو أنا: فقال الشهداء، أمساء بنيك وأمساء ،األنبياء أمساء
 فعله الذي من أوىل فعله الذي أن إىل فأشار أنبياء، بنوك يكون أن ترجو ال وأنت
 العسقالين حجر البن البارئ فتح .طلحة

 تسمى أحدا عذبت ال وجاليل وعزِت تعاىل اهلل قال مرفوعا بسنده نعيم أبو وروى
 العجلوين للعجلوين اخلفاء كشفالقاري.   ذكره كذا  النار، يف بامسك

 بعث إال نيب اسم فيهم بيت أهل من ما" :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال
 .يصح ال :الفتين االمام قال ."والعشي بالغداة يقدسهم ملكا إليهم اهلل

 امحد امسه من فحضرها وضعت مائدة من ما :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال
 .املوضوعة أمحد ابن نسخة من الفتين االمام قال .مرتني املنزل ذلك قدس إال حممد أو

 فيها دار كل  عيادهتا سياحني مالئكة هلل ان قال انه يونس بن سريج عن وروي
 عياض يالقاض ،وسلم عليه اهلل صلى حملمد منهم اكراما حممد او امحد

 من ليقم اال مناد نادى القيامة يوم كان  اذا ابيه عن حممد بن جعفر عن وروي
 عياض القاضي ،السالم عليه امسه لكرامة اجلنة فليدخل حممد امسه

 مكة اهل مسعت مالك عن جامعه يف وهب وابن مساعه يف القاسم ابن وروى
 عياض القاضي ،وقوا قد اال حممد اسم فيه بيت من ما يقولون

 القاضي ،وثالثة وحممدان حممد بيته يف يكون ان احدكم ضر ما السالم عليه وعنه
 عياض

 بأيب التكين وكذا مطلقا، مبحمد التسمية من املنع وهو رابعا مذهبا الطربي وحكى
 أحدا تسموا ال: عمر كتب"   اجلعد أيب بن سامل طريق من ساق مث مطلقا، القاسم
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 ثابت عن عطية بن احلكم طريق من أخرجه مبا ولالق هذا لصاحب واحتج"  نيب باسم
 يعلي وأبو البزار أخرجه حديث وهو"  يلعنوهنم مث حممدا يسموهنم"  رفعه أنس عن

 صلى النيب السم إعظاما ذلك فعل إمنا عمر أن واألشبه: عياض قال لني، وسنده أيضا
 .ينتهك لئال وسلم عليه اهلل

 وفعل، بك اهلل فعل حممد يا: اخلطاب نب زيد بن حملمد يقول رجال مسع كان  وقد
 .امسه فغري بك يسب وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أرى ال: وقال فدعاه

 عمر نظر"  ليلى أيب ابن بن الرمحن عبد طريق من والطرباين أمحد أخرجه: قلت
 إىل فأرسل حممد، يا بك اهلل فعل: له يقول ورجل حممدا امسه وكان احلميد عبد ابن إىل
 فسماه بك، يسب وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أرى ال: فقال اخلطاب بن زيد ابن
 .الرمحن عبد

 واهلل: كبريهم  وهو حممد له فقال أمساءهم ليغري سبعة وهم طلحة بين إىل وأرسل
 يدل فهذا"  إليكم سبيل فال قوموا: فقال حممدا، وسلم عليه اهلل صلى النيب مساين لقد
 .ذلك عن رجوعه على

 عليه اهلل صلى اهلل رسول قدم"  قال فضالة بن حممد حديث من الطرباين خرجوأ
 وال بامسي مسوه: وقال رأسي على فمسح إليه يب فأِت أسبوعني، ابن وأنا املدينة وسلم
 يكتين فال بامسي تسمى من"  بلفظ يعلى أيب عند زرعة أيب ورواية"  بكنييت تكنوه

 داود وأبو"  املفرد األدب"  يف البخاري أخرجه مبا الثاين للمذهب واحتج"  بكنييت
 من يل ولد إن اهلل رسول يا قلت: " قال علي حديث من احلاكم وصححه ماجه وابن

 حممدا فسماين"  طرقه بعض ويف"  نعم قال بكنيتك؟ وأكنيه بامسك أمسيه ولد بعدك
 طالب، أيب بن لعلي وسلم عليه اهلل صلى النيب من رخصة وكان"  القاسم أبا وكناين
  العسقالين حجر ابن لإلمام االصابة .اجلوهري أمايل"  يف الرخصة هذه روينا

 وكان احلميد عبد أيب إىل اخلطاب بن عمر نظر: قال ليلى أيب بن الرمحن عبد عن
 ابن يا: ذلك عند فقال يسبه، وجعل - وفعل بك اهلل فعل: له يقول ورجل حممدا امسه
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 عبد ومساه! حيا دمت ما حممدا تدعى ال واهلل! بك يسب حممدا أرى ال مين، ادن زيد
 طلحة، بن حممد وسيدهم وأكربهم سبعة، يومئذ وهم طلحة، بين إىل أرسل مث الرمحن،

 مساين إن فواهلل اهلل، أنشدك! املؤمنني أمري يا: طلحة بن حممد فقال امسه، يغري أن فأراد
 عليه اهلل صلى حممد مساه شيء إىل سبيل فال قوموا،: عمر فقال حممد، إال حممدا
 .اهلندي للمتقي العمال كنز  .وسلم

 حممدا ، امسه وكان احلميد عبد ابن إىل عمر نظر: قال ليلى أيب بن الرمحن عبد وعن
 وهم طلحة بين إىل فأرسل الرمحن، عبد فسماه. حممد يا بك اهلل فعل: له يقول ورجل
 أمري يا اهلل أذكرك: حممد فقال ءهم،أمسا فغري طلحة بن حممد وكبريهم سيدهم سبعة،

 شيء إىل سبيل فال قوموا،: فقال. مساين وسلم عليه اهلل صلى حممد فواهلل املؤمنني،
 له، واللفظ الطرباين رواه اهليثمي احلافظ قال .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مساه

 .الصحيح رجال أمحد ورجال حنبل بن وأمحد
 الخاتمـــة
 إذا املولود كان  :قال بسنده البيهقي االمام عن والنهاية البداية يف كثري  بن روى

 رسول ولد فلما ،برمة عليه يكفأن الصبح إىل قريش من نسوة إىل دفعوه ،قريش يف ولد
 أصبحن فلما برمة عليه فكفأن ،نسوة إىل عبداملطلب دفعه وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 إىل ببصره شاخصا العينني مفتوح ووجدنه ،باثنتني عنه انفلقت قد الربمة فوجدن أتني
 الربمة عنه انفلقت قد وجدناه ،مثله مولودا رأينا ما له فقلن عبداملطلب فأتاهن ،السماء

 يكون أن أرجو فإين احفظنه فقال ،السماء إىل ببصره شاخصا عينيه مفتوحا ووجدناه
 أكلوا فلما قريشا له ودعا ،عنه ذبح السابع اليوم كان  فلما ،خريا يصيب أن أو شأن له

 مسيته :قال، مسيته ما وجهه على أكرمتنا الذي هذا ابنك أرأيت عبداملطلب يا :قالوا
 السماء يف اهلل حيمده أن أردت :قال ،بيته أهل أمساء عن به رغبت فما قالوا حممدا
 .األرض يف وخلقه

  بعضهم قال كما  حممدا يسمى اخلري لصفات جامع كل  اللغة أهل وقال
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  احملمد الكرمي القرم املاجد إىل  نافيت أعملت اللعن أبيت إليك
 الصفات من فيه ملا حممدا مسوه أن وجل عز اهلل أهلمهم: العلماء بعض وقال

 عمه قال كما  واملعىن الصورة يف واملسمى االسم ويتطابق والفعل االسم ليلتقي احلميدة
 :ثابت بن حلسان ويروى طالب أبو

  حممد وهذا حممود العرش فذو  ليجله امسه من له وشق
 

 تسليما وسلم وآله والسماء األرض متأل صالة عليه اللهم وصل
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم 
 النبي محمد

 وسلم عليه اهلل صلى
 م632 – 571

 المقدمة
 عامه يدخل والذي ،سلمو  عليه اهلل صلى بالنيب للتعريف املنظمة مشروع إطار يف

 األولني سيد عن والسريعة املوجزة املعلومات ببعض الكرمي للقارئ نتقدم أن يسرنا الرابع
 . وسلم عليه اهلل صلى العريب القرشي اهلاَشي النيب اهلل عبد بن حممد واآلخرين
 النبوية السرية معامل خالصة الكرمي القارئ نعطي أن الصفحات هبذه قصدنا وقد

 اليت بالتفاصيل إغراق غري ويف العطرة السرية هذه جوانب مجيع تشمل بصورة ةالعطر 
 قيل كما  اهلمم كلت  التطويل فمن املاللة إىل وتؤدي ،االنتباه عن الذهن تصرف رمبا
 املعلومات من معقول كم  على القليلة الصفحات هذه اشتملت ولذلك السائر، املثل يف

 .التسليم وأمت الصالة أفضل عليه ،تعاىل اهلل خلق أفضل سرية حتكي اليت الضرورية
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول الذاتية السيرة موجز
 االسم

 مناف عبد بن هاشم بن املطلب عبد بن اهلل عبد بن (وسلم عليه اهلل صلى) حممد
 .لؤي بن كعب  بن مرة بن كالب  بن قصي بن

 األخرى األسماء
 واملاحي أمحد منها :ولقب وصفة اسم مائيت من أكثر وسلم عليه اهلل صلى للنيب
  .وطه ويس والنيب والرسول والعاقب واحلاشر
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 وتاريخه الميالد مكان
 أبريل 20 املوافق األول ربيع 12 يف املكرمة مبكة وسلم عليه اهلل صلى النيب ولد

 املكي للحرم الشرقية الساحة يف اليوم موجود فيه ولد الذي واملنزل ،م 571 عام
 .يفالشر 

 القبيلة
 هاَشي فهو قريش قبيلة بيوت أعز هاشم بين عائلة من وسلم عليه اهلل صلى النيب

 . عدناين مضري كناين  فهري قرشي
 الوالد سما

 عمره من العشرينات يف صغريا شابا توىف هاشم بن املطلب عبد بن اهلل عبد
 للمسجد الغربية وسعاتالت يف دخل ولكنه جمهول اليوم وقربه ،فيها ودفن املنورة باملدينة
 .النبوي

 الوالدة سما
 يف العمر من الثالثني دون صغرية شابة وهي توفيت وهب بنت آمنة/  السيدة

 اهلل صلى النيب برفقتها وكان ،اهلل عبد زوجها قرب لزيارة املنورة املدينة من عودهتا أثناء
 .املنورة املدينة جنوب األبواء مبنطقة ودفنت ،وسلم عليه

 والديه نسب لتقاءا
 السادس األب وهو مرة جدهم يف آمنة أمه بنسب اهلل عبد والده نسب يلتقي

 .لوالدته اخلامس واألب لوالده
 وسلم عليه اهلل صلى النبي يديها على ولد التي( القابلة) الداية سما

 .عنه اهلل رضي عوف بن الرمحن عبد أم الشفاء
 ألبيه جدته اسم

 .عمرو بنت فاطمة
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 مهأل جدته اسم
 .العزى عبد بنت برة
 العمر

 .ميالديا عاما 61 حوايل أي هجريا عاما 63 مدة وسلم عليه اهلل صلى النيب عاش
 أعمامه

 وقد عنه اهلل رضي والعباس ،به آمن من أول عنه اهلل رضي املطلب عبد بن محزة
 اهلجرة قبل ومات ،وفاته حىت عنه ودافع نصره وقد طالب وأبو مكة فتح قبل أسلم

 .العزى عبد وامسه - هلب وأبو ،وضرارا ،واملقوم ،وحجل ،واحلارث ،والزبري ،أعوام الثةبث
 العمات، ببقيع ودفنت معه وهاجرت به آمنت وقد عنها اهلل رضي صفية :عماته

 .وبرة ،وأروى ،وأميمة ،وعاتكة ،البيضاء حكيم وأم
 أخواله

 .وهب بن يغوث وعبد وهب، بن االسود
 خاالته

 .وهب بنت وفريعة ،وهب بنت هالة
 الرضاعة من إخوانه

 موالة ثويبة وأرضعتهما ومسروح األسد عبد بن سلمة وأبو املطلب عبد بن محزة
 سفيان وأبو احلارث بن اهلل وعبد احلارث بنت وأنيسة احلارث بنت والشيماء .هلب أيب
 .عنها اهلل رضي السعدية حليمة أرضعتهم وقد املطلب، عبد بن احلارث بن

 هزوجات
 ،أسد بن خويلد أبوها إياها زوجه ،خويلد بنت خدجية السيدة زوجاته أول وكانت

 ،بعريا عشرين وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وأصدقها ،خويلد بن عمرو أخوها ويقال
 ولدته فقد السالم عليه إبراهيم إال كلهم  ولده وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول فولدت
 .عنها اهلل رضي القبطية مارية السيدة
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 ،مبكة الصديق بكر أيب بنت عائشة السيدة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وتزوج
 ومل ،عشر أو سنني تسع بنت وهي باملدينة( هبا دخل) هبا وبىن ،سنني سبع بنت وهي

 اهلل ضير  بكر أبو أبوها إياها زوجه ،غريها بكرا   وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول يتزوج
  .درهم أربعمائة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وأصدقها ،عنه

 عبد بن قيس بن زمعة بنت سودة السيدة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وتزوج
 سليط إياها زوجه ،لؤي بن عامر بن حسل بن مالك بن نصر بن ود عبد بن َشس

 مالك بن نصر بن ود عبد بن َشس عبد بن عمرو بن حاطب أبو ويقال ،عمرو بن
 .درهم أربعمائة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وأصدقها ،حسل بن

 األسدية رئاب بن جحش بنت زينب السيدة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وتزوج
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وأصدقها جحش بن أمحد أبو أخوها إياها زوجه

 ،وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول موىل ،حارثة بن زيد عند قبله وكانت ،درهم أربعمائة
 وإذ)) :قوله األحزاب سورة من والثالثني السابعة اآلية يف وتعاىل تبارك اهلل أنزل ففيها
 يف وختفي اهلل واتق زوجك عليك أمسك عليه وأنعمت عليه اهلل أنعم للذي تقول

 وطرا منها زيد قضى فلما ختشاه أن أحق واهلل الناس وختشى مبديه اهلل ما نفسك
 وطرا   منهن قضوا إذا أدعيائهم أزواج يف حرج املؤمنني على يكون ال لكي زوجناكها

 . العظيم اهلل صدق( (مفعوال اهلل أمر وكان
 رسول وأصدقها ،ابنها سلمة أيب بن سلمة إياها زوجه ،سلمة أم السيدة وتزوج

 قبله وكانت ،وجمشة ،وصحيفة ،وقدحا ،ليف حشوه فراشا وسلم عليه اهلل صلى اهلل
 .ورقية ،وزينب ،سلمة له فولدت عبداهلل وامسه ،األسد عبد بن سلمة أيب عند

 ،اخلطاب بن عمر بنت حفصة السيدة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وتزوج
 عليه اهلل صلى اهلل رسول وأصدقها ،عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر أبوها إياها زوجه
 .السهمي حذافة بن خنيس عند قبله وكانت ،درهم أربعمائة وسلم
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 وامسها ،عنها اهلل رضي حبيبة أم السيدة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وتزوج 
 بأرض ومها ،العاص بن سعيد بن خالد إياها زوجه ،حرب بن سفيان أيب بنت رملة

 وهو ،دينار أربعمائة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن النجاشي وأصدقها ،احلبشة
 بن اهلل عبيد عند قبله وكانت ،وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول على خطبها كان  الذي

 .األسدي جحش
 ضرار أيب بن احلارث بنت جويرية السيدة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وتزوج

 قيس بن لثابت السهم يف فوقعت ،خزاعة من املصطلق بين سبايا يف كانت  ،اخلزاعية
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل ولرس فأتت ،نفسها على فكاتبها ،األنصاري الشماس بن

 أقضي :قال هو؟ وما :قالت ذلك؟ من خري يف لك هل :هلا فقال ،كتابتها  يف تستعينه
 .فتزوجها ،نعم :فقالت ،وأتزوجك ،كتابتك  عنك

 فاصطفاها ،خيرب من سباها ،أخطب بن حيي بنت صفية السيدة اهلل رسول وتزوج
 سويقا   كان  ،حلم وال شحم فيها ما ،ليمةو  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وأومل ،لنفسه

 .احلقيق أيب بن الربيع بن كنانة  عند قبله وكانت ،ومترا  
 بن حزن بن احلارث بنت ميمونة السيدة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وتزوج

 عمه إياها زوجه ،صعصعة بن عامر بن هالل بن عبداهلل بن رويبة بن هزم بن حبري
 عليه اهلل صلى اهلل رسول عن العباس وأصدقها ،عنه اهلل رضي عبداملطلب بن العباس
 .العزى عبد بن رهم أيب عند قبله وكانت ،درهم أربعمائة وسلم

 ،احلارث بن خزمية بنت زينب السيدة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وتزوج
 وعمر  بن قبيصة إياها زوجه ،عليهم ورقتها إياهم لرمحتها ،املساكني أم تسمى وكانت
 عبد بن احلارث بن عبيدة عند قبله وكانت ،درهم أربعمائة اهلل رسول وأصدقها ،اهلاليل
 ابن وهو ،احلارث بن عمرو بن جهم عند عبيدة قبل وكانت ،مناف عبد بن املطلب

 .عمها



 

 

 

269 
 

 ،عشرة إحدى وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول هبن بىن الالِت النسوة هن فهؤالء
 .تسع عن وتويف ،خزمية بنت وزينت ،خويلد بنت جيةخد :اثنتان منهن قبله فمات
 أوالده

 السيدة جاريته من وإبراهيم عنها، اهلل رضي خدجية السيدة من اهلل وعبد القاسم
 .عنها اهلل رضي القبط مارية
 بناته

 وعمرها توفيت زينب: وهن عنها اهلل رضي خويلد بنت خدجية السيدة من وكلهن
 وفاطمة ،عاما 29 وعمرها توفيت كلثوم  وأم، عاما 24 وعمرها توفيت ورقية ،عاما 31

 .عاما 24 وعمرها توفيت
 بناته أوالد

 بن علي وأبوهم الزهراء فاطمة من ورقية وزينب كلثوم  وأم وحمسن واحلسني احلسن
 من وحممد وحيي وأمامة وعلي عفان، بن عثمان وأبوه رقية من اهلل وعبد طالب، أيب

 .أمجعني عنهم اهلل رضي بيعالر  بن العاص وأبومها زينب
 بناته أزواج

 ربيب كان  وقد عنه اهلل رضي طالب أيب بن علي عمها إبن تزوجها فاطمة السيدة
 العاص خالتها إبن تزوجها زينب والسيدة .ذريته وأبا وحبيبه وسلم عليه اهلل صلى النيب
 هبا يدخل أن قبل وطلقها هلب أيب بن عتبة عمها ابن تزوجها رقية والسيدة الربيع بن

 أيب بن معتب أوال تزوجها كلثوم  أم والسيدة ،عنه اهلل رضي عفان بن عثمان فتزوجها
 .املنورة باملدينة رقية السيدة أختها وفاة بعد عفان بن عثمان تزوجها طلقها وملا هلب

 من أوال وسلم عليه اهلل صلى رعايته كانت  :وسلم عليه اهلل صلى النيب رعاية آباء
 قبل وفاته حىت أبوطالب عمه رعايته توىل مث الثامن سن بلوغه حىت طلبامل عبد جده
 وفاته وحىت وسلم عليه اهلل صلى رعاه من آخر وكان ،املشرفة اهلجرة من أعوام ثالثة
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 العباس، يف احفظوين :صلى اهلل عليه وسلم النيب فيه وقال عنه اهلل رضي العباس عمه
 . أبيه صنو الرجل عم وإن آبائي، بقية فإنه

 الراشدون خلفاؤه
 بن وعثمان اخللفاء ثاين اخلطاب بن وعمر الراشدين اخللفاء أول الصديق أبوبكر

 عنهم اهلل رضي علي بن احلسن وخامسهما رابعهما طالب أيب بن وعلي ثالثهما عفان
 .مجيعا

 السماء في وزراؤه
 .السالم عليه وميكائيل السالم عليه جربيل

 صحابته من وزراؤه
 وعمر الصديق أبوبكر مث املطلب عبد بن محزة مث خويلد بنت خدجية لوزراءا أول

 .أمجعني عنهم اهلل رضي اخلطاب بن
 أمهاته

 بالرضاعة الثانية أمه هلب أيب جارية وثويبة ولدته واليت األوىل أمه وهب بنت آمنة
 أكملت واليت الرضاعة من الثالثة أمه السعدية وحليمة شهرين ملدة أرضعته حيث

 حضانته تولت واليت أمين أم موالته الرابعة وأمه .سعد بين بادية يف العامني إىل رضاعته
 وتربيته كفالته  تولت واليت أسد بنت فاطمة اخلامسة وأمه وهب بنت آمنة أمه وفاة بعد
 .أعوام مثانية وقتها وسلم عليه اهلل صلى النيب عمر وكان املطلب عبد جده وفاة بعد

 الحجاز خارج هازار  التي المناطق
 (سوريا) بالشام ،دمشق قرب بصرى إىل مرتني وسلم عليه اهلل صلى النيب ذهب

  .واملعراج االسراء رحلة يف (فلسطني) املقدس بيت إىل وذهب
 بها عمل التي المهن

 .اإلقليمية والتجارة الداخلية والتجارة واإلبل األغنام ورعي الثمار لقط
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 يراوكب صغيرا والمهارات الهوايات
 .والسبق الطيور وصيد واملصارعة والسباحة والرمي الفروسية

 صغيرا ورعايته بكفالته قاموا الذين
 عبد وجده أسد بنت وفاطمة أمين وأم السعدية وحليمة وثويبة وهب بنت آمنة أمه
 . أبوطالب وعمه املطلب

 اإلسالم قبل أصدقاؤه
 يف طبيبا وكان لمأس وقد ثعلبة بن وضماد حزام بن وحكيم الصديق أبوبكر

 .أمجعني عنهم اهلل رضي ،اجلاهلية
 اغتياله محاوالت
 السعدية حليمة أمه مع عكاظ سوق يف األوىل احملاولة كانت  صغريا كان  عندما

 احملاولة كانت  البعثة وبعد ،أعوام ستة وعمره املنورة باملدينة والثانية ،أعوام َخسة وعمره
 ذات غزوة يف احلارث بن لغورث الثانية واحملاولة ،اهلجرة ليلة لقتله مكة ألهل االوىل
 بالسيف وسلم عليه اهلل صلى النيب وقتل للمدينة للذهاب وهب بن عمري وحماولة ،الرقاع

 برمي الثانية واحملاولة خبيرب املسمومة بالشاة األوىل احملاولة كانت  اليهود ومن .املسموم
  .البيت أعلى من عليه الصخرة

 البعثة قبل حياته في االحداث أبرز
 ومن منه الربكات وتفجر ،الشريف مولده يوم الكون يف ظهرت اليت العالمات

 تاج، الشام اىل وسفره ،سعد بين بادية يف صغري طفل وهو صدره شق وحادثة حوله،
 ومشاركته املشرفة، الكعبة وبناء الفجار، حرب يف ومشاركته بالنبوة، له الراهب وشهادة

 اهلل عبد عدا ما أطفاله كل  ووالدة خدجية، السيدة من زواجهو  الفضول، حلف يف
 .االسالم يف ولد والذي
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 البعثة بعد حياته في األحداث أبرز
 ما إىل وعروجه عليه، الكرمي القرآن ونزول عليه، والرسالة بالنبوة التكليف نزول

 اىل اصحابه وهجرات أمت، وعلى عليه الصالة وفرض رجب، يف املنتهى سدرة بعد
 األوىل العقبة وبيعتا القيامة، يوم اىل امته وعلى عليه اجلهاد وفرض واملدينة، احلبشة

 عليه، التشريعات ونزول االوىل، االسالم عاصمة املنورة املدينة اىل وهجرته والثانية،
 جزيرة من لليهود وتصفيته وهزميته ،امته وعلى عليه تعاىل اهلل نعم وتتميم الدين واكمال
 .العرب

 حياته في عاشها التي بتالءاتاال
 عبد وكفيله جده ووفاة سنوات ست وعمره والدته وفاة مث ،ميالده قبل والده وفاة
 وبينهما واحد عام يف خدجية وزوجته طالب ايب عمه ووفاة اعوام مثانية وعمره املطلب

 هل قريش وتكذيب ،املشرفة اهلجرة من أعوام ثالثة قبل احلزن بعام ومسي ايام ثالثة
 الزهراء فاطمة إبنته عدا ما حياته يف وبناته أوالده مجيع ووفاة ،وألنصاره له وتعذيبهم

 .أحد غزوة يف عنه اهلل رضي محزة عمه ومقتل .أشهر بستة بعده توفيت واليت
 البعثة قبل لإلسالم قاتهومواف وأخالقه فضائله
 يف يقف وكان قط، كبرية  يفعل ومل ،اجلاهلية يف بصنم يعتقد أو لصنم يسجد مل

 شريفا، عفيفا وكان ،املروءة وخوارم الدنايا يرتكب ومل ،قريش اهل خمالفا بعرفات احلج
 وكان ،قط يكذب ومل ،باألمني ولقبوه ونفائسهم أمواهلم يستودعونه قريش أهل وكان
 ويساعد الطعام يطعم وكان املشرفة، البعثة قبل شهر ملدة حراء غار يف عام كل  يتعبد

 .امللهوف غيثوي احملتاج
 أعدائه أبرز

 وعقبة ربيعة، بن وعتبة ربيعة، بن وشيبة املغرية، بن والوليد هشام، بن جهل أبو
 يف قتلوا ومجيعهم الوليد، بن وعمارة خلف، بن وأمية عتبة، بن والوليد معيط، ايب بن

 .الكربى بدر غزوة
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 معجزاته أبرز
 والكالم ،القمر وانشقاق ،لغيبا عن واإلخبار ،واملعراج واإلسراء ،الكرمي القرآن

 .اخلارقة اجلسمانية والقوة ،واحليوانات واألشجار اجلمادات مع
 وغزواته جهاده

 بصورة قيادهتا توىل غزوة 28 يف الشريفة بنفسه وسلم عليه اهلل صلى النيب شارك
 والغزوات ،قتال فيها يكن فلم البقية أما. الغزوات هذه من تسع يف قاتل وقد ،مباشرة

 واخلندق وأحد بدر غزوة :إحدامها يف وسلم عليه اهلل صلى النيب وأصيب فيها قاتل ليتا
  .املصطلق وبين والطائف وحنني مكة وفتح وخيرب قريظة وبين

 الغزوات تواريخ
 الثالثة السنة ويف غزوات 8 للهجرة الثانية السنة يف وسلم عليه اهلل صلى النيب قاد

 السادسة السنة ويف غزوات 4 اخلامسة السنة ويف وتنيغز  الرابعة السنة ويف غزوات 4
 التاسعة السنة ويف غزوات 3 الثامنة السنة ويف غزوات 4 السابعة السنة ويف غزوتني

 بنفسه وسلم عليه اهلل صلى النيب غزاها غزوة آخر وكانت تبوك غزوة هي واحدة غزوة
 .الشريفة

 لها تعرض التي األذى أنواع
 والتشكيك الباطلة واالهتامات والسباب واجلراحات لضربوا االغتيال حماوالت

  .وغريها واجلنون بالسحر واهتامه ،فيه
 للتوحيد دعوته مراحل

 وأعلنها عامة لقريش اجلهرية بالدعوة بدأ مث أعوام، ثالثة ملدة السرية بالدعوة بدأ
 ثلم األخرى للشعوب أرسل مث احلج موسم يف العرب قبائل دعا مث ،الصفا جبل من

 . مللوكهم السفراء إرسال طريق عن وغريهم والقبط واحلبش والروم الفرس
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 الوداع حجة
 حج أنه إذ االسالم يف وسلم عليه اهلل صلى النيب حجها حجة وآخر أول هي

 حترك الوداع حجة ويف ،السالم عليه ابراهيم أبيه دين على حجات عدة يبعث أن قبل
 حجوا شخص ألف تسعون أصحابه من املنورة دينةامل من وسلم عليه اهلل صلى النيب مع
 .مكة يف قابلوه الذين غري معه
 به إيمانا الناس أول

 الرجال ومن خويلد، بنت خدجية السيدة زوجته قاطبة البشر من به آمن من أول
 خدجية، السيدة النساء ومن طالب أيب بن علي الصبيان ومن ،الصديق بكر أبو األحرار

 .أمجعني عنهم اهلل رضي رباح بن بالل العبيد ومن حارثة، بن زيد املواىل ومن
 ممتلكاته

 8و رماح 4و سيوف 7و الغنم من 20و ومحار وبغلة وناقة خيول 5 له كانت
 ،ابنته وفاطمة لنسائه حجرات 10 به النبوي باملسجد ملحق منزل له وكان ،دروع
 .عنهن اهلل رضي

 العمر محطات
 الوحي عليه ونزل ،عاما 30 وعمره زينب بناته أكرب وأَنب ،عاما 25 وعمره تزوج

 وعمره جدا وأصبح ،عاما 43 وعمره اجلهرية للدعوة السرية الدعوة من وحتول عاما 40
 ،عاما 53 وعمره املدينة إىل وهاجر ،عاما 50 وعمره السموات إىل وعرج ،عاما 41

 .عاما 63 وعمره وتوىف
 وسلم عليه اهلل صلى النبي وصف

 طويال وكان احلمرة، إىل مييل بياضا اللون أبيض وسلم عليه اهلل لىص النيب كان
 ،كحل  غري من العينني سواد شديد ،العينني كبري  ،واخلدين الوجه مدور وكان جسيما،

 ،لؤلؤ كأهنا  األسنان أبيض ،الفم واسع ،الرموش غزير ،املتقوسني احلاجبني متصل شبه
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 شعره يسرح وكان ،كتفيه  ميس يكاد حىت شعره ينزل الشعر سبييب ،االنف مستوي
 .ويسرة مينة وينزله الوسط من يشقه وأحيانا ضفائر يف أحيانا
 القرآن في وسلم عليه اهلل صلى لنبيه تعالى اهلل مدح

 وسلم عليه اهلل صلى وأنه منري، سراج وبأنه العظيم واخللق والرمحة بالرأفة وصفه
 وأمر عليه ومالئكته اهلل وصلى ؤمنني،امل على منة وأنه أنفسهم، من باملؤمنني أوىل

 .عليه والسالم بالصالة املؤمنني
 وسلم عليه اهلل صلى النبي قبر

 عائشة السيدة حبجرة فيه تويف الذي املكان يف وسلم عليه اهلل صلى النيب دفن
 عليه اهلل صلى النيب فيها املدفون احلجرة حول حوائط َخسة بناء ومت ،عنها اهلل رضي

 املوجود وهو احلوائط، هذه حول رباعي سور بين مث ،املخمس باحلائز مىوتس وسلم،
 .املشرفة باملقصورة عرف والذي اليوم
 وسلم عليه اهلل صلى وفاته

 عام اهلجرة من 11 عام أول ربيع 12 االثنني يوم وسلم عليه اهلل صلى النيب تويف
 ليلة منتصف يف نودف ،أيام وأربعة عاما 63 اهلجري بالتاريخ عمره وكان م 632

 .األربعاء
 والدفن والكفن الغسل

 ويدلكونه القميص فوق املاء يضعون قميصه، وعليه وسلم عليه الّله صلى غسلوه
 يعينانه الفضل وابنه العباس وكان عنه الّله رضي طالب أيب بن عليّ  وغسله ،بالقميص

 السحول إىل نسبة) سحولية بيض أثواب ثالثة يف وكفنوه الشريف، جسمه تقليب يف
 عليه الّله صلى جهازه من فرغوا وملا عمامة، وال قميص فيها ليس( باليمن بلدة وهي

 أي أرساال وسلم عليه الّله صلى عليه الناس دخل مث بيته يف سريره على وضع وسلم
 فيه تويف الذي املكان يف وسلم عليه الّله صلى له وحفر عليه يصلون متتابعني مجاعات

 الّله رسول مسعت عنه الّله رضي بكر أبو قال. عليه تويف الذي راشهف رفعوا أن بعد
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 عليّ  قال(. روحه تقبض حيث يدفن إال قط نيب مات ما: )يقول وسلم عليه الّله صلى
 الّله رضي األنصاري سهل بن زيد طلحة أبو للحفر املباشر وكان. مسعته أيضا وأنا

 املطلب عبد بن العباس عمه قربه يف ونزل قبض، حيث فراشه موضع يف حلدا حفر عنه،
 قربه ورش. عنهم الّله رضي العباس ابنا وقثم والفضل طالب أيب بن وعلي هاشم بن

 العرصة حصباء من عليه وجعل رأسه قبل من بدأ ماء، بقربة بالل وسلم عليه الّله صلى
 .شرب قدر األرض عن القرب ورفع وبيضا، محرا
 األصحاب قبور

 بكر أبو الكرميان صاحباه الشريفة حبجرته وسلم عليه هللا صلى النيب مع دفن
 لقرب مكانا   هنالك إن السري أهل وقال ،عنهم اهلل رضي اخلطاب بن وعمر الصديق

  .ووفاته االرض نزوله بعد السالم عليه مرمي بن عيسى املسيح فيه سيدفن رابع
 الختام كلمة

 أنفسكم من رسول جاءكم لقد):توبةال سورة من األخريتني اآليتني يف تعاىل اهلل قال
 إله ال اهلل حسيب فقل تولوا فإن رحيم رؤف باملؤمنني عليكم حريص عنتم ما عليه عزيز

 (.العظيم العرش رب وهو توكلت عليه هو إال
 العظيم اهلل صدق
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 املرسلني أشرف لىع والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

 المقدمة
 وسلم عليه اهلل صلى بالنيب التعريف مشروع لنشاطات املتابع للقارئ قدمنا ان بعد

 النيب معجزات يف خمتصرة رسالة املرة هذه يف لكم نقدم ان يسرنا كتابا  الثالثني قرابة
 يهعل اهلل صلى( اهلل رسول حممد) االذاعي الربنامج من مأخوذة وسلم عليه اهلل صلى
 عليه اهلل صلى النيب لتعظيم الكوثر اذاعة يف املصطفى خالد املادح يقدمه والذي وسلم
 .وسلم

 الن وسلم عليه اهلل صلى النيب معجزات عن احلديث الصعب ومن انه واحلقيقة
 يف الناس يكن مل اشياء يف حىت ،احلديث العلم اثبت كما  معجزات كانت  كلها  حياته
 بالثلج القلب وجراحة الصدر شرح عمليات اجراء مثل تمعجزا اهنا يعلمون وقتها
 وزراعة القلب جلراحة قاسم امحد مستشفى مدير حنفي ياسر العالمة الدكتور قال كما

 النيب لتعظيم الفضائية ساهور بقناة النبوية املعجزات عن االسبوعية سهرته يف الكلى
 .وسلم عليه اهلل صلى

 بعضا الكرمي القارئ ايها اليكم نقدم الكرمي بالنيب ومعرفتنا وتعظيمنا حملبتنا وزيادة
 الصفحات هذه يف وسلم عليه اهلل صلى املصطفى رياض ورياحني وزهور ورود من

 حساب بغري اجلنات ودخول الدرجات رفع يف بشفاعته يشملنا ان الكرمي املوىل سائلني
 العام هذا يف نرفع والتعظيم التعريف مشروع يف وحنن خاصة عقاب وال عذاب وال

 .وسلم عليه اهلل صلى النيب بشفاعة الفوز على احرص شعار
 

 وبركاته اهلل ورمحة عليكم والسالم
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 إهداء
 املعلومات هذه إليهم هندي ،العصر هذا يف واملادحني الشعراء كل  إىل خاص إهداء

 ئهاوأدا لتلحينها استعداد على وحنن ،شعري ا لصياغتها ،النبوية املعجزات يف اجلديدة
 السودان وخارج داخل والفنانني املادحني أفضل بواسطة
 والشراب الماء في وسلم عليه اهلل صلى معجزاته: األول الفصل

 وسلم عليه اهلل صلى الشريفة أصابعه من الماء نبع
 املاء هذا ويعترب أصابعه بني من الطهور املاء نبع وسلم عليه اهلل صلى معجزاته من

 يف البلقيين وقال ،املياه انواع من وغريها والكوثر زمزم ماء من وأشرف املياه أشرف هو
 صلى أصابعه بني من املاء نبع وقصة: القرطيب العباس أبو قال: قال"  التدريب"  كتابه

 طرق من عنه ووردت عظيمة مشاهد يف مواطن عدة يف منه تكررت - وسلم عليه اهلل
 مبثل يسمع ومل: قال املعنوي، التواتر من املستفاد القطعي العلم عمومها يفيد كثرية
 بني من املاء نبع حيث - وسلم عليه اهلل صلى - نبينا غري من العظيمة املعجزة هذه

 .ودمه وحلمه وعصبه عظمه
 اهلل صلى - النيب أصابع بني من املاء نبع: قال أنه املزين عن الرب عبد ابن ونقل

 اهلل صلى - موسى ضربه حيث احلجر نم املاء نبع من املعجزة يف أبلغ - وسلم عليه
 خبالف معهود، احلجارة من املاء خروج الن املياه، منه فتفجرت بالعصا - وسلم عليه

 .والدم اللحم بني من خروجه
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان  :قال عنه اهلل رضي أنس عن وغريه قتادة روى

 اهلل رسول فأتى ماءا، جيدوا فلم الوضوء الناس والتمس العصر صالة وحانت بالزوراء
 ذلك يف يده وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فوضع بوضوء، - وسلم عليه اهلل صلى
 ينبع املاء فرأيت منه يتوضؤوا أن الناس فأمر أصابعه فضم فيه يده بسط فحني االناء

 كم:  ألنس قلت. آخرهم عند من فتوضأوا وسلم عليه اهلل صلى النيب أصابع بني من
 ومسلم البخاري الشيخان احلديث هذا وروى ثلثمائة زهاء كنا:  قال نتم؟ك
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 بينما: عنه اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد عن مردويه وابن والبيهقي النسائي روى
 فضل معه من اطلبوا: فقال ماء، معنا ليس وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عند حنن
 من خيرج لفظ ويف جيري، املاء فجعل ،فيه يده فوضع إناء، يف فوضعه مباء فأتى ماء،
 .وشربوا فتوضأوا"  اهلل من الربكة املبارك، الطهور على حي: " قال مث أصابعه، بني

 اهلل صلى النيب خرج: قال عنه اهلل رضي مالك بن أنس عن البخاري االمام روى
 الصالة فحضرت يسريون فانطلقوا أصحابه من ناس ومعه خمارجه بعض يف وسلم عليه
 النيب فأخذه يسري ماء من بقدح فجاء القوم من رجل فانطلق يتوضؤون ماء جيدوا فلم

 .(فتوضؤوا قوموا) قال مث القدح على األربع أصابعه مد مث فتوضأ وسلم عليه اهلل صلى
  حنوه أو سبعني وكانوا الوضوء من يريدون فيما بلغوا حىت القوم فتوضأ

 بن جابر عن االعمش طريق ومن عداجل أيب بن سامل طريق من الشيخان روى
 ركوة يديه بني الذي وكان احلديبية، يوم الناس عطش: قال عنهما اهلل رضي اهلل عبد

 وال به نتوضأ ماء عندنا ليس: قالوا"  ؟مالكم: " قال حنوه، الناس وجهش منها يتوضأ
 ابعهأص بني من يفور املاء فجعل الركوة يف يده فوضع يديك، بني ما إال نشربه ماء

 مائة كنا  لو: قال ؟كنتم  كم:  جلابر قلت: سامل قال وتوضأنا، فشربنا العيون، كأمثال
 مائة عشرة َخس كنا  لكفانا، ألف

 يف املاء وتكثريه االبريق وهي امليضاء ماء تكثريه وسلم عليه اهلل صلى معجزاته من
 االمام واهر  والذي امليضأة حديث يف وذلك واحد ابريق من املئات توضأ حبيث القدح
 رضي أنس عن والبيهقي قتادة أيب عن) الطربي جرير بن حممد وأبو والشيخان أمحد

 هلم ومال شخصا ثالمثائة سقى قد وسلم عليه اهلل صلى النيب ان وذلك عنهما اهلل
 هوازن غزوة يف عنه اهلل رضي االكوع بن سلمة حديث ويف. قدحه من وقرهبم اوعيتهم

 واحد ابريق من توضأوا دق شخص واربعمائة الفا ان
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 كان  من كل  منه فسقى القربتني يف املاء تكثريه وسلم عليه اهلل صلى معجزاته من
 واحلديث الطريق يف وجدوها المرأة القربتني يف املاء ينقص ان غري من السفر يف معه
 .عنه اهلل رضي حصني بن عمران عن والبيهقي والطرباين والشيخان أمحد االمام رواه

 وتحليتها اآلبار لماء وسلم عليه اهلل صلى هتكثير 
 وفار الضحلة البئر من بدعوته فاض قد املاء ان وسلم عليه اهلل صلى معجزاته من

 النيب فيه تفل والذي احلديبية بئر حديث يف وذلك وشفتيه البئر شفري بلغ حىت املاء
 رواه واحلديث هفي املياه ففارت سهمني او بسهم فيه ورمى ودعا وسلم عليه اهلل صلى

 شيبة ايب وابن والبيهقي والواقدي الطرباين
 يف تبوك عني ماء وسلم عليه اهلل صلى تكثريه وسلم عليه اهلل صلى معجزاته من
 جبل بن معاذ عن وأمحد مالك واالمامان جابر عن مسلم االمام رواه الذي احلديث

 ويديه، وجهه غسل: تبوك غزوة يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن عنهما اهلل رضي
 الناس فاستقى كثري،  مباء العني فجرت تبوك عني يف أعاده مث

 وضوئه بسكب او فيه بتفله بقباء بئر ماء تكثريه وسلم عليه اهلل صلى معجزاته من
 واحلديث ،سعيد بن حيىي عن والبيهقي سعد ابن رواه الذي احلديث يف وذلك ،فيه

 عنه اهلل رضي أنس عن البيهقي رواه الذي الثاين
 باليمن بئر ماء وسلم عليه اهلل صلى تكثريه وسلم عليه اهلل صلى معجزاته من
 احلديث يف وذلك باملاء فامتألت البئر يف ورميت اخذت مث حصيات سبع على بالدعاء

 الصدائي احلارث بن زياد عن البيهقي نعيم وأبو أسامة أيب بن احلارث رواه الذي
 بسكب وذلك باليمن زراعية ارض يف املاء تكثريه وسلم يهعل اهلل صلى معجزاته من

 كثرية  عينا واصبحت ففاضت االرض هذه يف وسلم عليه اهلل صلى النيب فيه تفل ماء
 أبو رواه الذي احلديث يف وذلك الرسول مباء ومسوها ويسقون الناس منها يشرب املاء
 السلمي ربه عبد بن راشد عن نعيم
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 عنه اهلل رضي مالك بن أنس بئر ماء تكثريه وسلم يهعل اهلل صلى معجزاته من
 بعد ماؤها ينقطع فلم وسلم عليه اهلل صلى النيب فيها فتفل بالنزور تسمى البئر وكانت

 عنه اهلل رضي أنس عن والبزار نعيم أبو رواه واحلديث ذلك
 متضمض انه وذلك بقباء غرس بئر ماء تكثريه وسلم عليه اهلل صلى معجزاته من

 رضي أنس عن رقيش بن سعيد عن سعد ابن رواه واحلديث باملاء البئر فجاشت فيها
 عنه اهلل

 اعطاهم ماء بصب باليمن املاحل البئر ملاء حتليته وسلم عليه اهلل صلى معجزاته من
 ابن رواه واحلديث باليمن املياه أعذب من بئرهم فصار وسلم عليه اهلل صلى النيب له

 سعديال نقيد بن مهام عن السكن
 برجله ضربه ان بعد الصخر من له املاء نبع وسلم عليه اهلل صلى معجزاته من
 سعيد بن عمرو عن سعد ابن رواه واحلديث طالب ابو عمه منه فسقى الشريفة
 يف سفر يف وهم اصحابه الحد بربكته املاء نبع وسلم عليه اهلل صلى معجزاته من

 بالسقيا املنطقة ومسيت اصحابه ومجيع وسلم عليه اهلل صلى النيب فشرب القاحة وادي
 واحلديث" وجل عز اهلل سقاكموها سقيا هذه" هلم قال وسلم عليه اهلل صلى النيب الن
 قباء أهل من السلمي علي بن سدرة بن خديج عن نعيم أبو رواه

 واألكل الطعام في وسلم عليه اهلل صلى معجزاته: الثاني الفصل
 السماء من وسلم عليه اهلل صلى له الطعام نزول

 اىل منه الباقي ورفع فأكله السماء من بطعام بإيتائه وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 الذهيب وقال وصححه، واحلاكم والدارمي والنسائي أمحد االمام رواه واحلديث السماء

 رضي السكوين نفيل بن سلمة أيب عن الصحاح غرائب من إنه :املستدرك خمتصر يف
 عنه اهلل
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 ميد كان  طعام من املسجد يف ألصحابه اطعامه يف وسلم عليه اهلل لىص معجزته
 واحلاكم حبان وابن والرتمذي والنسائي أمحد االمام رواه واحلديث السماء من ويزاد

 عنه تعاىل اهلل رضي جندب بن مسرة عن والذهيب وصححوه والبيهقي
 ويشرب يراه ال وهو الطعام من الشخص يأكل ان يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 اهلل عبد عن نعيم وأبو سعد وابن أمحد االمام رواه واحلديث يراه ال وهو الشراب من
 طهفة بن

 والسمن اللبن في وسلم عليه اهلل صلى معجزاته
 صلى النيب سقى حيث القدح يف اللنب تكثريه وسلم عليه اهلل صلى معجزاته ومن

 شبعوا حىت مجيعا وشربوا واحد لنب حقد  من املسجد يف الصفة اهل كل  وسلم عليه اهلل
 اهلل رضي هريرة أيب عن والبيهقي والشيخان أمحد االمام رواه الذي احلديث يف وذلك

 عنه
 حيلب ما ضعف لبنا الشاة ضرع من حيلب انه وسلم عليه اهلل صلى معجزاته ومن

 سيالطيال داود وأبو أمحد االمام رواه االرت بن خباب شاة لنب عن واحلديث غريه
 االرت بن خباب ابنة عن والطرباين سعد وابن

 قط لبنا تدر ومل تلد مل اليت الشاة حلب انه وسلم عليه اهلل صلى معجزاته ومن
 العالية أيب عن البيهقي رواه واحلديث التسع ازواجه احلليب من وسقى

 شبعوا حىت باللنب اخلبز الصفة اهل جلميع اطعامه يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 وصححه واحلاكم الطرباين رواه واحلديث واحدا شخصا يكفي ال الطعام هذا وكان
 االسقع بن واثلة عن عساكر وابن نعيم وأبو

 بعثهما الذين للرجلني وزبدة لنب اىل املاء قلبه وسلم عليه اهلل صلى معجزاته من
 اجلعد أيب بن سامل عن مرسال سعد ابن رواه واحلديث سرية مهمة يف
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 قربة يف قليال مسنا البهزية اوس ام اعطى انه وسلم عليه اهلل صلى اتهمعجز  ومن
 أم عن والبيهقي الطرباين رواه واحلديث عاما الثالثني قرابة منه فأكلت ونفخ فيه فدعا
 عنها اهلل رضي البهزية أوس

 تبوك غزوة يف بالسمن امتأل قد اجلراب ان وسلم عليه اهلل صلى معجزاته ومن
 اهلل صلى النيب قال كما  بالسمن الوادي المتال ويربطه الصحايب أخذهي مل ومل وسال
 محزة بن عمرو بن حممد عن نعيم وأبو والبيهقي الطرباين رواه واحلديث وسلم عليه

 جده عن أبيه عن االسلمي
 والشعير واللحم الزاد في وسلم عليه اهلل صلى معجزاته

 ذات غزوة يف جيشه من شخص اربعمائة اطعام يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 عن نعيم أبو رواه واحلديث نعام بيضات ثالث من شخص سبعمائة بل ويقال الرقاع
 عنهما اهلل رضي جابر

 واحدة فطرية من شخصا مثانني من أكثر اطعام من وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 ومسلم البخاري والشيخان أمحد االمام رواه واحلديث طلحة ابو له اهداها ،بالسمن

 أنس عن ثابت عن فضالة بن مبارك عن متواترة كثرية  طرق من والبغوي يعلى وأبو
 شاة رجل من هاشم بين من رجال اربعني اطعام يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 ابن رواه واحلديث شاة رجل مقدار منهم رجل كل  واكل شبعوا حىت فاكلوا واحدة
 مردويه وابن علي عن طرق من نعيم وأبو يوالبيهق حامت أيب وابن جرير وابن إسحاق

 مجيعا عنهم اهلل رضي الرباء عن نعيم وأبو
 من شخص ألف وهم اخلندق غزوة جيش اطعام يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 واحلديث ،عنهما تعاىل اهلل رضي اهلل عبد بن جابر له ذحبها صغرية وشاة شعري من صاع
 عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر عن والبيهقي عيليواالمسا والبخاري أمحد االمام رواه

 ال طعام من شخصا سبعني من أكثر اطعام يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 اهلل رضي جحش بنت زينب تزوج بعدما سليم ام له اهدته واحد شخص اال يكفي
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 عن عساكر وابن نعيم وأبو يعلى أبو رواه واحلديث الطعام ينقص مل ذلك ومع ،عنها
 عنه اهلل رضي أنس عن ثابت

 يكفي ال طعام من شخصا ومثانني مائة اطعام يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 وأبو والبيهقي الفريايب جعفر رواه واحلديث االنصاري ايوب ابو له صنعه اثنني من أكثر
 عنه اهلل رضي االنصاري أيوب أيب عن نعيم

 رواه واحلديث تبوك غزوة يف أصحابه لزاد تكثريه يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 هريرة أيب عن ومسلم أمحد واالمام االكوع بن سلمة عن ومسلم البخاري الشيخان

 االنصاري عمرة أيب عن وصححه واحلاكم سعد وابن الغفاري احلسني أيب عن وأمحد
 وأبو يعلى وأبو راهويه بن وإسحاق العبدي احلسني أيب عن والبيهقي والطرباين والبزار
 امجعني عنهم اهلل رضي اخلطاب بن عمر عن نعيم

 ال طعام من اصحابه من شخصا مثانني اطعامه يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 شيبة أيب وابن سعد وابن الفريايب جعفر أبو رواه واحلديث الشعري من املد على يزيد

 عنه اهلل رضي هريرة أيب عن والطرباين
 قليل طعام من التسع نسائه جلميع واطعامه غرفه يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 ابن رواه واحلديث منه اخذ كلما  يفيض القدر وكان عنها اهلل رضي فاطمة ابنته طبخته
 عنه اهلل رضي علي عن سعد

 ام له صنعته له طعام من شخصا َخسني اطعام يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 عبد بن جابر عن حسن بسند رباينالط رواه واحلديث واحد لشخص يكفي وكان جابر

 صهيب له صنعه قليل طعام مع حدثت املعجزة هذه ونفس عنه تعاىل اهلل رضي اهلل
 عنه اهلل رضي صهيب عن نعيم أبو رواه واحلديث الرومي

 قليل طعام من اصحابه من شخصا ألربعني اطعامه وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 بنت أمساء عامر أم عن سعد ابن رواه حلديثوا عامر ام له صنعته واخلبز اللحم من

 السكن بن يزيد
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 واحد طعام طبق من اخلندق غزوة ألهل اطعامه يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 بن اهلل عبد عن عساكر ابن رواه واحلديث الطبق ينقص ومل اخلندق اهل مجيع فاكل

 االنصاري بردة أيب مغيث
 واحدة لقمة من شبع حىت هريرة ايب اطعام يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 عنه اهلل رضي هريرة أيب عن صحيحه يف حبان ابن رواه واحلديث
 وسلم عليه اهلل صلى انه وذلك الشعري تكثري وسلم عليه اهلل صلى معجزاته ومن

 فقال فنقص كاله  حىت ينقص وال منه يأكل زال فما شعري من صاعا ستني رجال اعطى
 االمام رواه واحلديث" لكم ولقام منه ألكلتم تكله مل لو" وسلم عليه اهلل صلى النيب له

 اعطى انه وسلم عليه اهلل صلى معجزاته ومن. عنه اهلل رضي جابر عن ومسلم أمحد
 فوجده كاله  مث سنه نصف منه فاكل شعري من صاعا ثالثني احلارث بن نوفل عمه ابن

 ما منه ألكلت تكله مل لو" سلمو  عليه اهلل صلى النيب له فقال صاعا ثالثني كان  كما
 املطلب عبد بن احلارث بن نوفل عن والبيهقي احلاكم رواه واحلديث" عشت

 اهلل صلى اهلل رسول تويف لقد: قالت عنها اهلل رضي عائشة عن الشيخان وروى
 رف يف شعري من وسق شطر إال كبد  ذو يأكله شيء من بييت يف وما وسلم عليه

 ففين كلتهف علي طال حىت منه فأكلت
 اللحم من قليله بكمية خناس ابو عيال اشباع يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 بن مسعود عن الطرباين رواه واحلديث تكفيهم فال والثالثة الشاتني يذحبون كانوا  وقد
 خالد

 واحدة شاة كبد  من شخصا وثالثني مائة اطعام يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 عنهما اهلل رضي بكر أيب بن الرمحن عبد عن ومسلم لبخاريا الشيخان رواه واحلديث
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 التمر في وسلم عليه اهلل صلى معجزاته
 واكل فقط مترة وعشرين واحد من اجليش اطعام يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 وابن أمحد االمام رواه واحلديث ،عاما عشرين من أكثر التمر هذا بقية من هريرة ابو
 عنه اهلل رضي هريرة أيب عن طرق من والبيهقي بانح وابن والرتمذي سعد

 فقط مترات سبع من شخص وَخسني اربعة اكل يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 عنه اهلل رضي سارية بن العرباص عن عساكر وابن نعيم أبو رواه واحلديث

 التمر من شخصا واربعني اربعمائة وحتميله اعطائه يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 أمحد االمام رواه واحلديث ينقص مل ذلك مع والتمر واحدة اسرة اال تكفي ال كمية  من

 مقرن بن والنعمان اخلثعمي سعيد بن دلني عن حبان وابن داود وأبو
 ينقص مل ذلك ومع مترة مائة من ألصحابه أشبعه من وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 به بأس ال بسند عساكر وابن نعيم وأبو الطرباين رواه واحلديث واحدة مترة وال التمر
 رجاء أيب عن

 وهي لليهودي اهلل عبد بن جابر والد دين قضاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 واحلديث بستانه متر ينقص ان غري من وذلك الغرماء من وغريه وسقا ثالثني من أكثر
 رضي جابر نع متقاربة وألفاظه طرق من ومسلم البخاري والشيخان أمحد االمام رواه
 عنه اهلل

 فقط بتمرتني كامال  يوما الواحد الرجل اشباع يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 عنه اهلل رضي هريرة أيب عن سعد ابن رواه واحلديث

 من الشريف النبوي باملسجد الصفة ألهل اطعامه يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 الطرباين رواه واحلديث هو كما  اموالطع شبعوا حىت فاكلوا التمر عصيدة من صغري طبق

 عنه اهلل رضي هريرة أيب عن حسن بسند
 تعاىل اهلل رضي لسلمان غرسه الذي النخل امثار يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 أبيه عن يزيد أيب عن البيهقي رواه واحلديث عامه يف وانتاجه عليه سيده كاتب  ملا عنه
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 الجمادات مع وسلم عليه اهلل صلى معجزاته: الثالث الفصل
 األشجار مع وسلم عليه اهلل صلى معجزاته

 اىل مكاهنا من بأمره وتسري له الشجرة انقياد يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 اهلل رضي اهلل عبد بن جابر عن والبيهقي نعيم وأبو مسلم رواه واحلديث ،يريد حيث

 عنه
 اصحابه من هلا ارسلها نم بأمر الشجرة ائتمار يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 اهلل رضي مسعود ابن عن نعيم أبو رواه واحلديث أمرت حيث اىل مكاهنا من وحتركت
 عنه

 النخلة من ونزوله لدعوته البلح سبيطة استجابة يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 املعجزة هبذه االعرايب واسالم بذلك امره بعدما النخلة اىل ورجوعه يديه بني وسجوده

 ابن عن حبان وابن يعلى وأبو وصححه والرتمذي التاريخ يف البخاري رواه ديثواحل
 عنهما تعاىل اهلل رضي عباس

 اهلل رسول انه وشهدت فجاءت للشجرة دعوته يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 واحلاكم حبان وابن الدارمي رواه واحلديث االعرايب فاسلم وسلم عليه اهلل صلى

 عنهما اهلل رضي عمر ابن عن جيد إسناده الذهيب وقال وصححاه
 قراءته اىل يستمعون اجلن بان له الشجرة اعالم يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 مسعود بن اهلل عبد بن الرمحن عبد عن ومسلم البخاري الشيخان رواه واحلديث للقرآن
 عليه اهلل صلى عليه وتسليمها اليه الشجرة مشي يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 عنه اهلل رضي مرة بن يعلى عن نعيم وأبو والبيهقي أمحد االمام رواه واحلديث وسلم
 من كل  مسعه حىت اليه شوقا وحنينه اجلذع بكاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 االمام رواه واحلديث وسلم عليه اهلل صلى النيب عانقه حىت يسكت ومل باملسجد
 يعلى وأبو وصححه والرتمذي عساكر وابن والبغوي ماجه وابن أمحد واالمام الشافعي
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 والزبري والبخاري الدارمي ورواه مسلم شرط على طرق من نعيم وأبو ماجه وابن والبزار
 والبيهقي والطرباين شيبة أيب وابن محيد بن وعبد بكار بن

 خيطب وهو مرات ثالث به ورجفته منربه حترك يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 ماجه وابن والنسائي ومسلم أمحد االمام رواه واحلديث عليه الناس وعظ يف أمعن حني
 عنها اهلل رضي عائشة عن وصححه احلاكم حنوه وروى ،عنه اهلل رضي عمر ابن عن

 أخرى وأشياء احلجارة مع وسلم عليه اهلل صلى معجزاته
 رواه واحلديث. يؤكل وهو الطعام تسبيح نسمع كنا:  مسعود بن اهلل عبد قال
 اهلل رضي مسعود ابن عن مردويه وابن الشيخ وأبو والرتمذي ومسلم البخاري الشيخان

 واحلديث ألصحابه الطعام تسبيح امساعه يف وسلم عليه اهلل صلى ومعجزته. عنه تعاىل
 عنه اهلل رضي أنس عن الشيخ أبو رواه

 ديثواحل عليه واجلبال واالشجار االحجار سالم يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 مسرة بن جابر عن نعيم أبو حنوه وروى مسرة، بن جابر عن أمحد واالمام مسلم رواه

 عنه اهلل رضي
 وتسبيحه النحل كحنني  كفه  يف احلصى حنني يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 ذر أيب عن والبيهقي الطرباين رواه واحلديث وعثمان وعمر بكر أيب ويد يده يف ايضا
 عنه تعاىل اهلل رضي

 الفارسي لسلمان دفعه الذي الذهب تكثري يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 صلى النيب له اعطاه ما مثل عنده بقي لليهودي مثنه دفع ان وبعد الرق، من به فأخرجه

 سلمان عن طرق من واحلاكم سعد وابن أمحد االمام رواه واحلديث اوال وسلم عليه اهلل
 عنه اهلل رضي

 العباس عمه بيت وحوائط باب أسكفة تأمني يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 عنه اهلل رضي الساعدي أسيد أيب عن نعيم وأبو البيهقي رواه واحلديث دعائه على
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 ركضه حىت به وابتهاجا فرحا أحد جبل حترك يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 عنه اهلل رضي أنس عن البخاري رواه واحلديث برجله

 من فقط بإشارة احلرام املسجد يف االصنام بإسقاط وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 ابن عن ومسلم البخاري الشيخان رواه واحلديث املكرمة مكة فتح عندما وذلك يده

 عن والبيهقي إسحاق وابن عباس ابن عن والبيهقي نعيم وأبو أمحد واالمام مسعود
 عمر ابن عن نافع طريق من والبيهقي نعيم وأبو علي

 حتطيمها عن الناس عجز اليت الصخرة حتطيم يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 وأبو اهلل، عبد بن جابر عن البخاري رواه واحلديث اخلندق غزوة يف االشاوس الرجال

 وابن سعد وابن عازب، بن الرباء عن نعيم وأبو والبيهقي عمر، بن اهلل عبد عن نعيم
 جده، عن أبيه عن عوف وابن عمر نب اهلل عبد بن كثري  عن نعيم وأبو والبيهقي جرير
 عنهم اهلل رضي أنس عن نعيم وأبو

 الكربى، بدر غزوة يف سيف اىل العصا قلبه يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 ابن عن والبيهقي وغريمها رومان بن ويزيد أسلم بن زيد عن سعد ابن رواه واحلديث
 بن اهلل لعبد سيف اىل النخل جريد قلب يف وسلم عليه اهلل صلى ومعجزته. اسحاق
 اجلرشي الرمحن عبد عن معمر عن الرزاق عبد رواه واحلديث عنه اهلل رضي جحش
 البيهقي روى وكذلك. جحش بن اهلل عبد عن املوافقيات يف بكار بن الزبري رواه وكذلك

 سلمة سيف انكسر: قالوا عدة، االشهل عبد بين من رجال عن احلصني بن داود عن
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فأعطاه معه سالح ال أعزل فبقي بدر يوم حريش بن

 فلم جيد، سيف هو فإذا ،به اضرب: فقال طاب ابن عراجني من يده يف كان  قضيبا
 للعود قلبه وسلم عليه اهلل صلى معجزاته ومن. عبيد أيب جسر يوم قتل حىت عنده يزل
 النيب فأعطاه بدر غزوة يف سيفه انكسر والذي حمصن بن لعكاشة صارما سيفا اىل

 رواه واحلديث تعاىل اهلل بقدرة سيف اىل انقلب الذي العود وسلم عليه اهلل صلى
 االصبهاين نعيم وابو البيهقي



 

 

 

291 
 

 الحيوانات مع وسلم عليه اهلل صلى معجزاته: الرابع الفصل
 فجاء تعال له قال عندما له اهلائج البعري استجابة يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 وروى. عنهما اهلل رضي عباس ابن عن والبيهقي الطرباين رواه واحلديث رأسه مطأطئا
 شيبة أيب بن بكر أبو حنوه روى وكذلك عنه اهلل رضي اهلل عبد بن جابر عن مسلم حنوه

 عنه والبزار محيد بن اهلل وعبد أمحد واالمام ثقات برجال
 وسلم عليه اهلل صلى له الصعب اجلمل سجود يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 عنه اهلل رضي أنس عن جيد بسند والنسائي أمحد االمام رواه واحلديث
 واحلديث ذحبه يريد صاحبه ان له اجلمل شكوى يف وسلم عليه اهلل صلى ومعجزته

 عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر عن ثقات، ورجاله والبيهقي أمحد االمام رواه
 ومينعه جييعه صاحبه ان اليه وشكوته اجلمل بكاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 عبد عن مسلم" شرط" على: الذهيب وقال والبيهقي، أمحد االمام رواه واحلديث الراحة
 عنهما اهلل رضي جعفر بن اهلل

 اقوى من فأصبح جابر مجل يف بركته حلول يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 وأبو ومسلم البخاري الشيخان رواه ديثواحل عليال كان  ان بعد اجلمال واسرع وانشط

 عنه اهلل رضي جابر عن نعيم
 مجال يف وسلم عليه اهلل صلى بركته يف وحلول وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 رواه واحلديث وسريعة قوية فصارت مجيعا فيها نفخ ان بعد تبوك غزوة يف املسلمني
 عبيد بن فضالة عن صحيح بسند الطرباين

 باملدينة االنصار بساتني احدى يف له الغنم سجود يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 عنه اهلل رضي أنس عن الفقيه حامد بن اهلل عبد وأبو نعيم أبو رواه واحلديث املنورة

 بالرسالة وسلم عليه اهلل صلى له الذئب شهادة يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 عن وصححاه واحلاكم والرتمذي أمحد اماالم رواه واحلديث به لإلميان والدعوة والنبوة
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 عن أمحد واالمام مسعود، وابن أنس عن نعيم وأبو عمر، ابن عن والبيهقي سعيد أيب
 عنهم اهلل رضي هريرة أيب

 تتحرك فال البيت يف كان  إذا له الدواجن هيبة يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 صحيح بإسناد براين والط والبزار يعلى وأبو ومسدد والرتمذي أمحد االمام رواه واحلديث

 عنها اهلل رضي عائشة عن
 للطريق وتوصيله سفينة خلادمه االسد طاعة يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 وصححه واحلاكم والبزار يعلى وأبو سعد ابن رواه واحلديث ،اخلالء يف الصحيح
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول موىل سفينة عن والبيهقي

 واحلديث بالرسالة له وشهادهتا به الغزالة استجارة يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 أرقم بن زيد وعن عنه اهلل رضي مالك بن أنس عن نعيم وأبو والبيهقي الطرباين رواه

 سعيد أيب عن عطية بن طهمان بن خالد العالء وأبو قادم بن علي طريق من والبيهقي
 حديث وهو مالك بن أنس عن نعيم وأبو ،سلمة أم عن نعيم وأبو والطرباين اخلدري،

 غريب
 واحلديث بالرسالة له الصحراوي الضب شهادة يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 اخلطاب بن عمر عن البيهقي رواه
 بعض اخذ عندما إليه احلمرة طائر شكوى يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 كتاب  يف الشيخ وأبو نعيم وأبو الطيالسي داود أبو رواه واحلديث فراخها الصحابة
 مسعود ابن عن والبيهقي العظمة

 لبنها ويشرب ليحلبها إليه الربية يف الشاة جميء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 نافع عن وغريهم السكن وابن نعيم وأبو والبيهقي سعد ابن رواه واحلديث واصحابه هو
 عنه اهلل رضي كلدة  بن احلارث بن

 االسود الكلب من به املسيحي الذمي استجارة يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 تعاىل اهلل رمحه القرظي كعب  بن حممد عن عدي ابن رواها والقصة الكلب فهرب
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 وكانت فرساأل اقوى فصارت جعيل فرس يف بركته يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 صحيح بسند يوالبيهق ثقات برجال والطرباين الكبري يف النسائي رواه واحلديث عجفاء

 اهلل صلى بركته يف وسلم عليه اهلل صلى ومعجزته. عنه اهلل رضي االشجعي جعيل عن
 اجود من فأصبحا عنهما اهلل رضي طلحة وأيب مالك بن عصيمة محاري وسلم عليه

 ابن رواه احلديث هذا وحنو اخلطمي مالك بن عصمة عن الطرباين رواه واحلديث احلمري
 طلحة أيب بن اهلل عبد بن إسحاق عن سعد

 ليكشف خفيه بإحدى حلق الذي الطائر قصة يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 الطرباين، رواه واحلديث ،وسلم عليه اهلل صلى ليلدغه نعله يف خمتبئا كان  الذي االفعى له

 عنهما اهلل رضي عباس ابن عن املكارم يف واخلرائطي والبيهقي نعيم وأبو
 منهم واحدة كل  ليذبح وتنافسهن اجلمال تسابق يف موسل عليه اهلل صلى معجزته

 عنه اهلل رضي قرط بن اهلل عبد عن والنسائي داود أبو رواه واحلديث األخريات قبل
 ذحبت ان بعد بدعائه احلياة اىل جابر شاة اعادة يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 مالك بن كعب  عن نعيم أبو رواه واحلديث وأكلت
 محاره بدعوته تعاىل اهلل له احيا من امته من ان يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

: البيهقي وقال خالد بن امساعيل عن وصححه البيهقي رواه واحلديث مات ان بعد
 البيهقي يعين هو رواه مث أمته، يف يكون حني الشريعة لصاحب كرامة  يكون هذا ومثل
 أنا: الشعيب وقال. مثله لشعيبا عن خالد بن امساعيل عن آخر وجه من الدنيا ايب وابن

 .الكناسة يف يباع احلمار رأيت
 الموتى وإحياء الشفاء في وسلم عليه اهلل صلى معجزاته: الخامس الفصل

 وبعد تعاىل اهلل بإذن احلياة اىل العجوز ابن عودة يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 وابو الدنيا أيب ابن اهرو  واحلديث وسلم عليه اهلل صلى النيب وبركة بدعائها مات ان

 عنه اهلل رضي أنس عن والبيهقي نعيم
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 عن نعيم ابو رواه واحلديث بدعوته امليت نشر يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 عليه اهلل صلى النيب قال حيث الكربى اخلصائص يف السيوطي االمام واخرجه ضمرة
 اىل لك فيؤخره تصرب، أو كل ينشره أن تعاىل اهلل أدعوا أن أتريد: ابنه هلك ملن وسلم

 اجلنة أبواب أي من فتدخل اجلنة، اىل بك فينطلق بيدك فيأخذ فيأتيك القيامة يوم
 (مؤمن ولكل لك هو: )قال ؟اهلل رسول يا بذلك يل من: الرجل فقال ؟شئت

 فعل كما  لردهم واستماعه القبور يف املوتى حمادثة يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 مرسل من حبان وابن الشيخ أبو رواه واحلديث املسجد تنظف كانت  اليت حمجن ام مع

 مرزوق بن عبيد
 اهلل بإذن فديك بن حبيب االعمى اعني تفتيح يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 حبيب عن نعيم وابو والبيهقي شيبة أيب ابن رواه واحلديث عينيه يف نفث ان بعد تعاىل
 فديك بن

 بعد عنه اهلل رضي طالب ايب بن علي رمد شفاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 رضي علي عن والطرباين سعد بن سهل عن الشيخان رواه واحلديث عينيه يف تفل ان
 عنه اهلل

 على سالت ان بعد مكاهنا اىل قتادة عني رد يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 طريق من والبيهقي يعلى أبو رواه واحلديث االخرى عينه من أفضل واصبحت خده

 بن زيد عن سعد وابن والبيهقي قتادة، عن اخلدري سعيد أيب بن عمرو بن عاصم
 وابو المه أخوه وكان النعمان، بن قتادة عن اخلدري سعيد أيب عن نعيم وأبو أسلم،

 اهلروي ذر
 بسهم فقئت ان بعد رافع بن رفاعة عني شفاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 والبيهقي احلاكم رواه واحلديث ذلك بعد شيء منها آذاه فما فيها وبصق بدر غزوة يف
 مالك بن رافع بن رفاعة عن جيد بسند نعيم وابو
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 أحد غزوة يف اصيبت ان بعد ذر ايب عني شفاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 احلارث بن الرمحن عبد عن نعيم أبو رواه واحلديث عينيه اصح فكانت فيها بزق ان بعد
 عبيدة بن

 حياته يف قط يتكلم مل الذي االبكم شفاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 عطية بن َشر عن البيهقي رواه واحلديث

 كالمه  يف التمتمة من عقربة بن بشري شفاء يف وسلم عليه اهلل صلى النيب معجزة
 عليه اهلل صلى النيب معجزة. فوائده يف الرملي ابراهيم بن اسحاق االمام رواه واحلديث

 سعد ابن رواه واحلديث كالمه  يف التمتمة من كرب  معدي بن خموس شفاء يف وسلم
 مرسال قتادة بن عمرو بن وعاصم والزهري عكرمة عن

 بريقه وذلك االطباء اعيا الذي املننت اجلرح شفاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 ابراهيم بن حممد عن البيهقي رواه واحلديث الشريف

 يف بوجهه اجلدري من محال بن ابيض عالج يف وسلم عليه اهلل صلى النيب معجزة
 برجال الطرباين رواه واحلديث حينه يف فشفي الشريفة بيده وجهه له مسح ان بعد حينه

 وابن ماجه وابن الكربى يف والنسائي والرتمذي داود وابو والبيهقي نعيم وابو ثقات
 محال بن أبيض عن حبان

 يف احلريق من حاطب بن حممد يد وشفاء ابراء يف موسل عليه اهلل صلى معجزته
 ومسدد شيبة أيب وابن والطيالسي والنسائي التاريخ يف البخاري رواه واحلديث حينها

 حاطب بن حممد عن والبيهقي واحلاكم حبان وابن يعلى وابو
 بالدعاء بكر ايب بنت امساء ووجه راس ورم شفاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 بكر أيب بنت امساء عن البيهقي رواه واحلديث
 غزوة يف املكسورة احلكم بن علي ساق شفاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 أيب ابن رواه واحلديث حينها يف فشفيت وسلم عليه اهلل صلى النيب فمسحها اخلندق
 ساق شفاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته. احلكم بن معاوية عن نعيم وابو السكن
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 رواه واحلديث احلال يف فشفي وسلم عليه اهلل صلى النيب فمسحها املكسورة رافع ايب
 عتيكة بن اهلل عبد بن الرباء عن البخاري

 حنني غزوة يف الوليد بن خالد جرح وعالج شفاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 أيب عن محيد بن وعبيد أمحد االمام رواه واحلديث وقته يف فشفي فيه نفث ان بعد
 أزهر

 جهل ابو له قطعها واليت عفراء بن معوذ يد الصاق وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 واحلديث فشفي مكاهنا وارجعها وسلم عليه اهلل صلى النيب فيها فبصق بدر غزوة يف

 السهيلي ذكره فيما وهب ابن رواه
 غزوة يف اصيبت اليت سلمة لساق بالتفل عالجه يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 اليت يساف بن حبيب وعالج أحد غزوة يف اصيب والذي كلثوم  حنر وعالج خيرب
 واألحاديث ،اليهودي اصابه والذي انيس بن اهلل عبد ووجه الغزوات أحد يف قطعت

 عن والبيهقي حصني بن كلثوم  عن والقاضي عبيد أيب بن يزيد عن البخاري رواها
 شهاب وابن عروة عن والبيهقي نعيم وأبو يساف بن حبيب

 منه مسح الذي املكان يف الفرس كغرة  غرة ظهور يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 وابن نعيم وابو احلاكم رواه واحلديث عمرو بن عائذ وصدر وجه على السائل الدم

 عنه اهلل رضي عمرو بن عائذ عن عساكر
 املريض مبسح لألورام حنظلة الصحايب معاجلة يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 الذيال عن أمحد االمام رواه واحلديث راسه من وسلم عليه اهلل صلى النيب يد مبوضع
 يف والضياء وصححه يعلى وابو سفيان بن ويعقوب واحلسن سعد ابن ورواه عبيد بن

 .ثقات برجال حنظلة عن املختارة
 احلال يف فشفي بدعوته للوازع جمنون ابن شفاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 الدارمي حنوه وروى. الوازع عن نعيم ابو رواه واحلديث عقال الناس اميز من وكان
 بسند البزار حنوه وروى آخر بلفظ والطرباين أمحد االمام ورواه عباس ابن عن والطرباين
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 وروى مرسال سريين بن حممد عن جيد بسند البيهقي ايضا حنوه وروى الوازع عن حسن
 سلمة بن غيالن عن عساكر وابن نعيم أبو حنوه وروى كعب  بن أيب عن احلاكم حنوه

 االمام حنوه وروي عنهما اهلل رضي عباس ابن عن منيع بن أمحد حنوه وروى الثقفي
 أيب وابن راهويه بن اسحاق حنوه وروى جندب أم عن نعيم وابو شيبة أيب وابن أمحد
 وصححه واحلاكم سعد وابن أمحد االمام حنوه وروى. عنه اهلل رضي جابر عن شيبة
 وسلم عليه اهلل صلى النيب مع كنت:  قال بلفظ، احلريب ابراهيم ورواه. مرة بن يعلى عن
 وعن. فربأ فيه فبزق فاه، ففتح جنون به عرض قد صيب معها امرأة، فتلقته سفر يف

 صدره يف فصك مس، به بأحد وسلم عليه اهلل صلى النيب يؤت مل: قال مرسال طاوس
 يف واألحاديث. اجلنون: املس: وقال غريبه يف احلريب براهيما احلافظ ورواه. ذهب اال

 .كفاية  ذكر وفيما كثرية  ذلك
 كامل  لعام مرضه بعد رفاعة بن رافع بطن شفاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 رافع بن رفاعة عن والبيهقي نعيم أبو رواه واحلديث آدم ابن نفس فيها لشحمة بأكله
 واحلديث الشلل من خويلد بن جرهد يد عالج يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 خويلد بن جرهد عن الطرباين رواه
 اعطاها ان بعد حييه امرأة اىل البذيئة املراة حتويل يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 رواه واحلديث الرجال ترافث كانت  وقد عفيفا لساهنا فاصبح فأكلتها فمه من لقمة
 عنه اهلل رضي أمامة أيب عن الطرباين

 عدي بن يزيد بن اهللب لألصلع الشعر انبات يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 منع يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته. طبقاته يف سعد بن حممد احلافظ رواه واحلديث

 راسه ملسحه وذلك عمره من املائة بلغ حىت البكري عطية ايب راس من الشيب دخول
 وقعت وكذلك البكري عطية أيب عن جيد بسند ينالطربا رواه واحلديث الشريفة بيده

 اهلل صلى اهلل رسول يد موضع شاب فما اجلهين ثعلبة بن لعمرو الشيب منع معجزة
 اجلهين سلمة بن الوضاح أيب عن والبيهقي معجمه يف البغوي رواه واحلديث وسلم عليه
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 يف والطرباين والبيهقي سعد ابن رواه واحلديث يزيد بن للسائب ايضا املعجزة ووقعت
 ووقعت أبيض وبقيته أسود، السائب رأس وسط كان:  الكبري يف قال أنه اال الثالثة
 عن والبيهقي تارخيه يف البخاري رواه واحلديث الظفري انس بن حملمد ايضا املعجزة
 رواه واحلديث سعد بن لعبادة ايضا املعجزة ووقعت ،الظفري أنس بن حممد بن يونس
 عقربة بن لبشري ايضا املعجزة ووقعت سعد بن الرمحن عبد مدحم عن بكار بن الزبري

 بشري عن فوائده يف يعلى وابو الرملي ابراهيم بن واسحاق عساكر ابن رواه واحلديث
 الرتمذي رواه واحلديث االنصاري زيد اليب ايضا املعجزة ووقعت اجلهين عقربة بن

 مجل ليهودي ايضا عجزةامل ووقعت االنصاري زيد أيب عن وصححه والبيهقي وحسنه
 فقال ناقة له حلب قد اليهودي ان الزاق عبد رواية ويف وسلم عليه اهلل صلى النيب حلية
 واحلديث بيضاء كانت  بعدما حليته فاسودت ،مجله اللهم وسلم عليه اهلل صلى النيب
 عنه اهلل رضي مالك بن أنس عن البيهقي رواه

 اصحابه مجيع عفش حيمل سفينة هموال جعل وسلم عليه اهلل صلى معجزاته ومن
 عن والبيهقي سعد وابن أمحد االمام رواه واحلديث تعب باي يشعر ان بدون ظهره يف

 سفينة
 واللنب باللحم فامتألت قرفاصة ايب غنم مسح يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 ثقات برجال الطرباين رواه واحلديث
 كغرة  غرة له فصارت خزمية هلوج مسحه يف وسلم عليه اهلل صلى النيب معجزة

 ابن وروى السعدي وجزة أيب عن صاحل بن حممد عن سعد ابن رواه واحلديث الفرس
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول على قدم أنه البكائي عاصم بن خزمية عن شاهني
 النيب معجزة. مات حىت جديدا زال فما وجهه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فمسح
 حىت كالدهان  وجهه فأصبح ملحان بن قتادة لوجه مسحه يف وسلم عليه اهلل صلى
 البيهقي وروى. عمري بن العالء أيب عن الصحيح برجال أمحد االمام رواه واحلديث مات
 فرأيته الدار، مؤخرة يف رجل فمر مرضه، يف ملحان بن قتادة عدت: قال العالء أيب عن
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 اال رأيته قلما وكنت وجهه، مسح وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وكان قتادة، وجه يف
 بن اسيد وجه مسحه يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته. الدهان وجهه على كأن  رأيت

 خاله عن املدائين رواه واحلديث فيضئ املظلم البيت يدخل اسيد فكان اياس ايب
 ظالم يف له اضاء عرجونا النعمان بن قتادة اعطاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 رجال أمحد ورجال والبزار، طويل، حديث يف أمحد واالمام الطرباين رواه واحلديث ليلال
 صلى معجزته. عنه اهلل رضي النعمان بن قتادة عن صحيح بسند نعيم وابو الصحيح،

 النيب مع العشاء اهلل صلى ان بعد جرب بن عبس ايب عصا اضاءة يف وسلم عليه اهلل
 أيب عن والبيهقي نعيم وابو احلاكم رواه واحلديث مةمظل ليلة يف وسلم عليه اهلل صلى
 بن عباد عصاِت اضاءة يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته. عنه اهلل رضي جرب بن عبس
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول من خروجهم عند مظلمة ليلة يف حضري بن واسيد بشر

 معجزته. عنه اهلل رضي أنس عن وصححه واحلاكم والبيهقي سعد ابن رواه واحلديث
 وكانوا مظلمة ليلة يف االسلمي عمرو بن محزة اصابع اضاءة يف وسلم عليه اهلل صلى

 وابو والبيهقي التاريخ يف البخاري رواه واحلديث وسلم عليه اهلل صلى النيب مع سفر يف
 وسلم عليه اهلل صلى معجزته. االسلمي عمرو بن محزة عن جيد بسند والطرباين نعيم

 امهما يبلغا حىت نورها يف ليسريا واحلسني للحسن الطريق فأضاءت برقت اليت الربقة يف
 عنه اهلل رضي هريرة أيب عن نعيم وابو والبيهقي وصححه احلاكم رواه واحلديث

 ومنعه احلفظ وجودة الذاكرة قوة هريرة ايب منح يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 اهلل رضي هريرة أيب عن ومسلم يالبخار  الشيخان رواه واحلديث حديثه نسيان من
 فضربه للقرآن العاص ايب ابن عثمان ينسى اال يف وسلم عليه اهلل صلى ومعجزته. عنه
 العاص أيب بن عثمان عن احلارث رواه واحلديث ذلك بعد شيئا نسي فما صدره يف

 اقضى طالب ايب بن علي يكون ان يف وسلم عليه اهلل صلى ومعجزته. عنه اهلل رضي
 واحلاكم البيهقي رواه واحلديث اثنني بني قضاء يف شك فما صدره على بضربه الناس

 . عنه اهلل رضي علي عن وصححه
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 رائحة منه وتفوح يتطيب ال كان  فرقد بن عتبة يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 رواه واحلديث جسده على وسلم عليه اهلل صلى النيب نفث ان بعد وذلك الطيب
 وسلم عليه اهلل صلى ومعجزته. فرقد بن عتبة امرأة عاصم أم عن جيد بسند الطرباين

 وابن البيهقي رواه واحلديث ايام ثالثة بيده املسك رائحة تتعلق يصافحه من ان يف
 اهلل رضي حجر بن وائل عن عساكر

 زال فما فضلته شرب والذي الديلي عقيل ايب يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 اهلل رضي الديلي عقيل أيب عن الطرباين رواه واحلديث ويلهط سنني وبردها بلتها جيد
 فيه لوتف هوضوء فيه سكب والذي بضاعة بئر يف وسلم عليه اهلل صلى ومعجزته. عنه

 يف يشفى مائه من يشرب مريض فكل مبائه يستشفون الصحابة فصار فيه ومتضمض
 يف وسلم عليه هللا صلى ومعجزته. بسنده الواقدي عن سعد ابن رواه واحلديث احلال

 الطرباين رواه واحلديث العطش من ارتويا حىت لسانه من واحلسني للحسن املاء سقايته
 عنه اهلل رضي هريرة أيب عن عساكر وابن

 الغيوب وإخبار المكاشفات في وسلم عليه اهلل صلى معجزاته: السادس الفصل
 عن يسأله جاءه انه معبد بن لوابصة مكاشفته يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 رضي معبد بن وابصة عن ثقات برجال والطرباين أمحد االمام رواه واحلديث واالمث الرب
 يطلبه جاء مبا اخلدري سعيد اليب مكاشفته يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته. عنه اهلل
 اخلدري سعيد أيب عن البيهقي رواه واحلديث وسلم عليه اهلل صلى النيب من

 بغري ذحبت اهنا إلكرامه ذحبت اليت الشاة معرفة يف وسلم ليهع اهلل صلى معجزته
 عنه اهلل رضي جابر عن الصحيح برجال أمحد االمام رواه واحلديث اهلها اذن

 حياته يف قط يتكلم مل الذي االبكم شفاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 عطية بن َشر عن البيهقي رواه واحلديث

 واحلديث الشام يف بالطاعون ميوت انه ملعاذ اخباره يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 اخباره يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته. اخلشين حيىي بن احلسن طريق من الطرباين رواه
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 وقد اماما فيها ويكون الشام اىل وسيسافر هذا مرضه يف ميوت لن بانه اوس بن لشداد
 عنه اهلل رضي أوس بن شداد عن الطرباين رواه واحلديث كان

 تربك حيث املسجد باليمن يبين ان يف جبل بن ملعاذ وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 مكحول طريق من - مصر فتوح يف احلكم عبد ابن رواه واحلديث اجلند يف ناقته به

 عنه اهلل رضي - معاذ عن
 املقاطعة صحيفة اكلت قد االرضة ان قريش اخباره وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 البيهقي رواه واحلديث الكعبة يف وعلقتها هاشم بين ملقاطعة قريش قبيلة اكتبته  واليت
 وابن قريش، عن شيخ عن سعد وابن الزهري، عن عقبة بن موسى طريق من نعيم وأبو
 احلارث بن الرمحن عبد بن بكر وأيب قتادة بن عمر بن وعاصم عباس، ابن عن سعد

 عممط بن جبري بن سليمان أيب بن وعثمان هشام، بن
 اول يف الكعبة سادن طلحة بن لعثمان اخباره يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 وقد يشاء من يد يف يضعه االيام من يوما يده يف سيكون الكعبة مفتاح ان االسالم
 طلحة بن عثمان عن سعد ابن رواه واحلديث ذلك كان

 عن سألهي جاءه انه معبد بن لوابصة مكاشفته يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 رضي معبد بن وابصة عن ثقات برجال والطرباين أمحد االمام رواه واحلديث واالمث الرب
 يطلبه جاء مبا اخلدري سعيد اليب مكاشفته يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته. عنه اهلل
 اخلدري سعيد أيب عن البيهقي رواه واحلديث وسلم عليه اهلل صلى النيب من

 زياد بن اجملذر قتل الذي الشخص الذي معرفة يف لموس عليه اهلل صلى معجزته
 ابن رواه واحلديث قباء مسجد باب يف عنقه وضرب سويد بن احلارث هو وقال غيلة
 واحلديث خلبيب قريش بقتل ألصحابه اخباره يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته. سعد
 ألصحابه اخباره يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته. هريرة أيب عن والبيهقي البخاري رواه

 رضي أنس عن والبيهقي مسلم رواه واحلديث معونة بئر يف اصحابه من جمموعة بقتل
 علي يد على تفتح خيرب ان ألصحابه اخباره يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته. عنه اهلل
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 اهلل رضي سعد بن سهل عن ومسلم البخاري الشيخان رواه واحلديث طالب ايب بن
 وجعفر حارثة بن زيد باستشهاد ألصحابه اخباره يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته. عنه
 رضي أنس عن البخاري رواه واحلديث مؤته غزوة يف رواحة بن اهلل وعبد طالب ايب بن
 عنه اهلل

 بلتعة ايب بن حاطب بعثه الذي باخلطاب اخباره يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 عن والبيهقي اسحاق ابن رواه ديثواحل مكة غزو من حيذرهم قريش لكفار امرأة مع

 عنه اهلل رضي علي عن ومسلم البخاري والشيخان عنه اهلل رضي عروة
 يزال ما انه عثمان بن لشيبة حنني يوم مكاشفته يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 وسلم عليه اهلل صلى للنيب احملبني اشد من فأصبح له ودعا صدره يف وضربه كافرا
 صلى معجزته. عنه اهلل رضي عثمان بن شيبة عن عساكر وابن يهقيالب رواه واحلديث

 البقاء من الطائف اهل لقومه قاله مبا حصني بن لعيينة مكاشفته يف وسلم عليه اهلل
 وسلم عليه اهلل صلى معجزته. عروة عن نعيم وابو البيهقي رواه واحلديث الكفر على

 برجال شيبة ايب ابن رواه احلديثو  كشحها  يف امرأة جبذ بانه شهم اليب مكاشفته يف
 عنه اهلل رضي شهم أيب عن ثقات

 شهيدا ميوت اخلطاب بن عمر بان االخبار يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 عن ماجه وابن أمحد أخرج وقد االشهب أيب عن شيبة أيب وابن سعد بن رواه واحلديث

 بسند يعلى أبو أخرجو . مثله جابر حديث من البزار وأخرجه مثله، مرفوعا عمر ابن
 وأبو وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وعليه أرتج أحدا أن سعد بن سهل عن صحيح،

 اال عليك فما أحد اثبت: )وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال وعثمان، وعمر بكر
 عمر بشهادِت االخبار يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته(. شهيدان أو صديق أو نيب
 اهلل رسول أن عمر ابن عن الطرباين اخرجه واحلديث عفان بن وعثمان اخلطاب بن

 ،(باجلنة وبشره له ائذن: )فقال بكر، أبو فاستأذن حائط يف كان  وسلم عليه اهلل صلى
: فقال عثمان استأذن مث ،(والشهادة باجلنة وبشره له ائذن: )فقال عمر استأذن مث
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 بن لثابت اخباره يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته(. والشهادة باجلنة وبشره له ائذن)
 واحلديث اليمامة حرب يف فاستشهد ،شهيدا ميوت بانه عنه اهلل رضي َشاس بن قيس
 ورقة الم اخباره يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته. االسناد جيدة طرق من الطرباين رواه
 رعم وصلبهم طويله بسنوات ذلك بعد خدمها قتلها وقد ،بيتها يف شهيدة متوت اهنا
 االنصاري خالد بن الرمحن وعبد مجيع عن نعيم وابو داود أبو رواه واحلديث اخلطاب بن

 شريويه ابنه كسرى  على سلط قد اهلل بان االخبار يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 جبري، بن سعيد عن نعيم وابو دحية، عن نعيم وابو والبيهقي البزار رواه واحلديث فقتله
 أمحد واالمام ،(املصطفى شرف) يف سعد وابو نعيم وابو ،عباس ابن عن سعد وابن

 اهلل رضي اخلطاب بن عمر عن والديلمي بكرة، أيب عن نعيم وأبو والطرباين والبزار
 عنهم

 يف االسري اسنان خلع من اخلطاب بن عمر منعه يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 بن سهيل أسلم وقد ،ههتكر  ال مقاما يقوم لعله له وقال عمرو بن سهيل بدر غزوة

 بعد مكة يف االسالم عن الردة منع من هو وكان مكة فتح بعد عنه اهلل رضي عمرو
 احلاكم رواه واحلديث الكعبة يف لذلك خطيبا ووقف وسلم عليه اهلل صلى النيب موت

 احلنفية بن حممد بن احلسن عن عمرو عن عيينة بن سفيان طريق من والبيهقي
 بفلسطني سيموت انه عنه اهلل رضي لألقرع اخباره يف وسلم هعلي اهلل صلى معجزته

 عنه اهلل رضي عمر خالفة يف فيها ودفن بفلسطني االقرع مات وقد ،بالربوة ويدفن
 املعرفة، يف كالمها  نعيم وابو منده وابن وصححه السكن وابن الطرباين رواه واحلديث

 اهلل صلى معجزته. عنه اهلل رضي العكي شفي بن االقرع عن طرق من عساكر وابن
 زينب ازواجه ومن فاطمة وفاته بعد بيته اهل من ميوت من اول ان بإخباره وسلم عليه

 وسلم عليه اهلل صلى معجزته. عنه اهلل رضي واثلة عن عساكر وابن متام رواه واحلديث
 نفي وقد وحده القيامة يوم ويبعث وحده وميوت وحده ميشي بانه ذر اليب اخباره يف
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 رواه واحلديث وحيدا ودفن عنه اهلل رضي بالربذة ومات عنه اهلل رضي عثمان الفةخ يف
  تعاىل اهلل رمحه القرظي عن واسحاق أمحد االمام

 قبل حيا اجلنة يدخل امته من رجال بان اخباره يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 مسند يف الطرباين رواه واحلديث النمريي خباشة بن شريك ذلك كان  وقد ميوت ان

 خباشة بن شريك عن عبلة أيب بن ابراهيم طريق من الثقات يف حبان وابن الشاميني
 اهلل صلى معجزته. خباشة بن شريك امرأة عن آخر وجه من الكليب وأخرجه النمريي

 الربيع وهو ذلك كان  وقد موته بعد يتكلم رجل صحابته من بان اخباره يف وسلم عليه
 ورواه عنه اهلل رضي حذيفة عن جيد بسند االوسط يف اينالطرب  رواه واحلديث حراش بن

 حراش بن ربعي عن طرق من نعيم وابو وصححه البيهقي
 واحلديث ويعمى سيعمر نهبأ أرقم بن لزيد اخباره يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 يعيش انه بسر بن اهلل عبد يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته. أرقم بن زيد عن البزار رواه
 عليه اهلل صلى معجزته. الصغري التاريخ يف البخاري رواه واحلديث كان  وقد عام ائةم

 علما يؤتى حىت ميوت لن عنهما اهلل رضي عباس بن اهلل عبد بان االخبار يف وسلم
 حنبل بن امحد االمام رواه واحلديث بصره ويذهب

 اهلل نيذكرو  عصابة يف كان  أنه عنه اهلل رضي سلمان عن وصححه احلاكم روى
 منهم، دنا حىت قاصدا حنوهم فجاء وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول هبم فمر وجل عز

 ؟تقولون كنتم  ما: )قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول اعظاما احلديث عن فكفوا
 التاريخ يف البخاري وروى(. فيها أشارككم أن فأحببت عليكم تنزل الرمحة رأيت فأين
 املسجد اىل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع خرجت: لقا عنه اهلل رضي أنس عن
 ؟بأيديهم وما: قلت( ؟أرى ما بأيديهم ما ترى: )فقال يدعون، أيديهم رافعوا قوم وفيه
. فأرانيه وجل عز اهلل فدعا يرينيه، أن وجل عز اهلل ادع: قلت ،(نور بأيديهم: )قال

 الكهف سورة يقرأ رجل كان  :قال عنه اهلل رضي عازب بن الرباء عن الشيخان وروى
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 أصبح فلما ينفر، فرسه وجعل تدنو فجعلت سحابة، فتغشته مربوط حصان جانبه واىل
 (للقرآن تنزلت السكينة تلك: )فقال له، فذكر وسلم عليه اهلل صلى النيب أتى

 صلى اهلل رسول اىل احلمى جاءت: قال عنه اهلل رضي هريرة أيب عن البيهقي روى
 اىل اذهيب: )فقال اليك، قومك أحب اىل ابعثين اهلل، رسول يا: فقالت وسلم عليه اهلل

 بالشفاء لنا اهلل ادع اهلل، رسول يا: فقالوا فصرعتهم، عليهم فضمت فذهبت ،(االنصار
 وروى. االنصار من آخرين قوم يف هذا أن حيتمل: البيهقي قال عنهم، فكشفت فدعا

 احلمى استأذنت: قال جابر عن حبان وابن يعلى وأبو الصحيح برجال أمحد االمام
 ألهل فأمرها ملدم أم: فقالت( ؟هذه من: )فقال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول على
 دعوت شئتم ان شئتم ما: )فقال إليه، ذلك فشكوا فأتوه اهلل، اال يعلمه ال ما فلقوا قباء
: قالوا ،(نعم) :قال ؟تفعل أو: قالوا ،(طهورا لكم تكون شئتم وان عنكم، ليكشفها اهلل

 رضي عمر ابن عن االوسط يف والطرباين ماجه وابن والرتمذي البخاري وروى. دعها
 خرجت الرأس ثائرة امرأة رأيت: )وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عنهما اهلل
 إليها نقل املدينة وباء ان فأولتها مهيعة، نزلت حىت املدينة من

 االسالم عن مطاطيه بن قيس بارتداد االخبار يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 الرمحن عبد بن سلمة أيب عن مالك رواة يف اخلطيب رواه واحلديث النار ودخوله

 أشرف: قال عنه اهلل رضي زيد بن أسامة عن ومسلم البخاري الشيخان روى
 أرى؟ ما ترون هل: فقال املدينة، آطام من أطم على وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 رضي بالل عن الطرباين وروى. املطر كوقع  بيوتكم خالل تقع الفنت مواقع ألرى ينإ
 سبحان: فقال السماء اىل بصره وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول رفع: قال عنه اهلل

 القطر ارسال الفنت عليهم يرسل الذي
 كنت:  قال عنه اهلل رضي الصديق بكر أبو عن وصححه واحلاكم البيهقي روى

 أحدا، معه أر ومل شيئا، نفسه عن يدفع فرأيته وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع
 اليك: هلا فقلت يل، مثلت الدنيا هذه: قال ؟تدفع الذي ما اهلل، رسول يا: فقلت
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 أمحد االمام وروى. بعدك من مين ينفلت فلن مين أفلت ان: فقالت رجعت مث عين،
 أتتين: قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن مرسال يسار بن عطاء عن الزهد يف

 انفلت ان: فقالت أريدك، ال: فقلت يل، وتزينت رأسها يل ورفعت حلوة خضرة الدنيا
 غريك مين ينفلت مل مين

 ابنه لفداء يأت مل بانه وهب بن عمري مكاشفة يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 النيب لقتل مبكة اعيلامس حجر يف امية بن صفوان مع تآمر وامنا بدر غزوة يف االسري
 يف الطربي رواه واحلديث املعجزة هبذه وهب بن عمري فاسلم ،وسلم عليه اهلل صلى

 الزوائد يف اهليثمي واحلافظ النبوة دالئل يف نعيم وابو اآلثار هتذيب
 ارسلها اليت هديته وان النجاشي مبوت االخبار يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 رواه واحلديث وسلم عليه اهلل صلى قال كما  كان  وقد يهعل سرتد وحلة مسك من له
 بنت كلثوم  ام عن سننه يف منصور بن وسعيد االوسط يف املنذر وابن عاصم ايب ابن
 سلمه ايب

 مع للمسلمني واكلهم االمم افرتاء عن االخبار يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 واحلديث االعداء صدور من املسلمني مهابة اهلل وينزع وضعفهم املسلمني عدد كثرة
 حسن بسند وسلم عليه اهلل صلى النيب موىل ثوبان عن حنبل بن امحد االمام رواه

 السفر يف عليهم هاجت اليت الشديد الريح تفسري يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 قد املنافقني من عظيم منافق فاذا املدينة دخلوا فلما املدينة يف منافق ملوت بعثت باهنا

 ومسلم البخاري الشيخان رواه واحلديث اتم
 عندما شجرة حبستها اليت ناقته مبكان االخبار يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 ناقته أين يدري ال وهو ،السماء بأمر وخيربكم نيب أنه خيربكم حممد هذا املنافق قال
 النبوة دالئل يف البيهقي االمام رواه واحلديث
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 اآلخر ويف داء الذباب جناحي احدى يف ان يف لموس عليه اهلل صلى معجزته
 والدارمي والبغوي البيهقي رواه الذبابة وحديث احلديث العلم أثبته ما وهذا شفاء

 هريرة ايب عن والبخاري
 فال شديدة ريح ستهب نهبأ باإلخبار تبوك غزوة يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 فحملته رجل فيها فوقف الريح وهبت هبعري  عقال بعري له من كل  وليشد احد فيها يقم
 ومسلم البخاري الشيخان رواه واحلديث طي جبال يف والقته

 عنهما اهلل رضي علي بن احلسن بان االخبار يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 البخاري االمام رواه واحلديث املسلمني من عظيمتني فئيت بني سيصلح

 عندما مثود قوم من رغال ايب قرب عن الكشف يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 رواه واحلديث الذهب وجدوا القرب نبشوا فلما ذهب من غصن معه مدفون انه به مروا

 الرزاق وعبد حبان وابن داؤود وابو البيهقي
 رواه واحلديث عاما ثالثون بعدي اخلالفة قوله يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

ف ة القيم ابن االمام قال وقد ،والبزار حبان ابن ن تـ نْيِ  :الصِّدِّيق ِخال  ث ة س   و اثـْن تـ نْيِ  أ ْشهحر و ث ال 
ف ة ،يـ ْوم ا و ِعْشرِين   ف ة ل ي الٍ  و أ ْرب ع أ ْشهحر و ِستَّة ِسِنني   ع ْشر :اخلْ طَّاب ْبن عحم ر و ِخال   و ِخال 

ث ة ِسِنني   َخ ْس :ع ِليّ  ف ةو ِخال   ،يـ ْوم ا ع ش ر اِثـْين ْ  ِإالَّ  س ن ة ع ْشر اِثـْن يت ْ  :عحْثم ان  أ ْشهحر و ث ال 
ِذهِ  .أ ْرب ِعني   س ن ة ع ِليّ  و قحِتل   .يـ ْوم ا ع ش ر أ ْربـ ع ة ِإالَّ  ف ة فـ ه  ثحون   النُّبـحوَّة ِخال   س ن ة ث ال 

 احلجاز أرض من ستخرج اليت بالنار االخبار يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 بضع سنة يف النار هذه ظهور وكان به، أخرب ما فوقع ببصرى، اإلبل أعناق هلا تضيء

 وبصرى_  الشام أهل عند النار هذه خبروج العلم تواتر: النووي وقال وستمائة، وَخسني
 الشيخان رواه واحلديث. شرقا   كم  100 حوايل دمشق عن تبعد بالشام، معروفة مدينة

 هريرة ايب عن ومسلم البخاري
 خالد له أرسل والذي النصراين اجلندل دومة ملك يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 صلى النيب له ذكر كما  خالد فوجده البقر يف يصيد ستجده له وقال حلربه الوليد بن
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 البيهقي رواه واحلديث وسلم عليه اهلل صلى للنيب به تىوأ خالد فأسره وسلم عليه اهلل
 عساكر وابن ،نعيم وأبو ،منده وابن

 بالعراق يقتل عنهما اهلل رضي علي بن احلسني ان يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 واحلاكم والطرباين عاصم ايب ابن رواه واحلديث

 اجلحفة من الشام حلجاج املكانية املواقيت حتديد يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 والعراق الروم من الشام املسلمون يفتح ان قبل وذلك عرق ذات من العراق وحجاج

 الفرس من
 من واحد كل  فيه سيقتل الذي املكان حتديد يف وسلم عليه اهلل صلى معجزتهو 

 فوالذي عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر وقال بدر غزوة من يوم قبل وذلك مكة مشركي
 رواه واحلديث سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول حد اليت احلدود اأخطؤ  ما باحلق بعثه

 مسلم االمام
 الدجال يدخلها فال املالئكة حيرسها مدينته ان يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 مالك بن انس عن ومسلم البخاري الشيخان رواه واحلديث الطاعون وال
 كأيب  الكفر؛ على فيموت ،حي وهو النار أهل من أنه املشركني بعض عن إخباره

ا تـ بَّتْ ):وامرأته هلب  ذ ات   ن ار ا س ي ْصل ى ،ك س ب    م او   م الحهح  ع ْنهح  أ ْغىن   م ا ،و ت بَّ  هل  بٍ  أ يب  ي د 
ْبلٌ  ِجيِده ا يف  ،احلْ ط بِ  مح َّال ة   و اْمر أ تحهح  ،هل  بٍ   (م س دٍ  ِمنْ  ح 

 بدعائه أشياء حدوث في وسلم عليه اهلل صلى معجزاته: السابع الفصل
 اللهم قال حيث طالب ايب بن لعلي الدعاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 يف الصيف ومالبس الصيف يف الشتاء مالبس يلبس فكان والربد احلر عنه اذهب
 عنه اهلل رضي علي عن والبيهقي ماجه ابن رواه واحلديث برد وال حر يصيبه وال الشتاء

 بقصيدة مدحه عندما اجلعدي للنابغة الدعاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 وعاش ثغرا الناس أحسن يفبق فاك اهلل يفضض ال وسلم عليه اهلل صلى النيب له فقال
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 السلفي احلافظ رواه واحلديث مات حىت آخر قام سن له انكسر كلما  وكان طويال عمرا
 الليثي عاصم بن نصر عن

 يهرموا فلم واوالده عتبة بن اهلل لعبد بالربكة الدعاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 تبةع بن اهلل عبد ولد أم عن البيهقي رواه واحلديث ماتوا حىت

 واحلديث رجله فشفيت االعرج عائذ البن الدعاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 عائذ ابن عن( املعرفة) يف والباوردي مندة وابن( الشاميني مسند) يف الطرباين رواه

 بشبابه متعه اللهم فقال احلمق بن لعمرو الدعاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
( مسنده) يف شيبة أيب ابن رواه واحلديث شعره يف شيبة يهاف ير مل سنة مثانون عليه فمرت

 احلمق بن عمرو عن عساكر وابن نعيم وابو
 فكان الكفار على ثعلبه بن ضمرة دم حترميه يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 بن ضمرة عن حسن بسند الطرباين رواه واحلديث يقتلونه وال الكفار صفوف يقتحم
 عنه اهلل رضي ثعلبة

 عنهما تعاىل اهلل رضي عباس بن اهلل لعبد الدعاء يف وسلم عليه اهلل صلى تهمعجز 
 الشيخان رواه واحلديث االمة حرب ذلك بعد له يقال فكان ،الدين يف اهلل يفقهه بان
 عنه اهلل رضي عنه

 بيته فامتال بالربكة االسود بن للمقداد الدعاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 صلى معجزته. الزبري بنت ضباعة عن الدالئل يف نعيم أبو رواه ديثواحل والفضة باملال

 رواه واحلديث مات حىت شرف يف زالوا فما بالربكة سربة اليب الدعاء يف وسلم عليه اهلل
 يكثر بان مالك بن ألنس الدعاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته. سربة عن الطرباين

 وولد ولدي وان لكثري، مايل ان فواهلل :انس وقال اعطاه فيما له ويبارك وولده ماله اهلل
 وال سقطا أقول وال ولدي، من مائة يداي دفنت رواية ويف املائة، حنو ليتعادون ولدي

 عليه اهلل صلى معجزته. عنه اهلل رضي أنس عن الشيخان رواه واحلديث. ولد ولد
 بنتا وعشرين ولدا عنيارب فولدت البكرية اهلل عبد بنت لبهية بالربكة بالدعاء والسالم
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 صلى معجزته. البكرية اهلل عبد بنت هبية عن وغريهم نعيم وابو الباوردي رواه واحلديث
 والتسعني الرابعة بلغ حىت وبصره مسعه بقوة يزيد بن السائب احتفاظ يف وسلم عليه اهلل
 بن اجلعد عن البخاري رواه واحلديث وسلم عليه اهلل صلى النيب دعاء بربكة عمره من
 وذهب مال كثرة  يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته. عنه اهلل رضي عوف بن الرمحن عبد
 الشيخان رواه واحلديث وسلم عليه اهلل صلى النيب دعاء بربكة عوف بن الرمحن عبد

 وسلم عليه اهلل صلى النيب معجزة. عنه اهلل رضي مالك بن أنس عن ومسلم البخاري
 أيب عن وغريه مسلم رواه واحلديث الشريف دعائه ربكةب هريرة اليب املؤمنني حمبة يف

 لو والذي البارقي عروة جتارة يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته. عنه اهلل رضي هريرة
 عن البيهقي رواه واحلديث وسلم عليه اهلل صلى النيب دعاء بربكة فيه لربح ترابا اشرتى

 عنه اهلل رضي البارقي عروة
 عنهما اهلل رضي قيس ألم العمر بطول بالدعاء لموس عليه اهلل صلى معجزته

 قيس أم عن والنسائي االدب يف البخاري رواه واحلديث طويال وعاشت فعمرت
 فبلغ االنصاري اخطب بن لعمرو اهلل مجلك قوله يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 يعلى وابو أمحد االمام رواه واحلديث واحدة شيبة شعره يف وليس عاما وتسعني اربعه
 اهلل رضي االنصاري أخطب بن عمرو عن حسن بسند والطرباين حبان وابن

 الربص من عنه اهلل رضي قيس بن الوليد شفاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 عنه اهلل رضي قيس بن الوليد عن الطرباين رواه واحلديث الشريفة بدعوته

 بشماهلا تأكل هلا ما االسلمية سبيعة عن قوله يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 عقبة عن البيهقي رواه واحلديث فقتلها الطاعون اصاهبا بغزة مرت فلما غزة داء اخذها

 عنه اهلل رضي عامر بن
 واحلديث فصرعتهم عصية بين على احلمى تسليطه يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 عنهما اهلل رضي عمر ابن عن منصور بن سعيد رواه
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 يف ضربته عندما اخلطيم بنت لليلى قوله يف وسلم عليه اهلل صلى النيب معجزة
 رواه واحلديث فأكلها بعد فيما ذئب عليها فوثب االسد اكله هذا من فقال :ظهره

 عنهما اهلل رضي عباس ابن عن صاحل أيب عن الكليب طريق من عساكر وابن سعد ابن
 مرسال قتادة بن عمرو بن عاصم عن سعد وابن

 ذهب ماهلم قرط بن عمرو بن حارثة لبين قوله يف وسلم يهعل اهلل صلى معجزته
 طريق من نعيم أبو رواه واحلديث خمتلط وكالم وعجلة رعدة هلأ فأصبحوا بعقوهلم اهلل

 شيوخه عن الواقدي
 سلط اللهم قال حيث هلب ايب ابن على دعائه يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 رواه واحلديث الشام اىل قريش قافلة يف كان  عندما سداأل فأكله كالبك  من كلبا  عليه
 أبيه عن نوفل أيب عن ثقات برجال احلارث

 مزق عندما وذلك ملكه اهلل مزق كسرى  عن قوله يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 رضي عباس ابن عن البخاري رواه واحلديث وسلم عليه اهلل صلى النيب كتاب  كسرى

 عنهما اهلل
 ايام سبعة بعد فمات جثامة بن حملم على الدعاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 واحلسن قبيصة عن البيهقي رواه واحلديث
 منربه من ينزل ان وقبل الشريفة بدعوته املطر بنزول وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 :يذكر مالك بن أنس مسع أنه منر أيب بن اهلل عبد بن شريك عن البخاري رواه واحلديث
 عليه وسلم اهلل صلى اهلل ورسول املنرب وجاه كان  باب من معةاجل يوم دخل رجال أن

 هلكت اهلل رسول يا فقال قائما عليه وسلم اهلل صلى اهلل رسول فاستقبل خيطب قائم
 عليه وسلم اهلل صلى اهلل رسول فرفع قال .يغيثنا اهلل فادع السبل وانقطعت املواشي

 السماء يف نرى ما واهلل ال أنس قال .(اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم) فقال يديه
 من فطلعت قال .دار وال بيت من سلع وبني بيننا وما شيئا وال قزعة وال سحاب من

 رأينا ما واهلل قال .أمطرت مث انتشرت السماء توسطت فلما الرتس مثل سحابة ورائه
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 اهلل صلى اهلل ورسول املقبلة اجلمعة يف الباب ذلك من رجل دخل مث .ستا الشمس
 وانقطعت األموال هلكت اهلل رسول يا فقال قائما فاستقبله خيطب قائم عليه وسلم

 اللهم علينا وال حولينا اللهم) قال مث يديه اهلل رسول فرفع قال .ميسكها اهلل فادع السبل
 وخرجنا فانقطعت قال .(الشجر ومنابت واألودية والظراب واآلجام واجلبال اآلكام على

 ابو ورى. أدري ال قال ؟األول الرجل أهو أنسا فسألت شريك قال الشمس يف منشي
 صلى- اللَّهِ  ر سحولِ  ِإىل   النَّاسح  ش ك ى ق ال تْ  - عنها اهلل رضى - ع اِئش ة   ع نْ  عن داؤود

 يـ ْوم ا النَّاس   و و ع د   اْلمحص لَّى يف ل هح  فـ وحِضع   مبِْنرب ٍ  ف أ م ر   اْلم ط رِ  قحححوط   -وسلم عليه اهلل
ا ِحني   -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  ر سحولح  ف خ ر ج   ع اِئش ةح  ق ال تْ  ِفيهِ  رحجحون  خي ْ   ح اِجبح  ب د 

بـَّر   اْلِمْنرب ِ  ع ل ى فـ ق ع د   الشَّْمسِ  د   -وسلم عليه اهلل صلى- ف ك   ق ال   مثحَّ  و ج لَّ  ع زَّ  اللَّه   و محِ 
ْومتحْ  ِإنَّكحمْ »  ع زَّ  اللَّهح  أ م ر كحمح  و ق دْ  ع ْنكحمْ  ز م انِهِ  ِإبَّانِ  ع نْ  اْلم ط رِ  ْسِتْئخ ار  و ا ِدي ارِكحمْ  ج ْدب   ش ك 

 الرَّمْح نِ  اْلع ال ِمني   ر بِّ  لِلَّهِ  احلْ ْمدح ») ق ال   مثحَّ «. ل كحمْ  ي ْست ِجيب   أ نْ  و و ع د كحمْ  ت ْدعحوهح  أ نْ  و ج لَّ 
ينِ  يـ ْومِ  م ِلكِ  الرَِّحيمِ   أ ْنت   ِإالَّ  إِل ه   ال   اللَّهح  أ ْنت   اللَّهحمَّ  يحرِيدح  م ا يـ ْفع لح  اللَّهح  ِإالَّ  ه  إِل   ال  ( الدِّ

ن ا أ ْنزِلْ  اْلفحق ر اءح  و حن ْنح  اْلغ ىِنُّ   ر ف ع   مثحَّ «. ِحنيٍ  ِإىل   و ب ال غ ا قـحوَّة   ل ن ا أ نـْز ْلت   م ا و اْجع لْ  اْلغ ْيث   ع ل يـْ
ْيهِ  ا ح ىتَّ  لرَّْفعِ ا يف يـ ز لْ  فـ ل مْ  ي د   ح وَّل   أ وْ  و قـ لَّب   ظ ْهر هح  النَّاسِ  ع ل ى ح وَّل   مثحَّ  ِإْبط ْيهِ  بـ ي اضح  ب د 
ْيهِ  ر اِفعٌ  و هحو   رِد اء هح  اب ة   اللَّهح  ف أ ْنش أ   ر ْكع تـ نْيِ  ف ص لَّى و نـ ز ل   النَّاسِ  ع ل ى أ قْـب ل   مثحَّ  ي د   فـ ر ع د تْ  س ح 

هح  ي ْأتِ  فـ ل مْ  اللَّهِ  بِِإْذنِ  ْمط ر تْ أ   مثحَّ  و بـ ر ق تْ   سحْرع تـ هحمْ  ر أ ى فـ ل مَّا السُّيحولح  س ال تِ  ح ىتَّ  م ْسِجد 
 اللَّه   أ نَّ  أ ْشه دح »  فـ ق ال   نـ و اِجذحهح  ب د تْ  ح ىتَّ  -وسلم عليه اهلل صلى- ض ِحك   اْلِكنِّ  ِإىل  

ا د اوحد   أ بحو ق ال  «.  و ر سحولحهح  اللَّهِ  ع ْبدح  و أ ىنِّ  ق ِديرٌ  شيء كحلِّ   ع ل ى  ِإْسن ادحهح  غ رِيبٌ  ح ِديثٌ  و ه ذ 
يِّدٌ   ج 

 البيهقي وروى فقد قريش عن املطر حبس يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته وكذلك
 ِإْدب ار ا النَّاسِ  ِمن   -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  ر سحولح  ر أ ى ل مَّا :ق ال   م ْسعحودٍ  اْبنِ  ع نِ 

ْبعٍ  اللَّهحمَّ » :ال  ق   ْبعِ   س  تْـهحمْ «. يحوسحف   ك س  لحوا ح ىتَّ  س ن ةٌ  ف أ خ ذ  ْيت ة   أ ك   و اْلِعظ ام   و اجلْحلحود   اْلم 
 و ِإنَّ  ر مْح ة   بحِعْثت   أ نَّك   تـ ْزعحمح  ِإنَّك   حمح مَّدح  ي ا :فـ ق الحوا م كَّة   أ ْهلِ  ِمنْ  و ن اسٌ  سحْفي ان   أ بحو ف ج اء هح 
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 اْلغ ْيث   ف سحقحوا -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  ر سحولح  ف د ع ا هل حمْ  اللَّه   ف ادْعح  ه ل كحوا ق دْ  ك  قـ ْوم  
ع ا ع ل ْيِهمْ  ف أ ْطبـ ق تْ  بـْ ثْـر ة    النَّاسح  و ش ك ى س  ن ا اللَّهحمَّ » :فـ ق ال   اْلم ط رِ  ك  ن ا و ال   ح و ال يـْ «. ع ل يـْ
 الدُّخ انِ  آي ةح  م ض تْ  ل ق دْ  :ق ال   ح ْوهل حمْ  النَّاسح  ف أحْسِقى   ق ال   ر ْأِسهِ  ع نْ  السَّح اب ةح  ف احْن د ر تِ 

( ع اِئدحون   ِإنَّكحمْ  ق ِليال   اْلع ذ اب   ك اِشفحوا  ِإنَّا) و ج لَّ  ع زَّ  قـ ْولحهح  و ذ ِلك   أ ص ابـ هحمْ  الَِّذى اجلْحوعح  و هحو  
 أ ْوجحهٍ  ِمنْ  الصَِّحيحِ  يف أ ْخر ج اهح . اْلق م رِ  و اْنِشق اقح  ،ب ْدرٍ  يـ ْوم   اْلكحبـْر ى و اْلب ْطش ةح  ،الرُّومِ  و آي ةح 
 دحع اءِ  ِمنْ  احلْ ِديثِ  يف هِب ا ج اء   الَّىِت  ِبزِي اد تِهِ  أ ْسب اطٍ  رِو اي ةِ  ِإىل   اْلبحخ ارِىُّ  و أ ش ار   م ْنصحورٍ  ع نْ 

 االنصاري املنذر عبد بن لبابة ايب وعن. تِهِ د ْعو   و ِإج اب ةِ  -وسلم عليه اهلل صلى- النََّبِّ 
 اسقنا اللهم اسقنا اللهم فقال اجلمعة يوم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول استسقى قال
 نراه سحاب السماء يف وما قال املرابد يف التمر ان اهلل رسول يا فقال لبابة أبو فقام
 ثعلب يسد عريانا لبابة أبو وميق حىت اسقنا اللهم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بنا وصلى فأمطرت السماء فاستهلت قال بازاره مربده

 ابدا تقلع لن واهلل السماء ان لبابة ابا يا له يقولون لبابة بايب االنصار طافت مث قال
 وسلم ليهع اهلل صلى اهلل رسول قال كما  بازارك مربدك ثعلب فتسد عريانا تقوم حىت
 السماء فأقلعت قال بازاره مربده ثعلب فسد عريانا لبابة أبو فقام قال

 حمصن بن لعكاشة صارما سيفا اىل للعود قلبه وسلم عليه اهلل صلى معجزاته ومن
 انقلب الذي العود وسلم عليه اهلل صلى النيب فأعطاه بدر غزوة يف سيفه انكسر والذي

 االصبهاين نعيم وابو البيهقي رواه ثواحلدي تعاىل اهلل بقدرة سيف اىل
 ي ا) تعاىل قال اخلندق غزوة يف معه الريح حماربة وسلم عليه اهلل صلى معجزاته ومن

 و جحنحود ا رحي ا ع ل ْيِهمْ  ف أ ْرس ْلن ا جحنحودٌ  ج اءْتكحمْ  ِإذْ  ع ل ْيكحمْ  اللَّهِ  نِْعم ة   اذْكحرحوا آم نحوا الَِّذين   أ يّـُه ا
 (ب ِصري ا تـ ْعم لحون   مب ا اللَّهح  و ك ان   ه اتـ ر وْ  ملَّْ 

 القرآن يف جاءت وقد املكرمة مبكة القمر انشقاق يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 اْلق م رح  و اْنش قَّ  السَّاع ةح  اقْـتـ ر ب تِ  الرَِّحيمِ  الرَّمْح نِ  اللَّهِ  ِبْسمِ  تعاىل قال القمر سورة يف الكرمي

 على القمر انشق :قال عنه اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد عن ريالبخا االمام روى وقد
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 (اشهدوا) عليه وسلم اهلل صلى النيب فقال شقني عليه وسلم اهلل صلى اهلل رسول عهد
 صلى اهلل رسول عهد على القمر انشق :قال مسعود ابن عن للبخاري ثانية رواية ويف
 عليه وسلم اهلل صلى اهلل رسول الفق دونه وفرقة اجلبل فوق فرقة فرقتني عليه وسلم اهلل
 صلى النيب مع وحنن القمر انشق :قال اهلل عبد عن للبخاري ثالثة رواية ويف (اشهدوا)

 عن للبخاري اخرى رواية ويف (اشهدوا اشهدوا) لنا فقال فرقتني فصار عليه وسلم اهلل
 القمر انشقاق فأراهم آية يريهم أن مكة أهل سأل :قال عنه اهلل رضي أنس

 الرمي وكثرة واجلن الشياطني من السماء حراسة وسلم عليه اهلل صلى معجزاته نوم
 السَّم اء   ل م ْسن ا و أ نَّا :الكرمي الكتاب يف تعاىل قال املشرفة بعثته بعد ظهوره عند بالنجوم

ا ا ح ر س ا محِلئ تْ  فـ و ج ْدن اه  ه ا نـ ْقعحدح  كحنَّا  و أ نَّا( 8) و شحهحب ا ش ِديد   ف م نْ  لِلسَّْمعِ  ق اِعد  م   ِمنـْ
دْ  اآْل ن   ي ْست ِمعِ  ا ِشه اب ا ل هح  جيِ   أ ر اد   أ مْ  اأْل ْرضِ  يف  مب نْ  أحرِيد   أ ش ر   ن ْدرِي ال   و أ نَّا( 9) ر ص د 

ا ر بّـُهحمْ  هِبِمْ   :قال عباس ابن عن النبوة دالئل يف البيهقي االمام روى وقد( 10) ر ش د 
 وكانوا ،وسلم عليه اهلل صلى وحممد عيسى بني الفرتة يف حترس االدني مساء تكن مل)

 وسلم عليه اهلل صلى حممدا وجل عز اهلل بعث فلما ،للسمع مقاعد منها يقعدون
 (الشياطني ورمجت ،شديدا حرسا السماء حرست

 بالطاعون فأصيب الطفيل بن عامر على الدعاء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 كغدة  غدة عامر، آل يا يقول وجعل سلول، بين من امرأة بيت يف فقتله، عنقه، يف

 يف والبيهقي تفسريه يف حامت ايب ابن رواه واحلديث سلولية بيت يف وموت البعري،
 معجمه يف يعلي وابو الكبري يف والطرباين الزوائد يف اهليثمي واحلافظ الدالئل

 النيب وجد والذي ورثغ مع الرقاع ذات غزوة يف وسلم عليه اهلل صلى ومعجزته
 اهلل صلى النيب واخذه يده من السيف فسقط يقتله ان فأراد نائما وسلم عليه اهلل صلى
 جابر عن حبان وابن البخاري االمام رواه واحلديث يعاقبه ومل وسلم عليه

 دعا حني قريش كفار  من به املستهزئني قتل وسلم عليه اهلل صلى معجزاته ومن
 عتبة بن والوليد ربيعة بن وشيبة ربيعة بن بعتبة وعليك جهل يببأ عليك اللهم) قائال
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 رأيت لقد بيده نفسي فوالذي اهلل عبد قال .(معيط أيب بن وعقبة خلف بن وأمية
 رواه واحلديث بدر قليب القليب يف صرعى وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عد الذين
 البخاري االمام

 من اخفائه يف واحلمامتني العنكبوت كةمشار  وسلم عليه اهلل صلى معجزاته ومن
 مالك بن انس عن البيهقي رواه واحلديث املشرفة اهلجرة يف ثور غار يف قريش كفار
 شعبة بن واملغرية أرقم بن وزيد

 قوائم فساخت مالك بن سراقة على الدعاء يف وسلم عليه اهلل صلى ومعجزته
 املدينة اىل اهلجرة يف وسلم هعلي اهلل صلى النيب طارد عندما وذلك االرض يف فرسه

 عنه اهلل رضي الرباء عن البخاري االمام رواه واحلديث
 ان اراد اإلبل من ضخم لفحل جهل ايب رؤية يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 وابو البيهقي رواه واحلديث باحلجر وسلم عليه اهلل صلى النيب بضرب هم عندما يأكله
 عنهما اهلل رضي وجابر عباس ابن عن نعيم

 عندما نار من وخندقا للمالئكة ورؤيته جهل ايب يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 يف نعيم ابو رواه واحلديث ساجد وهو وسلم عليه اهلل صلى النيب رقبة يطأ ان اراد

 هريرة ايب عن الدالئل
 اهلل صلى للنيب يكتب وكان أسلم الذي النصراين يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 وكان اهلل فأماته له اكتب ما اال حممد يدري ما وقال االسالم عن فارتد وسلم عليه
 ومسلم البخاري الشيخان رواه واحلديث فرتكوه االرض لفظته دفن كلما

 ورماها الرتاب من قبضة قبض عندما حنني غزوة يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 الرتاب هبذا عينيه توامتأل الا أحد منهم بقي فما الوجوه شاهت وقال الكفار وجوه يف

 مسلم االمام رواه واحلديث فاهنزموا
 بني السقف يف كوة  بفتح الشريف بقربه باالستسقاء وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 االمطار فهطلت عنها اهلل رض عائشة السيدة امر حسب الشريف قربه وبني السماء
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 رواه واحلديث الفتق عامب ومسي بالشحم تفتقت حىت اإلبل ومسنت العشب نبت حىت
 عليه اهلل صلى معجزته. احلديث غريب يف احلريب ابراهيم ورواه اجلوزاء ايب عن الدارمي

 رسول يا :فقال رجل جاءه حينما وسلم عليه اهلل صلى النيب بقرب االستسقاء يف وسلم
 ؛املنام يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فأتاه ؛هلكوا قد فإهنم ألمتك اهلل استسق ،اهلل

 الكيس الكيس عليك :له وقل .مسقون أنكم وأخربه ،السالم فأقرئه عمر ائت فقال
 مصنفه يف شيبة ايب وابن الدالئل يف البيهقي رواه واحلديث االستسقاء صالة أي

 معارك ايام الشريف قربه من اآلذان صوت مساع يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 أ يَّامِ  يف "  اْلمحس يِّبِ  ْبنح  س ِعيدح "  ك ان    الفتاوي جمموع يف تيمية ابن االمام قال وقد احلرة
 و ك ان   الصَّل و اتِ  أ ْوق ات   و س لَّم   ع ل ْيهِ  اللَّهح  ص لَّى اللَّهِ  ر سحولِ  قـ رْبِ  ِمنْ  اأْل ذ ان   ي ْسم عح  احلْ رَّةِ 

رحه يـ ْبق   فـ ل مْ  خ ال   ق دْ  اْلم ْسِجدح   املسيب بن سعيد عن النبوة ئلدال يف نعيم ابو وروى غ يـْ
 وما غريي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسجد يف وما احلرة ليايل رأيتين لقد :قال
 الشام أهل وإن وأصلي فأقيم أتقدم مث القرب من األذان مسعت إال صالة وقت يأِت

 اجملنون الشيخ إىل انظروا :فيقولون زمرا املسجد ليدخلون
 والمعراج اإلسراء في وسلم عليه اهلل صلى معجزاته: الثامن الفصل

 هي ومراقي مراكب بأربعة بالتنقل واملعراج االسراء يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 اىل مث االوىل السماء اىل املعراج ركب مث االقصى املسجد اىل احلرام املسجد من الرباق
 وهذه العرش اىل بساط وهو الرفرف ركب ومنها املالئكة اجنحة عرب املنتهى سدرة

 تفسريه يف االلوسي واالمام تفسريه يف القرطيب االمام منها بعضا او كلها  ذكر االخبارية
 تفسريه يف الشربيين واخلطيب تفسريه يف حقي واالمام اللباب تفسريه يف عادل وابن

 املنري السراج
 رواه ثواحلدي اماما هبم وصالته له االنبياء نشر يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 صلى انه تفسريه يف االلوسي االمام وقال حجر بن واحلافظ والبزار والطحاوي الطربي
 واالخالص بالكافرون ركعتني هبم
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 السماء يف آدم االنبياء من معراجه يف يستقبله ان يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 السماء يف سوادري الثالثة السماء يف ويوسف الثانية السماء يف وحييي وعيسى االوىل
 السماء يف وابراهيم السادسة السماء يف وموسى اخلامسة السماء يف وهارون الرابعة

 ومسلم البخاري الشيخان رواه واحلديث معه وتكلموا به فرحبوا السابعة
 ركعتني فيه صالته والذي املعمور للبيت رؤيته يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 الشريعة يف واآلجري التهذيب يف لطربيوا بغيته يف احلارث رواه واحلديث
 غطيت لو منها الورقة فاذا املنتهى لسدرة رؤيته يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته

 اخلرية احتاف يف البوصريي وامحد بغيته يف احلارث رواه واحلديث لغطتها االمة هبا
 الزوائد يف واهليثمي

 االمام رواه واحلديث الربعةا ألهنارها ورؤيته اجلنة وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 البخاري

 أسري ليلة النار اهل من يعذبون ألصناف رؤيته يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 حنبل بن امحد االمام رواه واحلديث به

 من يشرب ومل اللنب لقدح بشربه للفطرة اصابته يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 مالك بن انس عن البخاري ماالما رواه واحلديث اخلمر قدح او العسل قدح

 العاملني رب مع كالمه  يف به أسري ليلة الكربى وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 ومسلم البخاري الشيخان رواه واحلديث وختفيفها عليه الصالة بفرض وتشرفه

 وفيهم املالئكة من السماء بأهل للصالة امامته يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 الزوائد جممع يف واهليثمي البزار رواه واحلديث مالسال عليهم وآدم نوح

 املقدس بيت بوصف االسراء ليلة قريشا اخباره يف وسلم عليه اهلل صلى معجزته
 عبد بن جابر عن مسنده يف امحد االمام رواه واحلديث االسراء ليلة قبل رآه يكن ومل
 اهلل
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 المعجزات أعظم. .الكريم القرآن: التاسع الفصل
 أعظم من وهي الكرمي القرآن معجزة وسلم عليه اهلل صلى جزاتهمع أعظم ومن

 جدا كثرية  القرآن يف إعجاز وأوجه ،حقا تعاىل اهلل عند من وأنه ،صدقه على األدلة
 :منها

 بالغيب القرآن إخبار
 صلى النيب صدق على دليل وهذا ،املستقبل أو احلاضر أو املاضي الغيب سواء

 أ نـْب اءِ  ِمنْ  ذ ِلك  : )تعاىل قوله من مأخوذ الدليل وهذا ن؛القرآ وإعجاز وسلم عليه اهلل
ْيِهمْ  كحْنت    و م ا إِل ْيك   نحوِحيهِ  اْلغ ْيبِ  م هحمْ  يـحْلقحون   ِإذْ  ل د   كحْنت    و م ا م ْرمي    ي ْكفحلح  أ يّـُهحمْ  أ ْقال 
ْيِهمْ   تـ ْعل محه ا كحْنت    م ا إِل ْيك   نحوِحيه ا اْلغ ْيبِ  أ نـْب اءِ  ِمنْ  تِْلك  ) تعاىل وقوله( خي ْت ِصمحون   ِإذْ  ل د 

ا قـ ْبلِ  ِمنْ  قـ ْومحك   و ال   أ ْنت    أ نـْب اءِ  ِمنْ  ذ ِلك  ) تعاىل وقوله( لِْلمحتَِّقني   اْلع اِقب ة   ِإنَّ  ف اْصربْ  ه ذ 
ْيِهمْ  كحْنت    و م ا إِل ْيك   نحوِحيهِ  اْلغ ْيبِ   هذه مثل آخر واىل( ون  مي ْكحرح  و هحمْ  أ ْمر هحمْ  أ مْج عحوا ِإذْ  ل د 
لحو كحْنت    و م ا: )تعاىل وقال. الكرمية اآليات  ِإذ ا بِي ِميِنك   خت حطُّهح  و ال   ِكت ابٍ   ِمنْ  قـ ْبِلهِ  ِمنْ  تـ تـْ
ْرت اب    ابِآي اتِن   جي ْح دح  و م ا اْلِعْلم   أحوتحوا الَِّذين   صحدحورِ  يف  بـ يـِّن اتٌ  آي اتٌ  هحو   ب لْ )(  اْلمحْبِطلحون   ال 

 (.الظَّاِلمحون   ِإالَّ 
 يستطيع وال ،األمكنة تلك يف موجودا ليس وسلم عليه اهلل صلى النيب كان  فإذا

 الذي ،تعاىل اهلل عند من هي إمنا األخبار هذه أن قطعا هذا دل ،يكتب وال يقرأ أن
 .خافيه عليه ختفى ال

 و هحمْ  اأْل ْرضِ  أ ْدىن   يف )(  الرُّومح  غحِلب تِ ):تعاىل قوله املستقبل؛ بالغيب إخباره ومن
يـ ْغِلبحون   غ ل ِبِهمْ  بـ ْعدِ  ِمنْ   أحْنزِل   ل ق دْ : ق ال تْ  اْلمحْؤِمِنني   أحمِّ  ع اِئش ة   وعن(. ِسِنني   ِبْضعِ  يف  )( س 

 اْبنِ  ع نْ (. و أ م رُّ  أ ْده ى و السَّاع ةح  م ْوِعدحهحمْ  السَّاع ةح  ب لْ ) أ ْلع بح  جل  ارِي ةٌ  و ِإينِّ  مب كَّة   حمح مَّدٍ  ع ل ى
هحم ا اللَّهح  ر ِضي   ع بَّاسٍ   ع ْهد ك   أ ْنشحدحك   ِإينِّ  اللَّهحمَّ » :بدر يوم قـحبَّةٍ  يف  و هحو   النَّيبُّ  ق ال  : ق ال   ع نـْ

 ي ا ح ْسبحك  : فـ ق ال   بِي ِدهِ  ب ْكرٍ  أ بحو ف أ خ ذ  . «اْليـ ْومِ  بـ ْعد   تـحْعب دْ  مل ْ  ِشْئت   ِإنْ  اللَّهحمَّ  ،و و ْعد ك  
 اجلْ ْمعح  س يـحْهز مح : )يـ قحولح  و هحو   ف خ ر ج   ،الدِّرْعِ  يف  و هحو  . ر بِّك   ع ل ى أ حلْ ْحت   فـ ق دْ  اللَّهِ  ر سحول  
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بـحر   و يـحو لُّون   ( الدبر يولون: )كثري  ابن قال(. و أ م رُّ  أ ْده ى و السَّاع ةح  م ْوِعدحهحمْ  السَّاع ةح  ب لْ  الدُّ
 سيهزم) نزلت ملا: قال عكرمة عن حامت أيب ابن وأخرج. ويغلبون لهمَش سيتفرق أي

 كان  فلما: عمر قال يغلب؟ مجع أي يهزم؟ مجع أي: عمر قال( الدبر ويولون اجلمع
 فعرفت( الدبر ويولون اجلمع سيهزم: )يقول وهو الدرع يف يثب اهلل رسول رأيت بدر يوم

 .يومئذ تأويلها
 كريمال القرآن في العلمي اإلعجاز
ا ،يـ ْلت ِقي انِ  اْلب ْحر ْينِ  م ر ج  : )تعاىل قوله منها نأخذ كثرية  امثلة وهي نـ هحم   ال   بـ ْرز خٌ  بـ يـْ

ا اْلب ْحر ْينِ  م ر ج   الَِّذي و هحو  ( )يـ ْبِغي انِ  ا فـحر اتٌ  ع ْذبٌ  ه ذ  نـ هحم ا و ج ع ل   أحج اجٌ  ِمْلحٌ  و ه ذ   بـ يـْ
 دمياط عند النيل هنر فرعي التقاء عند البحار علماء الحظ فقد( حم ْجحور ا و ِحْجر ا بـ ْرز خ ا
 البحر إىل شديدة بقوة العذبة النهر مياه تندفع حيث ،األبيض بالبحر الرشيد وعند
 يف اعجازات الكرمي القرآن ويف. وأحيائها مبذاقها حتتفظ منهما كل  هذا ومع ،املاحلة
 وعامل ،احليوان عامل ويف ،والفضائية ،واالجتماعية ،واجلغرافية ،الطبية اجملاالت؛ مجيع

 .وغريها ،النبات
 الكريم للقرآن البياني اإلعجاز
 على وَشل ،والفصاحة والبيان البالغة من املعلى القدح على القرآن حوى فقد

 البالغة أنواع أكل من أخذ وقد. وكلماته وآياته سحو رِه كل  يف البليغ الكالم شروط مجيع
 .والتتميم الرفيع، والتشبيه ،القصر إجياز فيه فتجد ،نصيب بأوفر

 ،باإليقاع واالهتمام ،والتناسق ،اجلزالة على القرآين النظم احتوى وقد هذا
 باللغة وأعلمهم ،الناس أفصح وهم للصحابة حصل وقد والنغم؛ اللفظ يف واالنسجام

 :ذلك فمن ،به الكبري التأثري هلم حصل ،وبياهنا
ْعتح  :ق ال   محْطِعٍم، ْبنِ  جحبـ رْيِ  عن ْغِربِ  يف  يـ ْقر أح  النَّيبَّ  مسِ  ِذهِ  بـ ل غ   فـ ل مَّا ،بِالطُّورِ  اْلم   ه 

 يحوِقنحون   ال   ب ل و اأْل ْرض   السَّم و اتِ  خ ل قحوا أ مْ  اخلْ الِقحون   هحم أ مْ  ش ْيءٍ  غ رْيِ  ِمنْ  خحِلقحوا أ مْ ) اآْلي ة  
اد    :ق ال  ( محس ْيِطرحون  الْ  هحم أ مْ  ر بِّك   خ ز اِئنح  ِعند هحمْ  أ مْ   .ي ِطري   أ ن قـ ْليب  ك 
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ا هِب ا ف س ج د   النَّْجمِ  سحور ة   قـ ر أ   النَّيبَّ  أ نَّ : ع ْنهح  اللَّهح  ر ِضي   مسعود بن اللَّهِ  ع ْبدِ  وع نْ   ف م 
 فـ ر فـ ع هح  ،تـحر ابٍ  أ وْ  ح ص ى ِمنْ  ك فًّا  اْلق ْومِ  ِمن ر جحلٌ  ف أ خ ذ   ،س ج د   ِإالَّ  اْلق ْومِ  ِمن أ ح دٌ  ب ِقي  
ا ي ْكِفييِن : و ق ال   و ْجِههِ  ِإىل    بن أمية وهو ،ك اِفر ا  قحِتل   بـ ْعدح  ر أ يـْتحهح  فـ ل ق دْ  :اللَّهِ  ع ْبدح  ق ال  . ه ذ 

 وإنه ،لطالوة عليه وإن ،حالوة يقول الذي لقوله إن واهلل املغرية بن الوليد وقال. خلف
 .حتته ما ليحطم وأنه ،يعلى وما ليعلو وإنه ،أسفله مغدق أعاله ملثمر

 الكريم للقرآن التشريعي اإلعجاز
 واألخالق، والعبادات العقائد جانب يف البشر ألحوال تنظيمه يف معجز فالقرآن

 اإلسالم نظم فقد والدول؛ والسياسات واجملتمعات األفراد مصاحل جلميع تنظيمه يف
 واألبناء الوالدين وحقوق ،الزوجية بآدا فهناك غريه؛ ومع ،نفسه يف اإلنسان حياة

 بغري العالقة ونظم ،بعامة واملسلمني ،واجملتمع ،األمر ووالة واجلريان، واألصدقاء
 وحال اإلسالمية الدولة ضعف حال وهناك ،واحملارب واملعاهد الذمي فهناك ،املسلمني

 .ذلك وغري ،اجملالدة وحال ،اجملادلة وحال الدعوة، حال وهناك ،قوهتا
 :عشرة الكرمي القرآن إعجاز ووجوه: اهلل رمحه القرطيب االمام الق

 ألن ،غريها ويف العرب لسان يف معهود نظم لكل املخالف البديع النظم منها ❖
: نظمه توىل الذي العزة رب قال وكذلك ،شيء يف الشعر نظم من ليس نظمه

 (.له ينبغي وما الشعر علمناه وما)
 تصح ال اليت اجلزالة ومنها - العرب أساليب جلميع املخالف األسلوب ومنها ❖

 علم فمن آخرها إىل اجمليد والقرآن ق سورة يف ذلك وتأمل ،حبال خملوق من
 خطاب يف تصح ال اجلزالة هذه مثل أن علم: احلق هو وتعاىل سبحانه اهلل أن

 كل  الزمة واجلزالة واألسلوب النظم من الثالثة وهذه: احلصار ابن قال. غريه
 آية كل  مسموع يتميز الثالثة هذه ومبجموع ،آية كل  الزمة هي لب ،سورة
 فكل هذا ومع والتعجيز، التحدي وقع وهبا ،البشر كالم  سائر عن سورة وكل

 .العشرة الوجوه من آخر أمر إليها ينضاف أن الثالثة هبذه تنفرد سورة
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 منهم يقع حىت ،عريب به يستقل ال وجه على العرب لسان يف التصرف ومنها ❖
 .موضعه وحرف كلمة  كل  وضع يف إصابته على مجيعهم من االتفاق

 كان  ما أمي من ،نزوله وقت إىل الدنيا أول يف اليت األمور عن اإلخبار ومنها ❖
 األنبياء قصص من كان  مبا فأخرب ،بيمينه خيطه وال كتاب  من قبله من يتلو
 .دهرها يف اخلالية والقرون أممها مع

 ،سبحانه اهلل وعد ما كل  يف ،العيان يف باحلس كاملدر  بالوعد الوفاء ومنها ❖
 الذين وإخراج ،السالم عليه رسوله بنصر كوعده  ،املطلقة أخباره إىل وينقسم
 فهو اهلل على يتوكل ومن: )كقوله  بشرط مقيد وعد وإىل ،وطنه من أخرجوه
 .ذلك وشبه( قلبه يهد باهلل يؤمن ومن( )حسبه

 فمن ،بالوحي إال عليها يطلع ال اليت تقبلاملس يف املغيبات عن اإلخبار ومنها ❖
 :تعاىل بقوله األديان على دينه سيظهر أنه السالم عليه نبيه اهلل وعد ما ذلك

ينِ  ع ل ى لِيحْظِهر هح  احلْ قِّ  و ِدينِ  بِاهْلحد ى ر سحول هح  أ ْرس ل   الَِّذي هحو  ) رِه    و ل وْ  كحلِّهِ   الدِّ  ك 
 .لقرآنا يف كثري  ومثلها( اْلمحْشرِكحون  

 واحلرام، احلالل يف األنام مجيع قوام هو الذي العلم من القرآن تضمنه ما ومنها ❖
 .األحكام سائر ويف

 .آدمي من وشرفها كثرهتا  يف تصدر بأن العادة جتر مل اليت البالغة احلكم ومنها ❖
 من كان  ولو) :تعاىل اهلل قال ،اختالف تضمنه ما مجيع يف التناسب ومنها ❖

 (.كثريا  اختالفا فيه جدوالو  اهلل غري عند
 .عليهم اهلل رمحة علماؤنا ذكرها أوجه عشرة فهذه السيوطي االمام قال
 قوله منها نقتطف للقرآن اإلمجالية املزايا الشهرستاين احلسيين الدين هبةح  سرد وقد

 .البديعية احملاسن فوق الطبيعية احملاسن وتوفر وبالغته القرآن ألفاظ فصاحةح : ذلك يف
 يف املرمى وعلو املعاين ومسو. مكرراته يف ممل غري وإطناب. اإلعجاز مع بالغ وإجياز
. املتنوعة وأوزانه املبهجة، ومقاطعه ،الفطرية أساليبه وطالوة. األمسى الكمال قصد
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 القرآن عصر بعد إليها العقول هتتد مل علمية وأسرار. الفطرية وأمساعه احلسىن وفواصله
 ،اجملتمع أحوال وغوامض. املستحدثة الرقيقة واآلالت قة،الدقي األدوات مبعونة إال

 فقه يف حكيمة وقوانني. العائالت شؤون وتصلح األفراد هتذب أخالقية وآداب
 ،احلروف تنافر من وخلوصه .واالختالف ،والتناقض ،التعارض عن وسالمته ،تشريعي

 ،العلماء حماضرة ألف وال ،الدراسة يعرف مل أحمي لسان على وظهوره. املقاصد وتنايف
 .مستكمال سائحا املمالك جاب وال

 إعجاز وجوه من وجها وثالثني َخسة األقران معرتك كتاب  يف السيوطي وذكر
 .وجه املائة عن لزادت تحتبعت لو وهكذا القرآن،

 اْلعحل م اءح  ِمْنهح  ي ْشب عح  ال  : علي   لقول مصداقا وهذا غريه يذكره مل وجها يزيد عامل وكل
ثْـر ةِ   ع ل ى ل قح خي ْ  و ال ائِبحهح  تـ نـْق ِضي و ال الرَّدِّ  ك   .ع ج 

 إعجاز وجوه يف اخلصائص كتاب  يف فصل - تعاىل اهلل رمحه - السيوطي إن بل
 :قال ما فإليك ،األلوف عشرات الوجوه تلك فبلغت ،حسابية بعملية القرآن

 القرآن عجازإ به وقع الذي الوجه يف الناس اختلف وقد: اهلل رمحه السيوطي قال
 :وجوه بعدة وقع انه وامللخص اإلتقان كتاب  يف مبسوطة بينتها أقوال على

 عادة اخلارقة وبالغته إعجازه ووجوه وفصاحته كلمه  والتئام تأليفه حسن منها
 .الشأن هذا وأرباب الكالم فرسان هم الذين العرب

 العرب كالم  ألساليب املخالف الغريب واألسلوب العجيب نظمه صورة ومنها
 فواصل إليه وانتهت آياته مقاطع عليه ووقفت عليه جاء الذي ونثرها نظمها ومنهاج
 .له نظري بعده وال قبله يوجد ومل كلماته

 .ورد كما  فوجد يكن مل وما باملغيبات األخبار من عليه انطوى ما ومنها
 منه علمي ال كان  مما السالفة والشرائع املاضية القرون أخبار من به أنبأ ما ومنها

 فيورده ذلك تعلم يف عمره قطع الذي الكتاب أهل أحبار من الفذ إال الواحدة القصة
 .يكتب وال يقرأ ال أمي وهو نصه على به ويأِت وجهه على
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 منكم طائفتان مهت إذ) تعاىل كقوله  الضمائر عن األخبار من تضمنه ما ومنها
 (.نقول مبا اهلل نايعذب لوال أنفسهم يف ويقولون) تعاىل وقوله( تفشال أن

 وال فعلوا فما يفعلوهنا ال أهنم وإعالمهم قضايا يف قوم بتعجيز وردت آي ومنها
 .أبدا يتمنوه ولن اليهود يف كقوله  قدروا

 .احلاجة وشدة الدواعي توفر مع املعارضة ترك ومنها
 مساع عند تعرتيهم اليت واهليبة مساعهم عند سامعيه قلوب تلحق اليت الروعة ومنها

 هذه بلغ فلما قال بالطور املغرب يف يقرأ النيب مسع انه مطعم بن جلبري وقع كما  تالوته
 قال يطري قليب كاد  املصيطرون قوله إىل( اخلالقون هم أم شيء غري من خلقوا ام) اآلية

 .قليب يف اإلسالم وقر ما أول وذلك
 وترديده حالوة زيدي تالوته على اإلكباب بل ميجه ال وسامعه ميله ال قارئه أن ومنها

 القرآن وصف وهلدا الرتديد مع وميل أعيد إذا يعادي الكالم من وغريه حمبة له يوجب
 الرد كثرة  على خيلق ال بأنه

 .حبفظه اهلل تكفل مع الدنيا بقيت ما يعدم ال باقية آية كونه  ومنها
 يف أحد بعلمها أحاط وال الكتب من كتاب  جيمعها مل ومعارف لعلوم مجعه ومنها

 .معدودة وأحرف قليلة كلمات
 البشر كالم  يف جيتمعان ال كاملتضادين  ومها والعذوبة اجلزالة صفيت بني مجعه ومنها

 .غالبا
 حتتاج قد املتقدمة الكتب من غريه وجعل غريه من غنيا الكتب آخر جعله ومنها

 كثرأ إسرائيل بين على يقص القرآن هذا إن) تعاىل قال كما  اليه فيه يرجع بيان إىل
 (خيتلفون فيه هم الذي

 إعجاز وجوه من ذكر ما عرفت إذا: عياض القاضي قاله مبا احملور هذا وُنتم
 .أكثر وال ألفني وال بألف معجزاته عدد حيصى ال أنه عرفت ،القرآن
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 المختتم كلمة
 رؤف باملؤمنني عليكم حريص عنتم ما عليه عزيز انفسكم من رسول جاءكم لقد

 .العظيم العرش رب وهو توكلت عليه هو اال إله ال اهلل حسيب فقل تولوا فان رحيم
 الكتاب مراجع

 حممد لإلمام والرشاد اهلدى سبل ❖
 يوسف بن علي بن يوسف بن

 الدمشقي
 البخاري االمام صحيح ❖
 مسلم االمام صحيح ❖
 الطرباين معجم ❖
 البيهقي دالئل ❖
  شيبة ايب ابن مسند ❖
 سعد ابن طبقات ❖
 نعيم ابو دالئل ❖
 البزار مسند ❖
 داؤود ابو سنن ❖
 احلاكم مستدرك ❖

 حنبل بن امحد مسند ❖
 الرتمذي سنن ❖
 حبان ابن صحيح ❖
 يعلي ابو مسند ❖
 للبغوي السنة شرح ❖
 عساكر ابن معجم ❖
 الشيخ أليب العظمة ❖
 الدارمي سنن ❖
  النسائي سنن ❖
 ماجة ابن سنن ❖
 الدنيا ايب ابن كتب ❖
 الدارقطين سنن ❖
خزمية ابن صحيح ❖
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 مقدمةال 

 وأصحابه آله وعلى اهلل رسول على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد
 .أمجعني

: فقلت تربق، وجهه وأسارير اهلل رسول على دخلت: قال األنصاري طلحة أيب عن
 ال مايلو : )قال هذا، يومك من بشرا   أظهر وال نفسا   أطيب رأيتك ما اهلل، رسول يا

 حممد، يا: فقال الساعة، السالم عليه جربيل فارقين وإمنا بشري؟ ويظهر نفسي، تطيب
 عشر عنه وحما حسنات، عشر هبا له اهلل كتب  صالة أمتك من عليك صلى من

 جربيل، يا: قلت لك، قال ما مثل امللك له وقال درجات، عشر هبا ورفعه سيئات،
 ال يبعثك، أن إىل خلقك لدن من ملكا   وكل وجل عز اهلل إن: قال امللك؟ ذاك وما

 (.عليك اهلل صلى وأنت: قال إال أمتك من أحد عليك يصلي
 وبكونه الرسالة بتبليغ وشرّفه وخّصه، حممد نبينا بعث وسلطانه بقدرته تعاىل اهلل إن

 طاعته العاملني على فلزم القومي، للطريق هاديا   وجعله للمتقني، وإماما   للعاملني رمحة  
 كتابه  يف بذلك وأمرنا عليه بالصالة اختصه اهلل أن حقوقه ومن حبقوقه، والقيام وتوقريه
 .الكرمي نبيه وسنة احلكيم

 الصالة من اإلكثار النيب حمبة عالمة ومن ذكره، من أكثر شيئا   أحب من وإن
 اهلل قال الطاعات، أجل ومن القربات، أفضل من عليه والسالم الصالة ألن ؛عليه
ت هح  اللَّه   ِإنَّ ) :تعاىل ِئك  ا ي ا النَّيبِّ  ع ل ى يحص لُّون   و م ال   و س لِّمحوا ع ل ْيهِ  ص لُّوا آم نحوا الَِّذين   أ يّـُه 

 . األحزاب سورة( ت ْسِليم ا
 يصلى بلد أكثر السودان" برنامج إطار يف ،FM 92 الكوثر إذاعة تقدم يلي وفيما

ا صر اخمت ،"1428 اهلجري العام يف النيب على  :فيه ،النيب على الصالة فضائل عن مفيد 
 . وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب على الصالة معىن ❖
 .وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب على نصلى وأين مىت ❖
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 .وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب على الصالة ومثرات فوائد من ❖
 .وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب على الصالة صيغ من ❖
 وسلم وآله عليه اهلل صلى النبي على الةالص معنى
 املالئكة وصالة املالئكة، عند عليه ثناؤه النيب على اللَّه صالة: العالية أبو قال ❖

 .النيب على ثنائه من الزيادة اللَّه من تطلب املالئكة أنَّ : أي الدعاء
بِّركون،: يصلون: عباس ابن وقال ❖ ُح  .بالربكة له يدعون: أي ي 
 على صلِّ  اللهم: قولنا فمعىن تعظيمه، :النيب على الصالة ىنمع: احلليمي قال ❖

ا عظِّم: حممدٍ   . حممد 
 وإبقاء دينه، وإظهار ذكره بإعالء الدنيا يف تعظيمه املراد: حجر ابن قال ❖

 باملقام فضيلته وإبداء أمته، يف وتشفيعه مثوبته بإجزال اآلخرة ويف شريعته،
 وصالة وتعظيمه، عليه ثناؤه: نبيه على هاللَّ  صالة معىن: أيض ا وقال. احملمود

 طلب ال الزيادة، طلب واملراد تعاىل، اللَّه من له ذلك طلب: وغريهم املالئكة
 .الصالة أصل

 به، والعناية ،الرسول على الثناء :النيب على اللَّه صالة معىن: القيم ابن وقال ❖
 اللَّه من طلبن أننا تعين :النيب على وصالتنا وحرمته، وفضله شرفه، وإظهار
 .له وتقريبه وتكرميه وشرفه فضله وإظهار النيب على ثنائه يف الزيادة

 وسلم وآله عليه اهلل صلى النبي على نصلى وأين متى
 :الدوام على مطلق ا عليه والسالم الصالة (1)
ت هح  اللَّه   ِإنَّ : )تعاىل قال ❖ ِئك  ا ي ا النَّيبِّ  ع ل ى يحص لُّون   و م ال   ع ل ْيهِ  ص لُّوا آم نحوا ن  الَِّذي أ يّـُه 

 األحزاب(. ت ْسِليم ا و س لِّمحوا
 أعطاه ملكا   وتعاىل تبارك هلل إن) :اهلل رسول قال: قال ياسر بن عمار عن ❖

 أحد فليس القيامة، يومِ  إىل ِمتح  إذا قربي على قائم فهو كلها،  اخلالئق أمساع
 صّلى! حممد يا: الق أبيه، واسم بامسه مساه إال صالة عليّ  يحصّلي أميت من
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 بكل الرجل ذلك على وتعاىل تبارك الّرب فيحصّلي قال وكذا، كذا  فالن عليك
 (.عشرا   واحدة

 : وسلم عليه اهلل صلى اسمه كتابة  وعند يذكر عندما (2)
  .(عليّ  فليصلّ  عنده ذحكرت من: )قال اهلل رسول أن :مالك بن أنس عن ❖
 عنده ذحكرت من الذي بخيلال) :اهلل رسول قال: قال طالب أيب بن علي وعن ❖

  .(عليّ  يـحـصلّ  فلم
 طريق خطئ علّي، الصالة نسي من) :اهلل رسول قال: قال هريرة أيب وعن ❖

  .(اجلنة
  .(عليّ  يحصلّ  فلم عنده ذحكرت رجل أنف رغم) :اهلل رسول قال: قال وعنه ❖
 يستغفرون املالئكة تزل مل كتاب  يف علي صلى من) :اهلل رسول قال: قال وعنه ❖

 (.الكتاب ذلك يف امسي دام ما هل
 : أمسى وإذا المسلم أصبح إذا (3)
 عشرا ، يصبح حني عليّ  صّلى من) :اهلل رسول قال: قال الدرداء أيب عن ❖

 (.شفاعيت أدركته عشرا ؛ ميسي وحني
 : مجلسا   المسلم جلس كلما (4)
 ومل فيه، اهلل يذكروا مل جملسا   قوم جلس ما) :قال النيب عن ،هريرة أيب عن ❖

( هلم غفر شاء وإن عذهبم، شاء فإن تِر ة   عليهم كان  إال نبيهم، على ايصلو 
  .ندامة: ترة

 وجل عز اهلل ذكر غري عن تفرقوا مث ،قوم اجتمع ما) :النيب قال :جابر وعن ❖
 (. جيفة من أننت عن قاموا إال النيب على وصالة

 
 
 



 

 

 

329 
 

 :الجمعة يوم في (5)
 مجعة، يوم كل  يف الصالة من عليّ  أكثروا) :اهلل رسول قال: قال أمامة أيب عن ❖

 صالة عليّ  أكثرهم كان  فمن مجعة، يوم كل  يف عليّ  تحعرض أميت صالة فإن
 (.منزله مين أقرهبم كان

 : األذان سماع بعد (6)
 املؤذن؛ مسعتم إذا: )يقول النيب مسع أنه :العاص بن عمرو بن اهلل عبد عن ❖

 عليه اهلل صلى الة،ص عليّ  صّلى من فإنه عليّ  صّلوا مث يقول، ما مثل فقولوا
 من لعبد إال تنبغي ال اجلّنة، يف منزلة فإهنا الوسيلة يل اهلل سلوا مث عشرا ، هبا

  .(الشفاعة له حلت الوسيلة؛ يل سأل فمن هو أنا أكون أن وأرجو اهلل، عباد
 : منه والخروج المسجد دخول عند (7)
 على سلمفليح  املسجد أحدكم دخل إذا) :اهلل رسول قال: قال محيد أيب عن ❖

 إين اللهم: فليقل خرج فإذا رمحتك، أبواب يل افتح اللهم: ليقحل مث ،النيب
 (.فضلك من أسألك

 : الصالة تشهد آخر في (8)
 آل وعلى حممد على أحصلي حىت مّتت يل صالة أنّ  أرى ما :مسعود أبو قال ❖

  .حممد
 على وصالة وتشهد بقراءة إالّ  صالة تكون ال: قال عنهما عمرو ابن وعن ❖

 .يبالن
 : جنازة على صلى إذا (9)
 ويحصلي الكتاب، فاحتة يقرأ أن: اجلنازة صالة يف السّنة إنّ : قال ،أمامة أيب عن ❖

لص مث ،النيب على  .للميت الدعاء يف خيح
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 : الذكر ِحلق في (10)
 حِبِلق مّروا إذا املالئكة، من سّيارة هلل إن) :اهلل رسول قال: قال هريرة أيب عن ❖

 فإذا دحعائهم، على أّمنوا القوم دعا فإذا! ااقعدو : لبعض بعضهم قال الذكر،
 هلؤالء طوىب: لبعض بعضهم يقول مث يفرغوا، حىّت  معهم صّلوا النيب على صّلوا

  .(هلم مغفورا   يرجعون
 : الهم وعند الليل قيام في الدعاء حال (11)
 لك أجعل فكم عليك، الصالة أكثر إين اهلل، رسول يا قال كعب  بن ٌأيب عن ❖

 فهو زدت فإن شئت، ما: )قال الربع؟: قلت( شئت ما: )فقال صالِت؟ من
: قحلت( لك خري فهو زدت فإن شئت ما: )قال الّنصف؟: قحلت( لك خري

 صالِت لك أجعل: قحلت( لك خري فهو زدت فإن شئت، ما: )قال فالثلثني؟
 اهلل يكفيك إذا  : )رواية ويف(. ذنبك لك ويغفر مّهك، تحكفى إذا: )قال كلها؟

 (. وآخرتك دنياك أمر من كأمه ما
 صالة لنفسي، دعائي زمن مجيع أصرف أي( كلها  صالِت لك أجعل) قوله  -

 .عليك
 .واآلخرة الدنيا رغبات تحعطى( مّهك تحكفى) -
 لقي رجل رجلني، إىل وجل عز اهلل يضحك: قال ،مسعود بن اهلل عبد وعن ❖

 قتل إنف وثبت، فاهنزموا أصحابه خيل أمثل من فرس على وهو العدو،
 الليل جوف يف قام ورجل إليه، اهلل يضحك الذي فذلك بقي، وإن استشهد

 ،النيب على وصلى وجمده اهلل محد مث الوضوء، فأسبغ فتوضأ أحد به يعلم ال
 ،عبدي إىل انظروا: يقول ،إليه اهلل يضحك الذي فذلك القرآن، واستفتح

 .غريي أحد يراه ال قائما  
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 :أثنائه وفي وآخره الدعاء أول في (12)
 حىت حجاب السماء وبني بينه إال دعاء من ما: )قال النيب عن ،علي عن ❖

 واستجيب احلجاب اُنرق  حممد النيب على صلي فإذا ،حممد على يصلى
 (.الدعاء يستجب مل  النيب على يصل مل وإذا الدعاء،

 الةبالص فابدأ حاجة اهلل سألت إذا: تعاىل اهلل رمحه الداراين سليمان أبو قال ❖
 بكرمه سبحانه اهلل فإنّ  عليه، بالصالة اختم مث شئت، مبا ادع مث ،النيب على
 .بينهما ما يدع أن من أكرم وهو الصالتني، يقبل

 : وسلم عليه اهلل صلى الشريف مقامه زيارة عند (13)
 النيب قرب جاء سفر، أراد إذا كان  أنه عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عن ❖

 .رفانص مث ودعا عليه فصلى
 :عنه يكفر أن وأراد ذنب ا العبد أذنب إذا (14)
 لكم، كفارة  علي الصالة فإن علي صلوا) :اهلل رسول قال: قال ،أنس عن ❖

 (.عشرا   عليه اهلل صلى علي صلى فمن
 يوم كل  علي صلى من كاهل  أبا يا) :اهلل رسول قال: قال ،كاهل  أيب وعن ❖

 أن اهلل على حقا   نكا  إيل، وشوقا   حبا   مرات ثالث ليلة وكل مرات، ثالث
 (.اليوم وذلك ،الليلة تلك ذنوبه له يغفر

 : وقوعه خوف أو والحاجة، الفقر إلمام عند (15)
: فقال رجل جاءه إذ النيب عند كنا:  قال أبيه، عن السوائي، مسرة بن جابر عن ❖

 وأداء احلديث، صدق: )قال وجل؟ عز اهلل إىل األعمال أقرب ما اهلل رسول يا
: قلت(. اهلواجر وصوم الليل، صالة: )قال زدنا؟ اهلل رسول يا: قلت(. األمانة

 يا: قلت(. الفقر تنفي علي والصالة الذكر، كثرة: )قال. زدنا اهلل رسول يا
 والعليل، الكبري، فيهم فإن فليخفف قوما   أمّ  من: )قال. زدنا اهلل رسول

 (.احلاجة وذا والضعيف،
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 : ذكره أراد أو الشيء نسي إذا (16)
 شاء إن تذكروه علي فصلوا شيئا   نسيتم إذا) :اهلل رسول قال :قال ،أنس عن ❖

 (.اهلل
 : للعبد تعرض الحاجة عند (17)
 حني صالة مئة علي صلى من) :اهلل رسول قال: قال اهلل، عبد بن جابر عن ❖

 ثالثني منها له عجل حاجة، مئة له اهلل قضى يتكلم أن قبل الصبح يصلي
 عليك الصالة وكيف: قالوا(. كذل مثل املغرب ويف سبعني، له وأخر حاجة

 آمنوا الذين أيها يا النيب على يصلون ومالئكته اهلل إن: )قال اهلل؟ رسول يا
 (.مرة مئة تعد حىت عليه، صل اللهم ،(تسليما   وسلموا عليه صلوا

 :األذن طنين عند (18)
 :اهلل رسول قال: قال جده، عن أبيه، عن اهلل، عبد أخيه عن رافع، أيب عن ❖

 (.ذكرين من خبري اهلل ذكر: وليقل علي فليصل أحدكم نأذ طنت إذا)
 :مال له يكن لم لمن الصدقة بدل عليه الصالة (19)
 يف فليقل صدقة عنده يكن مل رجل أميا) :اهلل رسول قال: قال ،سعيد أيب عن ❖

 واملؤمنات املؤمنني على وصل ورسولك، عبدك حممد على صل اللهم: دعائه
 (.ذكاة له فإهنا واملسلمات، واملسلمني

 وسلم وآله عليه اهلل صلى النبي على الصالة وثمرات فوائد من
 . وتعاىل سبحانه اهلل أمر امتثال (1)
 عليه فصالتنا الصالتان، اختلفت وإن ،عليه الصالة يف سبحانه موافقته (2)

 .وتشريف ثناء عليه تعاىل اهلل وصالة وسؤال، دعاء
 سبعون وينزل إال يطلع فجر من ما: قال كعب  عن. فيها مالئكته موافقة (3)

 النيب على ويصلون بأجنحتهم يضربون بالقرب حيفوا حىت املالئكة من ألفا
 يضربون بالقرب حيفوا حىت ألفا سبعون وهبط عرجوا أمسوا إذا حىت
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 بالليل ألفا سبعون وسلم عليه اهلل صلى النيب على فيصلون بأجنحتهم
 من ألفا نيسبع يف خرج األرض انشقت إذا حىت بالنهار ألفا وسبعون
 .يزفونه املالئكة

 املالئكة صالة وحصول مرة املصلي على اهلل من صلوات عشر حصول (4)
 قال. النور إىل الظلمات من املصلي خترج واملالئكة اهلل وصالة. عليه
 إىل الظلمات من ليخرجكم ومالئكته عليكم يصلى الذي هو: )تعاىل
 (.النور

 . درجات عشر يرفع أنه (5)
 .سناتح عشر له يكتب أنه (6)
 . سيئات عشر عنه ميحى أنه (7)
 عند إىل الدعاء تصاعد فهي أمامه، قدمها إذا دعائه إجابة يرجى أنه (8)

 . العاملني رب
 .أفردها أو له الوسيلة بسؤال قرهنا إذا لشفاعته سبب أهنا (9)
 . الذنوب لغفران سبب أهنا (10)
 .أمهه ما العبد اهلل لكفاية سبب أهنا (11)
 علي أكثروا) :اهلل رسول قال قال ةأمام أيب فعن ،منه للقرب سبب أهنا (12)

 مجعة يوم كل  يف علي تعرض أميت صالة فإن مجعة يوم كل  يف الصالة من
 (.منزلة مين أقرهبم كان  صالة علي أكثرهم كان  فمن

 :اهلل رسول قال: قال ،مسعود ابن فعن القيامة، يوم لواليته سبب أهنا (13)
 (.صالة علي أكثرهم القيامة يوم يب الناس أوىل إن)

 . العسرة لذي الصدقة مقام تقوم أهنا (14)
 . احلوائج لقضاء سبب أهنا (15)
 .له وطهارة للمصلي زكاة أهنا (16)
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 على صالة   إن: قال حذيفة فعن وبثواهبا، هبا وولده ينتفع املصلي أن (17)
 .ولده وولد وولده الرجل لتدرك اهلل رسول

 ابه،كت  يف موسى أبو احلافظ ذكره موته، قبل باجلنة العبد لتبشري سبب أهنا (18)
 يوم يف علي صلى من) اهلل رسول قال قال أنس وعن. حديثا   فيه وذكر
 (.اجلنة من مقعده يرى حىت ميت مل مرة ألف

 أيضا   فيه وذكر موسى أبو ذكره القيامة، يوم أهوال من للنجاة سبب أهنا (19)
 .حديثا  

 أنس فعن ،الشهداء دار يف والسكن والنار، النفاق من للرباءة سبب أهنا (20)
 اهلل صلى واحدة صالة علي صلى من) اهلل رسول قال: قال مالك بن

 علي صلى ومن مائة، عليه اهلل صلى عشرا علي صلى ومن عشرا عليه
 اهلل وأسكنه النار، من وبراءة النفاق من براءة عينيه بني اهلل كتب  مائة
 (.الشهداء مع القيامة يوم

 .عليه واملسلم املصلي على والسالم الصالة النيب لرد سبب أهنا (21)
 . نسيه ما العبد لتذكر سبب أهنا (22)
 يوم أهله على وندامة حسرة يعود ال وأن اجمللس، لطيب سبب أهنا (23)

 .القيامة
 .الفقر لنفي سبب أهنا (24)
  ذكره عند عليه صلى إذا البخل اسم العبد عن تنفي أهنا (25)
 .طريقها عن بتاركها وختطئ اجلنة طريق على صاحبها ترمي أهنا (26)
 عليه ويثىن وحيمد ورسوله اهلل فيه يذكر ال الذي لساجمل ننت من تنجي أهنا (27)

  .رسوله على ويصلى ،فيه
 .رسوله على والصالة اهلل حبمد ابتدئ الذي الكالم لتمام سبب أهنا (28)
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 موسى أبو ذكره حديث وفيه الصراط، على العبد نور لوفور سبب أهنا (29)
 .وغريه

 .اجلفاء عن العبد هبا خيرج أنه (30)
 .املنام يف وسلم عليه اهلل صلى النيب ؤيةور  الناس حمبة توجب أهنا (31)
 السماء أهل بني عليه للمصلي احلسن الثناء سبحانه اهلل إلبقاء سب أهنا (32)

 ويشرفه، ويكرمه رسوله على يثين أن اهلل من طالب املصلي ألن: واألرض
 .ذلك من نوع للمصلي حيصل أن بد فال ،العمل جنس من واجلزاء

 ألن مصاحله، وأسباب وعمره، وعمله ياملصل ذات يف للربكة سبب أهنا (33)
 واجلزاء مستجاب، الدعاء وهذا ،آله وعلى عليه يبارك أن ربه داع املصلي

 . جنسه من
 طائفة، قاله كما  الصالة مبعىن إما الرمحة ألن له، اهلل رمحة لنيل سبب أهنا (34)

 عليه للمصلي بد فال الصحيح، القول على وموجباهتا لوازمها من وإما
 . الهتن رمحة من

 عقود من عقد وذلك وتضاعفها، وزيادهتا للرسول حمبته لدوام سبب أهنا (35)
 احملبوب، ذكر من أكثر كلما  العبد ألن به، إال يتم ال الذي اإلميان

 تضاعف حلبه، اجلالبة ومعانيه حماسنه واستحضار قلبه، يف واستحضاره
 ذكره نع أعرض وإذا قلبه، مجيع على واستوىل إليه، شوقه وتزايد له حبه

 من احملب لعني أقر شيء وال قلبه، من حبه نقص بقلبه، حماسنه وإحضار
 ذلك زيادة وتكون حماسنه، وذكر ذكره من لقلبه أقر وال حمبوبه، رؤية

 .قلبه يف ونقصانه احلب زيادة حبسب ونقصانه
 املصلى حمبة لزيادة سببا   كانت  إذا فإهنا للعبد، حملبته سبب عليه الصالة أن (36)

 .عليه للمصلي هو حملبته سبب هي فكذلك ،له عليه
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 وذكره، عليه الصالة أكثر كلما  فإنه قلبه، وحياة العبد هلداية سبب أهنا (37)
 أوامره، من لشيء معارضة قلبه يف يبقى ال حىت قلبه، على حمبته استولت

 تعاقب على يقرؤه يزال ال قلبه، يف مسطورا   مكتوبا   به جاء ما ويصري
 ذلك يف ازداد وكلما منه، العلوم وأنواع والفالح ىاهلد ويقتبس أحواله،
 .عليه صالته ازدادت ومعرفة، وقوة بصرية

 .عنده وذكره عليه املصلي اسم لعرض سبب أهنا (38)
 مالك بن أنس فعن ،الرسول عند بيضاء صحيفة يف عليه الصالة تثبت (39)

 علي أكثركم موطن كل  يف القيامة يوم مين اقربكم إن) النيب قال قال
 قضى مرة مائة اجلمعة وليلة اجلمعة يوم يف علي صلى من الدنيا يف صالة

 مث الدنيا حوائج من وثالثني اآلخرة حوائج من سبعني حاجة مائة له اهلل
 خيربين اهلدايا عليكم يدخل كما  قربي يف يدخله ملكا بذلك اهلل يوكل

 (.بيضاء صحيفة يف عندي فأثبته عشريته اىل ونسبه بامسه علي صلى من
 الرمحن عبد حلديث ،عليه واجلواز الصراط، على القدم لتثبت سبب هناأ (40)

 عليه اهلل صلى النيب رؤيا يف املسيب بن سعيد عنه رواه الذي مسرة بن
 ويتعلق أحيانا وحيبو الصراط على يزحف أميت من رجال   ورأيت: )وسلم

 (.وأنقذته قدميه على فأقامته علي صالته فجاءته أحيانا ،
 اليت نعمته على له وشكر حقه، من القليل ألقل أداء ليهع الصالة أن (41)

 اهلل ولكن حيصى، ال ذلك من يستحقه الذي أن مع علينا، هبا اهلل أنعم
 .حقه وأداء شكره من باليسري عباده من رضي لكرمه سبحانه

 ،النيب بإرسال عبيده على إنعامه ومعرفة وشكره، اهلل لذكر متضمنة أهنا (42)
 أن وسؤاله ،رسوله وذكر اهلل ذكر عليه صالته نتتضم قد عليه فاملصلي

 وهدانا وصفاته، وأمساءه ربنا عرَّفنا كما  أهله، هو ما عليه بصالته جيزيه
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 فهي عليه، والقدوم إليه، الوصول بعد لنا ما وعرَّفنا مرضاته، طريق إىل
 اإلميان لكل متضمنة

 :نوعان ربه من وسؤاله العبد ودعاء دعاء، هي العبد من عليه الصالة أن (43)
 دعاء فهذا والنهار، الليل يف ينويه وما ومهماته، حوائجه سؤاله: أحدمها ❖

 .ومطلوبه العبد حملبوب وإيثار وسؤال،
 وتكرميه، تشريفه يف ويزيد ،النيب وحبيبه خليله على يثين أن سؤاله: الثاين ❖

 ليفاملص حيبه، ورسوله ذلك حيب تعاىل اهلل أن ريب وال ورفعه، ذكره، وإيثاره
 اهلل حيب ما إىل وطلبه ورغبته سؤاله صرف قد وسلم عليه اهلل صلى عليه

 من املطلوب هذا كان  بل هو، وحمابه حوائجه طلبه على ذلك وآثر ورسوله،
 على اهلل آثر فمن العمل، جنس من واجلزاء عنده، وآثرها إليه األمور أحب
 . غريه على اهلل آثره غريه

 وسلم وآله عليه اهلل صلى النبي على الصالة صيغ من
 عليه اهلل صلى النيب إىل مرفوع بعضها كثرية  صيغ النيب على الصالة يف ورد لقد
 :الصيغ هذه بعض يلي وفيما. والصاحلني السلف عن مأثور وبعضها وسلم،
 رواه ما ومنها ،النيب على الصالة صيغ أفضل هي االبراهيمية الصالة (1)

 :فقلنا اهلل رسول علينا خرج: لقا  عجرة بن كعب  عن ومسلم البخاري
 اللهم) :قولوا :قال عليك؟ نصلي فكيف عليك، نسلم كيف  علمنا قد

 إنك .إبراهيم آل على صليت كما  حممد، آل وعلى حممد، على صل
 آل على باركت كما  حممد، آل وعلى حممد على بارك اللهم .جميد محيد

 .(جميد محيد إنك .إبراهيم
 أزواجه، وعلى حممد، على صل اللهم) :قولوا :ومسلم لبخاريل لفظ ويف (2)

 أزواجه، وعلى حممد، على وبارك .إبراهيم آل على صليت كما  وذريته،
 .(جميد محيد إنك. إبراهيم آل على باركت كما  وذريته،
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 وعلى إبراهيم على صليت كما  حممد آل وعلى حممد على صل اللهم) (3)
 باركت كما  حممد آل وعلى حممد على وبارك جميد محيد إنك إبراهيم آل

 .النسائي رواه(. جميد محيد إنك إبراهيم وآل إبراهيم على
 :وسلم وآله عليه اهلل صلى عليه الصالة في أخرى صيغ

 .وسلم وآله حممد سيدنا على صل اللهم (1)
 األبدان وعافية ودوائها، القلوب طب حممد سيدنا على صل اللهم (2)

 آله وعلى وغذائها األرواح وقوت وضيائها بصاراأل ونور وشفائها،
 .اهلل علم وسعه ما عدد ونفس حملة كل  يف وسلم، وصحبه

 يا عنا هبا وترضى وترضيه ترضيك صالة حممد سيدنا على صل اللهم (3)
 .اهلل علم وسعه ما عدد ونفس حملة كل  يف العاملني، رب

 يف وسلم هوصحب آله وعلى املهداة، الرمحة حممد سيدنا على صل اللهم (4)
 .اهلل علم وسعه ما عدد ونفس حملة كل

 يف وسلم، وصحبه آله وعلى الوجود سيد حممد سيدنا على صل اللهم (5)
 .اهلل علم وسعه ما عدد ونفس حملة كل

 العاملني، رب وحبيب واآلخرين األولني سيد حممد سيدنا على صل اللهم (6)
 .هللا علم وسعه ما عدد ونفس حملة كل  يف وسلم وصحبه آله وعلى

 العظيم القدر، العلي احلبيب األمي، النيب حممد سيدنا على صل اللهم (7)
 .كثريا    تسليما   وسلم وصحبه آله وعلى اجلاه،

 ذكره عن وغفل الذاكرون ذكره كلما  حممد سيدنا على صل اللهم (8)
 علم وسعه ما عدد ونفس حملة كل  يف وسلم وصحبه آله وعلى الغافلون،

 . اهلل
 فرجا   لنا وتكون نورا ، اهلل خزائن متأل صالة حممد سيدنا على صل اللهم (9)

 .وسرورا   وفرحا  
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 لك تكون صالة حممد سيدنا آل وعلى حممد سيدنا على صل اللهم (10)
 .وعدته الذي احملمود واملقام الوسيلة وأعطه أداء   وحلقه رضاء  

 األجساد يف جسده وعلى األرواح يف حممد سيدنا روح على صل اللهم (11)
 .املشاهد يف مشهده وعلى املواقف يف موقفه وعلى قبورال يف قربه وعلى

 يف حممد سيدنا على وصل األولني يف حممد سيدنا على صل اللهم (12)
 يف حممد سيدنا على وصل املرسلني يف حممد سيدنا على وصل اآلخرين

 .الدين يوم إىل األعلى املأل
 وعلى األمي النيب ورسولك ونبيك عبدك حممد سيدنا على صل اللهم (13)

 .كلماتك  ومداد عرشك وزنة نفسك ورضا خلقك عدد وسلم لهآ
 من عدد عليه وصل عليه، صلى من عدد حممد سيدنا على صل اللهم (14)

 حتب كما  عليه وصل عليه، بالصالة أمرتنا كما  عليه وصل عليه، يصل مل
 .عليه يصلى أن

 واأليام الليايل مر على الدوام مستمرة دائمة   صالة   عليهم صل اللهم (15)
 كل  عدد واأليام الليايل مر على انصرام وال هلا انقضاء ال الدوام متصلة

 .وطلٍ  وابلٍ 
 علمك به أحاط ما عدد حممد سيدنا وعلى حممد سيدنا على صل اللهم (16)

 دائمة صالة مالئكتك عليه وصلت مشيئتك به وسبقت قلمك به وجرى
 وال تهألبدي هناية ال أبدا   األبدِ  أبدِ  إىل وإحسانك بفضلك باقية بدوامك

 .لدميوميته فناء
 به أحاط ما عدد حممد سيدنا آل وعلى حممد سيدنا على صل اللهم (17)

 وارحم أصحابه عن وارض مالئكتك به وشهدت كتابك  وأحصاه علمك
 .جميد محيد إنك أمته
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 حبا   موالي يا وزدين فيه حبك قدر على حممد سيدنا على صل اللهم (18)
 بل القضاء رد أسألك ال يإهل فيه، أنا ما عين فرج عندك وجباهه فيه

 .وسلم وصحبه آله وعلى فيه اللطف أسألك
 وعدد يكون ما وعدد كان  ما عدد حممد وموالنا سيدنا على صل اللهم (19)

 .النهار عليه وأضاء الليل عليه أظلم ما
 علمك، عدد حممد على وصل حلمك، عدد حممد على صل اللهم (20)

 وصل تك،نعم عدد حممد على وصل كلماتك،  عدد حممد على وصل
 على وصل أرضك، ملء حممد على وصل مسواتك، ملء حممد على
 أم يف القلم به جرى ما عدد حممد على وصل عرشك، ملء حممد

 على وصل مسواتك، سبع يف خلقت ما عدد حممد على وصل الكتاب،
 .القيامة يوم إىل فيهن خالقه أنت ما عدد حممد

 واآلفات، األهوال مجيع من هبا تنجينا صالة حممد سيدنا على صل اللهم (21)
 هبا وترفعنا السيئات، مجيع من هبا وتطهرنا احلاجات، مجيع هبا وتقضي

 يف اخلريات مجيع من الغايات أقصى هبا وتبلغنا الدرجات، أعلى عندك
 .كثريا    تسليما   وسلم وصحبه آله وعلى املمات وبعد احلياة

 تنحل الذي مدحم سيدنا على تاما   سالما   وسلم كاملة  صالة صل اللهم (22)
 وحسن الرغائب به وتنال احلوائج، به وتقضي الكرب به وتنفرج العقد به

 حملة كل  يف وصحبه آله وعلى الكرمي بوجهه الغمام ويستسقى اخلوامت
 .لك معلوم كل  بعدد ونفس

 احلق ناصر سبق، ملا واخلامت أغلق، ملا الفاتح حممد سيدنا على صل اللهم (23)
 قدره حق وصحبه آله وعلى املستقيم صراطك إىل واهلادي باحلق،

 .اهلل علم وسعه ما عدد ونفس حملة كل  يف العظيم ومقداره
 تسليم ا وسلم آله وعلى حممد سيدنا على صلى اللهم. العاملني رب هلل واحلمد
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 المراجع
 اجلوزية قيم ابن - األنام خري على والسالم الصالة يف األفهام جالء (1)
 العزيز عبد أمحد - الشفيع احلبيب على الموالس الصالة يف البديع املوجز (2)
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 مقدمةال

 صلى اهلل رسول مسعت: يقول األسقع بن واثلة عن صحيحه يف مسلم االمام روى
 من قريشا واصطفى. إمساعيل ولد من كنانة  اصطفى اهلل إن" يقول وسلم عليه اهلل

 ".هاشم بين من واصطفاين. هاشم بين قريش من واصطفى. كنانة
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول منها خرج اليت قريش قبيلة من فرع هاشم وبنو

 املتواترة الصحيحة األحاديث بنص وهم ،هاشم بن املطلب عبد بن اهلل عبد بن حممد
 وهلم ،الدنيا شعوب من لغريهم ليس ما املناقب من وهلم ،واآلخرة الدنيا أهل خيار من
 من الفرع هذا ويتميز .واآلخرين األولني به فاقوا ما اآلخرة يف العظمى املقامات من

 واجلود الكرم يف عليها وتعاىل سبحانه اهلل فطرهم عالية أخالقية بصفات قريش قبيلة
 ،لهوفامل وإغاثة الضعيف ونصرة الناس وخدمة والنجدة والشجاعة والفروسية والشهامة

 .البيضاء وأياديهم مبآثرهم التاريخ سطور وحتفل األصدقاء قبل األعداء هبم أشاد وقد
 املعتقد صحيح يف جيب ما عن الواسطية العقيدة يف تيمية ابن االمام أورد وقد

 فيهم وحيفظون ويتولوهنم اهلل رسول بيت أهل وحيبون :واجلماعة السنة أهل أصول ومن
 أهل يف اهلل أذكركم: )خم غدير يوم قال حيث وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وصية
: فقال هاشم بين جيفو قريش بعض أن إليه اشتكى وقد عمه للعباس أيضا   وقال بييت،

 بين اصطفى اهلل إن: )وقال( ولقرابيت هلل حيبوكم حىت يؤمنون ال بيده نفسي والذي)
 قريش من واصطفى قريشا   كنانة  من واصطفى كنانة  إمساعيل بين من واصطفى إمساعيل

 ( هاشم بين من واصطفاين هاشم بين
 هذه عن للحديث تفي ال واليت القليلة الصفحات هذه الكرمي للقارئ ونقدم

 اهلل خلق أعظم منها ليخرج وتعاىل سبحانه اهلل اختارها اليت اجلليلة الكرمية العائلة
 .وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا وتعاىل سبحانه
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 قصي بن مناف عبد بن هاشم هو من
 هو قصى أن ويقال ،قصي بن مناف عبد بن هاشم جدهم إىل اهلاَشيون ينتسب

 قريش لقبيلة وأرجعها خزاعة قبيلة من الكعبة والية واستعاد القبائل مجع الذي قريش
 أمه مع قضاعة يف يعيش كان  ألنه قصي ومسي ،عليها سيطرهتم من عام ثالمثائة بعد

 ووزع ،احلرام البيت سيادة من خزاعة وأقصى ألمه إخوته مع مكة إىل وعاد ،فاطمة
 من وغريها وإطعامهم احلجاج وسقاية املشرفة الكعبة سدانة مهام أوالده على قصي

 النيب والد املطلب عبد بن اهلل لعبد املباشر اجلد هو وهاشم .احلرام البيت مسئوليات
 .عنه امةاهل املعلومات بعض وهذه .وسلم عليه اهلل صلى

 قصي بن مناف عبد بن عمرو هو احلقيقي امسه (1)
 قبل وتويف وسلم عليه اهلل صلى النيب مولد من عاما 74 قبل هاشم ولد (2)

 صغري شاب وهو ومات ،وسلم عليه اهلل صلى النيب مولد من عاما 49
 .عاما وعشرين َخسة عمره

 مالشا إىل هاشم فخرج ،وفقر جماعة أصابتهم قريشا ألن (هاشم) لقبه (3)
 يعين اخلبز، ذلك وهشم مكة، إىل اإلبل على محله كثريا  خبزا فاشرتى

 أهل كل  فأشبع فطبخوا، الطباخني أمر مث اإلبل، تلك وحنر وثرده، كسره
 .هاَشا بذلك فسمي مكة؛

  هالل بن مرة بنت عاتكة امسها أمه (4)
 عن ومسئوال (إطعامهم) احلجاج رفادة عن مكة يف مسئوال هاشم كان (5)

  السقاية
 جد املطلب عبد له فولدت اخلزرجية عمرو بنت سلمى هاشم زوجوت

 .وسلم عليه اهلل صلى النيب
 قريش يف خطب احلج موسم جاء إذا وكان سخيا موسرا غنيا هاشم وكان (6)

 هذا يف يأتيكم وإنه ،بيته وأهل اهلل جريان إنكم ،قريش معشر يا) :فقال
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 بالكرامة الضيف وأحق ،اهلل ضيف وهم ،بيته وحجاج اهلل زوار املوسم
 بد ال اليت هذه أيامهم طعاما به هلم تصنعون ما هلم فامجعوا ،اهلل ضيف

 .(كلفتكموه  ما لذلك يسع مايل كان  لو واهلل فإنه ،هبا اإلقامة من هلم
 ،يستطيع ما بقدر امرئ كل  ،أمواهلم من خرجا لذلك قريش أهل فيخرج
 .ملكرمةا مكة من خيرجوا حىت للحجاج طعاما هاشم به فيصنع

 عند اليت البئر وهي ،منها ليشربوا للناس بئرا مناف عبد بن هاشم وحفر (7)
 يف زمزم وكانت. طالب أيب شعب فم على اخلندمة خطم قرب املستنذر

 بالغا ألجعلنها :حفرها حني قال أنه وزعموا ،معروفة غري الوقت ذلك
 .للناس

 :الشاعر وقال :هشام ابن قال (8)
 والغمرا وبذر وملكوما جرابا امكاهن عرفت أمواها اهلل سقى

 قريش جتارة وسالمة أمن لضمان قيصر مع حلفا يعقد أن هاشم استطاع (9)
 الشام مع

 وثالثهم واملطلب َشس عبد :هم إخوان ثالثة له مناف عبد بن وهاشم (10)
  نوفل الشقيق غري أخوه

 ،والصيف الشتاء رحليت :لقريش الرحلتني سن من أول هاشم وكان (11)
 فتة) الثريد أطعم من أول وكان ،أنقرا حىت التجارية سفراته يف ووصل
 مبكة للحجاج (اللحم

 واخلزرج النجار بين قبائل من نساء َخس مناف عبد بن هاشم تزوج (12)
 بنات وَخس أوالد أربعة منهن وأَنب مازن وبين وخزاعة وقضاعة

 يف بغزة ،للشام التجارية سفراته إحدى يف مناف عبد بن هاشم توىف (13)
 دفنه إىل نسبة هاشم بغزة تسمى غزة وأصبحت ،فيها ودفن فلسطني

 َشس عبد أخوه توىف مث ،إخوانه من توىف من أول هاشم وكان ،فيها
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 نوفل أخوه توىف وأخريا باليمن ودفن املطلب أخوه وتوىف ،مبكة ودفن
  بالعراق ودفن

 مناف عبد بن هاشم أوالد
 واخلزرج النجار بين نم ،خمتلفة قبائل من نساء َخس مناف عبد بن هاشم تزوج
  :هم بنات وَخس أوالد أربعة منهن وأَنب مازن وبين وخزاعة وقضاعة

 (وسلم عليه اهلل صلى النيب جد وهو) هاشم بن املطلب عبد (1)
 هاشم بن أسد (2)
  هاشم بن صيفي أبو (3)
  هاشم بن نضلة (4)
  هاشم بنت الشفاء (5)
 هاشم بنت خالدة (6)
 هاشم بنت ضعيفة (7)
 هاشم بنت رقية (8)
 هاشم بنت حية (9)
 وأم ،املنورة املدينة من النجار بين من عمرو بنت سلمى :ورقية املطلب عبد موأ

 بن عمرو بنت هند :وحية صيفي أيب وأم .اخلزاعي مالك بن عامر بنت قيلة :أسد
 بنت واقدة :وضعيفة خالدة وأم ،قضاعة من امرأة والشفاء نضلة وأم .اخلزرجية ثعلبة

 املازنية عدي أيب
 هاشم بن المطلب عبد أوالد

 شيبة) احلقيقي وامسه ،وسلم عليه اهلل صلى النيب جد هو هاشم بن املطلب عبد
 إىل املطلب عمه ذهب ،هاشم والده مات وعندما ،املدينة من أمه وكانت (احلمد
 وأحضره ،مكة سادة وأهله غريبا املدينة يف يعيش الفىت هذا أترك لن ألمه وقال املدينة

 املطلب اشرتى ،الناس قال مكة به دخل فلما دابته على معه وأردفه ،املدينة من معه
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 .هاشم أخي ابن هذا وحيكم :هلم فقال ،املطلب عبد اسم عليه فسار ،املدينة من عبدا
 النيب ولد زمنه ويف قريش وزعيم مكة سيد الرجال مبلغ بلغ بعدما املطلب عبد وأصبح

 والده لوفاة هاشم بين من كفله  من أول املطلب عبد جده وكان ،وسلم عليه اهلل صلى
 عهد وشهد ،الزهرية وهب بنت آمنة السيدة والدته بطن يف وهو وسلم عليه اهلل صلى
 اهلل قصفه والذي احلبشي أبرهة يد على اهلدم من املشرفة الكعبة َناة املطلب عبد

 مكة يف احلجاج يطعم كرميا  جوادا املطلب عبد وكان .األبابيل بالطري وتعاىل سبحانه
 .قيهمويس

  وهن نساء َخس املطلب عبد تزوج
 .وضرار العباس له فولدت جناب بنت نتيلة تزوج (1)
 وصفية. وحجل واملقوم محزة له فأَنبت وهيب بنت هالة وتزوج (2)
 عليه اهلل صلى النيب والد عبداهلل له فأَنبت عمرو بنت فاطمة وتزوج (3)

 ،وأميمة ،وعاتكة ،البيضاء حكيم وأم ،والزبري ،طالب وأيب ،وسلم
 . وبرة ،وأروى

  .املطلب عبد بن احلارث له فأَنبت جندب بنت مسراء وتزوج (4)
 .(هلب أبو) العزى عبد له فولدت هاجر بنت لبىن وتزوج (5)
 ومناقبهم وأفضالهم هاشم بني شرف
 عليه اهلل صلى حممد سيدنا االنسانية جبني وغرة البشرية سيد منهم (1)

 من فضل انيهايد وال ،شرف من وحسبها ،مفخرة هبا وكفى ،وسلم
 .األفضال

 العرب اصطفى حيث ،البشرية أكارم خالصة من زبدة اهلل اصطفاهم (2)
 واصطفى كنانة  من قريش واصطفى ،العرب من كنانة  واصطفى العجم من

صلى اهلل عليه  النيب اصطفى كما  قريش بطون بني من هاشم بين عائلة
 األسقع بن واثلة عن مسلم صحيح ويف ،هاشم بين أفراد بني من وسلم
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 اصطفى اهلل إن: )يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت: قال
 بين قريش من واصطفى كنانة  من قريشا واصطفى إمساعيل ولد من كنانة
 يقتضي :تفسريه يف القرطيب االمام وقال(. هاشم بين من واصطفاين هاشم
 وخالصه العرب صميم من وأنه وسلم عليه اهلل صلى النيب لنسب مدحا

 ولد ديارهم ويف ،للعاملني الشاملة بالنبوة وتعاىل سبحانه اهلل صهمخ (3)
 تعاىل اهلل خلق أفضل حممد سيدنا

 بعد عليه اهلل صلى عنه ودافعوا ،صغريا وسلم عليه اهلل صلى النيب كفلوا (4)
 صلى اهلل رسول كان  قال عباس ابن عن الطرباين وروى ،الشريفة بعثته

 من رجاال يوم كل  طالب أبو عمه معه يرسل فكان حيرس وسلم عليه اهلل
 حيرسونه هاشم بين

 ثالث ملدة والعداء واالجتماعي االقتصادي واحلصار البالء على صربوا (5)
 صلى النيب عن محايتهم يرفعوا حىت قريش عليهم فرضته والذي ،سنوات

 اجتمعوا) سريته يف كثري  ابن وروى .لقريش ويسلمونه وسلم عليه اهلل
 على فيه يتعاقدون كتابا  يكتبوا أن - قريش قبيلة يعين – بينهم وائتمروا

 وال ،يحنكحوهم وال إليهم يحنكحوا ال أن على ،املطلب وبين ،هاشم بين
 ،صحيفة يف كتبوه  لذلك اجتمعوا فلما منهم؛ يبتاعوا وال ،شيئا يبيعوهم

 توكيدا الكعبة جوف يف الصحيفة علقوا مث ،ذلك على وتواثقوا تعاهدوا مث
 (سهمأنف على

 حىت النجاشي ملكها وفاوضوا احلبشة إىل املسلمني هجرة وفد قادوا (6)
 من الثامنة السنة يف للمدينة هاجرواو  األحباش من عدد معه وأسلم أسلم

 جعفر بقيادة ذلك وكان ،صحابيا وستني اثنان عددهم أن ويقال اهلجرة
 املدينة إىل جعفر يرجع ومل ،عاما وعشرين واحد وعمره طالب أيب بن
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 بعد سنوات سبع بعد إال ،وسلم عليه اهلل صلى النيب هجرة بعد املنورة
 .ورسوله اهلل يعلمه ألمر خيرب، فتح

 محزة :متبارزين ثالثة أول منهم وخرج قريش ضد الكربى بدر معركة قادوا (7)
 رضي املطلب بن احلارث بن وعبيدة طالب أيب بن وعلي املطلب عبد بن
 الغزوة هذه يف األخري واستشهد ،عنهم اهلل

 الذين هاشم بين قتل بعدم عسكريا أمرا وسلم عليه اهلل صلى النيب أصدر (8)
 أنه :سريته يف هشام ابن وروى ،قريش قبيلة صف يف بدر معركة يف كانوا
 وغريهم هاشم بين من رجاال أن عرفت قد إين :قال وسلم عليه اهلل صلى

 بين من أحدا ممنك لقي فمن ،بقتالنا هلم حاجة وال ،كرها  أخرجوا قد
ي أبا لقي ومن ،يقتله فال هاشم  أسد بن احلارث بن هشام بن الب ْخرت 

 آباءنا أنقتل :حذيفة أبو فقال :قال .مستكرها أخرج إمنا فإنه ،يقتله فال
 السيف ألححلِْمنَّه لقيته لئن واهلل ،العباس ونرتك .وعشريتنا وإخوتنا وأبناءنا

 اهلل رسول فبلغت :قال - السيف ألحجلِْم نه ويقال :هشام ابن قال -
 :عمر قال - حفص أبا يا :اخلطاب بن لعمر فقال ،وسلم عليه اهلل صلى
 حفص بأيب وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فيه كنَّاين  يوم ألول إنه واهلل

 :عمر فقال بالسيف؟ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عم وجه أيضرب -
 أبو فكان ،نافق لقد فواهلل ،لسيفبا عنقه فألضرب دعين اهلل رسول يا

 أزال وال ،يومئذ قلت اليت الكلمة تلك من بآمن أنا ما :يقول حذيفة
 .شهيدا اليمامة يوم فقتل ،الشهادة عين تكفرها أن إال ،خائفا منها

 وقال ،الناس أوساخ ألهنا الصدقات أكل هاشم بين على تعاىل اهلل حرم (9)
 صحيح شرح يف النووي اإلمام لوقا .مواليهم على حىت وحترم الشافعي

ا: )الصدقات يف و س لَّم   ع ل ْيهِ  اهلل ص لَّى قوله :مسلم ( النَّاسِ  أ ْوس اخح  ِهي   ِإمنَّ
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 لكرامتهم وأهنا املطلب، وبين هاشم بين على حترميها يف العلة على تنبيه
 .األوساخ عن وتنزيههم

 إياهم منعه عن فقرائهم ليعوض الغنائم َخس هاشم لبين االسالم فرض (10)
 هاشم بين يف أن اهلل علم قد: قال جماهد، وعن ،الصدقات أكل من

 عليه اهلل صلى النيب وأحلق .الصدقة مكان اخلمس هلم فجعل الفقراء،
 وال جاهلية يف يفارقوين مل إهنم: )وقال ،هاشم ببين املطلب بين وسلم
 ،أصابعه بني وشبك( واحد شيء املطلب وبنو هاشم بنو إمنا إسالم
 . والبخاري النسائي أخرجه

 البخاري على مستدركه يف احلاكم روى فقد :واحملن للفنت تعرضهم (11)
 عثمان بن حممد حدثنا بالكوفة، احلافظ دارم بن بكر أبو أخربين :ومسلم

 سدير، بن حبان حدثنا الثقفي، حممد بن يزيد حدثنا القرشي، سعيد بن
 بن علقمة عن هيم،إبرا عن احلكم، عن املالئي، قيس بن عمرو عن

 -عنه تعاىل اهلل رضي- مسعود بن اهلل عبد عن السلماين، وعبيدة قيس،
 يعرف مستبشرا إلينا فخرج ،-وسلم عليه اهلل صلَّى- اهلل رسول أتينا: قال

 إال سكتنا وال به، أخربنا إال شيء عن سألناه فما وجهه، يف السرور
 رآهم فلما واحلسني، ناحلس فيهم هاشم بين من فتية مرت حىت ابتدأنا،

 وجهك يف نرى نزال ما اهلل، رسول يا: فقلنا. عيناه واهنملت التزمهم،
 وأنه الدنيا، على اآلخرة لنا اهلل اختار بيت، أهل إنا: )فقال. نكرهه شيئا

 رايات ترتفع حىت البالد، يف وتشريدا تطريدا بعدي من بييت أهل سيلقى
 مث يعطونه، فال يسألونه مث طونه،يع فال احلق فيسألون املشرق، من سود

 من أو منكم أدركه فمن فينصرون، فيقاتلون يعطونه، فال يسألونه
 هدى رايات فإهنا الثلج، على حبوا ولو بييت أهل إمام فليأت أعقابكم
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 أيب، اسم أبيه واسم امسي، امسه يواطئ بييت، أهل من رجل إىل يدفعوهنا
 (.وظلما جورا ملئت كما  وعدال، قسطا فيمألها األرض فيملك

 يف الشوكاين االمام روى :عنهم يضحى وسلم عليه اهلل صلى النيب كان (12)
 إن" رافع أيب عن احلسني بن علي عن :أمحد االمام عن األوطار نيل

 أو مسينني كبشني  اشرتى ضحى إذا وسلم وآله عليه الّله صلى الّله رسول
 يف قائم وهو بأحدمها أتى الناس وخطب صلى فإذا ملحني أو قرنني

 شهد من مجيعا أميت عن هذا الّلهم بقول مث باملدية بنفسه فذحبه مصاله
 هذا ويقول بنفسه فيذحبه باألخر يؤتى مث بالبالغ يل وشهد بالتوحيد لك
 منهما وأهله هو ويأكل املساكني مجيعا فيطعمهما حممد وآل حممد عن

 برسول املؤنة هاللّ  كفاه  قد يضحي هاشم بين من لرجل ليس سنني فمكثنا
 ".والغرم وسلم وآله عليه الّله صلى الّله

 روى فقد :واالسالم اجلاهلية يف زمزم من للحجيج هاشم بين سقاية (13)
 اهلل صلى اهلل رسول أن: عنهما اهلل رضي عباس ابن عن :البخاري االمام
 اذهب فضل، يا: العباس فقال فاستسقى، السقاية إىل جاء وسلم عليه
. عندها من بشراب وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فأت أمك، إىل

: قال. فيه أيديهم جيعلون إهنم اهلل، رسول يا: قال(. اسقين: )فقال
: فقال فيها، ويعملون يسقون وهم زمزم، أتى مث منه، فشرب(. اسقين)
 حىت لنزلت، تغلبوا أن لوال: )قال مث(. صاحل عمل على فإنكم اعملوا،)

 .عاتقه إىل وأشار عاتقه،: عيني(. هذه على احلبل أضع
 عن ،ثقات رواته وقال الطرباين عن اهليثمي احلافظ وروى :كفر  بغضهم (14)

 هاشم بين بغض: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عباس ابن
 ".نفاق العرب وبغض كفر  واألنصار
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 اهلل لرسول لقرابتهم صريح كفر  هاشم بين بغض إن املناوي االمام وقال
 .وسلم عليه اهلل صلى

 على يكرب وسلم عليه اهلل صلى النيب وكان :اجلنازة صالة يف متييزهم (15)
 ابن عن :الطرباين روى فقد ،تكبريات َخس هاشم بين من امليت جنازة
 سبع بدر أهل على يكرب كان  وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عباس

 أربع صالته آخر كان  مث تكبريات َخس هاشم بين وعلى تكبريات
 الدنيا من خرج حىت رياتتكب

 يف اهليثمي احلافظ روى :وسلم عليه اهلل صلى النيب ومصبهم منبعهم (16)
 :هاشم لبين قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن الطرباين عن الزوائد جممع
 أنا فإمنا األنصار معشر يا أنتم أما وإيل مين فأنتم هاشم بنو أنتم وأما

 ".منكم أنا فإمنا ناملهاجري معشر يا أنتم وأما" "أخوكم
 أن بعد الطرباين االمام عن اهليثمي احلافظ روى :نساؤهم استشهاد (17)

 عليه اهلل صلى اهلل رسول بنت زينب السيدة استشهاد عن رجاله صحح
 اهلل صلى اهلل رسول بنت بزينب أقبل رجال   أن الزبري بن عروة عن :وسلم
 فدفعاها عليها، غلباه حىت فقاتاله قريش من رجالن فلحقه وسلم عليه

 سفيان، أيب إىل هبا فذهبوا دما ، وهريقت فأسقطت صخرة على فوقعت
 مهاجرة، ذلك بعد جاءت مث إليهن، فدفعها هاشم بين نساء فجاءته

 .شهيدة أهنا يرون فكانوا الوجع، ذلك من ماتت حىت وجعة تزل فلم
 داود ووأب وأمحد شيبة أيب ابن أخرج فقد :هاشم بين من املنتظر واملهدي (18)

 النيب عن عنه اهلل رضي مسعود ابن عن وصححاه واحلاكم والرتمذي
 ذلك اهلل لطول يوم إال الدنيا من يبق مل لو: "قال وسلم عليه اهلل صلى
 تذهب ال لفظ، ويف بييت، أهل من أو مين رجل فيه يبعث حىت اليوم

 امسي امسه يواطئ بييت أهل من رجل العرب ميلك حىت والليايل األيام
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". وجورا ظلما ملئت كما  وعدال قسطا األرض ميأل أيب اسم أبيه واسم
 رسول قال: قال عنه اهلل رضي هريرة أيب عن وصححه الرتمذي وأخرج

 ذلك اهلل لطول يوم إال الدنيا من يبق مل لو: "وسلم عليه اهلل صلى اهلل
 داود أبو وأخرج". امسي امسه يواطئ بييت أهل من رجل يلي حىت اليوم

 رسول مسعت: عنها اهلل رضي سلمة أم عن واحلاكم والطرباين ماجة نواب
 ".فاطمة ولد من عرتِت من املهدي: "يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 املنثور الدر وتفسري الطربي االمام تفسري ويف :(واهلادي املنذر) منهم (19)
 والديلمي املعرفة، يف نعيم وأبو مردويه وابن جرير ابن أخرج ،للسيوطي

{ هاد قوم ولكل منذر أنت إمنا} نزلت ملا: قال النجار وابن عساكر وابن
 املنذر، أنا" فقال صدره على يده وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وضع
 يا اهلادي أنت: فقال - عنه اهلل رضي - علي منكب إىل بيده وأومأ
 يف والضياء مردويه ابن وأخرج". بعدي من املهتدون يهتدي بك علي،
 اهلل رسول قال. اآلية يف - عنهما اهلل رضي - عباس ابن عن تارة،املخ

 اهلل رضي طالب أيب بن علي واهلادي أنا املنذر" وسلم عليه اهلل صلى
 ".عنه

 يف والطرباين حامت أيب وابن املسند، زوائد يف أمحد بن اهلل عبد وأخرج
 أيب بن علي عن عساكر، وابن مردويه وابن وصححه واحلاكم األوسط،

 رسول: قال (هاد قوم ولكل منذر أنت إمنا) قوله يف عنه اهلل رضي طالب
 رجل: اهلادي لفظ، ويف. اهلادي وأنا املنذر، وسلم عليه اهلل صلى اهلل
 .نفسه يعين. هاشم بين من

 وأنذر) اآلية نزلت عندما :لإلميان وتعاىل سبحانه اهلل دعاهم من أول (20)
 هاشم بين وسلم عليه اهلل ىصل اهلل رسول مجع (األقربني عشريتك

 اطلع مث البيت يف فأجلسهم وأهله نساءه ومجع الباب على فأجلسهم
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 فكاك يف وأوسعوا النار من أنفسكم اشرتوا هاشم بين يا: "فقال عليهم
 اهلل من لكم أملك ال فإين وجل عز اهلل من أنفسكم وافتكوا رقابكم

 عبد عن ،مسلم شرط على وصححه مستدركه يف احلاكم وروى ."شيئا  
صلى اهلل عليه  اهلل رسول أن: -عنهما تعاىل اهلل رضي- عباس بن اهلل

 يثبت أن: ثالثا لكم اهلل سألت إين املطلب، عبد بين يا: قال وسلم
 أن اهلل وسألت جاهلكم، يعلم وأن ضالكم، يهدي وأن قائمكم،
 ،واملقام الركن بني صفن رجال أن فلو رمحاء، َنداء، جوداء، جيعلكم
 .النار دخل حممد بيت ألهل مبغض وهو اهلل لقي مث وصام، فصلى،

 كتاب  يف اهليثمي احلافظ روى فقد :وسلم عليه اهلل صلى النيب دعاء (21)
 بين يا :وسلم عليه اهلل صلى النيب حديث البيت أهل وفضائل مناقب
 يهدي أن وسألته رمحاء َنباء جيعلكم أن لكم اهلل سألت قد إين هاشم

 ".جائعكم ويشبع خائفكم نويؤم ضالكم
 اخلطيب حديث العمال كنز  يف اهلندي املتقي وروى :اجلنة يدخل من أول (22)

 حبلقة أخذت أين لو :وسلم عليه اهلل صلى النيب عن أنس عن نعيم عن
 .هاشم بين يا بكم إال بدأت ما اجلنة باب

 أمامة أيب عن البغدادي واخلطيب الطرباين روى :هاشم بين مقام تعظيم (23)
 بين إال ألخيه جملسه من الرجل يقوم :وسلم عليه اهلل صلى النيب عن

 .ألحد يقومون ال هاشم؛
 النيب ومنهم ال وكيف ،العرب أفصح كانوا  أهنم هاشم بين مناقب من (24)

 هنج صاحب طالب أيب بن وعلي ،الفصحاء سيد وسلم عليه اهلل صلى
 .وغريهم ،البالغة

 عنه اهلل رضي أنس عن خاريالب االمام روى فقد :هبم يستسقون وكانوا (25)
 املطلب، عبد بن بالعباس استسقى قحطوا إذا كان:  اخلطاب بن عمر أن
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 وإنا فتسقينا، وسلم عليه اهلل صلى بنبينا إليك نتوسل كنا  إنا اللهم: فقال
 .فيسقون: قال فاسقنا، نبينا بعم إليك نتوسل

 هاشم بني عظماء من
 عنه اهلل رضى المطلب عبد بن حمزة (1)

 بن محزة :الصحابة متييز يف االصابة كتابه  يف العسقالين حجر ابن االمام الق 
 اهلل صلى النيب عم عمارة أبو ،اهلاَشي القرشي مناف عبد بن هاشم بن عبداملطلب

 الصحيحني يف ثبت كما  هلب أيب موالة ثويبة أرضعتهما الرضاعة من وأخوه ،وسلم عليه
 آمنة عم بنت زهرة بن مناف عبد بن أهيب بنت ةهال محزة أم ألن أيضا أمه من وقريبه
 عليه اهلل صلى النيب قبل ولد وسلم عليه اهلل صلى النيب أم مناف عبد بن وهب بنت

 صلى اهلل رسول نصر والزم البعثة من الثانية السنة يف وأسلم بأربع وقيل بسنتني وسلم
 حارثة بن زيد وبني هبين وآخى مطولة إسالمه قصة إسحاق بن ذكر وقد وسلم عليه اهلل

 بالعكس أو ربيعة بن عتبة قتل يف وشارك ربيعة بن شيبة وقتل ذلك يف وأبلى بدرا وشهد
 سرية يف وأرسله لواء وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول له وعقد عدي بن طعيمة وقتل
 قتل وقصة بأحد واستشهد املدائين قول يف اإلسالم يف عقد لواء أول ذلك فكان

 سنة شوال من النصف يف ذلك وكان وحشي حديث من البخاري جهاأخر  له وحشي
 ومساه اهلل أسد وسلم عليه اهلل صلى النيب ولقبه الستني دون فعاش اهلجرة من ثالث
 البخاري وروى نفسا ثالثني من أكثر يقتل أن قبل بأحد قتل إنه ويقال الشهداء سيد
 قرب يف أحد قتلى من رجلنيال بني جيمع وسلم عليه اهلل صلى النيب كان  جابر عن

 من الغيالنيات يف وروينا واحد قرب يف جحش بن عبداهللو  محزة ودفن وفيه احلديث
 وقد استشهد حني محزة على وقف وسلم عليه اهلل صلى النيب أن هريرة أيب حديث

 كنت  لقد عم أي اهلل رمحك فقال منه قلبه أوجع كان  ما منظرا إليه ينظر فجعل به مثل
 بن سري عن شبة بن عمر رواية من أيضا الغيالنيات ويف للخريات فعوال رحملل وصوال
 عن مرثد أيب ألمه جده عن مالك بن سلمى بن منقذ جدي حدثين منقذ بن عياض
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 الدعاء هذا الزموا قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن عبداملطلب بن محزة عن خليفة
 مالك بن كعب  ورثاه احلديث األكرب ورضوانك األعظم بامسك أسألك إين اللهم

 منها بأبيات
 العويل وال البكاء يغين وما  بكاها هلا وحق عيين بكت
 القتيل الرجل ذاكم حلمزة  قالوا غداة اإلله أسد على

 استصرخنا قال جابر عن الزبري أيب عن زيد بن محزة طريق من الطاهر أيب فوائد ويف
 حممد وزاد محاد قال ينثنون رطابا ناهمفوجد العني معاوية حفر يوم بأحد قتالنا على

 .الدم منها فطار محزة رجل املر فأصاب أيوب عن حازم بن جرير بن
 عنه اهلل رضى المطلب عبد بن العباس (2)

 بن العباس :الصحابة متييز يف االصابة كتابه  يف العسقالين حجر ابن االمام قال
 عليه اهلل صلى اهلل رسول مع اهلاَشي القرشي مناف عبد بن هاشم بن عبداملطلب

 عليه اهلل صلى اهلل رسول قبل ولد كلب  بن جناب بنت نتيلة أمه الفضل أبو وسلم
 فوجدته احلرير البيت تكسو أن وجدته إن أمه فنذرت صغري وهو وضاع بسنتني وسلم

 والعمارة السقاية اجلاهلية يف إليه وكان ذلك كساه  من أول فهي احلرير البيت فكست
 فأسر مكرها املشركني مع بدرا وشهد يسلم أن قبل األنصار مع العقبة عةبي وحضر
 أسلم إنه فيقال مكة إىل ورجع طالب أيب بن عقيل أخيه بن وافتدى نفسه فافتدى

 قبل هاجر مث باألخبار وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل يكتب وصار ذلك قومه وكتم
 آذى من وسلم عليه اهلل صلى نيبال وقال حنني يوم وثبت الفتح وشهد بقليل الفتح

 عن حدث وقد قصة يف الرتمذي أخرجه أبيه صنو الرجل عم فإمنا آذاين فقد العباس
 بن واألحنف سعد بن وعامر أوالده عنه روى بأحاديث وسلم عليه اهلل صلى النيب
 اهلل صلى النيب مع كنا  سعد عن املسيب بن وقال وغريهم احلارث بن وعبداهلل قيس
 النسائي وأخرجه وأوصلها كفا  قريش أجود العباس هذا فقال العباس فأقبل لموس عليه

 عن الشعيب إىل له بسند عبداملطلب بن احلارث بن سفيان أيب ترمجة يف البغوي وأخرج
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 رسول عند الناس أعظم العباس كان  قال أبيه عن احلارث بن سفيان أيب عن هياج أيب
 رأيه ويأخذون ويشاورونه بفضله للعباس رتفونيع والصحابة وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 .أبيض مجيال طويال وكان وثالثني اثنتني سنة رمضان أو رجب يف باملدينة ومات
 عنه اهلل رضى طالب أبي بن جعفر (3)

 بن جعفر :الصحابة متييز يف االصابة كتابه  يف العسقالين حجر ابن االمام قال
 النيب عم بن عبداهلل أبو قصي بن مناف دعب بن هاشم بن عبداملطلب بن طالب أيب

 إسحاق بن قال .شقيقه علي وأخو اإلسالم إىل السابقني وأحد وسلم عليه اهلل صلى
 اهلل صلى النيب وآخى: قالوا وثالثني واحد بعد وقيل رجال وعشرين َخسة بعد أسلم
 النيب بعد الناس أفضل إنه يقول هريرة أبو كان  جبل بن معاذ وبني بينه وسلم عليه

 وقال للمساكني الناس خري جعفر كان  قال عنه البخاري ويف وسلم عليه اهلل صلى
 وال املطايا ركب وال النعال احتذى ما يقول هريرة أبا مسعت عكرمة عن احلذاء خالد
 رواه طالب أيب بن جعفر من أفضل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بعد الرتاب وطئ

 قال هريرة أيب عن املقربي طريق من البغوي وروى حيحص وإسناده والنسائي الرتمذي
 اهلل صلى اهلل رسول فكان وخيدمونه وخيدمهم إليهم وجيلس املساكني حيب جعفر كان
 خلقي أشبهت وسلم عليه اهلل صلى النيب له وقال املساكني أبا يكنيه وسلم عليه

 رفعه علي حديث من املسند ويف. الرباء حديث طريق من ومسلم البخاري رواه وخلقي
 على تبعه ومن النجاشي فأسلم احلبشة إىل وهاجر منهم فذكره َنباء رفقاء أعطيت

 خبيرب وسلم عليه اهلل صلى والنيب فقدم املدينة إىل منها هاجر مث عنده جعفر وأقام يديه
 من السكن وابن البغوي وروى صحيحة متعددة بروايات املغازي يف مشهور ذلك وكل

 عائشة عن القاسم عن سعيد بن حيىي عن عمري بن عبيد بن عبداهلل بن حممد طريق
 بني ما فقبل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول استقبله وأصحابه جعفر قدم ملا قالت
 سألت ما قال جعفر بن عبداهلل عن الشعيب عن جمالد طريق من السكن بن وروى عينيه
 غري مقبال الشام أرض من مبؤتة استشهد ،أعطاين إال جعفر حبق له فقلت فامتنع عليا
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 األوىل مجادى ففي مثان سنة وسلم عليه اهلل صلى النيب حياة يف للروم جماهدا مدبر
 بن قال الصحيح على عليها وزاد سنة أربعني فاستوىف سنني بعشر علي من أسن وكان

 أرضعين الذي أيب حدثين أبيه عن الزبري بن عبداهلل بن عباد بن حيىي حدثين إسحاق
 مؤتة يوم طالب أيب بن جعفر إىل أنظر لكأين واهلل قال عوف بن مرة بين أحد وكان

 هذا من داود أبو أخرجه قتل حىت فقاتل تقدم مث فعقرها شقراء له فرس عن اقتحم
 نافع حديث من الطرباين وروى اإلسالم يف عقر من أول هو إسحاق بن وقال الوجه

 من أقبل فيما فوجدنا جعفرا فالتمسنا ةالغزو  تلك يف معهم كنت  قال عمر بن عن
 يطري جعفرا رأيت وسلم عليه اهلل صلى النيب قال ورمية طعنة بني وتسعني بضعا جسمه

 من أيضا الطرباين ويف عباس بن حديث من الطرباين ذلك روى املالئكة مع اجلنة يف
 جناحني ذا ملكا جعفرا وسلم عليه اهلل صلى النيب أرى قال اجلعد أيب بن سامل طريق

 كان  أنه عمر بن عن الصحيح ويف يداه قطعت حىت قاتل ألنه وذلك بالدماء مضرجني
 الدارقطين وروى اجلناحني ذي بن يا عليك السالم قال جعفر بن عبداهلل على سلم إذا
 رسول مع كنا  قال عمر بن عن نافع عن مالك عن ضعيف بإسناد ملالك الغرائب يف
 وبركاته اهلل ورمحة السالم وعليكم فقال السماء إىل رأسه رفعف وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 مإل يف طالب أيب بن جعفر يب مر قال هذا تصنع كنت  ما اهلل رسول يا الناس فقال
 طريق من القطان زياد بن سهل أيب فوائد من الرابع اجلزء ويف علي فسلم املالئكة من

 جالس وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بينما عباس ابن عن عطاء عن الوليد بن سعدان
 مع مر قد طالب أيب بن جعفر هذا أمساء يا قال إذ منه قريبة عميس بنت وأمساء

 يطري جناحني يديه من اهلل فعوضه وفيه احلديث السالم عليه فردي وميكائيل جربائيل
 عن أبيه عن القاسم بن عبدالرمحن حدثين املغازي يف إسحاق بن وقال شاء حيث هبما

 احلزن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وجه يف عرفنا جعفر وفاة أتى ملا قالت ئشةعا
 قصيدة من مؤتة أهل يرثي رواحة بن عبداهلل قتل بلغه ملا ثابت بن حسان وقال

 يؤخر ممن خلفت وقد شعوب  تواردوا املؤمنني خيار رأيت
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 جعفر اجلناحني ذو منهم مبؤتة  تتابعوا قتلى اهلل يبعدن فال
 ختطر املنية وأسباب مجيعا  تتابعوا حني وعبداهلل يدوز 

 :فيها ويقول
 يؤمر حيث صارما وأمرا وفاء  حممد من جعفر يف نرى وكنا
 ومفخر تزول ال عز دعائم هاشم آل من اإلسالم يف زال فال

 عنه اهلل رضى طالب أبي بن علي (4)
 أيب بن علي :الصحابة متييز يف االصابة كتابه  يف العسقالين حجر ابن االمام قال

 الناس أول احلسن أبو اهلاَشي القرشي مناف عبد بن هاشم بن عبداملطلب بن طالب
 يف فرىب الصحيح على سنني بعشر البعثة قبل ولد العلم أهل من كثري  قول يف إسالما
 له فقال تبوك غزوة إال املشاهد معه وشهد يفارقه ومل وسلم عليه اهلل صلى النيب حجر

 بنته وزوجه موسى من هارون مبنزلة مين تكون أن ترضى أال باملدينة له ريهتأخ بسبب
 بني وسلم عليه اهلل صلى النيب آخى وملا املشاهد أكثر يف بيده اللواء وكان فاطمة

 من ألحد ينقل مل أمحد اإلمام قال حىت كثرية  ومناقبه أخي أنت له قال أصحابه
 من كل  فكان له أمية بين بغض ذلك سبب وكان غريه وقال لعلي نقل ما الصحابة

 من وهددوا إَخاده أرادوا وكلما يثبته الصحابة من مناقبه من شيء من علم عنده كان
 عنها غىن هو موضوعة مناقب الرافضة له ولد وقد انتشارا إال يزداد ال مبناقبه حدث
 كثرهاأ بأسانيد كثريا  شيئا ذلك من فجمع الصحابة دون من به خص ما النسائي وتتبع
 احلسن ولداه الصحابة من عنه وروى كثريا  وسلم عليه اهلل صلى النيب عن روى جياد

 وصهيب سعيد وأبو عمر وابن رافع وأبو عباس وابن موسى وأبو مسعود وابن واحلسني
 ومن وآخرون الطفيل وأبو عازب بن والرباء جحيفة وأبو أمامة وأبو وجرير أرقم بن وزيد

 شهاب بن وطارق اهلاد بن شداد بن عبداهلل رؤية له من أو املخضرمني من التابعني
 احلكم بن ومسعود نوفل بن احلارث بن وعبداهلل هشام بن احلارث بن وعبدالرمحن

 وعمر حممد أوالده أجلهم من كثري  عدد التابعني بقية ومن وآخرون احلكم بن ومروان
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 إياس أيب بن أسيد فيه قال حىت واإلقدام والشجاعة بالفروسية اشتهر قد وكان والعباس
 به ويعريهم قريشا عليه حيرض يسلم أن قبل الكناين زنيم بن

 طالب أيب بن علي) :يلي ما اخللفاء كتاب  صاحب السيوطي االمام عنه وقال
 وأمسه هاشم بن شيبة وأمسه املطلب عبد بن مناف عبد طالب أيب وأسم عنه اهلل رضي
 بن كعب  بن مرة بن كالب  بن زيد وأمسه قصي بن املغرية وأمسه مناف عبد بن عمرو
 النيب به كناه  تراب وأبو احلسن أبو كنانة  بن نضر ابن مالك بن فهر بن غالب بن لؤي

 هاَشيا ولدت هاَشية أول وهي هاشم بن أسد بنت فاطمة وامه وسلم عليه اهلل صلى
 رسول أخوو  باجلنة هلم املشهود العشرة أحد عنه اهلل رضي وعلي، وهاجرت أسلمت قد
 رضي العاملني نساء سيدة فاطمة على وصهره باملؤاخاة وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل
 املشهورين والشجعان الربانيني العلماء وأحد اإلسالم إىل السابقني وأحد عنها اهلل

 صلى اهلل رسول على وعرضه القرآن مجع من وأحد املعروفني واخلطباء املذكورين والزهاد
 وعبد السلمي الرمحن عبد وابو الدؤيل األسود أبو عليه وعرض وسلم آلهو  عليه اهلل

 قال بل قدميا أسلم السبطني وأبو هاشم بين من خليفة أول وهو ليلى أيب بن الرمحن
 بعضهم ونقل أسلم من أول إنه ومجاعة الفارسي وسلمان أرقم بن وزيد وأنس عباس ابن

 اهلل صلى اهلل رسول بعث قال عنه اهلل رضي علي عن يعلى أبو وأخرج عليه اإلمجاع
 وقيل سنني عشر أسلم حني عمره وكان الثالثاء يوم وأسلمت االثنني يوم وسلم عليه
 قط األوثان يعبد ومل احلسن بن زيد بن احلسن قال ذلك دون وقيل مثان وقيل تسع

 بعده ميقي أن أمره املدينة إىل وسلم عليه اهلل صلى هاجر وملا سعد ابن أخرجه لصغره
 عليه اهلل صلى النيب عند كانت  اليت والوصايا الودائع أمانة عنه يؤدي حىت أياما مبكة
 وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول مع وشهد ذلك ففعل بأهله يلحقه مث وسلم وآله
 على استخلفه وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب فإن تبوك إال املشاهد وسائر وأحدا بدرا

 اللواء وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب وأعطاه مشهورة آثار املشاهد مجيع يف وله املدينة
 وثبت ضربة عشرة ست أحد يوم عليا أصابت املسيب بن سعيد وقال كثرية  مواطن يف
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 الفتح أن وأخرب خيرب يوم يف الراية أعطاه وسلم وآله عليه اهلل صلى أنه الصحيحني يف
 مسينا شيخا علي وكان مشهورة احلروب يف وآثاره الشجاعة يف وأحواله يديه على يكون
 بني ما مألت قد جدا اللحية عظيم البطن عظيم القصر إىل ربعة الشعر كثري  أصلع

 الباب على محل اهلل عبد بن جابر وقال األدمة شديد آدم قطن كأهنا  بيضاء منكبيه
 فلم ذلك بعد جروه وإهنم ففتحوها عليه املسلمون صعد حىت خيرب يوم ظهره على

 عساكر وابن املغازي يف إسحاق ابن وأخرج عساكر ابن أخرجه رجال أربعون إال حيمله
 يزل فلم نفسه عن به فترتس خيرب حصن احلصن عند بابا تناول عليا أن رافع أيب عن
 نقلب أن َنهد نفر مثانية رأيتنا فلقد ألقاه مث علينا اهلل فتح حىت يقاتل وهو يده يف

 قال سعد بن سهل عن األدب يف البخاري وروى نقلبه أن تطعنااس فما الباب ذلك
 وما به يدعى أن ليفرح كان  وإن تراب أبا إليه عنه اهلل رضي علي أمساء أحب كان  إن

 فخرج فاطمة يوما غاضب أنه وذلك وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب إال تراب أبا مساه
 ظهره امتأل وقد وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب فجاءه املسجد يف اجلدار إىل فاضطجع

 أبا أجلس ويقول ظهره عن الرتاب ميسح وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب فجعل ترابا
 احلسن الثالثة بنوه عنه روى وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول عن له روى تراب

 موسى وأبو الزبري وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وابن احلنفية بن وحممد واحلسني
 الصحابة من وخالئق هريرة وأبو أمامة وأبو اهلل عبد بن وجابر أرقم بن وزيد سعيد وأبو

 اإلمام قال فضله يف الواردة األحاديث يف فصل امجعني عليهم اهلل رضوان والتابعني
 من وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب من ألحد ورد ما حنبل بن أمحد

 أيب بن سعد عن الشيخان وأخرج احلاكم أخرجه عنه اهلل ضير  لعلي ورد ما الفضائل
 تبوك غزوة يف طالب أيب بن علي خلف وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول أن وقاص
 هرون مبنزلة مين تكون أن ترضى أما فقال والصبيان النساء يف ختلفين اهلل رسول يا فقال

 اخلدري سعيد أيب حديث من والبزار أمحد أخرجه بعدي نيب ال أنه غري موسى من
 وابن عمر وابن جنادة بن وحبشي سلمة وأم قيس بنت أمساء حديث من والطرباين
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 أن سعد بن سهل عن وأخرجا أرقم بن وزيد عازب بن والرباء مسرة بن وجابر عباس
 اهلل يفتح رجال غدا الراية ألعطني خيرب يوم قال وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول
 يعطاها أيهم ليلتهم يدوكون الناس فبات ورسوله اهلل وحيبه ورسوله اهلل حيب يديه على
 يعطاها أن يرجو كلهم  وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول على غدوا الناس أصبح فلما
 فبصق به فأتى إليه فأرسلوا قال عينيه يشتكي هو فقيل طالب أيب أبن علي اين فقال

 وجع به يكن مل كأن  حىت فربىء له ودعا عينيه يف سلمو  وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول
 من الطرباين احلديث هذا أخرج وقد ويتحدثون خيوضون أي يدوكون الرأية فأعطاه
 عباس ابن حديث من والبزار حصني بن وعمران ليلى أيب وابن وعلى عمر ابن حديث
 وأبناءكم اأبناءن ندع اآلية هذه نزلت ملا قال وقاص أيب بن سعد عن مسلم وأخرج
 اللهم فقال وحسينا وحسنا وفاطمة عليا وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول دعاء
 عليه اهلل صلى النيب عن أرقم بن زيد أو سرحية أيب عن الرتمذي وأخرج أهلي هؤالء
 األنصاري أيوب وايب علي عن أمحد وأخرجه مواله فعلى مواله كنت  من قال وسلم
 ومالك عمر ابن عن والطرباين هريرة أيب عن يعلى وأبو رم ذي وعمرو أرقم بن وزيد

 وأنس اخلدري سعيد وأيب وقاص أيب بن وسعد وجرير جنادة بن وحبشي احلويرث بن
 من وعاد وااله من وال اللهم زيادة أكثرها ويف وبريدة وعمارة عباس ابن عن والبزار
 قال مث الرحبة يف ثنيوثال َخس سنة الناس يل مجع قال الطفيل أيب عن وألمحد عاداه

 يوم يقول وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول مسع مسلم أمرئ كل  باهلل اهلل أنشد هلم
 اهلل صلى اهلل رسول أن فشهدوا الناس من ثالثون إليه فقام قام ملا قال ما خم غدير
 عاداه من وعاد وااله من وال اللهم موالهي فعل مواله كنت  من قال وسلم وآله عليه

 وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال بريدة عن وصححه واحلاكم الرتمذي وأخرج
 على قال لنا مسهم اهلل رسول يا قيل حيبهم أنه وأخربين أربعة حبب أمرين اهلل إن وسلم
 ماجة وابن والنسائي الرتمذي وأخرج وسلمان واملقداد ذر وأبو ثالثا ذلك يقول منهم
 من وأنا مين على وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول لقا قال جنادة بن حبشي عن
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 بني وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول آخى قال عمر ابن عن الرتمذي وأخرج علي
 بيين تؤاخ ومل أصحابك بني آخيت اهلل رسول يا فقال عيناه تدمع على فجاء أصحابه

 وأخرج واآلخرة الدنيا يف يأخ أنت وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال أحد وبني
 حيبين ال أنه إىل األمي النيب لعهد إنه النسمة وبرأ احلبة فلق والذي قال علي عن مسلم

 نعرف كنا  قال اخلدري سعيد أيب عن الرتمذي واخرج منافق إال يبغضين وال مؤمن إال
 وأخرج اهلل عبد بن جابر عن األوسط يف والطرباين البزار وأخرج عليا ببغضهم املنافقني
 العلم مدينة أنا وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال علي عن واحلاكم الرتمذي

 موضوع وال احلاكم قال كما  صحيح ال الصواب علي حسن حديث هذا باهبا وعلى
 املوضوعات على التعقبات يف حاله بينت وقد والنووي اجلوزي ابن منهم مجاعة قاله كما

 إىل وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول بعثين قال علي عن وصححه احلاكم وأخرج
 فضرب القضاء ما أدري وال بينهم أفضي شاب وأنا بعثتين اهلل رسول يا فقلت اليمن

 يف شككت ما احلبة فلق فوالذي لسانه وثبت قلبه أهد اللهم قال مث بيده صدري
 اهلل رسول أصحاب ثرأك لك ما له قيل أنه علي عن سعد ابن وأخرج اثنني بني قضاء
 ابتدأين سكت وإذا أنبأين سألته إذا كنت  إين قال حديثا وسلم وآله عليه اهلل صلى

 وأخرج أقضانا علي اخلطاب بن عمر قال قال عنه اهلل رضي هريرة أيب عن وأخرج
 علي املدينة أهل أقضى أن نتحدث كنا  قال عنهما اهلل رضي مسعود ابن عن احلاكم
 وأخرج نعدوها ال بفتيا علي عن ثقة حدثنا إذا قال عباس ابن عن سعد ابن وأخرج

 أبو فيها ليس معضلة من باهلل يتعوذ اخلطاب بن عمر كان  قال املسيب بن سعيد عن
 ابن وأخرج علي إال سلوين يقول الصحابة من أحد يكن مل قال عنه وأخرج حسن

 وأخرج طالب أيب بن علي وأقضاها املدينة أهل أفرض قال مسعود ابن عن عساكر
 بالسنة بقي من أعلم إنه أما فقالت عندها ذكر عليا أن عنها اهلل رضي عائشة عن

 وعلي عمر إىل وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب علم انتهى مسروق وقال
 لعلي كان  ربيعة أيب بن عياش بن اهلل عبد وقال عنهم اهلل رضي اهلل وعبد مسعود وابن
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 اإلسالم يف والقدم العشرية يف البسطة له وكان العلم يف طعقا ضرس من شئت ما
 واجلود احلرب يف والنجدة السنة يف والفقه وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل برسول والعهد

 قال وقال اهلل عبد بن جابر عن ضعيف بسند األوسط يف الطرباين وأخرج املال يف
 واحدة شجرة من وعلي وأنا شيت رشج من الناس وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول
 إال آمنوا الذين أيها يا اهلل أنزل ما قال عباس ابن عن حامت أيب وابن الطرباين وأخرج
 إال عليا ذكر وما مكان غري يف حممد أصحاب اهلل عاتب ولقد وشريفها أمريها وعلي

 نزل ما تعاىل اهلل كتاب  من أحد يف نزل ما قال عباس ابن عن عساكر ابن وأخرج خبري
 البزار وأخرج آية ثلثمائه على يف نزلت قال عباس ابن عن عساكر ابن وأخرج علي يف

 جينب أن الحد حيل ال لعلى وسلم واله عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال سعد عن
 اهلل رضي سلمة أم عن وصححه واحلاكم الطرباين وأخرج وغريك غريي املسجد هذا يف

 أن أحد جيرتئ مل غضب إذا وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول كان  قالت عنها
 صلى النيب أن عنهما اهلل رضي مسعود ابن عن واحلاكم الطرباين وأخرج علي إال يكلمه

 واحلاكم الطرباين وأخرجه حسن إسناده عبادة علي إىل النظر قال وسلم وآله عليه اهلل
 الصديق بكر أيب ثحدي من عساكر ابن وأخرجه حصني بن عمران حديث من أيضا

 اهلل رضي وعائشة اهلل عبد بن وجابر وثوبان وأنس جبل بن ومعاذ عفان بن وعثمان
 ما منقبة عشرة مثان لعلي كانت  قال عباس ابن عن األوسط يف الطرباين وأخرج عنهم

 اخلطاب بن عمر قال قال هريرة أيب عن يعلى أبو واخرج األمة هذه من ألحد كانت
 محر أعطى أن من إيل أحب منها خصلة يل تكون لن خصال ثالث على أعطى لقد

 له حيل ما فيه يل حيل ال املسجد وسكناه فاطمة ابنته تزوجه قال هن وما فسئل النعم
 يعلى وأبو أمحد وأخرج حنوه عمر ابن عن صحيح بسند أمحد وروى خيرب يوم والراية
 عليه اهلل صلى اهلل رسول مسح منذ صدعت وال رمدت ما قال علي عن صحيح بسند
 والبزار يعلى أبو واخرج الراية أعطاين حني خيرب يوم عيين يف وتفل وجهي وسلم وآله
 عليا آذى من وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال وقاص أيب بن سعد عن
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 عليه اهلل صلى اهلل رسول عن سلمة أم عن صحيح بسند الطرباين وأخرج آذاين فقد
 عليا أبغض ومن اهلل أحب فقد أحبين ومن أحبين فقد عليا أحب من قال وسلم وآله
 سلمة أم عن وصححه واحلاكم أمحد وأخرج اهلل ابغض فقد أبغضين ومن ابغضين فقد

 أمحد وأخرج سبين فقد عليا سب من يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت
 وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول أن اخلدري سعيد أيب ابن عن صحيح بسند واحلاكم

 يعلى وأبو البزار وأخرج تنزيله على قاتلت كما  القرآن علي تقاتل إنك لعلي قال وسلم
 إن علي يا فقال وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول دعاين قال علي عن واحلاكم

 باملنزل انزلوه حىت النصارى وأحبته أمه هبتوا حىت اليهود أبغضته عيسى من مثال فيك
 مفرت ومبغض يف ليس مبا يفرطين مفرط حمب أثنان يف يهلك وإنه أال به ليس الذي
 قالت سلمة أم عن والصغري األوسط يف الطرباين وأخرج يبهتين أن على شنآين حيمله
 ال علي مع والقرآن القرآن مع علي يقول وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت
 ياسر بن عمار عن صحيح بسند اكمواحل أمحد وأخرج احلوض على يردا حىت يفرتقان

 الذي مثود أحيمر رجالن الناس أشقى لعلي قال وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب أن
 يعين الدم من هذه منه تبتل حىت قرنه يعين هذه على علي يا يضربك والذي الناقة عقر
 احلاكم وأخرج وغريهم مسرة بن وجابر وصهيب علي حديث من ذلك ورد وقد حليته
 عليه اهلل صلى اهلل رسول فقام عليا الناس اشتكى قال اخلدري سعيد أيب عن ححهوص
 سبيل يف أو اهلل ذات يف نيشألخ إنه فواهلل عليا تشكوا ال فقال خطيبا فينا وسلم وآله
 .اهلل
 وسلم عليه اهلل صلى محمد بنت فاطمة (5)

 الزهراء فاطمة :حابةالص متييز يف االصابة كتابه  يف العسقالين حجر ابن االمام قال
 صلى اهلاَشية هاشم بن عبداملطلب بن عبداهلل بن حممد اهلل رسول املتقني إمام بنت
 حتتانية بعدها املوحدة بكسر أبيها أم تكىن كانت  عنها ورضي وسلم وآله أبيها على اهلل

 وتلقب تصحيف وهو نون بعدها املوحدة بسكون بعضهم عن فتحون بن ونقل سكانة
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 وأنس رافع أم وسلمى سلمة وأم وعائشة وأبومها ابناها عنها روى أبيها عن وتر  الزهراء
 غري يل قال جريج بن عن عبدالرزاق قال وغريها احلسني بنت فاطمة عنها وأرسلت

 عمر أبو وقال إليه وأحبهن وسلم عليه اهلل صلى النيب بنات أصغر فاطمة كانت  واحد
 مث كلثوم  أم مث رقية مث زينب أكربهن أن يقنيال إليه يسكن والذي أصغر أيتهن اختلفوا
 الواقدي فروى مولدها سنة يف واختلف ،رقية ترمجة يف هذا من شيء تقدم وقد فاطمة

 اهلل صلى والنيب تبىن والكعبة فاطمة ولدت العباس قال قال الباقر جعفر أيب طريق عن
 بن عبيداهلل عن مرع أبو ونقل املدائين جزم وهبذا سنة وثالثني َخس ابن وسلم عليه
 النيب مولد من وأربعني إحدى سنة ولدت أهنا اهلاَشي جعفر بن سليمان بن حممد
 من أسن وهي أكثر أو سنة حنو بقليل البعثة قبل مولدها وكان وسلم عليه اهلل صلى

 أشهر بأربعة عائشة بعد اثنتني سنة احملرم أوائل على وتزوجها سنني َخس بنحو عائشة
 ابن ذكر فاطمة من إال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نسل وانقطع ذلك غري وقيل

 له فقال فاطمة خطب أنه علي عن َنيح أيب ابن حدثين الكربى املغازي يف إسحاق
 اليت الدرع فعلت فما قال ال قلت شيء من عندك هل وسلم عليه اهلل صلى النيب

 ابن هو سليمان حدثنا خملد بن خالد أخربنا سعد بن وقال بدر مغان من يعين أصبتها
 حازم وعن حديد من درعا فاطمة على أصدق أبيه عن حممد بن جعفر حدثين بالل
 حني لعلي قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عكرمة عن أيوب عن زيد بن محاد عن

 هارون بن يزيد وعن اإلسناد صحيح مرسل هذا احلطمية درعك أعطها فاطمة زوجه
 َنيح أيب بن طريق من مسنده يف أمحد وأخرج منه أمت أيوب عن حازم بن جرير عن
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل أخطب أن أردت يقول عليا مسع رجل عن أبيه عن
 عندك وهل فقال إليه فخطبتها وعائدته صبيته ذكرت مث شيء من مايل واهلل فقلت ابنته

 شيء
 عندي هو قلت وكذا كذا  يوم أعطيتك اليت احلطمية درعك فأين قال ال فقلت

 عن سعد بن وأخرج عباس بن حديث من داود أيب عند شاهد وله إياها فأعطها قال
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 فلما أيوب أيب على وسلم عليه اهلل صلى النيب نزل قال جعفر أيب طريق من الواقدي
 فقالت إليها فجاء فيه هبا فبىن مستأخرا فأصابه منزال التمس له قال فاطمة على تزوج

 فجاء حارثة فبلغ منه استحييت حىت حارثة حتول قد فقال النعمان بن رثةحا كلم  له
 اهلل بارك صدقت فقال تدع الذي من إيل أحب تأخذ الذي واهلل اهلل رسول يا فقال
 تزوج قال علي بن عمر طريق ومن بفاطمة علي فسكنه له بيت من حارثة فتحول فيك
 مثان يومئذ وهلا بدر من مرجعه هبا وبين املدينة مقدمهم سنة رجب يف فاطمة علي

 أن أراد علي وكان محزة ذحبهما ملا الشارفني قصة علي عن الصحيح ويف سنة عشرة
 بأحد قتل محزة فإن أحد بعد كان  هبا تزوجيه أن زعم من قول يدفع فهذا بفاطمة يبين
 قط رأيت ما عائشة قالت دينار بن عمرو عن القاسم بن روح عن زريع بن يزيد قال
 املعجم من هاشم بن إبراهيم ترمجة يف الطرباين أخرجه أبيها غري فاطمة من أفضل اأحد

 خط عباس ابن عن عكرمة وقال عمر إىل الشيخني شرط على صحيح وسنده األوسط
 وفاطمة خدجية اجلنة أهل نساء أفضل فقال خطوط أربعة وسلم عليه اهلل صلى النيب
 مرمي أربع العاملني نساء خري مرفوعا هريرة أيب عن املدائين يزيد أبو وقال وآسية ومرمي

 فذكرهن أربع العاملني نساء من حسبك جابر عن الشعيب وقال وفاطمة وخدجية وآسية
 فاطمة اجلنة أهل نساء سيدة مرفوعا اخلدري سعيد أيب عن نعيم أيب بن عبدالرمحن وقال

 اهلل صلى اهلل ولرس مسعت خمرمة بن املسور عن الصحيحني ويف مرمي من كان  ما إال
 علي وعن راهبا ما ويريبين آذاها ما يؤذيين مين بضعة فاطمة يقول املنرب على وسلم عليه
 إن لفاطمة وسلم عليه اهلل صلى النيب قال قال علي عن أبيه عن علي بن احلسني بن
 عن جيد بسند الطاهرة الذرية يف الدواليب وأخرج لغضبك ويغضب لرضاك يرضى اهلل

 بفاطمة علي بين ليلة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال أبيه عن بريدة نب عبداهلل
 فيهما بارك اللهم وقال عليهما أفرغه مث منه فتوضأ مباء فدعا تلقاين حىت شيئا حتدث ال

 ليذهب اهلل يريد إمنا نزلت بييت يف سلمة أم وقالت نسلهما يف هلما وبارك عليهما وبارك
 فاطمة إىل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فأرسل قالت اآلية تالبي أهل الرجس عنكم
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 يف واحلاكم الرتمذي أخرجه احلديث بييت أهل هؤالء فقال واحلسني واحلسن وعلي
 متشي فاطمة أقبلت عائشة عن مسروق وقال مسلم شرط على صحيح وقال املستدرك

 عن أجلسها مث ابنيتب مرحبا فقال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مشية مشيتها كأن
 كاليوم  رأيت ما فقلت فضحكت حديثا إليها أسر مث فبكت حديثا إليها أسر مث ميينه

 صلى اهلل رسول على ألفشي كنت  ما فقالت قال عما فسألتها حزن من فرحا أقرب
 بالقرآن يعارضين كان  جربيل إن قال أنه فأخربتين سألتها قبض فلما سره وسلم عليه اهلل
 أهل أول وإنك أجلي حضر قد إال أراه وما مرتني العام عارضين وإنه رةم سنة كل  يف

 نساء سيدة تكوين أن ترضني أال فقال فبكيت لك أنا السلف ونعم يب حلوقا بييت
 عليه اهلل صلى النيب إىل فاطمة جاءت سلمة أم وقالت ،أخرجاه فضحكت العاملني
 يسرك أما فقال فبكيت السنة هذه يف مقبوض أنه أخربين فقالت عنه فسألتها وسلم

 أيب ابن وأخرج يعلى أبو أخرجه فضحكت مرمي إال اجلنة أهل نساء سيدة تكوين أن
 النيب أن علي عن البيت أهل من مبسند املفلوج سامل بن عمرو بن عبداهلل عن عاصم
 وأخرج لرضاك ويرضى لغضبك يغضب اهلل إن لفاطمة قال وسلم عليه اهلل صلى

 وفاطمة علي قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن أرقم بن زيد حديث من الرتمذي
 وفاهتا قصة يف عمر أبو ونقل ساملهم ملن وسلم حارهبم ملن حرب أنا واحلسني واحلسن

 فإن فتحون بن واستبعده عميس بنت وأمساء هو يغسلها أن عليا أوصت فاطمة أن
 غسل يف علي حبضرة فتنكش فكيف قال الصديق بكر أيب زوج حينئذ كانت  أمساء

 وأوصت بقليل موهتا قبل اغتسلت أهنا أمحد عند وقع وقد االستبعاد حمل وهو فاطمة
 عن الصحيح يف ثبت وقد أيضا هذا واستبعد غسلها يف بذلك ويكتفي تكشف أال

 وهو الواقدي وقال أشهر ستة وسلم عليه اهلل صلى النيب بعد عاشت فاطمة أن عائشة
 وقال أشهر ثالثة بعده بقيت أهنا دينار بن عمرو عن سفيان عن احلميدي وروى ثبت
 َخسة بعده بقيت الطاهرة الذرية يف الدواليب وعند شهرين وقيل أشهر أربعة بعده غريه

 وأمحد سعد بن وأخرج أشهر مثانية بعده بقيت احلارث بن عبداهلل وعن يوما وتسعني
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 قالت توفيت الذي اليوم كان  فلما فاطمة مرضت قال رافع أم حديث من حنبل بن
 هلا ثيابا لبست مث تغتسل كانت  ما كأحسن  فاغتسلت غسال يل اسكيب أمة يا يل

 وقالت القبلة واستقبلت عليه فاضطجعت البيت وسط فراشي اجعلي قالت مث جددا
 علي فجاء فماتت كنفا  أحد يل يكشفن فال اغتسلت وقد الساعة مقبوضة أين أمة يا

 أن موسى بن حممد طريق من سعد بن وأخرج ذلك بغسلها نهاودف فاحتملها فأخربته
 على العباس صلى قالت عمرة عن بكر أيب بن عبيداهلل طريق ومن فاطمة غسل عليا

 الشعيب طريق عن الواقدي وروى حفرهتا يف عباس بن والفضل وعلي هو ونزل فاطمة
 عن ملرتوكنيا بعض روى وقد وانقطاع ضعف فيه وهذا فاطمة على بكر أبو صلى قال

 سعد بن قال عدي وابن الدارقطين ووهاه حنوه أبيه عن حممد بن جعفر عن مالك
 رسول أن علي عن أبيه عن السائب بن عطاء عن سلمة بن محاد حدثنا عفان أخربنا

 ليف حشوها أدم ووسادة خبميلة معها بعث فاطمة زوجه ملا وسلم عليه اهلل صلى اهلل
 وقد صدري اشتكيت حىت سنوت لقد يوما لفاطمة ليع فقال قال وسقاءين ورحاءين

 فأتت يداي جتلت حىت طحنت قد واهلل وأنا فقالت فاستخدمي فاذهيب بسيب اهلل جاء
 عليك ألسلم جئت فقالت بنية أي بك جاء ما فقال وسلم عليه اهلل صلى النيب

 أعطيكما ال واهلل ال قال حاهلما علي له فذكر مجيعا فأتياه ورجعت تسأله أن واستحيت
 أمثاهنم عليهم وأنفق أبيع ولكن عليهم أنفق ما أجد ال بطوهنم تتلوى الصفة أهل وأدع

 غطيا وإذا أقدامهما بدت رؤوسهما غطيا إذا قطيفتهما دخال وقد فأتامها فرجعا
 فقاال سألتماين مما خبري أخربكما أال مكانكما فقال فثارا رؤوسهما انكشفت أقدامهما

 عشرا وحتمدان عشرا صالة كل  دبر يف تسبحان جربيل اياهن لمينع كلمات  فقال بلى
 وكربا وثالثني ثالثا وأمحدا وثالثني ثالثا فسبحا فراشكما إىل أويتما وإذا عشرا وتكربان

 صفني ليلة وال الكواء ابن له وقال علمنيهن منذ تركتهن ما فواهلل علي قال وثالثني أربعا
 حدثنا موسى بن عبيداهلل وأخربنا ،صفني ليلة وال الطروق أهل يا اهلل قاتلكم فقال

 فدخل كالم  وفاطمة علي بني كان  قال ثابت أيب بن حبيب عن سياه بن عبدالعزيز
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 دخلت له فقيل قال خرج مث بينهما أصلح حىت يزل فلم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 أصلحت وقد مينعين وما فقال وجهك يف البشر نرى وحنن وخرجت حال على وأنت

 على العباس دخل قال جعفر أيب عن له بسند الواقدي وأخرج إيل اثنني أحب بني
 الكعبة تبين وقريش فاطمة ولدت العباس فقال منك أسن أنا تقول وهي وفاطمة علي
 من خلون لثالث الثالثاء ليلة فاطمة توفيت الواقدي وقال بسنوات قبلها علي وولد
 يف ونزل فاطمة على العباس صلى عمرة قطري ومن عشرة إحدى سنة رمضان شهر

 بليل ودفنها عليها صلى عليا أن احلسني بن علي طريق ومن والفضل وعلي هو حفرهتا
 لعبدالرمحن قلت الواقدي وقال بذلك فأخربه سأله أنه عباس ابن عن وذكر هدأه بعد
 يف زاوية يف إال دفنت ما فقال بالبقيع فاطمة قرب إن يقولون الناس إن املوايل أيب بن
 .أذرع سبعة الطريق وبني قربها وبني عقيل دار

 عنهما اهلل رضي علي بن الحسن (6)
 االمام قال :الصحابة متييز يف االصابة كتابه  يف العسقالين حجر ابن االمام قال

 طالب أيب بن علي بن احلسن :الصحابة متييز يف االصابة كتابه  يف العسقالين حجر ابن
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سبط اهلاَشي مناف عبد بن هاشم بن عبداملطلب بن

 قاله اهلجرة من ثالث سنة رمضان شهر نصف يف ولد حممد أبو املؤمنني أمري ورحيانته
 سنة وقيل أربع سنة ولد وقيل منها شعبان يف وقيل واحد وغري الربقي وابن سعد بن

 يف منها عنه حفظها أحاديث موسل عليه اهلل صلى النيب عن روى أثبت واألول َخس
 الوتر يف أقوهلن كلمات  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول علمين قال األربعة السنن

 اهلل رسول من تذكر ما للحسن قلت والراء باملهملة احلوراء أيب عن ومنها. احلديث
 بلعاهبا فنزعها فمي يف فرتكتها الصدقة متر من مترة أخذت قال وسلم عليه اهلل صلى

 احلسن وروى هريرة أيب حديث من الصحيح أصحاب أخرجها القصة وهذه حلديثا
 أم وعائشة احلسن ابنه عنه روى هالة أيب بن هند وخاله احلسني وأخيه أبيه عن أيضا

 بن وجبري سريين وابن وعكرمة والباقر عبداهلل وابناه احلسني بن علي أخيه وابن املؤمنني
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 املثناة بفتح يرمي بن وهبرية جملز وأبو شيبان بن ربيعة هوامس مبهملتني احلوراء وأبو نفري
 أسامة حديث من الرتمذي وروى وغريهم الليل بن وسفيان عظيم بوزن أوله التحتانية

 وابنا ابناي هذان فقال احلاجة بعض يف وسلم عليه اهلل صلى النيب طرقت قال زيد بن
 خالد أيب بن إمساعيل طريق نوم حيبهما من وأحب فأحبهما أحبهما إين اللهم ابنيت

 علي بن احلسن وكان وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول رأيت يقول جحيفة أبا مسعت
 إذ خيطب وسلم عليه اهلل صلى النيب كان  قال بريدة حديث من الرتمذي ويف يشبهه

 فحملهما املنرب من فنزل ويعثران ميشيان أمحران قميصان عليهما واحلسني احلسن جاء
 اهلل برسول أشبه يكن مل قال أنس عن الزهري طريق ومن احلديث يديه بني ووضعهما

 عن البخاري ويف وجها أشبه عنه معمر رواية ويف احلسن من وسلم عليه اهلل صلى
 أحبهما إين اللهم فيقول علي بن واحلسن جيلسين وسلم عليه اهلل صلى النيب كان  أسامة

 بكر أبو بنا صلى قال احلارث بن عقبة نع مليكة أيب بن عن البخاري ويف ،فأحبهما
 بأيب يقول وهو عنقه على فحمله فأخذه يلعب علي بن احلسن فرأى خرج مث العصر
 عن صاحل بن زمعة طريق من املسند ويف يضحك وعلي بعلي شبيها ليس بالنيب شبيه

 قال عمه عن الزبري وذكر ذلك مثل وتقول احلسن تنقر فاطمة كانت  مليكة أيب بن
 علينا فدخل أهله من وسلم عليه اهلل صلى النيب أشبه من تذاكرنا قال البهي عن ذكر

 رأيته علي بن احلسن إليه وأحبهم به أهله بأشبه أحدثكم أنا فقال الزبري بن عبداهلل
 ولقد ينزل الذي هو يكون حىت ينزله فما ظهره قال أو رقبته فريكب ساجد وهو جييء
 سعد بن وساقه اآلخر اجلانب من خيرج حىت رجليه بني له فيفرج راكع وهو جييء رأيته

 حدثنا الطرباين وقال الزبري موىل البهي عبداهلل عن رياد أيب بن يزيد طريق من موصوال
 أيب عن أبيه عن مزرد أيب بن معاوية عن إمساعيل بن حامت حدثنا قتيبة حدثنا عبدان
 وهو وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول هاتان عيناي وأبصرت هاتان أذناي مسعت هريرة
 اهلل رسول صدر على قدميه يضع حىت الغالم فريقى بقه عني ترق حزقه حزقه يقول
 وأخرجه أحبه فإين أحبه اللهم قال مث قبله مث افتح له قال مث وسلم عليه اهلل صلى
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 من أمحد وعند حنوه معاوية عن عون بن جعفر عن العنبس أيب بن إبراهيم عن خيثمة
 من رجل قام إذ علي قتل بعدما خيطب علي بن احلسن بينما األقمر بن زهري طريق
 يقول حبوته يف واضعه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول رأيت لقد فقال طوال آدم األزد
 هريرة أيب عن مسعود بن عبدالرمحن طريق ومن الغائب الشاهد فليبلغ فليحبه أحبين من
 عاتقه على هذا وحسني احلسن ومعه وسلم هعلي اهلل صلى اهلل رسول علينا خرج قال

 فقد أحبهما من فقال إلينا انتهى حىت مرة وهذه مرة هذا يلثم وهو عاتقه على وهذا
 عبداهلل عن زر عن عاصم طريق من يعلى أيب وعند أبغضين فقد أبغضهما ومن أحبين
 على واحلسني احلسن وثب سجد فإذا يصلي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان
 حجره يف وضعهما الصالة قضى فإذا دعومها أن إليهم أشار مينعومها أن أرادوا فإذا ظهره
 ويف بريدة عن خزمية بن وصحيح السنن يف شاهد وله هذين فليحب أحبين من فقال

 سلمة أم حديث من املسند ويف اهلاد بن شداد عن صحيح بسند حنوه البغوي معجم
 واعتنق فقبلهما حجره يف فوضعهما واحلسني احلسن ومعهما وفاطمة علي دخل قالت
 ال إليك اللهم فقال سوداء َخيصة عليهم فجعل باألخرى وفاطمة يديه بإحدى عليا
 احلسن رفعه حذيفة حديث ومن مسلم يف وأصلحه كساء  بعضها يف طرق وله النار إىل

 وأيب وبريدة وجابر علي عن الباب ويف أيضا طرق وله اجلنة أهل شباب سيدا واحلسني
 واحلسن املنرب على وسلم عليه اهلل صلى النيب رأيت بكر أيب عن البخاري ويف سعيد

 أن اهلل ولعل سيد هذا ابين إن ويقول مرة وعليه مرة الناس على يقبل وهو معه علي بن
 املبارك حدثنا القاسم بن هاشم حدثنا أمحد وقال ،املسلمني من فئتني بني به يصلح

 عليه اهلل صلى اهلل رسول كان  بكرة أبو حدثنا احلسن أيب بن احلسن حدثنا فضالة بن
 غري ذلك ففعل سجد إذا ظهره على يثب علي بن احلسن وكان بالناس يصلي وسلم

 وسيصلح سيد هذا ابين إن قال بأحد تفعله رأيناك ما شيئا هبذا لتفعل إنك له قالوا مرة
 وأخرجه دم من حمجمة خالفته يف قيهر  مل ويل فلما قال املسلمني من فئتني بني به اهلل

 قال حنوه احلسن عن وهشام زيد بن علي عن زيد بن محاد طريق من اخلطيب إمساعيل
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 من ملك يف ببعض بعضهم هؤالء أضرب فقال احلديد يف اجلبال أمثال إليهم فنظر
 حدثنا شقيق بن احلسن بن علي حدثنا الدوري العباس وقال به له حاجة ال الدنيا ملك
 فقال معاوية على علي بن احلسن قدم قال بريدة بن عبداهلل عن واقد بن نياحلس

 أربعمائة فأعطاه بعدك أحدا هبا أجيز وال قبلك أحدا هبا أجزت ما جبائزة ألجيزنك
 قال شوذب بن عن ضمرة حدثنا معروف بن هارون حدثنا خيثمة أيب بن وقال ألف

 احلسن فكره فالتقوا الشام أهل يف ومعاوية العراق أهل يف احلسن سار علي قتل ملا
 له يقولون احلسن أصحاب فكان بعده من له العهد جيعل أن على معاوية وبايع القتال

 عن جمالد طريق من سعد ابن وأخرج النار من خري العار فيقول املؤمنني أمري عار يا
 ويف امالش أهل إىل فسار علي بن احلسن علي بعد العراق أهل بايع قال وغريه الشعيب
 من مبسكن قيس فنزل اجليش شرطة يسمون ألفا عشر اثين يف سعد بن قيس مقدمته
 قتل سعد بن قيس إن أال احلسن عسكر يف مناد فنادى املدائن احلسن ونزل األنبار
 خبنجر أسد بين من رجل وطعنه احلسن فسطاط انتهبوا حىت العسكر يف االنتهاب فوقع
 عبدالرمحن معاوية وبعث عليه يشرتط معاوية إىل لهوأرس األرحيب سلمة بن عمرو فدعا

 مسكن إىل منبج من معاوية له فجاء أراد ما احلسن فأعطيا عامر بن وعبداهلل مسرة بن
 يف معاوية عليه وأجرى النخيلة معاوية ونزل القصر احلسن فنزل مجيعا الكوفة فدخال

 وأخربنا سعد بن قال سنني عشر ذلك بعد احلسن وعاش درهم ألف ألف سنة كل
 وكان قال دينار بن عمرو عن صغرية أيب بن حامت حدثنا السهمي بكر بن عبداهلل
 إن عهدا وأعطاه بينهما الذي وأصلح فراسله للفتنة الناس أكره احلسن أن يعلم معاوية
 قال جعفر بن عبداهلل فقال قال إليه األمر هذا ليجعلن حي واحلسن حدث به حدث
 املدينة إىل أعمد أن رأيت قال هو ما قلت عليه تتابعين أن أحب رأيا رأيت إين احلسن
 قال السبل وقطعت الدماء وسفكت الفتنة طالت فقد ملعاوية األمر وأخلي فأنزهلا
 أعيذك فقال ذلك له فذكر حسني إىل فبعث حممد أمة عن خريا اهلل جزاك له فقلت

 حدثنا منصور بن عيدس حدثنا سفيان بن يعقوب وقال رضى حىت به يزل فلم باهلل
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 القصر هذا يف العراق أهل رؤوس احلسن مجع خباب بن هالل مسعت موسى بن عون
 حاربت من وحتاربوا ساملت من تساملوا أن على بايعتموين قد إنكم فقال املدائن قصر
 حدثنا سنان بن داود حدثنا الواقدي قال وأطيعوا له فامسعوا معاوية بايعت قد وإين
 طرحت ولو البقيع فرأيت البقيع يف ودفن مات يوم احلسن شهدت الكم أيب بن ثعلبة

 وقال وأربعني تسع سنة مات الواقدي قال إنسان رأس على إال وقعت ما إبرة فيه
 أربع سنة عدي بن اهليثم وقال وَخسني إحدى سنة وقيل َخسني سنة مات املدائين
 وَخسني مثان سنة وقيل َخسني وقيل وأربعني تسع سنة مات منده بن وقال وأربعني
 عن عون بن أخربنا إبراهيم بن إمساعيل أخربنا سعد ابن قال مسموما مات إنه ويقال
 طائفة لفظت لقد فقال علي بن احلسن على يل وصاحب أنا دخلت إسحاق بن عمري

 فسأله علي بن احلسني فأتاه هذا مثل أسق فلم مرارا السم سقيت قد وإين كبدي  من
 .خيربه أن فأىب سقاك من

 عنهما اهلل رضي علي بن الحسين (7)
 بن احلسني :الصحابة متييز يف االصابة كتابه  يف العسقالين حجر ابن االمام قال

 صلى اهلل رسول سبط عبداهلل أبو اهلاَشي هاشم بن عبداملطلب بن طالب أيب بن علي
 وقيل ست سنة لوقي أربع سنة شعبان يف ولد وغريه الزبري قال ورحيانته وسلم عليه اهلل

 والدة بعد باحلسني احلمل بني يكن مل حممد بن جعفر قال بشيء وليس سبع سنة
 شعبان يف احلسني وولد رمضان يف ولد احلسن كان  فإذا قلت واحد طهر إال احلسن
 حفظ وقد شهرين بعد إال النفاس من تطهر ومل أشهر لتسعة ولدته تكون أن احتمل
 وأخرج عنه وروي. األحاديث من عددا   وسلم عليه اهلل صلى النيب عن أيضا احلسني

 رسول مسعت قال عنه يعلى وأبو ماجة بن وروى يسرية أحاديث السنن أصحاب له
 فيحدث عهدها قدم وإن مصيبة تصيبه مسلم من ما يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل
 أمهو  أبيه عن وروى ضعف إسناده يف لكن ذلك ثواب اهلل أعطاه إال اسرتجاعا هلا

 العابدين زين على وبنوه احلسن أخوه عنه وروى عمر وعن هالة أيب بن هند وخاله
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 وآخرون التيمي وكرز الدؤيل وسنان وعكرمة والشعيب الباقر وحفيده وسكينة وفاطمة
 واحلسني احلسن كان  قال هريرة أيب عن زياد بن حممد طريق من يعلى أبو وروى

 فقالت حسني هي يقول فجعل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول يدي بني يصطرعان
 بن عن الصحيح ويف حسني هي يقول جربيل إن فقال حسني هي تقول مل فاطمة

 مها يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت البعوض دم عن رجل سأله حني عمر
 كان  قال أنس عن سريين بن حديث ومن واحلسني احلسن يعين الدنيا من رحيانتاي

 األنصاري سعيد بن حيىي وقال وسلم عليه اهلل صلى اهلل برسول أشبههم نيواحلس احلسن
 املنرب على خيطب وهو عمر أتيت قال علي بن احلسني حدثين حنني بن عبيد عن

 أليب يكن مل عمر فقال أبيك منرب إىل واذهب أيب منرب عن انزل فقلت إليه فصعدت
 يل فقال منزله إىل يب انطلق نزل فلما بيدي حصى أقلب معه فأجلسين وأخذين منرب
 وهو يوما فأتيته قال تغشانا جعلت لو بأيب قال أحد علمين ما واهلل قلت علمك من

 يل فقال قلت بعد فلقيين معه فرجعت عمر بن فرجع بالباب عمر وابن مبعاوية خال
 املؤمنني أمري يا قلت أرك مل

 من باإلذن حقأ أنت فقال عمر ابن مع فرجعت مبعاوية خال وأنت جئت إين
 بن العيزار عن إسحاق أيب بن يونس وقال اخلطيب عند وهو صحيح سنده عمر ابن

 مقبال احلسني رأى إذ الكعبة ظل يف جالس العاص بن عمرو بن عبداهلل بينما حريث
 إىل باملدينة احلسني إقامة وكانت اليوم السماء أهل إىل األرض أهل أحب هذا فقال

 إىل معه وبقي اخلوارج قتال مث صفني مث اجلمل معه فشهد فةالكو  إىل أبيه مع خرج أن
 واستمر املدينة إىل أخيه مع فتحول معاوية إىل األمر سلم أن إىل أخيه مع مث قتل أن
 موت بعد بايعوه بأهنم العراق أهل كتب  أتته مث مكة إىل فخرج معاوية مات أن إىل هبا

 إليهم وأرسل بيعتهم فأخذ طالب يبأ بن عقيل بن مسلم عمه بن إليهم فأرسل معاوية
 حممد جعفر أليب قلت الدهين معاوية بن عمار وقال كان  ما قتله قصة من وكان فتوجه

 والوليد معاوية مات قال حضرته كأين  حىت احلسني مقتل عن حدثين احلسن بن علي بن
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 فقال هليلت بيعته ليأخذ علي بن احلسني إىل فأرسل املدينة على سفيان أيب بن عتبة بن
 أنفسنا حبسنا قد إنا الكوفة أهل رسل فأتاه مكة إىل فخرج فأخره به ورفق أخرين
 األنصاري بشري بن النعمان وكان وقال علينا فأقدم الوايل مع اجلمعة حنضر ولسنا عليك
 فانظر الكوفة إىل سر فقال عقيل بن مسلم إليهم علي بن احلسني فبعث الكوفة على

 منها فأخذ املدينة أتى حىت مسلم فخرج إليه قدمت حقا انك  فإن إيل به كتبوا  ما
 فنزل الكوفة مسلم فقدم الدليلني أحد فمات عطش فأصاهبم الربية يف به فمرا دليلني

 اثنا منهم فبايعه إليه دبوا بقدومه الكوفة أهل علم فلما عوسجة له يقال رجل على
 ضعيف إنك فقال بشري بن مانالنع إىل معاوية بن يزيد يهوى ممن رجل فقام ألفا عشر

 إيل أحب اهلل طاعة يف ضعيفا أكون ألن النعمان له قال البلد فسد قد مستضعف أو
 فدعا يزيد إىل بذلك الرجل فكتب سرتا ألهتك كنت  ما معصيته يف قويا أكون أن من

 وكان زياد بن عبداهلل إال للكوفة ليس له فقال فاستشاره سرحون له يقال له موىل يزيد
 قد وأنه عنه برضاه إليه فكتب البصرة عن بعزله هم وكان عبيداهلل على ساخطا يديز 

 بن عبيداهلل فأقبل قتله به ظفر فإن عقيل بن مسلم يطلب أن وأمره الكوفة إليه أضاف
 له قال إال فيسلم أحد على مير فال متلثما الكوفة قدم حىت البصرة أهل وجوه يف زياد
 فلما عليهم قدم علي بن احلسني يظنونه اهلل رسول بن يا السالم عليك اجمللس أهل
 تسأل حىت اذهب فقال درهم آالف ثالثة إليه فدفع له موىل دعا القصر عبيداهلل نزل
 املال إليه وادفع محص من أنك وأعلمه عليه فادخل الكوفة أهل يبايعه الذي الرجل عن

 لقد فقال أمره له فذكر يعةالب يلي شيخ على دلوه حىت يتلطف املوىل يزل فلم وبايعه
 فبايعه عقيل بن مسلم على أدخله مث يستحكم مل أمرنا أن وساءين اهلل هداك إذ سرين
 تلك من عبيداهلل قدم حني مسلم وحتول فأخربه عبيداهلل أتى حىت وخرج املال له ودفع
 كوفةال ألهل قال عبيداهلل وكان املرادي عروة بن هانئ عند فأقام أخرى دار إىل الدار

 أهل وجوه من أناس يف األشعث بن حممد إليه فخرج يأتين مل عروة بن هانئ بال ما
 فركب إليه فانطلق واستبطاك ذكرك قد األمري إن له فقالوا داره باب على وهو الكوفة
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 إليه نظر ملا عبيداهلل فقال القاضي شريح وعنده زياد بن عبيداهلل على دخل حىت معهم
 فقال عقيل بن مسلم أين هانئ يا له قال عليه سلم فلما ،هرجال حبائن أتتك لشريح

 وقال يده يف سقط رآه فلما مسلم إىل الدراهم دفع الذي املوىل إليه فأخرج أدري ال له
 فتلكأ به ائتين فقال على نفسه فطرح جاء ولكنه منزيل إىل دعوته ما واهلل األمري أيها

 باب على فاجتمعوا قومه اخلرب فبلغ بسهحب وأمر بالقضيب فضربه منه فأدنوه فاستدناه
 حبسته ما أنين فأعلمهم إليهم اخرج القاضي لشريح فقال اجللبة عبيداهلل فسمع القصر

 بن مسلم ونادى فتفرقوا ذلك فبلغهم مين عليه بأس وال مسلم خرب عن ألستخربه إال
 وبعث فركب الكوفة أهل من الفا أربعون عليه فاجتمع بشعاره اخلرب بلغه ملا عقيل

 يشرف أن منهم واحد كل  فأمر القصر يف عنده فجمعهم الكوفة أهل وجوه إىل عبيداهلل
 قليل عدد إال معه وليس مسلم فأمسى يتسللون فجعلوا فكلموهم فريدهم عشريته على
 بالليل الطرق يف تردد وحده بقي فلما أيضا أولئك ذهب الظالم اختلط فلما منهم
 فما مرتاب إنك عبداهلل يا قالت قائما فاستمر فسقته ماء يناسق فقال امرأة باب فأتى

 ولد هلا وكان فدخل ادخل نعم قالت مأوى عندك فهل عقيل بن مسلم أنا قال شأنك
 مسلما يفجأ فلما فأخربه األشعث بن حممد إىل فانطلق األشعث بن حممد موايل من
 حممد فأعطاه نفسه عن يدفعهم بسيفه خرج ذلك رأى فلما هبا أحيط قد والدار إال
 قتله مث القصر إىل فأصعد به فأمر عبيداهلل به فأتى يده من فأمكن األمان األشعث بن

 تدرين ال كنت  فإن منها أبياتا ذلك يف شاعرهم فقال وصلبهما عروة بن هانئ وقتل
 بينه كان  حىت ذلك احلسني يبلغ ومل عقيل وابن السوق يف هانئ إىل فانظري املوت ما

 لك أدع مل فإين ارجع له فقال التميمي يزيد بن احلر فلقيه أميال ثالثة ادسيةالق وبني
 حىت نرجع ال واهلل فقالوا مسلم إخوة معه وكان يرجع أن فهم اخلرب وأخربه خريا خلفي
 فنزهلا بكربالء فوافوه ملالقاته اجليش جهز قد عبيداهلل وكان فساروا نقتل أو بثأرنا نصيب

 بن عمر وأمريهم احلسني فلقيه راجل مائة وحنو الفرسان من فسان وأربعون َخسة ومعه
 حرب من رجع إذا عليها بعهده له وكتب الري واله عبيداهلل وكان وقاص أيب بن سعد
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 الثغور من بثغر أحلق أن إما ثالث إحدى مين اخرت احلسني له قال التقيا فلما احلسني
 منه عمر ذلك فقبل معاوية بن يزيد يد يف يدي أضع أن وإما املدينة إىل أرجع أن وإما

 احلسني فامتنع يدي يف يده يضع حىت منه أقبل ال إليه فكتب عبيداهلل إىل به وكتب
 أن ذلك آخر كان  مث بيته أهل من شابا عشر سبعة وفيهم أصحابه معه فقتل فقاتلوه

 بن ليع ومنهم يزيد إىل بيته أهل من بقي ومن فأرسله عبيداهلل إىل برأسه وأِت قتل
 مث عياله على أدخلهم يزيد على قدموا فلما زينب عمته ومنهم مريضا وكان احلسني
 فيها تصانيف احلسني مقتل يف القدماء من مجاعة صنف وقد قلت املدينة إىل جهزهم

 عن صح وقد غىن سقتها اليت القصة هذه ويف والسقيم والصحيح والسمني الغث
 الستحييت اجلنة أدخلت مث احلسني قاتل فيمن كنت  لو يقول كان  أنه النخعي إبراهيم

 بن عمار عن سلمة بن محاد وقال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وجه إىل أنظر أن
 نصف النائم يرى فيما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول رأيت عباس ابن عن عمار أيب

 هذا قال هذا ما اهلل رسول يا وأمي بأيب فقلت دم فيها قارورة بيده أغرب أشعث النهار
 وعن فيه قتل الذي اليوم ذلك فكان اليوم منذ ألتقطه أزل مل وأصحابه احلسني دم

 قتل بكار بن الزبري قال علي بن احلسني على تنوح اجلن مسعت سلمة أم عن عمار
 .ذلك غري قال من وشذ اجلمهور قال وكذا وستني إحدى سنة عاشوراء يوم احلسني

 عنها اهلل رضى المطلب عبد بنت صفية (8)
 بنت صفية :الصحابة متييز يف االصابة كتابه  يف العسقالين حجر ابن االمام قال

 الزبري ووالدة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عمة اهلاَشية القرشية هاشم بن عبداملطلب
 صلى اهلل رسول خالة وهب بنت هالة أمها محزة شقيقة وهي العشرة أحد العوام بن
 عليها فخلف هلك مث أمية بن حرب بن احلارث تزوجها من أول وكان موسل عليه اهلل

 وروت وأسلمت والسائب الزبري له فولدت العزى عبد بن أسد بن خويلد بن العوام
 أيب بن وأخرج الزبري ولدها مع وهاجرت قلت عمر أبو قاله عمر خالفة إىل وعاشت

 أن صفية جدهتا عن أبيها عن الزبري بن جعفر بنت عروة أم رواية من مندة وابن خيثمة
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 فارع له يقال أطم يف نساء جعل اخلندق إىل خرج ملا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 أطل حىت احلصن يف فرقى اليهود من إنسان فجاء قال ثابت بن حسان معهن وجعل
 عليه اهلل صلى اهلل رسول مع كنت  يف ذلك كان  لو فقال فاقتله قم حلسان فقلت علينا
 رأسه فاطرح قم حلسان وقلت رأسه قطعت حىت فضربته إليه فقمت صفية قالت وسلم
 عليهم به فرميت رأسه فأخذت قالت ذاك ما واهلل فقال احلصن أسفل وهم اليهود على

 بن وذكره فتفرقوا أحد معهم ليس خلوفا أهله ليرتك يكن مل هذا أن علمنا قد فقالوا
 عن الزبري بن عبداهلل بن عباد بن حيىي نع أبيه عن بكري بن يونس رواية يف إسحاق

 فدخل حسان معهن النسوة من جمموعة وفيها القصة فارع يف صفية كانت  قال أبيه
 من ونزلت عمودا وأخذت اعتجرت أن اال صفية من كان  فما اليهود أحد عليهن
 عن أبيه عن عروة عن هشام عن يونس وزاد قتلته حىت بالعمود فضربته إليه احلصن
 أيب عن سعد بن أخرجه املشركني من رجال قتلت امرأة أول وهي وزاد حنوه قال صفية
 رفع عدوه لقتال خرج إذا وسلم عليه اهلل صلى النيب كان  أبيه عن هشام عن أسامة
 فجاء اخلندق يف حسان فتخلف اآلطام أحصن من كان  ألنه حسان أطم يف نساءه

 ذلك هاب فكأنه فاقتله إليه لانز  حلسان صفية فقالت ليسمع باألطم فلصق يهودي
 بالعمود فضربته عليه فحملت قليال قليال الباب فتحت حىت إليه فنزلت عمودا فأخذت

 الناس اهنزم وقد أحد يوم جاءت صفية أن أبيه عن هشام عن محاد طريق ومن فقتلته
 بن قال املرأة زبري يا وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال وجوههم يف تضرب رمح وبيدها

 الطرباين وأخرج وسلم عليه اهلل صلى النيب عن صفية روت عمر خالفة يف توفيت سعد
 اهلل صلى النيب قبض ملا قال أبيه عن حممد بن جعفر عن غياث بن حفص طريق من

 تقول وهي بردائها تلمع صفية خرجت وسلم عليه
 اخلطب يكثر مل شاهدها كنت  لو  وهنبثة أنباء بعدك كان  قد
 يف مرثية أبياتا السرية يف وغريه سعد بن إبراهيم رواية من سحاقإ ابن هلا وذكر

 منها وسلم عليه اهلل صلى النيب
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 السواجم بالدموع جودي عني فيا يومه حان إذ اهلل رسول لفقد
 بن وعاصم الزهري حدثين إسحاق ابن عن بكري بن يونس رواية من السرية ويف

 عبد بنت صفية فأقبلت قال محزة قتل عن وغريهم حيىي بن وحممد قتادة بن عمر
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إن أمة أي فقال الزبري فلقيها أخيها إىل لتنظر املطلب
 كان  مبا أرضانا فما اهلل يف وذلك بأخي مثل أنه بلغين وقد ومل قالت ترجعي أن يأمرك

 إليه فأتت سبيلها خل فقال فأخربه الزبري فجاء اهلل شاء إن وأحتسنب ألصربن ذلك من
 وسلم عليه اهلل صلى النيب صفية به رثت ومما ودفن به أمر مث له واستغفرت

 مضيئا وكان َشسه كورت   ليوم عليك أتى يوما إن
 عنه اهلل رضى عباس بن اهلل عبد (9) 

 بن عبداهلل :الصحابة متييز يف االصابة كتابه  يف العسقالين حجر ابن االمام قال
 عم بن العباس أبو اهلاَشي القرشي مناف عبد بن هاشم نب عبداملطلب بن العباس
 هاشم وبنو ولد اهلاللية احلارث بنت لبابة الفضل أم أمه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 الصحيحني يف ما يقارب وهو أثبت واألول خبمس وقيل بثالث اهلجرة قبل بالشعب
 صلى والنيب االحتالم سن تناهز  قد يومئذ وأنا أتان محار على راكب وأنا أقبلت عنه
 قبض عباس ابن عن الصحيح ويف احلديث جدار غري إىل مبىن يصلي وسلم عليه اهلل

 ويف يدرك حىت الرجل خيتنون ال وكانوا رواية ويف ختني وأنا وسلم عليه اهلل صلى النيب
 الرتمذي روى الكسر إلغاء على حممول وهذا سنني عشر ابن وأنا قبض أخرى طريق

 ويف مرتني السالم عليه جربائيل رآى أنه عباس ابن عن جهضم أيب عن ليث طريق من
 وكان احلكمة علمه اللهم وقال إليه ضمه وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه الصحيح

 مع غزا قد وكان املغرب ملك جرجري بذلك لقبه الذي إن ويقال العرب حرب له يقال
 حرب تكون أن إال ينبغي ما له فقال ريجرج مع فتكلم إفريقية سرح أيب بن عبداهلل
 أئمتنا عند خالف ال الواقدي وقال له املنثورة األخبار يف دريد بن ذلك ذكر العرب

 اهلل صلى النيب موت عند له كان  وإنه هاشم بين قريش حصرت حني بالشعب ولد أنه
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 أيب عن حفص بن سحيم عن املدائين احلسن أبو وروى سنة عشرة ثالث وسلم عليه
 ومجاال وثيابا وعلما جسما مثله العرب يف وما البصرة عباس ابن علينا قدم قال بكرة

 من غريه أو عثمان عند لنا كانت  قال ثابت بن حسان أن الطرباين وأخرج وكماال
 صعبة حاجة وكانت عباس ابن منهم الصحابة من مجاعة إليه فطلبناها حاجة األمراء
 بكالم يراجعه يزل فلم عباس ابن إال وقاموا عذروه أن إىل فراجعوه علينا فاعتل شديدة
 عنده من فخرجنا حاجتنا يقضي أن من بدا يرى فلم حاجة كل  عليه سد حىت جامع

 كان  فقلت وضعفوا عذروا كانوا  الذين أولئك على فمررنا عباس ابن بيد آخذ وأنا
 امدحه فقلت أجل قالوا به أوالكم عبداهلل
 فصال بينها ترى ال مبلتقطات  للقائ مقاال يرتك مل قال إذا

 هزال وال جدا القول يف اربة لذي يدع ومل الصدور يف ما وشفى كفى
 وغال وال دنيا ال ذراها فنلت  مشقة بغري العليا إىل مسوت

 منده بن وقال وعشرين سبع سنة سعد بن عبداهلل مع إفريقية غزا يونس ابن قال
 باحلناء خيضب وفرة له الوجه بيحص وسيما جسيما صفرة مشربا طويال أبيض كان
 رجال عباس ابن رأيت إسحاق أيب عن تارخيه يف خيثمة أيب بن عثمان بن حممد وقال

 أخذ قعد إذا عباس ابن كان  عوانة أبو وقال مجة وله رأسه مقدم شاب قد جسيما
 رأيت إين ويقول عباس ابن يقرب كان  أنه عمر ابن عن البغوي معجم ويف رجلني مقعد
 فقهه اللهم وقال فيك يف وتفل رأسك فمسح دعاك وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 حنوه باملرفوع عباس ابن عن جبري بن سعيد عن خثيم ابن ورواه التأويل وعلمه الدين يف
 صلى للنيب سكب أنه عباس بن عن جبري بن سعيد عن الذهلي الطاهر أيب فوائد ويف
 عباس ابن فقالت هذا وضع من قال فرغ فلما ةميمون خالته عند وضوءا وسلم عليه اهلل

 عباس بن أن أخربه كريب  أن أمحد مسند ويف التأويل وعلمه الدين يف فقهه اللهم فقال
 جعلين حىت فجرين بيدي فأخذ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول خلف صليت قال

 رسول يا فقلت شأنك ما يل قال انصرف فلما خنست صالته على أقبل فلما حذاءه
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 علما اهلل يزيدين أن يل فدعا اهلل رسول وأنت حذاءك يصلي أن ألحد ينبغي أو اهلل
 قال عباس ابن عن :مجيعا مسنديهما يف واحلارث الدارمي وقال سعد ابن وقال وفهما

 أصحاب فلنسأل هلم األنصار من لرجل قلت وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قبض ملا
 الناس أترى لك واعجبا فقال قال كثري  اليوم إهنمف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 فأِت رجل عن احلديث ليبلغين كان  فإن أسأل وأقبلت ذلك فرتك قال إليك يفتقرون
 فيقول فرياين فيخرج الرتاب من علي الريح تسفى بابه على ردائي فأتوسد قائل وهو بابه

 آتيك أن أحق أنا ال فأقول فأتيك إيل أرسلت هال بك جاء ما اهلل رسول عم بن يا
 ليسألوين حويل الناس اجتمع وقد رآين حىت األنصاري الرجل فعاش احلديث عن فأسأله

 عبدالرزاق وقال ،مسنده يف الروياين هارون بن حممد وقال مين أعقل كان  الفىت هذا فقال
 عباس ابن تدعو كما  أبناءنا تدعوا أال لعمر املهاجرون قال قال الزهري عن معمر أنبأنا

 من سفيان بن يعقوب تاريخ ويف عقول وقلب سؤول لسان له الكهول فىت ذاكم الق
 فقال الناس عن فسأله رجل عمر على قدم قال عباس بن عن األصم بن يزيد طريق

 فزبرين قال القرآن آي عن يسأل أن أحب ما عباس ابن فقال وكذا كذا  القرآن منهم قرأ
 إذا كذلك  أنا فبينا نفسه من سقطت قد إال أراين ما فقلت منزيل إىل فانطلقت عمر

 فقلت الرجل قال مما كرهت  ما فقال يب خال مث بيدي فأخذ أجب فقال رجل جاءين
 اختلفوا تنازعوا مىت إهنم قلت لتحدثين قال اهلل فاستغفر أسأت كنت  إن املؤمنني أمري يا

 طريق من لسةاجملا ويف ،الناس أكتمها كنت  لقد أبوك هلل قال اقتتلوا اختلفوا ومىت
 ومن وفطنته لعقله رقيق سرت من الغيب إىل لينظر إنه عباس ابن يف علي قال املدائين

 فأخذ ثابت بن زيد ركب قال الشعيب عن هند أيب ابن وهو داود عن املبارك ابن طريق
 بعلمائنا نفعل أن أمرنا هكذا فقال اهلل رسول عم ابن يا تفعل ال فقال بركابه عباس ابن

 بن يعقوب وأخرج. نبينا بيت بأهل نفعل أن أمرنا هكذا وقال يده ثابت بن زيد فقبل
 عن أمحد أخرج ما مثل أيوب عن حازم بن جرير عن حرب بن سليمان عن سفيان

 ألحرقهم أكن مل فقال عباس ابن فبلغ ناسا حرق عليا أن عكرمة عن أيوب عن إمساعيل
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 بن وأخرج، لغواص إنه الفضل أم بن ويح فقال قوله عليا فبلغ سليمان زاد احلديث
 عباس ابن القرآن ترمجان نعم عبداهلل قال قال كهيل  بن سلمة عن حسن بسند سعد
 عن عمر ابن سئل :مجيعا الدمشقي زرعة وأيب شيبة أيب بن عثمان بن حممد تاريخ ويف

 أيب ابن وأخرجه حممد على اهلل أنزل مبا بقي من أعلم فإنه عباس ابن سل فقال شيء
 طريق من نعيم أبو وأخرج اجلعفي جابر فيه لكن عمر ابن عن آخر وجه من مةخيث
 كانتا) تعاىل قوله عن عمر ابن سأل رجال أن دينار بن عبداهلل عن حممد أيب بن محزة
 ابن إىل فذهب فأخربين تعال مث فسله الشيخ ذلك إىل اذهب فقال (ففتقنامها رتقا

 هذه ففتق تنبت ال رتقاء واألرض متطر ال رتقاء السماوات كانت  فقال فسأله عباس
 صدقا علما عباس ابن أوِت لقد فقال عمر ابن فأخرب الرجل فرجع بالنبات وهذه باملطر
 علمت قد فاآلن القرآن تفسري على عباس ابن جرأة يعجبين ما أقول كنت  لقد هكذا

 مات امل األنصاري سعيد بن حيىي عن صحيح بسند سعد ابن وأخرج علما أوِت قد أنه
 عباس ابن يف جيعل أن اهلل ولعل األمة هذه حرب مات هريرة أبو قال ثابت بن زيد

 قال شبيب بن عبداهلل عن إسحاق بن طريق من سفيان بن يعقوب وأخرج ،خلفا
 عن الزناد أيب ابن طريق من املقرئ بن فوائد ويف باحلج الناس أعلم هو عائشة قالت

 ،العضل يف عباس ابن بقول يأخذ كان  عمر أن عتبة بن عبداهلل بن عبيداهلل عن أبيه
 عطاء عن الورد بن عبداجلبار طريق من البغوي معجم ويف ،سفيان بن يعقوب وأخرج

 الفقه أصحاب إن خشية وأعظم فقها أكثر عباس ابن جملس من أكرم قط رأيت ما
 دوعن واسع واد من كلهم  يصدرهم عنده الشعر وأصحاب عنده القرآن وأصحاب عنده

 رسول أصحاب من سبعني رأيت طاوس عن سليم أيب بن ليث طريق من سعد ابن
 الصويل أمايل ويف ،عباس ابن قول إىل صاروا أمر يف تدارءوا إذا وسلم عليه اهلل صلى اهلل
 عباس ابن رأيت إذا كنت  مسروق عن الضحى أيب عن األعمش عن شريك طريق من

 وقال الناس، أعلم قلت حتدث فإذا الناس أفصح قلت نطق فإذا الناس أمجل قلت
 ابن قرأ قال وائل أيب عن األعمش عن سفيان حدثنا قبيصة حدثنا سفيان بن يعقوب
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 أبو وقال، ألسلمت الديلم هذا مسعت لو رجل فقال يفسرها فجعل النور سورة عباس
 منصور بن سعيد وقال كالمه  حالوة من يعين رأسه أقبل أن ألشتهي إين رجل قال وائل
 ابن من احلديث أمسع كنت  جبري بن سعيد عن اجلزري عبدالكرمي عن سفيان ثناحد

 عبيداهلل عن صحيح بسند سعد وابن الدارمي وعند رأسه لقبلت يل يأذن فلو عباس
 عن وكان يكن مل فإن به أخرب القرآن يف كان  فإن سئل إذا عباس ابن كان  يزيد أيب بن

 به أخرب وعمر بكر أيب عن وكان يكن مل فإن به أخرب وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 كهمس  طريق من البيهقي وعند رأيه اجتهد سعد ابن رواية ويف برأيه قال يكن مل فإن
 ويف لتشتمين إنك فقال عباس ابن رجل شتم قال بريدة بن عبداهلل عن احلسن بن

 قاضيأ ال ولعلي فأحبه حكمه يف يعدل املسلمني حكام من باحلاكم ألمسع إين ثالث
 هبا يل وما به فأفرح املسلمني بلدان من البالد يصيب بالغيث ألمسع وإين أبدا إليه

 كلهم  املسلمني أن فوددت تعاىل اهلل كتاب  من آية على آلِت وإين راعية وال سائمة
 حدثين املنذر بن إبراهيم حدثنا سفيان بن يعقوب وقال. أعلم ما مثل منها يعلمون

 بن عبداهلل بالناس حج عثمان قتل سنة قال شهاب بن عن يونس أخربين وهب بن
 أن خليفة وذكر وثالثني َخس سنة الليث عن بكري بن حيىي وعن عثمان بأمر عباس

 وزيادا الصالة على األسود أبا واستخلف صفني يوم امليسرة على وكان البصرة واله عليا
 فاستخلف علي تلق حىت البصرة على عباس ابن يزل فلم استكتبه وكان اخلراج على
 عباس ابن أن له بسند الزبري وأخرج احلجاز إىل ومضى احلارث بن عبداهلل البصرة على
 قال يفقههم حىت الشهر ينقضي فما البصرة أمري وهو رمضان يف الناس يغشى كان

 فإن نظرنا شئت إن فقال برجل عباس ابن إىل ساع سعى قال سالم بن حممد وحدثين
 .هذه قال أقلتك شئت وإن نفيناك صادقا كنت  نوإ عاقبناك كاذبا  كنت

 العباس بن عبداهلل مات ملا قال دينار بن عمرو عن حدثت بكار بن الزبري وقال
 ابن عن جماهد عن عقبة بن موسى إىل له بسند وساق األمة هذه رباين مات قال

 فما أكفانه يف فدخل أبيض طائر فجاء احلنفية ابن عليه فصلى بالطائف مات عباس
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 األمة هذه حرب اليوم واهلل مات احلنفية ابن قال الرتاب عليه سوى فلما منها خرج
 عبداهلل جبنازة مر ملا أنه أيب أخربين يامني بن عبداهلل طريق من سفيان بن يعقوب وأخرج

 ابن وأخرج .بعد ير فلم النعش يف فدخل الغرنوق له يقال أبيض طائر جاء عباس بن
 جاء عباس ابن نعش خرج ملا قال عبداهلل بن جبري عن اءعط بن يعلى طريق من سعد
 أنه يرون فكانوا ذهب أين يدر فلم أكفانه خالط حىت وج قبل من عظيم أبيض طائر
 آخر إىل ربك إىل أرجعي املطمئنة النفس أيتها يا اآلية هذه تليت دفن فلما ،علمه

 قول يف الصحيح وهو مثان وقيل سبع وقيل وستني َخس سنة أقوال وفاته ويف السورة
 الطائف يف عباس بن عبداهلل تويف أبيه عن ميمون بن حفص عن املدائين وقال اجلمهور

 أيتها يا يتلو تاليا مسعنا قربه يف وضع فلما والسرير النعش بني فدخل أبيض طائر فجاء
 سنه يف واختلفوا وستني مثان سنة بالطائف مات أنه على واتفقوا اآلية املطمئنة النفس
 .األقوى هو واألول أربع ابن وقيل اثنتني ابن وقيل وسبعني إحدى ابن فقيل

 طالب أبي بن جعفر بن اهلل عبد (10)
 أيب بن جعفر بن عبداهلل :الصحابة متييز يف االصابة يف العسقالين حجر ابن قال

 وحكى أشهر وهي جعفر وأبو حممد أبو اهلاَشي هاشم بن عبداملطلب بن طالب
 بنت ميمونة أخت اخلثعمية عميس بنت أمساء أمه هاشم أبا يكىن كان  نهأ املرزباين
 املسلمني من هبا ولد من أول وهو إليها أبواه هاجر ملا احلبشة بأرض ولد ألمها احلارث
 بكر وأبو علي وعمه أبويه وعن عنه وروى وسلم عليه اهلل صلى النيب عن وحفظ

 الباقر جعفر وأبو ومعاوية وإسحاق إمساعيل بنوه عنه روى ياسر بن وعمار وعثمان
 شعيب بن حممد حدثنا عائذ بن حممد قال وآخرون والشعيب وعروة حممد بن والقاسم

 طالب أيب بن جعفر خرج عباس بن عن عكرمة عن أبيه عن عطاء بن عثمان حدثنا
 وقال وحممدا عبداهلل احلبشة بأرض له فولدت عميس بنت أمساء امرأته ومعه احلبشة إىل
 جعفر توجه وملا فطمته حىت أمساء فأرضعته عبداهلل فسماه ولد للنجاشي ولد عبمص
 وحممدا عبداهلل منها وأوالده أمساء امرأته محل وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل السفينة يف
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 أخربه أباه أن سارة بن خالد بن جعفر أنبأنا جريج بن وقال املدينة قدموا حىت وعونا
 اللهم وقال رأسي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسح الق جعفر بن عبداهلل عن

 أمحد أخرجه أمامه فحملين دابة على بنا فمر نلعب كنا  وقال ولده يف جعفرا اخلف
 يعقوب أيب بن حممد طريق ومن العباس بن عبيداهلل ترمجة يف وسيأِت قوي بسند وغريه

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بعث قال جعفر بن عبداهلل عن سعد بن احلسن عن
 جعفر وقتل مؤتة قصة يف بطوله احلديث فذكر حارثة بن زيد عليهم استعمل جيشا

 أخذ مث وخلقي خلقي فيشبه عبداهلل وأما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال وفيه
 مرات ثالث قاهلا ميينه صفقة يف لعبداهلل وبارك أهله يف جعفرا اخلف اللهم فقال بيدي
 داود بن عبداهلل حدثنا القواريري حدثنا البغوي وقال واآلخرة الدنيا يف وليهم وأنا وفيه
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن حريث بن عمرو عن أبيه عن خليفة بن فطر عن
 صفقته أو بيعه يف له بارك اللهم فقال الصبيان مع يبيع وهو جعفر بن عبداهلل ب مر

 اهلل رسول أردفين قال جعفر بن عبداهلل عن سعد بن احلسن طريق من مسلم وروى
 الناس من أحدا به أحدث ال حديثا إىل فأسر يوم ذات وراءه وسلم عليه اهلل صلى

 وعونا وحممدا عبداهلل باحلبشة جلعفر أمساء ولدت عمه عن بكار بن الزبري قال احلديث
 عليه اهلل صلى النيب موت عند له وكان السخاء قطب له يقال كان  حبان بن وقال
 وقد انتهى صفني يوم علي أمراء أحد كان  سفيان بن يعقوب وقال سنني عشر وسلم
 حيىي له فولدت علي تزوجها مث ألمه أخاه حممد فكان الصديق بكر أبو أمه تزوج

 مكة ببطن كان  سيل وهو اجلحاف عام مثانني سنة مات شهرية كثرية  الكرم يف وأخباره
 أمري وهو عثمان بن أبان عليه وصلى مولةاحل وعليها باإلبل وذهب احلاج جحف
 تسعني سنة مات الواقدي وقال املشهور هو هذا مروان بن لعبدامللك حينئذ املدينة
 املدائين وقال الطربي جعفر أليب الذيل ذيل يف رأيته كذا  سنة تسعون مات يوم له وكان
 أيضا غلط وهو قلت مثانني بن وهو ومثانني َخس أو أربع سنة جعفر بن عبداهلل مات
 سنة يف ومصعب الربقي بن وقال ومثانني أربع سنة وقيل اثنتني سنة مات خليفة وقال



 

 

 

387 
 

 فيكون سنة تسعون وله مات إنه الواقدي قول معه يصح أن ميكن فهذا ومثانني سبع
 أن أبيه عن عروة عن هشام طريق من البغوي أخرج وقد بثالث اهلجرة قبل مولده

 سنني سبع ابنا ومها وسلم عليه اهلل صلى النيب بايعا الزبري بن وعبداهلل جعفر بن عبداهلل
 إىل حسن بسند واخلرائطي الدنيا أيب بن وأخرج اهلجرة عام ولد الزبري بن أن والصحيح

 حاجة يف عليا يكلم أن يف جعفر بن كلم  السواد أهل من دهقانا أن سريين بن حممد
 فردها الدهقان هبا أرسل فقالوا ألفا أربعني الدهقان إليه فبعث فقضاها فيها فكلمه

 عن حسان بن هشام طريق من األفراد يف الدارقطين وأخرج معروفا نبيع ال إنا وقال
 عبداهلل فبلغ عليه فكسد املدينة إىل سكرا التجار من رجل جلب قال سريين بن حممد

 من الشعب يف والبيهقي الطربي وأخرج الناس وينهبه يشرتيه أن قهرمانه فأمر جعفر بن
 عبداهلل إىل معاوية بن عبداهلل إىل معاوية بن يزيد وجه قال املالكي إسحاق بن طريق

 ذلك ويف شيئا منه منزله يدخل ومل املدينة أهل يف ففرقه هدية جليال ماال جعفر بن
 الرقيات قيس بن عبيداهلل يقول

 ذكرا له فأبقى يبقي ال املال رأى  جعفر بن كاألغر  إال كنت  وما
 أيب بن علي عن ضمرة عن أسامة أيب بن حممد حدثنا الدمشقي زرعة أبو قالو 

 أيب بن وقال درهم بألفي له فأمر معاوية بن يزيد على جعفر بن عبداهلل وفد قال محلة
 الشماخ قال قال األمحر خلف حدثين عمي حدثنا األصمعي أخي بن حدثين الدنيا

 جعفر بن عبداهلل ميدح ضرار بن
 أتى إذا طارق مأوى ونعم  الفىت نعم عفرج بن يا إنك
 اشتهى ما وحديثا زادا صادف  سرى احلي طرق ضيف ورب
 هاشم بني في وقعت التي المقامات

  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لسيدي ،العظمى النبوة مقام (1)
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 النيب له قال ،وجهه اهلل كرم  طالب أيب بن لعلي :اهلارونية املنزلة مقام (2)
 موسى؟ من هارون مبنزلة مين تكون أن ترضى أال) :وسلم عليه اهلل صلى

  البخاري رواه (بعدي نيب ليس أنه إال
 امسه ويقال عنها اهلل رضى فاطمة أوالد من لرجل :املنتظر املهدي مقام (3)

 أبو رواه الذي احلديث السيوطي االمام صحح وقد ،اهلل عبد بن حممد
 اهلل رسول قال التق سلمة أم السيدة عن ماجه وابن واحلاكم داؤود
 فاطمة ولد من عرتِت، من املهدي: وسلم عليه اهلل صلى

 ويقال ،وسلم عليه اهلل صلى النيب هو يقال :هاشم بين من اهلادي مقام (4)
 وجهه اهلل كرم  علي سيدنا هو

  عنه اهلل رضي املطلب عبد بن حلمزة :ورسوله اهلل أسد مقام (5)
 عنه اهلل يرض املطلب عبد بن حلمزة :الشهداء سيد مقام (6)
 رضي الكرار على أبناء واحلسني للحسن :اجلنة أهل شباب سادة مقام (7)

 أمجعني عنهم اهلل
 اهلل صلى النيب عن البخاري االمام روى :اجلنة أهل نساء سيدة مقام (8)

 (اجلنة أهل نساء سيدة فاطمة) وسلم عليه
 كان:  عنهما اهلل رضي عمر ابن عن البخاري روى :اجلنة يف الطريان مقام (9)

 .اجلناحني ذي ابن يا عليك السالم: قال جعفر ابن على سلم إذا
 االمام روى فقد ،الطيار جلعفر :النبوية واألخالق اخللقة مشاهبة مقام (10)

  (وخلقي خلقي أشبهت) :له قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن البخاري
 عن البخاري االمام روى فقد ،واحلسني للحسن :ورسوله اهلل حمبة مقام (11)

 إين اللهم) :ويقول واحلسن يأخذه كان  أنه وسلم عليه اهلل صلى النيب
 .(فأحبهما أحبهما،
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 عن البخاري االمام روى فقد :طالب ايب بن لعلي :احملبوب احملب مقام (12)
 الراية ألعطني) :خيرب يوم وسلم عليه اهلل صلى النيب قال: قال سعد، ابن
  .(ورسوله اهلل وحيبه ورسوله اهلل حيب يديه، على يفتح رجال غدا

 روى فقد ،عنه اهلل رضى عباس بن اهلل لعبد :واحلكمة الكتاب علم مقام (13)
 وسلم عليه اهلل صلى النيب ضمين: قال عباس ابن عن البخاري االمام

 عن للبخاري أخرى رواية ويف. احلكمة علمه اللهم: )وقال صدره إىل
 .(الكتاب علمه) :وقال: الوارث عبد

 ابن رأى وقد ،عباس بن اهلل عبد لسيدنا :السالم عليه جربيل رؤية مقام (14)
  .حياته آخر يف بصره عمي ولذلك ،مرتني السالم عليه جربيل عباس

 الخاتمة
 املوقفيات يف بكار بن الزبري ابن أخرجه ما املنثور الدر تفسريه يف السيوطي روى

 كما  فةاخلال تستحقوا أن تريدون إنكم هاشم بين يا: قال معاوية أن عباس ابن عن
 أما: عباس ابن له فقال. ملكا لكم أن وتزعمون ألحد، جيتمعان وال النبوة، استحقيتم

 قولك وأما! نستحقها؟ فبم بالنبوة نستحقها مل فإن بالنبوة، اخلالفة نستحق أنا قولك
 الكتاب إبراهيم آل آتينا فقد) اهلل قول فأين ألحد جيتمعان ال واخلالفة النبوة أن

 حنن اخلالفة، وامللك السنة، واحلكمة النبوة، فالكتاب (عظيما ملكا اهموآتين واحلكمة
 لنا أن زعمنا قولك وأما جارية، وهلم لنا والسنة واحد، وفيهم فينا اهلل أمر إبراهيم آل

 ملكنا إال يوما متلكون ال ملكا لنا أن يشهد وكل شك، اهلل كتاب  يف فالزعم ملكا
 .حولني ملكنا إال حوال وال ن،شهري ملكنا إال شهرا وال يومني،

 بن حممد حديث من والبيهقي احلاكم، وروى :والنهاية البداية يف كثري  ابن وروى
 لقعود إنا: قال عمر ابن عن دينار، بن عمرو عن - زيد بن محاد ولد خال - ذكوان
 رسول ابنة هذه: القوم بعض فقال امرأة به مرت إذ وسلم، عليه اهلل صلى النيب بفناء

 .وسلم عليه اهلل صلى اهلل



 

 

 

390 
 

 فانطلقت الننت، وسط يف الرحيانة مثل هاشم بين يف حممد مثل: سفيان أبو قال
 يعرف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فجاء. وسلم عليه اهلل صلى النيب فأخربت املرأة

 :فقال الغضب وجهه يف
 منها العلياء فاختار سبعا   السماوات خلق اهلل إن أقوام، عن تبلغين أقوام بال ما

 بين من واختار آدم، بين اخللق من فاختار اخللق خلق مث خلقه، من شاء من فأسكنها
 بين قريش من واختار قريشا ، مضر من واختار مضر، العرب من واختار العرب، آدم

 أحبهم، فبحيب العرب أحب فمن خيار، من خيار فأنا هاشم، بين من واختارين هاشم،
  .أبغضهم ضيفببغ العرب أبغض ومن

 عائشة السيدة عن :عساكر ابن وعن الكىن يف احلاكم عن السيوطي االمام وروى
 األرض مشارق قلبت: جربيل قال :وسلم عليه اهلل صلى النيب عن عنها اهلل رضي

 بين أجد فلم ومغارهبا األرض مشارق وقلبت حممد، من أفضل رجال أجد فلم ومغارهبا
 .هاشم بين من أفضل أب

 المراجع
 هشام إبن سرية ❖
 كثري  إلبن والنهاية البداية ❖
 البخاري االمام صحيح ❖
 مسلم االمام صحيح ❖
 تيمية إبن لإلمام الواسطية العقيدة ❖
 الشوكاين لإلمام األوطار نيل ❖
 الطربي االمام تفسري ❖

 القرطيب االمام تفسري ❖
 السيوطي االمام تفسري ❖
 إلبن الصحابة متييز يف االصابة ❖

 العسقالين حجر
 اهليثمي احلافظ لإلمام وائدالز  جممع ❖
 الكبري الطرباين معجم ❖
للسيوطي اخللفاء تاريخ ❖
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 السيدة فاطمة الزهراء
 سيدة نساء األمة
 رضي اهلل عنها
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 توطئة

روى االمام البخاري عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: )يا فاطمة، أال ترضني 
 ساء املؤمنني، أو سيدة نساء هذه األمةأن تكوين سيدة ن

 مقدمة
يسعدنا ويسرنا يف منظمة املربة اخلريية ويف إطار مشروع التعريف بالنيب صلى اهلل 
عليه وسلم أن نتقدم للقارئ الكرمي هبذه الصفحات القليلة عن سيدة نساء العاملني 

وقد رأينا أن نقدم للقارئ  ،النيب صلى اهلل عليه وسلم ابنة :فاطمة الزهراء رضي اهلل عنها
أهم املعلومات اليت وردت عن هذه الشخصية الفذة واليت كان هلا املكان املرموق عند 

وهذا تلخيص عابر حلوايل تسعة وعشرين عاما عاشتها السيدة  ،اهلل تعاىل ونبيه الكرمي
 .الزهراء رضي اهلل عنها

من تقصري وخلل فمنا  وما كان ،وما كان يف هذا البحث من خري فمن اهلل تعاىل
 .ونسأل اهلل تعاىل العفو واملغفرة ،ومن الشيطان

وأن ينفعنا جباه املصطفى عليه  ،ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يتقبل منا ومنكم
 .وبربكة أهل بيته األطهار ،أفضل الصالة وأمت التسليم

 السيرة الذاتية للسيدة فاطمة رضي اهلل عنها
فاطمة ألن اهلل تعاىل فطمها وولدها وحمبيهم  فاطمة ويقال مسيت :االسم (1)

 من النار، كما جاء يف بعض اآلثار
 حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :الوالد اسم (2)
 خدجية بنت خويلد رضي اهلل عنها :الوالدة اسم (3)
 قريش :القبيلة (4)
 بين هاشم :العائلة (5)
 فهي سيدة نساء العاملني (السيدة) :اللقب (6)
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 الزهراء :اللقب الثاين (7)
 (أم أبيها) :كانت كنيتها رضي اهلل عنها  :الكنية (8)
القاسم وعبد اهلل من أمها خدجية وأخوها غري الشقيق إبراهيم  :أخواهنا (9)

عبد اهلل بن عتيق  :من السيدة مارية القبطية وإخواهنا من أمها خدجية
 وهند بنت عتيق وهند بن النباش وهالة بن النباش

 اهلل عنهن زينب ورقية وأم كلثوم رضي :أخواهتا (10)
 صلى اهلل عليه وسلمهي أصغر بنات النيب  :نسبتها بني إخواهنا (11)
 حزام والعوام ونوفل وأسد وعدي أبناء خويلد :أخواهلا (12)
 هالة والطاهرة ورقيقة بنات خويلد :خاالهتا (13)
 آمنة بنت وهب :جدهتا ألبيها (14)
 فاطمة بنت زائدة :جدهتا ألمها (15)
 علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه :زوجها (16)
تزوجت يف شهر رمضان يف السنة الثانية من اهلجرة  :خ ومكان زواجهاتاري (17)

 ودخل عليها زوجها يف ذي احلجة من نفس العام باملدينة املنورة
ثلثها يف  صلى اهلل عليه وسلمأربعمائة ومثانني درمها جعل النيب  :مهرها (18)

 الطيب
 عاما 18 :عمرها عند زواجها (19)
للهجرة واحلسني ولد يف العام الرابع احلسن ولد يف العام الثالث  :أوالدها (20)

 للهجرة وحمسن مات صغريا
وزينب اليت تزوجها عبد  ،أم كلثوم واليت تزوجها عمر بن اخلطاب :بناهتا (21)

 اهلل بن جعفر بن أيب طالب
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تنازل هلم حارثة بن النعمان من منزله وارحتل إىل غريه  :مكان سكنها (22)
لبيت احلايل يف املسجد يف ا ،صلى اهلل عليه وسلمفسكنوا جوار النيب 

 النبوي الشريف َشال حجرة عائشة 
سودة بنت مسرح كانت قابلتها و  أيب رافع امرأةسلمى  :داياهتا يف الوالدة (23)

 يف والدة احلسن بن علي
توفيت فاطمة بنت حممد صلَّى اهلل عليه وسلَّم  :تاريخ ومكان وفاهتا (24)

ضان يف السنة احلادية يف يوم الثالثاء الثالث من شهر رم باملدينة املنورة
 عشر من اهلجرة 

كان عمر السيدة فاطمة الزهراء عند وفاهتا تسع   :عمرها عند وفاهتا (25)
 وعشرين سنة

وهي أّول من جحعل له النعش يف اإلسالم. عملته هلا أمساء بنت  :نعشها (26)
عحميس، وكانت قد رأته يحْصن عح يف بالد احلبشة. وكانت تكره أن يوضع 

 .فيصف جسمها امليتةالثوب على املرأة 
بأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يتزوج عليها علي بن أيب  :مكانتها (27)

 طالب وزاد على ذلك أنه مل يتسر بغريها حىت ماتت رضي اهلل عنها
 الجدول الزمني لحياة السيدة فاطمة رضي اهلل عنها

 ولدت السيدة فاطمة الزهراء قبل َخس سنوات من االسالم :تاريخ امليالد (1)
عاما  35وكان عمر النيب صلى اهلل عليه وسلم حينها  ،والبعثة النبوية

 وكان عمر أمها خدجية َخسني عاما
 وأسلمت وعمرها َخسة سنوات (2)
 وتوفيت أمها السيدة خدجية وعمر الزهراء َخسة عشر عاما (3)
 وهاجرت وعمرها سبعة عشر عاما (4)
 وتزوجت وعمرها مثانية عشر عاما (5)
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 ا تسعة عشر عاماالبكر وعمره ابنهاوأَنبت  (6)
 وتوفيت وعمرها تسعة وعشرين عاما (7)

 مناقب السيدة فاطمة رضي اهلل عنها
صلى اهلل وأحب الناس إليه وكان النيب  صلى اهلل عليه وسلمالنيب  ابنة (1)

وجاء يف  .يقبل رأسها ويعتنقها ويكرمها وخيصها باألسرار عليه وسلم
 أحب أهلي إيّل فاطمة :احلديث الشريف

سيدة نساء العاملني وأوالدها احلسن  :لعايل من حيث مقامهاهلا املقام ا (2)
 واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة

صلى منها وقال الرسول  صلى اهلل عليه وسلمجعل اهلل تعاىل ذرية النيب  (3)
كل بين آدم ينتمون إىل عصبة، إال ولد فاطمة فأنا وليهم،   اهلل عليه وسلم
يه وسلم ذرية من أحد من ومل تعش للنيب صلى اهلل عل ،وأنا عصبتهم

 أوالده وبناته إال من فاطمة 
فيقول  :كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعظم مقامها ويضرب هبا املثل (4)

 لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطع حممد يدها
يف أول الدعوة االسالمية  صلى اهلل عليه وسلمكانت تدافع عن النيب  (5)

باألذى،  لى اهلل عليه وسلمصوشتمت رؤساء قريش عندما تعرضوا للنيب 
وكانوا قد رموا بقاذورات الذبيحة على ظهره الشريف  ،فلم يردوا عليها

 .فقتلوا مجيعا يف غزوة بدر الكربى ،فدعا عليهم
أول شخص يدخل اجلنة فاطمة بنت حممد، ومثلها يف  :وجاء يف األثر (6)

 هذه األمة مثل مرمي يف بين إسرائيل.
واليت شهدت وفاته وروعت  ى اهلل عليه وسلمصلالوحيدة من أبناء النيب  (7)

 .به ألن مجيع أوالده صلى اهلل عليه وسلم ماتوا يف حياته
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 الستةأحاديث كثريه يف الكتب  صلى اهلل عليه وسلمروت عن النيب  (8)
وروى عنها و ر و ى ع نـْه ا: ابـْنـحه ا؛ احلحس نْيح، و ع اِئش ةح، و أحمُّ س ل م ة ، و أ ن سح بنح 

 و غ يـْرحهحم من الصحابةم اِلٍك، 
 فضائل فاطمة رضي اهلل عنها ومقامها الكريم

عن عبد اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إن  (1)
 فاطمة حصنت فرجها فحرمها اهلل وذريتها على النار

قالت عائشة ما رأيت قط أحدا أفضل من فاطمة غري أبيها أخرجه  (2)
 الطرباين 

ملسور بن خمرمة مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه ويف الصحيحني عن ا (3)
 وسلم على املنرب يقول فاطمة بضعة مين يؤذيين ما آذاها ويريبين ما راهبا 

وعن علي بن احلسني بن علي عن أبيه عن علي قال قال النيب صلى اهلل  (4)
 عليه وسلم لفاطمة إن اهلل يرضى لرضاك ويغضب لغضبك 

رة بسند جيد عن عبداهلل بن بريدة عن وأخرج الدواليب يف الذرية الطاه (5)
أبيه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليلة بين علي بفاطمة ال 
حتدث شيئا حىت تلقاين فدعا مباء فتوضأ منه مث أفرغه عليهما وقال اللهم 

 بارك فيهما وبارك عليهما وبارك هلما يف نسلهما 
ليذهب عنكم الرجس أهل  إمنا يريد اهلل)وقالت أم سلمة يف بييت نزلت  (6)

اآلية قالت فأرسل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل  إىل آخر (البيت
فاطمة وعلي واحلسن واحلسني فقال هؤالء أهل بييت، واحلديث أخرجه 

 الرتمذي واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط مسلم 
ل وقال مسروق عن عائشة أقبلت فاطمة متشي كأن مشيتها مشية رسو  (7)

اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال مرحبا بابنيت مث أجلسها عن ميينه مث أسر 
إليها حديثا فبكت مث أسر إليها حديثا فضحكت فقلت ما رأيت كاليوم 
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أقرب فرحا من حزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت ألفشي على 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سره فلما قبض سألتها فأخربتين أنه قال 

جربيل كان يعارضين بالقرآن يف كل سنة مرة وإنه عارضين العام مرتني  إن
وما أراه إال قد حضر أجلي وإنك أول أهل بييت حلوقا يب ونعم السلف 

 .أنا لك فبكيت فقال أال ترضني أن تكوين سيدة نساء العاملني فضحكت
وأخرج الرتمذي من حديث زيد بن أرقم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  (8)

قال علي وفاطمة واحلسن واحلسني أنا حرب ملن حارهبم وسلم ملن  وسلم
 ساملهم 

 وصف السيدة فاطمة رضي اهلل عنها
رضي اهلل تعاىل عنه قال: سألت أمي عن فاطمة  أنس بن مالك وما رواه (1)

إىل أن  ،بيضاء بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ فقالت: كانت
بها برسول انت من أشد الناس شقالت ك :قالت أم أمين رضي اهلل عنهما

 صلى اهلل عليه وسلم اهلل
ت النيب وعن عائشة رضي اهلل تعاىل عنها: أهنا كانت إذا ذكرت فاطمة بن (2)

منها، إال  قالت: ما رأيت أحدا كان أصدق هلجة صلَّى اهلل عليه وسلَّم
 أن يكون الذي ولدها.

شبه يت أحدا أقالت: ما رأ رضي اهلل تعاىل عنهاعن عائشة أم املؤمنني  (3)
من فاطمة بنت رسول  مستا ودال وهديا برسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم

يف قيامها وقعودها. قالت: وكانت إذا دخلت  صلى اهلل عليه وسلماهلل 
قام إليها، فقبلها، وأجلسها يف جملسه.  صلى اهلل عليه وسلمعلى النيب 

قامت من جملسها، إذا دخل عليها،  صلى اهلل عليه وسلموكان النيب 
 فقبلته، وأجلسته يف جملسها. 



 

 

 

398 
 

كانت فاطمة بنت رسول الّله صلى الّله عليه وسلم طويلة حنيفة تبلغ  (4)
العشرين من عمرها فزوجها رسول الّله صلى الّله عليه وسلم بعلي بن أيب 

 طالب بعد موقعة بدر بعد وفاة رقية وزواج أم كلثوم بعثمان بن عفان.
ِديْثا  ع ْن ع اِئش ة  أح  (5) ْؤِمِننْي ، ق ال ْت: م ا ر أ ْيتح أ ح دا  ك ان  أ ْشب ه  ك ال ما  و ح 

ح
مِّ امل

ل ْت ع ل ْيِه ق ام   صلى اهلل عليه وسلمِبر سحْوِل اهلِل  ِمْن ف اِطم ة ، و ك ان ْت ِإذ ا د خ 
 .إِل يـْه ا، فـ ق بـَّل ه ا، و ر حَّب  هِب ا، و ك ذ ِلك  ك ان ْت ِهي  ت ْصن عح بِهِ 

ثـ ْتيِن ع اِئش ةح، ق ال ْت: كحنَّا أ ْزو اج  النَّيبِّ  (6) ْعن ا  صلى اهلل عليه وسلمح دَّ اْجت م 
ةح مت ِْشي، م ا ختحِْطئح ِمْشي تـحه ا  ِعْند هح، ملْ  يـحغ اِدْر ِمنـْهحنَّ و اِحد ة . ف ج اءْت ف اِطم 

با  . فـ ل مَّا ر آه ا، صلى اهلل عليه وسلمِمْشي ة  ر سحْوِل اهللِ  : )م ْرح  ر حَّب  هِب ا، ق ال 
 (بِابـْن يِت 

الصديق والفاروق والكرار رضي اهلل عنهم يخطبون السيدة فاطمة الزهراء رضي 
 اهلل عنها

روى االمام احلافظ اهليثمي يف جممع الزوائد عن أنس أن عمر بن اخلطاب  (1)
أن  رضي اهلل عنه أتى أبا بكر رمحة اهلل عليه فقال: يا أبا بكر ما مينعك

قال:  تزوج فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ قال: ال يزوجين،
إذا مل يزوجك فمن يزوج وإنك من أكرم الناس عليه وأقدمهم يف اإلسالم؟ 
قال: فانطلق أبو بكر رمحة اهلل عليه إىل بيت عائشة رضي اهلل عنها 

يب نفس فقال: يا عائشة إذا رأيت من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ط
وإقباال  عليك فاذكري له أين ذكرت فاطمة فلعل اهلل عز وجل أن ييسرها 
يل. قال: فجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرأت منه طيب نفس 
وإقباال  فقالت: يا رسول اهلل إن أبا بكر ذكر فاطمة وأمرين أن أذكرها. 

يا أبتاه قال: "حىت ينزل القضاء". قال: فرجع إليها أبو بكر فقالت: 
وددت أين مل أذكر له الذي ذكرت. فلقي أبو بكر عمر فذكر أبو بكر 
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فانطلق عمر إىل حفصة فقال: يا حفصة إذا  لعمر ما أخربته عائشة،
فاذكريين  -يعين عليك  - رأيت من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إقباال  

صلى اهلل  له واذكري فاطمة لعل اهلل أن ييسرها يل. قال: فلقي رسول اهلل
فرأت طيب نفس ورأت منه إقباال  فذكرت له فاطمة  عليه وسلم حفصة،

رضي اهلل عنها فقال: "حني ينزل القضاء". فلقي عمر حفصة فقالت 
له: يا أبتاه وددت أين مل أكن ذكرت له شيئا . فانطلق عمر رضي اهلل 
عنه إىل علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه فقال: ما مينعك من فاطمة؟ 

قال: فإن مل يزوجك فمن يزوج وأنت أقرب  فقال: أخشى أن ال يزوجين،
 خلق اهلل إليه؟

فانطلق علي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومل يكن له مثل عائشة 
قال: فلقي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: إين  وال مثل حفصة،

 درعي احلطمية، قال: "فافعل". قال: ما عندي إال أريد أن أتزوج فاطمة،
بأربعمائة ومثانني  قال: "فامجع ما قدرت عليه وائتين به". قال: فأتى

فأتى هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فزوجه فاطمة رضي اهلل  درهم،
فقبض ثالث قبضات فدفعها إىل أم امين فقال: "اجعلي منها  عنها،

من املتاع".  قبضة يف الطيب". أحسبه قال: "والباقي فيما يصلح املرأة
فلما فرغت من اجلهاز وأدخلتهم بيتا  قال: "يا علي ال حتدثن إىل أهلك 
شيئا  حىت آتيك". فأتاهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإذا فاطمة 
متقنعة وعلي قاعد وأم أمين يف البيت فقال: "يا أم أمين ائتين بقدح من 

  ناوله فاطمة فشربت،مث ماء". فأتته بقعب فيه ماء فشرب منه مث مج فيه،
مث دفعه إىل علي فقال:  وأخذ منه فضرب جبينها وبني كتفيها وصدرها،

"يا علي اشرب". مث أخذ منه فضرب به جبينه وبني كتفيه مث قال: "أهل 
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فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا ". فخرج رسول اهلل صلى اهلل  بييت،
 عليه وسلم وأم أمين وقال: "يا علي أهلك".

ابن عباس قال: كانت فاطمة تحذكر لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن  (2)
فلقي سعد بن معاذ عليا   فال يذكرها أحد إال صد عنه حىت يئسوا منها،

 فقال: إين واهلل ما أرى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيبسها إال عليك.
 حياة فاطمة رضي اهلل عنها

رسول اهلل صلى اهلل عليه عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي أن  (1)
وسلم ملا زوجه فاطمة بعث معها خبميلة ووسادة أدم حشوها ليف 

 ورحاءين وسقاءين
وقال علي لفاطمة يوما لقد سنوت حىت اشتكيت صدري وقد جاء اهلل  (2)

بسيب فاذهيب فاستخدمي فقالت وأنا واهلل قد طحنت حىت جتلت يداي 
ء بك أي بنية فقالت جئت فأتت النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال ما جا

ألسلم عليك واستحيت أن تسأله ورجعت فأتياه مجيعا فذكر له علي 
حاهلما قال ال واهلل ال أعطيكما وأدع أهل الصفة تتلوى بطوهنم ال أجد 
ما أنفق عليهم ولكن أبيع وأنفق عليهم أمثاهنم فرجعا فأتامها وقد دخال 

ذا غطيا أقدامهما قطيفتهما إذا غطيا رؤوسهما بدت أقدامهما وإ
انكشفت رؤوسهما فثارا فقال مكانكما أال أخربكما خبري مما سألتماين 
فقاال بلى فقال كلمات علمن هبن جربيل تسبحان يف دبر كل صالة 
عشرا وحتمدان عشرا وتكربان عشرا وإذا أويتما إىل فراشكما فسبحا ثالثا 

ال علي فواهلل ما تركتهن وثالثني وأمحدا ثالثا وثالثني وكربا أربعا وثالثني ق
منذ علمنيهن وقال له بن الكواء وال ليلة صفني فقال قاتلكم اهلل يا أهل 

 الطروق وال ليلة صفني 
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شدة على  -بن أيب طالب  –عن عمرو بن سعيد قال كان يف علي  (3)
فاطمة فقالت واهلل ألشكونك إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

فكلمته فقال أي بنية امسعي واستمعي فانطلقت وانطلق علي يف أثرها 
واعقلي إنه ال امرأة المرأة تأِت هوى زوجها وهو ساكت قال علي 

 فكففت عما كنت أصنع وقلت واهلل ال آِت شيئا تكرهينه أبدا 
عن حبيب بن أيب ثابت قال كان بني علي وفاطمة كالم فدخل رسول  (4)

 خرج قال فقيل اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلم يزل حىت أصلح بينهما مث
له دخلت وأنت على حال وخرجت وحنن نرى البشر يف وجهك فقال 
وما مينعين وقد أصلحت بني أحب اثنني إيل وأخرج الواقدي بسند له 
عن أيب جعفر قال دخل العباس على علي وفاطمة وهي تقول أنا أسن 
منك فقال العباس ولدت فاطمة وقريش تبين الكعبة وولد علي قبلها 

  بسنوات
وقال وكيع: عن أيب خالد، عن الشعيب قال: قال علي: ما كان لنا إال  (5)

 إهاب كبش ننام على ناحيته، وتعجن فاطمة على ناحيته.
ويف رواية جمالد، عن الشعيب: ونعلف عليه الناضح بالنهار وما يل خادم  (6)

 عليها غريها.
تكفيه  ،عن علي قال كانت فاطمة بنت حممد صلى اهلل عليه وسلم (7)

تكفيه اخلارج يعين  ،ل وفاطمة بنت أسد أمه رضي اهلل عنهم مجيعاالداخ
 النيب صلى اهلل عليه وسلم 

ويف رواية: عن علي أيضا  قال: قلت ألمي فاطمة بنت أسد بن هاشم:  (8)
اكفي فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سقاية املاء والذهاب 

 وتكفيك خدمة الداخل الطحن والعجن. يف احلاجة،
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 فاطمة رضي اهلل عنها تعالج النبي صلى اهلل عليه وسلم
 شاركت السيدة فاطمة يف غزوة أحد  (1)
وشهدت النيب صلى اهلل عليه وسلم حني كسرت رباعيته وجرح وجهه  (2)

 على رأسه  (اخلوذة)وهشمت البيضة 
 وكانت تغسل الدم عن وجهه  (3)
  (الدرقة)ينقل هلا املاء يف جمنة  وكان علي بن أيب طالب (4)
ا غسلت الدم عن وجه أبيها أحرقت حصريا حىت إذا صارت رمادا فلم (5)

 أخذت من ذلك الرماد فوضعته على وجهه حىت رقأ الدم 
مث قال يومئذ اشتد غضب اهلل على قوم كلموا وجه رسول اهلل صلى اهلل  (6)

 عليه وسلم مث مكث ساعة مث قال اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون 
 بنت أبي جهلخطبة علي رضي اهلل عنه ل

ع  ر سحول  اهلِل  :عن اْلِمْسو ر  ْبن  خم ْر م ة   (1) ع ل ى   صلى اهلل عليه وسلمأ نَّهح مسِ 
: "ِإنَّ ب يِن ِهش اِم ْبِن اْلمحِغري ِة اْست ْأذ نحوين أ ْن يـحْنِكححوا  اْلِمْنرب ِ، و هحو يـ قحولح

، مثحَّ ال  آذ نح هل حْم، مثحَّ ال  آذ نح هل حْم، ابـْن تـ هحْم ع ِليَّ ْبن  أ يب ط اِلٍب، ف ال  آذ نح هل حمْ 
بَّ اْبنح أ يب ط اِلٍب أ ْن يحط لِّق  ابـْن يِت و يـ ْنِكح  ابـْن تـ هحْم، ف ِإمنَّ ا ابـْن يِت  ِإالَّ أ ْن حيِح

، ي رِيبحيِن م ا ر ابـ ه ا و يـحْؤِذييِن م ا آذ اه ا".  ب ْضع ٌة ِمينِّ
ى اهلل عليه وسلم قال: )ِإينِّ ل ْستح أحح رِّمح ويف الرواية األخرى أن النيب صل (2)

صلى اهلل ح ال ال  و ال  أحِحلُّ ح ر اما ، و ل ِكْن واهلِل ال  جت ْت ِمعح بِْنتح ر سحوِل اهلِل 
انا  و اِحدا  أ ب دا . عليه وسلم  و بِْنتح ع دحو اهلِل م ك 

 موكب السيدة فاطمة رضي اهلل عنه يوم البعث
إذا كان يوم ) :شريف عن النيب صلى اهلل عليه وسلمجاء يف احلديث ال (1)

القيامة نادى مناد يا أهل اجلمع نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم حىت 
متر فاطمة بنت حممد على الصراط فتمر مع سبعني ألف جارية من احلور 
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ويظهر أن املراد  :وقال االمام الشيخ عبد الرؤف املناوي (العني كمر الربق
التكثري ال خصوص العدد قياسا  على نظائره. وهذا فضل  بالسبعني ألفا  

 املوقف العظيم، وفيه إشعار بأهنا أفضل النساء مطلقا هلا فخيم من ذلك
إذا كان يوم القيامة محلت  :وجاء يف األثر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم (2)

على الرباق، ومحلت فاطمة على ناقيت القصواء، ومحل بالل على ناقة 
إىل آخر األذان يسمع  -نة وهو يقول: اهلل أكرب اهلل أكرب من نوق اجل

 اخلالئق.
 مواهب وأذكار النبي صلى اهلل عليه وسلم لفاطمة

إذا أخذت مضجعك فقويل  :فاطمة البنته صلى اهلل عليه وسلمقال النيب  (1)
)احلمد اهلل الكايف، سبحان اهلل األعلى، حسيب اهلل وكفى، ما شاء اهلل 

ن دعا، ليس من اهلل ملجأ وال وراء اهلل ملتجأ، توكلت قضى، مسع اهلل مل
على اهلل ريب وربكم ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها، إن ريب على 
صراط مستقيم، احلمد هلل الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف 
امللك ومل يكن له ويل من الذل وكربه تكبريا( ما من مسلم يقوهلا عند 

 الشياطني واهلوام فتضره. رواه بن السين منامه مث ينام وسط
إذا  وروت السيدة فاطمة الزهراء قالت كان النيب صلى اهلل عليه وسلم (2)

دخل املسجد صلى على حممد وسلم، وقال: رب اغفر يل ذنويب، وافتح 
يل أبواب رمحتك. وإذا خرج صلى على حممد وسلم، وقال: رب اغفر 

 يل ذنويب، وافتح يل أبواب فضلك
قال إن يف  :السيدة فاطمة الزهراء عن النيب صلى اهلل عليه وسلموروت  (3)

اجلمعة لساعة ال يوافقها عبد مسلم يسأل اهلل تعاىل فيها خريا إال أعطاه 
 إياه إذا تدىل نصف الشمس للغروب
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 وفاة فاطمة الزهراء رضي اهلل عنها
ه حزنت السيدة فاطمة الزهراء على النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد وفات (1)

  .حزنا شديدا
وهي الوحيدة من أبناء النيب صلى اهلل عليه وسلم السبعة اليت روعت  (2)

  .بوفاته حيث أن البقية كلهم ماتوا يف حياته صلى اهلل عليه وسلم
 وكانت السيدة فاطمة الزهراء شديده العاطفة واحملبة ألهلها وذويها  (3)
، عن أبيه: ورواته ثقات عن علي بن احلسني ،وروى احلاكم يف مستدركه (4)

كانت تزور قرب عمها   -صلى اهلل عليه وسلم  -أن فاطمة بنت النيب 
وقد وضعت حجرا يف قرب محزة  ،محزة كل مجعة، فتصلي وتبكي عنده

 .ليكون هلا عالمة على موضع القرب
وعندما توىف النيب صلى اهلل عليه وسلم بكته السيدة فاطمة الزهراء و ق ال ْت  (5)

، ك ْيف  ط اب ْت أ نفحسحكحم أ ْن حت ْثـ وحا التـُّر اب  ع ل ى ر سحْوِل بـ ْعد  د ْفِنِه: ي ا  أ ن سح
 .اهلِل ص لَّى اهللح ع ل ْيِه و س لَّم  

عن أنس: أن فاطمة  :وروى احلاكم وقال صحيح على شرط الشيخني (6)
صلى اهلل عليه بكت رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلمبنت رسول اهلل 

ن ربه ما أدناه، يا أبتاه، إىل جربيل أنعاه، يا ، فقالت: يا أبتاه، مِ وسلم
 أبتاه، جنة الفردوس مأواه.

ةح بـ ْعد  النَّيبِّ  (7) ث ْت ف اِطم  : م ك  وقد جاء يف االثر ع ْن ع ْبِد اهلِل بِن احل اِرِث، ق ال 
. ومعين قول عبد اهلل بن  ص لَّى اهللح ع ل ْيِه و س لَّم  ِستَّة  أ ْشهحٍر و ِهي  ت ذحْوبح

 أن صحتها كان تضمحل يوما بعد يوم  :ارثاحل
وقد كان واضحا أن السيدة فاطمة قد وضعت ترتيبات كثرية ملوهتا وما  (8)

فقد أمرت زوجها على بن أيب طالب أن يتزوج أمامة بنت أختها  ،بعده
 زينب بعد وفاهتا 
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حح ع ل ى ِإينِّ أ ْستـ ْقِبحح م ا يحْصن عح بِالنِّس اِء، يحْطر   :وقالت ألمساء بنت عميس (9)
ْيئا  ر أ يـْتحهح  ، فـ ي ِصفحه ا. ق ال ْت: ي ا ابـْن ة  ر سحْوِل اهلِل، أ ال  أحرِْيِك ش  ْرأ ِة الثّـَْوبح

 
امل

ا ثـ ْوبا .  ن تـْه ا، مثحَّ ط ر ح ْت ع ل يـْه   بِاحل ب ش ِة؟ ف د ع ْت جِب ر اِئد  ر ْطب ٍة، ف ح 
ا و أ مْج   ِلْييِن أ ْنِت و ع ِلي ، و ال  فـ ق ال ْت ف اِطم ةح: م ا أ ْحس ن  ه ذ  ل هح! ِإذ ا ِمتُّ فـ غ سِّ

.  ي ْدخحل نَّ أ ح ٌد ع ل يَّ
وأخرج بن سعد وأمحد بن حنبل من حديث أم رافع قال مرضت فاطمة  (10)

فلما كان اليوم الذي توفيت قالت يل يا أمة اسكيب يل غسال فاغتسلت 
ت اجعلي كأحسن ما كانت تغتسل مث لبست ثيابا هلا جددا مث قال

عليه واستقبلت القبلة وقالت يا أمة أين  فراشي وسط البيت فاضطجعت
مقبوضة الساعة وقد اغتسلت فال يكشفن يل أحد كنفا فماتت فجاء 

 علي فأخربته فاحتملها ودفنها بغسلها ذلك 
ومن طريق عبيداهلل بن أيب بكر عن عمرة قالت صلى العباس على فاطمة  (11)

 ي والفضل بن عباس يف حفرهتا رضي اهلل عنها ونزل هو وعل
وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم بلغها بأهنا أول أهل بيته حلاقا به يف  (12)

 املوت
 قبر فاطمة رضي اهلل عنها

وقال الواقدي توفيت فاطمة رضي اهلل عنها ليلة الثالثاء لثالث خلون  (1)
 من شهر رمضان سنة إحدى عشرة 

اهلل عنها ونزل يف حفرهتا ومن طريق عمرة صلى العباس على فاطمة رضي  (2)
 هو وعلي والفضل 

ومن طريق علي بن احلسني أن عليا رضي اهلل عنه صلى عليها ودفنها  (3)
 بليل بعد هدأه وذكر عن بن عباس أنه سأله فأخربه بذلك 
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وقال الواقدي قلت لعبدالرمحن بن أيب املوايل إن الناس يقولون إن قرب  (4)
دفنت إال يف زاوية يف دار عقيل فاطمة رضي اهلل عنها بالبقيع فقال ما 

 وبني قربها وبني الطريق سبعة أذرع.
 ،ومعروف أن دار عقيل قد أدخلت مؤخرا يف العهد السعودي البقيع (5)

وقربها هبذا املعىن يكون بالقرب من قرب االمام مالك رضي اهلل عنهم 
 .مجيعا

عليه  وقد ورد يف األخبار أن رقية موالة فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل (6)
وسلم عمرت حىت جعلها احلسني بن علي مقيمة عند قرب سيدهتا فاطمة 
ألنه مل يكن بقي من يعرف القرب غريها قاله عمر بن شبة يف أخبار 

 املدينة.
ليال،  صلى اهلل عليه وسلمدفنت فاطمة بنت رسول اهلل  :وجاء يف األثر (7)

حىت دفنت،  -رضي اهلل تعاىل عنه-دفنها علي، ومل يشعر هبا أبو بكر 
 .-رضي اهلل تعاىل عنه-وصلى عليها علي بن أيب طالب 

وأشار الشيخ املرسي أبو العباس إىل أن السيدة فاطمة قد دفنت يف  (8)
 .واهلل تعاىل أعلم ،حجرهتا وقال فليسلم عليها الزائرون هناك
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 كلمات في المختتم
 ( مدحة فاطمة الزهراء1)

 ثمانأداء ثنائي الصحوة أشرف مبارك وهشام ع
 

 يا أصحايب حيوا الطاهره
 مرحب سيت فاطمة الزاهره

 

 من أمساها أم أبيها
 الزهراء برة نبيهة

 يف الكونني مايف شبيهة
 الذريه فيها وليها

 

 يا بنت الرسول الغايل
 يف اجلنات مقامك عايل

 يف فقر وجتود باملال
 والقرآن يشيد متوال

 

 يا فلذة خدجية الكربى
 يا رمز الفالح والصرب

 لياقوت زمرد ترباا
 من اعداكي خالد يربى

 

 زوجة حيدر الكرار
 غرة وحتفة االبرار

 مركز باطن االسرار
 وقاطع دابر الكفار
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 حسنو  يا أم احلسني
 طبعك نور وطابعك حسن
 مسلم يف احلديث حدثين

 حمبوبة الرسول درسين
 

 يا أم النجوم اخلمسه
 يا أعظم نساء احلمسا
 الكوكب ونورك َشسا

 اجي ليك باهلمساسيدنا ين
 

 حي السيدة اهلاَشية
 الفي كونا ميه امليه

 يف كل البالد مسميه
 طاهرة جماهدة ورمسيه

 

 يا خري الفواطم كافه
 األمالك تقودك زافه

 واحلور باأللوف وحافه
 والذريه حولك صافه

 

 الصلوات بغري حسابا
 عدد الكائنات وابوابا
 للمختار وبيها يثابا

 لألصحاب أهل ونسابا
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 ( مدحة فاطمة الزهراء2)
أحلان االستاذ ناصر عبد العزيز وأداء الفنانني: أمحد عمر وعبد العظيم الفاضل وعبري 

 علي وأمحد البلحي وثنائي الصحوة أشرف وهشام
 

 الزهراء حب النيب
 صلواتنا تغشاه

 أم احلسن واحلسني
 كرارنا زوجاه

 

 زهراء ذلك نسَب
 به وافتخاري

 وكل حسب سواه
 هلست أبغا

 نلقى االله به
 والقرآن أوصانا
 يف صون عرتته

 ونود قرباه
 الدين عصبتها يف

 لنبينا مرساها
 وكل نسل هبي
 ينسب اىل طه
 يريبه ما راهبا

 إن شاهبا غضب
 وكل من آذاها
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 احلال آذاه يف
 اجلنة يفزهراء 

 من صفوة السادة
 يا بضعة من

 رسول اهلل وفلذاه
 خري النساء أبا

 يف الدنيا بأمجعها
 ليك سالم اهللع

 يا خري أبناه
 

 للقبة البيضاء
 حبظرية القدس
 تقلها القصواء
 للخري ونعماه

 تستفتح اجلنات
 والرمحات متطرها
 بالشرف والسؤدد

 والعز واجلاه
 حببك الزهراء
 حيبك الرمحن

 وتكسب الرضوان
 جنات وعلياه

 مرضاة اهل البيت
 االحسان يفرضها
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 ويف السماء ظهري
 جربيل واهلل

 ت الكسرةكم خبز 
 إلطعام رسول اهلل
 وأكرمت بالقليل
 ناسوا وأضيافو
 يا جدة املهدي

 وأهل كساءنا النبوي
 عليك سالم اهلل

 رمحاته وآاله
 بالسيدة الفضلى
 أكرمنا يا قيوم
 واقبل مودتنا
 يف القريب رباه
 بالسيدة احلوراء
 يا جبار أنقذنا

 شفاعة من جحيم
 مالك وكرباه

 

 وآل بيته األطهار وسلم تسليما كثريا وصل اللهم على سيدنا حممد
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 أم المؤمنين
 خديجة بنت خويلد

 وزراء النبيأول 
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
  المقدمة

 من لوحة لتحكي اجململة الصفحات هذه النبوية السرية لقارئ نقدم أن يسعدنا
 نساء وأفضل ،خالتاري يف امرأة أعظم عن صفحات بعض ،العطرة النبوة دوحة لوحات

 خويلد بنت خدجية السيدة املؤمنني أمهات وأفضل اجلنة نساء وسيدة األرض أهل
 .عنها اهلل رضي

 م556 عام املكرمة مبكة األسدية القرشية خويلد بنت خدجية السيدة ولدت
 وكان وسلم عليه اهلل صلى النيب وتزوجها ،عاما 64 وعمرها م620 عام وتوفت ،تقريبا
 مديدة زوجية حياة معه وعاشت عاما 40 عنها اهلل رضي عمرها وكان عاما 25 عمره
 وتوفيت ،الرسالة نزول بعد اعوام 10و االسالم قبل عاما 15 منها عاما 25 بلغت
 حىت عليها يتزوج ومل ،أعوام بثالثة املنورة املدينة إىل املشرفة هجرته قبل عنها اهلل رضي
 للنيب وولدت ،عشر األحد نساءه بني من امنه أَنب اليت الوحيدة الزوجة وهي ماتت
 وسيدة بالطاهرة يلقبوهنا القرشيون وكان الرسالة وبعد الرسالة قبل وسلم عليه اهلل صلى
 جدهم يف معه تلتقي حيث النسب حيث من إليه نساءه أقرب وهي .قريش نساء
 أمو  خدجية السيدة إال قصي بنات من وسلم عليه اهلل صلى النيب يتزوج ومل .قصي
  .حرب بن سفيان أيب بنت حبيبة

 خديجة السيدة عائلة أسد بنو
 بن مرة بن كالب  بن قصي بن العزى عبد بن أسد بن خويلد بنت خدجية هي

 .فهر بن غالب بن لؤي بن كعب
 بن معيص بن عبد بن حجر بن رواحة بن األصم بن زائدة بنت فاطمة :وأمها

  فهر بن غالب بن لؤي بن عامر
 بن الزبري والد خويلد بن والعوام ،الفجار حرب يف قتل خويلد بن محزا :أخواهنا

 خويلد بن ونوفل وسلم، عليه اهلل صلى النيب وحواري باجلنة املبشرين العشرة أحد العوام
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 بن أسد إخواهنا من ويقال .العوام بن الزبري أخيه ابن قتله كافرا  بدر يوم قتل والذي
 خويلد بن وعدي خويلد

 كان  واليت خويلد بنت وهالة خويلد بنت والطاهرة خويلد بنت يقةرق :وأخواهتا
  ويقدرها جيلها وسلم عليه اهلل صلى النيب

 للنيب صديقا وكان الكعبة جوف يف ولد والذي حزام بن حكيم :إخواهنا وأبناء
 من وسلم عليه اهلل صلى النيب وقال مكة فتح بعد أسلم أنه إال وسلم عليه اهلل صلى
 عليه اهلل صلى النيب وأعطاه حنني غزوة وشهد آمن فهو حزام بن يمحك دار دخل
 احلبشة إىل وهاجر أسلم والذي نوفل بن واالسود. بعري مائة غنائمها من وسلم

 من زوجته والذي خويلد بنت هالة أختها بن الربيع بن العاص أبو :إخواهتا وأبناء
 .اهلجرة بعد حىت إسالمه تأخر وقد ،وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بنت زينب بنتها

 وسلم عليه اهلل صلى النيب عن روت اليت خويلد بنت رقيقة بنت واميمة
 األسدي القرشي قصي بن العزى عبد بن أسد بن نوفل بن ورقة :عمها وابن

 االسالم ظهور قبل ومات وبعثته وسلم عليه اهلل صلى النيب نبوة صحة أثبت والذي
 رواية ويف السندس عليه اجلنة بطنان يف ورقة رأيت وسلم عليه اهلل صلى النيب وقال
 :وسلم عليه اهلل صلى النيب يف نوفل بن ورقة شعر ومن بيضا ثيابا عليه رأيت

 خرب من الغيب خبفي لنا وما  ألخربها تأتيين خدجية هذي
 البشر إىل مبعوث أنك جربيل   فيخربه يأتيه أمحد بأن

 وانتظري اخلري فرجي لهاإل له  ينجزه ترجني الذي عل فقلت
 وكان باملدينة وسلم عليه اهلل صلى النيب مؤذن مكتوم أم بن اهلل عبد :قرابتها ومن

 عنها اهلل رضي خدجية خال ابن كان  القادسية معركة يف واستشهد البصر اعمى
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 وفضائلها خديجة السيدة مناقب
 قال المالس عليه جربيل الوحي امني مع السالم إليها تعاىل الّله أرسل (1)

 هبذا استدل وقد غريها المرأة تعرف ال خصوصية وهذه: القيم ابن االمام
 عائشة من أفضل خدجية أن على احلديث

 األرض وجه على باإلسالم آمن شخص أول (2)
 وسلم عليه اهلل صلى النيب مع وصلى توضأ مسلم أول (3)
 حياته يف وسلم عليه اهلل صلى النيب تزوجها امرأة أول (4)
 شرف حازت واليت وسلم عليه اهلل صلى النيب نساء من الوحيدة املرأة (5)

 وعشرين َخسة بلغت طويلة زوجية حياة وسلم عليه اهلل صلى معه العيش
 عاما

 منها أَنب اليت وسلم عليه اهلل صلى النيب نساء من الوحيدة املرأة (6)
 روحه من ورفعت االسالم بداية يف وسلم عليه اهلل صلى النيب ثبتت (7)

 القرشية طهاداتاالض ضد املعنوية
 االسالمية الدعوة نشر سبيل يف أمواهلا كل  أنفقت (8)
 التجارة يف االسالم قبل وسلم عليه اهلل صلى النيب معها عمل (9)
 نصب وال فيه صخب ال اجلنة يف بقصر تعاىل اهلل بشرها (10)
 جارية يتخذ ومل ماتت حىت قط وسلم عليه اهلل صلى النيب عليها يتزوج مل (11)

 معها الزوجية حياته طيلة هبا يتسرى
 وسلم عليه اهلل صلى للنيب االسالم يف وزير أول عنها اهلل رضي كانت (12)
 مكة يف واحلصار االضطهاد فرتة وسلم عليه اهلل صلى النيب مع عاشت (13)

 احلصار من خروجها بعد وماتت االمر هذا من كثريا  وعانت االسالم أول
 واالجتماعي االقتصادي
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 عام ومسي وسلم عليه اهلل صلى لنيبا نفس يف عريضا فراغا وفاهتا تركت (14)
 احلزن بعام وفاهتا

 الشام مع اخلارجية للتجارة وسلم عليه اهلل صلى النيب حتول معها بالعمل (15)
 احلجاز بأسواق احمللية التجارة عن بدال

 وحين صديقاهتا وحيب مجا حبا حيبها وسلم عليه اهلل صلى النيب كان (16)
 اهلل رضي لعائشة وسلم عليه اهلل صلى النيب قال ،أهلها ويكرم أليامها

 (حبها رزقت )إين عنها
 أقرب من وهي قصي، جدهم يف وسلم عليه اهلل صلى النيب مع جتتمع (17)

 بنت حبيبة أم إال غريها قصي ذرية من يتزوج ومل النسب؛ يف إليه نسائه
 سفيان أيب

 قريش نساء أوسط كانت  إهنا حيث العالية القرشية املكانة هلا كانت (18)
 ماال وأكثرهن ،شرفا ظمهنوأع ،نسبا

 والنفيسة الغالية باهلدايا وسلم عليه اهلل صلى النيب تتحف كانت (19)
 شديدة حمبة حتبه وكانت ،واالطعمة

 وسلم عليه اهلل صلى النبي خطبة في خديجة السيدة حببت أسباب
 له وقالت مكة يف مسعته وحسن وسلم عليه اهلل صلى النيب أخالق مجال (1)

 حديثك وصدق خلقك حلسن فيك رغبت قد إين :خدجية
 اهلل صلى النيب على خدجية السيدة غالم ميسرة الحظها اليت الكرامات (2)

 وكالم له الغمام تظليل من الشام جتارة يف معه رحلته يف وسلم عليه
 والشراء البيع يف االرباح ومضاعفة معه الراهب

 مكة أهل نساء أن عباس بن عبداهلل عن له بسند املدائين عن روى (3)
 بأعلى نادى قرب فلما رجل هلن فتمثل اجلاهلية يف هلن عيد يف جتمعنا

 فمن أمحد له يقال نيب بلدكن يف سيكون إنه مكة نساء يا صوته
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 فإهنا خدجية إال فحصبنه فلتفعل له زوجا تكون أن منكن استطاعت
 له تعرض ومل قوله على عضت

 :خديجة من وسلم عليه اهلل صلى النبي زواج مراسم
 رجع فلما تقبل فلم منها الزواج خدجية علي قريش صناديد من ريونكث  عرض

 إليه خدجية أرسلت الشام من معها وجتارته رحلته من وسلم عليه الّله صلى الّله رسول
 واجلمال املال إىل دعيت إن :نفيسة له فقالت هلا ختطبه منية بنت نفيسة صديقتها
 فذهبت. أفعل فأنا قال خدجية له قالت هي؟ فمن قال جتيب؟ أال والكفاءة والشرف
  وكذا كذا  لساعة ائت أن إله فأرسلت خدجية فأخربت

 ابن خدجية وكيل وكان طالب أيب عمه الزواج يف وكيله وكان محزة عمه له وخطبها
 الذي املهر وكان قريش ومكرمة الصديق بكر ابو الزواج وشهد نوفل بن ورقة عمها
 اهلل رضي الصديق أبوبكر شارك وقد ،بعريا عشرين موسل عليه اهلل صلى النيب هلا دفعه
 .للطرفني صديقا كان  إذ وخدجية وسلم عليه اهلل صلى النيب بني التقريب يف عنه

 وسلم عليه اهلل صلى النبي نبوة على خديجة دالئل
 فيه املطلقة والثقة وسلم عليه اهلل صلى النيب بشخصية التامة املعرفة (1)
 الصدق من وسلم عليه اهلل صلى النيب هبا متيز اليت االخالقية الكماالت (2)

 والطهارة واالمانة
 وتوضح النبوة قبل وسلم عليه اهلل صلى للنيب حتدث كانت  اليت االشارات (3)

 هاما أمرا له سيكون بأن
 بن عمرو بن وزيد نوفل بن ورقة أمثال باهلل والعارفني اخلرباء إىل رجوعها (4)

 حبراء وسلم عليه اهلل صلى للنيب حدث ما تبيني يف نفيل
 ابن قال اهلل من ملك هو هل للنيب يأِت من حقيقة ملعرفة اختباراهتا (5)

 عن ححدث أنه :الزبري آل موىل حكيم أيب بن إمساعيل وحدثين :إسحاق
 أي :وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول قالت أهنا عنها اهلل رضي خدجية
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 :قال جاءك؟ اإذ يأتيك الذي هذا بصاحبك ختربين أن أتستطيع ،عم ابن
 .به فأخربين جاءك فإذا :قالت نعم؛

 اهلل صلى اهلل رسول فقال ،يصنع كان  كما  السالم عليه جربيل فجاءه
 ابن يا قم :قالت ؛ جاءين قد جربيل هذا ،خدجية يا :خلدجية وسلم عليه
 عليه اهلل صلى اهلل رسول فقام :قال ؛ اليسرى فخذي على فاجلس عم

 فتحولْ  :قالت ؛ نعم :قال ؟ تراه هل :قالت ؛ عليها فجلس وسلم
 عليه اهلل صلى اهلل رسول فتحول :قال ؛ اليمىن فخذي على فاجلس

 :قالت .نعم :قال ؟ تراه هل :فقالت ؛ اليمىن فخذها على فجلس وسلم
 عليه اهلل صلى اهلل رسول فتحول :قالت ؛ حجري يف فاجلس فتحول
 فتحسرت :قال ؛ نعم :قال ؟ تراه هل :قالت حجرها؛ يف فجلس وسلم

 مث ،حجرها يف جالس وسلم عليه اهلل صلى اهلل ورسول َخارها وألقت
ثبت ،عم ابن يا :قالت ؛ ال :قال ؟ تراه هل :له قالت ُح  فواهلل ،وأبشر اح

 بن عبداهلل حدثت وقد :إسحاق ابن قال بشيطان هذا وما مللك إنه
 دثحت حسني بنت فاطمة أمي مسعت قد :فقال ،احلديث هذا حسن

 صلى اهلل رسول أدخلت :تقول مسعتها أين إال ،خدجية عن احلديث هبذا
 فقالت ،جربيل ذلك عند فذهب ،درعها وبني بينها وسلم عليه اهلل

  .بشيطان هو وما مللك هذا إن :وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول
 وسلم عليه اهلل صلى بالنبي خديجة السيدة عالقة

 الزواج قبل عالقتها :أوال
 جهة من وسلم عليه اهلل صلى بالنيب نسبها يف تلتقي فهي القرابة قةعال (1)

 لؤي جدهم يف وبأمها قصي جدهم يف أبيها
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 هلا يشرتي كان  وسلم عليه اهلل صلى النيب أن حيث التجارية العالقة (2)
 املكرمة مكة يف فتبيعها إليها وجيلبها احلجاز يف العرب أسواق من البضائع
  سفرة كل  يف ناقتني تعطيه وكانت

 بصرى من البضائع هلا ليشرتي الشام إىل وسلم عليه اهلل صلى النيب بعثت (3)
 فيه القدم مبسجد يسمى مسجد وفيها بسوريا دمشق جوار اآلن وهي

 يف موضوعة والصخرة وسلم عليه اهلل صلى النيب ناقة أثر فيها صخرة
 .زجاجي حائط

 البعثة وقبل الزواج بعد وسلم عليه اهلل صلى به عالقتها :ثانيا
 للمثل مضربا كانت  اليت الزوجية احلياة وسلم عليه اهلل صلى للنيب وفرت (1)

 واألدب واحلنان واحملبة
 الزاخرة األبوة حياة ليعيش وبناته أوالده وسلم عليه اهلل صلى للنيب أَنبت (2)

 واإللفة باملودة
 من األمامي اجلزء يف متجرها كان  حيث التجارية العالقات مواصلة (3)

  زوجيةال مسكن
 ذكرت فقد وسلم عليه اهلل صلى للنيب خدمة قدم من كل  تكرم كانت (4)

 عليه اهلل صلى النيب مرضعة ثويبة تكرم كانت  خدجية أن واالخبار السري
 حليمة وأعطت ،فرفض لتعتقها هلا يبيعها أن هلب أيب من وطلبت وسلم

 رياوبع شاة أربعني وسلم عليه اهلل صلى للنيب األخرى املرضعة السعدية
 .هبودجه

 شهرا االعتكاف يف البعثة قبل وسلم عليه اهلل صلى النيب تساعد كانت (5)
 وسلم عليه اهلل صلى النيب وكان رمضان شهر من عام كل  يف حراء بغار

 إىل يصعد الصباح ويف خدجية معه فتبيت اجلبل أسفل وينزل هنارا يتعبد
 ملنزهلا خدجية وترجع الغار
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 البعثة بعد وسلم عليه اهلل صلى اهلل برسول عالقتها :ثالثا
 يف عنها اهلل رضي عائشة وقالت الوحي ونزول النبوة دعوة صدق تثبيت (1)

 وسلم عليه اهلل صلى النيب قلب تقوي كانت  احلديث
 أوقات أصعب يف وسلم عليه اهلل صلى للنيب ومستشار وزير أول كانت (2)

 قصد وزير له كانت) خدجية عن إسحاق ابن قال االسالمية الدعوة
 (اإلسالم على

 اجلديدة والدعوة االسالم على االنفاق (3)
 بين على قريش فرضته الذي االقتصادي واحلصار العزلة طوق كسر  حماولة (4)

 بن حكيم لقي – يذكرون فيما – هشام بن جهل أبو كان  وقد :هاشم
 خدجية عمته به يريد قمحا حيمل غالم معه ،أسد بن خويلد بن حزام
 ،الشعب يف ومعه ،وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عند وهي ،خويلد بنت

 أنت تربح ال واهلل هاشم؟ بين إىل بالطعام أتذهب :وقال به فتعلق
 .مبكة أفضحك حىت وطعامك

 وله؟ لك ما :فقال ،أسد بن احلارث بن هشام بن الب ْخرتي أبو فجاءه (5)
 كان  طعام :البخرتي أبو له فقال هاشم؛ بين إىل الطعام حيمل :فقال
 الرجل؛ سبيل خلّ ! بطعامها يأتيها أن أفتمنعه ،فيه إليه بعثت عنده لعمته
 لـ ْحي البخرتي أبو له فأخذ ،صاحبه من أحدمها نال حىت جهل أبو فأىب
 قريب املطلب عبد بن ومحزة ،شديدا وطأ ووطئه ،فشجه به فضربه بعري
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ذلك يبلغ أن يكرهون وهم ،ذلك يرى

 ذلك على وسلم عليه اهلل صلى اهلل ورسول ،هبم فيشمتوا ،بهوأصحا
 أحدا فيه يتقي ال اهلل بأمر مباديا ،وجهارا وسرا ،وهنارا ليال قومه يدعو

  .الناس من
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 جوعا املوت من هاشم بين من املسلمني إلنقاذ وجتارهتا أمواهلا كل  صرف (6)
 االقتصادي احلصار يف

 خديجة السيدة أزواج
 ختامها مسك وكان ،مرات ثالث حياهتا يف عنها اهلل رضي جيةخد السيدة تزوجت

 العاملني رب وحبيب املرسلني لسيد زوجة باختاذها تعاىل اهلل شرفها أن أقدارها وسعادة
 رضي أزواجها ومجلة ،وسلم عليه اهلل صلى القرشي اهلاَشي اهلل عبد بن حممد سيدنا

 :عنها اهلل
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول حممد (1)
 األسدي النباش بن لزرارة زوجة كانت  صلى اهلل عليه وسلم النيب وقبل (2)

 لبين حليفا وكان حبله على وهي اجلاهلية يف مات وقد هالة أبو وكنيته
 الدار عبد

 املخزومي عائذ بن عتيق من متزوجة كانت  زرارة وقبل (3)
 وبناتها خديجة السيدة أوالد

 عليه اهلل صلى النيب من ولدت قد خدجية السيدة أن واألخبار السري أهل ذكر
 وزينب وبركة مناف وعبد واملطيب والطيب واملطهر والطاهر اهلل وعبد القاسم وسلم
 بعض إن آخرون وقال ،كتوائم  ولد قد بعضهم إن وقالوا ،وفاطمة كلثوم  وأم ورقية

 يف شديد تضارب فهنالك ،اسم من أكثر له كان  قد وسلم عليه اهلل صلى أطفاله
 الوفاة عند وأعمارهم أمسائهم ويف ،صلى اهلل عليه وسلم النيب أوالد عدد يف املعلومات

 ألن وسلم عليه اهلل صلى بناته عن تكون ما أوثق املعلومات ولكن ،ميالدهم وترتيب
 قد مجيعا كن  وإن ،هبا بأس ال فرتة االسالم بعد امتدت قد عنهن اهلل رضي حياهتن

 ولدت أهنا هو اجلمهور إليه مييل وما ،والشباب توةالف عمر يف تعاىل اهلل رمحهن توفني
 وأم ورقية زينب هن بنات وأربع اهلل وعبد القاسم مها ولدين وسلم عليه اهلل صلى للنيب

 :وسلم عليه اهلل صلى النيب أبناء عن ورد ما بعض فهذا حال أية وعلى ،وفاطمة كلثوم
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 وعمره ومات ىنيك وبه وسلم عليه اهلل صلى النيب أوالد أول :القاسم (1)
 سنتان

 والطيب الطاهر هو اهلل عبد ان ويقال :اهلل عبد (2)
  صغريا ومات النبوة بعد ولد الطاهر (3)
 له لقب والطيب نفسه الطاهر هو ويقال :الطيب (4)
 وقالوا مطلقا أوالده أكرب هي وقالوا البعثة قبل عشر سنة ولدت :زينب (5)

 31 وعمرها وماتت الربيع بن العاص وتزوجها ،القاسم هو البكر بل
 عاما

 بن عثمان تزوجها طلقها ان وبعد هلب ايب بن عتبة اوال تزوجها رقية (6)
 رضي وتوفيت سنوات 6 وعمره صغريا ومات اهلل عبد منها وولد عفان

 وعمرها عنها اهلل رضي وتوفت ،الكربى بدر معركة ايام باحلصبة عنها اهلل
 عاما 24 حوايل

 رقية اختها وتوفيت طلقها ان دوبع هلب ايب بن عتيبة تزوجها كلثوم  أم (7)
 تنجب ومل للهجرة 9 عام وماتت للهجرة 3 عام عفان بن عثمان تزوجها

 عاما 29 حوايل وعمرها وتوفيت منه
 اهلل صلى النيب ذرية منها وخرجت طالب ايب بن علي تزوجها :فاطمة (8)

 أبناء أصغر كانت  وقالوا .عاما 15 زواجها حني عمرها وكان وسلم عليه
 النيب بن اهلل لعبد ماتوأ كانت  بل آخرون وقال وسلم عليه اهلل ىصل النيب

 عاما 24 حوايل وعمرها عنها اهلل رضي وتوفت صلى اهلل عليه وسلم
 واملطيب والطيب واحد بطن يف واملطهر الطاهر ولدت خدجية أن ويقال (9)

  واحد بطن يف
 موالة سلمى هي أوالدها مجيع أولدهتا واليت خدجية السيدة قابلة وكانت (10)

 كل  عن( السماية) ت ِعقّ  خدجية السيدة وكانت ،املطلب عبد بنت ص فّية
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 ،سنويا تلد عنها اهلل رضي وكانت بشاة، البنت وعن بشاتني، غالم
 يرضعه، م ن إىل دفعته ولدا   ولدت إذا -عنها اهلل رضي- خدجية وكانت

 .غريها أحد يرضعها مل فاطمة إالّ 
 وسلم عليه اهلل صلى بيالن غير من خديجة السيدة أوالد

 النيب أوالد إخوان وهم وسلم عليه اهلل صلى النيب غري من أوالد خدجية وللسيدة
 بن عتيق ،األول لزوجها خدجية السيدة ولدت وقد ،أمهم من وسلم عليه اهلل صلى
 :عائذ

 مناف عبد امسه ويقال اهلل عبد (1)
 يقال كانو  حممدا له فولدت رفاعة أيب بن صيفي وتزوجها أسلمت :هند (2)

 خدجية يقصدون الطاهرة بين هلم
 :التميمي النباش الثاين لزوجها خدجية السيدة ولدت مث
 وسلم عليه اهلل صلى النيب رباه والذي التميمي النباش هالة أيب بن هند (1)

 ووصف بليغا فصيحا وكان ،فيه ومات الطاعون زمن إىل وعاش أوالده مع
 عنها اهلل رضي هراءالز  فاطمة أخته ابن علي بن للحسن النيب

 هبا يكىن واليت هالة (2)
 عنها اهلل رضي خديجة السيدة صفة

 ذات خدجية كانت  قالت أمية بن يعلى أخت نفيسة حديث من الواقدي روى
 أواسط من غنية شريفة جلدة حازمة امرأة كانت  أهنا السري أهل وقال ،ومجال شرف
 إىل دعيت :وسلم عليه اهلل صلى للنيب خاطبتها وقالت. شرفا   وأعظمهم نسبا   قريش
 ماشطة هلا وكان بنفسها االعتناء شديدة وكانت ،والكفاءة والشرف واجلمال املال

 املدينة يف تزوره عندما خلدجية إكراما جيلها وسلم عليه اهلل صلى النيب كان  زفر أم تسمى
 هالقبو  حىت شريفة عفيفة واالسالم اجلاهلية يف عنها اهلل رضي وكانت .اهلجرة بعد

 وتعظمه وجتله حتبه ،وسلم عليه اهلل صلى النيب على الرأفة شديدة وكانت ،بالطاهرة
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 رشيدة وكانت( عمي ابن يا) تناديه وكانت معه االدب شديدة وكانت ،عليه وحتنو
 انفقت سخية وكانت املعروف، وتبذل الطعام تطعم كرمية  التصرفات سديدة العقل
 .ماهلا كل  املطلب بينو  هاشم بين احملاصرين املسلمني على

ل ة ، ع اِقل ة ، ك ان تْ   النِّس اِء، ِمن   ك محل    ممَّنْ  و ِهي   ِليـْ  أ ْهلِ  ِمنْ  ك رمِْي ة ،  م صحْون ة ، د يّـِن ة ، ج 
ْؤِمنِ  أحمَّه اتِ  س ائِرِ  ع ل ى و يـحف ضِّلحه ا ع ل يـْه ا، يـحْثيِن  صلى اهلل عليه وسلم النَّيبُّ  و ك ان   اجل نَِّة،

ح
،امل  نْي 

ان تْ   ع اِئش ة   ِإنَّ  حِب ْيثح  تـ ْعِظْيِمه ا، يف  و يـحب اِلغح   ِمنْ  ِغْرتح  م ا اْمر أ ةٍ  ِمنِ  ِغْرتح  م ا :تـ قحْولح  ك 
ِدجْي ة ، ثْـر ةِ   ِمنْ  خ   .هل  ا صلى اهلل عليه وسلم النَّيبِّ  ذِْكرِ  ك 

ل ه ا، اْمر أ ة   تـ ز وَّجِ يـ   مل ْ  أ نّـَه ا صلى اهلل عليه وسلم ع ل ْيهِ  ك ر ام ِته ا  و ِمنْ   ِمنـْه ا و ج اءهح  قـ بـْ
ا، فـ و ج د   حن ْبـ ه ا، ق ض تْ  أ نْ  ِإىل   ت س رَّى و ال   ق طُّ، ع ل يـْه ا يـ تـ ز وَّجْ  و مل ْ  أ ْوال ٍد، ِعدَّةح  ا ِلف ْقِده   ف ِإنّـَه 

 .الق رِْينِ  نِْعم   ك ان تْ 
 أ نْ  اهللح  أ م ر هح  و ق دْ  .هل  ا صلى اهلل عليه وسلم هحو   ِجرح و يـ تَّ  م اهِل ا، ِمنْ  ع ل ْيهِ  تـحْنِفقح  و ك ان تْ 

ان تْ . ن ص ب   و ال   ِفْيهِ  ص خ ب   ال   ق ص ٍب، ِمنْ  اجل نَّةِ  يف  بِبـ ْيتٍ  يـحب شِّر ه ا ِدجْي ةح  و ك   و زِيـْر ة   خ 
 .واالخبار السري أهل ذلك على أمجع كما  له ِصْدقٍ 

 نساء سّيدة تسّمى -عنها اهلل رضي- ةخدجي كانت  :سريته يف حبش حممد وقال
 .ومال وح س ب واسع، عقل ذات نقّية برّة وكانت عفافها، لشدة وذلك والطاهرة، قريش

 صلى وعالجه وسلم عليه اهلل صلى النيب بصحة كثريا  هتتم عنها اهلل رضي وكانت
 قبل لموس عليه اهلل صلى النيب كان:  قال احلسني بن علي عن جاء فقد وسلم عليه اهلل
 مكة عجائز من عجوز إىل ترسل خدجية فكانت العني، إليه تسرع مبكة عليه ينزل أن

 فقالت جيد، كان  الذي وجد عليه وأنزل اهلل ابتعثه فلما يوافقه، فكان عليه، تتفل
 اآلن أما: وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال عليك؟ فتتفل العجوز إىل أبعث أال: خدجية

 .فال
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 م620 سنة جةخدي السيدة وفاة
 بثالثة طالب أيب بعد وسلم عليه اهلل صلى الّله رسول زوجة خدجية السيدة توفيت

 وستون أربع وهلا سنني بثالث املشرفة اهلجرة قبل ذلك وكان. ذلك من بأكثر وقيل أيام
 وعشرين أربعا   تزوجها ما بعد وسلم عليه الّله صلى الّله رسول مع مقامها وكان سنة
 ومل قربها يف ونزل باحلجون وسلم عليه الّله صلى الّله رسول ودفنها رأشه وستة سنة
 وسلم عليه اهلل صلى النيب عليها وحزن .شرعت قد يومئذ اجلنائز على الصالة تكن

 من كانا  ألهنما املصائب وخدجية طالب أيب مبوت الّله رسول على وتتابعت شديدا
 على الرتاب بعضهم نثر حىت عليه يشقر  أذى فأشتد. عنه املدافعني له املعضدين أشد
 أبو فيه مات الذي العام ذلك ومسي .يصلي وهو الشاة سلى عليه بعضهم وطرح رأسه

 .احلزن عام وخدجية طالب
 الربيع بن العاص زوجها مع وكانت عاما عشرين زينب بنتها عمر كان  وفاهتا وعند

 وتركت احلبشة يف انعف بن عثمان زوجها مع وكانت عاما عشر تسعة رقية عمر وكان
 وعمرها الزهراء وفاطمة عاما عشر ستة وعمرها كلثوم  أم وسلم عليه اهلل صلى للنيب
 .عاما عشر أحد

 وسلم عليه اهلل صلى النبي مع هلل صلى من أول خديجة
 أهل ومجاعة العلم أهل بني خالف فال فرضت، حني وهيئتها الصالة فرض وأما

 منصوص وذلك السماء، إىل به عرج حني اإلسراء ليلة ةمبك فرضت إمنا الصالة أن السري
 اهلل رضي عائشة عن فروي فرضت؛ حني هيئتها يف اختلفوا وإمنا. وغريه الصحيح يف

 صالة وأقرت أربعا، فأكملت احلضر صالة يف زيد مث ركعتني، ركعتني فرضت أهنا عنها
 قال. إسحاق بن وحممد مهران بن وميمون الشعيب قال وبذلك. ركعتني على السفر

 السالم عليه جربيل إن مث إسحاق ابن وقال: بكري بن يونس قال. املغرب إال: الشعيب
 بعقبه له فهمز اإلسراء يف يعين الصالة عليه فرضت حني وسلم عليه اهلل صلى النيب أتى
 فوضأ السالم عليهما ينظر وحممد جربيل فتوضأ ماء عني فانفجرت الوادي ناحية يف
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 مث فرجه، ونضح الكعبني إىل ورجليه وأذنيه برأسه ومسح ومتضمض قواستنش وجهه
 اهلل أقر وقد وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فرجع سجدات، بأربع ركعتني يصلي قام

 هبا أتى مث خدجية بيد فأخذ تعاىل، اهلل أمر من حيب ما وجاءه نفسه وطابت عينه
 هو كان  مث وخدجية، هو سجدات وأربع ركعتني ركع مث جربيل توضأ كما  فتوضأ العني

 يصليان وخدجية
 النبوي الحديث في خديجة

 أبدا اهلل يخزيك ال واهلل (1)
 بدئ ما أول: قالت أهنا املؤمنني أم عائشة عن :صحيحه يف البخاري االمام روى

 يرى ال فكان النوم، يف الصاحلة الرؤيا الوحي من وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول به
 فيتحنث حراء، بغار خيلو وكان اخلالء، إليه حبب مث الصبح، فلق مثل تجاء إال رؤيا
 يرجع مث لذلك، ويتزود أهله، إىل ينزع أن قبل العدد ذوات الليايل - التعبد وهو - فيه
 اقرأ،: فقال امللك فجاءه حراء، غار يف وهو احلق جاءه حىت ملثلها، فيتزود خدجية إىل
 اقرأ،: فقال أرسلين مث اجلهد، مين بلغ حىت فغطين خذينفأ) :قال(. بقارئ أنا ما: )قال

 اقرأ،: فقال أرسلين مث اجلهد، مين بلغ حىت الثانية فغطين فأخذين ،بقارئ أنا ما قلت
 الذي ربك باسم اقرأ): فقال أرسلين مث الثالثة، فغطين فأخذين ،بقارئ أنا ما: فقلت
 عليه اهلل صلى اهلل رسول هبا فرجع(. األكرم وربك اقرأ. علق من اإلنسان خلق. خلق

 زملوين: )فقال عنها اهلل رضي خويلد بنت خدجية على فدخل فؤاده، يرجف وسلم
 على خشيت لقد: )اخلرب وأخربها خلدجية فقال الروع، عنه ذهب حىت فزملوه(. زملوين
 الكل، وحتمل الرحم، لتصل إنك أبدا، اهلل خيزيك ما واهلل كال:  خدجية فقالت(. نفسي

 .احلق نوائب على وتعني الضيف، وتقري املعدوم، وتكسب
 عم ابن العزى، عبد بن أسد بن نوفل بن ورقة به أتت حىت خدجية به فانطلقت

 اإلَنيل من فيكتب العرباين، الكتاب يكتب وكان اجلاهلية، يف تنصر امرءا وكان خدجية،
 بن يا: خدجية له فقالت عمي، قد كبريا  شيخا وكان يكتب، أن اهلل شاء ما بالعربانية
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 صلى اهلل رسول فأخربه ترى؟ ماذا أخي بن يا: ورقة له فقال. أخيك ابن من امسع عم،
 موسى، على به اهلل نزل الذي الناموس هذا: ورقة له فقاله رأى، ما خرب وسلم عليه اهلل
 هعلي اهلل صلى اهلل رسول فقال قومك، خيرجك إذ حيا أكون ليتين جذع، فيها ليتين يا

 وإن عودي، إال به جئت ما مبثل قط رجل يأت مل نعم،: قال(. هم خمرجيأو : )وسلم
 .الوحي وفرت تويف، أن ورقة ينشب مل مث. مؤزرا نصرا أنصرك يومك يدركين

 الجنة في بقصر خديجة بشروا (2)
 عليه اهلل صلى اهلل رسول اعتمر :قال أوىف أيب بن اهلل عبد عن :البخاري وروى

 وأتينامها واملروة الصفا وأتى معه، وطفنا طاف مكة دخل فلما معه، ناواعتمر  وسلم
 الكعبة؟ دخل أكان: يل صاحب له فقال أحد، يرميه أن مكة أهل من نسرته وكنا معه،
 قصب، من اجلنة من ببيت خدجية بشروا: )قال خلدجية؟ قال ما فحدثنا: قال .ال: قال

 (.نصب وال فيه صخب ال
  األرض نساء خير (3)

 اهلل صلى النيب مسعت :قال عنه اهلل رضي طالب أيب بن علي عن البخاري وروى
 (.خدجية نسائها وخري عمران، ابنة مرمي نسائها خري: )يقول وسلم عليه

 وفاتها بعد لصديقاتها يهدي (4)
 صلى للنيب امرأة على غرت ما :قالت عنها اهلل رضي عائشة عن :البخاري وروى

 يذكرها، أمسعه كنت  ملا يتزوجين، أن قبل هلكت خدجية، على تغر  ما وسلم عليه اهلل
 منها خالئلها يف فيهدي الشاة ليذبح كان  وإن قصب، من ببيت يبشرها أن اهلل وأمره

 .يسعهن ما
  تعالى اهلل من خديجة على السالم (5)

 عليه اهلل صلى النيب جربيل أتى :قال عنه اهلل رضي هريرة أيب عن :البخاري وروى
 شراب، أو طعام أو إدام فيه إناء معها أتت، قد خدجية هذه اهلل، رسول يا: فقال موسل
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 ال قصب من اجلنة يف ببيت وبشرها ومين، رهبا من السالم عليها فاقرأ أتتك هي فإذا
 .نصب وال فيه صخب

 والمحنة المحبة شدة :البخاري وروى (6)
 خدجية، أخت لد،خوي بنت هالة استأذنت :قالت عنها اهلل رضي عائشة عن

: فقال لذلك، فارتاع خدجية استئذان فعرف وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول على
 محراء قريش، عجائز من عجوز من تذكر ما: فقلت فغرت،: قالت(. هالة اللهم)

 . منها خريا اهلل أبدلك قد الدهر، يف هلكت الشدقني،
  :مسلم روى (7)

 خدجية على وسلم عليه اهلل صلى النيب زوجيت مل خلدجية ضرة ال: قالت عائشة، عن
 .ماتت حىت

  قالدتها عليها تردوا أن رأيتم إن (8)
 اهلل رضي- عائشة عن :مسلم شرط على صحيح وقال مستدركه يف احلاكم وروى

 اهلل رسول بنت زينب بعثت أساراهم، فداء يف مكة أهل بعث ملا :قالت -عنها تعاىل
 هبا أدخلتها خدجية كانت  قالدة، فيه مبال العاص، يبأ فداء يف صلى اهلل عليه وسلم

 رقة هلا رق ،صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول رآها فلما .عليها بىن حني العاص أيب على
 اهلل رسول وكان (.هلا الذي عليها وتردوا أسريها هلا تطلقوا أن رأيتم إن) :وقال شديدة،

 خيلي أن صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ووعد عليه، أخذ قد صلى اهلل عليه وسلم
 .إليه زينب

 ببعيرين تجارية سفرة كل  (9)
 تعاىل اهلل رضي- جابر عن :الشيخني شرط على صحيح وقال احلاكم وروى

 سفرتني صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول عليها اهلل رضوان خدجية استأجرت :قال -عنه
 .بقلوص سفرة كل  جرش، إىل
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 عاشقا لها كنت  (10)
 :صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول قال :قال الزهري عن :املستدرك يف احلاكم وقال

 (.عاشقا هلا وكنت خدجية، وزوجين احلرير، وألبسين اخلمري، أطعمين الذي هلل احلمد)
 خديجة من لقرابته صدره إلى ضمه (11)

 اهلل رسول على دخل أنه :أبيه عن هالة، بن زيد عن :املستدرك يف احلاكم وروى
 إىل هالة وضم ،صلى اهلل عليه وسلم النيب فاستيقظ راقد، وهو لى اهلل عليه وسلمص

 خدجية من لقرابته به، سرَّ  صلى اهلل عليه وسلم كأنه  (.هالة هالة، هالة،: )وقال .صدره
 عنها تعاىل اهلل رضي

 خديجة تحب كانت  فإنها (12)
 عنه تعاىل اهلل رضي أنس عن :الشيخني شرط على صحيح وقال احلاكم وروى

 فإهنا فالنة، إىل به اذهبوا: )يقول بشيء أِت إذا صلى اهلل عليه وسلم النيب كان:  قال
 (.خدجية حتب كانت  فإهنا فالنة إىل به اذهبوا خدجية، صديقة كانت

 وسلم عليه اهلل صلى النبي بعد صلى من أول (13)
 اإلثنني غداة لموس عليه اهلل صلى النيب صلى قال رافع أيب عن الطرباين وروى

 الثالثاء يوم علي وصلى النهار آخر من اإلثنني يوم عنها تعاىل اهلل رضي خدجية وصلت
 أحد يصلي أن قبل وأشهرا سنني سبع مستخفيا يصلي علي فمكث

 لخديجة االستغفار من يسأم ال كان  (14)
 ائشةع قالت قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن اهلل عبد عن :الطرباين حديث ويف

 عليها ثناء من يسأم يكن مل خدجية ذكر إذا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان
 هلا واالستغفار

 الجنة عنب من أطعمها (15)
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أطعم: قالت عائشة عن :الطرباين حديث ويف
 اجلنة عنب من خدجية
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 حبها رزقت إني (16)
 عليه اهلل صلى النيب نساء على غرت ما :قالت. عائشة عن :مسلم االمام وروى

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وكان: قالت .أدركها مل وإين. خدجية على إال وسلم
: فقلت يوما فأغضبته قالت،" خدجية أصدقاء إىل هبا أرسلوا" فيقول الشاة ذبح إذا

 ".حبها رزقت قد إين" وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال خدجية؟
 الكتاب خاتمة

 وسلم عليه اهلل صلى النيب أن"  أنس عن"  مكة اخبار كتاب"   يف الفاكهي روى
 له جارية بعده وبعث له، فأذن خدجية إىل يتوجه أن فاستأذنه طالب، أيب عند كان
 هو ما عجبا، فرأيت: نبعة قالت خدجية؟ له تقول ما انظري: هلا فقال نبعة هلا يقال

 وحنرها صدرها إىل فضمتها بيدها فأخذت الباب إىل فخرجت خدجية به مسعت أن إال
 الذي النيب أنت تكون أن أرجو ولكين لشيء، هذا أفعل ما واهلل وأمي، بأيب: قالت مث

 .يل يبعثك الذي اإلله وادع ومنزليت حقي فاعرف هو تكن فإن ستبعث،
 أبدا، أضيعه ال ما عندي اصطنعت قد هو أنا كنت  لئن واهلل: هلا فقال: قالت

 " أبدا يضيعك ال ألجله هذا تصنعني الذي اإلله فإن غريي يكن وإن
 بدايات عند الصديق بكر أليب خويلد بنت خدجية قالت :القرطيب االمام وروى

 رسول دخل فلما. نوفل بن ورقة إىل حممد مع اذهب عتيق يا :الرسالة ونزول الوحي
 ومن: )فقال ورقة إىل بنا انطلق: فقال بيده بكر أبو أخذ وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 نداء مسعت وحدي خلوت إذا: )فقال عليه فقصا إليه فانطلقا خدجية: قال(. أخربك
 حىت فاثبت أتاك إذا تفعل، ال: فقال( األرض يف هاربا فأنطلق حممد يا حممد يا خلفي
 يمالرح الرمحن اهلل بسم" قل! حممد يا: ناداه خال فلما. فأخربين ائتين مث يقول ما تسمع
 فذكر ورقة فأتى. اهلل إال إله ال: قل ،"الضالني وال - بلغ حىت - العاملني رب هلل احلمد
 مرمي ابن عيسى به بشر الذي أنك أشهد فأنا أبشر، مث أبشر: ورقة له فقال له، ذلك
 يومك بعد باجلهاد تؤمر سوف وأنك مرسل نيب وأنك موسى ناموس مثل على وأنك
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 عليه اهلل صلى اهلل رسول قال ورقة توىف فلما. معك هدنألجا ذلك يدركين وإن هذا،
 . ورقة يعين( وصدقين يب آمن ألنه احلرير ثياب عليه اجلنة يف الق سّ  رأيت لقد: )وسلم
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 إبراهيم بن محمد
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مقدمة
 يسرنا املطهرة وذريته وفروعه وسلم عليه اهلل صلى بالنيب التعريف مشروع إطار يف

 اهلل رسول سيدنا بن إبراهيم سيدنا عن املوجزة الصفحات هذه الكرمي للقارئ نقدم أن
 واملكانة الزكي والنسب العايل املقام له تعاىل اهلل وهب والذي ،وسلم عليه اهلل صلى

 وشيعه ،العام ونصف عام من أكثر الدنيا هذه يف يعش مل أنه رغم ،الشريفة املرموقة
 مناقب من له كان  ملا والبكاء باحلزن املنورة املدينة واهل وسلم عليه اهلل صلى النيب

 األنبياء سيد إبن انه وشرفا فخرا ويكفيه ،الصغري الكتيب هذه يف حبثها مت وفضائل
 الطيبني آله وعلى عليه وسلم اهلل صلى حممد سيدنا واآلخرين واألولني واملرسلني
  الطاهرين

 الذاتية السيرة
 .إبراهيم :االسم (1)
 بن املطلب عبد بن اهلل عبد بن( وسلم عليه اهلل صلى) حممد: األب (2)

 .مناف عبد بن هاشم
 .القبطية َشعون بنت مارية :األم (3)
 .قرشي هاَشي :القبيلة (4)
 .اهلجرة من الثامنة السنة من احلجة ذي شهر يف ولد :امليالد تاريخ (5)
 .النضري بين يح املنورة املدينة :امليالد مكان (6)
 .عنهم اهلل رضي اهلل وعبد القاسم :أخوانه (7)
 .عنهن اهلل رضي كلثوم  وأم ورقية وزينب الزهراء فاطمة :أخواته (8)
 ومسروح االسد عبد بن سلمةوأبو  املطلب عبد بن محزة :بالرضاع أعمامه (9)

 . املطلب عبد بن احلارث بن سفيان وأبو احلارث، بن اهلل وعبد ثويبة بن
 .الشيماء وهي احلارث بنت وِخذام ة احلارث، بنت أحنـ ْيس ة :اعبالرض عماته (10)



 

 

 

434 
 

 .مابور :أخواله (11)
 .وسلم عليه اهلل صلى النيب شاعر ثابت بن حسان زوجة شريين :خاالته (12)
 .ثابت بن حسان بن الرمحن عبد :خالته ابن (13)
 .هاشم بن املطلب عبد بن اهلل عبد :ألبيه جده (14)
 .وهب بنت آمنة :ألبيه جدته (15)
 .عونَش :ألمه جده (16)
 .القني سيف أبو له يقال باملدينة معروف حداد زوجة سيف أم :مرضعاته (17)
 بكنيتها مشهورة النجارية األنصارية املنذر بنت بردة أم :أيضا وأرضعته (18)

 .اجلعد بن أوس بن الرباء زوجة
 . وسلم عليه اهلل صلى النيب جارية سالمة :حاضنته (19)
 يدي بني بنفسه جيود وهو( إبراهيم) رأيته لقد: أنس قال :النزع طريقة (20)

 .عيناه فدمعت وسلم آله وعلى عليه الّله صلى الّله رسول
 الّله رضي أنس عن البخاري، روى :عليه وسلم عليه اهلل صلى النيب حزن (21)

 عليه إبراهيم ابنه على دخل وسلم عليه الّله صلى الّله رسول أن عنه
 وسلم عليه لّلها صلى الّله رسول عينا فجعلتْ  بنفسه، جيود وهو السالم

 يا: "فقال! الّله؟ رسول   يا وأنت: عوف بن الرمحن عبد له فقال تذرفان،
ا! ع ْوفٍ  ْبن    و الق ْلب   ت ْدم عح، الع نْي   إنَّ : "فقال بأخرى أتبعها مث" ر مْح ةٌ  ِإهن 

 ".ل م ْحزحونحون   ِإبـْر اِهيمح  يا بِِفر اِقك   و إنَّا ر بَّنا، يـحْرِضي ما ِإالَّ  نـ قحولح  و ال   حي ْز نح،
 رضي القبطية مارية أمه وكفنته غسلته ،عنه اهلل رضي وفاته بعد :الغسل (22)

 .عنها اهلل
 وأدخل فدفنه معه الناس وخرج وسلم عليه اهلل صلى النيب محله :تشييعه (23)

 .بعالمة قربه وعلم ،باملاء ورشه قربه يف يده وسلم عليه اهلل صلى
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 بن عثمان قرب جوار بالبقيع وسلم يهعل اهلل صلى النيب دفنه :القرب مكان (24)
 .اليوم املدينة ألهل معروف وقربه عنه اهلل رضي مظعون

 عن بالل بن سليمان طريق من لدالئل ا يف البيهقي روى :عليه الصالة (25)
 على صلى وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن أبيه عن حممد بن جعفر

 صلى أنه اجلمهور إليه ذهب الذي النووي قال. مات حني إبراهيم ابنه
 .تكبريات أربع عليه وكرب عليه

 .الشريفة النبوية اهلجرة من العاشرة السنة من أول ربيع :الوفاة تاريخ (26)
 .أيام ومثانية شهرا 17 :الوفاة عند العمر (27)
 .رضيعا وسلم عليه اهلل صلى النيب بن ابراهيم مات :الوفاة عند الوصف (28)
 وكان وسلم عليه اهلل صلى بالنيب شبها الناس أقرب كان  :إبراهيم صفة (29)

 .والعافية والصحة باللحم ميتلئ وكان ،أبيضه اللون صايف مجيال
 موىل رافع أيب زوجة سلمى هي :يديها على ولد اليت( القابلة) الداية (30)

 فاطمة اوالد مجيع يديها على ولد وقد ،وسلم عليه الّله صلى الّله رسول
 احلريرة وسلم عليه اهلل صلى للنيب تصنع وكانت عنها، اهلل رضي

 مع وفاهتا بعد فاطمة السيدة غسل يف وشاركت .فتعجبه (العصيدة)
 .مجيعا   عنهن اهلل رضي عميس بنت أمساء السيدة

 وسلم عليه اهلل صلى النبي بن إبراهيم والدة مراسم
 .وعقدا عبدا بوالدته أخربه ملن البشارة وسلم عليه اهلل صلى النيب أعطى (1)
 صلى النيب وذبح، مولده يوم يف إبراهيم وسلم عليه اهلل صلى النيب مساه (2)

 (.السماية تعين العقيقة) عقيقته يف خروفني السابع اليوم يف وسلم عليه اهلل
 عليه إبراهيم األنبياء بأيب تيمنا   إبراهيم وسلم عليه اهلل صلى النيب مساه (3)

 .والسالم الصالة
 .فضة وزنهب وتصدق رأسه شعر وسلم عليه اهلل صلى النيب له حلق (4)
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 .األرض يف احمللوق إبراهيم شعر وسلم عليه اهلل صلى النيب دفن (5)
 . وحاضنة مرضعة له وسلم عليه اهلل صلى النيب عني (6)
 .لبنها من ليشرب ضان أنثى له وسلم عليه اهلل صلى النيب خصص (7)
 اهلل صلى النيب بتسمية تأسيا األول يومه من املولود تسمية الفقهاء أجاز (8)

  إبراهيم هلولد وسلم عليه
 األنبياء من اهلل رحمه إبراهيم آباء

  :التايل النحو على وذلك مرات سته اهلل رمحه ابراهيم سيدنا االنبياء ولدت
 األول أبوه وسلم عليه اهلل صلى حممد (1)
 ثالثني رقم أبوه السالم عليه إمساعيل (2)
 وثالثني واحد رقم أبوه السالم عليه اخلليل إبراهيم (3)
 وأربعني واحد رقم هأبو  السالم عليه نوح (4)
 وأربعني أربعة رقم أبوه السالم عليه إدريس (5)
  َخسني رقم أبوه السالم عليه آدم (6)
 السالم عليه إبراهيم لولده وسلم عليه اهلل صلى النبي محبة
 عبدا له فوهب وسلم، عليه الّله صلى النيب به رافع أبو بشر والدته يوم (1)

 . وعقدا  
 الّله صلى الّله رسول من العيالب أرحم أحدا   رأيت ما: قال أنس عن (2)

 وجيلس ينطلق فكان. املدينة عوايل يف مسرتضعا   إبراهيم كان  وسلم، عليه
 .يرجع مث فيقبله، فيأخذه قينا   ظئره وكان معه

 .و َش َّهح  فـ ق بـَّل هح  ِإبـْر اِهيم   و س لَّم   ع ل ْيهِ  اللَّهح  ص لَّى النَّيبُّ  أ خ ذ   أ ن سٍ  ع نْ  ث اِبتٌ  و ق ال   (3)
 .نسائه بيوت على به ويطوف يأخذه كان (4)
 .به إبراهيم إبنه يشبه أن وسلم عليه اهلل صلى يعجبه وكان (5)
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 ابنه جنازة خلف مشى وسلم عليه الّله صلى الّله رسول أن أمامة أيب عن (6)
 . انتهى حافيا ، السالم عليه إبراهيم

 دعب بيد وسلم عليه اهلل صلى النيب أخذ: قال الّله، عبد بن جابر عن (7)
 جيود فوجده السالم، عليه إبراهيم ابنه إىل به فانطلق عوف، بن الرمحن

 فقال وبكى، حجره، يف فوضعه وسلم عليه اهلل صلى النيب فأخذه بنفسه،
 ال،: قال البكاء؟ عن هنيت وقد الّله، رسول يا أتبكي: الرمحن عبد له

 غمةن عند صوت: أمحقني صوتني عن هنيت ولكين البكاء، عن أنه مل إين
 وشق وجوه، َخش. مصيبة عند وصوت شيطان، ومزامري وهلو، لعب،

 شيطان، ورنة جيوب،
 وفضائله وسلم عليه اهلل صلى النبي بن إبراهيم مناقب
 عليه اهلل صلى النيب بن إلبراهيم تكرميا مصر ألقباط واإلحسان الوصاية (1)

 ع ل ْيهِ  اللَّهح  ص لَّى اللَّهِ  ر سحول قال قال، ع ْنهح  اللَّهح  ر ِضي   ذر أيب عن :وسلم
 ستفتحون: رواية ويف. القرياط فيها يذكر أرضا   ستفتحون إنكم: >و س لَّم
 ذمة هلم فإن خريا   بأهلها فاستوصوا القرياط فيها يسمى أرض وهي مصر
 ورمحا   ذمة هلم فإن أهلها إىل فأحسنوا فتحتموها فإذا: رواية ويف. ورمحا  

 .ْسِلمٌ مح  ر و اهح < وصهرا   ذمة قال أو
 الّله عبد عن :ملوته انكسفت قد الشمس أن الصحابة ظن لقدره تعظيما (2)

 الّله رسول ابن إبراهيم مات يوم الشمس انكسفت: قال مسعود بن
 فقال فخطب وسلم عليه الّله صلى الّله رسول فقام وسلم عليه الّله صلى

 وال أحد وتمل تنكسفان ال تعاىل اهلل آيات من آيت ان والق م ر الش ْمس إنَّ 
 . حلياته



 

 

 

438 
 

 الرباء مسع أنه: ثابت بن عدي عن :اجلنة يف رضاعته إمتام :لقدره تكرميا (3)
 صلى اهلل رسول قال السالم، عليه إبراهيم تويف ملا: قال عنه اهلل رضي

 .مرضعتني رواية ويف( اجلنة يف مرضعا له إن: )وسلم عليه اهلل
 وسلم عليه اهلل صلى النيب كين  السالم عليه جربيل فإن لقدره تعظيما (4)

 السالم عليه جربيل أن عنه اهلل رضي أنس حديث ففي :إبراهيم بابنه
 ".إبراهيم أبا يا عليك السالم: " وسلم عليه اهلل صلى للنيب قال

 رسول قال :الرق من القبطية مارية أمه أعتق قد عنه اهلل رضي إبراهيم إن (5)
 حرمة هلا أثبت أي :(اولده إبراهيم أم أعتق) صلى اهلل عليه وسلم اهلل

 ولد أن على وأمجعوا غريه، تلد مل فإهنا االلتباس لعدم الولد وأطلق احلرية
 .الرق من أمه ويعتق حرا   يعترب أمته من الرجل

 وإنه ابين إبراهيم إن) :الشهداء حكم رزق قد السالم عليه إبراهيم إن (6)
 على ليد وهذا بعضهم قال مرضعتني أي( ظئرين له وإن الثدي يف مات

 كما  موته بعد رزقه عليه أجرى تعاىل فإنه الشهيد حكم إبراهيم حكم أن
 أمواتا   اهلل سبيل يف قتلوا الذين حتسنب وال) قال حيث الشهيد على أجراه

 169 عمران آل (.يرزقون رهبم عند أحياء بل
 اهلل رسول قال :عاش لو النبوة درجة سيبلغ السالم عليه إبراهيم كان (7)

 املراد ولعل( انبي   صديقا   لكان إبراهيم عاش لو) :وسلم هعلي اهلل صلى
 إذ والدنيوي الديين والشأن واحلكمة الكرامة من له سيحصل ما بذلك

 .والسالم الصالة عليه مبحمد ختمت قد والنبوة الرسالة أن
 صلى النيب قال :القبط من أخواله ألعتق السالم عليه إبراهيم عاش لو (8)

 ألعتقت عاش ولو نبيا   صديقا   لكان إبراهيم اشع لو) :وسلم عليه اهلل
: اهليثمي قال األول باللفظ أمحد ورواه (قبطي اسرتق وما القبط أخواله
 .الصحيح رجال ورجاله
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 ولد: )والسالم الصالة عليه قال حيث :وسلم عليه اهلل صلى النيب مساه (9)
 (.إبراهيم أيب باسم فسميته غالم الليلة يل

 ترضعه أيتهن األنصار نساء فيه وتنافست :ضاعهإر  يف النساء منافسة (10)
 بن خداش بن لبيد بن زيد بن املنذر بنت بـحْردة أم إىل الّله رسول فدفعه
 خالد بن أوس بن الرباء وزوجها النجار بن عدي بن غنم بن عامر

 .ترضعه فكانت
 تكرميا أسيوط أهل عن اخلراج سفيان أيب بن معاوية أسقط خالفته يف (11)

 .وسلم عليه اهلل صلى النيب ناب إلبراهيم
 .أزواجه لبيوت معه وحيمله حيبه وسلم عليه اهلل صلى النيب كان (12)
 اهلل صلى النيب أن االلتباس ومزيل اخلفاء كشف  كتابه  يف العجلوين نقل (13)

 مثانية وعمره عاشوراء يوم اهلل رمحه إبراهيم ولده صوم قد وسلم عليه
  .أشهر

 السالم عليه إبراهيم أم نهاع اهلل رضي القبطية مارية السيدة
 أسيوط سكان ومن األم رومية األب قبطية مصرية مارية السيدة كانت (1)

 . مصر صعيد من حفن بلدة يف أنصنا قرية من مبصر
 جريج مصر ملك املقوقس وسلم عليه اهلل صلى للنيب وأختها هي أهداها (2)

 ويف ،وسلم عليه اهلل صلى النيب وقبلها كثرية  أخرى هدايا مع مينا بن
 جاريتني لك أهديت :قال وسلم عليه اهلل صلى للنيب املقوقس خطاب

 .القبط يف مكاهنما هلما
 وأختها فأسلمت االرثوذكسية النصرانية دين على مارية السيدة كانت (3)

 بلتعة أيب بن حاطب يد على املنورة للمدينة قدومهما أثناء يف سريين
 يد على إسالمها تعزيز ومت للمقوقس وسلم عليه اهلل صلى النيب سفري
 . باملدينة وسلم عليه اهلل صلى النيب
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 بابنه منه فحملت اليمني مبلك وسلم عليه اهلل صلى النيب عليها دخل (4)
 .السالم عليه إبراهيم

 بداية يف ملحان بنت سليم أم مع وسلم عليه اهلل صلى النيب أسكنها (5)
 إىل نقلها وسلم عليه اهلل صلى النيب نساء من عليها الغرية ولشدة أمرها
 .إبراهيم أم مبشربة اليوم يعرف فيما النضري بين يف أمالكه يف املدينة عوايل

 النيب وحمبة جلماهلا شديدة غرية وسلم عليه اهلل صلى النيب نساء منها غار (6)
 سورة بسببها ونزلت ذكرا ولدا منها وإَنابه هلا صلى اهلل عليه وسلم

 .التحرمي
 اهلل رضي القبطية مارية السيدة عن عنها اهلل رضي عائشة السيدة قالت (7)

 ويف. إبراهيم ولدها ومن منها تغار وكانت جعدة مجيلة كانت  أهنا عنها
 مارية على غرت ما دون إال امرأة على غرت ما قالت عائشة عن حديث
 عليه اهلل صلى اهلل رسول هبا فأعجب جعدة مجيلة كانت  أهنا وذلك
 فكانت النعمان بن حلارثة بيت يف هبا مقد ما أول أنزهلا قد وكان. وسلم
 فحوهلا ،وجزعنا لذلك فزعنا حىت عندها والنهار الليل عامة فكان جارتنا
 فكان هناك إليها خيتلف وكان العالية إىل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 . علينا أشد ذلك

 أم امسها خلدمتها جارية هلا وعني حيبها وسلم عليه اهلل صلى النيب كان (8)
 عليه اهلل صلَّى اهلل رسول هبا أعجب بيضاء، مجيلة مارية وكانت مينأ

 إبراهيم ابنه له أَنبت ما بعد سيما وال عنده، وحظيت وأحبها وسلَّم
  .السالم عليه

 النيب هلا ورخص معناه فينقلب الكالم تكسر أعجمية جاريتها وكانت
 . ذلك يف وسلم عليه اهلل صلى
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 املؤمنات من وكانت التدين حسنة متدينة القبطية مارية كانت (9)
 .الصاحلات

 قلت: قال عنهما اهلل رضي عباس ابن عن املنذر وابن جرير ابن أخرج (10)
 عائشة: قال تظاهرتا؟ اللتان املرأتان من: عنه اهلل رضي اخلطاب بن لعمر

 النيب أصاهبا القبطية إبراهيم أم مارية شأن يف احلديث بدء وكان وحفصة،
: فقالت حفصة، فوجدت يومها يف حفصة بيت يف موسل عليه اهلل صلى

 يومي يف أزواجك من أحد إىل جئته ما شيئا إيل جئت لقد اهلل نيب يا
: قالت أقرهبا؟ فال أحرمها أن ترضني أال فقال فراشي وعلى داري ويف
 عنها اهلل رضي لعائشة فذكرته ألحد ذلك تذكري ال: وقال فحرمها بلى

 اآليات (لك اهلل أحل ما حترم مل النيب أيها يا) هللا فأنزل عليه، اهلل فأظهره
 اهلل فأظهر ذلك عن كفر  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن فبلغنا كلها
 .جاريته وأصاب ميينه

 ملدة زوجاته على الدخول من وسلم عليه اهلل صلى النيب امتنع عندما (11)
 . بالعوايل إبراهيم أم مشربة يف الشهر هذا قضى شهر

 عنه تعاىل اهلل رضي- بكر أبو كان  وسلم عليه اهلل صلى النيب وفاة بعد (12)
 ينفق -عنه تعاىل اهلل رضي- عمر صار مث. تويف حىت مارية على ينفق
 .خالفته يف توفيت حىت عليها

 عليه اهلل صلى النيب بعد عنها اهلل رضي القبطية مارية السيدة عاشت (13)
 سنة احملرم، يف تعاىل اهلل رمحها توفيت حيث فقط سنوات َخس وسلم
 .الشريفة النبوية اهلجرة من عشرة ست

 بن عمر الناس شاهد وقد اخلطاب بن عمر سيدنا جنازهتا على صلى (14)
 تعاىل اهلل من عليها بالبقيع ودفنت دفنها لشهود الناس جيمع اخلطاب
 .والرضوان املغفرة سحائب



 

 

 

442 
 

 مصر، ديار من منهما كال    فإن اخلليل، سرية هاجر تشابه مارية وكانت (15)
 .والسالم الصالة عليهما جليل وخليل كرمي،  نيب وتسراها

 وسلم عليه اهلل صلى للنبي المقوقس هدايا
 عليه اهلل صلى النيب إليه أرسل ،مبصر القبط عظيم مينا بن جريج هو املقوقس

 اهلل صلى النيب ومساه يسلم أن مبلكه فضن لإلسالم يدعوه ةبلتع أيب بن حاطب وسلم
 حاطب سفريه وأكرم وسلم عليه اهلل صلى النيب املقوقس وصاحل ،خلبيثبا وسلم عليه
 اهلل صلى النيب منه قبلها كثرية  هدايا وسلم عليه اهلل صلى للنيب وأهدى بلتعة أيب بن

 حكم من املقوقس وإقصاء مصر فتح مت اخلطاب بن عمر خالفة ويف ،وسلم عليه
 :التالية اهلدايا وسلم هعلي اهلل صلى للنيب أهدى قد املقوقس وكان ،مصر

 وجاريتني مابور وأخومها سريين وأختها القبطية َشعون بنت مارية السيدة (1)
 . هابو امسه وغالم وبريرة قيسر

 .ميمون وفرسه يعفور ومحاره احلجاز تدخل بغلة أول وهي دلدل البغلة (2)
 .الكتان من ثوبا وعشرين وجبة احلرير من كسوة (3)
 ومقص ومزيته ومكحلة ومرآة عاجال من ومشط ومسك وند صندل عطور (4)

 .الزجاج من وكوب بنها عسل من وعسل ومساويك
 .الذهب من مثقال ألف عشرين (5)
 وسلم عليه اهلل صلى النبي بن إبراهيم نبوة مقام

 أنس سألت قال السدى إمساعيل عن بسنده الطبقات يف سعد ابن قال (1)
 ال قال هيمإبرا ابنه على وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصلى مالك بن

 صحيح إسناد هذا نبيا صديقا لكان عاش لو إبراهيم على اهلل رمحة ،أدري
 .مسلم شرط على

 رسول عليه يصل فلم شهرا عشر مثانية وعمره مات أنه داود أبو وروى
 .خزمية ابن صححه ،وسلم عليه اهلل صلى اهلل
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 استغىن أنه منها: بعلل عليه الصالة ترك سلم من اعتل الزركشي قال
 أنه ومنها. الشهادة بفضيلة الشهيد استغىن كما  الصالة عن أبيه بفضيلة

 .انتهى نبيا لكان عاش لو جاء وقد نيب، على نيب يصلي ال
 إين) ولد يوم القائل كعيسى  ألنه صغره مع له النبوة إثبات يف بعد وال

 وآتيناه) فيه تعاىل قال الذي وكيحىي (نبيا وجعلين الكتاب أتاين اهلل عبد
 نزول واحتمال سنني، ثالث وعمره نـحبِّئ   املفسرون قال (صبيا حلكما

 وسلم عليه اهلل صلى أنه ويرشحه إبراهيم يف وليحىي لعيسى بوحي جربيل
 السبكي عن نقل أن بعد قال مث. أشهر مثانية وعمره عاشوراء يوم ص ّوم هح 
 .فاعرفه انتهى،. صغره حال يف إبراهيم سيدنا نبوة حتقيق يعلم وبه: كالما

 عن وغريه ماجه ابن أخرجه ما أحدها الثالثة الطرق: املقاصد يف وقال (2)
 صلى وسلم، عليه اهلل صلى النيب ابن إبراهيم مات ملا قال أنه عباس ابن

 عاش ولو صديقا لكان عاش ولو اجلنة يف مرضعا له إن: وقال عليه
 .قبطي اسرتحِقّ  وما القبط، من أخواله ألعتقت

 ابن أخرجه طريقه ومن. ضعيف الواسطي عثمان بن يمإبراه وسنده ويف
 .غريب وقال املعرفة يف مندة
 املهد مأل قد إبراهيم كان:  قال أنس عن السدي إمساعيل رواه ما ثانيها

 .األنبياء آخر نبيكم فإن ليبقى يكن مل ولكن نبيا لكان بقي ولو
 أيب بن اهلل لعبد قلت: قال خالد أيب بن إمساعيل عن البخاري رواه ثالثها
 صغريا مات وسلم عليه اهلل صلى النيب ابن إبراهيم رأيت قال أنه أوىف
. بعده نيب ال ولكن إبراهيم، لعاش نيب، حممد بعد يكون أن قضي ولو

 اهلل صلى النيب بعد كان  لو يقول كان  أنه أوىف أيب ابن عن أمحد وأخرجه
 حديث من يللبخار  شيخنا وعزاه قال .ابنه مات ما نيب، وسلم عليه
 .انتهى فينظر، وفيه الرباء
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 النيب ابن إبراهيم عاش لو يقول مالك بن أنس عن عساكر ابن وقال
 الصحابة معرفة يف البارودي وقال نبيا صديقا كان  وسلم عليه اهلل صلى

 عاش لو وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال مالك بن أنس عن
  .نبيا صديقا لكان إبراهيم

 رأيت هل أوىف أيب بن اهلل لعبد قلت قال خالد أيب عن اينالطرب  وقال
 قضى ولو صغري وهو تويف قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بن إبراهيم

 بعده نيب ال ولكنه لعاش نيب وسلم عليه اهلل صلى حممد بعد يكون أن
 اهلل لرسول القبطية مارية ولدت ملا قال عباس ابن عن يعلى أبو وأخرج
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال ومات إبراهيم وسلم عليه اهلل صلى

 ابن عن البيهقي وقال. نبيا صديقا لكان بقي ولو اجلنة يف مرضعا له إن
 رسول قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بن ابراهيم مات ملا قال عباس

 عاش ولو رضاعه يتم اجلنة يف مرضعا له إن وسلم عليه اهلل صلى اهلل
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال عساكر ابن وقال. نبيا صديقا لكان

 طالب أيب بن علي عن عساكر ابن وقال. نبيا لكان إبراهيم عاش لو
 اهلل صلى النيب أرسل وسلم عليه اهلل صلى النيب بن إبراهيم تويف ملا قال
 الناس وخرج به وخرج وكفنه فغسله به فجاء مارية أمه إىل وسلم عليه
 اهلل رسول فقال قربه يف يده وسلم عليه اهلل صلى النيب وأدخل فدفنه معه

 املسلمون وبكى وبكى نيب ابن لنيب إنه واهلل أما وسلم عليه اهلل صلى
 تدمع وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال مث الصوت ارتفع حىت حوله
 إبراهيم يا عليك وإنا الرب يغضب ما نقول وال القلب وحيزن العني

 . زنونحمل
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 الخاتمة كلمة
 إبراهيم مقام عن البخاري االمام حلديث شرحه يف العسقالين حجر بن االمام قال

ثـ ن ا قال صحيحه يف البخاري روى :وسلم عليه اهلل صلى النيب بن ثـ ن ا منح رْيٍ  اْبنح  ح دَّ  ح دَّ
ثـ ن ا ِبْشرٍ  ْبنح  حمح مَّدح   اللَّهح  ص لَّى النَّيبِّ  اْبن   ِإبـْر اِهيم   ر أ ْيت   ىف  أ وْ  أ يب  اِلْبنِ  قـحْلتح  ِإمْس اِعيلح  ح دَّ
 ن يب   و س لَّم   ع ل ْيهِ  اللَّهح  ص لَّى حمح مَّدٍ  بـ ْعد   ي كحون   أ نْ  قحِضي   و ل وْ  ص ِغريا   م ات   ق ال   و س لَّم   ع ل ْيهِ 
هح  ن يبَّ  ال   و ل ِكنْ  ابـْنحهح  ع اش    بـ ْعد 

 وحممد جلده، نسب منري بن اهلل عبد بن حممد هو( منري ابن حدثنا: )قوله: الشرح
 البن قلت: )قوله .كوفيون  كله  واإلسناد خالد، ابن هو وإمساعيل العبدي، هو بشر بن
 اهلل صلى النيب ابن إبراهيم رأيت: )قوله .الصحايب ابن الصحايب اهلل عبد هو( أوىف أيب

 بالزيادة وصرح إليه إلشارةبا السؤال جواب كالمه  تضمن( صغريا مات قال وسلم، عليه
 إبراهيم رواه وقد .ذلك يف السبب ذكر مث .صغريا مات لكن رأيته نعم: قال كأنه  عليه
 وهو مات به، الناس أشبه كان  نعم قال"  بلفظ خالد أيب عن إمساعيل عن محيد بن

 أيب ابن سألت"  إمساعيل عن جرير طريق من واإلمساعيلي منده ابن أخرجه"  صغري
: قال مات؟ حني كان  شيء أي مثل وسلم عليه اهلل صلى النيب ابن إبراهيم نع أوىف
 ال ولكن) إبراهيم( ابنه عاش نيب حممد بعد يكون أن قضي ولو: )قوله ".صبيا كان
 .أوىف أيب بن اهلل عبد به جزم هكذا( بعده نيب

 حديث من ماجه ابن فأخرج: مجاعة عليه توارد وقد بالرأي، يقال ال هذا ومثل
 إن: وقال عليه صلى وسلم عليه اهلل صلى النيب ابن إبراهيم مات ملا"  قال عباس ابن
 أمحد وروى"  القبط أخواله وألعتقت نبيا، صديقا لكان عاش لو اجلنة، يف مرضعا له

 املهد، مأل قد كان  قال إبراهيم؟ بلغ كم  أنسا سألت"  السدي طريق من منده وابن
 لو"  أمحد ولفظ"  األنبياء آخر نبيكم ألن ليبقى، كني مل ولكن نبيا، لكان بقي ولو

 فهذه القصة يذكر ومل"  نبيا صديقا لكان وسلم عليه اهلل صلى النيب ابن إبراهيم عاش
 محل الذي ما أدري فال ذلك، أطلقوا أهنم الصحابة هؤالء عن صحيحة أحاديث عدة
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 ذلك استنكار على اللغاتو  األمساء هتذيب كتاب  من املذكور إبراهيم ترمجة يف النووي
 على وهجوم وجمازفة املغيبات، على الكالم يف وجسارة باطل، هو: قال حيث ومبالغته

 .الزلل من عظيم
 ممن غريهم عن فرواه املذكورين، الصحابة عن ذلك استحضر يكون أن وحيتمل

 املذكور احلديث"  االستيعاب"  يف الرب عبد ابن قبله استنكر وقد ذلك، فقال تأخر
 فكذا نبيا النيب غري يلد وكما بنيب، ليس من نوح ولد وقد هو، ما أدري ال هذا فقال
 غري إىل علم بغري املغيبة األمور يف واخلوض اجملازفة إىل قائله نسب حىت عكسه، جيوز

 وحاصل .شرطية بقضية فيه أتوا إمنا املذكورين الصحابة عن نقل الذي أن مع ذلك،
 أباه ألن يعيش أن له كان  وما نبيا ، لكان عاش لو أنه مبعىن شرطية القضية أن األمر
 .واملرسلني األنبياء خامت هو والسالم الصالة عليه

 الكتيب مراجع
 على وتشتمل( إنرتنت) العنكبوتية الشبكة عرب احملدث برنامج موسوعة كتب  كل

 والعقيدة واملعاجم والسرية وعلومه والقرآن والفقه واحلديث التفسري يف مرجعا 121
 :اآلِت وعنواهنم االمة يف العلماء لألئمة الدينية الكتب أمهات من واألصول

www.muhaddith.org 
 

 األمني الصادق عبداهلل بن حممد واآلخرين األولني سيد على اللهم وصل
 .تسليما   وسلم وآله
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 الخليفة الراشد
 اإلمام علي الكرار

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

448 
 

 حيمبسم اهلل الرمحن الر 
 إهداء

 وإىل كرار  علي االمام روح وإىل وسلم عليه اهلل صلى حممد الكرمي نبينا روح إىل
 االسالم أصول رووا الذين القرشية والشجرة اهلاَشية والدوحة النبوية العرتة أرواح

 .واهلداية واإلميان اإلسالم إلينا وأوصلوا وأمواهلم ودمائهم بأرواحهم
 مقدمة
 للقارئ نتقدم أن يسرنا وسلم عليه اهلل صلى بالنيب فالتعري مشروع إطار يف

 بيت آل أفراد أهم من واحدا االطهار بيته وآل وسلم عليه اهلل صلى بالنيب املشغوف
 االمام ،وسلم عليه اهلل صلى النيب من قربه حيث من وذلك وسلم عليه اهلل صلى النيب
 النيب ورباه وسلم عليه اهلل صلى النيب بيت يف نشأ والذي وجهه اهلل كرم  الكرار علي

 لصنم يسجد فلم االسالم وحدانية يف ونشأ وتأديبه تربيته فأحسن وسلم عليه اهلل صلى
 وتشرف العاملني نساء سيدة وابنته وسلم عليه اهلل صلى النيب رحيانة من وتزوج ،قط
 ،والربكات واإلميان باإلسالم األرض لتمأل وسلم عليه اهلل صلى النيب ذرية منه تتفرع بأن
 اهلل رضي علي االمام سرية يف التارخيية املواقف لبعض الصفحات هذه يف تعرضنا وقد
 املعرفة يف العصر هذا إنسان يناسب ال والذي والتطويل االستقصاء حناول ومل عنه

 واهلل كتيباتنا  سلسة وكل الكتيب هذا يف التلخيص سياسة اعتمدنا لذلك والتحصيل
 تسليما وسلم وآله حممد سيدنا لىع اللهم وصل ،املوفق

 الذاتية السيرة
 .املطلب عبد بن طالب أيب بن علي :االسم (1)
 .وسلم عليه الّله صلى الّله رسول عم ابن (2)
 . مبكَّة امليالد بعد 600 سنة ولد (3)
 . هاشم بن أسد بنت فاطمة عليّ  وأم (4)
 ". احلسن أبو" وكنيته (5)
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  .فاطمة تهابن على وسلم عليه الّله صلى الّله رسول صهر وهو (6)
 . اجلنة أهل شباب سيدا واحلسني احلسن السِّبطني أبو وهو (7)
 .املشرفة الكعبة جوف يف ولدته قد أسد بنت فاطمة أمه أن ويقال (8)
 .سنوات مثانية وعمره صلى اهلل عليه وسلم النيب يد على مباشرة أسلم (9)
 الرابع. اخلليفة وهو (10)
 .هاشم بين من خليفة أول وهو (11)
 والزهَّاد املشهورين، والشجعان العلماء دأح وجهه اهلل كرم  وكان (12)

 املفوَّهني. واخلطباء املذكورين،
  أعوام عشره أو مثانية وعمره أسلم قالوا. احلحلم يبلغ مل أسلم حني وكان (13)
 .قط لصنم حياته يف يسجد ومل (14)
 أصابتهم قريشا   ألن إليه يوحى أن قبل وسلم عليه الّله صلى النيب كفله (15)

 الّله رسول فأخذ املال، قليل العيال كثري  طالب أبو وكان شديدة، أزمة
 إليه وضمه جعفرا   العباس وأخذ إليه، وضمه علّيا   وسلم عليه الّله صلى
 واستغىن أسلم حىت العباس عند جعفر يزل ومل. طالب أيب عن ختفيفا  

 .عنه
 مضحيا املشرفة اهلجرة ليلة صلى اهلل عليه وسلم النيب فراش على نام (16)

 .اهلل سبيل يف بنفسه
 ودائع ليؤدي هجرته بعد املكرمة مبكة صلى اهلل عليه وسلم النيب أخره (17)

 .الناس
 الدم منهما نزف حىت قدميه على ماشيا املنورة، املدينة إىل علي   هاجر (18)

 قدميه على له وتفل واعتنقه بكى صلى اهلل عليه وسلم النيب رآه وحينما
 .فربئت
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 مع املشاهد ومجيع الرضوان، عةوبي واخلندق، وأححدا ، بدرا ، علي وشهد (19)
 عليه الّله صلى الّله رسول فإن تبوك، إال وسلم عليه الّله صلى الّله رسول
 أهله. على خل ف ه وسلم

 عليه الّله صلى الّله رسول وأعطاه. حسن وأثر عظيم بالء اجلميع يف وله (20)
 . بيده كثرية  مواطن يف اللواء وسلم

 الّله صلى الّله رسول فإن مرتني، سلمو  عليه الّله صلى الّله رسول وآخاه (21)
 بعد واألنصار املهاجرين بني آخى مث املهاجرين بني آخى وسلم عليه

 ."واآلخرة الدنيا يف أخي أنت: "منهما واحدة كل  يف لعليّ  وقال اهلجرة،
 باجلنة. املبشَّرين العشرة من وهو (22)
 الوحي. كحتَّاب  ومن (23)
 وَخسمائة ومثانون ستة لموس عليه الّله صلى الّله رسول عن له وروي (24)

 .حديثا
 وعمره املدينة إىل وهاجر ،سنوات مثانية وعمره طالب أيب بن علي أسلم (25)

 وعمره احلسن ابنه وأَنب عاما 23 وعمره الزهراء فاطمة وتزوج عاما 21
 عاما 31 وعمره تركه صلى اهلل عليه وسلم النيب توىف وعندما عاما 24

 بن عمر قتل وعندما عاما 33 رهعم كان  الصديق أبوبكر مات وعندما
 علي وتوىل عفان بن عثمان قتل وعندما عاما 43 عمره كان  اخلطاب
 تسعة وعمره وجهه اهلل كرم  علي سيدنا وقتل عاما 55 عمره كان  اخلالفة

 .عاما وَخسني
 اللحية عريض اللون أمسر القصر، إىل مييل عنه الّله رضي علي   كان (26)

 على الرأس أصلع تركه، مث مرة باحلناء خضب وقد خيضبها، ال أبيضها،
 الساق عضلة ضخم الذراع، عضلة ضخم البطن، ضخم زغيبات، رأسه
 إذا واليد، الساعد شديد الكحل، أثر عينيه وعلى ورؤي العينني، كبري
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 صرعه، إال أحدا   صارع ما اجلنان، ثابت هرول، احلروب إىل مشى
 املرقوع يلبس وكان ،سنال ضحوك وكان القاه، من على منصورا   شجاعا ،
 ومنقوشا اليسرى يده يف الفضة من خامتا يلبس وكان ،السوداء والعمامة

 .(هلل امللك) عليه
 واملقوم والعباس ومحزة صلى اهلل عليه وسلم النيب والد اهلل عبد: اعمامه (27)

 .وحجل واحلارث والزبري العزى وعبد وضرار
 االمام جدة سدأ بنت خالدة وخالته أسد بن حنني خاله :اخواله (28)

 ثالث مناف عبد بن هاشم ولدين يقول الشافعي االمام وكان ،الشافعي
 .مرات

 .عمرو بنت فاطمة ألبيه تهدوج هاشم بن املطلب عبد ألبيه جده (29)
 .هرم بنت فاطمة ألمه وجدته مناف عبد بن هاشم بن أسد ألمه جده (30)

 صلى اهلل عليه وسلم بالنبي عالقاته
 املطلب عبد بن اهلل عبد عمه ابن (1)
 خدجية السيدة مع بيته يف صلى اهلل عليه وسلم النيب رباه :ربيبه (2)
 ورسوله نبيه صلى اهلل عليه وسلم النيب فأصبح أسلم (3)
 أخيه علي فأصبح مرتني علي وبني بينه صلى اهلل عليه وسلم النيب آخى (4)

 االسالم يف
 صلى اهلل عليه وسلم للنيب صاحبا وكان (5)
 له نسيبا فأصبح ابنته وتزوج (6)
 صلى اهلل عليه وسلم النيب ذرية أبو أصبح بأن علي االمام شرفوت (7)

 احلسن بغري ذرية صلى اهلل عليه وسلم للنيب تعش ومل ،احلسينية احلسنية
 واحلسني
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 أسطوانة ومسيت صلى اهلل عليه وسلم للنيب الشخصي احلارس علي وكان (8)
 كان  عليا ألن احلرس بأسطوانة املطهرة بالروضة النبوي باملسجد احلرس
 صلى اهلل عليه وسلم النيب وحيرس فيها جيلس

 فاطمة السيدة مع املدينة يف صلى اهلل عليه وسلم للنيب جارا يسكن وكان (9)
 اجلار مقام يف فكان

 اهلاَشية والعائلة القرشية القبيلة يف صلى اهلل عليه وسلم النيب مع وينتمي (10)
 (بنت 19و ،ولد 14) وأوالده زوجاته
 احلسن له وأَنبت وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بنت فاطمة زوجته (1)

 وزينب كلثوم  وأم وحمسن واحلسني
 احلنفية بابن املشهور األكرب حممد له وأَنبت جعفر بنت خولة زوجته (2)
 بكر وأيب اهلل عبيد له وأَنبت مسعود بنت ليلى زوجته (3)
 وجعفر وعثمان االكرب العباس له وأَنبت حزام بنت البنني أم زوجته (4)

 اهلل دوعب االكرب
 وعون حيي له وأَنبت عميس بنت أمساء زوجته (5)
 ورقيه األكرب عمر له وأَنبت ربيعة بنت حبيب أم زوجته (6)
 االوسط حممد له وأَنبت العاص أيب بنت أمامة زوجته (7)
 الكربى ورملة احلسن أم له وأَنبت عروة بنت سعيد أم زوجته (8)
 تسمى ومل صغريه ماتت ابنة القيس إمرؤ بنت حمياه زوجته (9)
 رملة الصغرى وزينب وميمونه هاين أم :أَنبوا :أوالد أمهات تهزوج (10)

 سلمه وأم الكرام وأم وخدجية وأمامة وفاطمة الصغرى كلثوم  وأم الصغرى
 ونفيسة ومجانة جعفر وأم
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 على يتزوج مل وجهه اهلل كرم  طالب أيب بن علي االمام أن ومعروف
 وفاة وبعد شرفةامل للهجرة 11 عام ماتت حىت قط الزهراء فاطمة السيدة
 أشهر بستة صلى اهلل عليه وسلم النيب والدها

 عنه الّله رضي قضاؤه
 أْقض ى: "قال أنه وسلم عليه الّله صلى النيب عن عنه، الّله رضي أنس عن (1)

 "علي   أمَّيت
 . طالب أيب بن عليُّ  أقضانا: قال عنه الّله رضي اخلطاب بن عمر وعن (2)
 أيب بن عليُّ  املدينة أهل قضىأ أن نتحدث كنا:  قال مسعود ابن وعن (3)

 .طالب
: لعلي   وسلم عليه الّله صلى الّله رسول قال: قال جبل بن معاذ وعن (4)

 بالّله، إميانا   أوهلم أنت قريش، من أحد حياجك وال بسبع، الناس   ختتصم"
 وأبصرهم الرعية، يف وأعدهلم بالسوية، وأقسمهم الّله، بعهد وأوفاهم

 ".مزية هاللّ  عند وأعظمهم بالقضية،
 إىل وسلم عليه الّله صلى الّله رسول بعثين: قال عنه الّله رضي علي   عن (5)

 قوم إىل تبعثين الّله رسول يا: فقلت. السنِّ  حديث وأنا قاضيا   اليمن
 سي هدي الّله إن: "قال. بالقضاء يل علم وال أحداث بينهم يكون

 ويف .اثنني بني قضاء يف شككت فما: قال". قلبك ويثبت لسانك،
 على يده وضع مث: قال". قلبك وي هدي لسانك، يثبت الّله إن: "رواية
 .فمه

 أرغفة، ثالثة واآلخر أرغفة، َخسة أحدمها ومع يتغديان، اثنان جلس (6)
 له، فأذنا طعامهما من يصيب أن يف واستأذهنما ثالث إليهما وجلس
 ما عوض هذا: وقال دراهم مثانية إليهما ألقى مث السواء، على فأكلوا
 يل: اخلمسة صاحب فقال قسمتها يف فتنازعا. طعامكما من أكلت
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 إىل فرتافعا. السواء على نقسمها بل: الثالثة صاحب وقال. ثالثة ولك
 عرض مما صاحبك من اقب ل: الثالثة لصاحب فقال عنه، الّله رضي علي  

 قاحل مرِّ  يف لك: علي   فقال. احلق مرَّ  إالَّ  أريد ما: وقال فأىب، عليك،
 ألن: قال املؤمنني؟ أمري يا ذاك وكيف: قال سبعة، وله واحد، درهم

 تسعة، ولك عشر َخسة اخلمسة لصاحب ثلثا ، وعشرون أربعة الثمانية
 صاحبك وأكل واحد، لك وبقي مثانية فأكلت األكل يف استويتم وقد

. لك وواحد لصاحبك سبعة مثانية، الثالث وأكل سبعة، له وبقي مثانية
 .اآلن ترضي: فقال

 يف وقعوا أربعة فوجد اليمن، إىل وسلم عليه الّله صلى الّله رسول وبعثه (7)
 وتعلق بآخر، فتعلق رجل أوال   سقط األسد، فيها ليصطاد حفرت حفرة
 جراحته، من وماتوا األسد فجرحهم األربعة تساقط حىت بآخر اآلخر
 فإن كمبين أقضي أنا: علي   فقال. يقتتلون كادوا  حىت أولياؤهم فتنازع
 رسول تأتوا حىت بعض عن بعضكم حجزت وإالَّ  القضاء، فهو رضيتم

 حفروا اليت القبائل من امجعوا. بينكم ليقضي وسلم عليه الّله صلى الّله
 أهلك ألنه الدية ربع فلألول كاملة،  ودية ونصفها وثلثها الدية ربع البئر
 ألنه لنصفا وللثالث فوقه، من أهلك ألنه ثلثها يليه وللذي فوقه، من

 الّله رسول فأتوا. يرضوا أن فأبوا كاملة،  الدية وللرابع فوقه، من أهلك
: فقال. القصة عليه فقصُّوا إبراهيم مقام عند فلقوه وسلم عليه الّله صلى

 قضى علّيا   إن: القوم من رجل فقال - بربدة واحتَب -" بينكم أقضي أنا"
 .أجازه القصة عليه قصوا فلما بيننا،

 هذه على دلست املؤمنني أمري يا: فقال بامرأة رجل عنه الّله ضير  وجاءه (8)
 يقول ما: فقال مجيلة امرأة وكانت وصوَّبه بصره علي   فصعَّد جمنونة، وهي
 ذلك كان  إذا ولكين جنون، يب ما املؤمنني أمري يا والّله: قالت هذا؟
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 هلا أنت فما إليها وأحسن وحيك خذها: فقال. غشية غلبتين الوقت
 .هلبأ

 فولدت واحد، طهر يف جارية على وقعوا نفر، بثالثة اليمن يف علي   وأحِت (9)
: قال. ال: قال هلذا؟ نفسا   به تطيب: ألحدهم علي   فقال. فادَّعوه ولدا  

 ثلثي أغرمته القرعة أجابته فما بينكم مقرع إين متشاكسني، شركاء أراكم
 ما: "فقال وسلم عليه الّله صلى للنيب ذلك فذكروا. الولد وألزمته القيمة

 ".علي   قال ما إال فيها أجد
 النيب فأعجب علي ، به قضى قضاء وسلم عليه الّله صلى النيب عند وذكر (10)

 أهل   احلكمة فينا جعل الذي لّله احلمد: "فقال وسلم عليه الّله صلى
 ".البيت

 طالب أبي بن علي فضل في الواردة األحاديث
 أن ترضى أما :طالب أيب بن لعلي سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول قال (1)

 بعدي نيب ال أنه غري موسى من هارون مبنزلة مين تكون
 من وعادي وااله من وال اللهم :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وقال (2)

 عاداه
 علي من وأنا مين علي وسلم: عليه اهلل صلى اهلل رسول وقال (3)
 يف أخي أنت :لبطا أيب بن لعلي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وقال (4)

 واآلخرة الدنيا
 آذاين فقد عليا آذى من وسلم: عليه اهلل صلى اهلل رسول وقال (5)
 علي مع والقرآن القرآن مع علي وسلم: عليه اهلل صلى اهلل رسول وقال (6)

 احلوض يردا حىت يفرتقان ال
 الوالد حق املسلمني على علي حق :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وقال (7)

 الولد على
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  طالب أبي بن علي ةشجاع
 وسلم، عليه الّله صلى الّله رسول مع الغزوات عنه الّله رضي علي   شهد (1)

 صلى الّله رسول وأعطاه عجيبة، شجاعة وأظهر عظيم، شأن له فكان
 عليه الّله صلى الّله رسول غزا فلما. كثرية  مواطن يف اللواء وسلم عليه الّله

 .األبيض لواءه أعطاه - وىلاأل بدر غزوة - الفهري جابر بن كرز  وسلم
 رايتان وسلم عليه الّله صلى الّله رسول أمام كان  الكربى، بدر غزوة ويف (2)

. األ نصار مع واألخرى( العقاب) هلا يقال علي   مع إحدامها سوداوان،
 بن الوليد   الغزوة هذه يف يبارز أن وسلم عليه الّله صلى الّله رسول وأمره
 .الّله رسول أعداء أشد نم وكان وقتله فبارزه عتبة،
 بدر يوم كان  أن امل: الّله رسول شجاعة يذكر عنه الّله رضي علي   وقال

 كان  وما بأسا ، الناس أشد من فكان الّله، برسول التقينا الناس وحضر
 .منه العدو إىل أقرب أحد منا

! حممد أصحاب معشر يا: فقال عثمان بن طلحة قام أحد غزوة ويف (3)
 إىل بسيوفنا ويعجلكم النار إىل بسيوفكم يعجلنا الّله أن تزعمون إنكم
 بسيفه يعجلين أو اجلنة، إىل بسيفي الّله يعجله أحد منكم فهل اجلنة،

 نفسي والذي: فقال عنه الّله رضي طالب أيب بن علي   إليه فقام ؟النار إىل
 إىل بسيفك تعجلين أو النار، إىل بسيفي أعجلك حىت أفارقك ال بيده،
 أنشدك: فقال. عورته فانكشفت فسقط رجله فقطع علي   فضربه اجلنة،

 وسلم، عليه الّله صلى الّله رسول فكربَّ  فرتكه، عم، ابن يا والرحم الّله
 ناشدين عمي ابن إن: قال عليه؟ جتهز أن منعك ما: أصحابحه لعلي   وقال
 .منه فاستحييتح  عورته انكشفت حني
 الّله رسول وأبصر الغزوة، هذه يف األلوية أصحاب من ثالثة علي   وقتل
 امحل: "لعليّ  فقال قريش مشركي من مجاعة وسلم عليه الّله صلى
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، الّله عبد بن عمرو وقتل مجعهم، ففرَّق عليهم، فحمل ،"عليهم  اجلحم ِحيِّ
 فقال قريش، مشركي من مجاعة وسلم عليه الّله صلى الّله رسول أبصر مث

 بن شيبة وقتل مجاعتهم ففرَّق م،عليه فحمل ،"عليهم امحل: "لعلي  
 هذه إن الّله رسول يا: جربيل فقال لؤي بن عامر بين أحد مالك

". منه وأنا مين إنه: "وسلم عليه الّله صلى الّله رسول فقال. للمواساة
 :صوتا   فسمعوا. منكما وأنا: جربيل فقال

 عليّ  إال فىت وال ر الف ق ا ذو إال سيف   ال
 خيلهم، على وخرجوا للقتال، قريش فرسان هتّيأ ملا اخلندق غزوة ويف (4)

 هذه إن: قالوا قبل، من رأوه قد يكونوا مل ما ورأوا اخلندق، حنو وأقبلوا
 ضيقا   اخلندق من مكانا   تيمموا مث تكيدها، العرب كانت  ما ملكيدة
 اخلندق بني السَّْبخة يف هبم فجالت. منه فاقتحمت خيوهل م فضربوا
 .وس ْلع

 عليهم أخذ حىت املسلمني من نفر يف عنه الّله رضي علي   خرج ذلك عند
 كان  وقد. حنوهم تعنق الفرسان وأقبلت خيلهم منها أقحموا اليت الثُّغرة
 فلما. أححدا   يشهد فلم اجلراحة أثبتته حىت بدر يوم قاتل وحد عبد بن عمرو
 العرب شجعان من وكان مكانه، لريى محْعلما   خرج اخلندق يوم كان

: علي   له قال وخيله، هو وقف فلما السن، كبري  وقتئذٍ  وكان رين،املشهو 
 ِخلَّتني إىل قريش من رجل يدعوك ال أن الّله تعاهد كنت  إنك! عمرو يا

 فإين: طالب أيب بن علي   له قال. أج لْ : قال إحدامها منه أخذت إال
 يل حاجة ال: قال اإلسالم، وإىل رسوله وإىل وجل عز الّله إىل أدعوك

 ما فوالّله أخي؟ ابن يا ومِل  : قال النزال، إىل أدعوك فإين: قال. ذلكب
 عمرو فحمي أقتلك، أن أحبُّ  والّله ولكين: علي   قال. أقتلك أن أحب

 علي   على أقبل مث وجهه، ضرب أو فقره فرسه عن فاقتحم ذلك عند
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 اقتحمت حىت منهزمة، خيله وخرجت عنه الّله رضي علي   فقتله فتنازال
 .هاربة اخلندق من

 رضي وكان. وابنه مالكا ،: رجلني منهم علي   قتل املصطلق بين غزوة ويف (5)
 كتابة  إليه وعهد وسلم عليه الّله صلى الّله رسول دعاه الذي هو عنه الّله

 حي إىل فدك إىل وسلم عليه الّله صلى الّله رسول وأرسله احلديبية صلح
 .بكر بن سعد بين من

 بن عمر اللواء وسلم عليه الّله صلى الّله رسول أعطى خيرب غزوة ويف (6)
 عمر فانكشف خيرب أهل فلقوا الناس من معه هنض من وهنض اخلطاب

 أصحابه جيبنه وسلم عليه الّله صلى الّله رسول إىل فرجعوا وأصحابه
 غدا   اللواء ألعطني: "وسلم عليه الّله صلى الّله رسول فقال وجيبنهم،

 هلا تطاول الغد من كان  فلما" ورسوله الّله وحيبه ورسوله، الّله حيب رجال  
 وهنض اللواء وأعطاه عينيه يف فتفل أرمد وهو علّيا ، فدعا وعمر بكر أبو
 :ويقول يرجتز مرحب فإذا خيرب، أهل فلقي هنض، من الناس من معه

 جمح رَّبح  ب ط لٌ  السالح شاكي م ْرح بح  أين خيرب علمتْ  لقد
 تـ ل هَّبح  أقبلت الليوث إذا  ضربأ وحينا   أحيانا   أ ْطع نح 
 السيف عضَّ  حىت هامته، على علي   فضربه ضربتني وعلي   هو فاختلف

 الناس آخر تتامَّ  فما ضربته صوت العسكر أهل ومسع!! بأضراسه منها
 .وهلم له الّله فتح حىت عنه الّله رضي علي   مع

 عليِّ  مع خرجنا: قال وسلم عليه الّله صلى الّله رسول موىل رافع أيب وعن (7)
 دنا فلما برايته، وسلم عليه الّله صلى الّله رسول بعثه حني طالب أيب بن
 ترسه فطرح اليهود من رجل فضربه فقاتلهم، أهله إليه خرج احلصن من
 عن به فترتَّس احلصن عند كان  بابا   عنه الّله رضي علي   فتناول يده، من

 يده من ألقاه مث عليه، ّلهال فتح حىت يقاتل وهو يده يف يزل فلم نفسه،
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 ذلك نقلب أن على َنهد ثامنهم أنا سبعة نفر، يف رأيتحين فلقد. فرغ حني
 .نقلبه فما الباب

 املرأة أثر يف العوام بن والزبري علّيا   وسلم عليه الّله صلى الّله رسول وأرسل (8)
 رسول أمجع ملَّا وذلك قريش إىل كتابا    بلتعة أيب بن حاطب أعطاها اليت
 باحلليفة وأدركاها فخرجا. مكة إىل املسري وسلم عليه الّله صلى هاللّ 

: طالب أيب بن عليُّ  هلا فقال. شيئا   جيدا فلم رحلها يف فالتمسا فاستنزالها
 الكتاب هذا إيلَّ  ولتحْخرِِجنَّ  كذبنا،  وال الّله، رسول كذب  ما أحلف إين
. عنها عرضفأ عين، أعرض: قالت منه، اجلدَّ  رأت فلما لنكشفنك، أو

 إىل به فجاء إليه، فدفعته. منه الكتاب فاستخرجت رأسها قرون فحلَّت
 وسلم عليه الّله صلى الّله رسول

 دم ه أهد ر الذي نقيد بن احلويرث قتل الذي هو عنه الّله رضي وعلي   (9)
 أذاه ويكثر فيه اهلجاء ينشد كان  ألنه وسلم، عليه الّله صلى الّله رسولح 

 بنت زينب مجل ُنس يف األسود بن هبار شارك قد وكان مبكة، وهو
 .مكة من هاجرت ملَّا وسلم عليه الّله صلى الّله رسول

 وسلم عليه الّله صلى الّله رسول مع ثبت ممن عنه الّله رضي علي   وكان (10)
 غزوة ويف أحد، غزوة يف ثبت كما  املسلمون اهنزم حني حنني غزوة يف

 على طالب أيب بن عليَّ  وسلم هعلي الّله صلى الّله رسول خلَّف تبوك
 إال خلَّفه ما: وقالوا بعلي   املنافقون فأرجف. فيهم باإلقامة وأمره أهله

 مث سالحه، علي   أخذ املنافقون ذلك قال فلما. منه وختففا   له استثقاال  
 موضع - باجلحْرف وهو وسلم عليه الّله صلى الّله رسول أتى حىت خرج
 ملَّا أنك املنافقون زعم الّله نيبَّ  يا: فقال - نةاملدي من أميال ثالثة على

 خلفتك إمنا ولكين كذبوا: "فقال. مين وختففت استثقلتين أنك خلفتين
 تكون أن عليّ  يا ترضى أفال. وأهلك أهلي يف فاخلفين فارجع ورائي ملا
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 املدينة إىل علي   فرجع" بعدي نيبّ  ال أنه أال موسى، من هارون مبنزلة مين
 .سفره على وسلم عليه الّله صلى الّله ولرس ومضى

 علّيا   الّله رسول وجَّه اآلخر ربيع شهر يف اهلجرة من التاسعة السنة ويف (11)
 وَخسني مئة يف ليهدمه - طيء صنم - الفحلحس إىل سرية يف عنه الّله رضي
 ولواء سوداء راية ومعه فرسا ، وَخسني بعري مئة على األنصار من رجال  
لة على غارةال فشّنوا أبيض  وخربوه الفلس فهدموا الفجر مع حامت آل حمِ 
 .والفضة والشاء والنـَّع م السَّيْب  من أيديهم وملئوا

 أبا وسلم عليه الّله صلى الّله رسول أمر اهلجرة من التاسعة السنة ويف (12)
 وبعث ثالمثائة يف املدينة من فخرج بالناس، حيجَّ  أن عنه الّله رضي بكر

 بني عقبة) بالع رْج فأدركه علّيا   أثره يف وسلم عليه ّلهال صلى الّله رسول
 ال: وقال برباءة عنه الّله رضي علي   وأذن( احلاج جادة على واملدينة مكة

 عحريان، بالبيت يطوفنَّ  وال هذا، عامه بعد مشرك احلرام املسجد يقربنَّ 
 ىلإ عهده فله عهد وسلم عليه الّله صلى الّله رسول وبني بينه كان  ومن

 كان  من إال اجلنة يحدخل ال الّله وأن وشرب، أكل أيام هذه وأن مدته،
 .مسلما  

 طالب أيب بن عليَّ  وسلم عليه الّله صلى الّله رسولح  وجَّه عشر سنة ويف (13)
 الّله رسول بعث: قال عازب بن الرباء عن .رمضان يف اليمن إىل سرية
 اإلسالم إىل يدعوهم اليمن أهل إىل الوليد بن خالد وسلم عليه الّله صلى

 فبعث شيء إىل جييبونه ال أشهر ستة عليه فأقام معه سار فيمن فكنت
 ومن خالد يقفل أن وأمره طالب أيب بن عليَّ  وسلم عليه الّله صلى النيب
 قال. تركه معه يعقب أن الوليد بن خالد مع كان  ممن أحد أراد فإن معه

 القوم   بلغ اليمن أوائل إىل انتهينا فلما معه، عقب فيمن فكنت: الرباء
 بني تقدم مث واحدا ، صفَّا   صفَّنا فرغ فلما الفجر علي   بنا فصلَّى اخلربح 
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 الّله صلى الّله رسول كتاب  عليهم قرأ مث عليه، وأثىن الّله فحمد: أيدينا
 رسول إىل بذلك وكتب. واحد يوم يف كلها  مهدان فأسلمت وسلم عليه
: فقال جلس مث ساجدا ، خرَّ  كتابه  قرأ افلم وسلم عليه الّله صلى الّله

 علي   أقبل مث اإلسالم، على اليمن أهلح  تتابع مث ،"مهدان على السالم"
 من رجال   معه الذين جنده على واستخلف مبكة الّله رسول ليلقى

 الذي البزِّ  من ححل ال   القوم من رجاال   فكسا الرجل ذلك فعم د أصحابه،
 هم فإذا ليلقاهم علي   خرج جيشه دنا فلما .طالب أيب بن عليِّ  مع كان

 إذا به ليتجملوا القوم كسوت:  قال هذا؟ ما وحيك: فقال احللل، عليهم
 الّله، رسول إىل تنتهي أن قبل من انزع! ويلك: فقال الناس، يف قدموا
 هبم، صنع ملا شكاية اجليش وأظهر البز، يف وردها الناس من احللل فانتزع
 الناس أيها يا: "فقال فيهم خطيبا   وسلم عليه الّله ىصل الّله رسول فقام

 "الّله سبيل يف أو الّله ذات يف أل خشى أنه فوالّله علّيا ، تشكوا ال
 وفاته بعد صلى اهلل عليه وسلم النبي بغسل التشرف
 تعاىل اهلل اختاره الذي الرئيسي املشرف كان  أنه عنه اهلل رضي علي مناقب من

 علي كان  وقد ،ودفنه وحنوطه وكفنه ،وفاته عند ى اهلل عليه وسلمصل النيب بغسل وكرمه
 وقد .وفاته بعد صلى اهلل عليه وسلم النيب به غسل الذي املاء يشرب عنه اهلل رضي
 انه حيث من صلى اهلل عليه وسلم النيب قلب إىل الناس أقرب عنه اهلل رضي على كان
 اإلسالمية الدعوة وتبلغ صغريا طفال كان  أن منذ صلى اهلل عليه وسلم النيب يد على ترىب
 أماناته ومؤدي سره كامت  وكان ،ودرعه صلى اهلل عليه وسلم النيب سيف وكان يديه على
 الوحشة اإلسالمي اجملتمع أصابت وقد .ذريته وأبو ختنه وكان ،شر كل  من فداه وكان

 رسول قبض ما الصحابة أحد وقال ،صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول وفاة بعد الشديدة
 مثل مصيبة االسالم على مرت ما وقالوا ،قلوبنا أنكرنا حىت صلى اهلل عليه وسلم اهلل
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 النيب وصفيه وخليله حبيبه على علي سيدنا حزن وقد ،صلى اهلل عليه وسلم النيب فقد
 .الكثري الشعر ذلك يف وانشد شديدا حزنا صلى اهلل عليه وسلم

 الراشدين الخلفاء عهود في
 بن علي االمام بيعة تأخرت عنه اهلل رضي الصديق بكر ايب فةخال يف (1)

 فاطمة العاملني نساء سيدة زوجته موت وحىت الشيء بعض طالب أيب
 وهي ابيها من مبرياثها طالبت قد الزهراء وكانت ،عنها اهلل رضي الزهراء
 صلى اهلل عليه وسلم النيب أن الصديق أبوبكر هلا وقال بفدك كان  بستان

 آل يأكل إمنا صدقة، تركناه ما نـحو رث ال األنبياء معاشر حنن" :قال قد
 الّله صلى الّله رسول رأيت أمرا   أدع ال والّله وإين ،"املال هذا من حممد
 يف تكلمه فلم فاطمة السيدة فهجرته. صنعته إال يصنعه وسلم عليه

 ومل ،عنهما اهلل رضي أبوبكر علي بايع وفاهتا وبعد ،ماتت حىت ذلك،
 حروب إبان ،املنورة املدينة تأمني هو واحدا عمال إال بكر أليب علي مليع

  .العامني على تزد مل قصرية الصديق فرتة وكانت ،الردة
 مل: وقيل ،الناس بني يقضي عنه الّله رضي علي   كان  عمر خالفة ويف (2)

 عليها استخلف املدينة من خرج إذا عمر وكان. قاضٍ  أيامه يف لعمر يكن
 .عنه الّله يرض علّيا  
 القادسية فتح إليه انتهى حني باملدينة عمر الناس مجع: قال عمر ابن وعن

 وقد بتجارِت، عيايل الّله يحغين تاجرا   امرأ كنت  إين: فقال. ودمشق
 وعلي   القوم فأكثر املال؟ من يل حيل أنه ترون فماذا. بأمركم شغلتموين

 ليس باملعروف، يالكع أصلح ما: فقال علّي؟ يا تقول ما: فقال ساكت
 طالب أيب ابن قول القول: القوم فقال. غريه املال هذا من لك

 كان  ألنه عنه الّله رضي عمر رزق يزيدوا أن يريدون وأصحابه علي   وكان
 ما على اقتصر وقد يعانيها، كان  اليت الشدة من عليه أشفقوا وقد قليال  
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 خشية يكلموه أن طيعوايست مل لكنهم عنه الّله رضي بكر أبو يتناوله كان
 له تبح ومل رأيه، تستطلع أن الّله رسول زوج حفصة ابنته فكلفوا غضبه

 الّله رسول معيشة يعيش أن إال وأىب الع ْرض هذا من فغضب بأمسائهم،
 .بكر وأيب
 الذهب مباء تكتب بأن خليقة شهادة عنه الّله رضي علي   شهد وقد

 بسيف قحدم ملا أنه ذلك. رفاتهتص مجيع يف عينيه نصب راعٍ  كل  ويتخذها
 هذا أدَّو ا أقواما   إن: قال( جوهره) وزِْبرِجده وِمنطقته عمر على كسرى

 "الرعيَّة فعفَّت عففت إنك: "علي   فقال. أمانة ل ذ وحو
 املدائن يوم املسلمون غنمه الذي البساط يف أصحابه عمر استشار وملا

 إذا فكانوا. الرياحني هبتذ إذا للشتاء يعدونه وكانوا كسرى  بساط وهو
 بذهب أرضه ستني، يف بساط. رياض يف فكأهنم عليه شربوا الشرب أرادوا

 العرب وكانت الذهب، وماء حبرير وورقه جبوهر، ومثره بفصوص، ووشيه
 حني علي   قام إليه، فوَّض وآخر بقبضه بعضهم أشار - الِقطف تحسمِّيه

 :فقال انتهى حىت يأىب عمر رأى
 ما إال الدنيا من لك ليس إنه شّكا ، ويقينك جهال ، علم ك جتعل مِل  "

، أعطيت   ، لبست   أو فأمضيت   من وهذا" فأفنيت   أكلت   أو فأبليت 
 الناس بني فقسمه فقطعه صدقتين: عمر فقال. الزهد يف الكلم جوامع

 تلك بأجود هي وما درهم ألف بعشرين فباعها منه قطعة علّيا   فأصاب  
 !القطع

 ابن فعن. اهلجري التاريخ كتابة  يف عليا   عنه الّله رضي مرع واستشار
 خالفته من ونصف لسنتني عمر التاريخ كتب  من أول: قال املسيِّب
 ابن وعن. طالب أيب بن عليِّ  مبشورة اهلجرة من عشرة لست فكحتب

 يوم أيِّ  من فسأهلم الناس اخلطاب بن عمر مجع: قال أيضا   املسيِّب
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 وترك وسلم عليه الّله صلى الّله رسول هاجر يوم نم: علي   فقال نكتب؟
 ففعله الشرك، أرض
صلى  النيب توىف خلالفته سته رشح قد طعن حني اخلطاب بن عمر وكان

 الستة أحد طالب أيب بن علي وكان ،راض عنهم وهو اهلل عليه وسلم
 . املرشحني

 ليع وحاول الراشد اخلليفة ضد الفنت بدأت عفان بن عثمان خالفة ويف (3)
 مروان رأسهم وعلى أميه بين أن إال وجيهضها حيتويها أن طالب أيب بن
 عثمان على الناس وكثر الفتنة أهل اجتمع ملا و ،إشعاال الفتنه زادوا قد

 وقد ورائي الناس" :فقال عثمان على فدخل عنه، الّله رضي علّيا   كلموا
 وال هلهجت شيئا   أعرف وما لك، أقول ما أدري ما ووالّله فيك كلموين

 شيء إىل سبقناك ما. نعلم ما لتعلم إنك. تعرفه ال أمر على أدلك
 وقد دونك، بأمر خحصصنا وما فنبلغكه، بشيء خلونا وال عنه، فنخربك

 صهره، ونلت وسلم، عليه الّله صلى الّله رسول وصحبت   ومسعت   رأيت  
 ناب وال منك، احلق بعمل بأوىل - بكر أبا يعين - قحافة أيب ابن وما

 صلى الّله رسول إىل أقرب وإنك. منك اخلري من بشيء بأوىل اخلطاب
 عليه الّله صلى الّله رسول صهر من نلت ولقد رمحا ، وسلم عليه الّله

 نفسك يف فالّله شيء إىل سبقاك وال يناال، مل ما وسلم
 داره املتمردون عليه وتسور مظلوما شهيدا عفان بن عثمان سيدنا وقتل

 يف صلى اهلل عليه وسلم النيب رأى قد وكان الكرمي القرآن رأيق وهو وقتلوه
 اهلل رضي العصر بعد فقتل عثمان يا الليلة عندنا تفطر له فقال النوم
 يف حبراسته وحممد واحلسني احلسن أمر قد علي سيدنا وكان ،عنه تعاىل
 .تقاوم ال اليت الشديدة بالكثرة كانوا  املتمردين أعداد أن إال منزله
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  طالب أبي بن علي ةخالف
 خليفة طالب ايب بن علي املسلمون بايع عفان بن عثمان مقتل بعد (1)

 ،عاما وَخسني َخسه عمره وكان ،عمره من سنوات أربعة آخر يف للناس
 وعثمان عمر خالفة يف الشام على أمريا وكان سفيان أيب بن معاوية ولكن

 وكان عفان بن عثمان بدم ومطالبا علي االمام بيعة على انتفض قد
 اخلالف هذا واستمر .األموية القبيلة حيث من عثمان بدم يطالب معاوية

 مات واليت املشهورة صفني حرب فيه وكان ،علي االمام خالفة عهد طيلة
  .اخلوارج فرقة ظهور نتيجتها وكان ،كبري  عدد فيها

 املشهورة اجلمل معركة وقعة عفان بن عثمان بدم املطالبة إطار ويف كذلك (2)
 االمام جيش بني وكانت ،بالعراق البصرة مدينة قرب هـ 36 عام رخيياتا

 فيها وانتصر االخرى الناحية من والزبري وطلحة فاطمة والسيدة علي
، شخص ألف عشرة حوايل املوقعة هذه يف ومات ،علي االمام جيش

 رضي ،أمي بيا يناديها وكان مكرمة معززة املدينة إىل عائشة السيدة ورد
 .أمجعني معنه اهلل

 البيت من املرة وهذه عفان بن عثمان بدم املطالبة إطار ويف كذلك (3)
 ،عنه اهلل رضي عفان بن عثمان سيدنا إليه ينتمي والذي األموي القرشي

 وانفصل ،علي االمام مبايعة حرب بن سفيان أيب بن معاوية رفض فقد
 وقد ،( عاما عشرين)  وعثمان عمر خالفة يف حيكمها كان  واليت بالشام
 وكان(  سنوات 4)  علي سيدنا خالفة فرتة طيلة الصراع هذا استمر

 كامل  شهر فشل بعد املعركة ونشبت ، هـ 37 عام صفني معركة هو قمته
 وعندما ،اجلماعة سلك يف الدخول معاوية فيها رفض املفاوضات من
 الرماح أسنة على املصاحف رفع حيلة ابتكروا االهنزام يف معاوية جيش بدأ
 بني احليلة هبذه على االمام جيش انشق وقد مصاحف َخسة فعوافر 
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 التحكيم قبول مت وأخريا ،ذلك يرفض من وبني التحكيم قبول على موافق
 .قتيل ألف تسعة اجلانبني من القتلى عدد وكان احلرب وقف ومت

 :بالكفر ورميهم وأصحابه علي   على اخلوارج ثورة (4)
 بعضا   بعضها اخلوارج لقيت احلكمني أمر من كان  ما العراق أهل بلغملا 

 إخواين معاشر" :وقال فتكلم الراسيبِّ  وهب بن الّله عبد عند واجتمعوا
 هلذه منكرين بنا فاخرجوا وشيك، فراقها وإن قليل، الدنيا متاع إن

 هم والذين اتقوا الذين مع الّله وإن لّله إال حكم ال فإنه احلكومة،
 ".حمسنون

 قلتما فيما احلق ومنهج رأيتما ما الرأي: "فقال ارس يَّ  بن محزة تكلم مث
 حتفون وراية وسائس قائد من لكم بدَّ  ال فإنه منكم، رجال   أمركم فولوا

 ".إليها وترجعون هبا
 يقبلها، أن فأىب عبادهم، من وكان احلصني، بن يزيد على األمر فعرضوا

 على وهاعرض مث يقبلها، أن فأىب العبسي أوىف أيب ابن على عرضوها مث
 الدنيا يف رغبة أقبلها ما فوالّله هاتوها: "فقال الراسيبِّ، وهب بن الّله عبد
 مد مث ،"األجر عظيم من فيها أرجو ملا أقبلها ولكن. املوت من فرارا   وال
 وصلى عليه وأثىن الّله فحمد خطيبا   فيهم فقام فبايعوه، إليه فقاموا يده

 عهودنا أخذ الّله فإن بعد، أما" :لقا مث وسلم عليه الّله صلى النيب على
 يف واجلهاد باحلق والقول املنكر عن والنهي باملعروف األمر على ومواثيقنا

 عزَّ  الّله وقال. شديد عذاب هلم الّله سبيل عن يضلون الذين إن سبيله،
 47: املائدة (اْلف اِسقحون   هحمح  ف أحْول ِئك   اللَّهح  أ نـْز ل   مب آ حي ْكحمْ  ملَّْ  و م ن): وجلَّ 

 حكم ونبذوا اهلوى اتبعوا قد أن ديننا أهل من دعوتنا أهل على وأشهد
 الوجوه له تعنو مبن فأقسم حلق جهادكم وأن احلكم، يف وجاروا الكتاب
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 حىت وحدي لقاتلتهم مساعدا   قتاهلم على أجد مل لو األبصار له وختشع
 ".شهيدا   ريب ألقى
 أصحابه من نفر يف الراسيب وهب بن الّله عبد أقبل الغد من كان  فلما
 فحمد عظمائهم من وكان والعبسي أوىف أيب بن شريح على دخل حىت
 ما بغري حكما قد احلكمني هذين فإن بعد، أما" :قال مث عليه وأثىن الّله
 دينهم يف الرجال وحكموا هبما رضوا حني إخواننا كفر  وقد الّله أنزل
 وحنن لّله واحلمد صبحناأ وقد أظهرهم، بني من الشخوص على وحنن
 ".اخللق هذا بني من احلق على
 بركة على بنا اخرج مث خروجك، وأعلمهم أصحابك أنذر: "شريح فقال
 فيقدموا بالبصرة الذين إخواننا إىل ونرسل فننزهلا املدائن نأِت حىت الّله

 ".أيدينا يف أيديهم فتكون علينا
 ولكن طلبتم، ماعتكمجب خرجتم إن إنكم: "الطائي حصني بن يزيد فقال

 .مستخفني فرادى اخرجوا
 النهروان جسر توافوا أن تواعدوا ولكن عنها مينع من هبا فإن املدائن فأما

 ".هبا يوافوكم أن البصرة أهل من إخوانكم إىل وتكتبوا هناك فتقيموا
 إىل وكتبوا فرادى، للخروج واستعدوا أصحاهبم وأنذروا ذلك على اتفقوا

 :التايل الكتاب صرةبالب منهم كان  من
 احلصني بن ويزيد وهب، بن الّله عبد من. الرحيم الرمحن الّله بسم"

 من بالبصرة كتابنا  بلغه من إىل أوىف أيب بن وشريح زهري، بن وحرقوص
 إال إله ال الذي إليكم الّله حنمد فإنا عليك، سالم. املسلمني املؤمنني

 يف باحلق وأقومهم بكتابه، أعلمهم إليه عباده أحب جعل الذي هو
 يف الرجال حكموا دعوتنا أهل وإن مرضاته، يف اجتهادا   وأشدهم طاعته،

 لذلك فكفروا الّله نيبِّ  سنَّة يف وال الّله كتاب  يف ما بغري فحكموا الّله أمر
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 حيب ال الّله إن. سواء على نابذناهم وقد السبيل سواء عن وصدوا
 .اخلائنني

 - الّله رمحكم - إلينا فسريوا نهروان،ال جبسر اجتمعنا فقد بعد، أما
 عن وتنهوا باملعروف، وتأمروا والثواب، األجر من نصيبكم لتأخذوا
 فسلوه ودين أمانة ذي إخوانكم من رجل مع إليكم هذا وكتابنا املنكر،

 ".والسالم رأيتم مبا إلينا واكتبوا أحببتم، عما
 البصرة، أتى حىت فسار العبسي سعد بن الّله عبد مع كتاهبم  وجهوا مث

 إليهم كتبوا  مث به، ما وعلموا فاجتمعوا أصحابه إىل الكتاب وأوصل
 يزيد وخرج كتاهبم،  يف ذكروها اليت بالكيفية خرجوا القوم إن مث مبوافاهتم،

 :اآلية هذه يتلو وهو فرسا   يقود بغلة على احلصني بن
ا ف خ ر ج  ) ائِف ا   ِمنـْه  ، اْلق ْومِ  ِمن   يِن َن ِّ  ر بِّ  ق ال   يـ تـ ر قَّبح  خ   تـ و جَّه   و ل مَّا الظَّاِلِمنْي 

 21،22: القصص (السَِّبيلِ  س و اء   يـ ْهِدي يِن  أ ن ر يبِّ  ع س ى ق ال   م ْدي ن   تِْلق اء  
 وفيهم أصحابه من كثري  مجع إليه فاجتمع ،السّيب إىل انتهى حىت وسار

 املدائن لىع علي   عامل مسعود بن سعيد وكان حامت، بن عدي بن زيد
 أصحابه، إليه واجتمع ليال   الراسيب وهب بن الّله عبد وخرج فتحاموه،

 عبيد أيب بن املختار أخيه ابن املدائن على مسعود بن سعيد واستخلف
 مع بغداد يف بكر فلقيهم وأصحابه وهب بن الّله عبد طلب يف وخرج
 رجال   ثالثون واخلوارج فارس، َخسمائة يف وسعيد الشمس مغيب

 إىل تريد ما األمري، أيها: لسعيد سعيد أصحاب فقال. ساعة تناوشواف
 املؤمنني أمري إىل واكتب سبيلهم، خل أمر فيهم يأتك ومل هؤالء قتال

 .وتركهم فمضى أمرهم، تعلمه
 من ووافاهم بنهروان وهم أصحابه إىل انضم حىت وهب بن الّله عبد سار
 البصرة على وكان. جلر  500 وكانوا البصرة أهل من رأيهم على كان
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 األسود أبا طلبهم يف وجه خروجهم بلغه فلما. العباس بن الّله عبد يومئذ
 الليل بينهم وحال( 462) تسرت جبسر فلحقهم فارس ألف يف الديليّ 
 يف تقول ما: له قالوا إال أحدا   يلقون ال مسريهم مجيع يف وكانوا. ففاتوه

 إىل انتهى حىت أقبلوا مث قتلوه، أىب وإن تركوه، منهما تربأ فإن احلكمني؟
 علي االمام وحارهبم. هنروان وافوا حىت ص رِيفني ناحية من فعربوها دجلة
 هـ 38 عام يف ذلك وكان ،كبرية  هزمية وهزمهم عنه اهلل رضي

 عنه الّله رضي علي   اإلمام مقتل
ك محلجم، بن الرمحن عبد: رجال ثالثة اجتمع  بكر بن وعمرو الّله، عبد بن والربح

 عليهم فرتمحوا النهر أهل ذكروا مث. والهتم على وعابوا الناس أمر فتذاكروا التميمي
 فالتمسنا الضاللة أئمة فأتينا أنفسنا شرينا فلو. شيئا   بعدهم بالبقاء نصنع ما: وقالوا
 إخواننا هبم وثأرنا البالد منهم فأرحنا قتلهم

 .مصر أهل من كانو  طالب أيب بن عليُّ  أكفيكم أنا: ملجم ابن فقال
ك وقال  .سفيان أيب بن معاوية أكفيكم أنا: الّله عبد بن الربح
 .العاص بن عمرو أكفيكم أنا: بكر بن عمرو وقال

 يقتله حىت إليه توجَّه الذي صاحبه عن منا رجل ينكص ال بالّله وتواثقوا فتعاقدوا
 .دونه ميوت أو

 واحد كل  يثب أن رمضان من ختلو عشرة لسبع واتعدوا فسمُّوها أسيافهم فأخذوا
 صاحبه فيه الذي املصر إىل منهم رجل كل  وأقبل. إليه توجَّه الذي صاحبه على منهم
 .يطلب الذي

 بالكوفة أصحابه فلقي فخرج. كندة  يف عداده فكان املرادي ملجم ابن فأما
 رباب،ال تيم من أصحابا   يوم ذات رأى فإنه. أمره من شيئا   يظهروا أن كراهة  أمره وكامتهم

 تيم من امرأة ذلك يومه من ولقي قتالهم فذكروا عشرة، النهر يوم منهم قتل علي   وكان
 فائقة وكانت النهر، يوم وأخاها أباها قتل وقد الشجنة ابنة ق طام: هلا يقال الرباب
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 ال: فقالت. خطبها مث. هلا جاء اليت حاجته ونسي بعقله، التبست رآها فلما. اجلمال
 وقتل وقينة وعبد درهم آالف ثالثة: قال يشفيك؟ وما: قال. يل يتشف حىت أتزوجك

. تريدينين وأنت يل ذكرته أراك فال علي   قتل فأما لك، مهر هو: قال طالب أيب بن علي  
 معي، العيش ويهنأك ونفسي نفسك شفيت أصبت فإن غرته؛ التمس بلى،: قالت
 .أهلها ينةوز  وزينتها الدنيا من خري الّله عند فما قحتلت   وإن

 إين: قالت. سألت ما فلك. علي   قتل إال املصر هذا إىل يب جاء ما فوالّله: قال
 .أمرك على ويساعدك ظهرك يسند من لك أطلب

 وأتى فأجاهبا، فكلمته، و ْردان: له يقال الرباب تيم من قومها من رجل إىل فبعثت
 الدنيا شرف يف لك له: فقال جب  رة، بن شبيب: له يقال أشجع من رجال   ملجم ابن

 جئت لقد أمك ثكلتك: قال. طالب أيب بن عليِّ  قتل: قال ذاك؟ وما: قال واآلخرة؟
؟ على تقدر كيف  إّدا   شيئا   . الغداة لصالة خرج فإذا املسجد يف له أكمن: قال علي 

 خري الّله عند فما قحتلنا وإن ثأرنا، وأدركنا أنفسا   شفينا َنونا فإن. فقتلناه عليه شددنا
 !!(.تعاىل الّله إىل يتقرَّب علي   بقتل أنه حيسب ملجم ابن كان  فقد) فيها وما الدنيا من

 اإلسالم يف بالء ه عرفت قد. عليَّ  أهون لكان علي   غري كان  لو!! وحيك: قال
 .لقتله أنشرح أجدين وما. وسلم عليه الّله صلى النيب مع وسابقته
 قتل مبن فنقتله: قال. بلى: قال الصاحلني؟ ادالعب النهر أهل قتل أنه تعلم أما: قال

 قد: هلا فقالوا معتكفة األعظم املسجد يف وهي ق طام، فجاءوا فأجابه،. إخواننا من
 .فأتوين ذلك أردمت فإذا: قالت. علي   قتل على رأينا أمجع

: فقال. 40 سنة علي   صبيحتها يف قتل اليت اجلمعة ليلة يف ملجم ابن إليها عاد مث
 باحلرير هلم فدعت. صاحبه منا واحد كل  يقتل أن صاحيبَّ  فيها واعدت اليت الليلة هذه

 فلما( الباب) علي   منها خيرج اليت السُّدة مقابل وجلسوا أسيافهم وأخذوا به فعصبتم
 على ملجم ابن وضربه الطاق أو الباب بعضادة سيفه فوقع بالسيف شبيب ضربه خرج
 بين من رجل عليه فدخل منزله دخل حىت وردان ربوه ،جبهته قرنه يف بالسيف رأسه
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 كان،  مبا فأخربه والسيف؟ احلرير هذا ما: فقال. صدره عن احلرير ينزع وهو أبيه،
 .قتله حىت وردان به فعال بسيفه فجاء وانصرف

 حضرموت من رجل فلحقه الناس وصاح الغ ل س يف كندة  أبواب حنو شبيب وخرج
 الناس رأى فلما احلضرمّي، عليه وجثم فأخذه، السيف شبيب يد ويف" عحومير" له يقال

 غحمار يف شبيب وَنا فرتكه نفسه على خشي يده يف شبيب وسيف طلبه يف أقبلوا قد
 .الناس

 أخذ - أرماة أبا يكىن - مهدان من رجال   أن إال فأخذوه ملجم ابن على فشدوا
 فصلى وهب أيب بن هبرية بن ج ْعدة وتقدم علي ، وتأخر. فصرعه رجله فضرب سيفه

 أمل! الّله عدو أي: "قال مث عليه فأدخل بالرجل، عليَّ : علي   قال مث. الغداة بالناس
 ".إليك؟ أحسن

 ".بلى: "قال
 ".هذا؟ على محلك فما: "قال
 ".خلقه شر به يقتل أن الّله وسألت صباحا   أربعني شحذته: "قال

 مث" خلقه شر من إال أراك وال به مقتوال   إال أراك ال: "عنه الّله رضي علي   فقال
 ".رأيي فيه رأيت بقيت وإن قتلين كما  فاقتلوه مت أنا إن. بالنفس النفس: "قال

 مكتوف ملجم وابن عنده هم فبينما. حدث ملا فزعني احلسن على الناس ودخل
 أيب، على بأس ال. الّله عدو أي. تبكي وهي علي   بنت كحلثوم  أم نادته إذ يديه بني

 بألف، ومسمته بألف،( السيف) اشرتيته لقد والّله! تبكني؟ من فعلى: قال. خمزيك والّله
 .أحد منهم بقي ما املصر أهل مجيع على الضربة هذه كانت  ولو

 فقدناك إن املؤمنني، أمري يا: "فقال فسأله علي   على الّله عبد بن جحندب ودخل
 ".احلسن؟ فنبايع نفقدك وال

 وحسينا   حسنا   فدعا مثلها عليه فردَّ  ،"أبصر أنتم. مأهناك وال آمركم ما: "فقال
 :فقال



 

 

 

472 
 

 زحوي شيء على تبكيا وال بغتكما، وإن الدنيا تبغيا وأال الّله، بتقوى أوصيكما"
 للظامل وكونا لألخرق، واصنعا امللهوف، وأغيثا اليتيم، وارمحا احلق، وقوال عنكما،
 ".الئم لومة الّله يف تأخذكما الو  الكتاب، يف مبا واعمال ناصرا ، وللمظلوم خصما  
 ".أخويك؟ به أوصيت ما حفظت هل: "فقال احلنفية بن حممد إىل نظر مث

 .نعم: قال
 فاتبع عليك حقهما العظيم أخويك، بتوقري وأوصيك مبثله أوصيك فإين: "قال

 ".دوهنما أمرا   تقطع وال أمرمها
 كان  أباكما أن متماعل وقد أبيكما، وابن شقيقكما فإنه به أوصيكما: "قال مث

 ".حيبه
 الزكاة وإيتاء لوقتها، الصالة وإقام الّله، بتقوى بينّ  أي أوصيك: "للحسن وقال

 الزكاة، مانع من صالة تقبل وال بطهور، إال صالة ال فإنه الوضوء، وحسن حملها، عند
 يف والتفقه اجلهل، عند واحللم الرحم، وصلة الغيظ، وكظم الذنب، بغفر وأوصيك

 عن والنهي باملعروف واألمر اجلوار، وحسن للقرآن، والتعاهد األمر، يف والتثبت ،الدين
 "الفواحش واجتناب املنكر،
 ملجم بن الرمحن عبد وقتل ،سعيدا شهيدا عنه اهلل رضي علي االمام مات مث
 للصالة اليوم ذلك يف خيرج مل عمرا فإن العاص بن عمرو استهدف الذي أما .بسيفه
 ،عمرو أنه منه ظنا اخلارجي فقتله خارجه يسمى رجل عنه بدال رجوخ أصابه ملرض
  .معاوية وقتله قتله يف يوفق مل ولكنه معاوية ضرب فقد معاوية صاحب وأما

 علي سيدنا والد طالب بأبي التعريف
 الشخصية البطاقة
 هي الكنية بل وقيل عمران الشيعة وقالت عامر وقيل مناف عبد :االسم (1)

 مناف عبد امسه إن واألصح االسم
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 صلى النيب والد اهلل عبد شقيق وهو خمزوم بين من عمرو بنت فاطمة وأحمه (2)
 .وسلم عليه اهلل

 بالرتبية ووالده صلى اهلل عليه وسلم النيب عم أنه هو مناقبه أعظم من (3)
 عاما 42 ملدة ورعايته كنفه  يف صلى اهلل عليه وسلم النيب وعاش

 قريش وشيخ ،مّكة ورئيس البطحاء، شيخ: ألقابه من (4)
 ووقار امللوك هباء عليه جسيما ، وسيما   شيخا   كان  أنه وصفه ومن (5)

 وخيافون يهابونه، وكانوا ،«الشيخ»: تسّميه قريش وكانت احلكماء،
 :هلا فقال بذلك زوجاته إحدى ذمته وقد أعرجا وكانوا سطوته،

 فعالـي وحسن جلدي من أنكرت*  الذي فما عرجت فقد عرجت قالت
 مـفـضـال مسـود كل  وسليل*  صبـابـتـهـا يف دهتاجب ابن وأنا
 األمـوال رغـائب أفـيد كيمـا*   نـمـاءهـا أريد ال الفراجة أدع
 الـبـخـال مقاتـل تصيب حىت*  جـمة وجـوه عن سهمي وأكف

  قريش أفقر أصبح حىت واحلجاج احملتاجني على ينفق كرميا  جوادا وكان (6)
 إال ماله بكثرة إال أحد قريش يف سدي مل أنه ،واألخبار السري أهل وقال (7)

 ربيعة بن وعتبة طالب أبو
 تعّلمت ممّن: ـ العرب حكيم ـ صيفي بن كثمأل قيل وقد :حكيما وكان (8)

 سّيد واال دب، احللم حليف من: قال والسيادة؟ واحللم والرياسة، احلكمة
 .املطلب عبد بن طالب أبو والعرب، العجم

 وأجودهم وشكيمة ، عارضة   الناس أشد املطلب عبد بن طالب أبو كان (9)
 عليه اهلل صلى النيب منع ظهره، وراء ملا وأمنعهم نفسا ، وأشهمهم رأيا ،

 من إخوانه بين منع مث املطلب، وبين هاشم بين مث قريش، مجيع من وسلم
 . خطيب شاعر هذا مع وهو أسلموا، الذين خمزوم بين من أخواته بين
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 اهلل عبد شقيقه من أكرب وهو م 540 امع طالبأبو  ولد :امليالد تاريخ (10)
 صلى اهلل عليه وسلم النيب من وأكرب ،أعوام خبمسة املطلب عبد بن

 عمره كان  صلى اهلل عليه وسلم النيب كفالة  توىل وعندما ،عاما بثالثني
 عبد جده وفاة عند صلى اهلل عليه وسلم النيب عمر وكان عاما 38

 مثانية املطلب عبد بن طالب أبو بيها وشقيق لعمه كفالته  وانتقال املطلب
 ومحزة عاما عشره أحد املطلب عبد بن العباس عميه عمر وكان ،سنوات

 اعوام عشرة املطلب عبد بن
 فاطمة السيدة من إال ينجب مل ولكنه نساء عدة من طالب أبو تزوج (11)

 هاَشية من أَنب هاَشي أول هو طالب وأبو ،اهلاَشية اسد بنت
 الشام من يستورد وكان والصيف الشتاء رحلة لتجارةا مهنة يف والده ورث (12)

 القمح وحبوب العطور
 النيب بعث وعند ،وعلي وجعفر وعقيل ،يكىن وبه طالب أبناء أربعة له (13)

 عاما أربعني صلى اهلل عليه وسلم النيب عمر كان  وسلم عليه اهلل صلى
 وعقيل عاما 38 طالب أوالده وأعمار عاما سبعون طالب أيب عمه وعمر

 عاما 42 محزة وأعمامه ،أعوام 8 وعلي عاما 18 وجعفر عاما 28
 وفاخته احلارث بن سفيان ابو تزوجها مجانة بنتني وله .عاما 43 والعباس

 .املخزومي وهب ايب بن هبريه وتزوجها( هاين )أم وكنيتها هند ويقال
 بنت وأمساء طالب أيب بنت ريطة أيضا ولد بأنه سريته يف سعد بن وقال

 طالب أيب بن طليق يسمى ابن له بأن أيضا سعد بن وقال ،لبطا أيب
 .علة تسمى امرأة من

 سن من أول طالب أبا أن: بكار بن الزبري قاله ما طالب أيب مناقب ومن (14)
 اإلسالم يف السنة أثبتتها مث علقمة، بن عمرو دم يف اجلاهلية يف القسامة
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صلى  النيب مدح يف ثريك  شعر وله جميدا   شاعرا   طالب أبو وكان: الزبري قال (15)
 .عنه والدفاع اهلل عليه وسلم

 أبو كان:  قال اهلل، رمحه" حبيب بن حممد جعفر أيب أمايل" يف وجاء (16)
 إذا: ويقول يبكي أحيانا   وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول رأى إذا طالب

 .طالب أليب شقيقا اهلل عبد وكان أخي، ذكرت رأيته
 معروف عن مزاحم، بن نصر عن حسن، بن حممد وحدثين: الزبري قال (17)

 النيب معه وحيضر الفجار، أيام حيضر طالب أبو كان:  قال خربوذ، بن
 وإذا قيس، هزمت طالب أبو جاء فإذا غالم، وهو وسلم عليه اهلل صلى

 .ففعل عنا، تغب ال! لك أبا ال: طالب أليب فقالوا كنانة،  هزمت جيئ مل
 أيب ابنه إىل صارت مث ته،حيا أيام املطلب عبد إىل السقاية كانت  وقد (18)

 وعشرين أربعة العباس اخيه من استدان قد طالب أبو وكان مدة، طالب
 ،احلجاج على صرفها ( سوداين جنيه مليون ثالمثائة حوال)  درهم ألف

 ابو فقبل ،زمزم من احلجاج سقاية أمر يتوىل ان على العباس له فرتكها
 .بعده من وذريته العباس نصيب من زمزم وصارت طالب

 قضى ،عاما مثانني وعمره املبعث من العاشرة السنة يف أبوطالب توىف (19)
  وسلم عليه اهلل صلى النيب خدمة يف عاما اربعني أثنني منها

 طالب أبي مع صلى اهلل عليه وسلم النبي عالقة
 درجة إىل شديدا حبا صلى اهلل عليه وسلم النيب حيب طالب أبو كان (1)

 عليه اهلل صلى له حمبته ونبعت ،جبواره إال ينام جيعله ال وكان ،التعلق
صلى اهلل  شخصيته يف املطوية احملمدية االنوار جواذب حيث من وسلم

 مسع ما حيث ومن يتمه حيث ومن أخيه ابن أنه حيث ومن عليه وسلم
 من شاهده ما حيث ومن الرهبان من صلى اهلل عليه وسلم النيب عن
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 النيب أدب من شهده ما حيث نوم صلى اهلل عليه وسلم النيب كرامات
 صلى اهلل عليه وسلم

 عن يده فرفع املائدة على حممد أخيه ابن"  طالب أبو"  افتقد مرّة ذات (2)
 ليشرب اللنب وعاء ناوله حضر فإذا ،ابين يأِت حىت آكل ال :وقال الطعام

 العمّ  ويعجب ،مجيعا   فريتوون اآلخر بعد الواحد األوالد سائر يشرب مث
 .حمّمد يا ملبارك إّنك :ويقول أخيه ابن إىل فيلتفت لذلك

 يف وهم مكة قدمت: قال عرفطة بن جهلمة عن عساكر ابن أخرج وقد (3)
 فاستسق فهلم وأجدب، الوادي أقحط طالب أبا يا قريش فقالت قحط
 قتماء سحابة عنه جتلت دجى َشس كأنه  غالم ومعه طالب أبو فخرج
 بإصبعه الغالم والذ الكعبةب ظهره فألصق طالب أبو فأخذه أغيلمة حوله

 وأغدودق وأغدق وههنا ههنا من السحاب فأقبل قزعة السماء يف وما
 النيب مادحا طالب أبو يقول ذلك ويف. النادي وأخصب الوادي وانفجر

 :وسلم عليه الّله صلى
  لألرامل عصمة اليتامى مثال  بوجهه الغمام يستسقي وأبيض

 وفواضل نعمة يف ندهع فهم  هاشم آل من اهلالك به يلوذ
صلى اهلل عليه  النيب يصف وهو املطلب عبد بن للعباس طالب أبو وقال (4)

 ،املسك يف غمس كأنه  الرائحة طيب كان  صلى اهلل عليه وسلم أنه :وسلم
 الليل، بعض مضي عند وذلك يعجبين كالما  منه أمسع ما كثريا  كنت  ولقد
 أول يف يقول وكان بعده حنمد وال والشراب الطعام على نسمي ال وكنا

 منه فتعجبت لّله احلمد قال طعامه من فرغ فإذا األحد الّله باسم الطعام
 يلعبون صبيان مع وقف وال جاهلية وال ضحكا وال كذبة  منه أر مل مث

 النيب فجاء عليها يتكئ مثنية بالبطحاء وسادة له توضع طالب أبو وكان (5)
 فأراد طالب أبو فجاء لقا عليها استلقى مث فبسطها وسلم عليه اهلل صلى
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 البطحاء وحل فقال أخيك بن أخذها فقالوا عنها فسأل عليها يتكئ أن
 بنعيم ليحسن هذا أخي بن ان

 أخذه أنه حىت شديدة صبابة صلى اهلل عليه وسلم بالنيب طالب أبو صب (6)
 والعباس محزة إخوته أو طالب ابنه معه يأخذ ومل الشام إىل رحلته يف معه
 العمر يف ريباتق مياثلونه وهم

 طالب أبو وكان طالب أيب حجر يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان (7)
 أيب عيال أكل فإذا بلبنها يؤتى فكان إبل من قطعة له كانت  املال قليل

 عليه اهلل صلى النيب معهم أكل وإذا يشبعوا مل فرادى أو مجيعا طالب
 فيحضر ابين حيضر حىت أربعوا قال يطعمهم أن أراد إذا فكان شبعوا وسلم
 يناوهلم مث أوهلم شرب لئن كان  وان طعامهم من فيفضل معهم فيأكل

 ملبارك إنك طالب أبو فيقول آخرهم من فريوون فيشربون
  طالب أبي لعمه صلى اهلل عليه وسلم النبي محبة
 بل شديدا حبا طالب أيب عمه حيب صلى اهلل عليه وسلم النيب كان (1)

 احلديث يف جاء فقد، له الذكر دائم انوك ،طالب أبو حيبه من وحيب
 ألحبك إين واهلل! عقيل يا :طالب أيب بن لعقيل قال أنه الشريف
 إياك طالب أيب وحلب لقرابتك،: خلصلتني

 رسول فأتوا ،املدينة أهل أقحط :قال ،به أثق من وحدثين :هشام ابن قال (2)
 اهلل ىصل اهلل رسول فصعد ،إليه ذلك فشكوا ،وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 أهل أتاه ما املطر من جاء أن لبث فما ،فاستسقى املنرب وسلم عليه
 :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال الغرق؛ منه يشكون الضواحي

 حوليها فصار نةياملد عن السحاب فاَناب ،علينا وال حوالينا اللهم
 طالب أبو أردك لو :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال كاإلكليل؛

 :قوله أردت اهلل رسول يا كأنك  :أصحابه بعض له فقال ،لسره اليوم هذا
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 لألرامل عصمة اليتامى مثال  بوجهه الغمام يحستسقى وأبيض
 .أجل :قال

 ب عد قال وسلم عليه الّله صلى النيب أن الشريف احلديث يف أيضا وجاء (3)
  ب ِسئتْ  وقد سيوفنا لرأى حيًّا طالب أبو كان  لو: بْدرٍ  موق عة

 
 ياِثلبامل

ياثل واْست أن ست، اْعتادت أي: وكسرها السني بفتح ب سأت
 
 األمائل،: وامل

 . املْقلوب من وكأنه فحسر، هكذا
 أنعم مما وكان: قال جماهد، عن َنيح أيب ابن حدثين: إسحاق ابن قال (4)

 أصابتهم قريشا   أن اخلري من به وأراده له، اهلل صنع ومما علي على به اهلل
 .كثرية  عيال ذا طالب أبو وكان شديدة، أزمة

 بين أيسر من وكان - العباس لعمه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال
 الناس أصاب وقد العيال، كثري  طالب أبا أخاك إن عباس يا) - هاشم

((. عيال من عنه ُنفف حىت إليه بنا فانطلق األزمة، هذه من ترى ما
 رسول مع يزل فلم إليه، هفضم عليا   وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فأخذ

 وصدقه به وآمن علي فاتَّبعه نبيا ، اهلل بعثه حىت وسلم عليه اهلل صلى اهلل
  علي سيدنا والدة هاشم بن أسد بنت فاطمة
 طالب أيب عمة ابنة وهي املطلب عبد بن أبوطالب زوجة (1)
 صلى اهلل عليه وسلم النيب وكان صلى اهلل عليه وسلم النيب أمهات إحدى (2)

 ومكث أعوام مثانية عمره كان  أن منذ ربته اليت وهي :أمي بيا ايناديه
 عما وعشرين َخسة وعمره صلى اهلل عليه وسلم تزوج حىت بيتها يف معها

 هلاَشي ولدت هاَشية أول وهي (3)
 وعلي جعفر وفيهم أبوطالب أوالد أم وهي (4)
 اهلل رضي علي االمام ابنها ولدت أهنا مستدركه يف احلاكم االمام وروى (5)

 الكعبة جوف يف عنه
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 طالب أيب جلميل ردا بيته يف على برتبية صلى اهلل عليه وسلم النيب قام (6)
  اجلنة أهل نساء سيدة الزهراء فاطمة بنتها وزوجه عليه أسد بنت وفاطمة

 فاطمة تكفي وكانت ،صلى اهلل عليه وسلم النيب مع وهاجرت أسلمت (7)
  السوق من تواحلاجا املاء سقاية صلى اهلل عليه وسلم النيب بنت

 وصلى قميصه يف صلى اهلل عليه وسلم النيب فكفنها املنورة باملدينة وماتت (8)
 قربها، يف صلى اهلل عليه وسلم النيب ونزل تكبرية سبعني عليها وكرب عليها

 وجاء. والرعاية باألمومة هلا وشهد جليله بدعوات هلا ودعا فيه واضجع
 "أسد بنت فاطمة إال القرب ضغطة عن ألحد عفي ما" احلديث يف

 علي سيدنا شقيق الطيار جعفر
 الشخصية البطاقة
  اهلل عبد أبو وكنيته جعفر :االسم (1)
 معهم وكرمه لتواضعه املساكني بأيب وسلم عليه اهلل صلى النيب كناه (2)
 هبما يطري ياقوت من جبناحني عوضه تعاىل اهلل ألن ،الطيار جعفر لقبه (3)

 جلهادا يف قطعتا قد يداه وكانت املالئكة مع
 عليه اهلل صلى له والنجباء الرفقاء من أنه وسلم عليه اهلل صلى النيب وقال (4)

 وسلم
 أسد بنت فاطمة السيدة :أمه (5)
 بإثنني وسلم عليه اهلل صلى النيب من أصغر وهو ،م592 عام ولد :امليالد (6)

 سنوات بعشر طالب أيب بن على أخيه من وأكرب ،عاما وعشرين
 بيت إىل طالب أيب بيت وغادر وسلم عليه اهلل صلى النيب تزوج وعندما (7)

 فقط سنوات ثالثة طالب أيب بن جعفر عمر كان  خدجية
 النيب دخول وقبل السرية الدعوة أيام يف قبل عاما عشر مثانية وعمره أسلم (8)

 األرقم دار وسلم عليه اهلل صلى
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 وسلم عليه اهلل صلى النيب عم ابن أنه هو مناقبه أعظم (9)
 احلسن :وهم وسلم عليه اهلل صلى النيب شبهوني الذين العشرة أحد هو (10)

 العباس بن وقثم جعفر بن اهلل عبد وابنه طالب أيب بن وجعفر واحلسني
 عقيل بن ومسلم املطلب عبد بن احلارث بن سفيان وأبو املطلب عبد بن
 األعلى اجلد املطليب يزيد بن السائب هاشم بين غري ومن طالب، أىب بن

 ربيعة بن وكابس العبشمي كريز  بن عامر بن اهلل وعبد الشافعي لإلمام
 عدي بن

 من وأنت وخلقي خلقي أشبهت وسلم عليه اهلل صلى النيب له قال (11)
  وقبله واعتنقه ،منها أنا اليت شجرِت

 النيب وكان وعون اهلل وعبد حممد :عميس بنت أمساء زوجته من أوالده (12)
 هلم ويدعو صحتهم عن ويسأل يتفقدهم وسلم عليه اهلل صلى

 أول وكان يديه على النجاشي امللك وأسلم احلبشة إىل املهاجرين وفد قاد (13)
 لإلسالم سفري

 ما وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال احلبشة من املنورة املدينة إىل هاجر (14)
 اهلل صلى أنه رواية ويف ،جعفر بقدوم أم خيرب بفتح أفرح بأيهما أدري
 يسره االمر أتاه إذا موسل عليه اهلل صلى وكان ،ساجدا خر وسلم عليه
 ساجدا خر

 فيها تنازع قد وكان محزة عمه ابنة برتبية وسلم عليه اهلل صلى النيب كلفه (15)
 حارثة بن وزيد وعلي جعفر

 وقال ،(جعفر أميت أمسح) الشريف احلديث يف جاء ويف كرميا  جوادا كان (16)
 جعفر إال أمه ولدتين أحدا أن وددت ما: قال عنه اهلل رضي هريرة أبو فيه
 بعد الناس أفضل طالب أيب بن جعفر أن هريرة أبو وقال ،طالب أيب بن

 إين طالب أيب ألبيه يقول جعفر وكان .صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول
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 وكان ،مثله أكل على يقدرون ال وجرياين طعاما آكل أن أبيت يا ألستحي
 وكان ،املطلب عبد جلدك خلفا فيك يكون أن ألرجو إين له يقول أبوه

 .اجلاهلية يف عرضا وال حرمة يهتك مل اهراط
 طالب أيب بن علي بعده ومن الصديق أبوبكر وفاته بعد زوجته على خلفه (17)
 بنت ميمونة املؤمنني أم له وخطب وسلم عليه اهلل صلى النيب مع اعتمر (18)

 فتزوجها احلارث
 وجعفر رواحة بن اهلل وعبد حارثة بن زيد :الثالثة مؤته معركة قادة أحد (19)
 ويف ،هنالك ودفن ،عاما وثالثني تسعة وعمره مؤته معركة يف داستشه (20)

 ( الشهداء سيد جعفر) وسلم عليه اهلل صلى النيب عن رواية
  االسالم يف فرسه عقر من أول وهو (21)
 جعفر فالتمسنا قال مؤتة غزوة يف كان  أنه عنهما اهلل رضي عمر ابن وعن (22)

 من أقبل مبا نافوجد القتلى يف فوجدناه عنه اهلل رضي طالب أيب بن
 ظهره يف يكن مل وقالوا ،وطعنة ورمية ضربة بني وتسعني بضعا جسده

 طعنة
 بضرحيه ومتربكني زوار وله باألردن موجود اليوم قربه (23)
 وعاد ،عاما 23 وعمره احلبشة اىل وهاجر عاما 18 وعمره جعفر أسلم (24)

 اعام 38 وعمره الثانية اهلجرة مهاجرا املنورة املدينة إىل احلبشة من
 اهلجرة من الثامنة السنة يف عاما 39 وعمره واستشهد

 إال جعفر حبق شيئا طالب أيب بن علي سألت ما جعفر بن اهلل عبد قال (25)
 أعطانيه

 من سنويا وسقا َخسني النيب أطعمه قد وسلم عليه اهلل صلى النيب وكان (26)
 عليه اهلل صلى النيب مبد أمداد أربعة والصاع) صاعا ستون والوسق ،خيرب
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 بسعر ويساوي كيلو  وثالمثائة ألف حوايل .رطلني حوايل واملد (لموس
 سوداين جنيه مليون تسعة حوايله( 1428) اليوم

 من اخلامسة السنة يف احلبشة إىل املسلمني من معه ومن جعفر هاجر (27)
 باحلبشة قضوا وقد ،اهلجرة من السابع العام يف ورجعوا الشريف املبعث
 عاما عشرة َخسة حوايل

 من وستني إثنني شخصا سبعني من وفد معه جاء املدينة إىل عاد عندما (28)
 فقرأ وسلم عليه اهلل صلى النيب ملالقاة الشام أهل من ومثانية االحباش

 حينما فبكوا ،آخرها إىل يس سورة وسلم عليه اهلل صلى النيب عليهم
 القرآن مسعوا

 جبهته وقبل واعتنقه إليه قام جعفر وسلم عليه اهلل صلى النيب رأى عندما (29)
 النيب كلفه  العمرة هذه ويف ،وسلم عليه اهلل صلى النيب مع جعفر واعتمر (30)

 وهي ،احلارث بنت ميمونة املؤمنني أم له خيطب أن وسلم عليه اهلل صلى
 .ألمها عميس بنت أمساء زوجته أخت

 عندما ،وسلم عليه اهلل صلى النيب يدي بني حجل من أول جعفر كان (31)
 جعفر قال ذلك عن سأله وعندما ،محزة عمه بنةا برتبية النيب له قضى
 .يفرحوا عندما ملوكهم يدي بني احلبش يصنعه شيء هذا

 علي سيدنا شقيق طالب
 يكىن وبه مناف عبد أوال أكرب وهو ،صلى اهلل عليه وسلم النيب عم ابن (1)

 طالب أبو
 وعندما ،بعامني صلى اهلل عليه وسلم النيب من أصغر وهو 572 عام ولد (2)

 كان  طالب أيب عمه وكفالة بيت إىل صلى اهلل عليه وسلم لنيبا انتقل
 .أعوام ستة طالب عمر وكان أعوام مثانية عمره
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 صلى اهلل عليه وسلم النيب مدح يف قصيدة وله والده مثل شاعرا كان (3)
 الفيل أصحاب يف وقصيدة وقريش

 يف وقال هاشم بين وبقية العباس مثل كارها  بدر موقعة يف قريش أخرجته (4)
 واملسلمني قريش بني للحرب كراهيته  فيه يعلن شعرا كذل

 إال رجع وال األسرى يف وال القتلى يف طالب يكن مل بدر معركة بعد (5)
 عاما 53 وعمره واختفى ،مصريه يعرف ومل ،مكة

 ذرية له ليست (6)
 علي سيدنا شقيق عقيل
 صلى اهلل عليه وسلم النيب عم ابن طالب أيب بن عقيل يزيد أبو (1)
 النيب من أصغر ،طالب أيب أوالد وثاين صلى اهلل عليه وسلم النيب عم أبن (2)

صلى اهلل  النيب بعث وعندما ،عاما عشره باثنيت صلى اهلل عليه وسلم
 عاما وعشرين مثانية عقيل عمر كان  عليه وسلم

صلى  النيب أن الشريف احلديث ويف إليه طالب أيب أوالد أحب من كان (3)
 له طالب أيب وحلب تهلقراب حيبه إنه قال اهلل عليه وسلم

 ،هاشم بين من صلى اهلل عليه وسلم النيب حلرب كرها  قريش أخرجته (4)
 بأربعني صلى اهلل عليه وسلم النيب بأمر العباس عمه وفداه بدر يف وأسر
 فضة أوقية

 اهلجرة من الثامن العام يف وهاجر أسلم (5)
 األحاديث من الكثري صلى اهلل عليه وسلم النيب عن وأسند (6)
 صلى اهلل عليه وسلم النيب هلجرة طالب أليب الوحيد وريثال هو كان (7)

 طالب أيب بن طالب وفقدان احلبشة يف محزة ووجود طالب أيب بن وعلي
 وعندما ،املكرمة مبكة صلى اهلل عليه وسلم النيب آل منازل مجيع فباع
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 ال ملاذا وسألوه مىن من باحملصب ونزل صلى اهلل عليه وسلم النيب حج
 منزل من عقيل لنا ترك وهل :فقال مكة بيوت يف تنزل

 مكة فتح يف بذكر له يسمع فلم مرض له فعرض رجع مث مؤتة غزوة شهد (8)
 حنني يف وال خيرب وال الطائف وال

 ،سنة كل  وسقا وأربعني مائة خبيرب وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أطعمه (9)
  سنويا جوال سبعمائة يعين ،تقريبا جواالت َخسة يساوي والوسق

 اهلل رسول به فأتى متاثيل فيه مؤتة يوم خامتا طالب أيب بن عقيل صابوأ (10)
  يده يف فكان إياه فنفله وسلم عليه اهلل صلى

 للناس واالموال العطايا ديوان تدوين يف اخلطاب بن عمر به أستعان (11)
 ،االسالم يف وسابقتهم صلى اهلل عليه وسلم النيب ومن قرابتهم حسب

 بن وجبري نوفل بن خمرمة عمر معه وأشرك قريش، نسابة من عقيل وكان
 مطعم

 غنائمها من صلى اهلل عليه وسلم النيب له وقسم خيرب فتح شهد (12)
 نساء من وأَنب وتزوج ،بنات 8و ولد 13 :طالب أيب بن لعقيل كان (13)

 وأبو األكرب وجعفر وسعيد يكىن وبه يزيد: وأوالده ،كثريات  وجواري
 األصغر اهلل وعبد الرمحن وعبد اهلل وعبد ومسلم الثغر وأم األحول سعيد
 وفاطمة وأمساء هانئ وأم ورملة وحممد وعثمان ومحزة األصغر وجعفر وعلي

 النعمان وأم وزينب القاسم وأم
 معاوية فكتب سفيان أيب بن معاوية اخلليفة مع عقيل مرة ذات وتغاضب (14)

 بينهما جرى شيء من إليه يعتذر عنه اهلل رضي طالب أيب بن عقيل إىل
 بين يا بعد أما طالب أيب بن عقيل إىل سفيان أيب بن معاوية من ليقو 
 فأين هاشم وصفوة مناف عبد ولباب قصي فروع واهلل فأنتم املطلب عبد
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 كان  ما املؤمنني أمري أساء واهلل وقد الكاسية وعقولكم الراسية أخالقكم
 :يقول عقيل إليه فكتب الثرى يف يغيب أن إىل ملثله يعود ولن جرى

 أين غري حقا وقلت تصدق
 تراين وال أراك ال أن أرى
 صديقي يف سوء أقول ولست

 جفاين إذا أصد ولكنين
 حىت واستعطفه عنه الصفح يف وناشده عنه اهلل رضي معاوية إليه فركب
 رجع

 بعد البقيع سور داخل اليوم وداره النبوي املسجد جوار يسكن كان (15)
 احلارث بن سفيان ابو تهاخ وزوج عمه ابن فيها دفن اليت وهي التوسعة

 قربه وفيها
 مسلم وكان ،كربالء  يف احلسني االمام مع اهلل وعبد جعفر أوالده ستشهدا (16)

 زينب أختهم ورثتهم ،احلسني لإلمام يبايع وهو قبلهم صلب قد أخوهم
 :فقالت عقيل بنت
  األمم آخر وكنتم فعلتم ماذا  لكم النيب قال إن تقولون ماذا

  بدم ضرجوا وقتلى أسارى منهم  ذرييتو  وأنصاري بييت بأهل
 خالفة بدايات يف ،العصر صالة قبل ودفن باملدينة هجرية 42 عام مات (17)

  عاما ومثانني ثالثة عمره وكان سفيان أيب بن معاوية
 طالب أيب أوالد من مات من آخر وهو (18)
 دخل إذا فكان ربيعة بن عتبة بنت فاطمة تزوج طالب أيب بن عقيل أن (19)

 أعناقهم الذين أين أبدا قليب حيبكم ال واهلل هاشم، بين اي: تقول عليها
 شيبة أين ربيعة، بن عتبة أين شفاههم، قبل أنوفهم ترد الفضة كأباريق

 أين: له فقالت برم وهو يوما عليها دخل حىت عنها، فيسكت ربيعة بن
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 عليها فنشرت فدخلت ،النار يف يسارك على: فقال ربيعة؟ بن عتبة
 فقال ومعاوية، عباس ابن فأرسل ذلك له فذكرت ثمانع فجاءت ثياهبا،

 من شيخني بني ألفرق كنت  ما: معاوية وقال بينهما ألفرقن: عباس ابن
 .تصاحلا قد وجدومها وصلومها فلما. مناف عبد بين

 وواسط والشام والبصرة الكوفة إىل فسافر االسفار كثري  كان (20)
 وفقد ،شيخوخته رغم قوة وفيه لطيفا ظريفا طالب أيب بن عقيل كان (21)

 هذا: له مداعبا جللسائه سفيان أيب بن معاوية وقال، عمره رآخ يف بصره
 ،احلطب محالة وعمته معاوية وهذا عقيل فقال هلب أبو وعمه عقيل

 عمة حرب بن سفيان أيب بنت مجيل أم هي هلب أيب عمه زوجة وكانت
 .سفيان أيب بن معاوية

 للمسلمني خليفة كان  عندما على االمام أخيه من غضب قد عقيل وكان (22)
 كثريا  ماال فأعطاه الشام يف معاوية إىل فذهب ماال يعطيه أن رفض ألنه

 وبني بينه حدث ما ويذكر املسجد يف الناس أمام يقف أن منه وطلب
 وأما علي دينه آثر قد أخي إن هلم وقال الناس أمام فوقف ومعاوية علي

 .دينه على آثرين فقد معاوية
 علي يدناس شقيقة جمانة
 صلى اهلل عليه وسلم النيب عم بنت (1)
 أسد بنت فاطمة السيدة أمها (2)
 والذي جعفر ابنه منها وأَنب احلارث بن سفيان أبو عمها أبن تزوجها (3)

 صلى اهلل عليه وسلم للنيب أبيه مع وهاجر أسلم
 من وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب له قسم فيمن إسحاق ابن وذكرها (4)

 أعطاها يعين ،جواالت َخسة حوايل يساوي وسقوال وسقا ثالثني خيرب
 سنويا جوال وَخسني مائة
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 كثري  وابن وجماهدا   عطاء أدركت: قال مكة كتاب  يف الفاكهي أخرج (5)
 واعتمروا التنعيم يف خرجوا رمضان من وعشرين سبع ليلة كان  إذا وأناسا  

 طالب أيب بنت وهي مجانة خيمة من
 علي سيدنا شقيقة هاني أم

 صلى اهلل عليه وسلم نيبال عم ابنة (1)
  هاين أم وكنيتها ،هند امسها وقيل فاختة امسها (2)
  أسد بنت فاطمة السيدة أمها (3)
  املخزومي وهب أيب بن هبرية تزوجها (4)
 رضي علي االمام خاله بنت من تزوج والذي هبرية بن جعدة هلبرية ولدت (5)

 ىنتك والذي هاين أيضا وأوالدها ،خراسان على له واليا وكان ،عنه اهلل
 ويوسف ،وعمرو به

 ،البلح من وسقا أربعني خيرب يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أطعمها (6)
 يعين ،الشمالية يف أهلنا تقديرات حسب جواالت َخسة يساوي والوسق
 .سنويا جوال مائيت أعطاها

 .بنجران مشركا ومات زوجها وفارقها ،الفتح عام أسلمت (7)
 أيب من خطبها قد عليه وسلمصلى اهلل  النيب أن الكليب هشام وقال (8)

  للجميل وردا لقبيلته إكراما هبريه من فزوجها اجلاهلية يف طالب
 وفرق أسلمت أن وبعد االسالم يف صلى اهلل عليه وسلم النيب وخطبها (9)

صلى  للنيب وقالت بأوالدها فاعتذرت هبرية زوجها وبني بينها االسالم
 اإلسالم يف فكيف يةاجلاهل يف ألحبك كنت  إن واهلل اهلل عليه وسلم

 ألن فاعتذر ذلك بعد خطبته مث ،يؤذوك أن وأكره مصبية امرأة ولكين
 هانئ أم وكانت معه هتاجر مامل أهله من الزواج من منعه قد تعاىل اهلل
 .الفتح مسلمة من
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 خمزوم بين مشركي من هبا استجار من صلى اهلل عليه وسلم النيب هلا أجار (10)
  أمنيت من وأمنا هاين أم يا أجرت من جرناأ قد :هلا فقال مكة فتح يوم

 لقد فقالت سؤره فشربت هانئ أم ناول مث فشرب بلنب فأِت استسقى (11)
 سؤرك أجل من قالت ذلك على محلك فما قال صائمة وأنا شربت

 على األبابيل الطري ألقتها اليت احلجارة من بكمية بيتها يف حتتفظ كانت (12)
 األمحرب خمططه سوداء حجارة وهي الفيل أصحاب

 النيب وأعطاها ،صلى اهلل عليه وسلم النيب عن األحاديث من الكثري روت (13)
  يوميا مرة مائة اهلل وحتمد وهتلل تكرب أن وردا صلى اهلل عليه وسلم

 بيتها يف ويأكل وينام جيلها صلى اهلل عليه وسلم النيب كان (14)
  معاوية خالفة يف ماتت (15)
 علي سيدنا شقيقة ريطة

  عليه وسلمصلى اهلل النيب عم بنت (1)
 ريصة امسها أن ويقال (2)
 أسد بنت فاطمة أمها (3)
 طالب بأم تكىن كانت (4)
 حوايل عام كل  وسقا أربعني خيرب يف صلى اهلل عليه وسلم النيب أطعمها (5)

  سنويا جوال مائيت
 طالب أبي بن علي بن الحسن

 وأما أبا القرشي املطليب اهلاَشي (1)
 اهلجرة من ثالث سنة رمضان شهر نصف يف ولد (2)
 املسجد داخل اآلن املنورة باملدينة فاطمة السيدة حبجرة امليالد مكان (3)

 املشرف النبوي
 الزهراء فاطمة العاملني نساء سيدة ابن (4)
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 النيب عم وابن الراشدين اخللفاء رابع طالب أيب بن علي سيدنا والده (5)
 صلى اهلل عليه وسلم

 الدنيا يف ورحيانته وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول سبط (6)
 وبكرها الزهراء فاطمة السيدة اوالد أكرب وهو (7)
 والده وكان صلى اهلل عليه وسلم النيب جده احلسن مساه بان وتشرف (8)

 حربا تسميته يريد علي االمام
 ألبيه وجده واآلخرين االولني سيد صلى اهلل عليه وسلم النيب ألمه جده (9)

 قريش سيد املطلب عبد بن طالب أبو
 بنت فاطمة السيدة ألبيه وجدته لدخوي بنت خدجية السيدة ألمه جدته (10)

  املطلب عبد بن طالب أيب زوجة أسد
 بن علي أبيه بعد الراشدين اخللفاء خامس أصبحو  للمؤمنني أمريا بويع (11)

 طالب أيب
 حممد أبو كنيته  كانت (12)
 إسحاق وأم منظور بنت خولة منهن كثريات  نساء احلسن االمام تزوج (13)

 طلقها اليت وهي خليفة بنت وعائشة مرة أيب بنت وليلى طلحة بنت
 إليه يصهروا أن حيبون الناس وكان ،باخلالفة هتنئه عليه دخلت عندما

 الزكي الطاهر بالنسب لالتصال
 وعبيد وعمر وزيد والقاسم اهلل وعبد وابراهيم وعلي وجعفر احلسن :اوالده (14)

 حممد وام احلسني وام وعقيل واحلسني وامساعيل وامحد الرمحن وعبد اهلل
 وعمرو

 النيب أوالد ورقيه كلثوم  وأم وزينب وإبراهيم اهلل وعبد القاسم هم الهأخو  (15)
 خدجية السيدة اوالد وهالة وهند اهلل وعبد صلى اهلل عليه وسلم

  هاين وأم ومجانة طالب أيب بن وطالب وعقيل الطيار جعفر :وأعمامه (16)
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 يف منها عنه حفظها أحاديث وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب عن روى (17)
 كلمات  وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول علمين: قال األربعة، السنن
 اهلل رسول من تذكر ما: للحسن قلت احلوراء، أيب وعن الوتر، يف أقوهلن
 يف فرتكتها الصدقة متر من مترة أخذت: قال وسلم، وآله عليه اهلل صلى
 بلعاهبا فنزعها فمي

 اهلل صلى نيبال طرقت: قال زيد بن أسامة حديث من الرتمذي وروى (18)
 اللهم ابنيت وابنا ابناي هذان: فقال احلاجة، بعض يف وسلم وآله عليه
 حيبهما من وأحب فأحبهما أحبهما إين

 ويف ،صلى اهلل عليه وسلم النيب يشبهون الذين هاشم بين من وكان (19)
 وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول رأيت: يقول جحيفة أيب عن احلديث
 يشبهه علي بن احلسن وكان وسلم،

 وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب كان:  قال بريدة حديث من الرتمذي ويف (20)
 ويعثران ميشيان أمحران قميصان عليهما واحلسني احلسن جاء إذ خيطب

 يديه بني ووضعهما فحملهما املنرب من فنزل
 عليه اهلل صلى اهلل برسول أشبه يكن مل: قال أنس عن الزهري طريق ومن (21)

 البخاري ويف وجها ، أشبه عنه معمر رواية ويف ،احلسن من وسلم وآله
 علي بن واحلسن جيلسين وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب كان:  أسامة عن

  فأحبهما، أحبهما إين اللهم: فيقول
 العصر بكر أبو بنا صلى: قال احلارث بن عقبة عن البخاري صحيح ويف (22)

: يقول وهو عنقه على فحمله فأخذه يلعب علي بن احلسن فرأى خرج مث
  يضحك، وعلي بعلي شبيها   ليس بالنيب شبيه بأيب

 تنقر فاطمة كانت  مليكة أيب ابن عن صاحل بن زمعة طريق من املسند ويف (23)
 بعلي شبيها ليس بالنيب شبيه بأيب ذلك مثل وتقول احلسن
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 وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب أشبه من تذاكرنا: قال البهي عن وذكر (24)
 أهله بأشبه أحدثكم أنا: فقال الزبري بن اهلل عبد اعلين فدخل أهله، من
 أو رقبته فريكب ساجد وهو جييء رأيته علي بن احلسن إليه وأحبهم به

 وهو جييء رأيته ولقد ينزل، الذي هو يكون حىت ينزله فما ظهره قال
 اآلخر اجلانب من خيرج حىت رجليه بني له فيفرج راكع

 اهلل رسول هاتان عيناي وأبصرت نهاتا أذناي مسعت قال هريرة أيب وعن (25)
 فريقى بقه عني ترق حزقه حزقه: يقول وهو وسلم وآله عليه اهلل صلى
 وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول صدر على قدميه يضع حىت الغالم

 أحبه فإين أحبه اللهم: قال مث قبله، مث افتح،: له قال مث
 إذ علي قتل ما دبع خيطب علي بن احلسن بينما األقمر بن زهري وعن (26)

 عليه اهلل صلى اهلل رسول رأيت لقد: فقال طوال آدم األزد من رجل قام
 الشاهد فليبلغ فليحبه أحبين من: يقول حبوته يف واضعه وسلم وآله

 الغائب
 رسول علينا خرج: قال هريرة أيب عن مسعود بن الرمحن عبد طريق ومن (27)

 وهذا عاتقه على هذا وحسني احلسن ومعه وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل
 أحبهما من: فقال إلينا انتهى حىت مرة وهذا مرة هذا يلثم وهو عاتقه على
 أبغضين فقد أبغضهما ومن أحبين فقد

 صلى اهلل رسول كان  اهلل عبد عن زر عن عاصم طريق من يعلى أيب وعند (28)
 ظهره على واحلسني احلسن وثب سجد فإذا يصلي وسلم وآله عليه اهلل

 وضعهما الصالة قضى فإذا دعومها، أن إليهم أشار مينعومها أن أرادوا فإذا
 هذين فليحب أحبين من: فقال حجره، يف

 ومعهما وفاطمة علي دخل: قالت سلمة أم حديث من املسند ويف (29)
 يديه بإحدى عليا   واعتنق فقبلهما حجره يف فوضعهما واحلسني احلسن
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 إىل ال إليك للهما: فقال سوداء، َخيصة عليهم فجعل باألخرى وفاطمة
 النار

 اجلنة أهل شباب سيدا واحلسني احلسن: رفعه حذيفة حديث ومن (30)
 طالب أبي بن علي بن الحسين

  وأبا أما القرشي اهلاَشي (1)
 العاملني نساء سيدة الزهراء فاطمة ابن (2)
 وجهه اهلل كرم  طالب أيب بن علي أبوه (3)
 الرابع العام يف الشريف النبوي باملسجد فاطمة السيدة حبجرة مولود (4)

 شعبان شهر يف اهلجري
 بعد باحلسني احلمل بني يكن مل: حممد بن جعفر وقال: وغريه الزبري قال (5)

 واحد طهر إال احلسن والدة
 واحد بعام احلسن اخيه من أصغر وهو (6)
 واحلسني االعلى نصفه يف صلى اهلل عليه وسلم النيب يشبه احلسن وكان (7)

 علىاأل نصفه يف صلى اهلل عليه وسلم النيب يشبه
  اهلل عبد أيب كنيته (8)
 ورحيانته وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول سبط (9)
 جده املطلب عبد بن طالب وأبو ألمه جده صلى اهلل عليه وسلم النيب (10)

 ألبيه
 ألبيه جدته أسد بنت فاطمة والسيدة ألمه جدته خدجية السيدة (11)
 صلى اهلل عليه وسلم النيب جده هو حسينا مساه من أن فخرا كفاه (12)
 وهي القيس امرئ بنت الرباب :منهن نساء عدة احلسني االمام زوجت (13)

صلى  اهلل رسول بعد محا ألختذ كنت  ما وقالت بعده الزواج رفضت اليت
  اهلل عليه وسلم
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 اهلل وعبد وحممد االصغر وعلي العابدين زين وعلي االكرب علي :اوالده (14)
 وفاطمة وسكينة وزينب وجعفر

 النيب أوالد ورقيه كلثوم  وأم وزينب وإبراهيم اهلل وعبد القاسم هم أخواله (15)
 خدجية السيدة اوالد وهالة وهند اهلل وعبد صلى اهلل عليه وسلم

  هاين وأم ومجانة طالب أيب بن وطالب وعقيل الطيار جعفر :وأعمامه (16)
 املطلب عبد بن طالب أبو ألبيه وجده واآلخرين االولني سيد ألمه جده (17)

 قريش سيد
 بنت فاطمة السيدة ألبيه وجدته خويلد بنت جيةخد السيدة ألمه جدته (18)

  أسد
 وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب عن أحاديث أيضا   احلسني روى وقد (19)

  األحاديث بعض السنن أصحاب له وأخرج عنه، وروى
 احلسن كان:  قال هريرة أيب عن زياد بن حممد طريق من يعلى أبو وروى (20)

 فجعل وسلم وآله عليه هللا صلى اهلل رسول يدي بني يصطرعان واحلسني
 جربيل إن: فقال حسني، هي تقول مل: فاطمة فقالت حسني، هي: يقول
  حسني هي يقول

 دم عن العراق أهل من رجل سأله حني عمر ابن عن الصحيح ويف (21)
 العراق ألهل انظروا عمر بن فقال ،الثوب أصاب إذا الصالة يف البعوض
 .وضالبع دم يف ويستفتون اهلل رسول بن يقتلون

 الدنيا، من رحيانتاي مها: يقول وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول وقال (22)
 واحلسني احلسن يعين

 فصعدت املنرب على خيطب وهو عمر أتيت: قال علي بن احلسني وقال (23)
 يكن مل: عمر فقال أبيك، منرب إىل واذهب أيب منرب عن انزل: فقلت إليه
 انطلق نزل فلما بيدي، حصى أقلب معه فأجلسين وأخذين منرب، أليب
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 بأيب: قال أحد، علمين ما واهلل: قلت علمك، من: يل فقال منزله إىل يب
 بالباب، عمر وابن مبعاوية خال وهو يوما   فأتيته: قال تغشانا، جعلت لو

: قلت أرك، مل: يل فقال: قلت بعد، فلقيين معه فرجعت عمر ابن فرجع
: فقال عمر، ابن مع فرجعت ةمبعاوي خال وأنت جئت إين املؤمنني أمري يا

 أنتم، مث اهلل رؤوسنا يف ترى ما أنبت فإمنا عمر، ابن من باإلذن أحق أنت
  اخلطيب عند وهو صحيح سنده

 احلسني رأى إذ الكعبة ظل يف جالس العاص بن عمرو بن اهلل عبد بينما (24)
 اليوم السماء أهل إىل األرض أهل أحب هذا: فقال مقبال  

صلى  النيب مات عندما :كاآلِت  احلسني االمام حلياة التارخيية واللوحات (25)
 أبوبكر مات وعندما أعوام سبعة احلسني االمام عمر كان  اهلل عليه وسلم

 اخلطاب بن عمر مات وعندما أعوام تسعة احلسني عمر كان  الصديق
 كان  عفان بن عثمان مات وعندما عاما عشر تسعة احلسني عمر كان
 طالب أيب بن علي والده مات وعندما ماعا وثالثني واحد احلسني عمر
 احلسن االمام شقيقه مات وعندما عاما وثالثني َخسة احلسني عمر كان
 عاما واربعني َخسة عمره كان

 عاما 59 وعمره احلسني االمام واستشهد (26)
  الحسين االمام حياة تاريخ
  املنورة باملدينة احلسني إقامة وكانت (1)
 اجلمل معارك معه فشهد الكوفة، إىل طالب أيب بن علي أبيه مع خرج مث (2)

 وجهه اهلل كرم  استشهد أن إىل معه وبقي اخلوارج، قتال مث صفني مث
 للخالفة ملعاوية تنازل أن إىل احلسن أخيه مع مسريته احلسني واصل مث (3)

  املسلمني لدماء حقنا
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 مات أن إىل هبا واستمر املدينة إىل ذلك بعد احلسن أخيه مع رجع مث (4)
 معاوية

 معاوية وفاة بعد مكة إىل احلسني االمام وخرج (5)
 ابن إليهم فأرسل معاوية، موت بعد بايعوه بأهنم العراق أهل كتب  أتته مث (6)

  بيعتهم فأخذ طالب أيب بن عقيل بن مسلم عمه
 كربالء  بصحراء قتل حيث العراق إىل خرج مث (7)

 علي بن الحسين االمام لمقتل الكاملة التفاصيل
 حدثين: احلسن بن علي بن حممد جعفر أليب قلت: الدهين معاوية بن عمار قال

 سفيان أيب بن عتبة بن والوليد معاوية مات: قال حضرته، كأين  حىت احلسني مقتل عن
 به ورفق أخرين،: فقال ليلته، بيعته ليأخذ علي بن احلسني إىل فأرسل املدينة، على

 حنضر ولسنا عليك ناأنفس حبسنا قد إنا الكوفة أهل رسل فأتاه مكة إىل فخرج فأخره،
 الكوفة على األنصاري بشري بن النعمان وكان: قال علينا، فاقدم الوايل، مع اجلمعة
 به كتبوا  ما فانظر الكوفة إىل سر: فقال عقيل، بن مسلم إليهم علي بن احلسني فبعث

 فمرا دليلني منها فأخذ املدينة أتى حىت مسلم فخرج إليهم، قدمت حقا   كان  فإن إيل،
 رجل على فنزل الكوفة مسلم فقدم الدليلني أحد فمات عطش فأصاهبم الربية يف به

 ألفا ، عشر اثنا منهم فبايعه إليه دنوا بقدومه الكوفة أهل علم فلما عوسجة، له يقال
 ضعيف إنك: فقال بشري بن النعمان الوايل إىل معاوية بن يزيد يهوى ممن رجل فقام

 أحب اهلل طاعة يف ضعيفا   أكون ألن: نعمانال له قال البلد، فسد قد مستضعف أو
 يزيد، إىل بذلك الرجل فكتب سرتا ، ألهتك كنت  ما معصيته، يف قويا   أكون أن من إيل

 بن اهلل عبيد إال للكوفة ليس: له فقال فاستشاره سرحون له يقال له موىل يزيد فدعا
 برضاه إليه فكتب ةالبصر  عن بعزله هم وكان اهلل، عبيد على ساخطا   يزيد وكان زياد،
 قتله، به ظفر فإن عقيل بن مسلم يطلب أن وأمره الكوفة إليه أضاف قد وأنه عنه

 أحد على مير فال متلثما   الكوفة قدم حىت البصرة أهل وجوه يف زياد بن اهلل عبيد فأقبل
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 علي بن احلسني يظنونه اهلل، رسول ابن يا السالم عليك: اجمللس أهل له قال إال فيسلم
 :فقال درهم آالف ثالثة إليه فدفع له موىل دعا القصر اهلل عبيد نزل فلما عليهم، قدم

 من أنك وأعلمه عليه فادخل الكوفة أهل يبايعه الذي الرجل عن تسأل حىت اذهب
 البيعة يلي شيخ على دلوه حىت يتلطف املوىل يزل فلم وبايعه املال إليه وادفع محص
 أدخله مث يستحكم مل أمرنا أن وساءين اهلل هداك إذ سرين لقد: فقال أمره له فذكر
 وحتول فأخربه، اهلل عبيد أتى حىت وخرج املال له ودفع فبايعه عقيل بن مسلم على

 عروة بن هانئ عند فأقام أخرى، دار إىل الدار تلك من اهلل عبيد قدم حني مسلم
 إليه فخرج يأتين، مل عروة بن هانئ بال ما: الكوفة ألهل قال اهلل عبيد وكان املرادي،

 إن: له فقالوا داره باب على وهو الكوفة أهل وجوه من أناس يف األشعث بن حممد
 زياد بن اهلل عبيد على دخل حىت معهم فركب إليه، فانطلق واستبطأك ذكرك قد األمري
  رجاله حبائن أتتك: لشريح إليه نظر ملا اهلل عبيد فقال القاضي شريح وعنده

 فأخرج أدري، ال: له فقال عقيل، بن مسلم أين هانئ يا: له قال عليه سلم فلما
 واهلل األمري أيها: وقال يده يف سقط رآه فلما مسلم، إىل الدراهم دفع الذي املوىل إليه
 فأدنوه فاستدناه فتلكأ، به ائتين: فقال علي، نفسه فطرح جاء ولكنه منزيل إىل دعوته ما

 فسمع القصر، باب على فاجتمعوا قومه رباخل فبلغ حببسه وأمر بالقضيب فضربه منه
 ألستخربه إال حبسته ما أنين فأعلمهم إليهم اخرج: القاضي لشريح فقال اجللبة اهلل عبيد
 ملا عقيل بن مسلم ونادى فتفرقوا، ذلك فبلغهم مين عليه بأس وال مسلم، خرب عن
 إىل اهلل عبيد عثوب فركب الكوفة أهل من ألفا أربعون عليه فاجتمع بشعاره اخلرب بلغه

 على يشرف أن منهم واحد كل  فأمر القصر، يف عنده فجمعهم الكوفة أهل وجوه
 قليل عدد إال معه وليس مسلم فأمسى يتسللون، فجعلوا فكلموهم فريدهم عشريته
 بالليل الطرق يف تردد وحده بقي فلما أيضا   أولئك ذهب الظالم اختلط فلما منهم،
 مرتاب إنك اهلل عبد يا: قالت قائما ، فاستمر فسقته ماء يناسقي: فقال امرأة باب فأتى
 فدخل ادخل نعم: قالت مأوى، عندك فهل عقيل بن مسلم أنا: قال شأنك، فما
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 فأخربه، األشعث بن حممد إىل فانطلق األشعث، بن حممد موايل من ولد هلا وكان
 عن يدفعهم هبسيف خرج ذلك رأى فلما هبا، أحيط قد والدار عقيل بن مسلم فتفاجأ
 به فأمر اهلل عبيد به فأتى يده من فأمكن األمان، األشعث بن حممد فأعطاه نفسه،
 أبياتا   ذلك يف شاعرهم فقال وصلبهما، عروة بن هانئ وقتل قتله مث القصر إىل فأصعد

 : منها
  عقيل وابن السوق يف هانئ إىل فانظري املوت ما تدرين ال كنت  فإن
 يزيد بن احلر فلقيه أميال ثالثة القادسية وبني بينه كان  حىت ذلك احلسني يبلغ ومل
 وكان يرجع أن فهم اخلرب وأخربه خريا ، خلفي لك أدع مل فإين ارجع: له فقال التميمي

 عبيد وكان فساروا، نقتل أو بثأرنا نصيب حىت نرجع ال واهلل: فقالوا مسلم أخوة معه
 الفرسان من نفسا   وأربعون َخسة ومعه نزهلاف بكربالء فوافوه ملالقاته اجليش جهز قد اهلل

 واله اهلل عبيد وكان وقاص أيب بن سعد بن عمر وأمريهم احلسني فلقيه راجل مائة وحنو
: احلسني له قال التقيا فلما احلسني، حرب من رجع إذا عليها بعهده له وكتب الري
 وإما املدينة، إىل أرجع أن وإما الثغور، من بثغر أحلق أن إما ثالث، إحدى مين اخرت

 اهلل، عبيد إىل به وكتب منه عمر ذلك فقبل معاوية، بن يزيد يد يف يدي أضع أن
 معه فقتل فقاتلوه احلسني فامتنع يدي، يف يده يضع حىت منه أقبل ال: إليه فكتب

 برأسه وأِت قتل أن ذلك آخر كان  مث بيته، أهل من شابا   عشر سبعة وفيهم أصحابه
 وكان احلسني بن علي ومنهم يزيد، إىل بيته أهل من بقي ومن سلهفأر  اهلل عبيد إىل

 إىل جهزهم مث عياله على أدخلهم يزيد على قدموا فلما زينب، عمته ومنهم مريضا ،
 مث احلسني قاتل فيمن كنت  لو: يقول كان  أنه النخعي إبراهيم عن صح وقد ،املدينة

 وقال وسلم، وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول وجه إىل أنظر أن الستحييت اجلنة أدخلت
 عليه اهلل صلى اهلل رسول رأيت: عباس ابن عن عمار أيب بن عمار عن سلمة بن محاد
 بأيب: فقلت دم، فيها قارورة بيده أغرب أشعث النهار نصف النائم يرى فيما وسلم وآله

 ليوم،ا منذ ألتقطه أزل مل وأصحابه احلسني دم هذا: قال هذا، ما اهلل رسول يا وأمي
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 على تنوح اجلن مسعت سلمة أم عن عمار وعن فيه، قتل الذي اليوم ذلك فكان
  .وستني إحدى سنة عاشوراء يوم احلسني قتل: بكار بن الزبري قال علي، بن احلسني

 الشهداء قائمة
 بين من الغاضرية أهل فدفنهم نفسا ، وسبعون اثنان احلسني أصحاب من وقتل

 .نفسا   ومثانون مثانية سعد بن عمر أصحاب من وقتل. دواح بيوم قتلوا ما بعد أسد
 من كلهم  رجال   عشر سبعة احلسني مع قتل: قال أنه احلنفية بن حممد عن وروي

 .فاطمة أوالد
 بيته أهل من كلهم  رجال   عشر ستة احلسني مع قتل: قال أنه البصري احلسن وعن

 .شبه هلم يومئذٍ  األرض وجه على ما
 .رجال   وعشرون ثالثة بيته وأهل إخوته، وولد ولده من معه قتل: غريه وقال
 عنه اهلل رضي علي أوالد من الشهداء

  طالب أيب بن علي بن احلسني (1)
 طالب أيب بن علي بن العباس (2)
  طالب أيب بن علي بن حممد (3)
 طالب أيب بن علي بن عثمان (4)
 طالب أيب بن علي بن بكر أبو (5)
 طالب أيب بن علي بن جعفر (6)

 لحسينا أوالد من الشهداء
 احلسني بن األكرب علي (1)
  احلسني بن اهلل عبد (2)

 الحسن أوالد من الشهداء
 احلسن بن اهلل عبد (1)
  احلسن بن القاسم (2)
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 احلسن بكربن أبو (3)
 طالب أبي بن جعفر بن اهلل عبد أوالد من الشهداء

 جعفر بن اهلل عبد بن عون (1)
 جعفر بن اهلل عبد حممد (2)

 طالب أبي بن عقيل أوالد من الشهداء
 جعفر (1)
 اهلل عبد (2)
 الرمحن عبد (3)
 عقيل بن مسلم (4)
 عقيل بن مسلم بن اهلل عبد (5)
 عقيل بن سعيد أيب بن حممد (6)
 الحسين االمام دفن

 دفن مقتله فبعد ،احلسني االمام فيه دفن الذي املكان يف ثابتا رأيا هنالك ليس
 مصر يف وقالوا دمشق يف دفن أنه فيقال الرأس وأما ،كربالء  صحراء يف الشريف اجلسد

 تعاىل واهلل البيت آل مقربة يف البقيع يف ودفن نقل بل وقالوا احلسني االمام مسجد يف
 بالصواب أعلم

 علي سيدنا بنت كلثوم  أم
 القرشية اهلاَشية (1)
  وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب بنت فاطمة العاملني نساء سيدة أمها (2)
  املنورة املدينة يف عهده يف وولدت صلى اهلل عليه وسلم النيب سبطة (3)
 طالب ايب بن علي ابناء وزينب وحمسن واحلسني احلسن خواهناا (4)
 وابراهيم اهلل وعبد القاسم واخواهلا وعقيل وطالب الكرار جعفر اعمامها (5)

 كلثوم  وامل ورقية وزينب
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 ولدت: عمر أبو قال وسلم، وآله عليه اهلل صلى النيب عهد يف ولدت (6)
 وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب وفاة قبل

 علي بن حممد عن عمرو عن سفيان حدثين: املقدسي عمر أيب ابن وقال (7)
 ردك إنه: له فقيل صغرها له فذكر كلثوم  أم ابنته علي إىل خطب عمر أن

 فأرسل امرأتك فهي رضيت فإن إليك هبا ابعث: علي له فقال فعاوده،
 للطمت املؤمنني أمري إنك لوال مه: فقالت ساقها عن فكشف إليه هبا

 عينيك
 مثان أو سبع من حنوا وعمرها عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر وتزوجها (8)

  عاما وَخسون سبع وقتها اخلطاب بن عمر سن وكانت ،سنوات
 تزوج جده عن أبيه عن أسلم بن زيد بن الرمحن عبد عن وهب ابن وقال (9)

 مليار نصف اليوم يساوي املبلغ وهذا ألفا   أربعني مهر على كلثوم  أم عمر
صلى اهلل عليه  اهلل لرسول تعظيما املهر يف مرع بالغ وقد ،سوداين جنيه
 الشريف ونسبه وسلم

 عمر أن أبيه عن حممد بن جعفر عن عياض بن أنس عن سعد ابن وذكر (10)
: فقال جعفر بين على بناِت حبست إمنا: فقال علي إىل كلثوم  أم خطب

 أرصد، ما كرامتها  من أرصد رجل األرض ظهر على ما فواهلل زوجنيها
 مبن: فقالوا فرفئوه رفئوين: فقال املهاجرين إىل عمر فجاء فعلت قد: قال

 كل:  قال وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب إن علي بنت: قال تزوجت،
 صاهرت قد وكنت وسبيب نسيب إال القيامة يوم سيقطع وسبب نسب

 أيضا   هذا فأحببت
 ،سنوات ست معه وعاشت هـ 17 سنة القعدة ذي يف عمر تزوجها (11)

 العاص بن عمرو من بإيعاز مت الزواج أن الواقدي وقال
  ورقية زيدا   ابنيه اخلطاب بن لعمر كلثوم  أم ولدت :بكار بن الزبري وقال (12)
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 ولصالة يل ما) كلثوم  أم صاحت طالب أيب بن علي والدها قتل وعندما (13)
 صالة املؤمنني أمري أيب وقتل الغداة صالة املؤمنني أمري زوجي قتل ،الغداة
 (الغداة

 أصيب قد زيد وكان ،واحد يوم يف عمر بن زيد وولدها كلثوم  أم وماتت (14)
 وهو أحدهم فشجه بينهم ليصلح فخرج عدي بين بني كانت  حرب يف
 واحد يوم يف فماتا مريضة أمه وكانت أياما   فعاش الظلمة يف يعرفه ال

 اآلخر أحدمها يرث مل أنه حىت واحدة وحلظة
  بالبقيع وابنها كلثوم  أم ودفنت (15)
 ومثانني هريرة وأيب واحلسني احلسن وخلفه عمر بن اهلل عبد ماعليه وصلى (16)

 عليهما صلى بل وقالوا ،صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول أصحاب من
  عمر بن اهلل عبد حبضور املدينة أمري العاص بن سعيد

 بن حممد بعده تزوجها مات وملا جعفر بن عون تزوجها عمر مقتل وبعد (17)
 عنده فماتت جعفر بن هللا عبد تزوجها مات وملا جعفر

 عن إسحاق أيب طريق من الطاهرة الذرية يف الدواليب بشر أبو وذكر (18)
 عمر عن علي بنت كلثوم  أم تأميت ملا: قال علي بن احلسن بن احلسن
 تصييب أن أردت إن: هلا فقاال واحلسني احلسن أخواها عليها فدخل

 أي: وقال عليه وأثىن اهلل فحمد علي فدخل لتصينب عظيما   ماال   بنفسك
: فقالت بيدي، جتعليه أن أحببت فإن بيدك أمرك جعل قد اهلل إن بنية

 من أصيب أن وأحب النساء فيه ترغب فيما أرغب امرأة إين أبت يا
 منهما واحدا   أكلم ال واهلل يقول قام مث هذين عمل من هذا: فقال الدنيا،

 أيب بن جعفر بن عوف فتزوجها ففعلت وسأالها شأهنا فأخذا تفعلني أو
 طالب
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 أخوه فتزوجها عنها مات عوفا   أن األخوة كتاب  يف الدارقطين وذكرها (19)
 عنده فماتت جعفر بن اهلل عبد أخوه فتزوجها عنها مات مث حممد

 عندي ولداها مات عميس بنت أمساء من ألستحي إين تقول كانت (20)
 منهم ألحد تلد ومل عنده فهلكت: قال الثالث، على فأختوف

 زينب من ذلك قبل من متزوجا طالب أيب بن جعفر بن هللا عبد وكان (21)
 بنت كلثوم  أم تزوج أخوه ومات ماتت فلما طالب أيب بن علي بنت
 علي

 بن معاوية خطبها واليت اهلل عبد بنت زينب جعفر بن اهلل لعبد وولدت (22)
 .له تزوجيها علي بن احلسني فرفض يزيد البنه سفيان أيب

 واالوالد البنات من ذرية عمر بن زيد ابنها وأَنب (23)
 ألن وذلك عمر بن زيد لقب اهلاللني بذي يلقب عمر بن زيد وكان (24)

 طالب أيب بن وعلي اخلطاب بن عمر مها أبويه
 نعيم بن ابراهيم تزوجها فقد اخلطاب بن وعمر كلثوم  أم بنت رقية أما (25)

 باملدينة احلرة موقعة يف ابراهيم استشهد وقد التابعني فضالء من النحام
 ذرية يرتك ومل حياته يف عنده ماتت قد رقية وكانت هـ 63 سنة ةاملنور 

 علي سيدنا بنت زينب
 القرشية اهلاَشية (1)
 الزهراء فاطمة أمها (2)
 وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول سبطة (3)
 طالب ايب بن علي ابناء وزينب وحمسن واحلسني احلسن اخواهنا (4)
 وابراهيم اهلل وعبد القاسم واخواهلا وعقيل وطالب الكرار جعفر اعمامها (5)

 كلثوم  وامل ورقية وزينب
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 ولدت: عمر أبو قال وسلم، وآله عليه اهلل صلى النيب عهد يف ولدت (6)
 وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب وفاة قبل

  وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب حياة يف ولدت إهنا: األثري ابن قال (7)
  جزلة، لبيبة عاقلة وكانت (8)
 أوالدا   له فولدت جعفر بن اهلل دعب أخيه ابن أبوها زوجها (9)
 بن يزيد عند وحضرت دمشق إىل فحملت قتل ملا أخيها مع وكانت (10)

 . جنان وقوة عقل على يدل معاوية بن ليزيد وكالمها معاوية،
 احلسني اخيها مع كربالء  فاجعة شهدت (11)
 وعباسا األكرب وعونا عليا :طالب أيب بن جعفر بن اهلل عبد من أوالدها (12)

  كلثوم  وأم وحممدا
 الزهراء امها عن صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول حديث زينب وروت (13)

 عميس بنت وامساء
 زياد ابن هم عندما املوت من العابدين زين علي اخوها زينب انقذت (14)

 أن بد ال فقالت فيه بنفسها ورمت مريضا غالما وكان كربالء  يف بقتله
 خرجت هذا العابدين زين علي ومن ،زياد بن فرتكة تقتلوه أن قبل تقتلوين

  اهلل حبمد اليوم العامل متأل واليت احلسني االمام ذرية كل
  طالب أيب بن جعفر بن اهلل عبد زوجها حياة يف ماتت (15)

 علي سيدنا بن محسن
 القرشي اهلاَشي (1)
 العاملني نساء سيدة الزهراء فاطمة أمه (2)
 صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول سبط (3)
 وزينب مكلثو   وأم واحلسني احلسن إخوته (4)
 هاين وام ومجانة وطالب وعقيل جعفر أعمامه (5)
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 كلثوم  وام ورقية وزينب وابراهيم اهلل وعبد القاسم أخواله (6)
 حمسنا صلى اهلل عليه وسلم النيب مساه (7)
 حربا   مسيته احلسن ولد ملا: قال علي عن هاين بن هاين عن :البزاز روى (8)

 اهلل صلى يبالن فجاء حربا   مسيته احلسني ولد فلما حسن هو بل: قال
 حسني هو بل: قال حربا  : قلنا أمسيتموه؟ ما ابين أروين: فقال وسلم عليه
 أروين: فقال وسلم عليه اهلل صلى النيب فجاء حربا   مسيته الثالث ولد فلما
 بأمساء مسيتهم: قال مث .حمسن هو بل: قال .حربا   قلنا أمسيتموه؟ ما ابين
. ومحب شِّر وش بِّري ش ربَّ  هارون ولد رواية ويف .وجمرب وجبري جرب هارون ولد

 وحسني حسن: معناها: ومبشر وشبري شرب": اللسان" صاحب وقال
 وحمسن

  صلى اهلل عليه وسلم النيب حياة يف صغريا طفال وهو حمسن وتوىف (9)
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 :الخاتمة
 أحلان من وهي الكرار علي االمام مدح يف القصيدة هذه الكوثر إذاعة قدمت

  نور حممد عصام املبدع الفنان وأداء
 

 االسالم غرة يا احلروب فارس يا
 سالم ليك يهدي حبيب يا جربيل

 واألعالم للراية الرسول ناداكا
 األوهام وتشتت عليك يفتح قال

 

 صامي والشمس اهلجري الفي مني
 هامي الرسول حب يف اهلجرة يوم
 حامي بالسيوف اللعني جهل وابو

 نامي األسد شوف الرسول فرش يف
 

 باألقدام مشاها الرسول بلد فات
 مقدام شجاع ثابت اهلصور االسد

 االعدام وينفذ نبينا يل حيرس
 قدام الكماة فات وبطولته بدر يف

 

 امام ليه ونبيه وربيبه عمه ود
 االسالم شرعة يف واخوه الصاحب

 كالم  فيه يرضى ال وحبيبو ونسيبو
 وكرام عظام نسال باين ذريته يل
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 للظاملني يواسي علي يا سيفك
 وين زيك نلقى يصول احلمالت يف

 مني زيك اهلاَشي للرسول تنصر
 العني يشفي بتفلو حباك خيرب يف

 

 الظلمات ينور علي يا علمك
 احلكمات تظهر البحور فيض من

 رمحاتو  هدى من باهرات انوار
 والكلمات الشعر يب نبيك يل متدح

 

 صبا العلوم صب علي الكرار
 شبا الكرام وسط النيب بيت يف
 واحلربا السلم يف الفصايل قادال

 والشربا االكل اجلبني عرق من
 

 الفقار ذو ايدو الفي علي إياكا
 الطيار وجعفر العقيل وشقيقه

 للمختار األخوة ومجانه هاين أم
 جوار احملنة زاد أبوك أبوطالب

 

 سيدي يا عليكا والسالم صليت
 أيدي يل ايدو من للسالم مشتاق

 يديع يوم داك الرسول ألقى يوم
 قيدي رباط حلحل االمام طه يا
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 يتبعه إن شاء اهلل تعالى الجزء الثاني من المجموعة الكاملة
 التالية:الشيخ خالد المصطفى كتب والذي يحتوي على  

 

 جبريلية آثار ❖
 الكعبة ❖
 زمزم ❖
 المزارات ❖
 األماكن ❖
 القياسية الوحدات ❖
 وسلم عليه اهلل صلى النبي في المسلمين غير شهادات ❖
 عنه اهلل رضي الخضر لسيدنا نسوبةم أقوال ❖
 المشرفة األماكن جغرافية ❖
 والبحوث الكتب من وغيرها ❖

 
 
 
 

 
 




