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 أوال: توطئة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وعىل ، ملسو هيلع هللا ىلصاحلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل نبيِّنا وحبيبِنا حممٍد رسول اهلل 

 :ا بعُد أمَّ وصحبِه، وَمن اقتَفى أثَره وعمَل هبدِيه واستنَّ بسنتِه، آلِه 

ِمن شعائِر هذا الديِن، تعلَّمها سلُفنا  ملسو هيلع هللا ىلصفإن مدارسَة سريِة حممٍد رسوِل اهلل 

الصالُح كام ُتتعلَّم السورُة من القرآِن، واهتَدى هبا أهُل خرِي القروِن، فسادوا 

ا وهد ا.العالـَم علاما وعمالا وأخالقا  يا

 : ملسو هيلع هللا ىلص وهذه كلامت موجزة بني يَدي سريته

 ملسو هيلع هللا ىلص حممد رسول اهلل: 

أكرُم البرشيِة، وأزكى اإلنسانيِة، اصطفاه اهلل ِمن بني هاشم، فهو  ملسو هيلع هللا ىلصهو 

، وهو إماُمهم يف الدنيا واآلخرِة، 
ِ
ا ليلَة اإلرساء  إماما

ِ
سيُد ولِد آدَم، صىلَّ باألنبياء

 واملرسلني، وأوُل َمن 
ِ
ٍع، وخاتُم األنبياء ينشق  عنه القرُب، وأوُل شافٍع وأوُل ُمشفَّ

 
ِ
 احلمِد يوَم القيامة؛ فاألنبياُء كل هم حتَت لواِئه، يشهُد بالبالِغ لألنبياء

ِ
وحامُل لواء

واملرسلني، وهو أوُل َمن يقرُع باَب اجلنِة، وأوُل َمن يدخُل اجلنَة، له الشفاعُة 

 حموُد.الُعْظَمى، واحلوُض املوروُد، واملقاُم امل

َل اهلل أمَته عىل مجيِع األمِم،  ملسو هيلع هللا ىلصوهو   ا يوَم القيامِة، فضَّ  تبعا
ِ
أكثُر األنبياء

وأعطاهم يف الداَريِن أفضَل النعِم، أرسَله اهلل إىل اجلنِّ واإلنِس، واألمحِر 

ا،  ا وطهورا ، وجعَل له األرَض مسجدا
ِ
واألسوِد، وأحلَّ له الغنائَم دوَن األنبياء

 واملعراِج، وأعطاه الكوثَر، ونرَصه سبحانه ب
ِ
فه باإلرساء الرعِب مسريَة شهٍر، ورشَّ
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وآتاه جوامَع الكلِم، ونسَخ برشيعتِه مجيَع الرشائِع، وأقسَم تعاىل يف كتابِه بحياتِه 

ومل ُيقِسْم بحياِة أحٍد سواه، ومل خياِطْبه يف القرآِن باسِمه بل بألطِف ما خاطَب  ملسو هيلع هللا ىلص

َم عىل األمِة نداَءه باسِمه، ﴾ گ گ ﴿ ﴾ ڃ ڃ﴿به األنبياَء:  ، وحرَّ

َم بنَي يَدي  َ به، وفَرَض عىل َمن ناجاه أن يقدِّ وفَرَض عىل العامِل طاعَته، والتأِّسِّ

، ومل ُيِرِه يف أمتِه شيئاا يسوؤه حتى  ، ثم نَسَخ ذلك رمحةا هبم ورأفةا نجواه صدقةا

 اسَمه باسِمه. قبَضه إليه، وتوىلَّ سبحانه الردَّ عىل أعداِئه، وقَرَن 

 وَشقققَّ َلققُه ِمققن اْسققُِيِه هققي ُ ِلَّققهُ 

 

ُد  ** َفُذو اْلَعْرِش ََمُُْيوٌد َوَهَذا َُمَُيَّ
(1)

 

مَجَع له سبحانه بنَي املحبِة واخلُلَِّة، فكلََّمه سبحانه عنَد سدرِة املنتهى،  

-05]النجم:  ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ   ڱ ڱ   ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ    ڻ   ۀ﴿

َم ، ومَجَع اهلل له [07 مما أوتيه األنبياُء ِمن فضائَل ومعجزاٍت؛ فانشقَّ له القمُر، وسلَّ

عليه احلجُر، وَشِهَد له الشجُر، وسبََّح احلىص يف يَديه، وحنَّ اجِلذُع إليه، ونبَع ِمن 

 بني أصابِعه املاُء.

ى رب ه فؤاَده فقال:  ، ﴾ٺ ڀ  ڀ ڀ﴿، ولساَنه: ﴾  ڎ ڌ   ڌ   ڍ ڍ﴿َزكَّ

  ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ﴿، وسمَعه: ﴾  ۀ   ڻ    ڻ ڻ ڻ﴿وبرَصه: 

، ﴾ں ڱ ڱ ڱ﴿، وُخُلَقه: ﴾  ہ ہ ہ  ۀ﴿، وصدَره: ﴾ې

، ورَفَع له ذكَره، ورَشَح له صدَره، فاللُهمَّ صلِّ  ﴾ٻ  پ  پ   پ  پ﴿وعقَله: 

عليه وعىل آله األطهاِر، وأصحابِه األخياِر األبراِر، ما تعاَقَب الليُل والنهاُر، 

ا.وسلِّْم تسلياما كث  ريا

                                      
 .(0/313يوان حسان بن ثابت )د (1)
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 ملسو هيلع هللا ىلص بعثة حممد رسول اهلل ةغاي: 

 :هامن أمهو

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿حتقيُق توحيِد اهلل تعاىل وإفراُده بالعبادِة، قال تعاىل:  -1

ٱ  ٻ   ﴿، وقال تعاىل: [33]النحل: ﴾ ڇ چ  چ چ چ ڃ

قال  [،15]األنبياء:  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ

ِمن َقبلك ِمن رسوٍل إىل أمٍة  -يا حممدُ -لنا وما أرس: »(هـ301ت)الطربي 

من األمِم إال ُنوحي إليه أنه ال معبوَد يف السامواِت واألرِض تصلُح العبادُة له 

«يقول: فأخلِصوا يل العبادَة، وأفِردوا يل األلوهيةَ ﴾ ٺ﴿ سواي،
(1)

. 

حفُظ الرضوراِت اخلمِس ورعايُتها: الديِن، والنفِس، والنسِل، والعقِل،  -2

نيا والنجاُة والفالُح يف اآلخرة.و يِن والد   املاِل؛ فعليها تقوُم مصالُح الدِّ

قطُع احلجِة عىل الناِس، لئالَّ َيعتِذروا يوَم القيامِة بعدِم بلوِغ دعوِة اهلل تعاىل    -3

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ﴿إليهم، قال تعاىل: 

 .[035]النساء: ﴾ ڈ

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ﴿: قال تعاىل: َتْتِميُم مكارِم األخالِق   -4

]آل  ﴾  ۈئ     ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ     ەئ ەئ

«األخالِق  صالَح  ألمتمَ  عثُت إنام بُ »: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال [030عمران: 
(2)

بنَي  ملسو هيلع هللا ىلص، وَرَبَط 

«لًقاهم ُخ ا أحسنُ إيامنً  يَ املؤمنِ  أهُيُل »كامِل اإليامِن وحسِن اخللِق، فقال: 
(3)

. 

                                      
 .(02/017فسري الطربي )ت (1)

 (.2951) 00/501أخرجه أمحد  (2)

 .(0031مذي )(، والرت0321خرجه أبو داود )أ (3)
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 ملسو هيلع هللا ىلصة حممد رسول اهلل مصادر سري: 

كتاُب اهلل الذي ال يأتيه الباطُل ِمن بنِي يَديه وال ِمن خلِفه : قرآُن الكريمُ ال -1

َثنا القرآُن عن والدتِه وُيْتِمه وأميَّتِه، وعن دعوتِه  تنزيٌل من حكيٍم محيٍد، فحدَّ

غزواتِه، وبنيَّ لنا شيئاا غرَي قليٍل ِمن مجيِل أخالِقه ووعداوِة املرشكني له، 

 وكذلك تفاسري القرآن الكريم. خ.وعظيِم فضائلِه...إل

واحلديُث هو املصدُر الثاين للترشيِع؛ فقد حَوْت كتُبه أقواَل : هتُب احلديِث  -2

وأفعاَله وتقريراتِه وصفاتِه اخلَْلقيَة واخلُُلقيَة، وتناوَلْت طرفاا من  ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 

 سريتِه ومغاِزيه وبعوثِه.

ةِ  كتُب  -3  .الشامئلِ و ،خلصائصِ او، املغازي والسري، ودالئِل النبوَّ
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  ملسو هيلع هللا ىلصغاية موسوعة حممد رسول اهلل  ثانيا: 

ملسو هيلع هللا ىلص

ِف  ملسو هيلع هللا ىلصإن اهلل سبحانه قد أقرَّ أعنَي صحابِة رسولِه  بصحبتِه يف الدنيا، والترش 

هم بذلك؛ فنالوا الرفعَة يف الدنيا  ملسو هيلع هللا ىلص برؤيتِه، وسامِع كالِمه من فِمه الرشيِف  وَخصَّ

، وِمن سعِة فضِل اهلل وعميِم رمحتِه أْن َجَعَل ملَن مل ُيرَزْق هذه املنزلَة يف واآلخرةِ 

ا ذكَرها حبيُبنا حممٌد  ملسو هيلع هللا ىلصالدنيا سبيالا ملرافقتِه  يف جناِن اخللِد، وَجَعَل لذلك أسبابا

لها وَعِمَل هبا ناَل  -يأيت تفصيلهاس- ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلصَمن حصَّ

. 

ََيُدوهم ذلكم الطموُح العايل، وتلك الرغبُة  صحابُة وقد كان ال

يف اجلنِة، فهذا ربيعُة بُن كعٍب األسلمي   ملسو هيلع هللا ىلصاملتوقدُة، والشوُق الدائُم ملرافقِة النبيِّ 

  فأتيُته بَوضوِئه وحاجتِه، فقال يل: ملسو هيلع هللا ىلصيقول: كنُت أبيُت مع رسوِل اهلل ،

قلُت: هو ذاك،  ؟«أوغري ذلك»ل: ، فقلُت: َأسأُلك مرافقَتك يف اجلنِة، قا«ْل َس »

«السجودِ  ك بكثرةِ ي عىل نفِس ن  عِ فأَ »قال: 
(1)

 . 

،   وعن ابن مسعودٍ 
ِ
، فلام بَلَغ رأَس املائِة ِمن النساء أنه كان قائاما ُيصِّلِّ

، ثالثاا، فقال: اللهمَّ إين أسأُلك «هطَ عْ تُ  ْل َس »:  ملسو هيلع هللا ىلصأَخَذ يدعو، فقال رسوُل اهلل 

، و يف أعىل جنِة اخللدِ  ملسو هيلع هللا ىلصنعياما ال ينفُد، ومرافقَة حممٍد إيامناا ال يرتد 
(2)

. 

                                      
 .(029خرجه مسلم )أ (1)

 .(0301) 7/359خرجه أمحد أ (2)
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؛ فقد ملسو هيلع هللا ىلص املوسوعِة: لغايةِ وحتقيًقا 

 راعيُت أن تشمَل اآليت:

،  وسريتِه، وخصائِصه، ملسو هيلع هللا ىلصتعريَف املسلِم بشتَّى فنوِن السريِة: دالئِل نبوتِه   -1

، سهلن حديثِه، كل  أولئك يف أسلوٍب وشامئلِه، وهدِيه، وحقوِقه، وقبٍس م

 .واضح املعامل بحول اهللولفٍظ موجٍز، ومنهٍج 

، فتمتلُئ تِهومنزل ملسو هيلع هللا ىلصاملسلِم الستشعاِر عظمِة اهلل تعاىل، وعظمِة رسولِه  هتيئةَ   -2

ُم  القلوُب بمحبتِه، وتتعلَُّق النفوُس برؤيتِه والشوِق إليه ومرافقتِه، وُتسلِّ

 بهالقلوُب واجلوارُح بمت
ِ
، ونرصتِه والذبِّ عن دينِه ملسو هيلع هللا ىلص ابعتِه واالقتداء

 ، والتخل ِق بأخالِقه، ومعرفِة حقوِقهملسو هيلع هللا ىلص ورشيعتِه، والدعوِة إىل هدِيه وسنتِه

 وأداِئها عىل أتمِّ الوجوِه وأكملِها ملسو هيلع هللا ىلص

الا   -3 ِة لبلوِغ أعىل الدرجاِت يف الدنيا: توك  وحسَن ظنٍّ به عىل اهلل، شحَذ اهلمَّ

ا بطاعتِه؛ ورىضا بقضاِئه، ويف اآلخرِة: بنيِل رفيِع املنازِل، سبحانه، وأنسا 

ملسو هيلع هللا ىلصوعظيِم الدرجاِت، والفوِز العظيِم بـ

. 

بطاعِة اهلل تعاىل  ؛ملسو هيلع هللا ىلصحتصيَل أسباِب   -4

واملداومِة عليها، وكثرِة  وطاعِة نبيِّه ومتابعتِه، وحمبَّتِه، واملحافظِة عىل الصالةِ 

، السيام خلُق الرمحِة والصدِق واألمانِة؛ ملسو هيلع هللا ىلصصالِة النافلِة، والتخل ِق بأخالِقه 

ا. ،بفنوِِنا اجلامعةِ  ملسو هيلع هللا ىلصوسبيُل ذلك: التعرُف عىل سريتِه  ا وواقعا  ومتث لها تطبيقا
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ملسو هيلع هللا ىلص

َعت األسباُب املوصلُة ملرافقِة حممٍد رسوِل بفضِل اهلل تعاىل و عظيِم كرِمه تنوَّ

ها: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   يف اجلنِة، وِمن أمهِّ

 ومتابعته: ملسو هيلع هللا ىلصطاعة اهلل تعاىل وطاعة نبيه  أوال:

فقال: يا رسوَل اهلل إنَّك  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: جاَء رجٌل إىل النبيِّ  عن عائشَة 

ي، وإينِّ ألكوُن يف البيِت؛ فأذكُرك؛ ألحب  إيلَّ ِمن نفِِس، وإنَّك ألحب  إيلَّ ِمن ولد

فام أصرُب حتى آيَت فأنظُر إليك، وإذا َذكرُت مويت وموَتك عرفُت أنَّك إذا دخلَت 

اجلنَة ُرفِعَت مع النبينَي، وأينِّ إذا دخلُت اجلنَة خشيُت أال أراَك. فلم َيُردَّ عليه النبي  

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ﴿؛ حتى نزَل جربيُل هبذه اآليِة: ملسو هيلع هللا ىلص

اء: ]النس ﴾ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ   ڍ

39]
(1)

. 

أي: َمن َعِمَل بام أمَره اهللَُّ ورسوُله، »:  (هـ770ت) قال ابُن كثري

ا  وتَرَك ما ِناه اهللَُّ عنه ورسوُله، فإنَّ اهللَّ  ُيْسكِنُه داَر كرامتِه، وجيعُله مرافِقا

 ُثم ملن بعَدهم يف الرتبةِ 
ِ
«لألنبياء

(2)

، وعلٍم بام ملسو هيلع هللا ىلص يف تتأتَّى طاعٌة أو متابعٌة من غرِي تعظيٍم هلل ولرسولِهوك

 !ملسو هيلع هللا ىلص يف أحوالِه وشؤونِه، وهديِه وأخالقِه، ومعرفٍة بحقوِقه ملسو هيلع هللا ىلصكان عليه النبي  

                                      
 (.51) 0/53 الصغري، ويف (077)  0/051أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط  (1)

 (.353/ 1تفسري ابن كثري: ) (2)
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 ذلك هو:  سبيُل و

  يف النفوِس بِِمْثِل ما كان عليه صحابُة  ملسو هيلع هللا ىلصتعظيُم اهلل تعاىل وتعظيُم رسولِه

ُزه املعرفُة واإليامُن الراسُخ بدالئِل نبوتِه من تعظيمٍ  ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل  ، تعظيٌم ُتعزِّ

 ملسو هيلع هللا ىلص، تعظيٌم تدعُمه دراسُة سريتِه ملسو هيلع هللا ىلص، وسموِّ منزلتِه ملسو هيلع هللا ىلصوخصائِصه وشامئلِه 

، [10]األحزاب: ﴾ وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ﴿ :يف حياتِه، قال تعاىل

عبديِة، يف سائِر جوانِب احلياِة: االعتقاديِة، والت ملسو هيلع هللا ىلصكذا تعل ُم هدِيِه 

 واالجتامعيِة، والرتبويِة، واالقتصاديِة، واإلداريِة، والصحيِة.

 ا ِمن اإليامِن باهلل  السريِة النبويةِ  يف تطبيٌق حيٌّ ألصوِل اإليامِن والعقيدِة: بدءا

تعاىل، إىل اإليامِن بمالئكتِه، وكتبِه، ورسلِه، واليوِم اآلخِر، والقدِر خرِيه 

ه، وسائِر األعامِل ا لقلبيِة من اإلخالِص واليقنِي والتوكِل واحلبِّ ورشِّ

 واخلوِف... إلخ.

َتقتَِِض تصديَقه رضورةا،  ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ سريَة حممٍد »:  (هـ053ت) يقول ابُن حزم

ا، فلو مل تكن له معجزٌة غرَي سريتِه لكَفى ملسو هيلع هللا ىلصوتشَهُد له بأنَّه رسوُل اهلل  «حقًّ
(1)

 . 

  كالِت عىل مستوى الفرِد واملجتمِع: املشمن  لكثريٍ يف السريِة النبويِة عالٌج

ففيها عالٌج ملشكلِة اإلرهاِب والتطرِف والغلوِّ واجلهِل، وعالٌج للمشكالت 

االجتامعيِة: ِمن عقوٍق للوالَديِن، وعنٍف أرسي، وتعدٍّ عىل حقوِق املرأِة، 

وفيها معاجلاٌت اقتصاديٌة: للفقِر، واإلرساِف، وهدِر املوارِد، والبطالِة 

، وكذلك والرسق : كاملخدراِت، واألخالقيةِ  قضايا الصحيةِ للِة والغشِّ

 واملسكراِت، وما يتصُل هبام... إلخ.

                                      
 (.11)ص البن حزم جوامع السرية (1)
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 كثرة الصالة واملداومة عليها: ثانًيا:

، ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنُت أبيُت مع رسوِل اهلل  عن ربيعَة بِن كعٍب األسلميِّ 

افقَتك يف اجلنِة، قال: ، فقلُت: َأسأُلك مر«ْل َس »فأتيُته بَوضوِئه وحاجتِه، فقال يل: 

«السجودِ  ك بكثرةِ ي عىل نفِس ن  عِ فأَ »قلُت: هو ذاك، قال:  ؟«ذلك أوغريَ »
(1)

. 

 ُ، فاملداومُة الصالةإن أعظَم ما فرَض اهلل تعاىل عىل املسلِم بعَد الشهادَتنِي: 

 عليها واإلكثاُر منها َيرَتِقي باملسلِم إىل أعىل جناِن اخللِد؛ حيث رفقُة رسوِل اهلل

ُق هذا قوُله ملسو هيلع هللا ىلص ك لن هلل؛ فإنَّ  السجودِ  عليك بكثرةِ »: لثوباَن  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ُيصدِّ

«هبا عنك خطيئةً  ، وحطَّ اهلل هبا درجةً  َك إل رفعَ  هلل سجدةً  تسجَد 
(2)

. 

يا »قال لبالٍل عنَد صالِة الفجِر:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن أيب هريرَة 

يدي  بيَ  َك يْ نعلَ  فَّ دَ  إين سُيعُت ف ؛ه يف اإلسالمِ عُيلتَ  جى عُيلٍ ني بأرَ ثْ حد   ،بالُل 

ْر طَ «يف اجلنةِ  ا، يف ساعِة ليٍل هُ ، قال: ما عملُت عمالا أرجى عندي: أينِّ مل أتطهَّ ورا

ما ُكتَِب يل أن أصِّل أو ِناٍر، إال صليُت بذلك الطهورِ 
(3)

. 

  يف  ملسو هيلع هللا ىلصلرتسُم لنا تلك السعادَة والطمأنينَة التي كان جيُدها  ملسو هيلع هللا ىلصإن سريَة رسولِنا

«ا بالصالةِ نَ ْح رِ فأَ  ،يا بالُل  مْ قُ » الركِن األعظِم من أركاِن اإلسالِم: هذا
(4)

! 

  ِّهلو غايٌة كربى  -وعىل رأِسها الصالةُ -يف عباداتِه  ملسو هيلع هللا ىلصإن معرفَة هدِي النبي

ُل هبا املرُء هلذه الدرجِة الرفيعِة   ،ملسو هيلع هللا ىلصيتوصَّ

                                      
 .(029خرجه مسلم )أ (1)

 .(022خرجه مسلم )أ (2)

 .(1052(، ومسلم )0009اري )خرجه البخأ (3)

 .(0923خرجه أبو داود )أ (4)
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 -ضمَن كتِب هذه املوسوعةِ - « هدي خري العبادزاد املعاد يف»ولقد جاَء كتاُب 

ا يف كيفيِة تعب ِد النبيِّ  ا فريدا َم أنموذجا لربِّه، وشدِة حمبتِه للقياِم بنَي يدي  ملسو هيلع هللا ىلصليقدِّ

«اا شكورً عبًد  أفال أهونُ »ربِّه؛ فيُصِّلِّ حتى تتورَم قدماه ويقول: 
(1)

 ؟!

 :ملسو هيلع هللا ىلصحمبة النيب  ثالًثا:

عن الساعِة، فقال: متى الساعُة؟  ملسو هيلع هللا ىلصيَّ أن رجالا سأَل النب عن أنٍس 

، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصقال: ال يشَء، إال أينِّ أحب  اهلَل ورسوَله  ؟«هلا وماذا أعددَت »قال: 

 َفَرَحنا بقوِل النبيِّ «ن أحببَت أنت مع مَ »
ٍ
أنت »: ملسو هيلع هللا ىلص،  قال أنٌس: فام َفِرْحنا بيشء

َر، وأرجو أن أكوَن وأبا بكر وعم ملسو هيلع هللا ىلص، قال أنٌس: فأنا أحب  النبيَّ «ن أحببَت مع مَ 

معهم بحبِّي إياهم وإن مل أعَمْل بمثِل أعامهِلم
(2)

. 

  يكتنُفها تزيُد حمبَته وتوقرَيه وتعظيَمه يف القلوِب، حمبةا  ملسو هيلع هللا ىلصمعرفُة سريتِه

 هم حتى أهونَ أحُد  نُ ؤمِ ل يُ »: ملسو هيلع هللا ىلصهبدِيه،  وقد قال  ه والتمسُك ه ونرصتُ متابعتُ 

«أمجعيَ  ه والناسِ ه وولدِ ن والدِ إليه مِ  أحبَّ 
(3)

. 

  ِّسبيٌل للمحبِة  ملسو هيلع هللا ىلصإن إبراَز اخلصائِص الصحيحِة واحلقوِق الواجبِة للنبي

ة .احلقَّ  وتنَأى عن الغلوِّ
ِ
 ، تلك التي ترتفُع عن اجلفاء

  ِّالرشيفِة وأخالِقه الكريمِة تزيُد من حمبة  ملسو هيلع هللا ىلصالوقوُف عىل شامئِل النبي

 .ملسو هيلع هللا ىلص املؤمنني له

                                      
 .(1209(، ومسلم )0031خرجه البخاري )أ (1)

 .(1339(، ومسلم )3322خرجه البخاري )أ (2)

 .(00(، ومسلم )05خرجه البخاري )أ (3)
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 :حسن اخللق رابًعا:

ي كم من  وأقربِ  كم إلَّ قن أحب  مِ  إنَّ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل أن  عن جابٍر 

«كم أخالًقاقنَ حاِس القيامة أَ  جملًسا يومَ 
(1)

. 

أعظم سبٍب للسعادِة والنجاِح، ويبنُي منزلَة املتخلِق أحَد هذا احلديُث ُيرْبُز 

 ﴾   ڱ  ڱ     ڱ  ں﴿الذي مَدَح اهلل ُخُلَقه فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصبخلِق سيِد األناِم حممٍد 

 .[0]القلم: 

  ِله، والصدُق  هلل تعاىل، واإلخالُص  العبوديةِ  ه: متامُ مِ يَ وقِ  ملسو هيلع هللا ىلصه ن أخالقِ فم ،

 ، والعدُل ، والرفُق ، واحللمُ ، والرمحةُ والصلةُ  ،، والرب  ، والعفةُ ، والوفاءُ واألمانةُ 

، ، والشجاعةُ ، واحلياءُ ، والتواضعُ ، والتسامُح احلقوِق  ، وأداءُ واإلنصاُف 

 .إلخ ... ، واإلتقانُ ، واإلحسانُ ، والتشاورُ ، والنصُح درةُ ، واملباوالكرمُ 

خالِق النبويِة هو أفضُل وسيلٍة إلبراِز الصورِة املرشقِة هبذه األ فالتخل ُق 

لإلسالِم، وحتسنِي صورِة املسلمني يف العاملِ، وسبيٌل إىل تقدِمهم وعالِج 

 مشكالهِتم.

                                      
 (.1102خرجه الرتمذي )أ (1)
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 ، وتربية البنات:يتيمالكفالة  ا:خامًس

يف  اليتيمِ  أنا وهافُل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  ِل بِن سعٍد عن سه

َج بينهام شيئاا «هكذا اجلنةِ  وأشار بالسبَّابِة والوسطى وفرَّ
(1)

 . 

 ا جاءَ غَ بلُ حتى تَ  يِ جاريتَ  اَل ن عَ مَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أنٍس 

وضمَّ أصابَعه «أنا وهو القيامةِ  يومَ 
(2)

. 

 حقَّ  ُج ر  َح  أُ إين   اللهمَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسوُل اهلل  قال: وعن أيب هريرَة 

«، واملرأةِ : اليتيمِ يِ الضعيفَ 
(3)

. 

من ُخلٍق كريٍم  ملسو هيلع هللا ىلصما كان عليه رسوُل اهلل  فهذه األحاديُث وغرُيها تؤكُد 

 خاصةا اليتيَم واملرأَة، فمن َرعامها وقاَم بحقوِقهام ناَل 
ِ
ورعايٍة ملِْثل أولئك الضعفاء

. ملسو هيلع هللا ىلصسعى لبلوغها: املنزلَة التي ن

 وحفُظها وصيانُتها، والدفاُع عنها واالئتامُن عليها، 
ِ
فأمواُل اليتاَمى والنساء

 من ُخلِق املسلِم وقيِمه.

  هذه القيَم وتلك األخالَق التي هبا ساَدْت  ملسو هيلع هللا ىلصجيُد املسلُم يف سريِة رسوِل اهلل

ولُة اإلسالِم، وُشيَِّدْت عليها حضارُته الراقيُة األمُة األرَض، وقاَمْت عليها د

ا  يف مناحيها االجتامعيِة، واإلداريِة، واالقتصاديِة، ويف ارتقاِئها باإلنساِن فكرا

ا؛ فالسريُة ديواُن احلضارِة يف أهَبى صوِرها. ا وإبداعا ، وإنتاجا  وعلاما

                                      
 .(1923(، ومسلم )5310خرجه البخاري )أ (1)

 .(1330خرجه مسلم )أ (2)

 .(3372خرجه ابن ماجه )أ (3)
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 التاجر الصدوق األمني: سادًسا:

مع  األميُ  الصدوُق  التاجرُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبيِّ  عن أيب سعيٍد 

«والشهداءِ  يقيَ والصد   يَ النبي  
(1)

. 

   التاجَر الصدوَق األمنَي  ملسو هيلع هللا ىلصففي اجلانِب االقتصاديِّ واالستثامريِّ وَعَد النبي

 يف اجلنِة؛ ملا هلذين اخلُُلَقنِي من 
ِ
يقنَي والشهداء ه ببلوِغ معيِة النبيِّنَي والصدِّ َ وبرشَّ

الكامَل والغايَة فيهام،   ملسو هيلع هللا ىلصاالقتصاِد وتنميتِه؛ وقد بَلَغ الرسوُل  أمهيٍة يف حفظِ 

ى الكامَل يف هاَتنِي ملسو هيلع هللا ىلص وقد لقبَّه أهُل مكَة قبَل بعثتِه بالصادِق األمنيِ  ، فَمن حترَّ

 الصفَتنِي ناَل هذه الدرجَة الرفيعَة. 

                                      
 .(1039(، وابن ماجه )0119خرجه الرتمذي )أ (1)
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ملسو هيلع هللا ىلص وسوعة حممد رسول اهللمبالتعريف ثالثا: 
)
 

ا ِمن عامنيِ الت-املوسوعُة  هذه متتازُ  بجمِعها  -ي استغَرَق العمُل فيها نحوا

 أفضِل ما كتبَه أئمُة 
ِ
 واحٍد، وانتقاء

ٍ
ألهمِّ علوِم السريِة النبويِة الرشيفِة وفنوِنا يف وعاء

سلِفنا الصالِح وعلامؤهم يف كل فنٍّ ِمن فنوِِنا، مما لقَي شهرةا وقبوالا لدى األمِة، وقد 

 اهلل اإلخالص والقبول. ذيبِها، نسألوهتقمُت باختصاِر هذه الكتِب 

وكان منهجي يف اختصاِر كتِب هذه املوسوعِة أن تكوَن عىل أفضِل الطبعاِت 

املعتمدِة لكلِّ كتاٍب، مع حذِف الضعيِف وما دوَنه، واالستطراداِت، وما أغنَى عنه 

ا سبَق ذكُره، وكذلك أسانيُد األحاديِث إال الصحايبَّ  را أو َمن دوَنه  غرُيه، أو كان مكرَّ

 عنواناته مما َيتاُج الكالُم إليه، وقد حافظُت عىل لفِظ املصنِف وترتيبِه، فإن زدُت يف

 شيئاا وضعتُه بني معقوَفنِي، وكذا ما كان ِمن طبعٍة أخرى غرِي التي اعتمدهُتا.

ا  ملسو هيلع هللا ىلص وكان هديف ِمن هذا املنهِج تقريَب سرية النبي وتيسرَيها؛ لنتعلََّم مجيعا

 سلِفنا الصالِح األصيلِة، علوَمها 
ِ
َق االقتداَء به وفنوَِنا من كتِب علامء يف  ملسو هيلع هللا ىلصلنحقِّ

  باآلخرِة. يف الدنيا ونفوزُ  فنسعدُ ؛ أخالِقهومعامالتِه و عباداتِهعقيدتِه و

وقد اقترصُت يف احلاشيِة عىل التخريِج املوجِز لألحاديِث النبويِة الرشيفِة 

 واآلثاِر، وبياِن غريِب ألفاظها.
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ُل ِمن ا لستِة  «ملسو هيلع هللا ىلصموسوعة حممد رسول اهلل » وقد جاَء هذا اإلصداُر األوَّ جامعا

علوٍم ِمن علوِم السريِة النبويِة الرشيفِة وفنوِِنا يف ستِة جملداٍت، عرَب اختصاِر ثامنيِة 

 كتٍب، وهي عىل النحو التايل:

 هـ([031أليب نعيم )ت« دالئل النبوة»يف علم الدالئل ]كتاب  -1 املجلد األول:

 البن هشام « السرية النبوية»]كتاب  السرية النبويةيف علم   -1 املجلد الثاين:

 هـ([102)ت                                  

 «ول يف خصائص الرسولغاية الس  »يف علم اخلصائص ]كتاب  -3 املجلد الثالث:

 [هـ(210البن  امللقن)ت                                       

 يف علم الشامئل، وفيه ثالثة كتب، هي:  -4                 

 هـ([179للرتمذي )ت« ملسو هيلع هللا ىلص شامئل النبي»]كتاب  -                     

 واحلقوق والقيم واألخالق ملسو هيلع هللا ىلص حممد رسول اهلل»]كتاب  -                      

 أمحد املزيد[ .لـ أ.د« وعالج مشكالت العامل املعارص                                    

  البن قيم اجلوزية « زاد املعاد يف هدي خري العباد»]كتاب  -    املجلد الرابع:

 هـ([750)ت                                        

 الشفا بتعريف حقوق»: ]كتاب ملسو هيلع هللا ىلص يف علم حقوق النبي -9  املجلد اخلامس:

هـ([500للقايض عياض )ت« املصطفى                                  

 رياض »يف علم احلديث النبوي الرشيف: ]كتاب  -6 :املجلد السادس

 هـ([373للنووي )ت« الصاحلني                                      
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 اجمللد األول

 علم دالئل النبوةيف 

 تعريُفه: 

 لصدِق النبيِّ  رباهنِي واآلياِت املستلزمةِ هو العلُم الذي هيتم  بالعالماِت وال

، وِمن مرادفاتِه: التحدي أم ، سواٌء أكانت عىل وجهِ ملسو هيلع هللا ىلص ِة،  ابتداءا آياُت النبوَّ

ِة. ِة، عالماُت النبوَّ  أماراُت النبوَّ

  أهميته:

 أحواِل النبيِّ  إىلترجُع أمهيُة هذا العلمِِ  
ِ
، وتتب ِع ملسو هيلع هللا ىلصكونِه قائاما عىل استقراء

ي  منصَب النبوِة، يدعمُ ما  ، وإيراداوأدلتِه صدِق نبوتِه ورسالتِهبراهنِي  ويقوِّ

 وتصديُقه، وطاعُته واتباُعه. ملسو هيلع هللا ىلص دعواها، وِمن َثمَّ رضورُة اإليامِن به

  مثراته:

مشاهدُة رمحِة اهلل تعاىل بعباِده بام أظَهَر هلم ِمن  ِمن ثمراِت هذا العلمِ 

ِة ودالئلِها؛ ليقطَع األع معانٍد هُة كلِّ ذاَر عنهم، ولتنَتِفي شبعالماِت النبوَّ

باا هلم إىل الطاعِة، وكذلك من الثمراِت: الوقوُف  ومسرتيٍب، وليكوَن ذلك مرغِّ

ه له ملسو هيلع هللا ىلصعىل املرتبِة العليِة واملنزلِة الرفيعِة للنبيِّ  ، ونرصتِه له ومتكينِه ملسو هيلع هللا ىلص، وتأييِد ربِّ

 متكنُي اإليامنِ بشتَّى أنواِع األدلِة والرباهنِي، وزيادُة إيامِن الذين آمنوا، وتثبيُتهم، و

 ِمن قلوهِبم.
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 ترمجة احلافظ أبي نعيم األصبهاني 

 امسه ونسبه: 

 ، هو أمحُد بُن عبِد اهلل بِن أمحَد بِن إسحاَق بِن موَسى بِن مهراَن، األصبهاين 

 وكنيُته: أبو ُنَعْيم.

 تاريخ مولده:

 هـ(.333ُولَِد أبو نعيم يف شهِر رجٍب سنة )

 نشأته وطلبه للعلم:

احلافُظ أبو ُنَعْيم يف بيئٍة كُثر فيها العلامُء واألجالُء؛ مما كان له األثُر البالُغ نشأ 

الني، فاستجاز له مجاعةا ِمن  ثنَي والرحَّ  املحدِّ
ِ
يف شخصيتِه، فقد كان أبوه ِمن علامء

كباِر املُْسنِدين، وقد بدأ أبو نعيم طلَب العلِم بالسامِع عىل املشايِخ، وكان أوُل 

ه وعمُره ثامين سنواتسامٍع ل
(1)

.

«وهتيَّأ له من ُلِقيِّ الكباِر ما مل يَقْع حلافظٍ »قال الذهبي: 
(2)

. 

 مكانته العلمية:

إن مكانَة احلافِظ أيب نعيم العلميَة جعَلْت طالَب العلِم َيِفدون إليه ِمن كلِّ 

 كث
ٍ
َد يف الدنيا بيشء ا عايل اإلسناد، تفرَّ رٍي ِمن العوايل، الدنيا؛ فقد كان حافظاا مربزا

                                      
 (.0/137سري أعالم النبالء للذهبي ) (1)

 (.3/095تذكرة احلفاظ للذهبي ) (2)
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مل »وهاَجَر إىل لقِيه احلفاُظ، ووَقَف أهُل احلديِث عىل بابِه، قال اخلطيب البغدادي: 

ا ُأطلَِق عليه اسُم احلافِظ غرَي أيب نعيم، وأيب حازم العبدوي «أَر أحدا
(1)

. 

كان أبو نعيم يف وقتِه َمرحوالا إليه، مل يكن »وقال أمحُد بُن حممِد بِن مردويه: 

فٍق ِمن اآلفاِق أحٌد أحفَظ منه، وال أسنَد منه، كان حفاُظ الدنيا قد اجتمعوا يف أ

عنَده وكل  يوٍم نوبُة واحٍد منهم يقرُأ ما يريُد إىل قريِب الظهِر، فإذا قام إىل داِره ربام 

«كان ُيقرُأ عليه يف الطريِق جزٌء، وكان ال يضجرُ 
(2)

. 

 مصنفاته:

ا م ا كبريا ن املصنفاِت، منها: دالئل النبوة، واملستخرج عىل َتَرك أبو نعيم عددا

الصحيحني، وتاريخ أصبهان، وصفة اجلنة، وصفة النفاق، وفضائل الصحابة، 

 وغريها.

 وفاته:

هـ(، وله أربٌع 031ُتويفِّ احلافُظ أبو نعيم يف العرشيَن من املحرِم سنة )

وتسعون سنة
(3)

. 

                                      
 (.3/095تذكرة احلفاظ للذهبي ) (1)

 (.3/093تذكرة احلفاظ ) (2)

 (.07/031سري أعالم النبالء للذهبي ) (3)
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 (هـ031ت) بهانيألبي نعيم األص كتاب دالئل النبوةالتعريف ب

 أهميته:

من أوسع  (هـ031ت)أليب نعيم األصبهاين « دالئل النبوة»يعترب كتاب 

؛ لكون مصنِِّفه يروي أحاديثه باألسانيد العالية إىل وأقدم ما ُصنَِّف يف هذا الفن

، وفيه من األسانيد والرجال واجلرح والتعديل أو التصحيح ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ه بذكر الفروق بني الروايات، مصنِّفُ  ُعنَِي ه، كام والتعليل ما ال يوجد يف غري

ا إىل املتابعات والشواهد،  واإلشارةِ  تعليقات مفيدة هي يف أغلبها والتعليق بكثريا

 استنباط للدالئل النبوية، وأحياناا رشح الغريب.

ا مهامًّ ملن كتب يف دالئل النبوة أو السرية  كام أن هذا الكتاب يعد  مرجعا

ا، ويف أحاديثه ما يمكن االستشهاد به يف فنون وأبواب أخرى يف الرشيعة،  عموما

وقال: هو كتاب جليل يف تفسريه (ـه770ت) وقد أفاد منه احلافظ ابن كثري
(1)

 ،

نقل منه ابن تيمية يف بعض كتبه، وابن حجر يف فتح الباريكام 
(2)

. 

 ترتيبه ومنهجه:

فقد َسَأْلتم مجَع املنترِش »ابِه، فقال: افتَتَح املؤلُف كتاَبه ببياِن سبِب تأليِفه لكت

ِة ودالئلِها واملعجزِة وحقائِقها وخصائِص املبعوِث حممٍد  ِمن الرواياِت يف النبوَّ

«، فاستعنُت باهللملسو هيلع هللا ىلص
(3)

  

                                      
 (.0/070كثري )تفسري ابن  (1)

 (.00-9، حتقيق د. عبد الرمحن الرنيني )صأليب نعيم انظر: مقدمة دالئل النبوة (2)

 (.75)ص (3)
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سِل ومراتبِهم. ِة والوحِي والر  َد بمقدماٍت عن النبوَّ  ثم مهَّ

َ منهَجه يف كتابِه فقال:  نحن بسبيلِه، وَنجَتبِيه ِمن وقَصْدنا مجَع ما »ثم بنيَّ

ْبناه ترتيَب َمن مجِع املنترِش ِمن اآلثاِر والصحيِح واملشهوِر ِمن مرويِّ األخباِر، ورتَّ 

مَ  ، وجَعْلنا ذلك فصوالا ذكرناها ليسهَل تقدَّ
ِ
 والفقهاء

ِ
نا ِمن رواِة اآلثاِر والعلامء

«ذهنِهِمن  ه؛ فيكوُن أمجَع لفهِمه وأقرَب ه وأقسامُ عىل املتحفِظ أنواعُ 
(1)

 

، افتَتحها بذكِر فضائلِه  ه اهلل تعاىل  ملسو هيلع هللا ىلصثم َذَكَر مخسةا وثالثني فصالا وما خصَّ

، وَخَتَمها بخرَبيِن يشتمالِن عىل مجٍل ِمن صفاتِه 
ِ
وأخالِقه  ملسو هيلع هللا ىلصبه دوَن سائِر األنبياء

 احلميدِة. 

 الطبعة املعتمدة يف هذا املختصر:

 «دالئل النبوة»ملٍة حمققٍة لكتاِب اعتمدُت يف هذا املخترص عىل نسخٍة كا

 ، قتأليب نعيم األصبهاينِّ رسائِل علميٍة بجامعة أمِّ القرى يف ثامين ُحقِّ
(2)

. 

                                      
 (.77)ص (1)

 د. سميحة بشاوري -5 حتقيق د. عبد الرمحن الرنيني -0 (2)

 د. عبد اهلل الشهراين -3  د. حافظ عبد احلكيم -1

 حسون د. إندونيسيا بنت -7  د. فاطمة الزوهيري  -3

 د. جعفر الشيبي -2  د. عادل اللحيدان  -0
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 اجمللد الثاني

 السرية النبويةعلم يف 

  تعريفه:

 ِمن مولِده إىل وفاتِه. ملسو هيلع هللا ىلصبذكِر وقائِع حياِة النبيِّ  السرية النبويةُيعنى علُم 

 أهميته: 

، فهي ملسو هيلع هللا ىلصهي تطبيٌق لكتاِب اهلل تعاىل وسنتِه  ملسو هيلع هللا ىلصسوِل اهلل سريُة حممٍد ر

، وأخالقاا،ملسو هيلع هللا ىلصسجٌل حافٌل لكل تفاصيِل حياتِه  ، ومعاملةا ، وعبادةا سلاما  : عقيدةا

ا، يف بيته، وبني أصحابه ومع أعدائه، فيه  ا وعرسا ا، يرسا وحرباا، دعوةا وجهادا

بيتِه، صىلَّ اهلل عىل صاحِب  ونِ ؤاألسوُة احلسنُة ملن رام سياسَة قوِمه أو قام عىل ش

 هذه السريِة الرشيفِة، وآلِه وصحبِه وسلَّم.

 مثراته:

ا َُيتَذى به يف مكارِم األخالِق،  ُم ِعْلُم السريِة للبرشيِة مجعاَء نموذجا يقدِّ

ُم للمسلِم األسوَة والقدوَة  ، ويقدِّ ، حياتِهيف  التامةَ ومظاهِر الكامِل اإلنساينِّ

فوَق حمبتِنا ألنفِسنا وأوالِدنا والناِس أمجعني، وُيوقِفنا  ملسو هيلع هللا ىلص حبتِهوالذي ُأِمرنا بم

ومراحلِها وفقِهها، ومتث لِها يف احلياِة املعارصِة،  ملسو هيلع هللا ىلصعىل دعوِة رسوِل اهلل حممٍد 

َة يف تعاملِه  ،  ملسو هيلع هللا ىلصوِمن معينِها نستقي الدروَس الرتبويَة النبويَّ مع صحابتِه خاصةا

.  والناِس عامةا
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 (هـ102ت) البن هشامالسرية النبوية كتاب التعريف ب

 :تهأهمي

ا لكتاِب « السرية النبوية» كتاُب يعد   حممِد بِن إسحاَق بِن  البن هشام خمترصا

فِة يف  ، ويعترُب كتاُب ابِن إسحاق(هـ051ت)يسار  ِمن أهمِّ وأوِل الكتِب املؤلَّ

كتاَبه مل يِصْلنا كامالا حتى إماُم هذا الفنِّ بال منازٍع، إال أن ومؤلُفه ، السريِة النبويةِ 

ها د. حممد محيد اهلل، بعنواِن: اآلن،  املبتدأ »وقد ُوِجَد ِمن الكتاِب قطعٌة، حققَّ

السرية »، وُطبعت بتحقيق آخر للدكتور: سهيل زكار، بعنواِن «واملبعث واملغازي

 .«النبوية البن إسحاق برواية يونس بن بكري

ى أهُل العلِم كتاَب ابنِ  ، فقال ابُن شهاٍب  وقد تلقَّ
ِ
إسحاَق بالقبوِل والثناء

: هذا أعلُم الناِس، يعني ابَن -ُسِئَل عن مغازي ابِن إسحاققد و- (هـ010ت)

إسحاق
(1)

 . 

َر يف املغازي فهو عياٌل عىل حممِد (هـ110ت) وقال الشافعي   : َمن أراَد أن يتبحَّ

بِن إسحاق
(2)

. 

أوَل َمن مجََع مغازي رسوِل اهلل  : كان ابُن إسحاق(هـ032ت) وقال ابُن سعد

وألََّفها ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

. 

                                      
 (.003/ 10)للمزيهتذيب الكامل  (1)

 (.5/051)البن سعد الطبقات الكربى  (2)

 (.033/ 12السابق ) (3)
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: ولو مل يكن البِن إسحاق ِمن الفضِل إال أنه (هـ335ت) وقال ابُن عدي

َف أشغاهَلم حتى اشتغلوا  رَصَف امللوَك عن كتِب ال َيصُل منها يشٌء، فرَصَ

، فهذه فضيلٌة البن ملسو هيلع هللا ىلصومبتدأِ اخللق ومبعِث النبي  ملسو هيلع هللا ىلصبمغازي رسول اهلل 

اَق سَبَق هبا، ثم بعَده صنَّفه قوٌم آخرون ومل َيبلغوا مبلَغ ابِن إسحاَق فيهإسح
(1)

. 

: قد كان يف املغازي عالمةا (هـ702ت) وقال الذهبي  
(2)

. 

من  ملسو هيلع هللا ىلصباختصاِر ما يتعلَّق بالنبيِّ  (هـ102ت)وقد قام ابُن هشام البرصي  

ا إليه، وس ا ومضيفا حا ا ومنقِّ با ه: كتاِب ابِن إسحاَق مهذِّ ؛ فحفظ «السرية النبوية»امَّ

ا   امًّ ِمن كتاِب ابِن إسحاَق املفقوِد.مهبذلك جزءا

ا بعَد قرٍن  ى العلامُء كتاَب ابِن هشام باحلفاوِة واإليثاِر، فتناولوه قرنا وقد تلقَّ

 بالرشِح واالختصاِر والتعليِق واحلوايش، وِمن أهمِّ هذه األعامِل:

 م، أليب القاسم عبد الرمحن بن الروض األنف رشح سرية ابن هشا -

 .(هـ520ت )عبد اهلل بن أمحد السهيِّل 

 ة باملنح املحمدية، للعالمة شهاب الدين أيب العباس يَّ ــــــنِّ املواهب اللدُ  -

 .(هـ913ت )أمحد بن حممد القسطالين الشافعي املرصي 

اب كت (هـ0113ت:)وقد اخترَصَ اإلماُم الشيُخ حممُد بُن عبِد الوهاب  -

 .«ملسو هيلع هللا ىلصخمترص سرية الرسول »البن هشام يف كتابه: « السرية النبوية»

                                      
 (.7/171)البن عدي الكامل يف ضعفاء الرجال  (1)

 (.7/37)للذهبي سري أعالم النبالء  (2)
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 ومنهجه:ه ترتيب

وأنا إن شاء اهلل »يذكر ابُن هشام يف مقدمِة كتابِه معاملَ منهِجه حيث يقوُل: 

مبتدٌئ هذا الكتاَب بذكِر إسامعيَل بِن إبراهيَم، وَمن َوَلَد رسوَل اهلل صىلَّ اهلل عليه 

ولِده، وأوالِدهم ألصالهِبم، األوَل فاألوَل، ِمن إسامعيَل إىل وآله وسلَّم ِمن 

رسوِل اهلل صىلَّ اهلل عليه وآله وسلَّم، وما يعرُض ِمن حديثِهم، وتارٌك ذكَر غرِيهم 

، ملسو هيلع هللا ىلصِمن ولِد إسامعيَل، عىل هذه اجلهِة لالختصاِر، إىل حديِث سريِة رسوِل اهلل 

ا الكتاِب، ممَّا ليس لرسوِل اهلل صىلَّ اهلل وتارٌك بعَض ما ذكَره ابُن إسحاَق يف هذ

 ِمن هذا 
ٍ
عليه وآله وسلَّم فيه ذكٌر، وال نَزَل فيه ِمن القرآِن يشٌء، وليس سبباا ليشء

ا  ا عليه؛ ملا ذكرُت ِمن االختصاِر، وأشعارا ا له، وال شاهدا الكتاِب، وال تفسريا

ا ِمن أهِل العلِم بالشعِر َيعِرفها ، وأشياَء بعضها َيْشنُُع احلديُث به، ذكَرها مل أَر أحدا

-وبعٌض َيُسوُء بعَض الناِس ذكُره، وبعٌض مل ُيِقرَّ لنا البكائي  بروايتِه، ومستقٍص 

«ما ِسَوى ذلك منه بمبلِغ الروايِة له، والعلِم به -إن شاء اهلل تعاىل
(1)

. 

غرَي  البِن هشام: اإلجيازَ  «السرية النبوية»: وقد راعيُت يف اختصاِر قلُت 

، فحَذْفُت ما ال يتعلَُّق بسريِة النبيِّ  وال يؤثُر عىل السياِق العام، كإسالِم  ملسو هيلع هللا ىلصاملخلِّ

بعِض الصحابِة، وتتبَعه لألعالِم وحرَصهم، وكذا مل أذُكْر ِمن الغزواِت والرسايا 

ها وأجلَّها.  إال أمهَّ

                                      
 (.09ذه املوسوعة، املجلد الثاين، )صخمترص السرية النبوية البن هشام هب (1)
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 الطبعة املعتمدة يف هذا املختصر:

ها: طبعة مكتبة احللبي بمرص، ُطبَِع كتاُب ابِن هشاٍم عدَة  طبعاٍت، ِمن أمهِّ

م، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم اإلبياري 0955هـ/ 0375الطبعة الثانية، 

وعبد احلفيظ الشلبي، وقد اعتمدوا عىل أربع مطبوعات: مطبوعة بوالق 

، ومطبوعة املطبعة اخلريية بمرص (هـ0173)، ومطبوعة أملانيا (هـ0159)

، كام اعتمدوا عىل أربع (هـ0331)ة املكتبة اجلاملية بمرص ، ومطبوع(هـ0319)

نسخ خطية حمفوظة بدار الكتب املرصية، إحداها كاملة، وهذه الطبعة هي التي 

 اعتمدنا عليها يف هذا املخترص.



 خمتصر دالئل النبوة|  32

 

 اجمللد الثالث

 علم اخلصائص النبويةيف 

 تعريفه: 

عت تقسيام ملسو هيلع هللا ىلصما اخُتصَّ به النبي    للخصائِص دوَن غرِيه. وقد تنوَّ
ِ
ُت العلامء

َمها ابُن امللقن إىل أربعِة أقسامٍ  النبويِة: فقد َقسَّ
(1)

: 

 الواجبات: كمشاورِة ذوي األحالِم يف األموِر. -0

 .ملسو هيلع هللا ىلص كإمساِك َمن كرَهْت نكاَحه ورِغَبْت عنهاملحرمات: -1

 املباحات: كالوصاِل يف الصوِم. -3

ا. كتحريِم أزواِجه الاليت ُتويفِّ الفضائل: -0  عنهن عىل غرِيه أبدا

  ته:أهمي

ا أصيالا من علوِم السريِة النبويِة املطهرِة، وعىل « علم اخلصائص»يعترب  فرعا

مبثوثةا يف الكتِب احلِديثيِة والفقهيِة، إال أن هذا  ملسو هيلع هللا ىلصالرغِم ِمن كوِن خصائِصه 

ق يف بطوِن الكتِب ِمن خصائِصه   .ملسو هيلع هللا ىلصالعلَم جيمُع لك ما تفرَّ

                                      
 (.07ول البن امللقن هبذه املوسوعة، املجلد الثالث )صانظر خمترص غاية الس   (1)
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  مثراته:

ه ملسو هيلع هللا ىلصراِت معرفِة هذا العلِم: معرفُة املنزلِة الرشيفِة للنبيِّ ِمن ثم ، وما اختصَّ

 عليهم الصالُة 
ِ
اهلل به ِمن خصائَص وفضائَل عن أمتِه، وعن باقي األنبياء

وغري  ملسو هيلع هللا ىلص ال ُيورُث  كونهمن أحكاٍم؛ ك ملسو هيلع هللا ىلصوالسالُم، والعلُم بام اخُتصَّ به النبي  

 ذه األحكاِم.يف ه ملسو هيلع هللا ىلصذلك، وَمن َثم عدُم التأِّسِّ به 

ا: التعرُف عىل الصحيِح من خصائِصه  ؛ حتى نحذَر ملسو هيلع هللا ىلصوِمن الثمراِت أيضا

، وطريُق ذلك التزاُم الرشِع دوَن إفراٍط أو أو اجلفاَء عنه ملسو هيلع هللا ىلصالغلوَّ يف نبينا حممٍد 

باألقيسِة التي ُتناُط هبا األحكاُم  ملسو هيلع هللا ىلصتفريٍط، فال جيوُز إثباُت خصائَص للرسوِل 

 مزيٍد عليهالعامُة يف الناِس، 
ِ
ولكن الوجُه ما جاَء به الرشُع من غرِي ابتغاء

(1)
 

                                      
 (.00/ 01)للجويني انظر: ِناية املطلب يف دراية املذهب  (1)
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 (هـ210) بن امللقنال ول يف خصائص الرسولغاية السُّكتاب التعريف ب

 أهميته:

ِمن مكانِة مؤلِفه يف إجادِة التصنيِف، « ولغاية الس  »تربُز قيمُة كتاِب 

اِب، والتزاِم مؤلِّفه يف مطلِع وإمامتِه، وكثرِة موارِده التي استَقى منها مادَة الكت

ا يف وضِع  يه الصواَب كثريا كتابِه أنه ال تثبُت خصوصيٌة إال بدليٍل صحيٍح، وحترِّ

عنَد ذكِره لبعِضها فإنه ينبِّه عىل بطالِِنا  بلاملسائِل، وجتنِب األخباِر الواهيِة، 

 يسرٍي.  وعدِم صحتِها، وقد عاَلَج ذلك كلَّه يف عبارٍة سهلٍة، وأسلوٍب واضٍح 

 تقسيمه:

، ثم ذَكَر اخلالَف يف  افَتَتَح املصنُف كتاَبه بذكِر أوِل َمن ألَّف يف هذا الفنِّ

َم خصائَص النبيِّ  إىل أربعِة أنواٍع:  ملسو هيلع هللا ىلصجواِز الكالِم عىل اخلصائِص، وقد قسَّ

 .واجباٍت، وحمرماٍت، ومباحاٍت، وفضائَل 

ُ كل   عن خصيصٍة له  -غالباا  -مسألٍة وحتت كلِّ قسٍم ُيوِرُد مسائَل، ُتعربِّ

( مسألة، ويف الثالِث 00( مسألة، ويف الثاين )11، فأوَرَد يف القسِم األوِل )ملسو هيلع هللا ىلص

ا 05( مسألة، ويف الرابِع )33) ا ما يذكُر يف ختاِم املسألِة فروعا ( مسألة، وكثريا

  وتنبيهاٍت وفوائَد، وله فيه ِمن النظِر الثاقِب والرتجيحاِت درٌر.

قد حذفُت ِمن اخلصائِص ما مل َيثُبْت بحديٍث صحيٍح أو حسٍن، : وقلُت 

وكذا املناقشاُت واختالفاُت املذاهِب، واالستطراُد يف ذكِر الوجوِه واألدلِة، مع 

 ذَكَره.  إذااحلرِص عىل إتباع اخلصيصِة بدليلِها 
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 الطبعة املعتمدة يف هذا املختصر:

م، بدار البشائر 3099هـ/0000سنة « ولغاية الس  »ُطبع كتاُب 

اإلسالمية، بريوت، الطبعة األوىل، حتقيق: عبد اهلل بحر الدين، وهو يف األصِل 

هـ، وقد 0011رسالُة ماجستري مقدمة للجامعِة اإلسالميِة باملدينِة املنورِة سنة 

 اعتمد حمقُقه عىل أربع نسخ خطية، وقد اعتمدنا عىل هذه الطبعِة يف خمترصنا هذا.
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 علم الشمائل النبوية يف

  تعريفه:

اخلَلقيِة واخلُلقيِة وما يتصُل هبام ِمن  ملسو هيلع هللا ىلصعلٌم خيتص  بذكِر صفاِت النبيِّ  هو

 .ملسو هيلع هللا ىلصأحواِل النبيِّ 

  ته:أهمي

ق ِمن شامئِل النبيِّ  ، كذلك ملسو هيلع هللا ىلصيمتاُز علُم الشامئِل النبويِة بجمِعه ما تفرَّ

فقط، دوَن أن خيتلَط  ملسو هيلع هللا ىلصلِه حوَله ، ودوراُن مسائملسو هيلع هللا ىلصقرُصه ملباحثِه عىل ذاِت النبيِّ 

.  بذلك يشٌء ِمن وقائِع سريتِه أو سريِة صحابتِه مثالا

  مثراته:

يف  ملسو هيلع هللا ىلصومن ثمراِت معرفِة هذا العلِم: االقتداُء بشامئلِه الرشيفِة، والتأِّسِّ به 

واالقتداُء بمنهِجه العمِّلِّ يف  هدِيه، سواٌء يف عباداتِه أو معامالتِه أو أخالِقه،

 .ِة إىل اهلل تعاىل بحسِن اخللِق الدعو

وإذا كاَنْت سعادُة العبِد يف الدارين معلقةا »: (هـ750ت) يقول ابُن القيم

فيجُب عىل كلِّ َمن نَصَح نفَسه وأحبَّ نجاهَتا وسعادهَتا أن يعرَف  ملسو هيلع هللا ىلصهبدِي النبيِّ 

تباِعه من هدِيه وسريتِه وشأنِه ما خيرُج به عن اجلاهلني به، ويدخُل به يف عداِد أ

وشيعتِه وحزبِه، والناُس يف هذا بني مستقلٍّ ومستكثٍر وحمروٍم، والفضُل بيِد اهلل 

«ُيؤتِيه َمن يشاُء واهلل ذو الفضِل العظيمِ 
(1)

. 

                                      
 (.09)ص خمترص زاد املعاد البن القيم هبذه املوسوعة، املجلد الرابع (1)
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 (هـ179ت ) لرتمذيل ملسو هيلع هللا ىلص مشائل النيبكتاب التعريف ب

 أهميته:

ئِل ِمن أوائِل ما ُصنَِّف يف شام (هـ179ت)يعد  كتاُب الشامئِل للرتمذيِّ 

عىل طريقِة أهِل احلديِث يف التصنيِف؛  يزيُده أمهيةا كوُنه روايةا حمضةا ، ملسو هيلع هللا ىلصالنبيِّ 

 فأوَجَز يف غرِي إخالٍل، وأتى عىل املقصوِد بأقرص عبارٍة.

وعىل الرغم ِمن قلِة تعليِقه عىل األحاديِث يف الشامئِل مقارنةا بجامِعه، إال 

حديٍث، أو كالٍم يف راو، إىل غرِي ذلك  أنه ال خيلو ِمن بياِن غريٍب، أو حكٍم عىل

 من الفوائِد التي ُعِرَف هبا الرتمذي  يف تعليقاتِه عىل كتبِه احلديثيِة.

 ترتيبه: 

َم إىل ستة ومخسني باباا، متيََّز كتاُب الشامئِل بحسِن ترتيبِه وتبويبِه، فقد  ُقسِّ

تفي بمقصوِده وحتيُط ولكلِّ باٍب ترمجٌة  ،( حديثاا005وبَلَغ إمجايل أحاديثِه )

 بأحاديثِه.

 ثناء العلماء عليه:

ا يف هذا  ، حتى جعلوه إماما
ِ
ى علامُء األمِة كتاَب الشامئل بالقبوِل والثناء تلقَّ

 الباِب.

قد صنََّف الناُس يف هذا قدياما وحديثاا كتباا »: (هـ770ت) قال ابُن كثري

، مفردةا وغرَي مفردٍة، وِمن أحسِن َمن مَجَع  يف ذلك فأجاَد وأفاَد اإلماُم أبو كثريةا
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، ولنا به «الشامئل»، أفَرَد يف هذا املعنى كتاَبه املشهوَر بـعيسى الرتمذي  

«سامٌع متصٌل إليه
(1)

. 

فإن كتاَب الشامئِل يف علِم الروايِة وعلِم »: (هـ0130ت) وقال املناوي

ترتيبِه واستيعابِه، مل يأِت له الدرايِة لإلماِم الرتمذيِّ كتاٌب وحيٌد يف بابِه، فريٌد يف 

َعه بعيوِن األخباِر وفنوِن  ا، ورصَّ ا بديعا أحٌد بمامثٍل وال بمشابٍه، سَلَك فيه منهاجا

ا، حتى ُعدَّ ذلك الكتاُب ِمن املواهِب وطار يف املشارِق  اآلثاِر ترصيعا

«واملغارِب 
(2)

. 

 شامئلِه وِمن أحسِن ما ُصنَِّف يف»: (هـ0100ت) وقال املال عِّل القاري

، بحيث  «املخترص اجلامع»كتاُب الرتمذيِّ  ملسو هيلع هللا ىلصوأخالِقه  يف سرِيه عىل الوجِه األتمِّ

إن مطالَع هذا الكتاِب كأنه ُيطالُع طلعَة ذلك اجلناِب ويرى حماسنَه الرشيفَة يف كلِّ 

«باٍب 
(3)

 

ْت كام احتَفى العلامُء واملصنِّفون بكتاِب الشامئل للرتمذيِّ أيَّام حفاوٍة، وتن وعَّ

حركُة النشاِط العلميِّ التي أثاَرها هذا الكتاُب، فمن رشٍح واختصاٍر وتعليٍق 

 وحتشيٍة، إىل نظٍم وترمجٍة وهتذيٍب وأحواِل رواٍة:

 ه:رشوحِ  ن أهم  فُيِ 

 .(هـ970ت )أرشف الوسائل إىل فهم الشامئل، البن حجر اهليتمي  -0

 .(هـ0100)ري مجع الوسائل يف رشح الشامئل، للمال عِّل القا -1

                                      
 (.2/325)البن كثري ة البداية والنهاي (1)

 (.0رشحه عىل الشامئل هبامش مجع الوسائل )ص (2)

 (.0/1)للمال عِّل القاري  مجع الوسائل (3)
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 ه:خمتِصاتِ  ن أشهرِ ومِ 

 .(هـ0011ت)خمترص الشامئل املحمدية، ملحمد نارص الدين األلباين  -

 ه:ومن منظوماتِ 

ت قبل )عذبة املناهل نظم الشامئل املحمدية ، لرشف الدين بن املهلل  -0

 .(هـ0117

حلفيظ بن احلسن انظم الشامئل املحمدية والسرية املصطفوية، لعبد  -1

 .(هـ0353ت)لويالع

 املختصر:هذا الطبعة املعتمدة يف 

اعتمدُت يف هذا املخترِص عىل طبعِة )دار الغرب اإلسالمي(، حتقيق ماهر 

م، وقد مَجَع ثامين نسخ خطية، حمفوظة بمكتبة األوقاف 1111ياسني الفحل، سنة 

، واألسانيَد عىل حتفِة األ رشاف، ببغداد، كام قاَبَل طبعَته عىل جامِع الرتمذيِّ

 وبعِض الطبعاِت األخرى.
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 حممد رسول اهلل واحلقوق والقيم واألخالق وعالج كتاب التعريف ب

 أمحد بن عثمان املزيد .أ.د لـ ،مشكالت العامل املعاصر       

 :تهأهمي 

ال شكَّ أننا نحن املسلمني مطاَلبون بتعريِف شعوِب العاملِ برسوِل اهلل حممٍد  

مه ِمن خريٍ  ملسو هيلع هللا ىلص  للبرشيِة؛ فقد أقاَمها عىل املساِر الصحيِح، ونَقَلها إىل وما قدَّ

ا شامالا عىل املستوى الديني  الطريِق القويِم والفطرِة املستقيمِة، وأحَدَث تغيريا

ده العديُد ِمن كباِر الكتاِب واملؤرخني  واالقتصادي والسياِّس واالجتامعي، أكَّ

 الغربيني.

هو التعريُف به ِمن خالِل أقوالِه  ملسو هيلع هللا ىلص ا حممدٍ وإن أفضَل وسيلٍة للتعريِف بنبيِّن

وأفعالِه ومواقِفه، وما أحدَثْته من آثاٍر يف العامل كلِّه، فتلك هي يف احلقيقِة سريُته 

 «.فِمن ثامِرهم َتعِرفوِنم»وشخصيُته ودعوُته، 

وهذا ما قصدُت بياَنه يف هذا الكتاِب  
(1)

؛ حيث عمدُت إىل مجِع بعِض أقواِل 

 كثرٍي ِمن املوضوعاِت التي َيتاجها العاملُ املعارُص؛ ليتجىلَّ للقاِرئ حاجُة يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ 

البرشيِة لتطبيِق هذه األقواِل يف عامل الواقِع؛ ملا تعوُد به ِمن خرٍي عىل الفرِد واملجتمِع 

 واملرسلني.
ِ
 والدولِة، وهذا ما دعا إليه مجيُع األنبياء

                                      
وقد ترجم هذا الكتاب ألهم اللغات العاملية، منها: اإلنجليزية والفرنسية واألملانية واألسبانية وغريها من  (1)

 اللغات.
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 والتعريِف برسوِل اهلل وِمن خالِل مشاركايت العلميِة لتعزي
ِ
ِز مكانِة األنبياء

يف بريطانيا والنمسا وأملانيا والدانامرك والسويد وغريها، جاء هذا  ملسو هيلع هللا ىلص حممدٍ 

 الكتاُب، الذي استغرق تأليُفه ثالثَة أعواٍم.

 اإليامَن بوقد بدأُت الكتابَة فيه بالتأكيِد عىل أن 
ِ
هم وتعظيمَ جميِع األنبياء

جزٌء من عقيدِة املسلم، إذ ال يعد  املرُء مسلاما  -ة والسالمعليهم الصال-وتوقرَيهم 

 اهلل تعاىل ورسلِه، ورسوُل اهلل حممٌد 
ِ
َ أن األنبياَء  ملسو هيلع هللا ىلصإال باإليامِن بجميِع أنبياء قد بنيَّ

 إخوٌة، عقيدهُتم واحدٌة وهي عقيدُة التوحيِد، ورشائُعهم متنوعٌة.

 ترتيبه:

 قسام:أ وأربعةِ  إىل متهيدٍ  الكتاَب  قسُيُت 

اهلل حممد  رسوُل  التي ذكَرهااحلقوِق إىل مجلٍة ِمن ُت فيه وأرش القسم األول:

 واألبناء، وذوي ك ،ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
حقوِق اإلنساِن، وحقوِق املرأِة والطفِل، واآلباء

االحتياجاِت اخلاصِة واملسنِّني، واخلدِم والرقيِق، والضيِف، واليتيِم، واجلاِر، 

 وغري ذلك.

يف القيِم واألخالِق والفضائِل:  ملسو هيلع هللا ىلص هفيه بعَض أقوالِ ذكرُت  القسم الثاين:

، واألمِن، 
ِ
كالعدِل، والرمحِة، واحللِم، واألمانِة، والشجاعِة، والتواضِع، والوفاء

والوسطيِة والتوازِن، وحتمِل املسؤوليِة، والرقابِة الذاتيِة، واحرتاِم النفِس 

، والع ، ودفِع الظلِم اإلنسانيِة، وحسِن اخلُلِق، والصداقِة واحلبِّ مِل التطوعيِّ

 ومقاومتِه، وروِح الدعابِة، وغري ذلك.
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ا ِمن أقوالِ  القسم الثالث: يف التحذيِر ِمن مساوِئ  ملسو هيلع هللا ىلصه ذكرُت فيه بعضا

األخالِق واألفعاِل: كالقتِل، والغدِر، والغضِب، وترويِع الناِس، واخليانِة، 

، وال  الظنِّ
ِ
، واإلفساِد بنَي الناِس، والتجسِس، وسوء

ِ
رشوِة، واملظهريِة اجلوفاء

، وغري ذلك.
ِ
 والكسِل، واالنتحاِر، والظلِم واالعتداء

يف عالِج املشكالِت  ملسو هيلع هللا ىلص هذكرُت فيه العديَد ِمن أقوالِ  القسم الرابع:

، والقلِق  املعارصِة: كمشكلِة اإلرهاِب، والعنِف األرسِي، والفراِغ الروحيِّ

راِت، والفقِر، ومشكلِة البيئِة، وغري واالكتئاِب، واملسكراِت، واجلنِس، واملخد

 ذلك.

ا، و )71وقد اشتمل هذا الكتاُب عىل أكثر من )  ( قولٍ 011( موضوعا

 .ملسو هيلع هللا ىلصلرسوِل اهلل حممد 

 :منهجه 

قمُت باختياِر أهمِّ املوضوعاِت التي َيتاُجها عاملُنا املعارُص، وقسمُتها عىل  -1

 األقساِم األربعِة السابقِة.

يف كلِّ موضوٍع مع تعليٍق  ملسو هيلع هللا ىلصن أقواِل رسوِل اهلل حممٍد ذكرُت الصحيَح مِ  -2

 خمترٍص عليها.

ِف عىل  ا يف التعر  ولْن يتحقَق املقصوُد ِمن هذا الكتاِب إال أْن نشرتَك مجيعا

، وعىل سنتِه املباركِة، فنعمَل هبا، وندعَو البرشيَة إليها ملسو هيلع هللا ىلصسريِة رسولِنا حممٍد 

، ونرصتِه ملسو هيلع هللا ىلصُم وسيلٍة للتعريِف برسوِل اهللِ حممٍد بأفعالِنا قبَل أقوالِنا، فهذه أعظ

َة الواجبَة عىل كلِّ مسلٍم ومسلمةٍ   .النرصَة احلقَّ
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 اجمللد الرابع

 اهلدي النبوييف 

، وما سنَّه لنا ِمن األقواِل ملسو هيلع هللا ىلصهو سريُة املصطفى  اهلدي النبوي وأمهيته:

النبويِة، فال شكَّ أن  الشامئلِ علِم واألفعاِل، وهو ال ينفك  عامَّ مََض ذكُره من 

 األعامَل اجلليلَة ثمرُة األخالِق واخلالِل والشامئِل الكريمِة.

العمليِة التي  ملسو هيلع هللا ىلص وَمن َثم تأيت أمهيُة معرفِة ودراسِة اهلدي النبوي وطريقتِه

 بنيَّ فيها رشَع اهلل تعاىل ِمن أوِل ما نَزَل عليه الوحُي، إىل أن توفاه اهلل.

ه أن اهلدَي النبويَّ يتجىلَّ للمسلِم يف كل شأٍن ِمن ومن فضِل اهلل سبحان 

صفَة قياِمه وجلوِسه وِنوِضه من  ملسو هيلع هللا ىلص، حتى إنك لتجُد يف هدِيه ملسو هيلع هللا ىلصشؤوِن حياتِه 

نوِمه، وهيئَته يف ضحكِه، وعبادَته يف ليلِه وِناِره ، وكيف يفعُل إذا اغتَسَل وإذا 

ن األلواِن، وماذا كان أَكَل وإذا رشَب، وماذا كان يلبُس، وماذا كان َيب  مِ 

 يركُب... إلخ.

بكل تفاصيلِها عىل هذا النحِو ليعنُي  ملسو هيلع هللا ىلصوما ِمن ريٍب أن معايشَة حياِة النبيِّ 

 ب
ِ
ا عملياا كام طبَّقه اجليُل األوُل الذي تربَّى ملسو هيلع هللا ىلصه عىل االقتداء ، وتطبيِق هدِيه تطبيقا

 هِلم.؛ فنرشوا اإلسالَم بسلوكِهم وأخالِقهم قبل أقوا ملسو هيلع هللا ىلصعىل عينِه 
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 (هـ750ت) البن القيم زاد املعاد يف هدي خري العبادكتاب التعريف ب

 أهميته:

جانَب هدِي النبيِّ « زاد املعاد يف هدي خري العباد»أوىَل ابُن القيِم يف كتابِه 

، ملسو هيلع هللا ىلصجانَب معامالتِه إىل ذلك تِه القسَم األكرَب واألمهيَة البالغَة، وزاد ايف عباد ملسو هيلع هللا ىلص

اما كليهام ال .مقسِّ  عباداِت واملعامالِت حسَب التقسيِم الفقهيِّ

كام متيََّز الكتاُب بسهولِة عبارتِه وجزالتِها، ومجاِل لغتِه وأساليبِه وتنوِعها، 

، وتارةا يذكُره  ه كأحسن قاصٍّ ، وتارةا يقص  فتارةا يسوُق ابُن القيم الكالَم مرسالا

جامعٍة لكثرٍي ِمن املباحِث رغَم بدليلِه وبرهانِه، وتارةا باختصاٍر وإجياٍز وعباراٍت 

 . حجِم الكتاِب الكبرِي نسبيًّا

بنَْفسه عىل األَقدام  ملسو هيلع هللا ىلصوساَبَق َرسوُل اهلل »: فِمن ذلك: قوُله 

وصاَرع، وخَصف َنْعَله بَيِده، ورَقع َثوَبه بَيِده، ورَفع َدْلوه وحَلَب شاَته وفىَل َثْوبه 

يف بِناء املَسِجد، ورَبط عىل َبْطنه احلَجَر من  وخَدم َأْهله وَنْفسه، ومَحَل معهم اللبِنَ 

، وَأضاف وُأضيف، واحَتَجم يف وَسط َرْأسه وعىل َظْهر  اجلوِع تارةا وشبَِع تارةا

قَدمه، واحَتَجم يف األَْخدعني والكاِهل وهو ما بني الَكتِفني، وَتداَوى وَكَوى ومل 

«ُيؤِذيه َيكتِو، وَرَقى ومل َيسرَتِق، ومَحى املَريض مِمَّا
(1)

. 

كذلك اشتَمَل الكتاُب عىل فوائَد ونكٍت ولطائَف ال خيلو منها باٌب وال 

ِسه حِلَكِم الرشيعِة وعلِل أحكاِمها.  فصٌل، فضالا عن ترجيحاتِه واختياراتِه، وتلم 

                                      
 .(50ص) ، املجلد الرابعاملوسوعةهبذه  البن القيمخمترص زاد املعاد  (1)
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« زاد املعاد يف هدى خري العباد كتاُب : (هـ795ت) قال ابن رجب احلنبِّل

اجدًّ  يمٌ عظ ، وهو كتاٌب جملداٍت  أربعُ 
(1)

. 

: كل  تصانيِفه مرغوٌب فيها بنَي (هـ251ت) وقال احلافظ ابن حجر

الطوائِف 
(2)

. 

ال نظري « اهلدي النبوي»: والبن القيم كتاب (هـ911ت)وقال السخاوي 

له
(3)

. 

 :ترتيبه ومنهجه

َ فيها وجوَب متابعِة الرسوِل  ، وتعل َق ملسو هيلع هللا ىلصبدأ ابُن القيِم كتاَبه بمقدماٍت بنيَّ

ِد اهلل باخللِق واالختياِر من ملسو هيلع هللا ىلصدِة يف الدارين باتباِعه السعا ، ثم تكلَّم عىل تفر 

 .ملسو هيلع هللا ىلصتِه املخلوقاِت، واضطراِر العباِد إىل معرف

، وختانِه، وأمهاتِه، وحواضنِه، فمبعثِه ملسو هيلع هللا ىلصثم استفتََح كتاَبه ببياِن نسِب النبي 

 ودعوتِه ومراحلِها، وأسامئِه ومعانيها، واهلجرتني.

بِه، تُ ، وأعامِمه، وأزواِجه ومواليه، وخداِمه، وكُ ملسو هيلع هللا ىلصعن أوالِده  ثم تكلَّمَ 

 ومؤذنيه، وأمرائِه، وحرِسه، وشعرائِه، وُحداتِه.

                                      
 (.5/075)البن رجب ذيل طبقات احلنابلة  (1)

 (.5/039)البن حجر الدرر الكامنة  (2)

 (.3/0150اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر للسخاوي ) (3)
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وبعوثِه ورساياه، وسالِحه وأثاثِه، ودوابِّه، ومالبِسه، وطعاِمه،  ملسو هيلع هللا ىلصثم غزواتِه 

 ، ونوِمه، وركوبِه.ملسو هيلع هللا ىلصونكاِحه 

، وعقوِده، ومصارعتِه، ومعاملتِه، الغنَم والرقيَق  ملسو هيلع هللا ىلصثم ذَكَر فصالا عن اختاِذه 

 حاجتِه، وهديِه 
ِ
يف سنِن الفطرِة، وكالِمه وسكوتِه،  ملسو هيلع هللا ىلصومشيه، وجلوِسه، وقضاء

 وضحكِه وبكاِئه، وخطبتِه.

، والصالِة،  ملسو هيلع هللا ىلصثم عَقَد فصوالا مطولةا يف هدِيه 
ِ
يف العباداِت: الوضوء

واألذكاِر واألدعيِة، والزكاِة، والصياِم، واحلجِّ والعمرِة، واهلدايا والضحايا، 

 واجلهاِد.

ث عن هدِيه  يف الطبِّ الذي تطبَب به ووصَفه لغرِيه، ثم خَتَم  ملسو هيلع هللا ىلصثم حتدَّ

 يف األقضيِة واألنكحِة والبيوِع. ملسو هيلع هللا ىلصبفصوٍل عن هدِيه 

 املختصر:هذا الطبعة املعتمدة يف 

اعتمدُت يف هذا املخترص عىل طبعة دار الوفاء، املنصورة، مرص، ودار ابن 

م، حتقيق: أنور الباز، وقد 1110هـ، 0031ريوت، لبنان، الطبعة األوىل، حزم، ب

اعتَمَد عىل ست نسخ خطية، إحداهن كاملة وهي املحفوظة باخلزانة العامة 

 بالرباط.
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 اجمللد اخلامس

 ملسو هيلع هللا ىلصعلم حقوق النيب يف 

  أهميته:

ين، عىل أمتِه هلي يف مجلتِها األصُل الثاين من أصَِّل الد ملسو هيلع هللا ىلصإن حقوَق النبيِّ 

؛ ولذا «أشهد أن ل إله إل اهلل وأشهد أن َمُيًدا رسول اهلل»كام يدل عليه قوُلنا: 

ا وقوالا وعمالا،  ، ويلتزم هبا اعتقادا ينبغي عىل املسلِم أن َييَط بتلك احلقوِق معرفةا

 فذلك عقٌد من عقوِد اإليامِن.

ومنها ما  ،ملسو هيلع هللا ىلصوهذه احلقوُق منها ما يتصُل بجانِب الرسالِة التي ُبِعَث هبا 

 تفضيالا وتكرياما ِمن اهلل له. ملسو هيلع هللا ىلصيتعلَُّق بشخِص رسول اهلل 

قوالا  ملسو هيلع هللا ىلصعىل أمتِه كثريٌة، فمنها: اإليامُن الصادُق به  ملسو هيلع هللا ىلصوحقوُق النبيِّ 

، وتصديُقه يف كلِّ ما جاَء به  ، ملسو هيلع هللا ىلص، ووجوُب طاعتِه، واحلذُر ِمن خمالفتِه ملسو هيلع هللا ىلصوفعالا

ىَض بحكِمه، وإ بال غلٍو وال تقصرٍي،  ملسو هيلع هللا ىلصنزاُله منزلَته ووجوُب التحاكِم إليه والرِّ

واختاُذه قدوةا وُأْسوةا يف مجيِع األموِر، وحمبُته أكثَر ِمن النفِس واألهِل واملاِل والولِد 

والناِس أمجعني، وتوقرُيه، ونرصُته، والذب  عن رشيعتِه وسنتِه، والصالُة عليه... 

 إلخ.
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 (هـ500ت)قاضي عياض لل الشفا بتعريف حقوق املصطفىكتاب التعريف ب

  أهميته:

ِمن أوائِل بتعريِف حقوِق املصطفى للقايض عياِض يعد  كتاُب الشفا

 ترتيبِهبحسِن وقد متيز بمصنٍف،  أفردهتاو ملسو هيلع هللا ىلصالنبيِّ  حقوَق املصنفات التي تناولت 

 لغته وفصاحتها.عرِضهوتقسيِمه ومجال 
ِ
 ، وهباء

وقدِره  ملسو هيلع هللا ىلصِف املصطفى وكتاُب الشفا أمجُع وأجل  مصنٍف يبحُث يف رش»

العظيِم ومنصبِه اجلليِل، يتناوُل ذلك من جوانَب فقهيٍة أصوليٍة عقديٍة، بأسلوٍب 

بليٍغ، وبياٍن بديٍع، وحجٍج قويٍة، وبراهنَي ساطعٍة، مؤيدةا بالدليِل ِمن قرآٍن وسنٍة 

 وأقواِل السلِف واألئمِة.

َر معانٍد، وإنام ليكوَن والغايُة ِمن هذا الكتاِب ليس إقناَع جاحٍد، وال قه

منامةا ألعامِل املسلمني، وزيادةا يف إيامِن املؤمنني، وحمبةا يف سيِد املرسلني، وقد أبان 

«املصنُف عن هذه الغايِة يف أوِل الباِب الرابِع ِمن القسِم األولِ 
(1)

. 

 :ترتيبه ومنهجه

ا برتتيبِه ومنهِجه فا حرصُت »: يقوُل القايض عياض يف مقدمِة كتابِه، معرِّ

 الكالَم فيه يف أربعة أقساٍم:

. ملسو هيلع هللا ىلصيف تعظيِم العِّلِّ األعىل لقدِر هذا النبيِّ  :القسُم األوُل   قوالا وفعالا

                                      
 بترصف يسري(. 2)ص عبده كوشكللقايض عياض، حتقيق مقدمة الشفا (1)
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 .ملسو هيلع هللا ىلصفيام جيُب عىل األناِم ِمن حقوِقه  :القسُم الثاين

ه  :القسُم الثالُث  ، وما جيوُز عليه، وما يمتنُع ويصح  ملسو هيلع هللا ىلصفيام يستحيُل يف حقِّ

 ِة أن ُيضاَف إليه.ِمن األموِر البرشي

 هو رس  الكتاِب، ولباُب ثمرِة هذه األبواِب، -أكرَمك اهلل تعاىل-وهذا القسُم 

وما قبَله له كالقواعِد والتمهيداِت والدالئِل عىل ما نورُده فيه ِمن النكِت البيناِت، 

 وهو احلاكُم عىل ما بعَده، واملنجُز من غرِض هذا التأليِف وعَده. 

َصه أو سبَّه  :القسُم الرابعُ  ِف وجوِه األحكاِم عىل َمن تنقَّ «ملسو هيلع هللا ىلصيف ترص 
(1)

. 

 اهتمام العلماء به وثناؤهم عليه:

َعْت  اوافرا  اوقد نال كتاُب الشفا للقايض عياض حظًّ  ، وتنوَّ
ِ
ِمن اهتامِم العلامء

 طرُق خدمتِهم هلذا الكتاِب ِمن بني رشٍح واختصاٍر إىل ختريٍج وترمجٍة وهتذيٍب:

 ه املطبوعة:حِ ن رشوفُيِ 

 .(هـ0100ت)رشح املال عِّل القاري  -0

نسيم الرياض يف رشح شفاء القايض عياض، لشهاب الدين اخلفاجي  -1

 ، وهو رشح موسع يف جملدات.(هـ0139ت)

 .(هـ273ت) لفاظ الشفاء ألمحد بن حممد الشمنيمزيل اخلفاء عن أ -3

                                      
 (.11، املجلد اخلامس )صهبذه املوسوعةعياض  يضللقاخمترص الشفا  (1)
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 ومن خمتِصاته:

 .(هـ733ت)خمترص اإلسنوي  -0

 هـ. 931بن حممود، انتهى منه سنة خمترص ملحمد  -1

 ومن ختر اته:

 .(هـ900ت)مناهل الصفا يف ختريج أحاديث الشفا جلالل الدين السيوطي  -

 عىل قصِب السبِق:
ِ
 العلامء

ِ
 وقد حاز كتاُب القايض عياض ِمن ثناء

أبَدَع فيه كلَّ اإلبداِع، وسلََّم له أكفاُؤه كفايتَه »: (هـ799ت)قال ابُن فرحون 

فوا للوقوِف فيه ، ومل يناِزْعه أحٌد من االنفراِد به، وال أنكروا مزيَة السبِق إليه، بل تشوَّ

«عليه، وأنصُفوا يف االستفادِة منه، ومحَله الناُس عنه، وطاَرْت ُنَسُخه رشقاا وغرباا
(1)

. 

أمجُع ما ُصنَِّف يف بابِه، جممالا يف »: (هـ0100ت)وقال املال عِّل القاري 

 
ِ
 االستقصاءاالستيفاء

ِ
«لعدِم إمكاِن الوصوِل إىل انتهاء

(2)
. 

بَلَغ فيه الغايَة القصوى، وكان »: (هـ0100ت)وقال أمحد بن حممد املقري 

ا، وبذَّ فيه املؤلفني وأرَبى، وحاز قصَب السبِق به  فيه لرضوِب اإلحساِن مرتشفا

ا وغرباا «دوَِنم، وطار صيُته رشقا
(3)

. 

                                      
 (1/09) البن فرحون الديباج املذهب (1)

 (.0/9)للمال عِّل القاريرشح الشفا  (2)

 (.0/170) ألمحد بن حممد املقري أزهار الرياض يف أخبار عياض (3)
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 تصر:الطبعة املعتمدة يف هذا املخ

اعتمدُت يف هذا املخترِص عىل طبعة وحدة البحوث والدراسات بديب، 

هـ، وقد اعتمد حمققه عىل طبعة 0030حتقيق عبده كوشك، الطبعة األوىل، سنة 

 البجاوي ومقابلتها بنسخة من الكتاب حمفوظة باملكتبة الظاهرية.
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 اجمللد السادس

 علم احلديث النبوي الشريفيف 

 تعريفه: 

ِمن  ملسو هيلع هللا ىلصلرشيُف عنَد أهِل فنِّه ُيقصُد به: ما ُأضيَف إىل رسوِل اهلل احلديُث ا

 قوٍل أو فعٍل أو تقريٍر أو صفٍة َخْلقيٍة أو ُخلقيٍة.

  أهميته:

 ڀ ڀ﴿كام قال عزَّ ِمن قائٍل:  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديَث وحيٌّ ِمن اهلل أوحاه لرسولِه  َّإن

ترشيِع ، وهو املصدُر الثاين لل[0-3]سورة النجم: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 األمِة.
ِ
 باتفاِق علامء

 ڻ ڻ ﴿والعمُل بالسنِة واحلديِث الزٌم كالعمِل بالقرآِن، قال اهلل تعاىل: 

 .[7]سورة احلرش: ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

رشُعنا مبنيٌّ عىل الكتاِب العزيِز »:  (هـ373ت) يقول النووي

فإن أكثَر اآلياِت والسنِن املرويَّاِت، وعىل السنِن مداُر أكثِر األحكاِم الفقهياِت؛ 

«الفروعيات جممالٌت، وبياُِنا يف السنِن املحكامِت 
(1)

. 

                                      
  (.0/0)رشح صحيح مسلم للنووياملنهاج  (1)



 53|خمتصر دالئل النبوة

 

  مثراته:

ا من نِمن ثمراِت معرفِة احلديِث الرشيِف: الوقوُف عىل ما افرتَضه اهلل علي

أحكاٍم ورشائَع، وما سنَّه ِمن سنٍن ورواتَب، وما ِنانا عنه وزَجَر، وما أباحه لنا 

وامتثاُل أمِره، فهو  ملسو هيلع هللا ىلصمن ثمراته حتقيُق البالِغ عنه بفضلِه سبحانه وتعاىل، و

«ي ولو آيةً وا عن  غُ بل  »: ملسو هيلع هللا ىلص القائُل 
(1)

َ هبا ، كذلك حتصيُل النَّ   ملسو هيلع هللا ىلصرضِة التي برشَّ

َ نَ »: ملسو هيلع هللا ىلصحافَظ احلديِث ومبلَِّغه؛ إذ قال  ه حتى ظَ فِ ا فَح ا حديثً منَّ  عَ ُيِ َس ًأ مرا اهللُ ّضَّ

َغهي «ليس بفقيهٍ  فقهٍ  حاملِ  بَّ ورُ  ،منه ن هو أفقهُ ىل مَ إ فقهٍ  حاملِ  بَّ فرُ  ؛هغريَ  بل 
(2)

 ،

 .ملسو هيلع هللا ىلص وهدِيه وسنتِه كذلك التعرُف عىل سريتِه وأخالِقه وشامئلِه

إن االنشغاَل باحلديِث ِمن أجلِّ العلوِم »:  (هـ373ت) قال النووي

الراجحاِت، وأفضِل أنواِع اخلرِي، وآكِد القربات، وكيف ال يكوُن كذلك وهو 

مع ما ذكرناه عىل بياِن حاِل أفضِل املخلوقاِت عليه ِمن اهلل الكريِم أفضُل مشتمٌل 

«الصلواِت والسالِم والتربيكاِت 
(3)

                                      
 (.3030خرجه البخاري )أ (1)

 (.131(، وابن ماجه )1353(، والرتمذي )3331بو دواد )خرجه أأ (2)

  (.0/0)رشح صحيح مسلم للنووي املنهاج  (3)
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 (هـ373ت) للنووي رياض الصاحلنيتاب بكالتعريف 

 أهميته:

يف باِب اآلداِب  أشهِر كتِب احلديِث ن مِ « رياض الصاحلني»يعد  كتاُب 

ا ومعيناا آلخرتِه، وقد والفضائِل والرقائِق وهتذيِب  النفوِس وما َيتاجه املسلُم زادا

ْته األمُة بالقبوِل واالستحساِن.  تلقَّ

 أحاديثِه عىل ما صحَّ عنده، ودورانِه عىل 
ِ
ويتميَُّز باعتامِد مؤلِفه يف انتقاء

الكتِب الستِة املشهورِة، وحسِن ترتيِب أقساِمه وكتبِه، ووضوِح تراجِم أبوابِه 

ا دوَن وداللتِها،  ودقِة اختياِره ملا يناسُب الباَب وقوتِه، ورسِده األحاديَث رسدا

تعليٍق إال ما اقتضاه النص  من بياِن غريٍب أو توضيِح مشكٍل وهو نزٌر، وحذِف 

، وخترجيِه األحاديَث يف إجياٍز، وتصديِره الباَب بام وَرَد  األسانيَد إال ذكَر الصحايبِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسولِه  اهلل وسنةِ  جَمَع بنَي احلسنينِي كتاِب فيه ِمن القرآِن الكريِم، ف

فعليك يا أخي بتدبِر كتاِب اهلل، وبإدماِن النظِر »: (هـ702ت) قال الذهبي

، ورياِض النووي وأذكاِره، تفلِْح وتنَجْح  «يف الصحيَحنِي وسنِن النسائيِّ
(1)

. 

 ترتيبه:

ُ منهَجه وهدَفه، ثم صدَّ  ر الكتاَب ببضعٍة بدأ النووي كتاَبه بمقدمٍة تبنيِّ

ا يف والتقَوى واليقنِي اإلخالِص والتوبِة والصرِب والصدِق واملراقبِة  وثامنني بابا

                                      
 .(09/301)للذهبي سري أعالم النبالء  (1)
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نُها  والتوكِل... إىل غري ذلك من املعاين اإليامنيِة، ثم أَخَذ يف ذكِر الكتِب التي يتضمَّ

 األمورو ،الدعوات، واألذكار، واحلج، والفضائلو ،األدبكتاب منها: كتاُبه، و

 .املنهي عنها

 منهجه:

ا من األحاديث »: (هـ373ت) يقول النووي رأيُت أن أمجَع خمترصا

ا لصاحبِه إىل اآلخرِة، وحمصالا آلدابه  الصحيحِة، مشتمالا عىل ما يكوُن َطريقا

ا للرتغيِب والرتهيِب وسائِر أنواِع آداِب السالكنَي: ِمن  الباطنِة والظاهرِة، جاِمعا

اِت النفوِس، وهتذيِب األخالِق، وطهاراِت القلوِب أحاديِث الزهِد ورياض

وعالِجها، وصيانِة اجلوارِح وإزالِة اعوجاِجها، وغري ذلك ِمن مقاصِد الصاحلنَي 

 والعارفنَي.

ا إىل الكتِب  ا من الواضحاِت، مضافا وألتزُم فيه أالَّ أذكَر إال حديثاا صحيحا

ُر األبواَب ِمن ا لقرآِن العزيِز بآياٍت كريامٍت، الصحيحِة املشهوراِت، وُأَصدِّ

ُح ما َيتاُج إىل ضبٍط أو رشِح معناى خفيٍّ بنفائَس ِمن التنبيهاِت  «وأوشِّ
(1)

. 

 الطبعة املعتمدة يف هذا املختصر:

اعتمدُت يف هذا املخترص عىل طبعة دار املنهاج بجدة، وقد اعتمدوا عىل 

  سبع نسخ خطية.

                                      
 (.02ص، املجلد السادس )هبذه املوسوعةللنووي خمترص رياض الصاحلني  (1)
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  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  موسوعة حممدجناح شركاؤنا يف رابًعا: 

 نا حممدٍ رسولِ  لنرصةِ  والتي هي مبادرةٌ بفضِل اهلل تعاىل َتصدُر هذه املوسوعُة 

عىل « موقع»عىل األجهزِة الذكيِة، و« تطبيق»سيكوُن هلا  -بإذن اهلل- قريباا، وملسو هيلع هللا ىلص

 .شبكة االتصال العاملية

 ملسو هيلع هللا ىلصوملا كاَنْت غايُة هذه املوسوعِة 

ُفني مشاركةُ مط كلِّ َمن يرغُب يف نرصِة النبيِّ  لَب كلِّ مسلٍم ومسلمٍة، فإنه ليرشِّ

يف هذه املوسوعِة عىل كافة املستويات، سواٌء يف وطنِنا املبارِك  باإلسهام ملسو هيلع هللا ىلص

اململكِة العربيِة السعوديِة؛ منبِع الرسالِة، وبلِد احلرَمنِي الرشيَفنِي، وقبلِة املسلِمنَي، 

، وذلك عىل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ومثَوى رسولِ  ، أو يف مجيِع بلداِن العاملِ العريبِّ واإلسالميِّ

 النحو اآليت:

 منا بإ ساهم كٌل يُ  :عىل مستوى الفرد -1
ِ
 إىلالنبوية  املوسوعةهذه من  نسخةٍ  هداء

 .ملسو هيلع هللا ىلصللنبي ونرصةا  حمبةا  ؛ومؤسسته ومدرسة أبنائهوجامعته مسجده 

بتدريِس وقراءِة هذه  :سالميةِ اإل واملراهزِ  واجلوامعِ  عىل مستوى املساجدِ  -2

املوسوعِة النبويِة أو خمتاراٍت منها يف املساجِد عقَب الصلواِت، وكذلك املراكُز 

اإلسالميُة عىل مستوى العامل، وإقامُة حمارضاٍت ودروٍس ودوراٍت مكثفٍة، 

، وبُثها يف الربامِج املختلفِة لوسائِل اإلعالِم  منها األسبوعي  ومنها الشهري 

 ديِد.اجل
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ى تعليميٍّ  :واجلامعاِت  والكلياِت  عىل مستوى املدارسِ  -3 بتحويِل حمتواها ملحتوا

ُيدرُس يف املدارِس، وكذلك تقريُر هذه املوسوعِة يف مقرراِت جامعاِت العاملِ 

ا عمليًّا؛ فُهم  ، وتأهيُل الطالِب والطالباِت لتطبيِقها واقعا العريبِّ واإلسالميِّ

، فام باُلك بحاجتِهم إىل قدوِة القدواِت األسوِة احلسنِة اِت بأمسِّ احلاجِة للقدو

 صلواُت ريب وسالُمه عليه.

باستثامِر املحتَوى العلميِّ واملعريفِّ والتطبيقيِّ للموسوعِة  :عىل مستوى اإلعالمِ  -4

 إعالميًّا يف شتى الربامِج بمختلِف صوِرها.

لدوراٍت  ملسو هيلع هللا ىلص ول اهللموسوعة حممد رسبتحويِل حمتَوى  :عىل مستوى التدريِب  -9

 تدريبيٍة متميزٍة.

إىل أهمِّ  ملسو هيلع هللا ىلص موسوعة حممد رسول اهللبرتمجِة حمتوى : عىل مستوى الرتمجةِ  -6

 اللغاِت العامليِة.

عىل النحو  ملسو هيلع هللا ىلص موسوعة حممد رسول اهللإن املشاركَة يف إنجاِح هذه املوسوعِة 

 ملسو هيلع هللا ىلصِة لتطبيِق هدِيه والدعو ملسو هيلع هللا ىلصالذي َسَبَق وغرِيه هلو ِمن أعظِم وسائِل نرصِة نبيِّنا 

، ونرِش دعوتِه وسريتِه، بام َُيقُق النجاَح والسعادَة، والتوفيَق ملسو هيلع هللا ىلص والتأِّسِّ به

ا حلٌّ لكثرٍي ِمن مشكالتِنا االجتامعيِة،  والفالَح يف الدنيا واآلخرة، وفيه أيضا

 واالقتصاديِة، والتعليميِة، واإلعالميِة، واإلداريِة... إلخ.
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َ ِمن   ، أمحُد اهللويف اخلتامِ َل ويرسَّ وأشكُره عىل ما أكرَم وأنعَم وتفضَّ

إمتاِم هذه املوسوعِة وطباعتِها؛ راجياا ِمن اهلل تعاىل اإلخالَص والقبوَل، وأن ينفَع 

 -بمنِّه وفضلِه-هبا كاتَبها وقاِرئيها واملشاركنَِي فيها، كام َأسأُله سبحانه أن يبلَغنِي 

ا، غايَة هذه املوسوعِة ووالديَّ الكريَمنِي وزوجتي وأوال دي واملسلِمنَي مجيعا

، إنه نِْعَم املوىل ونِْعَم النصرُي، وصىلَّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

وسلَّم وباَرَك عىل نبيِّنا وحبيبِنا وشفيِعنا حممٍد، وعىل آلِه وصحبِه والتابعني.

ملسو هيلع هللا ىلصموسوعةمحمدرسولاهللبريد

ProMoEncy@gmail.com



 

 

 هـ8348 /8/ 8وكتبه يف الروضة الشريفة اخلميس 

 املزيدبن أمحد أمحد بن عثمان                                                                                                           

 يف اجلنة ملسو هيلع هللا ىلص هغفر اهلل له ورزقه مرافقة نبيّ                                                                                                   

 

 

mailto:ProMEncy@gmail.com
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 : عشريات نبويةملحق

 ملسو هيلع هللا ىلصعشرية عظمة حممد رسول اهلل  ( 3)

ُة والسالُم عىل رسوِل اهلل، وعىل آلِه وصحبِه، وَمن اقتَفى احلمُد هلل، والصال

 ،ا بعُد أمَّ أثَره وعمَل هبدِيه واستنَّ بسنتِه، 

فال خفاَء عىل َمن مارَس شيئاا من العلِم، أو ُخصَّ بأدنى ملَحٍة ِمن فهٍم »

، وخصوِصه إياه بفضائَل وحماسَن ومناقَب ال ملسو هيلع هللا ىلصبتعظيِم اهلل تعاىل قدَر نبيِّنا 

 ضبُط لِزماٍم، وتنوهيِه ِمن عظيِم قدِره بام تكِل  عنه األلسنُة واألقالُم:تن

َح به تعاىل يف كتابِه، ونبَّه به عىل جليِل نَِصابِه، وأثنَى به عليه  فمنها: ما رصَّ

هو  ِمن أخالِقه وآدابِه، وحضَّ العباَد عىل التزاِمه وتقل ِد إجيابِه. فكان 

َل وأوىَل، ثم  ى، ثم مدَح بذلك وأثنَى، ثم أثاَب عليه اجلزاَء الذي تفضَّ َر وزكَّ طهَّ

ا، وله احلمُد ُأوىل وُأخرى ا وعودا «األوََف، فله الفضُل بدءا
(1)

. 

 ليُ  -1
ِ
ڱ ڱ ڱ ﴿نَّه، قال تعاىل: ننَّ به ولينرُص ؤمِ َأَخَذ اهلُل العهَد عىل مجيِع األنبياء

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ۆ ۈ  ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇۆ

: مل ، قال عِّل بن أيب طالب [20آل ِعمران: ] ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

إال َأَخَذ عليه العهَد يف حممٍد: لئن ُبِعَث  -آدَم فَمن بعَده-نبيًّا  يبَعْث اهلل 

وهو حيٌّ ليؤمننَّ به ولينرصنَّه، ويأمُره فيأخُذ العهَد عىل قوِمه
(2)

. 

                                      
 (.13ص) ، املجلد اخلامسلشفا للقايض عياض هبذه املوسوعةاخمترص  (1)

 (.501/ 5تفسري الطربي ) (2)
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ہ ہ ہ ھ  ۀ ہ)بذكِره، قال سبحانه:  ملسو هيلع هللا ىلصقرَن سبحانه ذكَره   -2

ح: (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ، قال [2-0]الرشَّ

: ورَفْعنا لك ذكَرك فال ُأْذَكُر إال ُذكِْرَت معي، وذلك (هـ301ت) الطربي

قول: ال إله إال اهلُل، حممٌد رسوُل اهلل
(1)

.  

ا، قال  -3 ا منريا ا ورساجا ا ونذيرا ا ا ومبرشِّ ڀ ڀ ڀ ): جعَله اهلل شاهدا

 (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ا ، قال القايض عياض: [03-05]األحزاب: مجَع اهلل تعاىل يف هذه اآليِة رُضوبا

ا عىل أمتِه لنفِسه  من رتِب األُْثرِة، ومجلَة أوصاٍف من املِْدحِة، فجعله شاهدا

ا ملسو هيلع هللا ىلصبإبالِغهم الرسالَة، وهي من خصاِئصه  ا ألهِل طاعتِه، ونذيرا ا ، ومبرشِّ

ا هُيتدى به للحقِّ ألهِل معصيتِه، وداعياا إىل توحيِده  ا منريا وعبادتِه، ورساجا
(2)

. 

وذلك أنه ما خاطَبه »يف خطابِه يف القرآِن الكريِم،  ملسو هيلع هللا ىلصتعظيُم اهلل وترشيُفه له  -4

ُة والرسالُة الَّتي ال أجلَّ منها  تي هي النبوَّ تابِه وال أخرَب عنه إالَّ بالكِنايِة الَّ
يف كِ

ا، وخاطَب غرَيه ِمن األنبي  وَتعبََّدهم وأخرَب عنهم بأسامِئِهم، وال أعظَم خَطرا
ِ
اء

يف مُجلتِهم  ملسو هيلع هللا ىلصومل َيذُكْرهم بالكِنايِة الَّتي هي غايُة املَرتبِة إالَّ أن َيكوَن الرسوُل 

ملُشاركتِه معهم يف اخلطاِب واخلرِب، والكِنايُة عن االسِم غايُة التعظيِم 

ِل واملَدعوِّ املعظِم، كام ِنى اهلل  الناس أن خُياِطبوا  للمخاَطِب املُبجَّ

رسوَله باسِمه، وَأخرَب عن سائِر األُمِم أِنم كانوا خُياطِبون أنبياَءهم وُرسَلهم 

م:  «[032]األعراف: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿بأسامِئهم، كقوهِلِ
(3)

. 

                                      
 (.010/ 00تفسري الطربي ) (1)

 (.13املجلد اخلامس )صلشفا للقايض عياض هبذه املوسوعة اخمترص  (2)

 (.72)ص (3)
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 (پ پ ڀ ڀ ڀ)، قال اهلل تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلصأْقَسَم اهللُ بحياته   -9

والترشيِف، قال ابُن عباٍس وهذه ِنايُة التعظيِم وغايُة الربِّ [ 71]احِلجر:

 ا أكرَم عليه من حممٍد ، وما ملسو هيلع هللا ىلص: ما خلَق اهلل تعاىل وما َذَرَأ وما َبَرَأ نفسا

سمعُت اهلل تعاىل أقَسَم بحياِة أحٍد غرِيه
(1)

 . 

فه  -6  ن األنبياءِ ما مِ »: ملسو هيلع هللا ىلصالقرآِن الكريِم، قال  ملسو هيلع هللا ىلصبأعظِم معجزاتِه  سبحانهرشَّ

وحًيا أوحاه اهلل  يُت وتِ ، وإنام هان الذي أُ عليه البرُش  نَ آمَ  هُ لُ ثْ ما مِ  يَ عطِ إل أُ  نبي  

«القيامةِ  أهثَرهم تابًعا يومَ  ، فأرجو أن أهونَ إلَّ 
(2)

: (هـ770ت) ، قال ابُن كثريٍ 

معناه: أن معجزَة كلِّ نبيٍّ انقرَضْت بموتِه، وهذا القرآُن حجٌة باقيٌة عىل اآلباِد، 

َلُق  ، وال يشبُع منه العلامُء، هو الفصُل ال َتنَقِِض عجائُبه، وال خَيْ عن كثرِة الردِّ

ليس باهلزِل، َمن ترَكه ِمن جبَّاٍر قصَمه اهلل، وَمن ابتَغى اهلدى ِمن غرِيه أضلَّه 

اهلل
(3)

. 

، فِمن ملسو هيلع هللا ىلصوحتى وفاتِه  ملسو هيلع هللا ىلص من حسِن سريٍة؛ منِذ والدتِه ملسو هيلع هللا ىلص ما َحباه اهلل به -7

ُف األحواِل به ذلك: تربيُته يف باديِة العرِب حيُث اللغُة الف صيحة، ثم ترص 

ه أيب طالٍب وكان  ه وكانت له الرئاسُة والرشُف، ثم عمِّ ونشوؤه يف ِحجِر جدِّ

من أمانٍة وأخالٍق، ثم الرسالُة  ملسو هيلع هللا ىلصله حظٌّ وافٌر ِمن مكانِة أبيه، وما اشُتِهَر به 

 
ِ
وعصمُة اهلل له يف تبليِغ رسالتِه، وما ناَله ِمن ترشيٍف وتعظيم باإلرساء

ملعراِج، ثم اهلجرُة وإعالُء كلمِة اهلل تعاىل، ونرُصه وتأييُده ومتكينُه وفتُحه، وا

                                      
 (.002/ 07تفسري الطربي ) (1)

 .(051(، ومسلم )0920البخاري ) أخرجه (2)

 (.0/030تفسري ابن كثري ) (3)
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إىل غرِي ذلك ِمن أحداِث السريِة النبويِة الرشيفِة التي تدل  عىل الترشيِف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوالتعظيِم له 

ه اهلل به من خصائَص رشيفٍة، فمنها: سيادُته   -8 عىل ولِد آدَم يف  ملسو هيلع هللا ىلصما اختصَّ

، وأنه خاتُم النبينَي، وإماُم املرسلنَي، وأن أمَته خرُي األمِم، وأن الدنيا واآلخرةِ 

كتاَبه حمفوٌظ من التغيرِي والتبديِل، وأن رسالَته عامٌة إىل اجلنِّ واإلنِس، وما 

ه اهلل به ِمن الشفاعِة يوَم القيامِة، وكوُنه  أوَل َمن تنشق  عنه األرُض  ملسو هيلع هللا ىلصاختصَّ

باَب اجلنِة، وإعطاُؤه الكوثَر ومنزلَة الوسيلِة يف يوَم القيامة، وأول َمن يقرُع 

 اجلنِة، وما ُأعطَِي ِمن جوامِع الكلِم ومعجِز البياِن ومكارِم األخالِق؛ فقد كان

هم، وأجوَدهم باخلرِي، ال ُيْسَأُل  ملسو هيلع هللا ىلص أحلَم الناِس، وأشجَعهم، وأعَدهلم، وأعفَّ

، وكان أشدَّ ملسو هيلع هللا ىلص يف مهنِة أهلِهشيئاا إال أعطاه، خيصُف نعَله، ويرقُع ثوَبه، وخيدُم 

، ال يثبُت برَصه يف وجِه أحٍد،  ، يغضُب لربِّه وال يغضُب لنفِسه؛ الناِس حياءا

 .ملسو هيلع هللا ىلصفكان ُخلُقه القرآَن 

، ُسِئَل ملسو هيلع هللا ىلص ما جبَله اهلل عليه من صفاٍت َخلقيٍة؛ أخَذْت بالقلوِب واألفئدةِ   -5

 ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل  أكان َوْجهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصعن وجِه رسوِل اهلل  الرباُء بُن عازٍب 

«مثَل السيِف؟ قال: ال، بل مثَل القمرِ 
(1)

 ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل» :وقال  ،

ا وأْحَسنَه َخْلقاا، ليس بالطويِل البائِن، وال بالقصريِ  «أحسَن الناِس وجها
(2)

. 

                                      
 .(3551البخاري ) أخرجه (1)

 .(1307(، ومسلم )3509البخاري ) أخرجه (2)
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َعَرَقُه  َأْزَهَر اللوِن، كأنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسوُل اهلل » :وقال أنُس بُن مالٍك 

َأ، وما َمِسْسُت ديباجةا وال حريرةا ألنَيَ ِمن َكفِّ رسوِل اللؤلُؤ، إذا مَشى َتَكفَّ 

ةا أطيَب ِمن رائحِة رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  «ملسو هيلع هللا ىلص، وال َشِمْمُت ِمْسَكةا وال َعنرَْبَ
(1)

. 

، فمنه وجوُب طاعتِه ملسو هيلع هللا ىلصما افرتَضه اهلل ِمن حقوِقه  ملسو هيلع هللا ىلص ومن عظمِة مكانتِه -11

ه وتعظيمُ   .ملسو هيلع هللا ىلصه، والصالُة والسالُم عليه واتباِعه، ولزوُم حمبتِه، وتوقرُيه وبر 

 

                                      
 .(1331مسلم ) أخرجه (1)
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 ألمته ملسو هيلع هللا ىلص اهلل عشرية حمبة حممد رسول ( 2)

 ھ ﴿قال تعاىل:  :ورمحُته وحرُصه عىل هدايتِها هألمتِ  ملسو هيلع هللا ىلصه نصحِ  هامُل  -1

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ

 ٿ ٿ﴿، وقال سبحانه: [012]التوبة:  ﴾  ۆ ۆ   ۇ

 .[3]الكهف:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ

يا رسوَل اهلل، هل َأَتى عليك يوٌم كان أشدَّ  أِنا قالت: وعن عائشَة 

 منهم يومَ  ما لقيُت  وهان أشد  ! كن قومِ مِ  لقد لقيُت »ِمن يوِم ُأُحٍد، قال: 

ني إىل ما بْ ، فلم ُ ِ اللٍ هُ  عبدِ  بنِ  ياليَل  عبدِ  نفيس عىل ابنِ  ، إذ عرضُت العقبةِ 

الثعالِب  نِ ق إل بقرعىل وجهي، فلم أستفِ  وأنا مهُيومٌ  ، فانطلقُت أردُت 
(1)

، 

، فناداين فإذا فيها جربيُل  ني، فنظرُت تْ قد أظلَّ  رأيس فإذا أنا بسحابةٍ  فرفعُت 

 َث وا عليك، وقد بعَ ك لك، وما رد  قومِ  قوَل  عَ ُيِ قد َس   فقال: إن اهللَ

، م علَّ سلَّ واجلبال  فناداين ملُك  قال: فيهم، ه بام شئَت لتأمرَ  اجلبالِ  إليك ملَك 

ني ثَ وقد بعَ  اجلبالِ  ك لك، وأنا ملُك قومِ  قوَل  عَ ُيِ قد َس  ، إن اهللَثم قال: يا َمُيُد 

 ؟(2)يِ عليهم األخشبَ  أطبَق  أنْ  شئَت  ، إنْ ك، فام شئَت ين بأمرِ ك إليك لتأمرَ رب  

ه اهلل وحَد  ن يعبُد م مَ ن أصالهِب مِ  اهللُ َج رِ بل أرجو أن ُي : »ملسو هيلع هللا ىلصفقال له رسول اهلل 

«ابه شيئً  كُ رِش ل يُ 
(3)

. 

                                      
 .ميقات أهل نجد قرب مكةالسيل الكبري وهو )َقرن الثعالب(:  (1)

 .)األخَشَبنْي(: جبال مكة: أبو قبيس والذي يقابله (2)

 .(0795(، ومسلم )3130البخاري ) أخرجه (3)
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 ِل ثَ مَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  فعن أيب هريرَة   ه:عىل أمتِ  ملسو هيلع هللا ىلصه شفقتُ  -2

 وهذه الدواب   راُش الفَ  َل ا جعَ ما حوهلَ  ْت ا، فلام أضاءَ نارً  َد استوقَ  رجلٍ  هُيثلِ 

فذلكم  :فيها، قال نَ ُيْ ه فيتقحَّ نَ بْ ويغلِ  هنَّ حيجزُ  َل فيها، وجعَ  نَ عْ قَ يَ  التي يف النارِ 

 ،عن النارِ  مَّ لُ ، هَ عن النارِ  مَّ لُ ، هَ هم عن النارِ زِ َج بُح  كم، أنا آخٌذ ل ومثلُ ثَ مَ 

«فيها ونَ ُيُ وين تقحَّ بُ لِ غْ فتَ 
(1)

 . 

 : تاَل قوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبي وعن عبِد اهلل بِن عمِرو بِن العاِص 

 ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ  ڃڃ ڄ     ڄ ڄ  ڄ ڦ ﴿يف إبراهيم: 

 ۇئ ۇئ وئ ﴿سالم: ، وقال عيسى عليه ال [33]إبراهيم:  اآلية ﴾  ڇ ڇ

فرَفَع يَديه وقال:  [،002]املائدة:  ﴾  ىئ  ىئ ېئ ېئ ېئ    ۈئ ۈئ  ۆئۆئ

- إىل َمُيدٍ  ْب اذهَ  ،يا جربيُل »: ، وبكى، فقال اهلل «تيتي أمَّ أمَّ  اللهمَّ »

فأتاه جربيُل عليه الصالة والسالم، فسأَله  ؟«يكبكِ ه ما يُ لْ فَس  -ك أعلمُ ورب  

يا جربيُل، اذَهْب إىل »أعلُم، فقال اهلل:  بام قال، وهو ملسو هيلع هللا ىلصفأخرَبه رسوُل اهلل 

«َمُيٍد، فقل: إنَّا سنرِضيك يف أمتِك، ول نسوُؤك
(2)

.  

قال النووي: هذا احلديُث مشتمٌل عىل أنواٍع ِمن الفوائِد، منها: بياُن كامِل 

عىل أمتِه واعتناِئه بمصاحِلهم، واهتامُمه بأمِرهم ملسو هيلع هللا ىلصشفقِة النبيِّ 
(3)

.  

 

                                      
 .(1120(، ومسلم )3023البخاري ) أخرجه (1)

 .(111أخرجه مسلم ) (2)

 .(3/72) رشح صحيح مسلم للنووي املنهاج (3)
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فعن أنِس بِن مالٍك  :همعن املشقةِ  دفعِ خفيِف عن أمتِه وعىل الت ملسو هيلع هللا ىلص حرُصه -3

  ،واملعراِج 
ِ
 سدرةَ  حتى جاءَ  ...»:  ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي يف حديِث اإلرساء

ى ى، فأوَح أو أدنَ  يِ قوَس   حتى هان منه قاَب ، فتدىلَّ العزةِ  رب   ى، ودنا للجبارِ املنتهَ 

، فام زال يسأُل ربَّه «وليلةٍ  ومٍ ي ك هلَّ عىل أمتِ  صالةٍ  ى إليه: مخسيَ اهلل فيام أوَح 

فكل  حسنٍة بعرِش »: التخفيَف ورب ه يضُع عنه وَيط  منهن، حتى قال له ربه 

«أمثاهِلا، فهي مخسوَن يف أم  الكتاِب، وهي مخٌس عليك
(1)

 . 

«صالةٍ  مع هل   م بالسواكِ ي ألمرُت تِ عىل أمَّ  لول أن أشقَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
(2)

. 

 عن النبيِّ  عن ابِن عمَر  :الساعةِ  إىل قيام ملسو هيلع هللا ىلصأمتِه  ةِ رييَّ بخَ  ملسو هيلع هللا ىلصإخباُره  -4

«هأم آخرُ  ه خريٌ أولُ  ىرَ ْد ، ل يُ تي هاملطرِ أمَّ  ُل ثَ مَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

. 

هم َمن عىل احلق   ينَ ي ظاهرِ تِ ن أمَّ مِ  طائفةٌ  ل تزاُل »: ملسو هيلع هللا ىلص وقال رسول اهلل ، ل يّض 

«م حتى يأَي أْمُر اهلل وهم هذلكخَذهلَ 
(4)

. 

تِه أن يصيَبها العذاُب: ملسو هيلع هللا ىلصخوُفه  -9 قال:   عن عبِد اهلل بِن عمرو عىل أمَّ

ثم »، وفيه: ...«ملسو هيلع هللا ىلصفقام رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصانكسَفت الشمُس عىل عهِد رسوِل اهلل 

ْ هَب عذ   تُ ين ألَّ ْد عِ تَ  ، أَلْ رب  قال:  م وهم هَب عذ   تُ ين ألَّ ْد عِ تَ  م وأنا فيهم، أَل

«التِه وقد َأحْمََصِت الشمُس من ص ملسو هيلع هللا ىلص، ففَرَغ رسوُل اهلل رونيستغفِ 
(5)

. 

                                      
 .(031(، ومسلم )7507البخاري ) أخرجه (1)

 .(151(، ومسلم )227البخاري ) أخرجه (2)

 (.1239الرتمذي ) أخرجه (3)

 .(0911(، ومسلم )7300البخاري ) أخرجه (4)

ا0090أخرجه أبو داود ) (9)  .(901(، ومسلم )0150)يف البخاري  (، وأصله خمترصا
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ا قد أنَّ  وددُت »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسوَل اهلل  عن أيب هريرَة  ه:ألمتِ  ملسو هيلع هللا ىلصه شوقُ  -6

أنتم أصحايب »، قالوا: َأَولسنا إخواَنك يا رسوَل اهلل؟ قال: «نانا إخوانَ يْ رأَ 

«نا الذين ل يأتوا بعُد وإخوانُ 
(1)

. 

تِي ل حبًّا: ناٌس ِمن : »قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  وعن أيب هريرَة   أشد  أمَّ

«يكونون بعِدي، يود  أحُدهم لو رآين بأهلِه ومالِه
(2)

. 

تِه بأهنم شطُر أهِل اجلنِة: ملسو هيلع هللا ىلصتبشرُيه  -7 ، عن عن أيب سعيِد اخلدريِّ  ألمَّ

، «اجلنةِ  أهلِ  ه، إين أرجو أن تكونوا ربعَ والذي نفيس بيدِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيِّ 

نا، فقال:  نا، فقال: «اجلنةِ  أهلِ  ا ثلَث أرجو أن تكونو»فكربَّ أرجو أن »، فكربَّ

نا، فقال:  «اجلنةِ  أهلِ  تكونوا نصَف   إل هالشعرةِ  ما أنتم يف الناسِ »فكربَّ

«أسودَ  ثورٍ  يف جلدِ  بيضاءَ  ، أو هشعرةٍ أبيَض  ثورٍ  يف جلدِ  السوداءِ 
(3)

. 

تِه بعدِة بشاراٍت: ملسو هيلع هللا ىلصتبشرُيه  -8  مَّ أل جتاوزَ  إن اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلص منها قوُله ألمَّ
ي تِ

«به مْ أو تكلَّ  ْل ها ما ل تعُيَ به أنفَس  ْت ثَ  حدَّ عامَّ 
(4)

. 

 أمَّ  هل  »: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  
 الرجَل  أن يعُيَل  ن املجاهرةِ ، وإن مِ ينَ  إل املجاهرِ ي معاًف تِ

 البارحةَ  ، عُيلُت ه اهلل عليه، فيقول: يا فالنُ وقد سرتَ  ، ثم يصبُح بالليل عُياًل 

«اهلل عنه سرتَ  يكشُف  ويصبُح ه، ه رب  هذا وهذا، وقد بات يسرتُ 
(5)

. 

                                      
 .(109أخرجه مسلم ) (1)

 .(1231أخرجه مسلم ) (2)

 .(111(، ومسلم )3302البخاري ) أخرجه (3)

 .(017(، ومسلم )5139البخاري ) أخرجه (4)

 .(1991(، ومسلم )3139البخاري ) أخرجه (9)
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 أمَّ  ل  ه »: ملسو هيلع هللا ىلص وقوله 
، قالوا: يا رسوَل اهلل، وَمن «ىبَ ن أَ إل مَ  ي يدخلون اجلنةَ تِ

«ىبَ اين فقد أَ َص ن عَ ، ومَ اجلنةَ  ني دخَل ن أطاعَ مَ »يأَبى؟! قال: 
(1)

. 

تِه عىل حوِضه ملسو هيلع هللا ىلص استقباُله -5  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َسِمْعُت النبيَّ  عن ُجنُْدٍب  :ألمَّ

«أنا َفَرُطُكم َعىل احلْوضِ » :يقول
(2)

 ، أي: سابُقكم إليه كاملهيِّئ له.

حويض »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال النبي  وعن عبِد اهلل بِن عمِرو بن العاِص  

 ه هنجومِ يزانُ وهِ  ،ن املسِك مِ  ه أطيُب ورحيُ  ،ن اللبنِ مِ  ه أبيُض ماؤُ  ،شهرٍ  مسريةُ 

«اأبًد  منها فال يظُيأُ  َب ن رَشِ مَ  ،السامءِ 
(3)

. 

 ألمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص هاعتُ شف -11
 نبي   لكل  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسوَل اهلل  عن أيب هريرَة  ه:تِ

 ألم   دعوي شفاعةً  أن أختبئَ  دعو هبا، وأريُد يَ  مستجابةٌ  دعوةٌ 
«ي يف اآلخرةِ تِ

(4)
. 

 

 

                                      
 (.7121البخاري ) أخرجه (1)

 .(1129(، ومسلم )3529البخاري ) أخرجه (2)

 .(1191( ، ومسلم )3579البخاري ) رجهأخ (3)

 .(092( ، ومسلم )3310البخاري ) أخرجه (4)
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 على أمته ملسو هيلع هللا ىلص اهلل عشرية حقوق حممد رسول (1)

، وقال [2]التغابن:  ﴾ې ې ې ې ى ى﴿قال اهلل تعاىل: : اإليامُن به -1

:  ﴿[03]الفتح:  ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ.  

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿قال تعاىل: : ملسو هيلع هللا ىلصسنتِه والتأيس  هبديِه  اتباعُ  طاعُته و -2

ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿، وقال: [33]حممد: ﴾  ڈ  ڈ  ڎ ڎ ڌ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿قال اهلل تعاىل: ، و[7]احلرش: ﴾ۀ ۀ ہ ہ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿وقال سبحانه:  [30]آل عمران: ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 .[10]األحزاب: ﴾ىئ ی ی ی یۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿قال اهلل تعاىل: : ملسو هيلع هللا ىلص َمبُته -3

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

هم أحُد  نُ ؤمِ ل يُ » :ملسو هيلع هللا ىلص، وقال حبيبنا [10]التوبة: ﴾ڱ ڱ ڱ

«أمجعيَ  ه والناسِ ه وولدِ ن والدِ إليه مِ  أحبَّ  حتى أهونَ 
(1)

. 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۈ  ۈ﴿: هأمِره وتوقريُ  تعظيمُ  -4

 ، [9 - 2]الفتح:  ﴾ۉ   ې  ې  ې  ې  ى

                                      
 .(00(، ومسلم )05خرجه البخاري )أ (1)
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ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ﴿:  قال تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلص هدعوتِ  نرُش  -9

«ي ولو آيةً وا عن  غُ ل  بَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ، وقال[012]يوسف:  ﴾ژ
(1)

. 

ال فقد جعَل اهلل تعاىل نرصَته عالمَة اإليامن، ق :والدفاع عنه حيًّا وميتًا ملسو هيلع هللا ىلصنِصُته  -6

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ﴿تعاىل: 

داللةا عىل صدِق االتباِع له،  ملسو هيلع هللا ىلص، كام جعَل نرصَته [70]األنفال: ﴾ى ې  ې

 ۈ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿قال تعاىل : 

 .[2]احلرش:  ﴾  ې ۉ  ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ

ا نرصُته بعَد موتِه فبالذبِّ عنه، وعن دينِه، وبياِن فضائلِه، والتخل ِق  ملسو هيلع هللا ىلص وأمَّ

  ه، والعمِل برشيعتِه.بأخالقِ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿قال اهلل تعاىل: الصالُة عليه والتسليُم،  -7

ن مَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ، وقال[53]األحزاب: ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

«اعليه هبا عرًش   اهللُصىلَّ  صالةً   علَّ ىلَّ َص 
(2)

 . 

ُتمه ه وأصحابِ ه وأزواجِ آلِ  َمبةُ  -8  ٺ ٺ ٺ   ڀ    ڀ  ڀ﴿ : قال تعاىل: ومودَّ

 ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿: قال تعاىل، و[13ورى: ]الش ﴾ ٿ ٿ ٺ

هم رُ ه  ذَ أُ  ،بيتي يف أهلِ  هم اهللَرُ ه  ذَ أُ »: ملسو هيلع هللا ىلص ، وقال[3]األحزاب: ﴾ ۋ ۋ

                                      
 (.3030خرجه البخاري )أ (1)

 .(320خرجه مسلم )أ (2)



 70|خمتصر دالئل النبوة

 

«بيتي يف أهلِ  هم اهللَ رُ ه  ذَ أُ  ،بيتي يف أهلِ  اهللَ
(1)

وا ب  ُس ل تَ »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ،

«أصحايب
(2)

. 

 َك لَ هْ فإنام أَ  ؛لدينِ يف ا وَّ لُ م والغُ إياهُ »: ملسو هيلع هللا ىلص: قال ملسو هيلع هللا ىلصالتوسُط وعدُم الغلو  فيه  -5

«يف الدينِ  و  لُ كم الغُ ن هان قبلَ مَ 
(3)

ت النصارى رَ طْ وين هام أَ رُ طْ ل تُ »: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال 

«هاهلل ورسولُ  فقولوا: عبُد  ه،ام أنا عبُد إنَّ ف ؛مريمَ  ابنَ 
(4)

. 

ي قربِ  ْل ل جتعَ  اللهمَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال  :ملسو هيلع هللا ىلصه ه وقربِ مسجدِ و همدينتِ  حرمةِ  رعايةُ  -11

«هم مساجَد أنبيائِ  ا اختذوا قبورَ قومً  اهللُ نَ ا، لعَ وثنً 
(5)

 إبراهيمَ  إنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال 

 صادُ ها، ول يُ اهُ َض عِ  قطعُ ا، ل يُ هَ يْ تَ لبَ  ما بيَ  املدينةَ  ، وإين حرمُت مكةَ  مَ حرَّ 

« هاصيُد 
(6)

. 

                                      
 .(1012خرجه مسلم )أ (1)

 .(1500(، ومسلم )3373خرجه البخاري )أ (2)

 (.3119ه )، وابن ماج(3157خرجه النسائي )أ (3)

 .(3005خرجه البخاري )أ (4)

 .(7352خرجه أمحد )أ (9)

 .(0331(، ومسلم )1019خرجه البخاري )أ (6)
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  ملسو هيلع هللا ىلصموســـــــوعة حممــــــــــد رســـــــول اهلل 
 هه وقبس من حديثصه ومشائله وهديه وحقوقئل نبوته وسريته وخصائدال                                              

 

 خمتصر دالئل النبوة

 (هـ414ت ) أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق ألبي نعيم األصبهاني

 

 

 اختصره

 أمحد بن عثمان املزيد .أ.د

 جامعة امللك سعود - أستاذ الدراسات اإلسالمية
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 ]مقدمة املصنف[

 ربِّ أِعْن بلطفَك الكريِم  الرمحِن الرحيِمبسِم اهلِل

 العظاِم الذي َترادَفْت أياديِه 
ِ
احلمُد هللِ ُمويِل النعِم اجِلساِم، وُمسِدي اآلالء

السابغُة، وثبَتْت ُحجُته البالغُة، بالدالالِت الواضحِة، والعالماِت الالئحِة، وصىلَّ 

َم بالتصديِق به النبالَة واجلاللَة، وقرَن اهللُ عىل خرِي مبعوٍث، ختَم به الرسالَة، وغن

 
ِ
لني واآلِخرين، وخاتِم األنبياء اسَمه باسِمه، ورفَع ِذكَره بذكِره، حممٍد سيِد األوَّ

 واملُرَسلني، صلواُت اهللِ عليه ما عَبَد عابٌد وسَجَد ساِجٌد.

ا بعُد: اتِكم-فَقْد سَأْلتم  أمَّ ر اهللُ بالبصائِر طويَّ نترِش مَن مجَع امل - عمَّ

 ،ملسو هيلع هللا ىلصالرواياِت يف النبوِة ودالِئلِها، واملعجزِة وحقاِئِقها، وخصائِص املبعوِث حممٍد 

 فاسَتَعنُْت باهللِ واستوَفْقُته وبه احلوُل والقوُة، وهو القوي  العزيُز.

ُة هي: سفارُة العبِد بني اهللِ تعاىل وبني ذِوي األلباِب من َخليقتِه؛ وهلذا  فالن بوَّ

َة إزاحُة ِعلِل ذوي األلباِب فيام  ُيوصُف  ا بالرسالِة والبعثِة، وقيل: إن النبوَّ أَبدا

َتقرُص ُعقوهُلم عنه من َمصالِح الداَرْين؛ وهلذا ُيوَصُف داِئاما باحلُجِة واهِلدايِة لُيزيَح 

 .هبا علَلهم عىل َسبيِل اهلدايِة والتثقيِف 

: هو ذو النبأِ واخلرِب، أي: يك ا عن اهللِ ومعنَى النبيِّ ه  وُن خُمرِبا بام خصَّ

ٌة من النَّبَوِة والتي هي املَكاُن املُرتفُع عِن األرِض،  به من الوحِي، وقيل: إِنا ُمشتقَّ

ا بني اهللِ تعاىل وبني خلِقه، َيعنِي  فعِة فجِعَل سفريا وهو أن خُيصَّ برضٍب من الرِّ

تي هي اإِلخباُر مل  بذلك وصَفه بالرشِف والرفعِة، وَمن جَعَل النبوَة منَ   الَّ
ِ
اإلنباء

ق بني النبوِة والرسالِة.  ُيفرِّ
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اه  ومعنى الرسوِل: هو املُرسُل، فعوٌل عىل لفِظ ُمفَعل، وإرساُله: أمُره إيَّ

 بإبالِغ الرسالِة والوحِي.

الا ملِا  ومعنى الوحِي مأخوٌذ مَن الَوَحى وهو العَجلُة، فلامَّ كاَن الرسوُل ُمتعجِّ

 لذلك التفهيِم: وحٌي. ُيفِهم قيَل 

 وله مراتُب ووجوٌه يف القرآِن:

ا أو ُيلقَي ذلك يف ُروِعه،  وحٌي إىل الرسوِل وهو أن خُياطَبه املَلُك شفاها

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ﴿وذلك قوُله: 

ورى: ﴾مب ىب يب جت ا ُيلقى َفهُمه يف قلبِه حتَّى [50]الش  ، ُيريُد بذلَك خطابا

ه، وما عداه من غرِي خطاٍب فإنام هو ابتداُء إعالٍم وإهلاٍم وتوقيٍف من َيعَيه وَيفظَ 

ٺ ٺ ٺ ﴿، [32]النحل:  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ﴿غرِي كالٍم وال خطاٍب كقولِه: 

 ، وما يف َمعنامُها. [7]القصص:  ﴾ٺ

ها عدٌد، وأشهُر  واعَلموا أن معجزاِت املُصَطفى عليه السالم أكثُر من أن ََيرُصَ

ٌد، فأعظُم معجزاتِه القرآُن الذي هو ُأم  املعجزاِت، الَّذي ال َيدفُعه من أن َينرَصها سن

َر الكالَم فيه ويف مساِئلِه  وإبطاِل طعِن املُلحدِة -اإلنكاُر وال اجلحُد، قد حرَّ

مون من ُعلامِئنا، وَأبانوا فساَد َمقاالهِتم وُبطالَن  -والَفالسفِة وأصحاِب الطبائعِ  املُتقدِّ

ِة ومناِر الرشيعِة، ُمعارضاهِتم ب ام ُيعارُض به أمثاهُلم من اجلاِئرين عن منهِج الن بوَّ

ِة النبوِة والرسالِة وأن بعثَة املُرسلني ممَّا ال  وكذلَك الكالُم يف االستدالِل عىل صحَّ

 اَل الرسِل ليس بواِجٍب عىل اهللَيستحيُل، وأنه ِمن باِب املُمكِن واملَقدوِر، وأن إرس

و مَن اجلائِز الَّذي هلل تعاىل فعُله وترُكه، وأن املعجزاِت أقساٌم: منها ما تعاىل، بل ه

 جَيوُز دخوُل نوٍع منها حتَت َمقدوِرنا عىل وجٍه، ومنها ما ال يدخُل.
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بني املُعجزِة والكرامِة وأِنام ُمتَِّفقتاِن يف حالٍة  فصلوِذكُر الكالَم يف ال

قتاِن يف ُأخرى، وِذكُر أنواعَ  ا، وكذا الرد  عىل  وُمفرَتِ َي ُمعجزا ي فسمِّ ما َيقُع به التَّحدِّ

ُمنكِري النبواِت من برمهيٍّ وَفلسفيٍّ وطبائعيٍّ وغرِيهم، سَكْتنا عن كلِّ ذلك، إِذ 

الكالُم يف ذلك واالنفصاُل عن ُمعارضاهِتم ُمسلٌَّم إىل أرباهِبا مَن املُتكلِّمني 

 والنظاِر.

لِه ونجتبيِه من مجِع املُنترِش من اآلثاِر والصحيِح وَقصُدنا مجُع ما نحُن بَسبي

 
ِ
منا من ُرواِة اآلثاِر والعلامء ْبناه ترتيَب َمن َتقدَّ واملَشهوِر من َمرويِّ األخباِر، ورتَّ

، وجَعْلنا ذلك ُفصوالا ذَكْرناها لَيس
ِ
ه هَل عىل املتحفِظ أنواُعه وأقسامُ والفقهاء

نِه، وأبعَد من حتمِل الُكلفِة يف طلبِه، وبه احلوُل فيكوُن أمجَع لفهِمه، وأقرَب من ذه

 والقوُة يف ذلك، ويف كلِّ ما ُنريُده ونقصُده.
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 يف ِكتاِبه من َفضاِئِله ِذكِر ما َأنزَل اهلُل  يف فصل (3)

نا عىل َمشاهرِيه من َفضائلِه:  اقَتَِصْ

 َأن اهلل  فقال عز ِمن ، قائٍل: جعَل بعثَته عليه السالم للعاملنَِي رمحةا

، فأِمَن أعداُؤه مَن العذاِب [017]األنبياء: ﴾ک ک گ گ گ گ﴿

 ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿: فيهم، وذلك قوُله  ملسو هيلع هللا ىلصمدَة حياتِه 

ا ملا نَعَتُه به، فلامَّ ذهَب عنهم [33]األنفال: اه، حتقيقا هْبم مَع استِْعجاهلم إيَّ ، فلم ُيعذِّ

: من قتٍل وأرٍس، وذلَك قوُله  إىل ربِّه تعاىل أنزَل اهللُ تعاىل هبم ما َأوَعَدهم
خرف: ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿  . [00]الز 

 إخباُر اهللِ  :ملسو هيلع هللا ىلصومن فضائله  وَتبجيلِه  ملسو هيلع هللا ىلصعن إجالِل قدِر نبيِّه

ُة  تي هي النبوَّ تابِه وال أخرَب عنه إالَّ بالِكنايِة الَّ
وتعظيِمه وذلك أنه ما خاطَبه يف كِ

 وَتعبََّدهم  والرسالُة الَّتي ال أجلَّ منها وال أعظمَ 
ِ
ا، وخاطَب غرَيه مَن األنبياء خَطرا

وأخرَب عنهم بأسامِئِهم، ومل َيذُكْرهم بالِكنايِة الَّتي هي غايُة املَرتبِة إالَّ أن َيكوَن 

ا يف حاِل االنفراِد فام  ملسو هيلع هللا ىلصالرسوِل  يف مُجلتِهم ملُشاركتِه معهم يف اخلطاِب واخلرِب، فأمَّ

 .ذَكَرهم إالَّ بأسامِئهم

نايُة عن االسِم غايُة التعظيِم للمخاَطِب املُبجِل واملَدعوِّ املعظِم؛ ألن والكِ 

ا امللُِك. وإن كان  ا قيل: أهي  َغ به الغايُة يف التعظيِم كنَِّي عن اسِمه؛ إن كان مِلكا
َمن ُبلِ

ا قيل: أ ا اخلَليفُة، وإن كان ديانا ا األمرُي. وإن كان خليفةا قيل: أهي  ا قيل: أهي  ا أمريا هي 

ا الفقيُه. ا العاملُ؛ أهي  ؛ أهي   احلرَُب؛ أهيا الِقس 
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وبلَغ به غايَة الرتبِة وعايَل الرفعِة، فقال عز من  ملسو هيلع هللا ىلصنبيَّه  ففضَل اهللُ 

ڃ ڃ ﴿، [05]األحزاب: ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصقائٍل لنبيِّه 

 وخاطَب آدَم فَمن دوَنه مَن النبيِّنيَ  ، يف آياٍت كثريٍة.[30]األنفال: ﴾ڃ ڃ

 ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿بأسامِئهم، وكذلَك يف اإلخباِر عنهم فقال: 

، [73]هود: ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ﴿، و[02]هود: ﴾ڍ ڍ﴿و ،[35]البقرة:

 ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿، و[000]األعراف: ﴾ٻ ٻ ٻ﴿و

 [001]املائدة:
ِ
 .، وكذلك غرُيهم مَن األنبياء

كَر كل  أولئَك ُخوِطبوا بأسامِئِهم، وُأخرِبَ عنهم بأسامِئهم، وكل  موضٍع ذَ 

ا  ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿باسِمه َأضاَف إليه ِذكَر الرسالِة، فقال عز ِمن قائٍل:  ملسو هيلع هللا ىلصحممدا

، [19]الفتح: ﴾ٱ ٻ ٻ﴿، وقال: [000]آل عمران: ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ

م مل َيعِرفوه إالَّ ُبمحمٍد،  ؛ وألِنَّ ه لَيعَلم َمن جحَده أن أمَره وِكتاَبه هو احلق  فسامَّ

ه مل ُيعلِم اسُمه من ا ْوا يف ولو مل ُيسمِّ  لو مل ُيسمَّ
ِ
لِكتاِب، وكذلك سائِر األنبياء

ا  يف ذلك كلِّه زيادٌة يف ِجاللتِه  ملسو هيلع هللا ىلصالكتاِب ما ُعرَف أساِميهم، فَتسميُة اهللِ له حممدا

 .ونبالتِه وَمهابتِه ورَشفِه؛ ألن اسَمه ُمشتقٌّ مِن اسِم اهللِ 

ى خليلَ  كِر بني اسِم خليلِه ونبيِّه فسمَّ ه باسِمه؛ وكنَّى حبيَبه ُثم مجَع يف الذِّ

]آل  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿بالنبوِة؛ فقال عز ِمن قائٍل: 

 .، فكنَّاه إجالالا له ورفَعه لفضِل َمرتبتِه وَنباهتِه ِعنَده[32عمران:

مه  َمه يف البعِث فقال تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلصُثم قدَّ كِر عىل َمن تقدَّ ٱ ٻ ٻ ﴿يف الذِّ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 ﴾ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
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 .[7]األحزاب: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿، وقال: [033]النساء:

 أنَّ الناَس َِناهُم اهللُ  :ملسو هيلع هللا ىلصوِمن فضائِلِه  ،أن خُياطِبوا رسوَله باسِمه

م:  وَأخرَب عن سائِر األُمِم أِنم كانوا خُياطِبون أنبياَءهم وُرسَلهم بأسامِئهم كقوهِلِ

ۈ ۈ ٴۇ ﴿لِه: ، وقو[032]األعراف: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿

، فنَدهَبم تعاىل إىل َتكنيتِه بالنبوِة [001]املائدة: ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

ه اهللُ  ا ملَرتبتِه، خصَّ ا ملَنزلتِه وَترشيفا سالِة ترفيعا هبذه الَفضيلِة من بني  والرِّ

 ُرسلِه وَأنبياِئه.

 أن اهللَ  :ملسو هيلع هللا ىلصوِمن فضائِلِه مني قبلَ  فصل ه خُماطبَته من خُماطبِة املُتقدِّ

، وذلك أنَّ غرَي هذه األمِة ِمن األمِم كانوا َيقولون  ا له وإجالالا  ترشيفا
ِ
مَن األنبياء

هذه األُمَة أن خُياِطبوا رسوهَلم  ألَنبياِئهم وُرسلِهم: راِعنا َسمَعَك. فنَهى اهللُ 

هم أن َيسُلكوا به ذلَك املَسلَك، ف تي فيها مغمٌز َوَضعٌة، وذمَّ قال هبذِه املخاطبِة الَّ

 .[010]البقرة: ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿تعاىل: 

 عليهم السالم كانوا َيدفعون  :ملسو هيلع هللا ىلصوِمن فضائِلِه 
ِ
مه مَن األنبياء أن َمن َتقدَّ

بوهم مَن السفِه والضالِل والكذِب، وَتوىلَّ  وَيرد ون عن َأنفِسهم ما قَذفتهم به ُمكذِّ

ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿نوٍح: ، فقال تعاىل فيام أخرَب عن قوِم ملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ذلك عن رسولِه 

ا عن نفِسه: [31]األعراف: ﴾ڍ  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿، فقال دافعا

 ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ﴿، وقال فرعوُن ملوَسى عليه السالم: [30]األعراف:

ى ائ ائ ﴿، فقال موَسى عليه السالم جُميباا له: [010]اإلرساء:

َه اهللُ  .[011]اإلرساء: ﴾ەئ ا له  فنزَّ نبيَُّه عن ذلَك عامَّ نَسبوه إليه ترشيفا

، فقال  ائ ﴿، وقال تعاىل: [1]القلم: ﴾ک ک ک گ گ گ﴿: وتعظياما
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 ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ﴿، وقال تعاىل: [39]يس: ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

َأه ِمن كلِّ ما رَمْوه به مَن السحِر والكهانِة واجلنونِ [1]النَّجم:  .، فربَّ

 ا بقولِه تعاىل:  :ملسو هيلع هللا ىلصومن فضائِلِه ڤ ﴿إقساُم اهللِ تعاىل برسالتِه خصوصا

، بعَد أن كان مع الرسِل [3 - 0]يس: ﴾ڦ ڄ ڄ ڄڤ ڦ ڦ ڦ 

ا بقولِه تعاىل  ، والرسُل يف [50]غافر: ﴾ٿ ٹ ٹ﴿باسِم الرسالِة معموما

 هذا الباِب عىل السواء فكان ذلك غايَة الَفضيلِة يف املرتبة واملنزلِة.

 أن اهللَ  :ملسو هيلع هللا ىلصومن فضائِلِه  أخرَب عن قتِل موَسى عليه السالم حني

ا من املدينِة بالعبارِة الَّتي موضوُعها عنَد اجلفاِة اجلهلِة اْئَتمروا عىل  قتله فخرج خائفا

ا عنه:  ذمٌّ ونقٌص، فقال  ، وعبارُة [10]الشعراء: ﴾پ پ ڀ ڀ﴿خمربا

حاله يف االئتامِر بقتلِه  ملسو هيلع هللا ىلصالقرآِن ال َُيَمد عليها األقوياُء والعظامُء، وكان رسوُل اهلل 

ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿: ُله حاَل موسى عليه السالم وذلك قو

ا، وخرَج منها  ، فأمَره اهلُل [31]األنفال: ﴾ڳ باخلروِج من مكَة مهاجرا

ا من َمكِرهم، فكنَّى اهللُ تعاىل عن حالِه بأحسِن الِعبارِة وأضاَف الفعَل يف ذلَك  حمرتزا

اآلية  ...﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿إليهم فقال عز من قائٍل: 

ۀ ﴿، وقال تعاىل: [0]املمتحنة: ﴾ٿ ٿ ٿ﴿ ، وقال تعاىل:[03]حممد:

، ومل [01]التوبة: ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

، بل َأخرَب َيذُكْره بالفراِر الَّتي هي ضعٌة ومذمٌة عند اجلهلِة بَمعنَى كِتاِب اهللِ 

 باإلخراِج عِن املُرِشكني وأضاَفه إليهم.
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 لسالم بأالَّ َيتَّبِع اهلَوى أنَّ اهللَ تعاىل خاطَب داوَد عليه ا :ملسو هيلع هللا ىلصوِمن فضائِلِه

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ﴿فقال تعاىل: 

بعَد أن أقسَم بَمساقِط  ملسو هيلع هللا ىلص، وَأخرَب عِن الرسوِل [13]ص: ﴾يئ جب حب خب

: الن جوِم وطوالِعها ونزوِل القرآِن ومواِقِعه أنه ال َينطُق عِن اهلَوى فقال 
 ُمتابعِة اهلَوى. ، َتربئةا له وَتنزهياا عن[3]النَّجم: ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿

 أنَّ كلَّ نبيٍّ ذكَر اهلل  :ملسو هيلع هللا ىلصوِمن فضائِلِه  حالِه؛ وأنه غفَر له ما كاَن

 ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿منه، نصَّ عليه، فقال تعاىل يف قصِة موَسى عليه السالم: 

، فنصَّ عىل [03]القصص: ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿، وقال: [33]القصص:

َر عليه امللكاِن فقال: ذنبِه وسأَل ربَّه املَغفرَة، وَأخرَب عن دا وَد عليه السالم إذ َتسوَّ

، فذكَر الظ لَم والبغَي فقال [13]ص: ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿

 ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿تعاىل: 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿، فقال: [10]ص:

بيِّه وأخرَب تعاىل عن ُغفراِن ن ، ونصَّ عىل زَللِهم وَخطاياُهم.[15 - 10]ص:  ﴾وئ

ا، فقال تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلص ا له وترشيفا  من َزَللِـِه إكراما
ٍ
پ پ پ ڀ ﴿ومل َينصَّ عىل يشء

 ، فهذا غايُة الفضِل والرشِف.[1]الفتح: ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 أخُذ اهللِ امليثاَق عىل مجيِع أنبياِئه عليهم السالم أن  :ملسو هيلع هللا ىلصوِمن فضائِلِه

سوَل إالَّ وجَب جاَءُهم رسوٌل آَمنوا به ونرَصوه فلم َيُكن لُيدِرك أ َحٌد منهم الرَّ

ا له، َيلزُمهم  عليه اإليامُن به والنرصُة له ألَخِذه امليثاَق منهم، فجَعَلهم كلهم َأتباعا

 االنقياُد والطاعُة له لو َأدَركوه.
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 ا مل  :ملسو هيلع هللا ىلصومن َفضائِلِه أمُر اهللِ تعاىل الناَس بالتَّأِّسِّ به فعالا وقوالا ُمطلقا

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿فقال تعاىل: َيستثِن منها شيئاا، 

، واسَتثنَى يف التأِّسِّ بخليلِه إبراهيَم عليه السالم [10]األحزاب: ﴾ىئ ىئ ی

 .[0]املمتحنة: ﴾ې ې ې ې﴿فقال: 

 ا  :ملسو هيلع هللا ىلصوِمن فضائِلِه أن فرَض اهلل تعاىل طاعَته عليه السالم عىل العامَلِ فرضا

ا ال رشَط فيه وال استِثناَء كام فرَض ط ڻ ڻ ﴿: اعَته تعاىل فقاَل ُمطلقا

، ومل َيُقْل: ِمن طاعتي أو ِمن كِتايب أو بَأمري وَوْحيي. [7]احلرش: ﴾ڻ ڻ

ا كفرِض التَّنزيِل، ال ُيراد  يف ذلك وال  ا فرضا بل فرَض أمَره وَِنَيه عىل اخللِق ُطرًّ

ھ ے ے ﴿وا: َياج  وال ُيناظُر وال ُيطالُب فيه بَبيِّنٍة كام أخرَب عن قوِم موَسى فقال

 .[55]البقرة: ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ

 ته وبَأمواهِلم  :ملسو هيلع هللا ىلصوِمن َفضائله أنَّ اهللَ تعاىل جَعَله عليه السالم َأْوىل بُأمَّ

م منهم بَأنفِسهم، فقاَل تبارك وتعاىل:  ۇ ۆ ﴿وبَأنفِسهم وَأهليهم وذرارهيِّ

، وقَع ذلَك ِمنهم بوفاِقهم أو َكراهيتِهم، [3]األحزاب: ﴾ۆ ۈ ۈ

َمن وَجد ِمن حَتكيِمه وَقضاِئه يف نفِسه ومالِه باخلُروِج من اإليامِن فقال  وحَكَم عىل

 :﴿اآلية  ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 .[35]النساء:

 أنَّ اهللَ قرَن اسَمه باسِمه يف كتابِه عنَد ِذكِر طاعتِه  :ملسو هيلع هللا ىلصومن فضائِلِه

ېئ ىئ ىئ ﴿وَمعصيتِه وفرائِضه وأحكاِمه ووعِده ووعيِده فقال تعاىل: 

، [31]النور: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿، وقاَل: [59]النساء: ﴾ىئ

ائ ەئ ەئ ﴿، وقاَل: [10]األنفال: ﴾ۋ ۋ ۅ﴿وقاَل: 
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، [57]األحزاب: ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿، وقاَل: [00]النساء: ﴾وئ

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ﴿، وقاَل: [0]التوبة: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿وقاَل: 

ا.، قرَن اسَمه باسِمه يف كلِّ هذه األحكاِم واألحواِل تعظياما له [3]التوبة:  ورشيفا



 85|خمتصر دالئل النبوة

 

 قبَل متاِم خلِقه آدَم عليه السالم ملسو هيلع هللا ىلصما ُروَي يف تقديِم نبوِته  (2)

إيِن  َعْبُد »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن الِعرباِض بِن ساريَة قال: سمعُت رسوَل اهلِل  -1

«اهللِ َوَخاَتُم النَّبِي َي َوإِنَّ آَدَم مَلُنَْجِدٌل يِف طِينَتِهِ 
(1)

. 

ابُِقوَن َيْوَم َنْح »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة، عن رسوِل اهلل  -2 ُن اآْلِخُروَن السَّ

«اْلِقَياَمةِ 
(2)

. 

آخَرهم يف البعِث وبه ُختِمِت الن بوُة،  ملسو هيلع هللا ىلصكان : -أسعَده اهللُ - قال الشيُخ

وهو السابُق يوَم القيامِة؛ ألنه أوُل َمكتوٍب يف النبوِة والعهِد، ففي هذا اخلرِب 

له النبوَة قبَل مَتاِم خلِق آدَم عليه  ملِا َأوجَب اهللُ  ملسو هيلع هللا ىلصالفضيلُة العظيمُة لرسوِل اهللِ 

السالم الَّذي هو أبو البرِش، وَُيتمُل أن يكوَن هذا اإلجياُب هو ما أعلَم اهللُ به 

يف آخِر الزماِن، فَمن حاَز هذِه  ملسو هيلع هللا ىلصمالئكَته ما سبَق يف ِعلِمه وقضاِئه من بعثتِه 

ها، وإعظاِم الفضيلَة حقَّ له الصرُب عىل مواصلِة الدعوِة، واحتامِل األ ِة ممَّن ردَّ ذيَّ

من قبَِلها، واستِفراِغ الوسِع يف احتامِل كل عارٍض وشدٍة وبلَوى تعِرُض دون 

 يف العهِد املتقدِم 
ِ
َمه مَن األنبياء إقامتِها، إِذ الفضيلُة سابقٌة عىل فضائِل َمن تقدَّ

 واخللِق األوِل.

                                      
 (.07051) 12/379أخرجه أمحد  (1)

 (.255(، ومسلم )273أخرجه البخاري ) (2)
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 هبطيِب مولِده وحَسِبه ونسِب ملسو هيلع هللا ىلصِذكر َفضيلِته  فصل يف (1)

ُبِعْثُت ِمْن َخرْيِ ُقُروِن َبني آَدَم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ُهريرَة، أن رسول اهلل  -3

«َقْرًنا َفَقْرًنا، َحتَّى ُبِعْثُت ِمَن اْلَقْرِن الَِّذي ُهنُْت ِمنْهُ 
(1)

. 

إِنَّ اهللَ اصَطَفى هِنانَة »: ملسو هيلع هللا ىلصعن واثلَة بِن األسقِع قاَل: قاَل رسوُل اهلِل  -4

واْصَطَفى ُقَرْيًشا ِمْن هِنانَة، واْصَطَفى هاِشاًم ِمْن ُقَرْيٍش،  ِمْن وَلِد إِْسامعيَل،

«واْصَطفاين ِمْن َبني هاِشمٍ 
(2)

. 

ا جَلسوا  -9 عِن العباِس بِن عبِد املطلِب قال: ُقلُت: يا َرسوَل اهللِ إن قريشا

ِض. فَتذاَكروا أنساهَبم وَأحساهَبم فجَعلوا مثلَك مثَل نخلٍة نَبَتْت يف كبوٍة مَن األر

حَي َخَلَق اخَلْلَق َجَعَلني ِمْن  إنَّ اهللَ »وقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: فغِضَب رسوُل اهللِ 

َخرْيِ َخْلِقِه، ُثمَّ حَي َخَلَق الَقبائَِل َجَعَلني ِمْن َخرْيِ َقبيلِِهْم، َوحَي َخَلَق اأْلَْنُفَس 

َعَلني ِمْن َخرْيِ ُبُيوِتِْم، َفَأنا َجَعَلني ِمْن َخرْيِ َأْنُفِسِهْم، ُثمَّ حَي َخَلَق الُبُيوَت َج 

ُهْم َنْفًسا ُهْم َبْيًتا َوَخرْيُ َخرْيُ
(3)

. 

                                      
 (.3557أخرجه البخاري ) (1)

 (.1173أخرجه مسلم ) (2)

 (.3317أخرجه الرتمذي ) (3)
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 بأمساِئه ملسو هيلع هللا ىلصِذكر َفضيلِة النَّيبِّ  فصل يف (4)

ٌد، »: ملسو هيلع هللا ىلصعن ُجبرِي بِن ُمطعٍم قال: قاَل رسوُل اهلل  -6 إِنَّ ل َأْسامًء، َأنا َُمَُيَّ

اْلُكْفُر، َوَأنا احلارِشُ الَّذي حُيْرَشُ الناُس َعىل  َوَأنا َأمْحَُد، َوَأنا املاِحي الَِّذي ُيُْيَحى يب

«َقَدمي، َوَأنا العاِقُب الَّذي ل َنبِيَّ َبْعِدي
(1)

. 

ى َلنا رسوُل اهللِ  -7 ، منها ما  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ُموَسى قال: سمَّ نفَسه أسامءا

، َوَنبِي  »حِفْظنا، قال:  ي، َواحلارِشُ ٌد، َوَأمْحَُد، َواملَُقف  «التَّْوَبِة، َوَنبِي  املَْلَحَُيةِ َأنا َُمَُيَّ
(2)

. 

ذاَت يوٍم وأنا مَعه حتَّى  ملسو هيلع هللا ىلصعن عوِف بِن مالٍك قاَل: انطلَق النبي   -8

يا »: ملسو هيلع هللا ىلصدَخْلنا كنيسَة اليهوِد يوَم عيِدهم وكِرهوا دخوَلنا عليهم؛ فقال هلُم النبي  

، َوَأنا العاِقُب، َوأَ  ْبُتْم، ُثمَّ َمْعرَشَ الَيهوِد: َواهللِ أَلَنا احلارِشُ ي، آَمنُْتْم َأْو َهذَّ نا املَُقف 

َف َوَأنا َمَعهُ  «اْنَِصَ
(3)

. 

، وذلَك ال  : قال الشيُخ
ِ
اختلفِت الرواياُت يف أعداِد هذه األسامء

ا، فإن هذا كقوِل القائِل: يل عرَشُة دراهَم. فإذا أقرَّ بعرَشٍة فام دوَن  ُيوجُب َتضادًّ

ا، ُثم ُيقا ل لصاحِب العرَشِة: َأَمَعَك مخسٌة؟ فيقوُل: معي مَخسٌة. وال العرَشِة له أيضا

قد ذكَر األسامَء العرشَة  ملسو هيلع هللا ىلصَيكون هذا نفياا للزيادِة عليها، وجيوُز أن يكوَن النبي  

فحِفظها بعُض الصحابِة وذهَب عن بعِضهم بعُض األسامي، فاألسامُء العرَشُة قد 

ِرواياهِتم، وهو حممٌد وأمحُد واحلارِشُ  كمَلت وحَصَلت، وإِن اخَتَلفِت الرواُة يف

ي ونبي  التوبِة ونبي  الرمحِة ونبي  املَلحمِة، وذكَر  واملاحي واخلاَتُم والعاقُب واملُقفِّ

                                      
 (.1350(، ومسلم )3531خاري )أخرجه الب (1)

 (.1355أخرجه مسلم ) (2)

 (.13920) 39/019أخرجه أمحد  (3)
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أبو الطفيِل يف ِروايتِه الفاتَح وأبا القاِسِم، فهذه اثنا عرَش، وأدخَل بعُض الناِس يف 

َل.  أعدادها املُتوكِّ

 بِن يسارٍ  -5
ِ
قال: لقيُت عبَد اهلل بَن عمِرو بِن العاِص فُقلُت:  عن عطاء

، فقال: أَجْل واهللِ، إنَّه ملوصوٌف يف التوراِة كِصفتِه ملسو هيلع هللا ىلصَأخرِبْين عن ِصفِة رسوِل اهلل 

يِّني، أنَت  ا لأُلمِّ ا، وِحرزا ا ونذيرا ا ومبرشا ، إنا َأرَسْلناَك شاهدا ا النبي  يف القرآِن، يأهي 

ْيتُ  َك امُلتوكَل، ليس بفظٍّ وال غليٍظ، وال َسخاٍب يف األسواِق، عبدي وَرسويل، سمَّ

وال جَيِزي بالسيئِة السيئَة، ولكن َيعفو وَيصفُح، ولن َأقبضَك حتَّى ُأقيَم بَك امللَة 

ا وآذاناا ُصامًّ وأعيناا  الَعوجاَء، بأن َيقولوا: ال إلَه إالَّ اهللُ. فَيفتح به قلوباا غلفا

ُعمياا
(1)

. 

ا تعداُد َمن َعدَّ  : قال الشيُخ  فذهَب إىل  (يس)و (طه)وأمَّ
ِ
يف األسامء

َمعناها: يا إنساُن،  (يس): يا رجُل، وأن (طه)ما قاله بعُض أهِل التفسرِي أن معنَى 

 فيام أعلُم يف هذا يشٌء. ملسو هيلع هللا ىلصفلم ُيؤَثْر عِن النبيِّ 

ن اسُُيه املاحي واحلارُش ونبي  الرمحِة ونبي  املَل حُيِة معاين لطيفة وممَّا َيتضُيَّ

 وفوائد جليلة: 

َيمحو به  إذا ُأجرَي عىل اللفِظ املُفرسَّ يف اخلرِب أنَّ اهللَ  فإن املاحيَ 

 اإلسالِم يف األَرضني، 
ِ
الكفَر، كان ذلك َداللةا وبشارةا بكثرِة الُفتوِح وانتشاِر ضياء

ا وغرباا، وأن ُسلطاَن اإلسالِم َيكون غالباا، وُس  ا وصفحَتْيها رشقا لطاَن الكفِر دارسا

، [33]التوبة: ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ﴿عافياا، وذلك يرجُع إىل َمعنَى قوله تعاىل: 

                                      
 (1015أخرجه البخاري ) (1)
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وليَس معنَى املحِو أن َُيَسم الكفُر أصالا حتَّى ال ُيوَجد يف األرِض كافٌر، بل معناُه 

 املُسلِمني عليهم حتَّى َتكون األقضيُة واألحكاُم 
ِ
أن َيكونوا َمقهوِرين باعتاِلء

كِر ساِقطو  واحلَل   والعقُد للُمسلمني دوَِنُم، وأن الكفاَر َمغمورون خاِملو الذِّ

ا خلوفِهم من ُسيوِف  ا لِذمٍة عِقَدت عليهم بَصغاِر اجلزيِة، وإمَّ يِت والكالِم، إمَّ الصِّ

ا. ومثُل هذا الكالِم شائٌع بني أهِل اللِّساِن والبياِن: أن  ا وجهادا اإلسالِم فيهم غزوا

َمرجُعه إىل اخلموِل والكتامِن، وُيريدون باملحِو ُسقوَطه ومخوَله لُظهوِر  معنى املحوِ 

 العالني والقاِهرين عليهم.

 اهلِل ذلك عىل َيَدْيه فُأضيَف إليه  ملسو هيلع هللا ىلصومعنى املحِو وإن ُأضيَف إليه 
ِ
فإِلجراء

تعاىل  كام أن اهلدايَة ُمضافٌة إليه واهلادي هو اهللُ، فكذلَك املاحي يف احلَقيقِة هو اهللُ

إذ جَرى ذلَك عىل يِده بَتمكنِي اهللِ تعاىل له،  ملسو هيلع هللا ىلصالقاهُر، فَأضاَف ذلك إىل الرسوِل 

ق صدُقه فيها بظهوِر  وَتسليطِه عىل َمن كذَبه وجَحَده، وهذه بشارٌة قد حَتقَّ

اللُة، وهلل احلمُد. قِت الدَّ هم عىل َمن خاَلَفهم فَتحقَّ مني وُعلوِّ
 املُسلِ

ما ُروَي يف اخلرِب أنه َُيرُش الناُس عىل قدَمْيه، أي: ال نبوَة  عىل ومعنَى احلارِش 

بعَده؛ فإن رَشيعَته عليه السالم قائمٌة ثابتٌة إىل قياِم الساعِة اهَتَدى هبا َمِن اهَتَدى، 

.  أو ضلَّ عنها َمن ضلَّ

ٌة ُمْهَداةٌ »مثل قولِه:  ومعنَى َنبي  الرمحةِ  اَم َأَنا َرمْحَ رمحٌة،  ِمن اهلل ، فبِعثُته «إِنَّ

؛ ألنَّ اهللَ  ى رمحةا َي رمحةا كاملَطِر املُسمَّ  هَدى هبا َمن شاَء رمحَته وُهداُه، وسمِّ

ع عليهم هبا النباَت  َيرَحُم عباَده باملطِر فَيسوق إليهم باملطِر اخلرياِت، وُيوسِّ

ين  واألقواَت، وال ُيوجُب هذا االسُم أن اهلَل  من ِعباِده، رحَم به كلَّ املَدعوِّ
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 والبياِن وإِْن كان رمحةا فصورُته كَعطيٍة، 
ِ
وذلك أن ما جُيِري اهللُ عىل لسانِه مَن الدعاء

 َمن قبَِلها فاَز بنَْفعها، وَمن تَركها وَردَّها حِرَم نفَعها ووقَع عليه الِعقاُب.

روِب فهو إعالٌم ِمنه بام َيكوُن بعَده ويف زمانِه مَن احل ومعنَى نبي  املَلحُيةِ 

.
ِ
 واجلهاِد والقتِل والسباء

 ملسو هيلع هللا ىلصأن اهللَ تعاىل مل جَيَعْل ُمعِجَزته ودالِئَله  ملسو هيلع هللا ىلصومعنَى الرمحِة يف إرسالِه 

حون عىل  ، وذلك أن املاضني مَن األُمِم كانوا َيقرَتِ
ِ
كدالئِل املاضني قبَله مَن األنبياء

مون عليهم باآلياِت عىل حسِب شهوهِتم واقرتاحِ  هم، فكاَن دَأُب أنبياِئهم وَيتحكَّ

اهللِ تعاىل فيهم االصطالُم إذ مل ُيؤِمنوا هبا، كَقْوله تعاىل ملَّا اقرَتَحوا عىل عيَسى عليه 

 ﴾ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿السالم املائدَة فقال اهللُ تعاىل: 

ا  ملسو هيلع هللا ىلص، فاقَتَدى هبُم املُرِشكون فسَألوا النبيَّ [005]املائدة:اآلية  اآلياِت اقرتاحا

اما  ْ جباَلنا لَتتِسَع وحَتك  فا لنا ذهباا، وَأحِي لنا ُقصيًّا، وسريِّ ، كقوهِلُم: اجَعِل الصَّ

ا َنقرُؤه، فأنزَل اهللُ  مزارُعنا، وْأتِنا باملاَلئكِة إن كنَت مَن الصاِدقني، وَأنِزْل علينا ِكتابا

  :ا عليهم ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ﴿رادًّ

ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿، وقال: [30]الرعد: ﴾ڎ ڈ ڈ ژ

 .[2]احلجر: ﴾گ ڳ

نيا له  َة الد  القرآَن املعجَز،  ملسو هيلع هللا ىلصفجعَل اهللُ تعاىل لرمحتِه هبُم اآليَة الباقيَة مدَّ

ى به أرباَب اللغِة واللساِن أن َيأتوا بِمثلِه أو بُسورٍة أو بآيٍة مثله، فباُؤوا  وحَتدَّ

نهم من أصناِف الكالِم نَ  ا، بالعجِز عن معارضتِه مع مَتك  ا وسجعا ا ورَجزا ظاما ونثرا

ِم قوِمه  ملسو هيلع هللا ىلصفكان القرآُن ُمعجزةا له   املوَتى لِعيَسى مع َتقد 
ِ
 األكَمِه وإحياء

ِ
كإبراء
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ن  ، وكقلِب الَعصا حيَّةا ملوَسى عليه السالم، وفلِق البحِر، مَع مَتك  بصناعِة الطبِّ

ذه األمِة أن جعَل َأظهَر قوِم فِرعوَن وحذِقهم بالسحِر، فكاَن ِمن رمحِة اهلل تعاىل هل

ِة نبيِّنا  بُه  ملسو هيلع هللا ىلصدالئِل نبوَّ القرآَن الَّذي ُيعَلم صدُقه باالستدالِل الَّذي ُيعَرض فيه الش 

والشكوُك، ال كي ال ُيستأَصل وُيصَطَلم املُنكِرون له كام اسُتؤِصَل قوُم صالٍح ملَّا 

ف ا  لَعصا حباهَلم وِعصيَّهم.كَفروا بالناقِة، وقوُم موسى بانِفالِق البحِر، وَتلق 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿وإىل هذا املعنَى َيرِجع قوُله تعاىل: 

 ﴾پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 املُقرَتحني لإليامِن منََعنا من إرساِل [59]اإلرساء:
ِ
، املَعنَى: أن إرادَتنا الستِبقاء

تي اقرَتَحوا هبا لِعْلمنا أنا ُنخرُج من َأصالهِب  م َمن ُيؤمُن، وأن ِمنهم َمن اآلياِت الَّ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿سَبَق له ِمنَّا الرمحُة باإليامِن، وقد قاَل اهللُ تعاىل: 

، فدعاُهم [50]العنكبوت: ﴾ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

إىل التفكِر والتذكِر يف القرآِن الَّذي هو من ِجنِس ما َيعِرفونه وَيتعاَطْونه مَن 

 الَفصاحِة والبياِن.

نبيَّ الرمحِة ونبيَّ املَلحمِة  ملسو هيلع هللا ىلصرمحِة يف تسميِة اهلِل رسوَله فباَن هبذا وجُه ال

ٺ ٺ ٺ ﴿واحلارَش، وأن الكتاَب املعجَز باٍق عنَدهم بقاَء الدهِر، كام قاَل تعاىل: 

ه [09]األنعام: ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ، فَمن بَلَغه وقبَل فاَز ونجا، وَمن ردَّ

َب به قوتَِل ونصَب بينَه القتاُل واملَلحمَة ح  وكذَّ
ِ
تَّى ينقاَد لرشيعتِه أو يقتَل لسوء

اختياِره، فتتم  الرمحُة هبذه املعاملِة، ويعرُف فضُل هذه األمِة عىل غرِيها مَن األمِم 

 بإزالِة االستِْئصاِل واالصِطالِم عنهُم الواقعة بغرِيها مَن املاضني مَن األمِم.
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 اِتهِذكر الفضيلِة الرابعِة بِإقساِم اهلِل تعاىل حبي فصل يف (5)

ا أكرَم عليه من  عِن ابِن عبَّاٍس قال: ما خلَق اهللُ  -11 وما ذَرأ نفسا

أقسَم بحياِة أحٍد إالَّ بحياتِه، فقال تعاىل:  ، وما سِمعت اهللَ ملسو هيلع هللا ىلصحُممٍد 

[71]احلجر: ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿
(1)

.  

 أن  : قال الشيُخ
ِ
واملعنَى يف هذا القسِم أن املتعارَف بنَي الُعقالء

َ هبذا جاللُة الرسوِل األقساَم ال ت مني، فتبنيَّ لني وامُلكرَّ قُع إالَّ عىل املُعظَّمني واملُبجَّ

، وتعظيُم أمِره، وما رشَع اهلُل تعاىل عىل لسانِه مَن الرشائِع، وَتنبيه عباِده عىل ملسو هيلع هللا ىلص

تِه ورسالتِه بالقَسِم الواقِع عىل  وحدانيَّتِه ودعاِئه إىل اإليامِن به، وعِرَفْت جاللُة نبوَّ

ِة وأكرُم اخلليقِة صلواُت اهللِ عليه وسالُمه.  حياتِه إذ هو أعز  الربيَّ

                                      
« تفسريه»(، والطربي يف 930« )بغية الباحث»كام يف « مسنده»أخرجه احلارث بن أيب أسامة يف  (1)

00/90. 
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بَتفرُِّده بالسيادِة يوَم القيامِة على مجيِع األنبياِء  ملسو هيلع هللا ىلصِذكُر إخباِر النيبِّ  (6)

 وامُلرَسلني، وأن آدَم عليه السالم وَمن دوَنه حتَت لواِئه

ُل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ُهريرَة عِن النبيِّ  -11 َمْن َتنَْشق  َعنُْه األَْرُض َيْوَم  َأنا َأوَّ

ُْيِد بَِيِدي َول  الِقياَمِة َول َفْخَر، َوَأنا َسي ُد َوَلِد آَدَم َول َفْخَر، َوَأنا صاِحُب لِواِء احْلَ

نََّة َوَل َفْخَر، آُخُذ بَِحْلقِة باِب اجَلنَِّة َفُيْؤَذُن ل  ُل َمْن َيْدُخُل اجْلَ َفْخَر، َوَأنا َأوَّ

ُد، اْرَفْع فَ  َس؛ َفَأِخر  َلُه َساِجًدا َفَيقوُل: يا َُمَُيَّ َيْسَتْقبُِلني َوْجُه اجَلبَّاِر َتعاىل َوَتَقدَّ

تِي تِي ُأمَّ ْع، َوَسْل ُتْعَط. َفَأُقوُل: َرب  ُأمَّ «َرْأَسَك، َواْشَفْع ُتَشفَّ
(1)

. 

ُل َمْن تَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بِن مالٍِك أن رسوَل اهلل  -12 نَْفلُِق اأْلَْرُض َأنا أوَّ

َيْوَم الِقَياَمِة َعْن مُجُْجَُيتِِه َول َفْخَر، َوَأنا َسي ُد الناِس َيْوَم الِقياَمِة َوَل َفْخَر، َوَمعي 

ُل َمْن ُتْفَتُح َلُه َأْبواُب اجَلنَِّة َول َفْخَر، َفآِي  لِواُء احَلُْيِد َيْوَم الِقياَمِة َول َفْخَر، َوَأنا َأوَّ

ٌد. َفُيْفَتُح، َفَيْسَتْقبُِلني اجَلبَّاُر  َفآُخُذ  بَِحْلقِة باِب اجَلنَِّة. َفُيقاُل: َمْن َهَذا؟ َفَأقوُل: َُمَُيَّ

 ْع، َوَسْل ُد، ُقْل ُتْسَُيْع، واْشَفْع ُتَشفَّ ، َفَأِخر  َلُه ساِجًدا، َفَيقوُل: يا َُمَُيَّ

«ُتْعَطه
(2)

. 

ائُِد املُْرَسلَِي َول َفْخَر، َوَأنا َأنا ق»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابٍِر أن رسوَل اهللِ  -13

ٌع َول َفْخرَ  «َخاَتُم النَّبِي َي َول َفْخَر، َوَأنا شافٌِع َوُمَشفَّ
(3)

. 

                                      
(، وحممد 055« )األهوال»أيب الدنيا يف  (، وابن020) 0/117« مسنده»أخرجه إسحاق بن راهويه يف  (1)

 (.170، 171« )تعظيم قدر الصالة»بن نرص املروزي يف 

 (.093(، ومسلم )0073(، وأصله يف البخاري )01039) 09/050أخرجه أمحد  (2)

 (.091)ص« االعتقاد»(، والبيهقي يف 071« )األوسط»(، والطرباين يف 51أخرجه الدارمي ) (3)
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َوالَّذي َنْفيِس بَِيِدِه إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ُهريرَة قال: قاَل رسوُل اهلل  -14

ُْيِد َيْوَم الِقياَمِة َول َفْخرَ  َتُه آَدُم َفَُيْن ُدوَنهُ صاِحَبُكْم َلصاِحُب لِواِء احْلَ «، حَتْ
(1)

. 

ُل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه َبْعَد »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ُهريرَة قال: قال رسوُل اهللِ  -19 إيِن  َأوَّ

ٌق بِالَعْرِش َفال َأْدِري َأَهَذلَِك هاَن َأْو َبْعَد  النَّْفَخِة اآلِخَرِة، َفإَِذا ُموَسى ُمَتَعل 

«النَّْفَخةِ 
(2)

. 

وهذه األخباُر وما جُيانُِسها يف الشفاعِة، وإحالُة آدَم  : قال الشيُخ

 عليهم السالم يف الشفاعِة عليه كل ها داِخلٌة يف َمرتبِة النبيِّ 
ِ
فَمن دوَنه مَن األنبياء

ه تعاىل؛ ألنَّ الن بوَة ال خُيَص  هبا إالَّ املُنَتَخبني مَن األُمِم  ملسو هيلع هللا ىلص ومنزلتِه وِرفعتِه عنَد ربِّ

 عليهم السالم  وذوي األخطارِ 
ِ
فيعِة، فإذا كان سائُر األنبياء الَعظيمِة واملناقِب الرَّ

ٍد  َع واملَسألَة وَُييلون هبا عىل حُممَّ بان فضُله وعلو   ملسو هيلع هللا ىلصَيدَفعون عن َأنُفِسهم التَّشف 

َمرتبتِه عىل َمراتِبِهم، ويف تعريِف هذه املنزلِة وإن مل َتُكْن يف نفِسها معجزةا حَتثيٌث 

ين إىل التصديِق به، وَتثبيٌت للُمؤِمنني به، فإن اهللَ تعاىل وضَع نبيَّه يف أعىل للَمدع وِّ

املَراتِِب وأرشِف املَناقِب؛ لَتكوَن القلوُب ُمقبلةا عىل َقبولِه، والنفوُس ُمرسعةا إىل 

َمه منَ ملسو هيلع هللا ىلصطاعتِه  ه اهللُ به مَن اخلصاِل الَّتي مل ُتعَط ملَْن َتقدَّ  ، هذا له مَع ما خصَّ

نيِة.  النَّبيِّني واملُرَسلني صلواُت اهللِ عليه وعليهم من املنافِع الَبهيَِّة واملرافِع السَّ

ُأْعطيُت مَخًْسا َلْ »: ملسو هيلع هللا ىلصعن جابِر بِن عبِد اهلِل قال: قال رسوُل اهللِ  -16

ْت ِلَ  ُيْعطِِهنَّ اهللُ  ْعِب َمسرَيَة َشْهٍر، َوُأِحلَّ ُت بِالر  الَغنائُِم َوَلْ َأَحًدا َقْبل: ُنِِصْ

تِي َأْدَرَهْتُه  ام َرُجٍل ِمْن ُأمَّ لَّ أِلََحٍد َقْبل، َوُجِعَلْت ِلَ األَْرُض َمْسِجًدا َوَطهوًرا، َفَأي 
حَتِ

                                      
 (.0003) 0/233« أصول اعتقاد أهل السنة»(، والاللكائي يف 2033) 393/ 00 أخرجه البزار (1)

 (.0203أخرجه البخاري ) (2)
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فاَعَة، َوهاَن النَّبي  ُيْبَعُث إىَِل َقْوِمِه  الُة َفْلُيَصل  َحْيُث َأْدَرَهْتُه، َوُأْعطِيُت الشَّ الصَّ

ًة، َوُبعِ  ةً خاصَّ «ْثُت إىَِل الناِس عامَّ
(1)

. 

ْعِب، َوُأْعطِيُت »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ُهريرَة قال: قاَل رسوُل اهلل  -17 ُت بِالر  ُنِِصْ

 .«َجواِمَع الَكالِم، َوَبْينا َأنا ناِئٌم ِجيَء بَُِيفاتِيِح َخزائِِن األَْرِض َفُوِضَعْت يف َيِدي

َتنَْتثِلوَِنا َوَأْنُتمْ  ملسو هيلع هللا ىلصقال أبو ُهريرَة: لَقْد ذهَب رسوُل اهللِ 
(2)

. 

وما جعَل اهللُ تعاىل لنبيِّه عليه السالم ِمن هِذه اخلصاِل  : قال الشيُخ

ته، وتكرياما هلم، فخصَّ نبيَّه بجوامِع  ، وبِشارةا ألُمَّ احلَميدِة َخصائَص له خاصةا

، وخصَّ ُأمَته باحلفِظ  له لَيكوَن الكلِِم؛ لَئالَّ جَيَِد ُملِحٌد إىل تبديلِه وتغيرِيه سبيالا

ُة اهلل تعاىل باقيةا إىل يوِم القيامِة، وما ُأيِتَ به  ا لَكبرِيهم وصغرِيهم فَتكون ُحجَّ حَمفوظا

من مفاتيِح خزائِن األرِض بِشارٌة منه ألُمتِه بام َيفتُح اهللُ عليهم مَن املُُدِن وََيُصل 

يُض وَينترُش يف كلِّ َمن هلم مَن الغنائِم، وأن ُسلطاَنه عليه السالم، وُملَك أمتِه َيستف

ُبه مَن العباِد وامللوِك، لقهِر اهللِ هلم، ومَتكنِي عباِده من ِرقاهِبم  خُيالُِفه وُيكذِّ

 وبالِدِهم.

َله عىل  ملسو هيلع هللا ىلصوِمن إكراِم اهللِ تعاىل له  َته عىل سائِر األمِم كام فضَّ َل أمَّ أن فضَّ

، وكام أنه تعاىل فاتَح نبيَّه عليه ال
ِ
ته سائِر األنبياء سالم بالَعطيِة قبَل املسألِة، كذلك ُأمَّ

ا  ا له وإكراما  .ملسو هيلع هللا ىلصأفضُل الَعطيِة قبَل املسألِة إعظاما

                                      
 (.510(، ومسلم )335أخرجه البخاري ) (1)

 (.513(، ومسلم )1977أخرجه البخاري ) (2)
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يف الكتب امُلتقدمة، والصحف السالفِة املدونة عن  ملسو هيلع هللا ىلصكره ِذ فصل يف (7)

كُره عند ملوك البلدان وفارَس والروم، األنبياِء والعلماء من األمم املاضية، وِذ

 هوتوقعهم إلرساله وبعثِت

عن سلمة بن سالَمة، قال: كان لنا جاٌر هيودي يف بني عبد األشهِل  -18

ا من بيتِه، وذلك قبل َمبعث النبي  بيسرٍي، حتى وقف  ملسو هيلع هللا ىلصقال: فخرج علينا يوما

عىل جَملِس بني عبد األشهِل، قال سلمة: وأنا يومئذ أحَدُث َمن فيه ِسنًّا، عِّلَّ بردٌة 

َث والقيامة واحلساَب وامليزان واجلنَة يل، مضطجع فيها بفناء أهِّل، فذكر البع

 والنار.

قال ذلك لقوٍم أهِل رشك أصحاِب أوثاٍن، ال يروَن أن بعثاا كائٌن بعد املوت 

 فقالوا: وَيَك! وتكون دار فيها جنٌة وناٌر، جُيزون فيها بأعامهلم؟

ف به، َوَلَودَّ أن حظَّه من تلك النار أن يوِقدوا أعظم 
قال: نعم، والذي أحلِ

تنور يف هذه الدار َيموَنه، ثم ُيدخلونه إياه، فُيطبقون عليه، ثم ينجو من تلك النار 

ا.  غدا

 قالوا: وَيَك! وما آية ذلك؟

 قال: نبي ُيبعث من هذه البالد وأشاَر بيده نحَو مكَة واليمِن.

 قالوا: فمتى تراه؟

نًّا، فرمى بطرفِه فرآين وأنا مضطجع بفناء باب أهِّل، وأنا أحَدُث القوم ِس 

 فقال: إن َيستنفد هذا الغالم عمَره يدركه.
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، وهو حي ملسو هيلع هللا ىلصقال سلمة: فواهلل ما ذهَب الليل والنهار حتى َبعث اهلل نبيَّه 

ا.  بني أظُهرنا، فآمنا به وَكَفَر به بغياا وحسدا

 فقلنا له: ويَلك يا فالن، ألست الذي قلَت لنا فيه ما ُقلَت؟!

قال: بىل، ولكن ليس به
(1)

. 

صم بن عمَر بن َقتادَة، عن شيٍخ من بني ُقريظة قال: هل تدري عن عا -15

َعالَم كان إسالُم َثعلبَة بن َسْعية وُأسيد بن َسْعية وأسد بن ُعبيد نفٍر من بني ُذهل 

ليسوا من بني ُقريظة وال من بني نضري، نضري نسُبهم فوق ذلك من بني ُذهل أو -

 ليتِهم، ثم كانوا سادهَتم يف اإلسالِم.أتوه بنو ُقريظَة كانوا معهم يف جاه -ُهذيل

 قال: قلُت: ال.

قال: فإن رُجالا من هيوِد أهل الشام ُيقال له: ابن اهلَيبان، قدم علينا قبل 

اإلسالم بسنواٍت، فحلَّ بني أظُهرنا، واهلل ما رأينا رُجالا قط ال يصِّل اخلَمس 

خُرج يا ابن اهلَيبان أفضل منه، فأقام عندنا، فكنا إذا َقحط املطر، قلنا له: ا

 فاستسق.

. موا بني يدي خَمرِجكم صدقةا  فيقول: ال واهلل حتى تقدِّ

 فيقولون: كم؟

ان من شعرٍي عن كل إنسان.  فيقول: صاٌع من متر، أو ُمدَّ

                                      
 (.05200) 15/030أخرجه أمحد  (1)
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تنا، فيستسقي لنا، فواهلل ما َيربح  قال: فنُخرجها، فيخرج بنا إىل ظاهر حرَّ

اُج  جملسه حتى يمرَّ السحاب والرشِّ
(1)

سائلة، فنُسقى به، فعل ذلك غرَي مرة وال  

 مرتني وال ثالثاا.

قال: ثم حرَضته الوفاة، فلام عَرف أنه ميٌت، قال: يا معرَش هيود، ما ترونه 

 أخرجني من أرِض اخلمِر واخلمري إىل أرِض اجلُوع والبؤس؟

 قال: قلنا: اهلل أعلُم.

ُف خروج نبي قد أ ظلَّ زماُنه، هذه البلدة قال: فإين قِدمت هذا البلد أتوكَّ

ُمهاجُره، فكنت أرجو أن ُيبعث فأتبعه فال يسبقنَّكم إليه يا معارش هيود أحٌد، فإنه 

 وسبي الذراري والنساء ممن خالَفه، فال يمنعنَّكم ذلك منه.
ِ
 يبعث بسفك الدماء

وكانوا -وحارَص بني ُقريظة، قال هؤالء الِفتية  ملسو هيلع هللا ىلصفلام ُبعث رسول اهلل 

 : يا بني ُقريظَة، واهلل إنه النبي الذي عِهد إليكم فيه ابُن اهلَيبان.-اشبانا أحداث

 فقالوا: ليس به.

فقالوا: َبىل واهلل، إنه هلو بِصفته، فنزلوا فأسلموا وأحرزوا دماَءهم وأمواهَلم 

وأهاليهم
(2)

. 

                                      
اج: مجع رشجة وهي: مسيل املاء من احلرة إىل ا (1)  لسهل.الرشِّ

 .9/091« السنن الكربى»(، والبيهقي يف 25)ص« السرية»أخرجه ابن إسحاق يف  (2)
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عن عاصم بن عمَر بن َقتادة عن أشياٍخ منهم قال: قالوا: فينا واهلل  -21

ا يف اجلاهليِة، ونحن أهُل رشٍك، وفيهم نزَلت هذ ه القصة: كنا قد َعلوناهم ظهرا

وهم أهُل كتاٍب، فكانوا يقولون: إن نبيًّا ُيبعث اآلن نتَّبعه، قد أظلَّ زماُنه، نقتُلكم 

معه قتل عاد وإرم، فلام َبعث اهلل رسوَله من قريش واتَّبعناه كفروا به، يقول تعاىل: 

ڦ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٺ﴿ 

[91، 29]البقرة:  ﴾ ڈ ڈ﴿إىل قوله:  ﴾ڦ
(1)

. 

 ڀ ڀ ڀ ڀ﴿عن عِّلٍّ األزديِّ وهو البارقي، يف قوله:  -21

: اليهود كانوا يقولون: اللهم ابعْث هذا النبي [29]البقرة: اآلية  ﴾ٺ ٺ ٺ

: يستكربون عىل الناسِ ﴾ڀ﴿َيُكُم بيننا وبني الناس، 
(2)

. 

املنزلِة، وعند الرهابنِة  من الكتب ملسو هيلع هللا ىلصونعوُته وصفاُته  : قال الشيُخ

واألساقفِة واألحبار من أهِل الكتاَبنْيِ مستفيٌض، وكانوا َيرجعون يف أمر بِعثته، 

 صلوات اهلل عليهم به، 
ِ
ٍن كالرضوريِّ لتبشرِي األنبياء وإرسالِه إىل علٍم متيقَّ

تِب وبإرسالِه وإيصاِئهم أمَتهم بتصديِقه إن أدرَكتُه، وما كانت يف أيدهيم من الك

 والعهود املتقدمة املتواَرثِة عن آبائهم، وأسالفِهم.

ف بن مالك قال: شهدُت فتح ُتسرَت مع األشعري، فأصبنا  -22 عن مطرِّ

وس، وكانوا إذا استسقوا خرجوا فاستسقوا به، قال:  قرَب دانيال عليه السالم بالس 

ةا  ، ففتحنا جرة من أدناها، وجرَّ ةا خمتَّمةا من أوسطها، وجرة فأصبنا معه ستِّني جرَّ

 من أقصاها، فوجدنا يف كل جرة عرشَة آالف.

                                      
 .1/73« دالئل النبوة»، والبيهقي يف 1/137« تفسريه»أخرجه ابن جرير يف  (1)

 .1/57« دالئل النبوة»البيهقي يف و، 1/132« تفسريه»أخرجه ابن جرير يف  (2)
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ام: ال ُأراه إال قال: عرشَة آالف واٍف، قال: وأصبنا معه ِريطتنيِ  قال مهَّ
(1)

 

من كتاٍن، قال: وأصبنا معه َربعةا 
(2)

فيها كتاب، قال: وأول من وقَع عليه رجل من  

يطتني وأعطاه مئتي درهم،  َبْلعنرَب ُيقال له: ُحرقوص، قال: فأعطى األشعريَّ  الرِّ

ها عامئَم بني  يطتنِي فأبى أن يردها وَشقَّ ثم إن األشعريَّ طلَب إليه أن يرد إليه الرِّ

بعة بام  ، فقال: تبيعونني هذه الرَّ أصحابه، وكان معنا أجرٌي نرصاينٌّ ُيسمى: ُنعياما

 فيها؟

 قالوا: إن مل يكن فيها ذهٌب أو فضٌة أو كتاب اهلل.

 فإن فيها كتاب اهلل.قال: 

 قال: فكرهوا أن َيبيعوا الكتاب.

بعة بدرمهني، ووهبنا له الكتاَب.  قال: فبعناه الرَّ

قال قتادة: فِمن َثمَّ ُكره بيُع املصاحف؛ ألن األشعري وأصحاَبه كرهوا بيع 

 ذلك الكتاب، قال: فبدا يل بعد أن آيِت بيَت املقدس.

: ُيقال: بقناص، وإذا أنا براكٍب أشَبُه قال: فبينا أنا بَقيَّاض، وقال عفان

 باألجرِي الذي كان معنا.

 قلت: أُنعيم أنت؟

 قال: نعم.

                                      
يَطة: بكرس الر (1) اء، مجع َريطة بفتحها، وهي املالءة الرقيقة اللينة من الكتان ال تكون لفقتني، )ِريطَتنِي( الرِّ

 بل تكون قطعة واحدة.

 )َربَعة(: إناء مربع كاجلونة. (2)
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 قلت: ما صنعَت يف نرصانيَّتك؟

 قال: حتنَّفت، وبدا يل أن آيَت بيَت املقدس.

 قلت: فإين أصحُبك.

 قال: فانطلقنا ثالثا حتى قدمنا دمشَق، فلقينا كعبا.

عل الصخرَة بينك وبني القبَلة، فانطلقنا ثالَثُتنا قال: إذا دخلَت املسجَد فاج

يني عىل أخيك، إنه   لكعٍب: أال تعدِّ
ِ
 فدخلنا عليه، فقالت أم  الدرداء

ِ
إىل أيب الدرداء

ا، ومن  يقوُم الليَل ويصوُم النهاَر، قال: فقَض هلا أن يؤاكَلها من كلِّ ثالثة أيام يوما

، قال: فانطلقنا ثال َثُتنا إىل بيت املقدِس، فلام سمعت أحباُر كل ثالِث لياٍل ليلةا

 هيود بنُعيم وكعب أقبلوا إليهام.

 قال كعب: هذا كتاٌب قديٌم فاقرؤوه.

قال: فجعل قارٌئ هلم يقرُأ حتى أتى آخَر حرف فيه، قال: فرضَب به 

األرَض، فغضب ُنعيم وأخذ الكتاَب فقال: هذا كتاٌب قد َبِّل، فال أدعكم 

به حتى ريِضَ أن ُيمسكُه يف حجره ويقرؤونه هم، فأتوا عىل  تقرؤونه، فلم يزالوا

ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ذلك احلرِف، فإذا فيه: 

ا.[25]آل عمران:  ﴾چ چ چ  ، فأسلَم منهم يومئذ اثنان وأربعون َحربا

قال: وذلك يف خالفِة معاويَة، فأحلقهم وأعطاُهم
(1)

. 

ا مع  -23 يف املسجد،  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي عن الَفلتاِن بن عاصٍم قال: كنا ُقعودا

 «أفالٌن؟»فشَخص برُصه إىل رجل يميش يف املسجِد، فقال: 

                                      
 .0/391« دالئل النبوة»(، والبيهقي يف 30501) 02/313أخرجه ابن أيب شيبة   (1)
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 قال: لبيك يا رسوَل اهلل، وال ُينازعه الكالَم إال قال: يا رسوَل اهلل.

 «أتشهُد أين رسوُل اهلل؟»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال له النبي  

 قال: ال.

 «تقرُأه يف التوراِة؟»قال: 

 قال: نعم.

 «واإلنجيِل؟»قال: 

 م.قال: نع

 «والقرآِن؟»قال: 

 قال: ال.

 «والذي نفيس بيده لو تشاء لقرأَته.»قال: 

 قال: ثم ناشده: هل جتُدين يف التوراِة واإلنجيِل؟

فقال: سأحدثك َمثَلك ومثَل هيئتِك وخمَرِجك، وكنا نرجو أن تكوَن منا، 

فنا أن تكون أنت هو فنظرنا فإذا ليَس هو أنت.  فلام خرجت ختوَّ

 «؟فلم ذلك»قال: 

قال: إن معه من ُأمتِِه سبعني ألفا ليس عليهم ِحساٌب وال عذاٌب، إنام معك 

 نفٌر يسرٌي.
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فوالذي نفيس بيده ألنا هو، إهنم ألُمتي، وإهنم ألَهثُر من سبعي ألفا »قال: 

«وسبعي ألفا
(1)

. 

ا ملسو هيلع هللا ىلصوهذا احلديُث وإن كان يف وقتِه وعهِده :  قال الشيُخ ، خارجا

بام يؤوُل إليه أمُرُه من كثرِة  ملسو هيلع هللا ىلصكثرِة عن كتبِهم، ففي إخباِره عن صفِة أمتِِه بال

تِه يف وقٍت آخَر دليٌل كاٍف، وذلك أنه قد ُوِجَد عىل ما أخرَب به. وهلل  أتباِعه وأمَّ

 احلمد.

قال عبُد اهلل بن ساَلم: إن اهلل ملا أراد ُهدى زيِد بن َسعية قال زيد بن  -24

حني  ملسو هيلع هللا ىلصوِة يشٌء، إال وقد عرفُتها يف وجه حممد َسعية: إنه مل يبَق من عالمات النب

نظرُت إليه، إال اثنتني مل أخربمها منه: َيسبق حلُمه جهَله، وال يزيُده شدُة اجلهل 

، فكنت أتلطُف له ألْن أخالطه فأعرف حلَمه وجهَله.  عليه إال حلاما

ا من احلُجرات، ومعه عِّل بن أيب طالب،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: فخرج رسوُل اهلل  يوما

رجٌل عىل راحلته كالبدوي، فقال: يا رسوَل اهلل، إن قرية بني فالن قد  فأتاه

ا  أسلموا، ودخلوا يف اإلسالِم، فكنت حدثُتهم أِنم إن أسلموا أتاهم الرزُق رغدا

وقد أصابتهم َسنة وشدة وقحوٌط من الغيث، وأنا أخشى يا رسوَل اهلل أن خَيرجوا 

ا، ف ا كام دخلوا فيه طمعا إن رأيَت أن ترسَل إليهم بيشء ُتعينهم به من اإلسالم َطمعا

 فعلَت.

، فقال: ما َبقي منه -ُأراه عليًّا-إىل رجل إىل جانبه  ملسو هيلع هللا ىلصقال: فنظَر رسوُل اهلل 

 يشء يا رسوَل اهلل.

                                      
 – 02/331« الكبري»، والطرباين يف (3521) 00/500(، وابن حبان 3711) 9/000أخرجه البزار  (1)

 .3/133« دالئل النبوة»(، والبيهقي يف 255، 250، )330
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ا  قال زيد بن َسعية: فدنوت إليه، فقلُت له: يا حممُد، هل لك أن َتبيعني مترا

ا من حائِط بني فالن إىل أَجل كذا وك  ذا؟معلوما

ل يا هيودي، ولكن أبيُعك متًرا معلوًما إىل أجل هذا وهذا، ول »فقال: 

ي حائَط بني فالن  .«أسُي 

قال: فقلت: نعم، فباَيعني، فأطلقت مِهياين
(1)

، فأعطيته ثامنني ِمثقاالا من 

أعِجل عليهم »ذهٍب يف متر معلوم إىل أَجل كذا وكذا، فأعطى الرجَل، وقال: 

 .«وأِغثهم هبا

زيد بن َسعية: فلام كان َقبل حملِّ األجل بَيومني أو ثالثة، خرج رسوُل قال 

يف َجنازِة رجل من األنصاِر، ومعه أبو بكر وعمر وعثامن يف نفٍر من  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

، فلام صىلَّ عىل اجلَنازة ودنا من جداٍر ليجلَس إليه أتيته فأخذُت أصحابه 

 .بَمجامِع قميصه وردائه، ونظرُت إليه بوجه غليظٍ 

ي، فواهلل ما علمُتكم بني عبد املطلِب  ثم قلت: أال َتقضيني يا حممُد حقِّ

 ملُطل، ولقد كان يل بمخالطتِكم علٌم.

قال: ونظرُت إىل عمَر بن اخلطاِب، وعيناه َتدوران يف وجِهه كالَفلك 

 املستديِر، ثم رماين ببرِصه.

ل به ما أرى؟! ما أسمُع، وتفع ملسو هيلع هللا ىلصقال: أْي عدوَّ اهلل، أتقول لرسول اهلل 

 فوالذي بعَثه باحلقِّ لوال ما أحاذر فوَتُه لرضبت بسيفي رأسَك.

 ينظر إىل عمر يف سكوٍن وُتؤدة وتبسم. ملسو هيلع هللا ىلصورسول اهلل 

                                      
ة الرساويل. (1)  )مِهَياين( اهلميان: تِكَّ
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أنا وهو هنا أحوَج إىل غرِي هذا منك يا عُير: أن تأمَرين بُحسِن »ثم قال: 

ه، وِزده عرشين صاًعا  األداِء، وتأمَره بحسِن التباعة، اذهب به يا عُيُر، فاقِضه حقَّ

 .«من متر مكان ما ُرعته

ا من متر. ي وزادين ِعرشين صاعا  قال زيد: فذهب يب عمر، فقضاين حقِّ

يادة؟  فقلت: ما هذه الزِّ

 أن أزيَدك مكان ما ُرعتك. ملسو هيلع هللا ىلصفقال: أمَرين رسوُل اهلل 

 فقلت: أتعرُفني يا عمُر؟

 قال: ال، فمن أنت؟

 قلت: أنا زيد بن َسعية.

 ؟قال: احلرَب

 قلت: احلرب.

 ما قلَت، وتفعل به ما فعلَت؟ ملسو هيلع هللا ىلصقال: فام دعاك أن تقوَل لرسوِل اهلل 

حني  ملسو هيلع هللا ىلصقلت: يا عمُر كل  عالمات النبوة قد َعرفُت يف وجه رسوِل اهلل 

نظرُت إليه، إال اثنتني، مل ُأخربمها منه: َيسبق حلُمه جهَله، وال يزيُده شدُة اجلهِل 

ام، فأشهُدك يا عمر أين قد رِضيت باهلل ربا، وباإلسالم عليه إال ِحلاما فقد اختربهُت 

صدقةا عىل ُأمة  -فإين أكثُرها ماال-نبيًّا، وأشهدك أن شطَر مايل  ملسو هيلع هللا ىلصدينا، وبمحمد 

 .ملسو هيلع هللا ىلصحممٍد 

 فقال عمُر: أو عىل بعِضهم، فإنك ال َتسُعهم كلَّهم؟
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 قلت: أو عىل بعِضهم.

يٌد: أشهُد أال إله إال اهلل، ، فقال زملسو هيلع هللا ىلصقال: فرَجع عمُر وزيٌد إىل رسوِل اهلل 

قه وتاَبَعُه، وشِهد مع رسوِل اهلل  ا عبده ورسوُله، فآمن به وصدَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوأن حممدا

ا َمشاهَد كثرية، ثم ُتويف يف غزوة تبوك ُمقبالا غري مدبٍر، رحَم اهلل زيدا
(1)

. 

عن أسامَة بن زيٍد قال: قال زيُد بن عمِرو بن ُنفيٍل، قال يل َحرب من  -29

ِم: قد خرَج يف بلِدك نبي، أو هو خارٌج، قد خرج نجُمه، فارجع أحبار الشا

بعه وآمن به فصدقه واتَّ
(2)

. 

عن أيب سفياَن بِن حرب قال: قال يل هرقُل ملا سألني عن رسوِل اهلل  -26

، وقد كنُت أعلُم أنه خارٌج،  ملسو هيلع هللا ىلص ا إنه نبيٌّ فأخربُته، فقال: إن يُك ما تقوُل فيه حقًّ

كنُت أعلُم أين أخلُص إليه ألجبُت لقاَءه، ولو كنُت عنَده ومل أكن أظن ه منكم، ولو 

لغسلُت عن قدَميه، وليبلَغنَّ ملُكه ما حتَت َقَدمي
(3)

. 

                                      
(، 122) 513، 0/510(، وابن حبان 1121) 0/001« اآلحاد واملثاين»أخرجه ابن أيب عاصم يف  (1)

(، والبيهقي يف 3507) 710 – 3/711حلاكم (، وا5007، )113 – 5/111« الكبري»والطرباين يف 

 .120-3/172« دالئل النبوة»

(، 0330) 0/035(، والبزار 157) 111-0/099« اآلحاد واملثاين»أخرجه ابن أيب عاصم يف  (2)

دالئل »(، والبيهقي يف 0953) 139، 3/132(، واحلاكم 2031) 7/315« الكربى»والنسائي يف 

 .1/013« النبوة

 (.0733(، ومسلم )1901، 7الا البخاري )أخرجه مطو (3)
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 يف ذكر ما ُسمَع من اجلنِّ وأجواف األصناِم،  فصل (8)

 ملسو هيلع هللا ىلصومن الُكهان باإلخبار عن نبوِته              

: أن ملسو هيلع هللا ىلصَمبعِث النبي عن جابِر بن عبِد اهلل، أنَّ أول خرٍب كان باملدينة ب -27

، فجاء يف صورِة طائٍر أبيَض، فوقع عىل  امرأةا من أهل املدينة كان هلا تابٌع من اجلنِّ

ُثك، وختربنا وُنخربك؟ قال  حائٍط هلم فقالت له: لـَم ال تنِزل إلينا فُتحدثنا ونحدِّ

م الزنا، ومنَع منا القرارَ  هلا: إنه قد ُبعث نبيٌّ بمكة حرَّ
(1)

. 

                                      
 (.00235) 13/031أخرجه أمحد  (1)
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 كر محِل ُأمه ووضِعها به، يف ِذ فصل (9)

 ملسو هيلع هللا ىلصعالِم على نبوته وما شاهدْت من اآليات واأل             

فقال: كيف كان أوُل  ملسو هيلع هللا ىلصعن ُعتبة بن عبد: أن رجالا سأل رسوَل اهلل  -28

 شأنك يا رسوَل اهلل؟

هانت حاضنتي من َبني سعِد بن بكر، فانطلقُت أنا وابٌن هلا يف هَبٍم »قال: 

لنا
(1)

نا، فانطلَق  ، ول نأخذ معنا زاًدا، فقلُت يا أخي: اذهب فائتِنا بزاٍد من عند ُأم 

أخي ومكثُت عند البهِم، فأقبَل طائران أبيضاِن هأهنام نرساِن، فقال أحُدمها 

ا  لصاحبِه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقَبال َيبتدران، فأخذاين فَبطحاين للقفا، فشقَّ

اه، فأخرجا منه   َعَلقتي سوداوين.بطني، ثم استخرجا قلبي فشقَّ

فقال أحُدمها لصاحبه: ائتني بامء ثلٍج، فغسال به َجويف، ثم قال: ائتني بامء 

ها يف قلبي، ثم قال أحدمها  َبرٍد فغسال به قلبي، ثم قال: ائتِني بالسكِينة فذرَّ

ه، وختم عليه بخاَتم النبوة. ُه، فَخصَّ  لصاحبِه: ُخصَّ

ته يف هفة، فإذا أنا فقال أحُدمها لصاحبه: اجعْله يف هِفَّ  ٍة، واجعل ألًفا من أمَّ

أنظُر إىل األلف فوقي أشفق أن َير عل بعُضهم، فقال: لو أن ُأمته ُوزنت به ملال 

هبم، ثم انطلقا وَترهاين، وَفِرقُت فرًقا شديًدا، ثم انطلقُت إىل أمي فأخربُتا بالذي 

 َلقيُت، فأشَفَقت أن يكون قد ُألبس يب.

                                      
 الَبْهم: مجع هَبَْمة، وهي: ولد الضأن الذكُر واألنثى، ومجع البهم: هبام. (1)
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ك باهلل، فَرحلت َبعرًيا هلا ومحلتني عىل الرحِل، ورهبْت خلفي، فقالت: ُأعيُذ 

يُت أمانتي وذمتي، وحدثْتها بالذي لقيُت، فلم  حتى بْلغنا إىل أمي، فقالت: أدَّ

«يُرعها ذلك، وقالت: إين رأيُت َخَرَج منى نوٌر أضاءت منه قصوُر الشام
(1)

. 

اين قال: أقبل أعرايب حتى أتى ر -25 وهو  ملسو هيلع هللا ىلصسوَل اهلل عن أيب مريم الغسَّ

قاعٌد، عنده حلقة من الناِس فقال: أال ُتعطيني شيئاا أفعله وأمحُله ينفعني وال 

ك، فقال الناس: مه، اجلْس، فقال النبي  دعوه، فإنام سأَل الرجُل »: ملسو هيلع هللا ىلصيرض 

أخَذ اهلل ». فأفرجوا له حتى جلَس، فقال: أي  يشء كان أوَل نبوتك؟ فقال: «لَيعلم

ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿أخَذ من النبيي ِميثاَقهم، قال اهلل:  مني امليثاَق هام

 ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ پ پ پ پ ڀ ڀ

، [125]البقرة  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ﴿، ودعوُة أيب إبراهيم قال: [7]األحزاب 

وُبرشى املسيِح ابن مريم، ورأت ُأمي يف مناِمها أنه خرَج من بي ِرجَليها ِِساٌج 

«أضاءت له قصوُر الشامِ 
(2)

. 

                                      
 (.07302) 19/090أخرجه أمحد  (1)

 11/333« برياملعجم الك»(، والطرباين يف 1003) 0/397« اآلحاد واملثاين»أخرجه ابن أيب عاصم يف  (2)

(235.) 
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 ملسو هيلع هللا ىلصما جرى على أصحاب الفيل من داللة نبوته عام مولده فصل يف ذكر  (34)

وقصُة الفيِل من أشهِر القصِص قد نَطَق القرآُن هبا، وُرويت األشعاُر فيها، 

ٌد، صارت هذه القصُة يف مجلِة القصِص  ومل خيتلِف أحٌد فيها ال مرشٌك وال موحِّ

، فدلَّ ظاهُر ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  التي ال يمكُن إنكاُرها، وذلك يف العام الذي ُولد فيها رسوُل 

احلاِل عىل أن رصَف اهلل تعاىل أصحاَب الفيل عن قصِدهم يف ختريِب الكعبِة داللٌة 

عي أنه رشيعٌة له، فصار أمُر الفيِل هلذا  ، وتأييٌد ملن يأمُر به ويدَّ عىل تقويِة أمِر احلجِّ

ا لدعوتِه، وهلل ملسو هيلع هللا ىلصاملعنى بشارةا بالنبيِّ  ا لرشيعتِه، وتأيدا احلمد، وكان ، وحتقيقا

. ملسو هيلع هللا ىلصمولُده   عام الفيِل، وكان مبعُثه بعَد الفيل بأربعني سنةا

عن عائشَة قالت: رأيُت قائَد الفيِل وسائَقه بمكَة أعمَينِي مقعَديِن  -31

يستطعامنِ 
(1)

. 

عاَم الفيل، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن قيِس بن خمرمَة قال: ُولدُت أنا ورسوُل اهلل  -31

أخا بني عمرو بن ليٍث: أنت أكرُب أم رسوُل وسأَل عثامُن بُن عفاَن َقباَث بَن َأشيم 

أكرُب مني، وأنا أقدُم منه يف امليالِد، ورأيُت ُخْزَق  ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

الفيلِ 
(2)

ا يقوُده،   ا كبريا أخرَض حميالا بعَده بعاٍم، ورأيُت أميَة بن عبد شمس شيخا

ا قال: غالم له، فقال: يا َقباُث،  ا قال: ابنه، وإمَّ أنت أعلُم وما تقوُل إمَّ
(3)

. 

عن ابِن شهاِب الزهريِّ أنه قال: أوُل ما ُذكِر ِمن أمِر عبِد املطلِب بِن  -32

ةا ِمن أصحاِب الفيِل  ملسو هيلع هللا ىلصهاشم جدِّ رسوِل اهلل  ا خرَجْت من احلرِم فارَّ أن قريشا

                                      
 .0/015« دالئل النبوة»(، والبيهقي يف 199) 02/157أخرجه البزار  (1)

 ُخْزق الفيل: روثه. (2)

 (.533) 0/017« اآلحاد واملثاين»(، وابن أيب عاصم يف 3309أخرجه الرتمذي ) (3)
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، فقال: واهلل ال أخرُج من حرِم اهلل أبغي العزَّ يف غرِيه، فجَلَس  وهو غالٌم شابٌّ

اللُهمَّ إن املرَء يمنُع رحَله فامنَع املطلب عنَد البيِت وجَلْت قريٌش عنه، فقال:  عبدُ 

ا حِماَلك  فلم يَزل ثابتاا يف احلرِم حتى أهلَك ِحالَلك ال يغلبَنَّ صليبُهم وحِماهُلم َعْدوا

اهلل الفيَل وأصحاَبه، ورجَعت قريٌش وقد عظَم فيهم عبُد املطلب ملا رأوا من 

ظيِمه ملحارِم اهللبصريتِه وتع
(1)

. 

                                      
 .0/25« دالئل النبوة»(،والبيهقي يف 9702) 5/303« مصنفه»أخرجه عبد الرزاق يف  (1)
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يف ذكِر ُنشوئه وتصرُِّف األحواِل به إىل أن أكَرمه اهلل بالوحي فأسَّس  فصل (33)

له النبوة وهيَّأ له الرسالة، وما ظهر يف قوِمه من استكماله خالَل الفضل واعرتافهم 

 ملسو هيلع هللا ىلصبه، مبا يكون ُحجة على من امتنع من االنقياِد له 

ا إىل الشام كان أبوه عبُد اهلل بُن عبِد امل إىل -طلب خرج يف عرٍي لقريش تاجرا

ة ا فُتويف  -غزَّ ا مريضا فمِرض يف ُمنرصفِه باملدينة عند أخواله، فَبقي عندهم شهرا

 يومئذ محل. ملسو هيلع هللا ىلصوُدفن هبا، ورسول اهلل 

التي أرضَعْته،  ملسو هيلع هللا ىلصعن حليمَة بنِت احلارث السعدية، أم رسول اهلل  -33

لنا شيئاا، فخرجُت يف نسوٍة من بني سعِد بن بكر  قالت: أصاَبْتنا سنٌة شهباُء، مل ُتبِق 

نلتمُس الرضعاَء بمكَة عىل أتاٍن يل قمراَء، فلم يبَق منا امرأٌة إال ُعرض عليها النبي  

فتأباه، وُعِرض عِّل فأتيُته، وذلك أن الظؤرَة إنام كانوا يرجون اخلرَي من قبِل  ملسو هيلع هللا ىلص

ه، فلم تبَق منهن امرأٌة إال اآلباء، ويقولون: ال أَب له، وما عسى أن تفعَل  أم 

ا غريي، وحان انرصافهن إىل بالدِهن، فقلُت لزوجي: لو أخذُت  أخَذْت رضيعا

ه فأخذُته، ثم  ذلك الغالَم اليتيَم كان أمثَل من أن أرجَع بغري رضيٍع، فأتيُت أمَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص جئُت إىل منزيل، فكان يل صغرٌي واهلل ال يناُم ِمن اجلوع، فلام ألقيُت رسوَل اهلل

عىل ثديي أقبال عليه بام شاء اهلل من اللبِن حتى َرِوي، وَروي أخوه وناَما، وقام 

زوجي إىل شارٍف لنا، واهلل ما أن تبض بقطرٍة فلام وقَعت يُده عىل رضِعها فإذا هي 

حافٌل، فحَلَب ثم أتاين، فقال: واهلل يا بنَت أيب ذؤيب ما أظن  هذه النسمَة التي 

، وأخربين بأمر الشارِف، وأخربُته بخرب ثديي وما رأيُت منهام، أخذهِتا إال مبار كةا

ا، فلام أن  ثم أصبحنا فغَدونا وكنُت عىل أتاٍن قمراَء، واهلل ما أن تلحَق احلمَر ضعفا

م الركُب، فيقولون: واهلل إن ألتانِك  ملسو هيلع هللا ىلصوضعُت عليها رسوَل اهلل  ]جعلت[ تتقدَّ
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َد سعد بن بكر ال نتعرُف من اهلل إال الربكَة، هذي لشأناا. قالت: فقِدمنا بالَدنا بال

، وتأيت أغناُم قوِمنا ما أن تبض بقطرٍة،  حتى إن كان راعينا لينرصَف بأغناِمنا حفالا

فيقولون لرعياِنم: وَيكم! ارعوا حيث يرعى راعي ابنِة أيب ذؤيب، فلم نزل 

ا يلعبان يف هتٍم لنا وراَء بيوتِنا إذ جا ء أخوه يسعى، فقال: ذاك كذلك، فبينام مها يوما

ه  أخي القريش قد ُقتَِل. فانطلقت وأبوه فاسَتقبلنا وهو منتقُع اللوِن، فجعلُت أضم 

ا  ، ونقول: ما شأُنك؟ فيقول: ال أدري إال أنه أتاين رجالن، فشقَّ ةا ، وأبوه مرَّ ةا إيلَّ مرَّ

به أهَله ِمن  بطني، فساطاه، فقال أبوه: ما أظن هذا الغالَم إال وقد ُأصيب، فبادري

به األمُر عنَدنا ]يتفاقَم[قبل أن 
(1)

. 

ه إليه، فَرقَّ له عبُد املطلب رقةا  قيل: فلام ُتوفِّيت آمنُة قبَضه عبُد املطلب فضمَّ

مل يرقها عىل ولِده، وكان يقرُبه وُيدنيه، وكان له جملٌس ال جيلُس عليه غرُيه، وكان 

عبد املطلب فيجلسون حوَل ذلك  ُيفرش له يف ظلِّ الكعبِة فراٌش ويأيت بنو

حتى يرقى عىل الفراِش  ملسو هيلع هللا ىلصالفراِش ينظرون إىل عبِد املطلب، ويأيت رسوُل اهلل 

فيجلُس عليه فيقوُل له أعامُمه: مهالا يا حممُد عن فراِش أبيك، فيقول عبُد املطلب 

ا.  إذا رأى ذلك: دعوا ابني، إنه ليؤنس ملكا

ا إىل الشاِم بتجاراٍت قال الواقدي: أمجَعْت قريٌش أن جيهزو -34 ا عريا

، فلام نَزَل ملسو هيلع هللا ىلصوأمواٍل عظاٍم، وأمجع أبو طالٍب املسرَي يف تلك العرِي، فخَرَج معه 

الركُب برَصى من الشاِم وهبا راهٌب ُيقال له: بحريا الراهب يف صومعٍة، وكان 

ون به قبَل ذلك ال يكلِّمهم، حتى كان ذلك العام فنزلوا قريباا م ا ما يمر  ن كثريا

ا ودعاهم، وإنام محَله عىل ذلك أنه رآهم  وا عليه صنَع هلم طعاما صومعتِه، فلام مر 

                                      
 (.51)ص« السرية»أخرجه ابن إسحاق يف  (1)



 خمتصر دالئل النبوة|  004

 

من بني القوِم حتى نزلوا حتَت شجرٍة، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصحنَي طلعوا وغاممٌة تظل  رسوَل اهلل 

ت أغصاُن الشجرِة عىل النبي  حتى  ملسو هيلع هللا ىلصنَظَر تلك الغاممَة قد أظلَّت الشجرُة فتهرصَّ

، فلام رأى بحري ا ذلك نَزَل من صومعتِه وأمر بذلك الطعاِم فأتى به وأرسَل استظلَّ

ا، وأنا أريد أن حترضوا وال  إليهم: يا معرَش قريٍش، إين قد صنعُت لكم طعاما

، فإن هذا يشٌء تكرمونني به،  يتخلَفنَّ منكم صغرٌي وال كبرٌي وال حرٌّ وال عبدٌّ

، وجعل بحريا يلحُظه ملسو هيلع هللا ىلص وانقلَعت الشجرُة من أصلِها حنَي فارَقها رسوُل اهلل

قوا   من جسِده قد كان جيُدها عنَده من صفتِه، فلام تفرَّ
ٍ
ا، وينظر إىل يشء حلظاا شديدا

عن طعاِمهم جَعَل يسأُله عن أشياَء ِمن أحوالِه فيخرُبه، وكلَّمه أن ينزَع جبةا عليه 

حلجلِة حتى نظَر إىل ظهِره وإىل خاتِم النبوِة بنَي كتفيه عليه السالم مثَل زر ا

ت كل  شعرٍة يف رأِسه وقبََّل موضَع خاتِم النبوِة، ثم قال الراهُب  متواسطاا، فاقشعرَّ

أليب طالب: ارِجع بابِن أخيك إىل بلِدك واحَذر عليه اليهوَد؛ فواهلل إن رَأوه أو 

عرفوا منه الذي أعرُف ليبغنَّه عنتاا؛ فإنه كائٌن البن أخيك شأٌن عظيٌم نجُده يف 

 ا ورْثنا ِمن آباِئنا، وقد ُأِخذ علينا مواثيُق.كتبِنا وم

ا وعرشين سنةا  ملسو هيلع هللا ىلصعن نفيسَة بنِت أميَة تقوُل: ملا بَلَغ رسوُل اهلل  -39 مخسا

وليس له بمكَة اسٌم إال األمنَي؛ ملا تكامَلْت فيه ِمن خصاِل اخلرِي أرسَلْت إليه 

ثِك وعظِم أمانتِك خدجيُة فقالت: إنه قد دعاين إىل البعثِة إليك ما بلَغنِي من حدي

وكرِم أخالِقك، وأنا ُأعطيك ضعَف ما ُأعطي رجالا من قوِمك، ففَعَل رسوُل اهلل 

، فخَرَج مع غالِمها ميرسَة حتى َقِدم الشاَم، فنزال يف سوق برصى يف ظلِّ ملسو هيلع هللا ىلص

شجرٍة قريباا من صومعِة راهٍب من الرهباِن ُيقال له: نسطور، قال: فاطَلَع الراهُب 

كان يعرُفه فقال: يا ميرسُة، َمن هذا الذي نَزَل حتَت الشجرِة؟ فقال إىل ميرسَة و

ميرسُة: رجٌل من قريٍش ِمن أهِل احلرِم، قال له الراهُب: ما َنَزَل حتَت هذه الشجرِة 
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. قال الراهُب:  ، ثم قال: أيف عينيه محرٌة؟ قال ميرسُة: نعم، ال ُتفاِرقه قط  قط  إال نبيٌّ

، ويا ليت أينِّ هو، وهو آخُر  ]هذا[
ِ
حني ُيؤمر باخلروج، وكان  ]ُأدِركه[األنبياء

نه من  ملسو هيلع هللا ىلصميرسُة يرى رسوَل اهلل  إذا كانت اهلاجرُة واشتدَّ احلر  يرى ملَكنِي ُيظالَّ

الشمِس وهو عىل بعرِيه
(1)

 . 

ن هذا الفصل من أحوالِه  قال الشيُخ ِمن حني  ملسو هيلع هللا ىلص: وما تضمَّ

جت آمنُة ومحلِها ووضِعها به ظئِره، إىل أن بَلَغ  ]وحضانِة حليمَة[واسرتضاِعه  تزوَّ

ا وعرشين سنةا املقرونة باآلياِت  [مخسا بخروِجها عن املتعارِف  ملسو هيلع هللا ىلصعىل نبوتِه  ]داللةا

واملعتاِد، مع توسِم أهِل الكتِب وغرِيهم األماراِت التي دوَنْتها الكتُب املتقدمُة 

عثِه وخمرِجه عالماٌت ودالئل ملن منَّ واألخباُر السالفُة بالبشاراِت به، وترقُبهم ملب

ا  ، وكان ُيشاهُد منه يف صباه ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عليه باإليامن به وصار به موقناا ولنبوتِه حمققا

 خمائُل السؤدِد والرياسِة.

عن وهِب بن َكيسان موىل الزبرِي سمعُت عبَد اهلل بَن الزبرِي، وهو  -36

ث نا يا عبيُد كيف كان بدء ما ابتدَأ اهلل به يقوُل لُعبيِد بن ُعمرِي بن َقتادَة الليثي: حدِّ

جُياوُر  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَله من النبوة حني جاءه جربيُل عليهام السالُم؟ قال: كان رسوُل اهلل 

ا، فأتاه جربيُل  ، فرَجع إىل «سورَة اقرأ»وأنزل عليه  ملسو هيلع هللا ىلصيف ِحراء كلَّ سنة شهرا

بِك حتى َبَلغوا خدجيَة، فقالت: يا أبا القاسم أين كنت؟ فلقد َبعثُت رسِّل يف طل

 مكَة، ورَجعوا إيل.

 .«قلت هلا: إن األبعَد َلشاعٌر جمنونٌ »قال: 
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فقالت: ُأعيذَك باهلل من ذلك، ما كان اهلل لَيصنَع ذلك بك مع صدِق 

حديثِك، وِعظم أمانتِك، وُحسن خلِقك، وصلتِك رمَحك
(1)

. 

ا نزلنا قالت: مل ملسو هيلع هللا ىلصعن أم سلمَة بنِت أيب ُأمية بن املُغرية زوِج النبي  -37

نَّا عىل دينِنا، وعَبدنا اهلل ال ُنؤذى،  ، أمَّ أرَض احلبشِة جاَورنا هبا خرَي جاٍر: النجايشَّ

 وال نسمُع شيئاا نكرُهه.

فدعاهم، فكان الذي كلَّمه: جعفُر بن  ملسو هيلع هللا ىلصفأرسَل إىل أصحاِب رسول اهلل 

ا أهَل جاهلية نعبُد األصنامَ  ا امللُك كنا قوما ، ونأكل امليَتة، أيب طالب، فقال له: أهي 

ونأيت الفواحَش، ونقطع األرحاَم، وُنِسء اجلواَر، ويأُكل القوي  منا الضعيَف، 

فكنا عىل ذلك حتى بعَث اهلل إلينا رسوالا منا، نعرف نسَبُه، وصدَقه وأمانَتُه، 

َده، ونخلَع ما كنا نعُبد نحن وآباؤنا من  وعفاَفه، فدعانا إىل اهلل لنعبَد اهلل ونوحِّ

 األمانِة، وصلِة الرحم، دونِ 
ِ
ه من احلجارِة واألوثاِن، وَأَمَرنا بصدِق احلديث، وأداء

وُحسن اجلواِر، والكفِّ عن املحارِم والدماء، وِنانا عن الُفحِش، وقوِل الزوِر، 

 وأكِل مال اليتيِم، وقذف املُحصنِة.

-، والصياِم وأمرنا أن نعبَد اهلل ال نرشَك به شيئاا، وأمرنا بالصالِة، والزكاةِ 

د عليه ُأموَر اإلسالمِ  بعناه عىل ما جاء به من  -قالت: فعدَّ فصدقناُه وآمنَّا به، واتَّ

 اهلل، فعَبدَنا اهلل وحَده فلم ُنرشك به شيئاا.

فقال النجايش: إن هذا والذي جاَء به ُموسى خَيُرج من ِمشكاٍة واحدةٍ 
(2)

. 

                                      
، واآلجري يف 311-1/311« تارخيه»(، والطربي يف 1011) 0/50« أخبار مكة»أخرجه الفاكهي يف  (1)
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ِة السماويِة قبَل الوحِي من الرياض ملسو هيلع هللا ىلصذكُر األخباِر فيما ُقيَِّض له   (32)

برعايِته البهائَم العجَم اليت ال تعقُل وال تعرُب عن نفِسها؛ تهذيبا وتأديبا للقيام 

 بثقل النبوة والصرب على مكاره ما َيلَقى فيها من املكذبني وغريهم

وهو يقوُل: ما َبَعَث اهلل نبيًّا إال راعي  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة، سمعُت رسوَل اهلل 

ا: وال أنت يا رسوَل اهلل؟ قال: وأنا كنُت أرعاها ألهِّل بالقراريطغنٍم، قالو
(1)

. 

يف  ملسو هيلع هللا ىلص: وممَّا يدخُل يف هذا الباِب ما خصَّ اهلل به نبيَّه  قال الشيُخ

َقه  ، أن وفَّ
ِ
لوضِع احلجِر األسوِد موضَعه بيِده ملا اختلَفْت  ملسو هيلع هللا ىلصاجلاهليِة اجلهالء

 قريٌش يف وضِعه داللةا لصحِة نبوتِه.

عِّلٍّ قال: ملا بنَْت قريٌش البيَت فبَلُغوا موضَع احلجِر اختلفوا يف عن  -38

، فقالوا: قد طَلَع ملسو هيلع هللا ىلصوضِعه، فقالوا: إن أوَل َمن يطلُع من الباِب، قال: فطلع النبي  

ا ووَضَع احلجَر وسَطه وأمَر بطوَن قريٍش فأَخَذ كل  بطٍن منهم  األمنُي، فبسط ثوبا

ملسو هيلع هللا ىلصه ناحيةا من الثوِب ووضَعه بيدِ 
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص: وقد حصَلْت من قريٍش شهادٌة مثلها بعَد بعثتِه  قال الشيُخ

. ا منهم أِنم مل جيربوا عليه كذباا قط   اعرتافا

                                      
 (.1131أخرجه البخاري يف صحيحه ) (1)
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]الشعراء:  ﴾ڇ ڇ ڇ ﴿عن ابن عباس قال: ملا نزَلْت  -35

يف قريٍش بطناا بطناا، وقال: أرَأيتم لو قلُت لكم إن خيالا  ملسو هيلع هللا ىلصنادى رسوُل اهلل  [100

، قال: فإين ُتغرُي عليكم بنا عليك من كذٍب قط  ، قالوا: نعم، ما جرَّ ، أكنتم مصدقيَّ

نذيٌر لكم ِمن بني يدي عذاٍب شديٍد، فقال أبو هلٍب: أهلذا مَجْعتنا، تبًّا لك سائَر 

[0]املسد:  ﴾ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿اليوم، فأنزل اهلل 
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصواعرتَفْت قبَل مبعثِه  ملسو هيلع هللا ىلص: ولقد شهَدْت قريٌش له  قال الشيُخ

 يف غري موطٍن.

بُيمن النقيبِة ما ُروي عن عبِد اهلل بن السائِب  ملسو هيلع هللا ىلصومن شهاداهِتم له  -41

يف اجلاهليِة، فلام قدمُت املدينة قال: تعرفني؟ قلت:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنُت رشيَك النبي 

نعم، كنَت رشيكي، فنعم الرشيُك ال ُتداِري وال مُتاِري
(2)

. 

                                      
 (.112« )صحيحه»(، ومسلم يف 0970، 0771« )صحيحه»أخرجه بنحوه البخاري يف  (1)

 (.712) 1/33« اآلحاد واملثاين»(، وابن أيب عاصم يف 005)« الصمت»أخرجه ابن أيب الدنيا يف  (2)
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  كتفيهأخالقه وصفاته وذكر اخلامت بني يف ِذكر  فصل (31)

فصوٌل كثرية ذات ُشعٍب وأنواع َيتوي جمموُعه بطرقه عىل  ملسو هيلع هللا ىلصوألخالِقه 

كتاب مبسوٍط، اقترصنا منه عىل نوعني أو ثالثِة ائتساءا بمن َتقدَمنا من سلفنا يف 

حشِوهم هذا الكتاِب، وبَمن جانسه من عفوه، وصفحه، وكرِمه، وجوده، 

ه، وكظمه الغضَب، وتواضعه، وسخاِئه، وكثرة احتاملِه وحلمه، وصربه، ورفقِ 

ا  ا بتهذيب اهلل له، مؤدبا وما شاكَله من محيد أخالِقه، ورشيف أفعاله إذ كان مهذبا

 بتأديب اهلل.

عن ُجبري بِن نفري، قال: حججُت  كام ُروي عن عائشَة  -41

، فقالت: كان خلُق رسول ملسو هيلع هللا ىلصفدخلت عىل عائشَة فسألُتها عن ُخلق رسول اهلل 

القرآنَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصن أيب عبِد اهلل اجلديل: سألُت عائشة عن خلق رسوِل اهلل ع -42

اباا يف األسواق، وال جيزي بالسيئة  ا، وال سخَّ ا، وال متفحشا فقاَلت: مل يكن فاحشا

السيئَة، ولكْن يعفو ويصفُح 
(2)

. 

بني أمرين قط إال أخذ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: ما ُخريِّ رسوُل اهلل  -43

، فإن  كان إثاما كان أبعَد الناس عنه، وما انتقم لنفسه إال أن أيرَسمها ما مل يكن إثاما

ُتنتهك حرمُة اهلل، فينتقم هلل
(3)

. 

                                      
 (.15507) 01/353أخرجه أمحد  (1)

 (.1103أخرجه الرتمذي ) (2)

 (.1317(، ومسلم )3013أخرجه البخاري ) (3)
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امرأةا قط، وال رضب  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: ما رضب رسوُل اهلل  -44

ا قط، وال رضب بيده شيئاا قط، إال أن جُياِهد يف سبيل اهلل، وما نيل منه يشٌء  خادما

ارُم اهلل فينتقمفانتقم من صاحبه إال أن ُتنتهك حم
(1)

. 

أنُس بن مالك: إن كانت الوليدُة من والئد املدينة جتيُء فتأخذ  قال -49

، فام ينزع يَده من يدها حتى تذهَب به حيث شاَءتملسو هيلع هللا ىلصبيد رسول اهلل 
(2)

. 

أنٍس، أن امرأةا كانت يف عقلها يشٌء، فقالت: يا رسوَل اهلل، إن يل  عن -46

، فقال رسوُل اهلل  فالن، خذي يف أي الطريِق شئِت، ُقومي  يا أمَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصإليك حاجةا

يناجيها حتى قَضت حاجَتها ملسو هيلع هللا ىلصفَخال رسوُل اهلل  «فيه حتى أقوَم معك
(3)

. 

وعليه ُبرد  ملسو هيلع هللا ىلصأنِس بن مالك، قال: كنُت أميش مع رسول اهلل  عن -47

، حتى نظرُت إىل  نجراين غليُظ احلاشيِة، فأدركه أعرايبٌّ فجبذه جبذةا شديدةا

، وقد أثَّرت به حاشيُة الرداء من شدة جبذتِه، ثم قال: ملسو هيلع هللا ىلص َصفحِة عنِق رسول اهلل

فضَحك، وأمر  ملسو هيلع هللا ىلصيا حممد، ُمر يل من مال اهلل الذي عندك، فالَتفَت إليه رسوُل اهلل 

له بعطاء
(4)

. 

                                      
 (.1312(، ومسلم )3253أخرجه البخاري ) (1)

 (.01721) 11/072(، وأمحد 0077أخرجه ابن ماجه ) (2)

 (.1313أخرجه مسلم ) (3)

 (.0157(، ومسلم )3009أخرجه البخاري ) (4)
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يف ِذكر ما خصَّه اهلل به من الِعصمِة، ومحاه به من التديُّن بدين  فصل (34)

 واإلنس، واحِتياهلم عليه اجلاهليِة، وحراَسته إياه عن مكائِد اجلن

ليس أحٌد منكم إلَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصرشيِك بن طارٍق، قال: قال رسوُل اهلل  عن -48

«ول، إلَّ أن اهلل أعاَنني عليه فأسَلم»قالوا: ولك؟ قال:  «وله شيطانٌ 
(1)

. 

من مشاركة أهِل  ملسو هيلع هللا ىلصومما ُروي يف ِعصمة اهلل نبَيه  : قال الشيُخ

ليه السالم من تعاطي ما كانوا يَتعاَطونه، اجلاهلية يف رِشكهم، وحراستِه له ع

 وََيرضونه من األباطيِل، والفواحِش.

ما مَهُيُت »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عِّلِّ بن أيب طالٍب قال: سمعُت رسوَل اهلل  -45

هِر، هلتامها َيعصُُيني اهلل  تي من الدَّ بقبيٍح مما هان أهُل اجلاهلية هيُيون هبا إل مرَّ

من قريٍش بأعىل مكَة يف أغنام ألهلنا نرعاها: أبِِص منها، قلُت ليلًة لَفتى هان معي 

ل غنُيي حتَّى أسَُير هذه الليلَة بُيكَة هام يسُير الفتياُن، قال: نعم، فخرجُت 

فجئت أدنى داٍر من دور مكَة، َسُِيعت غناًء، ورضب دفوٍف، وزمًرا، فقلت: ما 

ج فالنًة، لرجٍل من قريٍش، تزوج امرأًة  من قريش، َفَلَهوُت هذا؟ قالوا: فالٌن تزوَّ

بذلك الغناِء، وبذلك الصوِت، حتى غلَبتني عيني، فام أيقَضني إل مس  الشُيِس، 

قال رسول اهلل  «ثم رجعُت إىل صاحبي، فقال ل: ما فعلَت؟ فقلت: ما فعلُت شيًئا

فواهلل ما مَهُيت بعَدمها بسوٍء مما يعُيل أهُل اجلاهلية، حتى أهَرمني اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلص

ته «بنبوَّ
(2)

. 

                                      
 ( واللفظ له.3003(، وابن حبان )1200أخرجه مسلم ) (1)

 .0/173(، واحلاكم 3171أخرجه ابن حبان ) (2)
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وُحرس منه أن ال َيتعرى كِفعل  ملسو هيلع هللا ىلصومما ُعصم به  : قال الشيُخ

 قوِمه وَأهلِه، وإذا ُأحِفظ من التعري؛ فام فوَقه أوىل أن ُيعصَم منه وُينهى عنه.

كان ينقُل معهم احلجارَة  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابِر بن عبد اهلل: إن رسوَل اهلل  -91

، لو حللَت إزارك فجعلَته للكعبِة، وعليه إزاٌر، فقال له العباُس عمه: يا ابَن أخي

عىل َمنِكبيك دون احلجارِة. قال: فحلَّه فجعَله عىل َمنكِبيه، فسقَط َمغِشيًّا عليه، فام 

ُرئَي بعَد ذلك عرياناا
(1)

. 

                                      
 (.301(، ومسلم )330أخرجه البخاري ) (1)
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 حني تعاَقد امُلشركون على قتِله ملسو هيلع هللا ىلصِذكُر ِعصمة اهلل تعاىل رسوَله  (35)

قدوا عن ابن عباٍس، أن املأل من قريٍش اجتمعوا يف احِلجر فتعا -91

ا لقد ُقمنا  ى وَمناِة الثالثِة األُخرى ونائلَة وإساٍف: لو قد رأينا حممدا بالالِت والُعزَّ

إليه قياَم رجٍل واحد، فلم نفارْقه حتى نقتَله، فأقَبَلت ابنُته فاطمُة تبكي، حتى 

، فقالت: هؤالء املأَُل من قوِمك قد تعاقدوا عليك، لو قد ملسو هيلع هللا ىلصدخلْت عىل النبيِّ 

 قد قاموا إليك فَقتلوك، فليس منهم رجٌل إال قد عرَف نصيَبه من دِمك.َرَأوَك، ل

. فتوضأ ثم دخَل املسجد، فلام رأوه قالوا: ها «يا ُبنية ائتني بَوضوءٍ »قال: 

هو ذا، وخفضوا أبصاَرهم، وسقطت أذقاُِنم يف صدوِرهم، وعرقوا يف جَمالِسهم، 

حتى قاَم  ملسو هيلع هللا ىلصرجٌل، فأقبَل رسول اهلل ومل يرفعوا إليه أبصاَرهم، ومل يُقم منهم إليه 

. ثم حَصبهم، فام أصاب «شاهِت الوجوهُ »عىل رؤوسهم، فأخذ من ُتراٍب، فقال: 

رجالا منهم من ذلك احَلىص حصاٌة إال ُقتل يوم بدرٍ 
(1)

. 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿عن أسامَء بنت أيب بكر، قالت: ملا نَزلت:  -92

 لٌة وبيدها فِهٌر، وهي تقول:أقبلِت العوراُء أم  مجيل بنُت حرب، وهلا ولو ﴾ڑ

ــــــا اا أَبْين ــــــَذممَّ  ُم

 

 

ـــــا ـــــه َقَلين  ودينَ

 

 

ــــينا ــــَره َعَص  وَأم

 

 

 

                                      
 (.1731) 0/023أخرجه أمحد  (1)
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جالٌس يف املسجِد ومعه أبو بكٍر، فلام رآها أبو بكر قال: يا  ملسو هيلع هللا ىلصورسول اهلل 

. «إهنا لن تراين»: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل قد أقبَلْت، وأنا أخاُف أن تراَك، فقال رسوُل اهلل 

ا اعتَصمَ   ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿به، كام قال:  وقرأ قرآنا

فأقَبَلْت حتى وقفت عىل أيب بكٍر، ومل تَر  [05]اإلرساء:  ﴾ڭۇ ڭ ڭ

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل 

ت أن صاحَبك هجاين.  فقالت: يا أبا بكٍر إين ُخربِّ

 فقال: ال وربِّ هذا البيِت ما هجاِك.

 قال: فولَّت وهي تقوُل:

 قد علِمت قريٌش أين بنُت سيِدها

م فعَثَرت أم مجيٍل وهي تطوُف بالبيت يف ِمرطها، فقالت: تِعس ُمذمَّ
(1)

. 

 رصُف شتِم قريٍش ولعنِهم عنه: ملسو هيلع هللا ىلصومما لطَف اهلل تعاىل لنبيه 

أل َتعجبون هيف َيِِصُف »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة، قال: قال رسوُل اهلل  -93

ا، وأنا َم ا، وَيلعنون مذممَّ داهلل عن ي شتَم قريٍش، ولعنَهم! َيشتُيون مذممَّ «ُيَّ
(2)

. 

                                      
 1/393(، واحلاكم 53) 0/53« مسنده»ىل يف (، وأبو يع315) 0/313« مسنده»أخرجه احلميدي يف  (1)

 .1/095« دالئل النبوة»(، والبيهقي يف 3373)

 (.3533أخرجه البخاري ) (2)
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 من كيِد الكائدين،  ملسو هيلع هللا ىلصذكُر ِعصمة اهلل تعاىل رسوَله  (36)

 وغائلة امُلغتالني القاصدين له باألسواء

عن جابِر بن عبِد اهلل، قال: غَزونا مع رسول اهلل غزوةا ِقبَل نجٍد،  -94

فأدركنا القائلة يف واٍد كثري الِعضاهِ 
(1)

حتت شجرٍة يعلق سيَفه  ملسو هيلع هللا ىلص، فنزل رسوُل اهلل 

ق الناس يف الوادي، يستظل ون بالشجِر، قال: فقال بغصن من  أغصاِنا، قال: وتفرَّ

إن رجاًل أتاين وأنا نائٌم، وأخذ السيَف، واستيقظُت وهو قائم »: ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

عىل رأيس، فلم أشعْر إل والسيف َصلًتا
(2)

يف يده، فقال: من يُينُعك مني؟ قلت:  

ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل  . ها هو ذا مل يعرض له«اهلل. فشام السيَف 
(3)

. 

، وُأيت برجٍل فقيَل: يا رسوَل اهلل، ملسو هيلع هللا ىلصعن َجعدة، قال: شهدت النبي  -99

ل ُتَرع، ل ترع، لو أردَت ذلك ل »: ملسو هيلع هللا ىلصهذا أراَد أن يقُتلك، فقال له رسوُل اهلل 

«يسل طك اهلل عىل قتل
(4)

. 

كذا وكذا خُييل إليه أنه يأيت  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: مكَث رسول اهلل  -96

يا عائشُة، أعلُِيِت أن اهلل أفتاين يف أمٍر »ال يأتيهم، قالت: فقال ذاَت يوٍم: أهَله و

استفتيُته فيه: أتاين رجالن، فجلس أحُدمها عند رجل، واآلخُر عند رأيس، فقال 

 الذي عند ِرجل للذي عند رأيس: ما باُل الرجل؟

قال: َمطبوب
(5)

. 

                                      
 )الِعَضاه(: كل شجر يعظم له شوك، وقيل: هو العظيم من السمر مطلقا. (1)

ا عن غمده. (2)  )َصلتاا( أي: جمردا

 (.203(، ومسلم )1903أخرجه البخاري ) (3)

 (.05232) 15/113أمحد  أخرجه (4)

 )َمطبُوب( أي: مسحور. (9)
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 قال: ومن طبَّه؟

 قال: َلبيد بن أعصم.

 ؟قال: وفيم

قال: يف ُجف  َطْلعة ذَهر
(1)

، يف ُمشط وُمشاطة
(2)

حتت َراعوَفةٍ  
(3)

يف بئر  

 .«َذروان

هذه البئُر التي ُأريتها هأن رؤوس »فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: فجاءه رسوُل اهلل 

 .«نخلِها رؤوس الشياطي، وهأن ماءها ُنقاعُة احِلنَّاء

رسوَل اهلل،  فُأخرج، قالت عائشة: فقلت: يا ملسو هيلع هللا ىلصقالت: فأمر به رسول اهلل 

ت.  فهال؟ يعني: َتنرَشَّ

ا»فقال:  ا اهلل فقد شفاين، وأما أنا فأهَره أن ُأثرَي عىل الناِس منه رشًّ «أمَّ
(4)

. 

رجٌل من اليهود، فاشتكى  ملسو هيلع هللا ىلصعن زيِد بن أرقَم، قال: سحَر النبيَّ  -97

ا، قال: فأتاه ِجربيُل عليهام السالُم، فقال: إن رجالا من اليهود سحَرك ، لذلك أياما

ا، فأرسل إليها رسوُل اهلل  فاستخرَجها، فجاء هبا فجعل كلام حلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصعقد لك ُعقدا

. ةا  عقدةا وجد لذلك خفَّ

ذلك للَيهودي، وال  ملسو هيلع هللا ىلصكأنام َنشط من ِعقاٍل، فام ذكر النبي  ملسو هيلع هللا ىلصفقام النبي  

رآه يف وجِهه قط
(5)

. 

                                      
(: الغشاء الذي يكون عىل الطلع. (1)  )اجلُف 

 )املَُشاطة( ما خيرج من الشعر الذي سقط من الرأس إذا رسح باملشط، وكذا من اللحية. (2)

 )َراعوَفة(: حجر يوضع عىل رأس البئر ال يستطاع قلعه، يقوم عليه املستقي. (3)

 (.1029(، ومسلم )5733البخاري ) أخرجه (4)

 (.0121أخرجه النسائي ) (9)
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قال حممُد بن إسحاق: عن ابن عباٍس، قال: ملا عرَفت قريٌش أن  -98

قد كانت له شيعٌة وأصحاٌب من غري بلِدهم ورأوا خروَج أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصهلل رسول ا

، فَحِذروا خروَج  ا أصابوا منهم منعةا من املهاجرين إليهم، عرفوا أِنم قد نزلوا دارا

، وعرفوا أنه قد َأمجَع حلرهبم، فاجتمعوا له يف دار الندوِة، وهي داُر ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 

ا إال فيها، يتشاورون فيها ما قيص بن كاِلٍب، التي كانت قريٌش ال  تقِض أمرا

حني خافوه، فلام اجَتمعوا لذلك يف ذلك اليوِم  ملسو هيلع هللا ىلصَيصنعون يف أمِر رسول اهلل 

الذي اتََّعدوا له، وكان ذلك اليوُم ُيسمى الزمحَة، اعرتض هلم إبليُس يف هيئة شيٍخ 

ا عىل باهب ا قالوا: من جليٍل عليه بت له، فوقف عىل باب الداِر، فلام رأوه واقفا

 الشيُخ؟

]قال[: شيٌخ من أهل نجد، سمع بالذي اتعدُتم له فحرض معكم ليسمَع ما 

 َتقولون، وعسى أن ال َيعدَمكم منه رأٌي وُنصح.

قالوا: أجل فادُخل؛ فدخَل معهم، فقد اجتمع فيها أرشاُف قريش من كل 

حرب، ومن بني قبيلٍة، من بني عبِد شمس: عتبُة وشيبة أبناُء ربيعة، وسفياُن بن 

نوفَل بن عبد مناف: ُطعيمة بن عدي، وُجبري بن ُمطعم، واحلارُث بن عامر بن 

نوفَل، ومن بني عبد الدار بن ُقيص: النَّرض بن احلارِث بن َكَلدَة، ومن بني أسِد بن 

عبِد الُعزى: أبو الَبخرتي ابن هشام، وَزمعُة بن األسوِد بن عبد املطلِب، وحكيُم 

بني خمزوم: أبو جهِل بن هشام، ومن بني سهم: ُمنية وُنبيه أبناء  بن ِحزام، ومن

 احلجاج، ومن بني مجح: أميُة بن خلف، ومن ]كان معهم ممن[ ال ُيعد من قريٍش.

ا  فقال بعُضهم لبعض: إن هذا الرجَل قد كان من أمِره ما قد رأيُتم، وإنَّ

ا فتشاوروا، واهلل، ال نأمنُه من الوثوِب علينا بَمن قد اتَّبعه من  غرينا، فَأمجِعوا رأيا
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فقال قائٌل منهم: احبِسوه يف احلديِد، وأغلِقوا عليه باباا، ثم تربَّصوا به ما أصاَب 

عراء الذين قبله: زهرَي، والنابغَة، ومن مَض منهم من هذا املوِت،  أشباهُه من الش 

 حتى يصيَبه منه ما أصاهَبم.

هذا لكم برأٍي، واهلل لو حبسُتموه كام فقال الشيُخ النَّجدي: ال واهلل، ما 

تقولون، خلرَج أمُره من وراء الباب الذي َأغلقتم عليه دونه إىل أصحابه، 

فأَلَوَشكوا أن َيثبوا عليكم، فينَتزعوه من أيديكم، ثم ُيكابرونكم حتى يغلِبوكم 

 عىل أمِرهم، ما هذا لكم برأٍي، فانظروا يف غريه.

هم: ُنخرجه من بني أظُهرنا فننفيه من بلِدنا، فإذا ثم َتشاوروا، فقال قائٌل من

خرج عنَّا فواهلل ما نبايل أين يذهُب، وال حيث َوَقَع، غاب عنَّا أذاه، وفرغنا منه، 

 وأصَلحنا أمَره.

: ال واهلل، ما هذا لكم برأٍي، أمل َتَروا حسَن حديثِه،  قال الشيُخ النجدي 

جال بام َأتى به، واهلل لو َفَعلُتم ذلك ما أمنُت وحالوَة منطِقه، وغلَبته عىل قلوِب الر

أن َيلَّ عىل حيٍّ من أحياء العرِب فيغلُب بذلك من قوله عليهم، وبحديثِه حتى 

يتابِعوه عليه، ثم يسرُي إليكم حتى يطَأكم به، فيأخذ أمَركم من أيديكم، ثم يفعُل 

ا غري هذا.  بكم ما أراد، دبِّروا فيه رأيا

ا ما أراكم َوقعتم عليه بعُد، قالوا: وما هو يا فقال أبو جهٍل: إ ن يل فيه رأيا

ا، نسيباا وسيطاا، ثم ُيعطى  أبا احلكِم؟ قال: أرى أن تأُخذوا من كل قبيلٍة شابًّا جليدا

ا، ثم َيعمدون إليه، ثم َيرضبونه هبا رضبَة رجل واحٍد،  ا صارما كل  فتى منهم سيفا

ا، فنسرتيُح منه، فإِن ق دُمه يف القبائل كلِّها، فلم فيقُتلونه مجيعا م إذا فعلوا ذلك تفرَّ

ا، ورضوا منا بالعقِل فعقلناه هلم.  يقِدر بنو عبِد مناف عىل حرب قوِمهم مجيعا
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: القوُل ما قال الرجُل، هذا الرأُي ال رأَي لكم غرُيه،  فقال الشيُخ النجدي 

ق القوُم بعد ذلك وهم جُمتمعون له.  فتفرَّ

هام السالم، فقال: ال َتبت هذه الليلَة عىل فراِشك الذي فأتاه جربيُل علي

كنَت تبيُت عليه، فلامَّ كان عتمٌة من الليِل اجتمعوا عىل بابه َيرصدونه، حتى يناَم 

َنم عىل »مكاَِنم، قال لعِّلِّ بن أيب طالب:  ملسو هيلع هللا ىلصفَيثبون عليه، فلام رأى رسوُل اهلل 

، فإنه ل يلُص إليك يشٌء تكرهه فرايش، واتَِّشح برُبدي هذا األخِّض احلّضمي  

 ينام يف ُبرده ذلك إذا ناَم. ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهلل  «منهم

قال ابُن إسحاَق، فحدثني يزيُد بن أيب زياد، عن حممِد بن كعب القرظي، 

ا يزعُم أنكم إن  قال: اجَتمعوا له وفيهم أبو جهٍل، فقالوا عىل بابه: إن حممدا

العرب والعجم، ثم ُبعثتم من بعد موتِكم، لكم تابعُتموه عىل أمره كنتُم ملوَك 

، وإن مل تفعلوا كان لكم منه ذبٌح، ثم ُبعثتم من بعد موتِكم  جناٌن كجناِن األرُدنِّ

 فُجِعَلت لكم ناٌر حُترقون فيها.

وأخذ َحفنةا من تراب يف يده، ثم قال: نعم، أنا أقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصفخرج رسول اهلل 

صاِرهم، فال يروَنه فجعل ُيثرُي ذلك الرتاَب ذلك وأنت أحُدهم، وأخذ اهلل عىل أب

 [1 - 0]يس:ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿عىل رؤوِسهم وهو يتلو هذه اآليات: 

من  ملسو هيلع هللا ىلصحتى فرغ رسوُل اهلل  [9]يس: ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿إىل قوله: 

 هؤالء اآلياِت، فلم يبَق رجٌل إالَّ وَضع عىل رأسه تراباا.

ن مل يكْن معهم، فقال: ما ثم انرصَف إىل حيث أراَد أن يذهَب، فأتاهم آٍت مم

ا، قال: خيَّبكم اهلل، قد واهلل خرَج عليكم حممٌد، ثم ما  ينتظُر هؤالء؟ قالوا: حممدا

 ترك منكم رجالا إال وضَع عىل رأِسه تراباا، وانطلق حلاجتِه، أفال تروَن ما بكم؟!
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فوضَع كل  رجل منهم يَده عىل رأسه فإذا عليه تراٌب، ثم جعلوا يتطلَّعون، 

ا برُبد رسول اهلل ف ، فيقولون: واهلل إن هذا ملحمٌد ملسو هيلع هللا ىلصرَيون عليًّا عىل الفراِش ُمتشحا

 نائم عىل ُبرده، فلم َيربحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام عِّلٌّ عن الفراش.

ثنا، فكان مما نزَل من القرآن يف ذلك  فقالوا: واهلل لقد صَدقنا الذي كان حدَّ

ڱ ں  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ک ک گ گ گ﴿اليوِم: 

ی ی ی ی جئ حئ ﴿وقول اهلل:  [31]األنفال: ﴾ں ڻ ڻ ڻ

[31]الطور: ﴾مئ ىئ
(1)

. 

عن عبِد اهلل بن عباس، أن عتبَة، وشيبَة، وأبا سفياَن بن حرٍب،  -95

والنرَض بن احلارِث، وأبا الَبخرتي، واألسوَد بن املطلب، وزمعَة بن األسوِد، 

 بن أيب أميَّة، وأميَة بن خلف، والوليَد بن املغريِة، وأبا جهِل بن هشام، وعبَد اهلل

بعد  -أو َمن اجتمع منهم-والعاِص بن وائل، وَنبيه وُمنبه أبناء احلجاِج، اجَتمعوا 

غروِب الشمِس عىل ظهِر الكعبِة، فقال بعُضهم لبعض: ابعثوا إىل حممٍد فكلموه، 

وخاِصموه حتى ُتعذروا فيه، فَبعثوا إليه: إن أرشاَف قوِمك قد اجتمعوا لك 

ا، وهو يظن أْن قد بدا لقوِمه يف أمره  ملسو هيلع هللا ىلصُيكلموك، قال: فجاءهم رسوُل اهلل ل رسيعا

ا َُيب  ُرشَدهم، ويعز  عليه عنُتهم، وَذَكَر القصة. ، وكان عليهم حريصا  ُبُدوٌّ

ا قد ملسو هيلع هللا ىلصفلام قام عنهم رسوُل اهلل  ، قال أبو جهٍل: يا معرَش قريش، إن حممدا

، وشتم آباِئنا، وَتسفيه أحالِمنا، وسب آهلتِنا، وإين َأبى، إال ما َترون من عيِب ديننا

ا بحجٍر ما أطيُق محله  فإذا سجَد يف  -أو كام قال-أعاهُد اهلل ألجلِسن له غدا

                                      
 .020-0/021، وانظر: سرية ابن هشام 1/371أخرجه الطربي يف تارخيه  (1)
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صالتِه، رضخُت به رأَسه، فأسلِموين عند ذلك أو امنَعوين، فلَيصنع بعد ذلك بنو 

 أبدا 
ٍ
 ا، فامض ملا تريُد.عبِد مناٍف ما بدا هلم، قالوا: واهلل ال ُنسلمك ليشء

ا كام َوصف وجلَس لرسوِل اهلل  ينتظُره،  ملسو هيلع هللا ىلصفلام أصبح أبو جهٍل أخَذ حجرا

بمكَة وقبلُته إىل الشام،  ملسو هيلع هللا ىلصكام كان َيغدو، وكان رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوغدا رسوُل اهلل 

فكان إذا صىل، صىل بني الركنني اليامين واألسوِد، وجعَل الكعبَة بينه وبني الشاِم، 

يصِّل، وقد قَعدت قريٌش يف أندَيتهم ينتظرون ما أبو جهٍل  ملسو هيلع هللا ىلص فقام رسول اهللُ

 فاعُل؟!

احتمل أبو جهٍل احلجَر، ثم أقبل نحوه حتى إذا  ملسو هيلع هللا ىلصفلام سجد رسوُل اهلل 

ا قد َيبست يداه عىل حجٍر، فقذَف احلجَر  ا لونه، مرعوبا ا، منتقعا دنا منه رجع ُمنهزما

 : ما لك يا أبا احلكِم؟من يده، وقامت إليه رجاُل قريٍش، فقالوا له

قال: ُقمت إليه ألفعَل له ما قلُت لكم البارحَة، فلام دَنوت منه عرَض دونه 

 ، فحٌل من اإلبِل، ال واهلل، ما رأيُت مثل هامتِه، وال قرصتِه، وال أنيابِه لفحٍل قط 

 فهمَّ بأن يأكَلني.

دنا منه ذلك جربيُل عليه السالم، لو »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصفُذكِر يل أن رسوَل اهلل 

، فلام قال ذلك هلم أبو جهٍل قام النرُض بن احلارِث، فقال: يا معرَش قريش، «ألخَذه

إنه واهلل لقد نزَل بكم أمٌر ما ابُتليتم بمثله قط
(1)

. 

                                      
 (.111-097أخرجه ابن إسحاق يف السرية )ص (1)
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، وفُد بني عامر، ملسو هيلع هللا ىلصعن حممِد بن إسحاق، قال: وقدَم عىل رسوِل اهلل  -61

جعفر، وجباُر بن سلمى بن فيهم عامُر بن الط فيِل، وإربُد بن قيِس بن خالِد بن 

مالك بن جعفر، وكان هؤالء الثالثُة رؤوَس القوم وشياطينَهم، فقِدم عامُر بن 

وهو يريد الغدَر به، وقد قال له قوُمه: يا  ملسو هيلع هللا ىلصالطفيل عدو اهلل، عىل رسوِل اهلل 

عامُر، إن الناَس قد أسلموا، فأسلِم، قال: واهلل، لقد كنت آليُت أن ال أنتهي حتى 

 العرُب عقبي، فأنا أتبُع عقَب هذا الفتى من قريٍش؟!يتبَع 

ثم قال إلربد: إذا َقدمنا عىل الرجِل فإين سأشغُل عنك وجهه، فإذا فعلُت 

قال عامُر بن الطفيل: يا حممُد،  ملسو هيلع هللا ىلصذلك فاْعُله بالسيف، فلام قِدموا عىل رسول اهلل 

 .«ل واهلل، حتى تؤمَن باهلل وحَده ل رشيَك له»خالِني، قال: 

قال: يا حممُد، خالِني، وجعل يكلُمه، وَينتظُِر من إربَد ما كان أَمَره به، 

فجعل إربُد ال َُيري شيئاا، فلام رأى عامُر ما َيصنع إربُد، قال يا حممد: خالِني، قال: 

 .«ل واهلل، حتى تؤمَن باهلل وحده ل رشيَك له»

ا،  ، قال: أما واهلل ألمألِناملسو هيلع هللا ىلصفلام أبى عليه رسوُل اهلل  عليك خيالا محرا

، قال رسوُل اهلل  ا، فلام وىلَّ فلام  «اللهم اهفني عامَر بن الطفيلِ »: ملسو هيلع هللا ىلصورجاالا شقرا

خرجوا من عند رسوِل اهلل، قال عامُر إلربَد: أين ما كنُت أوصيُتك به، واهلل ما 

كان عىل ظهِر األرض رجٌل هو أخوف عندي عىل نفِس منك، وايُم اهلل، ال 

، واهلل ما مَهمُت بالذي أخاُفك بعد الي ا، قال: ال أبا لك، ال تعجل عِّلَّ وم أبدا

أمرَتني به، إال دخلَت بيني وبني الرجِل، حتى ما أرى غرَيك، فَأرضُبك 

 بالسيف؟! فقال عامُر بن الطفيل:
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 ُبعــَث الرســوُل بــام َتــرى فكــأنام

 

ــِب غــارَ  ** ا يشــد عــىل املقان  اعمــدا

ــد وَردَن بنــا املدينــَة ُشــزَّ    بااولق

 

 ولقــد قتلنــا بجوهــا األنصــارَ  **

وخرجوا راجعني إىل بالِدهم، حتى إذا كانوا ببعِض الطريق بعث اهللُ عىل  

عامر بن الطفيل الطاعون يف ُعنقه، فقَتله اهلل به يف بيت امرأٍة َسلولية، فجعل 

 يقوُل: يا بني عامر ُغدة كُغدة البكِر يف بيت امرأٍة من بني سلول!

ه حني واَروه حتى قِدموا أرَض بني عامر، فلام قدموا أتاهم ثم خرج أصحابُ 

قوُمهم فقالوا: ما وراَءك يا إربُد؟ قال: ال يشَء واهلل، لقد دعانا إىل عبادِة يشء 

لوِددت أنه عندي اآلن، فأرميه بالنبِل منه حتى أقتَله، فخرج بعد مقالتِه بيوٍم أو 

يه وعىل مجلِه صاعقةا فأحرَقتهام، وكان إربُد يومني معه مجٌل له يبيُعه، فأرسَل اهلل عل

بن قيس أخا لبيِد بن ربيعة ألمه
(1)

. 

                                      
 .539-1/532، وانظر: سرية ابن هشام 3/005أخرجه الطربي يف تارخيه  (1)
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ذكُر إعالِم اهلل تعاىل نبيَّه عليه السالم اليهوديَّة بإنطاِق الشاة املسمومة  (37)

 له، وعصمِته مما كاَدته به

أنه قال: ملا افُتتِحت خيرُب ُأهديت لرسوِل اهلل  عن أيب هريرَة  -61

: امجعوا إيلَّ من كان هاهنا من الَيهوِد، ملسو هيلع هللا ىلصسم، فقال رسوُل اهلل  شاٌة فيها ملسو هيلع هللا ىلص

إين  سائُلكم عن يشء، فهل أنتم صادقيَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصفجمعوا له فقال هلم رسول اهلل 

 .«عنه؟

 قالوا: نعم يا أبا القاسم.

؟»قال:   «هل جعُلتم يف هذه الشاِة سامًّ

 قالوا: نعم.

 «ما محَلكم عىل ذلك؟»فقال: 

كقالوا: أردن ا إن كنت كاذباا نسرتيُح منك، وإن كنت نبيًّا مل َيرضَّ
(1)

. 

بشاة مسمومٍة، فأكل منها،  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنٍس، أن امرأةا هيودية أتِت النبيَّ  -62

 فسأهلا عن ذلك، فقالت: أردُت قتلك. ملسو هيلع هللا ىلصفِجيَء هبا النبيَّ 

 .«ما هان اهلل ليسل َطك عىل ذلك»فقال: 

 فقالوا: أفال تقُتلها؟!

«ل»قال: 
(2)

. 

                                      
 (.3039أخرجه البخاري ) (1)
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 كيد أبي جهل  ملسو هيلع هللا ىلصذكر خرب آخر فيما رد اهلل به عن نبيه  (38)

 حني حلف ليطأن رقبته إن رأه ساجًدا

ُر حممٌد وجَهه بني أظُهركم؟ -63  عن أيب هريرة، قال: قال أبو جهٍل: أيعفِّ

 قالوا: نعم.

َرنَّ وجَهه يف الرتاِب.  قال: واهلل لئن رأيُته يفعُل ألَطأنَّ عىل رقبتِه، وألعفِّ

وهو يصِّل لَيَطأ عىل رقبتِه، فام ُعلَِم به إال وهو ينكُِص عىل عقبِه،  قال: فأتاهُ 

 ويرجُع إىل خلِفه، ويتَّقي بيده، فِقيل له: ما لك؟

، ورأيُت مالئكةا دون أجنحٍة. ا من نار وَهْوالا  قال: رأيت بيني وبينَه خنَدقا

، «ُعضًوا أما لو دنا مني لخَتَطَفتُه املالئكُة ُعضًوا»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل 

: 3]العلق:  ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ﴿إىل قوله:  ﴾ڳ گ گ ڳ ڳ﴿وأنزَل اهلل تعاىل: 

املالئكةَ  ﴾ۇئ وئ وئ﴿قوَمه،  ﴾ەئ ەئ ائ﴿يعني: أبا جهل،  [03
(1)

. 

                                      
 (.1797أخرجه مسلم ) (1)
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 على َمشَيخِة ُقريٍش امَلقتولني يوَم بدر،  ملسو هيلع هللا ىلصذكُر خرٍب يف دعائه  (39)

 فُسحبوا إىل الَقليب

ُيصِّل عند الكعبِة،  ملسو هيلع هللا ىلص عن عبِد اهلل بِن مسعوٍد قال: بينام رسوُل اهلل -64

ُكم يقوُم إىل  ومجُع قريش ينظرون، قال قائٌل منهم: أال َتَرون إىل هذا املُرائي؟! أي 

َجزوِر آل فالن، فيعِمد إىل فرثِها
(1)

، ودِمها، وَسالها
(2)

، حتى إذا سجَد َوَضَعه 

 بني كتِفيه؟

ا، وضِحكوا حتى مال بعُضهم عىل بعٍض  ملسو هيلع هللا ىلصوثبَت رسوُل اهلل  من ساجدا

الضحِك، فانطلق ُمنطلٌق إىل فاطمة وهي ُجويرية، فأقبلت َتسعى، وثبَت النبي 

تُه عنه، فأقبلت عليهم تسب هم. ملسو هيلع هللا ىلص ا، حتى َنحَّ  ساجدا

 .«اللهم عليَك بقريشٍ »صالَته استقَبَل الكعبَة، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفلام َقَض النبي  

هم فقال:  لوليِد بن عتبة، اللهمَّ عليك بعُيِرو بن هشاٍم، وشيبَة، وا»ثم سامَّ

 .«وُأميَة بن خلٍف، وعقبَة بن أيب ُمعيط، وعامرَة بن الوليد

قال عبد اهلل: فوالذي توَفَّ نفسه، لقد رأيُتهم رَصعى، ُيسحبون إىل الَقليب 

«اللهم أْتبِع أهَل القليب لعنةً »: ملسو هيلع هللا ىلصثم قال رسول اهلل  -قليِب بدر-
(3)

. 

                                      
 )َفرثها( أي: ما يف الكرش (1)

ال: اللفافة التي يكون فيها الولد يف بطن الناقة وسائر احليوان. (2)  )َسالها( السَّ
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يه عليه السالم ملا كلم أبا جهٍل أن ِذكر خرب آخر فيما أجنَح اهلل به أمَر نب (11)

 يوفَر على غرمِيه حقه ملا تقاعَد، فما أراه من العرب واآليات

-عن حممِد بن إسحاق، عن عبِد اهلل بن عبِد امللك بن سفياَن الثقفي  -69

قال: قدَم رجٌل من إراش بإبل له مكَة، فابتاَعها أبو جهل بن هشام،  -وكان واعيةا 

 ملسو هيلع هللا ىلصبَل اإلرايش حتى وقف عىل ناٍد من قريش ورسوُل اهلل فَمطله بأثامِِنا، وأق

جالٌس يف ناحية املسجِد، فقال: يا معرَش قريٍش، من رجٌل يؤديني عىل أيب احلكِم 

بن هشام، فإين رجٌل غريٌب ابُن سبيٍل، وقد غلبني عىل حقي، قال: فقال أهُل 

ا يعلمون بينه وهم هَيزئون به، ملِ - ملسو هيلع هللا ىلصاملجلس: ترى ذلك الرجَل، َلرسول اهلل 

 اذَهب إليه فهو يؤديك عليه. -وبني أيب جهل من العداوة

، فقال: يا عبَد اهلل، إن أبا ملسو هيلع هللا ىلصفأقبَل اإلرايش حتى وقف عىل رسول اهلل 

احلكِم بن هشام َغلبني عىل حقٍّ يل ِقبله، وأنا غريٌب ابُن سبيٍل، وقد سألُت هؤالء 

فأشاروا يل إليك فُخذ يل حقي  القوَم عن رجل يؤديني عليه، يأخذ يل حقي منه،

 منه، رمَحك اهلل.

معه، فلام َرأوه قام معه، قالوا لرجٍل  ملسو هيلع هللا ىلصوقام رسوُل اهلل  «انطلِق إليه»قال: 

حتى جاَءه  ملسو هيلع هللا ىلصممن كان معهم: اتبعهم؛ انظر ماذا يصنُع؟ قال: وخرج رسوُل اهلل 

قال: فخرَج  «َمُيٌد، فاخرج إلَّ »فرضب عليه باَبه، فقال: َمن هذا الرجل؟ فقال: 

 وما يف وجهه رائحٌة، قد انَتقع لوُنه.

قال: َنعم، ال تربح حتى أعطَيه الذي له،  «َأعط هذا الرجَل حقه»فقال له: 

ه فدفعه إليه، قال: ثم انرصف رسوُل اهلل  ، وقال ملسو هيلع هللا ىلصفدخَل فخرج إليه بحقِّ

 :  .«احلق شأَنك»لإلرايشِّ
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ا، قال: فأقبَل اإلرايش  حتى وقَف عىل ذلك املجل ِس، فقال: جزاه اهلل خريا

فقد واهلل أخَذ يل الذي يل، قال: وجاء الرجُل الذي بعثوا معه، فقالوا: وَيَك ماذا 

رأيَت؟ قال: رأيُت عجباا من العجِب، واهلل إن هو إال أن يرضَب عليه بابه، فخرج 

ليه قال: نعم، ال تربُح حتى ُأخرَج إ «أعِط هذا حقَّه»إليه وما معه ُروحه، فقال: 

اه، قال: ثم مل َيلبثوا أن جاَء أبو جهٍل  ه فأعطاه إيَّ حقه، فدخل فخرَج إليه بحقِّ

 فقالوا له: ويَلك، واهلل ما رأينا مثَل ما صنعَت.

فقال: وََيكم، واهلل، إن هو إال أن رضَب عِّل بايب، وسمعُت صوَته فُملئت 

أيُت مثل هامتِه، وال رعباا، ثم خرجُت إليه، وإن فوق رأِسه لفحالا من اإلبل ما ر

َقرَصته، وال أنيابِه لفحٍل قط، واهلل لو أبيُت ألكلني
(1)

. 



                                      
 (.093 -095أخرجه ابن إسحاق يف السرية )ص  (1)
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 وإلقاِئه الوحَي إليه،  ،ِك لهي املَلئالوحِي وكيفيِة ترا وِّديف ِذكِر ُبفصل  (23)

 وتقريِره عنَده أنه َيأتيه من ِعنِد اهلِل، وما كان فيه من َشقِّ صدِره

من الوحِي الرؤيا  ملسو هيلع هللا ىلصِدئ به رسوُل اهلل عن عائشَة أِنا قالت: أوُل ما بُ  -66

الصادقُة يف النوِم، فكان ال يرى رؤيا إال جاَئْت مثَل فلِق الصبِح، ثم ُحبَِّب إليه 

الليايل ذوات العدِد ويتزوُد  -وهو التعبد-اخلالُء، فكان يأيت حراَء فيتحنَُّث فيه 

عىل غاِر حراَء، فجاء لذلك، ثم يرجُع إىل خدجيَة فتزوُده ملثلِها، حتى فاجأه وهو 

، فأخذين ما أنا بقارئٍ : فقلت: ملسو هيلع هللا ىلصامللُك فيه فقال: يا رسوَل اهلل، اقَرأ، قال النبي 

، ما أنا بقارئٍ فغطَّني الثانيَة حتى بلَغ مني اجلهد، ثم أرسلني، فقال: اقَرأ، فقلت: 

 ڇ چ چ چ ﴿فأخذين فغطَّني الثالثَة حتى بلَغ مني اجلهد، ثم أرسلني فقال: 

 .[5-0]العلق: ﴾گ ک ک﴿حتى بلغ:  ﴾ڇ

ما »ترجُف بوادُره حتى دخَل عىل خدجيَة فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفرجَع هبا رسوُل اهلل 

، فواهلل ال خيزيك «قد خشيُت علَّ » فأخرَبها اخلرَب وقال: «ل؟! ، فقالت له: أبرِشْ

، وَتقِري الضيَف،  ا؛ إنك لتصُل الرحَم، وتصدُق احلديَث، وحتمُل الكلَّ اهلل أبدا

، ثم انطلَقْت به خدجيُة حتى أَتْت ورقَة بَن نوفل بن أسد وت عنُي عىل نوائِب احلقِّ

َ يف اجلاهلية،  ا تنرصَّ ى بن قيص وهو عم  خدجية أخو أبيها، وكان امرءا بن عبد العزَّ

وكان يكتُب الكتاب بالعريب، فكتب بالعربيِة يف اإلنجيل ما شاَء اهلل أن يكتَب، 

ا قد  ا كبريا عمي، فقاَلت له خدجيُة: ابَن عمِّ اسمع من ابن أخيك، فقال وكان شيخا

بام رآه، فقال ورقُة: الناموس الذي  ملسو هيلع هللا ىلصورقُة: أخي ما ترى؟ فأخرَبه رسوُل اهلل 

ا أكون حيًّا، حتى خُيرَجك  أنِزل عىل موسى عليه السالم، يا لَيتني فيها َجَذعا

 «أو خُمرجيَّ هم؟»: ملسو هيلع هللا ىلصقوُمك، فقال النبي 
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يأت أحٌد قط بمثِل الذي جئَت به إال ُعودي وأوذي، وإن  قال: نعم، مل

ا، ثم مل ينشب ورقُة أن تويف، وفرت الوحُي فرتة  ا مؤزرا ُيدركني يوُمك، أنرصك نرصا

ا كي يرتدى من  -فيام بلَغنا- ملسو هيلع هللا ىلصحتى حزَن رسول اهلل  حزناا غدى منه مرارا

ا له جربيُل عليه شواهق اجلباِل، فكلام أوَف بذروِة جبل كي ُيلقي نفسه، تبدَّ 

ا، فيسكن لذلك جأُشه، وتقر نفُسه  السالم، فقال: يا حممُد، إنك لرسوُل اهلل حقًّ

ى له  فرَيجع، فإذا طالت عليه فرتُة الوحي عاد ملثل ذلك، فإذا َأوَف بذروة جبل تبدَّ

جربيُل عليه السالم، فقال له مثَل ذلك
(1)

. 

چ ﴿ِت يف شأن نزوِل سورة وفيام َروينا من اختالف الروايا :قال الشيُخ

يف  ملسو هيلع هللا ىلصأن عائشَة وغريها َرووا أن جربيل ألقاها إىل رسول اهلل  ﴾چ چ ڇ ڇ

ا، بأن ُأري ذلك يف  اليقظِة، ويف رواية غريها أن ذلك يف املناِم، احتامُل األمرين مجيعا

، وُأعيد اإللقاء إليه ثانياا يف اليقظة، كام ملسو هيلع هللا ىلصالنوم حتى حفَظه، وذكره بعد انتباهه 

ٱ ٻ ﴿وقال:  [7 - 3]األعىل: ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ال تعاىل:ق

فيكوُن هذا  [013]البقرة: ﴾ٹٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

ا له عىل صحِة جميء جربيَل عليه  رضباا من الربهاِن له عليه السالم، وتثبيتاا وتبصريا

 السالم إليه، وتعليِمه له، واهللُ أعلم.

جياوُر يف ِحراَء  ملسو هيلع هللا ىلصليثي قال: كان رسوُل اهلل عن ُعبيد بن عمرِي بن َقتادَة ال -67

ا، أو كان ذلك مما تتحنَُّث به قريٌش يف اجلاهلية، والتحن ث: التربر.  من كل سنٍة شهرا

 وقد قال أبو طالب:

 ونازلِ 
ٍ
 وراٍق لريقى يف حراء

                                      
 (.3921أخرجه البخاري ) (1)
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جياوُر ذلك الشهَر، من كل سنة ُيطعُم من جاءه من  ملسو هيلع هللا ىلصفكان رسوُل اهلل 

إذا -جواَره من شهره ذلك، كان أوُل ما يبدُأ به  ملسو هيلع هللا ىلص رسوُل اهلل املساكني، فإذا قََض 

ا، أو ما شاء اهلل من  -انرصَف من جواِره الكعبَة قبل أن يدخَل بيته، يطوُف هبا سبعا

ذلك، ثم يرِجع إىل بيته، حتى إذا كان الشهُر الذي أراد اهلل تعاىل به ما أراَد من 

نِة التي بعَثه فيها،   ملسو هيلع هللا ىلصوذلك الشهُر شهر رمضاَن، خرَج رسول اهلل كرامته من السَّ

 كام كان خيرج جلواره، معه أهُله حتى إذا كانت الليلُة التي أكَرمه اهلل تعاىل 
ٍ
إىل حراء

 فيها برساَلته، ورِحم العباَد هبا، جاءه جربيُل عليهام السالم من اهلل تعاىل.

يه هتاب، فقال: فجاَءين وأنا نائٌم بنُيٍط من ديباٍج ف»: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسوُل اهلل 

 .«اقرأْ 

 «قلت: ما أقرأ؟»قال: 

 .«فغتَّني حتى ظننُت أنه املوُت، ثم أرسلني، فقال: اقرأ»قال: 

 «قلُت: ما أقرأ؟»قال: 

 «فغتَّني حتى ظننُته املوَت، ثم أرسلني قال: اقرْأ؟»قال: 

 «قلت: ما أقرُأ؟»قال: 

 .«قرأْ فَغتَّني حتى ظننت أنه املوُت، ثم أرسلني قال: ا»قال: 

قلت: ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إل ألَفَتِدَي منه أن يعوَد ل بُيثِل ما »قال: 

 «[9: 1]العلق: ﴾ک ک گ گ﴿إىل قوله:  ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿صنَع يب، قال: 
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فقرأُتا، ثم انتهى فانِصَف عن ي، وهَببُت من َنومي، فكأنام ُهتبت يف »قال: 

 .«قلبي هتاًبا

 أحٌد أبغَض إلَّ من شاعٍر أو جمنوٍن، هنت ل ول يكن من خلق اهلل»قال: 

 .«ُأطيُق أن أنظَر إليهام

ُث هبذا  -يعني: نفَسه-قلت: إن األبعَد، »قال:  لشاعٌر أو جمنوٌن، ل حُتد 

قريٌش عني أبًدا، ألعُيدنَّ إىل حالٍق من اجلبلِ 
(1)

، وألَطرحنَّ نفيس منه، فألقتَلنَّها 

 .«فألسرتحَينَّ 

يُد ذلك، حتى إذا هنُت يف وَسٍط من اجلبِل، سُيعُت فخرجت أر»قال: 

 .«صوًتا من السامِء يقوُل: يا َمُيُد، أنت رسوُل اهلل، وأنا جربيُل 

فرفعُت رأيس إىل السامِء أنظُر، فإذا ِجربيل يف صورة رجٍل صاف  »قال: 

 .«قدميه يف ُأفق السامء، يقوُل: يا َمُيد، أنت رسوُل اهلل، وأنا ِجربيُل 

ر، قال: فو قفُت أنظُر إليه، وشَغلني ذلك عام أردُت، ما أتقدُم وال أتأخَّ

، وال أنظُر يف ناحية منها إال رأيُته كذلك، 
ِ
وجعلت أرِصف وجهي يف آفاِق السامء

م أمامي وال أرجُع ورائي، حتى بَعَثت خدجيُة ُرسلها يف  ا ما أتقدَّ فام ِزلُت واقفا

واقٌف يف مكاين ذلك، ثم انرَصف عني،  طلبي، فبلغوا مكَة، وَرَجعوا إليها وأنا

ا،  ا إىل أهِّل، حتى أتيُت خدجية، فجلست إىل فِخذها مضيفا وانرصْفت راجعا

فقالت: يا أبا القاسِم، أين كنت؟ فواهلل لقد بعثُت رسِّل يف طلبك حتى َبَلغوا مكَة 

 .«ورَجعوا إيلَّ 

                                      
 )َحالِق(: أي: من جبل عال. (1)
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ك باهلل من ذلك يا قلت هلا: إن األبعَد لشاعٌر أو جمنوٌن، فقالت: ُأعيُذ »قال: 

أبا القاسِم، ما هان اهلل لِيصنَع ذلك بك، مع صدِق حديثك، وِعَظم أمانتِك 

 وُحسن ُخلُقك، وصلتِك رمَحك.

 «وما ذاك يا ابَن عم؟ لقد رأيَت شيئا؟

 قلُت: نعم، ثم حدثُتها الذي رأيت.»قال: 

، واثُبت فوالذي نفُس خد ة بيِده، إين ألرجو أن  فقالت: أْبرِش يا ابَن عم 

 .«تكون نبيَّ هذه األُمة

قال: ثم قامت فجَمعت عليها ثياهَبا، ثم انطَلَقت إىل ورقَة بِن نوفَل بن أَسٍد 

وكان ورقُة قد تنرصَّ وقرأ الكتب، وسمع من أهِل التوراِة  -وهو ابُن عمها-

: أنه رأى وسمع، فقال ورقة ملسو هيلع هللا ىلصوأهل اإلنجيِل، فأخرَبته بام أخرَبها به رسوُل اهلل 

وٌس، قدوس، والذي نفُس ورقَة بيِده، لئن كنِت صدقتِني يا خدجيُة، لقد جاءه  ُقد 

 الناموُس األكرُب، الذي كان يأيت ُموسى، وإنه لنبي  هذه األمِة، فقويل له: فليثُبت.

ل عليه ذلك ملسو هيلع هللا ىلصفرجعْت خدجيُة إىل رسوِل اهلل  ، فأخرَبته بقول ورقَة، وسهَّ

عىل ِجواره وانرصَف،  ملسو هيلع هللا ىلصبام جاءه، فلام َقَض رسول اهلل بعَض ما كان فيه من اهلمِّ 

صنَع فيه كام يصنَع، بدأ بالكعبَة، فطاف هبا فلِقيه ورقُة بن َنوفل وهو يطوُف بالكعبة، 

 .ملسو هيلع هللا ىلصفقال: يا أخي أخربين بام رأيَت وسِمعت، فأخربه رسوُل اهلل 

اءك الناموُس فقال له ورقُة: والذي نفِس بيِده إنك لنبي  هذه األُمة، ولقد ج

، ولُتقاَتلن، ولئن أنا  ، ولُتخَرجنَّ ، ولُتؤذينَّ بنَّ األكرُب، الذي جاء موسى، ولُتكذَّ

ا يعلُمه، ثم أدنى رأسه فقبَّل يافوَخه، ثم  أدركُت ذلك ألنرصنَّ اهلل تعاىل نرصا

ا، وخفَّف عنه  ملسو هيلع هللا ىلصانرصَف رسوُل اهلل  إىل منزلِه، وقد زاده ذلك من قوِل ورقة ثباتا
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ما كان فيه من اهلمِّ بعَض 
(1)

. 

ث أن رسوَل اهلل  -68 قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك، قال: كان أبو ذرٍّ َُيدِّ

ة، فنزل ِجربيُل عليه السالم، فَفَرَج صدري حتى غسَله » ُفرج سقُف بيتي وأنا بُيكَّ

من ماِء زمزَم، ثم جاَء بطسٍت من َذهب مُمتلئ حكُيًة، وإيامًنا، فأفَرغها يف صدري، 

«ثم أطَبقه
(2)

. 

قال: بينَا رسوُل  -ملسو هيلع هللا ىلصوهو َُيدُث عن ليلِة ُأرِسَي بالنبي -عن أنٍس  -65

نائٌم أتاه ثالثُة نفٍر قبل أن ُيوَحى إليه وهو نائٌم يف املسجِد احلراِم، فقال  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

م هو؟  أوهلم: أهي 

 فقال أوَسُطهم: هو خرُيهم.

 فقال آخرهم: خذوا خرَيهم.

ُعوه عند بئِر زمزم، فتواله منهم ِجربيُل، فلم ُيكلِّموه حتى احَتَمُلوه فوَض 

فشقَّ جربيُل عليه السالم ما بني نحِره إىل َلبَّتِه
(3)

حتى فرَغ من صدِره وجوفِه،  

فغسَلُه بامء زمزم حتى أنقى جوَفه، ثم ُأيَت بطسٍت من ذهب فيه توٌر من ذهٍب 

، فحَشا به صدَره ثم أطَبَقهُ  ا إيامنا وحكمةا حمشوًّ
(4)

. 

                                      
، واآلجري يف 311-1/311« تارخيه»(، والطربي يف 1011) 0/50« أخبار مكة»أخرجه الفاكهي يف  (1)

« تاريخ دمشق»، وابن عساكر يف 1/002« دالئل النبوة»(، والبيهقي يف 970) 3/0032« الرشيعة»

33/03. 

 (.033(، ومسلم )3301أخرجه البخاري ) (2)

بَّة: موضع القالدة من الصدر. (3)  )َلبَّتِه( اللَّ

 (.031(، ومسلم )3571أخرجه البخاري ) (4)
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 يان جربيَل النيبَّ صلى اهلل عليهما يف صورته اليت هي صورُتهإت ِذكر (22)

عن سليامَن الشيباينِّ قال: َمرَّ بنا زر  بن حبيٍش، فقمُت إليه، فسألُته  -71

: قال عبُد اهلل:  [02]النجم: ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿عن قول اهلل:  فقال زر 

رأى جربيَل عليه السالم يف صورته، له ست مئة جناٍح 
(1)

. 

 :ملسو هيلع هللا ىلصهيفيُة إلقاء الوحي إىل النبي  فأما 

، قال: كيف ملسو هيلع هللا ىلصفعن عائشَة، أن احلارَث بن هشاٍم، سأل رسوَل اهلل  -71

أحياًنا يأتيني يف مثِل صلصلِة اجلرِس، وهو »: ملسو هيلع هللا ىلصيأتيك الوحُي؟ فقال رسوُل اهلل 

، فُيفصم عني، وقد وعيُت ما قال، وأحياًنا يتُيثل ل امللُك رجاًل،  أشده علَّ

 «ما يقول ويكلُيني وأعي

قالت عائشُة: ولقد رأيُته ينزل عليه الوحُي يف اليوم الشديِد الربد، فينفصُم 

ا عنه، وإن جبينَه ليتفصُد عرقا
(2)

. 

 القرآَن عن جربيَل عليه السالم: ملسو هيلع هللا ىلصفأما هيفيُة أخذ النبي  

ی جئ حئ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿فعن ابِن عباٍس، يف قوله:  -72

، فكان  ملسو هيلع هللا ىلصي  قال: كان النب [07 - 03]القيامة:﴾مئ ىئ يعالج من التنزيِل شدةا

 َيرُك شفتيه.

قال ابُن عباس: إنام ُأحرك شفتي، كام رأيُت رسول اهلل َيرك شفَتيه، فأنزل 

قال:  [07 - 03]القيامة:﴾ی جئ حئ مئ ىئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿اهلل: 

                                      
 (.070(، ومسلم )3131أخرجه البخاري ) (1)

 (.1333(، ومسلم )1أخرجه البخاري ) (2)
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يقول: استِمع،  [02]القيامة: ﴾يئ جب حب خب مب﴿جَيمعه يف قلبك، ثم تقرأه 

بعد ذاك إذا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: فكان النبي   [09]القيامة: ﴾يب جت حت خت ﴿وأنِصت 

انطلق جربيُل قرأه كام أقرأه
(1)

. 

َم ِذكُرنا له من هذه األخباِر داخٌل يف  : قال الشيُخ ومجيُع ما تقدَّ

املعجزاِت، وجرى األمر فيه مرتباا، فأوله: ما كان عليه السالم يراه يف منامه، كام 

 َروت عائشُة أن أوَل ما ُبدئ به
ِ
: الرؤيا الصادقُة، إذ الرؤيا الصادقة جزٌء من أجزاء

ؤيا التي جتيُء مثل فلق الصبِح، مقدمَة النبوة، ثم وجَب أن  النبوة، فكانت الر 

يكون عليه السالم عاملا بَمن يأتيه، فكان التَّخِّل، والتوحيد يف اجلبال والغريان 

عليه السالم املعرفُة بمن يأتيه  حمبباا إليه، لوقوع ترائي امللك له خالياا، وليقع له

ويناديه، فأراه جربيُل عليه السالم له نفَسه عىل صورٍة خمتلفة من مجلتها: صورُته 

التي هي صورته، لتكون صورُة املباينِة لصورِة اآلدميني آيةا له يف صدق ما ادعاه، 

ُته ، ويكون ما عدا هذه الصورِة التي هي صورملسو هيلع هللا ىلصأنه مرسٌل بالوحي إىل النبيِّ 

ا عنده إلتيانِه إليه يف صورة خمتلفٍة، حتى كان أكثُر ما كان يراه يف صورة  تقريرا

، وفيام تأول عبُد اهلل بن مسعود، وعائشُة، يف قوله:  ڄ ڄ ڄ ﴿ِدحية الكلبيِّ

 واألرِض، يف صورتِه  ملسو هيلع هللا ىلصببيان أن جربيَل ترائى للنبي  [2]النجم: ﴾ڄ
ِ
بني السامء

إليه حني دنا منه متدلياا، حتى كان قرُب  ملسو هيلع هللا ىلصنبي  التي عليها ُخلق، وإن نظَر ال

ا عنه  املجلِس منه قاَب قوسني أو أدنى، وأنه مل يالِقه يف هذه احلالِة، بل جلس منتبذا

ا عنه،  عىل سبيِل التعظيِم له، كاملجالس منَّا إىل سلطانه، وملكه مبايناا له مباعدا

فه حقيقةَ  ملسو هيلع هللا ىلصففعل جربيُل ذلك به  ما كان ناجاه به، فُيقرر هبذا  معظاما له، ثم عرَّ

                                      
 (.002(، ومسلم )5أخرجه البخاري ) (1)
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إليه، آتاه الوحَي من ِقَبل  ملسو هيلع هللا ىلصإليه أنه ملٌك، وهو رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصعند رسوِل اهلل 

نو يف ترائيه له، بل كان ذلك بعد األوِل، ليكوَن التعريف  اهلل، ومل يكن التدايل والد 

فيه عىل عىل تدريج، إذ يف املفاجأِة غري مأموٍن من دهشة تلحُقه، فجرى األمُر 

 املعقول من األمر اجلميِل.

 «ما أنا بقارئ»فأما غط  جربيَل عليه السالم غري مرٍة، وقوله: اقرأ، فيقوُل: 

فيحتمل أن يكون منه عىل وجه التقريِر له، ملا كان عليه من األُميَِّة، فقرره بذلك، 

، فقال: ثم أقَرأه، كام قرر اهلل موسى عليه السالم بالعصا، حني أراد أن جيعَله ا حيةا

ليخرَبه بحقيقِة ما يف يمينِه، حتى إذا قلبها  [07]طه: ﴾ڃ چ چ چ﴿

 حيةا تسعى، كان أبلَغ له يف احلُجة، والتشجِع يف أداء الرسالِة وحتملِها.

وَيتمل أن يكون غط ه إياه إشارٌة إىل ثقل الوحي، وأن وراَء هذه القراءة 

ا آخر، ال يظهر له فيه جربيُل، وإنام َيعرف عليه السالم نزوله، بام َيدُث له  وجها

، وما يف معناه وغري ذلك.
ِ
حاء  من الثقِل، والغطيط، والرُبَ

ه قلبه، ورشِح  يئةا لقبوِل الوحي، كام فعله يف َشقِّ وَيتمل أن يكون الغط  هَتْ

 من صدره، واهلل أعلم.

 خاصةا يف ملسو هيلع هللا ىلصومجيُع ذلك من األدلِة واآليات، واملعجزاِت التي يكون له 

نفِسه، إذ الواجُب يف إثبات النبوِة إقامُة الربهان للرسوِل يف نفسه، ليتقرَر عنده 

حقيقُة رسالته، فُيؤذن له عند ذلك يف الدعوة، ثم ُيمد بالرباهني ألمتِه، وأهِل 

 دعوته، واهلل أعلم.
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 يف ذكِر حراسة السماِء من اسرتاِق السمِع، لثبوت بعِثه، وعلوِّ دعوِته فصل (21)

، وما رآهم،  ملسو هيلع هللا ىلصعباٍس، قال: ما قرأ رسوُل اهلل  عن ابنِ  -73 عىل اجلنِّ

يف طائفٍة من أصحابِه عامديَن إىل سوِق ُعكاظ، وقد ِحْيَل  ملسو هيلع هللا ىلصانطلَق رسوُل اهلل 

هب، فرجعت الشياطنُي إىل  ، وُأرسل عليهم الش 
ِ
بني الشياطني، وبني خرِب السامء

 قوِمهم، فقالوا: ما لكم؟

هب.قالوا: حيَل بيننا وبنَي ا  لسامء، وأرسلت علينا الش 

قالوا: ما ذاك إال من يشء حدَث، فارِضبوا َمشارَق األرض ومغارهَبا، فَمرَّ 

النفُر الذين أخذوا نحو هِتامة، وهو بنخٍل عامدين إىل سوِق ُعكاظ، وهو يصِّلِّ 

بأصحابه صالَة الفجِر، فلام سِمعوا القرآَن، استمعوا له، وقالوا: هذا الذي حاَل 

، فرَجعوا إىل قوِمهم، فقالوا: يا قومنا بين
ِ
 ڀ ڀ ڀ ڀ﴿نا وبني خرِب السامء

فأوحى اهلل إىل  [1 - 0]اجلن:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

[0]اجلن: اآلية  ...﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصنبيِّه 
(1)

. 

عن عِّلِّ بن احلسنِي، أن ابَن عباٍس أخرَبه عن رجٍل من األنصاِر،  -74

، إذ ُرمي بنجٍم فاستناَر، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلصعند رسوِل اهلل قال: بينام نحن جلوٌس 

 .«ما هنُتم تقولوَن ملثِل هذا إذا ُرمي؟»: ملسو هيلع هللا ىلص

قالوا: اهلل ورسوُله أعلُم، كنا نقوُل: ُولد الليلَة رجٌل عظيٌم، ومات الليلَة 

 رجل عظيٌم.

                                      
 (.009(، ومسلم )773أخرجه البخاري ) (1)
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نا فإهنا ل ُيرمى هبا ملوِت أحٍد، ول حلياتِه، ولكن رب  »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل 

إذا َقىض أمًرا سبَّحه مَحلة العرِش، ثم أهُل السامِء الذين َيلوهَنم، ثم سبَّحه أهُل 

السامِء الذين َيلوهنم، حتى يبُلَغ التسبيُح أهل سامِء الدنيا، ثم يقول الذين َيلون 

مَحلَة العرِش حلُيلة العرِش: ماذا قال رب كم؟ فيجيبوهَنم، فيستخرُب أهُل السُيوات 

ًضا، حتى يبلَغ اخلرُب هذه السامَء الدنيا، فتخطُف اجلن  السُيَع، فُيلقونه بعُضهم بع

إىل أوليائهم، فام جاؤوا به عىل وجِهه فهو صحيٌح، ولكنهم َيقِرفوَن فيه وَيزيدون، 

«فرُتمى الشياطُي بالنجومِ 
(1)

. 

 

                                      
 (.1119أخرجه مسلم ) (1)
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 بالقلوِب، حتى دخل  ملسو هيلع هللا ىلصيف ذكر أخِذ القرآن ورؤيِة النيب  فصل (24)

 الء يف اإلسالم يف أوَّل امُلالقاةكثرٌي من الُعق

ا  ه  ملسو هيلع هللا ىلصإن اهلل جلَّت عَظمته أيَّد حممدا ا من العاملني، وخصَّ بام مل يؤيِّد به أحدا

من خصائِصه بام َيفوُق حد كراماِت األنبياء، وَمراتِِب األولياء، فكانت عالماُت 

ته عىل حسب منزلتِه وحملِّه عنَد اهلل، فليس من آيٍة وال عالمةٍ  أبدَع وال أروَع  نبوَّ

، وهو القرآن املُبني، والذكُر احلكيم، والكتاُب العزيز، الذي مل ملسو هيلع هللا ىلصمن آيات حممٍد 

ا، قيِّام، أنزله عليه يف أواٍن وزمان فيه اخللُق الكثري، واجلم  الغفري،  جُيعل له عوجا

 أولو األحالِم والن هى واألفهام، واأللُسن احلداد، والقرائِح اجلياِد، والعقولِ 

 واملكِر.
ِ
 الِفذاذ، أولو احِلنك والتجارِب والدهاء

روا أن يف ُوسِعهم معارضَته، فقالوا:   ھ ھ ھ﴿فلام سِمعوا القرآن َقدَّ

 .[30]األنفال:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ

اهم  پ پ پ ڀ ﴿بالقرآن، َيقرُع به أسامَعهم أن ائتوا  ملسو هيلع هللا ىلصفتحدَّ

 .[03]هود:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

، واستخَرجوا الذخائَر، وَبذلوا املُهَج واألمواَل، فشَحذوا البصائرَ 

دوا للقتل والِقتاِل، وبذلوا األهَل والولَد والِعيال يقتلون وَيستأرسوَن  وترصَّ

غار،  ويسرتقوَن، ُتستباُح دياُرهم، وُتستمَلك رقاهُبم، وُينالون بالذل والصَّ

واللِّسان، والبالغة  ويؤوبون باخِلزي واخلَسار، لعجِزهم مع ما هلم من الفصاحةِ 

والَبيان، أن يأتوا بِسورة خيرتعوَِنا بأهون سعي، وأدنى ُكلفة، ال َيرزُأهم ذلك 

، فُيبطلون به مغزاه، وَيدفعون به َدعواه، وُيرَيون أنفَسهم من عظيم الَبليَّة،  ماالا

 وَجسيم األذيَّة.
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ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿وَأنَّى هلم ذلك واهلل يقول: 

، مع [22]اإلرساء:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ل  ملسو هيلع هللا ىلصدعائه  اهم أن يأتوا بِسورٍة من مثلِه، فلم َيقدروا عليه؛ ألنه كالُم اهلل املنزَّ إيَّ

 [00، 03]الطارق:  ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿عليه، وهو كام أخرب اهلل عنه: 

 .[11، 10]الربوج:  ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿ وقال: 

أن الوليَد بن املغرية، اجتمَع إليه نفٌر عكرمَة، أو سعيِد بن جبري،  عن -79

من قريش، وكان ذا ِسنٍّ منهم، وقد حرض املوسُم، فقال هلم: يا معرَش قريش، إنه 

قد حرض هذا املوسُم، وإن وفوَد العرب ستقدُم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر 

ا، وير ا وال ختتلفوا، فُيكذب بعُضكم بعضا ا واحدا د صاحبِكم، فأمجِعوا فيه رأيا

ا.  قوَلكم بعُضه بعضا

ا نقل به.  قالوا: فأنت يا أبا عبِد شمس، فقل، وأقم لنا رأيا

 قال: بل أنتم، فقولوا وأسمع.

 قالوا: نقول: إنه كاهٌن.

 قال: ما هو بكاهٍن، لقد رأينا الكهاَن، فام هو بزمزمِة الكهان وال سجِعه.

 قالوا: فنقول: إنه جمنوٌن.

اجلنوَن وعرفناه، فام هو بخنقه وال ختاجِله،  قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا

 وال وسوستِه.

 قالوا: فنقول: شاعٌر.
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قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعَر كله، رجَزه، وهزَجه، وقريَضه، 

 ومقبوَضه، ومبسوَطه، فام هو بالشعر.

 قالوا: فنقول: ساحٌر.

 ه وال عقِده.قال: ما هو بساحٍر، لقد رأينا السحاَر وسحَرهم، فام هو بنفثِ 

 قالوا: فام تقول يا أبا عبِد شمس؟

قال: إن لقولِه حلالوة، وإن أصَله َلَغِدٌق، وإن فرَعه جلَناٌة، وما أنتم بقائلني 

من هذا شيئاا إال ُعرف أنه باطٌل، وإن أقرَب القول فيه ألن تقولوا: هو ساحٌر، 

 
ِ
 وأخيه، وبني املرء

ِ
ق بني املرء وابنه، وبني املرء وزوجته، وبني املرء وعشريتِه،  ُيَفرِّ

فتفرقوا عنه بذلك
(1)

. 

ا اجتمعت لرسول اهلل  -76 ، ورسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بن عمر، أن قريشا

جالس يف املسجد، فقال عتبُة بن ربيعة هلم: َدعوين حتى أقوَم إليه، فأكلمه، فإين 

أخي، أراك  عسى أن أكوَن أرفق به منكم، فقام عتبُة حتى جلس إليه، فقال: يا ابنَ 

أوسطنا بيتاا وأفَضلنا مكاناا، وقد أدخلَت عىل قومك ما مل ُيدخل رجل عىل قومه 

، فذلك لك، عىل قومك أن جتمَع لك،  مثَله، فإن كنَت تطلب هبذا احلديث ماالا

ا، فنحن مرشفوك، حتى ال يكون  ، وإن كنَت تطلب رشفا حتى تكوَن أكثرنا ماالا

ع األمر دونك، وإن كان هذا عن ملَم يصيُبك ال أحٌد من قومك فوَقك، وال َيقط

نقدر عن النزوِع منه؛ بَذلنا لك خزائنَنا حتى تعذَر يف طلب الطب لذلك منك، 

ا ملكناك.  وإن كنَت تريد ملكا

                                      
 (.050-051أخرجه ابن إسحاق يف السرية )ص (1)



 053|خمتصر دالئل النبوة

 

؟ قال: نعم. فقرأ عليه النبي  «َأفرغت يا أبا الوليدِ »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل 

تبُة ملٍق يده خلف ظهِره، حتى حتى مر بالسجدة فسجَد، وع «أل السجدة»: ملسو هيلع هللا ىلص

فرَغ من قرائتها، ثم قام عتبُة، ما يدري ما يراجعه به إىل نادي قوِمه، فلام رأوه 

مقبالا قالوا: لقد رجع إليكم بوجه غري ما قام من عندكم، فجلَس إليهم، فقال: يا 

اهلل معرَش قريش، قد كلمُته بالذي أمرمُتوين به، حتى إذا فرغُت، كلمني بكالم ال و

ما سمَعت ُأذناي مثَله قط، وما دريُت ما أقول له، يا معرَش قريش فأطيعوين اليوَم، 

واعصوين فيام بعَده، اتركوا الرجَل واعتِزلوه، فواهلل، ما هو بتارك ما هو عليه، 

ه  عزكم، وخلوا بينه وبني سائر العرِب، فإن يظهَر عليه يكون رشُفه رشفكم، وعز 

وا قد كفيُتموه بغريكم، قالوا: صبأَت يا أبا الوليدِ وإن يظهروا عليه تكون
(1)

!  

عن ابِن عباٍس: أن رجالا من أزد َشنوءَة ُيقال له: ِضامد، كان ُيعالج  -77

 : ساحٌر، وكاهٌن، وجمنوٌن.ملسو هيلع هللا ىلصمن األرواِح، فقِدَم مكة، فسِمعهم يقولون للنبي 

 ، قال: فلقيه، فقال: فقال: لو أين أتيت هذا الرجَل لعلَّ اهلل َيشِفَيه عىل يديَّ

؟! يح، فإن اهلل يشفي عىل يديَّ َمن شاَء، فهل يفَّ  يا حممُد، إين أرقي من هذا الرِّ

إن احلُيَد هلل نحُيُده ونستعينُه، من هيِده اهلل فال ُمِضلَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل 

ا له، ومن ُيضلل فال هادَي له، وأشهُد أل إله إل اهلل وحَده ل رشيَك له، وأن َمُيًد 

 .«عبُده ورسوله، أما بعد

فقال: أعد عِّلَّ كلامتك هؤالء، ولقد بلغَن قاموَس البحر، هات يدك 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأبايْعك عىل اإلسالِم، قال: فبايعه رسوُل اهلل 

                                      
 .32/100أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  (1)
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 «وعىل قوِمك؟»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل 

 قال: وعىل قوِمي.

، فمروا بقومه، فقال صاحُب الرسية  ملسو هيلع هللا ىلصقال: فبعَث رسول اهلل  رَسيةا

 هل أصبُتم من هؤالء شيئاا؟للجيِش: 

.  فقال َرجٌل من الَقوِم: أصبُت منهم َمطهرةا

ها، فإن هؤلء قوُم ضامدٍ »قال:  «ُردَّ
(1)

. 

وأنا غرُي مسلٍم  -إذ قدمُتها-عن ُجبرِي بن ُمطِعٍم، قال: قِدمت املدينة  -78

ى شديٌد، فنِمت يف املسجِد، حتى فِزعت بقراءِة  يومئذ، فأقدُم وقد أصابني كرا

، 0]الطور:  ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں﴿للمغرِب، وهو يقرأ:  ملسو هيلع هللا ىلصِل اهلل رسو

، فاسرتجعُت حتى خرجُت من املَسجِد، وكان أولَّ ما دخل قلبي اإلسالمَ [1
(2)

. 

عىل ما َيرى من  ملسو هيلع هللا ىلصعن حممِد بن إسحاق، قال: وكان رسوُل اهلل  -75

 قومه، يبذُل هلم النصيحَة، ويدعوهم إىل النجاِة فيام هم فيه، وجعَلت قريٌش حني

منعه اهلل منهم، َيذروَنه الناس، ومن قدَم عليهم من العرب، فكان الط فيل بن 

هبا، ومشى إليه رجاٌل من  ملسو هيلع هللا ىلصعمرو الدوِّس َُيدث، أنه قدم مكَة ورسوُل اهلل 

ا لبيباا، فقالوا له: يا ُطفيُل، إنك قدمت  ا شاعرا قريش، وكان الطفيُل رجالا رشيفا

ُهرنا قد عضَل بنا، وفرق مجاعَتنا، وإنام قوُله بالَدنا، وهذا الرجُل الذي بني أظ

كالسحر، ُيفرق بني الرجل وبني ابنه، وبني الرجل وبني أخيه، وبني الرجل وبني 

زوجته، وإنام َنخشى عليك وعىل قوِمك، ما قد دخل علينا، فال تكلمنَّه، وال 

                                      
 (.232أخرجه مسلم ) (1)

ا وأصله(، 0525) 1/032الطرباين يف الكبري  أخرجه (2)  .(033(، ومسلم )0113البخاري )يف  خمترصا
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، وال ُأكلُمه تسمع منه، قال: فواهلل ما زالوا يب حتى أمجعُت أن ال أسمَع منه شيئاا

ا، من أن َيبلغني من  -حني غدوُت إىل املسجد-حتى حشوُت أذين  ا َفرقا كرسفا

 قوله، وأنا ال أريُد أن أسمَعه.

قائٌم يصِّل عند الكعبِة، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: فغدوُت إىل املسجد، فإذا رسوُل اهلل 

ا حسناا، فقمُت قريباا منه، فأبى اهلل إالَّ أن ُيسمعني بعَض قوله، قال: فسمعُت كال ما

قال: فقلُت يف نفِس: واُثكَل أمي، واهلل، إين لرجٌل لبيب شاعر، ما خيفى عِّلَّ 

احلسُن من القبيِح، فام َيمنُعني من أن أسمَع من هذا الرجِل ما يقول، فإن كان هذا 

ا تركته.  الذي يأيت به حسناا قبلته، وإن كان قبيحا

ه، فاتبعُته حتى إذا دخل إىل بيت ملسو هيلع هللا ىلصقال: فمكثُت حتى انرصف رسوُل اهلل 

بيَته دخلُت عليه، فقلت: يا حممُد، إن قوَمك قالوا يل: كذا وكذا، الذي قالوا، 

فواهلل ما بِرحوا خُيوفوين أمَرك، حتى سددُت أذين بُكرسٍف؛ لئال أسمَع قولك، ثم 

أبى اهلل إال أن ُيسمَعنيه، فسمعت قوالا حسناا، فاعِرض عِّلَّ أمرك، قال: فعرَض 

 اإلسالم، وتال عِّلَّ القرآن. عِّلَّ 

ا أعدل منه، قال: فأسلمُت،  قال: فواهلل ما سمعت قوالا قط أحسَن، وال أمرا

وشهدت شهادَة احلق، وقلُت: يا نبي اهلل، إين امرٌؤ مطاع يف قومي، وأنا راجٌع 

إليهم وداعيهم إىل اإلسالم، فادُع اهلل أن جيعَل يل آية، يكون يل عوناا عليهم، فيام 

 .«فقال: اللهمَّ اجعل له آيةً »دعوهم إليه، قال: أ

قال: فخرجُت إىل قومي، حتى إذا كنُت بثنية ُتطلعني عىل احلارض، وقع نوٌر 

بني عيني مثل املصباح، قال: فقلُت: اللهم يف غري وجهي، فإين أخشى أن َيظنوا 

طي، أِنا ُمثلٌة، وقعت يف وجهي لفراق دينهم، قال: فتحول، فوقَع يف رأس سو
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فجعل احلارضون يرتاَءون ذلك النوَر يف سوطي كالِقنديل املُعلق، وأنا أِنبُط 

إليهم من الثنية، قال: حتى جئَتهم، فأصبحت فيهم، فلام نزلُت أتاين أيب، وكان 

ا قال: فقلُت: إليك عنِّي يا أبه، فلسُت منك، ولسَت مني، قال: ومل،  ا كبريا شيخا

؟ قال: قلت: أسلمُت، و تابعُت دين حممد عليه السالم، قال أيب: فديني، أي بنيَّ

َر ثيابه، ثم جاء فعرضُت عليه اإلسالم، فأسلَم، قال: ثم  دينُك، فاغتسَل، وطهَّ

أَتتني صاِحبتي، فقلُت هلا: إليك عني، فلسُت منك، ولسِت مني، قالت: بأيب أنَت 

ق بيني وبينك اإلسالُم، أسلمت، وتابعُت دي ن حممٍد، وأمي، قال: قلُت: فرَّ

ا إىل اإلسالم، فأبطؤا  قالت: فديني دينُك اإلسالم، فأسلَمت، ثم دعوُت دوسا

، ثم جئُت رسول اهلل  بمكَة، فقلُت: يا نبيَّ اهلل، إنه قد غلبني عىل دوس  ملسو هيلع هللا ىلصعِّلَّ

نا، فادُع اهلل عليهم، فقال:  ارجع إىل قوِمك فادُعهم، وارُفق  «اللهمَّ اهد دوًسا»الزِّ

، فلم أزل بأرض دوٍس أدعوهم إىل اإلسالم، حتى هاجَر هبم، قال: فرجعُت 

ا، واخلندَق، ثم قِدمت عىل رسول  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ا، وأحدا إىل املدينة، وقَض بدرا

بخيرَب، حتى نزلُت املدينة بسبعني  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل بَمن أسلم معي من قومي، ورسوُل اهلل 

أو ثامنني بيتاا من دوسٍ 
(1)

. 

هذا الباِب ِمن أخِذ القرآِن بالقلوِب  : وممَّا يدخُل يف قال الشيُخ

 .إسالُم عمَر بِن اخلطاب 

 وجُماهٍد، أو عن  -81
ٍ
عن عبِد اهلل بِن أيب َنجيٍح املَكي، عن أصحابِه عطاء

ثوا به عنه-َمن روى ذلك عنه، أن إسالَم عمَر بِن اخلطاِب  أنه كان  -فيام حَتدَّ

ا، وكنُت صاحَب مخٍر  يف اجلاهليِة، ُأحب ها فأرشهُبا، يقوُل: كنت لإلسالِم ُمباعدا

                                      
 .0/325انظر: سرية ابن هشام  (1)
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وكان لنا جَملس جيتمُع فيه رجاٌل من قريٍش باحلَْزَوَرِة عنَد دوِر آل عمرو بن عائِذ 

 بن عمران بن خمزوٍم.

ا،  قال: فخرجُت ليلة أريُد جلسائي يف جملسنا ذلك، فلم أجْد فيهم أحدا

مَر، لعِّلِّ أجد عنَده فقلت: لو أين جئت فالناا اخلامَر، وكان بمكة رجٌل يبيع اخل

ا فأرشُب منها.  مخرا

 قال: فجئُته فلم أجْده.

ا أو سبعني، قال: فجئت  قال: قلت: لو جئُت الكعبَة، فُطفت هبا سبعا

قائٌم ُيصِّل، وكان إذا صىلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاملسجَد أريُد أن أطوَف بالكعبِة، فإذا رسوُل اهلل 

ان ُمصاله بني الركنني األسوِد استقبل الشاَم، وجَعل الكعبة بينَه وبني الشاِم، وك

 والركِن اليامين.

وقال: فقلت حني رأيُته: واهلل لو أين استَمعُت الليلَة ملحمٍد، حتى أسمَع ما 

 يقول.

 وقلت: لئن دنوُت أسمُع منه ألروعنَّه.

ا،  قال: فجئُت الكعبَة من ِقَبِل احِلجِر، فدخلُت ثياهَبا، فجعلت أميش ُرويدا

يصِّل يقرُأ القرآَن، حتى ُقمت يف قبلتِه ُمستقبالا ما بيني  قائمٌ  ملسو هيلع هللا ىلصورسول اهلل 

 وبينه، إال ثياب الكعبِة.

قال: ]فلام[ سِمعُت القرآَن، َرقَّ له قلبي، فَبكيت ودخلني اإلسالُم، فلم 

صالَته، ثم انرصَف، وكان إذا  ملسو هيلع هللا ىلصأزل قائاما يف مكاين، حتى َقَض رسوُل اهلل 

، وكانت طريَقه حتى خيرَج إىل املسعى، ثم انرصف خرَج عىل داِر بني أيب حسنيٍ 
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هري، ثم  يسرُي بني داِر عباِس بن عبِد املطلب، وبني داِر ابن أزهَر بن عبِد عوٍف الز 

.
ِ
 عىل داِر األخنِس بن رَشيق، حتى يدُخل بيَته، وكان مسكنُه يف دار الرقطاء

َر أدركُته، فلام فاتَّبعُته حتى إذا كان بني داِر العباس، وبني دار ]ابن[ أزه

، قام وعَرفني، فظنَّ رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصسمَع رسوُل اهلل  أين إنام َتبعته  ملسو هيلع هللا ىلصِحِسِّ

 «ما جاء بك يا ابَن اخلطاِب هذه الساعَة؟»ألُوذيه، فنَهمني، فقال: 

 قال: قلت: إين ُأؤمن باهلل وبرسولِه، وبام جاء من عنِد اهلل.

. «قد هداك اهلل يا عُيرُ »وقال:  اهلل وأثنى عليه، ملسو هيلع هللا ىلصقال: فحِمَد رسوُل اهلل 

ودخل  ملسو هيلع هللا ىلصثم َمسَح صدري، ودعا يل بالثَّباِت، ثم انرصفُت عن رسوِل اهلل 

بيَته
(1)

. 

واملُنتقى من ذكر هذه األخباِر التي مضت، من ذكر :  قال الشيُخ

 ، ، وعمرو بن العاص وأيب ذرٍّ ضامد وطفيل وغرِيمها، وما نذكُره بعده من النجايشِّ

، وقبوهِلم منه ملسو هيلع هللا ىلصوافقَة العقالء، ورسعَة ميلهم إىل إجابِة دعوة النبي وغريه أن م

إحدى الدالئِل يف صدق دعواه للنبوة، ألنَّ إحدى اخلالل، يف صدق دعوته صحُة 

ا أمهات الرشائِع؛ ألن ما وراءها ُمفرع  ما يدعو املدعي هلا من الرشائع، خصوصا

 ملسو هيلع هللا ىلصألن شهادَة النجايشِّ بنبوته عنها، ويف صحة األصل داللٌة عىل صحة الفرِع؛ 

َعقيب ما قرئ عليه من كتاب اهلل، وأعلم من أمهات رشاِئعه، وقبوهلا وانقياِده له 

 عليه السالم من أوضح الدالئِل.

ا إسالم عمرو بن العاص، وخالِد بن الوليد.  وَتتضمن هذه القصُة أيضا

                                      
 (. 370) 0/123« فضائل الصحابة»رجه عبد اهلل يف زوائده عىل أخ (1)
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لون عن أيب ذر الغفاري، قال: خرجنا من قوِمنا غفار، وكانوا َُي  -81

نا، فانطلقنا حتى نزلنا عىل خاٍل  الشهر احلرام، قال: فخرجُت أنا وأخي أنيٌس وأم 

لنا، فأكَرمنا خاُلنا، وأحسن إلينا، فحسَدنا قوُمنا، وقالوا له: إنك إذا خرجَت من 

 أهلك، خالَف إليهم ُأنيس.

فجاء خالنا فنثا علينا ما قيل له، فقلُت: أما ما مَض من معروفِك، فقد 

بنا رصمَتنا فاحتملنا عليها، وتغطَّى خالنا كد رَت وال مجاع لك فيام بعد، قال: فقرَّ

بثوبه َيبكي، فانطلقنا حتى نزلنا بحرضة مكَة، فتنافر ُأنيٌس عن رصمتنا وعن 

ا، فأتانا برصمتِنا ومثلها معها، وقد صليُت قبل أن  مثلها، فأتيا الكاهَن فَخريَّ ُأنيسا

سنني، فقلت: ملَن؟ قال: اهلل. قلُت: أين توجه؟ قال:  ثالَث  ملسو هيلع هللا ىلصألقى رسوَل اهلل 

حِر، ُألقيت كأين َخفاء  حيُث وجهني اهلل، أصِّل عشاء، حتى إذا كان من آخر السَّ

 حتى تعلوين الشمُس. -يعني: خباء-

قال: فقال ُأنيس: إن يل حاجةا بمكَة، فاكفني حتى آتيَك، فانطلَق أنيٌس 

ء فقلُت: ما حبَسك؟ قال: لقينا رجالا بمكَة عىل ثم جا -يعني: أبطأ-فراث عِّلَّ 

دينك، يزعم أن اهلل أرسَله، قال: فام يقوُل له الناس؟ قال: يقولون: شاعٌر، كاهن، 

ساحٌر، وكان أنيس أحَد الشعراء، قال أنيٌس: واهلل لقد سمعُت قول الكهنِة، فام 

 الشعر، فال يلتئُم ع
ِ
ىل لسان أحٍد يفري هو بقوهلم، ولقد وضعُت قوله عىل أقراء

أنه شعٌر، واهلل إنه لصادٌق، وإِنم لكاذبون، فقلت: اكِفني حتى أذهَب فأنظر، 

موا له، قال:  قال: نعم، وكن من أهل مكَة عىل حذٍر، فإِنم قد َشنعوا له، وجتهَّ

فانطلقُت فقدمُت مكَة، فاستضعفُت رجالا منهم، فقلت: أين الذي يدعوَنه 

، و قال: الصابئ! فامل عِّلَّ أهُل الوادي بكل مدرة وعظٍم، الصابُئ؟ فأشار إيلَّ

، فارتفعُت حني ارتفعت كأين ُنُصب أمحٌر، فأتيت زمزَم  فخررُت مغشيًّا عِّلَّ
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فرشبُت من مائها، وغسلُت عني الدماء، فلبثُت هبا ثالثني من بني يوم وليلٍة، ما يل 

ت عكُن بطني،  وما وجدت عىل كبدي طعاٌم إال ماُء زمزم، فَسِمنُت حتى تكرسَّ

سخفَة جوٍع، قال: فبينا أهُل مكة يف ليلة قمراَء إِضحيان، إذ رضب اهلل عىل 

، ومها تدعوان  أسمختِهم، فام يطوُف بالبيت أحٌد منهم غرُي امرأتني، فأتتا عِّلَّ

ا ونائلَة.  إسافا

حا أحَدمها اآلخر، قال: فام تناهتا عن قوهلام، قال: فأتتا عِّلَّ 
، قال: قلُت: َأنكِ

فقلُت: َهٌن مثل اخلشبِة، غري أين مل َأْكني، فانطلقتا تولوالن، وتقوالن: لو كان 

، وأبو بكٍر، ومها هابطان من ملسو هيلع هللا ىلصهاهنا أحٌد من أنفارنا، فاستقبَلهام رسوُل اهلل 

 «فام قال لكام؟»قالتا: الصابُئ بني الكعبِة وأستارِها، قال:  «ما لُكام؟»اجلبل، فقال: 

وصاحُبه، فاستلم احلجَر،  ملسو هيلع هللا ىلصكلمةا متأل الفم، قال: فجاء رسوُل اهلل  قالتا: قال لنا

وطاف بالبيِت، ثم صىل، فأتيُته حني قَض صالَته، فكنُت أوَل من حيَّاه بتحية 

قلُت: من غفاٍر، فأهوى بيِده إىل  «وعليك رمحُة اهلل، ممن أنت؟»اإلسالِم، قال: 

تميُت إىل غفار، فذهبت آخُذ بيده، جبهتِه هكذا، قال: قلُت يف نفِس: كره أين ان

فقلُت: كنت  «متى هنَت ها هنا؟»فدفَعني عنه صاحُبه وكان أعلَم به مني، فقال: 

قلُت: ما كان يل  «فَُين هان ُيطعُيك؟»ها هنا منُذ ثالثني، ِمن بني يوٍم وليلة، قال: 

ت عكُن بطني، وما وجدُت عىل كبدي  طعاٌم إال ماُء زمزم، فسمنُت حتى تكرسَّ

 سخفَة جوع.

فقال أبو بكٍر: يا رسوَل  «إهنا مبارهٌة، إهنا طعاُم ُطعمٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل 

وأبو بكر،  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل، ائذن يل يف طعامه الليلَة، قال: ففعل، قال: فانطَلق النبي  

فانطلقُت معهام، ففتح أبو بكر باباا، فجعل يقبُض لنا من زبيب الطائِف، قال أبو 

، ملسو هيلع هللا ىلصام أكلُته هبا، قال: فَغرَبُت ما َغربُت، فلقيُت رسوَل اهلل ذر: فذاك أوُل طع
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هت إىل أرٍض ذات نخل، ول أحسُبها إل يثرَب، فهل أنت مبل ٌغ عني »فقال:  إين ُوج 

قال: فانطلقُت حتى لقيُت أخي  «قوَمك، عسى اهلل أن ينفَعهم بك، ويأُجرَك فيهم

ا، فقال: ما صنعَت؟ قلت: صنعُت أين ق د أسلمُت وصدقت، فقال ُأنيس: ما يب ُأنيسا

نا فقالت: ما يب رغبٌة عن  رغبٌة عن دينك، فإين قد أسلمُت وصدقت، قال: فأتينا ُأمَّ

دينكام، فإين قد أسلمُت وصدقت، قال: فاحتَملنا فأتينا قوَمنا، فأسلم نصُفهم قبل أن 

هم إيامُء بن رحضة، وك ملسو هيلع هللا ىلصيقدَم رسوُل اهلل  ان سيَِّدهم، وقال عىل املدينة، وكان يؤم 

فأسلم بقيُتهم، وجاءت  ملسو هيلع هللا ىلصأسلمنا، فقدم رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصبقيُتهم: إذا قدم رسوُل اهلل 

أسلم، فقالوا: يا رسوَل اهلل، ُنسلِم عىل الذي أسَلم عليه إخواُننا، فأسَلموا، فقال 

«غفاٌر، غفَر اهلل هلا، وأسَلم، ساملَها اهلل»: ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 
(1)

. 

ص قال: ملا انرَصفنا من اخلَندِق مجعُت ِرجاالا من عن عمِرو بِن العا -82

 قريٍش َيسمعون منِّي، فقلت هلم: أتروَن رأيي، وَتسمعوَن مني؟

 قالوا: نعم.

ا، وإين قد  ا شديدا قلت: إين أرى أمَر حممٍد عليه السالم، يعلو األموَر ُعلوًّ

ا، فام َترون فيه؟  رأيُت رأيا

 قالوا: ما هو؟

، قلت: أرى أن َأحلََق  ، فإن ظهَر حممٌد عىل قوِمنا كنا عند النجايشِّ بالنجايشِّ

فنكون حتَت يديه، أحب  إلينا أن نكون حتَت يدي حممٍد، وإن ظهَر قوُمنا عىل حممٍد 

ا.  فُهم من قد عَرفُتموهم، وال رأينا منهم إال خريا

                                      
 (.1073أخرجه مسلم ) (1)
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 فقالوا: إن هذا َللرأُي.

دى إليه من أرضنا األدَم، فقلت: فامجعوا هدايا ُِندهيا له، فكان أحب  ما هي

ا، فخرجنا حتى قِدمنا عليه، فواهلل إنا لعنَده إذ جاء عمرو بن  ا كثريا فجمعنا أدما

منا إليه هداياه، فسألُته إياه، ألعطانيه  مري، فلو قد دخلُت عليه فقدَّ ُأميَة الضَّ

 نقُتُله، فإذا فعلُت ذلك، رأت ُقريٌش أين قد َأَجزُت، حني قتلت رسوَل حممد.

 قال: فدخلُت عليه، فسجدُت له كام كنَّا نصنُع به.

 فقال: َمرحباا بك، هل أهديَت يل من باِلدك شيئاا؟

ا. ا كثريا  قلت: نعم، َأهَديُت لك أهيا امللُك أدما

بته إليه، فاشتهاُه وأعجَبه، فقلت: أهيا امللُك، إين رأيُت رجالا خرَج  قال: فقرَّ

لنا، فأعطينيه فأقُتُله، فإنه قد أصاَب من  من عندك اآلن هو رسوُل رجٍل هو عدوٌّ 

 أرشافِنا وأخياِرنا.

 قال: فغِضَب، ومد يده، فرضَب األنَف رضبةا ظننت أنه كارُسُه.

 قال: فلو انشقِت األرُض عند ذلك لدخلُت فيها.

 فقلت: أهيا امللك، واهلل لو ظننُت أنك تكَره هذا ما سألُتَكه.

لتقتَله، رسوَل رجٍل يأتيه الناموُس األكرُب  قال: أتسألني أن ُأعطيَك رجالا 

 الذي يأيت موسى.

 فقلت: أَو كذلك هو؟



 063|خمتصر دالئل النبوة

 

، ولَيظَهرنَّ عىل من  قال: نعم، ثم قال: أطعني واتَّبعه، فواهلل إنه لَعىل احلقِّ

 خالَفه، كام ظهَر موسى عليه السالم عىل فِرعوَن وجنوِده.

 فقلت: أفُتبايعني له عىل اإلسالَم؟

 قال: نعم.

قال: فبسط يَده، فبايعُته عىل اإلسالِم، ثم خرجُت من عنده، وقد حاَل رأيي 

 إىل غرِيه، فلقيُت خالَد بَن الوليِد، فقلت: أين يا أبا ُسليامن؟

، وأنا أذهُب فأسلم.  فقال: واهلل لقد استقاَم املِيسُم، إن الرجَل لعىل احلقِّ

ا.  قلت: وأنا أيضا

م خالٌد، فأسلَم وبايَع، ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل قال: فقِدمنا املدينة، فأتينا  ، فتقدَّ

م من ذنبي، وال أذكُر ما استأخَر.  وتقدمُت أنا، فقلت: وأنا أبايُع، وذكرت ما تقدَّ

. «بايع، فإن اإلسالم ُ ب  ما هان قبَله، واهلجرَة جتب ما هان قبلها»فقال: 

فبايعُته
(1)

. 

ا أن بن إسحاَق ما ناظَر به النرُض بن  حممدُ وقد روى  -83 احلارث قريشا

 وما يقولونه فيه. ملسو هيلع هللا ىلصيبعثوا إىل أحباِر أهل الكتاِب فَيسألوهم عام ُيْمَتَحُن به النبي  

فقال هلم أحباُر هيود: سلوه عن ثالٍث نأمركم هبن، فإن أخرَبكم هبن، فهو 

ل، فروا فيه رأَيكم: سلوه عن فتيٍة ذهبوا  نبيٌّ مرسل، وإن مل يفعْل، فالرجُل متَقوِّ

لدهر األوِل ما كان أمُرهم؟ فإنه قد كان هلم حديٌث عجب، وسلوه عن رجل يف ا

                                      
 (.07777) 19/309أخرجه أمحد  (1)
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طواٍف، قد بلغ مشارَق األرض ومغارهَبا، ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح، ما 

هو؟ فإن أخرَبكم بذلك، فهو نبيٌّ فاتبعوه، وإن مل يفعل، فهو رجٌل متقول، 

 فاصنعوا يف أمره ما بدا لُكم.

ومل َيستثن فانرَصفوا  «ُأخرُبهم بام سألُتم عنه غًدا»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال هلم رسوُل اهلل 

فيام يذكرون مخَس عرشَة ليلَة، ال َُيِدث اهلل إليه يف  ملسو هيلع هللا ىلصعنه، فمكَث رسوُل اهلل 

ذلك وحياا وال يأتيه جربيُل عليهام السالم، حتى أرجَف أهُل مكَة، وقالوا: وعدنا 

ا، واليوم مخَس عرشَة ليلة، قد أصبحنا من ها، ال خيرُبنا بيشء مما سألناه حممد غدا

ُمكُث الوحي عنه، وشق عليه ما َيتكلم به أهُل  ملسو هيلع هللا ىلصعنه! حتى أحزَن رسوَل اهلل 

مكة، ثم جاء جربيُل من اهلل بسورة الكهِف، فيها معاتبُته إياه عىل حزنه عليهم، 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿وخرِب ما سألوه عنه من الفتيِة، والطواِف، وقول اهلل: 

[25]اإلرساء: ﴾ىئ ىئ ی یۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
(1)

 . 

ا داخلة يف األبواب املاضيِة، من  : قال الشيُخ وهذه القصُة أيضا

عند أهِل املُلك، واألديان، ُمثبٌت ذلك يف كتبِهم،  ملسو هيلع هللا ىلصاشتهاِر أمر رسوِل اهلل 

 وعلوِمهم، واهلل أعلم.

عن ابِن عباٍس، حدثني َسلامن حديَثه ِمن فيه، قال: كنت رجالا  -84

أهِل أصبهان، من أهل قرية ُيقال هلا: جي، وكان أيب ِدهقانَ فارسيًّا من 
(2)

قريته،  

وكنت من أحبِّ اخللق إليه، فام زال حب ه إياي حتى حَبسني يف بيت كام حُتبس 

                                      
 (.111-110أخرجه ابن إسحاق يف السرية )ص (1)

هَقان(: فارِّس معرب، وهم زعامء القرى من العجم والفرس. (2)  )الدِّ
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اجلاريُة، وكنت قد اجتهدت يف املَجوسيِة، حتى كنت َقطَِن النارِ 
(1)

ُأوقُدها، ال  

ا يف ديني، و كان أليب صنعٌة يف بعض عملِه، وكان ُيعالج أترُكها ختبو ساعةا اجتهادا

، إنه قد شغَلني ُبنياين كام ترى، فانطلْق إىل  ا له يف داِره، فدعاين، فقال: أي ُبنيَّ بنيانا

، فإنك إن احتبست عِّلَّ كنَت أهمَّ إيل من َضيعتي،  َضيعتي هذه، وال حَتتبِس عِّلَّ

، وشغلَتني عن كلِّ يشء من أمِري.
ٍ
 ومن كل يشء

 فخرجُت أريُد الضيعَة التي بعَثني إليها. قال:

قال: فمررُت بكنيسٍة من كنائِس النصارى، فسِمعت أصواهَتم وهم 

ُيصلون، وكنت ال أدري ما أمُر الناس حلبِس أيب إياي يف بيتِه، فلام سِمعُت 

 أصواهتم دخلُت عليهم أنظُر ما يصنعون.

، وقلت: هذا واهلل خرٌي من فلام رأيُتهم أعجَبتني صالهُتم، ورِغبُت يف أمرهم

الديِن الذي نحن عليه، فواهلل ما َبرحتهم حتى غربِت الشمُس، وتركت ضيعَة 

 أيب، فلم آهتا.

 ثم قلت هلم: أين أْصُل هذا الديِن؟

 قالوا: بالشاِم.

قال: ثم َرجعت إىل أيب، وقد َبعث يف طلبي، فشغلُته عن عمله كلِّه، فلام 

 ؟ أمل أكن َعهدت إليك ما عهدُت؟جئُته، قال: يا بني أين كنت

قال: قلت: يا أبِت، مررُت بناس ُيصلون يف َكنيسة هلم، فأعجَبني ما رأيُت، 

 فواهلل ما زلُت عندهم حتى غربِت الشمُس.

                                      
 لزمها فال يفارُقها. )َقطِن النار(: وهو املقيم عندها الذي (1)
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 قال: أي ُبني، ليس يف ذلك الديِن خرٌي، بل دينُك ودين آباِئك خرٌي.

 قال: قلت: كال واهلل، إنه خلرٌي من ديننا.

ا، ثم حَبسني يف بيتي.قال: فخافَ   ني، فجعَل يف رجِّل قيدا

قال: وبعثُت إىل النصارى، فقلت: إذا قِدم عليُكم ركٌب من الشاِم، 

فأخرِبوين، قال: فقدم عليهم ركٌب من الشامِّ جتاٌر من النصارى، قال: فأخرَبوين، 

 أرادوا قال: قلت: إذا قضوا حوائَجهم، فأرادوا الرجعة إىل بالِدهم، فآذنوين، فلامَّ 

 الرجعة إىل بالِدهم، أعَلموين هبم.

قال: فألقيُت احلديَد من ِرجِّل، ثم خرجُت معهم حتى قِدمت الشام، فلام 

؟  قدمُتها قلت: َمن أفضُل هذا الديِن علاما

 قالوا: األُسقف يف الكنيسِة.

قال: فجئُته، فقلُت له: إين قد رغبُت يف هذا الديِن، وأكون معك أخدُمك 

 ك، وأتعلَّم منك، وُأصِّل معك.يف كنيَستِ 

 يأمُرهم 
ٍ
قال: فافعْل، فادُخل، فدخْلت معه، قال: فكان رجَل سوء

بهم فيها، فإذا مجعوا له شيئاا منها، اكتنَزه لنفِسه، ومل ُيعط املساكنَي،  بالصدقة، وُيَرغِّ

 حتى مجع سبَع ِقالل من ذهٍب ووِرق.

ا ملا رأيته يصنَعُ  ا شديدا ، ثم مات، فاجتمعت إليه قال: فأبغضته بغضا

، يأمُركم بالصدقِة، وُيرغبُكم 
ٍ
النصارى لتدفِنَه، فقلت هلم: إن هذا كاَن رجَل سوء

 فيها، فإذا ِجئتموُه اكَتنََزها لنفِسه، ومل يعِط املساكني منها َشيئاا.

 قال: قالوا يل: وما ِعلُمك بذلك؟
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 قال: قلت: أنا أدل كم عىل َكنِزه.

نا علي  ه.فقالوا: دلَّ

 قال: فأريُتهم موضَعه.

ا، فلام رأوها، قالوا: ال واهلل،  قال: فاستخرجوا سبَع قالٍل مملوءةا ذهباا وورقا

 ال ندفنُه فصلبوه، ثم َرمجوه باحِلجارِة، ثم جاؤوا برُجٍل آخر، قال: فجعلوه مكاَنه.

قال: يقول َسلامن: فام رأيت رجالا ال يصِّل اخلَمَس أرى أنه أفضُل منه، 

ا منه، قال: فأحببُته  أزهدَ  يف الدنيا، وال أرغَب يف اآلخرِة، وال أدأب ليالا وِنارا

 ُحبًّا مل أحبَّ شيئاا كان مثَله، فأقمُت معه زماناا، ثم حرَضته الوفاُة.

قال: فقلت: يا فالن، إين قد كنت معك، وأحببُتك حبًّا مل أحبَّ شيئاا كان 

 إىل من ُتويص يب، وإىل من تأُمرين؟قبَلك، وقد حرَضك ما ترى من أمِر اهلل، ف

ا اليوَم عىل ما كنت عليه، لقد هلَك الناُس  قال: أي ُبني، واهلل ما أعلُم أحدا

ا مما كانوا عليه إال رجالا بامَلوصل، وهو عىل ما كنت عليه، فاحْلَْق به. لوا كثريا  وبدَّ

ا  أوصاين قال: فلام ُغيب، حلقُت بصاحِب املوصل، فقلت: يا فالن، إن فالنا

عند موته أن أحلَق بك، وأخربين أنك عىل أمِره، فقال: أقْم عندي، قال: فأقمُت 

 عنَده، فوجدته خرَي رجل، عىل أمر صاحبِه.

ا  قال: فلم يلبْث أن مات، فلام حرَضته الوفاة، ُقلت له يا فالن: إن فالنا

فإىل من  أوصاين إليك، فأمَرين باللحوِق بك، وقد حرضَك من أمِر اهلل ما َترى،

 ُتويص يب؟
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قال: إين واهلل ما أعلم رجالا عىل ما كنَّا عليه إال رجالا بنَصيبني، وهو فالن، 

فاحْلق به، فلام مات وُغيب، حلقُت بصاحب َنصيبني، فجئته فأخربُته خربي، وما 

 أمرين به صاحبي.

فقال: أقْم عندي، فأقمُت عنَده، فوجدته عىل أمِر صاحبه، فأقمُت معه خرَي 

جٍل، فواهلل ما لبَث أن نزَل به املوُت، فلام حرض، قال: قلت: يا فالن، إن فالناا ر

 كان أوىص يب إىل فالن، ثم أوىص يب فالن إليك، فإىل من ُتويص يب، وما تأمرين؟

وريَة  ا َبقي عىل أمِرنا آُمُرك أن تأتيه إال رجالا بَعم  قال: أي ُبني، ما أعَلُم أحدا

 عىل مثل أمِرنا، فإن أحببت فأتِه، فإنه عىل أمرنا. من أرِض الروِم، فإنه

وريَة، وأخربته َخربي، وقال:  قال: فلام مات وُغيب، حلقُت بصاحب َعم 

أقْم عندي، فأقمت عنَد خرِي رجٍل عىل ُهدى أصحابه وأمِرهم، قال: ثم اكَتَسبُت 

 حتى كانت يل َبقراٌت وَغنيمة.

تُه الوفاُة، قلت له: يا فالن، إين كنت مع قال: ثم نزَل به أمُر اهلل، فلام حرَض 

فالٍن فأوىص يب إىل فالٍن، ثم أوصاين فالٌن إىل فالن، ثم أوىص يب فالن إليك، 

 فإىل من ُتويص يب، وما َتأمرين؟

قال: أي ُبني، واهلل ما أعلُم أصبَح عىل ما كنا عليه أحٌد من الناِس آمرك أن 

، ه و َمبعوث بديِن إبراهيم، خَيُرج بأرِض العرِب، تأتَيه، ولكن قد أظلَّك زمان نبيٍّ

تني، هبا نخٌل، به عالمات ال خَتفى: يأكُل اهلدية، وال  ُمهاجرُه إىل أرٍض بني حرَّ

 َيأكل الصدقة، بني كتِفيه خاتم النبوِة، فإن استطعت أن تلَحق بتلك البالِد فافعْل.
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وريَة ما شاء اهلل أ ن أمُكَث، ثم مر يب نفٌر قال: ثم مات وُغيب، ومكثُت بَعم 

من كلٍب جتاٌر، فقلت هلم: حتِملوين إىل أرِض الَعرب، وأعطيكم َبقرايت هذه، 

 وغنيمتي هذه.

قال: فأعطيُتهم ومَحلوين معهم، حتى إذا قِدموا يب وادي الُقرى َظلُموين، 

ا، فكنَت عنده، وُأريت النخَل، فرجوت أن يكون  فباعوين من رجٍل هيوديٍّ عبدا

الذي َوَصَف يل صاحبي، ومل َيِق يل يف نفِس، فبينا أنا كذلك إذ َقدم ابُن عمٍّ  البلدَ 

له من املدينة من بني ُقريظَة، فابتاعني منه، فحمَلني إىل املدينِة، فواهلل، ما هو إال أن 

رأيُتها فعَرفُتها بصفِة صاحبي، فأقمُت هبا، وبعَث اهلل رسوَله، فأقام بمكَة ما أقاَم، 

، ثم هاجَر إىل املدينِة، فواهلل، إين  ال أسمعُ  قِّ له بذكٍر، مع ما أنا فيه من ُشغِل الرِّ

لفي رأِس ِعذٍق لسيدي أعمُل فيها بعَض عملِه، وسيدي جالٌس حتتي، إذ أقَبَل 

ابُن عمٍّ له فوقف عليه، فقال: يا فالن، قاَتل اهلل بني َقيلَة، واهلل إِنم اآلن جَيتمعون 

 قدم عليهم من مكَة اليوم، يزُعمون أنه نبي. بُقباَء، عىل رجلٍ 

قال: فلام سمعُتها أخَذتني الُعَرواءُ 
(1)

، حتى ظننت أين سأسقُط عىل سيدي، 

 قال: فنزلت عن النخَلة، وجعلُت أقوُل البن عمه ذلك: ما تقول؟

، ثم قال: ماَلَك وهلذا؟ أقبْل  قال: فغِضب سيدي، فَلَكَمني لكمةا شديدةا

 عىل عملِك.

: قلت: ال يشَء، أردت أن أستثبِته عام قاَل، وكان عندي يشٌء قد مجعُته، قال

وهو بُقباَء، فدخلُت عليه،  ملسو هيلع هللا ىلصفلام أمَسيُت أخذُته، ثم ذهبُت به إىل رسوِل اهلل 

                                      
 )الُعَرواُء( الرعدة عند احلمى. (1)
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فقلت له: إنه بلَغني أنك رجٌل صالٌح، معك أصحاٌب لك غرباُء َذوو حاجٍة، 

بته إليه، فقال  وهذا يشء ِعندي للصدقِة، فرأيُتُكم أحقَّ به من غرِيكم، ثم قرَّ

 ، وأمسَك يده فلم َيأكل.«هلوا»ألصحابِه:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

قال: فقلت يف َنفِس: هذه واحدٌة، ثم انرَصفُت عنه، فَجمعُت شيئاا، ثم 

ل رسوُل اهلل  إىل املدينِة، ثم جئُته، فقلت له: إين رأيُتك ال تأُكُل الصدقَة،  ملسو هيلع هللا ىلصحتوَّ

ة أكَرمُتك  هبا. وهذه هديَّ

 ، وأمَر أصحاَبه فأكلوا معه.ملسو هيلع هللا ىلصقال: فأكَل رسوُل اهلل 

 قال: قلت يف نفِس: هاتان ثِنتان.

، وهو بَبقيِع الَغرقِد، قد َتبَِع جنازَة رجٍل من ملسو هيلع هللا ىلصقال: ثم جئُت رسوَل اهلل 

أصحابِه، عليه َشملتاِن له، وهو جالٌس يف أصحابِه فسلَّمت عليه، ثم استدَبرُت 

 ره، هل أرى اخلاتَم الذي َوصَف يل صاحبي؟إليه أنُظُر إىل ظهِ 

استدبرُته، عَرف أين أستثبُِت يف يشء ُوصَف يل،  ملسو هيلع هللا ىلصفلام رآين رسوُل اهلل 

 فألقى رداَءه عن ظهِره، فنظرُت إىل اخلاتِم فعرفُته، فانكَببت عليه ُأقبِّله وأبكي.

ل»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال يل رسوُل اهلل  لُت فجلسُت بني يديه، فَقصصُت «حتوَّ  ، فتحوَّ

أن َيسمَع  ملسو هيلع هللا ىلصعليه َحديثي كام حدثُتك يا ابَن عباٍس، فأعجَب ذلك رسوَل اهلل 

 .«هاتِب يا سلامنُ »: ملسو هيلع هللا ىلصذلك أصحاُبه، ثم قال يل رسوُل اهلل 

فكاَتبت صاحبي عىل ثالث مئة نخلٍة، ُأحييها بالَفقري
(1)

 ، وبأربعنَي ُأوقية.

                                      
 )الَفِقري(: حفرة حتفر للفسيلة إذا حولت لتغرس فيها. (1)
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الرجُل بثالثني  ، فأعانوين بالنخِل،«أعينوا أخاُهم»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل 

ةا  َوِديَّ
(1)

، والرجل بَقدر ما عنده، حتى  ، والرجُل بخمَس عرَشَة، والرجل بعرْشٍ

. ةا  مجعوا ثالث مئة َوِديَّ

رُه، فإذا فَرغَت أهوُن أنا أضُعها »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال يل رسوُل اهلل  اذهب يا َسلامُن ففق 

 .«بيدي

رُت هلا، وأعانني أصحايب، حتى إذا فَرغُت جئ ُته فأخربُته، فخَرج قال: ففقَّ

، ويضُعه رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل  ب له الَوِديَّ بيِده،  ملسو هيلع هللا ىلصمعي إليها، فجَعلنا ُنقرِّ

ٌة واحدٌة، فأديت النخَل،  حتى فرغنا، فوالذي نفُس سلامَن بيِده، ما مات منها َوِديَّ

 وبقي عِّلَّ املاَل.

املَعادن، فقال  بمثل بيضِة الدجاجِة من ذهٍب، من بعضِ  ملسو هيلع هللا ىلصفُأيِتَ رسوُل اهلل 

خْذ هذه »قال: فُدعيُت له، فقال:  «ما فعَل الفاريس  املُكاتِب؟»: ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

ها بام عليَك يا سلامنُ   .«فأد 

؟  قال: قلت: فأين تقُع هذه يا رسوَل اهلل مما عِّلَّ

 .«خْذها، فإن اهلل َسيؤد ي هبا عنك»قال: 

،  -بيِده والذي نفُس سلامنَ -فأخذهُتا فوزنُت هلم منها  أربعنَي ُأوقيةا

هم، وَعَتَق سلامُن، فشهدُت مع رسوِل اهلل  ا، ثم مل  ملسو هيلع هللا ىلصفأوَفيُتهم حقَّ اخلندَق حرًّ

يُفتني مشهدٌ 
(2)

. 

                                      
 )الَوِديَّة(: صغار النخل. (1)

 (.13737) 39/001أخرجه أمحد  (2)
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  ،وبني املشركني ملا أظهر الدعوة ملسو هيلع هللا ىلصيف ذكر ما دار بينه فصل  (25)

 وما جرى عليه أحواله إىل أن هاجر وما كان من صربه على بلوى الدعوة 

 ذية وإيراد اآليات والرباهني عليهاواحتمال األ

ساجٌد وحوله  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل ]بن مسعود[، قال: بينام رسوُل اهلل  -89

 -أو البعري-ناس من قريٍش، وَثمَّ سال بعرٍي، فقالوا: من يأخُذ سال هذا اجلزوِر 

، إذ جاء عقبُة بن أيب ُمعيط بسال جزوٍر فقذفه عىل ظهر ملسو هيلع هللا ىلصفيقذُفه عىل ظهر النبيِّ 

، فلم يرفع رأَسه، فجاءت فاطمُة، فأخَذته عن ظهر رسول اهلل، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسوِل 

 ودَعت عىل من صنع ذلك.

اللهم »دعا عليهم إال يومئٍذ، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال عبُد اهلل: فام رأيُت رسول اهلل 

عليك املأَل من قريٍش، اللهم عليك أبا جهِل بن هشام، وعتبَة بن ربيعة، وشيبَة بن 

قال  -شك شعبةُ -أو أيب بن خلف  «معيط، وأميَة بن خلف ربيعة، وعقبَة بن أيب

عبُد اهلل: فقد رأيُتهم ُقتلوا ببدر، وُألقوا يف َقليب أو يف بئر، غرَي أن ُأيبَّ بن خلف، 

أو ُأمية بن خلف، كان رجالا بادناا، فتقطع قبل أن يبلَغ به البئرُ 
(1)

. 

 خلزي واهَلوان:وأما املُستهزؤون وأسامُؤهم، وِذهر ما ُعجل هلم من ا

 ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿فعن قتادَة، ومقسم، موىل ابن عباس  -86

قال: هم الوليُد بن املغرية، والعاص بن وائل، وعدي  بن قيس،  [95]احلجر:

واألسوُد بن عبد يغوث، واألسوُد بن املطلب، َمروا رجالا رجالا عىل رسول اهلل 

                                      
 (.0790(، ومسلم )3250أخرجه البخاري ) (1)
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ل له جربيُل: كيف جتُد ، ومعه جربيُل عليهام السالم، فإذا مر به رجٌل منهم، قاملسو هيلع هللا ىلص

 هذا؟ فيقوُل: بئس عبُد اهلل، فيقول جربيُل: كفيناكه.

فأما الوليُد بُن املغرية فرتدى، فيتعلق سهٌم بردائه، فذهب جيلس فُقطع 

أكحُله، فنزف فامت، وأما األسوُد بن عبد يغوث، فأتى بغصٍن فيه شوك، فرضَب 

دعا عِّلَّ حممد، ودعوُت عىل به وجهه، وسالت حدقتاه عىل وجِهه، فكان يقول: 

حممد، فاسُتجيب يل، واستجيب له دعا عِّل أن أعمى، فعميُت ودعوت عليه أن 

ا يف أهل يثرَب. ا طريدا  يكون وحيدا

وأما العاص بن وائل فَوطئ عىل شوكة، فتساقط حلُمه من عظامه حتى 

 هلَك.

هو ظمآن وأما األسوُد بن املطلب، وعدي  بن قيس، أحُدمها قام يف الليل و

ة، فلم يزل يرشُبه حتى انفتق بطنُه فامت، وأما اآلخُر فلدغته  ليرشَب من ماء جرَّ

حيةٌّ فامت
(1)

. 

، ملا حتالَفت قريٌش عىل أن ال فأما قصُة دخوِل بني هاشم شعَب أيب طالب

 :ملسو هيلع هللا ىلصُيبايعوا بني هاشم، وال ُيناكحوهم، وال خُيالطوهم، وما يف ذلك من دالِئله 

لزبري، قال: ملا أقبل عمرو بن العاص من احلبشِة من فعن عروَة بن ا -87

عند النجايش إىل مكَة، قد أهلَك اهلل صاحَبه، ومنعه حاجَته، اشتدَّ املرشكون عىل 

املسلمني كأشدِّ ما كانوا، حتى بلَغ املسلمني اجلهُد، واشتد عليهم البالُء، وعمد 

 ملسو هيلع هللا ىلصقتلوا رسوَل اهلل املرشكون من قريٍش، فأمجعوا مكَرهم وأمَرهم، عىل أن ي

                                      
 .00/051لطربي يف تفسريه ، وا351-0/350أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه  (1)
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، فلام رأى ذلك أبو طالب، مجَع بني عبِد املطلب فأمجع هلم أمرهم عىل أن  عالنيةا

شعَبهم، وَيمنعوه ممن أراد قتَله، فاجَتمعوا كافُرهم  ملسو هيلع هللا ىلصُيدخلوا رسوَل اهلل 

، ومنهم من فعله إيامناا ويقيناا.  ومسلُمهم، منهم من فعَله محيةا

قد اجتَمعوا ومنعوا الرسوَل، واجتَمعوا عىل فلام عَرفت قريُش أن القوَم 

ذلك كافُرهم ومسلُمهم، اجتمع املرشكون من قريش، فأمَجعوا أمَرهم عىل أن ال 

جيالِسوهم، وال خيالِطوهم، وال ُيبايعوهم، وال يدخلوا بيوهَتم، حتى ُيسِلموا 

ا، ومواثيَق، أال يقبلو ، وعهودا ا من بني رسوَل اهلل للقتل، وكتبوا بمكرهم صحيفةا

ا، وال تأخُذهم هبم رأفٌة، وال رمحة، وال هوادٌة، حتى ُيسلِموا  ا صلحا هاشم أبدا

للقتل، فلبَثت بنو هاشٍم يف شعبهم ثالَث سنني، واشتد عليهم  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ا يدنو من مكَة  فيهن البالُء واجلهد، وقَطعوا عليهم األسواَق، وال يرتكوا طعاما

ليقتَلهم اجلوُع، يريدون أن يتناَولوا بذلك سفَك دِم رسول وال بيعا إال باَدروا إليه 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

فأتى فراَشه،  ملسو هيلع هللا ىلصوكان أبو طالب إذا أخذ الناُس مضاجَعهم، أمَر رسول اهلل 

، فإذا نوم الناُس، أمر أحَد بنيه، أو إخوته، أو  ا أو غائلةا حتى يراه من أراد به مكرا

مَر رسول اهلل أن يأيت بعَض ، وأملسو هيلع هللا ىلصبني عمه، فاضطجَع عىل فراش رسول اهلل 

فرشهم فريقَد عليها، فلام كان رأُس ثالِث سنني، تالوم رجاٌل من بني عبد مناف، 

ورجال من بني ُقيص، ورجاٌل ممن سواهم، وذكروا الذي َوقعوا فيه من القطيعة، 

فأمجعوا أمَرهم من ليلتِهم عىل نقِض ما تعاَهدوا عليه، والرباءِة منه، وبعَث اهلل 

األرَضَة، فلِحست كلَّ يشء  -ملسو هيلع هللا ىلصالتي فيها املكُر برسول اهلل -صحيفتِهم  عىل

فيها، وكانت معلقةا يف سقف الكعبِة، وكان فيها عهُد اهلل وميثاُقه، فلم ترتك فيها 
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شيئاا إال حِلسته، وَبِقي فيها ما كان من رشٍك أو ظلم أو بغي، فأطَلع اهلل رسوَله 

 يفِة.عليه السالم عىل الذي صنع بالصح

فقال أبو طالب: ال والثواقب، ما َكَذبني، فانطلق َيميش بعصابٍة من بني 

عبد املطلب حتى أتى املسجَد، وهو حافٌل من قريٍش، فلام رأوهم أتو بجامعٍة 

، وأتوهم ليعطوهم رسوَل اهلل 
ِ
أنكروا ذلك، وظنوا أِنم َخرجوا من شدة البالء

 .ملسو هيلع هللا ىلص

بينكم مل نذكرها لكم، فأتوا  فتكلم أبو طالب، فقال: قد حدَثت أمورٌ 

بصحيفتِكم التي فيها مواثيُقكم، فلعله أن يكوَن بيننا وبينكم صلٌح، وإنام قال 

ذلك؛ خشيَة أن ينظروا يف الصحيفِة، قبل أن يأتوا هبا، وبادروا العنَي أن يأتَيهم 

الذي أخرَبه اهلل به، فأتوه بصحيفتِهم معجبني، ال يشكون  ملسو هيلع هللا ىلصبحديث رسوِل اهلل 

الرسوَل مدفوٌع إليهم، فوضعوها بينهم، وقالوا: قد آن لكم أن تقَبلوا،  أن

وترِجعوا إىل أمر جيمُع عامَتكم، وجيمُع قوَمكم، ال يقطُع ذلك بيننا وبينكم إال 

ا لعشريتِكم وفسادكم.  رجٌل واحد، جعلُتموه خطرا

ا فيه َنَصٌف بيني وبينكم، هذه  فقال أبو طالب: إنام أتيُتكم لنعطَيكم أمرا

الصحيفُة، التي يف أيديكم، إن ابن أخي أخربين ومل َيكِذبني، أن اهلل بعث عليها 

، فلم ترتك فيها اساما هلل إال حِلسته، وترك فيها غدَركم وتظاهَركم علينا  دابةا

بالظلِم، فإن كان احلديُث كام يقول: فأفيقوا، فواهلل ال ُنسلِمه حتى نموَت من عند 

، دفعنا إليكم صاحبنا، فقتلُتم، أو استحييُتم.آخرنا، وإن كان الذي   يقوُل باطالا

فقالوا: قد َرضينا بالذي تقول، فُفتِحت الصحيفُة، فوجدوا الصادَق 

املصدق قد أخرب خرَبها قبل أن ُتفتَح، فلام رأهتا قريٌش كالذي قال أبو طالب، 
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ا ألرشِّ ما قالوا: واهلل، ما كان هذا إال سحٌر من صاحبكم، وارَتكسوا أو عادو

كانوا عليه من كفرهم، والشدِة عىل رسول اهلل وأصحابِه ورهطِه، والقياِم عىل ما 

 تعاهدوا عليه.

فقال أولئك النفُر من بني عبد املطلب: إن أوىل بالكذب والسحر غرَينا، 

فكيف ترون فإنا نعلُم أن الذي مجعُتم عليه من قطيعتنا، أقرُب للخبث والسحِر، 

تمعُتم عليه من السحر، مل تفسد الصحيفُة وهي يف أيديكم، فام كان ولوال الذي اج

هلل من اسم هو فيها طمسه، وما كان من بغٍي تركه يف صحيفتِكم، أفنحن 

 السحرُة، أم أنتم؟

فندم املرشكون من قريٍش عند ذلك، وقال رجاٌل: منهم أبو البخرتي وهو 

بن قيص، ومنهم: املطعُم بن العاُص بن هاشم بن احلارث بن أسِد بن عبد العزى 

عدي، وهاشُم بن عمرو، أخو بني عامر بن لؤي، وكانت الصحيفُة عنده، وزهرُي 

بن أيب أمية، وزمعُة بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قيص، يف 

 رجال من قريش ولَدهتم نساُء بني هاشم، كانوا قد َندموا عىل الذي صنعوا.

هذه الصحيفِة، فقال: أبو جهل: هذا أمر ُقِض فقالوا: نحن براء من 

بليلٍ 
(1)

. 

من احلرص يف الشعب  ملسو هيلع هللا ىلصوما امُتحن به رسوُل اهلل  : قال الشيُخ

ڭ ۇ ۇ ﴿ثالث سنني، هو كسائر حمِن األنبياء عليهم السالم، فقال تعاىل: 

ڭ ﴿، وقال: [001]يوسف: ﴾ائ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

                                      
، 70-0/32(، وابن منده يف املستخرج من كتب الناس 037-053أخرجه ابن إسحاق يف السرية )ص (1)

 .300-1/300والبيهقي يف دالئل النبوة 
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ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 .[100]البقرة: ﴾ۈئ ى ى ائ ائ ەئ ەئ ې ې ې ې

وما ُذكر يف شأن الصحيفة يف رواية عروَة والزهري، أن األَرضَة حِلَست ما 

فقد ََيتمل  (باسمك اللهم)كان فيها من ِذكر اهلل، وبقي فيها ما كان فيها إال 

ا، ويف كل واحد منهام أعجوبٌة وبرهاٌن، وهلل احلمد.  األمرين مجيعا
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 لقمِر فكان مبكَة، وأما انشقاُق ا (26)

 آيًة ملسو هيلع هللا ىلصملا اقرتَح امُلشركون أن ُيريهم النيبُّ 

 ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بِن مسعوٍد، قال: انشقَّ القمُر عىل عهِد رسوِل اهلل  -88

تني، فقال النبي  «اشهدوا، اشهدوا»: ملسو هيلع هللا ىلصِشقَّ
(1)

. 

عن عبِد اهلل ]بن مسعود[، قال: انشقَّ القمُر فِئتني ونحن بمكَة، فقال  -85

اُر قريشٍ  ار، فإن كانوا قد كفَّ فَّ : هذا سحٌر سحَركم ابن أيب َكبشَة، انظروا إىل الس 

رأوا ما رأيُتم، وإال فإنه سحٌر سحَركم، وقدموا من غرِي َوجٍه، فُسئلوا، فقالوا: قد 

َرَأينا ما رأيُتم
(2)

. 

عن آيٍة، فأراهم انشقاَق القمِر  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنٍس، أن أهل مكة سألوا النبيَّ  -51

مرتني
(3)

. 

ۓ ڭ )فهذا نص  القرآن قد ورَد بانشقاِق القمر :  لشيُخقال ا

، فظاهر اآليِة دال عىل حصوِل االنشقاِق، واتفق مخسٌة من [1]القمر: (ڭ ڭ

أعالِم الصحابة وكباِرهم يف روايتِهم عىل انشقاِقه، وال َمدَفَع بعد ظاِهِر اآليِة، 

َع انشقاقه، ِمن ُمتكلمي واتفاِق الروايات لكونه وحصولِه، فُيقال ملن أنكَر وقو

يعني: اقرتَب  [0]القمر: (ے ے)أهِل القبلة، الذين يتأولون قوَله: 

أي: سيأيت، كذلك قوُله:  [0]النحل: (ڈ ڈ ژ)انشقاُقه، وأن ذلك كقوله: 

                                      
 (.1211(، ومسلم )3333أخرجه البخاري ) (1)

« دالئل النبوة»يف ، والبيهقي 11/013« التفسري»(، والطربي يف 193) 0/133أخرجه الطيالِس  (2)

1/133. 

 ( نحوه.3232( واللفظ له، والبخاري )1211أخرجه مسلم ) (3)
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سَيقرب انشقاُقه: كفى ما حصَل من روايِة اجلامهرِي من الصحابة  (انشق)

منهم من العدِد الكثرِي، وليس يلزُم إذا سأل بانشقاِقه، ثم ما رواه عن كلِّ واحٍد 

بعُض املكذبني آية، أن َتستفيَض حتى َُييَط برؤية تلك اآلية مجيُع الناِس، ويشرتُك 

، مع أنه غرُي منَكٍر رؤيُة القمر يف بلٍد دون بلد، كام يكون  يف ُمعاينتها اخلاص  والعام 

بلٍد، يف يوم واحٍد، وساعة واحدٍة، ال السحاُب املطبُق، واملطر الوابُل، يف بلٍد دون 

سيام إذا كان حصوُل هذه اآلية يف بلٍد عامة  أهلِها املرشكون الكفار، الذين َيرون 

 نوِر اهلل، وصدَق من جاء هبذه اآليِة، وأما 
ِ
ا، وجَيتهدون يف إطفاء هذه اآلية سحرا

عىل إجياِد سائر  املنجموَن، فمن كان منهم يف خطِة اإلسالم ويتدين بأن اهلل قادرٌ 

املقدورات، فليس يف انشقاِق القمِر من األُعجوبِة ما يف شجرٍة ُتدعى فُتقبل 

بعروقها وأصوهلا، وُتؤمُر بالرجوِع إىل موِضعها فرتجُع، فمن يرى َتسليَم هذا يف 

ق به، فالقمُر مثله يف االنشقاِق.  مقدوِر اهلل، وُيصدِّ

باإلسالِم والتوحيِد، فإنه َيثبُت عليه ومن كان من املنجمنَي ممن ال يتديُن 

وجوُد الصانِع القادِر املريِد العاملِ احلكيِم، ثم يرتِّب عليه أمَر النبوة، واآلياُت 

واملعجزاُت وانشقاُق القمر جمانٌس الحتباِس الشمِس عن َجَرياِنا عىل يوشَع بِن 

ثباِت إذا ساعده نون عليه السالم، وأثبته قوٌم، وأبطله آخرون، واحلجُة يف اإل

 الدليُل، وباينه االستحالة ال يف النفي، واهلل أعلم.
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 ِذكُر اإلسراِء (27)

بتني قريٌش ُقُيُت يف احِلجِر، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابٍر، أن رسوَل اهلل  -51 ملا هذَّ

«فجىلَّ اهلل ل َبيَت املقِدِس، فطِفقُت ُأخرُبهم عن آياتِه، وأنا أنظُر إليه
(1)

. 

لقد رأيُتني يف احِلجِر، وأنا »: ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل  عن أيب هريرَة، قال: قاَل  -52

ُأخرب قريًشا عن َمسريي وَمرساي، فسألوين عن أشياَء من بيِت املقدِس ل ُأثبِتها، 

، فرَفَعُه اهلل ل، أنظُر إليه، فام سألوين عن يشٍء إل  فكِربُت هرًبا ما هِربت مثَله قط 

«أنبأُتم به
(2)

. 

 أوضُح وأبني من أن ُيستقىص فيه حقيقُة اإلرس: و قال الشيُخ
ِ
اء

بآحاِد األخبار لورود القرآِن بذكر املرسى، وظاهُر القرآن يدل  عىل أنه أرسي 

ملا اعرتَض فيه املرشكون  -عىل ما ذَكَرته الزائغةُ -ببدنِه يقظاناا، إذ لو كان ذلك نائاما 

 -رؤيا املنامِ - الرؤيا وطعنوا عليه ونسبوُه فيه إىل االستاملِة، فإنه غري ُمستنَكٍر يف

 قطُع تلك املسافة بني املسجدين: احلراِم واألقىص يف حكم ساعة الليِل.

وأما العروُج به يف الساموات فسائٌغ غري ممتنٍع عند املتدينني املَسلِّمني هلل 

تعاىل االقتدار عىل طيِّ األرض ألنبياِئه وأوليائه والصعوِد هبم إىل سامواته عىل 

 ه.أيدي مالئكت

ج عىل أن اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصفأما ُمشاهدته  األنبياَء واجتامُعه معهم مصلياا هبم فُمَخرَّ

أحياهم كام َُييي اخلالئَق مجيَعهم للنرش، فغري مستنَكر أن اهلل أحياهم لالجتامِع 

                                      
 (.071(، ومسلم )3223أخرجه البخاري ) (1)

 (.071أخرجه مسلم ) (2)
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معه، ثم قبضهم إىل رمحته إىل حني البعِث للمعاِد مع سائر املوت، وكل ما يف قصة 

خاصة يف نفسه،  ملسو هيلع هللا ىلصجيِب واآليات فهي دالئُل للنبيِّ املرسى واملعراج من األعا

ليكون عليه السالم عىل بصريٍة مما يدعو إليه، ومن زواِل الشكِّ فيمن يأتيه يف أنه 

 َمَلك ليس بشيطان.

فليس ببني أن  [31]اإلرساء: (..ٺڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)وقوله: 

، وقد جيوُز أن يكو
ِ
ن ذلك يف أشياء اإلشارَة به واقعة إىل ما رآه يف ليلة اإلرساء

ُأِرهَيا يف نوِمه، وقد ُيسمى ما ُيشاَهد بالليِل رؤيا وما ُيشاهد يف غريه رؤية، ويكون 

: لقيا فال ُينكر أن يقاَل 
ِ
ا يف اليقظِة دون النوِم، وقد يقال يف اللقاء الوجهان مجيعا

 للرؤية: رؤيا. واهلل أعلم.
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 رِبنفَسه على قبائِل الع ملسو هيلع هللا ىلصما روَي يف َعرِض النيبِّ  (28)

: هل أتى عليك يوٌم ملسو هيلع هللا ىلصأِنا قالت للنبيِّ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة زوِج النبيِّ  -53

 كان أشدَّ من يوِم ُأحد؟

لقد َلقيُت من قوِمك، وهان أشد  ما َلقيُت منهم يوَم العقبِة؛ إذ »قال: 

َعرضُت نفيس عىل ابن عبِد يالِيَل بِن عبِد ُهالٍل، فلم ُ بني إىل ما أردُت، فانطلقُت 

عىل وجهي، فلم أشُعْر إل وأنا بقرِن الثعالِِب، فرفعت رأيس فإذا أنا  وأنا َمهُيومٌ 

تني، فنظرُت فإذا فيها ِجربيُل عليه السالم، فناداين، فقال: إن اهلل قد  بِسحابٍة قد أظلَّ

 ، وا عليك، وقد بعَث إليك مَلك اجلباِل، فسلَّم علَّ سُِيَع قول قوِمك لك، وما َرد 

سُيَع اهلل قوَل قوِمك، وأنا َمَلك اجلباِل، قد بعَثني رب ك إليك ثم قال: يا َمُيُد، قد 

 لتأُمرين بأمِرك فيام شئَت، إن شئَت أن ُأطبق عليهم األَخَشَبْيِ 
(0)

، فقال النبي  «

«أرجو أن ُيرَج اهلل من أصالهِبم من َيعبد اهلل وحده، ول ُيرشك به شيًئا»: ملسو هيلع هللا ىلص
(2)

. 

 

                                      
 )األخَشَبنْي(: جبال مكة: أبو قبيس والذي يقابله. (1)

 (.0795(، ومسلم )3130أخرجه البخاري ) (2)
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 دينة ُمهاجًرا يف خمرِجه من مكَة إىل امل فصل (29)

 وما ظهَر من اآلياِت يف طريِقه            

كوين قال: ملا انطلَق النبي   -54 وأبو بكر،  ملسو هيلع هللا ىلصعن قيس بن النعامن السَّ

، فاستسقياه من اللَّبن، فقال: واهلل ما يل شاٌة  ا بعبٍد يرعى غناما َيستخفيان بالغاِر، مرَّ

 فام
ِ
 هبا لبٌن، وقد اهُتِجنَْت حتلُب غرَيها، هذا َعناٌق، محلت أوَل الشتاء

(1)
. 

، فأتاُه هبا، فمسَح رَضَعها، ودعا بالرَبكة «ائتنا هبا»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل 

ا عليها، ثم حلب ُعسًّ
 
(2)

، فسقى أبا بكر، ثم حلَب آخر، فسقى الراعي، ثم حلب 

 فرِشب.

 فقال له: تاهلل ما َرأيُت مثَلك، َمن أنت؟

؟»قال:   «إن أخربُتك تكتم علَّ

 ال: نعم.ق

 .«أنا َمُيد رسوُل اهلل»قال: 

 قال: أنت الذي تزُعم قريٌش أنك صابٌئ.

 .«إهنم يقولون ذلك»قال: 

قال: فإين أشهُد أنك رسوُل اهلل، وأنه ال َيقدُر عىل ما فعلت إال رسوٌل. ثم 

 قال له: أتَّبعك؟

                                      
 لها.)اهُتِجنَت(: تبني مح (1)

: الَقَدح الكبري الضخم. (2)  الُعس 



 خمتصر دالئل النبوة|  084

 

ا اليوَم فال، ولكن إذا سُِيعَت أنا قد ظَهرنا، ف»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال له النبي  ، «ْأتناأمَّ

بعَدما ظهَر باملدينة ملسو هيلع هللا ىلصفأتى النبي 
(1)

. 

ا أبا بكر  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: أقبَل رسوُل اهلل  -59 إىل املدينة ُمردفا

ونبي  اهلل شابٌّ ال ُيعرف، فيلقى الرجُل أبا بكٍر فيقوُل: من هذا  -شيٌخ ُيعرف-

 الذي بني َيديك؟

ديه الطريَق، وإنام يعني: فيقوُل: هَيديني السبيَل، فَيحسُب احلاِسب أنه هَي 

سبيَل اخلرِي، فالتفَت أبو بكر فإذا فارٌس قد حِلقهم فقال: يا رسوَل اهلل، هذا فارٌس 

، فرصَعته فرُسه، وقامت «اللهم ارَصْعه»فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصقد حلقنا، فالتفَت نبي  اهلل 

 فَحْمَحمت.

 قال: ثم قال: يا نبي اهلل، ُمرين بم شئَت.

 .«، ل ترُتَهنَّ أحًدا يلحُق بناِقف مكاَنك»قال فقال: 

ا عىل رسوِل اهلل  ، وكان آخَر النهار َمسلحةا ملسو هيلع هللا ىلصقال: فكان أوَل النهاِر جاهدا

 له.

ةِ  ملسو هيلع هللا ىلصقال: فنزَل نبي  اهلل  جانَب احلَرَّ
(2)

، وبعَث إىل األنصاِر، فجاؤوا نبيَّ 

 اهلل، فسلَّموا عليهام، وقالوا: اركبا آمننَي ُمطاَعني.

 وأبو بكر، وحفوا حوهَلام بالسالِح. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قال: فركِب نبي 

                                      
دالئل »(، والبيهقي يف 0173، )3/9(، واحلاكم 270) 02/303« املعجم الكبري»أخرجه الطرباين يف  (1)

 .1/097« النبوة

ة(: أرض حجارهتا سود. (2)  )احلَرَّ
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قال: فِقيل يف املَدينة: جاء نبي اهلل. فاسترشفوا َينظرون ويقولون: جاء نبي  

 اهلل، جاء نبي اهلل عليه السالم.

قال: فأقبَل يسرُي حتى نزَل إىل جنب داِر أيب أيوب. قال: فإنه ليحدث أهَله، 

فإذ سمع به عبُد اهلل بُن سالم، وهو يف  نخٍل له خَيرَتِ
(1)

هلم منه، فعِجل أن يضَع  

 التي خيرَتُف فيها، فجاء وهي معه، فسمَع من نبيِّ اهلل ثم رجَع إىل أهلِه.

 «أي  بيوِت أهلِنا أقرب؟» فقال نبي اهلل:

 قال فقال: أبو أيوب: أنا يا نبيَّ اهلل، هذه داري، وهذا بايب.

 .«انطلِق فهيئ لنا َمقياًل »قال فقال: 

، ق ، ثم جاء فقال: يا نبيَّ اهلل، قد هيأُت لكام مقيالا ال: فذهب فهيَّأ هلام مقيالا

 ُقوما عىل بركِة اهلل فِقيال.

قال: فلام خال نبي  اهلل، جاء عبُد اهلل بن ساَلم فقال: أشهُد أنك رسوُل اهلل 

مِت اليهوُد أين سيُدهم، وابن سيِّدهم، 
، ولقد علِ ا، وأنك ِجئت بحقٍّ حقًّ

علُمهم، وابن أعلمهم، فادُعهم، فسلهم عني، قبَل أن يعلموا أين قد أسلمُت، وأ

.  فإِنم إن َيعلموا أين قد أسلمت؛ قالوا يفَّ ما ليس يفَّ

يا َمعرَش »: ملسو هيلع هللا ىلصإليهم، فدخلوا عليه، فقال هلم نبي اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصفأرسل نبي  اهلل 

لَتعلُيوَن أين رسوُل اهلل،  اليهوِد، ويلكم اتَّقوا اهلل، فواهلل الذي ل إله إل هو إنكم

، أسلُيوا  .«وأين جئُتُكم بحق 

 قالوا: ما نعلُمه.

                                      
ف( أي: جيتني من الثامر. (1)  )خَيْرَتِ
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 «فأي  رجٍل فيكم عبد اهلل بن سالم؟»قال: 

 قالوا: ذاك سيُدنا وابن سيدنا، وأعلمنا وابُن أعلمنا.

 .«أفرأيُتم إن أسلم»قال: 

 قالوا: حاَش هلل ما كان لُيسلم.

 .«يا ابَن سالٍم اخُرج إليهم»قال: 

فخرج إليهم، فقال: يا معرَش اليهوِد، ويَلكم اتَّقوا اهلل، فواهلل الذي ال إله إال 

. ا، وأنه قد جاء بحقٍّ  هو، إنكم َلتعلمون أنه رسوُل اهلل حقًّ

ملسو هيلع هللا ىلصفقالوا: كذبت، فأخرجهم رسوُل اهلل 
(1)

. 

من مكَة إىل املدينة  ملسو هيلع هللا ىلصعن رُساقَة بن مالٍك قال: ملا َخَرَج رسوُل اهلل  -56

ا ه عليهم مئةا من اإلبل.ُمهاجرا  ، جعلت قريٌش ملن ردَّ

قال: فبينا أنا جالٌس، إذ جاء رجٌل منَّا، فقال: واهلل لقد رأيُت رْكباا ثالثةا 

ا وأصحابه. ا، إين ألُراه حممدا  مروا عِّلَّ آنفا

 قال: فأومأُت إليه بعيني أن اسُكت.

ةا هلم. قال: لعلَّ  ه. قال: فسكت. قال: ثم قلت: إنام هم بنو فالٍن، َيبغوَن ضالَّ

، ثم قمُت، فدَخلت بيتي، فأمرت بَفرِّس، فُقيِّد إىل بطِن الوادي،  فمكثُت قليالا

 وأمرُت بسالحي، فُأخرجت من ُدبر حجريت، ثم أخذت ِقداحي
(2)

التي أستقِسم  

                                      
 (.3900أخرجه البخاري ) (1)

ا أو تزوجياا، أو نحو ذلك من املهام، رضَب باألزالم وهي القداح وهي وكانوا إ (2) ذا أراد أحدهم سفرا

السهام التي ال ريش هلا وال نصل، وكان مكتوب عىل بعضها: أمرين ريب، وعىل اآلخر: ِناين ريب، وعىل 

 اآلخر: غفل. أو نحو هذه الكلامت.
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هبا، ثم انطلقُت فلبِست أَلَْمتي، ثم أخرجُت قداحي، فاستقسمت هبا، فخرَج 

ه. السهم الذي أكره: ال  يرض 

ه عىل قريٍش فآُخَذ املئة الناقة.  قال: وكنت أرجو أن أردَّ

قال: فركبُت عىل أَثره، فبينا فرِّس يشتد  يب عثَر يب، فسقطُت عنه. قال: 

 قلت: ما هذا؟

ه.  ثم أخرجُت قداحي، فاستقسمُت هبا، فخرَج السهُم الذي أكره: ال يرض 

بعه فركبت يف أثِره، فبينا فرِّس يشتد  يب عثر يب،  قال: فأبيت إال أن أتَّ

 فسقطُت عنه. قال: فقلت: ما هذا؟

قال: ثم أخرجُت ِقداحي فاستقَسمت هبا، فخرَج السهُم الذي أكرُه: ال 

ُه.  يرض 

قال: فأبيُت إال أن أتَّبعه، فركبت يف أَثره قال: فلام بدا يل القوُم فرأيتهم، َعثر 

ه، قال: ثم انتزَع يديه من يب فرِّس، فذهبْت يداه يف األرض، وسقطُت عن

 األرِض، وتبَِعهام ُدخاٌن كإعصاٍر.

قال: فعَرفت حني رأيت ذلك أنه قد ُمنَع مني، وأنه ظاهٌر. قال فناديت 

القوَم: أنا رُساقُة بُن مالِك بِن جعشم، انظروين ُأَكلِّْمكم، فواهلل ال أريُبكم، وال 

 يأتيكم منِّي يشٌء َتكرهونه.

 «قْل له ما َتبَتغي منا؟»أليب بكر:  ملسو هيلع هللا ىلص قال فقال: رسول اهلل

قال: فقال يل ذلك أبو بكر. قال: قلت: تكُتب يل كتاباا يكون يل آيةا بيني 

 وبينك.
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 .«اهُتب له يا أبا بكر»قال: 

قال: فكتب يل كتاباا يف َعظٍم، أو يف ُرقعٍة، أو يف ِخرقٍة، ثم ألقاه إيل فأخذُته 

كت  فلم أذكر شيئاا مما كان، حتى إذا َفَتَح اهلل فجعلُته يف كِنانتي، ثم رَجعُت، فس

عىل رسولِه مكَة، وفرغ من ُحننٍي، والطائِف، خرجُت ومعي الكتاب؛ أللقاه 

 فلقيته باجلعرانة.

قال: فدخلت يف َكتيبة من خيِل األنصاِر، فجعلوا َيقرعونني بالرماِح، 

، وهو عىل ناقتِه، ملسو هيلع هللا ىلص ويقولون: إليك إليك، ماذا ُتريد؟ حتى دنوت من رسوِل اهلل

 واهلل لكأين أنظُر إىل ساِقه يف َغرِزه كأِنا مُجَّارة.

قال: فرفعُت يدي بالكتاب، ثم قلت: يا رسوَل اهلل، هذا كتاُبك يل، أنا 

 رُساقُة بن جعشم.

 .«يوم وفاء وبر، ادنه»: ملسو هيلع هللا ىلصقال: فقال رسوُل اهلل 

فام  ملسو هيلع هللا ىلصوَل اهلل قال: فدنوُت منه، فأسلمُت، ثم ذكرت شيئاا أسأُل عنه رس

أذكُره، إال أين قد قلُت: يا رسوَل اهلل، الضالة من اإلبِل َتغشى ِحيايض، وقد 

 مألهُتا إلبِّل، هل يل من أجٍر أن أسقيها؟

ى أجر»قال:   .«نعم، يف هل ذات هبٍد َحرَّ

صَدقتي ملسو هيلع هللا ىلصقال رساقُة: ثم رَجعت إىل قومي، فُسقُت إىل رسول اهلل 
(1)

. 

-بيه هشام، عن جِده حبيش بن خالد عن حزاِم بن هشام، عن أ -57

حني ُأخرج من مكَة، خرج منها  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسوَل اهلل  -ملسو هيلع هللا ىلصصاحِب رسول اهلل 

                                      
 (.3913أخرجه البخاري ) (1)



 089|خمتصر دالئل النبوة

 

ا، وأبو بكر، وموىل أيب بكر، عامُر بن فهرية، ودليُلهام الليثي عبد اهلل بن  مهاجرا

، حتتبي بفناء الق بِة، ُأريقد، فمروا عىل خيَمتي أم َمعَبد اخلُزاعية، وكانت برزةا َجْلدةا

ا؛ ليشرَتوه منها، فلم ُيصيبوا عندها شيئاا من  ثم َتسقي وُتطعم، فسألوها حلاما ومترا

إىل شاٍة يف كرس اخليمة،  ملسو هيلع هللا ىلصذلك، وكان القوُم ُمرِملني ُمسنتني، فنظر رسوُل اهلل 

هل »قالت: شاٌة خلفها اجلهُد عن الغنم. قال:  «ما هذه الشاُة يا أمَّ َمعَبد؟»فقال: 

قالت:  «أفتأذني ل أن أحُلبها؟»قالت: هي أجهُد من ذلك. قال:  «هبا من لبٍن؟

، فمسح ملسو هيلع هللا ىلصبأيب أنت وأمي، نعم، إن رأيَت هبا حلباا فاحُلبها، فدعا هبا رسوُل اهلل 

ت، واجرتت،  ت عليه، ودرَّ رضَعها بيده، وسمى اهلل، ودعا هلا يف شاهِتا، فتفاجَّ

ا، حتى عاله البهاُء، ثم سقاها حتى  فدعا بإناء يربُض الرهَط، فحلَب فيها ثجًّ

، ثم أراضوا، ثم حلَب ملسو هيلع هللا ىلصَرويت، وسقى أصحاَبه، حتى رووا، ثم رشب آخَرهم 

 حتى مأل اإلناَء، ثم غادَره عندها، وبايَعها، ثم ارحَتلوا عنها، فقل 
ٍ
فيه ثانياا بعد بدء

ا، ا، تساَوكن هزالا ضبحا ا عجافا خُمهن  ما لبثت أن جاء زوُجها أبو معبد يسوق أعنزا

قليل، فلام رأى أبو معبد اللبَن عجب، وقال: من أين لك هذا اللبُن؟ والشاُء 

عازب حائل، وال حلوبَة يف البيت؟ قالت: ال واهلل، إال أنَّه مر بنا مبارٌك من حاله 

كذا وكذا
(1)

. 

إىل امللوِك: كرسى،  ملسو هيلع هللا ىلصأحلَقنا هبذا الفصل ِذكر كتابه  : قال الشيُخ

لداللِة، وكذلك َذكرنا من ُمراهنة الصديِق ُمرشكي أهِل مكَة وقيرص؛ ملا فيه من ا

يف غلبة الروِم يف بضِع سنني، أفردناها من أخبار مكَة؛ لوقوِع حتقيق غلبِة الروم 

فارَس باملدينة، وأتَبعناه بأخباٍر ُأخر حصل كوِنا ووقوُعها باملدينة، منها: قصُة 

                                      
 .00/577(، والطربي يف تارخيه 3025يف اآلحاد واملثاين ) أخرجه ابن أيب عاصم (1)
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امتناع اليهوِد باملدينة من متني املوت؛ ليتبني السيد والعاقب، ملا ُدعيا إىل املباهلِة، و

باملدينة، سأله عنها أحباُر  ملسو هيلع هللا ىلصكذب املفرتي، مع مسائل ُسئل عنها رسوُل اهلل 

، وإسالم  اليهود، امتحاناا له عليه السالم ووقوفاا عىل صحة نبوتِه، وأخبار يف اجلنِّ

لمني ممن مل ُيسلم من أسلَم منهم، وَوَفَد إليه، وتعرَض له عليه السالم، وللمس

منهم، ويف أخبار اجلنِّ منها ما كان بمكَة، ومنها ما كان باملدينِة، رأينا مجَعه يف 

احلوادث والكوائِن الواقعة باملدينة، فإذا انَقضت هذه األخباُر امللَحقُة هبذا الفصل 

نعود إىل ترتيب الفصوِل، ويليه الفصل الثاين والعرشون يف ذكر كالم البهائِم 

 لسباِع، وسجودها وشكواها، حسب ما اشرَتطنا يف صدِر الكتاب.وا

كتَب إىل قيرَص يدعوه إىل  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بن عباٍس أن رسوَل اهلل  -58

: أن يدَفعه إىل ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم، وبعث بكتابِه مع ِدحية الكلبي، وأمَره رسول اهلل 

عظيم  عظيم ُبرصى؛ ليدفعه إىل قيرَص، فدفعه ِدحية إىل عظيم ُبرصى، فدفعه

برصى إىل قيرص، وكان قيرُص ملا كشف اهلل عنه ُجنوَد فارَس، مشى من مِحص إىل 

ا ملا أبالُه اهلل، فلام جاء قيرَص بكتاب رسوِل اهلل  قال حني قرأه:  ملسو هيلع هللا ىلصإيلياء، شكرا

ا من قوِمه؛ لنسأهَلم عن رسوِل اهلل   .ملسو هيلع هللا ىلصالتِمسوا يل هاهنا أحدا

ا يف رجاٍل من قال عبُد اهلل بُن عباٍس: فأخربين أبو س فياَن، أنه كان جالسا

ا يف املدِة التي بني رسوِل اهلل   ، وبني ُكفار قريٍش.ملسو هيلع هللا ىلصُقريش، قدموا جُتارا

قال أبو سفياَن: فَوَجَدنا رسوُل قيرص ببعض الشاِم فانطلَق يب وبأصحايب 

ذا حتى قِدمنا إيلياَء فُأدِخلنا عليه، فإذا هو جالٌس يف جملِس ُملكه، وعليه التاُج، وإ

 حوله ُعظامُء الروِم.
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فقال لرُتمجانِه: سلُهم أهيم أقرُب نسباا إىل هذا الرجِل الذي َتزعمون أنه 

؟  نبيٌّ

 قال أبو سفياَن فقلت: أنا أقرهُبم إليه نسباا.

 قال: ما َقرابُة ما بينك وبينه؟

ي.  قلت: ابن عمِّ

 قال: وليس يف الركِب يومئٍذ أحٌد من بني عبد َمناف غريي.

رص: َأدنوه مني، ثم أمَر أصحايب فُجعلوا خلَف ظهري عند كتِفي، قال قي

ثم قال لُتجرمانه: قل ألصحابه إين سائٌل هذا الرجَل عن الرجِل الذي َيزعم أنه 

بوه. ، فإن كذب فكذِّ  نبيٌّ

فقال أبو سفياَن: واهلل لوال احلياُء يومئٍذ من أن َيأثَِر أصحايب عني الكِذب، 

 كن اسَتحييُت أن يأثِروا الكذَب عني، فصدقُته عنه.كذبته حني سأَلني، ول

 ثم قال لرُتمجانه: كيف َنسُب هذا الرجِل فيكم؟

 قلت: هو فينا ذو نَسٍب.

 قال: فهل قال هذا القوَل أحٌد منكم قبَله؟

 قال: قلت: ال.

 قال: فهل كنتم تتَّهمونه عىل الكِذب، قبَل أن يقوَل ما قال؟

 قلُت: ال.

 آباِئه ِمن َملٍِك؟قال: فهل كان من 
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 قلت: ال.

 قال: فأرشاُف الناِس يتَّبعونه أم ُضعفاؤهم؟

 قلت: بل ضعفاؤهم.

 قال: فَيزيدون أو ينُقصون؟

 قلت: بل َيزيدون.

 قال: فهل يرَتد  أحٌد َسخطةا لدينه بعَد أن يدُخَل فيه؟

 قلت: ال.

 قال: فهل َيغِدر؟

 ن َيغدر.قلت: ال، ونحن اآلَن منه يف مدٍة، نحن نخاُف أ

قال أبو سفيان: ومل ُيمِكنِّي كلمة ُأدخُل فيها شيئاا أنتقصه به إال أخاف أن 

 ُتؤثر عني غريها.

 قال: فهل قاتْلتموه وقاتلكم؟

 قلت: نعم.

 قال: فكيف كانت حرُبكم وحرُبه؟

 قال: قلت: كانت ُدوالا وِسجاالا ُيدال علينا وُيدال عليه األُخرى.

 قال: فام يأُمُركم به؟
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لت: يأُمُرنا أن نعُبد اهلل وحدُه ال نرشَك به شيئاا، وينهانا عام كان يعبُد ق

 
ِ
 بالعهِد وأداء

ِ
آباؤنا، ويأمُرنا بالصالِة والصدِق والَكفاِف والعفاِف والوفاء

 األمانة.

: قل له: إين سألُتك عن نَسبِه فيكم -حني قلت ذلك له-قال لرُتمجانِه 

 ل ُتبعث يف نَسب قومها.فزعمَت أنه ذو نسٍب، وكذلك الرس

وسألُتك: هل قال هذا القوَل أحٌد منكم قبله؟ فزعمت أن ال. فقلُت لو 

 كان أحٌد منكم قال هذا القوَل قبله، قلت: رجٌل يأتم  بقوٍل قيَل قبله.

وسألُتك: هل كنتم تتهموَنه بالكذِب قبل أن يقوَل ما قال؟ فزعمت أن ال. 

 عىل الناِس، ويكذَب عىل اهلل.فعرفُت أنه مل يكن لِيدع الكذَب 

وسألتك: هل كان من آباِئه من َملٍِك؟ فزعمَت أن ال. فقلُت: لو كان من 

 آبائه َملِك؛ قلت: يطلُب ُملَك آبائه.

وسألتك: أرشاُف الناِس يتَّبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ضعفاَءهم 

 اتبعوُه، وهم أتباُع الرسِل.

عمَت أِنم يزيدون، وكذلك اإليامُن وسألتك: هل َيزيدون أو َينقصون؟ فز

 حتى يتم.

وسألتك: هل يرتد  أحٌد َسخطةا لدينه بعد أن يدخَل فيه؟ فزعمت أن ال. 

 وكذلك اإليامن حني خُيالُط بشاشَة القلوِب ال يسخطه أحٌد.

 وسألتك: هل َيغدُر؟ فزعمت أن ال. وكذلك الرسُل ال َيغدرون.
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َت أن قد فعَل وأن َحرَبكم وحربُه تكون وسألتك: قاتلتموُه وقاَتَلُكم فزعم

دوالا ُيدال عليكم املرَة وُتدالون عليه األُخرى. وكذلك الرسُل تبتىل وتكون هلا 

 العاقبُة.

وسألتك: بامذا يأُمُركم فزعمَت أنه يأُمركم أن َتعبدوا اهلل وال ُترشكوا به 

 شيئاا وينهاُكم عام كان يعبد آباؤُكم ويأُمركم بالصالِة والص
ِ
دِق والعفاِف والوفاء

 األمانِة، وهذه صفُة نبيٍّ قد كنُت أعلم أنه خارٌج، ولكن مل أظن أنه 
ِ
بالعهِد وأداء

ك موضَع قدَميَّ هاتني.
؛ فيوِشك أن يملِ  منُكم وإن يكْن ما قلَت حقٌّ

مت حتى ألقاُه، ولو كنت عنده لغسلُت  ولو أرجو أن أخُلص إليه لتجشَّ

 قَدميه.

بسِم »فأمر به فُقرَئ فإذا فيه:  ملسو هيلع هللا ىلصثم دعا بكتاِب رسوِل اهلل قال أبو سفيان: 

اهلل الرمحن الرحيِم، من َمُيٍد عبِد اهلل ورسولِه، إىل هرقَل عظيِم الروِم، سالٌم عىل 

 من اتَّبع اهُلدى.

أما بعد: فإين أدعوك بداعيِة اإلسالِم، أسلِم َتسَلم، وأسلم ُيؤتِك اهلل أجرك 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ك إثُم األريسيي، ومرتي وإن تولَّيت فعلي

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ 

 .«[64]آل عُيران:  ﴾ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

قال أبو سفياَن: فلام أن قَض َمقالَتُه َعَلت أصواُت الروِم الذين حوَله من 

 الروِم، وكُثر لَغُطهم، فال أدري ما قالوا أوال. وأمر بنا فُأخِرجنا، فلام أ
ِ
ن عظامء

َخَرجنا من عنِده مع أصحايب وخلوُت هبم، قلت هلم: لقد َأِمَر أْمُر ابُن أيب َكبشَة، 

 هذا َملك بني األصفِر خياُفه.
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قال أبو سفيان: واهلل ما زلُت ذليالا ُمستيقناا أن أمره سيظهُر، حتى أدخَل اهلل 

قلبي اإلسالم، وأنا كاره
(1)

. 

دِم معرفة املرشكني بصدق فهذه األخباُر دلت عىل تق : قال الشيُخ

، وأمانتِه فيام خُيرُب به وَيدثه، واستدل قيرُص واألساقفِة عىل صدِقِه ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 

 وصحِة نبوته بذلك، إذ ال َيدُع الكذَب عىل املخلوقني ويكذُب عىل اخلالِق.

، وصفاته، ودعوته، الداللُة أن مالَك ملسو هيلع هللا ىلصويف سؤال قيرَص عن أحواِل النبي 

يف ادعائه النبوَة صحُة الدعوى واألخالُق العادلة  ملسو هيلع هللا ىلصصدُق النبي ما ُيعرف به 

املستقيمُة، وأن َمن عدم منه هذان األمران: صحُة الدعوى، واألخالُق املعتدلة، 

ا، وإذا تعرف وحتقق من أوىل  ا، وفيام ُيظهُر من األعاجيب والبدائِع ممخرقا كان كاذبا

لتان اللتان ذكرنامها عىل طول املدِة، العلوِم والبصائر بالطباِع، فوجد منه اخلص

ر عىل مر األيام، وقديمها، َقِوَي املنطُق  ن، وَتنك  ورسمِد األيام، وال ُيذكر عنه تلو 

بصدقه؛ جلواِز ما يظهر من املتكلِف واملتصنِع من التلوين، والتكراِر يف مايض 

املعجزِة، وملا كانت  أيامه، ومدتِه مع ما يظهره اهلل تعاىل عليه من اآليات والبدائعِ 

البشارُة ملحمد عليه السالم من عيسى عليه السالم متقررةا عند قيرَص ونظراِئه، مل 

يقصدوا تعرَف غرِي ما ذكرنا من خصالِه من صحِة الدعوى واعتداِل األخالِق مع 

فها من أيب سفياَن وأصحابِه.  قرائنها من صفاته التي َتعرَّ

، كتب ]كرسى[ إىل عامله ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل عن أيب بكرَة قال: ملا ُبعث  -55

عىل أرض اليمِن، ومن يليه من العرِب، وكان يقاُل له: باذان، فقال: بلغني أنه 

، فقل له: فليكفَّ عن ذلك، أو ألبعثنَّ إليه من  خرج قبَلك رجٌل يزعم أنه نبيٌّ

                                      
 (.0773(، ومسلم )7أخرجه البخاري ) (1)
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ه باذاُن إىل النبيِّ  رسوُل اهلل:  ، فقال له هذا. فقالملسو هيلع هللا ىلصيقتُله، ويقتل قوَمه. قال: فوجَّ

لو كان هذا شيئاا فعلته من ِقَبِّل؛ لكففُت عنه، ولكن اهلل بعثني. قال: فأقام 

إن ريب قد أهلَك هرسى، فال هرسى بعَد »: ملسو هيلع هللا ىلصالرسوُل عنده، فقال له رسوُل اهلل 

قال: فكتب قوَله يف الساعة التي  «اليوم، وقد ُقتل قيُِص، فال قيَِص بعد اليوم

لذي حدثه فيه، ثم رجَع إىل باذان، فإذا كِرسى قد مات، حدثه، واليوم والشهر ا

وإذا قيرُص قد مات
(1)

. 

بموت كرسى يف الليلة والساعة آيٌة  ملسو هيلع هللا ىلصويف إخباره  : قال الشيُخ

عظيمٌة؛ ملا حتقَق موته ووافَق ساعته وليلَته التي أخرب هبا، دعت هذه اآليُة صاحَب 

 صنعاَء إىل صدِقه، فأتاه ُمسلاما فيام قيل.
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ِذكر ما ُروَي يف مناحبِة الصديِق مشركي مكَة على غلبِة الروم الُفرَس يف  (14)

بضع سنني، وموضِع الداللة يف ذلك، وذكرناه يف أخباِر املدينة؛ ليتحقَق وقوُع غلبِة 

 الروم فارِس باملدينة

عباس قال: كان املسلمون َيبون أن َتغلَب الروُم؛ ألِنا  ابنِ عن  -111

أهُل كتاب، وكان املرشكون ُيعجبهم أن يغلَب فارُس؛ ألِنا أهُل أوثان، وذكر 

ذلك أبو بكر للمرشكني فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجالا فإن َغلبوا كان لك، وإن 

مَضت عىل ذلك، فذكَر ُغلبوا كان لنا كذا وكذا، فجعَل بينهم وبينه مخَس سنني، ف

 فقال: أال جعلَت دون العرِش. ملسو هيلع هللا ىلصذلك أبو بكٍر للنَّبي 

قال سعيُد: والبِضُع ما دون العرِش. قال: فُغلَبت الروم، ثم َغلَبت فذلك 

. [5]الروم: ﴾ى ائ﴿إىل قوله:  [1 -0]الروم: ﴾ھ ھ ھ ے ے﴿قوله:

قال سفياُن: سمعُت أِنم َغلبوا يوم بدرٍ 
(1)

. 

بأن  ملسو هيلع هللا ىلصموضُع الداللة من هذه القصِة: إخباُره و : قال الشيُخ

الروَم سيصريون غالبني بعد أن ُغلبوا، فإن اهلل عزَّ املؤمنني هبذا اخلرِب، ما يمر  من 

 االغتامِم من غلبة فارَس الروَم، فيَتحقُق وعد اهلل يف صدِق اخلرب.

ا من ا واجتهادا ه، الذي يقُع وأما مراهنُة أيب بكر ومناحبُته لقريٍش، فكان حتريا

ا يف حتري أيب بكر ال يف إخباِر  فيه اإلصابُة واخلطأ، فإذا مل ُيصب كان اخلطُأ واقعا

اهلل؛ ألن اهلل مل ُيعنيِّ سنة بعينها، وإنام وعد غلبَة الروِم فارَس يف البضِع، والبضع 

ا خلرِب اهلل ووعِده، فكان  من سنٍة إىل تسع، فصار الروُم غالبني هلم يف البضِع، حتقيقا

ذلك آيةا لرسولِه عليه الصالة والسالم إذا أخرَبهم بام حتقق صدُقه، وظهَرت 

 حقيقُته، ففي ذلك ثبوُت نبوتِه عليه الصالة والسالم.

                                      
 (.3093أخرجه الرتمذي ) (1)



 خمتصر دالئل النبوة|  098

 

ِذكُر ما ُروي يف قصة السيد والعاقب ملا َنَكال عن املباهلِة والتزما اجلزية فراًرا  (30)

إىل  [30ل عمران:]آ ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿من املباهلة وذلك قوله تعاىل: 

 .[30]آل عمران: ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴿قوله: 

عن عبِد اهلل بن مسعوٍد قال: جاء السيُد والعاقُب صاحبا نجراَن إىل  -111

يريدان أن ُيالعناه. فقال أحدمها لصاحبه: ال تفعل، فواهلل، لئن  ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 

 كان نبيًّا فالَعننا ال ُنفلُح نحن وال َعقبنا بعده.

بل ُنعطيك ما سألَت، وابعث معنا رجالا أميناا، وال تبَعث إال فقاال: ال، 

فاسترشَف هلا أصحاُب رسول  «ألبعثنَّ معكم رجاًل أمينًا حق أمي»أميناا. فقال: 

هذا أمُي »: ملسو هيلع هللا ىلصفلام قفا قال رسوُل اهلل  «قم يا أبا ُعبيدَة بَن اجلراح»، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

«هذه األمة
(1)

. 
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]سورة البقرة:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ يف قوله:ِذكر خرب  (32)

 [02 -07]العلق:  ﴾ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿: وقوله، [3

يصِّل  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابِن عباٍس قال: قال أبو جهل: لئن رأيُت رسول اهلل  -112

لو فعل؛ ألخَذته املالئكُة »: ملسو هيلع هللا ىلصعند الكعبِة، ألتيُته حتى أطَأ عىل عنِقه. فقال النبي  

مقاعَدهم من الناِر، ولو خرَج الذين عياًنا، وأن اليهوَد لو مَتنوا املوت ملاتوا، ورأوا 

«؛ لَرجعوا ل  دوَن ماًل ول أهاًل ملسو هيلع هللا ىلصُيباهلون رسوَل اهلل 
(1)

. 

: والذي نفِس بيِده، لو دنا مني أبو ملسو هيلع هللا ىلصعن ابِن عباٍس قال: قال رسوُل اهلل 

ا. ا عضوا  جهٍل؛ الختطَفته املالئكة عضوا

لرجعوا ال ؛ ملسو هيلع هللا ىلصعباٍس: ولو باَهَل أهُل نجران رسوَل اهلل  ابنقال  -113

، ولو متنَّت اليهوُد املوت ملاتوا جيدون أهالا وال ماالا
(2)

. 
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 باملدينة وغريها ملسو هيلع هللا ىلصذكر أخبار مسائل سئل عنها رسول اهلل  (11)

فقال: إين  ملسو هيلع هللا ىلصبن مالٍك، أتى عبُد اهلل بن ساَلم رسوَل اهلل  أنسِ عن  -114

، فإن أنت أخربتني آمنُت بك، فسأَله عن  سائلك عن أشياَء ال يعلمها إال نبيٌّ

َبِه؟ وعن أول يشء ََيرش الناس؟ وعن أول يشء يأكُل أهل اجلنة؟  الشَّ

 .«أخربين هبن جربيُل عليه السالم آنًفا»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل 

 قال: فإن ذاك عدو  اليهود.

ا الشبه: إذا َسَبَق ماُء الرجل ماَء املرأة ذهب »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال له رسول اهلل  أمَّ

ماَء الرجل ذهَب بالشبه، وأول ما حيرُش الناس: ناٌر  بالشبه، وإذا سبق ماُء املرأةِ 

جتيُء من ِقبَل املرشق، حَترش الناس إىل املَغرِب، وأول يشء يأهُل أهُل اجلنة: رأُس 

«ثوٍر، وَهبد حوٍت 
(1)

. 

ا عند رسوِل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصعن ثوباَن موىل رسوِل اهلل  -119 ، ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنُت قاعدا

م عليك يا حممُد، فدَفعُته دفعةا كاد أن فجاء َحرٌب من أحباِر اليهود فقال: السال

 ُيرصع.

 فقلت: َأَواَل تقول: يا رسوَل اهلل! 

ه به أهله.   فقال اليهودي: إنام ندعوه باسِمِه الذي سامَّ

 .«إن اسُيي َمُيٌد الذي سامين به أهل»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل 

: جئت أسأُلك.  فقال اليهودي 
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 «ن حدثُتك؟ينفُعك يشٌء إ»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال له رسوُل اهلل 

 فقال: أسمع بأذين.

 .«سل»فنكَت بعود معه، فقال: 

ل األرُض غرَي األرِض والسمواُت؟  فقال اليهودي: أين الناُس يوم ُتبدَّ

 .«يف الظ لُية دون اجلرِس »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل 

؟ ل الناس إجازةا  قال: فمن أوَّ

 .«ُفقراُء املهاجرين» قال:

: فام حتيُتهم حني ي  دخلون اجلنَة؟فقال اليهودي 

 ِزَياَدة هبِِد احلوِت »قال: 
(0)

». 

 قال: ما َغداؤهم عىل إثِرها؟

 .«ُينحُر هلم ثوُر اجلنة، الذي يأهُل من أطرافِها»قال: 

 قال: فام رشاهُبم عليه؟

ى سلسبيال»قال:   .«من عي ُتسُيَّ

 قال: صدقت.

، أو   ال يعلمه من أهل األرِض إال نبيٌّ
ٍ
رجل قال: وجئت أسألك عن يشء

 أو رجالن.

                                      
َياَدة(: هي القطعة املنفردة املعلقة يف الكبد، وهي يف املطعم يف غاية اللذة. (1)  )الزِّ
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ثتك؟»قال:   «ينفُعك إن حدَّ

 قال: أسمع بُأذين، قال: جئُت أسألك عن الَولد؟

ماء الرجِل أبيُض، وماُء املرأِة أصفُر، فإذا اجتُيعا فَعال مني  الرجِل »قال: 

 .«منيَّ املرأِة أذَهَرا بإذن اهلل، وإذا عال مني املرأِة منيَّ الرجِل آنثا بإذن اهلل

، فانرصف، فذهب.فقال اليهود : لقد صدقَت، وإنك لنبيٌّ  ي 

لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما ل علٌم »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل 

 .»(1)بيشٍء، حتى أنبأين اهلل به 

وعن ابِن عباس قال: حرَضت عصابٌة من اليهود النبيَّ عليه الصالة  -116

.  والسالم فقالوا: يا أبا القاسِم، حدثنا عن خالٍل نسأُلك عنها ال يعلُمها إال نبيٌّ

َسلوين عام شئُتم، ولكن اجَعلوا ذمَة اهلل وما أخَذ يعقوُب عىل َبنيه إن أنا »قال: 

فَسلوين »قالوا: ذلك لك. قال:  «حدثُتكم بيشٍء َتعرفوَنه لُتبايِعنني عىل اإِلسالم

 قالوا: أخرِبنا أربَع خالٍل نسألك عنها: «عام شئُتم

م إرسائيُل عىل نفسه من قبل أن ُتنزل التوراُة؟ َأخرِبنا عن الطعام  الذي حرَّ

ا؟  كُر منه حتى يكوَن ذكرا وأخرِبنا عن ماء املرأِة من ماء الرجِل؟ وكيف يكون الذَّ

وكيف تكوُن األنثى حتى تكوَن أنثى؟ وأخربنا كيف هذا النبي  األمي يف النوم؟ 

 ومن ولي ك من املالئكِة؟

ن أنا حدثُتكم لُتتابُِعن ي؟فعليكم عهُد اهلل »قال: 
فأعطوه ما شاء من عهٍد  «َلئِ

 وميثاق.
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مرَض مرًضا  -يعقوَب -فأنشُدهم باهلل، هل تعلُيون أن إِسائيَل »قال: 

منَّ أحب الرشاب  شديًدا، فأطال سقُُيه فنذر هلل نذًرا لئن شفاه اهلل من َسقُِيه؛ ليحر 

باَن اإلبل، وهان أحب  الطعام إليه وأحبَّ الطعام إليه، فكان أحب  الرشاِب إليه أل

 .«اللهم اشَهد َعَليهم»: ملسو هيلع هللا ىلصقالوا: اللهمَّ نعم. فقال رسوُل اهلل  «حلامَن اإلبل؟

فأنُشُدهم اهلل الذي ل إله إل هو، الذي أنزل التوراَة عىل موسى، هل »قال: 

هان  تعلُيون أن ماَء الرجل غليٌظ أبيض، وأن ماَء املرأة رقيٌق أصفر: فأهيام عال

، إن عال ماُء الرجل ماَء املرأة هان ذهًرا بإذن اهلل، الولُد والشبه منه بإذِن اهلل 

. قالوا: اللهم نعم. فقال رسوُل «وإن عال ماُء املرأة ماَء الرجل هانت أنثى بإذن اهلل

 .«اللهم اشهد»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

النبيَّ  فُأنشُدهم باهلل الذي أنزل التوراَة عىل موسى، وهل تعلُيون أن»قال: 

 .«اللهم اشَهد» . قالوا: اللهم نعم. قال:«األمي هذا تناُم عيناه ول يناُم قلُبه

ثنا َمن ولي ك من املالئكة؟ فعندها ُنجامُعك أو  قالوا: أنت اآلن حدِّ

. «ولي ي جربيُل عليه السالم، ول يبعث اهلل نبيًّا قط إل وهو ولي ه»ُنفارقك. قال: 

قناك. قال: قالوا: فعندها نفارِ  بعناك وصدَّ ُقك، لو كان ولي ك غريه من املالئكِة ال تَّ

قوه؟» نا من املالئكِة فأنزل اهلل: «فام َيُينُعكم أن ُتصد  ژ ژ ڑ ﴿. قالوا: إنه عدو 

ڍ ﴿إىل آخر اآلية، وَنزلت:  [97]البقرة: ﴾ڑ ک ک ک ک گ

[91]البقرة: ﴾ڍ ڌ ڌ
(1)

. 
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 هم للمسلمني،وتعرِض ملسو هيلع هللا ىلص هم إىل النيبهم ووفوِدذكُر أخباِر اجلنِّ وإسالِم (14)

 منها ما كان مبكة ومنها باملدينِة 

: قال رسوُل اهلل  -117 إن باملدينة جنًّا قد »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب سعيٍد اخلدريِّ

أسلُيوا، فإذا رأيُتم منها شيًئا فآذنوه ثالثة أياٍم، فإن بدا لكم بعد ذلك، فاقتلوه، 

«فإنام هو شيطانٌ 
(1)

. 

رجٌل من خيرَب، فتبِعه رجالن، وآخُر قال: خرج  عباسٍ عن ابن  -118

يتلومها، يقول: ارجعا. حتى أدرَكهام، فردَّمها ثم حلق الرجَل فقال له: إن هذين 

فأقِرءه  ملسو هيلع هللا ىلصشيطانان، وإين مل أزل هبام حتى رددهُتام عنك، فإذا أتيَت رسوَل اهلل 

ليه، فلام قدَم السالَم، وأخربه أنا يف مجع صدقاتِنا، ولو كانت َتصلُح له لبَعثنا هبا إ

عند ذلك من  ملسو هيلع هللا ىلصفأخرَبه. قال: فنهى رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصالرجُل املدينة، أتى رسوَل اهلل 

اخللوةِ 
(2)

. 

أمحُل إداويت فأدركُته  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة قال: خرجُت مع رسوِل اهلل  -115

ابِغ ل »قلُت: أبو هريرَة، يا رسوَل اهلل. قال:  «من هذا؟»وهو يريُد احلاجة. فقال: 

فأتيُته بأحجار أمحُلها يف طرف  «ستنفُض هبا، ول َتأتني بعظٍم ول بروثةٍ أحجاًرا أ

ثويب، حتى وضَعها إىل جنبِه، فلام فرَغ انرصف، فاتبعُته، فقلُت: يا رسوَل اهلل، ما 

 باُل العظم والروثِة؟
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إنه جاءين وفد جن  َنصيبي من الشاِم، ونِعم الوفُد، فسألوين الزاَد، »قال: 

«م، أن ل َيُيروا بعظٍم ول روثٍة إلَّ وجدوا عليه َطعاًمافدعوُت هل
(1)

. 

إن ِعفريًتا من اجلن  تفلَّت علَّ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة، عن النبي  -111

البارحة؛ ليقطَع علَّ الصالة، فأمكنني اهلل منه، فُرعتُه، وأردُت أن أربَطه إىل ساريٍة 

فذهرت ». قال: «هل كم أمجعونمن َسواري املسجد، حتى تصبحوا فَتنظروا إليه 

 «[39]ص:  ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿دعوَة أخي سليامن: 

«فرددُته خاسًئا»قال: 
(2)

. 

ين رسوُل اهلل  -111 زكاَة رمضان، أن أحتفَظ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة قال: والَّ

هبا، فأتاين آٍت فجعَل ََيثو من الطعاِم، فأخُذته قال: دعني فإين حُمتاٌج، وعِّل 

يا أبا »: ملسو هيلع هللا ىلصحاجةا فرمحُته، وخليُت سبيَله، وأصبحُت، فقال النبي  عيال، وشكا 

، وعيلةا  «هريرَة، ما فعَل أسرُيك الليلَة؟ قلت: يا نبيَّ اهلل، شكا حاجةا شديدةا

ا، فرمحَته، فخليُت سبيله. فقال: فقد كَذبك وسَيعود.  وجهدا

ريرَة، فقال: حتى كان الليلَة الثانية، جاء ََيثو من الطعاِم، فأخَذه أبو ه

؛ زعمَت يل أنك ال تعوُد، وأراك قد ُعدَت. قال: ملسو هيلع هللا ىلصألرفعنَّك إىل رسول اهلل 

: ملسو هيلع هللا ىلصدعني، فشكا عياالا وحاجةا شديدة، فخىل سبيَله ورمَحه، وأصبح، فقال النبي  

ا  «يا أبا هريرَة، ما فعل أسرُيك الليلَة؟» ، وجهدا قلت: يا نبيَّ اهلل شكا حاجةا شديدةا

 ُت سبيَله. فقال: أما قد كذَبك، وسيعوُد.فرمحُته، وخلي

                                      
 (.3231أخرجه البخاري ) (1)

 (.500(، ومسلم )030أخرجه البخاري ) (2)



 خمتصر دالئل النبوة|  216

 

، هذه ثالُث ملسو هيلع هللا ىلصفعاَد الليلَة الثالثة، فأخَذه، فقال: ألرفعنَّك إىل رسوِل اهلل 

ليال َتزُعم أنك ال تعوُد، ثم تعود. قال: دعني فإين ال أعوُد، وُأعلمك كلامٍت 

إىل آخِرها، فإنه ينفُعك اهلل هبا، إذا أويَت إىل فراِشك، فاقرأ آيَة الكرِّس من أوهلا 

لن يزاَل عليك من اهلل حافٌظ، وال يقرُبك شيطاٌن حتى تصبَح، فخال سبيَله، 

قلت: يا نبيَّ اهلل،  «يا أبا هريرَة، ما فعَل أسريُك الليلة؟»: ملسو هيلع هللا ىلصفأصبح، فقال النبي  

قال: َأمرين إذا أويُت إىل فرايش  «ما هو؟»علمني شيئاا، زعم أن اهلل َينفُعني به قال: 

رُأ آية الكرِّس من أوهلا إىل آخِرها، فإنه لن يزاَل عِّلَّ من اهلل حافٌظ، وال َيقربني أق

أما قد َصدَقك وهو هذوٌب، يا أبا هريرَة، تعلُم من »شيطاٌن حتى أصبَح. قال: 

«ذاك شيطانٌ »قلُت: ال. قال:  «ختاطُب منذ ثالٍث 
(1)

. 

 

                                      
 (.1300أخرجه البخاري ) (1)



 217|خمتصر دالئل النبوة

 

لرسوِل اهلل  جودهايف ذكر األخباِر يف شكوى البهائِم والسباِع وس فصل (15)

 من كالِمها ملسو هيلع هللا ىلص، وما ُحفظ يف عهده ملسو هيلع هللا ىلص

ة، إذ انتهَز الذئب  -112 عن أيب سعيٍد اخلدريِّ قال: بينام راٍع يرعى باحلرَّ

شاةا فتبعه الراعي فحال بينه وبينها، فأقبَل الذئُب عىل الراعي، فقال: يا راعي أال 

؟  تتقي اهلل، حتوُل بيني وبني رزٍق ساقه اهلل إيلَّ

 راعي: العجُب من ذئٍب ُمقٍع عىل ذَنبِه، يكلمني بكالِم اإلنِس!فقال ال

تني،  ملسو هيلع هللا ىلصفقال الذئُب: أال أخرُبك بام هو أعجُب من هذا، رسوُل اهلل  بني احلرَّ

 ما قد سبق.
ِ
 يدعو الناَس إىل أنباء

اها إىل زاويٍة من زواياها، ثم دخَل  فساَق الراعي شاَته حتى أتى املدينَة، فزوَّ

 هلل عليه الصالة والسالم، فأخرَبه بام قال الذئب.عىل رسوِل ا

 .«أخرْبهم بام قال الذئُب »فقال للراعي:  ملسو هيلع هللا ىلصفخرج رسوُل اهلل 

صدق الراعي، أل إنه من أرشاِط الساعة: هالُم »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل 

السباِع لإلنِس، والذي نفيس بيِده، ل تقوُم الساعُة حتى يكلَم السباُع اإلنَس 

الرجَل رشاُك نعله، ويِدُمه سوُطه، ويرُبه فِخُذه بام أحدَث أهُله وحتى يكلَم 

«بعده
(1)

. 

يف سفٍر، ثم رِسنا ورسوُل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: خرجُت مع رسول اهلل  جابرٍ عن  -113

، حتى  لنا، فإذا مجٌل نادٌّ
اهلل عليه الصالة والسالم بيننا، كأنام عىل رؤوِسنا الطرُي ُتظِ

                                      
 (.00791) 02/305(، وأمحد 1020أخرجه الرتمذي ) (1)
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ا امَطني خر ساجدا من »ثم قال عىل الناس:  ملسو هيلع هللا ىلص، فحبَس رسول اهلل إذا كان بني الس 

فإذا فتيٌة من األنصاِر، فقالوا: هو لنا يا رسوَل اهلل. قال:  «صاحُب هذا اجلُيِل؟

قال: َسنَْينا عليه منذ عرشين سنة، وكانت به شحيمٌة، فأردنا أن ننحَره  «فام شأُنه؟»

لوا: ال، بل هو لك يا رسوَل قا «بيعونِيه»فنَقِسَمه بني غلامنِنا، فانفلَت عنا. قال: 

«أما ل، فأحِسنوا إليه، حتى يأتيَه أجُله»اهلل. قال: 
(1)

. 

ذات يوٍم خلَفه،  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بن َجعفر قال: أرَدَفني رسوُل اهلل  -114

ا من الناِس، وكان أحب  ما اسَترَتَ به النبي  ث به أحدا  ملسو هيلع هللا ىلصفأرسَّ إيلَّ حديثاا ال أحدِّ

ا أو حائَش  نخلٍ حلاجتِه هدفا
(2)

ا حائَط رجل من األنصاِر، فرأى فيه  ، فدخل يوما

، وَذَرَفت عيناه، فَمَسَح رسوُل اهلل  ا، فلام رآه البعرُي َحنَّ رُساَته ملسو هيلع هللا ىلصبعريا
(3)

 

وذفراه
(4)

 فسكن. 

 «َمن رب  هذا البعرِي؟»أو:  «ملن هذا البعرُي؟»فقال: 

: أنا يا رسوَل اهلل.  فقال األنصاري 

«ذ ملََّكَك اهلل، فإنه شكا إلَّ أنك جُتيُعه، وَتدئِبُهأحِسن إليه، إ»قال: 
(5)

. 

أفضُل األياِم عنَد اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بن ُقرط قال: قال رسوُل اهلل  -119

م إىل «يوُم النحِر، ثم يوم الَقر   . يستقر فيه الناُس، وهو الذي يِّل يوَم النحر، ُقدِّ

                                      
 (.07(، والدارمي )31003) 03/023أخرجه ابن أيب شيبة  (1)

 )َحائِش(: النخل امللتف املجتمع. (2)

اة: أعىل الظهر. (3)  )رُساته( الرس 

ْفَرى: املوضع الذي َيعَرُق من قفا الَبعري، ومها ذْفَرياِن من كل يشء. (4)  )ِذْفراه( الذِّ

 (.1509أخرجه أبو داود ) (9)
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، فطِفقنَ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  تهن يبدُأ، فلام  فيه بدنات مخٌس أو ستٌّ يزَدلِفن إليه بأيَّ

مها، فقلُت للذي إىل جنبي:  ملسو هيلع هللا ىلصوَجبت جنوهُبا قال رسوُل اهلل  كلمةا خفيةا مل أتفهَّ

َمن شاَء اقتطعَ »ما قال؟ قال: 
(0)

»
(2)

. 

نت هذه األخباَر من اآلياِت والدالئِل  : قال الشيُخ وما َتضمَّ

هن، وما يف معناه، فليس خَيلو ِمن الواضحِة من ُسجودهن، وِشكايتِهن، وازِدالفِ 

أعِطَي ِعلاما بنغم هذه الَبهائِم،  ملسو هيلع هللا ىلصأحِد أمَرين: إما أن يكوَن رسوُل اهلل 

وِشكايتهن، كام أعِطَي سليامُن عليه السالم علاما بمنطِق الطرِي، فذلك له آيٌة، كام 

، أو َعِلَم ذلك بالوحي، وأي ذلك  كان، ففيه كان نظرُيها لسليامَن عليه السالم آيةا

 ُأعجوبٌة وآيٌة معجزٌة.

                                      
 )شاء اقتطع( أي: أخذ قطعة منها. (1)

 (.0735أخرجه أبو داود ) (2)
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 يف ذكِر ما ُروي يف تسليِم األشجاِر وطاعتهن له  فصل (16)

 إذا دعاهنَّ لالستتار بهنَّ يف الصحاري والرباري  ملسو هيلع هللا ىلصوإقباهلنَّ عليه 

 وإجابتهن إذا دعاُهن عند سؤاِل من ُيريُد إظهاَر آية وداللة

ملا هانت »ُل: يقو ملسو هيلع هللا ىلصبن َسُمرَة قال: سمعُت رسوَل اهلل  جابرِ عن  -116

«ليال ُبعثُت، ما َمررُت بَشجر، ول حجٍر إل قاَل: السالُم عليك يا رسوَل اهلل
(1)

. 

فنالوا منه  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: َغَدت قريٌش عىل رسوِل اهلل  -117

ترى ما ُصنَع يب؟ قال: »حتى أدَموُه، فصعَد ِحراء كئيباا حزيناا، فأتاه ِجربيُل فقال: 

نعم. قال: ادُع تلك الشجرَة، فدعاها، فجاءت جتر  عروَقها فقال:  ُأريك آية؟ قال:

ُمرها، فلرَتِجع إىل َموِضِعها فأمَرها فَرَجَعت فقال: ما ُأبال ما ُصنَع يب بعَد 

«اليومِ 
(2)

. 

َة قاَل: كنُت مع النبيِّ  عن -118 وَنزلنا بأرٍض فيها شجٌر  ملسو هيلع هللا ىلصَيعىل بن ُمرَّ

يأمُرهام أن  ملسو هيلع هللا ىلصلشجَرتي، فقل هلام: إنَّ رسوَل اهلل اذَهب إىل تلك ا»كثرٌي، فقاَل يل: 

يأمُركام أن جتَتِمعا، فاجَتمَعتا،  ملسو هيلع هللا ىلص، فَذهبُت إليهام فقلُت: إن رسوَل اهلل «جتَتُِيعا

، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفَقَض رسوُل اهلل  فقلُت هلام؛  «اذَهب فقل هلام: َينفِرقان»حاجةا

فَتفرَقتا
(3)

. 

                                      
 ( بدون ذكر الشجر.1177أخرجه مسلم ) (1)

 (.0112جه ابن ماجه )أخر (2)

(، 379) 11/130(، والطرباين يف املعجم الكبري 0301أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين ) (3)

 (.0131واحلاكم )
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فقال: بم أعرُف أنك  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيِّ  عن ابِن عباٍس قال: جاَء أعرايبٌّ إىل -115

 رسوُل اهلل؟

أرأيَت إن دعوُت هذا الِعْذَق »قال: 
(1)

من هذه النخلِة، أتشَهُد أين رسوُل  

 «اهلل؟

 قال: نعم.

فدعا الِعذَق، فجاء الِعذُق ينِزل من النخلِة، حتى سقَط يف األرِض، فجعَل 

 َد إىل مكانِه.فرجع حتى عا «ارِجع»قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصَينُقُز، حتى أتى النبيَّ 

فقال: أشهُد أنك رسوُل اهلل. وآمن
(2)

. 

                                      
 )الِعْذق(: العرجون بام فيه من الشامريخ. (1)

 (.3312أخرجه الرتمذي ) (2)



 خمتصر دالئل النبوة|  202

 

 يف ذكر َحنني اجِلذِع فصل (37)

إذا خطَب اسَتند إىل ِجذع  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابِر بن عبِد اهلل يقول: كان النبي   -121

ه واستوى عليه، اضَطَربت تلَك نخلٍة من َسواري املسجد، فلام ُصنع له ِمنربُ 

، ملسو هيلع هللا ىلصُل املسجِد، حتى َنَزَل إليها رسوُل اهلل الساريُة، كحننِي الناقِة، حتى سمَعها أه

فاعَتنََقها فَسَكنَت
(1)

. 

 

                                      
 (.902(، وأصله يف البخاري )0393أخرجه النسائي ) (1)
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 يف َفوران املاء من بني أصاِبعه حضًرا وسفًرا فصل (18)

، شاكلت داللة  هذه اآلية من أعَجب اآليات وأجلِّها معجزةا وأبلِغها داللةا

ر املاء من احلَجِر حني رضبه بعصاه، بل هذا  أبلغ يف موسى عليه السالم يف تفج 

األُعجوبِة؛ ألن نبوَع املاء من بني اللحم والعظم أعجُب من خروجه من احَلجِر؛ 

ألن احلجر سنٌخ من أسناخ املاء مشهوٌر يف املعلوِم مذكور يف املُتعارِف، وما ُرؤَي 

 قط يف مايض الدهوِر نبَع وانفجر من أجساد بني آدَم حتى صدر 
ٍ
قط وال ُسمع بامء

من الناس واحليوان رواء، وانفجاُر املاء من األحجاِر ليس بمنكٍر  عنه اجلم  الغفريُ 

 وال بديٍع، وخروُجه وتفجره من بني األصابع ُمعجٌز بديع.

يف سفٍر فُأيت بإناء فيه  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهلل بن مسعود قال: كنا مع النبي  -121

، فجعل املاء يفوُر من بني أصابِِعه، فقال: 
ِ
 حي عىل»ماء، فوضع يَده يف اإلناء

قال: فتوضأ القوُم كل هم «الوضوِء والرَبهة من اهلل
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصعن جابِر بن عبِد اهلل، قال: ملا كنا يوم احلُديبَِيِة أيت رسوُل اهلل  -122

بَركوٍة من ماء فَجَهَش 
(2)

الناُس، فقلنا ما مع الناِس ماٌء إال ما بني يديك، قال:  

من أصابعه كأِنا العيوُن، فأصاب يَده يف الركوة فجعَل املاُء يثوُر  ملسو هيلع هللا ىلصفوضَع النبي  

 الناُس من املاء حاَجَتهم.

 قال: قلت له: كم كنُتم؟

قال: لو كنا مئَة ألٍف كفانا، كنا مخَس عرشَة مئة
(3)

. 

                                      
 (.3579البخاري ) أخرجه (1)

 )فَجَهَش( أي: أرسعوا ألخذ املاء. (2)

 (.0253(، ومسلم )3573أخرجه البخاري ) (3)
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فحرضِت  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابِر بن عبِد اهلل، قال: سافرنا مَع رسوِل اهلل  -123

 «أَما يف القوِم َطهور؟»: ملسو هيلع هللا ىلصالصالُة فقال رسول اهلل 

 يف إداوة فصبَّه يف قدٍح فتوضأ رسوُل اهلل  فجاء رجٌل بفضلِ 
ٍ
، ثم إن ملسو هيلع هللا ىلصماء

 القوَم أتوا ببقيِة الَطهور.

حوا، فسمَعهم رسول اهلل   .«عىل ِرسلِكم»فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفقال: متسَّ

، ثم قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: فرضب رسوُل اهلل 
ِ
أسبِغوا »يَده يف القدِح يف جوِف املاء

 .«الطهورَ 

لقد رأيُت املاَء خيُرج من بني أصابِع قال: فقال جابٌر: والذي أذهب َبرصي 

فلم يرفْع يده حتى توضؤوا أمجعون، وكنا يومئٍذ بضع عرشة  ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 

ومئتني
(1)

. 

 «أمعُكم ماٌء؟»يف سَفٍر فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب قتادَة، قال: كنا مع رسوِل اهلل 

.
ٍ
 قلت: نعم، معي ِميضأٌة فيها يشء من ماء

 ، فأتيته هبا.«إيِت هبا»فقال: 

وا منها»قال: ف ازدِهر»، فتوضأ القوُم وبقي يف امليضأة َجرعٌة، فقال: «مس 
(2)

 

 .«هبا يا أبا قتادَة فإنه سيكوُن هلا بنا مآٌل 

                                      
 (.0253(، ومسلم )3573(، وأصله يف البخاري )00231) 13/003أخرجه أمحد  (1)

 )ازَدَهر(: احتفظ. (2)
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فقالوا: يا رسوَل اهلل، عِطشنا،  ملسو هيلع هللا ىلصفلام اشتدت الظهريُة رجَع هلم رسول اهلل 

 هَلكنا، تقطَّعت األعناق.

 .«ل ُهلَك عليكم»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي 

، «احُلل ل ُغَُيري»: فأتيته هبا فقال «يا أبا قتادَة إيِت بامليضأةِ » ثم قال:

يعني: قدحه، فحللُته فأتيته به، فجعل َيُصب فيه، وسقى الناَس، فازدحم الناس 

 عليه.

يا أهيا الناُس، أحسنوا املأل فكل كم سيصُدُر عن »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل 

فصبَّ يل وقال يل:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ، فرشَب القوُم حتى مل يبَق غريي وغريُ «ِري

 .«ارشْب يا أبا قتادة»

 قال: قلت: ارشب أنت يا رسوَل اهلل.

، فرشبت ثم رشَب بعدي وبقَي يف امليضأِة «إن ساقَي القوِم آخُرهم»قال: 

نحٌو مما كان فيها، وهم يومئذ ثالث مئة
(1)

. 

عن أنس قال: حرضت الصالُة فقاَم جريان املسجِد إىل مناِزهِلم  -124

 ملسو هيلع هللا ىلصوبقي ناٌس من املهاجرين ما بني السبعني إىل الثامنني، فدعا رسوُل اهلل 

بِمخضٍب 
(2)

فيه ماٌء فوضَع أصابعه يف املخضِب، وجعل يصب  عليهم حتى  

توضؤوا أمجعني، وبقي نحو مما كان فيه
(3)

. 

                                      
 (.320(، ومسلم )595أخرجه البخاري ) (1)

 للامء. )املِْخَضب(:وعاء من أدم يتخذ (2)

 (.1179(، ومسلم )3575أخرجه البخاري ) (3)
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كان باملدينِة بمكاٍن ُيقال له: الزوراء، فدعا  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنٍس أن النبي  -129

 فوق القد
ٍ
ِح ودون الَقْعِب بإناء

(1)
، قال  

ِ
فيه ماء يتخضخُض فوضَع كفه يف اإلناء

أنٌس: فجعلت أرى املاَء ينبُع من بني أصابِعه فسقى الناَس وكانوا قد عِطشوا، 

قال: قلت ألنٍس: كم كانوا؟ قال: كانوا ثالث مئة أو ُزهاء ثالث مئة
(2)

. 

 بن عازٍب، قال: كنا مع رسوِل اهلل  -126
ِ
رٍي فأتينا عىل يف َمس ملسو هيلع هللا ىلصعن الرباء

قال: فنزل ستَّة أنا سادسهم، أو قال: سبعٌة أنا  -وهي القليلُة املاء-َركِيٍَّة َدِمنَة 

قال: فُأدلَِيت إلينا َدلُو  -قال سليامن: املاحُة: الذين َيقدحون املاَء  -سابُعهم ماحةا 

ُقراب ثلثيها أو عىل َشفِة الركيَّة. قال: فَجَعلنا فيها نِصَفها، أو قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 

 نحو ذلك.

 هل أجُد شيئاا أجعلها يف َحلقي فام وجدُته، فرفعُت 
ٍ
قال الرباء: فَدنوُت بإناء

 فغمَس يده فيها فقال ما شاء اهلل أن يقول. ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسوِل اهلل 

، قال: فلقد رأيُت آخَرنا ُأخرَج 
ِ
قال: فُأعيَدت إلينا الدلُو وما فيها من املاء

ثم ساَخِت البئُر أو ساحتبثوٍب رهبَة الَغرِق 
(3)

. 

،  ملسو هيلع هللا ىلصعن ِعمران بن حصنٍي، قال: كنا يف سفٍر مع النبي  -127 فرسنا ليلةا

حتى إذا كان يف آخِر الليل ُقبيَل الصبِح وقعنا تلك الَوقعَة، وال وقعَة أحىل عند 

املُسافِر منها فام أيقَظنا إال حر  الشمِس، وكان أوَل من استيقَظ بالٌل، ثم فالن، ثم 

 ن، وسامهم، ثم عمُر بُن اخلطاِب استيقَظ.فال

                                      
 )الَقْعب( أي: القدح الضخم. (1)

 (.1179(، مسلم )3571أخرجه البخاري ) (2)

 (.3577(، وأصله يف البخاري )02520) 31/507أخرجه أمحد  (3)
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إذا نام مل نوِقْظه حتى يكون هو الذي يستيقُظ؛ ألنا ال  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسوُل اهلل 

وكان -َندري ما َُيدث له يف نوِمه، فلام استيقظ ُعمُر ورأى ما أصاَب الناس 

ا رجالا َجلِيدا
(1)

َته حتى فكربَّ ورفَع صوته بالتكبرِي، فام زاَل ُيكرُب ويرفُع صو -

 بصوته. ملسو هيلع هللا ىلصاستيقَظ رسوُل اهلل 

فارحتَل فسار غرَي  «ل َضرَي، ارحَتِلوا»فشكا إليه القوُم الذي أصاهَبم، فقال: 

 فتوضأ، ثم ُنودي بالصالِة فصىل بالناِس فانفتَل من 
ٍ
بعيٍد، ثم نزَل فدعا بَوضوء

ما َمنََعك يا »: ملسو هيلع هللا ىلصصالتِه، فإذا رجٌل ُمعتزٌل مل ُيصلِّ مع القوِم، فقال رسوُل اهلل 

 .«فالن أن ُتصَل مع القوم؟

 فقال: يا رسوَل اهلل أصاَبتني جنابٌة وال ماَء.

 .«عليك بالصعيِد فإنه َيكفيك»قال: 

ثم سار فاشتكا الناُس إليه العطَش، فنَزل فدعا فالناا، ودعا عِّلَّ بن أيب 

ًة بي َسطِيَحَتي أو اذهبا فابِغيا املاَء، فانطلِقا فستلقيان امرأ»طالٍب، فقال هلام: 

 َمزاَدتي
(2)

 فانطَلقا، فقاال هلا: أين املاُء؟ «من ماء عىل َبعرٍي هلا 

فقالت: عهدي أمِس هذه الساعة، فقاال هلا: انطلِقي، فقالت: إىل أيَن؟ قاال: 

ايبملسو هيلع هللا ىلصإىل رسوِل اهلل  ، قالت: هذا الذي ُيقاُل له: الصَّ
(3)

. قاال: هو الذي تعننَي 

 فانطلقي.

                                      
ا( هو من اجلالدة بمعنى: الصالبة. (1)  )َجلِيدا

السطيحة: تكون من جلدين قوبل أحدمها باآلخر، واملزادة: مثلها ويزاد  )بني َسطِيَحَتنْيِ أو َمَزاَدتني( (2)

 فيها جلد ثالث لتتسع.

ايب( أي: املائل. (3)  )الصَّ
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فحدثاُه احلديَث فاستنَزلوها من َبعرِيها، ودعا  ملسو هيلع هللا ىلصهبا إىل رسوِل اهلل  فجاءا

طيحتني أو امَلزادتني، ثم مَتضَمَض فأعاده  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل   فجعَل فيه أفواَه السَّ
ٍ
بإناء

 ثم أعاَده يف أفواِه السطيحتني أو املزادتني ثم أوثَق أفواَهُهام وأطلق 
ِ
يف اإلناء

الَعَزالِـي
(1)

. 

الناِس: أن أسقوا واستقوا، فسقا من شاَء واستقى َمن شاَء،  وُنودي يف

 .«اذَهب فأفرْغه عليك»وكان آخَر ذلك أن أعطى الذي أصابتُه اجلنابُة، فقال: 

وهي قائمٌة تنظر إىل ما َيفعُل بامِئها، وايُم اهلل، لقد أوكْتها حني أْقلَع وإنه 

.  لُيخيُل إلينا أِنام أشد  منهام امتالءا

فجمعوا هلا ما بني َعجوٍة وَسويقٍة وَدقيقٍة  «امجعوا هلا»: ملسو هيلع هللا ىلصسوُل اهلل فقال ر

ا يف ثوٍب ومحلوها عىل َبعرِيها ووضعوُه بني يدهيا.  حتى مجعوا هلا طعاما

َتَعلَُّيَي! واهلل، ما َرِزأناك»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال هلا رسوُل اهلل 
(2)

ك شيًئا، ولكنَّ  
من مائِ

 .«اهلل هو سقاَنا

 َبَست عنهم، فقالوا: يا فالنُة ما حبَسك؟فأتت أهَلها وقد احتَ 

قالت: العجُب، لِقَيني رجالن فذهبا يب إىل هذا الذي ُيقاُل له: الصابُئ، 

ففعَل كذا وكذا للذي كان، فواهلل إنه ألسحُر من بني هذه وهذه، أو إنه لرسوُل اهلل 

ا، فكان املسلمون ُيغريون عىل من حوهَلا من املرشكني وال ُيصيبونَ  مةَ  حقًّ الرصِّ
(3)

 

 التي تليها.

                                      
 )الَعَزالِـي( مجع عزالء، وهي مصب املاء من الراوية حيث تستفرغ. (1)

 )ما َرِزأناك( أي: ما نقصناك. (2)

مة( أي: أبياتا جمتمعة من الناس. (3)  )الرصِّ
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ا لقوِمها: واهلل ما َأرى هؤالء القوَم َيدعوَننا، فهل لكم يف  فقالت يوما

ا يف اإلسالمِ  اإلسالِم؟ فطاَوعوها فجاؤوا فدخلوا مجيعا
(1)

. 

يف غزوٍة َغزاها  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب َعمرَة األنصاري قال: كنا مع رسوِل اهلل  -128

، ثم دعا بركوٍة ف  فصبَّه فيها، وأصاَب الناُس خَممصةا
ٍ
ُوضعت بني يديه، ثم دعا بامء

ثم مجَّ فيها بام شاء اهلل أن يتكلَّم ثم أدخَل ِخنرصُه فيها، فُأقسم باهلل، لقد رأيُت 

، ثم أمر الناَس فرشبوا وسقوا وملئوا  ملسو هيلع هللا ىلصأصابَع رسوِل اهلل 
ِ
تتفجُر ينابيَع املاء

 ذه.حتى بدت نواجِ  ملسو هيلع هللا ىلصِقَرهَبم وإداواهتم، ثم ضحك رسوُل اهلل 

أشهُد أل إله إل اهلل وحَده ل رشيَك له، وأن َمُيًدا عبُده ورسوُله، »ثم قاَل: 

«ل َيلقى اهلل هبام أحٌد يوَم القيامة إل دخَل اجلنَة عىل ما هان
(2)

. 

                                      
 (.321(، ومسلم )300أخرجه البخاري ) (1)

 (.05009) 10/020أخرجه أمحد  (2)
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  ملسو هيلع هللا ىلصِذكُر اآلباِر والعيوِن اليت َمجَّ فيها رسوُل اهلل  (39)

 فكُثر ماؤها وما ظهَرت من بَركته فيها          

إىل َتبوَك قال: كان  ملسو هيلع هللا ىلصعاِذ بن جبٍل أِنم خرجوا مع رسوِل اهلل عن م -125

ا، ثم قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    مجيعا
ِ
إنكم »جيمُع بني الظهِر والعرِص، واملغرِب والعشاء

ستأتون إن شاء اهلل عَي تبوك، وإنكم تأتوهَنا حي َيضحى النهاُر، فُين جاَءها فال 

 .«يُيس  من مائها شيًئا، حتى آي

سبَق إليها رجالن، والعنُي مثل الرشاِك تبِض  بيشء من مائها،  فجئنا وقد

 «هل َمسسُتام من مائها شيًئا؟»وقال هلام:  ملسو هيلع هللا ىلصفسأهلام رسوُل اهلل 

 قاال: نعم.

، وقال هلام ما شاَء اهلل أن يقوَل، ثم غرفوا من العنِي ملسو هيلع هللا ىلصفسبَّهام رسوُل اهلل 

، ثم غسَل رسو
ٍ
، حتى اجتمَع يف يشء فيه وجَهه ويديه، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصُل اهلل بأيدهيم قليالا

 أعاَده فيها َفَجَرت العنُي بامء كثرٍي، فاستقى الناُس.

يا معاُذ، يوِشك إن طالت بك حياٌة أن ترى ما ها »: ملسو هيلع هللا ىلصثم قال رسوُل اهلل 

«هنا قد ُملَء جناًنا
(1)

. 

                                      
 (.713أخرجه مسلم ) (1)
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عن ُعروَة بن الزبرِي، عن املسور بن خَمرمَة، ومروان بن احلكِم،  -131

ُق كل  و عام احلُديبيِة، قاال:  ملسو هيلع هللا ىلصاحد منهام صاحَبه، قاال: خرج رسوُل اهلل ُيصدِّ

فعدل حتى نزَل بأقىص احلديبيِة عىل َثَمد
(1)

، إنام يتربَّضه الناس 
ِ
قليِل املاء

(2)
ا   تربضا

العطَش فانتزَع سهاما من  ملسو هيلع هللا ىلصفلم يلبث الناُس أن نزحوه، فُشكَي إىل رسوِل اهلل 

 فيه.كِنانتِه، ثم أمَرُهم أن جيعلوُه 

ي حتى صدروا ورضبوا عنه بعَطن قال: فواهلل ما زاَل جَييُش هلم بالرِّ
(3)

. 

 

                                      
 )عىل َثَمد( أي: حفرية فيها ماء مثمود، أي: قليل. (1)

(2) .  )يَترَبَّضه الناس(: هو األخذ قليالا قليالا

 (.1730أخرجه البخاري ) (3)



 خمتصر دالئل النبوة|  222

 

 ووضِعها عليه ملسو هيلع هللا ىلصيف ُرُبوِّ الطعاِم حبضرِته ويف سفِره إلمساِسه بيده  فصل (44)

عن أنِس بن مالٍك قال: قال أبو طلحَة ألمِّ ُسليم لقد سمعُت  -131

ا أعرُف فيه اجلوَع فهل عندكِ  ملسو هيلع هللا ىلصصوَت رسوِل اهلل   من يشء؟ ضعيفا

ا هلا فلفَّت اخلبَز  ا من َشعرٍي، ثم أخَرَجت مخارا قالت: نعم، فأخَرَجت أقراصا

َدتني ببعِضه، ثم أرسلتني إىل رسوِل اهلل  ته حتت يدي، وزوَّ ، ملسو هيلع هللا ىلصببعضه، ثم دسَّ

يف املسجِد ومعه الناُس، فقمُت عليهم فقال يل  ملسو هيلع هللا ىلصوذهبت به فَوَجَدت رسوَل اهلل 

 «و طلحة؟آرسلَك أب»: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 فقلت: نعم.

 «الطعاُم؟»قال: 

 قال: قلت: نعم.

 .«قوموا» ملن معه: ملسو هيلع هللا ىلصقال: فقال رسوُل اهلل 

قال: فانطلق وانطلقُت بني أيدهيم حتى جئُت أبا طلحَة فأخربُته، فقال أبو 

بالناِس، وليس عندنا من الطعاِم ما  ملسو هيلع هللا ىلصطلحة: يا أمَّ سليم، قد جاء رسوُل اهلل 

 نطِعمهم.

ى رسوَل اهلل قالت: اهلل  ، ملسو هيلع هللا ىلصورسوُله أعلُم، فانطلق أبو طلحَة حتى تلقَّ

 وأبو طلحة معه حتى دخال. ملسو هيلع هللا ىلصفأقبل رسوُل اهلل 

ي يا أمَّ سليم ما عنَدك»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل   .«هُلُي 
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ةا ملسو هيلع هللا ىلصفأتت بذلك اخلبِز فأمَر به رسول اهلل  ، فُفتَّ وَعرصت أم سليم ُعكَّ

فآدَمته
(1)

 ما شاء اهلل أن يقوَل.فيه  ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قال رسول اهلل 

 ، فأذن هلم، فأكلوا حتى شبِعوا، ثم خرجوا.«ائذن لعرَشةٍ »ثم قال: 

 ، فَأذن هلم، فأكلوا حتى َشبِعوا ثم خرجوا.«ائذْن لعرشة»ثم قال: 

، فأذن هلم فأكَل القوُم كل هم حتى شبعوا، والقوُم «ائذن لعرشةٍ »ثم قال: 

سبعون أو ثامنون رجالا 
(2)

. 

ثالثني ومئة  ملسو هيلع هللا ىلصِن بن أيب بكٍر قال: كنا مع رسوِل اهلل عن عبد الرمح -132

 «هل مع أحٍد منكم طعاٌم؟»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  

فإذا مع رجٍل صاٌع من طعام فِجيَء به فُعجَن، ثم جاء رجل مرشٌك 

ُمْشعانٌّ 
(3)

 «أبيٌع أْم َعطيٌة أم ِهبٌة؟»: ملسو هيلع هللا ىلصطويٌل بُغنَيمة يسوُقها فقال النبي  

 فقال: ال، بل بيع.

بسواِد البطنِ  ملسو هيلع هللا ىلصى منه شاةا وأمَر رسوُل اهلل فاشرت
(4)

أن ُيشوى فقال: وايُم  

، وجعل منها  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل، ما من الثالثني ومئٍة إال وقد َجزَّ له رسول اهلل  ةا منه جزَّ

 َقصعتني.

قال: فأكلنا أمجعون وفضَل يف الَقصعتني فُحمَل عىل الَبعري
(5)

. 

                                      
ةا فآدَمْته(  (1) ة بضم املهملة وتشديد )وَعرَصت أم سليم ُعكَّ ا، والُعكَّ أي: صريت ما خرج من العكة له إداما

 الكاف: إناء من جلد مستدير جيعل فيه السمن غالبا والعسل.

 (.1101(، ومسلم )3572أخرجه البخاري ) (2)

 )ُمْشعان(: وهو الطويل جدا فوق الطول. (3)

 )َسواد البطن( أي: الكبد. (4)

 (.1153ومسلم )(، 1302أخرجه البخاري ) (9)
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ت غزوُة تبوٍك أصاَب الناَس أيب هريرَة، وأيب سعيٍد قال: ملا كانَ  عن -133

هنا، فقاَل هلم  جماَعٌة فقالوا: يا رسوَل اهلل لو أِذنَت لنا فنََحرنا نواِضَحنا فأَكلنا وادَّ

قال: فجاَء عمُر، فقاَل: يا رسوَل اهلل، إِنم إن فَعلوا؛ قلَّ  «اْفَعلوا»: ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

ها بالرَبكِة فلعلَّ اهلل أن جيعَل الظَّهُر، ولكْن ادُعهم بفضل أزواِدهم، ثم ادُع هلم علي

ا، قال: فَدعا رسوُل اهلل  النِّطَع فَبسَطه، ثم َدعاهم بفضِل  ملسو هيلع هللا ىلصيف ذلك خريا

أزواِدهم، قال: فجعَل الرجُل جييُء بكفِّ الذَرِة، واآلَخُر بكفِّ التمِر، واآلخُر 

كِة، ثم بالكِرسِة، حتى اجتمَع عىل النِّطِع يشٌء من ذلك، قال: ثم َدعا عليه بالرَب 

قال: فأَخذوا يف أوِعيَتهم حتى ما َتَركوا يف الَعسكِر  «ُخذوا يف أوِعيتِكم»قاَل: 

وعاءا إال َملؤوه، قال: وأَكلوا حتى َشبِعوا وَفضَلت منه َفضَلٌة، فقال رسوُل اهلل 

أشهُد أن ل إله إل اهلل وأين َرسوُل اهلل، ل َيلقى اهلل هبام عبٌد غرُي »عليه السالم: 

«شاك  فُيحَجب عن اجلنةِ 
(1)

. 

عن أيب هريرة كان يقول: واهلل الذي ال إله إال هو، إين ُكنت ألعتمُد  -134

عىل َكبدي من اجلُوعِ 
(2)

، وإن كنت ألُشد  احلجَر عىل بطني من اجلوِع، ولقد 

ا عىل طريِقهم الذي خَيُرجون منه فمرَّ يب أبو بكٍر فسألته عن آيٍة من  َقعدت يوما

 ، ما سألُته إال لُيشبَعني، فمر عِّلَّ ومل يفعْل.كتاِب اهلل

ثم مر يب عمُر فسألُته عن آية من كتاِب اهلل، ما سألته إال ليشبِعني، فمر ومل 

 يفعل.

                                      
 (.17أخرجه مسلم ) (1)

 )ألعتمُد عىل َكبدي من اجلوع( أي: ألصق بطني باألرض. (2)



 225|خمتصر دالئل النبوة

 

َم وعرَف ما يف نفِس وما يف َوجهي، ثم قال:  ملسو هيلع هللا ىلصثم مر يب أبو القاسم  وتبسَّ

ق»، قلت: لبيَك رسوَل اهلل، قال: «أبا ِهر  »  فاتبعُته، فدخل ، ثم مَض«احْلَ

 «من أين هذا اللبن؟»واستأذنُت فأِذَن يل ودخلُت، فوجد َلبنا يف قدٍح فقال: 

 .«يا أبا ِهر  »فقال:  -أو فالنة-قالوا: أهداه لك فالٌن 

ِة فادُعهم»قلت: لبيَك رسوَل اهلل، قال:  فَّ ق إىل أهِل الص   .«احْلَ

ىل أهٍل وال ماٍل، إذا أتته قال: وأهُل الصفِة أضياُف اإلسالِم ال َيلوون ع

صدقٌة بعَث هبا إليهم، ومل َيتناَول منها شيئاا، وإذا أتْته هديٌة أرسَل إليهم، وأصاب 

منها وأرَشكهم فيها فساءين ذلك، وُقلت: ما هذا اللبُن يف أهل الصفِة؟! كنت 

ى هبا أنا والرسوُل  ، فإذا جاؤوا ملسو هيلع هللا ىلصأرجو أن ُأصيَب من هذا اللبن رَشبةا أتقوَّ

 أمرين فكنت أنا ُأعطيهم، وما عسى أن يبلَغني من هذا اللبِن؟!

، فأتيُتهم فدعوهُتم، فأقبلوا حتى  ومل يكن من طاعِة اهلل وطاعِة رسوله ُبدٌّ

 استأَذنوا فأِذن هلم، وأخذوا جَمالِسهم من البيت.

 .«يا أبا ُهريرةَ »فقال: 

 قلت: لبيَك يا رسوَل اهلل.

 .«خْذ وأعطِهم»قال: 

الَقدح فجعلُت أعطيه الرجَل فيرشب حتى يروى، ثم يرد عِّلَّ  فأخذُت 

القدَح فأعطيه آخَر فيرشب حتى يروى، ثم َيرد عِّلَّ القدَح، حتى انتهيُت إىل 

رسوِل اهلل عليه الصالة والسالم وقد روي القوم كل هم، فأخذ القدَح ووضَعه عىل 

م   .«أبا ِهر  »وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصيده، ونظر إيل وتبسَّ
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 يَك يا رسوَل اهلل.قلت: لب

 .«بقيُت أنا وأنت»فقال: 

 قلت: صدقَت يا رسوَل اهلل.

 فقعدت فرِشبت. «فاقُعد وارشب»قال: 

 فرشبت. «ارشْب »فقال: 

فأرشُب حتى قلت: ال  «ارشب»فرشبت، فام زال يقوُل:  «ارشْب »وقاَل: 

ا، ثم أعطيُته القدَح   ورشَب فحِمد اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوالذي بعَثك باحلقِّ ما أِجُد له َمسلكا

الفضَلة
(1)

. 

يف أربع مئة راكٍب  ملسو هيلع هللا ىلصعن ُدكنِي بن سعيٍد، قال: أتينا رسوَل اهلل  -139

 .«يا عُيُر اذهب فأطِعُيهم وأعطهم»نسأله الطعاَم فقال: 

 فقال: يا رسول اهلل، ما عندي إال صاُع متٍر ما تقتات عيايل.

 فقال أبو بكر: اسمع وأطِع.

 فقال عمر: سمٌع وطاعٌة.

أتى ُعليةا  فانطلق عمر حتى
(2)

ا من ُحْجزته  فأخرَج ِمفتاحا
(3)

فقال القوُم:  

.  ادخلوا، فدخلوا، وكنت آخَر القوِم دخوالا

                                      
 (.3051أخرجه البخاري ) (1)

(: الغرفة، واجلمع: العاليل. (2)  )ُعليةا

 )ُحْجَزته( أي: موضع شد اإلزار. (3)
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، ثم التفت  إليه وإين ملن آخِر  فقال: خذوا فأخَذ كل  رجٍل منهم ما َأَحبَّ

القوِم وكأنا مل ُنرَزأ مترة
(1)

. 

ريٍد ُأيت بقصعٍة من ثَ  ملسو هيلع هللا ىلصعن سمرَة بن ُجندب أن رسوَل اهلل  -136

فُوِضعت بني يدي الَقوِم فتعاقبوها إىل الظ هر من غدوٍة يقوُم قوٌم وجيلس آخرون، 

؟  فقال رجٌل لسُمرة: أكانت مُتَد 

فقال سمرُة: ومن أي يشء تعَجب؟ ما كانت مُتد إال من هاهنا، وأشار بيِده 

إىل السامء
(2)

. 

 يف غزوةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب َعمرَة األنصاري قال: كنا مع رسوِل اهلل  -137

يف نحِر بعض ظهوِرهم،  ملسو هيلع هللا ىلصفأصاَب الناَس خممصٌة فاستأذَن الناُس رسوَل اهلل 

قد َهمَّ بأن يأَذن هلم  ملسو هيلع هللا ىلصوقالوا: يبلِّغنا اهلل، فلام رأى عمُر بُن اخلطاب رسوَل اهلل 

ا، ولكن إن رأيت يا  ا جياعا قال: يا رسوَل اهلل، كيف بنا إذا نحن لقينا العدوَّ غدا

لناس ببقايا أزواِدهم، فتجَمعه فتدعو بالربكِة، فإن اهلل رسوَل اهلل أن تدعو ا

 سُيبلغنا بدعوتِك، أو قال: سيبارُك لنا يف دعوتِك.

ببقايا أزواِدهم فجعَل الناُس جييئون باحَلثيِة من الطعاِم  ملسو هيلع هللا ىلصفدعا رسول اهلل 

وفوَق ذلك، وكان أعالُهم من جاَء بصاٍع فجمعه، فدعا اهلل بام شاء أن يدعَو، ثم 

ا اجليَش بأوعيتهم وأمَرهم أن َيتثوا فام َبقَي يف اجليِش وعاٌء إال ملؤوه وبقي دع

 مثُله.

                                      
 (.07301) 19/007(، وأمحد 5132أخرجه أبو داود ) (1)

 (.3315) أخرجه الرتمذي (2)
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أشهد أل إلَه إل اهلل، »حتى بدت نواجذه وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفضحك رسوُل اهلل 

وأشهد أين رسوُل اهلل، ل َيلقى اهلل عبٌد مؤمٌن هبام إل ُحجبت عنه النار يوَم 

«القيامة
(1)

. 

فِة قال: فأمر هبم  عن يعيَش بن طلحةَ  -138 قال: كان أيب من أهِل الص 

قال: فجعَل الرجُل يذهب برجٍل، والرجُل برجلني حتى بقيُت خامَس  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

 مخسٍة.

يا »، فانطَلقنا معه إىل منزِل عائشة، فقال: «انطلِقوا»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال لنا رسوُل اهلل 

 .«عائشُة أطِعُيينا

 ثل الَقطاِة فأكلنا.فجاءت بَحشيشٍة فأكلنا، ثم جاءت بحيسٍة م

 فجاءت بعسٍّ فرشبنا.، «يا عائشُة اسقينا»: ثم قال

 ، فجاءت بَقدٍح صغري من لبٍن فرشبنا.«يا عائشة اسقينا»ثم قال: 

فقلنا: ال، بل َننطلُق  ،«إن شئتم بِتم وإن شئتم انطلقُتم إىل املسجدِ »ثم قال: 

إىل املسجدِ 
(2)

. 

                                      
 (.05009) 10/020أخرجه أمحد  (1)

 (.5101أخرجه أبو داود ) (2)
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 ا والطعاِم وما يف معناهاجلبِل وتسبيِح احلص يف حترُِّك فصل (43)

كان عىل صخرٍة عىل حراَء،  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة أن رسوَل اهلل  -135

يٌق أو شهيٌد »فتحركْت فقال:  وكان عليها  .«اسُكني فام عليِك إل نبي  أو صد 

وأبو بكٍر وعمُر وعثامُن وعِّلٌّ وطلحُة والزبريُ  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 
(1)

. 

يف حْلقٍة ويف يده  ملسو هيلع هللا ىلصد النبي عن أيب ذرٍّ الِغفاري قال: إين لشاهٌد عن -141

ا، فسبَّحن يف يده وفينا أبو بكٍر وعمر وعثامن وعِّل، َيسمع تسبيَحهنَّ من يف  حصا

 احلْلَقة.

 إىل أيب بكر فسبَّحَن مع أيب بكر. ملسو هيلع هللا ىلصثم َدفعهن النبي  

 ثم دفَعهن إىل عمَر فَسبحن يف يده يسمُع تسبيحُهنَّ َمن يف احللقة.

 سبَحن يف يده يسمُع تسبيحهن َمن يف احللقة.ف ملسو هيلع هللا ىلصثم دفعُهن إىل النبي 

 إىل عثامَن بِن عفاَن، فسبحن يف يِده. ملسو هيلع هللا ىلصثم دفعهن النبي  

ثم دفعهن إلينا فلم يسبِّحن مع أحٍد منَّا
(2)

. 

نعد   ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع عبُد اهلل بن مسعود بَخسٍف فقال: كنا أصحاَب حممد  -141

ا، إِنَّا بين ليس معنا  ملسو هيلع هللا ىلصام نحن مع رسوِل اهلل اآلياِت بركاٍت، وأنتم تُعدوِنا ختويفا

 .«اطُلبوا من معه فضُل ماءٍ » :ملسو هيلع هللا ىلصماٌء، فقال رسول اهلل 

                                      
 (.1007أخرجه مسلم ) (1)

(، والطرباين 0101) 9/030(، والبزار 0003) 1/503« اآلحاد واملثاين»أخرجه ابن أيب عاصم يف  (2)

 (.0100) 1/59« املعجم األوسط»يف 
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ه فيه، فجعل املاُء خيرُج من بني   ثم وضع كفَّ
ٍ
قال: فُأيت بامء فصبَّه يف إناء

 .«حيَّ عىل الطهوِر املُبارك والربهة من اهلل»أصابِِعه، ثم قال: 

مُع تسبيَح الطعام وهو ُيؤَكلقال عبد اهلل: فرشبنا منه، وكنا َنس
(1)

. 

وما يف ريفِّ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة قالت: لقد ُتويف رسوُل اهلل 
(2)

من يشء يأكُله ذو  

كبٍد إال شطُر شعرٍي يف رفٍّ يل، فأَكلُت منه حتى طاَل عِّلَّ فكِلُته ففني
(3)

. 

َيستطِعُم فأطعَمه شطَر وْسِق  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابٍر: أن رجالا أتى النبيَّ  -142

فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصَل الرجل يأكُل منه وامرأته وضيُفهام حتى كاَله فأتى النبيَّ شعرٍي، فام زا

«لو ل تكِله ألهلُتم منه وَلقاَم لكم»
(4)

. 

عن جابِر بن عبِد اهلل أن أباه اسُتشِهد يوَم ُأحٍد وترك بناٍت، وترك  -143

عليه َدينا، فلام حرَض ِجداُد النخل
(5)

، فقلت: يا رسوَل اهلل، ملسو هيلع هللا ىلصأتيُت رسوَل اهلل  

ا، وأنا ُأحب  أن يراك ق د علمَت أن والدي اسُتشِهد يوَم أحد وترك عليه ديناا كثريا

 الُغرماُء.

اذهْب فَبيِدر»فقال: 
(6)

، ففعلت، ثم دعوته فلام نظروا «هلَّ متٍر عىل ناحية 

ا ثالث  إليه أغروا يب تلك الساعة، فلام رأى ما َيصنَعون أطاَف حول أعَظِمها بيدرا

 يه.مرات ثم جلَس عل

                                      
 (.3579(، وأصله يف البخاري )3333أخرجه الرتمذي ) (1)

: خشب يرفع عن األرض إىل جنب اجلدار يوقى به ما يوضع عليه.  (2) ف  ( الرَّ  )ريفِّ

 (.1973(، ومسلم )3050أخرجه البخاري ) (3)

 (.1120أخرجه مسلم ) (4)

 )ِجَداد النخل( أي: رصامها وقطع ثمرها. (9)

 )اذَهْب فَبْيِدر( أي: اجعل كل صنف يف بيدر، أي: يف جرين خيصه. (6)
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، فام زال َيكيُل هلم حتى أدَّى اهلل أمانَة والدي، وأنا «ادُع أصحاَبك»ثم قال: 

واهلل راٍض أن يؤدِّي اهلل أمانَة والدي وال أرجُع إىل أخوايت بتمرٍة، فسلم اهلل البيادَر 

كأنه مل ينتَقص منه مترٌة  ملسو هيلع هللا ىلصكلَّها حتى إين ألنظُر إىل البيدِر الذي عليه رسوُل اهلل 

واحدةٌ 
(1)

. 

                                      
 (.1720أخرجه البخاري ) (1)
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 ذكر األخبار اليت خّرجها أسالفنا يف مجلة دالئله (01)

وقد جعلنا شاةا يف ِقدر  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب رافٍع قال: دخل عِّلَّ رسوُل اهلل  -144

 فناولُته فاْنَتَهسها. «يا أبا رافٍع، ناولني الذراعَ »فقال: 

 ، فناولُته فانَتَهسها.«ناولني الذراعَ »ثم قال: 

 يا رسوَل اهلل إنام يكون للشاِة ذراعان!، فقلت: «ناوْلني الذراعَ »ثم قال: 

 .«لو ناولَتني ل َتَزل تناولني حتى أسُكَت »فقال: 

.  ثم قاَم ُيصِّل وما مسَّ ماءا

ا آخَر وعندي حلٌم بارٌد فأكل منه، ثم قام فصىل ومل  قال: ودخل عِّلَّ يوما

أ يتوضَّ
(1)

. 

خرَج حني زاغِت الشمُس  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك: أن رسوَل اهلل  -149

ا ف صىل الُظهر، فلام سلَّم قام عىل املِنرب فذكر الساعَة، وذكر أن بني يدهيا ُأمورا

ا.  عظاما

من أحبَّ أن يسأَل عن يشٍء فْليسأل عنه، فواهلل ل َتسألوين عن »ثم قال: 

 .«يشٍء إل حدثُتكم به ما ُدمت يف مقامي هذا

َسلوين »وَل: أن يق ملسو هيلع هللا ىلصفأكثر الناُس البكاَء حني سمعوا ذلك من رسوِل اهلل 

 فقام إليه رجٌل فقال: يا رسوَل اهلل، أين َمدخِّل؟ «َسلوين

 .«النارُ »قال: 

                                      
 (.17095) 05/071أخرجه أمحد  (1)
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 قال: فقاَم عبُد اهلل بن ُحذافة فقال: من أيب يا رسوَل اهلل؟

 .«أبوَك ُحذافةُ »فقال: 

َك عمُر عىل ُركبتيه، فقال: رضينا «سُلوين سُلوين»ثم أكثر أن يقوَل:  ، فرَبَ

ا، وباإل ، فسكَت رسوُل اهلل باهلل ربَّ حني قال عمر  ملسو هيلع هللا ىلصسالِم ديناا، وبمحمٍد رسوالا

 ذلك.

والذي نفيس بيِده لقد ُعِرَضت علَّ اجلنُة والناُر آنًفا يف »: ملسو هيلع هللا ىلصثم قال النبي  

«عرِض هذا احلائِط وأنا ُأصل، فلم أَر هاليوِم يف اخلرِي والرش  
(1)

. 

كثُر احلديَث عن رسوِل عن أيب هريرة قال: َيزُعمون أن أبا هريرَة يُ   -146

ا ِمسكيناا أصحُب رسوَل اهلل   َبطني،  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل، واهلل املوعُد، إين كنت امرءا
ِ
عىل ملء

ْفُق  وكانِت األنصاُر يشغُلهم القياُم عىل أمواهِلم، وكان املهاجرون َيشَغلهم الصَّ
(2)

 

ا وهو يتكلَّم، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصباألسواِق، وإين شهدُت من رسوِل اهلل  ُط من يبُس »يوما

 «رداَءه حتى أقيض َمقاَلتِي ثم َيقبُِضه إليه فال َينَسى شيًئا سُِيعه من ي؟

، فوالذي بعَثُه  فبسطُت ُبردةا كانت عِّلَّ حتى إذا قَض مقاَلته قبضُتها إيلَّ

باحلقِّ ما َنسيُت شيئاا بعُد سمعُته منه
(3)

. 

                                      
 (.1359(، ومسلم )93أخرجه البخاري ) (1)

ْفق(: التبايع. (2)  )الصَّ

 (.1091(، ومسلم )009أخرجه البخاري ) (3)



 خمتصر دالئل النبوة|  234

 

 ذكر قصة البعري املتخلف جلابر  (41)

يف غزاٍة  ملسو هيلع هللا ىلصخرجُت مع رسوِل اهلل عن جابِر بن عبِد اهلل، قال:   -147

 «جابُر؟»وقال يل:  ملسو هيلع هللا ىلصفأبطَأ يب مَجِّل فأعيا، فأتى عِّلَّ رسوُل اهلل 

 قلت: نعم.

 «ما شأُنك؟»قال: 

قلت: أبَطَأ يب مجِّل؛ فتخلَّفت فنزل فَحَجنَه بِمحجنِة
(1)

، ثم قال يل: 

ه عن رسوِل اهلل «ارهْب » ملسو هيلع هللا ىلص، فركبُته فلقد رأيُتني أكف 
(2)

. 

 آخر يف حنو من هذاذكر خرب  (44)

ا أليب  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك، قال: فِزَع الناس فركَب النبي    -148 فرسا

لن »طلَحة بطيئاا، ثم خرَج يرُكض وحَدُه، وركَب الناُس يركضون خلَفه، فقال: 

قال: فواهلل ما ُسبق بعد ذلك اليومِ  «ُتراعوا إنه لَبحرٌ 
(3)

. 

                                      
 )املِْحَجن(: العصا املعوجة الرأس كالصوجلان. وحجنه: اجتذبه باملحجن. (1)

 (.705مسلم )(، و1197أخرجه البخاري ) (2)

 (.1939أخرجه البخاري ) (3)
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 ملسو هيلع هللا ىلصذكر خرب آخر فيه نوع من داللته  (54)

فقال: ابسْط  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنا مع النبيِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَموىل رسوِل اهلل  عن َسفينةَ  -145

امحِْل »كِساَءك، فَبَسطُت ِكسائي فأمَر القوَم أْن َيطَرحوا متاَعهم يف ِكسائي، وقال: 

قال: ولو كان وقَر بعرٍي أو َبعريين أو ثالثٍة أو أربعٍة أو مخسٍة  «فإنَّام أنَت سفينةٌ 

حلملُته
(1)

. 

                                      
 (.10912) 33/153أخرجه أمحد  (1)
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 ه ن خلَفكان َيرى َم ملسو هيلع هللا ىلصن الداللة أنه ذكر خرب آخر يف نوع م (46)

 ن بني يديِهكما يرى َم     

أمِت وا الرهوَع والسجوَد؛ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك أن النبيَّ   -191

«فواهلل إين ألراُهم من وراِء ظهري إذا َرَهعُتم وسَجدُتم
(1)

. 

هل تروَن ِقبلتي ها »قال للناِس:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة، أن رسوَل اهلل  -191

واهلل ما َيَفى علَّ رهوُعكم ول سجوُدهم ول ُخشوُعكم، إين ألراُهم من هنا؟ ف

«وراِء َظهري
(2)

. 

 َتناُم عيناه وال يناُم قلُبهكان  ملسو هيلع هللا ىلصذكر خرب آخر يف أن النيب  (07)

عن عائشَة، قالت: قلت: يا رسوَل اهلل، إنك ُتوتُِر قبل أن تناَم، قال:  -192

«يا عائشُة، إن عيني تناُم ول يناُم قلبي»
(3)

. 

األنبياُء تناُم أعينُهم، ول تناُم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك أن النبي  -193

«قلوهُبم
(4)

. 

                                      
 (.015(، ومسلم )719أخرجه البخاري ) (1)

 (.013(، ومسلم )002أخرجه البخاري ) (2)

 (.732(، ومسلم )0007أخرجه البخاري ) (3)

 (.3571أخرجه البخاري ) (4)



 237|خمتصر دالئل النبوة

 

 ذكر خرب آخر يف نوع من داللته (48)

َيدخُل عىل أمِّ ُسليٍم  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بِن مالٍك قال: كان رسوُل اهلل  -194

ا فيقيُل عليه، فَتأخُذ من َعرِقه فَتجعُله يف طيبِها فَتبسُط له نِطعا
(1)

. 

 رب آخرذكر خ (49)

عن عبِد احلميد بِن جعفر، عن أبيه أن خالَد بن الوليد فقد َقلنسَوةا  -199

له يوَم الريموك فقال: اطُلبوها فلم جَيدوها، فقال: اطُلبوها فَوَجدوها فإذا هي 

فحلَق رأَسه فابتَدَر الناُس  ملسو هيلع هللا ىلصَقلنسَوٌة َخلِقة، فقال خالٌد: اعَتمَر رسوُل اهلل 

هم إىل ناِصيتِه فجعلُتها يف هذه الَقلنسَوِة فلم أشَهد جوانَب َشعِره، قال: فَسبقتُ 

ِقتاالا وهي معي إال ُرِزقُت النرَص 
(2)

. 

                                      
 (.1330(، ومسلم )3120أخرجه البخاري ) (1)

 (.5199) 3/332(، واحلاكم 3210) 0/010رجه الطرباين يف الكبري أخ (2)
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 فاسُتجيَب له ملسو هيلع هللا ىلصِذكر أخباٍر يف أمور شتَّى دعا بها رسوُل اهلل يف  فصل (54)

ا عليه السالم باحلقِّ  عبدُ قال  -196 اهلل بُن مسعود: إن اهلل بعَث حممدا

ملا رأى  ملسو هيلع هللا ىلصوأن النبيَّ  [23]ص: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿وقال: 

ا اَستعَصوا عليه َدعا عليهم رسوُل اهلل  اللهمَّ أعني  عليهم بسبٍع »فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصقريشا

فأصاَبتهم َسنٌة. أَكلوا فيها اجِليَف والِعظاَم، وكان َيرى أحُدهم يف  «هسبِع يوسَف 

مُر بصلِة فقاَل: إنك جئَت تأ ملسو هيلع هللا ىلصالسامء شبه الدخاِن فأتى أبو سفياَن رسوَل اهلل 

گ گ گ ڳ ﴿الرحم وإن قوَمك قد هَلكوا فادُع اهلل هلم، وهو قوُله: 

 [05]الدخان: ﴾ٴۇ ۋ ۋ﴿إىل قولِه:  [01]الدخان: ﴾ڳ ڳ ڳ

فَيكشُف عذاَب اآلخرِة إذا جاَء، ثم عادوا يف ُكفِرهم، قال: فأَخَذهم اهلل يوَم بدٍر، 

وَمَض  وقد َمَض الدخاُن، [03]الدخان: ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ﴿وهو َقوُله: 

والروم قد  [1 - 0]الروم: ﴾ھ ے ے ھ ھ﴿اللزام، وهو يوُم بدٍر، و

َمَض
(1)

. 

عن أنِس بن مالٍك قال: أصابت الناَس َسنٌة عىل عهِد رسوِل اهلل  -197

، فبينا هو عىل املِنرِب خيُطب يف يوم مُجعٍة، قام أعرايب فقال: يا رسوَل اهلل، هلك ملسو هيلع هللا ىلص

 املاُل وجاَع العياُل فادُع اهلل لنا.

 َقَزَعةٌ  ملسو هيلع هللا ىلصقال: فرفع رسوُل اهلل 
ِ
يديِه وما ُرؤَي يف السامء

(2)
، فوالذي نفِس 

بيده ما وضَعها حتى ثاَر السحاُب أمثاَل اجلباِل، ثم مل ينزْل عن منرِبه حتى رأيُت 

املطَر حَتاَدَر عىل حِليته، فُمِطرنا يومنَا ذلك، ومن الغِد، ومن بعِد الَغِد، والذي يليه 

 األخرى.حتى اجلُمعِة 

                                      
 (.1792(، ومسلم )0770أخرجه البخاري ) (1)

 )َقَزَعة(: سحابة. (2)
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م البناُء، وغرَق  فقام ذلك األعرايب  أو رجٌل غرُيه، فقال: يا رسوَل اهلل، هتدَّ

 .«اللهمَّ َحواَلينا، ول علينا»يديه فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصاملال، فادُع اهلل لنا، فرفع رسول اهلل 

جت حتى صارت املدينُة  قال: فام ُيشرُي بيديِه إىل ناحيٍة من السحاِب إال تفرَّ

َبةيف مثل اجلَوْ 
(1)

ا، وما يأيت أحٌد من ناحيٍة إال أخرَب   وحتى ساَل الوادي قناةا شهرا

أِنم قد ُأجيدوا
(2)

. 

وأنا أقول: اللهم إن كان  ملسو هيلع هللا ىلصعن عِّلٍّ قال: كنت شاكياا فمر يب النبي   -198

ا فارَفعني، وإن كان بالءا فصربين.  أَجِّل قد حرَض فأرْحني وإن كان ُمتأخرا

فأعاَد عليه فرضَبني برجله، ثم قال:  «َت؟هيَف ُقل»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل 

فام اشتكيُت وجعي ذلك بعدُ  «اللهمَّ اشِفه»
(3)

. 

فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بِن مالك، أن عامَر بَن الطفيِل أتى رسوَل اهلل  -195

ك بني ثالِث ِخصاٍل: أن يكوَن لك أهُل السهِل، ويكوَن يل أهُل الوبِر،  أخريِّ

 بَغطفاَن بألِف أشقَر وألِف شقراَء.وأكوَن خليفَتك من بعِدك، أو أغزوَك 

، وقال أبو سعيد: ملسو هيلع هللا ىلصزاد عمرو بن عاصم عن مهام، قال: فدعا النبي  

ة البعرِي يف بيِت امرأٍة من بني فالن! إيتوين  ة كُغدَّ وُطِعَن يف بيِت امرأٍة، فقال: ُغدَّ

بفرِّس، فركَب فامت عىل ظهِر فرِسه
(4)

. 

                                      
 )اجلَْوَبة( أي: الفرجة يف السحاب. (1)

 (.297(، ومسلم )933أخرجه البخاري ) (2)

 (.3530أخرجه الرتمذي ) (3)

 (.0190أخرجه البخاري ) (4)
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ا فقال: َمن وضَع يل  ملسو هيلع هللا ىلص، أنه َسكَب للنبيِّ عباسعن ابِن  -161 وضوءا

اللهمَّ فق هه يف الديِن، وعل ُيه »وضوئي هذا؟، فقاَلت أم هانئ: ابُن أخي فقاَل: 

«التأويَل 
(1)

. 

عىل أمِّ ُسليٍم فقالت:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك، قال: دخَل رسوُل اهلل  -161

يا رسول اهلل، إن يل ُخَوْيَصةا 
(2)

 : خادُمك أنس.

اللهمَّ ارُزْقه ماًل وولًدا، وبارْك »واآلخرِة، وقال: قال: فدعا يل بخرِي الدنيا 

ا. «له  فإين أَلكثُر األنصاِر ولدا

قال أنس: فأخرَبتني ابنتي ُأَمينُة أنه قد ُدفَن من ُصلبي إىل َمقِدم احلَجاِج 

البرصَة بضٌع وعرشوَن ومئة
(3)

. 

ل بِشامله فقا ملسو هيلع هللا ىلصعن سلمَة بِن األكوِع أن رجالا كان يأكُل عند النبي  -162

 .«ُهْل بيُيينِك»: ملسو هيلع هللا ىلصله رسوُل اهلل 

 فقال: ال أستطيُع.

 .«ل اسَتَطعَت »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي 

قال: فام َرَفَعها بعُد إىل فيه
(4)

. 

                                      
 (.1397) 0/115(، وأمحد 003، 75جه البخاري )أخر (1)

 )إن يل ُخَوْيَصة( تصغري خاصة أي: حاجة خاصة. (2)

 (.331(، ومسلم )0921أخرجه البخاري ) (3)

 (.1110أخرجه مسلم ) (4)
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هام أَذقَت أوَل قريٍش »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل عباسٍ عن ابِن  -163

«نكاًل، فأِذق آخَرهم نواًل 
(1)

. 

رت ذلك لرسوِل اهلل عن جريٍر، قال: كنت ال أثُبُت عىل اخليِل فذك -164

اللهمَّ ثب تُه »، فرَضب بيده عىل صدري حتى رأيُت أثَر يِده عىل صدري، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص

ا فام سقطت عن فَرٍس بعده «واجعلُه هادًيا مهديًّ
(2)

. 

األزدي، حدثني عمرو بِن أخطَب قال: اسَتسقى  َِنيكعن أيب  -169

فَرفعُتها، فناَولُته فنظَر إيلَّ  فأتيُته بُجمجَمٍة وفيها ماٌء، وفيها َشعرةٌ  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

، وما يف رأِسه وحِليتِه  «اللهمَّ مج له»فقاَل:  قال: فرأيُته وهو ابُن ثالٍث وتسعنَي سنةا

َشعرٌة بيضاءُ 
(3)

. 

عن عمرو بِن ميمون، حدثنا عبُد اهلل بُن مسعود يف بيِت املال، قال:  -166

َينظروَن، قال قائٌل منهم:  ُيصِّل عنَد الكعبِة ومجٌع من قريشٍ  ملسو هيلع هللا ىلصبينام رسوُل اهلل 

أال تروَن إىل هذا املُرائي، أي كم يقوُم إىل َجزوِر آِل فالن فيعمُد إىل َفرثِها، ودِمها، 

وضَعه بني كتَفيه، فانطلَق أشقاهم، فجاَء  ملسو هيلع هللا ىلصوَسالها، حتى إذا سجَد رسوُل اهلل 

ا،  ملسو هيلع هللا ىلص وضَعه بني كتَفيه، وَثبَت رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصبه حتى إذا سجَد رسوُل اهلل  ساجدا

وضِحكوا حتى ماَل بعُضهم عىل بعٍض من الضحِك، فانطلَق ُمنطلٌِق إىل فاطِمَة 

ْتُه عنه،  ملسو هيلع هللا ىلصوهي ُجويريٌة فأقَبلت َتسعى، وثبَت رسوُل اهلل  ا حتى نحَّ ساجدا

اللهمَّ »صالَته استقبَل الكعبَة فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفأقبَلت عليهم َتُسب هم فلام َقَض النبي  

                                      
 (.3912أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.1075(، ومسلم )0357أخرجه البخاري ) (2)

 (.11223) 37/511أخرجه أمحد  (3)
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اللهمَّ عليك بعُيرو بِن هشام، وشيبَة، والوليِد »هم فقال: ثم سامَّ  «عليك بقريشٍ 

قال عبُد اهلل بُن  «بِن عتبَة، وأميَة بِن خلٍف، وعقبَة بِن أيب ُمعيٍط، وعامرَة بِن الوليدِ 

-َقليِب بدرٍ -مسعوٍد: فوالذي َتوَف َنفَسه لقد رأيُتهم رَصعى ُيسحبون إىل الَقليِب 

«همَّ أتبِع أهَل القليِب لعنةً الل»: ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قال رسوُل اهلل 
(1)

. 

، قال: أعطاين رسوُل اهلل  -167 ا  ملسو هيلع هللا ىلصعن ُعروَة بِن أيب اجلعِد البارقيِّ دينارا

، فاشرتيُت، ثم عَرض يل رجٌل فسامني هبا فبِعُتها منه  وأمرين أن أشرِتَي له أضحيَّةا

، فأتيُت هبا رسوَل اهلل  ، ملسو هيلع هللا ىلصبديناَرين، فأخذت الديناَر، فاشرتيُت به أضحيَّةا

وبالديناِر فقبَِلها منيِّ ودعا يل أن يباَرك يل يف َصفقتي؛ فام اشرتيُت شيئاا إال ربِحت 

فيه
(2)

. 

                                      
 (.0790(، ومسلم )3250، 511جه البخاري )أخر (1)

 (.3301أخرجه البخاري ) (2)
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 ذكُر أخباٍر يف دالئَل من جَهة معاجلاٍت يف أدواٍء وأمراٍض خمتلفة (53)

اتبعْته امرأٌة من َخثَعم ومعها  ملسو هيلع هللا ىلصعن أم ُجندٍب، قالت: رأيُت النبيَّ  -168

 يا رسوَل اهلل، إن صبيِّي هذا وبقيَة أهِّل به بالٌء ال يتكلَّم.صبيٌّ هلا به بالٌء، فقالت: 

 فغسل يديِه، «إيتوين بيِشٍء من ماءٍ »فقال رسول اهلل عليه السالم: 
ٍ
، فُأيت بامء

 .«اسِقيه منه وُصب ي عليه منه واستشفي اهلل له»ثم َمضَمَض فاُه، ثم أعطاها فقال: 

 يل منه.قال: فلقيُت املرأَة، فقلت: لو وَهبِت 

 فقالت: إنام هو هلذا املُبَتىل.

قالت: فلقيُت املرأَة من احلَوِل فسألُتها عن الغالِم، فقالت: بِرَئ وعقَل 

عقالا ليس كُعقوِل الناسِ 
(1)

. 

سوَء  ملسو هيلع هللا ىلصعن عثامَن بِن أيب العاِص قال: َشكوُت إىل رسوِل اهلل  -165

ثم َتفَل يف  «ِمن ي يا عثامنُ ذاَك َشيطاٌن يقاُل له: َخنَزب، ادُن »ِحفظي الُقرآن فقال: 

، وقال:  يا شيطاُن، اخُرج »َفمي، فَوضَع يَده عىل َصدري فَوجدُت برَدها بني َكتَفيَّ

قال: :فام َسمعُت شيئاا بعَد ذلك إال َحِفظُته «من َصدِر عثامنَ 
(2)

. 

الَوسوسَة يف الصالِة،  ملسو هيلع هللا ىلصعن عثامَن بِن أيب العاِص، َشكى إىل النبيِّ  -171

شيطاٌن يقاُل له: خنَزب، فإذا وَجَد أحُدهم منه شيًئا فليتُفل عن يساِره ذاَك »فقال: 

ذ باهلل منه «ثالًثا ثالًثا وليتعوَّ
(3)

. 

                                      
 (.3531أخرجه ابن ماجه ) (1)

 (.3502أخرجه ابن ماجه ) (2)

 (.1113أخرجه مسلم ) (3)
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فقاَل: يا رسوَل اهلل،  ملسو هيلع هللا ىلصعن عثامَن بِن حنيف، أن أعمى أتى النبيَّ  -171

ه قل: اللهمَّ إين أسأُلك وأتوجَّ »علِّمني دعاءا أدعو به يرد  اهلل عِّلَّ برَصي، فقاَل: 

 ، عه يفَّ هُت بك إىل ريب، اللهمَّ شف  إليك بنَبي ك نبي  الرمحِة: يا َمُيُد، قد َتوجَّ

عني يف َنفيس  فقاَم وقد أبرَص  «وشف 
ِ
فَدعا هبذا الدعاء

(1)
. 

ه أمِّ اجلميِل بنت املَجلِِّل، قالت: أقبلُت  -172 عن حممِد بن حاطٍب، عن ُأمِّ

دينِة عىل ليلٍة أو ليلتنِي طبخُت لك بك من أرِض احلَبشِة حتى إذا كنُت من امل

ا، فَفني احلطُب فخرجُت أطُلبه، فتناَولَت الِقدَر فانَكَفَأْت عىل ِذراِعك،  َطبيخا

، فقلُت: يا رسوَل اهلل، هذا حممُد بُن ملسو هيلع هللا ىلصفقِدمُت بك امَلدينَة، فأتيُت بك النبيَّ 

ي بك، فمسَح يَده عىل رأِسك، وَدعا لك  بالرَبكِة، حاطب، وهو أوُل َمن ُسمِّ

أذِهِب الباَس، َربَّ الناِس، »وَتفَل يف فيَك، ثم جعَل يتُفُل عىل يِدك، وَيقوُل: 

ايف، ل شفاَء إل شفاُؤك، شفاًء ل يغاِدُر سقاًم  قاَلت: فام ُقمُت  «واشِف أنت الشَّ

بك ِمن عنده حتى َبَرأت َيُدك
(2)

. 

                                      
 (.0919) 0/717(، واحلاكم 0325(، وابن ماجه )3572أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.05053) 10/090أخرجه أمحد  (2)
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 هيف ِذكِر ما جرى من اآلياِت يف َغزواِته وسرايا فصل (52)

مل خيُل يشٌء من أحوالِه عن آيٍة  ملسو هيلع هللا ىلصويف مجيِع ذلك دليٌل عىل ما قلنا من أنه 

شاهدٍة له ومعجزٍة جاريٍة عىل يديه، وخليٌق كون ذلك له؛ إذ النبوُة خمتومٌة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوالرشيعُة قائمٌة به إىل قياِم الساعِة 

عن عِّلٍّ وذكر قصَة بدٍر، قال: َقَتلنا منهم سبعني وأرسنا منهم  -173

ا. –قصري–، قال: فجاء رجٌل من األنصاِر سبعنيَ   بالعباِس أسريا

فقال العباس: يا رسوَل اهلل، إن هذا واهلل ما َأرَسين، لقد أرَسين رجٌل أجلُح 

ا عىل فرٍس أبلَق ما ُأراُه يف القوِم.  من أحسِن الناس وجها

: أنا أرسُته يا رسوَل اهلل.  فقال األنصاري 

َدك اهلل بُيَلك هريمٍ اسُكت، ل»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل  «قد أيَّ
(1)

. 

عن أيب ُأمامة بن سهٍل قال: قال يل أيب: يا ُبنيَّ لقد رأيُتنا يوَم بدٍر  -174

وإن أحَدنا لُيشرُي بسيِفه إىل رأِس املرشك فيقع رأُسه عن جسده قبل أن يِصل 

إليه
(2)

. 

عن جابِر بِن عبِد اهلل قال: سمعُت صوَت حصياٍت وَقعن من  -179

 يوَم بد
ِ
ت الناُس أخَذهن رسوُل اهلل السامء ن وقعَن يف طسٍت. فلام اصطفَّ ٍر كأِنَّ

                                      
 (.3935(، وأصله يف البخاري )902) 130-1/159أخرجه أمحد  (1)

« املستدرك»(، واحلاكم يف 5553) 3/70« الكبري»، والطرباين يف 1/050« التاريخ»أخرجه الطربي يف  (2)

3/033 (5733.) 
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پ پ ﴿: فَرمى هبن يف ُوجوه امُلرشكنَي فاِنَزموا. فذلك قوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

اآلية [07]األنفال: ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ
(1)

. 

ا–عن أيب ُأسيٍد مالِك بن ربيعَة  -176 بعد أن –قال  -وكان قد شِهد بدرا

عب الذي : لو كنت معُكم ا-َذَهَب برُصه ليوَم ببدٍر ومعي برصي ألريُتكم الشِّ

خَرَجت منه املالئكُة ال أشك  وال أمتارى
(2)

. 

عن عبِد اهلل بن عباٍس قال: كان سيام املالئكِة يوَم بدر عامئُم بيض  -177

أرَسلوها يف ظهوِرهم، ويوم ُحننٍي عامئم محٍر، ومل تقاتِل املالئكة يف يوٍم سوى يوم 

ا ال يرِضبونبدٍر من األياِم، وكا ا ومددا نوا يكونون فيام سواه من األياِم عددا
(3)

. 

إىل  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمَر بن اخلطاِب قال: ملا كان يوُم بدٍر نظَر نبي اهلل  -178

، فاستقبل نبي  اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصاملُرشكني وهم ألٌف، وأصحاُبه ثالث مئٍة وثالثة عرَش رجالا

 ما وعدتني، اللهمَّ أين ما اللهمَّ أنِجز ل»الِقبلة، ثم مد يديه فجعل هيتِف بربِّه: 

وعدتني؟ اللهم إنك إن ُتلِك هذه الِعصابة
(4)

من أهِل اإلسالم ل ُتعبُد أبًدا يف  

 .«األرضِ 

ا يديه ُمستقبَل القبلة حتى أسقَط رداَءه عن َمنكِبيه فأتاه  فام زال هيتِف به مادًّ

ئه، فقال: يا نبيَّ اهلل، أبو بكٍر فأخذ رداءه، فألقاه عىل منكَِبيه، ثم التَزَمه من ورا

 كذلك مناشدُتك ربك؟! فإنه سينِجز لك ما وعَدك.

                                      
 (.331أخرجه قوام السنة يف دالئل النبوة ) (1)

دالئل »(، والبيهقي يف 572) 09/131« الكبري»، والطرباين يف 3/11« تفسريه»أخرجه الطربي يف  (2)

 .3/51« النبوة

دالئل »(، والبيهقي يف 01125) 00/329« الكبري»، والطرباين يف 3/13« التفسري»أخرجه الطربي يف  (3)

 .3/57« النبوة

 )الِعَصابة(: اجلامعة. (4)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿فأنزَل اهلل تعاىل: 

ه اهلل باملالئكِة. [9]األنفال:  ﴾ڀ ڀ ڀ  فأمدَّ

وقال ابن عباٍس: بينام رجٌل من املسلمني يومئٍذ يشتد  يف أَثِر رجٍل  -175

وَت الفارِس يقول: أقِدم َحيزوُم. إذ نظر من املرشكني إذ سمَع رضبةا بالسوِط وص

إىل املرِشك أماَمه فخرَّ ُمستلقياا، فنظَر إليه فإذا هو قد ُخطَّ عىل أنِفه وُشقَّ وجُهه 

ث ذاك رسوَل اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصكرضبِة السوِط فاخرضَّ ذلك أمجع، فجاء األنصاري  فحدَّ

 مئذ سبعني وَأرَسوا سبعني.. فَقتلوا يو«َصَدقَت، ذاك من َمدِد السامء الثالثةِ »فقال: 

يا أبا بكٍر، وعل  »: ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن عباٍس: فلام أرسوا األُسارى قال رسوُل اهلل 

 «وعُيُر ما تروَن يف هؤلء األُسارى؟

فقال أبو بكٍر: هم بنو العمِّ والَعشريِة؛ أرى أن تأُخذ منهم الِفداَء؛ يكون لنا 

ةا عىل الكفاِر، فعسى اهلل أن هَيِدهَيم   لإلسالم.قوَّ

 «ما َترى يا ابَن اخلطاِب؟»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل 

نا منهم،  قلت: ال واهلل، ما أرى الذي رأى أبو بكٍر، ولكن أرى أْن متكِّ

-فنرَِضَب من أعناِقهم: فتمكن عليًّا من عقيٍل فيرضب عنَُقه، ومتكني من فالن 

 فأرضَب عنَقه، فإن هؤالء أئمُة الكفِر وصناديُدها. -نسيب لعمر

ما قال أبو بكٍر، ومل هيَو ما قال عمر، فلام كان من الَغد  ملسو هيلع هللا ىلصفهِوي رسوُل اهلل 

وأبو بكٍر قاعدان َيبكيان، فقلت: يا رسوَل اهلل، أخربين  ملسو هيلع هللا ىلصجئُت فإذا رسوُل اهلل 

 ِمن أيِّ يشء تبكي أنت وصاحُبك، فإن وجدُت بكاءا بكيُت وإن مل أجد تباكيُت؟

ُعرَض علَّ يف أصحايب من أْخِذ الفداِء،  أبكي للذي»: ملسو هيلع هللا ىلصفقاَل رسوُل اهلل 
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شجرٍة قريبٍة من نبي اهلل عليه السالم،  «ُعِرَض علَّ عذاُبكم أدنى من هذه الشجرةِ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ﴿فأنزل اهلل: 

فأحلَّ اهلل هلم  [37]األنفال:  ﴾حئ جئ﴿إىل قوله:  [37]األنفال:  ﴾ى

الغنيمةَ 
(1)

. 

عمُر بُن اخلطاِب َُيدثنا عن يوِم بدٍر فقال: إن عن أنٍس قال: أنشأ   -181

هذا مِصُع فالن إن شاء اهلل »لُيخرُبنا بَمصارِع القوِم باألمس:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل 

 .«غًدا، هذا مِصُع فالن إن شاء اهلل غًدا

فوالذي بعَثُه باحلق ما أخطؤوا تلك احُلدوَد، جعلوا ُيرَصعون عليها، ثم 

يا فالُن بن فالن، يا فالن بن »لنبي  عليه السالم فقال: ُألقوا يف الَقليِب وجاء ا

ا؟  «فالن، هل وجدُتم ما َوَعَد رب كم حقًّ

ا ال أرواَح فيها.  فقلت: يا رسوَل اهلل، أتكلِّم أجسادا

والذي نفيس بيده، ما أنُتم بأسُيَع منهم، ولكنهم ل »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  

وا علَّ  «يستطيعون أن َيُرد 
(2)

. 

ا، فنزَل عىل عن عبِد  -181 اهلل بِن مسعوٍد: أن سعَد بن ُمعاٍذ خرج ُمعتمرا

أميَة بِن خلٍف، وكان أميُة إذا خرَج إىل الشاِم نزل عىل سعٍد، فقال له: أمِهل حتى 

 َيسُكن أو هيَدَأ الناُس ثم تطوُف بالبيت.

 

                                      
 (.0733أخرجه مسلم ) (1)

 (.1273أخرجه مسلم ) (2)
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فبينا هو يطوُف بالبيت إذ رآه أبو جهٍل، فقال: من ذا الذي يطوُف بالبيِت. 

ا وأصحاَبه؟! قال:  أنا سعُد بُن معاٍذ قال: تطوُف بالبيت وقد آويُتم حممدا

فقال له سعٌد: واهلل لئن َمنَعَتني ألقطَعنَّ عليك َمتَجَرك من الشاِم، فجعل 

ا: ال َترَفْع صوَتك عىل أيب احلَكِم؛ فإنه سيُد أهِل الوادي فغِضَب  أميُة ُيمِسك سعدا

ا  سعٌد، فدفع يف صدِر ُأميَة، فقال: يزُعُم أنه  ملسو هيلع هللا ىلصدعنا عنك فقد سمعُت حممدا

 قاتُلك.

 قال: إياَي؟

 قال: نعم.

 قال: فواهلل ما يكِذُب حممٌد.

 فلام رجَع إىل ُأمِّ صفوان فقال هلا: أما تعلمني ما قال أخي الَيثريب؟

 قالت: وما قال لك؟

ا يزعُم أنه قاتِّل.  قال: زعَم أنه سمَع حممدا

 .قالت: فواهلل ما َيكِذُب حممدٌ 

فلام جاء الرصيُخ فخرجوا إىل بدٍر قالت له امرأُته: أما تذُكُر ما قال أخوك 

؟  اليثريب 

فأراد أن يقعَد، فقال له أبو جهٍل: إنك من أرشاِف أهِل الوادي فرِسْ معنا 

ا أو يومني. فساَر معهم فَقَتَلُه اهلل يوما
(1)

. 

                                      
 (.3331أخرجه البخاري ) (1)
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وهم -ِة القوم عن جبرِي بن ُمطعٍم قال: لقد رأيُت أو رأينا قبَل هزيم -182

 حتى وقَع إىل األرِض بيننا وبينهم،  -َيقتتلون
ِ
مثل البِجاِد األسوِد أقبَل من السامء

قال: فنظرُت فإذا نمٌل َمبثوٌث حتى امتأَل الوادي مل أشكَّ أِنا املالئكُة، ومل تكن إال 

هزيمُة القومِ 
(1)

. 

صفواَن  عن عروَة بن الزبرِي قال: جلَس ُعمرُي بن وهٍب اجلُمحي  مع -183

بن أميَة بعد ُمصاِب أهِل بدٍر من قريٍش بيسرٍي وهو يف احِلجِر، وكان عمرُي بُن 

وأصحاَبه،  ملسو هيلع هللا ىلصوهب شيطاناا من شياطني قريٍش، وممَّن كان يؤذي رسوَل اهلل 

 وَيلقون منه عناءا وهو بمكَة، وكان ابنُه وهُب بُن عمرٍي يف ُأسارى أصحاِب بدٍر.

 ومصاهَبم. قال: فذكَر أصحاَب القليِب 

 فقال صفواُن: واهلل إْن يف العيِش خرٌي بعَدهم.

فقال له عمرٌي: صَدقَت واهلل، أما واهلل لوال َديٌن عِّلَّ ليس عندي قضاٌء له، 

وعياٌل أخشى عليهم الضيعَة بعدي، لركِبُت إىل حممٍد حتى أقتَله؛ فإن يل قبَلُهم 

؛ ابني أسرٌي يف أيدهيم.  ِعلَّةا

بن أميَة فقال: عِّلَّ دينُك، أنا َأقضيِه عنك، وعياُلك مع  فاغتنَمها صفوانُ 

 عيايل أُموُِنم ما َبقوا، ال َيسُعهم يشٌء ويعجز عنهم.

 قال عمرٌي: فاكُتم عِّلَّ شأين.

 قال: أفعُل.

                                      
 .3/30« دالئل النبوة»، والبيهقي يف 3/77« تارخيه»طربي يف أخرجه ال (1)
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، ثم انطَلَق حتى قِدَم املدينَة، فبينا  قال: ثم أمَر ُعمرٌي بسيِفه فُشِحَذ له وُسمَّ

ثون عن يوِم بدٍر، وَيذكرون عمُر بُن اخلطاِب يف ن فٍر من املسلمنَي يف املسجِد يتحدَّ

هم إذ نظَر عمُر إىل عمرِي بن وهٍب حني أناَخ  ما أكَرَمهم اهلل به وما أراهم من عدوِّ

ا السيف فقال: هذا الكلُب عدو  اهلل عمرُي بُن وهٍب ما  حا عىل باب املسجِد متوشِّ

ش بينن ، وهو الذي حرَّ  ا وَحَزَرنا يوم بدٍر.جاء إال برِشٍّ

، فقال: يا نبيَّ اهلل، هذا عدو اهلل ُعمرُي بُن وهٍب، ملسو هيلع هللا ىلصثم دخَل عىل رسوِل اهلل 

ا سيَفه.  قد جاء ُمتوشحا

 قال: فَأدَخَلُه عليه.

قال: فأقبَل عمُر حتى أخَذ بحاَملِة سيِفه يف ُعنِقه فلبَّبه به. فقال لرجاٍل ممن 

رسوِل اهلل فاجلِسوا عنده واحَذروا هذا كان معه من األنصاِر: ادُخلوا عىل 

 ملسو هيلع هللا ىلص، فلام رآه رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصاخلبيَث؛ فإنه غرُي مأمون، ثم دخَل به عىل رسوِل اهلل 

 وعمُر آخٌذ بحاملِة سيِفه يف عنقه.

 فدنا. «أرسْلُه يا عُيُر، ادُن يا ُعُيريُ »قال: 

ا. وكانت حتيَة أهل اجلاهلية بينهم.  ثم قال: أنِعموا صباحا

قد أهَرَمنا اهلل بتحيٍة خرٍي من حتيَّتِك يا عُيرُي: بالسالِم، »: ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل فقاَل 

 .«حتيِة أهِل اجلنة

 قال: أما واهلل إن كنُت يا حممُد حلديُث عهٍد هبا.

 «فام ذاك يا ُعُيرُي؟»قال: 

 قال: جئُتك هلذا األسرِي الذي يف أيديكم فأحِسنوا فيه.
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قال: قبََّحها اهلل من سيوٍف، وهل أغنَت  «فام باُل السيِف يف عنِقك؟»قال: 

 شيئاا؟

 «اصُدقني، ما الذي جئَت له؟»قال: 

 قال: ما جئُت إال لذلك.

بل قعدَت أنت وصفواُن يف احِلجر فذهرمُتا أصحاَب الَقليِب من »قال: 

ل  قريٍش ثم قلَت: لول َديٌن علَّ وعياٌل عندي خلرجُت حتى أقتَل َمُيًدا، فتحُيَّ

 .«ك وعيالِك؛ عىل أن تقُتلني، واهلل حائٌل بينك وبي ذلكصفواُن بدينِ 

بك بام كنت تأتينا به من خرِب  قال عمرٌي: أشهُد أنك رسوُل اهلل؛ قد كنا ُنكذِّ

 وما ينزُل عليك من الوحي، وهذا أمٌر مل َيرُضُه إال أنا وصفواُن، فواهلل إين 
ِ
السامء

 الذي هداين لإلسالِم وساَقني هذا املساق.ألعلُم أنه ما أتاك به إال اهلل، فاحلمُد هلل 

.  ثم شهد بشهادِة احلقِّ

هوا أخاُهم يف دينِه، وَأقِرئوُه القرآَن، وأطلِقوا له »: ملسو هيلع هللا ىلصفقاَل رسوُل اهلل  فق 

 «أسرَيه

 قال: ففعلوا.

 نوِر اهلل، شديَد األذى ملن 
ِ
ا عىل إطفاء ثم قال: يا رسوَل اهلل، إين كنت جاهدا

وإين ُأحب  أن تأَذَن يل فأقَدُم مكَة فأدعوهم إىل اهلل وإىل  كان عىل ديِن اهلل،

 اإلسالِم؛ لعلَّ اهلل أن هيدهَيم وإال آذيُتهم يف دينِهم كام كنت ُأوذي أصحابك.
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، فلحَق بمكَة وكان صفواُن بن أميَة حني خرج ملسو هيلع هللا ىلصقال: فأِذن له رسوُل اهلل 

اآلن يف أياٍم ُتنسيُكم وقعَة  عمرُي بن وهٍب يقول لُقريش: أبرِشوا بوقعٍة تأتيكم

 بدٍر.

وكان صفواُن يسأُل عنه الركباَن حتى قدَم راكٌب فأخربه بإسالِمه، فحلف 

ا، فلام قِدم عمرٌي مكة أقام هبا يدعو إىل اإلسالِم  ا وال ينفَعه بنفٍع أبدا َمُه أبدا أال يكلِّ

ا، فأسلَم عىل يده ناٌس كثريٌ  وُيؤذي من خالفه أذىا شديدا
(1)

. 

                                      
 .3/007« دالئل النبوة»، والبيهقي يف 1/071« تارخيه»أخرجه الطربي يف  (1)
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 من األخباِر يف غزوة ُأحٍد من الدالئلو (51)

بن إسحاَق حدثني صالُح بُن إبراهيَم بِن عبِد الرمحن بِن  حممدِ عن  -184

بمكَة فَيقوُل: يا حممُد، إن عندي  ملسو هيلع هللا ىلصعوٍف أن ُأيبَّ بَن خلٍف كان َيلقى رسوَل اهلل 

ا من ذرٍة؛ أقُتلك عليه. فيقوُل رسوُل اهلل:  ا أعلُفه كلَّ يوم فرقا ا أقُتلك بل أن»فرسا

يف عنِقه َطعنةا تدأدأ منها عن  ملسو هيلع هللا ىلصفلام كان يوُم أحٍد طعنَه رسوُل اهلل  «إن شاَء اهلل

ا غرَي كبرٍي فاحتقَن الدُم  ا. فلام رجَع إىل قريٍش وقد خدَشه يف عنِقه َخدشا فرِسه ِمرارا

قال قال: قَتلني واهلل حممُد. قالوا: ذهَب اهلل فؤاُدك، إن بك بأس! قال: إنَّه قد كان 

فواهلل، لو بصَق عِّلَّ لقتَلني. فامت عدو  اهلل  «أنا أقُتلك إن شاء اهلل»يل بمكَة: 

برسٍف وُهم قافِلون به إىل َمكةَ 
(1)

. 

عن قتادَة بن النعامن: أنه أصيَبت عينُه يوم أحد فسالت حدقُته عىل  -189

 .ملسو هيلع هللا ىلصوجنتِه، فأرادوا أن َيقَطعوها فسألوا النبيَّ 

 .«ل»فقال: 

مَز عينه براَحته، فكان ال يدري أيَّ عينيه أصيَبتفدعا به فغَ 
(2)

. 

عن حنظلَة بن أيب عامٍر أِخي بني عمِرو بن عوٍف أنه التقى هو وأبو  -186

وكان ُيقال له: ابن -سفياَن بُن حرٍب فلام استعاله حنظلُة رآه شداُد بن األسوِد 

 قد عال أبا سفيان فرضبُه شداٌد فقتله. -شعوب

                                      
 (.330أخرجه ابن إسحاق يف السرية )ص (1)

 .3/011« دالئل النبوة»(، والبيهقي يف 0509) 3/011« مسنده»أخرجه أبو يعىل يف  (2)
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ُله املالئكُة،  -يعني: حنظلة-إن هان صاِحَبكم »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل  لتغس 

 «فاسألوا أهَلُه ما شأنه؟

فسئلت صاحبُته فقالت: خرَج وهو ُجنٌب حني سمَع اهلائعَة، فقال رسوُل 

لته املالئكةُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  «لذلك غسَّ
(1)

. 

: أن أبا طلحَة قال: رفعُت رأِّس يوَم أحٍد فإذا ليس أحٌد أنسٍ عن  -187

ٱ ٻ ﴿: ت حجفتِه يميُد من النعاِس، وذلك قوُل اهلل منهم إال وهو حت

[050]آَل ِعمران: ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ
(2)

. 

                                      
« دالئل النبوة»(، والبيهقي يف 0907) 3/115(، واحلاكم 7115) 093-05/095حبان أخرجه ابن  (1)

3/103. 

 (.0132(، وأصله يف البخاري )3117أخرجه الرتمذي ) (2)
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 من غدرهم  ملسو هيلع هللا ىلصغزوة بين النضري وما عصم اهلل به نبيه  (54)

 وما هموا به من قتله   

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿عباٍس يف قولِه: ابنِ عن  -188

 [00]املائدة: ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

مري حيث انرصَف من بئِر َمعونَة لقَي َرُجلني وذلك أنَّ عمرو بَن أميَة ا لضَّ

، فقتَلهام، ومل يعلْم أنَّ معهام أماناا من النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلصكالبِيَّني معهام أماٌن من رسوِل اهلل 

وه ملسو هيلع هللا ىلصفَودامها رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص ، ومَض إىل بني النضرِي معه أبو بكر وُعمُر وعِّل فَتلقَّ

رجٌل من أصحايب »اسِم، ماذا جئَت له؟ قال: بنو النضرِي، فقالوا: َمرحباا يا أبا الق

 «قتَل رجَلِي من بني هاِلٍب معهام أماٌن مني فُطلَب مني ديُتهام، فأريُد أن ُتعينوين

قالوا: َنعم، واحلب  لك والكرامُة يا أبا القاسِم، اقُعد حتى نجمَع لك، فقعَد 

اِره وعِّلٌّ بني يديه، حتت احِلصِن، وأبو بكر عن َيمينه وعمُر عن يس ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

ا  وقال بعُض أهل العلِم: بل ألَقوا -وقد توامَر بنو النضرِي أن َيطرحوا عليه حجرا

فقام  -بام َتوامَر الَفسقُة وما مَهوا به ملسو هيلع هللا ىلصفأخَذه جربيُل عليه السالم وأخرَب النبيَّ 

، فأنزَل اهلل تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل  پ ڀ ﴿، واتَبعه أبو بكر وعمُر وعِّل 

اآلية [00]املائدة: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀ ڀ ڀ
(1)

. 

                                      
 .0/533« سرية ابن هشام»، وانظر: 3/021« دالئل النبوة»أخرجه البيهقي يف  (1)
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 َغزوُة ذات الرِّقاع (55)

إىل غزوة ذات  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابِر بن عبِد اهلل قال: خرجُت مع رسول اهلل  -185

َجَعَلت الرفاُق متِض، فَجَعْلُت  ملسو هيلع هللا ىلصالرقاِع عىل مجٍل يل ضعيٍف، فلام َقَفَل رسوُل اهلل 

 «ما لك يا جابُر؟»فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصأختلَّف حتى أدركني رسوُل اهلل 

 قلت: يا رسوَل اهلل، أبطأ يب مَجِّل.

أعطني هذه العصا من يِدك »، ثم قال: ملسو هيلع هللا ىلصوأناَخ رسوُل اهلل  «فأنِخهُ »قال: 

 .«أو اقَطع ل عًصا من شجرةٍ 

 «ارهب»فنَخسه به نَخساٍت، ثم قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ففعلت فأخَذه رسوُل اهلل 

ُيواِهُق ناقَته -والذي بعثه باحلقِّ -فركبُت فخرَج 
(1)

َقةا ُمواهَ  
(2)

. 

يف غزوِة ذات  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابِر بن عبِد اهلل قال: خرجنا مع رسوِل اهلل  -151

ِة واقم َعرضت امرأٌة بدويٌة بابن هلا فجاءت إىل رسوِل اهلل  الرقاِع حتى إذا كنا بحرَّ

 فقالت: يا رسوَل اهلل، هذا ابني قد غلَبني عليه الشيطان. ملسو هيلع هللا ىلص

 فأدَنتُه منه. «أدنيه مني»فقال: 

اخَسأ عدوَّ »فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصففتحته، فبسَق فيه رسوُل اهلل  «فَُيه افتحي»فقال: 

شأُنِك بابنِك، ليس عليه بأٌس، لن يعوَد »قاهلا ثالثاا، ثم قال:  «اهلل، أنا رسوُل اهلل

 .«إليه يشٌء مما هان يصيُبه

                                      
( ُيواِهُق: يباري يف (1)  السري وياميش، وُمواَهَقة اإلبل: مد أعناقها يف السري. )ُيواِهُق ناقَته ُمَواَهَقةا

 (.705(، ومسلم )1197أخرجه البخاري ) (2)
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ٍة عرضت لنا األعرابيُة التي جاءت بابنِها  ثم أقبلنا راجعني حتى إذا كنا بحرَّ

بوَطب
(1)

ما فعَل ابنُك؟ هل أصابه يشء مما »فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصبٍن وشاٍة فأهدته له من ل 

 «هان ُيصيبه؟

َتها ، ما أصابُه يشء مما كان يصيُبه. وَقبَِل هديَّ قالت: والذي بعَثك باحلقِّ
(2)

. 

: ويف هذه الغزوِة قصُة األشاءتنِي واجتامِعهام -أسعده اهلل- قال الشيُخ

ه ورجوِعهام إىل مغرِسهامهبام عنَد حاجتِ  ملسو هيلع هللا ىلصالستتارِة النبيِّ 
(3)

. 

ا: قصة  غورِث بِن احلارِث املحاريبِّ ملا اسَتلَّ عىل النبيِّ  -151 وفيها أيضا

فأخَذه راجٌف، فسقَط  «اهلل»عليه السالم سيَفه فقال: َمن يمنُعك مني؟ فقال: 

السيُف من يِده
(4)

. 

ا قصة  اجلمِل الذي برَك بني يدِي النبيِّ  -152 ا ملسو هيلع هللا ىلصوفيها أيضا ساِجدا
(5)

 ،

 وشَكواه إليه ملا مَهوا بنَحِره. 

م ذكُرها يف أبواهِبا.  يف غرِي ذلك من اآلياِت قد تقدَّ

                                      
 )بَوَطب( الَوَطب: الزق الذي يكون فيه السمن واللبن، وهو جلد اجلذع فام فوقه. (1)

ئل دال»(، والبيهقي يف 9001« )األوسط»(، والطرباين يف 30750) 3/310أخرجه ابن أيب شيبة  (2)

 .3/02« النبوة

 (.101تقدم ) (3)

 (.203(، ومسلم )0033، 1901أخرجه البخاري ) (4)

 (.00333) 11/135أخرجه أمحد  (9)
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 ومن األخباِر يف غزوِة اخَلندق وبين ُقريظة (56)

 بن عازٍب قال: ملا كان حني أمَرَنا رسوُل اهلل  -153
ِ
بحفر  ملسو هيلع هللا ىلصعن الرباء

خذ فيها اخلندِق، وعرضت لنا يف بعِض اخلندق صخرٌة عظيمة شديدٌة، ال َتأ

 املعاول.

، فجاء رسوُل اهلل، فلام رآها ألقى ثوَبه، ملسو هيلع هللا ىلصقال: فاشتكينا ذلك إىل النبي 

 ثم رضب رضبةا فكرس ثلَثها. «بسم اهلل»وأخذ املِعول فقال: 

اهلل أهرب، ُأعطيُت مفاتيح الشام، واهلل إين ألُبُِص قصوَرها احلُيَر »وقال: 

 .«الساعة

اهلل أهرب، أعطيُت مفاتيَح فارَس، »فقال:  ثم رضب الثانية فقطع ثلثاا آخَر،

 .«واهلل إين ألبِص قَِص املدائن األبيَض 

اهلل أهرب، »فقطع بقية احلجر، فقال:  «بسم اهلل»ثم رضب الثالثة وقال: 

«أعطيُت مفاتيَح اليُين، واهلل إين ألبِِصُ أبواَب صنعاء من مكاين هذه الساعةَ 
(1)

. 

بن مينا أنه حدَث أن ابنةا لبشرِي  عن حممِد بن إسحاَق، حدثني سعيدُ  -154

بِن سعد ُأخت النعامِن بن بشرٍي قالت: دَعتني َعمرُة بنُت رواحَة فأعَطتني حفنةا 

من متٍر يف َثويب، ثم قاَلت: يا ُبنية، اذَهبي إىل أبيِك وخالِك عبِد اهلل بِن رواحَة 

، وأنا ألتمُس أيب ملسو هيلع هللا ىلص بغداِئهام. قاَلت: فأخذهُتا فانطَلقُت هبا، فمررُت برسوِل اهلل

فقلُت: يا رسوُل اهلل، هذا متٌر بعَثتني  «ما هذا معك؟»وخايل، فقاَل: تعايل يا ُبنيَّة. 

                                      
، والبيهقي يف 2/030« السنن الكربى»(، والنسائي يف 37975) 11/323أخرجه ابن أيب شيبة  (1)

 .3/010« دالئل النبوة»
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يا به قال:   «هاِت »به أمي، إىل أيب بشرِي بن سعد، وخايل عبِد اهلل بن رواحَة يتغدَّ

ي رسوِل اهلل  ه، ثم َدحا فام مأَلمها، ثم أمَر بثوٍب فُبسَط ل ملسو هيلع هللا ىلصقالت: فصببُته يف كفَّ

ارُصخ يف أهِل اخلندِق أن »التمَر عليه فتبدَد فوق الثوِب، ثم قال إلنساٍن عنده: 

فاجَتمع أهُل اخلندِق عليه، فجَعلوا يأكلون منه، وجعَل يزيُد،  «هُلمَّ إىل الغداءِ 

حتى صدَر أهُل اخلندِق عنه، وإنه ليسقُط من أطراِف الثوِب 
(1)

. 

يوَم اخلندِق نحِفُر فيه  ملسو هيلع هللا ىلصمع رسوِل اهلل عن جابِر بن عبِد اهلل: كنا  -159

فلبثنا ثالثَة أياٍم ال َنطعم شيئا، وال نقِدُر عليه فَعرَضت يف اخلندِق ُكْديةٌ 
(2)

فجئت  

فقلت: هذه كديٌة قد عرضْت يف اخلندِق فَرَششنا عليها املاَء،  ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسول اهلل 

أو املِسحاة، ثم سمى وبطنُه معصوٌب بَحجٍر، فأخَذ املِعوَل  ملسو هيلع هللا ىلصفقام رسوُل اهلل 

ا، ثم رضَب فعاَدت كثيباا أهيَل.  ثالثا

قلت: يا رسوَل اهلل ائَذن يل، فأذن يل،  ملسو هيلع هللا ىلصفلام رأيُت ذلك من رسوِل اهلل 

ِك، إين قد رأيت من رسوِل اهلل  شيئاا ال  ملسو هيلع هللا ىلصفجئُت إىل امرأيت فُقلُت: َثكَلتِك أم 

 صرَب عليه فام عنَدك؟

ٌق، قال: فطحنَّا الشعرَي وذبحنا العناَق قالت: عندي صاٌع من شعرٍي وَعنا

 ملسو هيلع هللا ىلصوأصلحناها وجعلناها يف الرُبمِة، وعجنت الشعرَي ، ثم رجعُت إىل رسوِل اهلل 

، ثم استأذنُته الثانيَة فأِذَن يل، وإذا العجنُي قد أمكن، فَأَمرهُتا باخلبز  فلبثت ساعةا

، ثم جئُت رسوَل اهلل  َررُته فقلُت: إن عندنا فسا ملسو هيلع هللا ىلصوجعلُت الِقدَر عىل األَثايِفِّ

 ُطَعياما لنا، فإن رأيَت أن تقوَم معي أنت ورجل أو رجالن معك فعلَت.

                                      
 .1/102انظر: سرية ابن هشام  (1)

 َية(: وهي القطعة الصلبة الصامء.)ُكدْ  (2)
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 «ما هو وهم هو؟»قال: 

 قلت: صاٌع من شعرٍي وَعناٌق.

، ول خُترجي اخلبَز »قال:  ك فقل هلا: ل تنِزع الربمَة من األثايف 
ارجع إىل أهلِ

 .«من التَّنور حتى آيَ 

 .«وموا إىل بيِت جابرٍ ق»ثم قال للناس: 

لتِك أم ك قد جاءك 
فاسَتحييُت حياءا ال يعلُمه إال اهلل، فقلُت المرأيت: َثكِ

 بأصحابه أمجعني. ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

 سأَلَك كم الطعاُم؟ ملسو هيلع هللا ىلصفقالت: أكان رسوُل اهلل 

 قلت: نعم.

 قالت: فاهلل ورسوُله أعَلُم، قد أخربَته بام كان عندنا.

كنت أجُد، قلت: لقد َصَدقِت، فجاء رسول اهلل قال: فذهب عني بعُض ما 

 .«ل َتضاَغطوا»ثم قال ألصحابه:  ملسو هيلع هللا ىلص

ك عىل التنوِر وعىل الرُبمِة فجعلنا نأُخُذ من التنوِر، ونأخذ من  قال: ثم َبرَّ

 الربمِة، فنثُرُد ونغرُف ونقرب إليهم.

، قال: فلام «لِيجلس عىل الصحفِة سبعٌة أو ثامنية»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهلل 

أكلوا كَشفنا التنوَر والربمَة، فإذا مها قد عادا إىل أمأل ما كانا فنثُرد هلم ونغرُف 

ونقرب إليهم، فلم نزل نفعُل ذلك، كلَّام فتحنا التنوَر وكشفنا عن الربَمِة 

 وجدنامها أمأَل ما كانا حتى شبَِع املسلمون كلهم وبِقَي طائفٌة من الطعام.
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 «ناَس قد أصاَبتُهم خَمُيصٌة فكلوا وأطِعُيواإن ال»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال لنا رسوُل اهلل 

فلم نزل يومنا نأكُل وُنطعم
(1)

. 

يف اخلندِق، فأخذ  ملسو هيلع هللا ىلصعن سهِل بن سعٍد قال: كنا مع رسوِل اهلل  -156

الكِرِزين
(2)

ا، فضحك فقيل: مل َضِحكَت يا رسوَل اهلل؟   فَحَفَر به، فصادَف حَجرا

الُكبولِ  ضحكُت من ناس ُيؤتى هبم من ِقَبِل املرشق يف»قال: 
(3)

، ُيساقون 

«إىل اجلنِة، وهم هاِرهون
(4)

. 

بانتشاِر املسلمني، وظهوِرهم حتى َيسُبون سبايا األمِم من  ملسو هيلع هللا ىلصفأخرب 

 البالِغني وغرِيهم ُمَقيَّدين، ُمساقنَي إىل بالِد اإلسالِم، فيسرتقون فُيسلمون.

اآلن »يوَم األحزاِب:  ملسو هيلع هللا ىلصعن سليامَن بن رُصٍد قال: قال رسول اهلل  -157

«غزوهم ول يغزونانَ 
(5)

ق اهلل تعاىل خرَبه فغزا ومل ُيغز بعَده.  . فحقَّ

عن ُحذيفَة بن اليامِن قال: كنا يف املسجِد فقال فتاى من القوِم: لو  -158

أدركُت النبيَّ عليه السالم خلدمُته، ولفعلُت وفعلت، فقال حذيفة: لقد رأيُتني 

قائاما يصِّل يف ليلة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فكان رسوُل  ملسو هيلع هللا ىلصليلَة األحزاِب، ونحن مع رسوِل اهلل 

ا أشدَّ منه، فحاَنت منه التفاتٌة، فقال:  أل »باردٍة مل أَر كذلك الربِد قبَله وال بعَده بردا

فام قاَم منا  «رجٌل يذهُب إىل هؤلء فيأتيني بخرِبهم فُأدِخله ُمدخل يوم القيامِة؟

 فَأسَكتوا، ثم عاد فَأسَكتوا. -يعني: إنساناا-شبٌح 

                                      
 (.1139(، ومسلم )0010أخرجه البخاري ) (1)

 )الكِْرِزين( الكِْرِزن: الفأس. (2)

 )الكبول( مجع الَكبل: وهو القيد. (3)

 (.11113) 33/539أخرجه أمحد  (4)

 (.0019أخرجه البخاري ) (9)
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 .«يا حذيفةُ »فقال: 

قلت: لبيك، فقمُت حتى أتيته، وإن جنبيَّ ليضَطِربان من الربِد، فمسَح 

ِدَثن َحدًثا حتى »رأِّس ووجهي، ثم قال:  اذهْب إىل هؤلء فائتِنا بخرِبهم، ول حُتْ

اللهم احفْظه من بي يديِه، ومن خلِفه، وعن يُيينِه، وعن ِشاملِه، »، ثم قال: «ترجعَ 

 .«تِه حتى يرجعَ ومن فوِقه، ومن حت

 قال: فألن يكوَن أرَسَلها أحب  إيلَّ من الدنيا وما فيها.

قال: فأخذُت سيفي وَقوِّس، ثم َشَددُت عِّلَّ أحالِّس، ثم انطلقُت أميش 

نحوهم كأين أميش يف محَّامٍ 
(1)

، فوجدهتم قد ُأرِسَلت عليهُم الريُح فقطعت 

 إال أهلكته.أطناهَبم، وقطعت أبنَيَتهم، فلم تدْع هلم شيئاا 

قال: وأبو سفياُن َيصَطِّل
(2)

ا عند ناٍر له، فرصت إليه فأخذُت سهاما   قاعدا

من ِكنانتي فوضعُته يف َكبِد قوِّس
(3)

فذكرُت قوَل  -قال: وكان حذيفُة رامياا- 

فرددُت سهمي يف كنانتي، فقال  «ل حُتِدَثنَّ حدًثا حتى ترجعَ »: ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 

كم عيناا للقوِم، ليأخذ كل  رجٍل بيد َجليسه فأخذُت بيد رجٌل من القوِم: أال إن في

جليِس فقلت: َمن أنت؟ فقال: سبحان اهلل! أما تعِرُفني؟ أنا فالن. فإذا رجٌل من 

 فأخربُته اخلرَب، وكأين أميش يف محام! ملسو هيلع هللا ىلصهوازَن فرجعُت إىل النبيِّ 

                                      
م( مشتق من احلميم، وهو املاء احلار. (1)  )احلامَّ

 َطِّل( أي: يستدفئ.)َيْص  (2)

 )كبَد قوِِّس( هو مقبضها وكبد كل يشء وسطه. (3)
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الدفاء، فلام أخربُته ِضحك حتى بدت ثناياه يف َسواِد الليل، وذهب عني 

فأنامني عند رجليِه وألقى عِّلَّ طرَف ثوبه، فإن كنت أللزُق  ملسو هيلع هللا ىلصفأدناين رسوُل اهلل 

، فلام أصبحوا َهَزَم اهلل األحزاَب  صدري بطَرف قدَميَّ
(1)

. 

: ويف إرساِل اهلل الريِح عليهم املسقطِة -أسعده اهلل- قال الشيُخ

 ، فرصَفهم اهلل لفساطيطهم وخيِمهم فعجزوا عن إمساِك خيِمهم وخيوهِلم
، ملسو هيلع هللا ىلصمغتاِظنَي موتوِريَن منهزِمنَي، فكانت الريُح عذاباا عليهم، ونرصةا لرسول اهلل 

با وُأهلكت عاٌد بالدبورِ ملسو هيلع هللا ىلصقال  : ُنرصُت بالصَّ
(2)

. 

ملا فرَغ من األحزاِب دخل املُغتسَل  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ عائشةَ عن  -155

َحكم، وما َوضعنا لَيغتسَل، فجاءه جربيُل فقال: يا حممُد، قد َوضعُتم سال

إىل بني ُقريظَة. فقاَلت عائشُة: يا رسوَل اهلل، لقد  -أو اِنَض-أسلحَتنا بعُد، اِنَد 

رأيُت رأَسه من الباِب، وقد عصبه الغبارُ 
(3)

. 

، ملسو هيلع هللا ىلصبن املسيِب قال: كانت قريظُة قد مكَرت برسوِل اهلل  سعيدِ عن  -211

بَن حرب يوَم األحزاِب: وكاَتبت ُمرِشكي قريٍش، وعيينَة بن حصن وأبا سفياَن 

أن اثُبتوا فإنا سنُخالُف املسلمنَي إىل بيَضتِهم. فلام هزَم اهلل األحزاَب ندَب النبي  

 األسِد، ثم َرجعوا، فوضَع النبي   ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
أَلَْمَته  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاَبه فَطلبوهم إىل محراء

واغتسَل واسَتجمَر، فناداه جربيُل: عذيُرك من حُمارٍب، أال أراك قد َوضعَت 

ا، فقال النبي   ملسو هيلع هللا ىلصأَلَْمتَك، ومل َنضعها نحن. فقام النبي   َعزمُت »ألصحابِه:  ملسو هيلع هللا ىلصفِزعا

                                      
 (. 0722أخرجه مسلم ) (1)

َبا: ريح هتب من مطلع الشمس، والدبور عكسها. (2)  الصَّ

 (.0739(، ومسلم )0011، 1203أخرجه البخاري ) (3)
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وخرَج النبي  عليه السالم فمرَّ  «عليكم ل ُتصلوا العَِص حتى تأتوا بني ُقريظةَ 

فقالوا: نعم، مرَّ  «هل مرَّ بكم ِمن أحٍد؟»بمجالَس بينه وبني بني قريظَة، فقال: 

ي عىل بغلٍة َشهباَء حتَته قطيَفٌة من ديباٍج. فقال النبي  عليه السالم: علينا دحيُة الكلب

ليَس ذاك دحيُة الكلبي، ولكن جربيُل عليه السالم ُأرِسَل إىل بني ُقريظَة لُيزلِزَل »

فحارَصهم أصحاُب النبيِّ عليه السالم فلام  «ُحصوهَنم، ويقذَف يف قلوهِبم الرعَب 

السالم أمَر أصحاَبه أْن يسرُتوه بحجِفهم لَِيقوه احلجارَة انَتهى إليهم النبي  عليه 

فقالوا: يا أبا  «يا إخوَة الِقردِة واخلنازيرِ »حتى ُيسمَعهم كالَمه، ففَعلوا، فناداهم: 

ا. فَدعاهم إىل اإلسالِم، وقاتَلهم رسوُل اهلل عليه السالم،  القاسِم، ما كنَت فحاشا

 حكِم سعِد بِن معاٍذ، فَحكَم فيهم أن ُتَقتََّل ومن معه من املسلمنَي حتى َنزلوا عىل

م أمواهُلم، وُتسبى َذرارهيم، وقال النبي   «أصاَب احُلكمَ »: ملسو هيلع هللا ىلصُمقاتلُتهم، وُتقسَّ
(1)

. 

                                      
 (.9737) 5/337« مصنفه»أخرجه عبد الرزاق يف  (1)
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 جيِعِذكر غزوِة الرَّ (57)

ر عليهم  ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرَة قال: بعَث رسوُل اهلل  عن -211 رسيةا َعيناا، وأمَّ

فانَطلقوا حتى كانوا ببعِض الطريِق بني عاصُم بُن ثابت، وهو جد  عاصِم بن عمر 

روا حليٍّ من هذيٍل ُيقال هلم: بنو حلياَن، فتبِعوهم بقريٍب 
عسفاَن ومكَة ُنزوالا ُذكِ

من مائِة رجٍل راٍم، فاقَتصوا آثاَرهم حتى نَزلوا َمنزالا نَزلوه، فَوجدوا فيه نوى متٍر 

دوه من متِر املَدينِة، فقالوا: هذا من مَتِر  قوهم، َتزوَّ يثرَب، فاتَّبعوا آثاَرهم حتى حَلِ

فلام آنَسهم عاصُم بُن ثابت وأصحاُبه جلأوا إىل َفدَفٍد، وجاء القوُم، فأحاطوا هبم 

. فقال عاصٌم: أما  فقالوا: لكم الَعهُد وامليثاُق، وإن نزلُتم إلينا ال نقتُل منكم رجالا

 ك.أنا فال أنزُل يف ذمِة كافٍر، اللهمَّ أخرِب عنا رسولَ 

قال: فقاَتلوهم، فرَموهم حتى َقتلوا عاصاما يف سبعِة نفٍر، وبقي ُخبيُب بُن 

عدي وزيُد بن دثنٍَّة، ورجٌل آخُر، فأعَطوهم العهَد وامليثاَق إن نزلوا إليهم؛ فنَزلوا 

إليهم، فلام اسَتمَكنوا منهم خَلعوا أوتاَر قسيِّهم فرَبطوهم هبا، فقال الرجُل الثالُث 

وه فأبى أن يتبَعهم، فرَضبوا الذي معهام:  هذا أول  الغدِر، فأبى أن يصحَبهم، فجر 

عنَقه، وانطَلقوا بخبيِب بِن عدي، وزيِد بن دثِنَّة حتى باعومها بمكَة، فاشرَتى 

ُخبيباا بنو احلارِث ابن عمرو بِن نوفل، وكان َقتَل احلارَث يوَم بدٍر، فمكَث عندهم 

ا حتى إذا أمَجعوا عىل قتلِ  ه استعاَر موسى من إحدى بناِت احلارِث ليسَتِحدَّ أسريا

هبا فأعاَرته. قاَلت: فَغفلُت عن صبيٍّ يل، فدرَج إليه حتى أتاه. قاَلت: فأخَذه 

ا عَرفه يفَّ واملوسى يف يِده، فقال:  ا شديدا فوَضعه عىل فخِذه، فلام رأيُته فِزعُت َفزعا

ا أخَتشني أن أقتَله؟! ما كنُت ألفعَل إن شاَء اهلل . قال: فكاَنت تقوُل: ما رأيُت أسريا

ا من ِعنٍب، وما بَمكَة يومئٍذ ثمرٌة، وإنه ملوثٌق  ا من ُخبيٍب، لقد رأيُته يأكُل ِقطفا خريا
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ا رزقه اهلل إياه. ثم َخرجوا به من احلرِم لَيقتلوه، فقال:  يف احلَديِد، وما كان إال رزقا

لوال أْن َتروا أن ما يب جزٌع من  َدعوين أَصِّل ركَعتني. فصىل ركَعتني، ثم قال:

كعتني عند القتِل، ثم قال: اللهمَّ أحِصهم  املوِت لزدُت، فكان أوَل َمن سنَّ الرَّ

ا، ثم قال:  عددا

 قَتــل مســلاما ولســُت أبــايل حــنَي أُ 

 

 عىل أيِّ شقٍّ كان يف اهلل َمصـَرعي **

ــأ  ــه وإْن يَش ــك يف ذاِت اإلل  وذل

 

عِ  ُيبــاِرك عــىل أوصــاِل ِشــلوٍ  **  ممــزَّ

 من  
ٍ
ثم قام عقبُة بُن احلارِث فقَتله، وبعَثت قريٌش إىل عاصٍم لُيؤَتوا بيشء

لِة  جسِده يعِرفوَنه، وكان َقتَل عظياما من ُعظامِئهم يوَم بدٍر، فبَعث اهلل عليه مثَل الظ 

 منه
ٍ
بِر فحَمته من رسلِهم، فلم َيقدروا عىل يشء من الدَّ

(1)
. 

ويف قصِة عاصٍم وخبيٍب غرُي داللٍة، منها:  :-أسعَده اهلل- قال الشيُخ

 من جسِده، فأكَرمه اهلل 
ٍ
، حتى مل َيقدروا عىل قطِع رأِسه، أو يشء محايُة الدبِر عاصاما

بإجابِة دعَوته حني قال: اللهمَّ إين أمحي لك دينَك فاحِم يل حَلمي، وكان قد عاَهد 

ا ه مرشٌك أبدا ا وال يمسَّ فوَف اهلل له، فمنَعه منهم كام امتنَع  اهللَ أن ال يمسَّ مرِشكا

 منهم يف حياتِه، وهي آيٌة رشيفٌة، وداللٌة قويٌة.

من إطعاِمه الِقطَف من العنِب يف زمان وحنٍي  وما أكرَم اهلل به ُخبيباا 

ال ُيوجد منه بمكَة حبٌة وال ثمرٌة، فهذه املكُرمُة شبيهٌة بام قصَّ اهلل من شأن مريَم 

وإبالُغ  [37]آل عمران: ﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ ىئ﴿عليها السالم 

سالِمه رسوَله عليه السالم، فهام دالَلتان واِضحتان، ومثُلهام جائٌز يف إبَّان النبوِة، 

ت عاصاما محيَّ الدبِر.  وهبام كاَنت األنصاُر تفتخُر، فسمَّ

                                      
 .(3105أخرجه البخاري ) (1)
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 اليت بعثها إىل بشري بن رزام اليهودي ملسو هيلع هللا ىلصذكر سريته  (58)

عبَد اهلل بن َعتيك يف  ملسو هيلع هللا ىلصث رسوُل اهلل عن ُعروَة بن الزبري قال: بع -212

ثالثني راكباا، فيهم عبد اهلل بن ُأنيس إىل مستنري بن ِرزاٍم اليهودي حتى أتوه بخيرَب، 

، فأتوه فقالوا: إنا ملسو هيلع هللا ىلصأنه جيمُع غَطفان؛ ليغزو هبم رسوَل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوبلَغ رسوَل اهلل 

الوا به خَيَدعونه حتى ليسَتعِمَلك عىل خيرَب، فلم يز ملسو هيلع هللا ىلصأرَسَلنا إليك رسوُل اهلل 

أقبَل معهم يف ثالثني راكباا، مع كل رجل منهم رديٌف من املسلمني، فلام َبلغوا 

نِدم املستنرُي بن رزاٍم اليهودي، فأهوى  -وهي من خيرَب عىل ستِة أميالٍ -َقرقرَة 

 ه.بيده إىل السيِف لسيِف عبِد اهلل بن أنيٍس ففِطن له عبُد اهلل بن أنيٍس فزَجَر راحلتَ 

واقَتَحم عبُد اهلل بن ُأنيس حتى استمَكن من املستنرِي بن رزام، فرضَب عبُد 

اهلل بن أنيس رجَله فَقَطَعها واقتحم، واملستنري بن رزام يف يده خِمْرٌش 
(1)

من  

َشْوَحط
(2)

، وانكَفَأ كل رجل من  ه مأمومةا ، فرضب عبَد اهلل بن أنيس فشجَّ

ا، ومل ُيَصْب من املسلمني إىل رديِفه فقتلُه، غري ر جل من اليهوِد أعجَزهم شدًّ

، فبصَق يف شجِة عبِد اهلل فلم تقُح ومل ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمني أحٌد، وقدموا عىل رسوِل اهلل 

ُتؤذه
(3)

. 

                                      
 )خِمَْرش( املِْخَرش: عصا معوجة الرأس كالصوجلان. (1)

 )َشْوَحط(: رضب من شجر اجلبال تتخذ منه القِس، والواو زائدة. (2)

 .0/190« دالئل النبوة»(، والبيهقي يف 330) 03/035« الكبري»أخرجه الطرباين يف  (3)
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 قصُة عبِد اهلل بِن ُأَنيٍس مع سفياَن بن خالٍد اهلذليِّ،  (59)

 وقيَل: ابُن سفياَن، وقيَل: سفياُن بُن عبِد اهلل

ه قد »، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصٍس قال: َدعاين رسوُل اهلل اهلل بن أَني عبدِ عن  -213 إنَّ

بلَغني أنَّ ابَن سفياَن بن ُنبيٍح اهُلذل مجَع ل الناَس يغزوين، وهو بنخلَة أو بُعرنَة، 

 .«فائتِه فاقُتله

 قال: قلُت: يا رسوَل اهلل، انَعته يل حتى أعرَفه.  

أنك إذا رأيَته وجدَت له  إذا رأيَته أْذَهَرك الشيطاَن، آيُة ما بينَك وبينَه»قال: 

 .«ُقشعريرةً 

ا َسيفي، حتى دفعُت إليه وهو يف َظعٍن يرتاُد له  قال: فَخرجُت ُمتَوشحا

، وحني كان وقُت العرِص، فلام رأيُته وجدُت ما وصف يل رسوُل اهلل  من  ملسو هيلع هللا ىلصَمنزالا

الُقشعريرِة فأقبلُت نحوه، وخشيُت أن تكوَن بيني وبينَه جمادلٌة تشغُلني عن 

 الِة، فصليُت وأنا أميش نحوه أومُئ بَرأِّس، فلام انتهيُت إليه قال: من الرجُل؟ الص

 قلُت: رجٌل من العرِب سمَع بك وبجمِعك هلذا الرجِل، فجاَءك لذلك. 

 قال: أجل، أنا من ذلك. 

قال: فَمشيُت معه َشيئاا حتى إذا أمكنَني جعلُت عليه السيَف حتى قتلُته، ثم 

 ه مكباٍت عليه.خرجُت وتركُت ظعائنَ 

 «.أفلَح الوجهُ »فرآين قال:  ملسو هيلع هللا ىلصفلام قدمُت عىل رسوِل اهلل 

 قلُت: قتلُته يا رسوَل اهلل. 
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 «.صدقُت »قال: 

ا، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصقال: ثم قاَم معي رسوُل اهلل   أمِسك »، فدخَل بيَته وأعطاين عصا

 .«هذه العصا عندك يا عبَد اهلل بَن أَنيسٍ 

 لوا: ما هذه العصا؟ قال: فخرجُت هبا عىل الناِس، فقا

 ، وأمَرين أن أمسَكها. ملسو هيلع هللا ىلصقلُت: أعطانيها رسوُل اهلل 

 فتسأُله ملَ ذلك؟  ملسو هيلع هللا ىلصقالوا: أفال ترجُع إىل رسوِل اهلل 

، فقلُت: يا رسوَل اهلل، مل أعطيَتني هذه ملسو هيلع هللا ىلصقال: فرجعُت إىل رسوِل اهلل 

 العصا؟ 

ون يومئذٍ آيٌة بيني وبينك يوَم القيامِة، إنَّ أقل الناِس املتَ »قال:   .«َخِص 

ت معه  قال: فقرَِنا عبُد اهلل بسيِفه، فلم تزْل معه حتى إذا مات أمَر هبا فُضمَّ

ا يف كفنِه، ثم ُدفِنا مجيعا
(1)

. 

                                      
 (.03107) 15/001أخرجه أمحد  (1)
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 مما يدخل يف هذا الباب ومما جرى باحُلديبيِة (64)

زمن احلُديبيِة، وساَر حتى  ملسو هيلع هللا ىلصعن املِسوِر بن خَمرمَة قال: َخَرَج النبي   -214

ِة التي هيبط عليهم منها َبَرَكت به راحلته، فقال الناُس: َحْل َحْل إذا كان بالثنيَّ 
(1)

 

فأحلَّت
(2)

. فقالوا: َخأَلِت 
(3)

ما »: ملسو هيلع هللا ىلصالَقصواُء، خألت القصواُء، فقال النبي   

 .«خألت الَقصواُء، وما ذاك هلا بُخلٍق، ولكن حَبسها حابُس الفيلِ 

والذي نفيس بيِده، ل يسألوين ُخطَّةً »ثم قال: 
(4)

يعظ ُيون هبا حرمَة اهلل  

 إل أعَطيُتهم إياها». 

ثم ُزجرت فوَثَبت، فعدل عنهم حتى نزَل بأقىص احلديبيِة، عىل ماء َثَمٍد 

ا، ومل يلبث الناُس أن نزحوه، فشكوا إىل  ضا ، إنام يتربَّضه الناس ترب 
ِ
قليِل املاء

ن جيعلوه يف الدلِو، فواهلل العطَش، فنزَع سهام من كِنانتِه، ثم أمرهم أ ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 

يِّ حتى صدروا عنه ما زاَل جَييُش هلم بالرِّ
(5)

. 

 بن عازٍب قال: نزلنا يوَم احلديبيِة فوجدنا ماَءها قد رشهَبا  -219
ِ
عن الرباء

عىل البئِر، ثم دعا بدلو منها فأخَذ منه بفيِه، ثم جمَّه  ملسو هيلع هللا ىلصأوائُل الناِس، فجلَس النبي  

حتى َرِوي الناس فيها ودعا اهلل فكُثر ماؤها
(6)

. 

                                      
 كلمة تقال للناقة إذا تركت السري.)فقال الناس: َحْل َحْل(:  (1)

 )فأحلَّت( أي: متادت عىل عدم القيام، وهو من اإلحلاح. (2)

 )َخأَلت( أي: وقفت ال تتحرك وإن رضبت. (3)

 )ُخطَّة( أي: خصلة. (4)

 (.1730أخرجه البخاري ) (9)

 ( واللفظ له.31323) 03/031(، وابن أيب شيبة 0051أخرجه البخاري ) (6)
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هواِزَن،  ملسو هيلع هللا ىلصعن سلمَة بِن األكوِع قال: َغَزونا مع رسوِل اهلل  -216

منا بنحِر َظهِرنا، فقال نبي اهلل  امَجعوا بعَض »: ملسو هيلع هللا ىلصفأصابنا َجهٌد شديٌد حتى مَهَ

 .«أزواِدهم

، فجاء القوُم بتمٍر فنبذوه، فتطاولُت له أحزُره،  ملسو هيلع هللا ىلصفأمَر نبي اهلل  بنِطٍع فُمدَّ

َربضِة الشاِة، فحشونا ُجُربنا منه، ودعا بنطفٍة من ماء يف إداوٍة، فُصبَّت يف فإذا هو ك

رنا مجيعا ُر به حتى تطهَّ قدٍح، فجعلنا نتطهَّ
(1)

. 

عاَم  ملسو هيلع هللا ىلصقال: خَرجنا مع رسوِل اهلل  عن أيب سعيٍد اخلدريِّ  -217

أيكم يعرُف طريَق ذاِت »: ملسو هيلع هللا ىلصاحلديبيِة حتى إذا كنا بعسفاَن قال رسوُل اهلل 

ظِل؟ فإن عيوَن قريٍش عىل َضجنان ومر  الظهراِن، فأيكم يعرُف طريَق ذاِت احلن

: ملسو هيلع هللا ىلصفأَخذنا حني أمَسينا عىل جباٍل يقاُل هلا: رساوع، فقاَل رسوُل اهلل  «احلنظِل؟

هِب؟» فنزل رجٌل فجعل َتنكُبه احلجارُة، ويتعلُق به  «أل رجٌل يسعى أمام الرَّ

أل رجٌل يسعى أمام »فركَب، ثم قال:  «بارهَ »: ملسو هيلع هللا ىلصالشجُر، فقال رسوُل اهلل 

هِب؟ فنزل رجٌل آخر َتنكُبه احلجارُة، ويتعلُق به الشجُر، فقال رسوُل اهلل  «الرَّ

فأشاَر إىل ناحيٍة،  «خذوا هاهنا»: ملسو هيلع هللا ىلصفركَب، ثم قال لنا رسوُل اهلل  «ارَهب»: ملسو هيلع هللا ىلص

احلنظِل، فقال فأصابنا الطريُق، فرِسنا حتى أقَبلنا يف آخر الليِل عىل عقبِة ذاِت 

َمَثُل هذه الثنيِة الليلَة هُيثِل الباِب الذي قال اهلل تعاىل لبني »: ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

ما هبَط  [98]البقرة: ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿إِسائيَل: 

فاطلعُت يف آخر الناِس ألتمُس أخي قتادَة بَن  «أحٌد من هذه الثَّنيِة الليلَة إل ُغفَر له

ا، حتى ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  النعامِن بام سمعُت من رسولِ  ، فجعل الناُس يركُب بعُضهم بعضا

                                      
 (.0719(، ومسلم )1020لبخاري )أخرجه ا (1)
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من هان معه »: ملسو هيلع هللا ىلصوجدُت أخي يف آخر الناِس؛ فلام َهبطنا نَزلنا، فقال رسوُل اهلل 

نا الذي معه َثَقٌل؟ فقلُت: يا رسوَل اهلل، عسى  «َثَقٌل فليصَطنِع يقوُل أبو سعيٍد: وأي 

حنا صىل رسول اهلل عليه السالم فلام أصبَ  «لن َيروهم»أن ترى قريٌش نرياَننا فقال: 

والذي َنفيس بيِده، لقد ُغفَر الليلة للرهِب أمجعي، »الصبَح وصلينا معه، ثم قال: 

فَذهبنا ننظُر، فإذا أعرايبٌّ  «إل ُرويكًبا واحًدا التَقت عليه رحاُل القوِم ليس منهم

ِقرون أعامَلكم يوشُك أن يأي قوٌم حَت »: ملسو هيلع هللا ىلصبني ظهرايَن القوِم، ثم قال رسوُل اهلل 

ل، ولكن أهُل اليُيِن، »فُقلنا: من ُهم يا رسوَل اهلل، أقريٌش؟! قال:  «مع أعامهِلم

لو هان »فقلنا: أهم خرٌي منَّا يا رسوَل اهلل؟ قال:  «هم أرق  أفئدًة، وألي قلوًبا

ا ألحِدهم جبُل ذهٍب فأنفَقه ما أدَرك ُمدَّ أحِدهم ول َنصيَفه، أل إن هذا فضُل م

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ﴿بيننا وبي الناِس 

«[11]احلديد: ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت
(1)

. 

. «لن َيروهم»هلم حني قالوا: عسى قريٌش ترى نرياَننا. فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفَقوُله 

َق، ومل َيظهْر ِخالُفه. ملسو هيلع هللا ىلصوقوُله   أهِل اليمِن، كالمها إخباٌر بغيٍب حَتقَّ
ِ
 يف جميء

                                      
 .1/525انظر: مغازي الواقدي  (1)
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 يف قصِة خيرَب ذكُر ما (63)

أبا بكِر بن أيب  ملسو هيلع هللا ىلصعن سلمَة بِن األكوِع قال: بعَث رسوُل اهلل  -218

ُقحافَة الصديَق برايتِه إىل ُحصوِن خيرَب، فقاتَل فرجَع، ومل يك فتٌح، وقد جِهَد، ثم 

 بعَث عمُر الغد، فقاَتَل فرجَع، ومل يك فتٌح، وقد جهَد.

جاًل حيب  اهلل ورسوَله، يفتح اهلل ألُعطيَّ الرايَة غًدا ر»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل 

ارٍ  ، وهو أرَمُد، فتفل يف عينيه، فقال:  «عىل يديه، ليس بفرَّ خذ هذه »فدعا بعِّلٍّ

 .«الرايَة، وامِض هبا حتى يفتح اهلل عليك

، وإنا خلَفه نتبُع أثَره، حتى ركَز  -واهلل-قال سلمُة: فخرج هبا  هيرِوُل هرولةا

 احِلصِن فاطلع إليه هيوديٌّ من رأِس احلصن. رايته يف رضم من حجارٍة حتت

 فقال: من أنت؟ قال: عِّل  بن أيب طالٍب.

: ُغلبتم وما ُأنزل عىل موسى عليه السالم، أو كام قال.  قال: يقوُل اليهودي 

فام رجَع حتى َفَتَح اهلل عىل يديه
(1)

. 

 خيرَب فقال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة قال: شِهدنا مع رسوِل اهلل  -215

عي اإلسالَم:  ملسو هيلع هللا ىلص  .«هذا من أهِل النارِ »لرجل ممن معه يدَّ

فلام حرَض الِقتاُل قاَتَل الرجُل من أشدِّ القتاِل، فكُثرت به اجلراُح فَأْثَبَتْتُه، 

فجاء رجٌل فقال: يا رسول اهلل، أرأيَت الرجَل الذي ذكرَتُه من أهِل الناِر؟! قاَتَل 

 ت به اجِلراح فأثبتته.يف سبيِل اهلل من أشدِّ القتال، فكُثر

                                      
. وأصله يف 0/119« دالئل النبوة»(، والبيهقي يف 3313) 7/35« املعجم الكبري»أخرجه الطرباين يف  (1)

 (.1017(، ومسلم )1975البخاري )
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 ، فكان بعُض املسلمني يرتاُب.«أما إنه من أهِل النارِ »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  

قال: فبينا هو عىل ذلك إذ َوَجَد أملَ اجلراِح فأهوى بيده إىل كنانتِه فانتَزَع 

َق اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصسهاما فانتحَر هبا، فاشَتدَّ رجاٌل من املسلمني إىل رسوِل اهلل  فقالوا: صدَّ

 ك؛ قد انتَحَر فالٌن، فَقَتل نفَسه.حديثَ 

ن: إنه ل يدخل اجلنَّة إل مؤمٌن، وإن »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل  يا بالُل، قم فأذ 

ُد هذا الديَن بالرجِل الفاجرِ  «اهلل تعاىل لُيؤي 
(1)

. 

شاةا  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابِن عباٍس: أن امرأةا من اليهوِد أهدت لرسوِل اهلل  -211

، ثم َعلَِم هبا بعُد أِنا  «ما محلك عىل ما َصنَعِت؟»مسمومٌة، فأرسَل إليها:  مسمومةا

ا أرحُت  قالت: أحببُت إن كنَت نبيًّا فسُيطِلُعك اهلل عليه، وإن كنت كاذبا

الناَس منك
(2)

. 

إسحاَق قال: وكان ِمن حديث األسوِد الراعي: أنه  بنعن حممِد  -211

ا وهو حمارِصٌ لبعض حصوِن خيرَب، ومعه غنٌم له ك ملسو هيلع هللا ىلصأَتى رسوَل اهلل  ان فيها أجريا

لرجٍل من هيود، فقال: يا حممُد، اعِرض عِّلَّ اإلسالَم. فعرَض عليه فأسَلم، وكان 

ا أن يدعَوه إىل اإلسالِم، ويعرَض عليه، فلام أسَلم قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل  ال َيقُر أحدا

ا لصاحِب هذا الغنِم، وهي أمانٌة عندي، فكيف  يا رسوَل اهلل، إين كنُت أجريا

ا»قال: أصنُع هبا؟  أو كام قال رسوُل اهلل  «ارِضهبا يف وجوِهها، فإهنا سرتِجُع إىل رهب 

، قال: فقام األسوُد فأخَذ حفنةا من حصباَء فرمى هبا يف وجوِهها، وقال: ملسو هيلع هللا ىلص

ا يسوُقها حتى  ارجع إىل صاحبِك، فواهلل ال أصحُبِك، فَخرَجت جمتمعةا كأن سائقا

                                      
 (.000(، ومسلم )0113أخرجه البخاري ) (1)

 (.1720) 5/3أخرجه أمحد  (2)
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ليقاتَل مع املسلمنَي فأصاَبه حجٌر فقتَله،  دخَلت احلصَن، ثم تقدَم إىل ذلك احلصنِ 

، فُأيَت به رسوَل اهلل  ي بَشملٍة كانت عليه،  ملسو هيلع هللا ىلصوما صىل هلل صالةا فوِضَع خلَفه فُسجِّ

ومعه نفٌر من أصحابِه ثم أعرَض عنه، قالوا: يا رسوَل  ملسو هيلع هللا ىلصفالتفَت إليه رسوُل اهلل 

«وِر العيِ إن معه اآلن لزوجَتيه من احل»اهلل، مل أعرضَت عنه؟ قال: 
(1)

. 

                                      
 .305-1/300« سرية ابن هشام»(، وانظر: 1033) 1/013رجه احلاكم أخ (1)
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 ِذكُر ما كان يف فتِح مكَة (62)

ملا دخَل مكَة وجد هبا ثالث مئة  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابِن عمَر أن رسوَل اهلل  -212

، فأومَأ إىل كلِّ صنٍم بعصاُه، وقال:   ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ﴿وستني صناما

اآلية، فَيسُقط الصنُم وال يمسه [20]اإلرساء: 
(1)

. 

                                      
(، والبيهقي يف 03303) 01/051« الكبري»(، والطرباين يف 3511) 00/051أخرجه ابن حبان  (1)

 .5/71« دالئل النبوة»
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 ذكر ما روي يف غزوة حنني من الدالئل واآليات (61)

يوَم  ملسو هيلع هللا ىلصالعباِس بن عبِد املطلب قال: شهدُت مع رسوِل اهلل  عن -213

ما معه إال أنا وأبو سفياَن بَن احلارِث بن عبِد  ملسو هيلع هللا ىلصحننٍي، لقد رأيت رسوَل اهلل 

فلم ُنفارقه، وهو عىل بغلٍة شهباَء، أهداها له فروُة  ملسو هيلع هللا ىلصاملطلب، فلِزمنا رسوَل اهلل 

، فلام الَتقى املسلموَن  ُيرِكُض  ملسو هيلع هللا ىلصولَّوا مدبريَن، فطِفَق رسوُل اهلل بُن نفاثَة اجلذاميِّ

ها وهو ال َيألو ما أرسَع  ملسو هيلع هللا ىلصبغلَته ِقبَل الكفاِر، وأنا آِخٌذ بلجام بغلِة رسوِل اهلل  أكف 

، فقال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصنحو املرشكنَي وأبو سفياَن بُن احلارِث آِخٌذ بغرِز رسول اهلل 

ا، فقلُت بأعىل َصويت: أين وكنُت رجالا صيتا  «ناِد: يا أصحاَب الشجرةِ »: ملسو هيلع هللا ىلص

أصحاُب الشجرِة؟ فواهلل، لَكَأنَّ َعطَفَتهم حني سمعوا عطفَة البقرِة عىل أوالِدها، 

يقولون: يا لبيَك، يا لبيَك، يا لبيَك. فأقبل املسلموَن فاقَتتلوا هم والكفاُر، فناَدت 

ت الدعوُة عىل بني ا حلارِث بن األنصاُر يقولوَن: يا معرَش األنصاِر، ثم ُقرِصَ

اخلزرِج، فنادوا: يا بنِي احلارث بن اخلزرِج، يا بني احلارِث بن اخلزرج. فنظر 

: ملسو هيلع هللا ىلصوهو عىل بغلتِه كاملتطاوِل عليها إىل قتاهِلم، فقال رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

حصياٍت فرمى هبنَّ وجَه الكفاِر، ثم قال:  ملسو هيلع هللا ىلصثم أخذ رسوُل اهلل  «محَي الَوطيُس »

فاِنزموا وربِّ الكعبِة. قال: فذهبُت أنظُر فإذا القتاُل عىل  «كعبةِ اهنَزموا ورب  ال»

بحصياتِه فام زلُت  ملسو هيلع هللا ىلصهيئتِه فيام أرى، قال: فواهلل ما هو إال أن رماهم رسوُل اهلل 

ا حتى هزَمهم اهلل، فكأين أنظُر إىل النبيِّ  ، وأمَرهم ُمْدبِرا هم كليالا  ملسو هيلع هللا ىلصأرى حدَّ

يركُض خلَفهم عىل بغلتِه
(1)

. 

                                      
 (.0775أخرجه مسلم ) (1)
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بن إسحاَق، عن أبيه قال: سمعُت جبرَي بَن ُمطعِم يقول:  حممدِ عن  -214

 واألرِض، فلام وقَع يف 
ِ
رأيُت يوَم حننٍي شيئاا أسوَد مثَل البِجاد يدب  بني السامء

األرِض فشا يف األرِض، واِنزَم املرشكون
(1)

. 

                                      
« سرية ابن هشام»ر: (، وانظ1570« )األوسط»يف والطرباين ، 3/77« تارخيه»أخرجه الطربي يف  (1)

1/009. 
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 ذكُر ما يف غزوِة تبوَك من حنو ما مضى: إخباٌر عن غيٍب (30)

ا، فلام  ملسو هيلع هللا ىلصعدي قال: َغَزونا مع رسوِل اهلل عن أيب مُحيٍد السا -219 َتبوكا

ألصحابِه:  ملسو هيلع هللا ىلصجاَوَز وادي الُقرى إذا امرأٌة يف حديقٍة هلا، فقال رسوُل اهلل 

 .«اخُرصوا»

 «أْحيص ما يرُج منها»عرشَة أوُسٍق، وقال للمرأِة:  ملسو هيلع هللا ىلصوخرص رسوُل اهلل 

ا قال: إِنا ستهب  الليلَة ريٌح شديدٌة فال  يقومنَّ أحٌد، ومن كان له فلام أتى تبوكا

بعرٌي فليعقله، قال: فَعَقلنا إبَلنا، وقام رجٌل فألقته الريُح بجبِّل طيِّئ، ثم رجَعنا فلام 

قالت: عرَشَة أوسٍق خرَص  «هم جاء خرُصك؟»أتينا وادي الُقرى، قال: للمرأة: 

ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 
(1)

. 

اٍة يف غز ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب عمرة األنصاريِّ قال: كنا مع رسوِل اهلل  -216

فأصاَبتنا خممصٌة، فاستأذَن الناُس رسوَل اهلل يف نحِر بعِض ُظهوِرهم، فقالوا: 

قد همَّ أن يأذَن هلم،  ملسو هيلع هللا ىلصينفُعنا اهلل به، فهمَّ أن يأذَن هلم فلام رأى عمُر أن رسوَل اهلل 

، ولكن إن رأيَت يا  ا رجاالا ا جياعا قال: يا رسوَل اهلل، كيف إذا َلقينا العدوَّ غدا

 أن تدعو الناَس ببقايا أزواِدهم، فتجمُعها فتدعو اهلل فيها بالربكِة فلعل رسوَل اهلل

َك، فجعل الرجُل جييُء باحلفنِة من الطعاِم، واملُدِّ وفوق ذلك، 
اهلل أن ينفَعنا بدعوتِ

، ثم دعا بام شاَء اهلل أن يدعَو، ملسو هيلع هللا ىلصفكان أعىل من جاء بصاعنِي فجمَعها رسوُل اهلل 

هم، فام بقي وعاٌء يف اجليِش إال َمَلؤوه، وَبقي مثُله، فضحَك ثم دعا الناَس بأوعيتِ 

                                      
 (.0391(، ومسلم )0020أخرجه البخاري ) (1)
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أشهُد أن ل إله إل اهلل، وأين رسوُل »حتى بدت نواجُذه، ثم قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

«اهلل، ل َيلقى اهلل هبا عبٌد مؤمٌن إل ُحجبت عنه الناُر يوَم القيامة
(1)

. 

إىل تبوٍك، فكان  ملسو هيلع هللا ىلصعن معاِذ بن جبٍل أِنم خرجوا مع رسوِل اهلل  -217

ا، ثم قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    مجيعا
ِ
إنكم »جيمُع بني الظهِر والعرِص، واملغرِب والعشاء

سَتأتون إن شاَء اهلل غًدا عَي تبوك، وإنكم تأتوهنا حي ُيضحي النهاُر، فُين جاءها 

، فجئنا وقد سبَق إليها رجالن، والعنُي مثل «فال يُيسَّ من مائِها شيًئا حتى آيَ 

 تبض  بيشء من ماِئها. الرشاكِ 

قاال: نعم! فسبَّهام  «هل َمسسُتام من مائِها شيًئا؟»: ملسو هيلع هللا ىلصفسأهلام رسوُل اهلل 

، وقال هلام ما شاَء اهلل أن يقوَل، ثم غرفوا من العني بأيدهيم قليالا ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

فيه وجَهُه ويديه، ثم أعاَدُه فيها،  ملسو هيلع هللا ىلصحتى اجتَمَع يف يشء، ثم َغسل رسوُل اهلل 

 كثرٍي، فاستقى الناُس.فَجر
ٍ
 ت العنُي بامء

يوشُك يا معاُذ، إن طاَلت بك حياٌة أن ترى ما »: ملسو هيلع هللا ىلصثم قال رسول اهلل 

«هاهنا قد ُملَئ جناًنا
(2)

. 

ثنا ِمن  -218 عن عبِد اهلل بن عباٍس أنه قال: قيل لعمَر بن اخلطاِب: حدِّ

 شأِن ساعة الُعرسِة.

يف َقيٍظ شديٍد، فنزلنا منزالا  إىل تبوكٍ  ملسو هيلع هللا ىلصفقال عمُر: خرجنا مع رسوِل اهلل 

أصابنا فيه عطٌش حتى ظننا أن رقابنا سَتنَقطُِع، حتى إن كان الرجُل لينحُر بعرَيه 

 فيعرُص فِرَثه فيرشُبه وجيعُل ما بقي عىل كبِِده.

                                      
 (.05009) 10/020أخرجه أمحد  (1)

 (.713أخرجه مسلم ) (2)
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ا، فادُع   خريا
ِ
َدك يف الدعاء فقال أبو بكٍر الصديق: يا رسوَل اهلل، إن اهلل قد عوَّ

 لنا ربك.

 «ب  ذاك؟أحُت »قال: 

 قال: نعم.

فرفع يديه فلم ُيرِجعُهام حتى قالت السامُء فأظلت، ثم سكَبت، فَملؤوا ما 

معهم، ثم ذهبنا لننُظَر، فلم نجدها جاوَزت الَعسكرَ 
(1)

. 

عن عاصِم بن عمَر بن َقتادة، عن حمموِد بن َلبيٍد، عن رجاٍل من بني  -215

ناس َيعرفون النفاَق يف عبِد األشهِل. قال عاصم: فقلت ملحمود: هل كان ال

 املنافقني؟

قال: نعم واهلل، إن كان الرجُل ليعرُفه من أخيه، ومن أبيه، ومن ابنِه، ومن 

ا عىل ذلك.  عمه، ومن عشريتِه، ثم يلبس بعُضهم بعضا

ثم قال: لقد أخربين رجاٌل من قومي عن رجٍل من املنافقني معروٌف نفاُقه، 

 ما كان، ودعا حيث ساَر، فل ملسو هيلع هللا ىلصكان يسرُي مع النبي 
ِ
ام كان باحِلجِر من أمِر املاء

حني دعا، فأرسَل اهلل سحابةا فأمَطَرت حتى ارتوى الناس؛ أقبلنا  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

 عليه نقوُل: وََيك هل بعد هذا يشء؟!

ٌة، ثم إن رسوَل اهلل  خرَج حتى إذا كان ببعِض  ملسو هيلع هللا ىلصقال: فقال: سحابٌة مارَّ

رجل من  ملسو هيلع هللا ىلصها أصحاُبه، وعند رسوِل اهلل الطريِق ضلَّت ناقُته، فخرج يف طلبِ 

                                      
 0/51« صحيحه»، وابن خزيمة يف 01/51« تفسريه»(، والطربي يف 100) 0/330أخرجه البزار  (1)

 (.0323) 0/113(، وابن حبان 010)
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ا، وهو عم  بني عمرو بن حزٍم،  أصحابِه ُيقال له: ُعامرة بن َحزٍم، وكان عقبيًّا بدريًّ

 وكان يف رحلِه زيُد بن نصيب القينُقاعي، وكان منافقا.

: ملسو هيلع هللا ىلص-وهو يف رحِل عامرَة، وعامرُة عنَد رسوِل اهلل -فقال زيُد بن نصيٍب 

، وهو ال يدري أين ناقُته؟! أليس حممٌد يزعم
ِ
، وخيرِبُكم عن خرِب السامء  أنه نبيٌّ

إن رجاًل قال: هذا َمُيٌد »: -وعامرة عنده-فقال رسول اهلل عليه السالم 

، ويزُعم أنه يرِبُهم بأمِر السامِء، وهو ل يدري أين ناَقته! وإين واهلل  يرُبهم أنه نبي 

ني اهلل عليها، وهي يف الوادي من ِشعِب هذا ما أعلُم إل ما علُيني اهلل، وقد دلَّ 

 .«وهذا، قد حبَستها شجرٌة بزماِمها، فانطلِقوا حتى تأتوا هبا

فذهبوا َفجاؤوا هبا، فرجع عامرُة بن حزٍم إىل رحلِه، فقال: واهلل لعجٌب من 

 حدثناه رسوُل اهلل 
ٍ
ا عن مقالِة قائٍل: أخربه اهلل عنه كذا وكذا، للذي  ملسو هيلع هللا ىلصيشء آنفا

: ملسو هيلع هللا ىلصيُد بن نصيب، فقال رجٌل ممن كان يف رحِل عامرة، ومل َيرض رسوَل اهلل قال ز

 زيٌد واهلل قال هذه املَقالة قبل أن تأيت.

قال: فأقبَل عامرُة عىل زيد جَيَُأ يف ُعنِقه ويقول: ياَلِعباد اهلل، إن يف رحِّل 

بعُض الناِس لداهيٌة وما أدري! اخُرج يا عدوَّ اهلل من رحِّل، فال َتصَحبني، فزَعَم 

ا برشٍّ حتى هلك ا تاب بعد ذلك، وقال بعض الناِس: مل يزل ُمرصًّ أن زيدا
(1)

. 

إىل تبوك دعا  ملسو هيلع هللا ىلصإسحاَق قال: وملا انَتهى رسوُل اهلل  بنعن حممِد  -221

رجٍل ِمن ِكندَة،  -وهو أكيدُر بُن عبِد امللِك -خالَد بَن الوليِد فبعَثه إىل ُأَكيدَر دومَة 

ا عليها، وك إنك ستجُده يصيُد »خلالٍد:  ملسو هيلع هللا ىلصان نرصانيًّا، فقال رسوُل اهلل فكان ملكا

                                      
 .3/015« ارخيهت»أخرجه الطربي يف  (1)
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حتى إذا كان من ِحصنِه بمنظِر العني، يف ليلة مقمرٍة  فخرَج خالٌد  «البقرَ 

صائفٍة، وهو عىل سطٍح له ومعه امرأُته، فباَتت البقرُة حتك  بقروِِنا باَب القرِص، 

: ال. قاَلت: ومن يرُتك هذا؟ قال: فقاَلت له امرأُته: هل رأيَت مثل هذا قط؟! قال

ال أحَد، فنزل فأمَر بفرِسه فأرِسَج، وركب نفٌر معه من أهل بيتِه، فيهم أٌخ له يقال 

تهم خيُل رسول اهلل  له: حساُن، فركَب وخرجوا معه بمطاريدهم، فلام خرجوا تلقَّ

لذهِب، ، فأخذته وقتلوا أخاه حساناا، وقد كان عليه قبالٌة من ديباٍج خموٍص باملسو هيلع هللا ىلص

ا أقدَم بُأكيدٍر عىل رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصفاستلَبه خالٌد فبعث به إىل النبيِّ   ملسو هيلع هللا ىلص، ثم إن خالدا

فحقَن له دَمه وصاحلَه عىل اجلزيِة، ثم خىل سبيَله، فرجع إىل قريتِه، فقال رجٌل من 

ء يقال له: بجرُي بن بجرَة، يذكر قوَل رسوِل اهلل  إنك ستجُده »خلالٍد:  ملسو هيلع هللا ىلصطيِّ

وما صنع البقُر تلك الليلِة، حتى استخَرجته لتصديِق قوِل رسوِل اهلل  «يصيُد البقرَ 

 :ملسو هيلع هللا ىلص

ـــيالا   تبـــارَك ســـائُق البقـــراِت ل

 

 

 

ـــادِ  ** ـــلَّ ه ـــدي ك ـــُت اهلل هَي  رأي

ا عــن ذي َتبــوكٍ  فَمــن يــُك    جــائرا

 

ــــا قــــد أِمرنــــا باجِلهــــادِ  **  (0)فإنَّ

عن رسوِل مكيدَة املنافقني  ويف هذه الغزوِة رصَف اهلل  :قال الشيُخ 

وا بَتنفرِي راِحلتِه إذا صعَد الَعقبَة؛ ليسُقط منها، فعصَمه اهلل، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، حني مه 

 وحرَسه من مكيدهِتم.

عن صلة بن زفٍر قال: قلنا حلذيفَة: كيف عرفَت أمَر املنافقني ومل  -221

 يعرْفه أحٌد من أصحاِب رسوِل اهلل عليه السالم: أبو بكٍر وال عمُر؟

                                      
« معرفة الصحابة»، وابن منده يف 019-3/012« تارخيه»(، والطربي يف 3137أخرجه أبو داود ) (1)

 .1/513« سرية ابن هشام»(، وانظر: 193)ص
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ا ملسو هيلع هللا ىلص خلف رسوِل اهلل قال: إين كنُت أسريُ  ، فنام عىل راحلتِه، فسمعُت ناسا

منهم يقولون: لو طرحناه عن راحلتِه فاندقَّت عنُقه، فاسرَتحنا منه. فرِسُت بينه 

 «َمن هذا؟»وبينهم، وجعلُت أقرُأ وأرفُع صويت، فانتَبه النبي  عليه السالم، فقال: 

وفالن، حتى عددهُتم. قال: قلت: فالٌن  «من هؤلء خلَفك؟»قلت: حذيفُة. قال: 

فإن هؤلء »قلُت: نعم؛ ولذلك رسُت بينك وبينهم. قال:  «وسُيعَت ما قالوا؟»

«منافقون، فال ختربنَّ أحًدا -حتى عدَّ أسامءهم-فالٌن وفالن 
(1)

. 

                                      
 (.3105) 3/035« املعجم الكبري»أخرجه الطرباين يف  (1)
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 ذكر ما جرى من الدالئل يف غزوة مؤتة (65)

ا. نعاهم قبل أن  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: نعى النبي  عن أنٍس  -222 ا وزيدا جعفرا

خرُبهم، وعيناه تذِرفان جييءَ 
(1)

. 

 وما ذكر يف غزوة الطائف (66)

هم قدم عروُة  -223 عن الزهريِّ قال: فلام صدَر أبو بكر وأقام للناِس حجَّ

لريجَع إىل قوِمه،  ملسو هيلع هللا ىلصفأسلم، ثم استأذن رسوَل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصبن مسعوٍد عىل رسوِل اهلل 

أذن له رسوُل قال: لو وجدوين نائاما ما أيقظوين. ف «إين أخاُف أن يقتلوكَ »فقال: 

هم ودعاهم إىل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فرجَع إىل الطائِف، فَقِدَم ِعشاءا فجاَءه ثقيٌف، فخربَّ

موه وعَصوه وأسَمعوه من األذى ما مل يكْن خيشاهم  اإلسالِم، ونصَح هلم، فاهتَّ

عليه، فخَرجوا من عنده حتى إذا أسَحروا وطلَع الفجُر قام عىل غرفٍة له يف داره 

د، فرماه رجٌل من ثقيٍف بسهم فقتَله.فأذَن بالصالِة وتَ   َشهَّ

َمثُل عروَة مثُل صاحب »حني بلَغه قتُله قال:  ملسو هيلع هللا ىلصفزَعموا أن رسوَل اهلل 

«ياسي دعا قوَمه إىل اهلل فقَتلوه
(2)

. 

                                      
 (.3331أخرجه البخاري ) (1)

 (.3579) 3/703(، واحلاكم 370) 07/007« الكبري»أخرجه الطرباين يف  (2)
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 قصة هدِم بيت الُعزَّى (37)

مكَة بعَث خالَد بن  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ملا فتَح رسوُل اهلل  الط فيلِ عن أيب  -224

ى، فأتاها خالٌد وكانت عىل ثالِث َسُمراٍت، الوليِد إىل نخلَة، وكان ت هبا الُعزَّ

مرات وهَدَم البيَت الذي كان عليها، ثم أَتى النبيَّ  فأخربه، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفقطع السَّ

 .«ارجْع فإنك ل تصنَع شيئا»

أمعنوا يف اجلبِل، وهم  -وهم حجَبُتها-فرجع، فلام نظَرت إليه السَدنُة 

ى خبِّليه، ي ريه.يقولون: يا ُعزَّ ى عوِّ  ا ُعزَّ

فأتاها خالٌد، فإذا امرأٌة عريانٌة نارشٌة شعَرها حتثو الرتاَب عىل رأِسها، 

مها بالسيِف حتى َقَتَلها، ثم رجَع إىل النبي عليه السالم فأخربُه، فقال:  تلك »فعمَّ

«العزى
(1)

. 

                                      
(، 00023) 01/179« السنن الكربى»(، والنسائي يف 911) 1/093« مسنده»أخرجه أبو يعىل يف  (1)

 (.152) 2/109« األحاديث املختارة»، والضياء يف 5/77« دالئل النبوة»والبيهقي يف 
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من الُغيوِب فتحقق ذلك على ما أخرَب به يف حياِته،  ملسو هيلع هللا ىلصفيما أخرَب به  فصل (68)

د موِته، كاإلخباِر عن منوِّ أمِره وافتتاح األمصاِر والُبلدان املمصَّرة كالكوفِة وبع

، ملسو هيلع هللا ىلصوالبصرِة وبغداد على أمته، والفنت اآلتية بعَده، وِردَُّة مجاعٍة ممن شاهَدُه ورآه 

 وإخباُره بعدِد اخللفاِء ومدَِّتهم، وامُللك الَعضوِض بعدهم.

إن اهلل َزوى ل » :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل   ثوبانَ عن  -229

األرَض، فُأريُت مشارَقها ومغاِرهبا، وإن أمتي سيبُلُغ ُملُكها ما ُزِوي ل منها، 

تي أل هُيلَِكها بَسنٍة بعامٍة،  وأعطيُت الَكنزيِن: األمحَر واألبيَض، وإين سألُت ريب ألُمَّ

ا من ِسوى أنفِسهم فيستبيح بيضَتهم، وإن ريب قال : إين إذا ول يسل َط عليهم عدوًّ

، وإين أعطيُتك ألمتك أل ُأهلِكها بَسنٍة بعامٍة، ول أسلَط  قضيُت قضاًء فإنه ل ُيرد 

ا ِمن سوى أنفِسهم فيستبيُح بيضَتهم، ولو اجتُيَع عليهم َمن بي  عليهم عدوًّ

 .«أقطاِرها، حتى يكون هُيلُِك بعُضهم بعًضا

ُيَة املُضلَي، فإذا ُوِضَع إنام أخاُف عىل ُأمتي األئ»: ملسو هيلع هللا ىلصثم قال رسوُل اهلل 

 .«السيُف يف أمتي ل يرِجع عنها إىل يوِم القيامةِ 

ل تقوُم الساعُة حتى يلَحَق قبائُل من أمتي باملرشهي، وحتى ُتعبَد »وقال: 

، وأنا خاتُم النبيي، ل  األوثاُن، وأنه سيكوُن يف أمتي ثالثون هذاًبا يزُعُم أنه نبي 

هم من خذهلم  نبيَّ بعدي، ولن َتزاَل  ، ل يّض  طائفٌة من أمتي ظاهرين عىل احلق 

«حتى يأي أمُر اهلل
(1)

. 

                                      
 (.1229أخرجه مسلم ) (1)
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: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  بن عبد املطلِب  العباسِ عن  -226

يظهُر الدين حتى ُ اِوَز البحاَر، وحتى خُتاَض البحار باخليِل يف سبيِل اهلل، ثم يأي »

قرآن، َمن أقرُأ ِمنَّا؟ َمن أفَقُه منا؟ َمن أعلم قوٌم يقرؤون القرآَن، يقولون: قد قرأنا ال

هل يف أولئك من خرٍي؟ وأولئك هم وقوُد »ثم التفَت إىل أصحابه، فقال:  «منَّا؟

«النارِ 
(1)

. 

إنكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبي عن عبِد اهلل بِن مسعوٍد  -227

َمنصورون، ومفتوٌح لكم، وُمصيبون، فُين أدرك ذلك منكم فليتِق اهلل، وليأُمر 

أ مقعده من النارِ  «باملعروِف، وْلَينه عن املنكِر، ومن هذب علَّ متعُيًدا؛ ليتبوَّ
(2)

. 

سُتفتح »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيقول: إن رسول اهلل  بن عامٍر  عقبةَ عن  -228

«لكم األرُض، وُتكفون املؤنَة، فال َيعِجُز أحُدهم أن يلهو بأسهُِيه
(3)

. 

قول: ي ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسوَل اهلل  بن أيب ُزهري  سفيانَ عن  -225

ون» ُيفتُح اليُين فيأي قوم َيبِس 
(4)

فيتحُيلون بأهاليهم ومن أطاَعهم، واملدينُة خرٌي  

لون بأهاليهم ومن  ون فيتحُيَّ هلم لو هانوا يعلُيون، ثم ُيفتُح الشاُم فيأي قوم َيبِس 

ون  أطاَعهم، واملدينُة خري هلم لو هانوا يعلُيون، ثم ُتفتُح العراُق فيأي قوٌم َيبِس 

«حُيلون بأهاليهم ومن أطاَعهم، واملدينُة خري هلم لو هانوا َيعلُيونفيت
(5)

. 

                                      
 (.3392) 01/53« مسنده» (، وأبو يعىل يف0313) 0/009أخرجه البزار  (1)

 (.1157أخرجه الرتمذي ) (2)

 (. 0902أخرجه مسلم ) (3)

ون(: يسوقون دواهبم. (4)  )َيبِس 

 (.0322(، ومسلم )0275أخرجه البخاري ) (9)
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إذ نزلت عليه سورة اجلُمعِة  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة قال: كنا عند النبيِّ  -231

، قيل: من هؤالء يا رسوَل [3]اجلمعة:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿فلام قرأ: 

ا، قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل؟ قال: فلم ُيراجْعُه النبي   تني أو ثالثا : وفينا سلامُن حتى سأله مرَّ

لو هان اإليامُن عند »يده عىل سلامن، ثم قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالفارِّس، قال: فوَضَع النبي  

ا لناله هذا وأصحاُبهُ  «الُثريَّ
(1)

. 

يوِشُك أن َيُيأل اهلل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل  سمرةَ عن  -231

أيدَيكم من الَعجِم، ثم  عُلهم أسًدا، ل يفرون فَيقتلون ُمقاتلَتكم، ويأهلون 

«َفيئكم
(2)

. 

إذا هلَك هرِسى »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  عن أيب هريرَة  -232

فال هرسى بعَده، وإذا هلك قيُِص فال قيَِص بعده، والذي نفيس بيده لُتنفُقنَّ 

 .»(3)هنوَزمها يف سبيِل اهلل 

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  بن سمرَة  جابرِ عن  -233

ُعَصْيبةٌ »
(4)

«البيَت األبيَض: بيَت هرِسى وآِل هرسىمن املسلُيي يفتتحوَن  
(5)

. 

َتسَتخِرجون »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  بن سمرَة  جابرِ عن  -234

«َهنز األبيِض هرِسى وآل هرسى
(6)

. 

                                      
 (.1503(، ومسلم )0297أخرجه البخاري ) (1)

 (.11013) 3/119أخرجه أمحد  (2)

 (.1902(، ومسلم )3011أخرجه البخاري ) (3)

 )ُعَصْيبة( تصغري: عصبة، وهي اجلامعة. (4)

 (.0211أخرجه مسلم ) (9)

 (.0210(، ومسلم )7111(، وأصله يف البخاري )11215) 30/010أخرجه أمحد  (6)
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والذي نفُس »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  عن عبد اهلل بن ُبرس  -239

 ُيذهُر عليه َمُيٍد بيده لُتفتحنَّ عليكم أرُض فارَس والروِم، حتى يكُثر الطعاُم، فال

«اسُم اهلل
(1)

. 

تي »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  عن ابن عمَر  -236 إذا مَشت أمَّ

املَُطْيطاء
(2)

، وَخَدَمتها أبناُء امللوِك: أبناُء فارَس والروِم، ُسلط رشاُرُهم عىل 

«خياِرهم
(3)

. 

: يقول: ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  بن مالٍك  كعِب عن  -237

يعني: أن ُأمَّ  «الِقبِط خرًيا، فإن هلم ذمًة ورمًحاإذا ُفتَحت مُِص فاستوصوا ب»

إسامعيَل كانت منهم
(4)

. 

عند وفاته،  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: أوىص رسوُل اهلل  عن أمِّ سلمَة  -238

اهلل اهلل يف ِقبِط مَِص، فإنكم سَتظهروَن عليهم، فيكونون لكم عدًة وأعواًنا »فقال: 

«يف سبيِل اهلل
(5)

. 

ُمث لت ل احلريُة »: ملسو هيلع هللا ىلصُل اهلل قال: قال رسو عن َعدي بن حاتٍم 

فقام رجٌل، فقال يا رسوَل اهلل: هب يل بنت  «هأنياِب الكالِب، وإنكم سَتفتوحنَها

، قال: فَأعَطوُه إياها فجاَء أبوها، فقال: أتبيُعها، قال: نعم، «هي لك»ُبَقيلة، فقال: 

 قال: بكم؟ احَتكِم ما شئَت.

                                      
 (.73) 91، 9/90« األحاديث املختارة»، والضياء يف 3/330« دالئل النبوة»أخرجه البيهقي يف  (1)

  ومد اليدين.)املَُطْيطاء(: مشية فيها تبخرت (2)

 .3/515« دالئل النبوة»(، والبيهقي يف 1130أخرجه الرتمذي ) (3)

(، 000) 09/30« املعجم الكبري»(، الطرباين يف 09375) 01/331أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  (4)

 .3/311« دالئل النبوة»(، والبيهقي يف 0131) 1/313واحلاكم 

 (.530) 13/135« املعجم الكبري»أخرجه الطرباين يف  (9)
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ا! قال: وهل عدٌد قال: بألِف درهٍم، قال: أخذهُتا، قال:  لو قلت ثالثنَي ألفا

أكثُر من ألف؟
(1)

.

أسلِم، فواهلل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  بن حاتٍم  َعديعن  -235

ل تقوُم الساعة حتى تسرَي الظَّعينُة من ظعائِن املسلُيي يف غرِي جواٍر إىل البيت 

َفق يف سبيل العتيِق، واهلل ل تقوُم الساعُة حتى ُتصاَب هنوز هرسى بن ُهرمز فتن

ا،  «نعم، هِرسى بن هرمز»، قال: قلت كِرسى بن هرمز؟ قال: «اهلل واهلل ل »ثالثا

 .«تقوُم الساعة حتى ُتنبذ الفضُة والذهُب يف الطريِق فال يُيسها أحٌد 

قال عدي: فأنا رسُت بالظعينِة من احِلريِة إىل البيت العتيِق يف غري جواٍر، 

أوِل خيٍل أغارت عىل املدائِن، واهلل لتكوننَّ يعني: أنه حجَّ بأهله، وكنت يف 

إياي ملسو هيلع هللا ىلصالثالثة، كام كانت هاتان، إنه حلديُث رسول اهلل 
(2)

. 

ل تقوُم الساعُة »: ملسو هيلع هللا ىلصُيؤثِر عن رسوِل اهلل  عن أيب هريرَة  -241

حتى تقاتِلوا الرُتك: محَر الوجوه، ِصغاَر العيوِن، ُذلَْف األنوِف 
(3)

، هأن وجوَهُهم 

ْطَرَقةاملََجان  املُ 
(4)

«، ول تقوُم الساعُة حتى تقاتِلوا قوًما نِعاهُلم الشعرُ 
(5)

. 

قال: كنت مع النبيِّ  عن جابِر بن سمرَة، عن نافِع بن عتبَة  -241

يف َغزاٍة فأتاه قوٌم من ِقَبِل املغرِب، عليهم ثياُب الصوِف، فوافقوه عند أَكمٍة،  ملسو هيلع هللا ىلص

                                      
(، 3370) 05/35(، وابن حبان 1091) 0/037« اآلحاد واملثاين»أخرجه ابن أيب عاصم يف  (1)

 .3/313« دالئل النبوة»والبيهقي يف 

 (.02131) 31/093« املسند»أخرجه أمحد يف  (2)

َلف وهو: قرص األنف وانبطاحه. (3)  )ُذْلف(: مجع الذَّ

 ( مجع جمن وهو الرتس وامليم زائدة ألنه من اجلنة.)وجوههم املََجاّن املُْطَرَقة (4)

 (.1901(، ومسلم )1912أخرجه البخاري ) (9)
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نه، فحِفظُت منه أربَع كلامٍت وهم قياٌم، وهو قاعد، فأتيُته، فقمت بينهم وبي

هن يف يدي، قال:  َتغزوَن جزيرَة العرِب فيفتُحها اهلل، ثم تغزوَن فارَس »أعد 

ال فيفَتُحه اهلل «فيفَتُحها اهلل، ثم َتغزون الروَم فيفَتُحها اهلل، ثم َتغزون الدجَّ
(1)

. 

وهو مضطجٌع  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َشَكونا إىل رسوِل اهلل   َخبَّاٍب عن  -242

يف ظلِّ الكعبة، فقلنا: أال تدعو اهلل لنا؟ أال تستنرص لنا؟ فجلس حُمَمرٌّ  يف ُبرد له

واهلل، إن َمن هان قبَلُكم لُيؤخُذ الرجُل فُيشق  باثني ما َيِصفه »وجُهُه، ثم قال: 

ط بأمشاِط احلديِد ما بي عَصٍب وحلٍم ما يِصُفه عن دينه  عن دينه يشٌء، ويُيشَّ

ن اهلل هذا  األمَر حتى يسرَي الراهُب منكم من صنعاَء إىل حّض موَت، يشٌء، ولُيتُيَّ

«ل َيشى إل اهلل والذئَب عىل غنُيه
(2)

. 

َمنَعت العراُق »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  هريرة  أيبعن  -243

ا وديناَرها،  َقفيَزها ودرمَهها، وَمنَعت الشام ُمْدهيا وديناَرها، وَمنَعت مُِص إردهبَّ

ثالث مرات، ُأشهد عىل ذلك حلَم أيب هريرة ودَمه «وُعدُتم من حيث بدأُتم
(3)

. 

يقول: قال  الرمحن بن ُشامسَة قال سمعُت أبا ذرٍّ  عبدِ عن  -244

ستفتحوَن أرًضا ُيذهر فيها الِقرياطُ »: ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 
(4)

، فاستوصوا بأهلِها خرًيا، فإن 

فمرَّ بربيعَة  «اهلم ذمًة ورمًحا، وإذا رأيت رجلي يقتتالن عىل موضِع لبِنة فاخرج منه

وعبِد الرمحن ابنا رُشحبيل بن حَسنة يتناَزعان عىل موضِع لبنٍة، فخَرج منها
(5)

. 

                                      
 (.1911أخرجه مسلم ) (1)

 (.3301أخرجه البخاري ) (2)

 (.1293أخرجه مسلم ) (3)

 .)الِقرياط(: جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغريمها، وكان أهل مرص يكثرون من استعامله والتكلم به (4)

 (.1503أخرجه مسلم ) (9)
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، َييى أن ُجبرَي بن ُنفرٍي حدثه، عن عبِد اهلل بن َحوالَة  أيبعن  -249

إنكم ستكونون أجناًدا جُمندًة، جنًدا بالشاِم، وجنًدا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسوِل اهلل 

ِن، فعليُكم بالشاِم، فإهنا صفوُة اهلل من بالِده، وفيها خريُته بالعراِق، وجنًدا باليُي

من عباِده، وفيها َيربِط اهلل نوَره فُين أيب فْلَيلَحق بيُينِه، وْلَيسق من ُغُدِره، فإن اهلل 

ل ل بالشاِم وأهلِه «قد تكفَّ
(1)

. 

ى  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َذَكَر رسوُل اهلل  َبكرَة  أيبعن  -246 ا ُتسمَّ أن أرضا

صرية ينِزهلا ناٌس من املسلمني، فبينام هم كذلك، إذ جاَءهم بنو البرصة أو البُ 

َقنُْطوراءَ 
(2)

ق الناُس عند ذلك  ، حتى َينِزلوا بنهٍر، يقال له: ِدجلة ذي نخٍل، فيتفرَّ

لثالِث فرٍق: فأما فرقٌة فتلَحُق بأصلها فَهَلكوا، وأما فرقٌة فتأخُذ عىل نفِسها 

ا فرقٌة فتقاتُِلهم  ا، فيفتح اهلل عىل بقيَّتهموكفروا، وأمَّ قتاالا شديدا
(3)

. 

                                      
 (.11353) 33/033أخرجه أمحد  (1)

 )بنو َقنُْطوراء( الرتك، قيل: نسبوا ألمهم. (2)

 (.11003) 30/55أخرجه أمحد  (3)
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 عن األمراِء السوء املؤخِّرون الصالَة عن مواقيِتها  ملسو هيلع هللا ىلصإخباُره ومنه  (39)

 وعن الوالِة اجَلورِة أصحاِب السياِط

يا عبَد اهلل، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسوَل اهلل  اهلل بن مسعوٍد  عبدِ عن  -247

نََّة، و رون الصالَة َسَيل أموَرهم بعدي أمراُء، ُيطفئون الس  ُيعلنون البدعَة، وُيؤخ 

«عن َمواِقيتها
(1)

. 

ِصنفان من أهِل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  هريرَة  أيبعن  -248

الناِر، ل أرمها: قوٌم معهم سياٌط هأذناِب البقر يِّضبون هبا الناَس، ونساٌء هاسياٌت 

عارياٌت، مائالت مُميالت، رؤوسهنَّ هأمثاِل َأْسنَُِيِة الُبْخِت 
(2)

املائلة، ل يدُخلن  

«اجلنَة، ول  ِدَن رحَيها، وإن رحَيها لتوجُد من هذا وهذا
(3)

. 

                                      
 (.530(، وأصله يف مسلم )1235أخرجه ابن ماجه ) (1)

 وها.)رؤوسهن كأمثال َأْسنَِمِة الُبْخِت( أي: يكربِنا ويعظمنها بلف عاممة أو نح (2)

 (.1012أخرجه مسلم ) (3)
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 كثريٌة واسعٌة فإنها عن وقوع الفنت الكائنة بعده  ملسو هيلع هللا ىلصإخباُره وأما  (74)

 فمنها ما أخرَب بوقوعها باملدينة، اقتصرنا على القليِل منها

عىل َأْطمٍ  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أرشَف النبي   بن زيٍد  أسامةَ عن  -245
(1)

من  

هل ترون ما أرى؟ إين ألَرى الِفتن تقع خالَل بيوتِكم هُيواِقِع »آطاِم املدينة فقال: 

«الَقْطرِ 
(2)

. 

هل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سأَل رجٌل رسوَل اهلل  بن علقمَة  ُكرزِ عن  -291

نعم، أي ام أهل بيٍت من العرِب أو »: ملسو هيلع هللا ىلصلإلسالِم من منتهى؟ فقال رسوُل اهلل 

قال: ثمَّ مه يا رسول اهلل؟ قال:  «أدخَل عليهم اإلسالمَ العَجم أراَد اهلل هبم خرًيا، 

 .«ثم تقُع الفتُن هأهنا الظ َلُل »

: ملسو هيلع هللا ىلصفقال له الرجُل: كال واهلل، إن شاَء اهلل يا رسوَل اهلل، فقاَل رسوُل اهلل 

والذي َنفيس بيِده، لتعوُدنَّ فيها أساوَد ُصبًّا»
(3)

، َيّضُب بعُضكم رقاَب 

«بعضٍ 
(4)

. 

تي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل يبَة حب أمِّ عن  -291 ُأريُت ما َتلقى أمَّ

، فسألُته من بعدي، وَسْفك بعِضهم دماَء بعض، وهان ذلك سابًقا من اهلل 

«أن ُيولَيني شفاعًة فيهم يوَم القيامِة ففعَل 
(5)

. 

                                      
 )عىل َأْطم(: احلصون التي تبنى باحلجارة. (1)

 (.1225(، ومسلم )0272أخرجه البخاري ) (2)

 )َأَساِود ُصبًّا( األسود أخبث احليات وأعظمها، وإذا أراد أن ينهش ارتفع ثم انصب عىل امللدوغ. (3)

 (.05907) 15/159أخرجه أمحد  (4)

 (.17001) 05/399أخرجه أمحد  (9)
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وسمعناه  ملسو هيلع هللا ىلصقال: صِحبنا رسوَل اهلل  بن بشرٍي  النُعامنِ عن  -292

فِتنًا، هأهنا قطُع الليل ُيصبُح الرجُل فيها مؤمنًا وُيُييس  إن بي َيدِي الساعةِ »يقوُل: 

 -أو بعرضٍ -هافًرا، وُيُييس مؤمنًا وُيصبُح هافًرا، َيبيُع أقواٌم أخالَقهم يف عَرٍض 

«من الدنيا يسريٍ 
(1)

. 

دَن علَّ احلوَض »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسوَل اهلل  أيب بكرَة  عن -293
لرَيِ

إلَّ اخُتلِجوا دوين، فأقوُل: ريب أصحايب، رجاٌل من أصحايب، حتى إذا ُرفِعوا 

«فُيقاُل: إنك ل َتدري ما أحَدثوا بعَدك
(2)

. 

294-  
ِ
قال: قلت: يا رسوَل اهلل، بلغني أنك تقوُل:  عن أيب الدرداء

تي سيكُفرون بعد إيامهِنم» أجل يا أبا الدرداِء، ولسَت »، قال: «إن قوًما من أمَّ

«منهم
(3)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصموىل رسوِل اهلل  ني َسفينُة عن سعيِد بن مُجهان، حدث -299

 .«اخلالفُة يف أمتي ثالثون سنًة، ثم تكون ُملًكا»فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َخَطَبنا رسوُل اهلل 

اثنتا عرشَة  ، وعمَر ثم قال سفينة: أمِسْك: خالفة أيب بكٍر 

، ثم خالفة عِّلٍّ  سنة وستُة أشهٍر، وخالفة عثامَن   ثنتا عرشة سنةا

؟ قال: كان أولَّ امللوكِ لت: معاوية تكملُة الثالثني، ق
(4)

. 

                                      
 (.02010) 31/353أخرجه أمحد  (1)

 ( من حديث أنس.1310(، ومسلم )3521(، وهو يف البخاري )11090) 30/033أخرجه أمحد  (2)

(، والطرباين يف 0001) 01/09(، والبزار 000) 0/019« اآلحاد واملثاين»أخرجه ابن أيب عاصم يف  (3)

 .3/013« النبوةدالئل »(، والبيهقي يف 037) 0/29« الكبري»

 (.1113(، والرتمذي )0303(، وأبو داود )0113أخرجه الطيالِس ) (4)
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قال: وَفدنا إىل  عن عبِد الرمحن بن أيب َبكرَة، عن أيب بكرَة  -296

فَدخلنا عليه، فقال له معاويُة  مع زياٍد، ومعنا أبو بكرَة  معاويَة 

 ثنا حديثاا سمعَته من رسوِل اهلل  عسى اهلل أن ينفعنا به. ملسو هيلع هللا ىلص: حدِّ

ُيعجبه الرؤيا الصاحلُة، ويسأل عنها، فقال  ملسو هيلع هللا ىلصهلل قال: نعم، كان نبي  ا

، فُوزنت أنت وأبو 
ِ
ا ُديلِّ من السامء رجل: يا رسوَل اهلل إين رأيُت رؤيا، كأن ميزانا

بكٍر فرجحَت بأيب بكٍر، ثم وِزن أبو بكر بعمَر فَوزن أبو بكر عمَر، ثم ُوزَن عمُر 

، ثم قال: ملسو هيلع هللا ىلصتاء هلا رسوُل اهلل بعثامن فَرجح عمُر بعثامَن، ثم ُرفَع امليزان، فاس

 خالفُة نبوٍة، ثم يؤيِت اهلل املُلك من شاَء، فغِضب معاويُة، فَزخَّ يف أقفاِئنا فأخَرجنا.

حديثاا  ملسو هيلع هللا ىلص: ما وجدَت من حديِث رسوِل اهلل فقال زياٌد أليب بكرَة 

طلُب اإلذَن حُتدثه غرَي هذا؟ قال: واهلل ال ُأحدثه إال به حتى أفارَقه، فلم َيَزل زياٌد ي

: يا أبا بكرَة َحدثنا بحديِث رسول اهلل حتى أذن لنا، فدخلنا، فقال معاويُة 

 لعلَّ اهلل أن ينفعنا به. ملسو هيلع هللا ىلص

 قال: فحدثُته آخُر مثَل حديثه األول.

: ال أبا لك، خُتربنا أنا ُملوك، فقد َرضينا أن نكون فقال له معاوية 

ا ملوكا
(1)

. 

امليزان بعد وزِن الثالثِة، يدل  عىل رفع  : وَرفعُ -حرسه اهلل- قال الشيُخ

 بام حدَث من الفتن بقتِل عثامن 
ِ
 اعتداِل األحوال وزواهلا يف االستواء

وال إمامتِه، إذ موجب  وتشت ِت الكلِم، وليس ذلك بقادٍح يف خالفِة عِّلٍّ 

                                      
 (.1127(، والرتمذي )0330(، وأبو داود )11513) 30/001أخرجه أمحد  (1)
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َع اخلالفة استحقاُق خصاهلا ورشاِئطها ال الرغبة، وارتفاُع الفتن، ثم إْن َوقَ 

اختالٌل والتباٌس يف األمِر فعىل اإلمام أن جيتهَد يف إزالته بام يقتضيه حكُم الرشيعِة، 

َر،  فإن استقاَم فهو الغرُض املقصود واألمُر املحمود، وإن امتنعت استقامُته وتعذَّ

 فعىل اهلل حساُب املعتدين واملخالِفني.

 بكر وعمر وعثامن وأيب ملسو هيلع هللا ىلصونظرُي هذا احلديث َتسبيُح احلصا يف يد النبيِّ 

 ا دليٌل عىل وقوِع الفتن، وتغري األموِر ، ثم مل ُيسَمع هلا تسبيٌح، فهو أيضا

، وليس ذلك من استحقاِق اخلالفة وسقوطِها يف يشء، واهلل بقتل عثامن 

 أعلم.

يقوُل:  قال: سمعُت جابَر بَن َسُمرَة  حرٍب عن سامِك بن  -297

إن اإلسالَم ل يزاُل عزيًزا إىل اثني »وهو خيطُب يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعُت رسوَل اهلل 

هل هم من » ثم قال كلمةا مل أحفظها، فقلُت أليب: ما قال؟ فقاَل: «َعرشَة خليفةٍ 

«قريشٍ 
(1)

. 

إىل حائط  ملسو هيلع هللا ىلصأنه قاَل: خرج النبي    األشعريعن أيب موسى  -298

، وقال: ثم جاء  من حوائط املدينِة حلاجتِه، فخرجُت يف أَثره وهو ُمتَدٍل القفَّ

ه باجلنِة »لك، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعثامُن، فقلت: كام أنت، حتى استأذَن النبيَّ  ائَذن له، وبرش 

«مع بالٍء يصيُبه
(2)

. 

                                      
 (.0210(، ومسلم )7111أخرجه البخاري ) (1)

 (.1013(، ومسلم )3370أخرجه البخاري ) (2)
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يا عثامُن، »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقاَلت: سمعُت رسوَل اهلل  عن عائشَة  -295

ك قُييًصا، فإن أرادوك عىل َخلِعه، فال ختَلعه صَّ ثالَث مراٍت،  «إنه لعل اهلل أن ُيقُي 

وال قوَة إال باهلل؛ تقوهُلا ثالثاا؟!قال: ال حوَل 
(1)

. 

ا ومعه أبو بكٍر وعمُر  ملسو هيلع هللا ىلصقال: صعَد النبي    أنسٍ عن  -261 أحدا

«اثُبت أُحد فإنام عليك نبي  وصديٌق وَشهيدان»وعثامُن فرجف هبم، فقال: 
(2)

. 

من هذَب علَّ متعُيًدا »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  عن عِّلٍّ  -261

ه إيلَّ رسول اهلل ، و«فليتبوأ مقعَده من النارِ  بن »: ملسو هيلع هللا ىلصأشهُد أنه كان مما ُيرس  لُتَخضَّ

يعني: حليَته من رأِسه «هذه من هذا
(3)

. 

ِر بن يارٍس  -262  قال: كنت أنا وعِّل  بن أيب طالٍب  عن عامَّ

رفيقني يف غزوِة العشريِة، فنزلنا منزالا فعِمدنا إىل َصوٍر من النخلِ 
(4)

فنمنا حتته يف  

َدْقَعاء
(5)َ

، فأتى عليًّا فغمزه بِرجله، وقد ملسو هيلع هللا ىلصاِب، فام أيَقَظنا إال رسول اهلل من الرت 

بنا يف ذاك الرُتاب، فقال:  قم، أل أخرُبك بأشقى الناِس؟ ُأحيُيُر ثُيوَد عاقُر »ترتَّ

وأخذ  «وَتْبَتل  هذه منها»وأشاَر إىل َقرنِه  «الناقة، والذي يّضُبك عىل هذا

بلحيته
(6)

. 

                                      
 (.001جه )(، وابن ما3715أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.3375أخرجه البخاري ) (2)

 (.211) 1/021أخرجه أمحد  (3)

 )َصوٍر من النخِل( الصور: اجلامعة من النخل. (4)

ْقَعاء(: الرتاب. (9)  )الدَّ

 (.02310) 31/153أخرجه أمحد  (6)
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 اهلل باحلسِن بني فئتني وما كان منه مع معاويَة بإصالِح ملسو هيلع هللا ىلصذكُر إخباِره  (71)

 وحقِن دماِء املسلمني

إن ابني هذا سي ٌد، لعلَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال رسوُل اهلل عن أيب بكرَة  -263

«اهلل تعاىل أن ُيصلَح به بي فئتي من املسلُيَي عظيُيتي
(1)

. 

 بصفة لقِبه ملسو هيلع هللا ىلصذكر خرب يف ذي الثَُّديِة، َوَصَفه رسوُل اهلل  (72)

ذات يوٍم  ملسو هيلع هللا ىلصقال: بينا رسوُل اهلل  يٍد اخلدري عن أيب سع -264

، فقال له ذو اخلويرِصة التميمي: يا رسوَل اهلل، اعدل، قال:  وحَيَك؟ »يقسم قساما

فقال: يا رسوَل اهلل،  فقام عمُر بن اخلطاِب  «فُين يعِدل إذا ل أعِدل؟!

 ائذن يل حتى أرضَب عنَقُه.

ُر أحُدهم صالَته مع صالتِه، وصياَمه ل، إن له أصحاًبا حيقِ »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  

مع صياِمه، َيُيُرقون من الدين ُمروَق السهِم من الرِميَِّة، حتى إن أحدُهم لينظُر إىل 

نصلِه فال َ د فيه شيًئا، ثم ينظُر إىل َنِضي ه
(2)

فال  د فيه شيًئا، ثم ينظر عىل ُقذِذه 
(3)

 

رجون عىل خرِي فرقٍة من الناِس، منهم فال  د فيه شيًئا، يسبُق الفْرَث والدَم، َي 

ٌج  رجل خُمدَّ
(4)

، إحدى يديه مثل َثدِي املرأِة، أو الَبضعة
(5)

َتَدرَدرُ  
(6)

». 

                                      
 (.1710أخرجه البخاري ) (1)

 )َنِضيِّه( أي: عود السهم قبل أن يراش وينصل. (2)

 مجع قذة وهي ريش السهم.)ُقذِذه(  (3)

ج( أي: ناقص اخللق. (4)  )خُمدَّ

 )َبْضَعة( أي: قطعة حلم. (9)

 )َتَدرَدر( أي: تضطرب. (6)
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، وأشهُد أين كنت مع ملسو هيلع هللا ىلصقال أبو سعيٍد: أشهُد َلسمعُت هذا من رسوِل اهلل 

 حني قاَتَلهم، فأرسَل يف القتىل، فُأيِتَ به عىل النعِت الذي نعَت رسوُل  عِّلٍّ 

ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
(1)

. 

                                      
 (.0130(، ومسلم )3301أخرجه البخاري ) (1)
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وأن الفئة الباغية  ،أنه مقتول بني صفني ياسرعمار بن  ملسو هيلع هللا ىلص ذكر إعالمه (71)

 وأن آخر شراب يشربه ضياح لنب ،تقتله

 -ورضَب جنَب عامر- ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت النبيَّ  عن ُحذيفة  -269

، يكون آخَر زادك من »فقال:  إنك لن متوَت حتى َتقتَلك الفئُة الباغية عن احلق 

«نالدنيا رشبٌة من لب
(1)

. 

 إىل احلرة عن مسرية عائشة  ملسو هيلع هللا ىلصذكر أخباره  (74)

ملا أتت عىل احَلْوَأِب سمعت ُنباَح الكالب،  عن عائشة  -266

، إن رسول اهلل  ُتكن تنبُح عليها هالُب »قال لنا:  ملسو هيلع هللا ىلصفقالت: ما أظنني إال راجعةا أيَّ

احَلْوَأِب 
(2)

بك بني  ، فقال هلا الزبرُي بن العواِم: ال َترجعني عسى اهلل أن ُيصلَح «؟

الناسِ 
(3)

. 

 عن املختاِر بن أبي عبيٍد واحلجَّاج بأوصاِفهما ال بأمسائهما ملسو هيلع هللا ىلصإخباُره  (75)

عن أيب نوفَل بن أيب عقرٍب، عن أسامَء بنِت أيب بكر أِنا قالت  -267

ا ملسو هيلع هللا ىلصللحجاِج: أما إن رسوَل اهلل  ا وُمبرِيا  حدثنا أن يف ثقيٍف كذابا
(4)

، فأما الكذاُب 

فال إِخاُلك إال إياهفقد رأيناه، وأما املُبرُي 
(5)

. 

                                      
 (.1351) 1/031، واحلاكم 39-5/32« تارخيه»(، والطربي يف 1902) 7/350أخرجه البزار  (1)

 ة والبرصة.)احلَْوَأب( منزل بني مك (2)

 (.10150) 01/192أخرجه أمحد  (3)

ا( أي: مهلك، يرسف يف إهالك الناس. (4)  قوله: )ُمبرِيا

 (.1505أخرجه مسلم ) (9)
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 مبوت النجاشي ملسو هيلع هللا ىلصإخباُره  (76)

َنعى النجايشَّ يف اليوم  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسول اهلل عن أيب هريرة  -268

ا ، فصف هبم، وكرب أربعا الذي ماَت فيه، َخَرَج إىل امُلصىلَّ
(1)

. 

 عن مدِة عبد اهلل بن ُبسٍر  ملسو هيلع هللا ىلصما أخرَب به  (77)

رأِسه،  وضع يده عىل ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ عن عبِد اهلل بن برٍس  -265

قال: فعاش مئَة سنة، وكان يف وجهه ُثْؤُلوٌل  «َيعيُش هذا الغالُم قرًنا»وقال: 
(2)

 ،

، فلم يمت حتى ذهب «ل يُيوُت، حتى يذهَب هذا الثؤلوُل من وجهه»فقال: 

الثؤلوُل من وجِهه
(3)

. 

 «سَتلَقون بعدي أَثرًة»لألنصار:  ملسو هيلع هللا ىلصقوُله  (78)

األنصاَر ليقَطع  ملسو هيلع هللا ىلصقال: دعا رسوُل اهلل  عن أنِس بن مالٍك  -271

هلم ماَل البحرين، فقالوا: ال واهلل، حتى َتقَطع إلخوانِنا من قريٍش مثَلها، فقال: 

ون بعدي َأَثرًة، فاصربوا حتى تلَقوين عىل احلوضِ » «إنكم سرَتَ
(4)

. 

                                      
 (.950(، ومسلم )0105أخرجه البخاري ) (1)

 )الث ْؤُلول(: هو اخلراج التي تظهر عىل اجللد قدر احلمصة فام دون. (2)

دالئل »(، والبيهقي يف 2510) 0/505(، واحلاكم 233) 1/07« امينيمسند الش»أخرجه الطرباين يف  (3)

 .3/513« النبوة

 (.0205(، ومسلم )3033أخرجه البخاري ) (4)
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 عن شهادة ُأمِّ حراٍم األنصارية ملسو هيلع هللا ىلصإخباُره  (79)

 إذا ذهَب إىل ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسوُل اهلل  عن أنِس بن مالٍك  -271

فتطعُمه، وكانت ُأم  حراٍم حتت  قباء، يدخُل عىل أم َحرام بنت ِملحان 

ا فأطعمتُه، وجلست  ملسو هيلع هللا ىلص، فدخل عليها رسوُل اهلل عبادَة بن الصامِت  يوما

، ثم استيَقَظ وهو يضحُك، فقالت: ما ُيضِحُكك يا ملسو هيلع هللا ىلصَتفِّل رأَسه، فناَم رسوُل اهلل 

 رسول اهلل؟

لَّ غزاًة يف سبيل اهلل، َيرهبون َثَبَج ُأناس من أمتي ُعِرضوا ع»فقال: 
(1)

هذا  

ةِ  ة»أو  «البحِر، ملوٌك عىل األِِسَّ  .«مثُل امللوك عىل األِِسَّ

قالت: فقلت: يا رسوَل اهلل، ادُع اهلل أن جَيَعلني منهم، فدعا هلا، ثم وضَع 

 رأَسه فنام، ثم استيَقَظ وهو يضحُك، فقلت: ما ُيضحُكك يا رسول اهلل؟

ةن»فقال:  ، أو «اٌس من أمتي ُعرضوا عل ُغزاًة يف سبيِل اهلل، ملوٌك عىل األِِسَّ

 ، كام قال يف األوىل.«مثُل امللوك عىل األِسة»

 فقلت: يا رسوَل اهلل، ادُع اهلل أن جَيعَلني منهم.

لي»قال:   .«أنت من األوَّ

تِها  حني قال: فركَِبت أم  حراٍم البحَر يف زمن معاويَة، فرُصعت عن دابَّ

خرجت من البحِر فامتْت 
(2)

. 

                                      
 )يركبون َثَبَج هذا البحر(: الثََّبج: ظهر اليشء. (1)

 (.0901(، ومسلم )1722أخرجه البخاري ) (2)
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 من إْطالِع اهلل تعاىل إياه  ملسو هيلع هللا ىلصما أخرَب النيبُّ  (84)

 على كتاب حاطِب بن أبي َبلتعَة      

: كتَب : قال عمُر بن اخلطاب قال ابُن عباٍس  -272

إىل مكَة، وَأطلَع اهلل عليه نبيَّه عليه السالم، فبعث  حاطُب بن أيب بلتعَة 

يف أَثر الكتاب، فأدركا امرأةا عىل بعرٍي،  واِم عليًّا والزبرَي بن الع

 فاستخرجاه من َقرٍن من قروِنا، فأتيا به النبيَّ عليه السالم فُقِرئ عليه.

 «أنت َهَتبَت هذا؟»فأرسَل إىل حاطب بن أيب بلتعَة: 

 قال: نعم، يا رسوَل اهلل.

 «ما مَحََلك عىل ذلك؟» قال:

هلل ولِرسولِه، ولكني كنت غريباا يف أهِل  قال: يا رسول اهلل، واهلل إين لناصٌح 

ا ال يرض  اهلل  مكَة، وكان أهُل بيتي بني َظهرانِيهم، فَخشيُت عليهم، وكتبت كتابا

 ورسوَله شيئاا، وعسى أن يكون منفعةا ألهِّل.

: فاخرَتطُت سيفي، فقلت: يا رسوَل اهلل، أمِكنِّي من قال عمُر 

 قه.حاطٍب، فإنه قد َكَفَر؛ فأرَضب عن

َلع إىل هذه »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل  يا ابَن اخلطاِب، ما ُيدريك لعلَّ اهلل اطَّ

«العصابِة من أهِل بدٍر، فقال: اعُيلوا ما شئُتم فقد َغفرُت لكم
(1)

. 

                                      
 0/27(، واحلاكم 1307) 3/001« طاألوس»(، والطرباين يف 097) 0/312أخرجه البزار  (1)

 (.1090(، ومسلم )3117(. وأصله يف البخاري )3933)
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 عن إفاضِة الدنيا واملاِل على أصحابه من بعِده ملسو هيلع هللا ىلصإخباُره  (83)

ىل إ عن حممِد بن كعٍب الُقرظي قال: ُدعي عبُد اهلل بن يزيَد  -273

ا وبكى فقيل له: ما ُيبكيك؟ ا، فقعد خارجا دا  طعاٍم، فلام جاء رأى البيَت منجَّ

ا، فبلغ معهم عقبة الوداِع قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسوُل اهلل  إذا شيَّع جيشا

 .«أستودُع اهلل دينَكم وأماَنَتكم وخواتيَم أعاملِكم»

بل مطلِع قال: فرأى رجالا ذات يوٍم قد رقَّع ُبردة له بقطعِة فروة، استق

يغدو أحُدهم يف ُحلَّة، ويروُح  -ثالًثا  –تطاَلَعت عليكم الدنيا »الشمِس، ثم قال: 

 «يف أخرى، وَتسرتون بيوَتكم هام ُتسرُت الكعبة؟

قال عبد اهلل: فال أبكي، وقد رأيُتكم تسرتون بيوتكم كام تسرُت الكعبة
(1)

! 

 ما أخرَب عن الَعنسي وُمسيلمة مبا ُأري يف النوِم (82)

بينا أنا نائٌم، ويف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسوَل اهلل  ن أيب هريرَة ع -274

يدي ِسواَرين من ذهٍب، فأمهني شأهُنام، فأوحي إلَّ يف املناِم أن انُفخُهام، فنفخُتهام 

اَبي يرجان بعدي لُتهام هذَّ . فكان أحُدمها العنِس  واآلخُر ُمسيلمة «فطارا، فأوَّ

صاحب الياممةِ 
(2)

. 

                                      
(، والبيهقي يف 01132) 9/029« السنن الكربى»(، والنسائي يف 0190« )الزهد»أخرجه أمحد يف  (1)

 (.1072) 1/017، واحلاكم 7/003« السنن الكربى»

 (.1170(، ومسلم )3310أخرجه البخاري ) (2)
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 أنه بعث إليهم بالذبح  قريشا ملسو هيلع هللا ىلصإخباره  (81)

 فأشار إىل وقائعه بهم بيده وغريه

ا أرادوا قتَل النبيِّ  عن عمِرو بن العاِص  -279 قال: ما رأيُت قريشا

ا ائتمروا به، وهم جلوٌس يف ظلِّ الكعبة، ورسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيصِّل عند  ملسو هيلع هللا ىلص، إال يوما

ذبه حتى وجَب املقاِم، فقام إليه عقبُة بن أيب ُمعيط، فجعل رداءه يف عنُقه، ثم ج

،  لُركَبتيه ساقطاا، وتصايَح الناُس، فظنوا أنه مقتوٌل، وأقبل أبو بكر  يشتد 

چ چ چ ڇ ﴿من ورائه، وهو يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصحتى أخذ بِضبَعْي رسول اهلل 

 ؟[12]غافر:  ﴾ڇ ڇ

فصىل، فلام َقَض صالَته، مر  ملسو هيلع هللا ىلص، فقام رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصثم انرصفوا عن النبيِّ 

أما والذي نفيس بيِده، ما »الكعبِة، فقال يا معرش قريش:  هبم وهم جلوٌس يف ظِلِّ 

 ، وأشار بيده عىل حلِقه.«ُأرِسلت إليكم إل بالذبِح 

؛ فقال له النبي   أنَت »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال له أبو جهل: يا حممُد، ما كنت جهوالا

«ِمنُهم
(1)

. 

                                      
 (.7133) 00/319جه أمحد أخر (1)
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 وقد ُرِوَيت أخباٌر يف هدِم الكعبِة وصفِة هاِدمها (84)

ب الكعبَة ذو »: ملسو هيلع هللا ىلصل رسوُل اهلل قال: قا عن أيب هريرة  -276 ُير 

َوْيَقَتي الس 
(1)

«من احلبشةِ  
(2)

. 

: هذا احلديُث يف نظاِئِره َيتج  عىل نبوته، وَيتج  -أسعده اهلل- قال الشيُخ

 هبا عىل من آَمَن بالرسوِل، دون من ََيتاُج عىل إقامِة الداللة عىل نبوتِه.

 

                                      
َوْيَقتَني( تثنية ُسَوْيَقة، وهي تصغري ساق، أي: له ساقان دقيقان. (1)  )ذو الس 

 (.1919(، ومسلم )0590أخرجه البخاري ) (2)
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 واٍمبالغيوِب عن ضمائِر أق ملسو هيلع هللا ىلص ومن إخباِره (85)

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: جاء رجٌل من األنصاِر إىل النبي  عن ابن عمَر  -277

 فقال: يا رسوَل اهلل، كلامٌت أسألك عنهن فعلِّمنيهن؟

 .«إن شئت أخربُتك عام جئت تسأُل، وإن شئَت سألتني فأخربُتك»قال: 

 قال: ال، بل يا نبيَّ اهلل أخربين عام جئُت أسألك.

حي يُرج من بيته؟ وما له حي يقُف جئَت تسأُلني عن احلاج  ما له »قال: 

بعَرفات؟ وما له حي يرمي اجِلامر؟ وما له حي حيلُِق رأسه؟ وما له حي يقيض 

 «آخَر طوافه بالبيت؟

 قال: يا نبي اهلل، والذي بعَثك باحلقِّ ما أخطأَت مما كان يف نفِس شيئاا.

ًة إل ُهتبت له هبا فإن له حي يرُج من بيته: أن راحلَته ل خَتطو ُخطو»قال: 

حسنٌة، أو ُحطَّت عنه هبا خطيئٌة، فإذا وقف بعرفاٍت فإن اهلل تعاىل يقوُل للُيالئكة: 

انظروا إىل عبادي ُشعًثا غرًبا، اشهدوا أين قد غفرُت هلم ذنوهَبم، وإن هانت عدَد 

اه اهلل قطِر السامِء، ورمِل عالٍِج، وإذا رمى اجلامَر فإن أحًدا ل َيدري ما له حتى يتو فَّ

يوم القيامِة وإذا حلق رأسُه، فله بكل شعرٍة سقطت من شعره نوٌر يوم القيامِة، 

«وإذا قىض آخر طوافِه خرج من ذنوبِه هيوِم ولدته أمه
(1)

. 

                                      
دالئل »(، والبيهقي يف 03533) 01/015« الكبري»(، والطرباين يف 0227) 5/113أخرجه ابن حبان  (1)

 .3/193« النبوة
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 بأسرِع نسائه حلوًقا به بعد َموته ملسو هيلع هللا ىلصِذكُر إخباِره  (86)

أِسُعكن »: ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال النبي   عن عائشَة أم املؤمنني  -278

 .«طوُلكن يًداحلاًقا يب أ

ا زينب؛ ألِنا كانت  ا، فكانت أطوُلنا يدا قالت: فكن يتطاَولن أيتهنَّ أطوُل يدا

ق َتعَمل بيِدها وتصدَّ
(1)

. 

                                      
 (.1051(، ومسلم )0011البخاري )أخرجه  (1)
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 فاطمَة عليها السالم أنها أوَُّل من َيلحُق به بعد موته ملسو هيلع هللا ىلصِذكُر إخباِره  (87)

متيش كأن ِمشيَتها  قالت: أقبلت فاطمُة  عن عائشَة  -275

 .«مرحًبا بابنَتي»فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصمشيُة رسوِل اهلل 

ك  فأجَلسها عىل َيمينه، ثم أرسَّ إليها حديثاا فَبكت. فقلت هلا: استخصَّ

 ثم َتبكني؟ ثم أرس إليها حديثاا فضِحكت. ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

ا أقرَب من حزن، فسألتها عام قال.  فقلت: ما رأيت كاليوِم فرحا

ألتها فقالت: أرسَّ ، حتى قبَض، فسملسو هيلع هللا ىلصفقالت: ما كنت ألُفيش رسَّ رسوِل اهلل 

إن جربيَل عليه السالم هان ُيعاِرضني بالقرآِن هل سنة مرًة، وإنه عاَرضني »إيل قال: 

العاَم مرتي، ول ُأراُه إل قد َحَّضَ أَجل، وإنك أول أهل حلاًقا يب، ونعم السلُف أنا 

 .«لك

نساِء أل َترضي أن تكوين سيدَة نساِء األمِة، أو »فبكيت لذلك، ثم قال: 

فضِحكُت  «املؤمني؟
(1)

. 

عن الغيوِب عىل  ملسو هيلع هللا ىلص: وجه الداللِة يف إخباِره -أسعده اهلل- قال الشيُخ

يني، مل يَتعاَطوا علاما بالنجوِم،  صحة نبوتِه وثبوِت رسالته، أن مولَدُه ومنشأُه يف قوٍم أمِّ

َيطلُب  بالطوالِع والكواكِب حسب ما َيستنبُط املنجمون، وال ُعِرَف وهو وال حكاما 

، فلم يكن ملسو هيلع هللا ىلصشيئا من ذلك يف بلِده وأسفاِره، وكانت الكهانُة بطلت بمبعثِه 

بالغيوِب إال بوحي يأتيه به جربيُل عليه السالم عن اهلل تعاىل، ولو كان  ملسو هيلع هللا ىلصإخباُره 

                                      
 (.1051(، ومسلم )3313أخرجه البخاري ) (1)
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يف قوِمه وبلده املنجمون واملستنبطون فلم خُيالِطهم، وال ُعِرَف باألخِذ عنهم، 

وِب لكان ذلك داللة عىل نبوتِه ومعجزة له، وإذا خفَي وأخرب بام أخرَب من الغي

ذلك عىل عشريتِه وخلطاِئه ملفارقة ذلك العادات، وليس بجائٍز أن يكون إخباُره 

ا عن الشياطني مع ما جاَء من سبِّهم ولعنِهم، فثبت هبذا أن األخَذ فيام  مأخوذا

 أخرَب به من الغيوِب عن اهلل تعاىل.

ا وأما ما اعرَتَض به بع ض امللحدِة والكفرة فإنه مل يأت بآيٍة قاطعٍة حُمتجا

پ پ ڀ)بقوله تعاىل:   [59]اإلرساء: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

ھ ھ ے ے )مما أشبَهُه من اآلي، فكيف وقد َورَد القرآن بقوله: 

، وقوله [9]اجلن: (ہ ہ ہ ہ ھ ھ)، وقوله تعاىل: [0]القمر: (ۓ

ېئ ېئ ىئ ...ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ)تعاىل: 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )، وقوله تعاىل لليهوِد: [10-03]البقرة:  (ىئ ىئ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )، وقوله: [7-3]اجلمعة: (ۇ ۇ ۆ ڭ

ٱ ٻ ٻ )، وقوله تعاىل: [55]النور: (ڄ ڄ ڄ ڄ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ )، وقوله تعاىل: [9]األنفال: (ٻ ٻ

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ )، وقوله تعاىل: [097]الشعراء: (ڭ ڭ

 (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ)ىل: ، وقوله تعا[033]طه: (وئ

 ، اآلية وما يف معناها من اآلي.[3-0]الروم:

بأن تأتيهم املالئكة عياناا  ملسو هيلع هللا ىلصوإنام ُمنعوا اآلي التي َيقرتحوِنا عىل النبيِّ 

فأنزل اهلل  [7]احِلجر: (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)فيقولون: 

، وقوله: [2]احِلجر: (ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ)تعاىل: 
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ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)

ڭ ۇ ۇ )وما يف معناه فأنزل اهلل تعاىل:  [2-7]الفرقان: (ھ ھ

 .[50]العنكبوت: (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

فكان النبي  عليه السالم ُيعرفهم إنام اآليات عنَد اهلل، وال ُيرسلها إال بام 

َيعلُم فيه من الصالِح، وأن شهوات الكفاِر واجلهاِل ال ِنايَة هلا، وفيام أنزلُته من 

ا  الكتاِب املنبِئ عن الغيوِب كفايٌة مع ما كان اهلل تعاىل ُيظهُره عليه من اآليات سفرا

ا، واستفاَضت األخباُر به بنقِل األمناء العدوِل من جهات كثريٍة خمتلفٍة  وحرضا

يستحيُل فيها مع ُمِِضِّ السنني وَتطاوِل املدة واختالِف مهم النقلِة ودواعيهم 

ا. التواطؤ عليها، وَحصلت ا وعامًّ  بحمد اهلل تعاىل الدالئُل خاصًّ

والقرآن هو احلجُة الباقيُة بقاَء الدهِر التي عجزت العرُب مع فصاحتِهم 

وبالغتِهم عن معارضتِه، فخاطروا بنفوسهم وأمواهلم وأوالِدهم لعجِزهم عن 

لو معارضتِه مع ما َيرجعون إليه من العقوِل الراجحِة واألََنفِة الكاملِة، فليس خي

ا  ا عنها أو قدرة عليها، فإن كان عجزا َترُكهم معارضته من أحد أمرين، إما عجزا

فهو ما نقوُله، وإن كانوا قادرين عىل معارضتِه فلم ُيعارضوا لرصٍف رَصفهم اهلل 

ا معجزٌة، كام لو أن مدعياا ادعى النبوَة، فقال: إنكم لو أردُتم الكالَم  عنها فهو أيضا

كم، فلم ُيمِكنهم الكالم، كان ذلك معجزةا له، وآية للرصفِة يومكم هذا مل ُيمكِنُ 

 عن علم  ملسو هيلع هللا ىلصالتي رصَفُهم اهلل تعاىل عن النطِق والكالِم، وقد كان أمره 
ِ
يف االنتفاء

ا، وأنه ال يعلُم منه إال ما علمه اهلل تعاىل  ا منترشا الغيِب وتعرية من ادعائه ظاهرا

 وأنبأه.
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 يف حياِته ملسو هيلع هللا ىلص يف ِذكِر ما ظهَر ألصحاِبه فصل (88)

عن َييى بن َجعدة عن جدتِه قالت: جاءت أم مالٍك األنصارية  -281

ة سمٍن إىل رسوِل اهلل  ها ثم دفَعها إليها  ملسو هيلع هللا ىلص، فأمر رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصبُعكَّ بالالا فَعرَصَ

 فقالت: نزل يفَّ يشء يا رسوَل اهلل؟ ملسو هيلع هللا ىلصفَرجعت فإذا هي مملوءة، فأتت النبي 

 «وما ذاك يا ُأمَّ مالك؟»قال: 

: رددت عِّلَّ هديتي، قال: فدعا بالالا فسأله عن ذلك، فقال: والذي قالت

 بعَثك باحلقِّ لقد عرصهُتا حتى اسَتحييُت.

ل اهلل لك »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل  هنيًئا لك يا أمَّ مالك، هذه برهٌة عجَّ

«ثواهَبا
(1)

. 

 بِن عازٍب أن رجالا كان يقرُأ سورَة الكهِف وإىل جانبِه  -281
ِ
عِن الرباء

ْته سحابٌة فجعلت تدوُر وتدنو، وجعَل فرُسه ينفُر فرٌس  مربوٌط بشطنني فَتغشَّ

َلْت لِْلُقْرآنِ »فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصمنها، فلام أصبَح ذكَر ذلك للنبيِّ  كِينَُة َتنَزَّ «تِْلَك السَّ
(2)

. 

كانا عند رسوِل  عن أنٍس أن ُأَسْيَد بن ُحَضرْيٍ وعباَد بن برٍِش  -282

فخرجا من عنِده فَأضاَءت عصا أحُدمها مثل يف ليلٍة ظلامَء حندٍس،  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ام أضاَءْت عصا اآلَخر قا إىل منازهِلِ الرساِج فمَشيا يف ضوِئها حتى إذا تفرَّ
(3)

. 

                                      
(، 3015) 3/077« اآلحاد واملثاين»(، وابن أيب عاصم يف 31009) 03/029أخرجه ابن أيب شيبة  (1)

 (.1121« )صحيح مسلم»(، وأصله يف 350) 15/005« الكبري»والطرباين يف 

 (.795(، ومسلم )0239أخرجه البخاري ) (2)

 (.3215أخرجه البخاري ) (3)
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عن ُمطرِف بِن عبِد اهلل قال: قال يل ِعمراُن بُن ُحَصنْي: إنه كان  -283

، فلامَّ اكَتَوْيت انقطَع التسليُم، فقلُت له: أِمْن ِقَبل  رأِسَك كان َيأتيك ُيسلَّم عِّلَّ

التسليُم أو من ِقَبل ِرجَلْيك؟ قال: ال، بل من ِقَبل رأِّس. فقلُت: فإين ال َأَرى أن 

مَتوت حتَّى يعوَد ذلك. فلام كان بعُد قال يل: أشعرت أن التسليَم عاد يل، ُثم مل 

ا حتى ماَت  َيلَبْث إالَّ يسريا
(1)

. 

                                      
 (.0113أخرجه مسلم ) (1)



 307|خمتصر دالئل النبوة

 

 فيما وقَع من اآليات بوفاِته فصل (89)

اختَلفوا فيه فقالوا:  ملسو هيلع هللا ىلصالت: ملا أرادوا غسَل رسوِل اهلل ق عائشةَ عن  -284

ُله وعليه ثياُبه؟  ُد رسوَل اهلل من ثيابِه كام نجرُد موتانا أو نغسِّ واهلل ما ندري أُنجرِّ

قاَلت: فلام اخَتلفوا ألقى اهلل تعاىل عليهم النوَم حتى ما ِمنهم رجٌل إال ذقنُه يف 

ِة البيِت ال يدرون من هو: أن اغِسلوا النبيَّ عليه صدِره، ثم كلَمهم مكلٌِّم من ناحي

فَغسلوه وعليه قميُصه، يصب ون  ملسو هيلع هللا ىلصالسالم وعليه ثياُبه. قال: فقاموا إىل رسوِل اهلل 

املاَء فوَق القميِص ويدلِّكوَنه والقميُص دون أيدهيم
(1)

. 

ما من نبي إل »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: كان رسوُل اهلل  عن عائشة  -289

فكنت قد  «ى الثواَب، ثم ُترد  إليه فيخريَّ بي أن ُيردَّ أو َيلَحقُتقبُض نفُسه فري

حِفظُت ذلك منه، وإين ملُسندُته إىل صدري فنظرُت إليه حتى مالت ُعنُقه، فقلت: 

 قد َقَض!

فعرفت الذي قال، فنظرُت إليه حتى ارتَفَع ونظَر فقلت: إذن واهلل ال 

 خَتتاُرنا.

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿اجلنة مع الرفيِق األعىل يف »فقال: 

«[65]النساء:  ﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ
(2)

. 

ِمْن َأْفَضِل »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن َأوِس بن َأوٍس الثقفيِّ عِن النبيِّ  -286

ْعقُة َفَأْهثِروا  اِمُكْم َيْوُم اجُلُُيَعِة، فيِه ُخلَِق آَدُم، َوفيِه ُقبَِض، وفيِه النَّْفخُة، وفيِه الصَّ َأيَّ

                                      
 (.3000أخرجه أبو داود ) (1)

 (، واللفظ له.10050) 01/501(، وأمحد 1000(، ومسلم )0037أخرجه البخاري ) (2)
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، قالوا: يا َرسوَل اهللِ وكيَف ُتعَرض «نَّ َصالَتُكْم ُتعَرُض عَلَّ علَّ الصالَة فيِه، فإ

َم َعىَل اأْلَْرِض »صالُتنا عليك وقد أِرْمت؟! َيقولون: َبلِيَت. فقال:  إِنَّ اهللَ َتَعاىَل َحرَّ

«َأْن َتْأُهَل َأْجساَد اأْلَْنبِياءِ 
(1)

. 

خرج َيستسقي وَخَرَج بالعباِس معه  عن أنس أن عمَر  -287

لنا بنبينا، وإنا  ملسو هيلع هللا ىلصيستسقي به ويقوُل: اللهم كنا إذا َقِحطنا عىل عهِد نبيِّنا  توسَّ

«نتوسُل إليك بعمِّ نبيك فاسِقنا، قال: فُسقوا
(2)

. 

ا عند عمَر بن اخلطاِب  -288  عن جابِر بن سمرَة قال: كنت قاعدا

ا، فبعث من يسأُل عنه بالكوفِة، فِطيف  إذ جاءه ناٌس من أهِل الكوفة فَشَكوا سعدا

ا، حتى انتهى إىل َمسجد بني عبس، فإذا  به يف مساجِد الكوفة فلم ُيَقل له إال خريا

ويِة،  رجٌل ُيدعى أبا سعدة فقال: اللهم إنه كان ال ينِفُر يف الرسيِة، وال َيقِسم بالسَّ

ا فأطِل عمَره،  وال َيعِدل يف القضيِة، قال: فغِضَب سعد فقال: اللهم إن كان كاذبا

 فقَره، وأعِرض عليه الِفتَن. وَأِشدَّ 

                                      
 (.0125(، وابن ماجه )0370(، والنسائي )0107أخرجه أبو داود ) (1)

 (. 0101أخرجه البخاري ) (2)

أن يتوسل إىل اهلل بدعاء من ترجى إجابته كطلب   : النوع الرابع من التوسل»ن العثيمني: قال الشيخ اب

 ملسو هيلع هللا ىلصأن يدعو اهلل هلم، مثل قول الرجل الذي دخل يوم اجلمعة والنبي  ملسو هيلع هللا ىلصمن النبي  الصحابة 

وهذا إنام   . ادع اهلل أن جيعلني منهم  : ملسو هيلع هللا ىلصادع اهلل أن يغيثنا، وقول عكاشة بن حمصن للنبي   : خيطب، فقال

فقد انتقل إىل دار اجلزاء؛ ولذلك ملا   يكون يف حياة الداعي، أما بعد موته فال جيوز؛ ألنه ال عمل له،

أن يستسقي هلم؛ بل استسقى  ملسو هيلع هللا ىلصمل يطلبوا من النبي  أجدب الناس يف عهد عمر بن اخلطاب 

ع فتاوى ورسائل فضيلة ، جممو«قم فاستسق؛ فقام العباس فدعا  : ، فقال لهملسو هيلع هللا ىلصعمر بالعباس عم النبي 

 .1/301الشيخ حممد بن صالح العثيمني 
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قال: فزعَم عبُد امللك بن ُعمري أنه رآه قد سقَط حاجباه عىل عينيه، وقد 

افتقَر وافُتتِن، فام جيُد شيئاا، ُيسأل كيف أنت يا أبا سعدة؟ فيقول: شيٌخ كبري َمفتوٌن 

أجيبت يفَّ دعوُة سعدٍ 
(1)

. 

ى اهلل تعاىل عىل مع ما أجرَ  : وكان سعٌد -أسعده اهلل- قال الشيُخ

لسعٍد بأن ُتستجاَب  ملسو هيلع هللا ىلص؛ لدعاِئه ملسو هيلع هللا ىلصيديه من معجزاٍت، آيةا متصلةا بآيِة النبيِّ 

 دعوُته.

خ بنا إىل قتىل أحٍد، وذاك إذا أجرى معاويُة  -285 عن جابٍر قال: رُصِ

العني، فاستخَرجناهم بعد أربعنَي سنٍة لينٌة أجساُدهم
(2)

. 

دعاين أيب مَن الليِل، فلامَّ َأصَبْحنا عن جابٍر قال: ملَّا حرَض قتاُل أُحٍد،  -251

كان أوَل قتيٍل، قال: فَدَفنْته مع آَخَر يف قرٍب، ُثم مل َتِطْب نفِس أن َأتُرَكه مع آخَر يف 

قرٍب، فاسَتخَرْجُته بعد ِستَِّة أشهٍر، فإذا هو كَيْوِم وَضْعُته غرَي ُهنَْيئٍة عند ُأُذنِه
(3)

. 

فركب يف البحِر فامت، فلم  عن أنس أن أبا طلحَة خرج يف غزوةٍ  -251

، فدَفنوه فيها ْ جيدوا له جزيرةا يدفِنوه فيها إال بعَد سبعِة أيام فلم يتغريَّ
(4)

. 

عن أنٍس: أن ثابَت بَن قيٍس جاء يوَم الياممِة وقد حَتنَّط ولبَِس  -252

، وَأعتذُر إليك ممَّا صنَع 
ِ
. أكفاَنه، فقال: اللهمَّ إين أبرُأ إليك ممَّا جاَء به هؤالء

ِ
هؤالء

قت، فرآه رُجل فيام َيرى النائُم فقال: إن ِدرعي يف ِقْدٍر  فُقتَِل، وكانت له ِدرٌع فرُسِ

                                      
 (.755أخرجه البخاري ) (1)

 (.33791) 7/371(، وابن أيب شيبة 3353) 3/507« مصنفه»أخرجه عبد الرزاق يف  (2)

 (.0350أخرجه البخاري )  (3)

 (.3003) 3/032« مسنده»(، وأبو يعىل يف 0013« )الزهد»أخرجه أمحد يف  (4)
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حتت الكانوِن يف مكاِن كذا وكذا. وَأْوىص بوصايا، فطَلبوا الدرَع فوَجدوها 

وَأنَفذوا الَوصايا
(1)

. 

وقد ذكرنا ما حرَض ِذكُره من األخباِر يف  :-أسعَده اهلل- قال الشيُخ

قصدنا وغرِضنا هلذا الكتاِب عىل رشائِطنا املذكورِة يف صدره، ومن تأمَل فصوَله م

من اآليات املقرتنِة هبا زال االرتياُب عنه يف  ملسو هيلع هللا ىلصوما جرت عليه أحواُل الرسول 

، إذ ال سبيَل له إىل إثبات نِحلتِه ملسو هيلع هللا ىلصصحِة دعوتِه 
ِ
، السيام من انتحَل نبوَة األنبياء

 إال باملنقول من األخبار.

بنوٍع من أنواعه،  ملسو هيلع هللا ىلصوأما اعرتاُض اليهوِد والنصارى عىل َنَقلِة آيات نبيِّنا 

فذلك ممكن مثُله يف معارضتِه فيام ُيذكر من معجزِة موسى وعيسى عليهام السالم 

وما اد عي يف يشء منه أنه احتياٌل ومتويه؛ اد عي مثُله يف معجزهِتام كام َذكر اليهوُد يف 

ملوتى وإبراِئه األكَمه واألبرَص، وذكر ماين وغرِيه يف آيات أمر عيسى وإحياِئه ا

 موسى نحوها.

املرويِة؛ لغيبتِهم عن  ملسو هيلع هللا ىلصوال ُعذَر للنصارى يف الطعِن عىل يشء من دالئلِه 

 األكَمِه واألبرِص، وإنام ُعمدهُتم ما 
ِ
 املوتى وإبراء

ِ
املسيِح ومشاهدهِتم إلحياء

جيوز  -م إىل كاتبي األناجيِل األربعةِ يرجع أصُل خربه-يذكرونه من نقِل قوٍم 

 عليهم اخلطأ والغلُط والتواطؤ والتحرُض.

                                      
« املعجم الكبري»(، والطرباين يف 0121) 03/510« املطالب العالية»كام يف « مسنده»أخرجه أبو يعىل يف  (1)

 .3/135(، واحلاكم 0311) 1/71
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ودالئلِه قوٌم ال ََيرُصهم العدُد الستفاَضتِه يف األصل  ملسو هيلع هللا ىلصوَنقلُة أعالِم نبينا 

عوا االستفاضَة يف أصول أخباِرهم كانوا غالطني ُمكابرين؛ ألن  والفرِع، فإن ادَّ

ُثَر املتدينون به بعَده، ملا انَترَش يف األقطاِر واألمصاِر من ديَن املسيِح عليه السالم ك

 آمن به، ومل يكْن له أصحاٌب وأتباٌع يكثر عدُدهم.

ا كام ذَكر اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصواإلسالُم انترش يف حياة الرسوِل  ودخل الناُس فيه أفواجا

مكَة ومعه عرشُة آالِف فارٍس من املهاجرين واألنصاِر وغرِيهم  ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل، وفتَح 

ا كام ذكَر اهلل تعاىل:  من قبائل العرِب من املسلمني، ثم غزا ُحنيناا يف بضعَة َعرش ألفا

هذا َمن شهَد معه الفتَح  [15]التوبة: ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿

واملغازي سوى املقيمني ببالد اليمِن والبوادي والياممِة وهجر، وكان معه َف 

ا، وال سبيَل  عوا مثَله وال  خمرِجه إىل تبوك زيادٌة عىل عرشين ألفا للنصارى أن يدَّ

 ُعرَش عشريه.

 االستفاضة يف 
ِ
واخلرُب إذا عِدم يف أصل نقلِه رشُط التواتِر فال وجه الدعاء

فرعه، وإن ادَّعوا موافقتِنا هلم يف نبوة عيسى عليه السالم، عوِرضوا باالنفصاِل 

م مع تكذيبِهم من اليهود إذا تعلَّقوا باتفاِقكم معهم عىل نبوِة موسى عليه السال

 إياهم يف نبوِة املسيح.

فإن احتجَّ اليهوُد هبذا عىل النصارى وعلينا بتصديِقنا إياهم عىل نبوِة عيسى 

عليه السالم عوِرضوا بأن التصديَق والتكذيَب ال يتعلُق هبام حقٌّ وال باطٌل، وإنام 

بوِة املسيِح يصح  احلق  ويبطُل بالرباهني، ونحن قد أَقمنا الربهاَن عىل صدِق ن

وحممد صىل اهلل عليهام بمثل ما أقاموا هم عىل صدِق نبوة موسى عليه السالم ملَن 

نا خالُفهم لو أخَلينا دعوانا من الربهاِن، وقد أوَردنا أوفَر مما  أنكَر نبوَته، وإنام يرض 
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أوردوا من استفاضِة األخباِر بنقل العامَل الكثري املختلِفي الدواعي واهلمِم 

ا والب  الكثري من بني أصابِعه  ملسو هيلع هللا ىلصلدان أن حممدا
ِ
قد أتى بآيات كثريٍة، كنبع املاء

فصدر عنه اخللُق الكثري لطهوِرهم ورشهِبم وسقِي ركائبهم، فعل هذا يف مواضَع 

ا، وآخُر ذلك يف غزوة تبوٍك وأهُلها يبلغون زيادةا عىل عرشين  ا وحرضا كثريٍة سفرا

ا.  ألفا

ن املسيح عليه السالم؛ ألنه مما ال جَيري فيه وهذا النوع أقوى مما ُيذكر ع

ْمنى، فكذلك   الزَّ
ِ
متويٌه وال ُمواضعٌة، كام قد يكون ذلك يف إحياء املوتى وإبراء

تفجرُي املاء من احلجِر لقوِم موسى عليه السالم فهو من أقوى ما َجرى عىل يده، 

 وانفجا ملسو هيلع هللا ىلصوما جرى من حممٍد 
ِ
ِره من بني مثُله أقوى وأعجُب من إخراج املاء

أصابِعه، وال فرَق بني هذا وال بني انفجاِر املاء من احلجر برضِب موسى إياه، 

وهل عرفوا هذا ِمن موسى عليه السالم إال بنقِل األخباِر نحو ما ُوِجد من ذلك 

؟! ونحن مل نشاهْد موسى عليه السالم وال آياتِه، وإنام ملسو هيلع هللا ىلصفيام ُوِجد من حممٍد 

إلينا، وهو أخرَبنا أن موسى  ملسو هيلع هللا ىلصينا كام نِقلت أخباُر آيات نبيِّنا ُنِقلت أخباُر آياتِه إل

َ بمحمٍد  يف التوراِة، وأعَلمه اهلل تعاىل فيام كلَّمه به  ملسو هيلع هللا ىلصعليه السالم هو الذي برشَّ

أنه كتب رمحَته للذين يتَّقون ويتَّبعون النبيَّ األميَّ الذي يأمُرهم باملعروف 

 توراِة واإلنجيِل يف كتبهم.وينهاهم عن املنكِر، وجيده أهُل ال

عوا إقراَرنا به هو الذي برَش بمحمٍد فقد ثبَتت نبوُة  فإن كان موسى الذي ادَّ

، وإن يكْن غرَي املبرشَّ به، فنحن ال نعرُفه فضالا أن نؤمَن به، فإن قالوا: ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

و إن أخباَرهم قد نقَلتها أهُل امللل املختلفِة فليست أخباُركم كذلك! قيل: فهل ه

ونا عام حكيناه  بون لكم، فخربِّ إال أنتم والنصارى واملسلمون، وسائُر الناس مكذِّ

من آيات موسى هذه قبل أن تكوَن النصارى واملسلمون أما كانت صحيحة؟ ولو 
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أنكَرها أهُل الرشِك والزنادقِة واملعطلِة بعد موِت موسى عليه السالم بامذا ُيدفع 

 ال ينقُلها أهُل امللِل املختلفِة؟ إنكاُرهم وقوهُلم، واآلية حينئذٍ 

وهل املرجُع يف إثبات آياِت موسى عليه السالم إال إىل نقل أوائِلكم 

وأسالفِكم؟! ويف هذا كالٌم كثري وقد ذكَره النظاُر من املسلمني يف كتبِهم، وفيام 

ذكرنا من الرواياِت بأسانيِدها عن النقلِة كفايٌة ملقصودنا وغرِضنا من هذا 

 ب، واهلل ويل التوفيق ملن استوَفقه، وهو املعنُي.الكتا
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 فصل فيما جرى على أيدي الصحابة بعده (94)

عن قيِس بِن أيب حازٍم قال: رأيُت خالَد بَن الوليِد ُأيَت بَسمٍّ فقال: ما  -253

. قال: بْسِم اهلل. فاْزَدَرَدهُ  هذا؟ قالوا: َسمٌّ
(1)

. 

َر عليه -254 ا وأمَّ م رجالا ُيدَعى ساريَة، عِن ابِن عمَر: أن عمَر بعَث جيشا

ا فَأقَبَل َيصيح وهو عىل املنرِب: يا سارَي اجلبَل، يا  قال: فبينا عمُر خيطُب الناَس يوما

نا  سارَي اجلبَل. فقدَم رسوُل اجليِش فسأَله فقال: يا أمرَي املؤمنني َلِقينا عدوَّ

ىل اجلبِل فهَزَمهُم فهَزمونا، فإذا صائٌح َيصيُح: يا سارَي اجلبَل. فَأسنَْدنا ظهوَرنا إ

اهللُ تعاىل. فقيل لعمَر: إنك كنَت َتصيُح بذلك
(2)

. 

 إذا كتَب إىل َسلامَن  -259
ِ
أو  عن قيٍس قال: كان أبو الدرداء

حفِة، قال: وكنَّا َنتحدُث أنه بينام مها   كتَب إليه بآيِة الصَّ
ِ
سلامُن إىل أيب الدرداء

اَيأُكالن من الصحفِة، فسبََّحت الصحفُة وما فيه
(3)

. 

                                      
(، والطرباين يف 7023) 03/000« مسنده»(، وأبو يعىل يف 0072« )فضائل الصحابة»أخرجه أمحد يف  (1)

 (.3219-3212) 013-0/015« الكبري»

أصول »، والاللكائي يف 0/0222« يف الرشيعة»(، واآلجري 355« )فضائل الصحابة»أمحد يف أخرجه  (2)

 (.300)ص« االعتقاد»(، والبيهقي يف 1537) 7/0019« اعتقاد أهل السنة

 (.03« )فوائده»(، وأبو عِّل الصواف يف 033« )هواتف اجلنان»أخرجه ابن أيب الدنيا يف  (3)
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نا نبيِّ هم بفضائِلِلعليهم السالم يف فضاِئ األنبياِء وازاِةر ُمْكيف ِذفصل  (93)

 هظرَيه وَنوتوا وشبَهما ُأ وتَي، إذ ُأوتَيمبا ُأ اآلياِت وتوا مَنما ُأ قابلِةوُم ،ملسو هيلع هللا ىلص

وآيُته التي أويَت وشفاُء غيظِه، وإجابُة  عليه السالم الرسل نوٌح فكان أوَل

بيه حتى هَلَك َمن عىل بسيِط األرض من صاِمٍت دعوتِه يف َتعجيِل نِ  قمة اهلل ملُكذِّ

وناطٍق إالَّ َمن آَمن به ودَخل معه سفينَته ُمؤمناا، ولَعمري إِنا آيٌة جليلٌة وافَقْت 

به قوُمه  ملسو هيلع هللا ىلصسابَق قَدِر اهلل تعاىل، ونافَذ ِعلِمه يف إهالكهم، فكذلك نبي نا  ملَّا كذَّ

ته واال ستهانِة بَمنزلتِه مَن اهلل تعاىل وعبادتِه، حتى َألَقى الشقي  عقبُة وباَلغوا يف َأذيَّ

ا، فدعا وقال: اللهمَّ عليك املأَل من  بن أيب ُمَعْيٍط َسىل َجزوٍر عىل ظهِره ساجدا

 قريٍش.

ُيصِّلِّ عند  ملسو هيلع هللا ىلصقال: بينام رسوُل اهلل  عن عبِد اهلل بِن مسعوٍد  -256

منهم: أاَل َتَرْون إىل هذا املَرائي أي كم َيقوم  الكعبِة ومَجُع قريٍش َينُظرون فقال قائٌل 

إىل َجزوِر آل فالٍن فَيعمُد إىل فرثِها ودِمها وسالها حتى إذا سجَد وضَعه بني 

وضَعه بني كتَِفْيه  ملسو هيلع هللا ىلصكتَِفْيه؟ فانطلَق َأشقاُهم فجاَء به حتَّى إذا سجَد رسوُل اهلل 

ا، وضِحكوا حتَّى مال  ملسو هيلع هللا ىلصوثبَت رسوُل اهلِل  بعُضهم عىل بعٍض مَن ساجدا

وهي ُجَوْيريٌة فأقَبَلت َتسَعى، وثبَت  الضِحِك، فانطَلَق ُمنطلٌِق إىل فاطمَة 

ْته عنه، وأقَبَلت عليهم َتسب هم، فلامَّ قَض النبي   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   ا حتى َنحَّ  ملسو هيلع هللا ىلصساجدا

ُهمَّ َعَلْيَك بُِقَرْيشٍ »صالَته استقبَل الَكعبَة وقال:  هم ف«اللَّ اللُهمَّ »قال: ، ُثم سامَّ

َعَلْيَك بَِعُيِرو بِن ِهشاٍم، وَشْيبَة، وُعتبَة، والَوليِد بِن ُعتبَة، وُأميََّة بِن خَلٍف، وُعقبَة 

 .«بِن أيب ُمعيٍط، وعامرَة بِن الَوليدِ 
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: والَّذي َنفِِس بَيِده، لَقْد رَأْيتهم رصَعى ُيسَحبون إىل قال عبُد اهلل 

ُهمَّ َأتبِْع أهَل الَقليِب َلْعنةً »: ملسو هيلع هللا ىلصال رسوُل اهلل الَقليِب، َقليِب بدٍر، ُثم ق «اللَّ
(1)

. 

بني له وعيل صرُبه؛  وإن قلَت: ا عليه السالم ملَّا امَتأَل ِمن أذيِة املُكذِّ إن نوحا

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿سأَل ربَّه تعاىل أن َينرَصه؛ فقال تعاىل: 

 ُمنهمٍر، قال اهللُ تعا[01]القمر:
ٍ
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ىل: ، فهَطلت السامُء بامء

دعا ربَّه  ملسو هيلع هللا ىلص، فكانت َدعوُته دعوَة انتقاٍم وانتصاٍر، فكذلَك حممٌد [00]القمر: ﴾چ

ا للخليقِة واألناِم.  ُمنهمٍر؛ رمحةا وغوثا
ٍ
 فهَطَلت السامُء بُدعاِئه ومسألتِه بامء

عن أنِس بِن مالٍك قال: أصاَب أهَل املدينِة قحٌط عىل عهِد رسوِل  -257

ناُس يوَم مُجعٍة وهو عىل املنرِب خَيطُب فقالوا: يا رسوَل اهللِ غَلِت فقام إليه ال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

يَده  ملسو هيلع هللا ىلصاألسعاُر واحُتبَِست األمطاُر فادُع اهلَل أن َيسقَينا. فرفَع رسوُل اهلل 

فاسَتْسقى، قال: فُمطِْرنا، فلم نَزْل ُنمطْر حتى كانِت اجلمعُة املُقبلُة، فقام إليه 

ورفَع يَده وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن ََيبَسها عنَّا، فتبسَم رسوُل اهلل الناُس فقالوا: ادُع اهللَ 

ُهمَّ َحواَلْينا َول َعَلْينا» ا إكليٌل وما حوهَلا «اللَّ فت، فصارِت املدينُة كأِنَّ . قال: فَتحرَّ

مَمطورٌ 
(2)

. 

ا، فبلَغ مجيُع َمن  ولبَِث نوٌح عليه السالم يف قومه ألَف سنٍة إالَّ مخسني عاما

يف  ملسو هيلع هللا ىلصونساءا الذين رِكبوا معه سفينَته دوَن مائِة نفٍس، وآَمن بنَبيِّنا  آمَن به رجاالا 

ا وغرباا، ودانت له َجبابرُة األرِض وُملوُكها، وخافت  ة ِعرشين سنةا الناُس رشقا ُمدَّ

ا، وأسلَم النجايش   ا وغربا عىل َهالِك ُملِكهم ككِرَسى وقيرص َعظيَمِي األرِض رشقا

                                      
 (.0790لم )(، ومس101أخرجه البخاري ) (1)

 (.0110أخرجه البخاري ) (2)
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ا من اهللِ تعاىل لنبيِّه  واألقياُل رغبةا يف ِدينِ  ، واْلتَزَم َمن مل ُيؤِمْن به من ملسو هيلع هللا ىلصاهلل وإكراما

 األرِض اجلزيَة واإلتاوَة عن َصغاٍر، أهُل نجراَن وهجَر وأيلَة وُأكيدر ُدومة، 
ِ
عظامء

ه  ا، ونرَصَ َده اهللُ تعاىل به من الرعِب الذي يسرُي بني يديه شهرا فَذل وا له ُمنقادين ملِا أيَّ

قني به-له الفتوَح، ودخَل الناُس يف ِديِن اهلل وفتَح  ا فَأَتْوه طاِئعني  -ُمصدِّ أفواجا

، فأي  كرامة أعظُم منها!  قني له مَتكيناا مَن اهلل له واعتالءا راغبني ُمؤمنني به ُمصدِّ

 وأي  منزلٍة أرفُع منها!

ا عليه السالم بأن نَحَله اساما من  فإن قال قائٌل: فإن اهلل تعاىل قد خصَّ نوحا

ا  [3]اإلرساء: ﴾چ چ چ ڇ﴿أسامِئه فقال:  بأن  ملسو هيلع هللا ىلصقيل: وقد خصَّ حممدا

ۇ ﴿نَحَله أسامءا من أسامِئه مَجَعها اهللُ تعاىل له ومل َيرَشكه فيه أحٌد فقال: 

ى األنبياَء عليهم السالم يف حال خماطبتِه هلم [012]التوبة: ﴾ۆ ۆ ، وسمَّ

ا إبراهيُم، ويا موسى، ويا َييى، ويا داوُد، ويا بأسامِئهم فقال: يا آدُم، ويا نوُح وي

ا  فعِة، فقام مقاَم الُكنيِة  ملسو هيلع هللا ىلصعيسى. وخاطَب حممدا بصفٍة من صفاِت الرشِف والرِّ

ھ ﴿، و [30]األنفال: ﴾ڃ ڃ﴿، و[00]املائدة: ﴾گ گ﴿فقال: 

ثر: ﴾ھ  . [0]املزمل: ﴾ٱ ٻ﴿، و[0]املدَّ

مَن االسِم، وملَّا أن آذاه فهذه الُكنى أكرُب وأجل  وأعظُم يف اخِلطاِب 

عِر  املُرِشكون بام ُأوِذَي به األنبياُء قبَله نوٌح وَمن بعَده، فنَسبوه عىل اجلنوِن والشِّ

 عليهم السالم، فقالوا: 
ِ
حِر والكهانِة وما ال يليُق به وبغرِيه مَن األنبياء والسِّ

تهم  ملسو هيلع هللا ىلصاحتمَل  [3]احلجر: ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ َتكذيَبهم وأِذيَّ

بأن اهللَ تعاىل ويل  ُنرصتِه وظهرُيه عليهم وعىل أهل األدياِن  ملسو هيلع هللا ىلصا؛ ِعلاما منه صابرا 

كلِّها ولو كِرَه املُرِشكون، فكانت ُنرصُة اهلل تعاىل له أعوَد عليه ِمِن انتصاِره لنَفِسه 

 عليهم السالم يف انتِصاِرهم 
ِ
مه مَن األنبياء بنَفِسه ومل َيسُلك َمسَلك َمن َتقدَّ
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 ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿، كقول نوٍح عليه السالم ملََّا قال له قوُمه: ألنفِسهم

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿، فقال جُميباا عن نفِسه: [31]األعراف:

ۆئ ﴿، وكقول هوٍد عليه السالم ملَّا قال له قوُمه: [30]األعراف: ﴾ڑ ک

ا عن نفِسه:  [33]األعراف: ﴾ۈئ ۈئ ېئ  ﴾ی ی ی جئ﴿فقال دافِعا

ۆ ۆ ۈ ﴿وُن ملوسى عليه السالم: ، وكام قال فِرع[37]األعراف:

ى ائ ائ ﴿، فنرَص نفَسه بنفِسه فقال: [010]اإلرساء: ﴾ۈ

: إنه ملسو هيلع هللا ىلص، وما يف َمعناُه وشبِهه، وملَّا قال املُرِشكون له [011]اإلرساء: ﴾ەئ

شاِعٌر، ساِحٌر، جَمنوٌن. صرَب وسَكَت ووكَل نرصَته إىل اهلل حتى توىلَّ اهللُ تعاىل ذلك 

ہ ، وملَّا قالوا له: [39]يس: ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿ل: بَوْحي ُيتىَل فقا

ڦ ڦ ڦ ڦ أعرَض عنهم امتِثاالا ألمِر اهللِ تعاىل إذ قال:  [50]القلم: ﴾ہ

 فقال: [19]النَّجم: ﴾ڄ ڄ
ِ
ک ک ک گ ، فأنزَل اهلل تعاىل ُنرصَته من السامء

 [013]النحل: ﴾ٻ پ پ، وملَّا قالت قريٌش: [1]القلم: ﴾گ گ

، أنزَل اهللُ [0]الفرقان: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤوقالوا: 

ا عنه فقال:  ا له ودافعا ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ تعاىل نارصا

 يف أمثالِه من اآلياِت. [3]الفرقان: ﴾ک ک ک ک
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 عليه السالم إبراهيُم وتَيفيما ُأ القوُل (92)

ذَ  ِة مع النبوِة. قيَل: فقِد اختَّ اهللُ  فإن قيَل: إبراهيُم عليه السالم ُخصَّ باخلُلَّ

ا   خليالا وحبيباا، واحلبيُب ألطُف من اخلليِل. ملسو هيلع هللا ىلصحُممدا

َلْو ُهنُْت ُمتَِّخًذا »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهللِ  فعن عبِد اهلل  -258

ياًل، َوَلكِنَّ َصاِحَبُكْم َخلِيُل اهللِ
ْذُت َأَبا َبْكٍر َخلِ َ «َخلِياًل َلختَّ

(1)
. 

روَد بحجٍب ثالثٍة، قيل: فإن قيَل: فإن إبراهيَم عليه السالم حِجَب عن نم

عن َمن أرادوا قتَله بخمسِة حجٍب، قال اهللُ  ملسو هيلع هللا ىلصقد كان كذلَك، وُحِجَب حممٌد 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ تعاىل يف أمِره: 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ، فهذه ثالثٌة، ُثمَّ قال: [9]يس: ﴾ۀ

گ گ گ ڳ ، ُثمَّ قال: [05]اإلرساء: ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 جٍب.فهي مخسُة ُح  [2]يس: ﴾ڳ

تِه فَبَهَته. قال:  فإن قيَل: فإن إبراهيَم عليه السالم قصَم نمروَد برُبهاِن نبوَّ

َأتاُه املكذُب بالبعِث أيب  بُن خلٍف  ملسو هيلع هللا ىلصقيل: حممٌد  [152]البقرة: ﴾ک گ گ

، فَأنزَل اهللُ الربهاَن [72]يس: ﴾ڱ ڱ ڱ ں ںبَعْظم باٍل ففَرَكه وقال: 

 [79]يس: ﴾ہ ہ ھ ھ ھڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ الساطَع فقال: 

ا بربهاِن نبوتِه   .ملسو هيلع هللا ىلصفانرصَف َمبهوتا

ا  فإن قيل: فإن إبراهيَم عليه السالم كرَس أصناَم قوِمه غضباا هلل. قيل: فإن حممدا

 نكَس ثالثامئٍة وِستِّني صناما ُنِصبَت حوَل الكعبِة بإشارتِه إليِهنَّ فيَتساَقْطن. ملسو هيلع هللا ىلص

                                      
 (.1323أخرجه مسلم ) (1)
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ر املاء من فجُّوَت ِدصا والَيمن الَع :موسى عليه السالم َيوِتفيما ُأ القوُل (91)

 هها من آياِتوغرِي يف التيِه جِراحِل

العصا اخلشَب املواَت الَّتي جعَلها اهللُ تعاىل حيًّا  ملسو هيلع هللا ىلصكان أعظُم آياتِه وأنبُهها 

ف ما َيأفِك سَحرَة فرعوَن، ُثم َتعود إىل َمعناها وخاصتِها من مآرِب  ُثعباناا َيتلقَّ

: ملسو هيلع هللا ىلصذكَر اهللُ تعاىل، وقد ُأعطَي نظرَيها وأعجَب منها حممٌد  موسى عليه السالم كام

 خوار اجِلذِع اليابِس وَحنينه.

خشبةا َيستنُد إليها  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: كاَن لرسوِل اهللِ  فعن أمِّ سَلمَة  -255

إذا خطَب، وُصنَع له كرِّسٌّ أو ِمنرٌب، فلامَّ فقَدْته خاَرْت كام خَيوُر الثوُر، حتى سِمَع 

فسَكنت ملسو هيلع هللا ىلصفَأتاها رسوُل اهلل أهُل املسجِد، 
(1)

. 

وأبلُغ يف األعجوبِة إجابُة األشجاِر واجتامِعِهنَّ لَدعوتِه ملَّا دعاُهنَّ 

.  وُرجوُعهن إىل َأمكنتِِهنَّ بعد أن َأَمَرُهنَّ

فإن قلَت: فإن موسى عليه السالم كان يف التيِه َيرضُب بعصاه احلجَر 

، [31]البقرة: ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک﴿ه فينفجُر منه اثنَتا عرشَة عيناا يف التي

مثُله وأعجُب منه، فإن نبَع املاء من احلجِر مشهوٌر يف  ملسو هيلع هللا ىلصقيل له: كان ملحمٍد 

املعلوم واملتعارِف، وأعجُب من ذلك نبُع املاء من بني اللحِم والعظِم والدِم، كان 

ا ي ا عذبا روي يفرُج بني أصابِعه يف خمضٍب، فينبُع من بني أصابِعه املاُء ماءا جاريا

 العدَد الكثري من الناس واخليِل واإلبِل.

                                      
(، وله شواهد منها حديث جابر يف صحيح البخاري 515-510) 13/155أخرجه الطرباين يف الكبري  (1)

(3523.) 
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يف غزوٍة  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب َعمرَة األنصاري  قاَل: ُكنا مَع رسوِل اهلل  -311

 فصبَّه 
ٍ
غزاها، فأصاَب الناَس خَممصٌة، فدعا بركوٍة فُوِضَعت بني يديه، ُثم دعا بامء

فيها، فأقسُم باهلل، لقد فيها، ُثم مجَّ فيها بام شاَء اهللُ أن َيتكلَّم، ُثم َأدخَل ِخنرِصه 

بوا  ملسو هيلع هللا ىلصرَأْيت أصابَع رسوِل اهلل  ُر ينابيُع املاء منها، ُثم َأمَر الناَس فَسقوا ورَشِ َتفجَّ

وملُؤوا ِقَرهبم وإِداواهتم
(1)

. 

فإن قيل: إن ُموسى عليه السالم أَتى فِرعوَن وقوَمه بالعذاِب األَليِم: اجلراِد 

ت عىل ما أخرَب اهللُ به، قيل: قد ُأرسَل عىل والقمِل والضفادِع والدِم آيات ُمفصال

، قال اهللُ تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلصقريٍش يف عهِد النبيِّ  گ گ الدخاُن آيةا بينةا ونِقمةا بالِغةا

 ، ودعا عىل قريٍش فابُتلوا بالسننَي.[01]الُدخان: ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ

كان َيدعو يف الصالة حني  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  فعن أيب ُهريرَة  -311

ُْيُد  َسُِيعَ »يقوُل:  نَا َوَلَك احْلَ َْن مَحَِدُه، َربَّ
ُهمَّ اْشُدْد »، ُثم يقول وهو قائٌم: «اهللُ ملِ اللَّ

، َواْجَعْلَها َعَلْيِهْم َهِسنِي ُيوُسَف   «اهللُ َأْهرَبُ »، ُثم يقوُل: «َوْطَأَتَك َعىَل ُمَّضَ

ملسو هيلع هللا ىلصوضاحية ُمرَض يومئذ خُمالفون لرسول اهلل 
(2)

. 

َل فإن قيل: إن موسى عليه ا لسالم ُأنزَل عليه وعىل قوِمه املَن  والسلوى وُظلِّ

عليهم الغامُم، قيل: إن املنَّ والسلوى ِرْزق رَزقهم اهلُل ُكُفوا السعَي فيه 

ا عىل َمن  ملسو هيلع هللا ىلصواالكتساَب، وُأعطَي حممٌد  وأمُته ما هو أعظُم منه ممَّا كان حمظورا

مه من األنبياء عليهم السالم واألمِم، فأحلَّ  اهلل تعاىل له وألمتِه الغنائَم ومل حتلَّ َتقدَّ

ية التي  ألحد كان قبَله، وُأعطَي من جنِسه أصحاُبه حني أصاَبْتهم املجاعُة يف الرسَّ

                                      
 (.33(، والطرباين يف األوسط )1115أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين ) (1)

 (.375ومسلم ) (،210أخرجه البخاري ) (2)
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ا أَكلوا منه وْأَتَدموه نصَف شهٍر، مع أنه  كان  ملسو هيلع هللا ىلصُبعثوا فيها، فقذَف هلم البحُر حوتا

.ُيشبِع النفَر الكثرَي من الطعاِم اليسرِي واللَبن الق ا رواءا  ليِل حتَّى َيصُدروا عنه شباعا

فسجَد سجدةا ظننا أن  ملسو هيلع هللا ىلص: خرَج رسوُل اهلل عن حذيفُة  -312

َة »نفَسه ُقبِضت فيها، فلامَّ رفع رأسه قال:  َأْعَطايِن َريب  باَِل َفْخٍر الِعزَّ َوالن ِْصَ

تِي الغَ  ْعَب َيْسَعى َبْيَ َيَديَّ َشْهًرا، وَطيََّب ِل َوأِلُمَّ َد والر  َّا َشدَّ نِيَُيَة، َوَأَحلَّ َلنَا َهثرًِيا مِم

«َعىَل َمْن َهاَن َقْبَلنَا
(1)

. 

يف ثالثامئِة راكٍب وأمرُينا أبو  ملسو هيلع هللا ىلصوعن جابٍر قال: بَعَثنا رسوُل اهلل  -313

ا لقريٍش، فَأصابنا جوٌع شديٌد حتى أَكْلنا اخلبَط،  عبيدَة بُن اجلراح؛ َنرُصد عريا

َي ذلك اجليُش جيَش اخلَ  ةا فُسمِّ َبط، قال: فَألَقى لنا البحُر ونحن بالساحِل دابَّ

َهنا بوَدكه حتى ثاَبْت  ى العنرَب فأَكْلنا منه نصَف شهر، وْأَتَدْمنا به، وادَّ ُتسمَّ

 أجساُمنا.

ا من أضالعه فنصَبه، ُثم نظَر أطوَل رجل وأعظَم  قال: فأخذ أبو ُعبيدَة ضلعا

 ملسو هيلع هللا ىلصوَيُمرَّ حتَته، ففعَل فمرَّ حتَته فَأتينا النبيَّ مَجل يف اجليش فأَمَره أن يركَب اجلمَل 

ناه، فقال:  ٌء؟»فَأخرَبْ  ُقلنا: ال. «َهْل َمَعُكْم ِمنُْه يَشْ

برِي عن جابٍر عن النبيِّ  ثنا أبو الز  مثَله، زاد: وكان فينا رجٌل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: وحدَّ

، ُثم صار إىل متر ة مترة فلامَّ فنَِي معه جراٌب فيه مَتْر، وكان ُيعطينا منه قبضةا قبضةا

وَجْدنا َفْقده
(2)

. 

                                      
 (.13333) 32/330أخرجه أمحد  (1)

 (.0935(، ومسلم )0330أخرجه البخاري ) (2)
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ُف ما  ا تتلقَّ َي الَعصا فكانت ثعبانا
فإن قيَل: فإن موسى عليه السالم ُأعطِ

ا منها، قيل:  صنَعت السحرُة، فاستغاث فرعوُن بموسى عليه السالم رهبةا وَفَرقا

 أخُت هذه اآلية بعينِها. ملسو هيلع هللا ىلصقد كان ملحمٍد 

ل بن هشام: يا معرَش قال: قال أبو جه عباٍس  ابنعن  -314

ا قد أبى إال ما ترون من عيِب دينَنا وشتِم آبائنا وتسفيِه أحالمنا  قريش، إن حممدا

وسبِّ آهلتنا، وإين أعاهُد اهلل ألجلَسنَّ له بحجٍر قدَر ما أطيُق محَله، فإذا سجد يف 

اٍف صالتِه فَضخُت به رأَسه، فأسلِموين عند ذلك أو امنَعوين، فليصنَع بنو عبِد من

ا، فاصنَع ما تريُد.  أبدا
ٍ
 ما بدا هلم، قالوا: ال واهلل، ال نسلُِمك ليشء

ا كام وَصف، وجلس لرسوِل اهلل  ، وغدا ملسو هيلع هللا ىلصفلام أصبح أبو جهٍل أخذ حجرا

بمكة قبلُته إىل الشام، وكان إذا  ملسو هيلع هللا ىلصكام كان يغدو، وكان رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

ِد فجعل الكعبَة بينه وبني الشاِم، فقام صىل صىل بني الركن اليامينِّ واحلجِر األسو

يصِّل، وقد غَدت قريٌش يف أنديتِهم َينتظرون ما أبو جهٍل صانٌع؟  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

احتمَل أبو جهٍل احلجَر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه  ملسو هيلع هللا ىلصفلام سجد رسوُل اهلل 

ا قد يبَست يداه عىل حَجره حتى قذَف  ا لوُنه مرهوبا ا ُمنتقعا احلجَر من رجع َمبهوتا

يده، وقامت إليه رجاالٌت من قريٍش وقالوا له: مالَك يا أبا احلكِم؟ قال: قمُت 

إليه ألفعَل به ما قلُت لكم البارحَة، فلام دنوُت منه عرَض يل دونه فحٌل من اإلبل، 

ال واهلل ما رأيُت مثَل هامتِه وال َقرصتِه وال أنيابِه لفحٍل قط! فهمَّ أن يأكَلني، فذكر 

«ذاك جربيُل عليه السالم لو دنا مني ألخَذه»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصن رسوَل اهلل يل أ
(1)

. 

                                      
 (.111-097أخرجه ابن إسحاق يف السرية )ص (1)
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فإن قيل: فإن موسى عليه السالم ملَّا وفَد بخيار قوِمه إىل اهلل تعاىل سبعني 

ق  ة غلَب روح الُقربة عىل قلبِه، وحتقَّ يَّ ا من َأفاِضلهم، فلامَّ صاروا معه يف الربِّ نفسا

ة الوصول أرسَع عىل ربه تعاىل ناسياا لَقْومه؛ ملا وَجد فيه ِصدُق اإلجابة، وظاهر قو

ا ملُناجاته فقال اهللُ تعاىل له:  ں ڻ بقلبِه وِجسمه من اهليامِن والوَلِه قاصدا

 ﴾ھ ھ ھ ے ے، فقال: [23]طه: ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 .[20]طه:

وهذه حالٌة رشيفة خصَّ هبا موسى دون ساِئر املرَسلني، قيل: قد كان 

، وخصَّ بام هو أعىل منه وأرشف؛ ألن موسى عليه السالم عربَّ كذلك ملسو هيلع هللا ىلصملحمٍد 

بآَيَتنْي َأعَلمه فيهام  ملسو هيلع هللا ىلصعن نفِسه ودلَّ عىل قصِده ومراِده، فعظََّم اهللُ شأن حممٍد 

مت منه،  ِرضاه عنه وَأعطاه ُسؤَله وُمناه من غري سؤاٍل منه يف ذلك وال رغبة َتقدَّ

 ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀفقال تعاىل: 

 ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ، وقال يف اآليِة األُخرى: [000لبقرة:]ا

حى:  ، فمنََحه اهللُ تعاىل ِرضاُه وأعطاُه ُمناُه يف مجيع ما هَيواُه وَيتمنَّاه.[5]الض 

ه مع الرضا بالرمحة  وغريه من األنبياء سَألوا وطَلبوا ِرضا موالُهم، وخصَّ

قيَق القلب، ، وكان ر[059]آل عمران: ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺوالرأفِة فقال: 

فأمَر اهلُل تعاىل موسى بامُلالَينة لِفرعوَن ملِا كان عليه من الَفظاظِة والِغلظة فقال: 

، وذكَر عن حممٍد عليه السالم باملاُلينة والرأفة والرمحِة [00]طه: ﴾ہ ہ ھ ھ

ها فقال:  ه اهلُل به من الرأفِة والرمحِة  [73]التوبة: ﴾پ پوأَمَره بِضدِّ ملِا خصَّ

 .[012]التوبة: ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆلِّني كام قال: وال
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فإن قيل: فإن اهللَ تعاىل أكرَم موسى عليه السالم بام منَّ عليه من إلقاء املَحبَّة 

ل عىل ُوجوٍه، قيل: [39]طه: ﴾ٹ ٹ ڤ ڤمنه عليه، فقال:  ، فقد ُتؤوِّ

ا ال َينظُ  ر إليه أحٌد إالَّ حبَّْبتَك إىل عبادي. وقيل: جعَل اهلُل تعاىل بني َعْينيه نورا

ا َتسبِي به َمن رأيَته.  َأحبَّه، وقيل: َأْسكنت بني َعْينيَك مالحةا وغنجا

من نظائر هذه الكرامِة غرَي واحد، منها إقساُم اهلل تعاىل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ُأويَت حممٌد 

حى والليِل إذا سَجى أنه ما ودَّعه وما َقاله، ُثم ما افرَتَض عىل خلِقه مِن  بالض 

ا للُقربة إليه وسبيالا إىل اعتقاِد حم ا إىل طاعته، وِمفتاحا بَّتِه حتى جعَل ذلك منهاجا

]آل  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄالفوِز بُغفرانه ورمحته، وذلك قوله: 

، وكيف ال َيكون ُمعظَّاما [50]النور: ﴾ٺ ٿ ٿ، وقال: [30عمران:

 ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀُمفضالا وقد أقسَم اهلل تعاىل بحياتِه؟! فقال: 

 .[71ر:]احلج
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القوُل فيما أعِطَي إدريُس عليه السالم من الرفعِة اليت نوَّه اهلل بذكِرها  (54)

 [57]مريم: ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ﴿ فقال تعاىل:

ا  قد أعِطَي أفضَل وأكمَل من ذلك؛ ألن اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصفالقوُل فيه: إن نبينا حممدا

ح: ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ﴿تعاىل رفَع ِذكره فقال:  رفَع اهلل ذكَره يف الدنيا  [0]الرشَّ

اآلخرِة فليس خطيٌب وال متشفٌع وال صاحُب صالٍة إال ويناِدي هبا: أشهُد أن ال و

ا رسول اهلل، فقَرَن اهلل تعاىل اسَمه باسِمه يف ذكر  إله إال اهلل، وأشهد أن حممدا

ا  توحيِده والشهادِة بربوبيتِه يف مشارِق األرض ومغارهِبا، وجعل ذلك ِمفتاحا

 للصلواِت املفروضِة.
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 يما أعِطي هوٌد عليه السالمالقوُل ف (95)

ا عليه السالم قد انترَص اهلل له من أعداِئه بالريِح العقيِم،  فإن قيَل: فإن هودا

أفضُل من هذا؛  ملسو هيلع هللا ىلصشيئاا من هذا؟ قيل: الذي أعِطَي حممٌد  ملسو هيلع هللا ىلصفهل ُفِعل بمحمٍد 

ڃ ڃ چ چ ﴿ألن اهلل تعاىل انترَص من أعداِئه يوَم اخلندِق بالريح فقال: 

 ملسو هيلع هللا ىلصوكانت ريُح هوٍد ريَح سخٍط وانتقاٍم، وريُح حممٍد  [9اب:]األحز ﴾چ چ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿ريُح رمحٍة، قال اهلل تعاىل:

 ﴾گ گ گگ﴿إىل قوله:  [9]األحزاب: ﴾چ چ چ

 .[01]األحزاب:

 القوُل فيما أعِطَي صاحٌل عليه السالم (96)

، جعلها ل ه عىل قومه فإن قيَل: فقد أخرج اهلل تعاىل لصالٍح عليه السالم ناقةا

ا  مثَل  ملسو هيلع هللا ىلصُحجةا وآيةا هلا رِشٌب ولقومه رِشُب يوٍم معلوم، قلنا: فقد أعَطى اهلل حممدا

ذلك؛ ألن ناقَة صالٍح عليه السالم مل تكلم صاحلاا وال ناَطقته ومل تشَهد له بالنبوِة، 

 شهَد له البعرُي الناد  شاكياا إليه ما همَّ به صاحُبه من نحِره. ملسو هيلع هللا ىلصوحممٌد 
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 عليه السالم داوُد وتَيفيما ُأ القوُل (97)

اآلية  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑقال اهللُ تعاىل: 

ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ، وقال تعاىل: [01]سبأ:

َر اهلُل اجلباَل له والطرَي بالتسبيِح. [02 - 07]ص: اآلية  ﴾ٿ ، فإن قيل: فسخَّ

ا  ، فقد سبَّح احلىص يف يِده من ِجنْسه مثَله وزيا ملسو هيلع هللا ىلصقيل: قد أعَطى اهللُ تعاىل حممدا دةا

قيه. قه؛ ِرفعةا لشأنِه وشأن ُمصدِّ  ويف يِد َمن َيتبُعه وصدَّ

فنَسَمع َتسبيَح الطعامِ  ملسو هيلع هللا ىلصفعن عبِد اهلل قال: ُكنَّا نأكُل عند النبيِّ  -319
(1)

. 

ر لرسوِل اهلل  رت له الطري. قيل: فقد سخِّ مع الطري  ملسو هيلع هللا ىلصفإن قيل: فقد سخِّ

باع البهائُم العظيمة، اإلبُل ف ام دوِنا، وما هو أعرُس وأصعُب من الطري، السِّ

العاِدية الضارية َتتهيَّبه وَتنقاُد لطاعته كالبعرِي الشارِد الَّذي سجَد له، وقد تقدَم 

ته والتصديِق بدعوته وِرسالته.  ذكُره، والذئِب الذي نطَق بنُبوَّ

ة إِذ انتهَز الذئُب  وعن أيب سعيٍد  -316 ،  قال: بينام راٍع باحلَرَّ شاةا

فتبِعه الراعي فحال بينه وبينها، فأقبَل الذئُب عىل الراعي فقال: يا راعي أاَل َتتَّقي 

؟! فقال الراعي: العجُب من ذئٍب ُمْقٍع عىل  اهلل! حَتوُل بيني وبني ِرزق ساَقه اهلل إيلَّ

ذَنبِه ُيكلِّمني بكالم اإلنِس! فقال الذئُب: أاَل ُأخرُبك بام هو أعجُب من هذا؟ 

تني َيدعو الناَس إىل أنباء ما قد سبَق. ملسو هيلع هللا ىلصسوُل اهلل ر  بني احلَرَّ

                                      
 (.3579أخرجه البخاري ) (1)
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فساق الراعي شاَته حتى أَتى املدينَة فزواها إىل زاويةا من زواياها، ثم دخَل 

ه بام قال الذئُب، فخرَج رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصعىل النبيِّ  فقال للراعي:  ملسو هيلع هللا ىلصفأخرَبَ

ْئُب » ُهْم باَِم َقاَل الذ  َصَدَق »: ملسو هيلع هللا ىلصبام قال الذئُب، فقال رسوُل اهلل  ، فَأخرَبَهم«َأْخرِبْ

ْنَس، َوالَِّذي َنْفيِس بَِيِدِه َل َتُقوُم  َباِع اإْلِ اَعِة َهاَلُم الس  اِط السَّ ُه ِمْن َأرْشَ اِعي، َأَل إِنَّ الرَّ

ْنَس  َباُع اإْلِ َم الس  اَعُة َحتَّى ُيَكل  «السَّ
(1)

. 

يف سفٍر، فدخل  ملسو هيلع هللا ىلصِل اهلل عن عبد اهلل بن مسعود قال: كنَّا مع رسو -317

رُجل غيضةا فأخرَج منها بيَض مُحَّرٍة، فجاءت احلُمرُة ترف  عىل رأِس رسوِل اهلل 

ُكْم َفَجَع َهِذِه؟»، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص فقال رجٌل مَن القوِم: أنا أَخْذت َبْيضها. فقال:  «َأي 

ا» ًة هَلَ ُه َرمْحَ «ُردَّ
(2)

. 

                                      
 (.00791) 303-02/305(، وأمحد 1020أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.1375أخرجه أبو داود ) (2)
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 ليه السالمع داوَد بُن ليماُنُس وتَيفيما ُأ القوُل (98)

ا  ا ال َينَبغي ألحٍد من بعِده. قيل: إن حممدا فإن قيل: فقد ُأعطَي سليامُن ُملكا

ضا بالقوت  ملسو هيلع هللا ىلص ا للتَّقل ل والرِّ ها؛ اختيارا ُأعطَي مفاتيَح خزائِن األرِض فَأباها وَردَّ

ا ملرتبتِه، وِرفعته عند اهلل تعاىل. ا هلا بحذافرِيها إيثارا  استِْصغارا

َبْينَا َأَنا َنائٌِم ِجيَء بَُِيَفاتِيِح »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  فعن أيب هريرةَ  -318

«َخَزائِِن اأْلَْرِض َفُجِعَلْت يِف َيِدي
(1)

. 

َرت له الرياُح فسارت به يف باِلد اهلل،  فإن قيل: فإن ُسليامَن عليه السالم سخِّ

ا. قيل: ما ُأعطَي حُممٌد  ا ورواُحها شهرا ها شهرا أكثَر؛ ألنه أعظَم و ملسو هيلع هللا ىلصوكان ُغدو 

سار يف ليلة واِحدة من مكَة إىل بيت املقدِس مسريَة شهٍر، وُعِرج به يف َملكوت 

السمواِت َمسريَة مخسني ألَف َسنٍَة يف أقلَّ من ثُلث ليلٍة، فدخَل السمواِت سامءا 

ته، وصىلَّ  سامءا وُأرَي َعجائَبها، ووقَف عىل اجلَنَِّة والنار، وُعِرض عليه أعامل ُأمَّ

، با  ومالئكِة السموات، وخَرق احلُُجب فُأْديِلَ له الرفرُف األخرض فتَدىلَّ
ِ
ألنبياء

فَأوَحى إليه رب  العاملني بام َأوحى، وأعطاه خواتيَم سورِة البقرة من َكنز حتت 

العرِش، وعِهد إليه أن ُيظهَر دينَه عىل األديان كلها حتى ال َيبقى يف رشِق األرِض 

ون إليه وإىل أهل ِدينه اجلزيَة عن َصغاٍر، وفرَض عليه وَغْرهبا إالَّ دينُ  ه، أو ُيؤد 

الصلواِت اخلمَس، ولِقَي موسى عليه السالم وسَأله مراجعَته ربَّه يف التخفيف 

ته، هذا كل ه يف ليلٍة واحدٍة، فإِنا أكثُر وأعجُب.  عن ُأمَّ

                                      
 (.513، ومسلم )(1977أخرجه البخاري ) (1)
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، وإِن رت له اجلن  ا كانت َتعتاُص فإن قيل: فإن ُسليامَن عليه السالم ُسخِّ

ا  هبا. قيل: فإن حممدا دها وُيعذِّ كانت اجلن  تأتيه راغبةا إليه  ملسو هيلع هللا ىلصعليه حتى ُيصفِّ

ين منه،  ع له، ُمستمدِّ طاِئعةا له ُمعظِّمةا لشأنِه ُمصدقةا له ُمؤمنة به ُمتَّبعة ألمِره َتترضَّ

ا لدواهبا وُمسَتْمنحني له زاَدهم وَمأَكلهم، فجعل هلم كل َرْوثة ُتصيبها تعود علَ  فا

رت لنبوته أرشاُف اجلنِّ وعظامُؤهم التسعة  ا هلا، وسخِّ وكل َعْظم يعود طعاما

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پالَّذين وَصَفهُم اهلل تعاىل فقال: 

إىل  [0]اجلن:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پاآليَة، وقوله تعاىل:  [19]األحقاف: 

األلوُف منهم  ليلَة اجلنِّ  ملسو هيلع هللا ىلص، وأقبلت إليه [7]اجلن:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱقوله: 

مبايعني له عىل الصوِم والصالِة والنصِح للُمسلِمني، واعَتَذروا بأِنم قالوا عىل اهللِ 

ة حممٍد  رها لنُبوَّ ا،  ملسو هيلع هللا ىلصشططاا، فُسبحاَن َمن سخَّ ا َتزُعم أن هلل ولدا بعد أن كانت رَشرا

ُسليامُن  ولقد شِمل مبعُثه من اجلنِّ واإلنِس ما ال َُيىص، فهذا أفضُل مِمَّا ُأعطَي 

 عليه السالم.

فإن قيل: فإن ُسليامَن عليه السالم كان له مَن التَّمكنِي والتَّسليِط عىل َمِن 

فهم له ُمطيعني  دهم وُيقيِّدهم حتى كانوا يف َترص  اعتاَص عليه مَن اجلنِّ أن ُيصفِّ

د  لتمكنِي ولطاِئفٍة من أصحابِه مَن ا ملسو هيلع هللا ىلصولَشْأنه ُمتَّبِعني هاِئبني، فقد كان ملُحمَّ

 واألرَْس هلم والقبِض عليهم مثل هذا من التمكنِي والتَّنكيِل.

ن  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبيِّ  فعن أيب هريرَة  -315 إِنَّ ِعْفِريًتا ِمَن اجْلِ

 ُت َأْن َتَفلََّت َعَلَّ اْلَباِرَحَة لَِيْقَطَع َعَلَّ َصاَلِي، َفَأْمَكنَنِي اهللُ ِمنُْه َفَأَخْذُتُه َفَذَعت ُه، َفَأَردْ 
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اَلُم:  َأْربَِطُه إىَِل َساِرَيٍة ِمْن َسَواِري املَْْسِجِد، َفَذَهْرُت َدْعَوَة َأِخي ُسَلْياَمَن َعَلْيِه السَّ

ُه اهلُل َتَعاىَل َخاِسًئا» قال: «[39]ص:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ «َفَردَّ
(1)

. 

ني ر الشياطنَي ألمور الد  ا فإن قلت: فإن سليامَن عليه السالم كان يسخِّ

يف قَلل  [03]سبأ:  ﴾ې ې ې ې ى﴿فكانوا َيعَملون له ما ذَكَر اهلل تعاىل: 

شاء َتسخرَيهم ملَا  ملسو هيلع هللا ىلصاجِلباِل وُبطون األودية والبحار، فالقول فيه: لو أن النبيَّ 

ا  ه اهلل تعاىل بني أن َيكون ملِكا امَتنَعوا عليه، ولكِن اختاَر العبوديَة مع الن بوَة ملََّا خريَّ

َرت له غرُي أهلِها، رسوالا  ا نبيًّا؛ فأَكبَّ الدنيا عىل َوْجهها وزِهد فيها، فسخِّ أو عبدا

بون أنصاَره وأعواَنه وُأنَّاَسه ُيقاتلون بني يديه يف احلروب  فكانت املالئكُة املقرَّ

ا وَيمنَعون عنه وُيدافِعون دوَنه.  كفاحا

عليهام ثِياُب  ملسو هيلع هللا ىلصفعن سعٍد قال: رأيُت رُجَلنْي ُيقاتالِن عِن النبيِّ  -311

بياٍض كأشدِّ القتال، ما رأيُتهام قبل ذلك اليوِم وال بعَده يوم ُأُحد، أو قال: يوَم 

َبْدر
(2)

. 

: كيف  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسوَل اهلل  عِن ابن عباٍس  -311 قال أليب الَيرَسِ

ت العبَّاَس؟ قال: يا رسوَل اهلل لقد َأعاَنني عليه رجٌل ما رأيُته قبَل ذلك وال  َأرَسْ

«َلَقْد َأَعاَنَك َعَلْيِه َمَلٌك َهِريمٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصه كذا وكذا! فقال رسوُل اهلل بعَده، هيئتُ 
(3)

. 
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فإن قيل: فإن سليامَن عليه السالم كان َيفهُم كالَم الطري والنملِة مع تسخري 

گ گ ، [11]النمل: ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉاهلل له كام ذَكر: 

، قيل: [03]النمل: ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ، [02]النمل: ﴾ڳ ڳ

باع والبهائِم،  ملسو هيلع هللا ىلصد ُأعطَي حممٌد ق م ِذْكرنا لكالم السِّ ذلك وأكثَر منه، فقد تقدَّ

اه  وَحنني اجِلْذع، وُرغاء البعري، وكالم الشَجر، وتسبيح احلَجر واحلىص وُدعائه إيَّ

م ِذكُره يف الفصول بام  ته، كل  ذلك قد َتقدَّ ْئب بنُبوَّ واستِجابته ألَْمره، وإقرار الذِّ

 إعادته.ُيغني عن 
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 القوُل فيما أوِتَي يعقوُب عليه السالم (99)

فإن قيَل: فإن يعقوَب عليه السالم عُظم يف اخلري نصيُبه باألسباط من 

گ گ ﴿ساللتِه، ومريُم ابنُة ِعمران من بناتِه، واهلداُة من ذريتِه، قال اهلل تعاىل: 

 .[17]العنكبوت: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

خلري أعظُم نصيباا وأوفُر حظًّا وأرفُع يف ا ملسو هيلع هللا ىلصقيل: لقد كان كذلك، وحممٌد 

ا، إذ سيدُة نساء املسلمني، بل نساء العاملني من بناتِه واحلسُن واحلسنُي  ا وخطرا ذكرا

 .ذريُته من ُصلبه وَحفَدُته 

فاطُيُة سيدُة نساِء أهِل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن ابن عباٍس  -312

«اجلنةِ 
(1)

. 

 فراق ولِده حتى كاد يكوُن فإن قيل: فإن يعقوَب عليه السالم صرَب عىل

ا من احلزِن، قيل: قد كان حزُنه عىل ولده حزَن تالٍق ومضٍض واشتياٍق،  حرضا

ُفِجع بواحِده من الدنيا وقرِة عينه يف حياته فصرَب  ملسو هيلع هللا ىلصوَوْجَد فراٍق، ورسول اهلل 

.  حمتسباا ووَف بصدِق االختياِر مسَتسلاما

، وإنا العُي تدمع والقلُب حيزُن ول نق»: ملسو هيلع هللا ىلصقال  -313 وُل ما يسِخط الربَّ

«عليك يا إبراهيُم ملحزونون
(2)

ا يف مجيع أحوالِه منهَج الرضا عن اهلل تعاىل   سالكا

 واالستِسالِم له فيام َيقِض وَيكم.

                                      
 ( بمعناه.1332) 0/019أخرجه أمحد  (1)

 (.1305(، ومسلم )0313أخرجه البخاري ) (2)



 345|خمتصر دالئل النبوة

 

، فأصاَبه بفقد [20]يوسف: ﴾ۅ ۉ ۉ﴿ومما يدل عىل ذلك قوله: 

 يكن له من الَبنني فقد واِحدُه ومل ملسو هيلع هللا ىلصولٍد من بني مجيِع أوالده هذا األسُف، ونبي نا 

غرُيه فلم يتأسْف، بل ريض واستسلَم ففاق صرُبه عىل صرب يعقوَب، فدل ذلك 

 عىل فضِل قوتِه وزيادِة صرِبه، ويدل ذلك عىل فضله عليه صىل اهلل عليهام.
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 عليه السالم يوسُف وتَيفيما ُأ القوُل (344)

نبياء فإن قيل: فإن ُيوسَف عليه السالم موصوٌف باجلامل عىل مجيِع األ

الَّذي وَصفه به أصحاُبه  ملسو هيلع هللا ىلصواملرَسلني، بل عىل اخللِق أمَجعني. قيل: إن مجال حممٍد 

ال غايَة وراَءه، إذ وَصفوه بالشمِس الطالعِة، وكالقمِر ليلَة الَبْدر وأحَسَن من 

له رائحٌة  ملسو هيلع هللا ىلصالقَمر، ووجُهه كأنه ُمذهبٌة َيسَتنري كاستِنارة القَمر، وكان عَرُقه 

 سِك األَذَفر.كراِئحِة املِ 

فعن ِسامك بن َحْرب أنه سِمع جابَر بَن َسُمرَة َيقول: وقال له رُجل:  -314

ْيف؟ قال: ال، بل كان مثل الشمِس والقَمِر،  ملسو هيلع هللا ىلصأكاَن وجُه رسوِل اهلل  مثل السَّ

ا وكان ُمستديرا
(1)

. 

ه األمُر استنار  ملسو هيلع هللا ىلصعن كعِب بن مالٍك قال: كان رسول اهلل  -319 إذا رسَّ

القَمروجُهه كأنه دارُة 
(2)

. 

فإن قيل: فإن ُيوُسَف عليه السالم قاَسى مرارَة الُفرقة وامُتِحن بالغربة عن 

من مرارِة الُغربة ومفارقة  ملسو هيلع هللا ىلصأبويه وفاَرَق وَطنه. قيل: إن الذي قاَسى رسوُل اهلل 

األهل والَعشرية واألِحبَّة والوطن أعظُم ممَّا قاسى يوسُف عليه السالم، فقد 

ا،  هاجَر من حَرم اهلل ا ال خمتارا وَأْمنه وَمسَقط رأسه وموِطن أنبيائه ورُسله ُمضَطرًّ

ا حزيناا فقال:  ا ُمستعرِبا فا إيِن  أَلَْعَلُم َأنَِّك َأَحب  اْلبَِقاِع إىَِل اهللِ »فاسَتقَبل البيت ُمتلهِّ

                                      
 (.1300أخرجه مسلم ) (1)
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«َتَعاىَل، َوَلْوَل َأين  ُأْخِرْجُت ِمنِْك َما َخَرْجُت 
(1)

ا فلام بَلغ اجلُحفَة ، وخرَج كئيباا واهلا 

 .[25]القصص: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پُأنزَل عليه: 

وَأراُه اهللُ تعاىل رؤيا أزاَل هبا احلزَن عنه توازي رؤيا يوُسَف عليه السالم يف 

ق اهلل وقوَعها فقال:  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ التأويل حقَّ

ياا للمع[17]الفتح:اآلية  ﴾ۆ صية فقال: ، وكان حبُس يوسَف عليه السالم توقِّ

يف  ملسو هيلع هللا ىلص، وَحبُس رسوِل اهلل [33]يوسف: ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

عِب قطع منه عشريته وأقاربه وُأجِلئ إىل الضيِق الشديد، حتَّى كاَدُهُم اهللُ أبنَي  الشِّ

كيٍد فسلَّط أضعَف خلِقه عىل صحيفِة قريش التي عَقدوها يف قطيعتِه، فأَكَلت 

 عهوَدهم.

                                      
 (.3012(، وابن ماجه )3915أخرجه الرتمذي ) (1)
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 زكريا عليهما السالم حييى بُن َيوِتفيما ُأ القوُل (343)

فإن قيل: فإن َييى بَن زكريا أويِتَ احلُْكم صبيًّا، وكان َيبِكي من غري َذْنب، 

أفضَل من هذا؛ ألن َييى عليه  ملسو هيلع هللا ىلصوكان ُيواِصل الصوَم، قيل: ما ُأعطي حممٌد 

كان يف عرِص  ملسو هيلع هللا ىلصالسالم مل َيُكن يف عرِص األوثان واألصنام واجلاهلية، وحممٌد 

ة فُأويَت الَفهم واحلُْكم صبيًّا بني عبدة األوثان وِحزب الشيطان، فام أوثان وجاِهلي

ا ومل ُيسَمع منه قط  كذٌب، وكانوا  ، وال شِهَد معهم عيدا رِغَب هلم يف صنَم قط 

ا فَيقول:  ، وكان يواِصل األسبوَع صوما ا أميناا حلياما َرؤوفاا رحياما ونه صدوقا يعدَّ

« ُيْطِعُُينِي َوَيْسِقينِيإيِن  َأَظل  ِعنَْد َريب  »
(1)

َيبِكي حتى ُيسمع لصدره  ملسو هيلع هللا ىلص، وكان 

 أزيٌز كأزيِز املِرَجل.

 [39]آل عمران: ﴾ڄ ڄفإن قيل: فإن اهلل قد َأثنى عىل َييى فقال: 

 واحلَصوُر الذي ال َيأيت النِّساَء.

ا إىل قوِمه وكان ُمنف ا قيل: إن ََييى عليه السالم كان نبيًّا ومل َيُكن مبعوثا ِردا

ة الناس لَيقودهم وَيوشهم إىل اهلل  بُمراعاة شأنه، وكان حممد نبيًّا رسوالا إىل كافَّ

، فأظهَر اهلل تعاىل به األحواَل العالية املختلفَة واملقاماِت املتفاوتَة  تعاىل قوالا وفعالا

يقون يف دِّ فاته؛ لَيقتدَي كل اخللق بأفعاله وأوصافِه، فاقَتَدى به الصِّ  يف ُمترصَّ

جاللتهم، والشهداُء يف َمراتِبهم، والصاحلون يف اختالِف أحواهِلم لَيأُخذ العايل 

ا، إِذ النِّكاُح من أعظِم ُحظوظ  والداين واملتوسُط واملكنُي من أفعاله ِقسطاا وحقًّ

النَّْفِس وأبلِغ الشهواِت، فأَمر بالنِّكاح وحثَّ عليه ملا جَبَل اهلل تعاىل عليه النفوَس 
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قان النفس، وهَيجان الشهوِة املطبوعة عليها النفُس، وَأباح ذلك؛ من َتوَ 

فاِح، فشاَركوه  نوا به من السِّ  ملسو هيلع هللا ىلصيف ظاِهره وشِملهم االسُم معه وانفَرد  ملسو هيلع هللا ىلصلَيَتحصَّ

ُجوا َفإيِن  ُمَكاثٌِر بُِكُم اأْلَُممِ »عن ُمساواته معهم فقال:  «َتَزوَّ
(1)

، فإذا غلَب عليه 

اَلةِ »احلق  به من قوله: وعىل قلبِه ما َأفَرده  ُة َعْينِي يِف الصَّ «َوُجِعَلْت ُقرَّ
(2)

، َتلطَّف 

ْيَلةِ »: يف َمرضاهِتن فقال لعاِئشَة  ملسو هيلع هللا ىلص ، فقالت: إينِّ «اْئَذيِن ِل َأَتَعبَّد يِف َهِذِه اللَّ

ا وباكياا ا وساجدا ه إىل الصباِح راكعا ألحب  قرَبَك وأحب  َهواَك. فقام إىل ُمصالَّ
(3)

. 

ا ألهلها، وربام قام ليلةا بآية إىل الصباِح  وربام خرَج إىل البقيِع فَتعبَّد فيها زائرا

د فيها كاملناِجي:  ، فكان نِسبُته عن أحكام [002]املائدة: ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئُيردِّ

ة عند انِشقاق َصْدره ملَّا حَشْوه باإليامن واحلكمة  البرَشية ودواعي النفس مَمحوَّ

كينِة عليه وعىل الَّذي وزن به ُأمته  فرَجح هبم، هذا مع ما َأنزَل اهلل تعاىل من السَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصقلبِه 

                                      
 (.0203أخرجه ابن ماجه ) (1)

 (.3939أخرجه النسائي ) (2)
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 عليهما السالم مريَم بُناعيسى  وتَيفيما ُأ القوُل (342)

ِوزاُِنا، ومل ُينكِرها  ملسو هيلع هللا ىلصكل َفضيلٍة ُأويَت عيسى عليه السالم فلِنبِيِّنا حممٍد 

ا من ال ُر، مع ما أطَلَعه اهللُ تعاىل عليه خصوصا غيوِب التي مل َيطَّلِع عليها غرُيه املُتدبِّ

ا  من النبيِّني، والكائنات الَّتي مل خُيرَب هبا سواُه من املرسلني، ما َيكون َتصديقا

ة الِئحة عىل كراماتِه. ا عىل َمناِقبه، وُحجَّ  لفضاِئله، وَدليالا واِضحا

 ُيؤِت فإن قيل: فإن اهلَل تعاىل خصَّ عيسى عليه السالم بَسنيِّ األَحوال بام مل

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ غريه من األنبياء واملرَسلني، وهو قوله تعاىل: 

ڄ ، وقوله: [05]آل عمران:اآليَة  ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

]آل  ﴾ٴۇ ۋ ۋإىل قولِه:  [02]آل عمران: ﴾ڄ ڄ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ، وقال: [51عمران:

 ﴾گ گ گ گڳ ڳ ڳ، وقوله: [070]النساء: ﴾ٹ ٹ ڤ

اآليَة  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ، [001]املائدة:اآليَة 

 .[000]املائدة:اآليَة  ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ، وقوله: [000]املائدة:

]آل  ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئفالقول فيه: إن قوَله: 

وقول النبيِّ  [7]القصص: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿمثل قوله:  [05عمران:

ى َأِخي ِعيَسى َعَليْ »: ملسو هيلع هللا ىلص ي الَّتِي إيِن  َدْعَوُة َأيِب إِْبَراِهيَم، َوُبرْشَ اَلُم، َوُرْؤَيا ُأم  ِهاَم السَّ

«َرَأْت 
(1)

. 
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ا قوُله تعاىل:  ، [070]النساء: ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤوأمَّ

ہ ہ فمعنى الكلِمة: قول اهلل تعاىل: ُكْن. فكان من غري أٍب، كام قال تعاىل: 

َمن  [59]آل عمران: ﴾ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

ى عيسى الكلِمَة مَحَل الكلِمَة عىل غري هذا فقَ  ْد وافَق النَّصارى يف َمقالتِهم، فسمَّ

ھ ھ ، ومثل قولِه: [59]آل عمران: ﴾ڭ ڭ ۇحلُدوثه عند قولِه: 

 ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى، [005]األنعام: ﴾ھ ھ ے

 .[037]األعراف:

َي عيسى عليه السالم ُروَح اهلل؛ لنَفخ جربيَل يف ِدرِع مريَم عليهام  وسمِّ

ٻ ٻ پ وُح إىل اهلل تعاىل ألنه بَأْمره، وكان َيقول: السالم، وُنِسب الر

پ ، َيعني: نفخة ِجربيَل عليه السالم كقوله تعاىل: [90]األنبياء: ﴾پ

، فلامَّ كان َرمُيه عليه السالم بقوِة [07]األنفال: ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئاهلل تعاىل وإرادته نِسب إليه كقوله: 

، َيعنِي: اثُبتا يف [35]البقرة: ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆبعد قولِه:  [33]البقرة:

اجلَنِّة، فأزاهلام الشيطاُن، فقابَل الثباَت بالزوال الَّذي هو ِخالُفه، ونَسبه إىل 

 الشيطاِن لَتزيينِه وَوْسوسته هلام.

ا ألنه حياٌة  ى ُروحا مته كان، وكالُم اهلل تعاىل ُيسمَّ
َي روَح اهلل ألنه بكلِ وسمِّ

 ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىُكفر، قال اهلل تعاىل: من اجلهل وموت ال

ورى: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ، [05]غافر: ورمحُة اهلل تعاىل ُروٌح؛  [51]الش 

أي: برمحٍة، وقال بعُض  [11]املجادلة: ﴾ڤ ڤ ڦقال اهلل تعاىل: 

ا، كام  ين: ُروُح الُقدس: اإلنجيُل، أيَّد اهلل تعاىل به عيسى عليه السالم روحا املُفرسِّ

ا يف قوله تعاىل: جعل ا ورى: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پلقرآن ُروحا ، [51]الش 
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، والروُح النَّفُخ،  َي ِجربيُل روَح القدس؛ ألنه ال َيقرِتف ذنباا وال َيرتكب َمأثاما فُسمِّ

وح. ا؛ ألنه ريٌح خيرج عن الر  ي روحا  سمِّ

ا ِذْكره بامَلسيحية فذكره يف قوله:   [05]آل عمران: ﴾ېئ ىئ ىئ ىئفأمَّ

ا عند أهل الكِتاِب، وقد فهو اس ى َمسيحا ٌم مشرتٌك كان داوُد عليه السالم يسمَّ

اُل األعور املسيُح ال عىل جهة الَكرامِة ولكن عينه مَمسوحة، فقوُله  ي الدجَّ سمِّ

إعالم املخاَطبني أنه عيسى ال  [070]النساء: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿتعاىل: 

ة ، دليُل ذلك أنه مل خُياِطْبه به وخاَطَبه غرُيه، وأنه رسوُل اهلل صاحُب اآلياِت املُقَتصَّ

، [001]املائدة: ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦباسِمه فقال: 

]آل  ﴾ٹ ٹ ٹ، و[003]املائدة: ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌو

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ، ويف اإلخبار عنه: [55عمران:

ف: ُح، ويا ، وبِمثل ذلك خاَطَب األنبياُء عليهم السالم فقال: يا آدُم، ويا نو[3]الصَّ

 إبراهيُم، ويا موسى، ويا ِعيسى.

ا لسياحته. وقيل:  َي مسيحا وقد ُذكَر يف معنى املسيح وجوٌه، وقيل: سمِّ

َي  مسيٌح فعيٌل من مسح األرض؛ ألنه كان َيمَسحها بَسرْيه عليها. وقيل: سمِّ

َي به ألنه كان أمس ْهن، وقيل: ُسمِّ ا بالد  ه مَمسوحا ا خلُروجه من بطن ُأمِّ َح مسيحا

ا ألن اهلل تعاىل مَسَح  ي َمسيحا ْجل أسَفل قَدمه مل َيُكن له أمخص. وقيل: ُسمِّ الرِّ

كة، وهو قوُله  َي به ألن جربيَل عليه السالم مَسَحه بالرَبَ الذنوب عنه. وقيل: ُسمِّ

ي به ألنه مل َيمَسح ذا [30]مريم: ﴾گ گ گ گ ڳتعاىل:  . وقيل: سمِّ

 عاهٍة إالَّ َبَرأ.
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ه فإن قيل:  وح األمني إىل ُأمِّ فإن عيسى عليه السالم قد خصَّ بأن أرسل الر 

ا، وقال:  ا سويًّ  ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱفتمثَّل هلا برشا

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ۆئ ۆئ، فحَمَلت به، فناداها ِجربيُل عليه السالم [09]مريم:

يًّا ، فَأشارت إليه فنَطق يف املَْهد بإِْذن اهلل تعاىل صب[10]مريم:اآلياِت  ﴾ىئ ىئ

، فكانت آيةا للعاملني ومثالا يف [31]مريم:اآلياِت  ﴾ژ ژ ڑ ڑ کفقال: 

 يشء مثله.
ِ
 اآلِخرين، ومل ُيذَكر ألحد من األنبياء

ُأعطَي رضوباا من هذه اآلياِت وأمثاهِلا  ملسو هيلع هللا ىلصفالقوُل يف ذلك: إن رسوَل اهلل 

ه آِمنُة يف مَحلها به، وم ت به ُأم  َ ا أظهَر اهلل تعاىل هلا من الدالة عىل َمولِِده، وُبرشِّ

 اآليات عند َوْضعها.

وصَفه اهلل تعاىل  ملسو هيلع هللا ىلصفنبي نا حممد  [10]مريم: ﴾ڭ ڭ﴿وأما قوُله تعاىل: 

 ﴾ک ک گ گ گ گ﴿بأعمِّ الرمحِة وأكملِها فقال تعاىل: 

قه أِمن  [017]األنبياء: قه وآمَن به فاز برمحة اهلل يف الدارين، ومن مل يصدِّ فَمن صدَّ

بون من األمِم من اخلسِف واملسخ والقذِف، وأنقَذ اهلُل يف حياته مم ا ُعوقب به املكذِّ

ببعثتِه من الضاللة وانَتعشوا باإليامن من الدماِر وأمنوا به من البواِر، قال اهلل 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿تعاىل: 

ڀ ﴿وقال:  [030]آَل ِعمران: ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 .[05]األحزاب: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ فقد قال:  فإن قلت:

ما جُيانُِس ذلك وأكثَر  ملسو هيلع هللا ىلصاآليَة، فقد ُأويِتَ حممٌد  [09 - 02]آل عمران:  ﴾چ چ چ

 ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېمنها وأفضَل، قال اهلُل تعاىل: 
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 ﴾ڭ ۇ ۇوقال:  [00]النحل: ﴾ٿ ٹ ٹ، وقال تعاىل: [27]احلجر:

خرف: ۀ ہ ہ ہ تعاىل: ، أي: الُقرآن رَشف لك وهَلُم، وقال [00]الز 

: [12]سبأ: ﴾ہ ھ ھ
ِ
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ، وَيقول لألنبياء

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ، وقال: [0]إبراهيم: ﴾ڱ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ، وقال: [01 - 00]فصلت:اآليَة  ﴾ڱ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ، وقال: [22]اإلرساء:اآليَة  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ڄ ڄ ڃ ڃ ، وقال: [00 -01]الطَّالق:اآليَة  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 .[057]األعراف: ﴾ڻإىل قوله تعاىل:  ﴾ڃ

فإن قلت: فإن عيسى عليه السالم كان خَيُلق من الطنِي كهيئة الطري فيكوُن 

ا بإِْذن اهلل.  طائرا

اشَة بَن حِمَصن انقَطع سيُفه يوَم َبْدر  ملسو هيلع هللا ىلصُقلنا: لرسوِل اهلل  نظرُيه، فإن عكَّ

َذاقَ »جذالا من حَطب وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفدَفع رسوُل اهلل  ا شديَد «اتِْل هِبَ ، فعاد يف َيِده سيفا

املتِن أبيَض احلديدة طويَل القامة، فقاتَل به حتَّى فتَح اهلل عىل املُسلِمني، ُثم مل َيَزل 

ة. فاملعنى الذي به َأمَكن رسوَل اهلل  دَّ أن ُيصريِّ  ملسو هيلع هللا ىلصمعه يف املشاهد إىل أيام الرِّ

ام، ُثم اس ا وَيبقى عىل األيَّ تاِمع التسبيح والتقديس والتهليل من اخلَشَب حديدا

ة وأمره لألشجار  احلَجر الصمِّ يف َيده، وشهادة األحجار واألشجار له بالنبوَّ

باالجتامع وااللتِصاق واالفرِتاق، كل  ذلك جُيانِس إحياء املوتى وطرَيان الطَّرْي من 

 الطنِي كهيئة الطري.
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ألكَمَه واألبرَص والُعمياَن وإن قلت: فإن عيَسى عليه السالم كان ُيرِبئ ا

بإِْذن اهلل، فإن َقتادَة بَن الن عامَن نَدَرت َحَدقته يوم أُحٍد من طعنة َأصاَبت عينَه، 

ها، فكان ال َيدري أيَّ عينَْيه ُأصيبت ملسو هيلع هللا ىلصفأَخَذها رسوُل اهلل  بيِده فردَّ
(1)

. 

 قال: بعث رسول اهلل  -316
ِ
 إىل أيب رافٍع اليهوديِّ فنَدب له ملسو هيلع هللا ىلصوعن الرباء

ة، قال عبُد اهلل: فوَقعت يف ليلة  ر عليهم عبَد اهلل بن َعتيٍك، وذكر الِقصَّ ةا أمَّ رسيَّ

اْبُسْط »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمقِمرة فانَكرَست ِرجِّل فعَصْبتها بِعاممتي، فلامَّ انَتَهْينا إىل النبيِّ 

، فَبَسْطُتها َفَمسحها فكأنام مل َأشُكها قط  «ِرْجَلَك 
(2)

م . وهلذا اجلنِس نظائُر ق د تقدَّ

 ذكُرها يف أبواهبا.

أعجُب  ملسو هيلع هللا ىلصفإن قلَت: فإن عيسى عليه السالم كلَّم املوتى، فلقد كان ملحمٍد 

م إليه شاٌة مسمومة َمصلِيٌَّة فناَدته ذراُعها: ال تأُكلني؛ فإين َمسمومٌة. وقد  منه، ُقدِّ

م هذا احلديث يف بابه.  تقدَّ

رِب بالغيوب وُينبِئ قومه بام فإن قلت: كان عيسى ابُن مريَم عليه السالم خُي 

خرون، فإن رسوَل اهلل  قد كان خُيرِب من ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصَيأُكلون يف ُبيوهتم وما يدَّ

 ِجدار يف َمبيتهم 
ِ
بأعاجيَب؛ ألن عيسى عليه السالم كان خُيرِب بام كان من وراء

فهم يف َمأَكلهم، وحممد  خُيرِب بام كان منه بَمسرية شهر وأكثَر، كإخباره  ملسو هيلع هللا ىلصوَترص 

، ومِن اسُتشِهد بُمؤتَة: زيٍد وجعفٍر وعبِد اهلل بِن رواحَة  ، بوفاة النجايشِّ

ُتَك َعامَّ ِجْئَت َتْسَأُل َعنُْه َأْو َتْسَأْل »وكان السائُل يأتيه لَيسَأله فيقول:  إِْن ِشْئَت َأْخرَبْ

كَ  «َفُأْخرِبَ
(3)

اه، وأخرَب ، فيقول: ال َبْل َأخرِبْين. فُيخرِبه بام كان يف نفسه من سؤ اله إيَّ

                                      
 .3/011« دالئل النبوة»(، والبيهقي يف 0509) 3/011« مسنده»أخرجه أبو يعىل يف  (1)

 (.917) 1/110(، وأبو يعىل يف مسنده 9707) 5/017 «مصنفه»أخرجه عبد الرزاق يف  (2)

 01/015(، والطرباين يف الكبري 0227(، وابن حبان )2231) 5/00 «مصنفه»يف أخرجه عبد الرزاق  (3)

(03533.) 
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ُعمرَي بن وهٍب اجلُمحيَّ بام تواَطأ عليه هو وصفواُن بُن ُأميَة ملَّا قَعدا بمكَة يف 

 بعد مصاب أهِل بدر حتى أسلَم ُعمرٌي. ملسو هيلع هللا ىلصاحِلجر يف الفتِك برسول اهلل 

ه العباَس بَن عبد املطلب  ملَّا ُأرِس ببدر وَأراد أن  ومنها إخباُره عمَّ

َفَأْيَن امْلَاُل الَِّذي َأْوَدْعَتُه ُأمَّ اْلَفْضِل ملََّا َأَرْدَت »ليس يل مال؟ فقال: ُيفادَيه فقال: 

ُروَج َوَعِهْدَت إَِلْيَها فِيِه؟ «اخْلُ
(1)

، وِمنها قصُة سارَة ملا مَحلت بكِتاب حاطِب بِن أيب 

برَي يف طَلبها فقال اْنَطلَِقا َحتَّى »: َبلتعَة إىل املرُِشكني من أهل مكَة فبَعث عليًّا والز 

هِيَ  «ُتْدِرَهاَها بَِرْوَضِة َخاٍخ َمَعَها هَِتاٌب إىَِل املُرْشِ
(2)

، وقوله لعبِد اهلل بن ُأنيٍس ملَّا بعَثه 

«إَِذا َرَأْيَتُه ِهْبَتهُ »إىل اهلُذيلِّ بوادي عرنَة فقال: 
(3)

، ومنها ما َأطَلعه اهللُ تعاىل عليه يف 

ثه اهللُ تعاىل ُمنرَصفه من تبوَك ملا ضلَّ  ت راحلتُه، فقال بعُض املُنافِقني: أاَل َُيدِّ

بمكاِنا. فَأطلعه اهللُ تعاىل عليها وعىل ما يف نفس املُنافِق، فَأسلَم وفارَق النِّفاق، 

ومنها ما َأخرَب به رسويَلْ فريوَز ملا قِدما عليه املدينَة من اليمِن حني كَتب إىل ِكرسى 

«إِنَّ َريب  َقْد َقتََل َربََّك اْلَباِرَحةَ »فقال هلام قواَل له: 
(4)

، فكَتبا تلك الليلَة فلامَّ رَجعا إىل 

اليَمن َأتى فريوَز اخلرُب أن ِشريويَه بَن كرِسى قتَل أباه كرسى تلَك الليلَة يف أشياَء 

مت بَأسانيدها يف مواِضعها من هذا الكتاِب بام َأغنى عن إعادهتا.  كثريٍة تقدَّ

َِنا وَنذُكر  ه اهلل تعاىل به من إعالِمه وإخباِره بأشياَء مل َتُكن فكوَّ بعض ما خصَّ

اه عليها، وإخباره عامَّ جيري بعَده  اهلل، وما وَعد أمته بوقوعها إلطالِع اهلل تعاىل إيَّ

ته مما هو من عجيب ُمعجزاته وَداللة كرامته ونباهتِه  ا: ملسو هيلع هللا ىلصعىل ُأمَّ  دائاما أَبدا

                                      
 (.3301) 5/330أخرجه أمحد  (1)

 (.1090(، ومسلم )3117أخرجه البخاري ) (2)

 (.7031، وابن حبان )1/037(، وابن شبة يف تاريخ املدينة 03107) 15/001أخرجه أمحد  (3)

 (.0015(، وأصله يف البخاري )11032) 10/25أخرجه أمحد  (4)
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ڑ ڑ ک ک ک کگ قوُل اهلل تعاىل:  ُثم هان فُيامَّ َأخرَب بكونه

فكفاه اهللُ تعاىل ووفَّاه ما وَعده بنُرصة املؤمنني  [037]البقرة: ﴾گ گ

 وإبادة املُستهِزئني.

]آل  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ: ومنه قوله تعاىل

 ، فكان كام وَعَده اهللُ غِلبوا فُقتِلوا وَُيرَشون إىل النار.[01عمران:

فكان كام  [039]آل عمران: ﴾ے ۓ ھ ھ ھ ے: ومنه قوله

 وَعده اهلُل.

فهَزَم  [7]األنفال: ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ: ومنه قوله تعاىل

 اهللُ تعاىل املُرِشكني.

اه بال ماٍل  [01]احلج: ﴾چ چ چ چ: ومنه قوُله ه وقوَّ فنرَصَ

 وال عشريٍة، فبَلغ ُملك ُأمته الرشق والغرب.

 مكَة آِمنني.فدَخلوا  [59]احلج: ﴾چ چ ڇ: ومنه قوله

 ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄومنه قوله: 

، فكان كام وَعَدهم، فهذا مِمَّا ال جَيوُز يف حسٍّ وال ظنٍّ وال َيقع [55]النور:

 باالتِّفاق.

وم : ﴾ھ ھ ھ ے ے ومنه قوله تعاىل: ؛ فلِِعلمه بكونه [1 - 0]الر 

صه ووقف عليه يف بِضع سنني، والعرب  د الوقت وخصَّ قها ووقوعه حدَّ ُمصدِّ

َده بقوله:  هبا عَرفوا أن البِضَع معلوم عند مَجيعهم وأكَّ ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ وُمكذِّ

وم: ﴾پ  .[3]الر 
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السورَة، والفتُح: فتُح  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ: ومنه قوله تعاىل

مكَة خصَّ من بني الفتوح بالفتح؛ لِعَظم قدِره وأِنا بلدة املهاجرين الذين ُأخِرجوا 

وأصحابه؛ ألن الَقرابة  ملسو هيلع هللا ىلصشدَّ الناس َعداوة لرسوِل اهلل منها، وأهلها كانوا أ

ه اهللُ تعاىل بَفتحها قبل كونِه وبُدخول أفواج  ا، فبرشَّ ا وَتباُغضا واجِلريان أشد  َتقاطعا

ق اهللُ تعاىل له بِشارته بَفْتحها وقِدمت الوفوُد واجلامعاُت عليه  الناس يف ِدينه، فحقَّ

وقد طبَّق اإلسالم إىل  ملسو هيلع هللا ىلصه ولِدينه، فقَبَض اهلل تعاىل نبيَّه املدينة ُمسلِمني ُمنقادين ل

نه باحلجاز، وبسط رواَقه وجرانه  َشْحر ُعامَن وأقىص نجٍد إىل الِعراق بعد مَتك 

عىل أهل مكَة والطائف وُعامَن  ملسو هيلع هللا ىلصفجرى ُحكُم اهلل تعاىل وحكُمه بالغوِر، 

 والبحرين واليمِن والياممِة.

َيعنِي:  [10]الفتح: ﴾ۉ ۉ ې ې ې ېۅ ۅ  ومنه قوله تعاىل:

َيعنِي: فارَس  [17]األحزاب: ﴾ڻ ڻ ڻالعجم وفاِرَس، وكقوله تعاىل: 

 والروَم، فوَجدوا ما وعَد اهلل تعاىل كام وَعدهم.

 [03]الفتح: ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ومنه قوله:

م عمُر وهم أهل فارَس والروِم وبنو حنيفَة وأصحاب ُمسيلمَة، فقاَتَلهم أبو بكر ثُ 

  فلم خَيتلِْف أحٌد من أهل الِقبلِة أن املُخلَّفني من األعراب مل ُيْدعوا عىل

يهم عن النبيِّ   من احلروِب بعد تولِّ
ٍ
إىل  حتى ُدُعوا يف زمن أيب بكٍر  ملسو هيلع هللا ىلصيشء

بيضاَء املدائن واصَطْخر وفتح  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاِب البأس ُمسيلمَة وبني َحنيفَة، ووَعد 

 كنوز كِرسى.
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َصاَصِة، »بن حاتٍم:  وقال لَعديِّ  َل َيُْينَُعَك َما َتَرى بَِأْصَحايِب ِمَن اخْلَ

رَيِة بَِغرْيِ ِجَوارٍ  ُرَج الظَِّعينَُة ِمَن احْلِ «َفَلُيوِشَكنَّ َأْن خَتْ
(1)

، فَأبرَص ذلك عدي  بُن حاتم 

 بعينِه.

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ومنه قوله تعاىل:

بُأم َحبيبَة، وإسالم أيب ُسفياَن، فزالت  ملسو هيلع هللا ىلصج النبيِّ ، فكان ذلك، َتزو  [7]املمتحنة:

ةا وِصلة.  الَعداوُة وآَلْت َمودَّ

وَأضَمرته القلوب وَأطلَع اهلل تعاىل عليه نبيَّه  ومن املَكنون الذي َأهنته الصدور

 ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅوجَعله من ُمعجزاته الباِهرة قوله:  ملسو هيلع هللا ىلص

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ۈ ۈ ٴۇ ، وقوله تعاىل: [03]املائدة:

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ، وقوله: [00]البقرة: ﴾ې

ٱ ، فَأعَلم اهلل تعاىل َنبيَّه بذلك فقال: [73]البقرة: ﴾خب مب ىب يب جت

 .[77]البقرة: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

، [022]آل عمران: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ: ومنه قوله تعاىل

وَأومَهوه ِصدَقهم لَيسَتحِمدوه  ما سَأهَلم وَأخرَبوه بغري احلقِّ  ملسو هيلع هللا ىلصفكَتموا النبيَّ 

 وهم الَيهوُد. ملسو هيلع هللا ىلصبذلك، فَأعلَم اهلُل تعاىل ذلك نبيَّه 

 ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ومنه قوُله تعاىل:

ا يوم اخلَندِق: عالَم َتقُتلون [02]األحزاب: ، وذلك أن اليهوَد قالوا للُمنافِقني رسًّ

وا إلينا ما َترجون من حممٍد  ا.؟! وملسو هيلع هللا ىلصأنفسكم؟! هُلم  دون عنده خريا
 اهللِ، ما جَتِ

                                      
 (.09372) 31/009أخرجه أمحد  (1)
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ۆ ۆ إىل قولِه:  [15]حممد: ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ: ومنه قوله

، وذلك أِنم قالوا لُقريظَة وبني النضرِي: سنُطيعكم يف بعِض [13]حممد: ﴾ۈ

، ونظاِئر ذلك ممَّا َأطلع اهللُ تعاىل ملسو هيلع هللا ىلصاألمر. وَأخَرج اهلل تعاىل إرساَرهم لَرسوله 

ه املُنافقون واليهوُد يف َأمره، يف الُقرآن ِقصص كثرية اكتَفْينا ممَّا َأرسَّ  ملسو هيلع هللا ىلصعليه نبيَّه 

 منها بام ذَكرنا.

فإن قيل: قد ُأتيح لعيسى عليه السالم احلَواري ون فكانوا أنصاَره وأعواَنه 

 .[51]آل عمران: ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئفمَدحهم اهللُ تعاىل بذلك فقال: 

غرُي واِحد كام قال عليه السالم: مَن احلواريِّني  ملسو هيلع هللا ىلصقيل: قد كان لَرسوِل اهلل 

َبرْيُ » ، َوَحَواِريَّ الز  «لُِكل  َنبِي  َحَواِري 
(1)

. عىل أن حواريَّ عيسى عليه السالم 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ َمبَلغهم يف طاعتِهم له ما قصَّ اهلُل تعاىل من قوهلم: 

يف ُخلوص الطاعة  ملسو هيلع هللا ىلص، وحلَواريِّ رسوِل اهلل [001]املائدة: ﴾ې ې ې

النية وُحسن امُلؤازرة وجُماهدة النفوس يف َنرْص نبيِّهم وَتبجيِلهم وصحة 

ون وتعظيمهم له ومعِرفتهم بجاللته ما اقَتَصصنا من أخباِرهم،  فكانوا ال َيد 

م ُنخامةا إالَّ  ا له، وال َيرَفعون أصواهتم عليه إجالالا له، وال َيتنخَّ النظر إليه إعظاما

حون هبا،   وال سَقطت منه شعرٌة إالَّ َتناَفسوا فيها.ابَتَدروها َيَتمسَّ

ا للقفاِر والرباري، قيل:  ا َجوابا فإن قيَل: فإن عيسى عليه السالم كان َسياحا

أعظُم، وأكثَر اجلهاَد واستنقَذ يف عرِش سننَي ما ال  ملسو هيلع هللا ىلصكذلك كان، وسياحُة حممد 

مبعوٍث بالسيف  ُيعد من حارٍض وباٍد، وافتتح القبائَل الكثريَة، فصىل اهلل عليه من

                                      
 (.1005(، ومسلم )1203أخرجه البخاري ) (1)
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ا لقتال  ا إال متجهزا ال ُيداري بالكالم وجماهٍد يف اهلل ال يناُم إال عىل دٍم، وال ُمسَتِقرًّ

 الدعوِة وإبالغ الرسالِة.
ِ
ةا يف إقامة الديِن وإعالء  وباعثاا إليهم رسيَّ

ِ
 األعداء

ا يقنُِعه اليسرُي ويرِضيه القليُل   فإن قيل: فإن عيسى عليه السالم كان زاهدا

ا  كان أزهَد األنبياء، كانت له  ملسو هيلع هللا ىلصخرج من الدنيا كفافاا ال له وال عليه، قيل: إن حممدا

ثالَث عرشَة زوجةا سوى من ُيطيُف به فام رفِعت مائدُته قط وعليها طعاٌم، وال 

َشبَِع من خبِز ُبرٍّ قط ثالَث لياٍل متواليات، وكان يربُط احلجَر عىل بطنه، لباُسه 

هاُب شاة، ووسادُته من أدم حشُوها الليُف، يأيت عليه الشهران الصوُف، وفراُشه إ

والثالثُة وال ُيوقُد يف بيته ناٌر ملصباٍح، تويف وِدرُعه مرهونٌة، مل يرتْك صفراَء وال 

بيضاَء مع ما ُعرَض عليه من مفاتيِح خزائِن األرض وُوطِّئ له من البالِد وُمنَح من 

م يف ا ليوم الواحد ثالَثاِمئِة ألٍف، وُيعطي الرجَل مائةا من غناِئم العباِد، وكان يقسِّ

اإلبِل واخلمسني، وُيعطي ما بني اجلَبلني األغناَم، وُيمِس ويأتيه السائُل فيقوُل: 

«والذي بعَثني باحلق نبيًّا ما أمسى يف آَل َمُيٍد صاع من شعرٍي ول من مترٍ »
(1)

أجوُع » 

عُت، «وإذا َشبِعُت محدُت  يوًما وأشبُع يوًما، فإذا جعُت تّضَّ
(2)

وكيف ال يكوُن  

 .[0]الَقَلم: ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں﴿كذلك ِمن َعظَّمُه اهلل تعاىل فقاَل: 

فإن قيل: فقد َأخرَب اهلل تعاىل عن عيسى ابِن مريَم عليهام السالم ما كان 

َيتقلَّب فيه من ِحياطة اهلل تعاىل له وُمدافعته املكَر والغوائل عنه، حتى كان ُيصبِح 

ڳ ڳ ڳ مِِس آمناا ساكن النفس؛ ملا كان َيتوالُه اهلل تعاىل به فقال: ويُ 

 .[001]املائدة:اآليَة  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ

                                      
 (.1139أخرجه البخاري ) (1)

 (.1307أخرجه الرتمذي ) (2)
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عَصمه اهلل من غري سؤال سَأل وال  ملسو هيلع هللا ىلصقيل: قد كان كذلك، ورسوُل اهلل 

ة  رهبٍة وَجد، وذلك أن اليهوَد َأوَعَدْته َمقَدَمه املدينة فقالوا: يا حممُد، إنا ذو ُعدَّ

شديٍد فاحَذْر أن َنقُتلك. فكان مجاعة من امُلهاجرين واألنصار ََيُرسونه وبأٍس 

ژ ژ ڑ ُمشَتملني يف السالح خَيافون عليه اليهوَد، فَأنزل اهلل تعاىل: 

َيقول: من اليهوِد، إين أنا إذا َأمنَعك منهم، فردَّهم عن احلرس  [37]املائدة: ﴾ڑ

ا إىل منازهلم، فكان َيرُبز وحَده يف سواد ا لليل وباألسحار إىل الَبقيع واألودية مَمنوعا

ا بأمر  ، صاِدعا منهم، ال َيِصلون إليه بقتٍل وال قهٍر وال إطفاء نور وال غَلبة عىل حقٍّ

ا بُعلوِّ كعبِه ساكناا إىل ظهور ِدينه، فزاد وعُد  ا رسالته، آمناا عىل نفسه، واثقا اهلل ُمبلِّغا

ى قلوب صحابته، وخفَّف اهلل الصادُق يف َعزيمته، وأعاَنه ع ىل رَصيمته، وقوَّ

د بَوحٍي ربه والكِتاب  عنهم من ُلزوم ِحراسته، وبنيَّ هلم أنه صادق يف خرَبه، ُمؤيَّ

امه  املُعِجز الَّذي نَزل عىل قلبه؛ ألن اإلخبار بِعْصمته من الناس يف ُمستقَبل أيَّ

م الغيوب، وال ا به وُمستأَنف زمانِه غيب ال َيعَلمه إالَّ عالَّ  خُيرِب به عنه حُمتجًّ

ومستِدالًّ بكونه وُمستنياما إليه إالَّ رسول أمني َيعلم أنه عىل بيِّنة من ربِّه، وبصرية 

 من َأْمره، وأمان من ُوقوع األمِر عىل خالف خمرِبه.
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 001 .......... ملسو هيلع هللا ىلصفصل يف ذكر ما جرى عىل أصحاب الفيل من داللة نبوته عام مولده  (01)

س له النبوة وهيَّأ له  (00) ِف األحواِل به إىل أن أكَرمه اهلل بالوحي فأسَّ فصل يف ذكِر ُنشوئه وترص 

ظهر يف قوِمه من استكامله خالَل الفضل واعرتافهم به، بام يكون ُحجة عىل من ، وما الرسالة

 001 ........................................................... ملسو هيلع هللا ىلصامتنع من االنقياِد له 

من الرياضِة السامويِة قبَل الوحِي برعايتِه البهائَم العجَم  ملسو هيلع هللا ىلصذكُر األخباِر فيام ُقيَِّض له  (01)

بوة والصرب عىل مكاره ما التي ال تعقُل وال تعرُب عن نفِسها؛ هتذيبا وتأديبا للقيام بثقل الن

 007 ..................................................... فيها من املكذبني وغريهم َيلَقى

 009 .............................. فصل يف ذِكر أخالقه وصفاته وذكر اخلاتم بني كتفيه  (03)

ه اهلل به من الِعصمِة، ومحاه به من التدي ن بدين اجلاهليِة، وحراَسته  (00) فصل يف ذِكر ما خصَّ

 010 ....................................... عن مكائِد اجلن واإلنس، واحتِياهلم عليه إياه

 013 .................... حني تعاَقد املرُشكون عىل قتلِه ملسو هيلع هللا ىلصصمة اهلل تعاىل رسوَله ذِكُر عِ  (05)

 من كيِد الكائدين، وغائلة املُغتالني القاصدين  ملسو هيلع هللا ىلصذكُر ِعصمة اهلل تعاىل رسوَله  (03)

 015 ........................................................................ له باألسواء

ذكُر إعالِم اهلل تعاىل نبيَّه عليه السالم اليهوديَّة بإنطاِق الشاة املسمومة له، وعصمتِه مما  (07)

 030 ............................................................................ كاَدته به

 كيد أيب جهل حني حلف ليطأن رقبته  ملسو هيلع هللا ىلصذكر خرب آخر فيام رد اهلل به عن نبيه  (02)

ا  035 ...................................................................... إن رأه ساجدا

 عىل َمشيَخِة ُقريٍش املَقتولني يوَم بدر، فُسحبوا  ملسو هيلع هللا ىلصذكُر خرٍب يف دعائه  (09)

 033 ......................................................................... إىل الَقليب

عىل غريِمه  ذِكر خرب آخر فيام أنجَح اهلل به أمَر نبيه عليه السالم ملا كلم أبا جهٍل أن يوفرَ  (11)

 037 ............................................ حقه ملا تقاعَد، فام أراه من العرب واآليات

فصل يف ذِكِر ُبدوِّ الوحِي وكيفيِة ترائي املَلِك له، وإلقائِه الوحَي إليه، وتقريِره عنَده أنه  (10)

 039 ....................................... َيأتيه من ِعنِد اهللِ، وما كان فيه من َشقِّ صدِره

 005 ................. ه التي هي صورُتهذِكر إتيان جربيَل النبيَّ صىل اهلل عليهام يف صورت (11)

 من اسرتاِق السمِع، لثبوت بعثِه، وعلوِّ دعوتِه (13)
ِ
 002 .......... فصل يف ذكِر حراسة السامء
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بالقلوِب، حتى دخل كثرٌي من الُعقالء يف  ملسو هيلع هللا ىلصفصل يف ذكر أخِذ القرآن ورؤيِة النبي  (10)

ل املاُلقاة  051 ............................................................. اإلسالم يف أوَّ

 عوة، وما جرى عليه أحواله إىل أن هاجروبني املرشكني ملا أظهر الد ملسو هيلع هللا ىلصفصل يف ذكر ما دار بينه  (15)

 071 .......... وما كان من صربه عىل بلوى الدعوة واحتامل األذية وإيراد اآليات والرباهني عليها

 072 ........... آيةا  ملسو هيلع هللا ىلصوأما انشقاُق القمِر فكان بمكَة، ملا اقرتَح املرُشكون أن ُيرهيم النبي   (13)

(17)  
ِ
 021 ......................................................................... ذِكُر اإلرساء

 021 ............................... قبائِل العرِب نفَسه عىل  ملسو هيلع هللا ىلصما روَي يف َعرِض النبيِّ  (12)

ا وما ظهَر من اآلياِت يف طريِقه فصل (19)  023 ........... يف خمرِجه من مكَة إىل املدينة ُمهاجرا

الروم الُفرَس يف بضع سنني،  غلبةِ ذِكر ما ُروَي يف مناحبِة الصديِق مرشكي مكَة عىل  (31)

 وقوُع غلبِة الروم  ليتحقَق وموضِع الداللة يف ذلك، وذكرناه يف أخباِر املدينة؛ 

 097 ...................................................................... ِس باملدينةفار

ا من املباهلة  املباهلةِ ذِكُر ما ُروي يف قصة السيد والعاقب ملا َنَكال عن  (31) والتزما اجلزية فرارا

[ إىل قوله: 30]آل عمران:  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄوذلك قوله تعاىل: ﴿

 092 .........  [30]آل عمران:  ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴿

: وقوله[، 3]سورة البقرة:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ ذِكر خرب يف قوله: (31)

 092 ........................ [  02-07]العلق:  ﴾ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿

 111 ........................ باملدينة وغريها ملسو هيلع هللا ىلصذكر أخبار مسائل سئل عنها رسول اهلل  (33)

للمسلمني،  منها ما كان  وتعرِضهم ملسو هيلع هللا ىلص ذكُر أخباِر اجلنِّ وإسالِمهم ووفودِهم إىل النبي (30)

 110 ................................................................. بمكة ومنها باملدينةِ 

، وما ُحفظ  ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل ل وسجودهافصل يف ذكر األخباِر يف شكوى البهائِم والسباِع  (35)

 117 ........................................................... من كالِمها ملسو هيلع هللا ىلصيف عهده 

إذا دعاهنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصفصل يف ذكِر ما ُروي يف تسليِم األشجاِر وطاعتهن له وإقباهلنَّ عليه  (33)

عند سؤاِل من ُيريُد إظهاَر آية  دعاُهنلالستتار هبنَّ يف الصحاري والرباري وإجابتهن إذا 

 101 ............................................................................. وداللة

 101 ......................................................... فصل يف ذكر َحنني اجِلذعِ  (37)
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اف (32) ا وسفرا  103 ................................. صل يف َفوران املاء من بني أصابِعه حرضا

 فكُثر ماؤها وما ظهَرت من  ملسو هيلع هللا ىلصذِكُر اآلباِر والعيوِن التي َمجَّ فيها رسوُل اهلل  (39)

 111 .......................................................................... بَركته فيها

 111 .......... ووضِعها عليه ملسو هيلع هللا ىلص بيدهفصل يف ُرُبوِّ الطعاِم بحرضتِه ويف سفِره إلمساِسه  (01)

ِك اجلبِل وتسبيِح احلصا و (00)  119 ......................... الطعاِم وما يف معناهفصل يف حتر 

 131 ................................... ذكر األخبار التي خّرجها أسالفنا يف مجلة دالئله (01)

  .......................................... 130ذكر قصة البعري املتخلف جلابر  (03)

 130 ..................................................... ذكر خرب آخر يف نحو من هذا (00)

 135 .............................................. ملسو هيلع هللا ىلصذكر خرب آخر فيه نوع من داللته  (05)

 133 ... كان َيرى َمن خلَفه كام يرى َمن بني يديهِ  ملسو هيلع هللا ىلصذكر خرب آخر يف نوع من الداللة أنه  (03)

 133 .......................... كان َتناُم عيناه وال يناُم قلُبه ملسو هيلع هللا ىلصذكر خرب آخر يف أن النبي  (07)

 137 ................................................... ذكر خرب آخر يف نوع من داللته (02)

 137 ..................................................................... ذكر خرب آخر (09)

 132 .............. فاستُجيَب له ملسو هيلع هللا ىلصفصل يف ذِكر أخباٍر يف أمور شتَّى دعا هبا رسوُل اهلل  (51)

(50)  
ٍ
 103 ................... خمتلفة وأمراضٍ ذكُر أخباٍر يف دالئَل من جَهة معاجلاٍت يف أدواء

 105 .............................. يف ذِكِر ما جرى من اآلياِت يف َغزواتِه ورساياه فصل (51)

 150 ............................................ ومن األخباِر يف غزوة ُأحٍد من الدالئل (53)

 153 ......... وما مهوا به من قتله غدرهممن  ملسو هيلع هللا ىلصغزوة بني النضري وما عصم اهلل به نبيه  (50)

قاع (55)  157 ................................................................. َغزوُة ذات الرِّ

 159 ......................................... ومن األخباِر يف غزوِة اخلَندق وبني ُقريظة (53)

جيعِ  (57)  133 ................................................................ ذِكر غزوِة الرَّ

 132 ...............................التي بعثها إىل بشري بن رزام اليهودي ملسو هيلع هللا ىلصذكر رسيته  (52)

(59)  ،  : ابُن سفياَن، وقيَل: سفياُن بُن وقيَل قصُة عبِد اهلل بِن ُأَنيٍس مع سفياَن بن خالٍد اهلذيلِّ

 139 ............................................................................ عبِد اهلل

 170 ........................................ ومما جرى باحلُديبيِة مما يدخل يف هذا الباب (31)

 170 .............................................................. ذكُر ما يف قصِة خيربَ  (30)
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 177 ........................................................... تِح مكةَ ذِكُر ما كان يف ف (31)

 172 .................................. ذكر ما روي يف غزوة حنني من الدالئل واآليات (33)

 121 ........................... غيٍب ذكُر ما يف غزوِة تبوَك من نحو ما مَض: إخباٌر عن  (30)

 123 ........................................... ذكر ما جرى من الدالئل يف غزوة مؤتة (35)

 123 ......................................................... وما ذكر يف غزوة الطائف (33)

ى (37)  127 ............................................................ قصة هدِم بيت الُعزَّ

ا أخرَب به يف حياتِه، وبعد موتِه، من الُغيوِب فتحقق ذلك عىل م ملسو هيلع هللا ىلصفصل فيام أخرَب به  (32)

ةكاإلخباِر عن نموِّ أمِره وافتتاح األمصاِر والبُلدان  كالكوفِة والبرصِة وبغداد عىل  املمرصَّ

ُة مجاعٍة ممن شاهَدُه ورآه  هِتم،  ملسو هيلع هللا ىلصأمته، والفتن اآلتية بعَده، وِردَّ  ومدَّ
ِ
، وإخباُره بعدِد اخللفاء

 122 .......................................................... واملُلك الَعضوِض بعدهم

رون  ملسو هيلع هللا ىلصإخباُره ومنه  (39)  السوء املؤخِّ
ِ
عن مواقيتِها وعن الوالِة اجلَورِة  الصالةَ عن األمراء

 195 ...................................................................أصحاِب السياطِ 

واسعٌة اقترصنا عىل القليِل منها،  كثريةٌ عن وقوع الفتن الكائنة بعده فإِنا  ملسو هيلع هللا ىلصوأما إخباُره  (71)

 193 ...................................................... فمنها ما أخرَب بوقوعها باملدينة

  وماسِن بني فئتني بإصالِح اهلل باحل ملسو هيلع هللا ىلصذكُر إخباِره  (70)
ِ
كان منه مع معاويَة وحقِن دماء

 310 ........................................................................... املسلمني

 310 ........................... بصفة لقبِه ملسو هيلع هللا ىلصذكر خرب يف ذي الث َديِة، َوَصَفه رسوُل اهلل  (71)

عامر بن يارس أنه مقتول بني صفني، وأن الفئة الباغية تقتله، وأن آخر  ملسو هيلع هللا ىلصذكر إعالمه  (73)

 313 ........................................................... رشاب يرشبه ضياح لبن

 313 ............................. إىل احلرة عن مسرية عائشة  ملسو هيلع هللا ىلصذكر أخباره  (70)

اج  ملسو هيلع هللا ىلصإخباُره  (75)  313 ............... ال بأسامئهام بأوصافِهامعن املختاِر بن أيب عبيٍد واحلجَّ

 310 ...................................................... بموت النجايش ملسو هيلع هللا ىلصإخباُره  (73)

  .................................. 310عن مدِة عبد اهلل بن ُبرٍس  ملسو هيلع هللا ىلصما أخرَب به  (77)

 310 ......................................... «ستَلَقون بعدي أَثرةا »لألنصار:  ملسو هيلع هللا ىلصقوُله  (72)

 315 ......................................... عن شهادة ُأمِّ حراٍم األنصارية ملسو هيلع هللا ىلصإخباُره  (79)

 313 .......... من إْطالِع اهلل تعاىل إياه عىل كتاب حاطِب بن أيب َبلتعةَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ما أخربَ  (21)
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 317 .......................... عن إفاضِة الدنيا واملاِل عىل أصحابه من بعِده ملسو هيلع هللا ىلصإخباُره  (20)

 317 ..................................... ما أخرَب عن الَعنِس وُمسيلمة بام ُأري يف النومِ  (21)

 312 ........... هبم بيده وغريه وقائعهقريشا أنه بعث إليهم بالذبح فأشار إىل  ملسو هيلع هللا ىلصإخباره  (23)

 319 .................................... وقد ُرِوَيت أخباٌر يف هدِم الكعبِة وصفِة هاِدمها (20)

 301 ........................................ بالغيوِب عن ضامئِر أقوامٍ  ملسو هيلع هللا ىلصومن إخباِره  (25)

 300 ................................... بأرسِع نسائه حلوقاا به بعد َموته ملسو هيلع هللا ىلصذِكُر إخباِره  (23)

ُل من  ملسو هيلع هللا ىلصذِكُر إخباِره  (27)  301 ................ به بعد موته َيلحُق فاطمَة عليها السالم أِنا أوَّ

 305 ...................................... يف حياتِه ملسو هيلع هللا ىلصفصل يف ذِكِر ما ظهَر ألصحابِه  (22)

 307 .................................................. فصل فيام وقَع من اآليات بوفاتِه (29)

 310 .......................................... فصل فيام جرى عىل أيدي الصحابة بعده (91)

 عليهم السالم يف فضائِلِهم بفضائِل نبيِّنا  (90)
ِ
، وُمقابلِة ما  ملسو هيلع هللا ىلصفصل يف ِذْكر ُموازاِة األنبياء

 315 ............................ ُأوتوا مَن اآلياِت بام ُأويَت، إذ ُأويَت ما ُأوتوا وشبَهه وَنظرَيه

 319 ............................................... ُل فيام ُأويَت إبراهيُم عليه السالمالقو (91)

ر املاء من احِلجِر يف التيِه  واليَدِ القوُل فيام ُأويِتَ موسى عليه السالم: من الَعصا  (93) وَتفج 

 331 ................................................................... وغرِيها من آياتِه

ه اهلل بذكِرها فقال تعاىل: (90) ڍ ﴿ القوُل فيام أعطَِي إدريُس عليه السالم من الرفعِة التي نوَّ

 333 ........................................................  [57]مريم: ﴾ڍ ڌ ڌ

 337 ................................................ القوُل فيام أعطِي هوٌد عليه السالم (95)

 337 .............................................. القوُل فيام أعطَِي صالٌح عليه السالم (93)

 332 .................................................. القوُل فيام ُأويَت داوُد عليه السالم (97)

 301 ....................................... القوُل فيام ُأويَت ُسليامُن بُن داوَد عليه السالم (92)

 300 ............................................... القوُل فيام أويِتَ يعقوُب عليه السالم (99)

 303 ............................................. لسالمالقوُل فيام ُأويَت يوسُف عليه ا (011)

 302 ..................................... القوُل فيام ُأويِتَ َييى بُن زكريا عليهام السالم (010)

 351 ................................... السالمالقوُل فيام ُأويَت عيسى ابُن مريَم عليهام  (011)

 333 ...................................................................... فهرس املوضوعات
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